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 :املكدوة

 

 
ا٫ْػإ نا٥ٔ ادتُاعٞ ، ٫ ٜعٝـ َٓؿطزا ، ٚ ٖصٙ ايتذُعات ايبؿط١ٜ تػ٢ُ 
باجملتُعات ايبؿط١ٜ ، ٚ نًُا ظازت ا٫عساز ايبؿط١ٜ ٚ تٓٛعت اعطاقٗا ، ظازت ْػب١ 
تهاضب إكاحل ، ٚ نًُا ظازت إكاحل ظازت َعٗا إٓاؾػ١ ع٢ً اؿكٍٛ ع٢ً اندل قسض 

ٔ ططٜل اغايٝب ٚ ططم ٫ ٜتكبًٗا اؾطاز اجملتع َٓٗا ، ٚ ٖصٙ إٓاؾػ١ قس تهٕٛ ع
بػبب عهطٖا يكؿٛ ا٫َٔ ٚ ا٫َإ ٚ ا٫غتكطاض ، بٗصا ْهٕٛ اَاّ ؾعٌ ٜعتدل دط١ّ 
ٗ ٚقت َا ، ٚ ٖصٙ اؾطا٥ِ تٛاد٘ بطز٠ ؾعٌ َٔ اجملتُع ٚ اييت تػ٢ُ ايعكاب ، اشٕ 

١ ناْت أٚ غرل عُس١ٜ ْهٕٛ أَاّ اؾط١ّ ٚ ايعكاب ، ٚ َا إ اضتهاب اؾطا٥ِ ، عُسٜ
، تطتهب ٗ ظطٚف كتًؿ١ ٚ فتُعات كتًؿ١ ٚ اٚقات كتًؿ١ ٚ اعُاض كتًؿ١ ٚ 

 ٫ ْٓػ٢ دٓؼ إطتهب يًذط١ّ اٚ َٔ ٚقعت عًٝ٘ اؾط١ّ .
ؾايعطٚف ٚ ا٫ٚقات ٚ ا٫ظَإ ٚ ا٫عُاض ٚ اؾٓؼ شلِ تأثرل َباؾط ع٢ً ايتؿطٜعات 

، ؾكس تهٕٛ َؿسز٠ اٚ كؿؿ١ اٚ َعؿ١ٝ يًعكٛبات ، اييت تعاجل اؿاي١ اٚ ايؿعٌ اجملطّ 
ٚ قس عدلت عٓٗا ايتؿطٜعات بـ ) ايعطٚف ايكها١ٝ٥ ٚ ا٫عصاض ايكا١ْْٝٛ ( غٛا٤ 
تعًكت ايعطٚف ٚ ا٫عصاض باؾط١ّ اٚ َطتهب اؾط١ّ اٚ تعًكت َٔ ٚقعت عًٝ٘ 

سا ، ٚ قس اؾط١ّ ، ؾٗٞ ت٪ثط بؿهٌ َباؾط ع٢ً اعتباض ايؿعٌ دط١ّ اٚ ؾع٬ َبا
تهٕٛ غببا ٗ اٜكاف ا٫دطا٤ات ٚ اٚ اٜكاف تٓؿٝص ايعكٛبات ع٢ً ايؿدل ست٢ بعس 
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ٗ قإْٛ  1إزاْت٘ ، ٚ ٖصا َا عدلت عٓٗا ايتؿطٜعات ايٓاؾص٠ ٗ  َٛاز تؿك١ًٝٝ
 َٓ٘ . 2إعسٍ ٗ ايؿكٌ اـاَؼ 0969يػ١ٓ  000ايعكٛبات ايعطاقٞ ضقِ 

ايتؿطٜعات ٗ غايبٗا ، ايػُا١ٜٚ ٚ ايٛنع١ٝ ، أخصت إ َا ُٜٗٓا ٗ ٖصا ا٫َط ٖٛ إ 
ا٫عُاض بعٌ ا٫عتباض عٓس ايتعاٌَ َع اؾطا٥ِ ٚ ٚنعت تكٓٝؿات زقٝك١ يًؿ٦ات 

اييت ؼػِ ا٫َٛض ، غٛا٤ نُطتهب يًذط١ّ اٚ نُٔ ٚقعت عًٝ٘ اؾط١ّ ،  3ايعُط١ٜ
١ ؼسٜسا ٚ ٚ غٛف ْطنع ٗ ٖصا اؾاْب ع٢ً ايؿ١ٝ٦ ايعُط١ٜ اييت تطتهب اؾطّ

غٛف ْػًط ايه٤ٛ ع٢ً َٔ زلٞ ٗ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ باؿسخ ٚ ْعٗا ) ا٫سساخ 
)4 . 

ٚ ْعطآ ٭١ُٖٝ إٛنٛع ، أٚيت ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ا٫ٖتُاّ اي٥٬ل ٚ ايتؿطٜعات 
ايٛط١ٝٓ اٜها ، غٛف ماٍٚ إ ْتٓاٍٚ َٛنٛع اؿسخ ٗ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ 

َٓؿطز٠ يج٬ث١ باسجٌ قاٌْْٛٝ ، مت اختٝاضِٖ  بعٓا١ٜ ٚ  ايٓاؾص٠ ٗ ث٬ث١ عٛخ
قكسْا َطاعا٠ ا٫خت٬ف ٗ إهاْات ايع١ًُٝ ٚ ايٛظٝؿ١ٝ ٚ اـدلات ايع١ًُٝ ٚ ايع١ًُٝ 

                                                           
ٚهكد رفبط١ً اٌظوٚف اٌمضبئ١خ ٚ االػناه اٌمب١ٔٛٔخ فٟ اٌّٛاك اٌزب١ٌخ ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  -  1

 137ٚ  136ٚ  135ٚ  130ٚ  129ٚ  128ٚ  51اٌّؼلي ) اٌّبكح  1969ٌَٕخ  111اٌؼوالٟ 
  ( 444ٚ  442ٚ  440ٚ  3فك  411ٚ   409ٚ 
اٌفظً اٌقبٌِ: االػناه اٌمب١ٔٛٔخ   -اٌّؼلي  1969ٌَٕخ  111لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼوالٟ هلُ  -  2

االػناه إِب اْ رىْٛ ِؼف١خ ِٓ اٌؼمٛثخ اٚ ِقففخ ٌٙب   -1 128ٚاٌظوٚف اٌمضبئ١خ اٌّقففخ ) ِبكح 
ٚال ػنه إال فٟ االؽٛاي اٌزٟ ٠ؼ١ٕٙب اٌمبْٔٛ. ٚف١ّب ػلا ٘نٖ االؽٛاي ٠ؼزجو ػنها ِقففب اهرىبة 

٠غت ػٍٝ  -2 .فط١و ِٓ اٌّغٕٝ ػ١ٍٗ ثغ١و ؽكاٌغو٠ّخ ٌجٛاػش شو٠فخ اٚ ثٕبء ػٍٝ اٍزفياى 
اٌؼنه اٌّؼفٟ ِٓ اٌؼمبة  129ِبكح   .اٌّؾىّخ أْ رج١ٓ فٟ اٍجبة ؽىّٙب اٌؼنه اٌّؼفٟ ِٓ اٌؼمٛثخ

 (  .٠ّٕغ ِٓ اٌؾىُ ثأ٠خ ػمٛثخ اط١ٍخ اٚ رجؼ١خ اٚ رى١ٍ١ّخ
 

ٌٍغو٠ّخ ثئهاكرٗ  اْ اٌّشوع فوق اٌز١َّبد ا٠ضب ، ؽ١ش ٠مبي ٌٍشقض اٌجبٌغ اٌؼبلً اٌّورىت -  3
ا١ٌٍَّخ ثبٌّغوَ أٚ اٌّلاْ ، ٌىٓ ٌٍفئبد اٌؼّو٠خ اٌظغ١و ) اٌنٞ ٌُ ٠ىًّ اٌضبِٕخ ػشوح ِٓ ػّوٖ ( 

 ثبٌؾلس اٌغبٔؼ .
( )  3ثؾَت ِب ٚهكد فٟ اٌّبكح )  1983ٌَٕخ  76اٌؾلس فٟ لبْٔٛ هػب٠خ االؽلاس هلُ  -  4

٠ؼزجو اٌؾلس  –هاثؼب  . ٌُٚ ٠زُ اٌقبَِخ ػشوح٠ؼزجو اٌؾلس طج١ب اما أرُ اٌزبٍؼخ ِٓ ػّوٖ  –صبٌضب 
( اِب فٟ ال١ٍُ ووكٍزبْ فمل رغ١ود اٌفموح . فزٝ اما أرُ اٌقبَِخ ػشوح ِٓ ػّوٖ ٌُٚ ٠زُ اٌضبِٕخ ػشوح

  صبٌضب ِٓ اٌمبْٔٛ اػالٖ ٚ رُ هفغ ٍٓ اٌَّؤ١ٌٚخ اٌغيائ١خ اٌٝ ارّبَ اٌؾبك٠خ ػشو ِٓ اٌؼّو (
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يًباسجٌ ، ع٢ً اٌَ ايٛقٍٛ اٍ اؾهٌ ايتٛقٝات اييت َٔ ؾأْٗا ت١٦ٝٗ ا٫ضن١ٝ 
يهؿ١ًٝ ؿُا١ٜ ٖصٙ ايؿ٦ات ايكا١ْْٝٛ إٓاغب١ ٕٛنٛع دٓٛح ا٫سساخ ٚ ايػبٌ ا

ايعُط١ٜ اؿػاغ١ َٔ اؾط١ّ ٚ ايعٛز ايٝٗا ٚ اٜها ايٛقٍٛ اٍ اؾهٌ ايػبٌ يًتعاٌَ 
 َع ا٫سساخ اؾامٌ قها٥ٝا .

ٚ اؿكٝك١ إ ؾهط٠ ايبشٛخ ايج٬ث١ ٚ بايهٝؿ١ٝ اييت غٛف ْتططم ايٝٗا عٓس ا٫ؾاض٠ 
ه١ ايعساي١ يًػذٓا٤ إ تهٕٛ اٍ اغباب اختٝاض ٖ٪٤٫ ايباسجٌ ٖٞ قاٚي١ َٔ ؾب

عْٛا يًػًطات إػ٪ٚي١ يتشػٌ ٚنع ا٫سساخ ٗ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ نُا دا٤ت ٗ 
َٔ إاز٠ اـاَػ١ ٗ  5ٚ  3ٚ  0َٔ إاز٠ ايطابع١ ٚ ايؿكط٠  7ٚ  6ٚ  4ايؿكط٠ 

ايٓعاّ ايساخًٞ يًؿبه١ ، ٚ ٖصٙ ايبشٛخ ٚ ايسضاغات ٖٛ قٛض َٔ قاٚض َؿطٚع ) 
(  IHRSPDIأٚناع سكٛم ا٫ْػإ يًُشهٌَٛ ٚ إٛقٛؾٌ ٗ ايعطام ( ) ؼػٌ 

( ايصٟ ٜٗسف اٍ ايتٓػٝل ٚ  NPAإٍُٛ َٔ َٓع١ُ َػاعسات ايؿعب ايٓطٚهٞ ) 
ايتعإٚ َع إ٪غػات ايٛط١ٝٓ بايتعإٚ َع إٓعُات ايسٚي١ٝ َٔ ادٌ ايعٌُ ع٢ً 

ايتابع يٮَِ إتشس٠ بعس قطا٠٤ ايتٛقٝات ايسٚي١ٝ ايكازض٠ َٔ فًؼ سكٛم ا٫ْػإ 
ٚ ايتٛقٝات اـاق١ عكٛم ا٫سساخ ٗ  2104ا٫غتعطاض ايسٚضٟ ايؿاٌَ ٗ عاّ 

ا٫ق٬سٝات ٚ ايػذٕٛ ايعطاق١ٝ ٚ ايتؿطٜعات اييت عاد١ اٍ َٛا١ُ٥ بإعاٜرل 
  -ايسٚي١ٝ ٚ ٖٞ :

مٛ تاّ اؽاش ْٝع ايتسابرلإٓاغب١ َٔ ادٌ َٛا١َ٤ ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ ع٢ً  -0
 َع إعاٜرل ٚا٫يتعاَات ايسٚي١ٝ

تٓعِٝ ايعٌُ ٫عتُاز تسابرل قاض١َ تػِٗ ٗ ؼػٌ تؿطٜعات ايبًس َا  -2
 ٜتُاؾ٢ َع ا٫يتعاَات ايسٚي١ٝ ٗ َٝسإ سكٛم ا٫ْػإ
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ايتشكٝل ع٢ً ٚد٘ ايػطع١ ٗ ازعا٤ات ايتعصٜب ٚإعا١ًَ ايػ١٦ٝ ٚتٝػرل  -3
ايتعصٜب اٍ ْٝع َطاؾل ا٫ستذاظ ٗ ظٜاضات إكطض اـام إعين َػأي١ 

 ايعطام

 ايتشكٝل ٗ ْٝع ازعا٤ات ايتعصٜب . -4

اؿطم ع٢ً قعٝس إُاضغ١ ع٢ً ادطا٤ ايتشكٝل ايٛادب ٚايػطٜع ٚايؿاٌَ  -5
ٚايٓعٜ٘ ٚإػتكٌ ٗ ْٝع ا٫زعا٤ات إتعًك١ بأعُاٍ ايتعصٜب اٚ إعا١ًَ 

 يعساي١ايػ١٦ٝ ٚاساي١ إػ٪ٚيٌ عٔ تًو ا٫عُاٍ اٍ ا

عسّ قبٍٛ  ا٫عذلاؾات إٓتعع١ ؼت ايتعصٜب اٚ بططم اخط٣ غرل َؿطٚع١  -6
 نأزي١

 نُإ إػاٚا٠ بٌ  ْٝع ايعطاقٌٝ ٗ ا٫دطا٤ات ايكها١ٝ٥ . -7

اؽاش تسابرل يهُإ اؿل ٗ احملان١ُ ٚؾل ا٫قٍٛ ايكا١ْْٝٛ ايصٟ ٜهؿً٘ ايعٗس  -8
 ايسٚيٞ اـام باؿكٛم إس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ .

اق٬ح ٚتععٜع دٗاظ ايكها٤ يٝعاجل بؿعاي١ٝ قهاٜا ا٫ؾ٬ت َٔ ايعكاب ٚددل  -9
 ايهطض يًهشاٜا.

نُإ ايتشكٝل ايتاّ ٗ ْٝع ايتكاضٜط إتعًك١ باْتٗانات سكٛم ا٫ْػإ َا ٗ  -01
شيو ا٫ْتٗانات اييت تػتٗسف ا٫قًٝات ايعطق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚايٓػا٤ ٚايؿتٝات 

 َٚكانا٠ إػ٪ٚيٌ عٓٗا

 ١ً تسضٜب َ٪غػات اْؿاش ايكإْٛ ٚبٓا٤ قسضاتٗا فاٍ سكٛم ا٫ْػإ .َٛاق -00

ايذلنٝع ع٢ً تٛع١ٝ اؾطاز ايؿطط١ إعٌٓٝ با٫ْؿاش بػٝاز٠ ايكإْٛ يهُإ  -02
سكٛم ا٫ْػإ يًُٛاطٌٓ ايعطاقٌٝ َٚهاؾش١ ايؿػاز ٚاعاز٠ ثك١ ايٓاؽ ٗ 

 اؿه١َٛ  
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اـانع١ يػٝططت٘ َٚٓع تهجٝـ دٗٛزٙ ؿُا١ٜ سكٛم ا٫ْػإ ٗ ا٫قايِٝ  -03
 ْٝع ا٫ْتٗانات ٚقاغب١ إػ٪ٚيٌ عٓٗا

َٛاق١ً دٗٛزٙ يتشكٝل اسذلاّ سكٛم ا٫ْػإ ٚاؿطٜات ا٫غاغ١ٝ ؾُٝع  -04
ايػهإ ٚاؽاش ْٝع ايتسابرل اي٬ظ١َ اييت تهؿٌ َهاؾش١ ا٫ؾ٬ت َٔ ايعكاب 

٫ْػإ ايصٟ ٜػتشك٘ َطتهبٛ اؾطا٥ِ ٚاعُاٍ ايعٓـ ْٚٝع اْتٗانات سكٛم ا
. 

َٛاق١ً تطبٝل تسابرل قا١ْْٝٛ خاق١ ع٢ً ا٫سساخ َٓص ا٫ستذاظ ا٫ٚيٞ اٍ  -05
َطس١ً اؿبؼ ٚاْؿاش ايعكٛب١ بايٓعط ٗ ١ًْ اَٛض تؿٌُ ازَاز َباز٨ 

 ايعساي١ ا٫ق٬س١ٝ ٗ ْعاّ قها٤ ا٫سساخ

اق٬ح إُاضغات ايكها١ٝ٥ إتبع١ ٗ اطاض قاْْٛ٘ بؿإٔ َهاؾش١ ا٫ضٖاب نٞ ٫  -06
ػتدسّ ٖصا ايكإْٛ شضٜع١ ي٬عتكاٍ زٕٚ اَط قها٥ٞ ٚا٫ستذاظ يؿذلات ٜ

 َطٛي١ زٕٚ قان١ُ ع٢ً مٛ ٜٓتٗو اؿل َع َطاعا٠ ا٫قٍٛ ايكا١ْْٝٛ

 

ٚ َإ ايتٛقٝات ايسٚي١ٝ ايكازض٠ َٔ فًؼ سكٛم ا٫ْػإ تٓاٚيت بؿهٌ َباؾط ٚ 
ُعاٜرل ايسٚي١ٝ ٚ غرل َباؾط ًَـ ا٫سساخ ع٢ً قعٝس َٛا١ُ٥ ايتؿطٜعات ٚؾكآ يً

تٛقٝات خاق١ بإسذلاّ ا٫يتعاَات ايسٚي١ٝ َٔ قبٌ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ ٚ تٓاٚيت 
اٜها ٚنع ا٫سساخ ٗ ايػذٕٛ ٚ اٜها قه١ٝ تأخط سػِ ايسعا٣ٚ ٗ احملانِ ، نإ 
٫بس َٔ اختٝاض باسجٌ ٗ ث٬ث١ فا٫ت كتًؿ١ ٚ ٖٞ اؾاْب ايكها٥ٞ يصا مت 

اٍ قانِ ا٫سساخ ٚ اٜها اختٝاض عهٛ ٗ ا٫زعا٤ ايعاّ اختٝاض قانٞ َتُطؽ ٗ ف
ٗ زٚا٥ط ا٫زعا٤ ايعاّ ٗ ا٫ق٬سٝات ٚ باسح سكٛقٞ ي٘ خدل٠ ٗ فاٍ َطاقب١ ٚ 

 ضقس ٚ نتاب١ ايتكاضٜط ٗ فاٍ سكٛم ايػذٓا٤ ٚ اق٬سٝات ا٫سساخ .
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ٚ ٖٛ يصا مت اختٝاض نٌ َٔ ا٫غتاش ايسنتٛض ايكانٞ آس قُس عًٞ اؿطٜجٞ 
ٚ ٖٛ عهٛ ْع١ٝ ايكها٤ ايعطاقٞ ٚ ا٫غتاش ايكانٞ ْعاض  2111قانٞ َٓص عاّ 

قابط غعٝس ايسباؽ ٚ ٖٛ عهٛ ا٫زعا٤ ايعاّ ٗ اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام ٚ نإ 
َػ٪ٍٚ زا٥ط٠ ا٫زعا٤ ايعاّ ٗ اق٬س١ٝ ايٓػا٤ ٚ ا٫سساخ ٗ اضبٌٝ قطاب١ اضبع١ 

يتُُٝٞ ٚ ٖٛ َسٜط َهتب إؿٛن١ٝ ايعًٝا غٓٛات ٚ  ٚ ا٫غتاش َٗسٟ قاغِ يؿت١ ا
 ؿكٛم ا٫ْػإ ٗ ايبكط٠ . 

  -ٚ ايبشٛخ ايج٬ث١ غٛف تػًػٌ نُا ًٜٞ :
 ايبشح ا٫ٍٚ يًسنتٛض ايكانٞ آس قُس عًٞ اؿطٜجٞ
 ايبشح ايجاْٞ يٮغتاش ايكانٞ ْعاض قابط غعٝس ايسباؽ 

 ايبشح ايجايح يٮغتاش ايباسح َٗسٟ قاغِ يؿت١ ايتُُٝٞ 
ٚ َـا ّهـٔ إ ْتٛقــٌ ايٝـ٘ َــٔ خـ٬ٍ ايبشــٛخ ايج٬ثـ١ ٖــٛ إ اؿـسخ ٗ ايعــطام ٚ       

ٚ  2101تأٜٝسآ ٕا دا٤ت ٗ ايتٛقٝات ايكازض٠ َٔ فًؼ سكٛم ا٫ْػإ ٗ ا٫عٛاّ 
مل تطتكٞ ايتؿـطٜعات ايٛطٓٝـ١ اٍ َػـت٣ٛ ايطُـٛح ٚ شيـو ٭غـباب عسٜـس٠         2104

ٚ َٓٗا خاق١ با٫غط٠ ٚ َٓٗا خاقـ١   َٓٗا أ١َٝٓ ٚ َٓٗا ادتُاع١ٝ ٚ َٓٗا اقتكاز١ٜ
باؾاْب ايذلبٟٛ ٚ َٓٗا َا تتعًل عسّ ادطا٤ عـٛخ ٚ زضاغـات زقٝكـ١ تتٓـاٍٚ ؾٝٗـا      
اغباب اؾٓٛح ٚ ايًذ٤ٛ اٍ ا٫مطاف ٚ اؾطا٥ِ ٚ ٖصٙ ا٫َٛض مت تٓاٚشلا ٗ ايبشـٛخ ٚ  

 بطظت ع٢ً ن٥ٛٗا ا٫غتٓتادات ٚ نصيو ايتٛقٝات .
ــات    ــس إ إكذلس ــصا ْعتك ــاع     ي ــٌ أٚن ــ١ بتشػ ــ١ نؿًٝ ــٛخ ايج٬ث ــيت ٚضزت ٗ ايبش اي

 ا٫سساخ ٗ ا٫ق٬سٝات ٚ ايػذٕٛ اٍ ٚنع اسػٔ ٖا ٖٞ عًٝٗا ا٫ٕ .
 

 إٓػل ايعاّ يًُؿطٚع

 ؾٛإ قابط َكطؿ٢
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 وكدوة:
 

َّٕ اؿسخ ٫ ٜعاٍ ٗ َطس١ً ِٛ  ٜعس تٛقٝـ اؿسخ غببًا ٗ خًل َؿه١ً نبرل٠, شيو ا
بايػ١ اؿػاغ١ٝ, ٖٚصٙ إؿه١ً قس تًشل ب٘ آثاض ْؿػ١ٝ ناض٠ ٚضَا خطرل٠ ٜػتعكٞ 
ع٬دٗا اشا ُأبعس اؿسخ عٔ اغطت٘ يساعٞ استذاظٙ اٚ تٛقٝؿ٘, ٚشلصا ايػبب واٍٚ 

يسٚيٞ خؿض سا٫ت ػطٜس اؿسخ َٔ سطٜت٘ اٍ از٢ْ سس قإْٛ سكٛم ا٫ْػإ ا
ٖهٔ, ُٚإ ؼاط بهُاْات قا١ْْٝٛ غعًٝا ٚضا٤ ايتدؿٝـ َٔ اٯثاض ايهاض٠ ايٓا١ْ 
عٓٗا, ٚسٌ وسخ ٖصا ايتذطٜس ٜٛؾط ايكإْٛ ايسٚيٞ نُاْات تػتٓس اٍ إكاحل 

 ايؿه٢ً يًطؿٌ.
اؾهاٍ ايتذطٜس َٔ اؿط١ٜ,  َٔ ٖٓا تبسٚ ا١ُٖٝ تٛقٝـ اؿسخ بٛقؿ٘ ؾه٬ً َٔ

يصيو سطقت غايب١ٝ تؿطٜعات ا٫سساخ إكاض١ْ ع٢ً َطاعا٠ ايكٛاعس ايُٓٛشد١ٝ ٗ 
ازاض٠ ؾ٪ٕٚ قها٤ ا٫سساخ, ٫ٚ غُٝا تًو اييت تتعًل عُا١ٜ ا٫سساخ اجملطزٜٔ َٔ 
سطٜاتِٗ, ٚنُاْات ايتٛقٝـ ٚا٫ستذاظ اييت ْكت عًٝٗا, اييت تهُٓتٗا ايهجرل َٔ 

قٝات ايسٚي١ٝ ٚأقطتٗا ا٭َِ إتشس٠, ٚيعٌ َٔ اُٖٗا اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ ا٫تؿا
 ٚقٛاعس بهٌ ٚقٛاعس ا٭َِ بؿإ ٓا١ٜ ا٫سساخ اجملطزٜٔ َٔ سطٜاتِٗ.

ٚإ ايتؿطٜعات عٓس اداظتٗا تٛقٝـ إتٌُٗ بؿهٌ عاّ ٚا٫سساخ َِٓٗ بؿهٌ 
ك٘ بسٕٚ نُاْات َٓٗا خام اْط٬قًا َٔ ايهطٚضات ايكا١ْْٝٛ ٚا٫دتُاع١ٝ مل تطً

َا ٜتعًل باؾط١ّ ٚخطٛضتٗا َٚٓٗا َا ٜتعًل باؾ١ٗ إدٛي١ ب٘ ٚسا٫ت٘ َٚست٘ 
ٚتعس٬ٜت٘  0983( يػ١ٓ 76َٚهاْ٘ ٖٚهصا دا٤ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ضقِ )

َتهًُٓا تًو ايهُاْات َا ؾٝ٘ َٔ ا٭غؼ اييت اغتٓس ايٝٗا ٚا٭ٖساف اييت غع٢ اٍ 
 ؼكٝكٗا.
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رلًا َٔ ايكٛاٌْ قس اختًؿت ٗ ايتعبرل عٔ اؿسخ ؾبعهٗا أطًل عًٝ٘ ع٢ً إٔ نج 
تػ١ُٝ)قػرل( نايكإْٛ ايًٝيب ٚايبعض ا٭خط عٓ٘ بايكاقط, نايكإْٛ ايًبٓاْٞ أَا 
ايكإْٛ ايعطاقٞ ؾكس اختاض ن١ًُ )سسخ( نُا ؾعٌ شيو ايكإْٛ إكطٟ ٚايكإْٛ 

ٜعات ٗ ؼسٜس غٔ اؿسخ ؾُٓٗا َٔ ايؿطْػٞ ٚايكإْٛ ا٭ٕاْٞ, ٚقس تبآٜت ايتؿط
اعتدل َٔ امت ايتاغع١ َٔ ايعُط ٚمل ٜتِ ايجا١َٓ عؿط ٖٚصا َا شٖب ايٝ٘ إؿطع 
ايعطاقٞ َٚٓٗا َا سسز غٔ اؿسخ بٌ ايطابع١ عؿط ٚايعؿطٕٚ َٚٓٗا َا شٖب اٍ 
غرل شيو, اْط٬قًا َٔ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اييت تتبٓاٖا نٌ زٚي١. ٚقس اداظت بعض 

طٜعات تٛقٝـ اؿسخ أٜا نإ عُطٙ طإا أْ٘ بًؼ اؿس ا٭ز٢ْ يػٔ إػ٪ٚي١ٝ ايتؿ
اؾعا١ٝ٥ نُا ؾعٌ إؿطع ايعطاقٞ َٚٔ ٖصا ا٫ػاٙ ٗ سٌ تتذ٘ تؿطٜعات اخط٣ اٍ 
ٚنع سس أز٢ْ يعُط اؿسخ ايصٟ هٛظ تٛقٝؿ١ ؾُٓٗا َٔ قطض عسّ دٛاظ تٛقٝـ 

بُٝٓا اػٗت تؿطٜعات أخط٣ اٍ عسّ اؿسخ ايصٟ مل ٜبًؼ ايجا١ْٝ عؿط َٔ ايعُط 
 دٛاظ تٛقٝـ اؿسخ اشا مل ٜبًؼ ث٬خ عؿط٠ غ١ٓ نا١ًَ.

ٚيهٔ ٌٖ دا٤ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ َٓػذًُا َع إعاٜرل ايسٚي١ٝ ٚإباز٨ اييت اقطتٗا 
ا٭َِ إتشس٠ ٚسكل اٖساؾ٘ ع٢ً اضض ايٛاقع ؟ ٌٖٚ ٚانبٳ قها٤ ا٫سساخ ٗ ايعطام 

ًعات٘ , ٚازضى ايطبٝع١ ا٫ْػا١ْٝ يتؿطٜع ا٫سساخ ٚابعازٙ اٖساف إؿطع ٚتط
ا٫دتُاع١ٝ ٚاطاضٙ ا٫ٖٞ؟ ٖصا َا غٓشاٍٚ ا٫داب١ عٓ٘ َٔ خ٬ٍ تػًٝط ايه٤ٛ 
ع٢ً إٛنٛع عدل َبشجٌ , تٓاٚيٓا ٗ إبشح ا٫ٍٚ َدلضات ايتٛقٝـ ٚاؾ١ٗ إدٛي١ 

ٛقٝـ َٚهاْ٘, ٚقس أْٗٝٓا ايبشح ب٘ ٚسا٫ت٘, اَا إبشح ايجاْٞ ؾتٓاٚيٓا ؾٝ٘ َس٠ ايت
 غا١ُ تهُٓت اِٖ ايٓتا٥ر ٚإكذلسات اييت تٛقًٓا ايٝٗا.
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 املبشح االوه
 وربزات التوقيف واجلّة املدولة بْ وساالتْ

 
ْتٓاٍٚ ٗ ٖصا إبشح َدلضات ايتٛقٝـ ٚاؾٗات إدٛي١ غًط١ ايتٛقٝـ ٚسا٫ت 

 ايتٛقٝـ نُا ٜأتٞ:
 

 اوالً. وربزات التوقيف.
ايتٛقٝـ بؿهٌ عاّ ادطا٤ تدلضٙ ايهطٚض٠ ٜكّٛ بكٝاَٗا, ٜٚٓكهٞ باْكها٥ٗا اش 
قس تتطًب ادطا٤ات ايتشكٝل تٛقٝـ إتِٗ ضٜجُا ٜتِ ْع ا٭زي١ اٚ خؿ١ٝ 

( ٚقس اختًؿت اٯضا٤ 1ٖطٚب٘ اٚ بٗسف ٓاٜت٘ َٔ ٚقٛع اعتسا٤ اْتكاَٞ عًٝ٘)
 ت٘ ّٚهٔ إ لًُٗا َا ٜأتٞ:ٗ ؼسٜس ا٭غؼ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ٖصا ايٓعاّ َٚدلضا

 

 . َكًش١ ايتشكٝل:1
ٜٗسف ايتٛقٝـ بٛقؿ٘ إدطا٤ًا َٔ ادطا٤ات ايتشكٝل اٍ ؼكٝل َكًش١ َؿطٚع١ 
ٜٚػاعس غًط١ ايتشكٝل ع٢ً ايكٝاّ َٗاَٗا ع٢ً أنٌُ ٚد٘ ٚبايػطع١ اي٬ظ١َ 

 (:2َٔ خ٬ٍ َا لسٙ َتشككًا ٗ ايٓكاط ايط٥ٝػ١ٝ اٯت١ٝ)
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ٜس ايػًط١ ايتشكٝك١ٝ, ٜػٌٗ عًٝٗا اغتسعا٤ٙ ي٬غتذٛاب أٚ  * ٚنع إتِٗ ؼت
َٛاد١ٗ ايؿٗٛز اٚ ادطا٤ ايتؿدٝل اٚ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً إتٌُٗ اٯخطٜٔ اٚ 
ايؿطنا٤ ٚنصيو انُاٍ ادطا٤ات ايبشح ا٫دتُاعٞ ٚزضاغ١ ايؿدك١ٝ بايٓػب١ 

 يًُتٌُٗ ا٭سساخ.
٪زٟ ٗ بعض ا٭سٝإ اٍ * تطى إتِٗ َطًل ايػطاح, خ٬ٍ ؾذل٠ ايتشكٝل قس ٜ

تعُس إتِٗ ايعبح با٭زي١ اٚ اخؿا٥ٗا أٚ ايتأثرل ع٢ً ايؿٗٛز ٚبايتايٞ ا٫نطاض 
 بػ١َ٬ ايتشكٝل.

 . نطٚضات ا٭َٔ: 2
ٜٗسف ايتٛقٝـ ٗ بعض ا٭سٝإ اٍ نُإ أَٔ اجملتُع أٚ أَٔ إتِٗ طبكًا 

ايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ  يطبٝع١ اؾط١ّ ٚظطٚؾٗا ا٫دتُاع١ٝ ٚؾدك١ٝ إتِٗ ٚسايت٘
 ٚنُا ٜأتٞ:

* نُإ أَٔ اجملتُع: ٜ٪زٟ تٛقٝـ إتِٗ ايصٟ تٛاؾطت أزي١ نسٙ اٍ ؼكٝل 
َكًش١ ادتُاع١ٝ, ؾؿٞ شيو اضنا٤ دع٥ٞ ٕؿاعط اجملين عًٝ٘ ٚشٜٚ٘ بؿهٌ 
خام, ٚاجملتُع بؿهٌ عاّ ٚزعِ ايجك١ بأدٗع٠ ايعساي١ ٚخاق١ ٗ اؾطا٥ِ 

(, ٚقس ٜ٪زٟ اٍ طُأ١ْ ايؿٗٛز َٔ اْتكاّ إتِٗ 1ٞ)ايعُس١ٜ شات ايطابع ا٫دتُاع
(, ٚإ بكا٤ إتِٗ سطًا ٗ بعض ا٫سٝإ ٜ٪زٟ اٍ 2ٗ اؾطا٥ِ اـطرل٠ ٚا١ُٕٗ)

اضتهاب٘ دطا٥ِ اخط٠. ٚقس دا٤ ٗ ايتطبٝكات ايكها١ٝ٥ ) إ عسّ ٚقٛع ايكًح 
ٕ بٌ ططٗ ايؿه٣ٛ ِٖٚ ٜػهٕٓٛ ٗ َٓطك١ عؿا٥ط١ٜ ٚٗ قط١ٜ ٚاسس٠ ٚا
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( عكٛبات, يصا قطض 416اؾط١ّ إٓػٛب١ يًُتِٗ ٖٞ دط١ّ قتٌ ٚؾل إاز٠ )
( ٚقس ضاعت احمله١ُ ٗ 1ْكض قطاض قانٞ ايتشكٝل بأط٬م غطاس٘ بهؿاي١()

 قطاضٖا نطٚضات ا٫َٔ يًُذتُع ٚإتِٗ ٗ شات ايٛقت.
٘ * نُإ أَٔ إتِٗ: وكل تٛقٝـ إتِٗ ٗ أسٝإ نجرل٠ َكًش١ إتِٗ ْؿػ

ؾٝذعً٘ ٗ َأَٔ َٔ بطـ ٚاْتكاّ اجملين عًٝ٘ أٚ شٜٚ٘ ٚغاق١ ٗ دطا٥ِ ايكتٌ 
(. ٚإ نجرلًا َٔ إتٌُٗ ا٭سساخ َٔ إؿطزٜٔ َٚٓشطٗ 2ٚاؾطا٥ِ ا٫خ٬ق١ٝ)

ايػًٛى يٝؼ شلِ َأ٣ٚ ٚإ بكا٤ِٖ ٗ ايتٛقٝـ ؿٌ زضاغ١ ؾدكٝتِٗ َٔ قبٌ 
 سؿاظًا ع٢ً آَِٗ ا٫دتُاعٞ.كتكٌ ٗ ايبشح ا٫دتُاعٞ ؾٝ٘ َكًش١ شلِ 

 . نُإ تٓؿٝص اؿهِ:3
ٟٷ يهُإ عسّ ٖطٚب٘  ٚنع إتِٗ ؼت تكطف غًطات ايتشكٝل ٚاحملان١ُ نطٚض
ٚتٓؿٝص اؿهِ عًٝ٘ ٗ اؾطا٥ِ اـطرل٠ ؾُٝا يٛ قسض سهِ بإزاْت٘, ٚع٢ً ٖصا 

ا٫عساّ ا٭غاؽ ّٓع إؿطع اط٬م غطاح إتِٗ بهؿاي١ ٗ اؾطا٥ِ اييت عكٛبتٗا 
( َع اخت٬ؾات بٌ إتٌُٗ 3ؾه٬ً عٔ دطا٥ِ اخط٣ اقتهتٗا ظطٚف خاق١)

 ( ضاع٢ ؾٝٗا إؿطع طبٝع١ قها٤ ا٭سساخ.4ايبايػٌ ٚإتٌُٗ ا٭سساخ)
ٖٚهصا لس إٔ َؿطٚع١ٝ ايتٛقٝـ ٫ بس إ تػتٓس اٍ أسس إدلضات ايج٬خ, ؾاشا 

إ ٜهٕٛ ٖصا ا٫دطا٤ ٖٛ ايٛغ١ًٝ نإ إدلض يًتٛقٝـ ٖٛ َكًش١ ايتشكٝل ؾٝذب 
ايٛسٝس٠ يًُشاؾع١ ع٢ً غ١َ٬ ايتشكٝل. أَا اشا ْعطْا ايٝ٘ بٛقؿ٘ تسبرلًا آًَٝا 
ؾٝذب إ ٜهٕٛ ٖصا ا٫دطا٤ نطٚضًٜا يًُشاؾع١ ع٢ً ا٭َٔ, غٛا٤ ٕٓع ايعٛز٠ اٍ 

                                                           
اٌظبكه ِٓ ِؾىّخ اؽلاس ١ٕٜٔٛ  00/01/2100فٟ  2113/د /341( ٠ٕظو: اٌمواه اٌز١١ّيٞ اٌّولُ (1

 ثظفزٙب اٌز١١ّي٠خ )غ١و ِٕشٛه(. 
 .04ػ١َٝ, اٌّظله اٌَبثك, ص( ػ١َٝ ػجلاهلل (2
 .0970( ٌَٕخ 23/ ة( ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ هلُ )019( َ )(3

 .0983( ٌَٕخ 76/ صب١ًٔب( ِٓ لبْٔٛ هػب٠خ االؽلاس هلُ )52( َ )(
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ٖصا اؾط١ّ أٚ ٓا١ٜ إتِٗ ْؿػ٘, ٚأًٜا ناْت ٖصٙ إدلضات ؾإْٗا هب إ ٫ ؽطز 
ا٫دطا٤ عٔ طبٝعت٘ ا٫غتجٓا١ٝ٥, ٖا ٜتطًب َباؾطت٘ ٗ انٝل ْطام ٕا ٜٓطٟٛ 

 عًٝ٘ َٔ َػاؽ بكط١ٜٓ ايدلا٠٤ ٚاؿط١ٜ ايؿدك١ٝ.
ْٚتٝذ١ شلصا ايطابع ا٫غتجٓا٥ٞ ٫ بس إٔ ٜػتٓس أَط ايتٛقٝـ اٍ أغباب َٚدلضات 

تشٍٛ اٍ ٚاقع١ٝ ػس َػٛغًا شلا ٗ ايكإْٛ ٚبسٕٚ شيو ؾإٔ ايتٛقٝـ غٛف ٜ
 (. ٚتسم إػاي١ أنجط عٓسَا ٜهٕٛ إتِٗ سسثًا.1ادطا٤ ؼهُٞ ظامل)

 

 ثاٌياً. اجلّات املدولة ضمطة التوقيف: 
ايتٛقٝـ ادطا٤ خطرل أباس٘ ايكإْٛ يهطٚضات ع١ًُٝ يصا ٚدب اساطت٘ 
بهُاْات ؼُٞ إتِٗ َٔ ايعبح عطٜت٘, ٚتبكٞ ع٢ً سل َباؾطت٘ ٗ ْطام 

َٔ ادًٗا, ٚأِٖ ٖصٙ ايهُاْات ٖٛ إٔ ٜعٗس ب٘ اٍ غًط١ شلا َٔ اؿه١ُ اييت ؾطع 
َّ ايٝ٘ ؿػٔ تكسٜطٖا شلصا ا٫دطا٤, يصا سكطت٘ اغًب  ُٳأ ٜٴْط ايهؿا٠٤ ٚا٫غتك٬ٍ َا 

 (. 2ايتؿطٜعات باؾٗات ايكها١ٝ٥ أٚ با٫زعا٤ ايعاّ أٚ بايتؿاٚض بٌ اؾٗتٌ َعًا)
ُتٌُٗ ايبايػٌ ٗ قٛاٌْ ا٫دطا٤ات ٚاشا ناْت ٖصٙ ايكاعس٠ ايعا١َ بايٓػب١ يً

اؾٓا١ٝ٥ ؾٗٞ شاتٗا تٓطبل ع٢ً ا٫سساخ َع بعض ا٫خت٬ؾات ٚؾكًا يًػٝاغ١ 
( َٔ قإْٛ ضعا١ٜ 49اؾٓا١ٝ٥ يهٌ زٚي١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ْكت إاز٠ )

ٕٵ "ٜتٍٛ ايتشكٝل ٗ قهاٜا ا٭سساخ  0983( يػ١ٓ 76ا٫سساخ ضقِ ) ع٢ً أ
ٚٗ ساي١ عسّ ٚدٛزٙ ٜتٍٛ قانٞ ايتشكٝل أٚ احملكل  قانٞ ؼكٝل ا٭سساخ

 شيو". 

                                                           
 . 0977( اؽّل فزؾٟ ٍوٚه, اٌشوػ١خ ٚاإلعواءاد اٌغٕبئ١خ, كاه إٌٙضخ اٌؼوث١خ, اٌمب٘وح, (1

 ِٚب ثؼل٘ب. 003اٌزفظ١ً, ٠ٕظو: فؤاك ػٍٟ ١ٍٍّبْ, اٌّظله اٌَبثك, ص( ٌٍّي٠ل ِٓ (2
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ٚلس ٗ ايٛاقع ايعًُٞ إ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ ٜتِ ايتشكٝل َع إتٌُٗ ا٭سساخ 
َٔ قبٌ دٗات غرل كتك١ ٫ٚ تتِ اساي١ إتِٗ اؿسخ اٍ قانٞ ؼكٝل 

 (.1ا٭سساخ ا٫ بعس إٔ ٜكٌ ايتشكٝل َطاسٌ َتكس١َ)
ٔ إ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ أْاط ١َُٗ ايتشكٝل ٗ قهاٜا ا٭سساخ ٚع٢ً ايطغِ َ

بكانٞ ؼكٝل ا٫سساخ أٚ أٟ قانٞ ؼكٝل أٚ قكل عٓس عسّ ٚدٛز قانٞ 
ؼكٝل ا٫سساخ. ا٫ إٔ إؿطع ايعطاقٞ ٗ قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ايٓاؾص 

أداظ يًُشككٌ ٚقس  (2سكط غًط١ اقساض أٚاَط ايتٛقٝـ بكها٠ ايتشكٝل اق٬ً)
ع٢ً غبٌٝ ا٫غتجٓا٤ ٚٗ ساي١ ٚاسس٠ سل تٛقٝـ إتِٗ باضتهاب دٓا١ٜ عٓس 

 (. 3ٚدٛزٙ ٗ َٓطك١ ْا١ٝ٥)
ٕٵ 018ٚبايطدٛع اٍ ْل إاز٠ ) ( َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ اييت ْكت ع٢ً أ

"تطبل اسهاّ قإْٛ ايعكٛبات ٚقإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ؾُٝا مل ٜطز ب٘ 
ٖص ايكإْٛ َا ٜت٤٬ّ ٚطبٝع١ أغؼ ٚأٖساف قإْٛ ضعا١ٜ ْل ٗ 

ا٫سساخ".ٚع٢ً ٖصا ٚاغتٓازًا اٍ ايكٛاعس ايعا١َ تهٕٛ حمله١ُ ا٫سساخ غًط١ 
( ؾًٗا إٔ تأَط بتٛقٝـ إتِٗ احملاٍ ايٝٗا َهؿ٬ً َٔ قانٞ ايتشكٝل أٚ 4ايتٛقٝـ)

 إٔ تطًل غطاس٘ بهؿاي١ إ نإ َٛقٛؾًا.
 .ايتٛقٝـسا٫ت  ثايجًا:

َُٗا قٌٝ ٗ تدلٜط ايتٛقٝـ, ؾأْ٘ غٝبك٢ ادطا٤ًا خطرلًا ّؼ سط١ٜ ايؿطز ٗ 
ٚقت َاظاٍ ٜعس ؾٝ٘ بط٦ًٜا, اش إ ا٫قٌ ٗ ا٫ْػإ ايدلا٠٤.... قاعس٠ أغاغ١ٝ 

                                                           
ٚاٌظبكهح  8/0/2116فٟ  2116/د/0ٚ  5/2/2113فٟ  2113/د/9( ٠ٕظو اٌمواهاد اٌز١١ّي٠خ (1

 ِٓ ِؾىّخ اؽلاس ١ٕٜٔٛ )غ١و ِٕشٛهح(.

2)(َ )92.)  

3)(َ )002  .) 

(  ( ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ.92َ) (
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تهُٓتٗا اع٬ْات سكٛم ا٫ْػإ ٚدػستٗا ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ, ٚانستٗا 
 ا٫تؿاقٝات ٚإ٪ُطات ايسٚي١ٝ. 

قسض٠ ا٫ْػإ ع٢ً ايتكطف ٗ ؾ٪ْٚ٘  -ٗ َعٓاٖا ايهٝل -ٚاؿط١ٜ ايؿدك١ٝ تعين
اـاق١ زٕٚ ا٫نطاض بايػرل, آَٓا َٔ ا٫عتسا٤ عًٝ٘, نآًَا عسّ ايكبض عًٝ٘ 

(. غرل اْ٘ ٫ٚعتباضات ع١ًُٝ ١َُٗ, 1ٚتٛقٝؿ٘ أٚ سذعٙ ا٫ َكته٢ ايكإْٛ)
ت كايؿ١ ٖصٙ ايكاعس٠ ٚتٛقٝـ أًَتٗا ايهطٚضات ا٫دتُاع١ٝ, أداظت ايتؿطٜعا

ا٭ؾدام ايصٜٔ اػٗت ايِٝٗ أقابع ا٫تٗاّ, ٖا زؾع ا٫غتاش )دٕٛ زٚب٬( يًكٍٛ: 
"إ ايتٛقٝـ َػأي١ نطٚض١ٜ َٛدب١ يٮغـ, ٚيهٓٗا ست١ُٝ ًٜذأ ايٝٗا ٚإ ناْت 

 (. 2َاغ١ باؿط١ٜ ايؿدك١ٝ..." )
ع اييت تكتهٞ َٚٔ ادٌ شيو ٚيًتٛؾٝل بٌ َكًش١ ايؿطز َٚكًش١ اجملتُ

َطاعا٠ ا٫عتباضات ايع١ًُٝ ا١ُٕٗ اييت اٚنشٓاٖا ؾكس عٓٝت ايتؿطٜعات إدتًؿ١ 
ع٢ً اساطت٘ بهُاْات تعٜس نجرلًا عٔ تًو اييت قطضتٗا ٱدطا٤ات ايتشكٝل 

 (.3ا٭خط٣)
ٚاشا ناْت ٖصٙ ٖٞ ايكاعس٠ ايعا١َ ٗ قٛاٌْ ا٫دطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ بايٓػب١ يًبايػٌ 

بل ع٢ً ا٭سساخ َع بعض ا٫خت٬ؾات َطاعا٠ يًُعاٜرل ايسٚي١ٝ ٗ ؾٗٞ أٜهًا تط
(. َٚع شيو ؾإٔ تؿطٜعات ا٫سساخ إكاض١ْ 4قها٤ ا٭سساخ ٚٚنع اؿسخ)

                                                           
  .02ػ١َٝ ػجلاهلل ػ١َٝ, اٌّظله اٌَبثك, ص ((
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تبآٜت ٗ غٝاغتٗا اؾٓا١ٝ٥ نُٔ ٖصا اجملاٍ ٗ َػا٥ٌ َتعسز٠ َٓٗا ا٫سساخ 
ٍ تًو اؿا٫ت ايصٜٔ هٛظ تٛقٝؿِٗ  ٚاؿا٫ت اييت هٛظ ؾٝٗا ايتٛقٝـ, ٚغٓتٓاٚ

ع٢ً ٚؾل َا شٖب ايٝ٘ إؿطع ايعطاقٞ ٗ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ, ٚغٓؿطز ؾكط٠ 
 ؿاي١ إؿطزٜٔ َٚٓشطٗ ايػًٛى.

 
 ا٭سساخ ايصٜٔ هٛظ تٛقٝؿِٗ:  -1

ػٝع بعض ايتؿطٜعات ايعطب١ٝ تٛقٝـ اؿسخ أٜا نإ عُطٙ طإا أْ٘ بًؼ اؿس 
قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ايعطاقٞ إعسٍ, ا٭ز٢ْ يػٔ إػ٪ٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥, َٚٔ شيو 

( َٓ٘ َطًكًا ٚمل ٜهع سس أز٢ْ يعُط اؿسخ ايصٟ 52سٝح دا٤ ْل إاز٠ )
هٛظ تٛقٝؿ٘, ٚبا٫ػاٙ ْؿػ٘ غاضت تؿطٜعات ا٭سساخ ٗ نٌ َٔ )ا٭ضزٕ, ٚقطط, 
ٚايهٜٛت, ٚغٛضٜا, ٚايػٛزإ, ٚا٭َاضات ايعطب١ٝ إتشس٠(, ٗ سٌ اػٗت تؿطٜعات 

اٍ ٚنع سس از٢ْ يعُط اؿسخ ايصٟ هٛظ تٛقٝؿ٘, ؾُج٬ً َٔ قطض عسّ أخط٣ 
دٛاظ تٛقٝـ اؿسخ ايصٟ مل ٜبًؼ ايجا١ْٝ عؿط َٔ ايعُط نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ 
يكإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ ايُٝين ٚقإْٛ إػطط٠ اؾٓا٥ٞ إػطبٞ ٚنصا اؿاٍ ٗ 

سًا از٢ْ يتٛقٝـ اؿسخ َطغّٛ ٓا١ٜ ا٫سساخ إٓشطؾٌ ايًبٓاْٞ سٝح ٚنع س
عٓس اتٗاَ٘ باضتهاب دط١ّ ٖٚٛ اثين عؿط غ١ٓ, غرل أْ٘ اداظ تٛقٝـ ا٫سساخ 
ٖٔ تذلاٚح اعُاضِٖ بٌ ايػابع١ ٚايجا١ْٝ عؿط٠ ٗ سا٫ت ايتؿطز ٚايتػٍٛ 
ؾكط, بُٝٓا اػٗت تؿطٜعات اخط٣ اٍ أْ٘ عسّ دٛاظ تٛقٝـ اؿسخ اشا مل ٜتِ 

ٖصٙ ايتؿطٜعات َا دا٤ ب٘ قإْٛ ا٫دطا٤ات ث٬ث١ عؿط غ١ٓ نا١ًَ, َٚٔ 
اؾعا١ٝ٥ اؾعا٥طٟ, ٚاضتؿعت تؿطٜعات اخط٣ بٗصا اؿس اٍ أضبع١ عؿط عاًَا نُا 
ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ يكإْٛ ا٭دطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايًٝيب, ٖٚٓاى َٔ ايتؿطٜعات 
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ايعطب١ٝ َا ٜكطض عسّ تٛقٝـ اؿسخ ايصٟ مل ٜتذاٚظ عُطٙ ٔػ١ عؿط عاًَا 
إْٛ ا٭سساخ إكطٟ ٚنصا اؿاٍ ٗ ف١ً ٓا١ٜ ايطؿٌ ايتْٛػ١ٝ اش ٫ َجٌ ق

هٛظ تٛقٝـ ايطؿٌ ايصٟ مل ٜتذاٚظ غٔ اـاَػ١ عؿط٠ ٗ إدايؿات ٚاؾٓح, 
 ٖٚصا ٜعين دٛاظ تٛقٝؿ٘ ٗ اؾٓاٜات.

ٚنصيو تبآٜت اػاٖات ايتؿطٜعات ا٭دٓب١ٝ ٗ ٖصٙ إػاي١ ؾايكإْٛ ايؿطْػٞ مل 
ؿسخ ايصٟ ٜعٜس عُطٙ ع٢ً ث٬ث١ عؿط٠ عاًَا ٫ٕ ٖصا ا٭دطا٤ غرل هع تٛقٝـ ا

َعكٍٛ ع٢ً سس  تعبرل إؿطع ايؿطْػٞ, اَا َٔ بًؼ ايػازغ١ عؿط٠ ؾٝذٛظ 
تٛقٝؿ٘ ٗ اؾٓاٜات, َع ا٭ؾاضٙ اٍ إ ايطؿٌ ٖٛ َٔ ٜكٌ عُطٙ عٔ ايجايج١ عؿط٠ 

ؿطع ا٫ٜطايٞ سسز ٫ هٛظ تٛقٝؿ٘ َطًكًا يهْٛ٘ غرل َػ٪ٍٚ دعا٥ًٝا, أَا إ
بكٛض٠ ن١ُٝٓ غٔ ايطابع١ عؿط عاًَا نشس از٢ْ يًتٛقٝـ, ٗ سٌ مل وسز 
إؿطع ايٝاباْٞ ٚايكدلقٞ ٚايٓطٚهٞ اؿس ا٭ز٢ْ يعُط اؿسخ ايصٟ هٛظ 

 (.1تٛقٝؿ٘)
َٚٔ نٌ َا تكسّ ْط٣ نطٚض٠ إٔ وسز إؿطع ايعطاقٞ ٗ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ 

يعُط اؿسخ ايصٟ هٛظ تٛقٝؿ٘ أَا َٔ مل ٜتِ ايجايج١  غٔ ايجايج١ عؿط نشس أز٢ْ
عؿط َٔ عُطٙ تتدص عك٘ ادطا٤ات اسذلاظ١ٜ َٔ تػًِٝ اٍ شٜٚ٘ اٚ سذعٙ 

 استٝاطًٝا ٚسػب ا٭سٛاٍ.
 : سا٫ت تٛقٝـ اؿسخ دٛاظًا ٚ ٚدٛبًا -2

ؾطم إؿطع ايعطاقٞ ٗ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ بٌ ث٬خ سا٫ت ٗ تٛقٝـ 
 ٜأتٞ:( ٚنُا 2اؿسخ)

                                                           

 ( ِٓ لبْٔٛ هػب٠خ االؽلاس.52( َ )(2
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/ا٫ًٚ( َٔ قإْٛ ٫52 ٜٛقـ اؿسخ ٗ إدايؿات, ٖصا َا ْكت عًٝ٘ إاز٠) 
ضعا١ٜ ا٭سساخ, ٜٚعين شيو إ ايتٛقٝـ قعٛض قاًْْٛا ٗ إدايؿات بايٓػب١ 
يٮسساخ ٜٚهٕٛ قطاض ايكانٞ بتٛقٝـ اؿسخ ٗ إدايؿات كايؿًا يًكإْٛ 

 (.1َٚٛدبًا يًٓكض)

 اؾٓح ٚاؾٓاٜات يػطض ؾشك٘ ٚزضاغ١ ؾدكٝت٘ دٛاظ تٛقٝـ اؿسخ ٗ   _ب
أٚ عٓس تعصض ٚدٛز نؿٌٝ ي٘, ٖصا َا ْكت عًٝ٘ إاز٠ شاتٗا اش ٜػتسٍ َٓٗا إٔ 
تٛقٝـ اؿسخ ٗ اؾٓح دا٥عا قاًْْٛا اشا َا قطض قانٞ ايتشكٝل عطض إتِٗ 

ضعا١ٜ  ( ا٫ًٚ أٚ ثاًْٝا َٔ قا50ْٕٛع٢ً َهتب زضاغ١ ايؿدك١ٝ اغتٓازًا اٍ إاز٠ )
ا٭سساخ يػطض ؾشل اؿسخ بسًْٝا ٚعكًًٝا ْٚؿػًٝا ٚزضاغ١ سايت٘ ا٫دتُاع١ٝ أٚ 
ٗ ساي١ تعصض ٚدٛز نؿٌٝ ي٘, أَا اشا مل تهٔ ساي١ اؿسخ تٛدب اضغاي٘ اٍ 
َهتب زضاغ١ ايؿدك١ٝ اٚ إ إهتب قس أنٌُ ادطا٤ات٘ ٗ ؾشل إتِٗ ٚزضاغ١ 

ٝؿ٘ ٗ ٖصٙ اؿاي١ َػٛغًا قاًْْٛٝا. ا٫ ؾدكٝت٘ أٚ نإ يًُتِٗ نؿٌٝ ؾ٬ هس تٛق
اش نإ ٗ تٛقٝـ إتِٗ اؿسخ َا ٜدلضٙ َٔ َكًش١ يًتشكٝل أٚ يهطٚض٠ أ١َٝٓ 
تِٗ اجملتُع أٚ إتِٗ ْؿػ٘ ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜتٛدب تػبٝب قطاض ايتٛقٝـ تػبٝبًا 
ٚاقعًٝا ٚإ تكطض إكًش١ ٚايهطٚض٠ ٗ انٝل ْطام ٭ٕ ٗ شيو خطٚدًا عٔ 

 قٌ ٕٚا يًتٛقٝـ َٔ آثاض غًب١ٝ ٗ اؿسخ.ا٭

ٜهٕٛ تٛقٝـ اؿسخ ٚدٛبًٝا ع٢ً ايكانٞ عٓس اتٗاّ اؿسخ ظٓا١ٜ عكٛبتٗا  - ز
ا٫عساّ اش نإ عُطٙ قس ػاٚظ ايطابع١ عؿط٠ ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ إاز٠ 

/ثاًْٝا( َٔ ايكإْٛ أَا اشا نإ عُط اؿسخ مل ٜتذاٚظ ايطابع١ عؿط٠ ؾٝهٕٛ 52)

                                                           
 .91ثواء ِٕنه وّبي, اٌّظله اٌَبثك, ص (1)
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دٛاظًٜا ٚإ ناْت اؾط١ّ عكٛبتٗا ا٫عساّ ٜٚهٕٛ تكسٜط شيو يكانٞ تٛقٝؿ٘ 
 ايتشكٝل ٚؾكًا يهطٚضات ايتشكٝل اييت أؾطْا ايٝٗا غابكًا.

ٚقس عهػت ٖصٙ ا٫سهاّ ايكا١ْْٝٛ ض١ٜ٩ إؿطع ؿكٛم ا٫ْػإ ٚايتعاَ٘ 
 بإٛاثٝل ايسٚي١ٝ اـاق١ بإزاض٠ ؾ٪ٕٚ قها٤ ا٭سساخ إتعًك١ َٓٗا بايتٛقٝـ

 بؿهٌ خام اييت غٓؿرل اٍ بعض َباز٥ٗا ٫سكًا.
ٚػسض ا٫ؾاض٠ ٖٓا اٍ بعض اؾطا٥ِ اييت َٓع إؿطع ؾٝٗا َٛدب قطاضات 
قسضت عٔ فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ إٓشٌ اط٬م غطاح إتِٗ بهؿاي١ غٛا٤ ٗ زٚض 

( ٚسٝاظ٠ اٚ اغتعُاٍ َطنب١ َتشك١ً 1ايتشكٝل اٚ احملان١ُ نذطا٥ِ ايتٗطٜب)
( ٚغرلٖا َٔ اؾطا٥ِ ٚإ تًو 3( ٚا٫خت٬ؽ ٚايػطق١ ٚايطؾ٠ٛ)2ٓا١ٜ)َٔ د

ايكطاضات مل تؿطم ٗ اسهاَٗا بٌ إتٌُٗ ايبايػٌ ٚا٫سساخ ٚدطت ايعاز٠ ٗ 
ايػايب ع٢ً تطبٝل اسهاّ بٌ إتٌُٗ ايبايػٌ ٚا٭سساخ ع٢ً ايطغِ َٔ 

قإْٛ خام ٚاـام تعاضنٗا َع اسهاّ ايتٛقٝـ ٗ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ ٖٚٛ 
ٜكٝس ايعاّ ٚإ تطبٝكٗا ع٢ً ا٫سساخ ٫ ٜت٤٬ّ ٚطبٝع١ اغؼ ٚاٖساف قإْٛ 
ضعا١ٜ ا٫سساخ ٚا٭غباب إٛدب١ يكسٚضٙ, ٚعًٝ٘ ْ٪ٜس َٔ شٖب اٍ اغتجٓا٤ 
ا٭سساخ َٔ ا٭سهاّ اـاق١ يتًو ايكطاضات ٚغرلٖا َٔ ايكطاضات اييت ٫ ٜت٤٬ّ 

(, ٚٗ تكسٜطْا اْ٘ ّهٔ اغتبعاز أٟ قطاض أٚ 4ٚطبٝع١ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ)
ْل قاْْٛٞ ٫ ٜت٤٬ّ ٚطبٝع١ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ٗ قإْٛ ايعكٛبات أٚ 

( َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ عٓس 018ا٭قٍٛ اؾعا١ٝ٥ با٫غتٓاز اٍ ْل إاز٠ )
ايتطبٝل ٚاٍ ٖصا شٖبت قه١ُ ا٭سساخ ٗ نطنٛى بإٔ قسقت قطاض قانٞ 

                                                           
 .0994( ٌَٕخ 76اٌمواه هلُ ) (1)
 .0996( ٌَٕخ 57اٌمواه هلُ ) ((2

 .0993( ٌَٕخ 38اٌمواه هلُ ) ((3
  .92( ثواء ِٕنه وّبي, اٌّظله اٌَبثك, ص(4
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/أ٫ًٚ( م.ع, ٚقس ٫444سساخ بأط٬م غطاح َتِٗ َٛقٛف ٚؾل إاز٠ )ؼكٝل ا
دا٤ ٗ ايكطاض " إ ا٫قٌ ٗ قها٤ ا٫سساخ أْ٘ ٫ هٛظ تٛقٝـ اؿسخ ٗ غرل 

( َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ 52اؿا٫ت اييت ْكت عًٝٗا ايؿكط٠ )أ٫ًٚ( َٔ إاز٠ )
اؿسخ تكٝس بأسهاّ ايكإْٛ عًٝ٘ ؾإٔ قطاض قانٞ ايتشكٝل بأط٬م غطاح إتِٗ 

يهُإ غرل ايعساي١ ٚاسذلاّ سط١ٜ ايؿطز ٚنطاَت٘, ٚإٔ اط٬م غطاس٘ تطبٝكًا 
يًؿكط٠ آْؿ١ ايصنط ٜتِ عل بسٕٚ طًب َٔ إٛقٛف بٌ ًٜعّ ايكانٞ بأط٬م 

(, ٚقس دا٤ ايكطاض ايتُٝٝعٟ تطبٝكًا غًًُٝا يًكإْٛ 1غطاح إتِٗ اؿسخ بهؿاي١)
اثٝل ايسٚي١ٝ اـاق١ با٭سساخ اش دا٤ ٗ قٛاعس بهٌ "٫ َٚٓػذًُا َع إٛ

ٜؿطض اؿطَإ َٔ اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ ا٫ اشا أزٜٔ اؿسخ باضتهاب ؾعٌ خطرل 
ٜتهُٔ اغتدساّ ايعٓـ نس ؾدل آخط اٚ بايعٛز٠ اٍ اضتهاب أعُاٍ خطرل٠ 

 (.2أخط٣ ٚمل ٜهٔ ٖٓاى أٟ ادطا٤ َٓاغب آخط")
 

 ٛى .ساي١ إؿطزٜٔ ٚ َٓشطٗ ايػً -3
( ا٫ًٚ ٚثاًْٝا َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ ع٢ً اؿا٫ت اييت ٜعس 24ْكت إاز٠ )

( اؿا٫ت اييت 25ؾٝٗا ايكػرل أٚ اؿسخ َؿطزًا ٗ ايٛقت ايصٟ عاؾت ؾٝ٘ إاز٠ )
ٜعس ؾٝٗا ايكػرل اٚ اؿسخ َٓشطف ايػًٛى. ٚٚنع ايكإْٛ ٗ إٛاز 

ؿطزٜٔ َٚٓشطٗ ايػًٛى ٚٗ ٖصا أنس ( ْعاًَا يهٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ا26ٚ27ٚ28ٕ)
ايكإْٛ ع٢ً ايٓاس١ٝ ايٛقا١ٝ٥ با٭خص َبسأ ا٫نتؿاف إبهط يًشسخ إعطض 
يًذٓٛح. ع٢ً إ تتٍٛ ؾطط١ ا٭سساخ ايبشح عٔ ايكػاض ايهايٌ ٚاشلاضبٌ َٔ 

                                                           
 .21/3/2114فٟ  2114/د/3( اٌمواه اٌز١١ّيٞ (1

االؽلاس, ِؾبضواد ِطجٛػخ ػٍٝ اٌو١ٔٚٛ ِٓ لجً ٚىهاء  ( غَبْ ف١ًٍ, ك١ًٌ ِوعؼٟ ٌٍزله٠ت ػٍٝ لضبء(2

 .7اٌؼًّ ٚاٌشؤْٚ االعزّبػ١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِٕظّخ ا١َٔٛ١ٌف, ثلْٚ ربه٠ـ, ص
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اغطِٖ ٚإًٌُٗ ٚايهؿـ عٔ ا٫سساخ إعطنٌ يًذٓٛح ٗ اَانٔ دصب ا٭سساخ 
ٚإؿاضب ٚإطاقل ٚزٚض ايػُٝٓا ٗ غاعات َتأخط٠ َٔ ايًٌٝ ٚعًٝٗا نإكاٖٞ 

أٜكاٍ ايكػرل أٚ اؿسخ عٓس ايعجٛض عًٝ٘ ٗ ا٫َانٔ اييت تعطن٘ يًذٓٛح اٍ 
 ( َٓ٘.23شٜٚ٘ )ّ

( بإساي١ إؿطزٜٔ َٚٓشطٗ ايػًٛى اٍ قه١ُ ا٭سساخ َٔ 26ٚإ تطبٝل إاز٠ )
( 23ايكػاض أٚ ا٭سساخ إصنٛضٜٔ ٗ إاز٠ )قبٌ قانٞ ؼكٝل ا٭سساخ أٚ اٜكاٍ 

اٍ شِٜٚٗ ٜتطًب بكا٤ِٖ يس٣ غًطات ايتشكٝل َس٠ َٔ ايعَٔ ؿٌ انُاٍ 
اٱدطا٤ات اـاق١ بايؿشل ٚزضاغ١ ايؿدك١ٝ ؾٌٗ ٜعتدل بكا٩ِٖ تٛقٝؿًا اّ 

 اٜساعًا اّ استذاظًا؟
قانِ  ٫ ّهٔ اعتباض إؿطزٜٔ َٚٓشطٗ َٛقٛؾٌ ضغِ إ ايعاز٠ دطت ٗ

ايتشكٝل ع٢ً تٛقٝؿِٗ اش إ ايتٛقٝـ ادطا٤ َٔ اٱدطا٤ات ايتشكٝك١ٝ اـاق١ 
بإتٌُٗ عٓس اتٗاَِٗ باضتهاب ؾعٌ ٜعاقب عًٝ٘ ايكإْٛ ٖٚصا غرل َتشكل ٗ 

( ؾٗٞ َٛاز غرل 24ٚ25ٚ26ٚ27اسهاّ ايتؿطز ٚامطاف ايػًٛى ٗ إٛاز)
يتشكٝل عكِٗ اٜساعًا ٫ٕ اٜساع ٚنصيو ٫ ّهٔ اعتباض قطاض قانٞ ا (. 1عكاب١ٝ)

ايكػرل أٚ اؿسخ ٗ زٚض ايسٚي١ إدكك١ يهٌ َٓٗا إٓكٛم عًٝٗا ٗ قإْٛ 
ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ اٚ أ١ٜ زاض ادتُاع١ٝ َعس٠ شلصا ايػطض اَط ؽتل ب٘ 
قه١ُ ا٭سساخ بعس إ واٍ ايكػرل أٚ اؿسخ اشا ٚدس ٗ اؿا٫ت إب١ٓٝ ٗ 

ٚتتدص قطاضٖا ايٓٗا٥ٞ بعس تػًِٝ تكطٜط َهتب زضاغ١  (24ٚ25إازتٌ )
ايؿدك١ٝ َٚٔ تًو ايكطاضات ٖٛ ا٫ٜساع, ؾاٱٜساع بٗصا إع٢ٓ ٖٛ ٚنع اؿسخ ٗ 
َ٪غػ١ تًعَ٘ باٱقا١َ ؾٝٗا ٚاخهاع٘ يدلْاَر َٜٛٞ قسز تٓؿٝصًا يدلْاَر 

                                                           
ٚ  27/7/2114فٟ  2114/د/37ٚ  22/00/2114فٟ  2114/د/٠67ٕظو اٌمواهاد اٌز١١ّي٠خ  ((1

 ِٕشٛهح(.ٚاٌظبكهح ِٓ ِؾىّخ اؽلاس ١ٕٜٔٛ )غ١و  27/7/2114فٟ  2114/د/38
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تسضٜب تكّٛٞ َتهاٌَ ٱق٬س٘ ٜٛؾط ي٘ ايكػط ايهاٗ َٔ ايتعًِٝ إسضغٞ ٚاي
 (.1إٗين ٚايتسضٜب ا٫خ٬قٞ ٚايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ إٓاغب١)

ْٚط٣ إ ايكطاض ايصٟ ٜتدصٙ قانٞ ايتشكٝل عل ايكػاض ٚا٫سساخ إؿطزٜٔ 
ٚأطؿاٍ ايؿٛاضع ٖٛ استذاظ استٝاطٞ ايػا١ٜ َٓ٘ يتشؿغ عًِٝٗ ٚٓاٜتِٗ ؿٌ 

ع ٚقا٥ٞ ٚادتُاعٞ ايبت بأَطِٖ َٔ قبٌ قه١ُ ا٫سساخ ٖٚٛ ادطا٤ ي٘ طاب
ؿٌ عطض ا٫َط ع٢ً قه١ُ ا٭سساخ اييت تكسض قطاضٖا ايٓٗا٥ٞ بعس تػًِ 

 ( َٔ ايكإْٛ.26تكطٜط َهتب زضاغ١ ايؿدك١ٝ ٚؾكًا يًُاز٠ )
ٚيهٔ ع٢ً ايطغِ َٔ اْهُاّ ايعطام اٍ اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ ٗ آشاض عاّ 

ٜٚعإْٛ َٔ اؿطَإ , ا٫ إٔ عسزًا نبرلًا َٔ اطؿاي٘ َٓتٗه١ سكٛقِٗ 0994
(. ٚاقبشت ظاٖط٠ أطؿاٍ 2ٜٚكعٕٛ ؾطٜػ١ ايتؿطز ٚايتػٍٛ ٚا٫مطاف ايػًٛنٞ)

 ايؿٛاضع َؿه١ً سكٝك١ٝ تهؿـ عٔ قكٛض ايػٝاغات ٗ اؿس َٓٗا.

                                                           
, 2113( ى٠ٕت اؽّل ػ٠ٛٓ, لضبء األؽلاس, هٍبٌخ كوزٛهاٖ, ِملِخ اٌٝ و١ٍخ اٌؾمٛق/ عبِؼخ  إٌٙو٠ٓ, ػبَ (1

 .232ص

 ٔماًل ػٓ ِٛالغ االٔزو١ٔذ : 0(ِبعل ى٠لاْ اٌوث١ؼٟ , أطفبي اٌشٛاهع فٟ اٌؼواق , ص (2

http/www.althakafaa jadeda.com/131/majed.htm 



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

29 
 

 املبشح الجاٌي
 ووهاٌْ  التوقيف ودة 

 

 غٓتٓاٍٚ ٗ ٖصا إبشح َس٠ ايتٛقٝـ َٚهاْ٘ ٚنُا ٜأتٞ:
 

 اوالً: ودة التوقيف.
 ْتٓاٍٚ ٗ ٖصٙ ايؿكط٠ ؼسٜس َس٠ ايتٛقٝـ ٚنٝؿ١ٝ تٓعٌٜ إس٠ َٔ ايتسبرل.     

 ؼسٜس إس٠:  .0

غهت قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ ايعطاقٞ عٔ ؼسٜس َس٠ ايتٛقٝـ, ٖٚصا ٜعين      
ايطدٛع اٍ ايكٛاعس ايعا١َ ٗ قإْٛ اقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ اش ْكت إاز٠ 

ٜأَط بتٛقٝؿ١ َس٠ ٫ تعٜس عٔ ٔػ١ عؿط ًَٜٛا ٗ  /أ( "......ؾًًكانٞ أ019ٕ)
 نٌ َط٠......." 

ٚدا٤ ٗ ايؿكط٠ )ز( َٔ إاز٠ إصنٛض٠ اْ٘ ٫ هٛظ إٔ ٜعٜس فُٛع َسز ايتٛقٝـ 
ع٢ً ضبع اؿس ا٫قك٢ يًعكٛب١ ٫ٚ ٜعٜس بأ١ٜ ساٍ ع٢ً غت١ أؾٗط ٚاشا اقته٢ 

ٞ عطض ا٭َط ع٢ً قه١ُ اؿاٍ ُسٜس ايتٛقٝـ انجط َٔ غت١ اؾٗط ؾع٢ً ايكان
اؾٓاٜات يتأشٕ ي٘ بتُسٜس ايتٛقٝـ َس٠ َٓاغب١ ع٢ً إ ٫ تتذاٚظ ضبع اؿس 
 ا٫قك٢ يًعكٛب١ أٚ تكطض اط٬م غطاس٘ بهؿاي١ أٚ بسْٚٗا َع َطاعا٠ ايؿكط٠ )ب(. 

ًَٜٛا ٗ نٌ َط٠ نُا  05لس إٔ ايكإْٛ اخص بايتُسٜس ايسٚضٟ ٕس٠ ٫ تتذاٚظ 
تٗٞ عٓسٙ ايتٛقٝـ أش ٫ ٜعٜس ع٢ً ضبع اؿس ا٭قك٢ يًعكٛب١ عٌ سسًا أقك٢ ٜٓ

٫ٚ ٜعٜس بأ١ٜ ساٍ ع٢ً غت١ اؾٗط. أَا اشا اقته٢ ا٭َط ُسٜس ايتٛقٝـ انجط َٔ 
شيو ؾع٢ً قانٞ ايتشكٝل عطض ا٫َط ع٢ً قه١ُ ا٫سساخ بايٓػب١ يٮسساخ 

١ٜ َٓح يتأشٕ ي٘ بصيو ٚع٢ً ٖصا شٖبت قه١ُ أسساخ ٣ْٛٓٝ بكؿتٗا ايتُٝٝع
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ا٫شٕ يكانٞ ايتشكٝل بتُسٜس إٛقٛؾ١ٝ ٕس٠ ؾٗط ْٚكـ ع٢ً إٔ ايتشكٝل خ٬ٍ 
ٖصٙ ايؿذل٠ ٚٗ ساي١ عسّ الاظٙ عطض أٚضام إتِٗ فسزًا َع بٝإ أغباب عسّ 

 (.1الاظ ايتشكٝل)
ٚاْػذاًَا َع طبٝع١ ٚاغؼ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ٚا٫ػاٖات اؿسٜج١ ٗ قها٤ 

( ايصٟ ٜصٖب اٍ 2سطم إؿطع ايعطاقٞ ع٢ً َٛانبتٗا ْ٪ٜس ايطأٟ)ا٫سساخ اييت 
نطٚض٠ تكًٝل َس٠ ايتٛقٝـ ْٚكذلح إٔ تهٕٛ َس٠ ٗ نٌ َط٠ بايٓػب١ يٮسساخ 

( َع 3( ًَٜٛا ٗ اؾٓاٜات)45( ًَٜٛا ٗ اؾٓح ٚ )31غبع١ اٜاّ ع٢ً ٫ تتذاٚظ )
اقتهت نطٚضات دٛاظ ُسٜس ٖصٙ إس٠ بعس اغت٦صإ قه١ُ ا٭سساخ نًُا 

ايتشكٝل شيو ع٢ً إ ٜهٕٛ قطاض احمله١ُ َػببًا تػبٝبًا ٚاقعًٝا, نُاًْا ؿكٛم 
إتِٗ اؿسخ ٕٚا يًتٛقٝـ َٔ آثاض غًب١ٝ ٗ ْؿػ١ٝ ا٫سساخ ٚايكبٝإ َِٓٗ 
بؿهٌ خام اْػذاًَا َع إعاٜرل ايسٚي١ٝ اييت اقطتٗا ا٭َِ إتشس٠ ؾكس دا٤ ٗ 

( "أ٫ وطّ اٟ طؿٌ َٔ 4( َٔ اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ)37ايؿكط٠ )ب( َٔ إاز٠ )
سطٜت٘ بكٛض٠ غرل قا١ْْٝٛ أٚ تعػؿ١ٝ ٚهب إٔ هطٟ اعتكاٍ ايطؿٌ أٚ 
استذاظٙ أٚ غذٓ٘ ٚؾكًا يًكإْٛ ٫ٚ هٛظ ٖاضغت٘ ا٫ نًُذأ أخرل ٚ٭قكط ؾذل٠ 

 ظ١َٝٓ َٓاغب١ ".

                                                           

 (.0989 -0979ارفبل١خ ؽمٛق اٌطفً ) ((



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

30 
 

ؾٝٗا إ "٫ تؿطض ( اش دا٤ 1ٚانست ٖصا إبسأ ا٫َِ إتشس٠ ٗ قٛاعس بهٌ)
قٝٛز ع٢ً اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ يًشسخ ا٫ بعس زضاغ١ زقٝك١ ٚتهٕٛ َككٛض٠ ع٢ً 

 (. 2از٢ْ سس ٖهٔ" )
ٚقس اخصت ٖصٙ ايكٛاعس ٗ اؿػبإ كتًـ ايب٦ٝات ايٛط١ٝٓ ٚايٓعِ ايكا١ْْٝٛ 
ٚعهػت أٖساف قها٤ ا٭سساخ ٖٚصا إبسأ تبٓت٘ ا٫َِ إتشس٠ أٜهًا ٗ قٛاعس 

سساخ اجملطزٜٔ َٔ سطٜتِٗ, اش دا٤ ؾٝٗا "هب إ ٫ ًٜذأ اٍ اٜساع ٓا١ٜ ا٭
(. ٚقس 3اؿسخ ٗ َ٪غػ١ اق٬س١ٝ ا٫ بعس ْؿاش ايػبٌ ٚ٭ز٢ْ ؾذل٠ نطٚض١ٜ ")

دا٤ت قٛاعس ا٫َِ إتشس٠  بؿإ ٓا١ٜ ا٫سساخ اجملطزٜٔ َٔ سطٜتِٗ نٛثٝك١ 
نُا إٔ قت٣ٛ ايكٛاعس  سكٛق١ٝ, َتأثط٠ باتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ َٚباز٥ٗا ايعا١َ,

( ٗ ا٫تؿاق١ٝ ُٖٚا إازتإ ايًتإ تعٓٝإ عكٛم 37ٚ41دا٤ َطابكًا يًُازتٌ )
 ا٭سساخ بؿهٌ أغاغٞ َٚباؾط ٗ ا٫تؿاق١ٝ.

ٜٚعس ايّٝٛ ا٫يتعاّ َٛاثٝل سكٛم ايطؿٌ ٚازاض٠ ؾ٪ٕٚ قها٤ ا٫سساخ ٫ٚغُٝا 
ايتكسّ اؿاقٌ ٗ ايت١ُٝٓ تًو اؿكٛم إتعًك١ بايتٛقٝـ ٚاؿذع َٔ َ٪ؾطات 

ايبؿط١ٜ, ٚتؿرل ٖصٙ ا٫ناؾ١ ٗ ايؿهط ايتُٟٓٛ اٍ َٝازٜٔ اغاغ١ٝ َُٚٗات 
 (.4دٖٛط١ٜ يتشػٌ ْٛع١ٝ اؿٝا٠)

                                                           

 (.0985( ِٓ لٛاػل ثى١ٓ )3/ة( ِٓ اٌغيء )4( اٌفموح )(

 (.3/ػ( ِٓ اٌغيء )4(اٌفموح )(

 ( ِٓ اٌمٛاػل  وً ِٓ اٌؾلس ٚاٌزغو٠ل ِٓ اٌؾو٠خ وبٌزبٌٟ:00( ٚلل ػوفذ اٌفموح )(

اٌؾلس: ٘ٛ وً شقض كْٚ اٌضبِٕخ ػشوح ِٓ اٌؼّو ٠ٚؾلك اٌمبْٔٛ آٌَ اٌزٟ ٠ٕجغٟ كٚٔٙب ػلَ  
 اٌَّبػ ٌزغو٠ل اٌطفً ِٓ ؽو٠زٗ اٚ اٌطفٍخ ِٓ ؽو٠زٙب

اٌزغو٠ل ِٓ اٌؾو٠خ: ٘ٛ أٞ شىً ِٓ اشىبي االؽزغبى أٚ اٌَغٓ أٚ ٚضغ اٌشقض فٟ غ١و مٌه ِٓ  
٠َّؼ ٌٗ ثّغبكهرٙب ٚفك اهاكرٗ ٚمٌه ثٕبء ػٍٝ أِو  االطو االؽزغبى٠خ, ػبِخ وبٔذ أٚ فبطخ ٚال

 رظلهٖ أٞ ٍٍطخ لضبئ١خ أٚ اكاه٠خ أٚ ٍٍطخ ػبِخ افوٜ.
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قها٠ ؼكٝل ا٫سساخ ٗ اغًب ا٭سٝإ  -ٚلس ٗ ايٛاقع ايعًُٞ ٚيعسّ تؿطؽ
سٝح َس٠  ٜعاٌَ إتٌُٗ ا٭سساخ بٓؿؼ ايهٝؿ١ٝ اييت ٜعاٌَ بٗا ايبايػٕٛ َٔ

ايتٛقٝـ ٚسا٫ت٘, ٚٗ شيو ػاٚظ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ اش ٜكتهٞ ا٭َط َطاعا٠ 
 أسهاّ ايتٛقٝـ ٗ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ ٚإطس١ً ايعُط١ٜ يًشسخ. 

ٚقس ؾسزت ؾ١ٓ سكٛم ا٫ْػإ ٗ تكطٜطٖا بؿإٔ إٓاقؿ١ ايعا١َ إتعًك١ بإزاض٠ 
ؿط١ٜ ٚخاق١ اثٓا٤ ا٫ستذاظ ايػابل ؾ٪ٕٚ قها٤ ا٫سساخ ع٢ً إٔ اؿطَإ َٔ ا

يًُشان١ُ, ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ٫ قاًْْٛٝا اٚ تعػؿًٝا ٫ٚ ٜٓبػٞ إٔ ٜػتدسّ ا٫ 
( ٚاثٓا٤ 1عٓسَا تهٕٛ نٌ ايبسا٥ٌ ا٭خط٣ قس اغتٓؿصت ٚثبت عسّ نؿاٜتٗا)

ْعطٖا ٗ تكاضٜط ايسٍٚ ا٭ططاف اعطبت ايًذ١ٓ َطات عسٜس٠ عٔ قًكٗا َٔ إ 
َػتدسًَا بكٛض٠ َٓتع١ُ ن٬ُش أخرل ٚ٭قكط َس٠ ظ١َٝٓ ٖه١ٓ ايتذطٜس يٝؼ 

 (.2ٗ اؾاض٠ اٍ ا٫ْتٗانات اؿاق١ً ٗ ايعطام)
 

 ثاٌياً: تٍصين ودة التوقيف وَ التدابري:

بسٕٚ اـٛض ٗ اٯضا٤ اييت قًٝت ٗ تأٜٝس أٚ ضؾض ؾهط٠ تٓعٌٜ َس٠      
كازض٠ عل إتِٗ ٚا٫غاْٝس ايتٛقٝـ َٔ ايعكٛبات أٚ ايتسبرل ايػايب يًشط١ٜ اي
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اييت قاَت عًٝٗا, ؾإٔ اغًب ايتؿطٜعات سايًٝا تأخصٙ بٗصٙ ايؿهط٠ َع اخت٬ف 
 بايتؿاقٌٝ. 

( َٔ قإْٛ أقٍٛ احملانُات 295ٚبٗصا أخص إؿطع ايعطاقٞ اش ْكت إاز٠ )
اؾعا١ٝ٥ ع٢ً أْ٘: "تٓعٍ َس٠ ايتٛقٝـ َٔ ايعكٛب١ اٚ ايتسبرل ايػايب يًشط١ٜ 

ض٠ ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ ٗ ْؿؼ اؾط١ّ ٚاش تعسزت ايعكٛبات ٗ ْؿؼ ايكاز
 ايسع٣ٛ تٓعٍ َٔ ايعكٛب١ ا٭خـ".

ٚقس أثاض َٛنٛع تٓعٌٜ َس٠ ايتٛقٝـ َٔ ايعكٛب١ تػا٫٩ت َٚؿانٌ ع١ًُٝ 
 ( يعٌ اُٖٗا:1نجرل٠)

ٌٖ تٓعٍ إس٠ اييت ٜكهٝٗا إتِٗ َكبٛنًا عًٝ٘ قبٌ قسٚض قطاض َٔ د١ٗ   -0
 ؿ٘ َٔ ايعكٛب١ أٚ ايتسبرل ايػايب يًشط١ٜ؟كتك١ بتٛقٝ

( ْط٣ أْ٘ مل ٜصنط ؾٝٗا َس٠ ايكبض يتٓعًٜٗا َٔ 295بايطدٛع اٍ ْل إاز٠ )
( َٔ ايكإْٛ شات٘ لس 284( ٚ )280ايعكٛب١ ٚيهٔ بايطدٛع اٍ ْل إازتٌ )

( 280إٔ إؿطع ايعطاقٞ أخص َبسأ تٓعٌٜ َس٠ ايكبض ٚايتٛقٝـ اش ْكت إاز٠ )
٢ً اْ٘ "ع٢ً احمله١ُ عٓسَا تكسض سهًُا اٚ تسبرلًا غايب يًشط١ٜ إٔ تطغٌ ع

احملهّٛ عًٝ٘ اٍ إ٪غػ١ أٚ ايػذٔ َٚع٘ َصنط٠ اؿذع أٚ ايػذٔ َته١ُٓ.... 
 ٚإس٠ اييت قهاٖا احملهّٛ عًٝ٘ َكبٛنًا عًٝ٘ اٚ َٛقٛؾًا.

