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 مكدم٘ ...

 
ايعكاب ٚ َٛاج١ٗ ازبطمي١ يف اجملتُعات اسبسٜث١  بعس تػرلت ْعط٠ عًِ 

يًػحٕٛ ٚ املػحْٛني ، ذٝث ناْت امل٪غػات ايػح١ٝٓ يف ايػابل ، َ٪غػات 
عكاب١ٝ ذبٌُ يف خًؿٝتٗا ؾهط٠ ا٫ْتكاّ َٔ احملهَٛني املساْني ، ٚ بعس إٔ 
تػرلت ايؿًػؿ١ ايعكاب١ٝ ، اقبح ٜٓعط يًعكٛب١ ْعط٠ اخط٣ ، تػرلت َٔ 

ا١ٜ ٚ اقبرت ٚغ١ًٝ ، تػرلت ؾهط٠ ا٫ْتكاّ اىل ؾهط٠ ايتأٌٖٝ ، اعتباضٖا غ
ؾبسٯ َٔ اعتباض املسإ جػِ غطٜب يف اجملتُع ٚ ػبب اغت٦كاي٘ ٚ ابعازٙ ، 

 ٜٓعط ملطتهب ازبطمي١ ع٢ً اْ٘ إْػإ اخطأ .
ذٝث اىل جاْب ايعكٛب١ املٓاغب١ ػبب إ ٜعاز تأًٖٝ٘ ٚ تكٛمي٘ ٚ ازَاج٘ يف  

ٚضٙ يف اسبٝا٠ َع ابٓا٤ جًست٘ ، يصا اعتدلت ايػحٕٛ َ٪غػات اجملتُع ٱنُاٍ ز
تأ١ًٖٝٝ ٚ تكٛمي١ٝ يًػًٛى يٮؾدام ايصٜٔ ٜعهطٕٚ قؿٛ ا٫َٔ ٚ ايػه١ٓٝ يف 
اجملتُع َٔ خ٬ٍ اعتسا٤ِٖ ع٢ً اسبكٛم ايعا١َ أٚ اشباق١ ، ؾ٬ َٓام َٔ 
 ٚجٛز َ٪غػات ع٢ً قسض تًو املػ٪ٚي١ٝ اشبطرل٠ ٚ اسبػاغ١ ، ٚ يهٞ تهٕٛ
ا٫ق٬ذٝات حبل َساضؽ تأ١ًٖٝٝ ٚ تك١َٝٛ ٚ إعاز٠ تأٌٖٝ ٚ إزَاد صبتُعٞ ، 
٫بس َٔ تٛؾرل ا٫ضن١ٝ ٚ ايب١٦ٝ املٓاغب١ ٚ ايهطٚض١ٜ شلا ، ٚ َٔ اٚىل اٚيٜٛات 
ٖصٙ ا٫َٛض ٖٛ ٚجٛز قإْٛ َتهاٌَ ايعٓاقط ٚ املؿطزات ٚ َتٛاؾل َع املعاٜرل 

 ملعتكًني ٚ املٛقٛؾني .ايسٚي١ٝ اييت ٚضزت ؾٝٗا ذكٛم ايػحٓا٤ ٚ ا
ٚ ٖصا ايبرث ٜأتٞ نُٔ ا٫ق٬ذات ايتؿطٜع١ٝ ، ٚ ٖٞ اذس٣ ضباٚض ) َؿطٚع 

( ، ٚ ٖٛ  IHRSPDذبػني اٚناع ذكٛم ايػحٓا٤ ٚ املعتكًني يف ايعطام ( )
( ٚ املٍُٛ َٔ  JNPاملؿٛضع ايصٟ تٓؿصٙ ؾبه١ ايعساي١ يًػحٓا٤ يف ايعطام ) 
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( نإغتحاب١ يًُطايبات  NPAٞ ) قبٌ َٓع١ُ َػاعسات ايؿعب ايٓطٚػب
ايسٚي١ٝ ذٝث جا٤ت نُٔ تٛقٝات ايسٍٚ ا٫عها٤ يف صبًؼ ذكٛم ا٫ْػإ 

ايعسٜس َٔ  2214ٚ  2212ايتابع يٮَِ املترس٠ يف جٓٝـ يف ا٫عٛاّ  
ايتٛقٝات اييت تٓازٟ بهطٚض٠ ذبػني اٚناع ايػحٕٛ ٚ املعتك٬ت ٚ َطانع 

 ا٫ذتحاظ يف ايعطام .
 ايتٛؾٝل يًحُٝع خس١َ يٲْػا١ْٝ غا٥ًني املٛىل

 
 
 
 

 ؾٛإ قابط َكطؿ٢
 املٓػل ايعاّ يًُؿطٚع

 

  



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 قاٜن٘ احملتْٓات
 

   ٘املكدم 
 :   تطْز اإلطاز التػسٓعٕ للنيعْم٘ الطّذئّ٘ يف العسامالفؿل األّل 

 ا٫ذساث.َٗاّ زا٥طتٞ اٱق٬ح ايعطاق١ٝ ٚإق٬ح  - أ
 اٱق٬ح.تٓعِٝ زٚا٥ط  -ب

اقوو٬ح  –اٱقوو٬ح )اٱقوو٬ح ايعطاقٝوو١ ايكووٛاْني شات ايع٬قوو١ بووسٚا٥ط  -د
 ا٫ذساث(.

ايعطاقٝو١ ٚزا٥وط٠ اقو٬ح     اٱقو٬ح  ٠ايطقاب١ ايكها١ٝ٥ ع٢ً اعُاٍ زا٥وط  -ز
 ا٫ذساث َٚطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ.

ايطقاب١ املػتك١ً ٚغورل املػوتك١ً غورل ايكهوا١ٝ٥ عًو٢ أٚنواع ايػوحٕٛ         -ٖو 
 ا٫ذتٝاطٞ.َٚطاؾل ايتٛقٝـ  ا٫ذساث ٚزٚض

يػو١ٓ   41ضقوِ   قوإْٛ اقو٬ح ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني     ايثواْٞ: َٛا٥ُو١  ايؿكٌ 
 يًُعاٜرل ايسٚي١ٝ.8148

 إزاض٠ ًَؿات ايػحٓا٤ .4

 ايؿكٌ بني ايؿ٦اتايتكٓٝـ ٚ .8
 ا٫ذتحاظ ٔأَان .3

 ٚايثٝاب ٚيٛاظّ ا٫غط٠ايٓعاؾ١ ايؿدك١ٝ  .1
 ايطعاّ .5

 ٚايتؿُؼ.ايتُاضٜٔ ايطٜان١ٝ  .6

 ٚايكر١ٝخسَات ايطعا١ٜ ايطب١ٝ  .7
 ايكٝٛز ٚا٫ْهباط ٚازبعا٤ات .8
 أزٚات ايتكٝٝس .9
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 ملكدم٘ا

 

إ َؿطٚع )ذبػني اٚنواع ذكوٛم ا٫ْػوإ يًُرهوَٛني ٚاملٛقوٛؾني يف ايعوطام(       
(، تبًوٛض عًو٢ أ وط    NPAاملٍُٛ َٔ قبٌ َٓعُو١ َػواعسات ايؿوعب ايٓطٚػبوٞ )    

ٚجٗوت يًعوطام بعوس قوطا٠٤ تكطٜوط ا٫غوتعطار ايوسٚضٟ        ايتٛقٝات ايسٚي١ٝ اييت 
ؾُٝا ؽبل  ( ٚذبسٜسًا2214ٚ 2212ايؿاٌَ يف )جٓٝـ / غٜٛػطا( يف عاَٞ )

 ا٫ذتٝوواطٞ،امل٪غػووات ا٫قوو٬ذ١ٝ ٚزٚض اقوو٬ح ا٫ذووساث َٚطاؾوول ايتٛقٝووـ     
 -ٖٚٞ: ٚاملؿطٚع ٜتهٕٛ َٔ غت١ ضباٚض ض٥ٝػ١ 

ٚاملطاقبوو١ ٚنتابوو١ ايتكوواضٜط،    ا٫قوو٬ذات ايتؿووطٜع١ٝ، بٓووا٤ ايكووسضات، ايطقووس    
 ْؿط  كاؾ١ ذكٛم ايػحٓا٤.ٚايبرٛث ٚايسضاغات، اشبسَات ايكا١ْْٝٛ اجملا١ْٝ، 

ٓؿواطاتٓا يف اٱقو٬ذات ايتؿوطٜع١ٝ    ًايٚقس مت اختٝواض ٖوصا ايبروث يٝهوٕٛ ضبٛض    
ٖٚٛ حبث خووام ميثٌ قطا٠٤ َػتؿٝه١ يًكٛاْني اييت تٓعِ عٌُ  2218يعاّ 

 14ضقوِ  ًٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني   يقو٬ح  ٫َٛا٥ُو١ قوإْٛ ا  امل٪غػات ايػح١ٝٓ َٚس٣ 
عًوو٢ اضر ايٛاقووع َٚووع َووا ٖووٛ َطبوول ؾعًٝووًا ايسٚيٝوو١ يًُعاٜرل 2218يػووووووو١ٓ 

با٫غتعا١ْ مبدطجات ايطقس ٚاملطاقب١ يٛظاض٠ ذكٛم ا٫ْػإ ٚامل٪غػ١ ايٛطٓٝو١  
ذهَٛٝو١  ايعطاق١ٝ سبكٛم ا٫ْػإ باٱناؾ١ اىل َا تطؾوح َؤ َٛاقوـ ٚتكواضٜط     

 إٔ ايكإْٛ صٜٔ بٓعط ا٫عتباضخا, عطاق١ٝ قسَت ٚؾا٤ًا بايتعاّ زٚيٞ اٚ إقًُٝٞ 
ايٓاؾووص بووات ايكووإْٛ ايٛذٝووس املووٓعِ ٭ٚنوواع ايػووحٕٛ ٚزٚض اٱٜووساع َٚطاؾوول     

بُٛجب اذهاَ٘ مجٝوع ايكوٛاْني املٓعُو١ يب٦ٝو١     ٝايػايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ ذٝث 
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ٞ  َٚطاؾل ايتٛقٝـزٚض اق٬ح ا٫ذساث  ايػحٕٛ، ٚٚذوست يف تؿوطٜع    ا٫ذتٝواط
 .َٛذس

سض اٱؾوواض٠ ايٝوو٘ إ مجٗٛضٜوو١ ايعووطام ٚيف َعووطر َٓاقؿووتٗا يتكطٜووط  ٚممووا دبوو
أٚ تٛقو١ٝ   دبوني اغوتٓتا   229قس تًكو٢   2214ا٫غتعطار ايسٚضٟ ايؿاٌَ يف 

 1َٔ ايسٍٚ ا٭عها٤ يف ا٭َِ املترس٠ نإ ملٓع١َٛ ايعساي١ ازبٓا١ٝ٥ ذك١ ا٭غوس 
.تٓٛعت بوني تٛقوٝات عاَو١ يف نوطٚض٠ ذبػوني ْعواّ ايعسايو١ ٚظٜواز٠ اذوذلاّ          

, ذبػووني قهووا٤   3َٛا٥ُوو١ ايتؿووطٜعات َووع املعوواٜرل ايسٚيٝوو١   ,2ذكووٛم ا٫ْػووإ  
ٚايتركٝوول يف  , تووبت تووسابرل إزاضٜوو١ ٚقهووا١ٝ٥ ؾعايوو١ ملٓووع ايتعووصٜب   4ا٫ذووساث
, 7يٝوات ا٭َوِ املتروس٠   , ايتعإٚ َع ا6, اق٬ح ْعاّ ا٫َٔ ٚايػحٕٛ  5ا٫ْتٗانات

تععٜوع   ,9, تٛجٝو٘ زعوٛات يًُكوطضٜٔ اشبوٛام     8تععٜع نُاْات احملان١ُ ايعازي١
زٚض امل٪غػوو١ ايٛطٓٝوو١ سبكووٛم ا٫ْػووإ املػووتكٌ يف ضقووس ا٫ْتٗانووات َٚهاؾروو١  

 اخل ... 11, تسضٜب َٛظؿٞ اْؿاش ايكإْٛ 10اٱؾ٬ت َٔ ايعكاب 
  

                                                           
1

 (  A/HRC/28/14هاعغ رمو٠و فو٠ك االٍزؼواع اٌلٚهٞ اٌشبًِ هلُ اٌٛص١مخ ) 
2

 ػٓ اٌٍّّىخ اٌّزؾلح ٚا٠وٌٕلا اٌشّب١ٌخ  22هاعغ اٌزٛط١خ هلُ 
3

 ػٓ إ٠طب١ٌب ٚطبع١ىَزبْ  36هاعغ اٌزٛط١خ 
44

 ػٓ ِبٌل٠ف ٚأل١َ١ٔٚب  159,162هاعغ اٌزٛط١بد 
5

 عّٙٛه٠خ اٌزش١ه  23, 121,122,123هاعغ اٌزٛط١بد 
6

 ٌفؤَب  119هاعغ اٌزٛط١خ 
7

 ػٓ أمهث١غبْ  74هاعغ رٛط١خ هلُ 
8

 ػٓ إٌوٚط  144هاعغ اٌزٛط١خ 
9

  79,82هاعغ اٌزٛط١بد 
10

 ػٓ كٚي ثبوَزبْ , ا١ٌّٓ , اٌفٍج١ٓ , إٌٙل , أفغبَٔزبْ  43,45,48,49,52هاعغ اٌزٛط١بد 
11

 ػٓ كٚي ٌجٕبْ , ثبوَزبْ , ِظو , وٛه٠ب 68,69,152,151هاعغ اٌزٛط١بد 
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 الفؿل األّل
 

 للنيعْم٘ الطّذئّ٘ يف العسامتطْز اإلطاز التػسٓعٕ 
 

 

ٖٚٛ  يف ظٌ ايٓعاّ املًهٞ مايػحٕٛ يف ايعطا ٱزاض٠ٍٚ قإْٛ أ 1936اقط يف عاّ 
ٕ  املعوووسٍ  1936يػووو١ٓ  66قوووإْٛ   ايٓعووواّ ٚاغوووتُط ايعُوووٌ بووو٘ بعوووس اعووو٬

ٟ ذعب ايبعوث يًػوًط١    أغت٬ّازبُٗٛضؼبت٢ تاضٜذ   33ايكوإْٛ بعوس    ٢ايػو  ايوص
 151قوإْٛ َكوًر١ ايػوحٕٛ املوطقِ     يٝروٌ   1969يف ايعاّ  َٔ ايتطبٝلعاًَا 
يػًط١ ٚظاض٠ ايعٌُ خانع١ ايػحٕٛ  أقبرتأزاض٠ذٝث بس٫ عٓ٘ , 1969يػ١ٓ 

ٚايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ ٚتساض َٔ قبٌ صبًؼ َتعوسز ايتُثٝوٌ ٜهوِ يف عهوٜٛت٘     
ٝ  ممثًٞ ٚظاضات ٚجٗات َتعسز٠ ٜطاغ٘ ٚظٜط ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ ٬ ٚايتو

ا٫غوتك٬ٍ املوايٞ عؤ ٚظاض٠ ايعُوٌ ٚتتوٛىل      املػتك١ًٚ عٜٓٛو١ بايؿدكو١ٝ امل  تتُتع
اغووتث٢ٓ ايكووإْٛ ؾووطؼب١   ٚزٕٚ املٛقووٛؾني  املووساْنيإزاض٠ ؾوو٪ٕٚ ايٓووع٤٫ َوؤ   

ُ ايػٝاغوٝني ذٝوث ٜكوطض ايكوإْٛ      املٛقٛؾني خبو٬ف   ١املكوًر غوحٕٛ  ؿٞ إٜوساعٗ
ىل ٚظاض٠ ايساخًٝو١  املٛقٛف غرل ايػٝاغٞ ايصٟ أٚنًت ١َُٗ إزاض٠ َطاؾل اٜساع٘ ا

 .ا٫َٔ ايعاّ ( –ٚامل٪غػات ا٭١َٝٓ ا٭خط٣ ) املدابطات 

يػ١ٓ  124مبٛجب ايكإْٛ  1969يػ١ٓ  151ايػٞ ايكإْٛ ,  1981ٚيف عاّ 
ايػوحٕٛ يف ايعووطام   ٭ٚنوواعاملوٓعِ  ايٛذٝووس ٚايوصٟ عووس ايكوإْٛ   املعوسٍ   1981

ايػوووحٕٛ ٚزٚض ٚؾٝووو٘ اغوووتُطت ٚظاض٠ ايعُوووٌ ٚايؿووو٪ٕٚ ا٫جتُاعٝووو١ بوووإزاض٠     
اييت ٜٓعِ ازاضتٗا قوإْٛ ضعاٜو١ ا٫ذوساث ايٓاؾوص      امل٬ذعٝات اشباق١ با٭ذساث
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ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ٚغرلٖا َٔ امل٪غػوات ا٭َٓٝو١    تٚاغتُط 1983يػ١ٓ  76ضقِ 
 بإزاض٠ َطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ يف ايعطام.

ػو١ٓ  ي 124اغوتُط ايعُوٌ بايكوإْٛ     2223تاضٜذ اذت٬ٍ ايعطام يف عواّ   بعس 
امل٪قتو١   ١اقوسضت غوًط١ ا٥٫وت٬ف املسْٝو    ذتو٢  قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ذساث ٚ 1981

ني اىل جاْوووب ايكوووا12ْْٛا٭َطٜهوووٞ ايدلٜطووواْٞ  ؿوووه١ً عووؤ غوووًط١ ا٫ذوووت٬ٍامل
 ازاض٠ ايػووحٕٛ َٚطاؾوول اذتحوواظ ايػووحٓا٤   2223يػوو١ٓ  2ضقووِ  املووصنط٠اع٬ٖ

 ايث٬ث: ١13ٚاعكبتٗا بأٚاَط غًط١ ا٥٫ت٬ف املسْٝ
 
إزاض٠ َطانوع   2223يػو١ٓ   12امل٪قتو١ بايعوسز    ١ملسْٝو غًط١ ا٥٫وت٬ف ا اَط  -1

 ا٫ذتحاظ ٚايتٛقٝـ ٚايػحٕٛ 
زا٥وط٠ تؿتوٝـ    2224يػ١ٓ  98امل٪قت١ بايعسز  ١. اَط غًط١ ا٥٫ت٬ف املس2ْٝ

 14املعتك٬ت ٚايػحٕٛ ايعطاق١ٝ 
ن١ ايًحإ املؿذل 2224يػ١ٓ  99امل٪قت١ بايعسز  ١. اَط غًط١ ا٥٫ت٬ف املس3ْٝ

 15يًُعتكًني 
يف عواّ  اسبكت  ٚ 1979اؾطت زا٥ط٠ إق٬ح ا٭ذساث َٗاَٗا اٱزاض١ٜ عاّ ؾُٝا ب
غووًط١ ا٥٫ووت٬ف َووط أخوو٬ٍ ؾووٗط ذعٜووطإ بووٛظاض٠ ايعووسٍ اغووتٓازا ٶ إىل   2223

                                                           
 اٌنٞ ٚػغ اٌؼواق ثّٛعجٗ رؾذ االؽزالي األِو٠ىٟ اٌجو٠طبٟٔ. 2223-5-22فٟ  1483لواه ِغٌٍ االِٓ مٞ اٌؼلك 12

 اٌفموح ط ِٓ لبْٔٛ إكاهح اٌلٌٚخ ٌٍّوؽٍخ االٔزمب١ٌخ  26الف اٌّل١ٔخ ٌٙب لٛح اٌمبْٔٛ اٍزٕبكًا ألؽىبَ اٌّبكح رؼل أٚاِو ٍٍطخ االئز13

 ِٓ ؽ١ش اٌٛالغ اٌؼٍّٟ ٌُ ٠ٕفن ٘نا االِو ٌُٚ رشىً ا٠خ إكاهح ٌٍزفز١ش ٚثمٟ االِو ؽجوًا ػٍٝ ٚهق.14

ٚىاهاد ػوال١خ ٟ٘ اٌؼلي ٚاٌلاف١ٍخ ٚاٌلفبع ٚؽمٛق االَٔبْ رزٌٛٝ ِّٙخ رلل١ك شىٍذ ٘نٖ اٌٍغبْ ٌزؼُ أػؼبء ِٓ لٛاد اٌزؾبٌف ِّٚض١ٍٓ ػٓ 15

ظو ِّٙزُٙ اٌٍّفبد اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّؼزم١ٍٓ فٟ ِوافك االػزمبي اٌقبطخ ثبٌمٛاد ِزؼلكح اٌغ١َٕخ كْٚ اٌّٛكػ١ٓ فٟ ِٛالف ٍٚغْٛ اٌؾىِٛخ اٌؼوال١خ ٚرٕؾ

 اٌغ١ش األِو٠ىٟ.فٟ  134ثزمل٠ُ اٌزٛط١خ ٌّىزت شؤْٚ اٌّؼزم١ٍٓ ٌٍمٛح 
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ٚأقووبرت قػووِ َوؤ أقػوواّ زا٥ووط٠ إقوو٬ح   2223( يػوو١ٓ  12امل٪قتوو١ املووطقِ )
 .ايعطاق١ٝ 
ايكووازض َوؤ صبًووؼ  2225( يػوو١ٓ 8ا٭َووط املووطقِ ) ٚمبٛجووب 2225يف عوواّ 
مت ؾو اضتباط زا٥ط٠ إقو٬ح ا٭ذوساث   , 16ٚايصٟ ي٘ ق٠ٛ ايكإْٛ اغتثٓا٤ًاايٛظضا٤ 

عٔ ٚظاض٠ ايعسٍ ٚأسبكت بٛظاض٠ ايعُوٌ ٚايؿو٪ٕٚ ا٫جتُاعٝو١ ٚباؾوطت مبٗاَٗوا      
 .2225-3-9بتاضٜذ 

عًُٗا مبحُٛع١ َٔ  ٚاىل جاْب ايكٛاْني أع٬ٙ ؾإٔ زا٥ط٠ اق٬ح ا٫ذساث ٜٓعِ
 17ايٓعِ ٚايتعًُٝات 

ذبٜٛوٌ ؾوذل٠   ٖصٙ اْٗا تٗوسف يف صبًُوٗا اىل    ذع١َ ايتؿطٜعات٬ََح  أبطظَٚٔ 
إىل اٱؾووطاد عوؤ يف ايٓٗاٜوو١  ُٓٝوو١ ايصاتٝوو١ تكووٛزأٖٝووٌ ٚايتايػووحٔ إىل ؾطقوو١ يًت

أغاغوو١ٝ َبوواز٨ ٔ ٖووصٙ ايتؿووطٜعامت مبووا تبٓتوو٘اجملتُووع ٜؿٝووس ْاقِ،غوورل غووحني 
 اُٖٗا.

ٍ   ااْٗا٤ عػهط٠ .1 ٗوا  ؾوو اضتباط  يػحٕٛ َٚطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝواطٞ َؤ خو٬
ٚايعُوٌ  ٔ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ٚا٭جٗع٠ ا٭١َٝٓ ا٭خوط٣ ٚاخهواعٗا يوٛظاض٠ ايعوسٍ     ع

 .18ذكطًا
ٚبؿووهٌ نووبرل جووسًا َهوواَني ايكٛاعووس   2223يػوو١ٓ  2. تووبت املووصنط٠ ضقووِ 2

ايُٓٛشج١ٝ ايوسْٝا ملعاًَو١ ايػوحٓا٤ ٚاحملتحوعٜٔ يٮَوِ املتروس٠ يف َػوا٥ٌ عوس٠         

                                                           
رّزؼذ ؽىِٛخ هئ١ٌ اٌٛىهاء اٌؼوالٟ ا٠بك ػالٚٞ ثظالؽ١بد رشو٠ؼ١خ رٕف١ن٠خ ثقالف ثبلٟ اٌؾىِٛبد اٌزٟ رٍزٙب16

 
, رؼ١ٍّبد  1971ٌَٕخ  32, ٔظبَ كاه رأ١ً٘ االؽلاس هلُ  1987ٌَٕخ  6, ٔظبَ كاه اٌّالؽظخ هلُ  1988ٌَٕخ  2ٔظبَ ِلاهً رأ١ً٘ االؽلاس هلُ  17

 2229ٕخ ٌَ 2هلُ 

 .1/  1اٌمَُ  2223ٌَٕخ  2ِنووح ٍٍطخ االئزالف هلُ 18
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، ٚايعكاب،ايعٜواض٠ ، ذكٛم ٚٚاجبات ايػحني، ايتأزٜب ٚؾطعٝت٘ بايػحٔ ناٱٜساع
 .19ايطعا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ ٚاذهاّ عا١َ طبتًؿ١ 

ع٢ً يف إزاض٠ ايػووحٕٛ َٚطاؾوول ايتووٛقٝؿٚايتعاَووٌ يتُٝٝووع ا عووسّسأ تووبت َبوو. 3
ؼ أٚ ايًػو١ أٚ ا٫ْتُوا٤ ايوسٜت    ٓأغاؽ ا٫ْتُا٤ ايعطقٞ أٚ يٕٛ ايبؿط٠ أٚ ْٛع ازب

ا٭قوٌ ايكوَٛٞ ا٫جتُواعٞ أٚ املًهٝو١ أٚ      اٚأٚ ايطأٟ ايػٝاغٞ أٚ غورلٙ َؤ اٯضا٤   
 .20ايٛنع املب٢ٓ ع٢ً َهإ امل٬ٝز أٚ أٟ ٚنع أخط

عًو٢   املتعسز٠املػتك١ً ٚغرل املػتك١ً ٚايطقاب١  بسأايتؿطٜعات َذع١َ تب٢ٓ . 1
 21ايػحٕٛ َٚطاؾل ايتٛقٝـ ٚزٚض ا٫ذساث

قووط أني ايػٝاغووٞ اٚ ا٭َووت َٚؿٗووّٛ ايػووح ذعَوو١ ايتؿووطٜعات ٞ مبٛجووبأيػوو.5
املٛاقوـ  بٓوا٤ًا عًٝو٘   ايتكٓٝـ ذػب ْٛع ازبطمي١ اىل جٓا٥ٝو١ َٚسْٝو١ ؾأيػٝوت    

ٚ أٚ املساْني بكهاٜا ا١َٝٓ أا٭١َٝٓ اييت ربكل ٱٜساع املتُٗني  يوعّ  أٚ إضٖابٝو١ 
  ٍ ٚايعُوووٌ بايٓػوووب١  بإٜوووساع ازبُٝوووع يف غوووحٕٛ َٚطاؾووول تٛقٝوووـ ٚظاض٠ ايعوووس

 .22يٮذساث
َبووسأ تكووٓني ايعكٛبووات ايتأزٜبٝوو١ ٚذهووط ايعكٛبووات ازبػووس١ٜ ذعووطا تاَووا     .6

أٚ  اٱْػوا١ْٝ ظْعاْو١ َعًُو١ ٚمجٝوع ايعكٛبوات ايكاغو١ٝ أٚ       ٚايعكٛب١ بايػحٔ يف

                                                           
ٚألو٘ب اٌّغٌٍ االلزظبكٞ  1955أٚطٟ ثبػزّبك٘ب ِؤرّو األُِ اٌّزؾلح األٚي ٌّٕغ اٌغو٠ّخ ِٚؼبٍِخ اٌّغو١ِٓ اٌّؼمٛك فٟ ع١ٕف ػبَ لٛاػل ِبٔل٠ال 19

 .1977أ٠به/ِب٠ٛ  13( اٌّؤهؿ فٟ 62-ك) 2276ٚ 1957رّٛى/١ٌٛ٠ٛ  31( اٌّؤهؿ فٟ 24-ع١ُ )ك 663ٚاالعزّبػٟ ثمواه٠ٗ 

 1/ 2اٌمَُ  2223ٌَٕخ  2ِنووح ٍٍطخ االئزالف هلُ 20

هلبثخ عٙبى االكػبء اٌؼبَ(، اٌولبثخ )رجٕٝ اٌمبْٔٛ اٌغل٠ل ِفَٙٛ ٚاٍغ ٌٍولبثخ ػٍٝ اٌَغْٛ ِٚوافك اٌزٛل١ف االؽز١بطٟ اٌولبثخ اٌمؼبئ١خ اٌَّزمٍخ 21

اٌؼلي )هلبثخ ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ(، هلبثخ ا١ٌٙئبد اٌَّزمٍخ )اٌّفٛػ١خ اٌؼ١ٍب ٌؾمٛق االَٔبْ( ٚاف١وًا هلبثخ اٌّفزش اٌؼبَ اٌزٕف١ن٠خ اٌَّزمٍخ ػٓ ٚىاهح 

 ٌٛىاهح اٌؼلي شجٗ اٌَّزمٍخ.

ٌؼبطّخ ٚاٌّؾبفظ١ٓ  فٟ ظً إٌظبَ اٌَبثك رزّزغ ِلهاء أعٙيح اٌّقبثواد ٚاالِٓ اٌؼبَ ٚعٙبى االِٓ اٌقبص ٚاٌؾوً اٌقبص ٚاالٍزقجبهاد ٚا١ِٓ ا22

 ألؽىبَ ثظالؽ١خ االؽزغبى ٌألشقبص ٚإكاهح ِٛالف رزجغ إلكاهرُٙ اٌغٟ ٘نا اٌزف٠ٛغ ثّٛعت اٌّنووح أػالٖ وّب اٌغ١ذ ع١ّغ ٘نٖ اٌظالؽ١بد اٍزٕبكًا

 اٌلٍزٛه إٌبفن .
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ٚؾوطر   امل١ٝٓٗ اييت قس تؿطر ع٢ً ايػحٓا٤ باضتهابِٗ إعُواٍ تػوترل ايتأزٜوب   
 .23قٝٛز ٚاغع١ ؾُٝا ؽبل اٱجطا٤ات ايتأزٜب١ٝ

بُٛجوب  اسبوسث ايٛاقوع يف ذايو١ ْوعاع َوع ايكوإْٛ ؾ       ١اعتُاز َبسأ خكٛقٝ.7
ايعُووٌ غووًط١ ا٫ؾووطاف ايهاَووٌ عًوو٢  يووٛظاض٠ذعَوو١ ايتؿووطٜعات ايكووازض٠ اعٝووس 

ا٫ذساث ٚع٢ً زٚض امل٬ذع١ٝ اشباق١ با٭ذساث غٛا٤ املٛقٛف َوِٓٗ اذتٝاطٝوًا   
جطا١ٝ٥ خاقو١  أيٝعاٌَ ٚؾل َٓع١َٛ قا١ْْٝٛ ٚ اٚ قسضت حبك٘ اذهاّ باٱزا١ْ

 24. ربتًـ عٔ ايبايؼ

ايكوواْْٛٞ  ا٫عوذلاف اعتُواز َبوسأ اؾوذلار ايودلا٠٤ املكوط زغوتٛضًٜا َؤ خو٬ٍ         . 8
بتعاَووٌ خووام يًُٛقووٛف ٜتكووسّ مبكتهوواٙ عًوو٢ املووسإ يف اسبكووٛم خوو٬ٍ ؾووذل٠  

 25ا٫ذتحاظ ايػابل يًُران١ًُ
تووبت َبووسأ ايطقابوو١ ايكوور١ٝ املػووتك١ً زاخووٌ امل٪غػووات ايػووح١ٝٓ َٚطاؾوول   . 9

 26ايتٛقٝـ ٚزٚض اٱٜساع
إعوواز٠ ايٓعووط بٗٝهًٝوو١ إزاضتووٞ اٱقوو٬ح ٚإقوو٬ح ا٫ذووساث ٚتكػووُٝاتٗا       . 41

 . 27اْػحاًَا َع ايتطٛض ايتؿطٜعٞ أنثطَٚٗاَٗا يتهٕٛ 

                                                           
  11/8اٌمَُ  2223ٌَٕخ  2ِنووح ٍٍطخ االئزالف هلُ 23

ٌىٓ رؾذ اشواف وٛاكه ٚىاهح اٌؼًّ   اٌَغِْٛٓ ؽ١ش اٌٛالغ اٌؼٍّٟ فأْ ٚىاهرٟ اٌؼلي ٚاٌلاف١ٍخ الىاٌذ رؾزفظ ثؼلك ِٓ االؽلاس فٟ اٌّٛالف اٚ 24

 ِٚىبرت كهاٍخ اٌشقظ١خ ف١ٙب ألٍجبة رزؼٍك ثزٍىؤ فطط األف١وح فٟ أشبء كٚه ِالؽظ١ٗ فبطخ ثٙب. 

/ فبًَِب19اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ اٌّبكح 25
 

, ِٓ ؽ١ش اٌٛالغ اٌؼٍّٟ فأْ ٘نٖ االٍزمال١ٌخ رزفبٚد ث١ٓ اٌَغْٛ ِٚوافك اٌزٛل١ف ٚكٚه اإل٠لاع  12اٌمَُ  2223ٌَٕخ  2ِنووح ٍٍطخ االئزالف هلُ 26

ونا ٘ٛ اٌؾبي فٟ ففٟ ٚىاهح اٌؼلي رزغٍٝ االٍزمال١ٌخ اٌىبٍِخ ؽ١ش اٌىٛاكه اٌظؾ١خ رزجغ ٚىاهح اٌظؾخ ٟٚ٘ َِزمٍخ رّبًِب ػٓ إكاهح اٌَغٓ اٚ اٌّوفك ٚ

ٚاٌطج١خ اِب ِٓ فالي  ٚىاهح اٌؼًّ ٚكٚه اإل٠لاع ف١ٙب اال اْ ٚىاهح اٌلاف١ٍخ ٚٚىاهح اٌلفبع اٌزٟ ال ىاٌذ رل٠و ػلكًا ِٓ اٌّوافك رملَ ف١ٙب اٌقلِبد اٌظؾ١خ

 ١ٍٓ ٚاٌزمبه٠و اٌزٟ رظله ػُٕٙ .ٚىاهح اٌظؾخ اٚ ِل٠و٠بد اٌشؤْٚ اٌطج١خ اٌزٟ رزجغ ماد اٌٛىاهاد االِو اٌنٞ ٠ملػ فٟ اٍزمال١ٌخ اٌؼبِ

ٚلٕٓ ٘نا اٌزؼل٠ً ثبٌٕظبَ اٌلافٍٟ ٌزم١َّبد ِٚٙبَ كائوح اإلطالػ  2223رُ رؼل٠ً ١٘ى١ٍخ اإلكاهح أللَبَ ٚشؼت كائوح اإلطالػ ثبألِو اٌٛالغ ٌّب ثؼل 27

اٌّؼلي 2212ٌَٕخ  1اٌؼوال١خ هلُ 
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ايػٝت ذع١َ ايتؿطٜعات املٓعُو١ ٱزاض٠ ايػوحٕٛ َٚطاؾول ايتٛقٝوـ ا٫ذتٝواطٞ      
يػوو١ٓ  14ٚاغووتبسيت بكووإْٛ َٛذووس ٱقوو٬ح ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني يف ايعوواَدلقِ  

غوٓأتٞ عًو٢ ذبًٝوٌ َوٛازٙ يف نو٤ٛ املعواٜرل ايسٚيٝو١ يف ايؿكوٌ          ٚايص221828ٟ
 ايثاْٞ َٔ ٖصا ايبرث.

ٕٸ ٖٓوواى بعوو      قوو١ً باملٓعَٛوو١   ا٭ٚاَووط ٚايكووطاضات شات ٚدبووسض اٱؾوواض٠ إىل أ
يهؤ   تٓؿط،قسضت عٔ ايكها٤ اٚ ض٥اغ١ ايٛظضا٤ اٚ ازبٗات ايطقاب١ٝ   ايػٸح١ٝٓ 

 29دبس شلا ا طًا يف ايتطبٝل
 
 يف زا٥طتوٞ ا٫قو٬ح   تتوٍٛي٢  َٗاّ زا٥طتٞ اٱق٬ح ايعطاق١ٝ ٚإقو٬ح ا٫ذوساث    -أ

ّٸ30عًُُٗاي املٍٓعِ إطاضايكإْٛ  :ايتاي١ٝ املٗا

 .ٚاٱق٬ذ١ٝ ايػح١ٝٓ ايػٝاغ١ . تطبٝل1
 ايكهووا١ٝ٥ ٚايتٸووسابرل تٚاٱجووطا٤ا يًرطٜوو١ ايػٸووايب١ ايكهووا١ٝ٥ ا٭ذهوواّ .تٓؿٝووص2

 .امُلكطض٠

 ا٫ذساث  اق٬حايػحٕٛ َٚطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ ٚزٚض أَٔ ع٢ً .احملاؾع3١
ع١ًُٝ اٱقو٬ح  إظباح بٗسف  ايٛط١ٝٓ ٚايتٓػٝل َعازبٗات ٚامل٪غػات .ايتعا4ٕٚ

 يًػحٓا٤ ٚاملٛزعني. ٚإعاز٠ ا٫ْسَاد ٚايتأٌٖٝ

                                                           
هئبٍخ ٌغبْ رفز١ش اٌَغْٛ  –اٌشؤْٚ اإلَٔب١ٔخ  -ػٓ ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ اٌمبْٔٛ اٌظبكه ٘ٛ َٔقخ ِؼلٌخ ٌّشوٚع اٌمبْٔٛ اٌّمزوػ 28

 ًا١ٌٙئخ اٌٛط١ٕخ ٌإلطالػ ٚاٌزأ١٘ لبْٔٛٚاٌنٞ ؽًّ ر١َّخ  2229-26-29ِٚواوي االػزمبي ثزبه٠ـ 

خ , ػٓ ٚىاهح ؽمٛق أٚاِو ػٓ ِغٌٍ اٌمؼبء رزؼٍك ثزطج١ك االفواط اٌشوطٟ ٚاالفواط اٌَبثك الوزَبة اٌلهعخ اٌمطؼ١خ ٌمواه اإلكا29ٔ

ْ االَٔبْ ّٔبمط ِؼزّلح ٌَغً اٌَغٓ ,ا١ٌبد االٍزالَ ٚاٌز١ٍَُ ٌٍّٛلٛف اٚ اٌّلاْ ,ا١ٌبد فؾض ٚاٍزالَ ٚر١ٍَُ رٛى٠غ األغن٠خ كافً اٌَغٛ

 فبع ,ٚاٌّٛالف , ا١ٌبد اٌشىٜٛ , اٍزالَ ٚر١ٍَُ االك٠ٚخ اٌقبهع١خ , ِواٍالد اٌَغٕبء ٚاف١وًا اٌي٠بهاد اٌؼبئ١ٍخ ِٚؾبِٟ اٌل

 1983ٌَٕخ  76ٚلبْٔٛ هػب٠خ االؽلاس هلُ  2218ٌَٕخ  14لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ هلُ 30
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 ايػوايب١  ايعكٛبوات  تٓؿٝوص  َتابعو١  يف.ايتٓػٝل َع جٗاظ ا٫زعا٤ ايعاّ ٚايكهوا٤  5
 .ايعا١َ املكًر١٭غطار  ٌٚايع يًرط١ٜ

ٚظاض٠ ايعُوٌ ٚايؿو٪ٕٚ ا٫جتُاعٝو١ اشباقو١      ٚمما ػبسض اٱؾاض٠ ايٝ٘ إ تعًُٝات
شنوطًا يٮٖوساف ايويت تػوع٢ ٖوصٙ ايوسا٥ط٠         تتهُٔ 31بسا٥ط٠ اق٬ح ا٫ذساث

ٚبايتوايٞ باتوت ا٭ٖوساف     يًسا٥ط٠،يتركٝكٗا ٚانتؿت بإٜطاز ايتكػُٝات ٚاشلٝه١ًٝ 
غؼ اييت ٖٞ ا٭ٖساف ٚا٭32غؼ اييت تهُٓٗا قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ذساث ايٓاؾص ٚا٭

 .يًسا٥ط٠تؿك١ًٝٝ تعٌُ ايسا٥ط٠ ع٢ً ذبكٝكٗا يتذلجِ نُٗاّ 
 ًاٚؾكو  اٱقو٬ح  ٠طزا٥ٖٝه١ًٝ تتؿهٌ َٔ املؿذلر إ :اٱق٬حتٓعِٝ زٚا٥ط  -ب

ٚٚؾول  َؤ ايٓعواّ   املعسيو١   3ٚؾكُوا ْكوت عًٝو٘ املواز٠      قػًُا 26 33َٔيٓعاَٗا
 -ازْاٙ:شلٝه١ًٝ ا

  

                                                           
 اٌقبطخ ثلائوح اطالػ االؽلاس  2229ٌَٕخ  2رؼ١ٍّبد ٚىاهح اٌؼًّ ثبٌؼلك 31

إٌبفمن ٚرؾم١مك    1983ٌَمٕخ   76األ٘لاف ٚاالٌٍ )رطج١ك لبْٔٛ هػب٠خ االؽلاس هلمُ   2, 1اٌّٛاك  1983ٌَٕخ  76لبْٔٛ هػب٠خ االؽلاس هلُ 32

 فٌٍّغزّمغ. االوزشمب  اٌؾل ِٓ ظب٘وح عٕٛػ االؽلاس ِٓ فالي ٚلب٠خ اٌؾلس ِٓ اٌغٕٛػ ٚرى١١فٗ اعزّبػ١ب ٚفك اٌم١ُ ٚاٌمٛاػل االفالل١خ أ٘لافٗ فٟ 

َِمؤ١ٌٚخ اٌمٌٟٛ ػمٓ افالٌمٗ ثٛاعجبرمٗ رغمبٖ اٌظمغ١و اٚ اٌؾملس فمٟ ؽبٌمخ رؼوػمٗ            ٠غمٕؼ, رؾموٞ   جىو ٌٍؾلس اٌّؼوع ٌٍغٕٛػ ٌّؼبٌغزٗ لجً أْ اٌّ

ِؼبٌغمخ اٌؾملس اٌغمبٔؼ ٚفمك أٍمٌ ػ١ٍّمخ ِٚمٓ ِٕظمٛه         ٚاٌّغزّمغ , الزؼمذ مٌمه ِظمٍؾخ اٌظمغ١و اٚ اٌؾملس      إما اٌَمٍطخ االث٠ٛمخ    عٌٍغٕٛػ, أزيا

ِمغ اٌغٙمبد اٌّقزظمخ فمٟ ٚػمغ      ٌّغزّؼِٕٛظّمبد ا  اٌؼمٛك, اٌؼّمً ِمغ   ٌالؽمخ ٌٍؾلس و١ٍٍٛخ ٌالٔلِبط فٟ اٌّغزّغ ٚاٌٛلب٠خ ِمٓ  اٌوػب٠خ اأَبٟٔ, 

 االؽلاسِٚزبثؼخ رٕف١ن اٌقطخ اٌؼبِخ ٌوػب٠خ 

 2212-1-23فٟ  4228لك ثبٌؼفٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخاٌّؼلي ٔشو  2212ٌَٕخ  1إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌزم١َّبد ِٚٙبَ كائوح اإلطالػ اٌؼوال١خ ثبٌولُ 33

  4261ثبٌؼلك  2212-12-24ٚػلي ثزبه٠ـ 
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ؾوطاف  ا٭اْٝطوت بٗوِ َُٗو١     ٚاىل جاْب املسٜط ايعاّ يًسا٥ط٠ ٜعاْٚ٘ غبع١ َعاْٚني
.اَوا بايٓػوب١   34َؤ ايٓعواّ    2ع٢ً ا٭قػاّ أع٬ٙ ٚؾل ايتؿكٌٝ ايصٟ اٚضتو٘ املواز٠   

يسا٥ط٠ اقو٬ح ا٫ذوساث ؾٗوٞ ا٭خوط٣ تتؿوهٌ َؤ ٖٝهًٝو١ تٓانوط ٖٝهًٝو١ زا٥وط٠           
                                                           

اٌّؼلي 2212ٌَٕخ  1إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌزم١َّبد ِٚٙبَ كائوح اإلطالػ اٌؼوال١خ هلُ 34
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يػو١ٓ   2اٱقو٬ح نُوا أٚضزتٗوا َوٛاز ايٓعواّ أعو٬ٙ ٚتعًُٝوات ٚظاض٠ ايعُوٌ بايعوسز          
نُووا ٖووٛ  ًامثاْٝوو١ عؿووط قػووَُوؤ زا٥ووط٠ اقوو٬ح ا٫ذووساث تتهووٕٛ  ؾُٝووا.35 2229

 -َٛنح يف اشلٝه١ًٝ ازْاٙ:

 
 

                                                           
 1984ٌَٕخ  19ِؼلٌخ ٌٍٕظبَ هلُ  2226ٌَٕخ  2رؼزجو رؼ١ٍّبد ٚىاهح اٌؼًّ هلُ 35
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ايكٛاْني شات  -د 
اق٬ح ا٫ذساث( –)اٱق٬ح ايعطاق١ٝ اٱق٬ح ايع٬ق١ بسٚا٥ط   

 221736يػ١ٓ  49ا٫زعا٤ ايعاّ ضقِ .قإْٛ 4
 222337يػ١ٓ  57. قإْٛ املؿتؿني ايعَُٛٝني بايعسز 2
 222838 يػ١ٓ 53. قإْٛ َؿٛن١ٝ ذكٛم ا٫ْػإ بايعسز 3
 39 2211يػ١ٓ  31. قإْٛ زٜٛإ ايطقاب١ املاي١ٝ ضقِ 4
 40 2211يػ١ٓ  32. قإْٛ ١٦ٖٝ ايٓعا١ٖ ايعا١َ ضقِ 5
 41 2213يػ١ٓ  37ضقِ . قإْٛ ايطب ايعسيٞ 6
 ا٫ذساث ايعطاق١ٝ ٚزا٥ط٠ اق٬ح اٱق٬ح ٠ايطقاب١ ايكها١ٝ٥ ع٢ً اعُاٍ زا٥ط -ز

 .َٚطاؾل ايتٛقٝـ 
ايػووووحٕٛ ايطقاب١ايكها١ٝ٥ع٣ًعطٚؾٛؾطٚطاٱقا١َؾٝػبٝووووع ايكووووإْٛ ايعطاقووووٞ 

َٚطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ ٚزٚض ضعا١ٜ ا٫ذساث َٔ خ٬ٍ جٗاظ ا٫زعا٤ ايعاّ 
ٖٚوٛ أذوس أجٗووع٠ املٓعَٛو١ ايكاْْٛٝوو١ ايعطاقٝو١ ؾؿوٞ ظووٌ املٓعَٛو١ ايكاْْٛٝوو١       

يػوو١ٓ  14ضقووِ  ايوويت تػووبل إقووطاض قووإْٛ اقوو٬ح ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني   ايػووابك١ 
                                                           

اكٚاهًا ٌٗ فٟ اٌزفز١ش ٚاٌّوالجخ ػٍٝ رٕف١ن االؽىبَ ٚاٌمواهاد ٚاٌزؾم١ك فٟ عوائُ االفالي ثبٌٛظ١فخ ِٓ لبْٔٛ االكػبء اٌؼبَ  2,5,9,12هٍّذ اٌّٛاك 36

 رٕف١نٖ.اٌؼبِخ ٚاٌغوائُ اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رمغ كافً اٌّؤٍَخ اإلطالؽ١خ ِٚٙبَ رزؼٍك ثزٕف١ن اؽىبَ اإلػلاَ ٚأفوٜ رزؼٍك ثبإلفواط اٌشوطٟ ِٚوالجخ 

 ِٓ اٌمبْٔٛ ٚاٌزٟ رؾلك ِٙبَ ٚٚال٠خ اٌّفزش اٌؼبَ. 5,6ٌزياَ ثبٌّٛاك اْ كٚائو اإلطالػ ِؼ١ٕخ ثبال37

ٚفٌٛزُٙ اٌؾك ثبٌي٠بهاد ٌٍَغْٛ ِٚوافك اٌزٛل١ف االؽز١بطٟ ٚع١ّغ ِٕٙب ٍمٟ اٌشىبٜٚ ٚاٌزؾم١ك رِٓ لبْٔٛ اٌّفٛػ١خ ٚال٠زٙب فٟ  6, 5ؽلكد اٌّٛاك 38

 ٠لُ٘ ثبٌٛصبئك ٚاٌّؼٍِٛبد ماد اٌظٍخ.ٚاٌيِخ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ وبفخ ريٚكْٚ اشؼبه َِجك األِبوٓ 

غبالد اٌّؾبٍج١خ لله رؼٍك ثّٙبَ ك٠ٛاْ اٌولبثخ اٌّب١ٌخ رىْٛ ٌٍغبْ اٌل٠ٛاْ ثبٌولبثخ ٚرم٠ُٛ األكاء ٌٍغٙبد اٌقبػؼخ ٌٗ ٠ٚملَ ٌٙب اٌؼْٛ اٌفٕٟ فٟ ا39ٌّ

 ٚاٌولبث١خ ٚاإلكاه٠خاٌّٛاك صب١ًٔب , صبٌضًب

( ِٓ اٌمبْٔٛ فٟ اٌزؾم١ك فٟ اٌغوائُ اٌّقٍخ ثبٌٛظ١فخ اٌؼبِخ وبٌوشٛح , االفزالً . ,1,,,,,,,,,,,,,,,,١ٌٍٙ1ئخ ٚال٠خ ٚاٍؼخ ؽلكرٙب اٌّٛاك ) 40

 .١ٍٙب لبْٔٛ اٌؼمٛثبدػ ٚعوائُ أفوٜ ٔضرغبٚى اٌّٛظف١ٓ ٌؾلٚك ٚظبئفُٙ 

( ونٌه رؼزّل اٌّؤٍَبد 16,17بٌّٛاك )وّب رٕظرؼل اٌطجبثخ اٌؼل١ٌخ ٟ٘ اٌغٙخ اٌّقٌٛخ لبًٔٛٔب إل٠مبع اٌىشف اٌطجٟ فٟ ؽبالد اٌزؼن٠ت اٚ اٌشلح 41

 ؼلٌٟ اإلطالؽ١خ ٚاٌمؼبئ١خ ١ٍبلبد صبثزخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌٛف١بد فٟ اٌَغْٛ ٚاٌّٛالف ثأْ ال ٠زُ ر١ٍَُ اٌغضخ اال ثؼل إ٠مبع اٌىشف اٌطجٟ اٌ
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ٞ تٓؿٝووص ايعكٛبوو١ ٚقووس تبٓوو٢ ميوواضؽ ا٫زعووا٤ ايعوواّ عًُٝووًا َٗوواّ قانوو , 2218
ايتؿطٜع ازبسٜس تؿهٌٝ زب١ٓ تٓؿٝص ايعكٛبوات بط٥اغو١ ا٫زعوا٤ ايعواّ ٚعهو١ٜٛ      

زٕٚ ا٫خوو٬ٍ  42َووسٜط ايػووحٔ َٚووسٜط ايكػووِ اٱقوو٬ذٞ يتتووٛىل تًووو املٗوواّ     
 بايك٬ذٝات اسبكط١ٜ ي٬زعا٤ ايعاّ ايٛاضز٠ يف قإْٛ ا٫زعا٤ ايعاّ ايٓاؾص.

ُٸاختكاقات  49ٚؾل َا ْول عًٝٗوا قوإْٛ ا٫زعوا٤ ايعواّ       ايعاّ ا٫زعا٤ٚتتُثٸٮٖ
 :ع2217٢ًيػ١ٓ 

 43.َطاقب١ تٓؿٝص ا٫ذهاّ ٚايكطاضات ٚايعكٛبات ٚؾل ايكإْٛ 1
. ضقابوو١ ٚتؿتووٝـ املٛاقووـ ٚاقػوواّ اٱقوو٬ح ٚزا٥ووط٠ اقوو٬ح ا٫ذووساث ٚاعووساز  2

 .44عٓٗاايتكاضٜط ايؿٗط١ٜ 
 .45ايعا١َ.ايتركٝل يف جطا٥ِ ايؿػاز اٱزاضٟ ٚاملايٞ ٚازبطا٥ِ املد١ً بايٛظٝؿ١ 3
 .46ايعاّ. تًكٞ ا٫خباض عٔ ازبٓاٜات ٚازبٓح املتعًك١ باسبل 4
. ذؿغ ايكطاضات ٚا٫ذهاّ ايكازض٠ عؤ احملوانِ ٚاملتعًكو١ بايعكٛبوات ايػوايب١      5

 .47ايتسبرليًرط١ٜ اٚ ؾطر 
 .48ايتسبرلػبٌٝ بعس اْكها٤ ايعكٛب١ اٚ . َتابع١ إجطا٤ات اخ٤٬ اي6
 .49. ا٫ؾطاف ع٢ً تٓؿٝص عكٛب١ اٱعساّ ٚي٘ ايتٛق١ٝ بتأجٌٝ تٓؿٝصٖا7

                                                           
/ صبٌضًب . 45 اٌّبكح2218ٌَٕخ   14هلُ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ 42

 
 هاثؼًب 2اٌّبكح  2217ٌَٕخ  45اٌؼبَ هلُ  لبْٔٛ االكػبء43

 ربٍؼًب 5اٌّبكح  2217ٌَٕخ  45لبْٔٛ االكػبء اٌؼبَ هلُ 44

 ػشوصبٟٔ  2اٌّبكح  2217ٌَٕخ  45لبْٔٛ االكػبء اٌؼبَ هلُ 45

 اٚاًل 9اٌّبكح  2217ٌَٕخ  45لبْٔٛ االكػبء اٌؼبَ هلُ 46

 اٚاًل 12اٌّبكح  2217ٌَٕخ  45لبْٔٛ االكػبء اٌؼبَ هلُ 47

 صبٌضًب 12اٌّبكح  2217ٌَٕخ  45لبْٔٛ االكػبء اٌؼبَ هلُ 48

 هاثؼًب , صبًِٕب 12اٌّبكح  2217ٌَٕخ  45لبْٔٛ االكػبء اٌؼبَ هلُ 49
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. ابسا٤ ايطاٟ يف طًبات ا٫ؾطاد ايؿططٞ َٚطاقب١ ايتعاّ املؿطد عٓو٘ بؿوطٚط٘   8
بايتٓػووٝل َووع اجملووايؼ احملًٝوو١ ٚاملٓعُووات ا٫جتُاعٝوو١ ٚايتٛقوو١ٝ يًُرهُوو١       

 .50باٱيػا٤
ضغوو١ َٗوواّ خاقوو١ تؿطنووٗا خكٛقوو١ٝ اسبووسث املووٛزع يف زٚض اقوو٬ح       . مما9

ا٫ذووساث نإعووساز تكوواضٜط املطاقبوو١ يًػووًٛى ٚايتٛقوو١ٝ بػووًب اي٫ٜٛوو١ َٚتابعوو١   
 51ايتسقٝكات ايتُٝع١ٜ يف قهاٜا ا٫ذساث 

 
 ايطقاب١ املػتك١ً ٚغرل املػتك١ً غرل ايكها١ٝ٥ عًو٢ أٚنواع ايػوحٕٛ ٚزٚض    -ٖو 

 ا٫ذتٝاطٞ.َٚطاؾل ايتٛقٝـ  ا٫ذساث
ػبٝوع ايكووإْٛ ايعطاقوٞ يعووسز َؤ امل٪غػووات مماضغو١ أزٚاض ضقابٝوو١ عًو٢ اعُوواٍ      
زٚا٥ط اٱق٬ح ٚإزاض٠ َطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ َٓٗا َٗواّ ضقابٝو١ ربهوع شلوا     
بػووبب طبٝعتٗووا اسبهَٛٝوو١ ٚأخووط٣ شبكٛقووٝتٗا يف ايتعاَووٌ َووع ؾ٦وو١ ايػووحٓا٤  

 ٌٝ ازْاٙ.ٚاملٛقٛؾني ٚاملٛزعني َٔ ا٫ذساث ٚٚؾل ايتؿك
 ضقاب١ جٗاظ املؿتـ ايعاّ يًٛظاض٠.  .0

املٗواّ ٚايٛظوا٥ـ    2224يػو١ٓ   57ٜٚٓعِ قإْٛ املؿتؿوني ايعُوَٛٝني بايعوسز    
 ّ ٖٚوٞ َٗواّ ٚاغوع١ جوسًا متهٓو٘ َؤ ايؿرول ٚايتركٝول         52املٓاط١ باملؿتـ ايعوا

ٚتًكووٞ ايؿووها٣ٚ َٚتابعوو١ اعُوواٍ ايتكوورٝح ٚتكُٝٝٗووا ٚايتٓػووٝل َووع ازبٗووات     
ْاٖٝوو عؤ   يف ٬َذك١ َطتهيب ازبوطا٥ِ ٚاملدايؿوات   53ايكها١ٝ٥ ٚغرلايكها١ٝ٥ 

                                                           
 ٍبكًٍب, ٍبثؼًب 12اٌّبكح  2217ٌَٕخ  49لبْٔٛ االكػبء اٌؼبَ هلُ 50

 36,71,84,94 اٌّٛاك 1983ٌَٕخ  76هػب٠خ االؽلاس هلُ لبْٔٛ 51

 ِٕٗ 5,6اٌّٛاك  2224ٌَٕخ  57اٌؼ١١ِّٛٓ هلُ لبْٔٛ اٌّفزش١ٓ 52

اٌؼبَ ثٙب  ِٓ ؽ١ش اٌٛالغ اٌؼٍّٟ فأْ ع١ّغ اٌزمبه٠و اٌوطل٠خ اٌزٟ رظله ػٓ اٌغٙبد اٌولبث١خ اإلكاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌؾمٛل١خ ٠زُ اشؼبه ِىزت اٌّفزش53

خ اٚ اإلكاه٠خ اٚ أزٙبوبد ؽمٛق االَٔبْ ٚرَزّو اعواءارٗ ثؼل اٌزضجذ ِٓ ٠ٚزٌٛٝ ِّٙخ اٌزؾم١ك فٟ ا٠خ اكػبءاد ٍٛاء ِب ٠زؼٍك ِٕٙب ثبٌغوائٍّّقبٌفبد اٌّب١ٌ
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َٗاّ أخط٣ تتعًل بإقوساض ايػٝاغوات ٚتوسضٜب ايعواًَني ٚتكٝوِٝ نؿوا٤تِٗ. َوع        
َٚا تهُٓ٘  2217يػ١ٓ  49ايعطر اْ٘ ٚبعس قسٚض قإْٛ ا٫زعا٤ ايعاّ ضقِ 

  ٞ ٚناؾو١   َٔ تٛغٝع يسٚض ٖصا ازبٗاظ يف ايتركٝل يف جطا٥ِ ايؿػواز اٱزاضٟ ٚاملواي
ايٓكوواف ذووٍٛ ازبووس٣ٚ َوؤ  سؾكووس تكوواع 54ازبووطا٥ِ املدًوو١ بايٛظٝؿوو١ ايعاَوو١ 

ٚجٛز جٗاظٜٔ بصات ايتؿوٜٛ  ٖٚوٛ ضاٟ ٜوطجح ايتٛجو٘ ايكا٥وٌ بإيػوا٤ َهاتوب        
املؿتؿني ايعَُٛٝني ٚا٫نتؿا٤ جبٗاظ ا٫زعا٤ ايعاّ نح١ٗ تتُتع باغوتك٬ي١ٝ أنودل   

 هيب ازبطا٥ِ ٚاملدايؿات.ٚغًط١ أٚغع يف املطاقب١ ٚايطقس ٚامل٬ذك١ ملطت
امل٪غػوات ايػوح١ٝٓ ٚزٚض   ؽبهوع ايكوإْٛ ايعطاقوٞ     :املػوتك١ً . ضقاب١ اشل٦ٝوات  2

إٜساع ا٫ذساث َٚطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ يطقاب١  و٬ث َؤ اشل٦ٝوات املػوتك١ً     
 -املدتًؿ١ ٖٚٞ: 
 ايعا١َ،أ. ١٦ٖٝ ايٓعا١ٖ 

ٚربوووتل بوووايتركٝل بكهووواٜا ايؿػووواز يف ازبوووطا٥ِ املدًووو١ بايٛظٝؿووو١ ايعاَووو١      
ٚازبطا٥ِ املٓكٛم عًٝٗوا   ٚظا٥ؿِٗ،دباٚظ املٛظؿني ذسٚز  خت٬ؽ،نايطؾ٠ٛ،ا٭

املعووووووسٍ يف املووووووٛاز  1969يػوووووو١ٓ  111يف قووووووإْٛ ايعكٛبووووووات ايعطاقووووووٞ  
. ٜٚوووووووووطجح  55م ع  135, 233,234,271,272,276,292,293,296

قإْٛ اشل١٦ٝ اختكاقٗا ايتركٝكٞ يف قهاٜا ايؿػاز عًو٢ أٟ اختكوام ٭ٟ َؤ    
ازبٗوووات ايتركٝكٝووو١ ا٭خوووط٣ املسْٝووو١ اٚ ايعػوووهط١ٜ باغوووتثٓا٤ ا٫ختكووووام       

, ًٜٚعّ ايكإْٛ امل٪غػات ٚازبٗات اسبه١َٝٛ ناؾ١ بتعٜٚس اشل٦ٝو١ مبوا   56ايكها٥ٞ
                                                                                                                             

ٌغٙخ اٌؾى١ِٛخ اٌزٟ ٚلٛع اٌفؼً اٌّقبٌف ٌٍمبْٔٛ ٚثؼل إؽبٌخ اٌّقبٌف اٌٝ اٌمؼبء ٠ٚزبثغ إعواءاد رٕف١ن اٌؼمٛثخ ٚاالػواه اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رىْٛ لل رىجلرٙب ا

 ب ٌزؾظ١ً اٌزؼ٠ٛغ ػٕٙب .٠ّضٍٙب ٚاٌزٟ ٠َؼٝ ِٓ فالي اٌز١َٕك ِغ اكاهرٙ

 صبٟٔ ػشو 5اٌّبكح  2217ٌَٕخ  45لبْٔٛ االكػبء اٌؼبَ هلُ 54

 1اٌّؼلي اٌّبكح  2211ٌَٕخ  32لبْٔٛ ١٘ئخ إٌيا٘خ هلُ 55

 11اٌّؼلي اٌّبكح  2211ٌَٕخ  32لبْٔٛ ١٘ئخ إٌيا٘خ هلُ 56
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 ٚ بكهوواٜا ايؿػوواز ازبوواضٟ ٚيٝووات َٚعًَٛووات تتعًوول أٜتطًووب عًُووٗا َوؤ ٚ ووا٥ل 
ايتركٝوول ؾٝٗووا، ٚإ ي٦ًٝٗوو١ إ تهووٕٛ ططؾووًا يف نووٌ قهوو١ٝ ؾػوواز ٚإ   ٜووتِ      

.َٚٔ 57ايتركٝل َٔ قبًٗا ٚشلا اسبل بايطعٔ يف ا٫ذهاّ ٚايكطاضات ايكازض٠ ؾٝٗا 
ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ ؾإٔ اشل١٦ٝ تتُتع بٓؿٛش ٚاغوع عًو٢ ا٭ضر ٚشلوا َؤ خو٬ٍ      

٘ أ٫أْو اّ تٓؿٝص ايعسٜوس َؤ ايؿعايٝوات ايكاْْٛٝو١ ,    ايتٓػٝل َع َهتب املؿتـ ايع
يٝات عٌُ املؿتـ ايعواّ يف ايوٛظاض٠ ٚايوصٟ ؽبهوع     أٜ٪خص ع٢ً اشل١٦ٝ اْٗا تعتُس 

ٖٚوصا  58ؿوٛش ٚغوٝطط٠ ايوٛظٜط اٚ ايوط٥ٝؼ ا٭عًو٢ يًُ٪غػو١       ْخط اىل أبؿهٌ ٚبو 
ا٫ ووط ٜٓػوورب عًوو٢ عُووٌ اشل٦ٝوو١ يف امل٪غػووات ايػووح١ٝٓ َٚطاؾوول ايتٛقٝووـ         

 ٚزٚض اٱٜساع ع٢ً ايطغِ َٔ اغتك٬يٝتٗاا٫ذتٝاطٞ 
 

 املاي١ٝ،زٜٛإ ايطقاب١ ب. 
بووات شلووصٙ اشل٦ٝوو١   2211يػوو١ٓ  31بعووس إقووطاض قووإْٛ زٜووٛإ ايطقابوو١ املايٝوو١   

املػتك١ً َػاذ١ أندل َٔ ايتسخٌ يف اعُاٍ امل٪غػات اييت ربهوع يطقابتٗوا ؾكوس    
يطقابتو٘ ٚتكوسِٜ ايعوٕٛ    اْٝطت بايسٜٛإ َُٗو١ تكوِٜٛ ا٭زا٤ يًحٗوات اشبانوع١     

ايؿووت يف اجملووا٫ت احملاغووب١ٝ ٚايطقابٝوو١ ٚاٱزاضٜوو١ َٚووا ٜتعًوول بٗووا َوؤ أَووٛض        
َٚٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ ؾوإٔ مجٝوع ا٭ْؿوط١ اٱزاضٜو١ ايويت       59تٓع١ُٝٝ ٚؾ١ٝٓ

 ٘متاضغووٗا امل٪غػووات ايػووح١ٝٓ ٖووٞ شات ٚجوو٘ َووايٞ باعتبوواض إ ايسٚيوو١ َػوو٪ٚي  
 ٌَأنٌ، ًَبؼ، تطبٝب، تؿوػٝ ١ يًػحني َٔ َػ٪ٚي١ٝ نا١ًَ عٔ ا٭َٛض اسبٝاتٝ

ٜٚتُعٗوط عُوٌ ايوسٜٛإ يف تًوو امل٪غػوات      اييت تتهًـ َايٝوًا , اخل َٔ ايؿعايٝات 

                                                           
 14,15اٌّؼلي اٌّٛاك  2211ٌَٕخ  32لبْٔٛ ١٘ئخ إٌيا٘خ هلُ 57

 1اٌضبٌش اٌفموح اٌمَُ 2224ٌَٕخ  57ش١ٓ اٌؼ١١ِّٛٓ هلُ لبْٔٛ اٌّفز58

 ./صب١ًٔب، صبٌضًب6اٌّؼلي اٌّبكح  2211ٌَٕخ  31لبْٔٛ ك٠ٛاْ اٌولبثخ اٌّب١ٌخ 59
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تتٛىل ١َُٗ ايتسقٝل ايوطٚتٝت ٚايوسٚضٟ   اٚ ظا٥ط٠ بؿهٌ ؾطم اٚ ٚذسات َك١ُٝ 
زبُٝع ا٭ْؿوط١ اٱزاضٜو١ ٚاملايٝو١ ٜٚوتِ اعوساز تكواضٜط زٚضٜو١ ؾوٗط١ٜ ٚؾكو١ًٝ          

ٗا ٚصبًؼ ايٓوٛاب ايعطاقوٞ   ٝتعط بٗا إزاض٠ امل٪غػات ايػح١ٝٓ َٚطجعٚغ١ٜٛٓ تؿ
 ايصٟ ٜتًك٢ تكطٜطًا غًٜٓٛا عٔ ايسٜٛإ .

 
 ا٫ْػإ. د. املؿٛن١ٝ ايعًٝا سبكٛم 

ؿٞ ايعووطام ٚايوويت ؾووهًت 60اٜهووًا بامل٪غػوو١ ايٛطٓٝوو١ سبكووٛم ا٫ْػووإ     ٚتػوو٢ُ
,ٚربوتل  61٪غػوات ايٛطٓٝو١ سبكوٛم ا٫ْػوإ     امل بواضٜؼ ٭ْؿوا٤  باز٥اغذلؾوازًا مب 

املؿٛن١ٝ ايعًٝا سبكٛم ا٫ْػإ بطقس ٚتكِٝٝ أٚناع ذكٛم ا٫ْػوإ يف ايعوطام   
ٚشلووا يف غووبٌٝ شيووو تًكووٞ ٚاعووساز تكطٜووط غووٟٓٛ بووصيو اىل ايػووًط١ ايتؿووطٜع١ٝ 

 جطا٤ٚاا٫ْتٗانات، ايؿها٣ٚ َٔ ا٫ؾطاز ٚازبُاعات َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ عٔ 
ٚاذايتٗوا اىل  ت ا٭ٚيٝو١ ٚايتأنوس َؤ قور١ ايؿوها٣ٚ ٚذبطٜوو ايؿوه٣ٛ        ايتركٝكا

ايكٝوواّ بعٜوواضات يًػووحٕٛ َٚطانووع اٱقوو٬ح   ايعوواّ. ٚيًُؿٛنوو١ٝ  جٗوواظ ا٫زعووا٤  
ا٫جتُاعٞ ٚاملٛاقـ ٚمجٝع ا٭َانٔ ا٭خط٣ زٕٚ اسباج١ إىل إشٕ َػوبل ٚايًكوا٤   

٬ؽ ازبٗوات  َع احملهَٛني ٚاملٛقٛؾني ٚتثبٝت ذا٫ت خوطم ذكوٛم اٱْػوإ ٚإبو    
ّٶ  قاْْٛٗآل املٓاغب١. ٜٚاملدتك١ ٫رباش اٱجطا٤ات ايكا١ْْٝٛ   ٚع٢ً ٚج٘ ا٫يوعا

ايٛ وا٥ل ٚايبٝاْوات ٚا٫ذكوا٥ٝات ٚاملعًَٛو١      إٔ تكسّ شلاايٛظاضات ٚازبٗات ناؾ١ ب
                                                           

ػٍٝ ثبٌؼغط ثبٌّؤٍَبد اٌٛط١ٕخ اٌظبكه ػٓ اٌّفٛػ١خ اٌَب١ِخ ٌؾمٛق االَٔبْ  اٌقبص ٌّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٠ّىٓ االطالع ػٍٝ إٌّشٛه اٌزؼو٠ف60ٟ

 اكٔبٖ  اٌواثط

NHRI_ar.pdf-4Rev1-https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS 

٘نٖ إٌَخ مووا٘ب ا٠ٌَٕٛخ اٌؼشوْٚ. ٚ٘نٖ ِجبكا ثبه٠ٌ، ٟٚ٘ ِغّٛػخ ِؼب١٠و ك١ٌٚخ رٕظُ ٚرٛعٗ أػّبي اٌّؤٍَبد اٌٛط١ٕخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ، رؾً  61

، اػزّلرٙب اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ 1991اٌّجبكا، اٌزٟ رّذ ط١بغزٙب فٟ ؽٍمخ ػًّ ك١ٌٚخ ثشأْ اٌّؤٍَبد اٌٛط١ٕخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ، ُػملد فٟ ثبه٠ٌ فٟ ػبَ 

 .1993ٌألُِ اٌّزؾلح فٟ ػبَ 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_ar.pdf
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.َٚٔ ذٝوث ايٛاقوع ايعًُوٞ ؾأْو٘     62ضبسز اَٗا ٚيف َٛعسَٚٗ اشات ايك١ً بأعُاشل
 ٛ صا املؿٛنوو١ٝ شلوواغووع يًُؿٛنوو١ٝ ؾووإٔ مماضغوو١  ٚعًوو٢ ايووطغِ َوؤ ايتؿووٜٛ  اي

ٚإ ذحووِ  63َػووبل بإؾووعاضايتؿووٜٛ   ٜؿوورل اىل إ املؿٛنوو١ٝ تكووّٛ بعٜوواضات   
يٝات املتابع١ ٫ظايت زٕٚ َػت٣ٛ ايطُٛح ْاٖٝو عٔ عسّ أايتٛ ٝل ي٬ْتٗانات ٚ

يف تكووسِٜ ايٛ ووا٥ل ٚايبٝاْووات ٚايوويت ميهوؤ   َعٗووا تعووإٚ امل٪غػووات اٱقوو٬ذ١ٝ  
بٝاْوات   ٭ٜو١ ا٫غتس٫ٍ عًٝٗا َٔ خ٬ٍ اؾتكاض ايتكاضٜط اييت تكسضٖا املؿٛنو١ٝ  

 .64ٚ اذكا٥ٝات َعتدل٠أ
  

                                                           
 ِٕٗ 6ٚاٌّبكح  صبٌضًب ,هاثؼًب,/ اٚاًل، صب١ًٔب، 5اٌّؼلي اٌّبكح  2211ٌَٕخ  53لبْٔٛ ِفٛػ١خ ؽمٛق االَٔبْ هل62ُ

/هاثؼًب45اٌؾك ثبٌي٠بهح اٌّفبعئخ اٍزٕبكًا ألؽىبَ اٌّبكح  2218ٌَٕخ  14اٌغٟ ثّٛعت لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ هلُ 63
 

14فٟ اٌلٚهح رمو٠و ِفٛػ١خ ؽمٛق االَٔبْ اٌّٛاىٞ ٌزمو٠و اٌؼواق اٌّملَ ٌٍغٕخ ا١ٌّضبق اٌؼوثٟ 64
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 الفؿل الجاىٕ
 

 قاىٌْ اؾالح اليصالٛ ّاملْدعني مْاٜن٘مدٚ 
 الدّلٔ٘نعآري لل2218لطي٘  14زقه 

 
 

ايوووسٚيٞ  ٣ذكوووٛم ايػوووحني َووؤ أٖوووِ ايكهووواٜا املططٚذووو١ عًووو٢ املػوووتٛ تعوووس 
ربول ايػوحني   ايويت  ٓكوٛم  عوت اي ظتٛذٝث تطٛضت يتتدص ؾه٬ً قاًْْٛٝا, ٚقس
ازؾ١ إىل ذبكٝل اما١ٜ أنودل سبكٛقو٘ ، ٚشيوو عؤ ططٜول َوا أقطتو٘ طبتًوـ         ٚاشل

ايسٚي١ٝ يٮَوِ املتروس٠ ايويت تٗوسف إىل إقو٬ذ٘ ٚتٗصٜبو٘،        ٚا٫تؿاقٝاتاملٛا ٝل 
ايوتدًل َؤ ايػوًٛى اٱعبوطايف،     بعوس  مما ٜػاعس ع٢ً إعاز٠ إزَاجو٘ يف اجملتُوع   

ايكوِٝ   انتػواب باعتباض إٔ ؾعٛض املػحٕٛ بإْػاْٝت٘ زاخٌ ايػوحٔ ٜػواعس عًو٢    
 نييًػوح  ذكوٛم  رلا٭خ٬ق١ٝ ايػو١ًُٝ زاخوٌ اجملتُوع ، ٚبٓوا٤ عًٝو٘ ٜعتودل توٛؾ       

ٖصا ايػطر ؾل غعت . ٚيهُإ ذبكٝل ٚا٫جتُاعٞعا٬َ ٖاَا يتٛاظْ٘ ايٓؿػٞ 
َؤ ايتٛاؾول بوني َوا ٖوٛ زٚيوٞ َٚوا ٖوٛ          أنودل قسض املٓع١َٛ ايسٚي١ٝ اىل ذبكٝل 

مج١ً َٔ ايٛ ا٥ل اييت يًسٍٚ إ تػذلؾوس بٗوا يف اعوساز     َٔ خ٬ٍ تبٓٝٗاٚطت 
ٔ   َٓعَٛتٗا ايكا١ْْٝٛ اقطًح عًٝٗوا ؾُٝوا بعوس باملعوا      ٜرل ايسٚيٝو١ ملعاًَو١ ايػوح

ٚاخوط٣  ,65عاّ ٌايػحٓا٤ بؿهربل ؾ١٦  َٓٗا عاَ٘تٛظعت بني َباز٨ ٚقٛاعس 

                                                           
 اػل ِبٔل٠ال )اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب ٌّؼبٍِخ اٌَغٕبء(قو65
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ٍ تتعًل بؿ٦ات ضبسز٠ َِٓٗ خاق١  . َٚبواز٨ ٚقٛاعوس اخوط٣    66نايٓػوا٤ٚا٭طؿا
تٓعِ عٌُ ؾطؼب١ َٔ ايعاًَني يف تًو امل٪غػات َٔ ايعاًَني يف ا٫ختكاقوات  

ٕ  ايطبٝوو١ ٚايكوور١ٝ أٚ املهًؿووني   أٚ مموؤ ٜكووسَٕٛ خووسَاتِٗ    67بإْؿوواش ايكوواْٛ
. باٱنواؾ١ اىل َوا تهوُٓت٘ صبُٛعو١ ايٓكوٛم ايكاْْٛٝوو١      68يًػوحٓا٤ ناحملواَني  

.  69ا٭غاغو١ٝ سبكوٛم ا٫ْػوإ     ايسٚيٝو١  املًع١َ اييت تهُٓتٗا ايعٗٛز ٚا٫تؿاقٝات
يػو١ٓ   14ضقوِ   قوإْٛ اقو٬ح ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني     َٛا٥ُو١ س٣ ٚبٗسف تكِٝٝ َو 

قووٞ َعاملعوواٜرل ايسٚيٝوو١ غووٝتِ اعتُوواز ايكٛاعووس ايُٓٛشجٝوو١ ايووسْٝا  ايعطا 2218
ملعا١ًَ ايػوحٓا٤ )قٛاعوس َاْوس٬ٜ( نأغواؽ يًُعٝاضٜو١ ايسٚيٝو١ يف حبثٓوا ٖوصا يف         

َووع  2218يػوو١ٓ  14يٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ضقووِ اَكابووٌ ْكووٛم قووإْٛ اقوو٬ح 
تٛنووٝح َٛقووـ بوواقٞ املطجعٝووات ايسٚيٝوو١ شات ايكوو١ً ٚعًوو٢ ٚجوو٘ اشبكووٛم    

 .ايعطامازم عًٝٗا َٔ قبٌ املك
  

                                                           
 2212ٚلٛاػل ثبٔىٛن ٌّؼبٍِخ اٌَغ١ٕبد ٚاٌزلاث١و غ١و االؽزواى٠خ ٌٍّغوِبد  1992لٛاػل ثى١ٓ ثشأْ ؽّب٠خ االؽلاس اٌّغوك٠ٓ ِٓ ؽو٠زُٙ 66

67
 1977ثئٔفبم اٌمبْٔٛ  ٛاػل ٍٍٛن اٌّٛظف١ٓ اٌّىٍف١ٓل

 1992ِجبكا األُِ اٌّزؾلح اٌّزؼٍمخ ثلٚه اٌّؾب١ِٓ 68

69
 رزؼّٓ االرفبل١بد األٍب١ٍخ ٌؾمٛق االَٔبْ 

 اٌؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍؾمٛق االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ

 اٌؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍؾمٛق اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚاٌجوٚرٛوٛالد اٌٍّؾمخ 

 ١ّغ اشىبي اٌز١١ّي اٌؼٕظوٞ االرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍمؼبء ػٍٝ ع

 ارفبل١خ اٌمؼبء ػٍٝ ع١ّغ اشىبي اٌز١١ّي ػل اٌّوأح ٚاٌجوٚرٛوٛالد اٌٍّؾمخ 

 ارفبل١خ ؽمٛق اٌطفً ٚاٌجوٚرٛوٛالد اٌٍّؾمخ 

 ارفبل١خ ِٕب٘ؼخ اٌزؼن٠ت ٚاٌجوٚرٛوٛالد اٌٍّؾمخ 

 االرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌؾّب٠خ ع١ّغ األشقبص ِٓ االفزفبء اٌمَوٞ 

 ل١ٌٚخ ٌؾّب٠خ ؽمٛق ع١ّغ اٌؼّبي اٌّٙبعو٠ٓ ٚافواك اٍوُ٘ االرفبل١خ اٌ

 االرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌؾّب٠خ ٚرؼي٠ي ؽمٛق االشقبص مٚٞ االػبلخ
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 70إدازٗ ملفات الطذياٛ
 6ايكاعس٠ 

ٜٴربٳؼ ؾٝو٘ أؾودام ْعواّ َٛذٻوس ٱزاض٠ ًَؿوات ايػوحٓا٤.        ِّ َهإ  ٜٛنع يف أ
ٚػبووٛظ إٔ ٜهووٕٛ شيووو ايٓعوواّ قاعووس٠ بٝاْووات إيهذلْٚٝوو١ يًػووح٬ت أٚ غووح٬ْ     

َوإَٔٛ  قؿرات٘ َطق١ُ َِٚٛقع١. ٚتٴطبٻل إجطا٤ات يهُإ ٚجٛز َػواض تتبټوع   
ُٻ١ٓ يف ايٓعواّ أٚ تعسًٜوٗا     ملطاجع١ ايبٝاْات ٚملٓع ا٫ط٬ِّع ع٢ً املعًَٛات املتهو

 زٕٚ إشٕ.
 

 7ايكاعس٠ 
ِّ ؾووودل يف ايػوووحٔ زٕٚ أَوووط ذوووبؼ َؿوووطٚع. ٚتٴوووسخٳٌ   ٜٴكبٳوووٌ إزخووواٍ أ  ٫
ٔٳ:  ِّ غحنُي ايػح  املعًَٛات ايتاي١ٝ يف ْعاّ إزاض٠ ًَؿات ايػحٓا٤ عٓس زخٍٛ ن

ٜٻتو٘ املُٝوع٠، مبوا ٜطاعوٞ اشلٜٛو١          َعًَٛات   )أ(  زقٝكو١ تتوٝح ايٛقوٛف عًو٢ ٖٛ
 ازبٓػا١ْٝ اييت ٜطاٖا يٓؿػ٘؛

 عًٝ٘؛  أغباب غحٓ٘ ٚايػًط١ املػ٪ٚي١، ٚتاضٜذ ٚٚقت َٚهإ ايكب   )ب(  
ِّ ْكٌ؛   )د(    ّٜٛ ٚغاع١ إزخاي٘ ٚإط٬م غطاذ٘، ٚنصيو ّٜٛ ٚغاع١ أ
ٟټ إقابات ظاٖط٠ أٚ ؾها٣ٚ بؿإٔ غ٤ٛ َعا١ًَ غابل؛   )ز(    أ
 قا١ُ٥ مبُتًهات٘ ايؿدك١ٝ؛   (ه)  
أزلا٤ أعها٤ أغطت٘، مبا يف شيو، ذػب ا٫قتها٤، أزلا٤ أ٫ٚزٙ ٚأعُاضِٖ  )ٚ( 

 َٚهاِْٗ ٚٚنعِٗ َٔ ذٝث اسبها١ْ أٚ ايٛقا١ٜ؛
 ايػحني. ٤بٝاْات ا٫تكاٍ يف ذا٫ت ايطٛاض٨ َٚعًَٛات عٔ أقطب أقطبا )ظ( 

                                                           

70
 9-8-7-6هاعغ اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب ٌّؼبٍِخ اٌَغٕبء اٌمٛاػل 
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 8ايكاعس٠ 
تٴووسخٳٌ املعًَٛووات ايتايٝوو١ يف ْعوواّ إزاض٠ ًَؿووات ايػووحٓا٤ أ ٓووا٤ ٚجووٛزِٖ يف      

 ايػحٔ، ذػب ا٫قتها٤:
كهوا١ٝ٥، مبوا يف شيوو توٛاضٜذ جًػوات      املعًَٛات املتعًك١ بايسع٣ٛ اي )أ( 

 احملانِ ٚايتُثٌٝ ايكاْْٛٞ؛
ٚٻيٞ ٚتكاضٜط ايتكٓٝـ؛  )ب(    ايتكِٝٝ ا٭
 املعًَٛات املتٻك١ً بايػًٛى ٚا٫ْهباط؛  )د(  

ايطًبات ٚايؿها٣ٚ، مبا يف شيو ا٫زِّعا٤ات املتعًكو١ بايتعوصٜب ٚغورلٙ     )ز( 
   َٔ نطٚب املعا١ًَ أٚ ايعكٛبو١ ايكاغو١ٝ أٚ اي٬إْػوا١ْٝ أٚ املٗٝٓو١، َوا     

 تهٔ شات طابع غطِّٟ؛ 
 َعًَٛات بؿإٔ ؾطر ازبعا٤ات ايتأزٜب١ٝ؛   (ه) 

ٚ    َعًَٛات  )ٚ( ِّ إقوابات أ ذوا٫ت   بؿإٔ امل٬بػات ٚا٭غوباب اشباقو١ بوأ
 ٚؾا٠، ٚازب١ٗ اييت ْكٌ إيٝٗا ايطټؾات يف ذاي١ ايٛؾا٠.

 
9الكاعدٗ   

ٜٴتواح   ٫ٚ 8ٚ 7ٜٴراَؾغ ع٢ً غط١ِّٜ مجٝع ايػح٬ت املؿواض إيٝٗوا يف ايكاعوستني    
ِّ غوحني      ٜٴػوُح يهو ا٫ط٬ِّع عًٝٗا إ٫ِ ملٔ تػتسعٞ َػ٪ٚيٝاتِٗ امل١ٝٓٗ شيوو. ٚ
ِّ تعس٬ٜت ذبطٜطٜو١ َكوطٻح بٗوا     با٫ط٬ِّع ع٢ً ايػح٬ت املتعًك١ ب٘، ضًٖٓا بأ
مبكته٢ ايتؿطٜعات ايساخ١ًٝ، ٜٚهٕٛ َٔ ذكِّ٘ اسبكوٍٛ عًو٢ ْػود١ ضزلٝو١     

 َٔ ٖصٙ ايػح٬ت عٓس إط٬م غطاذ٘. 
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 01اعدٗ الك
ْٴعِ إزاض٠ ًَؿات ايػحٓا٤ أٜهًا ٫غتد٬م بٝاْوات َٛ وٛم بٗوا عؤ      تٴػتدسٳّ 
ا٫دباٖات املتعًك١ بايػحٓا٤ ٚخكا٥ل اسبٝا٠ يف ايػحٕٛ، مبا يف شيو َعوسٻ٫ت  

 اٱؾػاٍ، َٔ أجٌ ٚنع أغاؽ ٫رباش ايكطاضات با٫غتٓاز إىل أزي١. 
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ:
 12,  9,  8يف َوٛازٙ  ٌ ايطابوع َٓكوإْٛ اقو٬ح ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني      ٜٓل ايؿك

ؾٝكطض يف ايؿكط٠  ٚتكٓٝؿِٗ ع٢ً ؾكطات تٓع١ُٝٝ تتعًل بإزاض٠ ًَؿات ايػحٓا٤
ع٢ً ٚجٛب َػو اٱزاض٠ ايػح١ٝٓ يػح٬ت صبًس٠ َٚطقُو١   8َٔ املاز٠  ايطابع١

املٛزع اٚ املٛقٛف ٚاييت َٚبٛب١ بؿهٌ ٚضقٞ ٚايهذلْٚٞ تتهُٔ ١ٜٖٛ ايٓعٌٜ اٚ 
ٜؿووذلر إ تٓكووطف اىل بٝاْاتوو٘ ايؿدكوو١ٝ َوؤ ) ا٫غووِ ايهاَووٌ , اغووِ ا٫ّ ,      

ايتٛقٝوـ   بأغوباب ازبٓؼ , ايعُط , عٓٛإ ايػهٔ ( ٚايبٝاْات ايكا١ْْٝٛ املتعًكو١  
َط٠ ب٘ ٚتؿاقٌٝ قطاض اسبهوِ ٚايويت تتهؤُ ) َواز٠ اٱزاْو١      ٚتاضؽب٘ ٚازب١ٗ ا٭
ييت ْطكوت بواسبهِ , ايعكٛبو١ املكوطض٠ , ٚتواضٜذ غوطٜاْٗا (       ايكا١ْْٝٛ , احمله١ُ ا

.ٚباغووتثٓا٤ َووا ٜتعًوول باشبكٛقوو١ٝ ايٛاجووب اذذلاَٗووا يف ايتعاَووٌ َووع بٝاْووات   
ٚاغؿاٍ ايتؿطٜع ايٛطت ايعطاقٞ )قوإْٛ اقو٬ح   , ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني 

ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني (اٜووطاز ْكووًا خاقووًا ٜتعًوول ا٫خوو٬ٍ بووا٫يتعاّ بايتػووحٌٝ اٚ    
ايت٬عب ب٘ ٚانتؿا٤ املؿطع بايكٛاعوس ايعاَو١ ايويت أٚضزتٗوا ايتؿوطٜعات ايعكابٝو١       

71         ٞ  ُٖٚا ٜتعاضنوإ باٱنواؾ١ اىل َوا تكوطضٙ قٛاعوس َاْوس٬ٜ َوع ايتوعاّ قواْْٛ
زٚيوووٞ يًعوووطام ا٫تؿاقٝووو١ ايسٚيٝووو١ سبُاٜووو١ مجٝوووع ا٭ؾووودام َووؤ ا٫ختؿوووا٤    

                                                           
1969ٌَٕخ 111ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼوالٟ هلُ  324اٌّبكح 71
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ؾووإ ,73ٚؾُٝووا ْوول عًووٞ ايعٗووس ايووسٚيٞ يًركووٛم املسْٝوو١ ٚايػٝاغوو١ٝ  72ايكػووطٟ
 ايتؿطٜع ايعطاقٞ جا٤ َتٛاؾكًا َع َا تكطضٙ املعاٜرل ايسٚي١ٝ .

يوس٣ امل٪غػوات اٱقو٬ذ١ٝ    اَا َٔ ذٝث ايتطبٝول ايعًُوٞ ٚايػوٝاقات املعتُوس٠     
يًٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني  ؾووإٔ إزاض٠ املًؿووات  َطاؾوول ايتٛقٝووـ يف ايعووطام  ٚ

تتًدل يف زا٥طتٞ اٱقو٬ح با٫غوتكباٍ يف َطانوع اغوتكباٍ خاقو١ ٜوتِ اعوساز        
املًـ ا٭غاؽ يًٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف ٖٚٛ املًوـ ايكواْْٛٞ ٜٚتهؤُ تٛ ٝول     

ايطزلٝو١ املطاؾكو١ ٚايبٝاْوات    ا تكوطضٙ ايٛ وا٥ل   ًا ملو بٝاْات ٖٜٛتو٘ ايؿدكو١ٝ ٚؾكو   
املتعًك١ بؿطع١ٝ اٜساع٘ نكطاض اسبهِ اٚ اٱزاْو١ , َوصنط٠ ايتٛقٝوـ ايكهوا١ٝ٥ ,     

, ازعووا٤ات إغووا٠٤  طبعووات ا٭قووابع ٚايػووٛابل ازبٓا٥ٝوو١ , بٝاْووات عووسّ املطًٛبٝوو١
ٜٚوتِ ا٫ذتؿواظ بٗوصا ايبٝاْوات      املعا١ًَ اٚ ايتعصٜب ٚايتكاضٜط ايتٛ ٝكٝو١ بوصيو  

َكتكط٠ ع٢ً ايبٝاْوات زٕٚ قوٛض ايٛ وا٥ل     ايهذل١َْٝٚع ْػد١ ٚٚضق١ٝ  ١بٓػد
اعساز ًَؿات أخط٣ يًٓعٌٜ اٚ املٛزع َٓٗا املًوـ ايطويب ايوصٟ ربوتل      ِناؾ١. ٜت

ايووسا٥طتني  اتنيبوو٘ ايػووًط١ ايكوور١ٝ ايوويت غايبووًا َووا تتبووع ٚظاض٠ ايكوور١ يف ٖوو   
َ تٜٚ ٓؿكوٌ  هُٔ بٝاْات ايٓعٌٜ اٚ املٛزع ايكر١ٝ ٚايطب١ٝ ٚؼبتؿغ ب٘ بؿوهٌ 

عٔ ًَؿ٘ ايكاْْٛٞ ًَٚـ أخرل ٖٛ ًَـ ايبرث ا٫جتُاعٞ ٜٚعس َٔ قبٌ اقػواّ  
ايبرث ا٫جتُاعٞ ٜٚتعًول بسضاغو١ ايؿدكو١ٝ ٬َٚذعوات ايباذوث ا٫جتُواعٞ       

يصا ؾإٔ زٚا٥ط اٱق٬ح ايعطاقٝو١   ايتعًُٝٞ.َٚػاضٙ  ذٍٛ غًٛى ايٓعٌٜ اٚ املٛزع
ٖٚوٛ أغوًٛب عًٝو٘ ايهوثرل َؤ       يًٓعٜوٌ اٚ املوٛزع  تعتُس أغًٛب املًؿوات املتعوسز٠   

بعهٗا ع٢ً ا٫خوط   طامل٬ذعات أُٖٗا, إ أٚناع ايٓعٌٜ اٚ املٛزع َتساخً٘ ٜٚ٪ 

                                                           
ِٓ االرفبل١خ 22 -16اٌّٛاك 72

 
ِٓ ِٛاك اٌؼٙل 2ٚاٌّبكح  7ثشأْ ظوٚف أطجبق اٌّبكح  22,  7هاعغ رؼ١ٍمزٟ ٌغٕخ ؽمٛق االَٔبْ هلُ 73
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ؾكس ٜذلتب ع٢ً ٚنع٘ ايكورٞ تكٝٝوس يوٲزاض٠ يف اربواش توسبرل اٚ اجوطا٤ حبكو٘        
نٓكً٘ َٔ قػِ اىل اخط اٚ غحٔ اىل اخط اٚ تٛجٝو٘ عكٛبو١ اٚ تهًٝوـ بعُوٌ اٚ     

ل غوًط١  ٝو ملًـ ا٫جتُاعٞ ايصٟ قس ٜتهُٔ ضبسزات تعْؿاط ٚنصيو اسباٍ يف ا
املػ٪ٍٚ يف ارباش تسبرل َا يف َٛاج١ٗ غًٛى َٔ ايٓعٌٜ بػ  ايٓعط عٔ إ ٖصا 

إ ايٓل ايكواْْٛٞ ازبسٜوس جوا٤ َطًكوًا      ٫ٚعتباضايػًٛى اػبابًٝا نإ اٚ غًبًٝا , 
اضٖا ؾووإٔ املكتهوو٢ إ ٜووتِ َعازبوو١ ٖووصٙ اٱؾووهاي١ٝ يف ايتعًُٝووات املعَووع إقووس     

َٔ خ٬ٍ ايوعاّ اٱزاضات ايػوح١ٝٓ مبػوو غوحٌ َٛذوس       يتػٌٗٝ تطبٝل ايكإْٛ
يعاًَني ع٢ً ذاي١ ايٓعٌٜ اٚ املٛزعُٔ ا٫ط٬ع يتُهني امبػت٣ٛ تؿٜٛ  َتعسز 

ع٢ً ايبٝاْات اشبام بايٓعٌٜ بايكسض ايصٟ ميهِٓٗ َؤ مماضغو١ َٗواَِٗ بؿوهٌ     
ًَ . ناَووٌ  يف  ضؿوواتِٗ ٚتػووحًِٝٗ تووسا ٚقووسض تعًوول ا٫َووط بوواملٛقٛؾني ؾووإٔ إزاض٠ 

ا٫غًب َٔ قبٌ جٗات اْؿاش ايكإْٛ يف ٚظاضات ايساخ١ًٝ ٚايسؾاع ٚجٗاظ َهاؾر١ 
اٱضٖاب ٚتكتكط اي١ٝ ايتػحٌٝ ؾٝٗا ع٢ً املًؿات ايكا١ْْٝٛ اييت تتهؤُ إنواؾ١   
يبٝاْات ١ٜٖٛ املٛقوٛف بٝاْوات تتعًول بايٛنوع ايكواْْٛٞ يو٘ ؾكو , ؾُٝوا ٜػٝوب          

ٝووث ٫ ٜووتِ تػووحٌٝ ايبٝاْووات ايطبٝوو١ اٚ ايكوور١ٝ      املًووـ ايطوويب ٚايكوورٞ ذ  
 يًُٛقٛؾني ٫ٚ تطاؾكِٗ عٓس ايٓكٌ اٚ اٱذاي١ .
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 الفؿل بني الفٝاتالتؿئف ّ
 )قْاعد ىلطٌْ ماىدٓال(44الكاعدٗ 

تٛنٳووع ؾ٦ووات ايػووحٓا٤ املدتًؿوو١ يف َ٪غػووات طبتًؿوو١ أٚ أجووعا٤ طبتًؿوو١ َوؤ     
ٚا٭غوباب ايكاْْٛٝو١   امل٪غػات َع َطاعا٠ جٓػِٗ ٚعُوطِٖ ٚغوحٌ غوٛابكِٗ    

 ٫ذتحاظِٖ َٚتطًبات َعاًَتِٗ. َٚٔ أجٌ شيو:
ٜٴػحٔ ايطجاٍ ٚايٓػا٤، بكسض اٱَهإ، يف َ٪غػات طبتًؿ١؛ ٚذوني تهوٕٛ    )أ( 

ٖٓاى َ٪غػ١ تػتكبٌ ازبٓػني ع٢ً ايػٛا٤، ٜترتٻِ إٔ ٜهٕٛ صبُوٛع ا٭َوانٔ   
ٝٽا؛  املدكٻك١ يًٓػا٤ َٓؿك٬ً نً

 احملاَنُني عٔ ايػحٓا٤ املساْني؛ٜٴؿكٌ ايػحٓا٤ غرل  )ب(  
ٜٴؿكٌ املػحْٕٛٛ بػبب ايسٜٕٛ ٚغرلِٖ َٔ املػحْٛني ٭غوباب َسْٝو١    )د( 

 عٔ املػحْٛني بػبب جطمي١ جٓا١ٝ٥؛
 ٜٴؿكٌ ا٭ذساث عٔ ايبايػني.  )ز( 

 
 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ:

ٚاملووٛزعني ايتكووٓٝـ باْوو٘  /تاغووعًا َوؤ قووإْٛ اقوو٬ح ايٓووع٤٫  1عطؾووت املوواز٠ 
ٌ  َٚعطؾ١صبُٛع١ اٱجطا٤ات اييت تتبع يسضاغ١ ذاي١ ايٓعٌٜ )) املدتًؿو١   ايعٛاَو

ًُوا اقتهوت   ن٘ ايؿدكٞ ٚٚنوع بطْواَخ ايتٓؿٝوص ٜٚوتػرل     ناييت أ طت ع٢ً غًٛ
ٌ قٓـ َٔ ايٓوع٤٫ عؤ غورلٙ يف قػوِ خوام يف ْؿوؼ       هععي ايعطٚف شيو َع

ٚايػوؤ ٚايعوكووٛب١   ايػحٔ أٚ يف غحٔ أخط ٜٚهٕٛ ايتكٓٝـ ع٢ً أغواؽ ازبوٓؼ 
ْٚوووٛع ازبطٜووو١ُ يهووٌ غحوووني َٚس٣اغووتعسازٙ ٚاغووتٝعاب٘ يٲقوو٬ح ٚايتعاَوو٘     

َٔ ايكإْٛ قٛاعس تكٓٝـ ايٓع٤٫  9اٱق٬ح(( ؾُٝا أٚضزت املاز٠ بكٛاعس زا٥ط٠ 
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ٕ       ٚاملٛ  زعني ٚاملٛقوٛؾني يف ايػوحٕٛ َٚطاؾول ايتٛقٝوـ ا٫ذتٝواطٞ يف ايعوطام بوأ
متثووٌ يف صبًُووٗا ْعووِ طبتًؿوو١ َوؤ  ْوول عًوو٢ أموواط َتعووسز٠ َوؤ ايتكووٓٝـ  

ٜعتُوس ؾٝو٘ ازبوٓؼ ٚايعُوط اغاغوًا       ض٥ٝػوٝاً ؾايكإْٛ ٜكطض تكوٓٝؿًا  , ايتكٓٝـ 
٭ٚىل/ خاَػًا يف كطض ايكإْٛ يف َازت٘ اٝؾيًُساْني ًَعًَا يف ذبسٜس ج١ٗ اٱٜساع 

ا٫ذوساث   بإٜوساع َعطر تعطٜؿ٘ يسا٥ط٠ اقو٬ح ا٫ذوساث بأْٗوا ازبٗو١ املدتكو١      
ٚايووصٟ ٜعطؾوو٘ قووإْٛ ضعاٜوو١ ا٫ذووساث باْوو٘ َوؤ امت ايتاغووع١ ٚ  ٜووتِ ايثآَوو١  

, ؾُٝا ربتل ٚظاض٠ ايعوسٍ زا٥وط٠ اٱقو٬ح باغوتكباٍ ؾوطؼب١ ايٓوع٤٫        74عؿط٠ 
بوإزاض٠َٛاقـ  ا ْول عًٝو٘ ايكوإْٛ    ملو  ُأَ ايهبواض ٚربوتل ٚظاض٠ ايساخًٝو١ ٚؾكو    

/ب ٚجٛب اذتحاظ ايصنٛض يف غحٕٛ َٚٛاقوـ اٚ  9ٚتكطض املاز٠  ا٫ذساث ٚايهباض
ٚتبعوًا يوصيو ٜكوط ايكوإْٛ ايعطاقوٞ اؾوها٫ً       َطانع اذتحاظ َٓؿكو١ً عؤ ا٫ْواث    

  ٬ث يًػحٕٛ ٚاملٛاقـ 
 ٚتتبع يٛظاض٠ ايعسٍ زا٥ط٠ اٱق٬ح ايعطاق١ٝ غحٕٛ ايهباض  .1

 شنٛض بايػني  . أ

 ْػا٤ بايػات  . ب

 ٛتتبع يٛظاض٠ ايعسٍ زا٥ط٠ اق٬ح ا٫ذساث يٮذسا زٚض اق٬ح  .2

 اذساث شنٛض َٛقٛؾني  . أ

 اذساث اْاث َٛقٛؾني  . ب

 اذساث شنٛض ضبهَٛني  . ت

 اذساث اْاث َٛقٛؾني  . ث

 َطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ .3

                                                           
ِٓ لبْٔٛ هػب٠خ االؽلاس إٌبفن 3اٌّبكح 74
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 َٛاقـ شنٛض بايػني  . أ

 َٛاقـ اْاث بايػات  . ب

 َٛاقـ اذساث شنٛض . ت

 َٛاقـ اذساث اْاث  . ث

 
/د 9ٜٛجوب ايكوإْٛ يف املواز٠    ٜعتُس بعس ايتكٓٝـ ايط٥ٝػٞ ٚنتكٓٝـ ؾطعٞ 

إ ٜتِ تكٓٝـ ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني بٓوا٤ًا عًو٢ زعواِٖٚ اٚ ايؿوها٣ٚ        
َؤ خو٬ٍ ايؿكوٌ بوني املٛقوٛؾني اٚ املوساْني بوسعا٣ٚ جٓا٥ٝو١          كا١َ نسِٖامل

يف تٛقووٝـ ْعوواّ   9عُوؤ أٚقووـ اٚ ازٜوؤ بووسعا٣ٚ َسْٝوو١ , ٚتووصٖب املوواز٠       
جٓؼ ايٓعٌٜ أٚ املوٛزع أٚ املٛقوٛف ٚعُوطٙ    اعتُاز ابعس َٔ اىل َا ٖٛ ايتكٓٝـ 

ٗا غحً٘ ازبٓا٥ٞ ٚازبطمي١ ايتٝاضتهبٗا ع٢ً أغواؽ طبٝعتٗوا أٚ جػواَت   اعتُاز اىل
 ٘ ٚإ دبوط٣ يًٓعٜوٌ ايؿرٛقوات ايطبٝو١     ,أٚ ْٛع ايعكٛب١ َٚتطًبات ايتعاٌَ َعو

ٚبووايعٛز٠ اىل نأغوواؽ يًتكووٓٝـ.  ٚايٓؿػوو١ٝ ٚا٫جتُاعٝوو١ يتعتُووس طبطجاتٗووا    
تكِٝٝ ايٓعاّ ايصٟ ٜكطضٙ ايكإْٛ ايعطاقٞ َٚس٣ َٛا٥ُت٘ َوع املعواٜرل ايسٚيٝو١    

َاْس٬ٜ( ظبس  )قٛاعسا٤ ٚع٢ً ٚج٘ اشبكٛم ايكٛاعس ايُٓٛشج١ٝ ملعا١ًَ ايػحٓ
إ ايتؿطٜع ايعطاقٞ قس جا٤ َٓػحًُا َوع َوا تكوطضٙ املعواٜرل ايسٚيٝو١ َؤ ْعوِ        

ٚ أيًٓعٜوٌ   َٓٝو١ ا٭ٚ ٚا٫جتُاعٝو١ ْػوا١ْٝ  اٱبعاز يًتكٓٝـ ٖازؾ٘ اىل َطاعا٠ ا٭
 ٚ املٛقٛف.أاملٛزع 

   ٘  35 ٜؿورل اىل إ ٚظاض٠ ايعوسٍ ايعطاقٝو١ تتوٛىل إزاض٠     اَا عٔ ايٛاقوع ايعًُوٞ ؾأْو
اىل جاْوب إزاض٠ زا٥وط٠ اقو٬ح ا٫ذوساث ايويت       75غحٔ َٚطنع اذتحاظ يف ايعوطام 
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  27اٌّؼلي اٌّبكح  2212ٌَٕخ  1هاعغ ٔظبَ ٚرم١َّبد كائوح اإلطالػ اٌؼوال١خ هلُ 



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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زٚض ٬َذعٝو١ َٚٛاقوـ اذوساث يف بػوساز ٚاحملاؾعوات       7تسٜط بكٛض٠ َباؾط٠ 
ايعؿوطات َؤ   ؾُٝا تسٜط ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ٚٚظاض٠ ايسؾاع ٚجٗاظ َهاؾرو١ اٱضٖواب   

ؾُٝوا تتوٛىل ٚظاض٠ ايعُوٌ    املٛاقـ تتٛظع ع٢ً عُّٛ ضباؾعات اسبه١َٛ املطنع١ٜ 
ٚايؿووو٪ٕٚ ا٫جتُاعٝووو١ ٚٚظاض٠ ايساخًٝووو١ َٚوووسٜطٜات ا٫غووواٜـ )قوووٛات ا٫َووؤ  

ٌ , ايهٛضز١ٜ( إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطاؾل ايتٛقٝوـ يف إقًوِٝ نٛضزغوتإ ايعوطام      ٜٚؿوه
) اختكوام  ا٫نتعاظ ٚنعـ ايب١ٝٓ ايتر١ٝ يًػحٕٛ ٚق١ً ايهوٛازض ايتدككو١ٝ   

ايترووسٟ ام ايكوواْْٛٞ ( ووووووو, ا٫ختك ايبرووث ا٫جتُوواعٞ , ا٫ختكووام ايٓؿػووٞ
 إؾهاي١ٝ ا٫نتعاظ كس اْعهػت, ؾيًُٓع١َٛ اٱق٬ذ١ٝ يف ايعطام  ٚاملعٛم ا٭ندل

يف ا٫غًوب عًو٢    غًبًا ع٢ً اذذلاّ اٱزاضات ايػح١ٝٓ يكٛاعس ايتكٓٝـ ٚتطبٝكٗوا 
ٖٚواضز  أٚبا٫ط٬ع ع٢ً املٛقـ ايعاّ ايصٟ اعسٙ ذبايـ ,اغترٝا٤ اٚ بكٛض٠ ؾه١ًٝ

 َعطر تكطٜطٙ املٛاظ يتكطٜط ايعطام املكسّ يًح١ٓ ايعطب١ٝ سبكوٛم ا٫ْػوإ   يف76
َووع   2218-7-2ٚايووصٟ جووط٣ َٓاقؿووت٘ بتوواضٜذ  77) زبٓوو١ املٝثووام ايعطبووٞ ( 

ٔ ؾاْو٘  ,ايٛؾس ايعطاقٞ  ببػواط١ ٬َذعو١ إ ظواٖط٠ ا٫نتعواظ يف ايػوحٕٛ       ميهو
ذٝث بًؼ امجوايٞ عوسز ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني     ايعطاق١ٝ قس بًػت َػتٜٛات خطرل٠ 

ٚقوس  ,ضبهّٛ باٱعساّ  7222اشبُؼ ٚأضبعني ايـ َِٓٗ  45222ٚاملٛقٛؾني  
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 إٌٌٙٛل٠خ ٚشجىخ اٌؼلاٌخ ٌٍَغٕبء اٌؼوال١خرؾبٌف اٚ٘بهك ٠ٚؼّٓ فٟ ػؼ٠ٛزٗ ِٕظّخ اٚ٘بهك 
77

 ٠ّىٓ االطالع ػٍٝ اٌزمو٠و ِٓ فالي اٌواثط

http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Committee/Document
s/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A

D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%847%D9%84%
%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D8%

AD%D8%A7%D9%84%D9%81%20%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%
B1%D8%AF.pdf 

 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%20%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%20%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%20%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%20%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%20%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%20%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF.pdf
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ؾُٝوا دبواٚظت بواقٞ    يف غوحٔ ايٓاقوط١ٜ املطنوعٟ ا٫خطوط      ظمتثٌ ذاي١ ا٫نتعا
دبواٚظ ايػوحٔ طاقتو٘     ايػحٕٛ ٚاملٛاقـ طاقاتٗا ا٫غتٝعاب١ٝ بٓػوب اقوٌ , ؾكوس   

ْعٜوٌ ٖٚوٞ ْػوب١     9222اىل َٛجوٛز ؾعًوٞ قواضب     2622ػو١  ا٫غتٝعاب١ٝ ايباي
ٖٚٛ َٛجٛز نبرل ٜؿوهٌ نوػ  ٖا٥وٌ عًو٢ نوازض ايػوحٔ       % 422تعازٍ تكطٜبًا 

ٚبٓٝت٘ ايترت١ٝ َٚعٛم ذكٝكٞ اَاّ اذوذلاّ أٟ ايتعاَوات تتعًول بايتكوٓٝـ اٚ     
٫نتعواظ َؤ ؾوأْ٘ إٔ    ,ؾاتأٌٖٝ اٚ تكوسِٜ اشبوسَات ذت٢  اط٬م بطاَخ إعاز٠ اي

ْاٖٝوووو عووؤ إ إؾوووهاي١ٝ .ظٝؿووو١ اٱقووو٬ذ١ٝ ٚايتأًٖٝٝووو١ يًعكٛبووو١ٜعطقوووٌ ايٛ
ا٫نتعاظ تٛج٘ جٗٛز ذبوطف جٗوٛز اٱزاض٠ عؤ املػواض اٱقو٬ذٞ يذلنوع عًو٢        
قسض نبرل َٔ جٗٛزٖا ع٢ً اعُاٍ املطاقب١ ا٭١َٝٓ ٬َٚذك١ املدوايؿني نُوا اْٗوا    

ٚايعٓوابط   ت٪زٟ بايهطٚض٠ اىل إطاي١ ؾذل٠ اٱبكا٤ ع٢ً املٛزعني ذبٝػوٞ ايكاعوات  
 ايػح١ٝٓ ٖٚٛ اَط ٜؿاقِ َؿهٌ ايػحٔ آًَٝا ٚقرًٝا , 

ٜٚعع٣ ا٫نتعاظ يف ايػوحٕٛ ٚاملٛاقوـ ايعطاقٝو١ اىل مجًو١ أغوباب أُٖٗوا ايٓعواّ        
ايكاْْٛٞ ايعطاقٞ ايصٟ ٜكطض ٚجٛبًا تسبرل ا٫ذتحاظ بس٬ًٜ عٔ اط٬م ايػطاح يف 

ا٫َط ايصٟ اْعهؼ غًبًا ع٢ً ٚاقوع ايػوحٕٛ َٚطاؾول    78ايكهاٜا امل١ُٗ ٚاشبطرل٠ 

                                                           
ِمبكح رؾىمُ ثبإلػملاَ ٚاٌَمغٓ اٌّؤثمل ) ٠ّىمٓ االطمالع ػٍمٝ          ٠52زؼّٓ اٌمبْٔٛ اٌؼوالٟ اوضمو ِمٓ   78

ط ِمٓ لممبْٔٛ أطممٛي   -/ ة 129ٖ اٌّمٛاك فممٟ رمو٠ممو رؾمبٌف اٚ٘ممبهك أػمالٖ ( ٚرممٕض اٌّممبكح    لبئّمخ ثٙممن 

٠غمت رٛل١مف اٌّمجمٛع ػ١ٍمٗ اما ومبْ ِزّٙمب ثغو٠ّمخ         –ة اٌؼوالٟ إٌبفن ػٍمٝ ))  خاٌّؾبوّبد اٌغيائ١
ٚرّل٠ل رٛل١فٗ وٍّب الزؼذ مٌه ػوٚهح اٌزؾم١ك ِمغ ِواػمبح اٌّملح إٌّظمٛص      ثبإلػلاَِؼبلت ػ١ٍٙب 

ٗ ػ١ٍٙب فٟ اٌفموح ا ؽزٝ ٠ظله لمواه فبطمً    ِمٓ ؽمبوُ اٌزؾم١مك اٚ اٌّؾىّمخ اٌغيائ١مخ ثؼمل أزٙمبء         ثشمأٔ

  .اٌزؾم١ك االثزلائٟ اٚ اٌمؼبئٟ اٚ اٌّؾبوّخ

 
ؽمبي ػٍمٝ    ثأ٠مخ لظمٝ ٌٍؼمٛثمخ ٚال ٠ي٠مل    ال ٠غٛى اْ ٠ي٠ل ِغّٛع ِلك اٌزٛل١ف ػٍمٝ هثمغ اٌؾمل اال   -عـ 

ٍزخ اشٙو ٚاما الزؼٝ اٌؾمبي رّل٠مل اٌزٛل١مف اوضمو ِمٓ ٍمزخ اشمٙو فؼٍمٝ اٌمبػمٟ ػموع االِمو ػٍمٝ             
ٌٗ ثزّل٠ل اٌزٛل١ف ِلح ِٕبٍجخ ػٍٝ اْ ال رزغبٚى هثغ اٌؾمل االلظمٝ ٌٍؼمٛثمخ اٚ     ٌزأمِْؾىّخ اٌغٕب٠بد 

 (58).موح ةِغ ِواػبح اٌف كٚٔٙبرمو اطالق ٍواؽٗ ثىفبٌخ اٚ 
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خص بٓعط ا٫عتباض اعساز احملهَٛني باٱعساّ ٚتًه٪ ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ َٚع ا٭
ازبٗات ايكها١ٝ٥ ٚض٥اغو١ ازبُٗٛضٜو١ يف ايتوسقٝكات ٚاملكوازق١ نوأجطا٤ ٚجوٛبٞ       

 4222غابل يتٓؿٝص ا٫ذهاّ ؾػحٔ ايٓاقط١ٜ املطنعٟ يٛذسٙ ٜهُٔ انثط َؤ  
يف ؾايٛاقع ٜؿورل اىل إ إجوطا٤ات ايتكوٓٝـ املعتُوس٠     يصا , ٌٜ ضبهّٛ باٱعساّ ْع

تكتكوط عًو٢ اذوذلاّ َبوسأ ايؿكوٌ بوني ايػوحٓا٤ عًو٢ أغواؽ          ايػحٕٛ ايعطاق١ٝ 
يف غحٕٛ اٚ قاعوات   ٔايػحٕٛ ٚاملٛاقـ ٚإ ايٓػا٤ ٜتِ اٜساعٗازبٓؼ ٚايعُط يف 

عتُواز أٟ تكوٓٝـ   َٓؿك١ً زاخوٌ غوحٕٛ اٚ َٛاقوـ مبعوعٍ عؤ ايوصنٛض زٕٚ ا      
ؾطعٞ اخط , ٚإ ا٫ذساث ٜتِ اٜوساعِٗ يوس٣ زا٥وط٠ اقو٬ح ا٫ذوساث ايويت ٖوٞ        
ا٭قطب َٔ ذٝث ايٛاقع ٫ذذلاّ َتطًبات ايكإْٛ ع٢ً ا٭قٌ يف َٓاطل ايٛغو   

٫عتباض تٛاؾط عسز نايف َٔ زٚض امل٬ذعٝات ٚاملٛاقـ اشباق١ با٭ذساث , ؾُٝا , 
ل ايؿووُاٍ ٚازبٓووٛب ٜؿووهٌ ذبووسًٜا . يووصا ؾووإٔ  ٫ ظاٍ نووعـ اٱَهاْٝووات يف َٓوواط

ايكووواْْٛٞ بوووٌ اىل ايٛاقوووع ايعًُوووٞ   اٱطووواض٬َذعاتٓوووا ٫ ميهووؤ إ تٛجووو٘ اىل  
 ٚايتطبٝكٞ ملؿطزات٘.

 
 79االحتذاش ًأمان

 48الكاعدٗ 
ػبووٛظ إٔ ٜٛنووع يف   ذٝثُووا ٚجووست ظْعاْووات أٚ غووطف ؾطزٜوو١ يًٓووّٛ، ٫     - 4

ؾووإشا ذووسث ٭غووباب اغووتثٓا١ٝ٥، ايٛاذووس٠ َٓٗووا أنثووط َوؤ غووحني ٚاذووس يوو٬ًٝ. 
نا٫نتعاظ امل٪ِقت، إٔ انُططٻت اٱزاض٠ املطنع١ٜ يًػحٕٛ إىل اشبوطٚد عؤ ٖوصٙ    

ٜٴتؿاز٣ ٚنع غحٝٓني ا ٓني يف ظْعا١ْ أٚ غطؾ١ ؾطز١ٜ.  ايكاعس٠، 
                                                           

ِٓ اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب ٌّؼبٍِخ اٌَغٕبء 3هاعغ اٌمبػلح 79
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ٜٴدتاضٕٚ بعٓا١ٜ َٔ ذٝث - 8 ذٝثُا تٴػتدسٳّ املٗاجع، ػبب إٔ ٜؿػًٗا غحٓا٤ 
ٌٻ ٖ٪٤٫ ي٬ًٝ ذبت ضقابو١  قسضتِٗ ع٢ً ايتعاؾط يف ٖصٙ  ايعطٚف. ٚػبب إٔ ٜع

 َػتُط٠ ١ُ٥٬َ يطبٝع١ امل٪غػ١.
 43الكاعدٗ 

تٴِٛؾط زبُٝع ايػطف املعسٻ٠ ٫غوتدساّ ايػوحٓا٤، ٫ٚ غوُٝا ذحوطات ايٓوّٛ يو٬ًٝ،       
مجٝووع املتطًِبووات ايكوور١ٝ، َووع اسبووطم عًوو٢ َطاعووا٠ ايعووطٚف املٓاخٝوو١،        

ِّ غووحني   ٚخكٛقووًا َوؤ ذٝووث ذحووِ اشلووٛا٤ ٚاملػوواذ١   ايووسْٝا املدكٻكوو١ يهوو
 ٚايت١ٜٛٗ. ٚاٱنا٠٤ ٚايتسؾ١٦

 
 41الكاعدٗ 

ِّ َهإ ٜهٕٛ ع٢ً ايػحٓا٤ ؾٝ٘ إٔ ٜعٝؿٛا أٚ ٜعًُٛا:  يف أ
ػبب إٔ تهٕٛ ايٓٛاؾوص َؤ ا٫تِّػواع حبٝوث متهِّؤ ايػوحٓا٤ َؤ اغوتدساّ           )أ( 

ٜتٝح زخوٍٛ  ايه٤ٛ ايطبٝعٞ يف ايكطا٠٤ ٚايعٌُ، ٚإٔ تهٕٛ َطِنب١ً ع٢ً عبٛ 
ّٵ ٫ ٚٴجست ت١ٜٛٗ قٓاع١ٝ َأ  .اشلٛا٤ ايٓكٞ غٛا٤ 

ػبب إٔ تهٕٛ اٱنوا٠٤ ايكوٓاع١ٝ ناؾٝو١ً يوتُهني ايػوحٓا٤ َؤ ايكوطا٠٤          )ب( 
 ٚايعٌُ زٕٚ إضٖام ْعطِٖ.

 
 45الكاعدٗ 

ِّ غووحني َوؤ قهووا٤ ذاجاتوو٘        ػبووب إٔ تهووٕٛ املووطاذٝ  ناؾٝوو١ يووتُهني نوو
 ٥٫ٚك١.ايطبٝع١ٝ عٓس ايهطٚض٠ ٚبكٛض٠ ْعٝؿ١ 
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 46الكاعدٗ 
 ِّ ػبب إٔ تتِٛؾط َطاؾل ا٫غترُاّ ٚا٫غتػاٍ بايسف حبٝث ٜهٕٛ يف َكسٚض ن
ِّؿوو١ َووع   ِٻ أٚ ٜػتػووٌ، بسضجوو١ ذووطاض٠ َته غووحني َٚؿطٚنووًا عًٝوو٘ إٔ ٜػووتر
ايطكؼ، بايكوسض ايوصٟ تتطًِبو٘ ايكور١ ايعاَو١ تبعوًا يًؿكوٌ ٚاملٛقوع ازبػوطايف          

ٌٻ شيو عٔ  َط٠ ٚاذس٠ يف ا٭غبٛع يف َٓار َعتسٍ. يًُٓطك١، ع٢ً أ٫ِ ٜك
 

 47الكاعدٗ 
ػبووب قووٝا١ْ مجٝووع أجووعا٤ ايػووحٔ ايوويت ٜووذلزٻز عًٝٗووا ايػووحٓا٤ باْتعوواّ،          

ِّ ذني.  ٚاحملاؾع١ ع٢ً ْعاؾتٗا ايتا١َ يف ن
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ:
يف ايػووحٕٛ َٚطاؾول ايتٛقٝووـ   عٜتبٓو٢ ايتؿوطٜع ايعطاقووٞ ْعُوًا طبتًؿوو١ يٲٜوسا    

َٔ قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني َٓٗوا اٱٜوساع املٓؿوطز      14ايٝٗا املاز٠  تؾاضا
ؾٝكٝس اٱزاض٠ بٛجٛب إ ٜهٕٛ يهوٌ ْعٜوٌ غطؾو١     املؿذلن١،اٚ ايعٓابط ٚايكاعات 

َٓؿطز٠ يف ا٭ٚناع ا٫عتٝاز١ٜ ٚإ ٫ ٜتحاٚظ ايعسز ايوث٬ث يف ا٭ٚنواع اسبطجو١    
 ٜٞطاعوو٢ عٓووس تووٛظٜعِٗ اعتُوواز طبطجووات ايتكووٓٝـ ايكوواْْٛ   ظ، ٚإٚا٫نتعووا

شات املاز٠ ع٢ً ٚجٛب إ تػتٛؾ٢ ؾطٚط  سٚايكرٞ. ٚت٪نٚايػًٛى ا٫جتُاعٞ 
ايػ١َ٬ ٚايطعا١ٜ ايكر١ٝ َٚٓاغب١ يًعطٚف املٓاخ١ٝ َؤ ذٝوث نُٝوات اشلوٛا٤     

   ٌ ٱنوا٠٤  املوٛزع اٚ املٛقوٛف َوع توٛاؾط ا     ,ٚاسبس ا٭ز٢ْ َٔ اسبٝوع ا٭ضنوٞ يًٓعٜو
ٚايتسؾ١٦ ٚايت١ٜٛٗ ا٫قطٓاع١ٝ ٚإ متهِٓٗ َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ اٱنا٠٤ ٚايتٜٗٛو١  

, ٚيف َعووطر اٱؾوواض٠ اىل اذتٝاجووات ايٓووع٤٫ ي٬غووترُاّ ٚايػػووٌ      ايطبٝعٝوو١  
ٚاملطاؾل ايكر١ٝ اٚجبت ايؿكط٠ خاَػًا َٔ شات املاز٠ ع٢ً تٛؾرلٖا بايكسض ايصٟ 
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 ٚ اذووسًا يف ا٭غووبٛع ٚإ ٜطاعوو٢ ظووطٚف  ميهوؤ املػووتؿٝسٜٔ َوؤ ا٫غووترُاّ ملووط٠ 
ايطكؼ ٚاملٓطك١ ازبػطاؾ١ٝ , ٚٚؾل َا تكسّ ؾإٔ ايتؿطٜع ايعطاقٞ جا٤ َتٛاؾكًا 
َع َا تكطضٙ ايكٛاعوس ٚاملعواٜرل ايسٚيٝو١ قوسض تعًول ا٫َوط بايؿوطٚط ٚاحملوسزات         

 اشباق١ بأَانٔ ا٫ذتحاظ .
اَووا َوؤ ذٝووث ايٛاقووع ايؿعًووٞ ؾووإٔ نووعـ ايبٓوو٢ ايترتٝوو١ ٚاؾووهاي١ٝ ا٫نتعوواظ   
ٚايهػ  ايهبرل ايصٟ تػبب٘ ع٢ً اشبسَات ايويت ميهؤ إ تكوسّ زاخوٌ ايػوحٕٛ      

 ا٘ ٫ ميهٓٓو ؾأْو , َٚٓٗا املتعًكو١ بواسبٝع ا٭ضنوٞ ٚا٫غوترُاّ ٚاملطاؾول ايكور١ٝ       
اسبكٛم ايويت ٜكطضٖوا   اسبسٜث عٔ إ ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني ٜتُتعوٕٛ بو    

ايكووإْٛ ؾػايبٝوو١ ايػووحٕٛ ايعطاقٝوو١ َٚطاؾوول ايتٛقٝووـ قووس دبوواٚظت طاقاتٗووا       
, ٚإ 80ا٫غوتٝعاب١ٝ ا٫عتٝازٜوو١ ٚدبوواٚظت اسبطجوو١ اٜهوًا نُووا غووبل يٓووا اٱؾوواض٠  

ايكسضات ايتك١ُُٝٝ يٮب١ٝٓ ٚاشبسَات اييت ميهٔ إ تكسَٗا قس جط٣ دباٚظٖوا  
.ٚخٝاضات املعازبو١ ضبوسٚز٠ بايتٛغوع١ اٚ    بٓػب نبرل٠ ربتًـ َٔ قػِ اىل اخط 

اغترساث غحٕٛ جسٜس٠ شيو إ اٱجوطا٤ات ايتٓعُٝٝو١ قوس اغوتٓؿصت يف اغًوب      
ا٭قػوواّ ناغووتدساّ ا٫غووط٠ املعزٚجوو١ نتٛغووع عُووٛزٟ يًطاقووات ا٫غووتٝعاب١ٝ اٚ  

 ذبسٜس غاعات ا٫غترُاّ اٚ أٚقات اغتدساّ املطاؾل ايكر١ٝ اٚ ٚغرلٖا .
 

 جٔاب ّلْاشو االضسّٗالاليعاف٘ الػدؿٔ٘ 
 48الكاعدٗ 

ػبب إٔ تٴؿطٳر ع٢ً ايػحٓا٤ ايعٓا١ٜ بٓعاؾتِٗ ايؿدك١ٝ، َٚٔ أجٌ شيوو  - 4
ٜٴِٛؾط شلِ املا٤ َٚا تتطًِب٘ ايكر١ ٚايٓعاؾ١ َٔ أزٚات.  ػبب إٔ 

                                                           
هاعغ رمو٠و رؾبٌف أٚ٘بهك اٌَبثك اإلشبهح ا١ٌٗ 80
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بػٝوو١ متهووني ايػووحٓا٤ َوؤ اسبؿوواظ عًوو٢ َعٗووط َٓاغووب ٜػوواعسِٖ عًوو٢    - 8
ٚٻز ايػووحٔ  بايتػوو٬ٝٗت اي٬ظَوو١ يًعٓاٜوو١ بايؿووعط ٚايووصقٔ، اذووذلاّ شٚاتٗووِ، ٜووع

 ٚتتاح يًصنٛض إَها١ْٝ اسب٬ق١ باْتعاّ.
 49الكاعدٗ 

ٌټ غوحني ٫ - 4 ٚٻز مبحُٛعو١          ن ٜٴوع ٜٴػوُح يو٘ باضتوسا٤  ٝابو٘ اشباقو١ ػبوب إٔ 
ِّٟ ذواٍ إٔ          ٝاب َٓاغب١ يًُٓوار ٚناؾٝو١ يًرؿواظ عًو٢ عاؾٝتو٘. ٫ٚ ػبوٛظ يف أ

 اِط١ً بايهطا١َ.تهٕٛ ٖصٙ ايثٝاب ١ًَٓٝٗ أٚ ذ
ِّٝووس٠. - 8 ػبووب إٔ تهووٕٛ مجٝووع ايثٝوواب ْعٝؿوو١ً ٚإٔ ؼبوواؾغ عًٝٗووا يف ذايوو١ ج

ٚػبووب تبووسٌٜ ايثٝوواب ايساخًٝوو١ ٚغػووًٗا بووايٛترل٠ ايهووطٚض١ٜ يًرؿوواظ عًوو٢      
 ايكر١.

ُٳح يًػووحني بوواشبطٚد َوؤ ايػووحٔ يػووطر - 3 ٜٴػوو يف ذووا٫ت اغووتثٓا١ٝ٥، ذووني 
تػووتًؿت  سا٤  ٝوواب أخووط٣ ٫َووطخٻل بوو٘، ٜػووُح يوو٘ باضتووسا٤  ٝابوو٘ أٚ باضتوو  

 ا٭ْعاض.
 

 81الكاعدٗ 
ُٳح يًػووحٓا٤ باضتووسا٤  ٝووابِٗ اشباقوو١، تٴتٻدووص يووس٣ زخووٛشلِ ايػووحٔ   ٜٴػوو ذووني 

 تطتٝبات يهُإ ْعاؾتٗا ٚق٬ذٝتٗا ي٬ضتسا٤.
 

 84الكاعدٗ 
ٌټ غحني، ٚؾكًا يًُعاٜرل احمل١ًٝ أٚ ايٛط١ٝٓ، بػطٜط ؾوطزٟ ٚيوٛاظّ شلوصا     ٚٻز ن ٜٴع

ٜٴرواَؾغ عًو٢      ايػطٜط  ٜٻاٖوا، ٚ طبكٻك١ ي٘ ٚناؾ١ٝ، تهٕٛ ْعٝؿ١ً يوس٣ تػوًُٝ٘ إ
 يٝاقتٗا، ٚتٴػتبسٳٍ يف َٛاعٝس َتكاضب١ بايكسض ايصٟ ؼبؿغ ْعاؾتٗا.
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 35الكاعدٗ 
ٜٛاظب ايطبٝب أٚ ١٦ٖٝ ايكر١ ايع١َُٝٛ املدتكٻو١ عًو٢ إجوطا٤ ايتؿتوٝـ     - 4

 ٚتكسِٜ املؿٛض٠ إىل َسٜط ايػحٔ ؾُٝا ٜتعًل مبا ًٜٞ: 
 َس٣ اتِّباع ايكٛاعس ايكر١ٝ ٚايٓعاؾ١ يف ايػحٔ ٚيس٣ ايػحٓا٤؛ )ب( 
 ذاي١ املطاؾل ايكر١ٝ ٚايتسؾ١٦ ٚاٱنا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ يف ايػحٔ؛   )د( 
 َس٣ ١َ٤٬َ  ٝاب ايػحٓا٤ ٚؾطؾِٗ ْٚعاؾتٗا؛  )ز( 
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
ذبُوٌ ايٓوع٤٫   عًو٢   غازغٶوا /  14 املاز٠ٜ٪نس قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني يف 

 ٚا٭َووانٔٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني َػوو٪ٚي١ٝ احملاؾعوو١ عًوو٢ ْعوواؾتِٗ ايؿدكوو١ٝ  
املدكك١ شلِ ٜٚٛؾط شلِ يتركٝل ٖصٙ ايػاٜو١ املوا٤ َٚػوتًعَات ا٫غوترُاّ ايويت      

, ٚإ عًو٢ اٱزاض٠ إ توٛؾط نُوا تؿورل     تكتهٝٗا احملاؾع١ عًو٢ ايكور١ ٚايٓعاؾو١   
يصات املاز٠ إ ٜهٕٛ يهٌ ْعٌٜ َٚٛزع َٚٛقٛف غوطٜط خوام َوع     ايؿكط٠ غابعًا

ُٗا يوو٘ ٚػبووب ٝبؿطاؾوو٘ ايوويت ػبووب إ تهووٕٛ ْعٝؿوو١ عٓووس تػووًايًووٛاظّ اشباقوو١ 
ايؿطاف ٚيٛاظَ٘ يف ذاي١ جٝس٠ ٜٚتِ تػوٝرل يوٛاظّ ايؿوطاف     اسبؿاظ ع٢ً تطتٝب

ٜٶووا باْتعوواّ يهووُإ ْعاؾتٗووا.  عًوو٢ يف ؾكطتٗووا ا٫ًٚ  15ؾُٝووا أيعَووت املوواز٠   زٚض
ٌ زا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚإقو٬ح ا٫ذوساث إٔ توعٚز     ٛقوٛف  املٛزع ٚاملو ٚ ايٓعٜو

َٓاغووب١  تهوو٫ٕٛ ٜػووُح يوو٘ باضتووسا٤ ٬َبػوو٘ اشباقوو١ عٓووسَا  مب٬بووؼ ْعٝؿوو١
بكا٥وو٘ يف ذايو١ قوور١ٝ جٝوس٠ ٫ٚ تهوٕٛ ٖووصٙ امل٬بوؼ َٗٝٓوو١     اؾٝو١ ٭ ٚن يًُٓوار 

 ٌ اْووووت ٚػبووووب عًوووو٢ ايٓووووع٤٫   ن قووووٛض٠ بووووأَٟوووؤ ؾوووواْ٘   يًػووووحٝٓاٚ تكوووو
 ٚايووٛترل٠ ٚاملٛزعٝٓٛاملٛقووٛؾني تػووٝرل ٬َبػووِٗ ايساخًٝوو١ ٚغػووًٗا با٫ْتعوواّ      
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نُوا تؿورل   ٕ َػوُٛذا  ٚاْٗإشانا .اشباق١ اي٬ظَني يًرؿاظ ع٢ً ايٓعاؾ١ ٚايكر١
يًٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني اضتووسا٤ ٬َبػووِٗ اشباقوو١ تتدووص    ايؿكووط٠  اْٝووًا  

عٓس ٚقوٛشلِ اىل ايػوحٔ أٚ املٛقوـ يهوُإ ْعاؾو١ امل٬بػٛقو٬ذٝتٗا        تطتٝبات
/ غوابعًا زٚضًا يًهوازض ايكورٞ    16ايػحٔ. ٜٚكطض ايكإْٛ يف َازتو٘  ي٬غتعُاٍ يف 

يف ايطقاب١ ٚايتؿتٝـ ع٢ً تٛاؾط ايؿطٚط ايكر١ٝ َٚٓٗا ايٓعاؾ١ زاخٌ ايػحٕٛ 
ٚضزٖووا جووا٤ت  َٚطاؾوول ايتٛقٝؿووٛع٢ً ايووطغِ َوؤ إ َهوواَني ايكووإْٛ ايوويت أ    

ايوٓل جوا٤ مبهوُٕٛ ميٝوع بوني      إ َتٛا١ُ٥ َوع َوا تكوطضٙ املعواٜرل ايسٚيٝو١ ا٫      
ؾطؼبتني ٚجب إ ٜٓعِ ايكإْٛ أٚناعِٗ ؾكس خاطب ايٓل زا٥طتٞ اٱقو٬ح  
يف ذبسٜوووسٙ ي٬يتعاَوووات ايٛاجوووب ايٛؾوووا٤ بٗوووا يف َٛاجٗووو١ ايٓوووع٤٫ ٚاملوووٛزعني    

ٚبٓوا٤ًا عًو٢ ٖوصا    أؾواض اىل اْٗوا   ٚاغؿٌ طباطب١ ٚظاض٠ ايساخًٝو١ ايويت   ٚاملٛقٛؾني 
تهووٕٛ َػوو٪ٚي١ عوؤ إزاض٠ املٛاقووـ ٖٚووٛ ْكوول تؿووطٜعٞ ؽبووطد ٖووصٙ   81ايكووإْٛ

 ٜٚٗسض ذكٛم ؾطؼب١ نبرل٠ َٔ املػتؿٝسٜٔ. ايٛظاض٠ َٔ َع١ً ايٓل ٚايتعاَات٘
عًو٢   ٚتأ رلٖوا ٞ ؾكس غبل اٱؾاض٠ اىل إؾهاي١ٝ ا٫نتعاظ َٚٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُ

اشبسَات اييت ميهٔ إ تكسّ , نتٛؾرل اسبٝع ا٭ضنٞ ايهوايف اٚ ا٫غوط٠ اسبسٜسٜو١    
اٚ خسَات ا٫غترُاّ َٚع شيوو ؾوإ زا٥وط٠ اٱقو٬ح ايعطاقٝو١ ًَتعَو١ بتوٛؾرل        
ا٫ؾطؾ١ ٚا٫غط١ٝ ٚاحملاؾع١ ع٢ً ْعاؾتٗا ٚإ   ٜهٔ باملػت٣ٛ املطًٛب بػبب 

ػووٌٝ َٚها٥ٓوو٘ , ٚقووس تعطنووت    إؾووهاي١ٝ ا٫نتعوواظ ٚايهووػ  عًوو٢ اقػوواّ ايػ    
, ايبووس٫ت ايػووح١ٝٓ دبٗٝووعات ايٓووع٤٫ ) ا٫ؾطؾوو١ , ا٫غطٝوو١, امل٬بووؼ ايساخًٝوو١ 

تتعًوول با٭ظَوو١ املايٝوو١ ايوويت َووط بٗووا ايعووطام يف    ٭غووبابٚغرلٖووا( اىل ايتكًووٝل 
ايػٓٛات املٓكط١َ ٚجط٣ ذبسٜس غكٛف ظ١َٝٓ أطٍٛ ٫غتبساٍ املػوتًٗو َٓٗوا   

                                                           
2218ٌَٕخ  14/اٌفموح اٚاًل ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ 1هاعغ اٌّبكح 81
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يو اخهووعت ذكوول ايٓووع٤٫ َوؤ املػوواذٝل ٚأزٚات     ا٫ اْٗووا   تٓكطووع , نووص  
ايتٓعٝـ ٚاسب٬ق١ ٖٞ ا٭خط٣ يًتكًٝل زٕٚ اٱيػا٤ , ٚنصا ٖوٛ اسبواٍ يف زا٥وط٠    

ا٫ إ نو٬ ا٫زاضتوني ًٜتعَوإ بوايتحٗٝع     اق٬ح ا٫ذساث ٚإ ناْت مبػت٣ٛ اقٌ 
ايسٚضٟ ٚيف اسبا٫ت ايطاض١٥ عٓس ايتعطر يًرطٜل اٚ ايتًـ اٚ ْتٝحو١ ايعوطٚف   

يف تووٛؾرل ايتحٗٝووعات  بؿووهٌ نووبرل  , ؾُٝووا ميهوؤ ٬َذعوو١ ايككووٛض    ٓاخٝوو١ امل
يف ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ٚغرلٖا ٚاملػتًعَات ايهطٚض١ٜ يًٓعاؾ١ ايؿدك١ٝ يًُٛقٛؾني 

ٚاييت غايبًا َٔ ٜتِ تٛؾرلٖا َٔ قبوٌ عٛا٥وٌ املٛقوٛؾني اْؿػوِٗ اٚ     َٔ ا٭جٗع٠ 
اض٠ َطاؾووول ايتٛقٝوووـ ٜتبازشلوووا املٛقوووٛؾني ؾُٝوووا بٝوووِٓٗ. ٜٚعوووٛز شيوووو اىل إ إز

ا٫ذتٝاطٞ َٔ قبٌ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ٚجٗاظ َهاؾر١ اٱضٖاب ٚٚظاض٠ ايسؾاع ناْت 
,ٚبٓا٤ًا عًٝ٘ ؾإٔ ٚظاض٠ املاي١ٝ ايعطاق١ٝ متتٓع عٔ قوطف اٜو١   82طبايؿ١ يًكإْٛ 

ربكٝكات َاي١ٝ يتكطف عًو٢ املٛقوٛؾني ٖٚوٛ اَوط ٜهوٕٛ قوس جوط٣ َعازبتو٘         
ضقوِ   ّ بكوسٚض قوإْٛ اقو٬ح ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني     اعتباضًا َٔ َٛاظ١ْ ايعاّ ايكواز 

ايػطا٤ ايكاْْٛٞ اي٬ظّ يتدكٝل ٖهصا َٛاظْو١   تٛؾط باعتباض 2218يػ١ٓ  14
ع٢ً ا٭قٌ يٛظاض٠ ايساخ١ًٝ ؾٗٞ َػو٪ٚي١ بوٓل ايكوإْٛ عؤ      تكطف يًُٛقٛؾني

ٚإ نوووإ ايوووٓل ايكووواْْٛٞ ؽباطوووب مبهوووُْٛ٘ ٚظاض٠ ايعوووسٍ زٕٚ     ,ا٫ٕاٱزاض٠ 
 .غًؿٓاا اايساخ١ًٝ نُ

اَا عٔ املُاضغات اي١َٝٛٝ يتركٝول ايٓعاؾو١ زاخوٌ املٗواجع ٚايعٓوابط ٚايطزٖوات       
ؾأْوو٘ َوؤ ذٝووث ايٛاقووع ايعًُووٞ ؾووإٔ ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني ٜٓهووُٕٛ     
بأْؿػووِٗ ايهٝؿٝوو١ ايوويت ٜووتِ ؾٝٗووا ذبكٝوول شيووو , ٚإ نووإ ايٛاقووع ٜؿوورل اىل إ   

قووراب ايٓؿووٛش زاخووٌ مماضغووات متٝعٜوو١ ميهوؤ إ تطقووس َوؤ خوو٬ٍ غووٝطط٠ أ 
                                                           

رٕؾظو ثٛىاهح اٌؼلي ؽظوًا اْ ٍٍطخ اإلكاهح 2223ٌَٕخ  12رموه ِنووح ٍٍطخ االئزالف اٌّلٟٔ هلُ 82
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ا٭قػاّ يف ذبسٜس َٔ َٚت٢ ٜكّٛ ؾ٬ٕ َٔ ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني بٗوصا     
ايعٌُ ٚايوصٟ قوس ٜهوٕٛ ؾٝٗوا ايوبع  عطنو١ ي٬بتوعاظ ٚايتدٜٛوـ , َٚؤ ٚاقوع           

اٱزاضات ٫ ميهٓٗووا ايػووٝطط٠ ايهاًَوو١ عًوو٢ ٖهووصا  َوؤ ايتحطبوو١ ايعًُٝوو١ ؾووإ أٜووًا
 غًٛنٝات ٖٚٞ َٛجٛز٠ ٚباتت عطؾًا َػهٛت عٓ٘ .

 
 الطعاو  
 88الكاعدٗ 

توووٛؾِّط إزاض٠ ايػوووحٕٛ يهوووٌ غوووحني، يف ايػووواعات املعتووواز٠، ٚجبووو١ طعووواّ    - 4
ِّٝوس٠ ايٓٛعٝو١ ٚذػو١ٓ      شات ق١ُٝ غصا١ٝ٥ ناؾ١ٝ يًرؿاظ ع٢ً قرت٘ ٚقوٛاٙ، ج

 ٚايتكسِٜ. اٱعساز
 تٴِٛؾط يهٌ غحني إَها١ْٝ اسبكٍٛ ع٢ً َا٤ قاحل يًؿطب نًُِا اذتاد إيٝ٘.- 8

 35ايكاعس٠ 
ٜٛاظب ايطبٝب أٚ ١٦ٖٝ ايكور١ ايعَُٛٝو١ املدتكٻو١ عًو٢ إجوطا٤ ايتؿتوٝـ       -4

 ٚتكسِٜ املؿٛض٠ إىل َسٜط ايػحٔ ؾُٝا ٜتعًل مبا ًٜٞ: 
ِټ ايػصا٤ ْٚٛعٝت٘ ٚإعسازٙ ٚتكسمي٘؛ - أ  ن

 
 13الكاعدٗ 

ِّ ذاٍ َٔ ا٭ذٛاٍ إٔ تكٌ ايكٝٛز أٚ ازبعا٤ات ايتأزٜب١ٝ إىل ذوسِّ  ٫ -4 ػبٛظ بأ
ايتعووصٜب أٚ غوورلٙ َوؤ نووطٚب املعاًَوو١ أٚ ايعكٛبوو١ ايكاغوو١ٝ أٚ اي٬إْػووا١ْٝ أٚ  

 امل١ٓٝٗ. ٚتٴرَعط املُاضغات ايتاي١ٝ ع٢ً ٚج٘ اشبكٛم:
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ٜكووووسٻّ يًػووووحني َوووؤ ايطعوووواّ  ايعكووواب ايبووووسْٞ أٚ خؿوووو  نُٝوووو١ َووووا  )ز(
 ايؿطب؛ َٝاٙ أٚ
 

 441الكاعدٗ 
يًػحٓا٤ غرل احملاَنُني إشا ضغبٛا يف شيو، يف اسبسٚز املتٻؿك١ َع ذؿوغ ايٓعواّ   

َٻوا          يف امل٪غػ١، إٔ ٜؿذلٚا َا ٜطٜوسٕٚ َؤ ايطعواّ َؤ اشبواضد عًو٢ ْؿكوتِٗ، إ
بٛاغووط١ أغووطِٖ أٚ أقووسقا٥ِٗ. ٚؾُٝووا عووسا شيووو، تتهِؿووٌ   بٛاغووط١ اٱزاض٠ أٚ
 اٱزاض٠ بإطعاَِٗ.

