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 ةينوناقلاو ةيروتسدلا نوؤشلا ةنجل

 نوعبسلاو ةيناثلا ةرودلا

 9/10/2001-8 ،امور

 ةيثارولا دراوملا نأشب ىلودلا د�عتلا

 
 ةمدقم  - الوأ

 
 ىلي اميف 	يلا راشيو) ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ىلودلا د�عتلا رقأ - 1
 رارقلا) 1993 ىناثلا نيرشت /ربمفون ىف رمتؤملا بناج نم ،(د	عتلا مساب
8/83

(1)
 ةمظنملا رمتؤم رقأو .ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب لماش كص لوأ ناكو .(

 قفتملا تاريسفتلا نم اددع ،1991 و 1989 ىماع رمتؤملا تارارقب ،قحال تقو ىف
(2).د	عتلل قحالم ا	تفصب تمضو ،د	عتلا ناشب ا	يلع

 
 
 رقأ امدنع 1983 ىناثلا نيرشت /ربمفون ىف 	ترود لالخ ،رمتؤملا قفاو امك - 2
 ةيثارولا دراوملا ةئي	 ءاشنا سلجملا نم 	يف بلطي ىذلا 9/83 رارقلا ىلع ،د	عتلا
 ا	ددح ىتلا تايحالصلا عم قفتي امبو روتسدلا نم 1-6 ةداملل اقفو ةيتابنلا
.رمتؤملا

(3)
 1/85 رارقلا ىلع ،1983 ىناثلا نيرشت /ربمفون ىف ،سلجملا قفاوو 

(4).ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةئي	 	بجومب تئشنأ ىذلا
 

 عسوي نأ ،1995 ىناثلا نيرشت /ربمفون لالخ ،رمتؤملا ررق ،كلذل اعبتو - 3
 عونتلا تانوكم عيمج ىطغتل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةئي	 تايحالص قاطن نم
 ةئي� مساب ةئي	لا فرعت نأ ررق امك ؛ةعارزلاو ةيذغألاب ةلصلا تاذ ىجولويبلا
(5)ةعارزلاو ةيذغألل ةيثارولا دراوملا

 .(ةئي	لا مساب ىلي اميف ا	يلا راشي ىتلاو) 
 ماظنلا ،1995 ىناثلا نيرشت /ربمفون ىف ،سلجملا رقأ ،رمتؤملا نم  بلط رثاو
(6).ةئي	لل ىساسألا

 تاسايسب ةقلعتملا لئاسملا عيمج دصرت ةئي	لا تلظو 
 ،ةعارزلاو ةيذغألاب ةلصلا تاذ ةيثارولا دراوملا لاجم ىف ا	تطشنأو ا	جماربو ةمظنملا
 .د	عتلا كلذ ىف امب

                                                 
(1)

 .امور ،ةمظنملا رمتؤمل نورشعلاو ةيناثلا ةرودلا ،C 83/REP ةقيثولا نم 285 – 275 تارقفلا  
(2)

 رمتؤمل نورشعلاو ةسماخلا ةرودلا .ىلودلا د	عتلا نأشب 	يلع قفتملا ريسفتلا :4/89 رمتؤملا رارق  
  ؛109-98 تارقفلا ،19/11/1989-11 ،امور ،ةمظنملا

 
 ،29/11/1989 – 11 ،امور ،ةمظنملا رمتؤمل نورشعلاو ةسماخلا ةرودلا .نيعرازملا قوقح :5/89 رمتؤملا رارق 

 109-98 تارقفلا
 

 ةـسداسلا ةرودلا .ةـيتابنلا ةـيثارولا دراومـلا نأـشب ىـلودلا دـ	عتلل 3 قـحلملا :3/91 رمـتؤملا رارـق 
 .104-102 تارقفلا ،27/11/1991 – 9 ،اــمور ،ةـمظنملا رمـتؤمل نورـشعلاو

(3)
 C ةقيثولا نم 287-286 ناترقفلا ،23/11/1983 – 5 ،اــمور ،ةـمظنملا رمـتؤمل نورـشعلاو ةيناثلا ةرودلا  

83/REP. 
(4) 

 C 85/REP ةقيثولا نم 15-12 تارقفلا ،24/11/1983 ،اــمور ،ةـمظنملا سلجمل نونامثلاو ةسماخلا ةرودلا
(5)

 .C 95/REP ةقيثولا نم 69-65 تارقفلا ،31/10/1995-20 ،امور ،ةمظنملا رمتؤمل نورشعلاو ةيناثلا ةرودلا  
(6)

 .CL 110/REP ةقيثولا نم 14-13 ناترقفلا ،3/11/1995-2 ،امور ،ةمظنملا سلجمل ةئاملا دعب ةرشاعلا ةرودلا  
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 تاضوافملا ةيفلخ  – ايناث
 
 	يلع قفتملا صنلا ىلع ،1992 رايأ/ويام لالخ ،اينيك ،ىبورين ىف قفوو - 4
 صنل ا	رارقا دنع ،نادلبلا تقفاوو .ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالل
 نأب فرتعأ ىذلا ،ىبورينل ىماتخلا نايبلا نم 3 مقر رارقلا ىلع ،ةيقافتالا
 ماكحأل اقفو ةانتقملا ريغو ةيعيبطلا ا	عقاوم جراخ تاعومجملا ىلع لوصحلا
 ،ةيقافتالا ا	جلاعت مل ةقلعم لئاسم ى	 ،نيعرازملا قوقح كلذكو ،ةيقافتالا
 ةيثارولا دراوملل ىملاعلا ماظنلا قاطن نمض ا	ل لولحلا داجيا ىغبني ىتلاو
(7).ةيوازلا رجح د	عتلا 	يف لكشي ىذلاو ،ةمظنملا ىف ةعارزلاو ةيذغألل

 
 
 ناريزح /وينوي ىف ،ةيمنتلاو ةئيبلاب ىنعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم اعدو - 5
 ةيقافتالا عم قفتي امب 	ليدعتو ةمظنملا ىدل ىملاعلا ماظنلا زيزعت ىلا ،1992
.نيعرازملا قوقح ذيفنت ىلا ةفاضا ،ىجولويبلا عونتلا نأشب

(8)
  

 
 ىناثلا نيرشت /ربمفون ىف 	ترود لالخ ،رمتؤملا قفاو ،كلذ ىلع ءانبو - 6
 تاضوافملل ىدتنم رفوي نأ ماعلا ريدملا" نم بلط ىذلا ،7/93 رارقلا ىلع ،1993
 :لجأ نم تاموكحلا نيب اميف

(I) عتلا ليدعت	امب ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ىلودلا د 
 ؛ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا عم قستي

 ةيثارولا دراوملا ىلع ،ا	يلع قفتم طورشب ،لوصحلا ةلأسم ثحب (ب) 
 ا	جلاعت مل ىتلاو ةيعيبطلا ا	عقاوم جراخ تاعومجملا ا	يف امب ،ةيتابنلا
 ،ةيقافتالا

"نيعرازملا قوقح ذيفنت ةيضق كلذكو (ج) 
(9)

 
 
   
 تاضوافملا  – اثلاث

 
 ىف ىلوألا ةيئانثتسالا ةرودلا لالخ ا	يلا راشملا تاضوافملا تأدب - 7
 سمخو ةيداع تارود ثالث ىدم ىلع تلصاوتو ،1993 ىناثلا نيرشت /ربمفون
 تسرك ،سلجملا نم معدبو ،كلذ ىلع ةوالع .30/6/2001 ىتح ةيئانثتسا تارود
 ،"ىمسرلا ريغ ءاربخلا عامتجا" ديدحتلا 	جو ىلعو ،تاضوافملل ىرخأ تاعامتجا
 ةعباتلا لاصتالا ةعامجل" تارودلا نيب اميف تاعامتجا تس ىلا ةفاضا
"سيئرلل

.تاضوافملا ريسيتل تئشنأ ىتلا ،(10)
(11)

 

                                                 
(7)

 ردص ،ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالل 	يلع قفتملا صنلا رارقا رمتؤمل ىماتخلا ىبورين نايب  
 ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا نيب ةلدابتملا ةقالعلا :3 رارقلاو ؛.22/5/1992 ىف ىبورين ىف

 .4 ةيذيفنتلا ةرقفلا صخألا ىلعو ىماتخلا نايبلل قحلم ،ةمادتسملا ةعارزلا ميعدتو
(8)

