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 ِقىّز ثعضتٕجف هشثدٍظ

 دثةشر ثٌمنجء ثإلدثسٞ  

 فق١فز هؼٓ دطٍخ ثٌغجء لشثس ٚهٍخ ِغضؼؾً دٛلف ثٌضٕف١ز                 

 

 ِمذِز ِٓ :

ٓ ثٌّمٙٛس، ١ٌذ١ز ثٌؾٕغ١ز ، ِٕٙضٙج ِقج١ِز.1 ً فغ ٚػٕٛثٔٙج ِٕطمز ثٌظٙشر  ،ثٌغ١ذر/ ػضر وجِ

 هشثدٍظ.

ٗ ِٛظف، ِٚم١ُ دّٕطمز صجؽٛسثء دجٌمشح ِٓ .2 ُ دجٌٕٛس، ١ٌذٟ ثٌؾٕغ١ز ، ِٕٙض ثٌغ١ذ/ ٔجفش عجٌ

 ثإلؽجسر ثٌنٛة١ز ثٌذ١فٟ /هشثدٍظ. 

دػذجػ ثٌّشغٕٟ، ١ٌذٟ ثٌؾٕغ١ز، ِٕٙضٗ ِقجِٟ ٚػٕٛثٔٗ ِٕطمز ثٌقؾجْ  ثٌغ١ذ/ فالؿ دؾ١ش.3

 هشثدٍظ.

سأط فغٓ ، ٚػٕٛثٔٗ دّٕطمز  ِٛظف ثٌؾٕغ١ز، ِٕٙضٗ ، ١ٌذٟ أفّذ غ١نجْ ثٌؼىشثٌغ١ذ/ .4

 هشثدٍظ.

ثٌغ١ذ/ دمحم ػ١غٝ ثٌفمٟٙ، ١ٌذٟ ثٌؾٕغ١ز، ِٕٙضٗ ِٛظف، ِٚم١ُ دّٕطمز خٍز .5

 .ثٌفشؽجْ/هشثدٍظ

. ثٌغ١ذ / ِشثد أػّجس دالي ، ١ٌذٟ ثٌؾٕغ١ز ، ِٕٙضٗ ِٛظف، ٚ ِم١ُ دّٕطمز لشلجسػ دجٌمشح 6

                                                                 ) هجػْٕٛ(                                     ِق١ف أدٛ ٔٛثط/ هشثدٍظ                       ِٓ

ٟ ٘زث س٠جك ػذذ ثٌقّذ دػذٚػ ثٌّقجِٟ، ِٚضخز٠ٓ ُ ف ِٓ ِىضذٗ ثٌىجةٓ دؾجسع  ؽ١ّؼج ٠ّٚغٍٙ

 خجٌذ دٓ ث١ٌٌٛذ/ ثٌظٙشر/ هشثدٍظ ِٛهٕجً ِخضجس

 مذ

ٗ سة١غج ٌٍّؾٍظ ثٌشةجعٟ ٌقىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ ثعضٕجدث ثٌغ١ذ/ فجةض ِق.1 ٝ ثٌغشثػ دقفض طف

 )ِطؼْٛ مذٖ ثألٚي (                                                          ٌإلصفجق ثٌغ١جعٟ ث١ٌٍذٟ .                                

 ) ِطؼْٛ مذٖ عجٟٔ (                    ثٌّّغً ثٌمجٟٔٛٔ ٌٛصثسر ثٌخجسؽ١ز ٚثٌضؼجْٚ ثٌذٌٟٚ..2

 ( عجٌظ) ِطؼْٛ مذٖ                                            ثٌّّغً ثٌمجٟٔٛٔ ٌٛصثسر ثٌذثخ١ٍز..3

 ( ثدغس) ِطؼْٛ مذٖ                                              ثٌّّغً ثٌمجٟٔٛٔ ٌٛصثسر ثٌذفجع..4
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 ( خجِظ) ِطؼْٛ مذٖ                        ٌّؾٍظ ثٌٕٛثح دقفضٗ ٚفٟ ِٛثؽٙضٗ.ثٌّّغً ثٌمجٟٔٛٔ .5

 ٟ ٠طجٌٟ لؼز ِٓ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي دقفضٗ ِغ سة١ظ ِؾٍظ ثٌٛصسثء ثإلثٌّٛضفجُ٘ ثٌِزوشر ف

دؾأْ ثٌضؼجْٚ فٟ ِؾجالس ثٌض١ّٕز ِٚىجفقز ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز ٚثإلصؾجس دجٌذؾش دقفضٗ 

 .ٌقذٚد د١ٓ ثٌؾّٙٛس٠ز ثإل٠طج١ٌز ٚدٌٚز ١ٌذ١جٚثٌضٙش٠خ ٚصؼض٠ض أِٓ ث

 هشثدٍظ /٠ٚؼٍْٕٛ ؽ١ّؼج  دئدثسر ثٌمنج٠ج دّمش٘ج ثٌىجةٓ دّؾّغ ثٌّقجوُ، ؽجسع ثٌغ١ذٞ

 أٚالً: ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ 

 صفج٘ــــــــُِزوشر 

 ِىجفقز ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١زٚ ثٌض١ّٕز  سضؼجْٚ فٟ ِؾجالثٌدؾأْ                  

 ٚثالصؾجس دجٌذؾش ٚثٌضٙش٠خ ٚصؼض٠ض أِٓ ثٌقذٚد                           

 د١ٓ ثٌؾّٙٛس٠ز ثإل٠طج١ٌز ٚدٌٚز ١ٌذ١ج                                 

ْ فىِٛز ثٌؾّٙٛس٠ز ثال٠طج١ٌز ٚفىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ دذٌٚز  ١ٌذ١ج ثٌّؾجس إ١ٌّٙج ف١ّج دؼذ دـ  "إ

 "ثٌطشفجْ" :

ًّ ٌّٛثؽٙز وجفز ثٌضقذ٠جس ثٌضٟ صؤعش عٍذج ػٍٝ صؼض٠ض ثٌغالَ ٚثألِٓ ِقّّضجْ ػٍٝ ثٌؼ

 ٚثالعضمشثس فٟ ثٌذٍذ٠ٓ دؾىً خجؿ، ِٕٚطمز ثٌذقش ثٌّضٛعو دؾىً ػجَ.

ٚصغ١ٍّجً ِّٕٙج دقغجع١ز ثٌّشفٍز ثإلٔضمج١ٌز ثٌضٟ صّش دٙج ١ٌذ١ج فج١ٌج، ِٚج صضطٍذٗ ِٓ دػُ 

ِٓ ثالعضمشثس ٚثٌغالَ ثٌزٞ ٠ّىٓ ِٓ  دٕجء  ِضٛثفً ٌؾٙٛد ثٌّقجٌقز ثٌٛه١ٕز، ٚفٛالً ٌقجٌز

 دٌٚز ِذ١ٔز د٠ّمشثه١ز سؽ١ذر.

ٚثدسثوجً ِّٕٙج ٌّج ٠ّغٍٗ ثٌضشثط ثٌضجس٠خٟ ٚثٌغمجفٟ ثٌّؾضشن، ٚسٚثدو ثٌقذثلز ثٌّض١ٕز د١ٓ 

ثٌؾؼذ١ٓ ِٓ أعجط ٌٍضقذٞ ٌٍضقذ٠جس ثٌضٟ صٛثؽٗ ثٌذٍذ٠ٓ ثٌقذ٠م١ٓ ؽشثء ِؼجٔجصّٙج ِٓ 

 ر ِٓ ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ.ثعضّشثس صذفك أػذثد وذ١ش

ٚصأو١ذث ػٍٝ ع١جدر ١ٌذ١ج ٚثعضمالٌٙج ٚعالِضٙج ثإلل١ّ١ٍز ٚٚفذصٙج ثٌٛه١ٕز، ٚػذَ ثٌضذخً فٟ 

 ؽؤٚٔٙج ثٌذثخ١ٍز.

ٚعؼ١ج ٌضٕف١ز ِج صُ ثٌضٛفً د١ّٕٙج ِٓ ثصفجل١جس دٙزث ثٌؾأْ، ِٚٓ د١ٕٙج ِؼج٘ذر ثٌقذثلز 

َ، ٚخجفز ِج صنّٕضٗ ثٌّجدر 30/08/2008ٚثٌؾشثوز ٚثٌضؼجْٚ ثٌّٛلؼز فٟ ِذ٠ٕز دٕغجصٞ 

َ ٚثالصفجل١جس ٠2012ٕج٠ش  21( ِٕٙج، ٚإػالْ هشثدٍظ ثٌّٛلغ د١ٓ فىِٛجص١ّٙج دضجس٠خ  19)

 ٚثٌّزوشثس ثٌّٛلؼز رثس ثٌقٍز.
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ٚأخز ثٌطشفجْ ػٍّج دجالٌضضثَ ثٌزٞ صذٕضٗ ث٠طج١ٌج فٟ صؾؾ١غ ثٌقٛثس ٚثٌضؼجْٚ ِغ ثٌذٚي   

ِغجسثس ثٌٙؾشر ِٚج ٔضؼ ػٕٗ ِٓ صأع١ظ " فٕذٚق ث٠طج١ٌج ألؽً ثألفش٠م١ز رثس ثأل٠ٌٛٚز فٟ 

 أفش٠م١ج".

ٚأخزث دؼ١ٓ ثإلػضذجس ثٌّذجدسثس ثٌضٟ صُ صٕف١ز٘ج ِٓ لذً ثٌؾجٔخ ثال٠طجٌٟ صطذ١مج الصفجل١جس 

 فذشث٠ش . 17ِٚذجدسثس ِٚزوشثس ثٌضفجُ٘ ثٌغٕجة١ز، ِٚج لذِضٗ ِٓ دػُ ِٚغجٔذر ٌغٛسر 

ثٌمنج٠ج ثٌضٟ صؤعش عٍذج ػٍٝ ثٌطشف١ٓ، دّج فٟ رٌه ِؼجٌؾز  ٚعؼ١ج ٌٍٛفٛي إٌٝ فٍٛي ٌذؼل

 ظج٘شر ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز ٚصذثػ١جصٙج، ِٚىجفقز ثإلس٘جح، ٚثالصؾجس دجٌذؾش ٚصٙش٠خ ثٌٛلٛد.

ٚصأو١ذث ػٍٝ ثٌؼضَ ثٌشثعخ دجٌضؼجْٚ ثٌّؾضشن صؾجٖ إ٠ؾجد فٍٛي ػجؽٍز ٌٍّٙجؽش٠ٓ غ١ش 

دج ػذش ثٌذقش، ِٓ خالي صؾ١ٙض ِشثوض ثإل٠ٛثء ث١ٌٍذ١ز ثٌؾشػ١١ٓ ثٌؼجدش٠ٓ ١ٌذ١ج ٚثٌمجفذ٠ٓ أٚسٚ

ُ ثٌطٛػ١ز إٌٝ  ٚ ػٛدصٙ ثٌّؤلضز ثٌمجةّز فج١ٌج ٚثٌضجدؼز فقش٠ج ٌٛصثسر ثٌذثخ١ٍز ص١ّٙذث ٌضشف١ٍُٙ أ

دٍذثْ ثٌّقذس، ٚثٌؼًّ ِؼج إللٕجع دٚي ثٌّقذس دمذٛي سػج٠ج٘ج ٚصٛل١غ ثصفجل١جس ِؼٙج فٟ ٘زث 

 ثٌؾأْ.

د١ش ٚثإلؽشثءثس ثٌضٟ صضخز ٌّؼجٌؾز أٚمجع ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ ٚإدسثوج ِّٕٙج دأْ ثٌضذث

فٟ ٘زٖ ثٌّزوشر ٠ؾخ أال صؤعش دأٞ فجي ِٓ ثألفٛثي ػٍٝ ثٌٕغ١ؼ ثإلؽضّجػٟ ث١ٌٍذٟ، أٚ صٙذد 

 ثٌٛمغ ثٌذ٠ّغشثفٟ، أٚ ثٌقجٌز ثأل١ِٕز ٚثإللضقجد٠ز ٌٍّٛثه١ٕٓ ث١ٌٍذ١١ٓ.

ث١ٌٍذ١ز ثٌذش٠ز ٚثٌذقش٠ز دّج ٠ىفً ثٌقذ ِٓ ٚصأو١ذث ِّٕٙج ػٍٝ أ١ّ٘ز مذو ٚصأ١ِٓ ثٌقذٚد 

صذفمجس ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز ِٚىجفقز ثإلصؾجس دجٌذؾش ٚصٙش٠خ ثٌٛلٛد ٚثإلعضفجدر ِٓ خذشر 

 ثٌّؤعغجس ثٌّؼ١ٕز فٟ ِؾجي ِىجفقز ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز ٚصأ١ِٓ ثٌقذٚد.

جل١جس ثٌضٟ ٠ؼذ ثٌذٍذثْ ٚأخزث فٟ ثإلػضذجس ثالٌضضثِجس ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٚثالصف

ٟ وال  ٟ إهجس ثٌضؾش٠ؼجس ثٌٕجفزر ف ٟ ثإلصقجد ثألٚسدٟ، ٚف ٟ رٌه ػن٠ٛز إ٠طج١ٌج ف هشفج ف١ٙج، دّج ف

ثٌذٍذ٠ٓ، فئْ ثٌطشف١ٓ ٠ؤوذثْ سغذضّٙج فٟ ثٌؼًّ ثٌّؾضشن ٌضقم١ك دٕٛد ٚأ٘ذثف ٘زٖ ثٌّزوشر، 

:ٟ  ٚلذ ثصفمج ػٍٝ ِج ٠ٍ

 :1ثٌّجدر 

 ٠ضؼٙذ ثٌطشفجْ : 

أ( ثهالق ِذجدسثس صؼجْٚ ٚفمج ٌٍذشثِؼ ٚثٌٕؾجهجس ثٌضٟ ٠قذد٘ج ثٌّؾٍظ ثٌشةجعٟ ٚفىِٛز 

ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ دؾأْ ثٌض١ّٕز ٚففع ثألِٓ ٚثإلعضمشثس ٚدػُ ثٌّؤعغض١ٓ ثأل١ِٕز ٚثٌؼغىش٠ز 
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ً ٚفؼٛدجس ِخضٍفز، ٚرٌه  ٓ ِؾجو ٓ صذفمجس ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز، ِٚؼجٌؾز ِج صفشصٖ ِ ٌٍقذ ِ

ج ٚسد فٟ ِؼج٘ذر ثٌقذثلز ٚثٌؾشثوز ٚثٌضؼجْٚ ثٌّذشِز د١ٓ ثٌذٍذ٠ٓ، ٚثالصفجل١جس ثٔغؾجِج ِغ ِ

 ِٚزوشثس ثٌضفجُ٘ ثٌّٛلؼز د١ٓ ثٌطشف١ٓ.

ٟ ثٌّٕجهك ثٌّضنشسر ِٓ ظج٘شر ثٌٙؾشر   ً دشثِؼ ص٠ّٕٛز ف ُ ٚص٠ّٛ َ ثٌؾجٔخ ثال٠طجٌٟ دػ ح( ٠مذ

ض١ز ٚثٌققز ٚثٌّٛثفالس غ١ش ثٌؾشػ١ز، فٟ لطجػجس ِخضٍفز وجٌطجلز ثٌّضؾذدر ٚثٌذ١ٕز ثٌضق

ٚص١ّٕز ثٌّٛثسد ثٌذؾش٠ز، ٚدػُ صط٠ٛش ثٌضؼ١ٍُ، ٚصخق١ـ ػذد ِٓ ثٌّٕـ ثٌذسثع١ز فٟ 

 ثٌّؾجالس ثٌؼ١ٍّز ثٌقذ٠غز.