ٕ اؿهِ قازضًا ( ع٢ً أْ٘ "ى٢ً غبٌٝ إتِٗ إٛقٛف اشا نا284نُا ْكت إاز٠ )
بايدلا٠٤ أٚ ايكًح أٚ....... أٚ اشا نإ قه٢ ٗ ايكبض ٚايتٛقٝـ َس٠ ايعكٛب١ 

 احملهّٛ بٗا".

                                                           
 .216ٞ ١ٍٍّبْ, اٌّظله اٌَبثك, ص2ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفظ١ً ٠ٕظو: فؤاك ػً (1)
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ٚعست قه١ُ ايتُٝٝع إس٠ اييت ٜكهٝٗا إتِٗ َكبٛنًا عًٝ٘ َٔ قبٌ قٛات 
ايتشايـ َٔ َس٠ إٛقٛؾ١ٝ يتٓعًٜٗا َٔ ايعكٛب١ اشا ثبت تاضٜذ ايكبض ٗ قهط 

 (.1ا٫عتكاٍ)
ٚإ ا١ُٖٝ إبسأ تهُٔ ٗ ظٌ ايعطٚف ا١َٝٓ٫ ا٫غتجٓا١ٝ٥ بؿهٌ خام اش غايبًا 
َا ٜتِ اعتكاٍ ا٭ؾدام َٔ قبٌ قٛات ايتشايـ أٚ ا٫دٗع٠ ا١َٝٓ٫ ٕسز قس 
تطٍٛ قبٌ عطنِٗ ع٢ً ايػًطات ايكها١ٝ٥ ٚإ استػاب إٛقٛؾ١ٝ َٔ تاضٜذ 

ِ َٚباز٨ ايعساي١, ؾه٬ً عٔ ايكبض ع٢ً إتِٗ ٚإجبت ٗ قهط ا٫عتكاٍ ٜٓػذ
( َٔ قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ 295إٔ قه١ُ ايتُٝٝع ؾػطت إاز٠ )

تؿػرلًا ٜٓػذِ ٚأغؼ ايتؿػرل ايكاْْٛٞ بإٔ ت٪خص ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ بٛقؿٗا 
ٚسس٠ َتها١ًَ, أسسُٖا ٜهٌُ اٯخط ٫ٚ ٜتِ اخص ايٓل ايكاْْٛٞ يتؿػرلٙ يٛسسٙ 

( ١ْْٝٛ295 ا٭خط٣ إه١ًُ ي٘, ؾإٔ تؿػرل ْل إاز٠ )َععٍ عٔ ايٓكٛم ايكا
َؿطزٙ غٝ٪زٟ اٍ اغتبعاز إس٠ اييت ٜكهٝٗا إتِٗ َكبٛنًا عًٝ٘ َٔ َس٠ 

( ايٝ٘ ٚتؿػرلٖا ع٢ً أْٗا 284( ٚ )280ايتٛقٝـ ٚيهٔ بإناؾ١ ْل إاز٠ )
ٚسس٠ َتها١ًَ, غتهٕٛ َس٠ ايكبض َٔ َس٠ ايتٛقٝـ, ٚع٢ً ٖصا دا٤ ايكطاض 

ػذًُا َع ايكإْٛ ٚقٛاعس ايعساي١, ٖٚصا إبسأ ٜؿٌُ إتٌُٗ ايبايػٌ َٓ
 ٚا٭سساخ. 

ٚيتؿاب٘ ايتسابرل ايػايب١ يًشط١ٜ إكطض٠ يٮسساخ َع ايتسابرل ايػايب١ يًشط١ٜ 
(, ؾإْٓا ْ٪ٜس َٔ 2إكطض٠  ٗ قإْٛ ايعكٛبات ضغِ اخت٬ؾٗا ٗ بعض اؾٛاْب)

                                                           
 غ١و ِٕشٛه. 07/7/2115فٟ  2115/ط/2483( اٌمواه اٌز١١ّيٞ (1

ِؾّل, اٌؼمٛثبد اٌَبٌجخ ٌٍؾو٠خ, هٍبٌخ ِبعَز١و ِملِخ اٌٝ و١ٍخ اٌمبْٔٛ/ عبِؼخ  

 .393, ص0978ثغلاك, 
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( ضغِ إ ٖٓاى َٔ 1ايعا١َ ع٢ً إتٌُٗ ا٭سساخ)شٖب اٍ تطبٝل ٖصٙ ايكاعس٠ 
شٖب بعسّ دٛاظ تٓعٌٜ َس٠ ايتٛقٝـ َٔ َس٠ اٜساع اؿسخ ٗ ا٫ق٬س١ٝ ع٢ً 
أغاؽ إٔ تًو إس٠ اييت ٜكهٝٗا إتِٗ اؿسخ ٗ ا٫ق٬س١ٝ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ 

 (.2ايتٗصٜب ايككس َٓٗا تكّٛ٘, ٫ٚ تٓطٟٛ ع٢ً َؿّٗٛ ايعكٛب١)
 نٝؿ١ٝ تٓعٌٜ َس٠ ايتٛقٝـ عٓس تعسز ايتسابرل:   -2

ٜجرل َٛنٛع تٓعٌٜ َس٠ ايتٛقٝـ عٓس تعسز ايتسابرل ٚا٫َط بتٓؿٝص ايتسابرل 
( َٔ 68ا٫ؾس َؿه١ً ٗ بعض ا٫سٝإ بايٓػب١ يٮسساخ, ؾبايطدٛع اٍ إاز٠ )

قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ اييت تٓل ع٢ً أْ٘: "اشا اتِٗ سسخ باضتهاب انجط َٔ 
ط١ّ ٜهُٗا باب ٚاسس َٔ قإْٛ ايعكٛبات داظت قانُت٘ بسع٣ٛ ٚاسس٠ د

 ٚاؿهِ عًٝ٘ بايتسبرل إكطض يهٌ دط١ّ ٚا٫َط بتٓؿٝص ا٫ؾس زٕٚ غٛاٙ".
ؾهٝـ ٜتِ تٓعٌٜ َس٠ ايكبض ٚايتٛقٝـ؟ ٫ٚ لس ْكًا ٗ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ 

ْٕٛ أقٍٛ احملانُات ( َٔ قا295ٜعاجل ٖصا إٛنٛع, ٚبايطدٛع اٍ ْل إاز٠ )
اؾعا١ٝ٥, ٜهٕٛ تٓعٌٜ إس٠ َٔ ايعكٛب١ ا٭خـ ٗ ايٛقت ايصٟ غٝٓؿص عل اؿسخ 
ايتسبرل ا٭ؾس ٚإٔ تٓعٌٜ َس٠ ايتٛقٝـ َٔ ايتسبرل ا٫خـ ئ ٜهٕٛ ي٘ َع٢ٓ ٫ٚ 

 ٜػتكِٝ َع إٓطل ايكاْْٛٞ ٚيٝؼ ؾٝ٘ َكًش١ يًُتِٗ اؿسخ.
 ن٥ٛٗا اػاٖات قه١ُ ايتُٝٝع.ٚيصيو ناْت ٖٓاى ادتٗازات اختًؿت ٗ 

 * تٓعٌٜ َس٠ إٛقٛؾ١ٝ َٔ ايتسبرل ا٭خـ:

                                                           

اٌّظله ٔفَٗ, اٌظفؾخ ٔفَٙب. 

ؽَٓ طبكق اٌّوطفبٚٞ, اٌؾجٌ االؽز١بطٟ ٚضّبْ ؽو٠خ اٌفوك فٟ اٌزشو٠غ اٌّظوٞ, 

  .292, ص0954اٌمب٘وح, 
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أقسضت قانِ ا٭سساخ قطاضات شٖبت ؾٝٗا اٍ تٓعٌٜ َس٠ ايتٛقٝـ َٔ      
ايتسبرل ا٭ؾس عٓس تعسز ايتسابرل ٚا٫َط بتٓؿٝص ايتسابرل ا٫ؾس, ٚقس عطنت تًو 

 (.1ايكطاضات ع٢ً قه١ُ ايتُٝٝع ٚقازقت عًٝٗا)
 تٍصين ودة املوقوفية وَ التدابري األغد: *

أقسضت قانِ ا٫سساخ قطاضات شٖبت ؾٝٗا اٍ تٓعٌٜ َس٠ ايتٛقٝـ َٔ      
ايتسابرل ا٭ؾس عٓس تعسز ايتسابرل ٚا٫َط بتٓؿٝص ا٫ؾس ٚقس عطنت تًو ايكطاضات 

 (.2ع٢ً قه١ُ ايتُٝٝع ٚقازقت عًٝٗا)
 شٖبت ايٝٗا ؾإْٓا ْ٪ٜس ا٫ػاٙ ايجاْٞ َٚٔ ا٫ط٬ع ع٢ً ايكطاضات ٚا٫ػاٖات اييت

باستػاب َس٠ إٛقٛؾ١ٝ ٚتٓعًٜٗا َٔ ايتسابرل ا٭ؾس عٓس تعسز ايتسابرل ٚا٫َط 
بتٓؿٝص ا٭ؾس, اش إ تٓعٌٜ إس٠ َٔ ايتسابرل ا٫خـ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜػتكِٝ َع 

كًش١ إٓطل ايكاْْٛٞ ٫ٚ ٜت٤٬ّ َع طبٝع١ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ٚيٝؼ ؾٝ٘ َ
 يًُتِٗ, عًٝ٘ ٜهٕٛ ا٫ػاٙ ايجاْٞ يًعساي١ ٚأْ٘ ضاع٢ ايتؿػرل إٓطكٞ يًكإْٛ.

 ثايجًا: َهإ ايتٛقٝـ: 
اػٗت غايب١ٝ ايتؿطٜعات اٍ ؽكٝل َهإ يتٛقٝـ ا٫سساخ بعٝسًا عٔ إٛقـ 

(. ٖٚصا إبسأ أقطت٘ نٌ إ٪ُطات ايسٚي١ٝ َجٌ إ٪ُط ا٭ٍٚ 3اـام بايبايػٌ)
ٚغرلٙ َٔ  0955إتشس٠ ٕهاؾش١ اؾط١ّ َٚعا١ًَ إسٌْ ٗ دٓٝـ  يٮَِ

                                                           

)غ١و ِٕشٛه( ٚثّٛعجٗ طللذ لواه ِؾىّخ  2113/أؽلاس/21( ٠ٕظو: اٌمواه اٌز١١ّيٞ اٌّولُ (

؛ اٌمواه اٌز١١ّيٞ 23/9/2112فٟ  2112/ط/036اؽلاس ١ٕٜٔٛ فٟ اٌلػٛح اٌّولّخ 

)غ١و ِٕشٛه( ٚاٌنٞ ثّٛعجٗ طلق لواه ِؾىّخ أؽلاس  31/01/2113فٟ  2113/أؽلاس/082

 . 05/3/2113فٟ  2113/ط/١ٔ21ٕٜٛ اٌّولُ 

( )غ١و ِٕشٛه( ٚثّٛعجٗ  21/00/2115فٟ  2115/اؽلاس/٠716ٕظو: اٌمواه اٌز١١ّيٞ اٌّولُ  (

 .29/02/2115فٟ  2115/ط/25طلق لواه ِؾىّخ اؽلاس ١ٕٜٔٛ فٟ اٌلػٛح اٌّولّخ 
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(, ؾُكًش١ اؿسخ تكهٞ تٛقٝؿ١ ٗ َهإ خام وعط ؾٝ٘ 1إ٪ُطات)
( ٚع٢ً ٖصا ْكت إاز٠ 2ا٫خت٬ط بإتٌُٗ ايهباض ٗ شيو إٛقـ ٚخاضد٘)

اؿسخ ٗ  /ثايجًا( َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ اش دا٤ ؾٝٗا "ٜٓؿص قطاض تٛقٝـ52)
زاض ا٬ٕسع١, أَا ٗ ا٭َانٔ اييت ٫ ٜٛدس ؾٝٗا زاض ٬َسع١ ؾتتدص ايتسابرل 
اي٬ظ١َ ٕٓع اخت٬ط اؿسخ َع إٛقٛؾٌ بايػٞ غٔ ايطؾس". ٚيهٔ بعٝسًا عٔ 
ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ لس إٔ ايٛاقع ايعًُٞ ٜعٗط ٗ نجرل َٔ ا٫سٝإ عهؼ شيو 

 َطانع ايؿطط١ َع إتٌُٗ ايبايػٌ قبٌ سٝح ٜتِ تٛقٝـ إتٌُٗ ا٭سساخ ٗ
اٜساعِٗ ٗ زٚض ا٬ٕسع١, ا٫َط ايصٟ ٜػِٗ ٗ خًل ايعك١ًٝ ا٫دطا١َٝ يًشسخ 
ٕدايطت٘ اجملطٌَ ايبايػٌ ٜٚسعٛ قها٠ ايتشكٝل ٚا٫زعا٤ ايعاّ يًكٝاّ بعٜاضات 
 زٚض١ٜ يطقس ايتذاٚظات َٚعاؾتٗا, ؾه٬ً ع٢ً إ تًو ايسٚض يٝػت بإػت٣ٛ

إطًٛب ٚمل تطاع إعاٜرل ايسٚي١ٝ ٗ أسػٓٗا ٚغايبًا َا ٜٛزع إٛقٛؾٌ ٗ قاعات 
زٕٚ ايؿكٌ ع٢ً أغاؽ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ أٚ ْٛع اؾطا٥ِ, ٚتعاْٞ َٔ ْكل ٗ 

 إػتًعَات ٚايتكٓٝات اؿسٜج١ ٚنصيو َٔ إدتكٌ ٗ ايبشح ا٫دتُاعٞ. 
اييت زعت ا٭َِ إتشس٠ اٍ اقطاض قٛاعس ٚػسض ا٫ؾاض٠ اٍ أْ٘ َٔ إدلضات ا١ُٕٗ 

( ٖٛ عسّ تؿطٜل عسز نبرل َٔ ا٫ْع١ُ 3ٓا١ٜ ا٫سساخ اجملطزٜٔ َٔ سطٜتِٗ)
ايكا١ْْٝٛ بٌ ايبايػٌ ٚا٫سساخ ٗ إطاسٌ إدتًؿ١ يتطبٝل ْعاّ ايكها٤, ٖا 

 ٜ٪زٟ اٍ استذاظ ا٫سساخ ٗ غذٕٛ َٚطاؾل يًبايػٌ.

                                                           



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

38 
 

١ سكٛم ايطؿٌ "ع٢ً نطٚض٠ ؾكٌ نٌ طؿٌ قطّٚ ٖصا ٚناْت قس ْكت اتؿاقٝ
 (.1َٔ سطٜت٘ عٔ ايبايػٌ َامل تهٔ َكًش١ ايطؿٌ تكتهٞ خ٬ف شيو)

 اخلامتة
َٔ ٖصا ايعطض يٓكٛم قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ٚقإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥, 
ٚايكٛاعس ايسٚي١ٝ ا١ُٕٗ إتعًك١ بايتٛقٝـ ٚػطٜس ا٫سساخ َٔ سطٜاتِٗ َٚٔ 
ٚاقع قها٤ ا٭سساخ ٚاػاٖات٘ ٚإباز٨ ايكا١ْْٝٛ اييت تهُٓتٗا ايكطاضات 

 ايتُٝٝع١ٜ اييت عطنٓاٖا.  
 

 خمص البشح اىل مجمة وَ الٍتائر واملكرتسات: 
 

 ا٫ًٚ. ايٓتا٥ر:
اظٗط ايبشح إ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ با٭غؼ اييت اغتٓس ايٝٗا ٚايٓكٛم اييت  .0

تهُٓٗا دا٤ َتطٛضًا َٚٛانبًا يًػٝاغات اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ ٗ َطاعا٠ إكاحل 
َِ إتشس٠ ٗ ازاض٠ ايؿه٢ً يًطؿٌ ٚايكٛاعس ايُٓٛشد١ٝ ايسْٝا اييت تبٓتٗا ا٫

ؾ٪ٕٚ قها٤ ا٭سساخ, ٚإباز٨ اـاق١ َٓٗا بايتٛقٝـ ٚا٫ستذاظ باغتجٓا٤ غٔ 
إػ٪ٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥ ٚاييت ْط٣ نطٚض٠ ضؾعٗا ٚنصيو مل وسز ايكإْٛ سس أز٢ْ 
يعُط اؿسخ ايصٟ هٛظ تٛقٝؿ٘, اش إ ا٫يتعاّ َٛاثٝل سكٛم ا٫ْػإ َٚٔ بٝٓٗا 

اقبح َٔ َ٪ؾطات ايتكسّ اؿاقٌ ٗ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ  اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ
يهٌ فتُع. َٚٔ خ٬ٍ اغتكطا٤ ٚاقع قها٤ ا٫سساخ, ٜبسٚ اْ٘ مل ٜطم اٍ 
َػت٣ٛ اٖساؾ٘ إؿطع, اش َاظايت نجرل َٔ احملانِ تؿػط ْكٛم ايكإْٛ اْط٬قًا 

خ ٚاطاضٙ َٔ ايكٛاعس ايعا١َ زٕٚ ايٓعط اٍ ايطبٝع١ اـاق١ يكإْٛ ضعا١ٜ ا٫سسا
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اٱْػاْٞ, ٚشيو يعسّ ؽكل ايعاًٌَ ٗ قها٤ ا٭سساخ َٔ د١ٗ ٚيعسّ تٛؾط 
ا٫َهاْٝات ٚت١٦ٝٗ زٚض ٬َسع١ ٚزٚض تأٌٖٝ ا٭سساخ ناؾ١ٝ يتشكٝل ايػٝاغ١ 
اؾٓا١ٝ٥ يًُؿطع ايعطاقٞ اييت تبسأ َٔ ا٫نتؿاف إبهط اٍ ايٛقا١ٜ َٚٔ ثِ 

 ا٫زَاز ٚاعاز٠ ايتأٌٖٝ.

١ ا٭سساخ عٔ ؼسٜس َس٠ ايتٛقٝـ ُٚسٜسٖا ٗ نٌ َط٠ غهت قإْٛ ضعاٜ .2
ٚسسٖا ا٫قك٢ ٚنٝؿ١ٝ استػابٗا ٚتٓعًٜٗا َٔ َس٠ ايتسبرل احملهّٛ ب٘ اؿسخ, 

( َٓ٘ أسهاّ قإْٛ ايعكٛبات ٚأسهاّ قإْٛ أقٍٛ 018ٚقس إساي١ إاز٠ )
احملانُات اؾعا١ٝ٥ ؾُٝا يٛ ٜطز ب٘ ْل َا ٜت٤٬ّ ٚطبٝع١ قإْٛ ضعا١ٜ 

سساخ, ٚبايطدٛع اٍ ا٫سهاّ ايعا١َ لس إٔ بعض تًو ا٫سهاّ ايٛاضز٠ ٗ قإْٛ ا٫
أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ٚإتعًك١ بايتٛقٝـ ٫ تت٤٬ّ َع طبٝع١ قإْٛ ضعا١ٜ 
ا٭سساخ, َٔ ْاس١ٝ َس٠ ايتٛقٝـ ُٚسٜسٖا ٗ نٌ َط٠ ٚسسٖا ا٭قك٢ ٚنٝؿ١ٝ 

ّٛ ب٘ ٫ٚغُٝا عٓس تعسز ايتسابرل ٚا٭َط استػابٗا ٚتٓعًٜٗا َٔ َس٠ ايتسبرل احمله
بتٓؿٝص ا٫ؾس, ا٭َط ايصٟ أثاض بعض إؿانٌ ايع١ًُٝ, اييت تبآٜت ٗ ن٥ٛٗا 
ايتطبٝكات ايكها١ٝ٥, ؾبعض احملانِ اػٗت اٍ تٓعٌٜ َس٠ إٛقٛؾ١ٝ َٔ ايتسبرل 

اْٞ يهْٛ٘ ا٭خـ َٚٓٗا َا اػ٘ اٍ تٓعًٜٗا َٔ ايتسبرل ا٭ؾس, ٚقس أٜسْا ا٫ػاٙ ايج
أقطب اٍ إٓطل ايكاْْٛٞ ٚؾٝ٘ َكًش١ يًشسخ, اش ٫ ق١ُٝ قا١ْْٝٛ يتٓعٌٜ َس٠ 
ايتٛقٝـ َٔ ايتسبرل ا٭خـ, ٖٚٛ ئ ٜٓؿص عل إتِٗ عٓس تعسز ايتسابرل ٚا٭َط 

 بتٓؿٝص ا٭ؾس. 

ٚنصيو مل وسز قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ طبٝع١ ا٭دطا٤ إتدص عل ا٭سساخ 
ٜٔ َٚٓشطٗ ايػًٛى عٓس ايكبض عًِٝٗ, ؾٌٗ ٜعس تٛقٝؿًا أّ ٚايكػاض َٔ إؿطز
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اٜساعًا أّ استذاظًا؟ ٚقس ضأٜٓا إٔ ا٫ستذاظ ٖٛ أقطب اٍ ٚقـ ا٫دطا٤ إتدص 
 عكِٗ.

( َٔ قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ مل تصنط إس٠ اييت ٜكهٝٗا 295إ إاز٠ ) .3
٫ أْٓا ْط٣ ٚبايطدٛع اٍ ْل إتِٗ َكبٛنًا عًٝ٘ يتٓعًٜٗا َٔ َس٠ ايعكٛب١, ا

( َٔ ايكإْٛ شات٘, إ إؿطع أخص َبسأ تٓعٌٜ َس٠ 284( ٚ )280إازتٌ )
ايكبض ٚايتٛقٝـ ع٢ً سس غٛا٤, أشا َا ؾػطت ْكٛم ايكإْٛ ع٢ً أْٗا ٚسس٠ 
َتها١ًَ ٜهٌُ بعهٗا اٯخط, ٫ إٔ تؿػط ايٓكٛم بؿهٌ َٓؿطز, ٚع٢ً ٖصا 

ٗ  2115/ز/١ٜ2483 بكطاضٖا إطقِ شٖبت قه١ُ ايتُٝٝع ا٫ؼاز
 .ز07/7/2115
 

 ثاًْٝا. إكذلسات: 

ْسعٛ إؿطع ايعطاقٞ اٍ َعاؾ١ َٛنٛع تٛقٝـ اؿسخ بهٌ تؿاقًٝ٘ َٔ ْاس١ٝ  .0
تٓعِٝ ادطا٤ات تٛقٝـ اؿسخ ٚؼسٜس غٔ ايجايج١ عؿط عاًَا نشس أز٢ْ يًشسخ 
ايصٟ هٛظ تٛقٝؿ٘ ٚتٓعِٝ ا٫دطا٤ات ٚايتسابرل ا٫ستٝاط١ٝ يًشسخ اؾاْح اشا 

ٚسسٖا  ا٭قك٢ ٚنٝؿ١ٝ  نإ عُطٙ زٕٚ شيو, ٚنصيو ؼسٜس َس٠ تٛقٝـ اؿسخ
استػابٗا ٚتٓعًٜٗا َٔ َس٠ ايتسبرل عٓس تعسز ايتسابرل, ْٚكذلح إٔ ٜهٕٛ بٓكٛم 
قا١ْْٝٛ ٗ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ, تتهُٔ ُسٜس َس٠ ايتٛقٝـ بػبع١ أٜاّ َع 

( ًَٜٛا ٗ 45( ًَٜٛا ٗ اؾٓح ٚ)31دٛاظ ُسٜسٖا ٗ نٌ َط٠ ع٢ً إٔ ٫ تتذاٚظ )
ُسٜسٖا أنجط َٔ شيو بعس اغت٦صإ قه١ُ ا٫سساخ, نًُا  اؾٓاٜات َع دٛاظ

اقتهت نطٚضات ايتشكٝل شيو, ٚإٔ ٜهٕٛ قطاضٖا َػببًا, ٚإٔ ٜٓل ع٢ً تٓعٌٜ 
إس٠ اييت ٜكهٝٗا إتِٗ اؿسخ َكبٛنًا عًٝ٘ أٚ َٛقٛؾًا َٔ َس٠ ايتسابرل ايصٟ 
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ٕ وسز طبٝع١ تأَط بتٓؿٝص احمله١ُ عٓس تعسز ايتسابرل ٗ ايسع٣ٛ ايٛاسس٠, ٚأ
ا٫دطا٤ات إتدص٠ عل إؿطزٜٔ َٚٓشطٗ ايػًٛى َٔ ايكػاض ٚا٫سساخ عٓس 

 ايكبض عًِٝٗ.

ْط٣ نطٚض٠ إٔ ٜبازض فًؼ ايكها٤ ا٫ع٢ً اٍ اقساض أعُاّ  يكها٠ ايتشكٝل  .2
وجِٗ ؾٝ٘ ع٢ً اغتبعاز ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ٚايكطاضات ا٫غتجٓا١ٝ٥ اييت ٫ تت٤٬ّ 

١ٜ ا٫سساخ ٫ٚغُٝا إتعًك١ بايتٛقٝـ ٚعسّ تطبٝكٗا ع٢ً َع أغؼ قإْٛ ضعا
 ( َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ. 018ا٭سساخ ع٬ًُ بٓل إاز٠ )

ْكذلح إٔ ٜبازض فًؼ ايكها٤ ا٭ع٢ً اٍ اعساز خط١ َػتكب١ًٝ يًتدكل ٗ  .3
فاٍ قها٤ ا٭سساخ ٚتأٌٖٝ ايعاًٌَ ؾٝ٘ َٔ قها٠ ٚأعها٤ ٗ احمله١ُ ٚباسجٌ 

ٌ َٚطاقيب غًٛى ٚؾطط١, تأ٬ًٖٝ عًًُٝا َٔ خ٬ٍ اؾذلانِٗ ٗ زٚضات ادتُاعٝ
تطٜٛط١ٜ كتك١ ٗ ازاض٠ ؾ٪ٕٚ قها٤ ا٭سساخ, ٫ٚغُٝا إٔ َٛنٛع ؽكل 
ايعاًٌَ ٗ فاٍ قها٤ ا٭سساخ نإ َجاض عح َٚٓاقؿات سجٝج١ ع٢ً َػت٣ٛ 

, ٚإدتكٌ ٗ إ٪ُطات ايسٚي١ٝ, ٚتعايت ا٫قٛات َٔ قبٌ خدلا٤ ا٭َِ إتشس٠
قهاٜا ا٫سساخ زاعٌ اٍ نطٚض٠ ايتدكل, يهٞ ٜهٕٛ اؾٗاظ قازضًا ع٢ً ايكٝاّ 

 َػ٪ٚيٝات٘ ٚؼكٝل أٖساف إؿطع.

ْسعٛ ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ اٍ ت١٦ٝٗ زٚض ٬ٕسع١ ا٫سساخ ٚؾكًا  .4
ايتكٓٝات يًُعاٜرل ايسٚي١ٝ ٚإ تتٛاؾط ٗ تًو ايسٚض نٌ إػتًعَات ايهطٚض١ٜ ٚ

اؿسٜج١ ٚإٔ ٜتِ تكػُٝٗا سػب ايؿ٦ات ايعُط١ٜ يٮسساخ ٚخطٛض٠ اؾطا٥ِ ٚإٔ 
ٜهٕٛ ا٫ؾطف عًٝٗا َٔ قبٌ نازض كتل ٚناٍف يًكٝاّ َػ٦ٛيٝات٘ ٚؾل َا سسزٙ 

 ايكإْٛ.
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 املصادز:
 ا٫ًٚ. ايهتب:

ايكاٖط٠, آس ؾتشٞ غطٚض, ايؿطع١ٝ ٚا٫دطا٤ات اؾٓا١ٝ٥, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ,  .0
0977. 

سػٔ قازم إطقؿاٟٚ, اؿبؼ ا٫ستٝاطٞ ٚنُإ سط١ٜ ايؿطز ٗ ايتؿطٜع إكطٟ,  .2
 .0954ايكاٖط٠, 

سػٔ قُس ضبٝع, اؾٛاْب ا٫دطا١ٝ٥ ٫مطاف ا٭سساخ ٚسا٫ت تعطنِٗ ي٬مطاف,  .3
 ايكاٖط٠, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, بسٕٚ تاضٜذ.

ا٭سساخ, قانطات َطبٛع١ ع٢ً غػإ خًٌٝ, زيٌٝ َطدعٞ ايتسضٜب ع٢ً قها٤  .4
ايطْٚٝٛ َٔ قبٌ ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ بايتعإٚ َع َٓع١ُ ايْٝٛػٝـ, 

 بسٕٚ تاضٜذ.

 ثاًْٝا. ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ:
بطا٤ َٓصض نُاٍ, ايػٝاس١ اؾٓا١ٝ٥ ٗ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ, زضاغ١ َكاض١ْ, ضغاي١  .5

 .2111ػساز, َادػترل َكس١َ اٍ ن١ًٝ ايكإْٛ, داَع١ ب

ظٜٓب آس عٜٛٔ, قها٤ ا٭سساخ, ضغاي١ زنتٛضاٙ, َكس١َ اٍ ن١ًٝ اؿكٛم داَع١  .6
 .2113ايٓٗطٜٔ, عاّ 

ؾانٌ ظٜسإ قُس, ايعكٛبات ايػايب١ يًشط١ٜ, ضغاي١ َادػترل َكس١َ اٍ ن١ًٝ  .7
 .0978ايكإْٛ داَع١ بػساز, 

١ َادػترل َكس١َ اٍ ؾ٪از عًٞ غًُٝإ, تٛقٝـ إتِٗ ٗ ايتؿطٜع ايعطاقٞ, ضغاي .8
 .0980ن١ًٝ ايكإْٛ, داَع١ بػساز غ١ٓ 

َٞ ؾطز ايؿٝذ, دٓٛح ا٭سساخ ٗ ايتؿطٜع ايعطاقٞ ٚإكاضٕ, غاي١ َادػترل َكس١َ  .9
 .0971اٍ ن١ًٝ ايكإْٛ, داَع١ بػساز, 

 ثايجًا. ايبشٛخ:
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ايكها٤ ايصٖيب ايعباغٞ, ا٫ٜكاف ايتشؿعٞ ٚاْعهاغات٘ ع٢ً اؿطٜات ايعا١َ, ف١ً  .01
 .0977, 09, ؽ 6ٚايتؿطٜع, تْٛؼ, عسز

عٝػ٢ عبساهلل عٝػ٢, نُاْات اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ ٗ تٛقٝـ إتِٗ, عح َٓؿٛض ٗ  .00
 .2110, 0ف١ً اؿكٛقٞ, عسز

ايكانٞ قباح عسْإ أزلاعٌٝ, تٛقٝـ ا٭سساخ ٗ ايكإْٛ ايعطاقٞ, عح َكسّ اٍ  .02
 .2100فًؼ ايكها٤ ا٭ع٢ً, عاّ 

بٝعٞ, أطؿاٍ ايؿٛاضع ٗ ايعطام, عح َٓؿٛض ع٢ً َٛاقع ا٭ْذلْٝت:                                   َادس ظٜسإ ايط .03
http:/www.althakafaa jadeda.com/131/majed.htm    

َطنع سكٛم ايطؿٌ إكطٟ, أٚناع ا٭سساخ َكط, عح َٓؿٛض ع٢ً َٛقع  .04
 ا٫ْذلْٝت:  

 http://ww.egyptcrc.org/dra/03/dra2htm  
 ضابعًا. ايكٛاٌْ: 

 .0970( يػ١ٓ 23قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ضقِ ) .05

 .0983( يػ١ٓ 76قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ ضقِ ) .06

 خاَػًا. إٛاثٝل ايسٚي١ٝ: 
 (.0989-0979اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ, ) .07

 .0985)قٛاعس بهٌ(, ايكٛاعس ايُٓٛشد١ٝ ايسْٝا  .08

 .0991قٛاعس ٓا١ٜ ا٫سساخ اجملطزٜٔ َٔ سطٜاتِٗ,  .09

 غازغًا. ايكطاضات ايكها١ٝ٥: 
 فُٛع١ قطاضات غرل َٓؿٛض٠ قازض٠ َٔ قه١ُ ايتُٝٝع. .21

 فُٛع١ قطاضات غرل َٓؿٛض٠ قازض٠ َٔ قانِ ا٭سساخ بكؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ. .20

 
  

http://ww.egyptcrc.org/dra/03/dra2htm
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 الطرية الراتية
 

 قُس عًٞ غًطإ اؿطٜجٞ. أٓس -ا٫غِ ايطباعٞ ٚايًكب:
 .0964إٛقٌ  -قٌ ٚتاضٜذ اي٫ٛز٠:

 قانٞ. -ايعٌُ اؿايٞ:
 قاؾع١ بػساز. -ايعٓٛإ اؿايٞ:

 . d.alhurethi@gmail.com -ايدلٜس ا٫يهذلْٚٞ:
  -ايؿٗازات ٚإ٪٬ٖت ايع١ًُٝ:

 ً١ٝ0987 اؿكٛم/ داَع١ إٛقٌ بهايٛضٜٛؽ ٗ ايكإْٛ َٔ ن. 

  ّ0993َتدطز َٔ إعٗس ا٫زاضٟ ايتابع يٛظاض٠ ايساخ١ًٝ يعا. 

  ّ2111زبًّٛ عايٞ ٗ ايعًّٛ ايكها١ٝ٥ َٔ إعٗس ايكها٥ٞ عا. 

  َادػترل ٗ ايذلاخ ايعًُٞ ايعطبٞ َٔ َعٗس ايتاضٜذ ايعطبٞ ٚايذلاخ ايعًُٞ يًسضاغات
 ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ (. ) َعازي١ َٔ ٚظاض٠ 2111ايعًٝا / 

  ًُٞزنتٛضاٙ ٗ ؾًػؿ١ ايذلاخ ايعًُٞ ايعطبٞ َٔ َعٗس ايتاضٜذ ايعطبٞ ٚايذلاخ ايع
 .2118يًسضاغات ايعًٝا / 

  -إ٪٬ٖت ٚاـدلات:
 0989_ 0998 .عًُت قاًَٝا ٗ احملانِ ايعطاق١ٝ 

  ّٚؿس ا٫ٕ اعٌُ قانًٝا ٗ احملانِ ايعطاق١ٝ. 2111ٗ عا 

  قانط ٗ َاز٠ ايكإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ٗ ايعسٜس َٔ زٚضات تأٌٖٝ ٚتطٜٛط
 قككٞ ايؿطط١ ٚاحملككٌ ايكها٥ٌٝ ٚاحملاٌَ.

 .قانط ٗ َاز٠ تاضٜذ ايكإْٛ ٗ ن١ًٝ اؿسبا٤ اؾاَع١ 

 -ايسٚضات ٚايدلاَر ايتسضٜب١ٝ:

mailto:d.alhurethi@gmail.com


 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

45 
 

  ّ2112زٚض٠ تطٜٛط١ٜ ٗ إعٗس ايكها٥ٞ عا. 

  ٗ ازاض٠ ايتشطٜات اؾٓا١ٝ٥ ٚإكا١َ ٗ ايدلتػاٍ بأؾطاف ا٫ؼاز ا٭ٚضبٞ.زٚض٠ 

  ٌزٚض٠ تسضٜب١ٝ خاق١ بتطٜٛط قسضات ايكها٠ ٚأعها٤ ا٫زعا٤ ايعازّ إكا١َ َٔ قب
 .2101َعٗس َانؼ ب٬ْو يًكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ ٚايكإْٛ ايعاّ إكاضٕ ٗ اضبٌٝ عاّ 

 -إ٪ُطات ٚايٓسٚات ايع١ًُٝ:
( َ٪ُط ْٚس٠ٚ ع١ًُٝ ٗ فا٫ت ايكإْٛ ٚايتاضٜذ ٚايؿًػؿ١ 41ى ٗ انجط َٔ )َؿاض

 ٚسكٛم ا٫ْػإ ٚإٓع١ُ َٔ قبٌ َ٪غػات ع١ًُٝ ٚداَعات َٚٓعُات اجملتُع إسْٞ.
 -ايبشٛخ ٚايسضاغات:

  اؿط١ٜ ٚإػ٪ٚي١ٝ بٌ إعتعي١ ٚؾًػؿ١ ايكإْٛ, نتاب طبع ٗ زاض إطبٛعات اؾاَع١ٝ
 . 2118ٓسض١ٜ عاّ ٗ ا٫غه

  إعتعي١ ٚا٭سهاّ ايع١ًُٝ َٚباز٣ ايكإْٛ ايطبٝعٞ, نتاب ) طبع َٔ قبٌ َ٪غػ١
 .2100ايٛضام( َطنع َادس ؾدل / بطٜطاْٝا يعاّ 

  ا٫ثبات بايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ ٗ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥/ عح َٓؿٛض ٗ ف١ً ايعساي١/ ايعسز
 / ايكازض٠ عٔ ٚظاض٠ ايعسٍ. 2112( يعاّ 4)

 تد٬م ايككس اؾٓا٥ٞ ٗ دط١ّ ايكتٌ ايعُس / عح َٓؿٛض ٗ ف١ً عٛخ اغ
( 9َػتكب١ًٝ ايكازض٠ عٔ َطنع ايسضاغات إػتكب١ًٝ ٗ ن١ًٝ اؿسبا٤ اؾاَع١ ايعسز )

 .2114يعاّ 

  ّتٛقٝـ اؿسخ ٗ ايتؿطٜع ايعطاقٞ/ عح َٓؿٛض ٗ ف١ً ايطاؾسٜٔ يًشكٛم يعا
2117 . 

 ( 2ع ٚايكإْٛ / عح َٓؿٛض ٗ ف١ً ايكإْٛ ٚايكها٤ ايعسز )قها٤ ا٭سساخ بٌ ايٛاق
 .2101يعاّ 

  تؿه٬ٝت احملانِ ٗ َس١ٜٓ إٛقٌ ٗ ايعٗس ايعجُاْٞ ) ؾذل٠ اؿهِ احملًٞ( عح َٓؿٛض
 .2114( يعاّ 2ٗ ف١ً إٛقٌ ايذلاث١ٝ )
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 ١َ ٗ ن١ًٝ ايط٬م ٗ ايتطبٝكات ايكها١ٝ٥ ٚضق١ عٌُ َكس١َ اٍ ايٓس٠ٚ ايع١ًُٝ إكا
 .2119ايكإْٛ / داَع١ إٛقٌ يعاّ 

  زٚض َٚساضؽ تأٌٖٝ ا٭سساخ/ ٚضق١ عٌُ َكس١َ اٍ ايٓس٠ٚ اييت ْعُتٗا إٓع١ُ
 .2101ا٫غ١َٝ٬ ؿكٛم ا٫ْػإ ٗ إٛقٌ يعاّ 

  ١٦ٖٝ ايٓعا١ٖ ٚسسٚز ق٬سٝاتٗا ٗ اٱدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ / ٚضق١ عٌُ َكس١َ اٍ ايٓس٠ٚ
 .١2101 اغت٦ٓاف ٣ْٛٓٝ ا٫ؼاز١ٜ يعاّ إكا١َ ٗ ض٥اغ

  -ايعه١ٜٛ ٗ اؾُعٝات ٚإٓعُات:
  ٞعهٛ ٗ ْع١ٝ ايكها٤ ايعطاق 

 .عهٛ ٗ اؼاز إ٪ضخٌ ايعطب 

 .عهٛ َؿاضى ٗ ْع١ٝ ايعطام ايؿًػؿ١ٝ 

  -نتب ايؿهط:
  ساقٌ ع٢ً ايعسٜس َٔ نتب ايؿهط ٚايتكسٜط َٔ فًؼ ايكها٤ ا٭ع٢ً ٚا٭َا١ْ ايعا١َ

جملًؼ ايٛظضا٤ ٚفًؼ ايٓٛاب ٚ ٚظاض٠ ايعسٍ ١٦ٖٝٚ ايٓعا١ٖ َٚ٪غػات ع١ًُٝ ٚأناز١ّٝ 
 َتعسز٠.

  ّ2101ساقٌ ع٢ً زضع ن١ًٝ اؿكٛم / داَع١ إٛقٌ يعا. 

  ٞ2105ساقٌ ع٢ً زضع إعٗس ايكها٥. 

  2105ساقٌ ع٢ً زضع قاؾع١ بػساز . 

  ا٫ْػإ ٗ ايؿطم ا٫ٚغط ساقٌ ع٢ً زضع سكٛم ا٫ْػإ َٔ ؾبه١ َٓعُات سكٛم
2106. 
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 سداخ يف العسام (األ) أوضاع 

 بني املفّوً الٍظسي والواقع 
 
 
 
 

 تأيٝـاعساز ٚ
 ايتُُٝٞ داغِ يؿت١ َٗسٟ
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 الفّسضت

 
  ا٫ٖسا٤

  إكس١َ
  أ١ُٖٝ ايبشح

  إبشح ا٭ٍٚ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ ٚدٓٛح ا٫سساخ
  َع تعس٬ٜت٘ 0983( يعاّ 76ضعا١ٜ ا٫سساخ ضقِ )إبشح ايجاْٞ قإْٛ 

  إبشح ايجايح زٚض ا٫زعا٤ ايعاّ ٗ ٓا١ٜ سكٛم ا٫سساخ
  إبشح ايطابع ايجػطات ٚايٓٛاقل ٚايؿطاغات ايتؿطٜع١ٝ ٗ سكٛم ا٫سساخ

  إبشح اـاَؼ ايتسابرل ا٫سذلاظ١ٜ ٚ زٚضٖا ٗ َهاؾش١ دٓٛح ا٫سساخ
  ايدلاَر ايتأ١ًٖٝٝ ٚزٚضٖا ٚؾاعًٝتٗا ٗ َعاؾ١ اؾٓٛحإبشح ايػازؽ  

  إبشح ايػابع زضاغ١ ساي١
  إبشح ايجأَ ايعكٛبات ايبس١ًٜ ٚزٚضٖا ٗ اٱق٬ح

  إبشح ايتاغع ا٫غتٓتادات
  إبشح ايعاؾط   ) إكذلسات (

  إكازض
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 االِداء
 

 
  اٖسٟ ٖصا ايبشح 
  اٍ َٔ ٚاقٌ ايًٌٝ ٚايٓٗاض يبٓا٤ ا٫ْػإ ٗ ايعطام 
  تؿطٜعا ٚتٓؿٝصا ٚقها٤ا ْٚاؾطٌ َٚساؾعٌ ٚاؾطازا 
  اٍ َٔ ٚاقٌ ايًٌٝ ٚايٓٗاض 
  ٱْكاش طؿٌ ٖٓا اٚ طؿٌ ٖٓاى َٔ ٖا١ٜٚ ايؿكط ٚاؾٌٗ ٚإطض 
 ٫ْٚكاش طؿٌ ٖٓا اٚ طؿٌ ٖٓاى َٔ ٖا١ٜٚ اؾٓٛح 
 ١ٜ سكٛم ا٫ْػإ ٗ ايعطام اٍ ظ٥٬َٞ ع٢ً ططٜل ضغاي١ ٓا 
 ٚاٍ ظ٤٬َ اععا٤ زعُٛا ايبشح .. با 
  اٍ ظ٤٬َ ع٢ً ايٓٗر ٗ َؿٛن١ٝ سكٛم ا٫ْػإ ٗ ايعطام 
  ٕاٍ ظ٤٬َ ع٢ً ايٓٗر ٗ ١٦ٖٝ سكٛم ا٫ْػإ ٱقًِٝ نطزغتا 
  ٕاٍ ؾــبه١ ايعسايــ١ يًػــذٓا٤ َــٔ خــ٬ٍ َؿــطٚع ) ؼػــٌ اٚنــاع سكــٛم ا٫ْػــا

ٛؾٌ ٗ ايعطام ( إٍُٛ َٔ َٓع١ُ َػاعسات ايؿعب ايٓطٚهٞ يًُشهٌَٛ ٚ إٛق
 (NPA .) 

  ايٝهِ ْٝعا 
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 بطي اهلل السمحَ السسيي
 

 املكدوة
 

ايبشح عٔ ٚاقع ا٫سساخ بؿهٌ عاّ ٚ أٚناع ا٫سساخ زاخٌ َطانع ا٫ستذاظ 
ٚايػذٕٛ ٗ ايعطام َٔ ا٭١ُٖٝ َهإ وتاز اٍ ؾذلات ط١ًٜٛ ٫ٕ ايبشح وتاز 
اٍ ايٓعط بٛاقع ايطؿٛي١ ٗ ٖصا ايبًس ٚا٭ٚناع اييت ٚقًت ايٝٗا َٚػت٣ٛ اْؿاش 

ٝ٘ يعاٖط٠ اؾٓٛح يٮسساخ اييت ا٫يتعاَات ا٭١ٖٝ ٚايٛط١ٝٓ ثِ ْعط٠ ؼًًٝ
٫ىتًـ ؾٝٗا إ أغبابٗا ْٚتا٥ذٗا خططا اع٢ً َٓٗا نعاٖط٠ يٝػت ٗ ايعطام 

 سػب بٌ ٗ نٌ اما٤ ايعامل 
 َٚٔ ٖٓا ؾإ ْعط٠ تعطٜؿ١ٝ عٔ

ايطؿٌ : ْٚع٘ أطؿاٍ ، طؿ٬ت ) ٚقس ٜػتٟٛ ؾٝ٘ ايصنط ٚا٫ْج٢ ( َاٜؿاض اٍ  
إٛيٛز ايكػرل : ٫ٜعاٍ طؿ٬ .. أٟ َع٢ٓ عسّ ٚقٍٛ غٔ ايبًٛؽ ٚقس أؾاض ايكطإ 

( )) ٚاشا بًؼ ا٭طؿاٍ َٓهِ اؿًِ (( 59ايهطِٜ بكٛي٘ تعاٍ ٗ غٛض٠ ايٓٛض آ١ٜ )
 ٚاؿًِ ٖٓا ايبًٛؽ اٚ ايطؾس 

ٞ ن١ًُ طؿٌ ع٢ً تػُٝات عس٠ تعين ايكػط ؾطؿٌ ايٓاض : أٟ ْطتٗا اٚ ٚتات
 ؾطاضتٗا ٫ٚؽتًـ نًُ٘ 

) اؿسخ ( نجرلا بٌ اْٗا تكٌ اٍ ايذلازف َٔ إع٢ٓ ٖٚٛ َاٜؿاض اٍ ) ايها٥ٔ 
ايكػرل ايصٟ مل ٜبًؼ ايطؾس ( ٚقاْْٛا ٖٛ ايكػرل ايصٟ امت ايػٔ اييت سسزٖا 

ظ ايػٔ اييت سسزٖا يبًٛؽ ايطؾس اَا يٛ ُعٓا ٗ ايكإْٛ يًتُٝٝع ٚمل ٜتذاٚ
َٛنٛع١ ) دٓٛح ا٫سساخ أٚ ا٭طؿاٍ ( ٚاييت ٚقًت ايّٝٛ ٫غباب عسٜس٠ اٍ 
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نْٛٗا ظاٖط٠ َٔ اـطٛض٠ َهإ تسعٛا أدٗع٠ ايسٍٚ ناؾ١ اٍ تؿهٌٝ اـ٬ٜا 
اـاق١ با٫ظَات ؾهٝـ ببًس نايعطام ٖٚٛ ايّٝٛ ٜكع ٗ ظٌ ػاشبات زٚي١ٝ 

ط٣ زاخ١ًٝ وتاز اٍ خ١ًٝ اظ١َ سكٝك١ٝ ٗ ايٓعط ٚايسضاغ١ ٚإهاز اؿًٍٛ ٚأخ
ٚإعاؾات ضغِ ٚدٛز قإْٛ نكإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ؾٝ٘ ي٘ غٝاغ١ تؿطٜع١ٝ تعس 

 َٔ ا٭ؾهٌ ع٢ً إػت٣ٛ ا٫قًُٝٞ 
ٚدٓٛح ا٫سساخ تعس ) ظاٖط٠ ادتُاع١ٝ َعت١ً ٕا ٜػبب٘ َٔ اثاض غًب١ٝ ع٢ً 

ٚفتُعاتِٗ احمل١ًٝ ٫ّٚهٔ اـٛض ٗ سًٍٛ شلصٙ ايعاٖط٠  ا٭طؿاٍ ٚاغطِٖ
ا٫عدل خٛض ٗ عًِ ا٫دتُاع ايصٟ ٜػاعس ع٢ً تٛقٝؿٗا ٚنبط ايعٛاٌَ إػبب١ 
. نُا إ اؿسٚز ٗ ايتؿطٜعات ايسٚي١ٝ ؼتًـ بٌ زٚي١ ٚأخط٣ باخت٬ف ايعٛاٌَ 

 ايطبٝع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚنُجاٍ 
 

 ي٬سساخا٫عُاض  ايسٍٚ
 08-7 اغًب ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

 08-9 ايعطام 
 21-9 ا٭ضزٕ

 06-7 غرل٫ْها –بانػتإ -اشلٓس
 09- 8 اْهذلا –اٚضبا 
 20-7 ايػٜٛس -اٚضبا 

 
( عاَا اشا َا اضتهب ـًٌ ٗ غًٛن٘ َا 20عًُا إ ايعطام ٜكٌ عُط اؿسخ اٍ )

 ( عاَا 20زٕٚ غٔ )
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اؾٓاح : اؾٓاح ٗ ايًػ١ َعٓاٙ ا٫ثِ اٚ ٓٛح ٗ ايتعطٜـ ايًػٟٛ ٜأتٞ َٔ ٚاؾ
اؾٓا١ٜ اٚ اؾطّ ٖٚٛ َاّجٌ ) ٗ َعاٖط ايػًٛى ( بايػًٛى غرل إتٛاؾل َع 

 ايػًٛى ا٫دتُاعٞ ايػٟٛ 
 

 دٍوح االسداخ :
اضتهاب اؿسخ يؿعٌ ٜعاقب عًٝ٘ ايكإْٛ ّؼ غ١َ٬ اجملتُع ٚآَ٘ ٜٛقٌ 
اؿسخ اٍ احمله١ُ بعس ٖصا ا٫مطاف اؿاز اٚ اؾٓا٥ٞ ٚشيو يتًكٞ ايتسابرل 

 اي٬ظ١َ يٲق٬ح 
) َٚآٜل عًٝ٘ ايكإْٛ (: ٖٛ ا٫ْتٗاى ؿط١َ ايكإْٛ اشا يسضاغ١ ٖصٙ ايعاٖط٠ 

بشح إٝػط يتؿدٝل ايٓكاط ا٭غاغ١ٝ ٗ إعاؾات ايػًٛن١ٝ اـطرل٠ ٚنع ٖصا اي
( يعاّ 76اييت ع٢ً إٝسإ ٗ ايعطام ايصٟ نإ بكإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ضقِ )

قس ٚنع َٓع١َُٛ قا١ْْٝٛ َتها١ًَ َع إٓع١َٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ  0983
 ٚايكش١ٝ ٚايذلب١ٜٛ يٲق٬ح ضغِ ٚدٛز َاٜؿٛبٗا َٔ ؾطاغات ٚاستٝاز اٍ تػٝرل

غٝاغ١ ايتؿطٜع ببعض ايتعس٬ٜت ايتؿطٜع١ٝ اييت تتٓاغب َع ايٛاقع اجملتُعٞ 
 اؿايٞ ٚايتكسّ اؿاقٌ ٗ ايعامل ٚتػرل ايجكاؾات يٝهٕٛ اٱق٬ح ؾاع٬ 
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 أِىية البشح
 

إ زضاغ١ أٚناع ا٫سساخ َٔ اؾامٌ ٚايصٟ غٝكٛزْا اٍ زضاغ١ ا٭غباب ٚايططم 
ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ عدل ؼًٌٝ ايكٛاٌْ ايٓاؾص٠ َٚس٣ ؾاعًٝتٗا ٗ ايٛقٛف بٛد٘ 
ٖصٙ ايعاٖط٠ ايػًٛن١ٝ اـطرل٠ ٚنصيو اؿاٍ بسضاغ١ اٱدطا٤ات ا٭خط٣ ٕ٪غػات 

ؼًٌٝ ٚع٬ز اؿسخ اؾاْح اٚ ايصٟ وتاز  ٫ٜكٌ زضٖٚا عٔ إ٪غػ١ ايكها١ٝ٥ ٗ
 ايٛقا١ٜ 

َٚٔ خ٬ٍ زضاغ١ ا٭ٚناع ٗ ايعطام َٔ غٓٛات سهِ ايٓعاّ ايبا٥س اٍ َابعس 
ٚفُٛع١ ايعٛاٌَ ) غٝاغ١ٝ  عا١ٕٝ اٚ إق١ًُٝٝ اٚ  2113ع١ًُٝ ايتػٝرل ٗ عاّ 

ِ اشلا٥ٌ ق١ًٝ ( ٚ اقتكاز١ٜ ٚ ادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚ ا١َٝٓ ٚ ز١ٜٝٓ َٚكساض ايه
َٔ ا٫سساخ اييت عكؿت بٗصا ايبًس ٜسعٛا اٍ اع٬ٕ ساي١ َٔ اٱْصاض اَاّ ضازلٞ 
ايػٝاغ١ ٚايكانٌ بٗا َٚٓؿصٜٗا ٗ غًطات٘ ايج٬خ اَاّ اؿاد١ اٍ ايتٛقـ اؾاز 
اَاّ ايبٓا٤ ايصٟ اٌُٖ يعكٛز ٫ٜٚعاٍ وبٛا غطٛات بط١٦ٝ ا٫ ٖٚٛ) بٓا٤ ا٫ْػإ 

اٍ َػت٣ٛ ا٭ٚناع َع ايتكسّ ايهبرل ٗ َػتذسات ايع١ٕٛ (ٚاؿاد١ اٍ ايٓعط 
ٚسذِ ايتشسٜات ٚاثاض شيو ع٢ً ايؿ١٦ ا٭غاؽ يٲْػإ ا٫ ٖٚٞ ؾ١٦ ايطؿٛي١ 
ٚنصيو ايتطٛض ايػايب ٗ ؾٕٓٛ اؾطا٥ِ ٚاٱضٖاب ٚخهٛع ا٭طؿاٍ َٔ ا٫سساخ 

ا نذامٌ نشاٜا ادٓس٠ ايذلانُات ددلٜا اٚ ضنا٥ٝا تسؾعِٗ تًهِ ايعٛاٌَ يٝكؿٛ
اَاّ تسابرل عكاب١ٝ  تعس نادطا٤ات كؿؿ١ نُا دا٤ بٗا  ايكإْٛ يهٞ ٜبعس اؿسخ 
عٔ فٌُ ايتاثرلات ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚست٢ ايكش١ٝ  ا٫ اْٗا ٚيٮغـ ٫تعاٍ 
ٗ أدعا٤ ١َُٗ  َؿًٛي١ ٚغرل َٛدٛز٠ ٗ َٛاز عسٜس٠ َٔ ايكإْٛ ٚتدلظ أ١ُٖٝ 

 ايبشح ٗ 
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 ٚاقع ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ زضاغ١ كتكط٠ عٔ  -0

 0983( 76قطا٠٤ ٗ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ضقِ ) -2

 زٚض دٗاظ ا٫زعا٤ ايعاّ ٗ ٓا١ٜ سكٛم ا٫سساخ غكٛم سكٛم ا٫سساخ  -3

 اِٖ ايجػطات ٚايٓٛاقل ٚايؿطاغات ايتؿطٜع١ٝ غكٛم سكٛم ا٫سساخ   -4

 ايتسابرل ا٫سذلاظ١ٜ ٚزٚضٖا ٗ َهاؾش١ دٓٛح ا٫سساخ -5

 ا١ًٖٝٝ ٚزٚضٖا ٗ ضؾاًَتٝٗا ٗ َعاؾ١ اؾٓٛح ايدلاَر ايت -6

 زضاغ١ ساي١  -7

 ايعكٛبات ايبس١ًٜ ٚزٚضٖا ٗ إٜساع ا٫سساخ ٗ ا٫ق٬سٝات  -8

 ا٫غتٓتادات -9

 إكذلسات يٮدٗع٠ ايتٓؿٝص١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚايكها١ٝ٥  -01
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 املبشح األوه
 التػسيعات العساقية ودٍوح االسداخ

 
 املطمب األوه 

 لسعاية االسداخ الكواٌني العساقية
إ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ َٚٓص َٓتكـ ايكطٕ إانٞ قس أزخًت ؾٝٗا َٔ إباز٨ 

ؾطع  0955اؿسٜج١ ٗ ٓا١ٜ اؿسخ َٔ ا٫ؾات اييت ٜتعطض شلا ؾؿٞ عاّ 
قإْٛ ي٬سساخ ٚيهٔ بعس ايتطٛض ايكاْْٛٞ ايصٟ ٜتٓاٍٚ َػا٥ٌ ا٫سساخ ٚبٓا٤ا 

 ١0961 دٓٛح ا٫سساخ ع٢ً َ٪ُط ا٭َِ إتشس٠ ٗ َهاؾش
( يعاّ 00ٚدس إ ٖصا ايتؿطٜع اقبح غرل ٥٬َِ ٚعًٝ٘ قسض قإْٛ ضقِ )

 ( ٖٚٞ  0955يعاّ 44ٚقس عسيت ٚسصؾت ) عٝٛب ايكإْٛ  0962
 44( يًكإْٛ 0سصف ايؿكط٠ اـاق١ باْؿا٤ َهتب ايجكاؾ١ ) َاز٠ ؾكط٠  -أ٫ٚ

 0955يعاّ 
اؾٗط ( ٚتطنت اؿس  6سسزت اؿس ا٭ز٢ْ يعكٛب١ اؿذع ٗ اٱق٬س١ٝ ) –ثاْٝا 

 ا٫ع٢ً يًُشه١ُ َع ا٫خص َبسأ ايع٬ز ايؿطزٟ 
مت ازخاٍ ْعاّ ) َطاقب١ ايػًٛى( ٖٚٛ َٔ اضق٢ ايٛغا٥ٌ اييت تٛقـــــٌ  –ثايجا 

( 76ٕٛ ضقِ )ايٝٗا ) عًِ اؾط١ّ ( يٝهٕٛ بس٬ٜ ضزلٝا ٫سكا ) تسبرلا ( ٗ ايكاْ
 عٔ ايعكٛبات ايتكًٝس١ٜ  0983يعاّ 

عٓٝت ب٥٬ش١ ) ا٫ؿام ( يتهٝـ شلا ؾطٚطا انجط نُاْا ٕكًش١ اؿسخ  –ضابعا 
 ٚنػط سكٛق٘ ٗ إعطا٤ اؿل ) إ ٜٓتػب اٍ طايب ا٫يتشام ٚإ وٌُ يكب٘ (
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 اؽصت اي٥٬ش١ تسابرل أخط٣ بتٜٓٛع غًط١ قه١ُ ا٫سساخ عدل اخصٖا –خاَػا 
َبسأ ايع٬ز ايؿطزٟ بٛنع  اؿسخ ؼت إطاقب١ اٚ اْصاضٙ ٚاؽاش إدطا٤ات أخط٣ 

 ٫ق٬س٘
ايعٌُ َبسأ اٱؾطاز ؼت ايؿطط ٖٚٛ خط٠ٛ دٝس٠ با٫خص بايتؿطٜعات  –غازغا 

 اؿسٜج١ 
ايعٌُ َبسأ ) غًب اي١ٜ٫ٛ ( سػب َاتكتهٝ٘ َكًش١ اؿسخ ٫بعازٙ عٔ  –غابعا 

طا٤ ايتطٛض ايػطٜع ٗ إٝازٜٔ ا٫دتُاع١ٝ ٚنصيو ايتطٛض ايب١٦ٝ إٛب٠٤ٛ ثِ ٚد
 ايػطٜع ٗ ايتؿطٜعات َٚٓٗا

  0969( يعاّ 000قسٚض قإْٛ ايعكٛبات ) -

 0970( يعاّ 23قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ضقِ ) -

ٚبعس ايكٓاع١ اييت ٚقًتٗا ٚظاض٠ ايعسٍ ايعطاق١ٝ آْصاى ٚاييت نإ َٔ َهْٛاتٗا ) 
نٕٛ ايكإْٛ ايصٟ ٜكًح ؿٌ َؿه١ً ادتُاع١ٝ ٫ٜكًح ٕعاؾ١ دٗاظ ايكها٤ ( 

تًو إؿه١ً بعس ؾذل٠ ْعطا يٓعٚع اجملتُعات إتطٛض٠ اٍ ايتكسّ ٚتػٝرل ثكاؾاتٗا 
 -ٚعًٝ٘ :

ايصٟ ضاعٞ قسٚض ٖصٙ  يٮسساخ  0972( يعاّ 64قسض ايكإْٛ ضقِ ) -
( 00 ايكإْٛ ضقِ )ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ اؿسٜج١ َٚعاؾا يٮخطا٤ اييت ناْت ٗ

ٚاييت نإ َٔ ابطظٖا ) تؿهٌٝ قه١ُ ا٫سساخ ( سٝح إ قإْٛ ا٫سساخ 0962
نإ ٜطبل ع٢ً ا٫سساخ اؾامٌ َٔ قبٌ قه١ُ اسساخ بػساز ع٢ً احملاؾعات 

( قاؾع١ ٚاييت مل ٜػُح ايكإْٛ ضقِ 00اييت تكع نُٔ اختكاقٗا ٖٚٞ )
 َٔ ٖصٙ احملانِ ٚاْؿا٤ٖا (  ) بايعٌُ ع٢ً تؿهٌٝ أ0962ٟ( يعاّ 00)

ٚيكسٚض قإْٛ اقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ٚٚضٚز َبسأ اٱؾطاز ايؿططٞ اٚ ا٫ؾطاز 
ٚايصٟ نإ وسز عُط ايكػرل  0972( يعاّ 64ؼت ايؿطط قسض ايكإْٛ ضقِ )

 بـ )َٔ مل ٜتِ ايػابع١ َٔ عُطٙ ( 
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 ( غٓٛات  7سسز عُط ايكػرل َٔ مل ٜتِ ايـ ) -

غت٘ ايتؿطٜع١ٝ َهتب اـس١َ ا٫دتُاع١ٝ يسضاغ١ ؾدك١ٝ اؿسخ ازخٌ ٗ غٝا -
 ٚايصٟ اقبح ؾُٝا بعس ) َهتب زضاغ١ ايؿدك١ٝ ( 

 عٌُ بٓعاّ ) ايتسبرل ( عٔ ايعكٛب١  -

عٌُ بٓعاّ َطاقب١ ايػًٛى ٚزاض ا٬ٕسع١ ٚإساضؽ ٚزاض تأٌٖٝ ا٫سساخ ٖٚٛ قإْٛ  -
إهٞ ٗ تطٜٛط ايتؿطٜعات ٜعس شٚ ًَ دٝس ا٫ إ ايتطٛض ا٫دتُاعٞ اقته٢ 

 َٚكسضٙ

ايصٟ ٜعس َٔ ايكٛاٌْ ايطا٥س٠ ٚشات ايػٝاغ١  0983( يعاّ 76ايكإْٛ ضقِ ) -
ايتؿطٜع١ٝ ايطاق١ٝ با٭خص َٓع١َٛ َتها١ًَ ) قا١ْْٝٛ ْٚؿػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ 
ٚتطب١ٜٛ ٚقش١ٝ ( ٜهٕٛ يًُذتُع َٚٓعُات٘ ٚيٮغط٠ زٚضا نبرلا ا٫ إ شاى مل ّٓع 

اٍ ايتعسٌٜ َٚٮ ايؿطاؽ ٚغس ايٓكل دطا٤ ايتطٛض إٝساْٞ عًُٝا  ظٗٛض اؿاد١
 ٚادتُاعٝا يًُذتُع 

 
 املطمب الجاٌي 

 التػسيعات العساقية األخسى يف سكوم االسداخ 
ُا ٫ٜؿٛتٓا إ ْػًط ايه٤ٛ ع٢ً فٌُ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ اييت تٓاٚيت ) ن

 ناْت :سكٛم ا٫سساخ( ايصٜٔ ِٖ ٗ ْعاع َع ايكإْٛ ؾًكس 
 2115ايسغتٛض ايعطاقٞ ايسا٥ِ  -

 2113( يعاّ 2قإْٛ إزاض٠ ايػذٕٛ َٚطانع ا٫ستذاظ ضقِ ) -

 0983( يعاّ 76قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ضقِ ) -

 0979( يعاّ 059قإْٛ ا٫زعا٤ ايعاّ ضقِ ) -

 0970( يعاّ 23قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ) -
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 0969( يعاّ 000قإْٛ ايعكٛبات ضقِ ) -

 0959( يعاّ 088ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ضقِ )قإْٛ  -

 ٖٚٓاى َٔ ا٭ْع١ُ اييت قسضت ٕطاعا٠ سكٛم ا٫سساخ اؾاٌْ 
 0987(  يعاّ 6ْعاّ ضقِ ) -

 0988(  يعاّ 2ْعاّ ضقِ ) -

ٜتِ َٔ خ٬ي٘ اْؿا٤ زاض ا٬ٕسع١ ٖٚٛ َاٜطتبط  0987( يعاّ 6ايٓعاّ ضقِ )
َشه١ُ ؼكٝل ا٫سساخ ٚقه١ُ ا٫سساخ ٜٛنع ؾٝٗا اؿسخ يػطض قٝاّ َهتب 
) زضاغ١ ايؿدك١ٝ ( بؿشك٘ بسْٝا ْٚؿػٝا ٚادتُاعٝا ٚزضاغ١ ؾدكٝت٘ ٚغًٛن٘ 

 ُٗٝسا حملانُت٘ ٖٚٓا نإ اثط يًتؿطٜعات ايعطاق١ٝ 
أ( ٚقإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ايعطاقٞ -57ب ايسغتٛض ايعطاقٞ ايػابل ) َاز٠ ٚسػ

 (76ضقِ )
ايصٟ ٜتِ ب٘ ٚاْؿا٤  0988يعاّ  2( قسض ايٓعاّ ضقِ 00َاز٠)  0983يعاّ 

 َساضؽ تأٌٖٝ ا٫سساخ ٖٚٞ 
 َٕسضغ١ تأٌٖٝ ايكبٝا 
  َسضغ١ تأٌٖٝ ا٫سساخ 
 ٌَسضغ١ ايؿباب ايبايػ 

 
 املطمب الجالح 

 العساقية وااللتصاوات األممية لمعسامالتػسيعات 
نٌ ٖصا ايتطٛض ايتؿطٜعٞ ايصٟ دا٤ت ب٘ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ ٗ اْؿا٤ إٓع١َٛ 
إتها١ًَ يٛقا١ٜ ٚع٬ز ٚتأٌٖٝ ا٫سساخ َٔ اؾٓٛح ا٫ إ شيو مل ٜكٌ بٗا اٍ زضدات 

 ٭غباب لًُٗا عاي١ٝ َٔ ايٓتا٥ر ا٫هاب١ٝ يًٛقٛف اَاّ ٖصٙ ايعاٖط٠ ايػًٛن١ٝ اـطرل٠
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ٚدٛز اؿاد١ اٍ ايتعسٌٜ إػتُط ٚاؾطاف اؾٗات انجط نتعسٌٜ إػ٪ٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥  (0
عاّ يهٞ  ٜتُاؾ٢ َع ا٫ٚناع يٮطؿاٍ قشٝا  02غٓٛات اٍ انجط ٚيٝهٔ  9َٔ 

 0989ٚدػسٜا ْٚؿػٝا ٚاْؿاشا ي٬تؿاق١ٝ اـاق١ عكٛم ايطؿٌ يعاّ 

نطٚض٠ تعسٌٜ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ يتذطِٜ ايتعصٜب ٚإعا١ًَ اي٬إْػا١ْٝ ٚسػب  (2
ايتعاّ ايعطام َٚكازقت٘ ٫تؿاق١ٝ َٓاٖه١ ايتعصٜب ٚغرل٠ َٔ نطٚض٠ إعا١ًَ ايكاغ١ٝ 

 اٚ ا١ٕٓٝٗ اٚ اؿاط١ بايهطا١َ 

نطٚض٠ اناؾ١ ْل تؿطٜعٞ وعط انطاٙ ا٫طؿاٍ ع٢ً ايؿٗاز٠ ُاؾٝا َع اتؿاق١ٝ  (3
 ايطؿٌ ٚضاٟ ايطؿٌ سكٛم 

 ازضاز إكًش١ ايؿه٢ً يًشسخ نُكطًح ٚانح َع ا٫دطا٤ات اي٬ظ١َ (4

اغتجٓا٤ ايؿاٖس اؿسخ َٔ اؿهٛض ددلٜا بأَط قبض سػب قإْٛ اقٍٛ احملانُات  (5
 0970يعاّ  23اؾعا١ٝ٥ 

اناؾ١ ْل قإْٛ ٜؿرل اٍ قؿ١ ايػط١ٜ ع٢ً ايػذ٬ت اـاق١ باحملتذعٜٔ َٔ  (6
 ط٬ع عًٝٗا  ىطط ع٢ً ايػرل ا٫

ٖٚٓا ْٛدع بهطٚض٠ اغتبعاز أٟ قطاض اٚ ْل قاْْٛٞ ٫ ٜت٥٬ِ ٚطبٝع١ قإْٛ  (7
غٛا٤ انإ ٗ تطبٝل اسهاّ قإْٛ ايعكٛبات  0983( يعاّ 76ضعا١ٜ ا٫سساخ ضقِ )

( َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ 018ٚقإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ٚاغتٓازا اٍ إاز٠ )
ل ) اسهاّ قإْٛ ايعكٛبات  ض  ٚقإْٛ أقٍٛ احملانُات اييت تٓل ع٢ً اْ٘ تطب

اؾعا١ٝ٥ ؾُٝا مل ٜطز ب٘ ْل ٗ ٖصا ايكإْٛ َا ٜت٥٬ِ ٚطبٝع١ أغؼ ٚاٖساف قإْٛ 
ضعا١ٜ ا٫سساخ َٚا ٜت٥٬ِ َع ايتؿطٜع ايسٚيٞ ٚنُا دا٤ ٗ قٛاعس بهٌ اٚ ٗ اتؿاق١ٝ 

 0989سكٛم ايطؿٌ عاّ 
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 املبشح الجاٌي
 وع تعديالتْ 0983( لعاً 76االسداخ زقي ) قاٌوُ زعاية

 ) دزاضة حتميمية ( بني األضباب املودبة وآليات التٍفير واقرتاسات التعدين

 
ٚايصٟ دا٤ ْاغدا  0983( يعاّ 76قشٝح إ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ضقِ )

ٜعس َٔ ايكٛاٌْ اييت تعس دٝس٠ ع٢ً َػت٣ٛ  0972( يعاّ ٫ٚ64غٝا يًكإْٛ )
َتٓ٘ دا٤ يًشس َٔ ظاٖط٠ تعس َٔ اخطط ايعٛاٖط ايػًٛن١ٝ ٗ  إٓطك١ ٖٚٛ

َطس١ً ايطؿٛي١ إ٫ ٖٚٞ ظاٖط٠ اؾٓٛح ي٬سساخ َٚع َطاعا٠ اؿسخ ٗ سسٚز 
غٓٛات ايطؿٛي١ بٌ اي٥٬ش١ ايسٚي١ٝ ٚاي٥٬ش١ ايٛط١ٝٓ سٝح إ اتؿاق١ٝ سكٛم 

اٍ إُاّ ايطؿٌ ٚاييت قازم عًٝٗا ايعطام ؼسز غٓٛات ايطؿٛي١ َٔ اي٫ٛز٠ 
 ايجُا١ْٝ عؿط عاَا 

ا٫ إ اي٥٬ش١ ايٛط١ٝٓ قػُت سسٚز ايطؿٛي١ اٍ َطاسٌ ٚاعتدلت إ ايكػرل ٖٚٛ 
َاٜؿاض ايٝ٘ ٗ ايًػ١ ا٫ْػإ سسٜح اي٫ٛز٠ اٚ ايطؿٌ تٓتٗٞ ١ًَٗ ايكػط عسٚز 

( يعاّ 41ايػ١ٓ ايتاغع١ َٔ عُطٙ ٚمل ىتًـ ايكإْٛ إسْٞ ايعطاقٞ ضقِ )
ػ١ُٝ ا٫ ٗ اؿسٚز سٝح سسز عُط ايكػرل اٚ ايػرل ٖٝع عسٚز ٗ ايت 0950

ايػ١ٓ ايػابع١ َٔ عُطٙ ثِ تٓتٗٞ تػ١ُٝ ايكػرل تتشٍٛ اٍ ) سسخ ( ٖٚٛ ايصٟ 
( َٔ ايكإْٛ ٚتهٕٛ 3ٜهٕٛ عسٚز بًٛؽ ايتاغع١ اٍ َازٕٚ ايجا١َٓ عؿط َاز٠ )

 ٖٓاى َطسًتٌ بتػُٝتٌ خ٬ٍ ؾذل٠ ) اؿساث١ ( ُٖا 
 ايكيب بعس بًٛؽ ايتاغع١ اٍ َازٕٚ اـاَؼ عؿط  -0

 ايؿت٢ بعس بًٛؽ اـاَػ١ عؿط اٍ َازٕٚ ايجا١َٓ عؿط  -2
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ٖٚصا إكطًشات ُٝع بٗا ايعطب زٕٚ غرلِٖ بتكػُٝات اغتشسثت َٔ ايطغاي١ 
 اٱغ١َٝ٬ ٚايؿك١ ايعطٗ ايعطبٞ 

ٚنٌ َاتكسّ إ ٖصٙ اؿسٚز ٚتكػُٝات َطس١ً ايطؿٛي١ َ٪ؾط ع٢ً ٚدٛز 
 قاْْٛٞ شٚ غٝاغ١ تؿطٜع١ٝ دٝس٠ يعاٖط٠ اؾٓٛح َبهطا 

ايكإْٛ وتاز َٚع ٚدٛز ايتطٛض إسْٞ ٚايتكسّ ايعًُٞ َع ٚدٛز اسساخ دػاّ 
( سطٚب ع٬ُق١ ٚؾذل٠ َٔ اؿكاض ا٫قتكازٟ نإ إتهطض 3َط بٗا ايعطام نـ)

ٚٚدٛز ظٗٛض ؾطا٥ِ دسٜس٠  2113ٍٚ ؾٝٗا ايطؿٌ ٚنصيو ايؿذل٠ َابعس ا٭
نا٫ضٖاب ٚا٫ػاض بايبؿط ٚاْتكاي٘ ٗ ايكإْٛ ايعطاقٞ ٚايكها٤ ٚست٢ أزا٤ ا٭دٗع٠ 
ايتٓؿٝص١ٜ اٱدطا١ٝ٥ نٌ شاى ٜسعٛ اٍ نطٚض٠ ايعٌُ ع٢ً ادطا٤ تعسٌٜ يًكإْٛ 

عكٛز وتاز اٍ ازخاٍ ا٫يٝات  (3ٚؾل ْتا٥ر َاتكسّ نُا إ قإْٛ ٜعٌُ ٕس٠ )
اييت تٛانب ) ٚاقع ايطؿٌ ( َع ٚدٛز إتػرلات ٚايتعاّ ايعطام إظا٤ َكازقت٘ ع٢ً 

ٚنطٚض٠ تؿعٌٝ َٛازٙ إعطٌ  0994( َٓص عاّ CRCاتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ )
 نجرل َٓٗا ٚتهُٔ انجط ٗ إعسٍ ايكازّ َٔ ايكإْٛ َساض عجٓا 

ؿاظ ع٢ً ْعاّ غًُٞ ٗ اجملتُع نُٔ اطاض ؾاٌَ ٜٚٗسف قها٤ ا٫سساخ اٍ اؿ
نُا إ ايكإْٛ قس سسز ايٛقا١ٜ ي٬ب ٚا٫ّ ٖٚصا انجط نُاْا يًشسخ ضغِ إ 

 .ايكإْٛ إسْٞ قسض سسز ا٫ب ثِ اؾس اٚ ٚقٞ نٌ َُٓٗا ثِ احمله١ُ 
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 املطمب األوه 
 دلمظ زعاية االسداخ 

ت ٗ اغتشساخ ٖصا اجملًؼ ايصٟ ٖٚٓا لس اْ٘ ٚضغِ إ غٝاغ١ إؿطع قس اداز
ٜعس ٚإ ) مت ايعٌُ ب٘ بؿهٌ ناٌَ ( ٖٛ زا٥ط٠ اٱْصاض إبهط يًٛقا١ٜ َٔ اؾٓٛح 
ٚؼسٜس ا٫يٝات ايع٬د١ٝ ٕا بعس اؾٓٛح اٚ اثٓا٤ ؾذل٠ ايعكٛب١ ) ايتسبرل( , ٚإ 
نُ٘ إُجًٌ عٔ ٚظاضات أغاغ١ٝ ٗ بٓا٤ َطس١ً ايطؿٛي١ ) نايعسٍ ٚايعٌُ 

ب١ٝ ٚايكش١ ( ٚيهٔ ض٥اغ١ اجملًؼ يٛظاض٠ ايعٌُ تعس ٖصا ايّٝٛ ٚاسس٠ َٔ ٚايذل
إؿه٬ت اَاّ ايتؿطٜعات اؾسٜس٠ بتشٌٜٛ ق٬سٝات ٚظاض٠ ايعٌُ اٍ فايؼ 

يعاّ  20احملاؾعات ٖا ٜػتسعٞ ايعٌُ ع٢ً تؿطٜعات ق١ًٝ ٚسػب قإْٛ )
طاؽ ض٥اغ١ اجملًؼ إعسٍ( تكّٛ بٗا فًؼ احملاؾعات يًعٌُ ع٢ً ا٤٬َ يؿ 2118

َع نطٚض٠ أخط٣ بإناؾ١ أعها٤ دسز مل ٜتططم إؿطع عٓس ٚنع٘ يًكإْٛ 
نْٛٗا ناْت غا٥ب١ اٚ اْٗا قسزٙ َٓعُات سعب١ٝ يًٓعاّ إٓشٌ ٚابساشلا 
بإ٪غػات ايٛط١ٝٓ ؿكٛم ا٫ْػإ ٚنصيو دٗات أخط٣ سه١َٝٛ شلا َٔ 

ظاٖط٠ اؾٓٛح نٛظاض٠ ا٫ختكام إؿذلى اٚ تعس عٛاٌَ َػاعس٠ يًشس َٔ 
ايؿباب ٚايطٜان١ ٚغرلٖا  نُا إ قطاضات اجملًؼ هب إ تهٕٛ َكازقتٗا َٓاط١ 
با٭ٚناع ٚاؿهَٛات احمل١ًٝ ٚا٫خت٬ف إٓاطكٞ ٗ ايعطام ٚاخت٬ف ايعازات 
ٚا٭ٚناع إعٝؿ١ٝ  اييت ؼٌُ ايٛاْا َٔ اؾٓٛح ي٬سساخ ؽتًـ باخت٬ؾٗا سٝح 

( ؼتاز اٍ ايسضاغ١ ٚايعطض َع 8ـاق١ باؾٓٛح ) إاز٠ إ إقطاض ايػٝاغ١ ا
ؾإ أخط٣ تعٌُ ع٢ً اؿس َٔ اؾطا٥ِ اييت ٜػتػٌ ؾٝٗا ا٫سساخ ) نايبػا٤ 
ٚا٫ػاض بايبؿط ٚٚق٫ٛ اٍ دطا٥ِ اٱضٖاب ( عًُا إ اجملًؼ ٜعس َتٛقؿا ٗ ناؾ١ 
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 ادتُاعات َٔ قاؾعات ايعطام عسا بػساز ٚإقًِٝ نطزغتإ سٝح اْ٘ تؿهٌٝ ب٬
 ؾذل٠ ط١ًٜٛ 

 
 املطمب الجاٌي 

 الدوز وودازع التاِين 
اٍ نطٚض٠ ٚدٛز زٚض َٚساضؽ يتاٌٖٝ  0983( يعاّ 76أؾاض ايكإْٛ ضقِ )

( أ٫ٚ ٖٚٛ ايساض اييت 05ا٫سساخ اؾامٌ ٚيعٌ ٗ َكسَتٗا زاض ا٬ٕسع١ )َاز٠ 
كطاض احمله١ُ إدتك١ ) ٜتِ ٚنع اؿسخ ؾٝٗا يؿذل٠ ا٫ستذاظ ايػابل يًُشان١ُ ب

َهإ َعس يتٛقٝـ اؿسخ بكطاض َٔ احمله١ُ اٚ ايػًط١ إدتك١ ٚهطٟ ؾشك١ 
 بسْٝا ٚعكًٝا ٚزضاغ١ ؾدكٝت٘ ٚغًٛن٘ َٔ قبٌ َهتب زضاغ١ ايؿدك١ٝ ( 

ْٚط٣ أ٫ٚ نطٚض٠ تعسٌٜ ٖصٙ إاز٠ بطؾع عباض٠ اٚ ايػًط١ إدتك١ ٚسكط ٚنع 
ًكا ٫ّٚهٔ ست٢ ٕسٜط١ٜ ؾطط١ ا٫سساخ اشا اؿسخ ٗ ايساض بػًط١ احمله١ُ َط

َا اعتدلت ايػًط١ إدتك١ ٚنع٘ زٕٚ ايكطاض َٔ احمله١ُ ٚعًٝ٘ ؾإ ن١ًُ )اٚ ( 
تعس كٝؿ١ يكٛاعس ٚيٛا٥ح سكٛم ا٫ْػإ . نُا إ ايهطٚض٠ ايكك٣ٛ بابعاز 
ٚؾكٌ ا٫سساخ عٔ ايبايػٌ عٔ َٛاقـ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ٚاسس٠ َٔ اِٖ ايؿكطات 

أؾاض ايٝٗا ايكإْٛ ٚاييت ْط٣ اْٗا تععظ ٚتٛقٌ اٍ ٓا١ٜ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ  اييت
يًشسخ ٚابعازٙ عٔ ) ضٚح اؾط١ّ ( ٕا ٜتٛادس ٗ َطانع ا٫ستذاظ ايتابع١ يٛظاض٠ 

 ايساخ١ًٝ 
َٔ ايكإْٛ ( بعسّ  01ا٫ إ ايٛاقع ايّٝٛ ٜؿٗس تعجطا نبرل ٫ْؿاش ٖصٙ إاز٠ ) 

ضؽ ٚايسٚض ع٢ً َػت٣ٛ ناؾ١ قاؾعات ايعطام عسا ٚدٛز أٟ َٔ ٖصٙ إسا
ايعاق١ُ ٚإقًِٝ نطزغتإ ٚست٢ ايعاق١ُ ) بػساز ( ؾإ ايسٚض اييت تٛدس غرل 

 خاَػا (داْح  01َتها١ًَ ٚيعٌ ع٢ً ضاغٗا ) زاض تاٌٖٝ ا٫سساخ ( َاز٠ )



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

64 
 

ٚيٛ اغتعطنٓا َجاٍ عٔ اسس احملاؾعات ايعطاق١ٝ ) ايبكط٠ َج٬ ( يٛدسْا إ 
ساخ اؾامٌ ٫ٜعاٍ تٛقٝؿِٗ ٗ َطنع ؾطط١ ا٫سساخ َع عسّ ٚدٛز ) ا٫س

يساض ا٬ٕسع١ ( اٚ اييت ٜكه٢ ؾٝٗا اؿسخ ؾذل٠ ايتسبرل باٟ َٔ إساضؽ اييت 
ؾطعٗا ايكإْٛ ) َسضغ١ تأٌٖٝ ايكبٝإ ، َسضغ١ تأٌٖٝ ايؿتٝإ ، َسضغ١ 

َٔ ٖصٙ ا٭َانٔ اييت ايؿباب ايبايػٌ ( اٚ زاض تأٌٖٝ ا٫سساخ سٝح ٫ٚدٛز ٭ٟ 
تعس ٚاسس٠ َٔ أغؼ ا٫ق٬ح سٝح ٜٛزع احملهٌَٛ َٔ ا٫سساخ بعكٛبات 
ايتسبرل ٗ اسس غذٕٛ ٚظاض٠ ايعسٍ ايعطاق١ٝ ٫ ٜبعس قػُِٗ عٔ اقػاّ ايهباض ضغِ 

)قإْٛ إزاض٠ ايػذٕٛ  2113( يعاّ 2ؾكًِٗ ٚتطبل عًِٝٗ اسهاّ قإْٛ ضقِ )
 0983( يعا76ّٟ اْؿاش ؾعًٞ يًكإْٛ ضقِ )َٚطانع ا٫ستذاظ( َع عسّ ٚدٛز أ

نُا ىهع ا٫سساخ ٗ سا٫ت عسٜس٠ اٍ ايتعصٜب ٚايعكٛب١ ايكاغ١ٝ غٛا٤ ٗ 
َطانع ؾطط١ ا٫سساخ اٚ ايػذٕٛ اٱق٬س١ٝ ٚىهع أسٝاْا بعهِٗ اٚ ؾُٝا 
بِٝٓٗ اٍ دطا٥ِ نا٫عتسا٤ات اؾػس١ٜ ٚاؾٓػ١ٝ ) نايًٛاط( َع ٚاغتُطاض 

 ذل٠ ط١ًٜٛ عكٛب١ اؿذط يؿ

إ ايكطاض ا٭خرل جملًؼ ايٛظضا٤ اشا قح َٔ ؼٌٜٛ زا٥ط٠ اٱق٬ح ي٬سساخ اٍ 
وتاز اٍ  0983( يعاّ ٬َ76ى ٚظاض٠ ايعسٍ ايعطاق١ٝ ؾإ ايكإْٛ ضقِ )

 ايتعسٌٜ 
عًُا ٚسػب زا٥ط٠ اق٬ح ا٫سساخ ايعطاق١ٝ ؾإ ٖصٙ ايسٚض ٚإساضؽ َٛدٛز٠ ٗ 
بػساز ؾكط َٚٓٗا ) زاض ا٬ٕسع١ ( ا٫ اْٗا تعاْٞ َٔ عسّ تطبٝل َا أضاز ايؿُطع 
بػٝاغت٘ يٲق٬ح ٖٚٞ ) َتؿطق١ ( ٗ َٓاطل بػساز ايعاق١ُ ٚبايتايٞ تعس ٖصٙ 

 َػاس١ ٚاسس٠ يعٜاز٠ ا٬ٕسع١ ٚاسس٠ َٔ إؿه٬ت اش  ٜٓبػٞ إ تهٕٛ ٗ
ٚايتسضز ٗ ايٝات اٱق٬ح اَا َشاؾعات ايعطام ايباق١ٝ ؾ٬ٚدٛز شلا ضقِ ٚدٛز 
اـطط ٫ْؿا٤ٖا  اش اْٗا بسأت ٗ قاؾعيت ايبكط٠ ٚايسٜٛا١ْٝ  ٚناْت ْػب١ 



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

65 
 

% ٜٚعس َطٚض ايبًس بٗصٙ ا٫ظَات َٔ اٱضٖاب ٚا٫ظ١َ ا٫قتكاز١ٜ 25اٱلاظ 
( ؾإ ٖصا إهتب ٜعٌُ بؿهٌ 02اَا َهتب زضاغ١ ايؿدك١ٝ ) َاز٠  تٛقؿت ُاَا

ع٢ً دٝس ٗ احملاؾعات ٖٚٛ ٜعس عا٬َ َػاعسا حمله١ُ ؼكٝل اٚقه١ُ ا٫سساخ 
ٗ ايٛقٛف ع٢ً زضاغ١ َؿك١ً َٔ ايٓاس١ٝ ايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يًشسخ 

اييت تػاعس ع٢ً  اؾاْح ٜٚعس ازخاٍ اعها٤ٙ ٗ زٚضات اختكاق١ٝ َٔ ايعٛاٌَ
ظٜاز٠ ق٠ٛ ٖصا إهتب ٚٚقٛي٘ اٍ اؽاش ايكطاضات اييت ؼػِ ايهجرل َٔ ايكهاٜا 

 .اَاَط٥اغ١ ا٫زعا٤ ي٬سساخ ٚقها٤ ا٫سساخ 
 

 املطمب الجالح
 االنتػاف املبهس 

ضغِ إ َٛنٛع١ ا٫نتؿاف إبهط ؿا٫ت اؾٓٛح تعس َٔ ايؿكطات اييت اَتاظت 
بطقٞ ٗ غٝاغ١ إؿطع يًكإْٛ ٚايصٟ سسز ؾٝ٘ َػ٪ٚي١ٝ نبرل٠ ٕٓعُات إسْٞ 

( ا٫ إ ٖصا ايباب ٚايصٟ ٜعس 06ٚاييت اطًل عًٝٗا إٓعُات اؾُاٖرل١ٜ ) إاز٠ 
ع بٓػب١ اع٢ً  َٔ زاض ا٬ٕسع١ ٚإساضؽ ضَا َٔ ا٭١ُٖٝ َهإ ٗ غٝاغ١ إؿط

ٚايتاٌٖٝ سٝح اْٗا تعس ) ٚغا٥ٌ ع٬د١ٝ ( ٚيهٔ ي٬نتؿاف إبهط إٛقع ا٭غاؽ 
يًع١ًُٝ ايٛقا١ٝ٥ ٖٚصا َا أضازٙ إؿطع ا٫ اْ٘ ٚيٮغـ ؾإ زٚض إٓعُات اٚ إزاضات 

نصيو إساضؽ ٜعس ٫ٜصنط ٗ َؿطزتٞ ايطعا١ٜ اـاق١ يًٛقا١ٜ َٔ اؾٓٛح ٚ
يًتعإٚ َع قه١ُ ٚازعا٤ عاّ ا٫سساخ ٚا٭دٗع٠ اٱدطا١ٝ٥ ) َسٜط١ٜ ؾطط١ 
ا٫سساخ ( بٌ إ ٫ٜٛدس َج٬ ع٢ً َػت٣ٛ ) اؾٓٛب ( ٚايبكط٠ ؼسٜسا ٚدٛزا 
شلصا إهتب ضغِ اؾٗٛز إػتُط٠ ٫ْؿا٤ٙ سٝح اْ٘ ) غٝؿهٌ ؾبه١ َٔ ايتعإٚ ( 

اٚ ٗ طٛض اؾٓٛح ٚبٌ إزاضات إساضؽ  بٌ أٚيٝا٤ ا٫سساخ ايصٜٔ تعطنٛا يًذٓٛح
ٖٚٛ َهتب اـس١َ إسضغ١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايصٟ تؿذلى ؾٝ٘ ٚظاضات خس١َٝ 
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نايكش١ ٚايذلب١ٝ ٚايصٟ ٜٓبػٞ تػ١ُٝ ) ْا٥ب َسع عاّ ( ي٬ؾطاف َٚطاقب١ ٖصا 
 إهتب يسٚض٠ ٗ ايٛقا١ٜ َٔ اؾٓٛح .

