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 �2015و��و 

ا��
�ور�	 ا���
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إ��ء ~ &رف 


	 ا�������
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�ن ا������"  ��ا���و�ض �ن ا��رار ا����



 

 

  :�قــا���


�درج ھذا ا��ر
ر �� إط�ر ا���ور ا�����ق ���ر ا����	 ا���و�
	 وا����ء 

	 �+*وص ��ض ا'�&�%ت ا��� ���ر أ���ء ا��ط�
ق ا�#�"�،  وھو أ�د "�#ا����ر�	 ا�

 	��� �
، و1د ا+��رت ھذه ا/+
رة   2015ا����ور ا���طرة �� +ط	 -�ل ا���&�	 ا���
-�ر ��ظ
م أ
�م -��
	 ���رض ��وا#
3 ����	 �����	 ھذا ا���د �ن ا�+ط	 ا��ذ&ورة 

��و�
	 و�ط�
9� �ن طرف ا��#�، ود1
	، �واء -�7 ���وى ا��راء ا��*وص ا�

ن وا��;�ذ إ�
:او#�  .��&��9� -�7 ا����#� �ن +�ل �ر
ب ا�#�ء �ن ا���

أ�د ھذه ا��وا#
3 " ا���و�ض �ن ا�	رار ا������ �ن ا��
�	�:" عو
�&ل �و#و
�9
	 را-ت ��;*�: �2015�
و 27 و 26  : ا��� ��ت ������: -�7 �دى 
و����� �، ط�


� �ر-
�  1#�ة 1د�9�-�ر -روض *>� �#�أ��طت ا����م -ن ��و
ض أ#رار ا��
و�<�
�� 1��و�
�، و�����	 ���&م ا��و#وع �?#رار ا����"	 -ن ا���#�، إ#��	 إ�7 
 	
ن �ن +�ل �د
م -رض -ن ا���رو-
	 وا�#وا�ط ا����������� 	
���ر&	 ا�9
"	 ا�وط�

  .�����و
ض ��طرف ��&��ب ��د-وى

  :أھم ����
�ت ھذ
ن ا�
و�
ن ا�ط�1� �ن ا���ط ا����
	 و
���رض ھذا ا��ر
ر

� ا�����ح؛: أو����  و

  #"!� ا��روض وا��
���ت؛ : �����

  . ا��و!��ت: �����

إدراج ا���ر
ر ا�+�*	 �&ل -رض وا�&���ت ا%�����
	 &�ر��ت  -�7 أن 
�م  
و�ر*� ، وذ�ك ���
�� ��;�"دة وا���
��� ��� �م 
;*ل �� ھذا ا��ر
ر، ا��ر
ر
�#��9� ھذا 

 ا%��;�دة ��� 
�رف ��/-��ل ا���#
ر
	 ����ن ا��&�;	 �*
�A	 ا�وا�
ن أو -�7

�ت�
  .ا%��را�

� ا�����ح: أو����
و  26ا�����ء (����
�ت ا�
وم ا/ول ��
زت : ا�ر�$� و��2015 (
ا��9	 ا���ظ�	، &ل  ر��س ا�$'&$� ا��%���#ره إ�7 ���ب ا��
د  ا�ذي��%����ح ا�ر���، 

  :�ن ا���دة

  ؛ا���د ر��س ا�$+%س ا�د��وري −
  ؛ا���د ر��س $'&$� ا�'��,�ت −
  ؛ا���د ا�$د�/ ا���م �دى ا�$'&$� ا��%�� −
 ؛ا���د ا�$$�ل ا�$
�م �,ر��$1 ا�$م ا�$�'دة �%��$�� −
−  �� ا�وا&�وط؛ا���د $$�ل ا���3رة ا���,���� 
 ؛ا���د �
�ب ا����5 ا�وط��� �%$'�$�ن −
  ؛ا���د ا�$�ن ا���م �وزارة ا��دل −
   .ا���د ا�$�ن ا���م �%$'&$� ا��%�� −
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:

���ون )90(���ون  و1د د-� إ� �
ا��&م ا�����
ن �� ا�وا&�وط 1#�ة &��	  1�#
�ن &����ت ا�#�ط  )16(����
� و��	 -�ر  )30(و��ض 1#�ة ا��
��	 ا����	 ، و ���
ن 


ن، وأر��	  )4(وأر��	 
"�#  . �ن ا��دول ا���;ذ
ن )4(�ن ا�+�راء ا�

 ر��س ا�$'&$� ا��%�� : ا��
د
ن طرف�ن  &���
نإ��ء ا%����ح ا�ر���  �9دو1د 

� ,ر��$1 ا�$م ا�$�'دة �%��$��و���ل ���
  :�� �ور

���ز
ل ا��و#وع �� إط�ره و��ر
ر و��
زت : &%$� ا���د ر��س ا�$'&$� ا��%�� .1
 1ررت ��ذ ��رة أنا+�
�ره، ���9� إ�7 أ�: 
د+ل �� ا��E9 ا��د
د ����&�	 ا���
� ا���  


دي �� ر1��	 ��ن �ط�
ق ا���ون �ن طرف ���&م  ����: �وا&�	��دورھ� ا��
"� ��ض ا'�&�%ت ا���و�
	 ا�دا+�	 �� *�
م ا���ل ا�#� ، �ن أ�ل �����	ا��و#وع

ا��;&
ر وإ
��د �ع �� ــراك ��
3 ��-�� ا�طـ��Fا�
و�� +�رج ا��&ل ا'�را"� ا�����د 

� ا��وھر
	 ا��طرو�	 #1�"
� ���F�ح�#
�ت ا�&;
�	 �������ل �3 ��ض ا��Hا.  

أ�د ا��وا#
3 ا�9��	 ا��� ھو ھذا ا��و#وع ا���روض ا�
وم ����ش �و#�� أن و

	 أ�واط� &�
رة، و�ن �م �9و 
��زل �� إط�ر -*ر�	 "�#1ط�ت �
9� أ�Aب ا/�ظ�	 ا�

�:  أن ، و�*دا1
�:، #�ن +ط	 ا��&و
ن ا��� ا-��د�9� ا���&�	 ا���
� �ر�
Jا�#�ء 
�ن�:    

�راء  
���ق �����و
ض �&��ب ا�د-وى -�7 +��رھ� -ن ا/#رار ا��� ���: :أو�ـ�$5
�;ر#9� ا��� ��ھظ	 ا��&��
ف ����ل ا�، ��-� -�:�ره ����#� ط��� ��ق أو د

 K
��د-�ءات وا��را"ض وا��ذ&رات وأ���ب ا������ة ���ب إ�زا�
	 ا'�*رو��ت ���
��*��L ا�#�� و�;و
ت ا���9ود ا�ن �ذل �#� -ا������ ا��داء �ن در�	 ا%��"��ف، 

	 ا�
ن &�
رة ���ض ا�و��ن �ر ����#�،  /-��لا��ط
ل و���
 �ت�ؤ��ا�زج �� أ��
وط�
	 �� د-�وى &
د
	 ر��� أ�رت -�7 ����9� &�;�9� �*�ر
ف ��ض ا����
	 أو ا/


ن ا�ذ
ن ھ� �� A�7 -ن إ�;�91�#� مأ�1دھو وا�#رر، ��ھ
ك -ن ا�&م ا�9�"ل �ن ا���

	 -ن ا��ط���	 ��1*ر ذات ا�
د و�ق ا'"�#�9م �دى ا����ط�
ن  و91م�راءات ا�


�9� �*�ر
ف ���ھز ا��ط�وب و�ن 
&�ب �: ا��ردادھ� ��  ون1د 
���� م/�9�� ��
، وھذا ا�و3# 
د�3 ا����ط�
ن �����دي �� ظ��9م /ن -��1	 م��9 ما��9�
	 ��د ا��&م �9

أ�رھم ا�ظ;ر ��Fدى ��<��
ن إ�� �+�� ا��د-7 -ن د-واه، أو ا��&م -�
: ���د-7 ��د 

ر �+��
ن ���
ل ا�#�ء �9م أي ��و
ض ����&وم �:، ھذا إذا �م �A ن �ن ا�و1ت



���ر �� �رك  ا/�&�ل ا���ط	 ��د-وى أ���ء �
رھ�.  