ُ ثٌفٕٟ ٚثٌضمٕٟ ٌألؽٙضر ث١ٌٍذ١ز ثٌّىٍفز دّىجفقز ثٌٙؾشر  ُ ثٌذػ ػ( ٠ٍضضَ ثٌؾجٔخ  ثإل٠طجٌٟ  دضمذ٠

غ١ش ثٌؾشػ١ز ٚصأ١ِٓ ثٌقذٚد ثٌذش٠ز ٚثٌذقش٠ز، ثٌّضّغٍز فٟ سوٓ فشط ثٌقذٚد ٚخفش ثٌغٛثفً 

 دٛصثسر ثٌذفجع، ٚثألؽٙضر ٚثإلدثسثس رثس ثٌؼاللز دٛصثسر ثٌذثخ١ٍز. 

 :2ثٌّجدر 

 ثٌطشفجْ دئصخجر إؽشثءثس فٟ ثٌّؾجالس ثٌضج١ٌز :  ٠ٍضضَ 

ً ػٍٝ ثعضىّجي ِٕظِٛز ِشثلذز ثٌقذٚد ثٌذش٠ز ث١ٌٍذ١ز ثٌؾٕٛد١ز، ٚرٌه ٚفمج ٌّج ٔقش ػ١ٍٗ  .1 ثٌؼّ

 ( ِٓ ثٌّؼج٘ذر ثٌّؾجس ث١ٌٙج.19ثٌّجدر )

ثٌّؤلضز  ٠مَٛ ثٌؾجٔخ ثال٠طجٌٟ دجٌؼًّ ػٍٝ صؾ١ٙض ٚص٠ًّٛ ِج صقضجؽٗ ِشثوض ثإل٠ٛثء ث١ٌٍذ١ز  .2

ثٌمجةّز فج١ٌج ٚثٌضجدؼز ٌٛصثسر ثٌذثخ١ٍز دّج ٠ضٛثفك ِغ ثٌّؼج١٠ش ثٌّٕجعذز ٚصٛف١ش ِج صقضجؽٗ 

ثٌّشثفك ثٌقق١ز دٙج ِٓ أد٠ٚز ِٚؼذثس هذ١ز، ٌضٍذ١ز ثفض١جؽجس ثٌشػج٠ز ثٌقق١ز ٌٍّٙجؽش٠ٓ 

 غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ ٌؼالػ ثألِشثك ثٌغجس٠ز ٚثٌّضِٕز ثٌخط١شر، ٚمّٓ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌّشػ١ز فٟ

 ثٌذٍذ٠ٓ.

صأ١ً٘ ثٌىٛثدس ثٌذؾش٠ز ث١ٌٍذ١ز دّشثوض ثإل٠ٛثء ثٌّؾجس ث١ٌٙج ٌٍضؼجًِ ِغ أٚمجع ٚظشٚف  .3

ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ ٚثٌؼًّ ػٍٝ دػُ ِشثوض ثٌذقٛط ٚثٌذسثعجس ث١ٌٍذ١ز ثٌؼجٍِز فٟ ٘زث 

ً ثٌغذً ٌّؼجٌؾز ظج٘شر ثٌٙؾشر غ١ش ثٌ ُ أفن ٟ صمذ٠ ؾشػ١ز ثٌّؾجي، دّج ٠ّىٕٙج ِٓ ثٌّغجّ٘ز ف

 ٚثإلصؾجس دجٌذؾش.

٠ضؼجْٚ ثٌطشفجْ خالي عالعز أؽٙش ِٓ صٛل١غ ٘زٖ ثٌّزوشر فٟ هشؿ صقٛس ٌضؼجْٚ أٚسدٟ   .4

أفش٠مٟ أؽًّ ٚأٚعغ، ٌٍمنجء ػٍٝ أعذجح ٚدٚثفغ ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز، ٌّغجػذر ثٌذٍذثْ 

ثٌّقذسر ٌٍٙؾشر فٟ ٚمغ ٚصٕف١ز ِؾجس٠غ ثعضشثص١ؾ١ز ص٠ّٕٛز، ٚثٌشفغ ِٓ ِغضٜٛ 
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ٌمطجػجس ثٌخذ١ِز دّج ٠ىفً صقغ١ٓ ثٌّغضٜٛ ثٌّؼ١ؾٟ ٚثٌققٟ ٚثٌقذ ِٓ ثٌفمش ٚخفل ث

 ٔغذز ثٌذطجٌز.

صؾؾ١غ ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز ثٌؼجٍِز فٟ ٘زث ثٌّؾجي ٚثٌضٟ صشصذو ِؼٙج ١ٌذ١ج دأهش لج١ٔٛٔز، ػٍٝ   .5

رٌه  ِٛثفٍز ؽٙٛد٘ج ثٌشث١ِز أ٠نج إٌٝ إػجدر ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ إٌٝ دٍذثُٔٙ دّج فٟ

 ػٛدصُٙ ثٌطٛػ١ز. 

٠غجُ٘ ثٌطشفجْ فٟ ثٌؼًّ ػٍٝ ثلجِز دشثِؼ ص٠ّٕٛز ٌضٛف١ش فشؿ ثٌؼًّ ثٌّٕجعذز فٟ ثٌّٕجهك   .6

َ ثعضذذثي  ٓ ِفٙٛ ث١ٌٍذ١ز ثٌّضأعشر دظج٘شر ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز ٚثإلصؾجس دجٌذؾش ٚثٌضٙش٠خ ٚمّ

 ثٌذخً.

 :3ثٌّجدر 

ثٌّزوشر، ٠ٍضضَ ثٌطشفجْ دضؾى١ً ٌؾٕز ِٓ أؽً صقم١ك ثأل٘ذثف ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج فٟ ٘زٖ 

ٍٚ ِّٕٙج، ٌضقذ٠ذ أ٠ٌٛٚجس صٕف١ز ِج ٚسد ف١ٙج، ٚصقذ٠ذ آ١ٌجس  ِؾضشوز ِىٛٔز ِٓ ػذد ِضغج

ً ٚثٌضٕف١ز ٚثإلؽشثف ثٌّٕجعذز ٌىً ِذجدسر ٚثسدر ف١ٙج، ٚإػذثد آ١ٌجس أخشٜ ِٕجعذز ٌضٕف١ز  ثٌض٠ّٛ

 ثٌّزوشر.أػّجي ثٌّشثلذز ٚثٌضط٠ٛش ٌالٌضضثِجس ثٌٕجؽتز ػٓ ٘زٖ 

 :4ثٌّجدر 

٠مَٛ ثٌؾجٔخ ثال٠طجٌٟ دض٠ًّٛ ثٌّذجدسثس ثٌٛثسدر فٟ ٘زٖ ثٌّزوشر أٚ ثٌّمضشفز ِٓ ثٌٍؾٕز 

ثٌّؾضشوز ثٌّؾجس ث١ٌٙج فٟ ثٌفمشر ثٌغجدمز ٚدّج ال ٠ضشصخ ػ١ٍٗ ػذأً ثمجف١ج ػٍٝ ١ِضث١ٔز ثٌذٌٚز 

ٗ ِٓ ثال ٌ َ ٓ خالي ثالعضفجدر ِّج ٠مذ صقجد ثالٚسٚدٟ، ٚمّٓ ثال٠طج١ٌز ثٌّشفٛدر دجٌخقٛؿ ِٚ

 ثٌمٛث١ٔٓ ثٌّشػ١ز فٟ ثٌذٍذ٠ٓ.

 :5ثٌّجدر 

٠ٍضضَ ثٌطشفجْ دضفغ١ش ٚصٕف١ز ٘زٖ ثٌّزوشر فٟ ظً ثفضشثَ وً ثالٌضضثِجس ٚثٌّٛثع١ك ثٌذ١ٌٚز 

 ٚثصفجل١جس فمٛق ثإلٔغجْ ثٌضٟ ٠ؼذ وال ثٌذٍذثْ هشفج ف١ٙج.

 :6ثٌّجدر 

أٚ صطذ١ك أٞ ِٓ دٕٛد ٘زٖ ثٌّزوشر ٠ضُ أٞ خالف أٚ ٔضثع د١ٓ ثٌطشف١ٓ فٛي صفغ١ش أٚ صٕف١ز 

صغ٠ٛضٗ ٚد٠ج أٚ دجٌضفجُ٘ أٚ ثٌضفجٚك أٚ ثٌضؾجٚس ثٌغٕجةٟ د١ٓ ثٌطشف١ٓ ِٓ خالي ثٌمٕٛثس 

 ثٌذدٍِٛجع١ز.
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 :7ثٌّجدر 

٠ؾٛص صؼذ٠ً ِزوشر ثٌضفجُ٘ دطٍخ ِٓ أفذ ثٌطشف١ٓ ػٓ هش٠ك صذجدي ثٌّزوشثس خالي فضشر 

 عش٠جٔٙج.

 :8ثٌّجدر  

ف١ض ثٌضٕف١ز إػضذجسث ِٓ صجس٠خ ثٌضٛل١غ ػ١ٍٙج ِٓ لذً ثٌطشف١ٓ ٠ٚغشٞ  صذخً ٘زٖ ثٌّزوشر

ِفؼٌٛٙج ٌّذر عالط عٕٛثس ٚصؾذد صٍمجة١ج ٌّذد ِّجعٍز، ِج ٌُ ٠فقـ أفذ ثٌطشف١ٓ وضجد١ج ػٓ 

ٜ عالعز أؽٙش لذً ثٔضٙجء  ٟ ِذر ال صضؼذ ٓ خالي ثٌمٕٛثس ثٌذدٍِٛجع١ز، ٚرٌه ف ٟ ثٌغجةٙج ِ سغذضٗ ف

 ر.ِذر عش٠جٔٙج ثٌّمشس

ِٓ ٔغخض١ٓ أف١ٍض١ٓ  2017فذشث٠ش  2فشسس ٚٚلؼش ٘زٖ ثٌّزوشر فٟ ِذ٠ٕز سِٚج دضجس٠خ 

 أفذثّ٘ج دجٌٍغز ثال٠طج١ٌز ٚثألخشٜ دجٌٍغز ثٌؼشد١ز ٌّٚٙج ٔفظ ثٌمٛر ثٌمج١ٔٛٔز.

 ػٓ فىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ دذٌٚز ١ٌذ١ج    ٓ فىِٛز ثٌؾّٙٛس٠ز ثال٠طج١ٌز ػ 

 ٠ض ِقطفٝ ثٌغشثػفج       دجٌٚٛ ؽ١ٕض١ٍٟٛٔ         

 سة١ظ ثٌّؾٍظ ثٌشةجعٟ              سة١ظ ِؾٍظ ثٌٛصسثء      

 

 ٚ٘ٛ ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ.

ٚف١ظ أْ ٘زث ثٌضٛل١غ ِٓ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ٠ؼذ ػّال إدثس٠ج ِّج صؾٛص ِؼٗ ِخجفّضٗ أِجَ 

 دثةشر ثٌمنجء ثإلدثسٞ ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ.

 ثٌٛلجةغ عج١ٔجً: 

ٟ ١ٌذ١ج ػٓ صٛل١غ ثصفجق ع١جعٟ فٛي  2015. 17.12دضجس٠خ  .1 ُ ف ُ ثٌّضقذر ٌٍذػ أػٍٕش دؼغز ثألِ

ثألصِز ث١ٌٍذ١ز د١ٓ "أػنجء ثٌقٛثس ث١ٌٍذٟ"، دؼذ أْ ػ١ٓ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقذر ِّغال 

ٌٍذذء فٟ  2015خجفج ٌٗ ٚسة١غج ٌٍذؼغز ثأل١ِّز إٌٝ ١ٌذ١ج )دشٔجسد٠ٕٛ ١ٌْٛ( فٟ أغغطظ 

 ِؼجٌؾز ثألصِز ث١ٌٍذ١ز ع١جع١ج.ػ١ٍّز فٛثس د١ٓ ث١ٌٍذ١١ٓ ٚ

  ِجدر( دجإلمجفز إٌٝ أفىجَ إمجف١ز ٚأفىجَ خضج١ِز 67ٚؽجء ثالصفجق ثٌغ١جعٟ ث١ٌٍذٟ فٟ )  .2

ٚعضز ِالفك ِٓ د١ٕٙج ٍِقك دضؾى١ً ِؾٍظ سةجعٟ ِٓ صغؼز أؽخجؿ صّش صغ١ّضُٙ فٟ  

 ْٛ. ثٌٍّقك ثألٚي ِٓ لذً ِّغً ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقذر آٔزثن دشٔجسد٠ٕٛ ١ٌ
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3.  ٝ ـ ثإلصفجق ػٍ ٓ ؽذ٠ذص١ٓ ّ٘ج إٚٔ فىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ ثٌّشوذز ِٓ ثألٌٚٝ عضقذثط عٍطض١

ِؾٍظ ثٌذٌٚز ثالعضؾجسٞ، د١ّٕج  زٚثٌغج١ِٔؾٍظ ٚصسثء، ( 2) ِؾٍظ سةجعٟ ٚ( 1) ٓؽضة١

 ثفضفع ِؾٍظ ثٌٕٛثح ثٌقجٌٟ دٛمؼٗ وغٍطز صؾش٠ؼ١ز ٌٍذالد.

٠ضُ "صؼذ٠ً ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ دّج ٠ضفك ػٍٝ أْ  65ٚٔـ ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ فٟ ثٌّجدر  .4

( دٙزث 4ٚٔقٛؿ ٘زث ثإلصفجق ٚٚفمج ٌإلؽشثءثس ثٌّمشسر لجٔٛٔج، ٚٚفمج ٌٍّمضشؿ دجٌٍّقك سلُ )

". ٚسغُ ٚؽٛد ٍِخـ إؽضّجع ٌّؾٍظ ثٌٕٛثح 2015أوضٛدش  20ثإلصفجق خالي ِٛػذ غج٠ضٗ 

غ١جعٟ دئٌغجء ثٌّجدر ثٌغجِٕز ِفجدٖ ثٌّٛثفمز ثٌّؾشٚهز  ػٍٝ ثالصفجق ثٌ 2016. 1. 28دضجس٠خ 

ِٓ ثألفىجَ ثإلمجف١ز، إال أْ ٘زث ثٌؾشه ٌُ ٠ضقمك، ٌُٚ صضُ ثٌّقجدلز ػٍٝ ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ 

دّٛؽخ ثإلؽشثءثس ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج فٟ ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ، ٌُٚ ٠ضُ صن١ّٕٗ ثإلػالْ 

ٞ ِؼذي ٚفمج ٌّج ؽجء فٟ ثٌّجدر )  ً إػالْ دعضٛس ٟ ؽى ٖ ف ٞ ٚثصخجر ( ِٓ ثإلػالْ  36ثٌذعضٛس

 ِٓ ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ ث١ٌٍذٟ ثٌّؾجس ث١ٌٙج أػالٖ. 65ثٌذعضٛسٞ ثٌّؤلش، ٌٕٚـ ثٌّجدر 

ٚػ١ٍٗ ٚإعضٕجدث ٌإلػالْ ثٌذعضٛسٞ ثٌزٞ ٘ٛ دعضٛس ثٌذالد ثٌّؤلش ٌق١ٓ فذٚس ثٌذعضٛس   .5

ثٌذثةُ، فئْ ٘زث ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ ظً ٚع١مز غ١ش عجس٠ز ػٍٝ ثألسثمٟ ث١ٌٍذ١ز ١ٌٚظ فٟ ِشصذز 

ثٌضؾش٠غ ٌؼذَ ثصخجرٖ ثٌقفز ثٌضؾش٠ؼ١ز ٚال ِشٚسٖ دجإلؽشثءثس ثٌضٟ صغذغ ػ١ٍٗ ٘زٖ ثٌقفز 

 إعضٕجدث ٌإلػالْ ثٌذعضٛسٞ. 