عاّ ا٫سساخ ٚنصيو  ٚخكٛقا َع ايباسجٌ ا٫دتُاعٌٝ ٚبٌ قه١ُ ٚازعا٤
َطاقب ايػًٛى سٝح إ ٖصا غٝذعٌ ) اؿسخ ٗ طٛض اؾٓٛح ؼت إطاقب١ ( 

( ٚزٚض نٌ َٔ أدٗع٠ ايٓعاّ إٓشٌ 22إػتُط٠ اَا َااؾاض ايٝ٘ ايكإْٛ بإاز٠ )
َٔ اؼاز ايٓػا٤ ٚايؿباب ٚاييت ناْت ُاضؽ ايكُع ؾع٢ً ايػًطات ايتؿطٜع١ٝ 

) ايتعسٌٜ ( ايصٟ ٜعطٞ َ٪غػات سكٛم ا٫ْػإ  ٚعٛزا ع٢ً بسأ ايعٌُ ع٢ً
ايٛط١ٝٓ يسٚض  تًو ا٭دٗع٠ ٚنصيو َٓعُات اجملتُع إسْٞ ايؿاع١ً نصيو نإ 
يًسٚض ٗ ايتعإٚ بٌ تًهِ ا٭دٗع٠ ٚؾطط١ ا٫سساخ َع أدٗع٠ أَ ايٓعاّ ايبا٥س 

اَا إاز٠  زٚضا آَٝا ٚطا٥ؿٝا ٖا ٜسعٛا اٍ تػٝرل ٗ غٝاغ١ ايتؿطٜع شلصٙ إاز٠
( ٗ زٚض َسٜط١ٜ ؾطط١ ا٫سساخ ٗ ايبشح عٔ ايهايٌ ٚاشلاضبٌ ٚايهؿـ 23)

عٔ ا٫سساخ إعطنٌ يًذٓٛح ؾٗٛ يٮغـ غرل َؿعٌ بٌ ٜٓعسّ بػبب نعـ 
اٱَهاْٝات ٚنصيو ا٫ستٝاز اٍ ايتسضٜب ٚايتاٌٖٝ شلصٙ إسٜطٜات َع نطٚض٠ إ 

نٞ ؼكٝل ا٫سساخ اٚ ْا٥ب إسعٞ تكع ٖصٙ اؿ٬ُت ؼت عٌ ايطقٝب ٖٚٛ قا
 يعاّ حمله١ُ ؼكٝل ا٫سساخ

 
 املطمب السابع 

 التػسد واحنساف الطموك
ضغِ إ إؿطع أٚنح َٚكاضْ٘ َع قٛاٌْ إق١ًُٝٝ ) ايكإْٛ ا٭ضزْٞ ( َجا٫ ع٢ً 

( ا٫ إ إكاض١ْ َع ايٛاقع إعاف اؿايٞ ٜسعٓا 24تعطٜـ ايتؿطز  ٚسػب )إاز٠ 
ب( ٗ -24ع١ ٖصٙ ايتعطٜؿات اٚ اؿسٚز اشإ َاؾاضا ايٝ٘ َج٬ إاز٠ )اٍ َطاد

-24ٖاضغ١ ١َُٗ ايبٝع زٕٚ اـاَؼ عؿط لس إ ٖصٙ أقبشت نصيو إاز٠ )
ثاْٝا ( بتعطٜـ نٌ َٔ ٜعٌُ َع غرل شٜٚ٘ ) َؿطزا( لس إ ٖصا ٜٓاقض اؿاي١ 
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ٕ اٚيٝا٥ِٗ َٔ ا٭ؾدام إعاؾ١ ٜٚٓبػٞ بإؿطع إ هس اؿًٍٛ ي٬ٜتاّ اٚ َٔ نا
( ٚضغِ إ اؿسٚز دٝس٠ 25شٟٚ اٱعاق١ اٚ ا٫َطاض ايعهاٍ نُا إ إاز٠ )

يٛقـ َٓشطف ايػًٛى ٖٚٓا ْط٣ عٓس ايٛقٛف اَاّ ٖصا إكطًح بتػ١ُٝ 
إتؿطز َٚٓشطف ايػًٛى ٚبعس ايبشح ٚايسضاغ١ َٚٓاقؿ١ إدتكٌ بعًِ ايٓؿؼ 

طًل ع٢ً اؿسخ ) َٓشطف ( اٚ ) َتؿطز ؾكس تبٌ إ ٖصٙ إكطًشات عٓسَا ت
( ؾكس ت٪ثط بؿهٌ غًيب ع٢ً ْؿػ١ٝ اؿسخ ّٚهٔ إ ؽًل َٓ٘ فطَا بس٫ َٔ 

 إق٬س٘
ا٫ اْ٘ ٚيتطٛض ايٛاقع ا٫دتُاعٞ ْط٣ نطٚض٠ إناؾ١ ؾكطات ؽل ا٫خت٬ط 
َعاٖط ٖٞ ٗ ايعاٖط دٝس٠ ا٫ اْٗا ؼٌُ امطاؾا خطرلا نإ٪غػات ايس١ٜٝٓ 

 ١ إٓشطؾ
ٚاييت ٜٓتر َٓٗا قػاض ٜكَٕٛٛ باعُاٍ إضٖاب١ٝ قس ٫ٜعًُٗا ايهباض ٚنٕٛ إ إٛاز 

( ٖٞ شات ضقٞ ٗ غٝاغ١ إؿطع ا٫ إ عسّ ٚدٛز ايسٚض إ٪١ًٖ 27ٚ28ٚ 26)
ٕجٌ ٖصٙ اؿا٫ت ٚاُٖٗا زاض تاٌٖٝ ا٫سساخ اٚ غرلٖا َٔ زٚض ايسٚي١ نساض ضعا١ٜ 

ْاخ َج٬ اشا َا اغتعطنٓا ٖصٙ ايسٚض ع٢ً َػت٣ٛ ا٫ٜتاّ ايصٟ ٜؿتكس اٍ تكبٌ ا٫
قاؾعات عسٜس٠ ظعٌ ع١ًُٝ ايتعاٌَ َع َؿه١ً ) اؾٓسض( َع َاتكسّ َؿه١ً 
ندل٣ اَاّ ؾطط١ ا٫سساخ اٚ قها٤ ا٫سساخ اٚ َهاتب ايكش١ ايٓؿػ١ٝ ٚإسضغ١ٝ 

١ ٗ ( َٔ ايكإْٛ ٗ ٚدٛب إساي١ اؿسخ ٗ اؿا٫ت إب26ٓٝٚيٛ تؿشكٓا إاز٠ )
( َٔ قبٌ قانٞ ايتشكٝل ع٢ً قه١ُ ا٫سساخ ْط٣ ٚدٛب 24ٚ25إٛاز )

تعسٌٜ ٖصٙ إاز٠ خاق١ اشا َاعطؾٓا إ إازتٌ أع٬ٙ دا٤ت ؾٝٗا بعض ايؿكطات 
اييت ٫تػتٛدب إ ْطٖب اؿسخ بادطا٤ات َعكس٠ ٚكٝؿ١ خاق١ تسخٌ ) اثطا 

( 24ٚ25ب إٛاز )ْؿػٝا ( غرل قُٛز ٚخكٛقا إ اؾط١ّ إطتهب١ ٚسػ
٫تطتكٞ اٍ اـطٛض٠ ؾٗٛ ع١ًُٝ ٖاضغ١  اعُاٍ غرل َؿطٚع١ ؿسٚز غٓ٘ ٖٚٓا 
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ْط٣ إ ٜكسض ب٘ اَط ٜؿب٘ ا٫َط اؾعا٥ٞ َٔ قبٌ قانٞ ايتشكٝل زٕٚ اٱساي١ 
 ض ايٛقت َٚطاعات يٓؿػ١ٝ يًشسخ ( اٍ قه١ُ إٛنٛع ٚؾٝ٘ ) اختكا

( ٗ َٛنٛع١ اي١ٜ٫ٛ  34 ٚ 32ٚ 30 ٚ 31 ٚ 29 ٚلس إ إٛاز ايعكاب١ٝ )
( َٔ ايكإْٛ ٚاييت تٓل ع٢ً َعاقب١ 29ٚ31ٚغًبٗا دٝس٠ ٚيهٓٗا ٗ إازتٌ )

ا٫ٚيٝا٤ ايصٟ ًُٜٕٗٛ ضعا١ٜ ا٭بٓا٤ َٚٔ ِٖ ؼت ضعاٜتِٗ َٚٔ زؾع اؿسخ اٍ 
ايتؿطز اٚ ا٫مطاف ٚتؿسٜس ايعكٛب١ ؾٗٞ اخطط َٔ ايتشطٜض ٚايعكٛب١ ايٛاضز٠ 

 ٖٚٞ ٫ؼكل ايطزع يبػاطتٗا  ؼتاز اٍ ايساعِ ا٭غاؽ َٔ تاٌٖٝ زٚض ٗ إازتٌ
( ٗ 35ا٫ٜٛا٤ أٜها ٚنطٚض٠ ٚدٛز زاض ي٬ٜٛا٤ أٟ تاٌٖٝ ا٫سساخ ٚنصيو إاز٠ )

اؿس َٔ اي١ٜ٫ٛ اش اْٗا تعس َاز٠ ٚقا١ٝ٥ يٛاقع اؿسخ ٚنصيو ٗ تػًػٌ إٛاز 
 ايتعسٌٜ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايٓاؾطٌ ( سٝح اْٗا ؼتاز ا38ٍ( اٍ إاز٠ )36ٚ37)

ٚإساؾعٌ عٔ سكٛم ا٫ْػإ بتشسٜس ايعُط يًشسخ ايصٟ ٚقعت عًٝ٘ يٛا٥ح غًب 
( عاّ ٚشيو يًعطٚف اجملتُع١ٝ ٚايتطٛض اؿاقٌ نُا اؿسخ 20اي١ٜ٫ٛ اٍ غٔ ايـ)

 ٜطتهب اؾٓش١ َاقبٌ ايجا١َٓ عؿط ايصٟ 
( ؾاْٗا ع٬ز دٝس 39ٚ41ٚ40ٚ42ٚ43اَا َٛنٛع١ نِ ايكػرل ٗ إٛاز ) 

ؿا٫ت إْػا١ْٝ ضغِ ٚدٛز ايتكاطع َع إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ ٚاٱغ٬ّ ؼسٜسا ٗ 
 َٛنٛع١ ايتبين ٚا٫ضخ 

( ؾاْٗا أٜها ؼتاز اٍ ضعا١ٜ 44ٚ45ٚ46اَاّ سا٫ت فٍٗٛ ايٓػب ٗ إٛاز )
 ايسٚي١ َٔ ْٛاسٞ ا٫ٜٛا٤ ٚايعٌُ ٚايذلب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ 

( َٔ َٛنٛع١ ايتشكٝل ٗ باب قها٤ ا٫سساخ 47لس عٓس ايتٛقـ ٗ إاز٠ )ٚ
( عاَا 00( اٍ )9اْٗا ؼتاز اٍ تعسٌٜ غٝاغ١ ايتؿطٜع بتُسٜس عُطايكػرل َٔ )

ٚشيو ٫خت٬ف ا٭ٚناع ايٓؿػ١ٝ ٚست٢ اؾػُا١ْٝ يًكػاض ٗ عكطْا اؿسٜح نُا 
( 48ؿسخ اؾاْح ٚيهٔ إاز٠ )( دٝس٠ إً ٗ ايتعاٌَ َع ا47ٚ48إ إٛاز )
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أٜها مل تٓعط اٍ ايعكٛبات اييت تؿطض عل إدايـ شلصٙ إاز٠ ٚؾُٝا اشا مل ٜػًِ 
اٍ إطنع إدتل ٚاٚزع َع ايهباض بٛدٛز إتابع١ َٔ َهاتب ايكش١ ايٓؿػ١ٝ 

 إسضغ١ٝ ٚزضاغ١ ايؿدك١ٝ َٚطاقب ايػًٛى 
 

 املطمب اخلاوظ 
 ذلهىة االسداخ 

ثاْٝا ( ؾًٗا ايتػٝرل نٕٛ ايكها٤ ٖٛ إػ٪ٍٚ عٔ أٚاَط تؿهٌٝ  -49از٠ )اَاّ إ
بتشٌٜٛ  2113قانِ ا٫سساخ ٚسػب قإْٛ فًؼ ايكها٤ ا٭ع٢ً بعس 

ايػًطات ايكها١ٝ٥ اٍ غًط١ َػتك١ً ت٪ٍٚ َٔ ٚظاض٠ ايعسٍ غابكا اَا إٛاز 
عهٟٛ اـاق١ بتؿهٌٝ قه١ُ ا٫سساخ ؾٗٞ غٝاغ١ تؿطٜع١ٝ دٝس٠ ا٫ إ 

احمله١ُ َع ايكانٞ ايصٟ ٜؿذلط ايكإْٛ إ ٜهٕٛ ع٢ً ا٭قٌ َٔ ايكٓـ ايجايح 
ا٫ اْ٘ سسز ايعهٛ ا٭ٍٚ نكاْْٛٞ ٜتعاضض َع نٕٛ ايكانٞ َٔ ّجٌ ايسضا١ٜ 
ايها١ًَ بايكإْٛ ٚنٕٛ اْعكاز احمله١ُ بط٥اغ١ قانٞ ٚعهٜٛٔ اسسُٖا قاْْٛٞ 

اؿهِ ايكشٝح سٝح ٫ٜتِ  ٜهٕٛ غايبا ) َعإٚ قها٥ٞ ( ؾهٝـ ٜتِ اقساض
أسٝاْا نجرل٠ كايؿ١ ايكانٞ اٚ عسّ تكبٌ ايكانٞ يطاٟ إعإٚ ايكها٥ٞ ٜكذلح 

 يتعسًٜٗا 
 قانٞ ٫ٜكٌ عٔ ايكٓـ ايجايح ض٥ٝػا -0

 طبٝب ْؿػٞ اٚ طبٝب أطؿاٍ  -2

 ( غٓٛات ٗ ايعٌُ ايذلب5ٟٛكتل بعًِ ايٓؿؼ ٫تكٌ خدلت٘ عٔ ) -3

( ؾآْا لس إ تؿعًٝٗا باؾطاى ؾاعٌ يًُ٪غػ١ ايٛط١ٝٓ 61ٚق٫ٛ اٍ إاز٠ ) ٚ
ؿكٛم ا٫ْػإ ٚنصيو إٓعُات احمل١ًٝ يًُذتُع إسْٞ تعس َٔ ايطقٞ َهإ 

( ؾإ اٱدطا٤ات ايعكاب١ٝ ) ايتسابرل ( ٖٞ 70ٚنصيو ٗ تػًػٌ إٛاز اٍ إاز٠ )
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( ٚٚق٫ٛ اٍ إاز٠ 75ٚ76ٚ77ٚ78ٚ 72ٚ73ٚ74َٓاغب١ ٚنصيو إٛاز ) 
أ٫ٚ ( دا٤ ٗ ْل إاز٠ سلٍٛ اؿسخ احملهّٛ بتسبرل  84( ا٫ آْا ٗ إاز٠ )86)

غايب يًشط١ٜ با٫ؾطاز ايؿططٞ اشا اَه٢ ثًجٞ إس٠ ْط٣ بايتسبرل ايػايب ؿطٜت٘ 
تكًٌٝ َس٠ اؿهِ باقٌ َٔ ايجًجٌ قٝاغا َع ايتسابرل إؿطٚن١ َع ٬َسعات 

تاٌٖٝ ايسٚض ٚاؾطاى اندل يًُٓعُات إس١ْٝ ايؿاع١ً ٚزضاغ١ اٱدطا٤ات  ١َُٗ ٗ
 إتبع١ ٗ زٍٚ انجط تكسَا حملاٚي١ ايعٌُ ع٢ً ازخاٍ تًو اؿاي١ إتطٛض٠ 

 
 املطمب الطادع 
 وساقبة الطموك

( ٜعس باب َطاقب١ ايػًٛى َٔ ا٭بٛاب اييت تعس َٔ 98( اٍ َا٠ )87َٔ َاز٠ )
( يعاّ 76ايػٝاغ١ ايتؿطٜع١ٝ ٗ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ) اِٖ َا اػٗت ايٝ٘

ٚايصٟ ٜطتبط أٟ ) َطاقب ايػًٛى ( َشه١ُ ا٫سساخ اٚ قه١ُ دٓاٜات  0983
ا٫سساخ ٖٚٞ اييت ؼسز ايؿذل٠ اييت تكتهٞ اٜكاع اؿسخ ؼت طا١ً٥ َطاقب١ 

غط٠ ايػًٛى تعس تسبرلا ؾاع٬ يٛنع اؿسخ ٗ ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٗ اغطت١ اٚ ا
بس١ًٜ ٜٚهٕٛ ايكا٥ِ َٗاّ َطاقب١ ايػًٛى َٛظـ اختكام بعًِ ا٫دتُاع اٟ 
بسضد١ باسح ادتُاعٞ ٚبعس ؼٌٜٛ ايػًطات ايكها١ٝ٥ اٍ فًؼ ايكها٤ اقبح 

ا٫إ ٖصا ايباب ٚي٬غـ ٜعس  َعاْٚا قها٥ٝا باختكام ايبشح ا٫دتُاعٞ
ٖسَا يًذع٤ ا٫ِٖ ٗ )َعط٬ بؿهٌ ناٌَ( بٌ ٜهاز إ ٜهٕٛ َٔ ايعسّ ٖٚٛ ٜعس 

ايكإْٛ ٚقس تكٌ ْػب١ ا٫سهاّ إته١ُٓ ٚنع اؿسخ ؼت َطاقب١ ايػًٛى ٍ 
% َٔ ١ًْ ايكهاٜا إؿطٚن١ ع٢ً احملانِ ْٚط٣ إ ٫بس َٔ تععٜع احملانِ 51

اؾٓا١ٝ٥ يٮسساخ بهازض نبرل َٔ َطاقيب ايػًٛى سٝح اْ٘ ٚبسضاغ١ يبعض 
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( ٚبايتايٞ تعس ايتسابرل 0عسز إطاقبٌ ٖٛ) قانِ اؾٓاٜات يٮسساخ ٚدسْا إ
 اييت اقطٖا ايكإْٛ غرل َؿع١ً 

( ٚايصٟ ٜعس َٔ ا٫بٛاب 017اٍ إاز٠ 99اَا ٗ باب ايطعا١ٜ اي٬سك١ َٔ إاز٠)
ايصٟ تهطًع ب٘ ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚاٜها ي٬غـ ٜعس ٖصا ايباب 

ؿا ٫ٜٚتِ ايعٌُ ب١ ٚبايتايٞ ؾٗٛ ٖسّ ٫ٜكٌ با١ُٖٝ٫ عٔ َطاقب١ ايػًٛى َتٛق
ٖٚٛ َػت٣ٛ قػِ ٜهاز ٜهٕٛ ع١ًُ قكٛضا 0983يعاّ  76اخط يًكإْٛ 

ٖصا ٚقس سلٌ ايكإْٛ اسهاَا تكتهٞ ؾتح زٚض  ٚبؿهٌ غرل ؾاعٌ ع٢ً ايعاق١ُ
دسٜس٠ َٚعاٖس مت ؾتح قػِ َٓٗا ع٢ً َػت٣ٛ ايعاقــــــ١ُ ا٫إ ٫ٚدٛز شلا ٗ 

(َٚعٗس نعاف ايعكٍٛ  001يؿباب ايبايػٌ َاز٠ ) احملاؾعات نُسضغ١ ا
 يًُهططبٌ عكًٝا 

ٚاـ٬ق١ غٓٛضزٖا ٗ ايتٛقٝات ْٗا١ٜ ايبشح يػطض ايعٌُ ع٢ً اْؿاش ناٌَ 
ٚاٜكاع ايتعس٬ٜت إٓاغب١ شلصا ايكإْٛ ٚؾل ع١ًُٝ  0983يعاّ  76يًكإْٛ 

ٓا١ٜ ؿكٛم ايتطٛض اجملتُعٞ ٚيٛا٥ح ايٓعاّ ايتعسزٟ ايسّكطاطٞ تععٜعا ٚ
 ا٫ْػإ
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 املبشح الجالح
 دوز االدعاء العاً يف محاية سكوم االسداخ

 
 

 املطمب االوه :الٍظاً الكاٌوٌي لألسداخ
بسا١ٜ عًٝٓا ايكا٤ ايٓعطٙ ايعا١َ ع٢ً ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ي٬زعا٤ ايعاّ ٗ ايعطام ٚٗ 
َكاض١ْ َع اسهاّ ايٓٝاب١ ايعا١َ ١َُٗٚ ايٓا٥ب ايعاّ ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ ٗ ؾطْػا 
ٚٗ َكط َٚٔ خ٬ٍ شيو ْكـ ع٢ً اختكاقات دٗاظ ا٫زعا٤ ايعاّ ٚإطنع 

ٌ اجملتُع يًُطايب١ عكٛق٘ ٚٓاٜتٗا اظا٤ ايكاْْٛٞ باعتباضٙ :١٦ٖٝ ٚظٝؿتٗا ُج
 َا ٜتعطض ي٘ َٔ اْتٗانات 

ٚبسا ؾإ َؿّٗٛ ايعكٛب١ قس ْؿأت ٗ ايبسا١ٜ ع٢ً اغاؽ ا٫ْتكاّ ايؿطزٟ َٔ 
اؾاْٞ ٜكّٛ بٗا إتهطض َػتعٝٓا با١ًٖ ٚشٜٚ٘ ٚبٗصا ايؿِٗ ؾإ ا٫زعا٤ باؿل 

 ايؿدكٞ ؾطط باجملين ع١ًٝ 
ظٗٛض ؾهط٠ ا٫زعا٤ ايعاّ بايؿ٤ٞ ايٝػرل اش َط َطاسٌ  ٚمل تهٔ ع١ًُٝ ايٓهر ٗ

قعب١ يػطض ايٛقٍٛ اٍ ؼٌٜٛ ايعكٛب١ َٔ ا٫زعا٤ باؿل ايؿدكٞ َٔ ا٫ْتكاّ 
ايؿدكٞ اٍ ا٫ْتكاّ يًذُاع١ ٚشيو ٫زضاى ايبؿط١ٜ بإ ايهطض ايصٟ تًشك٘ 

اضٙ اؾط١ّ ٫ٜكـ ع٢ً اجملين عًٝ٘ بٌ اْٗا تٓاٍ َٔ أَ اجملتُع ٚاغتكط
َٚكًشت٘ ؾُع ا٫زعا٤ باؿل ايؿدكٞ ٜهٕٛ ٖٓاى َكًش١ يًذُاع١ ٚسكٗا ٗ 

 .ايٌٓٝ َٔ اؾاْٞ يػطض ؾطض ايٓعاّ ٚٓا١ٜ اجملتُع َٔ اثاض اؾط١ّ 
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 املطمب الجاٌي
 االدعاء العاً يف العسام الٍػوء والٍتائر 

ٚخكٛقا  ْؿ٤ٛ ا٫زعا٤ ايعاّ نإ بعس تأثط اؿهِ ايعجُاْٞ بإٓذع ايتؿطٜعٞ
ايتؿطٜع ايؿطْػٞ َٚٔ ٖٓا نإ قإْٛ اقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ايعجُاْٞ ايصٟ 
اعتُس ْعاّ ا٫زعا٤ ايعاّ ٫ٍٚ َط٠ ثِ ايػٞ بعس است٬ٍ ايعطام ع٢ً ٜس إػتعُط 

(ٚتسضز 0909ايدلٜطاْٞ ٚقسض قإْٛ اقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ايبػسازٟ )
ٚقس نإ ايباب ايجاْٞ َٔ قإْٛ 0979اّ ( يع059ايكإْٛ ٚق٫ٛ اٍ ايكإْٛ )

 -ا٫زعا٤ ايعاّ )َٗاّ ا٫زعا٤ ايعاّ( اعتُس ع٢ً ؾكٍٛ ث٬خ َُٗات:
ا١ُٕٗ ا٫ٍٚ :٫ٜتُتع ا٫زعا٤ ايعاّ بايك٬سٝات ايتشكٝك١ٝ بٌ اْٝطت بايكها٤ 
)قها٠ ايتشكٝل( ٚيهٔ ٜكّٛ با١ُٕٗ بػٝاب قانٞ ايتشكٝل ٚتعٍٚ عهٛضٙ )َاز٠ 

ٗاَ٘ ع٢ً إتابع١ ٚإطاقب١ يًتشكٝل ٚايطعٔ ساٍ تٛؾط ايكٓاع١ ( ٚسكطت 3َ
( اَا 9َع يعّٚ سهٛضٙ ٗ دًػات احملانُات اؾعا١ٝ٥ )اؾٓاٜات ٚاؾٓح( )َاز٠ 

ايٓعاّ ايٓٝابٞ إكطٟ نُجاٍ ؾٗٛ غًط١ ؼكٝك١ٝ نا١ًَ ايػًطات تكّٛ بايتشط 
 ٚايتشكٝل تبسأ َٔ ْع ا٫زي٘

ٗاّ ا٫زعا٤ ع٢ً إطاقب١ ٚإتابع١ بٌ ُتس اٍ ٓا١ٜ ا١ُٕٗ ايجا٫:١ْٜٝكتكط َ
 ايسٚي١ ْٚعاَٗا ٚآَٗا ٚأَ ا٫غط٠ ٚايطؿٌ

ٚيعٌ ٖصٙ ا١ُٕٗ ا٫غاغ١ٝ ٗ َٛنٛع١ اٚناع ا٫سساخ ٚنطٚض٠ إ تعٌُ ؿُا١ٜ 
ايطؿٛي١ َٔ اؾٓٛح َٗاّ إتابع١ ٚإطاقب١ َٚتابع١ ا٫سهاّ اؾعا١ٝ٥ ايكازض٠ ٗ 

 ا٫سساخ قه١ُ دٓاٜات
ا١ُٕٗ ايجايج١: ٜهٕٛ ٖا تكسّ زٚض ا٫زعا٤ ايعاّ زٚضا َػاُٖا ٚيٝؼ ض٥ٝػٝا ٚيٝؼ 

 ي٘ ايسٚض ٗ ايؿطٚع ٗ ايتشكٝل ٚا٫غتُطاض ب٘ اٚ ا٫ساي١ ضغِ اؾاْب ايطقابٞ 
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ٖٚٓا ٜهٕٛ ا٫زعا٤ ايعاّ ٗ َتابع١ َٛنٛع دٓٛح ا٫سساخ ٚضقاب١ ايٝات تطبٝل 
انٔ اييت غٝ٪ٍٚ شلا اؿسخ اؾاْح َٔ زٚض َٚساضؽ ايعكٛب١ )ايتسبرل( ٚا٫َ

َٚعاٖس ٚتتعس٣ شيو اٍ زٚض٠ ٗ َٛنٛع١ َتابع١ زٚض ؾطط١ ا٫سساخ ٗ اعاز٠ 
 إؿطزٜٔ ٚنصيو َطاقب١ ايػًٛى

ٖٚٓا لس إ زٚض ا٫زعا٤ ايعاّ ٫ٜهٕٛ ٗ خك١َٛ َع إتِٗ بٌ ٜهٕٛ اسٝاْا اٍ 
بايدلا٠٤ عدل ايطعٔ بكطضات احملانِ  اَا َٔ داْب إتِٗ ٚنصيو ٜطايب احمله١ُ 

خ٬ٍ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٗ خكَٛتٗا يًُتِٗ نُا ٫تٛدس سط١ٜ ي٬زعا٤ ايعاّ ٗ 
ؼطٜو ايسع٣ٛ ا٫ َٛاؾك١ إطدع ٚبػٝاب ا٫شٕ ٫ّهٔ ي٬زعا٤ ؼطٜو ايؿه٣ٛ 

٤ ٜعٌُ نُا إ ا٫زعا٤ ٫ّهٔ ي٘ ايتشكٝل ٗ اٟ ؾه٣ٛ ا٫َع ايكها٤ نُا إ ا٫زعا
بؿهٌ َػتكٌ عٔ ناؾ١ احملانِ غٛا٤ إس١ْٝ اٚ اؾٓا١ٝ٥ ٫ّٚهٔ ؾطض اٟ ضأٟ 

 عًٝ٘
َٚٔ ٖٓا َٚٔ خ٬ٍ َاتكسّ ٗ سكط َػ٪ٚي١ٝ ا٫زعا٤ ايعاّ َٚٔ خ٬ٍ إتابع١ 
يسٚض ايٓا٥ب ايعاّ حمله١ُ ا٫سساخ باخص اَج١ً ٗ قانِ ؼكٝل ا٫سساخ اٚ 

 دٓاٜات ا٫سساخ ْٛضز َاٜاتٞ
ػت٣ٛ قانِ ؼكٝل ا٫سساخ ٖٓاى زٚض ؾاعٌ يٓا٥ب إسعٞ ايعاّ ع٢ً َ .0

غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ إتابع١ اٚ إطاقب١ ٚنصيو ايطعٔ ُٚٝٝع قطاضات ايكها٠ 
ٚيهٔ ٜٓتكل اٍ قؿ١ ايتشكٝل ٚٚدسْا إ ٖٓاى تعإٚ بٌ ايكها٠ 

 ٚا٫زعا٤ ايعاّ ٗ َتبع١ ايتشكٝل ٚاقساض ايكطاضات 

 قطاضات ؼاٍ اٍ قه١ُ دٓاٜات ا٫سساخ اييت ٗ ساي١ عسّ ايتٛقٌ اٍ .2
 بسٚضٖا تكسّ ايكطاض اٚ ؼٛي٘ اٍ قه١ُ ايتُٝٝع ايط٥ٝػ١ٝ 
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يٓا٥ب إسعٞ زٚض نبرل) ٜتشهِ ٖٛ ؾٝ٘( اَا إ ٜهٕٛ ؾاع٬ بس٤ا َٔ اٜكاف  .3
اؿسخ اؾاْح اٍ  اؿهِ عًٝ٘ بأسس ايتسابرل ٚنصيو ٗ َطاقب١ َٚتابع١ 

 ٬سٝاتاَانٔ ا٫ستذاظ ٚا٫ق

مل ْط٣ ع٢ً َػت٣ٛ ايعسٜس َٔ َٛاقع ْٛاب إسعٞ ايعاّ َتابع١ َٚطاقب١  .4
ٕٛنٛع١ ايتؿطز ٚيهٓٗا ٚدسْاٖا ٗ ايبعض ٚاييت ٜؿذلض َتابعتٗا َٔ 
ا٫زعا٤ بؿهٌ أندل نٕٛ إ ايػًط١ اييت ّٓشٗا ايكإْٛ يًذ١ٗ اٱدطا١ٝ٥ 

 ٚاييت ٜطاقبٗا ا٫زعا٤

عاّ ٗ َتابع١ إؿطز٠ ايػا٥ب١ َطاقب١ نطٚض٠ تؿعٌٝ زٚض ْا٥ب إسعٞ اي .5
ايػًٛى ٚنصيو ايطعا١ٜ اي٬سك١ ٚايًتإ مل تؿع٬ٕ ٖا ٜٓعهؼ بايػًب ع٢ً 
ظٜاز٠ ظاٖط٠ اؾٓٛح ٚنصيو َهاتب ايكش١ إسضغ١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ضغِ آْا 
اخصْا َجا٫ ٫سس احملانِ ٗ ايبكط٠ ٚٚدسْا اْٗا ٗ طٛض إتابع١ ٚإطاقب١ 

ايٛنع ايعاّ ٜهاز ٜهٕٛ َتٛقـ عٔ ٖصٙ ا٫بٛاب ا١ُٕٗ ٗ ٕا تكسّ ٚيهٔ 
 ايٛقا١ٜ ٚإعاؾ١ ٚايطعا١ٜ يٮسساخ ٗ زا٥ط٠ اؾٓٛح اٚ اؾامٌ
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 املبشح السابع
 الجػسات والٍواقص والفساغات التػسيعية يف سكوم االسداخ

 
 املطمب األوه 

 محاية الطفن ) احلدخ ( 
( إ 02، 6، 3، 2تًعّ اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ بإٛاز اييت ُجٌ ضٚح ا٫تؿاق١ٝ )

ٜهٕٛ ٖٓاى ٓا١ٜ خاق١ َع اؿل ٗ ايذلب١ٝ ايتٓؿ١٦ ايكشٝش١ ٚاييت نُٓتٗا 
ٚعدل يٛا٥ح قٛاٌْ ايعطام  2115ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ عدل زغتٛض ايعطام يعاّ 

ايطؿٌ ( ٚاْؿاش سكٛق٘ اـاق١ با٫سساخ َٚا ُٜٗٓا ٗ ايعطض ) ٓا١ٜ 
ٚإكاحل ايؿه٢ً ٚايطاٟ ( ٖٚصا  -ايذلب١ٝ  -ٚخكٛقا ٗ َؿطزات )اؿل ٗ اؿٝا٠

َاوتِ إطاعا٠ ايكك٣ٛ يًُكاحل ايؿه٢ً بؿهٌ َتهاٌَ ست٢ ٚيٛ ٚقع ٗ غًٛن١ٝ 
اؾٓٛح نُا ٫هٛظ غًب سط١ٜ ايطؿٌ ا٫ ٗ اؾطا٥ِ اـطرل٠ ٚعدل فُٛع١ 

 .سابرل ( ايبسا٥ٌ ايعكاب١ٝ )ايت
 

  املطمب الجاٌي 
 (واقع اخلالف وع الكاٌوُ  سكوم احلدخ و) 

ٖٚٓا ٚسػب َاانست٘ ) قٛاعس بهٌ ( ٗ إعا١ًَ ايُٓٛشد١ٝ يكٛاعسٖا ايسْٝا ٗ 
َعا١ًَ ا٫سساخ نطٚض٠ ايتٛد٘ اٍ َعاؾ١ ايهطض اؿكٝكٞ ايٓاتر عٔ ايت١ُٗ َع 

اؿسخ ٚيٛ نإ داما عٓكطا ٗ َطاعا٠ ايٛاقع ايعا٥ًٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚاعتباض 
ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ ٚإ ٜهٕٛ ايكها٤ عْٛا ٗ ٓا١ٜ ايكػاض ٚاؿؿاظ ع٢ً ْعاّ 

 بهٌ ( 0 -4غًُٞ يًُذتُع ) َاز٠ 
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  املطمب الجالح 
 ( الجػسات والٍواقص والفساغات يف سكوم االسداخ ) 

ّتًو إً َٔ خ٬ٍ ايٓعط ٚايسضاغ١ اٍ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ لس اْ٘ قإْٛ 
ايكٟٛ ٚايطقٞ ٗ ايػٝاغ١ ايتؿطٜع١ٝ ٜكًح َع تعس٬ٜت٘ يًُشاؾع١ ٚإعاؾ١ 
ا٫دتُاع١ٝ ٚاؾٓا١ٝ٥ ي٬سساخ اؾامٌ َع اؿاد١ اٍ ايتعسٌٜ يبعض ايؿكطات 

 ا١ُ٥٬ٕ يتػرل ايجكاؾات 
ٖٚٓا مسز بعض ايٓكاط اييت ْط٣ اْٗا نجػطات اٚ ؾطاغات اٚ تعسٌٜ ع٢ً 

 اؾامٌ ٚاؾامٌ  ا٫سساخ غرل
غٝاب ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ ٗ ٚدٛز إ٪غػ١ ايطاع١ٝ بؿهٌ َتهاٌَ يًطؿٛي١ ٗ  -0

نٌ َطاسًٗا ٜعس ؾطاغا تؿطٜعٝا خطرلا ٗ ايعطام ٖٚصا َاانسٙ ايتكطٜط ايسٚضٟ 
ايؿاٌَ ٗ ايتعاَات ايعطام ٚايككس ٖٓا ) اْؿا٤ ١٦ٖٝ عًٝا يطعا١ٜ ايطؿٛي١ ( 

تباض١ٜ ٚشات اختكام تأخص ع٢ً عاتكٗا َتابع١ شات ؾدك١ٝ َع١ٜٛٓ اٚاع
ؾطو١ ايطؿٛي١ َٚٓٗا َٔ ِٖ ٗ طٛض بسا١ٜ ا٫مطاف ٖٚٔ ٫وتاز اٍ 
ا٬ٕسك١ ايكها١ٝ٥ ٖٚصا َاٜػاعس َع َهاتب اـس١َ ايكش١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ 

 ٚا٫دتُاع١ٝ 

لس أٜها نطٚض٠ ٚدٛز ا٫يعاّ بإتابع١ ٚست٢ ؼطٜو ايؿه٣ٛ ٕٔ ٜعطقٌ عٌُ  -2
إْٛ ٖٚسّ ادعا٤ٙ ٚنطٚض٠ عكس دًػات فًؼ ضعا١ٜ ا٫سساخ )بتعسٌٜ ٗ ايك

ايكإْٛ ٚشيو يتشٌٜٛ يػًطات٘ اٍ احملاؾعات ( ٚاْؿا٤ ايسٚض ٚإساضؽ َٚهاتب 
اـس١َ ٚاقػاّ َطاقب١ ايػًٛى ٚايطعا١ٜ اي٬سك١ ٚتؿعًٝٗا ٚاٜكاع ايعكٛب١ ع٢ً 

 َع ٜعٝل شيو 

( َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ سٍٛ 54اقذلاح ايتعسٌٜ ٗ َاتٓل عًٝ٘ إاز٠ ) -3
تؿهٌٝ احمله١ُ بابساٍ ايعهٛ ا٭ٍٚ ٗ ١٦ٖٝ احمله١ُ ٖٚٛ بسضد١ قاْْٛٞ اٍ ) 
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طبٝب ْؿػاْٞ ( َع ايعهٛ ايجاْٞ ٖٚٛ إدتل بايبشح ا٫دتُاعٞ ٖٚٛ َاٜػس 
 ثػط٠ ا٫ٕاّ ايهاٌَ بؿدك١ٝ اؿسخ اؾاْح 

إ ٜتِ تؿهٌٝ احمله١ُ بػًط١ قه١ُ ا٫غت٦ٓاف ٚعدل تؿٜٛض فًؼ اقذلاح  -4
 ايكها٤ ا٭ع٢ً 

ٗ َؿطز٠ ا٫نتؿاف ايبهط ٜهٕٛ إكذلح ايتعسٌٜ ايكاْْٛٞ بتػ١ُٝ ) ْا٥ب َسعٞ  -5
عاّ ( ٜطاقب عٌُ ٖصٙ إهاتب ) َهاتب اـس١َ إسضغ١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ 

 ٚا٫دتُاع١ٝ ( 

اقذلاح تعسٌٜ ٗ ايباب ايجايح / ايؿكٌ ايجاْٞ بتػرل تػ١ُٝ إتؿطز َٚٓشطف  -6
 ايػًٛى اٍ َكطًشات اقٌ نطضا  ع٢ً ْؿػ١ٝ اؿسخ 

يعاّ  76( َٔ ايكإْٛ 31، 29ٚدٛز ايهطٚض٠ اٍ إعاز٠ ايٓعط ٗ إٛاز ) -7
 ٚاييت تٓل ع٢ً َعاقب١ ا٭ٚيٝا٤ ايصٟ ًُٜٕٗٛ ضعا١ٜ ا٭بٓا٤ عدل تعسًٜٗا 0983

 اٍ عكٛبات اؾس 

( َٔ ايكإْٛ ٗ زٚض َطانع ا٫ستذاظ ٗ ايتعاٌَ َع 48ْط٣ َٚٔ زضاغ١ إاز٠ ) -8
اؾامٌ َٔ ا٫سساخ بتػًُِٝٗ ؾٛضا اٍ َطانع ؾطط١ ا٫سساخ ٖٚصا َاوتاز 
اٍ ايتعسٌٜ بايعكٛب١ يًُدايـ ٚشيو يتعطض ا٫سساخ ٗ إطانع ا٫عتٝاز١ٜ اٍ 

 سا٫ت غرل ٓٝس٠ 

أ٫ٚ ( ٚاييت تؿٌُ اؿسخ احملهّٛ بتسبرل غايب  -84ٍ زضاغ١ إاز٠ )َٔ خ٬ -9
يًشط١ٜ با٭ؾطاز ايؿططٞ اشا اَه٢ ثًجٞ إس٠ ْط٣ إ تهٕٛ إس٠ ت٪ٍٚ اٍ 

 ايتعسٌٜ قٝاغا بايتسابرل

( اييت قًًت َس٠ اؿبؼ ٜٚكاض اٍ تعسٌٜ 77 – 76إؿطٚن١ سػب إٛاز ) 
ٌٖٝ اؿسخ ٚاق٬س٘ اٍ ْكـ إس٠ ٚايٓكـ إ ٜهٕٛ ا٫ؾطاز إؿطٚط بعس تأ

 ا٫خط اؾطادا . 
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 املبشح اخلاوظ
 التدابري االسرتاشية ودوزِا يف وهافشة دٍوح االسداخ

 
 املطمب االوه 

 وعسفة اجلسمية 
َٔ إعًّٛ إ َعطؾ١ اؾط١ّ ٚاغبابٗا اٚ ايعٛاٌَ إ٪ثط٠ عًٝٗا ٚزضاغ١ 
ٖٝعات اجملطٌَ ٚغبٌ َعاؾتِٗ تكع ٗ زا٥ط٠ اختكام ) ا٫دطاّ ( ٗ 
ٚقت ٜعين عًُا٤ ازاض٠ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ بتشًٌٝ ٚؾطح ٚظا٥ـ ٚادطا٤ات 

 ادٗع٠ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ 
  ايكها٤ 

  ّا٫زعا٤ ايعا 

  ايؿطط١ إدتك١ 

  إ٪غػ١ ايعكاب١ٝ 

٫ّٚهٔ يعًُا٤ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ١َُٗ ضغِ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ زٕٚ ايٛقٛف 
ع٢ً) اقٌ اؾط١ّ ( َٔ سٝح اغبابٗا ٚايعٛاٌَ إ٪ثط٠ عًٝٗا بايػًب اٚ 

 ا٫هاب ٚبٗصا ايكسز لس إ ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚقؿت ع٢ً إ :
 كٝؿ١ اٚ ضازع٘ يًُذطٌَ اٚ اؾامٌ  ايعكٛبات ايتكًٝس١ٜ مل تعس 

 . تٛاؾط ؾطم عسٜس٠ يًٗطٚب َٔ ْعاّ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ايتكًٝس١ٜ 

 َٚٔ ٖٓا لس نطٚض٠ إ : 

  ٜٓعط يًُذطّ بايػًا اٚ دامًا ع٢ً اْ٘ اْػإ َطٜض وتاز ايع٬ز ٫ضتهاب١
 ؾعٌ ناض ٫غباب ادتُاع١ٝ 
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 ع٬ز ايٓادح ٫ٚؽسّ َكًش١ ايعكٛبات ايطزع١ٝ اٚ ايتعذٝع١ٜ ٫ؼكل اي
 اجملتُع َٚٔ َاتكسّ َٔ إُهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ 

أ٫ٚ :نطٚض٠ زضاغ١ ايٛاقع ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ يعا١ً٥ اجملطّ )اٚاؿسخ  
 ٚخكٛقًا سا٫ت ا٫ْؿكاٍ ٚايط٬م ٚإؿانٌ ايعا١ًٝ٥  اؾاْح(

 ثاْٝا :اعساز َكذلسات َٓع اؾط١ّ اـاق١ با٫َِ إتشس٠ 

 يجا :تطبٝل َعاٜرل ٚقٛاعس ا٫َِ إتشس٠ ٕٓع اؾط١ّ َٚعا١ًَ إصْبٌ ثا 

 
 املطمب الجاٌي 

 دابري واقبن املالسكة الكطائية  ت 
ٚلس إ ايكٝاّ بادطا٤ات غابك١ قس ؼكل ايعساي١ ا٫ق٬س١ٝ ٗ خطٛات 

 ١َُٗ ْٛدعٖا:
أ٫ٚ :تطٜٛط عٌُ ايؿطط١ اـاق١ با٫سساخ اٚ ايؿطط١ اجملتُع١ٝ ٚؾطط١ 
ٓا١ٜ ا٫غط٠ َع َٓشٗا ق٬سٝات ٗ َبسأ َطاعا٠ إكاحل ايؿه٢ً يًطؿٌ 
ٚاؾطاى اجملتُع إسْٞ ٫عساز زضاغ١ ادتُاع١ٝ ي٬غط٠ اييت اؾطظت اؾامٌ 

 اٚ ٗ طٛض اؾٓٛح 

سأ ا١ُ٥٬ٕ َابٌ ٬َسك١ اؿسخ قها٥ًٝا ثاْٝا :تؿعٌٝ زٚض ا٫زعا٤ ايعاّ ٗ َب
اٚ اسايت٘ اٍ اغايٝب ايعساي١ ا٫ق٬س١ٝ نتسبرل َاقبٌ ا٫دطا٤ ايكها٥ٞ 

 ٚازخاٍ بعض ايتعس٬ٜت ع٢ً ايكإْٛ يػطض ظٜاز٠ إػاس١ شلصا اؾٗاظ 

ثايجا :نطٚض٠ إ ٜهٕٛ َبسأ ا٫ق٬ح ٚاٜكاع ايتسابرل ا٫سذلاظ١ٜ اٚ تسابرل 
 س١ٝ نُٔ ٚاقع ًَُٛؽ عدل تب١ٝٓ َٔ ايٓعاّ ايػٝاغٞ يًبًس ايعساي١ ا٫ق٬
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 املطمب الجالح 
 االدساءات الوقائية او التدابري االسرتاشية يف وهافشة اجلٍوح  

إ ا٫دطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ ٚا٫سذلاظ١ٜ تًعب ايسٚض ايطٜازٟ ٚإِٗ ٗ ؽؿٝـ ايعب٤ 
 ٚلس إ :ع٢ً إ٪غػات إدتك١ بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ي٬سساخ 

  ٞايذلنٝع ع٢ً إسضغ١ ٚايبٝت ٚاجملتُع احملًٞ ٫سساخ ع١ًُٝ ايهبط ا٫دتُاع
ٖٚٛ َاٜؿاض ايٝ٘ با٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ ٚايصٟ َٔ خ٬ي٘ تتِ َعاؾ١ اغباب 
عسٜس٠ يًذٓٛح ا٫دتُاعٞ َجٌ ) ايؿكط , ايبطاي١ , ايتػطب َٔ إساضؽ , ايط٬م 

 ١ بعٝس٠ إس٣ .( ٖٚصا ٫ٜتِ ا٫ عدل خطط غذلاتٝذٝ

  َٔٚع احملٛض ا٫دتُاعٞ ٖٓاى احملٛض ا٫قتكازٟ ايصٟ ْط٣ اْ٘ ٫ٜكٌ ا١ُٖٝ ع
احملٛض ا٫دتُاعٞ عدل اهاز ؾطم ايعٌُ ي٬سساخ نُٔ ١ُ٥٬َ ٫عُاضِٖ 
ٚتسضٜؼ ا٫طؿاٍ َع َاٜتٓاغب َع اعُاضِٖ ٚنُٔ اتؿاقٝات زٚي١ٝ ٗ َاىل) 

 ايعٌُ ٚايعُاٍ 

 ًؿطط١ اـاق١ با٫سساخ َع اؾطاى يسٚض اندل ي٬زعا٤ ايعاّ تؿعٌٝ زٚض إتابع١ ي
 ٗ َػا٥ٌ َهاؾش١ ايتػٍٛ ٚايتؿطز ٚا٫مطاف .

 
 املطمب السابع 

 التٍىية الوطٍية  
ٖٓاى نطٚض٠ ١َُٗ ٗ ازضاز ع١ًُٝ َهاؾش١ اؾٓٛح عدل بطاَر ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ 
َع نطٚض٠ تٛؾرل إٛاضز إاي١ٝ ٫لاظٖا َع نطٚض٠ زضاغ١ ػاضب اجملتُعات 
ايػطب١ٝ اٚ ايكطٜب١ اقًًُٝٝا ٗ ٖصا إهُاض يًٛقٛف ٚخكٛقًا ع٢ً ايبًسإ اييت 

ٚايتكايٝس ٚايًػ١ ٚا٫عطاف ٚست٢  تٓتُٞ اٍ َٓع١َٛ ٚاسس٠ َٔ ْٛاسٞ ايعازات
ايكٛاٌْ َع نطٚض٠ تؿعٌٝ بطاَر اسذلاظ١ٜ ٗ إساضؽ ٚخكٛقًا ا٫بتسا١ٝ٥ 
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ؽهع يػًطات ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايكش١ ٚايعٌُ نُٓع١َٛ ٚاسس٠ ٗ زضاغ١ ا٫ٚناع 
اـاق١ با٫سساخ ٗ طٛض اؾٓٛح اٚ شٟٚ ايٓعع١ يًذٓٛح َع تؿعٌٝ زٚض ) ايبٝت 

تُع إسْٞ ٗ اعساز ايدلاَر ايت١ُٜٛٓ اـاق١ ٗ َهاؾش١ اؾٓٛح ( َٚٓعُات اجمل
نُا إ ا٫ؾاض٠ بؿهٌ خام اٍ ٚانعٞ ايػٝاغ١ ٚا٫غذلاتٝذ١ٝ اشلازؾ١ ع٢ً 
ايذلنٝع ع٢ً إ ا٫طؿاٍ ٚا٫سساخ اؾامٌ ِٖ َاٜؿهًٕٛ بؿهٌ نبرل َػتكبٌ 

 :ٜتِ ايذلنٝع ع٢ًا١َ٫ ٚؼسٜس َكرلٖا نُا 
تشسٜات ايكاز١َ َٔ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ٚايع١ٕٛ ٚايتكسّ ٗ فاٍ :زضاغ١ اي أ٫ٚ

 ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚا٫تكاٍ ٚضٚاز إدسضات .

:نطٚض٠ تؿهٌٝ خ١ًٝ ٗ اٟ قاؾع١ ٕتابع١ ايٝات ايتسابرل ا٫سذلاظ١ٜ عدل  ثاْٝا
ٕ ا٫دٗع٠ ايتٓؿٝص١ٜ ٚاجملتُع إسْٞ ٚايبٝت ٚاجملتُع احملًٞ غٛا٤ شنطت بايكاْٛ

 اّ مل تصنط اٚ نُػٛز٠ يًتعسٌٜ .
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 املبشح الطادع
 الرباور التأِيمية ودوزِا وفاعميتّا يف وعاجلة اجلٍوح

 
 

 املطمب األوه 
 الرباور التأِيمية الوقائية 

لس أ٫ٚ إ ايدلاَر ايتأ١ًٖٝٝي٬سساخ شٟٚ ايٓعع١اٍ اؾٓٛح ٖٞ ا٭نجط ؾاع١ًٝ ٗ 
غًٛن١ٝ اؾٓٛح ٚاضتهاب اؾطّ بتطٛض ا٫مطاف َعاؾ١ اؾٓٛح َاقبٌ ايٛقٛع ٗ 

 -يس٣ ا٫سساخ َٔ ٖصٙ ايؿطو١ عدل:
  ٜهٕٛ ٖٓا اعتُازا ع٢ً انتؿاف اؾٓٛح إبهط يًُعاؾ١ عدل اؾطاى ٚيٞ اؿسخ

ع٢ً إ تتِ إعاؾ١ ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ َٚٔ َٓعٛض اْػاْٞ سٝح اْػطٜإ قإْٛ 
 ( ع٢ً اؿسخ ٚٚي2٘ٝ) َاز٠  0983( عاّ 76ضعا١ٜ ا٫سساخ ضقِ )

 ( 8ٜٚهٕٛ ايسٚض ا٭ٍٚ جملًؼ ضعا١ٜ ا٫سساخ إاز٠  )ٚ/ 

  ( ٜهٕٛ ايسٚض ايجاْٞ ٚا٫ِٖ ٖٛ َهاتب اـسَات إسضغ١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ
( ٚاييت ْط٣ ٫ؾطاى ايؿطط١ اجملتُع١ٝ ٚؾطط١ ٓا١ٜ ا٫غط٠ ؾٝٗا َٔ 07َاز٠ 

ٖٛ َاتهطًع ب٘ ٚظاضتٞ ايكش١ ا٭١ُٖٝ ٗ ع١ًُٝ َعاؾ١ بساٜات اؾٓٛح ) ٚ
 ٚايذلب١ٝ ( 

 ( ايكإْٛ 22ايسٚض ايجايح ٜهٕٛ ٕٓعُات اجملتُع إسْٞ عدل تعسٌٜ ٗ إاز٠ َٔ )
 عدل إزاضات إساضؽ َٚهاتب ايكش١ ٚاٚيٝا٤ ا٭َٛض 
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 املطمب الجاٌي 
 ٌوعية الرباور لمىػدصني باجلٍوح 

أ٫ٚ : ٖا تكسّ ٜكتهٞ اْتاز بطاَر شات أغؼ ْؿػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ تعتُس ) إضغا٤ 
عساي١ ا٫سساخ ( ٚيًتؿدٝل ايٓؿػٞ ناْؿا٤ إدُٝات ايهؿؿ١ٝ ٚايػؿطات ٚاؾطاى 

 إؿدكٌ ٗ زٚضات اٚ اؿاقِٗ َعاٖس خاق١ 
ثاْٝا : اغتُطاض ايدلاَر ايع٬د١ٝ ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ بؿهٌ َطازف يًدلاَر ٗ 

 أ٫ٚ 
 ثايجا: اؾطاى اٚيٝا٤ا٭َٛض ٗ داْب َٔ ٖصٙ ايدلاَر 

 ضابعا : نطٚض٠ ايتعسٌٜ يًكإْٛ يتهٕٛ ؾٝٗا ايعا١َٝ ايتٓؿٝص شلصٙ اؾٗات 
 

 املطمب الجالح 
 بساور وابعد العكوبة ) التدبري ( 

ٛع اؿسخ ٗ غًٛن١ٝ ) اؾٓٛح( ٚٚقٍٛ ا٫َط اٍ ا٫دطا٤ ايكها٥ٞ بعس ٚق
ٚٚقٛع٘ اٍ اسس٣ ايعكٛبات ايػايب١ يًشط١ٜ عدل ) اسس أْٛاع ايتسابرل ( ٚاييت 

 يٮغـ تٛقـ ايعٌُ ؾٝٗا بؿهٌ ؾب٘ ناٌَ ٗ َععِ َسٕ ايعطام 
بع١ احمله١ُ أ٫ٚ : تهٕٛ ايدلاَر َابعس اؾٓٛح َٔ ا٭١ُٖٝ ايبايػ١ ٚتهٕٛ ٖٓا َتا

اـاق١ ٚزا٥ط٠ ا٫زعا٤ ايعاّ يتذٓب ايعٛز اٍ اؾٓٛح َط٠ أخط٣ بايؿطان١ َع 
قػِ َطاقب١ ايػًٛى ٚاييت نُتٗا نٌ إٛاز ايعكاب١ٝ ٗ ايكإْٛ ظطا٥ِ اؾٓح اٚ 

 اؾٓاٜات 
( اٍ تٛنٌٝ ١َُٗ ؾإ ا٫غتؿاض٠ ا٫غط١ٜ اٍ 22ثاْٝا : نطٚض٠ تعسٌٜ إاز٠ )

 َسْٞ ؾاع١ً يًبشح ٚايتؿدٝل ٚاعساز ايدلاَر  َٓعُات فتُع
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ثايجا: اؾطاى ؾطط١ اجملتُع ٚؾطط١ ٓا١ٜ ا٫غط٠ َع ؾطط١ ا٫سساخ ٗ ايبشح 
 عٔ إؿطزٜٔ ٚايهايٌ .

 ٚهب إ تهٕٛ ْٛع١ٝ ايدلاَر بؿهٌ انجط ؾعاي١ٝ :
( اٍ ٚدٛب ٚدٛز ايطعا١ٜ اي٬سك١ بعس اْتٗا٤ َس٠ اٱٜساع 99اؾاضت إاز٠ ) -

إ ازَاز اؿسخ اؾاْح ٚعسّ عٛزت٘ اٍ اؾٓٛح ٖٚٛ قػِ ايطعا١ٜ ا٫سك١ يهُ
 إطتبط١ بسا٥ط٠ اق٬ح ا٫سساخ ٖٚٛ بسضد١ باسح ادتُاعٞ .

( اٍ نطٚض٠ اؾطاى َٓعُات اجملتُع إسْٞ ٗ ٖصٙ ايدلاَر  011ٚأؾاضت إاز٠ ) -
 ( 010بعس اعساز َػبل َٔ إسضغ١ اييت آٚت اؿسخ سػب إاز٠ )

 
 املطمب السابع

 ٌوعية بساور وا بعد اجلٍوح
أ٫ٚ / تعتُس ايدلاَر ع٢ً ا٫ٜؿا٤ إايٞ يػس ايٓكل إعٝؿٞ يس٣ اؿسخ اؾاْح 

 أ٫ٚ (  – ٫013ٜؿا٤ سادات٘) َاز٠ 
أ٫ٚ ( اؾاْح عدل  –013ثاْٝا / بطاَر تعتُس ع٢ً تبسٌٜ ب١٦ٝ اؿسخ َاز٠ ) 

ٝٗا اؿسخ يًتأٌٖٝ ٚست٢ بطاَر إػاعس٠ َع َٓعُات فتُع َسْٞ ىهع ؾ
عٌُ َع ٚظاضات اٚ ؾطنات ٖٚٛ ىهع ٕطاقب١ قػِ ايطعا١ٜ اي٬سك١ ٚقػِ 

 َطاقب١ ايػًٛى َع نطٚض٠ تٛؾرل إأ٣ٚ ا٥٬ِٕ 
ثايجا / ٚبعس تأٌٖٝ اؿسخ عدل بطاَر تسضٜب١ٝ َٚعػهطات تطؾ١ٗٝ ٚأخط٣ 

ػٌٝ يتا١ًٖٝ يًعٌُ ٖٚٛ تسضٜب١ٝ ٚاؿاق١ َعاٖس ٜتِ اضغاٍ ازل٘ اٍ َهاتب ايتؿ
 ( 016َا اؾاضت ايٝ٘ إاز٠ )

 املبشح الطابع
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 دزاضة سالة
 

 قاطع االسداخ ) ضذَ البصسة املسنصي ( 
( ؾٝٗا َٔ ا٫سساخ ايصٜٔ 3( قاعات )5( ّ ؼٟٛ ع٢ً )0111َػاس١ ٫تتذاٚظ ايـ )

( َٔ ايكاعات ؾٝٗا َٔ ٫2ٜتذاٚظ أعُاضِٖ ايػٔ ايكاْْٛٞ سسٚزا سػب ايكإْٛ ٚ)
( عاّ يؿبابا بايػٌ سػب َاضزل٘ ايكإْٛ 08ايصٜٔ ػاٚظت أعُاضِٖ سسٚز ايـ)

( ٤5 ايهباض ٜبعس ايػذٔ سٛايٞ ايـ)سسثا ( ٚىهعٕٛ نايٓع٫ 75اعسازِٖ ْٝعا )
نِ عٔ َطنع إس١ٜٓ ىهع يهٌ ايًٛا٥ح ايػذ١ٓٝ ٫ٜٓككِٗ ا٫ إ تهٕٛ عكٛباتِٗ ) 
تسبرلا( ٚيٝؼ غذٓا نٌ شيو ىهع اٍ غًطات ٚظاض٠ ايعسٍ ٚيٝؼ ايعٌُ نُا اقط 

إعسٍ ٚأٚناع ا٫ظ١َ ا٫قتكاز١ٜ يًبًس ٚقؿت  0976( يعاّ 86شيو ايكإْٛ ضقِ )
ا٬٥ اَاّ اْؿاش إ ٜكهٞ ٖ٪٤٫ ) ايتسبرل ( ا٥٬ِٕ يتاًُٖٝٗٛؾعٛض اجملطّ ٬ٜظّ س

ايهجرل َِٓٗ ٚٚقع اؾط١ّ ٜطٕ ٗ اشاِْٗ سٝح إ ايكاطع ٜهِ قاعات يٓع٤٫ نباض 
 سٝح إ ايػذٔ ؾام طاقت٘ ا٫غتٝعاب١ٝ بهجرل بٌ اٍ ايهعـ ْٚكـ 

ضغِ َا اضتهبٛٙ تسعْٛا اٍ ايػ٪اٍ ٚيكاض٨ ٖصٙ اؿاي١ عٓسَا ٜؿاٖس ٖ٪٤٫ ا٭طؿاٍ 
 َت٢ غتهٕٛ ايعكٛب١ بػًب اؿط١ٜ ) تسبرلا ٚيٝؼ غذٓا ( 

أٚناع ْؿػ١ٝ ٚأخط٣ سٛاؾع ٫مطؾات دٓػ١ٝ بتكؿح ٚدِٖٛ ٫تعاٍ ايدلا٠٤ تكطأ 
بٌ اعِٝٓٗ عٛاٌَ ايؿكط ٚاُٖاٍ ا٫ٚيٝا٤ ٚإسضغ١ ٚناْت ع٢ً ايػٓتِٗ نتبٛا اٚضقا 

سٜس َِٓٗ ع٢ً ايهتاب١ ضغِ إ اٱزاض٠ َػتُط٠ ٗ قػرل٠ ضغِ عسّ قسض٠ ايع
تعًُِٝٗ َساضؽ ايتعًِٝ إػطع ا٫ إ أدٛا٤ ايػذٔ تػًل اَا٫ نجرل٠ نتبٛا  
عباضاتِٗ ؾٗصا اؿسخ ) أ.ّ.ع( ٚ) ح .ع.ع( نٌ َِٓٗ ٜكهٞ عكٛب١ بػبب دط١ّ 

ُاٍ أعٛاّ( ناْت نٌ اسطؾِٗ با١َٝٓ ٚاسس٠ ان 7عاَا( ٚايجاْٞ )05قتٌ ا٭ٍٚ )
زضاغتِٗ ٚتطٜٛط َٛاٖبِٗ ايجاْٞ ٜكٍٛ السْٚا قبٌ ؾٛات ا٭ٚإ ٚعًُْٛا 

 َاغٓعٛض ب٘ بعس خطٚدٓا 
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سسخ اخط ٖٛ ) ٚ.ٚ.ع( ٚنإ قهَٛا بػبب اضتهاب غطق١ ٜكٍٛ آْا عا١ً٥ ٫ُتًو 
 َا اقطؾ٘ نبك١ٝ أقسقا٥ٞ نُا إ ايتٛدٝ٘ غا٥ب 

 طيوز (( عاوا لطسقة ) اثٍني وَ ال00سدخ اخس ِو يكطي )
اؿاي١ تسعو تكـ اَاّ ايكإْٛ ) ْعط١ٜ ٚتطبٝل ( ؾكإْٛ نكإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ 

بهٌ تعس٬ٜت٘ َٚا است٣ٛ َٔ ضقٞ ٗ بٓا٤ َٓع١َٛ  0976( يعاّ 76ايعطاقٞ )
يٲْصاض إبهط ٗ َهاتب ايكش١ إسضغ١ٝ ٚأخط٣ يسضاغ١ ايؿدك١ٝ ٚأخط٣ يًتاٌٖٝ 

٫ٜٛدس ٗ ايتطبٝل ا٫ اَاّ ايكها٠ ايصٜٔ  ٚيًطعا١ٜ ٚأخط٣ ٕطاقب١ ايػًٛى شيو
ٜهًٕٛ ٗ سرل٠ اَاّ نطٚض٠ ا٫ْؿاش عدل زٚض َٚساضؽ ) يًتسبرل ( ست٢ ٫ُٜٓٛ 

 ؾعٛضا با٫دطاّ يس٣ ٖ٪٤٫ ا٭طؿاٍ 
 

 ولتشمين احلالة ٌطع الٍكاط التالية :
 ٝؿ٘ ٫ٚدٛز يًعكٛبات ايبس١ًٜ بٌ ٖٞ عكٛبات غايب١ يًشط١ٜ ٗ أدٛا٤ ايػذٔ ايصٟ ٜع

 ايٓع٤٫ ايهباض 

  ٫ٚدٛز يدلاَر ايتاٌٖٝ ؾٛنع ا٫سساخ نُٔ غًطات اٱٜساع يس٣ ٚظاض٠ ايعسٍ ؾاْٗا
ٚيٝؼ قإْٛ  2113( يعاّ 2تعٌُ داٖس٫٠ْؿاش ايكإْٛ اـام بإزاض٠ ايػذٕٛ ضقِ )

 ضعا١ٜ ا٫سساخ 

 ١ٜ ا٫نتعاظ ٚادٛا٤ ايػذٔ ٜسع اؿسخ ٗ أٚناع ْؿػ١ٝ ٚأخط٣ ؾػٝٛيٛدٝ٘ غرل اعتٝاز
 ضَا ت٪زٟ اٍ دطا٥ِ دٓػ١ٝ اٚ أخط٣ تكاز١َٝ نإؿادط٠ ٚايؿطٚع بايكتٌ 

  ٌٖٝ٫ٚدٛز يًُتابع١ زاخٌ ايػذٔ نُٔ َٓع١َٛ احمله١ُ ٚا٫زعا٤ ٚا٫ٌٖ ٚزٚض ايتا
 ٚإساضؽ يػٝاب اؿًك١ ا٭خرل٠ ا٭ِٖ ٗ ٖصٙ إٓع١َٛ 

 ٞبٓتا٥ر عهػ١ٝ ضَا تهٕٛ  اْعساّ ا٫ٌَ َػتكبٌ قاحل نُا إ غٝاب إتابع١ ضَا غٝات
 ناضث١ٝ ع٢ً اجملتُع 
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 املبشح الجاوَ
 العكوبات البديمة ودوزِا يف االصالح

 
 املطمب األوه

 املفّوً 

سٝح إ َؿّٗٛ ايعكٛب١ اقط٬سا .ٖٞ اجملاظا٠ ع٢ً ايؿعٌ ٚدا٤ ٗ يػإ ايعطب 
ٖٞ عاقب١ ؾٞ اٚ عكب٘ ٚعطؾٗا ايكإْٛ ع٢ً اْٗا اؾعا٤ ايٛاقع  - ٫بٔ َٓعٛض :

ع٢ً اجملطّ ساٍ ثبٛت اؾط١ّ باضناْٗا ٚساٍ َػ٪ٚي١ٝ اجملطّ ٚزضدتٗا ٚتعس 
إ٪غػ١ ايػذ١ٝٓ اـٝاض ا٫َجٌ ٗ سا٫ت عسٜس٠ يهبح ْاع١ ايٓعع١ ا٫دطا١َٝ 

سٜس٠ اييت َٚع ٚدٛز خٝاض )َ٪غػ١ ايػذٔ ( ظٗطت فُٛع١ َٔ اـٝاضات اؾ
تٛانب تطٛض اجملتُعات َٔ قبٌٝ ايعكٛبات ايبس١ًٜ سٝح إ ا٫ػاٖات إعاقط٠ 
يًػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ تتُاؾ٢ ٚإكاضبات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚست٢ ايػٝاغ١ٝ 

 َٚا ُٜٗٓا ٗ َٛنٛع ايبشح ٖٞ ايعكٛبات ايبس١ًٜ ع٢ً اؾامٌ 
ٞ ايعكٛبات اييت تكع ع٢ً اؾاْح َٔ ا٫سساخ ٖٚٓا َاْككسٙ بايعكٛب١ ايبس١ًٜ ٖ

يعاّ 76نبسٌٜ يًعكٛبات ايػذ١ٝٓ نس إصْبٌ ٚسسزٖا قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ 
ٖٞ فُٛع١ ايتسابرل اييت تكع ع٢ً اؾاْح ٖٚٞ تبسأ َٔ اؾطا٥ِ ايهبرل٠ 0983

 نايكتٌ ْٚع٫ٚ اٍ اؾط١ّ ايبػٝط١
ػِ ايعكٛبات ايبس١ًٜ ٚي٬غـ ٫ٜعاٍ َتٛقـ بؿهٌ ناٌَ ٚتك ا٫ إ ٖصا ايتٛد١

 ع٢ً
  ايعكٛبات ايبس١ًٜ إكٝس٠ يًشط١ٜ 

 ايعكٛبات ايبس١ًٜ ايع١ٝٓٝ 
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 املطمب الجاٌي
 الدوز الكطائي والػسطوي 

إ ع١ًُٝ اٜكاع ايعكٛبات ايبس١ًٜ ؼتاز اٍ نطٚض٠ اْؿا٤ احملانِ إدتك١ بكها٤ 
ا٫سساخ ٚتاٌٖٝ ايهٛازض ايبؿط١ٜ اييت تعٌُ غٛا٤ َٔ ايكها٠ اْٚٛاب ا٫زعا٤ ايعاّ 

 اٚ ا٫دٗع٠ ا٫زاض١ٜ ايتٓؿٝص١ٜ إػاعس٠ َع ايهطٚض٠ 
٫عتٝاز١ٜ َٔ قانِ أ٫ٚ :إ ٜهٕٛ اْؿا٤ قانِ ا٫سساخ بعٝسا عٔ احملانِ ا

 اؾٓح اٚ اؾٓاٜات 

ثاْٝا :إ تهِ احمله١ُ ناؾ١ ؾطا٥طٗا غٛا٤ َٔ َهاتب ايسضاغ١ يًؿدك١ٝ َع 
َتابع١ َهتب ايكش١ إسضغ١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ َع ٚدٛز إدتكٌ ادتُاعٝا ٚاجملتُع 

 إسْٞ ٚإدتكٌ ْؿػٝا ِٖٚ ايؿطنا٤ ا٫غاؽ

 ايػًٛى ناسس اِٖ اضنإ ايعكٛبات ايبس١ًٜثايجا :نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بٓعاّ َطاقب١ 
 

 املطمب الجالح 
 الدوز واملدازع اخلاصة 

ْط٣ َٔ خ٬ٍ َاتكسّ إ اٜكاع ايعكٛب١ ايبس١ًٜ ٚخكٛقا ايسٚض ٚاييت تبسأ َٔ 
 خ٬ٍ 

زاض ا٬ٕسع١ ٖٚٞ ايساض اييت ٜكهٞ ؾٝٗا اؿسخ اؾاْح ؾذل٠ ايهؿـ عٔ  -0
ؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ يًشسخ ٖٚصا ٜعس ؾدكٝت٘ نعكٛب١ بس١ًٜ تطاعٞ اؾاْب ايٓ

ا٫دطا٤ ا٫َجٌ ٗ ع١ًُٝ ا٫ق٬ح ا٫بتسا٥ٞ ٜعتُس عًٝٗا قانٞ ايتشكٝل بؿهٌ 
 نبرل يػطض ؼسٜس سسٚز ٚغًٛى اؿسخ اؾاْح

 إساضؽ اـاق١ ٚاييت ٜكهٞ ؾٝٗا اؿسخ اؾاْح ايعكٛب١ ايػايب١ ؿطٜت٘ ٖٚٞ -

 َسضغ١ ايكبٝإ -2
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 َسضغ١ ايؿتٝإ -3

 بايػٌَسضغ١ ايؿباب اي -4

 زاض ضعا١ٜ ا٫سساخ -5

تعس ٖصٙ إساضؽ بٓعاَٗا ايتاًٖٝٞ ٚاسس٠ َٔ اِٖ ا٫دطا٤ات ايبس١ًٜ يًعكٛب١ 
ايػايب١ يًشط١ٜ ٫ٜؿعط ؾٝٗا اؿسخ بايٓعع٘ ا٫دطا١َٝ ٚابعاز٠ عٔ َؿّٗٛ ؾدك١ٝ 

 اجملطّ بٌ ٜهٕٛ اقطب اٍ تهٝٝؿ١ بٓعاّ إسضغ١ ايذلبٟٛ 
إهإ ايصٟ ٜٛؾط إهإ ا٫َٔ َٔ ايؿاقسٜٔ ايطعا١ٜ ٜٚعس زاض تاٌٖٝ ا٫سساخ ٖٛ 

 ا٫غط١ٜ اٚ إؿطزٜٔ اٚ َٓشطٗ ايػًٛى شنطاْا ٚاْاثا
( َٔ ايكإْٛ ٗ نٝؿ١ٝ ازاض٠ ٖصا ايسٚض َٔ قبٌ ٚظاض٠ ايعٌُ 9ٚاؾاضت إازٙ) 

 ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚابعازٖا عٔ إ٪غػ١ ايػذ١ٝٓ
 ػايب١ يًشط١ٜ )ايتسابرل( از٣ اٍا٫إ تٛقـ ايعٌُ ٗ ٖصٙ ايعكٛبات اي

أ٫ٚ : ظٜاز٠ ايؿعٛض يًشسخ اؾاْح بؿدك١ٝ ايؿدل اجملطّ ٚاْ٘ ٫ىتًـ عٔ ْع٤٫ 
 إ٪غػ١ ايػذ١ٝٓ

ثاْٝا :تاخرل نبرل ٗ ايٝات ا٫ق٬ح ي٬سساخ ٚضعاٜتِٗ عدل تٛقـ ؾب١ ناٌَ 
 يًعكٛب١ ايبس١ًٜ ايتسبرل

  ٚخكٛقا بعس ؼٌٜٛ ق٬سٝات ٚظاض٠ نطٚض٠ ايعٌُ َٔ قبٌ فايؼ احملاؾعات
إعسٍ ايٝٗا ع٢ً اغتكساض قطاضات ١ُ٥٬َ  2118يعاّ  20ايعٌُ عدل ايكإْٛ 

٫عاز٠ ايعٌُ بٗص٠ ايسٚض ٕاشلا َٔ ا١ُٖٝ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ يًشسخ ٗ طٛض اؿسخ 
 اؾاْح اٚ اؾامٌ
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 املبشح التاضع

 االضتٍتادات
 

طاض ٫ٚناع ا٫سساخ ٗ ايعطام ٚزضاغ١ َٔ نٌ َا تكسّ ٗ عجٓا بعس اغتع
ع٢ً اتؿاق١ٝ  0994اي٥٬ش١ ايسٚي١ٝ َٚكساض اْؿاش ايعطام شلا َٚكازقت٘ عاّ 

سكٛم ايطؿٌ ٚنصيو َكساض ايتعاّ ايعطام بايكٛاعس ايُٓٛشد١ٝ ايسْٝا ٕعا١ًَ 
َٚا دط٣ َٔ  0983( يعاّ 76ا٫سساخ َٚٔ ثِ زضاغ١ ايتؿطٜع ايٛطين ضقِ )

ثِ اسساخ َكاض١ْ بٌ ايٛاقعٌ ايٓعطٟ ٚايعًُٞ إٝساْٞ عدل تعس٬ٜت عًٝ٘ 
َتابع١ شلصٙ ايؿطو١ ٚا٭غباب اييت أزت اٍ دٓٛسٗا بٗصٙ ايػًٛن١ٝ إٓشطؾ١ 
ٚاييت تعس ا٭خطط اشا اغؿٌ ايعٌُ ع٢ً ادطا٤ ع١ًُٝ اق٬ح ادتُاعٞ ٚدٓا٥ٞ 

يكها٤ ٚاَاّ نُٔ أغؼ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ ٚقًٓا اٍ اغتٓتادات ١َُٗ ْهعٗا اَاّ ا
 ٚا٭دٗع٠ ايتؿطٜع١ٝ ايتٓؿٝص١ٜ ) قاسب١ ا٫ختكام ( ْٛدعٖا َا ٜأتٞ :

 ( ِيعاّ 76ٜعس ايتؿطٜع ايعطاقٞ ا٭خرل اـام بطعا١ٜ ا٫سساخ ضق )0983  ٖٛ
ايتؿطٜع ا٭نجط ضقٝا ع٢ً َػت٣ٛ ايٛاقع اٱقًُٝٞ يعسٜس َٔ ايسٍٚ ايصٟ نُٔ 

شا ٚقًت اٍ اْؿاش ناٌَ يًكإْٛ شات خ٬ي٘ إؿطع غٝاغ١ ْادع١ ْٚادش١ ؾُٝا ا
ًَ قاْْٛٞ ؾهٌ َٓع١َٛ َتها١ًَ قا١ْْٝٛ ٚتطب١ٜٛ ٚادتُاع١ٝ ْٚؿػ١ٝ 

 ٚقش١ٝ 

ا٫غتٓتاز ا٭ٍٚ .. بعس ايسضاغ١ ايسقٝك١ ؿا٫ت اؾٓٛح ٚدس ا٫غًب َٓٗا ٖٛ 
دطا٤ اٚ ْتاز ٚاقع ادتُاعٞ ) تهٕٛ ا٫غط٠ ؾٝ٘ ايططف ا٭ندل ( ٗ ؼٌُ 

كا١ْْٝٛ ثِ ايٛإ اجملتُع احملًٞ ) إسضغ١ ٚاجملتُع ايعاّ ( ٗ نْٛٗا إػ٪ٚي١ٝ اي
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فتُع١ ٚضا٤ ا٭غباب ايط٥ٝػ١ٝ يًذٓٛح نشا٫ت ايتػطب َٔ إسضغ١ ٚايط٬م 
ٚاؿاي١ ا٫قتكاز١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ ايٛضاث١ٝ ٚإؿانٌ ا٫دتُاع١ٝ ( ٖا ٜػتسعٞ 

ضاغٗا َهتب اـس١َ ايكش١ٝ  ا٫ْؿاش ايهاٌَ يًكإْٛ ٗ إدطا٤ات ٚقا١ٝ٥ ١َُٗ ع٢ً
ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ إتٛقـ بؿهٌ ؾب٘ ناٌَ ٚخًل َٓع١َٛ عٌُ َٔ ايٛيٞ 
ٚإسضغ١ ٚا٭دٗع٠ اْؿ١ ايصنط يًٛقٛف ع٢ً بساٜات سا٫ت اؾٓٛح ٚإَها١ْٝ 

 ع٬دٗا 
ٚغٝاغ١  0983( يعاّ 76ا٫غتٓتاز ايجاْٞ .. بعس َاتكسّ ؾإ ايكإْٛ ضقِ )

٫ْؿاش ٗ إتابع١ ايكا١ْْٝٛ َع ا٭دٗع٠ ايتٓؿٝص١ٜ إدتك١ ايتؿطٜع١ٝ تٛدب ا
ٚق٫ٛ اٍ تعإٚ ٚؾطان١ سكٝك١ َع إٓعُات ايعا١ًَ احمل١ًٝ تبسأ ٗ َطاسٌ 
ٚقٛع اؾٓٛح عدل ايسٚض ٚإساضؽ َٚٔ ثِ َطاقب١ ايػًٛى ٚايطعا١ٜ اي٬سك١ ا٫ 

ٚدٛزٖا أز٣ اٍ  آْا ٚيٮغـ ٚيػٝاب ٖصٙ ) ايتسابرل ( بؿهٌ نبرل بػبب عسّ
 عسّ ايعٌُ بؿهٌ عًُٞ ٚعًُٞ ٗ زا٥ط٠ اٱق٬ح اؾٓا٥ٞ ٚا٫دتُاعٞ فتُع٘

ا٫غتٓتاز ايجايح ... ا٫ستٝاز اٍ تطٜٛط ايهٛازض ايبؿط١ٜ َٔ اع٢ً اشلطّ َٔ 
ايكها٤ ٚا٫زعا٤ ايعاّ ٚا٭دٗع٠ ايتٓؿٝص١ٜ ٚإٓعُات شات ا٫ختكام ٚق٫ٛ اٍ 

َػاس١ اندل ُٗٝسا يًكها٤ ع٢ً ظاٖط٠ اؾٓٛح اٚ  ططم ع١ًُٝ ٫ْؿاش ايكإْٛ
 ؼسٜسٖا بؿهٌ نبرل 

ا٫غتٓتاز ايطابع .. نطٚض٠ ايعٌُ ع٢ً تعسٌٜ ؾكطات عسٜس٠ بايكإْٛ َا ٜت٥٬ِ 
 ٚايتكسّ اؿاقٌ ٚتػرل ايجكاؾات 
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 املبشح العاغس  
 ) املكرتسات (

 املطمب األوه
 املكرتسات لألدّصة التػسيعية

تهٕٛ ٖٓاى زضاغ١ َٔ قبٌ فًؼ ايٓٛاب عدل ايعٌُ ٚايكا١ْْٝٛ ٚايذلب١ٜٛ ْطتأ٣ إ 
 0983( يعاّ 76ٚايكش١ٝ ٚإطا٠ ٚسكٛم ا٫ْػإ يًٛقٛف ع٢ً ايكإْٛ ضقِ )

إعسٍ َٚس٣ تًبٝتٗا اٚناع ايتطٛض بجكاؾات اجملتُع َع نطٚض٠ ايعٌُ ع٢ً تعسٌٜ 
:- 

عٌ اْؿاش َٛاز ايكإْٛ اييت تٓاط بٗا  أ٫ٚ: ايؿكطات اـاق١ بايعاّ ا٭دٗع٠ ايتٓؿٝص١ٜ
 ٚاييت ٫تعاٍ َعط١ً ٚع٢ً ضاغٗا ايسٚض ٚإساضؽ ٚا٫قػاّ اـاق١ بايطعا١ٜ اي٬سك١ 

ثاْٝا : تعسٌٜ باٜكاع عكٛبات خاق١ ي٬دٗع٠ اٱدطا١ٝ٥ اـاق١ َتابع١ ا٫سساخ 
 ٚنطٚض٠ ايتعاٌَ ايؿٛضٟ َع اؿسخ اؾاْح ٚتػًُٝ٘ يٮدٗع٠ إدتك١

ا : تعسٌٜ ٫ؾطاى َٓعُات اجملتُع إسْٞ ٗ ؾإ ا٫غتؿاضات ا٫غط١ٜ ٚايطعا١ٜ ثايج
ا١ْٝ٫ ٚاي٬سك١ َٚطاقب١ ايػًٛى ٚبطاَر ايتاٌٖٝ عدل إناؾ١ ) ؾطٚط إٓع١ُ 

 ايؿاع١ً (
 

 املطمب الجاٌي 
 املكرتسات لألدّصة الكطائية

ا٭ع٢ً يػطض تػرل ْكذلح إ ٜكاض اٍ كاطب١ قانِ ا٫غت٦ٓاف اٍ فًؼ ايكها٤  -
تؿهٌٝ قه١ُ ا٫سساخ َٓح قانِ ا٫غت٦ٓاف ايػًط١ ٚإ اغتسع٢ شيو اٍ تعسٌٜ َع 
اقذلاح ايعهٛ ) ايكاْْٛٞ( باخط ) طبٝب ْؿػاْٞ ( َع ايعهٛ ايجايح ٖٚٛ ) ايباسح 