ر �ن �

ر A ء �&م�#وإ�: % 
+;7 �� �� ھذا ا/�ر �ن إ1رار ��ظ�م وإ�N�ل ��

� ا�&
د
	 ا��� ��&ل -�"� -�
:، و��ل ھذا �� 1د 
;�ر ��م�#
� ا���رو#	  ا��#ا�

  .-�7 ا�#�ء �� ��د�� ����ظر ��دد ا��&�ن

��: ــ -دا ـ� 
�زم ���Fـوص ھذا ا��ق 
&�د ا�����3 ����ر ا�#�ء ا��ور
���ـو�+*
��%ت �1
�	 ــ -ن ا��&م �����و
ض -ن ا/#رار ا����"	 -ن ا�د-وى -�7 +��ر 

 	
#
���ر إ�&�% �د
را �����ش و ھوا� ��.  
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���ق �����و
ض �?�+�ص ا���"ز
ن -�7 1رارات �<% و�: �������	  :�����$5
�ر�	 �����ظو�	 ا���و�
	 �� أ�Aب  أوا��راءة،� ،����
و�*ددھ� % 
زال ا���ون ا��ور

 	ـب د���
رھ� -�7 ��و
ض ا�دو�ــا�دول ��<+را، ذ�ك أن ��ض ا�دول �*ت �� *�
+ري ����� وط�
	 �+�*	 �� ا��ت ��  -ن ا�+ط< ا�#�"�، &�� أ��<ت دول أ

ا%-��ل ��روط 
�ددھ� ا���ون �ن أھ�9� أن 
���ق ا/�ر �����س -ن ا���و
ض 
  .ا%��
�ط� وأن 
*در 1رار �9�"� إزاء ا��+ص ��دم ا������	 أو ا��راءة

  

	 ���ط�ب �ن &���:  ر��س ا�$'&$� ا��%��ا��
د و+�م "�#���-د �� أن ا/�رة ا�

��د ������وز وا���روك �ن ا��*وص و��;ز ذي ا��<ن -�7 �&��	 ا���1ص ا��ط�
ق ا�

	 �ر���E ا/�م  :�����او-ظ
م  ه�&ر، ���را -ن ��: -ن طر
ق �ن 1وا�
ن ���ذة�����


�	 ا��� �ذ��9� وا�+د��ت ا��� أ�د�9� �����
	 ا����دة 
� -�7 �9ودھ� ا����
�� �ور
ط�ر �وا&�	 -*ر�	 ا�#�ء -�و�� وا���&�	 ا���
� وا���دادھ� ا����ر -�: �� إ

  .+*و*�
    ا����ق �� ا���
� ا���&�	 ر"
س �&%$� ا�&�$ل ا��ص :$"'ظ�

و1د ر&ز �
9� -�7 أھ�
	  :&%$� $$�ل ,ر��$1 ا�$م ا�$�'دة �%��$�� �� $ور������ .2

	 �� ���ء دو�	 ا���ون، ���9� إ�7 ��
ز ا���&�	 ا���
� ��-���رھ� "�#و�&��	 ا���ط	 ا�
أ-�7 ھ
"	 �� ھرم ا�#�ء، �
ث ��ت �9�"
� �� ا/�&�م وا�رارات وا/وا�ر ا�*�درة 

د ��9 �9	 ا�ر1��	 -�7 ���&م ا��و#وع وا���ؤو�	 -ن �و�
-ن ���&م ا��و#وع، 
�"�#���&و�	 �ول ���ر
3 ا��*وص &�� +و�9� ا���رع �د
م ا%����رة . ا%��9�د ا�

 	
�
�� ا����"ل ا��ر��ط	 �*�و��ت �
ر /-#�ء ا��&و�	 وا�رأي ا���و�
	 وا���ر
 ��
 .��ظ
�� ��<�: وأ-�ل ا��را�ق ا���و�
	 و�� &ل �� �م 
�ص �ص ��ر


���دة �����
	 �� �ر���E ا/�م ا���� إط�ر ا����ون �
ن و���
وا���&�	 ا���
�، +د�	  �ور
���ز
ز دو�	 ا���ون و���
3 ا��;��
	 وا��&م ا�ر�
د، ا��ط�-ت ا/+
رة أن ���;
د �ن 


ر ���و���� ����;�ت ور�1�	  د-م ���ل ��
�وا&�	 -*ر�	 ا���&�	 ا���
� -�ر �ظ�م ��
 2013و  2012	 -�7 ا��داد ا���ــوات ـا�رارات ا�*�درة -ن �+��ف ��&
�ت ا���&�


ر �9�رس �را��9�، �#�  2014و 
و��9
ز �&��	 ا���&�	 و�و�
ر 1�-دة �
���ت ���
-ن إ-داد �+طط ��&و
ن ا�����
ن �9�، و
�د ��و
ل ا����ط�ت ا���
زة �9ذا ا�
وم ا����� 

  .أ�د ���ر ھذا ا����ون


��ر���E ا/�م ا����دة �����
	 �� �و+�م ���ل ���

د -�7 إ-���: ��دى  ور&>���� :���&

	 �� ����ل ا��*��L ا�;�
	 �����&�	 ا���
� �3 ا��د+�ت ا��� �وم �9� ��
ا����ون وا%��
ھ
"�:، ��ر�� -ن ا���داد ھذه ا/+
رة ��وا*�	 ھذا ا��E9 ا�ذي أ��ن -ن ا���زات 

�� 	�
ر
ب ا�#�ء �ن ���و�	 ����	 �ن ��+
ص �;�ف و�و#و-� �����
�ت ا�&;

�ت ا��د
دة ���*�ل وا%-�م�
ن وا��;�دة ا�#�ء �ن ا��#�  .ا���

  
�� $ور������ �� �%��$�� ا�$�'دة ا�$م ,ر��$1 $$�ل &%$�� ا�&�$ل  ا��ص :$"'ظ� 

  ا�$%'ق
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ن، �
ا��ر��ط	 ����و#وع  ��
وم ا/ول�دأت ا/-��ل ا����
	 و��د ا�&���
ن ا%�����
�;!�" �ر��� : ��و�ض أ	رار ا��
�	�:" �ن +�ل -رض ا��دا+�	 ا/و�7 �ول

و�د�� ���رض و�ررا و���-د �رر، ، وذ�ك �� ���	 #�ت ر"
�� "و�;���� ���و���
و��د �9�
	 ا��رض ��L ا����ل ����ش �م -ب ا����#ر -�7 ا���د+�
ن �
دم �� ا/+
ر 

  .ذه ا����	�ر
ر -ن و1�"3 ھ

   	وھذا -رض /ھم ���ور ا��رض وا�����ت ا��� دارت �و�: وا��و*
�ت ا�����
:�-.  

  وا��
���تا��روض : �����

 "�;!�" �ر��� و�;���� ���و���: ��و�ض أ	رار ا��
�	�:" ا��رض ا�ول .1
−  �	�
  $'$د و و�د أ'$دو ���م و�د أ,� /ر��س ا�+%�� ا�
−  �	�
  $'$د �,د = و�د ,�داه / $
دم ا��رض ا�
−  �	�
  أ'$د ا�$%
ب �$را,ط و�د ا���3� / ا�$
رر ا�
  $'3وظ و�د $'$د ا�$�ن / ا�$
رر ا�$���د ا����ذ −


ث -رف+���	، إ�7 ���
ن �� &ل ���9� ���	 ����ث �م  ا����#ر -ر#: �1م� 

ن  ا���و
ض وا��دل �ن ا����
	 ا��Nو
	  ���9� إ�7  أن� 	
ا��دل ا��<�ور �: �ر-� ھو ا���و


�ت وا/��د
ث  �� ا��و#وع، �م �طرقHس �ذ&را ���ض ا��ن ا�
ا����ث  ا�+*وم و�
   .إ�7 ا��روط ا�وا��	 ���*ول -�7 ا���و
ض ا/ول 


�� أن ا�#رر ��وارد ا�#رر ا���*ل �ن ا���#� ��+**: �ا����ث ا����� أ�� 

د �ر
�: �;�  ��رض �ن و31 �����1د 
&ون 

: ا�#رر أو ����: أو أ���ب ���: أو ��-


�ب أن 
�*ل -�7 ا���و
ض وأ��ل  3
 98، 97-�7 ا��واد  ا��رض �دم&ل ھذه ا��وا#
  ع.إ.�ن ق

���ول �
 -رض ���و-	 ���ذج �ن أ�واع ا/#رار ا��� �3 �� ا�وا31 ا�#�"�، �م 

	 :و9��1� إ�7 ��1
ن �ا���#-ن أ#رار ��ث ا����ث أ�واع ا���و
#�ت �� ا����� 
	
��
&ون �
9� ا�#�
	 ���9� �� -ر#: أو ���: أو ���: �9ذه ا����"ل �&ون ، و- 	
������

�
��
&ون - :#

9� �زا"
	 �;� ھذه ا���%ت 
�ب �: ا���و
ض و�&ن �وع ��و� 	
#، ا�
�

�ب أن 
&ون ���  �9
  .أ�� ا����
	 �Fن ا���و
ض �

�� ا���ب ا����� إ�7 �*�ر
ف ا�د-وى وا���9د �
9�  ���د�
ن  �رض�دم ا� و+�ص
�ن ا���ظ
م ا�#�"� و%�ظ �<ن �
ن  6وا���دة  إ.ت.م.إ.�ن ق 103 ،142ھ�� ا���د��ن 

  .�*رو��ت ا�د-وى -رج -��7م �ط���� �Fزا��:،  �وا#� �ا��*
ن ���ر#

وأ��ب �<�9� �� ا����	 ا���د
	   -ن �ن 
���ل ا��*�ر
ف؟�� ا/+
ر ���ءل  و
 ��

����9� +��ر ا�د-وى ذا&را ��ض ا%�����ءات ا�����	 ���دو�	 و��ض ا����+د�
ن �


ر
	 	و�
�����ؤ
���ق *  .ا��
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  :�دا+�ت ���ورت �ول و1د أ��ر ا��رض


د �� ��
ل إر��ء  -��&ر ا���&�	 ا���
� و�9�"�9� ���
وم ا����� وا'��دة �9ذا ا��
ا���ون، وإ���ء �: 1#�"� ر*
ن وا-���د ا����ور &��E9 ����;�دة �ن  دو�	


3 ا�+�رات��. 
-  	
#رورة ا%����ه إ�7 أن ھ��ك أ#رارا 1د  ���< �1ل ا���#� 1د �&ون -د


ر
	 ط�� ����دة *و��;ظ ا���ض -�7  *
�A	 ا���وان  إع،.�ن ق 280أو�
 	N���� L#وان أو�ذ&را �<ن ا��� 	
�ق  ا�;ر��
	 وھو ا����ف �� ا�����ل����ر�

�#�
ب ا��#� �ن ا�د-وى أ&�ر �ن ا�#رر ا��*
، وإ�7 أن ا�#رر ا�ذي 

ب ا�+*وم *
 ؟�وارد ا�#رر وأ����:ھل 
�&ن ا���3 �
ن  ����"�ا�ذي 

- *A ��� 	��;� ت ا����طر�: �و &��أ	
، و��: ت ا����&م �R%ف ا����طر ا�&
د

ف 
�دد ا�#رر و&
ف ����ط7 ا���ض إ��A 7وض ا�#رر �� & 	
ا���دة ا��د�


�ت /ن ا/#رار �و�ودة،�Hون  ا���ض وط��ب ��: �ن +�ل ��ث ا&
�<ن 

�ت ��7  �+ر�9� �ن ا'ط�ر ا��ظري إ�7 �Hظم �9ذه ا��  ��
ھ���ك إط�ر ��ر

�
 .ا'ط�ر ا��ط�
أ*��ت ����ھ�	، و% 
ط�F�  �9�9� /#رار ا����و
	ا: رAم ا���*
ص -�7 أ� -

 .ا�#�ة

��ر �����&م �ول ا���و
ض % أن �� ا'��رة إ�7 - �&�
 	

د-م �<�س 1��و��9 

 �9
�دد ��م ا�#رر ا���&وم �: و��&م � إذ % ،�A :��9���� و�ذ�كا�ر&ون إ�

ر وا#�	 A 	;*� ف ا�د-و�+*وص
�&�;� �ذ&ر ���
ل � ى�*�ر

 ھ� ھذه ا��*�ر
ف و�� دون أن �و#L ��ا��*�ر
ف -�7 +��ر ا�د-وى 
و��: ا���ض إ�7 أن �&م ا��*�ر
ف 
�ب أن 
�;*ل -ن  �&�9�؟ ���9� و��

 ا��و#وع وذ&ر �<ن ا���&�	 ا���
� ���ب #ررا A���� ����;ذ �*���: �و1;9�
 .إ.ت.م.�ن ق إ 206ا���;
ذ دون ا%��زام �����طرة ا���*و*	 �����دة 


�دون إ�را�� �� ا�#�ة  أن - 	
"�#أن 
�و#وا ���N� أ&�ر �ن 1
�	 ا��ط���	 ا�
إ����: /ن ا��#� �� ھذه ا����	 
&ون ��ر�� �ن ا�����N	 �� ا���و
ض �3 -دم 