ٚف١ظ أْ صشو١ذز فىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ رثصٙج صغضٍضَ أْ صؾىً ِٓ ِؾٍظ سةجعٟ دجإلمجفز  .6

ٝ ِؾٍظ ٚصسثء ٌىٟ صضخز ٘زٖ ثٌقفز أٞ "فىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ"، فئْ فٟ ػ ذَ صؾى١ٍٙج إٌ

ْ لذ صؾىٍش دؼذ ٚال ٠ّىٓ ثإلدػجء دٛؽٛد٘ج ٌؼذَ ل١جِٙج ال ِٓ ف١ظ ثٌٛثلغ ٚال  دؾضة١ٙج ال صىٛ

 ِٓ ف١ظ ثٌمجْٔٛ.

ٚدجٌشغُ ِٓ ٘زث ثٌٛمغ ثٌمجةُ، فئْ ِؾٍغج سةجع١ج صؾىً ٚثصخز ِٓ ثٌؼجفّز ِمشث ٌٗ، ٚلجَ  .7

صؾش٠غ ٚهٕٟ ٠غّـ  دضغ١ّز دؼل ِٓ ثٌٛصسثء أهٍك ػ١ٍُٙ "ثٌٛصسثء ثٌّفٛمْٛ"، فٟ غ١جح

ػذَ إػضّجد ِؾٍظ ثٌٕٛثح ٌٍٛصسثء ثٌّمضشف١ٓ ِٕٚقُٙ  ثٌغمز  ٠ٕظُ صؾى١ٍٗ ٚػٍّٗ، ٚفٟ أٚ

 ٚفٍفُٙ ث١ّ١ٌٓ.

إال أْ ثٌّؾٍظ ثٌزٞ ٠شأعٗ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ٚثؽٗ فٟ رثصٗ ِؾجوً ؽّز أّ٘ٙج ِمجهؼز  .8

، ٚثعضمجٌز ػنٛ ػن٠ٛٓ ِٓ أػنجةٗ )ثٌغ١ذ/ ػٍٟ ثٌمطشثٟٔ، ثٌغ١ذ/ ػّش ثألعٛد( ألػّجٌٗ

عجٌظ )ثٌغ١ذ ِٛعٝ ثٌىٟٛٔ( ِّج أدٜ إٌٝ ثعضقجٌز ثٌٛفجء دجٌضضثِجصٗ ثٌٕجؽتز ػٓ ثالصفجق 
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فىِٛز ثٌٛفجق  3/ 1ثٌغ١جعٟ ٌم١جِٙج ػٍٝ ِٛؽخ ثإلؽّجع  الػنجء ثٌّؾٍظ ٚفمج ٌٍّجدر ) 

 .ثٌٛهٕٟ( ِٓ ثالصفجق ثٌغ١جعٟ 

ً ٘زث ثٌؼؾض ٚثألفك ثٌّغذٚد ع١جع١ج، فئْ ِذجدسثس  .9 ػذ٠ذر أػٍٕش فٟ ِغضًٙ ٘زث ثٌؼجَ ِٕٙج ٌٚى

ثٌّذجدسر ثألفش٠م١ز، ٚثٌضٟ صضفك ٚصؤوذ ػٍٝ مشٚسر ٚثٌّذجدسر ثٌّقش٠ز ثٌؾضثةش٠ز ثٌضٛٔغ١ز، 

ٚ٘ٛ ِج  ،إؽشثء صؼذ٠الس ؽزس٠ز ػٍٝ ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ دّج فٟ رٌه دؼغز ثألُِ ثٌّضقذر فٟ ١ٌذ١ج

 ثٌضؼذ٠ً.  ٠ؼٕٟ أْ ٘زث ثإلصفجق فٟ رثصٗ غ١ش ٔٙجةٟ ِٚجصثي صقش

ٟ فٟ ؽىٍٗ ثٌٕٙجةٟ، ٚػذَ صؾى١ً عٍطجصٗ ثٌؾذ٠ذر دّج ف١ٙج  .10 َ ثوضّجي ثإلصفجق ثٌغ١جع ً ػذ ٟ ظ ٚف

ػذَ ثعضىّجي صؾى١ً ثٌغٍطجس ثٌّٕذغمز ػٓ شف دقىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ دؾضة١ٙج، ٚدغذخ ِج ٠ؼ

ٌّض٠ذ ِٓ ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ، ٚػذَ فؼج١ٌز ثٌغٍطجس ثٌؾذ٠ذر ثٌّٕذغمز ػٕٗ، ٚفجٌز فضـ ثإلصفجق 

ثٌضفجٚك عٛثء ِٓ أهشثف ِق١ٍز: ِذجدسر إػالْ ثٌمج٘شر، ِذجدسر ٌؾٕز ثٌقٛثس، أٚ ِٓ أهشثف 

ْ مذٖ ثألٚي ثٌغ١ذ فج٠ض ِقطفٝ ثٌغشثػ ِذػ١ج ففز سة١ظ فىِٛز ثٌٛفجق  َ ثٌّطؼٛ د١ٌٚز، لج

ٝ ِزوشر صفجُ٘ صشصخ ثٌضضثِجس ػٍٝ ثٌذٌٚز ث١ٌٍذ١ز،  ٟ دجٌضٛل١غ ِغ فىِٛز إ٠طج١ٌج ػٍ ٚصّظ ثٌٛهٕ

 دغ١جدصٙج، ٚصغ١ش ِٓ ثألٚمجع ثٌمجةّز فٟ ظج٘شر ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز.

11.  ِٗ ٍِ ْٓ لِذَ ِِ ُشُٖ  ِ٘ َظج َٚ زُ  َّ ْف ِٗ ثٌشَّ ُ ف١ِ ٚألْ ٘زث ثٌضقشف دئدشثَ ِزوشر صفجُ٘ ِغ ث٠طج١ٌج دجصفجق )دَجِهُٕٗ

ث ثٌطؼٓ ثٌْؼَزَثُح(  ٠مجدٍٗ صٛل١غ ِٓ هشف أؽٕذٟ ٘ٛ فىِٛز ثٌؾّٙٛس٠ز ثال٠طج١ٌز، فئْ سفغ ٘ز

ثٌضقشف غ١ش ثٌّؾشٚع ثٌزٞ لجَ دٗ ثٌّطؼْٛ مذٖ  ثٔؼذثَالصَ أِجَ ثٌمنجء ثإلدثسٞ إلػالْ 

ف١ظ أْ ثػضشثف ثٌؾجٔخ ٚثألٚي ٚدغ١ز إ٠مجف ثٌطشف ثألؽٕذٟ ػٓ ثإلمشثس دجٌّقجٌـ ث١ٌٍذ١ز. 

ً دؼذ ٚفمج ٌٍمجْٔٛ ثٌٛهٕٟ ٚثٌنغو ػ١ٍٙج ٌٍققٛي ػٍٝ ِٕجفغ ٚصىذ١ ً ثال٠طجٌٟ دقىِٛز ٌُ صؾى

١ٌذ١ج دجٌضضثِجس ٚثعضغالي فجٌز ثٌفٛمٝ ثٌغ١جع١ز ٚػذَ ثإلعضمشثس ٌٍّقجفظز ػٍٝ ِج صذػ١ٗ ِٓ 

فمٛق ٚإهالق ٠ذ٘ج فٟ ثألسثمٟ ث١ٌٍذ١ز ١ِٚج٘ٙج ثإلل١ّ١ٍز ٚأؽٛثةٙج دذػٜٛ ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ 

 ف١ٗ، ٠غضذػٟ صذخً ثٌمنجء ٌقّج٠ز ثٌذالد ِٚقجٌقٙج ٚإ٠مجف ثٌؼذظ دقذٚد٘ج ِٚمذسثصٙج. 

 أعذجح ثٌطؼٓج :عجٌغ

 أٚالً: إٔؼذثَ ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ إلٔؼذثَ ففز ِٛلؼٗ.

 ِخجٌفز ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ ث١ٌٍذٟ   .1

ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ ث١ٌٍذٟ ٘ٛ ثٌٛع١مز ثٌذعضٛس٠ز ثٌضٟ فذسس ِٓ ثٌّؾٍظ ثٌٛهٕٟ ثالٔضمجٌٟ  -أ 

( ِجدر ٚصؼذ٠الصٗ ثٌقجدسر ػٓ وً ِٓ ثٌّؾٍظ ثٌٛهٕٟ ثالٔضمجٌٟ 37ثٌّؤلش ٚثٌضٟ ٚسدس فٟ )
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ٚثٌّؤصّش ثٌٛهٕٟ ثٌؼجَ ِٚؾٍظ ثٌٕٛثح، ٟٚ٘ ثٌغٍطجس ثٌضٟ صضجدؼش ػٍٝ فىُ ثٌذالد ِٕز ثٌؼجَ 

ٝ ث١ٌَٛ ِٚٓ د١ٕٙج عٍطضجْ ِٕضخذضجْ إعضٕجدث ٌٙزث ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ، ػٍّج دأْ ١ٌذ١ج فض 2011

 . ثٔضمج١ٌزِجصضثي فٟ ِشفٍز 

ٚهجٌّج أْ ٘زث ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ ٌُ ٠نّٓ ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ ث١ٌٍذٟ ثٌّؼشٚف دئصفجق ثٌقخ١شثس،  -ح

ٍظ ثٌٕٛثح دٗ، فئٔٗ ٠ظً ١ٌٚظ ؽضءث ِٓ ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ ٌُٚ ٠قذس صؼذ٠ال دعضٛس٠ج ِٓ ِؾ

ٓ ٔجف١ز أخشٜ فئْ ٘زث ثإلصفجق  ُ ٘زث ِٓ ٔجف١ز، ِٚ ٞ ػٍٝ غ١ش٘ ٓ ػ١ٍٗ ٚال ٠غش ػمذث د١ٓ ثٌّٛلؼ١

 ال ٠ؼضذ دٗ أِجَ ثٌمنجء ث١ٌٍذٟ، ٚال فؾز ٌٗ أِجِٗ.

ٚهجٌّج أْ ٘زث ٘ٛ ثٌٛمغ ثٌمجةُ، فئْ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ال ٠قًّ ففز إلؽشثء ثٌضقشف  -ؽـ

 ٚال ثٌذخٛي فٟ صؼجلذثس ٚثٌضٛل١غ دئعُ ثٌذٌٚز ث١ٌٍذ١ز، ٚال صشص١خ ثٌضضثِجس ػ١ٍٙج.ثٌّطؼْٛ ف١ٗ 

ٌزث فئْ ال ففز ٌٍّطؼْٛ مذٖ ثألٚي فٟ ثٌم١جَ دٙزث ثٌضقشف دجٌضٛل١غ ػٍٝ ِزوشر ثٌضفجُ٘ 

ِٛمٛع ثٌطؼٓ ٠ٚؼذ ِغضقذج ِٕٚضقال ٌغٍطز ال ٠ٍّىٙج، ِّج ٠ؼذ ِؼٗ صقشفٗ ِٛمٛع ثٌطؼٓ 

 صقشفج ِٕؼذِج.  

 .ػذَ صؾى١ً فىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ .2

دجٌؼٛدر إٌٝ ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ  ثٌزٞ ٔـ ػٍٝ إٔؾجء ِؤعغجس فىُ ؽذ٠ذر فٟ ثٌذٌٚز، دّج ف١ٙج  -أ

ٓ: ثألٚي ِؾٍغج سةجع١ج ِٓ صغؼز أػنجء، ٚثٌغجٟٔ ِؾٍظ  عٍطز صٕف١ز٠ز ِىٛٔز ِٓ ِغض١٠ٛ

جق ثٌٛهٕٟ ال صىْٛ ٚال صمَٛ ثٌٛصسثء ٚثٌّىْٛ ِٓ ثٌّؾٍظ ثٌشةجعٟ ٚثٌٛصسثء، فئْ فىِٛز ثٌٛف

 ."فىِٛز ٚفجق ٚهٕٟ"إال دٙز٠ٓ ثٌّغض١٠ٛٓ أٞ ِؾٍظ سةجعٟ ٚٚصسثء ٌضقذـ 

عضخذَ ففز "سة١ظ إ، ٠ضنـ أْ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي لذ ٚدجٌؼٛدر إٌٝ ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ-ح

ٚف١ظ فىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ" فٟ ِٛمؼ١ٓ ِٓ ثٌمشثس: ثألٚي فٟ ثٌذ٠ذجؽز، ٚثٌغجٟٔ فٟ ثٌضٛل١غ. 

أْ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ال ٠قًّ ٘زٖ ثٌقفز دضجصج ألْ فىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ ٌُ صضؾىً دؼذ، ألْ 

/ فىِٛز 3صؾى١ٍٙج ٠ضطٍخ إػضّجد ِٓ ِؾٍظ ثٌٕٛثح ث١ٌٍذٟ ثعضٕجدث ٌإلصفجق ثٌغ١جعٟ رثصٗ )ثٌّجدر 

 ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ(، فئٔٗ ٠ىْٛ ِذػ١ج ٌقفز ال ٠قٍّٙج ٚعٍطز ١ٌغش ٌٗ.

 .طؼْٛ مذٖ ثألٚي ٌغٕذ إٔؾجءِٖخجٌفز ثٌّ .3

ثؽضشه ثالصفجق ثٌغ١جعٟ فذٚس لشثسثس ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي دقفضٗ سة١غج ٌٍّؾٍظ ثٌشةجعٟ  -أ

، دجح فىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ( ِٓ ثالصفجق ثٌغ١جعٟ ػٍٝ "٠ؾىً 1/3دجإلؽّجع، ف١ظ ٔقش ثٌّجدر )
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ثٌّذ١ٕز   خضقجفجصٗإل، ٚفمج ِؾٍظ ٌشةجعز ثٌٛصسثء.. ٠ٚضطٍخ ل١جَ ِؾٍظ ثٌٛصسثء دجصخجر أٞ لشثس

 ِٓ ٘زث ثإلصفجق إؽّجع سة١ظ ِؾٍظ سةجعز ثٌٛصسثء ٚٔٛثدٗ". 8/2دجٌّجدر 

ٖ ثألٚي فذس دجٌّخجٌفز ٌٙزث ثٌٕـ ٚ٘ٛ عٕذ إٔؾجءٖ، ف١ظ أْ ٕ٘جن   -ح ْ مذ ٌّٚج وجْ صقشف ثٌّطؼٛ

ٓ ٌٍّؾٍظ ثٌشةجعٟ ) ثٌغ١ذ/ ػٍٟ ثٌمطشثٟٔ، ثٌغ١ذ/ ػّش ثألعٛد(، وّج ٓ ِمجهؼ١ ٚأْ ػنًٛث  ػن٠ٛ

  ٟ َ ثعضمجٌضٗ ف ٝ ثٌىٟٛٔ( لذ لذ ٛ  ٠2017ٕج٠ش  2عجٌغج ) ثٌغ١ذ ِٛع ٘ٚ ٖ ٓ ثٌّؾٍظ ثٌشةجعٟ ٚغجدس ِ

ٛ ثٌّغضم١ً ٚثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ٚثفققج ػٕٗ فٟ د١ج١ٔٓ ِضٍفض٠ٓ. ٚػ١ٍٗ فئٔٗ  ،ِج أوذ ػ١ٍٗ ثٌؼن

 ثٌغ١جعٟ.  ِٓ ثٌذ١ٓ أْ  ٘زث ثٌضقشف لذ فذس دجٌّخجٌفز ٌغٕذ ثٔؾجءٖ أال ٚ٘ٛ ثإلصفجق

 ٖ ْ مذ ْ ٘زث ثٌمشثس فجدسث دجٌّخجٌفز ٌٍضؾش٠ؼجس ث١ٌٍذ١ز ٌٚغٕذ إٔؾجء ثٌّطؼٛ ٖ ثألعذجح ٠ىٛ ً ٘ز ٌٚى

 ثألٚي ٚدجٌضجٌٟ ِٕؼذَ.