 ا٫دتُاعٞ ( يًٛقٛف ع٢ً زضاغ١ نا١ًَ يًشسخ اؾاْح قبٌ إٜكاع ايعكٛب١
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٤ ايعاّ عدل َطاقبت٘ يؿطط١ ا٫سساخ ٗ ؾكط٠ َتابع١ ا٫سساخ اؾطاى اندل يسٚض ا٫زعا -
 ايهايٌ ٚإؿطزٜٔ ٚإٓشطؾٌ 

كاطب١ فًؼ ايكها٤ ا٭ع٢ً يط٥اغ١ ايٛظضا٤ ٚايٓٛاب بايعٌُ ع٢ً اؾتتاح ايسٚض  -
 ٚإساضؽ ٚاقػاّ ايطعا١ٜ اي٬سك١ ٫نتُاٍ ٚلاح ايتسابرل ايػايب١ يًشط١ٜ 

 

 املكرتسات لألدّصة التٍفيرية 

أ٫ٚ : ْكذلح إ ٜتِ تهٌُ دًػات فًؼ ايٛظضا٤ ) َٛنٛع١ ( اْؿاش ايعكٛبات 
ايػايب١ يًشط١ٜ ع٢ً ا٫سساخ اؾامٌ ) ايتسابرل ( ٚايعٌُ ع٢ً ؾتح ايسٚض ) زاض 
ا٬ٕسع١ ( َٚساضؽ ايتاٌٖٝ ٚزاض تاٌٖٝ ا٫سساخ نُٔ زٚا٥ط ايعٌُ ٗ احملاؾعات 

إعسٍ  2118( يعاّ ١ٝ20 جملايؼ احملاؾعات شات ايػًط١ سػب ايكإْٛ )ٚايتٛق
 بتشٌٜٛ غًطات ٚظاض٠ ايعٌُ شلا 

ثاْٝا : ايعاّ ا٭دٗع٠ ايتٓؿٝص١ٜ ٚع٢ً ضاغٗا ٚظاض٠ ايكش١ باْؿا٤ َهاتب اـس١َ 
 ايٓؿػ١ٝ ٚايكش١ٝ ٚإسضغ١ٝ يسٚضٖا ايطا٥س ٗ اؿس َٔ ٚانتؿاف اؾٓٛح 

زا٥ط٠ اق٬ح ا٫سساخ نُٔ ق٬سٝات ٚظاض٠ ايعٌُ احملٛي١  ثايجا : نطٚض٠ إبكا٤
اٍ احملاؾعات ٚعسّ ؼًٜٛٗا اٍ غًطات ٚظاض٠ ايعسٍ ٚشيو نٕٛ ٚظاض٠ ايعٌُ 

 قاسب١ ايطٜاز٠ ٚا٫ختكام ٚايتذطب١ ايط١ًٜٛ َع ا٫سساخ اؾامٌ 
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 املصادز
  

ض إزلاعٌٝ ) ايكانٞ سٝس 0983( يعاّ 76اضا٤ ٬َسعات ع٢ً قإْٛ ا٫سساخ ) -0
 ( قانٞ اسساخ قه١ُ ؼكٝل اسساخ ايبكط٠ 

ا٫طط ا٫غذلاتٝذ١ٝ يًتطبٝل ايؿعاٍ يٲق٬ح ٗ فـــــــاٍ عساي١ ا٫ســـساخ  ) ز .  -2
 قُس ايططاْٚ٘ ( قانٞ قه١ُ اغت٦ٓاف عُإ 

ايعكٛبات ايبس١ًٜ ٚاْٛاعٗا ٗ ايؿًػؿ١ اؾسٜس٠ يًُؿطع إػطبٞ ) أ . عبس ايهطِٜ  -3
 ( اؾ٬بٞ 

 دٓٛح ا٫سساخ ) أ. زل١ٝ سَٛط ( اؾعا٥ط  -4

ا٫سساخ ٗ ْعاع َع ايكإْٛ َٔ ايٓكٛم ايسٚي١ٝ ٚايٛط١ٝٓ ) زضاغ١ َكاضْ٘( )  -5
 عسٟ إبطاِٖٝ إٓاٟٚ ٚآس غعسٕٚ ايععاٟٚ ( 

ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ي٬زعا٤ ايعاّ ٗ ايعطام يٝؼ ْعاَا يًٓٝاب١ ايعا١َ ايكانــٞ ) أ.  -6
 ٖازٟ ععٜع ( 

 
 
 
 
 
 
 

 غرل٠ شات١ٝ
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 الطرية الػدصية
 

 َٗسٟ قاغِ يؿت٘ آس ا٫غِ ايطباعٞ : 
 ايهٓعإ / ايتُُٝٞ ايًكب  : 
   بكط٠ – 3961ايتٛيس : 

 عطب١ٝ ايك١َٝٛ : 
 َػًِ ايسٜا١ْ : 

 َتعٚز اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ : 
 ا٫ب١ً  –إعكٌ  –ايبكط٠ ايعٓٛإ : 

 bssrahaltememe@yahoo.comايعٓٛإ ا٫يهذلْٚٞ :       

 ايٛظٝؿ١ اؿاي١ٝ : 
 3/1/6136َسٜط َهتب إؿٛن١ٝ ايعًٝا ؿكٛم ا٫ْػإ ٗ ايبكط٠  -

 إٗاّ اؿه١َٝٛ ا٫خط٣ :
  66/3/6136ض٥ٝؼ ؾ١ٓ إكابط اؾُاع١ٝ ٗ قاؾع١ ايبكط٠ يػا١ٜ  -3

 66/3/6136ا٫ضٖاب يػا١ٜ ض٥ٝؼ ؾ١ٓ نشاٜا  -6
 عهٛ ؾ١ٓ طٛاض٨ قاؾع١ ايبكط٠  -1

 عهٛ ؾ١ٓ َهاؾش١ ايتػٍٛ  -4

 36/8/6136يػا١ٜ  6119( يعاّ 61عهٛ ؾ١ٓ قإْٛ ) -5
 عهٛ ؾ١ٓ قإْٛ َهاؾش١ ا٫ػاض بايبؿط  -6
 عهٛ ؾ١ٓ َٓاٖه١ ايتعصٜب  -7

 36/8/6136يػا١ٜ  6119( يعاّ 5عهٛ ؾ١ٓ قإْٛ ضقِ ) -8
 عهٛ ؾ١ٓ قإْٛ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ   -9

mailto:bssrahaltememe@yahoo.com
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ض٥ٝؼ ايؿطٜل احملًٞ ؿكٛم ا٫ْػإ ٗ احملاؾع١  ٚإُجٌ عٔ إؿٛن١ٝ ايعًٝا  -31
 ؿكٛم ا٫ْػإ ٗ ايبكط٠ 

 (unicefعهٛ ؾطٜل ٓا١ٜ ايطؿٌ )  -33
 اـدلات ٚإٗاّ اٱْػا١ْٝ  : 

 ( اغذلايٝاTOTَسضب زٚيٞ )  -3

 باسح ٚناتب ٗ فاٍ سكٛم ا٫ْػإ  -6

 اٌَ عاّ َ٪غػ١ ايػذٓا٤ ايػٝاغٌٝ إػتك١ً  -1

 عهٛ اشل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ايعًٝا يًؿٗسا٤ ٚايػذٓا٤ ايػٝاغٌٝ  -4

 عهٛ ؾطٜل ايعساي١ ٚا٫ْتكاي١ٝ  -5

 ( 3165( يًكطاض ) Pعهٛ ؾطٜل إٓاقط٠ )  -6

 (3165عهٛ ؾطٜل ايطقس يًكطاض ) -7

 َػتؿاض ) سكٛم ا٫ْػإ ( اؼاز ايكشؿٌٝ ايعطاقٌ -8

 6119 – 6115إعٗس ايسِاضنٞ ٗ ايعطام ض٥ٝؼ اغتؿاضٟ  -9

 6115- 6119( IRCTعهٛ اغتؿاضٟ َٚكطض ؾطٜل َطنع َٓاٖه١ ايتعصٜب )  -31

 عهٛ َ٪غػ١ ايصانط٠ ايعطاق١ٝ  -33

 6116- 6116اسس َ٪غػٞ قإْٛ ايػذٓا٤ ٚايؿٗسا٤ ايػٝاغٌٝ ٗ ايعطام  -36

 (UNDPعهٛ َٓاقؿ١ ٚاعساز قإْٛ َهاؾش١ ايعٓـ ا٫غطٟ )بطْاَر  -31

عٔ  6114ؾدك١ٝ ( عاّ  3111نعهٛ يًدلٕإ ايعطاقٞ ) ا٭ٍٚ ايـ َطؾح  -34
 اجملتُع إسْٞ

( َطنع إؿكٛزٜٔ ٚإؿكٛزٜٔ قػطٜا َع  6117-6115ٖجٌ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ )  -35
 ( أعها٤ اخطٜٔ 5)

ؾاضى ٗ اعساز َػٛز٠ سط١ٜ ايطاٟ ٚسط١ٜ ايتعبرل ايكازض٠ عٔ فًؼ ايٛظضا٤  -36
 6131عاّ  ايعطاقٞ
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( ْٚع َعًَٛات إؿكٛزٜٔ بايتعإٚ َع َٓع١ُ ١DNA ايـ )ض٥ٝؼ ًٓ -37
 6136 -6134( ICMPإؿكٛزٜٔ )

 ايتؿهطات ٚايؿٗازات ٚإٓذعات :
 6131ٚ  6117( اغذلايٝا TOT ساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ ) َسضب زٚيٞ  .3

 6117ساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ ٗ ايعٌُ ا٫ْػاْٞ / ايكًٝب ا٫ٓط  .6

 6114( ايهٜٛت PTSDبعس ايكس١َ )ساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ ٗ ْتا٥ر ايتعصٜب َا  .1

ساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠  بٓا٤ ايكسضات ا٫غذلاتٝذ١ٝ ٕٓعُات اجملتُع إسْٞ يبٓإ  .4
6119  

 6116ساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ بطْاَر إساؾعٌ عٔ سكٛم ا٫ْػإ عُإ  .5

ساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ تكسٜط١ٜ َٔ فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ / ايػٝس ) قُس  .6
  6117اؿٝسضٟ ( 

 ( نتب ؾهط ٚؾٗاز٠ تكسٜط١ٜ ٗ فاٍ احملاؾع١ 31ساقٌ ع٢ً ) .7

( نتاب ؾهط َٔ ايٛظاض٠ يًعٌُ ا٫زاضٟ ايٓادح 38ساقٌ ع٢ً انجط َٔ ) .8
  ٫ٚتٛدس عكٛب١ خ٬ٍ اـس١َ

( ؾدك١ٝ قٝاز١ٜ نُٔ بطْاَر ا٭َِ إتشس٠ 91اعساز ٚتسضٜب انجط َٔ ) .9
 6116 6119( UNOPSيًُؿاضٜع ) 

  ع٢ً ايكسض٠ ٗ ازاض٠ ايسٚضات 6116َِ إتشس٠ عاّ ساقٌ ع٢ً ؾهط َٔ ا٫ .31

 ؾٗازتٌ ٗ ازاض٠ ًَـ إكابط اؾُاع١ٝ  .33

 زٚض٠ ٗ بطْاَر ايتاضٜذ ايؿؿٗٞ / نطزغتإ غًُٝا١ْٝ  .36

( اعها٤ ٖجًٞ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ ٗ ًَـ 6ؾٗاز٠ ٗ ايتُجٌٝ نٛاسس َٔ  ) .31
  6117ٚيػا١ٜ  6115إؿكٛزٜٔ ٚإدتؿٌ قػطٜا َٓص 

 ِٝ عًُٞ ا٫ٍٚ ٗ زٚا٥ط ايٛظاض٠ ٗ احملاؾعات تكٝ .34

 (IMCؾٗاز٠ َٔ اشل١٦ٝ ايطب١ٝ ايسٚي١ٝ ٗ ) عساي١ ا٫سساخ ( )  .35

 ( ٗ بطْاَر ٓا١ٜ ا٫غط٠ UNDPؾٗاز٠ َٔ )  .36
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( زضع تكسٜط َٔ زٚا٥ط ايسٚي١ ٚع٢ً ضاغٗا فًؼ 35ساقٌ ع٢ً انجط َٔ ) .37
 6117ايٓٛاب 

ٞ ايسٚي١ ٗ تكِٝٝ ٚتكِٜٛ ا٫زا٤ ساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ ٗ قإْٛ اْهباط َٛظؿ .38
 اؿهَٛٞ 

 ( زٚضات تسضٜب١ٝ ٚٚضف عٌُ ٗ َهاؾش١ ايؿػاز 6ادتٝاظ ) .39

 اعسازات ٚنتابات عسٜس٠ ٗ فاٍ سكٛم ا٫ْػإ ٚاقسضت عسز َٔ ايهطاغات  .61

ٚضؾ١ عٌُ ٚزٚض٠ ْٚس٠ٚ ٚدًػ١ سٍٛ تطٜٛط  351َؿاضى ٗ انجط َٔ  .63
  طام ٚتععٜع ٚٓا١ٜ ٚاقع سكٛم ا٫ْػإ ٗ ايع

ساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ َٔ َهتب ا٭َِ إتشس٠ ٗ تسضٜب إٛظؿٌ اؿهٌَٛٝ  .66
 6135ٚإٓعُات عاّ 

ساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ ٗ زٚض٠ َٓاٖه١ اٱػاض ٗ ايبؿط َٔ َٓع١ُ اشلذط٠ ايسٚي١ٝ  .61
 (IOM ّعا)6135  

ساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ َسضب ٗ بطْاَر َٓاٖه١ ايعٓـ ٚايتػاَح ايسٜين َ٪غػت٘  .64
 6136ٚ 6135 عُاض  اـرل١ٜ

 قاسب بطْاَر اعساز ايطاقسٜٔ ٗ ايبكط٠  .65

 ( َٛظـ سهَٛٞ 751اعساز ٚتسضٜب انجط َٔ ) .66

( َٓتػب َٔ ايكٛات 611( نابط ٚانجط َٔ )351اعساز ٚتسضٜب انجط َٔ ) .67
 ا٭١َٝٓ 

  ٖجٌ قاؾغ ايبكط٠ ٗ ًَـ ايبشح عٔ ضؾات َؿكٛزٟ اؿطٚب .68
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 املكدوة
 

 اؿُس هلل ضب ايعإٌ ٚ ايك٠٬ ٚ ايػ٬ّ ع٢ً ضغٛي٘ ا٫ٌَ .. اَا بعس 
 

ْعطا يعسّ ْهر ا٫سساخ بسْٝا ٚ عكًٝا ؾاِْٗ ٜعسٕٚ ٗ سادـ١ َاغـ١ اٍ ٓاٜـ١ ٚ    
ضعا١ٜ قا١ْْٝٛ خاق١ تتُجٌ ٗ ٚدٛب ُهِٝٓٗ َٔ ايتُتع َذُٛع١ َٔ اؿكٛم ٚ 
اؿطٜات اييت تهؿٌ شلِ ايتُتـع بطؿٛيـ١ غـعٝس٠ ٚ سٝـا٠ نطّـ١ ، ٖٚـٞ ايػاٜـ١ ايـيت         

١ بٗصا ايؿإٔ ، ٚ اييت ناْت مثط٠ عـٛخ ٚ  تػع٢ شلا فٌُ ايٓعِ ٚ ايتؿطٜعات إتعًك
زضاغات ط١ًٜٛ ٚ َعُك١ ٗ ٖصا ايؿإٔ قاّ بٗا ايعًُا٤ ٚ ايباسجٕٛ ٗ فـاٍ ايكـإْٛ ٚ   
عًِ ايٓؿؼ ٚ عًِ ا٫دتُاع ٚ عًِ ايطؿٌ ٚ اخكـا٥ٝٛا ايذلبٝـ١ َٓـص بـساٜات ايكـطٕ      

ؿـٌ ٚ قهـا٤   ايعؿطٜٔ ٚ ٫ ٜعاٍ ، ٗ قاٚي١ يػس ايؿـطاؽ إٛدـٛز ٗ فـاٍ عـٛخ ايط    
 ا٫سساخ بؿهٌ عاّ ٗ قاٚي١ يػس ايؿطاؽ ايكاْْٛٞ إٛدٛز ٗ ايػابل. 

ٚقــس نــإ اؿــسخ اٚ ايطؿــٌ ٜعاَــٌ ٗ اغًــب ايتؿــطٜعات ٚ ايــٓعِ ايكاْْٛٝــ١ بــٓؿؼ  
ايططٜك١ اييت نإ ٜعاٌَ بٗا ايبايػٕٛ ٚ ٜٛزعٕٛ ْؿؼ ايػذٕٛ أٚ ا٫َانٔ اييت ٜٛزع 

ٓاغٌ نعـ اٚ ق١ً ازضاى ٚ عسّ ْهر ٖـصٙ ايؿ٦ـ١   ؾٝٗا ايهباض ايبايػٕٛ ْاغٌ اٚ َت
َٔ داْب ٚ تـأثطٙ إباؾـط بـايعطٚف ايب٦ٝٝـ١ احملٝطـ١ بـ٘ غـٛا٤ ناْـت ٖـصٙ ايب٦ٝـ١           
ا٫غط٠ اٚ إسضغ١ اٚ ا٫قسقا٤ ٚ شلصا نإ اؿسخ اؾاْح ٜعاقب بعكٛبات قاغ١ٝ دـسا  

ــطّ ايــ        ــبب د ــب بػ ــإ ٜعاق ــإ ن ــض ا٫سٝ ــٌ ٚ ٗ بع ــًِٝ ب ــٌ ايػ ــ٘ ايعك ٛيٞ ٫ ٜكبً
ــ٪زٟ اٍ      ــيت ت ــباب اي ــح ٚ ا٫غ ــ١ َتذــاًٌٖ ايبٛاع ــ١ٝ ايعكٛب ــسأ ؾدك َتذــاٚظٜٔ َب

 امطاف ا٭سساخ ٚ اييت ٖٞ َتدًؿ١ عُا ٖٞ عًٝ٘ ٗ دطا٥ِ ايبايػٌ
َٚع تطٛض ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ٚ ا٫دتُاع١ٝ تػـرلت ْعـط٠ إؿـطعٌ ٕعاؾـ١ َؿـانٌ       

      ٔ ناؾـ١ اؾٛاْـب َٛدبـ١ اهـاز      ا٫سساخ اؾـامٌ اٍ تػـٝرل ايٓعـط٠ مـٛ إؿـه١ً َـ
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ططم ٚ ٚغا٥ٌ خاق١ تهٕٛ نؿ١ًٝ باؾٗاّ اؿسخ إٓشطف َا اقذلؾ٘ َٔ اؾعـاٍ تعـس   
كايؿا يًػًٛى ايػٟٛ ٚ ٗ ْؿؼ ايٛقت ٜهُٔ اٍ سس بعٝس اق٬سِٗ ٚ اعـازتِٗ اٍ  

 اجملتُع اؾداقا قاؿٌ ُٕاضغ١ سٝاتِٗ ايطبٝع١ٝ 
مطاف ٚ دٓٛح ا٫سساخ قاقـط٠ عًـ٢ ؾ٦ـ١    ٖصا ٚ مل ٜعس زضاغ١ ٚ َعاؾ١ َؿانٌ ا٫

َع١ٓٝ َٔ ايعًُا٤ ٚ ايساضغٌ اش إ ا٫ٖتُاّ بايطؿٛي١ ٚ ايؿباب ٚ ايتكسٟ يًذٛاْـب  
ايػًب١ٝ نتطٛض اجملتُعات نايٓعٚح َٔ ا٭ضٜاف ٚ إسٕ ٚ ت٬ؾـٞ ايـطٚابط ا٫غـط١ٜ ٚ    

كـإْٛ ٗ  ايبطاي١ ٚ ا٫مطاف نٌ شيو َؿػٌ ادٗع٠  َتعسز٠ ٚ َتٓٛع١ ٫ ٜتـسخٌ اي 
ْؿـاطٗا ا٫ بايكــسض ايـصٟ وــسز زٚضٖـا ٚ ٜهــبط اعُاشلـا ٚ ٜطاقبٗــا ، نُـا إ اٖتُــاّ      
ايتؿطٜعات با٫سساخ مل ٜعس َكتكطا ع٢ً َهاؾش١ اؾٓٛح ، غٛا٤ َا اغتٗسؾت َٓـ٘  
قػاض ايػٔ اٚ َا قسض عٔ اؿسخ بٌ اقبشت تؿـٌُ ت٦ٝٗـ١ ا٫ضنـ١ٝ ا٥٬ُٕـ١ يـ٘ ٚ      

َٓٗا ايؿدك١ٝ اٚ إايٝـ١ ، ٚ ْعـطا ٕـا ٜؿـػً٘ ٖـصٙ       َا ٜهؿٌ ي٘ ٓا١ٜ سكٛق٘ غٛا٤
ايؿ١٦ َٔ ْػب١ غهإ ايعامل ٚ خكٛقا ٗ َٓطك١ ايؿطم ا٫ٚغط ٚ اييت اقبح ٜؿاض 
ايٝٗــا باجملتُعــات ايؿــاب١ غــ٬ف اجملتُعــات ا٫خــط٣ ) اْعــط يعٜــاز٠ ْػــب١ ايػــهإ     

لاب ، ٖٚـصا ٖـٛ   ايبايػٌ قٝاغا اٍ ايؿباب ( ٚ شيو بػبب اسذاّ ا٫غط ٖٓاى عٔ ا٫
 اشلسف َٔ إختٝاضٟ ٖصا إٛنٛع يًبشح .

غـ١ٓ   04ؾؿٞ ايعطام َج٬ تؿهٌ ْػب١ ايكػاض ٚ ا٫سساخ ايصٜٔ تكٌ اعُـاضِٖ عـٔ   
( ، ٚ شيو اغتٓازا اٍ َعطٝات ا٫سكـا٤ ايعـاّ    1% َٔ فُٛع ايػهإ ) 3889ْػب١ 

 2117ٟ عـاّ  ، اَا َٛدـب ايتعـساز ايػـهاْٞ ايـصٟ ادـط      0977يػهإ ايعطام يعاّ 
غـــ١ٓ اٍ  05ؾكــس ٚقــًت ْػــب١ ايكـــػاض ٚ ا٫ســساخ ايــصٜٔ تكـــٌ اعُــاضِٖ عــٔ        

% 4380ْػ١ُ ، َؿهًٌ بصيو ْػب١   29682180ْػ١ُ َٔ فُٛع  0279803

                                                           
لضبء األؽلاس فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ث١ٓ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك ، ثؾش  ك. صبئوح اٌشؼالْ - - 1

 www.ahwar.orgِٕشٛه ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ  
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( . ٚ ٗ بًسإ اغـٝا ٚ اؾطٜكٝـا ٜؿـهٌ ا٫سـساخ ايـصٜت       1َٔ اجملُٛع ايهًٞ يًػهإ ) 
ٔ اجملُٛع ايهًـٞ يػـهإ ايكـاض٠    % 41َغ١ٓ سٛايٞ  08تكع ؾ٦تِٗ ايعُط١ٜ زٕٚ غٔ 

ا٫ؾطٜك١ٝ ٚ عًٝ٘ تعايت ا٫قٛات ٚ ظٗطت إساضؽ إٓاز١ٜ بايتؿطٜل بٌ ايبايػٌ ٚ 
ا٫سساخ  َٔ سٝح ايعكٛب١ ٚ ا٫دطا٤ات نُا تػرلت ٚدٗات ايٓعط اٍ ٖـصٙ ايعـاٖط٠   

 ( . 2ٚ از٣ اٍ اقساض تؿطٜعات خاق١ شلصٙ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ ٗ اغًب زٍٚ ايعامل ) 
ٚبــايٓعط ٕــا ٚضز اعــ٬ٙ تػــاضع اٖتُــاّ اجملتُــع ايــسٚيٞ بٗــصا ا٫َــط ٚ عًٝــ٘ إْعكــست 
َعاٖسات ٚ َ٪ُطات ٚ اتؿاقٝات زٚي١ٝ ٕعاؾ١ ٖصا ايؿإٔ ٚ َٓٗا ع٢ً غـبٌٝ إجـاٍ ،   

ٚ اييت مت تبٓٝٗا َٔ قبٌ اؾُع١ٝ ايعاَـ١ ي٬َـِ    0989اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ يعاّ 
صٙ ايٛثٝك١ ا١ُٖٝ قكـ٣ٛ يـٝؼ ٕـا استـٛت عًٝٗـا      ٚتهتػب ٖ 0989إتشس٠ ٗ عاّ 

َٔ قٛاعس ١َُٗ ؿُا١ٜ ا٫طؿاٍ ؾشػب بٌ اٜها َـٔ ايكبـٍٛ ايعـإٞ بٗـصٙ ايٛثٝكـ١      
 26سٝح زخًت سٝع ايتٓؿٝص بعس غبع١ اؾٗط ؾكـط َـٔ تـأضٜذ ؾتشٗـا يًتٛقٝـع ٗ      

كـــًت عًـــ٢ ايعـــسز ايـــ٬ظّ  ٬َٝزٜـــ١ ٚ بعـــس إ س 0991ٜٓـــاٜط / نـــإْٛ ايجـــاْٞ 
 ت يًتكسٜكا

ٖصا ٚقس إغتؿست خ٬ٍ نتابيت يًبشح َٔ ايبشٛخ ٚ ايسضاغات ٚ إعًَٛـات إتـٛؾط٠   
ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْٝت ٚ شيـو ٱغٓـا٤ ٖـصا ايبشـح غـا٬٥ ايعًـٞ ايكـسٜط إٔ ٜـٛؾكين ٗ         

 ٚاديب ٖصا عٝح اقسّ َا ٜؿٝس ايكاض٤ٟ ٚ ايباسح َػتكب٬ ، ٚ َٔ اهلل ايتٛؾٝل .

 
 

 ايباسح

                                                           
 www.ahwar.orgاٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ   - 1
اٌّؤٌف : اٌّؼلي ٚرطج١مبرٗ اٌؼ١ٍّخ ،  1983ٌَٕخ  76شوػ لبْٔٛ هػب٠خ االؽلاس هلُ  - 2

 2010أووَ ىاكٖ ِظطفٝ اهث١ً 
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 املبشح االوه
 احلـدخ و العواون املؤثسة يف احنـسافْوفّوً 

 
ْكػِ ٖصا ايبشح اٍ َطًبٌ ، ٗ إطًب ا٭ٍٚ ْتٓاٍٚ َؿّٗٛ ٚ تعطٜـ اؿسخ 

 اؾاْح ، ٚٗ إطًب ايجاْٞ ْتططم يًعٛاٌَ إ٪ثط٠ ٗ إمطاف اؿسخ .
 

 املطمب االوه
 تعـسيف الـشدخ اجلاٌـح

ـ َعٌ يًشسخ ؾاْ٘ ٚ ضغِ اخت٬ف عًُا٤ ايكإْٛ ٚ ا٫دتُاع سٍٛ تعطٜ
 با٫ْاٍ ّهٔ سكط َع٢ٓ اؿسخ َٔ خ٬ٍ ايتعطٜؿات ايتاي١ٝ:

 
 الفسع االوه :  وفّوً احلدخ 

( اٚ ٖـٛ ضدـٌ سـسخ )     1اؿسخ يػ١ ٖٛ ايـصٟ دـاٚظ ايكـػط اٚ ٖـٛ ؾـيت ايػـٔ )       
بؿتشــتٌ ( اٟ ؾــاب، ؾــإ شنــطت ايػــٔ قًــت ســسٜح ايػــٔ ٚ غًُــإ ســسثإ اٟ   

 (2اسساخ) 
( ٜٚطًـل َكـطًح اؿـسخ عًـ٢ ايػـ٬ّ       3ٖٛ قػرل ايػٔ، )   -اؿسخ اقط٬سا :

( اَـا عـٔ ايػـٔ     1سسٜح ايػٔ اٚ قػرل ايػٔ ، ٚغًُإ ) سسثإ ( اٟ أسساخ )  
                                                           

، اٌطجؼخ اٌٚٝ ، كاه  1ِؾّل ثٓ ِىوَ ثٓ ِٕظٛه األفو٠مٟ اٌّظوٞ ، ٌَبْ اٌؼوة ط - 1
 132ص ، ث١وٚد  ،طبكق ٌٍٕشو 

 53ص  ، 1986-ِىزجخ ٌجٕبْ ، ِؾّل ثٓ ثىو ثٓ ػجلاٌمبكه اٌواىٞ ، ث١وٚد  - 2
اثوا١ُ٘ ِظطفٝ ٚ آفوْٚ ، اٌّؼغُ ا١ٌٍٛط ، ِغّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ، اٌغيء األٚي   - 3

 ،ٚاٌضبٟٔ ،كاه اٌلػٛح ، اٌّؤٍَخ اٌضمبف١خ ٌٍزب١ٌف ٚاٌطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ . اٍزٕجٛي 
 160ص  ، 1989،روو١ب 
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إع١ٓٝ ٭عتباض ايكػرل سسثا ؾكس اختًؿت ايتؿطٜعات بٗصا ايكسز َٔ زٚيـ١ ٭خـط٣،   
ؾس، ٚ ٖا ٫ ؾو ؾٝـ٘ إ يتشسٜـس   ٚ عاز٠ وسز ٖصا ايػٔ بٌ غٔ ايتُٝٝع ٚ غٔ ايط

 ( . 2غٔ ايطؾس عٛاٌَ َطتبط١ ب٘ نايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ ٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚ ايجكاؾ١ٝ )  
نٌ ؾدل امت ايتاغع١ َٔ عُـطٙ ٚ مل ٜـتِ    -ٚ َٛدب ٖصا ايكإْٛ ؾإ اؿسخ ٖٛ :

 ايجا١َٓ عؿط٠ .
َـٔ عُـطٙ ٚ   اَا إؿطع ايهٛضزغتاْٞ ؾعطؾ٘ ) شيو ايؿدل ايصٟ امت اؿاز١ٜ عؿـط٠  

 مل ٜتِ ايجا١َٓ عؿط٠ َٔ عُطٙ(
أَا ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؾٗٞ ا٫خط٣ مل ؽًٛا َٔ تعطٜـ ي٬سساخ ، ؾبُٛدب إاز٠ 

) ٜعتدل سسثا نٌ اْػإ مل ٜتذاٚظ  0989ا٫ٍٚ َٔ اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ يعاّ 
 ٝ٘ ( .ايجا١َٓ عؿط٠ َا مل ٜبًؼ غٔ ايطؾس ٗ شيو ايبًس َٛدب ايكإْٛ إٓطبل عً

َٚٛدــب إــاز٠ اؿازٜــ١ عؿــط٠ َــٔ قٛاعــس ا٫َــِ إتشــس٠ بؿــإٔ ٓاٜــ١ ا٫ســساخ    
 اجملطزٜٔ َٔ سطٜتِٗ ؾإ اؿسخ ٖٛ نٌ ؾدل زٕٚ ايجا١َٓ عؿط٠ َٔ ايعُط .

ٚ وسز ايكإْٛ ايػٔ ايصٟ ٜٓبػٞ زْٚ٘ عسّ ايػُاح بتذطٜس ايطؿـٌ َـٔ سطٜتـ٘ اٚ    
 ( . 3ايطؿ١ً َٔ سطٜتٗا) 

إؿطعٌ ايعطب ٗ ؼسٜس ايػٔ ايـصٟ ٜعتـدل ؾٝـ٘ ايكـػرل سـسثا      ٚقس اختًـ تٛد٘  
 ٚشيو باخت٬ف ايػٝاغٝات اؾٓا١ٝ٥ ٚ ْٛضز باهاظ ٖٓا بعها َٓٗا :

 غ١ٓ َٔ ٚقت اضتهاب اؾط١ّ 08َكط : َٔ مل ٜتذاٚظ 
 غ١ٓ . 08غٓٛات ٚ مل ٜتِ  7ا٫ضزٕ : َٔ امت 

                                                                                                                             
 53ص  ، 1986أٌواىٞ  ، ِقزبه اٌظؾبػ ، ث١وٚد ، ِىزجخ ٌجٕبْ ،  - 1
إٌٔظبَ أٌمضبئٟ اٌّقزض ثبألؽلاس فٟ اٌؼواق ،  وكاه ػي٠ي فٛشٕبٚ ، اٌمبضٟ ٍ -  2

 .14ص  – 2006وٛهكٍزبْ  –اٌطجؼخ االٌٚٝ 
اٌّؼلي ٚرطج١مبرٗ اٌؼ١ٍّخ ، اٌّؤٌف :  1983ٌَٕخ  76شوػ لبْٔٛ هػب٠خ االؽلاس هلُ  - 3

ص ، ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك ، ِووي اثؾبس اٌمبْٔٛ اٌّفبهْ ، أووَ ىاكٖ ِظطفٝ اهث١ً  
16 
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 . غ١ٓ ٚقت اضتهاب اؾط١ّ 05ايبشطٜٔ : َٔ مل ٜتذاٚظ 
 غ١ٓ . 06غٓٛات ٚ مل ٜبًؼ  7قطط : َٔ امت 

 ( . 1غ١ٓ ٚقت اضتهاب اؾط١ّ )  08غٓٛات ٚ مل ٜتِ  7يبٓإ : َٔ امت 
٬ٜٚسغ َٔ ايتعاضٜـ اع٬ٙ باْٗا قس اختًؿت ٗ ؼسٜس اؿس ا٫ز٢ْ يػٔ اؿسخ َـا  

يًشس بٌ ايػابع١ ٚ ايتاغع١ َٔ ايعُط اٚ عسّ ؼسٜسٖا اق٬ ٚ نصيو اؿاٍ بايٓػب١ 
ا٫قك٢ ٚ يهٔ ايػايبٝـ١ سـسزتٗا بجُـاْٞ عؿـط٠ غـ١ٓ ٚ عـسز قًٝـٌ سـسزتٗا غُػـ١          

 عؿط٠ غ١ٓ اٚ غت١ عؿط٠ غ١ٓ .
ٚ ٜبسٚا َٔ قطا٥تٓا إٔ إٓٗر ا٫ٍٚ ايصٟ غاض عًٝ٘ َؿطعٛا بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ ) ٚ 
ايصٟ ٜتذ٘ مـٛ عـسّ ؼسٜـس سـس ازْـ٢ ٗ تعطٜــ اؿـسخ ( سٝـح إ َ٪ٜـسٚا ٖـصا           

ٕٚ اْــ٘ ا٭ٍٚ با٭تبــاع عًــ٢ ْاغــاؽ إ ايكــػرل ايــصٟ مل ٜبًــؼ غــٔ ايطؾــس  ا٫ػــاٙ ٜــط
اؾٓا٥ٞ ٜتعٌ إ ٜهٕٛ قـٌ عٓاٜـ١ إؿـطع غـٛا٤ ٗ سـاٍ اَتٓـاع َػـ٪ٚيٝت٘ يعـسّ         

 ( . 2بًٛؽ ايتُٝٝع اٚ ٗ ساٍ ػاٚظ ٖصا ايػٔ ٚ عسّ بًٛغ٘ غٔ ايطؾس اؾٓا٥ٞ ) 
يبعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ قس عٝٓٛا  ٚ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ؾإ َؿطعٛا قٛاٌْ ا٫سساخ

اؿس ا٫ز٢ْ ٚ ا٫ع٢ً يًُػـ٪ٚي١ٝ اؾٓا٥ٝـ١ اـاقـ١ باؿـسخ ٚ َٓٗـا قـإْٛ ا٫سـساخ        
 ايعطاقٞ  ا٫ضزْٞ ٚ ايكططٟ. 

ٚبطغِ تأٜٝسْا ي٬ػاٙ ايكا٥ٌ بتشسٜس اؿسٜٔ ا٫ز٢ْ ٚ ا٫ع٢ً يًشسخ ْعطا ٕـا ؾٝٗـا   
٤ات ايٛادب اؽاشٖا ٗ نٌ ساي١ َٔ ٚنٛح ٚ ؾؿاؾ١ٝ ٚ تػٌٗٝ ع٢ً احمله١ُ ٗ ا٫دط

اٚ قه١ٝ َـٔ اؿـا٫ت ايـيت ٜعـطض عًٝٗـا بايٓػـب١ يكهـا٤ ا٫سـساخ ، ؾآْـا ْـط٣ إٔ           
إؿطع ايهٛضزغتاْٞ قس خطز عٔ اػاٙ إؿطع ايعطاقٞ بتٛغٝع زا٥ط٠ غٔ إػـ٪ٚي١ٝ  

                                                           
 ِٓ لبْٔٛ األؽلاس اٌٍجٕبٟٔ . 3ٚ  1اٌّبكح  - 1
ٔظبَ رٛف١ك اٌّغبٌٟ ) عٛأت ِٓ اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌألؽلاس فٟ اٌزشو٠غ االهكٟٔ (  - 2

 -اٌؼلك اٌضبٌش ، ثؾش ِٕشٛه فٟ ِغٍخ ِؤرخ ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ، اٌّغٍل اٌضبٟٔ ػشو 
1997 



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

018 
 

اؾٓا١ٝ٥ اٍ اسس٣ عؿط٠ غ١ٓ بس٫ َـٔ تػـع غـٓٛات ، ْٚـط٣ أْـ٘ ٚ ْتٝذـ١ يًتطـٛض        
ٗ اجملتُـع ايهٛضزغـتاْٞ َـٔ ايٓـٛاسٞ ا٫دتُاعٝـ١ ٚ ا٫قتكـاز١ٜ ؾـإ عًـ٢         اؿاقٌ 

إؿطع ايهٛضزغتاْٞ إٔ ٜكّٛ َط٠ اخط٣ بعٜاز٠ غٔ إػ٪ٚي١ٝ اؾٓا٥ٝـ١ ي٬سـساخ اٍ   
ث٬ث١ عؿط٠ غ١ٓ بس٫ َٔ اسس٣ عؿط٠ غ١ٓ سٝح ٬ْسـغ باْـ٘ ْٚعـطًا يًتطـٛضات     

اضد١ٝ انجط ٖا ناْت عًٝـ٘ اؿـاٍ   اييت اؾطْا ايٝٗا ؾإ اؿسخ ٜتعطض يًُ٪ثطات اـ
قبٌ عؿط٠ غٓٛات َٔ ا٫ٕ ، نُا إ ايتطٛضات ا٫قتكاز١ٜ ٚ تعاٜس اشل٠ٛ بٌ طبكات 
اجملتُع قس ػدل بعض ا٫غط اٍ ايسؾع بأبٓا٥ٗا يًعُـٌ ٚ ْتٝذـ١ شلـصا ا٫ستهـاى ْـط٣      

ٚ إ ٖٓاى ايهجرل ٖٔ ٜٓذطٕٚ مٛ اؾٓٛح زٕٚ إ ٜسضنٛا كاطط َا ٜكَٕٛٛ بـ٘ .  
ٖٛ ْؿؼ ا٫ػاٙ ايصٟ ٜتذ٘ مٛٙ َؿطعٛا دٌ قٛاٌْ ا٫سساخ ٚ إعاٖسات ايسٚيٝـ١  

 إتعًك١ با٫طؿاٍ بٗصا ايؿإٔ . 
ٚعٓس ا٭ط٬ع ع٢ً قٛاٌْ ا٫سساخ لس بإ َؿـطعٞ ٖـصٙ ايكـٛاٌْ قـس قـاَٛا )         

اقـ٢  ٚع٢ً ا٭غًب (  بتكػِٝ ا٫سساخ اٍ ؾ٦ات ايعُط١ٜ كتًؿ١ . َٚٓٗا ايكإْٛ ايعط
 ، سٝح قػِ ؾ١٦ ا٫سساخ اٍ :

ٖٚٛ َٔ اثِ ايتاغع١ َٔ عُطٙ ٚمل ٜتِ اؿاز١ٜ عؿط٠ َٔ  -اؿسخ ايكيب : .0
 ايعُط.

َٔ أمت اـاَػ١ عؿط٠ ٚمل ٜتِ ايجا١َٓ عؿط٠ َٔ ايعُط. ٚايع١ً  -أؿسخ ايؿت٢ : .2
ؾ٢ ٖصا ايتكػِٝ ٖٛ إٔ إؿطع قس اضاز َطاعا٠ عُط اؿسخ  عٓس اؽاش ا٭دطا٤ات 

ا١ٝ٥ ٚؾطض ايتسابرل عك٘ ٚشلصا لس بإ ايتسابرل اييت تكسض عل اؿسخ ايؿت٢  ايٛق
ٗ ايكإْٛ ايعطاقٞ  اؾس َٔ تًو ايت٢ تكسض عل اؿسخ ايكيب ، ٚخكٛقًا ؾ٢ 
دطا٥ِ ؾ٢ دطا٥ِ اؾٓاٜات ، ٖٚصا ايتكػِٝ ٗ قً٘ ٭ٕ اؿسخ ايؿت٢ تهٕٛ بٓٝت٘ 

اؾطَٞ أؾهٌ ٚاق٣ٛ َٔ اؿسخ ايكيب اؾػ١ُٝ ًَٚهات٘ ايعك١ًٝ ٚازضان٘ يؿعً٘ 
 يصيو ؾاْ٘ ٜػتشل تسبرلًا اؾس َٔ اؿسخ ايكب٢...
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ٚػسض ا٫ؾاض٠ ٖٓا ا٫ إ ٖصا ايكـإْٛ اِـا ٜٓطبـل ؾكـط عًـ٢ اؿـسخ ايـص٣ مل ٜـتِ         
ايجا١َٓ عؿط٠ َٔ ايعُط عٓس اضتهاب٘ يًذطّ٘ .. ٚ ٫ عدل٠ ٭ُاَـ٘ شلـا بعـس شيـو اٚ     

 اثٓا٤ ايكبض عًٝ٘ َع٘ .
َـاٖٛ   0989 -َٛغع١ ثا١ْٝ - 026ٚدا٤ ؾ٢ قطاض حمله١ُ ُٝٝع ايعطام ؼت ايعسز 

ات " اشا ثبت عُط إتِٗ َٔ سذ٘ ٫ٚز٠ ضزل١ٝ قازض٠ َٔ قه١ُ أسـٛاٍ ؾدكـ١ٝ   
ٚقت اضتهاب٘ اؾط١ّ ٜكٌ عٔ مثاْٞ عؿـط٠ غـ١ٓ ؾـإ قهُـ١ اؾٓاٜـات تهـٕٛ غـرل        

َـ  اّ قهُـ١ ا٭سـساخ ٚؾكـًا يًُـاز٠     كتك١ َشانُت٘ ٚهب اساي١ ايكه١ٝ حملانُت٘ ا
 ( . 1" )  0982يػ١ٓ   76اـاَػ١ َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ضقِ 

 
 الفسع الجاٌي: وفّوً احلدخ اجلاٌح 

إختًـ عًُا٤ ايكإْٛ ٚا٭دتُاع ٚ ايٓؿؼ بؿإٔ َؿّٗٛ اؾٓٛح ، ٚشيو سػـب تبـأٜ   
اؾٛاْب اييت ٜٓعط َٔ خ٬شلا نـٌ َـِٓٗ اٍ اؾٓـٛح  ٖٚـصا َـا غـٓشاٍٚ إ ْٛضزٖـا        

 بإهاظ ٖٓا :  
 ايتعطٜـ ا٫دتُاعٞ يًشسخ إٓشطف  - 0

يًعًُٝـات ايٓؿػـ١ٝ   ٜط٣ عًُا٤ ا٭دتُاع إٔ ا٭مطاف ٜٓؿأ َٔ ايب٦ٝـ١ زٕٚ أٟ تـسخٌ   
إعكــس٠ ايتــ٢ تًعــب زٚضٖــا عًــ٢ َػــطح اي٬ؾــعٛض ، ٖٚــِ بــصيو ٜكــؿٕٛ ا٫ســساخ    

إٓشــطؾٌ ، عًــ٢ أْٗــِ نــشاٜا يهــطٚف خاقــ١ أتػــُت بعــسّ ايعسايــ١ ٚا٭ط٦ُٓــإ     
ٚا٭نــططاب ا٭دتُــاعٞ ٭غــباب َتعًكــ١ با٫نؿــاض ايهــبرل ٕػــت٣ٛ إعٝؿــ١ ايــص٣    

 ( . 2ٔ ٖصا ٚشاى ) ٜعٝؿٕٛ ٗ ظً٘ أٚ ِٖ نشاٜا َعٜر َ

                                                           
ٓ فٟ أٌغّٙٛه٠خ أٌؼوال١خ ، ١مبثخ اٌّؾبِِغٍخ ؽمٛل١خ ،فظ١ٍخ ، رظله٘ب ٔ: أٌمضبء   - 1

  229ص ،اٌؼلك اٌضبٌش ٚاٌواثغ ، 1990 –إٌَخ اٌقبَِخ ٚاألهثؼْٛ 
 ،اٌلوزٛه ) ِؾّل ػٍٟ ؽَٓ ( ، ػاللخ اٌٛاٌل٠ٓ ثبٌطفً ٚأصو٘ب فٟ عٕٛػ األؽلاس  - 2

 . 31ص  ،1970 –اٌمب٘وح 
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ٚقس عطف ايسنتٛض َٓرل ايعكط٠ امطاف ا٫سساخ باْ٘ )َٛقـ أدتُاعٞ ىهح ؾٝ٘ 
قػرل ايػٔ يعاٌَ أٚ انجط َٔ ايعٛاٌَ شات ايك٠ٛ ايػبب١ٝ ، ٖا ٜ٪زٟ اٍ ايػًٛى غرل 

 (  1إتٛاؾل أٚ وتٌُ إٔ ٜ٪زٟ ايٝ٘( ) 
   ُ ــطاف ٚٚقـــ ا٫مــطاف باْــ٘ َٛقـــ إدتُــاع٢ َــٔ ؾــاْ٘ إ ٜػــتذ ع ســا٫ت ا٭م

 1ا٭هابٞ أٚايػًيب 
ٚايٛاقع ْط٣ بإ أيتعطٜؿات ا٫دتُاع١ٝ ؾ٢ فاٍ اؾط١ّ ٚا٭مطاف مل تهع َعٝاضًا 
يًهطض ا٭دتُاعٞ ، ٢ٖٚ سُٝٓا تكـ ايػًٛى باْ٘ غرل َتٛاؾل َع اجملتُع ؾاِا مل 

إ   Taftؾع تهـ ؾ٦ًٝا طإا إ ٖصٙ ايعباض٠ غرل قسز٠ ؼسٜسًا زقٝكـا  . ٖٚـصا َـاز   
ٜكط بإ ع٢ً عًِ ا٫دـطاّ إ ٜعتُـس عًـ٢ ايتعطٜــ ايكـاْْٛٞ َـٔ ادـٌ ا٫عتبـاضات         

 ( . 2ايع١ًُٝ ) 
 

 ايتعطٜـ ايكاْْٛٞ يًشسخ إٓشطف - 2
تبتعس ايتعطٜؿات ايكا١ْْٝٛ عٔ تًو ايت٢ ٜعطٝٗا عًُا٤ ا٫دتُـاع ٖٚـ٢ عـاز٠ تعُـٌ     

ٝـ١ ايكهـا١ٝ٥ ايتـ٢ ٜتعـطض شلـا      عٔ إ تعهـؼ ايجكاؾـ١ ايكاْْٛٝـ١ ٚايعًُٝـات ا٫دطا٥    
 اؿسخ َت٢ بطظت ٚؼككت ع٬َات ا٫مطاف .

ٚعاز٠  َالس ؾ٢ ا٫ػاٙ ايكـا٢ْْٛ ٚقــ ي٬ؾعـاٍ اجملطَـ١ ٚؼسٜـسًا يًعكٛبـات عـٔ        
 :ٕٛاطٔ ٚتٛؾرل اؿُا١ٜ يًُذتُعططٜل َكطًشات قا١ْْٝٛ خاق١ عُا١ٜ ا

                                                           
-األٍىٕله٠خ  ، أٔؾواف األؽلاس ِٚشىٍخ اٌؼٛاًِ  ، اٌلوزٛه ) ١ِٕو اٌؼظوح(   - 1

 .41- 36ص  ،1974
الؽلاس إٌّؾوفْٛ ، ػٛاًِ األٔؾواف ، أٌَّؤ١ٌخ ، ااٌلوزٛه ػٍٟ ِؾّل عؼفو   - 2

طبكه ػٓ اٌّؤٍَخ اٌغبِؼ١خ ٌٍلهاٍبد    -13ص  ،كهاٍخ ِمبهٔخ  -اٌغيائ١خ ، اٌزلاث١و 
 Donald Taft  - Criminology ,N.Y. 1955 –PP)  1984،  ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ

629-651 ) 
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ايكا١ْْٝٛ بأْ٘ ) أٟ ؾعـٌ  ( ا٭مطاف َٔ ايٓاس١ٝ  Paul Tabanٜٚط٣ بٍٛ تابإ ) 
أٚ ْــٛع َــٔ ايػــًٛى اٚ َٛقـــ ّهــٔ إٔ ٜعــطض عًــ٢ احملهُــ١ ، ٜٚكــسض ؾٝــ٘ سهــِ  
قها٥ٞ ، ٚاؿسخ إٓشطف ٖٛ ؾدل قس قسض نسٙ سهِ َٔ اسس٣ احملانِ تطبٝكا 

 يتؿطٜع َعٌ ( .
ٚؾ٢ الًذلا ٜطًل تعبرل ا٭مطاف ع٢ً ا٫ؾعاٍ ايت٢ ٜطتهبٗا ا٫سساخ ؾ٢ سـسٚز غـٔ   
َع١ٓٝ ٚاييت تعتدل دطا٥ِ اشا َـا أضتهبـت بٛاغـط١ ايبـايػٌ ، ٚاؿـسخ إٓشـطف ٖـٛ        
ايصٟ تعٗط يسٜ٘ ٍَٝٛ ٚضغبات َهاز٠ يًُذتُع بؿهٌ خطرل عٝح ٜكـبح عطنـ١   

ٜعـطف ايــسنتٛض َـٓرل ايعكــط٠ امــطاف   ( . نُــا  1ي٬ًُسكـ١ ٚا٭دطا٥ــات ايطزلٝـ١ )   
ا٫سساخ َٔ ايٛد١ٗ ايكا١ْْٝٛ باْ٘ )اؿسخ ؾ٢ ايؿذل٠ بٌ غـٔ ايتُٝـع ٚغـٔ ايطؾـس     
اؾٓا٥ٞ ايص٣ ٜجبت أَاّ ايػًط١ ايكها١ٝ٥ اٚ غـًط١ اخـط٣ كتكـ١ اْـ٘ قـس اضتهـب       
اسس٣ اؾطا٥ِ اٚ تٛادس ؾ٢ اسس٣ سا٫ت ايتعطض ي٬مـطاف ايتـ٢ وـسزٙ ايكـإْٛ(     

2  . 
ُٝا ٜتعًل بايتُٝع بٌ اؾٓٛح ٚا٭مطاف، ؾكس ضأٜٓا بإ اؾٓٛح ٖـٛ اضتهـاب ؾعـٌ    ٚؾ

َٔ قبٌ سسخ كايـ يًكإْٛ ، عٝح اْ٘ يٛ قـسض َـٔ بـايؼ ٭عتـدل دطّـ١. بُٝٓـا       
ا٭مطاف ٖٛ اضتهاب ؾعٌ ٜعتدل خطٚدًا عـٔ إـايٛف ادتُاعٝـًا، َٚتعـاضف عًٝـ٘ ؾـ٢       

  ٚ ــٞ ا ــل ػطّ ــطز ْ ــٌ ، ٚإ مل ٜ ــع َع ــإٔ    فتُ ــ٘ ؾ ــسزٙ . ٚعًٝ ــسز بك ــاب ق عك
ا٫مطاف ٜؿٌُ اؾعا٫ً ٫تهٕٛ نُٔ أطـاض ا٫ؾعـاٍ ا٭دطاَٝـ١ ايـيت ٜطتهبٗـا ايبـايػٕٛ       
ٜٚعاقب عًٝٗا ايكإْٛ ٚشيو يتٛغٝع ضعا١ٜ ا٫سساخ، عٝح تتِ ٓاٜتِٗ َٔ اؾعـاٍ  
ُسز ٚتػٌٗ ايططٜل يًذٓٛح ،ٚٗ ٖصا ايكسز ٜكٍٛ ايسنتٛض انـطّ ْؿـأ٠ ابـطاِٖٝ: ))    

                                                           
 Burt : The)10، ص  ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك  ،اٌلوزٛه ػٍٟ ِؾّل عؼفو  - 1

youngdelinquent , London 1955 – P . 15 ) 
ص –اٌّوعغ اٌَبثك  ،أٔؾواف األؽلاس ِٚشىٍخ اٌؼٛاًِ ، اٌلوزٛه ) ١ِٕو اٌؼظوح(  - 2

31 
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ٚمث١ ْٛع آخط َٔ ا٭مطاف ٫ ٜعس دط١ّ ، ٫ٜٚعتدل بايتايٞ دٓٛسا، ٖٚٛ ا٫مطاف 
ايصٟ ٜٓطٟٛ ع٢ً فطز َعٗط َـٔ َعـاٖط ايػـًٛى ايػـ٤٢ ، نا٫غـتٗتاض اٚ كايطـ٘       
شٟٚ ايػـرلٙ ايػــ٦ٝ٘، أٚ إــطٚم عًــ٢ غــًط١ ايٛايـسٜٔ ، أٚ ا٭عتٝــاز عًــ٢ اشلــطٚب َــٔ   

    ٌ ٛٶّ تتطـٛض       إسضغ١ ٚايتُـطز عًـ٢ إعًُـٌ، َٚجـ ٖـصٙ ا٫مطاؾـات اشا مل تعـاجل ٚتكـ
غايبًا اٍ امطاؾات ساز٠ ٚبعباض٠ أخط٣ اٍ دطا٥ِ ، ؾٝٓطبل عًٝٗا ٚقـ اؾٓـٛح ((  

 (ٚعًٝ٘ ْط٣ إ ٖٓاى َؿٌَٗٛ ؾٓٛح ا٫سساخ ُٖٚا : ـ 1) 
 

 

 املفّوً الواضع جلٍوح االسداخ :-أ
ٕٓــع اؾطّــ١ َٚعاًَــ١ ٚقــس ظٗــط ٖــصا ا٫ػــاٙ ؾــ٢ سًكــ١ زضاغــات ايؿــطم ا٫ٚغــط  

. ٚقس ضأت اؿًك١ اْـ٘ ٜعتـدل سـسثًا دامـًا      0953إصْبٌ إٓعكس٠ ٗ ايكاٖط٠ غ١ٓ 
يٝؼ ؾكط ٜطتهب دط١ّ ٚيهٔ نصيو شيو اؿـسخ احملـطّٚ َـٔ ايطعاٜـ١ ايهاؾٝـ١ اٚ      
ــساخ      ــٌ ا٫س ــسّ ايتؿطٜــل ب ــِ هــب ع ــِٜٛ ، َٚــٔ ث ــاز اٍ اؿُاٜــ١ ٚايتك ايــص٣ وت

إؿطزٜٔ ٚا٫سساخ ايص٣ تػـتسع٢ ظـطٚؾِٗ اٚ غـًٛنِٗ تطبٝـل     اؾامٌ ٚا٫سساخ 
 ( . 2ايٛغا٥ٌ ايٛقا١ٝ٥ ٚا٫ق٬س١ٝ عًِٝٗ) 

نصيو أٜس ٖصا ا٫ػـاٙ تٛقـٝات إـ٪ُط ا٫ٍٚ ي٬َـِ إتشـس٠ ٕٓـع اؾطّـ١ َٚعاًَـ١         
ٚايص٣ مل ٜهع تعطٜؿًا عاًَا ؾٓٛح ا٫سساخ  0955إصْبٌ إٓعكس ؾ٢ دٓٝـ غ١ٓ 

ؾ٢ تٛقٝات٘ ظطٚض٠ تطبٝل اغايٝب ايٛقا١ٜ َٔ دٓٛح ا٫سـساخ  ايـص٣    ، ٚيهٓ٘ ْل
ــتِٗ . ٚنــصيو ا٫ســساخ ايــصٜٔ          ــطا٥ِ طبــل يكــإْٛ زٚي ــٕٛ اؾعــا٫ً تعتــدل د ٜطتهب

                                                           
اٌطجؼخ   اٌمٛاػل اٌؼبِخ فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌّمبهْ ( اٌلوزٛه اووَ ٔشأح اثوا١ُ٘  ) - 1

 429ص .  1988االٌٚٝ 
ّبػٟ فٟ اٌظوٚف ا٢ر١خ ػٍٝ ٍج١ً زٚثبٌَٕجخ ٌٙنٖ اٌطبئفخ ٠ؼز١و االؽلاس فٟ فطو اع  - 2

اٌّضبي ، ١ٌٌٚ ػٍٝ ٍج١ً اٌؾظو ؛ اّ٘بي اٌؾلس ِٓ فجً ٚاٌل٠ٗ ، أٚ اٌّشوف١ٓ ػ١ٍٗ ، 
ٕخ أٚ ػًّ ؽم١و ، ٔمض اٌزى٠ٛٓ اٌجلٟٔ اٚ اٌؼمٍٟ ، فملاد اٌؼبئً ٍٛء اٌزوث١خ ، ِياٌٚخ  ِٙ

 69ص  – 1954 -اٌّؤرّٓ .  أػّبي اٌؾٍمخ
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ــاٍ        ــصٙ ا٫ؾع ــاب ٖ ــِ اٍ اضته ــبب خًكٗ ــ١ أٚ بػ ــطٚف إدتُاعٝ ــبب ن ــٕٛ بػ ٜتعطن
 (  1ٚا٫سساخ ايصٜٔ ٜهْٕٛٛ ؾ٢ ساد١ اٍ ضعا١ٜ ٚٓا١ٜ)

 
 ايهٝل ؾٓٛح ا٫سساخإؿّٗٛ -ب

ضغـِ إٔ إؿٗــّٛ ايٛاغــع ؾٓــٛح ا٫ســساخ مل تاخــص بــ٘ إــ٪ُطات ايسٚيٝــ١ إت٬سكــ١  
ؾٓذس إ اؿًك١ ايسضاغ١ٝ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ٕٓع اؾط١ّ َٚعا١ًَ إصْبٌ إعكسٜٔ ؾ٢ 

ـ تٛق٢ بإٔ أدطاّ ا٭سساخ هب إ ٜؿِٗ َع٢ٓ اضتهابِٗ   0955نٛبٓٗانٔ ي٣ػ١ٓ 
تدل دطا٥ِ ٚؾكًا يكإْٛ ايعكٛبات ، ٖٚصا إؿّٗٛ هب إٔ ىتًـ عٔ َؿّٗٛ ٫ؾعاٍ تع

عسّ  ايتهٝـ ا٭دتُاعٞ يٮسساخ أٚ سادتِٗ اٍ ضعا١ٜ ادتُاعٝـ١ َعٝٓـ١ . ٚهـب    
إٔ ٜهٕٛ ن٬ ا٫قط٬سٌ كتًؿًا عٔ ا٫خط، ٚقس تأنس ٖـصا إؿٗـّٛ اؾسٜـس ؾٓـٛح     

ٕٓـع اؾطّـ١ َٚعاًَـ١ إـصْبٌ إعكـس ؾـ٢       ا٫سساخ ٗ إ٪ُط ايجاْٞ يٮَِ إتشـس٠  
 ( . 2)0961يٓسٕ غ١ٓ 

ْـط٣ إٔ   0983يػـ١ٓ   76َٚٔ خ٬ٍ قطا٥تٓا يٓل قـإْٛ ضعاٜـ١ ا٭سـساخ إـطقِ      
إؿطع ايعطاقٞ قس إماظ يًُؿّٗٛ ايٛاغـع ؾٓـٛح ا٫سـساخ سٝـح ْـط٣ أْـ٘ ٚٗ إـٛاز        

ْــ٘ قــس أيكــ٢ َػــأي١  ( قــس أعتــدل ا٫ســساخ إتؿــطزٕٚ دــامٌ .ٚنــصيو ؾا 24-28)
َعاؾ١ ٖصٙ ا٫َـٛض عًـ٢ عـاتل ايكـإْٛ إـصنٛض، ؾٓذـس أْـ٘ ظاْـب قٝاَـ٘ َعاؾـ١            
ا٫َــٛض ايــيت تــٓل عًــ٢ قٝــاّ ا٫ســساخ اؾــامٌ  ٭ؾعــاٍ ادطاَٝــ١ ، ٚتٓــاٍٚ غــبٌ   
ايتشكٝل ٚإدطا٥ات ايتكانٞ ٚايعكٛبات إؿطٚن١ ، ؾاْ٘ ٗ ايٛقت ْؿػـ٘ قـس تعـطض    

ك١ با٭سساخ إتؿطزٜٔ ٚنصيو ا٫سساخ ايصٜٔ ٜهْٕٛٛ خاضز ْعاّ ٕعاؾ١ إٛاز إتعً
                                                           

 13ص  –االؽلاس إٌّؾوفْٛ ، ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك  ،اٌلوزٛه ػٍٟ ِؾّل عؼفو   - 1
رمو٠و اٌلوزٛه ١ٍل ػ٠ٌٛ اٌّملَ اٌٝ اٌؾٍمخ االٌٚٝ ٌّىبفؾخ اٌغو٠ّخ فٟ اٌغّٙٛه٠خ   - 2
 1955ٚونٌه رٛط١بد االُِ اٌّزؾلح ٌَٕخ  ،163ص – 1961اٌمب٘وح  ،ؼوث١خ اٌّزؾلح اٌ
. 
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اؿُا١ٜ ا٫غط١ٜ ، أٚ ايصٜٔ تػتسعٞ ظطٚؾِٗ تطبٝـل ايٛغـا٥ٌ أيٛقا٥ٝـ١ ٚايتٗصٜبٝـ١     
 عًِٝٗ .  

ٚقس ٫سعٓا إ إؿطع إٔكطٟ قس تطزز بٌ إؿٌَٗٛ ايػـابكٌ ، سٝـح ظـٌ ّٝـع     
يًتؿـطز أٚ)إعطنـٌ يٮمـطاف(، ٚؾُٝـا     بٌ ا٭سساخ اؾامٌ ٚا٫سساخ إعطنـٌ  

ناْت ا٭سهاّ إتعًك١ ظٓٛح ا٫سساخ َه١ُٓ ٗ ايكٛاٌْ ايعكاب١ٝ ، ْط٣ أْـ٘ ناْـت   
تٛدس تؿطٜعات خاق١ با٭سساخ إؿطزٜٔ, ٚقس نٌ اؿاٍ  عًـ٢ ٖـصا إٓـٛاٍ ستـ٢     

َتهــًُٓا ٭ٍٚ َــط٠ ا٫سهــاّ اـاقــ١  0974يػــ١ٓ  30قــسض قــإْٛ ا٫ســساخ ضقــِ 
 ( ٦1تٌ َعًا )أٟ اؾامٌ ٚإعطنٌ يًذٓٛح( ٗ ًَ قإْٛ ٚاسس .)بايؿ

َٚــٔ دٗتٓــا ْتؿــل َــع َاشٖــب ايٝــ٘ إؿــطعٕٛ ٗ أخــصِٖ بــإؿّٗٛ ايٛاغــع ؾٓــٛح   
ا٭سساخ ْعطًا ٭ٕ ٖصا إؿّٗٛ قس ْتر عٔ تطٛض اجملتُعات ٚإزضانٗـا بؿـهٌ تـسضهٞ    
اٍ إٔ إمطاف ا٫سـساخ ٫ ٜعـاجل بايعكـاب ٚاِـا باٱؾـطاف ٚايتٛدٝـ٘ ، ٖٚهـصا ؼـٍٛ         

ِٝ ايـسؾاع ا٫دتُـاعٞ اٍ قـإْٛ تتكـٌ     قإْٛ ايعكٛبات ؼت نػط ْعطٜـات ٚتعـاي  
 ٚنٝؿت٘ عٌ َؿه٬ت اجملتُع َٔ ايٓاس١ٝ اؾعا١ٝ٥ 

 
 الفسع الجالح :  أٌواع االحنساف أو اجلٍوح 

عٓس ايتططم اٍ أْٛاع ا٫مطاف هـب إٔ ِٝـع بـٌ ا٫ؾـدام ايـصٜٔ ٜهـٕٛ غـًٛنِٗ        
١ً شلِ ٚيٝؼ َؿه١ً يٰخطٜٔ ٚيٝؼ ٭ْؿػِٗ ، ٚا٭ؾدام ايصٜٔ ٜهٕٛ غًٛنِٗ َؿه

يٰخطٜٔ ٚنصيو ا٫ؾدام ايصٜٔ ٜهٕٛ غًٛنِٗ َؿه١ً شلِ ٚيٰخطٜٔ ٗ إٓ ٚاسس .. 
ٚايػًٛى اٱمطاٗ ايٛاسس يؿدكٌ قس وٌُ خكا٥ل غرل َتؿاب١ٗ ْعطًا ٱخت٬ف 
ايهطٚف ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يهٌ َٔ ٖصٜٔ ايؿدكٌ ٚشلصا ؾـإٔ َـٔ ا٭دـسض إٔ    

 -ؿ١ٝ َا ًٜٞ : ْكـ ا٫مطاف َٔ ايٓاس١ٝ ايٛنٝ
                                                           

 . 13ص  -اٌلوزٛه ػٍٟ ِؾّل عؼفو ، ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك   - 1
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ا٫مطاف ايؿطزٟ : ٜبسٚا ا٫مـطاف ٖٓـا عًـ٢ أْـ٘ ظـاٖط٠ ؾدكـ١ٝ ٭ْـ٘ وـسخ          .0
َطتبطًا غكا٥ل ؾطز١ٜ يًؿدل شات٘ ، أ٣ إ ا٫مطاف ٜٓبع ٗ ٖصٙ اؿاي١ َٔ شات 

 ايؿدل "ىطز َٔ دًسٙ" .
بًا ٚضَا ٜكًح ايعاٌَ ايبٝٛيٛدٞ ٚايٛضاث١ ٗ تؿػرل ٖصا ا٫مطاف ، ؾـاشا مل لـس غـب   

َتك٬ً بصيو ؾإٕ ايتؿػرل ٗ ٖصٙ اؿاي١ قس ٜطدع اٍ إ٪ثطات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ  
ٗ تؿاعًٗا َع اـكا٥ل ايٛاضث١ٝ يًؿدل بكٛض٠ ٜ٪زٟ اٍ ا٭مطاف  . ٚيٝؼ َع٢ٓ 
ٖــصا إٔ ا٭مــطاف ايؿــطزٟ غــرل طبٝعــٞ يطبٝعتــ٘ أٚ أْــ٘ وــسخ بعٝــسًا عــٔ إٛاقـــ   

 ا٭دتُاع١ٝ ..
ــاضٙ    . ا٫مــطاف 2 بػــبب إٛقـــ : ٚا٫مــطاف ٗ ٖــصٙ اؿايــ١ ّهــٔ إٔ ٜؿػــط باعتب

ٚنٝؿ١ يتأثرل ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٗ إٛقـ اـاضدٞ عٔ ايؿطز اٚ إٛقـ ايصٜٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ 
ايؿطز دع٤ًا َتها٬ًَ ، ؾبعض إٛاقـ قس تؿهٌ ق٠ٛ قاٖط٠ ّهـٔ إ تـسؾع ايؿـطز اٍ    

  ٚ َجـاٍ شيـو اْـ٘ ٗ بعـض اجملتُعـات قـس       أ٫عتسا٤ ع٢ً ايكٛاعس إٛنـٛع١ يًػـًٛى . 
ٜهطط ضب ا٫غط٠ اٍ ايػطق١ اشا تعطنت عا٥ًت٘ ـطط اؾٛع . اٚ تسؾع ؾتا٠ ْؿػـٗا  
اٍ ايــسعاض٠ ٫ٕ عًُــٗا ٫ ٜطنــٝٗا اٚ إ ا٭دــط ايــصٟ تتكانــاٖا ٫ تؿــبع طُٛسٗــا أٚ 

 . ٜطنٞ إستٝاداتٗا .. ٚعًٝ٘ ّهٔ ؽٌٝ ْؿؼ اؿا٫ت بايٓػب١ يٮسساخ اؾامٌ 
ٚقــس تذلانــِ ا٫ســساخ بػــبب إٛقـــ ْتٝذــ١ يًكــطاع ايجكــاٗ ٚايــص٣ ٜعٗــط ٗ قــٛض 
َتعسز٠ نا٭مطاف اؾٓػٞ ايص٣ ٜأتٞ ْتٝذ١ يتأخرل ايعٚاز أٚ )إجًٝـ١( ايـيت ؼـسخ    

 ( 1ٗ ا٭َانٔ اييت ٜكطٓٗا دٓؼ ٚاسس نإساضؽ ايسخ١ًٝ ٚإعػهطات ٚايػذٕٛ ) 
طاف إــٓعِ نجكاؾــ١ ؾطعٝــ١ أٚ نٓػــل غــًٛنٞ  .  أ٭مــطاف إــٓعِ : ٜٚعٗــط ا٫مــ 3

َكشٛب بتٓعِٝ إدتُاعٞ خام يـ٘ أزٚاض َٚطانـع ٚأخ٬قٝـات َتُٝـع٠ عـٔ طـابع       

                                                           
كاه   -اٌّشبوً األعزّبػ١خ ٚاٌٍَٛن االٔؾوافٟ  –اٌلوزٛه : ِؾّل ػبطف غ١ش  - 1

 ِٚب ثؼل٘ب  . 101ص  ،اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ 
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ايجكاؾ١ ايهدل٣ ، ٚايتٓعِٝ ا٫دتُاعٞ ا٭مطاٗ زاخٌ ثكاؾ١ اجملتُـع ٜعٗـط ٗ بعـض    
ات اجملتُعات ايطأزلاي١ٝ ٚشيو َجٌ َػتعُطات ايعطا٤ أٚ ايعكابات ٚغرلٖا َٔ اؾُاع

 اييت ُاضؽ سٝا٠ إمطاؾ١ٝ تا١َ.
                                             
 الفسع السابع:  أضباب دٍوح االسداخ

بصٍ ايباسجٕٛ دٗٛزًا سجٝج١ يًهؿـ عٔ أغباب إدطاّ ا٭سـساخ ٚايٛقـٍٛ اٍ دـصٚض    
أَهـٔ َٚـع   ٖصٙ إؿه١ً ا١ُٕٗ ٚاضغا٤ اؿًٍٛ ايهؿ١ًٝ بايكها٤ عًٝٗا أٚ اؿس َٓٗـا َـا   

تعـسز ايتكػـُٝات ايـيت ٚنـعٗا ايبـاسجٕٛ  ؾـإٕ َـٔ إُهـٔ تكػـِٝ تًـو ا٫غــباب اٍ           
 ؾ٦تٌ :

 ا٭غباب ايصات١ٝ ؾٓٛح ا٫سساخ -0
 ا٭غباب إٛنٛع١ٝ ؾٓٛح ا٫سساخ -2

 ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ ايعا١َ إ٪ثط٠ ع٢ً دٓٛح ا٫سساخ  -3
 
 ـ  ا٫غباب ايصات١ٝ ؾٓٛح ا٭سساخ  0

( أٚ ب٦ٝتـ٘ اـاقـ١ )ا٫غـط٠( ، سٝـح ٜـط٣       1ٖٚٞ ا٭غباب إتعًك١ باؿسخ ْؿػـ٘)  
ايباسجٕٛ إٕ انططابات ايُٓٛ يس٣ اؿـسخ، ٚايعاٖـات ٚا٫َـطاض ايبسْٝـ١  ٚايٓؿػـ١ٝ      
ٚايسٚاؾع  )َٚٓٗا اؾٓؼ ( ٖٞ عٛاٌَ ت٪ثط ٗ ايػًٛى ا٫ْدتُاعٞ يًشـسخ ٚتـٓعهؼ   

ط١ّ ، ٫ّٚهٔ ٗ ٖصا اجملـاٍ اؾـعّ عتُٝـ١    ٗ تكطؾات٘ ٚقس تهٕٛ ٚضا٤ اضتهاب٘ اؾ
ْاثط ايٛضاث١ ٗ ا٫ْدطاّ ٖٚٞ ايٓعط١ٜ اييت قاٍ بٗا  ) يَٛدلٚظٚ( ٚيهٔ ّهٔ ايكٍٛ إٔ 
ايتهٜٛٔ اؾػُٞ ٚايعكًٞ يٮبٜٛٔ قـس ٜـٓعهؼ عًـ٢ ايطؿـٌ ، ؾـاشا نـإ ايٛايـسإ ، اٚ        

                                                           
) أألٍجبة ، اٌؼمبة ، اٌؼالط ( ثؾش ِٕشٛه ػٍٝ  ،أؽّل أٌشو٠ف : أألؽلاس اٌغبٔؾ١ٓ  - 1

    www.socialteam.com ( ػٍٝ اٌؼٕٛاْ االٌىزوٟٚٔ:اٌفو٠ك االعزّبػٟ )ِٛلغ 

http://www.socialteam.com/
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ض ا٫َْـطاض اـاقـ١ ،   اسسُٖا ،َٔ َس٢َٓ إػِهط أٚ إدسضات ، أٚ َٔ إكابٌ ببع
 ؾإٕ ٖصا ايٛنع وتٌُ إ ٜ٪ثط ٗ تهٜٛٔ ابُٓٗا دػًُٝا ْٚؿػٝا .

ٜٚٓعط عًُا٤ ايٓؿؼ ٚا٫دتُاع إٍ اؿسخ اؾاْح اٍ أْ٘ "ايطؿٌ ايص٣ ٜعٗـط غـًٛنًا   
 َهازًا يًُذتُع ٚقُٝ٘ بؿهٌ خطرل" .

( َـٔ ٜـط٣ إٕ ؾدكـٝات ا٫سـساخ اؾـامٌ تهـٕٛ َتبآٜـ١ عـس شاتٗـا ،           1َِٚٓٗ) 
)نباقٞ ا٫طؿاٍ( ، ْعطًا ٫ٕ ؾدك١ٝ ا٫ْػإ ٖٞ ٚسس٠ ٚاسس٠ َتها١ًَ ٗ دٛاْبٗـا   
ا٫ْؿعاي١ٝ إدتًؿ١  )اؾػس١ٜ ٚايعك١ًٝ ٚا٫دتُاعٝـ١ ٚا٫خ٬قٝـ١ ( ، ٖٚـصٙ ايٛسـس٠     

أٜ َـٔ ؾـدل ٯخـط ، عٝـح هعـٌ      تتؿاعٌ َع بعهٗا ايبعض ، ٖٚصا ايتؿاعٌ َتبـ 
 غرلٙ ٗ قسضات٘ ٚغًٛن٘ عًَُٛا . نٌ ؾطز ٖٝعًا عٔ

َٚٔ ا٫ْغباب ايصات١ٝ ا٫خط٣ إ٪ثط٠ ٗ إمطاف ا٭سساخ تسْٞ ايكسضات ايعك١ًٝ عٓـس  
بعض ا٫سساخ اؾـامٌ ٚع٬قـ١ شيـو بايػـًٛى ا٫دطاَـٞ يًشـسخ ، اش ٜكـّٛ ٖـ٪٤٫         

يؿات قا١ْْٝٛ ، ْتٝذ١ نـعـ قـسضاتِٗ ايعكًٝـ١ ،    ا٭سساخ َٔ غرل قكس باضتهاب كا
ٚقس ٜكاض اٍ اغتػ٬شلِ ٚايتػطٜط بِٗ َٔ قبٌ ا٫خطٜٔ ، نُا ثبت إنؿـاض َعاَـٌ   
ايـصنا٤ يـس٣ ا٫سـساخ ايعا٥ـسٜٔ ي٬مـطاف، ضغـِ إٔ ٖـصا ا٫َـط ٫ ٜعـين بـإٔ أقــشاب           

ٝط ؾـطا٥ُِٗ  ايصنا٤ ايعايٞ ٫ ٜعٗطٕٚ إمطاؾًا ، ؾكس ٜعٗطٕٚ امطاؾًا ٜتهُٔ ايتدط
 َجٌ ا٫خت٬ؽ ٚايػـ ٚايػطقات إسبط٠.

 

 ـ أ٭غباب إٛنٛع١ٝ ؾٓٛح ا٫ْسساخ 2
إٕ ا٭غط٠ ٚايب١٦ٝ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا اؿسخ تأثرلًا ٚانشًا ٚنبرلًا ٗ غًٛن٘ ٚتكطؾات٘ ، 
ٚؼتٌ ايعٛاٌَ  ايٮدتُاع١ٝ ٚاْياقتكاز١ٜ َهإ ايكساض٠ بٌ ايعٛاَـٌ ايـيت تٓطـٟٛ    

١ ٚايــيت ّهــٔ تــ٪زٟ اٍ دٓــٛح ا٫ســساخ ، ؾاؾــاْح َكــٓٛع ٫ َٛيــٛز   عًٝٗــا ايب٦ٝــ
                                                           

لب١ٔٛٔب  ، ثؾش ِٕشٛه اؽّل ِظٙو ٍؼلٚ : ػلاٌخ االؽلاس .. ٔف١َب .. أعزّبػ١ب ..  1 - 
 ػٍٝ ِٛلغ اٌىبرت ؽَٓ ؽّلاْ اٌؼَبف  ..
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ٚادطاّ ايكػاض سازخ ٜػِٗ ايهباض ٗ قٓع٘ اٍ سس بعٝس ، ٚاؿـسخ إٓشـطف ٖـٛ ٗ    
 (.  1ايػايب نش١ٝ ٚغط ادتُاعٞ ٚ اقتكازٟ غ٧ٝ ) 

 ٘  ؾايٛنع ا٫قتكازٟ ، وتٌُ إ ٜهٕٛ ايؿكط ساؾعًا ؾٝ٘ ع٢ً ايتؿٛم ٚايٓبٛؽ ، ٚيهٓـ
َٔ د١ٗ ثا١ْٝ نجرلًا َا ٜهـٕٛ ايػـبب ٗ ا٫مـطاف ٚاؾطّـ١ ، ٚقـس ٜـ٪زٟ ايؿكـط ٗ        
ا٫غط٠ اٍ تؿهو ايطٚابط بٌ أؾطازٖا ، ٚاٍ اؾهاٍ َٔ ايكًل ٚايهآب١ ٚايٝـأؽ ٜٚـ٪ثط   
شيو نً٘ ٗ أسٛاٍ اؿسخ اؾػ١ُٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ ، ٚقـس ٜهـٕٛ غـببًا    

، ٚيهٔ ايؿكط ؾـ٢ سـس شاتـ٘ يـٝؼ ايػـبب اؿتُـٞ ، ؾكـس         ٱغكاط٘ ٗ ب٪ض٠ ا٫مطاف
ٜكسّ ع٢ً اؾط١ّ أْاؽ يٝػٛا ؾكـطا٤ ٗ سـٌ قـس ّتٓـع عٓٗـا ُاْـاؽ ؾـ٢ سهـٝض         
اؿٝا٠  ، ٚقس ثبت ٗ ؾشل اؿاي١ اٱدتُاع١ٝ يبعض ايط٬ب ايصٜٔ اضتهبٛا دـطا٥ِ  

ٜٓشـسضٕٚ َـٔ   خطرل٠ ٚأخًٛا با٭َٔ اخ٫ً٬ خطرلًا إْؿعٌ ي٘ غهإ بعض إسٕ ايـيت  
 ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ ايػ١ٝٓ إذلؾ١ .

ٝٶا ، َٔ ايعٛاٌَ ايـيت تـ٪زٟ زٚضًا    ٚنصيو أيتؿهو أ٫غطٟ ٚٚدٛز آبا٤ َهططبٌ ْؿػ
ًَُٗا ٗ قٓع ؾدك١ٝ اؿسخ ٫ٚغُٝا ٗ ايػـٌٓ ا٫ٍٚ ٗ سٝاتـ٘ ، ؾايبٝـت إتـساعٞ     

يعٛاٌَ ايط٥ٝػـ١ٝ ايـيت   ادتُاعًٝا أٚ ٚدٛز آبا٤ َعططبٌ ْؿػًٝا ٗ إٓعٍ ، ٜعس َٔ ا
تؿتح ايػبٌٝ ؾٓٛح ا٫ْبٓا٤ ، عٝح ٜهؿٞ بإ ٜؿب ايكػرل ٗ ضسـاب اٱمـطاف يـس٣    
ا٫بــٜٛٔ ، أســسُٖا أٚ ن٬ُٖــا ، ٚنــصيو إمــطاف أنــدل ا٭بٓــا٤ أٚ ايبٓــات ستــ٢ ٜػــتُط 
ا٭مطاف ٜٚكبح إضتهاب اؾط١ّ عٓسٙ اَطًا َػتػاغًا َٚكب٫ًٛ ، َٚٔ ْاسٝـ١ اخـط٣   

اف ٗ ايًٌ ٚايتسيٌ ، أٚ ٗ ايكطا١َ ٚايكػ٠ٛ ، اٚ ٗ أيتٗإٚ ٚايػًب١ٝ ٚعسّ ؾإٕ اٱغط
ا٫نذلاخ َٔ داْب ايٛايسٜٔ اٚ أسسُٖا  قس ٜٛز٣ باؿسخ اٍ ايٓتٝذـ١ ْؿػـٗا ، ٚقـس    
بٝٓت أسس٣ ايسضاغات ايؿطْػ١ٝ ٭سٛاٍ ١٦َ غذٌ قهّٛ عًِٝٗ بعكٛب١ ا٫بعاز إٔ 

طؿٛيتِٗ ٗ ب١٦ٝ اغط١ٜ َعططب١ ، َٚٔ بِٝٓٗ  ) اثٌٓ ٚ ٔػٌ ( َِٓٗ عاؾٛا ٗ 
                                                           

 ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك  .، أ ؽّل اٌشو٠ف   - 1
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)ٚاسس ٚعؿطٕٚ( غـذًٝٓا عاؾـٛا ؾاقـسٜٔ ٫سـس ايٛايـسٜٔ ، َٚـِٓٗ ) ٔػـ١( عاؾـٛا         
 ؾاقسٜٔ ايٛايسٜٔ َعًا ، ٚ)إثٓا عؿط( ٚدسٚا ٗ أغط٠ نإ ٜػٛزٖا ايؿكام ا٫غطٟ .

 

َـ  .0 ٔ ايكشب١ ايػ١٦ٝ : إ اتكاٍ ا٫سساخ ايصٜٔ مل تتهٕٛ ؾدكٝتِٗ بعس ،بؿ١٦ 
٘ٴ ايٝـّٛ عـٔ عكـابات       اجملطٌَ قس ٜٛقًِٗ اٍ اؾط١ّ ، ٖٚصا تؿػرل ٕـا ْػـُع
ا٫سساخ َجٌ عكابات ايكُكإ ايػٛز ٗ ؾطْػا أٚ غرلٖا بٌ إػُٝات ا٫خـط٣  

 . 