 .14/6/1992-13 ،ليزاربلا ،وريناج ىد وير ،ةيمنتلاو ةئيبلاب ىنعملا  ةدحتملا ممألا رمتؤم ريرقت  
 .16-14 ةرقفلا صخألا ىلعو ،14 لصفلا

(9)
 .C 93/REP ةقيثولا نم 108-105 تارقفلا ،24/11/1993-6 ،امور ،ةمظنملا رمتؤمل نورشعلاو ةسماخلا ةرودلا  

(10)
 .ةيبوروألا ةعومجملا ىلا ةفاضا ،ادلب 40 لاصتالا ةعامج تمض  

(11)
 ،لاصتالا ةعامج تاعامتجاو ةيمسرلا ريغ ءاربخلا تاعامتجاو ةئي�لا تارودل ىنمزلا بيترتلا ىلي اميف  

 :د	عتلا ناشب تاضوافملا تجلاع ىتلا
 ةرودلا ،30/6/1995-19 ،امور) ةسداسلا ةيداعلا ةرودلا ؛(11/11/1994-7 ،امور) ىلوألا ةيئانثتسالا ةرودلا 

 ةرودلا ؛(13/12/1996-9 ،امور) ةثلاثلا ةيئانثتسالا ةرودلا ؛(27/4/1996-22 ،امور) ةيناثلا ةيئانثتسالا
 ةرودلا ؛(5/12/1997-1 ،امور) ةعبارلا ةيئانثتسالا ةرودلا ؛(23/5/1997-15 ،امور) ةعباسلا ةيداعلا
 ةرودلا ؛(22/1/1999-19 ،ورتنوم) ىمسرلا ريغ ءاربخلا عامتجا ؛(12/6/1998-8 ،امور) ةسماخلا ةيئانثتسالا
-20 ،امور) لاصتالا ةعامجل تارودلا نيب اميف لوألا عامتجالا ؛(23/4/1999-19 ،امور) ةنماثلا ةيداعلا
 ثلاثلا عامتجالا ؛(7/4/2000-3 ،امور) لاصتالا ةعامجل تارودلا نيب اميف ىناثلا عامتجالا ؛(24/9/1999
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 فارطألا رمتؤم ىلا ،ةمظتنم ةروصب ،تاضوافملا ىف مدقتلا جئاتن تغلبأو - 8

 	تاعامتجا عيمج ىف اراركت دكأ ىذلا ،ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا ىف
 عونتلل ةصاخلا تاجايتحالا ةجلاعم ىلع اصرح د	عتلل 	معد ،تاضوافملا ءدب ذنم
.ىعارزلا ىجولويبلا

(12)
 

 
 ةيولوألا ىلع اددشو تاضوافملا ةيلمع دصر رمتؤملاو سلجملا نم لك عباتو - 9
(13).ا	نم ءا	تنالا ىلا دنست ىتلا ايلعلا

 ىف ،سلجملا با	أ ،صخألا ىلعو 
 حورب ىلحتت نأو ةنورملا نم اردق ىدبت نأل نادلبلاب" 1999 ناريزح/وينوي
 ،لقألا ىلع ،ىنستي ىكل ا	نم ديزت نأو ةريتولا 	ذ	 ىلع ظفاحت نأو ةيقيفوت
 لالخ ةئاملا دعب ةرشع ةعساتلا 	ترود ىف سلجملا ىلع لدعملا د	عتلا ضرع
."2000 ىناثلا نيرشت /ربمفون

(14)
 ىناثلا نيرشت /ربمفون ىف ،رمتؤملا دكأو 

 د	عتلا نأ ساسأ ىلع امدق ىضمتس ىلودلا د	عتلا نأشب تاضوافملا نأ" ،1999
 ةمظنملا نم لكب قيثو وحن ىلع طبتريو ،اينوناق مزلم كص ةغيص ذختيس
 لدعملا ىلودلا د	عتلا صن عضو بلط" و ،"ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالاو
 	ترود ىف ،سلجملا ىلع ضرعي ىكل ،اررقم ناك امبسح ،ةيئا	نلا 	تغيص ىف
"2000 ىناثلا نيرشت /ربمفون ىف ،ةئاملا دعب ةرشع ةعساتلا

(15)
. 

 
 /ربمفون لولحب تاضوافملا نم ءا	تنالا نم نكمتلا مدع ىلا رظنلابو - 10
 ديدج نم 2000 ىناثلا نيرشت /ربمفون ىف سلجملا دكأ" ،2000 ىناثلا نيرشت
 تحت ىلودلا د	عتلل لدعملا صنلل ةيئا	نلا ةغيصلا عضو نم ءا	تنالاب 	مازتلا

                                                                                                                                                        
 ةعامجل تارودلا نيب اميف عبارلا عامتجالا ،(31/8/2000-26 ،نار	ط) لاصتالا ةعامجل تارودلا نيب اميف
-5 ،امور) لاصتالا ةعامجل تارودلا نيب اميف سماخلا عامتجالا ؛(17/11/2000-12 ،لتاش وين) لاصتالا
 ةرودلا ؛(28/4/2001-22 ،وتيلوبس) لاصتالا ةعامجل تارودلا نيب اميف سداسلا عامتجالا ؛(10/2/2000

 .(30/6/2001-25 ،امور) ةسداسلا ةيئانثتسالا
(12)

 عونتلل صاخلا عباطلا" ،1995 ىناثلا نيرشت /ربمفون ىف ،فارطألا رمتؤم فرتعا ،صوصخلا 	جوب  
 ىتلا ةيلمعلل 	معد نلعأو ،… ةزيمم الولح بجوتست ىتلا 	تالكشمو ةزيمملا 	تامسو ،ىعارزلا ىجولويبلا
 د	عتلا ليدعت لالخ نم ،ةصاخ … ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ىف ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةئي	 ا	ب موقت
 ىناثلا عامتجالا ،2/15 ررقملا) "… .ةيقافتالا عم قستي امب ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ىلودلا
 ىفو .(17/11/1995-6 ،ايسينودنا ،اتراكاج ،ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا ىف فارطألا رمتؤمل
 ةيذغألا ةمظنم رمتؤم 	ردصي رارق ىف رظنلل 	دادعتسا" فارطألا رمتؤم دكأ ،1996 ىناثلا نيرشت /ربمفون
 قستي امب 	ليدعت مت املاح ةيقافتالا 	ذ	ل لوكوتورب ةغيص ىلودلا د	عتلا ذختي نأ ةرورضب ةعارزلاو
 نأشب ةيقافتالا ىف فارطألا رمتؤمل ثلاثلا عامتجالا 18 ةرقفلا ،3/11 ررقملا) "… ةيقافتالا 	ذ	 عم
 رايأ /ويام ىفو .(19 ةرقفلا اضيأ رظنأ .15/11/1996-4 ،نيتنجرألا ،سريأ سنويب ،ىجولويبلا عونتلا
 ىلودلا د	عتلا ليدعت نأشب ةيلودلا ةيموكحلا تاضوافملا ةريتو ىلع ةظفاحملا ةرورض" ىلع ثح ،1998
 نأشب ةيقافتالا ىف فارطألا رمتؤمل عبارلا عامتجالا .8 ةرقفلا ،4/6 ررقملا) "…ةيقافتالا عم قستي امب
 رمتؤم دكأ ،2000 رايأ /ويام ىفو ،اريخأو ،(15/5/1998-4 ،ايكافولس ،افالستارب ،ىجولويبلا عونتلا
 ىناثلا نيرشت /ربمفون  ىف ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم رمتؤم ا	مدختسا ىتلا ةغيصلا باقعأ ىف ،فارطألا
 د	عتلا نأب ىضقي ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم رمتؤم نم رارق ىف رظنلل 	دادعتسا …" ،1999
 ةيقافتالاو ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم نم لك عم ةيوق طباور عم اينوناق امزلم اكص حبصأ ىلودلا
 ،8 ةرقفلا ،5/26 ررقملا) "نييدتنملا الك ىف ا	فقاوم قسنت نأل فارطألا اعدو .ىجولويبلا عونتلا  نأشب
-15 ،اينيك ،ىبورين ،ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا ىف فارطألا رمتؤمل سماخلا عامتجالا

 .(2 ةرقفلا صخألا ىلعو ،5/10 ررقملا اضيأ رظنأ .26/5/2000
(13)