 
 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ

٢ تًكو إ َٜٓو٘ ذكوًا يًٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف يف       12ٜكط ايكإْٛ  يف املواز٠  
ٚأْٝوتِ توٛؾرل املوا٤ ايكواحل     ٜتٓاغب َوع ايتعاَاتو٘ ايسٜٓٝو١    ؾٝا ناقرٝا ًٚا طعاَ

 ناؾ١ٝ .ٚقوس أذواٍ ايكوإْٛ َػواي١ ذبسٜوس نُٝو١      يًؿطب شلِ باغتُطاض ٚبهُٝات 
ٖصا ايطعاّ ْٚٛعٝت٘ ٚنؿاٜت٘ يتػص١ٜ ايٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف اىل إ ٜكوطض     

, ؾُٝووا اْووٝ  َعٗووس حبووٛث ايتػصٜوو١  جووسٍٚ ا٫طعوواّ َوؤ خوو٬ٍ ٚظاض٠ ايكوور١  
َٔ ايكإْٛ باملػ٪ٍٚ ايكرٞ  اٚ ايعٝاز٠ ايطبٝو١ َُٗو١    16مبٛجب اذهاّ املاز٠ 

اٱزاضٟ بؿوإٔ  قـ ٚاملسٜط ايتؿتٝـ بكٛض٠ َٓتع١ُ ٚاؾاز٠ َؿتـ ايػحٔ أٚ املٛ
زاخووٌ ايػووحٔ اٚ  ٚتكسميوو٘ٚططٜكوو١ اعووسازٙ  ٚنؿاٜتووُ٘ٝوو١ ايػووصا٤ ْٚٛعٝتوو٘  ن

ٜٚػؿٌ ايكإْٛ عٔ ايٓل سبا٫ت اغتثٓا١ٝ٥ تٛجب إ ٜكسّ يًٓعٌٜ ْٛع املٛقـ 
خام َٔ ايطعاّ ناسبا٫ت املطن١ٝ ٚاييت ٜتِ ارباش ايكطاض مبٛجبٗوا بٓوا٤ًا عًو٢    

يٝوات ايويت   ايكإْٛ يٛظاض٠ ايعوسٍ ٚايساخًٝو١ ذبسٜوس ا٭   ٚقس تطى .تٛق١ٝ طب١ٝ 
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ٜتِ َٔ خ٬شلوا توٛؾرل ٖوصا ايطعواّ ٚاعوسازٙ ؾًوٗا إ تعتُوس ايٝو١ ايتعاقوس اٚ إ          
تعتُس اي١ٝ ايطبذ ٚايتحٗٝع زاخًًٝا َٔ خ٬ٍ َٛظؿني اٚ َٔ خو٬ٍ ايٓوع٤٫ اٚ   

يت ٜتِ تكسِٜ املٛزعني اْؿػِٗ نُا   ٜتططم اىل ايتعاَات اٱزاض٠ يف ايهٝؿ١ٝ اي
ايطعاّ ؾٝٗا , ٚغهت ايكإْٛ اٜهًا عٔ خٝاضات ايٓعٌٜ اٚ املٛزع يف تًكٞ ايطعواّ  

اٱزاض٠ يف َطاعووات اسبووا٫ت اشباقوو١  َوؤ اشبوواضد نُووا   ٜتطووطم اىل ايتعاَووات   
يًُطن٢ اٚ املُتٓعني عٔ انٌ ايًرّٛ , نُا   ٜتططم ايكإْٛ اىل جٛاظ اٚ عوسّ  

زاخٌ ايػحٕٛ ٚاملٛاقـ ,ٚؾُٝا ٜتعًول باملٓعَٛو١    جٛاظ ؾتح َٓاؾص يبٝع ايطعاّ
اٱجطا١ٝ٥ اييت توٓعِ خطوٛات ايٛقوٍٛ بواسبل اىل ا٫عُواٍ ايتواّ بؿوهٌ ٚانوح         

َني ٖوصا اسبول يٝكوٌ    أٚؾؿاف ؾكس اغؿٌ ايكإْٛ تٛقٝـ اشبطٛات ايع١ًُٝ يتو 
اىل ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف ٚاغؿٌ أٟ زٚض ي٘ يف َطذ١ً َؤ املطاذوٌ خ٬ؾوًا    

ٚبايتايٞ ؾإ ايكإْٛ جا٤ َكتهبًا يف َعازبت٘ ملٛنٛع  83ٖٛ َعٍُٛ ب٘ ذايًٝا ملا
زاخوٌ ايػوحٕٛ ٚاملٛاقوـ تاضنوًا ا٫َوط ٫جتٗوازات اٱزاض٠ ٖٚوٛ اَوط غورل           اٱطعاّ

ّ ضبُوٛز َؤ ٚجٗو١ ْعطْوا , شيووو إ َٛنوٛع١       َؤ املٛانوٝع اشبطوورل٠    اٱطعوا
ٜٚؿووٛبٗا ايهووثرل َوؤ  زاخووٌ ايػووحٕٛ ٚاملٛاقووـ ٚتعذلٜٗووا ايعسٜووس َوؤ ايترووسٜات 

إ ايؿػاز ٚنإ ا٫ذط٣ باملؿطع ايعطاقٞ تػط١ٝ مجٝوع ازبٛاْوب ايتٓعُٝٝو١  ٫    
ٜػوتًعّ َعازبو١ ايوٓكل    ا٫َط ايوصٟ  ي٬جتٗواز  ذلى ايباب َؿطعًا اَاّ اٱزاضات ٜ

ايتؿطٜعٞ بايكسض ايصٟ ٜتِ ؾٝ٘ تعهٝس املُاضغات اٱجطا١ٝ٥ اٱػباب١ٝ بوٓل يف  
 .ٚإ نإ ايكإْٛ غانتًا عٓٗاؾؿًٗا غات اييت  بت ايتعًُٝات ٚدبٓب املُاض
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َٔ ذٝوث ايٛاقوع ايعًُوٞ ؾوإٔ ٚظاض٠ ايعوسٍ تو٪َٔ اطعواّ ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني          اَا 
ٚاملٛقوٛؾني يوسٜٗا اٚ ممؤ ٖوِ يف َٛاقوـ ٚظاض٠ ايساخًٝو١ ٚغرلٖوا َؤ ا٭جٗووع٠         
ا٭١َٝٓ ؾُٝا تتٛىل ٚظاض٠ ايعٌُ تٛؾرل ايطعواّ ملوٛزعٞ زٚض امل٬ذعٝوات اشباقو١     

عكٛز ا٫طعاّ اييت تٛقع ٚتهٕٛ اي١ٝ عٌُ ٖصٜٔ ايٛظاضتني َٔ خ٬ٍ  با٭ذساث.
َع ؾطنات ا٭غص١ٜ ايويت تتٛاؾول َوع ٚظاض٠ ايعوسٍ عًو٢ أغوعاض ايٛجبوات يًؿوطز         
ٚجساٍٚ اطعاّ َكازم عًٝٗا َٔ َعٗس حبوٛث ايتػصٜو١ ايتوابع يوٛظاض٠ ايكور١ ,      
ٚتتعسز ططم ا٫عساز ٚايتحٗٝع تبعًا ٫خوت٬ف املكواٍٚ اٚ ايؿوطن١ اجملٗوع٠ ؾؿوٞ      

َدلز٠ ٜوتِ ايتحٗٝوع ٭خوط٣    ذ نبرل٠ ٚطباظٕ ذني تتهُٔ بع  ايػحٕٛ َطاب
َؤ خوو٬ٍ ْكووٌ ايطعوواّ َوؤ اشبواضد بعووس اعووسازٙ يف َطووابذ خاضجٝوو١ , ٚيووٝؼ   
يًٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف أٟ زٚض يف َطذ١ً ا٫عساز ٚايتحٗٝع ٚتٓركط َُٗو١  
َطاقيب ايكاعات يف تأٜٝس اغت٬ّ ايطعاّ ٚؾل ازبساٍٚ املع١ًٓ يف اطاض عهوٜٛتِٗ  

 َ تعووسز٠ ايتُثٝووٌ تعوِ يف عهووٜٛتٗا ممثووٌ عؤ اٱزاض٠ ايكوور١ٝ ٚعهووٛ   يًحٓو١ 
ايبرث ا٫جتُاعٞ اٚ ايكػِ ايكاْْٛٞ ٚممثٌ عٔ إزاض٠ ايكػِ ٚممثٌ عٔ ايٓع٤٫ 

 ٚؾل مٛشد َعس َػبكًا .
ٚيٲزاض٠ نُا يًٓعٌٜ إ ٜتكسّ بؿهٛاٙ ايويت ػبوب عًو٢ اٱزاض٠ اذايتٗوا اىل ٚظاض٠     

زبعا٤ات ٚؾل َا ٜكطضٙ ايعكوس املٛقوع َوع ايؿوطن١     ايعسٍ اييت تتٛىل ١َُٗ إٜكاع ا
اجملٗع٠. ٚمتاضؽ ؾوطم ضقابٝو١ َؤ ٚظاض٠ ايعوسٍ بايتٓػوٝل َوع ٚظاض٠ ايساخًٝو١        
ٚباقٞ ا٭جٗوع٠ اعُواٍ ايتؿتوٝـ عًو٢ ا٫طعواّ يف املٛاقوـ ايويت ٫ تتبوع يػوًط١          
ٌ ٚظاض٠ ايعسٍ ٚازاضتٗا. ٚٚؾكا يعكٛز ا٫طعاّ املٛقعو١ ؾوإٔ تهًؿو١ ا٫طعواّ يًٓعٜو     

ز٫ٚض اَطٜهٞ ٚقس أ رلت ٚ٭نثط َٔ َط٠ زعوا٣ٚ تتعًول بايؿػواز     8ايٛاذس ٖٞ 
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ٜٚتِ اخهاع  .84املايٞ ٚاٱزاضٟ ضاؾل إجطا٤ات ايتعاقس اٚ ايتٓؿٝص يعكٛز ا٫طعاّ 
اطعاّ ايٓع٤٫ يطقاب١ َػتك١ً نطقاب١ َؿٛن١ٝ ذكوٛم ا٫ْػوإ ٚضقابو١ املؿوتـ     

ؾاض٠ ايٝ٘ اْ٘ َٚٔ خ٬ٍ اعُاٍ ايطقوس  ٚمما ػبسض اٱايعاّ ٚضقاب١ ا٫زعا٤ ايعاّ .
ايوويت قاَووت بٗووا ٚظاض٠ ذكووٛم ا٫ْػووإ ايعطاقٝوو١ املًػووا٠ ؾكووس ضقووس اغووتػ٬ٍ       

يف ذبكٝووول اغوووتٗساف بايكتوووٌ يوووبع   اٱطعووواّازبُاعوووات اٱضٖابٝووو١ ملٛنوووٛع 
عٓاقطٖا ممٔ ٜتِ تٛقٝؿِٗ َٔ خ٬ٍ ازخاٍ ايطعاّ املػُّٛ بٗسّ َٓع ازبٗات 

َٔ ا١ٜ َعًَٛات ميهٔ إ تكوسّ َؤ خو٬ٍ املٛقوٛف ,      ايتركٝك١ٝ َٔ ا٫غتؿاز٠
ّ نصيو َٚؤ نؤُ ايعوٛاٖط ايػوًب١ٝ شات ايكو١ً َٚٛنوٛع        قٝواّ ٚظاض٠   اٱطعوا

ايعسٍ ايعطاقٝو١ باؾتتواح انؿواى زاخوٌ ايػوحٕٛ ذبوت عٓوٛإ انؿواى طبككو١          
شبس١َ اسبطاؽ اٱق٬ذٝني تكسّ خسَات ايبٝع يبع  ايتحٗٝوعات ٚايػوًع , ا٫   

ؾوطؼب١ ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني     فايٛاقع ايعًُٞ قس تٛغوعت يتػوتٗس   اْٗا َٚٔ ذٝث
بأغعاضٖا ايباٖع١ اييت قس تكٌ اىل ٚشِٜٚٗ ٚذبٛيت اىل َكسض ي٬بتعاظ يًٓع٤٫ 

% يٮغووعاض اسبكٝكٝوو١ ٚتٛغووعٗا يف تكووسِٜ خووسَات   ٜووٓل ايعكووس عًوو٢    322
يف تعِٜٛ املػ٪ٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ اييت  أ طٖاٜهاف شل.تكسميٗا نبٝع ا٫ن٬ت ازباٖع٠

اٚ عٓوس  ايتعاقسٜو١  ميهٔ إ تذلتب ع٢ً َكاٍٚ ا٫طعاّ عٓس اخ٬يو٘ بايتعاَاتو٘   
ٚاْ٘ يوٝؼ   ٚقٛع ذا٫ت تػُِ َث٬ً باعتباض تعسز َكازض ايتحٗٝع زاخٌ ايػحٔ

 .املكسض ايٛذٝس
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 ّالتػنظ.التنازًٓ السٓاضٔ٘ 
 23الكاعدٗ 

يف عٌُ يف اشلٛا٤ ايطًل اسبلټ يف غاع١ ع٢ً ا٭قوٌ  يهٌ غحني غرل َػتدسٳّ - 4
ِّ ّٜٛ مياضؽ ؾٝٗا ايتُاضٜٔ ايطٜان١ٝ املٓاغوب١ يف اشلوٛا٤ ايطًول، إشا زلوح      يف ن

 بصيو. ايطكؼ
ٛٳِؾط تطب١ٌٝ ضٜان١ٝ ٚتطؾ١ٝٗٝ، خ٬ٍ ايؿذل٠ املدكٻك١ يًتُاضٜٔ، يًػوحٓا٤  - 8 تٴ

ِٗ ايكورٞ. ٚػبوب إٔ   ا٭ذساث ٚغرلِٖ مِمٔ ٜػُح شلِ بصيو عُطِٖ ٚٚنوع 
 ٜٴِٛؾط شلِ، ذبكٝكًا شلصا ايػطر، املهإ ٚاملٓؿآت ٚاملعسٻات اي٬ظ١َ.

 18ايكاعس٠ 
تٴطبٻل ع٢ً مجٝع ايػحٓا٤ زٕٚ اغتثٓا٤ ايعطٚف املعٝؿ١ٝ ايعا١َ اييت تتٓاٚشلا 
ٖصٙ ايكٛاعس، مبا يف شيو ايؿطٚط املتعًك١ بايهو٤ٛ ٚايتٜٗٛو١ ٚزضجو١ اسبوطاض٠     

 ٚ ايتػصٜو١ َٚٝواٙ ايؿوطب ٚإَهاْٝو١ اشبوطٚد إىل اشلوٛا٤ ايطًول        ٚايكطف ايكورٞ 
ٚمماضغوو١ ايطٜانوو١ ايبسْٝوو١ ٚايٓعاؾوو١ ايؿدكوو١ٝ ٚايطعاٜوو١ ايكوور١ٝ ٚايكووسض   

ِّع املهاْٞ  ايؿدكٞ. ايهايف َٔ اسب
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
ٌ َٓو٘ عًو٢    13ٜٓل ايكإْٛ ايعطاقٞ يف املواز٠   ْعٜوٌ َٚووٛزع َٚٛقوٛف     إ يهو

ٝٶا ملُاضغ١  ٫ٌ ٜكايتعطر يًٗٛا٤ ايطًل ٚأؾع١ ايؿُؼ مبا  عٔ غاع١ ٚاذس٠ َٜٛ
 ٚ ِٗ اناؾوط إ عًو٢ اٱزاض٠  ايتُاضٜٔ ايطٜان١ٝ املٓاغب١ أٚ ايتعطر ٭ؾع١ايؿوُؼ 

يف بطووو٫ٛت َٚػوووابكات زاخًٝووو١ ٚتٗٝوووأ٠ املػوووتًعَات ايهوووطٚض١ٜيصيو ٚؾًكوووا      
ٚف ايطكوؼ تػوُح بوصيو َوع َطاعوا٠ايعطٚف      اْوت ظوط  إشاناملتاذ١  يٲَهاْٝات
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عًوو٢ َػوو٪ٚي١ٝ ايهووازض ايكوورٞ يف    16املوواز٠ ٜٚكووطض شات ايكووإْٛ يف   ا٭َٓٝوو١.
َطاقب١ تاَني اٱزاض٠ ملػتًعَات ايذلبٝو١ ايبسْٝو١ ٚايطٜانو١ٝ ؾُٝوا ت٪نوس املواز٠       

ع٢ً إ اسبطَإ َٔ املؿواضن١ يف ايؿعايٝوات ايطٜانو١ٝ ميهؤ إ تهوٕٛ أذوس        38
ا٫ إ ايكوإْٛ   ٜتطوطم اىل ذول     يويت ؽبوٍٛ ايكوإْٛ اٱزاض٠ ؾطنوٗا    ايعكٛبات ا

ايٓعٌٜ ايوصٟ ٜعاقوب بعكٛبو١ اسبحوط ا٫ْؿوطازٟ يف إ ٜتُتوع بػواع١ ايتؿوُٝؼ         
اغ٠ٛ بأقطاْو٘ ٫عتبواض إ ؾوذلات اسبحوط قوس تتحواٚظ ايؿوٗط نُوا ٜوٓل ايكوإْٛ           

َتٛا٥ُوًا َوع   َا ْل عًٝ٘ ايكإْٛ ايعطاقوٞ  ٜهوٕٛ   ٚباغتثٓا٤ ٖصٙ ازبع١ٝ٥ ؾإٔ 
 .َكبٍٛ اىل ذسًا َا تكطضٙ املعاٜرل ايسٚي١ٝ

اَا َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ يف تكاضٜط ايطقس يًُ٪غػات ايطزل١ٝ املػتك١ً ٚغورل  
َٓٗا َا ,ت٪نس إ اعُاٍ ٖصا اسبل ٜٛاج٘ ذبسٜات نبرل٠ ٭غباب عس٠ 85املػتك١ً 

ٜتعًول بككوٛض ايبٓٝو١ ايترتٝو١ ايػووح١ٝٓ ٚأخوط٣ تتعًول بعواٖط٠ ا٫نتعوواظ يف        
ايػحٕٛ ٚاملٛاقـ ٚأخط٣ تتعًل بايترسٜات ا٭١َٝٓ , ذٝوث ٜتعوصض يف نوثرل َؤ     
ا٭ذٝووإ تووأَني ا٫عووساز ايهووبرل٠ َوؤ ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني يف َػوواذات ضبووسٚز٠     

طاقتو٘  ي١ املطنوعٟ املتحواٚظ   َك١ُُ ٭عساز اقٌ  نُا ٖٛ اسباٍ يف غحٔ ايٓاقطٜ
ْوع٤٫ اقوٌ   إ املٓؿوآت َكو١ُُ اٚ ذوٛضت يتدوسّ     ا٫غتٝعاب١ٝ بأضبع انوعاف اٚ  

اٚ نْٛٗوا تكوع زاخوٌ َٛقوع َ٪غػو١ آَٝو١ اٚ بوايكطب َٓٗوا نُوا ٖوٛ           , خطٛض٠ 
خل . ؾووايٛاقع ٜؿوورل اىل إ اذووذلاّ   اسبوواٍ يف َٛقووع ايطقوواؾ١ اٚ غووحٔ ايٓػووا٤ ا    

١ ايتؿُٝؼ اٚ ايطٜان١ ًَٜٛٝا قس ٜهٕٛ َتعوصضًا  َتطًبات ايكإْٛ يف تاَني غاع
ٚإ ناْوت زا٥وط٠ اقو٬ح ا٫ذوساث      شنطٖا،ٜس َٔ املٛاقع يٮغباب املتكسّ سيف ايع

ا٫ إ ٖصا ٫ ٜعت إ زا٥ط٠ اٱق٬ح غرل ًَتع١َ بٌ ٖٞ ا٭نثط اعُا٫ً شلصا اسبل 
                                                           

85
 2216-2215هاعغ رمبه٠و ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ اٌٍّغبح ٚرمبه٠و ِفٛػ١خ ؽمٛق االَٔبْ ٌألػٛاَ 



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ

 

53 
 

جٗع٠ ا٭َٓٝو١  ؾُٝا تهٕٛ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ٚا٭ اخط،ٜتؿاٚت ايتعاَٗا َٔ قػِ اىل 
 .ا١َٝٓ ٜسعْٛٗا ٚنطٚضات ا٭خط٣ ا٭قٌ ايتعاَا ٭غباب

 
مبطاجعو١ جسٜو١    ميهٔ إ تتًدلَٔ ٚج١ٗ ْعطٟ ٚعٔ خٝاضات املعازب١ ؾأْٗا 

يهؿا٠٤ َٚٛاقع ا٭ب١ٝٓ ايػوح١ٝٓ ٚاْػوحاَٗا َوع َوا ٜكوطضٙ ايكوإْٛ َؤ ذكوٛم         
ٜووع ازبػووطايف  ٚايتعاَووات، ٚإ ٜعوواز ايٓعووط جووسًٜا يف اشبطٜطوو١ ايػووح١ٝٓ ٚايتٛظ   

يًٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚإ ٜطاعوو٢ تٛقووٝـ َٛاقووع ا٫ذتٝوواد ملٓووع ا٫نتعوواظ اٚ        
توٛؾط ب٦ٝو١   ٚيٛجػوت١ٝ  آَٝو١   ٚاجطا٤اتيًتدؿٝـ َٓو٘، ٚإ ٜوتِ اربواش توسابرل    

 .آَ٘ ٭عُاٍ اسبل ذت٢ َع خطٛض٠ ايٓع٤٫ اٚ املٛزعني اٚ املٛقٛؾني
 

الؿخٔ٘ الطبٔ٘ ّ خدمات السعآ٘  

 24الكاعدٗ 
تتووِٛي٢ ايسٚيوو١ َػوو٪ٚي١ٝ تووٛؾرل ايطعاٜوو١ ايكوور١ٝ يًػووحٓا٤. ٜٚٓبػووٞ إٔ     - 

ؼبكٌ ايػحٓا٤ ع٢ً ْؿؼ َػت٣ٛ ايطعا١ٜ ايكر١ٝ املتاح يف اجملتُع، ٜٚٓبػوٞ  
إٔ ٜهٕٛ شلِ اسبلټ يف اسبكٍٛ ع٢ً اشبسَات ايكور١ٝ ايهوطٚض١ٜ صِباْوًا ٚزٕٚ    

 متٝٝع ع٢ً أغاؽ ٚنعِٗ ايكاْْٛٞ.
سَات ايكر١ٝ َٔ خ٬ٍ ع٬ق١ ٚ ٝك١ باٱزاض٠ ايعاَو١  ٜٓبػٞ إٔ تٴِٓعِ اشب- 

ُٳٔ اغوتُطاض١ٜ ايعو٬د ٚايطعاٜو١، مبوا يف شيوو        يًكر١ ايع١َُٝٛ ٚبططٜك١ تهو
ؾُٝا ؽبلټ ؾرلٚؽ ْكل املٓاع١ ايبؿوط١ٜ ٚايػټوٌ ٚا٭َوطار امُلعسٜو١ ا٭خوط٣،      

 يًُدسِّضات. ٚنصيو ا٫ضتٗإ
 25الكاعدٗ 
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ِّ غحٔ زا٥ط٠-  شبسَات ايطعا١ٜ ايكر١ٝ َهًِؿ١ بتكٝوِٝ   ػبب إٔ ٜهٕٛ يف ن
ايكر١ ايبس١ْٝ ٚايعكًٝو١ يًػوحٓا٤ ٚتععٜعٖوا ٚاماٜتٗوا ٚذبػوٝٓٗا، َوع إٜو٤٬        
اٖتُاّ خوام يًػوحٓا٤ ايوصٜٔ يوسِٜٗ اذتٝاجوات إىل ضعاٜو١ قور١ٝ خاقو١ أٚ         

 ٜعإْٛ َٔ َؿانٌ قر١ٝ تعٛم إعاز٠ تأًِٖٝٗ.
ِټ  تتأِيـ زا٥ط٠ خسَات ايطعا١ٜ ايكر١ٝ َٔ ؾطٜل -  َتعسِّز ايتدكټكات ٜهو

ٖٻًني ايوصٜٔ ٜعًُوٕٛ باغوتك٬ي١ٝ إنًٝٓٝهٝو١ تاَو١،         عسزًا ناؾًٝا َٔ ا٭ؾوطاز املو٪
ِټ َا ٜهؿٞ َٔ خبووط٠ ؾووٞ عًوِ ايٓؿوووؼ ٚايطوووب ايٓؿػوووٞ. ٚػبوووب إٔ       ٚته

ٖٻٌ. ِّ غحني خسَات طبٝب أغٓإ َ٪  تٴتاح يه
 

 26الكاعدٗ 
ٗټوس ًَؿوات طبِّٝو١ ؾطزٜو١     تكّٛ زا٥ط٠ خسَات ايطعا١ٜ ايكر-  ١ٝ بإعساز ٚتع

ٜٴػُح زبُٝع ايػحٓا٤ با٫ط٬ِّع ع٢ً  زقٝك١ ٚضبسٻ ١ ٚغط١ِّٜ زبُٝع ايػحٓا٤، ٚ
ِّٛر يطوطف  ايوث ا٫طِّو٬ع عًوو٢           ًَؿواتِٗ بٓوا٤ٶ عًو٢ طًوبِٗ. ٚيًػوحني إٔ ٜؿو

 ًَؿ٘ ايطبِّٞ. 
غػوو١ ذبوواٍ املًؿووات ايطبِّٝوو١ إىل زا٥ووط٠ خووسَات ايطعاٜوو١ ايكوور١ٝ يف امل٪      - 

 املػتكبٹ١ً يس٣ ْكٌ ايػحني ٚذباط بايػط١ِّٜ ايطب١ِّٝ. 
 

 27الكاعدٗ 
تٳهؿٌ مجٝوع ايػوحٕٛ إَهاْٝو١ اسبكوٍٛ ايؿوٛضٟ عًو٢ ايطعاٜو١ ايطبٝو١ يف         - 

َٻووا ايػووحٓا٤ ايووصٜٔ تتطًِووب ذووا٫تِٗ عٓاٜوو١ً َتدكِّكوو١ أٚ    اسبووا٫ت ايعاجًوو١. أ
جطاذوو١ ؾٝٓكًووٕٛ إىل َ٪غػووات َتدكِّكوو١ أٚ إىل َػتؿووؿٝات َسْٝوو١. َٚوؤ     
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تٌُ عًو٢  ايٛاجب، ذني تتِٛؾط يف ايػحٔ زا٥ط٠ خسَات طبِّٝو١ خاقو١ بو٘ تؿو    
ٚٻز٠ً مبوا ٜهؿوٞ َؤ املوٛظؿني ٚاملعوسات يتوٛؾرل          َطاؾل َػتؿؿ٢، إٔ تهوٕٛ َوع

 خسَات ايع٬د ٚايطعا١ٜ املٓاغب١ يًػحٓا٤ امُلرايني إيٝٗا. 
٫ ػبوووٛظ إ٫ِ ٫ختكاقوووٞ ايطعاٜووو١ ايكووور١ٝ املػووو٪ٚيني اربووواش قوووطاضات     - 

ايكوطاضات ٫ٚ  إنًٝٓٝه١ٝ، ٫ٚ ػبوٛظ ملوٛظؿٞ ايػوحٕٛ غورل ايطبِّوٝني إيػوا٤ تًوو        
 دباًٖٗا. 

 
 28الكاعدٗ 

ٚٻز غحٕٛ ايٓػا٤ باملطاؾل اشباق١ ايهطٚض١ٜ يتوٛؾرل ايطعاٜو١ ٚايعو٬د قبوٌ      تٴع
اي٫ٛز٠ ٚبعسٖا. ٚتٴتٻدص، ذٝثُوا أَهؤ، تطتٝبوات يو٫ٛز٠ ا٭طؿواٍ يف َػتؿوؿ٢       

ٌُ زاخوٌ ايػوحٔ، ٫      ٜٴػوحٻٌ شيوو يف ؾوٗاز٠     خاضد ايػوحٔ. ٚيف ذايو١ ٫ٚز٠ طؿو
 امل٬ٝز. 

 
 29الكاعدٗ 

ٜٴػووتٓس يف اربوواش قووطاض بؿووإٔ ايػووُاح يًطؿووٌ بايبكووا٤ َووع أذووس ٚايسٜوو٘ يف   - 
ايػحٔ إىل َكًر١ ايطؿٌ ايُؿه٢ً. ٚيف ذاٍ ايػوُاح ببكوا٤ ا٭طؿواٍ يف ايػوحٔ     

 ًٜٞ:  َع أذس ايٛايسٜٔ، تٴتٻدص تطتٝبات يتأَني َا
ٖٻًوٕٛ   َطاؾل زاخ١ًٝ أٚ خاضج١ٝ يطعا١ٜ ا٭طؿاٍ ٜكّٛ عًٝٗوا أؾودام    )أ( ٪َ

 ٜهْٕٛٛ ذبت ضعا١ٜ ٚايسِٜٗ؛  ٜٛزع ا٭طؿاٍ ؾٝٗا عٓسَا ٫
خوسَات ضعاٜوو١ قوور١ٝ خاقو١ با٭طؿوواٍ، مبووا يف شيوو ايؿروول ايكوورٞ      )ب(

 عٓس ايسخٍٛ ٚضقس مِٖٛ باغتُطاض َٔ قٹبٳٌ َتدكِّكني. 
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56 
 

َٳٌ ا٭طؿاٍ ايصٜٔ ٜطاؾكٕٛ أذس ٚايسِٜٗ يف ايػحٔ إط٬قًا نػحٓا٤.  -  ٜٴعا  ٫ 
 32الكاعدٗ 

ٜكّٛ طبٝب، أٚ غرلٙ َٔ اختكاقٞ ايطعا١ٜ ايكر١ٝ املو٪ًٖني، بػو  ايٓعوط    
عٔ تبعٝتِٗ يًطبٝب أٚ عسّ تبعٝتِٗ ي٘، مبكاب١ً نوٌ غوحني ٚايتروسث إيٝو٘     
ٚؾرك٘ يف أقطب ٚقت ممهوؤ بعوووس زخٛيووو٘ ايػوحٔ أ٫ًٚ،  وِ نًُوا اقتهوووت       

 ايهووطٚض٠ بعووس شيو. ٜٚٛىل اٖتُاّ خام ملا ًٜٞ:
 
ذبسٜووس ا٫ذتٝاجووات َوؤ ايطعاٜووو١ ايكرٝووو١ ٚاربواش مجٝوووع ايتوسابرل       )أ(

 اي٬ظ١َ يتكسِٜ ايع٬د؛ 
ِّ غ٤ٛ َعا١ًَ قس ٜهٕٛ ايػحٓا٤ ايٛاؾوسٕٚ قوس تعطٻنوٛا يو٘ قبوٌ       )ب( ٝټٔ أ تب

 ايػحٔ؛   زخٛشلِ
ِّ ع٬َووووات عًوو٢ ذووووسٚث تووٛتټط ْؿػووٞ أٚ غوورلٙ بػووبب ٚاقعوو١     )د( ٝټٔ أ تبوو

اسبكووط، طبوواطط ا٫ْتروواض أٚ إٜووصا٤  ايػٻووحٔ، مبووا يف شيووو، عًوو٢ غووبٌٝ املثوواٍ ٫
ايٓؿؼ ٚا٭عوطار ايٓادبو١ عؤ ا٫ْكطواع عؤ تعواطٞ املدوسِّضات أٚ ا٭زٜٚو١ أٚ         

ِّ َا  ٜٓاغب َٔ ايتسابرل ايؿطز١ٜ أٚ ايع٬ج١ٝ؛   ايهرٛيٝات؛ ٚارباش ن
َٴعسٜوو١، ا      )ز( يذلتٝووب يًعووعٍ  يف ذايوو١ ا٫ؾووتباٙ بإقوواب١ غووحٓا٤ بووأَطار 

 اٱنًٝٓٝهٞ ٚايع٬د امل٥٬ِ شل٪٤٫ ايػحٓا٤ خ٬ٍ ؾذل٠ ايعس٣ٚ؛ 
ذبسٜس يٝاق١ ايػحٓا٤ يًعٌُ ٚمماضغو١ ايتُواضٜٔ ايطٜانو١ٝ ٚاملؿواضن١ يف      (ه)

 ا٭ْؿط١ ا٭خط٣، ذػب ا٫قتها٤.
 31الكاعدٗ 



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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ٖٻًني،  تٴتاح يًطبٝب، ٚعٓس ا٫قتها٤ يػرلٙ َٔ اختكاقٞ ايطعا١ٜ ايكر١ٝ امل٪
ٝٽووا إىل مجٝووع ايػووحٓا٤ املطنوو٢، ٚمجٝووع ايػووحٓا٤ ايووصٜٔ   إَهاْٝوو١ ايٛقووٍٛ َٜٛ
    ِّ ٜؿهٕٛ َٔ َؿانٌ َتعًك١ بايكر١ ايبس١ْٝ أٚ ايعكًٝو١ أٚ اٱقواب١ بوأش٣، ٚأ
ٜٴػووذلع٢ اْتبوواِٖٗ إيٝوو٘ عًوو٢ ٚجوو٘ خووام. ٚتٴحووط٣ مجٝووع ايؿرووٛم   غووحني 

 تا١َ.  ايطب١ِّٝ يف غط١ِّٜ
 

 32الكاعدٗ 
ايطعاٜوو١ ايكوور١ٝ،  اختكاقووٞذبُهووِ ايع٬قوو١َ بووني ايطبٝووب، أٚ غوورلٙ َوؤ - 

ٚايػحٓووا٤ ْؿووؼ املباز٨ ا٭خ٬قٝووو١ ٚاملٗٓٝووو١ ايويت تٓطبول عًو٢ املطنو٢ يف       
 ًٜٞ: اجملتُع، ٚخكٛقًا َا

ٚاجب اماٜو١ ايكور١ ايبسْٝو١ ٚايعكًٝو١ يًػوحٓا٤ ٚٚقواٜتِٗ َؤ ا٭َوطار         )أ(
 ٝه١ٝ ؾك ؛ َٚعازبتٗا ع٢ً أغؼ طب١ِّٝ إنًٝٓ

ٝټووس باغووتك٬ي١ٝ ايػووحٓا٤ ايصاتٝوو١ ؾُٝووا ٜتعًوول بكوورتِٗ ٚاملٛاؾكوو١       )ب( ايتك
 املػتٓرل٠ ؾُٝا ؽبل ايع٬ق١ بني ايطبٝب ٚاملطٜ ؛ 

  ٜ٪زِّ شيو إىل خطط ذكٝكٞ ٚٚؾوٝو   اذذلاّ غط١ِّٜ املعًَٛات ايطب١ِّٝ، َا)د(
 ٜٗسِّز بإسبام ايهطض باملطٜ  أٚ بػرلٙ؛ 

يًُؿوواضن١، غووٛا٤ بؿووهٌ ؾاعووٌ أٚ غوورل ؾاعووٌ، يف أؾعوواٍ قووس   اسبعووط املطًوول)ز(
تؿهٌِّ تعصٜبًا أٚ غرلٙ َٔ نوطٚب املعاًَو١ أٚ ايعكٛبو١ ايكاغو١ٝ أٚ اي٬إْػوا١ْٝ      

املٗٝٓوو١، مبووا يف شيووو ايتحوواضب ايطبِّٝوو١ أٚ ايعًُٝوو١ ايوويت قووس تهووطټ بكوور١      أٚ
 ِ.ايػحني، َثٌ إظاي١ خ٬ٜا أٚ أْػح١ َٔ جػِ ايػحٓا٤ أٚ ْعع أعها٥ٗ
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)ز( َٔ ٖصٙ ايكاعس٠، ػبٛظ ايػوُاح يًػوحٓا٤، بٓوا٤ٶ     زٕٚ َػاؽ بايؿكط٠ - 
ع٢ً َٛاؾكتِٗ اسبطٻ٠ ٚاملػتٓرل٠ ٚٚؾكًا يًكإْٛ املٓطبل، باملؿاضن١ يف ايتحواضب  
اٱنًٝٓٝه١ٝ ٚايبرٛث ايكر١ٝ ا٭خوط٣ املتاذو١ يف اجملتُوع، إشا نوإ املتٛقوع إٔ      

ٝٽا ؾا٥س٠ َباؾط٠ َٚعتدل ٠، ٚبايتدلټع خب٬ٜا أٚ أْػح١ َٔ جػُِٗ تؿٝسِٖ قر
 يصِٜٚٗ.  أعها٤ أٚ
 

 الكاعدٗ 
ٕٻ ايكروووو١      عًو٢ ايطبٝووب إٔ ٜكسِّّ تكطٜووطًا إىل َسٜووط ايػحووؤ نًُِوا اضتوووأ٣ أ

قوس تهوطٻضت أٚ غتتهوطٻض َؤ جوطٻا٤ اغوتُطاض        ايبس١ْٝ أٚ ايعكًٝو١ يػوحنُي َوا   
ِّ ظطف َٔ ظطٚف   ايػحٔ. غحٓ٘ أٚ َٔ جطٻا٤ أ

 

 الكاعدٗ 
ٝٻٔ ٫ختكاقٞ ايطعا١ٜ ايكر١ٝ أ ٓا٤ ؾرل غحني يس٣ زخٛي٘ ايػوحٔ   إشا تب
ِّ ع٬َات تعصٜب ٚغرلٙ َؤ   أٚ أ ٓا٤ تكسِٜ ايطعا١ٜ ايطب١ِّٝ ي٘ ٫ذكًا ٚجٛز أ
نووطٚب املعاًَوو١ أٚ ايعكٛبوو١ ايكاغوو١ٝ أٚ اي٬إْػووا١ْٝ أٚ املٗٝٓوو١، ٚجووب عًووِٝٗ   

يػوًط١ ايطبِّٝو١ أٚ اٱزاضٜو١ أٚ ايكهوا١ٝ٥ املدتكٻو١      تٛ ٝل ٖصٙ اسبا٫ت ٚإب٬ؽ ا
بٗا. ٚتٴطبٻل ايهُاْات اٱجطا١ٝ٥ ايكرٝر١ َٔ أجٌ عسّ تعوطٜ  ايػوحني أٚ   

 ا٭ؾدام املطتبطني ب٘ ملداطط َٓعٛض٠ تػبِّب ا٭ش٣.
 

 الكاعدٗ 
ٜٛاظب ايطبٝب أٚ ١٦ٖٝ ايكر١ ايع١َُٝٛ املدتكٻ١ ع٢ً إجوطا٤ ايتؿتوٝـ    - 

 ٚتكسِٜ املؿٛض٠ إىل َسٜط ايػحٔ ؾُٝا ٜتعًل مبا ًٜٞ: 
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ِټ ايػصا٤ ْٚٛعٝت٘ ٚإعسازٙ ٚتكسمي٘؛ )أ(  ن
 َس٣ اتِّباع ايكٛاعس ايكر١ٝ ٚايٓعاؾ١ يف ايػحٔ ٚيس٣ ايػحٓا٤؛ )ب(
 ذاي١ املطاؾل ايكر١ٝ ٚايتسؾ١٦ ٚاٱنا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ يف ايػحٔ؛  )د(
 َس٣ ١َ٤٬َ  ٝاب ايػحٓا٤ ٚؾطؾِٗ ْٚعاؾتٗا؛  )ز(
ٝټس بايكٛاعس املتعًك١ بايذلبٝو١ ايبسْٝو١ ٚايطٜانو١ إشا   ٜهؤ      (ه) َس٣ ايتك

 مثٻ١ َتدكِّكٕٛ قا٥ُٕٛ ع٢ً ٖصٙ ا٭ْؿط١. 
 

إيٝوو٘ َوؤ َؿوٛض٠ ٚتكوواضٜط ٚؾكووًا  ٜوطز   ٜأخوص َووسٜط ايػوحٔ يف ا٫عتبوواض َووا   -8
، ٜٚتٻدووص خطووٛات ؾٛضٜوو١ ٱعُوواٍ َوؤ ٖووصٙ ايكاعووس٠ ٚايكاعووس٠   يًؿكووط٠

َٻا إشا   تهٔ تًو اٯضا٤ أٚ ايتٛقٝات  اٯضا٤ ٚايتٛقٝات املؿاض بٗا يف ايتكاضٜط. أ
ٜتٻؿول َعٗوا، ؾعًٝو٘ إٔ ٜطؾوع ؾوٛضًا       ٚاقع١ً يف ْطوام اختكوام املوسٜط أٚ إشا     

ٜ٘ ايؿدكٞ، َؿؿٛعًا بآضا٤ أٚ تٛقوٝات ايطبٝوب املػو٪ٍٚ أٚ ٦ٖٝو١     تكطٜطًا بطأ
 ايكر١ ايع١َُٝٛ املدتكٻ١، إىل غًط١ أع٢ً.

 
 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ

َٗاَووووًا ٚأزٚاضًا  11,12,13,14,15,16ٜكووووط ايكووووإْٛ ايعطاقووووٞ يف َووووٛازٙ   
طب املٛاز أع٬ٙ ٚظاض٠ يًُ٪غػات ايطب١ٝ ٚايكر١ٝ ايعا١َ يف زٚا٥ط اٱق٬ح ٚربا

ايعسٍ مبهُْٛٗا زٕٚ ٚظاض٠ ايساخًٝو١ يف ْكول تؿوطٜعٞ ٜككوٞ ؾوطؼب١ ناًَو١       
, ٜٚكطض ايكوإْٛ َػو٪ٚي١ٝ ٚظاض٠ ايكور١    ممٔ قطض ٖصا ايكإْٛ يهُإ ذكٛقٗا 

َني اشبوسَات ايطبٝو١ ٚايكور١ٝ يف ايػوحٕٛ املطنعٜو١ َؤ خو٬ٍ اقػواّ         أع٢ً ت
ايكر١ ايعا١َ اييت ٜؿرل ايٓعاّ ايساخًٞ ملٗاّ ٚتكػُٝات زا٥ط٠ اٱقو٬ح اىل اْٗوا   
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ٖصا ايكػِ ؽبهع ٭ؾطاف َباؾط َٔ َعإٚ َسٜط عاّ زا٥ط٠ اٱق٬ح ايعطاقٝو١  
ايكور١  قػوِ  بوات  ٚقوس ذوسز شات ايٓعواّ َٗواّ ٚٚاج    86يؿ٪ٕٚ ايطعا١ٜ ايؿا١ًَ 

 ع٬جٝوو١ ٚقا٥ٝوو١ ع٬جٝوو١ ٚأخووط٣ ٘ بوونيذٝووث تٓٛعووت بووني َٗاَوو 87ايعاَوو١ 
 -: مبا ًٜٞ ٚتتًدل 

اجطا٤ ايهؿـ ايكورٞ يًٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني ازبوسز نوأجطا٤ ايوٛيٞ         .1
 ٭غطار ايتكٓٝـ 

 َتابع١ ايؿ٪ٕٚ ايكر١ٝ يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني ٚع٬جِٗ  .2

 ًٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني َتابع١ ايكر١ ايعك١ًٝ ي .3

 قر١ٝ  ٭غبابايتٛق١ٝ بإٜكاف ايعكٛبات  .4

ارباش ايتسابرل ايٛقا١ٝ٥ ملٓع اْتؿاض ا٭ٚب١٦ ٚا٫َطار ايػاض١ٜ ٚاملعس١ٜ بوني   .5
 ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني 

 ارباش ايتسابرل ايٛقا١ٝ٥ ملهاؾر١ اسبؿطات ٚايكٛاضر  .6

ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني ٚؾل قٛاعس قور١ٝ  املػا١ُٖ يف تٗصٜب غًٛى ايٓع٤٫  .7
 غ١ًُٝ

 تكسِٜ خسَات طب ا٫غٓإ يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني .8

 تٛؾرل ايع٬د اىل ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني .9

 88ايطقاب١ ع٢ً اطعاّ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني .12
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خ ٌَٕ 1/ صب١ًٔب / ٚ ِٓ إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌّٙبَ ٚرم١َّبد كائوح اٌظالػ اٌؼوال١خ هلُ 2هاعغ اٌّبكح

 اٌّؼلي  2212
87

ٌَٕخ  1/ اٚاًل ِٓ إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌّٙبَ ٚرم١َّبد كائوح اإلطالػ اٌؼوال١خ هلُ 8هاعغ اٌّبكح 

 اٌّؼلي  2212
88

اٌفموح صب١ًٔب ػٍٝ اْ ٠زٌٛٝ ِؼٙل ثؾش اٌزغن٠خ فٟ ٚىاهح اٌظؾخ رؾل٠ل و١ّبد  12رٕض اٌّبكح 

 اٌطؼبَ ٚٔٛػ١زٗ ثغلاٚي رؼل ٌٙنا اٌغوع.
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َني نوٛازض طبٝو١ ناؾٝو١ َؤ ذٝوث      أٜٚكطض ايكإْٛ َػ٪ٚي١ٝ ٚظاض٠ ايكر١ يف ت
ايعسز ٚايتدكل ٚإ تٛؾط شلِ َػتؿؿٝات اٚ َطانع قور١ٝ اٚ عٝوازات صبٗوع٠    

يتكوسِٜ اشبوسَات ايكور١ٝ     ١املٓاغوب  ١باملعسات ٚايتحٗٝعات ايطبٝو١ ٚايكوٝس٫ْٝ  
. ٚؾُٝوووا ٜتعًووول بايعٓاٜووو١ ٚايطعاٜووو١ اشباقووو١ بوووايٓع٬ٜت  89ٚايطبٝووو١ اي٬ظَووو١

تحٗٝووعات اشباقوو١  ًٜووعّ اٱزاض٠ بتووٛؾرل اي  ٕٛٚاملٛزعووات ٚاملٛقٛؾووات ؾووإ ايكوواْ  
يتكسِٜ َا ًٜعّ َٔ عٓا١ٜ شلٔ ٚع٢ً ٚج٘ اشبكٛم اسبٛاٌَ َٓٗٔ قبوٌ ٚبعوس   
اي٫ٛز٠ ٚإ ٜطاع٢ قسض اٱَهإ إ تهٕٛ ٫ٚز٠ ا٭طؿاٍ خاضد ايػحٕٛ اٚ املٛاقـ 

ٜٚكوطض شات   90ٚإ ٫ ٜؿاض اىل ضبوٌ ٫ٚز٠ ايطؿوٌ يف ٖوصٙ امل٪غػو١ اٱقو٬ذ١ٝ      
تووٛؾرل ذهووا١ْ ا٭طؿوواٍ زاخووٌ ايػووحٕٛ    ايكووإْٛ َػوو٪ٚي١ٝ زا٥ووط٠ اٱقوو٬ح ب   

تساض َٔ قبٌ نٛازض َ٪ًٖ٘ تطع٢ ا٭طؿاٍ يف ا٭ٚقات اييت ٚاملٛاقـ ٚزٚض اٱٜساع 
خسَات طب ا٭طؿاٍ يف تًو ايػوحٕٛ   ط٫ ٜهْٛٛا ذبت ضعاٜتٗٔ ٚإ ٜطاع٢ تٛؾ

َع ٬َذع١ إ قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني قس  91اٚ املٛاقـ اٚ زٚض اٱٜساع 
ايثايث١ نرس اع٢ً ٜػُح ب٘ يبكا٤ ايطؿوٌ بكورب١ ا٫ّ ؾوإٔ   تطغوب     ذسز غٔ 

قوإْٛ   ببكا٥٘ اٚ بًؼ ٖصا ايػٔ طبل حبك٘ اذهواّ اسبهوا١ْ املٓكوٛم عًٝٗوا يف    
 .92ايٓاؾص  1959يػ١ٓ  188ا٭ذٛاٍ ايؿدك١ٝ ضقِ

ٚيف َعطر تكِٝٝ َس٣ َٛا١ُ٥ ايتؿطٜع ايعطاق١ٝ يًُعاٜرل ايسٚي١ٝ ؾأْو٘ ٜ٪خوص   
 -أُٖٗا: عطاقٞ مج١ً ٬َذعات ع٢ً ايتؿطٜع اي
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 / صب١ٔب ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ إٌبفن  16هاعغ اٌّبكح 
90

 / صبٌضًب ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ إٌبفن16هاعغ اٌّبكح 
91

 / هاثؼًب ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ إٌبفن  16هاعغ اٌّبكح 
92

 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ إٌبفن 52هاعغ اٌّبكح 
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إ ايكإْٛ ٜتب٢ٓ َٓٗحًا متٝٝعًٜا بني َٛزعٞ غحٕٛ ٚظاض٠ ايعسٍ ٚبني َٔ  .1
ٜتِ تٛقٝؿِٗ يس٣ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ؾٝؿٌُ ايؿ١٦ ا٭ٚىل باسبُا١ٜ ٚايهُاْات 
املكطض٠ يف قوإْٛ اقو٬ح ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني قوسض تعًول باشبوسَات ايطبٝو١         

املٛقوٛؾني َٓٗوا زٕٚ َودلض قواْْٛٞ شلوصا ايتُٝٝوع بوٌ        ٚايكر١ٝ ٚؼبطّ ؾ١٦ 
ايعهؼ إ قاعس٠ اؾذلار ايدلا٠٤ قس تتٝح يًؿ٦و١ ايثاْٝو١ َػواذ١ أنودل َؤ      

 اسبط١ٜ ا٫ْتؿاع َٔ اشبسَات ايطب١ٝ ٚايكر١ٝ اشباق١.

إ ايكووإْٛ ايعطاقووٞ   ٜتهوؤُ أٟ ايتووعاّ قوواْْٛٞ ضبووسز ٜٛجووب عًوو٢         .2
حبوا٫ت تعوصٜب اٚ َعاًَو١     ِس عًُٗو ايعاًَني يف اجملاٍ ايكرٞ ٚايطويب عٓو  

قاغوو١ٝ اٚ ٫إْػووا١ْٝ اٚ َٗٝٓوو١ زاخووٌ ايػووحٕٛ اٚ زٚض اٱٜووساع اٚ املٛاقووـ     
تووٛ ٝكِٗ شلووا ٚٚجووٛب اب٬غٗووِ اٱزاض٠ ٚايػووًطات ايكهووا١ٝ٥ املدتكوو١ ٚإ   
ٜػعٛا اىل تطبٝل ايهُاْات اٱجطا٥ٝو١ ايكورٝر١ َؤ اجوٌ عوسّ تعوطٜ        

اطط اٚ ا٭ش٣ خ٬ؾووًا ملووا تكووطضٙ  ايهوور١ٝ اٚ ا٭ؾوودام املووطتبطني بوو٘ يًُدوو 
, ٖٚٛ قكٛض تؿطٜعٞ ٜٛق٢ مبعازبت٘ يف ايتعًُٝوات  93ايكٛاعس ايُٓٛشج١ٝ 

املعَووع إقووساضٖا با٫غووتٓاز ٫يتعاَووات ايعووطام يف نوو٤ٛ اتؿاقٝوو١ َٓاٖهوو١     
 ايتعصٜب .

ٕ ايكإْٛ ايعطاقٞ   ٜتهُٔ أ١ٜ ْكٛم ٚانر١ تٛجب ع٢ً ايعاًَني يف ا .3
بططٜك١ إػباب١ٝ أٚ غًب١ٝ، بأعُاٍ ّ ا٫غبطاط اشبسَات ايطب١ٝ ايكر١ٝ عس

تؿهٌ َؿاضن١ يف ايتعصٜب ٚغرلٙ َٔ نطٚب املعا١ًَ أٚ ايعكٛب١ ايكاغ١ٝ أٚ 
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 ِٓ لٛاػل ِبٔل٠ال )اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب ٌّؼبٍِخ اٌَغٕبء( 34هاعغ اٌمبػلح هلُ 
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اي٬إْػا١ْٝ أٚ امل١ٓٝٗ أٚ تٛاط٪ا أٚ ذبطٜهوا عًو٢ ٖوصٙ ا٭عُواٍ أٚ ضبوا٫ٚت      
 ػبب َعازبت٘ يف ايتعًُٝات. ,ٖٚٛ قكٛض تؿطٜعٞ اخط٫94ضتهابٗا

  ٜٓل قطاذ١ عًو٢ غوط١ٜ املًؿوات ايطبٝو١ ٚٚجوٛب       إ ايكإْٛ ايعطاقٞ .4
نُا   ؼبسز َكرل ٖصٙ املًؿات بعس ا٫ؾطاد. ٖٚوٛ   ,اذذلاّ اشبكٛق١ٝ ؾٝٗا

 اَط ػبب ايٓل عًٝ٘ يف ايتعًُٝات املعَع إقساضٖا.

إ ايكإْٛ   ٜعاجل خ٬ًً قا٥ًُا يف ايتعاَوٌ َوع ايػوحٓا٤ املدتًوٝني عكًٝوًا ,       .5
َؤ تكوطض ازبٗووات ايطبٝو١ اخت٬يو٘ عكًٝووًا ٚإ     ؾاملكتهو٢ إ ٜوتِ اذتحوواظ   

ٜػووتُط ٖووصا ا٫ذتحوواظ يف َ٪غػووات طبٝوو١ َتدككوو١ ٚإ ٜٛنووع قٝووس       
ا٫ذتحاظ ٫ضتهاب٘ جوطّ َوا ٚيوسٚاعٞ طبٝو١ يًؿوو       ٞؾٝٗا بسٚاعا٫ذتحاظ 

 ٘  ٜكوطض ٚسبوني قوسٚض قوطاض قهوا٥ٞ      ,اسباقٌ يف عسّ َػ٪ٚيٝت٘ عٔ اؾعايو
ع٢ً اٱقوطاض بعوسّ   ٚايصٟ ٜذلتب  َٔ عسَ٘, عٔ اؾعاي٘ازبٓا١ٝ٥ َػ٪ٚيٝت٘ 

  ٘ ٚٚجوٛب ْكًو٘ اىل غوًط١ ٚظاض٠    ٛقوٛف  ظٚاٍ قوؿ١ امل  َػ٪ٚيٝت٘ عؤ اؾعايو
بتؿوٜٛ  ناَوٌ ايكو٬ذ١ٝ يف ا٫ؾوطاد      نُرتحع ٭غوطار ع٬جٝو١   ايكر١

عٓ٘ بعس ايؿؿا٤ اٚ اٱبكا٤ عًٝو٘ ٭غوطار ايعو٬د زٕٚ ايتوسخٌ َؤ غوًط١       
 .ن٢ يف ٚظاض٠ ايكر١َطٜ  عازٟ نػرلٙ َٔ املط ٙا٫ذتحاظ باعتباض

 
ضٜط ايطقس اييت قسضت عٔ جٗات ذهَٛٝو١  اؾإٔ تكاَا َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ 
٫ ظاٍ زٕٚ ؾووإٔ ٚاقووع اشبووسَات ايطبٝوو١ ٚايكوور١ٝ      95ٚأخووط٣ غوورل ذهَٛٝوو١  

املػت٣ٛ املطًٛب َؤ ذٝوث ايػٝواب ايٛانوح شبطو١ اغوذلاتٝح١ٝ ٚانور١ املعوا          
                                                           

94
اٌظؾ١١ٓ ٚال ١ٍّب األطجبء فٟ  ِٓٓ ِجبكا ِٕٙخ اٌطت اٌّزظٍخ ثلٚه اٌّٛظف١ 2هاعغ اٌّجلأ هلُ  

 ؽّب٠خ اٌَّغ١ٔٛٓ ٚاٌّؾزغي٠ٓ ِٓ اٌزؼن٠ت
95

 ا٠ٌَٕٛخ.هاعغ رمبه٠و ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ اٌٍّغبح ٚرمبه٠و ِفٛػ١خ ؽمٛق االَٔبْ 
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يٝوات ايعُوٌ ٚايتكوٓٝؿات ايٛاجوب تبٓٝٗوا يٝتكوطض مبكتهواٖا        أتتروسز مبٛجبٗوا   
َػت٣ٛ اشبسَات ايطب١ٝ ٚايكر١ٝ يف ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ تبعا سبحِ تًو 
امل٪غػووات ايػووح١ٝٓ, ٚإ تطاعوو٢ خكٛقوو١ٝ املووٛزع ٚجٓػوو٘ ؾٛاقووع ايٓكووٛم     

ٜترسز َٚطانع ا٫ذتحاظ اٱق٬حزٚض ٚظاض٠ ايكر١ يف زٚض ايكا١ْْٝٛ ٜؿرل إىل إٔ 
ٚقا١ٝ٥ ضقاب١ٝ ٚأخط٣ ع٬ج١ٝ ٚإ َػوت٣ٛ اشبوسَات ايطبٝو١    بأزٚاضنُا اغًؿٓا 

ٚايطعا١ٜ ايكر١ٝ  قس تطجِ َٔ قبٌ ٚظاض٠ ايكر١ َٔ خ٬ٍ ايتٛاجس مبعاٖط 
َؿوواضظ طبٝوو١  ,( ٠َػتٛقووـ, عٝووازَطنووع قوورٞ ض٥ووٝؼ ), َػتؿووؿٝات عووس٠ )

ت , ضزٖوواقوورٞ ؾطعووٞ عيًُٛاقووـ, َطنووَؿوواضظ طبٝوو١  ابتوو١  ,ظا٥ووط٠ أغووبٛع١ٝ 
تًكٝح ٚتطعِٝ , ظٜاضات ؾطم ت , ام٬ خاق١ بايػحٓا٤ يف املػتؿؿٝات املطنع١ٜ

املٗوواّ ايوويت اْٝطووت بووايهٛازض ايطبٝوو١ قووس اعبكووطت بتكووسِٜ     ٚإ ( ربككوو١ٝ 
اشبووسَات ايع٬جٝوو١ ٚايكوور١ٝ ذٝووث ٚعًوو٢ ايووطغِ َوؤ اعووساز تًووو ايهووٛازض       

 إ ٖوووصٙ ٫غوووتُاضات ؾرووول يًٓعٜوووٌ اٚ املوووٛزع اٚ املٛقوووٛف ازبسٜوووس ايكوووازّ ا٫
ا٫غتُاضات ٫ تؿهٌ ًَؿات طب١ٝ يًحُٝع بٌ تؿتح املًؿات ايطب١ٝ ٚتتابع ؾكو   
ملٔ يسِٜٗ َؿانٌ قر١ٝ اٚ طب١ٝ أٟ مبع٢ٓ إ ايٛاقع ايعًُٞ ٫ ٜؿرل اىل ايتوعاّ  
اٱزاضات ايطب١ٝ مبػو غح٬ت طبٝو١ ٚقور١ٝ يًٓوع٤٫ بوٌ ٜكتكوط ا٫َوط عًو٢        

ملتابع١ زٕٚ غرلٖا ٖٚوٛ اجوطا٤ طبوايـ    اسبا٫ت اييت تٛجب ايتسخٌ ايع٬جٞ اٚ ا
ملا ٜٓل عًٝ٘ ايكإْٛ ذٝث املكته٢ إ ميتًوو نوٌ ْعٜوٌ اٚ َوٛزع اٚ َٛقوٛف      

جٗو١ طبٝو١ بعوس ا٫ؾوطاد      ٭ًَٟـ طويب ٜطاؾكو٘ ؾوذل٠ ا٫ذتحواظ ٜٚػوًِ يو٘ اٚ       
يُٝثٌ تٛ ٝول يتاضؽبو٘ ايطويب , َٚؤ ذٝوث ايػوٝاقات املعُوٍٛ بٗوا ؾوإ أٟ َؤ           

بتكطٜط طويب ٜٛ ول ٚاقوع     َطاؾكتٗاقطاضات اٱذاي١ اٚ ايٓكٌ اٚ ايتػؿرل تػتًعّ 
اسباٍ عٓس اٱذاي١ اٚ ايٓكٌ ٜٚ٪نس ع٢ً غ١َ٬ ايٓعٌٜ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف ٚيف   
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٢ إ ٜتِ اخهاعٗٔ َع أٟ اجطا٤ َؤ اجوطا٤ ايٓكوٌ اٚ    كتهذا٫ت ايٓػا٤ ؾإٔ امل
اٱذاي١ اٚ ايتػؿرل زب١ٗ َا ٫ختبواض اسبُوٌ ٚإ ناْوت إزاضات ايػوحٕٛ ٚاملٛاقوـ      
تتؿاٚت ؾعًًٝا يف َػت٣ٛ ا٫يتعاّ بصيو .اَا عٔ اشبسَات ايع٬ج١ٝ ؾوإٔ ايهوٛازض   

ا٤ غوحٔ ابوٞ   ايطب١ٝ تٓركط َُٗتٗا يف تكسِٜ ايع٬د يًرا٫ت ايبػٝط١ ٚباغتثٓ
غطٜب املػًل ذايًٝا ؾإٔ أٟ َٔ ايػحٕٛ ٫ ٜتهُٔ َػتؿؿٝات َ٪١ًٖ ٭جوطا٤ أٟ  
تسخٌ جطاذٞ . ٚتتؿاٚت ايػحٕٛ ٚاملٛاقـ يف َػت٣ٛ ايتحٗٝع ؾُٓٗا َوا ميهؤ   
إ ٜٛقـ بايُٓٛشج١ٝ نُا ٖٛ اسباٍ يف غحٔ غٛغ١ ايؿٝسضايٞ ٚمبػت٣ٛ اقٌ يف 

باقٞ ا٭قػاّ ٚقس غواُٖت ا٫ظَو١    غحٔ ايٓاقط١ٜ ٚمبػتٜٛات َتٛانع١ جسًا يف
املايٝوو١ َوو٪خطًا يف ربؿووٝ  ذحووِ ايتحٗٝووعات ايطبٝوو١ ٚايكوور١ٝ ايوويت ربكوول   
يًػووحٕٛ َٚطاؾوول ايتٛقٝووـ ْاٖٝووو عوؤ إؾووهاي١ٝ ا٫نتعوواظ ايوويت تهووػ  عًوو٢   
اٱزاضات ايطب١ٝ ٚتكًل َٔ َػت٣ٛ اشبسَات ايويت ميهؤ إ تكوسّ ْاٖٝوو عؤ      

 ايػحٕٛ َٚطاؾل ايتٛقٝـ ٚععٚف اغًب١ٝ تٛانع عسز ايهٛازض ايطب١ٝ ايعا١ًَ يف
ايهووٛازض ايطبٝوو١ عوؤ ايطغبوو١ يف ايعُووٌ ؾٝٗووا َٚوؤ خوو٬ٍ املدطجووات ايطقووس١ٜ    
يًتكاضٜط اييت أقوسضتٗا ٚظاض٠ ذكوٛم ا٫ْػوإ املًػوا٠ ٚتكواضٜط َؿٛنو١ٝ ذكوٛم        
ا٫ْػإ ٚبع  ايتكاضٜط اييت أقسضتٗا َٓعُات اجملتُوع املوسْٞ اٚ تطؾورت عؤ     

عتكوس أْٗوا   ْمج١ً َٔ امل٬ذعوات  ١ْٝ َاضغت أزٚاض ضقاب١ٝ ؾإٔ اعُاٍ زبإ بطملا
َٔ َعٛقات ايٓٗٛر بايٛاقع ايكرٞ يف ايػوحٕٛ ٚايوسٚا٥ط اٱقو٬ذ١ٝ ْٛجعٖوا     

 -با٫تٞ:
نٛازض طبٝو١  ُٔ ؽبكك ٚبا٭خل َانعـ ايب٢ٓ ايترت١ٝ يًُ٪غػات ايػح١ٝٓ   .1

 اسبانط.املؿه١ً ا٭بطظ يف ايٛقت ٖٚٛ َٔ ا٭غباب ا٭غاغ١ٝ ٚتعس ٚقر١ٝ 
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ٍ بٝٓٗوا ٜ٪زٜ ؾُٝوا   تٓػوٝل تعسز غوًطات ايتؿتوٝـ ٚنوعـ أٚ اْعوساّ اي     .2  إي٣إٜكوا
 يف املتابع١. ٛإضباىايكر١ ٚنعؿٚظاض٠  ارباشايكطاض يفملطانع  ١َع١ًَٛ َؿٖٛ

َازٜوو١  ظٜاضتٗااغووتعسازاتٚايوويت تتطًووب  ايووسخٍٛ يًُطاؾوول ايػووح١ٝٓ   قووعٛب١  .3
 تٓؿٝصٖا.ٚقا١ْْٝٛ قس تػتػطم َسزا ٶظ١َٝٓ يػطر 

ايثكو١ بوني   غٝواب  ٚ ايػوح١ٝٓ  َٗٓٝو١ ايعُوٌ يف ٖوصٙ املٛاقوع    عًو٢  ايذلنٝع نعـ  .4
 ايطب١ٝ(.)ا٫زاض٠ ايػح١ٝٓ ٚايهٛازض ا٭ططاؾايعا١ًَ

ايطغب١ بايعٌُ بػبب ايٛنوع   ّتٗسٜس املػتُط ي٬ًُنات ايطب١ٝ ٚايكر١ٝ ٚعساي .5
 .ا٭َت ايعاّ

 املكوطض٠ طوٛض٠  اشبككوات  اجملعٜو١ ٚإ سلًوت ايهوٛازض مبد   اسبٛاؾع املازٜو١  غٝاب  .6
 ايطيب يف ايػحٕٛ ٚاملعتك٬ت أغ٠ٛ بايعاًَني ؾٝٗا اٱغٓازيًعاًَني بتكسِٜ 

َوؤ  املعٓٝوو١ ػبعووٌ ايكوور١ ٚايووٛظاضات٠ بووني ٚظاض َووصنطات تؿوواِّٖ ٚجووٛز سعوو .7
 َػتسمي١.َعٛقات  ايعٌُ املططٚذ١َعٛقات

سّ أؾطاى ايعاًَني يف امل٪غػات ايكر١ٝ يف ٚضف تسضٜب َؿذلن١ َع َٓتػيب ع .8
 كاؾو١ َٗٓٝو١    ٚايتعإٚ يٓؿطبث ضٚح ايعٌُ ازبُاعٞ  ايػح١ٝٓ بٗسف٪غػات امل
 اختكاق٘.نٌ ذػب  اٱق٬حًعٌُ يف َطانع ا٫ذتحاظ ٚزٚض ي

٫ َػوت٣ٛ اشبوسَات ايطبٝو١ ايويت تكوسّ      إٔ أَا عًو٢ َػوت٣ٛ ٚظاض٠ ايساخًٝو١ ؾو    
١ نووووع طبٝوووواإ تٛقووووـ ا٫ باملتٛانووووع١ َوووؤ ذٝووووث ا٫ؾتكوووواض اىل َط ٔميهوووو

ٚايكووسض٠ َؿوواضظ طبٝوو١ تعوواْٞ ايهووعـ َوؤ ذٝووث ايهووازض    ابت١ٚاقتكوواضٖا عووٌ
عًٝٗا َا تكسّ َٔ ٬َذعات تتعًل بٓؿاط ٚظاض٠ ايكر١ ع٢ً ايوطغِ   ٜٚٓػرب

َٔ تأغٝؼ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ملسٜط١ٜ يًؿ٪ٕٚ ايطب١ٝ تتٛىل َٗاّ تكسِٜ اشبسَات 
كووإْٛ عوؤ َٚوؤ خوو٬ٍ اذحوواّ اي ايطبٝوو١ ٚايكوور١ٝ يف َٛاقووع ٚظاض٠ ايساخًٝوو١  
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اخهوواع ٚظاض٠ ايساخًٝوو١ ي٬يتعاَووات املكووطض٠ بٗووصا ايكووإْٛ ؾووإٔ ٚظاض٠ ايساخًٝوو١ 
يٝات عٌُ ٚغٝاقات ٖٞ تكطضٖا ٚاييت قس ٫ تٓػوحِ َوع َوا ٜكوطضٙ     أتعٌُ ٚؾل 

قإْٛ اقو٬ح ايٓوع٤٫ ْاٖٝوو عؤ إؾوهاي١ٝ غٝواب اسبٝازٜو١ املؿذلنو١ يف نوٛازض          
ايساخًٝو١ َؤ ايعواًَني يف زا٥وط٠     ٚظاض٠ ايكر١ بػبب إ َطجعٝو١ نوٛازض ٚظاض٠   

ايؿوو٪ٕٚ ايطبٝوو١ تتبووع يووصات املطجعٝوو١ ايكاْْٛٝوو١ ايوويت تتبووع شلووا إزاض٠ َطنووع      
أَووا يف بوواٟ ذوواٍ َوؤ ا٭ذووٛاٍ ا٫ط٦ُٓووإ اىل تكاضٜطٖووا ,  ٫ٔ ميهووايتٛقٝووـ يووصا 

ؾووإٔ َُٗوو١ تكووسِٜ   ٚجٗوواظ َهاؾروو١ اٱضٖوواب   ٚظاض٠ ايووسؾاع ٚقٝووازات ايعًُٝووات 
١ٝ يف َطاؾوول ايتٛقٝووـ ايوويت تؿووطف عًٝٗووا َٓاطوو١     اشبووسَات ايطبٝوو١ ٚايكوور  

مبسٜط١ٜ ا٭َٛض ايطب١ٝ ٜٚ٪خص ع٢ً املسٜط١ٜ أع٬ٙ نعـ تًو اشبسَات ٚغٝاب 
ا٭غووباب املتكووسّ  تيًُرتحووعٜٔ. يووصااسبٝازٜوو١ يف تٛ ٝوول ذووا٫ت إغووا٠٤ َعاًَوو١ 

 ايساخ١ًٝ.شنطٖا يف ٚظاض٠ 
اَا ع٢ً َػت٣ٛ زا٥ط٠ اق٬ح ا٫ذساث ؾإ اشبسَات ايطب١ٝ َتٛؾط٠ عدل َؿاضظ 

تٛاجو٘ ذبوسٟ نوعـ ايبٓو٢ ايترتٝو١ يتوٛؾرل       ٚايويت  ٚظا٥ط٠ طب١ٝ زا١ُ٥ َك١ُٝ 
ايطعاٜو١ ايطبٝو١   ٚعؤ   املك١ُٝ.تًو اشبسَات ٚتٛؾرل أَانٔ اٱقا١َ يتًو املؿاضظ 

ٚاقع ايتطبٝل ايعًُوٞ ٜؿورل اىل   ؾإٔ ايػحٓا٤ اجملاْني ٚاملدتًني عكًًٝا  –ايعك١ًٝ 
ا٫ؾودام ايوصٜٔ ٜؿوو اقوابتِٗ بواملطر       بإذايو١ قٝاّ احملانِ ٚازاضات ايػوحٕٛ  

ايعكًووٞ اٚ ايٓؿػووٞ اٚ ا٫ؾوودام املكووابني بٗووا ؾعوو٬ً اىل َػتؿووؿٝات ا٫َووطار      
ايعكًٝوو١ ٚايٓؿػوو١ٝ ذٝووث ٜٛجووس قػووِ خووام يف َػتؿووؿ٢ ايطؾوواز يف َٓطكوو١    

تكٝووِٝ  َتعووسز٠ املطجعٝووات ٭غووطارتؿتووٝـ ايؿووُاع١ٝ ؽبهووع يعٜوواضات زبووإ 
ا٫ٚناع ؾٝ٘ ذٝث إ ايًحإ ايطب١ٝ تٓركط َُٗتٗوا بتكٝوِٝ متوتعِٗ  بوايك٣ٛ     

َٔ  بأَطارايعك١ًٝ يًُٛقٛؾني ٚاحملهَٛني ايصٜٔ ٜسعٕٛ ازبٕٓٛ َكابني ؾع٬ً 
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, ٜٚ٪خص ع٢ً ٚظاض٠ ايعسٍ اْٗا تػتُط باذتحاظ َٔ ٜتِ اذايتو٘  ٖصا ايٓٛع اّ ٫ 
قسٚض قطاض َٔ احملانِ املدتك١ بعسّ َػو٪ٚيٝت٘ قاْْٛوًا عؤ اؾعايو٘     ذت٢ بعس 

ٚإ املكتهو٢ إ ٜوتِ اذايتو٘ اىل ٚظاض٠ ايكور١ ؾُٝووا ايٛاقوع ٜؿورل اىل غورل شيووو        
 ِ يًكإْٛ.ٝخ٬ؾًا ملكته٢ ايتطبٝل ايػً

 
 ّاجلصاٛاتالكْٔد ّاالىطباط 

 36الكاعدٗ 
اسبووسِّ ايوو٬ظّ َوؤ ايكٝووٛز  ػبووب اسبؿوواظ عًوو٢ ا٫ْهووباط ٚايٓعوواّ زٕٚ دبوواٚظ  

يهُإ غ١َ٬ ا٫ذتحاظ ٚتػٝرل ؾ٪ٕٚ ايػحٔ بأَإ ٚذبكٝل ذٝا٠ صبتُعٝو١  
ِّس٠  ايتٓعِٝ. ج

 
 37الكاعدٗ 

تهووٕٛ ا٭َووٛض ايتايٝوو١ َطْٖٛوو١ً زَٚووًا مبووا تووأشٕ بوو٘ أذهوواّ ايكووإْٛ أٚ ايًووٛا٥ح  
 ايتٓع١ُٝٝ يًػًط١ اٱزاض١ٜ املدتكٻ١: 

 تأزٜب١ٝ؛  ايػًٛى ايصٟ ٜؿهٌِّ طبايؿ١ً )أ(
 أْٛاع ازبعا٤ات ايتأزٜب١ٝ اييت ػبٛظ ؾطنٗا َٚسٻتٗا؛  )ب(
 ايػًط١ املدتكٻ١ بتٛقٝع ٖصٙ ايعكٛبات؛  )د(
ٟټ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايؿكٌ غرل ايطوٛعٞ عؤ عُوّٛ ْوع٤٫ ايػوحٔ، َثوٌ         )ز( أ

اسبووبؼ ا٫ْؿووطازٟ ٚايعووعٍ ٚايتؿطٜوول ٚٚذووسات ايطعاٜوو١ اشباقوو١ أٚ اٱقاَوو١     
ٝٻوس٠، غوٛا٤    شيوو َؤ بواب ايعكٛبو١ ايتأزٜبٝو١ أٚ احملاؾعو١ عًو٢ ايٓعواّ         نوإ  املك
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ٚا٭َٔ، مبا يف شيو إقساض غٝاغات ٚإجطا٤ات ذبهِ اغتدساّ َٚطاجعو١ تطبٝول   
ِّ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايؿكٌ غرل ايطٛعٞ أٚ  ضؾع٘. أ

 
 38الكاعدٗ 

تٴؿحٻع إزاضات ايػحٕٛ ع٢ً ا٫غتعا١ْ، قسض املػوتطاع، بآيٝوات َٓوع ْؿوٛب      - 4
ِّ آيٝوات بسًٜو١ أخوط٣ يتػو١ٜٛ     ايٓعاعات َؤ أجوٌ    ايٓعاعوات ، أٚ ايٛغاط١، أٚ أ

 . ايٓعاعاتايٛقا١ٜ َٔ ٚقٛع املدايؿات ايتأزٜب١ٝ أٚ َٔ أجٌ تػ١ٜٛ 
تسابرل يًتدؿٝـ َٔ اٯ اض ايهاض٠ احملت١ًُ شلصا ايٓٛع َٔ اسببؼ عًٝو٘ ٚعًو٢   

 صبتُع٘ إ ط إط٬م غطاذ٘ َٔ ايػحٔ.
 

 39الكاعدٗ 
ٟټ غحني إ٫ِ ٚؾكًا ٭ذهواّ ايكوإْٛ أٚ ايًوٛا٥ح ايتٓعُٝٝو١ املؿواض      ٫  - 4 ٜٴعاَقب أ

ػبوٛظ   َٚباز٨ اٱْكاف ٚغ١َ٬ اٱجطا٤ات ايكا١ْْٝٛ. ٫ٚ 37إيٝٗا يف ايكاعس٠ 
ٜٴعاَقب غحني َطتني ع٢ً ْؿؼ ايؿعٌ أٚ املدايؿ١.  أبسًا إٔ 

ع٢ً إزاضات ايػحٕٛ إٔ تطاعوٞ ايتٓاغوب بوني ازبوعا٤ ايتأزٜبووٞ ٚاملدايؿو١        - 8
اييت تػتٛجب ؾطر شيو ازبعا٤، ٚعًٝٗا إٔ ذبوتؿغ بػوح٬ت غو١ًُٝ زبُٝوع     

 ازبعا٤ات ايتأزٜب١ٝ املؿطٚن١. 
عًوو٢ إزاضات ايػووحٕٛ إٔ تٓعووط قبووٌ ؾووطر جووعا٤ات تأزٜبٝوو١ يف َووس٣       - 3

ِّٙ يف غووًٛن٘ ٚيف اضتهابوو٘ ٚنٝؿٝوو١ إغووٗاّ َووطر ايػووحني ايعكًووٞ أٚ إعا قوو١ موو
املدايؿ١ أٚ ايؿعٌ ايصٟ ٜػتٛجب ازبوعا٤ ايتأزٜبووٞ. ٫ٚ ػبوٛظ ٱزاضات ايػوحٕٛ     
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ِّ غًٛى ٜعتدل ْتٝح١ َباؾوط٠ ملوطر ايػوحني ايعكًوٞ أٚ      َعاقب١ غحني ع٢ً أ
 إعاقت٘ ايص١ٖٝٓ.

 11ايكاعس٠ 
ٟټ غوحني، يف خسَو١ ايػوحٔ، يف عُوٌ ٜٓ     - 4 ٜٴػتدسٳّ أ طوٟٛ عًو٢   ٫ ػبٛظ إٔ 

 قؿ١ تأزٜب١ٝ.
ػبٛظ تطبٝل ٖصٙ ايكاعوس٠ عًو٢ عبوٛ ٜعٝول ذػؤ أزا٤ ْعوِ        َع شيو، ٫ - 8

قا١ُ٥ ع٢ً اسبهِ ايصاتٞ، تٴٓاط يف إطاضٖا أْؿوط١ أٚ َػو٪ٚيٝات اجتُاعٝو١ أٚ    
ضٜانووو١ٝ ضبوووسٻز٠، ذبوووت إؾوووطاف اٱزاض٠، بػوووحٓا٤ َوووِٓعُني يف    تثكٝؿٝووو١ أٚ

 ايع٬د. صبُٛعات ٭غطار
 14ايكاعس٠ 

ِّ ازِّعا٤ باضتهواب غوحني ملدايؿو١ تػوتٛجب      - 4 تٴبًِؼ ايػًط١ املدتكٻ١ ؾٛضًا بأ
ٕٵ ذبكِّل يف ا٭َط زٕٚ إبطا٤ ٫  َدلِّض ي٘.  ايتأزٜب، ٚع٢ً تًو ايػًط١ أ

ٜٴبًِؼ ايػحٓا٤ زٕٚ إبطا٤ ٚبًػ١ ٜؿُْٗٛٗا بطبٝع١ ا٫تٗاَات املٛجٻ١ٗ إيِٝٗ  - 8
ٜٴُٓرٕٛ َا  ٬ت ٱعساز زؾاعِٗ. ٜهؿٞ َٔ ايٛقت ٚايتػٗٝ ٚ

ٝٽا أٚ عوؤ ططٜوول املػوواعس٠     - 3 ٜٴػووُح يًػووحٓا٤ بايووسؾاع عوؤ أْؿػووِٗ ؾدكوو
ايكاْْٛٝوو١ عٓووسَا تتطًِووب َكووًر١ ايعسايوو١ شيووو، ٚخكٛقووًا يف اسبووا٫ت ايوويت  

تعصٻض ع٢ً ايػحٓا٤ ؾِٗ ايًػ١ املػوتدس١َ يف   تتعًل بتِٗ تأزٜب١ٝ خطرل٠. ٚإشا
إٔ ٜػواعسِٖ َذلجوِ ؾوؿٟٛ نوـ٤ زٕٚ     ايترسث بٗا، ٚجب  صبًؼ ايتأزٜب أٚ

 َكابٌ.  
تٴتوواح يًػووحٓا٤ ؾطقوو١ ٫يتُوواؽ َطاجعوو١ قهووا١ٝ٥ يًعكٛبووات ايتأزٜبٝوو١     - 1

 عًِٝٗ.  املؿطٚن١
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يف ذوواٍ ضبانُوو١ غووحني عًوو٢ جطميوو١ متثِّووٌ إخوو٫ً٬ بايٓعوواّ، ؼبوولټ يوو٘      - 5
اسبكٍٛ ع٢ً مجٝوع نوُاْات َطاعوا٠ ا٭قوٍٛ اٱجطا٥ٝو١ ايكاْْٛٝو١ ايٛاجبو١        

ُّ زٕٚ        ايتطبٝ ل ع٢ً ايوسعا٣ٚ ازبٓا٥ٝو١، مبوا يف شيوو إَهاْٝو١ ا٫غوتعا١ْ مبروا
 قٝٛز. 

 
 18الكاعدٗ 

تٴطبٻل ع٢ً مجٝع ايػحٓا٤ زٕٚ اغتثٓا٤ ايعطٚف املعٝؿ١ٝ ايعا١َ اييت تتٓاٚشلا 
ٖصٙ ايكٛاعس، مبا يف شيو ايؿطٚط املتعًك١ بايهو٤ٛ ٚايتٜٗٛو١ ٚزضجو١ اسبوطاض٠     

يؿوطب ٚإَهاْٝو١ اشبوطٚد إىل اشلوٛا٤ ايطًول      ٚايكطف ايكورٞ ٚايتػصٜو١ َٚٝواٙ ا   
ٚمماضغوو١ ايطٜانوو١ ايبسْٝوو١ ٚايٓعاؾوو١ ايؿدكوو١ٝ ٚايطعاٜوو١ ايكوور١ٝ ٚايكووسض   

ِّع املهاْٞ  ايؿدكٞ. ايهايف َٔ اسب
 

 13الكاعدٗ 
ِّ ذاٍ َٔ ا٭ذوٛاٍ إٔ تكوٌ ايكٝوٛز أٚ ازبوعا٤ات ايتأزٜبٝو١ إىل       - 4 ٫ ػبٛظ بأ

١ً أٚ ايعكٛب١ ايكاغ١ٝ أٚ اي٬إْػوا١ْٝ أٚ  ذسِّ ايتعصٜب أٚ غرلٙ َٔ نطٚب املعاَ
 امل١ٓٝٗ. ٚتٴرَعط املُاضغات ايتاي١ٝ ع٢ً ٚج٘ اشبكٛم:

ُٻ٢؛ )أ(  اسببؼ ا٫ْؿطازٟ إىل أجٌ غرل َػ
ٛٻٍ؛ )ب(  اسببؼ ا٫ْؿطازٟ املط
َٴها٠٤ زٕٚ اْكطاع؛ )د(  ذبؼ ايػحني يف ظْعا١ْ َع١ًُ أٚ 
يًػوووحني َووؤ ايطعووواّ   ٜكوووسٻّ  ايعكووواب ايبوووسْٞ أٚ خؿووو  نُٝووو١ َوووا     )ز(
 ايؿطب؛ َٝاٙ أٚ
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 ايعكاب ازبُاعٞ. (ه)
 ٫ ػبٛظ أبسًا إٔ تٴػتدسٳّ أزٚات تكٝٝس اسبط١ِّٜ نعكٛب١ تأزٜب١ٝ. -8
ُٻٔ ازبوعا٤ات ايتأزٜبٝو١ أٚ توسابرل ايتكٝٝوس َٓوعٳ ايػوحٓا٤         - 3 ٫ ػبٛظ إٔ تتهو

ظَٓٝو١  َٔ ا٫تكاٍ بأغطِٖ. ٫ٚ ػبٛظ تكٝٝس غبٌ ا٫تكاٍ ا٭غوطٟ إ٫ِ يؿوذل٠   
 ضبسٚز٠ ٚيف أنٝل ذسٚز ٫ظ١َ سبؿغ ا٭َٔ ٚايٓعاّ.

 
44الكاعدٗ   

ٜؿوورل اسبووبؼ ا٫ْؿووطازٟ يف غووٝام ٖووصٙ ايكٛاعووس إىل ذووبؼ ايػووحٓا٤ ملووس٠         
غواع١ أٚ أنثووط يف ايٝووّٛ زٕٚ غوبٌٝ ٱجووطا٤ اتكوواٍ شٟ َعٓو٢ َووع ايػوورل.     88

ٛٻٍ إىل اسبوووبؼ ا٫ْؿووطازٟ ملووس٠ تعٜووس عًووو٢       ٜٚؿوورل   اسبووبؼ ا٫ْؿووطازٟ املطوو
 َتتاي١ٝ. ًَٜٛا عؿط مخػ١
 

45الكاعدٗ   
ٜٴػتدسٳّ اسببؼ ا٫ْؿطازٟ إ٫ِ يف ذا٫ت اغتثٓا١ٝ٥ ن٬ُش أخرل ٚ٭قكط  - 4  ٫

ؾذل٠ ممه١ٓ ٜٚهوٕٛ ضٖٓوًا مبطاجعو١ َػوتك١ً يًرايو١، ٚمبكتهو٢ تكوطٜح َؤ         
ٜٴؿطر اغتٓازًا إىل اسبهِ ايكازض يف ذل ايػحني.  غًط١ طبتك١. ٫ٚ 

اسبووبؼ ا٫ْؿووطازٟ عًوو٢ ايػووحٓا٤ شٟٚ اٱعاقوو١ ايعكًٝوو١ أٚ ٜٴرَعووط ؾووطر  - 8
ايبس١ْٝ إشا نإ َٔ ؾإٔ ٖصٙ ايتوسابرل إٔ تو٪زٟ إىل تؿواقِ ذوايتِٗ. ٜٚٓطبول      
ذعط اغتدساّ اسببؼ ا٫ْؿطازٟ ٚايتسابرل املُا ١ً عٓسَا ٜتعًل ا٭َوط بٓػوا٤   

   ِ يف صبواٍ  املتروس٠ ٚقٛاعوسٖا    أٚ أطؿاٍ، ع٢ً ايٓرٛ املؿاض إيٝو٘ يف َعواٜرل ا٭َو
 .ازبٓا١ٝ٥ َٓع ازبطمي١ ٚايعساي١
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 46الكاعدٗ 
ٟټ زٚض يف ؾوووطر ايتوووسابرل    -4 ػبوووب أ٫ِ ٜهوووٕٛ ملوووٛظؿٞ ايطعاٜووو١ ايكووور١ٝ أ

ِّس٠. غرل أْ٘ ػبب عًِٝٗ إٔ ٜٛيٛا اٖتُاَوًا   ايتأزٜب١ٝ أٚ غرلٖا َٔ ايتسابرل املك
ِّٟ ؾوهٌ َؤ أؾوهاٍ ايؿكوٌ غورل ايطوٛع        ٞ، خاقٽا يكر١ ايػحٓا٤ اشبانوعني ٭

ٝٽا ٚتكوسِٜ املػواعس٠    ٚشيو َٔ خ٬ٍ عسٻ٠ غٴبٌ َٓٗا ظٜاض٠ ٖ٪٤٫ ايػحٓا٤ َٜٛ
ايطبِّٝوو١ ٚايعوو٬د عًوو٢ عبووٛ ؾووٛضٟ بٓووا٤ٶ عًوو٢ طًووب ٖوو٪٤٫ ايػووحٓا٤ أٚ طًووب     

 َٛظؿٞ ايػحٔ.
ِّ آ اض  - 8 ع٢ً َٛظؿٞ ايطعا١ٜ ايكر١ٝ املػاضع١ إىل إب٬ؽ َسٜط ايػحٔ عٔ أ

ِّس٠ عًو٢ ايكور١ ايبسْٝو١ أٚ     غًب١ٝ زبعا٤ات تأزٜب١ٝ أٚ غرلٖا َٔ ايتسابرل املك
ِّ غحني ؽبهع شلصا ايٓٛع َؤ ازبوعا٤ات أٚ ايتوسابرل، ٚإعو٬ّ املوسٜط       ايعك١ًٝ ٭

 ٚ تعسًٜووٗا ٭غووباب تتعًوول بايكوور١ ايبسْٝوو١ أٚ     إشا ٚجووسٚا نووطٚض٠ ٱْٗا٥ٗووا أ
 ايعك١ًٝ.

ٛٻٍ َٛظؿووٛ ايطعاٜوو١ ايكوور١ٝ قوو٬ذ١ٝ َطاجعوو١ ذووا٫ت ايؿكووٌ غوورل  - 3 ؽبوو
ايطٛعٞ يًػحٓا٤ ٚايتٛق١ٝ بإزخاٍ تػٝرلات يهُإ عسّ إؾهوا٤ شيوو ايؿكوٌ    

 إىل تؿاقِ اسباي١ ايكر١ٝ أٚ اٱعاق١ ايعك١ًٝ أٚ ايبس١ْٝ يًػحني.
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
ايؿكٌ اسبازٟ عؿط يتٓعِ َٛازٙ قٛاعس اْهباط ايٓوع٤٫  اؾطز ايكإْٛ ايعطاقٞ 

ٚاملٛزعني ,ٚرباطب َٛاز ايؿكٌ ٚظٜط ايعوسٍ ٚؾوطؼب١ ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني زٕٚ     
عًو٢ إزاض٠ املٛاقوـ ا٫ذتٝاطٝو١ اٚ     با٭ؾوطاف أٟ شنط يٛظٜط ايساخ١ًٝ ٖٚٛ املًـ 

ؽبوطد  ٚ املٛقٛؾني يف ْٗخ متٝٝعٟ تهطض يف ٖصا ايكوإْٛ نوس ؾوطؼب١ املٛقوٛؾني    
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إ  38, ٚؼبسز ايكإْٛ يف َازت٘ ايوو  ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ عٔ َع١ً ايكإْٛ يف ازاضتٗا
ع٢ً ايٓعٌٜ اٚ املٛزع ٖوٛ ٚظٜوط ايعوسٍ     ايتأزٜب١ٝايعكٛبات  بإٜكاعاملدٍٛ ذكطًا 

ايصٟ ي٘ إ ؽبٍٛ املسضا٤ ايعاَني زٕٚ غٛاِٖ  إٜكاع ٖوصٙ ايعكٛبوات ٖٚوٛ َٓرو٢     
باعتباض إ ايهطٚضات ايع١ًُٝ تٛجب ربٜٛوٌ   عٔ غرلٙ, ؾص ؾٝ٘ املؿطع ايعطاقٞ

إٜكواع ازبوعا٤ات    ٜتوأخط ؾُؤ غورل املٓطكوٞ إ     !َسضا٤ ايػحٕٛ ٖصٙ ايكو٬ذٝات 
َكازق١ املوسضا٤ ايعواَني اٚ ايوٛظٜط     ٚضٚز حبل ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني سبني ايتأزٜب١ٝ

ٕ اع٢ً تٛقٝات ايًحوإ ايتركٝكٝو١ اٚ تٛقوٝات ايًحوإ ايتؿتٝؿو١ٝ ُٖٚوا ازبٗتو       
عٓوس   ايتأزٜبٝو١ ايعكٛبوات   بإٜكاعيًٛظٜط اٚ املوسٜط  خٛشلُا ايكإْٛ ايتٛق١ٝ إايت

شات املواز٠ قا٥ُو١ َػًكو١     ايتعًُٝوات ٚتكوطض  طبايؿ١ ايٓعٌٜ اٚ املٛزع يٮْع١ُ اٚ 
 -ٖٚٞ: َٔ ايعكٛبات ؼبسزٖا ايكإْٛ ميهٔ ؾطنٗا حبل ايٓعٌٜ اٚ املٛزع املدايـ 

 َٔ املؿاضن١ يف ايؿعايٝات ايطٜان١ٝ ٚايذلؾ١ٝٗٝ  اسبطَإ

  اسبطَإ َٔ املطاغ١ً 

  اسبطَإ َٔ ايعٜاض٠ 

  ٟاسبحع ا٫ْؿطاز 

َا اضتهب ايٓعٌٜ اٚ املٛزع ؾعو٬ً َعاقبوًا عًٝو٘ يف     إشااٱذاي١ اىل احمله١ُ املدتك١ 
 ايٓاؾص٠.ايكٛاْني ايعكاب١ٝ 

ايوويت ػبووب إ ٫ تتحاٚظٖووا  ايػووكٛف ايعَٓٝوو١ 39ٜٚووٛضز ايكووإْٛ يف َازتوو٘ ايووو 
َٜٛوًا ملؤ ٜطتهوب املدايؿو١ ٭ٍٚ      32ايعكٛب١ ؾٝكطض يًعكٛبات ايث٬ث ا٭ٍٚ َس٠ 

ًَٜٛا , ؾُٝا عازبت ايؿكط٠  اًْٝا َٔ شات املاز٠ توعَني عكٛبو١    62َط٠ ٚيًعا٥س 
َٜٛوًا   62يًٓعٌٜ اٚ املٛزع املدوايـ ٭ٍٚ َوط٠ ٚايوو    15اسبحط ا٫ْؿطازٟ ؾكطض ايو 

 ٟٚايتهوطاض ٚبوصيو ؾوإٔ املؿوطع ايعطاقوٞ قوس تبٓو٢ اسبوبؼ ا٫ْؿوطاز          عٓس ايعٛز
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, ٚبايعٛز٠ اىل املعاٜرل ايُٓٛشج١ٝ ايسْٝا ) َعاٜرل ًْػٕٛ َاْس٬ٜ( ظبس  96املطٍٛ
ٜعوس تعاضنوًا َووع املعواٜرل ايسٚيٝو١ ٚعستوو٘ َعٗوطًا َوؤ       39إ َوا أٚضزتو٘ املوواز٠   

اي٬إْػوا١ْٝ اٚ املٗٝٓو١ اٚ ايكاغو١ٝ     ١َعاٖط ايتعصٜب اٚ نطبًا َٔ نطٚب املعاًَ
ٞ   ٢ٜٚ٪خص عًنُا 97 ٞ  املعٝواض ْعاضنو٘ َوع    ايوٓل ايعطاقو اْو٘   ٜتهؤُ    ايوسٚي

 أٜوا ذٝوث   تتهؤُ   98ٚؾعٌ املدايؿو١ يعكٛب١ اٚ ايتٓاغببني ا تبًٓٝا ملبسأ ايتسضد
ٚؾول تػًػوٌ تًوو    حبول املدوايؿني    ايتأزٜبٝو١ َٔ َٛازٙ ايعاًَا بؿوطر ايعكٛبوات   

اٚ أٟ إؾاض٠  ذبسٜسًا يٮؾعاٍ اييت تٛجب ؾطر ٖصٙ ايعكٛب١ اٚ تًوايعكٛبات اٚ 
اشباقوو١, نايٓػووا٤ اٚ ا٭طؿوواٍ اٚ شٟٚ ا٫ذتٝاجووات  ,٫غووتثٓا٤ ؾووطؼب١ َووا َٓٗووا  

/ ايؿكووط٠ غووابعًا عًوو٢ 44ٚامووا اؾوواضت املوواز٠ 99ملووا ٜكووطضٙ املعٝوواض ايووسٚيٞ خ٬ؾووًا
يٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚجٛب إ تتٛىل زا٥طتٞ اٱق٬ح اعساز ْعاّ خام باْهباط ا

,ْٚكوت    ٚاملٛقٛؾني بايتٓػٝل ؾُٝا بُٝٓٗا ٚاذايت٘ اىل صبًؼ ايوٛظضا٤ ٱقوساضٙ  
َٔ ايكإْٛ ع٢ً إ ٜتٛىل ايٛظٜط بٓا٤ًا ع٢ً اقذلاح املسٜط ايعاّ املدتل  54املاز٠ 

اٚ املووٛزع  ٌيف زا٥ووط٠ اٱقوو٬ح اقووساض ٥٫روو١ تتهوؤُ ذبسٜووسًا سبكووٛم ايٓعٜوو      
, ٚايصٟ ظبس ؾٝ٘ ؾطق١ ملعازب١ ايعسٜس َؤ  ا٫ق٬ذ١ٝٚٚاجبات٘ زاخٌ امل٪غػ١ 

ٜوٛضز ايكوإْٛ يف َازتو٘ ايوو     ايثػطات اييت اغؿٌ ايكإْٛ تٓعُٝٗا اٚ غهت عٓٗوا , 
قا١ُ٥ باملُٓٛعات ايويت ٜذلتوب عًو٢ ذٝاظتٗوا اٜكواع ايعكٛبوات ايتأزٜبٝو١ اٚ         42

اجب اٜكاعٗوا  َٔ ايكإْٛ شنطًا يًعكٛبات ايٛ 41اٱذاي١ يًكها٤ ؾُٝا تٛضز املاز٠ 
                                                           

96
ِٓ اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب اٌؾجٌ اٌّطٛي ثبٔٗ اٌؾجٌ اٌنٞ ٠زغبٚى ِلرٗ اٌـ  44ػوفذ اٌمبػلح 

 ٠ًِٛب  15
97

 7/ ة ) اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب ٌّؼبٍِخ اٌَغٕبء ( ٚاٌزؼ١ٍك اٌؼبَ هلُ 1اٌفموح  43هاعغ اٌمبػلح 
 ٌٍغٕخ  22ٌٍغٕخ ؽمٛق االَٔبْ ٚاٌزؼ١ٍك اٌؼبَ هلُ 

98
 ) اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب ٌّؼبٍِخ اٌَغٕبء ( 2/  39هاعغ اٌمبػلح 

99
 ) اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب ٌّؼبٍِخ اٌَغٕبء ( 2/ 45هاعغ اٌمبػلح 
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يهوٌ قووٓـ َوؤ املووٛاز املُٓووٛع إزخايو٘ ,ؾتكووطض إٜكوواع ايعكٛبووات ايتأزٜبٝوو١ عٓووس   
ازخاٍ ايٓكٛز ٚاسبًوٞ ٚايتػوح٬ٝت املُٓوٛع توساٚشلا مبٛجوب ايتعًُٝوات ٚايهتوب        
ٚايكورـ ٚايٓؿوطات املُٓوٛع توساٚشلا ٚأجٗوع٠ ا٫تكواٍ املدتًؿو١ ناشلواتـ ٚغوٛاٙ          

عكواقرل ايطبٝو١ املعزٚجو١ ا٫غوتدساّ بػورل      املٛاز ايويت تٗوسز ا٫َؤ ٚايػو١َ٬ ٚاي    
ٚقؿ١ طب١ٝ , ؾُٝا تكطض ايؿكط٠  اًْٝا َٔ شات املواز٠ إ اٱذايو١ يًكهوا٤ تهوٕٛ     
عٓس نب  ا٭غًر١ ايٓاض١ٜ اٚ ازباضذ١ اٚ ايطانو١ اٚ ايكاضنو١ اٚ ايهٗطبا٥ٝو١ اٚ    

ٛ  44. تٛجب املاز٠ ا١ٜ َٛاز اٚ ا٫ت تهط بػ١َ٬ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني  ٕ َٔ ايكواْ
ع٢ً اْ٘ ٫ ٜعاقب ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقوٛف ا٫ بعوس  تبًٝػو٘ بايعُوٌ املدوايـ      
ايصٟ اضتهب٘ ٚإ ميٓح اسبول يف ايوسؾاع عؤ ْؿػو٘ اَواّ ايًحٓو١ ايتركٝكٝو١ ٚإ        
تعصض ع٢ً ا٭جٓيب تكسِٜ ايسؾاع بػبب ايًػ١ ؾاْ٘ ع٢ً ايسا٥ط٠ اتاذو١ خوسَات   

ٕ ايعطاقٞ ؾُٝوا اٚضتو٘ املواز٠ أعو٬ٙ     َذلجِ صباْٞ شلصا ايػطر .ٜٚتعاضر ايكاْٛ
َع املعاٜرل ايسٚي١ٝ ايويت تٛجوب اىل جاْوب متهوني ايٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف        
املدايـ َٔ ايسؾاع إ ميهٔ َٔ اغت٦ٓاف قوطاض ايعكٛبو١ ٚإ ٜتواح يو٘ ايهوُاْات      

َؤ ا٫غوتؿاز٠ َؤ املػواعس٠     ٚإ ميهؤ   ايٓاؾص٠اٱجطا١ٝ٥  اييت تكطضٖا ايكٛاْني
َٔ ايًح٤ٛ يًطعٔ قها٥ًٝا بوايكطاضات ايويت تتهؤُ    ايكا١ْْٝٛ ٚخسَات احملاَٞ ٚ

نُووا ٜٚ٪خووص عًوو٢ ايكووإْٛ ايعطاقووٞ    . 100اٚ إذايوو١ يًكهووا٤  تأزٜبٝوو١عكٛبووات 
اٚ املووٛزع زٕٚ اٱؾواض٠ اىل ذول شٜٚوو٘   ْؿػو٘  اختكواضٙ اسبول يف ايؿووه٣ٛ ايٓعٜوٌ    

ٔ َٓعَٛو١ اٱْوصاض   ٚضباَٝ٘ يف شيو ٫ٚعتباض إ ايؿ٦تني ميث٬ٕ جع٤ أغاغٞ َ

                                                           
100

) اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب ٌّؼبٍِخ اٌَغٕبء ( ٚهاعغ ونٌه  5, 4/ اٌفمواد 41هاعغ اٌمٛاػل 

 ٌٍغٕخ ؽمٛق االَٔبْ . 32اٌزؼ١ٍمخ 
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ٚاْوو٘ ٜػًووب عًوو٢ احملتحووعٜٔ   101املبهووط يف َٛاجٗوو١ اْتٗانووات ذكووٛم ا٫ْػووإ   
ايععٚف عٔ ايتكسّ بؿهاٚاِٖ بأْؿػِٗ ؾإٔ تػٝب ٖوصا ايوسٚض غوٝهٕٛ يو٘ ا٭ وط      

 ايبايؼ ع٢ً ب١٦ٝ ا٫ْتٗاى َٚهاؾرت٘.
جوا٤ت ْكووٛم ايكوإْٛ ايعطاقوٞ َتٛا٥ُوو١ َوع املعٝوواض     ٚخبو٬ف َوا تكووسّ ؾكوس     

ٚعستو٘   تأزٜبٝو١ بترطميٗا اغتدساّ ايػحني يف عٌُ ٜٓطٟٛ عًو٢ قوؿ١   ايسٚيٞ 
, ٚيف  102َوؤ َكَٛووات ايعًُٝوو١ اٱقوو٬ذ١ٝ ٚايتأًٖٝٝوو١ ٚيووٝؼ ايعكٛبوو١   ًا جووع٤

ذعووط اغووتدساّ ازٚات تكٝٝووس ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني َثووٌ ا٫قووؿاز        
ٚقا٥ٝو١  ا٫ ٭غوطار  ٚايػ٬غٌ ٚايكٝٛز اسبسٜس١ٜ َٚعواطـ ايتهتٝوـ ملعواقبتِٗ    

ملٓع٘ َؤ اشلوطٚب عٓوس ايٓكوٌ اٚ ٭غوباب طبٝو١ بتٛجٝو٘ َؤ َػو٪ٍٚ طويب اٚ           
, نصيو يف اْاط١ ايكإْٛ باملػ٪ٍٚ ايكورٞ َٗاَوًا    103سبُاٜت٘ َٔ اٜصا٥٘ يٓؿػ٘

ضقاب١ٝ ع٢ً أٚناع املعاقبني ٚربًٜٛ٘ اسبل بتٛجٝ٘ ايتٛق١ٝ باٱيػوا٤ اٚ ايٛقوـ   
 .قر١ٝ  ٭غبابيًعكٛب١ 

يعًُٞ ؾوإ إزاضات ايػوحٕٛ تتؿواٚت يف َػوت٣ٛ ا٫يتوعاّ مبوا       ا اَا عٔ ٚاقع اسباٍ
َؤ ذكوٛم    ي٘ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف مبا  اط٬عٜكطضٙ ايكإْٛ َٔ ٚجٛب 
خو٬ٍ تٛاجوس ٚظاض٠ ذكوٛم ا٫ْػوإ ٚؾطقٗوا ؾوإٔ       ؾأْ٘ َٚٚا عًٝ٘ َٔ ايتعاَات 

َٔ خ٬ٍ ًَككات تعًول   تباسبكٛم ٚا٫يتعاَاإزاضات ايػحٕٛ تًعّ بٛنع يٛا٥ر
 يف املُطات ايػح١ٝٓ.

                                                           
101

ِٓ اٌؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍؾمٛق اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚاٌزؼ١ٍمخ  7ٚاٌّبكح ارفبل١خ ِٕب٘ؼخ اٌزؼن٠ت هاعغ 

 ٌٍغٕخ ؽمٛق االَٔبْ 22اٌؼبِخ هلُ 
102

 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ إٌبفن 21هاعغ اٌّبكح 
103

 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ إٌبفن 44هاعغ اٌّبكح 
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ٕ إزاضات ايػووحٕٛ ممثًوو١ مبووسٜط ايكػووِ تتُتووع   َوؤ ذٝووث ايٛاقووع ايعًُووٞ ؾووأ  ٚ
بك٬ذٝات ٚاغع١ عًًُٝا يف إٜكاع ازبعا٤ات ٚايعكٛبوات ا٫ْهوباط١ٝ ٚايتأزٜبٝو١،    
إناؾ١ اىل زبإ أخط٣ ٜتُثٌ ؾٝٗوا ايبروث ا٫جتُواعٞ ٚاملٛظوـ ايكواْْٛٞ ا٫ إ      

٫غًوب ٖوٛ ا٫عتُواز عًو٢ ايٝو١ ؾوطر تًوو ايعكٛبوات َؤ خو٬ٍ غوًط١            ا٫عِ ا
ٚعٔ ايعكٛبوات ايػوا٥س٠    ايسٚي١ٝ.ٖٚٛ اَط ٜتعاضر َع ايكإْٛ ٚاملعاٜرل  اٱزاض٠،

ؾأْٗا غايبًا َا تهٕٛ عكٛب١ اسبحط ا٫ْؿطازٟ زٕٚ غرلٖا ,اٱزاضات  ااييت تًحأ ايٝٗ
ٓ , ايٛاقع اٜهًأَ ايعكٛبات. َٚٔ ذٝث  عٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف يف    ؾإٔ ذول اي

ٔ ايعكٛبوو١ اٚ تًكووٞ املػووواعس٠ ايكاْْٛٝوو١    ؾوووطر  كووطاض بايطعوؤ   ٝهووواز بٗ يًطعوو
ا٫ َٔ بع  ا٫يتُاغات اييت ميهٔ إ تكوسّ بٛغواط١ إزاض٠ ايكػوِ    عسًَٚا، ٜهٛم

. نُا ٜٚ٪خص ع٢ً اٱزاضات اٚ ايبرث ا٫جتُاعٞ اٚ تسخٌ زبإ ايتؿتٝـ ايعا٥ط٠
ايػح١ٝٓ اْٗا تعتُس إجطا٤ات احملاغوب١ يًٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني يف ذوا٫ت      
نب  املُٓٛعات ؾُٝا تتحٓب اٚ تتػان٢ عٔ َػا١ً٥ اسبطاؽ اٱق٬ذٝني ممٔ 
ميتٕٗٓٛ دباض٠ ايتساٍٚ شلصٙ املُٓٛعوات , ٚتتوٛاتط تكواضٜط َوطجح قوسقٝتٗا إ      

تٓعِ ايٝات ,ط عًٝٗا شلصا ايػطر َٔ صبُٛعات َٓع١ُ ا٭قػاّ ايػح١ٝٓ َػٝط
تٛضٜس املُٓٛعات ٚتساٚشلا يف ا٭قػاّ اٱق٬ذ١ٝ ٜتٛضط ؾٝٗا ايعسٜس َٔ أقراب 

تكسّ نبـ ؾسا٤ َٔ  ,ايكطاض , ٚاييت عٓس اضتؿاع ا٭قٛات املطايب١ بايكها٤ عًٝٗا
تعٛز ٚبوٛترل٠  املٛظؿني ايكػاض بس٬ٜ عٔ ايط٩ٚؽ ايهباض, ؾُا تًبث ايعاٖط٠ إ 

, ٚعؤ ضقابو١ ايهوٛازض ايكور١ٝ عًو٢ أٚنواع       بعس خؿ  ذحِ ايهوػٛطات  اندل 
املعوواقبني ؾٗووٞ ا٭خووط٣ قووٛض١ٜ انثووط َٓٗووا جسٜوو١ ا٫ يف أٚنوواع تتؿوواقِ ؾٝٗووا    
ا٭ٚناع ايكر١ٝ يًُعاقب ؾعٓسٖا ٜهوٕٛ شلوِ قوٛت َػوُٛع خؿو١ٝ املػوا١ً٥ يف       

 ذاٍ ايٛؾا٠ .
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 أدّات التكٔٔد
 17الكاعدٗ 

اغتدساّ ايػ٬غوٌ ٚا٭قوؿاز ٚأزٚات ايتكٝٝوس ا٭خوط٣ ايويت تهوٕٛ        ٜٴرعط -4 
 بطبٝعتٗا ١َٓٝٗ أٚ َ٪مل١. 

َٻا غرل شيوو َؤ أزٚات تكٝٝوس اسبطِّٜو١ ؾو٬ تٴػوتدسٳّ إ٫ِ عٓوسَا ػبٝعٖوا          -8  أ
 ايتاي١ٝ:  ايكإْٛ ٚيف ايعطٚف

نتسبرل ي٬ذذلاظ َٔ ٖطب ايػوحني خو٬ٍ ْكًو٘، ؾوطٜط١ إٔ تٴَؿوِو ذوني        )أ( 
 ٍٛ ايػحني أَاّ غًط١ قها١ٝ٥ أٚ إزاض١ٜ؛ َث
بووأَط َوؤ َووسٜط ايػووحٔ، إشا أخؿكووت ايٛغووا٥ٌ ا٭خووط٣ يف نووبح مجوواح    )ب( 

ايػووحني ملٓعوو٘ َوؤ إسبووام ا٭ش٣ بٓؿػوو٘ أٚ بػوورلٙ أٚ َوؤ ايتػووبټب يف خػووا٥ط     
َازٜوو١؛ ٚعًوو٢ املووسٜط يف َثووٌ ٖووصٙ اسبايوو١ إٔ ٜٓبِّوو٘ ايطبٝووب أٚ غوورلٙ َوؤ        

ٖٻًني إىل شيووو ؾووٛضًا ٚإٔ ٜبًِّووؼ بوو٘ ايػووًط١     ايطعاٜوو١ ايكوور١ٝ  اختكاقووٞ املوو٪
 اٱزاض١ٜ ا٭ع٢ً.  

 
 18الكاعدٗ 

 تٓطبل املباز٨ ايتاي١ٝ إشا أجٝع ؾطر أزٚات تكٝٝس اسبط١ِّٜ ٚؾكًا يًؿكط٠  -4
 

 :17 مً الكاعدٗ 
٫ تٴؿطر أزٚات تكٝٝس اسبط١ِّٜ إ٫ِ إشا تعصٻض اغتدساّ ؾهٌ أخـ ٚطأ٠ َٔ  )أ( 

ٝٻس٠؛   أؾهاٍ ايػٝطط٠ يًتكسِّٟ بؿعاي١ٝ يًُداطط ايٓاؾ١٦ عٔ اسبطن١ غرل املك
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ٜٴػتدسٳّ َٔ أغايٝب ايتكٝٝس إ٫ِ أخوـ َوا   )ب(  ٖوٛ نوطٚضٟ َٚتواح عًو٢      ٫ 
   ٛ ٣ املدووواطط عبوووٛ َعكوووٍٛ يًػوووٝطط٠ عًووو٢ ذطنووو١ ايػوووحني يف نووو٤ٛ َػوووت

 ٚطبٝعتٗا؛  ايكا١ُ٥
٫ تٴؿووطٳر أزٚات تكٝٝووس اسبطِّٜوو١ إ٫ِ يًؿووذل٠ اي٬ظَوو١، ٚػبووب ضؾعٗووا عوؤ   )د( 

ٝٻس٠.  ايػحني بأغطع َا  ميهٔ بعس ظٚاٍ اشبطط املتِٛقع َٔ اسبطن١ غرل املك
٫ تٴػوتدسّ أزٚات تكٝٝوس اسبطِّٜوو١ ايبتٻو١ َوع ايٓػووا٤ أ ٓوا٤ املدوار ٚأ ٓووا٤        -8 

 بعس ايٛنع َباؾط٠.اي٫ٛز٠ ٚ
 19الكاعدٗ 

ٜٓبػووٞ ٱزاض٠ ايػووحٔ ايتُوواؽ اسبكووٍٛ عًوو٢ أغووايٝب يًػووٝطط٠ تٴػووت عوؤ     
اسباج١ إىل ؾطر أزٚات تكٝٝوس اسبطِّٜو١ أٚ ذبوسټ َؤ ؾوستٗا، ٚتوٛؾرل ايتوسضٜب        

 ع٢ً اغتدساّ تًو ا٭غايٝب.
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
ملٛنووٛع١ أزٚات ايتكٝٝووس يف َووازتني ُٖووا املوواز٠  تطووطم ايكووإْٛ ايعطاقووٞ ايٓاؾووص

ٚن٬ املازتني ٜ٪نسإ ع٢ً ذهط اغتدساّ أزٚات ايتكٝٝوس   54/ غاغًا ٚاملاز٠ 44
تهووُٓت تٛقووٝؿًا   44ا٫ يف ذووسٚز َكتهووٝات عُووٌ اٱقوو٬ذ١ٝ ا٫ إ املوواز٠    

يًرووا٫ت ايوويت ٜكووطض ايكووإْٛ جووٛاظًا ٫غووتدساّ أزٚات ايتكٝٝووس ؾركووطٖا املؿووطع 
 -قٞ يف ذا٫ت ضبسز٠ ٖٞ:ايعطا
ٚقا٥ٞ ملٓع ايٓعٌٜ ٚاملٛزع ٚاملٛقٛف َٔ اشلطب ا ٓا٤ ْكًٗع٢ً ؾطط إ  نأجطا٤أ. 

 ايكانٞ.تؿو ٖصٙ ايكٝٛز عٓسَا ميثٌ اَاّ 
 ايطيب.طب١ٝ ٚذايت٘ ايكر١ٝ ٚايعك١ًٝ بتٛجٝ٘ َٔ املػ٪ٍٚ  ٭غبابب. 
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يف ا٭خوط٣  ؾؿوًت اغوايٝب ايػوٝطط٠     إشاَؤ َوسٜط ايػوحٔ أٚ املٛقوـ      بأَطجو.  
َٓووع ايٓعٜووٌ ٚاملووٛزع ٚاملٛقووٛف َوؤ اٜووصا٤ ْؿػوو٘ اٚ اٜووصا٤ ا٫خووطٜٔ اٚ ا٫نووطاض  

 اشباق١.باملُتًهات ايعا١َ أٚ 
ميهؤ ايكوٍٛ بوإ    ٚبايعٛز٠ اىل َٛا١ُ٥ ايتؿطٜع ايعطاقٞ َع املعاٜرل ايسٚي١ٝ ؾأْ٘ 

ا٫خوص بٓعوط    عيسٚيٝو١, َو  اايتؿطٜع جا٤ َتٛا٥ًُا يف ذوسٚزٙ ايوسْٝا َوع املعواٜرل     
َؤ قٛاعوس َاْوس٬ٜ َٚوا تكوطضٙ        49,  48 ايكٛاعسإ َا ْكت عًٝ٘ ا٫عتباض 
ميهوؤ ٚ  ٜتهووُٓ٘ ايكووإْٛ   104بوواْهٛى بايٓػووب١ يًٓػووا٤ احملتحووعات    سقٛاعوو

َعازبت٘ يف ْكٛم ايتعًُٝات املكطض إقساضٖا يتػٌٗٝ تطبٝل ايكوإْٛ ٚايويت ٫   
 يف ايٓل ايكاْْٛٞ.تتعاضر َع املبسأ ايعاّ املتب٢ٓ 

اَا َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ ؾإٔ إزاضات ايػوحٕٛ ٚزٚض اٱٜوساع غايبوًا َوا تًحوأ اىل      
اغتدساّ أزٚات ايتكٝٝس يف ا٭ٚناع اييت قطضٖا ايكإْٛ ا٫ إ إزاض٠ املٛاقـ ٚع٢ً 
ٚج٘ اشبكٛم اييت تتبع اىل ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ٚا٭جٗع٠ ا٭١َٝٓ ا٭خط٣ تػتدسّ 

خ٬ٍ اعُاٍ ايتركٝل ٚقس تهُٓت إؾازات ايعسٜس َؤ املٛقوٛؾني   أزٚات ايتكٝٝس 
غتدساّ أزٚات ايتكٝٝس َٔ قبٌ ايكا٥ُني ع٢ً ايتركٝول  ٭ انرًا ٚقطؼبًاٚقؿًا ٚ

خ٬ٍ َطاذٌ ا٫غتحٛاب غٛا٤ اَاّ غوًط١ احملكول ايكهوا٥ٞ ٚيف بعو  ا٭ذٝوإ      
 .105اَاّ ايػًطات ايكها١ٝ٥ 

  

                                                           
104

 اٌَغ١ٕبد ٚاٌزلاث١و غ١و االؽزغبى٠خ ٌٍّغوِبد  خٔىٛن ٌّؼبٍِِٓ لٛاػل ثب 24هاعغ اٌمبػل 
105

 هاعغ رمبه٠و ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ ٚرمبه٠و اٌّفٛػ١خ اٌؼ١ٍب اٌَّزمٍخ ٌؾمٛق االَٔبْ 
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ّالسقاب٘تفتٔؼ ال  

 51الكاعدٗ 
تهووٕٛ ايكووٛاْني ٚايًووٛا٥ح ايتٓعُٝٝوو١ ايوويت ذبهووِ إجووطا٤ات تؿتووٝـ    ػبووب إٔ

ايػحٓا٤ ٚايعْاظٜٔ َتٛاؾك١ً َع ا٫يتعاَات ايويت ٜؿطنوٗا ايكوإْٛ ايوسٚيٞ ٚإٔ     
تأخص يف اسبػبإ املعاٜرل ٚايكٛاعس ايسٚي١ٝ، َع َطاعوا٠ نوطٚض٠ نوُإ ا٭َؤ     

ٜٴحووط٣ ايتؿتووٝـ بططٜكوو١ ذبووذلّ ايهطاَوو١ اٱْػووا١ْٝ      املتأقِّوو١ً يف ايػووحٔ. ٚ
يًؿووودل اشبانوووع يًتؿتوووٝـ ٚخكٛقوووٝت٘، ؾهووو٬ً عووؤ َبووواز٨ ايتٓاغوووب     

 ٚاملؿطٚع١ٝ ٚايهطٚض٠.
 

   54الكاعدٗ 
ٜٴػوتدسٳّ ايتؿتوٝـ يًتروطټف بػوحني أٚ ربٜٛؿو٘ أٚ ايتطّؿوٌ زٕٚ زاع عًو٢          ٫
ٝٻوس    خكٛقٝت٘. ٚذبتؿغ إزاض٠ ايػحٔ، ٭غطار املػا٤ي١، بػح٬ت َٓاغوب١ تك

ٚخكٛقًا إجطا٤ات تؿتوٝـ ازبػوس ايعواضٟ ٚتؿتوٝـ      ؾٝٗا إجطا٤ات ايتؿتٝـ،
دباٜٚـ ازبػِ ٚتؿتٝـ ايعْاظٜوؤ، ٚنصيو أغبوواب ٖوصٙ اٱجوطا٤ات، ٖٜٚٛوات    

ٜٴػؿٹط عٓٗا ايتؿتٝـ. ٟټ ْتا٥خ   ايكا٥ُني عًٝٗا، ٚأ
 

 58الكاعدٗ 
ٜٴًحأ إىل إجطا٤ات ايتؿتٝـ ا٫قتراَٞ، مبا يف شيو تؿتٝـ ازبػس ايعاضٟ  -4  ٫

 ٚ ٜـ ازبػووِ، إ٫ِ يف ذووا٫ت ايهووطٚض٠ ايككوو٣ٛ. ٚتٴؿووحٻع إزاضات   ٚتؿتووٝـ دبووا
ايػحٕٛ ع٢ً ٚنع بسا٥ٌ َٓاغوب١ يًتؿتوٝـ ا٫قترواَٞ ٚعًو٢ اغوتدساّ تًوو       
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ايبسا٥ٌ. ٚػبوب إٔ تِٓؿوص إجوطا٤ات ايتؿتوٝـ ا٫قترواَٞ يف َهوإ تتوِٛؾط ؾٝو٘         
 اشبكٛق١ٝ، ٚإٔ ٜتٛىل ايكٝاّ بٗا َٛظؿٕٛ َسضٻبٕٛ َٔ ْؿؼ جٓؼ ايػحني. 

٫ ٜتِٛي٢ ايكٝاّ بإجطا٤ات تؿتٝـ دباٜٚـ ازبػِ إ٫ِ اختكاقوٝٛ ايطعاٜو١    -8
ٚٻٍ عؤ ضعاٜو١ ايػوحني،       ٖٻًٕٛ خ٬ف أٚي٦و املػو٪ٚيني يف املكواّ ا٭ ايكر١ٝ امل٪
أٚ، نرسٍّ أز٢ْ، َٛظؿٕٛ َسضٻبٕٛ تسضٜبًا َٓاغبًا ع٢ً ٜس اختكاقٝني طبِّٝني 

 ٚايػ١َ٬.طبكًا ملعاٜرل ايٓعاؾ١ ايكر١ٝ ٚايكر١ 
 53الكاعدٗ 

ٜٴػووُح يًػووحٓا٤ بووا٫ط٬ِّع عًوو٢ ايٛ ووا٥ل شات ايكوو١ً بوواٱجطا٤ات ايكاْْٛٝوو١       
اشباق١ بِٗ، أٚ ٜػوُح شلوِ با٫ذتؿووواظ بٗوووا ؾوووٞ ذٝاظتٗوووِ زٕٚ إٔ ٜهوووٕٛ        

 ٱزاض٠ ايػحووؤ اسبلټ يف ا٫ط٬ع عًٝٗا.
 83الكاعدٗ 

ايػووحٕٛ ٚاملطاؾوول ايعكابٝوو١  ٜٴٛنووع ْعوواّ يعًُٝووات ايتؿتووٝـ املٓتعُوو١ يف  - 4
ُٻٔ  عٓكطٜٔ: ٜته

 عًُٝات تؿتٝـ زاخ١ًٝ أٚ إزاض١ٜ تكّٛ بٗا اٱزاض٠ املطنع١ٜ يًػحٕٛ؛  )أ( 
عًُٝات تؿتٝـ خاضجٝو١ تكوّٛ بٗوا ٦ٖٝو١ َػوتك١ً عؤ إزاض٠ ايػوحٔ،          )ب( 

 قس ٜؿٌُ ٦ٖٝات زٚي١ٝ أٚ إق١ًُٝٝ طبتكٻ١.  مِما
يف نًتا اسبايتني، ٜهٕٛ اشلوسف املٓؿوٛز َؤ عًُٝوات ايتؿتوٝـ ٖوٛ نوُإ         - 8

تٛاؾوول أغووًٛب إزاض٠ ايػووحٕٛ َووع ايكووٛاْني ٚايًووٛا٥ح ايتٓعُٝٝوو١ ٚايػٝاغووات     
ٚاٱجطا٤ات ايكا١ُ٥ بػ١ٝ ذبكٝل أٖساف املطاؾل ايعكاب١ٝ ٚاٱق٬ذ١ٝ، ٚنُإ 

 اما١ٜ ذكٛم ايػحٓا٤. 
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 81الكاعدٗ 
 ٜتُتٻع املؿتِّؿٕٛ بايك٬ذٝات ايتاي١ٝ:  - 4

ا٫طِّوو٬ع عًوو٢ مجٝووع املعًَٛووات املتعًكوو١ بأعووساز ايػووحٓا٤ ٚأَووانٔ      )أ( 
ا٫ذتحاظ َٚٛاقعٗا، إىل جاْوب مجٝوع املعًَٛوات شات ايكو١ً مبعاًَو١ ايػوحٓا٤،       

 مبا يف شيو غح٬تِٗ ٚظطٚف اذتحاظِٖ؛
ِ، مبوا يف شيوو ايكٝواّ    ذط١ِّٜ اختٝاض ايػحٓا٤ ايصٜٔ ٜطٜوسٕٚ ظٜواضتٗ   )ب( 

بعٜاضات غرل َع١ًٓ، مببوازض٠ َوِٓٗ، ٚاختٝواض ايػوحٓا٤ ايوصٜٔ ٜطٜوسٕٚ إجوطا٤        
 َعِٗ؛  َكاب٬ت
إجطا٤ َكاب٬ت ع٢ً اْؿطاز ٚيف غوط١ِّٜ تاَو١ َوع ايػوحٓا٤ َٚوٛظؿٞ       )د( 

 ايػحٔ أ ٓا٤ ايعٜاضات؛
 تكسِٜ تٛقٝات إىل إزاض٠ ايػحٔ ٚغرلٖا َٔ ايػًطات املدتكٻ١.  )ز( 

ٖٻًني ٚشٟٚ خوودل٠     - 8 تتووأِيـ أؾطقوو١ ايتؿتووٝـ اشبوواضجٞ َوؤ َؿتِّؿووني َوو٪
ٜٴووٛىل     ِّٝووِٓٗ غووًط١ طبتكٻوو١، ٚتؿووٌُ اختكاقووٝني يف ايطعاٜوو١ ايكوور١ٝ. ٚ تع

 ا٫عتباض ايٛاجب يًتُثٌٝ املتٛاظٕ بني ازبٓػني.
 85ايكاعس٠ 

ٜٴووٛىل       - 4 ِّ تؿتووٝـ تكطٜووطٷ نتووابٞ إىل ايػووًط١ املدتكٻوو١. ٚ ٜٴكووسٻّ عكووبٳ نوو
٫عتباض ايٛاجب ٱتاذ١ ا٫ط٬ع ايعاّ ع٢ً تكاضٜط عًُٝات ايتؿتٝـ اشباضجٞ ا

ِّ بٝاْووات ؾدكوو١ٝ تتعًوول بايػووحٓا٤ َووا   ٜٴبووسٚا َووٛاؾكتِٗ  بعووس اغووتبعاز أ   
 ايكطؼب١ ع٢ً شيو. 
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ِّٔ إزاض٠ ايػووحٔ أٚ غرلٖووا َوؤ ايػووًطات املدتكٻوو١، ذػووب ا٫قتهووا٤،   - 8 تبوو
ناْوت غوتٓؿِّص ايتٛقوٝات املٓبثكو١ عؤ       إشا غهٕٛ ؾذل٠ ظ١َٝٓ َعكٛي١، َوا  يف

 اشباضجٞ. ايتؿتٝـ
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
ؽباطب قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ايٓاؾص زا٥طتوٞ اٱقو٬ح يف ٚظاض٠ ايعوسٍ    
زٕٚ ٚظاض٠ ايساخًٝوو١ يف ايٓكووٛم ايوويت تووٓعِ اعُوواٍ ايتؿتووٝـ ٚايطقابوو١ عًوو٢  

َٔ ٜتِ توٛقٝؿِٗ يوس٣    ٖٚٛ بصيو ؽبطد ؾطؼب١ايػحٕٛ ٚاملٛاقـ ٚزٚض اٱٜساع 
جطا٥ٝوو١ املتعًكوو١  ٚظاض٠ ايساخًٝوو١ َوؤ اماٜوو١ ايووٓل ايكوواْْٛٞ َٚٓعَٛتوو٘ اٱ   

بايتؿتٝـ ٚايطقاب١ ع٢ً اعُاٍ َطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ ٖٚٛ ْكل تؿطٜعٞ 
 . 106نبرل ٚمتٝٝع غرل َدلض ٜتعاضر َع زغتٛض ايعطام ايٓاؾص 

اؾووها٫ً َتعووسز٠ يًتؿتووٝـ يووٝؼ َوؤ بٝٓٗووا ايتؿتووٝـ ايؿدكووٞ  ٜٚووٛضز ايكووإْٛ
ٚيٞ ايوصٟ ٜٛجوب   يف تعواضر ٚانوح ٚقوطٜح َوع املعٝواض ايوس      يًٓع٤٫ ٚاملوٛزعني  

اييت  47ٚضت٘ املاز٠ أع٢ً َا اقتكطت ْكٛم ايكإْٛ  بٌايٓل ٚايٛنٛح ؾٝ٘ ,
ايووسٚضٟ ٚاملؿوواج٧ يًُ٪غػووات اٱقوو٬ذ١ٝ    ايتؿتووٝـ  مبٛجبٗووااٱزاض٠ خٛيووت 

ٚيؿطؼبيت ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني ؾكو  يًتأنوس َؤ عوسّ ذٝواظتِٗ يًُوٛاز ٚا٫ؾوٝا٤         
ٚيف تعواضر ٚانووح َووع   احملعوٛض٠ ٚيتكٝووِٝ توٛاؾط ايؿووطٚط ايكور١ ٚاملعٝؿوو١ٝ    

ٖصا اسبل يوٲزاض٠ َطًكوًا ٚ  ٜٓعُو٘ ا٫َوط     املعٝاض ايسٚيٞ ؾإٔ ايكإْٛ قس تطى 
 زب١ ٖصٙ ايثػط٠ يف ايتعًُٝات املعَع إقساضٖا .ايصٟ ٜٛجب َعا

                                                           
106

 ٍبثؼًب 19,  14اٌّٛاك  2225هاعغ كٍزٛه عّٙٛه٠خ اٌؼواق ٌؼبَ 
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تؿتٝؿوو١ٝ ملػوو٪ٍٚ املػتؿووؿ٢ اٚ املطنووع ايكوورٞ اٚ   غووابعًا َٗوواّ/ 16أٚضزتاملوواز٠ 
ايؿدكو١ٝ   ١)ايػصا٤, ايٓعاؾو ايعٝاز٠ ايطب١ٝ يف ايتؿتٝـ املٓوتعِ ؾُٝوا ٜتعًول بوو    

ايبسْٝو١  يًٓع٤٫ َٚػتًعَات ايّٓٛ ,املطاؾل ٚاسبُاَات ايكر١ٝ ٚاملٛقـ , ايذلب١ٝ 
عٔ ْعِ املطاقب١ ايٛاجب اعتُازٖا ؾ٬ٝذغ إ ايكوإْٛ   ايطٜان١ٝ( اَاٚا٭يعاب 

َطاقبو١ ايػوحٓا٤ ٚإجوطا٤ات    َؤ   ميهؤ اٱزاض٠ ٚايصٟ قس أؾاض اىل ْعاّ ايتؿتٝـ 
زٕٚ اٱؾواض٠ اىل ايٓعواّ ا٫خوط    ايتؿتٝـ اييت تؿٌُ ايػحٓا٤ ٚايػطف ٚا٭جٓر١. 

َوؤ خوو٬ٍ أجٗووع٠ اسبُاٜوو١ ا٫يهذلْٚٝوو١   ٜووتِايووٞ ا٫يهذلْٚٝوو١ ٚ ٞيًُطاقبوو١ ٖٚوو
ٚأجٗووع٠ اٱْووصاض املبهووط نووس اسبطٜوول ٚأجٗووع٠ َطاقبوو١ ا٭بووٛاب ا٫يهذلْٚٝوو١،         
ٚناَرلات املطاقب١ ايثابت١ ٚاملترطن١ املٛظع١ ع٢ً ناؾو١ املٓواطل ٚايػوٝاد ا٭َوت     

ٚقوس ٜؿػوط ٖوصا ايػوهٛت      بػطف ايػوٝطط٠،  إيهذلْٚٝااحملٝ  باملطانع ٚاملطتبط١ 
ٞٶ َٔ تبت اياع٢ً  يهٔ عٓسٖا ػبوب عًو٢ اٱزاض٠    ٓعاَني.ْ٘ َا َٔ َاْع قاْْٛ
تهُٔ ايتعًُٝات املعَع إقوساضٖا قٛاعوس ٚنوٛاب  ضبهُو١ توٓعِ املطاقبو١       إ ت

 ايٓاؾص،٫ تتعاضر َع ْكٛم ايكإْٛ  ا٫يهذل١ْٝٚ
َٚوؤ جاْووب اخووط اعووذل٣ ايكووإْٛ ْككووًا تؿووطٜعًا تعوواضر مبٛجبوو٘ َووع املعوواٜرل 

ٕ  اٚجبت إ ٜتهوُٓٗ ايسٚي١ٝ اييت ايتٓعُٝٝو١   ٜ٘ٚتعًول بػٝواب ْكٛقو    ا ايكواْٛ
سبل اٱزاض٠ يف اعتُاز ايتؿتٝـ ايبسْٞ ٚاسبوا٫ت ايويت ٜهوٕٛ يوٲزاض٠ اعتُوازٙ ,      

ايوويت ؼبهووط اٚ ٜكٝووس اخهوواعٗا يوو٘  تٚايػووًط١ املدٛيوو١ بإقووساض ايكووطاض, ٚايؿ٦ووا
ايٛاجوب   ,ٚايعطٚف اييت تكواذب اجطا٥و٘ , ٚزٚض ايطقابو١ ايكور١ٝ , ٚايؿوطٚط     

تٛاؾطٖا ؾُٝٔ ٜتو٫ٛٙ ,ٚا٫غوتثٓا٤ات ايويت ٜػوُح ؾٝٗوا يوٲزاض٠ ايًحو٤ٛ اىل خٝواض         
ايتعط١ٜ اٚ ؾرل املٓواطل ايساخًٝو١ ايويت تتدطو٢ ذوسٚز اسبطَوات , ٚايهٝؿٝو١        

نوصيو   ٜتهؤُ   اييت ٜوتِ ؾٝٗوا تؿتوٝـ ا٭طؿواٍ َٚؤ يو٘ ذول َكواذبتِٗ .        
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ٜتكووطض مبٛجبوو٘ اسبوول يًُٓعُووات ايسٚيٝوو١ َٚٓٗووا ٚايكوإْٛ ْكووًا قووطؼبًا ؽبووٍٛ  
ايًحٓوو١ ايسٚيٝوو١ يًكووًٝب ا٭امووط اٚ َٓعُووات اجملتُووع املووسْٞ احملًٝوو١ بعٜوواض٠     

 ازاضاتٗا.ايػحٕٛ ٚايطقاب١ ع٢ً اعُاٍ 

 -ٖٚٞ: ٚميٝع ايكإْٛ بني ْٛعني َٔ ايًحإ 
ٚقوس  ايساخ١ًٝ: ٚاييت تؿهًٗا ٚظاض٠ ايعسٍ اٚ زا٥ط٠ اٱقو٬ح  زبإ ايتؿتٝـ  .1

 -خٛيت: 

 107يًُ٪غػ١ اٱق٬ذ١ٝ َٚطاؾكٗا املؿاج٧ اسبل بأجطا٤ ايتؿتٝـ . أ

ٜتعوطر شلوا    ١اسبل بتًكٞ ؾها٣ٚ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني عٔ اٜو١ إغوا٠٤ يًُعاًَو    . ب
 108تطتهب حبك٘قس ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ طبايؿ١ 

اشباضج١ٝ: ٚاييت ذسز ايؿكوٌ ايثواْٞ َؤ ايكوإْٛ َاٖٝتٗوا      زبإ ايتؿتٝـ  .2
 -بو:  46, 45املٛاز ايكإْٛ يف  ؾٝكطضيٝات عًُٗا أ٫ٜٚٚتٗا ٚ

اخهاع زا٥طتٞ اٱق٬ح يف ٚظاض٠ ايعوسٍ زٕٚ َطاؾول ايتٛقٝوـ ا٫ذتٝواطٞ يف      أ.
 -ازْاٙ: ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ يتؿتٝـ ازبٗات 

  ايٓٛاب.صبًؼ 

 ايعاّ.٫زعا٤ ا 

 َٕؿٛن١ٝ ذكٛم ا٫ْػا 

  املؿتـ ايعاّ يف ايٛظاض٠ املدتك١ 

  صبًؼ احملاؾع١ ضبٌ َٛقع ايػحٔ اٚ املٛقـ 

 .ا١ٜ ج١ٗ طبٛي١ قاًْْٛا بايتؿتٝـ 

                                                           
107

 ِٓ اٌمبْٔٛ  47هاعغ اٌّبكح 
108

 ْ / أٚال ِٓ اٌمبٔٛ 36هاعغ اٌّبكح 
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تًتعّ زا٥طتا ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذساث بتػٌٗٝ َُٗو١ املؿتؿني إ ب. 
بايسخٍٛ اىل اقػاّ ا٫قو٬ذ١ٝ ٚاسبكوٍٛ عًو٢ املعًَٛوات ايويت تكتهوٝٗاطبٝع١       

 عًُِٗ.

 َٛاعٝس ٜتؿل عًٝٗا َع زا٥ط٠ اٱق٬ح.تٓعِ ايعٜاضات ايتؿتٝؿ١ٝ يف إ  د.
 ٚإجووطا٤اتتؿكووس ا٫جووطا٤ات ايكوور١ٝ يف ايػووحٔ اٚ املٛقووـ   بشلووِ إ ٜػووُح ز.  

ايٓعاؾ١ ايكر١ٝٚظطٚف املعٝؿ١ َٚكاب١ً مجٝوع ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني     
ُا ٜػُح شلِ بتػحٌٝ املعًَٛات املتعًك١ بايؿدل ايٓعٌٜ أٚ املٛزع نع٢ً اْؿطاز 
ف ْٚكوووٌ ضغوووا٥ٌ َٓووو٘ اىل اغوووطت٘ ٚبوووايعهؼ حبهوووٛضاملٛظـ املهًوووـ أٚ املٛقوووٛ

 ايًح١ٓ.باغتكباٍ َٚطاؾك١ 
زخٍٛ ٚتؿتٝـ ايػحٕٛ ٚاملٛاقـ ايتابع١ يسا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚإقو٬ح  ٖو.

 ايٓووع٤٫  ا٫ذووساث ٚطًووب تعٜٚووسٖا بأٜوو١ ٚ ووا٥ل أٚ أٚيٝووات أٚ تكوواضٜط ربوول       
 .ٚاملٛقٛؾني ٚاملٛزعني

١ٝٗ أٚ بؿووهٌ ذبطٜووطٟ يؿووه٣ٛ ايٓعٜووٌ أٚ املووٛزع أٚ   إ تػووتُع بكووٛض٠ ؾووؿ  ٚ.
 املٛقٛف.

