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  �!م   ا�ر��ن ا�ر��م

  


��ر�ن 
���!م ا ا�����د � رب ا��������ن �����ك ا��	��ك �	��ك ���وم ا���د�ن وا�����ة وا�����م �	��� ����د ا�و����ن و

 و�	�� آ��')1()!%�/ أر.%�ن-�را �ن ا,رض ظ��	 ()�& �طو'& �وم ا�
�	�� �%ن  ذ#أ�ن (ا�&%��ء وا��ر�	�ن ا���#ل 

  .�وم ا�د�ن إ���ط�ھر�ن و���%!' وا�!�%��ن و!�%��+م %*���ن ا�ط�%�ن ا

�ر�%ف �	���%	ھ�م ا�
	�و���،و��%�ل ���%راءات /ا�����%� ا��
	ر�%�و%�د 1*ن �و�وع ھذه ا��دا
	� ا��!وا��� ھو 

  :و�2!&�و�' �	� ا�&�و ا�!���. ا��ر�ط� �	������ ا��
	ر��

  �ــــد#ــــل

  !�ر�ف ا��	��3 ا����ر�� : ا����ــث ا,ول••••

  !�ر�ف ا��	��3 : ـ ا��
رة ا,و�3    

  ا����ر !�ر�ف: ـ ا��
رة ا�5	���

  !�ر�ف ا���5ھ�م ا���&و&�� :ا�5	��5 ـ ا��
رة        

  �� ا����ود %����&ون ھ&�   :ا�را��� ا��
رة  ـ

  ��5ھ�م �8ب أن !��6   :�3ا����ث ا�5	•

  )ا����زةر
�� (ب و!!�	ق %!���� ا:9ط�ع  :ـ ا��
رة ا,و�3

  9!� ؤ��%�%���ؤ9ت أو  �تأو ا:9ط�� %و�ف ا:9ط�عو!!�	ق  :ـ ا��
رة ا�5	���

  )ا:9ط�ع%ل 
د�� �ا��%	? ا��د1وع ��(ھو ا�ذي ا�ر!م %!�ر�فو!!�	ق  :ا�5	��5ـ ا��
رة 

  :و!!�	ق %و�ف ا�!��5ظ ا����ري %2&' إ9ط�ع &+�#�: ـ ا�ـ�ــ
رة ا�را���

  ا�
�و��� !��2ل ا:8راءات ا��ر!%ط� %���	��3 ا����ر�� : ا�5	�ثا����ث •

  ����ر�� ا!��2ل إ8راءات !5ر�د ا��	��3  :ـ ا��
رة ا,و�3

  ا�
�و���ا��	��3 ا����ر��  إ�� إ&�Aء!��2ل ا:8راءات ا�+�د�1  :ا��
رة ا�5	���ـ 

  9ت ؤ&�Aء ا��	��3 ا����ر�� �1 ر
�� ا:9ط�ع ا��إ!�B2ر إ8راءات  !��2ل �دم :ا�5	��5ا��
رة ـ 

  .)ا�&+�#�ا:9ط�ع  أو!�5ظ ا����ري ا�(!وط�د ا��	��3 ا����ر�� إ��:8راءات ا�+�د�1 ا!��2ل  :ا��
رة ا�را���ـ 

  ا�ــ#ــ	ــ�ــ�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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�ن  ا�ر-��ت ر!ول   ��3   ��6& و!�م �
ول �ن أ�ذ !د �ن ز�د '	ل أ-8د ���� �!�اا�رووـ ��ق ��6& 1

  ا��د�ث...  ا,رض

  

 :ــــلا��ـد #

 ��
  .ا�وطن ا��%�ب�	� ا��	��3 ا����ر�� �1 ھذا ـ ري ا �1 &ظد8 و�+�� أ�����ـ و�!�	ق %*���ء &ظرة !�ر�

ر و��ن أ�9ول !����را ��1 ھ�ذه ��و9 ـ� ��ن A Dكـ  '�ظو&�!� ���ر �3م ذ!�ء أن ا%دو�3ن أود %�د#� ذي 

�	
%*�داده 8دا و3	5ت ر ھذا ا��و�وع 9دم �� �1 و9ت �!2
 و�ن أو:%��� و��دود�� اط���  ���قذ�ك  ا��دا

��ن ا�و�9ت  Fو�3ن �+ذه ا���م أن أ
ذت �&+� ا�8	��ت وا���داوDت وا�!�3و�ن ��� ��Aء ، رف �Aرة أ��م �1ط ظ�1 

  .��%�� 1��ذرة

  :�1983 ا������ ا��
	ر�� �	 (�ل !� ـأ 

 1960 أ��Iطس  2ا����در %!��ر�G 1960-139وھ�� 
����� �	���&ون  �1983و���و  ��05&� �� 9%�ل 

�&+�� ا����&ون و��1 ��1 ا���5' ا:����� وا�!�� �%ر����ء ا���رو�&�واع ا: 8+��، ��ن �ر���
��� �1 ا��&�طق ا�و


��دي(:ب �ا�B��B !'�1 ��د 127-1983  .  �ن 8+� أ
رى) �ظ	م ��	زة ا,رض ا�

  :�1983و��و05ذ�ك و#	�� ��ذ ا��
	ر�� �	 ��د ا������-ب

�5+و���' ا�����م ا���ذي ���A�ل ا��را����م ا��ط%���� ���' وا����5' ���1ط و���3ن % 1983.127ھ��� 
������ �	����&ونو

  .ا���%�� وا��Aر�ن !'��!�� ��د% �	�'ا:���� ا�ذي أ��ل 


�����زات ھذه  إ�<ھ�	  ���&ا��8م أن  و�ن�  :ا,#�رة  ا�

 ���ا���5' أو !���5' ا���5&ون %���ث !�3ون ا�&��وص ا���&و& %!�&��نأ&+� %دا�� �� ���رف  :ا,و�3ا���زة  .1

ا���&ون �م �&ص �	�' B� �+�1ل  �1�� أ���ت �	�'�ذا و ا:����،ا�وط&�� �ؤ��� و�&ط	�� �ن ا��5' 

  .3�� ھو ��روف و�Iره �1449 ��د!'  1983-162ا�8&�#� 

وا���ود وا�ذي ��!%ر أ��ل ا����&ون  ا�D!زا��ت�9&ون أن ا���&ون ا��د&� ا��!�Bل �1  :ا���زة ا�5	��� .2

وھ�و ���!�د �3ذ�ك ��ن ا���5' ا:�����  ،�1989 �& 9%لا�&ور  �ر%�د �&' �م  نا����ري أ&' �م ��

  .1179' !	�' �1 ��د��ل ��و
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ھ�ذا ا�!و�8' %و��وح ���ث ��8د ) 1983ـ  127ر�9م  ا���ر(ا�����ري أن ا����&ون  :ا���زة ا�5	��5 .3

 ��1ط )��دة29(ه�	�� %�ن N��8 �واد 27-13-11-8-4-2:� ا:����� �1 ا��واد�ا�Aر� �	�&ص 

  :ھ�� �ن أ����!�نا���&ون ��ز! ا3�� أن �+ذ،

 ا��Aر��� ا:������ �!�'ا��
���ف �	�Aر��� ا:������ و��8ل �ر�8 �ا�&��وص وا���5' ا����&و& ا��!%�د أ&'-أ

