ِدٍظ اٌذٌٚخ
٘١ئخ ِفٛػ ٟاٌذٌٚخ
اٌّسىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب – دائشح رٛز١ذ اٌّجبدا
رمش٠ش ِفٛػ ٟاٌذٌٚخ ف ٟاٌطؼٓ سلُ ٌ 8256غٕخ  56ق
اٌّمبَ ِٓ
" بصفته"
رئٌس هٌئة المجتمعات العمرانٌة
ػـــــــــــــذ
"بصفته"
رئٌس مجلس إدارة شركة الوالً لإلنشاءات والتعمٌر
وذلك طعنا على حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 2002/1/11
اإلخــــــــــشاءاد
انه فً ٌوم الخمٌس الموافق  2010/1/28أودع األستاذ  /طلعت اسحق حبٌب المحامً بالنقض واإلدارٌة
العلٌا وكٌال عن الطاعن " بصفته " – قلم كتاب هذه المحكمة – تقرٌرا بالطعن الماثل فً الحكم الصادر من
هٌئة التحكٌم الصادر بتارٌخ  2009/8/11والقاضً باالتً :
أولا  :أحقٌة الشركة فً التعوٌض عن اإلضرار المادٌة واألدبٌة وما فاتها من كسب ولحقها من خسارة مقداره
 5071281034ج { فقط خمسون ملٌون وسبعمائة واثنً عشر ألف وثمانمائة وعشرة جنٌهات و100/34
قرشا } على النحو الوارد باألسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ثانيا ا  :إجراء المقاٌضة فٌما بٌن الشركة المحتكمة والهٌئة المحتكم ضدها وذلك بخصم مبلغ  10638899جنٌه
مصري { فقط عشرة ملٌون وستمائة وثمانٌة وثالثون ألف وثمانمائة تسعة وتسعون جنٌها } من قٌمة التعوٌض
المتبقً وبالتالً تلتزم الهٌئة المحتكم ضدها بان تدفع للشركة المحتكمة مبلغ  4007391134ج { فقط
أربعون ملٌونا وثالثة وسبعون ألف وتسعمائة وإحدى عشر جنٌها وأربعة وثالثون قرشا } تمثل باقً
التعوٌضات المستحقة لها .
ثالثا :إلزام الهٌئة المحتكم ضدها بتسلٌم خطابات الضمان المقدمة من الشركة المحتكمة والصادر من كل من
بنكً األهلً فرع مصر الجدٌدة واالستثمار فرع القاهرة إلى الشركة المحتكمة.
رابعا ا  :إلزام طرفً التحكٌم بمصروفات التحكٌم وإتعاب المحكمٌن مناصفة بٌنهما .
وطلب الطاعن بصفته لألسباب الواردة بتقرٌر الطعن الحكم بقبول الطعن شكال وفً الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فٌه والقضاء مجددا ببطالن حكم هٌئة التحكٌم الصادر بجلسة  2009/8/18فً الدعوى التحكٌمٌة
بٌن الشركة المطعون ضدها والهٌئة الطاعنة مع إلزام الشركة المدعً علٌها ( المحتكمة ) بالمصروفات
وإتعاب المحاماة .
اٌٛلـــــــــبئغ:
تتحصل واقعات الطعن الماثل حسبما ٌتبٌن من حكم التحكٌم وسائر األوراق فً انه بتارٌخ  2008/1/4وافق
السٌد وزٌر اإلسكان على الطلب المقدم من الشركة المطعون ضدها ( المحتكمة ) بعرض النزاع القائم بٌنها
وبٌن الهٌئة الطاعنة – الخاص بمشروع أعمال قطع تباب الرمال وردم وتسوٌة محجر غرب الجولف بمدٌنة
القاهرة الجدٌدة – على هٌئة تحكٌم  ,حٌث اصدر قراره رقم ( )134بتارٌخ  2009/3/19بتفوٌض نائب
رئٌس الهٌئة للشئون االقتصادٌة والمالٌة فً التوقٌع على مشارطه التحكٌم  ...وقد تداولت دعوى التحكٌم أمام
هٌئة التحكٌم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
و ذكرت الشركة المطعون ضدها شرحا لدعواها3
انه وبعد البدء فً تنفٌذ أوامر اإلسناد الثالثة  :وهً أمر اإلسناد رقم  2673فً  2004/9/25والذي بمقتضاه
اتفق الطرفان على تنفٌذ ردم وتسوٌة محجر غرب الجولف وكان ذلك عن طرٌق مناقصة عن كمٌة
 7000000متر مكعب إ ال أنها فوجئت بعدة عوائق خارجة عن إرادتها أخطرت بها الهٌئة الطاعنة بموجب
خطابات رسمٌة  ,وانتهت فٌها إلى طلب الموافقة على مد العمل بالمشروع حتى  , 2006/1/30وقامت الهٌئة
الطاعنة بالموافقة على مد تلك الفترة مرة أخرى حتى  , 2006/8/20وبتارٌخ  2006/9/18أرسلت الهٌئة
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الطاعنة خطابا إلى الشركة المطعون ضدها ٌفٌد أن من حق األولى إنهاء التعاقد مع الثانٌة قبل تمام األعمال
المتعاقد علٌها مع عدم اإلخالل بحق الثانٌة فً اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعوٌض عما أصابها من أضرار
إن كان هناك مقتضى لذلك – أما فيما يتعلق بأمر اإلسناد الثاني رقم  2677بتارٌخ  2004/4/25اتفق
الطرفان على قٌام الشركة بتنفٌذ أعمال قطع تباب الرمال واألتربة من مناطق امتداد المدٌنة مع نقل ناتج القطع
لالستخدام فً أعمال ردم وتسوٌة محجر غرب الجولف بمدٌنة القاهرة الجدٌدة وذلك عن كمٌة مقدارها
 6500000متر مكعب إال أن الشركة فوجئت أٌضا بالعدٌد من العوائق المادٌة التً ال دخل لها فٌها والخارجة
عن إرادتها التً حالت دون الوصول إلى النتائج المرجوة من العقد وبناء علٌه وافقت الهٌئة الطاعنة على مد
العملٌة حتى  2006/6/17إال انه وبتارٌخ  2005/9/27أرسلت الهٌئة خطابا إلى الشركة تطلب فٌه وقف آٌة
أعمال ردم باألماكن الموضحة بموقع ردم محجر غرب الجولف بموجب أمر اإلسناد سالف الذكر مع التنبٌه
بمسئولٌة الشركة عما تم تنفٌذه من أعمال  ...وأضافت الشركة المطعون ضدها بأنها أنجزت  %41من جملة
أوامر اإلسناد الثالثة والتً بلغت قٌمتها حوالً واحد وسبعون ملٌونا وسبعمائة وستة أالف وخمسة عشر
جنٌها ...وأضافت انه بالنسبة ألمر اإلسناد الثالث رقم  52بتارٌخ  2005/2/1والمتضمن تعاقد الهٌئة الطاعنة
معها على القٌام بأعمال ردم وتسوٌة لكمٌة مقدارها  7000000متر مكعب فقد تم استالم الموقع فً
 2005/3/15وبدأ تنفٌذ العقد فً  2005/3/29على أن تكون مدة التنفٌذ خمسة عشر شهرا وٌكون موعد
التسلٌم االبتدائً فً  .. 2006/6/28إال انه قد واجهت الشركة أٌضا معوقات تخرج عن إرادتها انتهت إلى
طلب مد المدة الزمنٌة إلتمام األعمال وفً  2007/4/12أرسلت الهٌئة الطاعنة إلى الشركة خطابات انتهت
إلى انه ٌحق للهٌئة إنهاء التعاقد مع الشركة قبل تنفٌذ كافة األعمال المتعاقد علٌها مع عدم اإلخالل بحق الشركة
فً اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعوٌض عما أصابها من أضرار إن كان هناك مقتضى  ...وأضافت الشركة
المطعون ضدها بأنها استمرت فً العمل تحت اإلشراف المباشر لجهاز القاهرة الجدٌدة التابع للهٌئة الطاعنة
حتى تارٌخ  2006/4/20حٌث أرسلت الهٌئة إلى الشركة الخطاب رقم  2020فً  2006/4/20بوقف
األعمال موضوع أمر اإلسناد رقم  2673والخطاب رقم  1345فً  2005/9/27فً شأن أمر وقف أعمال
اإلسناد رقم  2677والخطاب رقم  1633فً  2005/11/20فً شان أمر وقف أعمال اإلسناد رقم 25
وعلى اثر ذلك قامت الهٌئة الطاعنة بإنهاء أمري اإلسناد رقمً  2673 , 2677باإلدارة المنفردة فً أكتوبر
 2006وتم تشكٌل لجان الستالم االبتدائً بعد قٌام الجهاز بتحدٌد نسبة االنجاز لكل أمر إسناد  ....وبناء على
ذلك تقدمت الشركة المطعون ضدها بطلب توفٌق األوضاع إلى لجنة توفٌق األوضاع الخاصة بالمستثمرٌن ضد
الهٌئة الطاعنة للمطالبة بالتعوٌض وقد انتهت تلك اللجنة إلى أمكانٌة تعوٌض الشركة بمبلغ  19883615جنٌه
وتخصم رصٌد الدفاعات المقدمة بمبلغ  10638899جنٌه طبقا ألحكام القانون  86لسنة  1998إال أن
الشركة لم توافق على هذا الراى والذي رأته مجحفا بحقوقها غٌر متفق مع ما لحقها من خسارة وما فاتها من
كسب وهو ما حدا بها إلى تقدٌم طلب إلى وزٌر اإلسكان لفض هذا النزاع عن طرٌق التحكٌم ...
وقد تداولت دعوى التحكٌم أمام هٌئة التحكٌم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وجلسة 2009/8/18
حكمت هٌئة التحكٌم بإجماع اآلراء بالحكم المشار بصدر هذا التقرٌر ...وإذ لم ترتضٌه الهٌئة المحتكم ضدها
لذلك بادرت إلى أقامة الطعن الماثل ( دعوى بطالن ) مشارطه التحكٌم لقٌام الوزٌر المختص بتفوٌض غٌره
فً التوقٌع علٌها  ...ولعدم استفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة فً اللجوء للتحكٌم  ....وأخٌرا
صدوره مشوبا بانعدام التسبٌب  ...واختتمت تقرٌر طعنها بطلباتها المنوه عنها بصدر هذا التقرٌر.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة  2010/2/15وفٌها دفع الحاضر عن المطعون ضده
بصفته بعدم قبول الطعن لتقدٌمه بعد المٌعاد وبعدم قبول الطعن لعدم توافر حالة من حاالت البطالن المنصوص
علٌها كما قدم مذكرة دفاع خلص فٌها إلى طلب الحكم أوال  :بعدم قبول دعوى البطالن رفعها بعد المٌعاد ,
ثانٌا  :رفض الشق العاجل ثالثا  :وفً الموضوع بعدم قبول الدعوى  ,رابعا  :إلزام الهٌئة الطاعنة المصروفات
ومقابل اإلتعاب  .وبجلسة  2010/3/1قدم الحاضر عن المطعون ضده بصفته مذكرة دفاع خلص فٌها الى
طلب الحكم برفض دعوى البطالن وإلزام رافعها المصروفات كما قدم الحاضر عن الطاعن بصفته مذكرة
دفاع صمم فً ختامها على طلباته الواردة بتقرٌر الطعن  ...وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم
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لجلسة  2010/4/19مع مذكرات خالل أسبوعٌن  ..حٌث قدمت الشركة المطعون ضدها خالل األجل المحدد
مذكرتً دفاع صممت فٌهما على طلباتها سالف ذكرها ...كما قدمت الهٌئة الطاعنة خالل ذات األجل مذكرة
دفاع صممت فٌها على طلباتها الواردة فً ختام صحٌفة دعوى البطالن ...وبجلسة  2010/4/19قررت
المحكمة أعادة الطعن للمرافعة ...وأحالته إلى هٌئة مفوض الدولة إلعداد تقرٌر بالراى القانونً فٌه ..وقد
أودعت هٌئة مفوضً الدولة تقرٌرا مسببا بالراى القانونً فٌها وعلى ضوئه تم تداول الطعن أمام دائرة فحص
الطعون لتحٌله إلى دائرة الموضوع ٚرذاٚي ٔظش اٌطؼٓ أِبَ اٌّسىّخ اإلداس٠خ اٌ ُؼٍ١ب (اٌذائشح األِٛ ٌٝٚػٛع)
ػٍ ٝإٌس ٛاٌ ُّج ّٓ١ثّسبػش اٌدٍغبدٚ ,ذجٍغس  2013/10/26لشسش جٌّذىّس ":ئدحٌس جٌطؼٓ ئٌ ٝجٌذجتشز
جٌّٕظٛص ػٍٙ١ح ف ٟجٌّحدز (ِ 54ىشسج) ِٓ لحِٔ ْٛجٍظ جٌذٌٚس جٌظحدس ذحٌمحٔ ْٛسلُ (ٌ )47غٕس 1972
ٚجٌّؼحفس ذحٌمحٔ ْٛسلُ (ٌ )136غٕس ٚ1984رٌه ٌطذذ٠ذ ِح ئرج وحٔص ػذَ ِٛجفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض ػٍِ ٝشحسؽٗ
جٌطذى ُ١ضإد ٜئٌ ٝذطالٔٙح ف ٟػٛء جٌفمشز جٌػحٔ١س ِٓ جٌّحدز " ِٓ "1لحٔ ْٛجٌطذى ُ١ف ٝجٌّٛجد جٌّذٔ١س ٚجٌطجحس٠س
ٚجٌظحدس ذحٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 27غٕس  1994جٌّؼذي ذحٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 9غٕس 1997
ثسىُ اٌّبدح اٌ ُّشبس إٌٙ١ب ،فمذ جٔطٙص جٌّذىّس ئٌ ٝلشجس٘ح عحٌف جٌر١حْٔٚ.فحرج
ٚإٔٗ إصاء ٘زا اٌزؼب ُسع ٚػّالً ُ
ٌزٌه ٚسد جٌطؼٓ ئٌ ٝدجتشز ضٛد١ذ جٌّرحدب ذحٌّذىّس جإلدجس٠س جٌؼٍ١ح ٚجٌط ٟلشسش ــ ئر ضأشش رٌه ػٍٍِ ٝف جٌطؼٓ
ــ ضذذ٠ذ جٍغس ٌٕ 2014/11/5ظش جٌطؼٓ ِغ ئدحٌطٗ ئٌ١٘ ٝثس ِفٛػ ٟجٌذٌٚس ذحٌذجتشز إلػذجد ضمش٠ش ذحٌشجٜ
جٌمحٔ ٟٔٛفٚ ،ٗ١ذٕحء ػٍ ٗ١أػذ جٌطمش٠ش جٌّحغً ذحٌشج ٜجٌمحٟٔٔٛ
الـــــــراى القانوني
 ِٓٚز١ث إْ اٌّغأٌخ اٌمبٔ١ٔٛخ جٌّؼشٚػس ػٍ ٝجٌ١ٙثس جٌّٕظٛص ػٍٙ١ح ف ٝجٌّحدز (ِ 54ىشسج) ِٓ جٌمحٔ ْٛسلُ
(ٌ )47غٕس  1972ذشأْ ِجٍظ جٌذٌٚس ٚجٌّؼحفس ذحٌمحٔ ْٛسلُ (ٌ )136غٕس " 1984دجتشز ضٛد١ذ جٌّرحدب" ضٕف١زج
ٌمشجس (اٌذائشح األِٛ ٌٝٚػٛع) ذحٌّذىّس جإلدجس٠س جٌؼٍ١ح ذجٍغس  2013/10/26إّّٔب رذٚس زٛي ضذذ٠ذ ِح ئرج
وحٔص ػذَ ِٛج فمس جٌٛص٠ش جٌّخطض ػٍِ ٝشحسؽٗ جٌطذى ُ١ضإد ٜئٌ ٝذطالٔٙح ف ٟػٛء جٌفمشز جٌػحٔ١س ِٓ جٌّحدز
" ِٓ "1لحٔ ْٛجٌطذى ُ١ف ٝجٌّٛجد جٌّذٔ١س ٚجٌطجحس٠س ٚجٌظحدس ذحٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 27غٕس  1994جٌّؼذي ذحٌمحٔ ْٛسلُ
ٌ 9غٕس 1997
 ِٓٚز١ث إْ خ٘ٛش اإلزبٌخ إٌ٘ ٝزٖ اٌذائشح ٕ٠سظش ف ٟاٌزشخ١ر ث ٓ١االردبٖ اٌغبئذ ف ٟأزىبَ اٌّسىّخ
اإلداس٠خ ز١ث ر٘جذ جٌذجتشز جٌػحٌػس ذحٌّذىّس جإلدجس٠س جٌؼٍ١ح ف ٟدىّٙح ف ٟجٌطؼٓ سلُ ٌ 3603غٕس  48ق .ع ئٌٝ
جٔٗ ٌ١ظ ِٓ شحْ ػذَ ضٛل١غ جٌّذحفع – ذحػطرحسٖ ِٓ ٠ط ٌٝٛجخطظحطحش جٌٛص٠ش لحٔٔٛح – ػٍِ ٝشحسؽٗ جٌطذىُ١
ذطالٔٙح – ٚذحٌطحٌ ٟذطالْ دىُ جٌطذى ُ١جٌظحدس ذٕحء ػٍٙ١ح – ئرج أْ جٌّششع جعطٙذف ذطؼذ ً٠جٌّحدز ( ِٓ )1لحْٔٛ
جٌذى ُ١ذحٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 9غٕس  1997جٌط ٟضؼّٕص جٔٗ ذحٌٕغرس ٌّٕحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س ٠ى ْٛجالضفحق ػٍ ٝجٌطذىُ١
ذّٛجفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض أ٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطحضٗ ذحٌٕغرس ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس د ْٚجٛجص جٌطف٠ٛغ فٟ
رٌه – جعطٙذف – أْ ٠ى ْٛضمش٠ش جٌٍجٛء ئٌ ٝجٌطذى ُ١ذطش٠ك جخط١حس ٞذحٌٕغرس ٌّٕحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س – دْٚ
ِذحوُ ِجٍظ جٌذٌٚس – ذّٛجفمس ٚئرْ جٌٛص٠ش جٌّخطض أ٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطحضٗ ذحٌٕغرس ٌألشخحص جالػطرحس٠س
جٌؼحِس ٚ ،جٔٗ ال شه أْ ِٛجفمطٗ ػٍ ٝجخط١حس ٘زج جٌطش٠ك ضىفٌ ٟطذم١ك لظذ جٌّششع ِٓ ٘زج جإلجشجء جٌج٘ٛشٞ
١ٌٚظ ذالصَ أْ ٛ٠لغ أٛ٠ ٚجفك ذؼذ ػٍِ ٝشحسؽٗ جٌطذى ُ١ذحػطرحس٘ح ضغطّذ ششػ١طٙح أطال ِٓ جٌّٛجفمس جٌغحذمس
ٚضطؼّٓ ػحدز جالضفحق ػٍ ٝأعّحء جٌّذىّٚ ٓ١جإلجشجءجش جٌط ٟضطرؼٙح ٘١ثس جٌطذى ُ١أغٕحء ٔظش٘ح جٌٕضجع
ٚجٌّٛػٛػحش ِذً جٌخالف ذ ٓ١جٌطشفٚ ٓ١جٌط ٟع١طُ جٌفظً فٙ١ح  ٝ٘ٚال شه لذ ضض٠ذ أ ٚضٕمض دط ٝدجض
دػ ٜٛجٌطذىٌٍ ُ١ذىُ ٚرٌه ضرؼح ٌّح جضفك ػٍ ٗ١جٌطشفحْ ف٘ ٟزج جٌشأْ.