ٚغا٥ٌ ايتػ١ًٝ ٚا٫ع٬ّ: إٕ ايػُٝٓا ٚإػطح ٚايكشاؾ١ ٚايهتب ٚإصٜاع ٚغرلٖـا   .2
هٔ قا٥ُـ١ عًـ٢ اغـؼ غـ١ًُٝ ٗ ططٜكـ١ أٚ      َٔ ٚغا٥ٌ ايتػ١ًٝ ٚا٫ع٬ّ اشا مل ت

َهــُٕٛ َــاتعطض ، قــس تػــاعس عًــ٢ اْػــٝام ا٭ســساخ اٍ اضتهــاب اؾطّــ١ ،    
ٚوسخ ٖصا اسٝاًْا ْتٝذ١ إبطاظ َكذلٗ بعض اؾطا٥ِ َعٗط ايٝطٛي١ ٖا ٜبسٚا 
أثطٙ ؾ٢ تػٝرل ايكِٝ اٱْاع١ٝ يس٣ ا٫سساخ ٚإطاٖكٌ بكٛض٠ خاق١ ؾٝٓسؾع 

 ط١ّ َتأثطٜٔ بايتكًٝس بعهِٗ ٚضا٤ اؾ

ايؿطاؽ ٚايبطاي١ ٚايعٌُ ايػرل إٓاغب :  إٕ ٖصٙ ايعٛاٌَ نجرلًا ٖا ُٗـس يًشـسخ    .3
ططٜل ا٫مطاف ، ؾا٭ؾدام ايصٜٔ ٜعُـٌ َعٗـِ نـجرلًا َـا ٜهـٕٛ َكـسض خطـط        
َعٟٓٛ ٚاخ٬قـٞ دػـِٝ عًٝـ٘ ، ٚنـجرلًا َـا ٜتػـببٕٛ بتٛدٝٗـ٘ تٛدٝٗـًا غـ٦ًٝا          

 ٚ ــٌ    ٜٓتٗــٞ بــ٘ اٍ ا٫مــطاف  ــسم ٖــصا ايكــٍٛ عًــ٢ ؾــطٚط ايعُ اؾطّــ١ ، ٜٚك
ؾإٓاطل اييت تٛيس اؾٓٛح أٚ َا ّهٔ تػُٝتٗا ) َٓاطل اؾٓـٛح ( َجـٌ بعـض    
زٚض ايًٗٛ ٚاؿاْات ، َٔ ؾأْٗا تػصٜ٘ عٛاٌَ ا٫مطاف  ٚايػًٛى إهاز يًُذتُع 

 ( 1يس٣  اؿسخ)  
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ٚاسـسًا َٓٗـا يـٝؼ ناؾٝـًا     ٚعًٝ٘ ٚؾ٢ خ٬ٍ غطزْا ي٬غباب أع٬ٙ ْكٌ اٍ إ عـا٬ًَ  
عس شات٘ يتهٜٛٔ ا٫مطاف ، ٚإ ايٛاقع ٜهؿـ عٔ تعـاؾط عـسز َـٔ ايعٛاَـٌ عٝـح      

 ( . 1ٜ٪ز٣ تٛاؾطٖا اٍ ْؿ٤ٛ اؾٓٛح يس٣ اؿسخ ) 

 
 ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ ايعا١َ إ٪ثط٠ ع٢ً دٓٛح ا٫سساخ  -3

      ٞ تٛدـس ْػـب١    ٖٚٓا ٬ْسغ أْ٘ سٝح تٛدس ْػـب١ عايٝـ١ َـٔ اٱدـطاّ ؾاْـ٘ بايتـاي
نبرل٠ َٔ ايٮسساخ إٓشـطؾٌ ، ٚايػـبب ايط٥ٝػـٞ ٗ شيـو ٖـٛ تـأثط ايكـػاض بؿػـاز         
ــ١ٝ     ــٌ ؾدكـ ــ٘ يعَٛـ ــع إدطاَـ ــايؼ ٜطدـ ــاجملطّ ايبـ ــسخ إٓشـــطف نـ ــاض ، ٫ٕ اؿـ ايهبـ
ٚادتُاعٝـــ١ ٚاقتكـــاز١ٜ كتًؿـــ١ ، ٚايعٛاَـــٌ ا٭دتُاعٝـــ١ ايـــيت تـــسؾع با٫ســـساخ  

 : يٮمطاف َتٓٛع١ َٚتؿعب١ ْعطض أُٖٗا ٢ٖٚ
. اْتؿاض اَانٔ ايًٗٛ ٚاـُٛض ٚإدـسضات: يكـس أنـست بعـض ا٭سكـا٤ات ايؿطْػـ١ٝ        0

شات ايك١ً ايع٬ق١ بٌ اـُٛض ٚدطا٥ِ ايتؿطز ٚا٭ُٖـاٍ ٚا٫عتـسا٤ عًـ٢ ا٫عـطاض ،     
%( َٔ َطتهيب دطا٥ِ ا٫عتسا٤ ع٢ً ا٫ؾـدام   6085اش ٜتبٌ إٔ ايػهاض٣ ّجًٕٛ )

ــسا٤ ع  57) ــطا٥ِ ا٭عت ــطتهيب د ــٔ َ ــطض ، ٚ  )%( َ ــ٢ ايع ــطزٜٔ   81ً ــٔ إتؿ َ )%
نُا أغتٓتر )بطت( َٔ أعاث٘ إ عـا٬٥ت ا٭سـساخ إٓشـطؾٌ تتعـاط٢      ‘ٚإتػٛيٌ 

 ( . 2اـُٛض َكساض ث٬ث١ انعاف ظٜاز٠ عٔ عا٬٥ت غرل إٓشطؾٌ) 
ٚأض٣ إ عاَـٌ ايػـهط ٜـ٪زٟ بؿـهٌ َباؾـط أٚ غـرل َباؾـط اٍ بعجـط٠ ا٫َـٛاٍ ٚغــ٤ٛ          
اؿاي١ ايكش١ٝ ، ٚانططاب ايٓعاّ ٚغ٤ٛ َعاًَـ١ ا٫ٚ٫ز ٚغـ٤ٛ ايع٬قـات ايعٚدٝـ١  ،     
ٚاـؿ١ْٛ ٗ ايتكطؾات ، ٖٚصا َا ُٜٓٞ يس٣ ايكـػاض ايكًـل ٜٚـٛضثِٗ غـ٤ٛ ايتكـطف      

غايبًا اٍ ا٫زَإ ع٢ً إدسضات  ، ْٚتٝذـ١   ٚايػًٛى ، ٚقس ٜ٪زٟ أ٫زَإ ع٢ً اـُٛض

                                                           
 ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك  .، أ ؽّل اٌشو٠ف    -  1
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يًطغب١ اؾاق١ عٓس اقشابٗا اٍ تعاطٝٗـا ، ؾٝـ٪زٟ شيـو اٍ قـعٛبات َايٝـ١ بػـبب       
نجط٠ إغتعُاٍ ايهشٍٛ ،َع ؾح إٔٛاضز إايٝـ١ ٚعـسّ ايكـسض٠ عًـ٢ ايعُـٌ ايـص٣ ٜهؿـٌ        

طا٥ِ تػطٝــ١ اٱْؿــام . ٖــا ٜػــبب نجــط٠ ٗ أؾــطا٥ِ ايــيت تطتهــب نــس ا٭َــٛاٍ ٚدــ 
 ايتؿطز ٚدطا٥ِ اٯزاب ايعا١َ .

. تــأثرل أدٗــع٠ ا٫عــ٬ّ عًــ٢ ظــاٖط٠ ادــطاّ ا٫ســساخ : إٕ ايتطــٛض ايــصٟ ؾــٗست٘     2
اجملتُعــات ٗ ٖــصا ايعكــط ٜطدــع ٗ أنجــط َــٔ أَــط اٍ أدٗــع٠ ا٭عــ٬ّ إدتًؿــ١ ايتــ٢ 
تطبط ايعامل ٚتٓكٌ أٟ سسخ أٚ تطٛض وكٌ ٗ أسس٣ دٗات ايعامل اٍ ايعـامل نًـ٘ ،   
ّٚهٔ يًكشاؾ١ إ ت٪ثط ع٢ً ظاٖط٠ اٱدطاّ عٓس ا٫سساخ بتكٜٛطٖا ايؿٝل يٛقا٥ع 
اؾطّـ١ ٚتكــٜٛط اؾطّـ١ ٚنأْٗــا اَـط طبٝعــٞ ٚشيـو بتهــطاض شنـط اؾــطا٥ِ بؿــهٌ      
َٛغع ًَٚؿت يًٓعط . ٚنصيو عٔ ططٜل ٚقـ اؾط١ّ باْٗا ػًب ايطبح يكاسبٗا 

قـٛض٠ اجملـطّ أٚ ايكـػرل عٝـح     نُـا ٖـٛ اؿـاٍ ؾـ٢ بعـض ايػـطقات ايهـبرل٠ . ْٚؿـط         
ٜػتشل إعذـاب عكـابت٘ َـٔ ْاسٝـ١ ٚبأْـ٘ ٜؿًـت َـٔ ايعكـاب ٚايػـذٔ َـٔ ْاسٝـ١            

  1( 1اخط٣) 
نُا تؿرل ايسضاغات اٍ إٔ اغًب ا٫سساخ ٜعٝؿٕٛ ٚقا٥ع ايؿًِٝ أثٓـا٤ ايعـطض ٜٚػـٌٗ    

(، ٚقـس ضأت   2إغتذابتِٗ يتًو إ٪ثطات . بٌ إٕ ٖصا ٜعزاز ططزًٜا َع قـػاض ايػـٔ)   
ؾ١ٓ َٔ فًؼ ايؿٝٛر ا٭َطٜهٞ إٔ قٓاع١ ايػُٝٓا َٚا تعطن٘ َٔ قـٛضٳ دٓػـ١ٝ   

                                                           
 Donald Taft-ػٍٟ ِؾّل عؼفو ، ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك  اٌلوزٛه  - 1

OP.Cit.P.200)  ) 
(ػٓ ا١ٌَّٕب ٚأٔؾواف أألؽلاس : روعّخ   Gabreela Raymondِمبٌخ ٌٍّؾب١ِخ )  - 2

ص  ، 5ػلك  -1958أٌّغٍخ أٌغٕبئ١خ أٌم١ِٛخ ، ١ٌٛ٠ٛ  ،ٚرٍق١ض آِبي ػضّبْ ، ٘لٜ ِغب٘ل
33 0 
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ؾانش١ أٚ قٛض ايعٓـ ت٪زٟ بايؿباب اٍ عسّ ا٭سػاؽ بأمل اٱْػا١ْٝ ٚإْعساّ أيكِٝ 
 1(  1ا٭خ٬ق١ٝ يسِٜٗ) 

ٚؾ٢ ْٗٛض١ٜ َكـط ايعطبٝـ١ أدـطٟ عـح سـٍٛ ا٭َـانٔ ايتـ٢ ٜكهـٞ ؾٝٗـا أؿـسخ           
% ( َِٓٗ ٜكهٕٛ أٚقات ؾـطاغِٗ ؾـ٢ ايؿـاضع أٚ اؿـاضٙ ،     46ٕ)اٚقات ايؿطاؽ ؾتبٌ أ

%( َِٓٗ ٜكهْٛٗا ٗ ايػُٝٓا أٟ أْ٘ إشا ؾهط اؿسخ ٗ قها٤ ٚقت ؾطاغ٘ ٗ  2385ٚ)
 2غرل ا٭َانٔ أحملٝط١ بإٓعٍ ؾإ ايٓػب١ ايهـدل٣ َـٔ ا٫سـساخ  تتذـ٘ اٍ ايػـُٝٓا)      

)1  
إٗـِ ٭دٗـع٠ اشلٛاتــ ايٓكايـ١ ٗ      ٚع٢ً شات ق١ً هـب عًٝٓـا ٖٓـا ا٫ؾـاض٠ اٍ ايـسٚض     

َٜٛٓا ٖصا َٚس٣  تأثرلٙ ع٢ً غًٛنٝات ا٭سساخ ، سٝح أْ٘ بـايٓعط يًتطـٛض ايعًُـٞ    
اشلا٥ٌ ايص٣ ططأ ع٢ً قٓاع١ اشلٛاتـ    ) ٫غُٝا ايصن١ٝ َٓٗا ( ٖا دعًٗا ٬َشًا ٚ أٚ 

س عًـ٢  ٚغ١ًٝ يًشسخ يًٛقٍٛ ٚايتٛاقٌ َع أجملتُعات ا٭خط٣ ٚايتأثط بِٗ ٚقس غاع
شيو غطع١ إْتؿاض احملت٣ٛ ايػًيب نايكٛض ٚإكـاطع اؾٓػـ١ٝ ٚقـٛض سـٛازخ ايكتـٌ       

 ٖا أثط بؿهٌ نبرل ع٢ً ا٭سساخ ٚإمطاؾِٗ .
. أشلذط٠ ٚتأثرلٙ ع٢ً ايػًٛى أ٫مـطاٗ : ٫ؾـو إٔ اشلذـط٠ تعـس َـٔ أبـطظ ايعـٛاٖط        3

ٔ ا٭ضٜاف اٍ إسٕ اييت يٛسعت ٗ اجملتُع اؿسٜح ،٢ٖٚ تأخص غايبًا طابع ايٓعٚح َ
ٚا٭َانٔ أ٭نجط ا٫ظزٖاضًا ٚغ٢ٓ ٚضؾا١ٖٝ ٚتكسّ اؿهاض٠ ٗ ٖصا ايعكط، ٚقس ناعؿت 
َٔ اؿادات ٚايطغبات ا٫ْػا١ْٝ ، نُا إٔ اٱْتكاٍ اٍ فتُع دسٜس بؿهٌ عـاّ ٚ اٍ  
فتُع إس١ٜٓ ٜؿهٌ خام غٝ٪زٟ اٍ قطاع بٌ ايكِٝ اييت إنتػبٗا ايؿطز ٗ ب٦ٝت٘ 

١ًٝ ٚبٌ ايكِٝ ايػا٥س٠ ٗ اجملتُع اؾسٜس ، اٍ داْب َاتٛؾطٙ ب١٦ٝ إس١ٜٓ َـٔ  ا٭ق
                                                           

كٚٔبٌل وٍٕو )  ،ػوع ِقزظو ٌٍزمو٠و اٌّملَ ِٓ ٌغٕخ ِغٌٍ أٌش١ٛؿ أألِو٠ىٟ  - 1
Donald Clenner ص  -2ػلك  ،١ٌٛ٠1958ٛ  ، ( ِٕشٛه فٟ أٌّغٍخ أٌغٕبئ١خ أٌم١ِٛخ
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ؾطم اٱدطاّ ٚا٫مطاف ايت٢ قس ٫ تتٛؾط عاز٠ً ؾ٢ إٓاطل ايطٜؿ١ٝ ، ٖٚصا ٜٓعهؼ 
بؿهٌ أٚ بآخط ع٢ً ا٫غط إٗادط٠ سٝح تًذـأ عهـِ َتطًبـات اؿٝـا٠ ٗ إسٜٓـ١ اٍ      

   ٚ ــع ٗ أَــانٔ غــرل قــش١ٝ أ ــتغ بايؿاغــسٜٔ       ايتذُ اَــانٔ ٜؿــٝع ؾٝٗــا ايؿػــاز ٜٚه
ٚإؿػسٜٔ َٚٔ ٜػـتػًٕٛ ايكـػاض يكهـا٤ َـآضبِٗ ا٭دطاَٝـ١ ٚتـسضٜبِٗ عًـ٢ ؾٓـٕٛ         

 اؾط١ّ .
َٚٔ ا٬ٕسغ إٔ ايتذاْؼ ٗ ايطٜـ أنجط َٓ٘ ٗ اؿهط، ٚإٔ ا٭غتكطاض ايٮدتُاعٞ 

ايطٜؿ١ٝ ٜعتدلٕٚ  ٗ ايطٜـ ٜعزاز عٓ٘ ٗ اؿهط، ٚعًٝ٘ ْط٣، إ ايكػاض ٗ إٓاطل
َكسض ضظم ٭ٖايِٝٗ ٚقس ٜكبشٕٛ ٗ فتُع إس١ٜٓ عاي١ عًِٝٗ، ٖا هدل ا٫غط٠ 
ٗ غايب ا٫سٝإ اٍ سطَإ ايكػرل َٔ َتابع١ ايتعًِ ٚتطى إسضغ١ ٚزؾعِٗ اٍ 
ايعٌُ بأدٛض ن١ًٝ٦، ٚقاط بعٛاٌَ ايؿػاز ٚا٫ش٣ اـًكٞ ، ٚقس ٜكٌ ا٫َط اٍ زؾع 

اٍ إَتٗإ ايتػٍٛ اٚ ا٫ْهُاّ اٍ عكابات َٓع١ُ ع٢ً عهؼ َا ٖ٪٤٫ ا٫سساخ 
ْطاٙ ٗ طبٝع١ سٝا٠ ايطٜـ ٚتكايٝسٖا ، ٚاخرل ؾإ فتُع إس١ٜٓ ٧ٜٝٗ ؾطقًا انجط 
يًذط١ّ َٔ سٝح ا٭َانٔ ٚايػط١ٜ نُا إٕ ايعٛاٌَ ا١٦ٕٝٗ يٮمطاف عٓس ا٫سساخ 

سع ٚتهجط ؾطض ايػٛاٜ٘ اٚؾط ٚأٚنح، سٝح ٜعزاز تعطض سٝا٠ ا٫غط اٍ ايتك
ٚايكشب١ ايػ١٦ٝ  ، ؾاؾط١ّ ٖٞ اٍ سس نبرل ْتاز سٝا٠ إس١ٜٓ سٝح ٜتٝػط 
يًكٛم َػطٜات ايًذ٤ٛ اٍ ايػطقات ٚاخؿا٥ٗا ٚتبسٚا إس١ٜٓ ٚنأْٗا اضض ٜكطازٕٚ 

(، ٚؾ٢ ؾطْػا أظٗط إسكا٤ يبٝت اؿط١ٜ  1عًٝٗا ٚ َأٚاِٖ ايصٟ ًٜذإٔٚ ايٝ٘) 
%( َٔ ايٓع٤٫ قس  21863إ ) 0924( يػ١ٓ Maison educationإطاقب١ )

% ( َِٓٗ امسضٚا َٔ ب١٦ٝ عُاي١ٝ َٔ إسٕ  50892امسضٚا َٔ ب١٦ٝ ضٜؿ١ٝ ٚإ  )
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( اظٗطت إ ٖٓايو ع٬ق١ ٚثٝك١ بٌ .Szabo Nٚؾ٢ زضاغ١ اخط٣ قاّ بٗا  )
 ( . 1إس١ٜٓ ٚا٫مطاف) 

 

 العـواون املػذـعة لالحنـساف 
ا٫عتسا٤ ع٢ً إعاٜرل اييت تؿهٞ اٍ ايػًٛى ا٫مـطاٗ َـٔ ا٫َـٛض ايؿـا٥ع١ ،     ٫ تعتدل 

ٚيهٔ اجملتُعات اييت تؿذع ايكطاع ٚتٓؿكـٌ ؾٝٗـا ا٫ٖـساف إطغـ١َٛ يًُذتُـع عـٔ       
اَاٍ اؾُاٖرل أٚ اييت ٫تػتذٝب ؾٝٗـا ا٫دٗـع٠ إدططـ١ يػـطع١ ايـتػرلات ايجكاؾٝـ١       

ٛاع َتعسز٠ َٔ ا٫عتسا٤ ع٢ً ْعـِ اجملتُـع   ٚتطابطٗا ، ٚتتٝح ؾطم نجرل٠ يعٗٛض اْ
 1ٚقٛاعسٙ 

ٚعًٝ٘ غٓشسز ؾُٝا ٢ًٜ ايعٛاٌَ اييت ت٪زٟ اٍ ا٫عتسا٤ ع٢ً إعاٜط أٚ ػعـٌ ؾدكـًا   
 ( . 2بايصات ٜعتس٣ ع٢ً َعٝاض بعٝٓ٘) 

. ايتسضٜب ا٫دتُاعٞ اـاط٤ٞ اٚ ايٓاقل :  ٜٚعٗط ٖصا بكـٛض٠ دًٝـ١ ٗ اجملتُعـات     0
ايكــِٝ ٚا٫ٖــساف ايذلبٜٛــ١ ايعاَــ١ ، ٚتتؿهــو ؾٝٗــا ا٫غــط٠ بكــٛض٠    ايــيت تتٓــاقض ؾٝٗــا

 ًَشٛظ١ ٚتعًٛ إٛدٗات ايؿطز١ٜ ع٢ً إٛدٗات اؾُاع١ٝ .
. اؾعا٤ات ايهعٝؿ١ : غٛا٤ بايٓػب١ ي٬َتجاٍ أٚ ا٫مـطاف ٖٚـٞ ايـيت تـ٪زٟ اٍ خًـل       2

٘ٴ ٗ اجملت        ُـع نؿـطز ٫   ساي١ َتُٝعـ١ أٚ َؿٛؾـ١ عٓـس ا٫ؾـطاز ، ؾٝهـٔ بععٗـِ إ غـًٛن
ٜعين اسسًا . َٚٔ ادٌ ٖصا هب ايتأنٝس عًـ٢ اؾـعا٤ات ا٫هابٝـ١ ؾـ٢ نـٌ سايـ١ ضعاٜـ١        

 يًٓعاّ .
. نعـ ايطقاب١: قس وسخ إ تهٕٛ اؾعا٤ات ؾسٜس٠ ٚيهٔ ايكا٥ٌُ عًـ٢ تٓؿٝـصٖا ٫    3

ٜٓؿصْٚٗا بسق١ ، بػبب ْكل ايك٣ٛ ايعا١ًَ ؾ٢ َٝسإ ايهبط ا٫دتُاعٞ ، ا٫َـط ايـص٣   
 اٍ إ ٜتعطض إعٝاض يًٗعاٍ ؾ٢ اعٌ ايٓاؽ .ٜ٪زٟ 
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ــس٠      4 ــٔ س ــات ايتكًٝــٌ َ ــض اؾُاع ــصا عٓــسَا ؼــاٍٚ بع ــط: ٚوــسخ ٖ . غــٗٛي١ ايتدلٜ
ا٫عتسا٤ ع٢ً إعٝـاض اٚ تًُـؼ إعـاٜرل ، ٚقـس ٜـتِ ٖـصا بؿـهٌ اضازٟ َـٔ بعـض ا٫ؾـطاز           

 بككس ايتدطٜب ا٫دتُاعٞ .
5      ٟ اٍ بًبًـ١ ا٫ؾهـاض ٚا٫ػاٖـات ، ٚخاقـ١      . عسّ ٚنٛح إعٝـاض: ٖٚـصا ا٫َـط قـس ٜـ٪ز

 ( . 1عٓسَا ٜعين إعٝاض بايٓػب١ يؿطزٜٔ اٚ انجط ؾ٦ًٝا كتًؿًا) 
. ا٫عتــسا٤ات ايــيت تكــع عًــ٢ إعــاٜرل ا٫دتُاعٝــ١ بكــٛض٠ غــط١ٜ ، ؾٝكــبح إعتــسٕٚ   6

 َٓأ٣ عٔ ايعكـاب ا٭دتُـاعٞ أٚايكـاْْٛٞ ، ٚقـس تبكـ٢ ا٫عتـسا٤ات عًـ٢ تًـو إعـاٜط اشا         
ــٛع         ــسٜٔ ْٚ ـــ إعت ــا٥ٞ ٗ نؿ ــبط ايكه ــع٠ ايه ــع ادٗ ــإْٚٛ َ ــًا ٫ ٜتع ــت اؾداق سلً

 أعتسا٥اتِٗ .
. سا٫ت تٓاقض ايهبط ا٫دتُاعٞ َع َٛاز ايكإْٛ ، ؾتتذُس ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ٫ٚ  7

تعــٛز تػــاٜط ايــتػرل ا٫دتُــاعٞ ٚايجكــاٗ  ٗ ايٛقــت ايــص٣ ٜتطــٛض ؾٝــ٘ اجملتُــع بكــٛض٠  
 كٛاعس ٚػعًٗا عك١ُٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايػهإ .تعطٌ ؾاع١ًٝ ٖصٙ اي

. ٚقس تهٕٛ بعض اؾُاعـات ا٫مطاؾٝـ١ ؾـ٢ اجملتُـع َـٔ ايكـ٠ٛ َهـإ عٝـح تكـٓع           8
٘ٴ قاًْْٛٝا ٚؽًل ٗ ْؿؼ ا٫ؾطاز إٓتٌُ شلـا   يٓؿػٗا ثكاؾ١ خاق١ تعٜٔ ا٫مطاف ٚػعً

 َؿاعط َتعسز٠ ٚق١ٜٛ َٔ اي٤٫ٛ .
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 املبشح الجاٌي
 الٍظسية الصالح االسداخاالضاليب 

 
ٕا ناْت ظاٖط٠ دٓٛح ا٫سساخ َٔ ايعٛاٖط ايكاْْٛٝـ١ ٚا٫دتُاعٝـ١ ايـيت تعـاْٞ     
َٓٗا ناؾ١ اجملتُعات ا٫ْػا١ْٝ ، ست٢ أْٗا اقبشت َٔ إؿانٌ إتؿؿـ١ٝ ٗ ايـب٬ز   
ايٓا١َٝ ٚايب٬ز اييت قطعت ؾٛطًا بعٝسًا ٗ فاٍ إس١ْٝ ٚايتكسّ ع٢ً سس غـٛا٤ ،  

سزت ايٓعطٜات إؿػط٠ ؾٓٛح ا٫سساخ ، َٓٗا َا ٜطدح اغباب اؾٓـٛح اٍ  يكس تع
ايعٛاَــٌ ايٓؿػــ١ٝ ، َٚٓٗــا َــا ٜطدشٗــا اٍ ايعٛاَــٌ اؾػــ١ُٝ ، َٚٓٗــا َــا ٜؿػــط    
اؾٓــٛح عًــ٢ نــ٤ٛ ايعٛاَــٌ ا٫دتُاعٝــ١ ٚايب٦ٝــ١ ، اٍ غــرل شيــو َــٔ ايتؿػــرلات  

 إتبا١ٜٓ ٚإتعسز٠ ا٫ػاٖات  .
اٙ ايتهاًَٞ ٗ تؿػرل اؾٓٛح ٖٛ َا ٜتؿل عًٝ٘ ايعًُـا٤ ٚاــدلا٤   ٫ٚؾو ٗ إٔ ا٫ػ

ٗ عكطْا اؿانط . سٝح ٫ ّهـٔ أختـعاٍ اغـباب دٓـٛح ا٫سـساخ ؾـ٢ غـبب اٚ        
عاٌَ َعٌ ٚاِا ّهٔ إ ٜعع٣ شيو اٍ فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ إتها١ًَ ٚإتؿاع١ً 

اعـٌ بـٌ ايعٛاَـٌ    ٗ ْؿؼ ايٛقت ، ٚشيـو ٭ٕ ايػـًٛى ا٫ْػـاْٞ ٖـٛ قكـ١ً يًتؿ     
 اؾػ١ُٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايذلب١ٜٛ ٚايب١ٝ٦ٝ ..

ٚبعس اْتؿاض ايؿًػـؿ١ ا٫قـ٬س١ٝ إعاقـط٠ ظٗـطت ايتؿـطٜعات إتعـسز٠ ٚاْؿـ٦ت        
ــٛز         ــع دٗ ــاؾط َ ــا بايتع ــٓست شل ــامٌ ٚأغ ــساخ  اؾ ــ٬س١ٝ ي٬س ــات ا٫ق إ٪غػ

ح، آخـص٠ بٓعـط   فتُع١ٝ أخط٣ َػـ٪ي١ٝ ا٫قـ٬ح ٚأعـاز٠ ايتٓؿـ١٦ يًشـسخ اؾـاْ      
ــ١       ــ٢ ايب٦ٝ ــ٘ ٚعً ــسخ ْؿػ ــ٢ اؿ ــب عً ــه١ً اِــا ٜٓك ــصٙ إؿ ــ٬ز ٖ ــاض إٔ ع ا٫عتب

 ا٫دتُاع١ٝ ايت٢ ٜعٝـ ؾٝٗا خاق١ ا٫غط٠ ايطبٝع١ٝ .
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ٚٗ ٖصا ايػٝام ْط٣ إ ْٛدـ٘ عجٓـا سـٍٛ ايذلبٝـ١ ايسٜٓٝـ١ ٚزٚضٖـا ؾـ٢ اقـ٬ح         
ــاٍٚ ا       ــِ ْتٓ ــامٌ ث ــٌ اؾ ــ٣ٛ ٗ تأٖٝ ــ١ قك ــٔ اُٖٝ ــا َ ــا شل ــساخ ٕ ــايٝب ا٫س ٫غ

 ايطبٝع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ يع٬ز ا٫سساخ اؾامٌ .
 

 املطمب االوه 
 ألرتبية الديٍية ودوزِا يف إصالح اجلاحنني

ٖا ٫ؾو ؾٝ٘ إٔ َٛنٛع ايذلب١ٝ ا٫غ١َٝ٬ ٚزٚضٖـا ٗ عـ٬ز ا٫سـساخ اؾـامٌ     
ي٘ أ١ُٖٝ قك٣ٛ ، سٝح إٔ ٖصا ا٫َط ي٘ ع٬ق١ َػتكبٌ دٌٝ َٚٔ ثِ َػتكبٌ 

١َ٫ اييت تؿتدـط َانـٝٗا ٚتػـعس عانـطٖا ٫بـس ٚإ تعـتين َػـتكبًٗا،        أ١َ ، ؾا
ٚعٓاٜتٗا بإػتكبٌ تهٕٛ بطعا١ٜ ٚتطب١ٝ دٝـٌ إػـتكبٌ ٖٚـِ ايٓاؾـ١٦ ٚايكـػاض      
ٚايؿباب ،َٚـٔ ٖـصا إٓطًـل ٚززت إٔ أعـح ٗ إـٓٗر ا٫غـ٬َٞ ٚنٝــ ٜعـاجل )أٚ         

تُع إػًِ ، ٌٖٚ ّهٔ عاجل( ا٫مطاف بكؿت٘ َؿه١ً إدتُاع١ٝ َٔ َؿه٬ت اجمل
إ ْأخص بٗصا إٓٗر ٚتطبٝك٘ ٗ اجملتُعات إعاقط٠ ؟ ٌٖ يًذلب١ٝ ا٫غ١َٝ٬ زٚض 
؟ َٚا ٖٛ شيو ايـسٚض ؟ اٍ اخـط ع٬َـات ا٫غـتؿٗاّ ايتـ٢ ؼـاٍٚ ٖـصٙ ا٫غـطط إ         
تًكٞ بعض ا٫ؾاضات مٖٛا ، ع٢ً اٌَ إ تهٕٛ اغتُطاضًا اٚ بساٜـ١ ٱنـا٤ات أنجـط    

 ٖذًا يتٓرل ايػبٌٝ ؾ٢ ططٜل ايطٌٜٛ ٚيٓبس٤ ا٫ًٚ بإؿاِٖٝ .إؾطاقًا ٚتٛ
 
 

 وفّوً دٍوح االسداخ يف الفكْ االضالوي
( اٍ إٔ داْح اٚ 0981ٜؿرل ) َٝؿٌٝ ( ٗ َعذُ٘ إذلدِ َٔ قبٌ اسػإ اؿػٔ )

دام٘ ، ٖٞ قؿ١ تػتعٌُ يٛقـ بعـض ا٫عُـاٍ ا٫دطاَٝـ١ ايبػـٝط١ اٚ إدايؿـات      
عسّ ػسٜـس إدـاظ٠ غـٛم ايػـٝاض٠ ، ٚبـايطغِ َـٔ عـسّ اغـتطاعتٓا         ايكا١ْْٝٛ ، َجٌ 

إعتباض ٖـصٙ ا٫عُـاٍ ادطاَٝـ١ ا٫ اْٗـا تتُٝـع بكـؿ١ ايـ٬ ادتُاعٝـ١ ٚا٫ اخ٬قٝـ١ ،          
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ٚاقط٬ح اؾٓٛح ّهٔ تطبٝكـ٘ عًـ٢ ٖـ٪٤٫ ا٫ؾـطاز ايـصٜٔ ٜطتهبـٕٛ ا٫عُـاٍ ايـيت         
   ٞ ( ، ٜٚكـٍٛ   1ايػـٟٛ)    تتٓاؾ٢ َع ايعطم ٚايتكايٝس ٚايػـًٛى ا٫دتُـاعٞ ٚا٫خ٬قـ

قُس عاضف )) ٚد٘ نجرل َٔ ايباسجٌ ايٓكس اٍ ايتعطٜـ ايكاْْٛٞ ؾٓٛح ا٫سـساخ  
ٚشيو يًٓكل ايصٟ ٜؿٛب ٖصا ايتعطٜـ َٔ اؽـاشٙ يكاعـسٙ يتشسٜـس ٚسـس٠ ايسضاغـ١      

 .(  2ايع١ًُٝ يًػًٛى اؾاْح ، أٚ نأغاؽ يتشسٜس غٝاغات ايٛقا١ٜ ٗ ٖصا ايػًٛى (() 
اقط٬ح ايؿكٗا٤ إػًٌُ  : ؾإ يًكػط زٚضٜٔ . اٚشلُا ٜهٕٛ ؾٝٗا ايكػرل ؾاقس أَا ٗ 

 ايتُٝٝع ٜٚػ٢ُ ايطؿٌ ٗ ٖصٙ اؿاي١ قبًٝا غرل ٖٝع .
ٚايجاْٞ ، عٓسَا ٜبًؼ ايكػرل سسًا عٝح ّٝع بـٌ ايهـطضو ٚايٓؿـع ٜٚعتدلٖٓـا قـبًٝا      

 ٚ قـس دعـٌ ايؿكٗـا٤ يًتُٝـع     ٖٝعًا ، ٚسس ايتُٝع ٜعطف َكساض ق٠ٛ ايعُـٌ ٚا٫زضاى ، 
سسًا از٢ْ ٫ ٜعكـٌ إ ٜهـٕٛ ايطؿـٌ ٖٝـعًا قبـٌ ٖـصا ايػـٔ ) ٗ ايعـاز٠ ( ٖٚـٛ غـبع           
غــٓٛات ، ٚاشا بًــؼ ايكــيب ســاٍ ايتُٝــع اْتكــٌ اٍ ايــسٚض ايجــاْٞ ٖٚــٛ ايكــيب إُٝــع   
ٜٚػتُط ع٢ً ٖـصا إٓـٛاٍ إٍ إٔ ٜعتـدل بايػـًا ، ٚايبًـٛؽ ٗ تكـسٜط ايؿكٗـا٤ ٖـٛ ايبًـٛؽ          

ٞ ايصٟ ٜهٕٛ َعاٖط ايطدٛي١ اٚ ا٫ْٛث١ .. ٚانتُاٍ اؾػِ زيٝـٌ عًـ٢ بًـٛؽ    ايطبٝع
 ايعكٌ سس ؼٌُ ايتبعات ؾ٢ ا٫قٛاٍ ٚا٫ؾعاٍ ٚإ نإ قاب٬ً يًُٓٛ بعس شيو ..

أَا بايػٔ ؾإ ْٗٛض ايؿكٗا٤ قس اتؿكٛا ع٢ً إ ) ٔػ١ عؿط غ١ٓ ( ٖٛ غٔ ايبًٛؽ 
ٕ ايبًـٛؽ بايػـٔ ؾُٝـا اشا مل تعٗـط أ٫َـاضات      ، اَا ابٛ سٓٝؿ١  ) ضٓـ٘ اهلل (  ؾـرل٣ ا  

 ( . 3ايطبٝع١ٝ ٚتهٕٛ بًٛؽ ايؿت٢ مثاْٞ عؿط٠ غ١ٓ ٚايؿتا٠ غبع١ عؿط٠ غ١ٓ) 
 

                                                           
أٍب١ٌت ِؼبٌغخ  ، كهاٍخ ِٕشٛهح ضّٓ وزبةاٌلوزٛه: اثوا١ُ٘ ثٓ ِجبهن اٌغ٠ٛو  - 1

 18، ص االؽلاس اٌغبٔؾ١ٓ فٟ اٌّؤٍَبد االطالؽ١خ 
)  ، ٔمل ِٕٙغٟ ٌزف١َو اٌٍَٛن االعواِٟ ،ػبهف ِؾّل: أ.ك. أٌغو٠ّخ فٟ اٌّغزّغ - 2
  1981ّىزجخ االٔىٍِٛظو٠خ ( اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ اٌ

َ .  1974كاه اٌفىو اٌؼوثٟ ، اٌغو٠خ ٚاٌؼمٛثخ فٟ اٌفمٗ االٍالِٟ ، أثٛ ى٘وح ِؾّل  - 3
  477ص . 
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 وفّوً االحنساف يف الفكْ االضالوي

إٕ َا ٜعتدل امطاؾًا ّهٔ إ ٜػ٢ُ دط١ّ ،.. ٚنإ أيػابكٕٛ َـٔ ؾكٗـا٤ ايؿـطٜع١    
ض٠ )دٓا١ٜ ايكبٝإ ( ٚٗ اؿكٝك١ ؾإٕ ا٫غ١َٝ٬ ٜطًكٕٛ ع٢ً دٓح ا٫سساخ عبا

ٖــصٙ ايتػــ١ُٝ َطؾٛنــ١ ٗ ٚقتٓــا اؿــايٞ اغــتٓازًا اٍ َؿٗــّٛ ايػٝاغــ١ اؾٓا٥ٝــ١    
( ٚشيـو إ يؿـغ اؾٓاٜـ١ ٜـٛسٞ بايعكـاب ايـصٟ        1اؿسٜج١ عٓـس ؾكٗـا٤ ايكـإْٛ)    

ٜككس َٓ٘ ايطٚع ٚايعدط َٚٔ ادـٌ شيـو اْكـطؾٛا عـٔ ٖـصا ايًؿـغ  َٚطازؾاتـ٘        
٘ٴ )احملعـٛضات      2ػين قُـس غـًُٝإ)   .ٚقس عطف عبساي ( اؾٓـٛح ٗ ايؿـطٜع١ بأْـ

ايؿــطع١ٝ ايــيت ٜطتهبٗــا ا٫ســساخ ٗ غــٔ ســساثتِٗ ايؿــطع١ٝ، ٚايــيت اشا اقذلؾٗــا    
(  3ايبــايػٕٛ عــست دــطا٥ِ ٜعــاقبٕٛ عًٝٗــا باؿــسٚز أٚ ايككــام اٚ ايتععٜــط ()  
ـُـ   ا مل ٬ْٚســغ ٖٓــا إ ايتعطٜـــ قــس تٓــاٍٚ ؾكــط ؾ٦ــ١ ا٫ســساخ إٓشــطؾٌ بٝٓ

ٜتٓاٍٚ ؾ١٦ ا٫سساخ إعطنٌ ي٬مطاف َجًُا غًو ا٫ػاٙ اؿـسٜح ؾـ٢ قـٛاٌْ    
ايٛنع١ٝ ، ٚبايٓعط اٍ اضا٤ ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ غكٛم ا٫سساخ ايصٜٔ تهٕٛ سٝاتِٗ 
أٚ أخ٬قِٗ ؾ٢ خطـط دـطا٤ ايتؿـطز اٚ ؼـت ٫ٜٚـ١ ؾاغـل ، ؾـاِْٗ قـايٛ بٛدـٛب          

اْتعاع ايًكـٝط َـٔ ٜـس ايؿاغـل ٭ْـ٘      ا٫ْؿام عًِٝٗ َٔ بٝت إاٍ ٚنصيو بٛدٛب 
غرل َ٪ُٔ سٝح ٜػطؽ ؾٝ٘ ا٫خ٬م ايؿاغـس٠، نُـا َٓعـٛا اؿهـا١ْ عًـ٢ ايهـاؾط       

  1( 4ٚايؿاغل ٚاجملٕٓٛ) 

                                                           
 عٕبػ االؽلاس - 1
ػالط  -أظو –ثٛىاهح اٌؼًّ ٚاٌشؤْ االعزّبػ١خ ثبٌَؼٛك٠خ  ١َِٗؤي اكاهح اٌزٛع - 2

 1986 ،ثٟ ٌٍلهاٍبد اال١ِٕخ واٌّووي اٌؼ،  اٌشو٠ؼخ االٍال١ِخ ٌّشبوً أؾواف ٌالؽلاس
 156ص -َ.
 158ثك ، ص ٔفٌ اٌّظله اٌَب، ِؾّل ١ٍٍّبْ  ٟاٌغٕلػج - 3
 159-154، ص ٔفٌ اٌّظله اٌَب٠ك، ِؾّل ١ٍٍّبْ  ٟػجبٌغٕ - 4
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ْٚعطًا ٫ٕ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ مل تٗتِ نجرلًا بايعكٛبات ، ٚاِا اٚيت عٓا١ٜ خاق١ 
ــػاض      ــِٝ ايك ــطف اٍ تعً ــصٟ ٜٓك ــا٥ٞ اي ــسضٜب ايٛق ــ١ ٚايت ــ٬م  يًذلبٝ ــٔ ا٫خ قاغ

ٚايؿهـا٥ٌ ٚاٯزاب ، ٚٚقــاٜتِٗ َـٔ ا٫مــطاف قبـٌ ايًذــ٤ٛ اٍ ايتأزٜـب ا٫قــ٬سٞ     
ايص٣ ٜٓكب ع٢ً ع٬ز اؿسخ ٚتكـِٜٛ إعٛدادـ٘ . ا٫ بعـس إـطٚض عًـ٢ ايتأزٜـب       

 ايٛقا٥ٞ عًٝ٘ آثطت تٛظٜع عجٞ ٗ ٖصا إطًب اٍ ايؿكطات ايتاي١ٝ: 
 اخ .. ٚا٫ثاض إٔذلتب١ عًٝ٘ا٫ًٚ : ـ نٛابط ايتأزٜب ايؿطعٞ ي٬سس

 ثاًْٝا : سهِ ايؿطٜع١ ٗ اؾطا٥ِ اييت ٜطتهبٗا ا٫سساخ .
 ثايجًا : غبٌ َعا١ًَ ا٫سساخ اؾامٌ ٗ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ 

 ايؿطع ا٭ٍٚ : نٛابط ايتأزٜب ايؿطعٞ يٮسساخ
ىهع ايتأزٜب أٚ إقـ٬ح ا٫سـساخ اؾـامٌ ٚؾـلٳ يًؿـطٜع١ ا٫غـ١َٝ٬ يًهـٛابط        

 ايتاي١ٝ ٢ٖٚ : ـ
 . بًٛؽ اؿسخ طٛض ايتُٝع 0
 . عسّ ايًذ٤ٛ اٍ ايعكٛب١ أٚ ) ايتأزٜب ( ا٫ ي عطٚض٠ تكسض بكسض اؾٓش١ 2
 . إٔ ٜتػِ بايطؾل اؿاظّ اؿهِٝ 3
 . ٫سس ع٢ً ايكػرل ٫ٚ قكام 4
 
. بًٛؽ اؿسخ طٛض ايتُٝع : ـ نُا اؾطت ٗ بساٜ٘ عجٞ عـٔ غـٔ ايتُٝـع اٍ إٔ      0

١ اؾٓا١ٝ٥ ٗ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ تكسّ عًـ٢ عٓكـطٜٔ اغاغـٌ ُٖـا ازضاى      إػ٪يٝ
ٚا٫ختٝاض ، ٚشلصا ؽتًـ اسهاّ ا٫سـساخ بـإخت٬ف ا٫زٚاض ايـيت ّـط بٗـا ا٫ْػـإ       
ً هـيت ا٫زضاى ٚا٫ختٝـاض ، ٚايًـتٌ تتهـٕٛ يسٜـ٘        َٳ َٔ ٚقت ٫ٚزت٘ ايص٣ ٜػـتهٌُ 
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( ٖٚهـصا   1إػـ٪ي١ٝ اؾٓا٥ٝـ١)   تسضهٝا ، ٚع٢ً اغاؽ ٖصا ايتسضز ٚنعت قٛاعس 
لس بإٔ ايكيب غـرل إُٝـع ٫َػـ٪ي١ٝ عًٝـ٘ َـٔ ايٛدٗـ١ اؾٓا٥ٝـ١ ؾـأشا بًـؼ غـٔ           

( ، عًـ٢ إٕ تأزٜـب    2ايتُٝع قاض عطنـ١ يًتأزٜـب عًـ٢ ٚدـ٘ ايتععٜـط إٓاغـب)       
ايكػرل تععٜطًا ٜؿذلط َعـ٘ إ ٜهـٕٛ ) ٖٝـعًا بايؿعـٌ ( ٭ٕ َـا زٕٚ غـٔ ايتُٝـع        

ايٛيٞ ، ٫ٜٚٓتكٌ ايكانٞ اٍ ايتععٜـط . ًٜٚـعّ اشٕ ، يؿـطع١ٝ    ٜهتؿ٢ ؾٝ٘ بتأزٜب 
 تععٜط اؿسخ بٛاغط١ ايكانٞ إٔ ٜبًؼ غٔ ايتُٝٝع بايؿعٌ ٫ فطز غٔ َع١ٓٝ ..

. ايتأزٜب يًهطٚض٠ ٚبكسضٖا : ـ ايتأزٜب َع٢ٓ ايتععٜـط َـٔ داْـب ايكانـٞ أٚ       2
ِٙ أٚ ٚيـٞ أَـطٙ ، ٚتعتـدل َط      سًـ١ أخـرل٠ َـٔ    َع٢ٓ نطب ايكػرل َٔ داْـب ٚايـس

َطاسٌ ايذلب١ٝ ٫ ًٜذأ ايٝٗـا ابتـساعًا ، ٚاِـا تؿطنـ٘ نـطٚض٠ ايتكـِٜٛ ٚا٫قـ٬ح        
ؾطنـًا ، ٚشيــو ٫ٕ إــٓٗر ا٫غــ٬َٞ يًذلبٝــ١ ٜتػـِ بايتــسضز .ٚقــس اثبــت ا٫غــتاش   
قُس قطب إٔ ا٭غ٬ّ ٜتبع ْٝع ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ قبٌ ايعكٛب١ ، ؾ٬ ٜذلى َٓؿصًا 

ٜػـتدسّ إٛععـ١ ٚايذلغٝـب ، نُـا ٜػـتدسّ ايتدٜٛــ        ٗ ايٓؿؼ ٫ ٜكٌ ايٝـ٘ إش 
ٚايذلٖٝب . ٚشيو ٗ زضدات َتؿاٚتـ١ . ؾُـٔ ايٓـاؽ َـٔ تهؿٝـ٘ اٱؾـاض٠ ايبعٝـس٠        
ؾرلػـ قًب٘ ، ٜٚٗتع ٚدساْ٘ ، ٜٚعسٍ عُا ٖٛ َكسّ عًٝ٘ َٔ امطاف .. َِٚٓٗ 
َــٔ ٫ ٜطٚعــ٘ ا٫ ايػهــب اؾــاٖط ايكــطٜح ، َٚــِٓٗ َــٔ ٜهؿٝــ٘ ايتٗسٜــس بعــصاب  

دٌ ايتٓؿٝص ، َِٚٓٗ َٔ ٫بس تكطٜب ايعكا  َٓ٘ ست٢ ٜطاٖا ع٢ً َكطب٘ َٓـ٘  َ٪
ِ٘ يه٢ ٜػتكِٝ)   ( .. 3، َِٚٓٗ بعس شيو ؾطٜل ٫بسٳ إ وؼ طعِ ايعكٛب١ دػُ

                                                           
إٌبشو ؛ ِٕشأح  -هػب٠خ االؽلاس فٟ االٍالَ ٚاٌمبْٔٛ اٌّظوٞ،اٌجشوٞ اٌشٛهثغٟ  - 1

 321ص.  ،اٌّؼبهف ثبالٍىٕله٠خ 
 .321ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك  ص.   - 2
-اٌطجؼخ اٌضبِٕخ ،  ث١وٚد، كاه اٌشوٚق -1ط،ِٕٙظ اٌزوث١خ االٍال١ِخ  ،ِؾّل لطت  - 3

 192ص ،  1983
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ٖٚهصا ّٓع ْعاّ ايتأزٜب ا٫غ٬َٞ َٔ ايًذ٤ٛ اٍ تععٜط ايكػاض ا٫ عٓس ايهطٚض٠ 
لـس ْؿعـًا ؾـ٬ َؿـط َـٔ ايتأزٜـب        ٚبعس إ تػبك٘ ايتٛدٝٗات ٚايٓكا٥ح ، ؾـإٔ مل 

تسضهًٝا َع ٚدٛب إتػـاَ٘ بـايطؾل ٚإطْٚـ١، ٚايتأزٜـب ٚإ نـإ ٗ شاتـ٘ عكٛبـ١        
عًــ٢ اؾطّــ١ ، ا٫ اْــ٘ ٜعتــدل عكٛبــ١ تأزٜبٝــ١  ٫ دٓا٥ٝــ١ ، ٚمل ؼــسز ايؿــطٜع١  
ا٫غ١َٝ٬ ْٛع ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ اييت ّهٔ إٜكاعٗا عًـ٢ ايكـبٝإ ٚتطنـت يـٍٛ     

ــطب أٚ     ا٫َــط إ ــٛظ إ ٜعاقبــ٘ بايه ــذلآ٣ يــ٘ ، ؾٝذ ــ٘ ايــصٟ ٜ ــسزٖا عًــ٢ ايٛد و
ايتٛبٝذ أٚ ايتػًِٝ يٛيٞ ا٫َط أٚ غرلٙ ، أٚ ٚنـع ايكـػرل ٗ أقـ٬س١ٝ أٚ َسضغـ١     

( ، ٚاعتباض ايعكٛبـ١ تأزٜبٝـ١ ٫ دٓا٥ٝـ١ ٜـ٪زٟ      1اٚ ٚنع٘ ؼت َطاقب١ خاق١) 
قبٌ ايبًـٛؽ ٖٚهـصا َـا     اٍ عسّ اعتباض ايكيب بعس بًٛغ٘ عا٥سًا َا عٛقب ب٘ َٔ

ِ٘ بايتـايٞ ،         ٜػاعسٙ ع٢ً غًٛى ايططٜـل ايػـٟٛ ّٚٗـس يٓػـٝإ إانـٞ ، ٚاقـ٬س
ٜٚػأٍ ايكيب إُٝع َسًْٝا عـٔ اؾعايـ٘ ٚيـٛ اْـ٘ ٫ ٜعاقـب عًٝٗـا بعكٛبـ١ دٓا٥ٝـ١         
ي٬غباب اييت شنطت عٓس ايه٬ّ عًـ٢ ايكـيب غـرل إُٝـع . أَـا ٗ َطسًـ١ ا٫زضاى       

يكػرل) بايبايؼ اٚ ايطاؾس( أٟ عٓس بًٛغ٘ اـاَػ١ عؿـط٠ َـٔ   ايتاّ ، ٜٚػ٢ُ ؾٝ٘ ا
ايعُط ؾٝهٕٛ ا٫ْػإ َػ٫ًٛ٦ دٓا٥ًٝا عٔ دطا٥ُ٘ أٜا نإ ْٛعٗـا، ؾٝشـسٴ إشا ظْـا اٚ    

 غطم ٜٚكتل َٓ٘ إشا قتٌ أٚ دطح ٜٚععض بهٌ اْٛاع ايتععٜط . 
١َٝ عـٔ  . إٔ ٜتػِ بايطؾل اؿاظّ اؿهِٝ : ـ بُٝٓا ٢ٜٗٓ عًُـا٤ ايذلبٝـ١ ا٫غـ٬     3

ايػًع١ ٗ ايتأزٜب أخصًا بإبسأ ا٫غ٬َٞ ايعاّ ، ٖٚـٛ ٚدـٛب ايطؾـل ٗ نـٌ ا٫َـٛض      
ٚع٢ً ا٫خل ٗ َعا١ًَ ا٫ٌٖ ٚايٛيس ؾًٝؼ نٌ نطب دا٥عا ٗ تأزٜب ا٫سـساخ ،  
ٚاِا هب إ ٜهٕٛ نطبًا خؿٝؿًا ، ٚقس سسز ؾكٗـا٤ ايؿـطٜع١ ا٫غـ١َٝ٬ ايؿـطٚط     

                                                           
اٌّؤٍَبد االعزّبػ١خ اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي هػب٠خ االؽلاس ، اٌلوزٛه: أؽّل فٛىٞ اٌظبهٞ  -1

ِؼبٌغخ اٌشو٠ؼخ االٍال١ِخ ٌّشبوً أؾواف  ، ثؾش ِٕشٛه ضّٓ وزبة ، ٚاٌفىو االٍالِٟ
 . َ  2006اٌو٠بع  – 351ص ،  االؽلاس
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ست٢ ٜعتدل ٜػرلًا ، ؾاؾذلطٛا ؾٝ٘ إٔ ٫ ٜهٕٛ بػـرل  اييت ٜتعٌ تٛاؾطٖا ٗ ايهطب 
ايٝــس نايػــٛط ٚايعكــا ، ٚاِــا ٜٓــأ٣ بــ٘ عــٔ إٛانــع اـطــط٠ ٗ اؾػــِ نــايطأؽ  
ٚايٛدــ٘ ، ٚإٔ ٫ ٜتذــاٚظ ايــج٬خ  ٚإٔ ٫ ٜهــٕٛ ؾاسؿــًا ٚايهــطب ايؿــاسـ ٖــٛ َــا  

ايؿكـ٘  (، ٚنسيٌٝ ع٢ً ايهٛابط ايٛاضز٠ اعـ٬ٙ ٗ   1ٜهػط ايععاّ أٚ ىذلم اؾًس) 
ا٫غ٬َٞ ، ْٛضز ايكك١ ايتاي١ٝ : غ٦ٌ ا٫َاّ ايكابػٞ عُا اشا نإ إـ٪زب قـس بـايؼ    
ٗ ايتأزٜب )ايعكٛب١( ؾكاٍ : باْ٘ ٫ هٛظ إٔ ٜهطب ٖٚٛ غهبإ ، ٚنطب ايكيب 

ٜهٕٛ بايسضٙ ايططب١ إأ١َْٛ ، ي٬٦ ٜ٪ثط أثط غ٤ٛ ٚهتٓب نطب ايطأؽ ٚايٛد٘ .             
شٕٓٛ أْ٘ : "يٛ نطب قبًٝا ؾؿكأ عٝٓ٘ أٚ نػط ٜسٙ ، ؾإٔ نـطب٘  ٚٗ نتاب ابٔ غ

بايسض٠ ع٢ً ا٭زب ٚأقاب٘ بعٛزٖا ، ؾايس١ٜ ع٢ً ايعاقًـ١ بكػـا١َ ٚعًٝـ٘ ايهؿـاض٠ ،     
ِٚإ نطب بايًٛح أٚ بعكا ؾعًٝ٘ ايككام ٭ْ٘ مل ٜـ٪شٕ يـ٘ إ ٜهـطب٘ بعكـا ٫ٚ     

 ( 2يٛح ") 
ٛ  -. ٫ سسٳ ع٢ً ايكػرل ٫ٚ قكام: 4 ابط تأزٜـب ايكـػاض ٗ ايؿـطٜع١    َٔ أِٖ نـ

ا٫غــ١َٝ٬ إٔ اؿــسٚز ايؿــطع١ٝ ٫ تٛقــع عًــِٝٗ ، قــاٍ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ 
ٚغًِ )ضؾع ايكًِ ع٢ً ث٬خ ، عٔ ايكػرل ست٢ وًِ ٚاجملٕٓٛ ست٢ ٜؿٝل ٚايٓا٥ِ 

( ، ٚتطتٝبـًا عًـ٢ شيـو ، ٫تكطـع ٜـس ايكـػرل ٗ غـطق١ ، ٫ٚ         3ست٢ ٜػـتٝكغ()  
٫ هًس ٗ قصف ٫ٚ قكام عًٝ٘ ، ؾكـس دـا٤ ٗ دـاَع ا٫قـٍٛ ،     ٜطدِ ٗ ظْا ، ٚ

إ قبًٝا ض٢َ إَطا٠ بػِٗ ؾأقابٳ عٝٓٗا ، ؾػطّ ٖـٛ ٫ ابـٛٙ ، ٚيـٛ نـإ ٫ َـاٍ يـ٘       
ؾٓعط٠ اٍ َػرل٠ ، ٚايٛيٞ ع٢ً ايٓؿؼ ٫ تبعـ١ عًٝـ٘ ٗ دٓاٜـ١ ايكـػرل ، ٚبـصيو      
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     ٍ ٗ سـايتٌ ، اٚشلُـا اشا    ٜتبٌ إ إتبٛع ٫ ٜ٪خـص ظٓاٜـ١ ايتـابع ٚإ ايـٛيٞ ٜػـأ
قكط ٗ ٚقا١ٜ ايكػرل َٔ اٜصا٤ ايٓاؽ ، ٚايجا١ْٝ اشا نإ قس سـطض ايكـػرل عًـ٢    

 (  1اؾط١ّ) 
 

 آثـاز التأديب الػسعـي  
غبكت أ٫ؾاض٠ اٍ إٔ اؿسخ غرل إُٝع ) قبٌ بًٛغ٘ ايػابع١ ( اشا اضتهـب اٟ دطّـ١   

ععض ، ٚاِا ٜتشٌُ إػ٪ي١ٝ إس١ْٝ ، ٚيهٔ ؾٗٛ ٫ ٜعاقب عًٝ٘ دٓا٥ًٝا ٫ٚ تأزٜبًٝا ٫ٜٚ
ــٔ       ــأٍ ع ــع( ٫ ٜػ ــ١ ايتُٝٝ ــ٘       )َطسً ــسٚز بًٛغ ــٔ ٚاٍ س ــصا ايػ ــاٚظٙ شل ــس ػ عٓ
دطا٥ُ٘ َػ٦ٛي١ٝ دٓا١ٝ٥ إش ٫ وس ٫ٚ ٜكتل َٓ٘ ، ٚاِا ٜػأٍ َػ٪ي١ٝ  تأزٜبٝـ٘ ،  

٘ عكٛب١ ؾٝ٪زب ع٢ً َا ٜأتٝ٘ َٔ دطا٥ِ ، غرل إٔ ٖصا ايتأزٜب ، ٚإ نإ ٗ سس شات
ا٫ أْ٘ عكٛب١ تأزٜب١ٝ ٫ دٓا١ٝ٥ ، ٜٚذلتب ع٢ً شيو إ ايكيب ٫ ٜعتـدل عا٥ـسًا َُٗـا    
تهطض تأزٜب٘ ، ٚاْ٘ ٫ ٜٛقع عًٝ٘ َٔ عكٛبات ايتععٜط ا٫ َا ٜعتدل تأزٜبـًا نـايتٛبٝذ   
ٚايهطب ، ٚيعٌ تطى ؼسٜس ايعكٛبـات ايتأزٜبٝـ١ يـٛيٞ ا٫َط)ْٚككـس ٖٓـا ايكانـٞ(       

تــسبرل ا٥٬ٕــِ يًكــيب ٗ نــٌ ظَــإ َٚهــإ ، ؾٝذــٛظ إ ٜعاقبــ٘  ّهــٔ َــٔ اختٝــاض اي
بايهطب ٚايتٛبٝذ ، أٚ ايتػًِٝ يٍٛ ا٫َط أٚ يػرلٙ ، أٚ ٜٛنع ايكـيب ٗ إقـ٬س١ٝ اٚ   

 َسضغ١ أٚ ٜٛقٞ بٛنع٘ ؼت َطاقب١ خاق١ ..
ِ٘ َـٔ قبـٌ ايبًـٛؽ ،          َٚٔ إ٪نس عسّ اعتباض اؿسخ بعس بًٛغـ٘ عا٥ـسًا َـا عٛقـب بـ
يٝٛنح ظ٤٬ زلـٛ ٚضؾعـ١ زٜٓٓـا اؿٓٝــ ايـصٟ ّٗـس بٗـصا يًشـسخ اؾـاْح ايططٜـل           
ايػٟٛ ٜٚػاعسٙ ع٢ً ْػٝإ إانٞ ، ؾا٫ْسَاز ٗ اجملتُـع ، َٚـٔ ٖٓـا ناْـت تـسابرل      

ايؿـطٜع١ ا٫غـ١َٝ٬ تكـّٛ ٗ أغاغـٗا عًـ٢       ضعا١ٜ ا٫سـساخ اؾـامٌ ٗ إطـاض َبـاز٨    
اعتباض اؿسخ اؾاْح َطٜهًا هب ع٬د٘ ٫ فطًَا ٜتشتِ عكاب٘ ، ٖٚٛ َا عدل عٓ٘ 
ؾكٗــا٤ ايؿــطٜع١ ا٫غــ١َٝ٬ بأســسخ َــا ّهــٔ إ ٜكــٌ ايٝــ٘ ايعًــِ اؿــسٜح ٗ فــاٍ  
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 ايـسؾاع ا٫دتُــاعٞ ، ؾُٝـا ٜتعًــل بايٛقاٜــ١ َـٔ اؾطّــ١ ٚدٓـٛح ا٫ســساخ َٚعاًَــ١    
إصْبٌ ، نُا إ َعامل  أيتشطظ ا٫غ٬َٞ ٗ تععٜط ا٫سساخ مل تتٛقـ عٓس اؾاْـب  
إٛنٛعٞ ، بـٌ تعـست اٍ اؾٛاْـب ا٫خـط٣ َـٔ خـ٬ٍ إثبـات ايـصْب إـدلض يتأزٜـب           
اؿــسخ ، ٜٚتهــح ٖــصا ٗ ػــٜٛع ايؿكٗــا٤ يؿــٗاز٠ ايكــبٝإ عًــ٢ بععٗــِ ايــبعض ٗ    

يو إايهٝـ١ بٓـا٤ًا عًـ٢ ادتُـاع ايكـبٝإ يًعـب       اؾطٚح ٚايكتٌ إغتجٓا٤ًا ، ٚقس أداظ ش
إباح نتعًِ ايطَٞ ٌٚٓ ايػ٬ح ٚايهط ٚايؿط ، ٜٚهٕٛ ٗ ايػايب زٕٚ سهـٛض ايهبـاض   
َعِٗ ؾًٛ مل تكبٌ ؾٗازتِٗ از٣ اٍ ٖسض زَا٥ِٗ ، ٚيـصيو ٫بـس َـٔ قبـٍٛ ؾـٗازتِٗ      

 (1يهٔ ٗ ساٍ تٛؾط ؾطٚط َع١ٓٝ )
 

 ـالصـة ..اخل
ابٝٓاٙ آْؿًا إٔ َععِ ا٫دطا٤ات اييت ٚنعٗا ؾكٗـا٤ ايؿـطٜع١   ٜتهح يٓا َٔ خ٬ٍ َ

ا٫غ١َٝ٬ قس زضز عًٝٗا ايكإْٛ ايٛنعٞ نايتٛبٝذ ٚايتػطِٜ عٓـس َـٔ ٜكـٍٛ بـ٘     
ٚاؿبؼ ، ٚؽتًـ عٓ٘، ٗ ايٛعغ ٚايهطب ٖٚصا ٭ٕ ايؿطٜع١ تٛيٞ ايـسٚض ا٫نـدل   

ــأَٔ َــ    ٜٴ ع ٖــ٪٤٫ عــسّ ٗ ايتأزٜــب ٭ٚيٝــا٤ اؿــسخ ، ٚبكــؿ١ أخــل ايٛايــسٜٔ ٕــا 
ػاٚظِٖ سسٚز ايتأزٜب ػاٙ أبٓا٥ِٗ ، نُا إٔ ا٫دطا٤ات ايـيت أغـتشسثٗا ايكـإْٛ    
ٝٳعت بٗا عـٔ ايؿـطٜع١ ٚإتُجًـ١ ٗ إ٪غػـات اٱقـ٬س١ٝ ٚا٭ختبـاض ايكهـا٥ٞ         ُٚ
ٚاؿط١ٜ إطاقبٳ١ ٫ تٓاٗ ٗ دٖٛطٖا َكاقـس ايؿـطٜع١ ا٫غـ١َٝ٬ . اش َـا ٖـٞ ا٫      

س١ٝ تسخٌ ٗ ْطام ايتععٜط ٗ ايؿطٜع١ ا٫غـ١َٝ٬ ، ؾكـط   تسابرل  ضعا١ٝ٥ ٚاق٬
ٜتطًب ٖصٙ ا٫خرل٠ إْتٗاز َباز٨ ٚأغؼ أيذلب١ٝ ا٭غ١َٝ٬ ٗ تٓعِٝ عُـٌ ٖـصٙ   

 إ٪غػات ست٢ ت٪تٞ مثاضٖا .
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 الفسع الجاٌي : ـ سهي الػسيعة يف اجلسائي اليت يستهبّا االسداخ .
ٜـ   َِٔ قبٌ ) عٓس تططقٓا ٯثـاض أيتاز ب ايؿـطعٞ ي٬سـساخ( ، ؾـإٕ إطسًـ١     نُا أؾطْا 

اييت ٜبس٤ ؾٝٗا ايؿطٜع١ بايتعاٌَ َع تكطؾات ايكػرل اؾاْح ٜبـس٤ ببًٛغـ٘ َطسًـ١    
ايتُٝٝع أٚ ا٫زضاى ايهعٝـ ، ٚتبسأ ٖصٙ إطس١ً ع٢ً ايـطأٟ ايـطادح بأنُـاٍ ايػـابع١     

١ َِٔ ايعُط ٚتػتُط اٍ ايبًـٛؽ عٓـس ْٗـٛض ؾكٗـا٤ ايؿـطٜع١ ، أٚ انُـاٍ غـٔ اـاَػـ        
عؿط٠ أٚ ايسخٍٛ ؾٝٗا عٔ اقشاب إصٖب إٛنـٛعٞ ؾـ٢ ؾكـ٘ ايؿـطٜع١ ، ٚغـأساٍٚ      

 ٖٓا إٔ أبٌ سهِ ايؿطٜع١ ٗ دطا٥ِ اؿسٚز ٚدطا٥ِ ايككام ٚدطا٥ِ ايتععٜط .
 دطا٥ِ اؿسٚز  - 0

ٖٚٞ اؾطا٥ِ اييت مت  ػطّٗا ٚؼسٜس عكٛبتٗا بايٓل ، ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ ،     
(  1قاٍ تعاٍ ٗ ػطِٜ ايعْا ) )٫ٚتكطبٛا ايعْا إْ٘ نإ ؾاسؿ١ ٚغا٤ غـب٬ٝ (( )  

ٚقاٍ ٗ عكٛب١ ٖصٙ اؾط١ّ بايٓػب١ يػرل إتعٚز ٚإتعٚدـ١ )) ايعاْٝـ١ ٚايعاْـٞ    
( ٚزلٝت دـطا٥ِ ٖـصا ايكػـِ ظـطا٥ِ      2ًس٠ (( ) ؾادًسٚا نٌ ٚاسس َٓٗا َا١٥ د

َِٔ اؾط١ّ ٚايعكٛب١ سسزت بايٓل .  اؿسٚز ٫ٕ نٌ 
 

 

 أثس ٌكص االِمية يف دسائي احلدود 
أْع ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ع٢ً إٔ عكٛبات دطا٥ِ اؿسٚز ٫ تطبل ا٫ عًـ٢      

َِٔ َٛاْع إػ٦ٛي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ٗ دـطا٥ِ   ايبايؼ ايعاقٌ إدتاض، ٚإٕ ْكل ا١ًٖٝ٫ َاْع 
اؿسٚز ، يهٔ تتدـص ا٫دـطا٤ات ايٛقا٥ٝـ١ ٚايػـبٌ اٱقـ٬س١ٝ نـس اؾـاْٞ ، ستـ٢ ٫         

د١ٗ ٫ٚ تتعطض َكاحل ايٓاؽ يتذاٚظات ْاقل ا١ًٖٝ٫ ٜتعٛز ع٢ً ٖصٙ اؾطا٥ِ َٔ 
َِٔ د١ٗ اخط٣ ، ؾٓاقل ا١ًٖٝ٫ نعسِٜ ا١ًٖٝ٫ ٗ عسّ َػا٥ًت٘ ٗ دطا٥ِ اؿسٚز ، 

                                                           
 32ٍٛهح االٍواء : ا٠٢خ  - 1
 ٍٛهح إٌٛه : اال٠خ  - 2
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يهٔ َٔ سٝح ا٫دطا٤ات ا٫ق٬س١ٝ ، ايتؿسٜس َع ْـاقل ا٫ًٖٝـ١ انجـط بايٓػـب١ اٍ     
 ( 1عسِٜ  ا١ًٖٝ٫.) 

 دطا٥ِ ايككام ٚايس١ٜ  - 2
عتسا٤ ع٢ً ا٫ؾدام)ع٢ً ايـٓؿؼ َٚـا زٕٚ ايـٓؿؼ( أٚ بتعـبرل آخـط      ٖٞ دطا٥ِ ا٭  

دــطا٥ِ ا٫عتــسا٤ عًــ٢ سٝــا٠ ا٫ْػــإ ٚغــ٬َت٘ ، ٖٚــصٙ اؾــطا٥ِ اشا تــٛاؾطت أضناْٗــا 
ٚؾطٚطٗا ٚاْتؿت َٛاْعٗا تهٕٛ عكٛبتٗا ايككام ، ٚإ٫ ؾايعكٛب١ ٖٞ ايس١ٜ ، ؾايس١ٜ 

ٓا٥ٞ بإٔ نإ ايكتٌ خطـأ أٚ إشا  ٚادب١ ٗ نٌ اعتسا٤ ع٢ً ايٓؿؼ اشا ؽًـ ايككس اؾ
ناْت ايٛغ١ًٝ إػتع١ًُ ٗ دط١ّ ايكتٌ غرل ٖٝت١ غايبًا ، نُا ٗ ايكتٌ ؾب٘ ايعُـس  
أٚ تكاحل ٚيـٞ ايـسّ َـع اؾـاْٞ عًـ٢ ايسٜـ١ بعـس ايتٓـاظٍ عـٔ سـل ايككـام ، ٚؾـ٢             

اْٞ ايكٛض٠ تهٕٛ ايس١ٜ ع٢ً ايعاق١ً ، ٚٗ ايكٛضتٌ ايجا١ْٝ ٚايجايج١ تهٕٛ ٗ َاٍ اؾ
 ٚقس ػب ايهؿاض٠ ، إناؾ١ اٍ ايككام ٚايس١ٜ .

 
 أثس ٌكص أالِمية يف دسائي الكصاص واحلدود

٫خ٬ف بٌ ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ٗ إٔ ْاقل ا١ًٖٝ٫ ٫ٜػأٍ عٔ ايككام ٚيهٔ ٜػأٍ      
َِٔ إٔ ٜعاقب ْـاقل ا٫ًٖٝـ١    عٔ عكاب أخط ، ؾ٬ ٜٛدس َاْع ٗ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ 

ؾدل اٚ غ٬َت٘ بـسٕٚ ٚدـ٘ سـل بعكٛبـ١ تأزٜبٝـ١ ٚاقـ٬س١ٝ        إعتسٟ ع٢ً سٝا٠
تت٥٬ِ َع غًٛن٘ اؾطَٞ ، ٚىهع شيو يتكسٜط ٚيٞ ا٫َط )ض٥ٝؼ ايسٚيـ١( بتعـإٚ   
َــع اٖــٌ اـــدل٠ ٗ دٓــٛح ا٫ســساخ )اٚ يًُؿــطع( ٚشيــو بتؿــطٜع قــإْٛ حملاغــبتِٗ  

ٚا٫عًـ٢  َٚعاقبتِٗ َا ٜت٥٬ِ َـع غـِٓٗ ٚخطـٛضتِٗ عًـ٢ إ ٜٛنـح اؿـس ا٫زْـ٢        
يًعكٛبات اييت ؼسز ي٬سـساخ اؾـامٌ ، ٜٚػـتعٌ ايكانـٞ سـٌ اؿهـِ بايعكٛبـ١        

                                                           
ِٛأغ اٌَّؤ١ٌخ اٌغيائ١خ فٟ اٌشو٠ؼخ ،  ٟاٌجوٚف١َٛه اٌلوزٛه ِظطفٝ اثوا١ُ٘ اٌيٌّ - 1

 1998ثغلاك  -81ص  ،االٍال١ِخ ٚاٌزشو٠ؼبد اٌغيائ١خ اٌؼوث١خ 
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باخكا٥ٝٞ ايٓؿؼ ٚا٫دتُـاع ٜٚـسضؽ ايعـطٚف احملٝطـ١ باؿـسخ اؾـاْح ٚخًؿٝـات        
 دطّت٘ .

نُــا ٫ خــ٬ف بــٌ ؾكٗــا٤ ايؿــطٜع١ بأغــتجٓا٤ ايعاٖطٜــ١ عًــ٢ ٚدــٛب ايسٜــ١ عًــ٢    
ِ اعتـسا٥ِٗ عًـ٢ ايـٓؿؼ َٚـا زٕٚ ايـٓؿؼ تعتـدل       عاقًتِٗ ،٭ٕ نٌ دط١ّ َٔ دطا٥

 ( . 1خطأ يعسّ ٚدٛز قكس دٓا٥ٞ بػبب عسّ ٚدٛز ا٫زضاى ايهاٌَ) 
ٚايتععٜط عكٛب١ تطى ؼسٜسٖا يًػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ايع١َٝٓ ،  دـطا٥ِ ايتعـعٜـط  – 3

َِٔ أٌٖ ايؿٛض٣.  بتعإٚ إدتكٌ 
 

 التعاشيس  أثس ٌكص األِمية يف املطئولية اجلٍائية عَ دسائي
نُا ٫ خ٬ف ٗ إٔ ْكـل ا٫ًٖٝـ١ يـ٘ ا٫ثـط ٗ دـطا٥ِ اؿـسٚز ٚايككـام ٚايسٜـ١            

بايٓػب١ يًعكٛبـ١ إكـطض٠ ؾـطا٥ِ ايتعـاظٜط بايٓػـب١ يًبـايػٌ ايعـاقًٌ ، ؾـ٬ ٜعاقـب          
ْــاقل ا٫ًٖٝــ١ بــٓؿؼ ايعكٛبــات ٫ٚ ٜعاَــٌ َعاًَــ١ ناَــٌ ا٫ًٖٝــ١ ، ٚيهــٔ ٗ ْؿــؼ 

اقب بعكٛبـ١ تأزٜبٝـ١ ٚاقـ٬س١ٝ عٝـح ٫ ٜطًـل عًـ٢ َـا        ايٛقت ٫ خ٬ف ٗ اْ٘ ٜع
ٜتدص نسٙ  ٕٓع٘ َٔ ايتهطاض ٚايعٛز٠ ، ٚؿُا١ٜ َكـاحل ايٓـاؽ ، يؿـغ عكٛبـ١ ، بـٌ      
تػ٢ُ تسابرل تأزٜب١ٝ ٚأق٬س١ٝ أٜا ناْت طبٝعتٗـا ، عػـب عُـط ايكاقـط ٚطبٝعـ١      

َٓــ٘ ايؿعــٌ غــًٛن٘ ، ٚاظاؾــ١ اٍ شيــو ٫ تؿــسز ايعكٛبــ١ ايتأزٜبٝــ١ اشا عــاز ٚتهــطض    
 (  2اؾطَٞ ، ا٫ عٓس بعض ايؿكٗا٤ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬) 

ايسيٌٝ ع٢ً ايتؿطق١ بٌ ايكيب إُٝع ٚايكػرل إُٝع ٗ إٔ ا٫ٍٚ ٜعاقب بعكٛبـ١      
تأزٜب١ٝ اق٬س١ٝ عػب َطس١ً غٓ٘ ، ؾهًُا نـإ قطٜبـًا َـٔ ايبًـٛؽ ٚايطؾـس تهـٕٛ       

٫ ٜػأٍ اق٬ً ٫ دعا٥ٝـا  ٫ٚ عكابٝـًا ،    ايعكٛب١ أؾس ٚاقػ٢ ٚايعهؼ بايعهؼ ، ٚايجاْٞ
 ٚيهٔ ٜطاقب ّٚٓع َٔ قبٌ ايٛيٞ اٚ ايٛقٞ َٔ ايعٛز٠ ٚايتهطاض.

                                                           
 80ِظطفٝ اٌيٌّٟ ، ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك ، ص  - 1
 82ِظطفٝ اٌيٌّٝ : ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك ، ص  - 2
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 الفسع الجالح: ـ ضبن وعاومة االسداخ اجلاحنني يف الػسيعة االضالوية 
ؾُٝا تكسّ قُٓا بؿطح َؿّٗٛ اؿسخ ايكػرل ٗ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٚبعـس شيـو      

تططقٓــا اٍ َؿٗــّٛ اؿــسخ اؾــاْح َٚؿٗــّٛ ا٫مــطاف َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايؿــطٜع١  
ا٫غ١َٝ٬ ، َتططقًا بعـس شيـو اٍ نـٛابط ايتأزٜـب ايؿـطعٞ يٮسـساخ ، َعطدـًا        

ِ ايجايـح ٗ ٖـصا إطًـب سـٍٛ     بعسٖا اٍ اثاض ايتأزٜب ايؿطعٞ إعتُس ..ٚؾ٢ ايكػ
زٚض ايذلب١ٝ ايس١ٜٝٓ ٗ إق٬ح ا٫سـساخ اؾـامٌ غـأساٍٚ إٔ أغـًط ايهـ٤ٛ عًـ٢       
إٓع١َٛ ا٫غ١َٝ٬ إتها١ًَ اييت أٚنٌ بٗا إؿطع ا٫غـ٬َٞ ٓاٜـ١ أ٫سـساخ َـٔ     
ا٫مطاف ، قبٌ نٌ ؾ٧ٝ َٛظعا إػ٪ي١ٝ ٗ شيو ع٢ً ْٝـع إ٪غػـات اجملتُعٝـ١    

ا٤ دــساض عــاظٍ بكــ٠ٛ ا٫ّــإ ٚاـًــل ايػــا١َٝ عٝــح وكــٔ إػــًِ عًــ٢ أَــٌ بٓــ
ايكـػرل َــٔ ا٫مـطاف ، ٚبعــس شيــو غـٛف أســاٍٚ إٔ أيكــٞ ايهـ٤ٛ عًــ٢ إ٪غػــات     
ا٫ق٬س١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت تكع ع٢ً عاتكٗا ايتعاٌَ َـع اؿـسخ إٓشـطف بعـس     

 دٓٛس٘ ..ٚبٗصا ايكسز غأقػِ عجٞ سٍٛ إٛانٝع ايتاي١ٝ : 
 ٛع ا٫ٍٚ : ـ زٚض ا٫غط٠ إػ١ًُ ٗ امطاف ا٫سساخ ٚايٛقا١ٜ َٓ٘إٛن

 إٛنٛع ايجاْٞ : ـ زٚض إسضغ١ ٗ تطب١ٝ ايكػرل 
 إٛنٛع ايجايح : ـ زٚض اجملتُع ٗ تطب١ٝ ايكػرل
 إٛنٛع ايطابع : ـ زٚض ايسٚي١ ٗ تطب١ٝ ايكػرل 

 إٛنٛع اـاَؼ : ـ زٚض إػذس ٗ تطب١ٝ ايكػرل 
نـٛع ايػـازؽ : ـ إ٪غػـات ا٫دتُاعٝــ١ ايهاًَـ١ ٗ فــاٍ ضعاٜـ١ ا٫ســساخ ٗ        إٛ

 ايؿهط ا٫غ٬َٞ 
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 املوضوع االوه 
 دوز االضسة املطمىة يف إحنساف االسداخ والوقاية وٍْ

َا أنجط ايعٛاٌَ ٚا٭غـباب ايـيت تـ٪زٟ اٍ امـطاف ا٫ٚ٫ز ، ٚاٍ ظٜػٗـِ ٚؾػـاز           
ٚاخ٬قِٗ َٚا أنجط اْٛاع ايؿط ٚبٛاعـح ايؿػـاز ٚ َٗٝذـات إؿـه٬ت ايـيت ؼـٝط       
بِٗ ٚتهتٓؿِٗ َٔ نٌ داْب ٚتعذلنِٗ ٗ نٌ َهإ ، ٚا٫غـط٠ نُـا تهـٕٛ عـا٬ًَ     

اغـباب ايبٓـا٤ ايػـًِٝ نُـا ٚدٗـت ايٝـ٘       ٗ اؿُا١ٜ َٔ ا٫مطاف عٓـسَا تـٛؾط شلـا    
ايؿطٜع١ ، ٚعٓسَا ٜعٌُ اؾطازٖا ٗ ظٌ تًو ايتٛدٝٗات ، ٜٚتعإًَٛ ع٢ً نـ٥ٛٗا  
ؾٗٞ نُا تهٕٛ عا٬ًَ ٗ ايٛقا١ٜ َـٔ ا٫مـطاف قـس تهـٕٛ اٜهـًا غـببًا ٗ ا٫مـطاف        
ٚشيــو ؾُٝــا اشا اختًــت ا٫غــط٠ بعــض إكَٛــات ا٫غاغــ١ٝ يبٓا٥ٗــا أٚ تــٛؾط بعــض  

 ٞ ي٬مطاف ..ايسٚاع
ٚت٪ز٣ ا٫غط٠ زٚضًا َُٗا ٗ تهٜٛٔ ؾدك١ٝ ايؿـطز ، ْهـطًا نْٛٗـا اـًٝـ١ ا٫ٍٚ        

اييت تػتكبٌ ا٫ْػإ اٍٚ عٗسٙ بايسْٝا ، ٢ٖٚ احملهٔ ايصٟ تتؿهٌ ؾٝ٘ ، اٍ سـس  
نــبرل ـ ؾدكــ١ٝ ايؿــطز َــٔ خــ٬ٍ َــا ٜــعضع ؾٝــ٘ َــٔ قــِٝ َٚٗــاضات َٚعًَٛــات    

إعاٜرل ا٫دتُاع١ٝ ٚاـًكٝـ١ ، ٜٚتًكـ٢ ٭ٍٚ َـط٠    ٚغًٛنٝات ، ؾؿٝٗا ٜتًك٢ ايؿطز 
 كتًـ إ٪ثطات ايجكاؾ١ٝ ٚايؿهط١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ .

َٚٔ ٖٓا ؾإٔ ا٫غط٠ ٖـٞ إسضغـ١ ا٫ٍٚ ي٬ْػـإ بـٌ ٖـٞ إكـٓع ايـص٣ ٜكـٓع            
اغاغٝات ؾدك١ٝ ا٫ْػـإ ٜٚؿـهًٗا بايؿـهٌ ايـصٟ وهـٞ ٚاقـع ا٫غـط٠ . شيـو ٭ٕ         

ا١َ ايـيت تتهـٕٛ ؾٝٗـا أٖـِ تطانٝـب ايعـازات ا٫غاغـ١ٝ        ؾذل٠ ايطؿٛي١ ٖٞ ايؿذل٠ اشل
ٚا٫ػاٖات ٚ إؿاِٖٝ َُٗا نإ ْٛعٗا ، ٖٚٞ ؾذل٠ ٜهٕٛ زٚض ايطؿـٌ ؾٝٗـا ايتًكـٞ    

 ٚاحملانا٠ ٚايتأثط ..
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ٚا٫غ٬ّ ٜكطض زٚض ا٫غط٠ ايكٟٛ ٗ تهٜٛٔ ؾدكـ١ٝ ايؿـطز ، ٜٚكـٍٛ ضغـٍٛ اهلل        
٢ً ايؿطط٠ ؾأبٛاٙ ٜٗٛزاْـ٘ ٚ ٜٓكـطاْ٘   )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( ) نٌ َٛيٛز ٜٛيس ع

ٚ ّذػاْ٘ ( ؾـايؿطط٠ ٖٓـا ايـسٜٔ اؿـل . ٖٚـصا اؿـسٜح ٜٛنـع َـس٣ اغـتطاع١          
ا٫بٜٛٔ ـ ُٖٚا ضنٓا ا٫غط٠ ـ ايتأثرل ٗ تٛدٝ٘ ا٫بٔ ايٛد١ٗ اييت ٜطٜساْٗا ، ٚعًٝ٘ 
ؾِإ ساٍ ا٫غط٠ َٔ ق٬ح ٚؾػاز ٚخرل ٚؾط ٚتؿهو ٚتطابط ٚاغتكا١َ ٚإمـطاف  

إ ٜٓعهؼ عًـ٢ اؾـطاز تًـو ا٫غـط٠ ٚخكٛقـًا ايكـػاض َـِٓٗ يكـ٠ٛ ٚغـطع٘          ٫بس 
تأثطِٖ ٜٚٓطبعـٕٛ بطابعٗـا ، ٚإوٕ خـرلًا ؾدـرلًا ِٚإ ؾـطًا ؾؿـطٷ ُاَـًا  ٚقـسم اهلل         
ايععِٝ:    ) ٚايبًس ايطٝب ىطز ْبات٘ بإشٕ ضب٘ . ٚايص٣ خبح ٫ ىطز ا٫ ْهـسا  

 ( )1 ) 
 ٗ ْطام ا٫غط٠  تٛدٝٗات ا٫غ٬ّ يًٛقا١ٜ َٔ ا٫مطاف

ــطاف      ــ٢ ا٫م ــسز َعٓ ــس إٔ اس ــٔ إؿٝ ــ٘ َ ــات أض٣ أْ ــو ايتٛدٝٗ ــح ٗ تً قبــٌ ايبش
إككــٛز ٖٓــا ؾــأقٍٛ "اْــ٘ تًــو إدايؿــات ٚإُاضغــات إدتًؿــ١ إهــاز٠ يًُبــاز٨   
اـًك١ٝ ٚايؿها٥ٌ ايػـًٛن١ٝ ايػـا٥س٠ ٗ اجملتُـع ، ٚإتٓاؾٝـ١ َـع ايكـِٝ ايطٚسٝـ١        

ُـ   ع " ٚقـس سـطم ا٫غـ٬ّ إ ٜتبـع ٗ ايٛقاٜـ١ َـٔ تًـو        ٚا٫ْػا١ْٝ ٗ شيـو اجملت
ا٫مطاؾــات َبــس٤ ايٛقاٜــ١ خــرل َــٔ ايعــ٬ز ، ٚقــس لــح ا٫غــ٬ّ اٍ ســس نــبرل ٗ  
ٓا١ٜ ايؿطز إػًِ َٔ تًو ا٫مطاؾات اؿاز٠ اييت تؿهٌ َؿه١ً خطرل٠ يًُذتُع 

ًِ َٔ ايٛقـٛع  ، ٚإٕ نإ مل ٜكض عًٝٗا ايكها٤ ايتاّ ، ٚٗ غعٝٗا يٛقا١ٜ ايؿطز إػ
 ٗ تًو ا٫مطاؾات غًو ا٫غ٬ّ ططقًا نًٗا ت٪زٟ اٍ بٓا٤ ايؿطز ايكاحل َٚٓٗا ..

. ايذلب١ٝ ٚايطعا١ٜ ايكاؿ١ ٚإتها١ًَ : سٝح تٗسف ايؿطٜع١ َٔ خ٬ٍ ٖصا اٍ  0
ــ١       ــب ايطٚسٝ ـــ اؾٛاْ ــًِ ٗ كتً ــطز إػ ــ١ يًؿ ــ١ًُٝ إتهاًَ ــ١ٝ ايػ ــا٤ ايؿدك بٓ

                                                           
 58ٍٛهح األػواف : ا٠٢خ  - 1
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ــ١ ٚ ـــ ٗ ٚدــ٘    ٚاـًكٝــ١ ٚا٫دتُاعٝ ــتطٝع بٗــا إٔ ٜك ــيت ٜػ ايكــش١ٝ ٚغرلٖــا اي
إ٪ثطات ايـيت قـس تطـطأ زاخـٌ ْؿػـ٘ اٚ إٛدـٛز٠ خاضدـ٘ ٗ اجملتُـع ، سٝـح إٔ          
ايؿطٜع١ ٚٗ غعٝٗا ٱهاز ايؿدك١ٝ إتها١ًَ تًو ، تبسأ َٔ َطس١ً َبهط٠ ؾتبسأ 

ــ٘ ا     ــتؿهرل ططٜك ــصا اي ــعٚاز ٜٚأخــص ٖ ــط ٗ اي ــسأ ا٫ْػــإ ٜؿه ــصٟ ٜب ٍ ٗ ايٛقــت اي
ايتٓؿٝص ؾٝػع٢ يًبشح عٔ ظٚد٘ ، ٖٓا ٜٛد٘ ايؿـطٜع١ إػـًِ ايطاغـب ٗ ايـعٚاز     
٘ٴ إشا ٚدس ا٭بٛإ ايكاؿإ ايػـًُٝإ ٗ ايـسٜٔ    اٍ أختٝاض ايعٚز ايكاحل ، ٚشيو ٭ْ
ٚاـًــل ٚٗ ايكــش١ اؾػــ١ُٝ  ٚايعكًٝــ١ ٚايٓؿػــ١ٝ ، ٚدــس غايبــًا ايٛيــس ايكــاحل ،   

ز إٔ ىتاضٚا ظٚدات تطعـطعٔ ٗ ب٦ٝـ١ قـاؿ١    ٚيصيو ٜٛقٞ ا٫غ٬ّ ضاغيب ايعٚا
 ْٚؿإٔ ٗ بٝت عطف بايطٗط ٚايؿطف ، ست٢ ٜٓذي ايػ٬ي١ ايكاؿ١ .