 .ثٔؼذثَ ثٌمشثس إلغضقجح ثٌغٍطز دّج ٠نش د١ٍذ١ج ِٚقجٌقٙجعج١ٔج: 

فىِٛز ثٌٛفجق ٚف١ظ أْ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ِغضقذج ٌٍغٍطز ِٚذػ١ج ففز ال ٠ٍّىٙج )سة١ظ 

ثٌٛهٕٟ(، فئٔٗ ٠ىْٛ خج١ٌج ِٓ أ٠ز سلجدز ألٔٗ ٠ّجسط عٍطز ال ٠ٍّىٙج خجسػ إهجس ثٌضؾش٠غ ث١ٌٍذٟ 

هٍك ل١ذ ٠ذ٠ٗ ١ٌىذً ثٌذالد دجٌضضثِجس صّظ أٌزٞ أػطجٖ دشثفج ٚثعؼج دْٚ ل١ذ، ٚلٛثػذٖ. ثألِش ث

ٚسد١ز  دّج دثسر ثٌٙؾشر ثألٌٝ ِشوض إلإغمً ثٌن١ّش ثٌٛهٕٟ دضق٠ًٛ ١ٌذ١ج ع١جدصٙج ٚصٙذد و١جٔٙج، ٚص

د١تز ثٌىشث١٘ز ٚثٌؼٕقش٠ز ٚثفضؾجص ث٢الف ثٌّؤٌفز ِٓ ثٌٕجط فٟ ٗ رٌه ِٓ ِخجهش فذٚط ٠١ٕؼ

ِشثوض صذ١ٕٙج ٚصٛعؼٙج ث٠طج١ٌج )فّجرث ع١فؼً ث١ٌٍذ١ْٛ دؼؾشثس ث٢الف ِٓ ثٌنقج٠ج فٟ ٘زٖ ثٌّشثوض 

صؼشك ثٌٛهٓ ٌٍّض٠ذ ِٓ دز؟( لذ دؼذ ػجَ أٚ ػج١ِٓ فٟ ظً ظشٚف ِؼمذر ٚغج٠ز فٟ ثٌقؼٛ

ـ ثِض١جصثس ٌٍطشف ثألؽٕذٟ دّج ٠ّظ ع١جدر ١ٌذ١ج ٚإل١ٍّٙج صقش ثإل ٟ ثٌّمجدً صّٕ سصٙجْ  ٌألؽٕذٟ، ٚف

 .ػذجسثس ِذثٕ٘ز خجدػز، وّىجفقز صٙش٠خ ثٌٛلٛد

ٚصضنـ ٘زٖ ثالٌضضثِجس ٚثإلِض١جصثس ثٌّّٕٛفز ٌذٌٚز أؽٕذ١ز ٚثٌنشس ثٌّضشصخ ػ١ٍٙج ِٓ خالي  

 :فٟ ِزوشر ثٌضفجُ٘ ثٌّطؼْٛ ف١ٙجثٌذٕٛد ثٌضج١ٌز 

١ٌذ١ج دْٚ غ١ش٘ج ػٍٝ إل١ٍّٙج ثٌذشٞ ثٌّطؼْٛ ف١ٗ )ِزوشر ثٌضفجُ٘( ٘ٛ إْ ِىجْ صٕف١ز ثٌمشثس  .1

ٟٚ٘ فٟ ثٌٕٙج٠ز  ،ٚثٌذقشٞ، ِٚٓ صُ فئْ ػخء صٕف١ز ثالٌضضثِجس ثٌٛثسدر ف١ٗ ٠مغ ػٍٝ ثٌؾجٔخ ث١ٌٍذٟ

ً ِغ ثٌّؾّٛػج ٝ عٍذش س ثٌذؾش)١ٌذ١ج( ثٌضٝ ػ١ٍٙج ثٌضؼجِ ِٛثٌٙج  ٚإٔضٙىش فمٛلٙج أ٠ز ِٓ ثٌنقج٠ج ثٌض

 ٚلضً ٚغشق مؼجفٙج. 
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إْ ِزوشر ثٌضفجُ٘ صضؼٍك دّغأٌز فغجعز ٟٚ٘ ِغأٌز ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز ٌّتجس ث٢الف ِٓ  .2

ُٙ إٌٝ ١ٌذ١ج ٚٚمؼُٙ فٟ ِشثوض سؽجػإف ِٕٙج ِٕغ ٚفٌُٛٙ إٌٝ ث٠طج١ٌج ٚثٌّٙجؽش٠ٓ، ٚإْ ثٌٙذ

ِٓ ؽض٠شر )الِذذٚصث( ثال٠طج١ٌز ثٌضٝ ٟ٘ ػٍٝ ِشِٝ فؾش ٚدٙج ِج ٠ىفٟ ِٓ ٠ٛثء ثٌمجةّز دذال ثإل

ٚثٌضٟ صخٛك ثمطشثدجس أ١ِٕز ٚفشثػجس  ٚثٌٙؾز ً ١ٌذ١ج ثٌّٕٙىزثٌضغ١ٙالس، ِّج ٠ؼٕٟ صقّ

 ِغٍقز ٌىً ٘زث ثٌؼذد ِٓ ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ ٚفذ٘ج.

ثٌّضٛعو ٠ؼٕٟ صذخً ثٌغٍطجس  إْ ِٕغ ٚفٛي ٘ؤالء ثٌّٙجؽش٠ٓ إٌٝ ث٠طج١ٌج ػٓ هش٠ك ثٌذقش .3

٠ٛثء ث١ٌٍذ١ز. رٌه أٔٙج ال ثوض ثإلثال٠طج١ٌز فٟ ث١ٌّجٖ ثالل١ّ١ٍز ث١ٌٍذ١ز ٌّٕؼُٙ ٚإػجدصُٙ إٌٝ ِش

صغضط١غ لجٔٛٔج ثٌم١جَ دزٌه فٟ أػجٌٟ ثٌذقجس، د١ّٕج ٠ّىٓ ٌٙج سدُ٘ فمو دثخً ث١ٌّجٖ ثالل١ّ١ٍز 

 ٙج ثٌطش٠ك ثٌزٞ وجْ ِغٍمج.ث١ٌٍذ١ز ثعضٕجدث ٌّزوشر ثٌضفجُ٘ ٘زٖ، ثٌضٟ فضقش ٌ

فٟ ِزوشر ثٌضفجُ٘  ػذثد ثٌضٟ ٚففضٙجٛؽخ ِزوشر ثٌضفجُ٘ ٘زٖ دضشف١ً ثألٌُ صٍضضَ إ٠طج١ٌج دّ .4

ّغجػذر فٟ ػٛدصُٙ ثٌطٛػ١ز "دضذفك أػذثد وذ١شر ِٓ ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ" أٚ ثالٌضضثَ دجٌ

ألِش ٌٍؾجٔخ ث١ٌٍذٟ ِغ أؽٛثء ٔضثع ٚفشح ٚثٔضٙجوجس ٌقمٛق ثالٔغجْ، دً صشوش ثفٟ ظً 

 ،"ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز رثس ثٌؼاللز" ٚثٌضٟ ١ٌغش هشفج فٟ ِزوشر ثٌضفجُ٘ ٘زٖ ٚ غ١ش ِٛلؼز ػ١ٍٙج

ٚ وٕٗ ٘زٖ ثٌضفجّ٘جس، ِّج ٠ؼٕٟ أْ ٕ٘جن خطش فم١مٟ ٌضٛه١ُٕٙ فٟ ؽٛ ِٓ  ٝ أ ْ صؼش٠ف ٌّؼٕ ٚدٚ

ف١ٍُٙ أٚ ػٛدصُٙ ث٢ِٕز ٚ فشح ث١ٍ٘ز ٌٚشدّج فضٝ ػٕقش٠ز فٟ غ١جح ثٌّذر ٚآ١ٌز صش ثالٔضٙجوجس

ً ِؼج إللٕجع دٚي ثٌّقذس  ٓ ثٌغزثؽز أْ ِزوشر ثٌضفجُ٘ صنّٕش ثٌؼذجسر ثٌضج١ٌز "ٚثٌؼّ ٌذٍذثُٔٙ. ِٚ

دمذٛي سػج٠ج٘ج ٚصٛل١غ ثصفجل١جس ِؼٙج فٟ ٘زث ثٌؾأْ"! ِٚج ثٌقً فٟ فجي ػذَ ثلضٕجع دٚي 

 ثٌّقذس؟ 

، ٚػذَ ٚؽٛد 1951ٛمغ ثٌالؽت١ٓ ٌؼجَ فٟ ظً ػذَ ثٔنّجَ ١ٌذ١ج ٌالصفجل١ز ثٌذ١ٌٚز ثٌخجفز د .5

صؾش٠ؼجس ١ٌذ١ز ٌطٍذجس ثٌٍؾٛء أٚ ثٌٙؾشر فئٔٗ ِٓ ثٌقؼخ أْ صمَٛ ١ٌذ١ج دفشص ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش 

ٟ هٍخ ثٌٍؾٛء أٚ ثٌٙؾشر وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ ث٠طج١ٌج ػٍٝ عذ١ً ثٌّغجي ْ ثٌقك ف  ،ثٌؾشػ١١ٓ، ٚمّج

ثألِش ثٌزٞ ٠ؼٕٟ صشثوُ أػذثد ٘جةٍز ِٓ ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ )ٚفً ػذد ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش 

ِٓ ١ٌذ١ج  2016ؽٙش ٠ٕج٠ش ِٓ ػجَ فٟ  IOMثٌؾشػ١١ٓ فغخ صمذ٠شثس ِٕظّز ثٌٙؾشر ثٌذ١ٌٚز 

، دْٚ فغجح ثٌنقج٠ج ِٚٓ ٌُ ٠ضّىٓ ِٓ ثٌٙؾشر ِٚج ٠ضثي فٟ ١ٌذ١ج( ِٓ 188882إٌٝ ث٠طج١ٌج 

ُ ِٓ ص ْ لذسر ١ٌذ١ج ػٍٝ صٛف١ش فٍٛي ٌُٙ. فال خ١جس إال ثٌذمجء ػٍٝ د١ٕٙ ٕطذك ػ١ٍٗ ففز ثٌٍؾٛء دٚ
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ٚ٘ٛ أِش ٠غضٍضَ آ١ٌجس ِغ دٚي  ،دٍذ ثٌّقذسثٌطٛػ١ز إٌٝ ثٌؼٛدر ثإلػجدر أٚ ثألسثك ث١ٌٍذ١ز أٚ 

 أخشٜ خجسػ ثهجس ِزوشر ثٌضفجُ٘ ٘زث ٚدّج ال ٠ٍضِٙج.

غً ١ٌذ١ج )رٌه أْ ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ ٠ؼذشٚٔٙج إْ ث٠طج١ٌج ٚثٌضٟ ٟ٘ دٌٚز ػذٛس ث٠نج ِ .6

ٌذٚي أخشٜ فٟ أٚسٚدج( لذ صٕقٍش ِٓ ِٙجِٙج وذٌٚز ػذٛس ٚثٌمش دجٌضذؼز ػٍٝ ١ٌذ١ج وذٌٚز ػذٛس 

ف١ظ ٚسد د١ّٕج أؽجسس فٟ ِزوشر ثٌضفجُ٘ ثٌٝ أٔٙج مّٓ ثٌىضٍز ثألٚسد١ز وّٕطمز ِمقذ  ،أمؼف

جؽٍز ٌٍّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ ثٌؼجدش٠ٓ ١ٌذ١ج إ٠ؾجد فٍٛي ػ" فٟ ِزوشر ثٌضفجُ٘ ِج ٠ٍٟ

ٚثٌمجفذ٠ٓ أٚسٚدج ػذش ثٌذقش" دضؼّذ ؽؼً ١ٌذ١ج دْٚ ث٠طج١ٌج دٍذ ػذٛس. ٚ٘زٖ ثٌٍغز صؼضذش ِؾجف١ز 

 ٌٍقم١مز ٌّٚزوشر ثٌضفجُ٘ رثصٙج ثٌضٟ ٟ٘ د١ٓ فىِٛض١ٓ ٚال ٠ؼذ ثإلصقجد ثألٚسدٟ هشفج ف١ٙج.

ِضِٕز ٚعجس٠ز فٟ ِشثوض ثإل٠ٛثء ٌُٚ صضؼٙذ ثٌضفجُ٘ إٌٝ ٚؽٛد أِشثك خط١شر ٚ أؽجسس ِزوشر .7

ٚفٟ ثإلػضشثف دجفضّجي  ،٠طج١ٌج ٌٍؼالػإلدْٚ ثألهذجء ٚال  دٕمً ثٌّشمٝ  ث٠طج١ٌج إال دضٛف١ش ثألد٠ٚز

ِج ٠ؼٕٟ إِىج١ٔز ثٔضؾجس ثألٚدتز ٚثألِشثك دثخً ثٌذالد. ء ثٌنقج٠ج ٌٙؤال ِشك أٚ ِؼجٔجر أٚ ػزثح 

ػٍّج دأْ ثٌخذِجس ثٌقق١ز فٟ ١ٌذ١ج ِٕٙجسر فٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٟ ٚال لذسر ٌذٜ ١ٌذ١ج  فضٝ ػٍٝ صٛف١ش 

 ثٌخذِجس ثٌقق١ز ٌّٛثه١ٕٙج.

فٟ ثٌّمذِز إٌٝ أْ "ثٌضذثد١ش ٚثإلؽشثءثس ثٌضٟ صضخز ٌّؼجٌؾز أٚمجع أؽجسس ِزوشر ثٌضفجُ٘  .8

فجي ِٓ ثألفٛثي ػٍٝ ثٌٕغ١ؼ  ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ فٟ ٘زٖ ثٌّزوشر ٠ؾخ أال صؤعش دأٞ

ٚ صٙذد ثٌٛمغ ثٌذ٠ّغشثفٟ، أٚ ثٌقجٌز ثأل١ِٕز "، ٚثإللضقجد٠ز ٌٍّٛثه١ٕٓ ث١ٌٍذ١١ٓ ثإلؽضّجػٟ ث١ٌٍذٟ، أ

إال أٔٙج ٌُ صؾش إٌٝ ِج لذ ٠ضشصخ ػٍٝ صقمك ٘زٖ ثٌّخجٚف ثٌؾذ٠ز، ٚثٌضٟ ٌٛال ٚؽٛد ؽذٙز ٌٙج ٌّج 

١ٌز إلٔٙجء ِزوشر ثٌضفجُ٘ خالي ِذر عش٠جٔٙج فٟ صنّٕضٙج ِزوشر ثٌضفجُ٘. ٚثألد٘ٝ ٘ٛ غ١جح أ٠ز آ

 فجي صقمك أ٠ج ِٓ ثٌّخجٚف ثٌؾذ٠ز ٘زٖ.