��*�ر
ف -�7 أ��س ���	 �ن و���ءل ا���ض ھل 
�&ن أن �در ا��/د�	، 
 % &�ا�د-وى ؟ ��7 
&ون ا���و
ض �: ��ر
;	 +�*	 ا�ط�1� �ن 1
�	 ا�د-وى

 .#رار #رر و% 
3 ���ف �� ا���و
ض ط�� ���د
ث %
- :
�&�ده ا�طرف دون إ����: و�� ا��ر -ن ا�د-وى �*;	  إ�7 ا��;ر1	 �
ن �� ا����

 ����رة و�م ا����ؤل -ن أ���ب ا������ ھل ��د �ن #�ن �*�ر
ف ا�د-وى؟
�<ن 
&ون �و#وع ا��*�ر
ف وا���و
#�ت �� �ص +�ص ���ل  ا��ط���	 -

L#إووا 	

د، وإ�زا�K��� ت اع �#��ن �د
	 ا�د-وى و�*�ر
;9� ��7 ا���
 .-�د �د
م ا��ر
#	 ا�;���	 �9�

- :

ذ ا/�&�م وأن ا���طرة ا��د
دة أ�Nت  ����د ��أن ��رة ا���#� إ�7  ا����;��

��ط
3 أن 
�;ذ ��7 
�*ل -�
:، وأن ھذا  ا/�ر �����;
ذ ا���ري وا���;ذ %

 .�+�ل و�+��ف ���*وص 3ا�وا1
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 #رر ��دي 
��ر �����و
ض، #رر ���وي: ن�أن ا/#رار �و-ا����
: إ�7  -

��ر �رد ا%-���ر  

���ب ا������ وا���;ذ وا�+�راء وا��راس /�م 
&ن ھ���ك د�
ل  �� ا����
: إ�7 أ�: -
 .ا����&م ��د
دھ��ن ���ط
3 �وا/-وان 
�ددھ� 

ا�#رر ا����S -ن ا�دو�	  -دم ��د
د ا��9	 ا��� 
�ب أن 
�را�3 أ���9� �� ���	 -

ره Aو �#�إ�7 أن �3 ا����
:  ا%+�*�ص، �9	إذ أA;�ت ا����طر ��ل +ط< ا�


�L �� ا�*�L -�دة ���7 �ن �&ون ا/#رار �
�"ذ �#� . ا�
- 3

�	 ��+*و�	، و�
ن ا�+ط< ا�+�ط �
ن ا/#رار ا����"	 -ن ا��� أ�: �� �#


	  �F�9� ��ظ�	 "�#
���ق �����و
ض -ن ا/#رار ا� �� �;� :�;� �"�#ا�
إ�7 أن ا�#�ة 
���ون -ن ا��&م ���ط���ت ا/+رى  �3 ا����
:������ل ا��د�� 


را �� �&ون ھ���ك %ز�	 ور�ض ا�ط���ت ا/+رى �� �9�
	 ا���طوق، وأن �&�

�م �نإ�7 �������:   7
�ب أن 
د- ا�#رر ا����وي ا�ذي :�
  .+�ل ��ر�	 ��ھ


��ر أن �دو����  ا����+ت �ن �دو��ت 1د ��+ت و���وزھ� ا�ز�ن، وأن �� -  ��
 .1د ��م �� ا���ر
��ت ا���ر�	 عھذا ا��و#و

ا��ق ��ل ا/�&�م ا���  ��7�*ب - ا���&�ل 
���ق ��/�&�م ا��� %و�ود  -
7# �
9� ���ر�ض �&� ��ن 
9� �����دم و-دم ا��ول وا/�&�م ا��� 
� 7#


ول ا�+*و�	 أو ا������ ؤ-ن ا�#رر ھل ھو ���� ھذه ا����	 ول ؤا���
 ؟ا�طرف �;�:أو

 .��� ���و
ض ا�+�راء�-دم ا���
�ر
	 �� ��د
د ا/#رار  ا����
: إ�7 -
-  :
 .ا���و
ض �د-وى ��;*�	 1د 
ؤدي إ�7 ����ل ا�د-�وي�<ن ��L ���ل ا����
 �����و
ضا��*�ر
ف �����و
ض -ن ا/#رار و 
��7 ق �
ن ��
;ر��
ن ا�� -

وھ��ك �رق �
��9� ذا&را �<ن ��  <���9� ا���ون،�ا��*�ر
ف  أ��أ���: ا�+ط< 
أ�: -�د�� وا�دو�	  	و�
ؤ
�&�م -�: ھو ا���و
ض وذ&ر �<ن ا��طروح ھو ��

أ1رت &ذ�ك ا���و
ض -ن ا�+ط< �� ا�رار ا'داري  	و�
ؤا�دو�	 ھذه ا���أ1رت 
 ��و�
	 ا�دو�	 -ن ا���و
ض -ن ا�+ط< ا�#�"� ا'�&��
	 ا��طرو�	 ھ� ��ؤو

	

ر ��ث إ�&�%ت أ����: �� 	
"�#-ن ا���ط�
ن،  
���ق �����ل ا���ط	 ا�

��	  ،ا�#�ة ا��رار ا���ل ا�#�"� إذا -وض -ن &ل +ط< +وف �ردد

	 �ن �د
د#
	  وھو ا�+وف �<ن ��دأ ا�"�#  .ا���ء ا��#� �: -�د ا���ط	 ا�


	 �F-��ل  ا��ر ا/�رو1د  -"�# :�رط
ن-�7 �� 
��7 ���و
ض ا/+ط�ء ا�
 .وإ�&�ر ا��دا�	 ����	 ا�+ط<

- :
 �3 أن أ���: ا���و�� �و�ود إ% أ�: و�د �
�� %�إ�7 أھ�
	 ا��و#وع  ا����

ر �دي وا/طراف 
���Nون �� A :�>� ون أو ��#9م�ظ

�&م �: /ن ا�#�ة 

 .ط����9م
- :
��7 و�و &�ن ا��#� ا-��رت أ�: ا���ر
��ت ا/+رى إ�7 أن ��ض  ا����

�د�� 1�#� ط���ت �Fن ��ض ا����طر ����وز ذ�ك ���&
ن ا��#� �ن إ��رة ا�
  .ھذا ا��وع �ن ا�ط���ت  �ن ���ء �;�:

���&�	 ا���
� و��/+ص ا�Nرف ا�����	 أن ���9د �� ا��و#وع ��7 ا 	ط���� -
  .��;ز ا�+*وم -�7 ا��ط���	 �����و
ض
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د +�ص  �
�ا��� �&ون �و#وع أ���ب ا������  �&ون �<نا��ط���	  --:    :�
وو&
 .أن 
&ون ھ���ك د�
ل /���ب ا������و�د أد�7 �9� 


ب -دم ا���و
ض ����&وم �: -�7 �<ن : ا����#ر إ���% -�7 ا��دا+�تو1د رد -
�و#�� �<�: ذ&ر ذ�ك �� ا��رض ��� دأب  ،ا���&وم -�
: �ر��: ا/���� 
����: ا�#�ة

دون  -�
: ا�#�ة �� ��طوق &ل �&م ����ص و���ر�وم وا��*�ر
ف -�7 +��ر ا�د-وى

	  ، وذ&ر ��ن ا��
ب �
س �� ا���ون وإ��� ھو �� �ط�
: /ن ا��*رو��ت ا�#��د
د"�
وق ��دو�	 و�وق /-وان ا�#�ء :�و-�ن�.  