  �� وا��Aر�ن %��!�� ��د!' ا���%

وذ�ك و�1 ر��ا:���ء ا� قطر%ا�
�و��� ـ وھ� ا�!� !+�&� ھ&� ـ  �م ا��	��3 ا����ر�� أI	ق ا�%�ب أ� أ&'-ب         

����ر �1 �	�ك  �	راI%�ن �!ركو�م %�د أن &ص �1 ��د!' ا�و�� �	� أن ا�رض �	ك �O��  ا��B��B �&'%&ص ا���دة 

  .ا:9ط�ع ق وا�د ھوطر� �Iر ��و��

�ر�ف ا������ ا��
	ر��: ا����ث ا,ول••••:  

�دة و��ذ�ك أرد&�� أن &!&��ول  �	�و��	وم أن !�ر�ف ا��ر3ب �ن 3	��ت �!را%ط� ��!�� !�ر�ف 3ل 3	�� 

  :�!���ا ا�&�و �ھذا ا��%�ث �	

  :ا��
رة ا,و�3ــ 

�	��3 �	��3 ��	�3' (!�ر�ف ا��	��3 وھو �� ��!�� %���رورة !�ر�ف ا��	ك و�9د ��8ء ��1 ا�����وس ا�����ط 

�	3' ��	3' (!�ر ا����ح 
و�8ء �1 �) 2().اد %'%دا�D!� م أو �B	ث ا�!واه �9درا �	و�	�3 ��ر�3 و��	�3 %�م ا��

  )3().و�	3' ا��Aء !�	��3 �8	' �	�3 �' ،�وھذا �	ك ���& ،�	�3

  :ا��
رة ا�5	���ــ 


��55ا�����ر %���5!6 (!��ر ا�����ح 
� و��8ء ��1)4()��ا�����ر ا����(و�1 ا����وس ا�����ط  :!�ر�ف ا����ر� 

   )5()وا�&
لا�رض وا����ع 

��1 ��وء ـ وا�����ر  ،ا�!�ر��5ن أ��ه �!�6 أن ا����ود %���	��3 ا����ر�� ھ&� ھو �	ك ا����ر 
��' و�ن

 ،��3ن أن &�ر1' %2&' ا�رض و�� ا!�ل %+� ��� ھو �B%ت �	+��ـ  ا��ط%�� �' �ما��را�و1983-�127ا��ر ا���&و&

�1 ا��5' ا:���� ا�!�ر�ف  %��د�د  ����رب إ�، 3�� أن ھذا ا�!�ر�ف  لو �� �!��N� �A أن &ط�ره ���� ا��&�ووھ

  ا��ذ3ور ا���&و&�  �ن ا��ر 27ا���دة 	�' �ا�ذي !��ل 


وذ ��ن ���ر �رض وا��دور وا�8�Aر وا�&
�ل وھ�و ��32ل �	ك �' أ�ل و9رار �B%�ت �Q�)��3ا����ر أن وھو         

   )6() هو���%	' ا��&�ول وا����ر �ن 3ل �Aء 
��ر%�م ا���ن ا�دار 
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��B%�ت ا ھ�و(ا��&��ف، و�&�د )!�ل %+� �ن %&��ء و8�Aراا�م �Oرض و�� (ا�ط��� 1+و �&د ا������3 وأ��         

و�&د ا��&�%	�  ،)ا�رض وا�%&�ء وا�8Aر(،و�&د ا����1�A )�را�آ
ر ��3دور و ا� D ��3ن &�	' �ن ��ل إ�� ا�ذي

وھ�� !�ر���5ت �!��ر%�� وا��ذي �+�&�� ھ&�� أ����� ھ�و  )7()وطوا��ن را�%��!�ن و&�وھ� �ن ����وا�رض وا�دور (

  ا�رض 

�ر�ف ا���	ھ�م ا�
	�و��� :  ا��
رة ا�5	��5ــ      :  

أن ا������ود %������5ھ�م ا���&و&���� ھ&��� ھ��و ا�����5ھ�م ا���&و&���� �	����&ون ا������ري %�5+و���' ا�����م  و���ن ا�%��دھ�

  :ا��ذ3ور آ&�5 وإن �م ���دھ� ا��&وان %����&ون ا����ري  وھو �� �2!&�و�' �1�� �	�

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  467ص  3. ا����وس ا����ط جـ  2

         ��633��ح ص �
!�ر ا ـ 3

  133ص  2جا����ط  ا����وس ـ 4

  445ص �
!�ر ا����حـ  5

   290ھـ ص ��1426&�  75�8	� ا�%�وث ا:����� ا��دد  ـ 6

  .ا��دد &�5' وا��5�� &�5+� ـ 7

  

  

  

!��ر ا�����ح 
و�8ء �1 � )8()+���� �	�' و�ر1' %���	ب�� و1+��� و531رح 1+ 1+�'(ا����وس ا����ط  و�1

+م و��	وم أن ��5ھ�م N�8 !��3ر ��5+وم وأن �5+و�� ا�م ��5ول �ن 1ُ )9()ا��Aء %���3ر 1+�� و1+��� أي �	�' 1+م(

  . 1+و �5+وم 5+م�Aء �ا�

  :�ود �	�
	�ون ھ�	�	 ا��
 :ا�را���ا��
رة ـ 


�ر�8  ى
ر�Iره �ن ا��وا&�ن ا�ود ھ&� ھو ا���&ون ا����ري �1ط D أن ا���� �إ� أAر&�و9د �%ق أن  �+&�

ا����ر  دا���N ا���A�ل ����ووا� %��&���هن ���3ن ا����&ون ا������ري ا������ود ھ&�� ھ��و ا�����&ون ا�����ري إ��ن ا��و���وع و

م �و�	�را�� )10(ا����&ونھ�ذا  �	��'و�	��5' ا:����� ا��ذي أ���ل ، �!��N وا���Aر�ن ا���ذ3ورا 1983ـ  127:ا���&و&�
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ھ�ذا  �	��'ا��ذي أ���ل ، 2010���رس  31:����در%!�ر�G ا �80/2010��D �1 ا��ر��وم ر�9م !�B	�ا��ط%�� �' وا�

  )11(.ا���&ون أ���

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  227ص  ��4�وس ا����ط ج ا�ـ  8

         513��ح ص �
!�ر ا��ـ  9

  .127/1983ر ا���&و&� ��ن ا� 27ا���دة ـ  10

  127/1983&�ا���&وا��ر �ن  28ا���دة ـ  11

  

  

�A ��ب��	ھ�م : �3ا����ث ا�5	 ••••�  :  أن 

 ��%�ذ3ورة �!�!��ل �1 �ا� �� ا�و���%�ن ا� �ا�%ر �!�رض ��5ھ�م و��ط	��ت %��ت&و�1 ھذا ا��%�ث 

ت %��5' وروح ھذا ا���&ون و�9د ��%و�&��9!+� �1 %�ض ا�و8' �ر!+� ��3ATل %ل Bإ رIم 83-127�� %�د ا���&ون 

و�+� �1�� �2!&��	��&��ن %!ط%��+� و
��� ا����ة وـ ل 9ا� ��	 يرظ& �ـ 1 ا��B3ر �ن ا:D�3Aت وا�
ط�ء ا���&و&��

�	�:  

