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 (1هلحق رقن )
 

حمشَش جلُت انشؤوٌ اخلبسجُت وانذفبع 
خبظىص يشعىو بمبَىٌ سلى واأليٍ انىطين 

و بخعذَم بعغ أحكبو 2014( نغُت 70)
و 2002( نغُت 5ادلشعىو بمبَىٌ سلى )

ببدلىافمت عهً االَؼًبو إىل احفبلُت انمؼبء 
 عهً مجُع أشكبل انخًُُض ػذ ادلشأة
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 و 2016 أبشَم 21انخبسَخ : 

 

 نهجُت انشؤوٌ اخلبسجُت وانذفبع واأليٍ انىطينانغببع عشش انخمشَش 

بعغ أحكبو  و بخعذَم2014( نغُت 70يشعىو بمبَىٌ سلى )خبظىص 
و ببدلىافمت عهً االَؼًبو إىل احفبلُت 2002( نغُت 5ادلشعىو بمبَىٌ سلى )

 انمؼبء عهً مجُع أشكبل انخًُُض ػذ ادلشأة
 انشابعيٍ انفظم انخششَعٍ  انثبيندوس االَعمبد انعبدٌ 

 

  يمذيـت:

ػٍٍ ثٓ ِؼبيل اٌـُض اؿزٍّذ جلٕخ اٌشؤوْ اخلبعجُخ واٌضفبع واألِٓ اٌىؿين وزبة      

 ادلؤعر يف( 2ص 4ف /ص ي ر أ/929علُ )عئُؾ رلٍؾ اٌشىعي  طبحل اٌظبحل

يشعىو بمبَىٌ واٌظٌ مت مبىججٗ رىٍُف اٌٍجٕخ ثضعاؿخ وِٕبلشخ  ،2106َأثغًَ  01 

( نغُت 5و بخعذَم بعغ أحكبو ادلشعىو بمبَىٌ سلى )2014( نغُت 70سلى )

ء عهً مجُع أشكبل انخًُُض ػذ و ببدلىافمت عهً االَؼًبو إىل احفبلُت انمؼب2002

 .اص رمغَغ َزؼّٓ عأٌ اٌٍجٕخ ثشأٔٗػًٍ أْ رزُ صعاؿزٗ وإثضاء ادلالدظبد وإػض ،ادلشأة
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 إجشاءاث انهجُت: -أواًل

 نخُفُز انخكهُف ادلزكىس أعالِ لبيج انهجُت ببإلجشاءاث انخبنُت:

 بد اٌزبٌُخ:جزّبػالمبٔىْ يف اادلغؿىَ ثرضاعؿذ اٌٍجٕخ  .1

 حبسخيـــّ االجخًـبعسلـى  انشلى

 2106َأثغًَ  02 اٌضبين ػشغاالجزّبع  0

 2106َأثغًَ  08 اٌضبٌش ػشغاالجزّبع  2

 2106َأثغًَ  21 اٌغاثغ ػشغاالجزّبع  9

 

ِىػىع إٌظرغ  ثبدلغؿىَ ثمبٔىْ اؿٍؼذ اٌٍجٕخ أصٕبء صعاؿزهب ػًٍ اٌىصبئك ادلزؼٍمخ  .2
 واٌيت اشزٍّذ ػًٍ: 

 (CD يشفكوِغفمبرٗ. )لغاع رلٍؾ إٌىاة  -

 )يشفك(عأٌ جلٕخ اٌشؤوْ اٌزشغَؼُخ واٌمبٔىُٔخ مبجٍؾ اٌشىعي.  -
 )يشفك(. عأٌ جلٕخ شؤوْ ادلغأح واٌـفً -
 ()يشفك عأٌ اجملٍؾ األػًٍ ٌٍّغأح. -

 ()يشفك عأٌ ُ٘ئخ اٌزشغَغ واإلفزبء اٌمبٔىين. -

 ()يشفك عأٌ ادلؤؿـخ اٌىؿُٕخ حلمىق اإلٔـبْ. -

 ()يشفك اٌجذغَين.عأٌ االحتبص إٌـبئٍ  -



08 
 

َ ثزؼضًَ ثؼغ أدىبَ ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ 2104( ٌـٕخ 71ثمبٔىْ علُ ) ادلغؿىَ -
َ ثبدلىافمخ ػًٍ االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي 2112( ٌـٕخ 5)

 (يشفك) .ثشأٔٗ ، وِظوغح ُ٘ئخ اٌزشغَغ واإلفزبء اٌمبٔىيناٌزُُّؼ ػض ادلغأح

َ ثبدلىافمخ ػًٍ االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ 2112ٌـٕخ ( 5ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ ) -
 (يشفك) .مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح

 (يشفك) .اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح ُخارفبل -

 

و، يعبيل انغُذ عهٍ 2016أبشَم  18حؼش اجخًبع انهجُت انثبنث عشش بخبسَخ   .3
 بٍ طبحل انظبحل سئُظ رلهظ انشىسي.

 

 وً ِٓ: وثضػىح ِٓ اٌٍجٕخ شبعن يف االجزّبع .4

 

انغُذ خبنذ حغٍ  ، ولذ حؼشولبفانعذل وانشؤوٌ اإلعاليُت واألوصاسة  -
 عجبجٍ وكُم انىصاسة نشؤوٌ انعذل.

 

 انذكخىس إبشاُْى بذوٌ انشُخ ادلغخشبس انمبَىين ، ولذ حؼشاخلبسجُتوصاسة  -
 .نهىصاسة

 
 كم يٍ: ُْئت اإلفخبء وانخششَع انمبَىين، ولذ حؼش -

َبئب سئُظ ُْئت انخششَع واإلفخبء ادلغخشبس يعظىيت عبذانشعىل عُغً .1
 انمبَىين.       

 ادلغخشبس ادلغبعذ ببذلُئت.  األعخبرة إميبٌ جعفش انعشادٌ .2
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ث ععبدة انشُخت انذكخىسة يٍ بُج ، ولذ حؼشيعهذ انبحشٍَ نهخًُُت انغُبعُت -
 انبحشٍَ نهخًُُت انغُبعُت.عهًُبٌ انعخُيب َبئب سئُظ رلهظ أيُبء يعهذ 

 

 :، ولذ حؼشادلؤعغت انىطُُت حلمىق اإلَغبٌ -
 لبَىين وعؼى رلهظ ادلفىػٌن.  انذكخىس بذس زلًذ عبدل .1

سئُغت وحذة اِنُبث انذونُت بئداسة   ة نطُفت اجلالمهتاألعخبر .2
 انشؤوٌ

 انمبَىَُت.     

 

 كم يٍ: ، ولذ حؼشاالحتبد انُغبئٍ انبحشَين -
 يٍ االحتبد انُغبئٍ انبحشَين.  ادلغمطٍَبدَت  األعخبرة .1

 يٍ االحتبد انُغبئٍ انبحشَين.  ة إميبٌ شىَطشاألعخبر .2

 يٍ االحتبد انُغبئٍ انبحشَين.  ة ابخغبو مخُظ األعخبرا .3

 يٍ االحتبد انُغبئٍ انبحشَين.  انذكخىسة يىن عببط فؼم  .4

 يٍ االحتبد انُغبئٍ انبحشَين.  ة َعًُت انغًبن األعخبر .5

 

دعىة اجملهظ األعهً نهشؤوٌ اإلعاليُت حلؼىس اجخًبع انهجُت، إال أٌ دتج  .5
 اجملهظ لذو اعخزاسِ شفهًُب عٍ عذو حؼىس االجخًبع.