ِؾجسوز ث٠طج١ٌج فٟ "مذو ٚصأ١ِٓ" ثٌقذٚد ث١ٌٍذ١ز ثٌذش٠ز ٚثٌذقش٠ز، ٚ٘ٛ ِج ٠ؼٕٟ فضّج ثٌٛفٛي  .9

ٟ ثالصفجق ٌقذٚد ثٌذٌٚز ث١ٌٍذ١ز ٚدخٛي ثل١ٍّٙج ثٌذشٞ ٚثٌذقشٞ ِٓ ٟ ف ٓ ٌٍطشف ثألؽٕذ خالي  ٚثٌضّى١

ٟ ِغأٌز دال ؽه صّظ ثٌغ١جدر ث١ٌٍذ١ز ٚصشصخ صذؼجس. أخزث فٟ ثإلػضذجس مؼف  لٛثصٙج ثٌضجدؼز ٌٙج. ٚ٘

ثٌّؤعغض١ٓ ثٌؼغىش٠ز ٚثأل١ِٕز ث١ٌٍذ١ض١ٓ ٚدجٌضجٌٟ ٚؽٛد فجٌز ِٓ ػذَ ثٌضٛثصْ ثٌّخً د١ٓ هشفٟ 

 ثالصفجق ٚصفٛق ثٌطشف ثألؽٕذٟ.
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خٍش ِٓ ٚمغ ١ِضث١ٔز ٌزٌه، دً أْ  ثٌضفجُ٘ ِزوشرإال أْ جٔخ ثإل٠طجٌٟ دجٌض٠ًّٛ، إٔٗ ٚإْ صؼٙذ ثٌؾ .10

ثٌؾجٔخ ثال٠طجٌٟ فشؿ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ثٌض٠ًّٛ فٟ فذٚد ِذّٙز دّج صغّـ دٗ ١ِضث١ٔز ثٌقىِٛز 

 ِٓ ِزوشر ثٌضفجُ٘(. 4ثال٠طج١ٌز ثٌّخققز ٌٙزث ثٌغشك )ثٌّجدر 

ٌّغجػذثس ثالٔغج١ٔز ٌٍّٙجؽش٠ٓ إٔٗ ٚسغُ ثٌٕـ ػٍٝ صمذ٠ُ ثٌذػُ ثٌضمٕٟ ٚثٌفٕٟ ٌٍؾجٔخ ث١ٌٍذٟ ٚث .11

ٟ )غ١ش ثٌّقذد دذشٔجِؼ  صِٕٟ  ٟ ثإلهجس ثٌفٕٟ ٚثإلٔغجٔ ً ف ٖ ثالٌضضثِجس صظ ْ ٘ز غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ، إال أ

٠ٛثء ِتجس ث٢الف ِٓ إ١ىْٛ ػٍٝ ػجصك ثٌؾجٔخ ث١ٌٍذٟ فٟ ٚال ِجدٞ(، فٟ ف١ٓ أْ ثالٌضضثَ ثألوذش ع

ٓ ػٍٝ ثألسثمٟ ث١ٌٍذ١ز ِٚ ج ٠ضطٍذٗ ِٓ صٛف١ش ثٌقّج٠ز ٚثٌقشثعز ٚثٌشػج٠ز ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١

ٚثألِٓ ٚثٌغزثء ِٚىجفقز ثٌؾش٠ّز ٚثالٔضٙجوجس ٚغ١ش٘ج ِٓ ثألػذجء فٟ دالد صفضمش ٌٍقذ ثألدٔٝ ِٓ 

 ثألِٓ ٚ صٛفش ثإلِىج١ٔجس.

 دٚي ثٌؼذٛس ثألخشٜ ٌطجٌؼٙج إْ ١ٌذ١ج ٟٚ٘ ِطجٌذز دضقًّ ٘زث ثٌؼخء ٚفذ٘ج دْٚ دٚي ثٌّقذس ٚال .12

صؼجٟٔ ِٓ ثٌضٙؾ١ش ٚثٌٕضٚؿ ٌّج ٠مجسح ثٌٕقف ١ٍِْٛ ١ٌذٟ دْٚ أْ صىْٛ ٌٙج ثٌمذسر ػٍٝ  ٟء،ثٌغ

ِؼجٌؾز ٘زث ثٌٍّف. ٚ٘ٛ ِج ػؾض ػٓ ثٌضؼجًِ ِؼٗ  ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي فٟ ف١ٓ أٔٗ ٠خٛك فٟ 

 ثٌضضثِجس ؽذ٠ذر ٌٓ ٠ىْٛ دّمذٚسٖ صٕف١ز٘ج.

جس ثٌذ١ٌٚز رثس ثٌؼاللز دقمٛق ثإلٔغجْ ِج إٔٗ ِٓ ثٌّؼٍَٛ ِٚٓ خالي ثٌضمجس٠ش ثٌقجدسر ػٓ ثٌّٕظّ .13

٠ؼج١ٔٗ ثٌّٙجؽشْٚ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ أعٕجء ػذٛسُ٘ ١ٌذ١ج، ثٌذٍذ ثٌزٞ ٠ؼجٟٔ ث١ٌَٛ ِٓ خًٍ إِٟٔ 

ٙجؽش٠ٓ غ١ش فٟ ثػجدر ثٌّ ، ٚإٔٗثٌّؤعغجس ثأل١ِٕز مؼفس ٌٍؾش٠ّز ٚثٔضؾجس ثٌغالؿ فٟ ٚثٔضؾج

ع١شصخ ثٌضضثِجس ػٍٝ ثٌغٍطجس ث١ٌٍذ١ز ٌقّج٠ز ٠ذثػُٙ فٟ ِشثوض ثإل٠ٛثء إثٌؾشػ١١ٓ إٌٝ ١ٌذ١ج ٚ

ثٌّٙجؽش٠ٓ ِٓ ثٔضٙجوجس فمٛق ثإلٔغجْ، ثألِش ثٌزٞ ال ٠ّىٓ ٌٍّطؼْٛ مذُ٘ ِٓ ثألٚي ٚفضٝ 

ٌٙجةٍز ثٌشثدغ مّجْ صٕف١زٖ. ِّج ع١ض٠ذ ِٓ صفجلُ ثٌٛمغ ثألِٕٟ فٟ ثٌذالد ِغ صذفك ثألػذثد ث

ز إٌٝ ٚمغ ١ٌذ١ج فٟ ِٛمغ ِغجءٌز ٚفضـ ٠ٛثةُٙ فٟ ١ٌذ١ج، إمجفإٌٍّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ ٚ

ْ مذٖ ثألٚي غ١ش لجدس ٚث ٌإلصٙجِجس ثٌطش٠ك ٜ دجٌخقٛؿ. ٚثٌّفجسلز أْ ثٌّطؼٛ ٌّطجٌذجس ٚثٌذػجٚ

 ػٍٝ صٛف١ش ثٌقذ ثألدٔٝ ِٓ ثألِٓ فٟ ثٌذالد. 

ً ثالٚمجع ثٌشثٕ٘ .14 ٟ ظ ٗ ف ٟ إصفمش وجفز ثٌّٕظّجس ثٌقمٛل١ز ثٌّؼ١ٕز ٚٚوجالس ثالُِ ثٌّضقذر ػٍٝ أٔ ز ف

ْ الدؾغ ثٔٛثع ثإلٔضٙجن ٚثٌضؼز٠خ ٚثالعضغالي ِٓ لذً  ْ ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ  ٠ضؼشمٛ ١ٌذ١ج فج

ٚثٌّؾّٛػجس ثٌّغٍقز دّخضٍف ِغ١ّجصٙج ١ٌٚظ أدي ػٍٝ رٌه  ِٓ ثٌضمجس٠ش ثٌّضٛثصشر  صؾجس ثٌذؾش

ؤدٜ  ٚف١ظ أْ ِ. شثلذز فمٛق ثالٔغجْ فٟ ٘زث ثٌؾأْثٌقجدسر ػٓ ِٕظّز ثٌؼفٛ ثٌذ١ٌٚز ِٚ
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ٚصؼجُٚٔٙ دذؼل ثٌؼٕجفش ٚثٌّؾّٛػجس ِٓ ث١ٌٍذ١١ٓ ثٌؼ١ٍّجس ثٌذقش٠ز ثألٚسد١ز ٚثال٠طج١ٌز ثٌّذجؽشر 

 ٓ ً "خفش ثٌغٛثفً" إؽ١ش أِّ ٟ ثٌّزوشر ِغ ُ ف ٙ١ٌ  ً ٗ  صؾّ ْ ف١  الؽت١ٓػجدر ثٌإٚفمج ٌٍمشثس ثٌّطؼٛ

ؼٕٟ إػجدر ثٌؾخـ إٌٝ دٍذ دّج ٠ ،ٚسدجأ٠طج١ٌج أٚ إٌٝ ١ٌذ١ج دذال ِٓ إثٌز٠ٓ ٠ضُ  ثٔضؾجٌُٙ فٟ ثٌذقش 

٠قضًّ صؼشمٗ ف١ٙج إلٔضٙجوجس خط١شر ٘ٛ أِش ِقظٛس دّٛؽخ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٌقمٛق ثإلٔغجْ 

ِش مجس أْ ثٌمذٛي دٙزث ٘ٛ إك ِغ ثٌّقٍقز ثٌٛه١ٕز ث١ٌٍذ١ز . ٚثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثإلٔغجٟٔ ٠ٚضؼجس

ج ١ٌذ١ج ثٌّؼجٔجر ٚؽؼذٙ قٛؿ ثٌالِؼمٛي ِٓ صق١ًّخٔج١٘ه د ،دجٌّقٍقز ثٌؼجِز ٚدجٌن١ّش ثٌٛهٕٟ

ٟ ِٓ فشٚح ث١ٍ٘ز هجفٕز صّٕغثٌم١ًٍ ػذدث ػخء إػجدر الؽت١ٓ  ٟ دٚي صؼجٔ لجٔٛٔج   ٌذٚي ثٌّقذس ٚ٘

ِٚٓ صٍه ثٌذٚي ِغضؼّشثس إ٠طج١ٌز عجدمز وئسص١ش٠ج ٚثٌقِٛجي ٚأع١ٛد١ج  .ٚإٔغج١ٔج إػجدصُٙ ث١ٌٙج

١ٌذ١ج ٚػٍٝ فغجح ِؼجٔجر ٚأسٚثؿ )إ٠طج١ٌج ٟ٘ ثٌذٌٚز ثٌضٝ صش٠ذ أْ صذٕٟ عٛسث فٌٛٙج ػٍٝ فغجح 

ش٘ج ٚصؾٙض٘ج صىذّ -ِشثوض إػضمجي -ثٌالؽت١ٓ ١ٌٛمؼٛث فٟ ِشثوض إ٠ٛثء ِطٛسر ػٍٝ ثالسثمٟ ث١ٌٍذ١ز 

َ ثٌّجمٟ ٌّشثوض آالمجي  صغضذػٟ ثٌزثوشر ثٌٛه١ٕز ٠ٚٛثء ٚإػضإ٠طج١ٌج ٠ٚقشعٙج ث١ٌٍذ١ْٛ ِٚشثوض إ

ٕـ فٟ ِزوشر ثٌضفجُ٘ ػٍٝ ثٌؼم١ٍز ٚثٌذش٠مز فٟ ١ٌذ١ج(. ٌّٚخجدػز ثٌّٛثهٓ ث١ٌٍذٟ ٠ُ  ِؼضمالس٠ٛثء )إ

٘زٖ  أػذثد دْٚ صقذ٠ذ فذ أػٍٝ  ٌٍٕضالء أٚ عمف ،ٔٙج ثٌّشثوض ثٌمجةّز ثٌضجدؼز ٌٛصثسر ثٌذثخ١ٍزأ

ٞ ٠قٛي د١ٓ إ٠طج١ٌ .ثٌّشثوض س ث٢الف إٌٝ ِتجعض١ؼجد١ز ٌٙزٖ ثٌّشثوض ثٌمجةّز ج ٚسفغ ثٌمذسر ثإلفّج ثٌز

 دذال ِٓ دنؼز ِتجس وّج ٘ٛ ثٌقجي ث٢ْ ؟

١ج ٌىٟ ػضمجٌُٙ فٟ ١ٌذإػجدر ٘ؤالء ثٌّغجو١ٓ أٚ ئأْ ٠قًّ ثٌن١ّش ث١ٌٍذٟ ثٌّغمً د ً٘ صش٠ذ إ٠طج١ٌج. 15

ٖ ثألٚ ٠ٕضٙىٛث ْ مذ ُ إسمجءً  ٚيأْ ٠مٕغ ثٌّطؼٛ ْ إل٠طج دٚي ثٌّقذس ثٌّنطشدز دمذٌٛٙ ١ٌج، ٚثٌّطؼٛ

 ثٌّؾّٛػجس ثٌؼغىش٠ز ثٌضجدؼز ٌٗ ثف١جٔج فضٝ دمذٛي ػٛدر ثٌّٙؾش٠ٓلٕجع  إمذٖ ثالٚي ػؾض ػٓ 

ٗ ١ث١ٌٍذ١ ٚثٌٕجصف١ٓ ٖ ٠ؼؾض ثٌٍغجْ ػٓ ٚفف ٞ ف١غش دٙج ِزوشر ثٌضفجُ٘ ٘ز ْ ثٌذ٘جء ثٌز ٓ؟  فم١مز، إ

ال ٘ٛ أ١ز ثٌم١جَ دٙج  ٌضقم١ك غشك ٚثفذ خالل١ز ٚثٌذ٠ٕطشر ثالٔغج١ٔز ثٌغ١ٍّز ٚثٌم١ُ ثألٚصأدٝ ثٌف

صٍه ثٌؾٕز  ،دؼجد ٘ؤالء ثٌّغجو١ٓ ػٓ إ٠طج١ٌجإل ٟ ١ٌذ١ج ٚدٕجء عٛس ١ٌذٟ ػجيٍ فؾش ثٌنقج٠ج ف

 ثٌّٛػٛدر ثٌضٝ ٠ش٠ذٚٔٙج " أْ ال ٠ذخٍٕٙج ث١ٌَٛ ػ١ٍىُ ِغى١ٓ".

 .إٔؼذثَ ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ ٌقذٚسٖ ِٓ غ١ش ِخضـ عجٌغج:

ِٚغ صّغىٕج دجٌذفٛع ثٌّمذِز أػالٖ، إال أٔٗ ٚفٟ فجٌز ِج سأس ثٌّقىّز ثٌّٛلشر غ١ش رٌه أٚ فنٍش 

ػذَ ثٌخٛك ف١ٙج، فئْ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي غ١ش ِخضـ دئِٙجس صٛل١ؼٗ ػٍٝ ِزوشر ثٌضفجُ٘ أٚ 
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ْ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي غ١ش ِخضـ دٙىزث إؽشثء أٚ صقشف،  ثٌضقشف ِٛمٛع ثٌطؼٓ، ٚػ١ٍٗ ٠ىٛ

ٟ:ٚرٌه   ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌ

ػٍٝ أْ ثالخضقجؿ فٟ ثألػّجي رثس ثٌؼاللز  17أؽجس ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ ثٌّؤلش فٟ ثٌّجدر  .1

دجالصفجل١جس ِغ أهشثف أؽٕذ١ز ٚدّج ٠ضؼٍك دغ١جدر ثٌذٌٚز إّٔج ٠ىْٛ ٌٍّؾٍظ ثٌٛهٕٟ ثالٔضمجٌٟ 

صٕـ ثٌّجدر  ثٌّؤلش أٚ ِٓ ٠قً ِقٍٗ، ٚال ثخضقجؿ دجٌضجٌٟ ٌٍغٍطز ثٌضٕف١ز٠ز دجٌخقٛؿ.

، ٠ٚذجؽش ٘ٛ أػٍٝ عٍطز فٟ ثٌذٌٚز ث١ٌٍذ١ز ػٍٝ " ثٌّؾٍظ ثٌٛهٕٟ ثالٔضمجٌٟ ثٌّؤلش 17

ّّغً أػّجي ثٌغ١جدر ثٌؼ١ٍج، دّج فٟ رٌه ثٌضؾش٠غ ٚٚمغ ثٌغ١جع١ز ثٌؼجِز ٌٍذٌٚز، ٚ٘ٛ ثٌ

، ٠غضّذ ؽشػ١ضٗ ِٓ عٛسر ثٌغجدغ ػؾش ِٓ فذشث٠ش ٚ٘ٛ ثٌؾشػٟ ثٌٛف١ذ ٌٍؾؼخ ث١ٌٍذٟ

ٚعالِز ثٌضشثح ثٌٛهٕٟ، ٚصؾغ١ذ ثٌم١ُ ٚثألخالق  ٟ مّجْ ثٌٛفذر ثٌٛه١ٕز،ٌّؤصّٓ ػٍث

ٚٔؾش٘ج، ٚعالِز ثٌّٛثه١ٕٓ ٚثٌّم١ّ١ٓ، ٚثٌّقجدلز ػٍٝ ثٌّؼج٘ذثس ثٌذ١ٌٚز، ٚإلجِز أعظ 

ٖ ثألٚي غ١ش ِخٛي دجٌذخٛي  ،ثٌذٌٚز ثٌّذ١ٔز ثٌذعضٛس٠ز ثٌذ٠ّمشثه١ز". ٚػ١ٍٗ ْ مذ فئْ ثٌّطؼٛ

ظ ثٌّقٍقز ثٌؼ١ٍج ٌٍذٌٚز دْٚ سلجدز أٚ صٕغ١ك ِغ ثٌغٍطز فٟ صفجّ٘جس أٚ ثصفجلجس صّ

 ثٌضؾش٠ؼ١ز )ِؾٍظ ثٌٕٛثح/ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثٌخجِظ فٟ ِٛثؽٙضٗ(.