اٌزشخـ١ر ث٘ ٓ١زا االرـدبٖ اٌغبئـذ ٚاالرـدبٖ اٌز ٞر٘ـجذ إٌ١ـٗ اٌـذائـشح األِٛ ٌٝٚػٛع ثبٌّسـىّخ اإلداس٠ـخ
اٌؼـٍ١ب ٚجٌط ٟضش ٜجٔٗ ٠طؼٌ ٓ١م١حَ ٚطذس ِشحسؽٗ جٌطذىِٛ ُ١جفمس جٌٛص٠ش – أ٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطحضٗ ذحٌٕغرس
ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس – د ْٚجالوطفحء ذّٛجفمطٗ ػٍ ٝجخط١حس ٌٛٚؼ ؽش٠ك جٌطذىِ ُ١ح ٌُ ٠طؼّٓ جٌّذشس
جٌز ٞضّص ػٍ ٝأعحعٗ ِح ضؼّٕطٗ جٌّٛجفمس ػٍ ٝجٌٍجٛء ئٌ ٝجٌطذى ، ُ١ضذذ٠ذج ٌّٛػٛػحش جٌٕضجع ٚوحفس جٌّغحتً
جٌط٠ ٟشٍّٙح جٌطذىٚ . ُ١رٌه أْ جٌّششع ٚفمح ألدىحَ جٌّٛجد أسلحَ  ِٓ 53 ، 52 ، 12 ، 10 ، 1لحٔ ْٛجٌطذى ُ١فٟ
جٌّٛجد جٌّذٔ١س ٚجٌطجحس٠س جٌظحدس ذحٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 27غٕس  1994جٌّؼذي ذحٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 9غٕس  1997جٚجد ِٛجفمس
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جٌٛص٠ش جٌّخطض – أ٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطحضٗ ذحٌٕغرس ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس – ػٍ ٝجضفحق جٌطذى ُ١ذحٌٕغرس
ٌّٕحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س د ْٚجٛجص جٌطف٠ٛغ ف ٟرٌه ٚ ،جْ جٌّششع لذ دذد جٌّمظٛد ذحضفحق جٌطذى ُ١ذأٔٗ جضفحق
جٌطشف ٓ١ػٍ ٝجالٌطجحء ئٌ ٝجٌطذىٌ ُ١طغ٠ٛس وً أ ٚذؼغ جٌّٕحصػحش جٌطٔ ٟشأش ّ٠ ٚىٓ أْ ضٕشأ ذّٕٙ١ح ذّٕحعرس
ػاللس لحٔ١ٔٛس ٚ ،أجحص أْ ٠ى٘ ْٛزج جالضفحق عحذمح أ ٚالدمح ٌم١حَ جٌٕضجع  ،فارج وحْ ضحٌ١ح ٌم١حِٗ ضؼ ٓ١١ضذذ٠ذ جٌّغحتً
جٌط٠ ٟشٍّٙح جٌطذى ُ١فّ١ح أؽٍك ػٍ ٗ١جططالح ِ ،شحسؽٗ جٌطذى " ُ١فحْ ٌُ ضذذد ٘زٖ جٌّغحتً وحْ جضفحلح ذحؽال ،
ٚلذ جعطٍضَ جٌّششع أْ ٠ى ْٛجضفحق جٌطذىِ ُ١ىطٛذح ٠ٚ ،طذمك رٌه ذحْ ٠طؼّٕٗ ِذشس ِٛلغ ِٓ ؽشف ٗ١أ ٚضطؼّٕٗ
جٌشعحتً أ ٚجٌرشل١حش ج ٚغ١ش٘ح ِٓ ٚعحتً جالضظحالش جٌّىطٛذس جٌّطرحدٌس ذّٕٙ١ح ٚ ،جٔٗ ئرج ٌُ ٠ىٓ جالضفحق ِىطٛذح
ػٍ٘ ٝزج جٌٕذ ٛوحْ ذحؽال ٠ ٌُٚ ،جض جٌّششع جٌطؼٓ ف ٟأدىحَ جٌطذى ُ١ئال ذطش٠ك دػ ٜٛجٌرطالْ جٌط٠ ٟطؼٓ١
جٌمؼحء ذؼذَ لرٌٙٛح ئرج ٌُ ضطٛجفش دحٌس ِٓ دحالش جٌرطالْ جٌّٕظٛص ػٍٙ١ح ف ٟرٌه جٌمحِٕٔٙٚ ْٛح ػذَ ٚجٛد
جضفحق ضذى ُ١أ ٚئرج وحْ غّس جضفحق ٌىٕٗ ذحؽً أ ٚلحذً ٌإلذطحي .
ِٚمزؼ ٝرٌه أْ اٌّششع زذد ِؼٕ ٝاططالز١ب الرفبق اٌزسى ُ١ذّح ال ِش٠س ِؼٗ ف ٟئْ ٘زج جالضفحق ئّٔح ٘ ٛػمذ
٠رشَ ذاسجدز ؽشف١س ذّٛجرٗ ٕ٠مً جالخطظحص ذحٌفظً ف ٟجٌٕضجع جٌزٕ٠ ٞؼمذ ٘زج جٌؼمذ ذشأٔٗ ِٓ جٌمؼحء جٌّخطظش
ئٌ١٘ ٝثس جٌطذىٚ ، ُ١جٔٗ ٌىٓ ٘زج جٌؼمذ " جضفحق جٌطذى ُ١أِ ٚشحسؽطٗ " ِطؼٍمح ذحٌٛال٠س ٚجالخطظحص جٌمؼحتٟ
جعطٍضَ جٌّششع الٔؼمحدٖ أْ ٠ىِ ْٛىطٛذح ػٍٔ ٝذِ ٛح عٍف روشٖ ٚئال وحْ ذحؽال  ،ذّح ٠إوذ ذجالء أْ جٌىطحذس
ػٍ ٝرٌه جٌٕذ ٛششؽ جٔؼمحد ٌٙزج جالضفحق ِ ٛ٘ٚ ،ح أد ٜذحٌّششع ٔضٚال ػٍ ٝؽر١ؼس ٘زج جٌششؽ أْ ٠شضد جٌرطالْ
جشجء ضخٍفٗ  ِٓٚ ،غُ وحْ ٌضجِح ئرج و حْ جالضفحق ضحٌ١ح ٌٕشٛء جٌٕضجع أْ ٠حض ٝذطذذ٠ذ ِح ٠ى١ٌٙ ْٛثس جٌطذى ُ١جٌفظً
فٚ ٗ١جْ ٠ى ْٛجدذ ؽشف ٟجالضفحق – جٌز٠ ٞطٍك ػٍ ٗ١ف٘ ٟزٖ جٌذحٌس ِغِّ " ٟشحسؽٗ جٌطذى " ُ١جٌٛص٠ش جٌّخطض
أ٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطحضٗ ذحٌٕغرس ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس ٚ ،جٌطشف جألخش ؽشف جٌؼاللس جٌمحٔ١ٔٛس جألطٍ١س
جٌط ٟجٔرػك ذغررٙح جٌٕضجع جٌز٠ ٞرشَ جضفحق جٌطذى ُ١ذشأٔٗ ٚجْ ٠رحشش جٌٛص٠ش جٌّخطض أ٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطحضٗ
ذحٌٕغرس ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس ئذشجَ جٌؼمذ ذٕفغٗ  ،فارج جحء جٌؼمذ ِفشغح فِ ٟذشس ٚججرح ٌالػطذجد ذٗ أْ
٠ىِٛ ْٛلؼح ِٓ جٌطشف ٓ١جٌّزوٛسٚ ٓ٠فمح ٌّح ضؼّٕطٗ جٌّحدز ( ِٓ )10لحٔ ْٛجٌطذى ُ١جٌّشحس ئٌ ، ٗ١ئر جٌمحػذز أٔٗ
ئرج جٔؼذَ سوٓ ِٓ أسوحْ جٌؼمذ فحْ جٌؼمذ ذحؽال ِٚ ،ػً جٔؼذجَ جٌشوٓ ف ٟرٌه جخطالي ششؽٗ ٠ؼحف ئٌ ٝرٌه جٔٗ ئر
ٔض جٌّششع طشجدس ف ٟجٌّحدز ( ِٓ )1لحٔ ْٛجٌطذى ُ١ػٍ ٝأْ ضى ْٛجٌّٛجفمس ػٍ ٝجضفحق جٌطذى ِٓ ُ١جٌٛص٠ش ِطٝ
وحْ ٘ ٛجٌّخطض ذزٌه د ْٚئجحصز جٌطف٠ٛغ ف ٟرٌه ٌّرٕ ٟخطٛسز ِػً ٘زج جٌؼمذ جٌز ٞذّٛجرٗ ٕ٠مً جٌٕضجع – وّح
عٍف – ِٓ ٚال٠س جٌمحػ ٟجٌطر١ؼ٠ٚ ٟخٛي ِذىّح أ ٚأوػش جخطظحطح ذحٌفظً ف ٗ١ذذىُ ٠ذٛص دج١س جألِش
جٌّمؼ ٟذٗ  ،ذّح ِإدجٖ أْ جضفحق جٌطذىّٕ٠ ُ١غ جٙس جٌمؼحء رجش جٌٛال٠س ِٓ عّحع جٌذػٚ ، ٜٛجٔٗ ٔظشج ٌٍخطٛسز
جٌّٕغٛذس ذٙح ٚالضظحي جضفحق جٌطذى ُ١ذؼمذ ئدجسِ ٞطؼٍك ذطغ١١ش ِشفك ػحَ ضطرك ف ٟشأْ ِح ٕ٠شأ ذشأٔٗ ِٓ ٔضجع
أدىحَ جٌمحٔ ْٛجٌؼحَ  ،جٚجد جٌّششع أْ ٠ى ْٛجضفحق جٌطذى ُ١ذّٛجفمس جٌٛص٠ش د ْٚغ١شٖ ِط ٝوحْ ٘ ٛجٌّخطض
ذزٌه ٚجٌز ٞال س٠د ف ٟجٔٗ ٘ ٛجأللذس ػٍ ٝضمذ٠ش ِشجػحز جٌظحٌخ جٌؼحَ جٌز ٞال ٕ٠فه ٚجٛخ ِشجػحضٗ ػٕذ جٌٕظش
فٔ ٟمً جالخطظحص ذحٌفظً ف ٟجٌٕضجع جٌٕحشة ػٓ جٌؼمذ جإلدجسِ ِٓ ٞجٍظ جٌذٌٚس ذ١ٙثس لؼحء ئدجس ٞذذغرحٔٗ
لحػ ٟجٌّٕحصػحش جإلدجس٠س جٌطر١ؼ ٟئٌ١٘ ٝثس ِذىّٚ ، ٓ١ذذغرحْ أْ جٌمحػذز جٌمحٔ١ٔٛس جٌخحطس ذاذشجَ جضفحق
جٌطذى ُ١ذّٛجفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض أ٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطحضٗ ذحٌٕغرس ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس ٘ ٟذطٛل١ؼٗ ػٍٝ
٘زج جالضفحق أِ ٚح ّ٠ىٓ ضى١١فٗ ذزٌه  ،لحػذز ِطؼٍمس ذحٌٕظحَ جٌؼحَ ٚ ،ضىِ ْٛخحٌفحضٙح ٌزٌه ػٍ ٝجٚ ٜجٗ – ِٓ
أٚجٗ رٌه جٌّٛجفمس ٚجإلرْ ػٍ ٝجخط١حس ؽش٠ك جٌطذى ُ١د ْٚجشطّحي جٌّذشس ػٍ ٝوحفس جٌّغحتً جٌط ٟأٚجرص جٌّحدز
( )1جشطّحٌٗ ػٍٙ١ح – ِشضرس ٌرطالْ جضفحق جٌطذى ُ١جٌز٠ ٞرشَ ػٍ ٝخالف ِح أٚجرٗ جٌّششع ذطالٔح ِطٍمح ِٓٚ ،
غُ ٠طؼٌ ٓ١ظذس ِشحسؽٗ جٌطذىِٛ ُ١جفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض ج٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطحضٗ ذحٌٕغرس ٌألشخحص
جالػطرحس٠س جألخش ٜد ْٚوفح٠س جٌّٛجفمس ػٍ ٝجخط١حس ٌٛٚؼ ؽش٠ك جٌطذىِ ُ١ح ٌُ ٠طؼّٓ جٌّذشس جٌز ٞضّص ػٍٝ
أعحعٗ ٘زٖ جٌّٛجفمس ضذذ٠ذ ِٛػٛع جٌٕضجع ٚجّ١غ جٌّغحتً جٌط٠ ٟشٍّٙح جٌطذى ُ١ػٍ ٝأعحط ِّح عٍف ٚذذغرحْ
أْ جٌطذى ُ١ؽش٠ك جعطػٕحتٌ ٟفغ جٌّٕحصػحش ٠طؼ ٓ١ػذَ جٌطٛعغ ف ٟضفغ١ش جٌٕظٛص جٌّطؼٍمس ذٗ .
 ِٓٚز١ث إٔٗ فِ ٟمبَ اٌزشخ١ر ث ٓ١االردب٘ ٓ١اٌغبٌف روشّ٘ب ٠زؼ ٓ١اٌزأو١ذ اثزذاء ػٍ ٝأْ جألطً ٘ ٛػذَ
جٛجص جٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س ٚ ،لذ غحس جذي ٚجعغ دٛي ِذ ٜجٛجص جٌٍجٛء ئٌ ٝجٌطذى ُ١جٌذ ٌٟٚأٚ
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جٌّذٍ ٟفِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س دط ٝطذس لحٔ ْٛجٌطذى ُ١ف ٟجٌّٛجد جٌّذٔ١س ٚجٌطجحس٠س ذحٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 27غٕس
١ٌ 1994مطظش ف ٟجٌّحدز ( ِٕٗ ) 1ػٍ ٝفمشز ٚد١ذز ٌُ ضشًّ طشجدس جٛجص جالضفحق ػٍ ٝجٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش
جٌؼمٛد جإلدجس٠س ئٌ ٝأْ جحء ئفطحء جٌجّؼ١س جٌؼّ١ِٛس ٌمغّ ٟجٌطشش٠غ ذؼذ ِح ٠ض٠ذ ػٍ ٝجٌؼحِ ِٓ ٓ١جٌؼًّ ذحٌمحْٔٛ
جٌّشحس ئٌ١ٌ ، ٗ١إوذ ػذَ طذس ششؽ جٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س ٚ ،أعغص جٌفط ٜٛسأٙ٠ح ػٍ ٝأْ "
شّٛي ٔظحَ جٌطذى ُ١أ ٚػذَ شٌّّٕ ٌٗٛحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س ال ٠طؼٍك فمؾ ذّح ئرج وحْ لحٔ ْٛجٌطذى٠ ُ١غغ ٘زٖ
جٌؼمٛد أ ٚال ٠غؼٙح  ،ئّٔح ٠طؼٍك أ٠ؼح ذظذس ششؽ جٌطذى ِٓ ُ١د١ع ضٛجفش وّحي أٍ٘١س ئذشجِٗ ٌّٓ ٠رشِٗ ف ٟشأْ
ٔفغٗ ِٚحٌٗ ٚ ،ضٛجفش وّحي ٚال٠س ئذشجِٗ ٌّٓ ٠رشِٗ ف ٟشأْ غ١شٖ أِ ٚحي غ١شٖ ٚ ،أٔٗ ئرج وحْ ششؽ جٌطذى ُ١فٟ
ِٕحصػحش جٌؼمٛد جٌخحطس ال ٠ظخ ٌٕحلض جألٍ٘١س ئال ذحوطّحي أٍ٘١طٗ ٚط١ح جِ ٚذىّح  ،فأٗ فِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد
جإلدجس٠س ال ٠ظخ ٘زج جٌششؽ ئال ذحوطّحي جإلسجدز جٌّؼرشز ػٓ وّحي جٌٛال٠س جٌؼحِس ف ٟأجشجتٗ ٚ ،ال ضىطًّ جٌٛال٠س
ٕ٘ح ئال ذؼًّ ضشش٠ؼ٠ ٟج١ض ششؽ جٌطذى ُ١ف ٟجٌؼمذ جإلدجس ٞذؼٛجذؾ ِذذدز ٚلٛجػذ ِٕظّس  ،أ ٚذطف٠ٛغ جٙس
ػحِس رجش شأْ ٌإل رْ ذٗ ف ٟأ٠س دحٌس ِخظٛطس ٚ ،رٌه ذّشجػحز خطش ٘زج جٌششؽ  ،فال ضمِ َٛطٍك جإلذحدس ألٞ
٘١ثس ػحِس أٚ ٚدذز ئدجس٠س أ ٚغ١ش رٌه ِٓ أشخحص جٌمحٔ ْٛجٌؼحَ ( فز ٜٛاٌدّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ٌمغّ ٟاٌفزٜٛ
ٚاٌزشش٠غ ـ اٌفز ٜٛسلُ  160ثزبس٠خ  1997/2/22ـ ٍِف سلُ  339/1/54ـ خٍغخ ٌٚ ، ) 1996/12/18زٌه
وحْ جٌّششع دش٠ظح ػٍ ٝضؼّ ٓ١جٌمحٔ ْٛضؼذ٠ال ٠ؼ١ف ذٗ جٌفمشز جٌػحٔ١س ئٌ ٝجٌّحدز ( )1عحٌفس جٌر١حْ ٚأوذ
جٌّششٚع جٌّؼشٚع جٌٕض ػٍ ٝخطٛسز جٌششؽ جٌّؼحف ٚ ،أّ٘١س جٌؼٛجذؾ جٌذحوّس ٌإلرْ ذٗ ٚجٌّٛجفمس ػٍٗ١
ٚجػطّحدٖ  ،فحعطٛجد (ِٛجفمس جٌٛص٠ش) ٌالضفحق ػٍ ٝجٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س  ،فأٚسد ضمش٠ش ٌجٕس
جٌشث ْٛجٌذعطٛس٠س ٚجٌطشش٠ؼ١س أْ ضٍه جٌّٛجفمس (ٚجٛذٚ )ٗ١أٔٙح ال ضى ْٛئال ِٓ " جٌٛص٠ش جٌّخطض أ٠ ِٓ ٚطٌٝٛ
جخطظحطٗ ذحٌٕغرس ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس " ٚدذد ٘زٖ جألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس جٌط ٟضط ٌٝٛجخطظحص
جٌٛص٠ش ذأٔٙح ٌ١غص جٌ١ٙثحش جٌؼحِس جٌط ٟضطرؼٗ ٚ ،ئّٔح ٘ " ٟجألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس جٌط ٟال ضطرغ جٌٛص٠ش
وحٌجٙحص جٌّشوضٌٍّ ٞذحعرحش " ٚ ،ئدىحِح ٌؼٛجذؾ جالٌطجحء ئٌ ٝجٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س دظش
جٌّششع جٌطف٠ٛغ ف ٟرٌه جالخطظحص فال ٠رحششٖ ئال ِٓ أٚوً ٌٗ جٌمحٔ٘ ْٛزٖ جٌّّٙس  ،ئػالء ٌشأٔٙح ٚضمذ٠شج
ٌخطٛسضٙح ٚ ،الػطرحسجش جٌظحٌخ جٌؼحَ ٚ ،ذحػطرحس أْ جٌٛص٠ش ّ٠ػً جٌذٌٚس فٚ ٟصجسضٗ" (رمش٠ش ٌدٕخ اٌشئْٛ
اٌذعزٛس٠خ ٚاٌزشش٠ؼ١خ اٌّمذَ إٌ ٝسئ١ظ ِدٍظ اٌشؼت ثزبس٠خ .)1997/4/21
 ِٓٚز١ث أْ ِمطغ إٌضاع ٠ذٚس زٛي ِذ ٜاػزجبس رٛل١غ اٌٛص٠ش اٌّخزض ػٍ ٝششؽ اٌزسى ُ١اٌز٠ ٞشد ػّٓ
ششٚؽ اٌؼمذ االداس ٜوبف١ب ِٚبٔؼب ِٓ رٛل١ؼٗ ػٍِ ٝشبسؽٗ اٌزسى ُ١اٌزبٌ١خ إلثشاَ اٌؼمذ آَ أٗ ٍ٠ضَ رٛل١ؼٗ ِشح
أخش ٜػٍِ ٝشبسؽٗ اٌزسى ُ١ثبػزجبس أْ وال ِّٕٙب ػمذا ِغزمً ػٓ ا٢خش.