 

عهٍ حغـٍ انطىانبت انذكخىس شبعن يف اجزّبع اٌٍجٕخ ِٓ األِبٔخ اٌؼبِخ ثبجملٍؾ  -
 ادلغخشـبس انمبَىَـٍ نشـؤوٌ انهجبٌ.
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 .عهًن عبذانهطُف نغُذةا رىىل أِبٔخ ؿرغ اٌٍجٕخ  -

 

ـًب  :ُت انشؤوٌ انخششَعُت وانمبَىَُتسأٌ جل -ثبَُـ

عأد جلٕخ اٌشؤوْ اٌزشغَؼُخ واٌمبٔىُٔخ مبجٍؾ اٌشىعي ؿالِخ ادلغؿىَ ثمبٔىْ ِرٓ       
 إٌبدُزٌن اٌضؿزىعَخ واٌمبٔىُٔخ. )ِغفك(

 

ـًب  :ُت شؤوٌ ادلشأة وانطفمسأٌ جل -ثبنثــــــــ

 اٌزُُّؼ أشىبي مجُغ ػًٍ اٌـؼٍ إىل اٌمؼبءأْ ِٕشأ  واٌـفًعأد جلٕخ شؤوْ ادلغأح      

 َ، دُش مت وػغ ارفبلُخ مبضبثخ وصُمرخ 0979صَـّرب  08ادلغأح ثضأ  يف  ػض ميبعؽ اٌظٌ

 اٌزٕفُرظ  دُّؼ وصسٍذ ادلزذضح، ٌألُِ اٌؼبِخ اجلّؼُّخ وأطضعهتب ألغهتب ٌٍّغأح، صوٌُّخ دمىق

مل رىٓ وبفُخ حلفظ دمىق ادلغأح ومحبَزهب ِٓ  َ، طٌه ألْ االرفبلُبد اٌـبثمخ0980 ػبَ

 مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ، وطٌه ٌألؿجبة اِرُخ:

شلرب صػرذ    ثغَمهب، َسفَّ ِب ؿغػبْ ٌٍّغأح زلضصح دمىًلب رٕبوٌذ اٌيت االرفبلُبد إْ .0

 ادلغأح. حلمىق ِزىبًِ رشغَغ وػغ إىل احلبجخ

ً  رغورؼ  ارفبلُخ "ؿُضاو" فئْ ٌظا ادلُبصَٓ وبفخ يف ادلغأح َـبي اٌزُُّؼ إْ .2  وبفرخ  ػٍر
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 اجملزّرغ  عوؼ دُش احلمىق، أطٕبف ثٌن ادلفبػٍخ رزُ وبْ يف اٌـبثك فُّب احلمىق،

 .واالجزّبػُخ االلزظبصَخ احلمىق دـبة ػًٍ واٌـُبؿُخ ادلضُٔخ احلمىق ػًٍ اٌضويل

 ػًٍ ارفبلُخ "ؿُضاو" رغوؼ إْ دٌن يف األفغاص، مت اٌزغوُؼ ػًٍ األسغي ادلؼب٘ضاد يف .9

 .دمىلهب ادلغأح ػًٍ رٕىغ اٌيت وادلؤؿـبد واإلَضَىٌىجُبد األٔظّخ

مل  اٌرضوي  أو ادلزذرضح  األُِ ووغؿزهب ؿجك اٌيت اإلٔـبْ حبمىق ادلؼُٕخ يف اإلػالٔبد .4

  ورٍمبئٍ. آيل ثشىً ٌٍّغأح اإلٔـبْ حبمىق َُؼزغف طغادخ

ٔؼّذ إٌُهب ادلٍّىخ ِٕرظ  وٌألؿجبة أِفخ اٌظوغ صػذ احلبجخ إىل ارفبلُخ "ؿُضاو" اٌيت ا

، ولض ٔض ادلغؿىَ ثمربٔىْ ػٍرً   2112( ٌـٕخ 5َ ثبدلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )2112ػبَ 

زلرً   2104( ٌـٕخ 71ثمبٔىْ علُ ) ادلغؿىَ حتفظبد ادلٍّىخ ػًٍ ثؼغ ِىاص٘ب، وجبء

 ػًٍ ثؼغ أدىبَ ِىاص زلضصح يف ارفبلُرخ  ادلٍّىخ حتفظبد اٌضعاؿخ إلػبصح طُبغخ ثؼغ

 اٌضؿرزىع  ِغ رزىافك واٌيت االرفبلُخ، وفٍزهب اٌيت ثبدلجبصا ادلٍّىخ اٌزؼاَ َؤوض مبب "ؿُضاو"

 أدىبَ ِغ َزؼبعع ال ومبب اٌجذغَين، ثزّىٌن ادلغأح ؿُبؿًُب والزظبصًَب واجزّبػًُب ودمىلًُب

 .اإلؿالُِخ اٌشغَؼخ

َ، 2104( ٌـٕخ  71ورغي جلٕخ شؤوْ ادلغأح واٌـفً أْ ِب َؼىـٗ ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )

٘ى أْ َىىْ رٕفُظ ثؼغ أدىبَ االرفبلُخ ِشغوؿًب ثؼضَ اإلسرالي ثأدىربَ اٌشرغَؼخ    

اإلؿالُِخ ثشىً ال ٌجؾ فُٗ، و٘ظا اٌزؼضًَ َؼىؾ ثشىً صلُك وزلضص ِب َزؼٍك ثفهرُ  

رٕفُظ األدىبَ ادلزؼٍمخ ثبٌشغَؼخ اإلؿالُِخ؛ ٌزىىْ واػذخ ٌفهُ اجملزّغ اٌضويل فُّب َزؼٍك 
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 غص ػًٍ ِىبفذخ مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ.مبجضأ ادلـبواح واحل

ورؤوض اٌٍجٕخ أْ ادلغأح يف شلٍىخ اٌجذغَٓ لض دظٍذ ػًٍ دمىلهب ثشىً ِزرىاػْ ِرغ   

اٌغجً صوْ سلبٌفخ ألدىبَ اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ اٌغغاء، وال ثض ِٓ ِىاءِخ طُبغخ اٌزشغَؼبد 

بدلىافمخ ػًٍ ادلغؿرىَ  ِغ ِزـٍجبد االرفبلُخ وػضَ االوزفبء مبب وطٍذ إٌُٗ ادلغأح اٌُىَ، ف

ثمبٔىْ َؼزرب ِىـًجب ٌٍّغأح واجملزّغ اٌجذغَين ألْ ٘ظٖ االرفبلُخ ُرّىٓ ادلرغأح يف سلزٍرف   

األطؼضح، ورؼًّ ػًٍ رؼؼَؼ ِىبٔزهب، وصوع٘ب االجزّبػٍ، وااللزظربصٌ، واٌـُبؿرٍ،   

 اِخ. واٌمبٔىين وؿًُٕب وصوًٌُب شلب َـهُ ثضوع فبػً يف ِـًنح اٌزُّٕخ اٌشبٍِخ وادلـزض