  :)ةز�ر
�� ا���:(ـ�ع %ط9ا:و!!�	ق %!����  :<ا�ـ�ــ
رة ا,و�ـ 

���ز!�'  !�5دD !�5د �	ك ��ن ا����ر وإ&�� ���زة ��%دة ا����أن 3	�� ا�ر
�� ھ&�  ��� وADك أ&3م !در3ون

D ن أن ا�&�زاع�	زة �!��8ھ����3��ون %���+���&��ب  �1ط وھذا �� ��8ل %��ض ا�����ة ��	ك ���ن  ��	ق %��	وإ&��� �!�

�	��ك ����ن ا������ر و%��!����� 1+��� !&���9ض 3	���� ر
���� ا������زة ���1  !���5د:9ط���ع اأن 3	���� ك ��AD، 3���� أ&��' ا������ر

  .8وھرھ�

  :�� �	� �ا��+م أن &&%' ھ&� إ� و�ن
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: ه�����واد�����%N �����رات �����1  1983 ـ���������127د &����ص �	�����' ا�������&ون 9%����دون  )�
�����ا�ر(�����5ظ أن  .1

-80:ا��ر���وم&ص ������م  %�&���� )ر
���� ا������زة(�&ص إط����9 �	�����و���م  12،13،15،20،25

  .أ�� �دا�ر
�� %دون 9 �	�2010

 )29(��رح %�' ا��ر��وم !���� و��Aر�ن �م ��رح %' �1 ھذا ا���&ون ��1دوإن  ):9ط�عا( �5ظأن  .2

 133،139ـ58،81،82،126ـ11،52ه�رة �1 �واد

أن ���3ون ا������ود  �!�!���ـ ���� أ���3ن ذ���ك  ��!��ـ ا�&���وص  %���نN���8 و��ADك أن ���رورة ا�

و�N�'  '+�1 N رو� �Aوھو �� �!���' ع �1 ا��ر�وم ا��ط%ق %��ر
�� �1 ھذا ا���&ون ھو ا:9ط�

  .ةا��ذ3ور 27 !'�1 ��د �	�'ا�ذي أ��ل 

ت ��رة وا��دة ��1 ا��ر��وم �1 ھذا ا���&ون ا�%!� وإ&�� �8ء ا�	5ظ �م !2ت ا%+ذ) ا����زةر
�� (أن  .3

� �	�9%�ل ذ��ك %�د أن &�ت &�5س ا����دة  )ر
ص ا����زة(ا�Q� � N�8%� 131!' ا��ذ3ور �1 ��د

  ).ا:9ط���ت(%���Q ا�N�8  9ط�ع�5ظ ا:

ا����B��B ���ن ا�����&ون ا���ذي ���8ء ھ��ذا &��ص ا�����دة  &���9ض� وا����9 رسأن ���5ظ ا������زة ���1 ا:9ط���ع ���3 .4

وح ، 3���� �&���9ض ر)����Iظ���م �����زة ا�رض ا�!�	���دي أ���D 6%إن &(ا��ر���وم �!ط%����' ا�!��� !���ول 

��ن ���9&ون ا�D!زا���ت وا�����ود ا�!�� 
���ت  466ـ  463: ��ن ا�����&ون &��5' وا����واد 13ا����دة 

Dا��ذ3ورة،ت %ا��&�و �B��Bا���دة ا� N� ��A��! زة���ر ا��B2! ��	1 &ذا إذا�	رص ���ص &��&و ��
� ر

�
( ھ�  �&+� �9&و&� �&�1I  ن&� %3	�� ��ر �+� �3�Aل �	���ء D ق
	&ا����زة و �ا:9ط�ع %ر

  .)ا����زة 

  :�!9ط���ت %���ؤط�ع %���ؤ9ت أو ا9D!!�	ق %و�ف ا:9و: ا�ـ�ــ
رة ا�5	���ـ   

��ن ا��ر��وم  ��1132 ا����دة  ـ� و
���� ا��9ل �	����1 &ظ�ري ـ و�5+وم ا�!و�9ت ھ&� ��Iر وارد 

80-2010 �	� ���:  

  

  . ا�ذي �8ء ھذا ا��ر�وم �ط%�� �' �ا���&و& ا��ر�ن  27 �&�8م �N ا���دة&' D أ .1

2. D '&روح ھذا ا���&ون �!�� أ N� �A'!%����3  و	2ھ� �1 &ظ�م ا��A&(9ط��ع ا����ر��� �1:ا�!� أ	ك ��!�

#�A 8رد �ن�%�  N��3 ��' وإن ��م ����ر أر��ر�8 أو &�#%'  ��ما:ا��و��� وإذا أ9ط	�3&ت �  ��+&�

  )12()ك �8رد�و!ورث �&' و��س ھو �ن ا����ء %ل !�	 %+� دق�A#� 1	' %��+� وھ%!+� وا�!�
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���  �ق ا���ط�وع ��' ��1&ص �	� !�!&���9 1+�  2010 -80�ن ا��ر�وم 132:أ&' ��8ل ا���دة .3

ط��ع �1 &�5س ا�و�9ت ا��ذي و��5ت ��1' ا:9 و�Iره %��N�	ك ا�!�م وا�&+�#� �	���ر �ن ا�!ر!ب �	� 

 .%2&' �ؤ9ت

�و�ف ا:9ط�ع %2&' �ؤ9ت �!� أن ا�را68 أ&' D ��!�ج �����زة ��ل D  و�ن ذ�ك 3	' �!�6 أ&'

� ا�ذي 8رى %' ا���ل وھ�و ا���!��د �1 �&' �ن %�ب ا��3م و��س �ن %�ب ا��ط�� وھذا ا�را68 ھو

  )13(.ا��5' ا:����

��5' د��1' ��ن ا9!ط�N ��' ����ر !�ر�ا��!�Bل �1 ا��%	? ا�ر��زي ا��ذي ا�ر!م و!!�	ق %!�ر�ف : ا��
رة ا�5	��5ـ 

  :�5ن2%&' 

-58 ها��ط%ق �' أر%N �رات �1 �واد 2010-80و�م �2ت ذ�ك �1 ا���&ون ا��ذ3ور وإ&�� �8ء �1 ا��ر�وم 

83-139.  

وا������ أن ا�B�ن ��ط	6 
�ص %%�N ا�ذات دون ��Iره ��ن ا����ود ا������ة %��� ��1 ذ��ك ا:��8رة وا��3راء 

�&�' ��8رد ��ن ��A#%� ا��و���� %����  أن ا:9ط�ع ���سوADك  %�N �	�&��5 و3ل �&+�� �1 ا������ %�N و�3&'

و�	�' �1 ���3ن � 3�� رأ�&وإ&�� ھو �ن %�ب ا���3م  +�D ھو �ن %�ب ا�+%� ا�!� ھو أ9رب إ��و %ل3�� رأ�&� 

 �	� دN1 ���%ل 
د�� �!�B	� �1 ا���ولأن �3ون �� �3	ف ا���طوع �' %د�1' �ن �%��? B�&� وإ&�� ھو ر�م �

���%ل ا����ول �	�� �8واز ا���5ر أو ـ D �دN1 و9د ـ دB� ����! N1ل ا�ر�م ا�ذي �،  ر
�� ا:9ط�ع ا��ؤ9ت


رج �ن و�B#ق ا����� ا��د&�����%ل ا���ول �	� !��.  