 ،ةمظنملا سلجمل ةئاملا دعب ةرشع ةسداسلا ةرودلا ،CL 116/REP ةقيثولا نم 49-43 تارقفلا ،صخألا ىلعو  
 C ةقيثولا نم 67-60 تارقفلا ،23/11/1999-12 ،امور ،ةمظنملا رمتؤمل نوثالثلا ةرودلا ؛19/6/1999-14 ،امور
99/REPP ، نم 31-27 تارقفلا ،25/11/2000-20 ،امور ،ةمظنملا سلجمل ةئاملا دعب ةرشع ةعساتلا ةرودلا 
 نم 56-51 تارقفلا ،23/6/2001-18 ،امور ،ةمظنملا سلجمل ةئاملا دعب نورشعلا ةرودلا ؛CL 119/REP ةقيثولا

 .CL 120/REP ةقيثولا
(14)

 .CL 116/REP ةقيثولا نم 49 ةرقفلا ،19/6/1999-14 ،امور ،ةمظنملا سلجمل ةئاملا دعب ةرشع ةسداسلا ةرودلا  
 C ةقيثولا نم 66و 64 ناترقفلا ،23/11/1999-12 ،امور ،ةمظنملا رمتؤمل نيثالثلا ةرودلا ىلا عوجرلا ىجري (15)

99/REP. عتلا ةعيبطب قلعتي اميف رمتؤملا نع تردص ىتلا ةيظفللا ةغايصلا  تمدختساو	طباورو د	، 
 ىف 5/26 	ررقم نم 8 ةرقفلا ىف كلذو ،ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا ىف فارطألا رمتؤم لبق نم
 ،ىبورين ،ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا ىف فارطألا رمتؤمل سماخلا عامتجالا) 2000 رايأ /ويام
 ىتلا ةيلعفلا ةيظفللا ةغايصلا ةيلاحلا ةقيثولا نم 12 لييذتلا  ىف درتو .(26/5/2000-15 ،اينيك

  .2000 رايأ /ويام ىف ،ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا ىف فارطألا رمتؤم لبق نم تمدختسا
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[ةئي	لا سيئر نم] بلطو ،ةمظنملا فارشا  ديزملا ،ماعلا ريدملا رواشتلاب ،دقعي نأ 
 ةرود دقع كلذ بقعي نأ ىلع ،ةجاحلا تعد املك لاصتالا ةعامجل تاعامتجالا نم
 ادي	مت 	رارقاو ىلودلا د	عتلا صنل ةيئا	نلا ةغيصلا عضول ةئي	لل ةيضوافت
 ىناثلا نيرشت /ربمفون ىف رمتؤملل نيثالثلاو ةيداحلا ةرودلا ىلع 	ضرعل
2001".

(16)
 بلط" ،2001 ناريزح /وينوي ىف ،سلجملا ركذتسا ،كلذل اعبتو 

 رمتؤم ىلع صنلا ضرعي نأب ،ةئاملا دعب ةرشع ةعساتلا 	ترود ىف ،سلجملا
."2001 ىناثلا نيرشت /ربمفون ىف نيثالثلاو ةيداحلا 	ترود ىف ةمظنملا

(17)
 

 
 نأشب ىلودلا د	عتلا صن" ،2001 ناريزح /وينوي ىف ،ةئي�لا ترقأ ،اريخأو - 11
 ةرودلا لالخ نم ،ا	ليحي نأ ماعلا ريدملا نم تبلط"و "ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا
 ةرودلاو /(9/10/2001-8) ةينوناقلاو ةيروتسدلا نوؤشلا ةنجلل نيعبسلاو ةيناثلا
 ةيداحلا ةرودلا ىلا ،(1/11/2001– 30/10) سلجملل ةئاملا دعب نيرشعلاو ةيداحلا
."	يلع ةقفاوملاو 	ثحبل (13/11/2001-2) رمتؤملل نيثالثلاو

(18)
 

 اضيأ ةئي	لا تمدق ،ىلودلا د	عتلا صن ىلع ةقفاوملا ىدلو" تقولا تاذ ىفو - 12
 	يلع ةقفاوملا ىف رظنلل رارق عورشم رمتؤملل نيثالثلاو ةيداحلا ةرودلل
(19).	ذيفنتل ةتقؤملا تابيترتلاب قلعتيو ،ىلودلا د	عتلا عم ةيزاوتم ةروصب

 
 
 ةينوناقلاو ةيروتسدلا نوؤشلا ةنجل ا�ثحبتس ىتلا اياضقلا  –اعبار
 
 نوؤشلا ةنجل نأ ىلع ةمظنملل ةماعلا ةحئاللا نم (ب)3-34 ةداملا صنت - 13
 نم ماعلا ريدملا وأ سلجملا ا	يلا 	ليحي اميف رظنت ةينوناقلاو ةيروتسدلا
 تايقافتالا عضو ،ىرخأ رومأ ةلمج نمض ،نع أشنت دق ىتلا ةددحم تاعوضوم
 ،ا	رارقاو ،روتسدلا نم 14 ةداملل اقبط دقعت ىتلا فارطألا ةددعتم تاقافتالاو
 نم ىجري ،ةمظنملا راطا نمض مربيس د	عتلا نأ ضارتفابو .ا	ريسفتو ،ا	ذيفنتو
 تقفاو امبسح ،د	عتلا صن ضرعتست نأ ةينوناقلاو ةيروتسدلا نوؤشلا ةنجل
 قفرملاو ،2001 ناريزح /وينوي لالخ ،ةئي	لل ةسداسلا ةيئانثتسالا ةرودلا 	يلع
 .ءاب قفرملا ىف ا	ريرقت عم
 
 قلعتي اميف رمتؤملا رارق عورشم ضرعتست نأ ةنجللا نم ىجري امك - 14
 ىذلا ،اذ	 رارقلا عورشمو .	ذيفنتل ةتقؤملا تابيترتلاو د	عتلا ىلع ةقفاوملاب
 2001 ناريزح /وينوي ىف ةئي	لل ةسداسلا ةيئانثتسالا ةرودلا سفن ىف حرتقا
 	يلع ةقفاوملل رمتؤملا بناج نم 	يف رظنيس ،واو قفرملا ىف ا	ريرقت عم قفرمو
 .د	عتلا عم انمازتم
 
 ،رارقلا عورشمو د	عتلا صنل ا	ضارعتسا دنع ،ةنجلل ديفملا نم نوكي دقو - 15
 .ةيلاتلا تارقفلا ىف ةدراولا تارابتعالا ىف رظنلا
 
(20)د�عتلا صن  –اسماخ

 
 

                                                 
(16)

 CL ةقيثولا نم 31 ةرقفلا ،25/11/2000-20 ،امور ،ةمظنملا سلجمل ةئاملا دعب ةرشع ةعساتلا ةرودلا  
119/REP. 

(17)
 .CL 120/REP ةقيثولا نم 55 ةرقفلا ،23/6/2001-18 ،امور ،ةمظنملا سلجمل ةئاملا دعب نورشعلا ةرودلا  

(18)
 ،(30/6/2001-25 ،امور) ةعارزلاو ةيذغألل ةيثارولا دراوملا ةئي	ل ةسداسلا ةيئانثتسالا ةرودلا ريرقت  

 .ريرقتلل ءاي قفرملا ىف د	عتلا صن دريو .6 ةرقفلا
(19)

 ،(30/6/2001-25 ،امور) ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيثارولا دراوملا ةئي	ل ةسداسلا ةيئانثتسالا ةرودلا ريرقت  
 .ريرقتلل واو قفرملا ىف رارقلا عورشم صن دريو .8 ةرقفلا

(20)
 نم مدق ،رمتؤملل نيثالثلاو ةيداحلا ةرودلا لالخ 	يف رظنلل رارقلا عورشمو د	عتلا صن ىلع ةقفاوملا دنع  

 دراوملا ةئي	ل ةسداسلا ةيئانثتسالا ةرودلا ريرقت رظنأ .تانايب نابايلاو ىبوروألا داحتالا نم لك
 لاد قفرملاو (ىبوروألا داحتالا) ميج قفرملا ،9 ةرقفلا ،(30/6/2001-25 ،امور) ةعارزلاو ةيذغألل ةيثارولا

 .(نابايلا)
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 ةماع رصانع  1–اسماخ
 
 تاقافتالا ىوتحم ىلع ا	نيعب ادويق ةمظنملل ةيساسألا صوصنلا عضت - 16
 14 ةداملا ىلا ةنجللا 	ابتنا ىعرتسيو .روتسدلا نم 14 ةداملا بجومب مربت ىتلا
 ص ءزجلا ىلاو ،ةمظنملل ةماعلا ةحئاللا نم 21 ةداملا ىلاو ،صوصخلا 	جوب ،ا	سفن
 ،دويقلا 	ذ	 عيمجو .(ص ءزجلا مساب ىلي اميف 	يلا راشيو) ةيساسألا صوصنلا نم
 تدمتسا ىذلا ىنوناقلا ردصملا ىلع دمتعت ىتلا ةفلتخملا ةينوناقلا ا	تاطلسو
 نأشب تاضوافملا لحارم نم ديدعلا لالخ با	سابو قمعتب ا	تشقانم ترج ،	نم
 ناريزح /وينويو ناسين /ليربأ ىف تدقع ىتلا تاعامتجالا نابا ةصاخ ،د	عتلا
2001.

