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  ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م
  و��� 
 ��� ���� ا�ر�م

  
  ���ل 
�ب ا���ط���د�� و�د ���� : ا���ذ/ 
	�� ا���د

�ح ا���� ا������� ����  �، وذ�ك �� "ا"���ت ا������� ����ھ�� ا��ذ�ب:"�ول �و�وع ���2015���� ا
  .��/ر ا��ؤ�رات ا�دو�� ���وا
-وط 2015إ�ر�ل  07ا�+	�� ا�ر���� ا�����دة �وم ا��'��ء ا��وا�ق

  
 ا���د ر��س ا�+�3ور��، ر��س ا��+	س ا��	1 �	���ء؛ ����

 ا���د ا�وز�ر ا�ول؛ ����

 ا���د وز�ر ا��دل، ���ب ر��س ا��+	س ا��	1 �	���ء ����

 ا���د ر��س ا���
�� ا��	��؛ ����

 ا���د ا��د�� ا���م �دى ا���
�� ا��	��؛ ����

  .أ�3� ا�+�6 ا�
ر�م ����
أر�ب �م �#ذه ا�	�����، وأن أ ر ا����	�ن ��� إ�دادھ� �	� و�روه  ا�	�وا �� �دا�� أن

���ك *���ت ا�-�ط 	ن �ر�� �0�#�م �� 	/��.� 	و-وع ھذه ا+�*(����، 	ن )'ل �رض 
ور�م ا�	��ور ا�*� 7د *��ر �	��ھ-� ا�*/ذ�ب ا��-����  ا����6ا�دور ا�	�وري �#ذه ا4�'ك �� 

  .�� إ�'�#� إن ا�*	دت

	و-وع +�**�ح ھذه ا����، " ا"���ت ا������� ����ھ�� ا��ذ�ب:" إن ا)*��ر 	و-وع
وار*��ط#� �	�ظو	�  ،ا��د��� وا�ذھ��� ��0��ن��	ل أ:ر 	ن د+�� ���*#� ا�و:��� ��(ظ ا�را	� 

ل ا�رن ا�ر�ن ����ء ا�	.*	/�ت و-	�ن */��ش أ�رادھ� ، ���*��رھ� ��وق ا;���ن *
�� ا��.�م �(ل ��7م ا�دو�� ا�	د��� ا����	� ��� ا�	��واة �� ا���وق ��ن 	واط��#�  و.	���*#�

  .و��� ا�	واط��

	� ورد �� ا�	�دة ا4و�� 	ن ا+*(���7 ا�دو��� �	��ھ-�  ھو��*/ذ�ب ا�*/ر�ف ا����و��  إن
ا�*� */رف ا�*/ذ�ب و�Aره 	ن -روب ا�	/�	�� أو ا�/�و�� ا������ أو ا�' إ������ أو ا�	#��� 

��B� ق ��دا �-9ص :" ا�*/ذ�ب�	، ���	ن أم ���
أي ��ل ��> ��; أ�م أو �ذاب -د�د، +�د�� 
إ�1 ...�� ��/د ا��/ول �ن ھذا ا�-9ص، أو �ن -9ص ���ث، �	1 ��	و��ت أو �	1 ا�راف

  ."آ9ر ا��ر�ف

و*��ل و	ن ا�	*/�رف ���� أن ا�	��ھ-� *�*-� ا�و���7 	ن .��ب وا�ردع 	ن .��ب آ)ر 
�� ا�	*)�ل إ�� 	� ھو ���� 	��ھ-� ا�	�ز ا�/��ري وا+�*/	�ر وا�*D'ل ا;���ن ��0��ن، 
و	ن ھ�� �(#م �	�ذا *.�د ا�/��م ��و7وف أ	�م ظ�ھرة ا�*/ذ�ب، و�ف أن �'د�� ���ت �د�� 	ن دول 

   .ا�/��م �	وا�*#� �#ذا ا�	��ر �� إط�ر 	�ظو	*#� ا����و��� وا�* ر�/��

  ر��س ا�+�3ور��، ر��س ا��+	س ا��	1 �	���ء؛ا���د 

  أ�3� ا���ور ا�
ر�م؛

ا�*ط��ق ا��-���، ���G �ري ���  *ر*ز ����	��ھ-� ا�*/ذ�ب �� -��إذا ��ت ا���Fت ا��
 ،����ددت ا�	��طر ا;.را��� ��ث إ�راز 	�ور�� دور �*ب ا�-�ط )'ل ا�		�ر�� ا��-�
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/	و	�� 	رورا ���*���ق ����م �*�(�ذ ا;دا��ت، إذ �وJ7 ا�*��را 	ن *�ر�ك ا�د�وى ا� �	#�	
	��-ر ا+�*.واب أ	�م و�ل ا�.	#ور�� و	��-ر ا�	����� ا�.زا��� و�	�ك �.ل ا������ 

ا�*���ق ��� 	)*�ف �(��ت وا� ���ت و�*و�� *���ر أد�� ا;:��ت، و�وJ7 إ�� .��ب �7-� 
ا��� وا�.����� و�.'ت ا�ط/ون ا�)��� ، و�*و�� 	�ك �.ل .���ت ا�	��م ا�.زا�*���ق

�'ت ا��م *  J�	. د���دا��ت ا���درة ��#�، و�;��.  

و��(*�  �ھدا ��� �'	� ا;.راءات ���G �*/�ن ���� أن �دون �� 	��-ر .���ت   
ا�	��م وا+�*.وا��ت ل ا�*��ر�K ا�*� �د�� �#� ا�	*#	ون � Bن ��ول */ذ�ب أو 		�ر�� + 

	� ھ� و�و �درت 	ن ر��س ا�* ���إ������،  J�  .و*:��ت ا�و�7

�ذ�ك �*/�ن -	ن ا���Fت ا��-���� �	��ھ-� ا�*/ذ�ب ا+ھ*	�م أ:ر �	#�� *��� ا�-�ط و*طو�رھ� 
و�ن 	وظ(�#� ��� ا���Fت ا��د�:� �	��ھ-� ا�*/ذ�با�*ر�ز ��� �� ��د�� و*.   

)'ل *�(�ذ ا��ط��7ت ا��-���� *���ر 	ؤ���ت ا��.ون 	ن  �*ب ا�-�ط	� �*و�� 
 �	ا���درة �ن ا�.#�ت ا��-���� ا�	)*�� وا+7*��د و*�(�ذ ا+�*)را.�ت، و	���دة ا�	�
ا�.����� �� ا+�*.وا��ت ا�*�-�ر�� ��دورات ا�.����� وا�*)راج ا�	*#	�ن ��	:ول أ	�	#� وأ	�م 

���ت ا�*� *���د ا������ ا�/�	� ا�* �'ت ا�.����� وا�.���� �	��م ا+�*���ف، و�/د ا;���
ووز�ر ا�/دل �� إ�داد ا������ ا�.����� و��� �	/ط��ت د�7��، و*	ن وز�ر ا�/دل 	ن ا7*راح 

  .	��طر ا�/(و و*)(�ض ا�/�و��

و�-' �ن ھذا �#و 	وظف �	و	� �� �ظ�م أ���� )�ص �#د إ��� ���	زاو.� ��ن ا�/	ل   
��   .ا;داري وا��-�

  ر��، ر��س ا��+	س ا��	1 �	���ء؛ا���د ر��س ا�+�3و

  ؛ا���ور ا�
ر�مأ�3� 

*��� 	ن أھ	�� �� إ:��ت ا���وق وإ�7	� ا��.� ��� ا�)�ق�� �	 �)(� +.  

ا�/دا�� وا�/�ل وا�رأي : و7د ذر �/ض ا�/�	�ء �� أو��ف ا��*ب أر�/� أو��ف ھ�
�� *��ر*� ��د �د�:� �ن 	� ��زم ا���-�، 	� أورد أن  ا�ن �ر�ونوا�/(�، وھذا 	� أورده 

ا�*��� ����� .����  ر�(� و�-��� ����� 	��(� *�*وى ��� -�ط أ	ور ا���س ��� ا��وا��ن 
   .ا� ر��� و�(ظ د	�ء ا�	��	�ن وأ	وا�#م وا+ط'ع ��� أ�رارھم وأ�وا�#م

أ7دم �/ض ا����ط ا�*� أرى أ�#� وا�ط'�7 		� ��ق، و7�ل أن أ)*م أر.و أن *�	�وا �� �Bن 
����� ��G'ح 	#�� *��� ا�-�ط و**�ق 	J ا�*و.#�ت ا�/�	� ������ ا��و	� و)ط� �	ل 

  :ا��ط�ع، وأوردھ� �� ا�*���

	���رة 	�ور */ز�ز ا� (���� وإ-(�ء ا4)'ق ��� ا����ة ا�/	و	�� 	ن ا;�*را*�.��  .1
ا�	*/�ق ���	��ر�ف ا��-���� وإ-���  ا�وط��� �	���� ا�(��د، ��ر 	را./� ا�	ر�وم

ا�*/و�ض �ن أ*/�ب 	�طرة ا�*�(�ء ا�Dرا	�ت ا�.زا���، وإ�دار ا�	�ررات ا�	ط��� 
��� �/دا��  (����  ��� و*-	��� آ��� ��ر�� 	*	:�� �� ��دوق �را�� �	��� *وز�/

  .�)�ص .زء 	�� �*.#�ز ا�	��مأن 



 

3 

 

ا�	��م وا;دارات ا�	رز�� �وزارة ا�/دل *�و�� أو-�ع ل ا�/�دو��ن ا�/�	��ن ��  .2
  .�د	.#م -	ن أ�'ك 	وظ(� *��� ا�-�ط ا�:':�

	را./� ا�	ر�وم ا�	*/�ق ����ظ�م ا4���� �*���ت ا�-�ط � ����ر ا�*طورات  .3
 .ا������ ��� 	�*وى ا��ط�ع

ت 	���رة �(س ا�	�ور ا����ق �� ا�.��ب ا�	*/�ق �*�ظ�م 	�*���ت 	:(� �ول أ)'��7 .4
 ا�	#�� وا���وك ا�وظ�(�؛

*���ت ا�-�ط 	ن )'ل 	را./� ا�*�ظ�م ا��-��� ا������ ���ث *ون ���  .5 ��ھ�
ل 	���K أو أ7��م، 4ن ا�*و.#�ت ا��د�:� **رك .	�J ا�.وا�ب ا;دار�� �#ذه  

 ا�	#��؛

 أ��	را./� ا�*ر*���ت ا�	*/��� �� ا�*ر�7 ا�وظ�(� دا)ل أ�'ك *���ت ا�-�ط، ��ث  .6
�� �(س ا���ك ��� ا�*���د وھم 	�زا�وا *�ب ا�-�ط و*�ب ا�/دل ���ل  �	 ا:�ر

دون إ	���� ا�*ر�7 ����ك ا���4، رAم �*K 	�����ت 	�� رة )'ل ا���وات ا4)�رة 
 �م *)�ص 	�#� ���� ��	#���ن؛

*	س )�و���ت ا�	#��، ���ث �� ا�)�رج و أن ��� أن *ون ا�*و���ت  ا�*ر�ز .7
��� ا�.وا�ب ا�	*/��� ��Gداد ا�	��-ر وا�	/����ت وا� ���ت وا��	�ذج ا��-���� �رز 

  .وا�*���ف وا4ر (�

  ا���د ر��س ا�+�3ور��، ر��س ا��+	س ا��	1 �	���ء؛

  أ�3� ا���دة وا���دات؛

ھذه رؤ�*�� ��/ض ا4	ور ا�*� �رى أ�#� 	��� و**ط�ب */�	' 	ن ا�.#�ت ا�و���، �ر.و   
7ط���� �� ��م أو�و��ت )طط� ا�/	���، 	ؤد�ن �� ا��#��� * �:�� �ل 	� 	ن  ��B أن �ر*�#� 

ا�/�	��ن ��� ا�	�د�� وا�	/�و��  ا�د�J �/	��� ا;�'ح وا�*�'��� ا��-�ء وا�*���ن 	ن ظروف
  . )د	� �#��� ا��-�ء وإ�7	� ا�/دل، إذ ���/دل �7	ت ا��	�وات وا4رض

4داء إ+ �*�	ل .#ود 	.	وع ا�	*د)��ن �� �	��� ا��م ، و�ن **B*� ا�.ودة �� 	���� ا  
  .إذ 7وة ا����د *	ن �� ا��.�م وا�-��ط .�ده

     

�*�  وا��'م ���م ور�	� 
 */��� و�ر

  

  

 