  ِٓٚز١ث ئْ جٌخالف ٚجٌطؼحسع ذ ٓ١دىّ ٟجٌّذىّس جإلدجس٠س جٌؼٍ١ح ِٛػٛع جٌطؼٓ جٌّحغً ٌ١ظ ذجذ٠ذ ئّٔحضّطذ جزٚسٖ أعحعح ئٌ ٝجٌخالف ٚجٌجذجي جٌفمٚ ٟٙجٌمحٔٚ ٟٔٛجٌز ٞغحس ِغ ذذج٠س جٌذذ٠ع ػٓ جٛجص جٌطذى ُ١أ ٚػذَ
جٛجصٖ ف ٟجٌؼمٛد جإلدجس٠س ِٛٚلف وال ِٓ جٌّذىّس جإلدجس٠س جٌؼٍ١ح  ٚجٌجّؼ١س جٌؼّ١ِٛس ٌمغّ ٟجٌفطٚ ٜٛجٌطشش٠غ
ذّجٍظ جٌذٌٚس ٌٍطظذٌ ٞغٍد جخطظحص ِذحوُ ِجٍظ جٌذٌٚس ئال جٔٗ ٚذظذٚس جٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 27غٕس  1994ذشحْ
جٌطذىٚ ُ١ضؼذ٠الضٗ ٚجٌز ٞججحص طشجدس جٌطذى ُ١ف ٟجٌؼمٛد جإلدجس٠س ٚ ،ذزٌه جٔطمً جٌخالف ٚجٌجذي جٌفمٟٙ
ٚجٌمحٔ ِٓ ٟٔٛرٍه إٌّطمخ إٌِٕ ٝطمخ أوثش رشبثىب ٚزغبع١خ لبٔ١ٔٛخ رؼزّذ ف ٟاٌّمبَ األٚي ػٍ ٝرفغ١ش
إٌظٛص اٌمبٔ١ٔٛخ ٌمبٔ ْٛاٌزسى ُ١رفغ١شا ٠ؼجش ػٓ إسادح اٌّششع ٚال ٕ٠زمض ِٓ رٍه إٌظٛص العّ١ب أْ
اٌّششع ف ٟاٌّبدح سلُ " ِٓ "10اٌمبٔ ْٛلذ رٕبٚي وال ِٓ ششؽ اٌزسىِٚ ُ١شبسؽزٗ ثظ١غخ ػبِخ د ْٚرفظً١
ػٍ ٝإٌس ٛاٌٛاسد ف ٟرٍه اٌّبدح .
 ِٓٚز١ث إْ اٌزسى " ٛ٘ ُ١أعٍٛخ ٌفغ جٌّٕحصػحش ٕ٠ٚرٕ ٟػٍ ٝجخط١حس جٌخظ َٛذاسجدجض ُٙأفشجدج ػحدٓ١٠
ٌٍفظً فّ١ح ٠ػٛس ذ ُٕٙ١أ٠ ٚذطًّ أْ ٠ػٛس ذٔ ِٓ ُٕٙ١ضجع ٚ ،ػٍ ٝرٌه فحْ ٔظحَ جٌطذى ُ١أعحعٗ ئسجدز جإلؽشجف
ف ُٙجٌز٠ ٓ٠فؼٍ ٗٔٛػٍ ٝلؼحء جٌذٌٚس.
ػٍ ٝجٔٗ ئرج وحٔص ئسجدز جإلؽشجف ٘ ٟجٌط ٟضٕشة جضفحق جٌطذىٚ ُ١ضذذد جٌمٛجػذ جٌط ٟضذىّٗ فحْ جألِش ٠ططٍد ضذخً
جٌّششع ٌٍٕض ذذجءز ػٍ ٝجٛجص جٌطذى ُ١رٌه أْ ئسجدز جألؽشجف ٚدذ٘ح ٌ١غص وحف١س ٌخٍمٗ.
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فبألطً ف ٟاٌزسى ٛ٘ ُ١ػشع ٔضجع ِؼ ٓ١ذ ٓ١ؽشف ٓ١ػٍِ ٝذىُ أِ ٚذىّ ِٓ ٓ١جألغ١حس ٠ؼ ْٕٛ١ذحخط١حسّ٘ح أٚ
ٚفمح ٌششٚؽ ٠ذذدجٔٙح ٌ١فظٍٛج ف ٟجٌٕضجع ذمشجس ٠مطغ دجذش جٌخظِٛس ،ذؼذ أْ ٠ذٌ ٟوً ِّٕٙح ذٛجٙس ٔظشٖ ِٓ
خالي ػّحٔحش جٌطمحػ ٟجٌشت١غ١س ٚ ،ذزٌه ٠ى ْٛجٌطذى ُ١ػّال ئسجد٠ح سو١ضضٗ جضفحق خحص  ،أدحؽٗ جٌّششع فٟ
شأْ ِٕحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س ذؼّحٔحش خحطس ٚػٛجذؾ ال فىحن ِٕٙح ٚ ،جالضفحق ػٍ ٝجٌطذىِ ُ١ؼٕحٖ أْ ئسجدز
جٌّذطىُ ضمطظش ػٍ ٝئدالي جٌّذىُ ِذً جٌّذىّس فٔ ٟظش جٌٕضجع  ِٓٚ ،غُ فاْ جالضفحق ػٍ ٝجٌطذى١ٌ ُ١ظ ِؼٕحٖ
جٌٕضٚي ػٓ دك جالٌطجحء ئٌ ٝجٌمؼحء رٌه أْ دك جٌطمحػ ِٓ ٟجٌذمٛق جٌّمذعس جٌط ٟضطؼٍك ذحٌٕظحَ جٌؼحَ  ،فارج ٌُ
ٕ٠فز ػمذ جٌطذى ُ١أل ٞعرد ِٓ جألعرحخ ػحدش عٍطس جٌذىُ ئٌ ٝجٌّذىّس جٌّخطظس أطال ذحٌٕضجع  ِٓٚ ،جٌّرحدب
جألعحع١س ف ٟجٌؼمٛد أٔٗ ٕ٠رغ ٟف ٟػمذ جٌطذى ُ١أْ ضطٛجفش ٌٗ ششٚؽ طذطٗ ٚ ،أْ ضططحذك ئسجدز جٌخظ َٛف ٟشأْ
جٌّٕحصػحش جٌخحػؼس ٌٍطذى ، ُ١ف١مطظش جٌطذى ُ١ػٍِ ٝح جضفك ذظذدٖ ِٓ ِٕحصػحش ٚ ،أْ جالضفحق ػٍ ٝجٌطذى ُ١ال
ٕ٠ضع جالخطظحص ِٓ جٌّذىّس ٚئّٔح ّٕ٠ؼٙح ِٓ عّحع جٌذػ ٜٛؽحٌّح ذم ٝششؽ جٌطذى ُ١لحتّح طذ١ذح غ١ش
ِشٛخ ذحٌرطالْ ٌٚ ،مذ جحء لحٔ ْٛجٌطذى ُ١جٌظحدس ذحٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 27غٕس  1994جٌّؼذي ذحٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 9غٕس
١ٌ 1997خؼغ ألدىحِٗ جٌطذى ُ١ذ ٓ١أؽشجف ِٓ أشخحص جٌمحٔ ْٛجٌؼحَ أ ٚجٌمحٔ ْٛجٌخحص جٌز٠ ٞجش ٞفِ ٟظش
،أ٠ح وحٔص ؽر١ؼس جٌؼاللس جٌمحٔ١ٔٛس جٌط٠ ٟذٚس دٌٙٛح جٌٕضجع ٚ ،جػطرش جٌطذى ُ١ضجحس٠ح ف ٟدىُ جٌمحٔ ْٛجٌّشحس ئٌٗ١
ئرج ٔشأ جٌٕضجع دٛي ػاللس لحٔ١ٔٛس رجش ؽحذغ جلطظحد ،ٞػمذ٠س وحٔص أ ٚغ١ش ػمذ٠س  ،ئال ئٔٗ ٚذحٌٕغرس ئٌٝ
ِٕبصػبد اٌؼمٛد اإلداس٠خ فأٙح ال ضؼذ ِٓ ػمٛد جٌطجحسز جٌذ١ٌٚس  ،دطٚ ٝئْ جططرغص ذظرغس ضجحس٠س  ،ألٔٙح ٌُ
ضٕشأ ػٓ ػٍّ١س ضرحدي دشو ٟذ ٓ١جٌرؼحتغ ٚلّ١طٙح ػرش جٌذذٚد جٌذ١ٌٚس ِٓ جٙس  ،وّح أٔٙح ِٓ جٙس أخش ٜال ضؼذ
ِٓ ػمٛد جٌطجحسز ذحٌّؼٕ ٝجٌّمظٛد ذحٌّحدز ( ِٓ )2لحٔ ْٛجٌطذى ُ١جٌّشحس ئٌٚ ٗ١جٌط ٟال ضشًّ ع ٜٛجٌؼمٛد فٟ
ِجحي جٌّٛجد جٌّذٔ١س ٚجٌطجحس٠س  ،د١ع خض جٌمحِٕٔ ْٛحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س ف ٟخؼٛػٙح ألدىحَ لحْٔٛ
جٌطذى ُ١ذحٌٕض ػٍٙ١ح ف ٟجٌفمشز جٌػحٔ١س ِٓ جٌّحدز ( ِٓ )1جٌمحٔ، ْٛ
إال أٗ ٕ٠جغٚ ٟثسىُ اٌٍض٠ َٚدت أْ ٠م َٛارفبق اٌزسى ُ١ػٍ ٝاألعظ اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌؼٛاثؾ اٌزشش٠ؼ١خ اٌزٟ
أسعب٘ب اٌمبٔٚ ْٛرىفً ثج١بٔٙب ثس١ث أٗ إرا أؼذِذ رٍه األعظ أ ٚصاٌذ صاي ِؼٙب ثبٌزجؼ١خ وً اثش رشرت ػٍٝ
ارفبق اٌزسى. ُ١
ِ ٛ٘ٚب ر٘جذ إٌ ٗ١اٌّسىّخ اٌذعزٛس٠خ اٌؼٍ١ب لؼذ ثأْ " جٌطذى ٛ٘ ُ١ػشع ٌٕضجع ِؼ ٓ١ذ ٓ١ؽشف ٓ١ػٍٝ
ِذىُ ِٓ جألغ١حس ٠ؼ ٓ١ذحخط١حسّ٘ح أ ٚذطف٠ٛغ ِّٕٙح ػٍ ٝػٛء ششٚؽ ٠ذذدجٔٙح ٌ١فظً ٘زج جٌّذىُ ف ٟرٌه
جٌٕضجع ذمشجس ٠ىٔ ْٛحت١ح ِٓ شرٙس جٌّّحألز ِجشدج ِٓ جٌطذحًِ ٚلحؽؼح ٌذجذش جٌخظِٛس فة جٛجٔرٙح جٌط ٟأدحٌٙح
جٌطشفحْ ئٌ ٗ١ذؼذ أْ ٠ذٌ ٝوً ِّٕٙح ذٛجٙس ٔظشٖ ضفظ١ال ِٓ خالي ػّحٔحش جٌطمحػ ٟجٌشت١غ١س ...
ف٘ ٟزج جٌّؼٕ ٝدىُ جٌّذىّس جٌذعطٛس٠س جٌؼٍ١ح ف ٟجٌذػ ٜٛجٌذعطٛس٠س سلُ ٌ 13غٕس  15ق جٍغس / 12 / 17
1994
ٚف ٝاٌّمبثً فئرا وبْ ٘زا ٘ ٛرؼش٠ف اٌزسى ُ١ثظفخ ػبِخ فبْ رؼش٠ف اٌزسى ُ١االداس ٜال ٠خطٍف وػ١شج ػٓ
جٌطؼش٠ف جٌؼحَ ٚجْ وحٔص ٌٗ ذؼغ جٌخظٛط١س ٔظشج الْ جدذ ؽشف ِٓ ٗ١أشخحص جٌمحٔ ْٛجٌؼحَ ِّح جؼً جٌىػ١ش
ِٓ ششجح جٌمحٔٚ ْٛجٌفمٙحء ّ٠طٕؼ ْٛػٓ ضٕحٌ ٌٗٚؼذَ جػطشجف ُٙذّرذأ جٛجص جٌطذى ُ١ف ٟجٌؼمٛد جإلدجس٠س أِ ٚح ٠ؼشف
ذؼمٛد جٌذٌٚس  ،فٍمذ ظً ِجٍظ جٌذٌٚس جٌفشٔغ ٟسجفؼح ٌّرذأ جٌطذى ُ١ف ٟجٌؼمٛد جإلدجس٠س ٌّح فِ ٗ١غحط ذغ١حدز
جٌذٌٚس ٚجالٔطمحص ِٕٙح ٚجٌؼذٚجْ ػٍ ٝعٍطس جٌمؼحء جٌٛؽٕ ٟئال أْ ٘زج ٌُ ّٕ٠غ جحٔد ِٓ جٌفمٗ جٌفشٔغ ٟضؼش٠فٗ "
جٔٗ ٔظحَ جعطػٕحتٌٍ ٟطمحػ٠ ٟجٛص ذّٛجرٗ ٌٍذٌٚس ٚعحتش أشخحص جٌمحٔ ْٛجٌؼحَ جألخش ٜئخشجؼ ذؼغ جٌّٕحصػحش
جإلدجس٠س ػمذ٠س وحٔص أ ٚغ١ش ػمذ٠س – ٚؽٕ١س أَ أجٕر١س ػٓ ٚال٠س ِجٍظ جٌذٌٚس ٚػشػٙح ػٍِ ٝذىّ٠ ٓ١طٌْٛٛ
جٌفظً فٙ١ح ذٕحء ػٍٔ ٝض لحٔ٠ ٟٔٛج١ض رٌه"
ٚلذ ػشفٗ اٌفمٗ اٌّظش ٞثأٔٗ " جٌٛعٍ١س جٌمحٔ١ٔٛس جٌط ٟضٍجح ئٌٙ١ح جٌذٌٚس أ ٚجدذ جألشخحص جٌّؼٕ٠ٛس جٌؼحِس ٌطغ٠ٛس
وً أ ٚذؼغ جٌّٕحصػحش جٌذحٌ ١س ٚجٌّغطمرٍ١س جٌٕحشثس ػٓ ػاللحش لحٔ١ٔٛس رجش ؽحذغ أدجس ، ٜػمذ٠س وحٔص أَ غ١ش
ػمذ٠س فّ١ح ذٕٙ١ح أ ٚذ ٓ١ئدذج٘ح أ ٚجدذ ٚأشخحص جٌمحٔ ْٛجٌخحص جٌٛؽٕ١س أ ٚجألجٕر١س "
دٔ /جالء دغٓ ع١ذ – جٌطذى ُ١ف ٝجٌّٕحصػحش جإلدجس٠س – ؽ – 2002ص ٚ ، 22رجش جٌّؼٕ ٝد /شّظ ِشغٕ– ٟ
جٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش جٌّششٚع جٌؼحَ –  1973ص "557
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ٌزٌه فبٔٗ ٠دت أْ رفغش إٌظٛص اٌمبٔ١ٔٛخ ٌمبٔ ْٛاٌزسى ُ١رفغ١شا ػ١مب ِغ وبًِ اٌس١طخ ٚاٌذلخ ِغ اٌزضاَ
اٌفبظخ ٚػذَ ضأٍٙ٠ٚح ئال ذّح ضططحذك ِؼٙح ِٓ ِؼحْ رٌه الْ جٌطذى ُ١جعطػٕحء ِٓ جٌمحػذز جٌؼحِس جٌط ٟضٛجد
جالٌطجحء ئٌ ٝجٌمحػ ٟجٌطر١ؼ ٟف ٟوً جألدٛجي .
 ِٓٚز١ث أٗ ٚفِ ٝدبي اٌزشخ١ر ث ٓ١اٌسىّ ٓ١اٌّزؼبسػ ٓ١فبٔٗ ٕ٠جغ ٟؽجمب ٌطج١ؼخ اٌجسث اٌزؼشع ثظفخ
ِجذئ١خ ٌٍٕظٛص اٌمبٔ١ٔٛخ اٌسبوّخ ٌٍٕضاع.
 ِٓٚز١ث إْ اٌّبدح " األ ِٓ " ٌٝٚاٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 27غٕخ  1994ثشبْ اٌزسىٚ ُ١اٌّؼبفخ ثبٌمبٔ ْٛسلُ 7
ٌغٕخ  19997رٕض ػٍ ٝأٗ " ِغ ػذَ جإلخالي ذأدىحَ جالضفحل١حش جٌذ١ٌٚس جٌّؼّٛي ذٙح ف ٟجّٛٙس٠س ِظش
جٌؼشذ١س ضغش ٜأدىحَ ٘زج جٌمحٔ ْٛػٍ ٝوً ضذى ُ١ذ ٓ١أؽشجف ِٓ أشخحص جٌمحٔ ْٛجٌؼحَ  ٚجٌمحٔ ْٛجٌخحص  ،أ٠ح
وحٔص ؽر١ؼس جٌؼاللس جٌمحٔ١ٔٛس جٌط٠ ٟذٚس دٌٙٛح جٌٕضجع ئرج وحْ ٘زج جٌطذى٠ ُ١جش ٜفِ ٝظش أ ٚوحْ ضذىّ١ح ضجحس٠ح
د١ٌٚح ٠جش ٜف ٟجٌخحسؼ ٚجضفك أؽشجفٗ ػٍ ٝئخؼحػٗ ألدىحَ ٘زج جٌمحٔ................................................ ْٛ
ٚذحٌٕغرس ئٌِٕ ٝحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س ٠ى ْٛجالضفحق ػٍ ٝجٌطذى ُ١ذّٛجفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض أ٠ ِٓ ٚطٌٝٛ
جخطظحطٗ ذحٌٕغرس ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِسٚ ،ال ٠جٛص جٌطف٠ٛغ ف ٟرٌه"
ٚرٕض اٌّبدح " ِٓ "10راد اٌمبٔ ْٛػٍ ٝأٗ "  -1جضفحق جٌطذى ٛ٘ ُ١جضفحق جٌطشف ٓ١ػٍ ٝجالٌطجحء ئٌ ٝجٌطذىُ١
ٌطغ٠ٛس وً أ ٚذؼغ جٌّٕحصػحش جٌطٔ ٟشأش أّ٠ ٚىٓ أْ ضٕشأ ذّٕٙ١ح ذّٕحعرس ػاللس لحٔ١ٔٛس ِؼٕ١س ػمذ٠س وحٔص أٚ
غ١ش ػمذ٠س .