(21)
 

  ةداملا14 روتسدلا نم 17 -
 صنلاب لصتي اميف ةلكشم لثمي 14 ةداملا ا	عضت ىتلا دويقلا نم ىأ نأ ودبي ال 

 .	اندأ ةددحم ةروصب حضوي ام فالخب ،ةيلاحلا 	تغيصب
 
  ةداملا21 ةمظنملل ةماعلا ةحئاللا نم 18 -

 ىغبني ىتلا تاءارجالا نم اددع ددحتو ،تاقافتالاو تايقافتالاب 21 ةداملا ىنعت 
-21 ةداملا ناف ،ددصلا اذ	 ىفو .14 ةداملا بجومب ةأشنملا ةز	جألل دادعالاب قلعتي اميف ا	عابتا

 :ىت&لا ىلع صنت ثيح ،ةصاخ ةيم	أ تاذ (ج)1
 
 نم ةبستنملا ءاضعألاو ءاضعألا لودلا 	مدقت اميف سلجملا وأ رمتؤملا رظني نأ دعب" 

 ،ىرخأ ةيلود ةمظنم ىأ وأ ةصصختم ةلاكو ىأو ،ةدحتملا ممألا نم تاقيلعت ىأو ،تاظحالم
 تايقافتالا وأ تاقافتالاو تايقافتالا ىلع طقف قفاوي نأ سلجملا وأ رمتؤملل زوجي

  :ىلع صنت اماكحأ نمضتت ىتلا ةيليمكتلا تاقافتالاو
  
 ىضتقمب ،طاشن ىأب مايقلا وأ ىلود زا	ج وأ ةئي	 ىأ ءاشنا نوكي نأ (1)  

 راطالا قاطن نمض ،ةيليمكتلا ةيقافتالا وأ ةد	اعملا وأ ةيقافتالا وأ ةد	اعملا 	ذ	
 ؛ةمظنملل ماعلا

 	ذ	 ا	ذختت ىتلا تايصوتلا ةمظنملل ماعلا ريدملا ىلا لاحت نأ (2)  
 .ةطشنأ نم 	ب موقت امع ا	ردصت ىتلا ريراقتلاو ةز	جألا

 
 ةيساسألا صوصنلا نم ص ءزجلا 19 
 

 تايقافتالا دادعا دنع ا	ل لاثتمالا ىغبني ىتلا تاءارجالاو ئدابملا ضعب ص ءزجلا ددحي 
 ىف حضوأ 	نأ ديب .ديحوتلاو قاستالا نامض ىلع اصرح ،14 ةداملا بجومب ةمربملا تاقافتالاو
 فلتخم صوصن نأ ىلا رظنلاب ،ةدماج دعاوق عضو ةينلا ىف نكي مل" 	نأ ص ءزجلا ةمدقم
(22)"ةدوشنملا فاد	ألا ءوض ىف ،حضاو و	 امك ،عضوت نأ بجي ةيلخادلا حئاوللاو تايقافتالا

. 
 ا	عابتا ىغبني تاسايس ى	 ،ص ءزجلا ىف تابلطتملا نم ريثكلا ناف ،كلذ ىلع ءانبو
 رمألا كرتي ،كلذ ىلع ءانبو .ةيمازلا تابلطتم ةرورضلاب تسيلو ،(23)"امئالم نوكي امبسح"
 .ص ءزجلا ىف ةددحملا تاسايسلل ،	بناوج عيمج ىف ،امامت لثتمي ال اقافتا رقي ىكل رمتؤملل

 
 د	عتلا ىف تجلوعو ،ىلكش عباط تاذ ى	 ،ص ءزجلا ىف ةراثملا اياضقلا نم ريثكلاو 

 ىف ماكحألا كلت ىلا 	اندأ 	ابتنالا ىعرتسي 	نأ ديب .ص ءزجلا ىف ةددحملا دعاوقلل اقبط
 .ص ءزجلا ماكحأب ا	تقالع ىف ةينوناق اياضق ريثت دق ىتلا ،د	عتلا

 
 ةنيعم ةينوناق طاقن ىلع تاقيلعتلا  2-اسماخ

                                                 
(21)

-22 ،وتيلوبس) لاصتالا ةعامجل تارودلا نيب اميف سداسلا عامتجالا ءانثأ اعامتجا ةينوناق ةعامج تدقع  
 ةرودلا لالخ كلذو ،وتيلوبس ىف ةينوناقلا ةعامجلا 	ب تماق ىذلا لمعلا ةماعلا ةنجللا تلمكأو .(28/4/2001

 .(30/6/3001-25 ،امور) ةئي	لل ةسداسلا ةيئانثتسالا
 ةيساسألا صوصنلا نم ص ءزجلا ،ةجابيدلا  (22)

 
(23)

 ىلع  ،امئالم كلذ ناك املك ،تايقافتالاو تاد	اعملا لمتشت ."تاليدعتلا مكحت ىتلا ئدابملا الثم ،رظنأ  
 .A-8 قفرملا - ةيساسألا صوصنلا نم ص ءزجلا ،"… ةيلاتلا ئدابملا زربت صوصن



CCLM 72/5  6 

S:\Docs\CCLM 72\Y1718a-BH.doc 

 
كصلا مسا . ظفل مدختسي ال"د	عتلا "مزلم ىلود قافتاب لصتي اميف ةداع . ىلع ةوالع 20 -

 14 ةداملا بجومب دقعت ىتلا ،ىملاعلا قاطنلا تاذ تاقافتالا" نأ ىلع صني ص ءزجلا ناف ،كلذ
 فوسف ىرخألا تاقافتالا امأ ،"ةيقافتا" ظفلب لبقتسملا ىف ا	نع ربعي فوس ،روتسدلا نم
"قافتا" ظفلب ا	نع ربعي

(24)
 "د	عتلا" ظفل نع ضيعتست نأ ىف مث نم ةنجللا بغرت دقلو .

 عضولا نيب ام كابترالا ىفالت ىلع اضيأ نيعي نأ ،كلذ نأش نمو ."ةيقافتا" ظفل 	لحم لحيل
 .امزلم ايلود اكص 	رابتعاب ديدجلا 	عضوو ،ايعوط اكص 	فصوب ،د	عتلل ميدقلا

 
 ،1 ةداملا ىف تددح امبسح ،لبقتسملا ىف كصلا فاد	أ ىلا رظنلابو ،كلذ ىلع ةوالع - 21

 قلطي نأ نكمي ،"ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا" ىلا صنلا ىف ةرركتملا ةراشالاو
 ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةيقافتالا" مسا بقترملا كصلا ىلع

 .ناونعلا ىف ،لعفلاب ايلج 	قاطن حضتي ىكل ،"ةعارزلاو
 
 ةجابيدلا- ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم راطا نمض د	عتلا عضو . ةداملا صنت21-1) ج ( ةحئاللا نم 22 -

ةمظنملل ةماعلا رمتؤملل زوجي 	نأ"  تايقافتالا وأ تاقافتالاو تايقافتالا ىلع طقف قفاوي نأ
 زا	ج وأ ةئي	 ىأ ءاشنا نوكي نأ (1) :ىلع صنت اماكحأ نمضتت ىتلا ةيليمكتلا تاقافتالاو
 قافتالاو ةيقافتالا وأ قافتالاو ةيقافتالا 	ذ	 ىضتقمب ،طاشن ىأب مايقلا وأ ىلود
 ىذلا ،ص ءزجلا ةيمازلالا ماكحألا 	ذ	 نم ززعيو "… ةمظنملل ماعلا راطالا قاطن نمض ،ىليمكتلا
 راطا نمض مربت قافتالا وأ ةيقافتالا نأ ىلع امئاد ةجابيدلا ىف صني" نأ ىلع صني
(25)ةمظنملا

 	ئاشنا عقاو ىلا ،	نم ءزج ىأ ىف العف ريشي ال ،ىلاحلا 	صن ةغايص بسح ،د	عتلاو 
 ."14 ةداملا بجومب غيص 	نأ وأ ةمظنملا راطا نمض