ــٞ      2 ــٜٛٔ ٚع ــ١ًُٝ : نته ــد١ ٚغ ــاز٨ ضاغ ــل َب ــ١ٝ ٚؾ ــ١ اؾٓػ ــاّ بايذلبٝ . ا٫ٖتُ
اخ٬قٞ ضاغذ ٚشيو ببٝإ سه١ُ إبـاز٨ ا٫خ٬قٝـ١ ٚاغـطاضٖا َٚـس٣ نـطٚضٜتٗا      
يًشٝا٠ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ، ٚنصيو تهٜٛٔ ا٫ّإ ايكٟٛ باهلل ايص٣ ٜعدـط إـط٤   

ِ٘    عٔ ايٛقـٛع ٗ ايطشًٜـ١ خٛؾـًا َـٔ عكـاب اهلل ، ٚنـ       صيو تٳُٓٝـ١ اؿٝـا٤ ٚاغـتدساَ
نٛغ١ًٝ يتذٓب ايطشا٥ٌ بكؿ١ عا١َ ، ٚ٭١ُٖٝ اؿٝا٤ ؾكـس دعًـ٘ اهلل َـٔ ا٫ّـإ     
ا٫ٕ اؿٝا٤ ُٜٓٞ اـذٌ َٔ اهلل إٔ ٜؿعٌ ا٫ْػـإ ايطشا٥ـٌ ٚشلـصا قـاٍ ضغـٍٛ اهلل )      

 ( . 1ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ( ) اشا مل تػتح ؾاقٓع َاؾ٦ت () 
ٌ ٚآثاضٖا ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاعٝـ١ ، ٚاظٗـاض َػـا٨ٚ ايطشا٥ـٌ     . إبطاظ ق١ُٝ ايؿها٥ 3

 ٚآثاضٖا اَاّ ايطؿٌ بكسض َا ٜتػع ي٘ ؾُٗ٘ .
اؿ١ . هب إ ٜهـٕٛ ا٫بـا٤ عـس شاتٗـِ قـس٠ٚ قـاؿ٘ ٭بٓـا٥ِٗ . ٚايكـس٠ٚ ايكـ          4

 َاٖٞ ا٫ عطض فػِ يًؿها٥ٌ 
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ٖاضغـ١  . تًكٌ ايطؿٌ َباز٨ ايسٜٔ ، ُٚطٜٓـ٘ عًـ٢ ايعبـازات ٚتعٜٛـسٙ عًـ٢       5
 ؾعٌ اـرل ؾإٕ شيو هعٌ َٓ٘ ْٛا٠ قاؿ١ جملتُع غًِٝ .

. َعاًَــ١ ا٫ٚ٫ز بــايطؾل ٚايًــٌ ٚا٬ٕطؿــ١ ٚخؿــض اؾٓــاح ، ٚقــس نــإ ايــٓيب   6
)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( ٜٛد٘ أقشاب٘ اٍ شيو ٜٚهطب شلِ إجـٌ َـا ّاضغـ٘ ٖـٛ     

 ( . 1بٓؿػ٘) 
َٚعاًَــ١ أقــشاب اـًــل ايؿانــٌ  . ػٓٝــب أ٫بٓــا٤ ٗ إختٝــاض اقــسقا٤ ايػــ٤ٛ ، 7

 سٝح إ ا٫طؿاٍ ٜكًس بععِٗ ايبعض ٜٚتؿب٘ نٌ با٫خط.
. ايذلغٝب ٗ ٖاضغ١ ا٫يعاب ايطٜان١ٝ ٚايؿطٚغ١ٝ ، ؾإ٪َٔ ايكٟٛ خرل ٚاسب  8

 اٍ اهلل َٔ إ٪َٔ ايهعٝـ 
 . ايتعٜٛس ع٢ً ايتكؿـ ٚعسّ ا٫غطام ٗ ايتٓعِ. 9

ٚايطدٛيـ١ ٚا٫بتعـاز عـٔ ايذلاخـٞ ٚإٝٛعـ١       . تعٜٛس اؿسخ ع٢ً سٝـا٠ اؾـس   01
 ٚا٫م٬ٍ .

. احملاؾع١ ع٢ً قـش١ ايعكـٌ ٚا٫ٖتُـاّ بـ٘ ٜٚتشكـل شيـو ا٫ًٚ بايٛقاٜـ١ َـٔ          00
ا٫غباب اييت ت٪زٟ اٍ ا٫َطاض ايعك١ًٝ َجـٌ ػٓـب إػـهطات ٚإدـسضات ظُٝـع      

 أْٛاعٗا .
ِٗ َجـٌ سكـٛم   . تٓؿ١٦ ايكػرل ع٢ً سب ٚتكسٜط ا٫خـطٜٔ َٚطاعـا٠ سكـٛق    02

ا٫بــٜٛٔ . ٚسكــٛم ا٫قــاضب . ٚسكــٛم اؾــاض ٚســل إعًــِ ٚســل ايطؾٝــل ٚايهــبرل   
 ( . 1ٚايكػرل) 

                                                           
ثٓ ػجلاهلل ػوفخ ، االٍوح اٌٍَّّخ ٚاٌٛلب٠خ ِٓ االٔؾواف ، ثؾش ِٕشٛه اٌلوزٛه ِؾّل  - 1

 78فٟ وزبة ، ِؼبٌغخ اٌشو٠ؼخ ٌّشبوً االؽلاس ،ص



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

044 
 

. ايتعاّ اٯزاب ا٫دتُاع١ٝ ايعا١َ َجـٌ آزاب اجملًـؼ ، آزاب ا٫غـت٦صإ ، آزاب     03
 ايطعاّ ٚايؿطاب ، آزاب اؿسٜح ، إعاح ، عٝاز٠ إطٜض إٍ غرل شيو .

با٫ْتُا٤ يًُذُتع ٚتكٜٛتـ٘ ٗ ْؿػـ٘ ستـ٢ وـؼ بإسػاغـ٘       . ت١ُٝٓ ايؿعٛض 04
 ٜٚؿاضن٘ اًَ٘ ٚا٫َ٘ .

 . ت١ُٝٓ ضٚح اـهٛع ٚايتكسٜط ٚا٫سذلاّ يًٓعاّ ا٫خ٬قٞ يًذُٝع. 05
. تٛدٝ٘ ايكػرل ٱغتػ٬ٍ أٚقـات ؾطاغـ٘ ٗ اَـٛض ٚاْؿـط١ دػـ١ُٝ ٚعكًٝـ١        06

َؿٝس٠ ٚشيو يًذلٜٚح عٔ ايـٓؿؼ َـٔ دٗـ١ ٚنـصيو ٱهـاز َٓؿـص قـشٞ يكـطف         
ايطاق١ ايػًب١ٝ اييت ٜتُتع ب٘ ايكـيب ٗ بساٜـ١ َطاسًـ٘ ايعُطٜـ١ ، ٚشيـو يٛقاٜـ١       

ططـ١ َٚٛدٗـ١   اؿسخ َٔ أيتؿطز ا٫مطاف ، ؾطٜط١ إٔ تهـٕٛ تًـو ا٫ْؿـط١ ك   
يتشكٝل ايُٓٛ إطًٛب ٗ ؾدكـ١ٝ ا٫بٓـا٤ ٚٓاٜتـ٘ َـٔ ايػـًبٝات ايـيت ّهـٔ إ        

 هًبٗا شلِ ٚقت ايؿطاؽ،  
ٚشيو ٕا شلصٙ ا٫ْؿط١ َـٔ آثـاض يتُٓٝـ١ ؾدكـ١ٝ ايؿـطز ، سٝـح ٜػـِٗ ٗ تُٓٝـ١         
٘ٳ ٚعكً٘ ٚضٚس٘ ٚاعسازٙ يًُػتكبٌ ٚوكـل يـ٘ ايتـٛاظٕ بـٌ قـٛاٙ ، ٜٚؿـبع        دػُ

 ( 3أ٫غتذُاّ  ٚايطاس١ ٚايتػٝرل) سادت٘ اٍ 
                                   

 املـوضوع الجـاٌي
 دوز املدزضة يف تسبية الصػري ووقايتْ وَ االحنساف

إشا ناْت ا٫غط٠ ٖٞ أٍٚ إ٪غػات إطب١ٝ يًكػاض، ٚتأثرلٙ ع٢ً غـًٛنٝات  اؿـسخ   
يًُسضغ١ اٜهًا تـأثرلٙ ايؿـسٜس    أؾس َٔ غرلٙ ، ْعطًا يٓؿ٥ٛ٘ ) اؿسخ ( ؾٝٗا ، ؾإٔ
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ع٢ً ايكػاض ٭ْٗا إ٪غػ١ ايجا١ْٝ اييت ٜكهـٞ ؾٝٗـا ٚقتـًا طـ٬ًٜٛ َـٔ عُـطٙ إش إ       
أغًب  اٜاّ ا٫غبٛع ٜكهٝٗا ٗ إسضغ١ ، ٖٚٞ َ٪غػ١ َتؿطغ١ يتعًُٝـ٘ ٚتطبٝتـ٘   
، إَهاْاتٗا انجط َٔ اَهاْات ا٫غط٠ ٜٚٛدس ؾٝٗا َـٓٗر َـٓعِ ، ٚؾكـٍٛ زضاغـ١ٝ     

ا شٚٚا ا٫عُاض إتكاضب١ ، ؼت إؾطاف َسضغٌ كتكٌ بٗصا ايػطض ، هتُع ؾٝٗ
ٚشلصا ناْت إسضغ١ شات ا١ُٖٝ بايػ١ ٗ سٝا٠ ايكػاض ، ٭ْٗـا اشا ٚؾكـت ٗ ايذلبٝـ١    
ٚايتعًِٝ ايػًٌُٝ ، اْؿأت فُٛع١ َٔ ايبؿط ٜهٕٛ بععٗـِ يـبعض دًػـا٤ خـرل     

 ( . 1ٚق٬ح) 
١ بؿـهٌ ٜـَٛٞ ، ٜٚعـٝـ بـٌ أؾـطاز أغـطت٘       ْٚعطًا ٫ٕ اؿسخ ٜذلزز عًـ٢ إسضغـ  

أنجط ايٛقت ، ٜٚطاؾل ظ٥٬َ٘ ٚاقطاْ٘ ٗ أظَات أخط٣ يًعب ٚايًـٗٛ ، ؾِاْـ٘ ٜهتػـب    
بُٝٓـا ٜــتعًِ ٗ إسضغــ١   ‘َـٔ اؾــطاز ا٫غـط٠ اخ٬قــًا ٚعــازات ، ٜٚتكــ بكــؿات    

ايعًّٛ اييت اعست ي٘ ، ٜٚط٣ َٔ َٛنؿٞ إسضغ١ َٚعًُٝٗا اخ٬قًا ٚآزابًا ٚقـؿات  
قس تتؿل َع اخ٬م ا٫غط٠ ٚآزابٗا ٚقؿاتٗا ، ٚقس ؽتًـ ، نُا اْ٘ ٜتسضب عًُٝـا  
ع٢ً آزاب ٚاخ٬م ٚقؿات اخط٣ َع اتطاب٘ ٚاقطاْ٘ ٚقس تتهاضب ٖصٙ َع تًـو ،  
ٖٚٓا تدلظ اتكاٍ ا٫غط٠ بإسضغ١ ، يٝػتؿٝس نٌ َ٪غػ١ ٖا عٓس ا٫خط َٔ اَٛض 

غػتٌ ع٢ً ته١ًُ اٯخط ، ٜٚٓبػـٞ إ ٫  ا٫هاب١ٝ أٚ غًب١ٝ يٝتِ ايتعإٚ بٌ إ٪
ٜؿعط اؿسخ َتابع١ إ٪غػتٌ ي٘ عٔ اتؿام ،٭ْ٘ قس ٜٓؿط َٔ شيو ٚغاق١ اشا 
نإ ايتٛدٝ٘ ايكازض َٓٗا نس ٖٛاٙ ٚضغبات٘ ، ؾإشا تهاؾطت دٗٛزُٖا ٗ ايتٛدـ٘  
زٕٚ إ ٜؿعط با٫تؿام  ؾكس ٜ٪ثط ؾٝ٘ شيـو ، ٚقـس ٜٛيـس ؾٝـ٘ ايطغبـ١ ٗ ايتُـطز،       

                                                           
اٌلوزٛه ػجلاهلل ثٓ اؽّل لبكهٞ ، كٚه اٌَّغل فٟ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚ طٍزٗ ثبٌّؤٍَبد  - 1

اٌزوث٠ٛخ االفوٜ ، ثؾش ِٕشٛه ػٓ اٌّووي اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد اال١ِٕخ ٚاٌزله٠ت ، اٌو٠بع 
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ِ أْ٘ ٗ بعض ا٫سٝإ ٜهٕٛ َٔ ا٫ؾهٌ يًشسخ اؾعاضٙ َتابع١ ن٬ إ٪غػتٌ ضغ
 ي٘ .

ٚقس ٜهٕٛ اؾطاز ا٫غط٠ د١ًٗ ، ٫ وػٕٓٛ ايتٛدٝ٘ ، ٖٚٓا تكّٛ إسضغـ١ بـسٚضٖا   
ٗ ْكشِٗ ٚتعطٜؿِٗ با٫غايٝب إٓاغب١ ٗ ايتٛدٝ٘ ، ؾإشا نإ ايذلب١ٝ ٚايتٛدٝـ٘  

ٚتكًـل ايؿذـ٠ٛ ايـيت بٝٓـ٘ ٚبـٌ اؾـطاز أغـطت٘         غًًُٝا تكبً٘ اؿـسخ ٚاضتـاح يـ٘ ،   
بػبب غ٤ٛ ايتٛدٝ٘ ، ٚقس ٜػا٤ تأزٜب اؿسخ ٗ إسضغ١ إَا َازًٜا ، نُـا ٗ سايـ١   
ايهطب ٚا٫ٜصا٤ ايعا٥س عٔ اؿاد١ ، أٚ أزبًٝا نايتٛبٝذ ٚايػبب َٔ بعض إسضغٌ 

و أَهٓٗـا  ، ؾٝشكٌ ي٘ تعكٝس ْؿػٞ ، ٜٚٓؿط َٔ ايسضاغ١ ، ؾإشا عًُت ا٫غط٠ بـصي 
إٔ تتكٌ بإسضغـٌ اٚ إٛنــ إػـ٪ٍ يتتؿـاِٖ َعـ٘ ٗ ا٫َـط تؿاُٖـًا ٜـ٪زٟ اٍ         
ايٛقٍٛ اٍ ساي١ َٓاغب١ َع إسضؽ ، ػعً٘ ٜٓػ٢ َـا ؾـات ، ٜٚػـتأْـ ايسضاغـ١     

 بطٚح طٝب١ .
ٚقس ٜتكـ بػًٛى ٜعٗط ي٬غط٠ ، ٫ٜٚعٗط يًُسضغ١ أٚ بايعهؼ ، ٖٚـصا ايػـًٛى   

إسضؽ ، ؾًٔ ٜهٕٛ با٫َهإ ع٬د٘ ، ٚاشا ظٗط يـ٘ ُهـٔ   اشا مل ٜعٗط يًُٛد٘ أٚ 
َٔ َتابع١ قـاسب٘ ٚتٛدٝٗـ٘ باؿهُـ١ ٚاشا تعاْٚـت إ٪غػـات عًـ٢ ايتٛدٝـ٘ ٗ        
غًٛى ٚاسس نإ شيو اق٣ٛ اثطا ٗ ايػايب ، ٜٚؿٌُ شيو نً٘ قٛي٘ تعاٍ )ٚتعاْٚٛا 

، إٕ اهلل ؾــسٜس  عًــ٢ ايــدل ٚايتكــ٣ٛ ٫ٚ تعــاْٚٛا عًــ٢ ا٫ثــِ ٚايعــسٚإ ، ٚاتكــٛا اهلل 
( . َٚـٔ اٖـِ ا٫َـٛض ايـيت ٜٓبػــٞ عًـ٢ إسضغـ١ إٔ تعٓـ٢ بٗـا ، بعــس          1ايعكـاب()  

ايتعًِٝ ٚايذلب١ٝ ايػًٛن١ٝ ، تٓعِٝ اٚقات يعب ايكػاض ، ٚاٱؾطاف عًٝٗا َٔ قبـٌ  
بعض إطبٌ ايكاؿٌ ، ٕا ٗ شيو َٔ اتباع ضغب١ ايكـػاض َـٔ ايًعـب ، ٕٚـا ؾٝـ٘      
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ٛدِٝٗٗ ٚنبط غًٛنِٗ ، ؾـإٕ شيـو خـرل بهـجرل َـٔ يعبـ٘       َٔ ا٫ؾطاف عًِٝٗ ٚت
 بسٕٚ إؾطاف ، ٕا قس وكٌ َٔ تأثط بعهِٗ ببعض ٗ غًٛى غ٧ٝ .

ٚخ٬ق١ ايكٍٛ إ اٖساف ايتعًِٝ ٚايذلب١ٝ ٗ ا٫غ٬ّ تكّٛ ع٢ً اغاؽ عباز٠ اهلل ، 
ٚايسع٠ٛ ايٝ٘ ، ٚاؾٗاز ٗ غـبًٝ٘ ، ٚعُـاض٠ ا٫ضض َـا ٜطنـٝ٘ ، ؾٝذـب إ ٜهـٕٛ       

ٗر إسضغـ١ ا٫غـ١َٝ٬ ، ٖٚـٞ ؾـا١ًَ يهـٌ َطاسـٌ ايسضاغـ١ ،ؾـا٬َ يهـٌ تًـو           َٓ
اؾٛاْب احملكك١ يتًو ا٫ٖساف ، ست٢ ٜهٕٛ إػًُٕٛ قاز٠ يًٓاؽ ٗ ايسٜٔ ٚايسْٝا 
َعًا قٝاز٠ ْاؾ١٦ عٔ دساض٠ ٚق٠ٛ ، شيو ٖـٛ إـٓٗر إطًـٛب يًُسضغـ١ ا٫غـ١َٝ٬      

اثـط شيـو ٗ ؼكٝـل ا٫ٖـساف      ؾإشا سكٌ قكـٛض ٗ أٟ داْـب َـٔ دٛاْـب إـٓٗر     
 ( 1إطًٛب١ َكساض شيو ايتكٛض ) 

 
 املوضوع الجالح

 دوز اجملـتىع فـي زعاية احلـدخ
ٜكّٛ اجملتُع بأزا٤ زٚض َِٗ ٚسػاؽ دسًا ٗ َػأي١ ْؿأ٠ اؿسخ ٚتٛدٝٗ٘ ، ْعطًا 
٭ٕ نُٝــ١ إــ٪ثطات ايــيت تتــساخٌ َــع ؾدكــ١ٝ اؿــسخ نــبرل٠ عٝــح ٜتػــا٣ٚ ٗ  

ــع ا  ــ٘ َ ــأثرلٙ ٗ     فُٛع ــع ٚت ــإٕ زٚض اجملتُ ــًا ؾ ــ٪ثط٠ ، ٚعَُٛ ــط٣ إ ــٌ ا٫خ يعٛاَ
 ؾدك١ٝ اؿسخ ٜتُجٌ ٗ اؾٗات ايتاي١ٝ : ـ

ا٫ًٚ : ـ اؾاض ايكاحل : إٕ اقطب َٔ وتو بِٗ ايكػرل َٔ اجملتُع ِٖ اؾـرلإ ٚإٕ   
تأثرل اؾرلإ ع٢ً اؾرلإ يٝؼ بأَط خاف ، غٛا٤ نإ شيو ايتأثرل خـرلًا اّ ؾـطًا ،   

ٕ َا ٜكٛي٘ اؾاض أٚ ٜعًُـ٘ ٜتهـطض زلاعـ٘ ٚض٩ٜتـ٘ يكطبـ٘ ، ٚيـصا اٖـتِ ا٫غـ٬ّ         ٫
باؾاض اٖتُاًَا بايػًا ؾكس اٚق٢ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ باؾاض ، ؾكاٍ )ٚاعبـسٚا اهلل ٫ٚ  
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تؿطنٛا ب٘ ؾ٦ًٝا ، ٚبايٛايسٜٔ إسػاًْا ، ٚبصٟ ايكطب٢ ، ٚايٝتا٢َ ٚإػانٌ ، ٚاؾاض 
ٓب ، ٚابٔ ايػبٌٝ ، َٚا ًَهت أّـاْهِ ، إٕ اهلل ٫ وـب َـٔ    شٟ ايكطب٢ ٚاؾاض اؾ
( ٚضٚت عا٥ؿـ١ )ضنـٞ اهلل عٓٗـا( ، عـٔ ايـٓيب )قـ٢ً اهلل        1نإ كتـا٫ً ؾدـٛضًا()   

 (  2عًٝ٘ ٚغًِ( قاٍ )َاظاٍ ددلٌٜ ٜٛقٞ باؾاض، ست٢ ظٓٓت أْ٘ غٝٛضث٘() 
٘ٴ أثطٚا ٗ درلاِْٗ بايك٬ح ، سٝح ٜـ٪ثط ايطدـٌ    ؾإشا نإ اؾاض قاؿًا ٖٛ ٚاغطت

ٗ ايطدٌ ، ٚت٪ثط إطأ٠ ٗ إـطأ٠ ، ٜٚـ٪ثط ايكـػرل ٗ ايكـػرل ، ٚإٕ نـاْٛا ؾاغـسٜٔ       
أثــطٚا ٗ اؾــرلإ بؿػــازِٖ ، ٚأٍٚ اؾــرلإ تــأثطًا ظرلاْٗــِ ٖــِ ايكــػاض، يػــطع١   
إغتذابتِٗ ًَِٚٝٗ اٍ َا ٜؿاٖسْٚ٘ ٗ اقسقا٥ِٗ ، ٚنِ َٔ قػرلًا َٚطاٖل تعـب  

تطبٝت٘ عًـ٢ ايـسٜٔ ٚاـًـل ، إمـطاف امطاؾـًا خطـرلًا ، َتـأثطًا         ابٛاٙ ايكاؿإ ٗ
بـإٓشطف َــٔ ابٓــا٤ اؾــرلإ ؟. يــصيو ٜٓبػـٞ يًذــاض ايكــاحل إٔ ٜػــاضع اٍ ايتــأثرل   

ِ٘ ٗ اؾاض ايؿاغس ،   .ٚإ٫ غبل ٖصا ؾأؾػس َا اقًح شاىبك٬س
، ؾـإشا نـإ اسـس    ثاًْٝا : ـ اؾًٝؼ ايكاحل : إٕ إطاؾك١ ٗ ايػايـب تكتهـٞ إٛاؾكـ١     

ايطؾٝكٌ قاؿًا ، ٚاٯخط ؾاغسًا ، ؾإَا إٔ ٜ٪ثط ايكاحل ٗ ايؿاغس ، ؾٝكبح قـاؿًا  
، أٚ ٜ٪ثط ايؿاغس ٗ ايكاحل ؾٝكبح ؾاغسًا َجً٘ ، ؾـإٕ مل ٜـ٪ثط اسـسُٖا ٗ ا٫خـط     
ؾُآشلُا ا٫ؾذلام ، ٚاْكطاع ايكشب١ ، يعسّ ايتؿاِٖ ٚايتذاْؼ بُٝٓٗا ، ؾايكػرل اٚ 

ٞٵ اهلل ي٘ دًٝػًا قاؿًا ٜٓتؿع َذايػت٘ ، ؾإٕ نإ ٗ ا٫قٌ قاؿًا إطاؾل ا يصٟ ٜٗ
ــًش٘ اهلل ظًٝػــ٘ ايكــاحل ،         ــإ ؾاغــسًا اق ــ٢ قــ٬س٘ ، ٚإٕ ن ــتُط قاؾعــًا عً اغ

  1ٚاؾًٝؼ ايؿاغس ٜكٛز اؿسخ اٍ ايؿػاز ٚا٫مطاف عٔ داز٠ ايكٛاب 
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خـرل أٚ ؾـط ٖـٛ مثـط٠ ٕـا      ثايجًا : ـ ايؿـاضع ايٓعٝــ : إٕ َـا وكـٌ ٗ ايؿـاضع َـٔ        
وكٌ ٗ ا٫غط٠ ٚإسضغ١ ، ٚغا٥ط فـا٫ت اجملتُـع ، ؾـاشا نـإ اجملتُـع ْعٝؿـًا ٗ       
ــانٔ      ــا أَ ــاضع ٖٓ ــٛز بايؿ ــاضع ، ٚإكك ــ٢ ايؿ ــو عً ــؼ شي ــ٘ إْعه أخ٬قــ٘ َٚعا٬َت

 ػُعات ايٓاؽ ايعا١َ ، نا٫غٛام ٚٚغا٥ٌ إٛاق٬ت َٚطانع ايتػٛم ٚغرلٖا .
كـػرل نػـرلٙ ، ؾكـس ٜطبـ٢ ايكـػرل تطبٝـ١ طٝبـ١ ٗ إسضغـ١         ٚيًؿاضع تأثرل ع٢ً اي

ٚا٫غط٠ ، ٚيهٓ٘ اشا خطزٳ اٍ ايؿاضع ٚدس ؾٝ٘ َٔ ايؿػاز ٚإػطٜـات ايساعٝـ١ ايٝـ٘    
َا ٜٗسّ تطبٝت٘ ايكاؿ١ ، يصيو نإ ايؿاضع قٌ اٖتُاّ ايطغٍٛ) ق٢ً اهلل عًٝـ٘  

 ٚغًِ ( َا اٚق٢ اهلل تعاٍ ايٝ٘ .
ػرل ، اشا خطز اٍ ايؿاضع ، ؾٛدس إٓهـط َٓتؿـطًا ؾٝـ٘ َـٔ     ٚعًٝ٘، ْػتٓتر إ ايك

ايهباض ٚايكػاض، تأثط ب٘ ٚامطف ، ٚإٕ نإ هس ٗ اغطت٘ َٚسضغت٘ تطب١ٝ ؽايـ 
ــط، أٚ       ــٔ إٓه ــ٘ ع ــاؽ ؾٝ ــٛضع ايٓ ــًا ، ٜت ــاضع ْعٝؿ ــس ايؿ ــا إشا ٚد ــ٬ف َ ــو ، غ شي

   ٜٓهطْٚ٘ اشا سسخ ، ؾإٕ شيو ٜ٪ثط ؾٝ٘ ٜٚٛيس ؾٝ٘ ايهطٙ يًُٓهط .
َِـٔ ايعيـٌ،         ضابعًا : ـ ا٫َط بإعطٚف ٚاي٢ٗٓ عٔ إٓهـط: إٕ ايبؿـط غـرل َعكـٌَٛ 
ٚسٝــح إٕ إٓهــط إشا اغــتكط ٗ أَــ١ٍ ٚتؿؿــ٢ ؾٝٗــا أْبٓــ٢ عًٝــ٘ إٔ ٜكــبح عــاز٠ ،   

( ؾـإشا ٚدـس اؿـسخ ٗ     1ؾٝهجط بصيو ا٫مطاف ٗ ايهباض ٜٚكتـس٣ بٗـِ ايكـػاض)    
اْ٘ ٚٗ َسضغت٘ ٚٗ ايػٛم ، ؾإٕ شيو أغطت٘ َٔ ٢ٜٗٓ عٔ إٓهط ٚنصيو بٌ درل

ا٫َط ٜٓطبع ٗ شٖٓ٘ ، ٜٚهٕٛ غببًا ٗ إغتكاَت٘ ، ٚسٝح إٕ اي٤٫ٛ بـٌ إـ٪ٌَٓ   
ٜعتُس ع٢ً قاعس٠ ا٫َـط بـإعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ إٓهـط نُـا دـا٤ ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ )          

عــٔ إٓهــط إ٪َٓــٕٛ ٚإ٪َٓــات بعهــِٗ أٚيٝــا٤ بعــض ٜــأَطٕٚ بــإعطٚف ٜٚٓٗــٕٛ  

                                                           
 261اٌلوزٛه ػجلاهلل ثٓ لبكهٞ ،  ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك  ، ص   - 1



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

051 
 

ُٕٝٛ ايك٠٬ ٜٚ٪تـٕٛ ايعنـا٠ ٜٚطٝعـٕٛ اهلل ٚضغـٛي٘ اٚي٦ـو غـرلِٓٗ اهلل إٕ اهلل       ٜٚك
 (. 1ععٜع سهِٝ () 

ٚاشا غاب ا٫َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٗ أ١ٍَ َٔ ا٫َِ إغتشل ايعكـاب ا٫شلـٞ   
ٚايططز عٔ ض١ٓ اهلل . ٚنـجرل ؾٝٗـا ا٫مـطاف نُـا دـا٤ ٗ قٛيـ٘ تعـاٍ ) نـاْٛا ٫         

 ( 2ٜتٓاٖٕٛ عٔ َٓهط ؾعًٛٙ يب٦ؼ َا ناْٛا ٜؿعًٕٛ () 
اجملتُـع عـٔ ا٫غـتكا١َ    ٚبٗصا ْػتٓتر إٕ ا٫مطاف ا٫سساخ إِا وكـٌ إشا ؽًـ٢   

 ٚا٫َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط .
 
 

 املـوضوع الـسابع
 دوز الـدولة فـي تسبية احلـدخ

 :ٗ ازا٤ سكٛم اهلل ٚسكٛم عبازٙ ا٫ًٚ : ـ هب إٔ ٜهٕٛ ٠٫ٚ ا٫َط قس٠ٚ سػ١ٓ
إٕ ٚيٞ ا٫َط ٗ ضعٝت٘ ، نا٭ب ٗ اغطت٘ ، نُا وان٢ ا٫بٓا٤ ابـا٥ِٗ ، ؾـإٕ ايطعٝـ١    
تكًس ٚيٞ اَطٖـا ٗ ايػايـب ، ؾـإٕ ضأٚا ٗ غـًٛن٘ خـرلًا قًـسٚٙ ، ٚإٕ ضأٚا ؾٝـ٘ ؾـطًا         
قًسٚٙ اٜهًا ، ٚشلصا ْط٣ إ اهلل تعاٍ قس بعح ضغً٘ يٝهْٛٛا اغ٠ٛ سػ١ٓ يكَِٛٗ ، 

ـًـ    ِٝٗ اؿذـ١ بـأقٛاشلِ ٚاعُـاشلِ َعــًا ، نُـا ٜكـٍٛ تعــاٍ      يٝكتـسٚا بٗـِ ، ٚيتكـّٛ ع
( .  3يطغٛي٘ )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( )اٚي٦و ايـصٜٔ ٖـس٣ اهلل ؾبٗـساِٖ اقتـسٙ ()     

ٚقاٍ تعاٍ شلصٙ ا٫َ٘ :) يكس نإ يهِ ٗ ضغٍٛ اهلل ُأغ٠ٛ سػ١ٓ ٕٔ نإ ٜطدٛا اهلل 
 (. 4ٚايّٝٛ اٯخط ٚشنط اهلل نجرلًا () 
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از٠ ٚإقاّ ايك٠٬ أٍٚ قؿا٠ ٠٫ٚ ا٫َٛض ايصٜٔ ّهٔ اهلل تعاٍ شلِ ٗ ٚشلصا ناْت ايعب
ا٫ضض ، يٝكتسٟ بِٗ ضعاٜاِٖ ٗ شيو ، ٚيٝؼ إككٛز ٖٓا شنط قؿا٠ ٠٫ٚ ا٫َـط  
ٚٚادباتِٗ ٚاِا إككٛز شنـط َـا ٜـ٪ثط ٗ ضعٝـتِٗ َـٔ اــرل ، ؾا٫ّـإ ٚايعُـٌ         

ع١ٝ شات أثـط نـبرل ٗ اقتـسا٤ ايطعٝـ١     ايكاحل ٚعباز٠ اهلل ايؿا١ًَ ، ٚازا٤ سكٛم ايط
ــسٕٚ      ــاض ٜكت ــػاض ٫ٕ ايهب ــ٢ ايك ــٓعهؼ عً ــاض ٜ ــأثرلٙ ٗ ايهب ــطِٖ ، ٚإٕ ت ــٛيٞ أَ ب
بايطاعٞ ، ٚايكـػاض ٜكتـسٕٚ بايهبـاض ، ٚقـس ؾـبٗ٘ ايعًُـا٤ بايكًـب ايـصٟ اشا قـًح          

 ( . 1قًح اؾػس نً٘) 
 

 ١ .ثاًْٝا : ـ ٌٓ ايطع١ٝ ع٢ً إعطٚف ، َٚٓعِٗ عٔ اضتهاب إعكٝ
إٕ قاز٠ ايسٚي١ ايصٜٔ تتشكل ؾِٝٗ ايكس٠ٚ اؿػ١ٓ ٫ تطن٢ ْؿٛغِٗ إٔ ٜطٚا اجملتُع 
٘ٴ ٚتعاٍ .  ٜعٝـ ٗ َػتٓكع غاضم ٗ ايؿٗٛات ٚإعاقٞ ، ٚايبعس عٔ طاع١ اهلل غبشٓ
ٚقاٍ تعاٍ عٔ ضغٛي٘ )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ(  )يكس دا٥هِ ضغٍٛ َٔ أْؿػهِ ععٜعٴ 

 ( . 2هِ بإ٪ٌَٓ ض٩ٚف ضسِٝ() عًٝ٘ َا عٓتِ ، سطٜل عًٝ
ٚنصيو نإ اـًؿا٤ ايطاؾسٕٚ ضنٞ اهلل عِٓٗ ٜؿؿكٕٛ ع٢ً ضعٝتِٗ ّٚٓعـِْٛٗ َـٔ   
َِٔ ايؿٛاسـ ، ؾ٬ هس َٔ ٜطٜس ا٫مطاف َـا ٜعٓٝـ٘    إعاقٞ، ست٢ ٜتطٗط اجملتُع 

 ع٢ً شيو . 
ٗ ا٫غٛام  ٖٚا ٜػبب ايٛقٛع ٗ إعاقٞ ٚاٯثاّ تطى ايٓاؽ ٜطتهبٕٛ احملطَات عًًٓا

ٚايٓــٛازٟ ٚإػــاضح ٚأدٗــع٠ ا٫عــ٬ّ نؿــطب اـُــط ٚبٝعٗــا عًٓــًا ٚاخــت٬ط ايؿــباب    
ٚايؿتٝات ٗ إساضؽ ٚاؾاَعات ٚنٝـ ٜطًب َٔ ا٫سساخ ايبعس عٔ اؾطا٥ِ، نايكتٌ 

 ٚايػطق١، ٗ ٚقت تعطض عًِٝٗ اؾ٬ّ اؾطا٥ِ َب١ٓٝ ٚغا٥ٌ ا٫دطاّ ٚططق٘ .
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 ٖساف عًٝا ..ثايجًا : ـ اعساز ايؿباب ٫
إٕ ايؿت٢ ايص٣ ٜٓؿا ؾ٢ اَ٘ ٚنعت يٓؿػٗا أٖـساؾًا غـا١َٝ ٚتػـدط نـٌ اَهاْٝاتٗـا      
ٚطاقاتٗا يتهٕٛ ٚغ١ًٝ يتشكٝل تًو ا٫ٖساف ٚتًو ايٛغـا٥ٌ، ؾٝػـًو غـبٌٝ أَتـ٘     
سطٜكًا ع٢ً ؼكٝل تًو ا٫ٖساف بهٌ َا اٚتٞ َٔ ق٠ٛ ٚٗ شيـو سؿـغ يطاقاتـ٘    

( ٖٚٓاى عسز  1ا ٜطناٙ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ) إٔ تتبسز ، ٚيٓؿػ٘ إٔ تٓشطف اٍ َ
عٝـِٓٗ  َٔ ا٫ٖساف ايػا١َٝ اييت هب تطب١ٝ ايٓؿ٧ عًٝٗا ٚيهـ٢ ٜهـعًٖٛا ْكـب ا   

 .نشب ايٛطٔ ٚ بٓا٥٘ ٚتُٓٝت٘
ٚايؿـباب ايــص٣ ْؿــأ ٗ أَــ١ ٚنــعت يٓؿػــٗا اٖــساؾًا ٖابطــ١ ، ٚٚغــا٥ٌ ت٥٬ــِ تًــو  
ا٫ٖساف ، ّتٮ قًب٘ بتًو ا٫ٖساف ٚايٛغا٥ٌ ٚيهٓ٘ ٜػأَٗا ايٛاسس٠ تًٛا ا٫خـط٣  
ؾ٬ هس أَاَ٘ ا٫ ا٫مطاف ايصٟ هطٙ ٗ ايٓٗا١ٜ اٍ اشلا١ٜٚ ، ؾٝكبح ا٫مطاف ٖٛ 

٘ٳ ٖٞ ا٫غتج  ٓا٤ .  ايكاعس٠ ، ٚا٫غتكاَ
 

 دوز املطذـد يف تسبيـة و عالز أحنساف االسـداخ: املـوضوع اخلـاوظ
 اوالً : ـ املطادد بيوت اهلل 

يكس ٚنع اهلل يًٓاؽ اٍٚ بٝت َٔ بٝٛت٘ ٗ ا٫ضض ، ٚاؾطؾٗا ، ٖٚٛ إػذس اؿـطاّ  
يكٝاّ ٗ زٜٓ٘ ؾٝ٘ ، نُا قاٍ تعاٍ )إٕ اٍٚ بٝـت ٚنـع يًٓـاؽ يًـصٟ ببهـ١ َباضنـًا       

( ، ٖٚا ٜسٍ عًـ٢ َهاْـ١ إػـادس َٓعيتٗـا ايععُٝـ١ عٓـساهلل        2ًعإٌ() ٖٚس٣ ي
أْ٘ غبشاْ٘ ٖٛ ايصٟ ؾهًٗا ٚضغب ٗ بٓا٥ٗا ٚعُاضتٗا ، سػًا َٚعٓـ٢ ، ٖٚـا ٜـسٍ    
ع٢ً َها١ْ إػذس عٓس اهلل إٕ عُاضٙ َازٜا َٚعٜٓٛـًا ٖـِ قـؿ٠ٛ خًكـ٘ ، ٚعًٝـ٘ ،      
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ضض ، أٟ َػذسًا ـ إٔ ٜبين ي٘ بٝتًا  ؾكس ٚعس غبشاْ٘ ٚتعاٍ َٔ ب٢ٓ ي٘ بٝتًا ٗ ا٫
 ٗ اؾ١ٓ .

 

 ثاًْٝا : ـ ق١ً ايكػرل بإػذس ٚتأثرلٖا عًٝ٘ 
ٜتبٌ يٓا ٖا ضٟٚ َٔ ضٚاٜات عٔ ايٓيب )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( ٚقشابت٘ ايهـطاّ إٔ  
ق١ً ايكـػرل بإػـذس ٗ عٗـس ايطغـٍٛ اهلل ) قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ( ٚعٗـس خًؿا٥ـ٘          
ايطاؾسٜٔ ناْت ق١ً ق١ٜٛ َككـٛز٠ ٚايػـبب ٗ شيـو إٔ تـطزز ايكـػرل عًـ٢ إػـذس        

، ٫ٚضتباط٘ بإػذس َكًش١ ععُـ٢ ٫   ٚتٓؿ٦ت٘ ع٢ً شيو ػعً٘ ٜأيؿ٘ ٜٚطتبط ب٘
هٛظ ايتؿطٜط بٗا عذ١ َؿػـس٠ ايتًٜٛـح ، ٚسٝـح إ إكـًش١ ايععُـ٢ تكـسّ عًـ٢        
إؿػس٠ اييت ٖٞ اخـ ، نُا قسَت ٗ عٗس ضغٍٛ اهلل ) ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ( ٚهب 

ٓـ  ًا٣ إ ٜتٛؾط ٗ إػادس َا ٜؿبع ايطغبات ايطٚس١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاؿ١ُُٝٝ يًكػرل ، يٝ
ب٘ شيو عٔ داز٠ ا٫مطاف ٚكايط١ أقسقا٤ ايػ٤ٛ ، اَـا ضغباتـ٘ ايطٚسٝـ١ ؾٝذـسٖا     
ٗ شنط اهلل ، ٚت٠ٚ٬ ايكطإ ٚإقاّ ايك٠٬ .ٚزلاع اـطب ٚإٛاعغ ٚايٓكـا٥ح ٚغرلٖـا   
ٖا ٜهٕٛ بصيو دع٤ًا َٔ ؾدكٝت٘ ٚنصيو اؿـاٍ يطغباتـ٘ ايعكًٝـ١ ايـيت وككٗـا ٗ      

ٝـح ٜتـسضز ٗ تعًُٝـ٘ عػـب قسضتـ٘ ايعكًٝـ١ ، ستـ٢        ايتعًِ ٗ سًكات إػـادس ، ع 
( ،ٚيصيو ْ٪نـس عًـ٢ نـطٚض٠ ايذلسٝـب بايكـػاض ٗ إػـادس        1ٜتكٔ َباز٨ ايعًّٛ) 

 ٚعسّ ططزِٖ َٓٗا ٚإقؿاٍ ابٛابٗا بٛدِٗٗ عذ١ ْعاؾتٗا .
ؾاٱّإ ٖٛ أغاؽ ا٫غتكا١َ ٗ ا٫غ٬ّ، ٚأغاؽ اٱمطاف ٚاٱدطاّ ٖٛ ايهؿط ٚنـعـ  
ــع      ــ١، ٚاجملتُ ــط٠ ، ٚإسضغ ــات ،ا٫غ ــٌ إ٪غػ ــ٢ ن ــب عً ــ٘ ٜتٛد ــ٘، ؾإْ ــإ ، ٚعًٝ ا٫ّ
،ٚايسٚي١ ٚغرلٖـا إٔ ٜهـٕٛ أغـاؽ َٓٗادٗـا ٚتعًُٝٗـا ٚتطبٝتٗـا ٖـٛ غـطؽ اٱّـإ ٗ          
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قازض٠ ع٢ً شيو بٓؿؼ ايكسض ٚاؾـٛز٠ ايـيت    ايٓؿٛؽ ٚسٝح اْ٘ ٫ تٛدس أ١ٜ َ٪غػ١
 ٜ٪زٜٗا إػادس ٗ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭مطاف ٚا٫ضؾاز اٍ داز٠ ايكٛاب .

 

 املوضـوع الطـادع
 دوز املؤضطات االدتىاعية العاومة يف دلاه زعاية االسداخ يف الفهس االضالوي  

اؾُاعـات ايـيت   إ٪غػات ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ ٦ٖٝات ؾهًت يتعدل عٔ اضاز٠ اجملتُع أٚ 
ْؿأت ؾٝ٘ ٕكاب١ً ساداتٗا، ؾإ٪غػ١ ا٫دتُاع١ٝ ُجٌ دٗـٛز ا٫ؾـطاز ٚاؾُاعـات    
إٓع١ُ ٕكاب١ً سادات ا٫ْػإ غٛا٤ ناْت ٖصٙ اؿادات َازٜـ١ أّ َعٜٓٛـ١ ٚايـيت    
تعٗط ْتٝذ١ يًعطٚف ٚايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ إٛدٛز٠ ٗ ايب١٦ٝ، ٚيٝؼ َٔ اٖساف 

ا٤ ناْت سه١َٝٛ أٚ ا١ًٖٝ ايطبح إازٟ، بٌ إٕ عطنٗا ٖٛ إ٪غػ١ ا٫دتُاع١ٝ، غٛ
تكسِٜ إػاعس٠ ٚاـسَات ي٬ؾطاز ٚاؾُاعات ٚاجملتُع ٕ نُا اْٗا تػتدسّ طـطم  
ــطز         ــات ايؿ ــ١ ساد ــ١ ٕكابً ــدلاَر إدتًؿ ــص اي ــع ٚتٓؿٝ ــ١ يٛن ــ١ ا٫دتُاعٝ اـسَ

  1ٚاؾُاع١ ٚاجملتُع 
ٜـل ايٛقــ ٭غـطاض ايطعاٜـ١     ٚٗ عكط ا٫غ٬ّ اْؿ٦ت َ٪غػات يًطعاٜـ١ عـٔ طط  

ــع ٚإــساضؽ ٚإػتؿــؿٝات        ــش١ٝ ، ٚأْؿــ٦ت اؾٛاَ ــ١ ٚا٫دتُاعٝــ١ ٚايك ايتعًُٝٝ
 ( . 1ٚا٬ٕد٧ ٭غاث١ احملتادٌ) 

 

 

 املؤضطات االدتىاعية يف دلاه زعاية االسداخ
شنطْا ؾُٝا غبل إ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ قس َٝعت بٌ ايكػاض َٔ سٝـح إػـ٪ي١ٝ   

نــا٬ًَ ، ؾكــس ْكــت عًــ٢ اسهــاّ ؽتًـــ بــاخت٬ف إطاســٌ ايــيت اؾٓا٥ٝـ١ ُٝــعًا  
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هتاظٖا ا٫ْػإ َٔ ّٜٛ ٫ٚزتـ٘ ستـ٢ بًٛغـ٘ غـٔ ايطؾـس، ٖٚـٞ )َطسًـ١ اْعـساّ         
ا٫زضاى، َطس١ً ا٫زضاى ايهعٝـ اٚ)ايكيب إُٝـع(، َطسًـ١ ا٫زضاى ايتـاّ ٜٚهـٕٛ     

 ببًٛغ٘ غٔ ايطؾس(.
ا٫ٜـساع ٗ اقـ٬س١ٝ أٚ إسضغـ١ نـإ      ا٬ٕسغ ٖٓا إ ايتسابرل ايتك١ّٝٛ َـا ؾٝٗـا  

ــعٝـ أٚ      ــ١ ا٫زضاى ايه ــٞ َطسً ــ١ ٖٚ ــ١ ايجاْٝ ــساخ ٗ إطسً ــ٢ ا٫س ــا عً ــِ بٗ وه
إطسًــ١ ايــيت ٜػــ٢ُ َٓٗــا ايكــػرل )ايكــيب إُٝــع( ٚاؿــل إٔ ٖــصا ٜٛنــح يٓــا إٔ  
ايٓكٛم اييت ٚنعتٗا ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٕػ٪ي١ٝ ا٫سساخ َٔ اضبع١ عؿط٠ قطًْا 

ــؼ ايك  ــٞ ْؿ ــع١ٝ     ٖ ــٛاٌْ ايٛن ــساخ ٗ ايك ــ٪ي١ٝ ا٫س ــا َػ ــسّ عًٝٗ ــيت تك ــس اي ٛاع
اؿسٜجـ١ ، نُــا ٜتــبٌ إٔ ٗ قٛاعــس ايؿــطٜع١ َـٔ إطْٚــ١ َاٜ٪ًٖــ٘ إٔ تػــبل نــٌ   

 ايكٛاٌْ .
أَا ا٫ق٬س١ٝ أٚ إسضغ١ اييت نإ ٜٛزع بٗا ايكػرل ؾا٭غًب ا٭عـِ أْٗـا ْـٛع َـٔ     

زٜـ١ ٚعًـ٢ نـٌ ؾـإٕ ايؿـطٜع١ قـس       إساضؽ ايساخ١ًٝ اييت ؽتًــ عـٔ إـساضؽ ايعا   
عسزت ايتسابرل ٚإٕ ا٫ق٬س١ٝ اٚ إسضغ١ إؿاض ايٝٗا تهٕٛ ٗ ساي١ عذـع ا٫ٚيٝـا٤   

 عٔ تكسِٜ ايطعا١ٜ ايٛادب١ يًشسخ ،
ْٚعــطًا ٭ٕ اؾهــٌ غــبٌٝ ٕهاؾشــ١ ا٭مــطاف ٖــٛ ايٛقاٜــ١ َٓــ٘ ٚايعٓاٜــ١ بايؿــدل 

ــٛا٤        ــٌ نًؿــ١ َــٔ ايعــ٬ز غ ــطف ، سٝــح إٔ ايٛقاٜــ١ أق َــٔ ْاسٝــ١ إايٝــ١   إٓش
ٚا٫دتُاع١ٝ ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ إ٪غػات ا٫دتُاعٝـ١ ايعاًَـ١ ٗ فـاٍ ا٫سـساخ ناْـت      

 تتهُٔ ِطٌ اغاغٌ ٢ٖٚ ِطا ا٫ٜٛا٤ ٚا٫ٜساع ..
إـ٪غػات ا٫ٜٛا١ٝ٥ : ٖٚٞ تعتدل َ٪غػـات اختٝاضٜـ١ بايٓػـب١ ي٬ؼـام بٗـا، ٚقـس        -0

ــِ )ا٬ٕ    ــا اغ ــل عًٝٗ ــ١ ٜطً ــات ا٫ٜٛا٥ٝ ــت إ٪غػ ــٛا٤   ناْ ــات إٜ ــا َ٪غػ ــ٧( َٚٓٗ د
ا٫طؿــاٍ، ٜٚــتِ ؾٝٗــا اٜــٛا٤ ا٫طؿــاٍ ايــصٜٔ ٫ًّهــٕٛ ايؿطقــ١ يًُٓــٛ ا٫دتُــاعٞ   
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ايكشٝح ٗ ب٦ٝتِٗ ايطبٝع١ٝ، أٚ ٗ ساٍ تٛؾط أغـباب انـططاض١ٜ ي٬ٜـٛا٤ ناْٗٝـاض     
ا٫غط٠ اْٗٝاضًا دػًُٝا عٝح ٜتعطض ايطؿٌ يًشطَإ ايهاٌَ يـٛ تـطى ٗ اجملتُـع،    

 طؿٌ بعا١ٖ بس١ْٝ َعٝك ١ .أٚ عٓس اقاب١ اي

إـــ٪غػات ا٫بساعٝــ١ : ٜٚــٛزع ؾٝٗــا ايكــػرل تٓؿٝــصًا ؿهــِ قــازض َــٔ ايكانــٞ ،    -2
ٚتعتدل إدباضب١ بايٓػب١ ٫يتشام ايكػرل بٗا ٖٚٞ تػ٢ُ ايّٝٛ ب)َ٪غػات اق٬ح 
ا٫سساخ( ٖٚٞ تًو إساضؽ اييت ٜتِ ؾٝٗا إٜساع ايكػرل نذع٤ َٔ عكٛب١ تأزٜب١ٝ 

 ايتُٝع ، نُا اغًؿٓا ـٜٚهٕٛ ٗ َطس١ً 

 أودْ السعاية االدتىاعية مبؤضطات االسداخ يف الػسيعة االضالوية
٫ؾـو ٗ إٔ ا٫غـ٬ّ قـس اٍٚ ايطؿٛيـ١ عٓاٜــ١ قكـ٣ٛ، ٚضغـِ ايططٜـل ٗ ؾٗـِ َــا         
َِــٔ تــأثرل عًــ٢ ؾدكــ١ٝ ايطؿــٌ ،ٚعًٝــ٘ أٖــتِ ا٫غــ٬ّ بايبٓــا٤    يًعٛاَــٌ إٛضثــ١ 

َِـٔ ايٓـاسٝتٌ ايعكً    ٝـ١ ٚاؾػـس١ٜ، ٚعًٝـ٘ ِؾـإ عًُٝـ١ ا٫قـ٬ح       إتهاٌَ يًطؿـٌ 
 تكّٛ ع٢ً عس٠ َباز٨ أغاغ١ٝ َٓٗا : ـ

  1. إٔ ٜػطؽ ٗ ْؿٛغِٗ ا٫ّإ باهلل عع ٚدٌ  0
. تــسضٜب ًَهــاتِٗ اؿػــ١ٝ ٚايؿهطٜــ١ بؿــػٌ أٚقــاتِٗ بايًعــب إؿٝــس ٚإٗــاضات    2

 1ايطٜان١ٝ ٚايؿ١ٝٓ 
 1. تعٜٛسِٖ ع٢ً آزاب ا٫غ٬ّ ٚأخ٬ق٘   3
 سٍ بِٝٓٗ ٗ أعطا٤ نٌ ٚاسس َِٓٗ سك٘ زِٚا ُٝٝع ٚقابا٠ .. ايع 4

 

ٚعًٝ٘ ْط٣ أْ٘ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْٛضز بإهاظ أِٖ اٚد٘ ايطعا١ٜ ع٢ً ايٓشٛ ايتـاٍ  
 : ـ

ايطعا١ٜ اؿ١ُُٝٝ : مل ٜػؿٌ ا٫غ٬ّ ٗ تطب١ٝ إػًِ اؾاْـب ايبـسْٞ ٚتعتـدل     - 0
ايطٜان١ دع٤ًا َٔ َٓاٖر ا٫غـ٬ّ ٗ ضعاٜـ١ ايكـػاض دػـًُٝا ، ٜٚككـس بايطٜانـ١       
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ٖٓا تكٜٛـ١ اؾػـِ ٚضٜانـت٘ عًـ٢ استُـاٍ إؿـام ٚاؾٗـس ، سٝـح ؾـطع ا٫غـ٬ّ           
ٚ ٚايػباس١ ٚايطَٞ ٚضنـٛب اـٝـٌ   ٖاضغ١ ا٫يعاب ايطٜان١ٝ َجٌ إكاضع١ ٚايعس

. 
ايطعا١ٜ ايكش١ٝ : َٔ َعاٖط ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٗ ا٫غ٬ّ ، َا اَط ب٘ ا٫غـ٬ّ   -2

( ،  1َــٔ ْعاؾــ١ يًبــسٕ ؾٝكــٍٛ اهلل غــبشاْ٘ ٚتعــاٍ ))ٚاهلل وــب إتطٗــطٜٔ (()  
 .( 2ٜٚكٍٛ )) ٚثٝابو ؾطٗط (() 

ــاّ     -3 ــٌ أٖتُ ــٔ ز٥٫ ــ١ :  َ ــ١ ٚايجكاؾٝ ــدلاَر ايتعًُٝٝ ــايتعًِٝ ٚ   اي ــ٬ّ  ب ا٫غ
ايجكاؾ١ قٛي٘ تعاٍ )) إقـطأ باغـِ ضبـو ايـصٟ خًـل، خًـل ا٫ْػـإ َـٔ عًـل، إقـطأ           

(. ٚقس دعٌ ايطغٍٛ 3ٚضبو  ا٭نطّ، أيصٟ عًِ بايكًِ، عًِ اٱْػإ َا مل ٜعًِ(()
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ طًب ايعًِ ؾطٜه١ ع٢ً نٌ َػـًِ ٚ َػـ١ًُ ٚدعـ٘ ا٭غـاؽ     

 ٯخط٠ .ا٭ٍٚ ـرلٟ ايسْٝا ٚ ا

ايدلاَر ايذلٚو١ٝ : أباح ا٭غ٬ّ ايٓؿاط ايذلٚوٞ ايـصٟ ٜعـٌ ا٫ْػـإ عًـ٢      -4
ؼٌُ ايعٌُ ٚ ايهس ٗ سٝات٘ ، ؾطٜط١ إٔ ٫تتعاضض تًو ا٫ْؿط١ ايذلٚوٝـ١ َـع   
ايكِٝ ٚإباز٨ ا٫غ١َٝ٬ ، أٚ تتػـبب ٗ إٔ ٜكـبح ايًـٗٛ ٚايذلٜٚـح طـابع اؿٝـا٠ ،       

١َٝ ، اٚ تتػبب ٗ إٔ ٜكبح ايًٗٛ ٚايذلٜٚـح طـابع   ؾصيو َع ايكِٝ ٚإباز٨ ا٫غ٬
اؿٝا٠ ، ؾصيو خطٚز بايذلٜٚح عٔ طبٝعت٘ ، ٚإػاٙ باؿٝا٠ اٍ ايعبـح ٚايهـٝاع ،   
ٚقس ٚدٗٓا عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ اٍ ا٭ٖتُـاّ بـايذلٜٚح بكٛيـ٘ )) ضٚنـٛا ايكًـٛب      

 .غاع١ بعس غاع١ ؾإٕ ايكًٛب أشا نًت عُٝت ((

                                                           
 018ٍٛهح اٌزٛثخ  ا٠٢خ :  - 1

 4ٍٛهح اٌّلصو  ا٠٢خ  2 - 
 4-0ٍٛهح اٌؼٍك  ا٠٢خ  -  3
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ُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ : اٖتِ ا٭غـ٬ّ بهاؾـ١ اؾٛاْـب ايـيت تتعًـل      بطاَر ايطعا١ٜ ا٫دت -5
بطعا١ٜ اؿسخ ٚ تٓؿ٦ت٘ ايٓؿأ٠ ايكاؿ١ ، ٚاتاس١ نٌ ايعطٚف اييت ت٧ٗ ي٘ غـبٌ  

 (  1ا٫غتكطاض ايٓؿػٞ ٚايؿعٛض با٭َٔ ٚأضٚا٤ اؿاد١ اٍ اؿب)

 
  

                                                           
 اٌلوزٛه أؽّل فٛىٞ اٌظبكٞ ، ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك . - 1
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 املـطمب الجاٌـي
 احلديح املدازع الفمطفيـة اخلاصة بإصـالح اجلاحنني يف العصس

 

َازَٓا بكسز ايبشح عٔ ايططم ايٓعط١ٜ اييت ناْـت شلـا ايـسٚض إـ٪ثط ٗ ايتؿـطٜعات      
اؿسٜج١ َٚا ٚقًت ايٝٗا أْع١ُ إق٬ح ٚتأٌٖٝ اؾـامٌ ، ٜتٛدـب عًٝٓـا إٔ ْػـًط     
ايه٤ٛ أٜهـًا عًـ٢ اٖـِ أيٓعطٜـات ٚإـساضؽ ايؿًػـؿ١ٝ إتٓٛعـ١ ايـيت ْؿـأ٠ ٗ ايعـامل           

َٚس٣ تأثرلٖا . ٚقس غاُٖت ايتػرلات ا٫دتُاع١ٝ ٗ عسّ  ايػطبٞ ٚتطٛضٖا ايتاضىٞ
تكبٌ إ٪غػ١ ايعكاب١ٝ َٔ خ٬ٍ ايعكاب ٚسسٙ نٛغ١ًٝ ي٬ق٬ح ، َٚٔ ٖٓـا ظٗـطت   
اؿاد١ اٍ ايبشح عٔ بـسٌٜ آخـط، ؾُعـطٚف إٔ ْعـاّ إ٪غػـات ايعكابٝـ١ أْؿـأ يهـٞ         

يعكٛبات ايبس١ْٝ ، ٚقس ٜهٕٛ بس٬ًٜ ٭سهاّ ا٫عساّ ٚايٓؿٞ ٚا٫بعاز اٍ غرل شيو َٔ ا
نٌ ٖصا ايٓعاّ قٛضًا يًػٝاغ١ ايعكاب١ٝ ٭نجط َٔ ٦َيت عاّ، أٱ إٔ ايتذـاضب أثبتـت   
إٔ عكٛب١ إ٪غػ١ ايعكاب١ٝ ٫ تطٚع ايٓع٤٫ ايًـصٜٔ ٖـِ عادـ١ اٍ ايـطزع بـٌ تؿػـس       

َِٔ ايٓع٤٫ .  ايكاؿٌ 
تٛيـست بـإٔ    ٖٚٓا بـطظت عـس٠ َـساضؽ ٗ فـاٍ ا٫قـ٬ح خاقـ١ بعـس ايكٓاعـ١ ايـيت         

ــطاض        ــ١ يته ــ١ طبٝعٝ ــت نٓتٝذ ــ١ تهْٛ ــصٙ ايكٓاع ــ٬ح ، ٖ ــ١ًٝ يٲق ــٝؼ ٚغ ــاب ي ايعك
َِٔ ايػذٔ ٚتعاٜس عـسز اجملـطٌَ اؾـسز ، ٚؾُٝـا      اجملطٌَ ؾطا٥ُِٗ بعس خطٚدِٗ 

 ًٜٞ ْبص٠ عٔ أِٖ تًو إساضؽ .
 

 أ٫ًٚ : َسضغ١ ايطزع ا٫ًٚ ٚا٫ق٬ح ثاًْٝا 
تؿهٌ ٖصٙ إسضغ١ ْٗاٜـ١ َطسًـ١ إسضغـ١ ايٛنـع١ٝ، ٚقبـٌ سًـٍٛ ايكـطٕ ايعؿـطٜٔ         
ْؿطت سطنات نجرل٠ ي٬ق٬ح ايعكابٞ، سٝح مت اْؿا٤ عس٠ إقـ٬سٝات يًُػـذٌْٛ   



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

061 
 

َٔ أُٖٗا أق٬س١ٝ ْٜٝٛٛضى ايـيت اْؿـأٖا )بطٚنـٛا٣( سٝـح سـاٍٚ تطبٝـل ا٫ؾهـاض        
 ( : 1ا٫ق٬س١ٝ ٚؾكًا يًُباز٨ اٯت١ٝ) 

 جملطّ ؾدل ٜكبٌ ايتكِٜٛ ٚاٱق٬ح .. إٕ ا 0
 . إٕ ايتكِٜٛ ٚا٫ق٬ح ٖٛ سل يًؿطز ٚٚادب اجملتُع . 2
َِٔ عٛاٌَ ؼكٝل ا٫ق٬ح. إٕ تعٜٛس اجملطّ ع٢ً ايتعإٚ َع اؾُاع١ عا 3  َِٗ ٌَ 
. إٕ ٖــصا ايتعــإٚ ٫ ٜتــأت٢ إ٫ اشا نــإ َــٔ ســل أزاض٠ إ٪غػــ١ ايعكابٝــ١ ، ؾٗــٞ ايــيت    4

ايعكٛب١ إهابًا ٚغـًبًا سػـب َـس٣ ػـاٚب ٚسػـٔ غـًٛى احملهـّٛ عًٝـ٘         تتشهِ ٗ سس٠ 
 زاخٌ إ٪غػ١ ايعكاب١ٝ .

 . إٕ ا٫ق٬ح ٜٓبػٞ إٔ ٜطنع ع٢ً ايتٗصٜب ٚايذلب١ٝ . 5
َِٔ ا١ُٖٝ٫ َهإ إٔ ٜتعًِ ايٓعٌٜ سطؾ١ خ٬ٍ ؾذل٠ ٚدٛزٙ ٗ إ٪غػ١ ايعكاب١ٝ  6 .إٕ 

. 
٥٬ِٕ ؿادات٘ ٚإتؿل َع ؾدك١ٝ قبٌ ايعُـٌ  . إٕ نٌ غذٌ ٫بس ٚإٔ ًٜك٢ ايع٬ز ا 7

ع٢ً اعاز٠ تأًٖٝ٘ ي٬ْسَاز ٗ اجملتُع . َٚع ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع عؿط إغتكط ٗ ا٫شٖـإ  
َِٔ ايعكاب تػرل  إٔ ٖسف ايعكٛب١ ٖٛ ايطزع ا٫ًٚ ، ثِ ا٫ق٬ح ثاًْٝا، عٝح ناْت ايطٖب١ 

 ٓب ..َع ايطغب١ ؾ٢ ا٫ق٬ح ٚإعاز٠ ايتأٌٖٝ دٓبًا اٍ د
 

 ثاًْٝا : َسضغ١ ا٫ق٬ح 
يعٌ أِٖ َا ّٝع ٖصٙ إسضغ١ ٖٞ ايٓك١ً ايٛانش١ ٗ َؿّٗٛ ا٫ق٬ح ؾٓذس أْـ٘ نـإ   
ٜأتٞ بعس ايعكاب ؾأقبح ٜأتٞ ٗ إكس١َ . إٕ تًو إٛد١ اؾسٜس٠ ٚاييت بـسأت تٓـاٍ   

َِٔ غا٥ط اجملتُعـات ، ناْـت ْتٝذـ١ ٫ٖتُـاّ اجملتُـع ٚ قسضتـ٘ عًـ٢ اعـ         از٠ ا٫عذلاف 
                                                           

اٌلوزٛه ٍؼٛك ثٓ ضؾ١بْ اٌضؾ١بْ ،  اٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزأ١ٍ٘جخ فٟ اٌّؤٍَبد  - 1

َ ، ص  2110اٌظالؽ١خ ، وزبة طبكه ِٓ ِؤٍَخ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ اال١ِٕخ ، اٌو٠بع 

26 



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

060 
 

ايتأٌٖٝ ، يكس ْاٍ ٖصا ا٫ػاٙ أٖتُاّ اجملتُع ا٫َطٜهٞ خاق١ بعـس اؿـطب ا٫ًٖٝـ١ .    
 :ٙ إسضغ١ ع٢ً َبسأٜٔ اغاغٌ ُٖاٚيكس قاَت ٖص

 . ايتعاٌَ َع ايٓعٌٜ يًعٌُ ع٢ً اعازت٘ ؾطزًا قاؿًا اٍ اجملتُع َط٠ً اخط٣ . 0
 .. أستؿاظ ايٓعٌٜ بهٌ سكٛق٘ ٚاستؿاظ٘ بهٝاْ٘ ٚؾدكٝت٘  2

ٚتعــس ٖــصا إسضغــ١ قاٚيــ١ ٗ ايتٛؾٝــل بــٌ ا٫ػــاٙ ايتكًٝــسٟ ٚا٫ػــاٙ ايٛنــعٞ ،    
َِٔ ا٫ػاٙ ايتكًٝسٟ ع٢ً َبس٤ إػـ٪ي١ٝ اؾٓا٥ٝـ١ ايؿدكـ١ٝ إ٪غػـ١ عًـ٢       قاؾع١ 
َِٔ ا٫ػاٙ ايٛنعٞ ؾهط٠ ايتسابرل ا٫سذلاظ١ٜ ٚايذلنٝع ع٢ً  سط١ٜ ا٫ختٝاض ، ٚاخصت 

يعكٛبـ١ َعٓاٖـا ايتكًٝـسٟ ايبشـت ، ٚبـٌ ايتـسابرل       ؾدك١ٝ اؾـاْٞ . ؾٓذشـت بـٌ ا   
 ا٫سذلاظ١ٜ يتٛقع ع٢ً ايؿٛاش ،ٚإعتازٜٔ ع٢ً ا٫دطاّ ٚا٫سساخ عهِ طبٝعتِٗ .

ٚاٚنح أْكاض ٖصا ا٫ػاٙ ايتـٛؾٝكٞ إٔ ايعكٛبـ١ ٫تـعاٍ ٖـ٢ ايٛغـ١ًٝ ايؿعايـ١ يًـطزع        
َِـٔ اؾ   طّـ١ ، نُـا انـست تًـو     ايعاّ ، ٱعاز٠ ايتٛاظٕ اٍ ايؿعٛض اؾُاعٞ ايص٣ تـأش٣ 

إسضغ١ أ١ُٖٝ ايكهـا٤ عًـ٢ خطـٛض٠ ا٫مـطاف ٗ ؾدكـ١ٝ اؾـاْٞ ٚنـطٚض٠ تؿطٜـس         
اؾــعا٤ ٗ إطاســٌ ايتؿــطٜع١ٝ ٚايكهــا١ٝ٥ ٚايتٓؿٝصٜــ١ ، يتشكٝــل ايعكٛبــ١ اغطانــٗا   

 إتعسز٠ ..
َِٔ ٖسف أغاغٞ اٍ ٖسف ثاْٟٛ ، غـاِٖ   إٕ ايتشٍٛ ٗ َؿّٗٛ ايعكاب ٚؼٍٛ أُٖٝت٘ 

ط ٗ تعػٝـ ظطٚف ْع٤٫ إ٪غػات ايعكاب١ٝ بٌ ٗ ا٫عساز ٕطسًـ١ دسٜـس٠   يٝؼ ؾك
تتُجٌ ٗ ايتٌُٜٛ ايهبرل ٕؿّٗٛ اجملطّ َٔ نْٛـ٘ ؾـطزًا ٜعاقـب عًـ٢ عُـٌ اقذلؾـ٘ اٍ       
َِٔ ثِ تأٌٖٝ يتشكٝل ايتهٝـ ا٫دتُاعٞ َـط٠ اخـط٣ . َٚـٔ     ؾطز عاد١ اٍ ع٬ز ٚ

 ز٠ ايتأٌٖٝ .خ٬ٍ شيو ايٓتا٥ر ظٗطت َسضغ١ ايع٬ز ٚ إعا
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 ثايجًا : ـ َسضغ١ ايتأٌٖٝ
َِـٔ     1ٜط٣ أْكاض ٖصٙ إٔسضغ١) َِٔ عًُٝات ايتأٖٝـٌ ايـيت تٓؿـص  ( إٔ اشلسف ايط٥ٝػٞ 

خ٬ٍ ايدلاَر ا٫ق٬س١ٝ إطبك١ ٗ إ٪غػات ايعكاب١ٝ ٗ اسساخ تػرلات ٗ ؾدك١ٝ 
َِـٔ خـ٬ٍ تػـرل اػـاِٖٗ مـٛ شاتٗـِ ٚمـٛ أغـطِٖ ٚ مـٛ           ْع٤٫ إ٪غػات ايعكاب١ٝ 

 ايػًٛنٝات ايػًب١ٝ  فتُعِٗ ، ٚت١ُٝٓ ِاشز غًٛن١ٝ َكبٛي١ ٗ اجملتُع ٚت١ُٝٓ
َِـٔ          ٚتعس تؿهٌٝ ٖصٙ إسضغ١ خطـ٠ٛ ضا٥ـس٠ ٗ فـاٍ ايٓعـط اٍ اؾطّـ١ عًـ٢ إْٗـا 
َِـٔ   إؾطاظات اجملتُع ، ٚإٔ ايعاٌَ ا٫قتكازٟ ي٘ زٚض ٚانح ٗ فاٍ سسٚخ اؾط١ّ ٚ
ٖٓا بطظت أ١ُٖٝ تأٌٖٝ اجملطّ يًعٛز٠ َط٠ أخط٣ يًُذتُـع ، يكـس نـإ يذلانـِ ايؿهـط      

َِٔ إساضؽ ايـيت ٚنـعت   ايبؿطٟ ٗ ٖ صا اجملاٍ إؾطاظات نجرل٠ ْتر عٓٗا دٌٝ دسٜس 
 قٛاعس ايعٌُ ا٫ق٬سٞ يًُ٪غػات ايعكاب١ٝ .

 
 

 زابعاً : ـ ودزضة االصالح و إعادة التوافل االدتىاعي 
تعس َسضغ١ ا٫قـ٬ح ٚإعـاز٠ ايتٛاؾـل ا٫دتُـاعٞ ا٫َتـساز ايطبٝعـٞ ٕسضغـ١ ايعـ٬ز         

باض إٔ ا٫ق٬ح ئ ٜتشكـل َذـطز ايعـ٬ز ٚإعـاز٠ ايتأٖٝـٌ ،      ٚإعاز٠ ايتأٌٖٝ، ع٢ً أعت
َِـٔ إعـاز٠ ايتٛاؾـل ا٫دتُـاعٞ َـع فـتُعِٗ         بٌ إٕ ُهٌ ْع٤٫ إ٪غػات ايعكابٝـ١ 
غٛف ٜهؿٌ ٗ انجط اؿا٫ت عسّ ايتؿهرل ٗ ايعٛز اٍ اؾط١ّ َط٠ أخط٣، ٜٚعس ؾهـط  

َِــٔ  َِــٔ أضقــ٢ َــا ٚقــٌ ايٝــ٘ ايؿهــط ايبؿــطٟ  سٝــح إٔ زٚض إ٪غػــات ٖــصٙ إسضغــ١ 
ايعكاب١ٝ ٜتُجـٌ ٗ ايعـ٬ز ٚإعـاز٠ ايتٛاؾـل ا٫دتُـاعٞ ، ٖـصا ايؿهـط ٜعهـؼ سكٝكـ١          
ٖا١َ تتُجٌ ٗ إٔ أٟ ؾـطز ٜطتهـب عُـ٬ً إدطاَٝـًا َـا نـإ يٝكـّٛ بـ٘ يـ٫ٛ إ ٖٓـاى           
ظطٚؾًا ؾطز١ٜ ٚفتُع١ٝ خاضز عٔ أضازت٘ غاُٖت ٗ زؾع٘ ٫ضتهـاب شيـو ايعُـٌ، أٟ    

ِ٘ . إٔ اجملتُع َػ٦ٍٛ  َػ٦ٛي١ٝ َباؾط٠ عٔ َعاؾ١ اخطا٥ِ
                                                           

 29بثك ، ص اٌلوزٛه ٍؼٛك ثٓ ضؾ١بْ اٌضؾ١بْ ، ٔفٌ اٌّظله اٌَ - 1
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نُا إ ؾهط ٖصٙ إسضغ١ ٜتُجٌ بؿـهٌ ض٥ٝػـٞ ٗ إٔ ٖـسف ايعكٛبـ١ ٜـتعٌ ٗ إٔكـاّ       
ا٫ٍٚ إٔ ٜهٕٛ إق٬سًٝا ، ؾتكبح ؾهط٠ ا٫ق٬ح أغاغ١ٝ ٗ بطْاَر إ٪غػ١ ايعكاب١ٝ 

 .. ُٚجٌ بصيو َهإ ؾهط٠ ايعكٛب١ ايتطٗرل١ٜ بٗسف إعاز٠ ايتٛاؾل ا٫دتُاعٞ
٘ٴ ٚؾًػـؿت٘          إٕ ايكطاع بٌ ايعكـاب ٚا٫قـ٬ح مل ٜتٛقــ ْعـطًا ٫ٕ يهـٌ ؾهـط َٓطكـ

 ٚتتبًٛض ؾًػؿ١ ايعكاب باٚدٗ٘ إتعسز٠ ع٢ً قاٚض ض٥ٝػ١ٝ ٔػ١ ٖٞ : 
.أغًٛب ايعكاب ايكطف، ٖٚٛ ا٫غًٛب ايتكًٝسٟ ايصٟ ٜعتُس إعا١ًَ اـؿـ١ٓ ٚايعـبط    0

  ّ َِـٔ اجملـطّ        ايكاضّ ٚايكُع ايؿسٜس ، سٝح ٜكـّٛ َؿٗـٛ ايعكـاب عًـ٢ ا٫ْتكـاّ يًُذتُـع 
 ايصٟ أشْب عك٘ .

. أغًٛب ايع٬ز أٚ إعا١ًَ ا٫ق٬س١ٝ ٖٚٛ اغًٛب بس٤ ٜعٗط نبسٌٜ يًعكاب ايتكًٝـسٟ   2
ٖٚٛ ايصٟ ٜػتدسّ اغايٝب ايتعًِٝ إسضغٞ ٚايتأٖٝـٌ إٗـين ٚايعـ٬ز ايٓؿػـٞ ايهـطٚضٟ      

َِٔ ٚغا٥ٌ ايع٬ز ا٫خط٣  . ٚاؾُاعٞ أٚ غرلٖا 
ــض       3 ٘ٴ بع ــ ــصٟ تٓتٗذ ــٛ اي ــ٬ح ٖٚ ــاب ٚا٫ق ــٌ ايعك ــع ب ــصٟ هُ ــتًط اي ــًٛب إد . ا٫غ

 ايعكاب ِبادطا٤ات اق٬س١ٝ سسٜج١  إ٪غػات ايعكاب١ٝ ايتكًٝس١ٜ اييت ؼاٍٚ تطعِٝ 
ــٔ       4 ــات ا٫َ ــل َتطًب ــاّ بتطبٝ ــايتعاّ ت ــرل ن ــب أٍٚ ٚأخ ــع٤٫ نُطً ــعٍ ايٓ ــًٛب ع . اغ

 اَر ع٬دٞ .ٚاؿطاغ١ ايكك٣ٛ زٕٚ َطاعا٠ ٭ٟ بطْ
. اغًٛب ايعٌُ ، ٖٚٛ ايصٟ ٜػتدسّ ايػذٓا٤ نك٠ٛ عٌُ ٗ أؾػاٍ عا١َ نا٫ْؿا٤ات  5

َِٔ ا٫ؾػاٍ ايع١َُٝٛ)  (  1ٚايتعُرل ٚ تعبٝس ايططم ٚايعضاع١ ٚايؿ٬س١ أٚ غرل شيو 
. 

ٚيعٌ  اٖـِ َ٪ؾـط عًـ٢ تطبٝـل تًـو إبـاز٨ ٜتُجـٌ ٗ إٔ اــسَات إكسَـ١ يٓـع٤٫           
١ قس تػرلت بؿهٌ نبرل خ٬ٍ ايعكسٜٔ إانٌٝ ٗ ْٝع اجملتُعات إ٪غػات ايعكابٝ

بسٕٚ أغتجٓا٤ ، سٝح مل ٜعس ايسٚض ايط٥ٝػٞ يًػذٔ تٓؿٝص عكٛب١ غـًب اؿطٜـ١ بـٌ    

                                                           
 30ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك ص  –اٌلوزٛه ٍؼٛك ثٓ ضؾ١بْ اٌضؾ١بْ  - 1
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ٗ اعساز ايٓعٌٜ يًشٝا٠ ٗ اجملتُع َـط٠ اخـط٣  غـرل أْـ٘ هـب ا٫ؾـاض٠ ا٫ إٔ ايـدلاَر        
ضات ٚشٟٚ ا٫َطاض ايٓؿػـ١ٝ ٚ  تٛد٘ َؿه٬ت اخط٣ َجٌ ايتعاٌَ َع َسَين إدس

غرلِٖ . إٕ تًو ايؿ٦ات عاد١ اٍ بطاَر ع٬د١ٝ قبٌ ايبـس٤ َعٗـا بـدلاَر تأًٖٝٝـ١     
 ( .                                                               1غٛا٤ ناْت تًو ايدلاَر تع١ًُٝٝ اّ ١َٝٓٗ) 

 

 املـطمب الجالـح
 لعالز االسداخ اجلاحننياالضاليب الطبية والٍفطية 

ٗ ايػابل نإ ٜٓعط ؾٓٛح ا٫سساخ ٗ إانٞ قبٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ْعط٠ بعٝس٠ عٔ 
إطض ايٓؿػٞ ، سٝح إٔ ٖصٙ إؿه١ً ناْت َػ٪ي١ٝ ا٫ب ٚسـسٙ ،سٝـح أْـ٘ ٜتعاَـٌ     
َــع اؿــسخ ٜٚهــع يــ٘ اؿًــٍٛ ٚأشا مل ٜػــتطع شلــا ســ٬ً نــإ اؿــبؼ اٚ ايػــذٔ ٖــٛ   

٬ز إؿه١ً ،ٚنـإ ايطبٝـب ٜتـسخٌ ٗ ايعـ٬ز أشا ظٗـطت اعـطاض       ايططٜك١ ايبسٌٜ يع
ثاْٜٛــ١ َجــٌ عـــ٬ز ايكــطع إكــاسب ٗ بعـــض ا٫سٝــإ اٍ إ٫يتٗابــات إدٝـــ١ أٚ       

 انططابات اشلطَْٛات .
ٚنــإ ٜطدــع  Moral Insanityٚقــس عطؾــت ٖــصٙ ايعــاٖط٠ بــاؾٕٓٛ ا٫خ٬قــٞ  

اٚ نُٛض ا٫خـ٬م   Ethical Defectايػبب اٍ خًٌ اخ٬قٞ أٚ نعـ ؾ٢ ايتٓبٝ٘ 
 أٚ إٛيٛز اجملطّ .

ٚقس تػرلت ايٓعط٠ ايعًُٝـ١ ؾٓـٛح ا٫سـساخ َـع بـس٤ ايكـطٕ ايعؿـطٜٔ، ٚبـس٤ ايطـب          
ِٙ إؿه١ً، ٚاتػع ايبشح ايعًُٞ سٍٛ َطاسٌ ِٛ ْٚهٛز  ايٓؿػٞ ٜػاِٖ ٗ ع٬ز ٖص

يذلبٝـ١  ؾدك١ٝ اؾاْح ٚتطٛضت ايٓعط٠ ايكا١ْْٝٛ اؾاؾ١ اٍ إغتبكاض دسٜس بـسٚض ا 
 ٚإ٪ثطات ا٫دتُاع١ٝ ٚايٛغط ايصٟ ٜط٣ ؾٝ٘ اؾاْح ٚإباز٨ ايػاْس٠ ٗ فتُع٘ .

 ّٚهٔ ؼسٜس غًٛى اؿسخ ؾ٢ َػتٜٛات اضبع١ : ـ
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.غًٛى ٜطنٞ اؿسخ ٜٚهٕٛ َكب٫ًٛ ْؿػًٝا ، ٖٚصا ايػًٛى ٫ وسخ َؿه١ً يًؿـطز   0
 اٚ يًُذتُع .

٘ َكبـٍٛ ادتُاعٝـًا ، ٖٚـصا ايػـًٛى     . غًٛى قس ٫ وكل إستٝادات اؿسخ ، ٚيهٓ 2
 قس ٜ٪زٟ اٍ انططاب زاخًٞ دػُٞ ْٚؿػٞ .

. غًٛى ٜطنٞ اؿسخ ٚيهٓ٘ غرل َكبٍٛ ادتُاعٝـًا ٖٚـصا ٜؿـهٌ َؿـه١ً غـًٛن١ٝ       3
 دٓٛح أٚ دط١ّ .

 .غًٛى ٫ ٜطنٞ ايؿطز أٚ اجملتُع ، ٖٚٛ ٜ٪زٟ اٍ ا٫نططاب ايٓؿػٞ اٚ ايعكًٞ . 4
ًشسخ َٓص زخٛي٘ إ٪غػ١ ا٫ق٬س١ٝ ، سٝح ٜٛقع عًٝ٘ ٚتبسأ ايطعا١ٜ ايكشب١ ي   

ايهؿـ ايطيب ايعاّ ٕعطؾ١ ا٫َطاض اييت ٜهٕٛ َكابًا بٗا َٔ أدٌ ع٬دـ٘ ، أٚ ؾُٝـا   
( ٚ ٜٛدـس   1نإ قس تعطض يًعٓـ أٚ ا٭غا١٥ اؾػس١ٜ َٔ قبـٌ غـًطات ايتشكٝـل)    

َا إطن٢ ايـصٜٔ  عاز٠ ٗ إ٪غػات عٝازات طب١ٝ ي٬ؾطاف ع٢ً ايٓاس١ٝ  ايكش١ٝ ، ا
 وتادٕٛ ٭دطا٤ عًُٝ٘ دطاس١ٝ نبرل٠ ؾإِْٗ وٛيٕٛ اٍ إػتؿؿٝات إتدكك١ .

ٚؾ٢ َعٗس اق٬ح ا٫سساخ ٗ يبٓإ ٜكّٛ طبٝـب إعٗـس ؾُٝـا خـ٬ اؿـا٫ت ايطاض٥ـ١       
( ٜٚؿرل بهـٌ َـا ٜـطاٙ ٫ظَـًا َـٔ أغـباب        2إػتعذ١ً بعٜاض٠ إعٗس َط٠ ٗ ا٫غبٛع) 

  ّ إطنـ١ بتكـسِٜ ا٫غـعاؾات ا٫ٚيٝـ١ ٚتطبٝـل ايعـ٬ز ٚؾـل إضؾـازات          ايٛقاٜـ١ ، ٚتكـٛ
( ، بُٝٓا ٗ اق٬س١ٝ ا٫سساخ ٗ أضبٌٝ ؾإٕ ا٫طبـا٤ ٜػـتكبًٕٛ إطنـ٢     3ايطبٝب) 

 بؿهٌ ؾب٘ َٜٛٞ ْاٖٝو عٔ ايعٜاضات إٝسا١ْٝ ..
                                                           

ٚثٙنا اٌظلك أٌيِذ كائوح االكػبء اٌؼبَ فٟ إطالؽ١خ االؽلاس فٟ اهث١ً اٌَّؤ١ٌٓ ػٓ  - 1

اٌّٛكع اٚ اٌّٛلٛف فٟ اٌَّزٛطف اٌظؾٟ فٟ االطالؽ١خ ثضوٚهح فؾض اٌؾلس 
االطالؽ١خ فالي اٌَبػبد االٌٚٝ ِٓ إ٠لاػٗ ٌٍزأول ِٓ ػلَ ِّبهٍخ االٍبئخ اٌغَل٠خ ثؾمٗ 

 ، أٚ أعجبهٖ ػٍٝ االكالء ثأػزوافبد ِؼ١ٕخ .
 339اٌلوزٛه ػٍٟ ِؾّل عؼفو ، االؽلاس إٌّؾوفْٛ ، ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك ، ص.  - 2
ص ثزٕظ١ُ اٌؼًّ فٟ ِؼٙل أطالػ االؽلاس فٟ اٌقب 06734ِٓ ِوٍَٛ  29-28اٌّٛاك  - 3

 ٌجٕبْ .
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َِــٔ أدــٌ احملاؾعــ١ عًــ٢ قــش١ ايٓــع٤٫ تعُــس إ٪غػــات اٍ تــٛؾرل ايػــسا٤ ايكــشٞ     ٚ
 ٥ِ شلِ ، ؾتكسّ ايٛدبات ايٓعٝؿ١ ٗ أٚقات َٓتع١ُ .ٚا٬ٕ

َِٔ ايطعاّ ٚؾل ٥٫ش١ ؾـٗط١ٜ تؿكـ١ًٝٝ ٜهـعٗا إـسٜط َـع       ٚتكسّ ا٫ق٬س١ٝ ن١ُٝ 
 طبٝب إعٗس ، ٚايبػ١ ٥٫ك١ يًّٓٛ تتٓاغب َع ؾكٍٛ ايػ١ٓ .

َِٔ ادٌ قش١ ا٫سساخ تعٌُ إ٪غػات اٍ تٛؾرل ايٓؿاط ايطٜانٞ ٖٚٞ ؽكل ٗ  ٚ
يو دع٤ًا َٔ ايدلْاَر ايٝـَٛٞ عـاز٠ بعـس ايعٗـط ستـ٢ ٜتـاح يًشـسخ ؾطقـ١         غبٌٝ ش

تك١ٜٛ بٓٝت٘ ٖٚاضغ١ ايٓؿاط ايص٣ ٌّٝ ايٝ٘ ، ٚقس سسز َس٠ ايدلاَر ايطٜانـ١ٝ ٗ  
 ( زقٝك٘ نٌ ّٜٛ . 91ٚ  61إق٬س١ٝ اضبٌٝ بٌ ) 

 
 أِىية السعاية الصشية  

٫ؾـو إٔ ايطعاٜــ١ ايكــش١ٝ تػــاِٖ ٗ ايتأٖٝــٌ ٚا٫قــ٬ح عًــ٢ مــٛ ؾعــاٍ ٕــا تــٛؾطٙ  
يًُشهــّٛ عًٝــ٘ َــٔ ايعــ٬ز يًعًــٌ ايبسْٝــ٘ اٚ ايعكًٝــ١ اٚ ايٓؿػــ١ٝ ايتــ٢ ٜعــا٢ْ َٓٗــا 
ؾتعٜــٌ بــصيو ايعٛا٥ــل ايــيت ّهــٔ إ تــ٪زٟ بــ٘ اٍ ايػــًٛى ايػــ٧ ، ٖٚــصا ٜعتُــس إٔ  

 (  1 ايطعا١ٜ ايكش١ٝ تسعِ أَهاْٝات ايتأٌٖٝ)
ٚايطعا١ٜ ايكش١ٝ تػِٗ اٜهًا ع٢ً تعٜٛس ا٫سساخ ايٓعاّ ٚايٓعاؾ١ عح تكبح ٖصٙ 
َِٔ عٓاقط ايٓذاح ٗ اؿٝا٠ ، اٍ داْب َا تـٛؾطٙ ٖـصٙ ايطعاٜـ١ َـٔ      ايعازات عٓكطًا 
  ٗ ِٙ ا٫ستؿاظ بايك٠ٛ ايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ اييت تعٌ احملهّٛ ع٢ً ايكٝاّ بـسٚض

نُا إٕ ايطعاٜـ١ ايكـش١ٝ تػـاِٖ     ( .2ع٢ً ْؿػ٘ ٗ نػب ايعٝـ) اجملتُع ٚا٫عتُاز 
ٗ ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ ، ؾػ١َ٬ ايبـسٕ ؾـطط يًـتؿهرل ايػـًِٝ َٚعاؾـ١ إؿـانٌ بأغـًٛب        

                                                           
1
 - Justin K. Fuller; Medical Services ( contemporaey correction edited by Paul 

Taappan ) OP.Cit:P. 172 
2
،  0977اٌلوزٛهح فٛى٠خ ػجلاٌَزبه : ِؼبٍِخ االؽلاس : االؽىبَ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّؼبٍِخ اٌؼمبث١خ ، عبِؼخ اٌمب٘وح  - 

  053ص 
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غًِٝ ، نُا إ يًطعا١ٜ ايكش١ٝ ٗ إ٪غػات زٚضٖا ٗ احملاؾع١ ع٢ً ايكش١ ايعا١َ ٗ 
َِــٔ َػــا٨ٚ عًــ٢ ْؿػــ١ٝ اجملتُــع ، اشا إ اْتؿــاض إــطض زاخــٌ إ٪غػــ١  َٚاٜٛضثــ٘ 

ا٫سساخ غٝتؿؿ٢ اٜهًا خاضز إ٪غػ١ يهْٛٗا َ٪غػات َؿتٛس١ ٚيٝػت َععٚي١ عٔ 
ايعامل اـاضدٞ ، َٚٔ ثِ ؾإٕ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ زاخٌ إ٪غػات شلـا اُٖٝتٗـا إباؾـط٠    

 بايٓػب١ يًُذتُع نهٌ .
 

 السعاية الٍفطـية  
يًشسخ يتكِٝٝ سـايتِٗ ايٓؿػـ١ٝ ٚايتعًُٝٝـ١    ٜتِ إدطا٤ ا٫ختباضات ايٓؿػ١ٝ اي٬ظ١َ 

٘ٳ باخكا٥ٌٝ ٗ ٖصا اجملاٍ . ٖٚصٙ ايتـسابرل   ٚضغِ ططٜك١ ع٬دِٗ ، ٚهٛظ ا٫غتعاْ
تتؿــل َــع ا٫ػاٖــات ايعًُٝــ١ اؿسٜجــ١ ٚايــيت تــ٪َٔ بــايؿطٚم ايؿطزٜــ١ ٗ ايكــسضات   

ُـ     ًا عًـ٢  ٚإٍٝٛ ٚا٫غتعسازات َٚػت٣ٛ ايصنا٤ ست٢ ٜهٕٛ تٛدٝـ٘ ْـع٤٫ إ٪غػـ١ قا٥
 ا٫غؼ ايع١ًُٝ .

ٚؼكٝكًا يًٗسف ايػابل ٜكّٛ ا٫خكـا٥ٞ ايٓؿػـٞ بؿشـل إػـتذسٜٔ ْؿػـًٝا ٚإدـطا٤       
َِٔ قس ٜعذعٕٚ عٔ ايتهٝـ ٚا٫ؾاز٠ َـٔ ٚدـٛزِٖ    اختباضات ايصنا٤ عًِٝٗ ٫غتبعاز 
ٚشيو عٔ ططٜل ؼًِٜٛٗ يًُ٪غػات إٓاغـب١ شلـِ . ٜٚعُـٌ ا٫خكـا٥ٞ عًـ٢ تٛظٜـع       

َِٔ َػت٣ٛ ايـصنا٤ ٚايكـسضات    ا٫سساخ ع٢ً إٗٔ إدتًؿ١ سػب استٝادات نٌ ١َٓٗ 
ٚا٫غتعسازات ا١ٕٝٓٗ، ٜٚؿذلض ٗ ا٫خكا٥ٞ ايٓؿػٞ ايتعإٚ َع بـاقٞ ا٫ختكاقـٌ   

 إ٪غػ١ يًعٌُ ع٢ً اعساز اـطهٌ إعسازًا ْؿػًٝا يًشٝا٠ ٗ اجملتُع اـاضدٞ .
ايٓؿػ١ٝ ؾإٕ ٖصا ايـسٚض ٜكـّٛ   أَا ٗ إقًِٝ نٛضزغتإ ؾإْ٘ ٚبػبب ق١ً ا٫ختكاقات 

ب٘ ايباسجٕٛ ا٫دتُاعٕٝٛ،  سٝح إ اغًب ايٛادبات إؿطٚض إْاطتٗـا بايٓؿػـاٌْٝ   
ــا ٗ      ــس شاتٗ ــاعٌٝ ع ــاسجٌ ا٫دتُ ــساز ايب ــه١ً إٔ اع ــاعٕٝٛ، ٚإؿ ــا أ٫دتُ ــّٛ بٗ ٜك
إ٪غػات ا٫ق٬س١ٝ ٗ تٓاقل َػتُط ، سٝح از٣ قسٚض قطاض َٔ سه١َٛ ا٫قًـِٝ  

ات َاي١ٝ يًباسجٌ ا٫دتُاعٌٝ ايعاًٌَ ؾ٢ فاٍ ايذلبٝـ١ ٚايتعًـِٝ   بكطف ككك
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اٍ ٖذــط٠ اغًــب ايبــاسجٌ ا٫دتُــاعٌٝ اٍ إــساضؽ. اَــا بايٓػــب١ ي٬خكــا٥ٌٝ        
ايٓؿػــٌٝ ؾــ٬ ٜتعــس٣ زٚضٖــِ اؿــا٫ت ايٓؿػــ١ٝ إتكسَــ١ أٚ اؿــا٫ت ايتــ٢ تتطًــب   

 تسخ٬ً نُٝٝاًٜٚا َٔ ايطبٝب ايٓؿػٞ .
 

 الٍفطي والطيب  اٌواع العالز
 اوالً : ـ االضاليب الٍفطية 

ٖٚٛ ايعاٌَ اشلاّ ٗ ايع٬ز ٜٚهٕٛ ٖصا ايعـ٬ز إَـا ع٬دـًا ْؿػـًٝا ؾطزٜـًا  أٚ ْعٝـًا )       
أغطًٜا ( أٚ غًٛنٝا  . ٚؽطٝط ايدلْاَر ايَٝٛٞ يًشسخ ي٘ اثط نـبرل ٗ لـاح ايعـ٬ز ،    

٘ ست٢ ٜهٕٛ ِٛشدًا ؿٝاتـ٘  عٝح ٜػًو اؿسخ اؾاْح بطْافًا ًَٜٛٝا ٜٚعاٚز غًٛن
، ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايع٬ز ّهٔ إٔ ٜهٕٛ تبكرلًٜا ، َع اْؿا٤ ع٬ق١ ع٬دٝـ١ َـ٪ثط٠ ،   
ٚقسث١ يتػرل ٗ غًٛى ايطؿٌ اٚ إطاٖل ، ٚشيو ؾـ٢ اطـاض ؾـطز٣. ّٚهـٔ إ ٜهـٕٛ      
غًٛنًٝا أٚ)َػًهٝا( عٝح ٜطنع ٗ اظاي١ إؿـه١ً ايػـًٛن١ٝ ، ٚيـ٘ ؾٓٝـات عسٜـس٠ ،َـٔ       

ــ١ ، بإهاؾــأ٠ ، ٚتطؿــ٧        أُٖ ــيت تعــعظ ايػــًٛنٝات إٛدب ــا ايؿٓٝــات ا٭ؾــطاط١ٝ ، أي ٗ
 ايػًٛنٝات ايػايب١ ، بايعكاب ، ٚايتسضٜب ع٢ً إٗاضات ا٫دتُاع١ٝ .

ّٚهٔ إ ٜهٕٛ ع٬دًا َعطؾًٝا ، عٝح ٜطنع ٗ نٝؿ١ٝ ايتؿهرل يس٣ ايطؿٌ ، ٚايتعبرل 
َػبب١ ٫نططاب ايػـًٛى ، ّٚهـٔ إٔ   عٔ ايٓؿؼ، ٚٗ َٗاضات سٌ إؿانٌ ، نعٛاٌَ 

ٜتٛد٘ ايع٬ز اٍ ا٫غط٠ شاتٗا ، اش ٜطنع ٗ ؾِٗ تطنٝبٗـا ٚتٛاقـًٗا ، ٚايع٬قـات بـٌ     
اؾطازٖا ، بٗسف تػرل ْعاَٗا ، ٚتكًٌٝ ا٫َطاض ايػًٛن١ٝ ، اييت ٜعدل بٗا ايطؿـٌ عـٔ   

ًٜـعّ إؿـام   انططاب٘ ، ٚايصٟ غايبًا ، َا ٜهـٕٛ اْعهاغـًا ٫نـططاب ٗ ا٫غـط٠ ، ٚقـس      
ايٛايسٜٔ ظًػات َٓتعُـ١ يعـس٠ أؾـٗط ٱعطا٥ُٗـا َعًَٛـات ٬َٚسعـات عـٔ غـًٛى         
ايطؿٌ . نُا ٜطًب َٓٗا إعاجل تٓؿٝص أغايٝب خاق١ ، زاخٌ ايبٝـت ، ٜٚؿٝـس ٖـصا ٗ    
ساي١ ا٫عطاض إؿطز٠ ، َجٌ ايػـًٛى ايعـسٚاْٞ أٚ ايػـطق١ ، ٜٚػـ٢ُ ٖـصا بايتـسضٜب       

 ايع٬دٞ يًٛايسٜٔ .
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َِـٔ ب٦ٝتـ٘ ،يهـٌ ايٛقـت أٚ بعهـ٘ ، َـٔ         ّٚهٔ نص يو إ ٜهٕٛ ايع٬ز بأخـص ايطؿـٌ 
ــات      ــٔ ايع٬د َِ ــات َهجؿــ١  ــس٠ يــصيو ، ٜٚعــطٳض ؾطع ايٝــّٛ ، ٚ ٚنــع٘ ٗ ب٦ٝــ١ َع
َِٔ : تبكـرل١ٜ ، ٚع٬قـ١ ٚتعًـِٝ غـًٛنٞ ، ٚانتػـاب ايكبـٍٛ ا٫دتُـاعٞ ،         إدتًؿ١، 

َِـ   ٔ إبعـازٙ عـٔ ضؾـام ايػـ٤ٛ ٗ     َٚعطؾ١ آي١ٝ تؿهرلٙ ، ؾه٬ً عُا ٜتٝش٘ ٖصا ايٓعـاّ 
 ب٦ٝت٘ ا٫ق١ًٝ ، ٚتٛدٝٗ٘ اٍ ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ .

ٚيتدطٝط ايدلْاَر ايَٝٛٞ يًشسخ أثط نـبرل ٗ لـاح ايعـ٬ز ، عٝـح ٜػـًو اؿـسخ       
ِ٘ . ٚأض٣ إ ٜهـٕٛ          اؾاْح بطْافًا َٜٛٝـًا ٜٚعـاٚز غـًٛن٘ ستـ٢ ٜهـٕٛ ِٛشدـًا ؿٝاتـ

٬ز ايـيت ؼـسثٓا عٓٗـا ٚساٜٚـًا يًٓؿـاط ايـسٜين       شيو ايدلاَر داَعًا يهٌ اغـايٝب ايعـ  
(ٚايطــيب ٚايتــأًٖٝٞ َــع ايذلؾٝــ٘ إٓاغــب ٚايــطس٬ت اـًٜٛــ١   1ٚايعًُــٞ ٚايٓؿػــٞ) 

 ٚايس١ٜٝٓ ٚايتع١ًُٝٝ .
 

 ثاٌياً : ـ االضاليب الطبية 
َِـٔ ايٓاسٝـ١ اؾػـ١ُٝ ٖـاّ دـسًا يـصا ٚدـب ؾشـل          ايتؿدٝل ايػًِٝ يًذاْح خاق١ 

بٌ يًؿـاسل غـ١َ٬ اؾٗـاظ ايعكـيب ، أش ضَـا نـإ ايكـطاع        اؾاْح عٳكبًٝا ست٢ ٜتـ 
ايهأَ غببًا ٗ اؾٓٛح ٖٚٓا ٜكّٛ دٗاظ ضغـِ إـذ ايهٗطبـا٥ٞ بـسٚض ٗ ايتؿـدٝل أٚ      
ــ٢      ــ٢ ايػــًٛى ، ٖٚٓــا ٜعُــٌ إدتــدل عً ضَــا تهــٕٛ ايػــسز ايكــُا٤ عــا٬ًَ َــ٪ثطًا عً

      ٟ غـرل غـٟٛ ، ٖٚٓـا     ايتؿدٝل اؿكٝكٞ ، أٚ ضَـا نـإ ٜهـٕٛ اؾٗـاظ ايعكـيب إطنـع
، أٚ ضَا   بٝإ سكٝك١ٝ اؿاي١  Cat Scanningٜكّٛ دٗاظ ضغِ إذ بايهَٛٝٛتط 

( ٜٚتِ شيو عٔ ططٜـل ؾشـل    ا٫َؿاز ناْت إؿه١ً ْتٝذ١ َطض ايهطَٚٛظَٚات )

                                                           
اٌلوزٛه:عّبي ِبضٟ أثٛ اٌؼيائُ ، طوق ٚأٍب١ٌت اٌؼالط اٌطجٟ ٚ إٌفَٟ ٌألؽلاس  - 1

اٌغبٔؾ١ٓ ،ثؾش ِٕشٛه فٟ وزبة ) أٍب١ٌت ِؼبٌغخ أالؽلاس اٌغبٔؾ١ٓ فٟ اٌّؤٍَبد 
٘ـ  0401 -اٌو٠بع –اإلطالؽ١خ ( كاه إٌشو ثبٌّووي اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد اال١ِٕخ ٚاٌزله٠ت 

 64، ص 
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، يصا ٚادـب ايؿشـل ايـسقٝل ثـِ ٚقــ ايعـ٬ز ايطـيب سػـب اؿايـ١ ايـيت             ا٫َؿاز
 ( . 1)  ؾٳدكت

 
 العالز بالعكاقري 

َِـٔ ايعـ٬ز عًـ٢ ا٫نـططابات إكـاسب١ َجـٌ انـططاب ْكـل          ٜٚكتكط زٚض ٖصا ايٓٛع 
ــسٍٚ      ــّٛ ٚاشلايٛبرلٜــ ــاض ايًجٝٝــ ــ١ عكــ ــ٢ يًشايــ ــًا ٜعطــ ــاب ، ٚاسٝاْــ ــاٙ أٚ ا٫نت٦ــ ا٫ْتبــ

Haloperidol )  ظطعـــات قـــػرل٠ ، ٚيهـــٔ مل ت٪نـــس ايسضاغـــات اٍ ا٫ٕ ،دـــس٣ٚ )
انططاب غًٛى ايطؿٌ تعبرلًا عٔ انتػاب زاخًٞ غـرل ظـاٖط   اغتدساَٗا ، ٚاسٝاًْا ٜهٕٛ 

َِٔ َهازات ا٫نت٦ـاب َـع عـ٬ز ا٫نت٦ـاب      انًٝٓٝهًا ، ٚؾ٢ ٖصٙ اؿاي١ ٜؿٝس ايطؿٌ نجرلًا 
 ( 2ْؿػًٝا.) 

 
  

                                                           
 65ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك ، ص  –اٌلوزٛه: عّبي ِبضٟ اثٛ اٌؼيائُ  - 1
ػالط االؽلاس اٌغبٔؾ١ٓ ) إضطواة اٌٍَٛن ( ثّٛلغ  -ثؾش ِٕشٛه ثؼٕٛاْ - 2
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 املبشح الجالح
 الطسم التطبيكية وامليداٌية الصـالح االسداخ اجلاحنـني

 
َِـٔ عجٓـا ٖـصا عــٔ ايطـطم ايٓعطٜـ١ ٚايتطبٝكٝـ١ ٱقــ٬ح           بعـس تٓاٚيٓـا ؾُٝـا غــبل 
ا٫ســساخ اؾــامٌ ، َؿٗــّٛ اؿــسخ ٚاؾٓــٛح ٚايعٛاَــٌ إــ٪ثط٠ ٗ إمــطاف ا٫ســساخ 
ٚأغبابٗا ٚٗ إبشح ايجاْٞ ايططم ٚإساضؽ ايٓعطٜـ١ ؾـ٢ اقـ٬ح ا٫سـساخ اؾـامٌ      

َِـٔ ناؾـ٘    ٚتٓاٚيٓا ؾٝٗا زٚض ايذلب١ٝ ايس١ٜٝٓ ا٫ غ١َٝ٬ ؾ٢ إق٬ح أ٫سساخ اؾـامٌ 
دٛاْب٘ ، ٚبعس شيو تططقٓا اٍ ايططم ايٓؿػ١ٝ ٚايطب١ٝ ٱق٬ح ا٫سساخ ، أض٣ أْـ٘  
َٔ ايهطٚضٟ ٖٓـا ايتطـطم اٍ أٖـِ ايطـطم ايتطبٝكٝـ١ ٚإٝساْٝـ١ ٱقـ٬ح ا٫سـساخ         

 : ـ  اؾامٌ .. ٖٚٓا غٓكّٛ بتٛظٜع ايبشح ٗ ٖصا اجملاٍ ا٫قػاّ ايتاي١ٝ
 . إطًب ا٫ٍٚ : ـ زٚض ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ٗ اق٬ح ا٫سساخ اؾامٌ 0

 . إطًب ايجاْٞ : ـ زٚض ايتسضٜب إٔٗين ٗ اق٬ح ا٫سساخ اؾامٌ 2
 

 املطمـب االوه
 دوز الرتبية والتعميي يف إصالح االسداخ اجلاحنني

ِ٘ ، ْعـطًا   تؿهٌ ايطعا١ٜ ايتع١ًُٝٝ يٮسساخ اؾامٌ أ١ُٖٝ خاق١ ٗ ع١ًُٝ إق٬ِس
َِـٔ قبـٌ ، ٚيـصيو ؾايطعاٜـ١        َِٔ ػاضب ؾؿٌ ٗ ايتشكـٌٝ ايسضاغـٞ  ٕا ٚاد٘ اؾاْح 
َِـٔ عٓاقـط     ايتع١ًُٝٝ ي٬سساخ اؾامٌ ٗ إق٬سٝات ا٫سساخ ُجٌ عٓكطًا َُٗـًا 

ا٫ق٬س١ٝ َسضغ١ ًَشك٘ بٗا تابع١ يٛظاض٠ ايذلب١ٝ ، ايتكِٜٛ يػًٛن٘ اؾاْح ، ٚتٛؾط 
ــٛا٥ح إــساضؽ اـاضدٝــ١ أٚ )ايتعًــِٝ      َٛدــب ْعــاّ َعــٌ ٚتعُــٌ سػــب ْعــِ ٚي
إػطع( َع َطاعا٠ إ ايطايب ًٜتشـل بإسضغـ١ ٚ بايكــ ايسضاغـٞ إٓاغـب يـ٘ بعـس        

َِٔ اغـتهُاٍ َطاسـٌ    ايسضاغـ١  تٛاؾط إػتٓسات ا٫ظ١َ اييت تؿٝس شيو ، ست٢ ٜتُهٔ 
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َِٔ ا٫ق٬س١ٝ ، ٖا ٜػاعسٙ ع٢ً  ٚاييت ت٪ًٖ٘ اٍ إغتهُاٍ زضاغت٘ بعس ا٫ؾطاز عٓ٘ 
 1تػٝرل ْعطت٘ يصات٘ ٚ إَها١ْٝ إعاز٠ تٛاؾل َع اجملتُع بعس تعسٌٜ غًٛنٝات٘ 

 أ١ُٖٝ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٗ إ٪غػات ا٫ق٬س١ٝ
٠ ، ٖـا ٜػـاِٖ ٗ تعـسٌٜ    تعٌُ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ع٢ً إنػاب ايٓعٌٜ إػاٖات دسٜس

غًٛن٘ ، سٝح ثبـت إٔ ٖٓـاى ع٬قـ١ ططزٜـ١ ٚثٝكـ١ بـٌ أنُـاٍ إـٛزع يتعًُٝـ٘ ٗ          
 ( . 1ا٫ق٬س١ٝ ٚايعٛز٠ يًذٓٛح اٍ اؾط١ّ) 

 
 أِداف الرباور التعميىية يف املؤضطات العكابية ..

 ؼسز أٖساف ايدلْاَر ايتعًُٝٞ ٗ إ٪غػ١ ايعكاب١ٝ َا ٢ًٜ : ـ
٘ٴ نعهـٛ قـاحل    . تٛدٝ٘ 0 َٚػاعس٠ نٌ  ْعٌٜ ع٢ً ايكٝاّ بعٌُ ؾطٜـ ٜتعٝـ َٓ

 ٗ اجملتُع اؿط .
. َػــاعس٠ ايػــذٌ ٱقــ٬ح ؾدكــٝت٘ ٚقسضاتــ٘ ستــ٢ ٜػــتطٝع إٔ ٜتعاَــٌ َــع     2

 ا٫خطٜٔ ٗ اجملتُع .
َِـٔ     3 . تعٜٚس ايٓعٌٜ بايؿطم ٫غتهُاٍ تعًُٝ٘ ، أٚ يًشكٍٛ ع٢ً إػـت٣ٛ ا٫زْـ٢ 

َِـٔ إـساضؽ ا٫بتسا٥ٝـ١ اٚ      ايتعًِٝ إشا نإ أَ ًٝا، ست٢ ايتكسّ ػاٙ ٌْٝ ؾـٗازٙ عايٝـ١ 
 ايجا١ْٜٛ .

. ت١ُٝٓ ايؿِٗ ايػًِٝ ٕؿّٗٛ أؿه١َٛ ٚٚظا٥ؿٗا ٚؾِٗ إؿاعط ٚا٫ػاٖات إطغٛب١  4
 ػاٙ سكٛم إٛاطٌٓ ٗ اجملتُع .

ػاٖـات  . َػاعس٠ اؾاْح ع٢ً ايُٓٛ ٚانتػاب ايعازات ايكش١ٝ إؿٝس٠ ٚانتػاب ا٫ 5
 ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫خ٬ق١ٝ ايكش١ٝ .

 ودى سل املودع يف املؤضطة العكابية يف التعميي ..

                                                           
اٌزله٠ت إٌّٟٙ ٚ ِؼٛلبرٗ فٟ اٌّؤٍَبد االطالؽ١خ طالػ ثٓ كؽبَ اٌَوؽبٟٔ ، ٚالغ  - 1

 30َ ، ص 2101، هٍبٌخ ِبعَز١و ، اٌو٠بع 



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

073 
 

إٕ ايػــطض ا٫غاغــٞ ايــصٟ تػــتٗسؾ٘ ايعكٛبــ١ ايػــايب١ يًشطٜــ١ ٖــٛ تأٖٝــٌ ٚإقــ٬ح    
احملهّٛ عًٝ٘ ، َعٓـ٢ إعـاز٠ احملهـّٛ عًٝـ٘ يًُذتُـع َٛاطٓـًا قـاؿًا ، ٚعًٝـ٘ ، ؾـإٕ          

َِٔ عٓاقط ايع١ًُٝ إ٫ق٬س١ٝ . ٜٚٓعط ضداٍ تعًِٝ احملهّٛ عًٝ٘ ، عٓ كط دٖٛطٟ 
ا٫قــ٬ح اٍ ايتعًــِٝ ٗ إ٪غػــات ايعكابٝــ١ نــأزا٠ ٜٓبػــٞ إٔ ُتــس ٚظٝؿتٗــا يتؿــٌُ   

( ، سٝـح ٜػـاعس ايتعًـِٝ عًـ٢ إقـ٬ح دٛاْـب عسٜـس٠ ٗ         1ْٝع َٝـازٜٔ اؿٝـا٠)   
نُـا ُٜٓـٞ    ؾدك١ٝ احملهّٛ عًٝ٘ ست٢ ٜػتطٝع ايتعاٌَ َع كتًـ اؾـطاز اجملتُـع ،  

 ؾٝ٘ قُٝا َٚباز٨ اخ٬ق١ٝ تػاعسٙ ع٢ً ايتهٝـ زاخٌ إ٪غػ١ ٚخاضدٗا ..
َِـٔ قٛاعـس اؿـس ا٫زْـ٢ يًعسايـ١ ا٫دتُاعٝـ١)        77ٚتٓل إاز٠ )  ( عًـ٢ أْـ٘ )    2( 

َِٓ٘ َا  هب ايعٌُ ع٢ً تٛؾرل ٚغا٥ٌ ت١ُٝٓ ٚتعًِٝ يًٓع٤٫ ايكازضٜٔ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ 
ب إٔ ٜهٕٛ ايتعًِٝ ادباضًٜا  اٚ سػـب ضغبـ١ ايٓعٜـٌ ( ،    ٗ شيو ايتعًِٝ ايسٜين ، ٚه

ٚشيو ٫ٕ ايتعًِٝ ٜػاعس عًـ٢ تُٓٝـ١ ايؿدكـ١ٝ ٚايكـسض٠ عًـ٢ ايتؿاعـٌ َـع ايػـرل .         
( إصنٛضٙ آْؿًا أْٗا ٫ تكطض يًُػـذٌْٛ اؿـل ٗ ايتعًـِٝ     77ٜٚ٪خص ع٢ً ايكاعس٠ ) 

ؿـذٝع يـٮزاض٠   بؿهٌ ٚانح ٚدًٞ ، سٝح دا٥ت قـٝاغ١ ايكاعـس٠ ٗ قـٛض٠ سـح ٚت    
ايعكاب١ٝ يتعًِٝ إػذٌْٛ، ٚيٝػت ٗ قٛض٠ إيعا١َٝ ، نُا ٜ٪خص ع٢ً ايـٓل اْٗـا مل   

 ؼسز َؿًَٗٛا يًتعًِٝ ايٛاضز بٗا .
تؿـطٜٔ ا٫ٍٚ غـ١ٓ    03بتـاضٜذ   898نُا إٕ فًـؼ أٚضبـا قـس أؽـص ايتٛقـ١ٝ ضقـِ       

طقـ١ ايـتعًِ   ّ . ٚدا٤ ؾٝٗا اْ٘ )هب إٔ ٜتاح يهٌ ْع٤٫ إ٪غػات ايعكابٝـ١ ؾ 0989
اييت هب إٔ تؿٌُ ايتعًِٝ ا٫غاغٞ ٚايتأٖٝـٌ إٗـين ٚايٓؿـاطات اـ٬قـ١ ٚايجكاؾٝـ١      

 دػس١ٜ ناْت أّ ش١ٖٝٓ ( .
َِـٔ ايعًُٝـ١ ا٫قـ٬س١ٝ ؾـإٕ غـطٜإ ٖـصا اؿـل عًـ٢ احملهـّٛ           ٕٚا نإ ايتعًِٝ دع٤ًا 

َِــٔ إســس٣ َهــاٌَ اؿــل ٗ ا٫قــ٬  ح ، عًــِٝٗ بإ٪غػــات ايعكابٝــ١ ٜهــٕٛ بايتــايٞ 
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َِــٔ إُاضغـ١ ايعًُٝـ١ يًُشهــّٛ عًٝـ٘ ؿكــ٘ ٗ         ٚايتعًـِٝ ا٫بتـسا٥ٞ ٖــٛ اؿـس ا٫زْـ٢ 
ايتعًِٝ . ٚعًٝ٘ ْط٣ بإٔ ايعٗس ايسٚيٞ إؿاض ايٝ٘ قس ايعّ ايسٚي١ بتٛؾرل اؿس ا٫ز٢ْ 
َٔ ايتعًِٝ ٗ إ٪غػ١ ا٫ق٬س١ٝ )عٓس ايتٝػرل( ٖٚٞ ْؿؼ ايعباضات اييت دا٥ـت ٗ  

إتاســ١ ايؿطقــ١ ي٬ؾــطاز غــٛا٤ نــاْٛا غــذٓا٤ا أّ أســطاضًا ، ٖٚــٞ    ( عــٔ 03/2إــاز٠ )
( ، ٖصا 1بطبٝع١ اؿاٍ ٫ تهٕٛ ا٫ يًكازضٜٔ ع٢ً َٛاق١ً ايتعًِٝ َطاسً٘ إدتًؿ١)
( َٔ 30ٚقس أقط إؿطع ايهٛضزغتاْٞ عل ايتعًِٝ ا٫ٍٚ يًػذٓا٤ سٝح ْكت إازٙ )

( ) يًٓعٜـٌ   2) 2118تإ ( يػـ١ٓ  )ْعاّ زا٥ط٠ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ ٗ اقًِٝ نٛضزغ
ٚإٛزع اؿل ٗ ايتعًِٝ َٚٛاق١ً ايسضاغ١ زاخٌ زا٥ـط٠ اٱقـ٬ح ٚ َـسٜطٜاتٗا خـ٬ٍ     

َِٔ ايٓعاّ إصنٛض اؿس ا٫زْـ٢ يًتعًـِٝ ٗ   09َس٠ قهَٛٝتٝ٘ ( ٚقس سسز إاز٠ )  )
 ا٫ق٬سٝات ٗ نٛضزغتإ بإٔ تهٕٛ َػت٣ٛ قٛ ا١َٝ٫ ع٢ً اقٌ تكسٜط .

 
 ور التعميىية يف املؤضطات االصالسية الربا

َِٔ انجط ايدلاَر إدتصابًا يٓع٤٫ إ٪غػات ايعكاب١ٝ بؿهٌ عـاّ   تعس ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ 
ٜٚطدع شيو اٍ اضتؿاع ْػب١ ا١َٝ٫ ٗ ايػذٕٛ يهٌ اؾٓػٌ ،  ع٢ً إعتبـاض إٔ شلـصٙ   

ٓـ      ع٤٫ ٚإقـ٬سِٗ .  ايدلاَر تأثرلًا ع٢ً تكبٌ ايٓع٤٫ يـدلاَر أخـط٣ نـدلاَر تأٖٝـٌ اي
َِـٔ أقـسّ ايـدلاَر ا٫قـ٬س١ٝ ايـيت بـسأت بٗـا          ٚتعس ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ؾ٢ إ٪غػـات 
إ٪غػات ايعكابٝـ١ ٕػـاعس٠ ْع٥٫ٗـا عًـ٢ تػـٝرل غـًٛنِٗ ٚٗ ْؿـؼ ايٛقـت انػـابِٗ          

 َٗاضات ١َٝٓٗ ٫ ؼكل إ٫ بتٛؾط َػت٣ٛ تعًُٝٞ َعكٍٛ .
٫زْــ٢ ٕعاًَــ١ إــصْبٌ بكٛشلــا "إٕ  َِــٔ قٛاعــس اؿــس ا 77/0ٚيكــس أقــطت ايكاعــس٠ 

َِـٔ إػـذٌْٛ ٚعًـ٢ ا٫زاض٠          ايتعًِٝ ٜهٕٛ ادباضٜـا بايٓػـب١ ي٬َـٌٝ ٚقـػاض ايػـٔ 
 ايعكاب١ٝ إٔ تبصٍ دٗسٖا يتشكٝل شيو" .

                                                           
 32اٌَوؽبٟٔ ، ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك ، ص  - 1
 2118/ 4/ 7عو٠لح ٚلبئغ وٛهكٍزبْ إٌّشٛه فٟ ِٓ  83اٌؼلك  - 2
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ٚيعٌ أِٖ َعه١ً تٛاد٘ ايتعًِٝ  ٗ إ٪غػات ا٫قـ٬س١ٝ ٖـٞ اضتؿـاع ْػـب١ ا٫َٝـ١      
   ٕ ــدلاَر ا ــُِٝ اي ــس ٚتك ــ٪ي١ٝ ؼسٜ ــع َػ ــٌ     ٚتك ــ٢ إدتك ــ١ عً ــٛ ا٫َٝ ــ١ َش تعًك

 ايذلبٌٜٛ ..
ٜٚٓبػٞ إٔ تهٕٛ َٓاٖر ايتعًـِٝ إٗـين بإ٪غػـ١ ايعكابٝـ١ َتٓاغـك١ َٚذلابطـ١ َـع        
َج٬ٝتٗا باجملتُع احمل٢ً يٝذـس احملهـّٛ عًٝـ٘ إتدـطز َٓـ٘ ايػـبٌٝ أَاَـ٘ يًشكـٍٛ         

 ع٢ً عٌُ َٓاغب ٜتعٝـ َٓ٘ .
ؼسٜس إٓاٖر ايجكاؾٝـ١ يًٓـع٤٫ ٚإـٛزعٌ     أَا إؿطع ايهٛضزغتاْٞ ؾكس اْاط ١َُٗ 

( ٗ سٌ نًؿت ٚ ظاضتـا ايذلبٝـ١ ٚايعُـٌ     1اٍ ايًذإ ايؿ١ٝٓ إؿه١ً ٗ ا٫ق٬سٝات) 
 ( . 2ٚايؿ٪ٕ ا٫دتُاع١ٝ بتٓؿٝص بطاَر ايتعًِٝ ايعاّ ٚإٗين) 

 
 الٍظاً التعميىي املتبع يف املؤضطات االصالسية يف االقميي

ٗ َعطض سسٜجٓا عٔ ا٫ْع١ُ ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ ٗ ا٫ق٬سٝات نُا شنطْا غابكًا 
عٔ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ إتبع ٗ اقًِٝ نٛضزغتإ ، سٝح إٔ ْعـاّ إ٪غػـ١ ا٫قـ٬س١ٝ    
ايكازض َٔ بطٕإ ا٫قًِٝ قس سسز اؿس ا٫ز٢ْ ٫يعا١َٝ ايتعًـِٝ بـايتعًِٝ ا٫بتـسا٢٥    

ْعاّ ) ايتعًِٝ ايػطٜع ( سٝح إٔ ايطايب  ا١َٝ٫ ، ٚسٝح إٔ ايٓعاّ إتبع ٖٛ أٚ قٛ
هتاظ َطسًتٌ زضاغٝتٌ ٗ غـ١ٓ ٚاسـس٠ ، سٝـح إٔ ٖـصا ايٓعـاّ َٛدـٛز ستـ٢ ٗ        
خاضز ا٫ق٬سٝات ٜٚػتؿٝس َٓ٘ ا٫ؾدام ايصٜٔ سطَٛا َٔ ايتعًِٝ عٓس ايطؿٛي١ ، 

ٕـ   َِـٔ ا ساضؽ ٚعٓس زضاغتٓا شلصا ايٓعاّ إتبع لس اْ٘ قس قػِ ايتعًِٝ ٗ ٖصا ايٓٛع 
اٍ ٔػ١ َػتٜٛات ( سٝح إٔ إػتٟٛ ا٫ٍٚ ٜسضؽ ؾٝ٘ ط٬ب ايكـ ا٫ٍٚ ٚايجـاْٞ  
ا٫بتــسا٥ٞ ، أَــا طــ٬ب إػــت٣ٛ ايجــاْٞ ؾٝــسضؽ ؾٝــ٘ طــ٬ب ايكـــ ايجايــح ٚايطابــع    
ا٫بتسا٥ٞ أَا إػت٣ٛ اـاَؼ ؾٗٛ ككل يطًبـ١ ايكــ ايتاغـع ا٫غاغـٞ أٚ ايجايـح      
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 ٌ  ٗ ايكـؿٛف ايـيت تًـٞ ايكــ ايجايـح إتٛغـط       إتٛغط ، ٚبايٓػب١ يًطًب١ ايسضاغـ
ؾٝشل يًطايب إٔ ٜػتهٌُ زضاغت٘ عٔ ططٜل ا٫َتشاْات اـاضد١ٝ سٝح ْكت إاز٠ 
َِٔ ايكـإْٛ ) عًـ٢ ايـسا٥ط٠ إٔ تعُـٌ عًـ٢ تـأٌَ ايسضاغـ١ زاخـٌ          ايطابع١ ٚايج٬ثٕٛ 

ــا    ــإ ايٓٗ ــات ٯزا٤ ا٫َتش ــ١ ا٫َتشاْ ــٌ قاع ــّٛ اٍ زاخ ــاٍ احمله ــسا٥ط٠ ٚإٜك ــل اي ٥ٞ ٚؾ
إطس١ً ايسضاغ١ٝ بايتٓػٝل َع ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٜٚهٕٛ شيـو بتعًُٝـات ٜكذلسٗـا إـسٜط     

 ايعاّ ٜٚكازم عًٝٗا ايٛظٜط( .
ٚقس اْاطت إاز٠ اـاَػ١ ٚايج٬ثٕٛ ١َُٗ ؼسٜس ٚتٓؿٝص ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚا١ٕٝٓٗ 

 ٗ ا٫ق٬سٝات بٛظاضتٞ ايذلب١ٝ ٚايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ .
ؼسٜس إػـتٟٛ ايسضاغـٞ ايـصٟ ٜـسضؽ ؾٝـ٘ ايطايـب ٗ ا٫قـ٬س١ٝ اغـتٓازًا اٍ         ٜٚتِ 

َِٔ إ٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ اييت نإ ٜسضؽ ؾٝٗا غابكًا ، سٝح ٜهُـٌ ايطايـب    نتاب قازض 
َِـٔ أدـٌ قـٝا١ْ ؾدكـ١ٝ إـٛزع أٚ ايٓعٜـٌ           َا بس٥٘ ٗ َؿـٛاضٙ ايسضاغـٞ ايعـازٟ . ٚ

ــٔ أٟ َــؼ أٚ ػــطٜح . ؾكــس َٓــع  ايــصٟ ٜتدــطز ٗ إسضغــ١ ايتابعــ١ ي٬قــ٬سٝ  َِ  ١
َِٔ َسضغ١ تابع١ ٕ٪غػ١ اق٬س١ٝ)   ( . 1ايكإْٛ شنط أٚ ا٫ؾاض٠ اٍ اْ٘ قس ؽطز 

 
 التأِين االخالقي والديين

ٖٚٓا ًٜعب ايٛعغ ٚا٫ضؾاز ايسٜين زٚضًا ًَُٗا نٛغ١ًٝ ٭ق٬ح اؾامٌ ، ٜٚـتِ شيـو   
ٜين يــسٟ ايػــذٌ ، ٚقــش٠ٛ ايهــُرل َِــٔ خــ٬ٍ ا٫ضؾــاز ايــسٜين يتكٜٛــ١ ايــٛاظع ايــس 

َِٔ أدٌ ايتشًـٞ َهـاضّ ا٫خـ٬م ٚايكـؿات اؿُٝـس٠ ٚعـ٬ز اؾاْـب         ا٫خ٬قٞ يسٜ٘ 
ــٌ        ــإٚ ٚايعُ ــِٝ ايتع ــا٤ ق ــٌ ، ٚإسٝ ــ١ٝ ايٓعٜ ــع ( ٗ ؾدك ــس اجملتُ ــاٜهٛباتٞ )ن ايػ
َِـٔ       َِٔ ايتأٖٝـٌ لشـت ا٫ْـٛاع ا٫خـط٣  ٚا٫خ٬م ، ؾإشا لح إسضبٕٛ ٗ ٖصا ايٓٛع 

َر ايتأ١ًٖٝٝ ، ٚايعهؼ قـشٝح ، ٚيـصيو ٜعتـدل ايتأٖٝـٌ ايـسٜين ٚا٭خ٬قـٞ ٖـٛ        ايدلا
ِ٘ إدتًؿـ١ ، ؾٗـٛ ا٫غـاؽ يعًُٝـ١         احملو ايط٥ٝػٞ يًشهِ عًٞ ؾعايٝـ١ ايتأٖٝـٌ بأْٛاعـ
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ايتكِٜٛ ٚا٫ق٬ح ايتأٌٖٝ ، ٖٚـٛ ٗ ٚاقـع ا٫َـط إعـاز٠ ايؿـطز اٍ ؾططتـ٘ ا٫ٍٚ بعـس        
َِـٔ ؾـٛا٥ب َـٔ ا    يب٦ٝـ١ ايؿاغـس٠ ايـيت ْؿـأ ؾٝٗـا ، ٜٚكـّٛ بٗـصا        ايتدًل ٖا عًل ب٘ 

 ايٓؿاط عًُا٤ ايسٜٔ ا٭ؾانٌ .
َٳتؿـعب١ . ؾٗـِ        ًٜٚعب عًُا٤ ايسٜٔ ٗ إ٪غػـات ا٫قـ٬س١ٝ زٚضًا َطنبـًا شا دٛاْـب 
ٜكَٛــٕٛ با٫ضؾــاز ايــسٜين نٛظٝؿــ١ أغاغــ١ٝ ، نُــا أْــ٘ ّهــٔ ايكٝــاّ بــأزٚاض ثاْٜٛــ١  

     ٛ ض٠ سـٍٛ سايـ١ ايػـذٓا٤ ٚسهـٛض دًػــات     نا٫ضؾـاز ايٓؿػـٞ ايؿـطزٟ ، ٚتكـسِٜ إؿـ
ــسضات      ــإ إد ــ١ ٚإزَ ــطٚبات ايهشٛيٝ ــاٍٚ إؿ ــ١ تٓ ــات َهاؾش ــٞ ، ٚدًػ ــ٬ز اؾُع ايع
ٚإؿـاضن١ ٗ بعــض ايٓؿـاطات ايذلٚهٝــ١ ٚا٫دتُاعٝــ١ ٗ إٓاغـبات ايسٜٓٝــ١ نإٛيــس    
َِٔ أغـايٝب ايتٗـصٜب ا٫خـط٣ ٖـٛ إٔ      ايٓبٟٛ ٚي١ًٝ ايكسض ٚخطب اؾُع١  ٚغرلٖا ، ٚ

ّٛ ا٫خكا٥ٞ بتأٌٖٝ ايٓع٤٫ ٗ إ٪غػات ا٫قـ٬س١ٝ أخ٬قٝـًا ، ٚشيـو َـٔ خـ٬ٍ      ٜك
احملاظطات ٚايتعًِٝ عٔ ططٜل زَر ايٓعٌٜ ٗ ْاعات ع٬د١ٝ ست٢ ٜهٕٛ ايتأٖٝـٌ  
ا٫خ٬قٞ "اِا ٜتٛد٘ اٍ نُرل ايٓعٌٜ ٚإٍ عاطؿت٘ بٗـسف دعـٌ ايٓعـاّ ايكـاْْٛٞ     

 1(  1)  ضاغدًا ٗ ْؿػ٘ ًَُٚٗٝٓا ع٢ً اػاٖات٘"
ٚإٕ لاح ايتأٌٖٝ ا٫خ٬قٞ ٜػاعس ايٓعٌٜ ٗ تػرل غًٛن٘ ٚعسّ ا٫قساّ ع٢ً أٟ عٌُ 
قس ٜػبب أش٣ ع٢ً ْؿػ٘ أٚ غرلٙ أٚ فتُع٘ . ٜٚكّٛ ايتٗصٜب ا٫خ٬قٞ ع٢ً أغـاؽ  
إبطاظ ايكِٝ ٚإباز٨ اـًك١ٝ ايػا١َٝ اييت ٜػـتُس َٓٗـا اجملتُـع أْعُتـ٘ ٚقٛاْٝٓـ٘ ،      

 ض٠ ايتُػو بٗا ٚعسّ اـطٚز عًٝٗا .ٚإقٓاع ايٓعٌٜ بهطٚ
ٚقس أقط إؿطٚع ايهٛضزغتاْٞ بأ١ُٖٝ ايٛعغ ٚا٫ضؾاز ايسٜين ٗ ايع١ًُٝ ا٫قـ٬س١ٝ  
َِٔ ايٛعاظ ايسٌٜٓٝ ، يٝكَٛٛا ١َُٗ  ٚعًٝ٘ ؾكس أداظ ٕسٜط عاّ ايسا٥ط٠ بتعٌ عسز 

ْطاٖــا  ( ، ٖٚــٞ خطـ٠ٛ 2ايتأٖٝـٌ ا٫خ٬قـٞ ٚايــسٜين ٗ ناؾـ١ إ٪غػــات ا٫قـ٬س١ٝ)    
َِٔ إؿطع ايهٛضزغتاْٞ .  غ١ًُٝ ٚٗ ا٫ػاٙ ايكشٝح 
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 املطـمب الجاٌي

 دوز التأِين االدتىاعي واملّين يف إصالح أالسداخ اجلاحنني

بعس إٔ تٓاٚيٓا زٚض إساضؽ ايتع١ًُٝٝ ٗ ا٫ق٬سٝات ٗ ٚنع اؿسخ أٚ ايٓعٌٜ عًـ٢  
ططٜل ا٭َجٌ ِي٬ق٬ح ٚإبعازٙ عـٔ دـاز٠ ا٫مـطاف ٚتأًٖٝـ٘ عهـٛا َٓتذـًا قـاؿًا        اي

َِـٔ ايعٛاَـٌ ايـيت ٜتؿاعـٌ        يًُذتُع .. ْتٓاٍٚ ٗ ٖصا إطًب عاًٌَ َـ٪ثطٜٔ أٜهـًا 
َع٘ اؿسخ اؾـاْح ٗ إ٪غػـ١ ا٫قـ٬س١ٝ ، ا٫ ٖٚـٛ زٚض ا٭خكـا٥ٞ ا٭دتُـاعٞ )اٚ       

أٌٖٝ إٗين ايصٟ ىهع يـ٘ اؿـسخ اؾـاْح أثٓـا٤     ايباسح ا٫دتُاعٞ( ، ٚبعس شيو ايت
 ٚدٛزٙ ٗ ا٫ق٬س١ٝ َٚس٣ ؾا٥ست٘ ي٘ َػتكب٬ً .

 
 الفسع االوه: التأِيـن االدتىاعي

ٗ اؿكٝك١ إٕ َػاي١ ايتعاٌَ َع اؿسخ اؾاْح وتاز اٍ ٚعٞ أدتُاعٞ ْانـر نُـا   
اْٗا ؼتاز اٍ إَها١ْٝ ع١ًُٝ َعطؾ١ٝ َتشك١ً باٱناؾ١ اٍ زاؾع أْػاْٞ خام ٜٓبع 
َِٔ َعط٢ غا١ٜ  َِٔ قًب ايهازض ايصٟ وسز يًعٌُ َع اؿسخ اؾاْح، ٚنٌ شيو ٜٓبع 

َِٔ ا٫ؾهاٍ ٗ ا٭١ُٖٝ َطزٙ إٔ ٖصا اؿسخ  نش١ٝ فتُع١ٝ ٚيٝؼ فطًَا بأٟ ؾهٌ 
، بــٌ إٕ اجملتُــع ْؿػــ٘ ٜتشُــٌ َػــ٪ي١ٝ اؿــاٍ ايــصٟ ٚقــٌ ايٝــ٘ ، ٚيعــٌ أٟ اط٬يــ٘  
سكٝك١ٝ ٚاقع١ٝ ع٢ً أغباب اؾٓٛح تعٗط يٓا إٔ َععِ سا٫ت اؾٓـٛح تذلنـع سـٍٛ    

ز١ٜ َـع  زاؾع نبرل ؼٝط٘ ، ٖٚصا ايػبب إِٗ ٖـٛ تؿهـو ا٭غـط٠ ، أٚ اؿايـ١ ا٫قتكـا     
ِٙ إٔ ْػب١ ) َِٔ اؾٓٛح تذلنع سٍٛ  ١ًْ61 عٛاٌَ أخط٣ َػاعس٠ ، ٖٚصا ٜ٪نس  )%

َِـٔ يٛاطـ١ ٚكـسضات ٚؼـطف       41دٓش١ ايػطق١ ٚ ) %( يهٌ اْٛاع اؾٓٛح ا٫خـط٣ 
( ٚي٬ختكاقــٞ  1دٓػــٞ ٚقتــٌ ٚإعتــسا٤ بايػــ٬ح أٚ َؿــادط٠ أٚ َــا ؾــاب٘ شيــو)   
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٢ُ ٗ ايعــطام ( زٚض ٖــاّ ٗ عًُٝــات  ا٫دتُــاعٞ ، ) أٚ ايباســح ا٫دتُــاعٞ نُــا ٜػــ 
ايتأٌٖٝ ا٫دتُـاعٞ يًٮسـساخ إٓشـطؾٌ ؾٗـٛ ٜكـّٛ َػـاعس٠ اؿـسخ يًتػًـب عًـ٢          
َِــٔ اثاضٖــا ، ٜٚػــتؿٝس ا٫ختكاقـــٞ        ا٫غــباب ايــيت أزت اٍ إمطاؾــ٘ أٚ ايتدؿٝــــ 

ِ٘ بٗصا ايسٚض ٖٚٞ : ـ َِٔ ططم اـس١َ ا٫دتُاع١ٝ ايج٬خ عٓس قٝاَ  ا٫دتُاعٞ 
١ ايتاضٜذ ا٫دتُاعٞ ِيًشسخ ، يًتٛقٌ اٍ ظطٚف إمطاؾ٘ ، ٌٖ ٖٛ عـاضض  . زضاغ 0

 أّ َتهطض ٌٖٚ ٖٛ َٓتؿط ٗ أغط٠ اؿسخ أّ ٫ ؟
َِٔ ايٓاس١ٝ اؾػ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٛدساْٝـ١   2 . زضاغ١ ؾدك١ٝ اؿسخ 

َع ايذلنٝع عًـ٢ ايتـاضٜذ ايتطـٛضٟ يًشايـ١ ، َٚـس٣ تـأثرلٙ عًـ٢ ظـطٚف ا٫مـطاف ،          
 ٚايتعطف ع٢ً ا٫غباب ايها١َٓ ٚضا٤ طبٝع١ ايػًٛى ا٫مطاٗ اؿايٞ .

. زضاغ١ ب١٦ٝ اؿسخ ايساخ١ًٝ )أغط٠ ايطؿٌ( َٚػـتٛاٖا ا٫قتكـازٟ ٚ ا٫دتُـاعٞ     3
ٚاـًكٞ ٚايسٜين ، ٚزضد١ ُاغهٗا ، نُـا ٜـسضؽ بٓا٥ٗـا ا٫دتُـاعٞ ، ٚب٦ٝـ١ اؿـسخ       

 اـاضد١ٝ .
ــًٝ٘ ايسض  ــ١ ؼك ــ١ ، ٚزضد ــٌ )إسضغ ــ٘   َج ــ١ ، ع٬قات ــ٘ إٗٓٝ ــٌ ٚسٝات ــٞ ، أٚ ايعُ اغ

بع٥٬َ٘ ٚض٩غا٥٘ ، أٚ "اؿٞ" ٚايعازات ٚ ايتكايٝس اييت تػٛز اؿٞ ٚٚغا٥ٌ ايًٗٛ ؾٝ٘ 
 ( . 1ٚنٝؿ١ٝ قها٤ ٚقت ايؿطاؽ( ) 

 
 وّاً أالخصائيني االدتىاعيني 

 تتُطنع َٗاّ ايباسجٌ ا٫دتُاعٌٝ ٗ إق٬سٝات ا٫سساخ سٍٛ : 
ا٫سساخ عٓس زخٛشلِ إعٗـس ٚتٓعـِٝ اغـتُاضات ايتػـذٌٝ ٚ إط٬عٗـِ      . إغتكباٍ  0

 ع٢ً أْع١ُ إعٗس .
 . تكٓٝـ ا٫سساخ إٛزعٌ عػب ايؿ١٦ ايعُط١ٜ ٚاؾط١ّ . 2

                                                           
اٌزأ١ً٘ االعزّبػٟ ٚإٌّٟٙ ٌألؽلاس اٌغبٔؾ١ٓ ، ،  –اٌلوزٛه: ١ٍّو ؽ١َٕٓ أٍّبػ١ً  - 1

 063َ، ص  0991اٌو٠بع  –اٍبد اال١ِٕخ ٚاٌزله٠ت إٌبشو: اٌّووي اٌؼوثٟ ٌٍله
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 . تٓعِٝ تكطٜط إدتُاعٞ عٔ اؿسخ . 3
 . ايتعإٚ َع ايطبٝب اؾػُاْٞ ٚ ايٓؿػٞ يتؿدٝل ساي١ اؿسخ . 4
َِٔ ايتؿاِٖ  5 ِ٘ .. إهاز دٛ   بٌ اؿسخ ٚ أغطت
 . تهٜٛٔ ع٬قات ٚز١ٜ ٚإهاز ايجك١ ٚايتؿاِٖ بٝٓ٘ ٚبٌ ا٫سساخ . 6
 . اٱؾطاف ع٢ً بطاَر ايتػ١ًٝ ٚايٓؿاط اؾُاعٞ . 7
َِٔ إعٗس . 8  . ايتعإٚ َع إزاض٠ اٱق٬س١ٝ ٱ هاز عٌُ يًشسخ عٓس خطٚد٘ 
 ( . 1. َطاقب١ َطاغ٬ت ا٫سساخ)  9

ا٫دتُاعٞ إٓاغب يًشسخ إٛزع ، ٚتأًٖٝـ٘ ٚ تأًٖٝـ٘ اٍ إْػـإ     . ؼسٜس ايع٬ز 01
ِ٘ عـٔ ططٜـل ايذلنٝـع عًـ٢ ؾدكـ١ٝ           قازض ع٢ً ايتهٝـ َع اجملتُـع ايـصٟ ٜٓتُـٞ ايٝـ
َِـٔ إؿـاعط ايػـًب١ٝ         اؿسخ ) ايع٬ز ايصاتٞ ( ٜٚؿـٌُ تـسعِٝ شات اؿـسخ يًـتدًل 

 ٚتعسٌٜ إغتذابات اؿسخ يًُٛاقـ ٚضز٠ ؾعًٝ٘ إظا٥ٗا .
. ؼسٜــس اـــسَات إباؾــط٠ ايــيت ٜٓبػــٞ تكــسّٗا يًشــسخ خــ٬ٍ ٚنــع٘ ؼــت    00

ِ٘ ايطبٝعٝـ١ . نإؿاقـ٘ بأسـس ا٭ْسٜـ١ يؿـػٌ ٚقـت ؾـطاؽ         إطاقب١ ا٫دتُاع١ٝ ٗ ب٦ٝت
اؿسخ بططٜك١ إهاب١ٝ ، أٚ اؿاق٘ َسضغ١ زاخ١ًٝ ، أٚ ٚنع٘ ٗ ضعا١ٜ اغط٠ بس١ًٜ 

. ِ٘  ، إشا ناْت أغطت٘ غرل قاؿ١ يطعاٜت
ــع ٚ      02 ــطاف اجملتُ ــ٢ أع ــ٘ عً ــاعٞ ، ٚتعطٜؿ ــًٛى اٱدتُ ــبط ايػ ــ٢ ن ــٌ عً .  ايعُ

تكايٝــسٙ ٚ قُٝــ٘ ، ٚتــٛؾرل اـــدلات ايذلبٜٛــ١ يًشــسخ ، ٚايعُــٌ عًــ٢ انتػــاب اؿــسخ 
 إزضانًا ٚ ٚعًٝا بايكِٝ اييت تؿطنٗا سٝا٠ اؾُاع١ ع٢ً ايؿطز .

إ٪غػـات ايـيت    . تٓعِٝ خسَات ايتأٌٖٝ ايـيت تكـسّ ِي٬سـساخ ، ٚضغـِ غٝاغـ١      03
 ع بطبٝع١ َؿه١ً امطاف ا٫سساخ تعٌُ َع ا٫سساخ ٚ ْٛع١ٝ أؾطاز اجملتُ

 دوز الباسجني االدتىاعيني يف إصالسيات االسداخ يف إقميي نوزدضتاُ 

                                                           
 ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك . –أؽّل ِظٙو ٍؼلٚ  - 1
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ــ١        ــُٔ إ٪غػ ــٌ ن ــصٟ ٜعُ ــاعٞ اي ــح ا٫دتُ ــتاْٞ يًباس ــطع ايهٛضزغ ــاط إؿ ــس أْ يك
    ّ زا٥ــط٠ ا٫قـ٬ح ا٫دتُــاعٞ ٗ   ا٫قـ٬س١ٝ َػـ٪يٝات ٚاغــع١ ٚ بأط٬عٓـا عًــ٢ ْعـا

، ْػـتٓتر إٔ ايباسـح    2118( يػـ١ٓ   0أقًِٝ نٛضزغتإ ٚايكازض بايكإْٛ إطقِ ) 
ا٫دتُاعٞ ٗ إ٪غػ١ ا٫ق٬س١ٝ إِا ٖٛ ايعُٛز ايؿكطٟ أٚ ا٫غاؽ ايصٟ بـين عًٝـ٘   
فٌُ ع١ًُٝ إق٬ح إٛزعٌ ٚايٓع٤٫ بؿهٌ عاّ . عٝـح إ نـٌ أيٝـات ايعُـٌ غـٛا٤      

اقـــ١ بايتعاَـــٌ َـــع ا٫ســـساخ )ٚستـــ٢ ايبـــايػٌ( تتُشـــٛض ســـٍٛ أزا٤ ايباســـح  اـ
َِـٔ ايـدلاَر ايتأًٖٝٝـ١ ؾـ٢           ا٫دتُاعٞ ٖٚصا ٜعـين إٔ ؼسٜـس َـس٣ إغـتؿاز٠ اؿـسخ 
َِٔ عسَ٘ إِا ٜتٛقـ ع٢ً َس٣ قٝاّ ايباسح ا٫دتُـاعٞ إدـتل بـأزا٤     ا٫ق٬س١ٝ 

تُـاعٞ عػـب ايكـإْٛ َـا     ٚادب٘ َٔ عسَ٘ .. ّٚهٔ تًدـٝل ازٚاض ايبـاسجٌ ا٫د  
.. ًٜٞ 

. ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ : ـ  تكّٛ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ بسٚض إغاؽ ٗ عٌُ إ٪غػ١ ا٫قـ٬س١ٝ ،    0
َِـٔ   سٝح أْٗا تكّٛ َتابع١ ايتذاٚظات اييت ٜكّٛ بٗا إٛزعٕٛ ٚايتشكٝل ٗ سسٚثٗا 

ٛقـٝات  عسَ٘ ٚخكٛقًا َا ٜطز ٗ تكاضٜط إطاقبٌ .. نصيو ؾإْٗا تكّٛ بإقـساض ايت 
اي٬ظ١َ بكسز َاططح أَاَٗا ..  ٭قساض ايكطاضات إٓاغب١ َٔ قبٌ َسٜط ا٫ق٬س١ٝ 

َِٔ ايبـاسجٌ  6، ٚقس ْكت إاز٠ ) َِٔ ايٓعاّ إؿاض ايٝ٘ بإٔ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ تتهٕٛ   )
َِٔ ايٓعاّ أْ٘ " يًُسٜط ايعاّ 00ا٫دتُاعٌٝ ٚايٓؿػٌٝ ، نُا دا٤ ٗ ْل إاز٠ )  )

َِــٔ شٟٚ ا٫ختكاقــٞ ٗ إزاض٠ تؿــهٌٝ ؾٓــ١ ؾ ٓٝــ١ يهــٌ َسٜطٜــ١ إقــ٬س١ٝ تتهــٕٛ 
ؾ٪ٕٚ أقػاّ ا٫قـ٬س١ٝ ، ٚتـسٕٚ قانـط ٖـصٙ ايًذـإ ٚ تطؾـع تٛقـٝاتٗا اٍ زا٥ـط٠         
َِٔ إٗاّ اييت شنطْاٖا ٗ َعطض سسٜجٓا عٔ َٗـاّ   اٱق٬س١ٝ يًبت ؾٝٗا " اٍ شيو 

 ا٫خكا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌ .
اعُــاٍ ايًذٓـ١ ايؿٓٝـ١ عًــ٢ ايبـاسجٌ ا٫دتُــاعٌ     ٚبطأٜٓـا إتٛانـع ْــط٣ إٔ سكـط   

َِــٔ خــ٬ٍ   َِــٔ ايككــٛض ، سٝــح أْــ٘ ٚ  ٚايٓؿػــٌٝ ٗ ا٫قــ٬سٝات نــإ ؾٝــ٘ ايهــجرل 
ــٔ شٟٚ       َِ ــ١  ــ١ ايؿٓٝ ــٝؼ ايًذٓ ــٕٛ ض٥ ــٌ إٔ ٜه ــٔ ا٫ؾه َِ ــإ  ــ٘ ن ــتٓتر اْ ــا ْػ ػاضبٓ
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َِٔ ايباسجٌ ا٫دتُ َِٔ إٔ ٜهٕٛ بك١ٝ أعها٥ٗا  اعٌٝ ا٫ختكام ايكاْْٛٞ ٫ٚ َاْع 
ٚايٓؿػٌٝ ٚايػبب ٗ شيو اْ٘ ٗ ايٛاقع تكـّٛ ايًذٓـ١ ايؿٓٝـ١ بـإدطا٤ ايتشكٝكـات ٗ      
بعض ا٫َٛض ايساخ١ًٝ ٚتطؾع تٛقٝات بؿأْٗا ٚإ اْعساّ اـدل٠ ايكا١ْْٝٛ قس زؾعتٗا 
َــطات نــجرل٠ اٍ أخطــا٤ قاْْٛٝــ١ َــا ناْــت يتكــع ؾُٝــا يــٛ نــإ نــُٔ ٦ٖٝــ١ ايًذٓــ١  

ًا إ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ قس خانت ٗ بعض ا٫سٝـإ ٗ أَـٛض   قاٌْْٛٝ ، ٚقس ٫سعٓا أٜه
َِـٔ نـُٔ قـ٬سٝات قـانِ             ٖٞ خاضدـ١ عـٔ قـ٬سٝاتٗا سٝـح أْٗـا أقـ٬ تـسخٌ 

 ايتشكٝل ي٫ٛ تسخٌ زا٥ط٠ ا٫زعا٤ ايعاّ ٗ إ٪غػ١ ا٫ق٬س١ٝ 
َِٔ إآخص اييت ت٪خص عًٞ زٚض ايباسجٌ ا٫دتُاعٌٝ ٗ إ٪غػات ا٫ق٬س١ٝ ٖـٞ   ٚ

َٗاّ عًُِٗ ع٢ً َس٠ ايسٚاّ ايطزلٞ ٖٚصا بطأٟ خطأ نبرل أٚقٝٓا َسٜطٜات  اقتكاض
ا٫ق٬ح بت٬ؾٝ٘ ٚإغتشساخ زٚاّ اـؿاض٠ يًباسجٌ ا٫دتُاعٌٝ عـس٠ َـطات .سٝـح    

َِـٔ عُٛزٖـا ايؿكـطٟ ٕـس٠ )          ( 08إ ٖصا ا٫َـط ٜعـين إ إ٪غػـ١ ا٫قـ٬س١ٝ ؽًـٛا 
ٕس١ْٝ أٚ ايؿطط١ ٚغرل شٟٚ ا٫ختكـام  غاع١ ًَٜٛٝا ٖا ٜؿػح اجملاٍ ٭ؾطاز ايك٠ٛ ا

 بايتسخٌ ٗ ا٫َٛض .
َِٔ نُٔ َٗاّ ايباسح ا٫دتُاعٞ ايتٛقـ١ٝ باعطـا٤ إـٛزع ا٫دـاظ٠ إػـتشك١       2 ٚ .

ِ٘ ٚنـصيو ايتٛقــ١ٝ باغـتشكاق١ قـطاض ا٫ؾـطاز عٓــ٘ ؾـططًٝا َٛدـب إــاز٠          َِـٔ عسَـ
َِٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ضقـِ  330/0)  84ٚإـاز٠ )  0970يػـ١ٓ   23( 

َِــٔ قــإْٛ ضعاٜــ١ ا٫ســساخ ضقــِ )  ( ٚشيــو يهــٕٛ ايباســح 0983يػــٓ٘  76/ ا٫ٚ( 
ا٫دتُاعٞ أقطب ؾدل يًُٛزع ٜٚؿـذلض إستهانـ٘ بـ٘ بؿـهٌ ٜـَٛٞ ٗ نـٌ قـػرل٠        

 ٚنبرل٠ ٜتعًل باؿسخ إٛزع .
 

 الفسع الجاٌي :  التأِين املّين لِالسـداخ     
ػات ايعكاب١ٝ شات ق١ُٝ تأ١ًٖٝٝ َباؾط٠ سٝح ٜ٪زٟ تعس ايدلاَر ا٫ِق٬س١ٝ ٗ إ٪غ

َِـٔ خـ٬ٍ       اٍ إسساخ تػرلات ؾُٝا ٜتعًل بػًٛنٝات ايٓع٤٫ إًـتشكٌ بتًـو ايـدلاَر 
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َػاعستِٗ ٗ تهٜٛٔ ع٬قات ادتُاع١ٝ ، ٚٗ فاٍ إسساخ تػرلات ٗ اػاٖات ايٓع٤٫ 
عٓ٘ ٚايصٟ تًك٢ تـسضٜبًا  ؿٌ ا٫ؾطاز عِٓٗ َٔ إ٪غػات ايعكاب١ٝ ، ؾايٓعٌٜ إؿطز 

َِٔ إ٪غػ١ ايعكاب١ٝ َسضبًا ع٢ً ١َٓٗ ، أٚ سطؾـ١ أٚ سكـٌ عًـ٢     ًَٗٓٝا غٛف ىطز 
ؾٗاز٠ ع١ًُٝ َٓاغب١ تػاِٖ ٗ تهـٜٛٔ ايكـسض٠ ٚايطغبـ١ عًـ٢ ايتشـطى زاخـٌ ٚنـع        

ِ٘ اٍ اٱدطاّ َط٠ اخط٣ . َِٔ استُاي١ٝ ايعٛز٠ ب  ادتُاعٞ دسٜس ، ٜكًٌ 
سٜس٠ بايٓػب١ يًٓعٌٜ أٚ ٭غطت٘ أٚ يًُذتُع ، ٚيـصيو ٜعتـدل   ٚيًتسضٜب إٗين ؾٛا٥س ع

ايتأٌٖٝ إٗين ايطنٝع٠ ا٫غاغ١ٝ ٗ ايع١ًُٝ ايتأًٖٝٝـ١ ، نُـا إ يـ٘ أُٖٝـ١ غـٛا٤ أثٓـا٤       
 ايعكٛب١ أٚ بعسٖا  ، إشا نإ كططًا ي٘ باسذلاؾ١ٝ َٚٗاض٠ ..

 أ . ا١ُٖٝ ايتسضٜب إٗين أثٓا٤ ؾذل٠ ايعكٛب١ 
يٓعٜـٌ عًـ٢ سطؾـ٘ إشا ناْـت تتؿـل َـع قسضاتـ٘ ٚ َٝٛيـ٘ ٭عـاز٠          . ٜ٪زٟ تسضٜب ا 0

ايجكــ١ ٗ ْؿػــ٘ ٚ تطًعــ٘ ٕػــتكبٌ أؾهــٌ بعــس ا٫ؾــطاز عٓــ٘ ٖــا ٜــ٪زٟ اٍ ُػــه٘   
َِٔ د١ٗ أخط٣ . َِٔ تًو ايدلاَر ، ٚتكبٌ ْعِ إ٪غػ١ اٱق٬س١ٝ   يٲغتؿاز٠ 

ٚإًٌ ، ٚاييت قس . إٔ اْؿػاٍ ايٓعٌٜ بايتسضٜب تكهٞ ع٢ً ٚقت ؾطاغ٘ ، ٚايبطاي١  2
 ت٪زٟ اٍ انططابات ْؿػ١ٝ ٚأَطاض دػ١ُٝ .

. ًٜتشل ايٓعٌٜ ايصٟ غبل تسضٜب٘ بعٌُ يًشكٍٛ ع٢ً أدط ّهٔ إٔ ٜسخطٙ يػس  3
 ( 1سادت٘ ٚساد١ اغطت٘)

 

 ب . أ١ُٖٝ ايتسضٜب إٗين بعس إْكها٤ ايعكٛب١ 
، ّهٔ إٔ . ايكسض٠ ع٢ً ٖاضغ١ ١َٓٗ ٚعٌُ ؾطٜـ ٜ٪َٔ َكسض ضظم َػتُط ي٘  0

 ٜٛاد٘ ب٘ َتطًبات اؿٝا٠ ، أ٫َط ايصٟ قس ّٓع ايعٛز٠ يًذط١ّ ..
. إبايؼ اييت أزخطٖا إؿطز عٓ٘ تؿٝسٙ ٗ تػط١ٝ ْؿكات٘ خـ٬ٍ ايؿـذل٠ ايـيت تًـٞ      2

 ( . 1ا٫ؾطاز عٓ٘) 
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 ز . ا١ُٖٝ ايتسضٜب إٗين بايٓػب١ ٫غطت٘ ٚ يًُذتُع
عح ؾِٝٗ أ٫ٌَ ٗ عسّ َعاٚزت٘ يًذط١ّ ، . إٕ َعطؾ١ ا٫غط٠ بتسضٜب ايػذٌ ٜب 0

 ب ايبطاي١ ٚ ا٫غباب ا٫قتكاز١ٜ خاق٘ إشا نإ اضتهاب اؾط١ّ بػب
. إبايؼ إسخط٠ ّهٔ إٔ ٜٛد٘ دع٤ َٓٗا ٕػاعس٠ أغطت٘ ، يكًـ١ ا٫عاْـ١ إكسَـ١     2

 ٚاييت ٫تهؿٞ ٕٛاد١ٗ ا٫ستٝادات ايهطٚض١ٜ يٮغط٠.
ــين    3 ــسضٜب إٗ ــُٔ ايت ــ١     . ٜه ــ١ ايتُٓٝ ــات خط ــ٤ٛ استٝاد ــًا ٗ ن ــإ كطط إشا ن

َِـٔ ايعُايـ١ إٔ هـس إؿـطز عٓـ٘ ؾطقـ١ يًعُـٌ ٗ اجملتُـع ، ٜٚػـاِٖ ٗ            َٚتطًباتـ٘ 
 ظٜاز٠ ا٫ْتاز ٚت١ُٝٓ اجملتُع .

. إٕ ايعٌُ ٗ إ٪غػات ٚغـ١ًٝ يتـسعِٝ ا٫قتكـاز ايكـَٛٞ ، ٭ْـ٘ ٫ وُـٌ ايسٚيـ١         4
 ( . 2ايػذٔ ، نُا وكل يًػذٌ أضباسًا) أعبا٤ َاي١ٝ أناؾ١ٝ يتػط١ٝ ْؿكات 

 
 أٌواع احلسف و املَّ املودودة داخن املؤضطات االصالسية 

ٜٓؿأ ٗ نٌ َ٪غػ١ ايٛضف ٚإؿاغٌ  اي٬ظ١َ يتسضٜب ا٫سساخ ، ٖٚٞ تتهُٔ إعـاز٠  
ٚضؾًا تسضٜب١ٝ ٚأخط٣ إْتاد١ٝ . ٚأِٖ إٗٔ إٛدٛز٠ زاخٌ إ٪غػات أعُاٍ ايٓذـاض٠  

اعٗا ٚإٓتذات اؾًس١ٜ ٚايٓػٝر ٚيعب ا٫طؿاٍ ٚاؿساز٠ َدتًـ أْٛاعٗـا  َدتًـ أْٛ
 3. ٜٚكّٛ بايتسضٜب إٗين َسضبٕٛ َتدككٕٛ ٚؾل َٓاٖر َطنع ايتسضٜب إٗـين)  

. ) 
ٚبايٓػب١ ٕ٪غػات ايؿتٝـات ؾأْٗـا تكـسّ بـطاَر َٗٓٝـ٘ كتًؿـ١ ٗ ايـٛضف ايساخًٝـ١         

ٜـ   ع ٚايتؿكـٌٝ ٚا٭ؾـػاٍ ايؿٓٝـ١ ٚايذلبٝـ١     نكٓاع١ ايػذاز ٚايذلٜهٛ ٚاؿٝانـ١ ٚايتطط
 ايؿ١ٝٓ ٚايتسبرل إٓعيٞ .
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ٚٗ َعٗس إق٬ح ا٫سساخ ٗ يبٓإ ٜكّٛ إساضؽ إٗين ٜتعًِ ا٫سساخ أقٍٛ ا١ٕٓٗ ، 
ٜٚؿذلى ٗ ا٫عُاٍ ايذلب١ٜٛ ا٫غاغ١ٝ ، ٚوطى ٗ نٌ سسخ اْسؾاع٘ يًُٗٓـ١ ٚشٚقـ٘   

ٜٛٗــا إعٗـس تتهــُٔ أعُـاٍ ايهٗطبــا٤   ( .ٚاؿــطف ايـيت وت  1ٜٚهٝؿـ٘ بٓعــاّ عًُـٞ)   
َٚٝهاْٝو ايػٝاضات ٚايٓذاض٠ ٚاؿساز٠ ، ٚأعُاٍ ايبٓا٤ ٚاـٝاط١ أَـا بايٓػـب١ ٭ْـٛاع    
اؿطف ٚإٗٔ إٛدٛز٠ ٗ اق٬س١ٝ ا٫سساخ ٗ أضبٌٝ ؾتٓشكط ٗ اؿـساز٠ ٚايٓذـاض٠   

 .َع سٝع نٝل يتعًِٝ ايهَٛبٝٛتط ٚإٛغٝك٢ يبعض إٛزعٌ ٗ ا٫ق٬س١ٝ 
 

 واقع ساه التدزيب املّين ..
ٜتهـح ٖــا غـبل أُٖٝــ١ ايتأٖٝــٌ إٗـين بايٓػــب١ يٓــع٤٫ إ٪غػـات ايعكابٝــ١ عَُٛــًا     
تٓؿٝصًا يًعكٛبات ايػايب١ يًشط١ٜ ، عٝح ٜػٌٗ اؿكٍٛ ع٢ً ايعٌُ إٓاغب ايـصٟ مت  

زا٠ تأًِٖٝٗ ي٘ بعس ا٫ؾطاز عِٓٗ . ٚتتُجٌ ٖصٙ ا٭١ُٖٝ ٗ إَساز احملهّٛ عًـِٝٗ بـا٭  
ايعًُٝــ١ ايــيت ُهــِٓٗ َــٔ اؿكــٍٛ عًــ٢ َعاؾــِٗ ٗ اجملتُــع اـــاضدٞ عــٔ ططٜــل  
ؾطٜـ ، ٚخًـل ايجكـ١ ٗ ْؿٛغـِٗ بإٗٓـ١ ايؿـطٜؿ١ ٜٚٛيـس يـسِٜٗ ايؿـعٛض بإػـ٪ي١ٝ          
ٜٚسضبِٗ ع٢ً ايسق١ ٗ ايعُـٌ ، ٖٚـا ٫ؾـو ؾٝـ٘ ؾايعُـٌ ايؿـطٜـ بعـس ا٫ؾـطاز عـٔ          

  ٌ ــ٘ ٜؿــعط با٫غــتكطاض ٚوكــ عًــ٢ ساداتــ٘ ا٭غاغــ١ٝ ٚايــيت ٫   ايٓعٜــٌ غــٛف هعً
َِـٔ اؿكـٍٛ عًـ٢ عُـٌ         ٜػتطٝع اؿكٍٛ عًٝٗا إ٫ بإاٍ . إٕ ُهـٌ إؿـطز عـِٓٗ 
ٜعس أنجط ايططم ٚنٛسًا ٕػاعستِٗ يًعـٛز٠ اٍ اجملتُـع َـط٠ اخـط٣ أؾـطازًا أغـٜٛا٤ .       

ْـ  ٘ ٜٚكٍٛ ا٫خكا٥ٕٝٛ ا٫دتُاعٕٝٛ ايصٜٔ عًُٛا ط٬ًٜٛ َع إؿطز عِٓٗ ٗ الًذلا أ
يٝؼ ٖٓاى بسٌٜ يًعٌُ . ؾٗٛ ايصٟ ٜـٛؾط ا٫سػـاؽ ايـسا٥ِ با٫غـتكطاض يـس٣ إؿـطز       

 ( . 2عِٓٗ) 
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غرل إٔ ايٛاقع ىتًـ نـجرلًا ، ؾؿـٞ زضاغـ١ عـٔ ايتعًـِٝ إٗـين ٗ إ٪غػـات ايعكابٝـ١         
أؾاضت ا٫ إٔ تًو ايدلاَر تتػِ بك١ً ايعـسز ، نُـا أْٗـا ْطنـع عًـ٢ عًُٝـات ايكـٝا١ْ        

 و إ٪غػات ، نُا إٔ إسضبٌ شٟٚ َػتٜٛات نعٝؿ١ .اييت ؼتادٗا تً
 

 واقع التدزيب املّين يف اصالسيات إقميي نوزدضتاُ 
َِـٔ بطٕـإ أقًـِٝ نٛضزغـتإ قـس قــاّ            إٕ ْعـاّ زا٥ـط٠ ا٫قـ٬ح ا٫دتُـاعٞ ٚايكـازض 
َِٔ ايٓاس١ٝ ايتؿـطٜع١ٝ ، ٚقـس أْاطـت     بتٓعِٝ ؾ٪ٕٚ ايتسضٜب إٗين ٗ ا٫ق٬سٝات 

( َٓـ٘ َُٗـ١ تٓعـِٝ ايعُـٌ ٗ إ٪غػـات ا٫قـ٬س١ٝ اٍ ايًذٓـ١ ايؿٓٝـ١          05إـاز٠ )  
َِٔ إسٜط ايعـاّ)   ( َٓـ٘ عًـ٢   06( َٚؿـسز٠ ٗ إـاز٠ )   1إؿه١ً ٗ ا٭ق٬س١ٝ بأَط 

( ٚضزلـت إـاز٠    2تٛؾرل ٚغا٥ٌ ا٫َٔ ايكٓاعٞ ٗ أَانٔ ايعٌُ زاخٌ ا٫قـ٬سٝات)  
ٞٵ     ايػابع١ عؿط٠ َس٠ أٖساف ايعٌُ إٗين ب) تأٌٖٝ ايٓعٌٜ ٚإـٛزع تـسضٜبًا َٗٓٝـًا ٜٗـ

ي٘ أغـباب إعٝؿـ١ زاخـٌ ٚخـاضز ا٫قـ٬س١ٝ ٜٚػـاعسٙ عًـ٢ ا٫ْـسَاز ايتـسضهٞ ٗ          
 اجملتُع ٚهعً٘ َٛاطًٓا قاؿًا( 

َِٔ ايٓاس١ٝ ايٛاقع١ٝ ؾٓذـس إٔ َـساضؽ ايتـسضٜب إٗـين ٫ؼكـل ايػـطض إطدـٛا         أَا 
َٓ٘ إط٬قًا ؾُٔ ٚاقع ػطبتٓا ٜتبٌ يٓا إٔ ايٛضف إعس٠ يًتسضٜب إٗـين ٖـٞ أقـطب    
ٚضف عٌُ ٜتِ ؾٝٗا ألاظ ا٫عُاٍ ا٫ْؿا١ٝ٥ اـاق١ بكٝا١ْ أقػاّ ا٫ق٬س١ٝ انجـط  

ٌ ٗ ٖصٙ ايٛضف ا٫سساخ اؾامٕٛ ايـصٜٔ ٜهـٕٛ شلـِ    َٔ نْٛٗا ٚضف يًتعًِٝ ، ٜٚعُ
ػطبــ١ َػــبك١ بٗــصٙ ا٫عُــاٍ ناؿــساز٠ ٚايٓذــاض٠ ،ٚيــٝؼ ايطاغبــٕٛ ٗ ايــتعًِ ، ٚإٔ 
ا٫عُاٍ اييت ّاضغْٛٗا تهٕٛ خطط٠ عًـِٝٗ ٗ بعـض ا٫سٝـإ ٚتٓعـسّ ؾٝٗـا ٚغـا٥ٌ       

ِ تٓبٝٗـات  ايػ١َ٬ ايعا١َ ٖا ٜٗـسز قـش١ ٚغـ١َ٬ اؿـسخ اٍ اـطـط أسٝاْـًا . ضغـ       

                                                           
( ِٓ  84 ( ِٓ ٔظبَ كائوح االطالػ االعزّبػٟ ٚإٌّشٛه فٟ اٌؼلك ) 05اٌّبكح )  - 1

 عو٠لح اٌٛلبئغ اٌىٛهكٍزب١ٔخ .
 ( ِٓ ٔظبَ كائوح االطالػ االعزّبػٟ . 06اٌّبكح )  - 2
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زا٥ط٠ ا٫زعا٤ ايعاّ شلِ بصيو عس٠ َطات ، ٚإخطاض اؾٗات إع١ٝٓ بهطٚض٠ ت٬ٗ شيو 
ٚ تــٛؾرل ٚغــا٥ٌ ا٫َــٔ ٚايػــ١َ٬ ، ٚقــس أز٣ شيــو اٍ اْعــساّ ايؿــػـ يــس٣ اؿــسخ ٗ 
ايتعًِٝ ، ٚبايتايٞ اٍ قكٛض ٗ إلاظ ايػطض إعس ي٘ َػبكًا ٚايصٟ ٖٛ تأٌٖٝ اؿـسخ  

ُهٔ َـــٔ إزاَـــ١ سٝـــا٠ بؿـــهٌ طبٝعـــٞ ، أَـــا قاعـــات إٛغـــٝك٢  ٚاعـــسازٙ يهـــٞ ٜـــت
َِٔ ْكل ٗ ايعسز ٚا٫٫ت ٚيـصيو ؾإْـ٘ ٫ ٜػـتؿٝس َٓـ٘ ا٫      ٚايهَٛبٝٛتط ؾٗٞ تعاْٞ 
َِـٔ ا٫سـساخ سٝـح مل لـس أٜـ١ زٚضات تعًـِٝ يًهَٛبٝـٛتط أٚ إٛغـٝك٢           عسز َعـٌ 

 َج٬ً .
 

 0988( لطٍة  2 أِي واداء يف ٌظاً ودازع تأِين االسداخ العسام زقي )
ٚضز ٗ ايٓعاّ إعٍُٛ ب٘ ٗ ايعطام )اؿه١َٛ إطنع١ٜ( أْ٘ ٜتِ تـسضٜب إـٛزعٌ ٗ   
َسضغ١ تأٌٖٝ ايؿتٝـإ ٚايؿـباب ايبـايػٌ َٗٓٝـًا ٚؾـل بطْـاَر تؿـطف عًٝـ٘ ايًذٓـ١          

 ( :  1ايؿ١ٝٓ ٜٚ٪ًِٖٗ يًعٌُ بعس إط٬م غطاسِٗ ٚؾل ا٫غؼ اٯت١ٝ) 
 تعٜس ع٢ً غ١ٓ .. تهٕٛ َس٠ ايتسضٜب ٫  0
. إشا أمت إٛزع َس٠ ايتسضٜب ٚإدتاظٖـا بٓذـاح ، ّـٓح ٚثٝكـ١ تأًٖٝٝـ١ ٜٚٓكـٌ اٍ        2

 قػِ ا٫ْتاز .
 ّٓح إٛزع ٗ قػِ ا٫ْتاز أدطًا ًَٜٛٝا وسزٙ فًؼ إزاض٠ إسضغ١ . .3

َِٔ ٖصٙ إاز٠ ع٢ً  .4 َِٔ ادطٙ إٓكٛم عًٝ٘ بايبٓس ثايجًا  هٛظ إعطا٤ إٛزع دع٤ًا 
ِٙ ٗ إكطإٔ ٜ َِٔ أدط ِ٘ ٛزع ايباقٞ   ف . ٜػًِ ايٝ٘ بعس إط٬م غطاس

( نُا  2ؼسز غاعات ايعٌُ ٗ ا٫قػاّ ايتسضٜب١ٝ أٚ ا٫ْتاد١ٝ َذًؼ ا٫زاض٠)  .5
ٜٓؿأ ٗ َسضغيت تأٌٖٝ ايؿتٝات ٚ ايؿباب ايبايػٌ قٓـ ٖتاظ ٜهِ إٛزعٌ 

                                                           
اٌّؼلي ٚ  0983ٌَٕخ  76شوػ لبْٔٛ هػب٠خ االؽلاس هلُ  –أووَ ِظطفٝ ىاكٖ  - 1

 37، ص 2101رطج١مبرٗ اٌؼ١ٍّخ ، إٌبشو ِووي اثؾبس اٌمبْٔٛ اٌّمبهْ ، أهث١ً 
 0988ٌَٕخ  9 2ظبَ ِلاهً رأ١ً٘ االؽلاس اٌؼوالٟ هلُ ) ( ِٓ ٔ 01اٌّبكح )  - 2
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زاضتٗا  ، ٫ُٚٓح أ٫داظات إتُٝعٜٔ ٚا٫يتعاّ بٓعاّ إسضغ١ ٚأٚاَط ٚتٛدٝٗات ا
َِٔ إٛزعٌ ٗ  إٓعي١ٝ ٫ٜٚٛق٢ بايؿٍُٛ با٫ؾطاز ايؿططٞ إ٫ يًكٓـ إُتاظ 

( ، أَا عٔ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ ٚا٫غًٛب ايصٟ هب ٗ إتباع٘ َع إٛزعٌ  1إسضغ١) 
 (. 2ؾإٕ ايٓعاّ أٚدب اغتعُاٍ ا٫غايٝب ايذلب١ٜٛ ٚا٫ْػا١ْٝ َع إٛزعٌ) 

ٕتٛانع إٔ يه٬ ايٓعاٌَ ايعطاقٞ ٚ ايهٛضزغتاْٞ إهابٝات ٚغًبٝات ؾُٝا ٚبطأٟ ا
ِ٘ سٝح إٔ إؿطع ايهٛضزغتاْٞ قس اقاب٘ ايتٛؾٝل ٗ عسّ إقتكاض َس٠  شٖبٛا ايٝ
ايتسضٜب ع٢ً َس٠ َع١ٓٝ سٝح أداظ يًشسخ ايتعًِٝ ٚايتطٛض ًَٗٓٝا ٚظٜاز٠ 

ِ٘ طٛاٍ ؾذل٠ إٜساع٘ ٗ ا٫ق٬س١ٝ ٖٚصا َِٗ   بايٓػب١ يعٜاز٠ اـدلات ..خدلات
بُٝٓــا نــإ َٛقـــ إؿــطع ايعطاقــٞ ٗ إعطــا٤ إــٛزع ٚثٝكــ١ تأًٖٝٝــ١ بعــس إُــاّ    
ايتسضٜب ْٚكً٘ اٍ قػِ ا٭ْتاز أنجط قٛابا ٜٚٛيس ايطغبـ١ ٗ ايـتعًِ ٚا٫ْتكـاٍ اٍ    
إطس١ً ايجا١ْٝ ٖٚٞ قػِ ا٫ْتاز )ايصٟ ٫ٚدٛز ي٘ اق٬ً ٗ إ٪غػات ا٫قـ٬س١ٝ  
ي٬سساخ( . ضغِ ٚضٚز ايـٓل عًٝـ٘ ٗ ْعـاّ إ٪غػـات ا٫قـ٬س١ٝ ايهٛضزغـتاْٞ       
نُا إْين أض٣ بؿٍُٛ ا٫ؾطاز ايؿططٞ ٚا٫داظات إٓعيٝـ١ ٚسكـطٖا عًـ٢ ايكـٓـ     
َِٔ إتُٝعٜٔ ٗ إساضؽ ا١ٕٝٓٗ ْكطـ١ إهابٝـ١ ؼػـب يًُؿـطع ايعطاقـٞ ،       إُتاظ 

َِـٔ ا       ٫سـساخ ايًـصٜٔ ٫ ٜطغبـٕٛ    سٝح إٔ عسّ ايـٓل عًٝـ٘ ْـتر عٓـ٘ فُٛعـ١ 
ٞٵ غ٣ٛ قها٤ ٚقتِٗ ٗ ايّٓٛ طٛاٍ ايّٝٛ ٚشيو ٫ْعساّ اؿاؾع إٓاغب .  ايكٝاّ بؿ

 
 الفسع الجالح: العكوبات البديمة

َِٔ خ٬ي٘ ؼكٝل َطتهعات ايعساي١ إ٫ق٬س١ٝ إتُج١ً بإٜكاع  ٖٚٛ َا ّهٔ 
َِٔ خ٬ٍ ايػًطات   ِٙ ايطزل١ٝ ٚا٭١ًٖٝ ع٢ً ايعكاب ع٢ً اؾاْٞ عٝح ّهٔ تٓؿٝص

                                                           
 0988ٌَٕخ  9 2( ِٓ ٔظبَ ِلاهً رأ١ً٘ االؽلاس اٌؼوالٟ هلُ )  00اٌّبكح )  - 1
 0988ٌَٕخ  9 2( ِٓ ٔظبَ ِلاهً رأ١ً٘ االؽلاس اٌؼوالٟ هلُ )  05اٌّبكح )  - 2
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َِٔ قبٌ ايكانٞ  سس غٛا٤ ، ّٚهٔ ؼسٜس طبٝع١ ايعٌُ أٚ اـس١َ ا٫دتُاع١ٝ 
 أٚ َسعٞ عاّ ا٫ق٬س١ٝ ، بايتٓػٝل َع إ٪غػات شات ايع٬ق١ .

َِٔ أِٖ أغايٝب ايعساي١ اٱق٬س١ٝ ، نْٛ٘  ٚأض٣ إٔ ْعاّ ايعكٛبات ايبس١ًٜ ٖٞ 
ُٝا ٜتعًل با٭سساخ ، أِا بايبايػٌ أٜهًا ، سكل لاسات ٗ بًسإ عسٜس٠ ، يٝؼ ؾ

ٚيهُإ ؼكٝل ٖصا ا٫غًٛب اشلسف إطدٛ َٓ٘ ، لس أْ٘ ٜتطًب بايهطٚض٠ ْٛعًا 
 َِٔ ايتٛع١ٝ ا٫ع١َٝ٬ ٚاجملتُع١ٝ سٛي٘ يهٞ ٜتِ تكبً٘ .

 :َدلضات ؾطض ايعكٛبات ايبس١ًٜ
ؼكٝل أٖساف ايعكاب عٔ  –ٖٚٞ عكٛب١ اؿبؼ قكرل إس٠  –عذع ايعكٛب١ ا٭ق١ًٝ   -0

 .ٗ ايطزع ايعاّ ٚاٱق٬ح أٚ ايتأٌٖٝ

ٜتكٌ َا تكسّ إ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ تٓبص ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛب١ ٭ْ٘ ٜتعاضض  -2
َع تطبٝل ايدلْاَر اٱق٬سٞ ايصٟ وتاز إٍ َس٠ ظ١َٝٓ غرل قكرل٠ يتطبٝك٘ 

ر احملهّٛ عًٝ٘ باجملتُع ٚيًٛقٍٛ ب٘ إٍ ايٓتٝذ١ إطد٠ٛ، ٖٚٞ إق٬ح ٚإعاز٠ زَ
فسزًا، ؾاقكط ايدلاَر اٱق٬س١ٝ وتاز إٍ َس٠ ٫ تكٌ عٔ غت١ أؾٗط تكطٜبًا زاخٌ 
إ٪غػ١ ايعكاب١ٝ أٚ اٱق٬س١ٝ، ٚنُا ٖٛ َػًِ ب٘ قاًْْٛا إٔ َس٠ ايتٛقٝـ أٚ اؿبؼ 

  .ا٫ستٝاطٞ ع٢ً ش١َ ايتشكٝل تػكط َٔ َس٠ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا ع٢ً ايؿدل

ض ايعكٛب١ قكرل٠ إس٠ أندل بهجرل َٔ ؾا٥س٠ تٓؿٝصٖا ٭ْٗا ت٪زٟ إٍ اخت٬ط إٔ نط -3
احملهّٛ عًٝ٘ خ٬ٍ ٖصٙ إس٠ ايككرل٠ باجملطٌَ إدهطٌَ احملذلؾٌ يٲدطاّ زاخٌ 
إ٪غػات ايعكاب١ٝ، ا٭َط ايصٟ قس ٜ٪زٟ إٍ اْتكاٍ عس٣ٚ اٱدطاّ إٍ ٖ٪٤٫ خاق١ 

ًْٓٛا دسٜس٠ َٔ اٱدطاّ خاق١ ٚإٔ ٖ٪٤٫ ٫ ّجًٕٛ أ١ٜ ايكػاض أٚ ايٓػا٤، ؾٝتعًُٕٛ ؾ
خطٛض٠ بأؾداقِٗ ٚأؾعاشلِ، بسيٌٝ أِْٗ اضتهبٛا دطا٥ِ غرل دػُٝ٘ اغتشكت عكٛبات 

 .قكرل٠ ا٭َس، ٖا ٜ٪زٟ ٗ ايٓٗا١ٜ إٍ تعُٝل ايػًٛى اٱدطاَٞ يسِٜٗ
 باٖع١ ٗ ايٛقت إٔ ٖصٙ ايعكٛبات ٚإٔ ناْت قكرل٠ ا٭َس إ٫ أْٗا تهًـ اـع١ٜٓ أَٛا٫ً -3

 .ايصٟ تكطف ٖصٙ ا٭َٛاٍ ٗ ؼػٌ أٚناع ٚبطاَر إق٬ح احملهّٛ عًِٝٗ ٕسز أطٍٛ



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

091 
 

ت٪زٟ ايعكٛبات ايككرل٠ إس٠ إٍ انتعاظ إ٪غػات ايعكاب١ٝ أٚ اٱق٬س١ٝ ٖا ٜٓتر  -4
عٓ٘ تعطٌٝ أٚ إعاق١ تطبٝل ايدلاَر اٱق٬س١ٝ عل احملهّٛ عًٝ٘ ٕسز ط١ًٜٛ 

تًو ايدلاَر اٱق٬س١ٝ ٖا ٜ٪زٟ إٍ عسّ تأًِٖٝٗ ٗ فتُعاتِٗ أٚ إعاق١ ٚاـانع١ إٍ 
 .ٖصا ايتأٌٖٝ

إٕ ظز ا٭ؾدام خاق١ ا٭سساخ َِٓٗ ٚايٓػا٤ ٗ غذٕٛ أٚ َطانع إق٬ح أٚ تأٌٖٝ  -5
ٜؿهٌ بايٓػب١ إيِٝٗ ٚق١ُ عاض ٚيطد١ ؾٓاض َٔ سٝح أْ٘ ظز بِٗ ٗ تًو إ٪غػات 

و إطانع اعتٝازًا َِٓٗ عًٝٗا غرل َبايٌ بٓعط٠ ؾٝ٪زٟ بِٗ إٍ اغتُطا٤ زخٍٛ تً
اجملتُع غرل إٓكؿ١ إيِٝٗ، ايصٟ أقبح ٜٓعط إيِٝٗ بسٕٚ ٚد٘ سل ٜٚكٛضِٖ ع٢ً 

 .أِْٗ أقبشٛا َٔ ايعتا٠ اجملطٌَ

ٚمٔ ْ٪ٜس َٔ ٜكٍٛ بإٔ ايعكٛب١ ايككرل٠ إس٠ ٚإٕ ناْت ٗ عسّ ؾستٗا ايعاٖط١ٜ   -6
يصٟ ٜؿٝس ٗ ؼكٝل ايعساي١، نْٛٗا تتٛاظٕ َع َكساض ؼٌُ َع٢ٓ ايتٛاظٕ ا٫دتُاعٞ ا

اـطٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ ايٓا١ْ عٔ ايؿعٌ، إ٫ أْٗا ٫ ؼكل إق٬سا )تأ٬ًٖٝ( أٚ ضزعًا، ؾٗٞ 
قاقط٠ عٔ ؼكٝل أٖساف ايعكاب ٫ بٌ تػاِٖ ٗ خًل ٚتأٌٖٝ ايطٚح اٱدطا١َٝ يس٣ 

  .اؾاْٞ

ػ١ ايعكاب١ٝ أِْٗ ضَا اختكٛا َعا١ًَ ٜٚتكٌ ظٓٛسِٗ ٖصا إػتُط٨ يسخٍٛ إ٪غ  -7
ي١ٓٝ َٔ قبٌ إػ٪ٚيٌ عٔ تًو إ٪غػات أٚ َٔ مت اخت٬طِٗ بِٗ ؾػٛا٤ مت ٚقُِٗ 
بٛق١ُ عاض أٚ يطد١ ؾٓاض أٚ مت اغتعُاٍ ايًٌ َعِٗ َٔ قبٌ إػ٦ٛيٌ عٔ إ٪غػات 

اٱدطاَٞ  ايعكاب١ٝ، ا٭َط غٝإ َٔ سٝح دٓٛسِٗ مٛ اضتهاب اؾطا٥ِ ٚتعُٝل ايػًٛى
ٚقس قاٍ ا٭غتاش زاٚز ايػعسٟ احملاَٞ بٗصا إع٢ٓ " ٖٚا تكسّ ٜعٗط إٔ إكًش١ 
تكتهٞ بإٔ ٫ ٜطغٌ اسس إٍ ايػذٔ ٕس٠ قكرل٠ ٫ غُٝا إشا نإ َٔ ا٭سساخ أٚ 
اجملطٌَ ٭ٍٚ َط٠، ٭ٕ اؿبؼ ٕس٠ قكرل٠ ٫ ٜهؿٞ يًتأثرل ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ ٚإق٬س٘ 

 عسّ َبا٫ت٘ باؿبؼ أٚ انتػاب٘ خًل اٱدطاّ ؾه٬ً عٔ تهًٝـ ٚضَا أز٣ شيو إٍ
اـع١ٜٓ َكاضٜـ ٫ َدلض شلا، ٚا٭ؾهٌ تكطٜط ايػطا١َ أٚ ايؿػٌ خاضز ايػذٔ أٚ تٛقٝـ 

 .تٓؿٝص ايعكٛب١ نًُا نإ شيو ٖهًٓا ٚيتذٓب إضغاٍ احملهّٛ عًٝ٘ ٕس٠ قكرل٠ إٍ ايػذٔ
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ايعكٛب١ ايبس١ًٜ تتؿل ٚايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ َٔ نٌ َا تكسّ نًل إٍ ايكٍٛ بإٔ 

خاق١ َٔ سٝح تػًٝب إبسأ ايكا٥ٌ زضِٖ ٚقا١ٜ خرل َٔ قٓطاض ع٬ز، ٖصا باٱناؾ١ 
إٍ ايذلنٝع ع٢ً اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايطعا١ٜ ٚا٬ٕسك١ نُٔ كطط َطنعٟ َتهاٌَ 

ايٛغا٥ٌ ا٭خط٣ غرل ٚؾاٌَ، ؾايعكاب أَط اغتجٓا٥ٞ ٫ هٛظ ايًذ٤ٛ إيٝ٘ إ٫ّ إشا اْعسَت 
  .ايعكاب١ٝ ؾايعكاب نطٚض٠ ٚايهطٚض٠ تكسض بكسضٖا ايكها١ٝ٥ ا٭خط٣

٫ ؾو إٔ ايتؿطٜعات اؾعا١ٝ٥ قس تٛيت غٓسًا ٕبسأ ايؿطع١ٝ ؼسٜس ايعكٛبات ْٛعًا 
َٚس٣، ٚقس تهع شلا سسًا ٚاسسًا أٚ ػعٌ ايعكٛب١ َذلاٚس١ بٌ سسٜٔ أز٢ْ ٚأع٢ً 

 .اٙ َٓاغب١ َٔ سسٜٔ أٚ تذلاٚح بُٝٓٗاتاضنًا يًُشانِ ؾطض َا تط
يهٓٗا ٫ تتؿل ع٢ً ٚنع َعٝاض ٚاسس تػتٓس إيٝ٘ ٗ ؼسٜس ايعكٛب١ قكرل٠ إس٠، ؾكس 
اختًؿت اٯضا٤ بٗصا اـكٛم، ؾُِٓٗ َٔ قاٍ بأْٗا تهٕٛ نصيو إشا ناْت َس٠ اؿبؼ 

 .اٚظ غ١ٓؾٝٗا ٫ تتذاٚظ غت١ أؾٗط، َِٚٓٗ َٔ شٖب إٍ أْٗا تهٕٛ نصيو إشا مل ٜتذ
ٚإشا نإ ٫ بس يٓا َٔ ايسيٛ بسيْٛا بٌ ايس٤٫، ْط٣ إٔ ايعكٛب١ تهٕٛ قكرل٠ إس٠ عٓسَا 
٫ تتذاٚظ َستٗا ايػ١ٓ، َعتُسٜٔ ٗ ضأٜٓا ٖصا ع٢ً قٝاّ بعض ايتؿطٜعات اؾعا١ٝ٥ 

 .ايعطب١ٝ ٗ ؼسٜس إسس٣ بسا٥ٌ ايعكٛبات ايككرل٠ إس٠
ايعكٛبات ا٭ضزْٞ أداظت يًُشه١ُ ا٭َط ٜٛقـ ايتٓؿٝص ( َهطض٠ َٔ قإْٛ 54ؾإاز٠ )

عٓس اؿهِ ٗ دٓا١ٜ أٚ دٓش١ بايػذٔ أٚ اؿبؼ َس٠ ٫ تعٜس ع٢ً غ١ٓ ٚاسس٠ .... اخل، 
ٚتعس٬ٜت٘ ع٢ً ْؿؼ  0969( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ يػ١ٓ 044ْٚكت إاز٠ )

بؼ َس٠ ٫ تعٜس ع٢ً اؿهِ ٗ قٛشلا "يًُشه١ُ عٓس اؿهِ ٗ دٓاٜت٘ أٚ دٓش٘ باؿ
 .غ١ٓ إٔ تأَط ٗ اؿهِ ْؿػ٘ بإٜكاف تٓؿٝص ايعكٛب١.... اخل
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 بدائن العكوبات الكصرية املدة
غبل إٔ قًٓا إٔ ايػا١ٜ َٔ ٖصٙ ايبسا٥ٌ عسٜس٠ دسًا، َٔ بٝٓٗا اؿًٝٛي١ زٕٚ 
زخٍٛ بعض ا٭ؾدام ايػذٕٛ ست٢ ٫ ٜتعًُٛا ؾٝٗا ؾكسإ ايجك١ بايٓؿؼ 

ايعكابات اٱدطا١َٝ، ْٚتٝذ١ شلصٙ ا٭غباب ؾهط إكًشٕٛ ٚايطش١ًٜ ٚتٓعِٝ 
بٛغا٥ٌ دسٜس٠ يعًٗا تعٛز باـرل ع٢ً ايػذٓا٤ أْؿػِٗ ٚع٢ً اجملتُع، ٚبعباض٠ 
أخط٣ ؾإٕ اؾٓا٠ ىطدٕٛ َٔ ايػذٕٛ بعس تٓؿٝص ا٭سهاّ ايكازض٠ نسِٖ عاي١ 

 .أغٛأ َٔ اييت زخًٛٙ ؾٝٗا
 

 :رية األود فيىا يميوميهَ لٍا إمجاه بدائن العكوبات الكص
َٔ ٖصٙ ايبسا٥ٌ تٓؿٝص ايعكٛبات زاخٌ اجملتُع بس٫ً َٔ تٓؿٝصٖا زاخٌ  :أ٫ًٚ

ايػذٕٛ ٚشيو عٔ ططٜل اؿهِ ع٢ً ايؿاعٌ بايعٌُ اٱدباضٟ ايعاّ أٜاَا قسز٠ 
 .بس٫ً َٔ اؿهِ عبػ٘ ٗ َ٪غػ١ عكاب١ٝ

عًٝ٘ بإٔ ٜعٌُ فاًْا ٗ ؾتتُجٌ بايعٌُ اٱدباضٟ شٟ ايٓكع ايعاّ بإيعاّ احملهّٛ 
إكاحل اؿه١َٝٛ خ٬ٍ ايعطٌ ا٭غبٛع١ٝ إشا نإ َٔ ايصٜٔ ّاضغٕٛ ع٬ًُ. أَا 
بايٓػب١ ٕٔ ٫ ٜعًُٕٛ ؾُٝهِٓٗ ايعٌُ سػب اؿاد١، ٚايعٌُ ٜذلاٚح بٌ أضبعٌ 
غاع١ نشس أز٢ْ َٚا٥تٌ ٚأضبعٌ غاع١ نشس أع٢ً ٚشيو خ٬ٍ َس٠ ٫ تتعس٣ 

 .ٜطايػ١ٓ ع٢ً أبعس تكس
٫ٚ بس َٔ تٛاؾط ؾطٚط ٗ َٔ وهِ عًٝ٘ بعكٛب١ ايعٌُ شٟ ايٓؿع ايعاّ َٓٗا إٔ 
٫ ٜكٌ عُطٙ عٔ غت١ عؿط عاًَا ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ َعطنًا يعكٛب١ قك٣ٛ تؿٛم 
اـُؼ غٓٛات غذًٓا ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ َٔ شٟٚ ايػٛابل اـطط٠، أٟ ٫ ٜهٕٛ قس سهِ 

  .اـُؼ غٓٛات إان١ٝعًٝ٘ بأضبع١ أؾٗط غذٔ ع٢ً ا٭قٌ ْاؾصًا خ٬ٍ 
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نُا ٜؿذلط أٜهًا يًشهِ عًٝ٘ بعكٛب١ ايعٌُ ايبسٌٜ ٖصا َٛاؾك١ إتِٗ قبٌ اؿهِ 
عًٝ٘ َٔ قبٌ احمله١ُ ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َؿًَٗٛا إٔ ايعٌُ شٟ ايٓؿع ايعاّ يٝؼ ي٘ 
َكابٌ أدط يهٞ وتؿغ ايعٌُ بكُٝت٘ ايعكاب١ٝ ٫ٚ ٜذلى أثطًا ع٢ً ايبطاي١، 

ٛع ايعٌُ َٔ ايتؿػٌٝ ايصٟ ٫ ٜتطًب إهاز عٌُ زا٥ِ. نُا ؾا٭َط ٜتعًل بٓ
ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َؿًَٗٛا إٔ َٔ سهِ عًٝ٘ بٗصٙ ايعكٛب١ ٜتُتع بايهُإ 

  .ا٫دتُاعٞ ٚبايتأٌَ ٕٛاد١ٗ َا ّهٔ إٔ ٜتعطض ي٘ َٔ سٛازخ
َٚٔ ؾٛا٥س عكٛب١ ايعٌُ شٟ ايٓؿع ايعاّ أْٗا تتٝح يًُشهّٛ عًٝ٘ إٔ وتؿغ بػرل 

ايعاز١ٜ ٚبع٬قت٘ ا٭غط١ٜ ٚإٔ ّاضؽ ع٬ًُ َؿٝسًا ٫ ٜهًـ خع١ٜٓ ايسٚي١  سٝات٘
ؾ٦ًٝا ٜصنط،ٚٗ ساي١ عسّ تٓؿٝص احملهّٛ عًٝ٘ اؿهِ ايكازض عك٘ ٜٗسز َا 

 .ساٍٚ ػٓب٘ ٖٚٛ ايػذٔ أٚ اؿبؼ
ٚتتُجٌ  !َٔ ايبسا٥ٌ أٜهًا اختٝاض ايػطاَات عٓسَا ٜػُح ايٓل بصيو :ثاًْٝا

ّ احملهّٛ عًٝ٘ بسؾع َبًؼ َعٌ إٍ اـع١ٜٓ ؼسزٙ احمله١ُ ايػطا١َ بإٔ ًٜع
َطاع١ٝ عٓس تكسٜطٙ دػا١َ اؾط١ّ إطتهب١ ٫ٚ هٛظ إس٬ٍ اؿبؼ قٌ 
ايػطا١َ ٚإشا تكطض اغتٝؿا٤ ايػطا١َ داظ يًُشه١ُ إَٗاٍ احملهّٛ عًٝ٘ أٚ تكػٝطٗا 

 .أٚ إس٬ٍ عكٛب١ ايعٌُ اٱدباضٟ قًٗا
ٚقس اؾطْا إٍ شيو ٗ َٓاغب١ غابك١ ٚقًٓا  :ح ٚقـ ايتٓؿٝصثايجًا: اٱنجاض َٔ َٓ

إٔ ايتؿطٜعات اؾعا١ٝ٥ ايعطب١ٝ تأخص بٗصا ايٓعاّ ٜٚؿذلط َععُٗا إٔ ٫ تعٜس 
عكٛب١ اؿبؼ أٚ ايػذٔ اييت ٜٛقـ تٓؿٝصٖا عٔ ايػ١ٓ نُٔ تٛاؾط ؾطٚط 

قِ ( َٔ قإْٛ اؾعا٤ ايهٜٛيت ض82َٚع ٖصا ؾإْٓا ٬ْسغ إٔ إاز٠ ) .أخط٣
قس أداظت يًُشه١ُ إٔ تأَط بٛقـ تٓؿٝص اؿهِ إشا قهت  0961( يػ١ٓ 06)

  .عبؼ إتِٗ َا ٫ ٜتذاٚظ غٓتٌ أٚ بايػطا١َ نُٔ تٛاؾط ؾطٚط أخط٣
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ضابعًا: تتب٢ٓ احملانِ ْعاّ ا٫َتٓاع عٔ ايٓطل باؿهِ: ٚقس اْؿطز قإْٛ اؾعا٤ 
١ بتبين ٖصا سٝح ْكت إاز٠ ايهٜٛيت َٔ بٌ ايكٛاٌْ اؾعا١ٝ٥ ايٓعاّ ايعطبٝ

( َٓ٘ ع٢ً أْ٘ إشا أتِٗ ؾدل ظط١ّ تػتٛدب اؿهِ باؿبؼ ٚضأت َٔ 80)
أخ٬ق٘ أٚ َان١ٝ أٚ غت٘ أٚ ايعطٚف اييت اضتهب ؾٝٗا دطّت٘ أٚ تؿا١ٖ ٖصٙ 
اؾط١ّ َا ٜبعح ع٢ً ا٫عتكاز بأْ٘ ئ ٜعٛز إٍ اٱدطاّ إٔ تكطض ا٫َتٓاع عٔ 

ٕتِٗ بتكسِٜ تعٗس بهؿاي١ ؾدك١ٝ أٚ ع١ٝٓٝ أٚ بػرل ايٓطل بايعكاب ٚتهًـ ا
نؿاي١ ًٜتعّ ؾٝ٘ َطاعا٠ ؾطٚط َع١ٓٝ ٚاحملاؾع١ ع٢ً سػٔ ايػًٛى إس٠ اييت 

 .ؼسزٖا ع٢ً إٔ ٫ تتذاٚظ غٓتٌ
ْعع ايكؿ١ اؾط١َٝ عٔ بعض اؾطا٥ِ ايبػٝط١ َٚعاقب١ َطتهبٝٗا  :خاَػا

حملانِ اؾعا١ٝ٥ ٚإبعاز ايؿاعًٌ بعكٛبات إزاض١ٜ َٚاي١ٝ، ٚٗ شيو ؽؿٝـ ع٢ً ا
  .عٔ ايػذٕٛ

قسٚض بعض ايكٛاٌْ ايعكاب١ٝ اييت ّهٔ إٔ تٛقـ باؾطأ٠ ُٓح قها٠  :غازغًا
احملانِ اؾٓش١ٝ بسا١ٝ٥ ناْت أّ قًشٝ٘ غًط١ تكسٜط١ٜ بإعؿا٤ ايؿاعٌ َٔ 
ايعكٛب١ أٚ تأدٌٝ تٓؿٝصٖا أٚ اؿل ٗ اغتبساشلا ببعض ايبسا٥ٌ َُٗا ناْت َس٠ 

  .صٙ ايعكٛب١ٖ
ٖٚصا ٜعين إٔ ٜهع إؿطع اؾعا٥ٞ بٌ ٜسٟ  :ايتؿطٜس ايتؿطٜعٞ يًعكٛب١ :غابعًا

ايكانٞ عسزًا َٔ اـٝاضات ايعكاب١ٝ يهٞ ٜػتطٝع ايكٝاّ بسٚضٙ ٗ اختٝاض ايعكٛب١ 
ا١ُ٥٬ٕ ٗ اؿاي١ إططٚس١ أَاَ٘، َع٢ٓ إٔ ٜهع ايؿاضع يًذط١ّ ايٛاسس٠ عسزًا 

ض ايكانٞ َٔ بٝٓٗا َا ٜطاٙ ٥٬ًَُا يتشكٝل ايطزع ٚاٱق٬ح َٔ ايعكٛبات ىتا
َطاعًٝا ٗ ٖصا ا٫ختٝاض ايعطٚف ايؿدك١ٝ يًؿاعٌ َا ّجً٘ َٔ خطٛض٠ 

 .باٱناؾ١ إٍ ايعطٚف إٛنٛع١ٝ يًذط١ّ، ؾٝكطض يًذط١ّ اؿبؼ أٚ ايػطا١َ
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ايعكٛب١ بٌ  ثآًَا: ٚيعٌ أٜهًا َٔ بٌ أْٛاع ايتؿطٜس ايتؿطٜعٞ يًعكٛب١ إٔ تهٕٛ
سسٜٔ سسًا أز٢ْ ٚسسًا أقك٢ تذلاٚح احمله١ُ أٚ ايكانٞ بُٝٓٗا َع إَها١ْٝ 
ايٓعٍٚ عٔ اؿس ا٭ز٢ْ ٗ ساي١ ٚدٛز أعصاض أٚ ظطٚف كؿؿ١ أٚ ايكعٛز عٔ 
اؿس ا٭قك٢ ٗ ساي١ ظطٚف َؿسز٠ ٚايعكٛبات ايػايب١ يًشط١ٜ اييت ٫ ّهٔ 

كطض٠ يًذطا٥ِ اؾػ١ُٝ ٚيًُذطٌَ إبساشلا ٖٞ ايعكٛبات ايط١ًٜٛ ا٭َس ٚإ
  .اـطرلٜٔ ايصٜٔ وتادٕٛ إٍ بطَر إق٬س١ٝ ط١ًٜٛ ا٭َس

ٚٗ إكابٌ ؾإْ٘ ّهٔ يًُشه١ُ َت٢ تٛاؾطت يسٜٗا ايكٓاع١ ايٛدسا١ْٝ بإٔ اشلسف 
َٔ ايعكٛب١ ّهٔ ايٛقٍٛ إيٝ٘ زٕٚ ساد١ إٍ غًب اؿط١ٜ، شلا إٔ ؼهِ بإسس٣ 

  .ط١ٜ نُٔ ايػًِ ايعكابٞ إتاح شلاايعكٛبات غرل ايػايب١ يًش
سل احملانِ ٗ اؿهِ ع٢ً ايؿاعٌ بايػطا١َ عٛنًا عٔ أٜاّ اؿبؼ ٚشيو  :تاغعًا

عٓسَا تهٕٛ ايعكٛب١ يًذط١ّ ٖٞ اؿبؼ، ٚعٓسٖا وػب عسز أٜاّ اؿهِ 
ٚتهطبٗا َبًؼ ايػطا١َ ايصٟ ٜكابٌ نٌ ّٜٛ ٚوسز قطاض اؿهِ َا ٜكابٌ نٌ ّٜٛ 

 .َٔ إاٍ
ايتعٗس أٚ ايهؿاي١ عػٔ ايػًٛى: يًُشه١ُ إٔ ؼهِ ع٢ً ايؿاعٌ بإٔ ٜكسّ  :عاؾطا

 .تعٗسًا عػٔ ايػًٛى ٕس٠ َع١ٓٝ تذلاٚح ٗ ايػايب بٌ ايػ١ٓ ٚايج٬خ غٓٛات
سٝح هرل بعض ايتؿطٜعات  :سازٟ عؿط: إيعاّ احملهّٛ عًٝ٘ تعٜٛض اجملين عًٝ٘

ٝ٘ إتهطض اؿهِ ع٢ً ايؿاعٌ بإظاي١ اؾعا١ٝ٥ يًُشانِ بٓا٤ ع٢ً طًب اجملين عً
 .ا٭ نطاض اييت أسسثتٗا دطّت٘ ٚتعٜٛه٘ عُا أقاب٘ َٔ أنطاض

ٚٗ ساي١ َا أزت اؾط١ّ إٍ إؿام أنطاض دػُا١ْٝ باجملين عًٝ٘ ٖا أز٣ إٍ 
تعطًٝ٘ عٔ قٝا١َ بأعُاي٘، ؾًًُشه١ُ إٔ ؼهِ ع٢ً ايؿاعٌ إناؾ١ يًتعٜٛض عٔ 

ٖصا ايتعطٌٝ، إٔ ٜكّٛ بطعا١ٜ اجملين عًٝ٘ ٚايكٝاّ ايهطض ايصٟ ؿك٘ بػبب 
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ببعض أعُاي٘ ٕس٠ َٓاغب١، ٚٗ ساي١ اَتٓاع٘ عٔ ايكٝاّ بصيو ؾًًُشه١ُ إٔ 
 .ؼهِ عًٝ٘ بعكٛب١ ايعٌُ اٱدباضٟ

َٔ ٖصا ايبسا٥ٌ عكٛب١ ايتٛبٝذ ايعًين: ٚٗ اؿا٫ت اييت تػتسعٞ  :ثاْٞ عؿط
احمله١ُ، ّهٔ إٔ ٜكاض إٍ إع٬ٕ ايتٛبٝذ ٗ إع٬ٕ ايتٛبٝذ خاضز ْطام اؿهِ ٗ 

  .ايكشـ أٚ بٛاغط١ ططف اٱع٬ٕ ا٭خط٣
 

 :خيازات قاضي االسداخ عٍد تطبيل العكوبات البديمة عمى االسداخ
ايتٛبٝذ بتٛدٝ٘ ايًّٛ ٚايتأْٝب ي٘ ع٢ً َا قسض َٓ٘ ٚسج٘ ع٢ً ايػًٛى  -أ 

 .يكإْٛ( َٔ ا7ايكِٜٛ َاز٠ )
ايتػًِٝ إٍ ٚيٞ أَطٙ ؾإشا مل تتٛاؾط ؾٝ٘ ايك٬س١ٝ يًكٝاّ بذلبٝت٘، غًِ إٍ  -ب 

ٚيٞ َٔ ٜهٕٛ أ٬ًٖ يصيو َٔ أقاضب٘ أٚ إٍ ؾدل آخط َ٪ُٔ ٜتعٗس بذلبٝت٘ 
/أ(، ٚإشا نإ 8ٚنُإ سػٔ غرلٙ أٚ إٍ أغط٠ َٛثٛم بٗا ٜتعٗس ضبٗا بصيو َاز٠ )

ّ با٫تؿام عًٝ٘ قاًْْٛا ٚطًب َٔ سهِ بتػًُٝ٘ اؿسخ شا َاٍ أٚ نإ ي٘ َٔ ًٜع
تكطٜط ْؿك١ ي٘، عٌ ايكانٞ إبًؼ ايصٟ ٜ٪خص َٔ َاٍ اؿسخ أٚ ًٜعّ ب٘ 

 ./ب8إػ٦ٍٛ عٔ ايٓؿك١ َاز٠ 
ا٫ختباض ايكها٥ٞ، ٜٚهٕٛ بٛنع اؿسخ ٗ ب٦ٝت٘ ايطبٝع١ٝ ؼت إؾطاف  -ز 

ز ؾٝ٘ ايؿطٚط ٚتٛدٝ٘ َطاقب ايػًٛى ٚشيو بأَط َٔ قه١ُ ا٭سساخ وس
ايٛادب َطاعاتٗا َٚس٠ ا٫ختباض ع٢ً إٔ ٫ ٜتذاٚظ ايػٓتٌ ٚع٢ً إٔ تتِ 

  .9إدطا٤ات٘ َهتب إطاقب١ ا٫دتُاع١ٝ َاز٠ 
اٱٜساع ٗ َ٪غػ١ يطعا١ٜ ا٭سساخ، ؾًُشه١ُ ا٭سساخ إٔ تأَط بإٜساع اؿسخ  -ز 

٫دتُاع١ٝ ٚايعٌُ ٗ إسس٣ إ٪غػات إٓاغب١ أٚ إعذلف بٗا َٔ ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ا
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يػطض إٜٛا٤ ٚضعا١ٜ ا٭سساخ إٓشطؾٌ ٚا٭سساخ إعطنٌ ي٬مطاف ؾإشا نإ 
  .01اؿسخ شا عا١ٖ ٜهٕٛ اٱٜساع ٗ َ٪غػ١ َٓاغب١ يتأًٖٝ٘. َاز٠ 

اٱٜساع ٗ َأ٣ٚ ع٬دٞ، ؾإشا تبٌ حمله١ُ ا٭سساخ إٔ اؿاي١ ايكش١ٝ يًشسخ  -ـٖ 
تػتسعٞ ايطعا١ٜ أٚ ايع٬ز ايطيب، ؾًٗا إٔ تكطض إٓشطف أٚ إعطض ي٬مطاف 

إٜساع٘ َ٪غػ١ قش١ٝ َٓاغب١ شلصا ايػطض يًُس٠ اييت تػتسعٞ سايت٘ ايكش١ٝ 
ايبكا٤ ؾٝٗا ؼت اٱؾطاف ايطيب إطًٛب ٚؾكًا يًتكاضٜط ايطب١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ع٢ً 

بشت إٔ ٜعاز ايٓعط ٗ أَط ٖصا ايتسبرل إشا تبٌ يًُشه١ُ إٔ سايت٘ ايكش١ٝ أق
 .00تػُح بصيو َاز٠ 

أَا اؾعا٤ات اييت ْؿطض ع٢ً ا٭سساخ ايصٜٔ أنًُٛا اـاَػ١ عؿط٠ ٚمل ٜهًُٛا 
ايجا١َٓ عؿط٠ َٔ ايعُط ٚاضتهبٛا دٓاٜات ٜعاقب عًٝٗا باٱعساّ أٚ ا٭ؾػاٍ ايؿاق١ 
إ٪بس٠ وهِ عًٝ٘ ٗ قإْٛ ا٭سساخ إكطٟ بايػذٔ ٕس٠ ٫ تكٌ عٔ عؿط 

ايعكٛب١ ا٭ؾػاٍ ايؿاق١ إ٪قت١ وهِ بايػذٔ، ٗ سٌ ْكت غٓٛات ٚإشا ناْت 
/أ( َٔ قإْٛ ا٭سساخ ايهٜٛيت ع٢ً "ٚإشا اضتهب اؿسخ ايصٟ أنٌُ 04إاز٠ )

اـاَػ١ عؿط٠ ٚمل ٜهٌُ ايجا١َٓ عؿط٠ َٔ ايعُط دٓا١ٜ عكٛبتٗا اٱعساّ أٚ 
" ٖٚصا اؿبؼ إ٪بس سهِ ايكانٞ عًٝ٘ باؿبؼ َس٠ ٫ تعٜس ع٢ً عؿط غٓٛات

اؿهِ قطٜب دسًا َٔ اؿهِ ايٛاضز ٗ ايكإْٛ إكطٟ" أَا إشا اضتهب اؿسخ 
دط١ّ عكٛبتٗا اؿبؼ إ٪قت سهِ ايكانٞ عًٝ٘ باؿبؼ َس٠ ٫ تتذاٚظ ْكـ 

  ."اؿس ا٭قك٢ إكطض قاًْْٛا
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 الفسع السابع: صوز وأضاليب أخسى وَِ العدالة إالصالسية 
َِٔ أِٖ عٓاقط لاح عُ ١ًٝ إ٫ق٬ح ٗ فاٍ ايعساي١ اؾٓا٥ٝـ١ ي٬سـساخ ٜتٛقــ    إٕ 

اٍ سس نبرل ع٢ً َس٣ ا٭خص با٫غـايٝب ايـيت تتؿـل َـع َؿٗـّٛ ايعسايـ١ اٱقـ٬س١ٝ        
َٚع ؾًػؿ١ ايعكاب اؿسٜج١ ، ٜٚؿذلط إٔ تطنع ٖصٙ ا٫غـايٝب عًـ٢ ايتأٖٝـٌ ٚإعـاز٠     

ٕ شلصٙ ا٫غايٝب غطض ا٫ْسَاز ، ٚإٔ تٛقٌ ضغاي١ اٍ ايؿ١٦ إػتٗسؾ١ َٓٗا تؿٝس بأ
أخط ٜتُجٌ ٗ تعٜٛض ايهش١ٝ ٚاجملتُع باٱنـاؾ١ اٍ إٜكـاع اؾـعا٤ غـرل ا٫ستذـاظٟ      

 ( . 1َطتهب اؾطّ) 

َٚٔ إعًّٛ أٜهًا إٔ أغايٝب ايعساي١ اٱق٬س١ٝ ّهٔ ٚنع بعهـٗا ٚتٓعُٝٝـ٘ نـُٔ    
َِـٔ خـ٬ٍ إدـطا٤ات ازا       ضٜـ١  أطط تؿطٜع١ٝ )قا١ْْٝٛ( ٚايبعض اٯخـط ّهـٔ تٓعُٝـ٘ 

وهُٗــا طبٝعــ١ ا٫غــًٛب إــطاز ا٭خــص بــ٘ ، ٚأٜــًا ناْــت اٯيٝــ١ ٜتٛدــب إٔ تتٓاغــب    
ا٭غايٝب َع ظطٚف نٌ فتُع ع٢ً سس٠ ، ٚظطٚف اؾاْٞ ٚطبٝع١ اؾطّ إطتهب ، 
ٚإٔ تطاعٞ بٓؿؼ ايٛقت ٍَٝٛ ٚأٖتُاَات ايؿـدل إـطاز تطبٝـل ا٭غـايٝب عكـ٘ .      

( ، عًًُا إٔ بعهـٗا َعُـٍٛ    2ن١ بٗصا ايكسز) ٚعًٝ٘ ّهٔ إٜطاز أِٖ ا٫غايٝب إؿذل
َِٔ بًسإ ايعامل ٚاييت ّهٔ إهاظٖا َاًٜٞ :   بٗا سايًٝا ٗ ايعسٜس 

. أغًٛب إق٬ح ايهطض أٚ )ددل ايهطض(، ٜٚتذ٢ً شيو ٗ ساٍ قٝاّ اؾاْٞ بأضتهاب  0
ؾعٌ اؿل نـطضًا بؿـدل أخـط أٚ بـاجملتُع ، ؾـُٝهٔ تهًٝــ اؾـاْٞ بعًُٝـ١ إقـ٬ح          

ِ٘ .ا َِٔ اٜكاع عكٛب١ غايب١ يًشط١ٜ عك  يهطض ايصٟ تػبب ب٘ ، بس٫ً 
. أغًٛب ايٛغاط١ ايكها١ٝ٥ أٚ ايكا١ْْٝٛ ، أٚ اٱتؿاق١ٝ ؾُٝا بٌ اؾـاْٞ ٚايهـش١ٝ    2

َٳٔ ّجًُٗا ع٢ً إٔ ٜتِ شيو نـُٔ أيٝـات ٚؾـطٚط قـسز٠ ، ٜٚتٛدـب إٔ تطاعـٞ        أٚ 
 ايٛغاط١ َطتهعات ايعساي١ ا٫ق٬س١ٝ .
                                                           

اٌمبضٟ اٌلوزٛه: ِؾّل اٌطواٚٔخ ، االطو األٍزور١غ١خ ٌٍزطج١ك اٌفؼبي ٌإلطالػ فٟ  - 1

 09، ص  2116ػّبْ  – PRLِغبي األؽلاس ، كهاٍخ ٌٍّٕظّخ اٌل١ٌٚخ ٌالطالػ اٌغٕبئٟ 
 21اٌمبضٟ اٌلوزٛه: ِؾّل اٌطواٚٔخ ،ٔفٌ اٌّظله اٌَبثك ، ص  - 2
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َِجٌ ٚنع اؿسخ ؼت إؾـطاف  . ايتٛ 3 غع ببسا٥ٌ ايهؿاي١ ، َع ٚنع بعض ايؿطٚط 
 أٱخكا٥ٞ اٱدتُاعٞ أٚ إؿطف ايذلبٟٛ أٚ إؿطف ايٓؿػٞ

َِـٔ         4 . إعطا٤ قها٠ ايتشكٝل بعض ايكـ٬سٝات ايكاْْٛٝـ١ ايـيت تٓطـٟٛ عًـ٢ ْـٛع 
ٚا٭خص  إط١ْٚ ،ٚاشلازؾ١ اٍ َٓشِٗ غًطات أٚغع يًعؿٛ عٔ بعض اؾطا٥ِ ايبػٝط١ ،

 بآيٝات اٱْصاض أٚ ايتشصٜط ايؿططٞ ٚشيو ٗ دطا٥ِ إدايؿات ٚاؾٓح ايبػٝط١ .
. ا٭خص بٓعاّ ايتعٗس ع٢ً ٚيٞ ا٭َط، ٚإتهُٔ ؾطض بعض ايؿطٚط اؾعا٥ٝـ١ ٗ   5

 ساٍ تهطاض ؾطَ٘ .
. تؿعٌٝ زٚض ا٫زعا٤ ايعاّ ، ٚإتُجٌ بإعطا٥ِٗ اؿل با٭خص َبس٤ ا١ُ٥٬ٕ َا بٌ  6

ــسأ      ــّٛ َب ــ٬س١ٝ ، ٜٚك ــ١ اٱق ــايٝب ايعساي ِ٘ اٍ أغ ــ ــا٥ًٝا أٚ إسايت ــسخ قه ــ١ اؿ ٬َسك
ا١ُ٥٬ٕ ع٢ً إٛاظ١ْ َابٌ إكاحل ايؿه٢ً يًطؿٌ ٚتطبٝل ايكإْٛ ٖٚصا ا٭َط ايصٟ 

ِ٘ تؿطٜعات بعض ايبًسإ .  تؿتكط ايٝ
7 .    ٛ دٝـ٘  ايتٛغع ٗ عكٛب١ )ايتٛبٝذ( نتسبرل إق٬سٞ ، ٜٚتهـُٔ ايتـٛبٝذ عـاز٠ ت

ايًّٛ اٍ اؿسخ عٔ ؾعٌ اضتهب٘ ٗ ْطام إضؾـازٟ ٚإقـ٬سٞ، ٖٚـصا ايتـسابرل وتـٟٛ      
َِٔ خطـٛض٠ ّهـٔ إٔ تـ٪زٟ بـ٘      ع٢ً تٛدٝ٘ يًشسخ ٚنؿـ عُا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ عًُ٘ 
اٍ ا٫ْع٫م ٗ ٠ٖٛ ايؿػاز ٚاؾط١ّ ، َٚٔ ثِ ؾإٕ أختٝاض ايعبـاضات إٓاغـب١ َـذلٚى    

ــس   ــٛ َعُـــٍٛ بـــ٘ ٗ ايعسٜـ ــٞ)  يًكانـــٞ  ٖٚـ (  1َِـــٔ ايتؿـــطٜعات إكـــطٟ ٚايعطاقـ
 ( . 2ٚايػٜٛػطٟ) 

                                                           
ِٓ لبْٔٛ  72، ٚاٌّبكح  0969ٌَٕخ  000ّولُ ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼوالٟ اٌ 67اٌّبكح  - 1

،ٚٔش١و ٕ٘ب ثبْ االٔناه ١ٌٌ ٚعٛث١ب فٟ اٌّقبٌفبد  0982ٌَٕخ  76االؽلاس اٌؼوالٟ اٌّولُ 

ٚأّٔب ٘ٛ عٛاىٞ ،هغُ أْ عوائُ اٌّقبٌفبد ١ٌَذ ػٍٝ كهعخ وج١وح ِٓ اٌقطٛهح ، ٚ٘نا 
وا آفو غ١و االٔناه فٍٙب أْ ٠ؼٕٟ أٔٗ ٠ّىٓ ٌٍّؾىّخ إما هأد أْ ِظٍؾخ اٌؾلس رمزضٝ رلث١

 رفؼً مٌه .
ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ا٠ٌََٛوٞ ، اٌلوزٛه ػٍٟ ِؾّل عؼفو ، ٔفٌ اٌّظله  87اٌّبكح  - 2

 247اٌَبثك ، ص 
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ايعٌُ َبسأ )ا٭ختباض ايكها٥ٞ( ، ٖٚٞ َعا١ًَ عكاب١ٝ تتُجـٌ ٗ إختبـاض إـتِٗ    .  8
ايصٟ تتٛؾط نسٙ ا٭زي١ ايهاؾ١ٝ ٱزاْت٘ ، خ٬ٍ ؾذل٠ ٜعًل ؾٝٗا اؿهِ ّٚٓح خ٬شلـا  

اؿهـِ ٱؾـطاف ٚتٛدٝـ١    سط١ٜ َؿطٚط١ عػٔ ايػًٛى ، ٚىهع خ٬ٍ َس٠ تعًٝـل  
إػ٪يٌ ، سٝح تكسّ إػاعس٠ اي٬ظ١َ ي٘ ، ؾإشا إغـتكاّ غـًٛن٘ خ٬شلـا اعتـدل سهـِ      
ا٫زا١ْ نأْ٘ مل ٜهٔ ، ٚإٕ ؾؿٌ ٗ ؼكٝك٘ أغتبسيت اؿط١ٜ بػًبٗا ، ٖٚٞ تتُٝع عٔ 
ْعاّ    )ٚقـ تٓؿٝص ايعكٛب١( إعٍُٛ بـ٘ ٗ ايكـإْٛ ايعطاقـٞ ٭ٕ ا٭خـرل٠ تكتهـٞ      

تِٗ  ٚؾأْ٘ ٗ سٌ إٔ ا٫ختباض ايكها٥ٞ ٜتهُٔ إطاقبـ١ ٚاٱؾـطاف إػـتُط    تطى إ
خ٬ٍ َس٠ ايعكٛب١.ٖٚصا إبس٤ َعٍُٛ ب٘ ٗ ايعسٜـس َـٔ ايكـٛاٌْ ايعكابٝـ١ ، سٝـح      
٘ٴ ٗ ايكـإْٛ ايؿطْػـٞ عًـ٢ اؾـطا٥ِ ايعازٜـ١ ٚاؾـٓح بُٝٓـا ايكـإْٛ          ٜٓشكط تطبٝك

إعاقـب عًٝٗــا با٫عــساّ أٚ ايػــذٔ إ٪بــس ،  ا٫ْهًٝـعٟ َٓشٗــا يػــرل َــطتهيب اؾــطا٥ِ  
َِٔ اي٫ٜٛات ٗ أَطٜها دطا٥ِ ايعٓـ ٚاؾـطا٥ِ   بُٝٓا ٜػتجين إؿطع اؾٓا٥ٞ ٗ نجرل 
َِـٔ سلٛشلـا با٫ختبـاض            إطتهب١ نـس اؿهَٛـ١ ٚاؾـطا٥ِ ايـيت تطتهـب طُعـًا ٗ إـاٍ 

 ايكها٥ٞ 
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 اخلـامتـة

ــًٓا اٍ ْٗاٜــ   ــاٍ ٚق ــبشاْ٘ ٚتع ــٕٛ اهلل غ ــ١   بع ــايٝب ايٓعطٜ ــّٛ )ا٫غ ــا إٛغ ١ عجٓ
ٚايتطبٝك١ٝ ٱق٬ح ا٫سساخ اؾامٌ( سٝح تططقت ؾٝـ٘ اٍ ايـٓعِ ٚا٫غـايٝب    
ــِٝ      ــطام ٚأقً ــًا ٚٗ ايع ــامل عَُٛ ــا ٗ زٍٚ ايع ــٍٛ بٗ ــ١ ، إعُ ــ١ ٚ ايتطبٝكٝ ايٓعطٜ
نٛضزغــتإ خكٛقــًا ، إبتــسا٤ًا َــٔ تعطٜـــ اؿــسخ اؾــاْح َٚؿٗــّٛ اؾٓــٛح يــس٣ 

اعٗا ٚأغايٝبٗا ٚايعٛاٌَ إـ٪ثط٠ ؾٝٗـا اٍ ا٫غـايٝب ايٓعطٜـ١ ٱقـ٬ح      ا٫سساخ ٚاْٛ
ا٫ســساخ ٚقــس غــًطت ايهــ٤ٛ ؾٝٗــا عًــ٢ زٚض ايذلبٝــ١ ايسٜٓٝــ١ ا٫غــ١َٝ٬ ؾــاضسًا  
ايٓعاّ إتهاٌَ ايصٟ ٚنع٘ ا٫غ٬ّ يًشسخ َٓـص ٫ٚزتـ٘ ْٚؿـأت٘ اٍ سـٌ بًٛغـ٘      

برل إتبعـ١ ٚؾكـا شلـا ،    ٚنع١ٝ تعاٌَ ايسٜٔ ا٫غ٬َٞ َـع دـطا٥ِ ا٫سـساخ ٚايتـسا    
ٚبعس شيو تٓاٚيت أٖـِ إـساضؽ ايٓعطٜـ١ ا٭خـط٣ ايـيت تٓاٚيـت اقـ٬ح ا٫سـساخ         
ٚايتعاٌَ َعِٗ ، ٚبعس شيـو تٓاٚيـت أ٫غـايٝب ايطبٝـ١ ٚايٓؿػـ١ٝ يعـ٬ز ا٫سـساخ        
ــ١       ــ١ ٚإٝساْٝ ــطم ايتطبٝكٝ ــِ ايط ــح أٖ ــح ايجاي ــت ٗ إبش ــس تٓاٚي ــامٌ . ٚق اؾ

َِٔ زٚض َساضؽ ا٫ق٬سٝات ٚأْتٗـا٤ًا بايتأٖٝـٌ    ٫ق٬ح ا٫سساخ اؾامٌ إبتسا٤ًا 
 إٗين ٚزٚضٙ ٗ إعاز٠ تأٌٖٝ اؿسخ اؾاْح .

ٚقـس ساٚيـت قـسض ا٫َهـإ أٱساطـ١ بهاؾـ١ دٛاْـب إمـطاف ا٫سـساخ ٚإقــ٬سِٗ          
ٚإعاز٠ تأًِٖٝٗ َع ايتعطض يٛاقع ساٍ إق٬سٝات ا٫قًِٝ َٚس٣ تطـابل إعُـٍٛ   

ا١ْْٝٛ إؿطع١ ٚأٖـِ اؾٛاْـب ايػـًب١ٝ ٚا٫هابٝـ١ ٗ تًـو      ب٘ سايًٝا َع ايٓعِ ايك
َِـٔ      ايتؿطٜعات ٚاٚد٘ ايٓكل ؾٝٗا ، ٚقس خطدت ٗ خاُـ١ ضغـاييت اٍ فُٛعـ١ 

 ا٫غتٓتادات ٚايتٛقٝات ناٯتٞ : 
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 اوالً : االضتٍتادات
. ٫تعاٍ اؾٗات ا١َٝٓ٫ ٚ ايؿطط١ تكّٛ بسٚض نـبرل ٗ عًُٝـ١ ايتشكٝـل َـع ا٫سـساخ       0

/ ا٫ٚ( َٔ قإْٛ ا٫سساخ قس أْاطت اٍ قانٞ ا٫سـساخ أٚ   49اؾامٌ ضغِ إٕ إازٙ )
قانٞ ايتشكٝل أٚ احملكل ايعسيٞ بايتشكٝل َـع اؿـسخ .. ٖٚـصا بايتأنٝـس ٜـ٪ثط ٚبؿـهٌ       
ــيت         ــا٥ٌ اي ــّٛ إ ايٛغ ــٔ إعً ــاضٖا .. ٭ٕ َ ــ١ َٚػ ــ١ ايتشكٝكٝ ــٌ ايعًُٝ ــ٢ فُ ــبرل عً ن

ايتشكٝل ٖٞ ٚغا٥ٌ كتًؿ١ ُاَا عُا هب إٔ ٜهٕٛ عًٝـ٘  تػتدسَٗا أدٗع٠ ايؿطط١ ٗ 
 بايٓػب١ يًشسخ .

. إٕ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ٚا١ٕٝٓٗ اييت تكسّ ٗ إق٬سٝات ا٫سساخ ٫ تطق٢ اٍ إػـت٣ٛ   2
ِ٘ َس٠ ا٫ٜساع .  إطًٛب ، عٝح ْهُٔ بصيو تأٌٖٝ اؿسخ اؾاْح بعس إُاَ

اَر ا٫ق٬س١ٝ ٚايتأ١ًٖٝٝ ٗ إقـ٬سٝات ا٫سـساخ   . إٕ ايعٓاقط اييت تكّٛ تٓؿٝص ايدل 3
 تٓككٗا اـدل٠ ٚايتسضٜب اي٬ظّ يهٞ تتُهٔ بسٚضٖا َٔ تكسِٜ ا٫زا٤ إطدٛ َٓٗا .

ــات        4 ــين بإ٪غػ ــسضٜب إٗ ــ١ ايت ــٍٛ زٕٚ ؾاعًٝ ــ١ ؼ ــات ازاضٜ ــٛز َعٛق ــتٓتر ٚد . ْػ
 اٱق٬س١ٝ .

ايعٛز اٍ اؾطّـ١ ، عٝـح    . ٚدٛز ع٬ق٘ ططز١ٜ بٌ ايتسضٜب إٗين ايكشٝح ٚعسّ 5
نًُا نإ ايتسضٜب ٚايتأٖٝـٌ َتطـٛضًا ٚعًـ٢ َػـت٣ٛ ، نُـا از٣ شيـو اٍ أنؿـاض َعـسٍ         

 ايعٛز اٍ اؾٓٛح .
. ٫سعٓا عسّ ٚدٛز بطْاَر ٚطين أٚ قإْٛ ٚقا٥ٞ عٝح ّٓـع ا٫سـساخ َـٔ طـطم      6

ــس      ــإْٛ ا٫س ــٛم ق ــض ْك ــل بع ــٌ تطبٝ ــٛز اٍ ػاٖ ــو ٜع ــبب ٗ شي ــٛح . ٚايػ اخ اؾٓ
ٚخكٛقًا عٓس تككرل ا٫غـط٠ أٚ ايـٛيٞ ٗ تطبٝـ١ ٚضعاٜـ١ اؿـسخ أٚ زؾعـ٘ اٍ ايعُـٌ أٚ        

 ايتؿطز أٚ ا٫ُٖاٍ ٗ تطبٝت٘ ٚتٓؿ٦ت٘ .
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 ثاٌياً : التوصيات
 

. نطٚض٠ َطادع١ ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ نكإْٛ ايعكٛبات ٚأقـٍٛ احملانُـات ٚا٫سـٛاٍ     0
اٍ تؿــطٜع ؾــاٌَ ٚدــاَع يهــٌ إــٛاز ايؿدكــ١ٝ ٚايعُــٌ، َطادعــ٘ ؾــا١ًَ يهــٞ ْتٛقــٌ 

َِٔ َطس١ً ايتشكٝل ٚأْتٗا٤ًا غطٚز اؿسخ َٔ إ٪غػـ١   إتعًك١ بكها٤ ا٫سساخ إبتسا٤ًا 
ا٫ق٬س١ٝ َع ا٭خص بٓعط ا٫عتباض ا١ُ٥٬ٕ َع إعاٜرل ايسٚي١ٝ إعٍُٛ بٗا بٗصا ايكـسز  

َِٔ إط١ْٚ َا ٜهُٔ تطبٝل َعاٜرل ٚأغاي  ٝب ايعساي١ اٱق٬س١ٝ .، َع إعطا٥ٗا ْٛع 
َِٔ ػاضب إٓعُات ايسٚيٝـ١ ٚػـاضب ايـسٍٚ ا٫خـط٣ ٚإهـاز ايٝـ١ تبـازٍ         2 . ا٫غتؿاز٠ 

 .اـدلات ٚ ايتذاضب 
ــ١    3 . نــطٚض٠ إزخــاٍ بعــض إؿــاِٖٝ اؾسٜــس٠ ايــيت تتؿــل َــع َعــاٜرل ٚأغــايٝب ايعساي

ــاعس٠ ايكاْْٛ    ــاط١ ٚإػ ــٌ ٚايٛغ ــطاَر ايتُٜٛ ــٌ ب ــ١ َج ــ٬س١ٝ اؿسٜج ــا٤ات اٱق ــ١ ٚايًك ٝ
 اٱق٬س١ٝ .

ــاضى      4 ــس٤ ايتؿ ــو َب ــل شي ــٞ وك ــٛب يه ــسٚض إطً ــسْٞ اي ــع إ ــات اجملتُ ــا٤ َٓعُ . إعط
 ٚايتٓػٝل َا بٌ اؾٗس ا٭ًٖٞ ٚاؿهَٛٞ .

. إعساز بطاَر تسضٜبٝ٘ يًعاًٌَ ٗ فاٍ ايعساي١ ا٫قـ٬س١ٝ ِي٬سـساخ ، ٚاعـساز أزيـ١     5
      ٛ ٍ اٍ ايـسيٌٝ ايتـسضٜيب ايعـاّ ايـصٟ     تسضٜب١ٝ ع٢ً قـعٝس نـٌ َ٪غػـ١ عًـ٢ سـس٠ يًٛقـ

 تؿذلى ب٘ ناؾ١ إ٪غػات إع١ٝٓ بايتعاٌَ َع ا٭سساخ .
. ايذلنٝع ع٢ً ايدلاَر إكس١َ َٔ قبٌ ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ إط١ٝ٥ ٚإػُٛع١ ْعـطًا زٚضٖـا   6

 ٚتأثرلٖا ايهبرل ع٢ً ا٫سساخ .
ٜساع اؿسخ أَانٔ ا٫ستذـاظ  .  إعطا٤ ا٫ٚي١ٜٛ يبسا٥ٌ ا٫ستذاظ ، ٚإٔ ٜهٕٛ ايًذ٤ٛ اٍ إ7

نشٌ أخرل ٚ٭قكط َس٠ ٖه١ٓ ٚا٫غـتعا١ْ بـس٫ً َـٔ عكٛبـ١ ا٫ستذـاظ بعكٛبـات أخـط٣        
 نايعكٛبات ايبس١ًٜ ٚددل ايهطض َٚا إٍ شيو .
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. ا٫ٖتُاّ بت١ُٝٓ ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚايطٚس١ٝ ٚا٫خ٬ق١ٝ ٗ تطب١ٝ أيٓؿـ٧ ٚاٱبكـا٤ عًـ٢    8
َِٔ عٛاٌَ ايتؿهو ٚاؿطم ع٢ً إسٝا٤ ايذلاخ ايـٛطين ٚقـِٝ اؿهـاض٠     ا٫غط٠ ٚٓاٜتٗا 

ِ٘ ا٫غ١َٝ٬ ، ٚايتكسٟ ٕا ٜكس ٜتػطب اٍ ف َِٔ تٝاضات غطٜب١ عًٝ  تُعاتٓا 
ــاٖط٠     9 ــ١ ٚظ ــ١ إؿــه٬ت ا٫دتُاعٝ ــ١ ٗ َٛادٗ ــطم ايعًُٝ ــ٢ تطبٝــل ايط ــطم عً . اؿ

 ٝل تكسَ٘  ب٘ ٓا١ٜ اجملتُع ٚؼك ا٫مطاف ٚاؾط١ّ .. باعتباضٖا ايػبٌٝ ايصٟ ّهٔ
. ا٫ٖتُــاّ بايعٓكــط ايبؿــطٟ ٗ َ٪غػــات ايطعاٜــ١ ا٫دتُاعٝــ١ عــٔ ططٜــل ايعٓاٜــ١ 00

َِـٔ ا٫خكـا٥ٌٝ         باْتكا٥ِٗ ٚتسضٜبِٗ ، ٚؼػٌ أسـٛاشلِ إازٜـ١ ٚ تعـٌٝ ايعـسز ايهـاٗ 
ا٫دتُاعٌٝ ٚايٓؿػٌٝ ٚغرلِٖ ست٢ ّهٔ تكسِٜ ايـٛإ ايطعاٜـ١ ي٬سـساخ ٚبايهؿا٥ـ١     

ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ شلِ ، َٚـا ّهـٔ إ٪غػـ١ ا٫قـ٬س١ٝ     إطًٛب١ ٚاييت تػِ ٗ غطع١ 
 َِٔ دعٌ تٛادسِٖ ؾٝٗا ع٢ً َساض ايػاع١ 

. هب إٔ تهٕٛ ا٫ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ ٚايطٜان١ٝ ناؾ١ٝ ٱؾباع سادـات نـٌ سـسخ عًـ٢     02
َِـٔ ايٮْؿـط١ ، نُـا     سس٠ ٫ٚ ٜتِ شيو إ٫ إشا ناْت تًو ايدلاَر غ١ٝٓ با٭ْٛاع ا٫هاب١ٝ 

 اع٢ ؾٝٗا ؼٌٜٛ ايٓؿاط ايؿطزٟ اٍ ْؿاط ْاعٞ . هب إٔ ٜط
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 املصادز واملسادع
 ايكطإٓ ايهطِٜ  .0

 اؿسٜح يٓبٟٛ ايؿطٜـ .2

،  0قُس بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض ا٭ؾطٜكٞ إكطٟ  ايطبعـ١ اٍٚ ، يػـإ ايعـطب ز    .3
 1زاض قازم يًٓؿط ، برلٚت 

ابطاِٖٝ َكطؿ٢ ٚ آخطٕٚ ، إعذِ ايٛغـٝط ، فُـع ايًػـ١ ايعطبٝـ١ ، اؾـع٤         .4
ــط    ــ١ ٚايٓؿـ ــأيٝـ ٚايطباعـ ــ١ يًتـ ــ١ ايجكاؾٝـ ــاْٞ ،زاض ايـــسع٠ٛ ، إ٪غػـ ا٭ٍٚ ٚايجـ

 ،  0989ٚايتٛظٜع . اغطٓبٍٛ ، تطنٝا ،

قُس بٔ بهط بٔ عبسايكازض ايطاظٟ ، كتاض ايكشاح ، برلٚت ، َهتبـ١ يبٓـإ ،     .5
 0986-ٕ َهتب١ يبٓا

ايكانٞ غطزاض ععٜع خٛؾٓاٚ ،  أيٓعـاّ أيكهـا٥ٞ إدـتل با٭سـساخ ٗ ايعـطام        .6
 2116نٛضزغتإ  –ايطبع١ ا٫ٍٚ 

أنطّ َكطؿ٢ ظاز٠، ؾطح قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ايعطاقـٞ ٚتطبٝكاتـ٘ ايعًُٝـ١،      .7
  2101َطنع أعاخ ايكإْٛ إكاضٕ اضبٌٝ 

يطؿٌ ٚأثطٖا ٗ دٓٛح ا٭سـساخ ،  ايسنتٛض قُس عًٞ سػٔ  ،ع٬ق١ ايٛايسٜٔ با .8
 0971ايكاٖط٠  

ايسنتٛض عًٞ قُس دعؿـط ، ا٫سـساخ إٓشطؾـٕٛ ، عٛاَـٌ ا٭مـطاف ، إٔػـ٪ي١ٝ        .9
اؾعا٥ٝــ١ ، ايتــسابرل، زضاغــ١ َكاضْــ١، قــازض عــٔ إ٪غػــ١ اؾاَعٝــ١ يًسضاغــات   

 0984ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، 

ــًٛى ا٫مــ    .01 ــ١ ٚايػ ــانٌ ا٫دتُاعٝ ــح، إؿ ــاطـ غٝ ــس ع ــ١ ز. قُ طاٗ، زاض إعطؾ
 اؾاَع١ٝ ، ا٫غهٓسض١ٜ

 0949زظ غعسٟ بػٝػٛ ، قانِ ا٫سساخ ٚإساضؽ ا٫ق٬س١ٝ ، بػساز  .00
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زاض ايؿــطٚم، بــرلٚت ، ايطبعــ١  -0قُــس قطــب ، َــٓٗر ايذلبٝــ١ ا٫غــ١َٝ٬ ،ز   .02
 0983-ايجا١َٓ 

قُس قُس َكًٝح ايكانٞ ، اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًطؿٛي١ ، ايٓاؾط: زاض ايٓٗع١  - .03
 ايعطب١ٝ

ــ١ ٗ     .04 ــ٪ي١ٝ اؾعا٥ٝ ــع إػ ــٞ ، َٛاْ ــطاِٖٝ ايعٕ ــطؿ٢ اب ــسنتٛض َك ــٛض اي ايدلٚؾٝػ
 0998بػساز  -80ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٚايتؿطٜعات اؾعا١ٝ٥ ايعطب١ٝ ، م 

ايسنتٛض قُس بٔ عبساهلل عطؾ١ ، ا٫غط٠ إػ١ًُ ٚايٛقا١ٜ َـٔ ا٫مـطاف ، عـح     .05
 سساخ .َٓؿٛض نُٔ نتاب ، َعاؾ١ ايؿطٜع١ ٕؿانٌ ا٫

ايسنتٛض عبساؿُٝس عبساحملػٔ عبساؿُٝـس ، ايذلٜٚـح ٗ ا٫غـ٬ّ ٚايٛقاٜـ١ َـٔ       .06
 امطاف ا٫سساخ ، نُٔ نتاب َعاؾ١ ايؿطٜع١ ٕؿانٌ ا٫سساخ .

ايــسنتٛض عبــساهلل بــٔ آــس قــازضٟ ، زٚض إػــذس ٗ ايذلبٝــ١ ٚايتعًــِٝ ٚ قــًت٘   .07
يعطبٞ يًسضاغـات ا٫َٓٝـ١   بإ٪غػات ايذلب١ٜٛ ا٫خط٣ ، عح َٓؿٛض عٔ إطنع ا

 ٖـ . 0417ٚايتسضٜب ، ايطٜاض 

ايسنتٛض آس ؾٛظٟ ايكـاٟٚ ،  إ٪غػـات ا٫دتُاعٝـ١ ايعاًَـ١ ٗ فـاٍ ضعاٜـ١        .08
ا٫ســساخ ٚايؿهــط ا٫غــ٬َٞ ، عــح َٓؿــٛض نــُٔ نتــاب ،َعاؾــ١ ايؿــطٜع١         

 ا٫غ١َٝ٬ ٕؿانٌ امطاف ا٫سساخ .

ايتعًُٝٝـــ١ ٚايتأًٖٝبـــ١ ٗ  ايـــسنتٛض غـــعٛز بـــٔ نـــشٝإ ايهـــشٝإ ،  ايـــدلاَر .09
إ٪غػات ايك٬س١ٝ ، نتاب قازض َٔ َ٪غػـ١ ْـاٜـ ايعطبٝـ١ يًعًـّٛ ا٫َٓٝـ١ ،      

 ّ . 2110ايطٜاض 

ايــسنتٛض٠ ؾٛظٜــ١ عبسايػــتاض : َعاًَــ١ ا٫ســساخ : ا٫سهــاّ ايكاْْٛٝــ١ ٚإعاًَــ١   .21
 ايعكاب١ٝ ، داَع١ ايكاٖط٠

ٚ ايٓؿػـٞ يٮسـساخ   ْاٍ َانـٞ أبـٛ ايعـعا٥ِ ، طـطم ٚأغـايٝب ايعـ٬ز ايطـيب         .20
اؾامٌ ،عح َٓؿٛض ٗ نتاب)أغايٝب َعاؾ١ أ٫سـساخ اؾـامٌ ٗ إ٪غػـات    
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ــسضٜب      ــ١ ٚايتــ ــات ا٫َٓٝــ ــٞ يًسضاغــ ــإطنع ايعطبــ ــط بــ ــ٬س١ٝ(زاض ايٓؿــ اٱقــ
 ٖـ0401،ايطٜاض

قــ٬ح بــٔ زســاّ ايػــطساْٞ ، ٚاقــع ايتــسضٜب إٗــين ٚ َعٛقاتــ٘ ٗ إ٪غػــات   - .22
  2101ا٫ق٬س١ٝ ، ضغاي١ َادػترل ، ايطٜاض 

ــرل سػــٌٓ أزلاعٝــٌ     .23 ايتأٖٝــٌ ا٫دتُــاعٞ ٚإٗــين يٮســساخ     –ايــسنتٛض: زل
ــٞ يًسضاغــات ا٫َٓٝــ١ ٚايتــسضٜب    ــاض  –اؾــامٌ ، ، ايٓاؾــط: إطنــع ايعطب ايطٜ

0991  ّ 

ٞ ايـــسنتٛض: قُـــس ايططاْٚـــ١ ، ا٫طـــط ا٭غـــذلتٝذ١ٝ يًتطبٝـــل ايؿعـــاٍ ايكانـــ .24
 – PRLيٲق٬ح ٗ فاٍ ا٭سساخ ، زضاغ١ يًُٓع١ُ ايسٚي١ٝ ي٬ق٬ح اؾٓـا٥ٞ  

 2116عُإ 

ز. ثـا٥ط٠ ايؿـع٬ٕ قهــا٤ ا٭سـساخ ٗ ايعـامل ايعطبــٞ بـٌ ايٓعطٜـ١ ٚايتطبٝــل ،        .25
 www.ahwar.orgعح َتاح ع٢ً إٛقع ا٫يهذلْٚٞ  

ــطٜع     .26 ــ١ يٮســساخ ٗ ايتؿ ــٔ اؿُاٜــ١ ايكاْْٛٝ ــايٞ ) دٛاْــب َ ْعــاّ تٛؾٝــل اجمل
ا٫ضزْٞ ( عح َٓؿٛض ٗ ف١ً َ٪ت١ يًبشٛخ ٚايسضاغات ، اجملًـس ايجـاْٞ عؿـط ،    

 0997 –ايعسز ايجايح 

ٛضٜــ١ أيكهــا٤ : فًــ١ سكٛقٝــ١، ؾكــ١ًٝ ، تكــسضٖا ْكابــ١ احملــاَي ٗ أؾُٗ       .27
 ،ايعسز ايجايح ٚايطابع . 0991أيعطاق١ٝ ، ايػ١ٓ اـاَػ١ ٚا٭ضبعٕٛ 

تكطٜط ايسنتٛض غٝس عـٜٛؼ إكـسّ اٍ اؿًكـ١ ا٫ٍٚ ٕ٪ُطَهاؾشـ١ اؾطّـ١ ٗ       .28
  0960اؾُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ إتشس٠ ، ايكاٖط٠ 

أٓس أيؿطٜـ : أ٭سساخ اؾامٌ ، ) أ٭غباب ، ايعكاب ، ايع٬ز ( عح َٓؿٛض  - .29
ــٞ:      ــٛإ ا٫يهذلْٚــــ ــ٢ ايعٓــــ ــاعٞ( عًــــ ــل ا٫دتُــــ ــع ) ايؿطٜــــ ــ٢ َٛقــــ عًــــ

www.socialteam.com 

http://www.ahwar.org/
http://www.socialteam.com/
http://www.socialteam.com/
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ــح      .31 ــا  ، ع ــا .. قاْْٛٝ ــٝا  أدتُاعٝ ــساخ ْؿػ ــ١ ا٫س ــعسٚ : عساي ــط غ ــس َعٗ آ
 ؿٛض ع٢ً َٛقع ايهاتب سػٔ ٓسإ ايعػاف   َٓ

(عٔ ايػُٝٓا ٚأمطاف أ٭سـساخ    Gabreela Raymondَكاي١ يًُشا١َٝ )  .30
: تط١ْ ٚتًدٝل آَاٍ عجُإ ، ٖس٣ فاٖس، أجمل١ً أؾٓا٥ٝـ١ أيكَٛٝـ١ ، ٜٛيٝـٛ    

  5عسز  -0958

 اـام بتٓعِٝ ايعٌُ ٗ َعٗس أق٬ح ا٫سساخ ٗ يبٓإ . 06734إطغّٛ  .32

عــ٬ز ا٫ســساخ اؾــامٌ ) إنــططاب ايػــًٛى ( َٛقــع   -َٓؿــٛض بعٓــٛإعــح  .33
www.moqatel.com/openshare/behoth 

 2118/ 4/ 7َٔ دطٜس٠ ٚقا٥ع نٛضزغتإ إٓؿٛض ٗ  83ايعسز  .34

 2118ػ١ٓ ( ي 0ْعاّ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ ٗ أقًِٝ نٛضزغتإ ضقِ )  .35

 0988يػ١ٓ  9 2ْعاّ َساضؽ تأٌٖٝ ا٫سساخ ايعطاقٞ ضقِ   .36

ايسنتٛض٠ : ُانـط ظٖـطٟ سػـٕٛ ،دـطا٥ِ ا٫سـساخ ايـصنٛض ٗ ايـٛطٔ ايعطبـٞ،          .37
 ٖـ  0405قازض٠ عٔ إطنع ايعطبٞ يًسضاغات ا١َٝٓ٫ ايطٜاض 

ض ايسنتٛض: ضنا إعغين ، ضعا١ٜ ا٫سساخ ٗ ايكٛاٌْ ٚايتؿطٜعات ايعطب١ٝ ، قاز .38
 ٖـ 0401َٔ إطنع ايعطبٞ يًسضاغات ا١َٝٓ٫ ٚايتسضٜب ايطٜاض 

ــٌ ٗ       .39 ــطاَر ايتأٖٝ ــات ب ــطٟ: َعٛق ــعس ايعُ ــٔ غ ــا٥ض ب ــٔ ع ــساهلل ب ــسنتٛض عب اي
 ّ 2117إ٪غػات ا٫ق٬س١ٝ ، ضغاي١ زنتٛضاٙ 

  

http://www.moqatel.com/openshare/behoth
http://www.moqatel.com/openshare/behoth
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 ضرية ذاتية
 
 : وعمووات غدصية 

 ْعاض قابط غعٝس                                                              ا٫غِ : 
 اؾٓػ١ٝ :  عطاقٞ

 0974-6-6  ايتٛيس : اضبٌٝ 

 اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ : َتعٚز
 009647504496887ي٬تكاٍ : 

  nzarsabr@hotmail.comايدلٜس ا٫يهذلْٚٞ: 
 

 : املؤِن العمىي 
 1995 - 1996 اضبٌٝ  -داَع١ ق٬ح ايسٜٔ –كإْٛ ٗ ايؾٗاز٠:  بهايٛضٜٛؽ 

 
 : اخلربات العىمية 

 تٛيٝٓا ايٛظا٥ـ ايتاي١ٝ
 0996عٌُ نُشاّ ٗ عاّ  .0

 0996عٌُ ٗ فاٍ ايتشكٝل بٛظٝؿ١ قكل عسيٞ ٗ ٚظاض٠ ايعسٍ بٌ اعٛاّ  .2
– 2112  

٠ تٍٛ ايعٌُ ٗ كتًـ ايٛظا٥ـ ا٫زاض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ نُٔ زٚا٥ط ٚ َسٜطٜات ٚظاض .3
 2116 -2112ايعسٍ بٌ

عٌ  ٗ َٓكب عهٛ ا٫زعا٤ ايعاّ  نُٔ ٚظاض٠ ايعسٍ ٗ اقًِٝ نٛضزغتإ عاّ  .4
2116  

اضبٌٝ بٌ اعٛاّ  -تٍٛ ض٥اغ١ زا٥ط٠ ا٫زعا٤ ايعاّ ٗ اق٬س١ٝ ا٫سساخ ٚايٓػا٤ .5
2101 -2103 

 غٓٛات ٠7 عٌُ عهٛا ي٬زعا٤ ايعاّ ٗ اق٬س١ٝ ا٫سساخ ٚايٓػا٤ ٗ أضبٌٝ ٕس .6
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 ٜعٌُ سايٝا عهٛا َسعٝا عاَا ٗ قه١ُ ؼكٝل اضبٌٝ  .7

 
 :الدوزات اليت غازنٍا فيّا 

 : َٓٗاؾاضنٓا ٗ ايعسٜس َٔ إ٪ُطات ٚايسٚضات ٚٚضف ايعٌُ  ايتطٜٛطٜ٘ ٚ
ؼت اؾطاف  ض٥اغ١ قه١ُ  0998عاّ  -اضبٌٝ  -زٚض٠ ايتشكٝل ايكها٥ٞ  .0

 اضبٌٝ -ا٫غت٦ٓاف 

ٚإٓع١ُ َٔ قبٌ نٌ َٔ  ٚظاض٠  2116عاّ -ايعاّزٚض٠ اعساز اعها٤ ا٫زعا٤  .2
 ايعسٍ ٗ اقًِٝ نٛضزغتإ ٚ ض٥اغ١ ا٫زعا٤ ايعاّ

عهٛ ايًذ١ٓ إؿطؾ١  ع٢ً تٓعِٝ إ٪ُط ا٫قًُٝٞ ٚ تؿعٌٝ زٚض دٗاظ ا٫زعا٤  .3
بطعا١ٜ إٓعُات  - 2100اضبٌٝ  -ايعاّ ٗ اقًِٝ نٛضزغتإ 

UNAMI+PAO+MITRO ٗ ّ1ا٫قًِٝ ٚض٥اغ١ ا٫زعا٤ ايعا 

بأؾطاف ٚظاض٠  -2100اضبٌٝ  -عهٛ ؾ١ٓ قٝاغ١ َؿطٚع قإْٛ ا٫زعا٤ ايعاّ  .4
 ايعسٍ ٱقًِٝ نٛضزغتإ

َٓع١ُ بأؾطاف  -2103اضبٌٝ  -ؾاضى ٗ َ٪ُط ايعكٛبات ايبس١ًٜ  .5
UNAMI+PAO ٕ1ٚظاض٠ ايعٌُ ٗ اقًِٝ نٛضزغتا 

 -ٕ ا٫سساخ(ٚضؾ١ عٌُ َتدكك١ ٗ )عساي١ ا٫سساخ ٗ ايعطام ٚ َعٛقات قاْٛ .6
ٚ َٓع١ُ  HARTLAND  ٚ UNICEFبأؾطاف َٓعُات   -2103اضبٌٝ 
PAW 1ٚ ٚظاض٠ ايعٌُ ٗ ايعطام 

عهٛ ؾ١ٓ قٝاغ١ قإْٛ ايطؿٌ ايهٛضزغتاْٞ ٚ) َؿطٚع تطٜٛط قإْٛ فًؼ  .7
 -ضعا١ٜ ا٫سساخ ٗ ا٫قًِٝ( إٓبجل َٔ َ٪ُط سكٛم ايطؿٌ ايهٛضزغتاْٞ 

 1ٌُ ٗ اقًِٝ نٛضزغتإبطعا١ٜ ٚظاض٠ ايع -2103اضبٌٝ 
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ؾاضى ٗ اعُاٍ ادتُاعات اشل١٦ٝ ايتٓػٝك١ٝ ايعًٝا ٗ فاٍ غٝاز٠ ايكإْٛ ٗ  .8
بطعا١ٜ َٓع١ُ زعِ غٝاز٠ ايكإْٛ ٗ ايعطام ايتابع١  -2103اضبٌٝ  –ايعطام 

 1ي٬ؼاز ا٫ٚضبٞ

عهٛ ايًذ١ٓ إؿطؾ١  ع٢ً تٓعِٝ َ٪ُط تطٜٛط ايٓعاّ ايكها٥ٞ ٗ اقًِٝ  .9
بأؾطاف  PAOايٓطٚه١ٝ ٚ َٓع١ُ  NPAَٓع١ُ  - 2104اضبٌٝ -نٛضزغتإ 

 1فًؼ ايكها٤ ٗ اقًِٝ نٛضزغتإ

ؾاضى ٗ ايعسٜس َٔ ٚضف ايعٌُ إتعًك١ بتؿطٜع قإْٛ ايعٓـ ا٫غطٟ ٗ اقًِٝ  .01
 نٛضزغتإ

ؾاضى ٗ زٚض٠ تسضٜب١ٝ َتكس١َ ٗ فاٍ ايكإْٛ ايسٚيٞ ا٫ْػاْٞ ٚ ا٫تؿاقٝات  .00
 5/00ٚ يػا١ٜ  09/01/2104سكٛم ا٫ْػإ ٗ ايؿذل٠ َٔ ايسٚي١ٝ ٗ فاٍ 

 اٜطايٝا. -ٗ إعٗس ايسٚيٞ يًكإْٛ ايسٚيٞ اؾٓا٥ٞ ٗ غرلانٛظا 2104/

ؾاضى ٗ ظٜاض٠ تسضٜب١ٝ اٍ فًؼ سكٛم ا٫ْػإ ٚ إؿٛن١ٝ ايػا١َٝ ا٫َِ  .02
ٚ ايًذ١ٓ ايسٚي١ٝ يًكًٝب ا٫ٓط ٚ غرلٖا   UNHCRإتشس٠ يؿ٪ٕٚ اي٬د٦ٌ

 01يػا١ٜ  5/00/2104ٔ إ٪غػات ايسٚي١ٝ ٗ دٓٝـ ٗ ايؿذل٠ َٔ َ
/00/2104 

ؾاضى ٗ ظٜاض٠ تسضٜب١ٝ َع ٚؾس ز فًؼ ايكها٤ ايهٛضزغتاْٞ اٍ إ٪غػات  .03
ايكها١ٝ٥ ٗ برلٚت ٚإطنع ايعطبٞ يتطٜٛط سهِ ايكإْٛ ٚايٓعا١ٖ ٗ برلٚت ٗ 

 02/02/2105ٚ يػا١ٜ  7/02/2104ايؿذل٠ َٔ 

ٚضف ا٫عُاٍ اـاق١ بػٔ قإْٛ َٓع ا٫ػاض بايبؿط ٗ نٛضزغتإ ؾاضى ٗ  .04
 21/02/2104بتاضٜذ  ٍیٗ اضب   HARTLANDبتٓعِٝ َٔ َٓع١ُ 

ؾاضى ٗ إ٪ُط اـام بػٔ ٚ تؿطٜع قإْٛ قٓسٚم ايٓؿط ٚ ايػاظ ٗ  .05
نٛضزغتإ ٚ قٓسٚم ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٗ نٛضزغتإ   إٓع١ُ َٔ قبٌ 
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ٚ َطنع زضاغات ايدلٕإ ايهٛضزغتاْٞ بتاضٜذ    PAWٓع١ُ ٚ َ KIDOَٓع١ُ 
09/2/2105   

ؾاضى ٗ ظٜاض٠ تسضٜب١ٝ َع ٚؾس ز فًؼ ايكها٤ ايهٛضزغتاْٞ اٍ إ٪غػات  .06
ايكها١ٝ٥ ٗ إًُه١ ا٫ضز١ْٝ )عُإ( ٚ بسع٠ٛ َٔ َطنع عُإ يسضاغات سؿٛف 

 08/4/2105 -04ا٫ْػإ ٗ ايؿذل٠ بٌ 

 
 :  البشوخ 
  2106اؾطا٥ِ اٱيهذل١ْٝٚ َٚعاؾتٗا ٗ ايتؿطٜعٌ ايعطاقٞ ٚايهٛضزغتاْٞ .0
عح عٔ ) ايططم ايٓعط١ٜ ٚايع١ًُٝ ٱق٬ح ا٫سساخ اؾامٌ ٗ ايؿطٜع١  .2

 2106زضاغ١ َكاض١ْ(   –ٚايكإْٛ 

ي٘ عس٠ تكاضٜط َؿك١ً عٔ ظاٖط٠ ا٫دطاّ ٚ أغباب دٓٛح ا٫سساخ ٗ اقًِٝ  .3
 نٛضزغتإ

 
 ىمية :املّازات الع 
 ايهَٛبٝٛتط .0

 دٝس٠ دسا:  ايًػ١ ايهٛضز١ٜ .2

 ايًػ١ ايذلن١ٝ  : دٝس٠ .3

 ايًػ١ ايعطب١ٝ: دٝس٠ دسا .4

 دٝس٠ايًػ١ ا٫ْهًٝع١ٜ :  .5
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 َٔ مٔ ...

ؾبه١ ايعساي١ يًػذٓا٤ : ٖٞ ػُع طٛعٞ َٔ َٓعُات عطاق١ٝ غرل         
َطاقب١ سه١َٝٛ َػتك١ً غرل ضع١ٝ تعٌُ ٗ فاٍ سكٛم ا٫ْػإ ٚ ضقس ٚ 

سكٛم ايػذٓا٤ ٚ احملتذعٜٔ ، ٚؾكآ يًُعاٜرل ايسٚي١ٝ ٚ ايساخ١ًٝ اـاق١ عكٛم 
 َٔ ايٓعاّ ايساخًٞ يًؿبه١ (  3) إاز٠   ايػذٓا٤ ٚ احملتذعٜٔ .

 ضغايتٓا .... 
َٔ أدٌ ؼػٌ أٚناع ايػذٓا٤ ٚ احملتذعٜٔ ٚ تٛؾرل اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ         

َٔ  0، أْؿأت ؾبه١ ايعساي١ يًػذٓا٤ . ) إاز٠  شلِ ٚ إعاز٠ تأًِٖٝٗ َػتكبٰ
 ايٓعاّ ايساخًٞ يًؿبه١ ( 

www.jnpiraq.info 
 

 
  



 ...................................................... ضىاٌات توقيف احلدخ يف التػسيع العساقي واملواثيل الدولية

204 
 

 