داع ا��*�ر
ف و��ط7 �9� أو*�ل ��7 F� �-ر ا��د�>
وذ&ر �<�: -�7 ا��#� أن 
و��د
دھ�  ھ��&ون ��ك ا/و*�ل �� ا���ف و������� �
&ون �ن ا���&ن �*رھ� �و�ود

%�*
   .وأ�� �وق ا�دو�	 ��9 وا#�	-�9�،  ت�و�ود إ


إ�&�ل ھو �*�ر
ف ا���;
ذ ���9�  �<ن ا���و
ض �
ت ��� �3  :وذ&ر �<ن �� �

د �� �د ذا�: �� ا����ل  209/2009 ا��ر�وم و�ود;� :�/ 	
"�#ا�����ق ����*�ر
ف ا�

  .ا��زا"� و
�&ن أن 
����ن �: �� ا����ل ا��د�� 


ر ����	 -ن ا�د-وى ا/*�
	 /ن ا��&م ا�*�در A ض
���9� إ�7 أن د-�وي ا���و
	
"�#
�ب أن 
�&م �����و
ض وا��*�ر
ف ا� 	
   .���د-وى ا/*�

  
  ا����ق �� �&��� ا/ول ا��و#وع �ر
ر :$"'ظ�

  
$���+� $'�&م ا�$و	وع �%��و�ض �ن ا�	رار " ا��رض ا����� �ول �و#وع .2

�	�
  "ا������ �ن ا��
− �	�
  .��د إ,راھ�م و�د $'$د #��ر  /ر��س ا�+%�� ا�
− �	�
  $'$د �,د = و�د ا',�ب / $
دم ا��رض ا�
− �	�
  ھ�رون و�د �$�ر و�د إد�
,� / ا�$
رر ا�
  $'$د ا�$!ط3/ و�د $'$د ���م/ ا�$
رر ا�$���د ا����ذ −

  

�����	 ���&م ا��و#وع ����و
ض -ن ا/#رار ا����"	 -ن ا���#�  : 1دم -رض
� 	
�ن  وذ�ك، ) �2015�
و  27ا/ر���ء (�
وم ا����� �ن ھذه ا��ظ�ھرة �� ا����	 ا�*���
أھم ا��*وص ا���و�
	 ا�وط�
	 ا��� ����ول ��<�	 أ#رار أو�9� : +�ل  ���	 ���ور

ا'���ء إ�7 ا�#�ء �د�� ا���دأ
ن ا�ذ
ن أ��ت ��9� ا��ر
�	 ا'���
	 وھ�� �Nر
م ا��د-� 

� ا����"
	 إذا ���ت �راءة ا���9م و��دأ ا����ف �� ا�����ل ا��ق ا��<+�#�ن  وذ�� ا�

  :� ا���ون دا+�	 �� ا����ف و��9�، ����ر#� ���ذج 
���رھ�د
ث % #رر و% #رار


ل ا�#�ة ا���ؤو�
	 ا��د�
	 ���ه ا���#رر
ن �ن أ+ط�"9م ا��+*
	 أو  -���
 	
 .ا'+�ل �وا����9م ا��9�
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-  :��

ل ا��وظف ا���و�� أو ا��<�ور ا��&و�� ا���ؤو�
	 ا��د�
	 �راء 1���
 .�ر
	 ا��+ص أو �و1: ا�وط�
	 أو ا�د��ور
	 ���ل 
�س 


	 وا'دار
	 ا�ذ
ن 
*رون ����1	 ا/ -"�#
ن ا��&�;
ن ����رط	 ا�
-وان ا���و�

رھ� و% 
ط��ون ا���ط	 Aت و�
�	 ��ز +�رج -ن ا���ون �� ا������� ��

 .�ن ا���ون ا����"�  111ا���
� -�7 ذ�ك ��
� إ�7 ا���دة 

ا��دان ا���رأ  :ا��ق �� ط�ب ا���و
ض ھ�� �9م
� ن ا������
ن �زا"�ذ&را �*�;
ن �

�� أن ا�دو�	 ھ� ا��� ، ا���9م ا�ذي *در أ�ر �<ن % و�: �������:و��د إ-�دة ���&��: ��

����ل ھذه ا���و
#�ت ����#رر �3 ا��;�ظ9� ��ق ا�ر�وع -�7 ا�طرف ا��د�� أو ا��+�ر 
  .ا���ھد أو


	 وا�دو�
	 �ا�����ض ر ا����� -�7 �� ا���وو-رج ا����#ر �

	 ا'�1"�#رب ا�
��ر�	 ا���9ور
	 &: ذ�ك �� ا���و
ض -ن ھذه ا/#رار، ��طرق ����;*
ل إ�7 أ���	 �ن

�ن ا�د��ور وا���دة  49ا��زا"ر
	 �� ا���و
ض -ن ا���س ا%��
�ط� ا��<+وذة �ن ا���دة 
�ق ا���و
ض ���+ص ا�ذي &�ن ��ل �ن 1��ون ا'�راءات ا����"
	 ا���
ن �ران  137


ر ��رر +�ل �����	 �زا"
	 ا��9ت �*دور 1رار �9�"� �<ن % و�: ؤ��س �A 1ت
، و��وھ� إ�7 أن ا���ون ا��زا"� ا��زا"ري أ��< ���	 �+�ص ����ت �� ��: أو ��راء�:�����

 .ط���ت ��L ا���و
ض �#��
� ھذه ا/#رار


	 ا���9م �د �� ا����&	 ا��Nر�
	 أ�� 
ب �<�1#ت ا�Nر�	 ا'دار
	 ���&�	 ا���
، إ-��% ��ص ا���دة ��د �� ��ت ��ر"�:ا��و1وف ��دة �ت ��وات �� ا���و
ض -�7 ا�دو�	 

 .�ن ا�د��ور 122

و�	 ا���ن �ط���	 - :
و�� �و�س 
+ول ا���ون &ل �ن أو1ف ��;ظ
� أو �;ذت -�
�ر
�	 أو %  
&ون ن ا�;�ل %�;ظ ا���9	 أو ��ت أ;�"د�: 1رار �ا�دو�	 �����و
ض إذا *در �

، و1د �
�ت ��&�	 إذا *در #ده �&م ا�*ل �: ا�#�ء و % ��&ن ����: إ�
: أوو�ود �: أ

�م -�7 ا���ؤو�
	 ا�+�*	 
�م ����ق ا��+*� ھو ا�
ب أن �*د ا���رع �ن ا�ا���


�م ����ق ا��+*� �� #1
	 �زا"
	 أ، وذ�ك 
9� ا��
��	 ا����	 ا����3ط�ت �و�
س ��رد ا�
 .1*دا ��: ��ر�
ب �زاء �د�� -�7 ا����ف �� ا�����ل ا��ق

د ذ&ر ا����#ر ا�: 
و�د � 	
"�#
	 �� ا�����ل �3 ا/+ط�ء ا�&
أ�� ا���ر�	 ا/�ر

	 وأ�: ��ل "�#
	 ��ل وط�� �?+ط�ء ا�&
+ط< #1�"
� +�ل  �1300دى ا���ط�ت ا/�ر

 .إدا�	 ��'-دام  143� ��	 �ط ��9 20

و�� �ر��� أورد أ�: �درج إ1رار ��دإ ��ؤو�
	 ا�دو�	 -ن أ#رار ا���س ا��ؤ1ت 
-�ر �را�ل &��ت +����9� أ�: % 
��L ا���و
ض إ% ��ن &��ت �راء�: ��ط�	 و�وا�ر +ط< 

-��� و�م ا���و
ض  �67ر�ق ا�#�ء �
9� ، ����ر#� ���	 أ+ط�ء #1�"
	 و�1ت +�ل 

�ھ� أو إ-;�ؤھم �ن ا'دا�	 /&�ر ��#. 


