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 ِمدِخ :
٘نٛ  اٌز٠ّٛنً، ألْ اإلر٘نبة ر٠ّٛنًؾد٠ش ػٓ اإلر٘بة دْٚ اٌؾد٠ش ػنٓ ال ٠ّىٓ اٌ

، ؽ١نش ٠نؤرٟ اٌّنبي فنٟ ٌغسنُ ثبٌٕسنجخ ٌٍؼ١ٍّنبد اإلر٘بث١نخثّضبثخ اٌدِبء فٟ ا
أٚ رنٛف١ز  رندر٠جُٙ ٚأِمدِخ ؽبع١بد اٌزٕظ١ّبد اإلر٘بث١خ، سنٛاء إلػنداد ػٕبهنز٘ب 

أٚ الزٕننبء  اٌٍٛعسننز١١خ ِننٓ ؽ١ننش اإللبِننخ ٚاٌٍّننجو ٚاٌّؤوننً ٚاٌزٕمننًاٌٛسننب ً 
 .األسٍؾخ ٚاٌّزفغزاد

َ٘ اٌزٙد١داد اٌزٟ زٚاغٗ أّْ األفراد اإلر٘بة ّْ أ يزؼد ٕشبطبد ز١ّٚٚ
١ٚس١د ّْ خطٚرزٙب ازخبذ٘ب  ،اٌّغزّؼبد ٚسالّزٙب جشزٝ صٚر٘بٚاٌغّبػننننننبد ٚ
ٌٙب ٚإدارزٙب   فٍَ ١ؼد اٌزخط١ط١ٔنننخ، ٌٚطاٌٍؾننندٚد اٌؼبجرح  إٌّظّنننخّٕط اٌغر١ّخ 

ّزؼددح ي ر د١ٚزَ ٕسظ خطٚطٙب ػجي ١ٍَ دٌٚخ ٚاؾدح جإلي ٚزٕف١ذ٘ب ١زَ داخ
 ٌزٕف١ذ٘ب فٟ اٌدٌٚخ اٌّسزٙدفخ جبٌغر١ّخ. 

 عز٠ّخ ر٠ًّٛ اإلر٘بة ٟ٘ إؽدٜ اٌغزا ُ اٌزٟ ظٙزد ثمنٛح فنٟ اٌفزنزح األة١نزحٚ
 َ ،2001سنجزّجز  11ةبهنخ  ثؼند أؽنداس  ٚفزضذ ٚعٛد٘ب ػٍٝ اٌسبؽخ اٌد١ٌٚخ،

اإلر٘بة ٌّٕغ اٌغّبػبد اإلر٘بج١خ ّْ ي ؾ١س زسا١د اال٘زّبَ اٌدٌٟٚ جّىبفؾخ ز١ّٚ
وٛٔٙننب رننإدٞ إٌننٝ رؼش٠ننش إٌشبط اإلر٘بجٟ ي ذ أ٘دافٙب ٚاٌؾ١ٌٍٚخ دْٚ ز١ّٚنننزٕف١

  بث١خ ِٓ ةالي ِب رزٍمبٖ ِٓ أِٛاي.بػبد اإلرّ٘ٚرم٠ٛخ ث١ٕخ إٌّظّبد ٚاٌغ
 -اٌزب١ٌخ : اٌٛرلخ سٕزٕبٚي ر٠ًّٛ افزاة فٟ اٌّطبٌتٚفٟ ٘ذٖ 

 : رؼز٠ف ر٠ًّٛ اإلر٘بة. -اٌّطٍت األٚي 
 : ِٟٔؾً عز٠ّخ ر٠ًّٛ اإلر٘بة. -اٌّطٍت اٌضب 
 : أروبْ عز٠ّخ غسً األِٛاي. -اٌّطٍت اٌضبٌش 
 : ػمٛثخ ر٠ًّٛ اإلر٘بة. -اٌّطٍت اٌزاثغ 
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 اٌّطٍت األٚي
 رؼز٠ف ر٠ًّٛ اإلر٘بة

تإسنُ  : وٍّنخ تر٠ّٛنً  ٚرد فٟ ِؼغُ اٌّؼبٟٔ اٌغنبِغ أْ  اٌز٠ًّٛ فٟ اٌٍغخ :رؼز٠ف 

َّٛي   َّٛي  ، ف١مبي  ِصدر تِ  ّ ُِ ٛ ِّي ، ٚاٌّفؼٛي ت  ّ ُِ َّٛي   ٠ّٛ ِّي ، ر٠ّٛال  ، فٙٛ  ، ٚفؼٍٗ تِ

 .، لدَ إ١ٌٗ ِب ٠ؾزبعٗ ِٓ ِبيثّبيِٛي اٌّشزٚع اٞ أِدٖ 

٠ٕٚصنز   رؼز٠ف اٌز٠ًّٛ ثؤٔنٗ   رمند٠ُ اٌّنبي ٠ّىٓ -فٟ اإلهنطالػ:اإلر٘بة ر٠ًّٛ رؼز٠ف 

ِداد األشخبص أٚ اٌّإسسبد أٚ اٌغّبػبد ثبٌّبي، ٚال ٠مزصنز اٌّنبي إٌٝ ػ١ٍّخ إ

ٕ٘ب ػٍٝ اٌّبي إٌمدٞ ٚإّٔب اٌّبي ثّفِٙٛٗ اٌشزػٟ ٚ٘ٛ وً ِنب ٠ّىنٓ ؽ١بسرنٗ 

 ٚاإلٔزفبع ثٗ إٔزفبػب  ِؼزبدا  .