 
 نمض عقي 	قاطنف :ةديدع تاروظنم نم ةمظنملاب اقيثو اطابترا د	عتلا طبتريو - 23

 ةعبات ةئي	 نيحلا كلذ ذنم 	دصرت تلظو 1983 ماع 	نأشب ضوافتلا ىرجو ،ةمظنملا تاصاصتخا
 تامدخ ةمظنملا 	ل ترفوو ،ةمظنملا راطا نمض كلذ لك مت ثيح ،	ليدعت ن&لا ىرج امك ،ةمظنملل
 رمتؤمو ةمظنملل ةيسايرلا ةز	جألا نم لك تدكأو ،د	عتلاب ةلصلا تاذ ةطشنألا لك تمعدو ةنامألا
 طبتري نأ ىغبني 	نأ ،ةحيرص ةروصب ،ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا ىف فارطألا
 ةياعر تحت تاضوافملا نم ءا	تنالا ىغبني 	نأو ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمب اقيثو اطابترا
 عم ةقالعلا حيضوت نامضل ةجابيدلا ىلا ةرقف ةفاضا ىف مث نم ةنجللا رظنت دقو .ةمظنملا
 ىرخألا تاقافتالا ىف تمدختسا ىتلا تارابعلل اعبتو .كشلا 	لخادي ال وحن ىلع ةمظنملا
 رابتعالا ىف اذخأ" :ىلاتلا وحنلا ىلع ةرقفلا 	ذ	 نوكت نأ الثم نكمي 14 ةداملا بجومب ةمربملا
 مربأ دق د	عتلا نأ رابتعالا ىف اذخأ" وأ "ةمظنملا روتسد نم 14 ةداملا بجومب مربأ دق د	عتلا نأ

 ."ةمظنملا راطا نمض
 
 ةداملا2 :تاحلطصملا مادختسا .ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا فيرعت . كرت 24 -

 ةلكشم تسيلو عباطلا ةينف ةلكشم ى	 ،ةقلعملا ةلكشملا لازتالو ةفوقعم ساوقأ نيب صنلا اذ	
 .ةينوناق

 
 ةداملا2 :تاحلطصملا مادختسا .ارولا ةداملا فيرعتةيث . ساوقأ نيب فيرعتلا اذ	 كرت 25 -

 ا	عضت ىتلا دويقلاب قلعتي اميف ىربك ةينوناق تالكشم ىأ ريثي ال 	نكلو ،ةفوقعم
 .ةيساسألا صوصنلا

 
 ةداملا4 :ىرخألا ةيلودلا تاقافتالاب د	عتلا اذ	 تاقالع . ةرقفلا 	ذ	 نم ضرغلا) لازت الو 26 -

 لوكوتوربو مادرنور ةيقافتا ةجابيد ةغايص ىف قباوس ا	ل دجوت ىتلاو ،(ساوقأ نيب
 ىف ،ماع 	جوب ،ةلثامم ماكحأ كان	و .قافتالا اذ	 قيبطتو ريسفت ىلع نيعت نأ و	 ،(26)ةنجاطرق

                                                 
(24)

 .A-1 قفرملا ،ةيساسألا صوصنلا نم ص ءزجلا  
 .A-5 قفرملا ،ةيساسألا صوصنلا نم ص ءزجلا  (25)

(26)
 ةنيعم تاف# تاديبمو ةيوايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجا قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتا  

 ىتلا ةجابيدلا تارقف رظنأ .10/9/1998 ىف مادرتور ىف تمربأ ىتلا ،ةيلودلا ةراجتلا ىف ةلوادتم ةرطخ
 :ىت&لاك أرقت

 ةيمنتلا قيقحت ةيغب ةمعادتم ةئيبلاو ةيراجتلا تاسايسلا نوكت نأ ةرورض كردت ذا" �
 ؛ةمادتسملا
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 حمست ،لقألا ىلع ،ا	نأ وأ ىربك ةينوناق تالكشم ىأ ةرقفلا 	ذ	 ريثت الو .ىرخأ ةيلود تاقافتا
 مادختسا ،كلذ نع اضوع ،وأ ساوقألا فذح حرتقت نأ ىف ةنجللا بغرت دقو .لوبقم ريسفتب

 .ةنجاطرق لوكوتورب وأ مادرتور ةيقافتا ىلا دنتست ةجابيدلا ىف ةغايص
 
 ةداملا13 :رسيملا لوصحلا . ةداملا صن لظي13-3)د ( ريثي ال 	نكلو ،ةفوقعم ساوقأ نيب 27 -

 .14 ةداملا بجومب ةمربملا تاقافتالا ةعيبطب قلعتي اميف ةينوناق تالكشم ىأ
 
 ةداملا19 :ةيلاملا دراوملا . ةداملا ىف ةمدختسملا ةغايصلا ريثت ال19-4)د ]" ( ىفالت 28 -

 .ةينوناق تالكشم ىأ ،"[ تاناعالا
 
 ةداملا20-2 :ةيسايرلا ةز	جألا .ماعلا قافتالاب تارارقلا . ةداملا صنت20-2  ذاختا ىلع 29 -

 ،	تاذ دح ىف ،صنلا اذ	 ريثي الو .ءار&لا ىف ماعلا قافتالاب ىسايرلا زا	جلا تارارق عيمج
 ةفاضا ،حجرألا ىف ديفملا نم 	نأ ظحالت نأ ىف بغرت دق ةنجللا نأ الا ،ةيرذج ةينوناق ةلكشم
 ىرخأ ةقيرط ىلا ،ءار&لا ىف ماع قافتاب ،لصوتلا متي مل ام" :ىلاتلا ىنعملا نمضتت ةرابع
 رقتس ىتلا ،ةيلخادلا ةحئاللا ناف ،لاثملا ليبس ىلعو ."ةنيعم لئاسم نأشب رارقلا ذاختال
 ا	نأشب رارقلا ذاختا نكمي ىتلا لئاسملا ضعب عقوتت نأ نكمي ،ءار&لا ىف ماع قافتاب
 فقوتلا ىدافتل ةليسو ىسايرلا زا	جلل ءارجالا اذ	 حيتيسو .ةديقملا ةيبلغألاب وأ ةيبلغألاب
 ىف ،الثم) لئاسملا ضعبب قلعتي اميف لقألا ىلعو ،	لخاد تارارقلا ذاختا ةيلمع ىف ماتلا

 .(تاباختنالا
 
 ةداملا20-3)د :( ىسايرلا زا	جلا- ةينازيملا . دامتعا ى	 ىسايرلا زا	جلا فئاظو نم ةدحاو 30 -

 ىف ددح امبسح ،ليومتلا ةيجيتارتسا ذيفنتل ةمزاللا ةيلاملا دراوملا ىلا ةفاضاو .ةينازيملا
 ناك املو .ىسايرلا زا	جلاو  ةنامألا لمعل ىرخأ دراوم داجيا ىرورضلا نم ،(د)3-20و 19 نيتداملا
 نم ةيلك لومي نأ (1) :	ليغشتل تالامتحا ثالث كان	 ناف ،14 ةداملا بجومب ةيقافتا و	 د	عتلا
 فارطألا ا	لومت ةينواعت تاعورشمب موقي نأ زوجي ،ةمظنملا نم ليومتلا ىلا ةفاضا (2) ،ةمظنملا
(27)ةلقتسم ةيفاضا ةينازيم 	ل نوكت ،ةمظنملا نم ليومتلا ىلا ةفاضاو (3) ،ةدقاعتملا

 ىفو .
 اردق حيتي امم ،(ةلقتسم ةيفاضا ةينازيم) ةثلاثلا ةئفلا نمض جردنيس د	عتلا ناف حجرألا
-20 ةداملا نأ ودبيو .ةمظنملا نم ىتسجوللاو ىرادالا معدلا نعو ةمظنملا نع ةيلالقتسالا نم ربكأ
 بناج نم ىئزجلا ليومتلا ىلا ةراشالا نع اضوع ،ةيفاضا "ةلقتسم ةينازيم" ىلا ريشت (د)3
 نم ،مئالملا نم نوكيسو .ةمظنملل ةيداعلا ةينازيملا راطا ىف ةمظنملا رمتؤم ا	ررقي ىتلاو ةمظنملا

 ."ةينازيم" ظفل دعب "ةلقتسم" ظفل ةفاضا ىف رظنلا ،مث
 
 ةداملا20-6  :ىسايرلا زا	جلا .ةيذغألا ةمظنم ىف ءاضعألا تامظنملا ةعارزلاو.  ةداملا لازتال 31 -