ن ا����#ر و����
-�7 ��3 ا����ف ��  �� ا���ور ا����ث أ�: رAم ��*
ص 1وا�
�&و ��: أ�ر ��ن % ، و-�N� 7ر
م ا��"م ����ق ا��د�� إذا *در �*��L ا��ا�����ل ا��ق
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، و-�7 ���ل ا�#�ة ا���و
ض 7 ��و
ض ا�ذ
ن ��ر#وا ���س ��&��، و-�و�: �������	

ن -�7 أ��س  ��طرة ا��+�*�	 ا���دة #����� 	.. �ن ق ا ع 109-ن ا/#رار ا���


�ب �و#
L ���ك ا���طرة �� ظل و�دة ا�#�ء ا��� 
����ھ� ا���رع A 	3 ���ظ�
  .ا��ور
���� رAم ذ�ك �Fن �ط�
�ت 1#�"�� �� ھذا ا��<ن �� �زال �1
�	 �دا 

�H �ن و����
  :�� ا��و#وع�ر ھذه ا��*وص �� ا�وا31 ا����� و�د ا����#ر �&�


ن أو1
	 ��و
#� -ن ا/#رار 
�� 	
����� 	
أ�دھ�� 1#ت �
: ا���&�	 ا%��دا"
 	�&�� :�Nم أ�� 	9م ا�ذي *در �*���: أ�ر �<ن % و�: ����������� 	
ا���د
	 وا����و


*�L ا%��"��ف -�7 أ��س ا�: % 
و�د +ط< 
ر�ب ا�� �
��و
ض ، �م -د��: ا���&�	 ا���
و�7 1د أ+ذ ���دإ أن �&م ا�در�	 ا/ا ج ، و�������  �ن ق ��81
ون أو1
	 ، �ذ&را �����دة 

ن % و�: �ر ��ت �<���ق ا��د�� #ده إذا *در �� �: أ� م�ا������9م " ا����"�"ا���و
ض 
:�������.   

A: ��د ر�3 د-وى �د
و�
	 #د �+ص وا��&م ا����� أ*در�: ��&�	 ��ط�	 ���د

ن �
دى �+�را�: ا�د-وى �
وم ا��د-7 أ ���و��ز �
�ر�: ��;ظ
� �م �&ول ا��د-� -ن ا�


: �ط�ب ا���و
ض -�� +�ر �ن &�ب �
�ر�: ��م ر�ض ط��: ا����دا إ�7 أ�: �م 
��ت �-
  .د�
	 و�ود ���ف �� ا�����ل �ق ا���#� و�م 
��ت و�ود +ط< 
ر�ب ا���ؤو�
	 ا��


د-و ��;�
ل ا��*وص ا'�را"
	 و-دم ��9
د ا����&م إ%  :�F� و#وع��� 	و&+�*
 % �#�
	 ا��د
	، و
�ِ�ظ أن ��ض ���%ت ا��"�#��� ��و�ر �
: �روط ا�د-�وى ا�
د �;
��و�ر �
9� ��طرة إ�را"
	 ��واز�	 &���<�
ن ود-�وى ا��Nل ، &�� 
��ظ أن 1#�ء�� 


�ت ��ر ھذه ا�Hرة
  ./#رار ا��� 1ط3 ا����م �
9� أ�واط� &�

��
  : ھذا وأ��ر ا��رض -دة �دا+�ت ����9� �� �� 

أ���ب ا������ و% �� ���ل ا���و
ض �����	 �� #رورة ��د
د ا/و�و
�ت  -
، وا�و1وف �� و�: ا����ف �� ا�����ل �ن ���
�9� �+��ر ا�د-وى��دو�	 

، وا�+ط< ا�#�"� ا�ذي 
�ب ا���و
ض -�: ا��
	��ء  &�ن ا��ق و+*و*� �ن
 .ا�ر�وع -�: و�+�*�	 ا�#�ة ��ح ا���ونو1د أ


�د آ�
	 �ذ�ك  - �� 	
"�#أن ا���#رر 
�و31 ا���و
ض -ن ا��*�ر
ف ا�
���9� ا��#� و&��ب ا�#�ط و�
 	
ا������ �ذ�ك 
�ب #�ط9� وا���ؤو�


�وأ، و��د
دھ� % �#�ن ا/#رار أ، وأو ا��ور<�� إ% �ن ا��9ل ن +ط< ا�

�*رف -�
9� ا��#� إ% �ط�ب  % 	
، وأ�� ا/#رار ا����و
	 �ن ا�#�
	ا���د


�ب إ����9��. 
���9� ، ا��#� وا����#� وا���رع: ا�#رر ھ� �� ��9�ا��� 
< �*�درأن ا� -

�#� إ�7 أ�� 	
�;�ظ وا���-ب ��/ن ا�#رر �ن �وء ا�����ل ا���ط	 ا��د
ر
 	

&�ن �� +ط< ا�دو�	  أنو ھ� �&�ن ا�+طF ا�#�"�،وا��*ط���ت ا���و�

ر ا��واطن وإ� 	
��� 	
"�#
�ب ا����-دة ا�Aا������ و 	
 .�زا�
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ط  �ت����ا��ن أ�ل �*;
	 #رورة إ���د ا��&�وي  -�	
و#3 إ�راءات  و���
 رارإ�7 *�و�	 �د
ر ا���و
ض -ن ا/# وا����
:�#�ن �د
	 ا�د-وى 

	
 .ا����و
ا���و
ض  أ���
	 ا��د��رة ��وق ا'���ن ھ� ا��� �&;ل ��دا/ ن ا�#����تأ -

 .� أ% �1
� و�� ا��
دان ا��زا"�أ�را �� 1#�"� �ا����ل و% ��د �9
- �"�#، �3 ا��;ر
ق �
ن ��ن ا��
	 #رورة �;�
ل ا��+�*�	 -ن ا�+ط< ا�


ره و���
ل ا/+
ر و�ده ا/#رارAو. 
د
رھ� �3 ا��;ر
ق ا���و
ض -ن ا/ ھ� �روط ��-ن ل ؤ���ا� -� 	
;
#رار و&

 �#�
ن ا�+ط< ا�#�"� وا���و
ض -ن أ#رار ا���:
��ض أن إ�7  �3 ا����
وا�
ن ��دد ا��*�ر
ف �د1	ا� . 