فعً ِٓ جبٔت أٞ شخص ٠مَٛ ثأ٠ةخ وً "٠ًّٛ اإلر٘بة ٠ّىٓ رؼز٠فٗ ثؤٔٗ ٚر

ٚس١ٍخ وبٔذ، ِجبششح أٚ غ١ش ِجبششح، ٚثّحض إسادرٗ، ثزٛف١ش األِٛاي أٚ 

جّعٙةةب أٚ ٠عةةش  فةةٟ رٌةةه، ثماةةذ اسةةزخذاِٙب، أٚ ِةة   ٍّةةٗ ثةةأْ رٍةةه 

 ِٓ لجً إس٘بثٟ األِٛاي سزسزخذَ و١ٍبً أٚ جزئ١بً فٟ رٕف١ز فعً إس٘بثٟ

 ".رٕظ١ُ إس٘بثٟ أٚ
 -فٟ اٌمبْٔٛ ا١ٌّٕٟ :رؼز٠ف ر٠ًّٛ اإلر٘بة 

  1َ ثزؼند٠ً اٌمنبْٔٛ رلنُ ت2013  ٌسنٕخ 11اٌمنبْٔٛ رلنُ ت  ِنٓ 2اٌّبدح ت ذػزف

ؤٔٗ ث  ر٠ًّٛ اإلر٘بة َ ثشؤْ ِىبفؾخ غسً األِٛاي ٚر٠ًّٛ اإلر٘بة 2010ٌسٕخ 

 .( ِٓ اٌمبْٔٛ"4اٌّحذد فٟ اٌّبدح )اٌفعً "

 -٠ٍٟ:  أشبرد إٌٝ رؼز٠ف ٚرغز٠ُ ر٠ًّٛ اإلر٘بة وّب 4ٚاٌّبدح ت

 ٠ؼد ِزرىجب ٌغز٠ّخ ر٠ًّٛ اإلر٘بة وً ِٓ:

ِ ِّٓ اٌؾصٛي ػ١ٍٙب أٚ ٠ٕمٍٙب ػّدا  ٚثإرادرٗ ثنؤٞ ٚسن١ٍخ  -أ  ٠غّغ أٚ ٠مدَ أِٛاال أٚ ٠إ

وبٔذ ثطز٠مخ ِجبشزح أٚ غ١ز ِجبشزح ٚسٛاء  وبٔذ ِنٓ ِصنبدر ِشنزٚػخ أٚ غ١نز 

١٘ئنخ أٚ ِشزٚػخ ث١ٕخ اسزخداِٙب أٚ ِغ ػٍّٗ ثؤٔٙب سزمدَ ٌّٕظّخ إر٘بث١خ أٚ 

ٍُ ِنٓ اٌظنزٚ  ٠ّٚىٓ اسزٕزبط اٌؼ ٘بث١خ أٚ إلر٘بثٟ أٚ ٌفؼً إر٘بثٟ،عّؼ١خ إر

ٚرجمٝ اٌّسئ١ٌٛخ اٌغٕب ١خ لب ّنخ سنٛاء  اسنزخدِذ ٘نذٖ  اٌٛالؼ١خ اٌّٛضٛػ١خ،

األِٛاي و١ٍب  أٚ عش ١ب  أٚ ٌُ رسزخدَ ٚسٛاء  ٚلؼذ ٘ذٖ االفؼبي داةً اٌغّٙٛر٠نخ 

 أٚ ةبرعٙب.

أٚ ٠ؤِز أٚ ٠زٛاطؤ أٚ ٠زآِز أٚ ٠مندَ ِشنٛرح أٚ ٠سنبػد  ٠شزع أٚ ٠شبرن أٚ ٠ؾزض -ة 

 ػٍٝ اررىبة أٞ ِٓ األفؼبي اٌٛاردح فٟ اٌفمزح تأ  ِٓ ٘ذٖ اٌّبدح.

٠ٕظُ اررىبة عز٠ّخ ِٓ اٌغزا ُ إٌّصنٛص ػ١ٍٙنب فنٟ اٌفمنزحتأ  أٚ اٌفمنزح تد   -ط 

 ِٓ ٘ذٖ اٌّبدح.



 

3  J:R 
 

اؽندح ٠شبرن فٟ ل١بَ ِغّٛػخ ِٓ األشخبص ثمصد ِشززن ثبررىبة عز٠ّنخ ٚ -د 

أٚ أوضز ِٓ اٌغزا ُ اٌّشبر ا١ٌٙب فنٟ اٌفمنزح تأ  ِنٓ ٘نذٖ اٌّنبدح ٚرىنْٛ ٘نذٖ 

 اٌّشبروخ ػّد٠خ ٚرٕفذ ثٙد :

رٛس١غ إٌشبط اٌغٕب ٟ أٚ اٌغزض اٌغٕب ٟ ٌٍّغّٛػخ ، ػٕدِب ٠ٕطنٛٞ ذٌنه  -1

إٌشبط أٚ اٌغزض ػٍٝ اررىبة عز٠ّخ ِٓ اٌغزا ُ اٌّشبر إ١ٌٙب فنٟ اٌفمنزح 

 تأ  ِٓ ٘ذٖ اٌّبدح.

 اررىبة عز٠ّخ ِٓ اٌغزا ُ اٌّشبر ا١ٌٙب فٟ اٌفمزح تأ  ِٓ ٘ذٖ اٌّبدح. -2
 -: ػٍٝ اٌّسزٜٛ اٌدٌٟٚرؼز٠ف ر٠ًّٛ اإلر٘بة 

 اإلرفبل١خ اٌد١ٌٚخ ٌمّغ ر٠ًّٛ اإلر٘بة إٌٝ 2  ِٓ اٌّبدح ت1أشبرد اٌفمزح ت ِٓ  

 -ِب ٠ٍٟ:

٠زرىت عز٠ّخ ثّفَٙٛ ٘ذٖ اإلرفبل١خ، وً شخص ٠مَٛ ثب٠نخ ٚسن١ٍخ وبٔنذ،  -1

جبشزح أٚ غ١نز ِجبشنزح، ٚثشنىً غ١نز ِشنزٚع ٚثإرادرنٗ، ثزمند٠ُ أٚ عّنغ ِ

 -أِٛاي ث١ٕخ اسزخداِٙب ، أٚ ٘ٛ ٠ؼٍُ أٔٙب سزسزخدَ و١ٍب  أٚ عش ١ب  :

ثؼًّ ٠شىً عز٠ّخ فٟ ٔطبق إؽندٜ اٌّؼب٘نداد اٌنٛاردح فنٟ اٌّزفنك  - أ

 ٚثبٌزؼز٠ف اٌّؾدد فٟ ٘ذٖ اٌّؼب٘داد... اٌخ.