ّ  ٕ ذبكلاظ.  ايكوإْٛ   َع أٟ ؾدل ي٘ ع٬ق١ مبٛنٛع ايؿه٣ٛ أٚ طبايؿ١ أذهوا
 ٚاملٛقٛؾنياييت تٓعِ قٛاعس ايتعاٌَ َع ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني 

٘ تٛقٝاتٗا يف تكطٜوط ايتركٝول    زذبسح. إ  اىل ازبٗو١ املدتكو١ ٚايوٛظٜط     بإذايتو
س١ٜأٚ إٔ ا٫جطا٤ املؿهٛ َٓو٘ مت  نٝاْت نأٚ غًل ايتركٝل يف ايؿه٣ٛ إشا املدتل 

 ايتؿتٝـ.ٚؾًكا يًكإْٛ ٜٚبًؼ املؿتهٞ ج١ٗ 
َتأ١ْٝ ملهواَني املوازتني أعو٬ٙ  َؤ قوإْٛ اقو٬ح ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني          ٚبكطا٠٤
ـ إٔ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ باتت خاضد ايعا١َٝ ايٓل باشبهوٛع  ظبس َؤ قبوٌ    يًتؿتوٝ
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ملداطب١ ايٓل ايكطؼب١ يٛظاض٠ ايعسٍ ٚزا٥طتٞ اٱق٬ح ٚؾوطؼبيت   ازبٗات أع٬ٙ
اخهوواعٗا يًتؿتووٝـ ٜػووتًعّ ا٫عتُوواز عًوو٢ ْكووٛم      ٕ, ٚاايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني 
, ؾؿوٞ ايٛقوت ايوصٟ ٜتوٛاؾط     غرل قإْٛ اق٬ح ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني  قا١ْْٝٛ أخط٣ 

ذكوٛم ا٫ْػوإ ٚاملؿوتـ ايعواّ يف      ايػٓس ايكاْْٛٞ زبٗاظ ا٫زعا٤ ايعاّ ٚملؿٛنو١ٝ 
, ؾإ باقٞ ازبٗوات   قاُْْٛٝٗاايعاّ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ بايػُاح شلِ بايتؿتٝـ بٓل 

يووٝؼ شلووا شيووو ٚربهووع إجووطا٤ات زخٛشلووا اىل تٛاؾكووات َػووبك١ َووع ايػووًط١         
ٚميثٌ َا تكسّ ْٗحًا متٝعٜوًا   , ؾ٬ اجتٗاز يف َٛضز ايٓل ٚٚنٛذ٘ .ايتٓؿٝص١ٜ 

زعني َوؤ جٗوو١ ٚاملٛقووٛؾني َوؤ جٗوو١ أخووط٣ ٜٚتعوواضر َووع  بووني ايٓووع٤٫ ٚاملووٛ
ذكٝك١ إ ؾطؼب١ املٛقٛؾني ٖٞ ا٭ٚىل يف تٛؾرل نُاْات أٚغع يًرُا١ٜ ٚاسبكٛم 

, َٚووا تكووطٙ 109اعُووا٫ً يكاعووس٠ اؾووذلار ايوودلا٠٤ ايوويت تبٓاٖووا ايسغووتٛض ايعطاقووٞ  
 .110املعاٜرل ايسٚي١ٝ 

١ٝ ٚقا١ٝ٥ ملؿٛن١ٝ ذكٛم ا٫ْػإ ناْت تتُٝوع  ايٜعطٌ ايكإْٛ يف َٛازٙ أع٬ٙ 
 بإٔ ظٜاضاتٗا ايتؿتٝؿ١ٝ توتِ زٕٚ اؾوعاض َػوبل   َٔ ا٭جٗع٠ ايطقاب١ٝ عٔ غٛاٖا 
ٚميٓرٗا عٓكط املؿاج١٦ اؾه١ًٝ ايتٛ ٝل يٛاقوع اسبواٍ   ,111ْل قاْْٛٗا  اٚؾل َ

ايٛقا٥ٝو١ ايٛطٓٝو١ يف    باٯيٝو١ زٕٚ تػرل اٚ ت٬عب ٖٚٛ عٓكط َِٗ ؾُٝوا ٜتعًول   
غايبووًا َوا تًحووأ اٱزاضات اىل إخؿووا٤   ايكػووطٟ ذٝوث هو١ ايتعووصٜب ٚا٫ختؿوا٤   َٓاٖ

 .احملتحع عٔ اعني ايًحإ اٚ إ تبازض اىل تػرل َػطح ازبطمي١ ٚتطُؼ ازيت٘
اَا َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُوٞ ؾوإٔ زٚا٥وط اٱقو٬ح متواضؽ أعُواٍ ايتؿتوٝـ عًو٢         

إجوطا٤ات ايتؿتوٝـ   ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقوٛؾني ؾوٛض ايٛقوٍٛ , ٜٚؿوتٌُ عًو٢      
                                                           

109
 / فبًَِب 19هاعغ اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ إٌبفن اٌّبكح 

110
 ِٓ اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب ٌّؼبٍِخ اٌَغٕبء  111هاعغ اٌمبػلح 

111
 / فبًَِب 5اٌّبكح  2228ٌَٕخ  53هاعغ لبْٔٛ ِفٛػ١خ ؽمٛق االَٔبْ هلُ 
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ايطٚتٝت َٚطايبت٘ بتػًِٝ املٛاز ٚاملكتٓٝات اييت تكواذب٘ ٚايويت ٜوتِ جطزٖوا     
ٚتٓعِٝ ضبانط أقٛي١ٝ بٗا , ٚ٭غطار َٓع ازخاٍ املُٓٛعات تكوّٛ ايوسا٥طتني   

شيو إ ٜوتِ   ٔيًٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف ,ٚقس ٜتهُ ٞبإجطا٤ ايتؿتٝـ ايبسْ
اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف ٚايويت تتهؤُ ايتعطٜو١      ايتؿتٝـ ملٓاطل ذػاغو١ يًٓعٜوٌ   

اٱزاضات ايػوح١ٝٓ بوإ ٜوتِ ٖوصا ايتؿتوٝـ َؤ       غٝاقات عُوٌ   , ٚتًتعّ  ايها١ًَ
 ؽيهؤ ٫ تؿوذلط ٚجوٛز املٛظوـ ايكورٞ . ٚمتواض      قبٌ َؿتـ َٔ شات ازبٓؼ 

اٱزاضات اعُوواٍ أخووط٣ َوؤ ايتؿتووٝـ ٚايوويت ٜكووطًح عًٝٗووا ايتؿتووٝـ ايووسٚضٟ   
ٚ املٛزعني اٚ املٛقٛؾني بٗسف نب  املُٓٛعات ايويت قوس مت   يًُٗاجع اٚ ايٓع٤٫ ا

إزخاشلا بؿهٌ غرل قاْْٛٞ اٚ إ ٜتِ ٖصا ايتؿتٝـ املؿاج٧ بٓوا٤ًا عًو٢ اخبواضات    
َػبك١ ٚعٓسٖا ٜٓكطف اىل اغتٗساف َٗحع َعوني اٚ ضبتحوع بصاتو٘ , ٜٚطاعو٢     

ا َؤ قبوٌ   إ تٓؿص اعُاٍ ايتؿتٝـ يًُٗاجع اٚ ايٓع٤٫ إ ٜتِ ا٫يتعاّ بتٓؿٝصٖ
ناْوت تعتُوس تكوٓٝـ     112 2213ايك٠ٛ اٱجطا١ٝ٥ يف ايكػِ ٚاييت ذتو٢ ايعواّ   

ازبووٓؼ اغاغووًا يف ايعُووٌ يف ايػووحٕٛ ا٫ اْٗووا يف ايػووٓٛات ا٭خوورل٠ ٚبػووبب ْكووٌ    
عٓاقوط ايكو٠ٛ اٱجطا٥ٝو١ ايٓػوا١ٝ٥ اىل َٗوواّ إزاضٜو١ باتوت ايكو٠ٛ اٱجطا٥ٝو١ َوؤ         
ايصنٛض ٖٞ َٔ تكّٛ بأعُواٍ ايتؿتوٝـ ايوسٚضٟ اٚ املؿواج٧ ٜٚطاؾكٗوا عوسز َؤ        

ت املُٗو١ تؿتوٝـ ايٓػوا٤ احملتحوعات جػوسًٜا ,      ايعٓاقط ايٓػا١ٝ٥ يف ذاٍ اغتًعَ
اَا عٔ اعُاٍ ايتؿتٝـ اشباضجٞ ؾإٔ زبإ زا٥ط٠ املؿوتـ ايعواّ يًوٛظاض٠ متواضؽ     

ايويت   بوا٭زٚاض اعُاٍ ايتؿتٝـ ٚايتسقٝل ؾُٝا تٓركط اعُاٍ ايتؿتٝـ ايكهوا٥ٞ  
مياضغووٗا جٗوواظ ا٫زعووا٤ ايعوواّ ٚايوويت غايبووًا َووا تكتكووط عًوو٢ ا٭ٚنوواع ايكاْْٛٝوو١   

, ٫ٚ تتهؤُ اٜو١ اعُواٍ تؿتوٝـ يًُٗواجع . ؾُٝوا       عٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقوٛف  يًٓ
                                                           

112
  2211,  2212,  2229هاعغ رمبه٠و ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ ٌألػٛاَ 
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متاضؽ زبإ ٚظاض٠ ذكٛم ا٫ْػإ غابكًا َٚؿٛنو١ٝ ذكوٛم ا٫ْػوإ ذايٝوًا زٚضًا     
ٖووٛ ا٫ٚغووع ٚا٫سلووٌ يٝؿووٌُ تكُٝٝووًا يٮٚنوواع املازٜوو١ ٚايكاْْٛٝوو١ ٚايطعوواّ         

تحوعٜٔ ايويت ٜكطضٖوا    ٚاشبسَات ايطب١ٝ ٚاملعاًَو١ اٱْػوا١ْٝ ٚاعُواٍ ذكوٛم احمل    
ا٫ إ ايٛاقع ٜ٪ؾط إ امل٪غػات ايػح١ٝٓ قس عطًت َٔ ذٝث ايتطبٝول  ايكإْٛ 

قإْٛ املؿٛن١ٝ يف ايعٜاضات زٕٚ اؾعاض َػبل حبٝث  ٘ايعًُٞ ايٓل ايصٟ تهُٓ
ايعَتِٗ تٓعِٝ ايعٜاضات بأؾعاض َػبل اؾكسٖا ايهثرل َٔ ايك٠ٛ ٚقوس جوا٤ ْول    

ٕ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني يٝهطؽ ٚاقعًا َعُوٍٛ بو٘   / ضابعًا َٔ قاْٛ 45املاز٠  
َع ٚظاض٠  اغبل اعتُازَٖع اٱؾاض٠ اىل إ زٚا٥ط اٱق٬ح ٚخ٬ؾًا يًػٝاقات اييت 

متتٓووع عوؤ تعٜٚووس َؿٛنوو١ٝ ذكووٛم ا٫ْػووإ بايٛ ووا٥ل    ؾأْٗوواذكووٛم ا٫ْػووإ 
ِٜ زٕٚ غٓس َٔ ايكإْٛ ٚقس غاِٖ أزا٤ املؿٛن١ٝ يف ا٫ذحاّ عٔ تكسٚايبٝاْات 

ايؿها٣ٚ اييت خٛشلِ ايكإْٛ تكسميٗا عٓس عطقًو١ أعُواشلِ يف متوازٟ اٱزاضات يف    
عطقًتٗا ملٗاَِٗ ٚيف ا٫َتٓاع . اَا عٔ ضقاب١ صبًؼ ايٓوٛاب ٚزباْو٘ ؾوإ ايٛاقوع     
ٜؿرل اىل إ ٖصٙ ايًحإ متاضؽ أزٚاضٖا ايطقاب١ٝ َٔ خ٬ٍ زبإ تككٞ اسبكوا٥ل  

ٜو١ ٚايويت غايبوًا َوا ٜهوٕٛ عًُوٗا نوطز ؾعوٌ         زٕٚ اعتُازٖا ٭غًٛب ايطقاب١ ايسٚض
شبدل اٚ ذاز ١ َا ٜتساٚشلا ا٫ع٬ّ ٚتوٓعِ ظٜاضاتٗوا بتٛاؾول َػوبل َوع ايػوًط١       

ٚتتُٝع ع٬ق١ ايسٚا٥ط اٱق٬ذ١ٝ َوع ايًحوإ ايدلملاْٝو١ بكوسض نوبرل       ايتٓؿٝص١ٜ،
ايًحإ  َٙٔ ايترػؼ بػبب ايكطاعات ايػٝاغ١ٝ ٚقٓاع١ اٱزاضات إ تكاضٜط ٖص

اسباٍ ٜٓػرب اٜهًا ع٢ً صبوايؼ   َٗت. ٖٚصاًا َا ٜهٕٛ شات بعس غٝاغٞ ٫ غايب
ٚربهع اقػاّ زا٥طتٞ اٱق٬ح َٚٛاقوـ ٚظاض٠ ايساخًٝو١    اٚزباْٗا. نُاحملاؾعات 

اىل ظٜوواضات َٓتعُوو١ ملؿتؿووٞ ايًحٓوو١ ايسٚيٝوو١ يًكووًٝب ا٭امووط ٚظٜوواضات غوورل      
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َٓتع١ُ ٭عها٤ بعث١ ا٭َِ املترس٠ يف ايعطام ْٜٛاَٞ ٚتعإٚ خحٍٛ َوع عوسز   
 َٔ َٓعُات اجملتُع املسْٞ ايعطاقٞ ٫ ٜطق٢ اىل ايعٌُ املٓعِ .

 

الػهْٚ ّالتعله تصّٓد الطّذياٛ باملعلْمات ّحكَه يف   

 51الكاعدٗ 
ُٻا ًٜٞ:  ٚٻز نٌ غحني ؾٛض زخٛي٘ ايػحٔ مبعًَٛات َهتٛب١ ع  ٜع

 قإْٛ ايػحٔ ٚايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايػاض١ٜ يف ايػحٔ؛  )أ(
ذكٛقوو٘، َٚٓٗووا ايططا٥وول املووأشٕٚ بٗووا يطًووب املعًَٛووات ٚاسبكووٍٛ عًوو٢      )ب(

مبوا ؾوووٞ شيوو َؤ خووو٬ٍ بطاَوووخ املػاعوووس٠ ايكاْْٛٝووو١،          َؿٛض٠ قاْْٛٝوووو١، 
 ٚإجووطا٤ات تكسٜووِ ايطًبات أٚ ايؿها٣ٚ؛ 

 ٚاجبات٘، مبا يف شيو ازبعا٤ات ايتأزٜب١ٝ ايػاض١ٜ؛  )د(
مجٝع املػوا٥ٌ ا٭خوط٣ اي٬ظَو١ يوتُهني ايػوحني َؤ تهٝٝوـ ْؿػو٘ َوع           )ز(

 اسبٝا٠ يف ايػحٔ.
 

 55الكاعدٗ 
بأؾوَٝع ايًػوات اغوتعُا٫ً ٚؾكوًا      51املعًَٛات املؿواض إيٝٗوا يف ايكاعوس٠    تٴتاح  - 4

ٜٽووا َوؤ ٖووصٙ ايًػووات،    ٫ذتٝاجووات ْووع٤٫ ايػووحٔ. ٚإشا نووإ ايػووحني ٫   ٜؿٗووِ أ
ٜٽا.  ؾٝٓبػٞ َػاعست٘ بذلمج١ املعًَٛات ؾؿٛ

ٜٽا. ٜٚٓبػوٞ     - 8 ٝٽا ٚجب إٔ تٴت٢ً عًٝ٘ ٖصٙ املعًَٛوات ؾوؿٛ إشا نإ ايػحني ُأَ
ٝٻ١ بططٜكو١ ٥٬َُو١ تًبِّوٞ       إٔ تٴ كسٻّ املعًَٛات إىل ايػوحٓا٤ شٟٚ اٱعاقوات اسبػو

 اذتٝاجاتِٗ.
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تٳعووطر إزاض٠ ايػووحٔ بؿووهٌ بوواضظ ًَدٻكووات شلووصٙ املعًَٛووات يف ا٭َووانٔ      - 3
 ايػحٔ. املؿذلن١ يف

 

  56الكاعدٗ 
ِّٟ ٜوّٛ بطًبوات أٚ ؾوها٣ٚ إىل َوسٜط         -4 ٌِّ غوحني ؾطقو١ ايتكوسټّ يف أ تٴتاح يه

ٛٻر بتُثًٝ٘.   ايػحٔ أٚ إىل املٛظـ املؿ
تٴتاح يًػحٓا٤ إَها١ْٝ تكسِٜ طًبات أٚ ؾها٣ٚ إىل َؿتِّـ ايػحٕٛ خو٬ٍ   - 8

جٛيت٘ ايتؿتٝؿ١ٝ يف ايػحٔ. ٚتٴتاح يًػحني ؾطق١ ايترسث َع املؿتِّـ أٚ َوع  
ـ  ِّ َٛظو آخووط َهًِوـ بووايتؿتٝـ حبطِّٜو١ ٚبػووط١ِّٜ تاَو١ زٕٚ ذهووٛض َووسٜط     أ

 ايػحٔ أٚ غرلٙ َٔ َٛظؿٝ٘. 
ٌِّ غوحني بتكوسِٜ طًوب أٚ ؾوه٣ٛ ؾُٝوا ٜتعًول مبعاًَتو٘، زٕٚ          - 3 ٜٴػُح يهو

ضقاب١ ع٢ً ؾر٣ٛ شيو، إىل اٱزاض٠ املطنع١ٜ يًػحٕٛ أٚ ايػًط١ ايكها١ٝ٥ أٚ إىل 
ٛٻيوو١ قوو٬ذ١ٝ املطاجعوو١  ايػووًطات ا٭خووط٣ املدتكٻوو١، مبووا يف ش  يووو ازبٗووات املد

 ايتكرٝح.  أٚ
َوؤ ٖووصٙ ايكاعووس٠ عًوو٢    3إىل  4تٓػوورب اسبكووٛم ايووٛاضز٠ يف ايؿكووطات    - 1

ضباَٞ ايػحني. ٚيف اسبا٫ت اييت ٜتعصٻض ؾٝٗا ع٢ً ايػحني أٚ ضباَٝ٘ مماضغو١  
ًٹِ بايكه١ٝ  َٴ ِّ ؾدل آخط  ٖصٙ اسبكٛم، ػبٛظ ٭ذس أؾطاز أغط٠ ايػحني أٚ ٭

 ايكٝاّ بصيو.
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 57الكاعدٗ 
ٜٴحواب عٓو٘ زٕٚ إبطوا٤. ٚيف ذايو١      - 4 ٌټ طًب أٚ ؾه٣ٛ ع٢ً ايؿٛض، ٚ ٜٴعاَيخ ن

زاعٞ ي٘، ؼبول يًؿوانٞ عوطر شيوو      ضؾ  ايطًب أٚ ايؿه٣ٛ أٚ ٚقٛع تأخټط ٫
 ع٢ً غًط١ قها١ٝ٥ أٚ غًط١ أخط٣. 

تٴٛنٳووع نووُاْات تهؿووٌ يًػووحٓا٤ تكووسِٜ ايطًبووات أٚ ايؿووها٣ٚ بأَوووإ،         - 8
ٟټ     ٚ ٟټ غوحني أٚ أ بططٜك١ غط١ِّٜ إشا طًب ايؿانٞ شيوو. ٫ٚ ػبوٛظ إٔ ٜتعوطٻر أ

٭ٍّ َؤ طبواطط ا٫ْتكواّ     56َٔ ايكاعس٠  1 ؾدل آخط َؿاض إيٝ٘ يف ايؿكط٠
 ايتدٜٛـ أٚ غرل شيو َٔ ايعٛاقب ايػًب١ٝ ْتٝح١ يتكسمي٘ يطًب أٚ ؾه٣ٛ.  أٚ
عاًَو١ أٚ ايعكٛبو١ ايكاغو١ٝ    تٴعاَيخ ازعا٤ات ايتعصٜب أٚ غرلٙ َٔ نوطٚب امل  - 3
اي٬إْػا١ْٝ أٚ امل١ٓٝٗ ع٢ً ايؿٛض ٚتؿهوٞ إىل ذبكٝول ؾوٛضٟ ذٝوازٟ دبطٜو٘       أٚ

 . 74َٔ ايكاعس٠  8ٚ 4غًط١ ٚط١ٝٓ َػتك١ً مبكته٢ ايؿكطتني 
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
َٔ ايكإْٛ ع٢ً زا٥طتوٞ اٱقو٬ح زٕٚ ٚظاض٠ ايساخًٝو١ ٚيف اٍٚ     8اٚجبت املاز٠ 

ٜٛنح يهٌ ْعٌٜ َٚٛزع ايكطاضات ٚايدلاَخ املعس٠ َكاب١ً يف َطنع ا٫غتكباٍ إ 
بهووطاؽ ٜتهوؤُ ٥٫روو١   ٚٚاجباتُٗووا ٜٚووعٚزٚاملهووإ املدكوول شلُووا ٚذكٛقُٗووا  

صيو تعًول يف زاخوٌ   نو ٚاَٝوًا   نإ ٜؿُٗٗا ٚؾؿًٜٛاإشاذكٛق٘ ٚٚاجبات٘ بايًػ١اييت 
تؿكو٬ًٝ ملوا ػبوب إ ٜبًوؼ بو٘       44ا٫قو٬ح. ؾُٝوا بٝٓوت املواز٠     ايػحٕٛ ٚأقػاّ 

 -بو: زا٥طتٞ اٱق٬ح  أيعَتايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف بإ 
عووؤ ايكٛاعوووس  سْٚووو١عًَٛوووات َتبًٝوووؼ ايٓعٜوووٌ اٚ املوووٛزع اٚ املٛقوووٛف مب  .1

 .ايتٓع١ُٝٝ اييت تٓعِ ايتعاٌَ َع ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني َٔ ؾ٦ت٘
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َٚطاعوا٠ ايٓعواّ يف    ايتأزٜوب  كتهٝاتتبًٝؼ ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف مب .2
 ايػحٔ ٚاملٛقـ

 َعًَٛات.يًركٍٛ ع٢ً  اٱجطا٤ات املعتُس٠ ٚاملػُٛح بٗا .3

 ايؿها٣ٚ.تكسِٜ  .4

ٚ ا٭خوط٣  مجٝع املػوا٥ٌ   .5 ض١ٜ يتُهٝٓو٘ َؤ ؾٗوِ ذكٛقو٘ ٚايتعاَاتو٘      ايهوط
 .ٚيتُهٝٓ٘ َٔ تهٝٝـ ْؿػ٘ َع اسبٝا٠ يف ايػحٔ أٚ املٛقـ

يف ٖوصٙ املواز٠ ؾوؿٜٛا     املوصنٛض٠ ٜبًؼ ايٓعٜوٌ ٚاملوٛزع ٚاملٛقوٛف باملعًَٛوات      .6
 َٝا.اإ إشان

َٔ ايكإْٛ ذكًا يًٓعٌٜ , املٛزع ٚاملٛقٛف إ ٜتكسّ بؿهٛاٙ اىل  45ٚتكطض املاز٠ 
اسبوول مبكابًتوو٘ عًوو٢ اْؿووطاز ٚتػووحٌٝ   يٮخوورل٠أٟ َوؤ ايًحووإ ايتؿتٝؿوو١ٝ ٚإ 

ذكًا شلا يف إ تتركل َؤ ؾوهٛاٙ ٚإ    46املعًَٛات اييت ٜتكسّ بٗا ٚتكطض املاز٠ 
ٗوو١ املدتكوو١ اٚ ايووٛظٜط املدووتل    بايتٛقووٝات اىل ازب َؿووؿٛعاتكووسّ تكطٜطٖووا  

 36,ؾُٝا عازبت املواز٠  خكٛق١ٝ املؿتهٞ ٚايبٝاْات املترك١ً  باذذلاَّٗا اٚايع
َٔ ايكإْٛ ذا٫ت ايؿه٣ٛ اييت ٜتكوسّ بٗوا ايٓعٜوٌ اٚاملوٛزع زٕٚ املٛقوٛف ٖٚوٛ       
ْكل تؿطٜعٞ ٚمتٝٝع غرل َدلض نس املٛقوٛف بوإ قوطض اغوتبعازٙ َؤ اسبُاٜو١       

ٕ بإٔ ٜهوٕٛ يو٘ اسبول يف ايؿوه٣ٛ يوٲزاض٠ اٚ أٜوا َؤ اشل٦ٝوات         اييت ٜكطضٖا ايكاْٛ
ايتؿتٝؿ١ٝ عٓس تعطن٘ ي٬ْتٗاى يف تعاضر ٚانح ٚقطٜح َع املعاٜرل ايسٚي١ٝ, 

يًٓعٜوٌ ٚاملوٛزع تكوسِٜ ايطًبوات ٚايؿوها٣ٚ اىل       )  تٓل ايؿكط٠ ا٫ًٚ َٓٗا  ثذٝ
املوسٜط ايعواّ املدوتل يف زا٥طتوٞ ا٫قو٬ح أٚ اىل َؿوتـ ايػوحٔ أٚ املٛقوـ ا ٓووا٤         
قٝاَ٘ بع١ًُٝايتؿتٝـ اٚ اٟ طبٍٛ بايتؿتٝـ عٓس اغا٠٤ َعاًَت٘ اٚ ا١ٜ طبايؿ١ 
حبكٜٗٛتروووسث َعٗوووِ بوووسٕٚ ٚجوووٛز َوووسٜط ايػوووحٔ أٚ املٛقوووـ اٚ َٛظؿٝووو٘      
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غووبع١ اٜوواّ َوؤ توواضٜذ 7املووسٜط ايعوواّ إ ٜبووت يف ايؿووه٣ٛ خوو٬ٍ  ا٫خطٜٓووٛع٢ً 
 ايٝ٘( ٚضٚزٖا 

يًٓعٜووٌ ٚاملووٛزع إ ٜتكووسّ بطًووب اٚ   ٜٚكووطض يف ؾكووط٠ شات املوواز٠  اْٝووًا )ٜػووُح 
ؾه٣ٛ بايؿهٌ املٓاغب ٚزٕٚ ضقاب١ ع٢ً ضبتٛاٖا اىل َسٜط عواّ زا٥وط٠ ا٫قو٬ح    

ٌ نل عًٝٗا ٜٚتِ ايتعاٌَ َع ضقاب١ٝ َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ املٛاؾ ١٦ٖٝاٚ اىل 
إ َوؤ إشانوو٫ َوودلض يوو٘ ا٫  تووأخرلطًووب اٚ ؾه٣ٛبػووطع١ ٚايووطز عًٝوو٘ زٕٚ اٟ  

 ي٘( ايٛانح اْايطًب اٚ ايؿه٣ٛ خاٍ َٔ املهُٕٛ اٚ ٫ اغاؽ 
نُووا ٜٚ٪خووص عًوو٢ ايكووإْٛ ايعطاقووٞ دباًٖوو٘ ايتوواّ يًووسٚض ايووصٟ ميهوؤ إ ًٜعبوو٘  

ا٤ات ايؿوه٣ٛ َٚتابعتٗوا َوع اشل٦ٝوات     ضباَٞ ايٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوـ يف إجوط    
 ايتؿتٝؿ١ٝ خ٬ؾًا ملا تكطضٙ املعاٜرل ايسٚي١ٝ.

ٜتٛىل ايٛظٜط املدتل بٓوا٤  /  اًْٝا ايتعاًَا بإ  54أٚضز املؿطع ايعطاقٞ يف املاز٠  
ع٢ً اقذلاح املسٜط ايعاّ املدتل يف زا٥ط٠ اٱق٬ح إقساض ٥٫ر١ تتهُٔ ذبسٜوسٶا  

ٚبصيو ٜهوٕٛ قوس   اٱقو٬ذ١ٝ، ٚٚاجبات٘ زاخٌ امل٪غػو١  سبكٛم ايٓعٌٜ أٚ املٛزع 
اخطد ٖصٙ ايٛ ٝك١ امل١ُٗ َٔ غاذ١ ا٫جتٗاز ٚا٫ضدباٍ يف تٛقوٝـ َوا يًٓعٜوٌ    

 ؾعٌ.ايتعاَات ٚذػًٓا َٔ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف َٔ ذكٛم اٚ َا عًٝ٘ 
اَا َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ ؾإٔ ايتكاضٜط ايتؿتٝؿ١ٝ يًحٗوات ايطقابٝو١ يف ايعوطام    

تؿرل اىل إ إجطا٤ات اٱزاضات ايػح١ٝٓ تتؿاٚت يف ا٫يتعاّ بٓكٛم ايكوإْٛ   113
عًِٝٗ َؤ ايتعاَوات   َا َٔ ذٝث ٚجٛب اط٬ع احملتحعٜٔ مبا شلِ َٔ ذكٛم ٚ

يف تٛنووٝرٗا  ّٚإ ايٝووات ايؿووه٣ٛ ٖووٞ ا٭خووط٣ غوورل َٛذووس٠ ٜٚتؿوواٚت ا٫يتووعا   

                                                           
113

ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ اٌٍّغبح , ِفٛػ١خ ؽمٛق االَٔبْ ,ثؼضخ األُِ اٌّزؾلح فٟ  االكػبء اٌؼبَ،

 اٌؼواق 
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ٚ اسبػوِ يًؿوه٣ٛ   ايطز اٗوا بو  َٔ غكٛف ظ١َٝٓ تًوعّ اٱزاض٠ ؾٝ  ايًُرتحعٜٔ. َٚ
َؤ اٱزاضات ايػوح١ٝٓ بوٌ  اشل٦ٝوات ايتؿتٝؿو١ٝ ا٭خوط٣       ؾكو   يٝؼ  ,املتكسّ بٗا

١ تبًوؼ تٛ ول ا٫ؾوعاض    ٝو َٚوا َؤ اي  ٚاْ٘ يف ايػايب ٫ ٜعًِ املؿتهٞ َكرل ؾوهٛاٙ  
بٓتا٥خ ايتركٝل اٚ ايطزٚز .ٚيف ا٫عِ ا٫غًب ؾإٔ يكا٤ات احملتحعٜٔ تهٕٛ ذبوت  

 ٚ زاض اٱٜوووساع اٚ املٛقوووـ يف ايػوووٓٛات ا٭خووورل٠    اْعووواض َٚػوووُع إزاض٠ ايػوووحٔ ا
ٚبووا٭خل بعووس ايػووا٤ ٚظاض٠ ذكووٛم ا٫ْػووإ ايوويت ناْووت تتؿووسز يف َٛنووٛع١      
املكاب٬ت املٓؿطز٠ َع احملتحعٜٔ ؾإ ايٛاقع ا٫ٕ اْو٘ ٚباغوتثٓا٤ ذوا٫ت ايؿوه٣ٛ     
اييت تكسّ يًكها٤ ممث٬ً جبٗاظ ا٫زعا٤ ايعواّ اٚ ذوا٫ت ؾواش٠ ٖٓوا اٚ ٖٓواى ؾوإ       

ٝع املكاب٬ت تتِ حبهٛض مموثًني عؤ إزاض٠ املطؾول . اَوا عؤ أزٚاض احملواَني       مج
ؾووإ ايٛاقووع ايعًُووٞ ٜ٪نووس إ ايعووب٤ ايط٥ٝػووٞ ٜكووع عًووِٝٗ يف ْكووٌ ايعسٜووس َوؤ  
ايؿوووها٣ٚ غوووٛا٤ يًووو٦ٝٗات ايكهوووا١ٝ٥ اٚ ايتؿتٝؿووو١ٝ اٚ ايدلملاْٝووو١ ٚإ ايككوووٛض    

ٱزاضات ايػح١ٝٓ ا٫ اْ٘ ايتؿطٜعٞ ٚإ نإ َ٪ طًا يف ذطَاِْٗ َٔ ايؿه٣ٛ اَاّ ا
   ميٓع َٔ زب٥ِٛٗ اىل قٓٛات ايطقاب١ٝ أخط٣. 

 
االتؿال بالعامل اخلازدٕ، احلل يف تلكٕ الصٓازات، احلل يف االطالع علٙ  

 العامل اخلازدٕ 
 58الكاعدٗ 

ُٳح يًػحٓا٤، يف ظٌ ايطقاب١ ايهطٚض١ٜ، با٫تكاٍ بأغطتِٗ ٚأقسقا٥ِٗ  - 4 ٜٴػ
 ايٓرٛ ايتايٞ: ع٢ً ؾذلات َٓتع١ُ ع٢ً

باملطاغووو١ً نتابووو١ً، ٚذٝثُوووا ٜهوووٕٛ َتاذوووًا، باغوووتدساّ ٚغوووا٥ٌ ا٫تكووواٍ  )أ( 
 ٚايٛغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ ٚايطق١ُٝ ٚغرلٖا؛ 
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 باغتكباٍ ايعٜاضات.  )ب( 
ٜٴطبٻول ٖوصا اسبول زٕٚ متٝٝوع، ٚتٴتواح         - 8 ُٳح بايعٜواضات ايعٚجٝو١،  ٜٴػ ذٝثُا 

املػواٚا٠ َوع ايطجواٍ. ٚتٴٛنوع      يًػحٝٓات إَها١ْٝ مماضغ١ ٖصا اسبل ع٢ً قوسّ 
إجطا٤ات ٚتٴِٛؾط أَانٔ يهُإ إتاذ١ ؾطق١ عازي١ َٚتػا١ٜٚ ي٬ْتؿاع َٔ ٖصا 

 اسبل، َع إ٤٬ٜ ايعٓا١ٜ ايٛاجب١ يًرؿاظ ع٢ً ايػ١َ٬ ٚقٕٛ ايهطا١َ.
 

   59الكاعدٗ 
ٜٛظٻع ايػحٓا٤، قسض املػتطاع، ع٢ً غحٕٛ قطٜب١ َٔ َٓواظشلِ أٚ أَوانٔ إعواز٠    

ٝٽا.تأًِٖٝٗ ا  جتُاع
 

 61الكاعدٗ 
ٜهٕٛ قبوٍٛ زخوٍٛ ايعا٥وطٜٔ إىل َطؾول ايػوحٔ ضٖٓوًا مبوٛاؾكتِٗ عًو٢          - 4

ِّٟ ٚقوت، ٚيف ٖوصٙ اسبايو١         اشبهٛع يًتؿتوٝـ. ٚيًعا٥وط إٔ ٜػورب َٛاؾكتو٘ يف أ
 ؼبلټ ٱزاض٠ ايػحٔ َٓع٘ َٔ ايسخٍٛ. 

َٴٗٝٓوو١ً ٚػبووب إٔ - 8 ٫ ػبووٛظ إٔ تهووٕٛ إجووطا٤ات تؿتووٝـ ايعا٥ووطٜٔ ٚزخووٛشلِ 
ٝٻ١ٓ يف ايكٛاعس   51ربهع ملباز٨ تٛؾِّط ع٢ً أنعـ تكسٜط نطٚب اسبُا١ٜ املب

ٓټب تؿتٝـ دباٜٚـ ازبػِ ٚعسّ إخهاع ا٭طؿاٍ ي٘. 58إىل   . ٜٚٓبػٞ دب
 

 64الكاعدٗ 
امل٥٬ُو١ يهوٞ ٜوعٚضِٖ ضبواّ      تٴتاح يًػحٓا٤ ايؿطق١ ٚايٛقت ٚايتػ٬ٝٗت - 4

َٔ اختٝاضِٖ أٚ َكسِّّ يًُػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ٜتهًُِٕٛ َع٘ ٜٚػتؿرلْٚ٘، زٚما 
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ِّ َػووأي١ قاْْٛٝوو١ ٚؾكووًا    تٓكټووت ٫ٚ إبطووا٤ ٫ٚ ضقابوو١ ٚبػووط١ِّٜ تاَوو١، بؿووإٔ أ
يًكووإْٛ ايووساخًٞ ايػوواضٟ. ٚػبووٛظ إٔ دبووطٟ ٖووصٙ ا٫غتؿوواضات ذبووت أبكوواض     

 ع٢ً َػُُع َِٓٗ. َٛظؿٞ ايػحٔ، ٚيهٔ يٝؼ 
ٜترسٻث ؾٝٗا ايػحٓا٤ ايًػ١ احمل١ًٝ، تٝػِّط إزاض٠ ايػوحٔ   يف اسبا٫ت اييت ٫ - 8

 غٴبٌ اسبكٍٛ ع٢ً خسَات َذلجِ ؾؿٟٛ نـ٤ َػتكٌ. 
 ٜٓبػٞ إٔ تتاح يًػحٓا٤ غٴبٌ اسبكٍٛ ع٢ً َػاعس٠ قا١ْْٝٛ ؾعٻاي١.  - 3 

 
 68الكاعدٗ 

قسضًا َعك٫ًٛ َٔ ايتػو٬ٝٗت ي٬تكواٍ    ٜٴُٓح ايػحٓا٤ َٔ ايطعاٜا ا٭جاْب - 4
 باملُثًِّني ايسبًَٛاغٝني ٚايكٓكًٝني يًسٚي١ اييت ٜٓتُٕٛ إيٝٗا.

ٜٴُٓح ايػحٓا٤ ايصٜٔ ِٖ َؤ ضعاٜوا زٍٚ يوٝؼ شلوا ممثًِّوٕٛ زبًَٛاغوٕٝٛ        - 8
قٓكًٕٝٛ يف ايبًس، ٚاي٬ج٦ٕٛ ٚعسميٛ ازبٓػ١ٝ، تػ٬ٝٗت مما ١ً ي٬تكاٍ  أٚ

ٜٻ١ غًط١ ٚطٓٝو١ أٚ   باملُثٌِّ ايسبًَٛاغٞ يًسٚي١ املهًِؿ١ بطعا١ٜ َكاسبِٗ أٚ بأ
 زٚي١ٝ تهٕٛ َُٗتٗا اما١ٜ َثٌ ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام.

 
 63الكاعدٗ 

تتاح يًػحٓا٤ َٛاق١ً ا٫ط٬ِّع باْتعاّ ع٢ً صبط٣ ا٭ذساث شات ا٭ُٖٝو١ عؤ   
ططٜل قطا٠٤ ايكرـ اي١َٝٛٝ أٚ ايسٚض١ٜ أٚ املٓؿٛضات اشباقو١ ايويت تكوسضٖا    

ِّ ٚغو١ًٝ       َ٪غٻػ١ ايػحٕٛ أٚ با٫غتُاع إىل بوطاَخ إشاعٝو١ أٚ ضبانوطات، أٚ بوأ
 تهٕٛ خانع١ً ٱؾطاؾٗا. مما ١ً تػُح بٗا إزاض٠ ايػحٔ أٚ
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 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
بايعا  اشباضجٞ، اسبل يف  عاجل قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني َٛنٛع ا٫تكاٍ

ذٝوث   114اشباضجٞ يف ؾكٍٛ  و٬ث  سبل يف ا٫ط٬ع ع٢ً ايعا  تًكٞ ايعٜاضات، ا
املبسأ ايعاّ يف إ يهٌ ْعٜوٌ اٚ َٛقوٛف اسبول يف    يف ؾكطتٗا ا٭ٚىل  26تكطض املاز٠ 

٫ٚ ٜؿٗوِ  َُٓٗوا، اغتكباٍ ظا٥طٜو٘ ٚعا٥ًتو٘ َوط٠ ٚاذوس٠ يف ا٭قوٌ يف ايؿوٗط يهوٌ        
زؾوع املؿوطع ايعطاقوٞ اىل اغوتبعاز ؾوطؼب١ املوٛزعني يف زٚض اقو٬ح         ايصٟايػبب 

ؾُٝا اسبسث ٖٛ ا٭ٚىل بايطعا١ٜ  ٚاملٛقٛف!ا٫ذساث ٚاقتكط خطاب٘ ع٢ً ايٓعٌٜ 
 ِ ٜعوٛز  ,115!ٚاسبُا١ٜ ٫عتباض عسّ ايبًٛؽ ٚذاجت٘ يًعٜاض٠ ايعا١ًٝ٥ تهٕٛ انثط

٘ عؤ ٖوصا املبوسأ ب    يٝكطض خطٚجًاٚيف ايؿكط٠  اًْٝا ايكإْٛ يف شات املاز٠   اغوتثٓا٥
يؿطؼب١ َٔ املساْني جبطا٥ِ اٱضٖاب , أَ ايسٚي١ ايساخًٞ اٚ اشباضجٞ ٚجوطا٥ِ  

ٚإ ظٜواضاتِٗ  غػٌٝ ا٭َٛاٍ ؾتهٕٛ ايكاعس٠ إ ٫ ظٜواضات عا٥ًٝو١ َٓتعُو١ شلوِ     
تهٕٛ مبٛاؾكات خاق١ ٖٚٛ َٛقـ غطٜب ؾؿٞ ايٛقت ايوصٟ سلوٌ َٛقوٛيف ٖوصٙ     

سأ ايعاّ َٚٓرِٗ اسبل بايعٜاض٠ ايعا١ًٝ٥ ذحبٗوا عوِٓٗ   ايؿطؼب١ َٔ ازبطا٥ِ باملب
بعووس اٱزاْوو١ ٖٚووٛ خوو٬ف َبووسأ ايهووطٚض٠ ا٭َٓٝوو١ اٚ ايػووط١ٜ يف ايتركٝوول ايوويت   

ٚايوويت ٜتووٝح اسبوول ؾٝٗووا  116ٜكطضٖووا قووإْٛ أقووٍٛ ضبانُووات ازبعا٥ٝوو١ ايعطاقووٞ
يًكها٤ جبعوٌ ايتركٝول غوطًٜا ٚايوصٟ ؽبوٛشلِ اٜهوًا املٓوع َؤ ايعٜواضات ايعا٥ًٝو١           

َٔ ذٝث ايهطٚض٠ ا٭١َٝٓ  ًآُع بعس اٱزا١ْ َدلضٓا ٫ ظبس يًؿذل٠ ضبسز٠ , ٫ اْي
توٛضز   َوع املعواٜرل ايسٚيٝو١ .   ٚقوطٜح  ٖٚٛ تعاضر ٚانوح  , اٚ َكًر١ ايتركٝل 

                                                           
114

 2218ٌَٕخ  14هاعغ اٌفظً اٌضبِٓ، اٌزبٍغ ٚاٌؼبشو ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ هلُ 
115

 / ط ِٓ ارفبل١خ اٌطفً  37هاعغ اٌّبكح 
116

 1971ٌَٕخ  23اٌؼوالٟ هلُ ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ  57هاعغ اٌّبكح 
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َٔ ايكإْٛ َبسأ عواّ ٜكوطض عوسّ جوٛاظ ذطَوإ ايٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ         27املاز٠ 
 -:بسأ ٜطبل يف َػاضٜٔ ٖٚصا امل أؾٗط, 3املٛقٛف َٔ ايعٜاض٠ ٭نثط َٔ 

إ ذل اٱزاض٠ يف اسبطَإ يًعٜاض٠ يٝؼ َطًكًا ذتو٢ يؿوطؼب١ َؤ ٜؿوذلط     : أ٫ًٚ
سٚا٥ط اٱقوو٬ح ٣ووؼبهووط عًمبعٓوو٢ , ايكووإْٛ املٛاؾكوو١ اشباقوو١ يتركوول ايعٜوواض٠ 
ٚإ  ,يعٜاض٠ ٭نثوط َؤ  و٬ث اؾوٗط    اٚازاضات املٛاقـ ٚزٚض اٱٜساع يٮذساث َٓع 

 ١ َط٠ ٚاذس٠ يف ا٭قٌ خ٬ٍ ا٭ؾٗط ايث٬ث. عًِٝٗ َٓح َٛاؾكات خاق
نُووا ٖووٛ  إ ذوول اٱزاض٠ يف اسبطَووإ َوؤ ايعٜوواض٠ عًوو٢ غووبٌٝ ايعكٛبوو١    : اْٝووًا 

ٖٛ ا٫خط َكٝوس بعوسّ جوٛاظ ذبكول اسبطَوإ ملوس٠       ,38َٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ 
 .تتحاٚظ ا٭ؾٗط ايث٬ث 

يًؿػاز ١ ع١ًُٝ اعتُاز اي١ٝ املٛاؾكات اشباق١ ٖٛ ؾطعٓ ْا ؾإَٔٚٔ ٚج١ٗ ْعط 
ٚتكٝٝس يًرل ٫ َٛجب اٚ نطٚض٠ ذكٝك١ٝ ي٘ ٚنوإ ا٫جوس٣ باملؿوطع ايعطاقوٞ     
إ ٜكطض بٓكٛم ضبه١ُ ايٝات تٓعِٝ ٖصا اسبل ٚا٫بتعاز نًُا نإ شيو ممهًٓا 

 . ٕٛايػح ات اييت متٓح يٲزاضاتعٔ ْٗخ ا٫غتثٓا٤ات ٚا٫جتٗاز
ِ   خص بٓعط ا٫عتباض إ ايكإْٛ ٜكطض ع٢ً ايٛظٜط َٚع ا٫  قوسٚض تعًُٝوات توٓع

َٛاعٝووس ايعٜوواضات ٚاسبووا٫ت ايوويت ٜػووُح بٗووا بايعٜوواضات اشباقوو١ اٚ ايطاض٥وو١ اٚ    
ٕ  اسبا٫ت اييت ػبٛظ ؾٝٗا اسبطَإ , ايتعًُٝوات شلوا ٚظٝؿو١ ضبوسز٠      ا٫ آْوا ظبوس ا

     ٞ ٞ  يٝؼ َٔ بٝٓٗوا إ تتعواضر َوع ايوٓل ايكواْْٛ ٟ تهوُٓ٘ قوإْٛ   ايوص  ا٫قوً
 . تٓعِٝ ٚتػٌٗٝ تطبٝك٘ؾك  عًٝٗا  ٜكع اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني بٌ

ٕ ايكإْٛ يف ايتأٖٝوٌ ٚاٱقو٬ح ؾوأ    أقطٖاَع ا٫خص بٓعط ا٫عتباض ا٭ٖساف اييت 
يًُرتحوع  املٛاظبو١ عًو٢ ا٫تكواٍ ازبٝوس     إٔ ايٛقوٍٛ اىل ْتٝحو١   , ٚج١ٗ ْعطْوا  

أُٖٝو١ نوبرل٠ َؤ    ؾٝ٘ ًعٜاضات ا٭غط١ٜ يٛىل ٜٚذبكٝل َعٝاض  با٭غط٠ ٚا٭قسقا٤
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   ٚ املؿوطط  ٫ ٜوتِ َٓعٗوا نٓوٛع َؤ ايتأزٜوب      إ ذٝث تهطاضٖوا َٚوستٗا ٚنٝؿٝتٗوا
ٜػتًعّ اذذلاّ مجًو١ َؤ امل٪ؾوطات    ػٝدسّ ع١ًُٝ اٱق٬ح ٚايتأٌٖٝ ٚأٚايترهُ
 -أُٖٗا: 
يًػووحٓا٤  ٫غووتكباٍ ٚايتكووٓٝـمتهووني أؾووطاز ا٭غووط٠ َوؤ املؿوواضن١ يف ْعوواّ ا  أ. 

 ازبسز.

تٛؾرل َعًَٛات ٚانر١ َٚؿٝس٠ ٭ؾطاز ا٭غط٠ عؤ أْعُو١ ايعٜواضات، ٚعُوٌ     ب. 
 تطتٝبات خاق١ ي٬ْتكاٍ إىل ايػحٔ إشا   تهٔ ٚغا٥ٌ املٛاق٬ت ايعا١َ ناؾ١ٝ.

 عٌُ تطتٝبات يطًبات ايعٜاض٠ ؾؿاؾ١، غ١ًٗ ٚغرل َهًؿ١.د. 

 قٌ.ع٢ً ظٜاضات أغبٛع١ٝ يػاع١ ٚاذس٠ ع٢ً ا٭ تحعٜٔذكٍٛ َععِ احملز. 

 عسّ إيػا٤ ايعٜاضات ٭غباب إزاض١ٜ أٚ يف عسّ ٚجٛز ذا٫ت ع١ًُٝ طاض١٥.ٖو. 

عسّ خكِ ايٛقت ايصٟ تتطًب٘ اٱجطا٤ات اٱزاض١ٜ ايط١ًٜٛ عٓس ايسخٍٛ َٔ ٚ. 
 ايٛقت املدكل يًعا٥طٜٔ َع ايػحٓا٤.

 عسّ ضب  اغتركاقات ايعٜاض٠ بعًُٝات تكِٝٝ ايػحٕٛ.ظ. 

 –ٚيٝؼ نعكٛب١  –ؾطر ايعٜاضات املػًك١ ؾك  يف ذاي١  بٛت غ٤ٛ املعا١ًَ ح. 
 ٚإٔ تتِ َطاجع١ ؾطنٗا باْتعاّ.

يف ذايوو١ ذعووط ايعٜوواضات، ػبووب تٛنووٝح ا٭غووباب ٚاَهاْٝوو١ طعوؤ ايكووطاض      ط. 
 َٚطاجعت٘ باْتعاّ.

 بصٍ ازبٗٛز يػحٔ املتُٗني ع٢ً أقطب َػاؾ١ ممه١ٓ َٔ َٓاظشلِ.ى. 

طاقٞ ايٓاؾص ْعاّ ا٫جاظات املٓعي١ٝ ٖٚٛ تطٛض إػبابٞ ملكًر١ ٜتب٢ٓ ايكإْٛ ايع
 5ملوس٠   باٱجواظ٠ ذكًا يًٓعٜوٌ اٚ املوٛزع    32ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ذٝث تكطض املاز٠ 
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أٜاّ يهٌ  ٬ث اؾٗط عسا أٜاّ ايػؿط ٜٚكطض ايكإْٛ شلوصا اسبول ؾوطٚطًا تٛجعٖوا     
 -شات املاز٠ : ؾكطات
ٚٶ٫  :: إ ٫ ٜهٕٛ ضبهَٛا عًٝ٘أ 
 أ. جبطمي١ َاغ١ بأَٔ ايسٚي١ ايساخًٞ اٚ اشباضجٞ.  

 ب. جبطمي١ اضٖاب١ٝ أٚ جطمي١ غػٌٝ ا٭َٛاٍ.
 غطق١.جو. جبطمي١ 

 بايؿطف.ز. جبطمي١ طب١ً 
 ٖو. جبطمي١ قتٌ غرل َتٓاظٍ عٓٗا. 
 ٚ. أٟ جطمي١ أخط٣ ٴَعاقب عٓٗا باٱعساّ أٚ ايػحٔ امل٪بس. 

ٝٶا َٶا عا٥سٶا. اْ  : إ ٫ ٜهٕٛ صبط
إ ٫ تهٕٛ شَت٘ املاي١ٝ َؿػٛي١ يسٚا٥ط ايسٚي١ ٚايكطواع ايعواّ يف ايكهو١ٝ     يثٶا: ا

 بػببٗا.احملهّٛ 
 املدتل.ؿاي١ ؾدك١ٝ َٚاي١ٝ نا١َٓ ؼبسز َبًػٗا ايٛظٜط نإ تكسّ عٓ٘  ضابعٶا:
يف اقػوواّ اقوو٬ح ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ضبووع َووس٠     أَهوو٢: إ ٜهووٕٛ قووس  خاَػٶووا

َس٠ ا٫ؾطاد ايؿططٞ ايويت ٜػوتركٗا بؿوطط    ضبهَٛٝت٘ بعس ططح ايتدؿٝهات ٚ
 ٚاذس٠. غ1١ٓإ ٫ تكٌ تًو املس٠ عٔ 

و٘ يف قػووِ اقووو٬ح ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚجساضتوو٘ نووذػوؤ غًٛ ٜتأنووس: إ غازغٶووا
 باٱجاظ٠.يًتُتع 
 باٱجواظ٠ : إ ٫ تتعوطر ذٝوا٠ ايٓعٜوٌ ٚاملوٛزع اىل اشبطوط بػوبب متتعوو٘        غابعٶا

 اٱق٬ذ١ٝ.املٓعي١ٝ، ٚأ٬ْ ٜ٪ ط ع٢ً أَٔ امل٪غػ١ 
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ٜػووتث٢ٓ ايٓووع٤٫ ٚاملٛزعووٕٛ ايووصٜٔ ٫ تعٜووس َووس٠    / ضابعووًا َوؤ ايكووإْٛ   24ّ 
مخؼ غٓٛات َؤ ؾوطٚط َوٓح ا٫جواظ٠ املٓعيٝو١ املٓكوٛم        5ضبهَٛٝاتِٗ عٔ 

ٝٶا َٔعًٝٗا يف   ((َٔ ٖصا ايكا30ْٕٛاملاز٠ ايبٓس  اْ
ٚيٝػُٔ تعاضر يف ٖصٙ املاز٠ َع املعاٜرل ايسٚي١ٝ بٌ ايعهؼ ؾأْٗا متثٌ َطذ١ً  

 َتطٛض٠ َٔ ايتٛاؾل ٚاملٛا١ُ٥.
ٜعاجل ايكإْٛ ايعطاقٞ ذاي١ ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف ا٭جٓيب ؾٝكطض ي٘ اسبل 

َٛاؾكو١  عوس  ببوإٔ ػبٝوع شلوِ    ايبعثوات ايسبًَٛاغو١ٝ ٚايػوؿاضات     ٤باغتكباٍ أعها
ظٜواض٠  املدتل ع٢ً طًب َػبب ٚذػب َكتهٝات ايتعاٌَ ايسبًَٛاغوٞ  ايٛظٜط 

ضعاٜاِٖ َٔ ايٓع٤٫ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني يف زا٥طتٞ ا٫قو٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقو٬ح    
َع ايبعث١ ايسبًَٛاغ١ٝ ايعطاق١ٝ يعٜاض٠ املوٛاطٓني   باملثٌ عا١ًَامل ؾططا٫ذساث 

يف زٚيوو١ ايٓعٜووٌ أٚ  ا٫ذتحوواظ َٚطانووعايعطاقٝٝٓوواملٛجٛزٜٔ يف غووحٕٛ َٚٛاقووـ  
ُ كوطض اي املٛزع أٚ املٛقٛف ، ٜٚ ح يًػوحٓا٤ َؤ َوٛاطت زٍٚ يوٝؼ شلوا متثٝوٌ       اػو

زبًَٛاغٞ اٚ قٓكوًٞ يف ايعوطام اغوتكباٍ زبًَٛاغوٞ ايسٚيو١ ايويت تتوٛىل ضعاٜو١         
ُا ٜػُح يًػوحٓا٤ اي٬جو٦ني اٚ غورل املٓوتُني اىل اٟ زٚيو١      نَكاسبِٗ يف ايعطام 

. ٜٚ٪خص عًو٢  املٓسٚب ايسبًَٛاغٞ يًسٚي١ اييت تتٛىل ضعا١ٜ َكاسبِٗ  اغتكباٍ
 .117ايٓل ايعطاقٞ تعاضن٘ َع املعٝاض ايسٚيٞ باؾذلاط٘ َبسأ املعا١ًَ باملثٌ
جٞ بػورل  ٚيف َعطر تٓعُٝ٘ يًرل بايتٛاقٌ َع ا٫ٌٖ ٚا٭قسقا٤ ٚايعا  اشباض

ايعٜاض٠ ايعا١ًٝ٥ ٜتوٝح ايكوإْٛ ايعطاقوٞ يًٓعٜوٌ ٚاملوٛزع زٕٚ املٛقوٛف ايتٛاقوٌ        
, حٔ ػو باملطاغ١ً َع َٔ ٜؿا٤ عٔ ططٜل ايدلٜس ايعازٟ اٚ ا٫يهذلْٚوٞ ايطزلوٞ يً  

ٜٚكطض ايكإْٛ إ ٖصٙ املطاغ٬ت ٫ ربهع يًتسقٝل ا٫ عٓس ايهطٚض٠ يًٓوع٤٫ اٚ  
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 ِٓ اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب  62هاعغ اٌمبػلح 
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عًل باحملهَٛني باٱضٖواب اٚ اَؤ ايسٚيو١ ايوساخًٞ     املٛزعني ايعازٜني اَا ؾُٝا ٜت
اٚ اشباضجٞ اٚ جطا٥ِ غػٌٝ ا٭َٛاٍ ؾإٔ اٱزاض٠ ًَع١َ با٫ط٬ع ع٢ً َهواَني  

ذكوًا يًٓعٜوٌ ٚاملوٛزع زٕٚ املٛقوٛف يف      34.نُا ٚتكطض املواز٠   118تًو املطاغ٬ت 
اٚ  اجطا٤ ا٫تكاٍ اشلاتؿٞ َع عا٥ًتو٘ ٚمبوا ٫ ٜكوٌ عؤ َوط٠ ٚاذوس٠ يف ا٭غوبٛع       

َوع ا٫خوص بٓعوط ا٫عتبواض إ ذٝواظ٠ ٚغوا٥ٌ ا٫تكواٍ َؤ قبوٌ          ,عٓس ايهطٚض٠ 
َؤ ايكوإْٛ َؤ املُٓٛعوات ايويت       42ٖا املاز٠ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني تعس

تعووطر ايٓعٜووٌ اٚ املووٛزع اٚ املٛقووٛف يًعكٛبوو١ ا٫ْهووباط١ٝ ٚايتأزٜبٝوو١ اغووتٓازًا  
ْكووٛم املووٛاز أعوو٬ٙ تعاضنووٗا  َوؤ ايكووإْٛ . ٜٚ٪خووص عًوو٢   41٭ذهوواّ املوواز٠ 

ايسغتٛض ايعطاقٞ َٚع املعٝاض ايسٚيٞ يف اقكا٤ٖا يؿطؼب١ املٛقٛؾني َؤ اسبول يف   
   ٞ ٜؿوذلر إ ؾوطؼب١ املٛقوٛؾني     119املطاغ١ً ٚا٫تكاٍ َع ا٫ٖوٌ، ؾاملعٝواض ايوسٚي

تتُتع حبكوٛم أٚغوع َؤ اسبكوٛم ايويت تتُتوع بٗوا ؾوطؼب١ املوساْني بٓوا٤ًا عًو٢            
 .120اٜهًا قاعس٠ اؾذلار ايدلا٠٤ ٚاييت تبٓاٖا ايسغتٛض ايعطاقٞ

ٚبايعٛز٠ اىل َٛا١ُ٥ ايتؿطٜع ايعطاقٞ املٓعِ شلصا اسبل َوع املعٝواض ايوسٚيٞ ؾأْو٘     
عات َٚا تكطض َؤ ذكوٛم ٚإجوطا٤ات تٓعُٝٝو١     باٱناؾ١ اىل َا تكسّ َٔ ٬َذ

شلا ؾوإٔ ايتؿوطٜع ايعطاقوٞ ايٓاؾوص ٚخبو٬ف ايتؿوطٜعات ايػوابك١ ٚيف تعواضر َوع          
 -ع٢ً: املعٝاض ايسٚيٞ قس اغؿٌ ايٓل باملطًل 

 121ذل ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف يف اشب٠ًٛ ايؿطع١ٝ  . أ
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 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ إٌبفن. 35هاعغ اٌّبكح 
119

 ِٓ اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب  111هاعغ اٌمبػلح 
120

 2225/ فبًَِب ِٓ كٍزٛه اٌؼواق إٌبفن ٌٍؼبَ 19هاعغ اٌّبكح 
121

 ٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب ِٓ اٌم 58هاعغ اٌمبػلح 
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٘ ٚتًكووٞ ذوول ايٓعٜووٌ اٚ املووٛزع اٚ املٛقووٛف يف تًكووٞ ايعٜوواض٠ َوؤ ضباَٝوو     . ب
 122املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ َٓ٘ 

ذل ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف يف اٱٜساع ؾٝػحٔ اٚ زاض اٚ َٛقوـ قطٜوب    . ت
 123َٔ ضبٌ غهٓاٙ اٚ تأًٖٝ٘

اَوا َؤ ذٝوث ايتطبٝول ايعًُوٞ ؾوإٔ َػوت٣ٛ اعُواٍ ٖوصا اسبول ٚتطبٝكوو٘           
ّ ؽبتًـ َٔ َطنع اذتحاظ اىل اخط ٜٚتؿاٚت  بٓكوٛم ايكوإْٛ َؤ     ا٫يتوعا

 أُٖٗا.َ٪ ط٠ َطنع اىل اخط تبعًا اىل عٛاٌَ عس٠ 
ٚٚجوٛزٙ زاخوٌ َٛاقوع عػوهط١ٜ     اَٛقع َطنع ا٫ذتحاظ ٚغوٗٛي١ ايٛقوٍٛ ايٝٗوا     . أ

 ١َٓ٪َ124 

زٜٓوٛا  أطبٝع١ ايػحٓا٤ اٚ املٛقٛؾني اٚ املٛزعني ٚازبطا٥ِ اييت اضتهبٖٛوا اٚ   . ث
 125بٗا

عٜوواضات ايعا٥ًٝوو١ زبُٝووع ًػووحٔ ٚقسضتوو٘ عًوو٢ اغووتكباٍ ايايبٓٝوو١ ايترتٝوو١ ي . د
 126املٛزعني ؾٝ٘ يف ٚقت ٚاذس اٚ بؿهٌ ٚجبات

 127ايك٠ٛ ايعا١ًَ يف ايػحٔ ٚضبسٚز١ٜ قسضتٗا ع٢ً إزاض٠ ذؿٛز ايعا٥طٜٔ  . ح
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 ِٓ اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب  61هاعغ اٌمبػلح 
123

 ِٓ اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب  59هاعغ اٌمبػلح 
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, اٌؾّب٠خ اٌمظٜٛ، لَُ ك٠بٌٝ فٟ ِؼَىواد ٌٍغ١ش ٚاٌشوطخ االرؾبك٠خ،  1,2رمغ الَبَ اٌؼلاٌخ 

ا١ٌٗ اٌٝ ػٛاثط اٌشووخ األ١ِٕخ ف١ّب ٠مغ ٍغٓ ثغلاك كافً ِٛلغ ِطبه ثغلاك ٠ٚقؼغ اٌلفٛي 
 اٌَّؤٌٚخ ػٓ آِ اٌّطبه. ٠مغ ِوفك رٛل١ف عٙبى ِىبفؾخ اإله٘بة فٟ إٌّطمخ اٌل١ٌٚخ ٚاٌّطبه.

125
٠ؼُ لَُ إٌبطو٠خ االالف ِٓ اٌّلا١ٔٓ ثمؼب٠ب اإله٘بة ِٓ أثٕبء ِؾبفظبد أفوٜ ِٚٓ 

ف١ّب ٠ؼُ لَُ اٌؾّب٠خ اٌمظٜٛ  اٌّؾى١ِٛٓ ثبإلػلاَ فٟ ٍغٓ رغبٚى طبلزٗ االٍز١ؼبث١خ ثأهثغ ِواد،
 هِٛى إٌظبَ اٌَبثك. ٓاٌّؾى١ِٛٓ ثبإلػلاَ ٚاٌّلا١ٔٓ ِ

126
 أفؼً األِضٍخ. ٠6ّضً ٍغٓ إٌبطوٞ ٍٚغٓ اٌوطبفخ 

127
% ٌّغّٛع إٌيالء ٚفٟ إٌبطو٠خ 12ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي اْ اٌمٛح اإلعوائ١خ ٌَغٓ اٌزبعٟ رّضً 

 %.5اٌّوويٞ 
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املس١ٜٓ اييت ٜكع َطؾل ا٫ذتحاظ خكٛق١ٝ ا٫غتكطاض ا٭َت يًُراؾع١ اٚ  . ر
 128بٗا.

مجٝع َا تكسّ ًٜكٞ بع٬ي٘ ؾًٝؼ َٔ ٚاقع َٛذس ميهؤ اٱؾواض٠ ايٝو٘ ؾوٛظاض٠     
ؾُٝوا تػوُح   129ايعسٍ تػُح يًٓػوا٤ ؾكو  بعٜواض٠ بعو  ايػوحٕٛ زٕٚ ايطجواٍ       

يه٬ُٖا يف غحٕٛ أخط٣ نايطقاؾات َث٬ً ٚتتًدل إجوطا٤ات ايعٜواض٠ باغوتكباٍ    
اىل ايتؿتووٝـ ايعٛا٥ووٌ ٚتػووحٌٝ أزلووا٤ املطًووٛب ظٜوواضتِٗ يٝووتِ ا٫ْتكوواٍ بعووسٖا   

ٚايصٟ ٜؿٌُ تؿتٝـ ازبػس َٚا ٜكطرب ايعا٥ط َٔ انوٌ اٚ َػوتًعَات أخوط٣    
يٝتِ ايػُاح مبا ٖٛ َػُٛح ب٘ ٚميٓع َا ٖٛ ممٓٛع ٚغايبًا َا تٓكطف إجطا٤ات 
اٱزاض٠ عٓووس نووب  املدايؿووات اىل َعاقبوو١ احملتحووع عوؤ ضباٚيوو١ ا٫خووذلام ا٫ اشا  

ًر١ ذٝث تؿٌُ اٱجطا٤ات ايعا٥ط اٜهوًا  ناْت َٔ املٛاز اشبطط٠ ناملدسضات ٚا٭غ
ُٝوع ايعا٥وطٜٔ بوايػني اٚ    زب, َٚٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُوٞ ؾوإٔ إجوطا٤ات ايتؿتوٝـ     

يهوؤ تًتووعّ إزاضات ايػووحٔ بووإ ٜووتِ اذووذلاّ جووٓؼ ايكووا٥ِ بووايتؿتٝـ     أطؿوواٍ 
ذٝوث ايٛاقوع ايعًُوٞ ؾوإٔ احملتحوع       ٔؾتدهع ايٓػا٤ يتؿتٝـ ايٓػا٤ ذكطًا, َٚو 

ايعٜاض٠ ؾأْٗا ٫ تهٕٛ انثط َٔ ظٜاضتني يف ايؿوٗط ٚاذوس٠    بؿهٌ عاّ إ ذبكل ي٘
يًووصنٛض ٚأخووط٣ يٲْوواث َوؤ اؾووطاز ايعا٥ًوو١ ,٫ٚ تًتووعّ اٱزاضات ايػووح١ٝٓ بووُٓ   
َٛذس َٔ أمواط  ايعٜواض٠ ؾؿوٞ بعو  ايػوحٕٛ ٜهوٕٛ ايعوعٍ ايتواّ بوني ايعا٥وط           

       ٛ اقووٌ ٚاملوعاض َؤ خو٬ٍ ا٫غوو٬ى ايؿوا٥ه١ اٚ ايعجواد املثكووب ايعواظٍ ؾُٝٓوع ايت
ازبػسٟ بؿهٌ تاّ , ؾُٝا ٜتاح يف بع  ايػحٕٛ ايكا٤ املباؾط زٕٚ ذواجع .َٚؤ   

                                                           
128

ٚاٌّٛطً ٚفٟ أؽ١بْ أفوٜ ثغلاك ِٓ اٌّؾبفظبد ماد اٌطج١ؼخ  رؼل ك٠بٌٝ ٚطالػ اٌل٠ٓ ٚاالٔجبه

األ١ِٕخ غ١و اٌَّزموح ٚرؼل اٌىبظ١ّخ اٌّل٠ٕخ اٌل١ٕ٠خ ماد طج١خ فبطخ ِٓ ؽ١ش اإلعواءاد األ١ِٕخ 
 اٌّطجمخ ٚف١ٙب أوضو ِٓ اهثغ ِوافك اؽزغبى.

129
 ٍغٓ إٌبطو٠خ اٌّوويٞ ِضباًل
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ذٝث ايٛاقوع ايعًُوٞ ؾوإٔ ؾوطؼب١ املٛقوٛؾني تتُتوع مبػوت٣ٛ اقوٌ َؤ اسبول يف           
ايعٜاض٠ ايعا١ًٝ٥ ٚيف ايكهاٜا املُٗو١ ناٱضٖواب اٚ ازبوطا٥ِ املاغو١ بوأَٔ ايسٚيو١ اٚ       

عٛا َٔ ايعٜاض٠ ايعا١ًٝ٥ َٔ قبوٌ ازبٗوات   املدسضات اٚ غػٌٝ ا٭َٛاٍ غايبًا َا ميٓ
ايتركٝك١ٝ , ٚتتؿاٚت بني املٓع املطًل اٚ ايعٜاض٠ مبٛاؾكات خاق١. ٚعٔ ظٜاضات 
احملاَني ٚتًكٞ املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ؾإٔ تًو ايعٜاضات تتركول يف زٚا٥وط اٱقو٬ح    

ُوووا تٛاجووو٘ َعٛقوووات جسٜووو١ يف َطاؾووول ايتٛقٝوووـ  بٝٓبؿوووهٌ انثوووط اْػوووٝاب١ٝ 
يف ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ اٚ أجٗع٠ َهاؾر١ اٱضٖاب ٚغايبًا َا ؼبهط عًِٝٗ ا٫ذتٝاطٞ 

ايعٜاض٠ اٚ َكاب١ً َٛنًِٝٗ ا٫ يف غاذ١ احمله١ُ خ٬ؾًا ملا ٜكطضٙ ايكإْٛ ايعطاقٞ 
َؤ ذكوٛم يًُٛقوٛف يف ايوسؾاع ٚإ تًتوعّ اٱزاضات      130ٚقبً٘ ايسغتٛض ايعطاقٞ 

ٖووووصا اسبوووول  لُٝووووا ؽبووووايتركٝكٝوووو١ ٚايػووووح١ٝٓ بتووووٛؾرل ب٦ٝوووو١ إػبابٝوووو١ ؾ 
ايعٜواض٠  عًو٢  املػوبك١  املٛاؾكو١  ايعطاق٬ٝ ٜؿوذلط   ايٓعاّ ايكاْْٛٞ,ؾ131ٚتطبٝك٘
ايعوواّ ا٫زعا٤ٗوواظ أغووطِٖ ٚأقووسقا٥ِٗ َوؤ جاْووب ج   َوؤاذتٝاطٝووا يًُٛقووٛف 

ٚ أ أ٫.يكهوا٤ ٚاا ايعٜواض٠ تطبول جٗوات ايتركٝول ٚإزاض٠ املٛاقووـ     عٓوس ايػوُاح ب  ْو٘ 
َووس٠ ايعٜوواضات ٚذعووط   قكووط,املباؾووط٠ ملطاقبوو١ َوؤ قبٝووٌ ا إجووطا٤ات تكٝٝسٜوو١
ذلتٝبووات  ٞ ا٫زاضات٫ً تًكوو ٛاقووـٚيف ايعسٜووس َوؤ أْعُوو١ امل   ٟا٫تكوواٍ ازبػووس 

ا٭ٚيٜٛوو١ اي٬ظَوو١، ٚميهوؤ ايػووُاح بايعٜوواضات عًوو٢ ؾووذلات    ا٭ُٖٝوو١ اٚعٜوواضات اي
ظوطٚف ٫ تػوُح با٫تكواٍ ازبػوسٟ،     اغًب ا٭ذٝوإ يف  ، ٚتتِ يف ؾك  َتباعس٠

ٚايعا٥وط ايكوٝاح يًتٛاقوٌ ؾُٝوا بُٝٓٗوا َؤ خو٬ٍ ذواجع          ٛقٛفٜٚهٕٛ ع٢ً امل
 .132أٚ ايٛقٛف إىل أذس جاْيب ايكهبإ  اٚ ؾا٥و ظجاجٞ
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 ؼًب/ هاث 19هاعغ كٍزٛه عٙٛه٠خ اٌؼواق اٌّبكح 
131

 األط١ٌٛخ  144,  123اٌّٛاك  1971ٌَٕخ  23هاعغ لبْٔٛ أطٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ اٌؼوال١خ 
132

 هاعغ رمبه٠و ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ ٚرمبه٠و ِفٛػ١خ ؽمٛق االَٔبْ ا٠ٌَٕٛخ
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ٚؾُٝووا ؽبوول ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني ا٭جاْووب ؾأْوو٘   ٜتأٜووس َعاضنوو١   
اٱزاضات ايػح١ٝٓ اٚ املٛاقـ ظٜاض٠ ممثًٞ ايبعثات ايسبًَٛاغ١ٝ ٚيكا٥ِٗ ضعاٜاِٖ 

َؤ ايوسٍٚ تكواضٜط عؤ ضبانُو١ ضعاٜاٖوا يف ايعوطام ٚظوطٚف         بٌ ْؿطت ايعسٜس 
ٚع٢ً ايطغِ َٔ غٝاب  ايعٜاضاتاذتحاظِٖ َٚا تًكٛٙ َٔ َعًَٛات َِٓٗ خ٬ٍ 

ايووٓل يف قووإْٛ اقوو٬ح ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ا٫ إ املبووسأ ايعوواّ ٜكووطضٙ ايسغووتٛض    
تكوسِٜ  َٔ ٚجٛب  احملاَا٠ايعطاقٞ يف اسبل يف ايسؾاع املكسؽ َٚا تهُٓ٘ قإْٛ 

 . 133يًُراَٞ بايتٛنٌايتػ٬ٝٗت 
ظٚزت مجٝع اقػاّ زا٥طتٞ اٱق٬ح بأجٗع٠ ايتًؿاظ ٚمبٓعَٛات ايبوث ايؿهوا٥ٞ   
اييت ٜتِ بطصبتٗا ع٢ً عسز َٔ ايكٓٛات ٜتِ ايترهِ بٗوا َطنعٜوًا حبٝوث ٜهوٕٛ     

غوب اَوا عؤ    يًُرتحع قا١ُ٥ َٔ ايكٓٛات شلا إ ؽبتاض َٔ بٝٓٗوا ايكٓوا٠ ايويت ٜط   
ايكرـ ؾإٔ تٛظٜعٗا باتت ؾب٘ املعسّٚ زاخٌ ايػحٕٛ ٚزٚا٥ط اقو٬ح ا٫ذوساث،   
اَا ؾُٝا ٜتعًل باملٛاقـ ؾإٔ ٖٓايو تؿاٚتًا نبرل َؤ َٛقوـ ٚأخوط٣ ؾكوس ٜهوٕٛ      
َٛقـ َا ؾا٬ًَ يًدسَات اييت ٚجسْاٖا يف زٚا٥ط اٱق٬ح ؾُٝوا ٜهوٕٛ اسبطَوإ    

 اٱزاض٠ ا٭َٓٝو١  ٫جتٗوازات س بٌ ؽبهوع  بػٝام َٛذ ا٫يتعاّايتاّ يف أخط٣ زٕٚ 
إ اٱزاضات ايػوح١ٝٓ اٚ  134٭عُاٍ املطاقب١ ٚايطقس املػتك١ً َٓٗا ٜتأنس اييت   

املٛاقـ تعتُس اي١ٝ ايتٛاقٌ ا٫يهذل١ْٝٚ َٔ خ٬ٍ ا٫ميو٬ٝت ايطزلٝو١ يًػوحٕٛ    
ٚإ املطاغ٬ت تٓركط بايُٓٛشد املهتٛب ٚايصٟ ؽبهوع نكاعوس٠ عاَو١ يًتوسقٝل     

 املػبل.٬ع ٚا٫ط
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 ِٓ اٌمبْٔٛ 26هاعغ لبْٔٛ اٌّؾبِبح اٌّبكح 
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 َبْ.هاعغ رمبه٠و ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ اٌٍّغبح ِٚفٛػ١خ ؽمٛق االٔ
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ٜ٪خص ع٢ً اٱزاضات ايػح١ٝٓ َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ اٖساضٖا سبل ايٓعٌٜ يف إ 
يف ٜٛزع يف ضبٌ قطٜب حملٌ غهٓاٙ ؾايعسٜس َٔ َٛزعٞ غحٕٛ غٛغ١ ايؿٝسضايٞ 

سلاٍ ايعطام ٚغحٔ ايٓاقط١ٜ املطنعٟ ِٖ َؤ أبٓوا٤ ايٛغو  ٚاملٓواطل ايػطبٝو١      
ايعا١ًٝ٥ ايػؿط يػاعات ط١ًٜٛ ٚاشبهٛع  ممٔ ٜػتًعّ اْتكاشلِ يتركٝل ايعٜاضات

ٱجووطا٤ات آَٝوو١ َعكووس٠ قووس تعووٛم ذبكوول ايعٜوواض٠ ايعا٥ًٝوو١ اٚ دبعًووٗا ؾوواق١      
 َٚهًؿ١.

ٚعٔ ايعٜاض٠ املٓعي١ٝ ؾأْ٘ ٜتعصض عًٝٓا تكِٝٝ ظطٚف تطبٝكٗا سبسا ١ ايكوإْٛ  
  ًُْوؼ شلوا أٟ تطبٝول يف ظوٌ     ؾأْٓوا  اَوا عؤ اشبًو٠ٛ ايؿوطع١ٝ      ٜٓعُٗا،ايصٟ 

 .اٜهًاايتؿطٜعات ايػابك١ ٚيف ظٌ ايتؿطٜع اسبايٞ ايصٟ دباًٖٗا 
 

 املكتبات 
 61القاعدة 

ِټ قوسضًا ٚاؾٝوًا َؤ      ٚٻز نٌ غحٔ مبهتب١ طبكٻك١ ملدتًـ ؾ٦ات ايػحٓا٤ تهو ٜٴع
ٜٴؿحٻع ايػحٓ ا٤ ع٢ً اٱؾواز٠ َٓٗوا   ايهتب ايذلؾ١ٝٗٝ ٚايتثكٝؿ١ٝ ع٢ً ايػٛا٤. ٚ

 ممهٔ.  أبعس ذسٺإىل
 

 موائمة التشريع العراقي مع املعيار الدولي
/ اْٝا  34عاجل ايكإْٛ ايعطاقٞ َٛنٛع١ املهتبات يف َطاؾل ا٫ذتحاظ  يف املاز٠ 

ٚ بدبٗع زا٥طتا ا٫ق٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقو٬ح ا٫ذوساث    ٚاييت تؿرل اىل إ   املهتبوات 
ٚ  ساٚشلا زبُٝوع ؾ٦وات   تو دبٗٝعٖبايهتب املػُٛح إ  إ ٚجوٛب  ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني 

ؾٝوووا َووؤ ايهتوووب يًتػووو١ًٝ ٚايثكاؾووو١ ٚتؿوووحٝع   ناتهوووِ ٖوووصٙ املهتبووو١ عوووسزا  
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 اَووٌ َوؤ ٖووصٙ املهتبوو١  نايٓع٤٫ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني عًوو٢ ا٫غووتؿاز٠ بؿووهٌ    
ٚؽباطب ايكإْٛ يف َازت٘ أع٬ٙ ٚظاض٠ ايعسٍ زٕٚ ايساخ١ًٝ ٖٚوٛ َٓرو٢ غطٜوب    

ايصٟ ٜتبٓواٙ ايوٓل ٚبؿوهٌ    َبسأ اسبطَإ  إاش  ٜدلضٙ ٫ ظبس ي٘ تؿػرل َٓطكٞ
ٝكوطض شلوِ ا٫ْتؿواع َؤ ٖوصٙ اشبسَو١ يف       ؾ٫ ٜػتٗسف ؾطؼب١ املٛقوٛؾني  ٚانح 

ٚاملكتهوو٢ إ ٫ ٜهووٕٛ  ايساخًٝوو١ َٓٗووا،َٛقووٛيف ٚظاض٠ ؾُٝووا ؼبووطّ !ٚظاض٠ ايعووسٍ
ٚإ ؾوطؼب١ املٛقوٛؾني نُوا اغوًؿٓا      ٚاخوط، ٖٓايو متٝٝوع يف ايوٓل بوني ضبتحوع     

ػبوب إ تعاَوٌ ٚؾول َبوسأ     135ٚٚؾكًا يًٓعاّ ايكاْْٛٞ ايعطاقوٞ ٚاملعٝواض ايوسٚيٞ    
اؾذلار ايودلا٠٤ ٚبايتوايٞ إ تتُتوع حبكوٛم انودل َؤ ايويت ٜكطضٖوا ايكوإْٛ ملؤ           

 ايعهؼ.ازٜٓٛا ٫ 
ؾٝٗوا  اَا َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ ؾإ اقػاّ زا٥طتوٞ اٱقو٬ح ٚا٫ذوساث تتوٛاؾط     

غابل يًُٛاؾكو١ عًو٢ إزخاشلوا     نإجطا٤املهتبات ٚاييت ربهع ايهتب ؾٝٗا يًتسقٝل 
اييت تساض عٔ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ  ؾُٝا ربًٛا َطاؾل ايتٛقٝـ ايػح١ٝٓ.اىل امل٪غػات 

 املهتبات.َٔ  اٚ ايسؾاع اٚ ا٭جٗع٠ ا٭١َٝٓ ا٭خط٣
 

 الدّين
 66القاعدة 
ِټ عسزًا ناؾًٝا َؤ   -1 ايػوحٓا٤ ايوصٜٔ ٜعتٓكوٕٛ ْؿوؼ     إشا نإ ايػحٔ ٜه

ُٻو١. ٜٚٓبػوٞ      ٖٻوٌ شلوصٙ املٗ ُٳس ممثٌِّ شلصا ايسٜٔ َ٪ ٜٴعت ٝٻٔ أٚ  ايسٜٔ، ٜع
إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتعٝني يًعٌُ بسٚاّ ناٌَ إشا نوإ عوسز ايػوحٓا٤ ٜودلِّض     

 شيو ٚناْت ايعطٚف تػُح ب٘.
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 ِٓ اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب  111/ فبًَِب ِٓ اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ ٚاٌمبػلح 19هاعغ اٌّبكح 
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ُٳووس ٚؾكووًا يًؿكووط٠    -8 ٝٻٔ أٚ امُلعت ٖٻووٌ املعوو َوؤ ٖووصٙ  4ٜٴػووُح يًُُثِّووٌ امل٪
ٜٴكِٝ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ باْتعاّ ٚإٔ ٜكّٛ، نًُِوا نوإ شيوو     ايكاعس٠ إٔ 

 َٓاغبًا، بعٜاضات خاقٻ١ٺ يًػحٓا٤ َٔ أٌٖ زٜٓ٘ ضعا١ًٜ شلِ.
ِّ زٜؤ. ٚيف َكابوٌ       -3 ٖٻوٌ ٭ ٟټ غحني َٔ ا٫تكواٍ باملُثِّوٌ امل٪ ٜٴرطّ أ  ٫

ِّ ممثِّوٌ زٜو      ٝٽا إشا اعوذلر عًو٢ قٝواّ أ ٜٴرذلّ ضأٟ ايػحني نً ت شيو، 
 بعٜاض٠ ي٘.

 
 66القاعدة 

ٝٽوا، بوأزا٤ ؾوطٚر ذٝاتو٘         ٜٴػُح يهٌ غحني، بكوسض َوا    ٜهوٕٛ شيوو ممهٓوًا عًُ
ايس١ٜٝٓ حبهووٛض ايكًووٛات املكاَووو١ ؾوووٞ ايػحووؤ، ٚحبٝووواظ٠ نتوووب ايؿعا٥وووط       

 ٚايذلبٝوو١ ايس١ٜٝٓ اييت تأخص بٗا طا٥ؿت٘.
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
٫ يف َٛنوعني ا٭ٍٚ يف املواز٠   أ  ٜؿط ايكإْٛ ايعطاقٞ ايٓاؾص اىل َٛنٛع ايوسٜٔ  

َٓ٘ بتأنٝس ايكإْٛ ع٢ً غطٜاْ٘ عًو٢ مجٝوع ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني       4
احملتحوع , ٚيف   ٙزٕٚ متٝٝع بػبب ا٫ْتُا٤ ايسٜت اٚ املعتكس ايوسٜت ايوصٟ ٜتبٓوا   

ايوسٜٓٝني َؤ َٓوع    ايٛعواظ  غتثٓا٤ ؾطؼب١ املٛنع ايثاْٞ يف َعطر اٱؾاض٠ اىل ا
, ٚبوايعٛز٠ اىل ايٓعواّ اشبوام    /  اْٝواً  9يف املواز٠   ايسخٍٛ ملطاؾل اذتحاظ ا٫ْاث 
ؾإٔ ٖٝه١ًٝ اٱزاض٠ تتهُٔ قػًُا خاقوًا بايؿو٪ٕٚ   136بتكػُٝات زا٥ط٠ اٱق٬ح 
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  2212ٌَٕخ  2اٌّؼلي ثبٌولُ  2212ٌَٕخ  1هاعغ ٔظبَ كائوح اإلطالػ اٌؼوال١خ ٚرم١َّبرٗ هلُ 
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,ؾُٝووا  2212ايسٜٓٝو١ اغووترسث مبٛجوب ايتعووسٌٜ ا٭ٍٚ يًٓعواّ يف ْٗاٜوو١ ايعواّ     
 ه١ًٝ زا٥ط٠ اق٬ح ا٫ذساث َٔ ٖهصا ؾعب١ .ٖٝخًت 

ٜو١ ذكوٛم يًٓوع٤٫ اٚ املوٛزعني     أٚخب٬ف َا تكسّ ؾإ ايكإْٛ قس دباٌٖ إقطاض  
يف تعواضر  اٚ املٛقٛؾني يف مماضغ١ ؾعا٥طِٖ ٚتطنٗوا عطنو١ ٫جتٗوازات اٱزاض٠    

 ٚانح ٚقطٜح َع املعٝاض ايسٚيٞ.
اَا َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ ؾإٔ زٚا٥ط اٱق٬ح ربهع يودلاَخ ايتٛعٝو١ ايسٜٓٝو١    

عوؤ ا٭ٚقوواف اٱغوو١َٝ٬ ايؿووٝع١ٝ   نيزٜووٓ ٚعوواظايوويت ٜؿووطف عًٝٗووا ٜٚٓؿووصٖا  
 ٚايػ١ٝٓ زٕٚ غرلِٖ َٔ ا٭ٚقاف ٚتوٓعِ شلوصا ايػوطر ظٜواضات ٚبوطاَخ زٚضٜو١      

ٚنتكِٝٝ يب١٦ٝ اعُواٍ اسبول ظبوس إ     تٓؿص بايتٓػٝل َع قػِ ايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ،
ايتطبٝوول ايعًُووٞ ٜعٗووط دبوواٚظًا يككووٛض ايووٓل ٚاقووذلاب نووبرل ملتطًبووات املعٝوواض  
ايسٚيٞ. باغتثٓا٤ ؾطؼب١ احملتحعٜٔ غرل املػًُني اييت ٖٓاى ذاج١ يتعإٚ أندل 

 .َع زٜٛإ ا٭ٚقاف غرل اٱغ١َٝ٬
 

 حفغ متاع الطذياٛ
 66الكاعدٗ 

ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ يف ايػحٔ يًػحني با٫ذتؿاظ مبا ؼبُوٌ  تػُح  ذني ٫ - 4 
َٔ ْكٛز أٚ أؾٝا٤ مث١ٓٝ أٚ  ٝاب أٚ غرل شيو َٔ َتاعو٘، ٜٛنوع شيوو نًو٘ يف     
ذطظ أَوني يوس٣ زخٛيو٘ ايػوحٔ. ٜٚٛنوع نؿوـ بٗوصا املتواع ٜٛقِّعو٘ ايػوحني،           

ِّس٠.  ٚتٴتٻدص ايتسابرل اي٬ظ١َ يًُراؾع١ ع٢ً ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ يف ذاي١ ج
يوس٣ إطو٬م غوطاح ايػووحني، تٴعواز إيٝو٘ ٖووصٙ ايٓكوٛز ٚاسبوٛا٥خ، باغووتثٓا٤         - 8 

ُٹح يوو٘ بإْؿاقوو٘ َوؤ َوواٍ أٚ َووا   َووا أضغووً٘ إىل خوواضد ايػووحٔ َوؤ َتوواع أٚ   غٴوو
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زعت املكتهٝات ايكر١ٝ إىل إت٬ؾ٘ َٔ  ٝاب. ٜٚٛقِّع ايػوحني عًو٢ إٜكواٍ     َا
 بايٓكٛز ٚاسبٛا٥خ اييت أعٝست إيٝ٘.

ٜٻ١ ْكٛز أٚ ذٛا٥خ تطغٌ إىل ايػحني َؤ  تٴطبٻل ٖصٙ املعاَ - 3  ١ً ْؿػٗا ع٢ً أ
 خاضد ايػحٔ.

ٜٻو١ عكواقرل أٚ أزٜٚو١، ٜبوتټ          - 1  إشا نإ ايػحني، يوس٣ زخٛيو٘ ايػوحٔ، ؼبُوٌ أ
ٖٻًني يف ٚج٘ اغتعُاشلا.  ايطبٝب أٚ غرلٙ َٔ اختكاقٞ ايطعا١ٜ ايكر١ٝ امل٪

 
 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ

إْٛ ايعطاقٞ َٛنٛع١ َتاع ايػحٓا٤ يف َازتني اؾاضت ا٭ٚىل ٖٚٞ املاز٠ عاجل ايك
املوٛاز ايويت حبوٛظ٠ ايٓعٜوٌ أٚ املوٛزع أٚ      يف إٜوساع  اىل َػ٪ٚي١ٝ قػِ ا٫غوتكباٍ   8

عٓووس  إيووِٝٗايوويت ؼبووسزٖا ايووٛظٜط املدووتل ٚتعوواز    ا٭َووانَٔاْوو١ يف نأاملٛقووٛف 
َوؤ ايكووإْٛ بؿوو٤ٞ َوؤ ايتؿكووٌٝ اىل شات  62ٚتططقووت املوواز٠  ػووطاذِٗ.إط٬ق

توووٛزع مجٝوووع ا٫َوووٛاٍ ٚا٫ؾوووٝا٤ ايثُٝٓووو١ ٚامل٬بوووؼ املهوووُٕٛ بوووإ قوووطضت إ 
ٚاملُتًهات ايؿدك١ٝ ا٫خط٣ ايعا٥س٠ يًٓعٌٜ أٚ املٛزع أٚ املٛقٛف ايويت ٫ تػوُح   

ايػوحٔ  ي٘ تعًُٝاتسا٥ط٠ ا٫ق٬ح املدتكو١ با٫ذتؿواظ بٗوا ، يف قوٓسٚم أَاْوات      
أٚاملٛقـ يس٣ اغتكباٍ ايٓعٜوٌ أٚ املوٛزع أٚ املٛقوٛف ٚتكٝوس يف غوحٌ شَو١خام       
بٗصٙ املُتًهات ٜٛقع عًٝ٘ ايٓعٌٜ أٚ املٛزع أٚ املٛقٛف ٚاملٛظـ املػو٪ٍٚ ٚتتدوص   

ٜو١ اَوٛاٍ اٚ اؾوٝا٤    أيف ذايو١ جٝوس٠ ٚتعاَوٌ بوٓؿؼ ايططٜكو١       ٱبكا٥ٗاتطتٝبات 
تعواز مجٝوع   ٚإ  ٚاملٛزعٝٓٛاملٛقوٛؾني . ٜتًكاٖا ايػحٔ َٔ اشباضد ٫ذس ايٓوع٤٫  
غطاذ٘ باغوتثٓا٤ ا٫َوٛاٍ ايويت     إط٬مممتًهات ايٓعٌٜ أٚ املٛزع أٚ املٛقٛف يس٣ 

خواضد ايػوحٔ اٚ املٛقوـ أٚ     بأضغواشلا اٚ املُتًهات اييت زلح يو٘   بأْؿاقٗازلح ي٘ 
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ٜٛقووع ايػووحني إ قوور١ٝ ٚ ٭غووبابٜوو١ ٬َبووؼ تووبني إ َوؤ ايهووطٚضٜات٬ؾٗا  أ
 تػًِٝ ا٫ؾٝا٤ ٚا٫َٛاٍ ايتٝأْؿكٗا أٚ أضغًٗا أٚ مت إت٬ؾٗا أٚ اعٝست ايٝ٘.اٜكا٫ ب

 67ٚيف شيو ٜٛا٥ِ ايتؿطٜع ايعطاقٞ َع املعٝاض ايوسٚيٞ ايوصٟ تهوُٓت٘ ايكاعوس٠     
باغووتثٓا٤ اغؿوواٍ املؿووطع ايعطاقووٞ تٓعُٝوو٘ ذووا٫ت ا٫زخوواٍ يٮزٜٚوو١ ٚايعكوواقرل   

ح بو٘ باؾوذلاط املٛاؾكو١ ايطبٝو١     ايطب١ٝ ٚايصٟ ٜكطض املعٝاض ايسٚيٞ ٚجٛب ايػُا
ٖٚٛ اَط ميهٔ َعازبتو٘ َؤ خو٬ٍ تهوُني تعًُٝوات ايكوإْٛ املػوتكب١ًٝ شيوو         
يعسّ ٚجٛز تعاضر َع َوا ٜكوطضٙ ايكوإْٛ َؤ ذول يًُرتحوع يف تًكوٞ ايعو٬د         

 .137املٓاغب
املوٛاز   بإٜساعاَا َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ ؾإٔ ايسٚا٥ط اٱق٬ذ١ٝ ٚاملٛاقـ تًتعّ 

طو٬م  تعواز يو٘ بعوس ا    نأَاْوات اييت حبوٛظ٠ ايٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف ٚتكٝوس      
ايػطاح ٚيف بع  اسبا٫ت ٜكاض اىل تػوًُٝٗا اىل شٜٚو٘ بٓوا٤ًا عًو٢ طًبو٘ , ٚؾُٝوا       
ٜتعًل با٭َٛاٍ ؾإٔ ايػٝاقات املعتُس٠ إ ٜتِ اٜساعٗا يف ذػابات يوس٣ ا٫نؿواى   

يتهوٕٛ نطقوٝس يًُرتحوع ميوٍٛ َؤ خو٬ٍ        اييت ؾترت زاخٌ ا٭قػاّ ايػوح١ٝٓ 
شٜٚ٘ ميهٓ٘ َؤ ايؿوطا٤ َؤ تًوو ا٫نؿواى , ٚقوس غوبل يٓوا ايتطوطم ملٛنوٛع١           

 ٚ يٝوات عًُوٗا يف َعوطر تكٝووِٝ َٛنوٛع١ ا٫طعواّ ٚايتػصٜو١ , ٚقووسض       أا٫نؿواى 
تعًل ا٫َط با٭ز١ٜٚ ٚايع٬جات ايطب١ٝ ؾإٔ ايٛاقع ايعًُٞ ٜؿرل اىل َٓوع زخٛشلوا   

ٛاؾك١ ايهٛازض ايكر١ٝ ٚايطب١ٝ ايعا١ًَ , ٚيف بع  ا٭قػاّ ٫ بؿهٌ َباؾط ا٫ مب
ٜػًِ احملتحع ناٌَ اسبك١ ايسٚا١ٝ٥ بوٌ توٛزع اىل قوٝسي١ٝ ايكػوِ يتكوطف يو٘       

 138ذػب ا٫ذتٝاد 
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 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ إٌبفن 12هاعغ اٌّبكح 
138

ٍٍٛخ اٌف١لهاٌٟ فٟ ا١ٌٍَّب١ٔخ ٚ٘ٛ االعواء اٌٛاعت ارجبػٗ ؽفبظًب ػٍٝ  ٠طجك ٘نا ا١ٌَبق فٟ لَُ

 ؽ١بح اٌّؾزغي 
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 اإلخطازات
 68الكاعدٗ 

ِّ ؾدل آخط ٜعتدلٙ ٚاغط١ اتكاٍ، ع٢ً  ِّ غحني اسبل يف إب٬ؽ أغطت٘، أٚ أ يه
ايؿٛض بػحٓ٘ أٚ ْكً٘ إىل َ٪غػو١ أخوط٣ ٚمبوا قوس ًٜرول بو٘ َؤ ا٭َوطار أٚ         
اٱقابات اشبطرل٠، ٚػبب متهٝٓ٘ َٔ شيو ٚتعٜٚوسٙ مبوا ؼبتاجو٘ َؤ ٚغوا٥ٌ      

ًتؿوطٜعات  شلصا ايػطر. ٚؽبهوع اٱؾكواح عؤ َعًَٛوات ايػوحٓا٤ ايؿدكو١ٝ ي      
 احمل١ًٝ. 

 
 69الكاعدٗ 

يف ذاي١ ٚؾا٠ ايػحني، ٜبازض َسٜط ايػحٔ ؾٛضًا إىل إب٬ؽ أقوطب أقطبوا٤ ايػوحني    
ايؿوودل ايووصٟ طًووب ا٫تكوواٍ بوو٘ يف ذووا٫ت ايطووٛاض٨. ٚإشا سبوول بايػووحني   أٚ

 ٚ ْٴكووٌ إىل َ٪غػوو١ قوور١ٝ، ٜبًِّووؼ املووسٜط      َووطر خطوورل أ تعووطٻر ٱقوواب١ أٚ 
ٟټ طًوب       ا٭ؾدام ايصٜٔ ذوسٻزِٖ   ٜٴروذلٳّ أ ايػوحني يتًكِّوٞ بٝاْاتو٘ ايكور١ٝ. ٚ

 قطٜح َٔ ايػحني بعسّ إب٬ؽ ظٚج٘ أٚ أقطب أقطبا٥٘ مبطن٘ أٚ إقابت٘.
 

 72الكاعدٗ 
ٟټ ؾودل      تٴدطٹط إزاض٠ُ ايػحٔ ايػحنيٳ ؾٛضًا إشا أقٝب أذوس أقاضبو٘ املكوطٻبني أٚ أ

، نًُِا زلروت  آخط ُٜٗ٘ ؾأْ٘ مبطر خطرل أٚ تٛؾِّٞ. ٜٚٓبػٞ ايػُاح يًػحني
ايعووطٚف بووصيو، بايووصٖاب ذبووت اسبطاغوو١ أٚ ٚذووسٙ يعٝوواز٠ شيووو ايكطٜووب         

 ايؿدل إشا ناْت ذايت٘ ايكر١ٝ ذطج١ً أٚ سبهٛض جٓاظت٘ يف ذاي١ ايٛؾا٠. أٚ
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 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
املواز٠    ٜتططم ايتؿطٜع ايعطاقٞ ملٛنٛع ا٫خطواضات ا٫ يف َواز٠ ٚاذوس٠ ٖٚوٞ     

زا٥طتووٞ ا٫قووو٬ح ايعطاقٝوو١ ٚاقووو٬ح ا٫ذوووساث    ٚايوويت اؾوواضت اىل إ عًوو٢  57
شٟٚ ايٓعٌٜ ٚاملٛزع ٚاملٛقٛف يف ذا٫ت ايٓكٌ اٚ ايٛؾا٠ اٚ اقابت٘ مبطر  إخطاض

خطرلا اٚاقاب١ خطرل٠ اٚ يف ذايو١ ْكًو٘ اىل َػتؿوؿ٢ عو٬د ا٫َوطار ايعكًٝو١       
ؾدل اخط ؼبسزٙ ايٓعٌٜ أٚ املٛزع ١ٜذاٍ ٜتعني ع٢ً ايسا٥ط٠ اخطاض اٟ أٚع٢ً 
ا٫ًٚ طباطبت٘ زا٥طتٞ اٱق٬ح زٕٚ ٚظاض٠  ٜٛ٪خص ع٢ً ايتؿطٜع ايعطاقٞأٚاملٛقٛؾ

ايساخ١ًٝ ٚذطَاْ٘ ؾطؼب١ املٛقٛؾني يس٣ ا٭خرل٠ َٔ اما١ٜ ايٓل ايكواْْٛٞ يف  
اغؿايو٘ ٚجوٛب اٱبو٬ؽ     َٓر٢ َٔ ايتُٝٝع غرل املدلض . نِ ٜٚ٪خص ع٢ً ايتؿطٜع

ٜ٪نس املعٝاض ايسٚيٞ ٚاقتكاضٙ ع٢ً َا ؼبوسث بعوس    ا٫ذتحاظ نُاْبأ عٔ ايؿٛضٟ 
 َ ُٖوا ايعٗوس   يًعوطام  اخط ٝٓو قاْْٛٝ نياٱٜساع ٜٚتعاضر ايٓل ايعطاقٞ َع ايتوعا

ا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ سبُا١ٜ مجٝع ا٭ؾودام  139ايسٚيٞ سبكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ 
, نُوا  140َؤ ايٓعواّ ايكواْْٛٞ ايعطاقوٞ      ًاٚاييت تعوس جوع٤  َٔ ا٫ختؿا٤ ايكػطٟ 

ذوساث ايويت   ٜٚػؿٌ ايٓل ايعطاقٞ اٱؾاض٠ اىل ٚجٛب اب٬ؽ احملتحع مبا ٜتعًول ا٭ 
٫ آْا َٚع قكٛض ايوٓل ٫ ظبوس   أتكع ٭قاضب٘ ناٱقاب١ مبطر خطرل اٚ ايٛؾا٠ .

تعًُٝوات ايكوإْٛ   َا ميٓوع إ تهوٕٛ املعازبو١ بوٓل اجطا٥وٞ ٚانوح ٚقوطٜح يف        
 .  اضٖااملعَع إقس

ؾووإٔ زا٥طتووٞ اٱقوو٬ح ُٖووا ا٭نثووط اغووتحاب١    اَووا َوؤ ذٝووث ايتطبٝوول ايعًُووٞ   
ملتطًبووات اعُوواٍ ايووٓل ٚتطبٝكوو٘ ؾُٝووا تهووٕٛ ٚظاض٠ ايساخًٝوو١ ٚبوواقٞ ا٭جٗووع٠  
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 .22ٚاٌزؼ١ٍمخ هلُ  7هاعغ رؼ١ٍمخ ٌغٕخ ؽمٛق االَٔبْ هلُ 
140

ِٓ االرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌؾّب٠خ ع١ّغ األشقبص ِٓ االفزفبء  18,  17, 12هاعغ اؽىبَ اٌّٛاك 

 اٌمَوٞ.
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ا٭١َٝٓ ا٭نثط اْتٗانًا اٚ اخ٫ً٬ بتطبٝك٘ ؾايعسٜس َٔ املٛقٛؾني ٜتِ اذتحاظِٖ 
س ٜٓكٌ املٛقٛف اىل َطؾل تٛقٝـ زٕٚ اؾعاض شِٜٚٗ بتاضٜذ َٚهإ ا٫ذتحاظ ٚق

اخط زٕٚ إ ٜعًِ ْؿػ٘ َهإ اٜساع٘ اٚ ازب١ٗ اييت ْكٌ شلا ا٫ بعس ؾذل٠ , ا٫َط 
ايصٟ ٜوسؾع شٜٚٗوِ اىل طوطم أبوٛاب امل٪غػوات ايطقابٝو١ ملعطؾو١ َكورلٙ ٚازبٗو١          
ايكا٥ُوو١ عًوو٢ اذتحوواظٙ , ٚميهوؤ ٬َذعوو١ شيووو َوؤ خوو٬ٍ ذحووِ املٓاؾووسات      

 ٔ َكرل َٔ مت اذتحاظِٖ يف ٖصٙ املٓطك١ اٚ تًو.ايدلملا١ْٝ يف ايهؿـ ع
 

 التخكٔكات
 71الكاعدٗ 

ِّٟ ذوا٫ت ٚؾوا٠ أٚ اختؿوا٤ أٚ إقواب١           - 4  ٜبًِّوؼ َوسٜط ايػوحٔ زٕٚ إبطوا٤ عؤ أ
خطرل٠ أ ٓا٤ ا٫ذتحاظ، بػ ِّ ايٓعط عٔ بس٤ ذبكٝل زاخًٞ بؿأْٗا، إىل غوًط١  
قهووا١ٝ٥ أٚ غووًط١ أخووط٣ طبتكٻوو١ تهووٕٛ َػووتك١ًًِ عوؤ إزاض٠ ايػووحٔ َٚهًِؿوو١ً  

٫ت ٚأغووبابٗا. بووإجطا٤ ذبكٝوول غووطٜع ٚذٝووازٟ ٚؾعٻوواٍ يف ٬َبػووات ٖووصٙ اسبووا 
ٚع٢ً إزاض٠ ايػحٔ إٔ تتعوإٚ عًو٢ عبوٛ ناَوٌ َوع ٖوصٙ ايػوًط١، ٚإٔ تهؤُ         

 اسبؿاظ ع٢ً مجٝع ا٭زي١. 
َٔ ٖوصٙ ايكاعوس٠ بوٓؿؼ ايهٝؿٝو١      4تٓطبل ا٫يتعاَات ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠  - 8 

ٕٻ ع٬ًُ َؤ أعُواٍ ايتعوصٜب أٚ غورلٙ      نًُِا تٛاؾطت أغباب َعكٛي١ ي٬عتكاز بأ
عاًَوو١ أٚ ايعكٛبوو١ ايكاغوو١ٝ أٚ اي٬إْػووا١ْٝ أٚ املٗٝٓوو١ اضتٴهووب يف  َوؤ نووطٚب امل

 ؾه٣ٛ ضزل١ٝ بؿأْ٘.تًكِّٞ عسّ  ايػحٔ، بكطف ايٓعط عٔ تًكِّٞ أٚ
ٕٻ أذوس ا٭ؾعواٍ املؿواض        - 3  ذٝثُا تِٛؾطت أغباب َعكٛيو١ توسعٛ إىل ا٫عتكواز بوأ

ٛ   8إيٝٗا يف ايؿكط٠  ضٜو١ يهوُإ   َٔ ٖصٙ ايكاعس٠ قس اضتٴهب، تٴتٻدوص خطوٛات ؾ
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ٜٴرتُووٌ تووٛضټطِٗ يف شيووو ايؿعووٌ يف ايتركٝوول   عووسّ َؿوواضن١ ا٭ؾوودام ايووصٜٔ 
 ايهر١ٝ أٚ أغط٠ ايهر١ٝ.  ٚعسّ اتكاشلِ بايؿٗٛز أٚ

 
 72الكاعدٗ 

َٹووٌ إزاض٠ ايػووحٔ جثُووإ ايػووحني املتووٛؾ٢ بوواذذلاّ ٚمبووا ٜكووٕٛ ايهطاَوو١.    تٴعا
َعكووٍٛ، عًوو٢ أ٫ِ ٜٚٓبػووٞ تػووًِٝ جثُاْوو٘ إىل أقووطب أقطبا٥وو٘ يف أقووطب ٚقووت   

ٜتأخٻط شيو عٔ ٚقت ا٫ْتٗا٤ َٔ ايتركٝول عًو٢ أقكو٢ تكوسٜط. ٚتٝػِّوط إزاض٠      
ايػحٔ إجطا٤ َطاغِ زؾٔ ٚؾل ايؿوعا٥ط املٓاغوب١ املتٻبعو١ يف  كاؾو١ املتوٛؾ٢ إشا      

  ٚ ٟټ ططف َػ٪ٍٚ آخط ٜطغب يف توٛيِّٞ شيوو أ ٜػوتطٝع ايكٝواّ بو٘،       ٜٛجس أ
 يًٛاقع١. اٌَنُا ػبب عًٝٗا ا٫ذتؿاظ بػحٌ ن

 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
  ٜٛضز ايتؿطٜع ايعطاقٞ ؾك٬ً خاقًا ٜٓعِ ايٝو١ ايؿوه٣ٛ يف ايػوحٕٛ َٚطاؾول     

تؿطقوو١ تططقووت ملووا ٖووٛ ضبعووٛض يف ٖووصا  َٕ ْكٛقووًا أ٫ أايتٛقٝووـ ا٫ذتٝوواطٞ 
 قوطضت / عاؾوطًا َؤ ايكوإْٛ ايويت      3ايكإْٛ َٔ مماضغات نايصٟ أٚضزت٘ املواز٠  

ذعط ايتعصٜب ٚاملعا١ًَ امل١ٓٝٗ ٚاغتعُاٍ ايكػ٠ٛ ٚايػدط٠ ٚا٫عُاٍ ايؿاق١ نس 
اضتهاب أٟ َٔ ٖصٙ ازبوطا٥ِ نوسِٖ ظطًؾوا     عستاملٛقٛؾني ٚاملٛزعني ٚايٓع٤٫ ٚ

َٛنوٛع١ تٛ ٝول ٚاقوع ذواٍ ايٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ        8عازبت املواز٠   اَؿسزٶا. ؾُٝ
طيب قازض َٔ زب١ٓ  ّ اقساض تكطٜطاملٛقٛف ٚاؾذلطت َطاؾك١ إجطا٤ات ا٫غت٬

يًٓعٜوٌ   36ؾُٝوا َٓروت املواز٠     طب١ٝ تثبت ذايت٘ ايكر١ٝ ٚايبس١ْٝ ٚايٓؿػو١ٝ. 
تكووسِٜ ايطًبووات ٚايؿووها٣ٚ اىل املووسٜط ايعوواّ املدووتل يف زا٥طتووٞ  اسبوول بٚاملووٛزع 
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ا٫ق٬ح أٚ اىل َؿتـ ايػحٔ أٚ املٛقـ ا ٓا٤ قٝاَ٘ بع١ًُٝايتؿتٝـ اٚ اٟ طبٍٛ 
ٜترووسث َعٗووِ بووسٕٚ إ ٜوو١ طبايؿوو١ حبكٗووٛأٚ أاغووا٠٤ َعاًَتوو٘  بووايتؿتٝـ عٓووس

قطضت تعَني ؾذل٠ ايطز ع٢ً ٚجٛز َسٜط ايػحٔ أٚ املٛقـ اٚ َٛظؿٝ٘ ا٫خطٜٓٛ
ؾُٝا َٓروت   ايٝ٘.غبع١ اٜاّ َٔ تاضٜذ ٚضٚزٖا 7 بواملسٜط ايعاّ ايؿه٣ٛ َٔ قبٌ 

تكوسّ بؿوهٛاٙ اىل   شات املاز٠ ذكًا يًٓعٌٜ بايؿه٣ٛ باٱناؾ١ اىل املوسٜط ايعواّ إ ٜ  
َٔ خو٬ٍ ٚغوا٥ٌ ا٫تكواٍ املٛاؾول عًٝٗوا ٜٚوتِ       ضقاب١ٝ ٚبسٕٚ ضقاب١ ١٦ٖٝٚا١ٜ 

٫ َودلض يو٘ ا٫    تأخرلٌ طًب اٚ ؾه٣ٛبػطع١ ٚايطز عًٝ٘ زٕٚ اٟ نايتعاٌَ َع 
ٚقوس   يو٘. إ َٔ ايٛانح اْايطًب اٚ ايؿه٣ٛ خواٍ َؤ املهوُٕٛ اٚ ٫ اغواؽ     نإشا

ايكورٞ غوًط١ ايطقابو١ َؤ خو٬ٍ تٓؿٝوص        َٔ ايكإْٛ املٛظـ 44خٛيت املاز٠ 
ٚاٚجبوت  ١َٝٛٝ يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني ايصٜٔ ٜكهوٕٛ عكٛبوات اْهوباط١ٝ    ايعٜاض٠ اي

إ ايػوووووا٤ ٖوووووصٙ ايعكٛبووووو١ اٚ  ضأ٣إشااب٬ؽ َوووووسٜط ايػوووووحٔ أٚ املٛقوووووـ عًٝٗووووو
ؾُٝا َهٓوت   ايعك١ًٝ.تتعًل بكر١ ايػحني ازبػس١ٜ اٚ  ٭غبابنطٚضٟ  تبسًٜٗا
إ تػووتُع بكووٛض٠ ؾووؿ١ٝٗ أٚ بؿووهٌ ذبطٜووطٟ ـ َوؤ ٦ٖٝووات ايتؿتووٝ 46املوواز٠ 

عووس إ مماضغوو١ اعُوواٍ ايتركٝوول باملٛقووٛف ٚإ شلووا يؿووه٣ٛ ايٓعٜووٌ أٚ املووٛزع أٚ 
ايؿوه٣ٛ ٚأؾواضت اىل   ايتركٝل َع أٟ ؾودل يو٘ ع٬قو١ مبٛنوٛع     خٛيتٗا اسبل ب
٘ ٚذبسٜس تٛقٝاتٗا يف تكطٜوط ايتركٝول   َػ٪ٚيٝتٗا يف  اىل ازبٗو١ املدتكو١    إذايتو

س١ٜأٚ إٔ ا٫جطا٤ املؿهٛ نٝاْت نٚايٛظٜط املدتل أٚ غًل ايتركٝل يف ايؿه٣ٛ إشا 
ذا٫ت ايٛؾوا٠ جوا٤    ٚيف .بايٓتٝح١ٜبًؼ املؿتهٞ َع ٚجٛب َٓ٘ مت ٚؾًكا يًكإْٛ 

ايكإْٛ ايعطاقٞ َتحا٬ًٖ ٭١ٜ إجطا٤ات ػبوب عًو٢ اٱزاض٠ ارباشٖوا باغوتثٓا٤ َوا      
يف قوإْٛ   ايٛؾوا٠ ؾُٝوا   ٜتطوطم   اشبوام ب املتعًكو١ با٭خطواض    57أٚضزت٘ املاز٠ 

اىل أٟ َٔ احملسزات ايويت ػبوب     2218يػ١ٓ  14اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ضقِ 
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ع٢ً اٱزاض٠ عسّ دباٚظٖوا َؤ قبٝوٌ ٚجوٛب ا٫ؾوعاض اىل ايػوًطات ايكهوا١ٝ٥ اٚ        
 ٚ يهٝؿٝوو١ يٝوو١ تػووًِٝ ازبثُووإ ٚا أايتركٝكووات ٚايؿرٛقووات ايٛاجووب ايكٝوواّ بٗووا 

ايٛاجب ايتعاٌَ بٗا َع ذا٫ت ايٛؾا٠ ايويت ٫ تهوٕٛ يًُرتحوع عا٥ًو١ اٚ أقواضب ,      
َٓٗووا قووإْٛ ٛجووب عًوو٢ اٱزاض٠ تطبٝوول ْكووٛم قووٛاْني أخووط٣  ا٫َووط ايووصٟ ٜ
تٛجب عًٝٗا نباقٞ امل٪غػات اسبه١َٝٛ اؾوعاض جٗواظ ا٫زعوا٤ ايعواّ     ا٫زعا٤ ايعاّ 

ض إ جٗواظ ا٫زعوا٤ ايعواّ قوس     ٫عتبوا أخوصٜٔ بٓعوط   أ 141بٛقٛع جٓا١ٜ اٚ جٓر١ 
ؾطاف ع٢ً اعُاٍ امل٪غػات ايػوح١ٝٓ َٚطاؾول ايتٛقٝوـ    خٍٛ غًط١ ايطقاب١ ٚا٭

ٚايعطف املعُوٍٛ بو٘ يف ايػوحٕٛ ٚاملٛاقوـ ٚزٚض اٱٜوساع َؤ إ مجٝوع         142ناؾ١ 
ٜطاؾكو٘  بٗوا  ايٛؾٝات اييت تكع يف ايػوحٕٛ ٜػوتًعّ ؾوتح ذبكٝول ازاضٟ ٚقهوا٥ٞ      

.َٚع ا٫خوص مبوا   143إجطا٤ات ايتػًِٝ اٚ ايسؾٔ  اجطا٤ تؿطٜح طيب عسيٞ ٜػبل
تكسّ ؾإٔ ايتؿطٜع ايعطاقٞ قس خايـ املعٝاض ايسٚيٞ يف تبٓٝو٘ َوٓٗخ ايتُٝٝوع يف    
اسبُاٜوو١ بووني املٛقووٛف ٚاملووسإ ؾايٓكووٛم ايوويت تهووُٓتٗا املووٛاز أعوو٬ٙ رباطووب  
زا٥طتٞ اٱق٬ح ٚظاض٠ ايعسٍ ٚتترسث عٔ ؾطؼبيت ايٓعٌٜ ٚاملٛزع زٕٚ املٛقٛف 

ايتطووطم اىل ؾووطؼب١ َٛقووٛيف ٚظاض٠ ايساخًٝوو١ نُووا إ ايكووإْٛ   ٜتطووطم  بعووسّ
يف ايػوحٕٛ  باعتبواضٙ قوإْٛ خوام ملٛنوٛع ا٫ْتٗانوات ايويت تكوع         بٓل قطٜح

بوٌ ٚجوب اعُواٍ ْكوٛم      ,ٚٚجوٛب اٱبو٬ؽ عٓٗوا اىل ايكهوا٤    َٚطاؾل ايتٛقٝـ 
, نُوا      2218يػو١ٓ   14قإْٛ ا٫زعا٤ ايعاّ يت٬يف ايوٓكل يف ايكوإْٛ ضقوِ    

ضبسزات تتعًل حبُا١ٜ ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف املؿوتهٞ   ١ٜتهُٔ ايكإْٛ أٜ
يف إ ميٓع اؾطاى َؤ ؼبتُوٌ تٛضطو٘ با٫ْتٗواى يف إجوطا٤ات ايتركٝول بٛاقعو١        

                                                           
141

 2217ٌَٕخ  49لبْٔٛ االكػبء اٌؼبَ هلُ / صب١ًٔب ِٓ 9هاعغ اٌّبكح 
142

 اٌفموح ربٍؼًب ِٓ لبْٔٛ االكػبء اٌؼبَ إٌبفن 5هاعغ اٌّبكح 
143

 2211,2212,2213أظو رمبه٠و ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ ٌألػٛاَ 
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اٜهًا طبايؿت٘ املعٝاض ايسٚيٞ يف َٛنٛع ٢ ايكإْٛ ٜٚ٪خص عًا٫ْتٗاى احملت١ًُ . 
 أغًؿٓا.نُا  ٕٛ ٚاملٛاقـؾٝات يف ايػحايٛايتعاٌَ َع 

َٚٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ ؾإٔ إجطا٤ات ايتٛ ٝل عٓس ا٫غتكباٍ ٜكتكط اذذلاَٗا 
ع٢ً ذا٫ت ا٫غت٬ّ ٚايتػوًِٝ ايويت توتِ بوني ايوٛظاضات اَوا ذوا٫ت ايٓكوٌ بوني          
اقػاّ ٚغحٕٛ َٚطاؾل تٛقٝـ ايٛظاض٠ ايٛاذس٠ ؾ٬ ٜتِ اؾوذلاط ايؿرول ايطويب    

ٚغايبًا َا تٌُٗ ايؿها٣ٚ اييت تطز خ٬ٍ ايٓكوٌ ايوساخًٞ،   املطاؾل يهتاب اٱذاي١. 
اَا يف ذاي١ ايٓكوٌ اىل ٚظاض٠ أخوط٣ ؾوإٔ تًوو ايؿوها٣ٚ غايبوًا َوا تهوٕٛ ذبٝػو١          
املًـ ايكاْْٛٞ ٚايتكٓٝـ يًُرتحع ٚايصٟ ٜبازض اىل تكسِٜ ؾهٛاٙ غايبًا اىل أذوس  

ى ٚانور١ يًعٝوإ    اض ا٫ْتٗاآ٦ٖٝات ايتؿتٝـ اشباضج١ٝ ا٫ يف ذا٫ت تهٕٛ ؾٝٗا 
٫ ميهٔ ايتػانٞ اٚ ايتٜٗٛٔ َٓٗا ؾكس تًحأ إزاض٠ ايػحٕٛ اىل اؾعاض ا٫زعا٤ ايعواّ  

 .144بٓػد١ َٔ ضبانط ايتٛ ٝل عٓس ا٫غتكباٍ.
ٚإ اغًووب ايًحووإ ايتركٝكٝوو١ اٱزاضٜوو١ تؿووهٌ َوؤ شات ازبٗوو١ املتُٗوو١ بٛقووٛع      

ا غوًب١ٝ بٓؿوٞ   ا٫ْتٗاى ا٫َط ايصٟ ٜؿػوط إ غايبٝو١ تٛقوٝات ايًحوإ تهوٕٛ اَو      
أجوودلت اىل  إشاٚقووٛع ا٫ْتٗوواى اٚ ايتحوواٚظ اٚ قووٛض١ٜ َوؤ ذٝووث ايعكٛبوو١ ؾُٝووا   

ايٛؾٝات يف ايػحٕٛ َٚطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝواطٞ ؾوإ   اَا عٔ  املككط١ٜ.ذبسٜس 
ذووا٫ت ايٛؾووا٠ ايوويت تكووع تٛجووب اجووطا٤ ايتركٝوول اٱزاضٟ ٚايكهووا٥ٞ ٚاجووطا٤       

ٚاقعوو١ ايٛؾووا٠ ٚاغووبابٗا ٚإ أٟ َوؤ اٱجووطا٤ات   ٭ بوواتايتؿووطٜح ايطوويب ايعووسيٞ 
اشباق١ بايتػًِٝ اٚ ايسؾٔ ٫ ٜوتِ ارباشٖوا ا٫ بعوس قوسٚض قوطاض قهوا٥ٞ بوصيو        
ٖٚصا ايػٝام ٜؿٌُ مجٝوع ايوٛظاضات ٚازبٗوات غورل املطتبطو١ بوٛظاض٠ ايويت توسٜط         

, ٜٚتووٛىل ايطووب ايعووسيٞ اجووطا٤ ايووسؾٔ يف اسبووا٫ت ايوويت ٫ ٜهووٕٛ َطؾوول اذتحوواظ 
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ع عا١ً٥ تتهؿٌ بوصيو ذٝوث تترُوٌ ايسٚيو١ ٖوصٙ املػو٪ٚي١ٝ ٚايتهوايٝـ        يًُرتح
ٜٚووتِ ايووسؾٔ يف َكوودل٠ َٛذووس٠ تتبووع ٚظاض٠ ايكوور١ طبككوو١ ٱٜووساع َعًووَٛٞ  

 .145ٚصبٗٛيٞ اشل١ٜٛ ممٔ تتهؿٌ ايسٚي١ زؾِٓٗ ميٓح ايكدل ضقًُا
 

 ىكل الطذياٛ
 67الكاعدٗ 

ٜٴٓكٌ ايػحني إىل ايػحٔ أٚ َٓ٘، ٫- 4 ٭ْعاض ازبُٗوٛض إ٫ِ بوأز٢ْ   ٜٴعطٻر  ذني 
قووسض ممهووؤ، ٚتٴتٻدوووص تسابٝووط سبُاٜتووو٘ َٔ ؾتا٥ِ ازبُٗوٛض ٚؾهوٛي٘ َٚؤ    

ِّ ؾهٌ َٔ أؾهاشلا.  ايع١ًٝٓ بأ
ٜٻو١    - 8 ٜٴرَعط ْكٌ ايػحٓا٤ يف ظطٚف غ١٦ٝ َٔ ذٝث ايتٜٗٛو١ ٚاٱنوا٠٤، أٚ بأ

ٝٽا ٫  زاعٞ ي٘. ٚغ١ًٝ تؿطر عًِٝٗ عٓا٤ٶ بسْ
َٳًٕٛ مجٝعووًا عًوو٢ قووسّ     ٜٴَٓكووٌ - 3  ايػووحٓا٤ عًوو٢ ْؿكوو١ إزاض٠ ايػووحٔ، ٜٚعووا

 املػاٚا٠.
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
عٓوس ْكوٌ    َٔ قإْٛ اقو٬ح ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني عًو٢ إ ٜطاعو٢      37ْكت املاز٠ 

 ٜأتٞ:ايٓعٌٜ ٚاملٛزع ٚاملٛقٛف َا 
 أ٫ٚ: عسّ تعطنِٗ اىل: 

 ازبُٗٛض.أ. اْعاض 
 ٚايتؿٗرل.ب. ا٫ٖا١ْ  
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 جػسٟ.جو. اٟ عٓا٤  

ٝٶا: تهٝٝـ   ع٢ً ٚؾل اٱَهاْات املتٛاؾط٠.ٚأنا٤تٗا ٚغا٥  ايٓكٌ ٚت١ٜٛٗ  اْ
 ايثٶووا: ٜهووٕٛ ْكووٌ ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني عًوو٢ ْؿكوو١ زا٥ووط٠ ا٫قوو٬ح      

ٚبوصيو ٜهوٕٛ املؿوطع قوس تبٓو٢       املدتك١ ٚتٛؾط شلِ مجٝعوا ظوطٚف َتػوا١ٜٚ.   
َهاَني املعٝاض ايسٚيٞ باغتثٓا٤ قؿ١ ا٫يعاّ اييت ٜكطضٖا املعٝاض ايسٚيٞ بكٝػ١ 
اسبعط ؾكس جا٤ ايٓل ايعطاقٞ اقوٌ ذوس٠ يف يتأنٝوس ؾًوِ ٜٛجوب اٚ ؼبهوط بوٌ        

 ؾٝ٘.طايب باملطاعا٠ ٖٚٛ ْٗخ ْعتكس إ املؿطع ايعطاقٞ   ٜهٔ َٛؾكًا 
أْوو٘ ٚباغووتثٓا٤ زا٥طتووٞ اٱقوو٬ح يف ٚظاض٠ ايعووسٍ ايوويت اَووا عوؤ ايٛاقووع ايعًُووٞ ؾ

يٝوات طبككو١ يًٓكوٌ ٚايتػوؿرل ؾوإٔ ٚظاض٠ ايساخًٝو١ ٚا٭جٗوع٠ ا٭َٓٝو١         آمتتًو 
يٝوات املدككو١ يعُوٌ ايؿووطط١    ا٭خوط٣ غايبوًا َوا تًحو٧ اىل ايٓكوٌ باغوتدساّ اٯ      

 .146ٚايكٛات ايكتاي١ٝ ٚقس تهٕٛ َهؿٛؾ١ ٚغرل َهٝؿ١ يف بع  ا٭ذٝإ 
 

 ه ّالرتفُٔ التعلٔ
 124الكاعدٗ 

تٴتٻدووص تطتٝبووات ملٛاقوو١ً تعًووِٝ مجٝووع ايػووحٓا٤ ايكووازضٜٔ عًوو٢ ا٫غووتؿاز٠ - 4
يف شيو ايتعًوِٝ ايوسٜت يف ايبًوسإ ايويت ميهؤ ؾٝٗوا شيوو. ٚػبوب إٔ          َٓ٘، مبا

ٝٽا، ٚإٔ ؼبع٢ بعٓاٜو١ خاقو١    ِّٝني ٚا٭ذساث إيعاَ ٜهٕٛ تعًِٝ ايػحٓا٤ َٔ ا٭
 َٔ إزاض٠ ايػحٔ.
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ٝٽووا، َتٓاغووكًا َووع ْعوواّ    - 8 ٜٴحعووٌ تعًووِٝ ايػووحٓا٤، يف ذووسٚز املػووتطاع عًُ
ايتعًِٝ ايعوواّ ؾووٞ ايبًس، حبٝث ٜهٕٛ ؾووٞ َكوسٚضِٖ، بعوس إطو٬م غوطاذِٗ،     

 إٔ ٜٛاقًٛا ايسضاغ١ زٕٚ عٓا٤.
 415ايكاعس٠ 

تٴِٓعِ ؾووٞ مجٝوووع ايػوحٕٛ، ذطقوًا عًو٢ قور١ ايػوحٓا٤ ايبسْٝو١ ٚايعكًٝو١،         
 ٚ كاؾ١ٝ. أْؿط١ تطؾ١ٝٗٝ

 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
عاجل ايؿكٌ ايػابع َؤ ايكوإْٛ َٛنوٛع ايتعًوِٝ يًٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚخاطبوت        
َٛاز ايكإْٛ ٚظاض٠ ايعسٍ بسا٥طتٝٗا زٕٚ اٱؾواض٠ اىل ٚظاض٠ ايساخًٝو١ اٚ ؾوطؼب١    

يؿوطؼب١ َؤ   املٛقٛؾني يف تهطاض يًٓٗخ ايتُٝعٟ شلصٙ ايكإْٛ ايوصٟ ؽبوطد ٖوصٙ ا   
يهٌ ْعٌٜ َٚٛزع اسبل يف ايتعًِٝ َٚٛاق١ً  إ  17َع١ً اماٜت٘ ؾتكطض املاز٠ 

زا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚإ ع٢ً  ضبهَٛٝت٘ايسضاغ١ ٚيهٌ املطاذٌ خ٬ٍ َس٠ 
ٚاق٬ح ا٫ذساث تأَني ذاج١ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني اىل ايتعًوِٝ َٚٛاقو١ً ايسضاغو١    

ًتووا ايووسا٥طتني اٚتووأَني َٛاقوو١ً ايسضاغوو١  نبؿووتح املووساضؽ ايعاَوو١ اٚ املٗٓٝوو١ يف 
 ٚإ ايووسا٥طتني.خاضجٗووا يف ْطووام َكتهووٝاتا٫َٔ ايووساخًٞ ٚاَهاْٝووات ٖوواتني    

ايتٓػووٝل َووع ٚظاض٠ ايعووسٍ ذبكٝوول املتطًبووات املٛنووٛع١ٝ تتووٛىل ٚظاض٠ ايذلبٝوو١ ب
يتٓؿٝووص بووطاَخ زا٥طتووٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝوو١ ٚاقوو٬ح ا٫ذووساث يتعًووِٝ ٚتأٖٝووٌ   
ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني بؿتووح املوساضؽ ايعاَو١ ٚاملٗٓٝو١ جبُٝوع َطاذًوٗازاخٌ اقػواّ         

ٓ  18ؾُٝوا أجواظ ايكوإْٛ يف املواز٠      ايوسا٥طتني. ا٫ق٬ذ١ٝ يف ٖاتني  عٜوٌ  قٝواّ اي
عًو٢ طًوب ٜكسَوو٘ اىل    ا٫قو٬ح بٓوا٤ٶاً  ٚاملوٛزع بتوسضٜؼ ظ٥٬َو٘ زاخوٌ زا٥طتووٞ     



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 19نُا عازبت املاز٠  َسٜط ايػحٔ أٚ املٛقـ َٚٛاؾك١َسٜط عاّ زا٥ط٠ ا٫ق٬ح.
أٟ بٝإ يف ايؿوٗاز٠ ايسضاغو١ٝ اٚ    صنطٓعَٛنٛعايؿٗازات ٚايٛ ا٥ل اييت تكسض مب

اىل اْو٘  شيو ا ٓا٤ تٓؿٝص ايعكٛب١ ٜؿرل  ايٓعٌٜ ٚاملٛزعامل١ٝٓٗ اييت ؼبكوٌ عًٝٗا 
اٱق٬ح. ٚخب٬ف إؾهاي١ٝ ايتُٝع ايوصٟ ٜكوطٙ ايكوإْٛ    ذكوٌ عًٝٗا ؾوٞ زا٥طتٞ 

يًووٓل  يتعًووِٝ خ٬ؾووًاايف َٛاجٗوو١ ؾووطؼب١ املٛقووٛؾني ٚذطَوواِْٗ َوؤ اسبوول يف  
ايسغتٛضٟ ايصٟ ٜكطض شلِ َطنعًا قاًْْٛٝا ٜتكسّ ع٢ً املسإ َٔ نطٚض٠ ايتعاَوٌ  

أغوواؽ َبوسأ ايوودلا٠٤ املؿذلنوو١ ٚبايتوايٞ ايتٛغووع يف َػوواذ١ اسبكووٛم   َعٗوِ عًوو٢  
املُٓٛذ١ شلِ ٚيٝؼ ايعهؼ ٚخ٬ؾًا ملا ٜكطضٙ املعٝواض ايوسٚيٞ ايوصٟ ٜتطوابل َوع      

, باٱنواؾ١ اىل غٝواب ايوٓل ا٫يعاَوٞ ايوصٟ      147يٓل ايسغتٛضٟ ااٖساف ٚغاٜات 
يهتابوو١ ؾووإ ٜٛجووب َهاؾروو١ ا٫َٝوو١ ٚايعاَٝوو١ ايتعًووِٝ ملوؤ ٫ ٜعووطف ايكووطا٠٤ ٚا 

ايتؿوطٜع ايعطاقوٞ قوسض تعًول ا٫َوط مبٛنوٛع ايتعًوِٝ جوا٤ َتٛاؾكوًا َوع املعٝوواض           
 ايسٚيٞ نُا اغًؿٓا .

املواز٠  يف  اقطاَا ؾُٝا ٜتعًل مبٛنٛع ا٭ْؿط١ ٚايذلؾٝ٘ ؾإٔ ايكإْٛ ايعطاقٞ قس 
يهٌ ْعٜوٌ َٚووٛزع َٚٛقوٛف ايتعوطر يًوٗٛا٤      َبسأ عاّ ٜكطض مبكتهاٙ ذكًا 13

ٝٶووا ملُاضغوو١ ايتُوواضٜٔ   ٫ٌ ٜكوويؿووُؼ مبووا ايطًول ٚأؾووع١ ا  عؤ غوواع١ ٚاذووس٠ َٜٛ
يف بطو٫ٛت َٚػوابكات    ٕ ٜؿوطى ايطٜان١ٝ املٓاغب١ أٚ ايتعطر ٭ؾع١ايؿوُؼ ٚا 

ؾوطٚط  ذبكول  َوع َطاعوا٠   املػتًعَات ايهطٚض١ٜيصيو ٧ اٱزاض٠ تٗٝإ زاخ١ًٝ ٚ
ٚقوس اٚنوٌ يف    ا٭َت.غٝاب املاْع  ٚاخرلًاايطكؼ  اٱَهاْٝات ١ُ٥٬َتٛؾط  ٬ث 
ايذلبٝو١ ايبسْٝو١ ٚا٫يعواب     َطاقبو١ توٛؾرل  يًُٛظؿني ايكورٝني َُٗو١    16املاز٠ 
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 ِٓ اٌمٛاػل إٌّٛمع١خ اٌل١ٔب ٌّؼبٍِخ اٌَغٕبء  111اٌمبػلح  
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ايطٜان١ٝ يًٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ؾٝاسبوا٫ت ايويت ٫ ٜٛجوس ؾٝٗوا َٛظؿوٕٛ َوسضبٕٛ         
يف ايؿعايٝوات ايطٜانو١ٝ   اسبطَإ َٔ املؿواضن١  ا٭ْؿط١. ٚعس َػ٪ٚيٕٛ عٔ ٖصٙ 

حبول ايٓعٜوٌ اٚ املوٛزع     تؿطنوٗا اٱزاض٠  نؤُ قا٥ُو١ ايعكٛبوات ايويت     ٚايذلؾ١ٝٗٝ
ٚبؿهٌ عواّ ؾوإٔ ايوٓل ايكواْْٛٞ ايعطاقوٞ ٜوٛا٥ِ املعٝواض ايوسٚيٞ ا٫ إ         املدايـ. 

 ايٛاقع ؾ٤ٞ اخط.
ايعًُٞ  لاَا َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ ؾإٔ ايػحٕٛ ٚزٚض اٱٜساع َٔ ذٝث ايتطبٝ
ٛ خواضد عؤ   ٖٞ ا٭نثط اعُا٫ ٚتطبٝكًا يًٓل ا٫ إ مج١ً ذبوسٜات َٓٗوا َوا ٖو    

إضاز٠ اٱزاض٠ قووس تعٝوول ايتطبٝوول ا٭َثووٌ ٚقووس غووبل يٓووا اٱؾوواض٠ اىل بعهووٗا يف     
َعطر َٓاقؿتٓا يًتطبٝل ايعًُٞ سبل احملتحوع يف ايتٛاقوٌ َوع ا٫ٖوٌ ٚايعوا       
اشباضجٞ اىل جاْب ذبوسٜات َايٝو١ قوس تًكوٞ بع٬شلوا عًو٢ قوسض٠ اٱزاض٠ عًُٝوًا         

 إْٛ.ايكع٢ً ايٛؾا٤ بايتعاَٗا ٚؾل َا ٜكطضٙ 
 

 العنل
 96الكاعدٗ 

ػبب إتاذ١ ايؿطق١ يًػحٓا٤ احملهّٛ عًِٝٗ يًعُوٌ ٚ/أٚ املؿواضن١ بٓؿواط     - 4
ايطعاٜوو١  اختكاقووٞيف إعوواز٠ تأًٖٝووِٗ، عًوو٢ إٔ ٜكووطِّض طبٝووب أٚ غوورلٙ َوؤ    

ٖٻًني يٝاقتِٗ ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ.   ايكر١ٝ امل٪
 ايعٌُ ايعازٟ.ٜٴِٛؾط يًػحٓا٤ عٌُ َٓتخ ٜهؿٞ يتؿػًِٝٗ طٛاٍ ّٜٛ  - 8

 97ايكاعس٠ 
 ٫ ػبٛظ إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ يف ايػحٔ شا طبٝع١ َ٪مل١. - 4
 ٫ ػبٛظ اغذلقام ايػحٓا٤ أٚ اغتعبازِٖ.  - 8
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ِّ غحني بايعٌُ َؤ أجوٌ َٓؿعو١ ؾدكو١ٝ أٚ خاقو١       - 3 ٫ دبٛظ َطايب١ أ
ِّ َٛظـ َٔ َٛظؿٞ ايػحٔ.  ٭

 
 98الكاعدٗ 

ٜٴِٛؾط يًػحني، - 4 إىل أقك٢ اسبسٚز املػتطاع١، َٔ ايٓٛع  ٜهٕٛ ايعٌُ ايصٟ 
ايصٟ ٜكوٕٛ أٚ ٜعٜوس قسضتو٘ عًو٢ توأَني عٝؿو٘ بهػوب ؾوطٜـ بعوس إطو٬م           

 غطاذ٘.
ٜٴِٛؾط تسضٜب َٗت ْاؾع يًػحٓا٤ ايكوازضٜٔ عًو٢ ا٫ْتؿواع بو٘، ٫ٚ غوُٝا       - 8

 ايػحٓا٤ ايؿباب.
َٚتطًِبات ٜتُؿٻ٢ َع ا٫ختٝاض املٗت ايػًِٝ  تتاح يًػحٓا٤، يف ذسٚز َا - 3

إزاض٠ ايػحٔ ٚا٫ْهوباط ؾٝو٘، إَهاْٝو١ اختٝواض ْوٛع ايعُوٌ ايوصٟ ٜطغبوٕٛ يف         
 ايكٝاّ ب٘.

 
 99الكاعدٗ 

ٜٴِٓعِ ايعٌُ ٚططا٥ك٘ يف ايػحٔ ع٢ً عبٛ ٜكذلب ب٘ بكوسض اٱَهوإ َؤ     - 4
 ا٭عُاٍ املُا ١ً خاضد ايػحٔ، بػ١ٝ إعساز ايػحٓا٤ يًعطٚف امل١ٝٓٗ ايطبٝع١ٝ.

تكوبح َكوًر١ ايػوحٓا٤ ٚتوسضٜبِٗ املٗوت خانوعني ملككوس         ٫ ػبٛظ إٔ - 8
 ذبكٝل ضبح َايٞ َٔ ٚضا٤ ايعٌُ يف ايػحٔ.

 
 122الكاعدٗ 

املكوواٚيٕٛ اشباقووٕٛ، بتؿووػٌٝ  ٜؿهٻووٌ إٔ تكووّٛ إزاض٠ ايػووحٔ َباؾووط٠ً، ٫ - 4
 َكاْع٘ َٚعاضع٘.
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129 
 

ٜٴػتدسٳّ ايػحٓا٤ يف أعُاٍ ٫ - 8 ربهع يػًطإ إزاض٠ ايػحٔ، ػبب إٔ  ذني 
هْٛٛا زا٥ًُا ذبت إؾطاف َٛظؿٞ ايػوحٔ. َٚوا   ٜهؤ ايعُوٌ سبػواب إزاضات      ٜ

ٜٴكوسٻّ شلوِ ٖوصا ايعُوٌ إٔ ٜوسؾعٛا        ذه١َٝٛ أخط٣، ػبب ع٢ً ا٭ؾدام ايوصٜٔ 
ٜٴتكانوو٢ عوواز٠ً عٓوو٘، َووع َطاعووا٠ إْتاجٝوو١    ٱزاض٠ ايػووحٔ ناَووٌ ا٭جووط ايووصٟ 

 ايػحٓا٤.
 

 121الكاعدٗ 
تٻدووووص٠ سبُاٜوووو١ غوووو١َ٬ ايعُوووواٍ تٴطاعوووو٢ يف ايػووووحٕٛ ا٫ذتٝاطووووات امل - 4

 ٚقرتِٗ. ا٭ذطاض
تٴتٻدص تسابرل يتعٜٛ  ايػحٓا٤ عٔ إقابات ايعٌُ، مبوا يف شيوو ا٭َوطار     - 8

تهوٕٛ أقوٌ َ٪اتوا٠ً َؤ تًوو ايويت ميٓرٗوا ايكوإْٛ يًعُواٍ           امل١ٝٓٗ، بؿوطٚط ٫ 
 ا٭ذطاض.

 
 122الكاعدٗ 

ٚا٭غبٛعٞ يًػحٓا٤ بايكوإْٛ  ؼبسٻز ايعسز ا٭قك٢ يػاعات ايعٌُ ايَٝٛٞ  - 4
بًٛا٥ح تٓع١ُٝٝ إزاض١ٜ، َوع َطاعوا٠ ايكٛاعوس أٚ ايعوازات احملًٝو١ املتٻبعو١ يف        أٚ

 صباٍ اغتدساّ ايعُاٍ ا٭ذطاض.
ٜٴووذلى ٜووّٛ يًطاذوو١ يف ا٭غووبٛع  - 8 ٜٴؿووذلٳط يف ذبسٜووس ايػوواعات املووصنٛض٠ إٔ 

اًَو١ ايػوحٓا٤   ٚٚقت نافٺ يًتعًِٝ ٚغورلٙ َؤ ا٭ْؿوط١ املكوطٻض٠ نحوع٤ َؤ َع      
 ٚإعاز٠ تأًِٖٝٗ.
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 123الكاعدٗ 
 ٜٴهاَؾأ ايػحٓا٤ ع٢ً عًُِٗ ٚؾكًا يٓعاّ أجٛض َٓكـ. - 4
ػبووب إٔ ٜػووُح ايٓعوواّ يًػووحٓا٤ بووإٔ ٜػووتدسَٛا جووع٤ًا عًوو٢ ا٭قووٌ َوؤ   - 8

أجطِٖ يف ؾوطا٤ أؾوٝا٤ َوطخٻل بٗوا ٫غوتعُاشلِ ايؿدكوٞ ٚإٔ ٜطغوًٛا جوع٤ًا         
 أغطتِٗ. آخط َٓ٘ إىل

ٜٓلٻ ايٓعواّ أٜهوًا عًو٢ اذتحواظ اٱزاض٠ زبوع٤ َؤ ا٭جوط حبٝوث         ػبب إٔ  - 3
ِټ تػًُٝ٘ يًػحني يس٣ إط٬م غطاذ٘.  ٜؿهٌِّ نػبًا َسٻخطًا ٜت

 
 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ

َبوسا عواّ ٜتكوطض مبٛجبو٘ إ يهوٌ      يف َازتو٘ ايعؿوطٕٚ    ٜتب٢ٓ ايكإْٛ ايعطاقٞ 
ايعُوٌ يف ذوسٚز قسضتو٘     ًا يفعؿط٠ َٔ عُوطٙ ذكو   اشباَػ15١أمت ْعٌٜ اٚ َٛزع 
يًتكووٓٝـ بككوووس تأًٖٝووو٘    املعتُووس٠  ؾٝٓطوووام ايكٛاعوووس ايؿٓٝوو١  َٚٚ٪٬ٖتوو٘ 

ٝٶا ٚت١٦ٝٗاغبواب ايعوٝـ يوو٘ بعووس اْكهوا٤ ضبهَٛٝتو٘ َٚػواعست٘        ٚتسضٜب٘ َٗٓ
قوإْٛ اقو٬ح ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني اٜهوًا يف شات       ضاجملتُع, ٜٚكوط ع٢ً ا٫ْسَاد ؾٝ

توٛؾرل ايوٛضف ٚاملعاَوٌ ٚاملٓؿوآت َٚػوتًعَات      َػ٪ٚي١ٝ زٚا٥ط اٱق٬ح يف املاز٠ 
ايعُووووٌ ايهووووطِٜ املٓاغووووب يًٓووووع٤٫ ٚاملٛزعٝٓٛا٫غووووتػ٬ٍ ا٫َثووووٌ يٲَهاْووووات 

, ٜٚتوٛىل قػوِ ايتوسضٜب ٚايتأٖٝوٌ ٚايتؿوػٌٝ       شلوا ٚايتدكٝكات املاي١ٝ املتوٛؾط٠  
ػو٪ٚيٝات املتعًكو١   مجٝوع امل املطتب  مبعإٚ َسٜط عاّ يؿو٪ٕٚ ايطعاٜو١ ايؿوا١ًَ    
ٚايطقاب١ ع٢ً اعُاٍ  اٱؾطافبايعٌُ زاخٌ ايػحٕٛ اٚ خاضجٗا ْاٖٝو عٔ َٗاّ 

ايٛضف ايساخ١ًٝ ٚاشباضج١ٝ اييت ٜعٌُ بٗا ايٓع٤٫ باٱناؾ١ اىل َػ٪ٚي١ٝ ايكػوِ  
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 21ٜٚ٪نس ايكوإْٛ يف املواز٠    .148يف اعساز نٛاب  ايتؿػٌٝ ايساخًٞ ٚاشباضجٞ 
 اٱقوو٬ذ١َٝووؤ َكَٛووات ايعًُٝوو١  عًوو٢ إ ايعُووٌ يف امل٪غػووات ايػووح١ٝٓ جع٤  

ٚايتأًٖٝٝوو١ ٚيٝوووؼ عكٛبووو١ بصاتوو٘ ٚعًوو٢ ايًحووإ املؿووه١ً يف زا٥طتووٞ ا٫قوو٬ح     
ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذسامثطاعا٠ ضغب١ ايٓعٌٜ ٚاملوٛزع باختٝواض َوا ٜوت٥٬ِ َٓو٘      

ايػدط٠  بأعُاٍتؿػٌٝ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني هط ايكإْٛ َٚ٪٬ٖت٘. ٚؼبَع قسضات٘ 
 15امت  صٟاٱق٬ذ١ٝ، ٚيف َعطر تٓعوِٝ ايكوإْٛ يعُوٌ اسبوسث ايو     يف ا٫قػاّ 

َٓو٘ إَهاْٝو١ تؿوػًٝ٘ زاخوٌ ا٭قػواّ       22َٔ عُطٙ ؾكوس اقوط ايكوإْٛ يف املواز٠     
ٔ      بؿوطط، بواجط   ملػوت٣ٛ املطبول   ا إ ٜهوٕٛ ايعُوٌ ٚظوطٚؾوو٘ مبػوت٣ٛ ٜكوذلب َو
ٚا٫زٚات املػوووتع١ًُ  َووؤ ذٝوووث ايٓوووٛع ٚططٜكووو١ ا٫زا٤ ٚاْوووٛاع اٯ٫ت خاضجٗوووا

امل١ٝٓٗ. اَا تؿػًٝ٘ يف املؿاضٜع اشباضج١ٝ ؾكوس اذًٝوت   ٚٚغا٥ٌ ايػ١َ٬ ٚايكر١ 
 ايٛظٜط.أَٛض تٓعُٝٗا اىل تعًُٝات ٫ذك١ ٜكسضٖا 

ٜكطض ايكإْٛ مج١ً َٔ ايؿطٚط تتعًل بتٓعِٝ ايتؿػٌٝ يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني يس٣ 
 -ٖٚٞ: ازبٗات اسبه١َٝٛ 
%عؿط٠ َٔ املا١٥ َٔ َس٠ ضبهَٛٝت٘ ؾٝسا٥طتٞ ا٫ق٬ح 10 أَهٞأ. إ ٜهٕٛ قس 

ْوووت إشاناايعطاقٝووو١ اٚ اقووو٬ح ا٫ذوووساث َٚوووساضؽ اقووو٬ح ايٓع٤٫ٚاملوووٛزعني     
 ات.غٓٛمخؼ 5ضبهَٛٝت٘ ٫ تعٜس ع٢ً

%مخػ١ ٚعؿطٕٚ َؤ املا١٥ َٔ َس٠ ضبهَٛٝت٘ ؾووٞ  25 أَه٢ب. إ ٜهوٕٛ قوس 
زا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ اٚ اق٬ح ا٫ذساث َٚساضؽ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني  

 مخؼ غٓٛات.5ع٢ً اْت ضبهَٛٝت٘ تعٜس إشان

                                                           
148

اٌفموح اٚاًل  6اٌفموح صب١ًٔب ٚاٌّبكح  3اٌلافٍٟ ٌزم١َّبد كائوح اإلطالػ اٌؼوال١خ اٌّبكح هاعغ إٌظبَ 

. 



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 ذػٔ ايػًوٛى ٚازبساض٠ يًعٌُ اشباضجٞ بتأٜٝس َٔ زا٥ط٠ ا٫ق٬ح املدتك١.د. 
ايػووطق١  ِجووطا٥ عٓٗووا،يغوورل املتٓاظجووطا٥ِ ايكتووٌ ايعُووس    ضبهووّٛ عوؤ  ز.غوورل

اشبطووـ  ِاملدووسضات, جووطا٥جووطا٥ِ  اٱضٖوواب,جووطا٥ِ  ايسٚيوو١،ٚاخووت٬ؽ اَووٛاٍ 
 ا٭َٛاٍ.جطا٥ِ غػٌٝ  ,ٚا٫غتكاب

ْعوواّ أجووٛض َهوواؾ٧ َوؤ ايكووإْٛ  25ٚؾُٝووا ٜتعًوول بووا٭جٛض ؾكووس تبٓووت املوواز٠ 
ل اذهوواّ قووإْٛ ايعُووٌ ايٓاؾووص ؾُٝووا ٜتعًوول  ٝووتطبَٚٓكووـ َوؤ خوو٬ٍ تبٓٝٗووا  

ٚذبسٜسٖا ٚاٚقات ٚغاعات ايعٌُ ٚا٫جاظات ٚايعطوٌ ٚا٫عٝواز ٚاماٜو١     با٭جٛض
املطأ٠ ايعا١ًَ ٚاما١ٜا٫ذساث ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ ع٢ً ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ايعواًَني    

تكووطف ا٫جووٛض  خاضجٗووا. ٚإ زاخووٌ اقػوواََٛساضؽ ا٫قوو٬ح ا٫جتُوواعٞ اٚ    
عٌُ ملٔ ٜتِ تؿػًِٝٗ بٛظا٥ـ ٚاعُواٍ ازاضٜو١ اٚ ؾٓٝو١ َ٪قتو١ ٚؾًكوا      ٚغاعات اي

يكووٛاْني اشبسَوو١ املسْٝوو١ ٚايكووٛاْني اشباقوو١ ٚا٫ْعُوو١ ٚايتعًُٝووات ايكووازض٠       
 ايٓاؾوص. ٚاخهوعت ايٓوع٤٫   مبٛجبٗا يًٓع٤٫ ٚاملٛزعٝٓػرل املؿُٛيني بكاْْٛايعُوٌ  

جتُاعٞ يًعُاٍ ٚقإْٛ قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ ا٫ ايعاًَني اىل أذهاّ ٚاملٛزعٕٛ
َؤ   %  ٬ و١ 3ايٓاؾص. ٚأيعَت اضبواب ايعُوٌ بترُوٌ َوا ْػوبت٘      ايتكاعس املٛذس 

سبػوواب قووٓسٚم ايتكاعووس ٚايهووُإ   يٝووسؾع املا٥ووو١ َوؤ اجوووط ايٓعٜووٌ ٚاملووٛزع   
ٚتٛا٥ِ َا أٚضزٙ ايكإْٛ ايعطاقٞ َع املعاٜرل ايسٚيٝو١ بٓػوب١    .ا٫جتُاعٞ يًعُاٍ

ايعٌُ ٚايهُاْات املترككو١   ٚظطٚفاسبل ٚا٭جٛض  بأقٌنبرل٠ قسض تعًل ا٫َط 
يكٛاعس ايػ١َ٬ ٚذػًٓا ؾعٌ املؿطع ايعطاقٞ عٓسَا تب٢ٓ َبوسأ املػواٚا٠ ايهاًَو١    

باغوتثٓا٤   زاخًو٘. ي٘ ايعاًَني خاضد ايػحٕٛ َع اقطاِْٗ ايعاًَني  عَا ؽبهبني 
ٱقو٬ح عًو٢   اغؿاٍ ايكإْٛ يبع  ا٭َٛض ايتٓع١ُٝٝ اييت تتعًل بطقاب١ زا٥ط٠ ا

يٝو١  اعُاٍ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني خاضد امل٪غػات ايػح١ٝٓ ٚعوسّ تٓعوِٝ ايكوإْٛ ٯ   
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ايتعاٌَ َع ا٭جٛض اييت ٜتًكاٖوا ايٓعٜوٌ اٚ املوٛزع ٚإَهاْٝو١ اغوتؿازت٘ ٚعا٥ًتو٘       
 .قكٛض تؿطٜعٞ ميهٔ ت٬ؾٝ٘ يف تعًُٝات ايكإْٛ املعَع إقساضٖآَٗا. ٖٚٛ 

قع ايعٌُ زاخٌ ايػوحٕٛ ميهؤ إ ٜكوٓـ اىل    اَا َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ ؾإٔ ٚا
ٚايثا١ْٝ تبسأ يف ايعواّ   2213ٚذت٢ ايعاّ  2226َطذًتني ا٭ٚىل تبسأ يف ايعاّ 

,ؾبايٓػب١ يًُطذ١ً ا٭ٚىل  2218ذت٢ تاضٜذ اعساز ٖصا ايبرث يف ايعاّ  2214
ذٝووث اطًكووت ايوودلاَخ   ًاتكوواعسٜ ٢ؾووإٔ بووطاَخ زٚا٥ووط اٱقوو٬ح اخووصت َٓروو   

ت ايوودلاَخ ايتسضٜبٝوو١ يًرووطف يًٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚقووس ذبككووت ايتأًٖٝٝوو١ ٚاعووس
خطٛات يف ططٜل ا٫نتؿا٤ ايصاتٞ يبع  املٓتٛجات َٔ قبٌٝ ايبس٫ت ايػح١ٝٓ , 

    ٞ ,بوازٚف   ) ايػوًُٝا١ْٝ ( اسبساز٠ , ايٓحاض٠ ٚقس متٝوعت اقػواّ  غٛغو١ ايؿٝوسضاي
و , يهوؤ يف شيوو ) شٟ قوواض ( ابووٞ غطٜووب )بػووساز( ,ايٓاقووط١ٜ املطنووعٟ)املٛقووٌ (

ٜ٪خووص عًوو٢ ٖووصٙ ايتحطبوو١ اْٗووا ناْووت تٛاجوو٘ ْككووًا تؿووطٜعًٝا ٜتووٝح يووٲزاضات   
بوطاَخ  ايتحطبو١ اْٗوا   يوصا   تتحواٚظ    ,عكوٛز ابوطاّ اي قوطف ا٭جوٛض اٚ   قو٬ذ١ٝ  

تسضٜب ٚإعاز٠ تأٌٖٝ يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني يف متهِٝٓٗ َؤ تعًوِ ذطؾو١ اٚ قوٓع١     
هاؾ٦ووات املمبووٓح يٝايووص اغووتعٝ  عٓوو٘  عٓٗووا أٟ َووطزٚز َا   ٜتًكووٛا ايٓع٤٫ ,ؾوو
ذكوول إنواؾ١ٝ َؤ ايػووها٥ط اٚ ظٜواضات عا٥ًٝو١ إنوواؾ١ٝ اٚ     َؤ قبٝوٌ   خوط٣  ا٭

اتكا٫ت ٖاتؿ١ٝ صبا١ْٝ اٚ غاعات تؿُٝؼ إناؾ١ٝ ٚغرلٖا َٔ ا٫َتٝواظات غورل   
اٱزاضات  تؾكوس ٚاجٗو    2214. اَا عٔ املطذ١ً ايثا١ْٝ ملابعس ايعاّ 149ايٓكس١ٜ 

ٝوو١ ٚخاضجٝو١ غوًب١ٝ غوواُٖت يف توطزٟ ٚاقوع ايعُووٌ يف     ايػوح١ٝٓ تطوٛضات زاخً  
ا٫ظَوو١ املايٝوو١ ايوويت غوواُٖت يف تكًووٝل  , ابطظٖووا١ايػووحٕٛ ٚبطاصبوو٘ اٱقوو٬ذٝ

ايتدكٝكووات املايٝوو١ يووٛضف ٚبووطاَخ إعوواز٠ ايتأٖٝووٌ اىل ذووس ايتكووؿرل يف بساٜوو١  
                                                           

149
 هاعغ رمبه٠و ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ ا٠ٌَٕٛخ 
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 ٜهواف شلوا تعوطر   ا٫ظ١َ املايٝو١ ٚاطو٬م اسبهَٛو١ يودلاَخ ايتكؿوـ ايكواض١َ ,       
حٕٛ اىل اشلحووّٛ اٱضٖووابٞ يعكووابات زاعووـ يف املٛقووٌ ٚابووٞ غطٜووب   بعوو  ايػوو

اخطجتٗا عٔ اشبس١َ ذٝث تعطنوت بعوس شيوو يًٓٗوب ٚاسبوطم ٚايككوـ ؾُٝوا        
تعطنت غحٕٛ غٛغ١ ايؿٝسضايٝو١ ٚايٓاقوط١ٜ املطنوعٟ اىل ايهوػ  بػوبب ْكوٌ       
اعساز نبرل٠ َٔ ايٓع٤٫ ايٝٗا اخطجتٗا عًًُٝا عٔ تٓؿٝص ا١ٜ بطاَخ إق٬ذ١ٝ اٚ 
إعاز٠ تأٌٖٝ اٚ عٌُ زاخٌ ايٛضف بػبب ذبوٍٛ ا٭ٚيٜٛو١ يوس٣ اٱزاضات اىل إزاض٠    
تهع ا٫َٔ يف غًِ أٚيٜٛاتٗا ع٢ً باقٞ ا٭ٚيٝات ٫ٚظاٍ ايٛاقع ع٢ً َوا ٖوٛ عًٝو٘    
ٚذت٢ غاع١ اعساز ٖوصا ايبروث عًو٢ اَوٌ إ ٜهوٕٛ ٖٓايوو تػوٝرل إػبوابٞ بعوس          

 ٚي١ يدلاَخ إعاز٠ ا٫عُاض .اْتٗا٤ ا٫ظ١َ املاي١ٝ ٚذبطٜط املسٕ ٚاط٬م ايس
اَا عٔ ظطٚف ايعٌُ ٚؾطٚط٘ ؾوإٔ ايًحٓو١ ايؿٓٝو١ يف زٚا٥وط اٱقو٬ح ٖوٞ َؤ        

ٚايودلاَخ ايويت ػبوب إ     ايوٛضف ٚتتٛىل ذبسٜس ؾ٦وات ايٓوع٤٫ املؿوُٛيني بايعُوٌ     
ٖٓوا ٫ ْتروسث عؤ بوطاَخ يًعُوٌ بكوسض َوا        ٓرٔ ؾو  أغوًؿٓا آٜدططٛا ؾٝٗا، ٚنُ

ٌ  ْترسث عٔ بطاَخ تسضٜب ٚإعواز٠  يوصا  ٚإعواز٠ ازَواد يًٓعٜوٌ اٚ املوٛزع.      تأٖٝو
تحواٚظ  ٜ  يف ايعطام يف ايػحٕٛ  ٚايتؿػٌٝ ٚبؿهٌ عاّ ْعتكس إ َٛنٛع ايعٌُ

ٚإ طبكوت ؾأْٗوا تهوٕٛ     ايعًُوٞ، يًتطبٝول   ٗاططٜك دبس   اييت ؾهاض٭يف صبًُٗا
َا ٜٓل عًٝو٘  ٔ قس طبكت بؿهٌ غرل َٓعِ ٚاضدبايٞ َؿٛٙ بعٝس نٌ ايبعس ع

 ايكإْٛ.
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 بعد الطذً  ْإعادٗ االىدماج يف اجملتنعاإلؾالح ّالتأٍٔل
 87ايكاعس٠ 

ٜٴعُس، قبٌ اْتٗا٤ َسٻ٠ ايعكٛب١، إىل اتِّداش ايتسابرل ايهوطٚض١ٜ   َٔ املػترػٔ إٔ 
ُٳٔ يًػحني عٛز٠ٌ تسضػبٝو١ٌ إىل اسبٝوا٠ يف اجملتُوع. ٖٚوصا ٖوسف ميهؤ        يهٞ تٴه

ٜٴِٓؿوص يف      بًٛغ٘، تبعوًا يًرايو١، َؤ خو٬ٍ ْعواّ       ِّٗوس ٱطو٬م غوطاح ايػوحني  مي
ايػحٔ ْؿػ٘ أٚ يف َ٪غػ١ أخط٣ ١ُ٥٬َ، أٚ َٔ خو٬ٍ إطو٬م غوطاذ٘ ذبوت     

تتوو٫ٛٙ ايؿووطط١،   ا٫ختبوواض َووع إخهوواع٘ يهووطب َوؤ اٱؾووطاف ٚايطقابوو١ ٫    
 ٜٚؿتٌُ ع٢ً َػاعس٠ اجتُاع١ٝ ؾعٻاي١.

 
 88الكاعدٗ 

ع ع٢ً إقكا٥ِٗ َؤ اجملتُوع،   ٫ ٜٓبػٞ، يف َعا١ًَ ايػحٓا٤، إٔ ٜهٕٛ ايذلنٝ- 4
بٌ ع٢ً اغتُطاض نِْٛٗ جع٤ًا َٓ٘. ٚشلصا ٜٓبػوٞ ا٫غوتعا١ْ، بكوسض املػوتطاع،     
ب٦ٝٗات اجملتُع احملًٞ ملػاعس٠ َٛظؿٞ ايػحٔ عًو٢ أزا٤ َُٗو١ إعواز٠ ايتأٖٝوٌ     

 يًػحٓا٤.  ا٫جتُاعٞ
ٜٓبػووٞ إٔ ٜهووٕٛ ٖٓوواى َػوواعسٕٚ اجتُوواعٕٝٛ ٜتعووإْٚٛ َووع نووٌ غووحٔ   - 8

ُٗوو١ اسبؿوواظ عًوو٢ اغووتُطاض نووٌ ع٬قووات ايػووحني املػترػوو١ٓ   ٚتٓوواط بٗووِ َ
بأغووطت٘ ٚباملٓعُووات ا٫جتُاعٝوو١ ايوويت تعووٛز عًٝوو٘ بايؿا٥ووس٠، ٚذبػووني تًووو   
ايع٬قات. نُا ٜٓبػٞ اتِّداش تسابرل تهؿٌ، إىل أقك٢ اسبسٚز املتٻؿك١ َع ايكإْٛ 

ٝو١  يًػحني َٔ ذكوٛم تتٻكوٌ مبكواسب٘ املسْ    َٚع طبٝع١ ايعكٛب١، اما١ٜ َا
 ا٫جتُاع١ٝ. ٚبتُتټع٘ بايهُإ ا٫جتُاعٞ ٚغرل شيو َٔ املعاٜا
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 89الكاعدٗ 
ٍٴ ٖصٙ املباز٨ إؾطاز١ٜ املعا١ًَ، مِما ٜكتهٞ ا٭خص بٓعاّ َطٕ - 4 ٜتطًِب إعُا

ٛٳب إٔ تٴوٛظٻع ٖوصٙ ايؿ٦وات عًو٢ غوحٕٛ       ٜٴػتك يتكٓٝـ ايػحٓا٤ يف ؾ٦ات. ٚيصا 
 َٓؿك١ً َٓاغب١ ملعا١ًَ نٌ ؾ١٦.

ِّ غحٔ ْؿؼ ايكسض َٔ َتطًِبات ا٭َؤ   يٝؼ- 8 َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜتِٛؾط يف ن
ٔٴ إٔ تتؿاٚت زضجات ٖصا ا٭َٔ تبعًا ٫ذتٝاجات طبتًوـ   ٜٴػترػ يهٌ ؾ١٦، بٌ 

تكوِٝ ذوٛاجع أَؤ َازٜو١      ايؿ٦ات. ٚايػحٕٛ املؿتٛذ١ ا٭بٛاب، حبهِ نْٛٗوا ٫ 
، تٛؾِّط أؾهٌ ذبٍٛ زٕٚ اشلطب، بٌ تعتُس يف شيو ع٢ً اْهباط ايػحني ْؿػ٘
 ايعطٚف َ٪اتا٠ ٱعاز٠ تأٌٖٝ ايػحٓا٤ ايصٜٔ متٻ اختٝاضِٖ بعٓا١ٜ.

ٜٴػتكٛب أ٫ِ ٜهٕٛ عسز احملتحعٜٔ يف ايػحٕٛ املػًكو١ ا٭بوٛاب َؤ ايهثوط٠     - 3
ْٻو٘ ٫  ٜٓبػوٞ شلوصا ايعوسز     حبٝث ٜعطقٌ إؾطاز١ٜ املعا١ًَ. ٜٚعتدل بع  ايبًسإ أ

َٻا يف ايػحٕٛ املؿتٛذو١ ا٭بوٛاب ؾٝحوب     .511يف ايػحٕٛ املصنٛض٠ إٔ ٜتحاٚظ  أ
 إٔ ٜهٕٛ عسز ايػحٓا٤ قػرلًا قسض اٱَهإ.

ٜٴػتكٛب، َٔ ج١ٗ أخط٣، إقا١َ غحٕٛ َٔ ايكِّػط حبٝث ٜتعوصٻض ؾٝٗوا    - 1  ٫
 تٛؾرل ايتػ٬ٝٗت املٓاغب١.

 

 91الكاعدٗ 
٫ ٜٓتٗٞ ٚاجب اجملتُع بإط٬م غطاح ايػحني. ٚيصيو ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ٖٓواى  
٦ٖٝات ذه١َٝٛ أٚ خاقو١ قوازض٠ عًو٢ إٔ تٴعورل ايػوحني ايوصٟ اغوذلزٻ ذطِّٜتو٘         
ضعاٜوو١ً ْاجعوو١ً بعووس إطوو٬م غووطاذ٘، تٗووسف إىل ربؿٝووـ ذووسٻ٠ َٛاقووـ ايعووسا٤  

 ايعؿ١ٜٛ نسٻٙ ٚتػُح بإعاز٠ تأًٖٝ٘ يًعٛز٠ إىل اجملتُع.
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 91الكاعدٗ 
ِّ غحني ضبهّٛ عًٝ٘ بعكٛب١ ملوس٠ َٓاغوب١، يف    أقوطب ٚقوت   ٜٛنع َٔ أجٌ ن

ِټ إعوسازٙ   ممهٔ بعس زخٛي٘ ايػحٔ ٚبعس زضاغ١ ؾدكٝت٘، بطْاَخ َعا١ًَ ٜت
يف نوو٤ٛ املعًَٛووات املهتػووب١ ذووٍٛ اذتٝاجاتوو٘ ايؿطزٜوو١ ٚقسضاتوو٘ ٚاغووتعسازٙ   

 ايؿدكٞ.

 416الكاعدٗ 
تٴبصٍ عٓا١ٜ خاق١ يًرؿاظ ع٢ً اغتُطاض ع٬قات ايػحني بأغطت٘ ٚذبػوٝٓٗا،  

 ن٬ ايططؾني.ٜهٕٛ شيو يف قاحل  بكسض َا
 

 417الكاعدٗ 
ٜٛنع يف ا٫عتباض، َٓص بسا١ٜ تٓؿٝوص عكٛبو١ ايػوحٔ، َػوتكبٌ ايػوحني بعوس       
ٜٴكووِٝ َوؤ ايع٬قووات          ٜٴػوواعٳس عًوو٢ إٔ ٜكووٕٛ أٚ  ٜٴؿووحٻع ٚ إطوو٬م غووطاذ٘، ٚ

َؤ ؾوأْ٘ إٔ ٜػواعسٙ عًو٢ إعواز٠       با٭ؾدام أٚ اشل٦ٝات خاضد ايػحٔ نوٌ َوا  
 ٘.تأًٖٝ٘ ٚؽبسّ َكاحل أغطت٘ ع٢ً أؾهٌ ٚج

 

 418الكاعدٗ 
ع٢ً ا٭جٗع٠ ٚاشل٦ٝوات اسبهَٛٝو١ أٚ اشباقو١، ايويت تػواعس اشبواضجني َؤ        - 4

ُٳٔ بايكسض املُهٔ ٚايو٬ظّ   ايػحٔ ع٢ً إعاز٠ تثبٝت أقساَِٗ يف اجملتُع، إٔ ته
ذكٍٛ ايػحٓا٤ املطًَل غطاذِٗ ع٢ً ايٛ ا٥ل ٚأٚضام اشل١ٜٛ ايهطٚض١ٜ، ٚعًو٢  

ٝاب ٥٫ك١ تٓاغب املٓوار ٚايؿكوٌ، ٚإٔ توٛؾِّط    املػهٔ ٚايعٌُ املٓاغبني، ٚع٢ً  
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ٜهؿٞ يٛقٛشلووِ إيوو٢ ٚجٗتِٗ ٚيتأَٝوؤ أغبووواب ايعٝوووـ    شلِ َٔ ايٛغا٥ٌ َا
 شلِ خوو٬ٍ ايؿذل٠ ايتوٞ تًووٞ َباؾط٠ إط٬م غطاذِٗ.

ػبب إٔ تتاح يًُُثًِّني ايصٜٔ تعتُسِٖ ا٭جٗوع٠ املوصنٛض٠ إَهاْٝو١ زخوٍٛ     - 8
ٜٴػتؿواضٚا بؿوإٔ َػوتكبٌ ايػوحني        ايػحوؤ ٚايٛقوووٍٛ إىل  ايػوحٓا٤، ٚػبوب إٔ 

 َٓص بسا١ٜ تٓؿٝص عكٛبت٘.
ٜٴػتكووٛب إٔ تهووٕٛ أْؿووط١ اشل٦ٝووات املووصنٛض٠ ممطنووع٠ً أٚ َٓػٻووك١ً بكووسض     - 3

ٜٴٓتؿع جبٗٛزٖا ع٢ً أؾهٌ ٚج٘.  اٱَهإ نُٝا 
 
 ْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕم

َٛنٛع١ اٱقو٬ح   2218يػ١ٓ  14قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ضقِ  عاجل
يف َٛاز ٚؾكطات َتعسز٠ , ٚتبوسأ   بعس ايػحٔ ٚايتأًٖٝٛإعاز٠ ا٫ْسَاد يف اجملتُع

َؤ ايكوإْٛ َؤ ٚجوٛب إ ٜطاؾول       8أٚىل تًو املعازبات مبا ْكوت عًٝو٘ املواز٠    
ب٥٬رووو١ اسبكوووٛم  إجوووطا٤ات ا٫غوووتكباٍ ٚايتكوووٓٝـ يًٓعٜوووٌ ٚاملوووٛزع اؾوووعاضٙ   
٘ ٚا٫يتعاَات َع َا ٖٛ َكطض ي٘ َٔ بطاَخ َػتكب١ًٝ تتعًل  ٚاقو٬ذ٘   بتأًٖٝو

ٚإعاز٠ ازَاج٘ صبتُعًٝا , ٜٚتٛىل قػِ ايتأٖٝوٌ ٚايتوسضٜب ٚايتؿوػٌٝ اىل جاْوب     
قػِ اٱق٬ح ا٫جتُاعٞ تٓؿٝص ايتعاَات ايسٚا٥ط اٱق٬ذ١ٝ املتعًك١ بايتأٖٝوٌ  

ٜعتُس قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ايطقاب١  .٬150ذك١ ٚايتسضٜب ٚايتؿػٌٝ ٚايطعا١ٜ اي
ايكر١ٝ يف ذبسٜس قسض٠ ايٓعٜوٌ اٚ املوٛزع عًو٢ ا٫غبوطاط يف بطْواَخ َوا ذٝوث        

بٛجٛب إ ٜتٛىل ايطبٝب املػ٪ٍٚ ؾرول ايٓعٜوٌ اٚ   َٔ ايكإْٛ  16تكطض املاز٠ 
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 2212ٌَٕخ  1ِٓ إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌزم١َّبد كائوح اإلطالػ اٌؼوال١خ هلُ  6, 5هاعغ اٌّٛاك 

 َ لَُ اٌزله٠ت ٚاٌزأ١ً٘ ٚاٌزشغ١ً.ٚاٌّزؼٍمخ ثّٙبَ لَّٟ اإلطالػ االعزّبػٟ ِٚٙب
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املٛزع ٚتبٝإ ؾُٝا اشا ناْت ٖٓايو ا١ٜ عٝٛب جػس١ٜ اٚ عك١ًٝ قس تعٝل إعاز٠ 
٢ ايكووإْٛ ٓووًٝوو٘ باٱنوواؾ١ اىل ذبسٜووس قسضتوو٘ ازبػووس١ٜ عًوو٢ ايعُووٌ .ٜٚتب   تأٖ

َٓ٘ َبسأ عواّ ٜٛجوب بوإ ٫ ٜٓعوط اىل ايعُوٌ نحوع٤ َؤ         21ايعطاقٞ يف املاز٠ 
َٔ َكَٛات ايع١ًُٝ اٱقو٬ذ١ٝ ٚايتأًٖٝٝو١ يًٓعٜوٌ اٚ     ٞايعكٛب١ بٌ جع٤ أغاغ

املٛزع ٧ٜٝٗ يو٘ أغوباب ايعوٝـ ايهوطِٜ بعوس اْكهوا٤ ضبهَٛٝتو٘ ٜٚػواعسٙ عًو٢          
َػو٪ٚي١ٝ زٚا٥وط اٱقو٬ح يف     21 تكوطض املواز٠  ؾُٝوا  ا٫ْسَاد صبسزًا يف اجملتُوع.  

ازٜو١  َٚػوتًعَات ايعُوٌ يف نو٤ٛ اٱَهاْوات امل    ت توٛؾرل ايوٛضف ٚاملعاَوٌ ٚاملٓؿواٍ    
يًٓعٜوووٌ اٚ املوووٛزع اسبووول بايهوووُإ   يف املووواز٠ شاتٗوووااملتاذووو١. ٜٚهؿوووٌ ايكوووإْٛ 

.ٜطاعٞ ايكإْٛ ضغب١ ايٓعٌٜ اٚ املٛزع يف اختٝاض َوا ٜوت٥٬ِ َوع    151ا٫جتُاعٞ 
إ خوطٚد   38ٜكوطض ايكوإْٛ يف َازتو٘    شاتو٘  قسضات٘ َٚ٪٬ٖتو٘ يهؤ يف ايٛقوت    

س ا٭غووباب املٛجبوو١ يًعكٛبوو١ ايٓعٜووٌ اٚ املووٛزع عوؤ ايوودلاَخ ايتأًٖٝٝوو١ ٜعووس اذوو 
ٚيف ٜٚػتًعّ ٱقطاض ٖصٙ ايعكٛب١ إ تطز تٛق١ٝ عٔ ايًح١ٓ ايتركٝكٝو١ بوصيو .  

َعووطر اٱؾوواض٠ اىل أُٖٝوو١ إ ايتأٖٝووٌ ٚاٱقوو٬ح ػبووب إ ٫ ٜهووٕٛ َػوو٪ٚي١ٝ     
ايسٚا٥ط اٱق٬ذ١ٝ ؾك  بٌ ػبوب إ تتعواؾط ازبٗوٛز ٚتؿوذلى يتركٝول ٖوسف       

اد ايٓعٌٜ اٚ املٛزع يف اجملتُع ؾٝكطض ايكإْٛ إ ايع١ًُٝ اٱق٬ذ١ٝ يف إعاز٠ ازَ
بطاَخ اٱق٬ح ٚايتأٌٖٝ ػبب إ تتهُٔ إعاز٠ تأًٖٝ٘ تعًًُٝٝا بتٓػٝل َباؾوط  
َع ٚظاض٠ ايذلب١ٝ اييت عًٝٗوا إ تتوٛىل َػو٪ٚي١ٝ ذبكٝول املتطًبوات املٛنوٛع١ٝ       

ايعاَو١   يتٓؿٝص بطاَخ زٚا٥ط اٱق٬ح يف تعًِٝ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني بؿوتح املوساضؽ  
. ٜٚٛجب ايكإْٛ ع٢ً زٚا٥ط اٱقو٬ح ازاَو١ ايتٛاقوٌ يًٓعٜوٌ اٚ     152ٚ ٚامل١ٝٓٗ 

                                                           
151

اٌفمور١ٓ ٘ـ , ى اٌزٟ رموه ٌشو٠ؾخ  1اٌّبكح  2214ٌَٕخ  11هاعغ لبْٔٛ اٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ هلُ 

 اٍو إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ ؽمًب فٟ اٌؼّبْ االعزّبػٟ ٌّٓ ٠ؾىُ ثبٌَغٓ ٌّلح ٍٕخ اٚ اوضو .
152

 .2218ٌَٕخ  14ُ ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ هل 17هاعغ اٌّبكح 
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املٛزع َع عا٥ًت٘ اٚ ا٭قوسقا٤ ؾٝكوطض يو٘ إ تتركول ظٜواض٠ ٚاذوس٠ اغوبٛعًٝا اشا        
,ٚنٓوا قوس بٝٓوا غوابكًا     153ناْت ايعٜاض٠ يف َكًرت٘ ٚشلا ا ط يف تأًٖٝ٘ ٚتكٛميو٘  

٬َذعاتٓا ؾُٝوا ٜتعًول بوايكٝٛز املؿطٚنو١ عًو٢ ؾوطؼب١ َؤ املوساْني ٚتكٝٝوس          
ذكِٗ يف اسبكٍٛ ع٢ً ايعٜاضات ايسٚض١ٜ ٚاقتكواضٖا عًو٢ ايعٜواضات ٚؾول ْعواّ      

ٜتبٓو٢  ٚاييت غٝذلتب عًٝٗا انطاض جػِٝ بدلاَخ تأًٖٝوِٗ.  154املٛاؾك١ اشباق١ 
ْ    ايكإْٛ ايعطاقٞ ذكًا يًٓع٤٫ ٚا هوا٤  كملٛزعني يف ا٫ؾوطاد ذبوت ا٫ختبواض قبوٌ ا

احملهَٛٝوو١ ٚايووصٟ ٜكووطًح عًٝوو٘ يف ايعووطام بووا٭ؾطاد ايؿووططٞ ٚايووصٟ ٜهووٕٛ      
هَٛٝو١ يًروسث ٚربؿوٝ  ضبوع املوس٠ يًٓعٜوٌ اٚ املوٛزع ايبوايؼ         بتدؿٝ   ًث احمل

َٛقؿًا اػبابًٝا َٔ اجملتُع املسْٞ ٜٚكطض يو٘   59نصيو ٜكط ايكإْٛ يف َازت٘ 155
ُووٌ َؿووذلن١ يف اطوواض تٓؿٝووص بووطاَخ اٱقوو٬ح ٚايتأٖٝووٌ يًٓووع٤٫       َػوواذات ع

ٚاملووٛزعني َوؤ خوو٬ٍ ايووسٚض ايتٓػووٝل يووسٚا٥ط اٱقوو٬ح َعوو٘ يتركٝوول اٖووساف    
ايكووإْٛ يف اٱقوو٬ح ٚايتأٖٝووٌ ٚذبسٜووسًا يف َٛانووٝع ايطعاٜوو١ اي٬ذكوو١ يًُؿووطد  

ازٜو١  عِٓٗ َٔ خ٬ٍ تٛؾرل بطاَخ ايتسضٜب ٚايعٌُ املٓاغب ٚتكسِٜ اٱعاْات امل
ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يف تاَني  َػ٪ٚي١ٝ 59 املاز٠ ٚاملع١ٜٛٓ ٚاملأ٣ٚ .ٜكطض ايكإْٛ يف

قوطٚر املؿواضٜع ايكوػرل٠ يًٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني املؿوطد عوِٓٗ نحوع٤ َؤ بطْوواَخ          
 املأ٣ًٚٮذساثنُا ٚتكطض شات املاز٠ َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ يف تاَني ,ايطعا١ٜ اي٬ذك١ 

ٚيًٓع٬ٜت ٚاملٛزعات بعس ا٫ؾطاد عِٓٗ ملوس٠  و٬ث اؾوٗط ؼبواٍ بعوسٖا َؤ ٖوٛ        
اٚ إ تهٕٛ يٮغط٠ ا٭ ط املباؾط ؾاقس يًطعا١ٜ ا٫غط١ٜ اٚ ٜتٗسزٙ ايعٓـ ا٫غطٟ 
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 2218ٌَٕخ  14ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ هلُ  26هاعغ اٌّبكح 
154

 2218ٌَٕخ  14صبٌضًب ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ هلُ  26هاعغ اٌّبكح 
155

ِٓ لبْٔٛ  331اٌّؼلي ٚاٌّبكح  1983ٌَٕخ  76لبْٔٛ هػب٠خ االؽلاس هلُ  84هاعغ اٌّبكح 

 1971ٌَٕخ 23ئ١خ هلُ أطٛي اٌّؾبوّبد اٌغيا
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يف جٓٛذ٘ اىل زٚض ايسٚي١ ا٫ٜٛا١ٝ٥ .َع ا٫خص بٓعط ا٫عتباض إ ايكإْٛ يف شات 
يف ايتٓػٝل َع ايسٚا٥ط املدتك١ ناؾ١ بٗسف املاز٠ ٜكطض َػ٪ٚي١ٝ زٚا٥ط اٱق٬ح 

تععٜع ؾوطم ايٓعٜوٌ اٚ املوٛزع يف تأغوٝؼ ايعُوٌ املػوتكبًٞ ٚإ تتوٛىل ايوسا٥ط٠         
اٱق٬ذ١ٝ زٚضًا يتأٌٖٝ ايع٬ق١ ا٫غط١ٜ يًٓعٌٜ بايعٌُ ع٢ً متهٝٓ٘ َٔ ايعٛز٠ 

ٚيف ن٤ٛ َا تكسّ َٔ ْكوٛم ؾوإٔ ايكوإْٛ ايعطاقوٞ َٚؤ ذٝوث ا٫طواض         ايٝٗا .
ْٛٞ ٜتطابل َع َا تكطضٙ املعاٜرل ايسٚي١ٝ ٚإ ناْت ا٫ٚناع ايؿع١ًٝ تطغِ ايكاْ

يٓا اٚناعًا طبتًؿ١ متاًَا عُا تكطضٙ َٛاز ايكإْٛ َٔ ذكٛم يًٓع٤٫ ٚايتعاَوات  
ع٢ً ايسٚا٥ط اٱق٬ذ١ٝ ذٝث تعس َؿانٌ ايب١ٝٓ ايترتٝو١ َعٛقوًا ض٥ٝػوًٝا اَواّ     

   ٌ ٚاقو٬ح ذكٝكٝو١ , ٜهواف اىل     زا٥طتٞ اٱق٬ح متٓع َٔ اطو٬م بوطاَخ تأٖٝو
شيو إؾهاي١ٝ ا٫نتعاظ ايصٟ ٜػتٓعف جٗوٛز اٱزاضات اٱقو٬ذ١ٝ يتٓكوب عًو٢     
ايذلنٝع ع٢ً ا٫َٔ زٕٚ غٛاٙ , ؾُٝا يعبت ا٫ظ١َ املاي١ٝ زٚضًا ض٥ٝػوًٝا يف تعطٝوٌ   
ايهثرل َٔ اشبط  ٚايدلاَخ ذٝث ٚجٗت ايتدكٝكات املاي١ٝ يتأَني املػتًعَات 

ٚاملووٛزعني ,نُووا عاْووت ايووسٚا٥ط اٱقوو٬ذ١ٝ ٫ٚ ظايووت َوؤ     ايهووطٚض١ٜ يًٓووع٤٫ 
 25إؾهاي١ٝ ق١ً نٛازضٖا ا٫جتُاع١ٝ ٚدباٚظٖا املعاٜرل ايسٚي١ٝ ايويت تكوطض يهوٌ    
 35ْعٌٜ اٚ َٛزع باذث اجتُاعٞ ذٝث تعِ غوحٕٛ ٚظاض٠ ايعوسٍ َوا ٜكواضب     

باذث اجتُاعٞ يتتحاٚظ ذك١ ايباذث املعوسٍ   373ِٗ ًايـ ْعٌٜ َٚٛزع ٜكاب
ٚعٔ ا٭زٚاض ايويت تًعبٗوا زٚا٥وط اٱقو٬ح يف      .156طبٝعٞ بأضبع١ انعاف تكطٜبًااي

تاَني ضعا١ٜ ٫ذكو١ يًٓوع٤٫ ؾوإٔ ايٛاقوع ٜ٪نوس إ املؿوطد عوِٓٗ ٫ ٜتًكوٕٛ اٜو١          
خووسَات بعووس ا٫ؾووطاد عووِٓٗ يٮغووباب املتكووسّ شنطٖووا , ذتوو٢ إ ا٫ؾووطاد ذبووت 
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هاعغ ٍِقض اػّبي اٌلٚهح اٌواثؼخ ػشوح ٌٍغٕخ ؽمٛق االَٔبْ اٌؼوث١خ ) ٌغٕخ ا١ٌّضبق اٌؼوثٟ ( 

 ث١بْ هئ١ٌ اٌٛفل اٌؼوالٟ فٟ ِؼوع ِٕبلشخ رمو٠و اٌؼواق اٌلٚهٞ .
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َٔ َهُْٛ٘ ؾكس بات املؿعوٌ َؤ ايكوإْٛ     طؽقس اؾ )ا٫ؾطاجايؿططٞ(ا٫ختباض 
ؾك  ايتدؿٝ  يًره١َٛ اَا عٔ املتابعو١ ايويت تًوٞ ا٫ؾوطاد بوني نوٛازض ايبروث        

ٜٚٛاج٘ املؿطد .157ا٫جتُاعٞ ٚغرلٖا َٔ امل٪غػات ٚاملؿطد عٓ٘ ؾأْٗا َعس١َٚ 
عِٓٗ إؾهاي١ٝ أخط٣ تتعًل بؿطم ايعٌُ املتاذ١ ذٝث ٜعاضر قإْٛ ايٛظٝؿ١ 

يف ايكٝس ٞ تعني أقراب ايكٝٛز ازبٓا١ٝ٥ ذبت عٓٛإ ٚجٛز غابك١ ايعا١َ ايعطاق
ٚبايتوايٞ ؾوإٔ   158ازبٓا٥ٞ اٚ ذبت عٓٛإ ا٫خ٬ٍ بؿطط ذػؤ ايػورل ٚايػوًٛى    

خٝوواضات املؿووطد عووِٓٗ يف غووٛم ايعُووٌ تٓركووطاغًبٗا بايكطوواع اشبووام , نُووا      
ٜعاضر قإْٛ املٓعُوات غورل اسبهَٛٝو١ ايعطاقوٞ ايٓاؾوص متهٝوِٓٗ َؤ تأغوٝؼ         

 .159نإ ضبهًَٛا جبطمي١ طب١ً بايؿطف  إشاملٓعُات اٚ ايعه١ٜٛ يف صبايؼ إزاضتٗا ا
 

 الطذياٛ ذّّ اإلعاق٘ الرٍئ٘ ّ/أّ املػانل الؿخٔ٘ العكلٔ٘  
 419الكاعدٗ 

ْٻٗووِ غوورل َػوو٪ٚيني     - 4 ٝٻٔ أ ٫ ػبووٛظ إٔ ٜٛنووع يف ايػووحٕٛ ا٭ؾوودام ايووصٜٔ ٜتبوو
ٌٳ قور١ًٝ          ٕٻ يوسِٜٗ إعاقواتٺ شٖٓٝو١ً ٚ/أٚ َؿوان ٝٽا أٚ ٜهؿوـ ايتؿودٝل ٫ذكوًا أ جٓا٥
عك١ًًٝ ؾسٜس٠ً مِمٔ ٜو٪زِّٟ بكوا٩ِٖ يف ايػوحٔ إىل تؿواقِ ذوايتِٗ، ٚتٴتٻدوص تطتٝبوات        

 قطب ٚقت ممهٔ. يٓكًِٗ إىل َطاؾل يًكر١ ايعك١ًٝ يف أ
ٜٴٛنٳع ايػحٓا٤ اٯخطٕٚ املكابٕٛ بإعاقات ش١ٖٝٓ ٚ/أٚ َؿانٌ قر١ٝ عكًٝو١،   - 8

إشا اقتهووت ايهووطٚض٠، ذبووت املطاقبوو١ ٚايعوو٬د يف َطاؾوول َتدكِّكوو١ ذبووت إؾووطاف    
ٖٻًني.  اختكاقٞ  ايطعا١ٜ ايكر١ٝ امل٪

                                                           
157

 هاعغ رمبه٠و ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ ا٠ٌَٕٛخ
158

 ِٓ لبْٔٛ اٌقلِخ اٌّل١ٔخ اٌؼوالٟ  7هاعغ اٌّبكح 
159

 هاعغ لبْٔٛ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ 
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صٜٔ تووٛؾِّط زٚا٥ووط ايطعاٜوو١ ايكوور١ٝ ايعوو٬دٳ زبُٝووع ايػووحٓا٤ اٯخووطٜٔ ايوو    - 3
 ؼبتاجٕٛ إىل ايع٬د َٔ أَطار عك١ًٝ.

 441الكاعدٗ 
َٔ املػترػٔ إٔ تٴتٻدص، با٫تِّؿام َع ا٭جٗع٠ املدتكٻ١، تسابرل ملٛاقو١ً ايعو٬د   
ايٓؿػوواْٞ يًػووحني ٚيتكووسِٜ َػوواعس٠ اجتُاعٝوو١ ْؿػووا١ْٝ يوو٘ بعووس إطوو٬م     

 غطاذ٘ عٓس ايهطٚض٠.
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
إعواز٠ ايتأٖٝوٌ    4ٜتب٢ٓ ايكإْٛ ايعطاقٞ نُٔ أٖساؾ٘ ايويت ْكوت عًٝٗوا املواز٠     

ايٓؿػٞ يًٓعٌٜ ٚاملٛزع اىل جاْب ايتأٌٖٝ ا٫جتُاعٞ ٱعواز٠ زصبٗوِ يف اجملتُوع    
يًٓعٜووٌ اٚ املووٛزع اٚ  ايتػووًِٝ إجووطا٤ات إ ٜطاؾوول  8يف َازتوو٘ ًٜٚووعّ ايكووإْٛ  

تثبووت ذايتوو٘ ايكوور١ٝ تكطٜووط طوويب قووازض َوؤ زبٓوو١ طبٝوو١  تكووسِٜ املٛقووٛف 
ايهٛازض ايكور١ٝ يف ايػوحٕٛ    12ؾُٝا ًٜعّ ايكإْٛ يف املاز٠  ٚايٓؿػ١ٝ.ٚايبس١ْٝ 

ايؿرٛقات ايطب١ٝ ٚايٓؿػو١ٝ ٚا٫جتُاعٝو١ يًٓعٜوٌ ٚاملوٛزع     ٚزٚض اٱٜساع اجطا٤ 
 ٬ ووٕٛ 30ع٢ً ٖووصا ا٫غوواؽ خووو٬ٍ َووس٠ اقكوواٖا إ ٜووتِ تكووٓٝؿُٗٚاملٛقووٛف ٚ

ٜٚكطض ايكوإْٛ يف َوٛازٙ    ٚايتكٓٝـ.ع ا٫غتكباٍ نَٜٛوٶا َٔ تاضؽبايتراقِٗ مبط
َػ٪ٚي١ٝ ٚظاض٠ ايكر١ ٚنٛازضٖا يف تكسِٜ اشبسَات ايكر١ٝ ٚايعك١ًٝ  16, 11

ٚايٓؿػو١ٝ ٚإ تًتوعّ ايهوٛازض ايكور١ٝ ايعاًَو١ بأؾوعاض اٱزاضات ايػوح١ٝٓ َوسٜط         
ع أٚ ًُا اعتدل إ ايكر١ ازبػوس١ٜ اٚ ايعكًٝو١ يًٓعٜوٌ أٚ املوٛز    نايػحٔ أٚ املٛقـ 

املٛقووٛف أٚ يع٥٬َوو٘ يف ايػووحٔ أٚ املٛقووـ قووس تهووطضت اٚ قووس تتهووطض ْتٝحوو١    
ٜٚتبٓو٢   املٛقوـ. ظطٚف تتعًل بايػوحٔ أٚ   ٭٫١ٜغتُطاض غحٓ٘ أٚ إٜكاؾٗٓتٝح١ 
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قس تهٕٛ ناض٠ بكر١ ايػوحني  ذعطًا تاًَا يًعكٛبات اييت  44ايكإْٛ يف َازت٘ 
ٚتؿوٌُ ايطقابو١ ايكور١ٝ     زٜوب ايتأاعُاٍ تػترل  ٫ضتهابِٗازبػس١ٜ اٚ ايعك١ًٝ 

ّ  ايعاًَا ع٢ً ايهوٛازض ايكور١ٝ    بعٜواض٠ َٜٛٝو١ يًٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني      بهوطٚض٠ ايكٝوا
ايووصٜٔ ٜكهووٕٛ عكٛبووات اْهووباط١ٝ ٚػبووب عًٝٗوواب٬ؽ َووسٜط ايػووحٔ أٚ املٛقووـ 

تتعًول بكور١ ايػوحني     ٭غوباب نوطٚضٟ   إ ايػا٤ ٖصٙ ايعكٛب١ اٚ تبسًٜٗا ضأ٣إشا
( )ا٫قؿازس غًط١ اٱزاض٠ يف اغتدساّ أزٚات ايتكٝٝس ٚتتكٝ ايعك١ًٝ.ازبػس١ٜ اٚ 
ٜػوُح بٗوا عًو٢ غوبٌٝ ا٫غوتثٓا٤ يف ذايو١ ايتعاَوٌ َوع          ٘اْو  عس٠, ا٫يف َٛانع 

ايتو٘  تتعًول حب طبٝو١   ٭غوباب ٚايكور١ٝ   شٟ املؿانٌايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف 
ٚبايٓػووب١  ايطوويب.تٛجٝوو٘ َوؤ املػوو٪ٍٚ يهوؤ ٜٛجووب تووٛاؾط ايكوور١ٝ ٚايعكًٝوو١ 

ٜهوع ذايو١ ايٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ      57ي٬خطاضات ؾإٔ ايكإْٛ ايعطاقٞ ٚيف املواز٠  
املٛقٛف ايصٟ ٜتِ ْكً٘ اىل َػتؿؿ٢ ا٫َطار ايعك١ًٝ َٔ اسبوا٫ت ايويت تٛجوب    

ٜٚتعوواضر ايكووإْٛ ايعطاقووٞ َووع املعٝوواض ايووسٚيٞ يف   .خطوواض شٜٚوو٘٭عًوو٢ اٱزاض٠ 
ملٔ ٜعإْٛ َٔ اٱعاقو١ ايصٖٓٝو١ اٚ املؿوانٌ    َػأي١ تبت تسابرل بس١ًٜ ي٬ذتحاظ 

ايكوور١ٝ ذٝووث تكتكووط اشبٝوواضات املتاذوو١ اَوواّ ايكهووا٤ يف اٱٜووساع يف َػتؿووؿ٢  
نووصيو    ايكور١، ا٫َوطار ايعكًٝو١ ذبوت إزاض٠ زا٥ووط٠ اٱقو٬ح ٚاؾوطاف ٚظاض٠      

ٜتططم ايكإْٛ ٭ٜو١ َعاًَو١ اغوتثٓا١ٝ٥ شلوصٙ ايؿوطؼب١ تتعًول بإعواز٠ ايتأٖٝوٌ         
 ايػطاح.إط٬قبعس  ايٓؿػٞ ملا

اَا عٔ ايٛاقع ايعًُٞ ٚايؿعًوٞ يف ايػوحٕٛ ٚزٚض اٱٜوساع ٚاملٛاقوـ ؾوإٔ ايتكواضٜط       
ايطب١ٝ ْازضًا َا تتططم اىل ا بات ايكر١ ايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ يًٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ   
املٛقٛف احملاٍ ٚبايتايٞ ؾإٔ اغًب ايتكاضٜط ٜكاض اىل إقساضٖا بٓا٤ًا عًو٢ قوطاضات   

اغتٓازًا يطًبات ضباَٞ ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف اٚ َٔ خو٬ٍ   قها١ٝ٥ تكسض
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تٛق١ٝ ايباذث ا٫جتُاعٞ اٚ املؿاضظ ايطبٝو١ ايعا٥وط٠ اٚ املكُٝو١ , ٚعؤ اٱٜوساع      
ؾإٔ إزاضات ايػحٕٛ ٚزٚض اٱٜساع ٚاملٛاقـ ٫ تتكٝس يف اغًبٗا باٱٜساع املٓؿوطز اٚ  

.ؾُٝوا ٜوتِ إٜوساع َؤ     160طنعٜو١  ا٭قػاّ اشباق١ باملطنو٢ باغوتثٓا٤ ايػوحٕٛ امل   
ٜتكطض اذايت٘ يًحإ ايطب١ٝ ايٓؿػ١ٝ اىل قػِ ايطؾاز املدوتل بايكور١ ايعكًٝو١    
ٚايصٟ ٜٓكػِ اىل قػُني ا٭ٍٚ ٜتبع يػًط١ ٚاؾطاف ٚظاض٠ ايكر١ بايهاٌَ ؾُٝا 

ٚظاض٠ ايعسٍ ٜٚؿطف ع٢ً ا٭َوٛض ايطبٝو١ ٚايكور١ٝ    ؽبهع ايكػِ ا٫خط يػًط١ 
نٛازض ٚظاض٠ ايكر١ , ٚاملكته٢ إ تػوتُط اي٫ٜٛو١ املؿوذلن١ ذتو٢ قوسٚض قوطاض       
قها٥ٞ ْٗا٥ٞ ٜكطض عسّ َػ٪ٚي١ٝ احملتحع عٔ اؾعاي٘ بػبب اٱعاق١ ايص١ٖٝٓ اٚ 
ايعكًٝو١ يٝٓتكووٌ اىل غووًط١ ا٫ؾووطاف يوٛظاض٠ ايكوور١ ,٫عتبوواض إ قووؿ١ احملتحووع   

ٕ قس اْتؿت ٚبات َطٜهًا قٝس اسبحط ايكرٞ ٭غطار ايع٬د ايٓؿػٞ, ا٫ إ تهٛ
ايٛاقع إ ٚظاض٠ ايعسٍ تػتُط باذتحاظٙ خو٬ٍ ؾوذل٠ ايعو٬د خ٬ؾوًا يًكوإْٛ ٚيف      

َٚؤ خو٬ٍ َوا     .161تعاضر ٚانح َوع ايسغوتٛض ايعطاقوٞ ايوصٟ ؼبهوط اسبحوع       
ْب ايتعاضر ايكإْٛ ايعًُٞ ٜهٝـ اىل جا عتكسّ ؾأْ٘ ٚبكطا٠٤ َتأ١ْٝ ؾإٔ ايٛاق

اخؿاقات يف ايتطبٝل تٓتٗو بؿهٌ نبرل ذكٛم شٟٚ اٱعاق١ ايص١ٖٝٓ اٚ املؿانٌ 
 ايكر١ٝ ايعك١ًٝ.

 
 

 األغداص املْقْفٌْ أّ احملتذصٌّ بغري تَن٘
 488الكاعدٗ 

                                                           
160

فٟ ِغّغ رَف١واد اٌوطبفخ ٠زُ رقظ١ض لَُ فبص ٌٍٕيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ ٚاٌّٛلٛف١ٓ اٌّوػٝ 

ٚفٟ ٍغٓ إٌبطو٠خ اٌّوويٞ ٚونٌه ٍٕظ ٍٍٛٝ اٌف١لهاٌٟ. هاعغ رمبه٠و ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ 
 ا٠ٌَٕٛخ

161
 / أ ِٓ اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ إٌبفن 12هاعغ اٌّبكح
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َوؤ ايعٗووس ايووسٚيٞ اشبووام بوواسبكٛم املسْٝوو١       9زٕٚ اٱخوو٬ٍ بأذهوواّ املوواز٠   
املٛقٛؾٕٛ أٚ احملتحعٕٚ زٕٚ إٔ تٛجٻ٘ إيوِٝٗ تُٗو١   ٚايػٝاغ١ٝ، ٜتُتٻع ا٭ؾدام 

بٓؿؼ اسبُا١ٜ املهؿٛي١ مبٛجب ازبع٤ ا٭ٍٚ ٚايؿطع جِٝ َٔ ازبوع٤ ايثواْٞ َؤ    
ٖصٙ ايكٛاعس. نُا تٓطبل عًِٝٗ ا٭ذهاّ شات ايك١ً َؤ ايؿوطع أيوـ َؤ ازبوع٤      
ؿ١٦ ايثاْٞ َٔ ٖصٙ ايكٛاعس، ذٝثُا ميهٔ إٔ ٜعٛز تطبٝكٗا بايؿا٥س٠ ع٢ً ٖصٙ اي

ٕٻ إعوواز٠    ٟټ تووسبرل ٜؿووذلر نووًُٓا أ ٜٴتٻدووص أ اشباقوو١ َوؤ احملتحووعٜٔ، ؾووطٜط١ أ٫ِ 
ِّٟ عبووٛ إٔ ٜهْٛووا َٓاغووبني ٭ؾوودام         ايتعًووِٝ أٚ إعوواز٠ ايتأٖٝووٌ ميهوؤ عًوو٢ أ

ِّ جطمي١ جٓا١ٝ٥.    ٜساْٛا بأ
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
يف املواز٠  قٝو١ ذبهوط اسبحوع زغوتٛضًٜا     نُبسأ عواّ ؾوإٔ املٓعَٛو١ ايكاْْٛٝو١ ايعطا    

/ أ ٚبٓا٤ًا عًٝ٘ ؼبهط ع٢ً أعها٤ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ مماضغ١ ا١ٜ ق٬ذٝات 12
, نُا ؼبهط ع٢ً إزاضات ايػحٕٛ ا٫غوتُطاض باذتحواظ املوسإ    162تتعًل بايتٛقٝـ

َٚا تهُٓ٘ قإْٛ اقو٬ح  163املعػط عٔ زٜٔ يًسٚي١ بعس اْتٗا٤ َس٠ ضبهَٛٝت٘ 
جا٤ َٓػحًُا َع احملسزات ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ ايٛط١ٝٓ بإ ني ايٓع٤٫ ٚاملٛزع

قطض ٚنؿطط َػبل ٫غتكباٍ ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف إ ٜهٕٛ بطؾك١ قوطاض  
َوؤ ايكووإْٛ  62, ؾُٝووا ايعَووت املوواز٠  164قهووا٥ٞ اٚ َووصنط٠ تٛقٝووـ قهووا١ٝ٥  

ٍ زا٥طتٞ ا٫قو٬ح ايعطاق١ٝ ٚاقوو٬ح ا٫ذووساث خو٬ٍ ؾوٗط َؤ تواضٜذ         اغوتكبا
                                                           

162
/ ارؾبك٠خ /  38,  2218/ ارؾبك٠خ / 6اٌّؾىّخ االرؾبك٠خ اٌؼوال١خ فٟ اٌلػبٜٚ هاعغ لواهاد 

2218. 
163

اٌنٞ أٌغٝ طالؽ١خ االٍزّواه  2217/ ارؾبك٠خ /  27االرؾبك٠خ اٌؼوال١خ هلُ  خهاعغ لواه اٌّؾىّ

 .1994ٌَٕخ  122ٌٍلٌٚخ اٍزٕبكًا ٌمواه ِغٌٍ ل١بكح اٌضٛهح إٌّؾً هلُ  ٓثبؽزغبى اٌّل٠
164

 .2218ٌَٕخ  14/ صب١ًٔب ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ هلُ 8ٌّبكح هاعغ ا
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ايٓووووع٤٫ ٚاملووووٛزعني ٚاملٛقووووٛؾني َؿاذبوووو١ صبًووووؼ ايكهووووا٤ ا٫عًوووو٢ ٚٚظاض٠     
َٶووا يف     نو ايساخ١ًٝي٬غتؿػواض إشا   إ ايٓعٜوٌ أٚ املوٛزع أٚ املٛقوٛف َطًٛبٶوا أٚ ضبهٛ

ٚ إ قهاٜاأخط٣ ٚ توب بوطا٠٤   نٜتِ ا٫ذتؿاظ بايكطاضات ٚا٫ذهاّ ايكازض٠ حبكو٘ 
إٔ ٜوتِ ا٫ؾوطاد عٓو٘ ذواٍ      عًو٢ ,شَتو٘ عٓكهو١ٝ أخوط٣ يف املًوـ ايؿدكوٞ يو٘       
 62َوستٗا. ٜٚ٪خوص عًو٢ ْول املواز٠      اْتٗا٤ أٚاْكها٤ َس٠ ضبهَٛٝت٘ أٚ صبُٛع 

َٔ ايكإْٛ اْٗا قس أٚضزت ذهُوًا متٝعٜوًا حبول َٛقوٛيف ٚظاض٠ ايساخًٝو١ ايويت         
ؽباطبٗووا ايووٓل بٛجووٛب املؿاذبوو١ ٚذبووطٟ املطًٛبٝوو١ خوو٬ٍ املووس٠ املؿوواض ايٝٗووا     

١ َٔ َع١ً اسبُاٜو١ ٖٚوٛ اَوط ٜتعواضر َوع املعواٜرل       ٚبايتايٞ أخطجت ٖصٙ ايؿ٦
ايسٚي١ٝ ٫عتباض إ إزاضات َطاؾل ايتٛقٝوـ ا٫ذتٝواطٞ غايبوًا َوا تتًهوأ يف ضبو        

ذتو٢ بعوس ٚضٚز قوطاض بوا٭ؾطاد اٚ إطو٬م ايػوطاح       إجطا٤اتٗوا   ٚتتوأخط املطًٛب١ٝ 
 ٚبايتايٞ متتوس ؾوذل٠ ا٫ذتحواظ اىل خواضد ايتؿوٜٛ  ايكهوا٥ٞ يٓهوٕٛ اَواّ ذايو١         

 اذتحاظ ازاضٟ باَتٝاظ.
اَا َٔ ذٝوث ايٛاقوع ايعًُوٞ ؾوإٔ ا٫خوذلام ايوصٟ ميهؤ إ ٜ٪ؾوط عًو٢ تطبٝول           
ضبسزات ايٓل أع٬ٙ ٖٛ يف ذايتني ا ٓتني غبل اٱؾاض٠ شلُوا ٖٚوٞ توأخط ضبو      
بٝاْات عسّ املطًٛب١ٝ اٚ غ١َ٬ املٛقوـ يف ايػوحٌ ازبٓوا٥ٞ ٚذايو١ شٟٚ ايعاٖو١      

   ّ َػو٪ٚيٝتِٗ عؤ اؾعواشلِ ٚايويت تػوتُط ٚظاض٠       ايعك١ًٝ ممٔ تكوطض احملوانِ عوس
ايعسٍ باذتحاظِٖ زٕٚ ْكٌ غًط١ ا٫ؾطاف اىل ٚظاض٠ ايكور١ بؿوهٌ ناَوٌ. ٚيف    

 ن٬ اسبايتني ْهٕٛ اَاّ تعاضر َع َعٝاض ٚطت ٚزٚيٞ ٚاجب ايتكرٝح.
 الطذياٛ املْقْفٌْ أّ احملتذصٌّ زًٍ احملانن٘

 444الكاعدٗ 
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149 
 

غوورل  ايػووحني ’’ايكٛاعووس تؿوورل عبوواض٠   يف ايؿكووطات ايتايٝوو١ َوؤ ٖووصٙ  - 4
ِّ ؾدل متٻ تٛقٝؿ٘ أٚ ذبػ٘ بػبب طبايؿ١ جٓا١ٝ٥ ٚٚنوع٘ يف   إىل‘‘احملانِ أ

ٜٴراَنِ ٚ  ٜكسض يف ذك٘ ذهِ بعسٴ. عٗس٠ ايؿطط١ أٚ ٓٻ٘     ايػحٔ ٚيه
َٳٌ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ. - 8  ْٻ٘ بط٤ٟ ٜٚعا  ٜٴؿذلٳر يف ايػحني غرل احملانِ أ
بايكٛاعووس ايكاْْٛٝوو١ املتعًكوو١ حبُاٜوو١ اسبطِّٜوو١ ايؿطزٜوو١ أٚ  زٕٚ املػوواؽ  - 3 

اييت تٓلټ ع٢ً اٱجطا٤ات ايٛاجب١ ا٫تِّباع إظا٤ ايػحٓا٤ غرل احملاَنُني، ػبب إٔ 
ذبسِّز ايكٛاعس ايوٛاضز٠ أزْواٙ إ٫ِ عٓاقوطٙ     ٜتُتٻع ٖ٪٤٫ بٓعاّ َعا١ًَ خام ٫

 ا٭غاغ١ٝ.
 

 448الكاعدٗ 
 احملاَنُني عٔ ايػحٓا٤ املساْني.ٜٴؿكٳٌ ايػحٓا٤ غرل - 4 

ٜٴؿكٳٌ ايػحٓا٤ غرل احملاَنُني ا٭ذساث عٔ ايبايػني ٚػبب َٔ ذٝث املبوسأ  - 8
ٜٴرتحعٚا يف َ٪غػات َٓؿك١ً.  إٔ 

 

 443الكاعدٗ 
ٌټ غحني غرل ضباَنِ يف غطؾ١ ؾطز١ٜ، ٚيهٔ َع َطاعوا٠ ايعوازات احملًٝو١     ٜٓاّ ن

 املدتًؿ١ ؾُٝا ٜتعًل باملٓار.
 

 

441الكاعدٗ   
يًػحٓا٤ غرل احملاَنُني إشا ضغبٛا يف شيو، يف اسبسٚز املتٻؿك١ َع ذؿوغ ايٓعواّ   

َٻوا          يف امل٪غػ١، إٔ ٜؿذلٚا َا ٜطٜوسٕٚ َؤ ايطعواّ َؤ اشبواضد عًو٢ ْؿكوتِٗ، إ
بٛاغووط١ أغووطِٖ أٚ أقووسقا٥ِٗ. ٚؾُٝووا عووسا شيووو، تتهِؿووٌ   بٛاغووط١ اٱزاض٠ أٚ
 اٱزاض٠ بإطعاَِٗ.
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 445الكاعدٗ 
ُٳح يًػحني غرل احملواَنِ باضتوسا٤  ٝابو٘ اشباقو١ إشا ناْوت ْعٝؿو١ً ٥٫ٚكو١ً.         ٜٴػ

َٻا إشا اضتوس٣  ٝواب ايػوحٔ، ؾٝحوب إٔ تهوٕٛ ٖوصٙ طبتًؿو١ عؤ ايثٝواب ايويت            أ
 تٴعط٢ يًُرهّٛ عًِٝٗ.

 446الكاعدٗ 
ػبوٛظ إجبواضٙ عًٝو٘.     ؾطق١ً يًعُوٌ، ٚيهؤ ٫  زا٥ًُا ٜٴعَط٢ ايػحني غرل احملاَنِ 

 ايعٌُ، ٚجب إٔ ٜتكان٢ عًٝ٘ أجطًا. اختاض ؾإشا
 

 447الكاعدٗ 
ٌِّ غحني غرل ضبواَنِ بوإٔ ؼبكوٌ، عًو٢ ْؿكتو٘ أٚ ْؿكو١ ايػورل، ٚيف         ٜٴطخٻل يه
اسبووسٚز املتٻؿٹكوو١ َووع َكووًر١ إقاَوو١ ايعووسٍ َٚووع أَوؤ ايػووحٔ ٚاحملاؾعوو١ عًوو٢ 

ٜؿوا٤ َؤ ايهتوب ٚايكورـ ٚأزٚات ايهتابو١ ٚغرلٖوا َؤ         ايٓعاّ ؾٝ٘، عًو٢ َوا  
 ايٛقت. قها٤ٚغا٥ٌ 

 

 448الكاعدٗ 
ٜٴطخٻل يًػحني غورل احملواَنِ بوإٔ ٜوعٚضٙ ٜٚعازبو٘ طبٝبو٘ أٚ طبٝوب أغوٓاْ٘         

 اشبام، إشا نإ يطًب٘ َدلِّض َعكٍٛ ٚنإ قازضًا ع٢ً زؾع ايٓؿكات اي٬ظ١َ.
 

 449الكاعدٗ 
ِّٟ تٗوِ        - 4 ٜٴبًِوؼ ؾوٛضًا بأغوباب اذتحواظٙ ٚأ ٌِّ غحني غرل ضبواَنِ اسبول يف إٔ  يه

 إيٝ٘.  ١َٗٛجٻ
إشا   ٜهٔ يًػحني غرل احملواَنِ ضبواّ اختواضٙ بٓؿػو٘، ؾُؤ ذكِّو٘ تٛنٝوٌ        - 8

ِّٓ٘ ي٘ غًط١ قها١ٝ٥ أٚ غًط١ أخط٣ يف مجٝع اسبا٫ت ايويت تكتهوٞ    ضباّ تع
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ميًووو َووٛاضز ناؾٝوو١ يووسؾع  ؾٝٗووا َكووًر١ ايعسايوو١ شيووو زٕٚ َكابووٌ إشا نووإ ٫
 ّ ملطاجع١ َػتك١ً زٕٚ تأخرل.ايتهايٝـ. ٚؽبهع اسبطَإ َٔ ا٫غتعا١ْ مبرا
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 481الكاعدٗ 
ربهع ذكٛم ايػحني غرل احملاَنِ يف ا٫غتعا١ْ مبراَٝ٘ أٚ َكسِّّ املػاعس٠ - 4

ايكاْْٛٝوو١ يًسؾووواع عؤ ْؿػووو٘ ٚايططا٥ووول املٓعُِّووو١ ي٬غوتعا١ْ بُٗوا يوٓؿؼ         
ٝٻ١ٓ يف  . 64ايكاعس٠  املباز٨ املب

بٓا٤ٶ ع٢ً طًب٘، أزٚات ايهتاب١ اي٬ظَو١ ٱعوساز    تٴِٛؾط يًػحني غرل احملاَنِ، - 8
ايٛ ا٥ل املتعًك١ بسؾاع٘، مبا يف شيو ايتعًُٝات ايػط١ِّٜ املٛجٻٗو١ إىل ضباَٝو٘ أٚ   

 ايؿدل ايصٟ ٜكسِّّ إيٝ٘ املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ.
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
/ خاَػوًا َبوسأ اغاغوًٝا ٜتعًول بواؾذلار      12ٜتب٢ٓ ايسغوتٛض ايعطاقوٞ يف َازتو٘    

ايدلا٠٤ بإٔ ٜوٓل عًو٢ " املوتِٗ بوط٤ٟ ذتو٢ تثبوت ازاْتو٘ يف ضبانُو١ قاْْٛٝو١          
عازيوو١......"ٚتكطض شات املوواز٠ يف ايؿكووط٠ غازغووُا ذكووًا يهووٌ ؾووطز يف إ ٜعاَووٌ      

ذوول ايتكانووٞ نُووا تؿوورل  َعاًَوو١ عازيوو١ يف اٱجووطا٤ات ايكهووا١ٝ٥ ٚاٱزاضٜوو١ ٚإ
ايؿكط٠  ايثًا َٔ شات املاز٠ َهؿٍٛ يًحُٝع ٚإ ذول ايوسؾاع َكوسؽ َٚهؿوٍٛ يف     
مجٝع َطاذٌ ايتركٝل ٚاحملان١ُ ٚإ َٔ يٝؼ ي٘ ضباّ تٓتسب ي٘ احمله١ُ ضباّ 
يًسؾاع عٓ٘ ع٢ً ْؿك١ ايسٚي١ , ٚإ اسبوبؼ ٚايتٛقٝوـ ٫ ػبوٛظ يف غورل ا٭َوانٔ      

َوؤ ايسغووتٛض اخل َوؤ املووٛاز ٚايٓكووٛم   12از٠ املدككوو١ يووصيو نُووا تؿوورل املوو 
يػ١ٓ  14ايسغتٛض١ٜ . ا٫ آْا ٚبايعٛز٠ اىل قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ضقِ 

ؾإٔ ايكإْٛ ٜتعاضر يف صبًُ٘ َوع ايسغوتٛض ايعطاقوٞ ٚاملعواٜرل ايسٚيٝو١       2218
ٚايوويت ت٪نووس عًوو٢ ٚجووٛب اؾووذلار ايوودلا٠٤ يف ايتعاَووٌ َووع ٖووصٙ ايؿووطؼب١ ؾُٝووا  

إْٛ ٜ٪نس ع٢ً ايٓكٝ  متاًَا ؾٗٛ يف صبًُ٘ قس اعس ٚؾل ؾًػؿ١ متٝع١ٜ نس ايك
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ؾطؼب١ املٛقٛؾني ؼبطَٕٛ ؾٝ٘ َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ غايب١ٝ ْكوٛم ايكوإْٛ ايويت    
رباطب ٚظاض٠ ايعسٍ ممث١ً بسا٥طتٞ اٱق٬ح ايعطاق١ٝ ٚا٫ذساث يف َٛانع ٚقس 

 -ايكإْٛ: ؾٝٗا خاضد ٖصا اطًكت ٜس ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ يف تٓعِٝ أٚناع املٛقٛؾني 
 

 165ايتكٓٝـ .1

 166ايتعًِٝ  .2

 167اشبسَات ٚايطعا١ٜ ايكر١ٝ  .3

 168اْهباط املٛقٛؾني ايعكٛبات ٚ .4

 169ايتؿتٝـ ٚايطقاب١  .5

 170ايؿه٣ٛ ٚايتعًِ  .6

 171ايعٌُ ٚايتؿػٌٝ  .7

 172ا٫خطاضات  .8

 173ايتػص١ٜ ٚا٫طعاّ  .9

 174نُاْات عسّ ا٫ذتحاظ اٱزاضٟ  .12

                                                           
165

 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ   8هاعغ اٌّبكح 
166

 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ 17هاعغ اٌّبكح 
167

 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ  11هاعغ اٌّبكح 
168

 ٚاٌّٛكػ١ِٓٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء 38هاعغ اٌّبكح 
169

 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ 45هاعغ اٌّبكح 
170

 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ36ٓ١هاعغ اٌّبكح 
171

 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ 22هاعغ اٌّبكح 
172

 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ 57هاعغ اٌّبكح 
173

 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ 12هاعغ اٌّبكح 
174

 ِٓ لبْٔٛ اطالػ إٌيالء ٚاٌّٛكػ١ٓ 62هاعغ اٌّبكح 
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َعطر َٓاقؿ١ َٛاز قإْٛ اقو٬ح  اَا َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ ؾكس غبل يٓا يف 
إ ْاقؿووٓا مجٝووع َووا تكووسّ َوؤ      2218يػوو١ٓ  14ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ضقووِ   

٬َذعات ٚع٢ً ٚج٘ اشبكٛم يف املٛانع اييت َٝع ايكإْٛ ؾٝٗا بني ضبتحعٟ 
 ْط٣ َٛجب يًتهطاض.  ٚظاض٠ ايعسٍ َٚٛقٛيف ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ٫ٚ

 

 الطذياٛ املدىٌْٔ
 484الكاعدٗ 
اييت ػبٝع ؾٝٗا ايكإْٛ ايػحٔ َٔ أجٌ ايسٜٕٛ أٚ بأَط َٔ احمله١ُ  يف ايبًسإ

ِّ زع٣ٛ أخط٣ غرل جٓا١ٝ٥، ٫ ِّ    يف أ ػبٛظ إخهاع ايػحٓا٤ ع٢ً ٖوصا ايٓروٛ ٭
ِّ قطا١َ تتحاٚظ َا ٖٛ نطٚضٟ يهُإ غ١َ٬ ا٫ذتحاظ ٚيًرؿواظ   قٝٛز أٚ ٭

ٔ   ع٢ً ايٓعاّ. ٚػبب أ٫ِ َعاًَو١ ايػوحٓا٤ غورل     تهووٕٛ َعاًَتِٗ أقٌ َ٪اتوا٠ً َو
ْٻ٘ ميهٔ إجباضِٖ ع٢ً ايعٌُ.  احملاَنُني باغتثٓا٤ أ

 
 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ

املٛقووٛؾني اذهوواّ تؿكوو١ًٝٝ تتعًوول بؿووطؼب١  ٭ٜوو١  ٜتطووطم ايكووإْٛ ايعطاقووٞ 
بكهاٜا َس١ْٝ تتعًول بايوسٜٕٛ اٚ ايوسعا٣ٚ غورل ازبٓا٥ٝو١ بوٌ اقتكوط         ٚاملساْني

ايٓووووع٤٫  ؿكووووًبنياسبهووووِ ؾٝوووو٘ اىل ٚجووووٛب إ ٜطاعوووو٢ عٓووووس ايتكووووٓٝـ اي  
 ٔأٚ ايوصٜ أٚ ؾها٣ٚ َسْٝو١   زعا٣ٚ جٓا١ٝ٥ ُٛايفنٛاملٛقٛؾٝٓايصًُٜٓٝرآٚاملٛزعٝ

ٚبٓوا٤ًا عًٝو٘ ؾوإٔ    175َسْٝو١ ذهُٛا يف زع٣ٛ جٓا١ٝ٥ عؤ احملهوَٛني ؾٝؿوها٣ٚ    
ايكإْٛ ايعطاقٞ قس غا٣ٚ يف َعاًَت٘ بني املسإ ازبٓا٥ٞ ٚاملسإ املسْٞ باغتثٓا٤ 
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عسّ جوٛاظ ا٫خوت٬ط بٝوِٓٗ , ٚاشا َوا اخوصْا بٓعوط ا٫عتبواض امل٬ذعوات ايويت          
اٚضزْاٖا ع٢ً ايكإْٛ يف تعاًَ٘ َع ؾطؼب١ املٛقٛؾني ٚايتُٝٝع غًبًا حبكِٗ ؾإٔ 

هوٕٛ يف ذايو١ تعواضر تواّ َوع املعٝواض ايوسٚيٞ يف تعاًَو٘ َوع          ايكإْٛ ايعطاقوٞ ٜ 
 .َٛقٛيف َٚساْٞ ايسعا٣ٚ املس١ْٝ 

ايعًُووٞ ؾأْوو٘ ٜ٪ؾووط إ ٚظاض٠ ايعووسٍ ٖووٞ ا٭قووطب يف اذذلاَٗووا     اَووا عوؤ ايٛاقووع 
َتطًبووات اعُوواٍ ايكووإْٛ يف إقووطاض ايؿكووٌ بووني املووساْني بووسعا٣ٚ َسْٝوو١ عوؤ   

ٔ  جٓا١ٝ٥ ا٫املساْني بسعا٣ٚ  اٚ تؿهو١ًٝٝ شلوصٙ    ١َعاًَو١ اغوتثٓا٥ٝ   اْ٘ يٝؼ َو
ايؿطؼب١ ؾٝػطٟ ي٘ ٚعًٝ٘ َا ٜػطٟ عًو٢ املوسإ ازبٓوا٥ٞ َؤ قٝوٛز ٚايتعاَوات       
ٚذكٛم. اَا عٔ َٛاقـ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ؾأْٗا غايبًا َا تتحاٚظ َبسأ ايؿكٌ بوني  
املساْني تبعًا يسعاٚاِٖ ٚيف ا٫عِ ا٫غًب ذبطم تًو املٛاقـ ؾكو  عًو٢ ايؿوطظ    

 176 اٱضٖاب عٔ باقٞ املٛقٛؾني بني َٛقٛيف
 

 مْظفْ الطذً
 71الكاعدٗ 

ذبطم إزاض٠ ايػحٕٛ ع٢ً اْتكوا٤ َٛظؿٝٗوا عًو٢ اخوت٬ف زضجواتِٗ بهوٌ       - 4
عٓاٜوو١، إش ٜتِٛقووـ ذػوؤ إزاض٠ ايػووحٔ عًوو٢ ْووعاٖتِٗ ٚإْػوواْٝتِٗ ٚنؿووا٤تِٗ   

ٝٻتِٗ ايؿدك١ٝ يًعٌُ.  امل١ٝٓٗ ٚأًٖ
بوثِّ ٚتطغوٝذ ايكٓاعو١، يوس٣ َٛظؿٝٗوا      تػٗط إزاض٠ ايػحٕٛ باغتُطاض ع٢ً - 8

ُٻو١َ ٖوٞ خسَو١ اجتُاعٝو١ بايػو١           ٕٻ ٖوصٙ املٗ ٚيس٣ ايطأٟ ايعاّ عًو٢ ايػوٛا٤، بوأ
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ا٭١ُٖٝ، ٚعًٝٗوا، ذبكٝكوًا شلوصا ايػوطر، إٔ تػوتدسّ مجٝوع ايٛغوا٥ٌ املٓاغوب١         
 يتٜٓٛط ازبُٗٛض.

ٝٻٔ َٛظؿٛ ايػحٕٛ ع٢ً أغاؽ- 3 ٜٴع ايعٌُ  بػ١ٝ بًٛؽ ا٭ٖساف ايػايؿ١ ايصنط، 
طووٛاٍ غوواعات ايعُووٌ املعتوواز٠، بٛقووؿِٗ َووٛظؿٞ غووحٔ ضبذلؾووني، ٜٚعتوودلٕٚ 
ِٻ أَؤ ايعُوٌ زٕٚ إٔ ٜهوٕٛ َطْٖٛوًا إ٫ِ           ُٳٔ شلوِ َؤ  ٳو ٜٴهو َٛظؿني َوسْٝني 
حبػٔ ايػًٛى ٚايهؿا٠٤ ٚايًٝاق١ ايبس١ْٝ. ٚػبب إٔ تهوٕٛ ا٭جوٛض َؤ ايهؿاٜو١     

وب إٔ ذبسٻز َعاٜووا عًُوِٗ  حبٝث دبتصب ا٭نؿا٤ َٔ ايطجاٍ ٚايٓػووا٤؛ نُا ػبو
 ٚظووطٚف خسَتِٗ عًوو٢ عبٛ ٜطاعٞ طبٝع١ عًُِٗ املطٖك١.

 
 75الكاعدٗ 

ٜٴؿذلط ذكٍٛ مجٝع َٛظؿٞ ايػحٕٛ عًو٢ قػو  َٓاغوب َؤ ايتعًوِٝ       - 4
ٚمتهٝووِٓٗ َوؤ ا٫نووط٬ع بٛاجبوواتِٗ بططٜكوو١ َٗٓٝوو١ ٚتعٜٚووسِٖ بايٛغووا٥ٌ  

 اي٬ظ١َ يصيو.
ٚٻز مجٝع َٛظؿٞ ايػحٕٛ  - 8 ُٻِ     ٜٴع قبٌ ايوسخٍٛ يف اشبسَو١ بتوسضٜب َكو

خكِّٝكًا حبٝوث ٜٓاغوب ٚاجبواتِٗ ايعاَو١ ٚاحملوسٻز٠، ٚميثِّوٌ أؾهوٌ املُاضغوات         
ٜٴػوُح با٫يتروام بايعُوٌ يف       املعاقط٠ املثبت١ ايؿعاي١ٝ يف ايعًوّٛ ازبٓا٥ٝو١. ٫ٚ 

يًُطؾٻوورني ايووصٜٔ ٜٓحرووٕٛ يف ا٫ختبوواضات ايٓعطٜوو١ ٚايعًُٝوو١ يف   ايػووحٕٛ إ٫ِ
 ١ٜ ٖصا ايتسضٜب. ْٗا
تهؿٌ إزاض٠ ايػحٔ يًُٛظؿني بعس ايسخٍٛ يف اشبس١َ ٚطوٛاٍ َوعاٚيتِٗ    - 3

ملٗٓتِٗ اسبكوٍٛ بكوؿ١ َػوتُطٻ٠ عًو٢ زٚضات تسضٜبٝو١ أ ٓوا٤ اشبسَو١، بػٝو١         
 تطغٝذ ٚذبػني َعاضؾِٗ ٚقسضاتِٗ امل١ٝٓٗ.
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 76الكاعدٗ 
ُٻٔ ايتسضٜب املؿاض إيٝ٘ يف ايؿكوط٠   - 4 ، نروسٍّ أزْو٢،   75َؤ ايكاعوس٠    8ٜته

 ًٜٞ: ايتسضٜب ع٢ً َا
ايتؿوووطٜعات ٚايًوووٛا٥ح ايتٓعُٝٝووو١ ٚايػٝاغوووات ايٛطٓٝووو١ شات ايكووو١ً،  )أ( 

ع٠ًٚ٬ ع٢ً ايكهٛى ايسٚي١ٝ ٚاٱقًُٝٝو١ ايٛاجبو١ ايتطبٝول، ايويت ػبوب إٔ      
 ٜػذلؾس َٛظؿٛ ايػحٕٛ بأذهاَٗا يف عًُِٗ ٚتعا٬َتِٗ َع ايػحٓا٤؛ 

تِٗ أ ٓوا٤ مماضغوتِٗ ٚظوا٥ؿِٗ، مبوا     ذكٛم َٛظؿٞ ايػحٕٛ ٚٚاجبوا  )ب( 
ٝٻٓو١،    يف شيو اذذلاّ ايهطا١َ اٱْػا١ْٝ زبُٝع ايػحٓا٤ ٚذعط تكوطؾات َع
خاقٻووو١ً ايتعوووصٜب ٚغووورلٙ َووؤ نوووطٚب املعاًَووو١ أٚ ايعكٛبووو١ ايكاغووو١ٝ أٚ   

 اي٬إْػا١ْٝ أٚ امل١ٓٝٗ؛ 
ا٭َوؤ ٚايػوو١َ٬، مبووا يف شيووو َؿٗووّٛ ا٭َوؤ ايووسٜٓاَٞ، ٚاغووتدساّ ايكوو٠ٛ    )د( 
زٚات تكٝٝووس اسبطِّٜوو١، ٚإزاض٠ ايتعاَووٌ َووع اجملووطَني ايعٓووٝؿني، َووع إٜوو٤٬       ٚأ

ا٫عتبووواض ايٛاجوووب ٭غوووايٝب ايٛقاٜووو١ ْٚوووعع ؾتٝوووٌ ايتوووٛتټط، َثوووٌ ايتؿووواٚر  
 ٚايٛغاط١؛ 

ٚٻيٝوووو١، ٚا٫ذتٝاجووووات ايٓؿػوووو١ٝ ا٫جتُاعٝوووو١ يًػووووحٓا٤     )ز(  اٱغووووعاؾات ا٭
عوؤ جٛاْووب ايطعاٜوو١ ات املٓاغووب١ يووصيو يف ب٦ٝوو١ ايػووحٔ، ؾهوو٬ً هٝٚايووسٜٓاَٝ

 ٚاملػاعس٠ ا٫جتُاع١ٝ، مبا يف شيو ا٫نتؿاف املبهِّط ملؿانٌ ايكر١ ايعك١ًٝ. 
ٝٻ١ٓ َؤ ايػوحٓا٤، أٚ ايوصٜٔ     - 8 ٜتًِك٢ املٛظؿٕٛ املهًِؿٕٛ بايعٌُ َع ؾ٦ات َع

ٗٳس إيِٝٗ مبٗاّ َتدكِّكو١ أخوط٣، توسضٜبًا ٜطنِّوع عًو٢ املٛانوٝع املٓاغوب١ يف         ٜٴع
 ايؿإٔ. ٖصا
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 77الكاعدٗ 
ٝٻٔ عًوو٢ نوٌ َووٛظؿٞ ايػوحٕٛ يف مجٝووع ا٭ٚقوات إٔ ٜتكووطٻؾٛا ٚإٔ ٜوو٪زټٚا      ٜتعو

 َٗاَِٗ ع٢ً عبٛ ػبعٌ َِٓٗ قس٠ًٚ طٝب١ً يًػحٓا٤ َٚٛنعٳ اذذلاَِٗ.
 

 78الكاعدٗ 
َٹو٬ى َوٛظؿٞ ايػوحٕٛ، بكوسض اٱَهوإ، عوسزًا ناؾٝوًا َوؤ           - 4 ِٻ  ػبوب إٔ ٜهو

ٞ املتدكِّكني نأطبوا٤ ا٭َوطار ايعكًٝو١     عًوِ ايوٓؿؼ ٚاملػواعسٜٔ     ٚاختكاقو
 ا٫جتُاعٝني ٚاملعًُني ٚاملسضٻبني ع٢ً املٗاضات امل١ٝٓٗ.

ػبب نوُإ خوسَات املػواعسٜٔ ا٫جتُواعٝني ٚاملعًُوني ٚاملوسضٻبني عًو٢         - 8
املٗاضات امل١ٝٓٗ ع٢ً أغواؽ زا٥وِ، ٚيهؤ زٕٚ اغوتبعاز ايعواًَني يوبع  ايٛقوت        

ِّعني. ايعاًَني أٚ  املتط
 

 79الكاعدٗ 
ٜٓبػووٞ إٔ ٜهووٕٛ َووسٜط ايػووحٔ عًوو٢ ذووغ ٚاف َوؤ ا٭ًٖٝوو١ ملُٗتوو٘، َوؤ  - 4

 ذٝث طباع٘ ٚنؿا٤ت٘ اٱزاض١ٜ ٚتسضٜب٘ املٓاغب ٚخدلت٘.
ٝٻٔ عًوو٢      - 8 ٜٴعوو ٜهوطِّؽ َووسٜط ايػوحٔ ٚقووتٳ عًُوو٘ نًِو٘ ملٗاَوو٘ ايطزلٝوو١، ؾو٬ 

أغاؽ ايعٌُ بسٚاّ جع٥ٞ. ٚعًٝ٘ إٔ ػبعٌ إقاَت٘ زاخٌ َب٢ٓ ايػحٔ أٚ ع٢ً 
 َٓ٘. ب١ َباؾط٠َكط

ٝٻٔ عًٝو٘ إٔ         - 3 ذني ٜٛنع غحٓإ أٚ أنثوط ذبوت غوًط١ َوسٜط ٚاذوس، ٜتعو
ٜووعٚض نوو٬ْ َٓٗووا يف َٛاعٝووس َتكاضبوو١، نُووا ػبووب إٔ ٜتووِٛي٢ َٛظووـ َكووِٝ        

 َػ٪ٚي١ٝ اٱؾطاف ع٢ً نٌ غحٔ َٔ ٖصٙ ايػحٕٛ.
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 81الكاعدٗ 
4 -         ٔ  ػبب إٔ ٜهوٕٛ َوسٜط ايػوحٔ ْٚا٥بو٘ ٚأنثطٜو١ َوٛظؿٞ ايػوحٔ اٯخوطٜ

 قازضٜٔ ع٢ً تهًِّ يػ١ َععِ ايػحٓا٤، أٚ يػ١ ٜؿُٗٗا َععِ ٖ٪٤٫.
 نـ٤، نًُِا اقتهت ايهطٚض٠ شيو.َذلجِ ؾؿٟٛ ٜٴػتعإ خبسَات  - 8
 

 84الكاعدٗ 
يف ايػحٕٛ اييت تٴ٪ٟٚ ايصنٛض ٚاٱْاث َعًا، ٜٛنع ايكػِ املدكٻول يًٓػوا٤    - 4

ُٔ ع٢ً َؿواتٝح مجٝوع   َوؤ َب٢ٓ ايػحوؤ ذبووت ض٥اغ١ َٛظؿ١ َػ٪ٚي١ تٴ٪تٳ
 أبٛاب ٖصا ايكػِ َٔ ايػحٔ.

٫ ػبوووٛظ ٭ٍّ َووؤ َوووٛظؿٞ ايػوووحٔ ايوووصنٛض إٔ ٜوووسخٌ قػوووِ ايٓػوووا٤        - 8
 تكرب٘ يف شيو َٛظؿ١ أْث٢.   َا
تهٕٛ ١َُٗ ذطاغ١ ايػحٝٓات ٚاٱؾطاف عًٝٗٔ َؤ اختكوام َٛظؿوات     - 3

ٕٻ ٖوصا ٫      ايوصنٛض، ٫ٚ غوُٝا   ميٓوع املوٛظؿني    ايػحٔ َؤ ايٓػوا٤ ذكوطًا. عًو٢ أ
ا٭طبا٤ ٚاملعًُِّني، َؤ مماضغو١ َٗواَِٗ املٗٓٝو١ يف ايػوحٕٛ أٚ أقػواّ ايػوحٕٛ        

 يًٓػا٤. املدكٻك١
 

 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ
ؾ٦ووات  2218يػوو١ٓ  14ٜووٛضز قووإْٛ اقوو٬ح ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ضقووِ     . أ

ٚنُوا  طبتًؿ١ َٔ ايعاًَني يف ايػحٕٛ ٚزٚض اٱٜساع ٚاملٛاقـ ا٫ذتٝاط١ٝ 
:ًٜٞ- 
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َٔ ايكإْٛ عٓاقط  1ذٝث تعطف املاز٠ اسبطاؽ ٚايطقبا٤ اٱق٬ذٝني :  . ب
يطقاب١ اسبطاؽ ٚايطقبا٤ ايصٜٔ مياضغٕٛ اسبطاغ١ ٚا ايك٠ٛ اٱجطا١ٝ٥ باْٗا

املوٛزع ٚتؿورل   يف اقػاّ اٱق٬ح، ٜٚهْٕٛٛ بتُاؽ َباؾوط َوع ايٓعٜوٌ اٚ    
اسبواضؽ ٚايطقٝوب   جوٛاظ تعوٝني ايٓػوا٤ بعٓوٛإ     َؤ ايكوإْٛ اىل    7املاز٠ 

ٚتٛضز ْكوٛم ايكوإْٛ ضبوسزات     ازبٓػني  ن٬ وبصيٝؿٌُ ياٱق٬ذٞ 
يف إزاض٠ اقػوواّ ايٓػووا٤ يف إ تهووٕٛ اٱزاض٠ ْػوو١ٜٛ ٚايطقابوو١ ْػوو١ٜٛ ٚقووس  

ا٫طبا٤ ٚاملعًُني ٚايٛعاظ ايوسٜٓٝني املهًؿوني    9يف املاز٠ ايكإْٛ اغتث٢ٓ 
َوؤ ايكووإْٛ  6املوواز٠  هوع تزاخوٌ تًووو ا٭قػوواّ ,  ٚظووا٥ؿِٗ املٗٓٝوو١ بوأزا٤ 

 ٜؿووذلط ؾووُٝٔ ٜعووني ذوواضؽ  أشاٜٚٔ ؾووطٚطًا عووس٠ يًتعووٝني بٗووصٙ ايعٓوو   
يف زا٥طتوووٞ ا٫قووو٬ح ايعطاقٝووو١ ٚاقووو٬ح اٚ ذاضغووو١ إقووو٬ذٞ اقووو٬ذٝ

ا٫ذوساث انواؾ١ اىل ايؿووطٚط ايعاَو١ املٓكوٛم عًٝٗووا يف قوإْٛ اشبسَوو١      
 :ٜأتٞاملعسٍ َا  1960يػ١ٓ 24املس١ْٝ ضقِ

مخوؼ  3 5مخؼ ٚعؿطٕٚ غ١ٓ ٫ٚ ٜعٜوس عًو٢    2 5إ ٫ ٜكٌ عُطٙ عٔ  . ت
 .ٚ ٬ ني غ١ٓ

 ا٫قٌ.ٕ ٜهٕٛ ذاق٬ ع٢ً ؾٗاز٠ ايسضاغ١ املتٛغط١ اٚ َا ٜعازشلا يف ا . ث

ٕ ٜهووٕٛ ذػوؤ ايػوورل٠ ٚايػووًٛى ٚغوورل ضبهووّٛ عًٝوو٘ جبطميوو١ مبٛجووب   أ . د
 .ذهُكها٥ٞ بات

 ايؿطط.ٚيًٛظٜط اغتثٓا٤ املتكسّ يًتعٝني َٔ ٖصا  َتعٚجٶا،ٕ ٜهٕٛ ا . ح

كُٝٗوا  ٕ ػبتاظ ايسٚض٠ ايتسضٜب١ٝ ا٫غاغ١ٝ يًروطاؽ ا٫قو٬ذٝني ايويت ت   ا . ر
٫ زا٥ط٠ا٫قو٬ح املدتكو١ بٓحواح قبوٌ َباؾوطت٘ بايعُوٌ يف ايووسا٥ط٠ ٚإ       

 .أؾٗط ٬ ١  3َستٗا عٔ ٌتك
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 بعٗست٘.ؿاي١ نا١َٓ بك١ُٝ املٛاز ٚايتحٗٝعات اييت نٜكسّ  إ . ز

 املدتك١.َكاب١ً ؾدك١ٝ دبطٜٗا زب١ٓ طبتك١ يف ايسا٥ط٠ إ ػبتاظ  . ش

ٝٶا يًكٝووواّ مبٗوووواّ اسبطاغووو١ ٚغوووامًلا َوووؤ    إ ٜهوووٕٛ  . ض ٝٶا ْٚؿػووو ٥٫ًكوووا بوووسْ
 طبتك١.ا٫َطاناملع١َٓ ٚؾًكا يتكطٜط قازض عٔ زب١ٓ طب١ٝ ضزل١ٝ 

١َُٗ اٱزاض٠ ٚا٫ؾطاف ع٢ً بطاَخ ايتأٌٖٝ ا٫جتُاعٝني: ٚتٛنٲيِٝٗ ايباذثني  .1
م ٚاٱق٬ح ٚايطعا١ٜ اي٬ذكو١ ٚايعُوٌ يف ايػوحٕٛ زاخًٝوًا ٚخاضجٝوًا ٚ  ٜتطوط      

ايٓاؾوص يف تعٝوِٓٗ   ايكإْٛ اىل ؾطٚط إناؾ١ٝ عُا ٜكطضٙ قإْٛ اشبسَو١ املسْٝو١   
ا٫ إ ايٛاقع ايعًُٞ ٜؿرل اىل إ املتكسّ يًوتعني يف زٚا٥وط اٱقو٬ح ٜوتِ اؾوطان٘      

 بسٚضات ربكك١ٝ.

/ ب َػوو٪ٚي١ٝ ٚظاض٠ 11ايكووإْٛ يف املوواز٠   ٚايكوور١ٝ: ٜٚكووطض ايهووٛازض ايطبٝوو١   .2
ِ و ايهوٛازض ٚايويت تططقٓوا اىل املٗواّ املٛنًو١      ايكر١ يف تعني ٚتٓػٝب تً يف  إيوٝٗ

ٚ  ٜتطوطم ايكوإْٛ اىل ؾوطٚط     ٚايكور١ٝ. َعطر َٓاقؿتٓا يًدسَات ايطب١ٝ 
تتعًل بتسضٜبات َػبك١ ملٔ ٜتكطض تعٝٓو٘ اٚ تٓػوٝب٘ يًعُوٌ يف تًوو امل٪غػوات      

 ايػح١ٝٓ

ٚظاض٠ /  ايثوًا َػو٪ٚي١ٝ    17ٜٚكطض ايكإْٛ يف املاز٠  املٗٓٝني: املعًُني ٚاملسضبني .3
بايتٓػووٝل َووع ٚظاض٠ ايعووسٍ ذبكٝوول املتطًبووات املٛنووٛع١ٝ  يف إ تتووٛىل ايذلبٝوو١ 

يتٓؿٝووص بووطاَخ زا٥طتووٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝوو١ ٚاقوو٬ح ا٫ذووساث يتعًووِٝ ٚتأٖٝووٌ   
اّ ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني بؿتووح املوساضؽ ايعاَو١ ٚاملٗٓٝو١ جبُٝوع َطاذًوٗازاخٌ اقػو        

ٚاييت تؿتٌُ ع٢ً تٛؾرل ايهوٛازض ايتسضٜػو١ٝ، ا٫    ايسا٥طتنيا٫ق٬ذ١ٝ يف ٖاتني 
ٚبا٫غتٓاز اىل َاز٠ َكوٛت عًٝٗوا باٱػبواب ٚاغوكطت َؤ ايٓؿوط يف       إ ايكإْٛ 
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املٗٓووٝني ٫ ميٓووع إ تكووّٛ ٚظاض٠ ايعووسٍ بتعووٝني املووسضبني    ازبطٜووس٠ ايطزلٝوو١  
 امل٪ًٖني ع٢ً ٬َى زٚا٥طٖا ا٫ق٬ذ١ٝ.

ا٭طؿواٍ   ببكوا٤ قإْٛ اقو٬ح ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني     حؿٞ ضٜار ا٭طؿاٍ: ٜػَُٛظ .4
ذهوا١ْ يٮطؿواٍ ٜؿوطف عًٝٗوا      توٛؾرل ًعّ ايطنعؿٝايػحٓأٚاملٛقـ َعاَٗاتُٜٗٛ

طوواقِ َوؤ املووٛظؿني املوو٪ًٖني ٜهووٕٛ ؾٝٗووا ا٫طؿوواٍ ذبووت ضعوواٜتِٗ عٓووسَا ٫     
 .ٜهْٕٛٛ يف ضعا١ٜ اَٗاتِٗ

 ٜتططم ايكوإْٛ اىل ؾوطٚط إنواؾ١ٝ تتعًول       ٚايكاْْٛٝني: اٱزاضٜني ٛظؿنيامل .5
ربهووع بعووس ايتعووٝني اىل زٚضات    أغووًؿٓا بتعووٝني ٖووصٙ ايهووٛازض ا٫ اْٗووا ٚنُووا     

 ربكك١ٝ.

ٜكوطض ايكوإْٛ يف َوواز٠ قوٛت عًٝٗوا صبًوؼ ايٓوٛاب باٱػبوواب        ايوسٜٓني: ايٛعواظ   .6
ٚاغووكطت عوؤ ايٓؿووط يف ازبطٜووس٠ ايطزلٝوو١ إ ايٛعوواظ ايووسٜٓٝني ٜٓػووبٕٛ عوؤ  

 زٚاٜٚٔ ا٭ٚقاف ٜٚطاع٢ عٓس تػُٝتِٗ عكٝس٠ ايٓعٌٜ اٚ املٛزع 

:   ٜتططم قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٭١ٜ ؾطٚط ١ٝايػحٓا٭قػاّ إزاضات  .7
ب تٛاؾطٖا باٱزاضات ايػح١ٝٓ يتٛيٞ ١َُٗ إزاض٠ ايػحٔ اٚ زاض اٱٜوساع  َػبك١ ػب

 ٚا١ُٖٝ َطاعا٠ ايتسقٝل ؾٝ٘. عاٚ املٛقـ ع٢ً ايطغِ َٔ خطٛض٠ املٛق

بؿهٌ عاّ ٜ٪خص عًو٢ ايكوإْٛ ايعطاقوٞ تؿوسزٙ يف ٚنوع ايؿوطٚط اَواّ تعوٝني         
 تعٝني يف أندليهٔ ػبب إ ٜهٕٛ ايتؿسز  ,اسبطاؽ اٱق٬ذٝني ٖٚٛ اَط ضبُٛز

ايهٛازض ايبرث١ٝ ٚايطب١ٝ ٚايكور١ٝ ٚاملٛاقوع ايكٝازٜو١ يف اٱزاض٠ عًو٢ اعتبواض إ      
تًو ايهٛازض ٖٞ املػ٪ٚي١ عٔ اعُاٍ ايطقابو١ عًو٢ اعُواٍ اسبوطاؽ اٱقو٬ذٝني      
ٚايطقبا٤ ٖٚٞ املع١ٝٓ يف عه١ٜٛ ايؿوطم ايتؿتٝؿو١ٝ ٚايًحوإ ايتركٝكٝو١ ٚاربواش      

ؼب١ اسبطاؽ ٚايطقبوا٤ غايبوًا َوا تهوٕٛ أزٚات     ايكطاضات يف إٜكاع ازبعا٤ات ٚإ ؾط
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ٚبايتوايٞ ٚجوب إ ٜوٓل ايكوإْٛ عًو٢ اؾوذلاطات خهوٛع         ٖو٪٤٫ تٓؿٝص١ٜ بٝس 
ٚظاض٠ ايعووسٍ اٚ  ٔ َٓتػوويباملتكووسّ يًعُووٌ يف ايٛظووا٥ـ املسْٝوو١ زاخووٌ ايػووحٛم 

ِ ٚإ ٜتدًٌ َس٠ خوسَتٗ ,يسٚضات تسضٜب َتدكك١  ايٛظاضات ٚازبٗات ا٫خط٣
تسضٜب١ٝ ع٢ً ؾذلات ظَٓٝو١ ضبوسز٠ يتطوٜٛط ايكوسضات املٗٓٝو١      ا٫ؾذلاى بسٚضات 

نُا ٜٚعاب عًو٢ ايكوإْٛ اغؿايو٘ ٚنوع ؾوطٚط خاقو١ ملؤ ٜعوني         . 177ٚاملعطؾ١ٝ
ٚتكٝٝسٖا بؿوطط اشبودل٠ ٚامل٪ٖوٌ ايعًُوٞ ايوصٟ       مبٛقع إزاض٠ ا٭قػاّ اٱق٬ذ١ٝ

ٕ َطاعا ٚجٛب,ٚنصيو ٜٓػحِ ٚايعٌُ اٱق٬ذٞ يًُػواٚا٠ ازبٓسضٜو١ )    ٠ ايكواْٛ
ٜطػ٢ ع٢ً ْكٛقو٘ اشلُٝٓو١    اْ٘ ٜ٪خص ع٢ً  ايكإْٛ ذٝثايٓٛع ا٫جتُاعٞ ( 
يٮزٚاض اييت ميهٔ يًٓػا٤ ايعا٬َت يف ايػوحٕٛ ٚزٚض اٱٜوساع    ٘ايصنٛض١ٜ ٚذبحُٝ
ذول اٱزاض٠ يف تعوٝني نوٛازض     ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ قٝس ايكإْٛ, ٚاملٛاقـ إ تًعبٗا 

ٔ َؿٗوّٛ املدايؿو١ يًوٓل ٖٓوا ؾوإٔ      َٚو ؾأْو٘  اٱزاض٠ ٚايطقاب١ ع٢ً اقػواّ ايٓػوا٤   
ٍ  املؿطع ٜطًل ٜس اٱزاض٠ يف اْتٗاى املػاٚا٠ ازبٓسضٜو١   اذتهواض ايوصنٛض    َؤ خو٬

َووا ٜؿٗووِ َوؤ ايووٓل ايووصٟ ؽبووطد  ,باٱنوواؾ١ اىل ٭زٚاض َٚٛاقووع اٱزاض٠ ا٭خووط٣ 
اعُاٍ ايتسضٜب ٚايتعًِٝ ٚايبرث ا٫جتُاعٞ ٚايٛعغ يف اقػاّ ايٓػا٤ َٔ ؾوطط  

 ايعٓكط ايصنٛضٟ. ب إؾاض٠ خؿ١ٝ اىل اذتهاض ٖصٙ ا٭زٚاض يف! ٚذس٠ ازبٓؼ 
اغتحاببؿوهٌ جع٥وٞ    ايعطاقوٞ قوس  ا تكوسّ ؾوإ ايتؿوطٜع    ايطغِ ممو ع٢ً ٚا٫ اْ٘ 

ٜٚػوتًعّ ايٛنوع َطاجعو١    يًُعٝاض ايسٚيٞ املؿاض ايٝ٘ يف ايكٛاعس املتكوسّ شنطٖوا   
 ٚيٞ.ايسَع املعٝاض  أندلجاز٠ يتعسٌٜ ايهثرل َٔ ايٓكٛم يتركٝل َٛا١ُ٥ 
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ٌٍغٕخ ؽمٛق  22ٌؼبِخ هلُ ِٓ اٌؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍؾمٛق اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚاٌزؼ١ٍمخ ا 7هاعغ اٌّبكح 

 االَٔبْ.
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ؽ اشلطّ يف أاَا َٔ ذٝث ايٛاقع ايعًُٞ ؾإٔ إزاضات ا٫قػاّ ايػح١ٝٓ بٌ ٚذت٢ ض
اٱزاض٠ اٱق٬ذ١ٝ غايبًا َا تٛنٌ ١َُٗ اٱزاض٠ ؾٝٗوا ملؤ ٖوِ خواضد ا٫ختكوام      

ؾكس أٚنًت ١َُٗ إزاض٠ زا٥ط٠ اٱق٬ح ايعطاقٝو١ يف ايػوٓٛات املٓكوط١َ    ٚامل٪ٌٖ , 
اىل َٛظؿني يف زضجات َتأخط٠ جسًا يف ايػًِ ايٛظٝؿٞ َٔ ذوسٜثٞ ايتعوٝني يف   
ايٛظٝؿوو١ ايعاَوو١ اٚ قووس ٜكوواض اىل تػوو١ُٝ إزاضات ٫ ذبُووٌ امل٪ٖووٌ ايعًُووٞ ايووصٟ  

ٕ َاضغوت أٟ َؤ   ٚ  ٜتأٜوس ا ٜٓػحِ َع َٗاّ ٚٚاجبوات ايوسٚا٥ط اٱقو٬ذ١ٝ ,    
ٚقوس  ,ايكٝازات ايٓػ١ٜٛ زٚضًا يف إزاض٠ أٟ قػوِ إقو٬ذٞ باغوتثٓا٤ اقػواّ ايٓػوا٤      

عُووا نووإ عًٝوو٘ يف  ا٭خوورل٠ ايػووٓٛات يف  تطاجووع َؿٗووّٛ ا٭قػوواّ املػًكوو١ يًٓػووا٤ 
اٱزاض٠  يٝؿٌُ انواؾ١ اىل  ايٓػا٤  ٭قػاّ% 122بعس ذبكٝل نازض ْػٟٛ  2212

, ايهووٛازض ايطبٝوو١ , املووسضبني , املعًُووني  ُوواعٞ ايبرووث ا٫جت ايكوو٠ٛ اٱجطا٥ٝوو١ ,,
) ؾوطم ٚظاض٠   , ايطقابو١ املػوتك١ً  ) ا٫زعا٤ ايعواّ (  , ايطقاب١ ايكها١ٝ٥ ٚا٭غاتص٠ 

ؾوايٛاقع ايٝوّٛ ٜ٪ؾوط إ ا٭قػواّ ايٓػو١ٜٛ   تعوس َػًكو١ عًو٢         ذكٛم ا٫ْػوإ ( 
ايٓػ١ٜٛ بػبب اعُاٍ ايٓكٌ ٚايتٓػٝب ايعؿٛا٥ٞ يعٓاقط ايك٠ٛ اٱجطا١ٝ٥ ايٓػا٤ 

ٚعوؤ زٚا٥ووط ايبرووث    ٚنووٛازض ايبرووث ا٫جتُوواعٞ ٚتٛظٝؿٗووا يف َٗوواّ إزاضٜوو١ .    
ا٫جتُاعٞ ؾإٔ ٚظاض٠ ايعسٍ نُا اق٬ح ا٫ذساث تعواْٞ ْككوًا يف نوٛازض ايبروث     

ذايووو١  25ؾٝووو٘ يهوووٌ ا٫جتُووواعٞ ٚقوووس دباٚظْوووا املعٝووواض ايوووسٚيٞ ايوووصٟ ٜكوووطض 
 ٕ سز ايبوواذثني عوو ٞايٛاذووس, ؾإمجوواي ذايوو١ يًباذووث   85 باذثاجتُوواعٞ يٝهووٛ

ايـ ْعٌٜ َٚوٛزع   35ا٫جتُاعٝني يف ايػحٕٛ ايعطاق١ٝ اييت ٜبًؼ َٛجٛزٖا اٍ 
 .178اٱق٬ح ايعطاق١ٝ عُّٛ اقػاّ باذث اجتُاعٞ يف  ٫313 ٜتحاٚظ 
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165 
 

 اضتدداو الكْٗ
 88الكاعدٗ 

٫ ػبوووٛظ ملوووٛظؿٞ ايػوووحٕٛ إٔ ًٜحووو٪ٚا إىل ايكووو٠ٛ يف ع٬قووواتِٗ بايػوووحٓا٤  - 4
أْؿػِٗ، أٚ يف ذا٫ت ضباٚيو١ ايؿوطاض أٚ املكاَٚو١ ايبسْٝو١ بوايك٠ٛ      زؾاعًا عٔ  إ٫ِ
با٫َتٓوواع ايػووًيب ٭َووط ٜػووتٓس إىل ايكووإْٛ أٚ ايًووٛا٥ح ايتٓعُٝٝوو١. ٚعًوو٢     أٚ

أ٫ِ ٜػوووتدسَٖٛا إ٫ِ يف أزْووو٢ اسبوووسٚز    املوووٛظؿني ايوووصٜٔ ًٜحووو٪ٕٚ إىل ايكووو٠ٛ   
 يػحٔ.ايهطٚض١ٜ ٚإٔ ٜكسَِّٛا ؾٛضًا تكطٜطًا عٔ اسبازث إىل َسٜط ا

ٜٴووِٛؾط ملووٛظؿٞ ايػووحٕٛ تووسضٜب بووسْٞ خووام يتُهٝووِٓٗ َوؤ نووبح مجوواح  - 8
 ايػحٓا٤ شٟٚ ايتكطف ايعسٚاْٞ.

ّٻ دبعًووِٗ عًوو٢ اذتهوواى َباؾووط    - 3 ٫ ٜٓبػووٞ يًُووٛظؿني ايووصٜٔ ٜوو٪زټٕٚ َٗووا
ًِرني، إ٫ِ يف ظووطٚف اغووتثٓا١ٝ٥. ٚباٱنوواؾ١ إىل شيووو،  بايػووحٓا٤ إٔ ٜهْٛووٛا َػوو

ِّ ذواٍ َو    ٫ ِّ َٛظوـ َوا     ػبٛظ بوأ   ٜهؤ قوس متٻ    ٔ ا٭ذوٛاٍ تػوًِٝ غو٬ح ٭
 تسضٜب٘ ع٢ً اغتعُاي٘.

 
 مْاٜن٘ التػسٓع العساقٕ مع املعٔاز الدّلٕ

يًرووطاؽ يف زا٥طتووٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝوو١ إ  53ٜكووطض ايكووإْٛ ايعطاقووٞ يف املوواز٠ 
ٚاق٬ح ا٫ذساث اغتعُواٍ ايك٠ٛ زٕٚ ايػ٬ح اٚ اغتعُاٍ ايػ٬ح بسٕٚ اَوط َؤ   

 يػًط١ املدتك١ يف اسبا٫ت ا٫ت١ٝ:ا
 اشلطب.ايٓعٌٜ ٚاملٛزع ٚاملٛقٛف عٓس ضباٚيت٘  َٚطاضز٠ايسؾاع ايؿطعٞ   .1
 ٚاقػاَٗا.اما١ٜ زا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذساث  .2
 ؾٝٗا.اما١ٜ َٓتػيب ايسا٥ط٠ عٓس ٚجٛزِٖ  .3
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  ٚاملٛقٛؾني.اما١ٜ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني  .4

اْو٘ جوا٤ َكتهوبًا يف َعازبتو٘ ٭ٚنواع اغوتدساّ       ٜٚ٪خص ع٢ً ايكوإْٛ ايعطاقوٞ   
ايك٠ٛ ؾُٝا اسباجو١ تكتهوٞ ايٛنوٛح يف تٛقوٝـ َؤ يو٘ اسبول يف اقوساض قوطاض          

بػٝوو١ ذبكٝوول ,ٚنٝووـ ٜهووٕٛ شيووو  اسبوول اغووتدساّ ايكوو٠ٛ َٚتوو٢ ٜهووٕٛ يوو٘ شيووو
اٱجووطا٤ات  تطووطم اىلاْػووحاّ انوودل َووع املعٝوواض ايووسٚيٞ , ذٝووث اغؿووٌ ايكووإْٛ اي

اسبووٛازث ايوويت يف ٠ اعتُازٖووا يف غووبٌٝ ايتدؿٝووـ ٚايتٗس٥وو١  ايٛاجووب عًوو٢ اٱزاض
تػووبل قووطاض ايًحوو٤ٛ يًكوو٠ٛ ٚنووطٚضات ايتكٝووس مببووسأ ايتكووعٝس       ٜؿووذلر اْٗووا  

 179ٚضبووسزات ا٭غووًر١ ايٛاجووب اغووتدساَٗا خوو٬ٍ تطبٝكوو٘   ,ايتووسضػبٞ يًكوو٠ٛ 
تكًٝوٌ ا٫نوطاض    ,ٚايتعاَات اٱزاض٠ اييت تطاؾل قوطاض اغوتدساّ ايكو٠ٛ َؤ قبٝوٌ      

 ايطبٝوو١  ٚازبووطٚح ٚاذووذلاّ ٚقووٝا١ْ ذوول اسبٝووا٠ ٚنووُاْات تكووسِٜ املػوواعس٠     
يًحطٜح اٚ املكاب يف اقطب ٚقوت ممهؤ ٚخوسَات ايوسؾاع املوسْٞ . َٚؤ ٚجٗو١        

ٛ   53ْعطْا ؾإٔ املؿطع ايعطاقٞ   ٜهؤ َٛؾكوًا ؾُٝوا أٚضزتو٘ املواز٠       ٕ َؤ ايكواْ
ٚإ ٖٓايوو ذاجو١ ملعازبو١ ايككوٛض      املعٝاض ايسٚيَٞع تٛا٥ِ بؿهٌ جع٥ٞ تٚايتٝ

ايتؿطٜعٞ بتعسٌٜ ايكإْٛ اٚ ايتٛغع يف ايتٛقٝـ َٔ خ٬ٍ َؿوطٚع ايتعًُٝوات   
 إقساضٖا.املعَع 

اَا عٔ ايٛاقع ايعًُٞ ؾإٔ َوٛظؿٞ زٚا٥وط اٱقو٬ح ٫ تعتُوس غٝاغو١ ذاظَو١ يف       
ذبسٜس َٔ ي٘ ذل امٌ ايػ٬ح ٚاغوتدساَ٘ ٫ٚ يف ذبسٜوس ا٭غوًر١ ايويت ميهؤ      

ساَٗا زاخٌ ا٭قػاّ ايػح١ٝٓ ٚقس تؿسزت ايسا٥ط٠ اٱق٬ذ١ٝ يف إجطا٤اتٗوا  اغتد
َؤ خو٬ٍ إقوساضٖا تعًُٝوات قواض١َ مبؤ يو٘ اسبول          2212-2229يف ا٭عٛاّ 
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 5ٚاٌّجلأ هلُ  9اٌّجلأ هلُ اَ اٌمٛح ٚاألٍٍؾخ إٌبه٠خ هاعغ اٌّجبكا األٍب١ٍخ ٌألُِ اٌّزؾلح الٍزقل
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,ٚقٓاعتٓا  180حبٌُ ايػ٬ح ٚايك٠ٛ املهًؿ١ يف َعازب١ ايتٛتطات ٚذا٫ت ايعكٝإ 
مل٪غػات ايعكابٝو١ يف  إ ٖٓايو ذاج١ ملطاجع١ جس١ٜ يكٛاعس اغتدساّ ايك٠ٛ يف ا
 ايعطام يتٓػحِ َع املعٝاض ايسٚيٞ ٚاحملًٞ ع٢ً ذسًا غٛا٤.

 
 املالحعات

1.  ٕ املعتُووس٠ يف  اتًػووٝاقيايكووإْٛ جووط٣ تؿووطٜع٘ خ٬ؾاً  أٚىل امل٬ذعووات ٚاُٖٗووا ٖووٞ ا
ٙ عًو٢ عبوٛ َٓؿوطز    َوٛاز ناَوٌ  تؿطٜع ايكٛاْني ايعطاقٝو١ َؤ ٚجوٛب ايتكوٜٛت عًو٢      

ؾكس قٛت ع٢ً َٛاز ايكوإْٛ يف  بؿهٌ صبٌُ! شيو ايتكٜٛت ع٢ً ايكإْٛ  يٝكاض بعس
ايػ١ٓ ايتؿوطٜع١ٝ ايثايثو١    29/4/2217ايث٬ ٕٛ يف جًػات َتعسز٠ ابتسأت بازبًػ١ 

اشباَػو١ عؿوط٠ َؤ ايؿكوٌ ايتؿوطٜعٞ ايثواْٞ / ايػو١ٓ ايتؿوطٜع١ٝ          ٚاْتٗت بازبًػو١  
ت ع٢ً َٛاز غاقط١ َؤ ايكوإْٛ     اييت ؾٗست ايتكٜٛ 2018-3-27امل٪ضخ١ يف ايطابع١ ٚ

ٜتِ ايتكٜٛت عًٝٗا قٛت عًٝٗا يف ٖصٙ ازبًػ١ اىل جاْب تهطاض ايتكوٜٛت عًو٢ عوسز    
َوؤ املووٛاز ايوويت غووبل ايتكووٜٛت عًٝٗووا ذٝووث أٚقؿووت عًُٝوو١ ايتكووٜٛت عًوو٢ ايكووإْٛ 
باْتعاض انُواٍ ايتكوٜٛت عًو٢ َوازتني يف ؾكوٌ تعًوِٝ ايٓوع٤٫ تُٖٛوت ايًحٓو١ عوسّ           

ايتٛ ٝك١ٝ إ املازتني قس غوبل ايتكوٜٛت    ُٛا ؾُٝا ت٪نس َكاطع ايؿٝسٜايتكٜٛت عًٝٗ
-7-12عًُٝٗووا باٱػبوواب َوؤ صبًووؼ ايٓووٛاب يف ازبًػوو١ ايطابعوو١ ٜووّٛ ا٫ ووٓني املٛاؾوول  

,ٚقووس اغؿووٌ صبًووؼ    56ٚايسقٝكوو١  49يف ايتٛقٝووت احملكووٛض بووني ايسقٝكوو١   2217
إ جوط٣ ايتكوٜٛت عًو٢    ايٓٛاب ٚجب إعاز٠ ايتكٜٛت ع٢ً ايكإْٛ بؿهٌ صبٌُ بعوس  

-7-22املووٛاز ايػوواقط١ خ٬ؾووًا يٮقووٍٛ ذٝووث ٜعووس ايتكووٜٛت ا٭ٍٚ باجملُووٌ بتوواضٜذ   
٫غًٝا يثبٛت إ ايكإْٛ   ٜتِ ايتكٜٛت ع٢ً ناٌَ َٛازٙ . نصيو تبني يٓا ٚ  2217

يوس٣ توسقٝل ايكوإْٛ إ املوازتني املتوِٖٛ عوسّ ايتكوٜٛت عًُٝٗوا قوس مت ضؾعُٗوا َوؤ           
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 . 2212-2229هاعغ رمبه٠و ٚىاهح ؽمٛق االَٔبْ ا٠ٌَٕٛخ ٌألػٛاَ 
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ٕ يف ازبطٜس٠ ايطزل١ٝ ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ خ٬ؾًا يًكوإْٛ ايعطاقوٞ ,ٚا   ايٓػد١ اييت ْؿطت
يكإْٛ ٚعستو٘ َكوٛت عًٝو٘ بؿوهٌ ناَوٌ      اايدلملا١ْٝ املع١ٝٓ بايكإْٛ اختتُت ايًحإ 
, يٝتِ اذايت٘ َٔ قبٌ زب١ٓ ايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ  يًٓعاّ ايساخًٞ جملًؼ ايٓٛاب خ٬ؾًا
ىل ض٥اغ١ ازبُٗٛض١ٜ بايهتواب  ١ْٝ اييت اذايت٘ ااىل ايسا٥ط٠ ايدلملا 29/4/2218بتاضٜذ 
, ٚايوويت ذكووًت َكووازقت٘ يف ايكووطاض يًُكووازق١ 9/5/2218يف  1/9/4842املووطقِ 
 16يف  4499بايعوسز   يف ازبطٜوس٠ ايطزلٝو١    ايصٟ ْؿطٚ 6/2218/ 28يف  11ضقِ 
 . يٮقٍٛ خ٬ؾًا 7/2218/

 

ٞ ازْواٙ ٚٚؾول   ايتسقٝل ٜطج٢ َطاجع١ جًػات صبًؼ ايٓٛاب ايعطاقو  ٭غطار
 اظا٤ٖا.ايتٛقٝتات امل٪ؾط٠ 

  48ذت٢  39ايسقٝك١  –ايتٛقٝت  2217-4-29ازبًػ١ ايث٬ ٕٛ امل٪ضخ١ يف    

  ذتووو٢  32ايسقٝكووو١ -ايتٛقٝوووت  2217-5-23ازبًػووو١ ايػازغووو١ ٚايث٬ وووٕٛ يف
 اخت٬ٍ ايٓكاب زٕٚ تكٜٛت 

  32ذت٢ ايسقٝك١  7ايتٛقٝت  ايسقٝك١  -  2217-7-8ازبًػ١ ايثايث١ يف   

   ذتووو٢  48ايسقٝكووو١  –ايتٛقٝوووت  2217-7-19ازبًػووو١ ايطابعووو١ امل٪ضخووو١ يف
 56ايسقٝك١  

  92ذت٢ ايسقٝك١  57ايتٛقٝت ايسقٝك١  2217-7-22ازبًػ١ ايػازغ١ يف  

  33قٝك١ ذت٢ ايس 6ايتٛقٝت ايسقٝك١  2217-7- 22ازبًػ١ ايػابع١ يف  

  ذتو٢ ايسقٝكو١    43ايتٛقٝوت ايسقٝكو١    2218-3-27ازبًػ١ اشباَػ١ عؿط٠ يف
 عٓسٖا اختٌ ايٓكاب. 66
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 املْاد الطاقط٘ مً الكاىٌْ بعد اليػس باجلسٓدٗ السمسٔ٘
 ....  املاز٠
 ٚظاض٠ َووع ٚبايتٓػووٝل ا٭ذووساث ٚإقوو٬ح ايعطاقٝوو١ ااٱقوو٬ح زا٥ووطت تعووسا٫ٚ: 
 اٱؾوطاد  بعس تؿػًٝ٘ إَهاْٝات َع ٜتٓاغب ٜايًٓع٬ٜٚاملٛزع تأٌٖٝ َٓٗخ ايذلب١ٝ
 عٓ٘

ِ  اشبام ايتعًُٝٞ ايٓعاّ ٜعس  اْٝا: ٌ  بتعًوٝ ٛ  ايٓعٜو ٞ  يف املطبول  ٚاملٛزعو  زا٥طتو
ّ  َٔ أ٫ ٜتحعًا ٤جع ا٭ذساث ٚإق٬ح ايعطاق١ٝ اٱق٬ح ٞ  ايٓعوا  اشبوام  ايتعًُٝو
 ايعًُٞ ٚايبرث ايعايٞ ٚايتعًِٝ ايذلب١ٝ بٛظاضتٞ

 .املاز٠.
ٔ  عوسز  تٓػوٝب  ايع٬قو١  شات ازبٗوات  َوع  ايتٓػٝل ايعسٍ ٚظٜط ٜتٛىل  ايٛعواظ  َو

ِ  اختٝاض ٜٚتِ ايعطاق١ٝ ا٭ٚقاف زٚاٜٚٔ َٓتػيب َٔ ايسٜٓني  يًُعتكوس  ٚؾكوا  ٖو
ٔ  املٗٓوٝني  املسضبني تعني ٚاملٛزعٛ يًٓع٬ٜ ايسٜت ٌ  ايذلبوٜٛني  ٚاملطؾوسٜ  يف يًعُو
 اي٬ظَو١  املو٪٬ٖت  ؾِٝٗ تتٛاؾط ممٔ ا٭ذساث ٚإق٬ح ايعطاق١ٝ اٱق٬ح زا٥طتٞ
 اسباج١ َكتهٝات ٚذػب

يهتاب صبًؼ ايٓٛاب املعٕٓٛ اىل ض٥اغ١ ازبُٗٛض١ٜ ٚاحملاٍ مبٛجب٘  تسقٝكٓاس٣ ي .2
َٚطاؾكوو٘ ايٓػوود١ ايوويت اعتوودل اقوو٬ح ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني املكووٛت عًٝوو٘ قووإْٛ 

ض٠ إىل املوٛاز يف  ؾكس ٚجس إٔ ايٓػد١ قس تهوُٓت أخطوا٤ يف اٱؾوا   , َكٛت عًٝٗا 
ٚيس٣ تسقٝل ايٓػد١ اييت ْؿطت يف جطٜوس٠ ايٛقوا٥ع ايعطاقٝو١     َٛنع!أنثط َٔ 

َٔ صبًؼ ايٓٛاب اىل ض٥اغ١ ازبُٗٛض١ٜ يًتكوسٜل  َٚطابكتٗا َع ايٓػد١ احملاي١ 
ايوصٟ   يًكوإْٛ، ٚجس إٔ ع١ًُٝ تكرٝح قوس متوت َؤ قبوٌ ٚظاض٠ ايعوسٍ خ٬ؾوا       
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ٜٛجب إٔ ٜتِ ايتكرٝح بكطاض َٔ صبًؼ ايٓوٛاب ايػوًط١ ايتؿوطٜع١ٝ ٫ بكوطاض     
 ايتٓؿٝص١ٜ.تتبع ايػًط١  ايٛظاض٠ اييت

دباٌٖ ايكإْٛ َكذلح َػٛز٠ املؿطٚع اييت قسَت ض١ٜ٩ َتطٛض٠ شلٝهٌ َ٪غػٞ  .3
 ٚايتػوؿرلات عًُٞ َٚطٕ ربهع ؾٝ٘ ايػوحٕٛ ٚزٚض اٱٜوساع يٮذوساث ٚاملٛاقوـ     

ِ ايعسٍ َٔ خو٬ٍ ٦ٖٝو١ ٜطأغوٗا ٚنٝوٌ ٚظٜط     ٱزاض٠ ٚظاض٠ َوسٜطٜات  و٬ث    ,تهو
َسٜطٜوو١ املٛاقووـ   ا٭ذووساث،متثووٌ َسٜطٜوو١ اقوو٬ح ايهبوواض، َسٜطٜوو١ اقوو٬ح      

يوٛظاضات املُٗو١ ٜو٪َٔ اغوتؿاز٠     اربهوع ٱؾوطاف صبًوؼ إزاض٠ ميثوٌ      ٚايتػؿرلات
١ قك٣ٛ َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملاي١ٝ َٚعازبات بعٝس٠ عٔ ايطٚتني ٚايبرلٚقطاطٝ

 ٚاملٛقٛؾني.يف ايتعاٌَ َع ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني  َطنعٟبؿهٌ ٚ

إعاز٠ ايعٌُ مبؿّٗٛ عػهط٠ َطانع ا٫ذتحاظ ايوصٟ غازضتو٘ املٓعَٛو١ ايكاْْٛٝو١      .4
ؿوط ٚظاض٠ ايساخًٝو١ يف َول ايكوإْٛ بٗوسف      َؤ خو٬ٍ ذ   2223ايعطاق١ٝ بعس 

ٚاْتوعاع   ٚايتػوؿرلات ٚذٝس ٖٛ إعاز٠ ايتؿٜٛ  شلوا بوإزاض٠ املٛاقوـ ا٫ذتٝاطٝو١     
َٔ ٚظاض٠ ايعسٍ ,ع٢ً ايطغِ َٔ ايكوطاض ايتؿوطٜعٞ ايوصٟ أقوسضٙ       اٱزاض٠غًط١ 

, ٚاملتهؤُ ؾوو اضتبواط    2225ض٥ٝؼ ايوٛظضا٤ ايعطاقوٞ ايػوابل اٜواز عو٬ٟٚ يف      
املٛاقـ ٚايتػؿرلات ٚاسباقٗا بٛظاض٠ ايعسٍ, ذٝث اغتُطت إجطا٤ات ٚظاض٠ ايعوسٍ  

ُووت َعوو٘ قووٛاْني اجٗووع٠ املدووابطات طووٛاٍ ايػووٓٛات املٓكووط١َ باغووت٬َٗا ٚتٓاغ
َٚهاؾروو١ اٱضٖوواب ايوويت َٓعووت ٖووصٙ ا٫جٗووع٠ َوؤ ازاض٠ اٜوو١ َطاؾوول يًتٛقٝووـ    
ا٫ذتٝاطٞ , ٚبكسٚض قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني بات ٖصا ايكطاض ايتؿطٜعٞ 

 ٫ٚ ا ط ي٘ يتعاضن٘ َع قإْٛ ٫ذل اٱقساض ٜكطض خ٬ؾ٘. ًٝاًَػ

ظاض٠ ايساخ١ًٝ ايويت َٓرٗوا ذول اٱزاض٠ يًُٛاقوـ     تٓاق  ايكإْٛ يف تعاًَ٘ َع ٚ .5
ضٖا َٔ ايتعاَات شات ايكإْٛ َٔ خ٬ٍ طباطب١ غايب١ٝ َوٛاز  ا٫ذتٝاط١ٝ ٚذط
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بوسٚا٥ط ا٫قو٬ح    املُثًو١  اٱزاض٠ ِٗايكإْٛ املتعًك١ حبكوٛم املٛقوٛؾني ٚايتعاَوات   
وٞ اما١ٜ ٖصا ايكإْٛ ؾو َع١ً  ايؿطؼب١ َٔزٕٚ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ مما ؽبطد ٖصٙ 

(ٚايوويت تووٓعِ َٛانووع ايتكووٓٝـ  8,11,12,17,22,36,38,57,62املووٛاز )
عًِٝ , ايعٌُ , ايعكٛبات , ا٫خطاضات , ايطعا١ٜ ايكور١ٝ ٚايطبٝو١   تٚايتٛ ٝل , اي

ايؿه٣ٛ ٚايتعًِ ( ٚبايتايٞ ؾأْٓوا اَواّ ٚاقوع غٝواب غطوا٤       ,, ايتؿتٝـ ٚايطقاب١
طاؾول ايتٛقٝوـ ا٫ذتٝواطٞ    قاْْٛٞ تٓعُٝوٞ يعُوٌ ٚظاض٠ ايساخًٝو١ يف ازاضتٗوا مل    

( باقوو١ ايكووٛاْني املٓعُوو١ يعُووٌ 63بعووس إ ايػوو٢ مبٛجووب ٖووصا ايكووإْٛ )املوواز٠ 
 إزاضات ايػحٕٛ ٚزٚض اٱٜساع َٚطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ.

ًٓعٜووٌ أٚ املووٛزع أٚ املٛقووٛف يف تًكووٞ املػوواعس٠    اقووٌٝ يل سبووايكووإْٛ  دباٖووٌ .6
زاضات ايػووحٕٛ ٚزٚض اٱٜووساع ايكاْْٛٝوو١ َوؤ خوو٬ٍ ضبوواّ ٜعٝٓوو٘ بصاتوو٘ تًتووعّ إ  

يو٘،  ٚاملٛاقـ تػٌٗٝ َٗاَ٘ يف ايتٛنٌ ٚايًكا٤ مبٛنً٘ ٚتكسِٜ املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ 
ذٝث خ٬ ايكإْٛ بؿهٌ تاّ َٔ أٟ شنط يًُراَٞ أٚ آيٝات تٛنًو٘ أٚ ظٜاضاتو٘ أٚ   

 زغتٛضٜا.تكسمي٘ يًُػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ يف إٖساض ؾاٌَ سبل ايسؾاع املكط 

ٛب١ اسببؼ ا٫ْؿطازٟ املطٍٛ َع١ًَٛ ا٫ اض ايٓؿػ١ٝ ٚايكر١ٝ تبت ايكإْٛ يعك .7
 ع٢ً احملتحعٜٔ.ايػًب١ٝ 

يتؿٜٛ  قاْْٛٞ أٚضزٙ قإْٛ املؿٛن١ٝ ايعًٝوا  / ضابعًا  45يف املاز٠ يػا٤ ايكإْٛ ا .8
باسبل بايعٜاضات املؿاج١٦ ٚزٕٚ إؾعاض َػبل  2008يػ١ٓ  53سبكٛم اٱْػإ ضقِ 

يًػحٕٛ ذٝث بات ع٢ً ٖصٙ امل٪غػ١ ايطقاب١ٝ املػتك١ً ع٢ً عبٛ اٱيعاّ تٓعوِٝ  
ا٭َوط ايوصٟ ٜؿكوس ظٜاضتٗوا عٓكوط املؿاج٦و١ يف        غوًؿًا، ايعٜاضات مبٛاعٝوس ضبوسز٠   

تكٝوووِٝ ا٭ٚنووواع يف ايػوووحٕٛ ٚاملٛاقوووـ ٚبايتوووايٞ أنوووعاف زٚضٖوووا يف َٛاجٗووو١   
 بازيتٗا.اييت غٝهٕٛ َٔ ايػٌٗ اخؿا٤ٖا أٚ ايعبث  ا٫ْتٗانات
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ٚذبسٜسٙ يًحٗات املدٛي١ بايتؿتٝـ قوس خًو     45إ ايكإْٛ ٚمبا أٚضزت٘ املاز٠  .9
بووني َؿٗووّٛ ايطقابوو١ َٚؿٗووّٛ ايتؿتوووٝـ ذٝووث إ صبًووؼ ايٓووٛاب ٚصبوووايؼ        

اؾعووات َوؤ ازبٗووات املدٛيوو١ بايطقابوو١ عًوو٢ اعُوواٍ امل٪غػووات ٫ ايتؿتووٝـ       احمل
ٚبتدًٜٛٗا َٗاّ تؿتٝؿ١ٝ تهوٕٛ يف اغًبٗوا شات طوابع زٚضٟ َٚػوتُط ْهوٕٛ قوس       
أضٖكٓا ٖصٙ امل٪غػات مبٗواّ شات طوابع تٓؿٝوصٟ ؽبوطد عؤ ٫ٜٚتٗوا ايتؿوطٜع١ٝ        

 ٚايطقاب١ٝ ٜٚتعاضر َع املبسأ ايسغتٛضٟ يف ايؿكٌ بني ايػًطات.

يف  ا٭َت ايصٟ ؼبوطّ  نيؾُٝا ٜتعًل بايػح 2003عٝسْا ايكإْٛ إىل ٚاقع َا قبٌ ٜ .12
تتروسز  ايسٚض١ٜ ٜٚكٝس ؾٝ٘ ٖصا اسبل متٝعًٜا ئَ ايعٜاضات ايعا١ًٝ٥ ٖصا ايكإْٛ 

ٚايويت تؿوتح   ملوسٜط عواّ زا٥وط٠ اٱقو٬ح     ؾك  بايعٜاضات ٚؾل املٛاؾكوات اشباقو١   
 يطؾ٠ٛ نأجطا٤ غرل َدلض.ٚاأَاّ ذا٫ت ا٫بتعاظ ٚاغعًا ايباب 

إٖووساض ايكووإْٛ يًُٓعَٛوو١ اٱجطا٥ٝوو١ ايوويت توو٪َٔ ا٫ْووصاض املبهووط يف َٛاجٗوو١         .11
ا٫زاضات َٔ أ١ٜ إيعاّ يف اٱب٬ؽ عٔ ا٫ْتٗانوات   ٜطاْتٗانات ذكٛم اٱْػإ ٚذبط

ٚذكووط ا٫خبوواضات بوواٱزاض٠ ايصاتٝوو١ يووسٚا٥ط    ٚايكهووا١ٝ٥ يًُ٪غػووات ايطقابٝوو١  
ع٢ً ايػًط١ ايطقابٝو١  ١ ايصات١ٝ ايكإْٛ يػًط١ ايطقابا٫ق٬ح َٔ خ٬ٍ تػًٝب 

 اٱْػإ.املػتك١ً يًكها٤ َؿٛن١ٝ ذكٛم 

حووِٝ ايكووإْٛ يووسٚض اجملتُووع املووسْٞ ايطقووابٞ ٚذبسٜووسٙ يف بووطاَخ ايطعاٜوو١      ذب .12
 ايطقاب١ٝ.اي٬ذك١ زٕٚ غٛاٖا َٔ َػاذات ايعٌُ املؿذلى ٚاُٖٗا 
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 اخلامت٘

 
يف ْٗا١ٜ حبثٓا ٖصا ْٛز ايتأنٝس ع٢ً اْ٘ ٫ خو٬ف بوإ ا٫طواض ايكواْْٛٞ املوٓعِ      
٭ٚناع ايػحٕٛ َٚطاؾل ايتٛقٝـ ٚزٚض اٱٜساع قس ؾوٗس قؿوع٠ ْٛعٝو١ بوسأت يف     

ا٫ إ ٖصا ايتطٛض ايكاْْٛٞ   , بتبت ؾب٘ ناٌَ يًُعاٜرل ايسٚي١ٝ  2223ايعاّ 
َؤ اشبطوٛات ٚاغوتُط     سهأت ايعسٜؾكس تً, ٜكابً٘ تطٛض َ٪غػٞ بصات املػت٣ٛ 

 ٔ ٕ   املُاضغووات ٚ ايعُووٌ بهووثرل َوو  , ايػووٝاقات عًوو٢ ايووطغِ َوؤ طبايؿتٗووا يًكوواْٛ
ضقستٗا تكاضٜط ضب١ًٝ ٚزٚي١ٝ , نُا ٚؾٗست اي١ٝ ايطقاب١ ٚايتؿتوٝـ عًو٢ ٖوصٙ    

ٚظاض٠ سبكوٛم ا٫ْػوإ    بإْؿوا٤  2223تطوٛضًا ٫ؾتوًا بعوس    ٖٞ ا٭خط٣  امل٪غػات 
إقطاض قووإْٛ امل٪غػوو١ ايٛطٓٝوو١ تعووعظت بوو ايووٛظاضات ٚٚذوسات ذكووٛم ا٫ْػووإ يف 

      ٕ ٚايوويت  2228( يف ايعطاقٝو١ سبكوٛم ا٫ْػوإ ) املؿٛنوو١ٝ ايعًٝوا سبكوٛم ا٫ْػوا
, ا٫ إ ٖوصا  متثٌ اي١ٝ ١َُٗ َٔ ايٝات ايطقاب١ عًو٢ اعُواٍ َ٪غػوات ا٫ذتحواظ     

املٓروو٢ ايتكوواعسٟ ٚا٫ػبووابٞ َووا يبووث إ ٚاجوو٘ بعوو  ا٫ْتٗانووات بإيػووا٤ ٚظاض٠  
ذكٛم ا٫ْػإ ٚتأ رل غٝابٗا ع٢ً ٚذسات ذكوٛم ا٫ْػوإ يف ايوٛظاضات ٚتبواط٧     
خطٛات ا٫عساز يًُؿٛنو١ٝ ايعًٝوا سبكوٛم ا٫ْػوإ يف ًَو٧ ٖوصا ايؿوطاؽ ٭غوباب         
عس٠ َٓٗا َا ٖٛ َتعًل بإزاضتٗا ٚأخط٣ تتعًل با٭ظ١َ املاي١ٝ اييت اْعهػت غًبًا 

ْٕٛ اقوو٬ح ايٓووع٤٫  عًوو٢ ذحووِ ايتدكٝكووات ايوويت قووسَت شلووا .ٚبكووسٚض قووا     
ْهٕٛ اَاّ َطذ١ً جسٜوس٠ يف عُوٌ امل٪غػوات     2218يػ١ٓ  14ٚاملٛزعني ضقِ 
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اٱق٬ذ١ٝ يٝؼ بايؿطط إ تهٕٛ إػباب١ٝ بايهاٌَ ؾايكإْٛ نُا بٝٓا قوس ضاؾول   
اعووسازٙ أخطووا٤ َعتوودل٠ تٛجووب اٱعوواز٠ يًػووًط١ ايتؿووطٜع١ٝ ْٚكوول ٚتعوواضر    

ٓوع َؤ ايكوٍٛ إ خطو٠ٛ ايعوطام يف      تؿطٜعٞ يف انثط َٔ َاز٠ , ا٫ إ شيو ٫ مي
تٛذٝس َٓعَٛت٘ ايكا١ْْٝٛ يف اطاض تؿطٜع َٛذس تعتدل خطو٠ٛ إػبابٝو١ ميهؤ    

 ايبٓا٤ عًٝٗا بايتكرٝح ٚايتكِٜٛ ٚا٫ْهاد .
ْأٌَ إ ْهٕٛ َٔ خ٬ٍ حبثٓا ٖصا إ ْهٕٛ قوس ٚؾكٓوا يف تػوًٝ  ايهو٤ٛ عًو٢      

ْوًا يًػوًطات ايطزلٝو١    َٛاطٔ ايهعـ ٚايك٠ٛ يف ايتؿوطٜع ايعطاقوٞ ٚإ ٜهوٕٛ عٛ   
 ٚغرل ايطزل١ٝ يف عًُِٗ غٛا٤ انإ ازاضًٜا اٚ ضقاب١ٝ اٚ تؿطٜعًٝا.

 َٚٔ اهلل ايتٛؾٝل
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 التْؾٔات

 
َٚطاجعو١ تػوح٬ٝت ايؿٝووسٜٛ   بعوس ايتوسقٝل ٚاملطاجعو١ ٱجوطا٤ات تؿووطٜع ايكوإْٛ       .1

زبًػات صبًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ ٚايتسقٝل يًٓػذ ايٛضق١ٝ ملطاغ٬ت اجملًوؼ املتعًكو١   
اخوت٫٬ت ضاؾكوت   ٚقوٛع  َؤ  َٚوا خًكوت ايٝو٘     ٚؾكُا ٖٛ َتكوسّ شنوطٙ   بايكإْٛ 

, ايػوٝاقات املعتُوس٠ يف صبًوؼ ايٓوٛاب ايعطاقوٞ      ٚايتكٜٛت عًو٢ ايكوإْٛ تتعواضر    
متٗٝسًا ٱعاز٠ ايتكوٜٛت عًٝو٘    ٛاب ايعطاقٞ بػرب ايكإْٛصبًؼ ايٓ ْٛقٞ ض٥اغ١

ٌ بايؿهٌ ايكاْْٛٞ ٚإ تٓتٗع ٖصٙ ايؿطق١ ٱعاز٠ املوٛاز ايػواقط١ َؤ ايكوإْٛ       قبو
 ايٓؿووط يف ازبطٜووس٠ ايطزلٝوو١ ٚإ ٜطاعوو٢ إعوواز٠ ايٓعووط يف ايٓكووٛم املكووط٠ ٚؾوول      

 امل٪ؾط٠ يف ٖصا ايبرث.امل٬ذعات 

عبواض٠ ٚظاض٠ ايساخًٝو١ اىل    بتعسٌٜ ايكإْٛ بإناؾ١ايتٛق١ٝ جملًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ  .2
جاْووب زا٥طتووٞ اٱقوو٬ح ايعطاقٝوو١ ٚإقوو٬ح ا٭ذووساث أُٜٓووا ٚضزت يف ٖووصا ايكووإْٛ   
٫عتبوواض َػوو٪ٚي١ٝ ٖووصٙ ايووٛظاض٠ يف إزاض٠ َطاؾوول ايتٛقٝووـ ا٫ذتٝوواطٞ ٚٚجووٛب        

 َوا زٕٚ متٝٝع بني ايٓعٜوٌ ٚاملوٛزع ٚاملٛقوٛف ا٫ يف ذوسٚز      َٙٛاز ٭ذهاّخهٛعٗا 
 .ايكإْٛ َٔ خكٛق١ٝ شلصٙ ايؿ١٦ اٚ تًو ٜٙكطض

َؤ ؾوأْ٘ إٔ   ٫ٕ ا٫نتعاظ ايصٟ ٜٛاجٗ٘ ايعطام يف َ٪غػات ايعكاب١ٝ ٚاٱق٬ذ١ٝ  .3
٭ْ٘ ٜ٪ ط عًو٢ ْؿػو١ٝ ايػوحني    ٜٚعطقٌ ايٛظٝؿ١ اٱق٬ذ١ٝ ٚايتأ١ًٖٝٝ يًعكٛب١، 

ايعوسٍ  ٚظاض٠ ايعكاب١ٝ ْٛقٞ ٚغ٬َت٘ ايكر١ٝ. يصيو ًٜعّ تؿٝٝس أب١ٝٓ امل٪غػات 
ٛنع اشبط  ٚايدلاَخ ٫غوترساث أبٓٝو١ غوح١ٝٓ جسٜوس٠ ٜطاعو٢ يف تكوُُٝٗا إ       ب

ٚاٖوساف ٖوصا   َٔ خ٬ٍ تٛؾرل املطاؾل اييت تٓػحِ  ٚايتأٌٖٝق٬ح يٲع انتهٕٛ َط
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َع قوسضات   ل٫ ٜتٛاؾإ ايكإْٛ اسبايٞ  ٫عتباضَٚتطًبات املعاٜرل ايسٚي١ٝ ايكإْٛ 
 أٖساؾ٘.١ٝ يتركل امل٪غػات ايػح١ٝٓ ٫ٚبٓٝتٗا ايترت

باشبطٜط١ ايػح١ٝٓ يًعوطام   ايٓعط جسًٜا بإعاز٠ايتٛق١ٝ يٛظاضتٞ ايعسٍ ٚايساخ١ًٝ  .4
ٚايتٛظٜع ازبػطايف ٚايوسميٛغطايف يًٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني يتعواضر اشبطٜطو١       

ٌ اسباي١ٝ َع أٖساف ٖصا ايكإْٛ ٚتٛجٗات٘ املػوتكب١ًٝ يف   ٚاٱقو٬ح ٚإعواز٠    ايتأٖٝو
 .ا٫ْسَاد

َٔ ايكإْٛ حبٝث ٜتِ ايؿطظ بني  45تعسٌٜ املاز٠ ايتٛق١ٝ جملًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ ب .5
تعووعظ قا٥ُوو١ ازبٗووات   بووايتؿتٝـ ٚإازبٗووات املدٛيوو١ بايطقابوو١ عوؤ تًووو املدٛيوو١   

ايطقاب١ٝ بإناؾ١ َٓعُات اجملتُع املسْٞ يتهٕٛ َؤ نؤُ ازبٗوات املدٛيو١ قاْْٛوًا      
 ٜساع.اٱبايطقاب١ ع٢ً ايػحٕٛ ٚاملٛاقـ ٚزٚض 

/ ضابعوًا َؤ   45ٗاملواز٠  ٚضزتايوصٟ ا ايتعوسٌٜ  ايتٛق١ٝ جملًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ بإيػوا٤   .6
ع٢ً قإْٛ َؿٛن١ٝ ذكٛم ا٫ْػإ حبطَاْٗوا َؤ   قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني 

َؤ قوإْٛ   / خاَػوًا   5عاض َػوبل ٚايويت ْكوت عًٝٗوا املواز٠      ؾو ذل ايعٜاضات زٕٚ أ
, ٫عتباض إ َا ْكت عًٝو٘ املواز٠    2228 ١يػٓ 53َؿٛن١ٝ ذكٛم ا٫ْػإ ضقِ 

/ ضابعًا َٔ ٚجٛب إ تهٕٛ ايعٜاضات ازبٗات ايتؿتٝؿ١ٝ املؿاض ايٝٗا يف ايؿكوط٠ /  45
ا٫ًٚ ٚبهُٓٗا َؿٛن١ٝ ذكٛم ا٫ْػإ ٜعس تعوس٬ًٜ بكوإْٛ ٫ذول يكوإْٛ غوابل ,      

زٕٚ ٚبايتايٞ ٚجب إعاز٠ ايٓعط بايٓل أعو٬ٙ ٚإعواز٠ اسبول يًُؿٛنو١ٝ بايعٜواضات      
اؾعاض َػبل  َوع ٚجوٛب إ ؽباطوب ايوٓل ٚظاضتوٞ ايعوسٍ ٚايساخًٝو١ ٚإ ٜؿوٌُ         

 .ؾطؼب١ املٛقٛؾني اىل جاْب ؾطؼب١ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني 

ني ي٬ًُنووات اٱزاضٜوو١ ايعاًَوو١ يف  ٝايتٛقوو١ٝ جملًووؼ ايٓووٛاب بتعووسٌٜ ؾووطٚط ايتعوو    .7
اضٜو١ يف  ٛظٝؿو١ از ايػحٕٛ ٚاملٛاقـ ٚزٚض اٱٜساع َٔ خ٬ٍ ا٫ؾذلاط ؾُٝٔ ٜعوني ب 

زا٥طتٞ اٱق٬ح ايعطاق١ٝ ٚإق٬ح ا٭ذساث اناؾ١ يًؿطٚط ايعا١َ املٓكٛم عًٝٗوا  
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أغاغو١ٝ  إ ػبتواظ زٚض٠ تسضٜبٝو١    1962يػو١ٓ   24يف قإْٛ اشبس١َ املس١ْٝ ضقو١  
َستٗا عؤ   ٌتتعًل بإزاض٠ ايػحٕٛ ٚذكٛم ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني ؾٝٗا ٫ تك

 ؾٗطٜٔ.

ٚ   شبطووٛض٠ املٗوواّ ٚاملػوو٪ٚي   .8  إزاضاتٝات ايوويت ٜكطضٖووا ايكووإْٛ عًوو٢ اٱزاضات ايعاَوو١ 
ا٭قػاّ اٱق٬ذ١ٝ ْٛقٞ صبًوؼ ايٓوٛاب ايعطاقوٞ بتوبت تعوسٌٜ يًكوإْٛ بوايٓل        

شلصٙ املٛاقوع ٜؿوذلط ؾٝٗوا امل٪ٖوٌ ايعًُوٞ شٚ      ٱزاضات ع٢ً نٛاب  قاض١َ يف تعني 
 ايك١ً بعٌُ تًو امل٪غػات ٚاشبس١َ ٚاشبدل٠.

عًوِ إزاض٠ امل٪غػوات ايعكابٝو١ ٚا٫قو٬ذ١ٝ ٚنوطٚضات      يًتطٛض ايهبرل ايصٟ تؿوٗسٙ   .9
َٛانبت٘ ْٛقٞ صبًؼ ايٓٛاب ايعطام تعسٌٜ ايكإْٛ بوايٓل عًو٢ ٚجوٛب اخهواع     
ايهٛازض يسٚضات تسضٜب١ٝ َٓتع١ُ يؿذلات َتباعس٠ بٗوسف تُٓٝو١ قوسضاتِٗ املٗٓٝو١     

 ٚاملعطؾ١ٝ.

اعوواز٠ ايٓعووط باغووتُاضات   يكوور١ بٛجووٛب  ايتٛقوو١ٝ يووٛظاضات ايعووسٍ ,ايساخًٝوو١, ا   .12
املعًَٛات ٚايؿرٛقات املعٍُٛ بٗا يف ايػوحٕٛ ٚاملٛاقوـ ٚزٚض اٱٜوساع يتٓػوحِ َوع      

 .املعٝاض ايسٚيٞ َٚتطًبات ٖصا ايكإْٛ

بٗسف تبت َ٪ؾط ٚطت قابٌ يًكٝاؽ ٜتِ َٔ خ٬ي٘ تٛقٝـ إؾوهاي١ٝ ا٫نتعواظ    .11
َؤ ايكوإْٛ    14تعوسٌٜ املواز٠   بيف ايػحٕٛ ايعطاق١ٝ ْٛقوٞ صبًوؼ ايٓوٛاب ايعطاقوٞ     

ٝٸ١ يًٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف    بؿوهٌ َكواضب اٚ    حبٝث ٜتِ ذبسٜس املػاذ١ ا٫ضن
َ  ٚ َوذل َطبووع يًػووطف   3,4إ اسبوس ا٭زْوو٢  ايوصٟ ٜكووطض  ٓػوحِ َووع املعٝواض ايووسٚيٞ 

 .َذل َطبع يف ايػطف ا٫ْؿطاز١ٜ 5,4ازبُاع١ٝ ٚ 

با٫ْؿتاح ع٢ً  45اييت أٚضزتٗا املاز٠  ايتٛق١ٝ زبُٝع ازبٗات ايطقاب١ٝ ٚايتؿتٝؿ١ٝ .12
ازبٗووات ايسٚيٝوو١ ٚاملٓعُووات املتدككوو١ بٗووسف تووسضٜب نٛازضٖووا املهًؿوو١ بايطقابوو١   
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ٚايتؿتوووٝـ عًووو٢ اعُووواٍ زٚا٥وووط اٱقووو٬ح ٚإزاض٠ املٛاقوووـ ا٫ذتٝاطٝووو١ يف ٚظاض٠     
 ايساخ١ًٝ.

بٗسف ذبكٝل اْػحاّ اندل َع ايتعاَات ايعطام ايسٚيٝو١ ٚعًو٢ ٚجو٘ اشبكوٛم َوا       .13
َٚووا تكووطضٙ اتؿاقٝوو١ َٓاٖهوو١    ٚايػٝاغوو١ٝٚضزٙ ايعٗووس ايووسٚيٞ يًركووٛم املسْٝوو١   أ

ذكٛم ا٫ْػإ ْٛقوٞ صبًوؼ    ٫ْتٗاناتتأَني َٓاٖه١ ذكٝك١  ٚيػطرايتعصٜب 
هٛازض ايطب١ٝ ايعا١ًَ يف ايػوحٕٛ  ايٓٛاب ايعطاقٞ بتعسٌٜ ايكإْٛ حبٝث ًٜعّ ؾٝ٘ اي

ايطويب يف َطذًو١ ا٫غوتكباٍ     ٚزٚض إق٬ح ا٭ذساث ٚاملٛاقـ عٓس تٓعُٝٗا يًؿرل
ٚايتكٓٝـ بإؾعاض ازاضتٗا ايعًٝا ٚجٗاظ ا٫زعا٤ ايعواّ َٚؿٛنو١ٝ ذكوٛم ا٫ْػوإ يف     

ٚ    جذاٍ ٬َذعتٗا ٚ عٓوس   ٛز ع٬َات اٚ جطٚح اٚ ْوسٚب عًو٢ اجػواز املػوتًُني ا
 .تًكٝٗا ؾه٣ٛ بصيو ضقسٖا اٚ

كووٛم ا٫ْػووإ ٭يٝووات اٱْووصاض املبهووط يف َٛاجٗوو١ اْتٗانووات ذ   أنوودليهووُإ ؾعايٝوو١  .14
ٚايتحاٚظات ايكا١ْْٝٛ زاخٌ ايػحٕٛ ٚاملٛاقوـ ٚزٚض اٱٜوساع ْٛقوٞ صبًوؼ ايٓوٛاب      
بتعسٌٜ ايكإْٛ بايكسض ايصٟ ميٓح حملاَٞ ٚشٟٚ ايٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف شات    

اَوواّ اٱزاض٠ اٚ اسبوول ايووصٟ َٓروو٘ يًٓووعٍ اٚ املووٛزع اٚ املٛقووٛف يف تكووسِٜ ايؿووه٣ٛ   
 املػتك١ً.١ً ٚغرل ازبٗات ايطقاب١ٝ املػتك

 أ وط ملا ٫تؿاقٝيت َٓاٖه١ ايتعصٜب ٚاما١ٜ ا٭ؾودام َؤ ا٫ختؿوا٤ ايكػوطٟ َؤ       .15
َباؾط عًو٢ عُوٌ امل٪غػوات ايعكابٝو١ ٚا٫قو٬ذ١ٝ ْٛقوٞ ٚظاض٠ ايعوسٍ باٱغوطاع         
بتكسِٜ َػٛزتٞ قواْْٛٞ َٓاٖهو١ ايتعوصٜب ٚا٫ختؿوا٤ ايكػوطٟ َوع ايتٛقو١ٝ إ        

 ٚط١ٝٓ.تتهُٔ ٖصٙ ايكٛاْني اغترساث اي١ٝ 

َوؤ ايؿووؿاؾ١ٝ يف َٛاجٗووات املٓعَٛوو١ ايسٚيٝوو١ نٛؾووا٤     أنوودل٭ُٖٝوو١ ذبكٝوول قووسض   .16
صبًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ بتعسٌٜ  ايعطام ْٛقٞبايتعاَات زٚي١ٝ ٜكطضٖا ايكإْٛ ع٢ً 

ايكإْٛ بايٓل قطاذ١ ع٢ً ذل املٓعُات ايسٚي١ٝ َٚٓٗا ايًح١ٓ ايسٚيٝو١ يًكوًٝب   
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اٱٜووساع بتٓػووٝل َػووبل َووع اسبهَٛوو١    ا٭امووط بعٜوواضات ايػووحٕٛ ٚاملٛاقووـ ٚزٚض  
 ايعطاق١ٝ.

بٗسف ذبكٝل ْعاّ تعًِ ؾعاٍ زاخٌ ايػحٕٛ ٚاملٛاقـ ٚزٚض اٱٜساع ْٛقٞ صبًؼ  .17
 تأزٜبٝو١ بٓوا٤اً  ايٓٛاب تعسٌٜ ايكإْٛ بايكسض ايصٟ ٜ٪َٔ ملٔ قوسضت حبكو٘ عكٛبو١    

ع٢ً تٛق١ٝ َٔ زبإ ذبكٝك١ٝ اٚ تؿتٝؿ١ٝ إ ٜتعًِ َٓٗوا اَواّ اٱزاض٠ ايعاَو١ اٚ    
 ايعاّ.غٗا ا٫زعا٤ أايٛظٜط باٱناؾ١ اىل زب١ٓ تٓؿٝص ايعكٛبات اييت ٜط

إٕ تٛاؾط أٚ عسّ تٛاؾط املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ غايبًا َا ؼبسز َا إشا نإ امياًْا َٓا َٔ  .18
جووطا٤ات امل٥٬ُوو١ أٚ املؿوواضن١ ؾٝٗووا بكووٛض٠  يف َكووسٚض ضبتحووع َووا ايٛقووٍٛ إىل اٱ

ايوسؾاع  عًو٢  ت٘ قسض ٜ٪زٟ ع٢ً ٚج٘ اشبكٛم إىل إنعاف قسٖازؾ١ ,ٚإ غٝابٗا 
بٛاغط١ اٱجوطا٤ات املتاذو١ عٔ ذكٛقِٗ املهؿٛي١ مبٛجوب ايكوإْٛ ٫ٚعتبواض إ    
ايكإْٛ قس دباٌٖ ٚبؿهٌ ناٌَ تٓعِٝ ذل احملتحع يف تًكٞ املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ 

جطا٤ات اييت تٓعِ ٖصا اسبل ْٛقٞ صبًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ بتعسٌٜ ايكإْٛ اٚ اٱ
يٝات ايتعاَوٌ  آبعٓٛإ املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ٜٓعِ إجطا٤ات تٛؾرلٖا ٚبإناؾ١ ؾكٌ 

اعوساز  تػو٬ٝٗت ٚظوطٚف   ٚٚظطٚؾٗوا  َع احملاَني ٚمتهِٝٓٗ َٔ ايتٛنٌ ٚايعٜاض٠ 
ٔ إ تكوسض حبول َوٛنًِٝٗ    ٚايتعًِ ٚايطعٔ بايكطاضات ايويت ميهو   ؿه٣ٛايسؾاعٛاي

,َؤ خو٬ٍ تػو٬ٝٗت تًتوعّ ايوسٚا٥ط اٱقو٬ذ١ٝ       ٚايتبًوؼ بٗوا   زاخٌ تًو املطاؾل 
 ٚإزاض٠ املٛاقـ بتٛؾرلٖا .

زٕٚ اؾووطاط زاخووٌ ايػووحٕٛ  ٚيًكوو٠ٛ  يكوواْْٛٞ ايكوورٝحبٗووسف نووُإ ا٫غووتدساّ ا  .19
َؤ ايكوإْٛ    53تعسٌٜ املواز٠  ٚاملٛاقـ ٚزٚض اٱٜساع ْٛقٞ صبًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ ب

ٚاملتعًكوو١ باغووتدساّ ايكوو٠ٛ حبٝووث ٜكٝووس ايكووإْٛ اغووتدساّ ايكوو٠ٛ مببووسأ ايتكووعٝس   
 ٚا٭غوًر١ سقٝل يػًط١ ايكطاض املدٛي١ مبوٓح اٱشٕ  ايتٛقٝـ ٚجٛب ايايتسضػبٞ َع 

ايووويت ميهووؤ اغوووتدساَٗا ٚايؿووودٛم املدٛيووو١ بوووصيو ٚاملووو٪٬ٖت ايووويت ٜػوووتًعّ       
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ٓح ضخكو١ اغوتدساّ ايكو٠ٛ زاخوٌ ايػوحٕٛ ٚاملٛاقوـ ٚزٚض       اَت٬نٗانإجطا٤ غابل ملو 
 اٱٜساع.

بٗسف إقطاض ْعواّ غوصا٥ٞ عوازٍ زاخوٌ امل٪غػوات ايػوح١ٝٓ ْٛقوٞ صبًوؼ ايٓوٛاب           .22
ايعطاقووٞ بتعووسٌٜ ايكووإْٛ َوؤ خوو٬ٍ ايووٓل عًوو٢ متٝٝووع إػبووابٞ يكوواحل ايؿ٦ووات      
اّ املػتهعؿ١ زاخٌ تًو امل٪غػات بايٓل قطاذ١ ع٢ً ٚجٛب ايعاّ َتعٗسٟ ا٫طع

بتوووٛؾرل ايطعووواّ املٓاغوووب يؿ٦ووو١ نبووواض ايػووؤ ٚاملطنووو٢ ٚايٓػوووا٤ ٚا٭طؿووواٍ ٚشٟٚ   
 اشباق١.ا٫ذتٝاجات 

بٗووسف تٗووصٜب ايعكٛبووات ايتأزٜبٝوو١ ايوويت ٜكطضٖووا ايكووإْٛ ٚعًوو٢ ٚجوو٘ اشبكووٛم   .21
عكٛب١ اسبحط ا٫ْؿطازٟ ٚجعًٗا يف ذايو١ تٛاؾول َوع املعٝواض ايوسٚيٞ  ؾأْٓوا ْٛقوٞ        

اجع١ اٱجطا٤ات اييت ضزلٗا ايكإْٛ يؿطر ٖوصٙ  صبًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ بٛجٛب َط
ايعكٛب١ حبٝث ٜتِ تكًٝل املس٠ اىل َػت٣ٛ اسبحوط ا٫ْؿوطازٟ ايككورل اٚ املتٛغو      
املوس٠ ٚإ ٜطاعو٢ ايوٓل قوطاذ١ إ ٫ تؿوتٌُ ٖوصٙ ايعكٛبو١ ذطَوإ املعاقوب َؤ           

مماضغووو١ ايتُووواضٜٔ ايطٜانووو١ٝ   ,ايتؿوووُٝؼ ,ا٫تكووواٍ با٭ٌٖ, ايعٜووواضات ايعا٥ًٝووو١ )
٫عتباض إ إقطاضٖا زٕٚ ايٓل عًو٢ شيوو ػبعوٌ َؤ ايعكٛبو١ عكٛبو١       غترُاّ (,,ا٫

 َطنب١ َٔ عكٛبات َتعسز٠ ْل عًٝٗا شات ايكإْٛ .

اْػحاًَا َع ا٭ٖساف اييت ٜكطضٙ ايكإْٛ يف تػًٝوب َوٓٗخ اٱقو٬ح ٚايتأٖٝوٌ عًو٢       .22
ملٛقٛف ؾك  غرلٙ َٔ املٓاٖخ ؾإٔ ايعٜاضات ايعا١ًٝ٥ ٫ تؿهٌ ذكًا يًٓعٌٜ ٚاملٛزع ٚا

ؾٗٞ ذل يًعا٥ًو١ ٫ٚعتبواض إ ذكوٛم ا٫غوط٠ ٖوٞ ا٭ٚىل بايطعاٜو١ عؤ غرلٖوا َؤ          
اسبكووٛم ا٫ًٚ ٚ٭ٕ ايعٜوواضات ايعا٥ًٝوو١ متثووٌ اغووًٛبًا َوؤ أغووايٝب ايتأٖٝووٌ ٚاٱقوو٬ح   
ٚإعاز٠ ا٫ْسَاد يًٓعٌٜ اٚ املٛزع َع اجملتُع ٚا٫غط٠ ع٢ً ٚجو٘ اشبكوٛم , ؾأْٓوا    

 ٞ /  ايثووًا َوؤ ايكووإْٛ ايوويت   26بإيػووا٤ ْوول املوواز٠  ْٛقووٞ صبًووؼ ايٓووٛاب ايعطاقوو
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181 
 

تػووتثت ؾووطؼب١ َوؤ ايٓووع٤٫ َوؤ ايعٜوواضات ايعا٥ًٝوو١ ايسٚضٜوو١ ٚتكٝووسٖا باملٛاؾكووات  
 اشباق١ .

َؤ  ٚايوطٚاب  ايعا٥ًٝو١   َؤ ايتؿهوو   تأنٝسًا يوصات ايوٓٗخ يف اماٜو١ ذكوٛم ا٫غوط٠       .23
 ططؾٝٗا َٚٛاجٗو١ س٫ذتحواظ اذو  ٚايتكًٌٝ قسض اٱَهإ َٔ ا٫ اض ايػًب١ٝ ا٫ْؿكاٍ 

ذا٫ت ايؿصٚش ايويت ميهؤ إ ٜتػوبب بٗوا ا٫ْكطواع عؤ مماضغو١ اسبٝوا٠ ازبٓػو١ٝ          
بػبب ا٫ذتحاظ ْٛقٞ صبًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ بتعوسٌٜ ايكوإْٛ بوايٓل عًو٢ ذول      

 اظٚاجِٗ.ايٓعٌٜ اٚ املٛزع شنطًا نإ اّ اْث٢ يف اشب٠ًٛ ايؿطع١ٝ َع 

مل٪غػوات ايػوح١ٝٓ ٚايعكابٝو١ ٚتوأَني     بٗسف ذبكٝل قسض انودل يف ايؿوؿاؾ١ٝ يعُوٌ ا    .24
َؿاضن١ صبتُع١ٝ ؾاع١ً ْٛقٞ صبًؼ ايٓٛاب ايعطام تعسٌٜ ايكإْٛ بايكوسض ايوصٟ   
ٜوو٪َٔ يًُحتُووع املووسْٞ َػوواذات عُووٌ إنوواؾ١ٝ يف ب٦ٝوو١ ايػووحٕٛ ٚاملٛاقووـ ٚزٚض    
اٱٜساع يتؿوٌُ إنواؾ١ يودلاَخ ايطعاٜو١ اي٬ذكو١ بوطاَخ ايطقابو١ ٚايطقوس ٭ٚنواع          

ٚاملٛقووٛؾني ٚايتٛعٝوو١ ٚايتثكٝووـ يؿووطؼب١ ايعوواًَني يف ايػووحٕٛ   عنيايٓووع٤٫ ٚاملووٛز
 ٚايتأٌٖٝ.ٚؾطؼب١ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني يف اطاض بطاَخ اٱق٬ح 

بٗسف ذبكٝل املػاٚا٠ اييت ٜكطضٖا ايسغوتٛض ايعطاقوٞ اَواّ ايكوإْٛ ْٛقوٞ صبًوؼ        .25
ٚايساخًٝو١  ايٓٛاب ايعطاقوٞ بوايٓل قوطاذ١ عًو٢ ٚجوٛب إ تًتوعّ ٚظاضتوٞ ايعوسٍ         

يتعاَوٌ َوع ايٓوع٤٫    اقٛاعس ٗا قسض ممهٔ َٔ املػاٚا٠ ازبٓسض١ٜ يف تبٓٝ أندلبتركٝك
 زاخًٗا.ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني ٚؾٹٞ ضغِ ا٭زٚاض ٚاملٗاّ ٚاملػ٪ٚيٝات املٓاط١ بهٛازضٖا

ٗووسف خًوول صبتُووع َووسْٞ ؾعوواٍ ٜووٓٗ  مبػوو٪ٚيٝات ايعُووٌ ايطقووابٞ ايتٛعووٟٛ       ب .26
ْٛقٞ زا٥ط٠ املٓعُات غرل ب١ٝ ٚا٫ق٬ذ١ٝ يف ب١٦ٝ عٌُ امل٪غػات ايعكاٚايتأًٖٝٞ 
بايعُوٌ َوع ٚظاضتوٞ ايساخًٝو١ ٚايعوسٍ      يف ا٭َاْو١ ايعاَو١ جملًوؼ ايوٛظضا٤     اسبه١َٝٛ 

تُووع املووسْٞ ايعطاقووٞ بٗووسف اْتدوواب املٓعُووات امل٪ًٖوو١ يًعُووٌ َووع    اجملغتهؿوواف ٫
 َٓٗا.ٚا٫ْسَاد ٚتطٜٛط ايكا٥ِ  ايتأٌٖٝامل٪غػات ايػح١ٝٓ يف بطاَخ اعاز٠ 
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 1936يػ١ٓ  66قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ ضقِ    -5

  1983يػٔ  76قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ذساث ضقِ  -6
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183 
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http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/C

ommittee/Documents/22%املٛاظ22ٟ%ايتكطٜط ّ ٔ 22%املكوس امل22%َو
 pdf.اٱْػا22ٕ%سبكٛم22%ايعًٝا22%ؾٛن١ٝ

 ٚا٫ذتحاظ ٕتعًٝكات زب١ٓ ذكٛم ا٫ْػإ شات ايك١ً مبًـ ايػحٛ  -45

 (   A/HRC/28/14تكطٜط ؾطٜل ا٫غتعطار ايسٚضٟ ايؿاٌَ ضقِ ايٛ ٝك١ )  -46

  14تكطٜط ايعطام ايسٚضٟ ا٭ٍٚ املكسّ يًح١ٓ املٝثام ايعطبٞ يف ايسٚض٠  -47

ملٓاقؿو١ تكطٜوط ايعوطام ا٭ٍٚ املكوسّ يًحٓو١       ٞايبٝإ ايعاّ يوط٥ٝؼ ايٛؾوس ايعطاقو    -48
  2218-7-2بتاضٜذ  14املٝثام يف ايسٚض٠ 

زبٓوو١ املٝثووام تكطٜوط ذبووايـ أٖٚواضز املووٛاظٟ يتكطٜووط ايعوطام ايووسٚضٟ املكوسّ اىل      -49
 14ايعطبٞ يف ايسٚض٠ 

https://www.iohrd.nl/wp-

content/uploads/2018/05يتكطٜوووط-املوووٛاظ-اٖٚووواضز-ذبوووايـ-/تكطٜوووط-
 pdfايعطب١ٝ.-ا٫ْػإ-ذكٛم-يًح١ٓ-املكسّ-ايعطام

تكوواضٜط ٚظاض٠ ذكووٛم ا٫ْػووإ عوؤ أٚنوواع ايػووحٕٛ َٚطاؾوول ا٫ذتحوواظ يٮعووٛاّ  -52
2225 ,2226  ,2227 ,2228  ,2229  ,2212  ,2211 

,2212,2213 

 تكاضٜط َؿٛن١ٝ ذكٛم ا٫ْػإ ايػ١ٜٛٓ  -51

,  2217يػو١ٓ   57,  2228يػو١ٓ   6قطاضات احمله١ُ ا٫ذباز١ٜ ايعطاقٝو١ ضقوِ    -52
  2218يػ١ٓ  38

 ضبانط جًػات صبًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ ايؿٝس١ٜٜٛ  -53

http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Committee/Documents/التقرير%20الموازي%20المقدم%20من%20المفوضية%20العليا%20لحقوق%20الإنسان.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Committee/Documents/التقرير%20الموازي%20المقدم%20من%20المفوضية%20العليا%20لحقوق%20الإنسان.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Committee/Documents/التقرير%20الموازي%20المقدم%20من%20المفوضية%20العليا%20لحقوق%20الإنسان.pdf
https://www.iohrd.nl/wp-content/uploads/2018/05/تقرير-تحالف-اوهارد-المواز-لتقرير-العراق-المقدم-للجنة-حقوق-الانسان-العربية.pdf
https://www.iohrd.nl/wp-content/uploads/2018/05/تقرير-تحالف-اوهارد-المواز-لتقرير-العراق-المقدم-للجنة-حقوق-الانسان-العربية.pdf
https://www.iohrd.nl/wp-content/uploads/2018/05/تقرير-تحالف-اوهارد-المواز-لتقرير-العراق-المقدم-للجنة-حقوق-الانسان-العربية.pdf
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   14.) ازبًػو١ ا٭ٚىل يًتكوٜٛت عًو٢ قوإْٛ      2217-4-29ازبًػ١ ايث٬ وٕٛ يف 
  2218يػ١ٓ 

  2217-5-23ازبًػ١ ايػازغ١ ٚايث٬ ٕٛ يف . 

  2217-7-8ازبًػ١ ايثايث١ يف . 

  2217-7-19ازبًػ١ ايطابع١ يف . 

 2217-7-22يػازغ١ يف ازبًػ١ ا . 

  2217-7-22ازبًػ١ ايػابع١ يف . 

   ازبًػوو١ اشبتاَٝوو١ يًتكووٜٛت عًوو٢   2218-3-27ازبًػوو١ اشباَػوو١ عؿووط يف (.
 (2218يػ١ٓ  14ايكإْٛ 

 
 
 
 
 

  



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 املالحل
 

 2218/ 5اشبطٜط١ ايػح١ٝٓ يف ايعطام ذػب َٛقـ ؾٗط  .1

يف ٚظاض٠ ايعووسٍ ضغووّٛ بٝاْٝوو١ تٛنووٝر١ٝ ملٛقووـ ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني  .2
 2218/  5ايعطاق١ٝ يؿٗط 

  2218يػ١ٓ  14قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ضقِ  .3

َؿووطٚع قووإْٛ اشل٦ٝوو١ ايٛطٓٝوو١ يٲقوو٬ح ٚايتأٖٝووٌ املكووسّ َوؤ ٚظاض٠ ذكووٛم     .4
يػ١ٓ  14ٚايصٟ اقط ع٢ً أغاغ٘ قإْٛ  26/9/2229بتاضٜذ ا٫ْػإ ايعطاق١ٝ 

سٚيوو١ ٚ ايػووًط١ ايتؿووطٜع١ٝ بعووس تعووس٬ٜت أزخًووت َوؤ قبووٌ صبًووؼ اي  2218
 ايعطاق١ٝ.
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87% 

4% 1% 0% 6% 2% 0% 0% 

اٌّٛلف اٌؼاَ ٌٍٕضالء ٚاٌّٛدػٍٓ ٚاٌّٛلٛفٍٓ فً دائشج 
ٚاٌثاٌغ   2018-5-20اإلطالح اٌؼشالٍح ٌٍَٛ  

 ِحرجض( 30828) اجـــــــّااًل      

 27158اٌّؾىِْٛٛ موٛه  

 1138اٌّؾىِٛبد أبس 

 400اٌّؾىِْٛٛ اؽلاس موٛه 

   24اٌّؾىِٛبد اؽلاس  أبس  

   2047اٌّٛلٛفْٛ موٛه 

 485اٌّٛلٛفبد أبس 

5% 

95% 

ٌّٛلف اٌؼاَ ٌٍٕضالء ٚاٌّٛدػٍٓ ٚاٌّٛلٛفٍٓ فً دائشج 
ٚاٌثاٌغ اجّااًل           2018-5-20اإلطالح اٌؼشالٍح ٌٍَٛ  

 ِحرجض  حسة اٌجٕس ( 30828) 

   1623إٌَبء  

 29205اٌنوٛه 

78% 

22% 

اٌّٛلف اٌؼاَ الػذاد اٌّذأٍٓ تؼمٛتاخ ساٌثح ٌٍحشٌح ِماتً اٌّذأٍٓ 
 ِذاْ ِٚذأح  28296الجّاًٌ  2018-5-20تؼمٛتح اإلػذاَ  ٌٍَٛ 

اٌّلا١ٔٓ ثؼمٛثبد ٍبٌجخ ٌٍؾو٠خ  
22193   

   6102اٌّلا١ٔٓ ثؼمٛثخ اإلػلاَ 
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 ٚايبٓس( 61)املاز٠  َٔايبٓس أ٫ٚ بٓا ٶ٤ ع٢ً َا أقطٙ صبًؼ ايٓٛاب طبًكا ٭ذهاّ 
 .ايسغتٛض َٔ 73 َٔ املاز٠ ( ايثٶا)

 :اٯتٞإقساض ايكإْٛ  2018/6/28قطض ض٥ٝؼ ازبُٗٛض١ٜ بتاضٜذ 
 قإْٛ إق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني

 2018 يػٓو14١ضقِ 
 
 

 الفؿل األّل
 األٍداف ّالطسٓاٌ

 

 ٌ َٓٗا: نٜككس باملكطًرات ايٛاضز٠ يف أزْاٙ ايتعطٜـ امل٪ؾط إظا٤   -1-املاز٠ 
إزاضٜوا  ايتٛقٝوـ   َطانوع ايٛظاض٠: ايٛظاض٠ اييت تطتب  بٗوا زا٥وط٠ ا٫قو٬ح أٚ     :أ٫ٚ

ؾُٝوا ؽبوتل بٛاجباتُٗوا بؿوأْايٓع٤٫      ٚٚظاض٠ ايساخ١ًَٝٚايٝا ٖٚٞ ٚظاض٠ ايعسٍ 
تٛقٝوـ   َطانوع  ٚؼبعط إْؿا٤ أٟ غحٕٛ أٚ يًكإْٛ،ٚاملٛزعني أٚ املٛقٛؾني ٚؾكا 

 .ٚضقابتُٗا ٚإزاضتُٗا ٱؾطاؾُٗاغرل تابع١ شلاتني ايٛظاضتني غرل خانع١ 

ٝٶا : ايك٠ٛ اٱجطا١ٝ٥: ِٖٚ اسبطاؽ ٚايطقبا٤ ايصٜٔ مياضغٕٛ اسبطاغ١ ٚايطقاب١  اْ
ٚذبسزؾطٚطِٗ  املٛزع،اّ اٱق٬ح، ٜٚهْٕٛٛ بتُاؽ َباؾط َع ايٓعٌٜ اٚ يف اقػ

 .ايٛظٜطٚنٛاب  عًُِٗ بتعًُٝات ٜكسضٖا 

: ايهبوواض: ٖٚووِ ا٫ؾوودام ايبووايػني ايووصٜٔ أمتووٛا ايثآَوو١ عؿووط٠ َوؤ ايعُووط  ايثٶووا
ايصٜٓتكسض حبكِٗ إذهاّ بعكٛبات ٚتوسابرل غوايب١ يًرطٜو١ َؤ غوًط١ طبتكو١       

  قاْْٛابإقساضٖا
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ِٖٚ ا٫ذساث ازباعبني املؿُٛيني بأذهاّ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ذوساث   ث: ا٫ذسابعًاضا
ؾٝٗوا  املثبوت  أٚ إٔ ايعُوط   ٚجٛزٖوا، ٚاملثبت١ اعُاضِٖ بٛ ٝك١ ضزل١ٝ ٚعٓس عسّ 

ٜتعاضر َع ظاٖط اسباٍ ؾٝحب ع٢ً احمله١ُ أٚ زا٥وط٠ إقو٬ح ا٫ذوساث إذايتو٘     
 .ايع١ًُٝيًؿرل ايطيب يتكسٜط عُطٙ بايٛغا٥ٌ 

زا٥ط٠ إق٬ح ا٫ذساث: ٖٚٞ ج١ٗ شات ؾدك١ٝ َع١ٜٛٓ َػوتك١ً ٚايويت    :ػٶاخاَ
يػوطر زضاغو١ ؾدكوٝتِٗ ٚؾركوِٗ      قهوا٥ٞ، ٜٛزع ؾٝٗا اٱذساث مبٛجب قطاض 

بوووسْٝا ْٚؿػوووٝا ٚاجتُاعٝوووا ٚأغوووًٛب ع٬جٗوووِ ٚتأًٖٝوووِٗ ٚؾووول بطاصبذلبٜٛووو١ 
ْوسَاد  تطَٞ إىل إعاز٠ تطب١ٝ اسبسث ٚإعسازٙ يًعٛز٠ إىل اجملتُع ٚا٫ ٚاجتُاع١ٝ،

ٚتتهٕٛ َٔ اقػاّ َٚسٜطٜات ٜتِ ذبسٜس َٗاَٗوا ٚتؿوه٬ٝتٗا ٚاختكوام     َع٘،
ٌ َٓٗا مبٛجب ْعاّ خام ٜعس َٔ قبٌ ايٛظاض٠املدتك١ ٜٚكوسض عؤ صبًوؼ    ن

 .ايٛظضا٤

: زا٥ط٠ اٱق٬ح ايعطاق١ٝ: ٖٚٞ ج١ٗ شات ؾدك١ٝ َع١ٜٛٓ َػتك١ً ٚاييت غازغٶا
قهووا١ٝ٥ يػووطر تٓؿٝووص تًووو  ٜووٛزع ؾٝٗووا ايٓووع٤٫ ايووصٜٔ تكووسض حبكٗووِ إذهوواّ  

اٱذهوواّ، ٚايعُووٌ عًوو٢ ع٬جٗووِ ٚتأًٖٝووِٗ خوو٬ٍ ؾووذل٠ تٓؿٝووص ايعكٛبوو١ ٚشيووو   
َٚٗٓٝا ٚتطبٜٛا. ٚتتهٕٛ َٔ اقػاّ َٚسٜطٜات ٜوتِ   غًٛنٝابتكٓٝؿُٗٛتأًِٖٝٗ 

ٌ َٓٗوا مبٛجوب ْعواّ خوام ٜعوس َؤ       نذبسٜس َٗاَٗا ٚتؿه٬ٝتٗا ٚاختكام 
 .ضا٤قبٌ ايٛظاض٠ املدتك١ ٜٚكسض عٔ صبًؼ ايٛظ

ايؿووطط١ اٚ يف ايػووحٕٛ اٚ  َطانووعاملٛقٛؾووٕٛ: ا٭ؾوودام قٝووس اٱٜكوواف يف  غووابعٶا:
 َووصنطاتباضتهوواب اعُوواٍ جٓا٥ٝو١ ٚايووصٜٔ قووسضت حبكٗووِ   ٫تٗوواَِٗايتػوؿرلات  

 .تٛقٝـ قها١ٝ٥ ع٢ً إ ٜتِ ايؿكٌ بِٝٓٗ ٚبني ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني
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ٓٶا: ايؿرل: ٖٛ ايؿرل ايصٟ ٜوتِ بعوس اغوت٬ّ املوٛزع أٚ      ايٓعٜوٌ يف ايوسا٥ط٠    اَ
ا٫ق٬ذ١ٝ ٭غطار ايتؿطٜس يف املعا١ًَ ايعكابٝو١، ٖٚوٛ ؾرول بٝٛيوٛجٞ عكًوٞ      
ْٚؿػووٞ اجتُووواعٞ ٚأٍٚ َطاذووٌ ايؿرووول ٖووٛ ٚنوووع٘ يف ايكاعووات املدككووو١     
 .٫غتكباٍ ايٓع٤٫ أٚ املٛزع ٚععٍ احملهّٛ عًٝ٘ عٔ ظ٥٬َ٘ يف ايكػُاٱق٬ذٞ

يت تتبووع يسضاغوو١ ذايوو١ ايٓعٜووٌ  تاغووعٶا: ايتكووٓٝـ: ٖووٛ صبُٛعوو١ اٱجووطا٤ات ايوو  
ٛ  ايعٛاَووٌ َٚعطؾوو١ ٘ ايؿدكووٞ ٚٚنووع بطْوواَخ ناملدتًؿوو١ ايوويت أ ووطت عًوو٢ غووً

ٌ قوٓـ َؤ ايٓوع٤٫ عؤ     نًُا اقتهت ايعطٚف شيو َع ععٍ نايتٓؿٝص ٜٚتػرل 
غورلٙ يف قػوِ خوام يف ْؿووؼ ايػوحٔ أٚ يف غوحٔ أخووط ٜٚهوٕٛ ايتكوٓٝـ عًوو٢        

طٜوو١ُ يهوٌ غحووني َٚس٣اغوتعسازٙ     ْٚووٛع ازب ٚايػؤ ٚايعوكوٛب١ أغواؽ ازبوٓؼ 
 .ا٫ق٬حٚاغتٝعاب٘ يٲق٬ح ٚايتعاَ٘ بكٛاعس زا٥ط٠ 

عاؾطٶا: ايطعا١ٜ اي٬ذك١: ٖٚٞ ضعا١ٜ املوٛزع أٚ ايٓعٜوٌ بعوس اْتٗوا٤ َوس٠ ذهُو٘       
ٚتعوس ا٫جوطا٤ املهُوٌ     ازبٓوٛح، مبا ٜهُٔ اْسَاج٘ يف اجملتُع ٚعسّ عٛزتو٘ إىل  

عًُٝو١ يتٛجٝو٘ ٚإضؾواز َٚػواعس٠ املؿوطد      يتأٌٖٝ امل٪غػو١ ايعكابٝو١ ٚايٛغو١ًٝ اي   
عٓ٘ ع٢ً غس اذتٝاجات٘ َٚعاْٚت٘ ع٢ً ا٫غتكطاض يف ذٝات٘ ٚا٫ْسَاجٛايتهٝـ 

عٛز٠ احملهّٛ عًٝ٘ إىل اجملتُع اشباضجٞ ايصٜػاب عٓ٘ ْتٝحو١   صبتُع٘، عٓسَع 
ٜٚذلتب ع٣ًطعاٜو١ املؿوطد عوِٓٗ ضعاٜو١      ايػحٔ،يًؿذل٠ ايع١َٝٓ اييت أَهاٖا يف 

٠ يف ظباذايتأٖٝووٌ ا٫جتُوواعٞ ٚاغووتُطاضٖا ،  نووبرلاجتُاعٝوو١ أُٖٝوو١ إْػووا١ْٝ ٚ
ٚذبكٝل أٖساف ايػٝاغ١ ايعكاب١ٝ اسبسٜث١ ،نوُاْا سبُاٜو١ اجملتُوع َؤ طبواطط      

 . عٛز٠ اجملطّ إىل ازبطمي١  ا١ْٝ
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: تطتب  بٛظاض٠ ايعسٍ زا٥طتا اٱق٬ح ايعطاق١ٝ ٚإق٬ح ا٫ذوساث  ٫ًأٚ -2-املاز٠ 
 .ع١ شلُاٚمجٝع ا٫قػاّ ايتاب

ٝٶا:    اْ
أ. ٜؿو اضتبواط زا٥وط٠ اقو٬ح ا٫ذوساث َؤ ٚظاض٠ ايعُوٌ ٚايؿو٪ٕٚ ا٫جتُاعٝو١         
ٚتًرل بٛظاض٠ ايعوسٍ جبُٝوع ذكٛقٗوا ٚايتعاَاتٗوا َٚٛظؿٝٗوا َٚٛجٛزاتٗوا عوسا        

 .بٓا١ٜ َكط ايسا٥ط٠ ايعا١َ

ٚ ب. تػتث٢ٓ زٚض تأٌٖٝ ا٫ذساث املؿطزٜٔ َٔ اذهواّ   َؤ ٖوصٙ املواز٠     ٫ًايبٓوس أ
ٚتًروول ٖووصٙ ايووسٚض بووسا٥ط٠ ضعاٜوو١ شٟٚ ا٫ذتٝاجووات اشباقوو١ يف ٚظاض٠ ايعُووٌ    

ايبوايػني سبوني    ايوصنٛض ٚايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ ٜٚبك٢ املؿطزٜٔ يف ٖصٙ ايسٚض َؤ  
ُوواشلِ ايسضاغوو١ ازباَعٝوو١ ٚا٫ْوواث سبووني اسبكووٍٛ عًوو٢ َأ٣ُٚٓاغووب شلووا اٚ      نا

 .اسبكٍٛ ع٢ً ؾطق١ عٌُ اٚ ظٚاجٗا

ٌ ًَه١ٝ ايعكاضات املؿوػٛي١ َؤ زا٥وط٠ اقو٬ح ا٫ذوساث ٚتؿوه٬ٝتٗا اىل       جو. تٓك
 بسٍ.ايعسٍ بسٕٚ  ٚظاض٠
ز. ؼبووٌ ٚظٜووط ايعووسٍ ضبووٌ ٚظٜووط ايعُووٌ ٚايؿوو٪ٕٚ ا٫جتُاعٝوو١ يف مماضغوو١         

 .ا٫ختكاقاتاملتعًك١ بإق٬ح ٚضعا١ٜ ا٫ذساث

 :ٜٗسف ٖصا ايكإْٛ اىل ذبكٝل َا ٜأتٞ -3-املاز٠ 

أ٫ٚ: تكِٜٛ ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني ايوصٜٔ تكوسض حبكٗوِ اذهواّ بعكٛبوات اٚ توسابرل        
ٚشيو بؿركِٗ ٚتكٓٝؿِٗ  بإقساضٖا،غايب١ يًرط١ٜ َٔ ضبه١ُ طبتك١ قاْْٛا 

 .َٚٗٓٝا ٚتطبٜٛا غًٛنٝاٚتأًِٖٝٗ 

ٝٶووا ٚتأًٖٝووِٗ      ٝٶووا ٚاجتُاع ٝٶووا: ٚنووع َٓوواٖخ يتٛعٝوو١ ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني زٜٓ  اْ
ٜٶا  .تطبٛ
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ازاض٠ َطاؾل ايتٛقٝـ ٚايتػؿرلات ٚايػحٕٛ َٚساضؽ تأٖٝوٌ ا٫ذوساث مبوا     ايثٶا: 
ٜ٪َٔ ضعا١ٜ املٛقٛف خ٬ٍ َس٠ تٛقٝؿ٘ ٚتوأَني ْكًو٘ ٚاذهواضٙ اَوواّ احملهُو١      

ٚنُإ متتوع ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني حبكوٛقِٗ ٚؾوطٚطتٓؿٝص        املدتك١،
 .ايتٛقٝـ ٚا٫ذتحاظ ٚتكٝٝس اسبط١ٜ

 .غبب َٔ ا٭غباب ٭ٟ املٛقٛؾني اٚ ايٓع٤٫ اٚ املٛزعني ضابعٶا: عسّ ايتُٝٝع بني

خاَػٶوا: زضاغوو١ اذووٛاٍ أغوووط ايٓووع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚتكووسِٜ املػواعس٠ ٚايعوٕٛ شلووا        
 يهووُإ عووسّ جٓٛذٗووا بايتعووإٚ َووع ازبٗووات شات ايع٬قوو١ َٚٓعُووات اجملتُووع   

 .املسْٞ

ايتعووإٚ َوع ازبٗوات    غازغٶا: ا٫غٗواّ يف زعِ ايطعا١ٜ اي٬ذك١ يًٓعٜوٌ ٚاملوٛزع ب  
 .املدتك١ يًعٌُ ع٢ً اسبس َٔ ازبطمي١ َٚعازب١ ا اضٖا

غووابعٶا: َتابعوو١ َٚطاقبوو١ ؾوو٪ٕٚ ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني ٚؾكووا يتعًُٝووات 
 .ٜكسضٖا ايٛظٜط املدتل

ٓٶا:  عًو٢ تأٖٝوٌ ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني َؤ خو٬ٍ إْؿوا٤ أقػواّ يًتأٖٝوٌ           ايذلنٝع اَ
ٞ ايٓؿػوٞ   ٌ  ٚا٫جتُواع عًو٢ إقو٬ح ايٓوع٤٫ أٚ املوٛزعني ٚتأًٖٝوِٗ ٚإعوواز٠       تعُو
 .باجملتُع زصبِٗ

تاغعٶا: متثٌ ا٫ذهواّ ٚاٱجوطا٤ات ايوٛاضز٠ يف ٖوصا ايكوإْٛ اسبوس ا٭زْو٢ يكٛاعوس         
املػووحْٛني ٚاملعوواٜرل ايسٚيٝوو١ سبكووٛم ا٫ْػووإ قٝووس اٱٜكوواف ٚايػووحٔ       َعاًَوو١
 .ٚا٫ٜساع

تعُاٍ ايكػو٠ٛ ٚايػودط٠ ٚا٫عُواٍ    عاؾطٶا: ذعط ايتعوصٜب ٚاملعاًَو١ املٗٝٓو١ ٚاغو    
ايؿاق١ نوس املٛقوٛؾني ٚاملوٛزعني ٚايٓوع٤٫ ٜٚعوس اضتهواب أٟ َؤ ٖوصٙ ازبوطا٥ِ          

 .نسِٖ ظطًؾا َؿسزٶا
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يف زا٥وط٠ اٱقو٬ح   ٚاملوٛزعني  تػوطٟ أذهواّ ٖوصا ايكوإْٛ عًو٢ ايٓوع٤٫        -4-املاز٠ 
ايتٛقٝووـ ٚايتػووؿرلات  َطانوع ٚاملٛقووٛؾني يف  ا٫ذووساث،ايعطاقٝو١ ٚزا٥ووط٠ اقو٬ح   

زٕٚ متٝٝع بػبب ازبطا٥ِ َٔ طبٝعتٗا أٚ جػاَتٗا أٚ ْوٛع   اسباٍ،ذػبُكته٢ 
ايعكٛبوو١أٚ ا٫ْتُووا٤ ايعطقووٞ اٚ ايًػوو١ اٚ ا٫ْتُووا٤ ايووسٜت اٚ ايووطاٟ ايػٝاغووٞ أٚ      

 .ايسٜتع ا٫جتُاعٞ اٚ ايػٝاغٞ أٚ املعتكس نا٫ْتُا٤ ايكَٛٝأٚ املط
 

 
 الفؿل الجاىٕ

 َاوالؿالحٔات ّامل
 

 : ع٢ً ايٛظٜط تٛيٞ املٗاّ اٯت٫ً:١ٝأٚ -5-املاز٠ 
ٚإقو٬ح  أ. اقطاض اشبط  ايوو٬ظ١َ يتركٝول اٖوساف زا٥طتوٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝو١        

 ا٫ذساث.
ب. اقووووطاض ا٫غوووايٝب ايعًُٝووو١ ايهؿًٝوووو١ بتطوووٜٛط عُووووٌ زا٥طتوووٞ ا٫قوووو٬ح       

 ايعطاق١ٝٚاق٬ح ا٫ذساث.
تطٜٛط أقػاّ ٚأب١ٝٓ ٚٚضف زا٥طتٝا٫ق٬ح جو. اقطاض ايػٝاغ١ ايعا١َ يف ت١ُٝٓ ٚ

ايعطاقٝو١ ٚاقوو٬ح ا٫ذووساث ٚا٫جووطا٤ات ٚايتووسابرل املتبعوو١ ؾُٝٗووا ٚؾًكووا يًكووإْٛ  
 .ٚاملٛزعنييتكِٜٛ ٚتأٌٖٝ ايٓع٤٫ 

 اجٛضِٖ.ز. اقطاض بطاَخ ٚتسضٜب ٚتؿػٌٝ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚذبسٜس 
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سٚض ٚاملوووساضؽ ٚتطووٜٛط ايػووحٕٛ ٚايوو   ٭ْؿووا٤ٖووو. ربكووٝل ا٫َووٛاٍ اي٬ظَوو١    
ا٫قو٬ذ١ٝ يف بػساز ٚاحملاؾعات غرل املٓتع١ُ يف اقًِٝ ٚؾًكا يًُعاٜرل ٚايكٛاعوس  

 ٚاملٛزعني.ايٛاضز٠ يف ٖصا ايكإْٛ ملعا١ًَ ٚتأٌٖٝ ٚتسضٜب ايٓع٤٫ 

ٚ. املٛاؾك١ ع٢ً ْؿط ايتكاضٜط ٚايبرٛث يف صباٍ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعَٝٓٛهاؾأ٠ 
 اقرابٗا.

 .ٚايتعٗسات ٚا٫يتعاَات املاي١ٝ ٚؾل ايكإْٛظ. ابطاّ ايعكٛز 

ذبسٜووس املهاؾووأ٠ يووصٟٚ اشبوودل٠ ٚا٫ختكووام مموؤ ٜػووتعإ بٗووِ َوؤ خوواضد     ح.
 .ايٛظاض٠

ط. َووٓح املهاؾووأ٠ ايٓكسٜوو١ ٚايعٝٓٝوو١ ٚؾوول ايكووإْٛ. ٟ. املٛاؾكووو١ عًوو٢ ا٫جوواظات 
ُاٍ ايسضاغات ا٭ٚي١ٝ ٚايعًٝوا ؾُٝحواٍ ايػٝاغو١ ايعكابٝو١ ٚازبٓا٥ٝو١      نايسضاغ١ٝ ٱ

ٚتٓعووِٝ ايووسٚضات ايتعًُٝٝوو١ ٚايتسضٜبٝوو١ ملٓتػوويب زا٥طتووٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝوو١    
ايتووسضٜب ٚذهووٛض املوو٪متطات  ٭غووطارٚاقوو٬ح ا٫ذووساث ٚاٜؿووازِٖ اىل اشبوواضد 

 .ٚايٓسٚاتٚاسبًكات ايسضاغ١ٝ 

ايػووحٕٛ بإْؿووا٤ ُؿوواضٜع املكذلذوو١ اشباقووو١ ى. زضاغوو١ ازبوووس٣ٚ ا٫قتكازٜووو١ يً
 .ا٫ق٬ذ١ٝٚايسٚض ٚاملساضؽ 

ٍ. َٓاقؿوو١ ايتكطٜووط ايػووٟٓٛ ايؿوواٌَ عوؤ اعُوواٍ ايووسا٥ط٠ املدتكوو١ َؿووؿٛعٶا      
 .باٯضا٤ٚاملكذلذات

ّ. اقذلاح ا٫ْع١ُ ٚاقساض ايتعًُٝات ٚا٫ْعُو١ ايساخًٝو١ ٚايكوطاضات بٓوا٤ٶا عًو٢      
ٜٶا يتػوًٗٝٛتٓعِٝ     نزا٥ط٠ ا٫ق٬ح املدتك١ يف  اقذلاح ٌ َا دبوس تؿوطٜع٘ نوطٚض

 .املدتك١ايعٌُ يف ايسا٥ط٠ 
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ؽ. َتابعو١   اغوت٬َ٘. ٔ اٜساع املٛاز ايعا٥س٠ يًٓعٌٜ ٚاملٛزع عٓوس  نٕ. ذبسٜس اَا
ؾ٪ٕٚ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني بايتٓػٝل َع ازبٗات شات ايع٬قو١ مبواؼبكل ا٫غوطاع يف    

 .قهاٜاِٖاظباظ 

ٝٶووا: يًٛظٜوووط املدووتل ربٜٛووٌ بعوو   َٗاَوو٘ اىل املسٜوووط ايعوواّ يووسا٥ط٠ ا٫قوو٬ح  اْ
 .اختكاقٌ٘ ذػب نايعطاق١ٝ ٚزا٥ط٠ اق٬ح ا٫ذساث 

 ايثٶووا: ايتٛقوو١ٝ اىل ٚظاض٠ املايٝوو١ باغووترساث زضجووات ٚظٝؿٝوو١ يتعووٝني ايعووسز      
َؤ املؿوطؾني ٚايبواذثني ا٫جتُواعٝني ٚؾول املو٬ى ايُٓوٛشجٞ يوسا٥ط٠          املٓاغب
 .ا٫ق٬ح

 

 
 الفؿل الجالح

 احلـساعتعٔٔـً 

 

ٜؿووذلط ؾووُٝٔ ٜعووني ذاضغٶووا اقوو٬ذٝا يف زا٥طتووٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝوو١    -6-املوواز٠ 
ٚاق٬ح ا٫ذساث اناؾ١ اىل ايؿطٚط ايعاَو١ املٓكوٛم عًٝٗوا يف قوإْٛ اشبسَو١      

 :ٜأتٞاملعسٍ َا  1960يػ١ٓ 24املس١ْٝ ضقِ

مخوؼ  3 5مخؼ ٚعؿوطٕٚ غو١ٓ ٫ٚ ٜعٜوس عًو٢      2 5إ ٫ ٜكٌ عُطٙ عٔ : ٫ًأ ٚ
 .ٚ ٬ ني غ١ٓ

ٝٶا: إ ٜهٕٛ ذاق٬ ع٢ً ؾٗاز٠ ايسضاغ١ املتٛغط١ اٚ َا ٜعازشلا يف   ا٫قٌ. اْ
 ايثٶووا: إٔ ٜهووٕٛ ذػوؤ ايػوورل٠ ٚايػووًٛى ٚغوورل ضبهووّٛ عًٝوو٘ جبطميوو١ مبٛجووب    

 .ذهُكها٥ٞ بات

 ايؿطط.ٚيًٛظٜط اغتثٓا٤ املتكسّ يًتعٝني َٔ ٖصا  َتعٚجٶا،ضابعٶا: إ ٜهٕٛ 
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سٚض٠ ايتسضٜب١ٝ ا٫غاغ١ٝ يًرطاؽ ا٫ق٬ذٝني اييت تكُٝٗوا  خاَػٶا: إ ػبتاظ اي 
 ٫ٌ تكووزا٥ط٠ا٫قوو٬ح املدتكوو١ بٓحوواح قبووٌ َباؾووطت٘ بايعُووٌ يف ايووسا٥ط٠ ٚإ   

 .أؾٗط ٬ ١  3َستٗا عٔ

 بعٗست٘.ؿاي١ نا١َٓ بك١ُٝ املٛاز ٚايتحٗٝعات اييت نغازغٶا:إ ٜكسّ 
 املدتكو١. يف ايوسا٥ط٠   غابعٶا: إ ػبتواظ َكابًو١ ؾدكو١ٝ دبطٜٗوا زبٓو١ طبتكو١       

ٝٶا يًكٝووواّ مبٗوووواّ اسبطاغووو١ ٚغوووامًلا َوووؤ    ٝٶا ْٚؿػووو ٓٶوووا: إ ٜهوووٕٛ ٥٫ًكوووا بوووسْ  اَ
 .طبتك١ا٫َطاناملع١َٓ ٚؾًكا يتكطٜط قازض عٔ زب١ٓ طب١ٝ ضزل١ٝ 

  -7-املاز٠ 
أ٫ٚ: ٜعني املكبوٍٛ يف ايوسٚض٠ َؤ تواضٜذ ايتراقو٘ بٗوا بعٓوٛإ ذواضؽ اقو٬ذٞ          

َووؤ ضاتوووب ايسضجووو١ ايووويت ٜػوووتركٗا مبٛجوووب  بطاتوووب َطذًووو١ ٚاذوووس٠ اعًووو٢ 
 .ايع٠ٚ٬ ٚايذلؾٝع ٚايتكاعس املصنٛض٠٭غطارؾٗازتٗٛذبتػب ي٘ َس٠ اشبس١َ 

ٝٶا: ٜتِ قبٍٛ ْػا٤ يف ايسٚض٠ ايتسضٜب١ٝ يًتعوٝني بٛظٝؿو١ ذواضؽ إقو٬ذ١ٝ       اْ
 .يًٓػا٤يًعٌُ يف ا٫قػاّ ٚايسٚض اٱق٬ذ١ٝ 

 ايثٶوووا: ٜتوووٛىل ايتوووسضٜب ٚايتوووسضٜؼ يف ايوووسٚض٠ ايتسضٜبٝووو١ اغووواتص٠ َٚوووسضبني   
 .طبتكني

 
 الفؿل السابع

 غؤٌّ اليصالٛ ّاملْدعني ّاملْقْفني
 

ٌ َؤ زا٥طتوٞ ا٫قو٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقو٬ح ا٫ذوساث       نو أ٫ٚ: ؽبكل يف  -8-املاز٠ 
 .املطنع١ٜا٫غتكباٍ ٚايؿرل ٚايتكٓٝـ ٚاسباغب١  انعَهإ خام ٜعطف مبط
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ٝٶا: ٫ ٜتِ تػًِ أٟ ْعٜوٌ أٚ َٛزع اٚ َٛقٛف يف َ ع ا٫غوتكباٍ ٚايؿرول   طانو  اْ
ط٠ تٛقٝوـ ٚؾكووٶا يًكوإْٛ    نٚايتكٓٝـ ا٫ بٓا ٶ٤ ع٢ً قطاض قها٥ٞ اٚ مبٛجب َص

 ٚتكطٜط طيب قازض َٔ زب١ٓ طب١ٝ تثبت ذايت٘ ايكر١ٝ ٚايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ.
ٔ  ايثٶا: تٛزع املٛاز اييت حبٛظ٠ ايٓعٌٜ أٚ املٛزع أٚ املٛقوٛف اَاْو١ يف    ايويت   ا٭َوان

 غطاذِٗ.ؼبسزٖا ايٛظٜط املدتل ٚتعاز ايِٝٗ عٓس اط٬م 
ضابعٶا: َػو غح٬ت صبًس٠ َٚطق١ُ َٚبٛب١ ٚتٓعِٝ قاعوس٠ بٝاْوات ايهذلْٚٝو١    

 ـ اٚ ايػحٔ ٚتاضٜذتسٕٚ ؾٝٗا ١ٜٖٛ ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف ٚاغباب ايتٛقٝ
ا٫عتكوواٍ ٚازبٗوو١ ا٫َووط٠ بوو٘ ٚقووطاض اسبهووِ ٚاملػتُػووهات ايؿدكوو١ٝ يًٓعٜووٌ أٚ   

 اٱيهذلْٚٝوووو١املووووٛزع ٚأغووووطت٘ عًوووو٢ إٔ ٜووووتِ ذؿووووغ املعًَٛووووات يف اسباغووووب١ 
 ا٫ق٬ح.يسا٥ط٠  املطنع١ٜيًكػُا٫ق٬ذٞ ٚاسباغب١ 

 تكباٍ ٚايؿرلا٫غ نعخاَػٶا: تهٕٛ َكاب١ً ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف يف َط
زا٥طتوٞ ا٫قو٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقو٬ح ا٫ذوساث       بأذوس٣ ٚايتكٓٝـ عٓس ايتراقو٘  

ٜٚٛنووح يهووٌ ْعٜووٌ َٚووٛزع ايكووطاضات ٚايوودلاَخ املعووس٠ ٚاملهووإ املدكوول شلُووا     
بهوووطاؽ ٜتهووؤُ ٥٫رووو١ ذكٛقووو٘ ٚٚاجباتووو٘  ٚٚاجباتُٗوووا ٜٚوووعٚزٚذكٛقُٗوووا 

 ٫ق٬ح.اصيو تعًل يف زاخٌ ايػحٕٛ ٚأقػاّ نبايًػ١اييت ٜؿُٗٗا ٚ
ٜكووٓـ ايٓووع٤٫ ٚاملٛزعووٕٛ ٚاملٛقٛؾووٕٛ اىل ؾ٦ووات طبتًؿوو١ ٜٚطاعوو٢ يف    -9-املوواز٠ 

تكٓٝؿِٗ جٓؼ ايٓعٌٜ أٚ املٛزع أٚ املٛقٛف ٚعُطٙ ٚغوحً٘ ازبٓوا٥ٞ ٚازبطميو١    
ايتٝاضتهبٗا ع٢ً أغاؽ طبٝعتٗا أٚ جػاَتٗا أٚ ْٛع ايعكٛب١ َٚتطًبوات ايتعاَوٌ   

 ُا ٜأتٞ:نَعٗٛ
ٛ أ٫ٚ: ٜتِ اذتحاظ  اذتحواظ َٓؿكو١ً عؤ     َطانوع يف غوحٕٛ أٚ َٛاقوـ أٚ    ضايوصن

ا٫ْاث ٚػبب إ ٜهٕٛ ايكػوِ املدكول يٲْواث ذبوت َػو٪ٚي١ٝ َٛظؿ١طبتكو١       
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ٌ   ٭ٟٚتهٕٛ مجٝع َؿاتٝح شيو ايكػِ يف عٗستٗا ٫ٚ ٜػُح  َٛظؿوا   ضجوٌ ٜعُو
ا٫ذتحاظ زخٍٛ ايكػِ املدكل يًٓػا٤ َا   ٜهٔ  انعيف ايػحٔ أٚ املٛقـ أٚ َط

 ظؿ١ تعٌُ يف شيو ايكػِ.َكرٛبا مبٛ
ٝٶا: تتٛىل ضعا١ٜ ايٓع٬ٜت أٚ املٛزعات أٚ املٛقٛؾات ٚا٫ؾطاف عًٝٗٔ املٛظؿات   اْ

ا٫ذتحاظ باغتثٓا٤ا٫طبا٤ ٚاملعًُوني   َطانعايًٛاتٞ ٜعًُٔ يف ايػحٔ أٚ املٛقـ أٚ 
 ٚاملطانوع ٚظا٥ؿِٗ امل١ٝٓٗ ؾٝايػحٕٛ أٚ املٛاقوـ   بأزا٤ٚايٛعاظ ايسٜٓٝني املهًؿني 

 يٲْاث.ملدكك١ ا
 زعا٣ٚ جٓا١ٝ٥ ُٛايفنٛاملٛقٛؾٝٓايصًُٜٓٝرآايٓع٤٫ ٚاملٛزعٝ  ايثٶا: ٜتُايؿكًبني
ذهُوٛا يف زعو٣ٛ جٓا٥ٝو١ عؤ احملهوَٛني ؾٝؿوها٣ٚ        ٔأٚ ايوصٜ أٚ ؾها٣ٚ َس١ْٝ 

 َس١ْٝ.
َٶوا يف قػوِ َٓؿكوٌ      مثاْٝو١ 18ضابعٶا: ٜٛزع ايٓع٤٫ ايصٜٔ أمتٛا اعُاضِٖ  عؿوط عا
 عاَا.ٚعؿطٕٚ  ا ٓإ 22عٔ ايٓع٤٫ ايبايػني ايصٜٔ بًػت أعُاضِٖ

دبووط٣ ايؿرٛقووات ايطبٝوو١ ٚايٓؿػوو١ٝ ٚا٫جتُاعٝوو١ يًٓعٜووٌ ٚاملووٛزع    -10-املوواز٠ 
 ٬ وٕٛ َٜٛووٶا َؤ    30ٚاملٛقٛف ٜٚكٓؿٕٛ ع٢ً ٖصا ا٫غاؽ خو٬ٍ َوس٠ اقكواٖا   

 ٓٝـ.ٚايتكع ا٫غتكباٍ نتاضؽبايتراقِٗ مبط
 

 الفؿل اخلامظ
 السعآ٘ الؿخٔ٘ لليصالٛ ّاملْدعني ّاملْقْفني

 

أ٫ٚ: ع٢ً ٚظاض٠ ايكر١ ايتعإٚ َع زا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚاقو٬ح   -11-املاز٠ 
 ا٫ذساث يًكٝاّ مبا ٜأتٞ:

 ٚاملٛقٛف.أ. تكسِٜ اشبسَات ايكر١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬ج١ٝ يًٓعٌٜ ٚاملٛزع 
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ذػوب   املطنعٜو١ ع قرٞ اٚ عٝاز٠ طب١ٝ يف ايػوحٕٛ  نب. اْؿا٤ َػتؿؿ٢ اٚ َط 
ايطاق١ ا٫غوتٝعاب١ٝ تتوٛىل ا٫ؾوطاف عًو٢ ايكور١ ازبػو١ُٝ ٚايعكًٝو١ ٚايٓؿػو١ٝ         
يًٓع٤٫ ٚتكسِٜ اشبسَات ايكر١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬ج١ٝ شلِ ع٣ًإ ٜتِ تٓػوٝب  

 عسز َٓاغب َٔ ا٭طبا٤ ٚشٟٚ املٗٔ ايكر١ٝ يًعٌُ.
ٞ    جو. ربكوٝل جٓواح خوام يطقوٛز اي     املػتؿوؿٝات   ٓعٜوٌ ٚاملوٛزع ٚاملٛقوٛف ؾوو

 شيو.اغتسعت ذايت٘ ايكر١ٝ  إشاايعا١َ 
ٝٶا: ذبسز بتعًُٝات ٜكوسضٖا ٚظٜوط ايكور١ َٗواّ ٚاختكاقوات املػتؿوؿ٢ أٚ         اْ

ايطب١ٝ املٓكوٛم عًٝو٘ يف ايؿكوط٠ ب َؤ ايبٓوسأ٫َٚٔ       ٠أٚ ايعٝازع ايكرٞ ناملط
 املاز٠.ٖصٙ 
 -12-املاز٠ 

ٚٶ٫: ع٢ً زا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذساث تٛيٞ َا ٜأتٞ:   أ
أ. توووٛؾرل ايؿوووطٚط ايكووور١ٝ يف ا٫قػووواّ ا٫قووو٬ذ١ٝ َووؤ ذٝوووث ايٓعاؾووو١        

 ٚايتهٝٝؿٛايت١ٜٛٗ ٚا٫نا٠٤.
 َٛقٛف.ب. تٛؾرل غطٜط ّْٛ يهٌ ْعٌٜ اٚ َٛزع اٚ 

يعٜاضاتايسٚض١ٜ َؤ  ٚا ٚاملٛقٛف،جو. تٛؾرل ايع٬د ايطيب اجملاْٞ يًٓعٌٜ ٚاملٛزع  
ايًحإ ايطب١ٝ يؿركِٗ َٚطاقبو١ اسبايو١ ايكور١ٝ شلوِ ٚتوٛؾط ؾوطٚط ايٓعاؾو١        

 ٚايكر١ ايعا١َ يف ظْعاْات ٚعٓابط َٚٗاجع ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني.
ٝٶا: أ. ٜتٛىل َعٗس حبٛث ايتػص١ٜ يف ٚظاض٠ ايكر١ ذبسٜس  ١ُٝ ْٚٛع١ٝ طعاّ ن اْ

 ايػطر. تعس شلصا  ايٓعٌٜ ٚاملٛزع ٚاملٛقٛف جبساٍٚ
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 ٚ ؾٝووا َٚٓاغووبٶا يسٜاْوو١ ناب. ٜؿووذلط يف طعوواّ ايٓعٜووٌ ٚاملووٛزع إ ٜهووٕٛ قوورٝا 
َٚعتكووس ايٓعٜووٌ أٚ املووٛزع ٚذبووسز ْٛعٝتوو٘ بتعًُٝووات ٜكووسضٖا ايووٛظٜط ٚأْٝووتِ  

 ناؾ١ٝ.تٛؾرل املا٤ ايكاحل يًؿطب شلِ باغتُطاض ٚبهُٝات 
يطًل ٚأؾع١ ايؿوُؼ مبوا   يهٌ ْعٌٜ َٚوٛزع َٚٛقٛف ايتعطر يًٗٛا٤ ا -13-املاز٠ 
ٝٶا ملُاضغ١ ايتُاضٜٔ ايطٜان١ٝ املٓاغوب١ أٚ ايتعوطر    ٫ٌ ٜك عٔ غاع١ ٚاذس٠ َٜٛ

ِٗ يف بطوو٫ٛت َٚػووابكات زاخًٝوو١ ٚتٗٝووأ٠ املػووتًعَات     ان٭ؾع١ايؿووُؼ ٚاؾووط 
اْت ظوطٚف ايطكوؼ تػوُح بوصيو     إشاناملتاذ١  يٲَهاْٝاتايهطٚض١ٜيصيو ٚؾًكا 

 َع َطاعا٠ايعطٚف ا٭١َٝٓ.
املدكك١ يّٓٛ ٚضاذ١ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني  ا٭َانٜٔؿذلط يف  -14- املاز٠

 تٛؾط اٯتٞ:
ٌ نوواْووت َٛظعوو١ عًوو٢ ؾووهٌ غووطف يؿوودل ٚاذووس ٜٓبػووٞ إ ٜؿووػٌ   ن أ٫ٚ: إشا
غطؾ١ مبؿطزٙ ا ٓا٤ ايًٌٝ ٚػبٛظ ملسٜط ايػحٔ أٚ املٛقـ ربكٝل ايػطؾ١  غحني
عسزِٖ عٔ  ٬ ١ يف ا٫ظزذاّ امل٪قوت   س٫ ٜعٜثط َٔ ْعٌٜ أٚ َٛزع ع٢ً إٔ ن٭
 ايػحٔ. يف 

ٝٶا: يف ذاي١ اغتدساّ عٓابط ايّٓٛ ٜتِ اختٝاض ؾاغًٞ  ٌ عٓودل اٚ ضزٖو١ َؤ    ن اْ
ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني ٚؾل ؾطٚط تكٓٝـ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعٜٝٓٛطاع٢ ؾٝٗا 
تووسابرل تٛاجووسِٖ يف عٓوودل ٚاذووس اٚ ضزٖوو١ ٚاذووس٠ ٚتعاًَووِٗ ؾٝوو٘ َووع بعهووِٗ  

ٌ ايٓووع٤٫ ٚاملٛزعٝٓا ٓووا٤ ايًٝووٌ مبووا نوويووبع  ٚإٔ ٜهووٕٛ ذبووت اؾووطاف ٚضقابوو١  ا
 ٜتُاؾ٢ َع طبٝع١ ايػحٔ.
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ؾوطٚط ايػو١َ٬ ٚايطعاٜو١ ايكور١ٝ َٚٓاغوب١       ٭قكو٢  ايثٶا: إ تهٕٛ َػتٛؾ١ٝ 
ُٝات اشلوٛا٤ املتوٛاؾط ؾٝٗوا ٚتوٛؾرل اسبوس ا٫زْو٢ َؤ        نيًعطٚف املٓاخ١ٝ ٚخاق١ 

 سؾ١٦ ٚايت١ٜٛٗ.ايػاذ١ ا٫ضن١ٝ ٚا٫نا٠٤ ٚايت
ضابعٶا: إ تهٕٛ ايٓٛاؾص ٚاغع١ ٚضبك١ٓ بايكسض ايهايف يتُهني ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني   
ٚاملٛقٛؾني َٔ ايكطا٠٤ ٚايعُوٌ َػوتؿٝسٜٔ َؤ ايهو٤ٛ ايطبٝعوٞ ٚتٜٗٛو١ املهوإ        
بػ  ايٓعط عٔ ٚجٛز اٚ عسّ ٚجٛز إنوا٠٤ ٚتٜٗٛو١ اقوطٓاع١ٝ ع٣ًوإٔ توٛؾط      

 يصيو.١ٝ إناؾ١ ا٫نا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ ا٫قطٓاع١ٝ ايهاؾ
ٌ نو ؾٝو٘ يوتُهني   ناخاَػٶا: إ تهٕٛ اذٛار ايػػٌ ٚايٛن٤ٛ ٚاملطاؾول ايكور١ٝ   

غحني َٔ ايػػٌ ٚايٛن٤ٛ ٚقهوا٤ اذتٝاجاتو٘ ايطبٝعٝو١ ذػوب ا٫قتهوا٤ٚع٢ً      
اماَات َٓاغب١ ي٬غترُاّ ٜٚطاع٢ ؾٝٗا إ تتٓاغب  ٥٫ٚل ,ٚتٛؾرلعبٛ ْعٝـ 

١ ا٫غوترُاّ َوا ٫ ٜكوٌ عؤ َوط٠      زضج١ اسبطاض٠ ؾٝٗا َع املٓار ٚإ تتٝح ؾطقو 
ٚاذس٠ يف ا٫غبٛع يهوٌ ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني َؤ اجوٌ احملاؾعو١ عًو٢         

 ايٓعاؾ١ ايكر١ٝ ايعا١َ ٚؾكا يًطكؼ ٚاملٓطك١ازبػطاؾ١ٝ.
غازغٶا: ٜترٌُ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني َػو٪ٚي١ٝ احملاؾعو١ عًو٢ ْعواؾتِٗ     

ط شلوووِ يتركٝووول ٖوووصٙ ايػاٜووو١ املوووا٤ املدككووو١ شلوووِ ٜٚوووٛؾ ٚا٭َوووانٔايؿدكووو١ٝ 
 َٚػتًعَات ا٫غترُاّ اييت تكتهٝٗا احملاؾع١ ع٢ً ايكر١ ٚايٓعاؾ١.

غووابعًا: ٜووٛؾط يهووٌ ْعٜووٌ َٚووٛزع َٚٛقووٛف غووطٜط خووام َووع ايًووٛاظّ اشباقوو١    
بؿطاؾوو٘ ايوويت ػبووب إ تهووٕٛ ْعٝؿوو١ عٓووس تػووًُٗا يوو٘ ٚػبووب اسبؿوواظ عًوو٢        

ٜٶا باْتعاّ ايؿطاف ٚيٛاظَ٘ يف ذاي١ جٝس٠ ٜٚتِ تػٝ تطتٝب رل يٛاظّ ايؿطاف زٚض
 يهُإ ْعاؾتٗا.
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 15-املاز٠ 
ٌ ْعٌٜ َٚٛزع ن: ع٢ً زا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚإق٬ح ا٫ذساث إٔ تعٚز ٫ًأٚ 

 َٚٛقٛف ٫ ٜػُح ي٘ باضتسا٤ ٬َبػ٘ اشباق١ مب٬بوؼ ْعٝؿو١ َٓاغوب١ يًُٓوار    
اؾ١ٝ ٫ بكا٥٘ يف ذاي١ قر١ٝ جٝس٠ ٫ٚ تهٕٛ ٖصٙ امل٬بوؼ َٗٝٓو١ يًػوحٝٓاٚ    ٚن

 اْت ٚػبب ع٢ً ايٓع٤٫ ٚاملٛزعنين قٛض٠ بأ١ٜتكٌ َٔ ؾاْ٘ 
اي٬ظَووني  ٚايووٛترل٠ٚاملٛقووٛؾني تػووٝرل ٬َبػووِٗ ايساخًٝوو١ ٚغػووًٗا با٫ْتعوواّ     

 يًرؿاظ ع٢ً ايٓعاؾ١ ٚايكر١.
ٝٶا:   ٚاملٛقوٛؾني اضتوسا٤ ٬َبػوِٗ اشباقو١     ٕ َػوُٛذا يًٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني   إشانا اْ

تتدووووص تطتٝبووووات عٓووووس ٚقووووٛشلِ اىل ايػووووحٔ أٚ املٛقووووـ يهووووُإ ْعاؾوووو١     
 ايػحٔ.امل٬بػٛق٬ذٝتٗا ي٬غتعُاٍ يف 

 -16-املاز٠ 
أ٫ٚ: ػبب ْكٌ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني املطن٢ ايصٜٔ ؼبتاجٕٛ يًع٬د اىل  

ايكر١ٝٚايعٝازات ايطبٝو١ يف   ملطانعااملػتؿؿٝات ٚا٫طبا٤ املتدككني ٚإٔ تهٕٛ 
ايػووحٕٛ ٚاملٛاقووـ صبٗووع٠ بووايهٛازض ايكوور١ٝ املسضبٝٓتووسضٜبٶا َٓاغووبا ٚاملعووسات     
ٚايتحٗٝووعات ايطبٝوو١ ٚايكووٝس١ْٝ٫ املٓاغووب١ يتكسميايطعاٜوو١ ايكوور١ٝ ٚايعوو٬د     

 املطن٢.يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني 
ٝٶا: ٜػُح يهٌ ْعٌٜ َٚٛزع َٚٛقٛف اَها١ْٝ اسبكٛ ٍ عًو٢ خوسَات طبٝوب     اْ

 ع ايكرٞ أٚ ايعٝاز٠ ايطب١ٝ.ناغٓإ َٓتسب يًعٌُ يف املط
 ايثٶا: ػبب تٛؾرل مجٝع ايتحٗٝعات اشباق١ يتكسِٜ َا ًٜوعّ َؤ عٓاٜو١ ٚعو٬د     
يًٓع٬ٜت ٚاملٛزعات ٚاملٛقٛؾات اسبٛاٌَ قبٌ ايو٫ٛز٠ ٚبعوسٖا ٚتتدوص ايذلتٝبوات     
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 ٚإشاؿؿ٢ خاضد ايػحٓأٚ املٛقـ ًُا تٝػط شيو عًُٝا يهٞ ٜٛيس ا٫طؿاٍ يف َػتن
 امل٬ٝز.ط شيو يف ؾٗاز٠ نٚيس طؿٌ يف ايػحٔ ٫ ٜص

ذهوا١ْ   ايطنعؿٝايػحٓأٚاملٛقـ َعاَٗاتُٜٗٛتُتٛؾرلا٭طؿاٍ  ببكا٤رضابعٶا: ٜػُ
يٮطؿاٍ ٜؿطف عًٝٗا طاقِ َؤ املوٛظؿني املو٪ًٖني ٜهوٕٛ ؾٝٗوا ا٫طؿواٍ ذبوت        

 .ضعاٜتِٗ عٓسَا ٫ ٜهْٕٛٛ يف ضعا١ٜ اَٗاتِٗ
ايطبٝو١   ٠أٚ ايعٝواز ع ايكرٞ نخاَػٶا: ع٢ً ايطبٝب املػ٪ٍٚ عٔ املػتؿؿ٢ أٚ املط

َا ميهٔ بعوس ازخايو٘ ايػوحٔ أٚاملٛقوـ      بأغطعٌ ْعٌٜ َٚٛزع َٚٛقٛف نؾرل 
ًُا اقته٢ ا٫َط اجطا٤ َثٌ ٖصا ايؿرل بعس شيو ٚػبط٣ ٖصا ايؿرل بػٝو١  نٚ

كور١ٝ ايهوطٚض١ٜ   اؾو١ ايتوسابرل اي  ناٟ َوطر جػوسٟ اٚ عكًوٞ ٚاربواش      انتؿاف
غوواض١ٜ اٚ  بووأَطاردباٖوو٘ َثووٌ ؾكووٌ املػوواجني ايووصٜٔ ٜؿووتب٘ اْٗووِ َكووابٕٛ  

َعس١ٜ ٬َٚذع١ ا١ٜ عٝٛب جػس١ٜ اٚ عك١ًٝ يف ايٓعٌٜ ٚاملوٛزع ٚاملٛقوٛف قوس    
 ايعٌُ. يو ذبسٜس قسضت٘ ازبػس١ٜ ع٢ًنصٚ تأًٖٝ٘تعٝل اعاز٠ 

َػو٪٫ٚ عؤ توٛؾرل    ايطبٝو١   ٠أٚ ايعٝواز ع ايكرٞ نغازغٶا: ٜهٕٛ املػتؿؿ٢ أٚ املط
ايطعا١ٜ ايكور١ٝ ازبػوس١ٜ ٚايعكًٝو١ يًٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني ٜٚٓبػوٞ إ        
ٜكّٛ بؿرل مجٝع املطن٢ َٜٛٝا ٚمجٝع ايصٜٔ ٜؿتهٕٛ َٔ املطنوٛاٟ غوحني   

ع ايكورٞ ٚايعٝواز٠   نٚع٢ً ايطبٝب املػو٪ٍٚ عٓواملط   خاق١،ٜثرل اْتباٖ٘ بكٛض٠ 
ُا اعتدل إ ايكر١ ازبػوس١ٜ اٚ ايعكًٝو١   ًنايطب١ٝ تبًٝؼ َسٜط ايػحٔ أٚ املٛقـ 

يًٓعٌٜ أٚ املٛزع أٚ املٛقٛف أٚ يع٥٬َ٘ يف ايػوحٔ أٚ املٛقوـ قوس تهوطضت اٚ قوس      
 تتهطض ْتٝح١ ٫غتُطاض غحٓ٘ أٚ إٜكاؾ٘

 املٛقـ.ظطٚف تتعًل بايػحٔ أٚ  ٭١ْٜتٝح١ 
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226 
 

ايطبٝوو١ ايتؿتووٝـ  ٠أٚ ايعٝووازع ايكوورٞ نووغووابعٶا: عًوو٢ َػوو٪ٍٚ املػتؿووؿ٢ أٚ املط
كٛض٠ َٓتع١ُ ٚاؾاز٠ َؿتـ ايػحٔ أٚ املٛقـ ٚاملسٜط ا٫زاضٟ بتكطٜط عٔ َوا  ب

 ٜأتٞ:
 ٚتكسمي٘.ٚططٜك١ اعسازٙ  ٚنؿاٜت١ُٝ٘ ايػصا٤ ْٚٛعٝت٘ نأ. 

ب. ايٓعاؾ١ ايكور١ٝ ْٚعاؾو١ ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني ٬َٚبػوِٗ َٚوس٣        
 ؾطاؾِٗ.ٚيٛاظّ  ا٤٬ََٚتٗ

ٚا٫نوا٠٤   اغٌ يف ايػحٔ أٚ املٛقـ ٚايتسؾ٦و١ جو. املطاؾل ايكر١ٝ ٚاسبُاَات ٚاملػ
 ٚايت١ٜٛٗ.

ز. َطاقبووو١ توووٛؾرل ايذلبٝووو١ ايبسْٝووو١ ٚا٫يعووواب ايطٜانووو١ٝ يًٓوووع٤٫ ٚاملوووٛزعني  
 ؾٝاسبا٫ت اييت ٫ ٜٛجس ؾٝٗا َٛظؿٕٛ َسضبٕٛ َػ٪ٚيٕٛ عٔ ٖصٙ ا٫ْؿط١.

ٓٶا: ع٢ً َسٜط ايػحٔ إ  ع نو بعني ا٫عتبواض َوا ٜكسَو٘ يو٘ َػو٪ٍٚ املط      ٜأخص اَ
ايطوويب أٚ ايعٝوواز٠ ايطبٝوو١ َوؤ تكوواضٜط ٚػبووب عًٝوو٘ إ ٜتدووص ؾووٛضا ا٫جووطا٤ات   

ٕ ا٫جطا٤ خاضد ْطام قو٬ذٝات٘  نااَا اشا شلا،ٚايتسابرل ملعازبتٗا ٚٚنع اسبًٍٛ 
عًٝ٘ إ ٜعس تكطٜطا ع٢ً ايؿٛض ٜكسَ٘ َع تكطٜط املػو٪ٍٚ ايطويب ٚايتٛقو١ٝاىل    

 املٓاغب. با٭جطا٤َػ٪ٚي٘ ا٫ع٢ً 
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 لطادعالفؿل ا
 تعلٔه اليصالٛ ّاملْدعني

 
  -17-املاز٠ 

أ٫ٚ: يهٌ ْعٌٜ َٚٛزع اسبل يف ايتعًِٝ َٚٛاق١ً ايسضاغو١ ٚيهوٌ املطاذوٌ خو٬ٍ     
 ضبهَٛٝت٘.َس٠ 

ٝٶا: ع٢ً زا٥طتوٞ ا٫قو٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقو٬ح ا٫ذوساث توأَني ذاجو١ ايٓوع٤٫           اْ
ًتوا  ناٚ املٗٓٝو١ يف   ٚاملٛزعني اىل ايتعًِٝ َٚٛاق١ً ايسضاغ١ بؿتح املساضؽ ايعاَو١ 

ايسا٥طتني اٚتأَني َٛاق١ً ايسضاغو١ خاضجٗوا يف ْطوام َكتهوٝاتا٫َٔ ايوساخًٞ      
 ايسا٥طتني.ٚاَهاْٝات ٖاتني 

 ايثٶوووا: تتوووٛىل ٚظاض٠ ايذلبٝووو١ بايتٓػوووٝل َوووع ٚظاض٠ ايعوووسٍ ذبكٝووول املتطًبوووات   
املٛنٛع١ٝ يتٓؿٝص بطاَخ زا٥طتٞ ا٫قو٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقو٬ح ا٫ذوساث يتعًوِٝ      

ٌٖٝ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني بؿتوح املساضؽ ايعاَو١ ٚاملٗٓٝو١ جبُٝوع َطاذًوٗازاخٌ     ٚتأ
 ايسا٥طتني.اقػاّ ا٫ق٬ذ١ٝ يف ٖاتني 

ػبٛظ قٝاّ ايٓعٜوٌ ٚاملوٛزع بتوسضٜؼ ظ٥٬َو٘ زاخوٌ زا٥طتوٞ ا٫قو٬ح         -18-املاز٠ 
ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذساث بٓا٤ٶا عًو٢ طًوب ٜكسَو٘ اىل َوسٜط ايػوحٔ أٚ املٛقوـ       

 ٜط عاّ زا٥ط٠ ا٫ق٬ح.َٚٛاؾك١َس
ط أٟ بٝإ يف ايؿٗاز٠ ايسضاغو١ٝ اٚ املٗٓٝو١ ايويت ؼبكووٌ عًٝٗوا      نميٓع ش -19-املاز٠ 

ا ٓوا٤ تٓؿٝوص ايعكٛبو١ ٜؿوورل اىل اْو٘ ذكووٌ عًٝٗوا ؾووٞ زا٥طتووٞ         ايٓعٜوٌ ٚاملوٛزع  
 ا٫ذساث.ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح اٱق٬ح 
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 الفؿل الطابع
 تػغٔل اليصالٛ ّاملْدعني

 

أ٫ٚ: تهؿووٌ زا٥طتوا ا٫قوو٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقووو٬ح ا٫ذوساث يهوووٌ ْعٜووٌ     -20-املواز٠  
عؿط٠ َٔ عُطٙ ذل ايعٌُ يف ذوسٚز قسضتو٘ َٚ٪٬ٖتو٘     اشباَػ15١أمت َٚوٛزع 

ٝٶووووا  ؾٝٓطوووووام ايكٛاعوووووس ايؿٓٝوووو١ يًتكووووٓٝـ بككوووووس تأًٖٝووووو٘ ٚتسضٜبوووو٘ َٗٓ
 ا٫ْوسَاد يف  ٚت١٦ٝٗاغبواب ايعٝـ يو٘ بعوس اْكها٤ ضبهَٛٝتو٘ َٚػواعست٘ عًو٢   

 اجملتُع.
ٝٶا: ع٢ً زا٥طتوٞ ا٫قو٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقوو٬ح ا٫ذوساث اْؿوا٤ ٚتوٛؾرل ايوٛضف           اْ
ٚاملعاَووووووٌ ٚاملٓؿووووووآت َٚػووووووتًعَات ايعُووووووٌ ايهووووووطِٜ املٓاغووووووب يًٓووووووع٤٫  

 شلا.ٚاملٛزعٝٓٛا٫غتػ٬ٍ ا٫َثٌ يٲَهاْات ٚايتدكٝكات املاي١ٝ املتٛؾط٠ 
    ٌ ٚايتؿوػٌٝ ايتوابع اىل زا٥وط٠ ا٫قو٬ح       ايثٶا: ٜ٪غوؼ يف قػوِ ايتوسضٜب ٚايتأٖٝو

ؾووعب١ ايتكاعووس ٚايهووُإ ا٫جتُوواعٞ يًٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني تتووٛىل ؾوو٪ٕٚ ايٓووع٤٫    
ايتكاعوس ايعاَو١ ٚزا٥وط٠ ايتكاعوس      ٦ٖٝو١ ٚاملٛزعني ؾُٝا ؽبوتل باملداطبوات َوع    

ٚايهُإ ا٫جتُاعٞ يًعُاٍ ٚايتٓػٝل َعٗوا يهوُإ ذكوٛقِٗ يف ايعًُٛايتؿوػٌٝ     
 ضبهَٛٝتِٗ.ٙ املاز٠ ط١ًٝ َس٠ ٚؾًكا ٭ذهاّ ٖص

 ا٫ق٬ذ١ٝ.ايػدط٠ يف ا٫قػاّ  بأعُاٍضابعٶا: ؼبعط تؿػٌٝ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني 
ٜهٕٛ ايعٌُ جع٤ َؤ َكَٛات ايع١ًُٝ ا٫ق٬ذٝو١ ٚايتأ١ًٖٝٝ ٚيٝوؼ  -21-املاز٠ 

عكٛبووو١ بصاتوو٘ ٚعًوو٢ ايًحووإ املؿووه١ً يف زا٥طتووٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝوو١ ٚاقوو٬ح       
ضغبوو١ ايٓعٜووٌ ٚاملووٛزع باختٝوواض َووا ٜووت٥٬ِ َٓوو٘ َووع قسضاتوو٘       ا٫ذووسامثطاعا٠
 َٚ٪٬ٖت٘.
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عؿوط٠ َؤ عُوطٙ     اشباَػو١ 15 ػبٛظ تؿوػٌٝ ايٓعٜوٌ ٚاملوٛزع ايوصٟ أمت     -22-املاز٠ 
زاخٌ اقػاّ ا٫ق٬ذ١ٝ َكابٌ أجط ٚإ ٜهٕٛ ايعٌُ ٚظوطٚؾو٘ مبػت٣ٛ ٜكوذلب  

ملػوووت٣ٛ املطبووول خاضجٗوووا َووؤ ذٝوووث ايٓوووٛع ٚططٜكووو١ ا٫زا٤ ٚاْوووٛاع       ا َووؤ
 امل١ٝٓٗ.ٚا٫زٚات املػتع١ًُ ٚٚغا٥ٌ ايػ١َ٬ ٚايكر١  اٯ٫ت
اشباَػوو١ عؿووط٠ َوؤ 15ايووصٟ أمت ٚاملووٛزع أ٫ٚ: ػبووٛظ تؿووػٌٝ ايٓعٜووٌ  -23-املوواز٠ 

عُووطٙ بايتعاقوووس َووع ازبٗووات اسبهَٛٝوو١ ايوويت ذبتووواد اىل عُووٌ ٚؾووػٌ ايٓعٜووٌ    
ساخٌ ٚضف َٚعاَوووووٌ ايكػوووووِ ا٫قووووو٬ذٞ أٚ اىل قووووو٣ٛ عاًَووووو١ يف  ٚاملٛزعووووو

َؿوواضٜعٗاخاضد اقػوواّ ا٫قوو٬ذ١ٝ ٚتتووٛىل زا٥طتووٞ ا٫قووو٬ح ايعطاقٝوو١ ٚاقوو٬ح 
 املدتل.ا٫ذسا ٛؾل تعًُٝات ٜكسضٖا ايٛظٜط 

ٝٶووا: ٜهووٕٛ تؿووػٌٝ ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚؾكووا ملووا ٜووأتٞ: تتووٛىل زا٥طتووا ا٫قوو٬ح    اْ
١َُٗ ايتعاقس َوع ازبٗوات اسبهَٛٝو١ ايويت ذبتواد اىل       ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذساث

ؾػٌ ايٓعٌٜ أٚ املٛزع زاخٌ ٚضف َٚعاٌَ ايكػِ ا٫قو٬ذٞ أٚ اىل قو٣ٛ عاًَو١    
 املدتل.يف َؿاضٜعٗا ٚؾل ا٫غؼ ٚايهٛابطٛايتعًُٝات اييت ٜكسضٖا ايٛظٜط 

ٜأتٞ:  يوس٣ ازبٗات اسبه١َٝٛ َاٚاملوٛزع أ٫ٚ: ٜؿذلط يف تؿػٌٝ ايٓعٌٜ  -24-املاز٠
%عؿط٠ َٔ املا١٥ َٔ َس٠ ضبهَٛٝت٘ ؾٝسا٥طتٞ ا٫ق٬ح 10 أَهٞأ. إ ٜهٕٛ قس 

ْوووت إشاناايعطاقٝووو١ اٚ اقووو٬ح ا٫ذوووساث َٚوووساضؽ اقووو٬ح ايٓع٤٫ٚاملوووٛزعني     
 غٓٛات.مخؼ 5ضبهَٛٝت٘ ٫ تعٜس ع٢ً

%مخػ١ ٚعؿطٕٚ َؤ املا١٥ َٔ َس٠ ضبهَٛٝت٘ ؾووٞ  25 أَه٢ب. إ ٜهوٕٛ قوس 
يعطاق١ٝ اٚ اق٬ح ا٫ذساث َٚساضؽ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني  زا٥طتٞ ا٫ق٬ح ا

 مخؼ غٓٛات.5ع٢ً اْت ضبهَٛٝت٘ تعٜس إشان
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ٝٶووا: ٜطاعوو٢ يف املؿووٍُٛ   ٚٶ٫ َووؤ ٖووصٙ املووواز٠ ذػوؤ ايػًوووٛى  اايبٓووس  بأذهوواّ اْ
 ٚازبساض٠ يًعٌُ اشباضجٞ بتأٜٝس َٔ زا٥ط٠ ا٫ق٬ح املدتك١.

 ِ ايتاي١ٝ َٔ ايتؿػٌٝ اشباضجٞ: ايثٶا: ٜػتث٢ٓ احملهَٕٛٛ عٔ ازبطا٥
 عٓٗا.يغرل املتٓاظأ. جطا٥ِ ايكتٌ ايعُس 

 ايسٚي١.ب. جطا٥ِ ايػطق١ ٚاخت٬ؽ اَٛاٍ 
 ا٫ضٖاب.جو. جطا٥ِ 
  املدسضات.ز. جطا٥ِ 

 ا٭َٛاٍ.ٖو. جطا٥ِ اشبطـ ٚا٫غتكاب. ٚ. جطا٥ِ غػٌٝ 
مخوؼ   5ِ عؤ  ضابعٶا: ٜػتث٢ٓ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعٕٛ ايصٜٔ ٫ تعٜس َس٠ ضبهَٛٝاتٗ
ٔ   غٓٛات َٔ ؾوطٚط َوٓح ا٫جواظ٠ املٓعيٝو١ املٓكوٛم عًٝٗوا يف        ٝٶوا َو  ايبٓوس  اْ

 َٔ ٖصا ايكإْٛ.30املاز٠
ٚذبسٜوسٖا   با٭جٛضأ٫ٚ: تطبل اذهاّ قإْٛ ايعٌُ ايٓاؾص ؾُٝا ٜتعًل  -25-املاز٠ 

ٚاٚقووات ٚغوواعات ايعُووٌ ٚا٫جوواظات ٚايعطووٌ ٚا٫عٝوواز ٚاماٜوو١ املووطأ٠ ايعاًَوو١      
ذووساث ٚايػوو١َ٬ املٗٓٝوو١ عًوو٢ ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ايعوواًَني زاخووٌ        ٚاما١ٜا٫

 خاضجٗا.اقػاََٛساضؽ ا٫ق٬ح ا٫جتُاعٞ اٚ 
ٝٶا: تكطف ا٫جٛض ٚغاعات ايعٌُ ملٔ ٜتِ تؿوػًِٝٗ بٛظوا٥ـ ٚاعُواٍ ازاضٜو١       اْ
اٚ ؾٓٝوو١ َ٪قتوو١ ٚؾًكووا يكووٛاْني اشبسَوو١ املسْٝوو١ ٚايكووٛاْني اشباقوو١ ٚا٫ْعُوو١    

مبٛجبٗووا يًٓووع٤٫ ٚاملووٛزعٝٓػرل املؿووُٛيني بكاْْٛايعُووٌ      ٚايتعًُٝووات ايكووازض٠ 
 ايٓاؾص.
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ٝٶا َؤ ٖوصٙ املواز٠     املصنٛضٕٚ ايثٶا: ؽبهع ايٓع٤٫ ٚاملٛزعٕٛ  يف ايبٓسٜٔ أ٫ٚ ٚ اْ
قووإْٛ ايتكاعووس ٚايهووُإ ا٫جتُوواعٞ يًعُوواٍ ٚقووإْٛ ايتكاعووس املٛذووس   ٭ذهوواّ

 ايٓاؾص ذػب َكته٢ اسباٍ.
َٔ املا٥و١ َٔ اجوط ايٓعٌٜ ٚاملوٛزع   %  ٬ 3١ايعٌُ  ضابعٶا: تترٌُ ازب١ٗ قاذب١

سبػاب قٓسٚم ايتكاعس ٚايهُإ ا٫جتُاعٞ يًعُاٍ ٚتػسز ٖصٙ ايٓػب١ بهاًَٗا 
 ايكٓسٚم.اىل 
 
 

 الفؿل الجامً
 شٓازٗ اليصالٛ ّاملْدعني ّاملْقْفني

أ٫ٚ: يًٓعٌٜ ٚاملٛقٛف اغتكباٍ ظا٥طٜ٘ ٚعا٥ًت٘ َط٠ ٚاذس٠ ع٢ً ا٫قٌ  -26-املاز٠ 
يهووٌ َُٓٗووا يف ايؿووٗط ٚتووٛؾرل َهووإ َٓاغووب ٥٫ٚوول يًعٜوواضات ايعا٥ًٝوو١ ٚيًُووٛزع  

اْوت ايعٜواض٠ يف َكوًرت٘    ناغتكبايعا٥طٜ٘ َط٠ ٚاذس٠ ع٢ً ا٫قٌ يف ا٫غوبٛع إشا  
 أ ط يف تأًٖٝ٘ ٚتكٛمي٘. ٚشلا

ٝٶا: ٜه ا بت تؿٛقووٶا ؾووٞ عًُو٘     إشااؾ٧ ايٓعٌٜ اٚ املٛزع بعٜواز٠ عسز ايعٜواضات  اْ
 .َتُٝعٶا نًااٚ زضاغت٘ اٚ ابس٣ غًٛ

ٚٶ ايثٶووا: ٜػووتث٢ٓ َوؤ ذهووِ  ٝٶووا َوؤ ٖووصٙ املوواز٠ احملهَٛووٕٛ عوؤ ايبٓووسٜٔ أ ٫ ٚ اْ
 ا٭َوٛاٍ، جطا٥ِ اٱضٖاب أٚ اَؤ ايسٚيو١ ايوساخًٞ أٚ اشبواضجٞ أٚ جوطا٥ِ غػوٌٝ       

 ِ ا٫ مبٛاؾك١ خاق١.ٚتهٕٛ ظٜاضتٗ
ٚاملٛقووٛف َوؤ ايعٜوواض٠ ا٫ مبٛاؾكوو١ ٚاملووٛزع ٫ ػبووٛظ ذطَووإ ايٓعٜووٌ  -27-املوواز٠ 

 اؾٗط باٟ ذاٍ َٔ ا٫ذٛاٍ. ٬ ١ 3َٔ ٭نثطاملسٜط ايعاّ يًسا٥ط٠ ٫ٚ ؼبطّ َٓٗا 
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 ذبسز بتعًُٝات ٜكسضٖا ايٛظٜط املدتل َا ٜأتٞ: -28-املاز٠ 
 املٛقٛف.أ٫ٚ: َٛاعٝس ٚنٛاب  ايعٜاضات ا٫عتٝاز١ٜ يًٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ  

ٝٶا: اسبوا٫ت ايويت ٜػوُح ؾٝٗوا يًٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف اغوتكباٍ ظا٥طٜو٘            اْ
 ا٫عتٝاز١ٜ.عٓسايهطٚض٠ اناؾ١ اىل ايعٜاضات 

تكباٍ  ايثٶا: اسبا٫ت اييت ػبٛظ ؾٝٗا ذطَإ ايٓعٌٜ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف َؤ اغو    
 ظا٥طٜ٘.

ضابعٶا: أذهاّ ٚنٛاب  َوٓح ا٫جواظ٠ املٓعيٝو١ يًٓعٜوٌ اٚ املوٛزع دبوسز َؤ قبوٌ         
 ايٛظٜط.
ايبعثات ايسبًَٛاغ١ٝ ٚايػؿاضات مبٛاؾك١ ايٛظٜط املدتل  ٭عها٤ػبٛظ  -29-املاز٠ 

ع٢ً طًب َػبب ٚذػب َكتهٝات ايتعاَوٌ ايسبًَٛاغوٞ يعٜواض٠ ضعاٜواِٖ َؤ      
 ٛ ؾني يف زا٥طتووٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝوو١ ٚاقوو٬ح ا٫ذووساث   ايٓع٤٫ٚاملووٛزعني ٚاملٛقوو

ؾوووططايتعاٌَ باملثوووٌ َوووع ايبعثووو١ ايسبًَٛاغووو١ٝ ايعطاقٝووو١ يعٜووواض٠ املوووٛاطٓني    
ا٫ذتحوواظ يف زٚيوو١ ايٓعٜووٌ أٚ   َٚطانووعايعطاقٝٝٓوواملٛجٛزٜٔ يف غووحٕٛ َٚٛاقووـ  

املٛزع أٚ املٛقٛف ، ٜٚػُح يًػحٓا٤ َٔ َٛاطت زٍٚ يٝؼ شلا متثٌٝ زبًَٛاغوٞ  
كًٞ يف ايعطام اغتكباٍ زبًَٛاغٞ ايسٚي١ ايويت تتوٛىل ضعاٜو١ َكواسبِٗ يف     اٚ قٓ

ُووووا ٜػووووُح يًػووووحٓا٤ اي٬جوووو٦ني اٚ غوووورل املٓووووتُني اىل اٟ زٚيوووو١     نايعووووطام 
املٓسٚب ايسبًَٛاغٞ يًسٚي١ اييت تتوٛىل ضعاٜو١ َكواسبِٗ ٚؾًكوا ٭ذهواّ       اغتكباٍ

 ٖصٙ املاز٠ .
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 الفؿل التاضع
 االداشٗ امليصلٔــــ٘

 

ملووسٜط عواّ زا٥ووط٠ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقوو٬ح ا٫ذوساث بعووس َٛاؾكوو١     -30- املواز٠ 
 ٬ و١  3ٌ نو مخػو١ اٜواّ   5ايٛظٜط املدتل َٓح اجاظ٠ َٓعي١ٝ ٫ تعٜس َستٗا ع٢ً

 يًٓعًٜٛاملٛزع َٔ ايعطاقٝني عسا اٜاّ ايػؿط ٚؾًكا يًؿطٚط اٯت١ٝ: أؾٗط
ٚٶ٫  :: إ ٫ ٜهٕٛ ضبهَٛا عًٝ٘أ 
 أ. جبطمي١ َاغ١ بأَٔ ايسٚي١ ايساخًٞ اٚ اشباضجٞ.  

 ب. جبطمي١ اضٖاب١ٝ أٚ جطمي١ غػٌٝ ا٭َٛاٍ.
 غطق١.جو. جبطمي١ 

 بايؿطف.ز. جبطمي١ طب١ً 
 ٖو. جبطمي١ قتٌ غرل َتٓاظٍ عٓٗا. 
 ٚ. أٟ جطمي١ أخط٣ ٴَعاقب عٓٗا باٱعساّ أٚ ايػحٔ امل٪بس. 

َٶا عا٥سٶا. ٝٶا: إ ٫ ٜهٕٛ صبط   اْ
 ايثٶا: إ ٫ تهٕٛ شَت٘ املاي١ٝ َؿػٛي١ يسٚا٥ط ايسٚي١ ٚايكطواع ايعواّ يف ايكهو١ٝ    

 بػببٗا.احملهّٛ 
 املدتل.ؿاي١ ؾدك١ٝ َٚاي١ٝ نا١َٓ ؼبسز َبًػٗا ايٛظٜط نضابعٶا: إ تكسّ عٓ٘ 

يف اقػوواّ اقوو٬ح ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ضبووع َووس٠      أَهوو٢خاَػٶووا: إ ٜهووٕٛ قووس   
َٚس٠ ا٫ؾطاد ايؿططٞ ايويت ٜػوتركٗا بؿوطط     ضبهَٛٝت٘ بعس ططح ايتدؿٝهات

 ٚاذس٠. غ1١ٓإ ٫ تكٌ تًو املس٠ عٔ 
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و٘ يف قػووِ اقووو٬ح ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚجساضتوو٘ نووذػوؤ غًٛ ٜتأنووسغازغٶووا: إ 
 باٱجاظ٠.يًتُتع 

 باٱجواظ٠ غابعٶا: إ ٫ تتعوطر ذٝوا٠ ايٓعٜوٌ ٚاملوٛزع اىل اشبطوط بػوبب متتعوو٘        
 اٱق٬ذ١ٝ.أَٔ امل٪غػ١ املٓعي١ٝ، ٚإٔ ٫ ٜ٪ ط ع٢ً 

: اشا تأخط ايٓعٌٜ ٚاملٛزع ايوصٟ تٓتٗوٞ اجاظتو٘ املٓعيٝو١ عؤ ا٫يتروام       31املاز٠ 
َؤ تواضٜذ اْتٗوا٤     اٜواّ،  ٬ و١  3ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني َوس٠ تعٜوس عًو٢   بكػِ اق٬ح 

تهواف َوس٠ ايتوأخرل اىل     َؿوطٚعٝت٘، يػبب ٜكطض املسٜط ايعواّ املدوتل    اجاظت٘،
ا قطض املسٜط ايعاّ املدتل عسّ َؿطٚع١ٝ ايػبب ؾتهاف اَا اش ضبهَٛٝت٘، َس٠

 َس٠ ايتأخرل اىل َس٠ ضبهَٛٝت٘ ، ٚؼبطّ َٔ ا٫جاظ٠ املٓعي١ٝ .
َٶووا إشانوو -32-املوواز٠  إ َوؤ بٝٓٗووا نووَوؤ عكٛبوو١ ٚ بووأنثطإ ايٓعٜووٌ ٚاملووٛزع ضبهٛ

عكٛب١ تكطض ذطَاْ٘ َٔ ا٫جواظ٠ املٓعيٝو١ ؾو٬ ٜػوترل َووس٠ ا٫جواظ٠ ا٫ بعووس        
 ايكإْٛ.ايعكٛب١ٚتٛاؾوط ايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصا ُاٍ نا

زا٥طتٞ ا٫قو٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقو٬ح ا٫ذوساث بعوس       َّسٜط عايهٌ َٔ  -33-املاز٠ 
َٛاؾكوو١ ايووٛظٜط املدووتل َووٓح اجوواظ٠ َٓعيٝوو١ انوواؾ١ٝ يًُبووسعني َوؤ ايٓووع٤٫    

ٌ غوو١ٓ عوؤ ا٫بووساع يف ايعُووٌ ٚايٓحوواح املتُٝووع ؾوووٞ  نوو ٚاملووٛزعني َووط٠ ٚاذووس٠
 ايسضاغ١.
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 الفؿل العاغس
 حكْم اخسٚ لليصالٛ ّاملْدعني

 
  -34-املاز٠ 

ٚٶ٫: يًٓعٌٜ ٚاملٛزع َطايع١ ايكرـ ٚاجملو٬ت ٚايهتب املػُٛح   بتساٚشلا.أ
ٝٶا: دبٗوع زا٥طتوا ا٫قو٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقو٬ح ا٫ذوساث        ا٫يهذلْٚٝو١   بوا٭جٗع٠  اْ
هتبووات ٚدبٗٝعٖابايهتووب  ايػووُع١ٝ ٚايبكووط١ٜ امل٥٬ُوو١ يًػووحٕٛ ٚاملٛاقووـ ٚامل    

املػُٛح بتساٚشلا زبُٝوع ؾ٦وات ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚػبوب إ تهوِ ٖوصٙ املهتبو١         
ؾٝا َٔ ايهتب يًتػو١ًٝ ٚايثكاؾو١ ٚتؿوحٝع ايٓع٤٫ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني      ناعسزا 

 اٌَ َٔ ٖصٙ املهتب١. نع٢ً ا٫غتؿاز٠ بؿهٌ 
اتكا٫ت ٖٚٛاتـ  بأجٗع٠ ايثٶا: دبٗع زا٥طتا ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذساث 

عا١َ ٚع٢ً َسٜط ايػحٔ أٚ املٛقـ ايػوُاح يًٓعٜوٌ أٚ املوٛزع بواسبل ؾٝا٫تكواٍ      
عؤ َوط٠ ؾٝا٭غوبٛع أٚ عٓوس      ٫ٌ ٜكو اشلاتؿٞ َٚهامل١ عا٥ًتو٘ عٓوس ايطًوب ٚمبوا     

 ايسا٥ط٠.ايهطٚض٠ ٚملس٠ ذبسزٖا 
   -35-املاز٠ 
: يًٓعٌٜ ٚاملٛزع ذل َطاغ١ً َٔ ٜؿا٤ ٚتػًِ ايطغا٥ٌ ممؤ ٜؿوا٤ عٓططٜول    ٫أٚ

ايدلٜووس ايعووازٟ أٚ ايدلٜووس ا٫يهذلْٚووٞ ايطزلووٞ يًػووحٔ أٚ املٛقؿوووٛيًُسٜط ايعوواّ       
ايطغا٥ٌ اييت ٜبعوث بٗوا    املدتل يف زا٥طتٞ ا٫ق٬ح عٓس ايهطٚض٠ ا٫ط٬ع ع٢ً

 ٚاملٛزع.اٚ ٜتػًُٗا ايٓعٌٜ 
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ٝٶووووا: عًوووو٢ املووووسٜط اي عوووواّ املدووووتل يف زا٥طتووووٞ ا٫قوووو٬ح ا٫طوووو٬ع عًوووو٢   اْ
ٚٶ٫ َٔ ٖوصٙ املواز٠ ؾُٝوا ؽبول احملهَٛوٕٛ عؤ        ايطغا٬٥ملٓكٛم عًٝٗا يف ايبٓسأ

 ا٭َٛاٍ.جطا٥ِ اٱضٖاب أٚ أَ ايسٚي١ ايساخًٞ أٚ اشباضجٞ أٚ جطا٥ِ غػٌٝ 
 -36-املاز٠ 
املدووتل يف أ٫ٚ: يًٓعٜووٌ ٚاملووٛزع تكووسِٜ ايطًبووات ٚايؿووها٣ٚ اىل املووسٜط ايعوواّ      

زا٥طتٞ ا٫ق٬ح أٚ اىل َؿتـ ايػحٔ أٚ املٛقـ ا ٓوا٤ قٝاَو٘ بعًُٝو١ايتؿتٝـ اٚ    
اٟ طبووٍٛ بووايتؿتٝـ عٓووس اغووا٠٤ َعاًَتوو٘ اٚ اٜوو١ طبايؿوو١ حبكٜٗٛترووسث َعٗووِ 
بسٕٚ ٚجٛز َسٜط ايػحٔ أٚ املٛقوـ اٚ َٛظؿٝو٘ ا٫خطٜٓوٛع٢ً املوسٜط ايعواّ إ      

 ايٝ٘.ضٚزٖا غبع١ اٜاّ َٔ تاضٜذ 7ٜٚبت يف ايؿه٣ٛ خ٬ٍ 
ٝٶا: ٜػُح يًٓعٌٜ ٚاملٛزع إ ٜتكوسّ بطًوب اٚ ؾوه٣ٛ بايؿوهٌ املٓاغوب ٚزٕٚ        اْ

ضقاب١ٝ َؤ خو٬ٍ    ١٦ٖٝضقاب١ ع٢ً ضبتٛاٖا اىل َسٜط عاّ زا٥ط٠ ا٫ق٬ح اٚ اىل 
ٌ طًب اٚ ؾه٣ٛبػطع١ ٚايوطز  نٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ املٛاؾل عًٝٗا ٜٚتِ ايتعاٌَ َع 

إ َٔ ايٛانوح اْايطًوب اٚ ايؿوه٣ٛ خواٍ     ن٫ َدلض ي٘ ا٫ اشا تأخرلعًٝ٘ زٕٚ اٟ 
 ي٘.َٔ املهُٕٛ اٚ ٫ اغاؽ 

 ٜأتٞ:ٜطاع٢ عٓس ْكٌ ايٓعٌٜ ٚاملٛزع ٚاملٛقٛف َا  -37-املاز٠ 
 أ٫ٚ: عسّ تعطنِٗ اىل: 

 ازبُٗٛض.أ. اْعاض 
 ٚايتؿٗرل.ب. ا٫ٖا١ْ  
 جػسٟ.جو. اٟ عٓا٤  

ٝٶا: تهٝٝـ   ع٢ً ٚؾل اٱَهاْات املتٛاؾط٠.أنا٤تٗا ٚٚغا٥  ايٓكٌ ٚت١ٜٛٗ  اْ



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 ايثٶووا: ٜهووٕٛ ْكووٌ ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني عًوو٢ ْؿكوو١ زا٥ووط٠ ا٫قوو٬ح      
 املدتك١ ٚتٛؾط شلِ مجٝعا ظطٚف َتػا١ٜٚ.

 ايؿكٌ اسبازٟ عؿط
 اْهباط ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني

 -38-املاز٠ 
١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذساث أ٫ٚ: يٛظٜط ايعسٍ َٓح املسٜط ايعاّ يسا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق 

ق٬ذ١ٝ ؾطر ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ ايتاي١ٝ ع٢ً ايٓعٌٜ ٚاملٛزع بٓا٤ ع٣ًتٛق١ٝ 
ايًح١ٓ ايتركٝك١ٝ املدتك١ اٚ زبوإ ايتؿتوٝـ املؿوه١ً زاخووٌ اقػاَا٫قو٬ذ١ٝ      

 ٚايتعًُٝات ايكوازض٠ مبٛجب ٖصا ايكإْٛ يٮْع١ُعٓس طبايؿت٘ 
 ب عًٝ٘ اتباعٗا:اٚ خطٚج٘ ع٢ً بطاَخ ايتأٌٖٝ ٚايعٌُ ايٛاج

 ٚايذلؾ١.١ٝٗٝ يف ايؿعايٝات ايطٜان١ٝ نأ. اسبطَإ َٔ املؿاض 
 املطاغ١ً.ب. اسبطَإ َٔ 

 ايعٜاض٠.جو. اسبطَإ َٔ  
 ا٫ْؿطازٟ.ز. اسبحط  

ٝٶووا: اذايوو١ ايٓعٜووٌ ٚاملووٛزع اىل احملهُوو١ املدتكوو١     اضتهوووب زاخوووٌ اقػووواّ   إشا اْ
 ايكٛاْني ايعكاب١ٝ ايٓاؾص٠.اٱق٬ذ١ٝ ؾع٬ً َعاقبًا عًٝ٘ يف 

 -39-املاز٠ 
ٚٶ٫: ٫ ػبٛظ إ تعٜس ايعكٛبات املٓكٛم عًٝٗا يف   َؤ  (جوو )ٚ (ب)ٚ ايؿكطات)أ(أ

َٶايًٓعٜووٌ  (30)ٖووصا ايكووإْٛ عًوو٢   ٔ( َوو38)َوؤ املوواز٠  )أ٫ٚ(ايبٓووس   ٬ ووني ٜٛ
َٶوا إشا   ( 60)ٚاملٛزع ٚيًُسٜط ايعواّ َهواعؿتٗا اىل    ع ايٓعٜوٌ ٚاملوٛز  نوطض  غوتني ٜٛ

 املدايؿ١.
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ٝٶا: ٫ ػبوٛظ إ تعٜوس َوس٠ اسبحوط ا٫ْؿوطازٟ املٓكوٛم عًٝٗووا يف          ايؿكوط٠)ز(  اْ
َٶوا يًٓعٜوٌ    (  ٬ وني 30)َؤ ٖوصا ايكوإْٛ عًو٢      (8)املواز٠   ٫ٔ( َأٚ)َٓايبٓس  ٜٛ

َٶا  ١( مخػ15)ٚ َٶوا   ( غوتني 60)ٚيًُسٜط ايعواّ َهواعؿتٗا اىل    يًُٛزع،عؿط ٜٛ ٜٛ
َٶا يًُٛزع إشا  (30)يًٓعٌٜ ٚ   املدايؿ١ .اٚ املٛزع ض ايٓعٌٜ نط ٬ ني ٜٛ
 -40-املاز٠ 
ٚٶ٫: ميٓع ازخاٍ املٛاز ايتاي١ٝ اىل اقػاّ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني:   أ

 بأْٛاعٗاناؾ١.أ. املدسضات ٚاملػهطات 
 ٚاسبًٞ.ب. ايٓكٛز 

  وحو. ايتػح٬ٝت املُٓٛع١ اييت ذبسزٖا ايتعًُٝات.
 هتب ٚازبطا٥س ٚايٓؿطات املُٓٛع تساٚشلا.ز. اي

ٖو. ا٫غًر١ ايٓاض١ٜ ٚاٯ٫ت ازباضذ١ أٚ ايطانو١ أٚ ايكاضنو١ أٚايهٗطبا٥ٝو١ أٚ أٜو١     
 ٚاملٛزعني.تهط بػ١َ٬ ايٓع٤٫  آ٫تَٛاز أٚ 

 غٛاٖا.اشلاتـ ايٓكاٍ َٚا نٚ. اجٗع٠ ا٫تكاٍ املدتًؿ١ 
ّ ظ. أ١ٜ َاز٠ تٗسز ا٫َٔ ٚايػ١َ٬. ح. ايعكاقرل ايطبٝو١ شات    املوعزٚد   ا٫غوتدسا

 َتدكل.إ٫ بٛجٛز ٚقؿ١ طب١ٝ ٚذبتإؾطاف طبٝب 
ٝٶووا: ذبووسز املووٛاز ايوويت ؼبعووط إزخاشلووا أٚ ذٝاظتٗووا بتعًُٝووات ٜكووسضٖا ايووٛظٜط   اْ

 املدتل.
ٓكٛم عًٝٗوا يف املواز٠   ذاظ ايٓعٌٜ ٚاملٛزع ٚاملٛقٛف اذس٣ املٛاز امل إشا -41-املاز٠ 
ؾتووتِ َكووازضتٗا بكووطاض َوؤ ايووٛظٜط املدووتل ٚؾًكووا        ايكووإْٛ،ٖووصا  ٔ( َوو40)

ٝٶا.  يًكاْٛما  تؿهٌ َدلظٶا جطَ
 -42-املاز٠ 
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أ٫ٚ: ٜعاقب ايٓعٌٜ ٚاملٛزع بأذس٣ ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠  
ز، ٚ(  ،د)ب،   ايؿكوطات ذواظ املوٛاز املٓكوٛم عًٝٗوا يف     إشأَ ٖصا ايكوإْٛ  ( 38)
 ٗصاايكإْٛ.ٓ( 40َ)املاز٠  َٔ

ٝٶووا: ؼبوواٍ ايٓعٜووٌ   ذٝاظتوو٘ يًُووٛاز املٓكووٛم عًٝٗووا ؾووووووووووووٞ   ٚاملووٛزع عٓووس اْ
 ٔ َؤ ٖوصا ايكوإْٛ اىل احملهُو١ املدتكو١َع املوٛاز        (40)املواز٠   ايؿكطتني )أ،ٖو( َو

 املهبٛط١.
 -43-املاز٠ 
ٚٶ٫: يًُسٜط ايعاّ يسا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ َٚسٜط عاّ زا٥ط٠ اق٬ح ا٫ذساث   أ

ايػا٤ اٚ ربؿٝ  اٟ عكٛب١ تأزٜب١ٝ َؿطٚن١ ع٢ً ايٓعٌٜ أٚ املٛزعبُٛجب ٖصا 
٘ بٓا٤ ع٢ً تٛق١َٝٔ ايًح١ٓ ايؿ١ٝٓ اٚ نتأٜس إ ايٓعٌٜ قس ذػٔ غًٛايكإْٛ،إشا

 املدتل.ايباذث ا٫جتُاعٞ 
ٝٶا: ملسٜط  ايكػِ ا٫ق٬ذٞ ايتٛق١ٝ اىل َسٜط عاّ زا٥ط٠ ا٫ق٬ح بتدكٝل  اْ

ٚجٛا٥ع ْكس١ٜ اٚ ع١ٝٓٝ يًٓع٤٫ أٚ املوٛزعني ايوصٜٔ ٜثبتوٕٛ تؿٛقوا يف      تَهاؾ٦ا
 عايٝني.ٚاْهباطا  نًاايعٌُ اٚ ايسضاغ١ أٚ ايتسضٜب اٚ ٜعٗطٕٚ غًٛ

عًوو٢ عًوو٢ زا٥طتووٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝوو١ ٚاقوو٬ح ا٫ذووساث احملاؾعوو١      -44-املوواز٠ 
ا٫ْهوووباط ٚايٓعووواّ ايعووواّ عًووو٢ ا٫ تتحووواٚظ ايكٝوووٛز املؿطٚنووو١ ايكوووسض ايووو٬ظّ 
ٚايهووطٚضٟ يتوواَني غوو١َ٬ايٓع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني ٚتٓعووِٝ ذٝوواتِٗ َووع 

 غرلِٖ َٔ ايٓع٤٫ٚاملٛزعٝٓٛاملٛقٛؾني ٚؾًكايًُعاٜرلاٯت١ٝ:
َٗٝٓو١ أٚ   أزٜبٝو١ بأعُايت: إ ٫ ٜػتدسّ ايٓعٌٜ أٚ املٛزع أٚ املٛقوٛف يًكٝواّ   ٫أٚ

 اْتكاَٞ.شات طابع 
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ٝٶا: اعتُواز ايكٛاعوس ا٫ْهوباط١ٝ ايوٛاضز٠ يف ٖوصا ايكوإْٛ ٚا٫ْعُو١ ايكوازض٠           اْ
مبٛجب٘ يهٌ غًٛى ٜؿهٌ خطقا يًٓعاّ اٚ اخ٫٬ بايكٛاعس املتبع١ يف ايػوحٔ أٚ  

 ا٫ْهباط١ٝ. املٛقـ ٚتٓؿص َٔ قبٌ ايػًط١ املدٛي١ اٚ املدتك١ بؿطر ايعكٛب١
ا: ٫ ٜعاقب اٟ ْعٌٜ أٚ َٛزع أٚ َٛقٛف ا٫ بعس تبًٝػ٘ بايعٌُ ايصٟ اضتهب٘  ايثٶ

املدايـ يًٓعاّ اٚ ايكٛاعوس ٚبعوس َٓرو٘ اسبول يف ايوسؾاع عؤ ْؿػو٘ أَاَايًحٓو١         
ايتركٝك١ٝ املؿه١ً يًٓعط يف املدايؿ١ ٜٚػُح يًٓعٌٜ أٚ املٛزع أٚاملٛقٛف ا٫جٓيب 

 .ا٫قتها٤تكسِٜ زؾاع٘ َٔ خ٬ٍ َذلجِ عٓس 
ضابعٶا: ذبعط ذعطا تاَا ايعكٛب١ ازبػس١ٜ ٚايعكٛب١ بايػوحٔ يف ظْعاْو١ َعًُو١    

ُٝووووات ايٛجبووووات ايػصا٥ٝوووو١ ايوووويت ٜتٓاٚشلووووا  نٚنووووٝك١ اٚ عكٛبوووو١ ربؿووووٝ  
ٚمجٝعايعكٛبات ايكاغ١ٝ اٚ ا٫ْػا١ْٝ اٚ امل١ٝٓٗ أٚ ا١ٜ عكٛبو١ اخوط٣ قوس تهوٕٛ     

ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ناض٠ بكر١ ايػحني ازبػس١ٜ اٚ ايعك١ًٝ اييت قس تؿطر ع٢ً 
ٚاملٛقووٛؾني املدووايؿني يكٛاعووس ا٫ْهووباط يف ايػووحٔ أٚ املٛقؿٛاضتهووابِٗ اعُوواٍ    

 ايتأزٜب.تػترل 
ايطيب أٚ ايعٝاز٠ ايطب١ٝ ايكٝواّ بعٜواض٠    نعخاَػٶا: ع٢ً َػ٪ٍٚ املػتؿؿ٢ أٚ املط

١َٜٝٛ يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني ايوصٜٔ ٜكهوٕٛ عكٛبوات اْهوباط١ٝ ٚػبوب عًٝٗواب٬ؽ       
 ٭غوباب نوطٚضٟ   إ ايػا٤ ٖصٙ ايعكٛب١ اٚ تبسًٜٗا ضأ٣أٚ املٛقـ اشا َسٜط ايػحٔ

 ايعك١ًٝ.تتعًل بكر١ ايػحني ازبػس١ٜ اٚ 
غازغٶا: ؼبعط اغتدساّ ازٚات تكٝٝس ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني َثٌ ا٫قوؿاز  
ٚايػ٬غووٌ ٚايكٝووٛز اسبسٜسٜوو١ َٚعوواطـ ايتهتٝووـ ملعوواقبتِٗ باغووتثٓا٤ ا٫ذووٛاٍ 

 اٯت١ٝ:
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ٚقا٥ٞ ملٓع ايٓعٌٜ ٚاملٛزع ٚاملٛقٛف َٔ اشلطب ا ٓا٤ ْكًٗع٢ً ؾطط إ  جطا٤نأأ. 
 ايكانٞ.تؿو ٖصٙ ايكٝٛز عٓسَا ميثٌ اَاّ 

 ايطيب.طب١ٝ ٚذايت٘ ايكر١ٝ ٚايعك١ًٝ بتٛجٝ٘ َٔ املػ٪ٍٚ  ٭غبابب. 
يف ا٭خوط٣  ؾؿوًت اغوايٝب ايػوٝطط٠     إشاَؤ َوسٜط ايػوحٔ أٚ املٛقوـ      بأَطجو.  

َٓووع ايٓعٜووٌ ٚاملووٛزع ٚاملٛقووٛف َوؤ اٜووصا٤ ْؿػوو٘ اٚ اٜووصا٤ ا٫خووطٜٔ اٚ ا٫نووطاض  
 اشباق١.باملُتًهات ايعا١َ أٚ 

غووابعٶا: عًوو٢ ازاض٠ ايػووحٔ أٚ املٛقووـ إٔ تكووسّ يًٓعٜووٌ ٚاملووٛزع ٚاملٛقووٛف عٓووس    
زخٛي٘ ايػحٔ أٚ املٛقـ َعًَٛات َهتٛب١ عٔ ايكٛاعوس ايتٓعُٝٝو١ ايويت توٓعِ     

 ايتأزٜوب  ٤ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني َؤ ؾ٦تو٘ ٚعؤ َكتهوٝات      ايتعاٌَ َع ايٓوع٫ 
َٚطاعا٠ ايٓعاّ يف ايػحٔ ٚاملٛقـ ٚعؤ ا٫جوطا٤ات املػوُٛح بٗوا يًركوٍٛ عًو٢       

ايهوطٚض١ٜ يتُهٝٓو٘ َؤ    ا٭خط٣ ٚعٔ مجٝع املػا٥ٌ  ايؿها٣َٚعًَٛات ٚتكسِٜ 
ؾِٗ ذكٛقو٘ ٚايتعاَاتو٘ ٚيتُهٝٓو٘ َؤ تهٝٝوـ ْؿػو٘ َوع اسبٝوا٠ يف ايػوحٔ أٚ          

يف ٖوصٙ املواز٠ ؾوؿٜٛا     املصنٛض٠ٛقـ ٜٚبًؼ ايٓعٌٜ ٚاملٛزع ٚاملٛقٛف باملعًَٛات امل
 َٝا.اإ إشان

ٓٶووا: عًوو٢ زا٥طتووٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝوو١ ٚاقوو٬ح ا٫ذووساث ٚنووع ْعوواّ خووام     اَ
باْهووباط ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني بايتٓػووٝل ؾُٝووا بٝٓٗووا ٚاذايتوو٘ اىل       

 ٱقساضٙ.صبًػايٛظضا٤ 
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 الجاىٕالفؿل 
 عػس التفتٔـــؼ

 

أ٫ٚ: ربهع زا٥طتا ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذوساث يًتؿتوٝـ َؤ     -45-املاز٠ 
 ازبٗاتاٯت١ٝ:
 ايٓٛاب.أ. صبًؼ 
 ايعاّ.ب. ا٫زعا٤ 

 ا٫ْػإ.جو. َؿٛن١ٝ ذكٛم  
 ز. املؿتـ ايعاّ يف ايٛظاض٠ املدتك١. 
 املٛقـ.ٖو. صبًؼ احملاؾع١ ضبٌ َٛقع ايػحٔ أٚ  

ْٶا   بايتؿتٝـ.ٚ. ا١ٜ ج١ٗ طبٛي١ قاْٛ
ٝٶا: تًتعّ زا٥طتا ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذساث بتػٌٗٝ َُٗو١ املؿتؿوني    اْ
بايسخٍٛ اىل اقػاّ ا٫قو٬ذ١ٝ ٚاسبكوٍٛ عًو٢ املعًَٛوات ايويت تكتهوٝٗاطبٝع١       

 عًُِٗ.
طتٞ  ايثٶا: تؿهٌ يف مجٝع ايػحٕٛ ٚاقػاّ أق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ايتابع١ يوسا٥ 

اٱق٬ح ايعطاق١ٝ ٚإق٬ح ا٫ذساث زب١ٓ تٓؿٝص ايعكٛبات بط٥اغو١ املوسعٞ ايعواّ    
ٚعه١ٜٛ َسٜط ايػحٔ َٚسٜط ايكػِ اٱق٬ذٞ تتوٛىل ايطقابو١ ٚا٫ؾوطاف عًو٢     
َؿطٚع١ٝ تٓؿٝص ايعكٛبات ٚاجطا٤ات ٚتسابرل تكسٜط ايعكٛب١ٚتكٓٝـ ٚتكػوِٝ  

 ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني.
َؤ   (45)َٔ املاز٠  (أ٫ٚ)يف ايبٓس  املصنٛض٠ؿتٝـ جٗات ايت ٭عها٤ضابعٶا: ٜػُح 

ٖصا ايكإْٛ زخٍٛ ايػحٔ أٚ املٛقـ يف َٛاعٝس ٜتؿول عًٝٗوا َوع زا٥ط٠ا٫قو٬ح     
يو تؿكوس ا٫جوطا٤ات   نوص ًُا طًبت ايًح١ٓ املهًؿ١ بايتؿتٝـ شيوو ٜٚػوُح شلوِ    ن
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 ايٓعاؾ١ ايكر١ٝٚظطٚف املعٝؿ١ َٚكاب١ً ٚإجطا٤اتايكر١ٝ يف ايػحٔ اٚ املٛقـ 
ُووا ٜػووُح شلووِ بتػووحٌٝ   نمجٝووع ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني عًوو٢ اْؿووطاز    

املعًَٛات املتعًك١ بايؿدل ايٓعٜوٌ أٚ املوٛزع أٚ املٛقوٛف ْٚكوٌ ضغوا٥ٌ َٓو٘ اىل       
 ايًح١ٓ.اغطت٘ ٚبايعهؼ حبهٛضاملٛظـ املهًـ باغتكباٍ َٚطاؾك١ 

 زب١ٗ ايتؿتٝـ ارباش ا٫جطا٤ات اٯت١ٝ: -46-املاز٠ 
ٚتؿتووٝـ ايػووحٕٛ ٚاملٛاقووـ ايتابعوو١ يووسا٥طتٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝوو١      أ٫ٚ: زخووٍٛ

 ايٓوع٤٫  ٚإق٬ح ا٫ذساث ٚطًب تعٜٚسٖا بأ١ٜ ٚ ا٥ل أٚ أٚيٝات أٚ تكاضٜط ربول 
 .ٚاملٛقٛؾني ٚاملٛزعني

ٝٶوووا: ايتركٝووول َوووع أٟ ؾووودل يووو٘ ع٬قووو١ مبٛنوووٛع ايؿوووه٣ٛ أٚ طبايؿووو١        اْ
 ٚاملٛقٛؾني.٤ ٚاملٛزعني ايكإْٛ اييت تٓعِ قٛاعس ايتعاٌَ َع ايٓع٫ أذهاّ

ٛب ٚايؿٗٛز عسّ ا٫جاب١ ع٢ً اٟ غو٪اٍ اٚ تكوسِٜ ٚ ٝكو١ اٚ    ح ايثٶا: ؼبل يًُػت
ؾوو٤ٞ اخووط أٚ ايهؿووـ عوؤ َعًَٛووات تتعًوول خبكٛقوو١ٝ ٚزلعوو١ ٚأغووطاضايٓع٤٫   

 املٛقٛؾني.ٚاملٛزعني 
ضابعٶووا: زبٗوو١ ايتؿتووٝـ إ تػووتُع بكووٛض٠ ؾووؿ١ٝٗ أٚ بؿووهٌ ذبطٜووطٟ يؿووه٣ٛ    

 املٛقٛف.ع أٚ ايٓعٌٜ أٚ املٛز
٘ جٗو١ ايتؿتوٝـ ذبسٜوس تٛقوٝاتٗا يف تكطٜوط ايتركٝول        ٢خاَػٶا: عً اىل  بإذايتو

س١ٜأٚ إٔ نٝاْت نازب١ٗ املدتك١ ٚايٛظٜط املدتل أٚ غًل ايتركٝل يف ايؿه٣ٛ إشا 
 ايتؿتٝـ.ا٫جطا٤ املؿهٛ َٓ٘ مت ٚؾًكا يًكإْٛ ٜٚبًؼ املؿتهٞ ج١ٗ 

غازغٶا: ؼبعط ع٢ً جٗو١ ايتؿتوٝـ اٚ املٛظوـ يف زا٥وط٠ ا٫قو٬ح إ ٜؿؿوٞ اٜو١        
ايؿه٣ٛ املكس١َ ايٝٗا َٔ ايٓعٌٜ أٚ املوٛزع أٚ   بؿإَٔعًَٛات ٜتِ اسبكٍٛ عًٝٗا 
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املٛقوٛف ٚايتركٝول املذلتووب عًٝٗوا أٚ املعًَٛووات ايويت ٜطًعْٛعًٝٗووا بػوبب تووٛيٞ      
 ٜٚػتث٢ٓ َٔ ا٫عُاٍ املهًؿني بٗا أٚ أ ٓا٤ أزا٤ ٚاجباتِٗ

شيو تبًٝؼ ايػًط١ أٚ ازب١ٗ املدتك١ بٛقٛع طبايؿو١ ٭ذهواّ ايكوإْٛ أٚ اضتهواب     
 جطمي١.
عًوو٢ زا٥ووط٠ ا٫قوو٬ح املدتكوو١ أجووطا٤ ايتؿتووٝـ ايووسٚضٟ ٚاملؿوواج٧      -47-املوواز٠ 

يًُ٪غػات ا٫ق٬ذ١ٝ ٚايٓع٤٫ ٚاملٛزعني َٔ ذٝوث إقواَتِٗ يف أقػواّ اٱقو٬ح     
٭ؾوووٝا٤ احملعوووٛض٠، ٚتوووٛؾط ايؿوووطٚط ايكووور١ٝ  َٓدًٖٛوووا َووؤ املوووٛاز ٚا يًتأنوووس

 ٚاملعٝؿ١ٝاملٓكٛم عًٝٗا يف ٖصا ايكإْٛ.
 
 

 الفؿل الجالح
 عػس املْازد املالٔ٘

تتهووٕٛ املووٛاضز املايٝوو١ يووسا٥طتٞ اقوو٬ح ايهبوواض ٚإقوو٬ح ا٫ذووساث ممووا  -48-املوواز٠ 
 ٜأتٞ:
 ا٫ذباز١ٜ.أ٫ٚ: َوا ؽبكل شلُا َٔ املٛاظ١ْ ايعا١َ  

ٝٶووا: اشلبووات ٚايتدلعووات ايوويت متٓرٗووا اشل٦ٝووات ٚا٫ؾووطاز يًووسا٥ط٠ املدتكوو١ َووؤ    اْ
 يًكإْٛ.زاخ٬يعطام ٚخاضج٘ ٚؾًكا 

 يًكإْٛ. ايثٶا: ا٫َٛاٍ املٓكٛي١ ٚغرل املٓكٛي١ املدكك١ يًسا٥ط٠ املدتك١ ٚؾًكا 
ضابعٶووا: ا٫ضبووواح ايٓامجوو١ عووؤ اجووٛض اشبسَوووات ايوويت ت٪زٜٗووا زا٥ووط٠ ا٫قوو٬ح         

 املدتك١ٚامثإ املٛاز اييت تبٝعٗا.
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 ع٢ً ايٛظاض٠ املدتك١ ٚاحملاؾعات تٛؾرل اٯتٞ: -49-املاز٠ 
أ٫ٚ: ربكووٝل جووع٤ َوؤ َٛاظْتٗووا ٱْؿووا٤ ٚاعُوواض ٚتطووٜٛط ايػووحٕٛ ٚاملٛاقووـ   
يتهووٕٛ ٥٬َُوو١ يتٓؿٝووص ايعكٛبووات ٚؾًكووا ٭ذهوواّ ٖووصا ايكووإْٛ ٚدبٗٝووع ايووٛضف    

ٚاملٛاقوـ ٚؾول املٛاقوؿات ٚا٭غووايٝبايع١ًُٝ    ٚاملعاَوٌ ٚايكاعوات ايتابعو١ يًػووحٕٛ    
 يتهٕٛ ١ُ٥٬َ يتأٌٖٝ ٚتكِٜٛ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني.

ٝٶا: ايتٓػٝل ؾُٝا بٝٓٗوا   غوحٕٛ َٚٛاقوـ يف مجٝوع احملاؾعوات يػوطر       ٱْؿوا٤  اْ
 .تٛؾرل ايؿها٤ات املٓاغب١

 
 

 الفؿل السابع عػس
 املدؿؿات

  -50-املاز٠ 
ٚٶ٫: ميووٓح َٓتػووبٛ زا٥طتووٞ اٱقوو٬ح ا   يعطاقٝوو١ ٚاقوو٬ح ا٫ذووساث طبككووات   أ

ٜٶا. أيـاضبعُا١٥ ٚمخػٕٛ  (450000)خطٛض٠ َكطٛعو١ قسضٖوا   زٜٓاضؾٗط
ٝٶا: ميوٓح َٓتػوبٛ ايوسٚا٥ط ايويت تكوسّ خوسَات اٚ توطتب  اعُاشلوا بوسا٥طتٞ            اْ
ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذساث ٚايعإًَٛ يف اقػاّ اٱق٬ح ا٫جتُواعٞ َؤ   

جٗووات أخووط٣ طبككووات اشبطووٛض٠ املٓكووٛم عًٝٗووا يف    ايتووابعني اىل ٚظاضات اٚ
 َٔ ٖصٙ املاز٠ ٚؾًكا يتعًُٝات ٜكسضٖا ايٛظٜطاملدتل. (ا٫ٚ)ايبٓس 

ٝٶوا )٫ٚ( )اٚايبٓسٜٔ  ايثٶا: تػتث٢ٓ املدككات املٓكٛم عًٝٗوا يف  َؤ ٖوصٙ    ( اْ
يػو١ٓ  ( 22)املاز٠ َٔ اذهاّ قوإْٛ ضٚاتوب َوٛظؿٞ ايسٚيو١ ٚايكطواع ايعواّ ضقوِ        

2008 
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ضابعووووًا: جملًووووؼ ايووووٛظضا٤ ظٜوووواز٠ املدككووووات املٓكووووٛم عًٝٗووووا يف ايبٓووووسٜٔ   
ٝٶووا)ٚ)ا٫ًٚ( ايعووطٚف َوؤ ٖوووصٙ املووواز٠ بوواقذلاح َوؤ ايووٛظٜط املدووتل ذػووب     ( اْ

 ا٫قتكاز١ٜ.
خاَػٶووا: ميووٓح اسبووطاؽ اٱقوو٬ذٝني طبككووات بووسٍ أضظام ؼبووسز َكووساضٖا       

 املدتل.بتعًُٝات تكسض َٔ ايٛظٜط 
يف ايبٓٛز اع٬ٙ عٓس تٓػٝبِٗ ٚاعاضتِٗ  املصنٛضٜٔعٔ  غازغٶا: تكطع املدككات

 .اىل خاضد اقػاّ ا٫ق٬ح ا٫جتُاعٞ
 
 

 الفؿل اخلامظ عػس
 احهاو عام٘ ّختامٔ٘

 (ايعاؾووط)ٚ (ايػووابع )ٚ (ايػووازؽ)ٚ ايؿكووٍٛ)اشباَؼ(تػووطٟ اذهوواّ  -51-املوواز٠ 
َٔ ٖوصا ايكوإْٛ عًو٢ ا٫ذوساث َؤ ؾاقووسٟ ايطعاٜو١ ا٫غوط١ٜ          (اسبازٟ عؿط)ٚ

املٛزعني ؾٝوسٚض ايتأٖٝوٌ ايتابعو١ يوسا٥ط٠ اقو٬ح ا٫ذوساث ٚؽبكول شلوِ قػوِ          
 خام يف ايسٚضا٫ق٬ذ١ٝ .

اي٘ غؤ  ن٫ُ ذبطّ ا٭ّ ايٓع١ًٜ ٚ املٛزع١ َٔ ا٫ذتؿاظ بطؿًٗا سبني ا -52-املاز٠ 
ا٥و٘ َعٗوا اٚ بًوؼ ٖوصا ايػؤ تطبول يف       ايثايث١ َٔ عُوطٙ ؾوإٕ   تطغوب ببك    (3)

( 188)ؾأْ٘ اذهاَاسبهوا١ْ املٓكوٛم عًٝٗوا يف قوإْٛ ا٫ذوٛاٍ ايؿدكو١ٝ ضقوِ        
ؾإشا   ٜهؤ يًطؿوٌ َؤ ٜهؿًو٘ تتوٛىل ايوسا٥ط٠ اٜساعو٘ يف اذوس٣ زٚض          ١1959يػٓ

 ّٚتؿوعط ا٭ ايسٚي١املطتبط١ بسا٥ط٠ ايطعاٜو١ ا٫جتُاعٝو١ يطعاٜتو٘ ٚايعٓاٜو١ بوو٘      
 زٚض١ٜ.شلوا ض٩ٜت٘ يف اٚقات مبهاْو٘ ٚتٝػط 
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يًرطاؽ يف زا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذساث اغتعُواٍ ايك٠ٛ  -53-املاز٠ 
زٕٚ ايػوو٬ح اٚ اغووتعُاٍ ايػوو٬ح بووسٕٚ اَووط َوؤ ايػووًط١ املدتكوو١ يف اسبووا٫ت    

 ا٫ت١ٝ:
ٚٶ٫: ايسؾاع ايؿطعٞ   اشلطب.ايٓعٌٜ ٚاملٛزع ٚاملٛقٛف عٓس ضباٚيت٘  َٚطاضز٠أ

ٝٶ   ٚاقػاَٗا.ا: اما١ٜ زا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٫ذساث  اْ
 ؾٝٗا. ايثٶا: اما١ٜ َٓتػيب ايسا٥ط٠ عٓس ٚجٛزِٖ  

  ٚاملٛقٛؾني.ضابعٶا: اما١ٜ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني 
ايكٝٛز  ا٫قؿاز، ايػ٬غٌ،)اسبط١ٜ أ٫ٚ: ؼبعوط اغتعُواٍ ازٚات تكٝٝس  -54-املاز٠ 

 ا٫ق٬ذ١ٝ.يًٓعٌٜ ٚاملٛزع ا٫ ملكتهٝات عٌُ  (اسبسٜس١ٜ
ٝٶووا: ٜتووٛىل ايووٛظٜط املدووتل بٓووا٤ عًوو٢ اقووذلاح املووسٜط ايعوواّ املدووتل يف زا٥ووط٠    اْ
اٱق٬ح إقساض ٥٫ر١ تتهُٔ ذبسٜسٶا سبكٛم ايٓعٌٜ أٚ املٛزع ٚٚاجباتو٘ زاخوٌ   

 امل٪غػ١ ا٫ق٬ذ١ٝ.
ع ؾوطط١  نو ٠ ايعسٍ بؿوتح َط تًتعّ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ بايتٓػٝل َع ٚظاض -55-املاز٠ 

 ذاجتٗا.يف زا٥طتٞ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ ٚاقو٬ح ا٫ذساث ذػب 
تطغٌ احمله١ُ املدتك١ عٓوس اقساضٖا ذهُوٶا بعكٛب١ اٚ توسبرل غوايب    -56-املاز٠ 

ط٠ اَوط بايعكٛب١ اىل زا٥ط٠ ا٫ق٬ح ايعطاقٝو١  نيًرط١ٜ ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ َع َص
 حبك٘.١ اسبهِ ايكازض اٚزا٥ط٠ اق٬ح ا٫ذساث ذػب طبٝع

 بإخطواض ٌ َٔ زا٥طتٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقوو٬ح ا٫ذووساث     نتكّٛ  -57-املاز٠ 
شٟٚ ايٓعٜووٌ ٚاملووٛزع ٚاملٛقووٛف يف ذووا٫ت ايٓكووٌ اٚ ايٛؾووا٠ اٚ اقووابت٘ مبووطر     
خطرلا اٚاقاب١ خطرل٠ اٚ يف ذايو١ ْكًو٘ اىل َػتؿوؿ٢ عو٬د ا٫َوطار ايعكًٝو١       
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ط٠ اخطاض اٟ ؾدل اخط ؼبسزٙ ايٓعٌٜ أٚ املٛزع ٚع٢ً ا١ٜذاٍ ٜتعني ع٢ً ايسا٥
 أٚاملٛقٛف.
ٚٶ٫: تكووّٛ  -58-املوواز٠  ٌ َوؤ زا٥طتووٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝوو١ ٚاقوو٬ح ا٫ذووساث     نووأ

بايتٓػٝل َع ازبٗات املع١ٝٓ بتأَني ايطعا١ٜ اي٬ذك١ يًٓع٤٫ ٚاملوٛزعني يػوطر   
وٌ ٚمبووا تكسمياملػوواعس٠ املٓاغووب١ شلوووِ ٚتػووٌٗٝ اْتعوواَِٗ ؾوووٞ صبوووا٫ت ايعُوو      

 اجملتُع.ٜهؿًسصبِٗ ٚاغتكطاضِٖ يف 
ٝٶا: ع٢ً قػِ ايبرث ا٫جتُاعٞ يف زا٥ط٠ ا٫ق٬ح زضاغ١ أذوٛاٍ أغوط ايٓوع٤٫      اْ
ٚاملٛزعني ٚايعٌُ املؿذلى َع ١٦ٖٝ اسبُا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ يف ٚظاض٠ ايعًُٛايؿو٪ٕٚ  

 ا٫جتُاع١ٝ يؿٍُٛ ا٫غط٠ بإعا١ْ اسبُا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ ٚؾًكايًكإْٛ.
ًا: عًوو٢ ٚظاض٠ ايعُووٌ ٚايؿوو٪ٕٚ ا٫جتُاعٝوو١ اْؿووا٤ َطنووع اٜووٛا٥ٞ يًطعاٜوو١      ايثوو

ضبهَٛٝتٗا أٚ مت  اي٬ذك١ يًُٛزع اسبسث ٚايٓع١ًٜ ٚاملٛزع١ ٚاملٛقٛؾ١ اييت أْٗت
ا٫ؾطاد عٓٗا ٜهؿٌ نُإ غ٬َتٗا َٔ ايعٓـ َٔ قبٌ اغطتٗا أٚ شٜٚٗا ٚاماٜتٗا 

 ازبطمي١. ٫ضتهابَٔ ازبٓٛح ٚايعٛز 
ٜتووٛىل قػووِ ايبرووث ا٫جتُوواعٞ يف زا٥طتووٞ اقوو٬ح ايهبوواض ٚإقوو٬ح      -59-املوواز٠ 

ا٫ذوووساث َتابعووو١ ٚتوووٛؾرل ايطعاٜووو١ اي٬ذكووو١ يًٓوووع٤٫ ٚاملوووٛزعني ٚبهوووُٓٗا     
 ا٫ختكاقات ا٫ت١ٝ:

أ٫ٚ: ايتٓػٝل َع ايسٚا٥ط املدتك١ يتٛؾرل ايؿطم ع٢ً ذكٍٛ ايٓعٜوٌ أٚ املوٛزع   
يكػرل٠ املسض٠ يًسخًًُػاعست٘ بعس اْتٗا٤ َس٠ ضبهَٛٝت٘ ع٢ً قطٚر املؿاضٜع ا

 يف تأغٝؼ عٌُ َٓاغب ي٘.
ٝٶا: تأَني   ايصٜٔ اْٗوٛا َوس٠ إٜوساعِٗ ٚيوٝؼ شلوِ َوأ٣ٚ       يٮذساثإٜٛا٤  َطانع اْ

إيٝ٘ يف اسباٍ ٚبؿهٌ خام ا٫ْاث َٔ ايٓع٬ٜت أٚ املٛزعات ملس٠ ٫ تكٌ  ًٜح٦ٕٛ
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 باٱٜوساع اث عٔ  ٬ ١ أؾٗط ٚارباش ا٫جطا٤ات ٫غتكساض قطاض َٔ ضبه١ُ اٱذس
يف إذس٣ زٚض ايسٚي١ ا٫ٜٛا١ٝ٥ يهٌ َٔ ٜثبت اْ٘ ؾاقس يًطعا١ٜ ا٭غط١ٜ أٚ ؽبؿ٢ 
عًٝ٘ َٔ ايعٓـ ا٫غطٟ أٚ تهٕٛ ا٭غط٠ عا٬َ يف جٓٛذ٘ غٛا٤ َؤ ا٫ذوساث أٚ   

 ايٓع٬ٜت.
 ايسضاغ١. ايثٶا: نُإ إعاز٠ اسبسث املؿطد ع١ٓ إىل َكاعس 

ع٬ق١ ا٭غط١ٜ يًٓعٜوٌ أٚ املوٛزع َوع أغوطت٘     ضابعٶا: ايتأٌٖٝ ا٫جتُاعٞ ٚضعا١ٜ اي
 ٚايعٌُ ع٢ً عٛز٠ ايٓعٌٜ أٚ املٛزع َع أغطت٘.