 ةدام كان	و .ا	ثحبب حمسي مل تقولا قيض نأ ىلا اساسأ 	درم كلذ نأ الا ،ةفوقعم ساوقأ نيب 20-6
 ىلعو ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ىف ةيميلقا ىداصتقا لماكت ةمظنم ةيوضع ةجلاعمل ةيرايعم
 .ا	يف ءاضعألا نادلبلاو 	ذ	 لماكتلا ةمظنم نيب اميف تايلوؤسملا عيزوتب لصتي اميف صخألا
 ءافولاو …" ىترابع فذح ىغبني 	نأ الا ،ةرقفلا ىلع ةظفاحملا ىغبني ،(ب)3-14 ةداملل اقبطو
 تابجاوب ءافولا ىغبني ذا ."ةيرورضلا تارييغتلا ءارجا دعب " و "… ا	تيوضع تابجاوب

 .د	عتلا ماكحأل اقبط ،رمألا عقاو ىف ،ةيوضعلا
 

                                                                                                                                                        
 ىلع قرطلا نم ةقيرط ىأب ىوطني 	نأ ىلع رسفي ام ةيقافتالا 	ذ	 ىف دجوي ال 	نأ دكؤت ذا �

 ىف ةيواميكلا داوملا ىلع قبطي راس ىلود قافتا ىأ بجومب فرط ىأ تامازتلاو قوقح ىف رييغت ىأ
 ،ةيئيبلا ةيامحلا ىلع وأ ةيلودلا ةراجتلا

 ةيلود تاقافتاو ةيقافتالا 	ذ	 نيب لضافت قلخ 	ب دصقي ال 	العأ درسلا نأ ىعت ذا �
 "… ىرخأ

 اقافتا 	فصوب رقأ ،ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا ىف ةيويحلا ةمالسلل ةنجاطرق لوكوتورب
 :ىت&لاك أرقت ىتلا ةجابيدلا ىف ةثالثلا تارقفلا اضيأ رظنأ .29/1/2000 ىف ةيقافتالل ايليمكت

 ةيمنتلا قيقحت ةيغب ةمعادتم ةئيبلاو ةيراجتلا تاقافتالا نوكت نأ ةرورض كردت ذا" �
 ؛ةمادتسملا

 قوقح ىف رييغت ىلع ىوطني 	نأ ىلع رسفي ام لوكوتوربلا اذ	 ىف دجوي ال 	نأ دكؤت ذا �
 ؛ةيراس ىرخأ ةيلود تاقافتا بجومب فرط ىأ تابجاوو

 العأ درسلا نأ ىعت ذا	ب دصقي ال 	عضخي نأ  	ىرخأ ةيلود تاقافتال لوكوتوربلا اذ …" 
 .B-33 قفرملا ،ةيساسألا صوصنلا نم ص ءزجلا  (27)
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 ةداملا21-1 :نيمألا. نيمألا نييعت . ةداملا ىف ةفوقعملا ساوقألا ةلازا عامتجالا لفغأ1-21 ، 32 -
 صني ىذلا ص ءزجلاب امامت ىفت ةفوقعملا ساوقألا نيب ظافلألا نأ عقاولاو .ا	فذح زوجي نكلو
 تالاح ىف ،ددحت دق ةيساسألا صوصنلا نكت نإو .نيمألا نييعت ماعلا ريدملا ىلوتي نأ ىلع
 ىنعملا زا	جلا ءاضعأ عم رواشتلا دعب "نيمألا نييعت متي نأ ،ةلقتسملا ةينازيملا تاذ ةز	جألا
(28)"م	قافتا وأ م	تقفاومب وأ

 ةيا	ن ىف نيروكذملا نيرخ&لا نيفظوملا نييعتب قلعتي اميفو .
 ءالؤ	 نييعت متي نأ ةطيرش ىربك ةينوناق ةلكشم لثمت ال ةيظفللا ةغايصلا ناف ،1-21 ةداملا
 ةيأ ىطغت نأ ىغبنيو .ماعلا ريدملا لبق نم ،ةمظنملا روتسد نم 8 ةداملا ماكحأل اقفو ،نيفظوملا

 .ةلقتسملا ةينازيملا نم ،ةمظنملا ةينازيم ىف ددحم وحن ىلع دمتعت مل فيلاكت
 
 ةداملا21-3 :نيمألا .ماعلا ريدملا ىلا ريرقتلا . ةداملا صنت21-1)ج ( ةماعلا ةحئاللا نم 33 -

 تايقافتالا وأ تاقافتالاو تايقافتالا ىلع طقف قفاوي نأ رمتؤملل زوجي" 	نأ ىلع ةمظنملل
 ماعلا ريدملا ىلا لاحت نأ (2) ، … :ىلع صنت اماكحأ نمضتت ىتلا ةيليمكتلا تاقافتالاو
 ."ةطشنأ نم 	ب موقت امع ا	ردصت ىتلا ريراقتلاو ةز	جألا 	ذ	 ا	ذختت ىتلا تايصوتلا ةمظنملل
 لال	تسا ىف "ماعلا ريدملاو" ةرابع ةـــفاضا نكمي ،ةيمازلالا ماكحألا 	ذ	ل لاثتمالا ىلع اصرحو

3-21 ةداملا
(29)

. 
 
 ةداملا21-4 : نيمألا .تاغل تس ىف قئاثولا . ةدحاو ى	 ةيسورلا ةغللا نأ ىلا ةراشالا ردجت 34 -

 ىف تاعبت ىلع ةلأسملا 	ذ	 ىوطنتو .ةمظنملا تاغل نم ةدحاو نكت مل ناو ،ةدحتملا ممألا تاغل نم
 بايغ ىف ،دبال ةيسورلا ةغللاب لمعلاب ةطبترملا فيلاكتلا ناف ،صاخ ة	جوبو .ةينازيملا

 .ةلقتسملا ةينازيملا نم ىطغت نأ نم ،كلذ فالخب رمتؤملا نم رارق
 
 ةداملا24 :د	عتلا ليدعت .تاليدعتلا ةزاجا ضفر ىف رمتؤملاو سلجملا تاطلس . 35 -

 :نأ طرتشي ىذلا ص ءزجلا ىلا ةنجللا 	ابتنا ىعرتسي
 

" ،تاقافتالاو تايقافتالا لمتشتامئالم كلذ ناك املك ئدابملا زربت صوصن ىلع ، 
 :ةيلاتلا

 

 تاقافتالاو تايقافتالا عيمج ىلع لخدت ىتلا تاليدعتلا غالبا (أ) 
 ةطلس كلمي ىذلا ،سلجملا ىلا ،روتسدلا نم 14 ةداملا بجومب ةدوقعملا
 .روتسدلا ماكحأ وأ ةمظنملا دصاقمو فاد	أ عم قستت ال ا	نأ ىأر اذا ا	ئاغلا
 ىلا ،كلذل ابجوم كان	 نأ ىأر اذا ،تاليدعتلا 	ذ	 ليحي نأ سلجمللو
 متت نأ ،كلذ نع الضف نيعتيو .ةطلسلا سفن كلمي ىذلا رمتؤملا
 فارطأ عيمج ىثلث ةيبلغأب افلس تاليدعتلا 	ذ	 ىلع ةقفاوملا
 تاقافتالاو تايقافتالا تاليدعت امأ .لقألا ىلع قافتالا وأ ةيقافتالا
 لبق ةيراشتسا ةنجل ىلع ضرعتف زا	ج ءاشناب ىضقت ال ىتلا
 .(30)سلجملا ةفرعمب ا	ثحب

 
 ىف" رمتؤملاو سلجملا "ةطلسب" قلعتملا طرشلا ركذي الأ ،تاضوافملا ءانثأ ،ررقت - 36

 ىف ءاضعألا لودلا نكمت ءازا قلقلا و	 كلذل ىساسألا عفادلا ناكو .د	عتلا صن ىف ،"ءاغلالا
 لبق نم تارارقلا ذاختا تاءارجا ىلع ريثأتلا نم ،د	عتلا ىف افارطأ تسيل ىتلا ةمظنملا
 ،ةمظنملا تاسايس سكعي ص ءزجلاف .14 ةداملا عم ضراعتي ال ماكحألا 	ذ	 لثم بايغو .فارطألا
 .ص ءزجلا تابلطتم لماك وحن ىلع ىبلي ال قافتا ىلع قفاوي ىكل رمتؤملل كورتم رمألا نكلو
 ،ماكحألا 	ذ	 جاردا لاوحألا لك ىف امئالم نوكي ال دق 	نأ عقاول بسحي 	سفن ص ءزجلا نأ عقاولا و