اٌزىطُخ ٌٍجٕرخ اٌشرؤوْ اخلبعجُرخ     إىل –ثؼض ادلضاوٌخ وإٌمبف  –وأزهذ اٌٍجٕخ      

 واٌضفبع واألِٓ اٌىؿين ثبدلىافمخ ػًٍ ادلغؿىَ ثمبٔىْ. )ِغفك(

 

ـًب  اجملهظ األعهً نهًشأة كًب وسد كخببًُب:سأٌ يهخض  -سابعــــــ

وبفخ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح )اٌـُضاو( َغي اجملٍؾ األػًٍ ٌٍّغأح أْ ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ 

هتضف إىل إعؿبء لىاػض لبٔىُٔخ حلّبَخ دمىق إٌـبء، وأْ شلٍىخ اٌجذغَٓ أؼرّٕذ إىل  

َ، 08/7/2112َ، وصسٍذ دُؼ إٌفربط ثزربعَز   08/6/2112٘ظٖ االرفبلُخ ثزبعَز 

ىخ اٌجذغَٓ ثبدلىافمخ ػًٍ أؼّبَ شلٍ 2112( ٌـٕخ 5ومبىججٗ مت إطضاع ادلغؿىَ ثمبٔىْ )

 ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ وبفخ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح. إىل
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وِٓ األؿجبة وادلربعاد اٌيت اعرأي اجملٍؾ األػًٍ ٌٍّغأح إٌظغ يف إػبصح طرُبغخ ثؼرغ   

 حتفظبد شلٍىخ اٌجذغَٓ اخلبطخ ثبرفبلُخ )اٌـُضاو( ِب ٍٍَ:

ُبد جلٕرخ  : رؼّٕذ رىطُبد جلٕخ اٌـُضاو، ورىطر يطبنببث عهً انظعُذ انذويل -

دمىق اإلٔـبْ فُّب خيض حتفظبد شلٍىخ اٌجذغَٓ ػًٍ ثؼغ ِىاص االرفبلُخ، وطٌره  

 ثبختبط مجُغ اخلـىاد اٌؼغوعَخ ِٓ أجً ؿذت مجُغ اٌزذفظبد ػًٍ االرفبلُخ.

 2102: دُش جبء يف ِغئُبد دىاع اٌزىافك اٌىؿين يطبنببث عهً ادلغخىي انىطين -

ٍمخ ثبدلغأح وِٓ ػّٓ ٘رظٖ ادلغئُربد "االٌزرؼاَ    يف اٌجذغَٓ اٌؼضَض ِٓ ادلغئُبد ادلزؼ

ثبالرفبلُبد اخلبطخ ثبدلغأح ورفؼًُ رٕفُظ٘ب"، ولض مت رىٍُف ُ٘ئخ اٌزشرغَغ واإلفزربء   

اٌمبٔىين ثبٌزٕـُك ِغ اجملٍؾ األػًٍ ٌٍّغأح ٌظُبغخ اٌزشغَؼبد ؿىاء ثزؼضًَ إٌبفظ ِٕهب 

ص ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ وبفخ أو اؿزذضاس رشغَؼبد جضَضح مبب َزالءَ ِغ ِزـٍجبد وثٕى

أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح، وػٍُٗ لضَ اجملٍؾ األػًٍ ٌٍّغأح ِمزغدبد ٌزؼضًَ ثؼرغ  

اٌمىأٌن إٌبفظح ِضً لبٔىْ اٌؼمىثبد، لبٔىْ اإلجغاءاد اجلٕبئُرخ، لربٔىْ اٌؼرّبْ    

االجزّبػٍ، لبٔىْ اٌزإُِٔبد االجزّبػُخ، لبٔىْ ػض اٌزؼـً، لبٔىْ اجلٕـُخ، لربٔىْ  

دضاس، لبٔىْ اإلجغاءاد أِبَ ااحمبوُ اٌشغػُخ، وطٌه دتهًُضا ٌغفرغ اٌزذفظربد   األ

( اخلبطخ حبمىق األششبص 4( فمغح )05سبطخ حتفظ شلٍىخ اٌجذغَٓ ػًٍ ادلبصح علُ )

ادلزظٍخ حبغوخ األششبص ودغَخ اسزُبع زلً ؿىٕهُ وإلبِزهُ، وطٌه ثبػزجبع أْ دك 

 ٌٍُّضبق واٌضؿزىع اٌجذغَين واٌىالغ اٌفؼٍٍ.ادلغأح يف اٌزٕمً ِىفىي ٌٍّغأح ؿجًمب 
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وّب ٔظُ اجملٍؾ األػًٍ ٌٍّغأح دٍمخ دىاعَخ ِغ شلضٍٍ ِؤؿـبد اجملزّغ ادلضين ادلؼُٕرخ     

ثشؤوْ ادلغأح )االحتبص إٌـبئٍ اٌجذغَين( وطٌه رؼإًِب ِغ أؼمبص دىاع اٌزىافك اٌرىؿين،  

( ادلزؼٍمخ مبٕخ اجلٕـُخ، وعفغ 2( فمغح )9وِٓ أُ٘ رىطُبهتب عفغ اٌزذفظ ػًٍ ادلبصح علُ )

 ( ادلزؼٍمخ حبغَخ احلغوخ واٌـىٓ.4( فمغح )05ظ ػًٍ ادلبصح علُ )اٌزذف

وأفبص اجملٍؾ يف ِظوغرٗ أْ اٌضوٌخ رغاػٍ أدىبَ صؿزىع شلٍىخ اٌجذغَٓ ػٕض ػمض٘ب      

االرفبلُبد اٌضوٌُخ، دُش إْ االرفبلُخ اٌضوٌُخ ادلظبصق ػٍُهب رأسظ دىُ اٌمبٔىْ وال 

رفبلُخ اٌيت َزُ االٌزؼاَ هبب ٔظىص اٌضؿزىع رـّى ػٍُٗ، وجيت أال ختبٌف أدىبَ اال

ثبػزجبعٖ اٌمبػضح األمسً ثٌن اٌمىاػض اٌمبٔىُٔخ، وأْ أٌ صوٌخ ػٕضِب رغَض أْ حتض ِٓ ٔـبق 

األصغ اٌمبٔىين دلبصح ِب يف أَخ ارفبلُخ صوٌُخ، فئْ ذلب أْ رٕض ػًٍ طٌه ثىٍّخ "اٌزذفظ"، 

اٌضوٌخ ثزـجُك ِضً ٘ظٖ ادلبصح أو  أو أْ رـزشضَ ػجبعاد أسغي رشًن إىل ػضَ اٌزؼاَ

رـجُمهب يف ٔـبق ِؼٌن حتضصٖ اٌضوٌخ و٘ظا ِب ٔظذ ػٍُٗ ارفبلُخ فُُٕب ٌمبٔىْ ادلؼب٘ضاد 

، وثٕبء ػًٍ طٌه فئٔٗ 2104( ٌـٕخ 71وِب فؼٍٗ ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ ) 0969ٌؼبَ 