٠ - 2جٛص أْ ٠ى ْٛجضفحق جٌطذى ُ١عحذمح ػٍ ٝل١حَ جٌٕضجع عٛجء لحَ ِغطمال ذزجضٗ أٚ ٚسد ف ٟػمذ ِؼ ٓ١ذشأْ وً أٚ
ذؼغ جٌّٕحصػحش جٌط ٟلذ ضٕشأ ذ ٓ١جٌطشفٚ ، ٓ١ف٘ ٝزٖ جٌذحٌس ٠جد أْ ٠ذذد ِٛػٛع جٌٕضجع ف ٟذ١حْ جٌذػٜٛ
جٌّشحس ئٌ ٗ١ف ٟجٌفمشز جأل ِٓ ٌٝٚجٌّحدز ( ٘ ِٓ ) 30زج جٌمحٔ ، ْٛوّح ٠جٛص أْ ٠طُ جضفحق جٌطذى ُ١ذؼذ ل١حَ جٌٕضجع
 ٌٛٚوحٔص لذ ألّ١ص ف ٟشأٔٗ دػ ٜٛأِحَ جٙس لؼحت١س ٚ ،ف٘ ٝزٖ جٌذحٌس ٠جد أْ ٠ذذد جالضفحق جٌّغحتً جٌطٟ
٠شٍّٙح جٌطذىٚ ُ١ئال وحْ جالضفحق ذحؽال .
٠ٚ - 3ؼطرش جضفحلح ػٍ ٝجٌطذى ُ١وً ئدحٌس ضشد ف ٟجٌؼمذ ئٌٚ ٝغ١مس ضطؼّٓ ششؽ ضذى ُ١ئرج وحٔص جإلدحٌس ٚجػذس
ف ٟجػطرحس ٘زج جٌششؽ جضءج ِٓ جٌؼمذ "
ٚرٕض اٌّبدح " ِٓ "23راد اٌمبٔ ْٛػٍ ٝأٗ" ٠ؼطرش ششؽ جٌطذى ُ١جضفحلح ِغطمال ػٓ ششٚؽ جٌؼمذ جألخشٚ .ٜال
٠طشضد ػٍ ٝذطالْ جٌؼمذ أ ٚفغخٗ أ ٚئٔٙحتٗ ج ٜأغش ػٍ ٝششؽ جٌطذى ُ١جٌز٠ ٞطؼّٕٗ  ،ئرج وحْ ٘زج جٌششؽ
طذ١ذح ف ٝرجضٗ
ٚاٌّغزفبد ِّب رمذَ أْ اٌّششع ثّمزؼ ٝرؼذٌٍّ ٍٗ٠بدح األ ِٓ ٌٝٚلحٔ ْٛجٌطذى ُ١سلُ ٌ 27غٕس  1994ذحٌمحْٔٛ
سلُ ٌ 9غٕس  1997لذ جعطذذظ ل١ذج ئجشجت١ح ٌجٛجص جٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س ِفحدٖ ػشٚسز جٌذظٛي
ػٍِٛ ٝجف مس جٌٛص٠ش جٌّخطض ج٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطٗ ذحٌٕغرس ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس ٚ ،ئرج وحْ جٌّششع
ذحعطذذجغٗ ٌٙزج جٌم١ذ جالجشجت٠ ٝططٍد ػشٚسز جٌذظٛي ػٍِٛ ٝجفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض – ج٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطٗ
فحْ ئذشجَ جضفحق جٌطذى ُ١د ْٚجٌذظٛي ػٍ ٝضٍه جٌّٛجفمس ٠طشضد ػٍ ٗ١ذطالْ رٌه جالضفحق د ْٚذم١س ششٚؽ جٌؼمذ
جألخش .... ٜرٌه أْ جٌّششع ذحعطذذجغٗ ٌٙزج جٌم١ذ ٘ ٛذّػحذس ضذذ٠ذ لحٔ ٌّٓ ٟٔٛضطٛجفش ٌٗ طفس جٌطظشف ذاِؼحء
جضفحق جٌطذى ِٓ ُ١ػذِٗ ٚجْ جشجء ضخٍف جٌظفس جٌمحٔ١ٔٛس جٌّششٚؽس ٘ ٛذطالْ جالضفحق ...رٌه أْ جالضفحق ٠ؼذ
ذحؽال ئرج ضخٍف شىً أٚجرٗ جٌمحٔ ْٛج ٚجٔؼذَ سوٓ ِٓ أسوحٔٗ ج ٚضخٍف جدذ جٌششٚؽ جٌط ٟجػطرش٘ح جٌّششع الٜ
سوٓ ِٓ ضٍه جألسوحْ ٘ ِٓٚزا اٌمجِ ً١ب أٚسدرٗ اٌفمشح اٌثبٔ١خ ِٓ اٌّبدح األ ِٓ ٌٝٚلبٔ ْٛاٌزسى ُ١ثبشزشاؽٙب
ِٛافمخ اٌٛص٠ش اٌّخزض ا٠ ِٓ ٚز ٌٝٛاخزظبطٗ ثبٌٕغجخ ٌألشخبص االػزجبس٠خ اٌؼبِخ ػٍ ٝارفبلبد اٌزسىُ١
ثشبْ اٌؼمٛد اإلداس٠خ األِش اٌز٠ ٞدؼً ارفبق اٌزسى ُ١اٌز٠ ٞخٍ ِٓ ٛرٛل١غ اٌٛص٠ش ِٛٚافمزٗ ثبؽال غ١ش ِٕزح
ألثبسٖ ثس١ث رٕسغش ػٕٗ ٚال٠خ ٘١ئخ اٌزسى ُ١ػٕذ ٔظش اٌذػِ ٜٛز ٝسفغ أِبِٙب.
 ٛ٘ٚراد االردبٖ اٌز ٞرجٕبٖ إفزبء اٌدّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ٌمغّ ٟاٌفزٚ ٜٛاٌزشش٠غ ثّدٍظ اٌذٌٚخ زّٕ١ب لشس " جٔٗ
ال ضشد ِىٕس ضظشف ٌزٚ ٞال٠س ّ٠ؼ ٝذٗ ل ٌٗٛػٍ ٝغ١شٖ أ ٚف ٟشحْ غ١شٖ ِٚحٌٗ ال ضشد ئال ذٕض ِغٛؽ ٌزٌه
عٛجء وحٔص ٚال٠س ػحِس أ ٚخحطس ٚال ضشد ِىٕس ضظشف جٙس ػحِس فِ ٟحي جٌذٌٚس ئال ذّٛجد وٙٔٛح ِفٛػس فٟ
رٌه ذمٛجػذ جالخطظحص ذٕض ضشش٠ؼ ٟأ ٚذٕحء ػٍٔ ٝض ضشش٠ؼ ، ٟفحألطً ف ٟشحْ أِٛس جٌٛال٠س ٘ ٛجٌّٕغ
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ٚػذَ جٌٕفحر ئال ذؼًّ ضشش٠ؼ ٟأ ٚأْ ٠ىِ ْٛشجٛػح ئٌ ٝػًّ ضشش٠ؼ ِٓٚ ٟجٙس أخش ٜفحٔٗ فِ ٟجحي ذ١حْ
جالخطظحص جٌٛظ١ف ٟجٌز ٛ٘ ٞضف٠ٛغ ف ٟشحْ ٚال٠س ػحِس ال ٠شد ضف٠ٛغ ػٍ ٝضف٠ٛغ  ٚال ٠جٛص ٌّفٛع
ئجشجء أِش أْ ٠ف ٛع غ١شٖ ئال أْ ٠ىِ ْٛأرٔٚح ٌٗ ذزٌه ذاجحصز ضغطٕذ ئٌ ٝػًّ ضشش٠ؼٚ ٟئال أِىٓ ٌىً جٙس ػحِس
أْ ضطٕحصي ػٓ جخطظحطحضٙح ئٌ ٝغ١ش٘ح دط ٌٛ ٝوحْ غّس ػًّ ضشش٠ؼ٠ ٟج١ض جٌطف٠ٛغ ف ٟجالخطظحص ِٓ
جٌّخطض أطال ئٌ ٝغ١شٖ فال ٠جٛص أْ ٠جش٘ ٜزج جٌطف٠ٛغ جٌّأر ْٚذٗ ئٌِ ٝفٛع غ١ش رٚ ٞال٠س ػحِس ٚال
٠جٛص جٌٕضٚي ػٓ جالخطظحص جٌٛظ١ف ٟئٌِٛ ٝظف غ١ش ػحَ ٚجْ ٌجإ أ ٗ٠جٙس ػحِس ٌمؼحء ر ٞجٌٛال٠س جٌؼحِس
فٔ ٟضجع ٠طؼٍك ذؼمذ أدجس ٛ٘ ٜجالعطؼّحي جٌطر١ؼٌ ٟذك جٌطمحػ ٟأِح ٌجٛؤ٘ح ئٌ ٝجٌطذى ُ١ف٠ ٛٙف١ذ جالعطؼحػس
ػٓ جٌمؼحء ذ١ٙثس رجش ٚال٠س خحطس  ٛ٘ٚضذىٌ ُ١جٙس خحطس ف ٟشحْ ٠طؼٍك ذظّ ُ١جألدجء جٌؼحَ جٌز ٞضم َٛػٍٗ١
جٌذٌٚس ِٚح ٠طفشع ػٕٙح ِٓ أشخحص جٌمحٔ ْٛجٌؼحَ ٚوً رٌه ال ضٍّىٗ جٙس ػحِس ٚال ضٍّه ضمش٠شٖ ئال ٘١ثس ئال
ذاجحصز طش٠ذس ٠شد ِٓ ػًّ ضشش٠ؼ"ٟ
ف٘ ٟزا اٌّؼٕ ٝفز ٜٛاٌدّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ٌمغّ ٟاٌفزٚ ٜٛاٌزشش٠غ ثّدٍظ اٌذٌٚخ فز ٜٛسلُ  160ثزبس٠خ
 -1997/2/22خٍغخ  1996/12/18سلُ 239/1/54
ٚف ٝرٌه أ٠ؼب ٔسذ األزىبَ اٌظبدسح ِٓ ٘١ئبد اٌزسى ُ١طٛة ٘زا االردبٖ ِٕٙٚب اٌسىُ اٌزسى ّٝ١ف ٟاٌمؼ١خ
سلُ ٌ 390غٕخ ٚ 2004اٌظبدس ثدٍغخ ِ 12بسط ٚ 2005اٌز ٞالش " أْ ِإدٔ ٜض جٌّحدز  ِٓ 2/1لحْٔٛ
جٌطذى ُ١جٌذحٌ ٟضغ طٍضَ ِٛجفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض ػٍ ٝجٌطذى ُ١ف ٝجٌّٕحصػحش جٌٕحشثس ػٓ جٌؼمٛد جإلدجس٠س ٚضٍه
جٌّٛجفمس ضؼذ ششؽح ٌٛجٛد ٘زج جالضفحق ٚطذطٗ  ِٓٚغُ ٠غذ٘ ٚزج جالضفحق ذحؽال ٚال ٠جٛص جالسضىحْ ػٌٍ ٗ١طشح
ِٕحصػحش جٌؼمذ جٌز٠ ٞطؼّٓ جٌطذى " "ُ١اٌسىُ ف ٟاٌمؼ١خ اٌزسى١ّ١خ سلُ ٌ 390غٕخ  – 2004خٍغخ 12
ِبسط ِٕ 2003شٛس ثّدٍخ اٌزسى ُ١اٌؼشث – ٟاٌؼذد اٌؼبشش عجزّجش  2007ص "349 ٚ 348
ٚٚفمب ٌّب رمذَ فبْ ػمذ اٌزسى٠ ُ١أخز إزذ ٜطٛسر-:ٓ١
اٌظٛسح األ -:ٌٝٚجضفحق جٌطذىُ١
اٌظٛسح اٌثبٔ١خِ :شحسؽٗ جٌطذىُ١
أِب فّ١ب ٠زؼٍك ثششؽ اٌزسى ُ١فبٌّمظٛد ِٕٗ جٔٗ ذٕذ ٚجسد ػّٓ ٔظٛص ػمذ ِؼ٠ ٓ١مؼ ٝذحالٌطجحء ئٌ ٝجٌطذىُ١
وٛعٍ١س ٌذً جٌّٕحصػحش جٌط ٟلذ ضػٛس ِغطمرال ذ ٓ١جٌّطؼحلذ ٓ٠دٛي جٌؼمذ ٚضٕف١زٖ وّح ػشف ٘زج جٌششؽ ذأٔٗ "
جضفحق جٌطذى ُ١جٌزٛ٠ ٞججٗ ِٕحصػحش جدطّحٌ١س غ١ش لحتّس ذحٌفؼً ٚ ،ئّٔح ّ٠ىٓ أْ ضٕشح ف ٟجٌّغطمرً ٚ ،لذ جعطّذ ٘زج
جالضفحق ضغّ١طٗ ِٓ جٔٗ ٠أخز ف ٟجٌٛجلغ جٌؼٍّ ٟطٛسز ششؽ ِٓ ششٚؽ جٌؼمذ جالطٍ ٝضٛلؼح الدطّحي ل١حَ ٔضجع
ذشحْ ضٕف١زٖ أ ٚضفغ١شٖ ٚلذ ٔظذ اٌّبدح اٌؼبششح ِٓ لحٔ ْٛجٌطذى ُ١ػٍ ٝػذز طٛس ٠حض ٝفٙ١ح ششؽ جٌطذى ُ١فمذ
٠حض ٝف ٟطٛسز ذٕذ أ ٚششؽ ف ٟػمذ ِؼ ِٓ ٓ١جٌؼمٛد ذشحْ وً أ ٚذؼغ جٌّٕحصػحش جٌط ٟضٕشح ذ ٓ١جٌطشفٚ ٓ١لذ
٠شد ف ٟطٛسز ػمذ ِغطمً ػٓ جٌؼمذ جالطٍٚ ٝف ٝضحس٠خ ِغح٠ش ٌطحس٠خ جٌؼمذ جالطٌٍٚ ٝىٓ ٠جد أْ ٠ى ْٛششؽ
جٌطذى ُ١عحذمح ػٍ ٝل١حَ جٌٕضجع وّح أْ ششؽ جٌطذى ُ١لذ ٠ىٔ ْٛظح ف ٟجٌؼمذ جالطٌٍ ٝىٕٗ ٠ذ ً١ئٌٚ ٝغ١مس ضطؼّٓ
ششؽ جٌطذىٌٚ ُ١ىٓ ٠جد أْ ضٕط ٞٛجإلدحٌس ػٍِ ٝح ٛ٠ػخ أْ ششؽ جٌطذى ُ١جٌز ٞضؼّٕطٗ جٌٛغ١مس ٠ى ْٛجضءج
ِٓ جٌؼمذ جالطٍٚ – ٝذزٌه ٠ى ْٛجٌمحٔ ْٛجٌّظش ٞلذ ٚػغ ذؼغ جٌؼٛجذؾ ذشحْ ششؽ جٌطذى ُ١ف٠ ٛٙغّخ
ذحضفحق جٌطذى ُ١جٌغحذك ػٍ ٝل١حَ جٌٕضع عٛجء وحْ ِغطمال ذزجضٗ ػٓ جٌؼمذ أٚ ٚسد ف ٟطٍد جٌؼمذ وّح ئْ جٌّششع
ٚلذ ٔض ػٍ ٝػشٚسز ئْ ٠طُ ضذذ٠ذ ِٛػٛع جٌٕضجع ف ٟذ١حْ جٌذػ ٜٛجٌّشحس ئٌٙ١ح ف ٟجٌّحدز " "30دط٠ ٝىْٛ
ششؽ جٌطذى ُ١طذ١ذح الْ جألِٛس جٌخحسجس ػٓ ٔطحق ششؽ جٌطذى ُ١ال ّ٠ىٓ جْ ٠شٍّٙح جضفحق جٌطذى٠ ٌُٚ ُ١غّخ
جٌّششع ذطمذ ُ٠ذ١حْ جٌذػ ٜٛأغٕحء جٌّشجفؼس الْ جٌّذىُ ال ٠رذأ ػٍّٗ دِ ْٚؼشفس ِح ع١ذىُ ف ٗ١ف٠ ٛٙذطحؼ ئٌٝ
ِؼشفس ِح ع١فظً ف ٗ١دط٠ ٝمرً ِّٙطٗ .
أِب فّ١ب ٠زؼٍك ثّشبسؽٗ اٌزسى – ُ١فحٌّمظٛد ِٕٙح وً جضفحق ضذى٠ ُ١طُ ذؼذ ل١حَ جٌٕضجع  ٌٛٚوحٔص لذ ألّ١ص ذشأٔٗ
دػ ٜٛأِحَ جٙس لؼحت١س ٚف٘ ٝزٖ جٌظٛسز ٠جد أْ ٠ذذد جالضفحق جٌّغحتً جٌط٠ ٟشٍّٙح جٌطذىٚ ُ١ئال وحْ جالضفحق
ذحؽالٚٚ ،جػخ ِٓ ٘زج جٌطؼش٠ف أْ ِشحسؽٗ جٌطذى ُ١ضرشَ ذؼذ دذٚظ جٌٕضجع ذً دط ٌٛٚ ٝوحٔص ٕ٘حن دػٜٛ
ِشفٛػس أِحَ جٌمؼحء ٚف٘ ٝزٖ جٌذحٌس ٠طؼ ٓ١ػٍ ٝجٌّذىّس ئػالْ ػذَ جخطظحطٙح ٚئدحٌس جٌٕضجع ئٌ١٘ ٝثس جٌطذىُ١
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ٚف ٝوٍزب اٌظٛسر " ٓ١ششؽب وبْ أِ ٚشبسؽٗ " فبْ ارفبق اٌزسى ٛ٘ ُ١ثّثبثخ ػمذا شبٔٗ ف ٝرٌه شبْ اٌؼمٛد
ثظفخ ػبِخ وّب أٗ ػمذا ِغزمال ػٓ اٌؼمذ االطٍ , ٝف ٛٙػمذ ٍِضَ ٌٍدبٔج ٓ١ثّؼٕ ٝأٗ ٠شرت اٌزضاِبد ِزمبثٍخ
ف ٟرِخ وً ِٓ اٌّزؼبلذ ٟ٘ – ٓ٠زمٛق ٌىً ِّٕٙب ف ٟراد اٌٛلذ  ,فىً ِّٕٙب ّ٠زٕغ ػٍ ٗ١االٌزدبء إٌ ٝاٌمؼبء
ف ٟطذد إٌضاع اٌّزفك ػٍ ٝؽشزٗ ػٍ ٝاٌّسىُ ٚ ,وً ِّٕٙب ٍ٠زضَ ثطشزٗ ػٍ ٝاٌّسىُ ٠ٚفشع ػٍ ٗ١زىُ
األخ١ش  ,وّب أٗ ٠ؼذ ِٓ ػمٛد اٌّؼبٚػخ الْ وال ِٓ اٌّزؼبلذ٠ ٓ٠زٍم ٝف ٗ١ػٛػب ػّب اٌزضَ ثٗ ٚإرا وبْ
االرفبق ػٍ ٝاٌزسى ُ١رجؼب ٌؼمذ ِؼ , ٓ١فزٕف١ز ششؽ اٌزسى٠ ُ١ى ْٛأِشا اززّبٌ١ب الززّبي ػذَ ٔشٛء ٔضاع ثٓ١
اٌخظ َٛػٕذ رٕف١ز اٌؼمذ  ,أِب ِشبسؽٗ اٌزسى ُ١ف ٟٙال رزُ إال ثّٕبعجخ ٔضاع ٔشب ثبٌفؼً ث ٓ١اٌخظ– َٛ
ٚاٌزسى ُ١وأ ٞػمذ ٠زُ ثبإل٠دبة ٚاٌمجٛي ٠ٚزؼ ٓ١أْ رزٛافش ف ٗ١اٌششٚؽ اٌز٠ ٟزطٍجٙب اٌمبٔ ْٛف ٟعبئش اٌؼمٛد
ِٓ رٛافش أٍ٘١خ ٌذ ٜاٌّزؼبلذٚ ٓ٠أزفبء شٛائت اٌشػب  ِٓٚرٛافش ِٛػٛع اٌؼمذ ٚطفخ ٌذ ٜاٌّزؼبلذ.ٓ٠
أِب فّ١ب ٠زؼٍك ثّؼٕ ٝاعزمالٌ١خ ػمذ اٌزسى ُ١ػٓ جٌؼمذ جالطٍ ٝفحٌّمظٛد ِٕٙح جعطمالٌ١س جضفحق جٌطذى ُ١ػٓ جٌؼمذ
جالطٍ ٝجٌز٠ ٞطؼّٕٗ ٠ٚإد ٜئٌ ٝػذَ ضأغش جضفحق جٌطذى " ُ١ششؽب أِ ٚشبسؽٗ" ذّظ١ش جٌؼمذ جالطٍ ٝذذ١ع
٠ظً جالضفحق ٍِضَ ِٚشضرح ألغحسٖ ٚ ،ضى١٘ ْٛثس جٌطذىِ ُ١خطظس ذحٌٕظش ف ٟطذس أ ٚجٔطٙحء أ ٚفغخ جٌؼمذ جالطٍٝ
– رٌه أْ ششؽ جٌطذىِٛ ٌٗ ُ١ػٛػٗ ِٚذٍٗ جٌخحص ذٗ ٚجٌز٠ ٞطّػً ف ٟضٕذ١س جٌٕضجع جٌّشطشؽ ٌٍطذى ُ١فٗ١
ٚئذؼحدٖ ػٓ عٍطحْ جٌمؼحء ٚئعٕحد ٚال٠س جٌفظً ف ٗ١ئٌ١٘ ٝثس خحطس ٠ؼٕٙ١ح ؽشفح جٌٕضجع أ٠ ٚطفمحْ ػٍ ٝو١ف١س
ضؼٕٙ١ح  ،أ٠ ٚطشوحْ أِش ضؼٕٙ١ح ئٌ ٝجٌمؼحء وٍّح وحْ جٌٕظحَ جٌمحٔ٠ ٟٔٛط١خ ٘زٖ جٌّىٕس ٚثؼجبسح أخش ٜفّسً ششؽ
اٌزسى ٛ٘ ُ١ػًّ اخشائ ٝثسذ ِ ٛ٘ٚسً ِٕفظً ِٚغزمً رّبِب ػٓ ِٛػٛع أِ ٚسً اٌؼمذ االطٍ ٝاٌزٞ
٠ؼبف إٌٚ ٗ١اخزالف ِٛػٛع اٌؼمذ ٓ٠أِ ٚسٍّٙب ػٍ٘ ٝزا إٌس٠ ٛدؼً وال ِّٕٙب ػمذا ِغزمال ِٕٚفظال ػٓ
األخش ززٚ ٝاْ رؼّٕزٙب ٚث١مخ ٚازذح – ٠ٚزشرت ػٍ٘ ٝزا اٌّجذأ ػذح ٔزبئح ٘بِخ-
إٌز١دخ األ : ٌٝٚأْ ِظ١ش جٌؼمذ جالطٍ١ٌ ٝظ ٌٗ جغش ػٍ ٝششؽ جٌطذى ُ١جٌّطؼٍك ذٗ فٙزج جٌششؽ ٠رم ٝطذ١ذح
ِٕطجح ألغحسٖ ذظشف جٌٕظش ػٓ صٚجي جٌؼمذ جالطٍِ ، ٝح ٌُ ٠ىٓ ٘ ٛجألخش ذحؽال ٌغرد خحص ذٗ  ،وّح ئرج وحْ
جدذ جٌطشفٔ ٓ١حلض جألٍ٘١س أ١ٌ ٚظ ٌٗ عٍطس ف ٟئذشجَ ٌؼمذ ئر ِػً ٘زج جٌغرد ٍ٠ذك جٌؼمذ جالطٍ ٝوّح ٍ٠ذك ششؽ
جٌطذى ُ١الْ أ٠ح ِّٕٙح ٠جد أْ ٠رشَ ِّٓ ٠طّطغ ذحألٍ٘١س ٚجٌغٍطس جٌالصِس ٌٍطؼحلذ  ِٓٚ ،غُ فرطالْ جٌؼمذ جالطٍٝ
أ ٚفغخٗ أ ٚئٔٙحتٗ ال ّٕ٠غ ِٓ ئٔطحؼ ششؽ جٌطذى ُ١ألغحسٖ .
إٌز١دخ اٌثبٔ١خ ٟ٘ :أْ صٚجي ششؽ جٌطذى ُ١ذرطالْ رجض ٟأ ٚعمٛؽٗ ال ٠إغش ػٍ ٝذمحء جٌؼمذ جالطٍ ٝجٌز٠ ٞظً
ِٕطجح ألغحسٖ ٚف٘ ٝزٖ جٌذحٌس ٠ى ْٛجٌمؼحء ٘ ٛطحدد جٌٛال٠س ف ٟجٌفظً ف ٟجٌّٕحصػحش جٌٕحشثس ػٕٗ ٘ٚزٖ
جٌٕط١جس ٌُ ٠غجٍٙح طشجدس ٔض جٌّحدز " ، "23سذّح ٌىٙٔٛح ِٓ جٌرذج٘س ذذ١ع ال ضذطحؼ ئٌ ٝضغج.ً١
 ِٓٚز١ث إْ اٌّششع ٚاْ وبْ لذ ٔض ف ٟاٌّبدح " ِٕٗ "10ػٍ ٝطٛسر ِٓ ٓ١طٛس ارفبق اٌزسى " ُ١ششؽب
وبْ أِ ٚشبسؽٗ" فبٔٗ ٠ى ْٛثزٌه لذ اػزجش أْ ارفبق اٌزسى ُ١ف ٟطٛسر ٗ١ػمذا ِغزمال ػٓ اٌؼمذ االطٍ– ٝ
وّب أْ وال ِّٕٙب ػمذا ِغزمال ثزارٗ ػٓ اٌؼمذ األخش  ,فىّب إْ اٌمبعُ اٌّشزشن ث ٓ١اٌؼمذ " ٓ٠ششؽب وبْ أٚ
ِشبسؽٗ" ٠دذ ِظذسٖ ف ٟارفبق ؽشف ٟإٌضاع ػٍ ٝػشع إٌضاع ػٍ١٘ ٝئخ اٌزسى ُ١عٛاء رٍه إٌّبصػبد
اٌّغزمجٍ١خ أ ٚاٌز ٟزذثذ ثبٌفؼً ٠ٚؼذ ٘زا االرفبق ِ٘ ٛظذس اٌغٍطخ اٌز٠ ٟجبشش٘ب اٌّسىُ ػٕذ اٌجذ ف ٟإٌضاع
– فبْ ػٛاًِ االخزالف ِٚجشسارٗ ِب رضاي لبئّخ ١ِّٚضح ٌىال ِّٕٙب عٛاء ِٓ ز١ث اٌّٛػٛػبد اٌزٕ٠ ٟظّٙب
وال ِّٕٙب ا ٚاٌششٚؽ اٌز ٟرزطٍجٙب اٌمبٌٔ ْٛغش٠بْ ِفؼٛي وال ِّٕٙب ٚرؼذ رٍه اٌششٚؽ ٘ ٟإزذِ ٜىٔٛبد ٘زا
االرفبق ثس١ث إرا ٌُ رزٛافش رٍه اٌششٚؽ اٌمبٔ١ٔٛخ اػزجش ٘زا االرفبق ثبؽال – ٠ٚزؼر رٌه خٍ١ب ِٓ ػجبساد
اٌّبدح " ِٓ "10اٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 27غٕخ ٚ 1994رؼذ٠الرٗ ثشبْ اٌزسىٚ ُ١اٌز ٞأٚسد فٙ١ب اٌّششع رفظ١ال دل١مب
ٌّؼٕ ٝارفبق اٌزسى ُ١ف ٟطٛسرٚ ٗ١زذد ٔطبق وً ارفبق ػٍ ٝزذٖ عٛاء وبْ ٔطبق صِٕ ٟأِٛ ٚػٛػ ٟفؼال
ػٓ اشزشاؽ ِدّٛػخ ِٓ اٌششٚؽ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌىً ٔٛع ِّٕٙب ٠ ٌُٚىزف ٟثئ٠شاد ٔض ػبَ إّٔب خبءد ػجبسارٗ أوثش
زذٖ ٚرٛػ١سب ثّب ٠زؼر ِٕٗ أْ اٌّششع أساد اٌفظً رّبِب ث ٓ١اٌظٛسرٚ ٓ١اػزجش اْ وال ِّٕٙب ارفبق "ػمذ"
ِغزمً ػٓ األخش ٚاالعزمالٌ١خ ٕ٘ب ٌ١ظ ِؼٕب٘ب االخزالف ف ٟؽش٠مخ اإلثشاَ فمؾ إّٔب خ٘ٛش ِؼٕب٘ب أْ وً ػمذ
ِّٕٙب ٠غزٍضَ ٌم١بِخ طس١سب إْ رزٛافش ف ٗ١األسوبْ اٌؼبِخ ٌٍؼمٛد ثظفخ ػبِخ ِٓ سػب  ٚأٍ٘١خ ِٚسً ٚعجت
ثبإلػبفخ إٌ ٝاٌششٚؽ اٌّىٍّخ ٌظسخ ٘ز ٓ٠اٌؼمذ ٓ٠وال ػٍ ٝزذ ٞفال ٠غزم ُ١اٌمٛي أْ رٛافش أسوبْ أ٠ب ِّٕٙب
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٠غٕ ٝػٓ رٛافش أسوبْ ٚششٚؽ اٌؼمذ األخش ٚإال ٌ ٛوبْ األِش وزٌه ٌّب اززبج اٌّششع إٌ ٝاٌزفظ ً١اٌز ٞأٚسدٖ
ف ٟاٌّبدح " ِٓ "10اٌمبٔ ْٛعبٌف اٌج١بْ .
فششؽ اٌزسىٚ ُ١فمب ٌّب خبء ثٕض اٌّبدح "٠ "10شد ف ٟطٛسز ذٕذ ج ٚششؽ ف ٟػمذ ِؼ ِٓ ٓ١جٌؼمٛد ذشحْ وً
أ ٚذؼغ جٌّٕحصػحش جٌط ٟلذ ضٕشأ ذ ٓ١جٌطشفٚ ٓ١ف٘ ٝزٖ جٌذحٌس ٠مشس جٌطشفحْ ف ٟجضفحلّٙح جٌطضجِّٙح ذحالٌطجحء ئٌٝ
جٌطذىٌ ُ١فغ ِٕحصػحضّٙح جٌّذطٍّس – وٍٙح أ ٚذؼؼٙحٚ -جٌٕحشثس ػٓ ضٕف١ز أ ٚضفغ١ش جٌؼمذ جالطٍ ٝجٌّٕظُ
الٌطضجِحش ٚدمٛق جٌطشف ، ٓ١فحٌغحٌد – ػّال أْ ششؽ جٌطذىِ ُ١جشد ششؽ ٠طُ وطحذطٗ ف ٟػمذ رِ ٚؼّ ْٛأوػش
جضغحػح ٠ ،م َٛأؽشجفٗ – ذىً جٌذش٠س – ذطذذ٠ذ ِؼّ ، ٗٔٛوّح جٔٗ لذ ٠شد ششؽ جٌطذى ُ١ف ٟػمذ ِغطمً ػٓ جٌؼمذ
جالطٍٚ ٝف ٝضحس٠خ الدك ٌطحس٠خ جٌؼمذ جألخ١ش ٌٚىٓ ٠شطشؽ ف٘ ٟزٖ جٌذحٌس أْ ٠ى ْٛششؽ جٌطذى ُ١عحذمح ػٍٔ ٝشإ
جٌٕضجع.
ف ٟز ٓ١أْ ِشبسؽٗ اٌزسى ُ١إّٔب اٌّمظٛد ِٕٙب – جضفحق ٠ؼمذٖ ؽشفحْ أ ٚأوػش ٠ٚ ،خؼؼحْ ذّمطؼحٖ ٔضجػح ٔشأ
ذّٕٙ١ح ٌطذىٕ٠ ُ١حؽ ذٗ ِذىُ أ ٚأوػش – ٚػٍ ٝجٌشغُ ِٓ ٚجٛد لٛجػذ ِشطشوس ذ ٓ١ششؽ جٌطذىِٚ ُ١شحسؽطٗ
وحٌمٛجػذ جٌ ٛججرس جٌططر١ك ػٍ ٝسػح جٌّطؼحلذٚ ٓ٠أٍ٘١طّٙح إلذشجَ جٌششؽ أ ٚجٌّشحسؽس وّح ٠طفك ششؽ جٌطذىِ ُ١غ
ِشحسؽٗ جٌطذى ُ١ف ٟجألغش جٌّطشضد ػٍّٙ١ح ِ ٛ٘ٚح ٠ؼشف ذحألغش جٌٍّضَ ٌٍطذى ُ١ئال أْ جٌمحٔ ْٛجفشد ٌّشحسؽٗ
جٌطذىِ ُ١جّٛػس ِٓ جٌمٛجػذ جإلجشجت١س رجش جٌطر١ؼس جٌخحطس ٌزٌه جٌٕٛع ِٓ جٌؼمٛد ٚسضد جضجء جٌرطالْ ػٕذ
ػذَ ِشجػحز ضٍه جإلجشجءجش ِ ٛ٘ٚب ٠ؼٕ ٝأْ رٍه اٌششٚؽ ٘ ٟأسوبْ ال رم َٛثذٙٔٚب ِشبسؽٗ اٌزسىٚ ُ١رٍه
اٌمٛاػذ ٘-:ٝ
أٚالٚ :خٛد ٔضاع لبئُ ٚزبي
أْ ٚجٛد ِشحسؽٗ جٌطذى٠ ُ١مطؼ ٝذذغد ضؼش٠فٙح ٚجٛد ٔضجع لحتُ ٚدحي ِ ٛ٘ٚح ٔظص ػٍ ٗ١جٌّحدز"ِٓ "1/10
لحٔ ْٛجٌطذى ُ١جألِش جٌز٠ ٞغطٍضَ ضؼٍك ِشحسؽٗ جٌطذى ُ١ذٕضجع ٔشح فؼال ٘ٚىزج ضطّ١ض ِشحسؽٗ جٌطذى ُ١ػٓ ششؽ
جٌطذى ُ١جٌز٠ ٞطؼٍك ذٕضجع ِغطمرً جِ ٚذطًّ ٌُ ٕ٠شح فؼال ػٕذ جالضفحق ػٍ٘ ٝزج جٌششؽ ٕ٠ٚ ،رٕ ٟػٍ ٝرٌه جٔٗ ٍ٠ضَ
ٌم١حَ ِشحسؽٗ جٌطذى ُ١ضٛجفش ششؽ. ٓ١
األٚيٚ -:جٛد ٔضجع ٚجٛدج ِٛػٛػ١ح
اٌثبٔ -:ٟجضجحٖ جإلسجدز جٌشخظ١س ٌٍطشف ٓ١ئٌ ٝضخ ً٠ٛجٌغ١ش "جٌّذىُ" ِّٙس لؼحت١س – ٚف٘ ٝزج جٌّؼٕ ٝأوذش
ِسىّخ إٌمغ اٌفشٔغ١خ ػٍ ٝجٔٗ دط ٌٛ ٝأِىٓ جالػطشجف ذٛجٛد ٔضجع ر ٞؽر١ؼس لؼحت١س ف ٟجٌخالف جٌذجتش ذٓ١
جٌطشف ، ٓ١فحٔٗ ال ٠ىف ٝغرٛش رٌه فٚ ٟغ١مس الػطرحس٘ح ِشحسؽٗ ضذى ُ١ئّٔح ٍ٠ضَ الػطرحس٘ح وزٌه غرٛش ئسجدز
ؽشفٙ١ح ئٌ ٝضخ ً٠ٛجٌّؼ ِٓ ٓ١لرٍّٙح ف٘ ٟزٖ جٌٛغ١مس ِّٙس جٌفظً ف٘ ٟزج جٌٕضجع فارج ٌُ ٠طٛجفش جدذ جٌششؽ ٓ١فٝ
ِشحسؽٗ جٌطذى ُ١وحٔص ذحؽٍس – ٚثبٌزبٌ – ٟفبٔٗ ٚفّ١ب ٠زؼٍك ٘زا اٌششؽ ثشبْ اٌزسى ُ١ف ٟاٌؼمٛد اإلداس٠خ فّٓ
اٌّمشس أْ اٌزسى ُ١ف ٟاٌؼمٛد اإلداس٠خ ال ٠زُ إال ثؼذ ِٛافمخ اٌٛص٠ش اٌّخزض وّب أٗ ال ٠دٛص اٌزف٠ٛغ ف٘ ٟزا
رٌه األِش ِ ٛ٘ٚب ٠ؼٕ ٝأْ إخبصح اٌٛص٠ش أِٛ ٚافمزٗ ٘ ٛاٌّمظٛد ثبإلسادح اٌشخظ١خ ٌٍطشف ٓ١ف ٟٙإْ وبٔذ
إسادح ِشوجخ ِٓ شم ٓ١أزذاّ٘ب إسادح اٌدٙخ اإلداس٠خ ٚاألخشِٛ ٜافمخ اٌٛص٠ش اٌّخزض إال إّٔٙب ِؼب ٠شىالْ
اإلسادح اٌّمظٛدح ِٓ ٘زا اٌششؽ ٚاٌز ٟثذٙٔٚب رؼسِ ٝشبسؽٗ اٌزسى ُ١ثبؽٍخ إرا فبْ ِٛافمخ اٌٛص٠ش رؼذ ازذ
أسوبْ ارفبق اٌزسى ُ١ثظٛسر "ٗ١ششؽب أِ ٚشبسؽٗ" ٚثذٙٔٚب ٠ؼس ٝوً ارفبق ػٍ ٝاٌزسى ُ١ثبؽال.
ثبٔ١ب ػذَ ٚخٛد ششؽ اٌزسى ُ١ا ٚثطالٔٗ:
فمذ ٠رشَ جٌطشف ٓ١ػمذج ٠ذسجحْ ف ٗ١ششؽ جٌطذى ُ١أ٠ ٚطفمحْ ػٍ٘ ٝزج جٌششؽ ف ٟجضفحق ِغطمً ذغشع ضفحد ٜجٜ
جِطٕحع ػٕذ ٚلٛع ٔضجع ٕ٠شح ػٓ ٘زج جٌؼمذ ف ٟجٌّغطمرً ػٓ ئخؼحع ٘زج جٌٕضجع ٌٍطذىِٚ ُ١ط ٝوحْ ششؽ جٌطذىُ١
طذ١ذح فحٔٗ ٠شضد أغشٖ جٌٍّضَ ذاخؼحع جٌطشفٌٍ ٓ١طذى ُ١د ْٚجْ ٠ؼطشع رٌه ػذَ ضؼِ ٓ١ذىُ جِ ٚذىّ ٓ١جٚ
ِٛػٛع جٌٕضجع ف ٟششؽ جٌطذى ُ١د١ع ضٍّه جٌّذىّس جٌمؼحت١س جٌم١حَ ذٙزج جٌطؼِ ٓ١طّ٠ ٌُ ٝىٓ ػٓ ؽش٠ك
جٌطشف ٓ١وّح ٠جٛص ضذذ٠ذ ِٛػٛع جٌٕضجع أغٕحء جٌّشجفؼس ٠ٚ ،ؼٕ ٝرٌه جْ ٚجٛد ششؽ ضذى ُ١طذ١خ ٠غٕ ٝػٓ
ئذشجَ ِشحسؽٗ ضذىٚ ُ١جْ وحْ ال ّٕ٠غ ِٓ ئذشجَ ِشحسؽٗ ضذى ُ١ضحٌ٘ ٌٗ ٗ١زج ف ٟدحٌس و ْٛششؽ جٌطذى ُ١طذ١ذح
ٌٚىٓ اٌّشىٍخ ف ٟاخزّبع وال ِٓ ششؽ اٌزسىِٚ ُ١شبسؽزٗ رجذ ٚػٕذِب ٠ى ْٛششؽ اٌزسى ُ١ثبؽال ف ًٙرظٍر
ِٛافمخ اٌٛص٠ش اٌّخزض ػٍ ٝششؽ اٌزسى ُ١اٌّمؼ ٟثجطالٔٗ ال ٜعجت وبْ عٕذا لبٔ١ٔٛب إلثشاَ ِشبسؽٗ رسىُ١
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اػزّبدا ػٍِٛ ٝافمخ اٌٛص٠ش ػٍ ٝارفبق اٌزسى – ُ١د ْٚزبخخ ٌٍسظٛي ػٍِٛ ٝافمخ أخش ِٓ ٜاٌٛص٠ش ػٍٝ
ِشبسؽٗ اٌزسى , ُ١اْ اٌمٛي ثبْ اٌّٛافمخ اٌغبثمخ ػٍ ٝارفبق اٌزسى٠ ُ١ؼذ شبِال ٌٍششؽ  ٚاٌّشبسؽخ ٠غبٜٚ
ث ٓ١وال ِٓ اٌششؽ ٚاٌّشبسؽخ ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ اخزالف وال ِّٕٙب ػٓ األخش ثّب ٙ٠ذس ٔض اٌّبدح "ِٓ "10
لبٔ ْٛاٌزسى ُ١وّب أٗ ٠فشؽ ِجذأ اعزمالٌ١خ ػمذ اٌزسىِ ِٓ ُ١ؼّ٠ٚ ٗٔٛفزشع اردبٖ إسادح ؽشف ٟاٌؼمذ ٌؼشع
إٌضاع ػٍ١٘ ٝئخ اٌزسى ُ١ثبٌّخبٌفخ ٌّجذأ عٍطبْ اإلسادح – رٌه أْ جألطً ف ٟجٌطذى ٛ٘ ُ١ػشع ٔضجع ِؼٓ١
ذ ٓ١ؽشف ٓ١ػٍِ ٝذىُ أِ ٚذىّ ِٓ ٓ١جألغ١حس ٠ؼ ْٕٛ١ذحخط١حسّ٘ح أٚ ٚفمح ٌششٚؽ ٠ذذدجٔٙح ٌ١فظٍٛج ف ٟجٌٕضجع
ذمشجس ٠مطغ دجذش جٌخظِٛس ،ذؼذ أْ ٠ذٌ ٟوً ِّٕٙح ذٛجٙس ٔظشٖ ِٓ خالي ػّحٔحش جٌطمحػ ٟجٌشت١غ١س ٚ ،ثزٌه
٠ى ْٛاٌزسى ُ١ػّالً إساد٠ب ً سو١ضرٗ ارفبق خبص  ,أزبؽٗ اٌّششع ف ٟشأْ ِٕبصػبد اٌؼمٛد اإلداس٠خ ثؼّبٔبد
خبطخ ٚػٛاثؾ ال فىبن ِٕٙب ٚ ,االرفبق ػٍ ٝاٌزسىِ ُ١ؼٕبٖ أْ إسادح اٌّسزىُ رمزظش ػٍ ٝإزالي اٌّسىُ ِسً
اٌّسىّخ فٔ ٟظش إٌضاع  ِٓٚ ,ثُ فئْ االرفبق ػٍ ٝاٌزسى١ٌ ُ١ظ ِؼٕبٖ إٌضٚي ػٓ زك االٌزدبء إٌ ٝاٌمؼبء
رٌه أْ زك اٌزمبػ ِٓ ٟاٌسمٛق اٌّمذعخ اٌز ٟرزؼٍك ثبٌٕظبَ اٌؼبَ  ,فئرا ٌُ ٕ٠فز ػمذ اٌزسى ُ١أل ٞعجت ِٓ
األعجبة ػبدد عٍطخ اٌسىُ إٌ ٝاٌّسىّخ اٌّخزظخ أطالً ثبٌٕضاع  ِٓٚ ,اٌّجبدا األعبع١خ ف ٟاٌؼمٛد أٔٗ ٕ٠جغٟ
ف ٟػمذ اٌزسى ُ١أْ رزٛافش ٌٗ ششٚؽ طسزٗ ٚ ,أْ رزطبثك إسادح اٌخظ َٛف ٟشأْ إٌّبصػبد اٌخبػؼخ ٌٍزسىُ١
 ,ف١مزظش اٌزسى ُ١ػٍِ ٝب ارفك ثظذد ِٓ ِٕبصػبد ٚ ،أْ جالضفحق ػٍ ٝجٌطذى ُ١ال ٕ٠ضع جالخطظحص ِٓ
جٌّذىّس ٚئّٔح ّٕ٠ؼٙح ِٓ عّحع جٌذػ ٜٛؽحٌّح ذم ٝششؽ جٌطذى ُ١لحتّح طذ١ذح غ١ش ِشٛخ ذحٌرطالْ – فؼال
ػٍ ٝرٌه فحْ ِفحد جٌّحدز " ِٓ "23لحٔ ْٛجٌطذى ُ١جٌّشحس ئٌ ٗ١أْ ششؽ جٌطذى ُ١جٌٛجسد ف ٟجٌؼمذ ٘ ٛذّػحذس جضفحق
ِغطمً ذزجضٗ ٚضم َٛطذطٗ ف ٝرجضٗ  ٌٛٚوحْ ف ٝػمذ ذحؽً أ ٚفغخ ج ٚجٔ ٟٙذّح ٠ؼٕ ٝئْ ششٚؽ طذطٗ ضطّ١ض ػٓ
ششٚؽ طذس جٌؼمذ ِٚح ٍ٠ذمٗ ِٓ أٚػحع لذ ضغطٛجد فغخٗ ج ٚئٔٙحتٗ ج ٚذطالٔٗ.
 ِٓٚز١ث أٗ ٠دت اٌٛلٛف ػٍ ٝػجبسح " إرا وبْ ٘زا اٌششؽ طس١سب ف ٟرارٗ" ٔغزسٍِ ٝؼٕب٘ب ٔٚزفسض
ِفبد٘ب ِٚب إرا وبٔذ لذ ٚسدد ِىٍّٗ ٌٍٕض أَ أٔٙب ششؽ ثمبء الرفبق اٌزسىٌ ُ١زارٗ.
فّٓ جٌّغطمش ػٍ ٗ١أْ طالد١س جٙس جإلدجسز إلذشجَ جٌؼمذ جالدجسٚ ٜفك ششٚؽ جإلذشجَ ٚججشجءضٗ جٌط ٟضشد ذحٌمحْٔٛ
ٚجٌٍٛجتخ ٘زٖ جٌظال د١س ال ضف١ذ ذزجضٙح طالد١س جٙس جإلدجسز ػٕٙ١ح ف ٟئذشجَ ششؽ جٌطذىٌ ُ١طّ١ض ِٛػٛع جٌؼمذ
ػٓ ششؽ جٌطذى ُ١ف ٟششٚؽ جٌظذس ٚأٚػحع جٌٕفحر ٚجالعطّشجس – ِٕحؽ رٌه أْ جٌؼمذ جالدجس٠ ٜطؼّٓ ذطر١ؼطٗ
ششٚؽح جعطػٕحت١س ضمٌ ُ١جٙس جإلدجسز جٌّطؼحلذز ٚجٗ عطٔٚ ٖٛفٛر ف ٟجٌؼاللس جٌؼمذ٠س جٌمحتّس ِغ جٌطشف جألخش ٚذّح
٠طالءَ ِغ ِٛػٛع ػمذ ٠طؼٍك ذطغ١١ش ِشفك ػحَ  ٚئّٔح ٠طؼحسع ِغ ٘زٖ جٌطر١ؼس أْ ٠شد ششؽ جٌطذى ُ١فٟ
جٌّٕحصػحش جٌط ٟضم َٛذ ٓ١أؽشجف جٌؼمذ ِٚح ضفطشػٗ ِٓ ِشحسوس ؽشف ٟجٌؼمذ ف ٝضشى١٘ ً١ثس جٌطذى ُ١ضشى١ال
جضفحل١ح ٚئرج وحْ جٌّششع ٌُ ٠شأ أْ ٠خؼ غ جٌّٕحصػحش جٌٕحشثس ػٓ جٌؼمٛد جإلدجس٠س الخطظحص جٙس جٌمؼحء جٌّذٟٔ
ٚدظش ِٕحصػحضٙح ف ٟجٌمؼحء جالدجس ٜذذغرحٔٗ جخطظحص دحجضج ٌّٕحصػحش ِٓ ٘زج جٌٕٛع ِٓ جٌؼمٛد ٌّح ضطّ١ض
ذٗ ِٓ أٚػحع ضطؼٍك ذغٍطحش جٌ١ٙثحش جٌؼحِس ٚذشث ْٛجٌّشجفك جٌؼحِس  ٚضغ١ش٘ح ٚئرج وحْ ٘زج ٘ىزج فحْ ِٕحصػحش
جٌؼمٛد جإلدجس٠س ضى ْٛأوػش ٔحت١ح ػٓ ؽر١ؼس ٔظحَ جٌطذىٚ ، ُ١أ٠ح وحْ جألِش ٚئرج وحْ جٌّششع لذ أجحص جٌطذى ُ١فٟ
جٌؼمٛد جإلدجس٠س فحٔٗ ال ٕ٠رغ ٟجٌطٛعغ ف٘ ٟزج جألِش ذّح ّ٠ػً جفطثحش ػٍ ٝجخطظحص جٌمؼحء جالدجسٌّٚ ٜح وحْ
جالضفحق ػٍ ٝجٌطذىٚ ُ١جْ وحْ ػمذج ِغطمال ػٓ جٌؼمذ جالطٍ ٝفحٔٗ ذزجضٗ ال ٕ٠ضع جالخطظحص ِٓ جٌّذىّس ٚئّٔح
ّٕ٠ؼٙح ِٓ عّحع جٌذػ ٜٛؽحٌّح ذم ٝششؽ جٌطذى ُ١لحتّح ٚطذ١ذح ِ ٛ٘ٚح ٠ؼٕ ٝذّف َٛٙجٌّخحٌفس أْ ٘زج جٌششؽ ئْ
شحذٗ جٛٔ ٜع ِٓ أٔٛع جٌرطالْ ج ٚشحذٗ ػٛجس لحٔ٠ ٟٔٛشد جٌش ٝئٌ ٝأطٍٗ جٕ٠ ٜؼمذ جالخطظحص ٌٍّذىّس
جٌّخطظس أطال"
ف٘ ٟزا اٌّؼٕ ٝفز ٜٛاٌدّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ٌمغّ ٟاٌفزٚ ٜٛاٌزشش٠غ ثّدٍظ اٌذٌٚخ فز ٜٛسلُ  160ثزبس٠خ
 -1997/2/22خٍغخ  1996/12/18سلُ 239/1/54
ٚلذ رجٕذ ِسىّخ إٌمغ اٌفشٔغ١خ ٘زج جالضجحٖ ف ٟدىُ ٌٙح ذطحس٠خ ِ 1937/7/27ؼطرشز أْ ٌذىُ جٌطذى ُ١طفس
جضفحل١س ذذغرحٔٗ ٠ج ذ عٕذٖ ٚأعحعٗ ف ٝجضفحق جٌطذى ُ١ذذ١ع ٠شىً ِؼٙح وال ال ٠طجضأ ٠ٚشحسوٙح ف ٟؽر١ؼطٙح
جالضفحل١س"""C. Case, 27 Juillt- 1937 – Req – Dalloz , 1938 P 20
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ٚثبٌزبٌ ٟفئرا وبْ ششؽ اٌزسى ُ١ثبؽال فال ّ٠ىٓ االٔزمبي ٚاٌزسٛي إٌِ ٝشبسؽٗ اٌزسى ُ١اٌز ٞأثشِذ دِٛ ْٚافمخ
اٌٛص٠ش اٌّخزض اػزّبد ػٍِٛ ٝافمزٗ ػٍ ٝششؽ اٌزسى ُ١إّٔب ٠شد اٌش ٝألطٍٗ ف ٟرٍه اٌسبٌخ إ٠ ٜؼمذ
االخزظبص ٌٍّسىّخ اٌّخزظخ أطال"
ثبٌثب:رسذ٠ذ ِٛػٛع إٌضاع ف ٟاٌّشبسؽخ:
٠ؼطرش ضذذ٠ذ ِٛػٛع جٌٕضجع ػٕظشج ج٘ٛش٠ح فِ ٟشحسؽٗ جٌطذى ُ١ذؼىظ ششؽ جٌطذى ُ١الْ جٌّشحسؽس – ػٍٝ
خالف جٌششؽ ال ضرشَ ئال ذؼذ ٚلٛع جٌٕضجع فؼال  ،فارج خٍص ِٓ ضذذ٠ذ ِٛػٛػٗ ِح أِىٓ جٔؼمحد جخطظحص
جٌّذىّ ٓ١ذحٌفظً ف ، ٗ١د١ع ٠فطشع ضّطؼ ُٙذغٍطس جٌذىُ ٚجٛد جدػحءجش ِذذدز ٠طم١ذ ْٚذٙح ف ٟخظِٛس
جٌطذى ِٓٚ ُ١غُ ضرطً ِشحسؽٗ جٌطذى ُ١ئر ٌُ ٠ذذد ؽشفح٘ح ِٛػٛع جٌٕضجع ػٕذ ئذشجِٙح ٌ ،ىٓ ٌٚثٓ وحْ ٠ىفٝ
ٌظذس ِشحسؽٗ جٌطذى ُ١ضذذ٠ذ ِٛػٛع جٌٕضجع ذؼرحسجش ػحِس ئال أْ رٌه ِششٚؽ ذىفح٠س جٌؼرحسجش ٌطذذ٠ذ ِّٙس
جٌّذىّ ٓ١ذذ١ع ئرج وحٔص ِّٙط ُٙغ١ش ِذذدز ٌؼذَ ئِىحْ جٌٛلٛف ػٍ ٝجالدػحءجش جٌّذذدز ٌطشف ٟجٌٕضجع جحص
ال ُِٕٙ ٜجٌطّغه ذرطالْ جٌّشحسؽس ذغرد ػذَ ضذذ٠ذ ٘زٖ جٌّّٙس  ،ئر ٍ٠ضَ ٌظذس جٌّشحسؽس ضّى ٓ١جٌّذىّس
جٌمؼحت١س جٌّخطظس ِٓ جٌشلحذس ػٍِ ٝذ ٜضم١١ذ جٌّذىّ ٓ١ذذذٚد ِّٙط. ُٙ
ِٓ خّبع ِب رمذَ ٠زؼر أْ اٌّشبسؽخ رزّ١ض ػٓ اٌششؽ ف ٟث١بٔٙب ثٛػٛذ ٌّٛػٛع إٌضاع ,أِب اٌششؽ فٛٙ
٠شد ػٍٔ ٝضاع ِسزًّ ٚف ٝاٌّشبسؽخ ٕ٠ضي اٌخظُ ثبٌفؼً ػٓ االٌزدبء إٌ ٝاٌمؼبء ثبٌٕغجخ إٌ ٝإٌضاع اٌمبئُ ,
أِب ف ٟاٌششؽ فٕ٠ ٛٙضي ػٓ االٌزدبء إٌ ٝاٌمؼبء فّ١ب ٌٔ ٛشأ ٔضاع ػٕذ رٕف١ز اٌؼمذ ِ ٛ٘ٚب ٠ؤوذ اْ وال ِّٕٙب
ػمذا ِغزمال ػٓ األخش
 ِٓٚز١ث إْ اٌفمشح اٌثبٔ١خ ِٓ اٌّبدح ( ِٓ )1اٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 27غٕخ  1994ثشأْ اٌزسى ُ١ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ
ٚاٌزدبس٠خ اٌّؼبفخ ثبٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 9غٕخ  1997رٕض ػٍ ٝأٔٗ (ٚذحٌٕغرس ئٌِٕ ٝحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س ٠ىْٛ
جالضفحق ػٍ ٝجٌطذى ُ١ذّٛجفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض أ٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطٗ ذحٌٕغرس ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِسٚ ،ال
٠جٛص جٌطف٠ٛغ ف ٟرٌه)
ٚرٕض اٌّبدح ( ِٓ )11راد اٌمبٔ ْٛػٍ ٝأٔٗ (ال ٠جٛص جالضفحق ػٍ ٝجٌطذى ُ١ئال ٌٍشخض جٌطر١ؼ ٟأ ٚجالػطرحسٞ
جٌزٍّ٠ ٞه جٌطظشف ف ٟدمٛلٗ) ......