%��N1��&� N ��	و���  ( 3�� أن ا:9ط�ع D ���9 �' %�:�8رة 1+�و !�	��ك ��ذات ا�����ر 3��� رأ�&�� %�&��� ا:��8رة

  )14().�� إ�� أ8ل ��	وم %82رة ��	و

���1  ��5%	&�م 9د !%�N ا�دو�� ���را �ن ���را!+� �ن طر�ق ا�%�N %���زاد ا��	&� وھ&� �3ون ا���د �1وع B�3�ن 

N�%�ر ا����	�.  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  68ص  4. ج
	�ل  �	� �
!�ر�و�9 دا�����A  ـ  12

                                                                              68ص   .4����A ا�د�و�9 �	� �
!�ر 
	�ل ج ـ  13

  68ص  4ـ ا�درد�ر ج  14
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  :&+�#�و!!�	ق %و�ف ا�!��5ظ ا����ري %2&' إ9ط�ع : ���اا�ـ�ــ
رة ا�رـ 

  :ا�&�و ا�!��� �	� �و�+و�2!&�

 �و�ف ا:9ط�ع %���ؤ9تو8'  �ن أ&' �1D ا��5رة ا��B&�� �ن ھذا ا��%�ث  آ&�5أ&' ا&ط��9 ��� 9د�&�  .1

  .&+�#��و�5' %���م �%ق و8' 1*&' %��!��� 

ا����&ون �9��� و!وط��د �	�	���3 ��&�+��  � ا������ ��س إ9ط��� وإ&�� ھ�و ز���دةأن ا�!��5ظ ا����ري 1 .2

Iب ا����ر إن ر�ددھ� ا���&ون 3�� ��2!�، ���ك ا����رب ����روط A�1 ذ�ك و��ن إ8راءات و 

  . %�:9ط�ع أ�� ـا�9ل  �	� �1 &ظري ـ و��س إ&�Aء �	B� ��3ل ا:9ط�ع و%��!��� �1 و8' �!���!'

ا:9ط�����ع ��&����� ا�3	������ 3������ رأ�&����� و%��!������� �����3ون 9ط�����ع ا�ول إ������ أن �����3ون إ9ط������� %أن ا: .3

�&�Bل ���) ا:9ط�ع ا�&+�#�(ا���ل وھذا �%ث و��!���ل ���أن �3ون ا:9ط�ع ا�&+�#� إو ،! ��

دا�� �و�5' �1 %��!��� و%�ده، �و8ود إ9ط�ع 9%	' وD و8' � %��&� ا�3	�� �1 ھو ا:9ط�ع ا���&و&

 .%2&' �ؤ9ت أو ا%!دا#� أو &+�#�
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���ل ا�Bراءات ا��ر�ط� �	������ ا��
	ر�� :ا�5	�ث ا����ث ••••:  

  : �&�ط!�ن أ����!�ن �1�� �!�	ق %���	��3 ا����ر� إ��أود أن أ&%'  ا��%�ث�1رات ھذا و9%ل ا�د
ول �1 

�A!��!+� % 1983ـ 127ا���&ون  ا��ر�8ءت �1  �دة �	ك ا�!� ھ� أ��س ا��	��3أن �: ا��
ط� ا,و�<

�&'، ��دة  �17 و�Aر�ن �رة و1 ر B��نھ� �8ءت �1 ھذا ا��و�	��3 و�Iرو�	ك ��
!	�5 �ن !�	�ك ا

 ،أر��9م ا���واد ا
!���را رأذ�3 ��نو �&�'��واد  N�!06 ��رات ��1  2010 -80و�8ءت �1 ا��ر�وم 

ك &� أن ا�!�	�ك ��&�� !�	��ك ���ن ا���	�و��أو و9د ا�3راء �8رة أو�T%�&�� �م �2ت �1 أي �&+�� ذ3ر 

و��3ف ، �5!�'���ن ا�����ر %!�	��ك �& ك�!�	!��5ر ـ  !���5ـ �5!' و%��!��� �1 و8' ��ن ���ول و��س �&

�ن  N�%132 ذات ا����ر ا��&�وص �	�' �1 ا���دة ت 9ؤ�	ك ا��&��5 إذا �1 ا:9ط�ع ا�� �!ر!ب �	�

  :3�� �2!� 2010 -80ا��ر�وم 

�3&�ت  1983-�127ا����&و&ا��ر 9%�ل ��نا����و��  ا��	��3 ا����ر�� �	���ر قأن طر :ا��
ط� ا�5	���

 �واء ه� �	�+� �ن �	ك �1	� 9%ل إ�دار&وإن ا�!رف ھذا ا���&ون %�� % ق�!�ددة و�
!	�5 وھذه ا�طر

 أ&�' أI	�ق ا�%��ب ك ا�دو�� ا����%�� %��!��� ��د!�' ا����Aرة إDأ�� 9ر�� %ل وأ�	�3 8����� أو 1رد �3ن

 أو ا�ر
��� ا:9ط��ع ا��ؤ�9ت %���!B&�ء طر��ق وا��د ھ�و نا  �!�� %��ده��� ق ��1م ھ�ذه ا�ط�ر&+�#�� أ�

  .ا���&و&��ن ھذا ا��ر  12�ن ا���دة  1وا��5رة  3وذ�ك %��!�� ا���دة 

  :ا�&�و ا�!��� �	�ل ا:8راءات ا��ر!%ط� %���	��3 ا����ر�� 2�1!&�و�' �!�2 أ�	

  :��	��3 ا����ر��ا 5ر�د!!��2ل إ8راءات  :3ا�ـ�ــ
رة ا,و�ـ      

وأ&' �	Aر�3ء ا��ق �1  �ررا��ذ3ور أن ا�Aر�3  ��ن ا��ر ا���&و& 27ط%�� �	��دة  �وا��ل �1+

و%3ل  ا!�دد �3ل وا�د �&+م 8زؤه ا�
�ص %' و��3&' ا�!�رف �1' �&5رد�%�&+م � كأن ����وا �� ھو �A!ر

� أن 1رد��� ا��	���3 �	� 1983-�127�ن ا��ر ا���&و& ا���د���ت ا��5رة ا��B&�� �ن ا���دة &و9د  ،�ر��

&��5+� ��ن ھ�ذا وا���د��  2،5،7رت و!م ا�D!راف %+� %��!�� ا��واد %�د أن أ9 ،�ر��%8إ ا����ر�� !�!%ر

  .ا���&ون

ا:دارة إ��� ا��	��3 ا����ر��� 5ر�د !ا��ذ3ورة إ8راءات  ا���د���ن ا���دة  ا��B&��ت ا��5رة و9د أ�&د

-80��ن ا��ر���وم �114إ���103��ن وا���واد �49إ�����836راءات ���5	� ��1 ا����واد ��ن ا:و��8ءت !	�ك 

2010.  
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  :إ&�Aء ا��	��3 ا����ر��� إ� ا�+�د�1!��2ل ا:8راءات : ا�ـ�ــ
رة ا�5	���ـ 

��ن طر��ق ا:9ط��ع  �	�ك 
�و��� �ك ا���و���� إ��������ن ا ���ود ھ&� ھو إ�8راءات &��ل ا�����روا�

أھ�م  ي&+�� !�!�و�إ�8راءات إ9ط��ع ا��&��طق ا����ر�� وا���3&�� �&+�� 
����  �ھ&� �	� و�2ر3ز ت،9ؤا��

  . �ل8�ا:D�3Aت �1 ھذا ا�

ورة ا���ذ3 27!+�� ط%��� �	���دة اأي 1رد �ن ا��� �1 ا���ول �	� ����ر ��ن ���ر وأ����و!��2ل 8واز 

���ن  15ا�����دة ���1 ا�!�	��ك %����5 ������ ا���ذي &���ت �	���'  ����'���� ���Bل !��وا���6 وD ��!���ج إ���� د����ل ، 

  .ا�د�!ور

د �	� ھذه ا:8راءات و19839-�127�ن ا��ر ا���&و& 20و �� �1ر!+� ا�و�1 12و 1و9د &�ت ا��واد 

��ن ا��ر��وم  �139 �إ 121 �ن �� �!�	ق %���&�طق ا���ر�� �1 ا��واد�8�1ءت ھذه ا:8راءات ��5	� 

  : �� �	�� و�2!&�ول ھذه ا:8راءات %�Aء �ن ا�!��5ل 1 80-2010

  :إ�راءات إ�-	ء ��ك ا��
	ر (3 ا���	طق ا��.ر��ــ           

  :�B	� �1!�	� ھذه ا:8راءات ا�� 2010-80 و9د &ص ا��ر�وم

وز�ر ا������  ��و8' إ�) ا:9ط�ع(ا����ر �	ك ��ل ا��&وان ا��3�ل �	راIب �1 ا���ول �	�ط	ب � .1

�م ا������ إذا ��3ن ا�ط	�ب �����6 و�ر1ق %&�
� ��ن %ط���9 !�ر��ف ����ب ا�ط	�ب أو ��ن ا�&ظ�


��� ��&و��A.)15(  

ا����م �	����رات و��!	��3ت  ر�����B�B ��&8 ا�!��Aر�� �رأ��+� ا���د!م درا�� ھذا ا�ط	ب �ن طرف ! .2

 )16(.�ر ا���ران أو ���B �&'د، و��د�ر ا�ط%وIرا��1 أو ���B �&': �ن !�م �3ا�دو�� و

���د�ر ا�D!����ح ا�!را%���، ���د�ر  :و���1 ا��&���طق ا����&���� !��زاد ھ��ذه ا�	8&��� %2ر%���� أ�����ء ھ��م

  )17(.ا�!�8رة، �د�ر ا��&��� ا�!�	�د��، و�د�ر ا��&���  و�&زع �&+� �د�ر ا�ط%وIرا��1 1!�%6 �دا���

%�&�� !و8' ا�ط	%�ت ا��!�	�� %���&�طق ا��
���� �	��3ن ا��!&���� إ��� ا����3م ا��ذي ��رأس �8&��  .3


��ن ���&+�� ا�وا�� A ،ا���!�5د�ن و!�م ��دة ا��د�&�، رؤ��ء ا�����6 %�����ط�� ��#D درس!

  )18(.و!��ل ا��#�� إ�� ا�وز�ر ا��3	ف %�������

وھ�و إ
%��ر %��B%�� و��د �9د )19(� �	� إ9ط��+م ����را %��&�'�
%ر وز�ر ا������ ا���!�5د�ن %���وا�1 .4

  �!��ق و�!�8د �1 ر
�� ا:9ط�ع ا��ؤ9ت و9د D �!��ق ��ر ��
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وھو �%�رة �ن ����9 أو &�وھ� !�	�+� ا:دارة �	��&�� ) %�دج(أو) ا���ر(أو ) %��ر9م(�� ��رف  .5

�	ط� ا��
!��� !��	��' ر
��� �	� ا�!&وي إ9ط��' إ��ه و !و�6 �' �1+� ر9م و��3ن ا����ر ا�ذي

  3�� ��2!� إ9ط�ع �ؤ9ت �ذ�ك ا����رـ  إن أرادت ـ �&+� ا��
!�� و�دھ� %�:9ط�ع 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  80/2010�ن ا��ر�وم  127 ا���دة ـ 15

  �ن ا��ر�وم &�5' 130ـ ا���دة 16

  �ن ا��ر�وم &�5'       130ـ ا���دة  17             

  �ن ا��ر�وم &�5' 135ـ ا���دة  18             

  �ن ا��ر�وم &�5' 1ا��5رة  131ـ ا���دة  19            

             

  

   

���%�ل ا�ر
��� ا�!�� ���درھ� ا��وز�ر ا��3	�ف %�������� �
ز�&� ا�دو��  ��دد ا���!�5د ر��� ��ددا .6

%���د !���د�د �3���ل ا�����وق ...(%�و���'  2010-80%���د !���د�د ھ��ذا ا�ر���م ا���ذي �%��ر �&��' ا��ر���وم 

  )20()ا��!ر!%� �	+�

�ن  �8132د �1 ا:9ط�ع ا��ؤ9ت ا�ذي &�ت �	�' ا���دة �ك ا����ر ا��!�	%و!!وج ھذه ا:8راءات 

(%3 ا���%	طق ا�!%���� أو ا��	ر�%� أو ا��#��%� (:!��ول %����رف ��!�ا 2010-80ھذا ا��ر�وم 


��د�� �ون ا:'ط	6	ت ا���و��8%	 -%ر�ط�  وأ�8	 أوھ�8%	 �� -#��� و��وز �'ؤ����	�6 ا�

  ).أن �ون �و�ب و�5ق

�	���3 ��&�5!�' 3��� ا:9ط�ع ا��ؤ9ت !�	�ك ���ن ا����ر و���س !أن 6 �1 ر�وADك أن ھذا ا�&ص �

م �Bوت %�2ن ��3ون �ؤ9!�� �	!���5%�ل ��Iر 9ا��	���3 &' �ن ا��روري أن �ق 3�� أ ،�%ق !و��6 ذ�ك

  ك � ك أو��س �	��3 � أن �3ون �	�3إ����Aء 1&+�#�� 3�� �%ق 

  :�ر�ن(E �#�و �ن أ�د أ�ص أ�	 -رط ا�و�5ق (3 ھذا ا� ــ      
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%2ن D �&�ل ��ن ا��م إ��� ا��م آ
�ر إD  �	� ا�ورق 
��� ا:9ط�ع أن �3ون ��#دا �	� !�و�ل إ�� .1

%�د !وN� '��B اD�!�5ظ ����ب ا����ر %��' �1 ا�%�N أو ا�+%� 9%ل ا�!و�Bق �	�� ا�!%��ر أن ا���راد 

Bظق ھ&� �%��!و���!�و��ل ر
��� (ھ�و12ا�و��� ��ن ا����دة  وأن ا�����ود ��1 ا���5رة ا��
%	ري ا�

ا��وا1ق �	واN9 31م �ن ���ر !داو�!'  و�9&و&� %ل وھو �!��غ ���Q	� �ذف ���ف وھذا �) ا��	��3

 D رط�A%' و%��!��� �3ون ھ�ذا ا� ��	�5ظ'، و9د أ�%6 ذ�ك �1+� ��9#�� ��رو�1 و���ا���ك 9%ل !

