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Summery                                                                                                                    

 

ػ                                                                                                                        
Crimes of natural reservations   ( a combrative study )                                ػ
  This study contained the most important crimes that touch natural reservations , which 

represented by crimes against biological variation of natural reservations , and crimes that 

pollution of natural reservations , and crimes of lack of license of natural reservayions . at 

last ended this study by criminal and punishment elements which is more approperiat to 

criminal protection to natural reservations .                                   
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ػاضطػدطظػ
حلزُٕلدُؿٓ أىٍكض معظم حليَل أٌمٕش حلعمل علّ َٟع قُحعدي َهطد٢ َاؿدَح حص ط حدل كمخٔدش مدخطزاّ مده حلظىدُ       

 كمخٔددش كددل وددُ  مدده ح٘وددُح  حلمٍدديىس ٌظمددخا حلـٍددخص حلموظٜددش فددٓ حلزيحٔددش علددّح وٜددذ  فاددي ح علددّ ٓددطق حلمعمددٍُس 

طـدخي حلظَكِٕعلدّ كحدع فدٓ حلٔدىُحص ح٘هٕدَس رخَٕ ن ٌٌح حلظُؿدً ٓدَعخن مدخط واَحٝ هخٍؽ م١ُىٍخ ح٘ٛلٓ  رٕي أرخٜ

 حل خثىخص حللٕش فٓ م١ُىٍخ حلطزٕعٓ.

لزعٞ ح٘وُح  حلىزخطٕش َحللُٕحوٕدش حلزَٔدش َحلمخثٕدش  ح  أهَٕ ح  مًٝ رُٛحٍخ رَُص أٌمٕش حلملمٕخص حلطزٕعٕش   َمه ٌىخ      

الّ ططزٕق ٌٌح ح٘ٓلُد حلدٌْ رديأ ٔؼزدض وـخكدً هدٝل حلٔدىُحص  سعي   ىَل  ممخ ىفع  ٌخ مَس أهَِ حلظٓ قي ٜٔظ ٍَ َؿُى

 ح٘مَ حلٌْ أٍٓم فٓ ُٔخىس مٔخكش حلمىخ١ق حلملمٕش رٍُٜس َحٟلش. حلؼٝػٕه حلمخٟٕش 

َ مدده حلمىددخ١ق فددظم اعددٝن حل ؼٕدد   3002ٜ رعددي عددخاا مٕددخص حلطزٕعٕددش رخٌٜظمددخا حل ددخفٓ َفددٓ حلعددَح  لددم طلددع  حلمل      

ش  ٓ ؿىُد حلعَح  َٗمخلًف ملمٕخص ١زٕعٕش  ٛ  ملمٕخص ١زٕعٕش.ٝن أغلذ مٔخكخص حٍ٘حٟٓ حل١َزش طم اع اً هخ

َلاي كااض طـَرش ؿمٍٍُٔش حلعَح  ريحٔش وخؿلش علّ ٛعٕي حلظَ٘ٔعخص حلوخٛش رخلملمٕخص حلطزٕعٕدش  َان ؿدخ ص       

زاً اٛديحٍ وظدخا او٘دخ  حلملمٕدخص ٓد(  3002َلٔدىش3)ٍقدم ٕخص حلطزٕعٕدشمظؤهَس  َكخن مه أرٌَُخ اٛيحٍ وظخا حلملم

(  َقددي ٗدد لض ٌددٌي حلظ٘ددَٔعخص واطددش حلزيحٔددش ٟٚددحخ  حللمخٔددش حلـىخثٕددش 3000لٔددىش9)ٍقددم حلطزٕعٕددش فددٓ اقلددٕم كَىٓددظخن

 ش.ٕللملمٕخص حلطزٕع

 طٝفٓ حٚهٝل رخلظُحُن حلزٕجدٓ حلٍدٖ فدٓ حلعئدي مده مىدخ١قحلّ طٍيف  ان كمخٔش حلملمٕخص حلطزٕعٕش رُؿً هخٙ       

ٓدظ ٝل خظ علدّ رٕجدش وظٕحدش مده حلظلدُع َحٜوادَحٝ  َحللحدش َحللُٕحوٕدش حلحطَٔدش مده حٜحلعخلم  َُٛن ح٘ودُح  حلىزخطٕد

طلددم حلؼددََحص حلطزٕعٕددش  ق رمعددِل عدده َؿددُى وٜددُٙ قخوُوٕددش طٔددٍم فددٓ طىظددٕمكددل ًلددم ٜٔم دده أن ٔظلادد غَٕحلَٗددٕي 

  كخفدش َحلمعُقدخص َحٟ٘دَحٍ ح٘هطدخٍقٕدش حلظدٓ طلمٍٕدخ مده ظلدش حلُحَطدُفَ لٍدخ حلم علّ أْٓ رٕجٕش ٓدلٕمش  َحٓظ ٝلٍخ

 حلل ُمددخص َحلٍٕجددخص َحلمئٓٔددخص َٕٓخٓددظٍخ َهططٍددخ فددٓ حلملخفظددش علددَّط٠ددمه فددٓ حلُقددض ًحطددً طىحٕددٌ أٓددظَحطٕـٕش 

ًح ٌدٌي حلىٜدُٙ حلاخوُوٕدش طٜدزق أكؼدَ ام خوٕدش َفعخلٕدش ان َممدخ ٜٗدم فٕدً أ لّ حلُؿً حلمطلُد حلملمٕخص حلطزٕعٕش ع

مخط٠مىض مُحىٌخ ؿِح حص ؿىخثٕش ٍحىعش طُقع علّ حلـخوٓ ُٓح  أكخن ٗوٜخ  ١زٕعٕخ  أا معىُٔخ   ح٘مدَ حلدٌْ غحدل عىدً 

فظىزً رعي   مَس أهَِ ه طع٠ًُٔاّ مه طىُ  رُٕلُؿٓ ٜٔم حلمَ٘  حلعَحقٓ لٔىُحص ١ُٔلش كخىص أن طا٠ٓ علّ مخطز

حلـٍدخص كَٛدض  فدٓ َقدض مظدؤهَ  اًٜ حلعىخٔدش َحٌ٘ظمدخا ا لدم طلدق   حلىزخطٕدش َحللُٕحوٕدش حلظدٓهٔخٍس حلعئي مده ح٘ودُح  

 َكخمٕش لعىخٌَٛخ. مطخلزٍخ َمعزَس عه أٌمٕظٍخ ٛيحٍ طَ٘ٔعخص قي ط ُن ملزٕش لحلل ُمٕش حلموظٜش علّ ا

رليوخ حلٌْ  ن حللمخٔش حلـىخثٕش لم طلعذ ىٌٍَخ حللإآ للمخٔش حلملمٕخص حلطزٕعٕش فَٓل ه علّ وإٞ ٌٌي حللإاش فب      

وظ٘دخٍ حلعئدي مده ح٘ودُح  فزعي أن كخودض أوظمظدً حلزٕجٕدش مىطلادخ  ٜ لُؿٓ َح٘وظمش ح٘ٔ ُلُؿٕش كخن ُحهَح  رخلظىُ  حلزُٕ

ط٘ظمل  أٟلّ حٖن مه أفاَ حليَل فٓ مـخل حلملمٕخص حلطزٕعٕش َمخ حلىزخطٕش َحللُٕحوٕش الّ حلمـظمعخص حلأَزش َحلزعٕيس 

 .ش ً مه مُحٍى ١زٕعٕعلٕ

 

 -:أهمية البحث

 ٜٔظـِأ مه حلزٕجش رل أوٍخ طعدي مده ح٘مدخكه حلظدٓ طلظدُْ علدّ كخثىدخص كٕدش َغٕدَ كٕدش ح  طعي حلملمٕخص حلطزٕعٕش ؿِ       

ٗدٓ معدٕه قدي ٜ َ طلف أواَحٝ وُ  معٕه حن ا اًهَ مه حلعخلم آىُ  أكٕخثٓ قي ٜ ٔظ ٍَ فٓ م خن )أوظمش حٔ ُلُؿٕش( َط

ُٛن حلمُحٍى حللٕش َحلملخفظش علدّ ٛدلش حلظىدُ  حلدٍُحػٓ لّ ان كمخٔش حلملمٕش حلطزٕعٕش طٍيف اَ ٔعُٝ مَس أهَِ 

َأؿدَح  فٓ مـمُعدخص حل خثىدخص حللٕدش حلظدٓ طظحخعدل فدٓ أ١دخٍ حلىظدخا حلزٕجدٓ َحلملخفظدش علدّ قديٍطٍخ علدّ أىح  أىَحٌٍدخ 

َقدي ه حلِٔدخٍحص حلظدٓ طدظم لظلدم حلملمٕدخص. عده حلٔدٕخكش َملخَلدش طلإدق حٍ٘ردخف مد ف٠دٝ    حلزلُع َحليٍحٓدخص حلعلمٕدش

رعدي حلظاديا حلٜدىخعٓ َحلظاىدٓ فدٓ ؿمٕدع  للمخٔدش حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش لّ َٟع طَ٘ٔعخص َقُحوٕه هخٛدشاطِحٔيص حللخؿش 

فاددي أٛددزق حلاددخوُن  مىطلددق َمدده ٌددٌح حل  ػددخٍ ؿخوزٕددش طٜددٕذ حلملمٕددخص رخل٠ددٍَآمدده  لمددخ لٍددٌح حلظطددٍُ هخٛددشحلمـددخٜص 

حلمؼلددّ للمخٔددش حلمٜددخلق ح٘ٓخٓددٕش فددٓ حلمـظمددع رددخلىظَ لمددخ طظٔددم رددً  حلٕٔخٓددش حلـىخثٕددش حللئؼددش حٖىحص حلـىددخثٓ فددٓ ظددل

ٍٍ أَوٍ حص حلـىخثٕش مه  قُس ٍحىعش مه ٗؤحلـِح ٍَ  خ كزق حلزُحعغ حليحفعش للٔلُك حٚؿَحمٓ حلٌْ قي ٔىطُْ علّ َٟ  هطد

 رإم َمٜخلق حلمـظمع.

 

 -ِؽىٍح اٌثضج:
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  كئؼدش حلعٍديٌٓ كمخٔش ٟعٕحش َ ٕخص حلطزٕعٕش فٓ حلاخوُن حلعَحقٓللملمحللمخٔش حلـىخثٕش  حنط مه م٘ لش حلزلغ فٓ       

عخلـدض  هدَِأظحظٍدخ قدُحوٕه رٕجٕدش أ غَٕمزخٗدَس  ٓدزاظً كمخٔدش   (3002لٔدىش3)ٍقدم فاي ٛيٍ وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕدش

علّ حلع دْ مده كؼٕدَ مده حلديَل حلظدٓ ٗدَ ن طظطَ  للملمٕخص حلطزٕعٕدش ر٘د ل مزخأكمخٔش عىخَٛ حلزٕجش ر٘ ل عخا ىَن 

و٘دخثٍخ َحلـٍدش حلظدٓ امده كٕدغ   طعدخلؾ حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش خ  طظ٠دمه وُٜٛدَٗعض قُحوٕه هخٛش رخلملمٕخص حلطزٕعٕدش 

طٔل٢ٕ حل٠ُ  علّ حٌم حلـَحثم حلظدٓ   حٜمَ حلٌْ ىعخوخ حلّ  ىحٍطٍخ َحلـِح حص حلظٓ طحَٝ علّ مه ٔعظيْ علٍٕخاطظُلّ 

 .طمْ حلملمٕخص حلطزٕعٕش 

 -ِٕٙز١ح اٌثضج:

فددٓ معخلـددش حلىٜددُٙ حلـىخثٕددش حلوخٛددش  عظمددخى حلمددىٍؾ حلُٛددحٓ مددع حلمددىٍؾ حلاددخوُوٓ حلظللٕلددٓ حلماددخٍنحٓددُف ٔددظم       

مىٍدخ فدٓ س ٓدظحخىح٘هدَِ َحَٜ  للادُحوٕه فدٓ حلديَل ف٠ل أٌيحف حلزلغ مده هدٝل حلظطدألاق ول ٓ  رخلملمٕخص حلطزٕعٕش

َقدي َقدع حهظٕخٍودخ  علدّ   للملمٕخص حلطزٕعٕش فدٓ حلعدَح حٜمؼل ثٕش لّ َٟع حلىُٜٙ حلظٓ ط حل حللمخٔش حلـىخاحلُُٛل 

مخوٓ َحٜويَؤٕٓ  مده أو٠دؾ حلظ٘دَٔعخص حلعَرٕدش ف دَح    حلمٜدَْ خلظ٘دَٔعف   مده أؿدل حلماخٍودش حلظَ٘ٔع حلمَْٜ َحلع 

حلظ٘دَٔعٕٕه أمدخ  حلادخثم علٍٕدخ مده أعَقٍدخ علمدخ    َمده أقدَد حلمديحٍّ حلدّ حلادخوُن حلعَحقدٓ م٘دَرخ    َٔعي حلحادً حلـىدخثٓ

  َقددي أفددخى حلزخكددغ مدده ٌددٌي  حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش كمخٔددش فٍمددخ مدده حلظ٘ددَٔعخص حلَٛددٕىش فددٓ مـددخل ؤٕددٓمددخوٓ َحٜويَحلع  

 . َحقٓحلماخٍوش فٓ ٓي مُح١ه حلاٍُٜ حلظَ٘ٔعٓ حلظٓ حعظَص حلظَ٘ٔع حلع

 -خطة البحث:

ُٓف وأم حلزلغ حلّ حٍرعش مزخكغ ؤظٍلٍخ رمحٍُا حلملمٕخص حلطزٕعٕش   حمدخ حلمزلدغ حلؼدخوٓ فىوٜٜدً حلدّ طللٕدل       

حلزُٕلُؿٓ للملمٕخص حلطزٕعٕش   رٕىمخ حلمزلغ حلؼخلغ  فٕىٜذ علّ رلغ ؿَحثم طلُٔدغ حلملمٕدخص  حلـَحثم حلظٓ طمٔخلظىُ 

 حلطزٕعٕش   حمخ حلمزلغ حٜهَٕ فٔىظىخَل حلـَحثم حلىخٗجش عه حوعيحا حلظَهٕٚ فٓ حلملمٕخص حلطزٕعٕش .

 

ػاألولػطبحثاض

 اضطحطغاتػاضطبغطغظػغؼومط

 ًحطٕش حلملمٕخص حلطزٕعٕش َطٜىٕحٍخ َحٜٓخّ حلاخوُوٓ لٍخ عخِ َفق مطخلذ ػٝػش طزخعخ . مزلغٌٌح حلفٓ ىظىخَل ٓ       

 اٌّطٍة االٚي : ذات١ح اٌّض١ّاخ اٌطث١ع١ح
 َهٜخثٍٜخ َطمٌِٕٕخ عه حلزٕجش فٓ فََ  ػٝػش .َعىخٌَٛخ حلّ حلظعَٔف رخلملمٕخص حلطزٕعٕش  ٓىظعَٝ   

 اضطبغطغظػظاضطحطغتطرغفػاضغرعػاالولػ:ػػ

ن و٘ددخ١ حلملمٕددخص َ٘ علٕددً علمددخ  حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش ٓددظاَ ح ٔاٜددي رددخلظعَٔف ح٘ٛددطٝكٓ ٌددُ حلظعَٔددف حلددٌَْ     

وىدخ لدم وـدي بف ػخٍ َحلـُلُؿٕخ َغٌَٕخ مده حلعلدُا طزٕعش َح٘كٕخ  َحلزٕجش َحٖعلم حلمؼل  لطزٕعش ٔظعلق رخل ؼَٕ مه حلعلُا ح

 ىٍَ حٜطلدخى حلديَلٓ لدٌلم ردَُ حفٍخ ٌديػخٌٍدخ َأآٌظمدخمٍم رحمٕدخص حلطزٕعٕدش أكؼدَمه لعلدُا رظعَٔدف حلملح يمه ٌٌ خ  ٌظمخمح

طٍخ حلمظعلادش ط٘دَٔعخ حلموظلحدش فد٠ٓدعٍخ حلديَل ن طأ  حلظُؿٍٕخص حٜٓظَٗدخىٔش مده حؿدل خعطبر  (IUCN) لُٜن حلطزٕعش

َلدّ علدّ طعَٔددف حل٠دُ  فدٓ ح٘ؤدل٢  حدَ  حلدّ واطظدٕه حل حَلدٌلم ٓىأدم ٌدٌ  للحدخظ علدّ حلزٕجدش حلطزٕعٕدشل صرخلملمٕدخ

 .حلطزٕعٕش حٜطلخى حليَلٓ للملمٕخص حلطزٕعٕش َطُٟٕق حلظعَٔف حلاخوُوٓ للملمٕخص 

 اٌطث١عح: ف االتضاد اٌدٌٟٚ ٌفْٛتعس٠ -اٚالا 

 أَه حٍٜٝ ـ"مٔدددخكش مددد خ( حلملمٕدددخص حلطزٕعٕدددش رؤوٍدددIUCN) طلدددخى حلددديَلٓ لٜدددُن حلطزٕعدددشعَف حٜلادددي           

غٌَٕدخ  َٓدخثل قخوُوٕدش أََحلمُحٍى حلطزٕعٕش حلؼاخفٕش حلمَطزطش ردً َطديحٍ رُحٓدطش  للمخٔش حلظىُ  حللُْٕ موٜٜشحلزلَ

مه حلُٓخثل حلحخعلش "
(0)

َطَطدذ علدّ و٘دَ   طلدخى حلديَلٓ لٜدُن حلطزٕعدشٝعظميص ٌٌح حلظعَٔف حلـمعٕش حلعخمدش لحَقي  .



- 5 - 
 

ٓظعخوض ردً حلديَل فدٓ قُحوٕىٍدخ حل١ُىٕدش حَ حلطزٕعٕش حلموظلحش  ىحٍس حلملمٕخصٚ خ  ٓظَٗخىٔح خ  ح حلظعَٔف أن أٛزق مَؿعٌٌ

 ىحٍس حلملمٕخص حلطزٕعٕش.ق مع حلىظخا حليَلٓ حلمعظَف رً ٚل ٓ طظح

عخىس حلىظَ فدٓ اعملٕش  ؿِ  مهٌَُ حلظعَٔف حلٔخرق  للملمٕخص حلطزٕعش ٓطلخى حليَلحٜ لعي  3002وً فٓ عخا أٜ ا      

خكش "حلملمٕددش حلطزٕعٕددش ٌددٓ مٔدد طددٓحٌَٖددٌح حلظعددئل ؿددخ  رددخلظعَٔف   0992حلظددٓ َٟددعض عددخا  حلمزددخىة حٜٓظَٗددخىٔش

ؿدل كحدع حلطزٕعدش َح٘وظمدش أحلحعخلدش مده  ىحٍطٍخ مده هدٝل حلُٓدخثل َحلظيحرَٕحلاخوُوٕدشاؿ َحفٕش مليىس ٔظم طوٍٜٕٜخ َ

رٍخ علّ حلميِ حلزعٕي "حلؼاخفٕش حلزٕجٕش َحلإم 
(3)

. 

ي  ٔ  َ        (PPA) َحلملمٕدخص حلطزٕعٕدش حلوخٛدش (IUCN) ٌُ حلمٔدظويا مده قزدل حٜطلدخى حلديَلٓ 3002طعَٔف عخا  ع 

َطم حٜٓظَٗخى ردً مده  (WDPA) َقُحعي حلزٕخوخص حلعخلمٕش للملمٕخص حلطزٕعٕش (UNEP) َرَوخمؾ ح٘مم حلمظليس للزٕجش

طعددخٍٝ ردددٕه أْ ٜ طـددي لددىظم حلاخوُوٕددش ن رعدددٞ حا اً  (IUCN.WCPA) حللـىددش حليَلٕددش للملمٕددخص حلطزٕعٕددش قزددل

دي  ودً ٔ  أَطلدئغ لدً َ مده حلظعَٔدف حَ٘ل ن حلظعَٔف ح٘هٕدَ أكؼدَ طحٜدٕٝ  أ ٜا حلظعَٔحٕه  وظٕـدش للوزدَس حلظدٓ كٜدلض ع 

ٌدم مدخ ٔمٕدِ ن أأ لىدخ طزدٕهَ فدٓ مـدخل حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش  ((IUCN.WCPAعلٍٕخ حللـىش حليَلٕش للملمٕخص حلطزٕعٕش 

ومدخ اَ  حلزلدَ فاد٢  أَ ن حلٍيف مه وطخ  حللمخٔش للمىخ١ق حلملمٕش  لدْٕ ٓدطق حٍ٘ٝرؤأَٟق  قي وًأ 3002طعَٔف 

 ملمٕش رلَٔش.ا كخوض حلملمٕش علّ حلٕخرٔش أأأرعخى ُٓح   شٔ٘مل ػٝػ

 0993معخٌدديس َطعَٔددف  (IUCN.WCPA)  للـىددش حليَلٕدش للملمٕددخص حلطزٕعٕدش 3002مدده طعَٔدف عددخا  كدٝ  ن ا      

حطحخقٕدش طعَٔدف ن أٜ ا ؿ َحفٕدخ  ن ٌديفٍم حللحدخظ علدّ مىدخ١ق ملديىس طدم طلئديٌخ طلئديح  أ للظىُ  حلزُٕلُؿٓ ٔظحادخن فدٓ

وً ٔـذ ألّ اَأوً لم َٔ٘فٕمخ ٔظعلق رىطخ  حللمخٔش ٌَل ٌٓ كمخٔش ١ُٔلش ح٘ؿل أا قَٜٕس ح٘ؿل؟  قل َُٟكخ  أ 0993

خثل ىحٍس مُقدع حلملمٕدش مده هدٝل َٓدا طىظدٕم أَ ن ٔدظم طٜدىٕف أَأ ػاخفٕدش ملديىس َلدم ٔ٘دظ١َ خ  ن طظ٠مه حلملمٕش قٕمدأ

عظَحف رٌٍح حلظعَٔف َطم َٟعً فٓ قَحٍحص ٜكاش طظعلق رمئطمَحص فاي طم حَٜمع ًلم  لٕخص ٍٓمٕش أهَِ آ قخوُوٕش أَ

حلمزخىة حلظُؿٍٕٕش حلمئٔيس لً ٛيحٍ افٓ  ٌٌي حليَل طُٓعض ف٠ٝ  عه ًلم فاي ح١َ٘حف فٓ حلمعخٌيس  لليَل
(2)

. 

١ٌٚهح اكوخهس تصففهاا تضاد اٌدٌٟٚ فٟ تعس٠ف اٌّض١ّح اٌطث١ع١ح وٛٔهٗ إٌّمّهح اٌدِٚٓ رأثٕا ٔؤ٠د ِاذ٘ة إ١ٌٗ اال      

التضاد اٌدٌٟٚ ٌفْٛ اٌطث١ع١ح راء راِعاا ِأعاا اؼتًّ ْ تعس٠ف افٟ ِزاي اٌّض١ّاخ,٘را ِٓ رأة ِٚٓ رأة آخس فئ

 .عٍٝ تضد٠د ِٕطمح اٌّض١ّح,ٚتضد٠د ٚظائً صّا٠تٙا

  :اٌتعس٠ف اٌمأٟٛٔ ٌٍّض١ّاخ اٌطث١ع١ح -حا١ٔاا 

 طلدخى حلديَلٓ لٜدُن حلطزٕعدش زٕعٕش طعَٔدف حٜعظميص معظم حليَل فٓ طَ٘ٔعخطٍخ حلوخٛش رلمخٔش حلملمٕخص حلطح ايل      

فٓ  َطلٕٔىٍخ حلوخٙ رلمخٔش حلزٕجش (3009لٔىش 32)ٍقم عَفٍخ حلاخوُن حلعَحقٓ فاي هظٝف فٓ حلٜٕخغش حلاخوُوٕش حٜمع 

"حلملمٕش ٌٓ مٔخكش مده حٍ٘ٝ  ٍخوؤخٍٔف رمه حلمخىس حلؼخوٕش فٓ حلحٜل حَ٘ل حلوخٙ رخٌ٘يحف َحلظعحلؼخوٕش عَ٘حلحاَس 

 ُٔش َحللٕ حلمخ  طوٜٚ للمخٔش حلمٜخىٍ حلطزٕعٕش َأ

فدٓ وظدخا حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش  يٍَىحلدٌْ أ ًطعَٔحدلّ حلاُحوٕه حلٔخراش فدٓ ا ٓظىي حلمَ٘  حلعَحقٓح. ََحلؼاخفٕش مه حلَِحل"

 مدده حلمٕددخي )حلٔددخكلٕش أَ حليحهلٕددش( حٍ٘ٝ أَ "مٔددخكش مدده عددَف حلملمٕددش حلطزٕعٕددش رؤوٍددخ اً ( 3002لٔددىش3حلىخفددٌ )ٍقددم

ؿمخلٕدش طُٟدع طلدض  ٕٓخكٕش أَ علمٕش أَ مِٕحص ١زٕعٕش ًحص قٕمش ػاخفٕش أَ كُٕحوٕش أَ طلظُْ علّ كخثىخص كٕش وزخطٕش أَ

ٓظيحمش طىمٕظٍخ"وُوٕش للمخٔش ػََحطٍخ حلزٕجٕش َٚحللمخٔش حلاخ
(2)

. 

حلمٕخي ًحص أرعخى  " أْ مٔخكش مه حٍ٘ٝ أَ َح  رؤوٍخو٘خ  حلملمٕخص حلطزٕعٕش ٘قلٕم كَىٓظخن فٓ حلعاعَفٍخ وظخا َ      

كخثىدخص كٕدش طظعدخٖٔ فٕمدخ رٕىٍدخ َفدق أوظمدش رٕجٕدش معٕىدش قدي ط دُن رع٠دٍخ  ؿ َحفٕش مليىس طلظدُْ وظدم ١زٕعٕدش فَٔديس أَ

 حلـمخلٕدش  حلٔدٕخكٕش أَ حلعلمٕش أَ حلىخكٕش حلؼاخفٕش أَ مه ح٘وظمش يلإمش ٌٌ ح  َوظَ  واَحٝحٜ أَ ٍمعَٟش للظٍئي َحلظيٌُ

ٓظيحمظٍخ "أظٍخ ٍَخ كمخٔش قخوُوٕش ل َٝ كمخعلٕ حَٝط  
(5)

.
      

 ي ًَلدم راُلدشوً لدم ٔـمدع ردٕه مٔدخكخص حٍ٘ٝ َحلمٕدخأحلظٓ أٍَىٌخ حلمَ٘  حلعَحقٓ  مه حلمٝكع علّ حلظعَٔحخصَ      

ن أَلم ٔدٌكَ  َحلمٕخي( أ)أْ مٔخكش مه حٍٜٝ  و٘خ  حلملمٕخص فٓ ح٘قلٕم ًكَاحلمخ ( كٌلم وظخا  حٍ٘ٝ أَ )مٔخكش مه

   َمؼخلٍخ ملمٕش  مىٍخ مخثٓ ح  َؿِ   مىٍخ أٍٝ ح  قي ٔ ُن ؿِ  حلملمٕش

حلٜخفٕش فٓ حلزَٜس ؿىُد حلعَح 
(6)

. 
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 حلمعديل(0922لٔدىش 003)ٍقدم للملمٕش حلطزٕعٕش فٓ حلاُحوٕه حلماخٍوش َمىٍخ حلاخوُن حلمٜدَْ عيس   طعخٍٔف ٍَىصَ      

حليحهلٕش طظمِٕ رمدخ  َألٕش َ حلمٕخي حلٔخكأْ مٔخكش مه حٍ٘ٝ أك خا  ٌٌح حلاخوُن "ٔاٜي رخلملمٕش فٓ ططزٕق أًكَ رؤوً  اً

 ١زٕعٕش ًحص ظُحٌَ أٓمخك أَ خص أَكُٕحو ط٠مىظً مه كخثىخص كٕش وزخطٕش أَ

قظَحف ؿٍدخُ ٗدئَن ححلٍُُح  رىخ  علّ  مه ٍثْٕ مـلْقَحٍ ؿمخلٕش َٜٔيٍ رظلئيٌخ ٕٓخكٕش أَ قٕمش ػاخفٕش أَعلمٕش أَ

حلزٕجش رمـلْ حلٍُُح  "
(2)

. 

ن اَ حلملمٕدش وحٔدٍخ  حلـمع رٕه مٔدخكش حٍ٘ٝ َحلمٕدخي فدٓ أغحٝقي  حلعَحقٓ حلمَ٘ َحلمَ٘  حلمَْٜ  ٔٝكع أن      

حلملمٕدش َحلـٍددخص حلمَطزطدش معٍددخ.  و٘ددخ امدده كٕدغ طلئددي حلـٍدش حلظددٓ طظدُلّ  كدخن طعَٔدف حلم٘ددَ  حلمٜدَْ أكؼددَ ىقدش

"مٔدخكش  ( 3002ٔدىش ل 6مدخوٓ )ٍقدمحلطزٕعٕش َُٛن حٜكٕخ  حلحطَٔش حلع  ( مه قخوُن حلملمٕخص 0) حلمخىس أ٠ٔخ   َفظٍخَع

حلىزخطددخص  َأللمخٔددش وددُ  مده حللُٕحوددخص  َأحلؼاخفٕدش أَ مخٔددش هخٛددش لٜدُن رٕجظٍددخ حلطزٕعٕددش حلمددخ  طظمظدع رل َأٍٝ مده ح٘

ٍدخ ٍَى لأٔدٓ فادي وََٕ  ح٘ويمدخ حلم٘دأعٕدش َمُحقدع حلمىدخظَ حلطزٕعٕدش ." حلزلَٔش َط٘دمل حلمُحقدع حلطزٕ َأحلحطَٔش حلزَٔش 

حلمخ   َأ" مىطاش مليىس مه حلٕخرٔش  وٍخأّ ( عل0990لٔىش 5)ٍقم  كمخٔش حلمُحٍى ح٘كٕخثٕش َحلىظم حلزٕجٕشفٓ قخوُن  خ  طعَٔح

ٓدظحخىس حليحثمدش مده حش مه حلىزخص َحللُٕحن  َكدٌلم حٜحلملخفظش علّ حلظىُ  حلزُٕلُؿٓ لٙوُح  حلموظللٍخ ٌيف ٍثٕٔٓ ٌُ

ُحٍى حلطزٕعٕش َوظمٍخ حٜٔ ُلُؿٕش"حلم
(2)

. 

كٌٝمدخ طوٜدٚ رُحٓدطش حلادخوُن ٔدظم  حلمٕدخي أَ ٌَُ "مٔدخكش ملديىس مده حٍٜٝ أَ هَ للملمٕخصآٌىخك طعَٔف َ      

"للمخٔش وظخا رٕجٓ مظمِٕ حلظعلٕمٕش حلمظعلاش رٍخ أَ َأ فٕشحلؼاخ َأ كمخٔش حلمُحٍى حلطزٕعٕش فٍٕخ مه أؿل حٌ٘مٕش حلعلمٕش
(9)

. 

)ِعهاصح  تعس٠هف اٌّض١ّهح اٌطث١ع١هح تأٙهاْ ٔصٍؿ إٌٝ أظتمساء اٌتعس٠فاخ اٌّصتٍفح ٌٍّض١ّح اٌطث١ع١ح ٠ّىٓ آِ ٚ      

 اٌفاعٍحغ١س٘ا ِٓ اٌٛظائً ٚظائً لا١ٔٛٔح أٚ رغساف١ح ِضددج تٛلٛس تصفؿ ٚتدازعثس

ِههٓ خههدِاخ ٌٍٕمههاَ اٌث١صههٟ اٌّفههاصثح ُٙ فههٟ صّا٠ههح اٌّههٛازد اٌطث١ع١ههح عٍههٝ اٌّههدٜ اٌثع١ههد ِهه  ِاف١ٙههاتعههٚ
(10)

ٚاٌمهه١ُ  

   .اٌخماف١ح(

ػوخصائصؼاػرظاصرػاضطحطغاتػاضطبغطغظثاظيػ:ػاضغرعػاض
 ٍٕدخعلللملمٕش حلطزٕعٕش عىخَٛ مليىس ٜري مه طُحفٌَخ كظّ و ُن رٜديى مىطادش ملمٕدش طو٠دع لللمخٔدش  َطظَطدذ      

 له و ُن رٜيى ملمٕش ١زٕعٕش خَٛحلعى يكي ٌٌفخن طولف أ  ىحهلٍخ خلطـَٔم رعٞ ح٘فع ػخٍحٖ يَمه ٌٌحلاخوُوٕش  ػخٍحٖ

 طٓ:حلعىخَٛ رخٖ يَطظمؼل ٌٌ

 :رغساف١ح ِضددج ِعاصح -اٚال
حطحاض معظم حلظعَٔحخص حلظٓ َٟعض لظُٟٕق محٍُا حلملمٕخص حلطزٕعٕش  علّ أن حلملمٕش مٔخكش مه حٍ٘ٝ ُٓح       

مه حلٕخرٔدش أا حلمٕدخي حلٔدخكلٕش أا حليحهلٕدش  َان ٔدظم طلئديٌخ طلئديح  ىقٕادخ   عده ١َٔدق طلئدي أرعخىٌدخ أَحلمُحقدع حليحهلدش 

فٍٕخ
(00)

١َزٕعٕش كدخلزلَٕحص أَح٘وٍخٍأَحلٔدٍُل أَ حلـزدخل  َقي ٔ ُن حلظلئي وخطؾ عه ظُحٌ
(03)

 َطأدم كديَى حلملمٕدش 

الّ مىطاش مَكِٔش َمىطاش ملخًٔش )ملٕطش أَعخُلش( اً ٔٝكع ٌٌح حلظإٔم فٓ أغلذ حليَل
(02)

. 

 علدّ مددخ خ  هطدخٍ َحلظٍئديحص عىٍددخ كحخظدلدديٍ  ح٘  خ  رخلاديٍ حلددٌْ ٔ دُن مىخٓدزٔعدي طعٕدٕه كديَى حلملمٕددش حلطزٕعٕدش َ      

َحقعدش فدٓ وطدخ   ٔدخكخصلمح يَعلدّ َؿٍدش حلوٜدُٙ كلمدخ كخودض ٌدٌ  خ  عىخَٛ رٕجٕش َمُحٍى ١زٕعٕش ُٜم طلظُٔش مه

ٍ حلموظلحدش للمدٍََ َلٌلم ل ُن حلإُى حلظٓ طظٜل رٜدُن حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش  قدي طىدخل مده حلٜدُ )حلملمٕخص حلزلَٔش(

خ  رَٔجح  أا كخن عخرَأُٓح  
(02)

. 

 خ  كخفٕد خ  عٝماحوٕه عٝا حلموخ١زٕه رخلاُأؤطٓ مه هٝل  للـٍخلش  وخفٕخ   ىقٕاخ   حلمٔخكش مليىس طلئيح   يط ُن ٌٌٜري أن َ      

رليَى حلملمٕش
(05)

 خ  َٔظٍَ ًلم ؿلٕد ل٠مخن كاُقٍم َكَٔخطٍم حلظٓ وٜض علٍٕخ حليٓخطَٕ َكحلظٍخ قُحعي حلاخوُن حليَلٓ   

و٘دخ  ملمٕدش ١زٕعٕدش رمىطادش ؿزدل علزدش ردخلزلَ بمـلْ حلٍُُح  حلمٜدَْ ر قَحٍ ٍثْٕفٓ حلل م حلٜخىٍ رعيا ىٓظٍُٔش 

حلملمٕش يم خوٓ لٌٍح٘كمَ لعيا طعٕٕه حلليَى حلظٓ طزٕه حلىطخ  حل
(.06)

. 

 اٌت١ّص اٌث١ٌٛٛرٟٚاٌتٕٛع  -حا١ٔا

 ىمظحدَىس رُؿدُظدُحٌَ ١زٕعٕدش ٓدُح  أكدخن ٌدٌح حلظمٕدِ ٔعىدٓ أوٍدخ  ٔاٜي رٌلم أوٍخ طظمٕدِ رمدخ ط٠دمً مده كخثىدخص كٕدش أَ 

" حلظزخٔه فٓ ح٘وُح  حلىزخطٕدش  أْ َؿُى طىُ  أكٕخثٓ َحلٌْ ٔعىٓ   واَحٝكخثىخص كٕش وخىٍس َمٍيىس رخٜ أا ١زٕعٕشظُحٌَ

حل خثىخص حللٕش َحلزٕجخص حلظٓ طح٠لٍخ" يٌٌَٓلُك َعخىحص   حلٜحخص حلٍُحػٕش َمخ َٔطز٢ رً مه طىُ  فٓ َحللُٕحوٕش 
(02)

  

لّ ػٝع فجدخص مُُعدش كٔدذ حلظٔلٔدل حلٍَمدٓ )ح٘وظمدش حٜٔ ُلُؿٕدش طىُ  ح٘ٛدىخف  زُٕلُؿٓ الحَقي طم طإٔم حلظىُ  

حلظىددُ  حلددٍُحػٓ(
(02) 

فحددٓ حلزٕجددخص حلٜددلَحَٔش طوظلددف حلىزخطددخص  مدده رٕجددش ٘هددَِ زُٕلددُؿٓ ظىددُ  حل  َٔوظلددف ٌددٌح حل

/ 2لظىُ  َحلظمٕدِ حلزُٕلدُؿٓ فدٓ حلمدخىس )  َقدي حٗدخٍ حلم٘دَ  حلعَحقدٓ حلعىٜدَح َحللُٕحوخص عه حلزٕجدش حلٔدخكلٕش َحلزَٔدش
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حَٜ ( مدده وظددخا حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش حلىخفددٌ  اً حٗددظ١َ ٜهظٕددخٍ حلمىطاددش حلملمٕددش حلظمٕددِ ر ىددّ َحٟددق رم ُوددخص حلظىددُ  

 .حلزُٕلُؿٓ 

 مؼل رلٕدَس ٌدٓ ح٘ف٠دل طمؼدٕٝ   ظخٌَس أَٓع حوظ٘خٍح   لزٕجش أَ ن ٔ ُن حلظمِٕ رؤن ط ُن حلمٔخكش أف٠ل طمؼٕٝ  ٔم ه أَ     

 وزخطٕدددش أَ مٕدددِ ر خثىدددخص كٕدددش أَن طظأٔـدددذ َ   لدددىم٢ حلُحكدددخص ف٠دددل طمؼدددٕٝ  أحلٜدددلَح   َحكدددش فدددٓ لزإدددش حلزلٕدددَحص أَ

ن ط٠ددم حلمٔددخكش أ١زٕعٕددش َؿددذ خٌَس ًح كخوددض ظدداَن ط٠ددم ؿمٕددع ح٘وددُح  لظ٘ددملٍم حللمخٔددش ردديحهلٍخ أَ  ١زٕعٕددشَظُحٌ

ٔدَطز٢  مده حل طدخ  حلىزدخطٓ معٕىدخ   ومطخ   ٓظمَحٍٔش راخثٍخ  لُكخوض مؼٝ  حَكل مخ ٠ٔمه  س لظخٌَكل مخ ٔظعلق رٌٍس ح حلمليىي

َؿُىي رٔٝمش حلىظخا حلزٕجٓ حلٌْ ٔظزعً رمخ ٠ٔمه ٓٝمش ح٘وُح  حللٕش حلمُؿُىس َحلمطلُد كمخٔظٍخ
(09)

. 

 :اٌم١ُ اٌّٛلٛع١ح ٌٍّىاْ ِٚا ٠ضت٠ٛٗ ِٓ وائٕاخ -حاٌخا
مده  ًحلظُحٌَحلطزٕعٕدش َمدخ طظ٠دمىف٠دٝ  عده وزخطخص  ٘كٕخثٓ مه كُٕحوخص أَٔظمؼل ٌٌح حلعىَٜ فٕمخ ٔمل ش حلظىُ  ح      

/ 2  فادي حٗدخٍ حلم٘دَ  حلعَحقدٓ لعىٜدَ حلادٕم حلمُٟدُعٕش للم دخن فدٓ حلمدخىس ) ؿمخلٕش ٕٓخكٕش أَ أَعلمٕش  قٕمش ػاخفٕش أَ

فٝ فخثديس   ملمٕش رُؿُى ٗ ل حٍٟٓ ممِٕ ٔ ُن ًح قٕمش علمٕش َطخٍٔوٕش أَؿمخلٕش ٓخىٓخ (  اً حٗظ١َ ٜهظٕخٍ حلمىطاش حل

َممدخ  لمٕدش ١زٕعٕدش و٘دخ  مالدّ اوظحخ  حللخؿدش ح َمه ػم  حلإم يؿىخثٕش فٓ كخلش عيا َؿُى ٌٌ َٟحخ  كمخٔش قخوُوٕش أامه 

ن ٔعظمدي علدّ أَلدٌلم ٔـدذ  حل ؼٕدَمه حلـديل علدّ  ن حلظمِٕٕ فٓ حلإمش قي ٔ ُن مُٟع واخٕ َٔلظُْأظَطذ علّ ًلم 

حٜٓظزٕخوخص حلعلمٕش لُٟع كاخثق ٍقمٕش مليىس ََحٟلش علّ حلم٘خٌيحص إََٔ مُُٟعٕش طَط ِمعخٔ
(30)

. 

 كُلٍخطوظلف َؿٍخص حلىظَ طظزخٔه أَ ٍٝ أَطظعخ ن حلإم قي طوظلف أَبف  و٘خ  حلملمٕشفٓ آخّ ح٘ ٓش ٌ٘ن حلإمَ      

قدي ط دُن  ن حلإمدش حلٔدٕخكٕش مدؼٝ  َأ  ن طظزخٔه فٕدً َؿٍدخص حلىظدَأٔم ه  فخلل م علّ حلإمش حلـمخلٕش فٓ حلملمٕش حلُحكيس 

لّ ًلم مه أمٍُ حلعدَٝ اش حلُٔ  حلٕٔخكٓ َمخ أًَح  حلٔخثلٕه َكخل هَ طزعخ لظ َٕآَقض  عخلٕش فٓ َقض َمىوح٠ش فٓ

َحلطلذ فٓ حلمـخل حلٕٔخكٓ
(30)

. 

َطدؤطٓ عده ١َٔدق حلظعدَف علدّ أومدخ١ حل طدخ   حلإمش حلعلمٕدش ٌٓ مه حلـيل َٕمه أكؼَ حلإم أٌمٕش َٜ طؼَٕ حل ؼ ان        

َكدٌلم  فٓ أٌمٕش حلمىطادش للظعلدٕم َلظدئٍذ حلعلمدخ  َحلطدٝد َرٜدحش هخٛدش علمدخ  حلزٕجدش َطظٍَ  حلىزخطٓ َحلىظم حلزٕجٕش

١َٔق طىمٕش حلُعٓ حلزٕجٓ ليِ حلـمٍٍُ َطٝمٌٕ حلميحٍّ ١َٝد حلـخمعخص ٔم ه حٜطحخ  علّ حلإمش حلؼاخفٕش للم خن عه 

 َحلٔ خن حلمللٕٕه للم خن.

 :لساز تتضد٠د٘ا ـدٚز -زاتعا

علّ طُٕٛش مده ؿٍدش  رىخ    لملمٕخص ٌُ ٛيٍَ قَحٍ ك ُمٓ و٘خ  حاىخَٛ حلظٓ ط ظٔذ أٌمٕش كزَٕس فٓ ن مه حلعا       

ن بمعٕىش َلدم ٜٔديٍ قدَحٍ رٍدخ فد فٓ مىطاش ؿمٕع حلعىخَٛ حلٔخراش  صأوً لُ طُحفَ َطؤطٓ أٌمٕش ٌٌح حلعىَٜ مه موظٜش 

 ملمٕش ١زٕعٕش . عي ٌخحلمىطاش ٜٔم ه  يٌٌ

 ح  مَأ خٓش رٍخلمحل زعٞ ح٘فعخلطـَٔم مخ ٔظَطذ علًٕ مه عٝن عه طلُٔل م خن مليى لٕٜزق ملمٕش ١زٕعٕش َٔعي حٚ      

 مٍمدخ  
(33)

و٘ددخ  اعدده  عدٝنَطوظلدف ١ددَ  حٚ ـئديس لٍددٌح حلم ددخن رخٌ٘مٕددش حلحٜٗددوخٙ حلموددخ١زٕه رخلادخوُن ٔعلدم  ل ددٓ  

ٟددخفش حلددّ ارخلـَٔدديس حلَٓددمٕش  يرٍددٌح حلمُقددع عدده ١َٔددق و٘ددَ عددٝا مددُح١ىٓ حليَلددشأددظم  اً حلملمٕددش مدده ىَلددش ٘هددَِ 

حلمٔدخكش مدده  ين ٌدٌؤعلمدُح رد قددي ١ىٕهعديى مم ده مده حلمدُحكزَأل ددٓ ٔ دُن  وظ٘دخٍ َحلظديحَل فٍٕدخ ٛدلٕحظٕه َحٓدعظٓ حٜ

حلطَٔادش  يٌَدٌ َُعلٍٕدخ ردؤْ ٗد ل مده ح٘ٗد خل ٔـدُُ حلظـخكٌٝمخ قي طم طلئيٌخ ملمٕش ١زٕعٕش َٜ حلمٕخي أَ َأحٍ٘ٝ 

فدٓ و٘دخ  حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش اكديى آلٕدش  حلدٌْم٘دَ  حلعَحقدٓ حلَمىٍدخ  ؿىزٕدش حلعَرٕدش َح٘حلظَ٘ٔعخص فٓ كؼَٕ مه  شعمظز

علدّ طُٛدٕش مده حللـىدش  ٜٔديٍقَحٍمه مـلدْ حلدٍُُح  رىدخ    ( مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقدٓ حلىخفدٌ   ا2ً)حلمخىس 

 .ٌخ مىخ١ق هخٟعش لللمخٔش حلاخوُوٕشعي  و٘خ  حلملمٕش َا حل١ُىٕش للمُحقع حلطزٕعٕش حلملمٕش ٔليى رٍخ

قظَحف ؿٍخُ ٗئَن حلزٕجش حعلّ  رىخ   مَٜ ٜٔيٍ رظلئيٌخ قَحٍ مه ٍثْٕ مـلْ حلٍُُح   وً فٓأٜ ا      
(32)

ٔظم عه َ  

مده قدخوُن حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش َٛدُن ح٘كٕدخ   (00) فادي وٜدض حلمدخىس مدخنش ع  ىمَحٕٓم ٓلطخوٕش فدٓ ٓدلطٛيحٍا١َٔق 

َ مىطاظٍخ حلُحقٕدش أط َٕٕ طٜىٕحٍخ  َأ....َٜٔـُُ طعئل كيَى حلملمٕش مخوٓ )طى٘ؤ حلملمٕش رمَُٓا ٓلطخوٓ...حلحطَٔش حلع  

ٜ رمَٓددُا ٓددلطخوٓ (ا
(32)

( مدده حلاددخوُن حلوددخٙ 39) ( مدده حلمددخىس3ٔددٓ فددٓ حلحاددَس )َوَٕكددٌلم ًٌددذ حلم٘ددَ  حٜوي  

 . َقُحوٕه ٜكاشأن طلئي حلملمٕخص حلطزٕعٕش َحلمىخ١ق حلعخُلش رُحٓطش مَحٕٓم اً إعٕش رخلملمٕخص حلطز

ػتطغغزػاضطحطغظػاضطبغطغظػرنػاضبغئظػ:ػاضغرعػاضثاضث

لدّ ح٘هدٌ امدش ح٘وظ يعىخٌَٛخ(  فاي ًٌزض حل ؼٕدَمه ٌدٌ) هظلحض فٓ وظَطٍخ للزٕجش َم ُوخطٍخحن ح٘وظمش حلظَ٘ٔعٕش ا     

 لعَحقٓ حلٌْ وٚ فٓ حلمخىسَمىٍخمَ٘عىخ ح ,)ح٘ٛطىخعٕش( ط٘مل حلزٕجش حلعىخَٛ حلطزٕعٕش َحلمٔظليػشاً رخلمحٍُا حلُحٓع 
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طٓ:)حلمل٢ٕ رـمٕدع علدّ طعَٔدف حلزٕجدش ردخٖ (3009لٔدىش 32)ٍقدم  مه قدخوُن كمخٔدش َطلٔده حلزٕجدش حلعَحقدٓ (خ  /هخم3ٔ)

 ؿظمخعٕش َحلؼاخفٕش(.قظٜخىٔش َحٜؤخن حَٜحلظؤػَٕحص حلىخؿمش عه و٘خ١خص حٚحل خثىخص حللٕش  ًحلٌْ طعٕٖ فٕ يعىخَٛ

(و٘خ١خطش حلموظلحش ًؤخن َحل خثىخص ح٘هَِ َٔمخٍّ فٕ)حل٢ُٓ حلطزٕعٓ حلٌْ ٔعٕٖ فٕش حٚ: رؤوٍخ فاٍخ   َطعَف    
(35)

. 