ٚاٌّزأًِ ف٘ ٟزا إٌض ٠دذ أْ اٌمبٔٔ ِٓ ْٛبز١خ لذ شًّ ثشزبثٗ خّ١غ ِٕبصػبد اٌؼمٛد اإلداس٠خ عٛاء وبٔذ
فِ ٟشدٍس ئذشجَ جٌؼمذ أ ٚضٕف١زٖ أِ ٚح ٠طش ضد ػٍ ِٓ ٗ١أغحس ٔ ِٓٚ ،حد١س أخش ٜفحْ جٌٕض ٕ٠طرك دىّٗ ػٍ ٝوحفس
جٌؼمٛد جإلدجس٠س فٍُ ٠خظض جٌّششع ػمٛدج ِؼٕ١س ٚخظٙح ذجٛجص جٌطذى ُ١فٙ١ح وّح جٔٗ ٌُ ٠غطرؼذ ِٓ ٔطحق
جٌطذى ُ١ج ٜػمذ أدجسٚ ٜرٌه ػٍ ٝخالف ِح ر٘د ئٌ ٗ١جٌّششع جٌفشٔغ ٟد١ع جٔٗ ف ٟلحٔ 17 ْٛجذش1906 ً٠
أجحص جٌطذى ُ١ف ٟػمٛد جألشغحي جٌؼحِس ٚػمٛد جٌطٛس٠ذ د ْٚغ١ش٘ح ِٓ جٌؼمٛد جإلدجس٠س ٚجشطشؽ أْ ٠ى ْٛجٌطذىُ١
إلٔٙحء جٌّٕحصػحش جٌٕحشثس ػٓ ضظف١س جٌٕفمحش جٌّطؼٍمس ذّٙح ،وّح أْ لحٔ 19 ْٛأغغطظ ٚ 1986جْ أجحص جٌطذىُ١
ف ٟجٌؼمٛد جٌذ١ٌٚس ئال جٔٗ ل١ذٖ ذؼشٚسز أْ ٠ى ْٛجٌؼمذ رج ٔفغ لٚ ِٟٛجشطشؽ طذٚس ِشعِ ِٓ َٛجٍظ جٌٛصسجء
ذزٌه.
ٚف ٝزم١مخ األِش فبْ ِب ر٘ت إٌ ٗ١اٌّششع اٌّظش ٞف ٟاٌمبٌٔ 9 ْٛغٕخ  ِٓ 1997خٛاص اٌزسى ُ١ف ٟاٌؼمٛد
جإلدجس٠س د ْٚأْ ٠غططرغ رٌه ضذذ٠ذ ٔطحق ِٛػٛػٌ ٟططر١مٗ أِش لذ ٠إد ٜئٌ ٝئ٘ذجس ِظحٌخ ػٍ١ح ٌٍذٌٚس ،
فحٌطذىِّٙ ُ١ح ل ً١ػ ٓ ِّ١ضجضٗ فحٔٗ فٔ ٟطحق جٌؼمٛد جإلدجس٠س ٠ؼغ جٌّٕحصػس ف ٟجً دحالضٙح – ئْ ٌُ ٠ىٓ وٍٙح –
ذ٠ ٓ١ذِ ٞذىّ ٓ١أجحٔد ٠طرم ْٛلحٔٔٛح أجٕر١ح  ٛ٘ٚأِش ٠ظرخ أوػش خطشج ػٕذِح ٠طؼٍك جألِش ذؼمٛد ضطظً
ذحعطغالي جٌػشٚجش جٌطر١ؼ١س أ ٚػمٛد جالِط١حص جٌط ٟضطؼٍك ذٙح ٚجٌط ٟضّطذ عٕٚ ٓ١ضٕظشف أغحس٘ح ألج١حي ِمرٍس أٚ
ػمٛد ضّظ جألِٓ جٌمِ ِٟٛػً ػمٛد جٌطّٕ١س ٔٚمً جٌطىٌٕٛٛج١ح فف ٟوً ٘زٖ جألدٛجي ٠ى ْٛجٌٍجإ ئٌ ٝجٌطذى ُ١خطشج
ال ٠طٕحعد ِغ جٌفحتذز جٌطّ٠ ٟىٓ أْ ضشج.ِٕٗ ٝ
ٚدم١مس جألِش ٔش ٜجْ جٌّششع جٌّظش ٞلذ أ٘ذس فشطس ور١شز أض١ذص ٌطٕظ ُ١جٌطذى ُ١ف ٟجٌؼمٛد جإلدجس٠س ٚرٌه
ػٕذ ضذخٍٗ ذحٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 9غٕس ٚ 1997وحْ ّ٠ىٓ أْ ٠ذ١ؾ جٌؼمٛد جإلدجس٠س ذؼّحٔحش أوػش جذ٠س ِٓ رٌه ضطّػً
ف ٝجشطشجؽ ِٛجفمس ِجٍظ جٌٛصسجء ذحٌٕغرس ٌٙزٖ جٌط ٟضطظً ذؼمٛد جٌطّٕ١س ٔٚمً جٌطىٌٕٛٛج١ح ج ٚجعطغالي جٌػشٚجش
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جٌطر١ؼ١س ٚغ١ش٘ح ِٓ جٌؼمٛد جٌط ٟضطؼٍك ذّظحٌخ جٌذٌٚس جٌؼٍ١ح ِػٍّح فؼً جٌّششع جٌفشٔغ ٟف ٟجٌّحدز 2060
ذؼشٚسز طذٚس ِشعِ ِٓ َٛجٍظ جٌٛصسجء.
ٔ ِٓٚبز١خ أخش ٜفبٔٗ ٚاْ وبْ اٌٍدٛء ٌٍزسىٚ ُ١فمب ٌٕض اٌّبدح اٌشاثؼخ ِٓ لبٔ ْٛاٌزسى ُ١ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ
ٚاٌزدبس٠خ اٌظبدس ثبٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 27غٕخ ٚ ٛ٘ 1994عٍ١خ ٌفغ ِب ٠ثٛس ث ٓ١أؽشاف اٌخظِٛخ ِٓ ٔضاع
ِشدٖ ٚجٛد جضفحق طش٠خ ذّٕٙ١ح ٌّح ٠شضرٗ ٘زج جالضفحق ِٓ أغش ٠ذٛي د ْٚجخطظحص جٌّذحوُ ذحٌفظً فٟ
جٌّغحتً جٌط ٟضٕحٌٙٚح جٌطذى ، ُ١جألطً ف ٟجٌطذى ُ١أٔٗ ػشع ٔضجع ِؼ ٓ١ذ ٓ١ؽشف ٗ١ػٍِ ٝذىُ ِٓ جألغ١حس
٠ؼ ٓ١ذحخط١حسّ٘ح أ ٚذطف٠ٛغ ِّٕٙح أ ٚػٍ ٝػٛء ششٚؽ ٠ذذدجٔٙح ٌ١فظً ف٘ ٟزج جٌٕضجع ذمشجس ِجشد ِٓ
جٌطذحًِ ٚلحؽغ ٌذجذش جٌخظِٛس ف ٟجٛجٔرٙح
 ٛ٘ٚراد اٌّؼٕ ٝاٌز ٞأوذرٗ ِسىّخ إٌمغ ثمؼبئٙب ثبْ "ِفبد ٔض اٌّبدح  ِٓ 501لبٔ ْٛاٌّشافؼبد  -ضخً٠ٛ
جٌّطؼحلذ ٓ٠جٌذك ف ٟجالٌطجحء ئٌ ٝجٌطذىٌٕ ُ١ظش ِح لذ ٕ٠شأ ذٔ ِٓ ُٕٙ١ضجع وحٔص ضخطض ذٗ أطال جٌّذحوُ ،
فحخطظحص جٙس جٌطذى ُ١ذٕظش جٌٕضجع  ٚئْ وحْ ٠شضىٓ أعحعح ئٌ ٝدىُ جٌمحٔ ْٛجٌز ٞأجحص جعطػٕحء عٍد
جخطظحص جٙحش جٌمؼحء ئال أٔٗ ٕ٠رِٕ ٟرحششز  ٚف ٟوً دحٌس ػٍ ٝدذز ػٍ ٝأضفحق جٌطشف ، ٓ١وّح أْ جٌّششع ٌُ
٠أش فٔ ٟظٛص لحٔ ْٛجٌّشجفؼحش ذّح ّٕ٠غ أْ ٠ى ْٛجٌطذى ُ١ف ٟجٌخحسؼ ػٍ٠ ٝذ أشخحص غ١ش ِظش ، ٓ١٠ألْ
دىّس ضشش٠غ جٌطذى ُ١ضٕذظش ف ٟأْ ؽشف ٟجٌخظِٛس ٠ش٠ذجْ ذّذغ ئسجدضّٙح  ٚجضفحلّٙح ضف٠ٛغ أشخحص
ٌ١غص ٌٚ ُٙال٠س جٌمؼحء ف ٟأْ ٠مؼٛج ذّٕٙ١ح أ٠ ٚذغّٛج جٌٕضجع ذذىُ أ ٚذظٍخ ٠مرالْ ششٚؽٗ  .فشػحء ؽشفٟ
جٌخظِٛس ٘ ٛأعحط جٌطذى ٚ ، ُ١وّح ٠جٛص ٌّٙح جٌظٍخ دٚ ْٚعحؽس أدذ فأٗ ٠جٛص ٌّٙح ضف٠ٛغ غ١شّ٘ح فٟ
ئجشجء ٘زج جٌظٍخ أ ٚف ٟجٌذىُ ف ٟجٌٕضجع ٠غط ٞٛف ٟرٌه أْ ٠ى ْٛجٌّذىّ ْٛفِ ٟظش  ٚأْ ٠جش ٜجٌطذى ُ١فٙ١ح
أ ٚأْ ٠ىٛٔٛج ِٛجٛد ٓ٠ف ٟجٌخحسؼ ٠ ٚظذس دىّٕ٘ ُٙحن فاسجدز جٌخظ ٟ٘ َٛجٌط ٟضخٍك جٌطذى ُ١وطش٠ك
ئعطػٕحتٌ ٝفغ جٌّٕحصػحش  ٚ ،لذ ألش جٌّششع جٛجص جالضفحق ػٍ ٌٛ ٚ ٗ١ضُ ف ٟجٌخحسؼ  -د ْٚأْ ّ٠ظ رٌه جٌٕظحَ
جٌؼحَ .
ف٘ ٟزا اٌّؼٕ ٝزىُ ِسىّخ إٌمغ ف ٟاٌطؼٓ سلُ اٌطؼٓ سلُ ٌ 1288غٕخ  48اٌغٕخ 34سلُ  375خٍغخ -01
1983-02
إال أٗ ٚف ٝاٌّمبثً فبْ ٕ٘بن ِجّٛػس ِٓ جٌششٚؽ جٌطٕ٠ ٟرغٚ ٟجفش٘ح ٌظذس ششؽ جٌطذى ُ١ف ٟجٌؼمٛد جإلدجس٠س
ٚضّػً ضٍه جٌششٚؽ ف ٟجالض: ٝ
اٌششؽ األٚيِٛ :افمخ اٌٛص٠ش اٌّخزض
اٌششؽ اٌثبٔ :ٟػذَ خٛاص اٌزف٠ٛغ ف ٟرٌه
أِب ثبٌٕغجخ ٌٍششؽ األٚي فحٔٗ ال ٠جٛص ال ٜجٙس دى١ِٛس أْ ضؼّٓ جٌؼمذ ششؽح أِ ٚشحسؽٗ ضذى ُ١ئال ذّٛجفمس
جٌٛص٠ش جٌّخطض ٚجٌّفشٚع أْ جٌٛص٠ش جٌّخطض ٠شججغ ِششٚع جٌؼمذ لرً ئذشجِٗ غُ ذؼذ رٌه ٠شخض ف ٟجٌٍجإ
ئٌ ٝجٌطذىٚ ، ُ١لذ ذشسش جٌّزوشز جإل٠ؼحد١س ٌٍمحٔ ْٛجشطشجؽ ِٛجفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض ػٍ ٝضؼّ ٓ١جٌؼمذ ششؽ
جٌطذى ُ١ذمٌٙٛح " ....سؤ ٜئدخحي ضؼذ ً٠ذحإلػحفس ئٌ ٝجٌّحدز " ِٓ "1لحٔ ْٛجٌطذى ُ١سلُ ٌ 27غٕس  1994عحٌف
جٌزوش ٠مشس طشجدس جٛجص جالضفحق جٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س ٠ٚذذد جٌغٍطس جإلدجس٠س جٌط٠ ٟشخض ٌٙح
ذاجحصز ِػً ٘زج جالضفحق ٚجػطّحدٖ ػرطح العطؼّحٌٙح ٚػّحٔح ٌٛفحء جضفحق جٌطذى ُ١ػٕذتز ذحػطرحسجش جٌظحٌخ جٌؼحَ
ٚذذ١ع ٠ى ْٛجٌّشد ف٘ ٝزج جٌشأْ ٌٍٛص٠ش جٌّخطض أّ٠ ِٓ ٚحسط جخطظحطحضٗ ف ٟجألشخحص جالػطرحس٠س
جٌؼحِس(رمش٠ش ٌدٕخ اٌشئ ْٛاٌذعزٛس٠خ ٚاٌزشش٠ؼ١خ اٌّمذَ إٌ ٝسئ١ظ ِدٍظ اٌشؼت ثزبس٠خ .)1997/4/21
 ِٓٚاٌٛاػر إْ ٘زا اٌزؼذ ً٠اٌز ٞأر ٝذٗ جٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 9غٕس  1997وحْ جعطجحذس ٌفط ٜٛجٌجّؼ١س جٌؼّ١ِٛس
ٌمغّ ٟجٌفطٚ ٜٛجٌطشش٠غ جٌظحدسز ذجٍغطٙح جٌّٕؼمذز ذطحس٠خ ٚ 1996/12/18جٌط ٟجحء ذٙح " ٚ ....جْ شّٛي ٘زج
جٌطذى ُ١أ ٚػذَ شٌّّٕ ٌٗٛحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س ال ٠طؼٍك فمؾ ذّح ئرج وحْ لحٔ ْٛجٌطذى٠ ُ١غغ ٘زٖ جٌؼمٛد أ ٚال
٠غؼٙح ئّٔح ٠طؼٍك أ٠ؼح ذظذس ششؽ جٌطذى ِٓ ُ١د١ع ضٛجفش وّحي جألٍ٘١س ئذشجِٗ ٌّٓ ٠رشِٗ ف ٟشحْ غ١شٖ أِ ٚح
ٌغ١شٖ ٚجألطً – ػٕذ ػذَ جٌٕض – ػذَ طذس ِح ٠جش ٗ٠جٌشخض ف ٟشحْ غ١شٖ ِٚحٌٗ ٚجٔٗ ئرج وحْ ششؽ
جٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد ٚال ٠ظخ ٌٕحلض جالٍ٘ ٗ١ئال ذحوطّحي أٍ٘١طٗ ٚط١ح فحٔٗ فِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س
ال ٠ظرخ ٘زج جٌششؽ ئال ذحوطّحي جإلسجدز جٌّؼرشز ػٓ جوطّحي جٌٛال٠س ٕ٘ح ئال ذؼًّ ضشش٠ؼ٠ ٟج١ض ششؽ جٌطذى ُ١فٟ
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جٌؼمذ جالدجس ٜذؼٛجذؾ ِذذدز ٚلٛجػذ ِٕظّس أ ٚذطف٠ٛغ جٙس ػحِس رجش شحْ ٌإلرْ ذٙح ف ٟج ٜدحٌس ِخظٛطس
ٚرٌه ذّشجػحز خطش ٘زج جٌششؽ فال ضمِ َٛطٍك جإلذحدس ال١٘ ٜثس ػحِس أٚ ٚدذز ئدجس٠س أ ٚغ١ش رٌه ِٓ أشخحص
جٌمحٔ ْٛجٌؼحَ.
ٚلذ رٛاوجذ أزىبَ اٌّسىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب ِغ ٘زا اٌشا ٜأ٠ؼب  ِٓٚرٌه زىّٙب ف ٟاٌطؼٓ سلُ ٌ 6268غٕخ 46
ق ٚاٌظبدس ثدٍغخ ٚ 2005/5/31اٌز ٞخبء ثٗ "  ِٓٚد١ع أْ أٚسجق جٌطؼٓ ِٚغطٕذجضٗ لذ خٍص ِّح ٠ف١ذ
ِٛجفمس ٚص٠ش جإلعىحْ ٚجٌّشجفك ٚجٌّجطّؼحش جٌؼّشجٔ١س جٌجذ٠ذز ػٍ ٝجٌٍجإ ئٌ ٝجٌطذى ُ١ف ٟجٌٕضجع جٌمحتُ ذٓ١
جٌششوس جٌطحػٕس ٚجٌّطؼ ْٛػذ٘ح جٌػحٔ ٟذشحْ ضٕف١ز جٌؼمٛد ".......
ثً األوثش ِٓ رٌه إْ األزىبَ اٌظبدسح ِٓ ِشوض اٌزسى ُ١االلٍ ّٝ١اٌزدبس ٞاٌذ ٌٟٚلذ أ٠ذد ٘ ٟأ٠ؼب ٘زا اٌشاٜ
ز١ث ٔسذ ثؼغ جألدىحَ جٌطذىّ١س طٛخ ضشض١د جٌرطالْ ػٍ ٝضخٍف ضٍه جٌّٛجفمس جٌّغرمس  ِٓٚرٌه جٌذىُ
اٌزسى ّٝ١ف ٟاٌمؼ١خ اٌزسى١ّ١خ سلُ ٌ 292غٕخ ٚ 2002اٌظبدس ثدٍغخ ِ 12بسط  2005ز١ث خبء فٟ
ِؼّ ْٛجٌذىُ جٌطذى ......." ّٝ١أْ ِإدٔ ٜض جٌّحدز  ِٓ 2/1لحٔ ْٛجٌطذى ُ١جٌذحٌ – ٟجٌمحٔ ْٛسلُ ٌ 27غٕس
 – 1994ضغطٍضَ ِٛجفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض ػٍ ٝجٌطذى ُ١ف ٟجٌّٕحصػحش جٌٕحشثس ػٓ جٌؼمٛد جإلدجس٠س ٚضٍه جٌّٛجفمس
ضؼذ ششؽح ٌٛجٛد ٘زج جالضفحق ٚطذطٗ  ِٓٚغُ فحْ ػذَ طذٚس٘ح ِٓ جٌٛص٠ش جٌّخطض ٠إد ٜئٌ ٝػذَ جعطجّحع
جضفحق جٌطذىٌ ُ١ششجتؾ طذطٗ  ِٓٚغُ ٠غذ٘ ٚزج جالضفحق ذحؽال ٚال ٠جٛص جالسضىحْ ػٌٍ ٗ١طشح ِٕحصػحش جٌؼمذ جٌزٞ
٠طؼّٕٗ ػٍ ٝجٌطذى".... ُ١
زىُ ِشوض اٌزسى ُ١االلٍ ّٝ١اٌزدبس ٞاٌذ ٌٟٚف ٟاٌمؼ١خ اٌزسى١ّ١خ سلُ ٌ 292غٕخ  – 2002خٍغخ
ِ 2005/3/12دٍخ اٌزسى ُ١اٌؼشث – ٟاٌؼذد اٌؼبشش – عجزّجش  2007ص 348
إِب ثبٌٕغجخ ٌٍششؽ اٌثبٔ ٟف٠ ٛٙطؼّٓ جٔٗ ال ٠جٛص ٌٍٛص٠ش جٌّخطض أ٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطحضٗ ذحٌٕغرس
ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس جٌطف٠ٛغ فِّ ٟحسعس جخطظحطٗ ذحٌّٛجفمس ػٍ ٝجٌطذى ُ١ف ٟجٌؼمٛد جإلدجس٠س ٚػذَ
جٌطف٠ٛغ فِ ٟػً ٘زج جالخطظحص ِشدٖ ِٓ ٔبز١خ أ : ٌٝٚأّ٘١س جٌؼمٛد جإلدجس٠س ٚخطٛسز ششؽ جٌطذى ُ١فٙ١ح
ذذ١ع ضىِٛ ْٛجفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض ػٍ ٝئدسجؼ ششؽ جٌطذى ُ١ف٘ ٟزج جٌؼمذ ػّحٔٗ ٌؼذَ ئعحءز جعطخذجَ جٌطذىُ١
ف ٟجٌؼمٛد جإلدجس٠س ٔظشج ٌّح ٠غططرؼٗ رٌه ِٓ جعطرؼحد ضطر١ك جٌمحٔ ْٛجٌٛؽٕٚ ٟجالٌطجحء ئٌ١٘ ٝثس ضذى ُ١ػٛػح ِٓ
جٌٍجإ ئٌ ٝلؼحء جٌذٌٚس جٌّخطض ٔ ِٓٚبز١خ ثبٔ١خ  :فحْ ػذَ جٌطف٠ٛغ ٠ؼٕ ٝدظش جٌّغث١ٌٛس ػٓ ضؼّ ٓ١جٌؼمذ
ششؽ جٌطذى ُ١ف ٝجٌٛص٠ش جٌّخطض أّ٠ ِٓ ٚحسط جخطظحطحضٗ ذحٌٕغرس ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس .
ٚضشض١رح ػٍِ ٝح ضمذَ أْ جألطً ٘ ٛػذَ جٛجص جٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠سٚ ،أْ (ِٛجفمس جٌٛص٠ش) ػٍٝ
ششؽ جٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س ٘ ٟششؽ ج٘ٛش٠ ٞطشضد ػٍ ٝضخٍفٗ ذطالْ جٌششؽ رجضٗ ،فمذ أٚسد
ضمش٠ش ٌجٕس جٌشث ْٛجٌذعطٛس٠س ٚجٌطشش٠ؼ١س أْ ضٍه جٌّٛجفمس (ٚجٛذٚ )ٗ١أٔٙح ال ضى ْٛئال ِٓ (جٌٛص٠ش جٌّخطض) أٚ
ِٓ ٠ط ٌٝٛجخطظحطٗ ذحٌٕغرس ٌألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِسٚ ،دذد جٌطمش٠ش جألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس جٌطٟ
ضط ٌٝٛجخطظحص جٌٛص٠ش ذأٔٙح (جألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس جٌط ٟال ضطرغ جٌٛص٠ش وحٌجٙحص جٌّشوضٌٍّ ٞذحعرحش)
١ٌٚغص جٌ١ٙثحش جٌؼحِس جٌط ٟضطرؼٗٚ .ئدىحِح ٌؼٛجذؾ جالٌطجحء ئٌ ٝجٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش جٌؼمٛد جإلدجس٠س دظش
جٌّششع جٌطف٠ٛغ ف ٟرٌه جالخطظحص فال ٠رحششٖ ئال ِٓ أٚوً ٌٗ جٌمحٔ٘ ْٛزٖ جٌّّٙس ،ئػالء ٌشأٔٙح ٚضمذ٠شج
ٌخطٛسضٙحٚ ،الػطرحسجش جٌظحٌخ جٌؼحَٚ ،ذحػطرحس أْ جٌٛص٠ش ّ٠ػً جٌذٌٚس فٚ ٟصجسضٗ( .رمش٠ش ٌدٕخ اٌشئْٛ
اٌذعزٛس٠خ ٚاٌزشش٠ؼ١خ اٌّمذَ إٌ ٝسئ١ظ ِدٍظ اٌشؼت ثزبس٠خ .)1997/4/21
٠ٚغزخٍض ِٓ رٌه أْ اٌزسى ُ١ف ٟاٌؼمٛد اإلداس٠خ ٠زّ١ض ثّدّٛػخ ِٓ اٌخظبئض ػٍ ٝإٌس ٛاٌزبٌ-:ٟ
أٚال -:ؽر١ؼس جٌطذى ُ١ف ٟجٌّٕحصػحش جإلدجس٠س ٠طؼٍك ذّٕحصػحش جإلدجسز أ ٚجألشخحص جٌّؼٕ٠ٛس جٌؼحِس فّ١ح ذٕٙ١ح أٚ
ِغ غ١ش٘ح.
ثبٔ١ب :جٌطذى٠ ُ١شًّ أػّحي جإلدجسز عٛجء جٌؼمذ٠س ِٕٙح أ ٚغ١ش جٌؼمذ٠س ٚعٛجء وحٔص ٘زٖ جٌّٕحصػحش دجخٍ١س أٚ
ضطّ١ض ذحٌٕظحَ جٌذٚي.
ثبٌثب  :أْ ئسجدز ؽشف ٟػمذ جٌطذى١ٌ ُ١غص ِطٍمس ف ٟجٌٍجإ ئٌ ٝجٌطذى ُ١ذً الذذ أْ ٠ىٕ٘ ْٛحن ٔض لحٔ٠ ٟٔٛج١ض
رٌه.
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ٚز١ث إْ اٌجِّ ٓ١ب رمذَ أْ ِٛافمخ اٌٛص٠ش اٌّخزض ػٍ ٝششؽ اٌزسى ُ١فِٕ ٟبصػبد اٌؼمٛد اإلداس٠خ ثبٌزطج١ك
ػٍ ٝإٌّبصػخ اٌّبثٍخ رسىّٙب ػٛاثؾ رشش٠ؼ١خ ال فىبن ِٕٙب:
أٌٙٚب :أْ ِٛجفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض جٌّّػً ٌٍذٌٚس فٚ ٟصجسضٗ ِ٘ٛ ٟجفمس ِٓ جٌٕظحَ جٌؼحَ ال ٠ظخ ششؽ جٌطذى ُ١فٟ
ِٕحصػحش جٌؼمذ جإلدجس ٞئال ذٛجٛد٘ح ذؼٛجذطٙح جٌّمشسز لحٔٔٛحٚ ،ذطخٍفٙح ػٍ ٝأٔ ٞذ٠ ٛرطً جٌششؽ ٠ٚظ١ش
ػذِح ٠ٚرطً وً ئجشجء جش ٜدحي ضخٍف ضٍه جٌّٛجفمس .
ٚثبٔٙ١ب  :أْ جٌٛص٠ش جٌّخطض ٚدذٖ د ْٚغ١شٖ ٘ ٛجٌّٕٛؽ ذٗ جٌّٛجفمس ػٍ ٝششؽ جٌطذى ُ١جٌّشحس ئٌ ٗ١ذحٌٕغرس
ٌٛصجسضٗ ٚجٌ١ٙثحش جٌؼحِس ٚجٌٛدذجش جإلدجس٠س جٌطحذؼس ٌٗ عٛجء ضّطؼص ضٍه جٌ١ٙثحش جٌؼحِس ذحٌشخظ١س جالػطرحس٠س أٚ
ٌُ ضطّطغ ذٙح ،أِح جألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس جٌط ٟضط ٌٝٛجخطظحص جٌٛص٠ش ف١ٌ ٟٙغص جٌ١ٙثحش جٌؼحِس أٚ
جٌٛدذجش جإلدجس٠س جٌط ٟضطرغ جٌٛص٠شٚ ،ئّٔح ٘ ٟجألشخحص جالػطرحس٠س جٌؼحِس جٌط ٟال ضطرغ ٚص٠شج ذزجضٗ وحٌجٙحص
جٌّشوضٌٍّ ٞذحعرحش ،رٌه أْ جٌ١ٙثحش جٌؼحِس جٌطحذؼس ٌٍٛص٠ش ال ضغطمً ػٕٗ ٚئّٔح ضخؼغ إلششجفٗ ػٍٙ١ح ِٛٚجفمطٗ
ٚجػطّحدٖ ٌمشجسجضٙح أ ٚسفؼٙح ذٛطفٗ جٌغٍطس جٌٛطح٠س ػٍ ٝضٍه جٌ١ٙثحش ِٓٚ .غُ ال ٠غٕ ٟػٓ ِٛجفمس جٌٛص٠ش
جٌّخطض ػٍ ٝششؽ جٌطذى ُ١فِٕ ٟحصػحش جٌؼمذ جإلدجس ٞضٛل١غ ست١ظ ِجٍظ ئدجسز جٌ١ٙثس جٌؼحِس جٌطحذؼس ٌٗ ػٍٝ
جٌؼمذ أ ٚجضفحق جٌطذى ُ١أ ٚجٌّفٛع ِٕٗ ف ٟضٛل١غ جٌؼمذ فٍثٓ جحص جٌطف٠ٛغ ف ٟثٕٛد اٌؼمذ اإلخشائ١خ ٚاٌّٛػٛػ١خ
فئٔٗ ال ٠دٛص اٌزف٠ٛغ ف ٟاٌزٛل١غ أ ٚاٌّٛافمخ ػٍ ٝششؽ اٌزسى ِٓٚ ُ١ثُ فال اخزظبص لبٔ ٟٔٛأل٘ ِٓ ٞؤالء
ف ٟرٌه ٚال خٛاص ٌزف٠ٛغ ٌ ُٙأٌ ٚغ١شُ٘ ف٘ ٟزا االخزظبص
 ِٓٚز١ث أٗ ٚثزطج١ك ِب رمذَ ٌّٚب وبْ ارفبق اٌزسى " ُ١ششؽب وبْ أِ ٚشبسؽٗ ػمذا ِغزمال ثزارٗ ػٓ اٌؼمذ
االطٍٚ -ٝثبٌزبٌ ٟفبٔٗ وىً اٌؼمٛد ٕ٠شب ٔز١دخ رالل ٝاسادر ٝاٌدٙخ اإلداس٠خ  ٚاٌّزؼبلذ ِؼٙب ٚرخزٍف ف ٟرٌه
ِغ اٌمشاس االداسٚ ٜاٌز٠ ٞظذس ثبإلسادح إٌّفشدح ٌدٙخ اإلداسح  ِٓٚثُ فبْ شبٔٗ شبْ اٌؼمٛد اٌّذٔ١خ ٠خؼغ
إٌ ٝلبٔ ْٛاٌؼمذ ٚاٌز٠ ٞدذ ِشدٚدٖ اٌطج١ؼ ٟفِ ٟجذأ عٍطبْ اإلسادح ثى ْٛأْ االٌزضاَ اٌؼمذ٠ ٞغزٕذ إٌ ٝإسادح
اٌطشف ٓ١اٌّزؼبلذ ِٓٚ ٓ٠ثُ فطبٌّب أْ اٌؼمذ أطجر ثزٍه اٌظٛسح ٘ ٛلبٔ ْٛاٌطشف ٓ١رّذ ط١بغزٗ ثبإلسادح
اٌسشح ٌ ٍطشف ٓ١ف ٛٙدائّب لبٔ ْٛػبدي ِ ٛ٘ٚ ,ب ٠ؼجش ػٕٗ ثّجذأ اٌمٛح اٌٍّضِخ ٌٍؼمذ ٠ٚزشرت ػٍ ٝاػزجبس اٌؼمذ
لبٔ ْٛاٌطشف ٓ١إّٔٙب ٍ٠زضِبْ ثزٕف١زٖ ٚال ٠دٛص ألزذّ٘ب أْ ٠غزمً ثٕمؼٗ أ ٚرؼذٚ ٍٗ٠اْ ٠سزشَ وً ؽشف اٌثمخ
اٌزٚ ٟػؼٙب اٌّزؼبلذ ا٢خش وّب ٠زشرت ػٍ ٗ١أ٠ؼب أْ اٌمبػ٠ ٟدت ػٍ ٗ١أْ ٠سزشَ ٘زا اٌمبٔ ْٛاٌخبص
ثبٌطشف ٓ١ف١م َٛثزٕف١زٖ ٚفك ِب أظشفذ إٌ ٗ١إسادرّٙب اٌّشزشوخ وّب ٠زشرت ػٍ ٗ١أٗ ٠دت ػٍ ٝاٌّششع أْ
٠سزشَ ٘زا اٌمبٔ ْٛاٌخبص فال ٠ؼذي ِٓ أثبسٖ ثمبٔ ْٛخذ٠ذ ٠ظذسٖ ٔ ِٓٚ ,بز١خ أخش ٜفئرا وبٔذ ػجبساد اٌؼمذ
ٚاػسخ ٠غزخٍض ِٕٙب فٛس ِطبٌؼزٙب ِؼٕٚ ٝازذ إلسادح اٌّزؼبلذ ٓ٠فال ٠دٛص ٌٍمبػ ٟاالٔسشاف ػٓ ٘زا
اٌّؼٌٍٕ ٝجسث ػٓ إسادح أخشٌٍّ ٜزؼبلذ ٓ٠فٙزٖ اإلسادح لذ ػجش ػٕٙب والً ِٓ ؽشف ٟاٌؼمذ فال ٠دٛص ألزذ ِٓ
اٌطشف ٓ١أْ ٠ذػ ٝأْ ٘زٖ اإلسادح اٌظب٘شح رخبٌف إسادرٗ اٌجبؽٕخ  ٚال ٠دٛص ٌٍمبػٕ٘ ٟب أْ ٠غٍت اإلسادح
اٌجبؽٕخ ػٍ ٝاإلسادح اٌظب٘شح أِبَ اٌمبػذح اٌؼبِخ ٚاألطً اٌؼبَ ف ٟاٌؼمٛد ثظفخ ػبِخ.
ٚرشر١جب ػٍِ ٝب رمذَ فبٔٗ ال ٠غزم ُ١اٌمٛي ثبفزشاع ِٛافمخ اٌٛص٠ش اٌّخزض ف ٟأ٠ب ِّٕٙب فىال ِّٕٙب ػمذا
ِغزمال ػٓ األخش  ِٓٚثُ ٠غزٍضَ اردبٖ إسادح ِّٓ ٍّ٠ه عٍطخ اٌّٛافمخ " اٌٛص٠ش اٌّخزض" إٌ ٝإثشاِٗ ثئسادح
ٚاػسخ ٚطش٠سخ ال ٌجظ فٙ١ب أ ٚغّٛع ٚاْ عجك ٚٚافك ػٍ ٝأ٠ب ِّٕٙب فٚ ٟلذ عبثك ػٍ ٝاٌؼمذ اٌزبٌٟ
فبإلسادح ٕ٘ب ال رفزشع ٚإّٔب الثذ أْ رىٚ ْٛاػسخ ٚػٛذ ثٕٛد اٌؼمذ ٚإال ٌ ٛػذ األِش وزٌه فبْ ثطالْ ششؽ
اٌزسىٌ ُ١ؼذَ ِٛافمخ اٌٛص٠ش اٌّخزض ٠زشرت ػٍ ٗ١ثطالْ اٌّشبسؽخ ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ اعزمالي وال ِّٕٙب ػٓ
األخش. .
فؼال ػٍ ٝرٌه فبْ ف ٟػٛء اٌف ُٙاٌظس١ر ٌمبٔ ْٛاٌزسى ُ١رارٗ اٌّشبس إٌٔ ٗ١دذ أٗ لذ ِب٠ض ث ٓ١وال ِٓ ششؽ
اٌزسىِٚ ُ١شبسؽزٗ عٛاء وبْ رٌه ف ٟاٌششٚؽ اٌٛاخت رٛافش٘ب ف ٟوال ِّٕٙب أِ ٚسً أ٠ب ِّٕٙب ٚٚػغ ل١ذ
صِٕ١ب إلثشاَ وال ِّٕٙب ٚزذد وزٌه ٔطبق إثشاَ وال ِّٕٙب األِش اٌز٠ ٞغزٍضَ ٚثسىُ اٌٍض َٚرٛل١غ اٌٛص٠ش
اٌّخزض ػٍ ٝوال ِّٕٙب ثظٛسح ِغزمٍخ  ٌٛٚوبْ لذ عجك ٌٗ اٌزٛل١غ ػٍ ٝأ٠ب ِّٕٙب فمذ ٠جطً ششؽ اٌزسىُ١
ال ٜعججب وبْ ف ٟاٌٛلذ اٌز ٞرىِ ْٛؼٗ لذ أثشِذ ِشبسؽٗ رسى ُ١ربٌ١خ إلثشاَ اٌؼمذ ثٕبء ػٍ ٝاٌّٛافمخ
اٌّغجمخ ػٍ ٝششؽ اٌزسى ُ١ف ًٙرجمِ ٝشبسؽٗ اٌزسىٔ ُ١بفزح اٌّفؼٛي اٌمبٔ ٟٔٛػٍ ٝاٌشغُ ِٓ ثطالْ ششؽ
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اٌزسى ُ١ثّب ف ٟرٌه ِٛافمخ اٌٛص٠ش اٌّغجمخ ِ ٛ٘ٚ ..ب ال ٠غزم ُ١ػّال أ ٚلبٔٔٛب ٠ٚظطذَ ِغ إٌظٛص
اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌسىّخ ِٓ رشش٠غ اٌزسى.ُ١
 ِٓٚز١ث إٔٗ ٚثٕبء ػٍِ ٝب رمذَ ٠ ,غذ ٚاردبٖ اٌّسىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب  ,اٌّمشس ٌم١بَ ٚطحسخ ِشحبسؽٗ اٌزسىحُ١
ِٛافمخ اٌٛص٠ش – ا٠ ِٓ ٚز ٌٝٛاخزظبطبرٗ ثبٌٕغجخ ٌألشخبص االػزجبس٠خ اٌؼبِخ – د ْٚاالوزفبء ثّٛافمزٗ ػٍٝ
اخز١بس ٌٛٚج ؽش٠ك اٌزسىِ ُ١ب ٌُ ٠زؼّٓ اٌّسشس اٌز ٞرّذ ػٍ ٝأعبط ِب رؼحّٕٗ اٌّٛافمحخ ػٍح ٝاٌٍدحٛء إٌحٝ
اٌزسى , ُ١رسذ٠ذا ٌّٛػٛػبد إٌضاع ٚوبفخ اٌّغبئً اٌز٠ ٟشٍّٙب اٌزسىُ١
فمــــــــهذه األســــباب
نرى الحكـ  :ذطرشج١خ جالضجرحٖ جٌرٛجسد فر ٟأدىرحَ جٌّذىّرس جإلدجس٠رس جٌؼٍ١رح ٚ ،جٌرزِ ٞرٓ ِمطؼرحٖ جٔرٗ ٠طؼرٌ ٓ١ظرذس
ِشحسؽٗ جٌطذى ِٛ ُ١جفمس جٌٛص٠ش جٌّخطض ج٠ ِٓ ٚط ٌٝٛجخطظحطحضٗ ذحٌٕغرس ٌألشرخحص جالػطرحس٠رس جألخرش ٜدْٚ
وفح٠س جٌّٛجفمس ػٍ ٝجخط١حس ٌٛٚؼ ؽش٠ك جٌطذى.ُ١
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