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  ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م

  �دل–إ��ء  -�رف    ا
�	�ور�� ا��	�� ا
	ور������              

        ����
��	� ا	
  ا

  

 

ا���	��ن  ا�	�ظ	�ن ���	��	� ا����� ��ت ��وان ا�رار ا������ �ن ا����� ا��و	�ن	ن   

  )2015	��و  27 – 26: �و	�(

� ���

م وو و
د د 	�	/ا
!� �  ر��س ا�  د أ$� 
أ�	دو 
�	د �$د ' و
د $�داه / ا
!� �  	!دم ا
�رض �	  
  �!ب 
	را$ط و
د ا
�(�) 	أ�	د ا
/ ا
!� �  ا
	!رر �
��د �	
�(وظ و
د 	�	د ا-	�ن / ا-��ذ ا
	!رر ا	  

-�ر 	"ل �"$!� 	����و�, 	�دم  لو(��) ا�'��� ا�	�وه ��&� أ�$ه 	"�!را ��������ق ھذا ا���ر�ر  
0م ا��و!��ت ) �0��0(وردود ا�	��ر ��2 	"��ف ا����� )  ����0(0م 	دا"$ت ا��ور ) أو/( ا��رض

  ) را���(ا��� ط��ب ا��ور ����	�دھ� 

�� ر: أو0	
  :�رض ا

  "��	� 0م �8 �ل 	�&	� 0$�0 	���ث  (�م ا�	ووع إ�2 ����ن(دو

أن ا��دل ا�	:	ور �, �ر�� ھو  إ�2 	��&�  	ن ا������ ا��9و��  ����و�ض وا��دل��ث �ر8 :ا���ر�ف
2 طرق إ��0م ، وا���د�ث  �8 ا�	ووع  ا>��ت ��ض ��ن ا�"!وم و��ن ا���س 	ذ�را �ا���و�� 

 : وھ� و�ض ا��روط ا�وا'�� ���!ول ��2 ا���

 (��م ا�رر  -

 ط�ب ا���و�ض د ا�	��ول �ن ا�رر -

 :رو�!رھ��8 ��رة 	!�دوا���ل إ�2 	!�در ا�رر !دور ��م �8 ا�	ووع ، -

 ا�	د��  .1

 ���, ا�	د�2 .2

��8�م ا����س ��	�� إذا ��ن �د���ن 	�  ھ	�  .3 �	&�	� إذا �!��� ��@�زا	&	أو ���م  � ����"��� 

 	��ول �ن 	� أ�دث 	ن رر �ا����8&و �8 ھذه ا���� ا�'�ھل أو ا�ذي /���م ����دل  .4
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	ن دم أو  ��د ا���م 8@�&م ���م ���&م �	� �&دوا �, وا 0م ر'�وا �ن �&�د�&م ا��&ود إذا �&د .5
 .	�ل أو �د

رر 	ن ذ�ك  .6 ,��� 2�� ,�� و��ل ا�"!و	� 	��ول إذا 8رط  �8	C��! 	و

ول �ن ���ب ا��ط ا�	ود�� ��ده ودا�) ا�	��	� وا�"!وم إذا 8رط �8 ��ء 	�&� 8&و 	�� .7
 .�Eر�ط,

8. ��� ����,ا�	�روس أو �ع  , أو ھ�ك �را��إذا 8رط �8  ��د أ	ره ����را��  ا���رس ا��

 .8&و 	��ول �ن ا��:"�ر دد�8 ا�و(ت ا�	� ھ�ره ا���� �"�رة 8$ ��دم 	�را�"��ر ا�ذي �:	 .9

 :وط�ب أو ا"ذ أ�0ر 		� ھو �, 	ن �ق �8 ا���ر��E ا������ ا�	�ظ	� �& إذاا��دل ا�	�Eذ  .10
 .ذ�ك�ل  8&و 	��ول �ن  ا�	�Eذ ���,  أ	وال���!ر �ن ا����Eذ �دون ��ب أو ا��دى ��2 

ن ����ق ��و (د 	��� أن ا�رررر ا���!ل 	ن ا����� �	وارد اإ�2  ��ث ا����0	ا�0م �طرق �8 
�ل ھذه ا�	وا �ر��,��رض 	ن و() ���, ا�رر أو �	��, أو أ���ب '�	, أو ����د  �E8 (� ب'�

  ع.إ.	ن ق 98 ،297 ا�	واد ��وأ��ل ا�	�دم أن ��!ل ��2 ا���و�ض 

��ث ا���0ث  	ا�0م ���ول �8 ،ا�وا() ا����� �8 و�رض 	'	و�� �	�ذج 	ن أ�واع ا�رار ا��� ��)  
  و(�	&� إ�2 (�	�ن  �ا�����ن أرار  أ�واع ا���و��ت 

 ������و–�	���

�����8��� ��ون �8&� •����ر, أو ���, أو 	��, 8&ذه ا�	���ل ��ون ا���� 	�&	� �8  ا�
�ون ������ �E8 ھذه ا���/ت�8&� 'زا��� � , �'ب �, ا���و�ض و��ن �وع ��و�

إ�2  2� ا
$�ب ا
��1�ا�	�دم  و"�ص ، �'ب أن ��ون 	���� �8&�  8@ن ا���و�ض ا�	���� أ	� •
 6 إوا�	�دة.ت.م.إ.	ن ق 103  ،142ھ	� ا�	�د��ن 	�د��ن � �8&�  وا���&د	!�ر�ف ا�د�وى 

 ���إ�2 ���رض واC 	ط���� �@زا��,، 0م و/�ظ �:ن ��ن ا��!�ن 	ن ا���ظ�م ا��
  :ھ� 	!رو�8ت ا�د�وى

 ا/��د��ءات  -

 ا������9ت  -

 ��ن ا�	��ن ز��رة �	!رو�8ت ا����ل  -

 ��وق ا���'�ل  -

َ&َداُء إَِذا َ	� َو/ (��و��ت ا��&ود ��ث ذ�ر �:ن ا��&�دة I ، و�'ب أن ��ون 	'����  - Mَْب ا��:�َ
  ؟�ن 	ن ���	ل ا�	!�ر�ف ���ءل0م ، ) ُدُ�وا

��دو�� ا�	����� � ��ض ا/����0ءات ا&� "��ر ا�د�وى ذا�ر����	 �E ا����� ا���د�� وأ'�ب �:�&
  .ا���!�ر������	��و��ا�	��"د	�ن �8	� ����ق ��ض و

  : ا
	دا��ت: ����1
 (�  :ا������و(د �	�ورت �ول ا�	وا

���د �8 ���ل أ'	) ا�	�د"�ون ��2 ��ر ا�	��	� ا����� و�&���&� ����وم ا���	� وا��Pدة �&ذا ا�� -
إر��ء دو�� ا����ون، وإ���ء �8, (��� ر!�ن وا��	�د ا����ور �	�&$� Q���Eدة 	ن '	�) 

� (د ا ل���: (� إ�2 رورة ا/����ه إ�2 أن ھ��ك أرارا (د  ا�"�رات ، و��, ا���ض ����
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ا���وان !��-�  ��2  ����ضو��Eظ،إع.	ن ق 280ر�� ط��� ��	�دة ���ون ��د�� أو ��!
، �ق ا�����  وان أوC �����9 ا�Eر���� وھو ا����ف �8 ا���	�ل��:ن ا��  ا	ذ�ر����ر��� 
ھل وأ�0ر 	ن ا�رر ا�ذي �!�ب ا�"!وم ا�رر ا�ذي �!�ب ا���� 	ن ا�د�وى  وإ�2 أن

 	وارد ا�رر وأ����, ؟�	�ن ا�'	) ��ن 

�	� 	ن  ا� ��درة ����ر����و�ض ا������ ھل  �� �	ت ا��Pرة إ�2 أن ��ظ�م ھذا ا�	���2 و -�	
 أن ط�ب 0م ،��&� ا�Eرا��Eو�� ا�ذي /���رف �&ذا ا��وع 	ن ا���و��ت�8 "رو'&� �ن 8 ا����� 

�و ���ت ا�	��طر 	���E �:�,  و،��9ت �0$ث��ن  إن �م ) ا��ر��� ا�Eر����( ��ون ا�	ؤ�	ر ����9ن 
رر �8 ا�	�دة ا�	د��� ��, ا���ض إ�2 -	وض ا�، و�	� -!ت ا�	���م �S/ف ا�	��طر ا���د�� 

�ب �طو،�ن ا�رار 	و'ودة ا>���ت	ن "$ل ��ث 	�, 2 �دد ا�رر و��ف ����ط���ف 
�"ر'&� 	ن اPط�ر ا��ظري إ�2 اPط�ر  ��2  ��ظم �&ذه ا>���ت :ن ��ون ھ���ك إط�ر ��ر��� �

 .ا��ط����

���"روج  �ط���	ت ا�	و� ت،ا�رق ��2 د�وى ا��9ل  د�وى ھل �	�ن (��س �م ا����ؤل  -
�8 ا�	�دة ا������  ��2 �ط���&� و��ون  نوا�	�د"�ووا�� ���	ل ا�	��	ون  ��و!��ت

 .وا��  ود��$ �&م

 / �ط��&� ا���ة، وأ!��ت 	�'�ھ�� 	�!و!�	) أ�&�  رار ا�	��و�� �:��� ا���ضذ�ر -

�م �ول ا���و�ض /�د�م �:�س (��و��� �	�ن ا�ر�ون إ��&� وا�	���م ��	���0ر ذ�ر ا���ض أن  -��	
�م /��دد �'م ا�رر ا�	��وم �, و���م �!�E -�ر اأ��راذ -���� ھ� ا�"رى  �&	�, ��	��

ا�	���م �ذ�ر ��	�ل  ������Eث  ���ل 	�دد �&� /���م  ىا�د�ووا�� �ن 	!�ر�ف 
 ؟؟	�ھ� ھذه ا�	!�ر�ف و	����&� و	����&�دون أن �وC  "��ر ا�د�وى  ا�	!�ر�ف ��2 

	� ا����� �وذ�ر �:ن ا�	��'ب أن ��E!ل �ن ا�	ووع ا���ض إ�2 أن ��م ا�	!�ر�ف  ��, و -
  �206	�دة ��	�طرة ا�	�!و!� �دون ا/��زام �� �ا����Eذا -���� ��	�Eذ �!���, �و(E&���ب رر

رر ا����T �ن !�و�� ا��!ول ��2 ا��ق ا���ض �ن ط���� ا� ل���ء - �	�وذ�ر �:ن 	�
ادث ا���ر ���رار ا�	�د�� و���ث ���ت ���م �8 ا��دل ا�"�!� ���ت 'ر��� �8 ھذا ا�	'�ل 

 .	ن �'�رب ا>"ر�ن�Eدة ا/��رورة ��ب �ط�	�  وا�	��و��

�8  ا���� �ن	���9 أ�0ر 	ن (�	� ا�	ط���� ا������ ا�:ن ��وو ا���ة ذ�ر ا���ض ��رج -
 .@0���, ���د��	) �د	ا���و� 	ن ا�	����9 �8	�ر'�  ھذه ا����� ��ون

2 ��ون ؟ ����در ا�	!�ر�ف ��2 أ��س ���� 	ن ا�د�وى ھل �	�ن أن و���ءل ا���ض 
�!�" �Eا�د�وى ��2 /��) �ا�ط$( ا���و�ض �, ��ر� �	ن (�	ف �8 ا���و�ض ط���  ���

 .���د�ث /رر و/رار

�م و��ن 	����ده ا�طرف دون إ0���, و	� ا�'ر �ن ا�د�وى �!�E 	���رة  �ا��Eر( و��, إ�2 -
 ؟��د 	ن 	ن 	!�ر�ف ا�د�وى  ل�ن أ���ب ا�	��	� ھ ا����ؤل

 ��	��ر�� �8 ��د�ل ا��!وص ��ا��� �'ب أن ���ح ا�Eر!� ��	��	� ��, آ"رون  إ�2 أ�,  -
 .ا����و��� وا(�را�&�

 .	���ل وواC :ن ��ون 	ووع ا�	!�ر�ف وا���و��ت  �8 �ص "�صطو�ب � -

 ا�د�وى ب أن /���ل 	�, ��2 �ودع 	���9 �	�ن 'د�� '	ن �, �ر�� � �:ن آ"رونذ�ر  -
�&E!�ر�	ت و����2 ا�	. 
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�'ب أن / ��ون ھ��ك ��د	� ��ون ا���م ���زا ��2 (وة ا���ء ا�	�� �, ��, ا���ض إ�2 أ�,  -
إن ���,  ���2�ون (�در ��2 رھ�, أو أن�'ب أ	ر ������Eذ ا�'�ري �ن 	ن �!ل ��2 ��, 

 .أراد

� ا����Eذ �:ن �و�ظ ا�ذي �'ب أن ���(ش و ���س ا����	� 	��و��� 	��ر ا��'نذ�ر �:ن ا -�)
 .	ن 	��طر�� ا������ -��ب

أ�9ت ا�	ر ������Eذ ا�	�طرة ا�'د�دة  وأن �E�� �8ذ ا����م 0	رة ا�����ذ�ر ا���ض �:ن  -
 ���!وص ف	"�ل و	"�� )، وأن ھذا ا�وا(أن ��Eذ ��2 ��!ل ���, ���ط�)ا�'�ري وا�	�Eذ /

�رد '�ر �:	��ويرر ��و� ،، �'�ر �����و�ض	�ديرر  :ا�رار �و��نذ�ر ا���ض أن  -
 .��و�ض و���Eر���� '�روذ�ر ��ن ا���وان ����ر��� ا/����ر

�ددھ� �ن د��ل ��ن ھ���ك �	Eذ وا�"�راء وا��راس وا��وان 	��أ���ب ا�	��	� وا�	�ذ�ر�:ن  -
 .���ط�) ا�	���م ��د�دھ�

 ذ�ر �:ن ا�رر ا����T �ن ا�دو�� 	0ل "ط: ا���� و-�ره �م �ذ�ر ا�'&� ا��� �'ب أن ��را8) -
 .��طر	&� �ن '&� ا/"�!�ص -�Eت ��&� ا�	�أ	

- � . 2��8 	ن ��ون ا�رار ����ذ��C �8 ا�!�C ��دة و��, إ�2 أن ا���

:ن ���ء ��2 ا(�راح و�!�رات 8�ر�� � أن ��ون ا"���ر ا�	ووع 	����$ ��, إ�2 رورة -
 �X�رة ا������ ��"��ر �دل '&� وا�دة  �طرح 

 ا�"ط: ا�����  نو��، ا�رار ا������ �ن ا����� ���'� ��"!و	�"�ط ��ن ا�إ�2  ا���ض ��, -
8 ,�E�E � ����و��, إ�2 أن ���	'�ل ا�	د��  �	�ظ	8@�&�  	� ����ق �����و�ض �ن ا�رار ا��

ا���م ���ط���ت ا�"رى 8��0را 	���ون ھ���ك /ز	� ور8ض ا�ط���ت ا���ة ��'	ون �ن 
ل 	ن "$ ا�رر ا�	��وي ا�ذي �'ب أن �د�� إ�2 	���'��,  وأنا�"رى �8 �&��� ا�	�طوق، 

  .	�ھ��, 	�ر�8
	���0ر�8 ھذا وأن ن 	دو��ت (د ��"ت و�'�وزھ� ا�ز	ن، ا����"ت 	 و��, إ�2 أن 	دو����   -

 .(د ��م �8 ا���ر���ت ا�	��ر�� عا�	وو

 �8&� ������دم���م ا��� /��!ب �ن ا��ق 	0ل ا����م ا��� ��2 ����ق ���طرح ا�����ل  -
8&�� 	ن ا�	��ول �ن ا�رر ھل ھو  ����م ا��� ��2 �8&� ���ر8ض ��$وا و�دم ا���ول

 ,�E� أو ا�طرف �	��	أو ا� �	ول ا�"!و��	؟؟؟ 

8راد 	���� "�!� �&� 	��9ر�� �دم إ�8ط ا�	��	�ة �	��وظ�أ���ب �ذ�ر ��	�دم ���ب ا��� -
	ن ا�	ووع. 

 .ا�"!و	�، 	و�� ا�Eرق ���&	� ل��ن ا�	��	� وو�� ا���!ل ا�"�ط��, ا���ض إ�2  -

 .���و�ض ا�"�راء�دم ا�	���ر�� �8 ��د�د ا�رار ورب 	0$ ذ�ر ا���ض  -

 .����ل ا�د��ويإ�2 (د �ؤدي  	'�ل ا���و�ض �د�وى 	�C�8  ��!Eذ�ر ا���ض �:ن  -

ا���و�	��&� أن ا�	!�ر�ف و  	���	2 �����و�ض �ن ا�رار ��ن  ا���ض  8رق -,���: 
�:ن 	�����م ��, ھو ا���و�ض  ذا�راوھ��ك 8رق ���&	� ،ا����ون أ���&�ا�	!�ر�ف وأن ا�"ط: 

�ذ�ك  أ(رت �ا�	��و��ا�دو�� وذ�ر �:�, ��د	� أ(رت ا�دو�� ھذه  �	��و��ذ�ر �:ن ا�	طروح ھو و
����� ا�	طرو�� ھ� 	��وأن  و�8 ا��رار اPدار�ا�"ط:�ن  ا���و�ض�Pا�دو�� �ن ��� ا

 :�0ر 0$ث إ���/ت أ����� �		�ا�����  ا�"ط:ا���و�ض �ن 

• ���� .�ن ا���ط��ن 	�����ق �����$ل ا���ط� ا��
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 .ا���ة ا���رار ا��	ل ا����� إذا �وض �ن �ل "ط: "وف �ردد •

•  ,� � :ن ��دأ ا���� 	ن 'د�د ا�"و8� وھو ��د ا���ط� ا������ / �'� ا���ء ا�	�

  :�رط�ن �@�	��ا�	ر ��2 	���	2 ���و�ض ا�"ط�ء ا������ا���ر ��ث 
 .'��	� ا�"ط: •

 .إ���ر ا��دا�� •

�� ا/"�!�ص ا��و�� �8	� ����ق �� ا�	طرو�� ھ� 	�����ق �	�::ا�	�ذ�ر ا���ض �:ن  -
 �����و�ض

	ن ��ب  ت	� �8ا���و�ض �ن ( �ت ا�Eر!� Eورر �ا���ض �ن ا���و�ض �ن  ���ءل -
  )��ق 	ن ررو	�

�ن 	��� /���م �, د �و إ/ أ�, 	و'ود , ا����و���أھ	�� ا�	ووع ��, 	) أن أ����, إ�2  -
 .�8 ط����&موا�طراف ����9ون  �ة �ظ�ون أو ��&م �:�, -�ر 'ديا��

 ��ض ا�	��طر��ن ا���� 	د�� (�� ط���ت 8@ن ذ�ر �:ن ا���ر���ت ا�"رى ��2 و�و  -
 	ن ����ء �E�,  ��'�وز ذ�ك ��	��ن ا���� 	ن إ�0رة ھذا ا��وع 	ن ا�ط���ت 

�'�&د �8 ا�	ووع ��E�� 2ز و���"ص ا�9رف ا�	'	�� أن 	ن ا�	��	� ا�����  ا���ض �ب�وط -
 ��2 ا�	ط���� �����و�ض ا�"!وم 

 �د أد�2  أن ��ون ھ���ك  رورةو  , ���ن ا�	��	� وو�� أ���ب ا�	��	� ��د "�ص ذ�ر �:ن  -

 .د��ل ����ب ا�	��	�طو�ب �رورة أن �ون ھ���ك  -

�1
�� ر  ��!�ب: �1	
 ا

��ب �دم ا���و�ض ��	��وم �, ��2 ا�	��وم ���, 	ر'�, ا����� ���	�, �:ن  و(د رد إ'	�/
 ����ص�8 	�طوق �ل ��م �:�, ذ�ر ذ�ك �8 ا��رض �	� دأب ���, ا���ة  	و��ا���ة 

وذ�ر ��ن ا���ب ��س �8 ا����ون وإ�	� ، دون ��د�د  و���ر�وم وا�	!�ر�ف ��2 "��ر ا�د�وى
 :�ن�و� , �ن ا�	!رو�8ت ا������ ھو �8 �ط���

 ��وق ��دو��  -

 و��وق ��وان ا���ء  -

و��ط2 �&� أو!�ل ��2 ��ون ��ك  وذ�ر �:�, ��2 ا���� أن �:	ر ا�	د�� �@�داع ا�	!�ر�ف 
 تإ�!�/و��د�دھ� �و'ود  و������� ���ون 	ن ا�		�ن �!رھ� �و'ود ا�و!�ل �8 ا�	�ف 

�&��.  
 ��  وأ	� ��وق ا�دو�� 8&� وا

	) ا���و�ض 	�ت �8$  	��&�  �:نإ���ل ھو 	!�ر�ف ا����Eذ  ,	� �8وذ�ر �:ن 
 ل	�Eد �8 �د ذا�, �8 ا�	'���, ���ق ���	!�ر�ف ا������ �	ا 209/2009	ر�ومو'ودا�

  .ا�'زا�� و�	�ن أن �����ن �, �8 ا�	'�ل ا�	د�� 
�وى د � �ن ا�د�وى ا�!��� �ن ا���م ا�!�در ����ا���و�ض -�ر 	��� د��وي	��&� إ�2 أن 

 ����  ا�!��� �'ب أن ���م �����و�ض وا�	!�ر�ف ا��

  :ا
�و��4ت: را$��

 .وا���ظ�م ا����� أو إ�'�د 	"رج �, . م.إ. ت.م.إ.ا����رض ��ن قإزا��  �

 .��م '&� ا/"�!�ص �8 	'�ل ا���و�ض �
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	د��� ���ت أم  ؛�ص "�ص ����ق �'	�) أ�واب ا���و��ت وا�	!�ر�ف ا������إ!دار  �
 ���	د،	�د�� ���ت أو 	��و�� ���دھ� ا�طرف �!ورة 	���رة أو ��:ت �ن ا����� ،'زا���
ا�	���&� 	ن ��ض ا�	دو��ت  ����سا�!��� أو  ��	�  ا�د�وىك ��2  ���� 	��8 ذ�

 .، أو �ؤ"ذ 	ن "$ل أي 	���ر آ"ر 	���د وواCوا�	'�ورة

 .����ن (�� ا����Eذ و���Eذ ا���و��ت �

 .ھم�ر!دور 	را��م ��دد د��ل ��وق ا��وان وا�	��	�ن وا�	�Eذ�ن و- �

وا�'زا��� ا����	� ��	ووع ���� �	� �	��, ا�	��'دات �8 	'�ل  ا�	د��� 	را'�� ا�	��طر �
 .ا���و��ت

 .����Q ا�	ووع(��م ھ��� ا�9رف ا�	'	�� ��'�&�د �8 ا�	ووع �8 ا��ظ�ر و'ود �!و! �

  و
 ا�	و8ق
  
  
  

� �!
  أ�	د ا
	�!ب 
	را$ط و
د ا
�(�)/  ا
	!رر ا
  
  

��د ذ	
�(وظ و
د 	�	د ا-	�ن/ ا
	!رر ا	  
 

  
 

 

  
  
  
 

 

 

  

 