هدظٝف ردٕه حلزٕجدش َحلملمٕدخص حلطزٕعٕدش ر ُوٍدخ طلظادٓ مدع حلظ٘دخرٍش َحٜ ًٔٝكع أَؿ لّ حلظعَٔحٕه حلٔخرإه ا ح  ٓظىخىح      

 لىظدخا رٕجدٓ ح  مٜد َ ح  حلملمٕدش ؿدِ  عديمٔدظليػش رلٕدغ طا كخودض ١زٕعٕدش أأحلملمٕخص حلطزٕعٕش فٓ معظم حلعىخٛدَ ٓدُح  

 : طٓٔـخٌُخ رخٖاَؿش أهظٝف رٕىٍمخ ٔم ه حَل ه ٌٌح ٜٔعىٓ عيا َؿُى   ئلظُْ ١ٕف مه عىخَٛ

  :اٌضفع ١ٌٚط تم١ًٍ ٔعثح اٌتٍٛثاٌٙدف ٘ٛ - ٚالا أ

وزعخع حل خُحص حكٕغ ُٔخىس  وم٢ حللٕخس حللئؼش  هن حلٍيف مه قُحوٕه حلزٕجش حلموظلحش حللي مه ؤزش حلظلُع حلىخطـش ما      

 (ح٘وٍخٍ أَحلملٕطدخص أَحلزلدخٍحلمخثٕدش) خصـلاخ  حلمولحخص فٓ حلمٔطلا اأ حلمٜخوع  مه عُحىا حلٕٔخٍحص أَ حل٠خٍس ُٓح   

َمخ ٔىظؾ عه ًلم مه طلُع حلٍُح  َحلمخ 
(36.)

 

ا أكٕمٕخثٕدش  كخودض مدُحىأظم ىفده حلمولحدخص حلٜدلزش ٓدُح  ٔد اًمه عُحمدل حلظلدُع طول  َرخ١ىٍخ لم أن ٓطق حٍ٘ٝ أَ      

ٝ   ٓؤَُش ف وٍٕخٍرخ٘ ح  مٍيى ٓل حلىظخا حلزٕجَٔـع  ٓلزٕخ   ح  علّ حلزٕجش طخػَٕممخ ُٔػَ رخ١ه حٍ٘
(32)

. 

ل حَ٘ مددٕه مٍؿددَح  حلمُحُوددش رددٕه أمددَٔه اكددخن ٔـددذ  شوددً عىددي َٟددع حلاُحعددي حلاخوُوٕددش حلمىظمددش للمخٔددش حلزٕجددأٜ ا      

مده حلظلدُع حلىدخطؾ عده َحلؼدخوٓ ٌُحللدي   َحلملخفظدش علدّ حلزٕجدش َحلظطدٍُ َهطد٢ حلظىمٕدش مظطلزخص حللٕخس حللئؼش َحلىمدُ

ص حلىٔدذ ن طعديبفد  عىٍدخ فدٓ مـدخل طلدُع حلزٕجدشظـخَُلٌلم ؿَِ حلعمل علّ َٟع معدخَٕٔ معٕىدش ٔم ده حل  هط٢ حلظىمٕش

حلىٔذ َحلمعخَٕٔ مه ىَلدش ٘هدَِ فُٕؿدي مده  يحلموخلف  َطوظلف ٌٌ َؿذ معخقزشعظيح  علّ حلزٕجش َححلماٍَس كىخ رٜيى 

حلىمُ ٓف سهٌمىٍخ مه ٔظٔخٌل مؼل حليَل ح٘ َُٔؿي مظايمشحلىٔذ َحلمعخَٕٔمؼل حليَل حل يٌٌ حليَل مه ٔظ٘يى فٓ
(32.) 

كحدع حللٕددخس حلطزٕعٕدش فدٓ م دخن ملديى َمىدع طديٌٌٍُخ ىَن حلٔددمخف  ٌدُوظدخا حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش  حلٍديف مدهٜ أن ا      

 ٜٔـُُحلٜدٕي رٍدخ أَ مدؼٝ  ف ط ٕٕدَ معخلمٍدخ ا رظلُٔؼٍدخ أ حٜعظيح  علٍٕخ َكظَ ح٘فعدخل حلظدٓ ط٠دَ رٍدخ ٓدُح    رظـخٌَُخ أَ

ن ًلدم ٔ٘د ل ٘  لٍٕدخاهَِ مه غَٕ رٕجظٍخ ىهخل أٛىخف أاكظّ  ق حٍ٘ٝ رٍخ أَحللحَ فٓ ٓط عظيح  علّ حلىزخطخص أَحٜ

 عظيح  علّ حلملمٕخص حلطزٕعٕشح
(39)

. 

 :اٌّض١ّح ٔماَ صّا٠ح ِتىاًِ -حا١ٔاا 

علدّ عىٜدَ مده حلزٕجدش فاد٢ مؼدل ٜ ٔاظَٜ وطخ  حللمخٔدش    اًمظ خمل وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش وظخا كمخٔش رٕجٓي  عٔ        

ٔ٘دمل ؿمٕدع حلعىخٛدَ  ح  مٜد َ خ  رٕجٕد خ  ومًُؿدأ يحلملمٕدش حلطزٕعٕدش طعدن ال رد حلىزخطخص  حللٕخس حلزَٔش أَ حٍ٘ٝ أَ حلمٕخي أَ

حلزٕجٕش فٓ مىطاش معٕىش
(20)

. 

أن حلظلُع  َأواَحٝ ىس رخُٜٔؿي رً رعٞ حلعىخَٛ مٍي  َ مظ خمل مخ حللمخٔش حلزٕجٕش فظ٘مل كمخٔش رٕجٕش لاطخ  رٕجٓأ      

َطدُفَٕ ٓدزل حلَعخٔدش  حلمىطاش رخلَِحل لٌلم ٔظم عِل ٌٌح حلاطخ  حلزٕجٓ عه حلمىخ١ق حلزٕجٕش حلملٕطدش ردً  ئٍيى ٌٌ حلزٕجٓ

أن ًلددم محٕددي لليٍحٓددخص حلعلمٕددش فددٓ ومخثددً َط ددخػَس  َٜٗددم آددزٕل  حلزٕجٕددش لٍددٌح حلىظددخا حلزٕجددٓ َملخَلددش حللحددخظ علٕددً فددٓ

٠ٍخ علّ رعٞ َعلّ حلىظخا حلزٕجٓ ك لحلعىخَٛ حلزٕجٕش رعػَٕؤحلموظلحش عىي ملخَلش ىٍحٓش ط
(20)

. 

 :ِاوٓ ِضددجاِضدد ت -اا حاٌخ

م دخن ملديى مده حٍ٘ٝ  أٌم مخ ٔمِٕ وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلظلئي حلـ َحفٓ حليقٕق لىطخ  حللمخٔش  فخلملمٕش ن  ا       

َحلمئطمَحص حلعلمٕش غلذ حلىظم حلاخوُوٕشأ ٌ ٌح ٔظم طلئي حلملمٕش حلطزٕعٕش فٓ أَكٌٝمخ معخ  حلزلَ أَ
(23)

. 

 ش حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش ٍٗدخىٔش طلديى ريحٔدش َوٍخٔداوا٢  رُحرخص أَ أَ لئي حلملمٕش حلطزٕعٕش رؤُٓحٍمخ ٔظم ط غخلزخ  لٌلم       

َوطدخ  حللدَا وطدخ  ىحثدَس ملديىس مؼدل حلالدذ  ٓفعدخل فدرلٕغ ٔظم طـدَٔم مـمُعدش مده ح٘ عئيس يَحثَركخ١ظٍخ اأَقي ٔظم 

حلعخا حلوخٍؽ عه حلملمٕش حلطزٕعٕشَحلىطخ  
(22)

. 

ىَن طلئدي م دخن ؿ َحفدٓ ودً ٔدظم طلئدي حللمخٔدش رعىٜدَ ملديى مده عىخٛدَ حلزٕجدش بوظمش حلزٕجٕش حلموظلحدش فأمخ فٓ ح٘     

ودً مدع ًلدم طحظادي حلظلئدي أٜ اكؼدَمه غٌَٕدخ ن َؿيص رعٞ حللمخٔش لزعٞ عىخَٛ حلزٕجش فٓ أمخكه ملديىس أَا مليى لً 

 ػػٔظمِٕ رً طلئي حلملمٕش حلطزٕعٕش. حلـ َحفٓ حليقٕق حلٌْ
ػاألداسػاضػاظوظيػضحطاغظػاضطحطغاتػاضطبغطغظاضططضبػاضثاظيػ:

لمخٔدش َكٌلم وـي حلظىُ  فٓ حل هظٝف أقٔخا حلاخوُن حلعخا َحلوخٙ خهظلحض رحكمخٔش حلملمٕخص حلطزٕعٕش طىُعض َن ا      

 .كخلاخوُن حليَلٓ َح٘ىحٍْ َحلـىخثٓ  ٍخطعيىص فََع   اًكظّ فٓ أ١خٍ حلاخوُن حلعخا
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ػاضحطاغظػاضدوضغظػضضطحطغاتػاضطبغطغظاضغرعػاالولػ:ػ
 ن حلظيمَٕ حلمٔظمَ حلٌْ أٛخد حلمُحٍى حلطزٕعٕش َحٜٓظىِحف حلمظِحٔي للؼََحص حلطزٕعٕش رٔزذ حلى٘دخ١خص حلز٘دَٔش ا      

لمخٔدش ٌظمدخا رخللدّ حٜالدً فادي ىفدع  شيٌٍُ ََٟدع حلمعخلـدخص حلمىخٓدزحلظد َقٍُٜ حلظَ٘ٔعخص حليحهلٕش لليَل لللي مه ٌدٌح

حلظدٓ خلمٕدش خص حليَلٕدش َح٘قلٕمٕدش َحلمدئطمَحص حلعٕدطحخقظٓ طظ٠مه فٓ ١ٕخطٍدخ حلعئدي مده حَٜحل  حليَلٕش للملمٕخص حلطزٕعٕش

 ٌح حلمطلدذ مده هدٝل حلحدََ ػدَح  ٌداظمخص غَٕ حلل ُمٕش َٓدىلخَل أرَمض فٓ أ١خٍ حلمىظمخص حليَلٕش َح٘قلٕمٕش َحلمى

 طٕش:حٖ

ػاتػاضدوضغظػغتغاشاالػاوال:

 طٓ :مه هٝل حٖ لٕش َح٘قلٕمٕش حلظٓ عايصطحخقٕخص حليَٓىظىخَل أٌم حٜ      

 اٌضفاظ عٍٝ اٌض١ٛأاخ ٚإٌثاتاخ عٍٝ صاٌتٙا اٌطث١ع١ح: تفال١حاال -1

حلممل دش  ٔديحعٍخ فدٓاَطدم  02/0/0926ض كٕدِ حلظىحٕدٌ فدٓ َىهلد فٓ لىين  2/00/0922طحخقٕش رظخٍٔن حٜ يعايص ٌٌ      

أؿدِح  معٕىدش مده حلعدخلم طحخقٕش رٍُٜس ٍثٕٕٔش حلّ حللحخظ علّ حللُٕحوخص َحلىزخطدخص فدٓ حٜ يٍيف ٌٌَط  حلمظليس رَٔطخوٕخ

ش   َفٓ ىَل أفَٔإخ  ٛ أوٍخ طٍيف حلّ طىظٕم حلٜٕي ف٠ٝ  عهو٘خ  ملمٕخص ١زٕعٕش اًَلم عه ١َٔق هخ
(22)

. 

 ِعا٘دج ٚاؼٕطٓ -2

فٓ َحٗىطه َطم طىحٌٌٕخ  03/00/0920عظميص رظخٍٔن ححلوخٛش رلمخٔش حللٕخس حلمظُك٘ش َطحخقٕش ٌٓ حٜ 

حلِمض حليَل ح٘ع٠خ  رُٟع آلٕش معٕىش لظُفَٕ  اً يس هخٛش ريَل أمَٔ خ حلـىُرٕش حلمعخٌ ي  َكخوض 20/2/0923ٌٌفٓ

ش لطٍُٕ حلمٍخؿَسلمىخ١ق ملمٕش للظىُ  حللُْٕ   خ و٘امه هٝل  حل خفٕش لللٕخس حلزَٔش  حللمخٔش  ٛ هخ
(25)

. 

 تفال١ح اٌد١ٌٚح ٌتٕم١ُ ـ١د اٌض١تاْ:الا -3

 لّ كمخٔشاَطٍيف   00/00/0922حلظىحٌٕ فٓ  فٓ َحٗىطه  َىهلض كِٕ 3/03/0926طحخقٕش رظخٍٔن حٜ يعظميص ٌٌح      

  ٙوددُح  حللٕددشلَمعخلـددش  طحخقٕددش للحددع ٓددٜٝص حللٕظددخن حٜ يك ددخا ٌددٌطٍدديف أَ مدده حلٜددٕي حلـددخثَكخفددش أوددُح  حللٕظددخن 

 كظَ ًلم. َحلملمٕش َحلمُحٓم حلظٓ ٔٔمق رٍخ رٜٕي حللٕظخن أَغَٕ

 تفال١ح زاِعاز:ا -4

 يَطَكدِ ٌدٌ 5/03/0925ِ حلظىحٕدٌ فدٓ َىهلض كٕ 2/2/0920أعظميص رظخٍٔن  اًحٜطحخقٕش ًحص أٌمٕش ىَلٕش  ين ٌٌا      

قظٜددخىٔش َػاخفٕددش حمدده قٕمددش  ًلمددخ طلظلدد ٌمٕددش حليَلٕددش حٌ٘ظمددخا رددخٌُ٘حٍ َحلـدديحَل َحلمٔددظىاعخص ًحص ح٘طحخقٕددش علددّ حٜ

ددش حلطٕددٍُ حلمخثٕددش حلمٍددخؿَسَ حثددل ١زٕعٕددش لل خثىددخص حللٕددش َطَفٍٕٕددش َمُ  ٛ طٔددخفَ  وٍددخلظددٓ طعددي ًحص أٌمٕددش أكٕخثٕددش ٘ح هخ

ٌخىثش لٍخ َ٘ع٘خٍٗخ لمٔخفخص ١ُٔلش عزَأٍحٟٓ حليَل َكٌلم ٍََٟس طُفَٕ أمخكه
(26)

. 

 (022) حلمىظمدش حلٍٕدخ حلدّ وظم حلٍٕخ حلعئي مه حليَل كظّ َٛل عديى حلديَلحطحخقٕش مه أٌمٕش فاي حٜ يٌٌ ًلمخ ط٘ لَ      

لٍٕخ اوظمض حَكٌلم مه حليَل حلعَرٕش  (3002ىش لٔ 32 رمُؿذ حلاخوُن )ٍقم خلٍىَلش  َكخن مه رٕىٍخ حلعَح  حلٌْ أوظم 

 .35/2/0926رظخٍٔن مَٜ 

أٌدم ح٘لظِحمدخص حلظدٓ ؿدخ ص مده  ح  طحخقٕش َحكدي١ٍزش ١َىٕش مه قزل كل ١َف فٓ حٜ حلِحا حليَل رظعٕٕه أٍحٟٓعي ٔ         

 يعظزددخٍح٠َٔددع كددل ١ددَف مظعخقددي فددٓ  حليَلٕددش  لددّ قخثمددش حٍ٘حٟددٓ حل١َزددش ًحص حٌ٘مٕددشاطحخقٕددش ًَلددم ل٠ددمٍخ رٍددخ حٜ

ٓددظحخىس مىٍددخحلمخثٕددش حلمٍددخؿَس َكٔدده حٜ لددّ أٓددَحد حلطٕددٍُحليَلٕددش للملخفظددش ع ًمٔددئَلٕظ
 (22)

ٔاددع علددّ عددخطق كددٌلم . 

و٘خ  حلملمٕخص حلطزٕعٕشاَحلؼاخفٓ عه ١َٔق و٘خ  أمخكه للحع حلظىُ  حللُْٕ اح١َ٘حف حلمظعخقيس 
(22)

. 

 تفال١ح اٌّتعٍمح تضّا٠ح اٌتساث اٌخمافٟ ٚاٌطث١عٟ اٌعاٌّٟ:اال -5

طحخقٕدش حلظدَحع خطحخقٕدش حلمدٌكٍُس َحلمٔدمخس رحٜ 0923ٓدىش  (UNESCOطزىض مىظمش ح٘مم حلمظليس للؼاخفش َحلعلُا )       

ؤددخوٕش حلؼاددخفٓ حلظددٓ طظمؼددل رخ٘عمددخل حٚ مدده حلظددَحع لددّ كمخٔددش مىددخ١ق حلظددَحع حلعددخلمٓ ٓددُح  كخوددضالمٓ  َطٍدديف حلعددخ
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ؤخن َحلطزٕعش َلٍخ قٕمدش عخلمٕدش أٓدظؼىخثٕش مده َؿٍدش حلىظدَ حلظؤٍٔوٕدش َحلـمخلٕدش َح٘وؼََرُلُؿٕدشحلم٘ظَكش رٕه حٚ
(29)

 .

قخمدش اريعم َلِحا حليَل ح١َ٘حف اطحخقٕش حلزُٕلُؿٕش  َطظ٠مه حٜ َكٌلم حلظَحع حلطزٕعٓ حلٌْ و٘ؤ رحعل ط ُٔىخص حلطزٕعش

و٘ددخ  أؿٍددِس اَ َعددَٝ حلظددَحع حلؼاددخفٓ َحلطزٕعددٓ  ش َكحددعحلظددٓ طعىددّ رلمخٔدد َططددَُٔ حلمَحكددِ حل١ُىٕددش َح٘قلٕمٕددش

مظوٜٜش ىحهل أقلٕم حليَلش فٓ ٌٌح حلمـخل
(20)

. 

 )ظا٠تط(: ٔمساقاٌض١ٛأاخ ٚإٌثاتاخ اٌّٙددج تاالأٔٛاع  فٟ اٌدٌٟٚ زازتتفال١ح االا -6

َطم طعئلٍخ فٓ  0/2/0925حلظىحٌٕ فٓ َىهلض كِٕ  2/2/0922طحخقٕش فٓ َحٗىطه رظخٍٔن حٜ يلاي طم حلظُقٕع علّ ٌٌ      

حللُٕحوٕدش ٓدظ ٝل حلىدخطؾ عده حلظـدخٍس ردخ٘وُح  حلىزخطٕدش َطحخقٕدش مىدع حٜحٜ يَمه أٌديحف ٌدٌ  33/6/0929ش رُن فٓ مئى

 َطَفٍٕٕدش مده هدٝل َٟدع وظدخا لظدَحهٕٚ ىٔشَحقظٜدخ َػاخفٕدش لمدخ طظمٕدِ ردش مده أٌمٕدش علمٕدش ح  واَحٝ وظَحلمٍيىس رخٜ

٠ٔدمه عديا  خ  طحخقٕش وظخمَقي أو٘ؤص حٜ ظـخطٍخ ٓظَٕحى َحلظٜئَ لللُٕحوخص َحلىزخطخص حللٕش َحلمٕظش َكٌلم أؿِحثٍخ َمىحٜ

 يمٝكدق طخرعدش لٍدٌ شح٘وُح  فٓ ػٝػد يىٍحؽ ٌٌاَطم  طحخقٕش طٍظم رٍخ حٜطـخٍ رؤوُح  معٕىش مه حللُٕحوخص َحلىزخطخص حلظٓ حٜ

طحخقٕشحٜ
(20)

. 

 (:CBOاٌتٕٛع اكص١ائٟ)تفال١ح ا -7

حلديَل َمىٍدخ لٍٕدخ حلعئدي مده اوظم حٌ٘مٕظٍخ فاي  ح  ََ َوظَوٕؿخىْ رمئىش ٍُٔ 5/2/0993طحخقٕش فٓ حٜ يعظميص ٌٌح      

لدّ اطحخقٕدش حٜ ي  َطٍديف ٌد0993ٌعدخا أوظمض حلٍٕخ فدٓ  اً َكٌلم مَٜ(  3002لٔىش 20رمُؿذ حلاخوُن )ٍقم  حلعَح 

ٕخوش ـٛدده ـعدد يَلـٕش حلددـئَلددـَطلئددي مٔ   ُْ َٛددٕخوظٍخـٕددـ٢ٕ حللـلددـٓ حلمـخس فددـَحٍ حللٕددـٓظمددخر ٕلشـططددَُٔ حلددىظم حل حدد

لٔدمخف لدّ عديا حاطحخقٕش حٜ يعميص ٌٌ طحخقٕش رٍُٜس أكزَ حٜ يحٌ٘يحف َٟمخن ططزٕق ٌٌ يَ٘ؿل طلإق ٌٌ ٌححلظىُ  ـٌ

َٔى علٍٕخ ْ طلحع قي أريح  بطحخقٕش ر١َ٘حف حٜ
(23.)

 

ػتغاشاتػاألشضغطغظاالثاظغاػ:

لمٕددخص حلطزٕعٕددش َٓددىظىخَل مىٍددخ طحخقددخص ح٘قلٕمٕددش حلظددٓ طظعلددق رخلمخقددخص حليَلٕددش ٌىخلددم حلعئددي مدده حٜطحلددّ ؿخوددذ حٜا      

 -طٕش:طحخقخص حٖحٜ

 تفال١ح اكل١ّ١ٍح ٌضّا٠ح ت١صح اٌثضس اكصّس ٚخ١ٍذ عدْ:اال -1

ٓدظويحا حلدّ ا  َطٍديف 30/2/0925ِ حلىحخً فٓ َىهلض كٕ 02/3/0923طحخقٕش رمئىش ؿيس رظخٍٔن حٜ يعظمخى ٌٌحطم       

طظعخَن فٕمخ  أن َحف علّوٍخ طلغ حليَل ح١َ٘أ  خ  مٔظيحم خ  ظويحمحلمُحٍى حلطزٕعٕش حلزلَٔش َحلٔخكلٕش حللٕش َغَٕ حللٕش حٓ

حلمعددخَٕٔ ح٘قلٕمٕددش  لُٟددعمددع حلمىظمددخص حلموظٜددش لددّ طعخَوٍددخ اٟددخفش طحخقٕددش رخٜىٍددخ فددٓ َٟددع رََطُكددُٜص لظىحٕددٌ حٜرٕ

َحعظمخىٌخ َح٘ؿَح حص حلمُّٛ رٍخ
(22)

. 

 تفال١ح اٌّتعٍمح تف١د ٚصّا٠ح اٌط١ٛز:اال -2

  30/6/0922َطدم طعدئلٍخ فدٓ  0/2/0920فٓ رََكٔل َىهلض كٕدِ حلىحدخً رظدخٍٔن  00/6/0920عظميص رظخٍٔن ح      

طلدخى حلديَل حلدؼٝع حليحهلدش فدٓ حٜلّ طىٕٔق حلظَ٘ٔعخص حلمظعلاش رٜٕي حلطٍُٕ حلزَٔش َكمخٔظٍدخ فدٓ اطحخقٕش حٜ يٌٌ َطٍيف

طحخقٕش رؤن ط٠ع طٜىٕف مُكي ٘وُح  حلطٍُٕ َحلاىٚ َحلٜٕيطا٠ٓ حَٜلُكْ زىقظٜخىْ لزليحن لحٜ
(22)

. 

 تفال١ح اكفس٠م١ح اٌّتعٍمح تاٌضفاظ عٍٝ اٌطث١عح ٚاٌّٛازد اٌطث١ع١ح:اال -3

لمخٔدش رَحمٍدخ َٟدع ٛدٕا فخعلدش َعملٕدش لاَكخن حلٍيف مه  06/9/0962طحخقٕش فٓ حلـِحثَ رظخٍٔنحٜ يعظميص ٌٌح      

واَحٝ عيى كزَٕ مه حللُٕحوخص َحلىزخطخص فٓ طلم حلاخٍسحَكٌلم حللي مه  فَٔإخ أحلمُحٍى حلطزٕعٕش فٓ قخٍس 
(25)

. 

 اٌّائ١ح:تفال١ح اٌّتعٍمح تاٌّضافمح عٍٝ اٌط١ٛز اال -4

حٜطحخقٕدش  ي َطٍديف ٌد0/0/0922ٌٕدِ حلظىحٕدٌ فدٓ فٓ مئىش رُن َىهلدض ك 32/6/0929حٜطحخقٕش رظخٍٔن  يرَمض ٌٌح     

َقدي  كٕخثٕدش امٕدش رٕجٕدش َإُٔٓٔش  لمخ لظلدم حلطٕدٍُ مده أٌ -حلّ حلملخفظش علّ حلطٍُٕ حلمخثٕش حلمٍخؿَس ح٘فَٔإش َحٍََ٘

لددِحا حلديَل رمَحعدخس ح٘ودُح  حلمٍدديىس امده هدٝل  وادَحٝ لددّ حٜاح٘ٛدىخف  يعدَٝ ٌدٌطحخقٕدش حللدي مدده طحٜ يكخَلدض ٌدٌ

٘ـٕع حلظعخَن حليَلٓ رٌٍح حلمـخلَطُفَٕ حللمخٔش حل خفٕش لٍخ َلمُحثلٍخ حلطزٕعٕش ََٟع حليٍحٓخص َحلزلُع حلعلمٕش َط
(26)

. 
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ػاضطؤتطراتػاضدوضغظػاضخاصظػباضطحطغاتػاضطبغطغظ:ػثاضثاػ:ػ

 طٕش:ٖححلمئطمَحص حلظٓ عايص فٓ أمخكه مظعيىس مه حلعخلم مه هٝل حلىاخ١  يٓىظىخَل أٌم ٌٌ      

 ِؤتّس ظ١اتً اٌدٌٟٚ: -1

   َكخن حل َٝ مده عادي2/5/0963 َل خٔش 2/5/0963 ٕش للحظَس مه عاي ٌٌح حلمئطمَ فٓ حلُٜٔخص حلمظليس ح٘مَٔ      

قخمدش ٌدٌح حلىدُ  مده حللمخٔدش َُٔدخىس اَط٘دـٕع  فعخلدش للمظىٌِدخص حل١ُىٕدش ىحٍس او٘دخ  ٌٌح حلمئطمَ َٟع آلٕدخص مىخٓدزش ٚ

لّ مىخق٘ش مُحٟدٕع مَطزطدش رخلملمٕدخص كخلظدؤػَٕحص حلز٘دَٔش فدٓ حللٕدخس حلزَٔدش ارخٟ٘خفش   ططٌَُٔخ علّ حلىٔق حلطزٕعٓ

ٞ حلمظىٌِخص حل١ُىٕدش فدٓ حليٍحٓدخص حلٌْ طاُا رش رع  َكٌلم حليٍََحٌ٘مٕش حلـمخلٕش َحلزٕجٕش لزعٞ حلمظىٌِخص حل١ُىٕش

حلعلمٕش َحلعملٕش
(22)

. 

 ِؤتّس ٠ٍٛظتْٛ اٌدٌٟٚ: -2

ٌدٌح  (  َقدي ٍكد32/9/0923ِ-02حظدَس مده )طم طىظٕم ٌٌح حلمئطمَ فٓ مئىش ٔلُٓظُن فٓ حلُٜٔخص حلمظليس هدٝل حل      

ؿظمخعٕدش َحلعلمٕدش ىحهدل حلملمٕدخص حلزٕجٕش َحٜش َمه رٕىٍخ حلم٘خكل حلظٓ طعخوٓ مىٍخ حلملمٕخص حلطزٕعٍٕحلمئطمَعلّ ح٘مُ

ئم حلديعم حلمللدٓ َحلديَلٓ كٌلم ٍََٟس طىمٕش حلُعٓ حلزٕجٓ مه هٝل رَحمؾ حلظئٍذ حلمظخكدش َحللدغ علدّ طاد حل١ُىٕش 

حلملمٕخص يلّ ٌٌا
(22)

. 

  ِؤتّس تاٌٟ اٌدٌٟٚ: -3

ٓ لعاي َكخن حلٍيف ح٘ٓخٓ 0923طَ٘ٔه حَ٘ل لٔىش  33-00ٕٔش فٓ حلحظَس مه َوٕويىش رخلٓ حٜٔعاي ٌٌح حلمئطمَ فٓ مي 

حلملمٕخص حلطزٕعٕش فٓ حلظىمٕش حلمٔظيحمش َحللغ علدّ طزدخىل حلمعلُمدخص فدٓ ٌدٌح حلمـدخل ردٕه ٌٌح حلمئطمَ ٌُ طُٟٕق ىٍَ

حلاخثمٕه علّ ٗئَن حلملمٕخص فٓ أولخ  موظلحش مه حلعخلم
(29)

. 

 ِؤتّس وساواض اٌدٌٟٚ: -4

ؿظمخعٕددش قظٜددخىٔش َحّٜ طُػٕددق حلعٝقدخص حٜلدداكدخّ فددٓ فىددَِٔٝ َقدي ىعددخ حلمدئطمَ عادي ٌددٌح حلمدئطمَ فددٓ مئىددش كَح      

 َحلٕٔخٕٓش َحلؼاخفٕش للمـظمعخص َطلإق حلظَحر٢ ح٘قلٕمٓ رٕه حلملمٕخص فٓ حلمىخ١ق حلمظـخٍَس
(50)

. 

                                                                  :اْ اٌدٌٟٚتِؤتّس د٠س -5

  ٍَٔديف ٌدٌح 3002لٔدىش /  02/9-2)ؿىدُد أفَٔإدخ( للحظدَس مده  خنردلّ ٌٌح حلمئطمَ فدٓ مئىدش ىَٔاطمض حليعُِ       

حص رددٕه أع٠ددخ  عمددل كدل ػددٝع ٓدىُ قظددَحف هطدشح ًَطدم هٝلدد ىحٍس حلملمٕددخص الّ رىددخ  قديٍحص حلموظٜددٕه فدٓ احلمدئطمَ

طلخى حليَلٓ لُٜن حلطزٕعش علّ حلٜعٕئه ح٘قلٕمٓ َحل١ُىٓحٜ
(50)

 ػ.

ػاضطظظطاتػاضدوضغظػاضطختصظػباضطحطغاتػاضطبغطغظرابطاػ:

لٕدش حلوخٛدش طحخقدخص حليَخص حليَلٕش فٓ حلاَن حلظخٓدع ع٘دَ حلظدٓ كَٓدض ؿٍُىٌدخ لظطزٕدق حٜرَُص حلعئي مه حلمىظم      

 طٓ:آحلمىظمخص مخ ٔـ يمىٍخ َمه ٌٌرَحا حلعئي ارخلملمٕخص حلطزٕعٕش َ

 (:ICBP) اٌّزٍط اٌدٌٟٚ ٌضّا٠ح اٌط١ٛز -1

  َٔعظمي فدٓ عملدش علدّ مـمُعدش مده حلعلمدخ  0933ٌُمىظمش ىَلٕش طوظٚ رلمخٔش حلطٍُٕ حلزَٔش طؤٓٔض فٓ عخا       

ٍُ فٓ ؿمٕدع طاُا حلمىظمش رلملش طُعٕش ط طٓ حلمٔخٍحص حلَثٕٕٔش لٍـَس حلطٕ اًظوٜٜٕه فٓ مـخل كمخٔش حلطزٕعش َحلم

ٕٓخ أٓدظَحلٕخ( آمَٔ ظدخن غَد أٍَرخ أفَٔإخ ٗدَ  عيحى هطد٢ عمدل لظ طٕدش حلمىدخ١ق حلَثٕٔدٕش )رخ٘خأولخ  حلعخلم  ًَلم ر

ل ُمخص ر٘ؤن كمخٔظٍخلّ حلاواَحٝ َطائم طُٕٛخطٍخ رمظخرعش كخلش حلطٍُٕ حلمٍيىس رخَٜكٌلم ٔاُا حلمـلْ 
(53)

. 

 (:IWRB) اٌّىتة اٌدٌٟٚ كتضاث اٌط١ٛز اٌّائ١ح -2
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ؿَح  َطىٔدٕق حلزلدُع حلوخٛدش خحليَلٓ للمخٔش حلطٕدٍُ ل دٓ ٔادُا ردرُحٓطش حلمـلْ  0952طؤْٓ ٌٌح حلم ظذ عخا       

   َعمل علّحلمٌكٍُس ٓلحخ  حمٔخٍ ٍرؤطحخقٕش  َأن ٌٌح حلم ظذ ملِا   علّ حلطٍُٕ  رخللحخظ

 و٘خ  حلملمٕخص حلطزٕعٕشٚ خ  َمعىُٔ خ  ٕش َمٔخعيس حليَل مخىٔرَحمٍخ َططَُٔ حلاُحوٕه حلمللاط٘ـٕع حليَل علّ 
(52)

. 

 

 : (WWF) اٌفٕدٚق اٌعاٌّٟ ٌٍطث١عح -3

لّ حللحخظ علّ حلطزٕعش َُٔخىس حلُعٓ ليِ حلـمدخٌَٕ كدُل مديِ أٍَيف  0960ىَلٕش مٍمش طؤْٓ عخا ٌُمئٓٔش       

 ؤخن.حلملمٕخص حلطزٕعٕش فٓ كٕخس حٕٚش أٌم

 (:IUCN) تضاد اٌدٌٟٚ ٌفْٛ اٌطث١عحاال -4

طلخى ىٔماَح١ٓ ٔىظٔذ حٌُ َ 0922طؤْٓ عخا  ,ٍَحثيس فٓ حللحخظ علّ حلملمٕخص حلطزٕعٕش ٌُ مىظمش ىَلٕش مٔظالش      

( ىَلدش. 060أكؼدَ مده ) فدٓ( عخلم مظطدُ  00000)َكُحلٓ  ك ُمش َمىظمش غَٕ ك ُمٕش (0555) لع٠ُٔظش أكؼَ مه

ٔعمدل َ زٕعدش َطىُعٍدخ فٓ ؿمٕع أولخ  حلعخلم لللحخظ علّ ٓدٝمش حلط َمٔخعيطٍخ حلمـظمعخص حلمىظمش لظ٘ـٕع يَطٔعّ ٌٌ

ً َٗدز خط ً٘ع٠دخث طلخى علدّ وادخ١ حلادُسَٔزىٓ حٜ .خ  رٕجٕ خ  َمٔظيحم خ  مىٜحٓظويحا حلمُحٍى حلطزٕعٕش حن ٔ ُن أعلّ ٟمخن 

طلددخىحص حلعخلمٕددش حلعخملددش فددٓ حللحددخظ علددّ حلمددُحٍى حلطزٕعٕددش علددّ حلمٔددظُِ حلمللددٓ َح٘قلٕمددٓ م حٜلظعِِٔقدديٍحطٍم َىعدد

َحلعخلمٓ
(52)

. 

 VNEP) :) تسٔاِذ اكُِ اٌّتضدج -5

رمُؿدذ قدَحٍ حلـمعٕدش حلعخمدش لٙمدم  0923عدخا  ىظمش فٓ حلمئطمَ حلزٕجٓ حلدٌْ عادي فدٓ أٓدظ ٍُلٍملمح يو٘خ  ٌٌاطم       

طلدخى حلديَلٓ لٜدُن حلطزٕعدش مدع حَٜقدي ٗدخٍك ٌدٌح حلزَودخمؾ   (0923فدٓ كدخوُن حَ٘ل لعدخا  3922) حلمظليس ًْ حلَقم

عخلمٕدش لٜدٕخوش حلطزٕعدش حلظدٓ ٓدظَحطٕـٕش حلٛيحٍ مـمُعش مه ح٘ك خا حٜافٓ  (WWFَحلٜىيَ  حلعخلمٓ لللٕخس حلزَٔش )

 ٓدظىِحف حل خثىدخص حللٕدش َطديمٌَٕخحلّ احلىزخطخص َحلمَحعٓ ر٘ ل ٜٔئىْ  ٓظ ٝلحرظىظٕم َ ٓطعى
(55)

حلدَثْٕ  ًَأن ٌيفد  

 طوخً ح٘ؿَح حص حلَٔٔعش َحلحعخلش للظعخمل مع ؿمٕع حلم٘خكل حلوخٛش رخلملمٕخص حلطزٕعٕش.حٌُ طائم حليعم حل٠ٍََْ َ

إٌّمّهاخ  ٌٗه ٘تّاَ اٌهدٌٟٚ اٌهرٞ تثهرتفال١هاخ اٌد١ٌٚهح ٚاكل١ّ١ٍهح,ٚاالعٍهٝ اٌهسغُ ِهٓ وخهسج اال٠الصع ِّا تمدَ أٔٗ       

ٔمهساق اٌهرٞ عتهداءاخ ٚاالٚذٌهه ٌعهدَ تٛلهف اال ,ْ اٌضّا٠هح ٌهُ تىهٓ ِزد٠هحأ٠تمهش  اٌد١ٌٚح اٌضى١ِٛح ٚغ١ساٌضى١ِٛح,

ٌهٝ اٌعهٍطح إاٌهسادع ٚ تفال١اخ ٚلٛاعد٘ا تفتمس اٌٝ اٌزصاءْ االأٌٝ إٚاٌعثة فٟ ذٌه ٠سر   ٠تعسق ٌٗ اٌتٕٛع اكص١ائٟ,

 ,ٚفٟ وخ١س ِٓ اٌضاالخ تاتٟ عٍهٝ ؼهىً تٛـه١اخ ٚالتٛرهد لهٛج تمهّٓ تٕف١هر٘ا تفال١اخ,اال ٖاٌد١ٌٚح ا١ٌّّٕٙح ٌتٕف١ر ٘ر

اٌهداف  اٌمهٛٞ ٌٍتؽهس٠  اٌهداخٍٟ ٚتطه٠ٛسج تؽهاْ د تفال١هاخ تعهاال ْٖ ٘رأٌىٓ إٌمطح اٌّّٙح اٌتٟ ٍّٔعٙا فٟ ٘را اٌزأة 

 ح.صّا٠ح اٌّض١ّاخ اٌطث١ع١

ػاضحطاغظػسيػاضتذرغطاتػاضوطظغظاضغرعػاضثاظيػ:
ف٠ٝ  ىحٍٔش ٚحللمخٔش للملمٕخص حلطزٕعٕش فٓ حلظَ٘ٔعخص حل١ُىٕش َفٓ مايمظٍخ حللمخٔش حليٓظٍُٔش ػم حللمخٔش ح ٓىزلغ      

 طٓ:للمخٔش حلـىخثٕش ًَلم َكخٖحعه 

ػاضحطاغظػاضددتورغظاوالػ:

ٓدظُكٍُلم مَقزدل مئط للملمٕخص حلطزٕعٕش لم طظزلٍُ رٍُٜس َحٟلش فٓ حليٓخطَٕ حل١ُىٕشن ف َس حللمخٔش حليٓظٍُٔش ا      

 (0993) عخا
(56)

كدي أرعدي أن  أٌمٕدش هخٛدش  كظٔزض كمخٔش حلعىخَٛ حلظٓ طٍيف حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش حللحدخظ علٍٕدخح  فاي 

ٌخ حللق حلؼخلغ عي  ر مٔظيحمش للمُحٍى حلطزٕعٕش ؤخن فٓ حلعٕٖ فٓ رٕجش وظٕحش هخلٕش مه حلظلُع َطىمٕش حلمئطمَعلّ كق حٚ

ؿظمخعٕش حلظدٓ ٌدٓ ح٘هدَِ طٔدزق حللدق قظٜخىٔش َحٜؤطٓ رخلمَطزش حَ٘لّ ػم كاُقش حٜحلميوٕش َحلٕٔخٕٓش حلظٓ ط ًرعي كاُق

رلمخٔش حلزٕجش رٍُٜس عخمش َحلملمٕخص رٍُٜس هخٛش
(52)

. 

َ ط ُٔىخطٍددخ أعٕددش ٍس َحٟددلش كددُل كمخٔددش حلملمٕددخص حلطزٕٗددخاوددً لددم ٔظ٠ددمه ٛددَحكش أْ بمددخ حلم٘ددَ  حلمٜددَْ فأ      

3002 لٌْ أؿَْ علّ حليٓظٍُ ٓىشقزل حلظعئل ح حلزُٕلُؿٕش 
(52)

ّ حلزٕجش رٍُٜس عخمش ىَن حلظطدَ  لاٗخٍس طمض حٚ اً  

مه حليٓخطَٕ  ًل ُو (0922لٔىش003لّ حلملمٕخص رٍُٜس هخٛش علّ حلَغم مه ٛيٍَ قخوُن حلملمٕخص حلطزٕعٕش )ٍقما

حلظٓ ٛيٍص قزل مئطمَ حٓظ ٍُلم
(59)

. 
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ومخ أٗدخٍ اَ ٙ َحٟلش كُل حلملمٕخص حلطزٕعٕش لم ٔظ٠مه وُٜ اً 0996مخوٓ لٔىشَكٌلم حللخل فٓ حليٓظٍُ حلع         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.لّ حلزٕجش رٍُٜس عخمشامىً  (03) ىسفٓ حلمخ

ػدارغظاضحطاغظػاإلثاظغاػ:ػ

لددّ َقددُ  احل٠ددٍَ رظحددخىْ ح٘ٓددزخد حلظددٓ طددئىْ حلُقخٔددش مدده كٜددُل  ٔددش فددٓ أ١ددخٍ حلاددخوُن ح٘ىحٍْ طعىددٓن حللمخا      

ىحٍْرُحٓدطش ٓدلطخص حل٠دز٢ حٚ حل٠ٍَ 
(60)

ىحٍٔدش للملمٕدخص حلطزٕعٕدش فٍدٓ طعىدٓ َقخٔظٍدخ مده حٟ٘دَحٍ حللمخٔدش حَٚ  

 ٌخ مه عىخَٛ حلىظخا حلعخا َؿِ  مه حلمخل حلعخا.عي  حلطزٕعٕش َحلمعىُٔش رٗوخٙ حلىخٗجش عه فعل ح٘

مـمُعدش مده مٜدخلق  مه هدٝل طعَٔدف حلىظدخا حلعدخا حلدٌْ ٔعىدٓ خ  ٌخ مه حلىظخا حلعخا فٕظٍَ َحٟلعي  حمخ مه كٕغ       

)ح٘مده  ىخٛدَ ٌدٓع شَطظ دُن مده ػٝػد علٕخ م٘دظَكش لمـظمدع مدخ فدٓ ُمده معدٕه ٔظحدق حلـمٕدع علدّ ٟدٍََس ٛدٕخوظٍخ 

ن كددخن احلعىخٛددَ َ يحلطزٕعٕددش ٔٔددٍم رخلملخفظددش علددّ ٌددٌن َؿددُى حلملمٕددخص اَ حلٔدد ٕىش حلعخمش َحلٜددلش حلعخمددش( حلعخا َ

ريٍؿخص مظحخَطش
(60)

. 

َٔظ٠ددق ًلددم  لددّ مخطادديا فٍددٓ طددُفَ حٜمدده َلددُ ردديٍَ أقددل مدده حلٜددلش َحلٔدد ٕىش اٟددخفش ن حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش رخ٘ا      

مه هٝل حلملخفظش علّ حل طخ   ل كيَع حل ُحٍع حلطزٕعٕش مه حلح٠ٕخوخص َحلعُحٛف حلَملٕش َحلظَحرٕش ريٌٍَخ فٓ طالٕ

ح٘هطخٍ يَى حلظـمخعخص حلٔ خوٕش وظٕـش لٌٍعيا ط٘ مه ػم  َحلىزخطٓ   
(63)

. 

حلمدخىس ( مده 0حلحادَس )حلم٘دَ  حلعَحقدٓ فدٓ  ًم مده محٍدُا حلمدخل حلعدخا حلدٌْ رٕىدمخ كُوٍخ مه حلمخل حلعخا فٕظ٠ق ًلدأ      

عخمش حلعاخٍحص َحلمىاُٜص حلظٓ لليَلش َح٘ٗوخٙ حلمعىُٔش  أمُحٜ   ظزَطعأوً "  حلميوٓ حلظٓ وٜض علّ( مه حلاخوُن 20)

ن ا  حلمددٌكٍُ ٓددلحخ  َٔظ٠ددق مدده هددٝل حلددىٚ   " رماظ٠ددّ حلاددخوُنَأعخمددش رخلحعددل  ُن موٜٜددش لمىحعددشحلعخمددش َحلظددٓ ط دد

حلمىحعدش  ين ٌدٌأٓظحخىس مىٍدخ َكظدّ حلـمٕع فٓ حٜ ٌخ موٜٜش للمىحعش حلعخمش َٔ٘ظَكعيعخمش رحلملمٕخص حلطزٕعٕش أمُحل 

ٔم ه حن طظعيِ حلليَى ح٘قلٕمٕش لليَلش ٘ن مىخفعٍخ َم٘خكلٍخ عخرَس للليَى
(62)

.  

حلطزٕعٕدش َٛدُن ح٘كٕدخ  َمىٍدخ قدخوُن حلملمٕدخص  َطم طؤكٕي ًلم فٓ حلعئي مه حلاُحوٕه حلوخٛش رخلملمٕخص حلطزٕعٕش      

حلمىدخ١ق حلظدٓ طدم طلئديٌخ كملمٕدش ١زٕعٕدش موٜٜدش  زدَطعظً " علدّ أود ًمىد (6) حلدٌْ ودٚ فدٓ حلمدخىس مخوٓحلحطَٔش حلع  

"  عخمددش٘ك دخا قدخوُن ودِ  حلمل ٕدش للمىحعدش حل خ  َفادَٔـدُُ ودِ  مل ٕدش حٍ٘حٟدٓ َحلعادخٍحص حلوخٛدش رٍدخ  للمىحعدش حلعخمدش 

مخوٓ أٗخٍ رٍُٜس َحٟلش للملمٕدخص رؤوٍدخ أمدُحل عخمدش موٜٜدش للمىحعدش ن حلمَ٘  حلع  أٝي َٔٝكع مه وٚ حلمخىس أع

وٜدض  اً يفدٓ حلعدَح  رٍدٌح ح٘طـدخكٌلم ًٌزض حلعئي مه حلاُحوٕه ًحص حلٜلش غَٕ حلمزخٗدَس رخلملمٕدخص حلطزٕعٕدش  حلعخمش 

لدّ كمخٔدش حللُٕحودخص أٍديف ٌدٌح حلادخوُن ً " ودأعلدّ  (3000لٔدىش02)ٍقدم وخص حلزَٔشمه قخوُن كمخٔش حللُٕح (0) حلمخىس

 َؿدخ  قدخوُن حل خردخص َحلم٘دخؿَ ردىٚ ممخػدل لادخوُن كمخٔدش حللُٕحودخص حلزَٔدش فدٓ " َٔش رؤعظزخٌٍخ ػََس ١َىٕدش.......حلز

ق ًكدَس ن مخٓدزا يَلش َحلاطخ  حلعخا ػََس ١َىٕدش( حل )طعي حل خرخص َحلم٘خؿَ حلمملُكش  ليَحثَ رٕىض رؤن اًمىش  (2) حلمخىس

حللمخٔدش  يىحٍس رحدَٝ ٌدٌطادُا حٚ اً طزٕعٕدش ٔئكي ٓلذ حللمخٔش حلماٍَس للىظخا حلعخا َح٘مدُحل حلعخمدش علدّ حلملمٕدخص حل

 ىحٍْعه ١َٔق حل٠ز٢ حٚ

ػاضحطاغظػاضجظائغظثاضثاػ:ػ

فٍدٓ كمخٔدش طدؤطٓ رعدي   رخلملمٕخص حلطزٕعٕش ح  ٟخٍ خ  َ َحلَى  ل ل مه ٔمخٍّ و٘خ١ن حللمخٔش حلـىخثٕش َٔحى رٍخ حلِؿا      

ىحٍٔش َٜ طُٛدف رؤوٍدخ عٝؿٕدش كمدخ فدٓ حللمخٔدش حلميوٕدش كمخ فٓ حللمخٔش حٚ ل حلحعل حل٠خٍ َقُ  حلحعل حلمـَا َلْٕ قز

ممخ ٔـعلٍخ أكؼَ أٌمٕش مه رٕه أوُح  حللمخٔش
(62)

. 

حلمَ٘  حلعَحقٓ َفٓ حلظَ٘ٔعخص ح٘هدَِ  رلٕدغ ؿدَا حلم٘دَ   مهلٌح كظٕض حلملمٕخص حلطزٕعٕش رخللمخٔش حلـىخثٕش       

مده م ُودخص كٕدش ً مخطظ٠دمىَ خ  ىقٕاد ح  طلئدي ١ق حلملديىسمىدخحل ي  علدّ ٌدٌعظيححمه ح٘فعخل َحلظَٜفخص حلظٓ ط٘ ل حلعئي 

ُٝمدش لظلإدق ط٠دحٓ علٍٕدخ حلادُحوٕه حللمخٔدش حلَؿظمدخعٓ  مش معظزَس ٔظموٞ علٍٕخ حلزىخ  حٌٜخ مٜخلق عخعي  ر كٕشَغَٕ

ح٘مدده َح٘ٓددظاَحٍ
(65)

رددخص َحلاددُحوٕه حلعاخرٕددش حللمخٔددش للملمٕددخص حلطزٕعٕددش فددٓ قددخوُن حلعاُ يَحن حلم٘ددَ  قددي أٍَى ٌددٌ.

 طٓ:خٖلّ حلظَ٘ٔعخص حلوخٛش رخلملمٕخص حلطزٕعٕش َكارخٟ٘خفش  ص حلٜلش غَٕ حلمزخَٗس  ًح  وخٛشحل

 :ٌضّا٠ح فٟ لأْٛ اٌعمٛتاخ اٌعسالٟا -1

ٔظعلق رؤٟدحخ  حللمخٔدش علدّ مدخ طلظُٔدش  (0969لٔىش000)ٍقم ٓ حلىخفٌٍَى أكؼَ مه وٚ فٓ قخوُن حلعاُرخص حلعَحق      

َحقدظٝ  َأطدٝف ٔا٠دٓ رظـدَٔم أفعدخل قطدع  (220) ن وٚ حلمخىسا اً مخثٓ  َأعٕش مه طىُ  كُْٕ رَْ حلملمٕخص حلطزٕ
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  ىَن اًن مده ٓدلطش موظٜدش حلموٜٜدش للمىحعدش حلعخمدش َألعخمدش ػخرظش فدٓ ح٘مدخكه ح ْ ه٠َس أَ أ ح٘ٗـخٍ حلم ََٓش

ٓدظعمخل حلدّ طٔدمٕم ح٘ٓدمخك َال حلظدٓ طدئىْ حلعَحقدٓ علدّ طـدَٔم حٜفعدخ قخوُن حلعاُردخص( مه 223ض حلمخىس )كٌلم وٜ

 ٓظويحا حلمُحى حلمظحـَس َحلمُحى حل ٕمٕخَٔش ََٓخثل حلٜٕي حل ٍَرخثٓ.خك ١َ  ملظٍُس فٓ ٕٛيٌخ 

 صاـح:ٌعمات١ح اٌاٌضّا٠ح فٟ اٌمٛا١ٔٓ ا -2

مـمُعدش حلادُحوٕه حلمظعلادش رلمخٔدش حلعىخٛدَ حلم ُودش للملمٕدخص حلطزٕعٕدش رمدخ فٍٕدخ ح٘كٕدخ   ٔاٜي رخلاُحوٕه حلعاخرٕدش       

ىخٛدَ حلع يٕش كىُ  مه حللمخٔش حلـىخثٕش لٌٍحلظٓ أٍَى حلمَ٘  عيس وُٜٙ ؿِحث حلزَٔش َحلمخثٕش َحلظ ُٔىخص حلـُٕلُؿٕش 

َقدخوُن كمخٔدش  (0922لٔدىش3عظديح  علٍٕدخ ٌَٓ:قدخوُن حلمَحعدٓ حلطزٕعٕدش )ٍقدم حٍٕخ حلعئي مه ح٘فعخل حلظٓ طعدي َؿَا ف

ص حلزَٔدش َقدخوُن كمخٔدش حللُٕحودخ (3009لٔدىش20َقدخوُن حل خردخص َحلم٘دخؿَ )ٍقدم (3009لٔدىش32)ٍقدم َطلٕٔه حلزٕجدش

 (.0926لٔىش22)ٍقم َأٓظ ٝل ح٘كٕخ  حلمخثٕش َكمخٔظٍخلّ قخوُن طىظٕم ٕٛي اخفش ( رخ3000ٟ٘لٔىش02)ٍقم

 :اٌضّا٠ح اٌزٕائ١ح فٟ اٌتؽس٠عاخ اٌصاـح تاٌّض١ّاخ -3

ٛديحٍ بهدَ حكظحدّ رَرع٠دٍخ حٖ مدخن ن حل ؼَٕ مه حليَل أقدَص قدُحوٕه هخٛدش رخلملمٕدخص حلطزٕعٕدش مؼدل مٜدَ َع  ا      

َكدٌلم وظدخا أقلدٕم  (3002لٔدىش3)ٍقدم يحلىظدخا حلدٌْ أٛديٍه هدٝل أوظمش هخٛش رخلملمٕدخص حلطزٕعٕدش َمىٍدخ حلعدَح  مد

 ليٍحٓظىخ فٓ حلحُٜل حلٝكاش. َحلظٓ ٓظ ُن ملٝ   (3000لٔىش9قم كَىٓظخن )ٍ

 ِٛلف اٌتؽس٠عاخ اٌزٕائ١ح ِٓ صّا٠ح اٌّض١ّاخ اٌطث١ع١ح: -4

 لاي ًٌزض حلظَ٘ٔعخص حلـىخثٕش فٓ كمخٔظٍخ للملمٕخص حلطزٕعٕش الّ حطـخٌٕه:      

ٌٌَٔذ فًٕ حلمَ٘  الّ طُفَٕ حللمخٔش ٟمه ا١خٍ حلاُحوٕه حلزٕجٕش حلعخمش  فاي ٔوٜدٚ فٜدٝ  كدخمٝ  ىَن حللخؿدش اكٚي: 

الّ اٛيحٍ طَ٘ٔعخص مظوٜٜش للمخٔش حلملمٕخص حلطزٕعٕش  َطؤهٌ رٍدٌح حٜطـدخي رعدٞ حلديَل فدٓ قُحوٕىٍدخ حلزٕجٕدش حلعخمدش 

 أفَٔإخ. كخل ُٔض َحلممل ش حٍ٘ىوٕش حلٍخٗمٕش َؿىُد

ٌَددُ حٜطـددخي ح٘كؼددَ طادديمخ  للمخٔددش َاىحٍس حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش  مدده هددٝل ط٘ددَٔع قددُحوٕه هخٛددش ٚو٘ددخ  َاىحٍس اٌخههأٟ: 

حلملمٕدددخص حلطزٕعٕدددش َقدددي أهدددٌص رٍدددٌح حٜطـدددخي  ىَل عدددي س كـمٍٍُٔدددش مٜدددَ حلعَرٕدددش رادددخوُن حلملمٕدددخص حلطزٕعٕدددش 

مددخن فددٓ قددخوُن حلم0922لٔددىش003)ٍقددم (  3002لٔددىش 6لمٕددخص حلطزٕعٕددش َٛددُن ح٘كٕددخ  حلحطَٔددش )ٍقددم (  َٓددلطىش ع 

 ( .0999لٔىش 32َىَلش حٚمخٍحص حلعَرٕش حلمظليس  فٓ قخوُن كمخٔش حلزٕجش َطىمٕظٍخ حٜطلخىْ )ٍقم 

 (.3002لٔىش3أمخ حلمَ٘  حلعَحقٓ فاي أكظحّ ربٛيحٍ وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش )ٍقم      

ػثاظياضطبحثػاضػػ

ػيػضضطحطغاتػاضطبغطغظرتداءػرضىػاضتظوعػاضبغوضوججرائمػاالػػػػػ
رادخ  حللحدخظ علدّ حلظىدُ  حلزُٕلُؿٓ َحٜ( ٌُ 3002لٔىش3)ٍقم وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ أٛيحٍ مه أٌيحف      

علّ حللٕخس حلزَٔش َحلمخثٕش
(66)

 واَحٝ ٟمه مُحثلٍخ حلطزٕعٕش حلمظمؼلش رخلملمٕخص حلطزٕعٕش.رخٜ سحلمٍيى 

مدده حلىخكٕددش  عظيح  علددّ حلظىددُ  حلزُٕلددُؿٓ طظىددُ  َطظعدديى ممددخ ٔٔددظيعٓ ىٍحٓددظٍخ َحلظعمددق رٍددخن ٛددٍُحٜأٔٝكددع َ      

 طٕش:رٌٍي حلـَحثم مه هٝل حلمطخلذ حٖكخ١ش َلٌلم ٓىلخَل حٚ حلاخوُوٕش 

ػاضططضبػاألول
ػػرتداءػرضىػحغواظاتػاضطحطغاتػاضطبغطغظاالػجرغطظ

 (3002لٔدىش3مده وظدخا حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش حلعَحقدٓ )ٍقدم (خ  /هخم9ٔ) فٓ حلمخىسٍَى حلىمًُؽ حلاخوُوٓ لٌٍي حلـَٔمش      

 .............وً"ٔمىع حلإخا رخ٘فعخل حلظخلٕش ىحهل حلملمٕش حلطزٕعٕش: ....أ حلظٓ وٜض علّ
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حلمخثٕدش  َأمده حل خثىدخص حلزَٔدش  أْ ٓدظاَحٍحطٍئدي  َأهدَحؽ ا َأُعدخؽ ا َأٔدٌح  ا َأطٍـٕدَ َأ قظدل َأ وادل َإٔٛي  -خ  هخمٔ

أؿددِح  مىٍددخ كددخلَٖٔ َحلاددََن  َأأع٘خٗددٍخ  َأأفَحهٍددخ  َأرُٕٟددٍخ  َأ حلمٍددخؿَس َر٠ددمىٍخ أوددُح  حلطٕددٍُ َأحلمظ١ُىددش 

 َحلُرَ......"

حلٜٕخغش حلاخوُوٕشهظٝف فٓ حلوخٛش رخلملمٕخص حلطزٕعٕش مع حٜقي ٍَىص ٌٌي حلـَٔمش فٓ معظم حلاُحوٕه       
(62)

لٌلم   

مخ حلؼخوٓ فىظىخَل فٕدً أ  لمخىٔش للـَٔمشووٜٚ حَ٘ل لزلغ حلعىخَٛ ح  حلـَٔمش مه هٝل فَعٕهكخ١ش رٌٍي ٓىلخَل حٚ

 طٓ:لمعىُٔش للـَٔمش َكخٖحلعىخَٛ ح

ػاضغرعػاألول

ػاضطظاصرػاضطادغظػضضجرغطظ

ٓظؼىخ  َمىٍخ حرٍُٜس عخمش  ىَن طيهل فٓ ط ُٔىٍخ  ىٔش حلظٓ ن َؿُى أْ ؿَٔمش مَطز٢ رمـمُعش مه حلعىخَٛ حلمخا      

حلـَحثم حلظٓ طاع علّ حلملمٕخص حلطزٕعٕش
(62)

 . 

عىخٛددَ  شعظدديح  علدّ حلظىدُ  حللٕددُحوٓ ٜطوظلدف عده حلـددَحثم ح٘هدَِ  فٍدٓ طظ ددُن مده ػٝػدن مخىٔدخص ؿَٔمدش حٜا      

حلـَحثم حل٘ لٕش )ؿَحثم َ( ثم حل٠ٍَؿَححلـَحثم حلمخىٔش )ي مه ن ٌٌي حلـَٔمش طعأٜ ا)ٓلُك وظٕـش عٝقش ٓززٕش(  ٕشٍثٕٔ

حلمٜدللش حلظدٓ ٔلمٍٕدخ حلادخوُن َأعظيح  حلحعلٓ علّ حللدق  َٔظمؼل حل٠ٍَ رخٜ(حلوطَ
(69)

عظديح  ل رخٜمدخ حلوطدَ فٕظمؼدأ  

ش  فدٓ ٌدٌي حلعىخٛدَحلمخى٢ٔ حل٠دُ علّ ٔدلَٓى )حلملمٕش حلطزٕعٕش( حلظٓ ٔلمٍٕخ حلاخوُن  حلمٜللش َأحلملظمل علّ حللق 

 :حلـَٔمش مه هٝل حلىاخ١ حٖطٕش

 ِٚـٛزٖ: رساِٟاٌعٍٛن اإل -ٚالا أ

حلددٌْ ٔمؼددل واطددش حلزيحٔددش فددٓ لعىٜددَ حَ٘ل مدده حلعىخٛددَ حلمخىٔددش ؿَحمددٓ ٌددُ حمددخٔطلق علٕددً حلٔددلُك حَٚأن حلحعددل ا      

 ُن حلعاُردخص حلعَحقدٓمده قدخو (09/0) حلمدخىس َقي عَفً حلمَ٘  حلعَحقٓ فٓ عمئش غَٕأا كخوض عمئش أُٓح   حلـَٔمش 

َ   "ً رؤو حلمعيل(0969لٔىش000)ٍقم ى ودٚ علدّ مظىخ  مخلم َٔكخلظَك َحٜخ  ا ٓلزٕأكخن  خ  ٔـخرٕامً حلاخوُن كل طَٜف ؿ

عظزخٍٔش()حٜ حلمعىُٔش َأ٘كي ح٘ٗوخٙ حلطزٕعٕش ٌُ حلى٘خ١ حلمخىْ ح  ًاهٝف ًلم"  فخلٔلُك 
(20)

حلدٌْ ٔظلادق رلَكدش َ 

حللق حلٌْ ٔلمٕش حلاخوُن َأن طمْ حلمٜللش أمه ٗؤوٍخ عي س َكَكخص ع٠ُٔش أَحكيس 
(20)

رلٕغ ٜٔم ه طٜدٍُ َقدُ    

أـخرٓ أا ٓلزٓ ىحهل كيَى حلملمٕش  اً ٔعي حلم خن )عىَٜ محظَٝ( ٔظُقدف علٕدً حلُؿدُى حلادخوُوٓ   ؿَٔمش ىَن ٓلُك

لٙفعدخل حلم ُودش للـَٔمدش
(23)

 ٕدغ ٔىديٍرل ٔـدخرٓ احللٕدُحوٓ فدٓ حل خلدذ طَط دذ رٔدلُك عظديح  علدّ حلظىدُ  َؿَٔمدش حٜ  

 ٍط خرٍخ رخلٔلُك حلٔلزٓ.ح

ممدخ ٔاظ٠دٓ حلُقدُف عىدي كدل   عدي س ٜدٍَُحمدٓ لٍدخ ؿدخ  رؿحلادخوُوٓ للـَٔمدش ردؤن حلٔدلُك حٚ ٔظ٠ق مه حلىمًُؽ       

 طٕش:اخ١ حٖحوٕه ح٘هَِ مه هٝل حلىٍُٛس َطللٕلٍخ َماخٍوظٍخ رخلاُ

 :اٌف١د -1

 حلمُؿدُىس ىحهدل حلملمٕدش حلطزٕعٕدش  َحلمخثٕدشححلزَٔدش حل خثىدخص قظىخٙ حلظدٓ طمدْ ٜي رخلٜٕي قٕخا حلـخوٓ رؤفعخل حٜٔا      

 كٕدخُس َ كممخٍٓدخص رعدٞ حلٍُحٔدخص  طَفٍٕدٓ هدَ َرع٠دٍخ حٖ  رع٠ٍخ أٓخٓٓ كخ٘كدل  رؤْ َٕٓلش كخوض لظلزٕش كخؿخص

قظٜخىْ كزَٕحٌخ كخؿخص ًحص مَىَى عي  حلىخىٍس رحللُٕحوخص رعٞ 
(22)

 . 

حل٘ددَحك حللئئددش َحلحوددخم َحلزىددخى  حلوخٛددش  َأخل٘ددزخك لٍددٌح حل ددَٝ ك ىسٓددظويحا َٓددخثل مظعدديخن حلٜددٕي ٔظلاددق را      

حلُٓددخثل  رعدٞ لدّ ٌدٌي حلُٓدخثل حلظددٓ طعظزدَ ريحثٕدش ٌىخلدم حلٜددٕي عده ١َٔدقارخٟ٘ددخفش   رخلٜدٕي َرعدٞ أودُح  حلٔدمُا

 ٓظويحا حلمظحـَحص َحلمحَقعخص َغٌَٕخ مه حلُٓخثل.حَ لطخثَحص َحلٕٔخٍحص ححللئؼش  مؼل 

( مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلىخفٌ ًكدَ حلعئدي مده ٔخ  خمه/9) حلمَ٘  حلعَحقٓ فٓ حلمخىسن أمه هٝل مخطايا ٔظزٕه َ      

 ٍخ كخن حلٜٕي ل ُوً ٔمؼل أكدي أقديا ح٘و٘دطش ح٘ؤدخوٕش َمٔدظمَعظيح  علّ حلمُحٍى حللُٕحوٕش ىحهل حلملمٕش َأَلٍُٛ حٜ

ردخىس  علدّ ٓدزٕل حٚطدم أَ سًح طدم حلٜدٕي فدٓ كدخٜص مىحدَىا َلم ٔمِٕ حلم٘دَ  حلعَحقدٓ فدٓ طـدَٔم ٌدٌح حلٔدلُك  ن للي حٖ

لملمٕدخص حلطزٕعٕدش َكدٌلم لدم ٔظ٠دمه وظدخا ح كئؼدش أا كخودض ريحثٕدش أٓدُح   وً لم ٔ٘ظ١َ َٓدٕلش ٍ٘ط خردً أٟخفش حلّ رخٚ

مدده قددخوُن  (0) لحاددَسح (3) ٌَددٌح مددخ ٓددخٍ علٕددً حلم٘ددَ  حلمٜددَْ فددٓ حلمددخىس مدده حلٔددلُك  سلٍددٌي حلٜددٍُ خ  طعَٔحدد حلىخفددٌ

 حلملمٕخص حلطزٕعٕش .
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قدخوُن حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش (  0حلمدخىس ) مده حلٔدلُك فدٓس )حلٜدٕي( لٍدٌي حلٜدٍُ خ  أٍَى طعَٔح مخوٓ فايأمخ حلمَ٘  حلع        

لٙمٔدخك رخللُٕحودخص َٗدل  ح٘ٓدخلٕذ حلمظعمديس َأٓظويحا أْ َٕٓلش مده حلُٓدخثل ح" عَفً رؤوً اً٘كٕخ  حلحطَٔش ح َُٛن

َ حلََ٘  رٌلم"أكَكظٍخ 
(22)

ً ٔعي مه ح٘و٘طش حلظٓ طدئػَ علدّ حللُٕحودخص ا أَلّ حلٜٕي أٌمٕش كزَٕس  وًأممخ ٔيل علّ   

أعمدخل  واَحٝ وظٕـدشٟدلض مٍديىس ردخٜأ حلظٓ ًَلم لُؿُى حلعئي مه ح٘وُح  مخوٕش حلزَٔش َحلمخثٕش َحلطٍُٕ فٓ حلزٕجش حلع  

حلٜٕي حلـخثَ َممخٍٓش رعٞ ح٘و٘طش حلظَفٍٕٕش حلوخ١جش كخلٜٕي رخلطٍُٕ حلـخٍكش لللزخٍِ َحل ِحل حلعَرٓ َحلعئي مه 

َحلظٓ مىع حلمَ٘  ٕٛيٌخ ىحهل حلملمٕش حلطزٕعٕش ح٘وُح  ح٘هَِ 
(25)

. 

اً  رخلملمٕدخص حلطزٕعٕدش  أمخ قخوُن كمخٔش حلمُحٍى ح٘كٕخثٕش َحلىظم حلزٕجٕش ح٘ويَؤٕٓ فاي كٌح كدٌَ حلادُحوٕه حلوخٛدش      

ن ٓلُك حلٜٕي ممىُ  علّ حللُٕحوخص حلزَٔش َحلمخثٕش َحلطٍُٕأوٚ علّ 
(26)

. 

 قددٓ فددٓ وظددخا حلملمٕددخص حلطزٕعٕددشحلم٘ددَ  حلعَح ن طـددَٔم ٓددلُك حلٜددٕي مددهأن ؤددظلوٚ أممددخ طادديا ًكددَي ٔم دده       

َحلمٔظ١ُىش َهخٛش  سحلزَٔش َحلمخثٕش َحلطٍُٕ حلمٍخؿَلّ كمخٔش حللُٕحوخص ا( َحلاُحوٕه حلماخٍوش ٍٔيف 3002شلٔى3)ٍقم

ملظَفدٓ مدخكه ملديىس مده حلملمٕدش ل٠دمخن كمخٔظٍدخ مده أحلمخثٕدش َحلظدٓ طظُحؿدي فدٓ َكٌلم حل خثىدخص حللٕدش   حلىخىٍس مىٍخ 

قي ٔٔمق رخلٜدٕي ٘غدَحٝ علمٕدش  ن حلمَ٘ أٜ ا قي طظعيى أوُحعٍخ َأكـخمٍخ  ٓظويحا َٓخثلححلٌٔه ٔـيَن  ٌَُحس حلٜٕي

)حوحلدُوِح حلطٕدٍُ( علّ َرخ  معٕه مؼلمخ كيع فٓ مدَٝ ًٍيف حلٕٔطَس مه هٝلٔ َأ
(22)

حللٜدُل علدّ أن ٔٔدزق ًلدم  

ٔظحق مع كمخٔش حللُٕحوخص َحلطٍُٕ ىحهل حلملمٕش سعلّ طَهٕٚ مليى حلمي
(22)

. 

 

 :إٌمً -2

 َأقي ٔ ُن ىحهل حلملمٕش  هَآم خن  لّا )حلملمٕش حلطزٕعٕش( ٍط خرٍخحمُُٟ  حلـَٔمش مه م خن  َأٌُ طلُٔل ملل       

هخٍؿٍخ
(29)

 . 

ٜ افدٓ كٕدخُس حلـدخوٓ َ ٛدٝ  أ حللٕدُحوٓ()حلظىدُ   ـَٔمشن ٜٔ ُن مُُٟ  حلأٔحظَٝ فٓ ٌٌي حلٍُٜس مه حلٔلُك       

ن حللخلش حلٔخراش ط َحٍ للٕخُس حل خثىخصاً اض حللخؿش مه طـَٔم فعل حلىال وظحح
(20)

ن ٌٌي حلٍُٜس ٜطوظلف عه حلٜدٍُس ا  

ىادل حلطدَ  حلزيحثٕدش كخل ِكديبح٘ٓدمخك ر َأ َ حلطٕدٍُأفاي ٔظم وال حللُٕحودخص  حلُٕٓلش  لّاظلاق ىَن حلىظَ حلٔخراش فٍٓ ط

 اً َغٌَٕدخ مده حلُٓدخثل ح٘هدَِ  ص()حلٕٔخٍحص َحلطدخثَح حلُٓخثل حللئؼش ِكيآظويحا خر َأرُحٓطش كُٕحوخص حلَكُد 

رلٕدغ  َٓدع أطـخي ٛخثذ ٔـعل مـخل حللمخٔدش حُ ٌَ ٍط خد ٌٌي حلٍُٜس لظَ٘ٔعخص لم ط٘ظ١َ َٕٓلش معٕىش ٜن أغلذ حا

 لطزٕعٕددش حلىخفددٌ فددٓ حلمددخىسمددخ ٓددخٍ علٕددش حلم٘ددَ  حلعَحقددٓ فددٓ وظددخا حلملمٕددخص ح ٜٔظلدديى طلإددق حلىاددل رُٓددٕلش معٕىددش ٌَُ

َحلمٕظدش ىحهدل حلملمٕدش أَ ٔادع علدّ حل خثىدخص حللٕدش أ خ  َ قَٔزدأ ح  ًح كدخن حلىادل رعٕديالديى وً لم ٔأًلم ف٠ٝ عه  ( خ  /هخم9ٔ)

ىظم حلزٕجٕددش حلددٌْ مٕددِ رددٕه ٛددٍُس حلىاددل ٔددٓ فددٓ قددخوُن كمخٔددش حلمددُحٍى ح٘كٕخثٕددش َحلددٕيَووروددٝف حلم٘ددَ  ح٘ حلطزٕعٕددش 

ٕدَ َٛدٍُ حلىادل علدّ ح٘ودُح  غ لللُٕحوخص َحلطٍُٕ َح٘وُح  ح٘هدَِ مده حلظىدُ  حللٕدُحوٓ حلظدٓ ٌدٓ علدّ قٕدي حللٕدخس 

ًكدَ ح٘ودُح   اً ؿَحمدٓ حلعَحقٓ رظلئي مُُٟ  حلٔدلُك حٚ ٔٓ أكؼَ ىقش مه حلمَ٘ َوٕحللٕش َرٌلم كخن حلمَ٘  ح٘وي

حللٕددش مدده حلظىددُ  حللٕددُحوٓح٘وددُح  غَٕ ٔٔددظؼه  حللٕددش َلددم 
(20)

ٌههٝ ألفههٝ ـههٛي إعههٟ ٠ٙههدف ٌٍٛاٌّؽههسع االٔد١ٔٚ إذ وههاْ 

دزراخ اٌضّا٠هح اٌزٕائ١هح ٌٍّفهٍضح اٌّض١ّهح ٚٔضهج اٌّؽهسع اٌعسالهٟ ٌٍعه١س تٙهرا االتزهاٖ فهٟ صّا٠هح عٕاـهس اٌّض١ّهح 

 .اٌطث١ع١ح

ـٕىخص حلٍُحػٕدش مده ٌَٓ طٍَٔذ حل ح٘هَِ  شطٌكٌَخ حلاُحوٕه حلماخٍوئيس لم ٌظم رٍُٜس ؿحمخوٓ فاي أمخ حلمَ٘  حلع        

ف هدظٝن حٜأٜ ا ٔظم رُحٓدطش حلىادل فٌٍي حلٍُٜس طظ٘خرً مع ٍُٛس حلىال ل ُن حلظٍَٔذ  لّ هخٍؽ حلزٝى اىحهل حلملمٕش 

َهددخٍؽ ألددّ ىحهددل ااددل حل خثىددخص مدده م ددخن مددخ حلىاددل فٕددَحى رددً وألددّ هددخٍؽ حلددزٝى اواددل حل خثىددخص  ٔظمؼددل رددؤن حلظٍَٔددذ ٌددُ

ظطلذ حللٕخُسٜٔقي ن حلىال ألّ ارخٟ٘خفش  حلملمٕش 
(23)

. 

 :اٌمتً -3

غَٕ َأؤخن رٍُٜس مزخَٗس ارحعل  لمٕش حلمخثٕش حلظٓ طعٕٖ ىحهل حلمحلزَٔش حَأكي حل خثىخص ٌُخ  ٍَف ا ٔاٜي رخلاظل      

 مزخَٗس.

ودً ٔ دُن أكدي حلعىخٛدَ حلمخىٔدش لـَٔمدش طو٠دع بف حلمدٌكٍُس ٓدلحخ  لمٕش علدّ أكدي ح٘ودُح  ًح َقع حلاظل هخٍؽ حلمامخ أ      

لاُحوٕه أهَِ َمىٍخ قخوُن كمخٔش َطلٕٔه حلزٕجش حلعَحقٓ َقدخوُن كمخٔدش حللُٕحودخص حلزَٔدش
(22)

ن حلم٘دَ  حلعَحقدٓ لدم َأ  

١دٝ  عٕدخٍ اَ حلطدخثَ َمده قزٕدل ًلدم أوٍخ  كٕدخس حللٕدُحن اـش مٍمش ٌَٓ ٘ن حلىظٕ ٍط خد حلاظل ٜ ٔ٘ظ١َ َٕٓلش مليىس
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َ راطعش مه أَقي ٔلٜل حلاظل رخل٠َد رخلعٜخ  م وٍخ  كٕخطش علّ أػَ ًلالّ افٓ ماظل فٕئىْ  ًلّ حل خثه فٕٜٕزوخٍْ ع

لدّ اٟدخفش ٘  رخ حل٘دَحك حللدخىس َأحلوىـَ َألش كدخىس كخلٔد ٕه آرق حللُٕحن رً َأكٌلم طظلاق ٌٌي حلٍُٜس رطعه  خٍس حللـ

ىحمض طلاق حلىظٕـش حلٔمُا حلظٓ طئىْ رلٕخس حللُٕحوخص َغٌَٕخ مه حلُٓخثل حلظٓ طٔظُْ فٓ وظَ حلمَ٘  مخ
(22)

. 

ن ٔ ُن حللُٕحن أفٝري  مه ػم  َ ٌُخ  ٍَف حللُٕحن أىظؾ عىً  اً عظيح  علّ حلىُ  حللُٕحوٓ حٜ ٔعي حلاظل أٗي أوُح       

ن أفٕ حدٓ  عظديح  علٍٕدخ قزدل َقدُ  حًٜح كخوض حللُٕحودخص غٕدَ كٕدش اى ؿَٔمش فٝ ٔظلاق حلاظل علّ قٕي حللٕخس لى ُن رٜي

ٓده َكدٌلم ٜ أٌمٕدش ل زدَ  وحٜدخلً عده ٍكدم أمدً حأْ خ  رمـدَى َٟدعً وٍخثٕد ح  ٛد َٕ ح  ين كدخن َلٕدأ ُن حللُٕحن كدٓ َ

 .ح  هطَٕ خ  َ ٔعخوٓ مَٟأرخلعمَ  خ  ظايممكُن حللُٕحن  ح  مزٍَ قظٝ   ي  ٜٔع   َمه ػم  ٕشَكخلظش حلـٔمخوأحللُٕحن 

 :٠راءاإل-4

َٔديهل ٟدمه  وٍدخ  كٕخطدش الدّ ان ٔئىْ أَن حل خثه حلمخثٓ ىَأحلطَٕ َأعظيح  علّ ؿٔم حللُٕحن حٌٔح  كل ٔاٜي رخٚ      

كديحع ط ٕٕدَ فدٓ أؤدـش حلـٔدم امده ٗدؤوً  ًمٔخّ مدخىْ رـٔدم حلمـىدّ علٕد ٌٔح  حلـَف َحل٠َد فخلـَف كلحٚمحٍُا 

حل ٔدٍُ  َإُٔحن كاطع ؿِ  مه ؿٔدي حللٕدُحن ن حلـَف ٌُ كل مخطَك أػَ رـٔي حللاأْ  ا رخ١ىٕش أكخوض ظخٌَٔش أُٓح  

لّ حللََ الوخص رخٟ٘خفش َحلَُٟٝ َحلظمِٔق َحلظٔ
(25)

. 

 َأحلَكدل  َأل ده ىَن طمِٔدق أؤدـش حلـٔدم َٔادع رخلٜدحع   خ  لمدأٔٔدزذ أمخ حل٠َد فٍُ ٟ ٢ علّ ؿٔدم حللٕدُحن        

لم ٔظَك أػَأا خك رخلـٔم ُٓح  طَك أػَ كظ حٜ
(26)

ٓدظويحا خفاي ٔدؤطٓ ر ٌٔح  معٕىش لٛ   َلم ٔ٘ظ١َ حلمَ٘  حلعَحقٓ َٕٓلش

حلُٓدخثل حللئؼدش مدخ قدي طٔدظويا ك أكدي أؿدِح  حلىزدخص  َأحلعٜدخ  َأحللـدخٍس  َأحلوىـدَ  َأأكي ح٘ىَحص حلٕئَدش كخلٔد ٕه 

ك مه حلُٓخثل فٍىخ مٌكٍُس ٓلحخ  لّ حلىُعٕه حلاَحص َغٌَٕخ مه حلُٓخثل رخٟ٘خفش َ حلمظحـأ ٌٔح  كخلزىخى  حَٜطُمخطٕ ٕشلٛ

ٌٔح  عه ١َٔق حلَكل رخلايا حَ حلل م حلٌْ ٔمْ ؿٔي حللُٕحنرعٞ حللخٜص حلظٓ ٔىظؾ عىٍخ حٚ
(22)

. 

 :شعاداإل -5

وزعدخع خٟدَحٍ رٍدٌي حل خثىدخص )كحٚؿَحمدٓ فدٓ ٌدٌي حلـَٔمدش ردؤْ فعدل ٔىدظؾ عىدً مه حلٔلُك حٚطظلاق ٌٌي حلٍُٜس       

ومدخ قدي ٔظٔدزذ امدُص حللٕدُحن َلدّ ان ٔدئىْ ٌدٌح ح٘وزعدخع أٍخ حلطزٕعٕدش حلظدٓ طعدٕٖ فٍٕدخ ىَن فٓ مُحثل حل خُحص حلٔخمش(

مٕش حلطزٕعٕشُعخؽ لٌٍي حل خثىخص ىحهل حلملر٠ٕق حلظىحْ حلٌْ ٔظَطذ علًٕ حٚ لللُٕحن
(22)

. 

 :خساداإل -6

أكي أؿِح ي( مه م خن )حلملمٕش  َأ)حللُٕحن  ُك حلمظمؼل رؤهٌ حل٘ٓهَحؽ عىيمخ ٔاُا حلـخوٓ رٌٍح حلٔلٔظلاق حٚ      

هَ هخٍؽ حلملمٕش حلطزٕعٕشآلّ م خن احلطزٕعٕش( 
(29)

. 

 :ظتمسازاٌض١ٛأاخاتٙد٠د  -7

أْ حلمُحقدع حلطزٕعٕدش حلظدٓ   ًَ ط ٕٕدَ هُحٛدأل حلٌْ طعٕٖ فٕدً طيمَٕ حلمُث ٓظاَحٍ حللُٕحوخص مه هٝلحٔؤطٓ طٍئي       

َطلظدُْ علدّ حلظدََف حلطزٕعٕدش حلمٝثمدش لٍدٌي حل خثىدخص هخٛدش  حلحطَٔدش مىٍدخ لُٕحوخص َحلىزخطخص حلملمٕش طعٕٖ فٍٕخ حل

حل دٌح  َحلمدؤَِحللٕش كخلظؤػَٕحص َحلعُحمل حلمىخهٕش َحلزَ٘ٔش َحلىظم حلزٕجٕش حلطزٕعٕش حلظٓ طئمه 
(90)

َٔطلدق علدّ رعدٞ   

   َمده ػدم  للمُحثدل حلطزٕعٕدش لٍدٌي حل خثىدخص ح  طديمَٕ َٔعدي ٓدلُك ٌديا حلعدٖ أع٘دخٕ حلطٕدٍُ رخَ٘كدخٍ ٌَدٓأوُح  حلمُحثل 

 ٓظاَحٌٍخ . حٔظَطذ علًٕ طٍئي 

ٌددٌي حلٜددٍُ طؤهددٌ ٗدد ل  أغلددذن أٔظ٠ددق لىددخ  ؿَحمددٓ فددٓ ٌددٌي حلـَٔمددش ٓددظعَحٝ ٌددٌي حلٜددٍُ مدده حلٔددلُك حٚحرعدي      

 ٍحىٔش ٔظلاق رٍخ ٌٌح حلٔلُك.اٍط خد حلـخوٓ كَكش ع٠ُٔش حظَٝ حٔـخرٓ حلٌْ ٔحلٔلُك حٚ

 :رساِِٟٛلٛع اٌعٍٛن اإل -اا حا١ٔ

مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ حلىخفٌ علّ ؿمٕع أوُح  حللُٕحوخص  /َحلَحرعش عَ٘(خ  /هخم9ٔ) ٔىطزق وٚ حلمخىس      

كخوددض مظ١ُىددش طا٠ددٓ ؿمٕددع مُحٓددم حلٔددىش ىحهددل حلملمٕددش حلطزٕعٕددش َطظوددٌٌخ مددُثٗ لٍددخ للظحددَٔن أثٕددش  ٓددُح  حلزَٔددش َحلمخ

فددٓ مُحٓددم معٕىددش مدده حلٔددىش  ًلل ددٌح  لالظددخ  هددَ ١لزددآلددّ اه م ددخن وٍددخ مدده ح٘وددُح  حلمٍددخؿَس حلظددٓ طٍددخؿَ مددأ أا  ددخػَ َحلظ

 حلظََف حلمىخهٕش مه  خ  مىح  آَحلظ خػَ ل ُوٍخ طُفَمًٝ حلظعَٕٖ٘أ
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وـمخى رلٕغ ٔظعٌٍ علدّ حللُٕحودخص َحلطٕدٍُ ووحخٍٟخ ليٍؿش حٜحَ أٍطحخ  ىٍؿخص حللَحٍس خك حلمظ َٕس علّ مَحلحُٜل 

َ فاْ حلزٕٞ طلض ٌٌي حلظََف حلاخٕٓشأع حلٜ خٍ َٟ
(90)

. 

كخلَٖٔ َحلدُرَ َحلٜدُف  مىٍخ ٗظق حمخ  َأأْ ؿِ  مىٍخ  ومخ ٔ٘ملاَحلمخثٕش َححلزَٔش حل خثىخص علّ ٜٔاظَٜح٘مََ      

َحل٘عَحلٌْ ٔ طٓ أوُح  عئيس مه حللُٕحوخص َحلاََن حلظٓ طٔظعمل كمُحى أَلٕش لٜىخعش أوُح  عئيس مه ح٘ىَٔش َكٌلم 

َحلعخؽ حلٌْ أٛزق أكي أٓدزخد طديوٓ أعديحى  رعٞ حوُح  حل يى ًحص حلَحثلش حلعطَٔش حلطزٕعٕش فٓ رعٞ أوُح  حللُٕحوخص 

لٙفددَحى  ح  غٌَٕددخ مدده ح٘ؿددِح  حلظددٓ أٟددلض ماٜدديواددَحٝ ٠َٔددٍخ لٝلددّ كددي طعَا لملمٕددخص حلطزٕعٕددش ل ححلحٕلددش ىحهدد

 َحلـمخعخص.

٘وددُح   ح  كددخن حلزددٕٞ عخثدديأ رددٕٞ حلطٕددٍُ َأع٘خٗددٍخ ٓددُح  ن حلددىٚ ٠ٔددحٓ كمخٔظددً علددّبمددخ طادديا ًكددَي فددع ف٠ددٝ        

مددّ مدده ظعلددّ حلددَغم مدده أن حل خلزٕددش حلع حلطزٕعٕددش كظحددّ رُؿددُى حلزددٕٞ ىحهددل حلملمٕددش حَ سحلمٍددخؿَأا حلطٍُٕحلمظ١ُىددش 

ٌَدٌح ح٘مدَ ٔـدذ   مه حلزٕٞ فٍٓ طظ خػَ ردخلظحَٔن فزيٜ   علّ ًلم كخلوحخفٕٖ مؼٝ   فاي وـي حٓظؼىخ    ٍُٕ ٠ٔع حلزٕٞ حلط

ً َٔدَحى ردخلعٖ ٌُمدخ ٔزىٕد ٟدمه وطدخ  حلملمٕدش ن طظُحؿدي مُحثلٍدخ حلطزٕعٕدش أَْٔٔ علّ أع٘خٕ حلطٍُٕ حلظدٓ ٔـدذ ن أ

أَلٕدش  ح  غٌَٕدخ مده ح٘مدخكه حلظدٓ طدُفَ مدُحىمه ىقخثق حلعٕيحن َأؿِح  ح٘ٗدـخٍ َحل٘دـَٕحص َحلمَحعدٓ حلٍِحعٕدش َحلطَٕ

 حلطَٕ َط خػَي فٓ مُحٓم معٕىش مه حلٔىشٓظاَحٍحلٌْ ٔعي مُٟع ٜ ىخ  حلعٖ لز
(93)

. 

عظيح  علدّ حلزدٕٞ حلدٌْ ط٠دعش حلطٕدٍُ ىَن حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلىخفٌ كيى حٜن حلمَ٘  حلعَحقٓ فٓ وظخا أَٔٝكع       

دي  حلزلَٔدش َح٘فدخعٓ( كدٌلم )كخلٔدٝكف  رُٕٝ ح٘وُح  ح٘هَِ مه حللُٕحوخص حلظٓ طظ دخػَ رٍدٌي حلطَٔادش حلطٕدَ عدٖ ع 

حلعٕديحن َحلَحكش قي ٔ ُن مٜدىُ  مده  للظ خػَ خ  ؼَٕ مه حللُٕحوخص طزىٓ لٍخ أع٘خٗن حل أ خ  ؿَحمٓ علممُُٟ  حلٔلُك حٚ

ع ,ٌههرٌه ٔضههج اٌّؽههساٌّمههسزج ٌعٕاـههس اٌّض١ّح اٌضّا٠ههح٠مهه١ك ِههٓ ٔطههاق ِٕتمههد ٌىٛٔههح تزههاٖ ا ٚ٘ههٛ  ىزخطددخصِح  حلأَ أؿدد

 .عتداء عٍٝ اٌث١ك ٚاكعؽاغ تفٛزج أٚظ  ٌتؽًّ اٌض١ٛأاخ ٚاٌط١ٛزاٌعسالٟ عٍٝ إٌؿ عٍٝ ظٍٛن اال

 إٌت١زح اإلرسا١ِح: -حاٌخاا 

طظمؼل حلىظٕـش حٚؿَحمٕش عده ح٘فعدخل حلمزٕىدش ٓدلحخ  فٕمدخ ٔدىـم عىٍدخ مده ٟدٍَ أَ طٍئدي رخلوطَلللُٕحودخص حلمُؿدُىس       

ىحهددددددددددل حلملمٕددددددددددش حلطزٕعٕددددددددددش. َٔظمؼددددددددددل حل٠ددددددددددٍَ فددددددددددٓ حلىظٕـددددددددددش حلمخىٔددددددددددش حلمظَطزددددددددددش علددددددددددّ أفعددددددددددخل 

حعددل أن ٔددئىْ حلددّ كدديَع وظٕـددش )حلٜددٕي حلاظل حلىال حٌٚٔح  حُٚعخؽ حٚهَحؽ(  ٌَىددخ وـددي أن حلم٘ددَ  حٗددظ١َ للظددَ حل

مخىٔش كؤقظىخٙ ١َٕ رعٕخٍ وخٍْ ٔئىْ حلّ ٗدل كَكظدً فدٓ ؿَٔمدش حلٜدٕي أَ اٌُدخ  ٍَف كٕدُحن ردَْ أَ رلدَْ ىحهدل 

حلملمٕددش  َوـددي فددٓ كددخٜص أهددَِ أن حلم٘ددَ  ٔـددَا ح٘فعددخل حلظددٓ ٔم دده أن ط٘دد ل طٍئدديح  رددخلوطَ) حُٚعددخؽ   طٍئددي 

حٜٓظاَحٍ(
(92)

. 

عَٝ ٍُٛ حلٔلُك حٚؿَحمٓ ١زٕعش ؿَٔمش حٜعظيح  علّ كُٕحوخص حلملمٕش اوٍدخ مده حلـدَحثم حلمخىٔدش َٔظ٠ق مه       

)ؿددَحثم حل٠ددٍَ( َكددٌلم مدده حلـددَحثم حل٘دد لٕش )ؿددَحثم حلوطددَ(  َٔظمؼددل حل٠ددٍَرخلعيَحن حلحعلددٓ حلمظَطددذ علددّ ح٘فعددخل 

 مه حلٍُٜ فٓ حلىٚ حلمٌكٍُ ٓلحخ . حلمٌكٍُس ٓلحخ   أمخ حلوطَ فٕظمؼل رخل٠ٍَحلملظمل حلمظَطذ علّ مخطزاّ

َٔظزدٕه مده رعددٞ ٛدٍُ حلٔددلُك حٚؿَحمدٓ أن حلىظٕـدش فددٓ ٌدٌي حلـَٔمددش قدي طظَحهدّ لظظلاددق فدٓ ُمدده ٜكدق علددّ       

مه عي  غخلزٕش ؿَحثم حلزٕجش رُؿً عخا َؿدَحثم حٜعظديح  علدّ حلملمٕدخص رُؿدً هدخٙ   حٍط خد حلٔلُك  َل ه ًلم ٜٔمىع

مه حلـَحثم حلُقظٕش ٘ن مىخ١ ًلم ٌُ ١زٕعش حلٔلُك حٚؿَحمٓ  َميِ حٜٓظمَحٍٔش أَ حلُقظٕش فٓ حٍط خردً
(92)

  َل ده ٌدٌح 

ٕددخص حلطزٕعٕددش طلمددل رطزٕعظٍددخ حلاددُل ٜٔمىددع مدده َؿددُى رعددٞ ٛددٍُ حلٔددلُك حٚؿَحمددٓ لـددَحثم حٜعظدديح  علددّ حلملم

حٜٓظمَحٍٔش  َمه ػم  ط عي  مه حلـَحثم حلمٔظمَس كٍُٜس حلىادل فدٓ ؿَٔمدش حٜعظديح  علدّ كُٕحودخص حلملمٕدش حلطزٕعٕدش  اً 

طٔظمَ حلـَٔمش ١دُحل فظدَس وادل حلـدخوٓ للطٕدٍُ أَ حللُٕحودخص حلملظدٍُس  ٜٓدظمَحٍ حلمٔدخّ رخلمٜدللش حلملمٕدش ١ٕلدش 

 فًٕ اٍحىس حلـخوٓ رٍُٜس مظـيىس َمٔظمَس . حلُقض حلٌْ طيهلض

 

ػاضغرعػاضثاظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػاضطظاصرػاضططظوغظػضضجرغطظ

طعَف حلعىخَٛ حلمعىُٔش رٍُٜس عخمش رؤوٍخ حُ٘ٛل حلىحٕٔش حلظٓ طظعخَٛ مع مخىٔخص حلـَٔمش فظظٌٍَخ للُؿُى      
(95 )

وظحددخ  ح خرٍددخ  رلٕددغ ٔظَطددذ علددّ وٍددخ عٝقددش وحٔددٕش طددَر٢ رددٕه حلعىخٛددَ حلمخىٔددش للـَٔمددش َحل٘ددوٚ حلددٌْ قددخا رؤٍطأ أْ 

ح٘فعدخل حلمخىٔدش  هم خوٕدش حلظُٛدل لمعخقزدش حلـدخوٓ عدالدّ عديا اممدخ ٔدئىْ  وٍٕدخٍ رىخثٍدخ ححلعىخَٛ حلمعىُٔش مده حلـَٔمدش 

 حلمـَىس مه حلَحرطش حلىحٕٔش.
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حلمعىُٔش للـَٔمدش حلعمئدش حلظدٓ قُحمٍدخ حلاٜدي حلـىدخثٓ ٌَدٓ حٔدٕش حلاخٓدم حلم٘دظَك للعىخٛدََحرطش حلىَحلأحلعٝقش  طعي     

حلظٓ ٔىيٍ َقُعٍخ شحلعمئغَٕحلظٓ طاع علّ حلملمٕخص َحلـَحثم غلذ فٓ حلـَحثم ح٘عم ح٘
 

رٌٍح حلمـخل
(96)

. 

عظديح  علدّ حلمدُحٍى حللُٕحوٕدش ىحهدل ؿَٔمدش حٜ َمىٍدخخلملمٕدخص حلطزٕعٕدش ن حلـخوذ حلمعىُْ فٓ حلـَحثم حلمخٓدش رَا      

ا أن كخودض ٌدٌي حلـَٔمدش عمئدش أ  َفٍمسعلًٕ فٓ كل ؿَٔمش علّ كي ولخَل حلُقُف مه حل مُٝ  ح  حلملمٕش ٔعظًَٔ كؼَٕ

وددٌ فٍدٓ طعدي مده حلـدَحثم حلعمئدش حلظدٓ ٔظ َفٕمدخ ٔظعلدق رـَٔمدش ح٘عظديح  علدّ كُٕحودخص حلملمٕدش حلطزٕعٕدش  غٕدَ عمئدش 

ـَمٓحلعىَٜ حلمعىُْ فٍٕخ ٍُٛس حلاٜي حل
(92)

 ( علّ أو22ً) حلٌْ عَفً حلمَ٘  حلعَحقٓ فٓ حلحاَي حَ٘لّ مه حلمخىس  

ٔددش وظٕـددش ؿَمٕددش أ لددّ وظٕـددش حلـَٔمددش حلظددٓ َقعددض أَا خ  ش ٌخىفددلددّ أٍط ددخد حلحعددل حلم ددُن للـَٔمددا"طُؿٕددً حلحخعددل أٍحىطددش 

ًح اٌَدٌح حلاٜدي َٔظُحف حلعىَٜ حلمعىُْ للـَٔمش حلٍُٜحلظٓ ٔاُا علٍٕخ س مه ٍُٛ َٔعي حلاٜي حلـىخثٓ أهطَ  َِ"أه

 لّ أٍط خد حلٔلُك َطلإق حلىظٕـش.اٍحىطً اَأن طظـً  ش َرعىخٌَٛخ حلاخوُوٕش رظلإق حلُحقعش حلمـَم خ  كخن حلـخوٓ عخلم

أمدخ مدخٔوَؽ عده ٌدٌي حلعىخٛدَ َ ٔظليى وطخ  حلعلم حلُحؿدذ طدُحفَي فدٓ حلاٜدي رخلعىخٛدَ حلـٌَُٔدش فدٓ حلـَٔمدش َ      

فٝٔ٘ددظ١َ أن ٔعلددم رددً حلـددخوٓ
(92)

َٓددىعخلـً فددٓ مـددخل ؿَٔمددش  ٍحىي لاٜددي حلـَمددٓ علددّ عىٜددَْ حلعلددم َحَٚٔاددُا ح  

 طٓ:ص حلملمٕش حلطزٕعٕش علّ حلىلُ حٖعظيح  علّ كُٕحوخحٜ

 ُ  حللق ملل حللمخٔش:مُٟحلعلم ر -0

ن ٔدئىْ حلدّ أ مده ٗدؤن فعلدًن أن ٔعلدم أ فٕـذ رخللق حلٌْ ٔلمًٕ حلاخوُن ن ٔىٜذ علم حلـخوٓ علّ ح٘كخ١شأٔـذ       

 ن ٔعلم حلـدخوٓ مخٌٕدشأّ كُٕحوخص حلملمٕش حلطزٕعٕش ٔـذ عظيح  علَ حلملمٕش حلطزٕعٕش فحٓ ؿَٔمش حٜحلمٔخّ رؤكي عىخٛ

قدُحثم حلطٕدٍُ َحللُٕحودخص  َمديٍؽ فدٓ م٘دمُل رخللمخٔدش ١خثَ َأَأوً كُٕحن  وٜذ علًٕ فعلً حٌْ حلطخثَ حل َأحللُٕحن 

 َ أواَحٝ حلظٓ ٜٔـُُ ٕٛيٌخ رخٜ سحلمٍيى

َكظددّ أُعخؿٍددخأٓددظاَحٌٍخ حَطٍئددي أٔددٌحثٍخ اَأَ طٍـٌَٕددخ أَ قظلٍددخ أ والٍددخ
(99)

لددّ ان ٔددئىْ أن مدده ٗددؤن فعلددً أن ٔعلددم أَ  

 .علٍٕخحلمَ٘  ع حلىظٕـش حلظٓ وٚكيحا

 حلعلم رم خن َقُ  حلـَٔمش: -3

ٍط ذ رً فعلً رؤوً ملمٕدش ١زٕعٕدش ملديىس حللديَى َحلمعدخلم رمُؿدذ حرخلم خن حلٌْ علم حلـخوٓ ٔظُحفَن أ٠ٔخ  أٔـذ َ      

ن طىلَٜ ىحهل كيَىٌخ طلم ح٘فعخل حلظٓ كظدَ حلم٘دَ  أ  َٔظعٕه خ  قخ١ع خ  طعٕى خ  معٕى خ  َحث٢ طزٕه وطخ  أمظيحىٌخ فٓ م خوه

ٕدش حلظدٓ ودٚ ؿَحمٕـدش حٚلدّ طلإدق حلىظان ٔح٠ٓ أه ٗؤن فعلً أْ م  ح  ح حللِٕ حلـ َحفٓ حلٌْ ٔؤطًٕ عميممخٍٓظٍخ فٓ ٌٌ

١خثَ ٔعٕٖ ٟمه  َأٌُخ  ٍَف كُٕحن الّ ان ٔئىْ أ ن مه ٗؤن فعلًأن ٔعلم حلـخوٓ ألٌلم ٔـذ  خ  َططزٕا علٍٕخ حلاخوُن.

 حلطزٕعٕش حلىخفٌ.َ حلمٔخّ رً رؤْ فعل ؿَمً حلمَ٘  فٓ وظخا حلملمٕخص أوطخ  حلملمٕش حلطزٕعٕش حلظٓ ٜٔـُُ قظلٍخ 

ػاضططضبػاضثاظي

ػظباتاتػاضطحطغاتػاضطبغطغظرتداءػرضىػاالجرغطظػ
مدده وظددخا حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش حلعَحقددٓ  (خ  /ػخمىدد9) مدده حلمددخىسخ  ُوٓ لٍددٌي حلـَٔمددش فددٓ حلزىددي ػخمىددٍَى حلىمددًُؽ حلاددخو      

 ...........ىحهل حلملمٕش: .... وً "ٔمىع حلإخا رخ٘فعخل حلظخلًٕأعلّ  حلظٓ طىٚ (3002ٔىشل3)ٍقم

 َ أؿِحثٍخ مه حلمىطاش حلملمٕش....أُحلش حلىزخطخص اطٝف أَ اقطع أَ  -خ  ػخمى

 علّ حللٕخس حلطزٕعٕش لٙوُح  حلىزخطٕش َحللُٕحوٕش". خ  كل و٘خ١ ٔئػَ ٓلز -ٍحرع عَ٘

ل٢ٕ حل٠دُ  علٍٕدخ هدٝل حلظدٓ ولدخَل طٔد  عىخٛدَ حلمخىٔدش َحلعىخٛدَ حلمعىُٔدشَطظطلذ ٌٌي حلـَٔمش لإخمٍخ طدُحفَ حل      

 ه:ٕطٕحلحَعٕه حٖ

ػاضغرعػاألول

ػاضطظاصرػاضطادغظػضضجرغطظ
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 خلم حلودخٍؿٓ عدلّ حلُؿُى فدٓ حلأي فًٕ حلـَٔمش حلُؿً حلٌْ طظـَأمخىٔش حلمظٍَ حلوخٍؿٓ للـَٔمش طمؼل حلعىخَٛ حل      

وٚ حلاخوُن علّ كمخٔظٍخَ حلمٜللش حلظٓ أعظيح  حلـخوٓ علّ حللق حَمه هٝلٍخ ٔظلاق 
(000)

. 

ُن عىخٛدٌَخ حلمخىٔدش مدده عظديح  علدّ حلظىدُ  حلىزدخطٓ ىحهدل حلملمٕدش ٗددؤوٍخ ٗدؤن حلـدَحثم ح٘هدَِ طظ دن ؿَٔمدش حٜا      

َٓدددىظىخَل  حلمخىٔدددش حلمخٓدددش رخلملمٕدددخص حلطزٕعٕدددش مددده حلـدددَحثم  كُوٍدددخٝقدددش ٓدددززٕش  ؿَحمدددٓ َحلىظٕـدددش َعحلٔدددلُك حٚ

 :حلىاخ١ حٖطٕشهٝل  مهلٌٍي حلـَٔمش  خىٔشحلمحلعىخَٛ

 

ِٛزٖ : رساِٟاٌعٍٛن اإل -ٚالا أ  ٚـ
ٍط دخد حلـَٔمدشحٔاُا رٍدخ حلحخعدل ٔظُٛدل رٍدخ حلدّ عي س َكَكخص ع٠لٕش أَٔاٜي رً كَكش       

(000)
ًح كدخن حلٔدلُك  فدب 

فٍدٓ  ولده رٜديى حلزلدغ عىٍدخ ظدٓ أمَ رً حلاخوُن فظ ُن حلـَٔمش ٓدلزٕش َحلـَٔمش حل لمظىخ  عه حلإخا رحعحَأمـَى طَك 

ىحهددل كدديَى حلملمٕددش حلطزٕعٕددش ٘ن ) حلم ددخن عىٜددَ محظددَٝ( ٔظُقددف علددّ َؿددُىي حلُؿددُى  ٔـددخرٓاطاددع رٔددلُك  خ  غخلزدد

ُحلدش ا طدٝف أَاقلع أَ حلـخوٓ راطع أََحلٌْ ٔظـٔي رإخا  حلاخوُوٓ لٙفعخل حلم ُوش لـَٔمش حٜعظيح  علّ وزخطخص حلملمٕش 

 .حلطزٕعٕش ملمٕشوزخص ىحهل حل

 طٝف أَبُٕحوخص حلٌْ طعُى مل ٕظً لل ٕدَ ردمظىخ   كإخا أكي حللحٜ َقُعٍخ رٔلُك ٓلزٓ رخلظَك أَ ٔم ه أن وظٍَُٜ      

َٔظ٠دق مده   عديا مىعدً مده أطٕدخن حلٔدلُكأا ظَكً رػخرظش َٜٔظوٌ مخل ً أْ مُقف ُٓح   سٗـََٕأ سُحلش ٗـَاقظٝ  أَ ح

 (3002لٔدىش3مه وظخا حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش حلعَحقدٓ )ٍقدم (خ  /ػخمى9) ـَٔمش حلٌْ ٍَى فٓ حلمخىسهٝل حلىمًُؽ حلاخوُوٓ لل

 طٓ:مه قزل حلمَ٘  حلعَحقٓ َكخٖ عي سٍُٛ رؤن ٓلُكٍخ ح٘ؿَحمٓ طم ًكَ

 اٌمط  -1

 ٓدظؼىخ  ؿدٌٍَي خُحلدش ٌٕ لدً رخل خمدل را أَ خ  حلـِ  ح٘هَ مىً مدع ؿدٌٍَي ُحلش ؿِ  مه حلىزخص مع راأاٜي رخلاطع       

ن طعدُى أ ل ده ٌىدخك أمدٝ    خ  أَ ؿِثٕ خ  ؤـش حلىزخص كلٕحطمِٔق َأ رظَي َأع حلٔخ  َقي ٔىظؾ عه ٌٌي حلٍُٜس مه حلٔلُك قط

لّ طلف حلىزخصا سٔئىْ حلإخا رٌٍي حلٍُٜٜأٜ أوً فٓ كخٜص عئيس ا لللٕخس َطىمُ مَس أهَِ 
(003)

. 

مده حلٔدلُك  سٕعٕدش حلىخفدٌ لدم ٔ٘دظ١َ رٍدٌي حلٜدٍُوظدخا حلملمٕدخص حلطز / ػخمىدخ ( مده9حلمدخىس ) ن حلمَ٘  حلعَحقٓ فٓا      

فادي ط دُن آلدش ٔئَدش  وٓ حلـدخ لدّ حلُٓدخثل حلمٔدظويمش مدهاىظدَ ىَن حل ن حلاطدع ٔظلادقبفد مه ػ دم َشش معٕىدأٓدظويحا َٓدٕل

 مٕ خوٕ ٕدش كخلمَكزدخص حلموٜٜدش لاطدع حلىزخطدخص آلدش  آلش كٍَرخثٕش كخلمى٘خٍ حل ٍَردخثٓ أَ َحلماٚ أَأَحلمى٘خٍأكخلحؤّ 

)ٍقددم  مددخوٓحلع   ح٘كٕددخ  حلحطَٔددش ٕددخص حلطزٕعٕددش َٛددُنَرخ٘طـددخي وحٔددً ًٌزددض حلظ٘ددَٔعخص حلماخٍوددش َمىٍددخ قددخوُن حلملم

ً ـٕدـض علـٌْ وٜدـش حلدـمدـَٔـــُوٓ للودً لدم ٔلديى َٓدٕلش معٕىدش ٍ٘ط دخد فعدل حلاطدع فدٓ حلىمدًُؽ حلادخوا اً (3002لٔىش6

حلمظعلددق رخللحددخظ علددّ  (0995لٔددىش5ٔٓ )ٍقددمَوددـُٕن ح٘ويـخوددـٓ حلاـخل فددـم حللددـٌلددـك   (05) خىسـه حلمددـ)ى( مددس َـاددـحـحل

 حلظٓ ؿَمض ٓلُك حلاطع. (30) حلمُحٍى حلطزٕعٕش َوظمٍخ حلزٕجٕش فٓ حلمخىس

( 3) ( مه حلمدخىس2) لًٕ حلحاَيمخ قخوُن حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلمَْٜ فاي ٍَى ومًُؽ حلـَٔمش حلاخوُوٓ حلٌْ وٜض عأ      

طٝف َحلىادلكظحّ رٌكَ حٚحمه ٍُٛس حلاطع َ خ  هخلٕ
(002)

  َٔظزدٕه مده اؿدَح  حلماخٍودش حلظ٘دَٔعٕش ردٕه حلىٜدٕه حلمٜدَْ 

َحلعَحقٓ   أن طعزَٕ حلمَ٘  حلمَْٜ فٓ ؿَٔمش حٜعظيح علّ وزخطخص حلملمٕخص حلطزٕعٕش أى  َأٗمل   فاي حٓظعمل كلمش 

 .أعم مه كلمش )حلاطع( حلظٓ حٓظعملٍخ حلمَ٘  حلعَحقٓ )حٚطٝف( ٌَٓ 

ل ُودً ٔدئػَ   عطخثدً مدخ ٔٔدظلاش مده أٌمٕدشاَ   ش قطع وزخطدخص حلملمٕدش حلطزٕعٕدشحلمَ٘  حلعَحقٓ رظـَٔم ٔٝكع أنَ      

رخلظَ٘ٔعخص َلم ٔاظَٜ طـَٔم حلاطع علّ حللمخٔش حلمزخَٗس    رٍُٜس كزَٕس علّ أكي حلعىخَٛ حلمٍمش ٘ٓظمَحٍ حلملمٕش

 حلمعديل( حلدٌْ ودٚ علدّ ٌدٌي حلٜدٍُس فدٓ حلمدخىس 0969لٔدىش000)ٍقم حلوخٛش رل حللمخٔش فٓ قخوُن حلعاُرخص حلعَحقٓ

 مٕيحن ٍ  أَٗخفٓ س أَىخعزخرظش فٓ م خن معي للو سَه٠طلف ٗـَس م ََٓش أَاَأَحقظلع أمه قطع ................"  (220)

 ًن مه ٓلطش موظٜش" اخكه حلموٜٜش للمىحعش حلعخمش ىَن غٌَٕخ مه ح٘م َأفٓ كئاش عخمش  َأ َفٓ م خن للىٌِشأ عخا

وخٛددشَطلٔددٕه حلزٕجددش حلعَحقددٓ َحلاددُحوٕه حلعاخرٕددش حل كددٌلم حللددخل فددٓ قددخوُن كمخٔددش
(002)

لم٘ددَ  فددَٝ كددخَل ح مدده ػددم    َ

 .وـيي فٓ أغلذ حلظَ٘ٔعخصٛخثذ لم  طـخيحس مه هٝل طـَٔم ٌٌح حلٔلُك ٌَُ حلمزخَٗحللمخٔش حلمزخَٗس َغَٕ

فٍُ أكي ح٘ٓزخد حلظٓ طٔخعي علّ طـَٔف حلظَرش َٔىدظؾ عىدً حلظُٓدع فدٓ  وً ٔظ٠ق هطَ قطع حلىزخطخص بخ ٓزق فَمم      

( 005)ُحلش حل طخ  حلىزخطٓ لٍخ رخل خملاحهل حلملمٕش ٍَقعش حلظٜلَ ى
. 

 اٌمٍ  -2

خ  مخطظٍخ وٍخثٕاطخص مه ؿٌٌٍَخ َحلا٠خ  علٍٕخ أْ ٔاٜي رخلالع أٓظجٜخل حلىزخ      
(006)

ٍط خد ٌٌح حلٔلُك عىيمخ حٍَٔٔل   

 لّ ؿٍي احلىزخص ٜٔلظخؽ  ٘ن حلإخا رخلالع فٓ ٌٌي حلحظَي مه عمَخ  َ ومض كئؼأىزخطخص ىحهل حلملمٕش ٗظلش ٛ َٕس ط ُن حل
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ٗد ل قطعدخن َلدم ٔمىعٍدخ  علدّ وزدخص حلملمٕدش علدّمه كُٕحوخص حلَعٓ حلظٓ طظـخَُ ؤخن أَكُٕحن رَْ أَاح  أطّ رً ُٓ

أن رعٞ حلملمٕخص حلطزٕعٕش ٔٔمق رُؿُى رعٞ حلىخّ مه حلٔ خن ح٘ٛلٕٕه فٓ حلمىطاش حلملمٕش اً ٛخكزٍخ 
(002)

. 

كمدخ ٌدُ َحٟدق فدٓ  لدعللآَدٕلش معٕىدش  (3002لٔدىش3حلعَحقدٓ )ٍقدم  حلمَ٘  حلعَحقدٓ فدٓ وظدخا حلملمٕدخصٔليى  لم      

ٓدظويحا أْ َٓدٕلش  فادي ط دُن آلدش لدع حٔ حدٓ لظلادق ٓدلُك حلا اً( خ  /ػخمىد9) وُوٓ حلٌْ أىٍؽ فدٓ حلمدخىسش حلاخومًُؽ حلـَٔم

ن حلالدع ٔوظلدف رٜدٍُس ألمـَفدش  َمده حلمٝكدع ح َأحلحدؤّ  َأكىدش حلمٔدظويمش فدٓ قلدع ح٘ٗدـخٍ مٕ خوٕ ٕش كخلمخ أَ ٔئَش

ٓظجٜدخل حؿدِ  مده حلىزدخص ىَن ُحلش بر )حلاطع(  ٌٌَح ح٘هَٕ ٔظلاق  ؿَحمٓحٚ َحٟلش عه حلٍُٜس حلٔخراش مه حلٔلُك

قظٝ  فٍُ ٔؤطٓ رحٜل حلىزخص عه حٍ٘ٝ حٜ ٓلحىخ أمخ حلالع أَأأهَِ كمخ  سم خوٕش ومٌُخ مَاحلـٌٍَ ٌَُ مخ ٔٔخعي علّ 

 سل رعُىطٍدخ للىمدُ مدََٜٔزادّ أمد ٍٝ هدخٍؽ ح٘ َأىَن رادخ  أْ ؿدِ  مىٍدخ ىحهدل  خ  ْ أٓظجٜخل حلىزظدش كلٕدأ ؿٌٍَي مع 

علّ حل طخ  حلىزخطٓ للملمٕش حلطزٕعٕش ح  كزَٕ ح  فؤن قلع حلىزخص ٔ٘ ل هطَ مه ػم  َ أهَِ 
(002)

. 

ٓدظاَح  حلظ٘دَٔعخص حلماخٍودش حلوخٛدش رخلملمٕدخص حلطزٕعٕدش َحلظٓ أكظدُص علدّ حلىمدًُؽ حلادخوُوٓ حٔظ٠ق مده هدٝل       

ن حلم٘دَ  حلعَحقدٓ أٜ ا ٔلُك حلٌْ طَط ذ ردً حلـَٔمدش للعي س ٍُٛ ًكَل عظيح  علّ وزخص حلملمٕش  مه هٜٝلـَٔمش ح

و٘دخ  حلملمٕدخص اَكدٌلم فدٓ وظدخا  حلطزٕعٕدش حلىخفدٌ  /ػخمىدآ( مده وظدخا حلملمٕدخص9) وحَى رٌكَ ٛدٍُس حلالدع فدٓ حلمدخىسحقي 

ظٜدَفخص ىحهدل حلملمٕدش "ٔمىدع ممخٍٓدش حل ودًأ( حلظدٓ وٜدض علدّ 5) ( مده حلمدخىس3) حلطزٕعٕش ٘قلٕم كَىٓظخن فدٓ حلحادَس

 ...:حلطزٕعٕش

 أؿِحثٍخ مه حلملمٕخص حلطزٕعٕش" َُحلش حلىزخطخص أا طٝف أَاَأقطع أَ قلع  -3

مده  سطـَٔم ٌٌي حلٍُٜ( علّ ١220خٍ قخوُن حلعاُرخص حلعَحقٓ فاي وٚ فٓ حلمخىس)افٓ  لعوً قي طم طـَٔم فعل حلاَأ      

 .ٍخلٕاللظ َحٍ و ظحٓ رخ٘ٗخٍي  خ  حلٔلُك َمىع

 :تالفاإل -3

لدّ كخلظٍدخ حلطزٕعٕدش اطعدُى  وً طعطٕل َظٕحش حلىزخطخص َٟٕخ  قٕمظٍخ أَ فىخثٍخ رٍُٜس كخملش ىَن أنرؤ طٝفٔعَف حٚ      

مددَس أهددَِ
(009)

ً أكددي ٛددٍُ حلٔددلُك حلددٌْ طَط ددذ رددً حلـَٔمددش َلم ٔ٘ددظ١َ ُٛددحر رُٓددخثل عئدديس طددٝف ٔظلاددقن حٚا  

ؿَٔمدش حٜعظديح  ص حلطزٕعٕدش َٓدٕلش معٕىدش لُقدُ  فٓ وظدخا حلملمٕدخ حلٔلُك حٚؿَحمٍُٜٓس مه لح لٌٍي مَ٘  حلعَحقٓحل

َ حلديٌْ رخلعَردخص َحلمَكزدخص أَ حللٕدُحن أؤدخن طٝف وظٕـش لطمْ حلىزدخص رؤٍؿدل حٚفاي ٔؤطٓ حٜ  علّ وزخطخص حلملمٕش

حلظٓ طيهل ىَن طَهٕٚ مه حلـٍش حلموظٜش
(111)

. 

ن حلم٘ددَ  حلعَحقددٓ قددي ًكددَ أل دده رمددخ  ىحهددل حلملمٕددش حلطزٕعٕددش  قلددع حلىزددخص ع أَن ٔاددع راطددأف ٔم دده طددٝن حَٚأ     

وً بف (3002لٔىش3( مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش )ٍقمخ  /ػخمى9) هَِ فٓ حلمخىسحلؼٝع ح٘ لّ ؿخوذ حلٍُٜاٍُٛح٘طٝف 

ٜ أودً ٜمدخوع مده َقُعدً رٜدٍُ ا ُحلدش( لالع حٚ)حلاطع ح ٍط خرش رؤكدي حلٜدٍُ حلمدٌكٍُس فدٓ ومدًُؽ حلـَٔمدشحقي أٓظؼىّ 

 أهَِ كمخ فٓ ح٘مؼلش حلٔخراش.

  قدي وٜدض فدٓ مُحىٌدخ علدّ ن وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ حلىخفٌ َؿمٕدع حلادُحوٕه حلماخٍودش ىَن أٓدظؼىخأٔٝكع       

علدّ  ح  ٔادل هطدَطٝف ٜن حٚأَكل ًلم ٔيل علّ  َٛحكش كٍُٜس مه حلٍُٜ حلظٓ طَط ذ رٍخ حلـَٔمش  طٝفطـَٔم حٜ

 .ًوزخص حلملمٕش عه حلٍُٜ حلظٓ ٓزاظ

 :صد أرصائٙا فٟ اٌّض١ّحأٚ أشاٌح إٌثاتاخ إ-4

ٓددظ ٝل مٔدخكش َحٓددعش مده حل طددخ  حأكدي أؿِحثٍدخ  عدده ١َٔدق  َأُحلدش حلىزخطددخص بمده حلٔددلُك ر سطظلادق ٌدٌي حلٜددٍُ      

رددخىس حلىزخطددخص َكَحػددش حٍٜٝ َطٍٕجظٍددخ احلىزددخطٓ َُحلددش حل طددخ  اأهددَِ كخلٍِحعددش حلمظىالددش عدده ١َٔددق حلىزددخطٓ ٘غددَحٝ 

 )حلامق حلٌٍي حل٘عَٕ(.  لٍِحعش ملخٕٛل أهَِ كملخٕٛل حللزُد

ؿددخ  وددٚ وظددخا  اً ٓددٕلش معٕىددش َ ىَن طلئددي  عددي س ُٓددخثلعظدديح  علددّ حلظىددُ  حلىزددخطٓ رَٔط ددذ ٌددٌح حلى٘ددخ١ مدده حٜ     

 كدٝل أودُح  أهدَِ مده حلىزخطدخصاَ ردخىس حلىزدخص حلمُؿدُىبفاي طدظم ر  خ  مطلا (3002لٔىش3ٕعٕش حلعَحقٓ )ٍقمحلملمٕخص حلطز

ُحلددش ان طدظم أٔم دده َ ش ىحهددل حلملمٕدش ٔا٠ددٓ علدّ أوددُح  موظلحدش مده حلىزخطددخص حلطزٕعٕد مدده ػدم  َ   لىزخطدخص حٜقظٜدخىٔش()ح

لّ طديٌٍُ حلظدُحُن حلزٕجدٓاىهخل أٛىخف أهَِ طئىْ ا١َٔق حلىزخطخص حلطزٕعٕش ح٘ٛلٕش عه 
(000)

ىظىخَلً فدٓ ٓد مدخ ٌَدُ  

 عظيح  علّ حلظىُ  حلىزخطٓ.ٍُٛس أهَِ مه ٍُٛحٜ

ُحلدش اردً حلعدَح  مده  لمدخ مدَ ح  وظدَ ( خ  /ػخمىد9) وٝكع أن حلمَ٘  حلعَحقٓ قي وٚ علّ ٌٌح حلحعل َٛحكش فٓ حلمدخىس     

َر ٕش حلملخفظدش علدّ أودُح  مده   ي طـحٕف مٕخي حٌُٜحٍرخىس أوُح  وزخطٕش عئيس  َهخٛش حلمىخ١ق حلـىُرٕش مه حلزٝى رعاَ
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عدخىس حلظدُحُن حلزٕجدٓ اواَحٝ َردخٜ سؤكي أٓخلٕذ حللحع لٙوُح  حلمٍيىحلىزخطخص أو٘ؤص حلملمٕخص حلطزٕعٕش فٓ ٌٌح حلـِ  ك

 حلٍٖ.

 :رساِِٟٛلٛع اٌعٍٛن اإل -اا حا١ٔ

 علدّ ؿمٕدع ح٘كٕدخ  حلىزخطٕدش (3002لٔدىش3)ٍقدم مده وظدخا حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش حلعَحقدٓ (خ  مى/ػخ9) ٔىطزق وٚ حلمخىس      

كخودض ٌدٌي حلىزخطدخص رَٔدش أا مخثٕدش أٓدُح   ن حلمَ٘  فَٝ كمخٔش حلظىُ  حلىزخطٓ ىحهدل حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش أً ا أَأؿِثٍخ

ص ؤٓ و٘ددرـمٕددع مَحكددل ومٌُددخ  َط٠ددم حلىزخطددخص حلزَٔددش ىحهددل حلملمٕددش ؿمٕددع م ُوددخص حل طددخ  حلىزددخطٓ علددّ حلٕخرٔددش َحلظدد

"كدل  مده ح٘ٗدـخٍ َحلظدٓ طعدَف رؤوٍدخ سعئدي خ  َأوُحعد خ  ؤخن َٔ٘مل حل طدخ  حلىزدخطٓ أٛدىخف١زٕعٕش ىَن طيهل حٚ سرٍُٜ

مُي"ـٕع أىَحٍ وددـٓ ؿمددـخ  ه٘ددزٓ فددـوزددخص ًْ ٓدد
(112)

ٟددخفش حلددّ  رخٚس َغَٕمؼمددَأ سيىحلمَ٘  كُوٍددخ مؼمددَـم ٔلددـَلدد, 

علدّ كدل وزدخص لدْٕ لدً ٓدخ  ه٘دزٓ كخل٘دـَٕحص حلزَٔدش حلٜد َٕس َح٘ع٘دخد  مخٔطلقٌَُ خرظشحلى س٘ٗـخٌٍىخك حلو٠َح

لدّ ا رخٟ٘دخفش َوزدخص حلِٔىدش رموظلدف أٛدىخفٍخ كدخلٍَُى َحلؼٕدل  )حلىزخطدخص حلعلحٕدش(  َح٘وُح  حلموظلحش مه وزخطخص حلَعٓ

 ح٘رٜخل َغٌَٕخ مه حلىزخطخص حلظٓ ومض ىحهل حلملمٕش رٍُٜس ١زٕعٕش.

ٓ طىظ٘دَ فدٓ مٕدخي حلملمٕدش َحلظد ؿَحمدٓ فٍدُ مدخٔعَف رخلىزخطدخص حلمخثٕدش ٔمؼدل ملدل حلٔدلُك حٚ ْحلدٌهَحُ٘  أمخ حلى      

َهٕدَ  حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش حلزلَٔدش  حلزلدخٍ فدٓأا )حٍ٘حٟدٓ حل١َزدش(  خصكخوض مٕخي ح٘وٍدخٍ َحلمٔدظىاعأُٓح    شحلطزٕعٕ

ش حلطزٕعٕش فٓ مَٜزلمٕخي حلمخللش لملمٕش علعٕٖ فٓ ححلٌْ ٔ حلمخوـََف(وزخص  ) مؼخل علّ حلىزخطخص حلمخثٕش
(002 )

. 

غُ ِهٓ أْ تٍهدٔا ٠صخهس ٔمساق عٍهٝ اٌهس٠م  لٛائُ ٌٍٕثاتاخ اٌّٙددج تاال ١ٌٗ أْ اٌّؽسع اٌعسالٟ ٌُإؼازج ِّٚا تزدز اإل

لهٛائُ  ح, ٌهرٌه ٔضهج اٌّؽهسع اٌعسالهٟ عٍهٝ إلهافحئ١هح اٌتهٟ تّخهً تساحهاا ٌٍثؽهس٠اٌثس٠هح ٚاٌّاأٔهٛاع إٌثاتهاخ تاٌعد٠د ِهٓ 

ظههٛج تاتفال١ههح ظهها٠تط اٌتههٟ ذوسٔا٘هها فههٟ ِٛلهه  ظههاتك ِههٓ ٌٍٕثاتههاخ اٌّٙههددج تههاالٔمساق, تههدزد عٍههٝ ؼههىً رههداٚي, أ

اٌثضج
(114.) 

 إٌت١زح اإلرسا١ِح: -حاٌخاا 

عىٍخ مده ٟدٍَ مدخىْ ٔظمؼدل فدٓ  حلٔلُك حٚؿَحمٓ حلمٌكٍُ ٓلحخ   َمخٔىـم عه ٍُٛ طظمؼل حلىظٕـش حلمخىٔش حلمظَطزش      

حٜوظاخٙ مه قٕمش وزخطخص حلملمٕش أَ ٌٍُٔ٘خ أَ ٔئىْ الّ ٌٝكٍخ أَ حٓظجٜخلٍخ
(005)

. 

َممخ طايا ٔظ٠ق أن ؿَٔمش حٜعظيح  علّ وزخطخص حلملمٕش مه حلـدَحثم حلمخىٔدش )ؿدَحثم حل٠دٍَ( حل٠دٍَحلٌْ طظَطدذ       

حلىزخطدخص َأؿِحثٍدخ(  فمدؼٝ  قلدع أكدي وزخطدخص حلملمٕدش ٔدئىْ الدّ حٓظجٜدخلً مده  علّ أفعدخل )حلاطدع  َحلالع حٚطٝف اُحلدش

ؿدددٌٍَي ممدددخ ٔىدددظؾ عىدددً اعددديحا حلىزدددخص رٜدددٍُس وٍخثٕدددش ٌَُٟدددٍَٜٔم ه معخلـظدددً فدددٓ رعدددٞ ح٘ودددُح  حلمعَٟدددش 

 لٙواَحٝ َهخٛش فٓ ملمٕخص حلعَح  حلظٓ أٟلض معظم وزخطخطٍخ أكؼَ طعَٟخ  لُٛحلش. 

ٜعظيح  علّ وزخطخص حلملمٕش طعي مه حلـَحثم حلُقظٕدش حلظدٓ ٔادُا ٍكىٍدخ حلمدخىْ علدّ ٓدلُك ٔادع َطىظٍدٓ َان ؿَٔمش ح      

 رُقُعً حلـَٔمش فمؼٝ  ٓلُك حلاطع ٔاع َٔىظٍٓ رُقُ  ؿَٔمش حٜعظيح  علّ حلىزخص ىَن أن ٔلمل رطزٕعظً حٜٓظمَحٍ.

  

ػاضغرعػاضثاظي
ػاضطظاصرػاضططظوغظػضضجرغطظ

َحلظدٓ ٔىديٍ َقُعٍدخ رطَٔدق  ٌدٓ مده حلـدَحثم حلعمئدش  حلمٔخّ رخلظىُ  حلىزخطٓ ىحهدل حلملمٕدش حلطزٕعٕدش ن ؿَٔمش ا      

ن حلَكه حلمعىُْ فٍٕخ ٔظوٌ ٛدٍُس بَرمخ أوٍخ مه حلـَحثم حلعمئش ف  ٍط خرٍخحًلم لطزٕعش حلـَٔمش مه كٕغ م خن حلوطؤ َ

 حلاٜي حلـَمٓ.

ن حلمَ٘  أخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ حلىخفٌ وـي وٓ للـَٔمش حلٌْ ٍَى فٓ وظخا حلملمٕمعخن حلىظَ فٓ حلىمًُؽ حلاخوُاعىي       

ن علدم حلـدخوٓ ا اً ٍحىس َحلدٌْ ٔادُا علدّ عىٜدَْ حلعلدم َحٚ  كظحدّ رظدُحفَ حلاٜدي حلعدخاحومدخ اَ  خ  هخٛد ح  لم ٔظطلذ قٜي

 ٍطزدخ١ٜ خ  أٓخٓدٕ خ  ٍط خرٍدخ ٗد١ٍَحىطدً ٜاطـدخي حٔمدش َأْ حلعلدم رمخىٔدخص حلـَ رخلُقخثع حلظدٓ طعدي أكدي حلعىخٛدَ حلـٌَُٔدش 

 غَٕمََ٘  ٌَُ قطدع ًٔعلم رؤن فعل خ  أَ معىُٔ خ  ١زٕعٕ خ  كخن حلـخوٓ ٗوٜأُٓح   حلمعىُٔش  خحلمخىٔش مع عىخٌَٛحلعىخَٛ

 ظٍخُحلا أَ ٍخٝفاطأَ  ٍخأَ قلع وزخطخص حلملمٕش
(006)

. 
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ػاضططضبػاضثاضث
ػضضطحطغاتػاضطبغطغظػجرائمػتعغغرػاضتظوعػاضبغوضوجي

ىحهدل حلملمٕدش حلطزٕعٕدش  َٓىلخَل فٓ ٌٌح حلمطلذ طٔل٢ٕ حل٠ُ  علّ ؿَٔمش طمْ كدٝ حلىدُعٕه )حللٕدُحن َحلىزدخص(     

ٍ حٜٟدَح   حلؼدخوٓ فىظىدخَل فٕدً ؿَٔمدشىهخل َط١ُٕه أؿىخّ غَٔزش حمخ حلحدَاه هٝل فَعٕه ووٜٚ حَ٘ل لـَٔمش م 

 :علّ حلىلُ حٖطَٓ شحلمٍَُفُلُؿٕ أَ شحلـُٕلُؿٕ أَ شَحلظ َٕٕ رخلظ ُٔىخص حلحِٕٔخثٕ

ػاضغرعػاألول
ػزرغبظ)دخغضظ(ػستوطغنػأجظاأوػػدخالإغطظػجر

حلظددٓ طددىٚ ملمٕددخص حلطزٕعٕددش حلعَحقددٓ حلىخفددٌ (مه وظددخا حلخ  /ػخلؼدد9وٓ لٍددٌي حلـَٔمددش مدده حلمددخى)ٔٔددظولٚ حلىددًُؽ حلحددخوُ     

 ....................................: ....حلملمٕش حلطزٕعٕشٔمىع حلإخا رخ٘فعخل حلظخلٕش ىحهل  -9علّ"

 َط١ُٕه أْ مه ح٘وُح  حلىزخطٕش َحللُٕحوٕش حليهٕلش".أىهخل ا -خ  ػخلؼ 

 َٔظزٕه مه وٚ حلمخىس حلٔخراش أن ٌٌي حلـَٔمش طظلاق عىي طُحفَ حلعىخَٛ حٖطٕش:     

 :اٌعٕاـس اٌّاد٠ح ٌٍزس٠ّحأٚالا:

 ٜ أودً َلطزٕعدش حلـَٔمدشاؿَٔمش ط َٕٕ حلظىُ  حلزُٕلُؿٓ عه حلـدَحثم ح٘هدَِ مده كٕدغ حلعىخٛدَ حلمخىٔدش  ٜطوظلف      

 حٖطٕش: حلمخىٔشىخ علّ حلعىخَٕٛٓاظَٜ رلؼ )ؿَٔمش ٗ لٕش( 

 :رساِٟاٌعٍٛن اإل-1 

طظُحؿدي فدٓ أوظمدش رٕجٕدش موظلحدش َحلظٓ َط١ُٕىٍخ  ىهخل أوُح  مه ح٘كٕخ  حلحطَٔش حليهٕلش بؿَحمٓ رٔظمؼل حلٔلُك حٚ      

عه رٕجش حلملمٕش حلطزٕعٕش
(002)

  َٔىلَٜ حلٔلُك حٚؿَحمٓ لٌٍي حلـَٔمدش فدٓ و٘دخ١ َٔط زدً أكدي ح٘ٗدوخٙ حلطزٕعٕدش أَ 

حلمعىُٔش ىحهل كيَى حلملمٕش حلطزٕعٕدش  اً ٔعدي حلم دخن )عىٜدَ محظدَٝ( ٔظُقدف علدّ َؿدُىي حلُؿدُى حلادخوُوٓ لٙفعدخل 

 ل َط١ُٕه أؿىخّ غَٔزش.حلم ُوً لـَٔمش أىهخ

حن ئع اًىهخل َحلظ١ُٕه ىهخل أؿىخّ غَٔزش للملمٕش ٔاظَٜعلّ ٍُٛطٕه ٌمخ حٚاؿَحمٓ فٓ ؿَٔمش ن حلٔلُك حٚا      

ىهدخل ٌدُ ؿلدذ أْ َٔدَحى رخٚ  مٌكٍُطٕه ٓدلحخ  فٓ حلـَٔمظٕه حلرمؼخرش حلم مل لٙفعخل حلظٓ طمْ حلظىُ  حلىزخطٓ َحللُٕحوٓ 

ن ٌٌي ح٘وُح  َح٘ٛىخف قي ط ُن مللٕش مظ١ُىش أأْ  ٕش لغَٕ ملأا كخوض مللٕش أوُ  مه ح٘كٕخ  حلحطَٔش حليهٕلش ُٓح  

ٗدعذ  َأظم ؿلزٍخ علّ ٗ ل أفَحى َؿمخعدخص مللٕش َٔقي ط ُن غَٕإٔجظٍخ حلوخٛش رٍخ وٍخ طعٕٖ فٓ رؤىحهل كيَى حليَلش ك

 ٜٔاع ٟمه كيَى حليَلش. خ  ؿ َحفٓ ١زٕعٓ معٕه مه وظخا رٕجٓ هخٍؿٓ فٓ وط

 وٜدض حلحادَس اًَ٘ٔعخطٍخ َمىٍخ حلم٘دَ  حلمٜدَْ غلذ حليَل حلماخٍوش وٜض علّ ٌٌي حلٍُٜس رظأن قُحوٕه أٔٝكع      

ح حص مده ؿدَا َأو٘دطش أ َأَ طَٜفخص ألظَ حلإخا رؤعمخل ٔ " وًأّ مه قخوُن حلملمٕخص حلطزٕعٕش عل (3) ( مه حلمخىس5)

حلمٔددخّ رملظُحٌددخ  َأزخطٕددش حلى َأحلزلَٔددش  َأٟددَحٍرخللٕخس حلزَٔددش َحٚ  طدديٌٍُ حلزٕجددش حلطزٕعٕددش َأطددٝف ا َأٗددؤوٍخ طدديمَٕ

 .. َٔل٠َعلّ َؿش حلوُٜٙ مخٔلٓ: ..حلـمخلٓ رمىطاش حلملمٕش

 ". لّ مىطاش حلملمٕشاىهخل أؿىخّ غَٔزش ا-

مده قدخوُن كمخٔدش حلمدُحٍى ح٘كٕخثٕدش َحلدىظم حلزٕجٕدش  (22) مده حلمدخىس (3) سَكٌلم ؿَا حلمَ٘  ح٘ويَؤٕٓ فٓ حلحاَ      

ط٘ددمل فددٓ حلٔددٝمش حلطزٕعٕددش للمىطاددش حلمَكِٔددش حلمظعلاددش رددخلحاَس حَ٘لددّ ط َٕٕظزَع)ح٘و٘ددطش حلظددٓ ط َحلظددٓ طددىٚ علددّ أن

 .(مه حلىزخطخص َحللُٕحوخص ىهخل أٛىخف غَٔزشالّ اٟخفش حلمىطاش حلمَكِٔش رخٚ مٔخكش َأٔالل مه َظٕحش  َأمخٔىاٚ 

ٔددٌكَ ٌددٌي حلٜددٍُس َٔعظاددي  وددً لددمبَٔددش  فمددخوٓ فددٓ قددخوُن حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش َٛددُن ح٘كٕددخ  حلحطأمددخ حلم٘ددَ  حلع         

عظديح  علدّ رٕجدش حلملمٕدش حلدّ ٌدٌح حلٔدلُك حلوطدَ َحلدٌْ ٔمؼدل مدخوٓ لدم ٔ ده مُفادآ رعديا حلدىٚ عن حلمَ٘  حلع  أحلزخكغ 

 حلطزٕعٕش.
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ش ٌَٓ حلظ١ُٕه وحَى رخلىٚ علّ حلٍُٜس حلؼخوٕحاخٍوش وـي أن حلمَ٘  حلعَحقٓ قي ٓظاَح  وُٜٙ حلاُحوٕه حلمحه مَ      

ن وظٜدٍُ طد١ُٕه لل دخثه ألٕش حلمَ٘  حلعَحقٓ فٝ ٔم ه أمع مخ ًٌذ  وٌٌذَ رخلٍُٜس حَٜلّ  خ  ػٕاَ خ  ٍطزخ١ححلظٓ طَطز٢ 

ٜ اىهخل ُٜٔؿي طؤػَٕ رمـَى حٚ اً ََ٘عش ىهخلش رطَٔاش غَٕ مالٕش ىَن لطزٕعٕش مع ح٘وُح  حلملحللٓ فٓ رٕجش حلملمٕش ح

كؤوحلُوِحلطٍُٕ() فٓ كخلش حلمَٝ حلُرخثٓ
(002  )

ن طٍئي حلمٜدللش بَحللُٕحن فأىهخل ٔاظَن رظ١ُٕه حلىزخص ًح كخن حٚامخ أ

 لٙهظٝل حلظُحُن حلزٕجٓ ىحهل حلملمٕش. خ  قي ٔ ُن ٓزز َح   حللق ٔ ُن كزَٕ َأ

 ٍهٝع ِٓ ٔماَ اٌّض١ّاخ اٌطث١ع١ح لد رسَ ٘را اٌعٍٛن تٕهاءا  (اا /حاٌخ9) ْ اٌّؽسع اٌعسالٟ فٟ اٌّادجأ الصعِّٚا تمدَ ٠   

 ت١ح:رّاٌٙا تإٌمان ا٢إ٠ّىٓ  عّدج أظثاب

ردخ٘وُح  َ ٠دش حليهٕلدش علدّ وظدخا رٕجدٓ معدٕه ٕٓمه ح٘ؿىدخّ حلىزخطٕدش َحللُٕحوٕد عيس أوُح أَىهخل َط١ُٕه وُ  ان ا-0

ٕش فظَحّ حلٌْ طاُا رً ح٘وُح  حليهٕلش لٙوُح  ح٘هَِ ىحهل حلملممه هٝل حلظىخفْ علّ حل ٌح  َحٜ  حٕ٘ٛلش َحلمظؤقلمش

َ ط ُن ملٍُس أٔ ُلُؿٕش غَٔزش عه رٕجش حلملمٕش ن ط ُن مه أوظمش أأمخ أوُح  حليهٕلش ن ح٘أَممخ ٔـذ ًكَي  حلطزٕعٕش 

ٟدددَحٍ ردددخ٘وُح  لدددّ حٚاقدددي ٔدددئىْ َكٌٝمدددخ أَ حلملدددٍُس أىهدددخل ح٘ودددُح  حل َٔزدددش  ان بَمددده ػدددم فددد ( LMO) خ  ٍَحػٕددد

حلمٔظاَس
(009)

. 

رٕه  ال رعٞ ح٘مَحٝ حل َٕ مُؿُىس أٛٝ  لى خ  ٍثٕٕٔ خ  َ كُٕحوٕش غَٔزش قي ٔ ُن ٓززأىهخل َط١ُٕه أؿىخّ وزخطٕش ان ا-3

كظٔدخرٍخ للمىخعدش حلُٝمدش حوٓ للملمٕش حلطزٕعٕش ًَلم لعديا خحلمـمُعخص حلىزخطٕش َحللُٕحوٕش حلظٓ طظُحؿي ٟمه حلىطخ  حلم 

حلظدٓ ٔىادل رع٠دٍخ حلمدَٝ للدزعٞ  ط ُن عَٟش ٘ٛخرش أوُحعٍدخ َأٛدىخفٍخ مه ػم  َ ٍخ ٌٌح حلىُ  مه ح٘مَحٝ حلظٓ طإ

 هَ.حٖ

ن ح٘وُح  حللُٕحوٕش َحلىزخطٕش حليهٕلدش طٜدخد ٌدٓ ح٘هدَِ ردخ٘مَحٝ حلمظ١ُىدش حلظدٓ طلملٍدخ ح٘كٕدخ  ألّ ارخٟ٘خفش       

حلُٓددخثل لى٘ددَ ح٘مددَحٝ رددٕه ح٘وددُح  حلمللٕددش  ِكددياَحلىزخطددخص حليهٕلددش حلمُؿددُىس ىحهددل حلملمٕددش ممخ ٔـعددل حللُٕحوددخص 

 مده ػدم  َ َكٌٝمدخ أحل دٌح   َأش حلطزٕعٕدش للظ دخػَلملمٕدحلظٓ طظُحؿي هٝل مُحٓم معٕىدش مده حلٔدىش فدٓ ح َح٘وُح  حلمٍخؿَس

لدّ اأكزدَ طمظدي  لدّ م٘د لشا)حلملمٕدش حلطزٕعٕدش(  طٜزق م٘ لش ح٘مَحٝ حلىزخطٕش َحللُٕحوٕش مه ١َىٕش علّ مٔخكش مليىس

حكظٔزظٍخلّ أمخكىٍخ حلظٓ ؿخ ص مىٍخ ٌَٓ كخملش لٙمَحٝ حلظٓ المٍخؿَس َعخلمٕش عىي عُىس حلطٍُٕ حأرليحن أقلٕمٕش 
(030)

. 

ىهخل َط١ُٕه حلىزخطخص َحللُٕحوخص حليهٕلش رٜدٍُس غٕدَ م٘دََعش ٔظٔدزذ رٍدٝك ح٘ودُح  حلمللٕدش ىحهدل حلملمٕدش ان أ-2

كظدّ  َ ٔاٜدَ أٌْ ٔطدُل ن طمدىق حلُقدض حل دخفٓ حلدأىَن  تلمُحؿٍش ٌٌح حلٔلُك حلمحدخؿًَلم ٘وٍخ غَٕ مٍٕجش  حلطزٕعٕش 

لدّ ودُ  مده حلظىدخفْ علدّ اودُح  حل خُٔدش حلظدٓ ٔدئىْ ىهُلٍدخ رؤْ َٕٓلش ىفخ  ٟي ح٘ٔظم ه حل خثه حللٓ مه طَِٔي وحٔش 

واَحٝ طئٍـٓ لزعٞ ح٘وُح  ىحهل حلملمٕش ٔاخرلش ُٔخىس فٓ أعيحى ح٘ؿىخّ حل َٔزشحخ  ممخ ٔىظؾ عىً واٜخن َحلزا
(030)

. 

 :رساِٟاإلِٛلٛع اٌعٍٛن  -2

ن حلٔددلُك بفدد لمٕددخص حلطزٕعٕددش حلعَحقددٓ حلىخفددٌ مدده وظددخا حلم (خ  /ػخلؼدد9) كٔددذ حلددىٚ حلظـَٔمددٓ حلددُحٍى فددٓ حلمددخىس       

 خ  ٛىح َأ خ  َلم ٔليى حلمَ٘  حلعَحقٓ وُع عٕش َ كُٕحن ٔعٕٖ ٟمه كيَى حلملمٕش حلطزٕأؿَحمٓ ٔىٜذ علّ كل وزخص حٚ

 َأَ حلزٕجدش حلمخثٕدش أزَٔدش للملمٕدش طعٕٖ فٓ حلزٕجش حل لـمٕع ح٘كٕخ  حلىزخطٕش َحللُٕحوٕش حلظٓ ومخ ؿخ  حلىٚ ٗخمٝ  اَ رخلٌحص 

حلماٜدُى رخللُٕحودخص وىدخ قدي طىخَلىدخ أَرمدخ  ظِؽ فٍٕدخ حلٕخرٔدش مدع حلمدخ  كٌٝمخ فٓ رعٞ أوُح  حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلظٓ طم

 لّ مخٓزق ًكَي.ا للظ َحٍ ولٕل خ  َطـىز مٌكٍُس ٓلحخ  فٓ حلمطلزٕه حل سعلّ كي َحلىزخطخص كٝ  

 اٌّع٠ٕٛح ٌٍزس٠ّحاٌعٕاـس  -حا١ٔاا 

قدُحا حلعىخٛدَ حلمعىُٔدش فٍٕدخ  ىهخل َط١ُٕه أوُح  مه ح٘كٕخ  حلحطَٔش حليهٕلش مه حلـدَحثم حلعمئدش ان ؿَٔمش ا            

َحلاٜي حلمطلدُد ٌدُ حلاٜدي حلعدخا حلدٌْ ٔظلادق رمـدَى حلعلدم َحٍ٘حىس ٌُ حلاٜي حلـَمٓ ليِ حلـخوٓ 
(033)

ن أٔـدذ  اً  

قددخثع ٔظطلزددش حلاددخوُن ٔاظٜددَعلّ حلُ َحلعلددم رمخىٔددخص حلـَٔمددش حلددٌْ ٍط خرٍددخ ٍحىطددً ٜحَطظـددش ٔعلددم رمخىٔددخص حلـَٔمددش 

خص ىهٕلدش مده ٗدؤوٍخ ىهدخل َطد١ُٕه وزخطدخص َكُٕحوداٍط زً غَٕ مََ٘  ٌَُ حفعلش حلٌْ ن ؤكؤن ٔعلم حلـخوٓ ر حلـٌَُٔش 

 حلمٜللش. َأطٍئي حللق 

ٜٔىحدٓ حلاٜددي  َمىٍدخ حلظ٘دَٔع حلودخٙ رخلملمٕددخص حلطزٕعٕدش  هددَ آادخوُن حلعاُرددخص َأْ ط٘دَٔع عادخرٓ مدخ حلـٍدل رأ      

ًَلدم ٘ن حلعلدم ردخلاُحوٕه حلعاخرٕدش َفٍمٍدخ علدّ حلُؿدً  حلـَمٓ فٓ ؿَٔمش ط َٕٕ حلظىُ  حلىزدخطٓ َحللٕدُحوٓ فدٓ حلملمٕدش 
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كظـددخؽ رخلـٍددل راددخوُن حلعاُرددخص َحلاددُحوٕه قزددُل حٜ حلددّ قخعدديس عدديا ح  ٓددظىخىحعظٌحٍرددً محظددَٝ ٜٔـددُُ حٜ حلٜددلٕق أمددَ

حلعاخرٕش ح٘هَِ
(032)

. 

ىٍؽ فٍٕخ حلىمدًُؽ حلادخوُوٓ لدم ٔظطلدذ حمه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش َحلظٓ  (خ  ػخلؼ /9) ن حلمَ٘  حلعَحقٓ فٓ حلمخىسَا      

فخلاٜدي لٕ ٘دف عده ٍغزظدً فدٓ طُٓدٕع حلظـدَٔم  كظحّ حلمَ٘  رخلاٜي حلعدخا حَغَٝ معٕه  فاي أَ رخعغ أ خ  هخٛ ح  قٜي

ٍط خد ٌٌي حلٍُٜس مه حلٔلُك ٍحىطش ٜاطـخي حكُٕحن ىهٕل َ َأىهخل َط١ُٕه وزخص بحلـَمٓ ٔظلاق رمـَى علم حلـخوٓ ر

 .ؿَحمٓحٚ

ػاضغرعػاضثاظي

واضطظاعرػواضظظمػػاضطوروسوضوجغظػوأاضجغوضوجغظػػوأاضتعغغرػباضتصوغظاتػاضغغزغائغظػػوأضرارػجرغطظػاإل
ػاضبغئغظػاضطبغطغظ

مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ حلىخفٌ َحلظٓ وٜض علّ  (خ  /ػخو9ٕ) ٓ لٌٍي حلـَٔمش فٓ حلمخىسٍَى حلىمًُؽ حلاخوُو      

 .......................................أوً"ٔمىع حلإخا رخ٘فعخل حلظخلٕش ىحهل حلملمٕش حلطزٕعٕش: .

 َحلىظم حلزٕجٕش حلطزٕعٕش....". حلمٍَُفُلُؿٕش َحلمظخٌَ َأحلـُٕلُؿٕش  َأحلظ َٕٕ رخلظ ُٔىخص حلحِٕٔخثٕش  َأَٟحٍحٚ: خ  خوٕػ

فدٓ ح٘هدظٝف فدٓ حلٜدٕخغش حلاخوُوٕدش  لدّ ٌدٌي حلـَٔمدش مدع َؿدُىامعظم حلاُحوٕه حلوخٛدش رخلملمٕدخص َلاي أٗخٍص        

 مىً َحلظٓ وٜض علّ أودً (3) مه حلمخىس (2) حلطزٕعٕش حلمَْٜ فٓ حلحاَيٍخ قخوُن حلملمٕخص ىَم وُٜٙ ٌٌي حلاُحوٕه 

ىدخ١ق حلظدٓ طعظزدَ حلم َأ حلـ َحفٕدش  َأطديمَٕ حلظ ُٔىدخص حلـُٕلُؿٕدش  َأطٝف احلوٜدُٙ:....."........َٔلظَ علّ َؿً 

لظ خػٌَخ..." َغٌَٕخ مه حلاُحوٕه َألحٜخثل حللُٕحوخص َحلىزخطخص  خ  م١ُى
(032)

. 

 طٓ:ىلُ حٖعىخٌَٛخ حلمخىٔش َحلمعىُٔش َعلّ حلطظطلذ ٌٌي حلـَٔمش لإخمٍخ طُحفََ     

 اٌعٕاـس اٌّاد٠ح ٌٍزس٠ّح: -ٚالا أ

حلظ ٕٕددددَ رخلظ ُٔىددددخص حلحِٕٔخثٕددددش َحلـُٕلُؿٕددددش َحلمٍَُفُلُؿٕددددش  َأٟددددَحٍ عىخٛددددَ حلمخىٔددددش فددددٓ ؿَٔمددددش حٚن حلا      

فدٓ  مُحثدل()حل ٔـخرٓ ٔىطُْ علّ مٔخّ رٌٍي حلظ ُٔىدخص َحلمدُح١هاطظمؼل فٓ كل فعل  ٕجٕش حلطزٕعٕش َحلمظخٌََحلىظم حلز

ٌَُ ط ٕٕدَ رٕجدٓ فدٓ حلظ ُٔىدخص حلحِٕٔخثٕدش َحلـُٕلُؿٕدش َحلمٍَُفُلُؿٕدش َحلمُحثدل  لّ حلىظٕـش احلملمٕش حلطزٕعٕش ٔح٠ٓ 

 حلطزٕعٕش لللُٕحوخص َحلىزخطخص.

ك لددّ مُٟددُ  حلٔددلُاٟددخفش ؿَحمددٓ رخٌَٚددٓ حلٔددلُك حٚ شىٔددش للـَٔمددحلمخ ٓددىلخَل طٔددل٢ٕ حل٠ددُ  علددّ حلعىخٛددَ      

علدّ حلىلدُ َ شرخلملمٕدخص حلطزٕعٕد شحلمخٓد ُن ٌٌي حلـَٔمدش مده حلـدَحثمل َحلىظٕـش حٚؿَحمٕش َعٝقش حلٔززٕش   ؿَحمٓحٚ

 طٓ:حٖ

 :ٚـٛزٖ رساِٟاٌعٍٛن اإل -1

 ٕدش َ حلمعىُٔش ىحهل كيَى حلملمٕش حلطزٕعأفٓ و٘خ١ ٘كي ح٘ٗوخٙ حلطزٕعٕش  ؿَحمٓ لٌٍي حلـَٔمشٔظمؼل حلٔلُك حٚ      

 لٍددٌي حلـَٔمددش  شحلُؿددُى حلاددخوُوٓ لٙفعددخل حلم ُودد ٔظُقددف علددّ َؿددُىي (عىٜددَ محظددَٝ)حلملمٕددش حلطزٕعٕش ٘ن حلم ددخن

 طٓ: َكخَٖ حلظ َٕٕ(أ فٓ ٍُٛطٕه )حَٟ٘حٍ خلٍؿَحمٓ َٔىلَٜ حلٔلُك حٚ

 َٟحٍ رخلظ ُٔىخص حلحِٕٔخثٕش َحلـُٕلُؿٕش َحلمٍَُفُلُؿٕش َحلمظخٌَ َحلىظم حلزٕجٕش حلطزٕعٕش:حٚ -أ

 ٍَُفُلُؿٕدش لدّ ح٘وظادخٙ مده قٕمدش حلظ ُٔىدخص حلحِٕٔخثٕدش َحلـُٕلُؿٕدش َحلمالاق رإخا حلـخوٓ رؤْ و٘خ١ ٔئىْ َٔظ      

ودً ٕٓ٘دمل أْ بلدٌْ ٓدٕللق رٍدٌي حلظ ُٔىخص لدٌلم ف٠دٍَ حَكٌلم لدم ٔلديى ودُ  حل رخلٌحص  خ  معٕى خ  َحلمَ٘  لم ٔليى ٓلُك

َحٟ٘دَحٍ رٜدٍُس عخمدش ٔاٜدي ردً  ٕدش ىحهدل حلملمٕدش حلطزٕع )حٟ٘دَحٍ رخلظ ُٔىدخص(خىٔدش ظٕـدش حلملدّ حلىآلُك ٔح٠دٓ 

عظيح  علٍٕخٍط خد فعل مه أفعخل حٜحُٕلُؿٕش َحلمٍَُفُلُؿٕش مه ؿَح  ىهخل حلىاٜخن رخلظ ُٔىخص حلحِٕٔخثٕش َحلـا
(035)

  

 قخمش حلملخؿَ)حل ٔخٍحص(.اكخللحَ َحلظىإذ َ لّ حَٟ٘حٍ اٌٌح حلزخد كل ح٘فعخل حلظٓ طئىْ َٔيهل فٓ 

 َحلـُٕلُؿٕش َحلمٍَُفُلُؿٕش َحلمظخٌَ َحلىظم حلزٕجٕش حلطزٕعٕش:ط َٕٕ حلظ ُٔىخص حلحِٕٔخثٕش  -ب

  عه حلٔلُك حلملظٍُ رؤْ و٘خ١ مه ٗؤوً حلظ َٕٕ رخلظ ُٔىخص حلحِٕٔخثٕدش َحلـُٕلُؿٕدش َحلمٍَُفُلُؿٕدش حلمَ٘ عزَ      

حلدٌْ ٔللدق َكٌلم لم ٔليى ودُ  حلظ ٕٕدَ  رخلٌحص ٍٜط خرٍخ  خ  معٕى خ  لم ٔليى حلمَ٘  ٓلُك شحلٔخرا سكمخ ٌُحللخل فٓ حلٍُٜ



- 26 - 
 

لّ حلظ ٕٕدَ افُلُؿٕش َٔئىْ عظيح  علّ حلظ ُٔىخص حلحِٕٔخثٕش َحلـُٕلُؿٕش َحلمٍَُحفٍُ ٔ٘مل كل  مه ػم  َ ٌٌي حلظ ُٔىخص 

ُحلش مٔخكخص ٗخٓعش مه حل خرخصبك رٍخ 
(036)

 ط َٕٕ مـخٍٍٔخ ىحهل حلملمٕش حلطزٕعٕش. َأ ١مَ حلزلَٕحص َح٘وٍخٍ  َأ  

 رساِٟ:ِٛلٛع اٌعٍٛن اإل -2

خثٕددش َحلـُٕلُؿٕددش حلطزٕعٕددش حلعَحقددٓ حلىخفددٌ علددّ حلظ ُٔىددخص حلحِٕٔ مدده وظددخا حلملمٕددخص (خ  /ػخوٕدد9) ٔىطزددق وددٚ حلمددخىس     

 َحلىظم حلزٕجٕش حلطزٕعٕش.    َحلمٍَُفُلُؿٕش

لظطدَُٔ حلمٔدظُِ حلـمدخلٓ  َألم طمظي ٔي حلزَ٘ حلٍٕخ رخلعزغ  حلىظم حلزٕجٕش حلطزٕعٕش حلظٓ ل ٌٌي حلظ ُٔىخص َحلمظخٌَطمؼ      

عظيح حص حلموظلحشٝ حللمخٔش حلظٓ ط حل كحظٍخ مه حٜكَٙ حلمَ٘  علّ فَ ٓظَحل ىحهل وطخ  حلملمٕش حلطزٕعٕش 
(032)

. 

عي ـَٔد   ٍٝٚحلطزاخص حلظٓ طظؤلف مىٍخ ق٘دَس ح مه حلعئي مه شـُٕلُؿٕش حلُكيحص حلٜؤَش حلم ُؤَاٜي رخلظ ُٔىخص حل

 ٕش ـ خل حٍٟ٘ــَرً َح٘ٗـخىن َحلمظلـَحص َحلظـوٍُ َحلمعـُ  فٓ أوُح  حلٜـٌح حلظىـٌ

علّ َؿدُى  خ  ئػَ ٓلزٌٌي حلظ ُٔىخص ٔن طيٌٍُبف مه ػم  َ َحللُٕحوٕش ىحهل حلملمٕش للعئي مه ح٘وُح  حلىزخطٕش  خ  ١زٕعٕ مُثٝ  

 حلملمٕش علّ حلميِ حلزعٕي َعلّ طُحُن طىُعٍخ حلزُٕلُؿٓ.

طعىدددددددٓ حلظدددددددؤػَٕحص  فٍدددددددٓ طظمؼدددددددل رخلمىدددددددخم ىحهدددددددل حلملمٕدددددددش حلطزٕعٕدددددددش كمخ أمدددددددخ حلظ ٕٕدددددددَحص حلحِٕٔخثٕدددددددش       

ش ٍطحدددخ  ىٍؿدددش كدددَحٍس حلملمٕدددحلدددّ افٍىدددخك رعدددٞ ح٘وى٘دددطش حلظدددٓ طدددئىْ  ش حل ٍََم ىخ١ٕٔدددٕش َحلظؤػَٕحص ح٘ٗدددعخعٕ

 حللُٕحودخص حلظدٓ طعدٕٖ فٍٕدخ لدّ مدُص اَحٍس فٓ رَكش ىحهل حلملمٕدش ٔدئىْ ٍطحخ  ىٍؿش حللخلٌلم ف خ  َططزٕا ووحخٍٟخ حَأ

 لّ ؿحخفٍخ َطٜلٌَخ.اٍطحخ  ىٍؿش كَحٍس حٍ٘ٝ ٔئىْ حَكٌلم 

لّ حل٘ ل حليحهلٓاوخٍؿٓ لٌٍي حلظ ُٔىخص ىَن حلىظَ فٍٓ حل٘ ل حل أمخ حلظ ُٔىخص حلمٍَُفُلُؿٕش       
(032)

 . 

 إٌت١زح اإلرسا١ِح: -3 

ٓ هٜدخثٚ حلظ ُٔىدخص ٔظمؼدل فدٓ ط ٕٕدَ رٕجدٓ فد فعلٓمده ٟدٍَ )حٟٚدَحٍَحلظ َٕٕ( عده حلحعلدٕه فٕمدخ ٔدىـمَطظمؼل       

١زٕعٕدخ  للعئدي مده حل خثىدخص  َحلىظم حلزٕجٕش حلطزٕعٕش حلظٓ طعدي مدُثٝ  أَحلمٍَُفُلُؿٕش َحلمظخٌَ حلـُٕلُؿٕش أَحلحِٕٔخَٔش 

ٍدخ حلـمخلٕدش أَ طدئىْ الدّ لّ حلظالٕل مده قٕمظىس ىحهل حلملمٕش  َمه ٗؤن ٌٌح حَٟٚحٍ أَ حلظ َٕٕ أن ٔئىْ احللٕش حلمُؿُ

 .ٓظجٜخلٍخٌٝكٍخ َح

ٍُٛ حلٔلُك حٚؿَحمٓ ١زٕعش ٌدٌي حلـَٔمدش فٍدٓ مده حلـدَحثم حلمخىٔدش حلظدٓ طَط دذ رٔدلُك حٝ ٓظعََٔظ٠ق مه ح      

  أـخرٓ  كمخ أوٍخ مه حلـَحثم حلُقظٕش َأن طَحهّ كُٜل حلىظٕـش.

 اٌعٕاـس اٌّع٠ٕٛح ٌٍزس٠ّح: -اا حا١ٔ

َحلمظخٌَ َحلدىظم حلزٕجٕدش حلطزٕعٕدش مده حلـدَحثم  رخلظ ُٔىخص حلحِٕٔخثٕش َحلـُٕلُؿٕش َحلمٍَُفُلُؿٕشَٟحٍؿَٔمش حٚ      

مظمؼدل طٕدخن رخلٔدلُك حللدّ حٚاٍحىس حلـخوٓ اطـٍض ح َٔظُحفَ حلاٜي مظّ مخ حلظٓ ٔظطلذ فٍٕخ حلمَ٘  حلاٜي حلعخا  حلعمئش 

مدع  ٕعٕدش ه فدٓ حلملمٕدش حلطزلّ ط َٕٕ هٜخثٚ ٌٌي حلظ ُٔىخص َحلمُح١احللٌٔه ٔئىٔخن  )حَٟ٘حٍأَحلظ َٕٕ( رؤكي حلٍُٜ

 ن ٔح٠ٓ حلّ طلم حلىظٕـش.أن ٌٌح حلٔلُك مه ٗؤوً ؤعلمً ر

وٜدذ حَحلزٕجدش حلطزٕعٕدش حلظدٓ ن ٔعلم حلـخوٓ رمخٌٕدش ٌدٌي حلظ ُٔىدخص حلحِٕٔخثٕدش َحلـُٕلُؿٕدش َحلمٍَُفُلُؿٕدش أٔـذ       

علدم ن ٔأَكمدخ ٔـدذ  رٍدخ ردخلظ َٕٕ حٍَحلمٔدخّفدٝ ٔـدُُ حَٟ٘  خ  َأوٍدخ م٘دمُلش رخللمخٔدش قخوُود حمدٓ ؿَعلٍٕخ ٓدلُكً حٚ

ؿَحمٕش حلظٓ وٚ حلاخوُن علٍٕخحلىظٕـش حٚلّ طلإق ان ٔئىْ أن مه ٗؤن فعلً أأْ  ؿَحمٓ حلـخوٓ رخلٔلُك حٚ
(039)

. 

ػػاضطبحثػاضثاظيػػػػ

ػجرائمػتضوغثػاضطحطغاتػاضطبغطغظػ
 لملمٕدخص حلطزٕعٕدش حلم٘دخكل حلظدٓ طعدخوٓ مىٍدخ حمه أٌم ثٍخ ٌَُحأ ٍخمٕخٌحلملمٕش حلطزٕعٕش أَطعي ؿَٔمش طلُٔغ طَرش        

ؤددخن َأو٘ددطظش حلُٕمٕددش فددٓ موظلددف حلزُٕلددُؿٓ حلمظُحؿددي فٍٕددخ رحعددل حٚفددٓ حلزٕجددش حلظددٓ طلدد٢ٕ رددخلظىُ   ح  فٍددٓ طلدديع ط ٕٕددَ

مـخٜص حللٕخس
(020)

. 

 ( رؤو3009ًلٔىش32حلزٕجش )ٍقممه قخوُن كمخٔش َطلٕٔه  (خ  /ػخمى0) فٓ حلمخىس طلُع حلزٕجش َحقٓعَف حلمَ٘  حلع َقي     

لدّ اغٕدَ مزخٗدَ  َأزٕعٕش طئىْ رطَٔق مزخٗدَ ٛحش غَٕ ١ َأ َ طَكِٕأملُػخص حلمئػَس فٓ حلزٕجش ر مٕش مه حل "َؿُى أْ

مه وحدْ  (خ  /ٓخرع0) حلمخىس  َؿخ  فٓ  حلظٓ طُؿي فٍٕخ" حٜهَِ َحلم ُوخص حٜكٕخطٕشحل خثىخص حللٕش  َأؤخن َحٍ رخٟٚحٚ

 َأٗعخعخص أ َأٌظِحُحص ح َأَ ُٟٟخ  أغخُٔش  َأٓخثلش  َأ"أٔش مُحى ٛلزش  زٕجٕش َحلظٓ طعىٓطعَٔف حلملُػخص حلحلاخوُن 

لّ طلُٔغ حلزٕجش"َاَ غَٕمزخَٗ أكٕخثٕش طئػَ رطَٔق مزخٗاَعُحمل أمخٗخرٍٍخ  َأ ٌَؾ َأكَحٍس 
(020)

. 
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علدّ حلزٕجدش  عظديح   حغلذ حلمٜخىٍحلظٓ ط٘ ل حقي أٓظُعذ مٌكٍُٔه ٓخراخ  َحقٓ فٓ حلظعَٔحٕه حلن حلمَ٘  حلعأٔٝكع       

 رٍُٜس هخٛش. شعٕٕش للملمٕش حلطزٕرٍُٜس عخمش َعلّ عىخَٛ رٕج

ىظىخَلٍمخ هٝل مطلزٕه ٓ ل كل مىٍمخ ؿَٔمش مٔظالش لٌلم ن ؿَحثم طلُٔغ حلملمٕخص حلطزٕعٕش ٍَىص رٍُٜطٕه ط٘ ا      

١خص حلعٔ َٔش حلموظلحدش َوظىدخَل فدٓ حلمطلدذ حلؼدخوٓ ؿَٔمدش طلُٔدغ طَردش قخمش حلمىخٍَحص َحلى٘خاـَٔمش ووٜٚ حَ٘ل ل

 طٓ:َكخٖ ٍخمٕخٌ َأ ثٍخٌُح َحلملمٕش أ

ػاضططضبػاألول
ػشاطظػاضطظاوراتػواضظذاطاتػاضطدصرغظػاضطختضغظإجرغطظػ

حلظٓ وٜض حلىخفٌ  حلعَحقٓملمٕخص حلطزٕعٕش مه وظخا حل (خ  ٍحرع /9) لٌٍي حلـَٔمش فٓ حلمخىس ٍَى حلىمًُؽ حلاخوُوٓ      

 ....................................................."ٔمىع حلإخا رخ٘فعخل حلظخلٕش ىحهل حلملمٕش: ... علّ

 "...................................................مش حلمىخٍَحص َحلى٘خ١خص حلعٔ َٔش حلموظلحش..........اقخ -خ  ٍحرع

معىُٔدش َعلدّ حلىلدُ حلىٔدش َمخٌخ حلطظطلدذ لإخمٍدخ طدُحفَ عىخٛدَ  أن حلـَٔمش ملدل ىٍحٓدظىخمه ٌٌح حلىٚ َٔظ٠ق        

 طٓ:حٖ

ػاضغرعػاألول
ػاضطظاصرػاضطادغظػضضجرغطظ

ٜ حوىدخ  ا قخمش حلمىخٍَحص َح٘و٘طش حلعٔد َٔش ٜطوظلدف كؼٕدَآ عده حلـدَحثم ح٘هدَِ افٓ ؿَٔمش  ن حلعىخَٛ حلمخىٔشا      

 طٓ:ٖعلّ حلىلُحَ  كُوٍخ مه حلـَحثم حل٘ لٕش حلمخٓش رخلملمٕخص حلطزٕعٕش  حلٔلُك َملل حلٔلُكىظىخَل ٓ

 ٚـٛزٖ: رساِٟاٌعٍٛن اإل -ٚالا أ

 طٓ:خٖؿَحمٓ لٌٍي حلـَٔمش رٍُٜطٕه َكَٔظمؼل حلى٘خ١ حٚ      

 لاِح إٌّاٚزاخ اٌععىس٠ح:إ -1

قخمدش عملٕدش عٔد َٔش أظمؼدل فدٓ  خ  أٔـخرٕ خ  و٘خ١ َخ  أطٕخن حلـخوٓ ٓلُكبؿَحمٓ طظلاق رن ٌٌي حلٍُٜس مه حلٔلُك حٚا      

ن أ  سلطزٕعٕدش ٔطلدق علٕدً طٔدمٕش حلمىدخٍَعلّ ٓزٕل حلظئٍذ فدٓ حلملمٕدش ح  خ  اُا رٍخ فَ  مه حلـٕٖ ٔاخطل رع٠ٍخ رع٠ط

علدّ ردي  حللدَد رٍـدُا ٓدظَحطٕـٕش عٔد َٔش طادُا حلدّ اٗدخٍس َطعىدٓ حٚ ش قي ط دُن فدٓ َقدض حللدَد حلعٔ َٔس حلمىخٍَ

طعىدٓ وٍدخ بمدخ فدٓ حلٔدلم فأ رٌٍح حلٍـدُا  خ  هٔخثَ ٌخثلش ىَن علم حلعيَ مٔزا مظلَك ََٓٔع َمزخغض َٔرم حلعيَ َُٔقع رً

ردٕه أفدَ  قُحطٍدخ حلعٔد َٔش حلموظلحدش لظطدَُٔ أىحثٍدخ َطعِٔدِ  سَ ىَل مىحدَىأكلٕحدش عديس ىَل  طئٍزخص عٔ َٔش طاُا رٍخ 

َطأُش حلََحر٢ حلعٔ َٔش رٕه حليَل حلم٘ظَكشمٍخٍحطٍخ حلمٕيحوٕش 
(023)

. 

لددّ ٌددٌي وددٚ ٛددَحكش ع (3002لٔددىش3ن حلم٘ددَ  حلعَحقددٓ فددٓ وظددخا حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش حلعَحقددٓ )ٍقددم أَٔٝكددع       

 خٍصٓد فٓ كدٕه طـخي حٜرٌٍح ٔعخص حلماخٍوش حلظٓ لم طٌٌذ علّ هٝف حلظَ٘  حلمٌكٍُس ٓلحخ   (خ  /ٍحرع9) حلـَٔمش فٓ حلمخىس

حلمَ٘  حلعَحقٓ علّ مخٓخٍ علًٕ قُحوٕه أهَِ
(022 )

 . 

 :إٌؽاناخ اٌععىس٠ح اٌّصتٍفح-2

قخمدش طدئٍزخص علدّ او٘دطش َمده ٌدٌي ح٘ حلظدٓ طظمٕدِ رطزٕعظٍدخ حلعٔد َٔش ٌٌي حلٍُٜس رمـمُعش مه ح٘و٘طش طظمؼل       

ىهُل مَكزخص عٔ َٔش ٟمه وطدخ   َأٗعخعخص حلمئٔىش ًحص حٚ َأٗظعخل حٜ َأ وحـخٍىهخل أٔش مُحى قخرلش لٝا َأحلَمخٔش 

كظحددّ رددٌكَ حلى٘ددخ١خص حلعٔدد َٔش ىَن طحٜددٕل حَٔزدديَ مدده وددٚ حلمددخىس حلٔددخراش رددؤن حلم٘ددَ  حلعَحقددٓ   حلملمٕددش حلطزٕعٕددش

 علّ كمخٔش حلمٜللش ملل حلظـَٔم ًَلم ل ُن ٌٌي ح٘و٘طش رظطٍُ مٔظمَ ٜٔعذ كَٜي رىٚ معٕه. خ  كَٛ

 :رساِٟاٌعٍٛن اإلِٛلٛع  -اا حا١ٔ

 مه ػدم  َ ؿَحمٓ لٔلُك حٚلكمُُٟ  حلم ُوخص َأحلعىخَٛ كي أوٓ لٌٍي حلـَٔمش لم ٔليى رَٜحكش ن حلىمًُؽ حلاخوُا      

ردٌحطٍخ ملدٗ  يَطع عىخَٛ َهٜخثٚ رمخ طظ٠مىً مه  فؤن ٌٌح حلٔلُك ٔىٜذ علّ حلملمٕش حلطزٕعٕش كُكيي أٔ ُلُؿٕش 

ص حلعٔ َٔش عه غٌَٕخ مده ؿدَحثم قخمش حلمىخٍَحص َحلى٘خ١خاٌَُ مخ ٔمِٕ ؿَٔمش  وحَحى حكي عىخٌَٛخ علّ  أللـَٔمش ٜ

 عظيح  علّ حلملمٕخص حلطزٕعٕش.حٜ

لدذ كـدِ مىدخ١ق كزٕدَس مده قخمدش حلمىدخٍَحص َحلى٘دخ١خص حلعٔد َٔش حلموظلحدش طظطأظزٕه ممخ ٓدزق ًكدَي ردؤن ؿَٔمدش       

 َكمخ طظٔزذ فٓ ٌـدَس خ  ٕش قي ٔيمَ حلزٕجش حلطزٕعٕش عمُمَ حلمخثأحلعٔ َٔش لظلم حلمٔخكخص حلزَٔش  ٓظويحمخصَحٜ حٍ٘ٝ 

َ حلى٘ددخ١خص أحلمىدخٍَحص  ًطاددخا علٕد َم دخنٍ  لدّ قُحعددي َػ ىدخص افظظلدُل عىخٛدَ حلزٕجددش حلطزٕعٕدش   خ  حلزَٔدش أ٠ٔدد حل خثىدخص

ِ مىدخ١ق كزٕدَس مده حلمٔدخكخص حلو٠دَح  لٍدٌح حلىدُ  مده فخلعئي مده حلديَل حلمظطدٍُي حلظدٓ طىدظؾ أٓدللش طلظـدحلعٔ َٔش 

 ل ٕمخثٕددش َحلزُٕلُؿٕددش َحلىَُٔددش قظطددخ  مىددخ١ق أهددَِ ٘ؿددل حلظمددخٍٔه علددّ ح٘ٓددللش حخَطاددُا ر لعٔدد َٔش حلى٘ددخ١خص ح
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طددٝف َطدديٌٍُ حلزٕجددش الددّ اٗددعخعٓ ٔددئىْ اإّ حلىَُٔددش حلظددٓ ٔىددظؾ عىٍددخ طلددُع هظزددخٍحص أ١ددٝ  حلٜددُحٍٔن ًحص حلددَخك

ٜٔظـدِأ مده ٌدٌي حلزٕجدش ح  َحَٟ٘حٍ رخللٕخس حلزَٔش َحلمخثٕدش َحلملمٕدخص حلطزٕعٕدش ؿدِ  ش حلطزٕعٕ
(022)

َقدي طظدؤػَ رٜدٍُس   

 حلمىخٍَحص َحلى٘خ١خص حلعٔ َٔش مه ىمخٍ َهَحد ٜٕٔذ رٕجظٍخ حلطزٕعٕش. ًكزَٕس رمخ طولح

ػاضغرعػاضثاظيػ
 ضضجرغطظ اضططظوغظ اضطظاصر

لعمئددش حلظددٓ قُحمٍددخ حلاٜددي َحلى٘ددخ١خص حلعٔدد َٔش فددٓ حلمىطاددش حلملمٕددش مدده حلـددَحثم حقخمددش حلمىددخٍَحص ان ؿَٔمددش ا      

لددّ ح٘طٕددخن رخلٔددلُك ا ٍحىس حلـددخوٓاَحلددٌْ ٔظُحفَعىدديمخ طظـددً  َحلاٜددي حلـَمددٓ حلمطلددُد ٌددُ حلاٜددي حلعددخا   َمددٓحلـ

قظَفدً مده ٗدؤوً حٌح حلٔدلُك حلدٌْ مع علمً ردؤن ٌد حش(قخمش حلمىخٍَحص َحلى٘خ١خص حلعٔ َٔش حلموظلاؿَحمٓ حلمظمؼل فٓ )حٚ

كظحخ  حلمَ٘  رخلاٜي حلعخا ىَن حلاٜي حلوخٙ ٔ ٘ف عه حَ َ طع٠ٍَٔخ للوطَ أحلمٜللش حلملمٕش لّ طٍئي ان ٔح٠ٓ أ

 ُحفَ حلايٍـحل طـرلٕغ ط  ٍغزظً  فٓ طُٕٓع حللمخٔش 

 .لمخٔش حلـىخثٕش للملمٕش حلطزٕعٕشحلُٝا مه حل

 

ػاضططضبػاضثاظي
ػػؼاطغاعػوأػئؼاعواػوأػاضطحطغاتػاضطبغطغظػتربظجرغطظػتضوغثػ

حلعَحقٓ حلىخفٌ حلظٓ وٜض علّ ( مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش خ  /طخٓع9) ٓ لٌٍي حلـَٔمش فٓ حلمخىسٍَى حلىمًُؽ حلاخوُو      

 ........................................"ٔمىع حلإخا رخ٘فعخل حلظخلٕش ىحهل حلملمٕش حلطزٕعٕش:  وًأ

 ........".................َ مٕخي حلمىطاش حلملمٕش..أَ ٌُح  ألّ طلُع طَرش اَطـخٍد طح٠ٓ أخ١ كل و٘ -خ  طخٓع

 طٓ:حلمخىٔش َحلمعىُٔش َكخٖ ٌخعىخَٛ طظطلذ ٌٌي حلـَٔمش لإخمٍخ      

 

ػاضغرعػاألول
ػاضطظاصرػاضطادغظػضضجرغطظ

ٔىطُْ ٓلزٓ  َأ ٔـخرٓاٌُ كل فعل  ثٍخٌُح َأ ٍخمٕخٌ َأ ىطاش حلملمٕشحلم َٛ حلمخىٔش فٓ ؿَٔمش طلُٔغ طَرشن حلعىخا      

َٓىلخَل رلغ حلعىخَٛ حلمخىٔش لٍدٌي   لّ حلىظٕـش ٌَٓ حلظلُعاٌَُح  حلمىطاش حلملمٕش ٔح٠ٓ أمٕخي  َأعلّ مٔخّ رظَرش 

 :علّ حلىلُ حٖطَٓ حلـَٔمش

 ٚـٛزٖ: رساِٟاٌعٍٛن اإل -ٚالا أ

ٔددش ىحهددل كدديَى حلملمٕددش حلمعىُ َأٓ و٘ددخ١ ٘كددي ح٘ٗددوخٙ حلطزٕعٕددش لٍددٌي حلـَٔمددش فددؿَحمددٓ ٔىلٜددَ حلٔددلُك حٚ      

طلُٔددغ طَرددش  لـَٔمددشى حلاددخوُوٓ لٙفعددخل حلم ُوددش ٔظُقددف علددّ َؿددُىي حلُؿددُ (عىٜددَ محظددَٝ)ن حلم ددخن ٘ حلطزٕعٕددش 

حلملمٕش أَ مٕخٌٍخ أَ ٌُحثٍخ
(025)

طـخٍد ىَن طلئي َٓدٕلش  َأٍط خد كل و٘خ١ خٓ رإخا حلـخوٓ رؿَحم َٔظلاق حلٔلُك حٚ

( مده قدخوُن كمخٔدش خ  /ٓدخرع0) ٜ حللٜدَ فدٓ حلمدخىس ٓظعمخل أكي حلمدُحى حلملُػدش حلدُحٍىي علدّ ٓدزٕل حلمؼدخلخر ُٓح    معٕىش 

ن طاع ٌٌي ح٘فعدخل إلش لم َٔى ًكٌَخ فٓ حلىٚ ٔ٘ظ١َ   أْ َٓمٌكٍُ ٓلحخ  حل (3009لٔىش32)ٍقم عَحقَٓطلٕٔه حلزٕجش حل

 . ثٍخٌُح َأ ٍخمٕخٌ َأ حلملمٕش حلطزٕعٕش ش ٌَُ طَرشَٔمعلّ مُُٟ  حلـ

 :ٕشطحٖ َٓىظىخَلٍمخ مه هٝل حلىاخ١ كل و٘خ١ أَطـخٍد ؿَحمٓ لٌٍي حلـَٔمش فَٓٔظمؼل حلٔلُك ح٘      

 طلُٔغ طَرش حلملمٕش حلطزٕعٕش: -0

عىٜدَ ىهدخل أْ مده حلمدُحى َحلعُحمدل حلملُػدش فدٓ أـدخرٓ ٔظمؼدل فدٓ آدلُك  َأد و٘دخ١ ٍط دخخطظلاق رإخا حلـخوٓ ر      

علّ ولدُ ٔدئػَ   ط َٕٕ فٓ هُحٍٛخ حلحِٕٔخثٕش َحل ٕمٕخَٔش َح٘ٔ ُلُؿٕش َهُحٍٛخ حلطزٕعٕش َأفٔخى أظَطذ علًٕ  حلظَرش 

وظخؿٕش فىٔذ ٌٌي حلمُحى ط َٕ فٓ هُحٍٛخ حلحِٕٔخثٕش َحل ٕمٕخَٔدش َحلزُٕلُؿٕدشفٓ قيٍطٍخ حٜ
(026)

ٔ دُن ًلدم ن أَٔٔدظُْ   

ىَن  خص َحلىحخٔدخص حلمىِلٕدش َحلٜدىخعٕش١دَف حلمولحد عده ١َٔدق  َأحلل٘دَٔش َح٘ٓدميس حل ٕمٕخَٔدش  رٔزذ ٍٕ حلمزٕديحص

مَحعخس حل١ََ٘ َحل٠ُحر٢ رٕجٕخ  
(022)

. 

هدَ ٌَدُ حلظـدخٍد آ خ  فدَى و٘دخ١حن حلم٘دَ  حلعَحقدٓ قدي بفلّ كل مخٓزق ًكَي مه أو٘طش علّ ٓزٕل حلمؼخل ا ٟخفش  َا      

َٔعدي حلىدُ  ح٘هٕدَ  ح٘ٓدللش حلىَُٔدش  َأح٘ٓللش حل ٕمٕخَٔش  َأط ُن طـخٍد رخ٘ٓللش حلعخىٔش  هظٝف أوُحعٍخ  فايح علّ

وظ٘ددخٍ كمٕددخص كزٕدَس مدده حل زددخٍ حلم٘دع مدده مُحقددع حمده  سَطدؤطٓ ٌددٌي حلوطددٍُ حلطزٕعٕددش  مده أهطٌَددخ علددّ رٕجدش حلملمٕددش

َحلىزدخص ٌَدُ  َ رحعل حلـخًرٕش فٕلدُع حلظَردش َحلمدخ ألّ حٍ٘ٝ مع ح٘مطخٍ ا٢ رعي ًلم فٕلُع حلٍُح  ػم ٔٔا حلظحـَٕحص 
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ٗعخعٓمخ ٔٔمّ رخلظلُع حٚ
(022)

ٍد حلظٓ طـَِ علدّ ٓدطق لّ حللُٕحن ٌٌح رخلىٔزش للظـخأَىظال رُحٓطش حلمخ  َحل ٌح    

َحص ١ُٔلدش َٔدئػَعلّ كدل فظد لّأمظي  قي لّ طلُٔغ حلزٕجشاَطئىْ  طـخٍد طلض ٓطق حٍ٘ٝ وً قي طـَِأٜ ا حٍ٘ٝ 

مخٌُ ىحهل حلملمٕش
(029)

. 

 :طلُٔغ ٌُح  حلملمٕش حلطزٕعٕش -3

 حلمُحى َحلعُحمل حلملُػش فدٓ عىٜدَحلٍُح  ىهخل أْ مه بٔـخرٓ ٔظمؼل راُك لٓ َأد و٘خ١ ٍط خخٔظلاق رإخا حلـخوٓ ر      

رخل خثىخص حللٕش َغٌَٕدخ مده  ح  ٍَٟمُحٛحخص حلٍُح  حلوخٍؿٓ ٔللق ٟخٍ فٓ هٜخثٚ َ كيحع ط َٕٕاَحلظٓ مه ٗؤوٍخ 

عىخَٛ رٕجش حلملمٕش حلطزٕعٕش
(020)

. 

ومدخ طلديع رحعدل حلطزٕعدش كخل دخُحص حلمىزعؼدش مده اَ ؤدخن فدٓ كديَػٍخ ىهل لٛ حلٍُح  قي ط ُن ١زٕعٕش ٜ ن ملُػخصا      

ؤدخن لموظلحدش لٛو٘طش حعه ح٘ شوٍخ قي ط ُن غَٕ ١زٕعٕش وخطـَأ د حل خُ حلطزٕعٓ مه حلمىخؿم َطَٔ َح٘طَرش  حلزَحكٕه 

ُحىا حلمَكزدخص ـَمدخ طولحدً عد ٓدظويحا مدُحٍى حلطخقدش كدخلحلم َحلم٘دظاخص حلزظََلٕدش حظٓ طٜيٍ مده َمه أمؼلظٍخ حل خُحص حل

 هـىُ  مٌٌَح حل وظلحش ـٜخىٍ حلظلُع حلمـٍخ َغٌَٕخ مه مـرؤوُحع

ٌظمدخا علدّ ؿمٕدع لّ ٓطق حٍ٘ٝ رلٕغ أٛدزق ٔؼَٕحٜعلٙو٘طش حلزَ٘ٔش للظطٍُ حلمٔظمَ خ  حلظلُع مٔظمَ َمظِحٔي َفا 

 فٓ حلم ُوخص حلطزٕعٕش للٍُح . معٍخ هلٝ   َحلظٓ طَحفق ًَلم لظىُ  م ُوخطً َُٔخىس كمٕخطش  حلمٔظُٔخص حليَلٕش َحلمللٕش 

 :طلُٔغ مٕخي حلملمٕش حلطزٕعٕش -2

ل رطَف حلملُػخص فٓ حلمٕخي حلعخمش َحلملُػخص مظىُعش ٔـخرٓ ٔظمؼاٍط خد و٘خ١ خطلُٔغ حلمٕخي عىي قٕخا حلـخوٓ ر ٔظلاق      

ٍحىٔددش احلزٕجددش حلمخثٕددش رطَٔاددش "أٔددش مددُحى ٔظَطددذ علددّ طٜددَٔحٍخ فددٓ  ؤوٍددخر ٍمرع٠دد يىس ح٘ٗدد خل َحلوددُحٙ َعَفٍددخَمظعدد

َحلمدُحى أؤدخن مزخَٗس علّ ولدُ ٠ٔدَ رخٚ غَٕ َأحٍ٘ٓخا فٓ ًلم رطَٔاش مزخَٗس  َأٍحىٔش ط َٕٕ فٓ هٜخثٍٜخ اَغَٕأ

ٓدظويحمخص ح٘هدَِ حلم٘دََعش للزلدَ  َطلُٔدغ حٜطظديحهل مدع  َأط٠َ رخلمىدخ١ق حلٔدٕخكٕش  َأزلَٔش حلمٕخي حل َأحلطزٕعٕش 

ٔ ُلدُؿٓ رلٕدغ ٔـعلٍدخ خمٍدخ ح٘لدّ طديٌٍُ وظأدئىْ  ُعٕدش حلمٕدخي ممدخوَ كٕمٕدخثٓ فدٓ أكديحع ط ٕٕدَ فِٕٔدخثٓ حي ٌُ حلمٕخ

ٓظويحمخص حلمطلُرشغَٕٛخللش لٝ
(020)

. 

 َأٍطحددخ  حغ حلطزٕعدٓ َٔظٍددَ مده هددٝل ٔددٔىأدم حلظلُٔددغ حلمدخثٓ رٜددٍُس عخمدش حلددّ وددُعٕه ٍثٕٔدٕٕه حَ٘ل:ٌُحلظلُ      

غ حل ٕمٕخثٓ حلىخطؾ عه أو٘طش َُٔحلىُ  حلؼخوٓ:ٌُ حلظل ُٔخىس حلمُحى حلعخلاش  َأ َ ُٔخىس حلملُكش أ س ووحخٝ ىٍؿش حللَحٍح

غ رخلمولحددخص حلٍِحعٕدش كخلمزٕدديحص حلل٘ددَٔش ٔدحلظلُ َأ ع رمٕددخي حلٜدَف حلٜددلٓ  خلً كدخلظلُؤدخن حلموظلحددش َطظعديى أٗددحٚ

َحلموٜزخص حلِحعٕش َمه ٗؤوٍخ حلظيٌٍُ فٓ حلزٕجش حلمخثٕش َوُعٕش حلمٕخي
(023)

. 

ٔددي فددٓ ع حلمٕددخي وظٕـددش للظٔددَد حلىحطددٓ رخطددض مدده أهطددَ حلم٘ددخكل فددٓ حلعٜددَ حللددخلٓ ًَلددم للظطددٍُ حلمظِحن طلددَُا     

َهٕدَ  َمخ َٔحفق ٌدٌح حلىادل مده كدُحىع   ؤٍَشأا كخوض رلَٔش ألّ والٍخ عزَ حلمٕخي ُٓح  اَحللخؿش  طٕش حلٜىخعخص حلىح

َحلظدٓ أىص حلدّ طلُٔدغ مٕدخي ملمٕدش ٍحّ   حلٔدحه حلََٓدٕش  ِكديامه ُص  مٕخص كزَٕس مه حلِٔمؼخل مخكيع مه طَٔد ل

ملمي حلطزٕعٕش فٓ مَٜ
(022)

. 

 إٌت١زح اإلرسا١ِح:-حا١ٔاا 

حلىظٕـددش حٚؿَحمٕددش حلمخىٔددش حلمظَطزددش عدده ح٘و٘ددطش َحلظـددخٍد حلظددٓ طح٠ددٓ الددّ طلددُع طَرددش ٌَددُح  َمٕددخي حلملمٕددش       

حلطزٕعٕش  َٔظ٠ق مه هٝل حٓظعَحٝ ٍُٛ حلٔلُك حٚؿَحمٓ ١زٕعش ٌٌي حلـَٔمش  فٍٓ طعي مه ؿَحثم حل٠ٍَ َٔظمؼدل 

ٍد حلظٓ أف٠ض الّ طلُٔغ حلعىخَٛ غَٕ حللٕدش للملمٕدش  َأودً مده حل٠ٍَ رخلىظٕـش حلمخىٔش حلمظَطزش علّ ح٘و٘طش َحلظـخ

 حلـَحثم حلُقظٕش ٘وٍخ ًحص ٓلُك مىظٍٍه ٜٔلمل رطزٕعظش حٜٓظمَحٍ.

ػاضغرعػاضثاظي

 اضطظاصرػاضططظوغظػضضجرغطظ

مه حلـَحثم حلظدٓ ٔؼدخٍ حلظٔدخإل كدُل ١زٕعدش عىخٛدٌَخ  ٍخمٕخٌ َأ ثٍخٌُح َحلملمٕش حلطزٕعٕش أن ؿَٔمش طلُٔغ طَرش ا      

طؤهدٌ  عمئدش ا غٕدَأ لاٜدي حلـَمدٓ ٘م دخن مٔدؤلظً عىٍدخ ن ٔظدُحفَ لديِ مَط زٍدخ حأًح كخوض عمئش ٔظعدٕه اخ حلمعىُٔش َم

 ؟. حلمعىُٔش فٍٕخ ٍُٛس حلوطؤحلعىخَٛ

ص حلطزٕعٕدش حلعَحقدٓ حلىخفدٌ ٔاٜدي رعزدخٍس " طح٠دٓ / طخٓعخ ( مه وظدخا حلملمٕدخ9َٔعظاي حلزخكغ أن حلمَ٘  فٓ حلمخىس )     

حلّ طلُٔغ" ام خوٕش حٍط خد ؿَٔمش طلُٔغ طَرش حلملمٕخص حلطزٕعٕدش أٌَُحثٍدخ أَمٕخٌٍدخ فدٓ ٛدٍُس حلـَٔمدش حلعمئدش  أْ 

حلاٜي حلـَمدٓ َفدٓ ٛدٍُس حلـَٔمدش غَٕحلعمئدش  أْ حلوطدخ غٕدَ حلعميْ فٍدٌح حلىدُ  مده حلـدَحثم حلدٌْ حٛدطلق علٕدً 
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ش "حلـَحثم حلظٓ طـخَُ قٜي حلـخوٓ"طٔمٕ
(022)

طظَطذ علٕدً وظٕـظدخن حَٜحلدّ رٔدٕطش قٜديٌخ حلـدخوٓ  َحلؼخوٕدش ؿٔدٕمش لدم  

ٔظـً حلٍٕخ قٜيي ) طلدُع طَردش حَ ٌدُح  حَ مٕدخي حلمىطادش حلملمٕدش(  َحلاٜدي حلـَمدٓ حلمطلدُد ٌدُ حلاٜدي حلعدخا  َحلدٌْ 

طظـً اٍحىس حلـخوٓ الّ حٚطٕخن رخلٔلُك حٚؿَحمٓ حلمظمؼل فٓ كل و٘خ١ حَ طـخٍد ىحهل حلملمٕش حلطزٕعٕش مع  ٔظُحفَعىيمخ

علمً روطٍُس فعلً ىَن حن ٔىَٜف قٜيي حلّ حلظلدُع حلدٌْ ٔمدْ طَردش حٌَدُح  حَ مٕدخي حلملمٕدش حلطزٕعٕدش  َرظدخلٓ فدبن 

لـَمدٓ َ حلوطدخ  غٕدَ حلعمديْ   َحلعىخٛدَ حلمعىُٔدش لـَٔمدش حلعىخَٛ حلمعىُٔش لٌٍي حلـَٔمش قُحمدً هلد٢ٕ مده حلاٜدي ح

طلُٔغ طَرش حلملمٕخص حلطزٕعٕش أٌَُحثٍخ أَمٕخٌٍخ ٌٓ َٟع غَٕ عخىْ فٓ حلاخوُن 
(025)

. 

ػاضطبحثػاضثاضث
ػظطدامػاضترخغصػسيػاضطحطغاتػاضطبغطغظاجرائمػ

حلٍُٜس حلزيحثٕش لموظلف مظخٌٌَخ حلحطَٔدش حلطزٕعٕش لظظٍٍَخ ن طزاّ علّ كخلظأظطلذ ن كمخٔش حلملمٕخص حلطزٕعٕش طا      

ٓ طظددل ملخفظددش علددّ ومخثٍددخ َططٌَُٔددخ كٚ خ  ٜ رخلادديٍ حلددٌْ ٔ ددُن ٟددٍََٔازددئل فددٝ ٔىخلٍددخ ط علددّ حلمظددَىىٔه علٍٕددخ 

مظخرعدش خ لٜ فدٓ حللدي حلمٔدمُف رٍدالٕدخس حلميوٕدش لظ ٕدَ مده م ُوخطٍدخ حلفٝ طمظدي حلٍٕدخ مظخٌَ هٜخثٍٜخ علّ مَحلعٍُٜ 

كظلددم حلمظعلاددش رَٛددي  ًَلددم رددخلظَهٕٚ رخ٘عمددخل حلظددٓ ٜطىخ٠ٌددٍخ  للز٘ددَٔش  خ  ٌددخ طَحػدد راخوٍخ رمددخ ٔلحددع َىحٍس ٗددئا

ممخٍٓش أْ أو٘طش ٍُحعٕش  َأىحٍس حلمُقع بحلمَكزخص حلوخٛش ر ىهخلاَأ قخمش حلموٕمخصإش فٝ ٔـُُ فٓ حلملم ظُحٌٌَخ 

ٜ رظددَهٕٚ مدده حلٔددلطخص ا  َط١ُٕىٍددخ ٘وددُح  حلىزخطٕددش َحللُٕحوٕددش ح٘ٛددلٕشحىهددخل ا أَ اعددخىس طـخٍٔددش َأقظٜددخىٔش ح َأ

 حلموظٜش.

علدّ  خ  ىحٍٔداحلـٍش حلظٓ ط٘دَف  َأٜيٌٍخ حلـٍش حلموظٜش رخلُُحٍس "حلمُحفاش حلظٓ ط حلظَٜٔقَأٔاٜي رخلظَهٕٚ  َ      

"م ُوخطٍخ َأرخلملمٕش  يَٟحٍامعٕه رعي حلظؤكي مه ٓٝمظً َعيا حلملمٕش َطظ٠مه حلٔمخف رممخٍٓش و٘خ١ 
(026)

. 

 طٕٕه:حٖ ٓىلخَل رلغ ٌٌي حلـَحثم مه هٝل حلمطلزٕه      

ػاضططضبػاألول
وتجارغهػداخلػاضطحطغاتػأػشتصادغظاوأوططاردظػأظذطظػزرارغظػأشاطظػاضطخغطاتػإػجرغطظ

ػاضطبغطغظػدونػترخغص
"ٔمىدع حلإدخا  (9وٜض حلمدخىس ) اً كخىْ عَ٘( /حَٜ   /9) ٔٔظولٚ حلىمًُؽ حلاخوُوٓ لٌٍي حلـَٔمش مه حلمخىس حلظخٓعش      

 ...................................................................رخ٘فعخل حلظخلٕش ىحهل حلملمٕش:..

 .........................................................خص ريَن طَهٕٚ مه َُحٍس حلزٕجش.......موٕقخمش حلما -َٜ  أ

 "......ىحٍس حلمُقع...اطـخٍٔش ىَن طَهٕٚ مه  َأقظٜخىٔش ح َأعٕش و٘طش ٍُحأممخٍٓش أْ  -كخىْ عَ٘

 طٓ:َحلعىخَٛ حلمعىُٔش َعلّ حلىلُ حٖطظطلذ ٌٌي حلـَٔمش لإخمٍخ حلعىخَٛ حلمخىٔش للـَٔمش       

ػاضغرعػاألول
 اضطظاصرػاضطادغظػضضجرغطظ

 َٓىظىخَل حلعىخَٛ حلمخىٔش لٌٍي حلـَٔمش مه هٝل حلىاخ١ حٖطٕش:       

 ٚـٛزٖ: رساِٟاٌعٍٛن اإل -ٚالا أ

 حلمعىُٔش ىحهل كيَى حلملمٕش حلطزٕعٕشَأفٓ و٘خ١ ٘كي ح٘ٗوخٙ حلطزٕعٕش  ؿَحمٓ لٌٍي حلـَٔمشٔظمؼل حلٔلُك حٚ      

 : حٖطٕظٕه خلٍُٜطٕٕهؿَحمٓ رَٔىلَٜ حلٔلُك حٚ كُوٍخ )عىَٜ محظَٝ(

 ٚقخمش حلموٕمخص ريَن طَهٕا -0
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فىـدي  زٕعدش حلموٕمدخص َحل دَٝ مىٍدخ قخمش حلموٕمخص وٜذ حلوٕخا ىحهل كيَى حلملمٕش حلطزٕعٕدش َطوظلف ١بٔاٜي ر      

 ش ـخمـقحٍ٘ٝ ٚحَـَمخ َٔحفق ًلم مه أعمخل ك قخمش ح٘فَحى رٍخ اوٍخ طاخا مه أؿل أ

قخمش حلموٕمخص ٓدلُك ٔظعدخٍٝ مدع حلٍديف اَ لاخ  مولحخص فٓ حلمىطاش حلملمٕش ا لم مهمخ ٔٔظظزع ً خ  طلم حلموٕمخص َأ٠ٔ

َرمعىدّ أى  ؿعلدً فدٓ مدؤمه  سؤدخن حل٠دخٍو٘دطش حٚأي عه طلُٔغ حلزٕجش َمه حلملمٕش حلطزٕعٕش ٌَُ ُٛن حلطزٕعش َحلزع

مدده حلى٘ددخ١ حلز٘ددَْ
(022)

 س فددٓ حلمددخى شٕجددحلز سحلموٕمددخص ىَن طددَهٕٚ مدده َُحٍ شقخمددا حلعَحقددٓ حلم٘ددَ   ظددَلددٌلم ك  

حلُُحٍس فدٓ  شحللُٜل علّ مُحفا سحلموٕمخص فٓ مىخ١ق مليى شقخمٚكٌلم ططلذ مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش  ( ٜ  /ح9َ)

 مه حلىظخا حلمٌكٍُ ٓلحخ .(  َٜ  أ/00حلمخىي )

( ِه  ٚالا أ/9) جٕؿ اٌّهادوتفهٝ تها,فٍهٛ  حاٌما١ٔٛٔه حاٌفه١اغٟ تتعهد عهٓ اٌسـهأٗ فهاْ اٌّؽسع اٌعسالهٟ لهد أ ٠الصع       

 دق ِٓ اٌتىساز .أفمً ٚاواْ  و١ٍّٙا اٌّادت١ٓ ١ٌؽًّ حعادج اٌف١اغأ

َمٜددطلق  قخمددش حلمزددخوٓ غٕددَ ؿددخثِ ان أ ي  عدد اً قددش مدده حلم٘ددَ  حلعَحقددٓ مددخ حلم٘ددَ  حلمٜددَْ ف ددخن أكؼددَ ىأ       

حلمزددخوٓ
(022)

ن حلم٘ددَ  أَٔٝكددع  ح٘رلددخع حلعلمٕددش  َأَ حلظَفٕددً أخص َغٌَٕددخ ًلددم ممددخ ٔوٜددٚ للٔدد ه مددؤٕ٘ددمل حلم 

َؤٕدٓ فددٓ قددخوُن كمخٔددش حلمددُحٍى يمدخوٓ فددٓ قددخوُن حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش َٛدُن ح٘كٕددخ  حلحطَٔددش َكددٌلم حلم٘ددَ  ح٘وحلع  

 ؿَحمٓ.لّ ٌٌي حلٍُٜس مه حلٔلُك حٚاطَ  ح٘كٕخثٕش َحلىظم حلزٕجٕش لم ٔظ

خد و٘دخ١ ىحٍس حلمُقع َٔظلاق رإخا حلـخوٓ رؤٍط داَطـخٍٔش ىَن طَهٕٚ مه أقظٜخىٔش حَأٔش أو٘طش ٍُحعٕش أٍٓش ممخ -3

مده اىحٍس  َن طدَهٕٚىمده فدٓ حلملمٕدش حلطزٕعٕدش  طـخٍٔدش َأأقظٜدخىٔش  َأٔش أو٘طش ٍُحعٕدش أٔظمؼل فٓ مِحَلش  ٔـخرٓ ا

حلمُقع َحلظٓ عَفٍخ وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ رخوٍخ " ٗوٚ حَ مـمُعدش حٗدوخٙ مده ًَْ حلوزدَس ٔدظم ط لدٕحٍم 

مه ٛخكذ حلمََ٘  ٔظُلّ حىحٍس حلمىطاش حلملمٕش "
(029)

ٓظويحا ح َأ فٓ حلٍِحعش ٓظ ٝلٍخ كلَحػش أٍحٟٓ حلملمٕش ٜ   

١ٌٍَُٕدخ  ٍ رلُٕحودخص حلملمٕدشطـدخحٜ َأ لٜدىخعش حلعطدٍُ َأ٠دَحص حلع٘دزٕش عملٕدش طٜدىٕع حلمٔظلوزخطخص حلملمٕدش فدٓ 

 ىَن طَٜٔق.مه أؿِح  مه ٌٌي حل خثىخص  َأ َوزخطخطٍخ

 رساِٟ:ِٛلٛع اٌعٍٛن اإل -اا حا١ٔ

 قظٜددخىٔش َحلظـخٍٔددش علّحلٍِحعٕددش َحٜ قخمددش حلموٕمددخص َممخٍٓددش ح٘و٘ددطشبؿَحمددٓ حلمظمؼددل رٔىٜددذ حلٔددلُك حٚ      

فحددٓ ٌددٌي حلـَٔمددش  عىخٛددَ حلملمٕددش حلطزٕعٕددش حلمظمؼلددش رخلزٕجددش حلطزٕعٕددش للملمٕددش َطىُعٍددخ حلزُٕلددُؿٓ َقٕمظٍددخ حلـمخلٕددش 

 ٓظؼىخ .حىَن مه ومخ قي ٔاع  علّ عىخَٛحلملمٕش حلطزٕعٕش اَٜ معٕه َؿَحمٓ علّ عىٔلُك حٜٚٔاظَٜ مُُٟ  حل

 عدَ ِؽسٚع١ح اٌعٍٛن:-حاٌخاا 

َحلعىَٜ ح٘هَٕ مه عىخَٛ ٌٌي حلـَٔمش لظطزٕق حلىٚ ٌُ عيا حللُٜل علّ طدَهٕٚ مده حلـٍدش حلمعىٕدش  اً ان عديا 

حللُٜل علّ حلظَهٕٚ ٔـعل حلٔلُك ملظٍُح   َرظخلٓ فٝ طاُا حلـَٔمش عىي حٓظلٜخل حًٚن مده حلـٍدش حلمعىٕدش رمدىق 

ش رددٌلم فددٓ حلعددَح  ٌددٓ اىحٍس حلمُقددع رخلىٔددزش للممخٍٓددش حلظددَحهٕٚ كظددّ لددُ طلااددض حل٘دد١ََ حلزخقٕددش   َحلـٍددش حلموظٜدد

ح٘و٘طش حلٍِحعٕش أَحٜقظٜخىٔش أَحٜطـخٍٔش 
(050)

 أمخ حلـٍش حلمعىٕش رمدىق حلظدَهٕٚ ربقخمدش حلموٕمدخص فٍدٓ َُحٍس حلزٕجدش 

حلعَحقٕش 
(050)

 . 

ػاضغرعػاضثاظي
ػضجرغطظضػاضطظاصرػاضططظوغظ

قظٜدخىٔش َحلظـخٍٔدش طعدي مده حلـدَحثم حلعمئدش َمه ػددم و٘دطش حلٍِحعٕدش َحٜخص َممخٍٓدش حٜقخمدش حلموٕمدان ؿَٔمدش ا      

وٓ ٍحىس حلـدخاطـٍدض حَحلٌْ ٔظلاق مظدّ  مٓ حلعخا َحلاٜي حلمطلُد ٌُ حلاٜي حلـَ ٔظطلذ لإخمٍخ طُحفَ حلاٜي حلـىخثٓ 

ردؤن ٌدٌح حلٔدلُك مده  ًلمدمدع ع  /َكدخىْ ع٘دَ(/حَٜ  9) ٍط خد حلٔلُك فٓ أكي ح٘فعخل حلمىُٜٙ علٍٕخ فٓ حلمخىسحلّ ا

ٜدّ ىٍؿدخص لدّ طدُفَٕ أقاكدخن ٍٔديف  اً  خ  هخٛد ح  َلدم ٔظطلدذ حلم٘دَ  قٜدي حلاخوُوٕدش  لدّ طلدم حلىظٕـدشان ٔح٠ٓ أٗؤوً 

 .حللمخٔش لمٜللش حلملمٕش

ٌدُ أن فعلً كخن ملظدٍُح   َ ن ٔعلم حلـخوٓأفٕـذ  سٍحىلـَٔمش ٔاُا علّ عىَْٜ حلعلم َحَٚحلاٜي حلعخا فٓ ٌٌي ح       

اقخمش حلموٕمخص َممخٍٓش ح٘و٘طش حلٍِحعٕش َحٜقظٜخىٔش َحلظـخٍٔش َٔعلم رخلىظٕـش حلمظَطزش علّ ًلم ٌَٓ حلوطَ حلىدخطؾ 

عه طلم ح٘فعخل حلمٌكٍُس ٓلحخ   لٌلم طعي ٌٌي حلـَٔمش مه ؿَحثم حلوطدَ ٜحل٠دٍَ  َمدع ًلدم طظـدً اٍحىطدً الدّ اٍط خرٍدخ 

حلاخوُن فٓ حلاٜي حلـىخثٓ حلعخا حلعلم رؤن حلم خن حلٌْ فًٕ حٍط خد حلـَٔمدش ٌدُ ملمٕدش  لظلإق حلىظٕـش حلاخوُوٕش.َٜٔظطلذ
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١زٕعٕش فٝ عٌٍ رخلـٍل فٓ حلاخوُن  فادي طدم حٚعدٝن  فدٓ حلٜدلف عده او٘دخ  حلملمٕدش رىدخ   علدّ قدَحٍ ٛدخىٍ مده ؿٍدش 

 موظٜش ٔحٕي رظلُٔل م خن مليى لملمٕش ١زٕعٕش.

ػاضططضبػاضثاظي
ػاضطبغطغظػاترتداءرضىػاضطظطػظػاضطحاذغظػضضطحطغجرغطظػاال

لّ ػٝع وطخقخصان حلمىطاش حلملمٕش ٔم ه طإٔمٍخ ا      
(053)

 طٓ:ٌَٓ كخٖ  )حلى٘خ١خص( مخٍٓخصًَلم لظىظٕم أوُح  حلم  

 :إٌّطمح اٌّسوص٠ح-1

 خ  لظُْ وظخمدعلدّ ؿُحوزٍدخ َطَأقي ٔ ُن حلمَكِ فٓ ٢َٓ حلملمٕش ٌٓ حلمٔخكش حلظٓ ط ُن مَكِ حلمىطاش حلملمٕش َ      

حلى٘دخ١خص  َٔلظدَ فٍٕدخ أٌمٕدش عخلمٕدش لدً  خ  ١زٕعٕد َأ خ  ػاخفٕد خ  مٍَُػد َأواَحٝ ردخٜ ح  مٍديى خ  رُٕلُؿٕد خ  َ طىُعدأ ح  مظمِٕ خ  رٕجٕ

ٝ حلملمٕش لظََف رٕجٕش مه ٗدؤوٍخ حلظٓ طـَِ عىي طعَ )كخ٘رلخع حلعلمٕش(  عيح رعٞ ح٘رلخع حلمليَىسكخفش  حلزَ٘ٔش

علّ م ُوخطٍخ َمعخلمٍخ ح٘ٓخٕٓشطئػَن أ
(052)

. 

 :إٌّطمح اكٔتما١ٌح -2

لٌح ٔٔدمق فٍٕدخ ردزعٞ  مه ح٘هَٕس  خ  َطعي أكؼَ ػزخط لمَكِٔش َطٝٛاٍخ ٌٓ حلىطخ  حلؼخوٓ للملمٕش َطل٢ٕ رخلمىطاش ح      

رل طٔخعي علدّ  حلمىطاش حلمَكِٔش رطَٔاش طظُحفق مع أٌيحف حلُٜن َحللمخٔش فٓ  ح٘و٘طش كخليٍحٓخص َحلزلُع حلعلمٕش 

 .كمخٔظٍخ

 ضاذ٠ح:إٌّطمح اٌّ -3

ف حلظدٓ َطعي م ملش لٌٙديح وظاخلٕش َحلٌْ ٔل٢ٕ رخلمىطاش حٜ للملمٕش  ٌٓ حلمٔخكش حلظٓ ط٘ ل حلىطخ  حلم خوٓ ح٘هَٕ      

قخمدش حلموٕمدخص َىهدُل ب)ك ظمشـ٘طش حلمىظدـعٞ ح٘ودـرممخٍٓدش رد ق فٍٕدخـَحلظدٓ ٔٔمد   مٕش حلطزٕعٕدشـؤص ٘ؿلٍدخ حلملدـو٘أ  

واَحٝلّ هطَ حلظيٌٍُ َحٜاظؾ عىٍخ طعَٔٞ حلمُحٍى حلطزٕعٕش َحلظٓ ٜٔى حلمَكزخص َحلَعٓ غَٕ حلـخثَ( 
(052)

. 

 ٍط خرٍدخ ىحهدل حلملمٕدش حلطزٕعٕدش ححلعَحقدٓ حلىخفدٌ ح٘فعدخل حلمـدَا  ( مه وظخا حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش9) ٔظزٕه مه حلمخىس      

َحكش علدّ ح٘فعدخل حلظدٓ ٛدم ٔىٚ فٍُ ل ا حلمىطاش حلملخًٔش لٍخ إٔش ٌل َٔحى رً حلمىطاش حلمَكِٔش حلملمىحهل   َل ه لحع

ٓظعخوش رخلاُحوٕه حلماخٍوش للُقُف علّ حلطزٕعٕش لٌح ٓىلخَل حٜرخلملمٕش  ٍط خرٍخ فٓ حلمىطاش حلملٕطش )حلملخًٔش(حٜٔـُُ 

 مىدً علدّ أودً (2) حلدٌْ ودٚ فدٓ حلمدخىس (0922لٔدىش003)ٍقدم حلمٜدٌٌَْي حلـَٔمش َمىٍخ قخوُن حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش 

لملمٕددش َحلظددٓ ٜٔدديٍ رظلئدديٌخ أعمددخل فددٓ حلمىددخ١ق حلملٕطددش رخلمىطاددش ح َأَ طٜددَفخص أ٘ددطش "ٜٔـددُُ ممخٍٓددش أٔددش أو

لدّ رٕجدش ع ًح كدخن مده ٗدؤوٍخ حلظدؤػَٕاؿٍدخُ ٗدئَن حلزٕجدش رمـلدْ حلدٍُُح  قظَحف مه حعلّ  مه حلَُُٔ حلموظٚ رىخ   قَحٍ

 ىحٍٔش حلموظٜش". ٜ رظَٜٔق مه حلـٍش حٚاحلظُحٌَ حلطزٕعٕش رٍخ  َأحلملمٕش 

 طٓ:خىٔش َحلمعىُٔش َعلّ حلىلُ حَٖطظطلذ ٌٌي حلـَٔمش لإخمٍخ طلاق عىخٌَٛخ حلم    

ػاضغرعػاألول
ػاضطظاصرػاضطادغظػضضجرغطظ

ٔـددخرٓ ٔىطددُْ علددّ مٔددخّ اطظمؼددل فددٓ كددل فعددل  حلملخًٔددش مىطاددش عظدديح  علددّ حلن حلعىخٛددَ حلمخىٔددش فددٓ ؿَٔمددش حٜا      

)حلملخًٔددش(  حلددٌْ ٍٔديى حلمىطاددش حلملٕطددش)ؿَٔمدش ٗدد لٕش( رخلوطَ علٕدً ٟددٍَملظمل ٔظمؼددل ظَطددذَٔ رخلملمٕدش حلطزٕعٕددش 

 حٖطٕش:ٓ حلعىخَٛ حلمخىٔش ٓىاظَٜ حلزلغ فلٌلم  ش حلطزٕعٕش رخلملمٕ

 ٚـٛزٖ: رساِٟاٌعٍٛن اإل -ٚالا أ

َ حلمعىُٔددش ٔاددع ىحهددل إٔددَ م٘ددََ  ٘كددي ح٘ٗددوخٙ حلطزٕعٕددش ؿَحمددٓ لٍددٌي حلـَٔمددش فددٓ و٘ددخ١ غحلٔدلُك حٚٔىلَٜ      

َطظمؼددل ٛددٍُ حلٔددلُك اً طعددي حلملمٕددش )عىٜددَح  محظَٟددخ ( رخلملمٕددش حلطزٕعٕددش  حلمىطاددش حلملٕطددش )حلمىطاددش حلملخًٔددش(

َ أل فدٓ ممخٍٓدش أْ أو٘دطش ٔـدخرٓ ٔظمؼداُك ٍط دخد ٓدلخٌدٓ قٕدخا حلـدخوٓ ر س َحكديس فدٓ ٛدٍُ ؿَحمٓ لٌٍي حلـَٔمدش حٚ

 أعمخل فٓ حلمىطاش حلملٕطش رخلمىطاش حلمَكِٔش ر َٕ طَهٕٚ. َأطَٜفخص 
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م٘ددَ  ن حلأ (0922لٔددىش003)ٍقددم  مدده قددخوُن حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش حلمٜددَْ (2) ٔٝكددع مدده هددٝل وددٚ حلمددخىس     

ل ُن حلمَ٘  كدخن ٍٔديف  حي حلزخكغ طـخي ٛخثذ َٔحٌَُ  َحلعمل حلملظٍُ أحلظَٜف  َأحلمَْٜ لم ٔليى وُ  حلى٘خ١ 

َحلظٓ طَط ذ فدٓ وطخقٍدخ أغلدذ  للملمٕش حلطزٕعٕش  )حلمىطاش حلملخًٔش( لّ طُٕٓع وطخ  حللمخٔش حلـىخثٕش للمىطاش حلملٕطشا

 ح٘و٘طش َحلظَٜفخص َح٘عمخل حلملظٍُس.

ِهٓ ٔمهاَ اٌّض١ّهاخ  (9) ع اٌعسالهٟ فهٟ اٌّهادج١ٌهٗ أْ أفعهاي اٌضمهس اٌتهٟ ٔهؿ ع١ٍٙها اٌّؽهسِّٚا تزهدز اإلؼهازج إ      

ٌهٝ اٌّض١ّهح اٌطث١ع١هح فهٟ اٌهدخٛي إصمسـهٛزج ٕٙها ت١ٌُ ٠ىٓ ِهٓ عسلٙا ِٓ خالي اٌزسائُ اٌعاتمح  ٚاٌتٟ تُ ,اٌطث١ع١ح

ٌٝ اٌٍزهٛء ٌتطث١هك اٌمٛاعهد اٌعاِهح فهٟ لهأْٛ اٌعمٛتهاخ أْٛ, ِّا ٠دف  اٌعٍطاخ اٌممائ١ح إغ١س اكصٛاي اٌّث١ٕح فٟ اٌم

ُّ ٔضج اٌّؽسع اٌعسالٟ إ1969ٌعٕح111عسالٟ زلُ )اٌ ٌٝ تالفٟ ٘را اٌمفٛز اٌتؽس٠عٟ ِٓ خهالي صمهس فعهً (, ِٚٓ ح

ّههٟ خههاؾ ٌٙههرٖ اٌفههٛزج ِههٓ اٌعههٍٛن ( أٚٔههؿ تزس9٠) لههافح تٕههد لههّٓ اٌّههادجاٌههدخٛي إٌههٝ اٌّض١ّههح تغ١ههس تفههس٠ش تئ

رٕائ١هح أٚظه , فمهالا عهٓ ذٌهه فهئْ ِعمهُ اٌفهٛز اٌتهٟ تؽهىً  ُٙ فهٟ فهسق صّا٠هحاإلرساِٟ, فتزس٠ُ فعً اٌهدخٛي ٠عه

 أٞ تعد دخٛي اٌّض١ّح اٌطث١ع١ح.  عٍٝ اٌّض١ّاخ اٌطث١ع١ح تستىة داخً صدٚد اٌّض١ّح اٌطث١ع١ح, أعتداءا 

 :رساِِٟٛلٛع اٌعٍٛن اإل -احا١ٔ

 لددّ حلمىطاددش حلملظددٍُسؿَحمددٓ حلمظمؼددل رخ٘و٘ددطش َحلظٜددَفخص َح٘فعددخل حلملظددٍُس علُك حٚٔىٜددذ مُٟددُ  حلٔدد      

ٓدظويحا حلمٔدخكش حٔعخص حلوخٛدش رخلملمٕدخص حلطزٕعٕدش َحلظدٓ أؿدخُص معظدم حلظ٘دَ   للملمٕش حلطزٕعٕش )حلمىطاش حلملٕطش(

ىحٍٔددش للمىطاددش حلملمٕددش َمىٍددخ حلم٘ددَ  و٘ددطش َرمددخ ٔظُحفددق مددع حٌ٘دديحف حٚرعددٞ ح٘ لممخٍٓددشلٓ طاددع ٟددمه وطخقٍددخ حلظدد

ٓدظويحمخص حممخٍٓدظً ىحهدل وطخقٍدخ مده حلعَحقٓ فٓ وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلٌْ رٕه مخٌٕش حلمىطاش حلملخًٔدش َمدخٔـُُ 

َطَفدع لمـلدْ حلدٍُُح  للمُحفادش    )َُٔدَ حلزٕجدش( ن طعظمي مه هٝل هطش طايا مه حلَُُٔ حلموظٚأرعي  غَٕ مََ٘عش 

لددّ ٛددُن َكمخٔددش حلم ُوددخص ح٘ٓخٓددٕش احلظددٓ طٍدديف مدده هٝلٍددخ  ىحٍس ٔظُحفددق مددع حٌ٘دديحف حلظددٓ ط٠ددعٍخ حٚ علٍٕددخ َرمددخ

للملمٕش حلطزٕعٕش
(055)

. 

 :ِىاْ ٚلٛع اٌزس٠ّح -اا حاٌخ

ٍط خد حلٔلُك فٓ حلمخىس حلٔدخراش حخص حلطزٕعٕش حلىخفٌ قي ًكَ م خن مه وظخا حلملمٕ (9) ن حلمَ٘  حلعَحقٓ فٓ حلمخىسا      

ل ده لحدع ىحهدل حلملمٕدش  )ىحهدل حلملمٕدش حلطزٕعٕدش(  َٛحكش ل ُن ٌٌي حلـَٔمش مه حلـَحثم حلظٓ طَط ذ فٓ أم ىش معٕىش

  .وً ٔاظَٜعلّ حلمىطاش حلمَكِٔشأا أللملمٕش؟  )حلملٕطش( اش حلملٕطشٌل ٔ٘مل حلمىط

و٘خ  حلمىطادش إش حلمعلىش َطعي م ملش ٌ٘يحف لم)حلمىطاش حلظٓ طل٢ٕ رليَى حلمىطاش حلم ؤوٍخرطعَف حلمىطاش حلملخًٔش       

ٓ فٍٕدخ رمدخ ٓدظويحمخص حٍ٘حٟدحعظمدخى هطدش طلئدي حرىخ  علدّ طىٔدٕذ حلدَُُٔ علدّ حلملمٕش َحلظٓ ُٔحفق مـلْ حلٍُُح  

ىحٍٔش للمىطاش حلملمٕش(ٔظُحفق مع حٌ٘يحف حٚ
(056). 

ن أ لمىطادش حلمعلىدش ٌَىخ ٔاٜدي حلم٘دَ ٔظزٕه مه حلظعَٔف أعٝي للمىطاش حلملخًٔش رؤوٍخ حلمىطادش حلظدٓ طلد٢ٕ رلديَى ح      

ٍديف مده حلعلىدش ٌدٓ حلمىطادش حلملخًٔدش َل ُن ملمٕدش غٕدَ ممىطادش حلمَكِٔدش َمىطادش ٌىخلم مىطاش ملمٕش معلىدش ٌدٓ حل

كمخٔدش ٔظُحفدق مدع  وطدخ  خمىٍمد ن ل دلٔعىدٓ أ ممدخ   حلمىطادش حلمَكِٔدش ٘دخواهَٕس ٌُ ط ملش حل خٔش َحلٍديف مده و٘خ  ح٘ا

 )مـلْ حلٍُُح (. لّ أن حلـٍش حلظٓ ط٠حٓ علٍٕخ حللمخٔش حلاخوُوٕش َحكيسارخٟ٘خفش   حلٌْ أ و٘ؤ مه أؿلًحلٍيف 

ِّها ٠ف١هد تهاْ  ِضاذ٠هح, خهسٜآتمع١ّٙا اٌهٝ ِٕطمهح ِسوص٠هح ٚ فٟ اٌعساق لاِح اٌّض١ّح اٌطث١ع١حإِمِٛاخ ٚأْ ِٓ       

ُّ ٚ ٌىال إٌّطمت١ٓ ٚاصدج, اٌضّا٠ح اٌّمسزج ْ ِفَٙٛ اٌّض١ّح اٌطث١ع١ح ٠ف١د إٌّطمح اٌّسوص٠ح ٚاٌّضاذ٠ح عٍٝ صهد أ ِٓ ح

 دازٞ ٌتضد٠د ٚظ١فح وً ِٕطمح ٚت١ّص٘ا عٓ اكخسٜ.إال تمع١ُ إتمع١ُ ِا٘ٛ ْ اٌأظٛاء ٚ

ػاضغرعػاضثاظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػاضطظاصرػاضططظوغظػضضجرغطظ

أعمددخل فددٓ حلمىددخ١ق حلملٕطددش رخلملمٕددش حلطزٕعٕددش طعددي مدده حلـددَحثم  َأطٜددَفخص  َٔمددش ممخٍٓددش أْ أو٘ددطش أَن ؿا      

لدّ اس حلـدخوٓ ٍحىارلٕدغ طظـدً  ٍحىس ٔاُا علّ حلعلدم َحٚحلٌْ  َمه ػم طظطلذ لإخمٍخ طُحفَ حلاٜي حلـىخثٓ حلعخا  حلعمئش 

لّ حلىظٕـش حلمظمؼلدش ردخلوطَ اأعمخل فٓ حلمىطاش حلملٕطش َ َأطَٜفخص  َأُك حلمظمؼل فٓ ممخٍٓش أْ أو٘طش طٕخن رخلٔلحٚ

 لّ ٌٌي حلىظٕـش. اٌٌح حلٔلُك ٔح٠ٓ مع علمش رؤن  )حلمىطاش حلملخًٔش(  حلٌْ ٍٔيى حلمىطاش حلملٕطش
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ُُ ممخٍٓدش فدٝ ٔـد وٜدذ علٍٕدخ فعلدش حلطزٕعٕش َظُحٌٌَخ حلطزٕعٕدش حلظدٓ ن ٔعلم حلـخوٓ مخٌٕش رٕجش حلملمٕش حأٔـذ       

فش حلددّ ٟددخرخٚ )ٓددلُك وظٕـش عٝقش ٓددززٕش( َٔمددشن ٔعلددم رخلعىخٛددَ حلمخىٔددش للـأٔـددذ   َعلٍٕددخ خ  ح٘و٘ددطش حلظددٓ طددئػَ ٓددلز

قي طدم حٚعدٝن فدٓ زٕعٕش طؿَحمٓ  حلمظمؼل رخلمىطاش حلملٕطش رخلملمٕش حلٍط خد حلٔلُك حٚححلعىَٜ حلمحظَٝ ٌَُ م خن 

َقدي ق٠دض مل مدش وادٞ أردُ ظزدٓ رظدُحفَ ن َؿدُىي ُٜا للُؿدُى حلادخوُوٓ للعىخٛدَ ح٘هَِ.ا حلٜلف عده او٘دخ ي  اً

حلاٜي حلـىخثٓ ليِ حلـخوٓ طؤٕٓٔخ  علّ علمً رؤن حلم خن حلٌْ ىهلً ٌُ ملمٕش ١زٕعٕش  ٘ن حلعلم رخلاخوُن حلـىخثٓ ٌُ علم 

محظَٝ
(052)

. 

 

ػاضخاتطظػ
ٜري لىخ مه عَٝ حلىظخثؾ حلظٓ  )ىٍحٓش ماخٍوش( رعي ح٘وظٍخ  مه ىٍحٓش مُُٟ  حللمخٔش حلـىخثٕش للملمٕخص حلطزٕعٕش      

 طُٛلىخ حلٍٕخ ١ََف حلظُٕٛخص َحلماظَكخص حلظٓ وؤمل ان ٔ ئهٌ رٍخ علّ حلـخوذ حلاخوُوٓ.

 :ٌٕتائذا -ٚالا أ

 :عيس أمٍُ ه مه طعَٔف حلملمٕخص حلطزٕعٕشٔظزٕ -0

ٍس ىحاً أٛدزق مَؿعدخ  أٓظَٗدخىٔخ  ٚ ( ٌدُ حلظعَٔدف حلمعظمدي عخلمٕدخ  IUCN) طلخى حليَلٓ لُٜن حلطزٕعشن طعَٔف حٜا -أ

 َمىٍددخ حلعددَح  فددٓ وظددخا حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش حل١ُىٕددش ٓددظعخوض رددً حلدديَل فددٓ قُحوٕىٍددخ َح حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش حلموظلحددش 

 فٓ حلٜٕخغش حلاخوُوٕش ل ل طَ٘ٔع. مع َؿُى ح٘هظٝف ( 3002لٔىش3)ٍقم

حلملمٕخص و٘خ  َطلئي وطخ  م ٔىٚ علّ طلئي حلـٍش حلموظٜش ربن طعَٔف حلملمٕش حلطزٕعٕش فٓ حلظَ٘ٔع حلعَحقٓ لا -د

   (0922لٔىش003)ٍقم حلطزٕعٕش كمخ عملض رعٞ حلظَ٘ٔعخص َمىٍخ حلاخوُن حلمَْٜ

 طـخٌٕه:لّ حكمخٔظٍخ للملمٕخص حلطزٕعٕش ا وأمض حلظَ٘ٔعخص حلـىخثٕش فٓح -3

ٛيحٍ طَ٘ٔعخص مظوٜٜش للمخٔش ىَن ا خٍ حلاُحوٕه حلزٕجٕش حلعخمش ١حللمخٔش للملمٕخص حلطزٕعٕش فٓ احخ  ظٔظمؼل رؤ :حَ٘ل

 .حل ُٔضىَلش  َ َمىٍخ ؿىُد أفَٔإخعي س ىَل  حلملمٕخص حلطزٕعٕش َطؤهٌ رٌٍح حٜطـخي 

مده هدٝل حٛديحٍ ط٘دَٔعخص هخٛدش ٚو٘دخ   ُٟدُ  حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش كؼَ فخثيس لمعخلـدش مَٔعي ٌٌح حٜطـخي حٜ :حلؼخوٓ

ىحٍس ٌدٌي حلمىدخ١ق لظلإدق ٌديفٍخ رلحدع حلظىدُ  لـىدش اىحٍٔدش موظٜدش طظدُلّ ا ََطعٕٕه ٌٕجدش أ حلملمٕخص حلطزٕعٕش  ىحٍسَا

َمده  عخص ك دخا حلدُحٍىي فدٓ ٌدٌي حلظ٘دَٔخص حلمىخٓدزش عىدي موخلحدش ح٘حلعاُرَطأََ  حلزُٕلُؿٓ َحلإم حلـمخلٕش َحلٕٔخكٕش 

ٕش حلمظليس  أمدخ حلم٘دَ  حلعَحقدٓ فادي حكظحدّ مخٍحص حلعَرىَلش حٚ ٓلطىش عمخن ََ مَٜ   طـخي هٌص رٌٍح حٜحليَل حلظٓ أ

 ربٛيحٍ وظخا للملمٕخص حلطزٕعٕش.

َمده ػدم ٜٔ دُن  عظيح  علّ حلملمٕخص حلطزٕعٕش لإخا ؿَٔمش حٜ خ  محظَٟ ( ١َٗخ  ش)حلملمٕش حلطزٕعٕ َٔمشملل حلـٔعي  -2

 .عه حلَكه حلمخىْ مٔظاٝ   فٓ ؿَحثم حلملمٕخص حلطزٕعٕش ظَفخ   حلم خن

ٌي ح٘وُح  ريأص ٍغم أن ٌ واَح٠ٔٝع قُحثم رخ٘وُح  حلمٍيىس رخٜ ن حلمَ٘  حلعَحقٓ فٓ وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش لما -2

ُحثم َؿدديحَل رلٔددذ ىٍؿددش طعَٟددٍخ َٟددعض قددهددَِ لددّ مَكلددش حٜواَحٝ علددّ ع ددْ ط٘ددَٔعخص آحعدديحىٌخ طظىددخقٚ ا

 كٕغ َٟع مللإه مع حلاخوُن مخوٓ فٓ قخوُن حلملمٕخص حلطزٕعٕش َُٛن ح٘كٕخ  حلحطَٔش واَحٝ  َمىٍخ حلمَ٘  حلع  لٝ

ودُح   اً قددٍَ ح  علدّ ٌدٌي ح٘عظديحٚظلحدض  حلعاُردش حلماددٍَس لـدَحثم اهواَحٝ َحلودخٙ رخلملمٕدخص لٙودُح  حلمٍديىس رخٜ

 أكؼَعَٟش لٝواَحٝ. خ  للعاُرش فٓ حلمللق حلؼخوٓ كُوً ٠ٔم أوُحعحلظ٘ئي 

ٍط دخد ٌدٌي حلـدَحثم رٔدلُك اٜ أودً ٜٔعىدٓ عديا ح لطزٕعٕدش طَط دذ رٔدلُك أـدخرٓ رخلملمٕدخص حمعظم حلـَحثم حلمخٓش  -5

فدٓ ٌدٌي حلـدَحثم َهخٛدش  فٍدُ ٔـدي ططزٕادخ  َحٓدعخ   حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش ٓلزٓ فخلٔلُك حلٔلزٓ لً أٌمٕش فٓ ؿَحثم حلزٕجدش َ

 ٗعخعٕش.حلطزٕعٕش رخلملُػخص حلىَُٔش َحٚ طلُٔغ حلملمٕخص



- 35 - 
 

فعدخل حلظدٓ ٔمىدع حلإدخا رٍدخ ىحهدل مده وظدخا حلملٕدخص حلطزٕعٕدش علدّ ح٘ (9) ن حلمَ٘  حلعَحقٓ عىيمخ وٚ فدٓ حلمدخىسا -6

خٔاظ٠دٓ حلَؿدُ  حلدّ ٌَدُ م فٓ غَٕ ح٘كُحل حلمدَهٚ رٍدخ قخوُودخ  لّ حلملمٕش أغحل كظَ حليهُل ا ٕش حلطزٕعٕش قيحلملم

  .فٓ قخوُن حلعاُرخص حلىُٜٙ حلُحٍىس

هدَِ وٍدخ فدٓ أكٕدخن آاٜ أ لطزٕعٕدش عظديح  علدّ حلملمٕدخص ححمٕش مزخَٗس رعي حٍط دخد أفعدخل حٜؿَقي طظلاق حلىظٕـش حٚ -2

 لٌٍي حلـَحثم طعي ؿَحثم مٔظمَس مع ًلم طُؿي ٍُٛح   وٍخ ؿَحثم َقظٕش لّ فظَس معٕىش َفٓ حللخلظٕه ٜٔئػَ فٓ كُطظَحهّ ا

 كـَٔمش حلىال لللُٕحوخص َحلطٍُٕ حلمُؿُىس فٓ حلملمٕش.

حلـدَحثم كٌلم فٓ قخوُن كمخٔش َطلٕٔه حلزٕجش لم ٔحدَ  ردٕه ن ٕٛخغش حلمَ٘  حلعَحقٓ فٓ وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش َا -2

َمده ػ دم ط دُن حلعاُردش َحكديس ٓدُح  َقدع    علدّ حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش عظيححلـَحثم غَٕ حلعمئش فٓ مُُٟ  حٜحلعمئش َ

 ٌَدُ مدخقٍَي حلحادً حللدئغ عىديمخ ٓدخَِ ردٕه غٕدَ ماٜدُىس رطَٔدق حلوطدؤ غٕدَ حلعمديْ حٜعظيح  رٍُٜس ماٜدُىس أا 

 حلـخوٓ رٌحص حلعاُرش.عظزخٍ حلٔلُك ؿَٔمش َٔعخقذ حلاٜي َحٌٚمخل َح

حلـددَحثم حلمخٓددش  /أَٜ ( مدده قددخوُن كمخٔددش َطلٔددٕه حلزٕجددش عددي  22) ن حلم٘ددَ  حلعَحقددٓ فددٓ حلمددخىسعلددّ حلددَغم مدده أ -9

حلـىخٔدخص  َٔم ده  حلٜدٍُ مده ٌدٌي حلـدَحثم طعدي مده َٛدفودً ٌىخلدم رعدٞ اٜ أ حلـىق  ٕخص حلطزٕعٕش مه َٛفلملمرخ

 (/طخٓدعخ  9) مش حلظٓ وٜض علٍٕخ حلمدخىسٌَٓ حلـَٔ ٍخَمٕخٌ حلملمٕش حلطزٕعٕش ٌَُحثٍخ ططزٕق ًلم علّ ؿَٔمش طلُٔغ طَرش

 .مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ

( علّ عاُرش حل َحمش ر٘ ل َحٟدق َؿلدٓ لديٍ  3009لٔىش32)ٍقم عظمي قخوُن كمخٔش َطلٕٔه حلزٕجش حلعَحقٓلاي ح  -00

هٌ َٛف حلموخلحدخص حلمخٓدش رعىخٛدَ عاُرش ٍحىعش ل ل حلـَحثم حلظٓ طب ٌخعي  ظٓ ؿَمظٍخ طلم حلظَ٘ٔعخص  كٕغ ح٘فعخل حل

)حللددزْ  هددٌ َٛددف حلـددىق فددٓ حلاددخوُن حلعَحقددٓ  فاددي أقددَ حلم٘ددَ  لٍددخ عاددُرظٓأمددخ حلـددَحثم حلظددٓ طب مٕددش حلطزٕعٕددش حلمل

 َحل َحمش( مـظمعٕه ليٍ  حلـَحثم حلمخٓش رخلملمٕخص.

 :اٌتٛـ١اخ -حا١ٔاا 

  ن ٔظيهل رُٟعٍخ ٌُ قدخوُن هدخٙ رخلملمٕدخص حلطزٕعٕدشظٓ قي آن حَٖحن للمَ٘  حلعَحقٓ أحلمللش َحلان مه ح٘مٍُ  -1

 رادخوُن حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش حلعَحقدٓ  لمٕدخص حلطزٕعٕدش  ٔم ده طٔدمٕظًمش رخلٔ ُن حلظَ٘ٔع حلعخا لـمٕع حلظَ٘ٔعخص حلوخٛ

ٓدظىخىح  لادخوُن كمخٔدش حلطزٕعٕش حلعَحقٓ حلدٌْ ٛديٍ حمٕخص كمخ ٌُ حللخل فٓ وظخا حلمل ً أوظمش َطعلٕمخصلٓظىخىح  َطٜيٍ ح

ٕدخص مٓظىخىح  لاخوُن حلملحعيس  لُحثقأُٓس رخلمَ٘  حلمَْٜ حلٌْ أٛيٍ َ ( 3009لٔىش32)ٍقم  َطلٕٔه حلزٕجش حلعَحقٓ

 (.0922لٔىش003)ٍقم حلطزٕعٕش

خ  فًٕ هَحثطٍخ لٕ ٘ف عه كيَىٌخ مُٟل طلئي حلىطخ  حلم خوٓ للملمٕش حلطزٕعٕش رٜيٍَ حلاَحٍ مه حلـٍش حلموظٜش -3

ًلدم مده هدٝل و٘دَ َٔدظم  لٕ دُن وطخقٍدخ ؿلٕدخ  َحٟدلخ  طـىزدخ  ٜهظ١ٍٝدخ ر ٌَٕدخ مده حلمىدخ١ق   مخا حلموخ١زٕه رخلادخوُنأ

 حلاَحٍحص َحلوَحث٢ حلمَفاش رٍخ فٓ حلـَٔيس حلَٓمٕش.

 واَحٝ طيٍؽ كمللق رٌحص حلادخوُن حلطزٕعٕش َحلمٍيىس رخٜل حلملمٕش ٟخفش قُحثم رخللُٕحوخص َحلىزخطخص حلمُؿُىس ىحها -2

حٌ٘دُحٍ َحلظدٓ أٛدزلض علدّ كخفدش حلمخثٕدش َهخٛدش فدٓ رٕجدش  فملمٕخص حلعَح  طِهَ رؤوُح  عئيس مه ح٘كٕخ  حلزَٔدش أَ

مخوٓ حلٌْ أٍَى مللإه مع قخوُن كمخٔش حلملمٕخص حلطزٕٕعٕش َُٛن ح٘كٕخ  حل واَحٝ حٜ  حطَٔش.أُٓس رخلمَ٘  حلع 

وظٍدخك كديَى ٟدخفش رىدي هدخٙ لـَٔمدش حملمٕدش حلطزٕعٕدش ر َٕطدَهٕٚ ًَلدم ربلدّ حلٟخفش مخىس طـَا فعدل حلديهُل اا -2

مده وظدخا حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش  (9) حلمدخىس حلملظدٍُس فدٓ فعخلح٠٘م الّ هُل للملمٕش ر َٕ طَهٕٚ ط  حلملمٕش ٔلظَ حلي

ٓ فدٓ وطمىدع َطدَى  حلـدخ ٠حٓ حللمخٔش حلـىخثٕدش حلُقخثٕدش حلظدٓللملمٕش ٔفظـَٔم فعل حليهُل  ( 3002لٔىش3)ٍقم حلعَحقٓ

ٌديف طظلادق حل خٔدش حلظدٓ  حلزىدي طٕخن رٍخ  َرٍدٌح حلدىٚ أَفعخل حلظٓ ٔمىع حلمَ٘  حٚرلٕغ ٜٔم ىً حٍط خد ح٘  حلُقض ًحطً

 لٍٕخ مه ٍَح  وُٜٙ طَ٘ٔعخص حللمخٔش حلوخٛش رخلملمٕخص حلطزٕعٕش.حلمَ٘  ا

خل َحمش حلُٕمٕش هَِ كح حص ؿىخثٕش آفمه ح٘ف٠ل ح٘هٌ رـِ ٌٌح حلاخوُن علّ فَٝ عاُرش حللزْ َحل َحمش ٜٔاظَٜ -5

لمَحعخطٍدخ أٛدلخد عديٜ  وٍدخ أكؼَكمدخ ا  فٓ مـخل حلملمٕخص حلطزٕعٕش ل ُوٍخ طلادق حلدَى ٔـخرٓ ملمُّ لمخ لٍخ مه أػَ ا

ىحٍٔش قي ط ُن أكؼَ مٝثمش فٓ ؿَحثم حلملمٕدخص رـِح حص ميوٕش َاٌٌي حلـِح حص  ٠ٝ  عه ًلم مِؽف حليهُل حلٜ َٕس 
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ىحٍٔدش ص حلطزٕعٕدش  كمدخ طلعدذ حلـدِح حص حٚكٕغ طلاق حلـِح حص حلميوٕش حلظعُٔٞ عه حَٟ٘حٍ علّ حلملمٕدخ حلطزٕعٕش 

 ىٍَح  َقخثٕخ  لمىع ٌٌي حلـَحثم.

ن ٜٔدل حلـدِح  أَ ن ٔاخردل حل٠دٍَ مايحٍ حلـدِح  أٌمدخ ألظلئي عظمخى علّ عيس واخ١ لزٕجٓ حلعَحقٓ حٚولغ حلمَ٘  ح -6

فدٓ  مه حل٠دٍََْ ط٘دئي حلعاُردش حلمادٍَسِٔٔل أْ أػَ ٓلزٓ للق رعىخَٛ حلملمٕش حلطزٕعٕش لٌح  لّ حللي حلٌْ ٔـذ أنا

حلمددُحٍى  أٓددُس راددُحوٕه حلدديَل حلماخٍوددش َمىٍددخ قددخوُن كمخٔددش /أَٜ ( 22) كمخٔددش َطلٔددٕه حلزٕجددش حلعَحقددٓ فددٓ حلمددخىسقددخوُن 

ادل عده ع٘دَ ٓدىُحص فدٓ حلـدَحثم حلعمئدش حلمخٓدش عاُردخص رخلٔدـه ٜط حلدٌْ فدَٝح٘كٕخثٕش َحلدىظم حلزٕجٕدش ح٘ويَؤٕدٓ 

 رخلملمٕخص حلطزٕعٕش.

ػاضطراجعػ

 اٌٍغح اٌعست١حاٌّسار  ت  -ٚالا أ

 .3009حٍ٘ىن   ىحٍ حلؼاخفش للىَ٘   عمخن   ١0 )ىٍحٓش ماخٍوش(  ؿَٔمش طلُٔغ حلزٕجش, خَْأرظٔخا ٓعٕي حلمل  -0

 .3000  حلٍُح  للىَ٘   حلاخٌَس    0  حلٕٔخٓش حلزٕجٕش َأْٓ آظيحمظٍخ   ١ أرَحٌٕم رظخظُى.  -3

 . 0922عَرٕش   حلاخٌَس  ل  ىحٍ حلى٠ٍش ح 0  ح٘ػم حلـىخثٓ   ١ أكمي عُٝ رٝل ى. -2

  ىحٍ حلح دَ حلـدخمعٓ 0  ١ مزديأ أٓدلمش حلادخوُن حلمعخٛدَٟدُ     حلمحٍدُا حلادخوُوٓ للزٕجدش فدٓ أكمي ملمدي ك٘دٕٖ ى. -2

 .3000للىَ٘  ح٘ٓ ىئٍش   

  ىحٍ حلى٠ٍش حلعَرٕدش   حلادخٌَس 0  ١ )ىٍحٓش ماخٍوش(   حلمٔئَلٕش حلـىخثٕش لل٘وٚ حلمعىُْقخثي مازل أكمي ملمي ى. -5

  3005. 

ىحٍ حلى٠ٍددش حلعَرٕددش   حلاددخٌَس    0ش للزٕجددش فددٓ حلظ٘ددَٔع حلمٜددَْ  ١ش حلـىخثٕددٔددحللمخ  أٗددَف طُفٕددق ٗددمْ حلددئه ى. -6

 3003. 

 . 3005حلاخٌَس      م ظزش حٖىحد للىَ٘  0ؿَحثم حلزٕجش رٕه حلىظَٔش َحلظطزٕق  ١   أَٗف ٌٝل -2

  ح٘ٓد ىئٍش    فحلمعدخٍ  مى٘دؤس  حلمَٛحخَْ فٓ قخوُن حلعاُرخص حلودخٙ  ردٝ ١زعدش   كٔه ٛخى  حلمَٛحخَْ ى. -2

0990. 

     ىحٍ حلح ددَ حلـددخمع0ٓ  ١ حلـُحوددذ حلاخوُوٕددش للمخٔددش حلزٕجددش مدده حلظلددُع )ىٍحٓددش ماخٍوددش(   فٍمددٓ هخلددي مٜددطحّى. -9

 .3000ح٘ٓ ىئٍش  

 .3002  ىحٍ حلى٠ٍش حلعَرٕش   حلاخٌَس  0  ح١٘خٍ حليٓظٍُْ لللق فٓ حلزٕجش  ١ ٍؿذ ملمُى ١خؿه ى. -00

     ىحٍ حلى٠ٍدش حلعَرٕدش0  ١  حلىظخا حلاخوُوٓ ل ُحٍع ح٘ٛىخف حللُٕحوٕش َحلىزخطٕدش ي حلللٕم عزي حلمـٕيٍٟخ عز ى. -00

 .3005   حلاخٌَس

 .3005   ح٘ٓ ىئٍش     مى٘ؤس حلمعخٍف رٝ ١زعش   ؿَحثم حلأم حلوخٙ   قخوُن حلعاُرخص  ٍمْٕٔ رٍىخا  ى. -03

     عمدخن   حٍ٘ىن ْ حلعلمٕدش للى٘دَ َحلظُُٔدع  ىحٍ حلٕدخ0ٍَُ  ١ ٚىحٍٔدش للزٕجدشححللمخٔدش   عخٍف ٛخلق مولف ى. -02

3002. 

 .3002  ىحٍ حل ظذ حلاخوُوٕش   حلاخٌَس   ١0   حللمخٔش حلـىخثٕش للزٕجش )ىٍحٓش ماخٍوش(   حلٔظخٍ ُٔوْ حللميَوٓ عزي -02

 .0926  ىحٍ حلى٠ٍش حلعَرٕش  رََٕص    كمخٔش حلزٕجشىٍَ حلمىظمخص حليَلٕش فٓ   عزي حلعِِٔ موٕمَ عزي حلٍخىْ ى. -05
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 ٓم حلمطزعش َٓىش حلطزع.  ح٘ٓ ىئٍش   ىَن حٚٗخٍس الّ ح حلزٕجشَٗف طَ٘ٔعخص   عزي حلحظخف مَحى ى. -06

مى٘ددٍُحص حلللزددٓ    ١0     ٗددَف قددخوُن حلعاُرددخص  حلأددم حلعددخا ) وظَٔددش حلـَٔمددش( حلاددخىٍ حلاٍددُؿٓ علددٓ عزددي ى. -02

 .3002  رََٕص   حللاُقٕش

 .3000  حٍ٘ىن      ىحٍ حللخمي للىَ٘  عمخن١0 , حلظَ٘ٔع حليَلٓ للمخٔش حلزٕجش,  علٓ عيوخن حلحٕل -02

     حلعخطددم لٜددىخعش حل ظددخد  حلاددخٌَس رددٝ ١زعددش   مزددخىِ  َأك ددخا حلاددخوُن ح٘ىحٍَْآهددََن    رددئَعلددٓ ملمددي ى. -09

3000. 

 .0922  حٜٓ ىئٍش    ىحٍ حلمطزُعخص حلـخمعٕش١0     حلُؿِٕ فٓ قخوُن حلعاُرخص عُٝ ملمي عُٝى. -30

 .3000  ىحٍ َحثل للىَ٘  عمخن  حٍ٘ىن   رٝ ١زعش   حلاخوُن حليَلٓ للمخٔش حلزٕجش  غٔخن حلـىيْ ى. -30

 .0992   رََٕص     ىحٍ حلى٠ٍش حلعَرٕش0  مٍَُفُلُؿٕش ٓطق حٍ٘ٝ  ١ ِ أرٍُحٟٓفظلٓ عزي حلعِٔى. -33

  ىحٍ حلمطزُعدخص  ردٝ ١زعدش    حلأدم حلعدخا )حلمٔدئَلٕش َحلـدِح (   ٗدَف قدخوُن حلعاُردخص لٓفظُف عزي هللا حل٘خًى. -32

 .0992     ح٘ٓ ىئٍش حلـخمعٕش

   َس  حلعخطم لٜىخعش حل ظدخد  حلادخ3ٌ  َٗف قخوُن حلعاُرخص   حلأم حلعخا   ١ وَْ عزي حلَُح  ٛلزٓ حللئؼٓفى. -32

3000 

ىحٍ حلمطزُعخص حلـخمعٕدش   ح٘ٓد ىئٍش     رٝ ١زعش     قخوُن كمخٔش حلزٕجش فٓ ُٟ  حلَ٘ٔعش مخؿي ٍحغذ حلللُى.  -35

0992. 

     حلادخٌَس   رٝ ١زعش   حلعخطدم لٜدىخعش حل ظدخدقخوُن حلعاُرخص   حلأم حلوخٙ   َٗف ُٖٗٔ حليٍي  مخٌَ عزيى.  -36

3009. 

 .3006     حلاخٌَس ىحٍ حلى٠ٍش حلعَرٕش  ١0     حلمٔئَلٕش حلـىخثٕش عه حلظلُع حلزٕجٓملمي كٔه حل ىيٍْ ى.  -32

  .3002  م ظزش حَ٘ٓس حلٍٕجش حلمَٜٔش لل ظخد  ١0 ,حلملمٕخص حلطزٕعٕش فٓ مَٜ, ملمي علٓ أكمي  ى. -32

ٓدىظَ  زلٕش فٓ ح٘وؼََرُلُؿٕخ   حلزٕطخٍٕإٔش مٔظا     حلملمٕخص حلطزٕعٕش فٓ حل١ُه حلعَرَْٓٔٔ ىعزْ ملمي ى.  -39

 .3005للىَ٘  ح٘ٓ ىئٍش  

ىحٍ حلى٠ٍدش حلعَرٕدش    رٝ ١زعدش   حلىظَٔش حلعخمش للاٜي حلـىخثٓ   ىٍحٓش طؤٕٛلٕش ماخٍوش   ملمُى وـٕذ كٔىٓى.  -20

 .0922   حلاخٌَس  

ىحٍ حلى٠ٍش حلعَرٕش      رٝ ١زعش   حلعخمش فٓ حلاخوُن حللزىخوٓ  ؿَحثم حٜعظيح  علّ ح٘مُحل ملمُى وـٕذ كٔىٓ ى.  -20

 .0922رََٕص  

ىحٍ حل ظذ للطزخعش َحلىَ٘  ؿخمعش حلمُٛدل     ١0   أْٓ رُٕلُؿٕخ حللُٕحوخص حلزَٔش  مٔعُى مٜطحّ حل ظخوٓ ى.  -23

0920 

ىحٍ حلـخمعدش    ردٝ ١زعدش حللمخٔدش حلـىخثٕدش ل٠دلخٔخ حلـَٔمدش فدٓ حلادخوُن حلديَلٓ َحٚؤدخوٓ   وزٕل ملمُى كٔده  ى. -22

 .3009حلـئيس   ح٘ٓ ىئٍش   

 .0925   حلاخٌَس    ىحٍ حلى٠ٍش حلعَرٕش 0  حللمخٔش حلـىخثٕش للزٕجش   ١ ٔه ٌىيحَْوٍُ حليى.  -22

   حلدديحٍ حلعلمٕددش َم ظزددش ىحٍ حلؼاخفددش للى٘ددَ   عمددخن   حٍ٘ىن  ١0   حلاددخوُن حٚىحٍْ  ٍددَحَْ ٌددخوٓ علددٓ حلظى.  -25

3000. 

 اٌزاِع١ح ٚاكناز٠ش )د( اٌسظائً
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أوٍُ عمَ قخىٍ   حللمخٔش حلـىخثٕش لللٕخس حلزَٔدش َحلمخثٕدش فدٓ حلادخوُن حلعَحقدٓ   )أ١ََكدش ىكظدٍُحي(   ؿخمعدش ٛدٝف  -0

 .3003حلئه   كلٕش حلاخوُن   

   حللمخٔددش حلـىخثٕددش للملمٕددخص حلطزٕعٕددش   )أ١ََكددش ىكظددٍُحي(  ؿخمعددش حلاددخٌَس   كلٕددش حللاددُ هخلددي علددٓ عَحقددٓ     -3 

3006. 

  )ٍٓدخلش مخؿٔدظَٕ(   ؿخمعدش ر ديحى    كمخٔش حلظدَحع حلؼادخفٓ حلم مدٍُ رخلمٕدخي ٌَُح  عٜخا عزي حلٌُخد حلزَُوـٓ   -2

 ..3002كلٕش حلاخوُن   

 ٕجٕش   َحلظىُ  ح٘كٕخثٓ للزخثه حٍٟٕ٘ش فدٓ ٌدٍُ حللمدخٍ  )ٍٓدخلش مخؿٔدظَٕ(  عخىل فخٟل عزخّ   ىٍحٓش حلُفَي حلز -2

 .3002   ؿخمعش حلزَٜس   كلٕش حلعلُا

معٍددي حليٍحٓددخص  ؤددَٔه حلٔددعٕي مىٜددٍُ حل٘ددَقخَْ   حلٔددٕخكش حلزٕجٕددش للملمٕددخص حلطزٕعٕددش   )ٍٓددخلش مخؿٔددظَٕ(   -5

 .0993َحلزلُع حلزٕجٕش   ؿخمعش عٕه ٗمْ   

  كلٕدش  ؿخمعدش ر ديحى ىٌخا مطَ حلِرٕديْ   حللمخٔدش حلـىخثٕدش للزٕجدش ٟدي أهطدخٍ حلظلدُع   )أ١ََكدش ىكظدٍُحي(   وُحٍ -6 

 . 0992حلاخوُن  

 :اٌثضٛث (د)

 طحخقٕدخص كمخٔدش حلزٕجدش رلغحىٍحٓدش قخوُوٕدش ٘كديع    ىدُ  حللٕدُْطحخقٕدش حلظحوظَحص فٓ    أكمي عزي حل َٔم ٓٝمًى.  -0

 .0993   22ى يحلاخٌَس   حلع   حلـمعٕش حلمَٜٔش للاخوُن حليَلٓ   مىٍُ٘ فٓ حلمـلش حلمَٜٔش للاخوُن حليَلٓ

 .3000  حلٔىش حلٔخىٓش    06ى. فَحّ ٔخَُ عزي حلاخىٍ   حلـَحثم حلمخٓش رخلملمٕخص حلطزٕعٕش   مـلش حللاُ    حلعيى  -3

   09 مـلش أ١ُٕٓ لليٍحٓخص حلزٕجٕدش   حلعديى   مَٜ َٓحلظىُ  حلزُٕلُؿٓ ف  حلملمٕخص حلطزٕعٕش  ملمي أرَحٌٕم ملمي -2

3000. 

)ىٍحٓش طُػٕإش للمُحٍى حلطزٕعٕش َٓزل كمخٔظٍخ(   مـلش حلموط٢ َحلظىمٕش   حلعيى  ى. ويِ هلٕحش ملمي علٓ   عٕه طمَ -2

33   3000. 

 االخ ٚاٌتماز٠س ٚاٌّزالخاٌّم )٘ـ(

 علددّ حلمُقددع  خللٕددخس حلزَٔددش فددٓ حلدد١ُه حلعَرددٓ :ىٍحٓددش َطىٔددٕق حلظ٘ددَٔعخص حلوخٛددش ر حلمىظمددش حلعَرٕددش حلٍِحعٕددش -

                                           http://afwp.org/siteAr/pages/wildlife.html.  :3/3002/ 33 ح٘ل ظََوٓ حلمظخف رظخٍٔن

                                                                                                           FAO-    كددُل  ٓلٔددلش حليٍحٓددخص حللَؿٕددش

             . 3002  053  حلعيى 3030لّ عخا اوظَس حٓظَ٘حفٕش   حلىخّ َحل خرخص َح٘ٗـخٍ فٓ إٓٓخ حل َرٕش َحلُٓطّ

                                                FAO -    حلمظددخف علددّ مُقعٍددخ  3000  ٍَمددخ حلظىددُ  حلزُٕلددُؿٓ لل خرددخص: 

www.fao.org                 - كلاش حلعمل حلاُمٕش كُل ىٍَ حلملمٕخص حلطزٕعٕش فٓ    حلمىظمش حلعَرٕش للظىمًٕ حلٍِحعٕش

 .5/2/3002 حلمظخف علّ حلمُقع ح٘ل ظََوٓ رظخٍٔن   حلملخفظش علّ حلظىُ  حلزُٕلُؿٓ

 اكٔمّح( )ب

 ( .3002لٔىش 3وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ ٍقم ) -0

 (3009لٔىش 9٘قلٕم كَىٓظخن ٍقم )و٘خ  حلملمٕخص حلطزٕعٕش وظخا ا -3

 :اٌّفادز اٌّتسرّح ٌٍغح اٌعست١ح -اا ا١ٔح

جش حلعخمدش للزٕجدش حلىخَٗحلٍٕ طَؿمش ى.ٌٕحخ  ٗعزخن عزي حلللٕم   للمىخ١ق حلملمٕش  أىٍٔخن.ىٔحٓ  وظخا حلظوط٢ٕ حل١ُىٓ  -0

 . 0992  حل ُٔض   

http://www.fao.org/
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   حلٍٕجدش حلعخمدش للزٕجدش   حل ُٔدض  طَؿمدش و٘دؤص كمٕديحن ىحٍٔش للمىخ١ق حلملمٕش    ططزٕق حلظٜىٕحخص حٚ أىٍٔخن.ىٔحٓ -3

3002 . 

حلعخمش للزٕجش   حلٍٕجش    طَؿمش فخ١مش حللخؽ مُّٓ ىحٍْ للمىخ١ق حلملمٕش    حلظوط٢ٕ حٚ مٕيلظُنلٓ طُمخّ َؿُلٓ  -2

 .3002حل ُٔض   

 :المصادر باللغة األنكليزية -ا  ثالث
 

1-Barrara J. Lausche. Guidelines For Protected Areas Legislations.( UNEP) and 

)IUCN),nO1,IUCN Environmental policy and Law Paper,no16 ,1985. 

2-Christian du Saussay, Legislation on wildlife and protected areas in africa.fao ,un.Legaal 

studies no20 ,Rome,1985. 

 

3-Christian du Saussay,Legislation On Wildlife,Hunting And Protected Areas In Som 

Europes.fao,un.Legaal Studies, no20,1980. 

4-Mary Evelxn Tucker&Duncan Ryuken Williams:Buddhism and Ecology-The 

Inteconntion of Dharma and Deeds,Hrvard University press,1997,p.45.                                  

                         

 المواقع األلكترونية: -ا  رابع
1-WWW.IUCN.ORG 

2-htt://www.almadapress.com/ar/news/25328/                                                                       

3htt://afwp.org/siteAr/pages/wildlife.html 

4-http://www .deat.gov.za/Dacuments.                                                                                   

5http:www.uum.edu/conservationlectures/Vermont.pid                                                          

6- htt://ar.m.Wikpedia.org:/wiki                

   7-Htt://afwp.org/pages/sitear/pages/wildlife.ht.ml                                                                       

8http://portal.unesco.org/fr/fev.php-upl:id=1331                                                                       

9http://www>nps>gov/hfe/products/library/wrd-conf.htm>                                                    

10http://www.iisd.ca/sd/world parksv/sdvoig numle.hetml> 

:اٌٙٛاِػ                                                                                      

                                                           
(1)

َحلظٓ طٍظم ر٘ ل ٍثٕٔٓ رخلملمٕخص حلطزٕعٕدش َكدخن لدش أػدَ َحٟدق   قزل أكي حلمىظمخص حليَلٕش حلمٍمشَل حلٌْ ُٟٔع مه ٔعي حلظعَٔف ح٘ 

علّ حلظعخٍٔف حلظٓ ٍَىص فٓ قُحوٕه معظم حليَل. 
 

“An are of  land and /or  sea  especially  dedicated  to the  protection  and  maintenance  of = 

= biologica diversity, and of natural and associated cultural resources, and managed through legal or other 

effective means.” 

 َعىُحن حلمُقع ٌُ:2/3/3002وظَوض َحلمظخف رظخٍٔن علّ حٜ IUCN)) مُقع مىظمش 

www.iucn.org                                                                                                                                                           

 
)حٍ٘ٝ  ٗدمُٜ  َىقدش عىديمخ أٍَى مٜدطلق م دخن ؿٕدُغَحفٓ حلدٌْ ٔعىدٓطلدخى حلديَلٓ لٜدُن حلطزٕعدش كدخن أكؼدَ لٝ 3002ان طعَٔف ((2

 . أكؼَمه ٌٌي ح٘وُح  حلمٌكٍُس( أْ طيحهل رٕه أػىٕه أَ أَحلمٕخي حليحهلش علّ حلٕخرٔش َحلمىخ١ق حلزلَٔش َحلٔخكلٕش أَ

 A protected area is a clearly defined geographical space recognized, dedicated and managed, throughlegal 

and other effective means, to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem 

 : َعىُحن حلمُقع ٌُ:2/0/3002وظَوض َحلمظخف رظخٍٔن ( علّ حIUCNٜحلمٜيٍ مُقع مىظمش )

                                                                                                                                   www.iucn.org         
(3)

َاىحٍطٍدخ      مىطادش ملديىس ؿ َحفٕدآ ٔـدَْ طٜدىٕحٍخ َطىظٕمٍدخ  ( مه حطحخقٕش حلظىدُ  حٜكٕدخثٓ حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش رؤوٍدخ "3عَفض حلمخىس ) 

 ." لظلإق حٌيحف طظعلق رخللحع
(4)

 32رظدؤٍٔن 2206( حلمىٍُ٘ فٓ حلُقخثع حلعَحقٕدش فدٓ حلعديى 3002لٔىش 3/حَٖ( مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ )ٍقم 0ٔىظَ حلمخىس ) 

/2/3002. 

http://www.iucn.org/
http://www.iucn.org/
http://www.iucn.org/
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(5)

 (.3000لٔىش  9( مه وظخا أو٘خ  حلملمٕخص حلطزٕعٕش فٓ أقلٕم كَىٓظخن )ٍقم 0حلمخىس ) 
(6)

كدم(  َطدؤطٓ أٌمٕظٍدخ رُٛدحٍخ أكدي 22) طاع ملمٕش حلٜخفٕش فٓ أٌُحٍ حلزَٜس َط٘ ل حٍ٘حٟٓ حل١َزش ؤزش عخلٕش مه مٔخكظٍخ حلظٓ طزلا  

.ى. ر٘دَِ ٍم٠دخن ٔخٓدٕه ماُمخص حلظىمٕدش حلَٔحٕدش فدٓ أقلدٕم أٌدُحٍ ظيحمش حلمدُحٍى حلطزٕعٕدش. ٔىظَحلمُحثل حلمٍمش للطٍُٕحلمخثٕش حلمٍخؿَس َآد

 .92 3000ٙ(  52خفظش حلزَٜس رلغ مىٍُ٘ فٓ مـلش أىحد حلزَٜس حلعيى )مل
 (7)

( ر٘دؤن كمخٔدش حلزٕجدش حلٕمىدٓ فدٓ حلحادَس حلع٘دَٔه مده 0995لٔدىش 36)ٍقم  طٌٌذ رعٞ حلاُحوٕه حلعَرٕش رٌٍح حٜطـخي َمىٍخ حلاخوُن حلٕمىٓ 

( ر٘دخن كمخٔدش 3002لٔدىش 00كمدخ أن حلادخوُن حلم َردٓ )ٍقدم   حلمُحقدع حٖػَٔدش اٜ أودً أٟدخف لدٌلم  حلؼخوٕدش مىدً طعَٔدف م٘دخرٍخ  لدٌلم حلمخىس

( أٍَى طعَٔحدخ  3003لٔدىش 20)ٍقدم حلادخوُن حلاطدَْ َكدٌلم   َحٓظٜٝف حلزٕجدش فدٓ حلحٜدل حلؼدخوٓ حلمظعلدق رخلظعدخٍٔف فدٓ حلمدخىس حلؼخلؼدش مىدً

( فٓ ٗؤن كمخٔش حلزٕجدش 0999لٔىش  32مخٍحطٓ فٓ حلاخوُن حٜطلخىْ )ٍقم ٘كمخ عَفٍخ حلمَ٘  ح  حلمخىس حَ٘لّ حلوخٛش رخلظعخٍٔف م٘خرٍخ  فٓ

حلمٕدخي حلظدٓ طظمٕدِ رطزٕعدش رٕجٕدش  َلّ حلوخٛش رخلظعدخٍٔف رخوٍدخ "حلملمٕدش حلطزٕعٕدش ٌدٓ حٍ٘ٝ أَمه حلمخىس ح٘ َطىمٕظٍخ فٓ حلحاَس حلؼخوٕش عَ٘

رٕجٕددش ٜٔدديٍ رظلئدديٌخ قددَحٍ مدده مـلددْ  ؿمخلٕددش أَ ًحص قٕمددش ػاخفٕددش أَ ( ظُح١ٌَزٕعٕددش وزخطددخص أَ أٓددمخك أَ كُٕحوددخص أَ أَ )١ٕددٍُ هخٛددش

 علّ أقظَحف مه حلٍٕجش أَ قَحٍ مه حلٔلطخص حلموظٜش". حلٍُُح  رىخ   

 (8)
 (.0990لٔىش5( مه قخوُن كمخٔش حلمُحٍى ح٘كٕخثٕش َحلىظم حلزٕجٕش لـمٍٍُٔش أويَؤٕٕخ )ٍقم 02حلمخىس ) 

(9)
 (3002لٔدىش 3لّ كي مخ مع حلظعَٔف حلٌْ أٍَىس حلمَ٘  حلعَحقٓ فٓ وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش )ٍقدماكع ان ٌٌح حلظعَٔف ؿخ  م٘خرٍخ  ٔٝ 

 .33  ٔىظَ ى. ويِ هلٕحش ملمي علٓ   مٜيٍ ٓخرق   ٙ
10)) 

معً   ٌٌَح ٔم ه أن ٔ٘مل هيمخص حلظَِٔدي رخلمدخ  َحلطعدخا علدّ  حلىظخا حلزٕجٓ ًحص حلعٝقش رٍيف حللمخٔش ل ىٍخ ٜطيهل ٔعىٓ ٌىخ هي مخص

ٓزٕل حلمؼدخل   َحلوديمخص حلظىظٕمٕدش كظىظدٕم حلح٠ٕدخوخص َحلـحدخف   ف٠دٝ  علدّ حلوديمخص حليحعمدش مؼدل حلوديمخص حلظَفٍٕٕدش َحلمىدخفع حلََكٕدش 

 َحلئىٕش َغٌَٕخ مه حلمىخفع حلمعىُٔش. 
(11)
( مه قخوُن حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلمَْٜ )ٍقم 0حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ حلىخفٌ ؛ كٌلم ٔىظَ حلمخىس )/ حَٜ ( مه وظخا 0ٔىظَ حلمخىس ) 

  ( مه قخوُن حلملمٕخص حلطزٕعٕش َُٛن ح٘كٕخ  حلحطَٔش حلعمخوٓ.0( ؛ َٔىظَ حلمخىس )0922لٔىش 003

(12)
لمٕدش علدّ حلظلئدي حلىدخفٓ للـٍخلدش  ًَلدم عده ١َٔدق طعٕدٕه كديَى حلمو٘خ  أن ٔدظم طلئدي كديَى حلملمٕدش حلطزٕعٕدش قَحٍ حٚ ٜٓري كٌلم ف 

و٘دَحلؤَطش حلمُٟدلش  َان آػَعديا طعٕدٕه كديَى حلملمٕدش أَ لّ حلؤَطش حلمُٟلش للليَى َحلمعخلم حلوخٛدش رخلملمٕدش احٍ٘ٝ رخٟٚخفش 

َحلمعىُْ حلمَط ذ لٙفعخل حلملظٍُس أاحل٘وٚ حلطزٕعٓ ٕش حلطزٕعٕش كُن لليَى حلملمٕش ٔعىٓ أوً ٜ ٔم ه عي طلم حٜفعخل ؿَحثم ٟي حلملم

حلـىخثٕددش للملمٕددخص حلطزٕعٕش ىٍحٓددش طللٕلٕددش طآٛددٕلٕش فددٓ ٟددُ  حلظ٘ددَٔعخص ش  حللمخٔدد  هخلددي علددٓ عَحقدد0ٓلملمٕددش  ٔىظددَ  ىٔـٍددل كدديَى ح

 . 22 3006ٙ ؿخمعش حلاخٌَس كلٕش حللاُ  (أ١ََكً ىكظٍُحي)حلُٟعٕش 
(13)

 .لّ حلمىطاش حلمَكِٔش َحلمىطاش حلملخًٔش(ا)طأم حلمىطاش حلملمٕش  مه وظخا حلملمٕخص حلعَحقٓ حلىخفٌ/ػخمىخ ( 5) وٜض حلمخىس 
(14)

( 02َكدٌلم ٔىظدَ حلمدخىس ) ؛ 329ٙ   3005  م ظزدش حٖىحد للى٘دَ  حلادخٌَس  ١0   ؿَحثم حلزٕجش رٕه حلىظَٔش َحلظطزٕق   أَٗف ٌٝل 

 .0923مه حطحخقٕش قخوُن حلزلخٍ 
 (15)

 BARBARA J. Lausche. Guidelines For Protected Areas Legislations.( UNEP) and  ) IUCN),NO1,IUCN 

Environmental policy and Law Paper,no16 ,1985,p31.                

                                                                                                          
(16)

ٍرٕدع 35ا حلمُحفدق0/00/0992ؿلٔدش  حلٔدزض  حلمل مش حليٓظٍُٔش حلعلٕخ حلمَٜٔش ىٓظٍُٔش(05لٔىش  30)ٍقم  ك م ٛخىٍ فٓ حليعُِ 

 . 30/00/0992ف23ٓحلعيى   مىٍُ٘ فٓ حلـَٔيس حلَ ٓمٕش  0205ح٘هَ
(17)

 .2 3002ٙحلمَٜٔش لل ظخد حلاخٌَس م ظزش حَ٘ٓس حلٍٕجش   0ى.ملمي علٓ أكمي  حلملمٕخص حلطزٕعٕش فٓ مَٜ ١ 
(18)

أمخ طىُ  ح٘ٛىخف فٕاٜي رً حهدظٝف ح٘ودُح  ىحهدل  حهظٝف حلىظم حلزٕجٕش فىـي حل خرخص َحلـزخل َح٘وٍخٍ  َٔاٜي رخ٘وظمش حٜٔ ُلُؿٕش: 

حلىدُ  حلُحكدي  ممدخ ٔعطدٓ  طىدُ  حلمٍَُػدخص ىحهدل حلٜدىف أَ أمخ حلظىدُ  حلدٍُحػٓ فٕاٜدي ردش ٢َٓ رٕجٓ معٕه مؼل حهظٝف أوُح  حللُٕحوخص 

 ىٍحٓش حلُفَي حلىٔزٕش َحلظىُ  حٜكٕخثٓ لللزخثه حٍٟٕ٘ش فٓ ٌٍُ َٗ  حللمخٍ     ٔىظَ عخىل فخٟل عزخّ مـمُعخص مظمِٕي مه وحْ حلىُ 

حلمٔددئَلٕش حلميوٕددش عدده حٟ٘ددَحٍ    عطٕددشى.أرددَحٌٕم ٛددخلق كددٌلم ٔىظددَ  ؛2ٙ  3002  كلٕددش حلعلددُا   خمعددش حلزٜددَس)ٍٓددخلش مخؿٔددظَٕ( ؿ

 . 362ٙ  3003  حلعيى حَ٘ل  02مـلش كلٕش حللاُ   حلمـلي رلغ مىٍُ٘    حلزُٕلُؿٕش
(19)

 (.0990لٔىش  5( مه قخوُن حلمُحٍى ح٘كٕخثٕش َحلىظم حلزٕجٕش حٜويَؤٕٓ )ٍقم 20حلمخىس )  
(20)

 .202ٙ  3000  حٍ٘ىن   عمخن ىحٍ حللخمي للىَ٘   ١0   حلظَ٘ٔع حليَلٓ للمخٔش حلزٕجش   علٓ عيوخن حلحٕل 
(21)

 حلٕٔخكش حلزٕجٕش للملمٕخص  )ٍٓخلش مخؿٔظَٕ(  معٍي حليٍحٓخص َحلزلُع حلزٕجٕش  ؿخمعش عٕه ٗمْ ى. ؤَٔه حلٔعٕي مىٍُٜ حلَ٘قخَْ   

 0993ٙ30. 
     (22)  

BARBARA J. Lausche:op.cit,p32.                                                                                                            

                                  
(23)

   ح٘ٓد ىئٍش  ٓدىظَ للى٘دَ ٕحلزٕطدخ رُلُؿٕدخ ى.ملمي َْٔٔ ىعزْ   حلملمٕخص حلطزٕعٕش فٓ حل١ُه حلعَرٓ  ٍإٔش مٔدظازلٕش فدٓ ح٘وؼََ 

3005ٙ 33. 
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(24)

 .مخنو٘خ  ملمٕش حلمٍخ حلعَرٕش فٓ ٓلطىش ع  اعٝن بحلوخٙ ر (0992لٔىش  9)ٍقم ٓٔىظَ حلمَُٓا حلٔلطخو 
(25)

 ىحٍحلى٠ٍدددددش 3ىٍحٓدددددخص قدددددخوُن حلزٕجش حلعددددديى حلٍخىْ ىٍَحلمىظمدددددخص حليَلٕدددددش فدددددٓ كمخٔدددددش حلزٕجش ٓلٔدددددلش حلعِِٔموٕمَعزدددددي ى.عزدددددي 

 .2 3002ٙ ىحٍ حلى٠ٍش حلعَرٕش حلاخٌَس 0كٌلم ٔىظَ ى.حكمي عزيحل َٔم ٓٝمً قخوُن كمخٔش حلزٕجش ١ ؛30-09 0926ٙحلعَرٕش حلاخٌَس 

(26)
 ىحٍ حلح ددددددَ حلـددددددخمعٓ 0حلاددددددخوُوٓ للزٕجددددددش فددددددٓ ٟددددددُ  مزدددددديأ أٓددددددلمش حلاددددددخوُن حلمعخٛددددددَ ١ ى.أكمددددددي ملمددددددي ك٘ددددددٕٖ حلمحٍُا 

فدٓ حللديَى  )كٕغ َِٔ أن حلاخوُن ٔٔمق ل خٔش حٜن رظلُع حلٍُح  ر٘يس حلُٜص فدٓ كديَى معٕىدش أ006َ-005 3000ٙللىَ٘ حٜٓ ىئٍش 

حل١ََ٘ َحل٠ُحر٢ َحل٠مخوخص حلمٔظميس مه أْٓ َمزخىِ حٜو٘طش  ًح حطوٌص حٜكظٕخ١خص ٍََعٕضاعيٌخ حلليَى حليوٕخ ٔ حلمَٜف رٍخ قخوُوخ  

 حلموظلحش حلظٓ طحٔي حلٍُح (.
(27)

 .392ٙ  0992   حٜٓ ىئٍش     ىحٍحلمطزُعخص حلـخمعٕش ش حلزٕجش فٓ ُٟ  حلَ٘ٔعشقخوُن كمخٔ ى.مخؿي ٍحغذ حلللُ  
(28)

 .02ٙ لّ حلىخَٗ َٓىش حلطزع اح٘ٗخٍس حٜٓ ىئٍش ىَن  َٗف حلظَ٘ٔعخص حلزٕجٕش  ى. عزي حلحظخف مَحى  

(29) Christian du Saussay,Legislation On Wildlife,Hunting And Protected Areas In Som     

Europes.fao,un.Legaal Studies no20,1980.p 41. 
30)) 

  .02ى. عزي حلحظخف مَحى   مٜيٍ ٓخرق   ٙ
(31)

ً حلدٌْ ٍَى فٕدَ 6/3/3000  حلٜدخىٍفٓ  0955لٔىش  522لّ حلطعه ٍقم اكٕغ أٗخٍ   020ٙ  لللُ مٜيٍ ٓخرق مخؿي ٍحغذ حى. 

ٌيف طَ٘ٔعٓ كخٛلش عديا حلمٔدخّ  )َمه كٕغ ان كخفش حلظَ٘ٔعخص حلٜخىٍس ر٘ؤن حلملمٕخص حلطزٕعٕش مه كٕغ طعَٔحٍخ َطلئيٌخ طاطع رإخا

ؿدَح حص حلوخٛدش رخلملمٕدخص ٌح حلٍديف طديٍَ كُلدش َفدٓ وطخقدش حٌَٚد ٍ علٍٕخ حلملمٕش عىي ٛيٍَ حلادَحرخللخلش حلطزٕعٕش َحلزٕجٕش حلظٓ ط ُن 

 .حلطزٕعٕش كخفش(

(32)
 .33ى. ويِ هلٕحش ملمي علٓ مٜيٍ ٓخرق ٙ 

(33)
َكدٌلم ؛ 02 3000ٙ(  حلٔدىش حلٔخىٓدش 06) ى. فَحّ ٔخَُ  حلـَحثم حلمخٓش رخلملمٕخص حلطزٕعٕش  رلغ مىٍُ٘ فٓ مـلش حللاُ  حلعيى 

 :رعٞ حلاُحوٕه ح٘فَٔإش حلوخٛش رلمخٔش حلملمٕخص حلطزٕعٕش ٔىظَ حلماخٍوش رٕه

Christian du Saussay, LEGISLATION ON WILDLIFE AND PROTECTED AREAS IN   

AFRICA.FAO,UN.LEGAAL STUDIES NO20 ,Rome,1985.P55 

 

 
(

22
 .220َْٔٔ أرَحٌٕم  مٜيٍ ٓخرق ٙ ى.ملمي طحخقٕش ٔىظَ:للمِٔي مه حلظحخٕٛل كُل حٜ ( 

(
25
 علّ حلمُقع  ح٘ل ظََوٓ  23حلمىظمش حلعَرٕش حلٍِحعٕش :ىٍحٓش َطىٕٔق حلظَ٘ٔعخص حلوخٛش رخللٕخس حلزَٔش فٓ حل١ُه حلعَرٓ  ٙ (

                                                                      .htt://afwp.org/siteAr/pages/wildlife.html.  :33/3/3002حلمظخف رظخٍٔن
(36)

 .0920طحخقٕش ٍحمٔخٍ لٔىش ح( مه 0ٔىظَ حلمخىس ) 

(37)
 طحخقٕش.مه حٜ (3ٔىظَ حلمخىس ) 

(38)
 طحخقٕش.( مه ح2ٜٔىظَ حلمخىس ) 

(39)
 ٔىظددَ  ًَمعظايحطدد َعخىحطددش ًٔزلددغ فددٓ أٛددل حلـددىْ َططددٍُس َأعَحفدد( ٔعىددٓ: حلعلددم حلددٌْ anthropologyأن علددم ح٘وؼََرُلُؿٕددش ) 

؛ 20 3002ٙ ؿخمعدش ر يحى كلٕدش حلادخوُن (ٍٓخلش مخؿٔدظَٕ)ى.ٌَُح  عٜخا عزي حلٌُخد حلزَُوـٓ  كمخٔش حلظَحع حلؼاخفٓ حلم مٍُ رخلمٕخي 

 طحخقٕش.( مه ح2َٜكٌلم ٔىظَ حلمخىس )
(40)

 طحخقٕش حلظَحع حلؼاخفٓ َحلطزٕعٓ حلعخلمٓ.ح( مه 5ٔىظَحلمخىس ) 
(41)

 .053هخلي علٓ عَحقٓ  مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(42)

لّ أطوخً طيحرَٕ هخٛش للظىُ  امىخ١ق طلظخؽ  و٘خ  وظخا للمىخ١ق حلملمٕش أَا" ( مه حطحخقٕش حلظىُ  ح٘كٕخثٓ كٕغ وٜض عل2ّحلمخىس ) 

  حللُْٕ".
 .153د.خالد علي عراقي ,مصدر سابق , ص ((43

(44)
 طحخقٕش.( مه ح0ٜٔىظَحلمخىس) 

(45)
 طحخقٕش.( مه ح2ٜ) ٔىظَ حلمخىس 
46) )

 . 050ى. هخلي علٓ عَحقٓ   مٜيٍ ٓخرق   ٙ
(47)

% ( مده حلمٔدخكش حلٕخرٔدش لل دَس حٍٟ٘دٕش  ٔىظدَ 2( مىطادش ملمٕدش فدٓ حلعدخلم َط طدٓ كدُحلٓ )0000رٕه حلمئطمَ ردؤن ٌىخلدم كدُحلٓ ) 

   .http://www.deat.gov.za/Dacuments:                                                       9/3/3002حلمظخف رظخٍٔن  حلمُقع ح٘ل ظََوٓ

                                                                                    . 
 (48)

ٔلُٓظُن( فٓ ٌٌي حلمئىش حلٌْ ٔعي أقيا ملمٕدش ١َىٕدش علدّ مٔدظُِ  يحل١ُىٓ )مظىِ ُٔش ٚو٘خ  حلمظىِسعاي ٌٌح حلمئطمَ فٓ حلٌكَِ حلٔى 

          http:www.uum.edu/conservationlectures/Vermont.pid  :05/0/3002حلعخلم  مىٍُ٘ علّ حلمُقع ح٘ل ظََوٓ رظدخٍٔن

                                               . 
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(49)

 علدددددددددددّ حلمُقدددددددددددع 33/3/3002مدددددددددددئطمَحص حليَلٕدددددددددددش  حلمظدددددددددددخف علدددددددددددّ حٜوظَودددددددددددض رظدددددددددددخٍٔن حلملمٕدددددددددددخص فدددددددددددٓ حل  

  :                                                         .http://portal.unesco.org/fr/fev.php-upl:id=1331.ح٘ل ظََوٓ
(50)

 علدددددددددددددّ حلمُقدددددددددددددع  05/0/3002علدددددددددددددّ ح٘وظَودددددددددددددض رظدددددددددددددخٍٔن  حلملمٕدددددددددددددخص فدددددددددددددٓ حلمدددددددددددددئطمَحص حليَلٕدددددددددددددش حلمظخف 

 :                                         .http://www.nps.gov/hfe/products/library/wrd-conf.htm.ح٘ل ظََوٓ
(51)

( مُقدع رلدغ 00200طائَ حلمىخ١ق حلملمٕش لٕٜدل حلدّ أكؼدَ مده ) ًَطم فٕ كظّ ٌٌح حلظخٍٔن  ًَ مئطمَ ىَٔرخن أكزَ طـمع مه وُعٔعظز 

 http://www.iisd.ca/sd/world:00/0/3002( مددده مٔدددخكش حلٕخرٔش حلمى٘دددٍُ علدددّ ٗدددز ش ح٘وظَودددض َحلمظدددخف رظدددخٍٔن0233ط طدددٓ )

parksv/sdvoig numle.hetml.                                    
(52)

 .55   0920ٙىحٍ حل ظذ للطزخعش َحلىَ٘ ؿخمعش حلمُٛل  ١0ى. مٔعُى مٜطحّ حل ظخوٓ  أْٓ رُٕلُؿٕخ َاىحٍس حللُٕحوخص حلزَٔش   
(53)

 .023ى. هخليعلٓ عَحقٓ  مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(54)

        WWW.IUCN.ORG      : 6/2/3002طلخى حليَلٓ لُٜن حلطزٕعش حلمظخف علّ حٜوظَوض رظخٍٔن ٔىظَ حلمُقع ح٘ل ظََوٓ لٝ 

                                                                                                               
(55)

طحخقٕددخص كمخٔددش حلزٕجددش رلغ مى٘ددٍُ فددٓ حلمـلددش حىددُ  حللُْٕ ىٍحٓددش قخوُوٕددش ٘كدديع طحخقٕددش حلظحأكمددي عزددي حل ددَٔم ٓددٝا وظَحص فددٓ  ى. 

 .22 0993ٙ  22 حلمَٜٔش للاخوُن حليَلٓ حلـمعٕش حلمَٜٔش للاخوُن حليَلٓ حلاخٌَس   حلعيى
(56)

 .002  3002ْٙ حلعلمٕش للىَ٘ َحلظُُٔع عمخن حٍ٘ىن ٍٔش للزٕجش ىحٍ حلٕخٍَُىحعخٍف ٛخلق مولف  حللمخٔش حٚ 
(57)

َٔش لم طلع  حلملمٕخص حلطزٕعٕش رخٌظمخا أَ كمخٔش كخفٕش حٜ مه كُحلٓ أٍرعش عاُى م٠ض طأَزآ  ًَلم رعي عاي حلمئطمَ حلعخلمٓ للزٕجش حلز٘ 

اً أكي ٌٌح حلمئطمَعلّ حللحخظ لٜخلق حلـٕل حللخٟدَ َح٘ؿٕدخل حلمازلدش علدّ حلمدُحٍى  لمُحؿٍش حلظلُع حل٘ئي للزٕجش  0993لم عخافٓ ٓظُكٍُ

لطزٕعٕدش ٕش مده حلدىظم ح٘ٔ ُلُؿٕدش حـُٙ حلعٕىدخص حلىمًُؿدـحلطزٕعٕش لٍٙٝ رمخ فٓ ًلم حلٍُح  َحلمٕخي َحلظَرش َحللُٕحوخص َحلىزخطخص َرخلوٜ

   ىحٍحل0ََ٘ مُُٓعش حلاخوُن حليَلٓ حلمـلي حلَحرع حلاخوُن حليَلٓ فٓ كمخٔش حلزٕجش ١خفـٔىظَى.عّٕٔ ىر ىحٍس ُحٓطش حلظوط٢ٕ َحٚـًَلم ر

حليحٍحلعَرٕدش  0 ١ُوٕش لزٕجش حلمٕخس حلعٌرش فدٓ مٜدََكٌلم ٔىظَ  ى.ٓلَ مٜطحّ كخفع حللمخٔش حلاخو 259 3002ٙللىَ٘ َحلظُُٔع عمخن 

 . 302 0995ٙحلاخٌَس   للىَ٘ َحلظُُٔع
(58)

 .52ٙ  ى. ٍؿذ ملمُى ١خؿه   مٜيٍ ٓخرق  
(59)

( مىدً علدّ 69كٕدغ وٜدض حلمدخىس ) 0922رعٞ حليٓخطَٕ أٗخٍص رٍُٜس َحٟلش للمخٔش حلملمٕخص حلطزٕعٕش َمىٍخ ىٓظٍُ حلزََٕ لٔىش  

 The state is obliged to promote the)طلظددِا حليَلددش ردديعم حللحددخظ علددّ حلظددُ  حلزُٕلددُؿٓ َحلمىددخ١ق حلملمٕددش حلطزٕعٕددش()

conscervation of biological diversical diversity and protected natural). 

( مىً الّ ان )ٔلظِا كل ٗوٚ ١زاآ للاخوُن أن ٔلمٓ حلمىخ١ق حلطزٕعٕش ًحص حٌ٘مٕش 22) اً أٗخٍص حلمخىس 3006َكٌلم ىٓظٍُ ٓلُفٕىخ لعخا 

 .(ىيٍس َحلمعخلم حلؼاخفٕش َٔـذ علّ حليَلش َحلمـظمعخص حلمللٕش ط٘ـٕع حللحخظ علّ حلظَحع حلطزٕعٓحلوخٛش َحلظٓ طظٜف رخل
(60)

 .62ى. عخٍف ٛخلق مولف   مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(61)

 لق علٕدخ للمـظمدع َٔظ دُنَمه ػم  فٍُ ظخٌَس طَطز٢ رمٜدخ ان حلىظخا حلعخا قي َٟع لش أكؼَ مه طعَٔف طوظلف رؤهظٝف حلِمخن َحلم خن  

حلدديحٍ   ١0   ىحٍْحلاددخوُن حٚ= =ى.ٌددخوٓ علددٓ حلظٍددَحَْ لددّ كمخٔظٍددخ  ٔىظددَ اىحٍْ خٓددٕش حلؼٝػددش حلظددٓ ٔٔددعّ حل٠ددز٢ حٚحٜٓ يمدده عىخٛددَ

ىحٍ حل ظدذ    ىحٍْحلادخوُن حٚ   ٌَٛدخلق عدَْٝ حلـزدٍُْ؛ َكدٌلم ى.مخ329 3000ٙ  حٍٜىن عمدخن  حلعلمٕش َم ظزش ىحٍ حلؼاخفدش للى٘دَ 

 . 009ٙ  0992ؿخمعش حلمُٛل  للطزخعش َحلىَ٘ 
(62)

 .30 ٙ 3000( حلظىُ  حلزُٕلُؿٓ لل خرخص ٍَمخ FAOمىظمش) 
(63)

 .05 3000ٙ عمخن  ىحٍ َحثل للىَ٘ حٍ٘ىن رٝ ١زعش لمخٔش حلزٕجشى.غٔخن حلـىيْ حلاخوُن حليَلٓ ل 
(64)

 .69عخٍف ٛخلق مولف مٜيٍ ٓخرق ٙ.ى 
(65)

ؤددددددخوٓ رٝ ١زعددددددش ىحٍ حلـخمعددددددش حَٚ َٔمددددددش فددددددٓ حلاددددددخوُن حلدددددديَلٓحلـىخثٕددددددش ل٠ددددددلخٔخ حلـ ى. وزٕددددددل ملمددددددُى كٔدددددده حللمخٔش 

و٘خ  َطعئل َحل خ  حلملمٕش حلطزٕعٕش:                                ا؛ َكٌلم ٔىظَ أؿَح حص 20 3009ٙش حلـئيس ح٘ٓ ىئٍ  

66-BARBARA J. Lausche: op .cit ,p32 .  

 
(67)

َحلمخثٕش علّ حوٍخ "حللُٕحوخص َحل خرخص علّ حلٕخرٔش َح٘كٕخ  حلظٓ طعدٕٖ فدٓ حلمٕدخي  َحلظدٓ لدم طمظدي حلٍٕدخ ٔدي حٚؤدخن طعَف حللٕخس حلزَٔش  

لمخثٕدش أَحلظٓ لم ٔ ٌَٕخ ح٘ؤخن أَ أٓظمَ َؿُىٌخ علّ حلَغم مه طيهل حٚؤخن فٍٕخ " ٔىظَ أوٍُعمَ قخىٍ حللمخٔدش حلـىخثٕدش لللٕدخس حلزَٔدش َح

 .00 3003ٙ)أ١ََكش ىكظٍُحي(  ؿخمعش ٛٝف حلئه كلٕش حلاخوُن حلعَحقٓفٓ حلاخوُن 

 
(68)

لللزددددددددٓ  مى٘ددددددددٍُحص ح0ى.علددددددددٓ عزددددددددي حلاددددددددخىٍ حلاٍُؿٓ ٗددددددددَف قددددددددخوُن حلعاُرددددددددخص  حلأددددددددم حلعددددددددخا وظَٔددددددددش حلـَٔمددددددددش ١ 

 ىحٍ حلمطزُعدددددددددددخص 0فدددددددددددٓ قدددددددددددخوُن حلعاُردددددددددددخص ١ كدددددددددددٌلم ى.عدددددددددددُٝ ملمدددددددددددي حلُؿِٕ 202 3002ٙحللاُقٕدددددددددددش رََٕص 

 .52 0922ٙحلـخمعٕش ح٘ٓ ىئٍش 
(69)

 .230ى. علٓ عزي حلاخىٍ حلاٍُؿٓ مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(70)

أَ مـمُعدش مده ح٘مدُحل طوٜدٚ ل دَٝ  طعَف حل٘وٜٕش حلمعىُٔش رؤوٍخ "مـمُعش مه ح٘ٗدوخٙ طٔدظٍيف طلإدق غدَٝ م٘دظَك  

٘وٜٕش حلاخوُوٕش حلماٍَس لٙفَحى فظٜزق أٌدٗ ٜكظٔدخد حللادُ  َح٘لظدِحا رخلُحؿزدخص َٔىظدَ حلٍٕدخ َٔعظَف حلاخوُن لٌٍي حلمـمُعش رخل معٕه 

 .23ك ظلش مـَىس عه ح٘ٗوخٙ حٖىمٕٕه أَعه حلعىخَٛ حلمخىٔش حلم ُوش لٍخ" ٔىظَ ى.علٓ ملمي رئََأهََن مٜيٍ ٓخرق ٙ
(71)

 ىحٍحلح دددَ 0حلاُحعدددي حلعخمدددش لادددخوُن حلعاُردددخص ١ كدددٌلم ٔىظدددَ عزدددي حلدددَإَف مٍيْ ٗدددَف 56ى.عدددُٝ ملمي مٜددديٍ ٓدددخرق ٙ 

 .092 0926ٙحلعَرٓ حلاخٌَس 
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(72)

معخٛدَس للُحقعدش حلمخىٔدش  حلمَط زدش ل دٓ  حلعىَٜ حلمحظَٝ عىي حلاخثلٕه رً :حلظََف أَحلعىخَٛ حلظٓ ٔلِا طُحفٌَخ فدٓ مَكلدش ٓدخراش أَ 

ٔٔددَْ علددّ كددل ؿَٔمددش َمىٍددخ مددخٌُ هددخٙ ٔاظٜددَ علددّ ؿددَحثم  َمدده ٌددٌي حلعىخٛددَ مددخٌُ عددخا  حفَ لظلددم ح٘هٕددَس ماُمددخص حلـَٔمددشطظددُ

. 50معٕىش.ٔىظَ ى.عُٝ ملمي  مٜيٍ ٓخرق ٙ
 

(73)
؛ كددٌلم 050 3003ٙ ىحٍ حلى٠ٍددش حلعَرٕددش حلاخٌَي 0ى. أٗددَف طُفٕددق ٗددمٖ حلئه حللمخٔددش حلـىخثٕددش للزٕجددش فددٓ حلظ٘ددَٔع حلمٜددَْ ١ 

 .039ٔىظَ أوٍُعمَقخىٍ مٜيٍ ٓخرق ٙ
(74)

مددخوٓ )ٍقددم0) ٔىظَحلمدخىس  ( حلمى٘ددٍُ رخلـَٔدديس حلَٓددمٕش ٍقددم 3002لٔددىش 6( مدده قددخوُن حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش َٛددُن ح٘كٕددخ  حلحطَٔددش حلع 

 .05/0/3002( َحلٜخىٍس رظخٍٔن225)
(75)

مخوٓ )ٍقم0ٔظ٠مه حلمللق ٍقم )  ُحودخص لحدش مده حللٕ( أودُح  موظ3002لٔىش6( مه قخوُن حلملمٕخص حلطزٕعٕش َُٛن ح٘كٕخ  حلحطَٔش حلع 

رخٟ٘دخفش الدّ أودُح  مده حلطٕدٍُ  فاي أكظُِ علّ عديى مده حل خثىدخص حلزَٔدش َحلزلَٔدش  ( مه وحْ حلاخوُن 3مخ حلمللق ٍقم )أ َحلطٍُٕحلزَٔش 

 مه حلاخوُن حلمٌكٍُ. 52-53(   330ٙكخلٜاٍُ َحلزُا َحلعاخد َحلىٍُٔ َحلىوخا  َحلزـع َحلىٍُّ َحلوَٗىش  ٔىظَ حلمٝكق )
(76)

 .(0995لٔىش5( مه قخوُن كمخٔش حلمُحٍى ح٘كٕخثٕش َحلىظم حلزٕجٕش ح٘ويَؤٕٓ )ٍقم30) ٔىظَ حلمخىس 
(77)

كدخن قدي أوظ٘دَ رٔدَعش أًٌلدض َ ( 0922-0922ظٍَ مَٝ أوحلُوِح حلطٍُٕ فٓ ٍُٛس َرخ  فٓ حلُٜٔخص حلمظليس ح٘مَٔ ٕدش فدٓ عدخا ) 

( ملٕدُن ١دخثَ. 02عديحا )اممدخ أىِ حلدّ  % مده حللدخٜص حلمٜدخرش 90كخن معيل حلُفٕخص قدي َٛدل حلدّ  يٍٍُظفوٝل ٓظش أٍَٗمه   حلعخلم

 . 22 3005ٙ ىحٍ حلى٠ٍش حلعَرٕش حلاخٌَي 0حلىظخا حلاخوُوٓ ل ُحٍع ح٘ٛىخف حللُٕحوٕش َحلىزخطٕش ١ ٔىظَ ى.ٍٟخ عزي حلللٕم عزي حلمـٕي 
(78)

/ؽ( مده قدخوُن حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش َٛدُن 02لٜدٕي لٙغدَحٝ حلعلمٕدش  ٔىظدَ حلمدخىس )ٓملض رعٞ حلظَ٘ٔعخص حلوخٛدش رخلملمٕدخص رخ 

مخوٓ  كٌلم ٔىظَ حلحاَس )ي( حلمخىس )  ( مه قخوُن كمخٔش حلمُحٍى ح٘كٕخثٕش َحلىظم حلزٕجٕش حٜويَؤٕٓ.30ح٘كٕخ  حلحطَٔش حلع 
(79)

050ى. أَٗف طُفٕق ٗمْ حلئه  مٜيٍ ٓخرق ٙ 
. 

(80)  
 .050ٔىظَحلمٜيٍ وحًٔ  ٙكٌلم 

(81)
 ( مه حلاخوُن ح٘ويَؤٕٓ.30( مه حلمخىس )3ٔىظَ حلحاَس ) 

(82)
مخوٓ)ٍقم05ٔىظَ حلمخىس )   .(3002لٔىش6(مه قخوُن حلملمٕخص َُٛن ح٘كٕخ  حلحطَٔش حلع 

(83)
 .( مه قخوُن كمخٔش َطلٕٔه حلزٕجش حلعَحقٓ 02( مه حلمخىس )2ٔىظَ حلحاَس ) 

(84)
حلاظل كمخ عَفظً حلعئي مه حلمٜخىٍ ٌُ "اٌُخ  ٍَف اؤخن عميح  َر َٕ كق رحعل اؤخن أهَ" ٜٔوظلف كؼَٕح  عه حلاظل ملدل حلزلدغ اً  

مخ حلٍُٜس حلؼخوٕش فبن ملدل حلـَٔمدش ٌدُ أحلـَٔمش ٌُ اؤخن ٌَُ ٍَف وخ١اش َلّ ملل اٜ أوً فٓ حلٍُٜس ح٘ اٌُخ  ٍَف  كل مىٍمخ وظٕـظش

 ٗددددددَف قددددددخوُن حلعاُرخص حلأددددددم حلوددددددخٙ رٝ ١زعددددددش حلعخطم لٜددددددىخعش ساددددددش  ٔىظددددددَ ى. مددددددخٌَ عزددددددي ٗددددددُٖٔ حليٍوخ١ٍَف غٕددددددَ 

 .020 3009ٙحل ظخد حلاخٌَي 
(85)

 .026-025 مٜيٍ ٓخرق ٙحليٍس ى.مخٌَعزي ُٖٗٔ 
(86)

 .026أوٍُ عمَ قخىٍ مٜيٍ ٓخرق ٙ  
(87)

 .032 ٌٙلم ٔىظَ حلمٜيٍ وحًٔ ك  
(88)

 .335 0990ٙحلمَٛحخَْ حلمَٛحخَْ فٓ قخوُن حلعاُرخص حلوخٙ مى٘ؤس حلمعخٍف ح٘ٓ ىئٍش ى. كٔه ٛخى   
(89)

 .322 0966ٙ حلمطزعش حل خػُلٕ ٕش رََٕص 09لُْٔ معلُف حلمىـي فٓ حلل ش ١ 
(90)

 ٓخرعآ( مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ حلىخفٌ. /0ٔىظَحلمخىس ) 
(91)

 .052-053ى. أَٗف طُفٕق ٗمْ حلئه مٜيٍٓخرق ٙ 
92))

 . 022أوٍُ عمَ قخىٍ   مٜيٍ ٓخرق   ٙ 
(93)

 .62 مٜيٍ ٓخرق ٙعُٝى.عُٝ ملمي 
(94)

ٔاٜي رخلـَحثم حلُقظًٕ طلم حلـَحثم حلظٓ ٔظ ُن حلٔلُك حٚؿَحمٓ حلم ُن للَكه حلمخىْ فٍٕخ مه عمل ٔادع َٔىظٍدٓ رُقدُ  حلـَٔمدش ٓدُح   

كإخا أكدي حلٔدحه رظٔدَٔذ مدُحى رظََلٕدش فدٓ مٕدخي حلملمٕدش حلطزٕعٕدش فدؤن آػدَ ًلدم  حطوٌ حلٔلُك حٚؿَحمٓ ٍُٛس حلٔلُك حٚٔـخرٓ أا حلٔلزٓ 

أمدخ حلـَٔمدش  َل ه ًلم ٜٔمىع مه أعظزخٌٍخ مه حلـَحثم حلُقظٕش فؤٓظمَحٍٔش آػَ حلـَٔمش ٜٔـعلٍدخ مٔدظمَس  حٜ رعي فظَس ُمىٕش معٕىش  ٜٔظٍَ

مَحٍ ٓدُح  أطودٌ ٌدٌح حلٔدلُك ٓدظللـَٔمش مه عمدل ٔلمدل رطزٕعظدً حٜ حلمٔظمَس فٍٓ طلم حلـَحثم حلظٓ ٔظ ُن حلٔلُك ح٘ؿَحمٓ للَكه حلمخىْ

 م ظزدددددش ىحٍحلى٠ٍدددددش 0ٔىظدددددَ ى.ملمدددددي كٔددددده حل ىيٍْ حلمٔدددددئَلٕش حلـىخثٕدددددش عددددده حلظلدددددُع حلزٕجدددددٓ ١ ٓدددددلزٕش  ٔـخرٕدددددش أَاٛدددددٍُس 

   .22-23 3006ٙحلعَرٕش حلاخٌَي 
(95)

؛ 9 ٙ 0922حلى٠ٍدش حلعَرٕدش حلاخٌَي ىحٍرٝ ١زعش )ىٍحٓدش طؤٛدٕلٕش ماخٍودش(  ى. ملمُى وـٕذ كٔىٓ حلىظَٔش حلعخمدش للاٜدي حلـىدخثٓ 

 .290 0926ٙكٌلم ٔىظَ ى.أكمي فظلٓ ٍََٓ حل٢ُٕٓ فٓ قخوُن حلعاُرخص حلأم حلعخا رٝ ١ ىحٍ حلى٠ٍش حلعَرٕش حلاخٌَس 
(96)

كدٌلم ٔىظدَ ى.علدٓ عزدي حلادخىٍ حلاٍُؿٓ مٜديٍ ؛ 030 0925ٙ ىحٍ حلى٠ٍدش حلعَرٕدش ١0للزٕجش  ٍُحلئه ٌىيحَْ حللمخٔش حلـىخثٕشى.و 

 .292( 0ٙ) ٓخرق ٌخمٖ ٍقم
(97)

 .00ٙ كٔىٓ حلىظَٔش حلعخمش للاٜي حلـىخثٓ مٜيٍ ٓخرق  وـٕذملمُى  ى. 
(98)

 .292ٙ كٔىٓ حلىظَٔش حلعخمش للاٜي حلـىخثٓ مٜيٍ ٓخرق  وـٕذملمُى  ى. 
(99)

 .002أَٗف طُفٕق ٗمْ حلئه مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(100)

 .209-202ى. علٓ عزي حلاخىٍ حلاٍُؿٓ  حلأم حلعخا وظَٔش حلـَٔمش مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(101)

 .56ى.عُٝ ملمي مٜيٍ ٓخرق  ٙ 
(102)

 . 0292ٙ   3005  ح٘ٓ ىئٍشرٝ ١زعش  مى٘ؤس حلمعخٍف  ؿَحثم حلأم حلوخٙ    قخوُن حلعاُرخص   ٍمْٕٔ رٍىخاى. 
(103)

"ٔلظدَ علدّ  ( مه قخوُن حلملمٕخص حلطزٕعٕدش حلمٜدَْ هخلٕدخ  مده ٛدٍُس حلاطدع  اً وٜدض علدّ أود3ً) مه حلمخىس (2) ؿخ  وٚ حلحاَس 

 .ش حلوُٜٙ مخ ٔلٓ:.....اطٝف أَ وال حلىزخطخص حل خثىش رمىطاش حلملمٕش"َؿ
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(104)

   فَعدآ هخٛدآ للمخٔدش حلظىدُ  ح٘كٕدخثٓ ٓدُح   أكدخن كُٕحوٕدخ  أا وزخطٕدخ   (3009لٔىش32)ٍقم ٔظ٠مه قخوُن كمخٔش َطلٕٔه حلزٕجش حلعَحقٓ 

ٓدلُك  ( 3002 لٔدىش 30( كدٌلم ؿدَا قدخوُن كمخٔدش َطلٔدٕه حلزٕجدش ٘قلدٕم كَىٓدظخن )ٍقدم02) مه حلمدخىس )ٓخىٓآ( ٌَُ مخوٜض علٕش حلحاَس

 فادي ؿدَا قدخوُن حل خردخص َحلم٘دخؿَ حلعَحقدٓ   مخ حلادُحوٕه حلعاخرٕدش حلوخٛدشأ( مده حلادخوُن حلمدٌكٍُ 20) مده حلمدخىس )ٍحرعدآ( حلاطع فٓ حلحادَس

همُٔن حلف ىٔىخٍ كل مده قطدع ٗدـَس مده غخردخص حليَلدش  (50000) مش مايحٌٍخفعل حلاطع كٕغ ؿخ  فًٕ "ٔعخقذ ر َح (3009لٔىش20)ٍقم

"ٔمىددع قطددع ح٘ٗددـخٍ  مىددً حلظددٓ طددىٚ علددّ أوددً (00) "َكددٌلم قددخوُن حلمَحعددٓ حلطزٕعٕددش ٌددُ ح٘هددَ ؿددَا حلاطددع فددٓ حلمددخىس َحلاطددخ  حلعددخا

 .َحل٘ـَٕحص..." 
(105)

ح٘ٗدـخٍ َحل٘دـَٕحص َح٘ىغدخل َحلل٘دخثٖ َحٍَ٘حى َح٘رٜدخل َحلؼٕدل َكدل وزدخص ه٠دَ َطئىْ أُحلدش حل طدخ   ٔ٘مل حل طدخ  حلىزدخطٓ: 

علدّ ٓدزٕل حلمؼدخل طخٔلىدي َحلزَحُٔدل حللظدخن كخوظدخ ٓدخراآ طظمٕدِحن ردُفَس حلمدُحٍى حلطزٕعٕدش َمٔدخكخص  س ىزخطٓ فٓ رعٞ حلديَل حلدّ رٕجدش هطدَحل

يَل حلظٓ مَص رٌٍي حُ٘مش رعي طـحٕف حٌُ٘حٍ حلُحٓعش ًحص حل طدخ  حلىزدخطٓ حل ؼٕدف )مده وزدخص حلاٜدذ كمخ حن حلعَح  مه حل حل خرخص حل ؼٕحش 

أٛزلض مظىدِي ١َىدٓ ََحكديس  عخىس ٌٌح حل طخ  حلىزخطٓ لٌُٙحٍحلظَٓرعي ًلم رٌلض حلـٍُى ٘ٓظ  سىْ( هٝل عائه مه حللََد حلميمََحلزَ

 َٔىظَ ؿدَحثم حلاطدع 2ٔىظَ عخىل فخٟل مٜيٍ ٓدخرق ٙ رُٕلُؿٓ فٍٕخ طزاّ مه طىُ   علّ مخمه أكزَ أوُح  حلملمٕخص فٓ حلعخلم لللحخظ 

حل ٕحٓ فٓ طخٔلىي:
 

Mary Evelxn Tucker&Duncan Ryuken Williams:Buddhism and Ecology-The Interconnection of Dharma 

and Deeds,Harvard University Press,1997,P.45                                                           
(106)

 .0292ى. ٍمْٕٔ رٍىخا مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(107)

 .20أىٍٔخن ىٔحٓ حلظوط٢ٕ حل١ُىٓ للمىخ١ق حلملمٕش مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(108)

 .0200-0299ى. ٍمْٕٔ رٍىخا  مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(109) 

 .552 0922ٙ رََٕص حلى٠ٍش حلعَرٕش وُن حللزىخوٓ ىحٍعظيح  علّ ح٘مُحل فٓ حلاخى. ملمُى وـٕذ كٔىٓ ؿَحثم حٜ
(110)

 ٔىظددَ حلمددخىس ان حلـٍددش حلموظٜددش ربعطددخ  حلظددَهٕٚ للمَكزددخص حلوخٛددش رددبىحٍس حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش فددٓ حلعددَح  ٌددٓ َُحٍس حلزٕجددش  

مدخن فدبن حلـٍدش حلموظٜدش ربعطدخ  حلظدَهٕٚ ٌدٓ مه وظدخا حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش حلعَحقدٓ حلىخفدٌ  /ػخلؼآ(00) َُحٍس حلزلدئخص  أمدخ فدٓ ٓدلطىش ع 

مخوٓ (02) ٔىظَ حلمخىس َحلزٕجش َمُحٍى حلمٕخي   (.3002لٔىش6)ٍقم مه قخوُن حلملمٕخص حلطزٕعٕش َُٛن ح٘كٕخ  حلحطَٔش حلع 
(111)

 .252ٙ مٜيٍ ٓخرق  مخؿي ٍحغذ حلللُ  
(112)

 (.3009لٔىش2)ٍقم ( مه قخوُن حل خرخص َحلم٘خؿَ حلعَحق0ٓ) ٔىظَ حلمخىس 
 (113)

َردٌلم فؤوٍدخ ط دُن رٕجدش  علدّ ٓدخكل حلزلدَ ح٘كمدَ  (0926لٔدىش 250)ٍقدم  ش رادَحٍ مـلدْ حلدٍُُح  حلمٜدَْزدطم او٘دخ  ملمٕدش عل 

َطظودٌي أعديحى كزٕدَس  حلملمٕدش  مٔخكش َحٓعش مه ٛخللش لىمُ َط خػَ حلعئي مه أوُح  حلىزخطخص حلمخثٕش حلمٍمش كٕغ ٔ طٓ وزخص )حلمخوـََف(

كدٌلم ٔىظدَ أٗدَف   99رق ٙمٜديٍ ٓدخ ظَ ملمي أردَحٌٕم ملمدي ىٔ ل ١زٕعٓ لٍخ طإم علٕش أع٘خٍٗخ خص ح٘هَِ مُثمه حلطٍُٕ َحللُٕحو

 .353 مٜيٍ ٓخرق ٌٙٝل
(114)

 .26َٔحؿع رلؼىخ ٌٌح ٙ 
(115)

 ىحٍ حلؼاخفش 0طلُٔغ حلزٕجش )ىٍحٓش ماخٍوش( ١ ؛كٌلم ٔىظَ أرظٔخا ٓعٕي حلمل خَْ ؿَٔمش63ى.ملمي عُٝ مٜيٍ ٓخرق ٙ 

 .22 3009ٙللىَ٘ عمخن 
(116)

 .02 كٌلم ٔىظَ ى.فَحّ ٔخَُعزي حلاخىٍ مٜيٍ ٓخرق 009ٙعُٝ ملمي مٜيٍ ٓخرق ٙى. 
(117)
 كخثىددخص ىقٕاددش( وزخطدخص أَ ١ٕددٍُح  أَ حلزلَٔدش ٓددُح  أكخودض كُٕحوددخص أَ )ؿمٕددع أوددُح  حل خثىدخص حللٕددش حلزَٔددش أَ ٔاٜدي رخ٘كٕددخ  حلحطَٔدش 

مخوٓ.  (0) ٔىظَحلمخىس  مه قخوُن حلملمٕش حلطزٕعٕش َُٛن ح٘كٕخ  حلحطَٔش حلع 
(118)
 . 22ٙ مٜيٍ ٓخرق    عزيحلللٕم عزيحلمـٕيى.ٍٟخ 

(119)
 . 20ى.ٛٝف هَْٕ ؿخرَ حلعخطٓ  مٜيٍ ٓخرق ٙ 
120) )

 .174عبدالقادر , مصدر سابق , صأوٍُعمَ
 022كٌلم ٔىظَ حلمٜيٍ وحًٔ   ٙ (121)
((122

 .92عُٝ ملمي مٜيٍ ٓخرق ٙى. 
(123)

حللمخٔدش حلـىخثٕدش  حلِرٕديْ ىٌدخا مطَوُحٍ كدٌلم ٔىظدَ؛ 325ٙ مٜديٍ ٓدخرق   ( مه قخوُن حلعاُرخص حلعَحقٓ حلىخفدٌ 22ٔىظَ حلمخىس ) 

 .303ٙ  0992  كلٕش حلاخوُن   ؿخمعش ر يحى   )أ١ََكش ىكظٍُحي( للزٕجش ٟي أهطخٍ حلظلُع
(124)

مخوٓ علّ ٌٌي حلـَٔمش   "  ودًأحلظدٓ طدىٚ علدّ  حلطزٕعٕدش َٛدُن ح٘كٕدخ  حلحطَٔدش  مه قخوُن حلملمٕدخص (2) فٓ حلمخىسوٚ حلمَ٘  حلع 

 ٜٔـُُ حلإخا فٓ حلملمٕخص حلطزٕعٕش رؤْ أو٘طش طظعلق رؤٓظ ٝل حلؼََحص حلمعيوٕش أَ حلطزٕعٕش أَ حلمخثٕش........"
(125)

 .222 0966ٙرََٕص   حلمطزعش حل خػُل ٕش 09ل ش ١لُْٔ معلُف حلمىـي فٓ حل 
(126)

 .09ى.فَحّ ٔخَُ عزي حلاخىٍ مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(127)

 .00ى. هخلي علٓ عَحقٓ مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(128)

 حل ؼزدخن أَ شٍٝ َط٠خٍٍٔٔخ مؼل حلـزخل حل٘خٌاٌىخك رعٞ حلملمٕخص حلظٓ طظمِٕٕ رخلمعخلم حلطزٕعٕش حلممِٕي للمُقع َحلمئػَفٓ ٗ ل ح٘ 

لددٌلم ٔلـددؤ حلعلمددخ  ليحٓددش ٓددطق  حلـزددخل ًحص حلدديٍؿخص حلمىلدديٍس َمددخ الددّ ًلددم مدده مظددخٌَ حلٔددطق ىحهددل حلملمٕددش  حلَملٕددش حل زٕددَس أَ

  ١0 مٍَُفُلُؿٕدش ٓدطق حٍ٘ٝ   كٌلم ٔىظدَ ى. فظلدٓ عزدي حلعِٔدِ أرٍُحٟدٓ ؛ 62 ى.هخلي علٓ عَحقٓ مٜيٍ ٓخرق ٙحٍ٘ٝ ٔىظَ

 .00-9 0992ٙ رََٕص   ىحٍ حلى٠ٍش حلعَرٕش
(129)

 .026.022ٙ  3002 حلاخٌَس   ل ظذ حلاخوُوٕشىحٍ ح  ١0   حللمخٔش حلـىخثٕش للزٕجش )ىٍحٓش ماخٍوش(   عزي حلٔظخٍ ُٔوْ حللميَوٓ 
(130)

 ؛23 3000ٙ ىحٍ حلح َ حلـخمعٓ ح٘ٓد ىئٍش 0ى. هخلي مٜطحّ فٍمٓ حلـُحوذ حلاخوُوٕش للمخٔش حلزٕجش مه حلظلُع)ىٍحٓش ماخٍوش( ١ 

 .9كٌلم ٔىظَ حرظٔخا ٓعٕي حلمل خَْ مٜيٍ ٓخرق ٙ
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(131)

( حلمعدديل رخلاددخوُن)ٍقم 0992لٔددىش 2)ٍقددم  مدده قددخوُن حلزٕجددش (02) مدده حلزىددي (0) عددَف حلم٘ددَ  حلمٜددَْ  طلُٔددغ حلزٕجددش فددٓ حلمددخىس 

ؤدخن َحلظدؤػَٕعلّ ممخٍٓدظً ٚلّ حَٟ٘حٍ رٜدلش حاَ غَٕ مزخَٗ أٓ هُحٙ حلزٕجش ٔئىْ رطَٔق مزخَٗ "كل ط َٕٕ ف وًأعلّ  (3009لٔىش9

"أْ مدُحى  ُحى حلملُػدش رؤوٍدخكمدخ عدَف حلمد َ حلزُٕلدُؿٓ"أَ حلظىدُ  حللٕدُْ أَ حل خثىخص حللٕش أَ حَٟ٘حٍ رخلمُحثل حلطزٕعٕش أحلطزٕعٕش  شللٕخط

لدّ طلُٔدغ امزخَٗأَغَٕ مزخَٗ َطئىْ رطَٔق  ن ؤخأٌظِحُحص طىظؾ رحعل حٚ كَحٍس أَ أَٗعخعخص ا َ ُٟٟخ  أَأَ غخُٔش أٓخثلً  َأٛلزً 

 طيٌٌٍُخ". حلزٕجش أَ
(132)

 3/2/3002ٔىظَ حلمىخٍَي حلعٔ َٔش علّ حلمُقع ح٘ل ظََوٓ حلمظخف رظخٍٔن  

  htt://ar.m.Wikpedia.org:/wik 
(133)

طلخىْ َحلظدٓ وٜدض علدّ طىمٕظٍخ حٜ( مه قخوُن كمخٔش حلزٕجش 62َ) /هخمْ( مه حلمخىس0) ًٌذ حلمَ٘  ح٘مخٍحطٓ رٌٍح ح٘طـخي فٓ حلحاَس 

 .حلمىخٍَحص حلعٔ َٔش َطئٍزخص حلَمخٔش " -خ  َؿً حلوُٜٙ مخٔلٓ : ................هخمٔوً ".....ٔلظَ علّ أ
(134)

 .99ى. هخلي علٓ عَحقٓ مٜيٍ ٓخرق ٙ 
 (135)

 . 22أرظٔخا ٓعٕي حلمل خَْ مٜيٍ ٓخرق ٙ
(136)

 .69ى. أَٗف ٌٝل مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(137)

 (.3009لٔىش  32( مه قخوُن كمخٔش َطلٕٔه حلزٕجش حلعَحقٓ )ٍقم 30حلمخىس )( 0ٔىظَ حلحاَس ) 
(138)

ٗعخعخص ٗعش حل ُوٕش َحٚٗعخعخص حلٌٍٔش حٚمؼل حٚ ي ٔظَطذ عىٍخ طلُع حلزٕجش ٔاٜي رخلظلُع ح٘ٗعخعٓ"كل أوُح  حٜٗعخعخص حلظٓ ق 

 .ٗعش حلٕٔىٕش َغٌَٕخحل٘مٕٔش َحٚ
(139)

 .99-92ٓخرق ٙ ى. هخلي علٓ عَحقٓ مٜيٍ 
(140)

 .56ى. هخلي مٜطّ فٍمٓ مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(141)

 .26ى.هخلي مٜطحّ فٍمٓ مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(142)

 .62ى.عزي حلحظخف مَحى مٜيٍ ٓخرق ٙ 
(143)

 .29أَٗف ٌٝل مٜيٍ ٓخرق ٙ 
144) )

 .294ص,  ى فوَْ عزيحلَُح  ٛلزٓ حللئؼٓ   مٜيٍٓخرق
)145 )

 .395كٌلم ٔىظَ حلمٜيٍحلٔخرق وحًٔ   ٙ
(146)

مخو0ٓ) ٔىظَ حلمخىس   .(3002لٔىش6)ٍقم ( مه قخوُن حلملمٕخص حلطزٕعٕش َُٛن ح٘كٕخ  حلحطَٔش حلع 

 (147) Christian du Saussay,Legislation On Wildlife,Hunting And Protected Areas In Som     
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 . (0922لٔىش  003)ٍقم ( مه قخوُن حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلم2َْٜ) ٔىظَ حلمخىس (148)
149)) 

  ( مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ حلىخفٌ .0ٔىظَ حلمخىس )
 / حادي عشر( من نظام المحميات الطبيعية العراقي النافذ.  9) ينظرالمادة (150)
151) )

  / حَٜ ( مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ حلىخفٌ.9ٔىظَ حلمخىس )
(152)

 أن مُقف حلظَ٘ٔعخص حلوخٛش رخلملمٕخص ؿخ  مظزخٔىخ  مه ٌٌح حلظإٔم فىـي حلمَ٘  حلعَحقٓ ططلدذ ٚقخمدش حلملمٕدخص حلطزٕعٕدش فدٓ حلمدخىس 

لعَحقددٓ ٓدخٍعلّ وٍددؾ حلم٘دَ  ح   ٔعىددٓ أن ش حلملخًٔددش أْ قٔدمٍخ الددّ مىطاظدٕهَحلمىطاد ٔددشمىدً طأددٕم حلملمٕدش الددّ حلمىطادش حلمَكِ /ػخوٕدخ (5)

مخوٓ فٓ حلمخىس  حلمَْٜ حلمَ٘   ٍس موظلدف ( مه قخوُن حلملمٕخص حلطزٕعٕش َُٛن ح٘كٕدخ  حلحطَٔدش فادي حطودٌ وظدخا اىح02) أمخ حلمَ٘  حلع 

 حلمىطاش حلموٜٜش لٙغَحٝ حلعلمٕش(.    حلمىطاش حلملمٕش حلوخٛش   )حلمىخ١اش حلملمٕش لّ ػٝع مىخ١قأأم حلملمٕش حلطزٕعٕش 
(

153
) 

 .مه وظخا حلملٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ /ػخوٓ عَ٘(0) كٌلم ٔىظَحلمخىس؛03حلاخىٍ  مٜيٍ ٓخرق ٙ ّ ٔخَُعزيى. فَح
154))

  .262 3000ٙ حلٍُح  للىَ٘  حلاخٌَس  0ى.أرَحٌٕم رظخظُ حلٕٔخٓش حلزٕجٕش َأْٓ آظيحمظٍخ  ١ 
(155)

مددخوٓ فددٓ قددخوُن حلملمٕددخص حلطزٕعٕددش َٛددُن ح٘كٕددخ  حلحطَٔددش حلىخفددٌ  ًٌددذ رٍددٌح ح٘طـددخي  ٓددظويحا حلمىطاددش حفاددي أوددخ١ طلئددي  حلم٘ددَ  حلع 

مخوٓ حلمىطاش حلملٕطش أَ )حلُحقٕش( للملمٕش حلطزٕعٕش للـٍخص حلمعىٕش رخلُُحٍس رعي أن طايا هطش ٜٔيٍ رٍدخ قدَحٍ  مخ ٔطلق علٍٕخ فٓ حلاخوُن حلع 

 مه حلَُُٔ حلموظٚ.
(156)

 /ػخلغ عَ٘( مه وظخا حلملمٕخص حلطزٕعٕش حلعَحقٓ حلىخفٌ .0ٔىظَ حلمخىس ) 
(157) 

)ؿِحثٕش( مـمُعش ح٘ك خا حلا٠دخثٕش عده مل مدش حلدىاٞ مده 00/2/3000 ؿلٔش 2 3000ّلٔىش 26 حلطعه ٍقمك م واٞ أرُ ظزٓ

  .322حرَٔل حلـِ  حَ٘ل  ٙمه أَل ٔىخَٔكظّ أهَ  3000حليحثَس حلـِحثٕش حلٔىش حلا٠خثٕش حلَحرعش 