ظ االرفبلُخ يف وػًٍ ادلـزىي اٌىؿين فئْ األصغ اٌمبٔىين إلػبصح طُبغخ اٌزذفظبد ٘ى رٕفُ

، أٌ 2104( ٌـٕخ 71دضوص ِب حتفظذ ػٍُٗ شلٍىخ اٌجذغَٓ وِب َؼىـٗ ادلغؿىَ علُ )

أْ َىىْ رٕفُظ ٘ظٖ األدىبَ صوْ اإلسالي ثأدىبَ اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ، أِب ػًٍ ادلـزىي 

ٖ اٌضويل فئْ ارفبلُخ )اٌـُضاو( ثؼض أْ أؼّذ شلٍىخ اٌجذغَٓ إٌُهب رؼزرب لبٔىًٔب رٍزؼَ ثزفُظ

( َزفك ِغ أدىبَ اٌشغَؼخ وَؤوض٘ب يف ػىء 7اٌضوٌخ، وِٓ مث فئْ ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )
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اٌضؿزىع، وَزفك ِغ اٌزشغَغ اٌضويل ادلزّضً يف االرفبلُخ، وَزفك ِغ حتفظبد اٌؼضَض ِٓ 

اٌضوي اإلؿالُِخ، فّىلف شلٍىخ اٌجذغَٓ صبثذ ِٓ دُش االٌزؼاَ ثبٌشغَؼخ اإلؿالُِخ، 

 ثضؿزىع ادلٍّىخ، وِٓ دُش االٌزؼاَ ثمبٔىهنب اٌىؿين. وِٓ دُش االٌزؼاَ

 

ـًب انعذل وانشؤوٌ اإلعاليُت واألولبف خـالل   سأٌ وصاسةيهخض  -خبيغــــ

 اجخًبع انهجُت:

أْ شلٍىخ  اٌجذرغَٓ أؼرّذ إىل    واٌشؤوْ اإلؿالُِخ واألولبف اٌؼضي وػاعحثُٕذ      

، ولض حتفظذ 2112ادلغأح )اٌـُضاو( يف ػبَ ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ وبفخ أشىبي اٌزُُّؼ ػض 

( ٌـرٕخ  71شلٍىخ اٌجذغَٓ ػًٍ ثؼغ ادلىاص يف االرفبلُخ، وجبء ادلغؿىَ ثمربٔىْ علرُ )  

ثبدلىافمرخ ػٍرً    2112( ٌـرٕخ  5ثزؼضًَ ثؼغ أدىبَ ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ ) 2104

ح طُبغخ ٘ظٖ هبضف إػبص االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح

اٌزذفظبد مبب َؤوض اٌزؼاَ شلٍىخ اٌجذغَٓ ثبدلجبصا اٌيت وفٍزهب االرفبلُخ واٌيت رزىافك ِرغ  

اٌضؿزىع اٌجذغَين ومبب َؼّٓ أْ رٕفُظ ٘ظٖ ادلجبصا ٌٓ َزؼبعع ِرغ أدىربَ اٌشرغَؼخ    

ُخ اإلؿالُِخ. فبدلبصح األوىل ِٓ ادلغؿىَ ثمبٔىْ ادلظوىع ٔظذ ػًٍ اؿزجضاي ٔض ادلبصح اٌضبٔ

ثٕض َمزظغ فُٗ حتفظ شلٍىخ اٌجذرغَٓ ػٍرً    2112( ٌـٕخ 5ِٓ ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )

( ِٓ االرفبلُخ ادلزؼٍمخ مبٕخ ادلغأح دًمب ِـبوًَب حلك اٌغجرً فُّرب   9( ِٓ ادلبصح )2اٌفمغح )



78 
 

( ِٓ االرفبلُخ رٕض ػٍرً أْ َؼرغع   29( ِٓ ادلبصح )0َزؼٍك جبٕـُخ أؿفبذلب، واٌفمغح )

َٕشأ ثٌن اٌضوي األؿغاف دىي رفـًن أو رـجُك االرفبلُخ، أِب ادلربصح   ٌٍزذىُُ أٌ سالف

( 5اٌضبُٔخ ِٓ ادلغؿىَ ثمبٔىْ فئهنب رٕض ػًٍ إػبفخ ِبصح جضَضح إىل ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )

( 2ثغلُ ادلبصح اٌضبُٔخ )ِىغًعا( رؤوض اٌزؼاَ شلٍىخ اٌجذغَٓ ثزٕفُظ أدىبَ ادلىاص )2112ٌـٕخ 

( ِٓ ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلرغأح صوْ  06(، و)4( فمغح )05و)

 إسالي ثأدىبَ اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ.

 

ـًب  :اخلبسجُت خالل اجخًبع انهجُت سأٌ وصاسةيهخض  -عبدع

ثزؼضًَ  2104( ٌـٕخ 71ثُٕذ وػاعح اخلبعجُخ أْ اذلضف ِٓ ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )     

٘ى إػبصح طُبغخ ثؼغ حتفظبد شلٍىخ  2112ـٕخ ( 5ٌثؼغ أدىبَ ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )

اٌجذغَٓ ػًٍ ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ وبفخ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح، مبب َؤوض اٌزؼاَ شلٍىرخ  

اٌجذغَٓ ثبدلجبصا اٌيت وفٍزهب االرفبلُخ واٌيت رزىافك ِغ اٌضؿزىع اٌجذغَين ومبب َؼرّٓ أْ  

اإلؿالُِخ، وأوضد اٌرىػاعح أْ ٘رظا   رٕفُظ ٘ظٖ ادلجبصا ٌٓ َزؼبعع ِغ أدىبَ اٌشغَؼخ 

ثبدلىافمرخ ػٍرً    2112( ٌـرٕخ  5ادلغؿىَ ال َؼين إٌغبء حتفظبد ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )

 .االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح
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ـًب  :ُْئت اإلفخبء وانخششَع انمبَىين كًب وسد كخببًُبسأٌ  -عببعـ

أْ شلٍىخ اٌجذغَٓ أؼّذ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُرغ   ء واٌزشغَغاإلفزب أوػذذ ُ٘ئخ 

 2112( ٌـرٕخ  5ادلغؿىَ ثمربٔىْ علرُ )   أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح )اٌـُضاو( مبىجت

ثبدلىافمخ ػًٍ االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح، مث طرضع  

( 5ادلغؿىَ ثمبٔىْ علرُ )  ثزؼضًَ ثؼغ أدىبَ 2104( ٌـٕخ 71ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )

ثبدلىافمخ ػًٍ االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي اٌزُُّرؼ ػرض    2112ٌـٕخ 

ادلغأح، دُش رؼّٓ ادلغؿىِبْ ثمبٔىْ حتفظبد شلٍىخ اٌجذغَٓ ػٍرً ثؼرغ ٔظرىص    

ثؼغ ٔظىص االرفبلُخ، ولض رفبورذ حتفظبد شلٍىخ اٌجذغَٓ ثٌن االؿزجؼبص اٌىٍٍ ألدىبَ 

 االرفبلُخ وثٌن رؼُُك ٔـبق االٌزؼاَ مبب ال خيً ثأدىبَ اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ.

فُُٕب ٌمبٔىْ ادلؼب٘ضاد اٌزذفظ ثأٔٗ إػالْ ( ِٓ ارفبلُخ 2ولض ػغفذ اٌفمغح )ص( ِٓ ادلبصح )

ِٓ جبٔت وادض، أًَب وبٔذ طُغزٗ أو رـُّزٗ، رظضعٖ صوٌخ ِب ػٕض رىلُؼهب أو رظضَمهب 

إىل ادلؼب٘ضح، ِـزهضفخ ثٗ اؿزجؼبص أو رغًُن األصغ اٌمبٔىين  و إلغاع٘ب أو أؼّبِهبأو لجىذلب أ

 ٌجؼغ أدىبَ ادلؼب٘ضح ِٓ دُش ؿغَبهنب ػًٍ رٍه اٌضوٌخ.

ثبدلىافمخ  2112( ٌـٕخ 5يف ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ ) وثبٌغجىع إىل حتفظبد شلٍىخ اٌجذغَٓ

، وإىل حتفظربد  اٌزُُّؼ ػض ادلرغأح  ػًٍ االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي

ادلغؿىَ ثمربٔىْ   ثزؼضًَ ثؼغ أدىبَ 2104( ٌـٕخ 71ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ ) ادلٍّىخ يف
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ثبدلىافمخ ػًٍ االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ  2112( ٌـٕخ 5علُ )

ادلغؿىٌِن ثمربٔىٌُٔن   ػض ادلغأح، َزجٌن أْ ٔـبق ادلىاص زلً حتفظ شلٍىخ اٌجذغَٓ َزـبثك يف

  (.0( فمغح )29( و)06( و)4( فمغح )05( و)2( فمغح )9( و)2دُش َٕذظغ يف ادلىاص )

أػبص طُبغخ اٌزذفظ ػًٍ ثؼغ ِرىاص   2104ٌـٕخ ( 71طٌه أْ ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )

( ِٓ االرفبلُخ ثظُبغخ أوضغ إجيبثُخ ِرٓ  06( و)4( فمغح )05( و)2االرفبلُخ وٍ٘ ادلىاص )

اٌظُبغخ اٌـبثمخ ِغ اٌزأوُض ػًٍ رـجُمهب مبب ال خيً ثأدىبَ اٌشغَؼخ اإلؿرالُِخ، دُرش   

/ ة( ِٓ اٌضؿزىع اٌيت رٕض ػًٍ أْ رىفً اٌضوٌخ 5رزىافك ٘ظٖ اٌظُبغخ ِغ طُبغخ ادلبصح )

اٌزىفُك ثٌن واججبد ادلغأح حنى األؿغح وػٍّهب يف اجملزّغ، وِـبواهتب ثبٌغجبي يف ُِربصَٓ  

بؿُخ واالجزّبػُخ واٌضمبفُخ وااللزظبصَخ صوْ إسالي ثأدىبَ اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ، احلُبح اٌـُ

/ ة( ِٓ اٌضؿزىع اٌيت حتظغ رمُُض دغَخ اإلٔـبْ يف اإللبِخ أو اٌزٕمً 09ووظٌه ادلبصح )

 إال وفك أدىبَ اٌمبٔىْ وثغلبثخ ِٓ اٌمؼبء.

ب ِغ اٌفمرغح )ص( ِرٓ   وَالدظ أْ إػبصح اٌظُبغخ ٌزذفظبد شلٍىخ اٌجذغَٓ رزىافك اَؼًر

( ِٓ ارفبلُخ فُُٕب ٌمبٔىْ ادلؼب٘ضاد اٌيت مل رـزىجت أْ َىىْ اٌزذفظ يف طُغخ 2ادلبصح )

ِؼُٕخ ثً ػغفزٗ ثأٔٗ إػالْ ِٓ جبٔت وادض أًَرب وبٔذ طُغزٗ أو رـرُّزٗ َهرضف إىل   

 اؿزجؼبص أو رغًُن األصغ اٌمبٔىين ٌجؼغ أدىبَ ادلؼب٘ضح ِٓ دُش ؿغَبهنب ػًٍ اٌضوٌخ.



78 
 

( 71ِٓ وً ِب رمضَ َزؼخ أْ شلٍىخ اٌجذغَٓ ؿؼذ ِٓ سالي ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )     

إىل إػبصح طُبغخ حتفظبد شلٍىخ اٌجذغَٓ ػًٍ ارفبلُخ اٌمؼبء ػٍرً وبفرخ    2104ٌـٕخ 

أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح مبب َؤوض اٌزؼاَ ادلٍّىخ ثبدلجبصا اٌيت وفٍزهب االرفبلُخ واٌيت رزىافك 

ٌجذغَين، ومبب َؼّٓ أْ رٕفُظ ٘ظٖ ادلجبصا ٌرٓ خيرً ثأدىربَ اٌشرغَؼخ     ِغ اٌضؿزىع ا

اإلؿالُِخ، و٘ى األِغ اٌظٌ َؼىؾ هنج ادلٍّىخ اٌضبثذ يف ادزغاَ دمىق ادلغأح مبب ال خيرً  

 ثبٌزؼاِهب ثزؼبٌُُ اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ اٌـّذبء.  

 

ـًب  :جُتيعهذ انبحشٍَ نهخًُُت انغُبعُت خالل اجخًبع انهسأٌ يهخض  -ثبيُ

أوض ِؼهض اٌزُّٕخ اٌـُبؿُخ ػًٍ أمهُخ ادلغؿىَ ثمبٔىْ دلٍّىخ اٌجذغَٓ وٌُؾ ٌٍّغأح فمؾ، 

فهى َؼؼػ ِىبٔخ ادلغأح  وصوع٘ب االجزّبػٍ وااللزظبصٌ واٌـُبؿٍ واٌمبٔىين وؿًُٕب وصوًٌُب، 

ال  2104( ٌـرٕخ  71وأْ إػبصح طُبغخ حتفظبد شلٍىخ اٌجذغَٓ يف ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )

رؤوض اٌزؼاَ  ، وإمنب2112( ٌـٕخ 5إٌغبء اٌزذفظبد اٌىاعصح يف ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )رؼين 

شلٍىخ اٌجذغَٓ ثبدلجبصا اٌيت وفٍزهب االرفبلُخ واٌيت رزىافك ِغ اٌضؿزىع اٌجذغَين ومبب َؼّٓ 

 أْ رٕفُظ ٘ظٖ ادلجبصا ٌٓ َزؼبعع ِغ أدىبَ اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ.
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ـًب انُغبئٍ انبحشَين خالل اجخًبع انهجُـت وكًـب وسد   االحتبد سأٌ يهخض  -حبعع

 :كخببًُب

أْ ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ وبفخ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلرغأح   االحتبص إٌـبئٍ اٌجذغَين َغي     
ٍ٘ ارفبلُخ دمىلُخ ُرؼىن ثزذمُك ادلـبواح واٌؼضاٌخ اإلٔـبُٔخ ٌٍّغأح، و٘ظا ادلفهىَ ٘ى ِرب  

ى ِب ٔض ػٍُٗ ُِضبق اٌؼًّ اٌىؿين يف اٌمـُ اٌضربين  جتـضٖ عوح اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ، و٘
اٌظٌ َزٕبوي احلغَبد اٌششظُخ وادلـبواح، وأْ أؼّبَ شلٍىخ اٌجذغَٓ الرفبلُخ اٌـرُضاو  

ًّب، إطا أطرجذذ ٘رظٖ    2112( ٌـٕخ 5مبىجت لبٔىْ علُ ) لض شىً دضًصب ثبعًػا وِه
اٌغمسُخ جؼًءا ال َزجؼأ ِٓ اٌزشغَغ االرفبلُخ ثؼض اإلثغاَ واٌزظضَك ػٍُهب ؤشغ٘ب يف اجلغَضح 

( ِٓ اٌضؿزىع، وَأيت ٘ظا يف إؿبع اػزغاف شلٍىخ اٌجذرغَٓ  97اٌىؿين؛ ؿجًمب ٌٕض ادلبصح )
ثأمهُخ ِب جبء يف االرفبلُبد اٌضوٌُخ اٌيت ُرؼىن حبمىق ادلغأح، شلب شىً طٌه سـىح ِزمضِخ 

د احلُبح اٌؼبِخ واخلبطخ، وّب حنى رأؿُؾ صمبفخ رؼؼػ ِفهىَ ادلـبواح ٌٍّغأح يف وبفخ رلبال
( 71َغي االحتبص إٌـبئٍ أْ إػالْ رلٍؾ إٌىاة ادلىلغ ثبدلىافمخ ػًٍ ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )

ثشأْ إػبصح طُبغخ حتفظبد شلٍىخ اٌجذغَٓ ػًٍ ثؼغ ِىاص االرفبلُخ َؼرض   2104ٌـٕخ 
  اٌجذغَين. سـىح إجيبثُخ وِٕـجّخ ِغ ُِضبق اٌؼًّ اٌىؿين وػًٍ ِب ٔض ػٍُٗ اٌضؿزىع

 

خالل اجخًبع انهجُت وكًـب  ادلؤعغت انىطُُت حلمىق اإلَغبٌ سأٌ يهخض  -عبشًشا
 :وسد كخببًُب

رغي ادلؤؿـخ اٌىؿُٕخ حلمىق اإلٔـبْ أْ اٌزذفظ ػًٍ أٌ ِٓ إٌظىص اٌمبٔىُٔخ اٌىاعصح  
اٌفمغح  يف االرفبلُبد اٌضوٌُخ ٘ى دك ِىفىي ٌٍضوي وِؼزغف ثٗ ذلب، وفًمب ٌٕض ادلبصح اٌضبُٔخ

، إال أْ ٘ظا احلك جبء ِمُرًضا  0969)ص( ِٓ ارفبلُخ فُُٕب ٌمبٔىْ ادلؼب٘ضاد اٌظبصعح ػبَ 
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شلضً ادلؤؿـخ اٌىؿُٕخ ( ِٓ ارفبلُخ فُُٕب، دُش ثٌن 09ثؼضص ِٓ اٌؼىاثؾ اٌىاعصح يف ادلبصح )
لض حتفظذ ػًٍ ػضص ِٓ ادلىاص اٌمبٔىُٔرخ اٌرىاعصح يف    أْ شلٍىخ اٌجذغَٓ حلمىق اإلٔـبْ

ثبدلىافمخ ػًٍ االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ  2112( ٌـٕخ 5ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )
أشىبي اٌزُُّؼ، ِىػًذب أهنب مل رمُ ثـذت أٌ ِٓ ٘ظٖ اٌزذفظبد، وٍ٘ ِبػاٌذ رزذفظ 

دىىِخ شلٍىخ اٌجذغَٓ لبِرذ ثئػربصح   ػًٍ ٔفؾ ادلىاص اٌيت حتفظذ ػٍُهب ؿبثًمب، إال أْ 
ثزؼضًَ ثؼغ أدىربَ   2104( ٌـٕخ 71ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ ) طُبغخ ٘ظٖ اٌزذفظبد يف

ثبدلىافمخ ػًٍ االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ  2112( ٌـٕخ 5ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ )
ص ِرزذفظ ػٍُهرب   أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح، حبُش مت رمـُُ ادلىاص ادلزذفظ ػٍُهب إىل ِىا

( 29( وادلربصح ) 2( فمغح )9ثشىً ػبَ ٌىىهنب رزؼبعع ِغ ؿُبصح اٌضوٌخ وٍ٘: )ادلبصح )
((، وِىاص ِزذفظ ػٍُهب ثشىً سبص ٌىىهنب رزؼبعع ِرغ أدىربَ اٌشرغَؼخ    0فمغح )

((، وأْ ادلربصح اٌضبُٔرخ   06( وادلبصح )4( فمغح )05( وادلبصح )2اإلؿالُِخ وٍ٘: )ادلبصح )
 مت إػبصح  لض سٍذ ِٓ ٌفظ اٌزذفظ، ففٍ ٘ظا ادلبصح رؼٍرٓ ادلٍّىرخ ػرٓ    )ِىغًعا( اٌيت

(( يف احلضوص اٌيت رـّخ هبرب  06( و)4( فمغح )05( و)2اٌزؼاِهب ثزٕفُظ أدىبَ ادلىاص ))
 اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ.

 

 :تسأٌ انهجُــ -احلبدٌ عشش 
 

أدىبَ ادلغؿىَ  ثزؼضًَ ثؼغ 2104( ٌـٕخ 71)ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ رضاعؿذ اٌٍجٕخ      

ثبدلىافمخ ػًٍ االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي  2112( ٌـٕخ 5ثمبٔىْ علُ )

اٌزُُّؼ ػض ادلغأح حبؼىع ِؼبيل اٌـُض ػٍٍ ثٓ طبحل اٌظبحل عئُؾ رلٍؾ اٌشىعي، وورً  

ِٓ اجلهبد اٌزبٌُخ: وػاعح اٌؼضي واٌشؤوْ اٌمبٔىُٔخ واألولبف، ووػاعح اخلبعجُخ، وُ٘ئرخ  
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اٌزشغَغ واإلفزبء اٌمبٔىين، وِؼهض اٌجذغَٓ ٌٍزُّٕخ اٌـُبؿُخ، واالحتبص إٌـبئٍ اٌجذرغَين،  

واؿٍؼرذ   ٌشؤوْ اٌٍجبْ ثبجملٍؾ،وادلـزشبع اٌمبٔىين وادلؤؿـخ اٌىؿُٕخ حلمىق اإلٔـبْ، 

ػًٍ عأٌ جلٕخ اٌشرؤوْ  اة وِغفمبرٗ ثشأْ ادلغؿىَ ثمبٔىْ، وإٌىلغاع رلٍؾ  اٌٍجٕخ ػًٍ

ثمربٔىْ ِرٓ    ادلغؿىَاٌزشغَؼُخ واٌمبٔىُٔخ مبجٍؾ اٌشىعي واٌظٌ جبء ِؤوًضا ٌـالِخ 

، وّب اؿٍؼذ اٌٍجٕخ ػًٍ عأٌ جلٕخ شؤوْ ادلغأح واٌـفرً  إٌبدُزٌن اٌضؿزىعَخ واٌمبٔىُٔخ

ٌٍجٕخ، واؿٍؼرذ  اٌٍجٕرخ    ثبجملٍؾ واٌيت أوطذ ثبدلىافمخ ػًٍ ادلغؿىَ ثمبٔىْ ادلظوىع

ظٌه ػًٍ عأٌ اجملٍؾ األػًٍ ٌٍّغأح، ، وعأٌ ُ٘ئخ اٌزشغَغ واإلفزبء اٌمربٔىين، وعأٌ  و

 االحتبص إٌـبئٍ اٌجذغَين، وعأٌ ادلؤؿـخ اٌىؿُٕخ حلمىق اإلٔـبْ. 

ثزؼضًَ ثؼغ أدىبَ ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ  2104( ٌـٕخ 71علُ ) وَزأٌف ادلغؿىَ ثمبٔىْ

ىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ثبدلىافمخ ػًٍ االٔؼّبَ إ 2112( ٌـٕخ 5)

 صالس ِىاص:  فؼاًل ػٓ اٌضَجبجخ ِٓ ادلغأح

 2112( ٌـرٕخ  5: "َـزجضي ثٕض ادلبصح اٌضبُٔخ ِٓ ادلغؿىَ ثمربٔىْ علرُ )  ادلبدة األوىل

ثبدلىافمخ ػًٍ االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلرغأح، اٌرٕض   

( 0( و)9( ِٓ ادلربصح ) 2: رزذفظ شلٍىخ اٌجذغَٓ ػًٍ ٔظٍ اٌفمغرٌن )انثبَُت ادلبدةاِيت: 

 ( ِٓ ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح". 29ِٓ ادلبصح )
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ثبدلىافمرخ   2112( ٌـٕخ 5ادلغؿىَ ثمبٔىْ علُ ): "رؼبف ِبصح جضَضح إىل ادلبدة انثبَُت

ثغلُ ادلربصح اٌضبُٔرخ    ُغ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأحػًٍ االٔؼّبَ إىل ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مج

: إْ شلٍىخ اٌجذغَٓ ٍِزؼِخ ثزٕفُظ أدىبَ ادلىاص ادلبدة انثبَُت )يكشًسا()ِىغًعا(، ٔظهب اِيت: 

( ِٓ ارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ مجُغ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح صوْ 06( و)4( فمغح )05( و)2)

 إسالي ثأدىبَ اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ". 

ٌُؾ يف ادلغؿىَ ثمبٔىْ أٌ شجهخ يف سلبٌفزٗ ألدىبَ اٌضؿزىع ؿىاء ِرٓ إٌبدُرخ        

( ِرٓ  98اٌشىٍُخ أو اإلجغائُخ أو ادلىػىػُخ. فبدلغؿىَ ثمبٔىْ طضع مبىجرت ادلربصح )  

اٌضؿزىع، ولض رىافغد فُٗ اٌشغوؽ اٌىاعصح يف ادلبصح ادلظوىعح ِٓ دُش فزرغح إطرضاعٖ   

( ػًٍ أٔٗ "إطا دضس فُّب ثٌن أصواع أؼمبص وً 98بصح )وػغػٗ ػًٍ اجملٍـٌن، إط رٕض ادل

ِٓ رلٍؾ اٌشىعي ورلٍؾ إٌىاة أو يف فزغح دً رلٍؾ إٌىاة ِب َىجت اإلؿرغاع يف  

اختبط رضاثًن ال حتزًّ اٌزأسًن، جبػ ٌٍٍّه أْ َظضع يف شأهنب ِغاؿُُ رىرىْ ذلرب لرىح    

 اٌمبٔىْ، ػًٍ أال رىىْ سلبٌفخ ٌٍضؿزىع".

ٔىْ طرضع أصٕربء   َ، وػٍُٗ فئْ ادلغؿىَ ثمب2104 ٔىفّرب 26ثزبعَز  دُش مت إطضاعٖ 

 .اٌغاثغو اٌضبٌش اٌفظٌٍن اٌزشغَؼٌُن غُبة اٌربدلبْ ثٌن

خ ِرٓ صوع االٔؼمربص   ٌضادلغؿىَ ثمبٔىْ يف اجلٍـخ اٌضب ولض مت اؿالع رلٍؾ اٌشىعي ػًٍ

َ، و٘رظا  2104 صَـرّرب  28ِٓ اٌفظً اٌزشغَؼٍ اٌغاثغ ادلٕؼمضح ثزبعَز  األوياٌؼبصٌ 
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َزٕبؿت ِغ ِب ٔظذ ػٍُٗ اٌفمغح اٌضبُٔخ ِٓ ادلبصح طاهتب "وجيت ػغع ٘ظٖ ادلغاؿُُ ػٍرً  

وً ِٓ رلٍؾ اٌشىعي ورلٍؾ إٌىاة سالي شهغ ِٓ ربعَز طضوع٘ب إطا وبْ اجملٍـبْ 

لبئٌّن أو سالي شهغ ِٓ أوي اجزّبع ٌىً ِٓ اجملٍـٌن اجلضَضَٓ يف دبٌخ احلً أو أزهبء 

 شغَؼٍ".اٌفظً اٌز

أِب اٌؼغوعح اٌيت صػذ إلطضاعٖ فمض وبْ ػبًِ اٌىلذ ِهُ إلػاٌخ اٌفهُ ادلغٍرىؽ       

ٌضي اجلهبد اٌغمسُخ اٌضوٌُخ دىي رـجُك اٌشغَؼخ اإلؿرالُِخ، وثبإلػربفخ إىل اجلهرىص    

اٌزشغَغ اٌجذغَين األسغي اٌيت رجظذلب ادلٍّىخ إلثغاػ اٌىجٗ احلؼبعٌ ذلب، ٌٍزأوُض ػًٍ أْ 

 ب يف ٘ظا اٌجٕبء اٌزشغَؼٍ.ًُب عئُـْ اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ عوًٕـىع، وأرشغَغ ِز

شلٍىخ اٌجذغَٓ ػًٍ ارفبلُرخ   حتفظبد وَهضف ٘ظا ادلغؿىَ ثمبٔىْ إىل إػبصح طُبغخ     

اٌمؼبء ػًٍ وبفخ أشىبي اٌزُُّؼ ػض ادلغأح مبب َؤوض اٌزؼاَ شلٍىخ اٌجذغَٓ ثبدلجبصا اٌريت  

ْ رٕفُظ ٘ظٖ ادلجبصا ٌرٓ  أومبب َؼّٓ  ،ك ِغ اٌضؿزىع اٌجذغَينوفٍزهب االرفبلُخ واٌيت رزىاف

 َزؼبعع ِغ أدىبَ اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ.