B2!� ' �1 ا�!��رف��ر و���	ك ا���ك �	� �	� N9رھ��� %��8رد 1ر �'  �1 ا�وا�Iوا�+%�� و N�%���% '��

 .ا��ؤ9ت ا��	��� ا�دا�� �	� إ9ط��' إ��ه!وN�9 ر
�� ا:9ط�ع 

2.  N�% �1 ق ا��زم�Bو�ل ��1�راد ھ&� ا�!و�وا�+%� وا�! N�%ا� �	ق ��#دا ��Bرط ا�!وA وإ�� أن �3ون

ا��ذ3ورة  27ع وھذا وا�6 و�5+وم %ل وDزم ط%�� �	��دة .ل.�ن ق 500ا����ر ا�وارد �1 ا���دة 

 .�ك�ن ا�N�8 %�ن ا�&�وص وا8ب �!� �� أ�3ن ذ

أ���� أن &���ول %��2ن ا������ود %����!و�Bق ا:9ط���ع ا�&+���#� وأن ��Aرط' ��#��د �	��� ��3ل ���� 9%	��' 1+��ذا 

�����8ل ������ون ھ���ذا ا����&ص ھ���و أن ا:9ط����ع ا��ؤ���9ت !�	����ك %���Aرط أن ����3ون إ9ط������ &+�#�����، 

وھ���ذا !&����9ض وN����8 %����ن ����د�ن وا�����Aرع ا��ور�!����&� أ������ ����ن أن �����N ����1 ذ����ك 3����� أ&���' 

�����������ن  27وا�����������ذي !������������ل �	������������ ا�������������دة ) 21(ف �1+������������
������������ف �9Tط�����������ع ا�������������رو

  ا��ذ3ور 1983.127ا��را���&و&�

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

  ا��5رة &�5+� �ن ا��ر�وم &�5' 131ـ ا���دة  20                      

  68ص  4ج �	� �
!�ر 
	�ل ا�د�و �9����A ـ  21

  

  

 :!�B2ر إ8راءات إ&�Aء ا��	��3 ا����ر�� �1 ا:9ط�ع ا��ؤ9ت !��2ل �دم :ا��
رة ا�5	��5ــ  

�+�� %���ث D !%�ا��ب ا���ذ3ور و��3ن ��دم ه ا:8راءات �!%�� �1 ا���Qب ��ب ا�!ر!ذھ وADك أن


!����ص ر
���� ���و ����B أوD �و��8د أي ���Aء �&+��� 3���� أ���� ��3ط	��ب  %����+��و��8د Dط� ا	و���9ت ���

�!ر!�ب �	��' %����رورة  :9ط�عن ھذا ا�ي �%ب �3ن 1* ھذه ا:8راءاتأو 3ل  %�ض ا:9ط�ع دون و8ود

  :�	� ا:8راءات ا��ذ3ورة وذ�ك ���!��م ا:9ط�ع ا�واN9 %�د  ��� �!ر!ب �	
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��8رد !وN��9 % أ��%6 �����3 �+�ذا ا�����ر ط%��� �	���&ون) ��8&�ا:9ط��ع ا��(و�&���' أن ���ب ھذا ا:9ط�ع  .1


!��ص و�ن ا���ن :9ط��' إ��ه ر
�� ا:9ط�ع ا��ؤ9ت Dط� ا	ا�����ود ھ�و  أن إ���ھ&��  &&%'أن  +م�

��د ھ�ذا ا�����ر ��و���� !و��9+�� إ���ه إذ ��م �  %�8رد���ء ا
!��ص ا��	ط� ا:دار�� إ9ط�ع �ؤ9ت D&أول 

 132.126 وا����د!�ن 1983.127 �ا���ر ا����&و& ��ن 1وذ��ك %��!��� ا����دة وإ&�� أ�6% 
�و��� 

  .2010.80�ن ا��ر�وم 


!��ص �+� أن �	ط� ا .2Dا:9ط�ع ا��ؤ�9ت %ا ��
ض ا�&ظ�ر ��ن ��دم !�و1ر ��Q�ق ا��3�ل �1 أن !وN9 ر

��� ل ر
ظوذ�ك ��%ب 9د ��3ون إ&���&�� وو�8+�� و�9د D ��3ون �3ذ�ك و�	�� �3ل ��! ا��ذ3ورةا:8راءات 

 .��ھ� %��طرق ا���&و&ؤ�� �م �!م ا�ط�ن �1+� وإ��Q ھ� ا:9ط�ع ا��ؤ9ت ھ�


!����ص � .3Dط� ا	ق ا:9ط���ع ا��ؤأن �����	ق ���1 أن !����ت��9+��� ا� ��	ا�ر���وم � إ��8راء �����ن �3 N��1و���ل د

ا����دة  �	�+�ل ��!� !�ا��!�� ا�&�وص % �Aء �D !�	�' �	أن ��B و�3ن �+� ا��ق أ��� �1 ) &ص3!�(


!��ص �+� ا��ق �1 أن !�5 ا�!� !�ول إن وھ� ا�&�وص ا��ذ3ور ا���&و&� ا��ر�ن  27Dط� ا	رض �

وأن ھ�ذا ا��%	�? �8زء ��ن %��ت ـ و�+� ا��ق ط%N �1 أن D !5ر�' �	�' ـ  ���ندN1 �%	? �' �	� ا���طوع 


!��صDط� ا	ن و��س ����	22(��ل ا���(   

ا�%����ب أ�����م ط���رق  أI	����تا�����ذ3ور  �ا�����ر ا������&و&����ن  12����ن ا������دة  �أ&���' ��دا����ت ا�����5رة ا�و���� .4

 ا�����ر����ن ھ���ذا  27��دا����ت ا������دة و و����ده ا��ؤ���9تطر����ق ا:9ط����ع ا����!�ك ا�������ر ا������و�� إD ����ن 

��8&���� ر وأ&���' ���9د ����3ون ا:9ط����ع �����!	زم �	���ك ا�������أن ا�&����وص ا�وا������ ����1  �	����!�����ل  �ا������&و&

ن ���� �28�����دة ا �	����' وم ا�����ذ3ور ا����ذي !�����ل����ن ا��ر���� 132و��دا����ت ا������دة  ���%���ل%و���9د ����3ون 

D ��1رق %���ن ()�%%& ا����ر ا�����&و&� ا����ذ3ور ���م !��A!رط ������ ا:9ط���ع ا��ؤ��9ت !��و1ر أي إ��8راء %9	��' 

 .ا:9ط�ع ا��ؤ9ت ا��ر!ب �	� ا:8راءات ا��ذ3ورة وا:9ط�ع ا��ؤ9ت �Iر ا��ر!ب �	�+� �9&و&�

وھذه  )ا�!��5ظ ا����ري أو ا:9ط�ع ا�&+�#�( إ�� !وط�د ا��	��3 ا����ر��!��2ل ا:8راءات ا�+�د�1 : ا��
رة ا�را���ــ 

وھو ا��5ل ا��!�	ق %�:9ط���ت  2010- ��380%�!+� �2ر3ز �1+� �	� �� �8ء �1 ا��5ل ا��B�ن �ن ا��ر�وم 

��� �ن ا��ر ا���&و&� ا��ذ3ور ا�!� !�!&د إ�� أ�ل �B%ت و��روف ھو  127ا���ر�� وأ�	+� !	
�' ا���دة 

وا�طرق اD�!��ط�� وإن ’!�رف ا����ك �1 �	3' و��' �1 ا!
�ذ ا:8راءات اD�!��ط�� ا�!� �راھ� �	��5ظ �	�' 

 Dت إDورة �1 ا��&�و��ر ��I ددة �1 ا����رات �1 ا:8راءات ا�واردة �1 ا��واد �3&ت�133-126أ&+� � -