ر ���د
د ھذه ا/#رار وھ�  -
أن ا���&�	 �
�ت �� إ1رار ا���دأ �ل �� إ
��د ���
��� % ��رر ��ؤو�
	 &���	 ا�#�ط وھ��ك �;�وت &�
ر �� �د
ر أ���ب ا�+�راء 

:�. 
ن ��ض ا�وا�
ن -���ت أ���ب ا�����
ن �ن +�ل ��د
د ِ��ب �&ل در�	 �ن أ -

� ����E ا��طط �� ���رب �� �ر�� ، وھ��كا���#� وھذا 
��-د �� �ل ا���&ل
 .ا�����ل ا���ط	

و�� ��رض ردوده �و�7 ا����#ر ا���
ا��دا+�ت ���9� �� �
�ق ب -�7 ��ض 
و�7 �� �د
ر ا�#رر و��د
ل ا����ل ا�ذي أورده ���
�، إ�N���� 7	 ��&�	 ا�در�	 ا/

:� �
 ا/#رار ا���د
	 ���� �3 ة 1درت ا�#رر ا����ويا/+
ر هھذ و أن ،ا���&�	 ا���
دار ا�ر�3 �� 	
  .��ددة ا/#رار ا����و

وان ا����&م ��طرق -�دة إ�7 ا���و
#�ت �� ا��
دان ا��زا"� ���9	 ا����ب ا��د�� 
ا�ذي 
طرح إ�&�% ��9� 
���ق �*�و�	 ا'���ت �� ا����ل ا��د�� �+�ف ا��
دان ا��زا"� 

  .%��راض �وء ا��
	 و*�و�	 إ���ت ذ�ك 
  ا����ق �� �&��� ا����� ا��و#وع �ر
ر :$"'ظ�

 
ا���و�ض �%طرف ا�&��ب �%د�وى �ن أ���ب " ا��رض ا����ث �ول �و#وع   .3

  "ا�$�رو��� وا�	وا,ط: ا�$'�$�ة
− �	�
 أ$,�رك و�د ا�&وري  /ر��س ا�+%�� ا�

  �$را,ط و�د ا���د / ا����ذ$
دم ا��رض   −
− �	�
  ا���ه و�د ��د $'$د / ا�$
رر ا�
   ا���C $'$د ��ل و�د ا���C ��د ,وه/ ا�$
رر ا�$���د ا����ذ −

7 �� �وم �: �ن �9د �� ��
ل �د ا�;راA�ت   �- �
��د ���": و�&ره ا���&�	 ا���
	
�
<ن أ���ب ا������ة % 
�&ن إ+را�9� -ن �ا����#ر  ، ذ&را���و�
	 �� ��ظو���� ا���ر

�� ��ل �9�	 ���9� إ. ع.ا.�ن ق 118 :��دةا��*رو��ت ا�#رور
	 ا��ذ&ورة ��د
دا �� ا�

را إ�� ��ر
;9� ا�وارد �� ا�;رة ا/+
رة �ن ا���دة ا����
	 �ن ا������ة و-�و �<�9��� ،
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�������ة �� ا����S � 24/99 :ا���ون ر1م���
، إذ ھ� -�و�� % �+�و �ن أن �&ون �ور
 48 :�#وا�ط �ظ��9� ا���دةأ�رة -�7 -�ل ��روع �&��ب ��رو-
�9� �ن ذ�ك ا���ل 

  . ��د�	 �ن ا���ون ا����S ا������ة

ا��&م �<���ب  �ن �دا+��: &�� ���ول ــ ����<*
ل وا��;*
ل ــ �� ا��ق ا/ول  
��ر�� �&��ب  ،ا������ة ��&��ب ��د-وى، و��رو-
	 ذ�ك و#وا�ط: �� ا��ق ا�����

ق ,$
�	/ ا�'&م ا�
	���  ا�'��ز !�'ب ا�' "ا�د-وى ا�ذي ھو ــ ��ب أ�د ��ر
;��: ــ  
D, �	

�ب أن % 
�#رر �ن ا�+*و�	 �<ي و�: ��9�  "�%/ �وة ا���ء ا�$ :�F� و�9ذا

  .&�ن �ر&زه �� ا���طرة

وا��� �م �#�ن أ���ب ا������ة . ا.ت.م.ا.�ن ق 143 :&�� أ��ر إ�� �ص ا���دة

	 ا���ددة �����دة"�#س ا���ون وا��� �م 
�م �ن �; 142 :#�ن ا��*�ر
ف وا�ر�وم ا�

ا��� ��ت ا'��رة إ�
9� وا��� . ع.ا.�ن ق 118: ا��طرق �
9� /���ب ا������ة �+�ف ا���دة
ا�$!رو��ت ا�	رور�� ا��� ا	طر أو ��	طر إ�� إ��3�F �5!"ح :" �ددت ا�#رر �<�:

D, رارا	&ب إ�1 ا��3ل ا�ذي أر����  ...."  

أ���ب ا������ة ــ &�� 
ري ا����#ر ــ إذ ھ� و-ن ھذا ا'ط�ر % 
�&ن أن �+رج 
������ �� ذات ا�و1ت  ،�ن ا�#روري ا���ذول �ن طرف ا����#� ���*ول -�7 ا��ق


رھ� ����&م -�7 +��ر ا�د-وى �&ل ا��*رو��ت وا/#رار *أ�&�م ا�#�ء -�7 �
، �*�ر
فو+�*	 أ���ب ا������ة، �� 
��ل ھذه ا/�&�م �;�L �زا-� �د
دا �� �*;
	 ا�

ا���ء ا�ذي 
�و�ب ��: و#3 آ�
	 �#�ن -دم �#رر *��ب ا��ق �ن ا�+*و�	 ��Fزام 
  .+��ر ا�د-وى د�3 ا��*رو��ت و-دم ا��&م �: ����ردادھ�

�-���رھ� ��� أو ذ&ر ا����#ر ���رو-
	 ا������ة �: �ن �دا+��: و�� ا��ق ا�����
��ل أ���ب�
، ا���ء ا�ذي ررض أ*ل ا�#، �� 
��ل ��و
ض أ����9� 
د+ل #�ن ��و

  .&د �ن رد ���1 ا��*رو��ت وا/���بآ
��ل ا��ردادھ� 


ري ا����#ر أن -دم ا���*
ص -�7 رد أ���ب ا������ 
�ود إ�� -دم وھ&ذا 
ر -�7 ــ� 
ؤ�ــد أ���ب ا�����ــ، إذ ا���&م �� ��د
ا/���بط ��ددة ���ك ــو�ود #وا�

�

�: و�ر��وم ـــــــف وا�ر�ـط �� ��ض ا��*�ر
ــدام ا�#وا�ــن ا��� إ�� أــ���9، :ــا��
، ذ�ك أن �ر
	 ��ل ا/���ب -�7 +��ر ا�د-وىــ &�*�ر
ف ا��9ود وا�+�راء ــ 
�ر1ل 


9� و�� ��د
دھ�� 	N��9م �ن ا����&�
  .ا/طراف �� ��د
د ھذه ا/���ب 

ا����&م ����&م ا���رع ا��*ري ا�ذي أ�زم ا'��دة ��;�	 ا����#ر -�7 و�م 
;ت 
�ن ا���ون ا���ظم �������ة ��  187:����ل أ���ب ا������ة ��د ��د
ده إ
�ھ� ط�� ����دة