 ."امئالم ناك املك" ماكحألا 	ذ	 نمضت نأ ةرورض ىلا ريشي 	نأل
 

                                                 
 .B, 32(iii) قفرملا ،ةيساسألا صوصنلا نم ص ءزجلا  (28)

(29)
 روتسد نم 14 ةداملا بجومب 1997 ماع ترقأ ىتلا ،تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا نأ ركذلاب ريدجلا نم  

 نم (ج)1-21 ةداملا ىف ددح امبسح ،ماعلا ريدملا ىلا ريراقتلا ةلاحاب قلعتت اماكحأ نمضتت ال ،ةمظنملا
 .ةمظنملل ةماعلا ةحئاللا

(30)
 .A-8 قفرملا ،ةيساسألا صوصنلا نم ص ءزجلا  



CCLM 72/5  

 

S:\Docs\CCLM 72\Y1718a-BH.doc 

 داوملا26 ،27 ،28 ،29 .ذافنلا ءدبو فارطألا ىلا مامضنالا قرط . رخ& ىف داوملا 	ذ	 تجردأ 37 -
 تاقافتالا ىف دجوت ىتلا ةيديلقتلا ةيئا	نلا داوملا نيمضتب بلطلا ةيبلتل عامتجا
 مث نم ا	بقعي سلجملا وأ رمتؤملا لبق نم قافتا رارقال ةطسبملا ةقيرطلا نع الدب ،ةيلودلا
 ىلا مامضنالل ةفلتخملا قرطلاب قلعتي اميف ةصاخ تالكشم ىأ ريثت ال داوملا 	ذ	و .لوبقلا
 ظفلل لمتحملا جودزملا ىنعملا ىلا صاخ مامت	ا ءاعرتسا ىغبني كلذ عمو ،د	عتلا ىف فارطألا
 ان	رو افرط حبصت نأ نود قافتالا ىلع عيقوتلا درجم ،ديدحتلا 	جو ىلعو) "عيقوتلا"

 .(عيقوتلا اذ	 ىلع ادامتعا افرط حبصت ىكل ةطلسلاو ةينلا عم عيقوتلا وأ ،قيدصتلاب
 
  داوملا26 ،27 ،28 ،29 .لودلا لوبق ةدقاعتم افارطأ ةمظنملا ىف ءاضعألا ريغ . 	ذ	 ىنعت 38 -

 نم ىأ وأ ةدحتملا ممألا ىف ءاضعأ م	نكلو ةمظنملا ىف ءاضعألا ريغ لودلا لوبقب اضيأ داوملا
(31)ةدقاعتم افارطأ ،ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا ىف وأ ةصصختمل ا	تالاكو

-14 ةداملا صنتو .
 تايقافتالا ةلاح ىفو … نأشب اماكحأ تايقافتالا نمضتت نأ" ىلع ةمظنملا روتسد نم (ب)3

ةيليمكتلا تاقافتالاو تايقافتالاو ،تاقافتالاو ناجللا وأ تائي	لل ةئشنملا كارتشا نوكي ،
 ا	تالاكو نم ىأ ىف وأ ةدحتملا ممألا ىف ءاضعأ نوكت نمم ،ةمظنملا ىف ءاضعألا ريغ لودلا
 ىداصتقالا لماكتلا تامظنم نم ةمظنم كارتشا وأ ،ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا وأ ةصصختملا
 ىثلثل ةقبسملا ةقفاوملاب ،كلذ نع الضف ،اطورشم ،ءاضعألا تامظنملا فالخب ةيميلقالا
 نم ماكحألا 	ذ	 د	عتلل ىلاحلا صنلا نمضتي الو ."لقألا ىلع ناجللا وأ تائي	لا 	ذ	 ءاضعأ
 ةقبسملا ةقفاوملا طرشب ،ةمظنملا ىف ءاضعأ تسيل ىتلا لودلا ةكراشمب ةقلعتملا روتسدلا

 .ةنجللا وأ ةئي	لا ءاضعأ ىثلث ةيبلغأل
 

 	ذ	 د	عتلا نمضتي نأ ىغبني ناك اذا اميف ثحبت نأ ةنجللا بغرت دقف ،ددصلا اذ	 ىفو - 39
 صن بجومب ةنجل مأ ةئي	 ربتعي د	عتلل ىسايرلا زا	جلا ناك اذا امع لاؤسلا راثي دقو .ماكحألا
(32)ةرشع ىتنثا نأ ظحالت نأ ىف ةنجللا تبغر امبرل ،ددصلا اذ	 ىفو .(ب)3-14 ةداملا

 ةيقافتا 
 ديدحتلا 	جوب تمربأ دق ،14 ةداملا بجومب تدقع قافتاو ةيقافتا ةرشع ةسمخ نيب نم ،قافتاو
 نمضتت ال ،ةئي	 ءاشنال ددحم 	جوب مربت مل ىتلاو ،ةيقبتملا ثالثلا امأ .ةئي	 ءاشنا ضرغب
.ىساير زا	ج ام	ل ا	نم نيتنثا نأ نم مغرلا ىلع ،ةروكذملا ماكحألا

(33)
 دقف ،افن& درو ام ءوض ىفو 

  .14 ةداملل اضقانم دعي ال ماكحألا 	ذ	 د	عتلا نيمضت مدع نأ ةنجللا ىعارت
 
 نأشب تاقيلعتلا ىلا عوجرلا ىجري .ةيجحلا ةيواستم صوصنلا ،36 ةداملا - 40
 .تاغل تس ىف قئاثولا - 4-21 ةداملا
 
 رارقلا عورشم صن -اسداس
 
 رارقا ىلا ريشي فلأ ءزجلاف .نييذيفنت نيئزج رارقلا عورشم نمضتي - 41
 ةمظنملا ىف ءاضعألا لودلا ىلا ةوعدلا 	يجوتو ،عيقوتلا باب حتف ةرتفو ،د	عتلا
 ةصصختملا ا	تالاكو نم ىأ وأ ةدحتملا ممألا ىف ءاضعأ ا	نكلو ا	يف ءاضعألا ريغو

                                                 
 9و ، ةمظنملا ىف ءاضعأ تسيل ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا ىف فارطأ 10 نأ ىلا ةراشالا ردجت  (31)

 .ىجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا ىف افارطأ تسيل ةمظنملا ىف ءاضعأ
(32)

 ءاشنا ؛(1948) ىدا	لا طيحملاو ايس& دياصم ةئي	 ءاشنا قافتا :ى	 ةرشع ىنثالا تاقافتالا وأ تايقافتالا  
 	رقأ ىذلا لدعملا صنلا ؛(1949) طسوتملا رحبلا دياصمل ةماع ةئي	 ءاشنا قافتا ؛(1948) ةيلودلا زرألا ةئي	
 ىمحلا ضرم ةحفاكمل ةيبوروألا ةئي	لا ءاشنا ؛(1997) ةئاملا دعب ةرشع ةثلاثلا 	ترود ىف ةمظنملا سلجم
 ءاشنا قافتا ؛(1959) ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم راطا نمض ةيلودلا روحلا ةئي	 عضو ةيقافتا ؛(1953) ةيعالقلا
 قافتا ؛(1963) ايس& برغ بونج ىف 	عيزوت ةقطنم نم ىقرشلا ميلقالا ىف ىوارحصلا دارجلا ةحفاكم ةئي	
 دارجلا ةحفاكم ةئي	 ءاشنا قافتا ؛(1965) طسوألا ميلقالا ىف ىوارحصلا دارجلا ةحفاكم ةئي	 ءاشنا
 ةحصلاو ىناويحلا جاتنالل ةيميلقالا ةئي	لا ءاشنا قافتا ؛(1970) ايقيرفأ برغ لامش ىف ىوارحصلا
 قافتا ؛(1993) ىدن	لا طيحملا ىف ةنوتلا ةئي	 ءاشنا قافتا ؛(1973) ىدا	لا طيحملاو ايس& ىف ةيناويحلا
 ىوارحصلا دارجلا ةحفاكم ةئي	 ءاشنا قافتا ؛(1999) (RECOFI) كامسألا دياصمل ةيميلقالا ةئي	لا ءاشنا

 .(2000) ىبرغلا ميلقالا ىف
(33)

 ؛(1955) ىدا	لا طيحملاو ايس& ميلقا ىف تاتابنلا ةياقو قافتا :ى	 ثالثلا تاقافتالا وأ تايقافتالا  
 ؛(1993) ةيلودلا ةرادالاو ةنايصلا ريبادتل راحبلا ىلاعأ ىف ديصلا نفس لاثتما زيزعت قافتا
 	ترود ىف ةمظنملا رمتؤم 	رقأ ىذلا ديدجلا لدعملا صنلا ؛(1951) تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا
 ايس& ميلقا ىف تاتابنلا ةياقو قافتا نم لكو .(1997 ىناثلا نيرشت /ربمفون) نيرشعلاو ةعساتلا
 ةدقاعتملا فارطألا 	يلا مضنت ىساير زا	ج ام	ل ،تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالاو ىدا	لا طيحملاو

 .ةيئاقلت ةروصب ءاضعأ ةفصب
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 جلاعيو .د	عتلا ىف افارطأ حبصت ىكل ،ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا ىف وأ
 رارقلا عورشم صن نأ ودبي الو .د	عتلا ذيفنتل ةتقؤملا تابيترتلا ءاب ءزجلا
 .ىربك ةينوناق تالكشم ىأ ريثي
 
 ام اذا ،"ةيقافتا" ىلا رارقلا عورشم ىف مسالا رييغت ىغبني .كصلا مسا - 42
 .د	عتلا صن ىف رمألا سفن مت
 
 نمضتت ذا .ةحضاو ريغ ا	انعمو ةرقفلا 	ذ	 نم دصقملا نا .4-فلأ ةرقفلا - 43
 د	عتلا نم عبان 	نكلو ،رمتؤملا نم "رارق" ىلا دنتسي ال أدبمل انالعا ةرقفلا
 نم 8 ةداملاف .ةدقاعتملا فارطألا ىلع طقف قبطنيو ،ذافنلا زيح 	لوخد لاح 	سفن
 .ىلودلا نواعتلاو ةيرطقلا تامازتلالا ىلا ديدحتلا 	جو ىلع ريشت ،الثم ،د	عتلا
 ظفل نع ةضاعتسالا وأ ،ةرقفلا 	ذ	 فذح حرتقت نأ ىف ةنجللا ترظن امبرلو
 ."بحري" ظفل 	لحم لحيل "ررقي"
 
 ةنجللا" و ةئي	لا ،ةتقؤملا ةرتفلا لالخ ،كان	 نوكتس .1– ءاب ةرقفلا - 44
 دقف ،دو	جلا ىف ةيجاودزالا ىفالتو ىفالتو دراوملا راخدا ىلع اصرحو ."ةتقؤملا
 .ةتقؤملا ةنجللا ما	مب اضيأ ةئي	لا علطضت نأ ةيناكما ثحب ىف ةنجللا بغرت
 ةكراشملاب حامسلا ىغبني ،ةم	ملا 	ذ	ب ةئي	لا 	يف موقت ىذلا تقولا تاذ ىفو
 .د	عتلا ىف ةدقاعتم فارطأ ا	نكلو ،ةمظنملا ىف ءاضعأ تسيل ىتلا لودلل ةلماكلا
(34)

 ،ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةتقؤملا ةئي	لا ا	لثمت ىتلا ةقباسلا ىلا راشيو  
 ءاضعألا ريغ لودلا كلتلو ةمظنملا ءاضعأ عيمجل ةحوتفم ةيوضعلا" تناك ثيح
.تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ىف ةدقاعتم فارطأ ى	 ىتلا

(35)
 

 
 ليدعت ىرورضلا نم نأ ديب .ةفوقعملا ساوقألا فذح نكمي  .2-ءاب ةرقفلا - 45
 ."ةيراسلا ةمظنملا حئاول عم قستي امب" :ىت&لاك أرقيل ساوقألا نيب صنلا
 
 (رركم ب) ةرقفلا لماكو ،(أ) ةرقفلا ىف صنلا نم ءزج لازيال .3– ءاب ةرقفلا - 46
 ةينوناق تالكشم ىأ ،ةيلاحلا 	تغيص ىف ،صنلا لثمي الو .ضوافت عضوم
 .ةيدجبألا فورحلا بيترت ةداعا ىغبنيو .ىربك
 
 ةنجللا بناج نم ا�ذاختا حرتقملا تاءارجالا -اعباس
 
 ةرودلا ىف رقأ امبسح ،د	عتلا صن ضرعتست نأ ةنجللا نم ىجري - 47
 رارق عورشم صن كلذكو ،2001 ناريزح /وينوي ىف ةئي	لل ةسداسلا ةيئانثتسالا

                                                 
(34)

 ةيئا	ن ةغايص عضو ىلا ةجاحلا ةئي	لا تظحال ،ىسورلا داحتالا بلط ىلع ءانب" 	نا ىلا ةراشالا ردجت  
 ىلع تعقو ا	نكلو ةمظنملا ىف ءاضعأ تسيل ىتلا لودلل حمسي ثيحب ،رارقلا عورشم نم 2-ءاب ةرقفلل
 ةيثارولا دراوملا نأشب ىلودلا د	عتلل ةتقؤملا ةنجللا ىف ءاضعأ ا	تفصب كراشت نأب ،ىلودلا د	عتلا
 ةيذغألل ةيثارولا دراوملا ةئي	ل ةسداسلا ةيئانثتسالا ةرودلا ريرقت ىلا عوجرلا ىجري ."ةيتابنلا

 .8 ةرقفلا ،30/6/2001-25 ،امور ،ةعارزلاو
(35)

 روتسد نم 14 ةداملا بجومب تمربأ ةيقافتا ى	و ،تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ىلا عوجرلا ىجري  
 .ةيقافتالا 	ذ	ل ديدجلا لدعملا صنلا ،1997 ىناثلا نيرشت /ربمفون ىف ةمظنملا رمتؤم رقأو .ةمظنملا
 روتسد نم 1-6 ةداملا بجومب ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةتقؤملا ةئي	لا ،تقولا تاذ ىف ،رمتؤملا أشنأو
-126 تارقفلا ،18/11/1997-7 ،امور ،ةمظنملا رمتؤمل نيرشعلاو ةعساتلا ةرودلا ىلا عوجرلا ىجري) ةمظنملا
 ناف ،ةيساسألا صوصنلا نم ص ءزجلل اقبط 	نأ ،ركذلاب ريدجلا نأ ديب .(C 97/REP ةقيثولا نم 135
 ءاضعألا ريغ لودلل ةحوتفم تسيل روتسدلا نم 6 ةداملا ىف ا	يلع صوصنملا  ناجللاو تائي	لا ةيوضع"
 ةئي	لا ةنامأ رارمتساب قلعتي اميفو .(B.23 قفرملا ،ةيساسألا صوصنلا نم ص ءزجلا) "ةمظنملا ىف
 ةيلودلا ةيقافتالل ةيلاحلا ةنامألا رارمتسا ىلع قفاو" رمتؤملا ناف ،ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةتقؤملا
 ةنامألا تامدخ مدقت نيحلا كلذ ىتح لظت نأو ،ذافنلا زيح تاليدعتلا لوخد نيح ىلا تاتابنلا ةياقول
 ةرقفلا ،18/11/1997-7 ،امور ،ةمظنملا رمتؤمل نيرشعلاو ةعساتلا ةرودلا ىلا عوجرلا ىجري) ةتقؤملا ةئي	لل

 .(9 ددعلا ،C 97/REP ةقيثولا نم 135
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 ناك اذا ام ديدحت ضرغب ،ةرودلا سفن ىف ةئي	لا 	تحرتقا امبسح ،رمتؤملا
 ىنوناق لكش ىف اغيص ام	نأو ،ةمظنملل ةيساسألا صوصنلا عم ناقستي ناصنلا
 ،رارقلا عورشمو د	عتلا ىصن ضرعب ىصوت نأ ىف ةنجللا بغرت دقو .ميلس
 دعب نيرشعلاو ةيداحلا 	ترود ىف ،سلجملا ىلع ،ا	تاقيلعت عم بنج ىلا ابنج
 ةقفاوملل ،2001 ىناثلا نيرشت /ربمفون – لوألا نيرشت /ربوتكأ ىف ةئاملا
 /ربمفون ىف نيثالثلاو ةيداحلا 	ترود ىف ،رمتؤملا ىلع ام	ضرع مث نمو ام	يلع
 .(رارقلا ةلاح ىف) رارقالاو (د	عتلا ةلاح ىف) ةقفاوملل ،2001 ىناثلا نيرشت
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