خاَػٶا: ايتٓػٝل بني زا٥طتٞ اق٬ح ايهباض ٚإق٬ح ا٫ذساث َٚ٪غػات اجملتُوع  
ٚايعُوٌ   ببتٛؾرل ايتسضٜاملسْٞ يف تٓؿٝص أٖساف ايطعا١ٜ اي٬ذك١ يًُؿطد عِٓٗ 

 اي١ٝ ٚاملأ٣ٚ يًُرتاجني َِٓٗ.املٓاغب شلِ ٚتكسِٜ اٱعاْات امل
ع٢ً زا٥طتوٞ ا٫قوو٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقوو٬ح ا٫ذووساث خو٬ٍ ؾوٗط َؤ          -60-املاز٠ 
ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني َؿاذبوو١ صبًووؼ ايكهووا٤ ا٫عًوو٢   اغووتكباٍتوواضٜذ 

إ ايٓعٜوووٌ أٚ املوووٛزع أٚ املٛقوووٛف َطًٛبٶوووا أٚ  نوووٚٚظاض٠ ايساخ١ًٝي٬غتؿػووواض إشا 
َٶا يف قهاٜ تب ناأخط٣ ٜٚتِ ا٫ذتؿاظ بايكطاضات ٚا٫ذهاّ ايكازض٠ حبك٘ ٚضبهٛ

بطا٠٤ شَت٘ عٓكه١ٝ أخط٣ يف املًـ ايؿدكٞ ي٘ ع٢ً إٔ ٜتِ ا٫ؾطاد عٓ٘ ذواٍ  
 َستٗا.اْتٗا٤ أٚاْكها٤ َس٠ ضبهَٛٝت٘ أٚ صبُٛع 

ذبسز ضتوب ٚأظٜوا٤ ٚع٬َوات املوسضا٤ َٚعواِْٚٝٗ ٚذوطاؽ ا٫قو٬ذ١ٝ         -61-املاز٠ 
ق٬ح ايعطاقٝو١ ٚاقو٬ح ا٫ذوساث بتعًُٝوات ٜكوسضٖا ايوٛظٜط       ٚؾعاض زا٥طتٞ ا٫

 املدتل.
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 -62-املاز٠ 
أ٫ٚ: تووٛزع مجٝووع ا٫َووٛاٍ ٚا٫ؾووٝا٤ ايثُٝٓوو١ ٚامل٬بووؼ ٚاملُتًهووات ايؿدكوو١ٝ     

ا٫خووط٣ ايعا٥ووس٠ يًٓعٜووٌ أٚ املووٛزع أٚ املٛقووٛف ايوويت ٫ تػووُح يوو٘ تعًُٝاتووسا٥ط٠   
ا٫قوو٬ح املدتكوو١ با٫ذتؿوواظ بٗووا ، يف قووٓسٚم أَاْووات ايػووحٔ أٚاملٛقووـ يووس٣   

ٌ شَو١خام بٗوصٙ املُتًهوات    اغتكباٍ ايٓعٌٜ أٚ املٛزع أٚ املٛقٛف ٚتكٝس يف غوح 
ٜٛقووع عًٝوو٘ ايٓعٜووٌ أٚ املووٛزع أٚ املٛقووٛف ٚاملٛظووـ املػوو٪ٍٚ ٚتتدووص تطتٝبووات    

يف ذايوو١ جٝووس٠ ٚتعاَووٌ بووٓؿؼ ايططٜكوو١ اٜوو١ اَووٛاٍ اٚ اؾووٝا٤ ٜتًكاٖووا  ٱبكا٥ٗووا
 ايػحٔ َٔ اشباضد ٫ذس ايٓع٤٫ ٚاملٛزعٝٓٛاملٛقٛؾني .

ٝٶوا:  غووطاذ٘  إطو٬م ٚ املٛقووٛف يوس٣  تعواز مجٝوع ممتًهووات ايٓعٜوٌ أٚ املوٛزع أ      اْ
خواضد   بأضغاشلااٚ املُتًهات اييت زلح ي٘  بأْؿاقٗاباغتثٓا٤ ا٫َٛاٍ اييت زلح ي٘ 

 ايػحٔ اٚ املٛقـ أٚ ا١ٜ ٬َبؼ تبني إ َٔ ايهطٚضٟ
قر١ٝ ٜٚٛقع ايػحني اٜكا٫ بتػًِٝ ا٫ؾٝا٤ ٚا٫َٛاٍ ايتٝأْؿكٗوا   ٭غبابات٬ؾٗا 

 ست ايٝ٘.أٚ أضغًٗا أٚ مت إت٬ؾٗا أٚ اعٝ
 تًػ٢ ايكٛاْني ٚايكطاضات اٯت١ٝ: -63-املاز٠ 

 ِ ٚتبكووو٢ ا٫ْعُووو١  1981 يػووو104١ٓأ٫ٚ: قوووإْٛ إقووو٬ح ايٓوووع٤٫ ٚاملوووٛزعني ضقووو
 ٚايتعًُٝات ايكازض٠ مبٛجب٘ ْاؾص٠ سبني اقساض َا ؼبٌ ضبًٗا اٚ ًٜػٝٗا.

ٝٶا: قطاض صبًؼ قٝاز٠   .1993/5/25( يف20)ضقِ  ايثٛض٠( املٓرٌ اْ
ٓ 2)ضقِ امل٪قت١ املٓر١ً  ا٥٫ت٬فط٠ غًط١ نص ايثٶا: َ ازاض٠ ايػوحٕٛ   2003 ١( يػو

 َٚطاؾل اذتحاظ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني.
 اٯت١ٝ: امل٪قت١ املٓر١ًضابعٶا: اٚاَط غًط١ ا٥٫ت٬ف 

 ٚايػحٕٛ.ا٫ذتحاظ ٚايتٛقٝـ  َطانعازاض٠  2003يػ١ٓ 10أ. ضقِ 
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  املعتك٬ت ٚايػحٕٛ ايعطاق١ٝ.زا٥ط٠ تؿتٝـ  2004يػ١ٓ  98ب. ضقِ 
 املؿذلن١يًُعتكًني.ايًحإ  2004 ( يػ99١ٓ)جو. ضقِ 
 ػبٛظ اقساض اْع١ُ يتػٌٗٝ تٓؿٝص اذهاّ ٖصا ايكإْٛ. -64-املاز٠ 
يٛظٜطٟ ايعسٍ ٚايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ اقوساض تعًُٝوات ٚاْعُو١     -65-املاز٠ 

 ايكإْٛ.زاخ١ًٝ يتػٌٗٝ تٓؿٝص اذهاّ ٖصا 
 

 .ٜٓؿص ٖصا ايكإْٛ َٔ تاضٜذ ْؿطٙ يف ازبطٜس٠ ايطزل١ٝ -66-٠ املاز
 

 
 فؤاد معؿْو

 زٜٔظ اجلنَْزٓــــــــ٘ 
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 األضبــــاب املْدبــــ٘
 

َع ايكٛاعس ايُٓٛشج١ٝ يًرس ا٭ز٢ْ ملعا١ًَ املػوحْٛني ٚاملعواٜرل    اْػحاَا
، ٚبػٝو١   1977ايسٚي١ٝ سبكٛقا٫ْػإ اييت أقطتٗا ٖٝأ٠ ا٭َِ املتروس٠ عواّ   

تٛذٝس ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ يعٌُ زا٥طتوٞ اقو٬ح ايهبواض ٚإقو٬ح     
عا١ٜ  َٔ اجطا٤ات ٚتسابرل ايطندلايتٛقٝـ ٚتٛؾرل قسض ا َٚطانعا٫ذساث 

ٚايتأٖٝوٌ يًٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني يهْٛٗووا ايٛغوا٥ٌ ايهووطٚض١ٜ ايوويت تػوواِٖ يف   
إعاز٠ زَخ احملهّٛ عًٝ٘ يف اجملتُع ، ٚخًول ايعوطٚف امل٥٬ُو١ املٓػوح١ُ     
َع إذهاّ ايكإْٛ ، ٚاملعاٜرل ٚايكٛاعس اييت ت٪زٟ ايوو٢ إٔ تػطؽ يف ْؿؼ 

ؿعووووووووووووٛض املووتِٗ ٚاحملهووّٛ عًٝوو٘ إتبووواع ايططٜوول ايػووٟٛ ، ٚتُٓٝوو١ اي      
باملػ٪ٚي١ٝ يسٜ٘ دباٙ ْؿػ٘ ٚاجملتُع ، ٚبػ١ٝ ذبكٝل اشلسف ا٫زل٢ ٖٚوٛ  
اٱق٬ح ٚايتٗصٜب ٚتٛؾرل اسبٝا٠ ايهطمي١ يًٓعٌٜ ٚاملٛزع بعس اْٗوا٤ َوس٠   

 ضبهَٛٝت٘، ٴؾووطعٗوووصاايكإْٛ.
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 باغِ ايؿعب

 صبًؼ ايط٥اغ١

بٓا٤ٶ ع٢ً َا أقطٙ صبٹًؼ ايٓٛاب ٚقازم عًٝ٘ صبًػايط٥اغ١ ٚاغتٓازًا إىل أذهاّ 
 ( َٔ ايسغتٛض67( ٚايبٓس ) ايثًا( َٓاملاز٠ )60ايبٓس )أ٫ًٚ( َٔ املاز٠ )

 :قسض ايكإْٛ اٯتٞ

 

 8112( يػ١ٓ           ضقِ )

 قإْٛ

 اشل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يٲق٬ح ٚايتأٌٖٝ
 ايباب ا٭ٍٚ

 فايتأغٝؼ ٚا٭ٖسا
 : 1املاز٠ 

ا٫ًٚ . ت٪غؼ مبٛجوب أذهواّ ٖوصا ايكوإْٛ اشل٦ٝو١ ايٛطٓٝو١ يٲقو٬ح ٚايتأٖٝوٌ         
 تطتب  بٛظاض٠ ايعسٍ بسٚا٥طٖا ايث٬ث

 زا٥ط٠ إق٬ح ٚتأٌٖٝ ايهباض -1

 زا٥ط٠ تأٌٖٝ ٚضعا١ٜ ا٭ذساث  -2

 زا٥ط٠ ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ ٚايتػؿرلات -3
 تعٌُ اشل١٦ٝ ع٢ً ذبكٝل ا٭ٖساف اٯت١ٝ:  - اًْٝا 

تكِٜٛ ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ايوصٜٔ تكوسض حبكٗوِ أذهواّ بعكٛبوات أٚ توسابرل          -1
غايب١ يًرط١ٜ َٔ قبٌ غًط١ طبتك١ قاْْٛا بإقساضٖا، ٚشيوو بتكوٓٝؿِٗ   

 ٚتأًِٖٝٗ غًٛنٝا َٚٗٓٝا ٚتطبٜٛا. 
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اسبووس َوؤ ظوواٖط٠ جٓووٛح ا٭ذووساث َوؤ خوو٬ٍ ٚقاٜوو١ اسبووسث َوؤ ازبٓووٛح   -2
ِٝ ٚايكٛاعووس ا٭خ٬قٝوو١  َٚعازبوو١ ازبوواْح ٚتهٝٝؿوو٘ اجتُاعٝووا ٚؾوول ايكوو     
 يًُحتُع ايعطاقٞ ٚتٛؾرل اسبُا١ٜ اي٬ظ١َ يًرسث. 

إزاض٠ َطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ ٚايتػؿرلات مبا ٜ٪َٔ َطاعوا٠ خكٛقو١ٝ    -3
املٛقٛف يف اٱٜساع ٚتأَني ْكً٘ ٚإذهاضٙ أَاّ ايػًطات ايكها١ٝ٥ ٚايػحٕٛ 

 املطنع١ٜ. 

ُاعٝوو١ يتثكٝووـ ايٓووع٤٫ ٚنووع املٓوواٖخ ايٛطٓٝوو١ ٚايتٛعٝوو١ ايسٜٓٝوو١ ٚا٫جت  -4
ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾني ٚتووٛعٝتِٗ يتركٝوول ا٭ٖووساف املٓؿووٛز٠ يف غووٝاز٠      

 ايكإْٛ ٚذكٛم اٱْػإ.

زضاغ١ أذٛاٍ اغط ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني ٚتكسِٜ املػاعس٠ ٚايعٕٛ شلا  -5
يهووُإ عووسّ جٓٛذٗووا ٚشيووو بايتعووإٚ َوؤ ازبٗووات اسبهَٛٝوو١ املدتكوو١     

 سْٞ.َٚٓعُات اجملتُع امل

اٱغوٗاّ َوع ازبٗوات املعٓٝو١ ا٭خوط٣ يف توسابرل ايٛقاٜو١ َؤ اٱجوطاّ َٚٓوع            -6
 ٚقٛع٘ َٚعازب١ أ اضٙ، مبا يف شيو ايطعا١ٜ اي٬ذك١.
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 الباب الجاىٕ
 إدازٗ اهلٔٝ٘

  2املاز٠ 
 صبًؼ اٱزاض٠ 

 ايؿكٌ ا٭ٍٚ : تهٜٛٔ اجملًؼ 
ٜتٛىل أزاض٠ اشل١٦ٝ ٚا٭ؾطاف عًو٢ ؾو٪ْٚٗا ٚٚنوع غٝاغوتٗا ايعاَو١ صبًوؼ        -أ٫ًٚ 

 اٱزاض٠. 
  -ٜتهٕٛ صبًؼ اٱزاض٠ َٔ:  -أ - اْٝا 

 ض٥ٝػا . –ض٥ٝؼ اشل١٦ٝ  -1
 َؿتـ عاّ ٚظاض٠ ايعسٍ عهًٛا. -2
 َسٜط عاّ زٜٛإ اشل١٦ٝ عهًٛا. -3
 َسٜط عاّ زا٥ط٠ اق٬ ح ٚتأٌٖٝ ايهباض عهًٛا. -4
 تأٌٖٝ ٚضعا١ٜ ا٭ذساث عهًٛا. َسٜط عاّ زا٥ط٠  -5

 َسٜط عاّ زا٥ط٠ ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ ٚايتػؿرلات عهًٛا -6
 ممثٌ عٔ املسٜط١ٜ ايعا١َ يًتسضٜب املٗت بسضج١ َسٜط عاّ عهًٛا.  -7
ٚنايو١ ؾو٪ٕٚ ايؿوطط١ نواب  بطتبو١ ٫ تكوٌ عؤ         –ممثٌ عٔ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ  -8

 عُٝس عهًٛا. 
ض٥اغوو١ ا٫زعووا٤ ايعوواّ ٫ تكووٌ زضجتوو٘ عوؤ  –ممثووٌ عوؤ صبًووؼ ايكهووا٤ ا٭عًوو٢  -9

 ايكٓـ ايثاْٞ َٔ قها٠ ا٫زعا٤ ايعاّ. 
 َسٜط عاّ زا٥ط٠ ايؿ٪ٕٚ اٱْػا١ْٝ عهًٛا  –ممثٌ ٚظاض٠ ذكٛم اٱْػإ  -12
 ممثٌ عٔ ٚظاض٠ املطأ٠ عهًٛا. -11
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 ممثٌ عٔ ٚظاض٠ ايؿباب ٚايطٜان١ بسضج١ َسٜط عاّ عهًٛا  -12
 ظاض٠ ايذلب١ٝ بسضج١ َسٜط عهًٛا.ممثٌ عٔ ٚ -13
 ممثٌ عٔ ٚظاض٠ ايكر١ عهًٛا. -14
ممثووٌ عوؤ ٚظاض٠ ايتعًووِٝ ايعووايٞ ٚايبرووث ايعًُووٞ بسضجوو١ َووسٜط عوواّ    -15

 عهًٛا.    

 ممثٌ عٔ ٚظاض٠ املاي١ٝ بسضج١ َسٜط عاّ عهٛا. -16
 13ٚ 12ٚ 11ٚ 7ٚ8ٚ9ٚ12ٜعووووني أعهووووا٤ اجملًووووؼ املؿوووواض إيووووِٝٗ يف     -ب 
ا ايبٓوس، بكوطاض َؤ ٚظٜوط ايعوسٍ بٓوا٤ عًو٢        َٔ ايؿكط٠ أ َٔ ٖوص 16ٚ 14ٚ15ٚ

 تطؾٝح ازب١ٗ اييت ميثًْٛٗا، ملس٠  ٬ث غٓٛات قاب١ً يًتحسٜس.
ٚ 7ٚ8ٚ9ٜهٕٛ يهٌ عهوٛ َؤ أعهوا٤ اجملًوؼ ا٭قوًٝني ايوٛاضز شنوطِٖ يف         -د 
َٔ ايؿكط٠ أ َٔ ٖصا ايبٓوس عهوٛ اذتٝواط     13ٚ14ٚ15ٚ16ٚ 12ٚ 11ٚ 12

 ايعهٛ ا٭قًٞ ٚؼبٌ ضبً٘ عٓس غٝاب٘. ٜعني يًُس٠ ٚبايططٜك١ اييت ٜعني ؾٝ٘ 
يًُحًوووؼ إٔ ٜػوووتعني بوووصٟٚ اشبووودل٠ ٚا٫ختكوووام َووؤ خووواضد امل٪غػووو١     -ز 

 نُػتؿاضٜٔ ي٘. 
يًُحًؼ إٔ ٜػتعني بصٟٚ اشبدل٠ ٚا٫ختكام َٔ َٓعُات اجملتُوع املوسْٞ    -ٖو

 نحٗاظ اغتؿاضٟ 
 يًٛظٜط تط٩ؽ جًػات اجملًؼ. - ايثا  
 

  



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 الفؿل الجاىٕ
 اجمللظادتناعات 

 
  7املاز٠ 
ػبتُووع اجملًووؼ بووسع٠ٛ َوؤ ض٥ٝػوو٘ َووط٠ ٚاذووس نووٌ ؾووٗط يف ا٭قووٌ ٚعًوو٢   -أ٫ٚ 

ايط٥ٝؼ إٔ ٜسعٛ اجملًؼ إىل ا٫جتُاع، خ٬ٍ مخػ١ أٜاّ أشا طًب شيو  ٬ و١ أٚ  
 أنثط َٔ أعها٥٘. 

ٜٓعكس اجملًؼ ٜٚتِ ْكواب٘ حبهوٛض أغًبٝو١ أعهوا٥٘، ٚتكوسض ايكوطاضات        - اْٝا 
بأغًبٝوو١ أقووٛات اسبانووطٜٔ ٚعٓووس ايتػوواٟٚ ٜووطجح ازباْووب ايووصٟ قووٛت ؾٝوو٘   

 ايط٥ٝؼ. 
أشا ربًووـ ايعهووٛ عوؤ ذهووٛض اجتُاعووات اجملًووؼ بووسٕٚ عووصض َؿووطٚع    - ايثووا 

ٙ ا٭خورل٠ اربواش   َطتني َتتايٝتني تؿعط زا٥طت٘ أٚ ازب١ٗ اييت ميثً٘، ٚعًو٢ ٖوص  
 َٛقـ إظا٤ ٖصا اٱؾعاض ٜٚعًِ ٚظٜط ايعسٍ بايٓتٝح١. 

يًُحًؼ غهطترل ٜطؾر٘ ايط٥ٝؼ َٔ بني َٛظؿٞ اشل١٦ٝ ٜكّٛ بتٓعوِٝ   -ضابعا 
جوووسٍٚ أعُووواٍ جًػوووات٘ ٚنوووب  ضبانوووطٙ يف غوووحٌ خوووام ٜٛقعووو٘ ايوووط٥ٝؼ 

 ٚا٭عها٤.
 

  4املاز٠ 
شا   ٜعذلر عًٝٗا خ٬ٍ تعطر قطاضات اجملًؼ ع٢ً ايٛظٜط يًُكازق١ عًٝٗا، ٚإ

َس٠ عؿط٠ أٜاّ َٔ تاضٜذ ٚضٚزٖوا إىل ايوٛظاض٠، ٜعتودل حبهوِ املكوازم عًٝٗوا ٚإ       
اعذلر عًٝٗا ٚجب ع٢ً اجملًؼ إٔ ٜعٝس ايٓعط ؾٝ٘ يف ن٤ٛ ٬َذعات ايوٛظٜط  
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ٚيف ذاي١ إقطاض اجملًؼ ع٢ً ضأٜ٘ ٜعكس اجملًؼ اجتُاعا بط٥اغ١ ايوٛظٜط ٜٚتدوص   
أعهوا٤ اجملًوؼ اسبانوطٜٔ  ٜٚكوبح قوطاض اجملًوؼ        زبأغًبٝو١ عوس  ايكطاض عٓس٥ص 

 ْٗا٥ٝا.
 

 الفؿل الجالح 
 ؾالحٔات الْشٓس

 6املاز٠ 
 مياضؽ ايٛظٜط ايك٬ذٝات اٯت١ٝ:  -أ٫ٚ 
 أقطاض اشبط  اي٬ظ١َ يتركٝل أٖساف اشل١٦ٝ.  -ا 
 أقطاض ا٭غايٝب ايع١ًُٝ ايهؿ١ًٝ بتطٜٛط عٌُ اشل١٦ٝ.  -ب 
 أقطاض ايػٝاغ١ ايعا١َ يتكِٜٛ ٚتأٌٖٝ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚذبسٜس أجٛضِٖ.  -د 
 أقطاض قٛاعس تسضٜب ٚتؿػٌٝ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚذبسٜس أجٛضِٖ.  -ز 
املٛاؾكو١ عًو٢ ْؿوط ايتكواضٜط ٚايبروٛث يف صبواٍ أقو٬ح ايٓوع٤٫ ٚاملووٛزعني          -ٖوو  

 ٚاملٛقٛؾني َٚهاؾأ٠ أقرابٗا. 
 إقطاض ايعكٛز ٚايتعٗسات ٚا٫يتعاَات املاي١ٝ ٚؾل ايكإْٛ.  -ٚ 
 َٓح املهاؾآت ايٓكس١ٜ ٚايع١ٝٓٝ ٚؾل ايكإْٛ.  -ظ 
ذبسٜووس َهاؾووأ٠ شٟٚ اشبوودل٠ ٚا٫ختكووام ايووصٜٔ ٜػووتعإ بٗووِ َوؤ خوواضد     -ح 

 ايٛظاض٠. 
املٛاؾكوو١ عًوو٢ تٓعووِٝ ايووسٚضات ايتعًُٝٝوو١ ٚايتسضٜبٝوو١ ملٓتػوويب اشل٦ٝوو١         -ط 

ِ إىل خوواضد ايعووطام ٭غووطار ايسضاغوو١ ٚايتووسضٜب ٚا٫طوو٬ع ٚذهووٛض     ٚإٜؿووازٖ
 امل٪متطات ٚاسبًكات ٚايٓسٚات ٚؾل ايكإْٛ. 



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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يًٛظٜط ربٌٜٛ بع  ايك٬ذٝات املٓكٛم عًٝٗا يف ايبٓوس أ٫ٚ َؤ ٖوصٙ     - اْٝا 
 املاز٠ إىل ض٥ٝؼ اشل١٦ٝ أٚ أٟ َٔ املسضا٤ ايعاَني ؾٝٗا .

 
 اختكاقات اجملًؼ:  6املاز٠ 
  -ؽ اجملًؼ ايك٬ذٝات ايتاي١ٝ: مياض
اقووذلاح اشبطوو  اي٬ظَوو١ يتركٝوول أٖووساف اشل٦ٝوو١ ٚايوودلاَخ ايتؿكوو١ًٝٝ         -أ٫ٚ 

 َٚتابع١ تٓؿٝصٖا زٚضٜا. 
اقذلاح ا٭غايٝب ايع١ًُٝ ايهؿ١ًٝ بتطٜٛط عٌُ اشل٦ٝو١ َٚتابعو١ تٓؿٝوصٖا     - اْٝا 

 زٚضٜا.  
ٚاملووٛزعني َٚتابعوو١   اقووذلاح ايػٝاغوو١ ايعاَوو١ يتكووِٜٛ ٚتأٖٝووٌ ايٓووع٤٫    - ايثووا 

 تٓؿٝصٖا زٚضٜا. 
اقووذلاح قٛاعووس تووسضٜب ٚتؿووػٌٝ ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚذبسٜووس أجووٛضِٖ     -ضابعووا 

 َٚتابع١ تٓؿٝصٖا زٚضٜا. 
اقذلاح َؿطٚع املٛاظ١ْ ايػ١ٜٛٓ ٚتكطٜوط اسبػوابات اشبتاَٝو١ ٚاملٛاؾكو١      -خاَػا 

 ٬َنووات عًوو٢ أجووطا٤ املٓاقًوو١ يف ايؿكووٌ ايٛاذووس ٚعًوو٢ اسبووصف ٚا٫غووترساث يف  
 اشل١٦ٝ. 
اقوووذلاح املٛاؾكووو١ عًووو٢ ْؿوووط ايتكووواضٜط ٚايبروووٛث يف صبووواٍ اٱقووو٬ح   -غازغوووا 

 ا٫جتُاعٞ َٚهاؾأ٠ أقرابٗا ٚؾل تعًُٝات ٜكسضٖا شلصا ايػطر. 
ابووطاّ املٛاؾكوو١ عًوو٢ ايعكووٛز ٚايتعٗووسات ٚا٫يتعاَووات املايٝوو١ نووؤُ         –غووابعا  

 أذهاّ ايكإْٛ.ا٫عتُازات املطقس٠ شلا يف املٛاظ١ْ ايػ١ٜٛٓ ٚؾل 
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َٓح املهاؾأ٠ ايٓكسٜو١ ٚايعٝٓٝو١ بواقذلاح َؤ ض٥وٝؼ اشل٦ٝو١ يٮنؿوا٤ َؤ          - آَا 
َٓتػوويب امل٪غػوو١ مموؤ ٜبووسعٕٛ يف أزا٤ ٚاجبوواتِٗ أٚ ػبٓبْٛٗووا ايهووطض ٚؾوول      

 تعًُٝات ٜكسضٖا اجملًؼ شلصا ايػطر. 
ذبسٜس َهاؾأ٠ شٟٚ اشبدل٠ ٚا٫ختكام ايصٜٔ ٜػتعني بِٗ اجملًوؼ َؤ    -تاغعا 

 خاضد اشل١٦ٝ. 
اقوذلاح املٛاؾكو١ عًو٢ تٓعوِٝ ايوسٚضات ايتعًُٝٝو١ ٚايتسضٜبٝو١ ملٓتػويب          -عاؾطا 

 اشل١٦ٝ ٚايتسضٜب ٚا٫ط٬ع ٚذهٛض امل٪متطات ٚاسبًكات ٚايٓسٚات ٚؾل ايكٛاْني. 
َٓاقؿوو١ ايتكطٜووط ايػووٟٓٛ ايؿوواٌَ عوؤ أعُوواٍ اشل٦ٝوو١ ٚضؾعوو٘ إىل   -ذووازٟ عؿووط 

 ت اشباق١ بؿأْ٘. ايٛظٜط َؿؿٛعا باٯضا٤ ٚاملكذلذا
ذبسٜس ؾوهٌ ؾوعاض اشل٦ٝو١ ٚضتوب ٚأظٜوا٤ ٚع٬َوات َٓتػويب ايكو٠ٛ          - اْٞ عؿط 

 اٱجطا١ٝ٥ ي١٦ًٝٗ ناؾ١.
اقذلاح ا٭ْع١ُ ٚإقساض ايتعًُٝات بهٌ َوا ٜوطاٙ نوطٚضٜا يتػوٌٗٝ      – ايث عؿط 

 ٚتٓعِٝ ايعٌُ يف اشل١٦ٝ.
 ربٌٜٛ ض٥ٝؼ اشل١٦ٝ بع  ق٬ذٝات٘. –ضابع عؿط 

 
 

 الفؿل الجالح
 ٚاجبات ٚق٬ذٝات ض٥ٝؼ اشل١٦ٝ :  6املاز٠ 

ٜػُٞ ض٥ٝؼ اشل٦ٝو١ ٚظٜوط ايعوسٍ ٜٚكوازم عًو٢ تثبٝتو٘ ٚؾول ايكوإْٛ ٜٚهوٕٛ          
بسضجوو١ ٚنٝووٌ ٚظٜووط ٖٚووٛ ايووط٥ٝؼ اٱزاضٟ ا٭عًوو٢ شلووا ٚممثًووٗا ايكوواْْٛٞ ٚآَووط 

  -ايكطف ؾٝٗا. ٜٚتٛىل ا٫ختكاقات ايتاي١ٝ: 
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 . تٓؿٝص تٛجٝٗات ٚقطاضات صبًؼ اٱزاض٠ -أ٫ٚ 
 اٱؾطاف ع٢ً أزاض٠ ؾ٪ٕٚ اشل١٦ٝ ٚتػٝرل أعُاشلا.  - اْٝا 
أعساز َؿوطٚع املٛاظْو١ ايػو١ٜٛٓ ي٦ًٝٗو١ ٬َٚناتٗوا يعطنوٗا عًو٢ صبًوؼ          - ايثا 

 اٱزاض٠. 
إقوساض ايتعًُٝوات اٱزاضٜو١ اي٬ظَو١ يهوُإ ذػؤ غورل ايعُوٌ يف اشل٦ٝو١           -ضابعا 

 ٚاقذلاح اشبط  اييت تػاعس ع٢ً تطٜٛطٖا. 
 تكسِٜ اسبػاب اشبتاَٞ يًػ١ٓ املاي١ٝ املٓت١ٝٗ إىل صبًؼ اٱزاض٠.  -خاَػا 
تكووسِٜ تكطٜووط غووٟٓٛ إىل صبًووؼ اٱزاض٠ عوؤ صبُووٌ ْؿوواطات اشل٦ٝوو١     -غازغووا 
 ٚأعُاشلا. 
تعٝني ٚتطؾٝع َٛظؿٞ ٚعُاٍ اشل١٦ٝ َٚٓح ايع٬ٚات ٚايعٜازات ايػ١ٜٛٓ  -غابعا 

 ع٢ً ايتكاعس ٚؾكا يًكإْٛ. شلِ ْٚكًِٗ ٚاْهباطِٗ ٚقبٍٛ اغتكايتِٗ ٚأذايتِٗ 
 ربٌٜٛ املسٜطٜٔ ايعاَني َٚٛظؿٞ اشل١٦ٝ بعها َٔ ق٬ذٝات٘.  - آَا 
ايكٝاّ با٭عُاٍ املكطض٠ ي٘ يف ٖصا ايكإْٛ ٚا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات ايكازض٠  -عاؾطا 

 مبكتهاٙ.
 

  -تتهٕٛ اشل١٦ٝ َٔ ايتكػُٝات ايتاي١ٝ:  -أ٫ٚ :  2املاز٠ 
 زٜوووووووووووووووووووووووووٛإ اشل١٦ٝ  –ا 
 زا٥ط٠ أق٬ح ٚتأٌٖٝ ايهباض -ب 
 زا٥ط٠ تأٌٖٝ ٚضعا١ٜا٫ذساث -د 
 زا٥ط٠ ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ ٚايتػؿرلات -ز
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ٜطأؽ زٜٛإ اشل١٦ٝ ٚنٌ زا٥ط٠ َٔ ايسٚا٥ط املصنٛض٠ يف ايبٓس أ٫ٚ َٔ ٖصٙ  - اْٝا 
ايؿٗاز٠ ازباَع١ٝ ا٭ٚي١ٝ يف ا٭قوٌ  املاز٠ َٛظـ بسضج١ َسٜط عاّ , ذاقٌ ع٢ً 

ٚغوورل ضبهووّٛ جبطميوو١ طبًوو١ بايؿووطف أٚ َتعًكوو١ بايٛظٝؿوو١  ٜٚووطتب  بووط٥ٝؼ 
 اشل١٦ٝ َباؾط٠ً. 

ذبووسز بٓعوواّ اختكاقوات تكػووُٝات زٚا٥ووط اشل٦ٝو١ عًوو٢ إٔ ٜكووسض ٖووصا    - ايثوا  
 ايٓعاّ خ٬ٍ َس٠ ٫ تتحاٚظ غت١ أؾٗط اعتباضا َٔ تاضٜذ ْؿاش ٖصا ايكإْٛ.

 
 

السابع الفؿل  

 اخلدم٘ يف اهلٔٝ٘
 2املاز٠ 

ٜؿذلط ؾوُٝٔ ٜعوني ذاضغوا يف اذوس أقػواّ ٦ٖٝو١ اٱقو٬ح ٚايتأٖٝوٌ إنواؾ١ إىل          
  -ايؿطٚط ايعا١َ املٓكٛم عًٝٗا يف  قإْٛ اشبس١َ املس١ْٝ َا ٜأتٞ :

مخػ١ ٚعؿوطٜٔ ٫ٚ ٜعٜوس عًو٢ مخوؼ ٚ ٬ وني       25أ٫ٚ: إٔ ٫ ٜكٌ عُطٙ عٔ 
 غ١ٓ. 

  ع٢ً ؾٗاز٠ ايسضاغ١ املتٛغط١ أٚ َا ٜعازشلا يف ا٭قٌ .  اْٝا : إٔ ٜهٕٛ ذاق٬
  ايثا: إٔ ٫ ٜهٕٛ ضبهَٛا عًٝ٘ جبطمي١ طب١ً بايؿطف. 

 ضابعا: إٔ ٜهٕٛ َتعٚجا. 
(  3خاَػووا: إٔ ػبتوواظ زٚض٠ تسضٜبٝوو١ َهثؿوو١ َتدككوو١ ٫ تكووٌ َووستٗا عوؤ )  

  ٬ ١ أؾٗط تكُٝٗا زا٥ط٠ اٱق٬ح املدتك١. 
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عٌُ ٚؾول تٓػوٝب ايوسا٥ط٠ يف بػوساز أٚ احملاؾعوات ٚذػوب       غازغا : إٔ ٜتعٗس باي
 َكتهٝات ايعٌُ . 

غابعا: إٔ ٜكسّ نؿاي١ نا١َٓ بك١ُٝ املٛاز ٚايتحٗٝوعات ايويت بعٗستو٘ عًو٢ إٔ ٫     
( ًَٝووْٛٞ زٜٓوواض قابًوو١ يًعٜوواز٠ يف ذايوو١ إنوواؾ١ َووٛاز  2222222تكووٌ عوؤ ) 

 أخط٣ بعس ايتعٝني. 
 ٜٗا زب١ٓ شات خدل٠ يف ايسا٥ط٠ املع١ٝٓ . آَا : إٔ ػبتاظ َكاب١ً ؾدك١ٝ دبط

تاغعا: يًٛظٜط إٔ ٜػتثت َٔ ؾطٚط ايتعٝني ايٛاضز٠ يف أع٬ٙ َا ٚضز يف ايؿكوط٠  
 ضابعا ٚبكطاض َػبب.

 
 01املاز٠ 
/ خاَػا( َٔ ٖوصا   9ٜػتث٢ٓ املكبٍٛ يف ايسٚض٠ املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ ) -أ٫ٚ 

 ٱيعا١َٝ. ايكإْٛ َٔ ؾطط إنُاٍ اشبس١َ ايعػهط١ٜ ا
ٜعني املكبٍٛ يف ايسٚض٠ َٔ تاضٜذ ايتراق٘ بٗا بطاتب زضج١ ٚاذس٠ أعًو٢   - اْٝا 

 َٔ ضاتب ايسضج١ اييت ٜػتركٗا مبٛجب ؾٗازت٘. 
ذبتػب يًُكبٍٛ يف ايوسٚض٠ ايوصٟ أْٗو٢ خسَتو٘ ايعػوهط١ٜ َوس٠ اشبسَو١         - ايثا 

 املصنٛض٠ ٭غطار ايع٠ٚ٬ ٚايذلؾٝع ٚايتكاعس.
اسبوواضؽ َوؤ أزا٤ اشبسَوو١ ايعػووهط١ٜ اٱيعاَٝوو١ أشا عُووٌ يف اذووس ٜعؿوو٢  –ضابعووًا 

أقػاّ إق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني َس٠ مخوؼ غوٓٛات َتكو١ً. ٜٚعؿو٢ نوصيو َؤ       
خسَووو١ ا٫ذتٝووواط َوووا زاّ َػوووتُطا يف عًُووو٘ يف اذوووس أقػووواّ إقووو٬ح ايٓوووع٤٫  

 ٚاملٛزعني.
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 00 -املاز٠:
ميٓح اسبطاؽ ٚايطقبا٤ َٔ َٓتػيب ايك٠ٛ اٱجطا٥ٝو١ ايتابعو١ ي٦ًٝٗو١ ممؤ      -أ٫ٚ 

مياضغٕٛ اسبطاغ١ ٚايطقاب١ ؾع٬ يف أقػاّ اٱق٬ح ا٫جتُاعٞ طبككات ؾٗط١ٜ 
 % َٔ ايطاتب. 122بٓػب١ 
ميووٓح َووسٜطٚ َٚوأَٛضٚ أقػوواّ اٱقوو٬ح َٚعواِْٖٚٛ طبككووات ؾووٗط١ٜ    - اْٝوا  
 أيـ زٜٓاضا غٜٓٛا.  62ت ٬َبؼ َكساضٖا % َٔ ايطاتب ٚطبككا75بٓػب١ 
ميٓح بك١ٝ ايعاًَني يف أقػاّ اشل١٦ٝ َؤ اٱزاضٜوني ٚاسبػوابٝني ٚغرلٖوِ      - ايثا 

 % َٔ ايطاتب.  52طبككات ؾٗط١ٜ بٓػب١ 
ٜكطف ؾٗطٜا يهٌ َٔ َٓتػيب ايسٚا٥ط طبككات أضظام جٓسٟ ٚؾل َوا   -ضابعا 

 ٖٛ ضبووووووووسز َٔ ازب١ٗ املدتك١.  
تػتث٢ٓ املدككوات املوصنٛض٠ يف ايبٓوٛز أعو٬ٙ َؤ أذهواّ قوإْٛ غوًِ          -خاَػا 

 . 2228ايطٚاتب ملٛظؿٞ ايسٚي١ يعووووواّ 
تكطووع املدككووات عوؤ املووصنٛضٜٔ يف ايبٓووٛز أعوو٬ٙ عٓووس تٓػووٝبِٗ        -غازغووا 

 ٚإعاضتِٗ إىل خاضد أقػووووووووووووواّ اٱق٬ح. 
امل٪غػ١ َٔ املعٝوٓني غوابكا أٚ    ميٓح ايباذثٕٛ ا٫جتُاعٕٝٛ ايعإًَٛ يف -غابعا 

ايصٜٔ ٜٓكًوٕٛ أيٝٗوا َؤ زٚا٥وط أخوط٣ أٚ ايوصٜٔ ٜعٝٓوٕٛ ؾٝٗوا َػوتكب٬ زضجو١           
 ٚاذس٠ أع٢ً َٔ ضاتب ايسضج١ اييت ٜػتركْٛٗا مبٛجب ؾٗازاتوووِٗ.

ميووٓح ايعووإًَٛ يف أقػوواّ اٱقوو٬ح ا٭خووط٣ َوؤ ايتووابعني إىل ٚظاضات أٚ    - آَووا 
 عًٝٗا يف ايؿكط٠  ايثا َٔ ٖصٙ املاز٠.جٗات أخط٣ املدككات املٓكٛم 

 
  



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 الفؿل اخلامظ
 األحهاو املالٔ٘

 08املاز٠ 
مجٝوع أَووٛاٍ اشل٦ٝو١، أَووٛاٍ عاَو١ ٫ ػبووٛظ ايتكوطف بٗووا إ٫ ٱغوطار ٖووصا       -ا٫ًٚ

 ايكإْٛ ٚٚؾكا يًكٛاعس املكطض٠ ؾٝ٘ ٚا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات ايكازض٠ مبٛجب٘.
 ميٓح ايعاًَني يف اشل١٦ٝ طبككات اشبطٛض٠ ٚؾل ايتؿكٌٝ ازْاٙ   - اًْٝا

( 452222أ و ميووٓح َٓتػووبٛ اشل٦ٝوو١ طبككووات خطووٛض٠ َكطٛعووو١ قسضٖوووا )   
  اضبعُا١٥ ٚمخػٕٛ أيـ زٜٓاض ؾٗطًٜا

ب و ميٓح َٓتػبٛ ايسٚا٥ط ا٫خط٣ اييت تكسّ خسَات اٚ تطتب  اعُاشلا بوسٚا٥ط   
املٓكوٛم عًٝٗوا يف ايبٓوس )أ( أعو٬ٙ َؤ ٖوصٙ املواز٠        اشل١٦ٝ طبككات اشبطوٛض٠  

 ٚؾكًا يتعًُٝات ٜكسضٖا صبًؼ ايٛظضا٤
 ايثًاو تػتث٢ٓ املدككات املٓكٛم عًٝٗوا يف ايبٓوسٜٔ )أ( ٚ)ب( َؤ ٖوصٙ املواز٠     

 .2228( يػ١ٓ 22َٔ اذهاّ قإْٛ ضٚاتب َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ )
كات املٓكٛم عًٝٗوا يف ايبٓوسٜٔ )أ(ٚ)بٶ( َؤ    ضابعًاو جملًؼ ايٛظضا٤ ظٜاز٠ املدك

  ٖوصٙ املواز٠ باقذلاح َٔ ايٛظٜط املدتل ذػب ايعطٚف ا٫قتكاز١ٜ
 

 07املاز٠ 
 تتهٕٛ أَٛاٍ اشل١٦ٝ َٔ: 

 ا٭َٛاٍ املٓكٛي١ ٚغرل املٓكٛي١، املدكك١ ملكًر١ ايػحٕٛ طبكا يًكإْٛ. -أ٫ٚ 
 سٚي١ ٚاشبط١ ايػ١ٜٛٓ. َا ؽبكل ي١٦ًٝٗ يف املٛاظ١ْ ايعا١َ يً - اْٝا 
ا٭ضباح ايٓامج١ عٔ أجٛض اشبسَات اييت ت٪زٜٗا اشل٦ٝو١ ٚأمثوإ املوٛاز ايويت      - ايثا 

 تبٝعٗا. 



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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اشلبووات ٚايتدلعووات ايوويت متٓرٗووا اشل٦ٝووات ٚا٭ؾووطاز ي٦ًٝٗوو١ ٚؾوول أذهوواّ      -ضابعووا 
 ايكإْٛ.

 
 الفؿل الطادع
 اللذاٌ الفئ٘

 04املاز٠ 
أق٬ح ايهباض ٚزا٥ط٠ ضعا١ٜ ٚتأٌٖٝ ا٭ذوساث   تؿهٌ زب١ٓ ؾ١ٝٓ يف نٌ َٔ زا٥ط٠

ٚزا٥ووط٠ ايتٛقٝووـ ا٫ذتٝوواطٞ ٚايتػووؿرلات ذبووسز َٗاَٗووا ٚططٜكوو١ اجتُاعٗووا      
ٚأغووًٛب ايعُووٌ ؾٝٗووا ٚتػوو١ُٝ أعهووا٥ٗا َٚهاؾووأتِٗ بتعًُٝووات ٜكووسضٖا ض٥ووٝؼ   

 اشل١٦ٝ ٜٚكطٖا صبًؼ اٱزاض٠.
 
 

 الفؿل الطابع
 غؤٌّ اليصالٛ ّاملْدعني ّاملْقْفني

 ايتكٓٝـ : 06املاز٠ 
ٜٓؿا يف نٌ قػِ َٔ أقػواّ َوسٜطٜات اشل٦ٝو١ ايوث٬ث َهوإ خوام ٜعوطف         -أ٫ٚ 

 مبطنع ا٫غتكباٍ ٚايتكٓٝـ.
٫ٜػتًِ أٟ ْعٜوٌ أٚ َوٛزع اٚ َٛقوٛف يف َطنوع ا٫غوتكباٍ ٚايتكوٓٝـ        – اْٝا 

 ا٫بٓا٤ا ع٢ً قطاض قها٥ٞ ٚمبٛجب َصنط٠ تٛقٝـ أقٛي١ٝ أٚ غحٔ قرٝح. 

 : ايثا
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ا٫غتكباٍ ٚايتكٓٝـ ٚنإجطا٤ غابل ي٬غت٬ّ ٚبايتٓػٝل ٜتٛىل َهتب  - أ
ٚايهٛازض ايطب١ٝ ايعا١ًَ ؾرل ايٓعٌٜ أٚ املٛزع اٚ ايٛقٛف ٚتثبٝت أ١ٜ 

 ع٬َات ظاٖط٠ أٚ زاخ١ًٝ ع٢ً جػسٙ.

ٜعس ضبهطا ا بات ذاي١ يف ذاٍ  بت إٔ يًٓعٌٜ أٚ املٛزع اٚ املٛقٛف  - ب
 م.ع٬َات أٚ أقاب٘ ٜٚهُٔ ضزٙ يف احملهط حبكٌ خا

ٔ   تًتعّ أزاض٠ َهتب ا٫غتكباٍ ٚايت  -د       كٓٝـ بأؾعاض ايوط٥ٝؼ ا٭عًو٢ أٚ َو
 ؽبٛي٘ ٚممثٌ ا٫زعا٤ ايعاّ ٚزبإ   ايتؿتٝـ اشباق١ حبكٛم اٱْػإ باسباي١.

َووطقِ  ؼبؿووغ يف نووٌ قػووِ َوؤ أقػوواّ َووسٜطٜات اشل٦ٝوو١ غووحٌ صبًووس     -ضابعووا 
 ايكؿرات تسٕٚ ؾٝ٘ ايبٝاْات ايتاي١ٝ عٔ نٌ غحني ٜتػًُ٘ املػ٦ٛيٕٛ يف ايكػِ.

 .ٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛفَعًَٛات تتعًل ب١ٜٛٗ اي - أ
 أغباب اٱٜساع يف ايػحٔ ٚايػًط١ اييت اٯَط٠ باٱٜساع.- ب
 تاضٜذ ٚغاع١ زخٛي٘ ايػحٔ أٚ اٱؾطاد عٓ٘. -د
 ايٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف ٚقت ا٫غت٬ّ  تكطٜط طيب ٜٛ ل ٚاقح ذاٍ -ز

ٜبًؼ نٌ ْعٌٜ أٚ َٛزع عٓس اغت٬َ٘ يف َطنع ا٫غوتكباٍ ٚايتكوٓٝـ    –خاَػا 
 بايكطاضات ٚايدلاَخ املعس٠ ي٘ ٚاملهإ املدكل ي٘.

ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني   تؿكٌ ؾ٦وات املػواجني عؤ بعهوٗا ايوبع  ٜٚوٛزع        –غازغا 
ٕ  املٓتُٕٛ إىل ؾ٦ات طب ٚاملٛقٛؾني ـ  تًؿو١ يف غوحٛ طبتًؿو١ أٚ يف أجوعا٤    اٚ َٛاقو

 ٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف   طبتًؿ١ َٔ ايػحٕٛ ٜٚطاعو٢ يف شيوو ْوٛع جوٓؼ اي    
ٚعُطٙ ٚغحً٘ ازبٓا٥ٞ ٚجػا١َ ازبطمي١ ٚطبٝعتٗا ٚايػبب ايكاْْٛٞ ٫ذتحاظٙ 

 َٚتطًبات ايتعاٌَ َع٘ حبٝث.
 ٜتِ اذتحاظ ايطجاٍ يف غحٕٛ َٓؿك١ً عٔ غحٕٛ ايٓػا٤. –أ 
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248 
 

 املساْني. ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ايصٜٔ   ؼبانُٛا ٚ املٛقٛؾنيٜتِ ايؿكٌ بني  –ب 
ٔ       -د  ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني   ٜٛزع ا٭ؾودام املػوحْٕٛٛ بػوبب زٜوِْٛٗ ٚغرلٖوِ َو

ٔ احمل ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني املسْٝني اٯخطٜٔ يف َهإ َٓؿكٌ عٔ  ٫ضتهوابِٗ   تحوعٜ
 إعُوووووووووا٫ جٓا١ٝ٥.

عاَوا ؾوووووووووووووٞ زٚض ٬َذعٝو٘     18يصٜٔ تكٌ أعُواضِٖ عؤ   ا املساْنيٜٛزع  -ز
 َسٜط١ٜ تأٌٖٝ ٚإقووووووو٬ح ا٭ذساث.

ٜٛزع ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ إَطار َع١َٓ أٚ اْتكاي١ٝ أٚ اييت ٫ ٜطج٢  -ٙ
 ؾؿا٥ٗا يف أقػاّ خاق١ ٚيف ضزٖات ععٍ طب١ٝ ٚبأؾطاف َػ٪ٍٚ طيب. 

 ٔ شٟٚ ايعا١ٖ ايعك١ًٝ.ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾُٝٓ -ٚ 
٫ ؼبتحووع يف ايػووحٕٛ ا٭ؾوودام ايووصٜٔ ٜتووبني يًُػوو٦ٛيني أْٗووِ قووس ؾكووسٚا    -1

قٛاِٖ ايعكًٝو١ ٚتتدوص اٱجوطا٤ات يٓكًوِٗ إىل َػتؿوؿٝات يٲَوطار ايعكًٝو١ يف        
 أغطع ٚقووت ممهٔ.

ؽبهع يًُطاقب١ ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜعاْووووووووٕٛ َوووووؤ إَطار عك١ًٝ أخوط٣ أٚ   -2
ذوووووووووووا٫ت عكًٝو١ غورل طبٝعٝو١ ٜٚعوازبٕٛ يف غوحٕٛ خاقو١ توسٜطٖا جٗوات         

 طب١ٝ.
ذبوت إؾوطاف    ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني َٔ شٟٚ ايعاٖو١ ايعكًٝو١  ٜٛنع  -4

 َػ٦ٍٛ طيب إ ٓا٤ ٚجٛزِٖ يف ايػحٔ.
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 أمانً اليْو 
 06املاز٠ 
ظْعاْوات أٚ غوطف يؿودل    يف ايػحٕٛ اييت تهٕٛ ا٭َانٔ املدكك١ يًّٓٛ  –أ٫ٚ 

ٚاذس ٜٓبػٞ إٕ ٜؿػٌ نٌ غوحني ظْعاْو١ أٚ غطؾو١ مبؿوطزٙ إ ٓوا٤ ايًٝوٌ ٚػبوٛظ        
 يٲزاض٠ ارباش إجطا٤ اغتثٓا٥ٞ يف ذا٫ت ا٫ظزذاّ امل٪قت يف ايػحٔ.

يف ذاي١ اغتدساّ ايكاعات أٚ ايعٓابط ٜوتِ اختٝواض ؾواغًٞ نوٌ عٓودل أٚ        - اْٝا 
 ِٝٗبعٓا١ٜ ٜٚطاع٢ اٱؾطاف املٓوتعِ عًو   ؾنيايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛقاع١ َٔ 

 .اٚ املٛقـ إ ٓا٤ ايًٌٝ مبا ٜتُاؾ٢ َع طبٝع١ ايػحٔ
 ٚيًعوطٚف زبُٝوع املتطًبوات ايكور١ٝ     ايٓوّٛ َػوتٛؾ١ٝ  ٜطاع٢ يف أَانٔ  – ايثا 

املٓاخ١ٝ يف تًو ا٭َانٔ ٚخاق١ نُٝات اشلٛا٤ املتٛاؾط ؾٝٗا ٚتوٛؾرل اسبوس ا٭زْو٢    
 نا٠٤ ٚايتسؾ١٦ ٚايت١ٜٛٗ.َٔ املػاذ١ ا٭ضن١ٝ ٚاٱ

 .ايٓع٤٫ ٚاملٛزعنييف مجٝع ا٭َانٔ اييت ٜتعني إٕ ٜعٝـ أٚ ٜعٌُ ؾٝٗا  -ضابعا 
َؤ   ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني  ػبب إٕ تهٕٛ ايٓٛاؾص ٚاغوع١ بايكوسض ايهوايف يوتُهني      –أ 

ايطبٝعووٞ ٜٚطاعوو٢ تٜٗٛوو١ املهووإ بكووٛض٠   َػووتعٝٓني بايهوو٤ٛايكووطا٠٤ أٚ ايعُووٌ 
 طبٝع١ٝ.

ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني   ؾرل إنا٠٤ اقطٓاع١ٝ ناؾ١ٝ يتُهني ػبب تٛ –ب 
 َٔ ايكطا٠٤ أٚ ايعٌُ زٕٚ ا٭نطاض ببكطِٖ.

ْعٜوٌ اٚ َوٛزع اٚ   ػبوب إٕ تهوٕٛ املطاؾول ايكور١ٝ ناؾٝو١ يوتُهني نوٌ         -خاَػا 
َوؤ قهووا٤ اذتٝاجٝوو٘ ايطبٝعٝوو١ ذػووب ا٫قتهووا٤ ٚعًوو٢ عبووٛ ْعٝووـ    َٛقووٛف
 ٥٫ٚل.
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 اليعاف٘ الػدؿٔ٘ 
 06املاز٠ 
تووٛؾط أزاض٠ ايػووحٔ َطاؾوول َٓاغووب١ ي٬غووترُاّ يووتُهني نووٌ غووحني َوؤ    -أ٫ٚ 

ا٫غترُاّ ٜٚطاع٢ يف تًو املطاؾل إٕ تتٓاغب زضج١ اسبطاض٠ ؾٝٗا َع املٓوار ٚإ  
تتٝح ؾطقو١ ا٫غوترُاّ يهوٌ غوحني ٚؾكُوا تكتهوٝ٘ نوطٚضات احملاؾعو١ عًو٢          

ٝع١ َٓار املٓطك١ ازبػطاؾٝو١  ايٓعاؾ١ ٚايكر١ ايعا١َ ٜٚ٪خص بٓعط ا٫عتباض طب
 ٚ ع٢ً ا٭قٌ يث٬ث َطات يف ا٭غبٛع.

َػو٪ٚي١ٝ احملاؾعو١ عًو٢ ْعواؾتِٗ      ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقوٛؾني ٜترٌُ  - اْٝا 
ايؿدك١ٝ ٚتٛؾط شلوِ اٱزاض٠ يتركٝول ٖوصٙ ايػاٜو١ املوا٤ َٚػوتًعَات ا٫غوترُاّ        

 اييت تكتهٝٗا احملاؾع١ ع٢ً ايكر١ ٚايٓعاؾ١.
عًوو٢  ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾنيؼبكووٌ ؾٝٗووا  اٱزاض٠ َطاؾوولتووٛؾط  – ايثووا 

ايعٓا١ٜ ايػ١ًُٝ بايؿعط ٚايًر١ٝ  صباْا َٔ اجٌ متهٝوِٓٗ  َؤ اسب٬قو١ بكوٛض٠     
 َٓتع١ُ ٚ ايعٗٛض مبعٗط ذػٔ ٜتُاؾ٢ َع اذذلاّ ايصات.

 
 املالبظ ّلْاشو الفساؽ 

ي٘ اضتسا٤ ٬َبػ١ اشباقو١ مب٬بوؼ   ٜعٚز نٌ غحني ٫ ٜػُح   -أ٫ٚ :  ٠18 املاز
َٓاغب١ يًُٓار ٚناؾ١ٝ ٱبكا٥و٘ يف ذايو١ قور١ٝ جٝوس٠ ٫ٚ تهوٕٛ ٖوصٙ امل٬بوؼ        

 ١َٓٝٗ يًػحني أٚ تكٌ َٔ ؾاْ٘ بأ١ٜ قٛض٠ ناْت.
ايٓوووع٤٫ ٚاملوووٛزعني ػبوووب إٔ تهوووٕٛ مجٝوووع امل٬بوووؼ ْعٝؿووو١ ًٜٚوووعّ   - اْٝا 

ّ ٚايتووٛاتط اي٬ظَووني بتػووٝرل ٬َبػووِٗ ايساخًٝوو١ ٚغػووًٗا با٫ْتعووا  ٚاملٛقووٛؾني 
 يًرؿاظ ع٢ً ايٓعاؾ١ ٚايكر١.
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اضتسا٤ ٬َبػِٗ اشباقو١   ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾنيإشا نإ َػُٛذا  - ايثا 
  ٔ يهووُإ ْعاؾوو١ امل٬بووؼ   اٚ املٛقووـ تتدووص تطتٝبووات عٓووس ٚقووٛشلِ إىل ايػووح

 ٚق٬ذٝتٗا ي٬غتعُاٍ يف ايػحٔ.
ٜط خوام َوع ايًوٛاظّ ايهاؾٝو١     غوط  ْعٌٜ اٚ َٛزع اٚ َٛقٛفٜٛؾط يهٌ  -ضابعا 

اشباق١ بؿطاؾ٘ اييت ػبب إٔ تهٕٛ ْعٝؿ١ عٓس تػًُٗا ي٘. ٚػبب اسبؿواظ عًو٢   
تطتٝووب ايؿووطاف ٚيٛاظَوو٘ يف ذايوو١ جٝووس٠ ٜٚووتِ تػووٝرل يووٛاظّ ايؿووطاف باْتعوواّ  

 ٚايتٛاتط ايهاؾٝني يهُإ ْعاؾتٗا.
 

 الغراٛ 
 02املاز٠ 
يف َٛاعٝس َٓتع١ُ غوصا٤ جٝوس    ٓعٌٜ اٚ َٛزع اٚ َٛقٛفزاض٠  يهًاٱتٛؾط  -أ٫ٚ

َٔ ذٝث ايٓوٛع ٚايهوِ تهؿوٞ قُٝتو٘ ايػصا٥ٝو١ يًُراؾعو١ عًو٢ ايكور١ ٚايكو٠ٛ          
 ٚذبسز  بتعًُٝات ٜكسضٖا ض٥ٝؼ اشل١٦ٝ 

نًُا  ْعٌٜ اٚ َٛزع اٚ َٛقٛفتهٕٛ َٝاٙ ايؿطب َتاذ١ َٚتٛؾط٠ يهٌ  - اْٝا 
 اذتاد إيٝٗا.

عًوو٢ جووساٍٚ اٱطعوواّ َعٗووس حبووٛث ايتػصٜوو١  –تكووازم ٚظاض٠ ايكوور١  – ايثووا 
 ذٝث نؿاٜتٗا نُا ْٚٛعا . املكطض٠ َٔ

 

 التنازًٓ ّاأللعاب السٓاضٔ٘ 
 22املاز٠ 

 غرل َػتدسّ يف عٌُ ٜ٪زٜ٘ يف اشلٛا٤ ْعٌٜ اٚ َٛزع اٚ َٛقٛفؼبكٌ نٌ 
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ايطًوول عًوو٢ َووا ٫ ٜكووٌ عوؤ غوواع١ ٚاذووس٠ َٜٛٝووا ملُاضغوو١ ايتُوواضٜٔ ايطٜانوو١ٝ  
 عطٚف ا٭١َٝٓ ٚاملٓاخ١ٝ .املٓاغب١ يف اشلٛا٤ ايطًل ٚتطاع٢ اي

 
 اخلدمات الطبٔ٘ ّالؿخٔ٘ 

 80املاز٠ 
ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني  خووسَات طٝبوو١ صباْٝوو١    اٚ َٛقووـٜووٛؾط نووٌ غووحٔ    -أ٫ٚ 

ٜٚكسَٗا شلِ ع٢ً ا٭قٌ َػ٪ٍٚ طيب ٚاذس َ٪ٌٖ ٜهٕٛ ًَُا بايطب  ٚاملٛقٛؾني
 ايٓؿػٞ.
املطن٢ ايوصٜٔ ؼبتواجٕٛ يعو٬د     ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾنيٜتِ ْكٌ  - اْٝا 

طبٝو١ َتدككو١أٚ   عًو٢ أٜوسٟ نوٛازض    اٚ خاضج٘ إىل َطاؾل طب١ٝ زاخٌ ايػحٔ 
 َس١ْٝ.إىل َػتؿؿٝات  ٌٜٓك
ـ يف ذاي١ ٚجٛز َطاؾل طب١ٝ يع٬د املطن٢ يف غوحٔ   - ايثا  ٜوتعني إٕ   اٚ َٛقو

تهووٕٛ َعووساتٗا ٚدبٗٝعاتٗووا ٚإَووسازاتٗا ايكووٝس١ْٝ٫ َٓاغووب١ يتكووسِٜ ايطعاٜوو١     
املطنوو٢ نُووا ٜووتعني إٕ تهووٕٛ  يًٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني ٚاملٛقووٛؾنيكوور١ٝ ٚايعوو٬د اي

توسضٜبا   ٚايكر١ٝ املسضب١ايهٛازض ايعا١ًَ ؾٝٗا َٔ َٛظؿٞ ا٫ختكاقات ايطب١ٝ 
 َٓاغبا.
إَهاْٝو١ اسبكوٍٛ عًو٢ خوسَات      ْعٜوٌ اٚ َوٛزع اٚ َٛقوٛف   تتاح يهوٌ   -ضابعا 

 طبٝب أغٓإ َ٪ٌٖ.
ٜتِ تٛؾرل مجٝع ايتحٗٝعات اشباقو١ يتكوسِٜ َوا ًٜوعّ      أقػاّ ايٓػا٤يف  -خاَػا 

َٔ عٓا١ٜ ٚع٬د يػحٝٓات اسبٛاٌَ قبٌ اي٫ٛز٠ ٚبعسٖا ٚتتدص ايذلتٝبات نًُوا  
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تٝػط شيو عًُٝا يهٞ ٜٛيس ا٭طؿاٍ يف َػتؿؿ٢ خاضد ايػحٔ ٚإشا ٚيس طؿوٌ يف  
 ايػحٔ ٫ ٜصنط شيو يف ؾٗاز٠ امل٬ٝز.

ؾٝٗوا ببكوا٤ ا٭طؿواٍ ايطنوع يف ايػوحٔ َوع        يف غحٕٛ ايٓػا٤ اييت ٜػُح -غازغا 
أَٗاتِٗ ٜتِ تٛؾرل ذها١ْ ا٭طؿاٍ ٜؿطف عًٝٗا طواقِ َؤ املوٛظؿني املو٪ًٖني     

 ٜٚبك٢ ؾٝٗا ا٭طؿاٍ عٓسَا ٫ ٜهْٕٛٛ يف ضعا١ٜ أَٗاتِٗ.
ٜكّٛ َػ٦ٍٛ طويب بؿرول نوٌ غوحني بأغوطع َوا ميهؤ بعوس إزخايو٘           -غابعا 

صا ايؿروول بعووس شيووو ٚػبووط٣ ٖووصا ايػووحٔ ٚنًُووا اقتهوو٢ ا٭َووط إجووطا٤ َثووٌ ٖوو
ايؿرل بػ١ٝ انتؿاف أٟ َطر جػسٟ أٚ عكًٞ ٚارباش ناؾو١ ايتوسابرل ايكور١ٝ    
ايهطٚض١ٜ دباٖو٘ َثوٌ ؾكوٌ املػواجني ايوصٜٔ ٜؿوتب٘ أْٗوِ َكوابٕٛ بوإَطار          

قس  ٓعٌٜ اٚ املٛزع غاض١ٜ أٚ َعس١ٜ ٬َٚذع١ أ١ٜ عٝٛب جػس١ٜ أٚ عك١ًٝ يف اي
 قسضت٘ ازبػس١ٜ ع٢ً ايعٌُ. تعٝل إعاز٠ تأًٖٝ٘ ٚنصيو ذبسٜس

ٜهووٕٛ املػوو٦ٍٛ ايطوويب َػوو٫ٛ٦ عوؤ تووٛؾرل ايطعاٜوو١ ايكوور١ٝ ازبػووس١ٜ  - آَا 
 ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني  ٚايعك١ًٝ يًػحٓا٤ ٜٚٓبػٞ إٕ ٜكّٛ بؿرل مجٝع 

 ْعٌٜ اٚ َوٛزع اٚ َٛقوٛف  املطن٢ َٜٛٝا ٚمجٝع ايصٜٔ ٜؿتهٕٛ َٔ املطر ٚأٟ 
 ٜثرل اْتباٖ٘ بكٛض٠ خاق١.

 –اغعا ت
ع٢ً املػ٦ٍٛ ايطويب تبًٝوؼ َوسٜط ايػوحٔ نًُوا اعتودل إٕ ايكور١ ازبػوس١ٜ أٚ          -1

َووا قووس تهووطضت أٚ قووس تتهووطض ْتٝحوو١  يٓعٜووٌ اٚ َووٛزع اٚ َٛقووٛفايعكًٝوو١ 
 ٫غتُطاض غحٓ٘ أٚ ْتٝح١ ٭١ٜ ظطٚف تتعًل بايػحٔ.

تكسّ اشبسَات ايطب١ٝ أٚ خوسَات ايطوب ايٓؿػوٞ املتاذو١ يف ايػوحٕٛ زبُٝوع        -2
 ايصٜٔ ِٖ حباج١ إيٝٗا. ملٛزعني ٚاملٛقٛؾنيايٓع٤٫ ٚا
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ع٢ً املػ٦ٍٛ ايطيب ايتؿتٝـ بكٛض٠ َٓتع١ُ ع٢ً َا ًٜٞ ٚإؾاز٠ َسٜط  -عاؾطا 
 ايػحٔ مب٬ذعات٘.

 ن١ُٝ ايػصا٤ ْٚٛعٝت٘ ٚططٜك١ إعوووووووووسازٙ ٚتكسمي٘. –أ 
ٚ     –ب  ايٓوووع٤٫ ٚاملوووٛزعني   ايٓعاؾووو١ ايكووور١ٝ ْٚعاؾووو١ َوووووووو٬بؼ ايػوووحٔ 

 .ٚاملٛقٛؾني
 املطاؾل ايكر١ٝ يف ايػحٔ ٚايتسؾ١٦ ٚاٱنا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ. -د
 ٚيٛاظّ ؾطاؾِٗ. ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾنيَس٣ ١ُ٥٬َ ْٚعاؾ١ ٬َبؼ  -ز
َطاقب١ تٛؾرل ايذلب١ٝ ايبس١ْٝ ٚا٭يعاب ايطٜان١ٝ يًػحٓا٤ يف اسبا٫ت ايويت ٫   -ٖو

 ٜٛجس ؾٝٗا َٛظؿٕٛ َسضبٕٛ َػ٦ٛيٕٛ عٔ ٖصٙ ا٭ْؿط١.
ع٢ً َسٜط ايػوحٔ إٕ ٜأخوص بعوني ا٫عتبواض َوا ٜكسَو٘ يو٘ املػو٦ٍٛ          -ذس عؿط ا

ايطيب  َٔ تكاضٜط َٚؿٛض٠ ٚإ ٜتدص ؾٛضا اٱجطا٤ات يتٓؿٝوصٖا ٚيف ذواٍ عوسّ    
قٓاعت٘ بٗا أٚ إٔ  ايتٛقٝات خاضد ْطام ق٬ذٝات٘ ٚجب عًٝ٘ أعساز  تكطٜوطا  

 ٜعطر ع٢ً ض٥ٝػ٘ ا٭ع٢ً .
 ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني  اييت ٜكتهٞ عسز  يف ايػحٕٛ ايهبرل٠ -ا ت عؿط 

ؾٝٗا ا٫غوتعا١ْ خبوسَات َػو٦ٍٛ طويب َتؿوطؽ ٚاذوووووس أٚ أنثوط ػبوب إٕ ٜهوٕٛ          
 ٚاذس َِٓٗ ع٢ً ا٭قٌ َكُٝا يف َباْٞ ايػحٔ أٚ جبٛاضٙ َباؾط٠. 

يف ايػحٕٛ ا٭خط٣ ٜكّٛ املػ٦ٍٛ ايطيب بعٜواض٠ َٜٛٝو١ إىل ايػوحٔ     - ٬ ١ عؿط 
ٜٚتعني إٕ ٜكِٝ يف َهإ قطٜب َٔ ايػحٔ ميهٓو٘ َؤ ايتٛجو٘ إىل ايػوحٔ زٕٚ     

 تأخرل يتكسِٜ خسَات٘ يف ذاي١ ايطٛاض٨. 
 –أضبع١ عؿط
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٤ تتٛىل ٚظاض٠ ايكر١ تكوسِٜ اشبوسَات ايكور١ٝ ٚايٛقوووا١ٝ٥ ٚايع٬جٝو١ يًٓوع٫       -أ
 ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني.

تٓؿوو٧ ٚظاض٠ ايكوور١ َػتؿووؿا أٚ َطنووعا قوورٝا أٚ إٔ تكووطض َؿوواضظ طبٝوو١     -ب 
َكُٝوو١ أٚ ظا٥ووط٠ ذػووب َكتهوو٢ اسبوواٍ يف نووٌ قػووِ َوؤ أقػوواّ اشل٦ٝوو١ ٜتوووٛىل   
تكسٜووووِ اشبسَووووووووات ايطب١ٝ ٚايكر١ٝ ٚاٱؾووووووووووطاف عًو٢ ايكور١ ازبػو١ُٝ    

 ٚتكسِٜ اشبسَات ايكر١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬ج١ٝ شلِ.  ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ يًٓع٤٫
ذبسز بتعًُٝات ٜكوووسضٖا ٚظٜووووووط ايكور١ بايتؿواٚض َووووووع ض٥وٝؼ اشل٦ٝو١        -د 

نووٛاب  تكوووووطض َٗوووووواّ ٚاختكاقووات َٚػووت٣ٛ ايتؿووهٌٝ ايطوويب ٚايكووورٞ        
 املكوووووووطض يًعٌُ ؾوووٞ أقػاّ اشل١٦ٝ.

 

 التْاؾل ّاالتؿال مع اآلخسًٓ ّالعامل اخلازدٕ 
 88املاز٠ 
ٜػووُح يًػووحٓا٤ ذبووت اٱؾووطاف ايوو٬ظّ ا٫تكوواٍ بأغووطِٖ ٚأقووسقا٥ِٗ شٟٚ -أ٫ٚ 

ايػُع١ اسبػ١ٓ ع٢ً ؾذلات َٓتع١ُ عٔ ططٜل املطاغ١ً ٚاغتكباٍ ايعٜاضات َٓٗا 
 ٚذبسز بتعًُٝات ٜكسضٖا صبًؼ اٱزاض٠ نٛاب  َٚٛاعٝس ٖصٙ ايعٜاضات.

ٜػُح يًػحٓا٤ ا٭جاْب ا٫تكاٍ بسبًَٛاغٞ ايسٚي١ اييت ٜٓتُوٕٛ إيٝٗوا    - اْٝا 
 ٚبايعاًَني يف قٓك١ًٝ تًو ايسٚي١ ٚتٛؾط شلِ ايتػ٬ٝٗت املعكٛي١ يًكٝاّ بصيو.

ٜػُح يًػحٓا٤ َٔ َٛاطت زٍٚ يٝؼ شلا متثٌٝ زبًَٛاغوٞ أٚ قٓكوًٞ    - ايثا 
ىل ضعا١ٜ َكاسبِٗ يف ايعطاقٞ نُا يف ايعطام ا٫تكاٍ بسبًَٛاغٞ ايسٚي١ اييت تتٛ

ٜػُح يًػحٓا٤ اي٬ج٦ني أٚ ايػرل َٓتُني إىل أٟ زٚي١ ا٫تكواٍ َوصيو باملٓوسٚب    
ايسبًَٛاغٞ يًسٚي١ اييت تتٛىل ضعا١ٜ َكاسبِٗ أٚ مبٓسٚب أ١ٜ غًط١ ٚطٓٝو١ أٚ  

 زٚي١ٝ َُٗتٗا اما١ٜ ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام.
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هٌ خططا آَٝا ٜٚػُح شلِ ٜػُح يًػحٓا٤ قطا٠٤ املطبٛعات اييت ٫ تؿ -ضابعا 
ا٫غتُاع إىل أجٗع٠ ايطازٜٛ أٚ َؿاٖس٠ ايتًؿاظ ايويت تػوُح شلوِ بٗوا إزاض٠ ايػوحٔ      

 ٚتػٝطط عًٝٗا.
ٜػُح ٭عها٤ ايبعثات ايطزل١ٝ يًح١ٓ ايكًٝب ا٭امط ايسٚيٝو١ زخوٍٛ    -خاَػا 

ايػحٔ يف َٛاعٝس ٜتؿول عًٝٗوا ايططؾوإ نًُوا طًبوت ايًحٓو١ شيوو ٜٚػوُح شلوِ          
س ايذلتٝبات ايكر١ٝ يف ايػحٔ ٚتطتٝبوات ايٓعاؾو١ ايكور١ٝ ٚظوطٚف     نصيو تؿك

املعٝؿ١ َٚكاب١ً مجٝع احملتحعٜٔ ع٢ً اْؿطاز نُا ٜػُح شلِ بتػحٌٝ املعًَٛات 
املتعًك١ بايؿدل احملتحع ْٚكوٌ ضغوا٥ٌ َٓو٘ إىل أغوطت٘ ٚبوايعهؼ ذبوت ضقابو١        

 َعكٛي١ َٔ قبٌ غًطات ايػحٔ
 يثكاؾ١ٝ يف مجٝع أقػاّ اشل١٦ٝ تٛؾط ا٭ْؿط١ ايذلؾ١ٝٗٝ ٚا –غازغا 

 

 املهتبات 
  87املاز٠ 

ايٓووع٤٫ َهتبوو١ ٫غووتدساّ مجٝووع ؾ٦ووات  اٚ زاض إٜووساع ػبووب إٕ ٜهووِ نووٌ غووحٔ  
ٚػبب إٕ تهِ ٖصٙ املهتب١ عسزا ناؾٝا َؤ ايهتوب يًتػو١ًٝ ٚايثكاؾو١      ٚاملٛزعني

 ع٢ً ا٫غتؿاز٠ بؿهٌ ناٌَ َٔ ٖصٙ املهتب١. ِٗٚػبب تؿحٝع
 

 الدًٓ 
 84املاز٠ 
بكسض َا ٖٛ عًُٞ تًب١ٝ اذتٝاجوات   ْعٌٜ اٚ َٛزع اٚ َٛقٛف ٜػُح يهٌ -أ٫ٚ 

ذٝات٘ ايس١ٜٝٓ َٔ خ٬ٍ ذهٛضٙ ايكًٛات اييت تكاّ يف ايػوحٔ ٚذٝواظ٠ ايهتوب    
 ايس١ٜٝٓ عٔ ؾعا٥ط ٚتعايِٝ ايطا٥ؿ١ ايس١ٜٝٓ اييت ٜٓتُٞ إيٝووووووووٗا. 
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ايٛعوووواظ ايوسٜٓٝني يف أقػواّ اشل٦ٝو١     ٜعوني ايوٛظٜط عوووووووووووسزا َووووووووووؤ      - اْٝوا  
بايتٓػٝل ٚا٭ٚقوووووووواف اٱغ١َٝ٬ ٚغرل اٱغ١َٝ٬ ٚممٔ تتٛؾط ؾوِٝٗ املو٪٬ٖت   

 اي٬ظ١َ ٚشيو ذػب َكتهٝات اسباج١.
٫ ٜطؾ  طًوب أٟ غوحني ي٬تكواٍ بوأٟ ؾدكو١ٝ زٜٓٝو١ َ٪ًٖو١ إ٫ اْو٘          - ايثا 

غووتكباٍ ظٜوواض٠ أٟ ؾدكوو١ٝ إٕ ٜووطؾ  ا ٓعٜووٌ اٚ املووٛزع اٚ املٛقووٛفػبووٛظ ٭ٟ اي
ٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ   ز١ٜٝٓ ٜٚهٕٛ ع٢ً غًطات ايػحٔ عٓس٥ص اذوذلاّ َوووووٛقـ اي  

 اذذلاَا نا٬َ. املٛقٛف
 

 اليصالٛ ّاملْدعني ّاملْقْفنياالحتفاظ مبنتلهات 
 86املاز٠ 
مجٝع ا٭َوٛاٍ ٚا٭ؾوٝا٤ ايثُٝٓو١ ٚامل٬بوؼ ٚاملُتًهوات ايؿدكو١ٝ ا٭خوط٣         -أ٫ٚ 

ايويت ٫ تػوُح يو٘ ايًوٛا٥ح ايتٓعُٝٝو١ يًػوحٔ        ٓعٌٜ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف  ايعا٥س٠ يً
ٚتعوس  اٚ زاض اٱٜساع ٚاملٛقـ ايػحٔ ٘ ا٫ذتؿاظ بٗا ، تٛزع يف َهإ أَ يس٣ إزخاي

ٚتتدوص تطتٝبوات    ٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف   قا١ُ٥ بٗوصٙ املُتًهوات ٜٛقوع عًٝٗوا اي    
ُ   ٘ٱبكا٥ٗا يف ذايٞ جٝس٠ ٚيو  ٗا يصٜٚو٘ أٚ أٟ ؾودل ٜطغوب  عٓوس     إٔ ٜطًوب تػوًٝ

 ايعٜاض٠   .
تعاز مجٝوع ممتًهاتو٘ إيٝو٘     ٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛفيس٣ إط٬م غطاح اي - اْٝا 

باغتثٓا٤ ا٭َٛاٍ اييت زلح ي٘ بإْؿاقٗا أٚ املُتًهوات ايويت زلوح يو٘ بإضغواشلا خواضد       
ٓعٜوٌ  اي ايػحٔ أٚ أ١ٜ ٬َبؼ تبني إٕ َٔ ايهطٚضٟ إت٬ؾٗا ٭غباب قور١ٝ ٜٚٛقوع  

 إٜكا٫ بتػًِٝ ا٭ؾٝا٤ ٚا٭َٛاٍ اييت أعٝست إيٝ٘.  اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف
ٚتعاٌَ بٓؿؼ ايططٜك١ أٜو١ أَوٛاٍ أٚ أؾوٝا٤ ٜتًكاٖوا ايػوحٔ َؤ اشبواضد         - ايثا 
 .ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني اٚ املٛقٛؾني٭ذس 
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عكوواقرل أٚ أزٜٚوو١ يووس٣ زخٛيوو٘  ْعٜووٌ اٚ َووٛزع اٚ َٛقووٛفإشا اذهووط أٟ  -ضابعا 
 اغتدساَٗا.ػحٔ ٜكطض املػ٦ٍٛ ايطيب نٝؿ١ٝ اي
 

 

 اإلخطاز بالْفاٗ أّ املسض أّ اليكل, اخل.
  86املاز٠ 
أٚ إقووابت٘ مبووطر خطوورلا أٚ  ٓعٜووٌ اٚ املووٛزع اٚ املٛقووٛفيف ذايوو١ ٚؾووا٠ اي -أ٫ٚ 

إقوواب١ خطوورل٠ أٚ يف ذايوو١ ْكًوو٘ إىل َطؾوول يعوو٬د اٱَووطار ايعكًٝوو١ ٜكووّٛ َووسٜط  
َتعٚجوا أٚ اقوطب    ٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛفايػحٔ ؾٛضا بإخطاض ايعٚج١ إشا نإ اي

 سزٙ  َػبكا. ؼبأقطبا٥٘ أٚ أٟ ؾدل أخط 
ا بٛؾووا٠ أٟ قطٜووب يوو٘ أٚ  ؾووٛض ٓعٜووٌ اٚ املووٛزع اٚ املٛقووٛف ٜووتِ إخطوواض اي  - اْٝا 

ا٭قطبني مبطر خطرل ٜٓبػوٞ   ٥٘إقابت٘ مبطر خطرل ٚيف ذاي١ إقاب١ اذس أقطبا
ايػوُاح يوو٘ بعٜوواض٠ قطٜبو٘ أٚ ا٫تكوواٍ إَووا ذبووت اسبطاغو١ أٚ مبؿووطزٙ نًُووا زلرووت    

 ايعطٚف بصيو. 
إٕ ؽبدل أغطت٘ ع٢ً ايؿٛض بػوحٓ٘ أٚ   ٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛفَٔ ذل اي - ايثا 
 ىل غحٔ أخط. ْكً٘ إ

 

 اليصالٛ ّاملْدعني ّاملْقْفنيىكل 
 86املاز٠ 
ػبووب إٕ ٜهووٕٛ تعطنووِٗ ٭ْعوواض  ٓعٜووٌ اٚ املووٛزع اٚ املٛقووٛفعٓووس ْكووٌ اي -أ٫ٚ 

ازبُٗٛض يف ازْٞ ذس ممهٔ ٚػبب ارباش ايهُاْات املٓاغب١ سبُاٜتِٗ َٔ اٱٖا١ْ 
 ٚايؿهٍٛ ٚايتؿٗرل بأٟ ؾهٌ نإ. 
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يف عطبات غورل َوعٚز٠ بتٜٗٛو١     املٛزع اٚ املٛقٛف ٓعٌٜ اٚؼبعط ْكٌ اي - اْٝا 
أٚ إنا٠٤ ناؾٝتني نُا ؼبعط ْكًِٗ بأٜو١ ٚغو١ًٝ قوس تعطنوِٗ يعٓوا٤ جػوسٟ ٫       

 َٛجب ي٘. 
عًو٢ ْؿكو١ اٱزاض٠ ٚتوٛؾط شلوِ      ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني  ٜتِ ْكٌ  - ايثا 

 مجٝعا ظطٚف َتػا١ٜٚ
 

 التأدٓب ّالعكاب 
 28املاز٠ 
تتدص أزاض٠ ايكػِ اٱجطا٤ات اي٬ظ١َ يًرؿواظ عًو٢ ا٫ْهوباط ٚايٓعواّ      -اٚ٭ 

بكووطا١َ عًوو٢ إ٫ تتحوواٚظ ايكٝووٛز املؿطٚنوو١ ايكووسض ايوو٬ظّ ٚايهووطٚضٟ يتوواَني    
 ايػحٔ. غرلِٖ يفٚتٓعِٝ ذٝاتِٗ َع  ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾنيغ١َ٬ 
يًكٝوواّ مبٗوواّ  املٛقوٛف اٱزاض٠ ايٓعٜوٌ اٚ املووٛزع اٚ  تػووتدسّ  إٕ ٫ػبوب   - اْٝا 

 شات قؿ١ تأزٜب١ٝ
ّ   - ايثا  ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني يف    ٫ تهٕٛ اٱجطا٤ات املكط٠ عا٥كوا أَوا

تٓعووِٝ أْؿػووِٗ يًُُاضغوو١ ا٭ْؿووط١ أٚ املػوو٪ٚيٝات ا٫جتُاعٝوو١ أٚ ايثكاؾٝوو١ أٚ   
ايطٜانوو١ٝ احملووسز٠ بوواملٓعُني يف صبُٛعووات ٱغووطار ايتعاَووٌ َعٗووِ ٚايوويت        

 ذبت إؾطاف َػ٦ٛيٞ ايػحٔ.ٜباؾطْٚٗا 
 مبٛجبٗا.تٓع١ُٝٝ تترسز  اشل١٦ٝ يٛا٥حتكسض  -ضابعا 

 ايػًٛى ايصٟ ٜؿهٌ خطقا يًٓعاّ أٚ إخ٫٬ بايكٛاعس ٜػترل ايتأزٜب. - أ
 أْٛاع ايعكٛبات َٚس٠ ايعكٛب١ اييت ميهٔ إٜكاعٗا.  - ب
 ايػًط١ املدٛي١ أٚ امل٪١ًٖ يػطر ٖصٙ ايعكٛب١. -د



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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إ٫ ٚؾكووا ٱذهوواّ اي٥٬روو١   ٓعٜووٌ اٚ املووٛزع اٚ املٛقووٛف أٟ اي٫ ٜعاقووب  -خاَػووا 
 ايتٓع١ُٝٝ املكط٠ ٫ٚ ٜعاقب  عٔ ؾعٌ غبل ٚإ عٛقب عًٝ٘ .

إ٫ بعس إخطاضٙ بايعُوٌ املدوايـ    ٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف٫ ٜعاقب أٟ اي -غازغا
يًٓعوواّ أٚ ايكٛاعووس ايووصٟ ٜووععِ اْوو٘ اضتهبوو٘ ٜٚػووُح يوو٘ ايووسؾاع عوؤ ْؿػوو٘        

 اف قطاض ايعكٛب١ .ٚاغت٦ٓ
تكوسِٜ زؾاعو٘ َؤ خو٬ٍ َذلجوِ       ٓعٜوٌ اٚ املوٛزع اٚ املٛقوٛف   ًيٜػوُح   -غابعا 

 ذٝثُا اقته٢ ا٭َط بصيو ٚنإ عًُٝا.
ازبػوس١ٜ ٚعكٛبو١    املعا١ًَ ٚايعكٛباتؼبعط ذعطا تاَا ايتعصٜب ٚإغا٠٤  - آَا 

ٗٓٝو١ ايويت   ايػحٔ يف ظْعا١ْ َع١ًُ ٚمجٝع ايعكٛبات ايكاغ١ٝ أٚ اٱأْػوا١ْٝ أٚ امل 
 باضتهابِٗ إعُاٍ تػترل ايتأزٜب. دايؿنيقس تؿطر ع٢ً امل

عكٛبو١ ايػوحٔ يف َهوإ نوٝل      ٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف٫ تٓؿص ع٢ً اي -تاغعا 
أٚ عكٛب١ ربؿٝ  نُٝات ايٛاجبات ايػصا١ٝ٥ اييت ٜتٓاٚشلوا َوا   ٜكوّٛ املػو٦ٍٛ     

 ٖصٙ ايعكٛب١.ٚإعطا٤ ؾٗاز٠ َهتٛب١ اْ٘ ٜػتطٝع ذبٌُ  ٘ايطيب بؿرك
ٜٓطبل ْؿؼ املعٝواض عًو٢ أٜو١ عكٛبو١ أخوط٣ قوس تهوٕٛ نواض٠ بكور١           -عاؾطا 

 ازبػس١ٜ أٚ ايعك١ًٝ. ٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛفاي
ايوصٜٔ ٜكهوٕٛ    يًُعواقبني ع٢ً املػ٦ٍٛ ايطيب ايكٝاّ بعٜواض٠ َٜٛٝو١    -اذس عؿط

ِ عؤ  عكٛبات َٔ ٖوصا ايٓوٛع نُوا   ػبوب عًٝو٘ إبو٬ؽ املػو٦ٍٛ ا٭عًو٢ يف ايكػو         
ايػحٔ إشا ضأ٣ إٕ إيػا٤ ٖصٙ ايعكٛب١ أٚ تبسًٜوٗا نوطٚضٟ ٭غوباب تتعًول بكور١      

 ازبػس١ٜ أٚ ايعك١ًٝ. ملعاقبا
  –ا ت عؿط 
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َؤ ايعٜواض٠ ٭نثوط َؤ ؾوٗط ٚاذوس أ٫        ٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف٫ ؼبطّ اي -ا٫ًٚ
 ذٛاٍ.مبٛاؾك١ املسٜط ايعاّ، ٫ٚ ؼبطّ َٓٗا ٭نثط َٔ ؾٗطٜٔ بأٟ ذاٍ َٔ ا٭

يًُووسٜط ايعوواّ اٚ َووسٜط ايػووحٔ ايػووا٤ أٜووا َوؤ ايعكٛبووات املؿطٚنوو١ اٚ      – اْٝووًا 
 ربؿٝؿٗا.
ٜتوواح يًٓعٜووٌ اٚ املووٛزع اٚ املٛقووٛف اسبوول يف ايووتعًِ َوؤ ايعكٛبوو١ اَوواّ   – ايثووًا 

 َٔ ازبٗات املدٛي١ يف ايتؿتٝـ. أٜاغًط١ اٱزاض٠ يف ايػحٔ اٚ املٛقـ اٚ اَاّ 
  – ٬ ١ عؿط 

َثوٌ ا٭قوؿاز   ٝس ايٓع٤٫ ٚاملٛزعٝٓٛاملٛقوٛؾني  أبسا أزٚات تك٫ تػتدسّ  - أ
ٚايػ٬غٌ ٚايكٝٛز اسبسٜس٠ َٚعواطـ ايتهتٝوـ ملعواقبتِٗ ٚعو٠ٚ٬ عًو٢ شيوو ٫       
تػووتدسّ ايػ٬غووٌ أٚ ايكٝووٛز اسبسٜووس٠ يتكٝٝووسِٖ ٫ٚ تػووتدسّ أزٚات ايتكٝٝووس   

 ا٭خط٣ إ٫ يف ايعطٚف ايتاي١ٝ.

َؤ اشلوطب إ ٓوا٤ ْكًو٘      اٚ املٛقوٛف ٓعٌٜ اٚ املٛزع نإجطا٤ ٚقا٥ٞ ملٓع اي - ب
إَوواّ  ٓعٜووٌ اٚ املووٛزع اٚ املٛقووٛفؾووطٜط١ إٕ تؿووو ٖووصٙ ايكٝووٛز عٓووسَا ميثووٌ اي

 قانٞ أٚ غًط١ إزاض١ٜ.

 ٫ غباب طب١ٝ يتٛجٝ٘ َٔ املػ٦ٍٛ ايطيب.  –د 
ٓعٜوٌ اٚ  بأَط َٔ َسٜط ايػحٔ إشا ؾؿًت أغايٝب ايػٝطط٠ ا٭خط٣ يف َٓع اي -ز 

ٜصا٤ ْؿػو٘ أٚ إٜوصا٤ اٯخوطٜٔ أٚ اٱنوطاض باملُتًهوات. ٚيف      َٔ إ املٛزع اٚ املٛقٛف
ٖصٙ اسبوا٫ت ػبوب إٕ ٜػتؿواض املػو٦ٍٛ ايطويب ؾوٛضا ٚإ ٜبًوؼ ايػوًط١ اٱزاضٜو١          

 ا٭ع٢ً.
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تكٝٝووس ايذبووسز اٱزاض٠ املطنعٜوو١ يًػووحٕٛ أموواط ٚأغووايٝب اغووتدساّ أزٚات   -ٙ   
ٝول ايػوطر املٓؿوٛز    عسّ اغتدساَٗا  يؿذلات ظ١َٝٓ تتحاٚظ ايٛقت اي٬ظّ يتركٚ

 َٔ اغتدساَٗا.
ايكوو٠ٛ يف اٚ زٚض اٱٜووساع اٚ املٛاقووـ ٫ ٜػووتدسّ َٛظؿووٛ ايػووحٕٛ  -ضابعوو١ عؿووط 

أٚ يف ذايو١ اغوتدساّ    ضباٚي١ اشلوطب إ٫ يًسؾاع عٔ ايٓؿؼ أٚ يف ذا٫ت  ,تعاًَِٗ 
زبػوسٙ بكوٛض٠ اػبابٝو١ أٚ غوًب١ٝ ملكاَٚو١ أَوط َوا         ٓعٌٜ اٚ املٛزع اٚ املٛقوٛف اي

ايكإْٛ أٚ ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ. ٚػبب ع٢ً املٛظؿني ايصٜٔ قس ًٜح٦ٕٛ  ٜػتٓس إىل
إىل اغتدساّ ايك٠ٛ ا٫َتٓاع عٔ اغتدساّ أنثط مما ًٜعّ َٓٗا ٫ذتوٛا٤ ذوازث َوا    

 نُا ػبب عًِٝٗ ايكٝاّ ؾٛضا بتكسِٜ تكطٜط عٔ اسبازث إىل َسٜط ايػحٔ
  -ح: ميٓع إزخاٍ املٛاز ايتاي١ٝ إىل أقػاّ اٱق٬ -مخػ١ عؿط٠ 

 املدسضات ٚاملػهطات بهاؾ١ أْٛاعٗا.  -أ  
 ايٓكٛز ٚاسبًٞ  -ب
 ايتػح٬ٝت املُٓٛع١  -د 
 ايهتب ٚازبطا٥س ٚايٓؿطات املُٓٛع تساٚشلا.  -ز 
 اٯ٫ت ايٓاض١ٜ ٚازباضذ١. -ٙ 
 أجٗع٠ ا٫تكاٍ باغتثٓا٤ اشباق١ باٱزاض٠  –ٚ 

سٜطٟ ا٭قػواّ  مببوازض٠   املسٜطٜٔ ايعاَني أٚ َ اشل١٦ٝ َٓحيط٥ٝؼ  –غت١ عؿط٠ 
َٓ٘ أٚ بٓا٤ ع٢ً تٛق١ٝ َٔ ايًح١ٓ ايؿ١ٝٓ ق٬ذ١ٝ ؾوطر يعكٛبوات ايتأزٜبٝو١    
ايتاي١ٝ ع٢ً ايٓعٌٜ عٓوس طبايؿتو٘ يٮْعُو١ ٚايتعًُٝوات ايكوازض٠ مبٛجوب ٖوصا        

  -ايكإْٛ أٚ خطٚج٘ ع٢ً بطاَخ ايتأٌٖٝ ٚايعٌُ ايٛاجب عًٝ٘ أتباعٗا: 
 يٝات ايطٜان١ٝ ٚايذلؾ١ٝٗٝ اسبطَإ َٔ املؿاضن١ يف ايؿعا -ا 
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 اسبطَإ َٔ املطاغ١ً  -ب 
 . اسبطَإ َٔ ايعٜاض٠-د 
 اسبحع ا٫ْؿطازٟ -ز 
ذبسٜووس طعوواّ ايٓعٜووٌ بٓووٛع َعووني عًوو٢ إٔ تتووٛؾط ؾٝوو٘ املووٛاز ايػصا٥ٝوو١       -ٖووو 

 ايهطٚض١ٜ ٚمبٛجب تٛق١ٝ طب١ٝ 
٫ ػبٛظ إٔ تتحاٚظ َس٠ أٟ عكٛب١ َٔ ايعكٛبات املصنٛض٠ يف ايؿكوط٠ ايػوابك١    -ٚ 

 ايؿٗطٜٔ 
 

 املطاعدٗ الكاىْىٔ٘ 
 29املاز٠ 
ٜػُح يًػحني ايصٟ   ٜكوسّ يًُرانُو١ أٚ ايوصٟ   ٜهتػوب ذهوِ اٱزاْو١        -أ٫ٚ

ايكازض حبك٘ زضج١ ايبتات بعس إٕ ٜطًب َػاعس٠ قا١ْْٝٛ صبا١ْٝ ذٝثُا ناْت 
املػاعس٠ َتٛؾط٠ ٚتٛؾط ي٘ املػاعس٠ ٱغطار ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ٜٚػوُح يو٘   ٖصٙ 

بتًكٞ ظٜاضات َٔ ضباَٝ٘ بػطر اٱعساز يًوسؾاع عٓو٘ ٚإعوساز تعًُٝوات غوط١ٜ      
يػطر ايسؾاع ٚتػًُٝٗا يًُراَٞ ٚشلصٙ اٱغطار تٛؾط يًػحني أزٚات ايهتاب١ إشا 

ٚضباَٝو٘   ٛزع اٚ املٛقٛفٓعٌٜ اٚ املضغب يف شيو ٚػبٛظ إٕ تتِ املكاب٬ت بني اي
ع٢ً َطأ٣ َػو٪ٍٚ َؤ ايؿوطط١ أٚ َؤ أزاض٠  ايػوحٔ  ٚيف َهوإ ؽبكول شلوصا         

ٓعٜوٌ  ايػطر ؾطٜط١ إٕ ٜتعصض ع٢ً أٟ َُٓٗا زلاع اسبسٜث ايصٟ ٜوسٚض بوني اي  
 ٚضباَٝ٘. اٚ املٛزع اٚ املٛقٛف

ٜػُح يًػحني املسإ بكطاض َهتػب زضج١ ايبتات بتًكٞ ظٜاضات ضباَٝو٘   - اْٝا 
 أجٛضٖا.ي٘ إٕ ٜطًب َػاعس٠ قا١ْْٝٛ ٜترٌُ ٖٛ ٚ
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 التعلٔه 
 32املاز٠ 
 يًٓعٌٜ ٚاملٛزع ذل يف ايتعًِٝ َٚٛاق١ً ايسضاغ١ خ٬ٍ َس٠ ضبهَٛٝت٘ . -أ٫ٚ 
إىل ايتعًوِٝ  ٚاملٛقوٛؾني  تػع٢ اشل١٦ٝ إىل تاَني ذاجو١ ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني     - اْٝا 

املًرك١ بأقػاّ اشل١٦ٝ أٚ تاَني  َٚٛاق١ً ايساضغ١ بؿتح املساضؽ ايعا١َ أٚ امل١ٝٓٗ
َٛاقوو١ً ايساضغوو١ خاضجٗووا يف ْطووام َكتهووٝات ا٭َوؤ ايووساخًٞ ٚإَهاْووات ٖووصٙ  

 ا٭قػاّ. 
تتٛىل ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ذبكٝل املتطًبوات املٛنوٛع١ٝ يتٓؿٝوص بوطاَخ أقػواّ       - ايثا 

اشل١٦ٝ يتعًِٝ ٚتأٌٖٝ ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني يؿوتح املوساضؽ ايعاَو١ ٚاملٗٓٝو١ جبُٝوع       
 اذًٗا زاخٌ أقػاّ اشل١٦ٝ.َط

ػبووٛظ قٝوواّ ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعني بتووسضٜؼ ظ٥٬َٗووِ زاخووٌ أقػوواّ اشل٦ٝوو١    -ضابعووا 
 ٚظاض٠ ايذلب١ٝ يكا٤ أجٛض ؼبسزٖا صبًؼ اٱزاض٠. ايؿ١ٝٓ َٚٛاؾك١باقذلاح ايًح١ٓ 

ميٓووع شنوط أٟ بٝووإ يف ايؿووٗاز٠ ايسضاغو١ٝ أٚ املٗٓٝوو١ ايويت ؼبكووٌ عًووٗا     -خاَػوا  
 ٓا٤ تٓؿٝص ايعكٛب١ ٜؿرل إىل اْ٘ ذكٌ عًٝٗا يف أقػاّ اشل١٦ٝ ايٓعٌٜ ٚاملٛزع أ 

تعس ايًح١ٓ ايؿ١ٝٓ ٚبايتٓػٝل َع ٚظاض٠ ايذلب١ٝ َٓٗحا يتأٖٝوٌ ايٓوع٤٫    –غازغا 
 ٚاملٛزعني َٗٓٝا ٜتٓاغب َع إَهاْٝات تؿػًِٝٗ بعس اٱؾطاد عِٓٗ.

يف عًُو٘ أٚ   ٜهاؾأ ايٓعٌٜ ٚاملٛزع بعٜواز٠ عوسز ايعٜواضات أشا ا بوت تؿٛقوا      -غابعا 
 زضاغت٘ أٚ أبس٣ غًٛنا َتُٝعا.

َوؤ َٛاقوو١ً  ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعنيٖووصا ايكووإْٛ ٚبػٝوو١ متهووني  ٭غووطار – آَووا 
تعًووُِٝٗ بووسٕٚ قووعٛب١ بعووس إطوو٬م غووطاذِٗ ٜعووس ايٓعوواّ ايتعًُٝووٞ اشبووام    
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ٚاملطبل يف أقػاّ اشل١٦ٝ جع٤ ٫ ٜتحعأ َؤ   ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾنيبتعًِٝ 
 . ايعًُٞ ثٚايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبر ايذلب١ٝ تٞعًُٝٞ اشبام بٛظاضايٓعاّ ايت

 
 اإلداشٗ امليصلٔ٘

 31املاز٠ 
ملسٜط عواّ أقو٬ح ٚتأٖٝوٌ ايهبواض َوٓح ايٓعٜوٌ ايعطاقوٞ أجواظ٠ َٓعيٝو١ ٫ تتحواٚظ           

 ٌ  ٬ ١ أؾٗط بايؿطٚط ايتاي١ٝ: َستٗا مخػ١ أٜاّ عسا أٜاّ ايػؿط َط٠ ٚاذس٠ ن
    -أ٫ٚ 
إٔ ٫ ٜهٕٛ ضبهَٛا عًٝ٘ عٔ جطمي١ َعاقب عًٝٗا ٚؾل قإْٛ َهاؾر١ اٱضٖاب  -أ  

 أٚ جطمي١ َاغ١ بأَٔ ايسٚي١ ايساخًٞ أٚ اشباضجٞ. 
 إٔ ٫ ٜهٕٛ ضبهَٛا عًٝ٘ عٔ جطمي١ غطق١.  -ب 
 إٔ ٫ ٜهٕٛ عا٥سا.  -د 
 ببٗا. إٔ ٫ تهٕٛ شَت٘ املاي١ٝ َؿػٛي١ يسٚا٥ط ايسٚي١ يف ايكه١ٝ احملهّٛ بػ -ز 
 إٔ تكسّ عٓ٘ نؿاي١ عكاض١ٜ نا١َٓ. -ٖو 

إٔ ٜهووٕٛ قووس أَهوو٢ يف أقػوواّ اشل٦ٝوو١ ضبووع َووس٠ ضبهَٛٝتوو٘ بعووس طووطح        - اْٝووا 
ايتدؿٝهات َٚس٠ اٱؾطاد ايؿططٞ اييت ٜػتركٗا بؿطط إٔ ٫ تكٌ تًوو املوس٠ عؤ    

 غ١ٓ ٚاذس٠. 
إٔ ٜتأنووس ذػوؤ غووًٛن٘ يف أقػوواّ اٱقوو٬ح ٚايتأٖٝووٌ   ٚجساضتوو٘ يًتُتووع      - ايثووا 

 باٱجاظ٠. 
إٔ ٫ تتعووطر ذٝووا٠ ايٓعٜووٌ أٚ غوورلٙ إىل اشبطووط بػووبب متتعوو٘ باٱجوواظ٠      -ضابعووا 
 ملٓعيٝ٘.
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أشا تأخط ايٓعٌٜ ايصٟ ٜٓٗٞ أجاظت٘ املٓعي١ٝ عؤ ا٫يتروام َوس٠ تتحواٚظ     -خاَػا 
ا٤ أجاظت٘، يػبب ٜكطض املسٜط ايعاّ َؿطٚعٝت٘, تهاف  ٬ ١ أٜاّ َٔ تاضٜذ اْتٗ

عٓس٥ص َس٠ ايتأخرل إىل َس٠ ضبهَٛٝت٘, أَا أشا قطض املسٜط ايعاّ عسّ َؿوطٚع١ٝ  
 ايػبب ؾتهاف َس٠ ايتأخرل إىل َس٠ ضبهَٛٝت٘ ٚؼبطّ َٔ اٱجاظ٠ املٓعي١ٝ.

طض أشا نإ ايٓعٌٜ ضبهَٛا بأنثط َٔ عكٛب١ ٚنوإ َؤ بٝٓٗوا عكٛبو١ تكو     -غازغا 
ذطَاْوو٘ َوؤ ا٭جوواظ٠ املٓعيٝوو١ ؾوو٬ ٜػووترل َووس٠ ا٭جوواظ٠ أ٫ بعووس أنُايوو٘ تًووو    

 ايعكٛب١ ٚتٛاؾط ايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصا يكإْٛ.
ملووسٜط عوواّ زا٥ووط٠ تأٖٝووٌ ٚضعاٜوو١ ا٭ذووساث َووٓح أجوواظ٠ َٓعيٝوو١    -أ   –غووابعا 

 ٚ ؾوول يًُووٛزعني ملووس٠ ٫ تتحوواٚظ عؿووط٠ أٜوواّ عووسا أٜوواّ ايػووؿط, َووطتني يف ايعوواّ 
 ا٭ْع١ُ املتعًك١ بهٌ قػِ َٔ ا٭قػاّ ايتابع١ يسا٥ط٠ تأٌٖٝ ٚضعا١ٜ  ا٭ذساث. 

يهووٌ َوؤ َووسٜط عوواّ زا٥ووط٠ أقوو٬ح ٚتأٖٝووٌ ايهبوواض َٚووسٜط عوواّ زا٥ووط٠ تأٖٝووٌ  -ب            
ٚضعا١ٜ ا٭ذساث َٓح أجاظٙ َٓعيٝو١ أنواؾ١ٝ يًُبوسعني َؤ ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني       

ايعٌُ ٚايٓحاح املتُٝع يف ايسضاغ١ بٓوا٤ عًو٢    َط٠ ٚاذس٠ نٌ غ١ٓ عٔ اٱبساع يف
 تٛق١ٝ ايًح١ٓ ايؿ١ٝٓ. 

ٜػتث٢ٓ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعٕٛ ايصٜٔ ٫ تعٜوس َوس٠ ضبهَٛٝواتِٗ عؤ  و٬ث       - آَا 
 غٓٛات َٔ ؾطٚط َٓح اٱجاظ٠ املٓعي١ٝ.

 

 العنل
 32املاز٠ 
 ػبب إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ جع٤ َٔ تٓؿٝص ايعكٛب١ ٚيٝؼ عكٛب١ بصات٘، ٚع٢ً -أ٫ٚ 

ايًحإ ايؿ١ٝٓ إٔ تٓعط إىل ايعٌُ باعتباضٙ َٔ َػتًعَات ذؿغ نٝإ ايٓع٤٫ 
 ٚاملٛزعني ٚاجملتُع.
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 ػبب إٕ ٫ ٜهٕٛ ايعٌُ يف ايػحٔ شا طابع َ٪ - - اْٝا 
ايووصٜٔ قووسضت  ايٓووع٤٫ ٚاملووٛزعنيَوؤ مجٝووع ايعُووٌ ػبووٛظ إٕ ٜطًووب  - ايثا  

نووسِٖ إذهوواّ بايػووحٔ أٚ ٜكَٛووٛا بًٝوواقتِٗ ايبسْٝوو١ ٚايعكًٝوو١ ايوويت ٜكطضٖووا     
 املػ٦ٍٛ ايطيب.

قوسض نواف َؤ ايعُوٌ املؿٝوس ايوصٟ ٜهؿوٌ شلوِ          يًٓع٤٫ ٚاملوٛزعني ٜٛؾط  -ضابعا  
 ؾطق١ ايعٌُ ايؿعًٞ ط١ًٝ ّٜٛ عٌُ عازٟ.

إ ع٢ً قسضتِٗ ٜهٕٛ ايعٌُ ايصٟ ٜٛؾط يًػحٓا٤ ع٬ُ ؼباؾغ قسض اٱَه-خاَػا 
 ع٢ً نػب عٝـ ؾطٜـ بعس إط٬م غطاذِٗ أٚ ٜعٜس َٔ ٖصٙ ايكسض٠.

يٲزاض٠ إٔ تتعاقس َع َ٪غػات غرل ذه١َٝٛ بعكٛز ؾطان١ يف اٱْتواد   –غازغا 
عُوٌ ٫ ؽبهوع يػوٝطط٠     ٓعٜوٌ اٚ املوٛزع يتأزٜو١   أٚ تؿػٌٝ ٚيف ذاي١ اغتدساّ اي

ػحٔ ٚتتًك٢ إزاض٠ ايػحٔ عًُِٗ زا٥ُا ذبت إؾطاف َٛظـ اي ٣إزاض٠ ايػحٔ ٜ٪ز
ا٭جوٛض ايعازٜو١ ايهاًَو١ عؤ ايعُوٌ ايوصٟ         َِٗٔ ا٭ؾدام املػتؿٝسٜٔ َٔ عًُ

ٜ٪ٜسْٚ٘ إ٫ إشا نإ ٖصا ايعٌُ ٜو٪زٟ يكواحل جٗوات ذهَٛٝو١ أخوط٣ ٜٚ٪خوص يف       
 اسبػبإ اٱْتاد ايَٝٛٞ يًػحٓا٤.

يف ايكوإْٛ  تطاعٞ إزاضات ا٭قػاّ يف اشل١٦ٝ اٱجطا٤ات ايٛقا٥ٝو١ احملوسز٠    -غابعا
 املٓعِ يًعٌُ ٚظطٚؾ٘ َٔ اجٌ اما١ٜ غ١َ٬ ايعاًَني ٚقرتِٗ.

َٜٛٝوا ٚا٭غوبٛع١ٝ    ايٓع٤٫ ٚاملٛزعنيؼبسز اسبس ا٭قك٢ يػاعات عٌُ  - آَا 
ايوصٟ   ٜكوسّ يًُرانُو١ بعوس      ٓعٜوٌ اٚ املوٛزع  ٚؾكا يًكٛاْني ايٓاؾص٠ ٜٚػوُح يً 
 بؿطق١ ايعٌُ يهٓ٘ ٫ ػبدل عًٝ٘.
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ات ايعُوٌ احملوسز٠ ٚؾكوا يًكوإْٛ ٜٚطاعو٢ إٔ ؼبوسز ٜوَٛني        تٓعِ غواع  -تاغعا 
يًطاذو١ َؤ نووٌ أغوبٛع ٜٚوذلى ٚقتووا ناؾٝوا يًٓؿواط ايثكووايف ٚا٭ْؿوط١ ا٭خووط٣        

 ٚإعاز٠ تأًِٖٝٗ. ايٓع٤٫ ٚاملٛزعنياي٬ظ١َ ملعازب١ 
ْعورل   ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني ٜٛنع ْعاّ ٜتِ مبٛجب٘ زؾع املهاؾأ٠ املٓكؿ١  -عاؾطا 

ٕٛ بٗا تكذلذ٘ ايًح١ٓ ايؿ١ٝٓ ٜٚكازم عًٝو٘ َؤ قبوٌ صبًوؼ     ايعٌُ ايصٟ ٜكَٛ
 أزاض٠ اشل١٦ٝ.
مبٛجوب ٖوصٙ ايٓعواّ بأْؿوام جوع٤ َؤ        ايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني  ٜػوُح   -اذس عؿوط  

 إٜطازاتِٗ ع٢ً أؾٝا٤ َكطح بٗا ٫غتدساَِٗ أٚ إضغاٍ جع٤ َٓٗا إىل أغطِٖ.
ض٠ زبوع٤ َؤ   ٜكسض ض٥ٝؼ اشل١٦ٝ تعًُٝات تٓعِ آيٝو١ ازخواض اٱزا   –ا ت عؿط 

 عٓس اٱؾطاد عٓ٘. ٓعٌٜ اٚ املٛزعاٱٜطازات يتهٕٛ مبثاب١ َسخطات تػًِ يً
ٜكووسض ض٥ووٝؼ اشل٦ٝوو١ تعًُٝووات تووٓعِ آيٝووات ايتؿووػٌٝ بعكووٛز    – ٬ وو١ عؿووط 

 ايؿطان١ ٚاٱْتاد َع َ٪غػات دباض١ٜ أٚ ظضاع١ٝ ٚقٓاع١ٝ 
 

 مْظفْ الطذً
  33املاز٠ 
تعُووٌ إزاض٠ اشل٦ٝوو١ عًوو٢ غوو١َ٬ اختٝوواض َٛظؿٝٗووا َوؤ مجٝووع ايؿ٦ووات         -أ٫ٚ 

ٚاختٝوواضِٖ بعٓاٜوو١ َووع نووطٚض٠ ايتأنٝووس عًوو٢ ؾووطط ايٓعاٖوو١ ٖوو٪٤٫ املووٛظؿني 
 ٚإْػاْٝتِٗ ٚقسضاتِٗ امل١ٝٓٗ ٚاْػحاّ ؾدكٝاتِٗ َع طبٝع١ ايعٌُ. 

ايعٌُ تعٌُ إزاض٠ ايػحٔ ع٢ً تصنرل َٛظؿٞ ايػحٔ ٚازبُٗٛض بإ ٖصا  - اْٝا 
عٌُ اجتُاعٞ شٚ أ١ُٖٝ نوبرل٠ نُوا تعُوٌ باغوتُطاض َؤ اجوٌ احملاؾعو١ عًو٢         
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إزضانِٗ بصيو، ٚتػوتدسّ مجٝوع ايٛغوا٥ٌ املٓاغوب١ ٱعو٬ّ ازبُٗوٛض َٚٛظؿٝٗوا        
 بصيو. 
ؽبهع َٛظؿٞ اشل١٦ٝ إىل زٚضات تسضٜب١ٝ عًو٢ َٗواَِٗ ايعاَو١ ٚاحملوسز٠     – ايثا 

 قبٌ ايتراقِٗ بايٛظٝؿ١ ٚخ٬شلا. 
ٜؿذلط ؾُٝٔ ٜهٕٛ َسٜط يًػوحٔ َو٪٬ٖ توأ٬ٖٝ َٓاغوبا يًكٝواّ مبٗاَو٘        -ضابعا 

 َٔ ذٝث ؾدكٝت٘ ٚقسضت٘ اٱزاض١ٜ ٚذكٛي٘ ع٢ً ايتسضٜب ٚاشبدل٠ املٓاغبني
ػبب إٕ ٜهٕٛ َسٜط ايػحٔ َٚعاْٚ٘ ٚغايب١ٝ َٛظؿٞ ايػوحٔ اٯخوطٜٔ   -خاَػا 

أٚ ايًػو١   نيايٓوع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾ   قازضٜٔ ع٢ً تهًِ يػ١ ايعوسز ا٭نودل َؤ    
 اييت ٜؿُٗٗا ايعسز ا٭ندل َِٓٗ. 

 تتِ ا٫غتعا١ْ خبسَات َذلجِ ؾؿٗٞ ذٝثُا نإ شيو نطٚضٜا. -غازغا 
يف ايػحٕٛ اييت ٜٛزع ؾٝٗا ايطجاٍ ٚايٓػا٤ ػبب إٕ ٜهٕٛ قػوِ ايػوحٔ    -غابعا 

 املدكل يًٓػا٤ ذبت غًط١ َٛظؿ١ َػ٦ٛي١  
ٔ زخوووٍٛ قػووِ ايػوووحٔ  ٫ ٜػووُح ٭ٟ ضجوووٌ ٜعُووٌ َٛظؿوووا يف ايػووح    - آَا 

 املدكل يًٓػا٤ َا   ٜهٔ َكرٛبا مبٛظؿ١ تعٌُ يف شيو ايكػِ َٔ ايػحٔ. 
ٚاٱؾووطاف عًووٝٗٔ إ٫ ٓووع٬ٜت ٚاملٛزعووات ٚاملٛقٛؾووات ٫ ٜتووٛىل ضعاٜوو١ اي -تاغعا 

 ٔ ـ   املٛظؿات ايًٛاتٞ ٜعًُٔ يف ايػوح . إ٫ إٕ ٖوصا ٫ ؼبوٍٛ   اٚ زاض اٱٜوساع اٚ املٛقو
 ٫ٚ غُٝا ا٭طبا٤ ٚاملعًُني بأزا٤ ٚظا٥ؿِٗ املٗٓٝو١ يف  زٕٚ قٝاّ ايطجاٍ املٛظؿني

غووحٕٛ ايٓػووا٤ أٚ يف أقػوواّ ايػووحٕٛ املدككوو١ يًٓػووا٤ ٜٚؿهووٌ إٔ ٜٓػووبٛا َوؤ    
 ايعٓكط ايٓػٟٛ نًُا آَهٔ شيو. 

ٜتًك٢ َػو٦ٛيٛ ايػوحٔ توسضٜبا جػوسٜا خاقوا يتُهٝوِٓٗ َؤ ايػوٝطط٠         -عاؾطا 
 اْٝني. ايعسٚايٓع٤٫ ٚاملٛزعٝٓٛاملٛقٛؾني  متاَا ع٢ً
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ايٓوع٤٫  ٫ ٜػُح بتػًٝح املٛظؿني ايصٜٔ ؼبتهوٕٛ اذتهانوا َباؾوطا    –اذس عؿط 
يف إطاض أزا٥ِٗ ملٗاَِٗ إ٫ يف ظٌ ظطٚف خاق١ نُا ٜٓبػٞ  ٚاملٛزعني ٚاملٛقٛؾني

 عسّ تعٜٚس َٛظؿٞ ايػحٔ بايػ٬ح َا   ٜهْٛٛا قس زضبٛا ع٢ً اغتدساَ٘. 
 

 بعد اإلفساج عيَه    ملْدعنياليصالٛ ّاالعالقات االدتناعٔ٘ ّزعآ٘ 
  34املاز٠ 
ٓعٜووٌ اٚ املووٛزع اٚ تووٛيٞ إزاضات ايػووحٕٛ ناؾوو١ ا٫ٖتُوواّ اشبووام بع٬قوو١ اي  -أ٫ٚ

 ٚأغطت٘ بػ١ٝ اسبؿاظ عًٝٗا ٚذبػٝٓٗا  املٛقٛف
بعوس اٱؾوطاد عٓو٘ َٓوص      ٓعٌٜ اٚ املوٛزع ٜ٪خص بعني ا٫عتباض َػتكبٌ اي – اْٝا 

بسا١ٜ ؾذل٠ ايػحٔ اييت قوسض بٗوا ذهوِ عًٝو٘ ٜٚوِٓ تؿوحٝع٘ َٚػواعست٘ عًو٢         
إقا١َ ع٬قات َع أؾدام أٚ َٓعُات صبتُع َسْٞ َتدكك١ خاضد ايػوحٔ ٚ  
اسبؿواظ عًو٢ تًوو ايع٬قووات بايكوسض ايوصٟ ؽبوسّ َكوواحل أغوطت٘ ٚإعواز٠ تأًٖٝوو٘         

 اجتُاعٝا. 
ٚض٠ أزاض٠ ايػوحٔ ازبٗوات ٚاٱزاضات اسبهَٛٝو١    تهُٔ قسض اٱَهوإ ٚايهوط   - ايثا 

يف ا٫ْسَاد َٔ جسٜس يف اجملتُع بعس  ايٓع٤٫ ٚاملٛزعنيشات ايع٬ق١ بإٔ تػاعس 
بايٛ وا٥ل ٚأٚضام ايتعطٜوـ املٓاغوب١ ٚتوٛؾط شلوِ أَوانٔ        ِٖعوِٓٗ ٚتوعٚز   اٱؾطاد

ايطكؼ اٱقا١َ ٚايعٌُ املٓاغب١ ٚامل٬بؼ املٓاغب١ ٚايهاؾ١ٝ املتُاؾ١ٝ َع ظطٚف 
ٚاملٛغِ ٚنصيو ايػبٌ ايهاؾ١ٝ يتُهِٝٓٗ َٔ ايٛقٍٛ إىل ا٭َانٔ اييت ٜككسْٚٗا 

 ٚإعاي١ أْؿػِٗ ؾٝٗا يًؿذل٠ اييت تًٞ اٱؾطاد عِٓٗ َباؾط٠.
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تعٌُ اشل١٦ٝ ع٢ً أط٬م بطاَخ تأٌٖٝ ٚإعاز٠ إزَاد َؿذلن١ َٚٓعُوات   –ضابعا 
ايٓوع٤٫  ٚمبا ٜ٪َٔ أعاز٠  اجملتُع املسْٞ ٚايٛنا٫ت ٚامل٪غػات ايسٚي١ٝ املتدكك١

 إىل اجملتُع نأؾطاز قاسبني. ٚاملٛزعني
 

 التفتٔؼ 
  35املاز٠ 
 ربهع ا٭قػاّ اٱق٬ذ١ٝ يف اشل١٦ٝ يًتؿتٝـ َٔ ازبٗات ا٫ت١ٝ: -ا٫ًٚ
  ض٥اغ١ ا٫زعا٤ ايعاّ. أ 

  املؿتـ ايعاّ يف ايٛظاض٠ املدتك١ ب. 
 اٱْػإ.ذكٛم د. َؿتؿٞ َطاقب١ ايػحٕٛ يف ٚظاض٠  
 و . املؿٛن١ٝ املػتك١ً ذكٛم ا٫ْػإ ٖ 

ز. َٓعُات اجملتُع املسْٞ املدتك١ ٚاملدٛي١ عٔ إزاضات ايػوحٕٛ ٚاملٛاقوـ ٚزٚض   
 اٱٜساع 
  ا١ٜ ج١ٗ طبٛي١ قاًْْٛا بايتؿتٝـٚ. 
تًتعّ اشل٦ٝو١ بتػوٌٗٝ َُٗوو١ املؿتؿوني بايعٜواضات املؿاج٦و١ ٚزٕٚ اؾوعاض         - اْٝا 

َػبل ٚايسخٍٛ اىل ا٫قػاّ ا٫ق٬ذ١ٝ ٚاسبكٍٛ ع٢ً املعًَٛوات ايويت تكتهوٝٗا    
 طبٝع١ عًُِٗ.

ػبط٣ تؿتٝـ زٚضٟ َٓتعِ ع٢ً ايػوحٕٛ ٚخوسَاتٗا ٜكوّٛ بو٘ َؿتؿوٕٛ       -أ٫ٚ 
املؿتؿووني يف ايتأنووس َوؤ إٕ ٖووصٙ  َ٪ًٖووٕٛ يووسِٜٗ خوودل٠ ٚتتُثووٌ َُٗوو١ ٖوو٪٤٫   

ايػووحٕٛ تووساض ٚؾكووا يًكووٛاْني ٚايًووٛا٥ح ايػوواض١ٜ املؿعووٍٛ بػٝوو١ ذبكٝوول أٖووساف    
 اشبسَات ازبٓا١ٝ٥ ٚاٱق٬ذ١ٝ ٚذكٛم اٱْػإ. 
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تًتعّ إزاضات ايػحٕٛ بتػٌٗٝ َُٗو١ املؿتؿوني بوإ تتوٝح شلوِ ايوسخٍٛ        – اْٝا 
ووووول اٱق٬ذ١ٝ ٚاسبكوٍٛ عًو٢   يًُ٪غػات ٚاملطاؾووووووو ٚزٕٚ اؾعاض َػبل  ا٭َٔ

 ايٓع٤٫ ٚاملوٛزعني ٚاملٛقوٛؾني  املعًَٛات اييت تكتهٝٗا طبٝع١ َٗواَِٗ ٚايًكوا٤ بو   
 ٚاملٛظؿني ٚتػحٌٝ املعًَٛات ٚتٛ ٝكٗا ٚتًكٞ ايؿها٣ٚ اٚ ايتركل َٓٗا. 

 
 املدىٌْٔ )ضذياٛ الدًٓ ( يصالٛال

 36املاز٠ 
 ٛ ز أنوودل أٚ اؾووس ممووا ٖووٛ ٫ ؽبهووع ا٭ؾوودام ايووصٜٔ ٜػووحٕٓٛ بػووب ايووسٜٔ يكٝوو

ايٓوع٤٫  نطٚضٟ يهُإ ايػ١َ٬ ٚايٓعاّ ٫ٚ تهوٕٛ َعواًَتِٗ اقوٌ َؤ َعاًَو١      
ايووصٜٔ   ٜكووسَٛا يًُرانُوو١ بعووس باغووتثٓا٤ إَهاْٝوو١ أجبوواضِٖ عًوو٢   ٚاملووٛزعني
 ايعٌُ.

 
 حكْم أخسٚ

 37املاز٠ 
٫ ذبطّ ا٭ّ ايٓع١ًٜ أٚ املٛزع١ َٔ ا٫ذتؿاظ بطؿًٗا سبني أنُاي٘ غٔ ايثايث١  -ا٫ٚ 

َؤ عُووطٙ ؾووإ   تطغووب يف بكا٥وو٘ َعٗووا أٚ بًوؼ ٖووصٙ ايػوؤ تطبوول بؿووأْ٘ أذهوواّ   
اسبها١ْ املٓكٛم عًٝٗا يف قإْٛ ا٭ذٛاٍ ايؿدكو١ٝ ايٓاؾوص ؾوإشا   ٜهؤ يًطؿوٌ      

٣ زٚض ايسٚي١ يطعاٜت٘ ٚايعٓاٜو١ بو٘ ٚتؿوعط    َٔ ٜهؿً٘ تتٛىل ايسا٥ط٠ إٜساع٘ يف إذس
 ا٭ّ مبهاْ٘ ٚتٝػط شلا ض٩ٜت٘ يف أٚقات زٚض١ٜ.  
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تًتعّ أقػاّ اشل١٦ٝ اٱق٬ذ١ٝ بتوأَني ا٭َوانٔ اشباقو١ بواشب٠ًٛ ايؿوطع١ٝ       – اْٝا 
يًُووساْني َوؤ املتووعٚجني )ايووصنٛض أٚ اٱْوواث( ٚمبٛجووب تعًُٝووات ٜكووسضٖا ض٥ووٝؼ  

 صبًؼ أزاض٠ اشل١٦ٝ.
 38املاز٠ 
ٜهٕٛ يف نٌ قػِ أق٬ذٞ أٚ َطؾل تٛقٝـ اذتٝاطٞ َطنع يًؿطط١ ٚذس٠  –أ٫ٚ 

 يًتػحٌٝ ازبٓا٥ٞ تطتب  مبسٜط١ٜ ايتػحٌٝ ازبٓا٥ٞ ايتابع١ يٛظاض٠ ايساخ١ًٝ.
يسٚا٥ط اشل١٦ٝ ٚبايتٓػٝل ٚٚظاض٠ املاي١ٝ ؾتح ؾوطٚع ملكواضف ذهَٛٝو١ زاخوٌ      - اْٝا

 ذتٝاطٞ..أقػاّ اشل١٦ٝ اٱق٬ذ١ٝ أٚ َطاؾل ايتٛقٝـ ا٫
 

 الفؿل الجامً
 احهاو ختامٔ٘

 39املاز٠ 
 يط٥ٝؼ اشل١٦ٝ إقساض أْع١ُ ٚتعًُٝات يتػٌٗٝ تٓؿٝص ٖصا ايكإْٛ.

 42املاز٠ 
 ٫ ٜعٌُ بأٟ ْل ٜتعاضر ٚأذهاّ ٖصا ايكإْٛ

 41املاز٠
 -تًػ٢: 

يػ١ٓ  124ايكازض٠ عٔ غًط١ ا٥٫ت٬ف امل٪قت١ ٚايكإْٛ ضقِ  2ا٫ًٚ: املصنط٠ ضقِ 
قووإْٛ امل٪غػوو١ ايعاَوو١ يٲقوو٬ح ا٫جتُوواعٞ ٜٚػووتُط ايعُووٌ بايتعًُٝووات    1981

ٚايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايػابك١ ٚمبا ٫ ٜتعواضر ٚأذهواّ ٖوصا ايكوإْٛ ٚسبوني إيػا٤ٖوا       
 بتعًُٝات ٚيٛا٥ح تٓع١ُٝٝ جسٜس٠..

  . 25/5/1993( يف22قطاض صبًؼ قٝاز٠ ايثٛض٠ )املٓرٌ( ضقِ )   اًْٝاو 
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 2223( يػووو١ٓ ٥٫2وووت٬ف امل٪قتووو١ )املٓرًووو١( ضقوووِ )  ايثوووا و َوووصنط٠ غوووًط١ ا      
 ايػحٕٛ َٚطاؾل اذتحاظ ايػحٓا٤.  ازاض٠ 

             ضابعاو اٚاَط غًط١ ا٥٫ت٬ف امل٪قت١ )املٓر١ً( ا٫ت١ٝ: و 

  ازاض٠ َطانع ا٫ذتحاظ ٚايتٛقٝـ ٚايػحٕٛ. 2223( يػ١ٓ 12أو ضقِ )
  ٚايػحٕٛ ايعطاق١ٝ.  زا٥ط٠ تؿتٝـ املعتك٬ت 2224( يػ١ٓ 98ب و ضقِ )
 ايًحإ املؿذلن١ يًُعتكًني 2224( يػ١ٓ 99جو و ضقِ )
 ايٓؿاش 
 42املاز٠

 ٜٓؿص ٖصا ايكإْٛ َٔ تاضٜذ ْؿطٖؿٞ ازبطٜس٠ ايطزل١ٝ
 

 

 
 األضباب أملْدبُ

بٗوسف تٛذٝوس ايكووٛاْني املٓعُو١ يعُوٌ امل٪غػووات اٱقو٬ذ١ٝ ٚتٛذٝوس أزاضتٗووا       
ٚاملووٛزعني  ٓووع٤٫اٱْػووإ يؿووطؼب١ اي ٚيتركٝوول قووسض انوودل َوؤ اسبُاٜوو١ سبكووٛم 

ٚاملٛقٛؾني يف ايػحٕٛ ٚ َطاؾل ايتٛقٝـ ا٫ذتٝاطٞ ٚزٚض امل٬ذع١ٝ ؾكس ؾوطع  
 ٖصا ايكإْٛ 
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 للباحح  الطريٗ الراتٔ٘

  االضه : ضعد ضلطاٌ حطني 
  1974تْلد  
  ٍْٕليدٖ   –اجليطٔ٘: عساق 
  احلال٘ الصّدٔ٘: متصّج ّلدٖ ثالخ أّالد 
   بلد اإلقام٘: ٍْليدا 
 ْٓقاىٌْ  عالتخؿٔل الدزاضٕ : بهالْز 
  :ٕاالمئل الػدؿsshussein3@gmail.com 
  :ٕاالمئل السمسs.hussein@iohrd.nl 
 ضهآب:saad.sulttan.hussein 

 http://linkedin.com/in/saad-hussein-362a26141 
 www.iohrd.nl 

 -يف اجملاالت ادىاِ:  حكْم اإلىطاٌاىفاذ الكاىٌْ ّ ريخب
 أٚناع ذكٛم اٱْػإ بؿهٌ عاّضقس ٚتكِٝٝ   -
 ضقس ٚتكِٝٝ أٚناع ذكٛم ا٫ْػإ يف ب١٦ٝ ايعساي١ ازبٓا١ٝ٥ ٚاْؿاش ايكإْٛ  -
 ايػٝاغات. ايكا١ْْٝٛ ٚذبًٌٝايتؿطٜعات ٚايبرٛث  اعساز -
 إزاض٠ َٛاقع املكابط ازبُاع١ٝ ٚايتعاٌَ َع ايهراٜا.  -
قبوو١ , ايطقوس ٚاملطا ذكوٛم اٱْػووإ  ٛانووٝع )اغاغوٝات  يف َٝو١  تسضٜبايدلاَخ ٚتٓؿٝوص ايوو تكوُِٝ   -

, قهوا٤ ا٫ذوساث ,   ذكٛم ايطؿٌ ,ذكٛم املطأ٠ , َطاقب١ احملانِ ,ذكٛم ايػحٓا٤ٚاعساز ايتكاضٜط ,
 ا٫غذلاتٝحٞ(ايتدطٝ  ا٫دباض بايبؿط ,ايعساي١ ا٫ْتكاي١ٝ , ا٫غتعطار ايسٚضٟ ايؿاٌَ , 

 

 اخلربٗ العنلٔ٘:
  ٕ2211-2223: ايعطاق١ٝايؿذل٠ٚظاض٠ ذكٛم ا٫ْػا  
     يف ايعوطام ٚظاض٠  ا٫ذتحواظ ٚا٫عتكواٍ   املٓكب: ض٥ٝؼ زبإ ايتؿتٝـ ٚاملطاقبو١ يًػوحٕٛ َٚطانوع

  2211-2228ذكٛم ا٫ْػإ ايعطاق١ٝايؿذل٠: 
 2211-2226ايؿذل٠:  ٚظاض٠ ذكٛم ا٫ْػإ ايعطاق١ٝ املٓكب: ض٥ٝؼ ؾطٜل املكابط ازبُاع١ٝ يف ايعطام 
 يعساي١ ازبٓا١ٝ٥ ٚاْؿاش ايكإْٛإ يكطاع ااملٓكب: ض٥ٝؼ ؾطٜل تسضٜب ٚظاض٠ ذكٛم اٱْػ 

mailto:sshussein3@gmail.com
mailto:s.hussein@iohrd.nl
http://linkedin.com/in/saad-hussein-362a26141
http://www.iohrd.nl/


 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 ( ايؿذل٠:  َٓع١ُاذباز ايكاْْٛٝني ايعطاقٝني)2211-2212غرل اسبه١َٝٛ 
 ٕاملٓكب: َػتؿاض ذكٛم اٱْػا 
  َٓع١ُ GIZ  ْٝ2215-2212ايؿذل٠: :  ١ا٭ملا 
  ايُٝٔ يدلْاَخ بٓا٤ ايكسضات يف ذكٛم اٱْػإَٚسضب املٓكب: َػتؿاض 
      َٓعُو١ ؾو٪ٕٚ اي٬جو٦ني اشلٛيٓسٜو١VluchtelingWerk Zuid Nederland :  :ايؿوذل٠

 ذت٢ ا٫ٕ   2213
 َ :عٌُ تطٛعٞ (اي٬ج٦نيٓػل يؿ٪ٕٚ املٓكب ( 
  ٫ٚ ظيت  2217َٓع١ُ أٖٚاضز اشلٛيٓس١ٜ : َٓص 
  املٓكب: ض٥ٝؼ صبًؼ إزاض٠ َٓع١ُ أٖٚاضز اشلٛيٓس١ٜ 
  ايكا١ْْٝٛبًسٟ ايػابل ايتؿطٜعات ٚأْؿط١ املؿٛض٠ 

 

 التػسٓعات ّأىػط٘ املػْزٗ الكاىْىٔ٘
ًرهَٛو١  قبًوت تٛقوٝتٗا ي  )ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ ٚجطميو١ ايتعوصٜب(   قا١ْْٝٛ بعٓٛإ زضاغ١  .1

 ايعطاق١ٝ با٫ْهُاّ إىل اتؿاق١ٝ َٓاٖه١ ايتعصٜب ٚايتكسٜل عًٝٗا.
رهَٛو١  ًقبًوت تٛقوٝتٗا ي  زضاغ١ قاْْٛٝو١ )ايتؿوطٜع ايعطاقوٞ ٚجطميو١ ا٫ختؿوا٤ ايكػوطٟ(        .2

ايعطاق١ٝ با٫ْهوُاّ إىل ا٫تؿاقٝو١ ايسٚيٝو١ سبُاٜو١ مجٝوع ا٭ؾودام َؤ ا٫ختؿوا٤ ايكػوطٟ          
 ٚايتكسٜل عًٝٗا 

 زضاغ١ قا١ْْٝٛ )ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ ٚعكٛب١ اٱعساّ(  .3
 قإْٛ املؿٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً سبكٛم اٱْػإ يف ايعطام   .4
 تٓعُٝٗا يف ايعطام.قإْٛ اما١ٜ املكابط ازبُاع١ٝ ٚعهٛ زب١ٓ اعساز   .5
قإْٛ اشل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يٲق٬ح ٚايتأٌٖٝ ٚعهوٛ زبٓو١ اعوساز َؿوطٚع قوإْٛ      َؿطٚع َعس  .6

 اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ايٓاؾص 
 .ٛطًًُٓٝؿكٛزٜٔ ٚاملػٝبني يف ايعطام(َؿطٚع قإْٛ )املطنع ايَعس  .7
 َؿطٚع قإْٛ )ضعا١ٜ ا٭ذساث يف ايعطام(عهٛ زب١ٓ  .8

 ا٫دباض بايبؿط ايعطاقٞ ممث٬ً عٔ اذباز اسبكٛقٝني ايعطاقٝني. عهٛ زب١ٓ اعساز قإْٛ .9

 َعس تعًُٝات قإْٛ اما١ٜ املكابط ازبُاع١ٝ يف ايعطاقٞ  .12

 كٛم اٱْػإ يف ايُٝٔ.ايٛط١ٝٓ سب١٦ٝ اشلتعًٝكات ع٢ً َؿطٚع قإْٛ  .11
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 البخح الجاىٕ

 

 

اإلطاز الكاىْىٕ إلدازٗ الطذٌْ ّمسانص االحتذاش 
الدّلٔ٘ ّالْاقع املعآري بني يف العسام  

 

 

 اسبكٛقٞ
 ّ.ّ عبسا٭َرل خٝهإ املؿطؾاٟٚ

 

 

2218 
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 :مكدم٘
 

 ٜٚ٪نس إمياْ٘ اٱْػإ ذكٛم سبُا١ٜ ايسٚي١ٝ يٰيٝات زعُ٘ ايعطام يف ٜػتُط    
 سبُا١ٜ ذكٛم ايٛط١ٝٓ اٯيٝات ٚبكسض٠ اٱْػإ ذكٛم ٚتهاٌَ بٛذس٠ ايطاغذ

 اسبكٛم ملُاضغ١ ١ُ٥٬َ ب١٦ٝ يتٛؾرل ايسٚي١ٝ اٯيٝات َع اٱْػإ بايتهاٌَ
َٶا  ذكٛم َعاٜرل تبت يف َار يؿأْ٘، ٚايعطام اٱْػإ ٚإع٤٬ يهطا١َ اذذلا
زغتٛض مجٗٛض١ٜ   أنسٖا اسبه١َٝٛ ٚاييت غٝاغت٘ َٔ جع٤ٶا ٚجعًٗا اٱْػإ

  .  2225ايعطام يػ١ٓ 
َٚا ٜ٪نس َٛقـ ايعطام ايٛانح يف تبت املعاٜرل ايسٚي١ٝ سبكٛم اٱْػإ، ٖٛ     

ا٭غاغ١ٝ  اٱْػإ املع١ٝٓ حبكٛم ا٫تؿاقٝات َٔ يًعسٜس تٛقٝع٘ ٚاْهُاَ٘ 
ٚايثكاؾ١ٝ  ٚا٫جتُاع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ باسبكٛم اشبام ايسٚيٞ َٚٓٗا: ايعٗس

 اشبام ايسٚيٞ عٗس، ٚاي1976أشاض  23مت ايتكسٜل عًٝ٘ يف  1966يػ١ٓ
نإْٛ ايثاْٞ  3مت ايتكسٜل عًٝ٘ يف  1966يػ١ٓ  ٚايػٝاغ١ٝ املس١ْٝ باسبكٛم
يػ١ٓ  املطأ٠ نس ايتُٝٝع اؾهاٍ مجٝع ع٢ً يًكها٤ ايسٚي١ٝ ،ٚا٫تؿاق1976١ٝ
  ايطؿٌ يػ١ٓ ذكٛم ، ٚاتؿاق1986١ٝأًٍٜٛ  12مت ايتكسٜل عًٝٗا يف  1979
 اشباق١ ايسٚي١ٝ ، ٚا٫تؿاق1992١ٝمتٛظ  15مت ايتكسٜل عًٝٗا  1989

ؾباط  13بايكها٤ ع٢ً مجٝع اؾهاٍ ايتُٝٝع ايعٓكطٟ مت ايتكسٜل عًٝٗا يف 
 182  /1999 ضقِ ا٫طؿاٍ عٌُ أؾهاٍ أغٛأ ع٢ً ايكها٤ ٚاتؿاق1972١ٝ
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 ا٫باز٠ جطمي١ َٓع ٚاتؿاق١ٝ 2221ٚمت ايتكسٜل عًٝٗا غ١ٓ  1999يػ١ٓ 
 (181. )1959ٚاملكازم عًٝٗا غ١ٓ  1948عًٝٗا يػ١ٓ   ٚاملعاقب١ ازبُاع١ٝ
 ايعطام عًٝٗا قازم اييت ا٫ْػإ حبكٛم املع١ٝٓ ايسٚي١ٝ َٚٔ ا٫تؿاقٝات     
 ايطؿٌ ذكٛم باتؿاق١ٝ املًرل ا٫ٍٚ ا٫ختٝاضٟ ، ايدلتٛن2223ٍٛ عاّ بعس
ٚمت ايتكسٜل عًٝ٘ غ١ٓ  2222ايبػا٤ يػ١ٓ  يف ٚاغتػ٬شلِ ا٫طؿاٍ بٝع بؿإٔ

 بؿإٔ ايطؿٌ ذكٛم باتؿاق١ٝ املًرل ايثاْٞ ا٫ختٝاضٟ ٚايدلٚتٛنٍٛ 2227
ٚمت ايتكسٜل عًٝ٘   2222 املػًر١ يػ١ٓ ايٓعاعات يف ا٫طؿاٍ اؾذلاى
 ايعكٛب١ اٚ املعا١ًَ نطٚب َؤ ٚغورلٙ ايتعصٜب َٓاٖه١ ، ٚاتؿاق2227١ٝغ١ٓ 

 ايكا١ْْٝٛ ( ٚايك182١ُٝ. ) 1984يػ١ٓ    امل١ٝٓٗ اٚ اي٬إْػا١ْٝ اٚ ايكاغ١ٝ
 ايعطاقٞ، تتُثٌ مبُاضغ١ صبًؼ ايٛظضا٤ ايٛطت ايكإْٛ يف ي٬تؿاقٝات ايسٚي١ٝ

 ازبُٗٛض١ٜ، ض٥ٝؼ َٚكازق١. ؽبٛي٘ َٔ أٚ ايتٛقٝع عًٝٗا ق٬ذٝات ايعطاقٞ
 (183ايٓٛاب عًٝٗا.) صبًؼ َٛاؾك١ بعس
 ٚتٓؿٝص بتطبٝكٗا ايسٚي١ يف املع١ٝٓ ايػًطات ايتعاّ ع٢ً شيو ٜٚذلتب    

 مبٛجب تهطؽ إٔ ػبب أذهاّ ا٫تؿاق١ٝ ؾإ يصا. ؾٝٗا ايٛاضز٠ ا٭ذهاّ
 َٓٗا، ايكا٥ِ أٚ تعسٌٜ جسٜس٠ تؿطٜعات اعتُاز خ٬ٍ َٔ ايٛط١ٝٓ ايتؿطٜعات

ٚاسبطٜات  باسبكٛم املتعًك١ ٚاملباز٨ ايسغتٛض ْكٛم َع ٜتعاضر ٫ ٚمبا

                                                           
181

أٔظش اٌذسرٛس اٌجذٌذ ٌجة أْ ٌحًّ حمٛق اإلٔساْ، ِٕظّح اٌؼفٛ اٌذٌٍٚح، سلُ اٌٛشٍمح  - 

MDE14/023/2005 8116، أغسطس/أب. 
182

 اٌؼمٛتح اٚ اٌّؼاٍِح ضشٚب ِـٓ ٚغـٍشٖ اٌرؼزٌة ِٕا٘ضح ٚاذفالٍح8116ػٍى  اٌرظذٌك ذُ - 

 ٘زٖ إٌى اٌؼشاق تأضّاَ ٢٠٠٢ ٌسٕح(  71)سلُ اٌمأْٛ إٌٍّٙح تّٛجة اٚ اٌالإٔسأٍح اٚ اٌماسٍح

 وّا ٢٠٠٢ ٌٌٍٛٗ/ ذّٛص ١٣ فً( ٤١٢2)  تاٌؼذد اٌؼشالٍح اٌٛلائغ جشٌذج فً ٚٔشش االذفالٍح

 .٢٠١١ ٌٌٍٛٗ/ذّٛص ٧ فً االذفالٍح ٘زٖ إٌى تاالٔضّاَ اٌؼشاق جّٙٛسٌح لشاس ٚشٍمح أٚدػد
183
  .8116 ٌسٕح اٌؼشاق جّٙٛسٌح دسرٛس ِٓ( 21)ٚ( 67) ٚ( 60) اٌّٛاد أٔظش  - 
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 ذكٛم َ٪غػات ٚزعِ بٓا٤ ع٢ً ايعطام ٚبإقطاض ٜػع٢ نُا  .ؾٝ٘ ايٛاضز٠
ايعطام  ٜٚكّٛ اسبه١َٝٛ، ٚغرل اسبه١َٝٛ أٚ َٓٗا، ايب٬ز املػتك١ً يف اٱْػإ

 اٱْػإ ذكٛم صباٍ يف ايسٚي١ٝ ٫يتعاَات٘ َٚػتُط٠ ؾا١ًَ بعٌُ َطاجع١
 ذهَٛت٘ ايٛط١ٝٓ. يف غٝاغ١ ٚتطمجتٗا يتععٜعٖا

اجملتُع،  يف َعسٍ ازبطمي١ َٚا زؾعت ٫ختٝاض َٛنٛع ايبرث ٖٛ اضتؿاع    
ايػًِ  تٗسز نبرل٠ طباطط َٔ ا٫ضتؿاع ٖصا ٜٛيسٙ َٚا اغايٝبٗا املتطٛض٠ٚتٓٛع 

ٚاشبطٛض٠ ع٢ً  ايتٓعِٝ ٚقًت َٔ ايّٝٛ اجملتُعٞ، إشا َا عًُٓا إٔ ازبطا٥ِ
 ٜتطًب ،مما تطٛض اغايٝبٗا ٚاغتدساّ ايتهٓٛيٛجٝا يف تٓؿٝصٖا ظٌ يف اجملتُع
 شلصٙ يًتكسٟ ٚايسٚي١ اجملتُع قبٌ َٔ عكاب١ٝ إق٬ذ١ٝ ٚانر١ غٝاغ١ ٚنع

 ازبطمي١ ْػب اظزٜاز ؾإ اخط، جاْب َٚٔ جاْب، َٔ ٖصا ٚع٬جٗا، ايعاٖط٠
 اييت امل٪غػات ايػح١ٝٓ يف ايعطام ٚاقع ع٢ً غًبًا ٚنعـ ايب٢ٓ ايترت١ٝ اْعهؼ

تعاْٞ َٔ ذا٫ت ا٫نتعاظ يف أغًب امل٪غػات ايػح١ٝٓ َٚطانع ا٫ذتحاظ  باتت
 َا َٚٓٗا بايٓعٌٜ ٜتعًل َا َٓٗا عسٜس٠ ٬تَؿه عًٝ٘ تطتب ايط٥ٝػ١ٝ، مما

 يٛاقع َطن١ٝ غرل ْتا٥خ ٖٚصا َا ٚيس ا٫ق٬ذ١ٝ بامل٪غػ١ ايػح١ٝٓ أٚ ٜتعًل
ملعا١ًَ ا٫ؾدام  ا٫ز٢ْ اسبس قٛاعس ن٤ٛ يف ٚضعاٜتِٗ ايٓع٤٫ ٚذكٛم ايػحٕٛ

 َٛنٛع ايبرث ؾإٔ َؿه١ً ٚيصيو احملطَٚني َٔ ذطٜتِٗ ٭غباب جٓا١ٝ٥.
َاٖٞ ايتؿطٜعات اييت تت٥٬ِ َع ا٫دباٖات : ٖٚٛ َِٗ تػا٩ٍ اَاّ تهعٓا

ٚتأٌٖٝ ايٓع٤٫ يف امل٪غػات  اق٬ح بطاَخ تطٜٛط اسبسٜث١ اييت َٔ ؾأْٗا
 ايػح١ٝٓ يف امل٪غػات زاخٌ ا٫دباٖات تًو تطبٝل ٜتِ َس٣ اٟ ٚاىل ، ايػح١ٝٓ
 ايعطام.
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ايٛاضز٠ يف  املعًَٛات إىل ٚيٲجاب١ ع٢ً ٖصا ايتػا٩ٍ مت ا٫عتُاز با٭غاؽ   
 ٚنصيو ،  2211، 2227، 2226تكاضٜط ٚظاض٠ ذكٛم اٱْػإ يٮعٛاّ 

 ايػٸحٕٛ بأٚناع املتعًٍك١ ؾبه١ ايعساي١ يًػحٓا٤ تكطٜط يف ايٛاضز٠ املعًَٛات
 َٔ ايػحٕٛ ٚاقع ، يػطر تك2216َِٜٛٚطانع ا٫ذتحاظ يف ايعطام يػ١ٓ 

١ َع ا٫ؾدام احملطَٚني َٔ املعاًَ يف ا٭ز٢ْ اسبس قٛاعس َطابك١ ذٝث
ٝٸ١ ايتٸؿطٜعات َع ذطٜتِٗ، َٚكاضْتٗا  َٚس٣ ٖصا َٔ جاْب، شات ايكٸ١ً ايٛطٓ

ٚؾكًا   جاْب أخط، َٔ ايعًُٞ املػت٣ٛ ع٢ً ايكٛاعس تًو ٚتطبٝل تؿعٌٝ اذذلاّ
ٚٸٍ املتٸرس٠ ا٭َِ َ٪متط اعتُسٖا يًكٛاعس ايكا١ْْٝٛ اييت  " ازبطمي١ ملٓع ا٭

ٝٸ١ ايكٛاعس ٓٸُٛشج  باٱزاض٠ تتعًٍل اييت ايكٛاعس ٖٚٞ ، " ايػٸحٓا٤ ملعا١ًَ ايسْٝا اي
َٸ١  املػحْٛني، ٚؽبتتِ ؾ٦ات ع٢ً مجٝع ٚتٓطبل ايػح١ٝٓ، يًُ٪غٸػات ايعا
 يف ايػٸحٕٛ أٚناع ٚتطٜٛط يسعِ تٗسف ايتٸٛقٝات َٔ ٚمج١ً خب٬ق١ ايبرث
 غا٥ًني املٛىل عع ٚجٌ ايتٛؾٝل . .ايعطام
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 األّل املبخح
 

 العسام امليعه إلدازٗ املؤضطات الطذئ٘ يف التػسٓعٕ اإلطاز تطْز
 

 متَٔد ّتكطٔه:
 بايكٛاْني ٚاحملتحعٜٔ ايػحٓا٤ ذكٛم سبُا١ٜ ايكاْْٛٞ اٱطاض ٜتُثٌ   

 َٔ مج١ً ايسا٥ِ زغتٛضْا إش ٚنع ايٓاؾص ايعطاقٞ نايسغتٛض ايك١ً شات ايٛط١ٝٓ
 ٚتكط  ايعطام، يف ازبٓا١ٝ٥ ايعساي١ قٛاعس صبًُٗا يف متثٌ ٚاسبكٛم ايهُاْات
 تكط أغاغ١ٝ َباز٨ ٚتتب٢ٓ خاق١ بكٛض٠ ٚاملسإ يًُتِٗ  ٚنُاْات ذكٛقا
 ٚنصيو قإْٛ اٱْػإ. ٚذكٛم  اٱْػا١ْٝ ايهطا١َ ٚاذذلاّ ٚاملػاٚا٠ ايعساي١

 ازبعا١ٝ٥ احملانُات أقٍٛ ٚقا1969ْٕٛيػ١ٓ  111ايعكٛبات ايعطقٞ ضقِ 
 َصنط٠ مبكته٢ ايكازض ايػحٕٛ إزاض٠ ٚقإْٛ 1971يػ١ٓ  23ايٓاؾص ضقِ 

 ضقِ ايعاّ ا٫زعا٤ ٚقإْٛ 2223 يػ١ٓ( 2) ضقِ املٓر١ً ا٥٫ت٬ف غًط١
 2223 يعاّ( 2) ضقِ املٓر١ً ا٥٫ت٬ف غًط١ َصنط٠ ٚ 1979،  يػ١ٓ( 159)

 يػ١ٓ( 76) ضقِ ا٭ذساث ضعا١ٜ نكإْٛ ايع٬ق١ شات ا٭خط٣ ٚايكٛاْني
 امل٪غػات تًو عٌُ ذبهِ اييت ايساخ١ًٝ ٚا٭ْع١ُ ايًٛا٥ح إىل با٫ناؾ1983١
 تكطضٙ َا إىل باٱناؾ١ ايػحٓا٤، اذتحاظ َٚطاؾل ايػحٕٛ، إزاض٠ ع٢ً املؿطؾ١
 املس١ْٝ باسبكٛم اشبام ايسٚيٞ نايعٗس املًعّ ايطابع شات ايسٚي١ٝ ايٓكٛم
 ٚاييت ٚاملٛقٛؾني ايػحٓا٤ حبكٛم ايك١ً شات ايسٚي١ٝ ٚا٫تؿاقٝات ٚايػٝاغ١ٝ
 .  ايعطاق١ٝ اسبه١َٛ عًٝٗا قازقت
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ٚغٛف ْتٓاٍٚ تطٛض اٱطاض ايتؿطٜعٞ املٓعِ ٱزاض٠ امل٪غػات ايػح١ٝٓ يف    
ٚتٓعِٝ امل٪غػات ايػح١ٝٓ ايعطام يف   ٬ث َطايب خككٓا املطًب ا٫ٍٚ ملٗاّ 

 ايع٬ق١ شات ايكٛاْني ايثاْٞ ٚا٫ق٬ذ١ٝ يف ايعطام، ٚغٓتٓاٍٚ يف املطًب
 َعا١ًَ ع٢ً ايكها١ٝ٥ ايػحٕٛ، اَا املطًب ايثايث ؾكس خكل يًطقاب١ مب٪غػ١
ٜٸتِٗ، نهُإ يتُتعِٗ حبكٛقِٗ ٚذطٜاتِٗ  َٔ اجملطٸزٜٔ ا٭ؾدام ذط

 ايٛط١ٝٓ ايٓاؾص٠.ا٫غاغ١ٝ مبا تػُح ب٘ ايتؿطٜعات 
 

 
 املطلب األّل

 ّاإلؾالحٔ٘ الطذئ٘ املؤضّطات مَاو ّتيعٔه
 

 اٱق٬ح ايعطاق١ٝ ٚاق٬ح ا٭ذساث َٚطانع ا٫ذتحاظ زا٥طتٞ َٗاّ  -أ٫ًٚ
 ضأغٗا ع٢ً جٗات، عس٠ قبٌ َٔ ايعطاق١ٝ ا٫ذتحاظ َٚطانع ايػحٕٛ تساض   

 صبُٛع١ تسٜط اييت ايساخ١ًٝ ٚظاض٠ إىل ٚباٱناؾ١ اٱق٬ح" "زا٥ط٠ ايعسٍ ٚظاض٠
 املٓتؿط٠ ايؿطط١ مبطانع اشباق١ ٚاملٛاقـ ا٫ذتٝاطٞ ايتٛقٝـ َطاؾل َٔ

 ٚايؿ٪ٕٚ ايعٌُ ٚظاض٠ قبٌ َٔ ا٭ذساث تأٌٖٝ زٚض تساض نُا ايب٬ز، ، مبراؾعات
 ا٫ذتحاظ يف َٚطانع ايػحٕٛ نٌ ٚتتٛىل ا٭ذساث" إق٬ح "زا٥ط٠ ا٫جتُاع١ٝ

ّٸ شلا املٍٓعِ ايكإْٛ إطاض  :ايتاي١ٝ املٗا
 ايػٸايب١ ايكها١ٝ٥ ا٭ذهاّ تٓؿٝص ٚاٱق٬ذ١ٝ ٚ ايػح١ٝٓ ايػٝاغ١ تطبٝل  -أ

ا٭ذساث  تكِٜٛٚ ايٓع٤٫ يؿا٥س٠ امُلكطض٠ ايكها١ٝ٥ ٚايتٸسابرل ٚاٱجطا٤ات يًرط١ٜ
 .ٚتطبًٜٛا ًَٚٗٓٝا غًٛنًٝا ٚتأًِٖٝٗ ؾٝٗا املٛزعني

 .بٗا املٛزعني ا٫ذساث  إق٬ح َٚطانع ايػحٕٛ أَٔ ع٢ً احملاؾع١ -ب 
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 ٚإزَاد ٚتأٌٖٝ إق٬ح صبا٫ت يف زٚا٥ط ايسٚي١ طبتًـ َع ايتعإٚ تٓػٝل -د
 ايٓع٤٫ بعس اْتٗا٤ َس٠ ضبهَٛٝتِٗ يف اجملتُع.

 
 ٚاٱق٬ذ١ٝ يف ايعطام ايػح١ٝٓ امل٪غٸػات تٓعِٝ   اًْٝا:

 زا٥ط٠ اٱق٬ح ايعطاق١ٝ -أ
، قسض 2225يػ١ٓ  18قإْٛ ٚظاض٠ ايعسٍ ضقِ ( َٔ 16ٚؾكًا ٭ذهاّ املاز٠ )

، يٝرسز ٜٚٓعِ عٌُ زا٥ط٠ اٱق٬ح 2212( يػ١ٓ 1ايٓعاّ ايساخًٞ ضقِ )
ايعطاق١ٝ، ٜٚسٜط ايسا٥ط٠ َٛظـ بسضج١ َسٜط عاّ ذاقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ جاَع١ٝ 
اٚي١ٝ يف ا٫قٌ، ٚي٘ خس١َ ٫ تكٌ عٔ مخػ١ عؿط غ١ٓ، َٚٔ شٟٚ اشبدل٠ 

ٜط ايعاّ غبع١ َٛظؿني بعٓٛإ َعإٚ َسٜط عاّ، ٚا٫ختكام، ٜٚعإٚ املس
ٜٚتٛىل َعاْٚٛ املسٜط ايعاّ املٗاّ اييت ٜهًؿِٗ بٗا املسٜط نُٔ اختكاقاتِٗ 

 (184)ٚع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:
َعإٚ املسٜط ايعاّ يًؿ٪ٕٚ ا٫زاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚتطتب  ب٘ اقػاّ إزاض٠ املٛاضز  -1

 ٚاشبسَات ٚاٯيٝات. ايبؿط١ٜ ٚايؿ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚاملداظٕ ٚايكٝا١ْ
َعإٚ املسٜط ايعاّ يًؿ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٜٚطتب  ب٘ اقػاّ ايؿ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛ  -2

 ٚايع٬قات ايعا١َ ٚا٫غتكباٍ ٚاخ٤٬ ايػبٌٝ ٚايتػؿرل ٚاحملانِ.
 َعإٚ املسٜط ايعاّ يؿ٪ٕٚ ايتسضٜب ٜٚطتب  ب٘ قػٔ ايتطٜٛط ا٫ق٬ذٞ.  -3
١ٝ ٜٚطتب  ب٘ قػِ ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ َعإٚ املسٜط ايعاّ يًؿ٪ٕٚ ا٫َٓ -4

 ٚايطٛاض٨ ٚاسبطاغات.

                                                           
184

 اٌّشٛس 8108 ٌسٕح( 0) سلُ اٌؼشالٍح االطالح ٌذائشج اٌذاخًٍ إٌظاَ ِٓ( 8) اٌّادج أٔظش - 

 .87/0/8108 فً 4882/اٌؼذد اٌؼشالٍح اٌٛلائغ فً
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 َعإٚ املسٜط ايعاّ يؿ٪ٕٚ اقػاّ ا٫ق٬ذ١ٝ ٚتطتب  ب٘ املٛاقـ. -5
َعإٚ املسٜط ايعاّ يؿ٪ٕٚ ايطعا١ٜ ايؿا١ًَ ٚتطتب  ب٘ اقػاّ ايتسضٜب  -6

 ٚايتأٌٖٝ ٚايبرث ا٫جتُاعٞ ٚايكر١ ايعا١َ.
ايتدطٝ  ٚتطتب  ب٘ اقػاّ ايتدطٝ  ٚاملتابع١ َعإٚ املسٜط ايعاّ يؿ٪ٕٚ  -7

 ٚقػِ ْعِ املعًَٛات.
 ٚتتهٕٛ زا٥ط٠ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ َٔ مخػ١ ٚعؿطٜٔ قػًُا تتٛىل ايكٝاّ    
 َٗاّ بع  شنط ع٢ً حبثٓا يف ٚغٓطنع ايساخًٞ يٓعاَٗا ٚؾكًا بٗا املٓاط١ باملٗاّ
 :ٚاُٖٗا ا٫ق٬ذ١ٝ بامل٪غػات ٚاملٛزعني بايٓع٤٫ ايك١ً شات ا٫قػاّ
 قػِ ايبرث ا٫جتُاعٞ ٜٚتٛىل املٗاّ ا٫ت١ٝ: -أ٫ًٚ
ايتٓػٝل َع ازبٗات املدتك١ يًتػًب ع٢ً املؿانٌ ٚايكعٛبات اييت تٛاج٘  -أ

 ايٓع٤٫ املؿُٛيني بدلاَخ ايطعا١ٜ.

َتابع١ اذٛاٍ ايٓع٤٫ املكطض اخ٤٬ غبًِٝٗ قبٌ غت١ أؾٗط َٔ تأضٜذ  -ب
قٛف ع٢ً َس٣ إق٬ذِٗ ٚتهٝؿِٗ َع اجملتُع يًعٌُ اْتٗا٤ َس٠ اسبهِ يًٛ

 ع٢ً ٚقاٜتِٗ َٔ ايعٛز٠ يًحطمي١.

تكسِٜ تكطٜط زٚضٟ ) ؾٗطٟ ٚؾكًٞ  ْٚكـ غٟٓٛ ٚغٟٓٛ( مبا ٜتِ  -د
 اظباظٙ يف ؾإٔ ايؿكطتني اع٬ٙ.

زضاغ١ اغتُاضات ايٓع٤٫ ايصٜٔ بك٢ ع٢ً َػازضتِٗ قػِ ا٫ق٬ح غت١  -ز
ُاع١ٝ َٚكابًتِٗ خ٬ٍ ٖصٙ املس٠ ملعطؾ١ َس٣ اؾٗط َٚتابع١ اذٛاشلِ ا٫جت

 ذاجتِٗ يًطعا١ٜ اي٬ذك١ ٚتسٜٚٔ املعًَٛات يف ا٫غتُاضات اشباق١ بصيو.
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ؾطظ أزلا٤ ايٓع٤٫ ايصٜٔ ِٖ يف ذاج١ يًطعا١ٜ اي٬ذك١ ٚإعساز قٛا٥ِ  -ٖو
ؾٗط١ٜ ملٔ تبك٢ ع٢ً َػازضتِٗ  ٬ ١ أؾٗط ٚإضغاشلا َع اغتُاضات ايطعا١ٜ 

 احملاؾع١ اييت ٜػهٔ ؾٝٗا ايٓعٌٜ. اي٬ذك١ إىل

َتابع١ ؾ٪ٕٚ املد٢ً غبًِٝٗ خ٬ٍ َس٠ ايطعا١ٜ اي٬ذك١ احملسز٠ بػت١  -ٚ
أؾٗط َٚػاعستِٗ ع٢ً دباٚظ ايعكبات ٚذٌ َؿانًِٗ بٗسف زصبِٗ يف 

 اجملتُع ٚتٛؾرل اسبٝا٠ ايهطمي١ شلِ ٚٚقاٜتِٗ َٔ ايعٛز٠ يًحطمي١.

اجملتُع املسْٞ يػطر املػاعس٠ ع٢ً ايتٓػٝل َع زٚا٥ط ايسٚي١ َٚٓعُات  -ظ
 تٓؿٝص بطاَخ ايطعا١ٜ اي٬ذك١ ع٢ً اؾهٌ ٚج٘.

إعساز ايبرٛث ٚايسضاغات ايع١ًُٝ ٚاملٝسا١ْٝ يف صباٍ ا٫ق٬ح ٚاقا١َ -ح
 ْس٠ٚ غ١ٜٛٓ ملٓاقؿتٗا.

ٚنع اشبط١ ايػ١ٜٛٓ يًبرٛث ٚايسضاغات ٚا٫ؾطاف ع٢ً ايبرٛث  -ط
 ايتطبٝك١ٝ.

ٛع١ٝ ايس١ٜٝٓ ٚتطغٝذ قٛاعس ايكِٝ اٱْػا١ْٝ يف إيكا٤ احملانطات ٚايت -ٟ
تٗصٜب ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ ٚدبٓب ا٫ؾعاٍ اي٬أخ٬ق١ٝ ٚا٫بتعاز عٔ ايتططف 

 ٚايتعكب ايسٜت.

ضؾع املػت٣ٛ ايثكايف ٚايسٜت يًٓع٤٫ مبا ٜتٓاغب َع َتطًبات ايٛاقع  -ى
ٚضات ٚت٦ٝٗتِٗ ي٬ْسَاد باجملتُع بعس أخ٤٬ ايػبٌٝ َٔ خ٬ٍ اقا١َ ايس

اييت تػاِٖ يف ا٫ضؾاز ايسٜت ٚايتٛجٝ٘ إىل ايٛاجب ايٛطت ٚبٓا٤ 
 ؾدكٝتِٗ.
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ايعٌُ ع٢ً تكِٜٛ غًٛى ايٓع٤٫ يًرس َٔ ايٓٛاظع ا٫جطا١َٝ  -ٍ
ٚا٫عبطاؾ١ٝ  ٚٚنع َٓاٖخ بايتٓػٝل َع اقػاّ ا٫ق٬ح ا٫جتُاعٞ 

 يتثكٝـ ايٓع٤٫ ٚؾل أغؼ ٚط١ٝٓ ٚز١ٜٝٓ.

ٞ َٗاَ٘ َٔ خ٬ٍ ؾعب ايطعا١ٜ ا٫ٚي١ٝ، ٚمياضؽ قػِ ايبرث ا٫جتُاع
 (185)ٚاي٬ذك١، ٚايسضاغات ٚايبرٛث، ٚايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ.

 قػِ ايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ ٚايتؿػٌٝ ٜٚتٛىل املٗاّ ا٫ت١ٝ: - اًْٝا
 تسضٜب ايٓع٤٫ ع٢ً اعُاٍ َٚٗٔ تتٓاغب ٚقابًٝاتِٗ. -أ

ايعٌُ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ املٗٓٝني َٔ ايٓع٤٫ ايصٜٔ تتٛؾط ؾِٝٗ  -ب
 امل٪٬ٖت املطًٛب١. 

ايتٓػٝل َع ازبٗات شات ايع٬ق١ يف صباٍ تعًِٝ ايٓع٤٫ ٚتسضٜبِٗ  -د
 ٚتأًِٖٝٗ ٚتثكٝؿِٗ.

 تؿحٝع ايٓع٤٫ ع٢ً مماضغ١ ايعٌُ. -ز

يػحٕٛ تؿػٌٝ ايٓع٤٫ يكا٤ أجط ذػب قسضاتِٗ َٚ٪٬ٖتِٗ زاخٌ ا -ٖو
املطنع١ٜ ٚاقػاّ اٱق٬ذ١ٝ أٚ خاضجٗا َٚتابع١ شيو بايتٓػٝل َع ازبٗات 

 املدتك١.
 

 قػِ ايؿ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٜٚتٛىل املٗاّ ا٫ت١ٝ: - ايثًا
َػو ايػح٬ت ٚايبطاقات اشباق١ بايٓع٤٫ ٚاملٛقٛؾني ٚتٓعِٝ َتابع١  -أ

 ؾ٪ِْٚٗ.

                                                           
185
 8108 ٌسٕح( 0) سلُ اٌؼشالٍح االطالح ٌذائشج اٌذاخًٍ إٌظاَ( ِٓ 6ِٓ اٌّادج ) 6أٔظش ف  - 

 .87/0/8108 فً 4882/اٌؼذد اٌؼشالٍح اٌٛلائغ فً اٌّشٛس



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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ؾأْٗا ٚاذايتٗا إىل ازبٗات زضاغ١ ؾها٣ٚ ايٓع٤٫ ٚشِٜٚٗ ٚابسا٤ ايطأٟ يف  -ب
 املدتك١.

ا٫ؾطاف ع٢ً غرل ٚتٓعِٝ ايعٌُ َٚعا٬َت ايٓع٤٫ املٛقٛؾني ٚتسقٝل  -د
إجطا٤ات تٓؿٝص ا٫ذهاّ َٚتابعتٗا ٚا٫جاب١ ع٢ً ا٫غتؿػاضات املتعًك١ بِٗ 

 ٚتٓؿٝص ضبهَٛٝتِٗ ٚنٌ َا ٜتعًل بأخ٤٬ غبًِٝٗ.

 بايٛؾٝات يًٓع٤٫ . َتابع١ تأَني اذهاض املٛقٛؾني ٚايتركٝل -ز

املؿاضن١ يف اجطا٤ ايتركٝل اٱزاضٟ يف املدايؿات املطتهب١ َٔ املٓتػبني  -ٖو
 ٚايٓع٤٫ ٚاملٛقٛؾني ٚتكسِٜ ايتٛق١ٝ املٓاغب١.

َتابع١ تكاضٜط ذكٛم اٱْػإ ٚاملؿتـ ايعاّ ٚايتركٝل يف اشبطٚقات  -ٚ
 يًكٛاعس اٱْػا١ْٝ ٚضؾع ايتٛقٝات بصيو.

 ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ ٜٚتٛىل املٗاّ ا٫ت١ٝ:قػِ ايؿ -ضابعًا
ايتؿتٝـ ايسٚضٟ ع٢ً قاعات ايٓع٤٫ ٚاملٛقٛؾني يهب  املٛاز املُٓٛع١  -أ

 اييت تتػطب إىل اقػاّ ا٫ق٬ح ا٫جتُاعٞ.

 مجع املعًَٛات عٔ ايٓع٤٫ ٚاملٛقٛؾني. -ب

 ضقس ذبطنات ٚاتكا٫ت ايٓع٤٫ ٚاملٛقٛؾني. -د

 ع٤٫ ٚاملٛقٛؾني.َطاقب١ ايػًٛنٝات ايعا١َ يًٓ -ز

ا٫ؾذلاى بايتركٝل يف املدايؿات املٓػٛب١ إىل ايٓع٤٫ ٚاملٛقٛؾني  -ٖو
 ٚاملٓتػبني.

 قػِ إزاض٠ ايٓع٤٫ ٚاملٛقٛؾني ٚتتٛىل اشلاّ ايتاي١ٝ: -خاَػًا
اقساض اٚاَط ْكٌ ٚتٛظٜع ايٓع٤٫ ذػب ايطاق١ ا٫غتٝعاب١ٝ ٚتٓك٬ت  -أ

 املؿُٛيني با٭ؾطاد ايؿططٞ.
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اٚاَط تػًِٝ ايٓع٤٫ ٚاملٛقٛؾني َٔ جٗات ا٫عتكاٍ ٚذػب اقساض  -ب
 ايهٛاب .

 تأَني اذهاض ايٓع٤٫ ٚاملٛقٛؾني يًُرانِ ٚذػب ايكطاضات ايكها١ٝ٥. -د

 َتابع١ اجطا٤ات اخ٤٬ ايػبٌٝ باْتٗا٤ احمله١َٝٛ أٚ ا٫ؾطاد ايؿططٞ. -ز

 تسقٝل انابرل ايٓع٤٫ ٚاملٛقٛؾني. -ٖو

 ساز ايٓع٤٫ ٚاملٛقٛؾني ٚاضغاي٘ إىل ايٛظاض٠.اعساز تكطٜط َٜٛٞ بأع -ٚ

 اعساز قاعس٠ بٝاْات بايٓع٤٫ ٚاملٛقٛؾني ٚذبسٜثٗا. -ح

ايتٓػٝل بني اقػاّ ايتػؿرل ٚا٫غتكباٍ ٚاخ٤٬ ايػبٌٝ ٚايػحٕٛ  -ط
املطنع١ٜ ٚاقػاّ ا٫ق٬ذ١ٝ ٚاملٛاقـ يف صباٍ اذهاض ٚتٓك٬ت ايٓع٤٫ 

 ٚاملٛقٛؾني.

ػاّ ا٫ق٬ح ا٫جتُاعٞ يف بػساز ٚاحملاؾعات َٔ  ٬ ١ ٚتتهٕٛ تؿه٬ٝت اق    
عؿط َٛقـ يف ايطقاؾ١، َٚٛقـ ايطؾاز، ٚغحٔ ايبًسٜات، ٚغحٔ اسبُا١ٜ 

، ٚغحٔ ايهطر، ٚضز١ٖ ايهطر، َٚٛقـ اسباض ١ٝ، 2ايكك٣ٛ، ٚغحٔ ايعساي١/
ٚغحٔ ايٓػا٤، ٚغحٔ بػساز املطنعٟ، ٚايكػِ ا٫ق٬ذٞ يف ايتاجٞ، ٚغحٔ 

ٟ، ٚغحٔ ايبكط٠ املطنعٟ، ٚايكػِ ا٫ق٬ذٞ يف املعكٌ، ٚغحٔ بازٚف املطنع
ايعُاض٠ املطنعٟ، ٚغحٔ ايٓاقط١ٜ املطنعٟ، ٚايكػِ ا٫ق٬ذٞ يف ايٓاقط١ٜ، 
ٚغحٔ ايػُا٠ٚ املطنعٟ، ٚغحٔ اسب١ً املطنعٟ، ٚايكػِ ا٫ق٬ذٞ يف اسب١ً، 
 ٚغحٔ زٜاىل املطنعٟ، ٚايكػِ ا٫ق٬ذٞ يف غٛغ١، ٚايكػِ ا٫ق٬ذٞ يف

 (186)مجحُاٍ.

                                                           
186

 اٌّشٛس 8108 ٌسٕح( 0) سلُ اٌؼشالٍح االطالح ٌذائشج اٌذاخًٍ إٌظاَ ِٓ( 86أٔظش اٌّادج ) - 

 .87/0/8108 فً 4882/اٌؼذد اٌؼشالٍح اٌٛلائغ فً
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 زا٥ط٠ اق٬ح ا٭ذساث -ب
 ا٫جتُاع١ٝ ٚايؿ٪ٕٚ ايعٌُ ٚظاض٠ قإْٛ َٔ( 12) املاز٠ اذهاّ إىل اغتٓازًا   
 ،  اقسضت ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ تعًُٝات2226 يػ١ٓ( 8) ضقِ

 تكِٜٛ ا٫ذساث اق٬ح زا٥ط٠ تتٛىل يتٓعِٝ عٌُ زا٥ط٠ اق٬ح ا٭ذساث إش
 َسٜط بعٓٛإ ٜٚسٜطٖا َٛظـ .ٚتطبًٜٛا ًَٚٗٓٝا غًٛنًٝا ٚتأًِٖٝٗ ؾٝٗا املٛزعني

( 15) عٔ تكٌ ٫ خس١َ ٚي٘ ا٭قٌ يف أٚي١ٝ جاَع١ٝ ؾٗاز٠ ع٢ً ذاقٌ عاّ
 ٚتتهٕٛ غٓٛات،  ٬ث( 3) عٔ ٫ تكٌ عًُ٘ صباٍ يف ٚخدل٠ غ١ٓ عؿط٠ مخؼ
ٜتعًل تتٛىل َباؾط٠ اعُاٍ ايسا٥ط٠ ؾُٝا  عس٠ اقػاّ َٔ ا٫ذساث اق٬ح زا٥ط٠

 (187)بازباْب ايؿت ٚا٫زاضٟ ٚايكاْْٛٞ ٚاملايٞ ٚايتأًٖٝٞ.
 ٖٚٞ يٮذساث ا٫جتُاعٞ ا٫ق٬ح عسز َٔ صبُعات بايسا٥ط٠ تطتب  ٚ   
 املٓطك١ يف يٮذساث ا٫ق٬ذٞ بػساز، ٚاجملُع يف يٮذساث ا٫ق٬ذٞ اجملُع:

 ا٫ق٬ذٞ ُعازبٓٛب١ٝ، ٚاجمل املٓطك١ يف يٮذساث ا٫ق٬ذٞ ايؿُاي١ٝ، ٚاجملُع
 . ا٫ٚغ  ايؿطات َٓطك١ يف يٮذساث
 احملاؾعات يف ا٫ذساث ٬َذع١ َٔ زٚض ا٫ق٬ذ١ٝ اجملُعات ٚتتهٕٛ ٖصٙ     
 يٓعاّ ٚؾكًا يًصنٛض، ٚاييت تساض احملاؾعات يف ا٫ذساث ٬َذع١ ٚزٚض يٲْاث
ايؿتٝإ،  تأٌٖٝ ايكبٝإ، َٚساضؽ تأٌٖٝ .1987 يػ١ٓ( 6) ضقِ امل٬ذع١ زٚض

 ٚؾكًا ٖصٙ املساضؽ تساضٚ . ا٫ْاث ا٫ذساث ايبايػني، ٚتأٌٖٝ ايؿباب ٚتأٌٖٝ

                                                           
187

 إٌى اسرٕادًاػٓ ٚصاسج اٌؼًّ ٚاٌشؤْٚ االجرّاػٍح ( ِٓ اٌرؼٍٍّاخ اٌظادسج 8أظش اٌّادج ) - 

 .8116 ٌسٕح( 2) سلُ االجرّاػٍح ٚاٌشؤْٚ اٌؼًّ ٚصاسج لأْٛ ِٓ( 08) اٌّادج احىاَ
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 ا٫ذساث تأٌٖٝ ٚزاض. 1988 يػ١ٓ( 2) ضقِ ا٫ذساث تأٌٖٝ َساضؽ يٓعاّ
 (188) ا٫ذساث تأٌٖٝ ، ٚزاض(املؿطزٜٔ) ايصنٛض
ٚتتٛىل ا٭قػاّ  اييت تتأيـ َٓٗا زا٥ط٠ اق٬ح ا٫ذساث املٗاّ املٓاط١ بٗا ٚؾكًا    

يٓعاَٗا ايساخًٞ ٚغٓطنع يف حبثٓا ع٢ً شنط بع  َٗاّ ا٫قػاّ شات ايك١ً 
 با٭ذساث املٛزعني بامل٪غػات ا٫ق٬ذ١ٝ ٚاُٖٗا:

 : ا٫ت١ٝ ٜٚتٛىل املٗاّ ايكا١ْْٝٛ ايؿ٪ٕٚ قػِ  -0
 . ٚايتعًُٝات ٚا٫ْع١ُ ايكٛاْني ٚتٓؿٝص َٚتابع١ ايكا١ْْٝٛ املؿٛض٠ ابسا٤ -أ
 . ايتركٝك١ٝ ٚايًحإ احملانِ اَاّ ايسا٥ط٠ متثٌٝ -ب
 . ايسا٥ط٠ بعٌُ املتعًك١ ايعكٛز تٓعِٝ  -د
 . ا٫ذساث َٔ املكس١َ ايؿها٣ٚ بكسز اي٬ظ١َ ا٫جطا٤ات ارباش -ز
 . ؾ٪ِْٚٗ َٚتابع١ باملٛزعني اشباق١ املعا٬َت ٚتٓعِٝ ايػح٬ت َػو -ٖو
 : اٯت١ٝ ٜٚتٛىل املٗاّ اي٬ذك١ ايطعا١ٜ قػِ -8
 ايصٜٔ املٛزعني اغط َعٝؿ١ ٚاقع ع٢ً ي٬ط٬ع َٝسا١ْٝ بعٜاضات ايكٝاّ -أ

 . شلا امل١ُ٥٬ اسبًٍٛ اػباز ع٢ً ٚايعٌُ ٚايكعٛبات املؿانٌ َٔ ٜعإْٛ
 . املٛزعني بأغط اشباق١ ٚايبٝاْات املعًَٛات مجع -ب
 بطْاَخ ٚتٓعِٝ غطاذِٗ غٝطًل ايصٜٔ املٛزعني اغتُاضات زضاغ١ -د

 . اجملتُع اىل يًعٛز٠ اجتُاعًٝا يت٦ٝٗتِٗ
 ٱعاز٠ خاضجٗا اٚ املسضغ١ زاخٌ ا٫ناؾ١ٝ ا٫عُاٍ ببع  املٛزع تهًٝـ -ز

 . بايٓؿؼ ايثك١

                                                           
188

 إٌى االجرّاػٍح اسرٕادًا ٚاٌشؤْٚ اٌؼًّ ػٓ ٚصاسج اٌظادسج اٌرؼٍٍّاخ ِٓ( 7أظش اٌّادج ) - 

 .8116 ٌسٕح( 2) سلُ االجرّاػٍح ٚاٌشؤْٚ اٌؼًّ ٚصاسج لأْٛ ِٓ( 08) اٌّادج احىاَ
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 اؾٗط غت١( 6) ع٢ً تعٜس ٫ ملس٠ غطاذِٗ املطًل املٛزعني اذٛاٍ َتابع١ -ٖو
 َٚ٪٬ٖتِٗ ٜتٓاغب عٌُ ع٢ً يًركٍٛ اي٬ظ١َ ايٛ ا٥ل تأَني يف َٚػاعستِٗ
 . ٚقابًٝاتِٗ

 : ا٫ت١ٝ ٜٚتٛىل املٗاّ ٚايتؿػٌٝ ٚايتأٌٖٝ ايتسضٜب قػِ -7
 شلِ تسضٜب١ٝ زٚضات ٚؾتح ٚقابًٝاتِٗ تتٓاغب َٚٗٔ ٭عُاٍ املٛزعني اعساز -أ

 ايع١ًُٝ تهاٌَ ؼبكل مبا ا٫ْتاج١ٝ ايع١ًُٝ ٚتؿحٝع اسبسٜث١ ا٫غايٝب ٚؾل
 . ا٫ق٬ذ١ٝ

 ايٛضف يف ايعاًَني املٗٓٝني ٚاملعًُني املٛزعني اعُاٍ ع٢ً ا٫ؾطاف -ب
 . ٚايؿ١ٝٓ ا٫زاض١ٜ ايٓاذٝتني َٔ ا٫ق٬ذ١ٝ يٮقػاّ ايتسضٜب١ٝ

 قاعات ٚتؿٌُ ايػًٛنٞ بايتأٌٖٝ اشباق١ ايدلاَخ َػتًعَات ت١٦ٝٗ -د
 ٚامل١ٝٓٗ ايٝس١ٜٚ ٚا٫عُاٍ ٚاشبطاب١ ٚايؿعط ٚايطغِ ٚاشب  ٚاملػطح املٛغٝك٢
 . ٚايػًٛن١ٝ

 . املٛزعني َٔ املٓتح١ املٛاز يبٝع املٛزل١ٝ املعاضر اقا١َ اقذلاح -ز
 يًكإْٛ اَا ٚؾكًا املٛقٛؾني ا٭ذساث ؾ٪ٕٚ يٮذساث امل٬ذع١ زٚض ٚتتٛىل   

ايبايػني، َٚساضؽ تأٌٖٝ ايؿتٝإ َٚساضؽ ايؿباب  ايكبٝإ تأٌٖٝ َساضؽ
ايكبٝإ، ٚايؿتٝإ، ٚايؿباب  اٱْاث،  ؾتتٛىل ؾ٪ٕٚ ا٭ذساث تأٌٖٝ َٚساضؽ
 َٔ بكطاض ؾٝٗا املٛزعات اٱْاث ا٭ذساث ؾ٪ٕٚ املٛزعني ؾٝٗا، ٚ ايبايػني
 ا٫ذساث تأٌٖٝ زٚض ٚتتٛىل .ضبهَٛٝتِٗ َس٠ انُاشلِ ٚسبني املدتك١ احمله١ُ

 احمله١ُ َٔ بكطاض ؾٝٗا املٛزعني ؾ٪ٕٚ ايػًٛى َٚٓرطيف ايصنٛض املؿطزٜٔ
 ا٫ذساث تأٌٖٝ زٚض يف ذني تتٛىل . ضبهَٛٝتِٗ َس٠ انُاشلِ ٚسبني املدتك١
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 ضبه١ُ َٔ بكطاض ؾٝٗا املٛزعات ؾ٪ٕٚ ايػًٛى َٚٓرطؾات املؿطزات ا٫ْاث
 (189ايعُط.) َٔ ٚايعؿطٜٔ ايثا١ْٝ بًٛغٗٔ سبني ا٫ذساث

 
 

 املطلب الجاىٕ
 باملؤضطات الطذئ٘ ّاالؾالحٔ٘ يف العسام العالق٘ ذات الكْاىني

بسا١ٜ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ املٓع١ُ يعٌُ امل٪غػات 1924ميثٌ ايعاّ     
 مجٝع ع٢ً اذهاَ٘ ايػحٕٛ، ٚتطبل قإْٛ 27/4/1924 ايػح١ٝٓ إش ؾطع يف

 ايػحٕٛ ازاض٠  َػ٪ٚي١ٝ ايساخ١ًٝ بٛظٜط ٚايصٟ اْاط   .ايعطاق١ٝ ايػحٕٛ
 ؾُٝا اذهاًَا  ٜكسض إ ٚعًٝ٘ ؾٝٗا، املػحْٛني تؿطٜلٚ ا٫ق٬ذ١ٝ ٚاملساضؽ

 َٛظؿٞ ٚاْهباطِٗ، َٚٗاّ ٚاملػحْٛني ايػحٕٛ َٛظؿٞ ٜتعًل: مبػًو
 تكسض اييت ا٫ذهاّ طبايؿتِٗ عٓس عًِٝٗ تذلتب اييت ٚايعكٛبات ايػحٕٛ
  ايػحني، طعاّ ؾػًِٗ، ٚ ْٚٛع املػحْٛني اؾتػاٍ ايكإْٛ، َٚس٠  ٖصا مبٛجب
 ايػحٕٛ إزاض٠ ب٘، ٚ عًِٝٗ احملهّٛ ع٢ً ا٫عساّ ذهِ ايتأزٜيب، ٚتٓؿٝص ٚايطعاّ
 عاّ . بٛج٘ اٱق٬ذ١ٝ ٚاملساضؽ
 َٚٛظؿني املًه١ٝ، يًػحٕٛ عاًَا َسٜطًا تعني ايساخ١ًٝ َٚٓح ايكإْٛ ٚظٜط      
 ايعاّ املسٜط ٜٚتٛىلبؿهٌ ٜت٥٬ِ َع َتطًبات ايعٌُ زاخٌ ايػحٕٛ،  زْٚ٘

 ٜس ٜهـ  ايػحٕٛ ٚإ َٛظؿٛ ٜطتهبٗا اييت ازبطا٥ِ يف ايٓعط املًه١ٝ يًػحٕٛ
 ايساخ١ًٝ ٚظاض٠ ٜٚطاجع ايكإْٛ ٖصا مبٛجب جطمي١ اضتهب اشا ايػحٔ َسٜط
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 اغاؽ ع٢ً ايػحٓا٤ ايكإْٛ قٓـ نُا .ايكه١ٝ،   يف عًُ٘ ٜٓبػٞ َا يتكطض
 ٚاحملهَٕٛٛ  . ايبػٝ  ٚاسببؼ ايؿسٜس ٚاسببؼ ايعا١َ بايؿػاٍ احملهَٛني
 (190  ).َسْٞ زٜٔ عٔ ٚاحملهَٕٛٛ  .ا٫ق٬ذ١ٝ َسضغ١ يف باسببؼ
 إزاض٠ مبٛجب  قإْٛ 1924أيػٞ قإْٛ ايػحٕٛ يػ١ٓ  1936ٚيف عاّ     

، ٚابك٢ إزاض٠ ايػحٕٛ َٔ َٗاّ ٚظٜط ايساخ١ًٝ، 1936 ( يػ66١ٓضقِ ) ايػحٕٛ
 أَط أٚ ذهِ ع٢ً بٓا٤ إ٫ ايػحٔ يف اذس ذحع ػبٛظ ٚقطض ايكإْٛ بإٔ ٫

 ايػحٔ يف ابكا٩ٙ ػبٛظ ٫ٚ بإقساضٙ، قاًْْٛا طبتل َطجع َٔ قازض ذبطٜطٟ
 امل٪بس اسبهِ ٚاعتدل ايكإْٛ ا٭َط. أٚ اسبهِ شيو يف املع١ٓٝ املس٠ َٔ أنثط

 غ١ٓ. بعؿطٜٔ ايكازض عٔ ازبٗات ايكها١ٝ٥ ذهًُا َ٪قتا
 بني َٔ ٚخٍٛ ايكإْٛ مبٛجب املاز٠ ايثايث١ َٓ٘ َسٜط ايػحٔ إ ٜعني     

 صبُٛع ٜعٜس ٫ إٔ ع٢ً يًٝٝني ٚخؿطا٤ ٚنتب١ َطاقبني غحٔ نٌ يف ايػحٓا٤
 يف ايػحٓا٤ صبُٛع َٔ باملا١٥ أضبع١ ع٢ً املصنٛض٠ اشبسَات يف ٜعِٝٓٗ َٔ

 جطمي١ أجٌ َٔ عًِٝٗ احملهّٛ عسا َا ايػحٓا٤ ايػحٔ. نُا قطض ايكإْٛ تؿػٌٝ
 ٚبؿطط خام بٓعاّ تعني اييت با٭عُاٍ خاضج٘ أٚ ايػحٔ زاخٌ يف غٝاغ١ٝ

 أٚ ضٜع َٔ ٚخكل يًُػاجني. ايعكٛبات قإْٛ  أذهاّ تؿػًِٝٗ يف ٜطاع٢ إ
 َا ٜٚكٝس ايٓكـ عٔ تعٜس ٫ بٓػب١ َبًؼ بٗا ٜؿتػًٕٛ اييت ا٭عُاٍ أجٛض
 ٚيهٔ ذهُ٘، اْكها٤ عٓس ي٘ ٜٚسؾع سبػاب٘ اَا١ْ شيو َٔ يًػحني ٜتحُع
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 املكطٚؾات بع  يتػط١ٝ ذهُ٘؛  اْكها٤ قبٌ َٓ٘ بكػِ ٜتكطف إٔ ي٘ ػبٛظ
 (191). ؾطعا بٓؿكتِٗ َهًـ ٖٛ َٔ ع٢ً يٮْؿام أٚ ي٘، ايهطٚض١ٜ

 ٚإٔ ايػًٛى ذػت ٚاملٛقٛؾني ايػحٓا٤ ٜهْٛٛا إٔ نُا ْل ايكإْٛ ع٢ً    
نُا اتػِ ٖصا  . يًكإْٛ املدايؿ١ غرل ٚايػحاْني ٚاملأَٛضٜٔ املسٜط أٚاَط ٜطٝعٛا

 َا اضتهب غحني ايكإْٛ بايؿس٠ يف ايتعاٌَ َع ايػحٓا٤ ٚقطض بإٔ ٜعاقب نٌ
 ايعكٛبات بإذس٣ ا٭ْع١ُ َٔ مبكتهاٙ ٜكسض َٚا ايكإْٛ ٖصا أذهاّ ؽبايـ
 ٜػترك٘ ايصٟ ايتٓعٌٜ نٝاع اقعب، ٚ أخط ْٛع اىل ايؿػٌ ْٛع تبسٌٜ:  اٯت١ٝ
 ؾٗطًا، ٚاسبحع عؿط ا٫ ت ٜتحاٚظ ٫ إٔ ع٢ً اشباَػ١ املاز٠ مبكته٢ ايػحني
تهبٌٝ،  بسٕٚ أٚ باسبسٜس ايتهبٌٝ َع أؾٗط ايػت١ عٔ تعٜس ٫ ملس٠ َٓؿطزًا
جًس٠.  ايعؿطٜٔ ع٢ً ازبًسات عسز ٜتحاٚظ ٫ إٔ ع٢ً املكطع١ أٚ بايػٛط ٚازبًس

 ( 192)اٱْاث. ع٢ً بازبًس اسبهِ نُا قطض عسّ جٛاظ
بتؿطٜع  ٚتعس٬ٜت٘، 1936 يػ١ٓ (66) ضقِ ايػحٕٛ إزاض٠ ٚمت ايػا٤ قإْٛ    

 إذاي١ مبٛجب٘ متٸ ٚايصٟ 1969 ( يػ151١ٓ) قإْٛ َكًر١ ايػحٕٛ ضقِ 
ايساخ١ًٝ إىل ٚظاض٠  ٚظاض٠ َٔ ٚاٱق٬ذ١ٝ امل٪غػات ايػح١ٝٓ ع٢ً ا٭ؾطاف

 ايػحٕٛ، َكًر١ تػ٢ُ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ، ٚاْؿ٧ مبٛجب٘ َكًر١
 ٚ كاؾًٝا غًٛنًٝا ٚتأًِٖٝٗ ايػحٓا٤ إق٬ح ٜػتٗسف ٛعب ع٢ً ايػحٕٛ إزاض٠ تتٛىل
 يف ايؿطع١ٝ ٚايػحٕٛ بػساز يف املطنعٟ ايػحٔ َٔ املكًر١ ٚتتهٕٛ ًَٚٗٓٝا،
 َٚايٞ، إزاضٟ ٚاغتك٬ٍ َع١ٜٛٓ بؿدك١ٝ ٚتتُتع املكًر١ احملاؾعات، َطانع
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إٌّشٛس تاٌٛلائغ اٌؼشالٍح  1936( ٌسٕٛ 66( ِٓ لأْٛ إداسج اٌسجْٛ سلُ )4( ٚ )3أٔظش اٌّٛاد ) - 
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 َكًر١ إزاض٠ صبًؼ بٛظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ، ٜٚتٛىل ٚتطتب 
 ايػٝاغ١ ٚٚنع ؾ٪ْٚٗا بإزاض٠ ٜكّٛ اييت ايػًط١ ٖٚٛ املكًر١، إزاض٠  ايػحٕٛ
 .تػرل عًٝٗا،  اييت
 صبًؼ )ض٥ٝؼ املكًر١ ض٥ٝؼ:   ٜٚتهٕٛ صبًؼ إزاض٠ َكًر١ ايػحٕٛ َٔ   

ايتاي١ٝ:  نٌ َٔ ايٛظاضات يًط٥ٝؼ(، ٚممثٌ َٔ )ْا٥با  ايعاّ املسٜط ٚ ا٫زاض٠(
ايساخ١ًٝ، ٚ املاي١ٝ، ٚايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ،  ايعسٍ، ٚ ا٫جتُاع١ٝ، ٚ ٚايؿ٪ٕٚ ايعٌُ

 شٟٚ َٔ ايػحٕٛ، ٚعهٜٛٔ ؾ٪ٕٚ يف خبرل ٚايكر١، ٚايكٓاع١، ٚايعضاع١، ٚ
 أعها٤ ٜٚعني أٚ ازبٓا١ٝ٥. ا٫جتُاع١ٝ ايعًّٛ يف ازباَعٝني املدتكني ايهؿا٠٤
 ايٛظٜط. اقذلاح ع٢ً بٓا٤ ايٛظضا٤ صبًؼ َٔ بكطاض غٓٛات  ٬ث ملس٠ اجملًؼ

(193) 
 ملس٠ باسببؼ ذهِ عًٝ٘ قسض ايصٟ ايػحني ْٚل ايكإْٛ ع٢ً إٔ ٜٛزع    
 ٚايتؿدٝل ايسضاغ١ يػطر ٚايتؿدٝل ا٫غتكباٍ َطنع يف أنثط أٚ غ١ٓ

 ايكػِ اىل ٜٓكٌ ايتكٓٝـ ع١ًُٝ اْتٗا٤ ٚبعس ايؿ١ٝٓ ايًح١ٓ قبٌ َٔ ٚايتكٓٝـ
 ايػحني ٜبك٢ ٫ إ ع٢ً ايؿرٛم عٓ٘ تػؿط ملا ٚؾكا ايؿ١ٝٓ ايًح١ٓ تعٝٓ٘ ايصٟ
 اىل ايػحٓا٤ بتكػِٝ ايؿ١ٝٓ ايًح١ٓ ؾٗطٜٔ ٚتكّٛ َٔ أنثط ا٫غتكباٍ َطنع يف

 ايعا٥سٕٚ ايػحٓا٤ َط٠، ٚ ٭ٍٚ ٜسخًٕٛ ايصٜٔ ايػحٓا٤:   ض٥ٝػٝني قػُني
 َع َٚعازبتٗا ا٫جطاّ اىل ايػحني عٛز٠ اغباب زضاغ١ ايؿ١ٝٓ ايًح١ٓ ٚع٢ً
ايؿ١ٝٓ  ٚتتٛىل ايًح١ٓ. َعاًَت٘ بطْاَخ ٚنع عٓس ا٫عتباض بٓعط أخصٖا
 ذػب ايدلْاَخ ٖصا ٚتعسٌٜ ٚتأًٖٝ٘ ايػحني َعا١ًَ بطْاَخ غرل ع٢ً ا٫ؾطاف
 . املكًر١ َكتهٝات
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 اغتدساّ ٚاملٗت َٚٓع ٚايثكايف ايػًٛنٞ نُا تهُٔ ايكإْٛ قٛاعس ايتأٌٖٝ    
 تأٌٖٝ َػتٗسؾا ايػحٔ يف ايعٌُ ٜهٕٛ إٔ ٚػبب. تأزٜب١ٝ نعكٛب١ ايعٌُ
 ع٢ً ٜٚػاعسٙ ايػحٔ خاضد املعٝؿ١ أغباب ي٘ ٧ٜٝٗٚ َٗٓٝا ٚتسضٜب٘ ايػحني
 . قاسبا َٛاطٓا َٓ٘ ٚػبعٌ اجملتُع يف ا٫ْسَاد

 غًط١ ْٚل ايكإْٛ ع٢ً ق٬ذ١ٝ ٚظٜط ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ َٓح    
ايػحٔ،  َٚسضا٤ ايعاّ املكًر١ ملسٜط ضبسٚز٠ ايثا١ْٝ ايسضج١ َٔ جعا٤ ذانِ
 اضتهاب٘ عٓس غحني نٌ ع٢ً ايتاي١ٝ ايتأزٜب١ٝ ايعكٛبات ؾطر غًط١ رَِٗٚٓ
 ايتأٌٖٝ ٚبطاَخ ايكإْٛ ٖصا مبٛجب ايكازض٠ ٚايتعًُٝات يٮْع١ُ طبايؿ١ ا١ٜ

 ايطٜان١ٝ ايؿعايٝات يف املؿاضن١ َٔ ٖٚٞ : اسبطَإ اتباعٗا عًٝ٘ ايٛاجب ٚايعٌُ
 ع٢ً ٜعٜس ٫ َا خكِ شيو ٜٚتبع أؾٗط  ٬ ١ ع٢ً تعٜس ٫ ملس٠ ٚايذلؾ١ٝٗٝ

 أؾٗط،  ٬ ١ ع٢ً تعٜس ٫ ملس٠ املطاغ١ً َٔ ايػًٛى، ٚاسبطَإ َٔ زضجات غبع
 ؾطا٤ َٔ ايػًٛى، اسبطَإ َٔ زضجات غبع ع٢ً ٜعٜس ٫ َا خكِ شيو ٜٚتبع
 ٜٚتبع أؾٗط،  ٬ ١ ع٢ً تعٜس ٫ ملس٠ يًػحٓا٤ بؿطا٥ٗا املػُٛح ا٫غت٬ٗن١ٝ املٛاز
 املٛاجٗات َٔ ايػًٛى، ٚاسبطَإ َٔ زضجات عؿط ع٢ً ٜعٜس ٫ َا خكِ شيو

 مخؼ ع٢ً ٜعٜس ٫ َا خكِ شيو ٜٚتبع أؾٗط  ٬ ١ ع٢ً تعٜس ٫ ملس٠ ايسٚض١ٜ
 أؾٗط،  ٬ ١ ع٢ً تعٜس ٫ ملس٠ ا٫ْؿطازٟ ايػًٛى، ٚاسبحع َٔ زضج١ عؿط٠
 ذطَإ ٚػبٛظ.  ايػًٛى َٔ زضج١ عؿطٜٔ ع٢ً ٜعٜس ٫ َا خكِ شيو ٜٚتبع
 ٚذبسٜس اشباق١، ايطعاّ ٚجبات َٔ ا٫ْؿطازٟ اسبحع َس٠ خ٬ٍ ايػحني
 ذػب ايهطٚض١ٜ ايػصا١ٝ٥ يًُٛاز ؾاقسًا ٜهٕٛ ٫ إٔ ع٢ً َعني بٓٛع طعاَ٘
 (194).املكًر١ يف ايكر١ٝ ايؿ٪ٕٚ َسٜط١ٜ تكسٜط

                                                           
194
 .1969ٌسٕح  151ِٓ لأْٛ ِظٍحح اٌسجْٛ سلُ  (52) ادجأٔظش اٌّ - 
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ممتاظًا، َٚٓرِٗ  قٓؿًا ايػٝاغٝني ٚاملٛقٛؾني ايػحٓا٤ نُا أعتدل ايكإْٛ    
 ٚآخط ايػٝاغٝني يًػحٓا٤ ايػحٔ يف َهإ ربكٝل اَتٝاظات خاق١ َٓٗا

 ٚايت١ٜٛٗ ايٓعاؾ١ ذٝث َٔ ايكر١ٝ ايؿطٚط ؾٝ٘ تتٛؾط ايػٝاغٝني يًُٛقٛؾني
 ايعكٛبات ؾطر ػبٛظ ايتكٓٝـ، ٫ٚ ع١ًُٝ إىل ٚا٫نا٠٤، ٚعسّ إخهاعِٗ 

 اغتركاٍ بعس إ٫ ايػٝاغٝني ايػحٓا٤ ع٢ً ايكإْٛ ٖصا يف ايٛاضز٠ ايتأزٜب١ٝ
 املٛقٛف أٚ ايػٝاغٞ ٚظٜط ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ، ٚيًػحني َٛاؾك١
 يف ايٝ٘ ػبًب إٔ ع٢ً ايػحٔ، خاضد َٔ ذػاب٘ ع٢ً طعاَ٘ تأَني ايػٝاغٞ
 ٜعٝٓ٘ َٓاغب بطعاّ ايػحٔ غًطات ؾتعٚزٙ ٚا٫ ايػحٔ يف املع١ٓٝ ايطعاّ أٚقات
 زاخٌ تساٚشلا املػُٛح ٚايهتب ٚاجمل٬ت ايكرـ يًُكًر١، َٚطايع١ ايعاّ املسٜط
 عٓس ايػحٔ ٚيػًطات ٜؿا٤، ممٔ ايطغا٥ٌ ٜٚتػًِ ٜؿا٤ َٔ ٜطاغٌ ٚإٔ ايعطام،
 ٜطغب َٔ ٜكابٌ ٜتػًُٗا، ٚإٔ أٚ بٗا ٜبعث اييت ايطغا٥ٌ ع٢ً تطًع إٔ ايًعّٚ
 ايػحٔ إزاض٠ َٔ َٛظؿني حبهٛض املكاب١ً تتِ إٔ ع٢ً ايؿٗط يف َطتني َكابًت٘
 أٚ َعاًَت٘ اغا٠٤ خبكٛم ؾه٣ٛ ٜكسّ إٔٚي٘ . ايعا١َ املكًر١ َكتهٝات عٓس

 ايؿه٣ٛ ٖصٙ يف ايبت ٚػبب ْا٥ب٘، أٚ اجملًؼ ض٥ٝؼ إىل حبك٘ املدايؿ١ اضتهاب
 أٚ ايػحني إذهاض ٚػبب تكسميٗا تاضٜذ َٔ أٜاّ غبع١ أقكاٖا َس٠ خ٬ٍ
 إىل ا٫غتُاع ٚػبب ٚجس إٕ اشبكِ حبهٛض أقٛاي٘ إىل ي٬غتُاع املٛقٛف
 (195).زؾاع٘
 خانع١ ٚاٱق٬ذ١ٝ امل٪غػات ايػح١ٝٓ ٖصٙ أقبرت 1981 ايعاّ ٚيف    

 ايعا١َ امل٪غػ١ قإْٛ مبكته٢ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ ٱؾطاف ٚظاض٠
 امل٪غػ١ ؾ٪ٕٚ ،املتعًل بتٓع1981ِٝ يػ١ٓ( 124) ضقِ ا٫جتُاعٞ يٲق٬ح

                                                           
195
 .0262ٌسٕح  060( ِٓ لأْٛ ِظٍحح اٌسجْٛ سلُ 66-67أٔظش اٌّٛاد ) - 
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 ٚايؿ٪ٕٚ ايعٌُ ٚظاض٠ قإْٛ مبٛجب املػترس ١ ا٫جتُاعٞ يٲق٬ح ايعا١َ
امل٪غػ١  َطنع َٔ ٖصٙ امل٪غػ١ ٚتتهٕٛ 1978، يػ١ٓ 195 ضقِ ا٫جتُاع١ٝ

 (196)ا٫ذساث. إق٬ح ايهباض ٚزا٥ط٠ إق٬ح زا٥ط٠ ٚ
امل٪غػ١، ٚتٓعِٝ  ض٥ٝؼ ٚق٬ذٝات ٚتٓاٍٚ ايكإْٛ يف ْكٛق٘ ، ٚاجبات    

ٚاملٛزعني،  ايٓع٤٫ ايؿ١ٝٓ، ٚؾ٪ٕٚ املاي١ٝ، ٚايًحإ امل٪غػ١، ٚا٫ذهاّ يف اشبس١َ
 ٚاملٛزعني، نايتؿػٌٝ، ٚايتعًِٝ، ٚايعٜاض٠، ٚايطعا١ٜ ايٓع٤٫ نايتكٓٝـ، ٚذكٛم
 مبطايع١ ٚاملٛزع اخط٣ َثٌ ذل ايٓعٌٜ املٓعي١ٝ، ٚذكٛم ايكر١ٝ، ٚا٫جاظ٠

 ٜؿا٤ َٔ ٜطاغٌ إ ٚ .ايعطام يف تساٚشلا املػُٛح ٚايهتب ٚاجمل٬ت ايكرـ
 ٜطًع إ ايهطٚض٠ عٓس ا٫جتُاعٞ ا٫ق٬ح ٚيكػِ ٜؿا٤ ممٔ ايطغا٥ٌ ٜٚتػًِ
 ايؿهاٟٚ بتكسِٜ ٚذك٘ .ٚاملٛزع ايٓعٌٜ ٜتػًُٗا اٚ بٗا ٜبعث اييت ايطغا٥ٌ ع٢ً
 ٚع٢ً حبث٘ طبايؿ١ اٟ اضتهاب اٚ َعاًَت٘ اغا٠٤ ذٍٛ املدتل ايعاّ املسٜط اىل

 (197).ايٝ٘ ٚضٚزٖا تاضٜذ َٔ اٜاّ غبع خ٬ٍ ايؿها٣ٚ يف ٜبت إ ايعاّ املسٜط
ٚاملٛزعني زاخٌ امل٪غػات ايػح١ٝٓ  ايٓع٤٫ نُا قطض ايكإْٛ قٛاعس ٫ْهباط    

 َسٜطٟ اٚ ايعاَني املسٜطٜٔ اسبل ملٓح امل٪غػ١ ٚا٫ق٬ذ١ٝ، ٚاعط٢ يط٥ٝؼ
 ايؿ١ٝٓ ايًح١ٓ َٔ تٛق١ٝ ع٢ً بٓا٤ اٚ َٓ٘ مببازض٠ ا٫جتُاعٞ ا٫ق٬ح اقػاّ

 عٓس ايٓعٌٜ يف ايكإْٛ ع٢ًاملٓكٛم عًٝٗا  ايتأزٜب١ٝ يعكٛبات ؾطر ق٬ذ١ٝ
 ع٬ خطٚج٘ أٚ ايكإْٛ، ٖصا مبٛجب ايكازض٠ ٚايتعًُٝات يٮْع١ُ، طبايؿت٘
 اقذلاح ايؿ١ٝٓ اتباعٗا. ٚاْاط بازب١ٓ عًٝ٘ ايٛاجب ٚايعٌُ ايتأٌٖٝ بطاَخ

 ٜثبتٕٛ ايصٜٔ ٚاملٛزعني يًٓع٤٫ ع١ٝٓٝ اٚ ْكس١ٜ ٚجٛا٥ع َهاؾ٦ات ربكٝل
                                                           

196
 .0220 ٌسٕح( 014) سلُ االجرّاػً ٌإلطالح اٌؼاِح اٌّؤسسح لأْٛ ِٓ( 2أظش اٌّادج ) - 
197
 ٌسٕح( 014) سلُ االجرّاػً ٌإلطالح اٌؼاِح اٌّؤسسح ( ِٓ لا47ْٛٔ-02أٔظش اٌّٛاد ) - 

0220. 
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321 
 

 صبًؼ ٚخٍٛ .عايٝني ٚاْهباطا غًٛنا ٜعٗطٕٚ اٚ ايسضاغ١ اٚ ايعٌُ يف تؿٛقا
 .ٚاملٛزعني يًٓع٤٫ متٓح اييت باملهاؾ٦ات خاق١ بإقساض تعًُٝات ا٫زاض٠
 يٲق٬ح ايعا١َ امل٪غػ١ يكإْٛ ايثاْٞ ايتعسٌٜ قإْٛ قسض 2222 عاّ ٚيف    

 قإْٛ تػ١ُٝ مبٛجب٘ ايػ٢ ٚايصٟ ،1981 يػ١ٓ 124 ضقِ ا٫جتُاعٞ
 ضبًٗا ٚذٌ 1981 يػ١ٓ( 124) بو املطقِ ا٫جتُاعٞ يٲق٬ح ايعا١َ امل٪غػ١
 ٚذبٌ. 1981 يػ١ٓ( 124) بو املطقِ ٚاملٛزعني ايٓع٤٫ اق٬ح قإْٛ  تػ١ُٝ
 ٚضزت أُٜٓا( ا٫جتُاعٞ ا٫ق٬ح) عباض٠ ضبٌ( ٚاملٛزعني ايٓع٤٫ اق٬ح) عباض٠
 .ايكإْٛ يف

 ٚزا٥ط٠ ايهباض اق٬ح زا٥ط٠ َٔ نٌ يف ؾ١ٝٓ زب١ٓ تؿهٌٝ ايتعسٌٜ عاجل نُا     
 ٚتػ١ُٝ ؾٝٗا ايعٌُ ٚأغًٛب اجتُاعٗا ٚططٜك١ َٗاَٗا ذبسز ا٫ذساث اق٬ح
 ايهباض، اق٬ح زا٥ط٠ َٚٓح .ايٛظٜط ٜكسضٖا بتعًُٝات َٚهاؾآتِٗ أعها٥ٗا
 تكسِٜ يػطر يًٓع٤٫ اي٬ذك١ ايطعا١ٜ بتأَني املع١ٝٓ، ازبٗات َع بايتٓػٝل
 زصبِٗ ٜهؿٌ ٚمبا ايعٌُ، صبا٫ت يف اْتعاَِٗ يتػٌٗٝ شلِ املٓاغب١ املػاعس٠

 ٚاملٛزعني ايٓع٤٫ َٔ يًُبسعني َٓعي١ٝ اجاظ٠ َٚٓح اجملتُع، يف ٚاغتكطاضِٖ
 ا٭ّ َٚٓح املسْٝني، َعا١ًَ صبا٫ت يف اسبسٜث١ ازبٓا١ٝ٥ ايػٝاغ١ َع اْػحاَا
 ايعُط. َٔ ايثايث١ غٔ ٜبًؼ ذت٢ طؿًٗا حبها١ْ اسبل املٛزع١ أٚ ايٓع١ًٜ

ٚاملٛزعني  ايٓع٤٫ اق٬ح يكإْٛ ايثايث ايتعسٌٜ قسض قإْٛ 2226ٚيف عاّ   
 ٜعني املتعًل بتعسٌٜ ايؿطٚط ايٛاجب تٛؾطٖا ؾ1981ُٔٝ يػ١ٓ( 124)  ضقِ
 املٓكٛم ايعا١َ ايؿطٚط اىل اناؾ١ ا٫جتُاعٞ ا٫ق٬ح اقػاّ أذس يف ذاضغًا
 ذاضؽ ٜ٪زٜٗا اييت ا٫عُاٍ شبطٛض٠ ْعطًا املس١ْٝ اشبس١َ قإْٛ يف عًٝٗا

 ايعٌُ. بٗصا يًكٝاّ املٓاغب١ ايهؿ٪٠ ايعٓاقط اختٝاض اجٌ َٚٔ ا٫ق٬ذ١ٝ،
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قسض عسز َٔ ا٭ٚاَط املتعًك١ بإزاض٠ امل٪غػات ايػح١ٝٓ  2223ٚيف ايعاّ     
ٖٚٞ   8/6/2223( يف 2ٚا٫ق٬ذ١ٝ ٚأُٖٗا اَط غًط١ ا٥٫ت٬ف ضقِ )

 املصنط٠ ٖصٙ ايػحٓا٤، ٚذسزت اذتحاظ َٚطاؾل ٕايػحٛ املصنط٠ املتعًك١ بإزاض٠
 .ايعسٍ ٚظاض٠ إؾطاف ذبت تطبٝكٗا ايعطام يف ايػحٕٛ ْعاّ ٜتٛىل اييت املعاٜرل
 املتعًك١ ايتٓع١ُٝٝ ايًٛا٥ح جبُٝع ايعٌُ تعًٝل املصنط٠ ٖصٙ مبٛجب ٚمت

 ضقِ ٚاملٛزعني ايٓع٤٫ إق٬ح َع ا٫بكا٤ ع٢ً ْؿاش قإْٛ .ايعطاق١ٝ بايػحٕٛ
ٚغٛف ْتٓاٍٚ املعاٜرل اييت جا٤ت بٗا ٖصٙ املصنط٠ بؿهٌ  .1981 يػ١ٓ( 124)

 َؿكٌ يف املبرث ايثاْٞ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١.
 ايعسٍ، بٛظاض٠  2223 يػ١ٓ( 12) ضقِ ؾُٝا أْاط أَط غًط١ ا٥٫ت٬ف    
 ا٫جتُاع١ٝ، ٚايؿ٪ٕٚ ايعٌُ ٚظاض٠ متاضغُٗا ايًتني ٚايػٝطط٠ ايػًط١ ناٌَ
 ٚتًرل. ٚايػحٕٛ ٚايتٛقٝـ ا٫ذتحاظ َطانع مجٝع ع٢ً ١ٝايساخً ٚٚظاض٠
 غحٕٛ َٚسٜط١ٜ ايبايػني غحٕٛ َسٜط١ٜ ا٫َط ٖصا مبٛجب ايعسٍ بٛظاض٠
 املطاؾل مجٝع ٚنصيو ا٫جتُاع١ٝ ٚايؿ٪ٕٚ ايعٌُ يٛظاض٠ ايتابعتني ا٫ذساث
. ا٫زاضتني ٖاتني َٛظؿٞ مجٝع ايعسٍ ٚظاض٠ ٬َى اىل اٜها ٜٚٓكٌ شلُا، ايتابع١
 ٚٚظاض٠ ا٫جتُاع١ٝ، ٚايؿ٪ٕٚ ايعٌُ ٚظاض٠ َٔ نٌ امل١ُٗ ٖصٙ يف تتعإٚ ٚإٔ

 ٚػبٛظ 2ايك١ً شات ا٫خط٣ اسبه١َٝٛ ازبٗات ٚمجٝع ايعسٍ، ٚٚظاض٠ ايساخ١ًٝ،
 ا٥٫ت٬ؾ١ٝ يًػًط١ ا٫زاضٟ املسٜط ٚغٝطط٠ ٚتٛجٝ٘ غًط١ ذبت ايعسٍ يٛظاض٠
 جٛز٠ يهُإ ايهطٚض١ٜ ا٫زاض١ٜ ا٫جطا٤ات ٚنع آْصاى، ايعطام يف امل٪قت١
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 اىل ا٫َط ٖصا مبٛجب ٚايػحٕٛ ٚايتٛقٝـ ا٫ذتحاظ َطانع ْكٌ اجطا٤ات تٓػٝل
  ( 198).ايعسٍ ٚظاض٠ ٬َى
 َٔ ٖاّ عسز ٖٓاى ايػحٕٛ بٓعِٝ أع٬ٙ املتعًك١ ا٭ٚاَط ٚباٱناؾ١ إىل    

( 98) ضقِ أَط غًط١ ا٥٫ت٬ف :ٖٚٞ ايػحٕٛ بكطاع ايك١ً شات ا٭خط٣ ا٭ٚاَط
ٚأَط غًط١ . ايعطاق١ٝ ٚايػحٕٛ املعتك٬ت تؿتٝـ بسا٥ط٠ املتعًل 2224 يػ١ٓ

ٖٚصٙ 2يًُعتكًني املؿذلن١ بايًحإ اشبام 2224 يػ١ٓ( 99) ضقِ ا٥٫ت٬ف
ا٭ٚاَط ٫ظايت ْاؾص٠ املؿعٍٛ باٱناؾ١ إىل قإْٛ إق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ضقِ 

 ٚتعس٬ٜت٘. 1981( يػ١ٓ 124)
 
 

 الجالحاملطلب 
 حسّٓتَه مً اجملسّدًٓ األغداص معامل٘ علٙ الكطأٜ٘ السقاب٘

امل٪غػات  يف اٱقا١َ ٚؾطٚط ظطٚف ع٢ً ايكها١ٝ٥ ايطقاب١ ٜتٛىل ايكها٤   
ايكا١ْْٝٛ ٚيػطر تػًٝ  ايه٤ٛ ع٢ً َا١ٖٝ ايطقاب١  املٓع١َٛ ٚؾل ايػح١ٝٓ

إ ْٛنح ايكها١ٝ٥ ع٢ً َعا١ًَ ا٫ؾدام اجملطزٜٔ َٔ ذطٜتِٗ ٫بس يٓا 
 ايٓعاّ ايكها٥ٞ يف ايعطام ٚازبٗات  ايطقاب١ٝ ٚاٱطاض ايكاْْٛٞ يعًُٗا.

 ايتركٝل ٚغًط١ ايعطاقٞ ايكها٥ٞ ا٫ًٚ: ايٓعاّ
 ا٭َط إىل اغتٓازٶا ٚشيو ذً٘؛ مت إٔ بعس ا٭ع٢ً ايكها٤ صبًؼ تأغٝؼ أعٝس    

 ا٭ٍٚ ايكػِ ٚأؾاض ، ٣٠٠٥ يػ١ٓ ٥٣ ضقِ املٓر١ً ا٥٫ت٬ف َٔ غًط١ ايكازض

                                                           
198

اٌّرؼٍك تئداسج ِشاوض االحرجاص ٚاٌرٛلٍف  2003( ٌسٕح 10أٔظش اِش سٍطح االئرالف سلُ ) - 
 .2003-08-17فً  3978ٚاٌسجْٛ إٌّشٛس تاٌٛلائغ اٌؼشالٍح اٌؼذد : 
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 ايصٟ ايكها٥ٞ ازبٗاظ مبثاب١ ٖٛ ايكها٤ صبًؼ َٔ تأغٝؼ ايػطر بإٔ َٓ٘
 ٚظاض٠ عٔ َػتكٌ بؿهٌ ٚظا٥ؿ٘ يؼلمجٚمياضؽ ا ايكها٥ٞ، ايٓعاّ ع٢ً ٜؿطف

 ايكها٤" إٔ ع٢ً اييت ْكت ايسغتٛض َٔ (٩١)  املاز٠ ايعسٍ، ٚتٓؿٝصًا يٓل
 ايػًط١" إٔ ْكت ع٢ً اييت ٧٨ ٚاملاز٠"  ايكإْٛ يػرل غًطإ عًٝ٘ ٫ٚ َػتكٌ
 ٚتكسض اتهٚزضجا أْٛاعٗا اخت٬ف احملانِ ع٢ً ٚتت٫ٖٛا َػتك١ً ايكها١ٝ٥
 يػ١ٓ ٩٩٣ ضقِ ا٭ع٢ً ايكها٤ صبًؼ إقطاض قإْٛ مت ". يًكإْٛ ٚؾًكا أذهاَٗا
   .٣٠٠٥ يػ١ٓ ٥٣ املٓر١ً املطقِ امل٪قت١ ا٥٫ت٬ف غًط١ أَط إيػا٤ٚ ٣٠٩٣
 احملانُات أقٍٛ قإْٛ َٔ( أ/٩)  املاز٠ ْكت ؾكس ايتركٝل ٚظٝؿ١ ٚبؿإٔ    

 بؿه٣ٛ ازبعا١ٝ٥ ايسع٣ٛ ذبطى" إٔ ع٢ً ٩١٨٩ يػ١ٓ ٣٥ ازبعا١ٝ٥ ضقِ
 َطنع يف َػ٪ٍٚ أٟ أٚ احملكل أٚ ايتركٝل إىل قانٞ تكسّ ذبطٜط١ٜ أٚ ؾؿ١ٜٛ
 ٜكّٛ َٔ أٚ ازبطمي١ َٔ املتهطض ايكها٥ٞ َٔ ايهب  أعها٤ َٔ أٟ أٚ ايؿطط١
ْٶا َكاَ٘  َٔ َِٓٗ أٟ ٜكسّ إىل بإخباض أٚ بٛقٛعٗا عًِ ؾدل أٟ أٚ قاْٛ
يف  ايؿه٣ٛ تكسِٜ ٚػبٛظ شيو خ٬ف ع٢ً ايكإْٛ ٜٓل   َا ايعاّ ا٫زعا٤
 ".َٚؿٛنٝٗا ايؿطط١ نباط َٔ ذانطًا ٜهٕٛ َٔ إىل املؿٗٛز ازبطّ ذاي١
 أؾاضت ذطٜتِٗ ؾٝتُثٌ مبا َٔ احملطَٚني اما١ٜ يف ايعاّ ا٫زعا٤ إَا زٚض     

 إٔ إىل( 2) املاز٠ يف 2217 يػ١ٓ( 49) ضقِ ايعاّ ا٫زعا٤ قإْٛ إيٝ٘ أذهاّ
 ٚايطؿٛي١ ٚاٯغط٠ ٚاجملتُع ايسٚي١ ْعاّ اما١ٜ ٖٛ ايعاّ ا٫زعا٤ جٗاظ ٖسف

 ازبطا٥ِ عٔ ايهؿـ يف ٚاٱغطاع املؿطٚع١ٝ َٚطاقب١ ايكإْٛ تطبٝل ٚاذذلاّ
 ايع١ًُٝ املكذلذات ٚتكسِٜ تٓؿٝصٖا َٚطاقب١ ايعازي١ ايكطاضات إقساض ٚغطع١
 ا٫زعا٤ ٜٚتٛىل جٗاظ .ايعاّ اسبل ٚمتثٌٝ اٱجطا١َٝ ايعٛاٖط ملعازب١ ٚايع١ًُٝ
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 ايهب  ٚأعها٤ ايتركٝل أعُاٍ ع٢ً ا٭ؾطاف( 5) املاز٠ اذهاّ ذػب ايعاّ
 .املدايؿ١ عٓس ٚضباغبتِٗ ايكإْٛ تطبٝل ٜهؿٌ مبا ايكها٥ٞ

ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ، ؾكس  َٚطاقب١ املؿطٚع١ٝ، َبسأ تسعِٝ إطاض ٚيف    
 ايػحٕٛ بتؿتٝـ ايعاّ ا٫زعا٤ قإْٛ ايؿكط٠ تاغعًا َٔ( 5) املاز٠ أذهاّ ايعَت
 ا٫ذتحاظ َٚطانع ا٭ذساث إق٬ح ٚزا٥ط٠ ايعطاق١ٝ، ايهباض إق٬ح زا٥ط٠ ٚأقػاّ
 ٚتهُٓتؾٗطًٜا .  املع١ٝٓ ازبٗات إىل بؿأْٗا ايتكاضٜط ٚتكسِٜ ا٭خط٣، ٚاملٛاقـ
َطاقب١ ا٫زعا٤  ٚجٛب ( 11)( ٚ 5) املٛاز مبٛجب ايعاّ ا٫زعا٤ قإْٛ أذهاّ

ايعاّ ايترطٜات عٔ ازبطا٥ِ ٚمجع ا٫زي١ اييت تًعّ يًتركٝل ؾٝٗا، ٚارباش نٌ َا 
عٓس اجطا٤   ايعاّ ا٫زعا٤ َٔ ؾأْ٘ ايتٛقٌ إىل نؿـ َعا  ازبطمي١. ٚذهٛض

 ٬ذعات٘ ٚطًبات٘ ايكا١ْْٝٛ ٚاسبهٛض يفايتركٝل يف جٓا١ٜ اٚ جٓر١، ٚابسا٤ َ
 .ٖصٙ احملانِ تكسضٖا اييت ا٭ذهاّ يف ايطعٕٛ ازبعا١ٝ٥ ٚتكسِٜ  احملانِ جًػات
 تٓؿٝص مبطاقب١ ايعاّ ا٫زعا٤ اختكام ( َٓ٘ ع2٢ً) املاز٠ أذهاّ ْكت نُا

 . يًرط١ٜ ايػايب١ ٚايتسابرل ٚايكطاضات ا٭ذهاّ
ا٥ط٠ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ اٚ زا٥ط٠ اق٬ح ٜٚكّٛ عهٛ ا٫زعا٤ ايعاّ يف ز    

 عٓ٘ املؿطد تٓؿٝص َٚطاقب١ ايؿططٞ، اٱؾطاد طًبات يف ايطأٟ ا٫ذساث بإبسا٤
ٚع٢ً  ايؿططٞ، اٱؾطاد مبٛجب عًٝ٘ املؿطٚن١ ٚايٛاجبات ٚايؿطٚط ؾططًٝا،

احمله١ُ إٔ تػتُع إىل َطايع١ عهٛ ا٫زعا٤ ايعاّ قبٌ إٔ تكسض قطاضٖا بإيػا٤ 
ا٫ؾطاد ايؿططٞ؛ ملدايؿ١ املؿطد عٓ٘  يؿطٚط ا٫ؾطاد ايؿططٞ، اٚ يكسٚض قطاض 

ذهٛض املسع٢ ايعاّ عٓس   إىل ذهِ عًٝ٘ بعكٛب١ غايب١ يًرط١ٜ، باٱناؾ١
   (199) .ذهِ اٱعساّ باعتباضٙ عهًٛا يف ١٦ٖٝ ايتٓؿٝص قطاضات تٓؿٝص

                                                           
199
 .8106 ٌسٕح( 42) سلُ اٌؼاَ االدػاء ِٓ لأْٛ ( 08أظش ٔظٛص اٌّادج ) - 
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326 
 

 ايٓاؾص٠ ايعطاق١ٝ ايتؿطٜعات تطبٝل ع٢ً عًُ٘ يف ايكها٥ٞ ايٓعاّ ٜٚعتُس   
 ايتؿطٜعات ملٛا١ُ٥ ايعٌُ ٚػبطٟ ايعطام، يف املعتُس٠ يٮقٍٛ ايكا١ْْٝٛ ٚؾًكا

 .ايعطام إيٝٗا ٚقعٗا أٚ أْهِ اييت ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ َع ٜٓػحِ ايٛط١ٝٓ، مبا
  اًْٝا: اٱطاض ايكاْْٛٞ يًرُا١ٜ ايكها١ٝ٥ سبكٛم ايػحٓا٤ ٚاملٛقٛؾني

١ٜ ذكٛم ايػحٓا٤ ٚاملٛقٛؾني، بعسز َٔ ايتؿطٜعات ٜتُثٌ اٱطاض ايكاْْٛٞ سبُا
 يػ١ٓ 111ضقِ  ايعطاقٞ ايعكٛبات ايعطاق١ٝ ازبعا١ٝ٥ ٚيف َكسَتٗا  قإْٛ

سبُا١ٜ  املعسٍ، إش ْل ع٢ً بع  املباز٨ اييت متثٌ نُا١ْ ذكٝك١ٝ  1969
 ٚاملٛقٛؾني ْٛجعٖا مبا ًٜٞ: ايػحٓا٤ ذكٛم 

 ع٢ً عكاب ٫ " ( ع٢ً أ1ْْ٘كت املاز٠ )إش  ٚايعكاب ازبطمي١ قا١ْْٝٛ َبسأ -أ
 ػبٛظ ٫ٚ. اقذلاؾ٘ ٚقت دبطمي٘ ع٢ً ٜٓل قإْٛ ع٢ً بٓا٤ إ٫ اَتٓاع أٚ ؾعٌ
 ايكإْٛ." عًٝٗا ٜٓل   اذذلاظ١ٜ، تسابرل أٚ عكٛبات تٛقٝع
(  2) املاز٠ َٔ عًٝ٘ املٓكٛم يًُتِٗ ا٭قًح يًكإْٛ ايتطبٝل َبسأ -ب

 ايتحطِٜ قؿ١ ٜطؾع قإْٛ ٚقسض ْاؾص قإْٛ ػبطَ٘ ايصٟ ايؿعٌ بإٔ ٜٚتًدل
 ايصٟ ٖٛ يًُتِٗ ا٭قًح ايكإْٛ ؾإٔ عكٛبت٘ خؿؿت أٚ غابكًا جطّ ؾعٌ عٔ

 .ٜطبل
 يف عًٝ٘ املٓكٛم با٫ذتحاظ، طبٍٛ قبٌ َٔ إ٫ ا٫ذتحاظ جٛاظ عسّ نُا١ْ -د

 .ايٓاؾص ايعطاقٞ ايعكٛبات قإْٛ َٔ( 421) املاز٠
 املاز٠ يف عًٝٗا املٓكٛم ٚظا٥ؿِٗ ذسٚز املٛظؿني دباٚظ عسّ نُا١ْ -ز
 اٚ ا٫ذتحاظ، ؾعٌ باضتهاب قاّ ذاٍ يف ايعَُٛٞ، املٛظـ تعاقب اييت( 322)

 .ايكإْٛ عًٝٗا ٜٓل اييت ا٫ذٛاٍ غرل يف ايكب 
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 يػ١ٓ 23 ضقِ  ازبعا١ٝ٥ احملانُات اقٍٛ إَا  ايهُاْات اييت نؿًٗا قإْٛ 
 حبُا١ٜ ذكٛم املٛقٛؾني ؾتتُثٌ مبا ًٜٞ:ٚاملتعًك١  املعسٍ،  1971

 يووؤ ايػطاح إط٬م إ يًكانٞ تأنوس َا اشا بسْٚٗا اٚ بهؿاي١ ايػطاح إط٬م -أ 
 . ايعساي١ بػرل اٱنطاض اٚ اشلطٚب إىل ٜ٪زٟ

 بأٟ ٜعٜس ٫ٚ يًعكٛب١، ا٭قك٢ اسبس ضبع ايتٛقٝـ َس٠ ظٜاز٠ جٛاظ عسّ  -ب 
 إ ع٢ً انثط، ملس٠ ايتُسٜس ازبٓاٜات ٚحمله١ُ أؾٗط، غت١ ع٢ً ا٭ذٛاٍ َٔ ذاٍ
 َع  غطاح إط٬م أٚ ايتهؿٌٝ، تكطض إٔ أٚ يًعكٛب١، ا٭قك٢ اسبووس ضبع تتحاٚظ ٫

 اىل ؾٝٗا تكٌ ايعكٛب١ بسعا٣ٚ باملتُٗني تتعًل اييت )ب( ايؿكط٠ اذهاّ َطاعا٠
 ٚقسٚض ايتركٝل اْتٗا٤  ٚسبني ايتُسٜس ايتركٝل يكانٞ اجٝع ذٝث اٱعساّ،
 . بايسع٣ٛ ؾاقٌ قطاض
 عًٝ٘ املكبٛر نإ اشا ب/112 املاز٠)  املدايؿات يف ايتٛقٝـ عسّ نُا١ْ -د  

 ( َعني إقا١َ ضبٌ ي٘ ٜهٔ يووووِ اشا ا٫ تٛقٝؿ٘ ػبٛظ ؾ٬ مبدايؿ١ َتُٗا
 اييت تٛؾط اما١ٜ ٚضعا١ٜ ايٛط١ٝٓ ايكا١ْْٝٛ باملعاٜرل إَا ؾُٝا ٜتعًل    

  يػ١ٓ( 76)املطقِ  ا٭ذساث ضعا١ٜ قإْٛ ؾكس نؿًٗا ازباعبني، يٮذساث
 اشباق١ ٚاٱجطا١ٝ٥ ايكا١ْْٝٛ ٚاٯيٝات املعاٜرل َٔ مج١ً ، إش أؾاض إىل1983
 َٓ٘ ا٭غاؽ اشلسف ٚإٔ ا٫عتكاٍ، طباطط ٜٛاجٕٗٛ ايصٜٔ ا٭ذساث حبُا١ٜ
 ايكإْٛ ٚذسز ٚضعاٜتِٗ، ا٭ذساث، جٓٛح َٔ اسبس ٖٛ( 1)ْل املاز٠  ٚذػب

 ايعُط َٔ غ١ٓ( 18) ٜتِ   ايصٟ اسبسث تطبٝك٘، ٖٚٛ ْطام( 5) َازت٘ يف
 .  ايتركٝل أ ٓا٤
 جبٓٛح اشباق١ ايػٝاغات ٚنع آيٝات( 8) ٚ( 7) ٚ( 6) املاز٠ ْعُت ٚقس    

 يطعا١ٜ صبًؼ ا٭ذساث، إش تهُٓت إْؿا٤ إق٬ح زا٥ط٠ خط  ٚإقطاض ا٭ذساث،



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 نسا٥ط٠ أخط٣، زٚا٥ط َٔ ٚأعها٤ ض٥ٝػًا، ايعٌُ ٚظٜط َٔ ٜتهٕٛ ا٭ذساث
 ا٭غاغ١ٝ َُٗت٘ ٚتهٕٛ, ايكاقطٜٔ ٚزا٥ط٠,  ايساخ١ًٝ ٚٚظاض٠,  ٚايكها٤ اٱق٬ح
 . ايطعا١ٜ زٚض ٚاْؿا٤ ا٭ذساث جٓٛح خبكٛم غ١ٜٛٓ غٝاغ١ إقطاض ٚ َٓاقؿ١
 ا٭ذهاّ يف ٚتأ رلٙ ازباعبني يٮذساث ايٓؿػٞ ازباْب ضعا١ٜ ٚتٛىل ايكإْٛ    

 َهتب إْؿا٤ إىل( 15) ( 12ٚ) املٛاز ْكٛم إش تططقت حبكِٗ، ايكازض٠
 ايؿرل أجطا٤ َٗاّ ٜتٛىل أذساث، ضبه١ُ نٌ يف ا٭ذساث ؾدك١ٝ يسضاغ١
 املدتك١، احملانِ َٔ بطًب يٮذساث ا٫جتُاعٞ ٚايبرث ٚايٓؿػٞ ايطيب
 ٚأغايٝب ازبٓٛح، إىل أزت اييت ا٭غباب ملعطؾ١ بصيو َؿكٌ تكطٜط ٚتٓعِٝ
 ايٓؿػ١ٝ ا٭َطار يف اختكام طبٝب َٔ املهتب ٜٚتهٕٛ املكذلح، ايع٬د

 .  ٚاجتُاعٝني ْؿػٝني ٚباذثني ٚايعكب١ٝ
 اغتدساّ قبٌ يًرسث  املبهط٠ ازبٓٛح أغباب بانتؿاف ا٭ذساث قإْٛ ٚمتٝع   

 ،|ازبٓٛح ٭غباب املبهط ا٫نتؿاف( 16) املاز٠  عست ذٝث ا٫عتكاٍ، ٚغا٥ٌ
 إزاضات املساضؽ، َع، ٚبايتعإٚ ايٛاق١ٝ ا٫جتُاع١ٝ ايطعا١ٜ عُاز َٓٗا، ٚايٛقا١ٜ
 املسضغ١ٝ اشبسَات َهاتب  خ٬ٍ َٚٔ ٚازبُاٖرل١ٜ ايؿعب١ٝ، ٚاملٓعُات
 .   ايكر١ ٚظاض٠ قبٌ َٔ تأيٝؿ٘ ٜتِ ٚايصٟ ايٓؿػ١ٝ،

 قإْٛ أذهاّ ْكت  ٚاحملان١ُ، ؾكس ٚايترطٟ  ايكب  بإجطا٤ات ٚؾُٝا ٜتعًل   
 ؾطط١ إىل عًٝ٘ ايكب  ؾٛض اسبسث ٜػًِ إٔ ع٢ً( 48) املاز٠ ا٭ذساث ضعا١ٜ
 ايؿطط١ تًو ٚتتٛىل ا٭ذساث، ؾطط١ ؾٝٗا تٛجس اييت ا٭َانٔ يف ا٭ذساث
 |أع٬ٙ، ايكإْٛ تهُٔ نُا ا٭ذساث، ضبه١ُ آٚ ايتركٝل، قانٞ اَاّ إذهاضٙ
 زٚض يف ايتٛقٝـ ٜٓؿص ٚإ  املدايؿات،  يف اسبسث تٛقٝـ  ٜتِ ٫ إ  ع٢ً

 زاض:  ٖٚٞ ايكإْٛ َٔ( 12) املاز٠ عًٝٗا ْكت اييت ا٭ذساث ٬َذع١
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 ايؿباب ايكبٝإ، َٚسضغ١ تأٌٖٝ ايؿتٝإ، َٚسضغ١ تأٌٖٝ امل٬ذع١، َٚسضغ١
 ا٭ذساث. تأٌٖٝ ايبايػني، ٚزاض

 ٚعٓكطٜني قانٞ، بط٥اغ١ ا٭ذساث ضبانِ اْعكاز ع٢ً( 54) املاز٠ ْٚكت    
 ٚتهُٓت ا٭ذساث، ٚؾ٪ٕٚ ازبٓا١ٝ٥، ايؿ٪ٕٚ بعًّٛ ا٫ختكاقٝني بني َٔ
 يف اسبسث ظطٚف مبطاعا٠ آ٫ ذهُٗا، ا٭ذساث ضبه١ُ تكسض ٫ إٔ( 62) املاز٠
 اغِ إع٬ٕ بعسّ( 63) املاز٠ أيعَت نُا. ايؿدك١ٝ زضاغ١ َهتب تكطٜط ن٤ٛ

 ٖٜٛت٘ َعطؾ١ إىل ٜ٪زٟ ؾ٤ٞ أٟ أٚ تكٜٛطٙ، أٚ َسضغت٘، أٚ عٓٛاْ٘، أٚ اسبسث،
  . 
ٚنإ يًطعا١ٜ اي٬ذك١ ْكٝب َٔ ايهُا١ْ يف قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ذساث، إش     

 بعس يٮذساث  اي٬ذك١ يًطعا١ٜ قػِ إْؿا٤ ايكإْٛ، َٔ( 99) املاز٠ ْعُت
 ع٢ً َٚعًٜٓٛا، َازٜا َػاعستِٗ ٜهُٔ مبا إٜساعِٗ؛ َس٠ ٚإْٗا٤ عِٓٗ اٱؾطاد
 .  تكب٬ًَػ يًحٓٛح عٛزتِٗ ٚعسّ ٚاجملتُع اسبٝا٠ يف ا٫ْسَاد
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 الجاىٕ املبخح
 

 يف االحتذاش ّمسانص الطذٌْ ّأّضاع قاىٌْ  مالٜن٘ مدٚ
 الطذئ٘ املؤضطات إلدازٗ الدّلٔ٘ املعآري مع العسام

 
 متَٔد ّتكطٔه:

 متٝٝع ٖٓايو ٜهٕٛ إٔ ع٢ً عسّ جٛاظ تأغٝػٗا َٚٓص املترس٠ ا٭َِ عُست    
 غرل أٚ غٝاغٝا ايطأٟ أٚ ، ايسٜٔ أٚ ازبٓؼ أٚ ايًٕٛ أٚ ايعٓكط بػبب املعا١ًَ يف

 سبكٛم أندل اما١ٜ بتركٝل ايسٚي١ٝ ازبٗٛز أمثطت ايك١َٝٛ، ٚقس أٚ ، غٝاغٞ
ٚنع املٛا ٝل ايسٚي١ٝ سبكٛم  خ٬ٍ َٔ ٚشيو ذطٜت٘، َٔ احملطّٚ اٱْػإ

اٱْػإ املتُث١ً بايعٗس ايسٚيٞ اشبام باسبكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚايعٗس 
ام باسبكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايثكاؾ١ٝ، ٚتعس ٖصٙ ايعٗٛز ايسٚيٞ اشب

ًَع١َ قاْْٛا يهٌ ايسٍٚ اييت قازقت عًٝٗا أٚ اْهُت إيٝٗا، ٚاملته١ُٓ يف 
أغًبٗا قٛاعس قا١ْْٝٛ تطغِ ايططٜل ملعا١ًَ ا٭ؾدام ايصٜٔ غًبت ذطٜتِٗ 

 بايػحٔ.
باٱناؾ١ إىل شيو، ٖٓاى عسز َٔ ايكهٛى ايسٚي١ٝ اييت تتعًل بؿهٌ خام     

بايػحٓا٤، ٚاحملتحعٜٔ، ٚظطٚف أَانٔ اسبحع، ٚتٴعس َعاٜرل َتدكك١ بؿهٌ 
انثط، َٚه١ًُ يًُباز٨ ايعا١َ املته١ُٓ يف املعاٖسات ايسٚي١ٝ. ٖٚصٙ ايكهٛى 

 ا٭َِ َ٪متط اعتُسٖا يتتؿٌُ: ايكٛاعس ايُٓٛشج١ٝ ايسْٝا ملعا١ًَ ايػحٓا٤، اي
 1955 غ١ٓ جبٓٝـ املٓعكس اجملطَني، َٚعا١ًَ ازبطمي١، ملٓع ا٭ٍٚ املترس٠
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 َعا١ًَ ٚيف ايػحٕٛ، يف تٛؾطٖا ػبب اييت ايسْٝا ايؿطٚط ايكٛاعس ٖصٙ ٚتتٓاٍٚ
 مجٝع حبُا١ٜ املتعًك١ املباز٨ صبُٛع١ ٚنع مت ذطٜتِٗ،  نصيو َٔ احملطَٚني
 يػ١ٓ ايػحٔ ا٫ذتحاظ أٚ أؾهاٍ َٔ ؾهٌ ٭ٟ ٜتعطنٕٛ ايصٜٔ ا٭ؾدام
، ٚايكٛاعس ايُٓٛشج١ٝ 1992ٚايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ ملعا١ًَ ايػحٓا٤ يػ١ٓ  ،1988

. ٖٚٓاى عسز َٔ املٛا ٝل 1985ايسْٝا ٱزاض٠ ايعساي١ اشباق١ با٭ذساث يػ١ٓ 
اييت تؿرل بؿهٌ خام إىل ايعاًَني ايصٜٔ ٜتعإًَٛ َع ا٫ؾدام ايصٜٔ غًبت 

ذطٜتِٗ بايػحٔ. ٚتتُثٌ مبس١ْٚ ايػًٛى ملأَٛضٟ ايهب  ايكها٥ٞ يػ١ٓ َِٓٗ 
، َٚباز٨ ا٭خ٬قٝات ايطب١ٝ اشباق١ بسٚض َٛظؿٞ ايكر١، ٫غُٝا 1979

ا٭طبا٤، سبُا١ٜ ايػحٓا٤ ٚاملٛقٛؾني َٔ ايتعصٜب، ٚغرلٙ َٔ نطٚب غ٤ٛ 
 ( 200.)1962املعا١ًَ أٚ ايعكٛب١ ايكاغ١ٝ أٚ اي٬إْػا١ْٝ أٚ امل١ٓٝٗ يػ١ٓ 

 َٚطانع ايػحٕٛ ٚأٚناع قإْٛ  ١ُ٥٬َ َس٣ َعطؾ١ يٓا ٜتػ٢ٓ ٚيهٞ    
ٚايػحٕٛ، غٓتٓاٍٚ  بايػحٓا٤ اشباقٸ١ ايسٚي١ٝ املعاٜرل َع ايعطام، يف ا٫ذتحاظ
أقػاّ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع  ايكٛاعس ايٛاضز٠ يف زضاغ١ ٖصا املبرث خ٬ٍ

 ٚبٛاقع ج١ٗ، َٔ ايسٚي١ٝ  ملعاٜرلٚا ا٫ذتحاظ ايعطاقٞ، َٚكاضْتٗا َع ايكٛاعس
ٚإٔ نإ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ يف ايعطام  .أخط٣ ج١ٗ ايعطاق١ٝ َٔ ايػحٕٛ

ٜتهُٔ مجٝع ايكٛاعس املٓكٛم عًٗا يف ايكٛاعس ايُٓٛشج١ٝ ايسْٝا ملعا١ًَ 
اسبس  تهع إٔ ذباٍٚ بٌ يًػحٕٛ، ْعاًَا مٛشجًٝا ايػحٓا٤، إ٫ أْٗا ٫ تكسّ

ايػحٕٛ. ٚغٓكػِ  ٚإزاض٠ املػحْٛني، َعا١ًَ يف ٚايكٛاعس ايع١ًُٝ ا٭ز٢ْ يًُباز٨
 املتعًك١ ايكا١ْْٝٛ ايكٛاعس ا٭ٍٚ ٖصا املبرث اىل اضبع١ َطايب ْتٓاٍٚ يف املطًب

                                                           
200

، ذشجّح ٌٍٚذ اٌّثشٚن 2فً إداسج اٌسجْٛ،طأٔظش أٔذسٚ وًٌٛ، ِٕٙجٍح حمٛق اإلٔساْ  -
 .7،ص2009طافاس، اٌّشوض اٌذًٌٚ ٌذساساخ اٌسجْٛ، ٌٕذْ،
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اشبسَات، ؾُٝا  بتكسِٜ املتعًك١ ايكٛاعس ايثاْٞ اٱزاض١ٜ، ٚاملطًب بازبٛاْب
  ايطابع ٚايعكاب، ٚاملطًب با٫ْهباط املتعًك١ يًكٛاعس ايثايث خككٓا املطًب

 باجملتُع. ا٫زَاد ٚإعاز٠ باٱق٬ح املتعًك١ ايكا١ْْٝٛ ايكٛاعس املتعًك١ يًكٛاعس
 

 األّل املطلب
 اإلدازٓ٘ باجلْاىب املتعلك٘ الكاىْىٔ٘ الكْاعد

تعس ذكٛم اٱْػإ جع٤ ٫ ٜتحعأ َٔ اٱزاض٠ ازبٝس٠ يًػحٕٛ، ٭١ُٖٝ إزاض٠     
ايػحٕٛ نُٔ غٝام أخ٬قٞ تٴرذلّ ؾٝ٘ إْػا١ْٝ نٌ َٔ ي٘ ع٬ق١ بايػحٕٛ 
نايػحٓا٤، ٚايعإًَٛ بايػحٕٛ، ٚايعا٥طٜٔ. ٚػبب إٔ ٜهٕٛ ايػٝام ا٭خ٬قٞ 

ل ايسٚي١ٝ سبكٛم اٱْػإ. عاملًٝا يف تطبٝك٘ ٖٚصٙ ايعامل١ٝ َػتُس٠ َٔ املٛا ٝ
ٚيكٓاعتٓا إٔ أغًٛب اٱزاض٠ شات املعاٜرل ايسٚي١ٝ ٖٛ ايططٜك١ ا٭َثٌ يف تػٝرل 
ايػحٕٛ َٚٔ خ٬ٍ دبطبيت ايؿدك١ٝ يف تسضٜب ايهٛازض ايػح١ٝٓ يف انثط َٔ 
َ٪غػ١ غح١ٝٓ يف ايعطام ع٢ً املعاٜرل ايسٚي١ٝ يف إزاض٠ امل٪غػ١ ايػح١ٝٓ، 

ًٕٛ بايػحٕٛ ايصٜٔ ِٖ يف ايٛاج١ٗ، نإ اػبابًٝا إظا٤ ٖصٙ ٚجست إٔ ضز ؾعٌ ايعاَ
املعاٜرل، ؾٗٞ تطب  املعاٜرل ايسٚي١ٝ بعًُِٗ ايَٝٛٞ بؿهٌ ٜػٌٗ دبػٝسٙ عًًُٝا 
٭زا٤ َٗاَِٗ اي١َٝٛٝ يف ايتعاٌَ َع ا٫ؾدام احملطَٚني َٔ ذطٜتِٗ. 

إزاض٠ ٚغٓتٓاٍٚ أِٖ ايكٛاعس شات ايعٌُ اٱزاضٟ املٓكٛم عًٝٗا ؾؿٞ قإْٛ 
 ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ ٚنُا ًٜٞ:

  ايػٸحٌ -أ٫ًٚ
ٜٓل ايكػِ ايثايث َٔ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ ع٢ً إ     

 ؾٝ٘ تسٕٚ ايكؿرات َطقِ صبًس غحٌ أؾدام ؾٝ٘ ٜػحٔ َطؾل نٌ يف ؼبؿغ
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املطؾل، ٖٚصٙ ايبٝاْات  عٔ املػ٪ٚيٕٛ ٜتػًُ٘ غحني نٌ عٔ مج١ً َٔ ايبٝاْات
:ٖٞ 
 .ايػحٕٛ ب١ٜٛٗ تتعًل َعًَٛات - أ
 .مبٛجبٗا ؼبتحع اييت ٚايػًط١ ايػحٔ يف اذتحاظٙ أغباب - ب
 .عٓ٘ ٚاٱؾطاد ايػحٔ زخٛي٘ ٚغاع١ تاضٜذ -د
 قرٝح غحٔ أَط بسٕٚ شلِ ٜطز ؾدل أٟ ايػحٕٛ يف املػ٪ٚيٕٛ ٜتػًِ ٚئ   

ٖٚصٙ ايكاعس٠ تتطابل َع ايكٛاعس ايُٓٛشج١ٝ ايسْٝا  .ايػحٌ يف تؿاقًٝ٘ تسٕٚ
 (201)ملعا١ًَ ايػحٓا٤.

  يًرط١ٜ غايب تسبرل اٚ بعكٛب١ ذهُا تكسض عٓسَا املدتك١ احمله١ُ ٚع٢ً   
 اٚ ايهباض اق٬ح زا٥ط٠ اىل ذحع اٚ اٜساع َصنط٠ مبٛجب عًٝ٘ احملهّٛ تطغٌ إ

 (202)حبك٘ . ايكازض اسبهِ طبٝع١ ذػب ا٫ذساث اق٬ح زا٥ط٠
بايػحٔ ٫ ذبطّ  إٜساعٗٔ عٓس ٭َٗاتِٗ َكاذبني بأطؿاٍ ا٭َط تعًٍل ٚاشا    

ايٓع١ًٜ أٚ املٛزع١ َٔ ا٫ذتؿاظ بطؿًٗا سبني انُاي٘ غٔ ايثايث١ َٔ 
  (203)عُطٙ.
ٚمتثٌ ايكٝٛز ٚايػح٬ت اييت اؾاضت إيٝٗا أذهاّ ايٓل أع٬ٙ، أِٖ ايهُاْات     

ٛي١ زٕٚ ايٛقٛع يف ذا٫ت ا٫ختؿا٤ ايكػطٟ، أٚ ا٭غاغ١ٝ اييت تػاِٖ باسبًٝ
ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ  َتابع١ ا٫ذتحاظ ايتعػؿٞ، ٚإغا٠٤ املعا١ًَ، َٚٔ خ٬ٍ

ايكازض٠ َٔ ازبٗات املدتك١، ٚجس إٔ اغًب ايٓع٤٫ يف ايػحٕٛ ايعطاق١ٝ قس مت 
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 .اٌّرحذج ٌألُِ اٌسجٕاء ٌّؼاٍِح اٌذٍٔا إٌّٛرجٍح اٌمٛاػذ ِٓ األٌٚى اٌماػذج أٔظش -
202
 ٚذؼذٌالذٗ. 0220( ٌسٕح 014( ِٓ لأْٛ إطالح إٌضالء ٚاٌّٛدػٍٓ سلُ )42أٔظش اٌّادج ) - 
203
( ِٓ لأْٛ اٌرؼذًٌ اٌصأً ٌمأْٛ اٌّؤسسح اٌؼاِح ٌإلطالح 11أٔظش ٔض اٌّادج ) - 

 .1981ٌسٕح  104االجرّاػً سلُ 
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اٜساعِٗ مبٛجب َصنط٠ تٛقٝـ قازض٠ َٔ احملانِ املدتك١، ٚتطغٌ إىل جٗات 
ا٫ٜساع ٚتسٕٚ َعًَٛاتٗا يف غح٬ت خاق١ يف امل٪غػات ايػح١ٝٓ، ٚربهع تًو 

 صبًؼ ايكها٤ ٚاشل١٦ٝ املػتك١ً سبكٛم اٱْػإ. ايػح٬ت يطقاب١ ا٫زعا٤ ايعاّ، ٚ
 َٔ امل٪غػ١ ايػح١ٝٓ، زخٛشلِ عٓس يًػحٓا٤ ايتػحٌٝ ططٜك١ ٚعٓس َطابك١   

ايػحٔ؛  خاضد ٚاىل َٔ ايترطٸى أْٛاع ٚناؾ١ ٚاشبطٚد ايسخٍٛ غح٬ٍت خ٬ٍ
أٚ أط٬م ايػطاح ٫ْتٗا٤ َس٠ احمله١َٝٛ َٔ خ٬ٍ  احملانِ، أَاّ ٭غطار املثٍٛ

تكاضٜط ايكازض٠ َٔ ازبٗات املدتك١، ؾٛجس إٔ مجٝع امل٪غػات ايػح١ٝٓ اي
متتًو غح٬ت َتٓٛع١ ٚتتهُٔ املعًَٛات ا٭غاغ١ٝ باحملهّٛ ٚاملٛقٛف، ٚأغباب 
زخٛي٘ إىل ايػحٔ، ٚايكطاضات ايكها١ٝ٥، ٚتأضٜذ اشبطٚد ٚاملعًَٛات ايكر١ٝ 

ػؿٞ، ٖٚٛ بكا٤ ٚنصيو غحًت  ذا٫ت َٔ ا٫ذتحاظ ايتع  ( 204)ٚا٫جتُاع١ٝ.
احملهَٛني ايصٜٔ أْٗٛ ضبهَٛٝتِٗ يف ايػحٕٛ؛ بساعٞ ايتسقٝل بعسّ تٛضطِٗ يف 
قهاٜا أخط٣ َٔ خ٬ٍ ايهؿـ عٔ غح٬ت ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني يف بع  امل٪غػات 

  (205)ايػح١ٝٓ.
  ايػٸحٓا٤ َتاع ذؿغ - اًْٝا 
ا٫ذتحاظ يػ١ٓ ايػابع عؿط َٔ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع  ٜٓل ايكػِ     

 ايػحٓا٤ ع٢ً َا ًٜٞ : مبُتًهات اشبام با٫ذتؿاظ 2223
 ا٭خط٣ ايؿدك١ٝ ٚاملُتًهات ٚامل٬بؼ ايث١ُٓٝ ٚا٭ؾٝا٤ ا٭َٛاٍ مجٝع -1" 

 تٛزع بٗا، ا٫ذتؿاظ يًػحٔ ايتٓع١ُٝٝ ايًٛا٥ح ي٘ تػُح ٫ اييت يًػحني ايعا٥س٠

                                                           
204
أٔظش اٌرمشٌش اٌظادس ِٓ شثىح اٌؼذاٌح ٌٍسجٕاء ػٓ أٚضاع حمٛق اإلٔساْ فً اٌسجْٛ  - 

 .2016ٚاالطالحٍاخ ِٚشاوض االحرجاص فً اٌؼشاق ٌسٕح 
205
أٔظش اٌرمشٌش اٌسٕٛي ألٚضاع اٌسجْٛ ِٚشاوض االحرجاص اٌظادس ػٓ ٚصاسج حمٛق اإلٔساْ  - 

 . 2011ٌسٕح 
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 عًٝٗا ٜٛقع املُتًهات بٗصٙ قا١ُ٥ ٚتعس ايػحٔ ايػحني إزخاٍ يس٣ أَ َهإ يف
 .جٝس٠ ذاي١ يف ٱبكا٥ٗا تطتٝبات ٚتتدص ايػحني

 اييت ا٭َٛاٍ باغتثٓا٤ إيٝ٘ ممتًهات٘ مجٝع تعاز ايػحني غطاح إط٬م يس٣ -2
 ٬َبؼ أ١ٜ أٚ ايػحٔ خاضد بإضغاشلا ي٘ زلح اييت املُتًهات أٚ بإْؿاقٗا ي٘ زلح
 بتػًِٝ إٜكا٫ ايػحني ٜٚٛقع قر١ٝ ٭غباب إت٬ؾٗا ايهطٚضٟ َٔ إٕ تبني
 .إيٝ٘ أعٝست اييت ٚا٭َٛاٍ ا٭ؾٝا٤

 ٭ذس اشباضد َٔ ايػحٔ ٜتًكاٖا أؾٝا٤ أٚ أَٛاٍ أ١ٜ ايططٜك١ بٓؿؼ ٚتعاٌَ -3
 .ايػحٓا٤

 املػ٪ٍٚ ٜكطض ايػحٔ زخٛي٘ يس٣ أز١ٜٚ أٚ عكاقرل غحني أٟ اذهط إشا -4
 (206). اغتدساَٗا نٝؿ١ٝ ايطيب
 ا٫غتكباٍ َطنع يف ايؿدك١ٝ َكتٓٝاتِٗ َع ٚاملٛزعني ايٓع٤٫ اغت٬ّ ٜٚتِ    

 ايٓعٌٜ ًَـ يف ٜٛنع اٜساع، ٚقٌ َكابٌ غح١ٝٓ َ٪غػ١ نٌ يف ٚايتؿدٝل
 يف ايعٗس٠ ٚتٴػحٌ. ٚايػح٬ت باملًؿات ذبتؿغ اييت ايػحٓا٤ ؾ٪ٕٚ إزاض٠ يس٣
َػًل، ٚتعتُس امل٪غػات  ز٫ٚب يف ٚتٛنع ٚتػٸًـ َتػًػٌ بطقِ ا٭َاْات غحٌ

ايػح١ٝٓ ع٢ً ْعاّ ايتػحٌٝ ٚإعاز٠ املُتًهات إىل ايٓعٌٜ عٓس إط٬م غطاذ٘، أٚ 
ٚغحًت ايتكاضٜط ايكازض٠ َٔ ازبٗات ايط قاب١ٝ، إٔ  (207)إىل شٜٚ٘ عٓس ايطًب. 

% َٔ امل٪غػات ايػح١ٝٓ تٛؾط اَانٔ خاق١ يًٓع٤٫ يٛنع ٚذؿغ 92ْػب١ 
َٛٞ، َع ٚجٛز أَانٔ خاق١ ٱٜساع املُتًهات ممتًهاتِٗ شات ا٫غتدساّ ايٝ

                                                           
206
 أٔظش اٌماػذج اٌشاتؼح ػشش ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌّذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّّرحذج. - 
207
ٛق اإلٔساْ أٔظش اٌرمشٌش اٌسٕٛي ألٚضاع اٌسجْٛ ِٚشاوض االحرجاص اٌظادس ػٓ ٚصاسج حم - 

 .  2011ٌسٕح 
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ايث١ُٓٝ يًُٛزعني ٚيهٓٗا تؿتكط إىل اٱجطا٤ات ايكرٝر١ ٚاملٓاغب١ 
 (208)ٚاسبسٜث١.

 ايػحٓا٤ ْكٌ - ايثًا
 يػ١ٓ ا٫ذتحاظ َٚطانع ايػحٕٛ إزاض٠ قإْٛ َٔ ايتاغع عؿط  ايكػِ ٜٓل

 : اْ٘ ع٢ً 2223
 ٭ْعاض تعطنِٗ ٜهٕٛ إٕ ػبب َٓ٘ أٚ َا غحٔ إىل ايػحٓا٤ ْكٌ عٓس -1

 اٱٖا١ْ َٔ سبُاٜتِٗ املٓاغب١ ايهُاْات ارباش ٚػبب ممهٔ ذس ازْٞ يف ازبُٗٛض
 .نإ ؾهٌ بأٟ ٚايتؿٗرل ٚايؿهٍٛ

 نُا ناؾٝتني إنا٠٤ أٚ بت١ٜٛٗ َعٚز٠ غرل عطبات يف ايػحٓا٤ ْكٌ ؼبعط -2
 .ي٘ زاعٞ ٫ جػسٟ يعٓا٤ تعطنِٗ قس ٚغ١ًٝ بأ١ٜ ْكًِٗ ؼبعط

 .َتػا١ٜٚ ظطٚف مجٝعا شلِ ٚتٛؾط اٱزاض٠ ْؿك١ ع٢ً ايػحٓا٤ ْكٌ ٜتِ -3
(209) 
 إخ٠ٛ أٚ ؾطٚع أٚ أقٍٛ أذس إع٬ّ ايػٸحٔ إزاض٠ ٚ  ٜتهُٔ ايكإْٛ إيعاّ   

ٝٸٔ نُا آخط، إىل غحٔ َٔ ْكً٘ متٸ ٚنًُا اٱٜساع، مبحطز ٚشيو ايٓعٌٜ،  ع٢ً ٜتع
 ا٫تكاٍ ميهٔ ايؿدل ايصٟ ٚعٓٛإ باغِ ايػحٔ إٜساع٘ عٓس اٱز٤٫ غحني نٌ
 ٚتأٌٖٝ إق٬ح َطنع َٔ ايٓع٤٫ ْكٌ ي٘، ٚعاز٠ٌ َا ٜتِ طاض٨ ذسٚث عٓس ب٘
ٚعسّ تعطٜ  ايٓع٤٫  ْؿكتٗا ٚع٢ً يكطاض َٔ إزاض٠ اٱق٬ح، طبكا آخط إىل

٭ْعاض ايٓاؽ، ٚارباش اٱجطا٤ات اي٬ظ١َ، َع تٛؾرل غٝاضات ايٓكٌ امل١ُ٥٬، 

                                                           
208
أٔظش اٌرمشٌش اٌظادس ِٓ شثىح اٌؼذاٌح ٌٍسجٕاء ػٓ أٚضاع حمٛق اإلٔساْ فً اٌسجْٛ  - 

 .7، ص2016ٚاالطالحٍاخ ِٚشاوض االحرجاص فً اٌؼشاق ٌسٕح 
209
 أٔظش اٌماػذج اٌسادسح ػشش ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌّذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّّرحذج. - 
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 َع ٜتٛاؾل هَٛني يعٓا٤ جػسٟ ٫ َدلض، مماٚعسّ تعطر املٛقٛؾني ٚاحمل
 . ايسٚي١ٝ املعاٜرل
 املعت ب٘ ٜتكسّ طًب إ ط ع٢ً إَا آخط اىل َطنع َٔ ٜٚهٕٛ تٓكٌ ايٓع٤٫    

ططف إزاض٠  َٔ تأزٜيب إجطا٤ ارباش إطاض يف أٚ شٜٚ٘، َٔ يًتكطب ْؿػ٘ با٭َط
امل٪غػ١  أغٛاض شباضد ْكٌ ايٓع٤٫ ٜٚتِ.. أ١َٝٓ ٭غباب أٚ امل٪غػ١ ايػح١ٝٓ،

ملا ٚضز بأذهاّ ايكػِ  ايثاْٞ عؿط َٔ قإْٛ اغتٓازًا  ا٭ٜسٟ َكٝسٟ ايػح١ٝٓ
 ٚقا٥ٞ نإجطا٤  ايتكٝٝس أزٚات إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ، إش أجاظ اغتدساّ

 ميثٌ عٓسَا ايكٝٛز ٖصٙ تؿو إٕ ؾطٜط١ ْكً٘، إ ٓا٤ اشلطب َٔ ايػحني ملٓع
 َطنع إق٬ح َٔ ايٓعٌٜ ٜٚتِ ْكٌ. إزاض١ٜ غًط١ أٚ قانٞ، اَاّ ايػحني

 بإٜكاٍ، تػًُٝ٘ ٜٚتِ ايتركٝل قانٞ قطاض مبكته٢ ذبكٝل َطنع ٚتأٌٖٝ إىل
 َٔ جًػات٘ جسٍٚ ذػب إىل احمله١ُ ٚتأٌٖٝ إق٬ح َطنع َٔ ايٓعٌٜ ٜٚٓكٌ
 َٔ ايٓع٤٫ بع  متهٔ عسّ ضقس مت ٚقس. يسٜٗا املٛزع ايػح١ٝٓ امل٪غػ١ ططف

 خاق١ امل٪غػات ايػح١ٝٓ يس٣ ْكٌ ٚغا٥ٌ تٛؾط يعسّ جبًػاتِٗ ،ْعطًا ا٫يترام
طبتًؿ١، ٖٚصا َا ٜ٪زٟ إىل تأخرل  ضبانِ يس٣ ازبًػات َٔ تعأَ عسز عٓس

 (210)اظباظ قهاٜاِٖ ٚبايتايٞ ظٜاز٠ ٚتؿاقِ َعاْاتِٗ.
 ايتؿتٝـ ضابعًا: عًُٝات 

انع ا٫ذتحاظ ٜٓل ايكػِ اسبازٟ ٚايعؿطٕٚ َٔ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚط    
ٜٴحط٣  ب٘ ٜكّٛ ٚخسَاتٗا ايػحٕٛ ع٢ً َٓتعِ زٚضٟ تؿتٝـ ع٢ً إٔ "

 اشبكٛم ٚج٘ ٚع٢ً ١ٜ٫ٚ شات غًط١ تعِٝٓٗ خدل٠ يسِٜٗ َ٪ًٖٕٛ َؿتؿٕٛ

                                                           
210
اٌرمشٌش اٌسٕٛي ألٚضاع اٌسجْٛ ِٚشاوض االحرجاص اٌظادس ػٓ ٚصاسج حمٛق اإلٔساْ  أٔظش  - 

 . 2011ٌسٕح 
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 يًكٛاْني ٚؾكا تساض ايػحٕٛ ٖصٙ إٕ َٔ ايتأنس يف املؿتؿني ٖ٪٤٫ ١َُٗ تتُثٌ
 ازبٓا١ٝ٥ اشبسَات أٖساف ذبكٝل بػ١ٝ املؿعٍٛ ايػاض١ٜ ٚايًٛا٥ح

 (211).ٚاٱق٬ذ١ٝ"
 ٚبايٓٗاض بايًٌٝ ٚأَتعتِٗ َٚهإ اقاَتِٗ ايٓع٤٫ ٚتؿتٝـ َطاقب١ ٚػبطٟ    

 ايتؿتٝـ بأعُاٍ ايػحٕٛ إزاضات تكّٛ ايهطٚض٠ زعت  ٚنًُا زٚض١ٜ، بكؿ١
 ٚا٫غتُاع ا٭قػاّ زاخٌ ازب٫ٛت خ٬ٍ َٔ َٜٛٞ، ٚؾب٘ اعتٝازٟ بؿهٌ

 تٛاؾط يف ذاٍ ا٭َت بايتؿتٝـ تكّٛ ٚنصيوايػحٓا٤،  اذتٝاجات أٚ يؿها٣ٚ،
 أٟ أٚ اسباز٠ ناملدسضات ٚاٯ٫ت ايػحٔ يساخٌ ممٓٛعات بتٗطٜب تؿٝس َعًَٛات

% َٔ 54ممٓٛعات أخط٣، إش اؾازت ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ زبٗات ضقاب١ٝ بإ 
ا٫زاضات ايػح١ٝٓ قاَت بهب  أز١ٜٚ ٚطبسضات تػطبت زاخٌ ايػحٕٛ بعس 

 (212)ٝـ ايسٚض١ٜ.إجطا٤ عًُٝات يًتؿت
 
 

 املطلب الجاىٕ
 الكْاعد الكاىْىٔ٘ املتعلك٘ بالعسّف املادٓ٘

إٔ ذط١ٜ ا٫ؾطاز َٔ أِٖ اسبكٛم املتأق١ً بايٓؿؼ ايبؿط١ٜ، ٚإش َا قطضت     
ايػًطات ايكها١ٝ٥ نطٚض٠ غًب بع  ا٭ؾدام َٔ شيو اسبل يؿذل٠ َٔ 
ايعَٔ، ْتٝح١ ا٭ؾعاٍ اييت ذهِ عًِٝٗ َٔ أجًٗا، ؾ٬بس َٔ ذبػني ايعطٚف 

ْكت عًٝ٘ املٛا ٝل املاز١ٜ اييت ؼبتحع يف ظًٗا ٖ٪٤٫ ا٫ؾدام، ٚشيو ٚؾكًا ملا 
                                                           

211
 أٔظش اٌماػذج اٌصإِح ػشش ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌّذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّّرحذج  - 
212

 أٔظش اٌرمشٌش اٌظادس ِٓ شثىح اٌؼذاٌح ٌٍسجٕاء ػٓ أٚضاع حمٛق اإلٔساْ فً اٌسجْٛ - 
 .7، ص2016ٚاالطالحٍاخ ِٚشاوض االحرجاص فً اٌؼشاق ٌسٕح 
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ايسٚي١ٝ، بإٔ ٜعاٌَ نٌ ا٫ؾدام ايصٜٔ غًبت َِٓٗ ذطٜتِٗ بؿهٌ إْػاْٞ 
ؾإشا َا ذطّ أٟ ؾدل َٔ ذطٜت٘   (213)ٚباذذلاّ يهطا١َ اٱْػإ املتأق١ً،

تتٛىل غًطات ايسٚي١ املدتك١، َػ٪ٚي١ٝ تٛؾرل ا٫ذتٝاجات ا٭غاغ١ٝ يصيو 
طابع عكابٞ، َٚٔ  ِ يٝؼ يس٣ ايؿدل، ؾاسبطَإ َٔ اسبط١ٜ يف ذس شات٘ ي٘ 

ايسٚي١ أٟ ذل يتعٜس َٔ َعاْا٠ ا٫ؾدام اجملطزٜٔ َٔ ذطٜتِٗ بؿطر 
ظطٚف اذتحاظ غ١٦ٝ ٫ تؿٞ باملعاٜرل اييت تعٗست بايتعاَٗا. ٜٚعس تٛؾرل 
ظطٚف َعٝؿ١ٝ ٥٫ك١ يف أَانٔ ا٫ذتحاظ أَطًا نطٚضًٜا يًرؿاظ ع٢ً ايهطا١َ 

املعٝؿ١ ٚايطعاّ ٚايكر١ نًٗا عٓاقط ت٪ ط اٱْػا١ْٝ يًؿدل احملتحع، ؾأَانٔ 
 يف نطا١َ احملتحع ٚغ٬َت٘.

ٚػبب إ تهٕٛ ايعطٚف ايعا١َ يًُٓؿآت يف أَانٔ ا٫ذتحاظ، َتٛاؾك١ َع     
املعاٜرل ايسٚي١ٝ، َٚٔ بني ا٭ٚناع ايػ١٦ٝ ي٬ذتحاظ اييت مت ضقسٖا َٔ ؾطم 

ظ يف امل٪غػات ايػح١ٝٓ املطاقب١ ٱعساز ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ، تعس َؿه١ً ا٫نتعا
ٚاذس٠ َٔ أِٖ املؿه٬ت ا٭غاغ١ٝ؛ ملا شلا َٔ تأ رل غًيب ع٢ً نٌ أٚناع 
ا٫ذتحاظ ا٭خط٣ ٚع٢ً ايعطٚف ايعا١َ يف ايػحٕٛ، ٚإشا َا ٚقًت َؿه١ً 
ا٫نتعاظ إىل َػتٜٛات َع١ٓٝ، أٚ إشا َا قاذبتٗا عٛاٌَ غًب١ٝ أخط٣، ؾكس 

يو غٓتٓاٍٚ يف ٖصا املطًب ايكٛاعس تعس َعا١ًَ ٫ إْػا١ْٝ أٚ ١َٓٝٗ، يص
ايكا١ْْٝٛ ايٛاضز٠ يف ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ، اييت تًعّ اٱزاضات ايػح١ٝٓ بتٛؾرل نٌ 
َا تتطًب٘ ايػحٕٛ َٔ ظطٚف َاز١ٜ تػاعس يف ع١ًُٝ ايتأٌٖ ٚا٫ق٬ح 

 ٚتتُثٌ ٖصٙ ايكٛاعس مبا ًٜٞ: 

                                                           
213

( ِٓ ِجّٛػح 1( ِٓ ِجّٛػح اٌّثادا األساسٍح ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء. ٚاٌّثذأ )1أٔظش اٌّثذأ ) - 
 اٌّثادا اٌخاطح تاحرشاَ وً األشخاص اٌّٛضٛػٍٓ ذحد أي شىً ِٓ أشىاي اٌحثس.
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 ا٫ذتحاظ أَانٔ -أ٫ًٚ 
 ٚتٛؾط ٚايػع١ ٚاٱْاض٠ ايت١ٜٛٗ ذٝث َٔ ا٫ذتحاظ أَانٔ ظطٚف ربتًـ    

ٝٸ١ يًب١ٝٓ تبعًا ٚشيو اخط٣، إىل غح١ٝٓ َ٪غػ١ َٔ املٝاٙ زٚضات  اشباقٸ١ ايترت
ا٫غتٝعاب١ٝ شلا، ٚٚنع قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ  ٚايكسض٠ غح١ٝٓ َ٪غػ١ بهٌ

ّْٛ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني يف  َٚطانع ا٫ذتحاظ ايكٛاعس ٚاملتطًبات املتعًك١  مبهإ
 مبا ًٜٞ : َٓ٘ ٚتتُثٌ ٖصٙ ايكٛاعس اشباَؼ ايكػِ امل٪غػات ايػح١ٝٓ يف

 ٜٓبػٞ ٚاذس يؿدل غطف أٚ ظْعاْات يًّٓٛ املدكك١ ا٭َانٔ تهٕٛ عٓسَا -1
 املطنع١ٜ يٲزاض٠ ٚػبٛظ ايًٌٝ إ ٓا٤ مبؿطزٙ غطؾ١ أٚ ظْعا١ْ غحني نٌ ٜؿػٌ إٕ

 َثٌ ، خاق١ ٭غباب ايكاعس٠ شلصٙ َػاٜط اغتثٓا٥ٞ إجطا٤ ارباش يًػحٔ
 .ايػحٔ يف امل٪قت ا٫ظزذاّ

 َٔ ضز١ٖ أٚ عٓدل نٌ ؾاغًٞ اختٝاض ٜتِ ايّٓٛ عٓابط اغتدساّ ذاي١ يف -2
 ٚاذس٠ ضز١ٖ أٚ ٚاذس عٓدل يف تٛاجسِٖ ٜهٕٛ إٕ ؾٝٗا ٜطاع٢ بعٓا١ٜ ايػحٓا٤
 إؾطاف ٜٚٓعِ ايعطٚف ٖصٙ ظٌ يف َٓاغبا ايبع  بعهِٗ َع ؾٝ٘ ٚتعاًَِٗ
 .ايػحٔ طبٝع١ َع ٜتُاؾ٢ مبا ايًٌٝ إ ٓا٤ ايػحٓا٤ ع٢ً َٓتعِ

 مجٝع غُٝا ٫ٚ ايػحٓا٤ ٜػتدسَٗا اييت ا٭َانٔ مجٝع تهٕٛ إٕ ػبب -3
 ٚػبب ايكر١ٝ املتطًبات مجٝع عًُٝا ممهٔ ذس أقك٢ َػتٛؾ١ٝ ايّٓٛ ا٭َانٔ
 اشلٛا٤ نُٝات ٚخاق١ ا٭َانٔ تًو يف املٓاخ١ٝ يًعطٚف ايٛاجب ا٫ٖتُاّ ا٤٬ٜ

 ٚايتسؾ١٦ ٚاٱنا٠٤ ا٭ضن١ٝ ايػاذ١ َٔ ا٭ز٢ْ اسبس ٚتٛؾرل ؾٝٗا املتٛاؾط
 .ٚايت١ٜٛٗ

 ايػحٓا٤: ؾٝٗا ٜعٌُ أٚ ٜعٝـ إٕ ٜتعني اييت ا٭َانٔ مجٝع يف -4
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 أٚ ايكطا٠٤ َٔ ايػحٓا٤ يتُهني ايهايف بايكسض ٚاغع١ ايٓٛاؾص تهٕٛ إٕ ػبب – أ
 ٜػُح عبٛ ع٢ً َب١ٓٝ تهٕٛ إٕ ٚػبب ايطبٝعٞ، بايه٤ٛ َػتعٝٓني ايعٌُ
 .اقطٓاع١ٝ ت١ٜٛٗ ٚجٛز عسّ أٚ ٚجٛز عٔ ايٓعط بػ  املهإ، بت١ٜٛٗ

 ايعٌُ أٚ ايكطا٠٤ َٔ ايػحٓا٤ يتُهني ناؾ١ٝ اقطٓاع١ٝ إنا٠٤ تٛؾرل ػبب – ب
 .ببكطِٖ ا٭نطاض زٕٚ
 قها٤ َٔ غحني نٌ يتُهني ناؾ١ٝ ايكر١ٝ املطاؾل تهٕٛ إٕ ػبب -5

 .٥٫ٚل ْعٝـ عبٛ ٚع٢ً ا٫قتها٤ ذػب ايطبٝع١ٝ اذتٝاجات٘
 َٔ غحني نٌ يتُهني بايسٚف ي٬غترُاّ َٓاغب١ َطاؾل تٛؾرل ٜتِ -6

 زضج١ تتٓاغب إٕ املطاؾل تًو يف ٜٚطاع٢ بايسٚف ا٫غترُاّ أٚ ا٫غترُاّ
 ايصٟ بايتٛاتط غحني يهٌ ا٫غترُاّ ؾطق١ تتٝح ٚإ املٓار َع ؾٝٗا اسبطاض٠

 ايكر١ٝ ايٓعاؾ١ ع٢ً احملاؾع١ أجٌ َٔ ايػحٓا٤ َٔ ايػحٔ إزاض٠ تكتهٝ٘ 
 يف ٚاذس٠ َط٠ ا٭قٌ ع٢ً ٚيهٔ ازبػطاؾ١ٝ، ٚاملٓطك١ يًطكؼ ٚؾكا ايعا١َ
 .ا٭غبٛع

 ايػحٓا٤ ٜػتدسَٗا اييت ٚايٛن٤ٛ ايػػٌ أذٛار أٚ ايكعازات مجٝع ذبؿغ -7
 ْعاؾتٗا ع٢ً احملاؾع١ ٚتطاع٢ غًِٝ عبٛ ع٢ً غحٔ أٟ يف َٓتع١ُ بكٛض٠
 (214).ا٭ٚقات" مجٝع يف ايتا١َ
 ٚعٔ َس٣ ايتعاّ امل٪غػات ايػح١ٝٓ بايكٛاعس املٓع١ُ بأَانٔ إقا١َ ايٓع٤٫    

 تٴعاْٞ ،أْٗا ايطقاب١ٝ ازبٗات تكاضٜط يف ٚضزت اييت ٚاملعطٝات اٱذكا٥ٝات ٚٚؾل
ؽبًـ ْتا٥خ غًب١ٝ ع٢ً ايٓع٤٫ ٚازا٤  مما ايؿسٜس ا٫نتعاظ َٔ عاّ بؿهٌ

 اٱزَاد، ٚإعاز٠ اٱق٬ح امل٪غػات ايػح١ٝٓ َٓٗا :عطق١ً ع١ًُٝايعاًَني زاخٌ 
                                                           

214
 أٔظش اٌماػذج اٌصاٌصح ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّرحذج. - 
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 ٚتػاعس خطط٠ ايػح١ٝٓ ايب١٦ٝ يًحطمي١، ٚجعٌ ايعٛز ْػب١ ضؾع يف ٚاملػا١ُُٖ
 بني املؿانٌ ٚظٜاز٠ ايعٓـ املتبازٍ أنثط خطٛض٠، ٚتؿاقِ صبطَني إْتاد ع٢ً
اشبسَات املكس١َ  ٚنعـ ا٭َطار ايػاض١ٜ ٚاملعس١ٜ، ٚاْتؿاض ٚاملٛزعني، ايٓع٤٫

 تٴع٢ٓ يًرط١ٜ غايب١ َ٪غػات يٝػت ٚ عكاب١ٝ َ٪غػات َٓٗا ػبعٌ يًٓع٤٫، مما
 مجٝع حبُا١ٜ املتعًك١ ايسٚي١ٝ يًُعاٜرل اْتٗانا ٜؿهٌ ٖٚصا ٚايتأٌٖٝ، باٱق٬ح
 (215)ايػحٔ. أٚ ا٫ذتحاظ أؾهاٍ َٔ ؾهٌ ٭ٟ ٜتعطنٕٛ ايصٜٔ ا٭ؾدام

  اًْٝا: ا٫ٖتُاّ بكر١ ايٓع٤٫
 ٚمماضغ١ ٚايتػص١ٜ ايٓعاؾ١ ذٝث َٔ ايٓع٤٫ بكر١ ا٫ٖتُاّ بٗا ٜٚككس    

 ٚاػباز يًٓعٌٜ ٥٬َُٚتٗا ا٫ق٬ذ١ٝ ٚامل٪غػات ا٫ب١ٝٓ ،َٚعآٜ٘ ايطٜان١
 ايٓؿػ١ٝ  ٚاذتٝاجاتِٗ ايٓع٤٫ ٚذٝا٠ بطبٝع١ متاؽ ع٢ً يًُ٪غػ١ طبٝب

 ٚظطٚف غ١ًُٝ بكر١ ايػحٔ زاخٌ اسبٝا٠ َع ايػحٓا٤ متتع ٚايكر١ٝ، يهُإ
 تٓعِ ايُٓٛشج١ٝ ايسْٝا ملعا١ًَ ايػحٓا٤ إٔ ايكٛاعس ٚتطايب جٝس٠ قر١ٝ
 احمل٢ً املػت٣ٛ ع٢ً ايعا١َ ايكر١ بإزاض٠ ايك١ً ٚ ٝل عبٛ ع٢ً ايطب١ٝ اشبسَات

 اجملتُع يف ايطب١ٝ اشبسَات بسخٍٛ ايػُاح ػبب ؾأْ٘ ٖصا ٚع٢ً ايٛطت، أٚ
 اشبسَات بٛاغط١ ع٬جِٗ أٚ َٓٗا املػحْٛني ٚاغتؿاز٠ ايػحٔ إىل احملًٞ
 ايهطٚض١ٜ ايطب١ٝ ا٫ذتٝاجات ٚتٛؾرل املعكٍٛ ذسٚز يف اشباضج١ٝ ايكر١ٝ
 (216).  ايؿعاي١ ايكر١ٝ ٚايطعا١ٜ ايطب١ٝ يًدس١َ َػبل نؿطط
 ايكر١ٝ ايطعا١ٜ َتطًبات ع٢ً ايػحٓا٤ ملعا١ًَ ا٭ز٢ْ اسبس قٛاعس أنست نُا    

 ٚاملهططبني ٚاملطن٢ املدسضات، َٚسَت املطأ٠، َِٚٓٗ ؾ٦ات املػحْٛني يبع 
                                                           

215
. ٚوزٌه اٌرمشٌش اٌظادس 32،ص2011أٔظش اٌرمشٌش اٌسٕٛي ٌٛصاسج حمٛق اإلٔساْ ٌسٕح  - 

 .5،ص2016ػٓ شثىح اٌؼذاٌح ٌٍسجٕاء ٌسٕح 
216
 ّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّرحذج.أٔظش اٌماػذج اٌساتؼح ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌّذٍٔا ٌ - 



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 غحٕٛ يف ٚايع٬د ايطعا١ٜ يتٛؾرل ايهطٚض١ٜ اشباق١ املٓؿآت ٚتٛاؾط عكًٝا،
 اشباق١ نًُا نإ ممهًٓا جبعٌ ايذلتٝبات ٚارباش ٚبعسٖا، اي٫ٛز٠ قبٌ ايٓػا٤
 شنط ٜٓبػٞ ٫ ايػحٔ، يف ايطؿٌ ٚيس َسْٞ، ٚإشا َػتؿؿ٢ يف ٜٛيسٕٚ ا٭طؿاٍ

 املٛيٛز ايطؿٌ َػتكبٌ ع٢ً ايكاعس٠ ٖصٙ ذطم ٜٚبسٚ. ٬َٝزٙ ؾٗاز٠ يف وشي
 ٖصا اْسَاد ايكعٛب١ َٔ دبعٌ غ١ٜٛ غرل ْعط٠ ندلٙ بعس ٜكابٌ ٫ ذت٢
 امل٪غػ١ ايػح١ٝٓ زاخٌ مب٬ٝزٙ ايبسا١ٜ َٓص يٛقُ٘ اجملتُع يف َػتكب٬ ايطؿٌ
 . 
ٚجا٤ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ ايعطاقٞ َٛاؾكًا  يًُعاٜرل     

 ايسٚي١ٝ إش ْل ايكػِ ايعاؾط َٓ٘ ع٢ً َا ًٜٞ:
 طيب َػ٪ٍٚ ا٭قٌ ع٢ً شلِ ٜٚكسَٗا يًػحٓا٤ طٝب١ خسَات غحٔ نٌ ٜٛؾط -1

 .ايٓؿػٞ بايطب ًَُا ٜهٕٛ َ٪ٌٖ ٚاذس
 أخكا٥ٝني أٜسٟ ع٢ً يع٬د ؼبتاجٕٛ ايصٜٔ املطن٢ ايػحٓا٤ ْكٌ ٜتِ -2

 يف املطن٢ يع٬د َطاؾل ٚجٛز ذاي١ ٚيف َس١ْٝ َػتؿؿٝات إىل أٚ َتدكك١
 َٓاغب١ ايكٝس١ْٝ٫ ٚإَسازاتٗا ٚدبٗٝعاتٗا َعساتٗا تهٕٛ إٕ ٜتعني َا غحٔ
 ايهٛازض تهٕٛ إٕ ٜتعني نُا املطن٢ يًػحٓا٤ ٚايع٬د ايكر١ٝ ايطعا١ٜ يتكسِٜ
 .َٓاغبا تسضبا املسضبني املٛظؿني َٔ ؾٝٗا ايعا١ًَ

 .َ٪ٌٖ أغٓإ طبٝب خسَات ع٢ً اسبكٍٛ إَها١ْٝ غحني يهٌ تتاح -3
 َٔ ًٜعّ َا يتكسِٜ اشباق١ ايتحٗٝعات مجٝع تٛؾرل ٜتِ ايٓػا٤ غحٕٛ يف -4

 نًُا ايذلتٝبات ٚتتدص ٚبعسٖا اي٫ٛز٠ قبٌ اسبٛاٌَ يػحٝٓات ٚع٬د عٓا١ٜ
 يف طؿٌ ٚيس ٚإشا ايػحٔ خاضد َػتؿؿ٢ يف ا٭طؿاٍ ٜٛيس يهٞ عًُٝا شيو تٝػط
 .امل٬ٝز ؾٗاز٠ يف شيو ٜصنط ٫ ايػحٔ
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 أَٗاتِٗ َع ازبٔ يف ايطنع ا٭طؿاٍ ببكا٤ ؾٝٗا ٜػُح اييت ايٓػا٤ غحٕٛ يف -5
 ٜٚبك٢ امل٪ًٖني املٛظؿني َٔ طاقِ عًٝٗا ٜؿطف ا٭طؿاٍ ذها١ْ تٛؾرل ٜتِ
 .أَٗاتِٗ ضعا١ٜ يف ٜهْٕٛٛ ٫ عٓسَا ا٭طؿاٍ ؾٝٗا
 ايػحٔ إزخاي٘ بعس ميهٔ َا بأغطع غحني نٌ بؿرل طيب َػ٦ٍٛ ٜكّٛ -6

 بػ١ٝ ايؿرل ٖصا ٚػبط٣ شيو بعس ايؿرل ٖصا َثٌ إجطا٤ ا٭َط اقته٢ ٚنًُا
 ايهطٚض١ٜ ايكر١ٝ ايتسابرل ناؾ١ ٚارباش عكًٞ أٚ جػسٟ َطر أٟ انتؿاف
 أٚ غاض١ٜ بإَطار َكابٕٛ أِْٗ ٜؿتب٘ ايصٜٔ املػاجني ؾكٌ َثٌ دباٖ٘
 إعاز٠ تعٝل قس ايػحني يف عك١ًٝ أٚ جػس١ٜ عٝٛب أ١ٜ ٬َٚذع١ َعس١ٜ
 .ايعٌُ ع٢ً ازبػس١ٜ قسضت٘ ذبسٜس ٚنصيو تأًٖٝ٘

 ٚايعك١ًٝ ازبػس١ٜ ايكر١ٝ ايطعا١ٜ تٛؾرل عٔ َػ٫ٛ٦ ايطيب املػ٦ٍٛ ٜهٕٛ -7
 ايصٜٔ ٚمجٝع َٜٛٝا املطن٢ ايػحٓا٤ مجٝع بؿرل ٜكّٛ إٕ ٜٚٓبػٞ يًػحٓا٤
 .خاق١ بكٛض٠ اْتباٖ٘ ٜثرل غحني ٚأٟ املطر َٔ ٜؿتهٕٛ

 أٚ ازبػس١ٜ ايكر١ إٕ اعتدل نًُا ايػحٔ َسٜط تبًٝؼ ايطيب املػ٦ٍٛ ع٢ً -8
 ْتٝح١ أٚ غحٓ٘ ٫غتُطاض ْتٝح١ تتهطض قس أٚ تهطضت قس َا يػحني ايعك١ًٝ
 .بايػحٔ تتعًل ظطٚف ٭١ٜ
 َسٜط ٚإؾاز٠ ًٜٞ َا ع٢ً َٓتع١ُ بكٛض٠ يًتؿتٝـ ايطيب املػ٦ٍٛ ع٢ً -9

 مب٬ذعات٘: ايػحٔ
 .ٚتكسمي٘ إعسازٙ ٚططٜك١ ْٚٛعٝت٘ ايػصا٤ ن١ُٝ – أ
 .ٚايػحٓا٤ ايػحٔ ٬َبؼ ْٚعاؾ١ ايكر١ٝ ايٓعاؾ١ – ب
 .ٚايت١ٜٛٗ ٚاٱنا٠٤ ٚايتسؾ١٦ ايػحٔ يف ايكر١ٝ املطاؾل -د
 .ؾطاؾِٗ ٚيٛاظّ ايػحٓا٤ ٬َبؼ ْٚعاؾ١ ١ُ٥٬َ َس٣ -ز
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 ٫ اييت اسبا٫ت يف يًػحٓا٤ ايطٜان١ٝ ٚا٭يعاب ايبس١ْٝ ايذلب١ٝ تٛؾرل َطاقب١ -ٖو
 .ا٭ْؿط١ ٖصٙ عٔ َػ٦ٛيٕٛ َسضبٕٛ َٛظؿٕٛ ؾٝٗا ٜٛجس
 ايطيب املػ٦ٍٛ ي٘ ٜكسَ٘ َا ا٫عتباض بعني ٜأخص إٕ ايػحٔ َسٜط ع٢ً -12

 َع ٜتؿل نإ ٚإشا َٚؿٛض٠ تكاضٜط َٔ ايتٓع١ُٝٝ اي٥٬ر١ ٖصٙ مبٛجب
 ٖصٙ ناْت إشا أَا يتٓؿٝصٖا إجطا٤ات ؾٛضا ٜتدص إٕ عًٝ٘ ػبب املكس١َ ايتٛقٝات
 ٜعس إٕ عًٝ٘ ػبب َعٗا ٜتؿل ٫ نإ إشا أٚ ق٬ذٝات٘ ْطام خاضد ايتٛقٝات
 (217).أع٢ً غًط١ إىل ايطيب املػ٦ٍٛ َؿٛض٠ َع ٜكسَ٘ ايؿٛض ع٢ً تكطٜطا
ٚاملٛزعني ؾإٔ  ايٓع٤٫ بكر١ با٫ٖتُاّ ايػح١ٝٓ امل٪غػات ايتعاّ َس٣ ٚعٔ    

 تتُتع ا٫ذتحاظ َٚطانع ايػحٕٛ يف ايكر١ٝ ٚايطعا١ٜ ايطب١ٝ اشبسَات َػت٣ٛ
 املطنع١ٜ ايػحٕٛ بع  يف تٛجس ذٝث ايطب١ٝ، اشبسَات َٔ َتٛغ  مبػت٣ٛ
 َعٚز٠ ض٥ٝػ١ قر١ٝ َطانع ؾٝٗا تٛجس ا٫خط٣ ايػحٕٛ ٚبع  َػتؿؿ٢

 ٚتتٛؾط ايؿطم ايطب١ٝ يف ا٫غٓإ، طب ٚخسَات ايطب١ٝ ببع  ا٫ختكاقات
% َٓٗا ؾك  ذبتٟٛ ع٢ً املػتًعَات ايطب١ٝ، 75% َٔ امل٪غػات ايػح١ٝٓ ٚ 92

َع اٱؾاض٠ إىل إٔ ٖصٙ ايؿطم ايطب١ٝ تؿتكط إىل ٚجٛز ا٫طبا٤ ا٫ختكاقٝني، 
ٚقا٫ت اي٫ٛز٠ ،ٚٚذسات ايطعا١ٜ املطنع٠، ٚغٝاضات ا٫غعاف َٚععُٗا ٫ تتٛؾط 

 (218)ؾٝٗا ا٫ز١ٜٚ اي٬ظ١َ ٫نًُا ٫ٚ ْٛعًا.
يصيو تعاْٞ ا٫زاضات ايػح١ٝٓ ٚاغًب ايٓع٤٫ َٔ نعـ عٌُ املؿاضظ ايطب١ٝ     

ايثابت١ ٚاملؿاضظ ايطب١ٝ اييت تكّٛ بعٜاضات اغبٛع١ٝ َتٓك١ً، إش ٫ ٜتاح شلا 
 ايكر١ٝ اسباي١ ايؿرل ايػطٜطٟ أٚ املباؾط ٚتهتؿٞ بػُاع ا٫عطار ٚتسٜٚٔ

                                                           
217
 أٔظش اٌماػذج اٌساتؼح ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌّذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّرحذج. - 
218
أٔظش اٌرمشٌش اٌظادس ػٓ شثىح اٌؼذاٌح ٌٍسجٕاء ػٓ أٚضاع حمٛق اإلٔساْ فً اٌسجْٛ  - 

 .6ص ،2016ٚاالطالحٍاخ ِٚشاوض االحرجاص فً اٌؼشاق ٌسٕح 
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 أغاؽ ع٢ً ٚيٝؼ ٗا،ب ٜسيٞ اييت ايؿؿ١ٜٛ ايتكطؼبات ع٢ً أغاؽ يًٓعٌٜ
يتؿدٝل املطر ٚٚقـ ايع٬د، نُا  ػبطٟ يًٓعٌٜ  إٔ املؿطٚر ايطيب ايؿرل

اْٗا ٫ تطاعٞ َبسأ اسبط١َ ايؿدك١ٝ ايصٟ ٜؿهٌ َبسأ َٔ َباز٨ امل١ٓٗ يف 
ع٬ق١ ايطبٝب بايٓعٌٜ املكاب إش ٜكّٛ بػ٪اٍ ايٓع٤٫ املطن٢ اَاّ ايٓع٤٫ 
ا٫خطٜٔ، َٚعا١ٜٓ ا٫ اض ع٢ً اجػاَِٗ إ ٚجست اَاّ ا٫خطٜٔ، مما ٜ٪ ط ع٢ً 

ِٗ يف نثرل َٔ ا٫ذٝإ عٔ طًب املػاعس٠ َٔ تًو املؿاضظ،  ك١ ايػحٓا٤ ٚميٓع
ٚايػبب إ بع  ا٫زاضات ايػح١ٝٓ ٫ تكّٛ بتدكٝل غطف يًُعا١ٜٓ ايطب١ٝ 
إَا يهعـ ايب٢ٓ ايترت١ٝ، أٚ يتعاٜس اعساز ايػحٓا٤ ٚذا٫ت ا٫نتعاظ اييت تعاْٞ 

 (219)َٓٗا اعًب امل٪غػات ايػح١ٝٓ. 
ايكر١ٝ يف َطانع ا٫ذتحاظ ا٫ذتٝاطٞ، ؾإْٗا  ٚؾُٝا ٜتعًل بتكسِٜ اشبسَات   

تعاْٞ َٔ نعـ ٚتؿاٚت يف َػت٣ٛ تكسِٜ اشبسَات ايطب١ٝ ٚايكر١ٝ  يف 
 (220:)عُّٛ َطانع ا٫ذتحاظ ٚتطجع اغباب٘ إىل َا ًٜٞ

 اخت٬ف جاٖع١ٜ ايب٢ٓ ايترت١ٝ ملطانع ا٫ذتحاظ. -أ
يعسّ ٚجٛز اَتٝاظات ق١ً ايهٛازض ايطب١ٝ ٚعسّ ايطغب١ بايعٌُ يف ٖصا اجملاٍ  -ب

ٚذٛاؾع َاز١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ ع٢ً اقٌ تكسٜط يتؿحٝع ايهٛازض ايطب١ٝ ايعا١ًَ يف 
 َطانع ا٫ذتحاظ.

عسّ تعإٚ ايٛظاضات املع١ٝٓ مبطانع ا٫ذتحاظ يػس ايٓكل يف ا٫ز١ٜٚ  -د
َٚػت٣ٛ اشبسَات ايطب١ٝ املكس١َ يًُرتحعٜٔ َٔ طبككاتٗا املاي١ٝ ٚؾل 
ايك٬ذٝات املدٛي١ شلا قاًْْٛا َع تٛؾط ا٫ؾطاف ايؿت َٔ ٚظاض٠ ايكر١، 

                                                           
219
 .2011أٔظش اٌرمشٌش اٌسٕٛي ٌٛصاسج حمٛق اإلٔساْ ٌسٕح  - 
220
 .34-33اٌّظذس اٌساتك، ص - 
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أخرل يف ٚاعتُازٖا بؿهٌ نًٞ ع٢ً ازبٗات ايكر١ٝ زٕٚ تٓػٝل بصضٜع١ ايت
 تٛؾرلٖا ملػ٪ٚي١ٝ ايكطف ٚايهٛاب  ايطقاب١ٝ ٚاملاي١ٝ ايطٚت١ٝٓٝ. 

أؾطاف إزاضات غح١ٝٓ ٫ ربهع يٛظاض٠ ايعسٍ، ٚذبتؿغ بايػحني ملسز ط١ًٜٛ  -ز
مما ٜؿهٌ قعٛب١ ع٢ً املطانع ايكر١ٝ اييت تكع نُٔ ايطقع١ ازبػطاؾ١ٝ يف 

 ١ٜ ا٫َهاْٝات.تٛؾرل َٚتابع١ ا٫ٚناع ايكر١ٝ يًُرتحعٜٔ بػبب ضبسٚز
ٚتٓاٚيت ا٫قػاّ ايػازؽ ٚايػابع َٔ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع       

ا٫ذتحاظ ايٓعاؾ١ ايؿدك١ٝ ٚتٛؾرل امل٬بؼ ٚيٛاظّ ايؿطاف يًٓعٌٜ أٚ املٛزع يف 
 احملاؾع١ َػ٪ٚي١ٝ امل٪غػات ايػح١ٝٓ ع٢ً اخت٬ف اقػاَٗا إش امًت ايػحٓا٤

 َٚػتًعَات املا٤ ايػا١ٜ ٖصٙ ركٝليت شلِ ٜٚٛؾط ايؿدك١ٝ ْعاؾتِٗ ع٢ً
امل٪غػ١  تٛؾط ٚإ  .ٚايٓعاؾ١ ايكر١ ع٢ً احملاؾع١ تكتهٝٗا اييت ا٫غترُاّ

 َٔ ٚايًر١ٝ بايؿعط ايػ١ًُٝ ايعٓا١ٜ ع٢ً ايػحٓا٤ ؾٝٗا ؼبكٌ ايػح١ٝٓ َطاؾل
 ايعٗٛض شلِ ٜتػ٢ٓ ذت٢ َٓتع١ُ بكٛض٠ اسب٬ق١ َٔ ايطجاٍ متهني اجٌ
 (221).ايصات اذذلاّ َع ٜتُاؾ٢ ذػٔ مبعٗط
 َٓاغب١ مب٬بؼ اشباق١ ٬َبػ١ اضتسا٤ ي٘ ٜػُح ٫ غحني نٌ ٚإ ٜعٚز    

 ١َٓٝٗ امل٬بؼ ٖصٙ تهٕٛ ٫ٚ جٝس٠ قر١ٝ ذاي١ يف ٱبكا٥٘ ٚناؾ١ٝ يًُٓار
 امل٬بؼ مجٝع تهٕٛ إٔ ٚػبب .ناْت قٛض٠ بأ١ٜ ؾاْ٘ َٔ تكٌ أٚ يًػحني
 ٚغػًٗا ايساخ١ًٝ ٬َبػِٗ تػٝرل ايػحٓا٤ ع٢ً ٚػبب ذاي١ ٚيف ْعٝؿ١

 غحني يهٌ ٜٚٛؾط .ٚايكر١ ايٓعاؾ١ ع٢ً يًرؿاظ اي٬ظَني ٚايتٛتط با٫ْتعاّ
 عٓس ْعٝؿ١ تهٕٛ إٔ ػبب اييت بؿطاؾ٘ اشباق١ ايهاؾ١ٝ ايًٛاظّ َع خام غطٜط

                                                           
221
 تؼح ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّرحذج.اأٔظش اٌماػذج اٌش - 
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 ٜٚتِ جٝس٠ ذاي١ يف ٚيٛاظَ٘ ايؿطاف تطتٝب ع٢ً اسبؿاظ ٚػبب. ي٘ تػًُٗا
 .ْعاؾتٗا يهُإ ٚاغتُطاض باْتعاّ ايؿطاف يٛاظّ تػٝرل
 ْعٌٜ إػباز ٜكعب ٚعٔ َس٣ ايتعاّ امل٪غػات ايػح١ٝٓ بٗصٙ ايكاعس٠، ؾأْ٘    

 اغًب امل٪غػات ايػح١ٝٓ يف ا٭غطٸ٠ ٚتؿتكس. ضبسٚز٠ ذا٫ت يف إ٫ بػطٜط ٜتُتع
ًٍٝاق١ إىل  ايػحٕٛ بتعٜٚس امل٪غػ١ ايػح١ٝٓ إزاض٠ ٚتكّٛ. املطًٛب١ ٚايٓعاؾ١ اي

 عسز ظٜاز٠ املُهٔ َٚٔ ْعٌٜ، يهٌ ٚبطاْٝتني ؾطؾ١ بٛاقع ٚا٭غط١ٝ با٭ؾطؾ١
 ٜكّٛ أٚ ايػحٔ إزاض٠ يس٣ اٱَها١ْٝ ٚتٛؾطت شيو ايٓعٌٜ طًب َا إشا ا٭غط١ٝ
 .اٱناؾ١ٝ با٭غط١ٝ بتعٜٚسٙ ا٭ٌٖ
ٚبًػت ْػب١ تٛؾرل َػتًعَات املٓاّ يًٓع٤٫ نا٭غط٠ ٚايؿطاؾـ ٚا٫غط١ٝ     
 ؾُٝا أَا % يف ذني إ ايٓػب١ املتبك١ ٫ تٛؾط ٖصٙ املػتًعَات بؿهٌ نايف،52
 ضبسز ْٛع أٚ يًٓع٤٫ َٛذس ظٟ ٜٛجس ٫ ؾأْ٘ ْٚعاؾت٘ باملًبؼ ٜتعًل

 .ايػح١ٝٓ ٪غػ١امل إزاض٠ قبٌ َٔ ب٘ َعٍُٛ ايثٝاب َٔ ضبسز٠ مبٛاقؿات
ٚتتؿاٚت امل٪غػات ايػح١ٝٓ َٔ ذٝث تٛؾرل امل٬بؼ يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني َطتني 

% َٔ امل٪غػات ايػح١ٝٓ ًَتع١َ بتٛؾرلٖا َع اٱؾاض٠ 67يف ايػ١ٓ إش إٔ  ْػب١ 
إىل اْٗا تؿتكط إىل عسّ ٚجٛز ع٬َات يًتُٝٝع بني ايٓع٤٫ حبػب ْٛع ازبطمي١ 

 (222)َٚهإ امل٪غػ١ ايػح١ٝٓ.
ٚيتعًل ايػصا٤ ٚمماضغ١ ايتُاضٜٔ ٚا٫يعاب ايطٜان١ٝ باسباي١ ايكر١ٝ يًٓعٌٜ     

ؾكس ْعُت ا٫قػاّ اشباَؼ ٚايثأَ َٔ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ 
 َٓتع١ُ َٛاعٝس يف غحني يهٌ امل٪غػ١ ايػح١ٝٓ ٖصٙ اسبكٛم ٚايعَت إزاض٠

                                                           
222

أٔظش ذمشٌش شثىح اٌؼذاٌح ٌٍسجٕاء ػٓ أٚضاع حمٛق اإلٔساْ فً اٌسجْٛ ٚاالطالحٍاخ  - 

 .6، ص8106االحرجاص فً اٌؼشاق ٌسٕح ِٚشاوض 
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ٚإٔ  .ٚايك٠ٛ ايكر١ ٢ًع يًُراؾع١ ايػصا١ٝ٥ قُٝت٘ تهؿٞ يًٓٛع جٝس غصا٤
 ٚإٔ (223).إيٝٗا اذتاد نًُا غحني يهٌ َٚتٛؾط٠ َتاذ١ ايؿطب َٝاٙ تهٕٛ
 ٜكٌ ٫ َا ع٢ً ايطًل اشلٛا٤ يف ٜ٪زٜ٘ عٌُ يف َػتدسّ غرل غحني نٌ ؼبكٌ
 إشا ايطًل اشلٛا٤ يف املٓاغب١ ايطٜان١ٝ ايتُاضٜٔ ملُاضغ١ َٜٛٝا ٚاذس٠ غاع١ عٔ
 (224).بصيو تػُح ايطكؼ ايعطٚف ناْت
َٚٔ ذٝث ايتعاّ امل٪غػات ايػح١ٝٓ بٗصا اسبل تكّٛ إزاضات امل٪غػات      

 ايتػص١ٜ َعاٜرل َا سبسٸ ؾٝٗا ٜٴطاع٢ ًَٜٛٝا طعاّ ٚجبات  ٬ث بتٛؾرل ايػح١ٝٓ
ايكر١ٝ، ٚيهٓٗا تؿتكط إىل ايتٓٛع ٚعسّ نؿا١ٜ ايػعطات اسبطاض١ٜ اييت ذبتٜٛٗا 

 (225)ٚجبات خاق١ باملطن٢.َع ذاج١ ا٫ؾدام ؾه٬ً عٔ عسّ تٛؾرل 
 
ٜٚؿرل ٚاقع ايتطبٝل ايعًُٞ َٔ ذٝث اتاذ١ اسبل يًٓع٤٫ يف مماضغ١     

 ٜٛجس ٫ٚ ؾدكٞ ٚشيو بؿهٌ ي٬غذلاذ١ املدكك١ املػاذ١ يف عاز٠ ايطٜان١
 ٜٛجس ٫ٚ إزاض٠ امل٪غػ١ ايػح١ٝٓ، قبٌ َٔ ا٭َط تٓعِ ٖصا ٚتعًُٝات قٛاعس
أغًب امل٪غػات  ٚؾكًا يًُعاٜرل يف يًطٜان١طبكك١  َٓاطل أٚ ضٜان١ٝ قا٫ت

% َٔ ٖصٙ امل٪غػات ذبتٟٛ ع٢ً قاعات ٚقا٫ت 82ايػح١ٝٓ ٚإ ْػب١ 
ملُاضغ١ ايطٜان١ ٚبع  ٚغا٥ٌ ايذلؾٝ٘، إ٫ اْٗا ضبسٚز٠ ٫ تتٓاغب َع عسز 

  (226)ايػحٓا٤ َٔ ج١ٗ ٚيٝؼ ؾٝٗا ايتٓٛع املطًٛب َٔ ج١ٗ اخط٣.

                                                           
223
 أٔظش اٌماػذج اٌخاِسح ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌّذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّرحذج. - 
224
 أٔظش اٌماػذج اٌسادسح ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌّذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّرحذج. - 

225
 اٌّظذس اٌساتك. - 
226

ٌٍسجٕاء ػٓ أٚضاع حمٛق اإلٔساْ فً اٌسجْٛ ٚاالطالحٍاخ أٔظش ذمشٌش شثىح اٌؼذاٌح  - 

 .6، ص8106ِٚشاوض االحرجاص فً اٌؼشاق 
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١ٝٓ إٔ بع  ايػحٕٛ املطنع١ٜ نػحٔ َٚا ٜ٪خص ع٢ً امل٪غػات ايػح    
ايٓاقط١ٜ ٚغحٔ غٛغ١ ٚبازٚف ٚزاض ٬َذعٝ٘ ا٫طؿاٍ، ٖٞ َ٪غػات َ٪١ًٖ 

 مماضغات أٚ ايكسّ نط٠ يعب١ َٔ ذٝث ايب٢ٓ ايترت١ٝ ٱقا١َ زٚضات ضٜان١ٝ يف 
ٚغباق١ يف َثٌ ٖصٙ املُاضغات اييت تػاِٖ يف ايذلؾٝ٘ عٔ   اخط٣، ضٜان١ٝ

ظ ع٢ً قرتِٗ ايٓؿػ١ٝ ٚايبس١ْٝ َٔ جاْب اخط، َع ايٓع٤٫ َٔ جاْب ٚاسبؿا
ا٫ؾاض٠ إىل إٕ بع  اٱزاضات ايػح١ٝٓ قس زبأت إىل ذطَإ بع  احملتحعٜٔ َٔ 
ٖصا اسبل، حبح١ اسبؿاظ ع٢ً ايٓعاّ ٚا٫َٔ عٓس ذسٚث ذا٫ت عٓـ زاخٌ 
بع  ايػحٕٛ ٚيف إطاض ضبسٚز جسًا، ٚناْت ذا٫ت اسبطَإ مجاع١ٝ مما ٜؿهٌ 

 (227) ذهاّ ايكإْٛ ٚاملعاٜرل ايسٚي١ٝ.طبايؿ١ ٭
 
 

 الجالح املطلب
 ّالعكاب باالىطباط املتعلك٘ الكْاعد

امل٪غػ١ ايػح١ٝٓ  إٜساع٘ عٓس ايٓعٌٜ تعطٜـ ٜكع ع٢ً عاتل إزاض٠ ايػحٔ
 املعًَٛات بتكسِٜ املتعًك١ ٚايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايكا١ْْٝٛ ايٓكٛم مبكتهٝات

ٚذػب َا َٓكٛم عًٝٗا يف ايكػِ ايثايث ؾهاِٜٚٗ  ٚتًكٞ يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني
 عؿط َٔ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ إش ْل ع٢ً إٔ "

 ايكٛاعس عٔ َهتٛب١ َعًَٛات ايػحٔ إزخاي٘ عٓس غحني يهٌ تكسّ -1
 ايتأزٜب َكتهٝات ٚعٔ ؾ٦ت٘ َٔ ايػحٓا٤ َع ايتعاٌَ تٓعِ اييت ايتٓع١ُٝٝ
 َعًَٛات ع٢ً يًركٍٛ بٗا املػُٛح ا٭غايٝب ٚعٔ ايػحٔ يف ايٓعاّ َٚطاعا٠

                                                           
227
 .78، ص8100أٔظش اٌرمشٌش اٌسٕٛي ٌٛصاسج حمٛق اإلٔساْ ٌسٕح  - 
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 ؾِٗ َٔ يتُهٝٓ٘ ايهطٚض١ٜ ا٭خط٣ املػا٥ٌ مجٝع ٚعٔ ايؿهاٟٚ ٚتكسِٜ
 .ايػحٔ يف اسبٝا٠ َع ْؿػ٘ تهٝٝـ َٔ ٚيتُهٝٓ٘ ٚايتعاَات٘ ذكٛق٘

 .أَٝا نإ إشا ؾؿٜٛا ايصنط ايػايؿ١ باملعًَٛات ايػحني ٜبًؼ -2
 أٚ بطًبات يٝتكسّ ايؿطق١ ا٭غبٛع أٜاّ َٔ ّٜٛ نٌ يف غحني يهٌ تتاح -3

 .بتُثًٝ٘ املدٍٛ املػ٪ٍٚ أٚ ايػحٔ ملسٜط ؾهاٟٚ
 إ ٓا٤ ايػحٔ َؿتـ إىل ايؿها٣ٚ أٚ ايطًبات تكسِٜ إَها١ْٝ يًػحني تتاح -4

 َػٍٛ أٟ َع أٚ املؿتـ َع يٝترسث ايؿطق١ ي٘ ٚتتاح ايتؿتٝـ بع١ًُٝ قٝاَ٘
 ايػحٔ َٛظؿٞ أٚ ايػحٔ عٔ ايط٥ٝػٞ املػ٪ٍٚ ٚجٛز بسٕٚ أخط تؿتٝـ
 .ا٫خطٜٔ

 ضقاب١ ٚزٕٚ املٓاغب بايؿهٌ ؾه٣ٛ أٚ بطًب ٜتكسّ إٕ غحني يهٌ ٜػُح -5
 غًط١ إىل أٚ ايكها١ٝ٥ ايػًط١ أٚ يًػحٕٛ املطنع١ٜ اٱزاض٠ إىل ضبتٛاٖا ع٢ً
 .عًٝٗا املٛاؾل ايكٓٛات خًٌ َٔ َٓاغب١ أخط٣

 ٫ تأخرل أٟ زٕٚ عًٝ٘ ٚايطز بػطع١، ؾه٣ٛ أٚ طًب نٌ َع ايتعاٌَ ٜتِ -6
 ٫ أٚ املهُٕٛ َٔ خاٍ ايؿه٣ٛ أٚ ايطًب إٕ ايٛانح َٔ نإ إشا إ٫ ي٘، َدلض
 (228).ي٘ أغاؽ
قإْٛ إق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ضقِ   َٔ (44( ٚ )43املٛاز ) ٚجا٤ت   
، ٚايكػِ اسبازٟ عؿط َٔ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع 1981(  يػ١ٓ 124)

ايػحٔ  إش أْاط قإْٛ  زاخٌ ايتأزٜب َػأي١ يتٴٍٓعِ، 2223يػ١ٓ  ا٫ذتحاظ
 َسٜطٟ أٚ ايعاَني املسٜطٜٔ َٓح امل٪غػ١ إق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني بط٥ٝؼ

 ايؿ١ٝٓ ايًح١ٓ َٔ تٛق١ٝ ع٢ً بٓا٤ اٚ َٓ٘ مببازض٠ ا٫جتُاعٞ ا٫ق٬ح اقػاّ
                                                           

228
 .اٌّّزؾلح ٌألُِ اٌَغٕبء ٌّؼبٍِخ اٌل١ٔب إٌّٛمع١خ اٌمٛاػل ِٓ اٌؼبشوح اٌمبػلح أٔظو - 
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 ٚايتعًُٝات يٮْع١ُ طبايؿت٘ عٓس ايٓعٌٜ ع٢ً عكٛبات تأزٜب١ٝ ؾطر ق٬ذ١ٝ
 ايٛاجب ٚايعٌُ ايتأٌٖٝ بطاَخ ع٢ً خطٚج٘ أٚ مبٛجب ٖصا ايكإْٛ ايكازض٠
 –: اتباعٗا ٚجا٤ت ٖصٙ ايعكٛبات يف ايكإْٛ ٚبايؿهٌ ايتايٞ عًٝ٘

 ٚايذلؾ١ٝٗٝ ايطٜان١ٝ ايؿعايٝات يف املؿاضن١ َٔ اسبطَإ – أ

 املطاغ١ً َٔ اسبطَإ – ب

 .ايٓع٤٫ َٔ قبٌ بؿطا٥ٗا املػُٛح ا٫غت٬ٗن١ٝ املٛاز ؾطا٤ َٔ اسبطَإ – د

 ايعٜاض٠ َٔ اسبطَإ – ز

 اٚ اشبام ايطعاّ ٚجبات ازخاي٘ َٔ اسبطَإ ٚجٛاظ ا٫ْؿطازٟ اسبحع – ٖو
 ايهطٚض١ٜ ايػصا١ٝ٥ املٛاز ؾٝ٘ تتٛؾط إ ع٢ً َعني بٓٛع ايٓعٌٜ طعاّ ذبسٜس
 .ايكر١ٝ ايؿ٪ٕٚ قػِ تكطٜط ذػب

اؾٗط،   ٬ ١ أع٬ٙ املصنٛض٠ ايعكٛبات َٔ عكٛب١ اٟ َس٠ تتحاٚظ إ ػبٛظ ٫ٚ   
 اٚ ايػا٤ ا٫ذساث، اق٬ح زا٥ط٠ عاّ َٚسٜط ايهباض اق٬ح زا٥ط٠ عاّ ٚملسٜط
 اشا, ايكإْٛ ٖصا مبٛجب ايٓعٌٜ ع٢ً َؿطٚن١ تأزٜب١ٝ عكٛب١ اٟ ربؿٝ 
أٚ  ايؿ١ٝٓ، ايًح١ٓ َٔ تٛق١ٝ ع٢ً بٓا٤ غًٛن٘ ذػٔ قس ايٓعٌٜ إ تأٜٝس
ؾًِ ٜتططم  إْعاٍ ايعكٛب١ يف ايتسضد ذٝث َٔ املدتل، أَا ا٫جتُاعٞ ايباذث

ايًٛا٥ح  عًٝ٘ تٓل ملا ٚؾكًا ايعكٛبات إْعاٍ ٜكع َا ٚغايبًا ذبسٜسٖا ايكإْٛ إىل
 ايتٓع١ُٝٝ زاخٌ امل٪غػات ايػح١ٝٓ.

 ايتأزٜب َػأي١ إزاض٠ ايػحٕٛ يتٴٍٓعِٝ قإْٛ ايكػِ اسبازٟ عؿط َٔ ٚحبػب    
 ػبب -1ٚايعكاب ؾكس ْل ع٢ً أْ٘ "  ايتأزٜب ذبت عٓٛإ .ايػحٔ زاخٌ
 ايكسض املؿطٚن١ ايكٝٛز تتحاٚظ إ٫ ع٢ً بكطا١َ ٚايٓعاّ ا٫ْهباط ع٢ً اسبؿاظ
 َٔ غرلِٖ َع ذٝاتِٗ ٚتٓعِٝ ايػحٓا٤ غ١َ٬ يتاَني ٚايهطٚضٟ اي٬ظّ
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 شات مبٗاّ يًكٝاّ ايػحني ايػحٔ ٜػتدسّ ٫ إٕ ػبب -2 .ايػحٔ يف ايػحٓا٤
 تطبٝل َٔ ب٘ تكّٛ ؾُٝا ايػحٕٛ إَاّ عا٥كا املعٝاض ٜهٕٛ ٫ -3تأزٜب١ٝ. قؿ١
 مبٛجب٘ ٚتٓاط ايػحٓا٤ أٚغاط يف ايصاتٞ اسبهِ ٭غايٝب َٓاغب عبٛ ع٢ً

 بايػحٓا٤ احملسز٠ ايطٜان١ٝ أٚ ايثكاؾ١ٝ أٚ ا٫جتُاع١ٝ املػ٪ٚيٝات أٚ ا٭ْؿط١
 َػ٦ٛيٞ إؾطاف ذبت ٜٚباؾطْٚٗا َعِٗ ايتعاٌَ ٭غطار صبُٛعات يف املٓعُني
 ايػًط١ عٔ ٜكسض ملا أٚ يًكإْٛ ٚؾكا زا٥ُا ايتاي١ٝ املػا٥ٌ تكطض -4 .ايػحٔ
 تٓع١ُٝٝ: يٛا٥ح َٔ املدتك١ اٱزاض١ٜ

 .ايتأزٜب ٜػترل بايكٛاعس إخ٫٬ أٚ يًٓعاّ خطقا ٜؿهٌ ايصٟ ايػًٛى - أ
 .إٜكاعٗا ميهٔ اييت ايعكٛب١ َٚس٠ ايعكٛبات أْٛاع - ب
 .ايعكٛب١ ٖصٙ يػطر امل٪١ًٖ أٚ املدٛي١ ايػًط١ -د
 ايتٓع١ُٝٝ اي٥٬ر١ أٚ ايكإْٛ ٖصا َثٌ ٱذهاّ ٚؾكا إ٫ غحني أٟ ٜعاقب ٫ -5
 .قبٌ َٔ عًٝ٘ ٚعٛقب اضتهب٘ ايصٟ ايعٌُ ْؿؼ ع٢ً غحني أٟ أبسا ٜعاقب ٫ٚ
 ايصٟ ايكٛاعس أٚ يًٓعاّ املدايـ بايعٌُ إخطاض بعس إ٫ غحني أٟ ٜعاقب ٫ -6

 ع٢ً ٚػبب ْؿػ٘ عٔ يًسؾاع املٓاغب١ ايؿطق١ إعطا٥٘ ٚبعس اضتهب٘ اْ٘ ٜععِ
 .َػتؿٝه١ زضاغ١ املػاي١ تسضؽ إٕ املدتك١ ايػًط١

 بصيو ا٭َط اقته٢ ذٝثُا َذلجِ خ٬ٍ َٔ زؾاع٘ تكسِٜ يًػحني ٜػُح -7
 .عًُٝا ٚنإ
 َع١ًُ ظْعا١ْ يف بايػحٔ ٚايعكٛب١ ازبػس١ٜ ايعكٛب١ تاَا ذعطا ذبعط -8

 ايػحٓا٤ ع٢ً تؿطر قس اييت امل١ٝٓٗ أٚ ا٫ْػا١ْٝ أٚ ايكاغ١ٝ ايعكٛبات ٚمجٝع
 .ايتأزٜب تػترل إعُاٍ باضتهابِٗ
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 نُٝات ربؿٝ  عكٛب١ أٚ نٝل َهإ يف ايػحٔ عكٛب١ ايػحني ع٢ً تٓؿص ٫ -9
 ايػحني بؿرل ايطيب املػ٦ٍٛ ٜكّٛ   َا ٜتٓاٚشلا اييت ايػصا١ٝ٥ ايٛاجبات
 .ايعكٛب١ ٖصٙ ذبٌُ ٜػتطٝع اْ٘ َهتٛب١ ؾٗاز٠ ٚإعطا٤
 ايػحني بكر١ ناض٠ تهٕٛ قس أخط٣ عكٛب١ أ١ٜ ع٢ً املعٝاض ْؿؼ ٜٓطبل -12

 .ايعك١ًٝ أٚ ازبػس١ٜ
 عكٛبات ٜكهٕٛ ايصٜٔ يًػحٓا٤ ١َٜٝٛ بايعٜاض٠ ايكٝاّ ايطيب املػ٦ٍٛ ع٢ً -11
 ٖصٙ إيػا٤ إٕ ضأ٣ إشا ايػحٔ عٔ ايط٥ٝػٞ املػ٪ٍٚ إب٬ؽ عًٝ٘ ػبب ايٓٛع ٖصا َٔ

 .ايعك١ًٝ أٚ ازبػس١ٜ ايػحني بكر١ تتعًل ٭غباب نطٚضٟ تبسًٜٗا أٚ ايعكٛب١
 (229)ٚجا٤ت ٖصٙ ايكٛاعس َتطابك١ َع املعاٜرل ايسٚي١ٝ.

َٚٔ ذٝث تطبٝل ٖصٙ ايكاعس٠ زاخٌ امل٪غػات ايػح١ٝٓ ايتابع١ يسا٥ط٠     
 مٚاسبكٛ بايٛاجبات ٚجس إ اغًب ا٫قػاّ تٛؾط ٥٫ر١ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ 

بترسٜس ا٫ؾعاٍ املدايؿ١ يٮٚاَط ٚايعكٛبات املكطض٠  اشباق١ ا٫ْهباط  ٚقٛاعس
ٚإٔ ناْت تتػِ بايع١َُٝٛ زٕٚ ايتؿكٌٝ. ٜٚتِ إط٬ع ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ع٢ً 

ايػحٔ ؾؿاًٖا،  يف قبٛشلِ سبع١ ٚايٛاجبات اسبكٛم َا تتهُٓ٘ ٥٫ر١
ٚا٫ْهباط، ٚتٛجس زبإ خاق١ ٚتعٜٚسِٖ بٓػد١ َطبٛع١ َٔ ٥٫ر١  ايٓعاّ 

يف نٌ قػِ تتٛىل ايتركٝل يف نٌ خطم ٚتٛقٞ بؿطر ايعكٛبات احملسز٠ غًؿًا، 
 غايؿ١ ا٭ططاف َٔ إَها٥٘ ٜٚتِ ا٭َط يف ضبهط ٜٴعس ايعكٛب١ يف ايتكطٜط ٚبعس
َع اٱؾاض٠ إىل إٔ  .يًػحني ازبعا٥ٞ ايػحٌ يف ايعكٛب١ تػحٌٝ ٜٚتِ ايصنط

                                                           
229
ّّٕٛرجٍح اٌّذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌّسجٕاء ٌألُِ اٌّّرحذج.أٔظش اٌماػذج  -   اٌصإِح ِٓ اٌمٛاػذ اٌ
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بًا َا تهٕٛ عكٛب١ اسبحع ا٫ْؿطازٟ أٚ اسبطَإ َٔ ايعكٛب١ املؿطٚن١ غاي
 (230)ايعٜاض٠ ايعا١ًٝ٥.

٬ٜٚذغ إ بع  ا٫قػاّ اٱق٬ذ١ٝ ٚإٔ ناْت تكطض ايعكٛبات ٚؾكًا يًػٝام     
ايكاْْٛٞ، إ٫ إٔ ٖٓاى خًٌ ٜتعًل بعسّ اؾعاض ايٓعٌٜ مبس٠ ايعكٛب١ اييت قطضت 
ي٘، ٚنصيو ٖٓاى ذا٫ت ٱٜساع ايػحٓا٤ يف احملاجط ا٫ْؿطاز١ٜ قبٌ إٔ تٓتٗٞ 

ض تٛقٝاتٗا بايعكٛب١ املكطض٠، ايًح١ٓ ايتركٝك١ٝ َٔ أعُاشلا، ٚقبٌ إ تكس
 ٜبًؼ إ ػبب إش ايسٚي١ٝ، يًُعاٜرل خطقًا ٜؿهٌ مما (231)َٚكازق١ اٱزاض٠ عًٝٗا،

 ٚنصيو ٚاْتٗا٥ٗا، بس٥ٗا تاضٜذ ٚبٝإ ي٘ املكطض٠ بايعكٛب١ ذبطٜطًٜا ايٓعٌٜ
 ايتأزٜب١ٝ ايعكٛبات تكسض إ قبٌ ا٫ْؿطاز١ٜ احملاجط يف ايٓع٤٫ ٱٜساع بايٓػب١
 اىل ْكًِٗ اٚ ؾٝٗا اٚزعٛا اييت ايعْعا١ْ أٚ ايكاع١ يف ابكا٥ِٗ ػبب إش ضزلًٝا،
 ذبكٝكٗا. َٔ ايًح١ٓ تٓتٗٞ ضٜثُا اخط٣ قاع١ اٚ ظْعا١ْ
ٚاؾازت تكاضٜط اخط٣ إٔ ٖٓاى اخت٬ف يف ايعكٛبات املكطض٠ زاخٌ امل٪غػات     

كٍٛ ْػب ايػح١ٝٓ، ٚتعطر ايٓع٤٫ ا ٓا٤ تٓؿٝص ايعكٛبات إىل اقابات، ٚذ
ن١ًٝ٦ َٔ ايٓع٤٫ ايصٜٔ تٓؿص حبكِٗ ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ ع٢ً ضعا١ٜ قر١ٝ 
بعس ا٫قاب١، إناؾ١ يٛجٛز ذا٫ت اغتدسّ ؾٝٗا ايهطب ا ٓا٤ تٓؿٝص ايعكٛب١ 
ايتأزٜب١ٝ ٚا٫ٖا١ْ، مما ْتخ عٓٗا ضباٚي١ اْتراض، ٖٚطٚب ايٓع٤٫ َٔ ايػحٔ، َع 

امل٪غػات ايػح١ٝٓ يًرس َٔ املؿانٌ ٬َذع١ اغتدساّ ا٫غ٬ٍ ٚايكٝٛز زاخٌ 
 (232)ًَٜٛٝا.

                                                           
230

أٔظش اٌرمشٌش اٌسٕٛي ألٚضاع اٌسجْٛ ِٚشاوض االحرجاص اٌظادس ػٓ ٚصاسج حمٛق اإلٔساْ   - 
 . 2011ٌسٕح 

231
 .اٌساتكظذس اٌّ - 

232
 اٌسجْٛ فً اإلٔساْ حمٛق أٚضاع ػٓ ٌٍسجٕاء اٌؼذاٌح شثىح ِٓ اٌظادس اٌرمشٌش أٔظش - 

 .8106 ٌسٕح اٌؼشاق فً االحرجاص ِٚشاوض ٚاالطالحٍاخ
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َٚٔ جاْب أخط ْعِ ايكػِ ايثاْٞ عؿط َٔ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع     
ايػحٓا٤ إش ْل ع٢ً َا  تكٝٝس ا٫ذتحاظ اسبا٫ت اييت ػبٛظ ؾٝٗا اغتدساّ أزٚات

:ًٜٞ 
 ٚايكٝٛز ٚايػ٬غٌ ا٭قؿاز َثٌ ايػحٓا٤ تكًٝس أزٚات أبسا تػتدسّ ٫ -1

 أٚ ايػ٬غٌ تػتدسّ ٫ شيو ع٢ً ٚع٠ٚ٬ ملعاقبتِٗ ايتهتٝـ َٚعاطـ اسبسٜس٠
 ايعطٚف يف إ٫ ا٭خط٣ ايتكٝٝس أزٚات تػتدسّ ٫ٚ يتكٝٝسِٖ اسبسٜس٠ ايكٝٛز
 ايتاي١ٝ:

 ٖصٙ تؿو إٕ ؾطٜط١ ْكً٘ إ ٓا٤ اشلطب َٔ ايػحني ملٓع ٚقا٥ٞ نإجطا٤ – أ
 .إزاض١ٜ غًط١ أٚ قانٞ إَاّ ايػحني ميثٌ عٓسَا ايكٝٛز
 .ايطيب املػ٦ٍٛ َٔ يتٛجٝ٘ طب١ٝ غباب ٫ – ب
 ايػحني َٓع يف ا٭خط٣ ايػٝطط٠ أغايٝب ؾؿًت إشا ايػحٔ َسٜط َٔ بأَط -د
 ػبب اسبا٫ت ٖصٙ ٚيف. باملُتًهات اٱنطاض أٚ اٯخطٜٔ اٜصا٤ أٚ ْؿػ٘ اٜصا٤ َٔ
 ايػًط١ ٜبًؼ ٚإ ؾٛضا ايطيب املػ٪ٍٚ ايػحٔ عٔ ايط٥ٝػٞ املػ٪ٍٚ ٜػتؿرل إٕ

 .ا٭ع٢ً اٱزاض١ٜ
 ايػحٓا٤ تكٝٝس أزٚات اغتدساّ ٚأغايٝب أماط يًػحٕٛ املطنع١ٜ اٱزاض٠ ذبسز -2
 يتركٝل بايهب  اي٬ظّ ايٛقت تتحاٚظ ظ١َٝٓ يؿذلات اغتدساَٗا عسّ ػبب اييت

 (233).اغتدساَٗا َٔ املٓؿٛز ايػطر
 أغٛاض خاضد ايػحني ْكٌ ذا٫ت يف ا٭قؿاز ؾتٴػتدسّ ايؿع١ًٝ ايٓاذ١ٝ َٚٔ   

َٸا ايػحٔ  إىل اٱؾاض٠ دبسضٴ ايكانٞ، نُا أَاّ املثٍٛ أٚ اغتُاع زبًػات أٚ يًع٬د إ
 .ايكها١ٝ٥ أَاّ ايػًط١ ايػحني َثٍٛ مبحطز ا٭قؿاز ؾو ٜتِ أْ٘

                                                           
233
 أٔظش اٌماػذج اٌراسؼح ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّّرحذج. - 
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 السابع املطلب
 باجملتنع االدماج ّإعادٗ باإلؾالح الكْاعد الكاىْىٔ٘ املتعلك٘

 ٚتسابرل اجطا٤ات َٔ اندل قسض امل٪غػ١ ايػح١ٝٓ تٛؾرلٜكع ع٢ً عاتل إزاض٠    
 يف تػاِٖ اييت ايهطٚض١ٜ ايٛغا٥ٌ يهْٛٗا ٚاملٛزعني يًٓع٤٫ ٚايتأٌٖٝ ايطعا١ٜ،
 اذهاّ َع املٓػح١ُ امل١ُ٥٬ ايعطٚف ٚخًل اجملتُع يف عًٝ٘ احملهّٛ زَخ اعاز٠
 ٚاحملهّٛ املتِٗ ْؿؼ يف تػطؽ إ اىل ت٪زٟ اييت ٚايكٛاعس ٚاملعاٜرل ايكإْٛ
 ٚاجملتُع ْؿػ٘ دباٙ يسٜ٘ باملػ٪ٚي١ٝ ايؿعٛض ٚت١ُٝٓ ايػٟٛ ايططٜل اتباع عًٝ٘

 يًٓعٌٜ ايهطمي١ اسبٝا٠ ٚتٛؾرل ٚايتٗصٜب ا٫ق٬ح ٖٚٛ ا٫زل٢ اشلسف ٚيتركٝل
ْٚل قإْٛ ازاض٠ ايػحٕٛ  َٚطانع  .ضبهَٛٝت٘ َس٠ اْتٗا٤ بعس ٚاملٛزع

 ٚشيو ٚؾكًا ملا ًٜٞ: .يًػحٓا٤ اي٬ذك١ بايطعا١ٜ املتعًك١ ا٫ذتحاظ ع٢ً ايكٛاعس
 ايػحٓا٤ ٚتكٓٝؿِٗ ؾ٦ات بني ايؿكٌ -أ٫ًٚ 
ٜٴعس ايؿكٌ بني ؾ٦ات ايػحٓا٤ ٚتكٓٝؿِٗ أٚىل خطٛات اٱق٬ح ٚايتأٌٖٝ      

 ع٢ً ٚشيو ايػحٕٛ زاخٌ ايؿ٦ات بني ايؿكٌ َٛنٛع ايعطاقٞ ايكإْٛ إش تٓاٍٚ
 إىل املٓتُٕٛ ايػحٓا٤ ٚاٜساع ايبع  بعهٗا عٔ املػاجني ؾ٦ات ؾكٌ َػت٣ٛ
  ج١ٗ َٔ ايػحٕٛ َٔ طبتًؿ١ أجعا٤ يف أٚ طبتًؿ١ غحٕٛ يف طبتًؿ١ ؾ٦ات

 قسضت ايصٜٔ خاق١ نايػحٓا٤ ؾ٦ات ع٢ً تٓطبل ملعاٜرل ٚؾكًا ايػحٓا٤ ٚتكٓٝـ
 (234).اخط٣ ج١ٗ َٔ  َِٓٗ يهٌ ايؿدك١ٝ املعا١ًَ ٚذبسٜس أذهاّ نسِٖ
 يف ٚاٜساعِٗ َتؿاب١ٗ صبُٛعات اىل ايٓع٤٫ تكػِٝ ٖٛ بايتكٓٝـ ٚاملككٛز    

 ظطٚؾ٘ ذػب ْعٌٜ نٌ يتأٌٖٝ خط١ ٚاعساز ١ُ٥٬َ اق٬ذ١ٝ َ٪غػات

                                                           
234
 أٔظش اٌماػذج اٌصأٍح ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّرحذج. - 
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 ا٫ذتٝاجات ٚؾل ع٢ً احملهَٛني بني ايتؿطق١ ٖٛ اٚ ، ٚا٫جتُاع١ٝ ايؿدك١ٝ
 (235.)ٚايتأٌٖٝ ٚإعاز٠ اٱزَاد بعس ا٫ؾطاد ا٫ق٬ح اٖساف يتركٝل ايؿطز١ٜ
املتعًل  ا٫ذتحاظ َٚطانع ايػحٕٛ إزاض٠ قإْٛ َٔ ايطابع ايكػِ ٜٚٓل    

 ؾ٦ات إىل املٓتُٕٛ ايػحٓا٤ ايبع  بإٔ" ٜٛزع بعهٗا عٔ املػاجني ؾ٦ات بؿكٌ
 ْٛع شيو يف ٜٚطاع٢ ايػحٕٛ َٔ طبتًؿ١ أجعا٤ يف أٚ طبتًؿ١ غحٕٛ يف طبتًؿ١
 َٚتطًبات ٫ذتحاظٙ ايكاْْٛٞ ٚايػبب ازبٓا٥ٞ َٚػحً٘ ٚعُطٙ ايػحني جٓؼ
 حبٝث: َع٘ ايتعاٌَ

 .ايٓػا٤ غحٕٛ عٔ َٓؿك١ً غحٕٛ يف ايطجاٍ اذتحاظ ٜتِ – أ
 .املسْٝني ٚايػحٓا٤ ؼبانُٛا   ايصٜٔ ايػحٓا٤ بني ايؿكٌ ٜتِ – ب
 املسْٝني ايػحٓا٤ َٔ ٚغرلِٖ زِْٜٛٗ بػبب املػحْٛني ا٭ؾدام ٜٛزع -د

 .جٓا١ٝ٥ إعُا٫ ٫ضتهابِٗ املػحْٛني ايػحٓا٤ عٔ َٓؿكٌ َهإ يف اٯخطٜٔ
 عٔ َٓؿكٌ َهإ يف عاَا 18 عٔ أعُاضِٖ تكٌ ايصٜٔ ايػحٓا٤ ٜٛزع -ز

 .ايبايػني ايػحٓا٤
 اٱَطار ٚع٬د ٫نتؿاف ايػحٕٛ يف طب١ٝ خسَات يتٛؾرل ايعإًَٛ ٜٚػع٢    
 ٜٚٛؾطٕٚ ايػحني تأٌٖٝ إعاز٠ تعٛم قس اييت ايعك١ًٝ أٚ ازبػس١ٜ ايعًٌ أٚ

 زب١ٓ اجٌ َٔ اي٬ظ١َ ٚايٓؿػ١ٝ ٚازبطاذ١ٝ ايطب١ٝ اشبسَات مجٝع يًػحٓا٤
 ذاي١ تتطًب٘ ملا ٚؾكا ايػحٓا٤ َعازب١ املباز٨ ٖصٙ ٚتكتهٞ .ايػا١ٜ ٖصٙ ذبكل
صبُٛعات  إىل ايػحٓا٤ يتكٓٝـ َطْا ْعاَا ٜػتسعٞ ٖٚصا َِٓٗ، ٚاذس نٌ

                                                           
235
 .23،ص 2009 ح، تغذاد،اٌحىّ.جّاي اتشاٍُ٘ اٌحٍذسي ،ػٍُ اٌؼماب اٌحذٌس ، ،تٍد - 



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 نٌ ملعازب١ بطْاصبًا َٓاغبًا َٓٗا ٜٚٛنع يهٌ َٓؿك١ً ذبت إؾطاف َتدككني
 (236) .صبُٛع١ ع٢ً ذس٠

 ؽبهعٕٛ أٚ بايػحٔ إذهاَا ٜكهٕٛ ايصٟ ا٭ؾدام َعا١ًَ َٔ ٚاشلسف    
 ذٝا٠ يٝعٝؿٛا ؾِٝٗ اٱضاز٠ تطغٝذ ٚؾكًا يًُعاٜرل ايسٚي١ٝ، ٖٛ مما ١ً يذلتٝبات
 غطاذِٗ إط٬م بعس ايٓؿؼ ع٢ً ٚا٫عتُاز ايكإْٛ سبهِ ا٫َتثاٍ ع٢ً تكّٛ

 ٜٚتِ ايػحٔ يف بكا٥ِٗ َس٠ طٍٛ ب٘ ٜػُح ايصٟ ايكسض بصيو يًكٝاّ ٚإعسازِٖ
 ؾعٛضِٖ ت١ُٝٓ ٚع٢ً ايصات باذذلاّ ايؿعٛض ع٢ً ٜؿحعِٗ عبٛ ع٢ً ايتعاٌَ

 ٖصٙ يتركٝل ممهٔ ذس أقك٢ إىل املٓاغب١ ايٛغا٥ٌ مجٝع ٚتػتدسّ .باملػ٪ٚي١ٝ
 ٚتكسِٜ ٚايتسضٜب املٗت ٚايتٛجٝ٘ ٚايتعًِٝ ايس١ٜٝٓ ايطعا١ٜ شيو يف مبا ايػاٜات
 ٚؾكا ايٛغا٥ٌ ٖصٙ اغتدساّ ٜٚطاع٢ ٚايتٛظٝـ بايعٌُ ٜتعًل ؾُٝا املؿٛض٠

 ا٫جتُاعٞ تاضؽب٘ ا٫عتباض بعني ا٭خص َع غحني يهٌ ايؿطز١ٜ ي٬ذتٝاجات
 ٚايؿطم غحٓ٘ َٚس٠ ايؿدكٞ ٚاغتعسازٙ ٚايعك١ًٝ ايبس١ْٝ ٚقسضات٘ ٚازبٓا٥ٞ

 (237).غطاذ٘ إط٬م بعس ي٘ تتاح قس اييت
 َِٓٗ ا٭ٖساف ايتاي١ٝ: يهٌ ايؿدك١ٝ املعا١ًَ ٚذبسٜس ايػحٓا٤ ٚؼبكل تكٓٝـ

 أٚ ازبٓا٥ٞ غحًِٗ حبهِ ٜطجح ايصٜٔ ا٭ؾدام عٔ ايػحٓا٤ بك١ٝ ؾكٌ  -1
 خططا ٜؿهًٛا إٕ أٚ اٯخطٜٔ ايػحٓا٤ ع٢ً غ٤ٞ تأ رل شلِ ٜهٕٛ إٕ خًكِٗ غ٤ٛ
 .اٯخطٜٔ ع٢ً أٚ أْؿػِٗ ع٢ً
 تأًِٖٝٗ إعاز٠ بٗسف َعِٗ ايتعاٌَ يتٝػرل صبُٛعات إىل ايػحٓا٤ تكسِٜ -2

 .اجتُاعٝا
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 .2003( ِٓ لأْٛ إداسج اٌسجْٛ ِٚشاوض االحرجاص ٌسٕح 22أٔظش اٌمسُ ) - 
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 .2003( ِٓ لأْٛ إداسج اٌسجْٛ ِٚشاوض االحرجاص ٌسٕح 23أٔظش اٌمسُ ) - 



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 مبطنع ٜعطف خام َهإ ا٫جتُاعٞ ا٫ق٬ح اقػاّ َٔ قػِ نٌ يف ٜٚٓؿأ    
 يف ٚاملٛزعني ايٓع٤٫ َكاب١ً ٚتتِ .اسباٍ َكته٢ ذػب ٚايتؿدٝل ا٫غتكباٍ
 ا٫جتُاعٞ، ا٫ق٬ح اقػاّ بأذس ايتراقِٗ عٓس ٚايتؿدٝل ا٫غتكباٍ َطنع
 ايؿرٛقات ٚدبطٟ .ايكػِ يف ٚٚاجباتِٗ ٚذكٛقِٗ عًُِٗ طبٝع١ شلِ ٚتٛنح
 َس٠ خ٬ٍ شيو اغاؽ ع٢ً ٚتكٓٝؿِٗ يًٓع٤٫، ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ايطب١ٝ
 عٓس َٚٛزع ْعٌٜ نٌ ٜٚبًؼ .باملطنع ايتراقِٗ تاضٜذ َٔ ؾٗطإ اقكاٖا
 ٚاملهإ ي٘ املعس٠ ٚايدلاَخ بايكطاضات, ا٫جتُاعٞ ا٫ق٬ح بكػِ ايتراق٘
 يًػحٓا٤ املتاذ١ ا٫َتٝاظات ْعِ غحٔ يف نٌ ٚذبسز (238)شلِ. املدكل
اسبػٔ  ايػًٛى تؿحٝع بػ١ٝ املدتًؿ١ ؾ٦اتِٗ َع يًتعاٌَ املٓاغب١ ٚا٭غايٝب
 ايػحٔ َٛظؿٞ َع ٚتعاِْٚٗ ايػحٓا٤ اٖتُاّ ٚتاَني باملػ٪ٚي١ٝ ايؿعٛض ٚت١ُٝٓ

 (239).َعِٗ ايتعاٌَ يف
ٚعٔ َس٣ ايتعاّ امل٪غػات ايػح١ٝٓ بتطبٝل ايكٛاعس اع٬ٙ ظبس أْ٘ ع٢ً      

 ٚاقع إٔ ٚايععٍ، إ٫ ايتكٓٝـ َؿّٗٛ بني ؾطم ايعطاقٞ املؿطع إٔ ايطغِ َٔ
 عسّ إش ٫ذغ ٚجٛز ايػحٓا٤، يتكٓٝـ تطبٝل عسّ ٚجٛز إىل ٜؿرل اسباٍ
 عٔ يًُرهَٛني ايؿكٌ َبسأ بتبت ا٫ذساث اق٬ح بع  اقػاّ زا٥ط٠ ايتعاّ

 ايؿ٦ات اغاؽ ع٢ً ا٫ذساث ؾكٌ بأذهاّ ناٌَ بؿهٌ تتكٝس ٫ ،إش املٛقٛؾني
ايب٢ٓ  اَت٬نٗا يعسّ ا٫جطا١َٝ؛ ٚشيو اشبطٛض٠ أٚ تا١َ، بكٛض٠ ايعُط١ٜ

نُا ْل عًٝ٘ قإْٛ ضعا١ٜ  ايترت١ٝ املدكك١ يهٌ ؾ١٦ َٔ ٖصٙ ايؿ٦ات،
 بع  يف احملهَٛني اٚ املٛقٛؾني ا٫ذساث إ اىل إناؾ١ ايٓاؾص، ا٫ذساث
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 .1981( ٌسٕح 104( ِٓ لأْٛ إطالح إٌضالء ٚاٌّٛدػٍٓ سلُ )17أٔظش اٌّادج ) - 
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 .2003( ِٓ لأْٛ إداسج اٌسجْٛ ِٚشاوض االحرجاص ٌسٕح 25أٔظش اٌمسُ ) - 
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 عٔ َٓؿك١ً اَانٔ يف ايعسٍ، ٚيهٔ ٚظاض٠ غحٕٛ يف اذتحاظِٖ ٜتِ احملاؾعات
 إ اىل ايتكاضٜط تؿرل ذٝث ايبايػني غحٕٛ بع  يف اسباٍ نصيو ايبايػني
 عٔ ؾكًِٗ ٜتِ ٫( ايسٜٕٛ) َس١ْٝ ٭غباب ازاْتِٗ متت ايصٜٔ ا٫ؾدام
 َٔ إزا١ْ اذهاّ حبكِٗ قسضت أٚ جٓا١ٝ٥، بتِٗ اذتحاظِٖ مت ايصٜٔ ا٫خطٜٔ
 ايػحٕٛ مل٪غػات ايترت١ٝ ايب٢ٓ نعـ اىل ٜعٛز ٚايػبب جعا١ٝ٥؛ ضبانِ
 (240)ا٫غتٝعاب١ٝ. طاقتٗا ٚنعـ ايعطاق١ٝ

 
 ايػحٓا٤ عٌُ - اًْٝا 
ا٫ذتحاظ املتعًل بعٌُ  َٚطانع ايػحٕٛ إزاض٠ قإْٛ َٔ( 26) ايكػِ ٜٓل    

 ايػحٓا٤ ع٢ً إٔ :
 َ٪  طابع شا ايػحٔ يف ايعٌُ ٜهٕٛ ٫ إٕ ػبب -1
 أٚ بايػحٔ إذهاّ نسِٖ قسضت ايصٜٔ ايػحٓا٤ مجٝع َٔ ٜطًب إٕ ػبٛظ -2

 .ايطيب املػ٦ٍٛ ٜكطضٖا اييت ٚايعك١ًٝ ايبس١ْٝ بًٝاقتِٗ ٜكَٛٛا
 ايؿعًٞ ايعٌُ ؾطق١ شلِ ٜهؿٌ ايصٟ املؿٝس ايعٌُ َٔ ناف قسض يًػحٓا٤ ٚؾط -3

 .عازٟ عٌُ ّٜٛ ط١ًٝ
 ع٢ً قسضتِٗ ع٢ً اٱَهإ قسض ؼباؾغ ع٬ُ يًػحٓا٤ ٜٛؾط ايصٟ ايعِ ؼبهٕٛ -4

 .ايؿذل٠ ٖصٙ َٔ ٜعٜس أٚ غطاجِٗ إط٬م بعس ؾطٜـ عٝـ نػب
 ٜ٪زٟ ايػحٔ إزاض٠ يػٝطط٠ ؽبهع ٫ عٌُ يتأز١ٜ ايػحٓا٤ اغتدساّ ذاي١ يف -5

 َٔ ايػحٔ إزاض٠ ٚتتًك٢ ايػحٔ َٛظـ إؾطاف ذبت زا٥ُا عًُِٗ ايػحٓا٤
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. ٚوزٌه  ٚذؼذالذ1976ٗ( ٌسٕح 76( ِٓ لأْٛ سػاٌح االحذاز سلُ )10أٔظش اٌّادج ) - 
 .2007اْ اٌظادس ػٓ ٚصاسج حمٛق االٔساْ سٕح اٌرمشٌش اٌسٕٛي اٌّرؼٍك تحمٛق اإلٔس
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 ايصٟ ايعٌُ عٔ ايها١ًَ ايعاز١ٜ ا٭جٛض ايػحٓا٤ عٌُ َٔ املػتؿٝسٜٔ ا٭ؾدام
 يف ٜٚأخص أخط٣ ذه١َٝٛ جٗات يكاحل ٜ٪زٟ ايعٌُ ٖصا نإ إشا إ٫ ٜ٪ٜسْٚ٘
 .يًػحٓا٤ ايَٝٛٞ اٱْتاد اسبػبإ

 املٓعِ ايعطاقٞ ايكإْٛ يف احملسز٠ ايٛقا١ٝ٥ اٱجطا٤ات أٜها ايػحٕٛ تطاع٢ -6
 .ٚقرتِٗ ايعٌُ غ١َ٬ اما١ٜ اجٌ َٔ ايعٌُ ٚظطٚف يًعُاي١

 يًكإْٛ ٚؾكا ٚا٭غبٛع١ٝ َٜٛٝا ايػحٓا٤ عٌُ يػاعات ا٭قك٢ اسبس ؼبسز -7
 .ايعٌُ ٚظطٚف يًعُاي١ املٓعِ ايعطاقٞ

 يًطاذ١ َٜٛا أع٬ٙ املصنٛض ايعطاقٞ يكإْٛ ٚؾكا احملسز٠ ايعٌُ غاعات تتٝح -8
 ملعازب١ اي٬ظ١َ ا٭خط٣ ٚا٭ْؿط١ ايثكايف يًٓؿاط ناؾٝا ٚقتا ٚتذلى أغبٛع نٌ

 .تأًِٖٝٝٗ ٚإعاز٠ ايػحٓا٤
 ايصٟ ايعٌُ ْعرل يًػحٓا٤ املٓكؿ١ ايٓعاّ ٖصا مبٛجب٘ ٜتِ ْعاّ ٜٛنع -9

 .ب٘ ٜكَٕٛٛ
 إٜطازاتِٗ َٔ ا٭قٌ ع٢ً جع٤ اتؿام ايٓعاّ ٖصٙ مبٛجب يًػحٓا٤ ٜػُح -12
 .أغطِٖ إىل جع٤ ٚإضغاٍ ٫غتدساَٞ بٗا َكطح أؾٝا٤ ع٢ً
 إٜطازات َٔ بتحٓٝب اٱزاض٠ قٝاّ ع٢ً أٜها ايٓعاّ ٜٓل إٕ ٜٓبػٞ نُا -11

 (241).عٓ٘ اٱؾطاد يس٣ ي٘ تػًِ َسخطات مبثاب١ تهٕٛ ايػحني
 ٚيف, َٚ٪٬ٖت٘ قسضت٘ ذسٚز ٚيف ايعٌُ يف اسبل َٚٛزع ٚميٓح نٌ ْعٌٜ    
 ٚتسضٜب٘ تأًٖٝ٘ بككس املتٛؾط٠ ٚا٫َهاْات يًتكٓٝـ ايؿ١ٝٓ ايكٛاعس ْطام
 ا٫ْسَاد عٌ َٚػاعست٘ ضبهَٛٝت٘ اْكها٤ بعس ي٘ ايعٝـ اغباب ٚتٗٝأت َٗٓٝا
 تٓؿٝص َٔ جع٤ ايعٌُ ٜهٕٛ إ قاسبا. ٚػبب َٛاطٓا ٚقرلٚضت٘ اجملتُع يف
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 أٔظش اٌماػذج اٌؼششْٚ ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌّذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّّرحذج. - 
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 باعتباضٙ ايعٌُ اىل تٓعط إ ايؿ١ٝٓ ايًحإ ٚع٢ً, بصات٘ عكٛب١ ٚيٝؼ ايعكٛب١
 ايعٌُ تٓعِٝ ٚاجملتُع.  ٜٚتِ ٚاملٛزعني ايٓع٤٫ نٝإ ذؿغ َػتًعَات َٔ

 ايعٌُ ظطٚف تهٕٛ إ ع٢ً ا٫جتُاعٞ ا٫ق٬ح اقػاّ يف ٚاملٛزعني يًٓع٤٫
 ا٫زا٤ ٚططٜك١ ايٓٛع ذٝث َٔ خاضجٗا املطبل املػت٣ٛ َٔ ٜكذلب مبػت٣ٛ
 امل١ٝٓٗ ٚايكر١ ايػ١َ٬ ٚغا٥ٌ تٛيف ٚػبطٟ .املػتع١ًُ ٚا٫زٚات اٯ٫ت  ٚاْٛاع
 َٛجٛز ٖٛ ملا مما ٌ عبٛ ع٢ً ا٫جتُاعٞ ا٫ق٬ح اقػاّ زاخٌ ايعٌُ ضب٬ت يف
 (242).ا٫قػاّ تًو خاضد يف
 ضقِ ٚاملٛزعني ايٓع٤٫ إق٬ح قإْٛ َٔ( 22)املاز٠ أذهاّ إىل ٚاغتٓازًا   
 2215 يػ١ٓ( 4) ضقِ قسضت ايتعًُٝات ٚتعس٫ت٘،1981 يػ١ٓ( 124)

ا٫جتُاعٞ،  اٱق٬ح أقػاّ زاخٌ يًٓع٤٫ ٚا٭جٛض ايعٌُ بكٛاعس اشباق١
 اٱق٬ح أقػاّ َٔ قػِ نٌ يف ايٓع٤٫ يتؿػٌٝ زب١ٓ تؿهٌٝ ٚتهُٓت
 اشبدل٠ شٟٚ َٔ َٛظؿني( 4) ٚعه١ٜٛ ايكػِ َسٜط بط٥اغ١ تهٕٛ ا٫جتُاعٞ

 ٚايتسضٜب ا٫جتُاعٞ ايبرث ؾعب َٔ املسٜط ؽبتاضِٖ ٚايتأٌٖٝ ايعٌُ صباٍ يف
 ٖصٙ ايًح١ٓ ٚتتٛىل. ايساخ١ًٝ ٚايؿ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚايؿ٪ٕٚ ٚايتؿػٌٝ ٚايتأٌٖٝ
ًَٗٓٝا،  ايٓع٤٫ يًعٌُ، ٚتكٓٝـ املتكسَني ايٓع٤٫ طًبات زضاغ١ :اٯت١ٝ املٗاّ

 ع٢ً اؾٗط، ٚاملكازق١ 3 نٌ غًٛن٘ ٚتكِٝٝ ايطيب يًؿرل ايٓعٌٜ ٚإخهاع
 ذكٛم ذبسز نٛاب  ايعٌُ، ٚٚنع ٚاقع يًٓع٤٫، ٚتكِٝٝ ٚاشبدل٠ ايعٌُ ؾٗازات
 ايٓع٤٫، ٚايتٛق١ٝ اجٛض تعسٌٜ ايعٌُ، ٚاقذلاح َس٠ ا ٓا٤ ايٓعٌٜ ٚٚاجبات
  .ا٫ناؾ١ٝ ايعٌُ غاعات اجٛض ايعٌُ، ٚذبسٜس عٔ ايٓعٌٜ بإٜكاف
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 .1981( ٌسٕح 104( ِٓ لأْٛ إطالح إٌضالء ٚاٌّٛدػٍٓ سلُ )22 – 19أظش اٌّٛاد ) - 
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 يًططؾني ًَٚعًَا َهتٛبًا ٜهٕٛ ٚايٓعٌٜ ايكػِ إزاض٠ بني عٌُ عكس ٜٚٓعِ    
املٓتح١،  ايكطع١ عٔ أٚ َٜٛٞ أجط نإ غٛا٤ ايٓعٌٜ أجط َكساض  ٜٚتهُٔ
 .بايعكس املًرك١ ايعٌُ ذكٛم ٥٫ر١ ع٢ً ايعٌُ، ٚايتٛقٝع ٚنٛاب  ٚؾطٚط

اَا بٓػب١ عؿط٠  ٚاٱْتاد ايعٌُ يطبٝع١ ٚؾكًا ايٓعٌٜ أجط ٚذسزت ايتعًُٝات 
 مثإ نٌ عٔ زٜٓاض أيـ عؿط َٔ امل١٦ َٔ ق١ُٝ نٌ قطع١ َٓتح١، اٚ ا ٓا

 أغاؽ ع٢ً ٌٜيًٓع اٱناؾ١ٝ ايعٌُ غاعات َٜٛٞ، ع٢ً إ ذبتػب عٌُ غاعات
  .ايػٛم يػعط ٚؾكًا املٓتح١ ايكطع١ ق١ُٝ بايػاع١، ٚذبسز ا٭جط
%( 52) خ٬شلا ميٓح ًَٜٛا غتني( 62) ملس٠ يًتسضٜب ايٓعٌٜ ٚؽبهع    

 َٔ( أ٫ًٚ) ايبٓس َٔ( ب) ايؿكط٠ يف عًٝ٘ املٓكٛم ا٭جط َٔ امل١٦ َٔ مخػني
 يًعٌُ املدكك١ امل٬بؼ باضتسا٤ ايٓعٌٜ ًٜتعّ ٚ .ايتعًُٝات ٖصٙ َٔ( 4) املاز٠

 ٚاغِ ا٫ٜٛا٤ َٚٛقع ب٘ اشباق١ ايبٝاْات ؾٝٗا تثبت تؿػٌٝ بطاق١ ي٘ ٚتكطف
 ٚمبٛجب املدلّ يًعكس ٚؾكًا ايٓعٌٜ اجٛض تسؾع ٚ .ٚايتؿػٌٝ ايتسضٜب جٓاح

 ايعٌُ نإ غٛا٤ َػتركات٘ تؿاقٌٝ ؾٝٗا َثبت ضزل١ٝ قطف ٚق٫ٛت
 بع  اغتكطاع اغباب بٝإ َع ا٫نايف بايعٌُ أٚ بايػاع١ أٚ بايكطع١
 اييت ا٫ٜطازات َٔ امل١٦ َٔ اضبعٕٛ%( 42)يًٓعٌٜ ٜٚسؾع .ٚجست إ املػتركات
 يف امل١٦ َٔ غتٕٛ%( 62) ٚذبؿغ اذتٝاجات٘ يػس عًُ٘ يكا٤ عًٝٗا ذكٌ
 ايٝ٘ تػًُٝٗا ٜتِ ايٓعٌٜ طًب ع٢ً بٓا٤ ايٓػب١ ظٜاز٠ ٚػبٛظ ا٫َاْات قٓسٚم
% 52) عٔ ٜعٜس ٫ إ ع٢ً َٓٗا املبايؼ بع  غرب ٚي٘ غطاذ٘ اط٬م بعس
 شٜٚ٘ إىل إضغاشلا أٚ اذتٝاجات٘ يػس املٛزع١ املبايؼ َٔ امل١٦ َٔ مخػني(

 .ايًح١ٓ عًٝ٘ تكازم ضبهط مبٛجب املدتل ا٫جتُاعٞ ايباذث َٔ بتٛق١ٝ
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 ٚتٛؾرل ايعٌُ ٚضف عًٝٗا تكاّ اييت ا٭َانٔ ٚت١٦ٝٗ تأَني ايكػِ إزاض٠ ٚتتٛىل   
 َٔ ايعٌُ َٚعسات أجٗع٠ قٝا١ْ تهٕٛ إ ع٢ً ؾٝٗا ايعٌُ َػتًعَات مجٝع

 امل٪غػ١ ازاض٠ صبًؼ ٜكسضٖا بتعًُٝات ذسز .اٱْتاد َٔ املتركك١ اٱٜطازات
ٚخاضجٗا. ٚعٔ َس٣  ا٫قػاّ زاخٌ ٚاملٛزعني يًٓع٤٫ ٚا٭جٛض ايعٌُ قٛاعس

 ايػٸحٓا٤ ٕ ْػب١أ ايتعاّ امل٪غػات ايػح١ٝٓ بتطبٝل ٖصٙ ايكٛاعس  ٫ذعٓا
 ايػٸحٕٛ ػبعٌ مما (243)ايٓع٤٫،  تعساز َٔ %8 ؾٝٗا  تكٌ إىل ايعاًَني
 تٴع٢ٓ يػحٕٛ يًرط١ٜ، َٓٗا غايب١ عكاب١ٝ َ٪غٸػات تهٕٛ ٭ٕ أقطب ايعطاق١ٝ،
 ٚاٱق٬ح. بايتأٌٖٝ
 يًػحٓا٤ ٚايذلؾٝٗٞ ايثكايف ايٓؿاط - ايثًا 
 ٚغا٥ٌ تعتدل ايثكاؾ١ٝ ٚايذلؾ١ٝٗٝٚا٫ْؿط١  ٚايتٛجٝ٘ ٚاٱضؾاز ايتعًِٝ إٔ    

 يهٌ َِٓٗ، ٚإٔ ايتأنٝس ايؿطز١ٜ اسباجات ٚؾل ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني يع٬د ١ُ٥٬َ
 إمياْا جا٤ ايُٓٛشج١ٝ ايسْٝا ملعا١ًَ ايػحٓا٤ يًكٛاعس ٚؾكا ايػحٓا٤ تعًِٝ ع٢ً
 بع  ٜسؾع ايصٟ ايػبب تهٕٛ قس ،اييت ا٫جتُاع١ٝ املؿانٌ أِٖ اذس ا١َٝ٫ بإٔ
 ع٬ق١ ٚجٛز ايسضاغات َٔ ايعسٜس أٚنرت ٚقس ازبطمي١، يف ايٛقٛع يف طازا٭ؾ
 ؾُٔ ، يصيو ا٭َٝني َٔ ايػحٕٛ ْع٤٫ ْػب٘ تعزاز ذٝث ٚازبطمي١، ا٭١َٝ بني

 ت١ُٝٓ ٚغا٥ٌ تٛؾط خ٬ٍ َٔ ايػح١ٝٓ امل٪غػات زاخٌ ا٭١َٝ ضبٛ ٖٛ ا٫جسض
 ع٢ً ايتعًِٝ إش ٜػاعس َٓ٘، ا٫غتؿاز٠ ع٢ً ايكازضٜٔ املػحْٛني مجٝع ٚتعًِٝ
 طبتًـ َع ايتعاٌَ ٜػتطٝع ذت٢ ايٓعٌٜ ؾدك١ٝ يف عسٜس٠ جٛاْب إق٬ح
 زاخٌ ايتهٝـ ع٢ً تػاعسٙ أخ٬ق١ٝ َٚباز٨ قُٝا ؾٝ٘ ُٜٓٞ نُا ، اجملتُع أؾطاز
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ػٓ أٚضاع حمٛق اإلٔساْ فً اٌسجْٛ أٔظش اٌرمشٌش اٌظادس ِٓ شثىح اٌؼذاٌح ٌٍسجٕاء  - 
 .2016ٚاالطالحٍاخ ِٚشاوض االحرجاص فً اٌؼشاق ٌسٕح 
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 ؾطٜـ يعٌُ أَاّ ايٓع٤٫ ايػبٌٝ ت١٦ٝٗ ع٢ً ايتعًِٝ ٜػاعس ٚ ٚخاضجٗا امل٪غػ١
 (244)ؾٝ٘. َهاْتِٗ  ٚاغتعاز٠عِٓٗ  اٱؾطاد بعس اجملتُع يف
ٚيصيو ْل ايكػِ ايػابع ٚايعؿطٜٔ َٔ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع     

 ا٫ذتحاظ ع٢ً إٔ:
 ايتعًِٝ َٔ ا٫غتؿاز٠ ع٢ً ايكازضٜٔ ايػحٓا٤ يتعًِٝ اي٬ظ١َ ايتسابرل تتدص -1

 ا٭َٝني يًػحٓا٤ إيعاَٝا ايتعًِٝ ٜٚهٕٛ شلِ ايس١ٜٝٓ ايسضٚؽ تكسِٜ َٔ ٚشيو
 .خاقا اٖتُاَا ايػحٔ إزاض٠ ٚتعرلٙ ٚايؿباب

 ايػحٓا٤ متهني بػ١ٝ ايتعًُٝٞ ايٓعاّ يف ايػحٓا٤ تعًِٝ اٱَهإ قسض ٜسَخ -2
 .غطاذِٗ إط٬م بعس قعٛب١ بسٕٚ تعًُِٝٗ َٛاق١ً َٔ
 ايػحٓا٤ قر١ اجٌ َٔ ايػحٕٛ مجٝع يف ٚايثكاؾ١ٝ ايذلؾ١ٝٗٝ ا٭ْؿط١ تٛؾط -3

 .ايبس١ْٝ ايعك١ًٝ
 عِٓٗ اٱؾطاد بعس ايػحٓا٤ ٚضعا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ ايع٬قات -ضابعًا 
تٛىل ايكػِ ايثأَ ٚايعؿطٜٔ َٔ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ تٓعِٝ ايع٬قات     

 ا٫جتُاع١ٝ ٚضعا١ٜ ايػحٓا٤ بعس اٱؾطاد عِٓٗ إش ْل ع٢ً َا ًٜٞ:
 اسبؿاظ بػ١ٝ ٚأغطت٘ ايػحني بني بايع٬قات اشبام ا٫ٖتُاّ ا٤٬ٜ ٜتِ -1

 .يًططؾني َؿٝس٠ ٭ْٗا ٚذبػٝٓٗا عًٝٗا
 ؾذل٠ بسا١ٜ َٓص عٓ٘ اٱؾطاد بعس ايػحني َػتكبٌ ا٫عتباض بعني ٜ٪خص -2

 ع٬قات إقا١َ ع٢ً َٚػاعست٘ تؿحٝع٘ ِٜٚٓ عًٝ٘ ذهِ بٗا قسض اييت ايػحٔ
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أٔظش فادٌح اتٛ شٙثح، ذطٛس اٌرٕفٍز اٌؼماتً فً ِظش، اٌرؼٍٍُ تاٌّؤسساخ اٌؼماتٍح، اٌّجٍح  - 
 .1992اٌجٕائٍح اٌؼٍِّٛح، اٌؼذد اٌصأً ٚاٌصاٌس، ٌٌٍٛٛ/ٔٛفّثش 
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 ربسّ ٭ْٗا ايع٬قات تًو ع٢ً اسبؿاظ أٚ ايػحٔ خاضد ٚنا٫ت أٚ أؾدام َع
 .اجتُاعٝا تأًٖٝ٘ إعاز٠ أغطت٘ َكاحل

 اسبه١َٝٛ غرل أٚ اسبه١َٝٛ ٚاٱزاضات ٚازبٗات ٚايهطٚض٠ اٱَهإ قسض تهُٔ -3
 تعٜٚس عِٓٗ ا٭ؾطاد بعس اجملتُع ف جسٜس َٔ ا٫ْسَاد ايػحٓا٤ تػاعس اييت

 ٚايعٌُ اٱقا١َ أَانٔ شلِ ٚتٛؾط املٓاغب١ ايتعطٜـ ٚأٚضام بايٛ ا٥ل ايػحٓا٤
 ٚاملٛغِ ايطكؼ ظطٚف َع املتُاؾ١ٝ ٚايهاؾ١ٝ املٓاغب١ ٚامل٬بؼ املٓاغب١
 ٚإعاي١ ٜككسْٚٗا اييت ا٭َانٔ إىل ايٛقٍٛ َٔ يتُهِٝٓٗ ايهاؾ١ٝ ايػبٌ ٚنصيو
 .َباؾط٠ عِٓٗ اٱؾطاد تًٞ اييت يؿذل٠ ؾٝا أْؿػِٗ

 ٚايػحٓا٤ بايػحٔ ايهطٚضٟ ا٫تكاٍ غبٌ مجٝع ايٛنا٫ت ٖصٙ ملٓسٚبٞ تتاح -4
 .غحٝٓ٘ ؾذل٠ بسا١ٜ َٓص ايػحني َػتكبٌ ذٍٛ َعِٗ ايتؿاٚض ٜٚتِ
 أقك٢ إىل َٓػك١ أٚ َطنع١ٜ ايٛنا٫ت ٖصٙ أْؿط١ تهٕٛ إٕ املػترػٔ َٔ -5
 (245).ٚج٘ أؾهٌ ع٢ً ٚجٗٛزٖا خسَاتٗا َٔ ا٫غتؿاز٠ يهُإ ممهٔ ذس
 حبٝث يًػٸحٓا٤ املكس١َ أِٖ اشبسَات َٔ ٚايتأٌٖٝ بطاَخ اٱق٬ح ٚتٴعس   

 يف زصبِٗ إعاز٠ يف أ ط َٔ شلا ملا ايػحٔ، بعس َا سبٝا٠ تأًِٖٝٗ يف تػاِٖ
 بايع٬ق١ ا٫ٖتُاّ ٚميثٌ ٚا٫جتُاع١ٝ، ٚايٓؿػ١ٝ امل١ٝٓٗ ايٓٛاذٞ َٔ اجملتُع
 اٱق٬ح صباٍ يف َِٗ جاْب ايع٬ق١ تًو ع٢ً ٚاسبؿاظ ٚاغطت٘ ايػحني بني

 بٓعط ا٫عتباض تأخص  إش اع٬ٙ، ايكػِ اذهاّ تؿرل نُا يًططؾٝني َٚؿٝس٠
اشباضجٞ، َٔ  بايعا  ازَاجِٗ يتػٌٗٝ عِٓٗ ا٫ؾطاد بعس ايػحٓا٤ َػتكبٌ
ٚاييت  اسبه١َٝٛ ٚغرل اسبه١َٝٛ ازبٗات ٚذبكٝل ٖصا اٱزَاد َٔ جاْب جاْب
 . َٔ جاْب أخط عِٓٗ املؿطد ايػحٓا٤ َػتكبٌ بؿإٔ َٓسٚبٝٗا َع ايتؿاٚض ٜتِ
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ّّٕٛرجٍح اٌّذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّّرحذج.ِٓ اٌمٛ 24أٔظش اٌماػذج  -  اػذ اٌ
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348 
 

اذهاّ ايكػِ اع٬ٙ ع٢ً يتطبٝل  ٚايتأٌٖٝ ايتعاّ َطانع اٱق٬ح ٚعٔ َس٣    
 ٚعٛا٥ًِٗ ايػحٓا٤ بني ايع٬ق١ ع٢ً اسبؿاظ إ اىل تؿرل ايتكاضٜط ايٛاقع،
 قبٌ َٔ تساض اييت ايػحٕٛ عُّٛ يف اسباٍ ٖٛ نُا ايعٜاضات ْطام يف ضبكٛض٠
 ايتٛقٝـ َٛاقـ يف ٚاحملتحعٜٔ يًُٛزعني بايٓػب١ اَا ايعطاقٞ، ا٫ق٬ح زا٥ط٠

ايكازض٠  ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ اؾاضت ؾكس ٚايساخ١ًٝ، ايسؾاع ٚظاضتٞ يف ا٫ذتٝاطٞ
 مبكاب١ً يًعٛا٥ٌ ايػُاح عسّ يف ذكٝك١ٝ اؾهاي١ٝ ٚجٛز َٔ ازبٗات ايطقاب١ٝ اىل

ايطابع عؿط ٚايكػِ  ايكػِ اذهاّ ؽبايـ ٖٚصا ط١ًٜٛ، ٚيؿذلات احملتحعٜٔ
 يًكٛاعس خطم ٖٛ ٚبايتايٞ ايػحٕٛ، ازاض٠ قإْٛ ايثأَ ٚايعؿطٜٔ َٔ

يُٓٛشج١ٝ ايسْٝا ملعا١ًَ ايػحٓا٤؛ يعسّ احملاؾع١ ع٢ً ايطٚاب  ايعا١ًٝ٥ إناؾ١ ا
 (246)إىل اْ٘ ٜؿهٌ عا٥ل اَاّ ع١ًُٝ اٱق٬ح ٚايتأٌٖٝ.

 ميهٔ ا٭خط٣، ٚامل٪غٸػات املسْٞ بؿطان١ َٓعُات اجملتُع ٜتعًل ؾُٝا أَا    
 تع٢ٓاييت  َثٌ ٖصٙ املٓعُات ٚامل٪غػات يسٚض عاّ نعـ ٖٓاى بإٔ ايكٍٛ
ٚايػبب ٫ ٜعٛز يعسّ  عِٓٗ،  اٱؾطاد ٚبعس قبٌ ايػحٓا٤ َٚتابع١ بإزَاد

 ٫ تػُح َٛجٛز َثٌ ٖصٙ امل٪غػات، ٚاما ٖٓاى عطاقٌٝ تؿطٜع١ٝ ٚٚاقع١ٝ  
 تطخٝل ايػح١ٝٓ، إ٫ بٓا٤ٷ ع٢ً  امل٪غػات بعٜاض٠ ايكٝاّ َٓع١ُ أٚ َ٪غػ١ ٭ٟ

 بعٜاض٠ شلا املػُٛح امل٪غٸػات ٚتبك٢. ايعسٍ أٚ زا٥ط٠ اٱق٬ح ايعطاق١ٝ َٔ ٚظٜط
 بازبٛاْب تٴع٢ٓ ٫ ذكٛق١ٝ  ايػحٕٛ ضبسٚز٠ ٚإٔ ٚجست َععُٗا ٍَٓعُات

 .بايتأٌٖٝ ٚإعاز٠ اٱزَاد املتعًك١
 بعس يًػحٓا٤ اي٬ذك١ ايطعا١ٜ اْعساّ اىل ٜؿرل ايٛاقع ٚخ٬ق١ ايكٍٛ إ    

ايكػِ  يف ايٝٗا ؿاضامل تتٛىل املٗاّ ذه١َٝٛ َ٪غػ١ ٚجٛز ٚعسّ عِٓٗ ا٫ؾطاد
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 ٖصٙ ٜٴععظ ايثأَ ٚايعؿطٜٔ، يف أٟ قػِ َٔ أقػاّ زا٥ط٠ ا٫ق٬ح ايعطاق١ٝ، َٚا
يف امل٪غػات ايػح١ٝٓ، إش ٫ذغ  ايػٸحٓا٤ بني ايعٛز ْػب١ ٖٛ اضتؿاع اشب٬ق١

عٛز٠ ايعسٜس َٔ املؿطد عِٓٗ إىل ايػحٔ  ا١ْٝ بعس اضتهابِٗ زبطا٥ٔ طبتًؿ١؛ 
ٚايػبب ٜعٛز يعسّ ٚجٛز اي١ٝ ملتابع١ احملهّٛ بعس ا٫ؾطاد عٓ٘.  إَا ؾُٝا ٜتعًل 

 يػ١ٓ( 76) ضقِ ا٫ذساث بطعا١ٜ ا٭ذساث ؾع٢ً ايطغِ َٔ إٔ قإْٛ ضعا١ٜ 
 بعس يًرسث اي٬ذك١ ا٫جتُاع١ٝ يًطعا١ٜ قػِ اْؿا٤ اىل ضاؾا قس ، 1983
إ٫ إٔ ٖصٙ ايٓكٛم  ا٫ذساث اق٬ح زا٥ط٠ بكػِ َطتبط١ ٖٚٞ عٓ٘ ا٫ؾطاد

 ايكا١ْْٝٛ ٫ ظايت ذدلًا ع٢ً ٚضم .
 ايعا  اشباضجٞ َع ٚا٫تكاٍ ايتٛاقٌ -خاَػًا 
 تػاعس ايٓعٌٜاييت  ايتػ٬ٝٗت نٌ ٜكع ع٢ً عاتل امل٪غػات ايػح١ٝٓ تٛؾرل    

 تٛؾرل خ٬ٍ َٔ شيو ٜتِ ذٝث ٚباغتكباشلِ، ٚأقسقا٥٘ بأغطت٘ ي٬تكاٍ
 َٔ ٚايتدؿٝـ ايٓعٌٜ ٚتأٌٖٝ تسعِٝ يف َٔ أ١ُٖٝ ي٘ ملٌ ٚاملطاغ٬ت؛ ايعٜاضات
ٚأقاضب٘ ي٘  ٚاقسقا٥٘ عا٥ًت٘ ٚاؾطاز ايٓعٌٜ بني ا٫تكاٍ ايٓؿػٞ، ٫ٕ ٚنع١
 ايػح١ٝٓ ٚػبعً٘ امل٪غػ١ زاخٌ ْٛ٘ن ايٓعٌٜ اغتٝعاب ٜػٌٗ إش َعزٚج١، اُٖٝ٘
 اتكاٍ قٓا٠ ٚجٛز َٔ ايعٜاض٠ تٛؾطٙ َا بػبب خاضجٗا؛ بايعا   ع٬ق١ ع٢ً

 اخط جاْب َٚٔ ٚأبٓا٤ٙ، أغطت٘ ع٢ً با٫ط٦ُٓإ ايؿعٛض يًٓعٌٜ تهؿٌ َػتُط٠
 جع٤ا اشباضجٞ بايعا  ايٓعٌٜ اتكاٍ ٜعس ذٝث ا٫ؾطاد، بعس اجملتُع َع تأقًُ٘
 (247). يًُحتُع ٚعٛزت٘ ا٫جتُاعٞ تأًٖٝ٘ إعاز٠ َٔ نطٚضٜا
ٚيصيو انس ايكػِ ايطابع عؿط َٔ قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ     

 ع٢ً َا ًٜٞ :
                                                           

247
 .أٔظش اٌماػذج اٌحادٌح ػشش ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح اٌذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء - 
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 شٟٚ ٚأقسقا٥ِٗ بأغطِٖ ا٫تكاٍ اي٬ظّ اٱؾطاف ذبت يًػحٓا٤ ٜػُح -1
 ايعٜاضات ٚاغتكباٍ املطاغ١ً ططٜل عٔ َٓتع١ُ ؾذلات ع٢ً اسبػ١ٓ ايػُع١
 .َٓٗا
 إيٝٗا ٜٓتُٕٛ اييت ايسٚي١ بسبًَٛاغٞ ا٫تكاٍ ا٭جاْب يًػحٓا٤ ٜػُح -2

 .بصيو يًكٝاّ املعكٛي١ ايتػ٬ٝٗت شلِ ٚتٛؾط ايسٚي١ تًو قٓك١ًٝ يف ٚبايعاًَني
 يف قٓكًٞ أٚ زبًَٛاغٞ متثٌٝ شلا يٝؼ زٍٚ َٛاطت َٔ يًػحٓا٤ ٜػُح -3

 نُا ايعطاقٞ يف َكاسبِٗ ضعا١ٜ تتٛىل اييت ايسٚي١ بسبًَٛاغٞ ا٫تكاٍ ايعطام
 باملٓسٚب َصيو ا٫تكاٍ زٚي١ أٟ إىل َٓتُني ايػرل أٚ اي٬ج٦ني يًػحٓا٤ ٜػُح

 أٚ ٚط١ٝٓ غًط١ أ١ٜ مبٓسٚب أٚ َكاسبِٗ ضعا١ٜ تتٛىل اييت يًحٛي١ ايسبًَٛاغٞ
 .ا٭ؾدام ٖ٪٤٫ اما١ٜ َُٗتٗا زٚي١ٝ

 شلِ ٜٚػُح آَٝا خططا تؿهٌ ٫ اييت املطبٛعات قطا٠٤ يًػحٓا٤ ٜػُح -4
 ايػحٔ إزاض٠ بٗا شلِ تػُح اييت ايتًؿاظ َؿاٖس٠ أٚ ايطازٜٛ أجٗع٠ إىل ا٫غتُاع
 .عًٝٗا ٚتػٝطط

 ايػحٔ زخٍٛ ايسٚي١ٝ ا٭امط ايكًٝب يًح١ٓ ايطزل١ٝ ايبعثات ٭عها٤ ٜػُح -5
 تؿكس نصيو شلِ ٜٚػُح شيو ايًح١ٓ طًبت نًُا ايططؾإ عًٝٗا ٜتؿل َٛاعٝس يف

 املعٝؿ١ ٚظطٚف ايكر١ٝ ايٓعاؾ١ ٚتطتٝبات ايػحٔ يف ايكر١ٝ ايذلتٝبات
 املتعًك١ املعًَٛات بتػحٌٝ شلِ ٜػُح نُا اْؿطاز ع٢ً احملتحعٜٔ مجٝع َٚكاب١ً
 َٔ َعكٛي١ ضقاب١ ذبت ٚبايعهؼ أغطت٘ إىل َٓ٘ ضغا٥ٌ ْٚكٌ احملتحع بايؿدل

 (248).ايػحٔ غًطات قبٌ

                                                           
248
 اٌذٍٔا ٌّؼاٍِح اٌسجٕاء ٌألُِ اٌّرحذج.أٔظش اٌماػذج اٌحادٌح ػشش ِٓ اٌمٛاػذ إٌّٛرجٍح  - 
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ٜٚؿرل ٚاقع ايتطبٝل ايعًُٞ شلصٙ ايكاعس٠ إىل اتاذ١ اسبل يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني     
يف إجطا٤ ايعٜاضات ايعا١ًٝ٥ يصِٜٚٗ يف عُّٛ امل٪غػات ايػح١ٝٓ ع٢ً ؾهٌ ظٜاضات 
ؾٗط١ٜ ٚبعهٗا ا٫خط ْكـ ؾٗط١ٜ ٚاخط٣ اغبٛع١ٝ َع ٚجٛز ظٜاضات 

زٜٔ نايػحٓا٤ اغتثٓا١ٝ٥ أٚ خاق١ تتطًبٗا ظطٚف ؾ٦ات أٚ غحٓا٤ ضبس
املٓكٛيني ذسٜثًا أٚ ايػحٓا٤ املطن٢. أَا بايٓػب١ يًػحٓا٤ ا٫جٓب١ٝ ؾٝتِ اب٬ؽ 

ايعطام، مبرٌ ْٚبأ اعتكاشلِ ٚإ ايبع   يف زٚشلِ ميثٌ َٔ غؿاضات زٚشلِ، أٚ اٚ
َِٓٗ ٜتًك٢ ايعٜاضات ايسٚض١ٜ أٚ ا٫غتثٓا١ٝ٥. ٚنصيو غعًٝا يعٜاز٠ ايتٛاقٌ َع 

امل٪غػات ايػح١ٝٓ تتٛؾط ؾٝٗا أجٗع٠ ايتًؿاظ ٚأجٗع٠ ايعا  اشباضجٞ ؾإٔ 
ا٫غتكباٍ ايؿها٥ٞ )ايػت٬ٜت(، ٚمبٛجب أْع١ُ ذبسزٖا ازاضات امل٪غػات 
ايػح١ٝٓ، إىل جاْب تٛؾرل ايكرـ ٚاجمل٬ت، ٖٚٛ َا ٜععظ ٜٚػاِٖ يف اسبس َٔ 
ذاي١ ا٫ْكطاع ايتاّ بني ايػحٓا٤ ٚايعا  اشباضجٞ؛ بػبب ذطَاِْٗ َٔ 

يف ايترطى ايٓاجِ عٔ اضتهابِٗ اعُاٍ جٓا١ٝ٥ َعاقب عًٝٗا  ذطٜتِٗ
 (249)قاًْْٛا.

 
 
 
 
 
 

                                                           
249
اٌظادس ػٓ ٚصاسج  2011أٔظش اٌرمشٌش اٌسٕٛي ألٚضاع اٌسجْٛ ِٚشاوض االحرجاص ٌسٕح  - 

 حمٛق اإلٔساْ.
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 خامت٘

 
يكس ْايت ذكٛم ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني يف امل٪غػات ايػح١ٝٓ يف ايعطام قٛضًا     

َتؿاٚت١ َٔ ا٫ٖتُاّ ٚايطعا١ٜ يف ظٌ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ َٓص تأغٝؼ ايسٚي١ 
ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ املتعًك١ حبكٛم  ايعطاق١ٝ ٚذت٢ ٚقتٓا اسبانط ٚقسَت

ايػحٓا٤ إغٗاَات نبرل٠ يف صباٍ ذكٛم ا٫ؾدام اجملطزٜٔ َٔ ذطٜتِٗ ع٢ً 
اعتباض إٔ ا٫ْػإ أذس أععِ املعحعات يف ايسْٝا، إ٫ إٔ بع  املثايب غحًت ع٢ً 
بسا١ٜ ايتؿطٜعات نٛنع ايػحٕٛ ذبت أؾطاف ٚظاض٠ شات طابع بٛيٝػٞ َتُثٌ 

، ٚاغتدساّ بع  اٱجطا٤ات ٚا٫غايٝب اييت تتعاضر َع بطاَخ بٛظاض٠ ايساخ١ًٝ
 قس َٚا ؾك ، يًرط١ٜ غايب١ عكاب١ٝ َ٪غٸػات ايتأٌٖ ٚا٫ق٬ح، ٚدبعٌ َٓٗا

 ايػٸحٓا٤.  بني ايعٛز ْػب١ اضتؿاع ا٫غتٓتاد ٖٛ ٖصٙ ٜٴععٸظ
تٛيت ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ إزاض٠ ايػحٕٛ، َٚٔ 1969ٚيف عاّ     

 ِ اْٝ  بٛظاض٠ ايعساٍ ا٫ؾطاف ٚإزاض٠ ايعٌُ جبُٝع امل٪غػات ايػح١ٝٓ 
. ٚعٓسَا تططقٓا جملُٛع١ ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ ايٓاؾص٠ 2223ٚا٫ق٬ذ١ٝ عاّ 

 ذكٛم تكطٜط يف عٓاَؿط يف ايعطام، تبني مبا ٫ ٜكبٌ ايؿو إٔ َا ٚقٌ ايٝ٘
 ملعا١ًَ ايسْٝا ايُٓٛشج١ٝ ايكٛاعس َع َتٛاؾك١ جا٤ت ذطٜت٘ َٔ اجملطز اٱْػإ
ٚاملٛقٛؾني، إ٫ إٔ ٖصٙ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايٓاؾص٠ ذايًٝا َتٓا ط٠ يف عس٠  ايػحٓا٤

ٚتعس٬ٜت٘،  1981يػ١ٓ  124تؿطٜعات نكإْٛ إق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ضقِ 
ٚأَٚط غًط١ ا٥٫ت٬ف  2223ٕ َٚطانع ا٫ذتحاظ يػ١ٓ ٚقإْٛ إزاض٠ ايػحٛ

 .2223امل٪قت١ يػ١ٓ 
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ٚعٓس اغتعطانٓا يًكٛاعس ايكا١ْْٝٛ املٓكٛم عًٝٗا يف قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ     
ايسٚي١ٝ ٚايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ يٛظاض٠ ذكٛم  َٚطنع ا٫ذتحاظ َٚكاضْتٗا َع املعاٜرل

ٖصا اجملاٍ، ٫ذعٓا إٔ ٖٓاى بع   ا٫ْػإ َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ ايٓاؾط١ يف
املؿانٌ اييت تعاْٞ َٓٗا ايتؿطٜعات ٚامل٪غػات ايػح١ٝٓ ناظزٜاز ذاي١ ا٫نتعاظ 
يف أغًب ايػحٕٛ ايعطاق١ٝ، ٜٚعٛز غببٗا إىل ب ٤ إجطا٤ات ايتكانٞ، ٚاضتؿاع 
عسز املٛقٛؾني، ٚطٍٛ َس٠ ا٫ذتحاظ قبٌ احملان١ُ، ٚاييت تتحاٚظ يف بع  

نثط َٔ مثا١ْٝ أؾٗط ٖصا ؾه٬ً عٔ عسّ ايتعاٌَ َع إجطا٤ات ا٫ذٝإ إىل أ
ا٫ذتحاظ َثًُا تكتهٝٗا املعاٜرل ايسٚي١ٝ ع٢ً اغاؽ زضاغ١ نٌ ذاي١ ع٢ً ذس٠ 
ٚاتباع ايتسابرل ايٛقا١ٝ٥ امل١ُ٥٬ شلا. إناؾ١ٌ إىل ٚجٛز أعساز نبرل٠ َٔ ا٫ذهاّ 

ٛز َعازب١ قا١ْْٝٛ اشبؿٝؿ١ اييت تذلاٚح بني  ٬ ١ أؾٗط ٚغ١ٓ ٚاذس٠ زٕٚ ٚج
شلا. ٚيهٌ َا تكسّ َٔ اغتٓتاجات تٛقًٓا إىل مج١ً َٔ ايتٛقٝات ْٛجعٖا 

 بايتايٞ:
 
 

  



 
  ........................................... العساقٔ٘ بني املعآري الدّلٔ٘ ّالْاقع ٌْاإلطاز الكاىْىٕ مليعْم٘ الطّذ
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 التْؾٔات
 

 ٚاق٬ح ايعطاق١ٝ ا٫ق٬ح زا٥طتٞ يعٌُ املٓع١ُ ايكا١ْْٝٛ ايكٛاعس تٛذٝس -1
 يًٓع٤٫ ٚايتأٌٖٝ ايطعا١ٜ َٔ اندل قسض َٚطانع ايتٛقٝـ ٚتٛؾرل ا٫ذساث
 ٚؾكًا اْهباطِٗ ٚقٛاعس ذكٛقِٗ،، ع٢ً ايتأنٝس خ٬ٍ َٔ ؾٝٗا، ٚاملٛزعني
َٛذس ٱزاض٠ َٛذس٠، ٚايػا٤ ناؾ١ ايتؿطٜعات ايػابك١ املتعسز٠،  قإْٛ  ٭ذهاّ

 ٚاملٛزعني ايٓع٤٫ إق٬ح نكإْٛ اشباق١ بإزاض٠ امل٪غػات ايػح١ٝٓ يف ايعطام، 
( 22) ضقِ( املٓرٌ) ايثٛض٠ قٝاز٠ صبًؼ قطاض ٚ 2 1981 يػ١ٓ( 124) ضقِ
 يػ١ٓ( 2) ضقِ( املٓر١ً) امل٪قت١ ا٥٫ت٬ف غًط١ َصنط٠ ٚ 2 25/5/1993يف

 امل٪قت١ ا٥٫ت٬ف غًط١ ٚاٚاَط 2 ايػحٓا٤ اذتحاظ َٚطاؾل ايػحٕٛ ازاض٠ 2223
 ا٫ذتحاظ َطانع بؿإٔ ازاض٠  2223 يػ١ٓ( 12) ضقِ ٖٚٞ ا٭َط( املٓر١ً)

 تؿتٝـ املتعًل بسا٥ط٠ 2224 ػ١ٓي( 98) ضقِ ٚا٭َط ٚايػحٕٛ. ٚايتٛقٝـ
 اشبام بايًحإ 2224 يػ١ٓ( 99) ضقِ ٚا٭َط. ايعطاق١ٝ ٚايػحٕٛ املعتك٬ت
  2 يًُعتكًني املؿذلن١

 ع٢ً ايكإْٛ ٖصا ٜٚػطٟ املعتكًني حبُا١ٜ َتدكل قإْٛ تؿطٜع نطٚض٠ -2
 ايتٓؿٝص١ٜ ايػًط١ عٔ قازض٠ ٚقطاضات ٭ٚاَط اغتٓازًا ذطٜت٘ تكٝس ؾدل نٌ

 احملهَٛني، عٔ املعتكًني ؾٝٗا ؼبتحع اييت ٚا٫ٚناع أَانٔ ٫خت٬ف ٚايكها١ٝ٥؛
 اعتكاشلِ عٔ املػ٪ٚي١ ازبٗات ٚايعاّ اذتحاظِٖ، عٔ املػ٪ٚي١ ازبٗات ٚذبسٜس
 ايكإْٛ، ٚؾل ايػطع١ ٚج٘ ع٢ً املدتك١ ايكها١ٝ٥ ازبٗات اىل بإذايتِٗ
 .ايكاْْٛٞ ٚنعِٗ ٚذبسٜس َعِٗ، يًتركٝل
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355 
 

 اجملتُع َٓعُات َع ذكٝك١ٝ ؾطان١ ربًل قا١ْْٝٛ قٛاعس ٚجٛز نطٚض٠ -3
 تٓؿٝص يف ٚاملػاعس٠ ٚاملعتكًني، ايػحٓا٤ حبكٛم َع١ٝٓ أخط٣ َٚ٪غػات املسْٞ
 .ٚاملٛزعني ايٓع٤٫ عٔ اٱؾطاد ٚبعس قبٌ ٚاٱزَاد ايتأٌٖٝ بطاَخ

 ايطبٝع١ َع طبطجاتٗا تت٥٬ِ انازميٝات يٛجٛز اغذلاتٝح١ٝ غٝاغ١ ضغِ -4
 عًُِٗ، ازا٤ ٜٓاغب بؿهٌ ٚايكاْْٛٝني ا٫جتُاعٝني ايباذثني يعٌُ ايكا١ْْٝٛ
 املػحْٛني ٚؾ٦ات جاْب َٔ ؾٝٗا ٜعًُٕٛ اييت ايب١٦ٝ طبٝع١ َع ٥٬َُٚت٘
 .أخط جاْب َٔ َٜٛٞ بؿٌ َعِٗ ٜتعإًَٛ ايصٜٔ

 إزاض٠ متٓح قا١ْْٝٛ، ْكٛم ايػحٕٛ إزاض٠ قإْٛ ٜتهُٔ إٔ نطٚض٠ -5
 بعكٛبات ايػحٔ عكٛب١ باغتبساٍ ايعاّ ي٬زعا٤ َكذلح ضؾع  ايػح١ٝٓ امل٪غػ١
 ٚؾكًا اجملتُعٞ، ايػًِ ع٢ً خطٛض٠ تؿهٌ ٫ اييت اسبا٫ت يف تطبل بس١ًٜ

 زاخٌ أؾٗط  ٬ ١ عٔ تعٜس ٫ اختباض ؾذل٠ نترسٜس ايكإْٛ، ؼبسزٖا يهٛاب 
 ا٫ذهاّ َس٠ ٚذبسٜس ، ايٓعٌٜ ٚغًٛى تكطؾات خ٬شلا تٴكِٝ ايػح١ٝٓ امل٪غػ١
 يكها٤ ايٓعٌٜ ٜ٪زٜٗا غٛف اييت ٚا٫عُاٍ ٚا٭َانٔ ايعكٛب١، باغتبساٍ املؿُٛي١
 إق٬ح بٗسف ايبس١ًٜ؛ ايعكٛب١ يتٓؿٝص املطًٛب١ ٚايهُاْات ضبهَٛٝت٘، َس٠

 جاْب، َٔ خطٛض٠ ا٫نثط ايٓع٤٫ بؿ٦ات ا٫خت٬ط طباطط َٔ ٚاماٜت٘ ايٓعٌٜ
 .أخط جاْب َٔ يًُحتُع خس١َ ٚتكسِٜ

ارباش ناؾ١ ايتسابرل املٓاغب١ َٔ أجٌ ايتٛؾٝل بني ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ  -6
ٚاملعاٜرل ٚا٫يتعاَات ايسٚي١ٝ، َٚٛاق١ً تععٜع ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ٚتسابرل تٓؿٝصٙ؛ 
يهُإ تطبٝل أَثٌ يٮْع١ُ ٚايكٛاْني ايٓاؾص٠ املتعًك١ بإزاض٠ امل٪غػات 

 ايػح١ٝٓ.
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اييت تٴعس طبايؿات َٔ قبٌ ايٓع٤٫ نطٚض٠ ايٓل بؿهٌ قطٜح ع٢ً ا٫ؾعاٍ  -7
زاخٌ امل٪غػات ايػح١ٝٓ ٚذبسٜس ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ املدكك١ يهٌ ؾعٌ 
طبايـ، يف قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ، يهُإ عسّ ايتعػـ يف 
اغتعُاٍ اٱزاضات ذكٗا يف ذبسٜس املدايؿات ٚايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ يًُراؾع١ ع٢ً 

 ت ايػح١ٝٓ.ايٓعاّ زاخٌ امل٪غػا
نطٚض٠ ٚنع ذًٍٛ سبا٫ت ا٫ذتحاظ ايتعػؿٞ يف ايتؿطٜعات اشباق١ بإزاض٠  -8

امل٪غػات ايػح١ٝٓ، ملعازب١ ظاٖط٠ ا٫نتعاظ اييت تعاْٞ َٓٗا اغًب ايػحٕٛ 
ايعطاق١ٝ، ٚاسبس َٔ ذا٫ت عسّ أط٬م ايػطاح ع٢ً ايطغِ َٔ اْتٗا٤ َس٠ 

 احمله١َٝٛ يًٓعٌٜ.
ٓؿٝص١ٜ قا١ْْٝٛ خاق١ با٭ذساث بؿهٌ ٜت٥٬ِ َع نطٚض٠ تطبٝل تسابرل ت -9

ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ، ٚتطبٝكٗا َٓص ا٫ذتحاظ ضٖٔ ايتركٝل َٚطذ١ً اسببؼ 
ٚتٓؿٝص ايعكٛب١ املكطض٠ قها٥ًٝا، يتطبٝل َباز٨ ايعساي١ ا٫ق٬ذ١ٝ يف َعا١ًَ 

 ا٫ذساث ٚؾكًا يًُعاٜرل ايسٚي١ٝ.
يف ْطاقٗا  ٚجعٌ اْتٗا٤ ْكـ تؿعٌٝ ذا٫ت ا٫ؾطاد ايؿططٞ ٚايتٛغٝع  -12

َس٠ احمله١َٝٛ َع ذػٔ ايػرل٠ ٚايػًٛى زاخٌ امل٪غػ١ ايػح١ٝٓ خ  ؾطٚع 
 يتٓؿٝص ا٫ؾطاد ايؿططٞ.

ا٫ذهاّ اييت ٫ )  قكرل٠ ملس٠ باسببؼ ايكازض٠ ا٭ذهاّ ْػب١ َٔ ايتٸكًٝل -11
 باسبهِ ٚأبساشلا جٓا١ٝ٥ غٛابل شلِ يٝػت ملٔ بايٓػب١ (تعٜس ع٢ً غ١ٓ ٚاذس

 ايتٓؿٝص . تأجٌٝ باسببؼ َع
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 املؿادز:
 أ٫ًٚ: ايهتب

 ٚيٝس تطمج١ ،2ايػحٕٛ،ط إزاض٠ يف اٱْػإ ذكٛم َٓٗح١ٝ نٌٜٛ، أْسضٚ أ -1
 .2229يٓسٕ، ايػحٕٛ، يسضاغات ايسٚيٞ املطنع قاؾاض، املدلٚى

 اسبه١ُ ،بٝت ،بػساز اسبسٜث ايعكاب ،عًِ اسبٝسضٟ ابطاِٖٝ مجاٍ. ز -2
2229 . 
 ايبرٛث اًْٝا: 

 بامل٪غػات ايتعًِٝ َكط، يف ايعكابٞ ايتٓؿٝص تطٛض ؾٗب١، ابٛ ؾاز١ٜ -3
 .1992 ْٛؾُدل/ٜٛيٝٛ ٚايثايث، ايثاْٞ ايعسز ايع١َُٝٛ، ازبٓا١ٝ٥ اجمل١ً ايعكاب١ٝ،

 ضقِ ايسٚي١ٝ، ايعؿٛ َٓع١ُ اٱْػإ، ذكٛم ؼبُٞ إٔ ػبب ازبسٜس ايسغتٛض -4
 .2225 أب/أغػطؼ ،MDE14/023/2005 ايٛ ٝك١

  ايثًا: ايكهٛى ايسٚي١ٝ
 املترس٠ ا٭َِ َ٪متط اعتُسٖا ، ايػحٓا٤ ملعا١ًَ ايسْٝا ايُٓٛشج١ٝ ايكٛاعس -1

 ٚأقطٖا ، 1955 عاّ جٓٝـ يف املعكٛز ، اجملطَني َٚعا١ًَ ازبطمي١ ملٓع ا٭ٍٚ
 31 يف امل٪ضر( 24– ز) جِٝ 663 بكطاضٜ٘ ، ٚا٫جتُاعٞ ا٫قتكازٟ اجملًؼ
 .1977 َاٜٛ/  أٜاض 13 يف امل٪ضر9( 62-ز)  2276 ٚ ، 1957 ٜٛيٝ٘/ متٛظ
 ايعكٛب١ اٚ املعا١ًَ نطٚب َؤ ٚغورلٙ ايتعصٜب َٓاٖه١ اتؿاق١ٝ  -21 -2

 ضقِ ا٫ْهُاّ قإْٛ مبٛجب يًعطام املًع١َ امل١ٝٓٗ اٚ اي٬إْػا١ْٝ اٚ ايكاغ١ٝ
 ايعطاق١ٝ ايٛقا٥ع جطٜس٠ يف ْٚؿط ا٫تؿاق١ٝ ٖصٙ إىل ٣٠٠٧ يػ١ٓ(  32)

 . ٣٠٠١ ٜٛيٝ٘/ متٛظ ٩٥ يف( ٢٩٣9)  بايعسز
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 ضابعًا: ايكٛاْني ٚا٫ْع١ُ ٚايتعًُٝات
 2225 يػ١ٓ ايعطام مجٗٛض١ٜ زغتٛض -1
:  ايعسز ضقِ  ايعطاق١ٝ ايٛقا٥ع  يف املٓؿٛض 1924 يػ١ٓ ايػحٕٛ قإْٛ -2

 .18/3/1924: ايعسز تاضٜذ 169
:  ايعسز ضقِ ايعطاق١ٝ ايٛقا٥ع يف املٓؿٛض( 66) ضقِ ايػحٕٛ إزاض٠ قإْٛ -3

  .5/9/1936: ايعسز تاضٜذ1513
 .1969 يػ١ٓ 151 ضقِ ايػحٕٛ َكًر١ قإْٛ -4
 .1981 يػ١ٓ( 124) ضقِ ا٫جتُاعٞ يٲق٬ح ايعا١َ امل٪غػ١ قإْٛ -5
 ضقِ ا٫جتُاعٞ يٲق٬ح ايعا١َ امل٪غػ١ يكإْٛ ايثاْٞ ايتعسٌٜ قإْٛ -6

 . 1981يػ١ٓ 124
 ضقِ ا٫جتُاعٞ يٲق٬ح ايعا١َ امل٪غػ١ يكإْٛ ايثايث ايتعسٌٜ قإْٛ -7

 . 1981 يػ١ٓ 124
 .2217 يػ١ٓ( 49) ضقِ ايعاّ ا٫زعا٤ قإْٛ -8
 .٩١٨٩ يػ١ٓ ٣٥ ضقِ ازبعا١ٝ٥ احملانُات أقٍٛ قإْٛ -9

 املعسٍ. 1969 يػ١ٓ 111 ضقِ ايعطاقٞ ايعكٛبات قإْٛ -12
 .1983  يػ١ٓ( 76) املطقِ ا٭ذساث ضعا١ٜ قإْٛ -11
 .2223قإْٛ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ يػ١ٓ  -12
 يف املؿٛض 2212 يػ١ٓ( 1) ضقِ ايعطاق١ٝ ا٫ق٬ح يسا٥ط٠ ايساخًٞ ايٓعاّ -13

 .23/1/2212 يف 4228/ايعسز ايعطاق١ٝ ايٛقا٥ع
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 ايعٌُ ٚظاض٠ قإْٛ َٔ( 12) املاز٠ اذهاّ إىل اغتٓازًا ايكازض٠ ايتعًُٝات -14
 ٚايؿ٪ٕٚ ايعٌُ ٚظاض٠ اقسضت  ،2226 يػ١ٓ( 8) ضقِ ا٫جتُاع١ٝ ٚايؿ٪ٕٚ

 .ا٫جتُاع١ٝ
 خاَػًا: أٚاَط غًط١ ا٥ت٬ف امل٪قت١

 تؿتٝـ بسا٥ط٠ املتعًل 2224 يػ١ٓ( 98) ضقِ ا٥٫ت٬ف غًط١ أَط -1
 .ايعطاق١ٝ ٚايػحٕٛ املعتك٬ت

 املؿذلن١ بايًحإ اشبام 2224 يػ١ٓ( 99) ضقِ ا٥٫ت٬ف غًط١ أَط -2
 2يًُعتكًني

 غازغًا: ايتكاضٜط 
 ذكٛم ٚظاض٠ عٔ ايكازض ا٫ذتحاظ َٚطانع ايػحٕٛ ٭ٚناع ايػ١ٜٛٓ ايتكاضٜط -1

 . 2211 ،2227، 2226يًػٓٛات  اٱْػإ
تكطٜط ؾبه١ ايعساي١ يًػحٓا٤ عٔ أٚناع ذكٛم اٱْػإ يف ايػحٕٛ  -2

 .2216ٚا٫ق٬ذٝات َٚطانع ا٫ذتحاظ يف ايعطام يػ١ٓ 
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اضا٤ َٚكذلذات ايػاز٠ ايكها٠ ٚاملسعني ايعاَني ٚا٫غاتص٠ ازباَعني ذٍٛ ضبٛض 
 بني ايعطام يف ا٫ذتحاظ َٚطانع ايػحٕٛ ٱزاض٠ ايكاْْٛٞ ايٓكاف املتعًل باٱطاض

 ٚايٛاقع ايسٚي١ٝ املعاٜرل
بعس ايتٓػٝل ٚايتعإٚ َع نٌ َٔ َطنع أذٝا٤ اٱْػإ ايعطاقٞ يف شٟ قاض    

ٚصبُٛع١ َٔ ايكها٠ ٚا٫نازميٝني، مت ذبسٜس ايعَإ ٚاملهإ يعكس جًػ١ 
ذٛاض١ٜ َؿتٛذ١ ملٓاقؿ١ اٱطاض ايكاْْٛٞ ٱزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ يف 

ع٢ً اعتباضِٖ ٜتعإًَٛ  ايعطام ٚشيو ي٬غتؿاز٠ َٔ خدلاتِٗ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ
َع ايتؿطٜعات ايكا١ْْٝٛ َٔ ذٝث ايسضاغ١ ٚايتطبٝل، ٚقس غبل ٚإٔ مت تعٜٚس 

 َٔ املكسّ ايػاز٠ ٚايػٝسات املؿاضنني بٓػذ َٔ ايبرث َٛنٛع املٓاقؿ١ ،
ٚاؾتتح ازبًػ١ ايسنتٛض زلاح َٗسٟ  .املؿطؾاٟٚ خٝهإ عبسا٭َرل ّ.ّ اسبكٛقٞ

 ١ًٝ َعاٜا ازباَع١ يف شٟ قاض قا٬ً٥:قاحل ض٥ٝؼ قػِ ايكإْٛ يف ن
تعتدل ذكٛم اٱْػإ بؿهٌ عاّ َٔ املباز٨ ا٫غاغ١ٝ اييت ٜ٪نس عًٝٗا ايتٓعِٝ 

، 1966ايسٚيٞ، ٫ٚ غُٝا ايعٗس ايسٚيٞ اشبام باسبكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ عاّ 
ٚاملٛا ٝل ٚا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ شات ايك١ً ٚاملتعًك١ بايكها٤ ع٢ً مجٝع اؾهاٍ 

 ُٝع نس ا٫ْػإ.ايت
ٜٚعس ايعطام َٔ طًٝع١ ايسٍٚ اييت ٚقعت ٚقسقت ع٢ً ٖصٙ املٛا ٝل، نُا إٕ 
َباز٨ ايعساي١، ٚاملػاٚا٠، ٚاذذلاّ ايهطا١َ اٱْػا١ْٝ، ٚذكٛم ا٫ْػإ ْعتدل َٔ 

، ٚنصيو 1969يػ١ٓ  111اٚىل املباز٨ اييت تٓاٚشلا قإْٛ ايعكٛبات شٟ ايطقِ 
، ٚقإْٛ 1971يػ١ٓ  23ا١ٝ٥ ايٓاؾص شٟ ايعسز قإْٛ أقٍٛ احملانُات ازبع

، 2223يػ١ٓ  2إزاض٠ ايػحٕٛ ايكازض مبكته٢ غًط١ ا٥٫ت٬ف املٓر١ً ضقِ 
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ٚايكٛاْني ا٭خط٣ ٚايتعًُٝات اييت ربتل يف تٓعِٝ ايًٛا٥ح ايساخ١ًٝ اييت 
 تٓعِ عٌُ امل٪غػات اٱق٬ذ١ٝ .

ق٬ذ١ٝ، ٚنٝؿ١ٝ ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ أنس ايباذث ع٢ً طبٝع١ َٗاّ امل٪غػات اٱ
تٓعُٝٗا، ٚاعطا٤ أ١ُٖٝ خاق١ يهٝؿ١ٝ أعاز٠ تأٌٖٝ ا٫ؾدام ايصٜٔ قسضت 
حبكِٗ اذهاّ قها١ٝ٥، يهٔ زٕٚ اْتٗاى ذكٛقِٗ املٓكٛم عًٝٗا يف ايكهٛى 
ايسٚي١ٝ، ٚاسبؿاظ ع٢ً ذٝاتِٗ،  ِ تٓاٍٚ ايباذث تطٛض ايكٛاْني ايعطاق١ٝ اييت 

ضتكا٤ ٚانرًا يف ايتؿطٜعات ٚآيٝات ربتل بامل٪غػات اٱق٬ذ١ٝ، إش بس٣ ا٫
عٌُ امل٪غػات ا٫ق٬ذ١ٝ، َٚٔ  ِ تٛنٝح ايطقاب١ ايكها١ٝ٥ اييت تطاقب 
اسبؿاظ ع٢ً َعا١ًَ ا٫ؾدام اجملطزٜٔ َٔ ذطٜتِٗ، ٚغع٢ ايباذث إىل َطاقب١ 
َس٣ ١ُ٥٬َ إزاض٠ ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ ايعطاق١ٝ َع املعاٜرل ايسٚي١ٝ ٕ 

زاض١ٜ ٚايعطٚف املاز١ٜ، نُا اؾاض ايباذث إىل ايكٛاعس املتعًك١ ٫غُٝا ايكٛاعس ا٫
 با٫ْهباط ٚايعكاب، ٚاق٬ح ايػحٓا٤ ٚاعاز٠ زصبِٗ باجملتُع.

ٚيٓا يف ٖصا اجملاٍ إ ْٛضز بع  ا٫قذلاذات يتكرٝح َػاض ايتأٌٖٝ ٚا٫ق٬ح 
 يف ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ ايعطاق١ٝ  ٖٚٞ َا ًٜٞ:

يبٓٛز يف ايكإْٛ مبا ٜت٥٬ِ َع طبٝع١ ايتطٛضات إعاز٠ قٝاغ١ بع  ا -أ
ايسٚي١ٝ اشباق١ حبكٛم ا٫ؾطاز ايصٜٔ قسضت حبكِٗ اذهاّ قها١ٝ٥ غايب١ 

 يًرط١ٜ.
تٛذٝس ايتؿطٜعات بكؿ١ عا١َ َٔ أجٌ ايٛقٍٛ إىل قٛاعس قا١ْْٝٛ ضاغد١  -ب

١ تت٥٬ِ َع ايعطٚف اييت ذبٝ  بايٛاقع ايعطاقٞ، إش ٫ ميهٔ جًب َٛاز قاْْٛٝ
قسضت يف َهإ َا ٚتطبٝكٗا يف َهإ اخط ْعطًا ٫خت٬ف ايعطٚف ٚطبٝع١ 
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ايٛاقع ازبطَٞ َٔ جاْٞ ٚاخت٬ف طبٝع١ ايٛاقع ا٫جتُاعٞ يهٌ صبتُع َٔ 
 جاْب اخط.

نطٚض٠ اػباز قٛاعس قا١ْْٝٛ تؿعٌ َٔ زٚض ايطقاب١ اي٬ذك١، ٚضغِ زٚض نٌ  -د
ٌٖ َا بعس أط٬م غطاح ايػحٓا٤ ٚظاض٠ َٔ ايٛظاضات شات ايع٬ق١ يف ع١ًُٝ ايتأ

 ٚاحملتحعٜٔ.
نطٚض٠ َعازب١ ع١ًُٝ ايتكٓٝـ يهٌ َٛقٛف ع٢ً اغاؽ ْٛع ازبطمي١  -ز

 ٚخطٛضتٗا ا ٓا٤ اسبحع ا٫ذتٝاطٞ. 
 ٚاقذلح ايكانٞ )ع. ح. د(

ع٢ً نطٚض٠ تؿعٌٝ زٚض ايسٚي١ َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ ٚاشل٦ٝات اشباق١     
يػحٓا٤ ٚتكسِٜ املػاْس٠ يف ايطعا١ٜ اي٬ذك١ غرل اسبه١َٝٛ يف ضعا١ٜ اغط ا

ٚاملتُث١ً بتعاؾط ازبٗٛز اييت تكّٛ بٗا ازبٗات اع٬ٙ يتٛؾرل ايطعا١ٜ يًُؿطد 
عِٓٗ ٚاغطِٖ بٗسف ذبكٝل ايتٛاظٕ  ايٓؿػٞ شلِ ٚنصيو تكبٌ اجملتُع ي٘ بعس 
ات ا٫ؾطاد عٓ٘ يهٞ ٜكبح ؾطزًا اػبابًٝا يف اجملتُع، ٫ٚ تسؾع٘ ايهػٛط ٚايكعٛب

 اييت قس تٛاجٗ٘ يًعٛز٠ إىل اضتهاب ازبطمي١.
   ٚقسّ املسعٞ ايعاّ ) ّ. ى. ى(

ْعط٠ عا١َ ٱق٬ح ذاٍ ايػحٕٛ يف ايعطام، ٫ غُٝا عسّ تٛاؾل اٱطاض     
ايتؿطٜعٞ يف ايعسٜس َٔ اذهاَ٘ ٚا٫طاض ا٫زاضٟ َع ايكٛاعس ايسْٝا ملعا١ًَ 

 ٝاغ١ ايعكاب١ٝ اسبسٜثتني.ايػحٓا٤ َٚع َتطًبات عًِ إزاض٠ ايػحٕٛ ٚايػ
ٚؾسز ع٢ً إٔ ايذلزٟ يف ذاٍ ايػحٕٛ ٜعٛز إىل عٛاٌَ ٚاغباب عسٜس٠، ابطظٖا 
غٝاب ا٫زاض٠ ازبس١ٜ يٲق٬ح ٚعسّ اعتباض ذبػني ٚنع ايػحٕٛ َٔ ا٫ٚيٜٛات 
يس٣ اسبه١َٛ ايعطاق١ٝ، ٚبايتايٞ غٝاب ايػٝاغات ايتؿطٜع١ٝ ٚايكها١ٝ٥ 
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ٚاي٬ظ١َ يتركٝل شيو، ٚانس ع٢ً نطٚض٠ ذبٌٜٛ  ٚا٫زاض١ٜ ٚاملاي١ٝ  ايٛانر١
ايػحٕٛ َٚطانع ا٫ذتحاظ َٔ ازا٠ اْتكا١َٝ إىل اَانٔ إق٬ح ٚتأٌٖٝ ٱعاز٠ 
اغبطاط ايٓع٤٫ بعس ا٫ؾطاد عِٓٗ يف اجملتُع، ٖٚصا ٜتطًب صبُٛع١ َٔ ا٫َٛض 

 َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املثاٍ َاًٜٞ:
 يف ا٫ؾطاف ٚايطقاب١.تؿعٌٝ زٚض املؿٛن١ٝ ايعًٝا سبكٛم اٱْػإ  -أ
نطٚض٠ إٔ تٓكٌ زا٥ط٠ املسعٞ ايعاّ املدتل بايػحٕٛ إىل ايػحٕٛ  -ب

اٱق٬ذ١ٝ ايهدل٣ ٚمتاضؽ عًُٗا ايطقابٞ نْٛٗا ايػًط١ ايٛذٝس٠ اييت شلا 
ايكسض٠ ع٢ً املطاقب١ ٚايتؿتٝـ ٚارباش اٱجطا٤ات ايكا١ْْٝٛ حبل املدايـ، َع 

 ا٤ عًُ٘.ت١٦ٝٗ نازض َتدكل ي٘ يتُهٝٓ٘ َٔ أز
 تؿعٌٝ زٚض َٓعُات اجملتُع املسْٞ املدتك١ بصيو. -د

  ٚقسّ ايكانٞ )د. ع. ف(
 صبُٛع١ َٔ ا٫قذلاذات يترػني أٚناع ايػحٕٛ ٚابطظٖا:     
إخهاع مجٝع َطانع ا٫ذتحاظ يٛظاض٠ ايعسٍ ٚيٝؼ ذبت اؾطاف ٚظاض٠  -أ٫ًٚ

َٚتطًبات إعاز٠ ايساخ١ًٝ ٚتكػِٝ ايػحٕٛ ذػب َكتهٝات بطاَخ ايتأٌٖٝ 
ا٫زَاد يف اجملتُع عٓس خطٚج٘ َٔ ايػحٕٛ ٚأْؿا٤ زاض ي٬ًُذع١ خام 
با٭ذساث يف نٌ ضباؾع١ َٔ ضباؾعات ايعطام بس٬ًٜ عٔ غحٔ ا٫ذساث يف 
ا٫ق٬ذٝات املدتًط١ َٔ أجٌ تأٌٖٝ ا٫ذساث ع٢ً َػت٣ٛ اعُاضِٖ ٚاْٛاع 

غبًِٝٗ بعس تٓؿٝص ايتسابرل  ا٫عبطاف، إناؾ١ إىل َتابع١ اٚناع ا٫ذساث املد٢ً
 ٚايعكٛبات املتدص٠ حبكِٗ.
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نعـ ايطقب١ ايكها١ٝ٥ ٚا٫زاض١ٜ ع٢ً ايطغِ َٔ مماضغتٗا ا٫ اْٗا ق١ًًٝ  - اًْٝا
ايتأ رل يهْٛٗا  ٫ تػرل َٔ ٚاقع اَانٔ ا٫ذتحاظ، يٛجٛز ذبسٜات نبرل٠ تٛاج٘ 

 املػ٪ٚيني عٔ ايطقاب١ ٚابطظٖا:
ّ يطؾ  َبسأ ايطقاب١ ٚاعتباضٖا تسخٌ يف ؾ٪ٕٚ ايٓعط٠ ايػا٥س٠ َٓص ايكس -أ

 ا٫زاض٠ املػ٪ٚي١ عٔ إزاض٠ اَانٔ ا٫ذتحاظ.
َبسأ ع١ًٝٓ ايعٜاضات املٝسا١ْٝ ٚنطٚض٠ اسبكٍٛ ع٢ً اشٕ َػبل مما ٜتٝح  -ب

يٲزاض٠ اخؿا٤ ا١ٜ َعاٖط غًب١ٝ ٚغ٤ٛ املعا١ًَ زاخٌ اَانٔ ا٫ذتحاظ ا ٓا٤ 
 ايعٜاض٠.

املطقٛز٠ ا ٓا٤ ايعٜاضات يف اغًب ا٫ذٝإ ٚشيو جطا٤ عسّ َعازب١ ايػًبٝات  -د
 عسّ ٚجٛز ايتدكٝكات املاي١ٝ ٚبايتايٞ عسّ اغتكا١َ ايطقاب١.

ٚيصيو ٜتطًب املٛنٛع َعازب١ تؿطٜع١ٝ َٔ ؾأْٗا ايػُاح يبع  ازبٗات 
احملسز٠ قاًْْٛا بايعٜاض٠ املٝسا١ْٝ ٚزٕٚ اسبكٍٛ ع٢ً اشٕ َػبل ٚزٕٚ ذبسٜس 

 ٜاض٠.أٚقات ضبسز٠ يًع
 ٚانس ايكانٞ ) ّ. د. ز(

بإٔ ٖٓاى َؿه١ً َػتعك١ٝ تعاْٞ َٓٗا ايػحٕٛ ايعطاق١ٝ ٖٚٞ َؿه١ً     
ا٫نتعاظ، ٚجع٤ َٔ َعازب١ ٖصٙ املؿه١ً ٖٛ نطٚض٠ اعتُاز ايعكٛبات ايبس١ًٜ، 
ٚدبٓٝب ع٢ً ا٫قٌ املدايـ عكٛب١ اسببؼ ايبػٝ  ٚاخهاع٘ يعكٛب١ غرل 

س ايسٚي١ٝ سبكٛم اٱْػإ، إش ٫ تٛجس يف ايعطام غايب١ يًرط١ٜ تت٥٬ِ َع ايكٛاع
٥٫ر١ خبكٛم ايعكٛبات ايبس١ًٜ. يصيو ظبس َٔ ايهطٚض٠ اػباز تؿطٜعات 
يؿطر ايعكٛبات ايبس١ًٜ ٚٚنع غٝاغ١ تٓػٝك١ٝ بني ٚظاض٠ ايعسٍ ٚايٛظاضات 

 ايػاْس٠ اييت ؼبسزٖا ايكإْٛ يتٓؿٝص َثٌ ٖصٙ ايعكٛبات.
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 نُا انس ايكانٞ ) ف. ح. ى( 
إٔ اٟ تؿطٜع جسٜس ٱزاض٠ ايػحٕٛ ٜؿذلر ب٘ إٔ ٜهٕٛ ؾاٌَ َٚٛذس يهٌ 

 ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ املتٓا ط٠ ٚإٔ ٜتٓاٍٚ ع٢ً ا٫قٌ َا ًٜٞ:
إٔ ػبعٌ َٔ ٚظاض٠ ايعسٍ اشل١٦ٝ املدتك١ ٱزاض٠ ايػحٕٛ إىل جاْب  -أ٫ًٚ

 املؿٛن١ٝ املػتك١ً سبكٛم اٱْػإ بكؿ١ َطاقب زا٥ُٞ زاخٌ ايػحٕٛ.
تكٓٝـ ايػحٕٛ ٚاَانٔ ايتٛقٝـ با٫غتٓاز إىل ٚنع احملهّٛ عًٝ٘ أٚ  - اًْٝا

املٛقٛف َع ا٫خص بٓعط ا٫عتباض ايػٛابل ازبط١َٝ َٚس٣ خطٛضت٘ ع٢ً 
 اجملتُع.  

نطٚض٠ اػباز ١٦ٖٝ َتدكك١ يف ٚظاض٠ ايعسٍ َػ٪ٚي١ عٔ اػباز اَانٔ  - ايثًا
ٛقٛؾني اذتٝاطًٝا بعٝسًا تٛقٝـ خاق١ ٚقازض٠ ع٢ً اغتٝعاب ايعسز ايهايف َٔ امل

عٔ َطانع ايؿطط١ ايتابع١ يٛظاض٠ ايساخ١ًٝ ع٢ً إ تهٕٛ ٖصٙ ايػحٕٛ َعس٠ 
 ٚؾكًا يًُعاٜرل ايسٚي١ٝ.

 مماضغ١ ايطقاب١ ايكها١ٝ٥ ايؿع١ًٝ ع٢ً ايػحٕٛ. -ضابعًا
 
 

 ٚاؾاض ايكانٞ )ح. ح. ع(إىل عس٠ َكذلذات نإ ابطظٖا :
 ُٛقٛؾني شٟٚ اسبا٫ت اشباق١.ايعٌُ ع٢ً اػباز غحٔ خام يً –أ٫ًٚ 
اػباز ايتؿطٜعات ايٛانر١ اي٬ظ١َ يًعٌُ مببسأ خؿ  ايعكٛب١ ا ٓا٤  - اًْٝا

 ايتٓؿٝص.
 ا٫غطاع يف ع١ًُٝ اسبام َطانع ا٫ذتحاظ بٛظاض٠ ايعسٍ. - ايثًا
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ضابعًا اغتعحاٍ ايػًط١ ايكها١ٝ٥ يف ا٫جطا٤ات ايكا١ْْٝٛ حبل املٛقٛؾني ٚاقساض 
 ا٫ذهإ حبكِٗ.

ذل املٛقٛؾني اذتٝاطًٝا با٫تكاٍ نُاًْا سبطٜت٘ ٚاذذلاًَا ملبسأ ايدلا٠٤  -خاَػًا
 املؿذلن١.

متهني َ٪غػات اجملتُع املسْٞ ٦ٖٝٚات ذكٛم اٱْػإ تؿطٜعًٝا يف تأز١ٜ ايسٚض 
 املطًٛب ملػاعس٠ ايػحٓا٤ ٚضعاٜتِٗ.

 
ا٫ختكام إٔ ٖٓاى ٚيف ختاّ ازبًػ١ اسبٛاض١ٜ أمجع ايػاز٠ املؿاضنٕٛ َٔ شٟٚ 

تٛقٝـ غ٤ٞ ٭ٚناع ايػحٕٛ ٚتترٌُ َػ٪ٚي١ٝ ٖصٙ املؿه١ً ناؾ١ اسبهَٛات 
ٚسبس ا٫ٕ، اش إٔ ٖصٙ ايكه١ٝ يٝػت َٔ اٚيٜٛات  2223املتعاقب١ َٓص عاّ 

اسبه١َٛ َع اْٗا قه١ٝ اْػا١ْٝ ٖا١َ، ٚتؿهٌ خطٛض٠ بايػ١ ع٢ً اجملتُع  
اعساز نبرل٠ َٔ ايػحٓا٤، ايعطاقٞ بؿهٌ عاّ ملا ذبٜٛ٘ ٖصٙ ايػحٕٛ َٔ 

ٚجطا٥ِ خطرل٠ َطتهب١، َٚا ٜتطًب٘ ايٛنع يف ايػحٕٛ ايعطاق١ٝ يف ايٛقت 
اسبانط َعازب١ ذكٝك١ٝ بعٝسًا عٔ ايتٛظٝؿات ايػٝاغ١ٝ. ٚتتُثٌ ٖصٙ املعازب١ 
بٛنع تؿطٜع جسٜس ٱزاض٠ ايػحٕٛ ؾاٌَ ٜت٥٬ِ َع املٛا ٝل ٚايتؿطٜعات 

 ايسٚي١ٝ.
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 الطريٗ الراتٔ٘
  ِا٫غِ ايث٬ ٞ : عبس ا٭َرل خٝهإ ذاج

 عبساسبػني املؿطؾاٟٚ
  : 18/4/1972تاضٜذ اي٫ٛز٠  
 ضبٌ اي٫ٛز٠ : بػساز 
  اسباي١ ا٫جتُاع١ٝ : َتعٚد 
  ٞايتركٌٝ ايسضاغٞ : َاجػترل )ايكإْٛ ايعاّ( ا٫ختكام ايسقٝل ايكإْٛ ايسٚي

 ايعاّ
 ٞامل١ٓٗ : َسضؽ جاَع 
 جاَع١ شٟ قاض عٓٛإ ايٛظٝؿ١ : ن١ًٝ ايطب 

 ا٭عُاٍ ا٭خط٣ : 
 .عهٛ صبًؼ إزاض٠ يف َطنع إذٝا٤ اٱْػإ ايعطاقٞ / ايٓاقط١ٜ 

 .ْٜٔاؾ  َٚسضب يف صباٍ ذكٛم ايػحٓا٤ ٚاحملتحع 

 ا٭عُاٍ ايػابك١:
 ( 2225-1996ضباَٞ يف ضبه١ُ اغت٦ٓاف شٟ قاض.) 

 2225ٚ 2224 ٚ 2223 يٮعٛاّ ا٫ْذلغٛظ َٓع١ُ يف قاْْٛٞ َػتؿاض. 
 ايسٚضات املؿاضى ؾٝٗا :

  ٚضؾ١ عٌُ يتسضٜب ْاؾطٞ َٓعُات اجملتُع املسْٞ املكا١َ يف َٓع١ُ
 .2225/ 6/ 32-28ا٭ْذلغٛظ/َهتب شٟ قاض يًؿذل٠ َٔ

  ٌٚضؾ١ عٌُ ذٍٛ " َطاعا٠ ازبٓسض يف امل٪غػات اسبه١َٝٛ" املكا١َ َٔ قب
يف عُإ،  2/11/2226ٚيػا١ٜ  31/12َٓع١ُ ايْٝٛٝػٝـ يًؿذل٠ َٔ 

 ٭ضزٕ.ا
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  َٔ 17ٚضؾ١ عٌُ ذٍٛ تساخٌ ا٫ختكاقات ايٛظٝؿ١ٝ يًؿذل٠-
املكا١َ َٔ قبٌ صبًؼ ضعا١ٜ ايسؾاع ايكاْْٛٞ / َهتب شٟ  19/1/2212
 قاض.

  زٚض٠ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ ٚا٭نازميٞ املكا١َ يف َطنع ايتطٜٛط ٚايتعًِٝ املػتُط
 .2215 23/4-12/4يف جاَع١ شٟ قاض يًؿذل٠ َٔ 

 ٜ١ " ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚغ٬َتٗا املكا١َ يف َطنع ايتطٜٛط ايسٚض٠ ايتطٜٛط
 .2217/ 8/ 17-13ٚايتعًِٝ املػتُط/ جاَع١ شٟ قاض يًؿذل٠ 

  زٚض٠ تسضٜب املسضبني ) املطذ١ً ا٭ٚىل( ذٍٛ " اٯيٝات ٚاملعاٜرل ايسٚي١ٝ
سبُا١ٜ احملتحعٜٔ ٚايػحٓا٤ ٚنراٜا ايتعصٜب" املكا١َ يف أضبٌٝ بايعطام 

بتٓؿٝص َهتب ا٭َِ املترس٠ شبسَات املؿاضٜع  21/2/2212-7يًؿذل٠ َٔ 
 ٚبايتعإٚ َع املعٗس ايعطبٞ سبكٛم اٱْػإ.

 ايسٚي١ٝ ٚاملعاٜرل اٯيٝات"  )املطذ١ً ايثا١ْٝ( ذٍٛ املسضبني تسضٜب زٚض٠ 
 بايعطام أضبٌٝ يف املكا١َ" ايتعصٜب ٚنراٜا ٚايػحٓا٤ احملتحعٜٔ سبُا١ٜ
 شبسَات املترس٠ ا٭َِ َهتب بتٓؿٝص 32/6/2212-16 َٔ يًؿذل٠
 .اٱْػإ سبكٛم ايعطبٞ املعٗس َع ٚبايتعإٚ املؿاضٜع

  زٚض٠ تسضٜب املسضبني يف صباٍ ذكٛم اٱْػإ املكا١َ َٔ قبٌ أنازمي١ٝ
 .2217أنػؿٛضز يًتسضٜب ٚايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف نطب٤٬/ ْٛؾُدل/ 
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