، بلُخ صوٌُخ رغاػٍ أدىبَ صؿزىع٘بوِٓ اجلضَغ ثبٌظوغ أْ اٌضوٌخ ػٕض ػمض٘ب ألٌ ارف     

اٌضوٌُخ األسرغي ادلىلرغ ػٍُهرب أو     بدثمُخ االرفبلُشأْ هنب ٘ظٖ االرفبلُخ شأودُش إْ 

 هنب رىىْ ػّٓ دضوصفئظبصق ػٍُهب رأسظ دىُ اٌمبٔىْ وال رـّى ػًٍ اٌضؿزىع، ٌظا ادل

( ِٓ اٌضؿزىع اٌجذغَين، واٌيت ٔظذ ػًٍ أْ:"... ورىىْ ٌٍّؼب٘رضح لرىح   97ادلبصح )
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اٌمبٔىْ ثؼض إثغاِهب واٌزظضَك ػٍُهب ؤشغ٘ب يف اجلغَضح اٌغمسُخ"، ٌرظا فرئْ اٌضؿرزىع    

ادلبصح اٌضبُٔخ ِرٓ  الرفبلُخ، وػٍُٗ َغاػً ػٕض رٕفُظ٘ب ٔض اٌجذغَين أػًٍ وأمسً ِٓ ٘ظٖ ا

ِظرضع   صَٓ اٌضوٌخ اإلؿالَ واٌشغَؼخ اإلؿالُِخ": ػًٍ أْاٌضؿزىع اٌجذغَين واٌيت رٕض 

 عئُـٍ ٌٍزشغَغ، وٌغزهب اٌغمسُخ ٍ٘ اٌٍغخ اٌؼغثُخ".

ض ِرٓ  ودلب وبٔذ أَخ صوٌخ رغَض أْ حت ،أػالٖ واػذخ، واٌزذفظ فُهب طغَخ ادلىاصو     

حتفظ( أو أْ بصح ِب يف أَخ ارفبلُخ صوٌُخ، فئْ ذلب أْ رٕض ػًٍ طٌه ثىٍّخ )األصغ اٌمبٔىين دل

رـزشضَ ػجبعاد أسغي رشًن إىل ػضَ اٌزؼاَ اٌضوٌخ ثزـجُك ِبصح ِؼُٕخ أو رـجُمهب يف ٔـبق 

ػٍرً طٌره   0969ٌٍؼبَ  ادلؼب٘ضاد ِؼٌن حتضصٖ اٌضوٌخ، ولض ٔظذ ارفبلُخ فُُٕب ٌمبٔىْ

( 2دُش أشبع إىل رٕفُظ ادلىاص ) ِىػغ ادلٕبلشخ،دخ، و٘ى ػٌن ِب فؼٍٗ ادلغؿىَ ثمبٔىْ طغا

اٌشغَؼخ اإلؿالُِخ، و٘ى ِرب   سالي ثأدىبَ( صوْ إ05( ِٓ ادلبصح )4واٌفمغح )( 06و)

 َؼرب ثشىً واػخ ػٓ ٘ظا اٌزذفظ ٌٍٍّّىخ.

( نغـُت  70)شعىو بمـبَىٌ سلـى   ادلرىطٍ اٌٍجٕخ ثبدلىافمخ ػًٍ ويف ػىء طٌه      

و ببدلىافمت عهـً  2002( نغُت 5و بخعذَم بعغ أحكبو ادلشعىو بمبَىٌ سلى )2014

 .االَؼًبو إىل احفبلُت انمؼبء عهً مجُع أشكبل انخًُُض ػذ ادلشأة

 اخخُبس يمشسٌ ادلىػىع األطهٍ واالحخُبطٍ: -انثبين عشش
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اٌشىعي، ارفمذ اٌٍجٕخ ػٍرً  ( ِٓ اٌالئذخ اٌضاسٍُخ جملٍؾ  99إػّباًل ٌٕض ادلبصح )      
 اسزُبع وً ِٓ:

ـًب.  عىعٍ حبجٍ زلًذ حمىٌععبدة األعخبرة  .1  يمشًسا أطهُـــ

ـًب.  انذكخىس زلًــذ عهٍ اخلــضاعٍ ععبدة  .2  يمشًسا احخُبطُ

 

 حىطُـت انهجُـت: -انثبنث عشش

مبٔىْ، فرئْ  ادلغؿىَ ثيف ػىء ِب صاع ِٓ ِٕبلشبد وِب أثضٌ ِٓ آعاء أصٕبء صعاؿخ 
 اٌٍجٕخ رىطٍ مبب ٍٍَ:

 

و بخعذَم بعغ أحكبو 2014( نغُت 70شعىو بمبَىٌ سلى )ادلادلىافمت عهً  -  
و ببدلىافمت عهً االَؼًبو إىل احفبلُت انمؼبء 2002( نغُت 5ادلشعىو بمبَىٌ سلى )

 .عهً مجُع أشكبل انخًُُض ػذ ادلشأة
 

 

 واأليش يعشوع عهً اجملهظ ادلىلش الختبر انالصو ،،،

 

 د. عبذانعضَض عبذاهلل انعجًبٌ                              د. زلًذ عهٍ اخلضاعٍ         

 هجُت انسئُظ                                              هجُتانَبئب سئُظ 
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 و2016 أبريم 11انتاريخ: 
 

 

 عبدالعزيز عبداهلل العجواى       احملرتم/ سعادة الدكتور
 رئيــس جلٌت الشؤوى اخلارجيت والدفاع واألهي الوطٌي 

 
 

بتعديم بعض أحكاو انمرسوو  2014( نسنت 00انمرسوو بقانون رقى )انموضوع: 

و بانموافقت عهى االنضماو إنى اتفاقيت انقضاء عهى 2002( نسنت 5بقانون رقى )

 جميع أشكال انتمييز ضد انمرأة.

 

 تحيت طيبت وبعد،،

 

 

و، أسفك يعاني انسيذ عهي بٍ صانح انصانح سئيس 8888 أبشيم 88بحاسيخ 

انمرسوو  ، َسخة يٍ(8د  8ص ل ت ق/ ف  888ى )انًجهس، ضًٍ كحابه سل

( نسنت 5)بتعديم بعض أحكاو انمرسوو بقانون رقى  2014( نسنت 00بقانون رقى )

و بانموافقت عهى االنضماو إنى اتفاقيت انقضاء عهى جميع أشكال انتمييز ضد 2002

إني نجُة انشؤوٌ انحششيعية وانماَوَية، ورنك نًُالشحه وإبذاء انًالحظات  ،انمرأة

 عهيه نهجُة انشؤوٌ انخاسجية وانذفاع واأليٍ انوطُي.
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عمذت نجُةة انشةؤوٌ انحشةشيعية وانماَوَيةة اجحًاع ةا و 2016أبريم  11وبحاسيخ      

، ورنك بحضةوس انًزكوس، واالجفالية ماَوًٌشسوو بان، حيث اطهعث عهي انتاسع عشر

 انًسحشاس انماَوَي بانًجهس.

 

نًبةاد   مةاَوًٌشسةوو بإني عةذو يخانفةة ان –بعذ انًذاونة وانُماش  –واَح ث انهجُة       

 وأحكاو انذسحوس.

 

 

 انهجنت:رأي 

 

بتعديم بعض أحكاو  2014( نسنت 00انمرسوو بقانون رقى )جشى انهجُة سالية  

و بانموافقت عهى االنضماو إنى اتفاقيت 2002( نسنت 5انمرسوو بقانون رقى )

 يٍ انُاحيحيٍ انذسحوسية وانماَوَية.، انقضاء عهى جميع أشكال انتمييز ضد انمرأة

 

 

 

 

  دالل جاسن الزايد                                      

 رئيس جلٌت الشؤوى التشريعيت والقاًوًيت                             

 

 
 

 