  .�*ر

  :و+�ص �� �9�
	 ���#ر�: إ��

-  7�- 	
"�##رورة ا���*
ص -�7 ��و
ض أ���ب ا������ة �� ا/�&�م ا�
  .+��ر ا�د-وى
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#�	 ���و
ض أ���ب و�وب ا'�راع �� و#3 آ�
	 ���د
د #وا�ط 1��و�
	 وا -
  .ا������ة

��
  : و1د أ��ر ا��رض ا����ث �دا+�ت و����ت ����9� �� �� 


	�ول أ���ب ا��� ا����ؤل -"�#، و������� ����ر ��� ھل ��د �ن ا��*�ر
ف ا�
  	
"�#���و�	 ��/�&�م ا����	 �
9� أو ھ� #رر ���ل -ن ا��*�ر
ف ا�
7 ا���د
د �
9� �ن إرادة ا�طر�
ن و% �
و
�ب أن ��7 ���زل -ن ا��*�ر
ف و


ر �
9� و������� �F�د+ل Nن��&�
، و
���N أن �ظل ����ر �ن ا��*�ر
ف نأ 9� % 

رN<ى -ن إط�ع ا���� 	ا��ز� 	

9� �;�ظ� -�7 ا��ر�-.  

- :

ر ا��*وص و�<و
�9� وا'���ق  ا�����;�� 	
إ�� أن ا'�&�ل ���ؤه -دم ا�+�ذ آ�

�س�9� -ن طر
ق �ت 
، إذ أن ا��*وص ا���و�
	 ����ل -�7 &�
ر �ن ا���و�ا�

  .ا��� 
�&ن أن ���ل ا/#رار ا���ر��	 -ن أ���ب ا������
 �ب ا������ة -�7 �*رو��ت ا�د-وى ����3 ا�#ررو��ھ	 1
�س أ��أ�: �ن ا� -


�سدام ا�وادح ، و%��ا����E -ن ا���#� �&��ب ا�د-وى  .�� ��ل ھذا ا�
��ة ����ر #ررا �ن أ#رار ا���#�، وا����
: إ�7 أ���ب ا���� ا����ؤل ھل أن -

1��ون ا'�راءات ا����"
	 ا-��ر أ���ب ا������ ا���
ن �ن طرف ا���&�	 أن 

قأو 1
د+ل �� ا��*�ر
ف ا����"
	 �#� ا��� 	;
، �3 أن ا��ر�وم ا���دد ���ر


	 ا����د ا������ ��9� ر��� ا�&�% -�7 1��ون ا����-دة "�#ا��*�ر
ف ا�

	 ا�ذي 1د 
�&;ل �ذ�ك"�#  . ا�

-  :
إ�� أن أ���ب ا������ة ھ� �زء �ن ا/#رار ا����"	 -ن ا���#� وھذه ا����
�*رھ� ���� إذ أن إ���ت ا�#رر ا����S -ن ا���#� ا/#رار % 
�&ن 

 . �� �;ر#: و��"ل ا'���ت ا���رو�	
���ج �� إ����: �
  

  ا����ق �� �&��� ا����ث ا��و#وع �ر
ر :$"'ظ�

  ا��و!��ت: �����

���$�ل ��ھذا ا��وم ا��%$� أ$� أھم ا��و!��ت ا��� ا�,�
ت �ن :  


	؛ �د�
	 إ*دار �ص +�ص 
���ق ���
3 أ�واب  •"�#ا���و
#�ت وا��*�ر
ف ا�
&��ت أم �زا"
	، ��د
	 &��ت أو ���و
	 �&�دھ� ا�طرف �*ورة ����رة أو ��<ت 

���د �� ذ�ك -�7  ���	 �ن 1
�	  ا�د-وى ا/*�
	 أو 
��س �ن ،�#�-ن ا��
��ض ا��دو��ت ا�����9	 وا����ورة، أو 
ؤ+ذ �ن +�ل أي ��
�ر آ+ر ���
د 

L#ووا. 
• 

 .ن 1�#� ا���;
ذ و��;
ذ ا��و��ت��

رھم •Aن و
 .*دور �را�
م ��دد د�
ل �وق ا/-وان وا�����
ن وا���;ذ
��و#وع ���� ��� ���
: ا ا��� ��&ما����طر ا��د�
	 وا��زا"
	  �را��	 •

 .ا�����دات �� ���ل ا���و
#�ت
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ھ
"	 ا�Nرف ا�����	 ����9�د �� ا��و#وع �� ا��ظ�ر و�ود �*وص  ���م •
�����:. 

���ء -�7 ا�1راح و-*�رات �&ر
	 ـ ����� ا����
	 ـ 3 ا#
أن 
&ون ا+�
�ر ا��و •

	 ��+��ر�"�#   .�9	 وا�دة1*رھ� -�7 �دل  ��9� طرح  �?�رة ا�

ق �F+��ر ا����#� ��ن �: ا��ق  •
�زم 1�#� ا��� ��
�� أن �ن �ص ��ر


�و�: إ�7 ا���&�	 �ط�ب ا���و
ض. 

�ت ا�����	 ���و
ض ا/#رار �� 1��ون ا��را���ت إ-�دة �را��	  •#�ا��

	
  .ا��د�
��د  7 ر�3 ا�د-وى �ن أ�ل ا��*ول -�
9�ا���و
ض -ن ا/#رار -� �و1ف •


��� �&ون ا�ر�وم وا��*�ر
ف ��ددة � ،�
أن 
&ون ا��&م ا/*ل �9�"
  .و��طو1� �9� �� ��طوق ا��&م

• �
، ت �ن ��ب ا��*رو��تأن �&ون أ���ب ا������ �ن ��ب ا/#رار و�
  .وأن 
&ون �9� �د أ1*7

•  	
"�#  إ���ء �ر*د �?+ط�ء ا�

ر أو ��ددات �&ل �� �م 
�دد ��د �ن �*�ر
ف  •
إ-داد درا�	 ���د
د ���

#�
	 %��*دار 1�� ووأ#رار ا���
�ون 
�ل �د
م ذ�ك ����ط	 ا���ر
  .�+��ف ا���&�%ت ا��و#وع

�$��#:  

��د ا��
;�ء ا�
وم ا����� ���وا#
3 ا��طرو1	 و��وة ا���ر
ر ا�+�*	 �&ل ���	، 
�دأت و1�"3 ا����	 ا�+���
	 ا��� �رأ�9� ا��
د ر"
س ا���&�	 ا���
�، ا�ذي أ��ب -�7 ��ض 
ا%���&�%ت ا�����	 ��� ا��ر -�
: -�ل ا���&�	 ا���
� �� �<ن ���
ق وو1ف ��;
ذ 

ض ، إ#��	 إ�7 ا��وا�ب ا�����	 �ط���ت ا�ر�وع  �
9�ا��ط�ون  ا�رارات وا/�&�م����
  .وا�ط�ن �*��L ا���ون، �#� -ن رؤ
�: �����ب ا��ر��ط ���
وم ا�����

وأ+
را، +�م ��د
م �&ره ���
3 �ن وا&ب ����ت ھذا ا�
وم ا����� وأ�دى 

ن#�
ط ا'�راءات  ، و���-د���ظ�ت د1
	 و���ءة �+دم �ر
ب ا�#�ء �ن ا������ ��

   .ود9�1�


