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   62\ ��165 �ور������ �ن ��ل ا	���ون ر�م 	�دا	� ا	���ر�� ا

  و ا	��وص ا	��د	� 	� 

  

  � ــــد�ـــ��

  

  :	رت ا��دا�� ا����ر�� �� 	ور������ ��دة 	را�ل 

���س و: ا�	ر��� ا�و��  •� ��و�� ھذه  1960ا�"وات ا�	���� ���  إ� �ء 	ر�

ا�	ر��� ���ت ا�+را,م وا�+�* ا����ر�� ��ظر 	ن طرف 	���م ا��ق ا���م 
��ب ��0ون ا/����ب ,ا�	���م ا����ر��  إ� �ء�� ا��ظ�ر , ا�+زا,�� وا�+��,�� 

  .ا����ري

 62\165�	و+ب ا�"��ون ر0م ا�	���م ا����ر��  إ� �ء	ر��� : ا�	ر��� ا�����2  •
��ث �6ت ا�	�دة ,  أ���	4ا�	�د��ن ���ض  73\155و 71\31وا�"��و��ن 

 ��ا��دا��  إ�0	�ا�	���م ا�+زا,�� ا������ ��"��ون ا���م ��و��  أنا�و�� 	�8 4
���8د ر,�س ا�	��	� 	�� �ران 8��ر��ن  ا�4 ������� ��+�*  إ/, ا����ر�� 

و������� ��+����ت ����دل ا�	��:ون ا�ر��� , 	داو�� �9	� �ق ا��6و�ت �� ا�
ا�	�� �ر�ن ����ون  أن	�4 8��  2و�6ت ا�	�دة . 	�� �ر�ن 8��ر��ن  ��ر���

8ر��ء  ��ن ا�	�9	ون +�ودا أوإذا و  , وز�ر ا�د��ع �	دة ��� أ 9ر 	ن طرف 
ا�	6��� ا��� ���< ��9  أو�د ا�	�� �ر�ن ��ون =��ط� 	ن ا�:رع أن >�
و������� ���6ب ا�ر�ب ��ن ا�د ا�	�� �ر�ن ��ون 	ن �:س ر��� , 	�9	ون ا�

ا�	6��� ا���  أو�	ن �:س ا�:رع  وإ/0د	�� 8��9م �� ا�ر��� أا�	�9	�ن و��وز 
 . 	ن ر�ب ا�	�9	�ن  أ8�� =��ط�  ا@?رونو��ون ا�	�� �رون ,  إ������9	ون 

و0د ��ون ا�	�� �رون 	ن ��ن ا�"=�ة ا���	��ن �� ا�	+�ل ا�	د�� ����ون �	ر�وم ���ء 
�8د	� �����ل ����ن 	�� �ر�ن 8��ر��ن , 8�� ا�0راح 	ن وز�ري ا��دل وا�د��ع 

  .���ب ر��� ا�	�9م أو در+�4 



4 8�� ا�+�9ت ا����ر�� ا��� ���"�ل ا� ����ت  و�"وم �����ث  �7	� �6ت ا�	�دة �	

  .ا���"�ق و�"رر ا�	����� و
	��	� ا��دل ا�?��6 �	و+ب ا�	ر ا�"��و�� ر0م  إ� �ء	ر��� : ا�	ر��� ا��2��2  •

ا�	�د�� وا�	�	��  85\118و 82\187و  82\142وا�وا	ر ا�"��و���  78\03

و0د�م �	و+��9 إ��Cء � ��Bت ا�	���م ا����ر�� و إ���� : ���ظ�م ا�	��	� 
�	� �م إ8ط�ء ���B6ت ا���ث , ا��دل ا�?��6 ا?��9��6�6 إ�� 	��	� 

وا���"�ق وا�	ر ���	����� ���9  ��	��	� ا���م �د/ 	ن �0,دي ا�+�ش وا�درك 
 .ووز�ر ا�د��ع 

 93\21وھ� ا�	ر��� ا������ ا��� �ص 8���9 ا�"��ون ر0م  : ا�	ر��� ا�را���  •
ا�+را,م ا?��9��6�6 �� 	+�ل  أ�8د 	��	� ا��دل ا�?��6 و أ��Cا�ذي 

ا�� ��Bت ا�"=�,�� ا����ر�� ا�	� �ة �	و+ب ا�"��ون ا�	�ظم  إ��ا����ر�� 
ا�	�د��ن وا�	�	��ن  73\155و 71\31وا�"��ون  62\�165��دا�� ا����ر�� ر0م 

 .���ض أ���	4 

4 8�� +	�< ا�+����ت وا�+�* ا����ر�� �Bذ�ور و��د�	و�"�=� �ط��ق ا�"��ون ا�
وا�	��0��  44و��ك ا�	�6و�6 �� ا�	�دة  43 إ�� 8	واد 	ن ا�	+ر	� وا�	��0�� ���

	ن ��0ون  7إ��  1وذ�ك ط�"� �G+راءات ا�	�6و�6 �� ا�	واد 	ن , ���"��ون ا�+��,� 

  . ا��دا�� ا����ر�� 

اH ��ل ا�	���ق ���د�د , و��ل أھم اH ��/ت ا��� ��2رھ� �ط��ق ا�"��ون ا�	ذ�ور 
  واH ��ل ا�	���ق �در+�ت ا��"�=�, " �	�ور ا�ولا" 	:9وم ا�+ر�	� ا����ر�� 

   " ا�	�ور ا���2ث" واH ��ل ا�	���ق �+�9 ا���"�ق وا�	����� ,  "ا�	�ور ا����2" 
ا�	�ور "  و اH ��ل ا�	���ق ��ط��ق اH+راءات ا����ر�� 8�� ا� ر��ء ا�	د���ن

  " .ا�را�< 

  :وھذا 	� ����ول ا��طرق �4 �� ھذه ا�	���+� 

  

  

  

  

  



  ا	��ور ا�ول

   �! وم ا	�ر��� ا	���ر��

  

�"د و=< �"�9ء ا�"��ون أر��� 	����ر ���د�د 	:9وم ا�+ر�	� ا����ر�� ھ� ا�	���ر 
��   : ا�"=�,� وا�	���ر ا� ?�6 وا�	���ر ا�	و=و�8 وا�	���ر ا����	

و���� أن ا�+ر�	� ا����ر�� ھ� �ل +ر�	� 	�6وص 8���9 :ا�	���ر ا�"=�,�  -
 �� ��0ون ا��دا�� ا����ر�� و�د?ل �� ا?��6ص ا�"=�ء ا����ري �واء ���ت +ر�	� 

8��ر�� 	�=� أو +را,م ا��ق ا���م ا��� �د?ل �� ا?��6ص ا�"=�ء ا����ري ���ب 
 .	�ل ار�����9 أو �Bزم ار�����9 	< ��د�� وظ�:� 8��ر�� 

ا�+ر�	� ا����ر�� ھ� �ل +ر�	� �ر����9  ?ص  أنو���� : �ر ا� ?�6 ا�	�� -
��	�< ���6:� ا����ر�� 	ن ا����ر��ن أو ا�	��"�ن �9م �واء ���ت 	ن +را,م 

 ا��ق ا���م أو 	ن ا�+را,م ا����ر�� 

و���� إن ا�+ر�	� ا����ر�� ھ� ا����ل ا�+ر	�� ا���  :ا�	���ر ا�	و=و�8  -
  �	س ا�	��6* ا����ر��

-  ��و���� أن ا�+ر�	� ا����ر�� ھ� ��وك �Iر 	 روع : ا�	���ر ا����	
	�6وص 8��4 �� ��0ون ا�"=�ء ا����ري �ر���4 8��ري و�	س ���	��6* 

 .ا����ر�� أو ��ر=�9 ��?طر

ا�	�ظم ���دا�� ا����ر�� �� 	ور������ �+ده /  62\165وإذا ر+��� إ�� ا�"��ون ر0م 

�ر�� إ/ ا�4 0د ا�8	د ا�	���ر ا�"=�,� ���د�د 	:9و	�9 ��ث �"دم ��ر�:� ��+ر�	� ا���
�ص 8�� ا?��6ص ا�	���م ا����ر�� ا�	ذ�ورة �� ا�	�دة ا�و��  �� +	�< ا�+����ت 

وا�+�* ا�	ر���� 	ن ا����ر��ن �� و0ت ا���م و�� و0ت ا��رب وھ� ا�+را,م 
ا����ر�� ا�	�=�  و�د?ل �� ا�+را,م 43 إ�� 8ا�	+ر	� وا�	��0�� �� ا�	واد 	ن 

����6ن ا�وا	ر ا����ر�� وا�:رار 	ن ا�?د	� و+را,م ا/�=��ط و�ر�0 و إ�Bف 
  ..ا�		����ت ا����ر�� وا/���Bم وا�?���� وا��+�س إ�� آ?ره 

ا�	+ر	� , 8�� ا?��6ص ��ك ا�	���م �+را,م ا��ق ا���م �44	� �ص �� ا�	�دة 

	ن 0�ل ا����ر��ن دا?ل ا����2ت وا�	� Kت ا�	ر���� , وا�	��0�� ���"��ون ا�+��,� 
, �	� �6ت �:س ا�	�دة 8�� ا?��6ص ��ك ا�	���م �+را,م ا��ق ا���م , ا����ر�� 

  .ا�	ر���� 	ن 0�ل ا����ر��ن أ��2ء ��د�� ا�?د	� , ا�	+ر	� وا�	��0�� ���"��ون ا�+��,� 



����ر�� ا�	�=� و إذا ��ن 	:9وم ا�+ر�	� ا����ر�� وا=�� ��	� ����ق ���+را,م ا
إ/ ا�4 ��2ر إ ��/ ���را ��	� , و��	� ����ق �+را,م ا��ق ا���م ا�	ر���� دا?ل ا����2ت 

��ب ا�:"رة .����ق ���+را,م وا�+�* ا�	ر���� 	ن 0�ل ا����ر��ن أ��2ء ��د�� ا�?د	� 
�	� ����ر 	?��6 ���ت �� +	�< ا�+را,م وا�+�* (ق ع ع  44ا�?�رة 	ن ا�	�دة 

  .)��� 	ن 0�ل ا����ر��ن أ��2 ء ��د�� ا�?د	� ا�	ر�

�9ل ���� ��د�� ا�?د	�  Cل ا�وظ�:� ا����ر�� 	ن �وم ا/����ب �� ا�	ؤ��� ا����ر�� 
ا�دوام ا�ر�	�  أ��2ء���� ار���ب ا�+ر�	�  أم �وم ا���9ء ا�?د	� ا����ر�� ؟ إ��

  ��ن ��+ول �� 	�9	4 ا�?��6 ؟ �و �����ري ��� و

  

  ���� ار���ب ا�+ر�	� و0ت ��0م ا�	��� �?د	� 8��ر�� ؟أ��9  أم

  :و/ ا�����2  ا�و��ا�	 رع �م �"6د ا�:ر=��  أن���"د 

��4 �م ���	د ا�	���ر ا� ?�6 �� ��د�د ا�+ر�	� ا����ر�� و�م ��ص 8�� أن  -
ا�+ر�	� ا����ر�� ھ� �ل +ر�	� ار����9 8��ري �واء ���ت 	ن ا�+را,م 

 	ن +را,م ا��ق ا���م  أو���ر�� ا�	=رة ���	ؤ��� ا�

�"�=� �6ول ا�+ر�	� 	ن , ا�واردة �� ا��ص  "ا�?د	�  أ��2ء" 8��رة  إن -
و �و ��ن ا��ص �"6د 	+رد ا��	�ء . ا����ري و0ت ��0	4 ���?د	� ا����ر�� 

       ا6�0ر 8�� 8��رة ا�	ؤ��� ا����ر�� �8د ار���ب ا�+ر�	� / إ��ا�	�9م 
 " ا�+�* وا�+را,م ا�	ر���� 	ن 0�ل ا����ر��ن "

ھ��� إو�0,< +ر�	�  أن	ن ق ع ع 	ن  17	� �=	��4 ا�:"رة ا��2��2 	ن ا�	�دة  -

ا�	���م ا���د��  أ	�مو�0ت �� �Iر و0ت ا�?د	� ��ن ا�	+رم ����<  إذا ا�رؤ��ء
 .وط�"� ��"��ون ا�+��,� 

�"�9 ��/�=��ط وھ� +ر�	� 8��ر�� 	�=� 	ن ا?طر ا�+را,م ا����ر��� ��
�و ��ن , ا�?د	� ��و6ف ���+ر�	� ا����ر��  ��د��ا����ري و0د �م �"��دھ�  �و0ت �

ا�	ؤ��� ا����ر�� �	� ��ن ھ���ك  إ��و0ت ��د�� ا�?د	� �"6د �4 	+رد ا/��	�ء 
  .	+�ل ���ص 8�� ھذا ا�"�د 

ا�	رؤوس   و�0,< =رب أنق ع ع 	ن  20	� �=	��4 ا�:"رة ا�را��� 	ن ا�	�دة  -

ا�	���م ا���د�� وط�"�  أ	�مو�0ت �� �Iر و0ت ا�?د	� ��ن ا�	+رم ����<  إذا
�"��ون ا�+��,� �.  



+ر�	� 8��ر�� 	�=� 	ن ا?طر ا�+را,م ا����ر�� ����"�9 ��+�وز , وھ� �ذ�ك
��ن  ��و, و0د �م �"��دھ�  �و0ت ��د�� ا�?د	� ��و6ف ���+ر�	� ا����ر��, ا���ط� 

د	� �"6د �4 	+رد ا/��	�ء إ�� ا�	ؤ��� ا����ر�� �	� ��ن ھ���ك و0ت ��د�� ا�?
  .ھذا ا�"�د ���ص 8��	+�ل 

 "أ��2ء ��د�� ا�?د	�  "ن اH ����� ا�	ر��ط� ��:��ر و��د�د 	د�ول 8��رة >و 	9	� ��ن �
	ن ق ع ع  ����C 8ر=�9 8�� ا�	��	� ا����� ��"د�م ��وى  44ا�واردة �� ا�	�دة 

 �9�� �.  

  

  ا	��ور ا	"��� 

   ا	���(ق 'در��ت ا	���%� ا$#��ل

  

ا��دا�� ا����ر�� 8��  إ�0	�ا��دا�� ا����ر�� ا�	ور������ �� ��ظ�م �"د ا�8	د ��0ون 
 �6�? B�� � ��            ��ث �ص �� ا�	�دة ا�و�� 8�� أ�4 , ا�	���م ا���د�� 	 �

ا�4 ��	�  إ/،  ا��دا�� ا����ر�� إ�0	���و�� ا�	���م ا�+زا,�� ا������ ��"��ون ا���م " 
�ق ����ت �� ا�+�* ���4 ���8د ر,�س ا�	��	� ا�+�* 	�� �ران 8��ر��ن �9	� �ق ���

  .ا��6و�ت �� ا�	داو��

ا�+����ت ����دل ا�	��:ون ا�ر��� ا�����ون �	��	� ا�+����ت  أ���م������� ���ت �� 
  "���	�� �ر�ن ا����ر��ن 

إ�� ط���� � ھذه ا�� ���� ��ن ��رة ا���م و��رة ا��رب و�م � ر و�م �	�ز ا�	�دة �
� ��Bت ?��6 8�� 	��وى ا�در+� ا�����2  �	� �م ��=	ن  .در �9�8ا����م ا��� �6

 ���  .أو 8�� 	��وى ا�	��	� ا��

ھذه ا�� ��Bت �و+د  �"ط 8�� أم أن   ا����م �6در ��9,�� أB6 ؟ أن�9ل ���� ذ�ك 
  ؟و�����ف أ���	�9 أ	�م 	���م ا/��,��ف ا���د��  ا�و�� 	��وى ا�در+�

 إ� �ء إ�� إ�	� و, ?�ق 	���م ا����2,��  إ����0ون ا��دا�� ا����ر�� / �9دف  أن���"د 
  .� ��Bت 0=�,�� ?��6 

 أ	�م أ���	�9 �����فو+	�< ا�� ��Bت ا�"=�,�� ا�	���د�2 �� ا���ظ�م ا�"=�,�  
8�� 	��وى ا�در+�  إ/�ظ�م ا�	��:�ن / �و+د  أن�	� , 	���م ا/��,��ف ا���د��



�ر���و�����ض 4�8 8�� 	��وى 	��	� ا/��,��ف �� � �����9 ا�+��,��   ا�و��� 
  .	�� �ر�ن �د/ 	ن ا��2ن 

  

  ا	��ور ا	"�	ث 

  � � ا	����ق وا	���'�� �� ا	�را+م ا	���ر��

  

ا�+�ش ا�وط�� ��	� �?ص 8��ر��  أر��ن�0,د  أن 8�� 	ن ق ع ع  6�7ت ا�	�دة 

�"و	�ن ا�+�ش ا�وط�� و�0,د ھ�,� ا�درك ا�وط�� ��	� �?ص 8��ر�� ا�درك ا�وط�� 
��  إ���9�����ث �ل ��	� ����4 8ن ���� ا�+را,م ا�?��6 ��?��6ص ا�	���م ا�	 �ر 

ا������Cت  أو�"ون ا� ����ت و ��  	ن ھذا ا�"��ون و�����م 	ر�����9 ��	���م ا�و��ا�	�دة 
�،  ��ض ا�"=��� إ��9م���ل  أن=���� �	� �	�ن �وز�ر ا��دل وا�  9ودو���	�ون �

و���8دھم �� ا���ث 8ن ا�+را,م =��ط ا� رط� ا����ر�� ا�	��:ون �	������9 و+	< 
��د ا�وط�� ا�+�ش وا�درك  در �ل 	ن �0,د�	� �".  8���9 وا�� ف 8ن ا�	+ر	�ن ا�د��

ا�	ذ�ور  ا�	رو��=	ن . ���	�����  أ	ر 6دارH ��ن 2	� داع إذا	�  ،ا��	�ل ا���ث
�	� �	�ن �وز�ر ا�د��ع ���ب ، ا�و�0,< 	�ل ا�	����� و����:�9 وا�"وا��ن ا�	��0�� ��9

   . ���	����� ا�	ر�6در  أن ا��وال

�:�*  إ	��و6�4 �4 �8د و��ل ا�+	9ور�� و�"وم ����ر ��9,�� ���	����� ا�	ذ�ور  ا�	رو
  .ا�	��	�  أ	�ما�	�� رة  ا����H أوا���"�ق 

�4 	+رد ا+راء ����ر ��I ���6ر 	�� رة � / و إ ��ل أي اH+راءو/ ��2ر ھذا 
�� ���9د ا�	���م ا����ر��� .  

  

  

  

  

  

  



  ا	��ور ا	را', 

   �ط'�ق ا$�راءات ا	���ر�� /(. ا	#ر��ء ا	�د���ن

  

	< ا����ر��ن ��8�ون ���9 ���/ت ا��� ��ون � 165/62ا�"��ون  ��ا�	 رع  طرق�م ��

ا�	و6و�� ا��ق ا���م +را,م  ��ا����ر�� ا�	�=� أو +را,م ا�أو  ر��ء 	د��ون �� 
  .	ن ا�"��ون  ��44 ا�	�دة 

�9ل ���� ذ�ك أن ا/?��6ص ���"د ��"=�ء ا����ري �8د	� ��ون ا�	�9	ون 
و إذا ��ن 	�9م  ر��ء 	د��ون �6�* ا/?��6ص 	��"دا ��	���م  ,8��ر�ون �"ط 

	���	9م  ����ل ا����ر�ون أ	�م, أم �وزع ا�	�9	ون �ل ��ب 4�:6  ا���د�� ؟
	< 	� �� ذ�ك 	ن �وء إدارة ����ث وا���"�ق و=��ع , وا�	د��ون أ	�م 	���	9م

��"وق ؟�  

� ��ل " ��ن  2004\13رار ر0م �	و+ب ا�" اH ��ل�"د أ��ت ا�	��	� ا����� �� ھذا 

ا�	��	� ا�+��,�� �� ا�	�دة ا����ر�� ���ب ا/��6ل أو ا/ر���ط ا�ذي / �"�ل ا��+ز,� 
ھو �:�4 ا�	?�ص ����ظر �� +را,م  ر��,9م وا�:�8��ن , و���ن ��ر ا��دا�� 

 ���C?طط وو�دة ا�	و�دة ا�� �	د���ن �� ذات ا�+ر�	ن ا��	ھ��	وا�".  

  

  وا	رأي ا	����

  

وا�"وا��ن ا�	�د��  62\165ا��دا�� ا����ر�� �"�م ا�ط�0B 	ن ا�"��ون  أن��=* 		� ��ق 

 4� ��ا�	را+�� وا���د�ل و�م ��ظ  إ��وھو ��0ون �:�"ر  73\155و  71\31وا�	�	

 1978دل ا�?��6 ��� 	��	� ا�� إ� �ء8�� ����ط��ق ا����� �واء �� ا�	ر��� ا����"� 
أو �� ا�	ر��� ا��B"� , اH+راءات �� ا���م و �	���م ا����ر�� ا��� ��ت 	�ل ا

 ��8�9,�Cإ�  ���1993 .  

8�� ا�		�ر�� ا�"=�,��  إ��8د��  �>ذا �"�Bا� ��	��	� ا��دل ا�?��6  إ��Cء�� ا�	ر�
   ا�	��	� ا�+��,�� ا����ر�� 0د �م � ����9 �ول أن��Bظ , إ�� ا��وم  1993 	ن ��� 
 2004 \13ر �	و+ب ا�"را, ا�	��	� ا�����	ن ���ء 8�� ��وى  2004��� 	رة و آ?ر 
 P2004\5\9���ر�   ��� ���B"�/و�� ا��	=� ��د ا��	ر ا���ظر �� +����ت ا�����



و إذا  8�� 	��وى ا�وا� وط  إ/�	� أن 	��	� ا�+�* ا����ر�� �م � �ل  .2003

ا�?د	�  ?��6 +�* ا�:رار 	نوا��"دت / ��ظر إ/ �� ا�+�* ا����ر�� ا�	�=� 
  .ا����ر��

 ���م ا����ر�� 		�� �ري ا� أن8��  ��2 ا�	�دة و0د �ص ��0ون ا��دا�� ا����ر�� 
  .��� أ 9ر�	دة  ����ون 	ن طرف وز�ر ا�د��ع 

/ 	ن ا�درك , 8��ري و/ 	���	�4  أيا��وم 	�����  إ�� 1993و�م ��م 	ن ��� 

8�� +را,م ا��ق ا���م , ��� 	ن ا��رس ا�وط�� ا�وط�� و/ 	ن ا�+�ش ا�وط�� و/ 
	ن ��0ون ا��دا��  44ا�	ر���� 	ن ا����ر��ن �� ا�ظروف ا�	�6و�6 �� ا�	�دة 

	ن �:س  2و1وا�	�دة  7ا�	�6و�6 �� ا�	�دة  اH+راءات8�� أ��س , ا����ر�� 

ا���ث  ��و��و ا���	�أ	�م ا������ ا���د��  �G+راءات��م 	�����9م ط�"�  إ�	� و ا�"��ون 
ا�ذ�ن �ط��ون ����م , ا� رط� ا�"=�,�� 	ن ا�درك ا�وط�� ا/��دا,� 	�9م =��ط 

	���م ا�+����ت وا�+�*  و��م 	���	�9م أ	�م .ا����ر��ن ا�	 ��4 �9م  	ن طرف �0د�9م 
  .ا���د��

   

���  ��,ب ا�	د�8 ا���م �دى ا�	��	� ا��

  ا��مد ا�	

  

  

  

  

  

 

  

  

 