ٝ ِج ٠ٍ .2 ٝ ػٍ ٗ ثألٌٚ ٟ ِجدص ٞ ف ، ثٌؾؼخ ٟ " ١ٌذ١ج دٌٚز د٠ّمشثه١ز ِغضمٍز٠ؤوذ ثإلػالْ ثٌذعضٛس

ٛ ِج  ،ف١ٙج ِقذس ثٌغٍطجس ػجفّضٙج هشثدٍظ ٚد٠ٕٙج ثإلعالَ" ْ ثٌغٍطز ف١ٙج الدذ ٚ٘ ٠ؾضشه أ

 ٞ ٛس ٓ ٘زث ثٌّٕطٍك ثٌذعض ٛ ِقذس ثٌغٍطجس. ِٚ ْ د٠ّمشثه١ز ِٚغضمٍز، ٚأْ ثٌؾؼخ ٘ ْ صىٛ ٚأ

ٖ ثألٚي ٌُ ٠ضٛي عٍطز دطش٠مز د٠ّمشثه١ز أٞ  ْ مذ ٟ ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ، فئْ ثٌّطؼٛ ُ ف ثٌّقى

ٍظ ثٌٕٛثح ػٓ هش٠ك ثالٔضخجح، ٌُٚ صضُ صغ٠ٛز ِشوضٖ ثٌٛظ١فٟ ِٓ ثٌؾٙز ثٌّٕضخذز )ِؾ

ُ ٠شؽغ ٌٍؾؼخ ف١ّج ٠ضؼٍك دغ١جدصٗ ثٌضٟ فشه ف١ٙج دّٛؽخ ٚع١مز )ِزوشر  ٌ ٗ ثٌّٕضخخ(، وّج ٚأٔ

صفجُ٘( أفذس٘ج دئسثدر ِؼ١ذز ٚصقش ثٌنغٛه ثٌذ١ٌٚز دئػضذجسٖ ١ٌٚذ ٘زٖ ثإلسثدر ثٌذ١ٌٚز ١ٌٚظ 

ٌؾشه ١ٌٚذ إسثدر ٚه١ٕز فشر، ٚ٘ٛ ِج ٠ؾؼً ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي غ١ش ِغضمً ِٕجف١ج دزٌه ث

 ِٓ ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ. 1ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجدر 

أِج ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ ث١ٌٍذٟ ثٌزٞ ٘ٛ عٕذ إٔؾجء ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي، ففشق ِج د١ٓ سة١ظ  .3

ثٌّؾٍظ ثٌشةجعٟ ِٓ ؽٙز، ٚثٌّؾٍظ ثٌشةجعٟ رثصٗ، ٚفىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ. ٚخـ وال ِٓ 

ٟ:ثٌغالعز دئخضقجفجس ِقذدر، وّج ٚمغ آ١ٌز ِخضٍفز فٟ ث  ٌقجالس ثٌغالط، ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌ
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  ِٕـ ثالصفجق ثٌغ١جعٟ سة١ظ ثٌّؾٍظ ثٌشةجعٟ دقفضٗ ٚ٘ٛ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ٚفمج

( ثخضقجفجس ِقذٚدر ٠ّىٓ ٚففٙج دجالخضقجفجس ثٌذشٚصٛو١ٌٛز ١ٌٚظ 1/ 8ٌٍّجدر )

ِٓ د١ٕٙج فضّج ثٌضقشف ثٌزٞ لجَ دٗ ثٌّطؼْٛ مذٖ ِٓ خالي ِٛثفمضٗ ٚصٛل١ؼٗ ػٍٝ 

 ثٌضفجُ٘. ِزوشر 

 ( لذ ٚمؼش ػ١ٍٗ 8/2أِج دؾأْ ثخضقجؿ ثٌّؾٍظ ثٌشةجعٟ دأػنجةز، فئْ ثٌّجدر )

( ٚثٌزٞ ٠ؾضشه فشثفز ٚف١ّج ٠ضؼٍك 1/3ػذر ل١ٛد أّ٘ٙج ثٌم١ذ ثٌٛثسد فٟ ثٌّجدر )

أْ ٠قذس ثٌّؾٍظ ثٌشةجعٟ لشثسثصٗ )دئؽّجع  8/2دجإلخضقجفجس ثٌٛثسدر فٟ ثٌّجدر 

ثٌزٞ خجٌفٗ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ثٌزٞ أفذس ثٌمشثس ثٌشة١ظ ٚٔٛثدٗ ثٌخّغز(، ثألِش 

ٚفذٖ دْٚ إؽّجع ٚدْٚ صف٠ٛل ِٓ ؽ١ّغ ثألػنجء خجفز ٚأٔٗ ِٓ ثٌغجدش ِٓ خالي 

ثٌّغضٕذثس ِمجهؼز ػنٛ ٚثعضمجٌز آخش دْٚ ثعضذذثٌٗ، ِخجٌفج دزٌه ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ. 

د ثٌّخً ٚثٌّنش فشٕأٞ أْ ٘زث ثإلؽشثء ؽجء دجٌّخجٌفز ثٌىجٍِز ٌإلصفجق ٚدجٌضقشف ثٌّ

 فٟ أِش ٠ّظ و١جْ ثٌذٌٚز ٠ٍٚقك دٙج ثألرٜ.

  ّٕ( 8جٖ أػالٖ، ٘ٛ ثْ ثٌّجدر )ثٌم١ذ ث٢خش ثٌٛثسد فٟ ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ إمجفز ٌّج د١

ٚمؼش ل١ذث إمجف١ج ػٍٝ ِؾٍظ ثٌشةجعز فٟ دؼل ثٌّؾجالس ثٌضٟ صّظ أِٓ ثٌذٌٚز 

ٚ فمٛق ث ْ ف١ٓ ٔقش ثٌفمشصجْ ٚع١جدصٙج أ ٟ فجٌز ثٌقشح ٚأ ػٍٝ 6ٚ 5إلٔغج ثٌغٍُ ٔٗ ف

ثٌضث١ِز ثٌّٛثفمز ثٌّغذمز ٌّؾٍظ ثٌذفجع ٚثألِٓ ثٌمِٟٛ )ثٌزٞ ٌُ  ٚثٌضذثد١ش ثالعضغٕجة١ز،

ْ فجدس ِٓ ِؾٍظ ثٌٕٛثح ٚفمج ٌٍّجدر  ً إال دّٛؽخ لجٔٛ ً ٌٚٓ ٠ؾى ِٓ ثإلصفجق  ٠55ؾى

 أ٠جَ. 10ثٌغ١جعٟ(، ٚػشك ثٌمشثسثس ػٍٝ ِؾٍظ ثٌٕٛثح إلػضّجد٘ج خالي 

  ْأخنؼش وً ثٌّؼج٘ذثس ثٌذ١ٌٚز ٌّقجدلز ِؾٍظ ثٌٕٛثح، ٚدجٌضجٌٟ ال  6ثٌفمشر وّج ٚأ

ً فٛسٞ، ٚ٘ٛ أِش ِضؼجسف  ٚ ِؼج٘ذر رثس هشف أؽٕذٟ دؾى ٠ضقٛس أْ صٕفز أ٠ز ثصفجل١ز أ

 ػ١ٍٗ فضٝ فٟ ظً ثألٔظّز ثٌذوضجصٛس٠ز.

ٗ دّزوشر .  4 ٗ دٛفف ْ ف١ ٝ ثٌزٞ أهٍك ػٍٝ ثٌمشثس ثٌّطؼٛ صفجُ٘ صٙشدج ِٓ ٚدغل ثٌٕظش ػٓ ثٌّغّ

ٚ ثٌؾٙجس ثٌّخضقز، فئْ ثٌؼذشر دقم١مز ثٌضقشف ١ٌٚظ دّج ٠قفٗ  ٝ ثٌؾٙز أ ٗ ػٍ ثٌقجؽز ٌؼشم

فىجَ صضؾجٚص ثٌّؼج٘ذر ْ ِزوشر ثٌضفجُ٘ دضنّٕٙج ألأ١ّ٘ز دّىجْ ِالفظز ِٚٓ ثأل ،دٗ أهشثفٗ

ضؼجْٚ ِٓ ِؼج٘ذر ثٌقذثلز ٚثٌؾشثوز ٚثٌ 19ٌٝ ثٌّجدر إثعضٕذس فٟ د٠ذجؽضٙج  ثٌضٟثٌغجس٠ز 

، لذ لجِش دجٌضؼذٞ ػٍٝ ثٌغ١جدر ثٌٛه١ٕز 2008ث١ٌٍذ١ز ثال٠طج١ٌز ثٌّٛلؼز فٟ دٕغجصٞ ػجَ 
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ِٓ ثٌّؼج٘ذر دضن١ّٕٙج ل١جَ ث٠طج١ٌج دجٌضذخً فٟ ِشثلذز ثٌقذٚد ثٌذش٠ز   19ٚثٌضؾجٚص ػٍٝ ثٌّجدر 

ٌٝ إمجفز إ ،٠طج١ٌج( ٚثٌضٝ ٌُ صمذً دٙج ١ٌذ١ج فٟ ثٌّؼج٘ذرإ)ٌقّج٠ز  ثٌقذٚد ثٌذقش٠زإمجفز ثٌٝ 

هجس ثٌىجًِ ٌّزوشر ثٌضفجُ٘  ثٌّزوٛس ٟ٘ ثإل ٠19ٙجَ أْ ثٌّجدر ثٌٛثمـ دجالِقجٌٚز ثٌضن١ًٍ 

ٌضقم١ك ِج ػؾضس ػٕٗ ِٓ صؼذ٠جس فٟ ثٌّؼج٘ذر ِٓ خالي إخنجع ثٌّؾٍظ ثٌشةجعٟ ٌٍمذٛي 

ٌضذفغ ١ٌذ١ج  ٌق١ٍز ٠ذٕغٟ ثال صّشز ػذثٌز ثٌّقىّز أْ ِغً ٘زٖ ثطٕٚال صغ١خ ػٓ  ف ،دزٌه

ثٌّٙجؽش٠ٓ فٟ ثالسك  ٚ ٔقجفشثٌذقشٞ ؽّجي ١ٌذ١ج  ثٌغّٓ ثٌفجدؿ ٌذٕجء ثٌغٛسثٌنقج٠ج ٚ

ٓ خالي ثالهالع ػٍٝ ثٌّجدر  ،ث١ٌٍذ١ز فٟ فجٌضٙج ثٌشثٕ٘ز  ـ رٌه دذغجهز ِ ٓ ثٌّؼج٘ذر  ٠ٚ19ضن ِ

ثٌضؼجْٚ فٟ ِىجفقز ثإلس٘جح ٚثٌؾش٠ّز ثٌّٕظّز ٚصؾجسر ثٌّخذسثس " ٚثٌضٝ صٕـ ػٍٝ 

 ثٌؾشػ١زٚثٌٙؾشر غ١ش 

  ٠ىغف ثٌطشفجْ ثٌضؼجْٚ ثٌمجةُ د١ّٕٙج فٟ ِؾجي ِىجفقز ثإلس٘جح ٚثٌؾش٠ّز ثٌّٕظّز

 ٚصؾجسر ثٌّخذسثس ٚثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز هذمج ٌّج ٔقش ػ١ٍٗ ثالصفجل١ز ثٌّٛلؼز فٟ

، ٚثصفجل١جس ثٌضفجُ٘ ثٌف١ٕز ثٌالفمز، ِٓ د١ٕٙج دجٌخقٛؿ 2000-12-13سِٚج دضجس٠خ 

غ١ش ثٌؾشػ١ز ٚدشٚصٛوٛالس ثٌضؼجْٚ جفقز ثٌٙؾشر ثٌخقٛؿ ِج ٠ضؼٍك دّىػٍٝ 

  07-12-29ثٌّٛلؼز فٟ هشثدٍظ دضجس٠خ 

 ٌ ٠ؼًّ ثٌطشفجْ ػٍٝ إٔؾجص ِٕظِٛز ّٛمٛع ِىجفقز ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١زدجٌٕغذز ،

ٝ ؽشوجس إ٠طج١ٌز صضٛفش ٌذ٠ٙج ثالخضقجفجس ثٌف١ٕز  ٌّشثلذز ثٌقذٚد ثٌذش٠ز ث١ٌٍذ١ز صغٕذ إٌ

ً ثٌقىٛ % ِٓ ثٌضىج١ٌف، د١ّٕج عٛف ٠طٍخ ثٌطشفجْ  50ِز ثإل٠طج١ٌز ثٌالصِز، ٚعضضقّ

% ثٌذجل١ز، أخزثً فٟ ثٌقغذجْ ثٌضفجُ٘ ثٌزٞ صُ  50ِٓ ثالصقجد ثألٚسٚدٟ أْ ٠ضقًّ ثٌـ 

 فٟ ف١ٕٗ د١ٓ ثٌؾّج١٘ش٠ز ثٌؼظّٝ ٚثٌّفٛم١ز ثألٚسٚد١ز .

 صقذ٠ذ ِذجدسثس عٕجة١ز ٚإل١ّ١ٍز ، فٟ دٍذثْ ِقذس ثٌٙؾشر ٟ ْ ثٌطشفجْ ف ٌٍقذ ِٓ  ٠ضؼجٚ

 3ظج٘شر ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز" .