  :وھذه ا:8راءات ھ� 2010-80�ن ا��ر�وم  134-138-193

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      68ص  4ـ ا�درد�ر ج  22
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إ9ط��ع �ؤ�9ت D ���3 ���3ن !���5ظ  ��	 9ت �1 �و8د إ9ط�ع &+�#� �Iر �%&�ر
�� ا:9ط�ع ا��ؤ .1

  .�Aء �Iر �و8ود أ��

  ) 23( .�� ا��
!��ا�8+ورأي �ن ا�����6  .2

  )24(��!'�إذن ر
�� %&�ء �ن ا�وا�� ا�ذي �و8د ا����ر �1 إ .3

  )25(�ل ا���دد �1 د1!ر ا�Aروط اQ!�D �8زإ& .4

  )26(.ط	ب �ن ���ب ا:9ط�ع ا��ؤ9ت .5

  ) 27(��&6 ا:9ط�ع ا�&+�#� �ن طرف ا��	ط� ا�!� �&�ت ا:9ط�ع ا��ؤ9ت ا��ؤ�س �	�' .6

  )28(ا����ر ا���طوع �ن طرف ا���طوع �' 
�ل �&!�ن �ن !�ر�G ا:9ط�ع [�!�� .7

  )29(ا���طوع �ن طرف ا���طوع �' 
�ل 
�س �&وات �ن !�ر�G ا:9ط�ع ا����ر ا�!�Qل .8

���3 ا�����ر وإ&��� 	ا�&�وص ا��ذ3ورة �!�6 �' أن ھذه ا:8راءات D !!�	ق %*&��Aء � أن �ن !2�ل وA Dك

  :�	��3 ���ر �3ن ��	و�3 أ�� ��ن �ر�د !وط�د �	��3 ���ره وذ�ك ��� �	�ھ� !ر�� إ�� !وط�د 

  .��%ق �	�') إ9ط�ع �ؤ9ت(�	ك  �D ��3ن أن �ؤ�س إD �	) ا�!��5ظ(أن ا:9ط�ع ا�&+�#� ـ  أو:

 1+و إ�� أن �3ون !�	�ك) ا�!�	�ك(ـ أن  ا��	ط� ا�!� !�&�' ھ� &5س ا��	ط� ا�!� !�&6 ا:9ط�ع ا��ؤ9ت  5	��	

���ر ��ن �3ن ��	3' ��1 وھذا !���ل ���ل وھو ��!��ل ���، وإ�� أن �3ون !�32دا ��	�3' إ���ه %�&��' 

ن أراد و����B ر����� %�ذ�ك إ�� �وطد و�ؤ�د �	3' �' إن رIب �1 ذ�ك و�3ن �	��' أن �!%�N إ�8راءات ���&�� 

  .وھذا ھو ا����ود

3��� رأ�&�� �	�� أ&+�� ��ق �	��ط�وع ��' ��1 ا:9ط��ع ـ أن ��!	ز��ت ا��	ك N�%��3 وا�+%�� &�ص ا����&ون  5	�5	

  .%ل وD �&د �Iره �ن ا:8راءات D 9%	' وD %�ده) ا�!��5ظ(ا��ؤ9ت و�م  �&ص �	�+� �1 ا:9ط�ع ا�&+�#� 

Aرط� �	�	ك ذ��ك أن ��ن ���ل �	�� ا:9ط��ع ) ا:9ط�ع ا�&+�#�(ـ أ&' D ��3ن ا�!%�ر ا���ول �	� را��	

!Q	' 9%ل أو أB&�ء 
�س �&�ن �م ��ل �9#ل �I '&2%ر ���ك �+ذا ا����ر و��و ��م �ط	�ب أ��� ا��ؤ9ت ����ر و��8' وا�

�ن ���رات ا�
�و���ن ا ن و�N % 80ا:9ط�ع ا�&+�#� أ�رى أن ���ل �	�' %ل إن ھذه ا����� ��3ن أن !�Bل 

  ��وا%ق ا����#��ذ�ك 1+� !!وارث و!%�ع ��3��5ظ� و��3#ر ا���ك وھو �� ا�!�ر �	�' ا��رف وأ9ر!' ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 133 �	�� ا����دةأ����ت  138وإن �3&�ت ا����دة 2010-80�ن ا��ر��وم  138و 134و 33 ـ ا��واد23

  .134ا����6 أن ا����ل �	�' ھو ا���دة و%9	+� 

  ا��ر�وم &�5'�ن  133ـ ا���دة  24
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  &�5+� 133ـ ا���دة  25

  �ن ا��ر�وم ا��ذ3ور 138و  137و  133ـ ا��واد  26

9%	+�� ��1 ھ�ذه ا�&�ط�� وا�واN�9 أن ا�����ل  125ا��ذ3ورة وإن �3&�ت أ����ت �	�� ا����دة  133ا���دة ـ  27

  .�126	�' ھو ا���دة 

  و��&� �1	ت &' �ؤ9ت %ل أط	�!'2%�ن ا��ر�وم &�5' و�م !�ف ھذه ا���دة ا:9ط�ع  139ـ ا���دة  28

و9د �	�ت ھذه ا��5رة ا���ول �	�� ا:9ط��ع ا�&+��#� �	�� ھ�ذا ا:�8راء  2&�5+� ا��5رة  139ـ ا���دة  29

  .�1ط

Aرط �ن Aروط ا:9ط�ع ا�&+�#� %�&�� ا:9ط�ع ا�&+�#� ��س �Aرط�  )ا�!�	�ك(أن ا:9ط�ع ا��ؤ9ت ـ  #	�!	

  .أ�&��	!�	�ك 3�� ر

 1983-127���ن ا����ر  27ا�����دة  �	���'أن ا:9ط���ع ���2
وذ ���ن ا����5' ا:������ ا���ذي أ�����ت ـ��  !	د!%%	

�	�ك ا�����ر 3���  ���د ��ؤدي إ��إ9ط��ع وا �	��&ص ��ا��ذ3ور و��س �1' إ9ط�ع �ؤ9ت وإ9ط�ع &+�#� وإ&��� 

  )30(.رأ�&�

�	���3 ��م !�3ن ��31ف !&�زع ، أن ا:9ط�ع ا��ؤ9ت �
�N �&زع ا��	��3 و�و �م �!%N %�:9ط�ع ا�&+��#�ـ  !	��	

ھ��ذه ا��	����3 %�:9ط���ع ا�&+���#� D �����&+� ���ن ھ��ذا ا:��8راء 3���� ھ��و  !وط���د و!���32د3���� أن  �و��8ودة %���د،

ا:8راءات ا��!�	�� ��#ر و%��!��� 1*ن ا:9ط�ع ا�&+�#� أو ا�!��5ظ ا����ري و)31(2010-6�80 ا��ر�ومر�

�D!��ط�� ���3#ر ا:�8راءات ا�ذھ�!��ط��� ا�!�� %' ��!%ر إ8راء ا�
 ـ  ���ك ��	��I '�3ر أن ھ�ذا ا:�8راءا�� �!