   اٌمبْٔٛ إٌّٛذعٟ ثشؤْ ِىبفؾخ غسً األِنٛاي ٚر٠ّٛنً اإلر٘نبة اٌنذٞ ػال

وً فؼً ِٓ عبٔت أٞ شنخص ٠منَٛ ٔٗ  ثؤر٠ًّٛ اإلر٘بة أػدرٗ األُِ اٌّزؾدح 

ثؤ٠خ ٚس١ٍخ وبٔذ، ِجبشزح أٚ غ١ز ِجبشنزح، ٚثّؾنإ إرادرنٗ، ثزنٛف١ز األِنٛاي أٚ 

األِنٛاي عّؼٙب أٚ ٠شزع فٟ ذٌنه، ثمصند اسنزخداِٙب، أٚ ِنغ ػٍّنٗ ثنؤْ رٍنه 

 سزسزخدَ و١ٍب  أٚ عش ١ب  :

 فٟ رٕف١ذ فؼً إر٘بثٟ.  -أ
 ِٓ لجً إر٘بثٟ. -ب
 ِٓ لجً رٕظ١ُ إر٘بثٟ. -ج
٠ٚؼزجز اٌغزَ ِزرىجنب  ثصنز  إٌظنز ػنٓ ؽندٚس أٞ فؼنً إر٘نبثٟ أٚ ِنب إذا وبٔنذ  

 األِٛاي لد اسزخدِذ فؼال  الررىبة ذٌه اٌفؼً، ٠ٚشىً عزِب  أ٠ضب : 
 عزَ ثبٌّؼٕٝ اٌٛارد أػالٖ. اٌّشبروخ وطز  ِزٛاطئ فٟ اررىبة -أ

 رٕظ١ُ أٚ رٛع١ٗ أشخبص آةز٠ٓ الررىبة عزَ ثبٌّؼٕٝ اٌٛارد أػالٖ. -ب
 ِّب سجك ٠زج١ٓ أْ أفؼبي ر٠ًّٛ اإلر٘بة ٟ٘:

 أٚ ٔمٍٙب إ١ٌُٙ عّغ األِٛاي ٚرمد٠ّٙب ٌإلر٘بث١١ٓ أٚ رؤ١ِٓ ؽصٌُٛٙ ػ١ٍٙب. 

  ٚرمنند٠ّٙب رٕظنن١ُ اررىننبة عز٠ّننخ ِننٓ اٌغننزا ُ اٌّزّضٍننخ فننٟ عّننغ األِننٛاي أ

 .أٚ رؤ١ِٓ ؽصٌُٛٙ ػ١ٍٙب أٚٔمٍٙب إ١ٌُٙ ٌإلر٘بث١١ٓ أٚ ِٕظّخ إر٘بث١خ
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  عّنغ أٚ ثبررىبة عز٠ّنخ ػٓ لصد اٌّشبروخ فٟ ل١بَ ِغّٛػخ ِٓ األشخبص

رمد٠ُ أِٛاال أٚ رؤ١ِٓ اٌؾصٛي ػ١ٍٙب أٚ ٔمٍٙب ػّدا  ثنؤٞ ٚسن١ٍخ وبٔنذ ثطز٠منخ 

أٚ غ١ز ِشزٚػخ ث١ٕخ  ِجبشزح أٚ غ١ز ِجبشزح ٚسٛاء  وبٔذ ِٓ ِصبدر ِشزٚػخ

اسزخداِٙب أٚ ِغ ػٍّٙنُ ثؤٔٙنب سنزمدَ ٌّٕظّنخ إر٘بث١نخ أٚ ١٘ئنخ أٚ عّؼ١نخ 

 إر٘بث١خ أٚ إلر٘بثٟ أٚ ٌفؼً إر٘بثٟ.

  ٚاٌشننزٚع أٚ اٌّشننبروخ أٚ اٌزؾننز٠إ أٚ اٌزننآِز أٚ اٌزٛاطننإ أٚ رمنند٠ُ اٌّشننٛرح أ

ٌإلر٘نبث١١ٓ أٚ رمند٠ّٙب  ٚأاٌّسبػدح ػٍٝ اررىبة أٞ ِٓ أفؼنبي عّنغ األِنٛاي 

 .أٚ ٔمٍٙب إ١ٌُٙ رؤ١ِٓ ؽصٌُٛٙ ػ١ٍٙب

ثإرادح اٌشخص، ِغ ػٍّنٗ ثؤٔٙنب سزسنزخدَ و١ٍنب  أٚ عش ١نب  ثشىً ػّدٞ ٚٚذٌه 

 فٟ اررىبة أٞ ِٓ افؼبي ر٠ًّٛ اإلر٘بة.
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 اٌّطٍت اٌضبٟٔ

 ِؾً عز٠ّخ ر٠ًّٛ اإلر٘بة

أٚ رمد٠ّنٗ أٚ  اٌنذٞ ٠نزُ عّؼنٗ "اٌّةبي"٠زّضً ِؾً عز٠ّخ غسً األِنٛاي فنٟ 

 إر٘بث١خ.رؤ١ِٓ اٌؾصٛي ػ١ٍٗ ِٓ لجً اإلر٘بث١١ٓ أٚ ِٕظّخ أٚ ١٘ئخ أٚ عّؼ١خ 

  ِٓ اٌمنبْٔٛ 2اٌّبدح ت ٙبػزفز شٚاألِٛاي ٘ٛ ِصطٍؼ ٌٗ رؼز٠ف ٚاسغ ٚشبًِ ؽ١
َ ثشننؤْ 2010  ٌسننٕخ 1َ اٌصننبدر ثزؼنند٠ً اٌمننبْٔٛ رلننُ ت2011  ٌسننٕخ 11رلننُ ت

بً وةبْ ٔٛ ٙةب األصةٛي أ٠ةاألِٛاي ثؤٔٙنب تتِىبفؾخ غسً األِٛاي ٚر٠ًّٛ اإلر٘بة 
اٌزةٟ ٠زحاةً  ١ٍٙةب ثةأٞ  ِبد٠خ أٚ غ١ةش ِبد٠ةخ، ِٕمٌٛةخ أٚ غ١ةش ِٕمٌٛةخ،

ٚاٌٛثبئك أٚ اٌاىٛن اٌمب١ٔٛٔخ أ٠بً وبْ شىٍٙب ثّب فةٟ رٌةه  ٚس١ٍخ وبٔذ،
اٌعىً اإلٌىزشٟٚٔ أٚ اٌشلّٟ ٚاٌزةٟ رةذي  ٍةٝ ٍِى١ةخ رٍةه األِةٛاي أٚ 

 ِاٍحٗ ف١ٙب.
 ثج١ّة  أٔٛا ٙةب اٌّح١ٍةخ ٚاألجٕج١ةخ،اٌّثبي اٌعّالد  ٚرعًّ  ٍٝ سج١ً

ٚاألٚساق اٌّب١ٌخ ٚاٌزجبس٠خ ٚاال زّبداد اٌّاشف١خ ٚاٌعة١ىبد اٌسة١بة١خ 
ٚاٌحٛاالد اٌّب١ٌخ ٚاألسُٙ ٚاٌسٕذاد ٚاٌىّج١بالد ٚخطبثبد اال زّةبد أٚ 
أ٠خ فٛائذ أٚ أسثبح أٚ  ٛائذ ِٓ ٘زٖ األِٛاي أٚ اٌم١ّخ اٌّسزحمخ ِٕٙةب أٚ 

   .شئخ  ٕٙبإٌب
ٚسٛاٌء وبْ ٘ذا اٌّبي ِشزٚػب  أٚ غ١ز ِشزٚع، ٚ٘ٛ ِب ٠خزٍف ػٓ عز٠ّنخ غسنً 

األِٛاي، إذ أْ ِؾً اٌغز٠ّخ ٘ٛ  اٌّبي اٌمذر  أٚ  اٌّبي غ١ز اٌّشنزٚع  اٌّزؾصنً 

 ِٓ عز٠ّخ أه١ٍخ سبثمخ ٌٙب.
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 اٌّطٍت اٌضبٌش

 أروبْ عز٠ّخ ر٠ًّٛ اإلر٘بة

اٌغزا ُ، ٌٙنب أروبٔٙنب اٌخبهنخ ثٙنب، ٚاٌزنٟ رمنَٛ عز٠ّخ ر٠ًّٛ اإلر٘بة وغ١ز٘ب ِٓ 
 -ػ١ٍٙب، ٚ٘ذٖ األروبْ ٟ٘ :

ِٓ اٌّسنٍُ  ثنٗ أٔنٗ ال عز٠ّنخ ثندْٚ رونٓ ِنبدٞ،  -:اٌزوٓ اٌّبدٞ ٌغز٠ّخ ر٠ًّٛ اإلر٘بة
، ٚثٗ ٠زؾمك اإلػزداء ػٍٝ اٌّصٍؾخ ٛ اٌّظٙز اٌخبرعٟ ٌٍغز٠ّخ٘فبٌزوٓ اٌّبدٞ 

 األػّبي اٌزٕف١ذ٠خ ٌٍغز٠ّخ.اٌزٟ ٠ؾ١ّٙب اٌمبْٔٛ، ٚػٓ طز٠مٗ رمغ 
 -:٠ٚزىْٛ اٌزوٓ اٌّبدٞ ٌغز٠ّخ ر٠ًّٛ اإلر٘بة ِٓ اٌؼٕبهز اٌزب١ٌخ

 عّغ األِٛاي ٌإلر٘بث١١ٓ أٚ ٌّٕظّخ أٚ ١٘ئخ أٚ عّؼ١خ  إر٘بث١خ. 

  اٌّّزٍىبد ٚأرمد٠ُ األِٛاي. 

 أٚ اٌّّزٍىبد ٔمً األِٛاي. 

 اٌّّزٍىبد.ِٛاي أٚ رؤ١ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ األ 

 ١ُ ٌغّغ األِٛاي ٚرمد٠ّٙب ٌإلر٘بث١١ٓ.اٌزخط١ط ٚاٌزٕظ 

  ٚإٌمً ٌألِٛاي ٚرؤ١ِٓ اٌؾصٛي ػ١ٍٙباٌّشبروخ فٟ اررىبة عز٠ّخ اٌغّغ. 

ث١ٕخ اسزخداِٙب أٚ ِغ اٌؼٍُ أٔٙب ، رٍه األِٛاي ٚاٌّّزٍىبد ِشزٚػخوبٔذ  ؽزٝ ٌٛ

سزسزخدَ و١ٍب أٚ عش ١ب الررىبة فؼً إر٘بثٟ أٚ أفؼبي إر٘بث١خ، ِٓ طز  شنخص 

، أٚ اسنزؼّبي أِنٛاي ِنٓ طنز  ِٕظّنخ أٚ ١٘ئنخ إر٘بث١نخأٚ أشخبص أٚ عّبػخ أٚ 

ِٕظّخ ِٓ أعً اررىبة فؼنً إر٘نبثٟ أٚ أفؼنبي أٚ شخص أٚ أشخبص أٚ عّبػخ أٚ 

أٚ ِؾبٌٚننخ اررىننبة األفؼننبي  ،ِسننبػدح أٚ ِشننٛرح ٌٙننذا اٌغننزضأٚ رمنند٠ُ  ،إر٘بث١ننخ

 اٌّذوٛرح.

ررىنبة عز٠ّنخ أْ رزغنٗ ٘نذٖ ا١ٌٕنخ ػنٓ لصند الٚ ،٘ٛ ١ٔخ اٌشنخص -:اٌزوٓ اٌّؼٕنٛٞ

أٞ أٔٙننب ال رمننَٛ إال إذا عز٠ّننخ ػّد٠ننخ ٚعز٠ّننخ ر٠ّٛننً اإلر٘ننبة ، ر٠ّٛننً اإلر٘ننبة

مزح تأ  ِٓ اٌّنبدح فٔصذ ػ١ٍٗ اٌ ذ ١ٔخ اٌغبٟٔ ٚلصدٖ إٌٝ اررىبثٙب، ٚ٘ٛ ِبأصزف

 -:  ِٓ لبْٔٛ ِىبفؾخ غسً األِٛاي ٚر٠ًّٛ اإلر٘بة ٚاٌزٟ رٕص ػٍٝ أ4ْت
 ٠ؼد ِزرىجب ٌغز٠ّخ ر٠ًّٛ اإلر٘بة وً ِٓ:تت 

ِ ِّٓ اٌؾصنٛي ػ١ٍٙنب أٚ ٠ٕمٍٙنب ػّندا  ٚثإرادرنٗ ثنؤٞ  -أ ٠غّغ أٚ ٠مدَ أِٛاال أٚ ٠إ
ٚس١ٍخ وبٔذ ثطز٠مخ ِجبشزح أٚ غ١ز ِجبشزح ٚسٛاء  وبٔذ ِٓ ِصنبدر ِشنزٚػخ 

ث١ٕةةخ اسةةزخذاِٙب أٚ ِةة   ٍّةةٗ ثأٔٙةةب سةةزمذَ ٌّٕظّةةخ أٚ غ١ننز ِشننزٚػخ 
٠ّٚىٓ  ،٘بث١خ أٚ إلس٘بثٟ أٚ ٌفعً إس٘بثٟإس٘بث١خ أٚ ١٘ئخ أٚ جّع١خ إس

ٚرجمننٝ اٌّسننئ١ٌٛخ  ،ٍةةُ ِةةٓ اٌظةةشٚق اٌٛالع١ةةخ اٌّٛ ةةٛ ١خاسةةزٕزبا اٌع
اٌغٕب ١خ لب ّخ سٛاء  اسزخدِذ ٘ذٖ األِٛاي و١ٍب  أٚ عش ١ب  أٚ ٌُ رسزخدَ ٚسٛاء  

   الفؼبي داةً اٌغّٙٛر٠خ أٚ ةبرعٙب.ٚلؼذ ٘ذٖ ا
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ا١ٌٕننخ ٌنندٜ ٛافز ٚ٘ننذا ٠ؼٕننٟ أْ اٌمننبْٔٛ اشننززط ٌم١ننبَ عز٠ّننخ ر٠ّٛننً اإلر٘ننبة رنن
اإلرادح ٚاٌؼٍُ ثبٌٕشبط اٌّبدٞ ػٕصزٞ اٌّزُٙ، ٚرٛافز ا١ٌٕخ رمزضٟ ثبٌضزٚرح رٛافز 

 .ٌٍغز٠ّخ ٌدٜ اٌّزُٙ
  -:ؼٍُاٌ

 ١ِٓرننؤعّننغ األِننٛاي أٚ رمنند٠ّٙب أٚ ٔمٍٙننب أٚ  اٌغننبٟٔ ثننؤ٠ْٚنندرن ِٚؼٕننبٖ أْ ٠ؼٍننُ 
ع أٚ ٚشنزاٌأٚ إر٘نبثٟ،  فٟ اررىنبة ػّنً عش ١ب أٚ و١ٍب ػ١ٍٙب سزسزخدَاٌؾصٛي 

 حسنبػداٌّّشنٛرح أٚ اٌُ ٠مدرزآِز أٚ اٌزٛاطإ أٚاٌِز أٚ األإ أٚ ٠ؾزاٌزأٚ  خشبرواٌّ
سٛاٌء  ة عز٠ّخ ر٠ًّٛ اإلر٘بةبررىثم١بِٗ ثذٌه إّٔب ٠ىْٛ ثصدد أٗ ٚأ ،فٟ اررىبثٗ

 ٚلغ اٌفؼً أَ ٌُ ٠مغ.
 ً ذٌه فال ٠ؼد ِزرىجب  ٌٍغز٠ّخ.أِب إذا وبْ ٠غٙ

 ُ اٌجبٟٔ أٚ جٍٙٗ ثزٌه ؟ٌىٓ ِٓ اٌزٞ ٠مذس ِذٜ رٛافش  ٍ
 اٌنذٞ ٠سنزٕزظ ذٌنه ِنٓ ِغّٛػنخ اٌمضنبء اٌغٙنً إٌنٝ رمد٠ز اٌؼٍنُ أٚ أِز ٠زعغ

 اٌظزٚ  اٌٛالؼ١خ اٌّٛضٛػ١خ ِغ ِزاػبح لبػدح ػدَ اٌغًٙ ثبٌمبْٔٛ.
ألٔنٗ  اٌخ١ز٠نخ إلؽندٜ اٌغّؼ١نبد  ِب١ٌنخ  إذا لبَ شخص ثزمند٠ُ رجزػنبد -ِثبي :

اٌغّؼ١نخ  ٌٚىنٓاٌّؾزنبع١ٓ،  ٌّنٛاط١ٕٓا ثّسنبػدح٠ؼزمد أْ ٘ذٖ اٌغّؼ١خ رمنَٛ  
 اسزخدِزٙب فٟ أػّبي إر٘بث١خ.

 ؟ ٌإلر٘بة  ِّٛال اٌؾبٌخ ٘ذٖ فٟ ً٘ ٠ؼزجز اٌشخص
  فإْ ٘ذا اٌشخص ال ٠ؼزجز ِّٛال  ٌإلر٘بة، ألٔٗ 4ٚفمب  ٌٕص اٌفمزح تأ  ِٓ اٌّبدح ت

 ال ٠ؼٍُ ؽم١مخ ٘ذٖ اٌغّؼ١خ ٚأٔٙب رؼًّ فٟ دػُ اإلر٘بة.
 -:اإلرادح 

إٌفس١خ اٌزنٟ رٛعنٗ اٌغنبٟٔ ٚ٘نٛ ثىبِنً إرادرنٗ ٚؽز٠زنٗ إٌنٝ  مٛحاٌ اإلرادح رؼزجز
 . ر٠ًّٛ اإلر٘بةعز٠ّخ اررىبة 

أٚ خ ٌٍغز٠ّن  اٌّنبدٞ اٌنزوٓػٕبهنز  الزنزا  إٌنٝ اةز١بر٠نب   اإلرادح ٘نذٖ ؽ١ش رزغنٗ
اإلر٘نبثٟ، ٠ٚزؾمنك  ٌٍزٕظن١ُ بد ِبد٠نخ٘ذٖ رمد٠ُ ِؼٛٔنؽبٌزٕب  ، ٟٚ٘ فٟأؽد٘ب

اٌمبْٔٛ ال ٠ؼزد ثبٌجٛاػش فنٟ ثٕنبء  ألْ ثبٌغب٠خ، ٚال اٌجبػش اٌغٕب ٟ، ال ثذٌه اٌمصد
 . اٌغز٠ّخ أروبْ

 ٠ٚىنننْٛ ِنننٓ ألننندَ ػٍنننٝ ر٠ّٛنننً ػّنننً إر٘نننبثٟ، ِزرىجنننب ٌغز٠ّنننخ ر٠ّٛنننً
 أٚ اٌٙد  اٌّغزَ، اٌسٍٛن اٌدافغ إٌٝ إر١بْ ٘ذاٚإٌظز ػٓ اٌجبػش  ثغإ اإلر٘بة،
 .رؾم١مٗ إٌٝ ج٠ٛص وبْ اٌذٞ

  



 

8  J:R 
 

 اٌّطٍت اٌزاثغ

 ػمٛثخ عز٠ّخ ر٠ًّٛ اإلر٘بة

ٌسنٕخ   11ترلنُ  لشس لةبْٔٛ ِىبفحةخ غسةً األِةٛاي ٚر٠ّٛةً اإلس٘ةبة -1
اٌسغٓ ثّب ال ٠ش٠د ػمٛثخ َ 2010ٌسٕخ   1تَ اٌصبدر ثزؼد٠ً اٌمبْٔٛ رلُ 2013
  ةتٔصذ اٌفمزح ؽ١ش ،  ر٠ًّٛػٍٝ وً ِٓ ٠زرىت عز٠ّخ   سٕٛاد 10 ػٍٝ 

 ػشنز٠ؼبلت ثبٌسغٓ ِندح ال رش٠ند ػٍنٝ  ػٍٝ أْ ِٓ اٌمبْٔٛ   4تِٓ اٌّبدح 
ِٓ   4تسٕٛاد وً ِٓ اررىت عز٠ّخ غسً أِٛاي إٌّصٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح 

   .٘ذا اٌمبْٔٛ
 ر٠ّٛةً اإلس٘ةبةوّب لةشس اٌمةبْٔٛ  مٛثةخ  ٍةٝ اٌعةشٚ  فةٟ جش٠ّةخ  -2

ٔنص اٌفمنزح  ، ٠ٚزضؼ ذٌنه ِنٓثٕفس  مٛثخ جش٠ّخ غسً األِٛاي اٌزبِخ
ؽ١نش عنبء ٔصنٙب ػبِنب  شنبِال  ٌىبفنخ اٌغنزا ُ إٌّصنٛص   41تِٓ اٌّبدح   ةت

ػٍٝ اٌشزٚع فٟ اررىبة ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ أٔٗ ٠زُ اٌّؼبلجخ   ،4تػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح 
ػٍنٝ  ر٠ّٛنً اإلر٘نبةٕفو اٌؼمٛثنخ اٌّمنزرح ٌغز٠ّنخ ثن ر٠ًّٛ اإلر٘نبةعزا ُ 

 .اػزجبر اٌشزٚع عز٠ّخ ربِخ
َ ثشنؤْ 1114ٌؼبَ   12تِٓ اٌمزار اٌغّٙٛرٞ ثبٌمبْٔٛ رلُ   11تاٌّبدح ٚوبٔذ 

ػٍننٝ أْ لنند ٔصننذ   ػمٛثننخ اٌشننزٚع اٌغننزا ُ ٚاٌؼمٛثننبد ا١ٌّٕننٟ ٚػٕٛأٙننب 

٠عبلت  ٍٝ اٌعشٚ  دائّبً، ٚال رز٠ذ اٌعمٛثخ  ٓ ٔاف اٌحذ األلاةٝ "

اٌّمشس ٌٍجش٠ّخ اٌزبِخ إال إرا ٔص اٌمبْٔٛ  ٍٝ خالق رٌه، ٚإرا وبٔةذ 

ش٠ّخ اٌزبِةخ ٘ةٟ اإل ةذاَ، رىةْٛ  مٛثةخ اٌعةشٚ  اٌحةجس  مٛثخ اٌج

اٌةةزٞ ال ٠ز٠ةةذ  ٍةةٝ  عةةش سةةٕٛاد ٚرسةةشٞ  ٍةةٝ اٌعةةشٚ  األةىةةبَ 

ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕنٟ أْ ، "اٌخبصخ ثبٌعمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ اٌّمشسح ٌٍجش٠ّخ اٌزبِخ

اٌؾد األػٍٝ ٌٍؼمٛثخ اٌّمزرح ٌغز٠ّخ اٌشزٚع فٟ ٘ذٖ اٌّبدح ٟ٘ ٔصف اٌؾند 

اٌؼمٛثنخ اٌّمنزرح ٌٍغز٠ّنخ  ١ٌٚو ذاد ح ٌٍغز٠ّخ اٌزبِخاأللصٝ ٌٍؼمٛثخ اٌّمزر

 .اٌزبِخ

رؼٕٟ أٔٗ ثإِىبْ أْ رٕص  "إرا ٔص اٌمبْٔٛ  ٍٝ خالق رٌهإال "ٌىٓ ػجبرح 

  ِٓ 11اٌّبدح تاٌمٛا١ٔٓ اٌخبهخ ػٍٝ ػمٛثخ ٌٍشزٚع ثخال  إٌص اٌّمزر فٟ 

 .اٌؼمٛثبدلبْٔٛ 

اإلر٘نبة ومنبْٔٛ ةنبص ثنبٌٕص ٚلد عبء لبْٔٛ ِىبفؾخ غسنً األِنٛاي ٚر٠ّٛنً 

ر٠ّٛنً ثنٕفو ػمٛثنخ عز٠ّنخ  ر٠ّٛنً اإلر٘نبةػمٛثخ اٌشزٚع فٟ عزا ُ  ػٍٝ

 ٔظزا ٌخطٛرح اٌغز٠ّخ. اإلر٘بة اٌزبِخ

 مٛثبد إ ةبف١خ ٌٍعمٛثةخ  (44)ِٓ اٌّبدح  (ا)لشس اٌمبْٔٛ فٟ اٌفمشح  -3
 -ٚرزّضً ثّصبدرح : ر٠ًّٛ اإلس٘بةاألص١ٍخ ٌجش٠ّخ 
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  ًِزؾصالد عز٠ّخ ثّب ف١ٙب اٌّزؾصنالد اٌزنٟ اةزٍطنذ األِٛاي اٌزٟ رشى
 ثّّزٍىبد أةزٜ أٚ ِّزٍىبد رؼبدي ل١ّخ رٍه اٌّزؾصالد.

 .األِٛاي اٌزٟ رشىً ِٛضٛع اٌغز٠ّخ 
  ٚاألِننٛاي اٌزننٟ رشننىً ػب ننداد ِٕٚننبفغ أةننزٜ ِزؤر١ننخ ِننٓ رٍننه األِننٛاي أ

 اٌّّزٍىبد.
 .ٚسب ط ٚأدٚاد اررىبة اٌغز٠ّخ 

خ أ٠ضبً أْ رحىُ ثأ٠خ  مٛثبد رى١ٍ١ّخ وّب لشس اٌمبْٔٛ أْ ٌٍّحىّ -4
 -ِثً : أخشٜ

 .إٌغبء رزة١ص ِشاٌٚخ إٌّٙخ 
 .إٌّغ ِٓ ِشاٌٚخ إٌّٙخ أٚ إٌشبط 
 .إغالق اٌّؾً أٚ اٌّإسسخ أٚ اٌشزوخ 

ر٠ّٛةً اٌزٞ اسرىجةذ جش٠ّةخ  ِعبلجخ اٌعخص اال زجبسٞ لشس اٌمبْٔٛٚ -5
ِٓ لجً شخص طج١ؼٟ ٠شغً ِٛلؼب  ل١بد٠ب  ف١ٗ  بسٌّٗابٌحٗ أٚ ث اإلس٘بة

 ،ػٕنٗ أٚ ِخنٛي ثّّبرسنخ اٌسنٍطخ ف١نٗ أٚ ٌد٠ٗ رف٠ٛإ ثبرخنبذ اٌمنزاراد ١ٔبثنخ
 ٚذٌه ثصز  إٌظز ػّب إذا أد٠ٓ اٌشخص اٌطج١ؼٟ ثبررىبة اٌغز٠ّخ ِٓ ػدِٗ.
وّب ٠ؼبلت وً شخص طج١ؼٟ سبُ٘ فٟ اررىبة اٌغز٠ّخ أٚ وبْ ٠ؼّنً ٚلنذ 

ٚذٌه ٔظزا  إٌٝ رشا٠د رنٛرط ، ٌشخص اٌّؼٕٛٞ ثؤٞ هفخ وبٔذاررىبثٙب ٌؾسبة ا

ثؼإ اٌّصبر  ٚشنزوبد اٌسّسنزح ٚاٌصنزافخ ٚاألػّنبي اٌّب١ٌنخ ٚغ١ز٘نب ِنٓ 

اٌّإسسبد اٌّب١ٌخ فٟ عز٠ّخ غسً األِٛاي ثصٛر٘ب اٌّخزٍفخ، ِّب ٠سنزٍشَ 

ٌٚن١و ِغنزد ِسنزخد١ِٙب أٚ أػضنب ٙب اٌنذ٠ٓ  –إةضبع رٍه اٌّإسسبد ذارٙب 

 .ٌٍّسإ١ٌٚخ اٌغٕب ١خ -ّٙبرصزفٛا ثبس

اي ا١ٌّٕٟ ِىزر ِٓ لبْٔٛ ِىبفؾخ غسً األِٛ  44تاٌّبدح ٔص ٠ٚزضؼ ذٌه ِٓ 

 -: اٌزٟ رٕص ػٍٝ ِب ٠ٍٟ

رمً  ٓ خّسخ ِال١٠ٓ لاير وةً شةخص ا زجةبسٞ  ٠عبلت ثغشاِخ ال - أ

أٚ ثبسةّٗ اسرىجذ جش٠ّخ غسً األِٛاي أٚ ر٠ًّٛ اإلس٘بة ٌاةبٌحٗ 

ِٛلعبً ل١بد٠ةبً ف١ةٗ أٚ ٌذ٠ةٗ رفة٠ٛض ِٓ لجً شخص طج١عٟ ٠عغً 

ٚرٌةه  ،ثبرخبر اٌمشاساد ١ٔبثخ  ٕٗ أٚ ِخٛي ثّّبسسخ اٌسةٍطخ ف١ةٗ

ثاشق إٌظش  ّب إرا أد٠ٓ اٌعخص اٌطج١عٟ ثبسرىبة اٌجش٠ّخ ِةٓ 

 ." ذِٗ

 (أ) رّٕ  اٌعمٛثخ اٌّمشسح ٌٍعخص اال زجبسٞ ٚفمةبً ٌٍفمةشح ال - ة

ِةةٓ ٘ةةزٖ اٌّةةبدح ِةةٓ ِعبلجةةخ اٌعةةخص اٌطج١عةةٟ اٌّسةة ٚي  ةةٓ 

اإلداسح اٌفع١ٍةةةخ ٌٍعةةةخص اال زجةةةبسٞ اٌّخةةةبٌف ثةةةزاد اٌعمٛثةةةبد 

اٌّمشسح  ٓ األفعبي اٌزٟ رشرىت ثبٌّخبٌفخ ألةىبَ ٘زا اٌمةبْٔٛ إرا 
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ثجذ  ٍّٗ ثٙب أٚ وبٔذ اٌجش٠ّخ لةذ ٚلعةذ ثسةجت اخالٌةٗ ثٛاججةبد 

 ٌٗ ٚاججبد اٌٛظ١فخ.ٚظ١فزٗ أٚ إرا وبْ ٔبرجبً  ٓ اّ٘ب

األصةة١ٍخ  ٚلةةشس اٌمةةبْٔٛ إ٠مةةب   مٛثةةخ رى١ٍ١ّةةخ إ ةةبفًخ إٌةةٝ اٌعمٛثةةخ -6
ٌغزض رؾم١ك ػٕصز اٌزدع ٚاٌشعز ٌألشنخبص اٌّؼ٠ٕٛنخ،  ٌٍعخص اإل زجبسٞ

ِىزر ٚاٌزٟ ٔصذ ػٍٝ ِب ٠ٍنٟ   44تِٓ اٌّبدح   طتٚ٘ٛ ِب ٔصذ ػ١ٍٗ اٌفمزح 
اٌؼمٛثنبد اٌزى١ٍ١ّنخ ٠غٛس ٌٍّؾىّخ اٌؾىُ ػٍٝ اٌشنخص االػزجنبرٞ ثإؽندٜ  

 -: اٌزب١ٌخ
 .ٚلف ِشاٌٚخ إٌّٙخ أٚ إٌشبط 
 .اٌغبء رزة١ص ِشاٌٚخ إٌّٙخ أٚ إٌشبط 
  اغالق ِؾً ِشاٌٚخ إٌّٙخ أٚ إٌشبط أٚ اٌّزافك اٌزبثؼخ ٌٗ اٌزٟ اسزخدِذ

 فٟ اررىبة اٌغز٠ّخ ثصفخ دا ّخ أٚ ِإلزخ.
 .ٌٗرصف١خ أػّب 
 َاٌمٛا١ٔٓ إٌبفذح. ٚضؼٗ رؾذ اٌؾزاسخ اٌمضب ١خ ٚفمب  ألؽىب 
 ٔٗٔشز ؽىُ االدأخ اٌصبدر ثشؤ.  

وّب لشس اٌمبْٔٛ  مٛثبد  ٍٝ اٌّ سسبد اٌّب١ٌخ ٚغ١ةش اٌّب١ٌةخ فةٟ  -7
ٚرززاٚػ ٘ذٖ اٌؼمٛثبد ِب  ةبٌخ ِخبٌفخ اإلجشاءاد اٌزٟ ٔص  ١ٍٙب اٌمبْٔٛ

ث١ٓ اٌؾجو ِدح ال رش٠د ػٍٝ صالس سٕٛاد ٚاٌغزاِخ اٌزٟ ال رش٠د ػٍنٝ ػشنزح 
١ٍِْٛ لاير ٚاٌؾجو ِدح ال رش٠د ػٍٝ سٕخ ٚاؽدح ٚاٌغزاِخ اٌزنٟ ال رش٠ند ػٍنٝ 
١ٍِْٛ لاير، إضبفخ إٌٝ اٌؼمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ اٌزٟ رزا٘ب اٌّؾىّخ ِٕبسنجخ، ٚ٘نٛ 

ِننٓ لنبْٔٛ ِىبفؾننخ   43تِننٓ اٌّنبدح   ، ة ، ط ، د أتِنب ٔصنذ ػ١ٍننٗ اٌفمنزاد 
 غسً األِٛاي ٚر٠ًّٛ اإلر٘بة.

 ر٠ّٛةً اإلس٘ةبةوّب لشس أْ اٌةذ ٜٛ اٌجزائ١ةخ ال رٕمضةٟ فةٟ جةشائُ  -8
 ثّضٟ اٌّذح.

اسنزٕبدا  إٌنٝ ٚلشس أٔٗ ال رسمظ ثّضٟ اٌّةذح اٌعمٛثةبد اٌّحىةَٛ ثٙةب  -9
 .ٚر٠ًّٛ اإلر٘بة لبْٔٛ ِىبفؾخ غسً األِٛاي أؽىبَ

 
 