ٟ ثٌّجدر .  5 ٞ عٕذ ف ٟ ِؼغىشثس ػٍ 19فأ ٝ ثالسك إل٠ٛثء ٚثػضمجي ِتجس ث٢الف ِٓ ثٌّٙجؽش٠ٓ  ف

ُ ٘ٛ أْ ٘زث أث١ٌٍذ١ز  ٚدٕجء عٛس دقشٞ  ٓ ٘ؤالء ثٌنقج٠ج؟ ٚثأل٘ ِجِٙج ٌقّج٠ز إ٠طج١ٌج ٚأٚسدج ِ

ثٌضٟ ٟ٘ أعجط ِزوشر ثٌضفجُ٘ ِٛمٛع   ذ١زٌٍقذٚد ثٌذقش٠ز ث١ٌٍثٌٕـ ال ٠ضنّٓ أ٠ز إؽجسر 

ثٌضٟ ِٓ ثٌّفضشك أْ ِزوشر ثٌضفجُ٘ ٟ٘ صٕف١ز  2008ثٌطؼٓ ٚ٘ٛ إل١ٍُ ٌُ صؾش إ١ٌٗ ِؼج٘ذر 

ٌٙج.  ٠الفع أْ ِزوشر ثٌضفجُ٘ أؽجسس فٟ أوغش ِٓ ِٛمغ إٌٝ " ٚصأو١ذث ِّٕٙج ػٍٝ أ١ّ٘ز 
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 ٌّٛمٛػجس ؽذ٠ذر ؼضذش صٕجٚال" ثألِش ثٌزٞ ٠ٚثٌذقش٠زمذو ٚصأ١ِٓ ثٌقذٚد ث١ٌٍذ١ز ثٌذش٠ز 

ِٕٗ. ٚػ١ٍٗ  19ٚصقذ٠ذث ثٌّجدر  2008ال صذخً فٟ إهجس ِؼج٘ذر  )ثإل٠ٛثء/ ثٌقذٚد ثٌذقش٠ز(

٠ىْٛ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي لذ أٔؾأ ثٌضضثِجس ؽذ٠ذر ػٍٝ ػجصك ثٌذٌٚز ث١ٌٍذ١ز دؾشر لٍُ فٟ 

 . 2008فٟ ِؼج٘ذر  "ِزوشر صفجُ٘" دْٚ أعجط ٌٙج

6  . ُ ٖ ثألٚي ٌ ْ مذ ْ ثٌّطؼٛ ٜ ػٍٝ ثخضقجفجس ثٌغ١شإ ً وذً ثٌذالد دجٌضضثِجس صغضّش  ٠ضؼذ فقغخ د

، فىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ( ِٓ 4/ 1إٌٝ أدؼذ ِٓ ثٌّذر ثٌض١ِٕز ٌغٍطضٗ رثصٗ. صٕـ ثٌّجدر ) 

ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ ػٍٝ عش٠جٔٗ ٌّذر عٕز ٚثفذر ال صؾذد إال عٕز أخشٜ )أٞ ِج ِؾّٛػٗ 

ٟ ؽٙش د٠غّذش"عٕضجْ"( ٚثٌّ ً ف ُ ٠ضذمٝ  ؾٍظ ثٌشةجعٟ ؽُى ٌٚ ٝ ٝ ثٌغٕز ثألٌٚ ٟ ٚأِن ثٌّجم

أِج ِزوشر ثٌضفجُ٘ ثٌّطؼْٛ ف١ٙج فمذ صؾجٚصس ِذر ثٌضأل١ش ثٌّّٕٛفز  ،ٌٗ عٜٛ عٕز أخشٜ

وّج  شر ثٌضفجُ٘ عالط عٕٛثس( ػٍٝ أْ ِذر ِزو8ٌٍّؾٍظ ثٌشةجعٟ، ٚرٌه دجٌٕـ فٟ ثٌّجدر )

ٖ ثٌّزوشر ف١ض ثٌ ٠ٍٟ ً ٘ز ضٕف١ز إػضذجسث ِٓ صجس٠خ ثٌضٛل١غ ػ١ٍٙج ِٓ لذً ثٌطشف١ٓ ٠ٚغشٞ "صذخ

ِفؼٌٛٙج ٌّذر عالط عٕٛثس ٚصؾذد صٍمجة١ج ٌّذد ِّجعٍز، ِج ٌُ ٠فقـ أفذ ثٌطشف١ٓ وضجد١ج ػٓ 

سغذضٗ فٟ ثٌغجةٙج ِٓ خالي ثٌمٕٛثس ثٌذدٍِٛجع١ز، ٚرٌه فٟ ِذر ال صضؼذٜ عالعز أؽٙش لذً 

ِذر " ( ِٓ ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ ػ4ٍٝ/ 1ر )ف١ٓ صٕـ ثٌّجدفٟ  .ثٔضٙجء ِذر عش٠جٔٙج ثٌّمشسر"

عمز ِؾٍظ ثٌٕٛثح ٚفٟ فجي ػذَ  ٍٙج١ٔ خ٠ِٓ صجس ذذأ٠فىِٛز ثٌٛفجق ثٌٛهٕٟ ػجَ ٚثفذ  ز٠ٚال

ٚفٟ  ،إمجفٟ فمو ٌؼجَ جً ١صٍمجة ز٠صٍه ثٌٛال ذ٠صؾذ ض٠ُ ضٙج،٠ثالٔضٙجء ِٓ إفذثس ثٌذعضٛس خالي ٚال

 ذعضٛسدّٛؽخ ثٌ ز٠ز١ثٌغٍطز ثٌضٕف ١ًثٌقىِٛز ِذجؽشرً فٛس صؾى ز٠ثألفٛثي صٕضٟٙ ٚال غ١ؽّ

فئْ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ٠ىْٛ لذ  ٚػ١ٍٗ ألشح". ّٙج٠أٚ ثٔمنجء ثٌّذر ثٌّقذدر ٌٙج أ ذ١ٟثٌٍ

 ٌضَ ١ٌذ١ج دجٌضضثِجس ِغ هشف أؽٕذٟ صضؾجٚص فضشر ٚال٠ضٗ.ث

ثٌٕٙجةٟ خّغز أسوجْ، ٠ضشصخ ػٍٝ ْ ٌٍمشثس ثإلدثسٞ أعضمشث ػٍٝ ثْ ثٌفمٗ ٚثٌمنجء لذ أ ٚف١ظ. 7

ثإلخالي دٙزٖ ثألسوجْ أٚ دؼنٙج دطالْ ثٌمشثس ثإلدثسٞ دطالٔجً ِطٍمجً أٚ ثٌذطالْ ثٌٕغذٟ  أٚ لذ 

ٞ ٠ض َ ثٌمشثس ثإلدثس ْ ِؾٛدجً دؼ١خ شصخ ػ١ٍٗ ثٔؼذث ٞ ػٕذِج ٠ىٛ َ ثٌمشثس ثإلدثس ٔٙجة١جً، ٠ٚقذط ثٔؼذث

٘ٛ إفجدز ثٌمشثس ثإلدثسٞ دجالٔؼذثَ أعذجح ؽغ١ُ صؤدٞ دشوٓ أٚ أوغش ِٓ أسوجٔٗ، ِٚٓ د١ٓ 

فذٚسٖ ِٓ غ١ش ِخضـ دئفذثسٖ، ٚ٘ٛ دجٌنذو ِج ؽجح ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ ٚ٘زث ِج أوذصٗ 

 ُ ٓ ثإلدثسٞ سل ٟ ثٌطؼ ٚثٌزٞ ؽجء ف١ٗ   22/12/1991ق ثٌقجدس دضجس٠خ 39/37ثٌّقىّز ثٌؼ١ٍج ف

رث إال إدثس٠ز ٚال ٠ىْٛ ِؼذِٚج ثإلضٗ دثسٞ ال ٠فمذ ففثْ ثٌفمٗ لذ ؽشٜ ػٍٝ ثْ ثٌؼًّ ثإل)...وّج 
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ْ ٠ؾؼٍٗ ِٓ أٌمشثس ِؼ١ذج دؼ١خ ؽٛ٘شٞ ِٓ ؽأٔٗ وجْ ِؾٛدجً دّخجٌفز ؽغ١ّز ٚرٌه دأْ وجْ ث

ً ثٌّجدٞ وأْ صذجؽش ثٌغٍطز ثٌضٕف١ز٠ز ػّ ً ثٌفؼ ٓ ثخضقجؿ ثٌغٍطز ثٌضؾش٠ؼ١ز لذ١  ٌغٍطزٚ ثأالً ِ

 ْ ٠قذس ِٓ فشد ػجدٞ...(.أٚ أثٌمنجة١ز 

ثلؼز ِجد٠ز وّج أٚمقٕج شثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ ٘ٛ لشثس ِؼذَٚ ال أعش ٌٗ ٚال ٠غذٚ وٛٔٗ ْٚ ثٌمأ ٚف١ظ.8

، ٚدجٌضجٌٟ ال ٠ٕضؼ أعشث ٚال ٠غ١ش ِٓ ثٌّشثوض ثٌمج١ٔٛٔز. ػ١ٍٗ، فئْ ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ رٌه أػالٖ

ً دّزوشر ثٌضفجُ٘ ثٌّؾجس ث١ٌٙج فٟ فذس ٘زٖ ثٌقق١فز ٠ىْٛ ِؾٛدج دؼذَ ثإل ِّج  خضقجؿٚثٌّضّغ

  .ؾؼٍٗ ِضؼ١ٓ ثإلٌغجء٠

( ِٓ ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ لذ ٔقش ػٍٝ ػذَ صقق١ٓ أٞ ػًّ أٚ لشثس إدثسٞ  9أْ ثٌّجدر ) ٚف١ظ. 9

ً ٘ٛ ثخضقجؿ ثٌمنجء ثإلدثسٞ دٕظش ؽ١ّغ ثٌطؼْٛ ثٌضٟ صٛؽٗ مذ أٞ  ِٓ سلجدز ثٌمنجء. فجألف

ػًّ أٚ لشثس ٠قذس ػٓ ؽٙز ثإلدسثر ٚال ٠خشػ دجٌضجٌٟ ػٓ سلجدضٗ، إال ِج ٠قذق ػ١ٍٗ ِٓ ٘زٖ 

ٓ أػّجي ثٌغ١جدر. ٚثٌمشثس ِٛمٛع ثٌطؼٓ ١ٌظ ِٓ أػّجي ثٌغ١جدر ٌؼذر ث أٚثالػّجي  ٌمشثسثس إٔٗ ِ

ؾشٚػ١ز ثٌضٟ صؤٍ٘ٗ ٌٍم١جَ دأػّجي ثٌغ١جدر ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ٠فضمش ٌقفز ثٌأعذجح أّ٘ٙج أْ 

 ٚدّفَٙٛ ثٌّخجٌفز صخشػ ػٓ ٔطجلٗ.

ٜ ػ١ٍٗ لنجء ث . ٌّٚج وجٔش 10 ْ ثٌّقٍقز ِقٍقز ثٌطجػ١ٕٓ ِقممز، رٌه أْ ِج ؽش ٛ أ ٌّقىّز ثٌؼ١ٍج ٘

ْ ثٌّقٍقز ؽخق١ز ِٚذجؽشر ٚلجةّز إال أٔٗ فٝ ِؾجي دػٜٛ ثإلٌغجء، ٚف١ظ  ْ وجْ ٠ؾخ أْ صىٛ ٚإ

صضقً ٘زٖ ثٌذػٜٛ دمٛثػذ ٚثػضذجسثس ثٌّؾشٚػ١ز ٚثٌٕظجَ ثٌؼجَ ٠ضغغ ؽشه ثٌّقٍقز ٌىً دػٜٛ 

ْ  سثفؼٙجإٌغجء  ٝ فجٌز لج١ٔٛٔز خجفز دجٌٕغذز إٌٝ ثٌمشثس ثٌّطؼٛ ً ٘زث ثٌمشثس ف ٗ ِٓ ؽأٔٙج أْ صؾؼ ف١

( ِٓ ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ ثٌضٟ صٕـ ػٍٝ أٔٗ 9ِؤعشثً فٝ ِقٍقز ؽذ٠ز ٌٗ. دجإلمجفز إٌٝ ثٌّجدر )

"٠ؾخ ػٍٝ وً ِٛثهٓ ثٌذفجع ػٓ ثٌٛهٓ، ٚثٌقفجظ ػٓ ثٌٛفذر ثٌٛه١ٕز، ٚػذَ ثٌّغجط دجٌٕظجَ 

قز ثٌٕؼشثس ثٌؾ٠ٛٙز ٚثٌؼؾجةش٠ز ثٌذعضٛسٞ ثٌذ٠ّمشثهٟ، ٚثٌضّغه دجٌم١ُ ثٌّذ١ٔز ِٚىجف ٌّذٟٔث

ٓ أٞ إؽشثء أٚ صقشف  ِ ٗ ـ ثٌذجح ٌٍّٛثهٓ ٌٍذفجع ػٓ ع١جدر دٌٚض ٛ فك ٠فض ٚثٌؼقذ١ز ثٌمذ١ٍز". ٚ٘

ً دٕظ ٚ ٠خ ٞ ثٌذ٠ّمشثه٠ّٟظ دٙج ٚدغ١جدصٙج أ ٟ ثٌذعضٛس ٛ ِج فذط دضٛل١غ ثٌّطؼ ،جِٙج ثٌّذٔ ْ٘ٚٛ 

 مذٖ ثألٚي ػٍٝ ِزوشر ثٌضفجُ٘.

مذٖ ثألٚي دجٌضٛل١غ ػٍٝ ِزوشر ثٌضفجُ٘، ٠فضشك أْ ٠ىْٛ صقشفج  أْ صقشف ثٌّطؼْٛ ٚف١ظ.11

ِقىِٛج دجٌمٛث١ٔٓ ثٌٛه١ٕز ٚأّ٘ٙج ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ، وّج ٚأْ ١ٌذ١ج صّش دّشفٍز ثٔضمج١ٌز غ١ش 

جس رثس ١ِغضمشر ٌُٚ ٠قذس دعضٛس٘ج ثٌذثةُ دؼذ ِّج ٠ؾىً ِجٔؼج ِٓ ثٌخٛك فٟ ِغأٌز ثإلصفجل
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ج ضضثِجس ػٍٝ ثٌذٌٚز ث١ٌٍذ١ز ٚصّظ دغ١جدصٙج ٚإل١ٍّٙج ٚصشو١ذضٙثٌضٟ صشصخ ثٌ ألؽٕذٟثٌطشف ث

 عضمشثس٘ج. إثٌذ٠ّغشثف١ز ٚصض٠ذ ِٓ فذر ػذَ 

ِىّٓ ثٌخطش فٟ ٘زث ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ ٘ٛ أْ ثٌضقشف ٘زث ثٌزٞ أعذغ ػ١ٍٗ ففز ِزوشر  إْ. 12

ٖ ٚثألسثمٟ ث١ٌٍذ١ز. ثٌضفجُ٘ لذ خٛي ٌألؽٕذٟ أْ ٠ؾجسن فٟ ٘زث ثٌضقشف ِٕٚـ ٌٗ فمٛلج دثخً ث١ٌّج

ِٓ  ثٌٚؼً ثٌّجدر ثألخ١شر ِٓ ٘زث ثٌمشثس ثٌضٟ صٕـ ػٍٝ " صذخً ٘زٖ ثٌّزوشر ف١ض ثٌضٕف١ز إػضذجس

صجس٠خ ثٌضٛل١غ ػ١ٍٗ، ٠ٚغشٞ ِفؼٌٛٙج ٌّذر عالط عٕٛثس ٚصؾذد صٍمجة١ج ٌّذد ِّجعٍز"، خ١ش د١ًٌ 

أٞ هشف آخش ٚال إصخجر أٞ إؽشثء ػٍٝ أْ ثٌٕضجةؼ ٚث٢عجس ثٌّضشصذز ػ١ٍٙج فٛس٠ز ٚال صقضجػ ٌضذخً 

 الفك.

أْ ثإلػضشثف ثٌذٌٟٚ ثٌّذجٌغ ف١ٗ دجٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي لذ ِٕقٗ فذغز ثٌغٍطز ثٌضٕف١ز٠ز  ٚف١ظ. 13

دّٛؽخ ثإلصفجق ثٌغ١جعٟ غ١ش ثٌغجسٞ فٟ ١ٌذ١ج، ٚف١ظ أْ ٘زث ثٌضّظٙش دٙزٖ ثٌقفز )ثٌغٍطز 

ٟ عٍطز إدثس٠ ً صقشفجس ثٌّطؼْٛ ٟ ٚز( فٟ إهجس ثالصفجق ثٌغ١جعثٌضٕف١ز٠ز ٚ٘ ٟ ٠ؾؼ ثإلػضشثف ثٌذٌٚ

ثألٚي صشصخ آعجسث لج١ٔٛٔز صشدو ثٌذٌٚز دجالٌضضثِجس ٚصنؼٙج فٟ ِٛمغ ثٌخطش دّج فٟ رٌه  مذٖ

ش ضفٛح ٟٚ٘ فٟ فجٌز ِٓ ثٌفٛمٝ ٚثٌضؾؽؼٍٙج أسمج ِٚأٚا ٌٍّٙجؽش٠ٓ ِٓ وً فذح ٚ

ً ٠ذ ثٌذٚي ثألخشٜ ػذٛس أٚ ِمقذ دجٌٙؾشر ِٓ أ ٠ز ثٌضضثِجس ٚصؾؼٍٙج فجفذز ٚثٌنؼف، د١ّٕج صغغ

٘ؤالء ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ ِٓ ثٌٛفٛي  ٚثألسثمٟ ث١ٌٍذ١ز دمقذ ِٕغ ١ّجٖفك فٟ دخٛي ثٌ

١ٌغش دٌٚز ثٌّقذس ٚال ث١ٌٙج أٚ ثٌؼذٛس ِٕٙج ٚصؾؼً ١ٌذ١ج ِشوضث ٌضؾّؼُٙ ٟٚ٘ دٌٚز ػذٛس ٚ

ٚفمج ٌإلصفجق ثٌغ١جعٟ  أٞ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ثٌزٞ ٠ّجسط دٚس ثٌغٍطز ثٌضٕف١ز٠ز ٛثٌّٕؾأ، ٚ٘

ثٌذٌٟٚ، لذ ػذش ػٓ إسثدصٗ ٚأفذط ٘ز ثٌضقشف ٚأٔؾأ فضّج أعشث لج١ٔٛٔج دّٛؽخ  ضشثفث١ٌٍذٟ ٚثإلػ

 ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ .

أْ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ٠ضقشف خجسػ إهجس ثٌؾشػ١ز ٚدْٚ سلجدز ٚدجٌّخجٌفز ٌٍضؾش٠ؼجس  ٚف١ظ.  14

ٖ ثٌضقشفجس، ٚأْ ٠قذس ثٌمنجء فى َ ٘ز ُ دئٔؼذث ً ثٌمنجء ٚثٌقى ٗ صذخ ٓ ِؼ ّج وجؽفج ثٌٕجفزر ِّج ٠ضؼ١

 أٔٗ ػٍٝ أعٛأ ثٌفشٚك وّج، ثٌطشف ثألؽٕذٟ ػٓ صٕف١ز ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٌٍٗقجٌز دجإلٔؼذثَ ٌّٕغ 

 فشٞ دجإلٌغجء. ٠ّىٓ إػضذجس ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ صقشفج إدثس٠ج فجدسث ِٓ غ١ش ِخضـ،

وجْ صقشف ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ٠شصخ ثٌضضثِجس ٠ٕٚؾٟء أعشث فٛس٠ج ٠ضؼ١ٓ ثٌقىُ دئٔؼذثِٗ  ٌّٚج .15

دسثء ٌٍّخجهش ثٌضٟ عضٕؾأ ػٕٗ ٌٍذالد. وّج ٚأْ ثٌّطؼْٛ مذّ٘ج ِٓ ثٌغجٟٔ ٚفضٝ ثٌشثدغ ِؼ١ٕجْ 

 ٕف١ز ِزوشر ثٌضفجُ٘.دض
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ٚصذثسن ثعضقجٌز ِؼجٌؾز ثعجس صٕف١زٖ ٌّخجهش ثٌضٕف١ز ثٌفٛسٞ ٌٙزث ثالصفجق فٟ ِزوشر ثٌضفجُ٘ ٚ ٚٔظشث .16

ٗ فٛس ثٌضٛل١غ ػ١ٍٗ ثٌزٞ ٚلغ ٠َٛ  ً فٟ ثٌّٛمٛع  ٚهذ١ؼز صطذ١م ً ثٌفق ٝ عضقذط لذ ٖ ثٌض  2ثمشثس

فق١فضٕج  ّٓثٌزٞ عذك د١جٔٗ فجٕٔج ٔنٚصٛثفش سوٕج ثٌؾذ٠ز ٚثالعضؼؾجي ػٍٝ ثٌٕقٛ   2017فذشث٠ش 

هٍذج ِغضؼؾال دٛلف صٕف١ز ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ ِنّْٛ ِزوشر ثٌضفجُ٘ إٌٝ ف١ٓ ثٌفقً فٟ 

 ثٌّٛمٛع. 

 هٍخ ٚلف ثٌٕفجرسثدؼجً :

ٜ لنجء ثٌّقىّز ثٌؼ١ٍج فٟ ِذجدا ِضٛثصشر ػٍٝ     صٛثفش ػٕقشٞ ثٌؾذ٠ز ٚثإلعضؼؾجي  ثعضٍضثَ ؽش

َ ثِىج١ٔز صذثسن دجإلمجفز ٌ ٖ  ،ٌطٍخ ٚلف ٔفجر ثٌمشثس ثإلدثسٞ ثٌّضشصذز ػ١ٍٗ عجسث٢ؼذ ز ٚف١ظ أْ٘ 

 ثٌؼٕجفش ِضٛثفشر ٌألعذجح ثٌضج١ٌز:

إْ ٘زٖ ثٌّٕجصػز إدثس٠ز رٌه أٔٗ ٚسغُ ػذَ ثوضّجي صؾى١ً ثٌغٍطز ثٌضٟ ٠ضذؼٙج ثٌّطؼْٛ مذٖ  .1

ؽؼً ِٓ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ثألٚي، فئْ ثإلػضشثف ثٌغ١جعٟ فٟ غ١جح ثٌؾشػ١ز ثٌٛه١ٕز لذ 

٠ضقشف ٚوأٔٗ عٍطز صٕف١ز٠ز ِضىجٍِز رثس ؽشػ١ز ٚه١ٕز ِٚج ٘ٛ دزٌه. ثألِش ثٌزٞ صشصخ ػ١ٍٗ 

ل١جِٗ دضقشفجس رثس فذغز إدثس٠ز صقذط أعجسث ِذجؽشر ٚخط١شر دْٚ سلجدز ٚخجسػ إهجس 

ٟ ث١ٌٍذٟ(، ثألِ ٗ )ثالصفجق ثٌغ١جع ً ٚدجٌّخجٌفز ٌغٕذ ثٔؾجة ٟ دغو ثٌضؾش٠غ ث١ٌٍذٟ، د ش ثٌزٞ ٠غضذػ

 ثٌمنجء ٌشلجدضٗ ػ١ٍٗ.

 إْ ٘زث ثٌمشثس ٠مقُ هشفج أؽٕذ١ج ٠ّٕٚقٗ فمٛلج فٟ ثألسك ٚث١ٌّجٖ ٚثألؽٛثء ث١ٌٍذ١ز.  .2

إْ ٘زث ثٌمشثس غ١ش ِضىجفب ثألهشثف، فجٌّطؼْٛ مذٖ ال ففز ٌٗ ٚال عٍطز فٟ صذٕٟ ِغً ٘زٖ  .3

طشف ثألخش "ثٌقىِٛز ثإل٠طج١ٌز"، فٟٙ ثٌضقشفجس أٚ ؽش ثٌذالد ٌّغً ٘زٖ ثالٌضضثِجس، أِج ثٌ

 فىِٛز ِٕضخذز ٌذٍذ ػنٛ فٟ ثإلصقجد ثألٚسدٟ.

ٖ ثألٚي ٠ذسن  أٔٙج فضشر  .4 ْ مذ ْ ثٌّطؼٛ ٗ أْ ١ٌذ١ج صّش دفضشر ثٔضمج١ٌز ٚأ ْ ف١ ٠ؼضشف ثٌمشثس ثٌّطؼٛ

ْ ١ٌذ١ج ِؼذشث ٌٍّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ ٌٚإلصؾجس  رثس "فغجع١ز"، ٚأٔٙج فضشر غ١ش ِغضمشر، ٚأ

دجٌذؾش ٚصٙش٠خ ثٌٛلٛد، ٚأْ فذٚد٘ج ثٌذش٠ز ٚثٌذقش٠ز غ١ش ِؤِٕز ٚدقجؽز ٌضأ١ِٓ، ٚٚؽٛد 

أِشثك عجس٠ز ِٚضِٕز ٚخط١شر د١ٓ ثٌّٙجؽش٠ٓ ، ٚمشٚسر صفجدٞ أٞ خًٍ "د٠ّغشثفٟ" أٚ 

ٚ "ثٌٛمغ  ٝ "ثٌٕغ١ؼ ثإلؽضّجػٟ" ث١ٌٍذٟ أ ٓ ث١ٌٍذٟ" ٚ٘ٛ  ثاللضقجدٞثٌضأع١ش ػٍ ٟ ٌٍّٛثه ٚثألِٕ

 ن ؽذٙز ٌٛلٛع ِغً ٘زٖ ثٌٕضجةؼ.ِج ٠ؼٕٟ أْ ٕ٘ج
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إٔٗ ١ٌظ خجف١ج ػٍٝ أفذ أْ ١ٌذ١ج ِٚؤعغجصٙج صضؼشك ٌنغٛهجس د١ٌٚز ل٠ٛز فٟ ِٛمٛع  .5

ثألٚسدٟ، ٚ٘ٛ مغو لذ ٠شلٝ ٌقذ صقم١ك  صقجدثإلثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز عٛثء ِٓ ث٠طج١ٌج أٚ 

فٟ ثصفجل١ز ف١١ٕج ػ١ٛح ثإلسثدر ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج فٟ ثٌضؾش٠ؼجس ثٌٛه١ٕز ٚصٍه ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج 

ٚثٔمغجَ ِؤعغجصٗ  ث١ٌٍذٟ(. ٚإْ ٘ؾجؽز ثٌٛمغ 52 -46ٌمجْٔٛ ثٌّؼج٘ذثس ثٌذ١ٌٚز )ثٌّٛثد 

ٗ فش٠غز عٍٙز  ٗ  صؾؼٍ ٖ ثٌنغٛه. ٌزث فئْ ٘زٖ ثٌفضشر دجٌزثس صغضٛؽخ ػذَ  ٌالعضؾجدزٚمؼف ٌٙز

ثٌذثةُ  جس أٚ ِزوشثس أٚ صفجّ٘جس ِٓ أ٠ز عٍطز وجٔش ٌق١ٓ فذٚس ثٌذعضٛس١إدشثَ أ٠ز ثصفجل

 ٌٍذٌٚز. 

إْ ١ٌذ١ج صؼ١ؼ فجالس ثٔضٙجوجس خط١شر ٌقمٛق ثإلٔغجْ دغذخ أصِضٙج ٚثٌقشثع ثٌّغٍـ ثٌمجةُ  .6

ٚدّج أْ ٘زث ثٌمشثس ٠شصخ صذخال أؽٕذ١ج ٌنذو ثٌقذٚد ثٌذش٠ز ٚثٌذقش٠ز ٚصأ١ِٕٙج ِٓ ؽٙز، ٚأْ 

ٌضضثِجس ال صغضط١غ صىْٛ ١ٌذ١ج ِشوضث إل٠ٛثء ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ فئْ ٘زث ٠شصخ ػ١ٍٙج ث

ثإل٠فجء دٙج ٌقّج٠ز ثٌّٙجؽش٠ٓ ِٕٚغ ثإلٔضٙجوجس دقمُٙ. فئرث وجْ ثٌّطؼْٛ مذٖ ثألٚي ػجؽض 

فى١ف ٌٗ أْ ٠ٍضضَ  ،ػؾضث صجِج ػٓ فّج٠ز ثٌّٛثه١ٕٓ ٚسدع ثالٔضٙجوجس ثٌؾغ١ّز ٌقمٛق ثإلٔغجْ

ئ٠ٛثةُٙ ثعضٕجدث دزٌه صؾجٖ ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ ثٌزٞ ثٌضضَ دّٛؽخ ِزوشر ثٌضفجُ٘ ٘زٖ د

( ِٓ ِزوشر ثٌضفجُ٘ ثألِش ثٌزٞ ٠شصخ ثٌضضثِجس ِغضق١ٍز  ثٌضٕف١ز فٟ  2( ٚ )1ٌٕـ ثٌّجدص١ٓ ) 

ثألِش ثٌزٞ لذ ٠فضـ ػٍٝ ١ٌذ١ج ثٌّض٠ذ ِٓ أدٛثح ثٌضذخً ثألؽٕذٟ، ٠ّٚؼٓ فٟ   ،فك ثٌذٌٚز ث١ٌٍذ١ز

 إػضذجس٘ج دٌٚز ٘ؾز.

صؼشك ثٌّٙجؽش٠ٓ غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ إلٔضٙجوجس فمٛق ثإلٔغجْ ٚفمج ٌٍضمجس٠ش ثٌذ١ٌٚز، ٚدئػضذجس أْ  .7

ثٌضٟ صٕجدٞ دقمٛق  وئ٠طج١ٌج١ٌذ١ج ١ٌغش دٌٚز إِٓز فئٔٗ ٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ثٌذٚي ثٌّغضمشر ٚثٌم٠ٛز 

ٟ فٍك د ً ِغؤ١ٌٚجصٙج ٚال صمزف دٙج ف ٟ صؾش٠ؼجصٙج ثٌٛه١ٕز أْ صضقّ ٖ ِٕٙجؽج ف ٍذ ثإلٔغجْ ٚصؼضّذ

 ٠ؼجٟٔ ٠ٚالس ثٌقشح ٚأؽذ ثالٔضٙجوجس ٚغ١جح ثألِٓ و١ٍذ١ج.

ٚف١ظ أْ ٘زٖ ثٌؾٛث٘ذ ِٚٓ خالي ٔقٛؿ ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ صذ١ٓ خطٛسر ثٌٛمغ ٚؽذ٠ضٗ . 8

ْ سل١خ ٚال فغ١خ ٚال صؾش٠غ ٠نذو رٌه، فئْ ثألِش ٠ضطٍخ صذخً  ٚثٌضٙذ٠ذثس ثٌضٟ صطجي ١ٌذ١ج دٚ

ؽشثءس ٚثٌضذثد١ش غ١ش ثٌّغؤٌٚز ٌٍّطؼْٛ مذٖ ثألٚي سلجدز ثٌمنجء ٚفّج٠ز ثٌذٌٚز ِٓ ثإل

 ٚثٌقىُ دئٔؼذثَ ٘زث ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ ٚثٌغجةٗ ٌإلعذجح ثٌّذ١ٕز فٟ فق١فز ثٌطؼٓ.

ْ ففز ثالعضؼؾجي ِضٛفشر دغذخ دخٛي ِزوشر ثٌضفجُ٘ ف١ض ثٌٕفجر ِٓ صجس٠خ ثٌضٛل١غ ػ١ٍٙج . 9   وّج ٚأ

صقجد ثالٚسدٟ ٟٚ٘ وضٍز ع١جع١ز ِّٙز فٟ ٟ ثإلٚإْ ثٌؾجٔخ ثال٠طجٌٟ ثٌؼنٛ ف، 2017. 2. 2
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ثٌؼجٌُ صغجٔذٖ، فٟ ف١ٓ أْ ١ٌذ١ج دٌٚز ٘ؾز ٚمؼ١فز ٚفٟ ٚمغ ال ٠غّـ ٌٙج دئدشثَ صؼجلذثس ِغ 

دٚي وذشٜ فٟ ِغجةً فغجعز ٚؽٛ٘ش٠ز صّظ ع١جدصٙج ٚصشصخ آعجسث ٚخ١ّز ال لذسر ٌٙج ػٍٝ 

 ثٌضؼجًِ ِؼٙج.

 

 

 ػ١ٍٗ

ٟ: ٍٔضّظ  ِٓ ػذثٌز ثٌّقىّز ثٌّٛلشر ثٌقىُ دّج ٠ٍ

 :ثٌقىُ ٚدقفز ثإلعضؼؾجي دٛلف ثٌمشثس ثٌّطؼْٛ ف١ٗ ٌق١ٓ ثٌفقً فٟ ِٛمٛع ثٌذػٜٛ. أٚال

 ٚفٟ ثٌّٛمٛع: :عج١ٔج

ٖ ثألٚي ػٍٝ ِزوشر ْ مذ ٓ صٛل١غ ثٌّطؼٛ ٗ ٚثٌّنّ ْ ف١ ُ دئٌغجء ثٌمشثس ثٌّطؼٛ  صفجُ٘ دؾأْ ثٌقى

ثٌضؼجْٚ فٟ ِؾجالس ثٌض١ّٕز ِٚىجفقز ثٌٙؾشر غ١ش ثٌؾشػ١ز ٚثإلصؾجس دجٌذؾش ٚثٌضٙش٠خ ٚصؼض٠ض 

٠ضشصخ  ،ِٚج 2017فذشث٠ش  2أِٓ ثٌقذٚد د١ٓ ثٌؾّٙٛس٠ز ثإل٠طج١ٌز ٚدٌٚز ١ٌذ١ج ثٌّؤسخز فٟ 

 ػ١ٍٙج ِٓ آعجس.

        

 

 س٠جك ػذذ ثٌقّذ دػذٚػ

 ثٌّقجِٟ                                                                                  

  

 

 

 