 .ر�+� ا���&ون5ددة �3ن ا���ول �	�' إD %وا�ط� إ8راءات ��D ��&' �!�	ق %�����رـ �

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 68ص  4ج �	� �
!�ر 
	�ل ا�د�و �9����A ـ  30

   89،134،139-87-11،81،84:ـ ا��واد  31
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  :ا�#ــــ	�ــــ�

��1 �ور�!�&��� وھ�� �%��رة  ا�����ري ن� !���ق ا���ـ أ&+� �!��ھم �81ز��ـ د !�و�2
��+� ���!ر��ت أ�

�	
  :�ن 
��� �� �8ء �1 ھذه ا��دا

%���	ط� ا��
!�� ھو وز�ر ا������� أو �8	�س ا��وزراء ��1ط  أن ا����ود  �أن أ&%' إ� �&%�Qل ذ�ك %�3ن 9و

%�:9ط��ع ا��ؤ�9ت ��1 ھ�ذه ، 3�� أن ا����ود 2010ـ  80�ن ا��ر�وم  3126�� ھو �ر�6 ا���دة 3ل �1�� ��&�' 

ا���	�م � ��Iر ��أ�ول ��رة ��ن ا���	ط� ا��
!��� ا���در  ��ا��دا
	� ھو ا:9ط�ع ا��ؤ9ت ا��	�م �ن ا�&���� ا���&و&

 ����9 ��'� �1 )ا���زدوجا���&6 :(ـ�:9ط�ع ا��ؤ9ت ا��B&� ا���روف %�3 �ن ا��	ط� �Iر ا��
!�� � أو ا���در&و&�9

و&��5س ا���Aء �����ل ، )32(ا���5ول ا�����روف �9&و&��  ��ن طر���قك ����ر 
�و���� ���%��!�	��ك %�:9ط��ع %��ل ھ�و !�	

�	
  .%��&�%� ��� ��&�' ا:9ط�ع ا�&+�#� �1 ھذه ا��دا

ل !�د�ل �	&�وص &ص �1 أوـ أن ��1 &طرى �	� ا�9ل ـ  ����!ر��ت 1*&' �ن ا��روري% �!�	ق�1�� أ�� 

  :�� �	� ��O%�ب ا�!���� ��	 %�����ر ا��!�	�� 

3��� رأ�&�� و��� دام ا���%ب ا�و���د ��	�ك ا�
�و����ن  'Bر � ��1	D�3 !�ؤ &' ��دا�ت ����زة ا�����رأ .1

�ن ا��5رة ا�و�� �ن  3!�ت ا�ر9م ��طN ا�رض ا���و��� ھو ا:9ط�ع ا��ؤ9ت و%&�ء �	� �� !�دم 

&ص ��را�� ��1 أول !��د�ل �	&��وص �	�� أن ا:9ط��ع !�	��ك ��أ9!�رح أن  ��3() ا��%�ث ا���Bث

  .ذ�ك �&ص ر
�� ا:9ط�ع �	!&+�#� �	��طوع �' وأن 

�1��� �!�	�ق %��� !��Bره  )���5ھ�م ��8ب أن !���6:(%�&وان �1 ا��%�ث ا���Bث ،هأ&' ا&ط��9 ��� 9د�&� .2

��ذ1+�  ن ا���روري�� �&()ا:D�3Aت وا�!&�9ض �N ا:9ط�ع ا��ؤ9ت  �ن) ر
�� ا����زة(�%�رة 

ر
���� 9ط���ع أو ا:: (�+� %�%���رةاوا���!%د�	���� %+��ذا ا��و���وع !���ن N����8 ا�&���وص وا�و���B#ق ا��

  ).ا:9ط�ع

�1�� �!�	ق %و��ف ا:9ط��ع %���ؤ�9ت ��ن أن ھ�ذا  أ���ا���Bث �%�ث ا��� !�دم �1  �� �	أ&' !���2 .3

ا�و��B#ق و��ن ا���روري ��ذف ھ�ذا ا�و��ف N���8 ��1 ا�&��وص  �&() �ا�و�ف �Iر وارد �9&و&

  .)تا:9ط�ع ا��ؤ9(�1ط %دل ) أو ر
�� ا:9ط�ع  ا:9ط�ع(�	� 3	��  ذات ا��	� وا9D!��ر

�%�ث ا�و%&�ء �	� �� !�دم �1 ) ا:9ط�ع ا�&+�#�(!�	ق %��!�%�ر �ن ا�!��5ظ ا����ري %	5ظ أ&' �1�� � .4

��ن �& ()أ�� 	!�%�ر %+� �D دا�� و) ا:9ط�ع ا�&+�#�(�3	��  ��ن أ&' D و8' �9&و& ا���Bث ا��ذ3ور

ا:9ط��ع (3	���  أن !��ذف ـ ھ�� ��1 !�د�9ق و!�&��ن ا����ط	��ت	����س و�%�	ازا�� ـ : ا��روري

 ).�5ظ ا����ري!�ا�(ذات ا��	� و!�!%دل %3	�� �ن N��8 ا�&�وص وا�و�B#ق )ا�&+�#�



  ا��
	ر�� �	������ ا��ر�ط� ���راءات ا�
	�و���،و���ل �	���	ھ�م �ر�ف:ا��
	ر�� ا������ ��	م و�د د�دي                                          / �دا
	� ا�����
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  ) ع.ل.ق(ا��ور�!�&�  ����&ون ا��د&�ن ا 496ـ ا���دة 32

  

���  و%&��ء �	��) ر
��� ا:9ط��ع(م ا�!� !دN1 ���%�ل ا����ول �	�� ر�وأ&' �1�� �!�	ق %!�ر�ف ا� .5

أن ��%ر �ن ھذا � �9&و&أ&' ��س �ن ا���!��غ  ا��ذ3ور �ن  ����A	ھ�م ��ب أن !�دم �1 �%�ث 

�& () ـ %���زاد ا��	&� +���%ھو �� !��ل �	�' �ن طر�ق ���رات ا�دو�� B�ن ا�ر�م %��B�ن ـ وإ&�� 

�����!+� وأن !�ذف �%�رة ا�B�ن �ن N��8 ا�&��وص وا�و��B#ق % ا���Aء !����ن ا��روري أن 

 .)ا�ر�م(ا��!�	�� %�:9ط�ع و!�!%دل %�%�رة 

:9ط��ع ا أو ا:9ط��ع ر
��� ��	�ـ ا������  وأ��رى��دا��ت ا:�8راءات ا����%�� ـ  &�'ا 1*وأ
��ر .6

و�9د D  وإ&��� ھ�� إ�8راءات �9د !ط	�ب3��� رأ�&�� ا:9ط��ع &�B2!  �+��5ر �+� �	�� ر
��� D ا��ؤ9ت

9ط��ع ����ر �9د !��5 %�' أB3ر �ن و�د �ن ا��	ط� %* �و9د !!و1ر و9د D !!و1ر وD !ر!ب �9&و& !ط	ب

 �5! D و9د �B��B!�دم �1 ا��5ر!�ن ا� �� �	ذ�ك و%&�ء � �	ث  ا�را%��و%' و!����2 ��ث�ن ا��%��Bا� 

 &�()�A&� ���ا�رض ا���و Nك 9ط�	أن !� �	(أو ) ا:9ط��ع(��ن  2�ن ا��روري ا�&ص � ���
ر

  .�1ط)ا:9ط�ع

"
  "أ��ب وإ��&��6& و��ت  �	Gإ:  3إن أر�د إ: اE�Bح �	 ا!ط�ت و�	 و(�

&��< و�ر�	   ���  وا�!Eم 8��6م ور
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  ر�Jس ا���ب ا���3 و�!-	ر �	������ ا����	                                                      
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 �!�م و�د د�دي/ ا�


