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يف  االعزفزبء اٌزٌ أعشٌ ٕبء ػًٍيف أفشَمُب، ث 54ذوٌخ اٌ، عُظجؼ عٕىة اٌغىداْ 2011 َىٌُى/دتىص 9يف 

اٌغٍٍّ ٌالعزفزبء، ادلٕظىص  غبسػًٍ ادلؼت عٕىة اٌغىداْ اٌزهٕئخ شوَغزؾك . وبٔىْ اٌضبين ِٓ اٌؼبَ احلبيل/َٕبَش
 .إلهنبء احلشة األٍُ٘خ اٌـىٍَخ يف اٌغىداْ 2005ػٍُٗ يف ارفبق اٌغالَ اٌشبًِ ػبَ 

 
. ـىٍَخ واٌزخٍف اٌشذَذاٌٍُ٘خ األشة احلِٓ إسصهب اٌغىداْ اجلذَذح حتذَبد ٘بئٍخ، ِغ عٕىة رىاعٗ رتهىسَخ و
عً ؿىٍَخ األادلغزّشح ادلغبػذح اٌذوٌُخ رٍمٍ ثبٌىضري ِٓ احلمىق األعبعُخ  ٌٍىفبءشوسٌ عىف َىىْ ِٓ اٌؼو

اٌؼذَذ ِٓ  أْ رزخز ػٍُهب ديىٓ وَٕجغٍ رتهىسَخ اجلٕىةوٌىٓ . واالعزضّبس اجلهبد ادلبحنخِٓ عبٔت واٌزؼبوْ 
 .بَخ ؽمىق شؼجهبؽزشاَ ورؼضَض وزتفىسَخ اٌيت ال رؼزّذ ػًٍ ادلغبػذاد ؿىٍَخ األعً الاخلـىاد اٌ

 
اِهب حبمىق اإلٔغبْ ػًٍ رتهىسَخ عٕىة اٌغىداْ إلصجبد اٌزض "ُ٘ىِبْ ساَزظ وورش"وِٕظّخ اٌؼفى اٌذوٌُخ وحتش 

 :وٌىَخاأل أِش َىزغٍ طفخاختبر إعشاءاد يف اجملبالد اٌزبٌُخ و
 

 .ػّبْ ادلغبءٌخ ػٓ االٔزهبوبد ػًٍ أَذٌ اجلٕىد واٌششؿخ ولىاد األِٓ األخشي .1
 .احلك يف ؽشَخ اٌزؼجري ورىىَٓ اجلّؼُبداؽزشاَ  .2
 .ِٕهُ ، ال عُّب األؽذاساحملزغضَٓوبفخ  اػزمبي إٌظش يف ششػُخإػبدح  .3
 .فىسًا ػمىثخ اإلػذاَ فشع ؽظش ػًٍ .4
 .رؼضَض وزتبَخ ؽمىق إٌغبء واٌفزُبد .5
 .اٌزظذَك ػًٍ ادلؼب٘ذاد اٌذوٌُخ حلمىق اإلٔغبْ .6
 

 هحماسبة لوات األم. 1
 

ِظشع  ػٓ وبٔىْ اٌضبين/ورتبػبد ادلؼبسػخ ادلغٍؾخ ِٕز َٕبَش "اجلُش اٌشؼيب ٌزؾشَش اٌغىداْ"اٌمزبي ثني أعفش 
 اٌىؽذح إًٌُ وأػبيل والَبد آالف شخض يف 10رششَذ أوضش ِٓ ػٓ أؿفبي، وبء ؤغِئبد ادلذُٔني، مبٓ فُهُ 

مىق خـريح ٌٍمبٔىْ اٌذويل حل أزهبوبد ػٓ نيغؤوٌِعٕىد اجلُش اٌشؼيب  ووبْ. ٌألُِ ادلزؾذح ، وفمًبوعىٔمٍٍ
رذِري لبٔىين ٌٍّذُٔني وػٓ أػّبي لزً غري  ٘زا اٌمزبي، مبب يف رٌه إثبٍْمبٔىْ اإلٔغبين اٌذويل اإلٔغبْ وأزهبوبد ٌ

 .ٌٍّٕبصي وادلّزٍىبد ادلذُٔخ



 عٕىة ششؿخ وِب صاي عهبص. ٔىْأزهبوبد خـريح حلمىق اإلٔغبْ أصٕبء ػٍُّبد إٔفبر اٌمب اجلٕىد أَؼًبوَشرىت 
وَزُ . وإىل االٔزشبس ػًٍ حنى وبف، يف طفىفٗ إىل ؽذ وجري األُِخ واٌزذسَت ورزفشًادلؼذاد َفزمش إىل اٌغىداْ 

اٌششؿخ، وٌىٓ ثذاًل ِٓ اٌزٌ ختٍفٗ فشاؽ يف ِؼظُ األؽُبْ دلًء اٌ "اٌشؼيب ٌزؾشَش اٌغىداْاجلُش "اعزذػبء لىاد 
اجلٕىد ادلضَذ ِٓ االٔزهبوبد ػذ ادلذُٔني، مبب يف رٌه اٌمزً دوْ وعٗ ؽك، َشرىت  ،اٌزّغه ثغُبدح اٌمبٔىْ

 .اجملزّغ لغشًايف غالػ إٌضع ٌػٕذ اٌمُبَ ثؼٍُّبد ال عُّب و، واٌغٍت اٌؼشة، وإٌهتو
 

إفالد ٌٍزظذٌ ٌظب٘شح  رذاثري ٍِّىعخػرب اختبر ثبٌزضاِهب حبّبَخ ادلذُٔني  أْ رفٍ إْ ػًٍ دوٌخ عٕىة اٌغىداْ
 :إٌـبق ػًٍ إٌؾى اٌزبيل خاٌىاعؼلىاد األِٓ ِٓ اٌؼمبة 

 

مىق ـجُك اٌمبٔىْ اٌذويل حلاؽزشاَ وراٌشرت اٌؼغىشَخ واجلٕىد اٌؼبدَني ثبٌزضاِبهتُ يف ػّبْ ِؼشفخ  •
أِبَ حمىّخ ِغزمٍخ  وِمبػبهتُِغبءٌخ اٌؼغىشَني ػٓ االٔزهبوبد، واإلٔغبْ واٌمبٔىْ اإلٔغبين اٌذويل؛ 

 ."اٌغُبعُخودلذُٔخ ااٌؼهذ اٌذويل اخلبص ثبحلمىق "ِٓ  14وبًِ اٌؼّبٔبد اٌىاسدح يف ادلبدح رىفش 
 

اٌششؿخ، وػّبْ اإلششاف ادلذين ػًٍ رتُغ  ٌٍمُبَ مبهبَ عٕىة اٌغىداْ عُشاالِزٕبع ػٓ اعزخذاَ  •
 .األِٓ ولىاد إٔفبر اٌمبٔىْ لىاد

 

؛ وػّبْ مبهبِهب ٌالػـالعششؿخ مبب فُٗ اٌىفبَخ اٌ ىادل رغشَغ اجلهىد اٌشاُِخ إىل رذسَت وجتهُض ؤشش •
ٌٍّغبءٌخ ػٓ أزهبوبد  وخيؼؼىْ وَـجمىهنب، ثبدلؼبَري اٌذوٌُخ ٌٍؼًّ اٌششؿٍ أْ ػجبؽ اٌششؿخ ػًٍ ػٍُ

 اٌؼهذ"ِٓ  14حمبوّبد أِبَ حمىّخ ِغزمٍخ رىفش وبًِ اٌؼّبٔبد اٌىاسدح يف ادلبدح يف ؽمىق اإلٔغبْ 
 ."ق ادلذُٔخ واٌغُبعُخاٌذويل اخلبص ثبحلمى

 
 محاٌة حزٌة التعبري وتكوٌه اجلمعٍات والتجمع السلمً. 2

 

ػًٍ ِؼبَمخ  اٌزبثؼخ جلٕىة اٌغىداْلىاد األِٓ ألذِذ يف اٌغىداْ،  2010 ُٔغبْ/خالي أزخبثبد أثشًَ
ْ طؾفُى فُهُ مبٓ، احلبوّخ" احلشوخ اٌشؼجُخ ٌزؾشَش اٌغىداْ" ىَْؼبسػ ُأهن اٌزَٓ اػزمذد واػزمبي األشخبص

ٕظّخ اٌؼفى وِ "ُ٘ىِٓ ساَزظ وورش" ذ، واط2011ٍيف ػبَ و. ، وثبؽزغبصُ٘ؽضاة ادلؼبسػخيف أوأػؼبء 
 ُاٌظؾفُني ثغجت أزمبد٘ وثبػزمبي واؽزغبصرؼغفًب  مبؼبَمخ األشخبصفُهب أفشاد األِٓ  لبَ رىصُك ؽبالداٌذوٌُخ 

 .ٌٍؾىىِخ
 

جبّبػبد ادلؼبسػخ  أْ ذلُ طالدبػزمبي أشخبص َشزجٗ يف ثد األِٓ أفشا ؽُش لبَ، ِٓ اٌمّغ ولذ ظهش منؾ عذَذ
 األؽضاة ثُّٕب ؽّذد احلىىِخ ِٓ ِشبسوخ ِٕبؿ اٌزؼظت اٌغُبعٍ،  رفبلُ يف ِب أعهُ. ثشىً رؼغفٍ ادلغٍؾخ

 .اٌغُبعُخ ادلؼبسػخ يف طُبغخ اٌذعزىس اجلذَذ
 

إصجبد اٌزضاِهب ثبحلمىق ادلذُٔخ ىة اٌغىداْ إىل عٕ رتهىسَخ "وورش ساَزظ ُ٘ىِٓ"وِٕظّخ اٌؼفى اٌذوٌُخ ورذػى 
 :اإلعشاءاد ادلٍّىعخ اٌزبٌُخ ػرب واٌغُبعُخ واحلشَبد

 



اٌزؼجري ورىىَٓ اجلّؼُبد واٌزغّغ اٌغٍٍّ، مبب يف رٌه اٌؼؼىَخ يف  حبشَخاٌزضاَ احلىىِخ  ػًٍ ػًٍٕب اٌزأوُذ •
 .أٌ ؽضة عُبعٍ

 

اٌشؼجُخ  ظؾفُني وإٌشـبء وادلؼبسػني اٌغُبعُني ٌٍؾشوخوػغ ؽذ ٌالػزمبالد اٌزؼغفُخ، واؽزغبص اٌ •
 .اإلفشاط ػٓ ادلؼزمٍني أو رىعُٗ االهتبَ ذلُ جبشديخ عٕبئُخ ِؼزشف هببو. احلبوّخٌزؾشَش اٌغىداْ 

 

 وعٓ لبٔىْ َؼزرب. ٌٍّؼبَري ادلمجىٌخ دوًٌُب وفمًب واحلشَخ اإلػالُِخؽشَخ اٌزؼجري  ىفًر إػالُِخعٓ لىأني  •
 .عٍـخ ثش ػبِخ ِغزمٍخإلػالَ اٌيت رغُـش ػٍُهب اٌذوٌخ وعبئً ا

 
 مزاجعة االعتماالت وتملٍص المضاٌا املتزاكمة. 3

 

إٌظبَ اٌمؼبئٍ ثظىسح ػبِخ، وإٌبرتخ ػٓ ٔمض ادلىظفني ادلؤٍ٘ني يف أدد أوعٗ اٌمظىس يف لذساد إٔفبر اٌمىأني و
د ِٓ اٌؼمبة ػّب َشرىت ِٓ عشائُ ورغججذ ثبٔزهبوبد واالػزّبد ػًٍ اٌمبٔىْ اٌؼشيف، إىل رفبلُ ظب٘شح اإلفال

ِبْ ساَزظ ُ٘ى"ورشًّ ٘زٖ االٔزهبوبد اٌيت لبِذ ِٕظّخ اٌؼفى اٌذوٌُخ و. خـريح حلمىق اإلٔغبْ يف رـجُك اٌؼذاٌخ
لجغ واػزمبي رؼغفُخ، وػذَ رىافش ادلغبػذح واٌؼىْ اٌمبٔىُٔني، وؿىي فزشاد اٌزىلُف ثزىصُمهب ؽبالد " وورش

ثمخ ػًٍ احملبوّخ، وعىء ظشوف االػزمبي اٌيت ارغّذ ثبالوزظبف اٌشذَذ، وخشاة ادلجبين، وػذَ وفبَخ اٌـؼبَ اٌغب
 . واٌذواء يف صٔبصَٓ اٌششؿخ وعغىْ ادلمبؿؼبد واٌغغىْ اٌؼبِخ

 

حيزغضوْ عىَخ ِغ اٌىجبس، ِب َؼغ  ووضريًا ِب ؽىوُ األؿفبي ثبػزجبسُ٘ ساشذَٓ، ويف ِؼظُ ِشاوض االػزمبي
وال رزىافش عىي فشص شؾُؾخ ٌٍزؼٍُُ  ثبٌٕغجخ ٌألؿفبي . شذَذ ثأْ َزؼشػىا ٌالػزذاء اجلٕغٍخـش ألؿفبي أِبَ ا

 2008وِغ أْ لبٔىْ اٌـفً ٌغٕخ . ىْ فزشح إلػبدح اٌزأًُ٘جيؼً ِٓ ؽجغهُ ػمىثخ ػىػًب ػٓ أْ َى احملزغضَٓ، ِب
ِغ اٌمبٔىْ،  اشزجبوهُمبب يف رٌه زتبَخ األؿفبي أصٕبء فزشح  اثري احلّبئُخ،ذاس ؿُفًب وافًُب ِٓ احلمىق واٌزذَىفً ٌألؽ

 . فئْ ِؼظُ اخلـىاد اٌالصِخ ٌزىفري ٘زٖ اٌزذاثري احلّبئُخ ظً ؽربًا ػًٍ وسق
 

وَمجغ يف اٌغغىْ اٌؼذَذ ِٓ األشخبص ادلشػً ػمًٍُب، ِغ أْ ؽجغهُ ػًٍ أعبط ِشػهُ أِش خمبٌف ٌٍمبٔىْ، 
ورفزمش اٌغغىْ ٌٍخذِبد اٌـجُخ ادلٕبعجخ ". زتبَخ اِخشَٓ"أو ِٓ أعً " زتبَزهُ"عىاء أوبْ رٌه ِٓ أعً 

 . دلؼبجلزهُ، وٌُظ ذتخ ٔظبَ ٌالٌزضاَ اٌـىػٍ، ثُّٕب َغهُ ؽجغهُ يف االوزظبف اٌشذَذ ٌٍغغىْ
 

ٌُخ وثبٌٕظش إىل أزهبوبد ؽمىق اإلٔغبْ اٌفؼٍُخ واحملزٍّخ يف إؿبس ٔظبَ اٌمؼبء اجلٕبئٍ، فئْ ِٕظّخ اٌؼفى اٌذو
رذػىاْ رتهىسَخ عٕىة اٌغىداْ إىل اختبر اخلـىاد اٌفىسَخ اٌزبٌُخ دلشاعؼخ رتُغ ؽبالد " ُ٘ىِبْ ساَزظ وورش"و

 :االػزمبي ورمٍُض ِب رشاوُ ػًٍ ِش األَبَ ِٓ ٍِفبد لؼبئُخ واحلذ ِٓ االوزظبف اٌشذَذ يف اٌغغىْ
 
 

ُّغ ػٍُّبد االػزمبي ػًٍ جلِشاعؼخ لبٔىُٔخ إعشاء َٕجغٍ ٌٍغٍـخ اٌمؼبئُخ، وؿجمًب ٌغٍـزهب اٌذعزىسَخ،  •
وَٕجغٍ ٌٍهُئخ ادلزبثؼخ ٌزٌه أْ رأِش ثبإلفشاط ػٓ . وػًٍ فزشاد ال رزغبوص صالصخ أشهش أعبط دوسٌ

 . إرا مل َىٓ ٕ٘بن أعبط لبٔىين دلىاطٍخ اؽزغبصُ٘ –وال عُّب األؽذاس  -ادلؼزمٍني
 



ب ِٓ األعهضح احلىىُِخ وغريمه ّبػُخ وإٌىع واٌـفًاٌشػبَخ االعز ووصاسح ػّبْ أْ رؼغ وصاسح اٌؼذي •
راد اٌظٍخ خــًب إلٔشبء ٔظبَ ٌمؼبء األؽذاس حبغت اٌزظىس ادلىعىد يف لبٔىْ اٌـفً، مبب يف رٌه 

 . إجيبد ثذائً ٌٍغغٓ

 

َٕجغٍ أْ رؼغ وصاسرب اٌظؾخ واٌؼذي، واذلُئبد احلىىُِخ األخشي راد اٌظٍخ، وثظىسح ِغزؼغٍخ، خـخ  •
األشخبص ادلشَؼني ػمًٍُب وػّبْ ٔمٍهُ خبسط أِبوٓ االؽزغبص يف اٌغغىْ، ٔظشًا ٌؼذَ وعىد ٌؼالط 

 . أعبط لبٔىين الؽزغبصُ٘
 

 فزض حظز فوري على تىفٍذ أحكام اإلعدام. 4
 

يف "اٌذعزىس االٔزمبيل جلّهىسَخ عٕىة اٌغىداْ ػًٍ ػشوسح اإلثمبء ػًٍ ػمىثخ اإلػذاَ ٔبفزح ( ِششوع)َٕض 
، ألذِذ عٍـبد عٕىة اٌغىداْ ػًٍ 2007وبٔىْ اٌضبين /وِٕز َٕبَش". خلـريح ٌٍغبَخ ؿجمًب ٌٍمبٔىْاحلبالد ا

شخظًب، ثُّٕب َٕزظش ػششاد ِٓ احملىىَ ػٍُهُ ثبإلػذاَ، مبٓ فُهُ ثؼغ األؽذاس، رٕفُز  12إػذاَ ِب ال َمً ػٓ 
 . األؽىبَ اٌظبدسح ػذُ٘

 

َٕض ػًٍ عىاص فشع ػمىثخ اإلػذاَ فمؾ ػًٍ اجلشائُ األشذ " ٌغُبعُخاٌؼهذ اٌذويل اخلبص ثبحلمىق ادلذُٔخ وا"إْ 
ورزغٗ اٌذوي ػًٍ حنى ِزضاَذ حنى إٌغبء ػمىثخ . خـىسح، وفمؾ ثؼذ اٌزمُذ اٌظبسَ مبمزؼُبد اٌؼٍُّخ اٌمبٔىُٔخ اٌىاعجخ

، "دلذُٔخ واٌغُبعُخاٌربورىوىي االخزُبسٌ اٌضبين ادلٍؾك ثبٌؼهذ اٌذويل اخلبص ثبحلمىق ا"اإلػذاَ ثبٌزّبشٍ ِغ 
ورشًّ اٌذوي األفشَمُخ اٌيت أٌغذ ػمىثخ اإلػذاَ أٔغىال وثىسؤذٌ وعضس اٌشأط . وثبالرغبق ِغ احلك يف احلُبح

األخؼش ووىد دَفىاس وعُجىيت واٌغبثىْ وغُُٕب ثُغبو وِىسَشُىط وِىصِجُك ؤبُِجُب وسوأذا وعبورىٍِ 
 . ورىغىوثشٔغُت واٌغٕؼبي وعضس عُشً وعٕىة أفشَمُب 

 

إلعشاءاد اٌىاعجخ ثظىسح ربِخ، فئْ أػًٍ ِؼبَري اٌؼّبٔبد اٌيت رغزذػُهب ا ويف رتُغ اٌجٍذاْ اٌيت ال ديىٓ وفبٌخ
وديىٓ ألوعٗ اٌمظىس اٌفؼٍُخ واحملزٍّخ . فشع ؽظش ػًٍ رٕفُز أؽىبَ اإلػذاَ َؼزرب أوٌىَخ فىسَخ حلمىق اإلٔغبْ

رؤدٌ، وٍ٘ رؤدٌ ثبٌفؼً، إىل خشولبد ٌٍمبٔىْ اٌذويل حلمىق  ٌٕظبَ اٌمؼبء اجلٕبئٍ يف عٕىة اٌغىداْ أْ
ٍؾك ٌمبعُخ واٌالإٔغبُٔخ وادلهُٕخ، وٌاإلٔغبْ، مبب يف رٌه ٌٍؾك يف حمبوّخ ػبدٌخ، وٌٍؾك يف ػذَ اإلخؼبع ٌٍؼمىثخ ا

 . يف احلُبح
 

ىىِخ اجلذَذح عىف رجُِّٓ وثئػالهنب فشع ؽظش سمسٍ ػًٍ رٕفُز أؽىبَ اإلػذاَ، دتهُذًا إلٌغبء اٌؼمىثخ، فئْ احل
وِٓ شأْ فشع  .بٖ اٌؼبدلٍ ادلزظبػذ حنى اإلٌغبءُِضاهتب اٌمُبدَخ ثبٌؼاللخ ِغ ِغأٌخ ػمىثخ اإلػذاَ ثبالرغبق ِغ االجت

ثؼذ خُبساهتُ  احلظش ػًٍ رٕفُز أؽىبَ اإلػذاَ أْ َزالىف خـش إػذاَ أثشَبء، مبب يف رٌه ثبٌٕغجخ ِٓ مل َغزىفىا
 . ٌالعزئٕبف

 
 : رتهىسَخ عٕىة اٌغىداْ إىل ِب ٍٍَ" ُ٘ىِبْ ساَزظ وورش"٘زا اٌظذد،  رذػى ِٕظّخ اٌؼفى اٌذوٌُخ وويف 

 

 إػالْ ؽظش سمسٍ ػًٍ رٕفُز أؽىبَ اإلػذاَ دتهُذًا إلٌغبء ػمىثخ اإلػذاَ يف هنبَخ ادلـبف؛ •



 

 ختفُف رتُغ أؽىبَ اإلػذاَ اٌيت طذسد؛ •
اٌربورىوىي االخزُبسٌ "حتفظبد، ػًٍ  ك عشَؼًب، ودوْ رغغًٌُؼشوسَخ ٌؼّبْ اٌزظذَاختبر اخلـىاد ا •

 .، ادلزؼٍك ثئٌغبء ػمىثخ اإلػذاَ"اٌضبين ٌٍؼهذ اٌذويل اخلبص ثبحلمىق ادلذُٔخ واٌغُبعُخ
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ِٓ لجًُ  –واٌفزُبد  ػًٍ اٌشغُ ِٓ أْ اٌؼذَذ ِٓ اٌمىأني األعبعُخ جلٕىة اٌغىداْ رزؼّٓ رذاثري زتبئُخ ٌٍٕغبء
أْ احلىىِخ ٔبدسًا ِب وبٔذ لبدسح ػًٍ إال  –حتشمي االغزظبة واالػزذاء اجلٕغٍ واٌغّبػ ٌٍّشأح ثزٍّه األساػٍ 

ؾشِٓ ثظىسح سورُُٕخ ِٓ احلك يف اخزُبس اٌضوط أو يف دتٍه اٌؼمبس أو وساصزٗ، وخيؼؼٓ فبٌٕغبء واٌفزُبد َُ. إٔفبر٘ب
عزؼّبي اٌفزُبد يف عذاد اٌذَىْ، إػبفخ إىل ٌمغشَخ وادلجىشح، ووساصخ اٌضوعخ، وادلّبسعبد ِٓ لجًُ اٌضجيبد ا

 . أشىبي ِزٕىػخ ِٓ اٌؼٕف األعشٌ
 

ً ػٓ ؽمىلهٓ مبمزؼً اٌمبٔىْ؛ فٕغجخ األُِخ يف ويف خمزٍف أسعبء اجلٕىة، ال رؼشف إٌغبء واٌفزُبد عىي اٌمٍُ
ظىِبد ػئًُ ِٓ فشص االٔزظبف، ؽُش رزُ رغىَخ ِؼظُ اخلوال َزّزؼٓ إال ثمْذس . ثبدلئخ 80رضَذ ػًٍ  طفىفهٓ

رغزٕذ إىل عُبعبد رمىَ ػًٍ واٌزمٍُذَخ، اٌيت رـجك ػبداد ورمبٌُذ دتُض ػذ ادلشأح،  وإٌضاػبد ِٓ لجً احملبوُ
أح وثىُفُخ وَفزمش لبدح اجملزّغ احملٍٍ واٌغٍـبد اٌزمٍُذَخ اٌيت رـجك ٘زٖ األػشاف أَؼًب إىل اٌىػٍ حبمىق ادلش. اٌزُُّض

 . إؽمبلهب
 

رتهىسَخ عٕىة اٌغىداْ إىل أْ رجُِّٓ اٌزضاِهب ثزؼضَض ؽمىق " ُ٘ىِبْ ساَزظ وورش"ورذػى ِٕظّخ اٌؼفى اٌذوٌُخ و
 :إٌغبء واٌفزُبد وزتبَزهب ػٓ ؿشَك اختبر اٌزذاثري اٌزبٌُخ فىسًا

 

اٌضواط ادلجىش واٌمغشٌ، ووػغ  اإلػالْ ػًٍ ادلأل ػٓ ػذَ ُٔزهب اٌزغبً٘ ثأَخ طىسح ِٓ اٌظىس ِغ ػبدح •
 .خشارُغُخ وؿُٕخ ٌٍزظذٌ ذلزٖ ادلشىٍاعز

 

اإلػالْ ػًٍ ادلأل ػٓ ػذَ ُٔزهب اٌزغبً٘ ثأَخ طىسح ِٓ اٌظىس ثشأْ اٌؼٕف اجلٕغٍ واٌؼٕف اٌمبئُ ػًٍ  •
 . اعزشارُغُخ وؿُٕخ ٌٍزظذٌ ذلزٖ ادلشىٍخعٕظ ادلشأح، ووػغ 

 

ثشورىوىي ؽمىق ادلشأح يف "وػًٍ " ُغ أشىبي اٌزُُّض ػذ ادلشأحارفبلُخ اٌمؼبء ػًٍ رت"اٌزظذَك ػًٍ  •
، واعزخذاِهّب وّششذ (ثشورىوىي ِبثىرى" )أفشَمُب ادلٍؾك ثبدلُضبق األفشَمٍ حلمىق اإلٔغبْ واٌشؼىة

 . ذلب يف طُبغخ اٌذعزىس اجلذَذ وغريٖ ِٓ اٌمىأني ثغشع رؼضَض ادلغبواح ثني اجلٕغني
 

ثشأْ ٌشاُِخ إىل رضمُف اٌشعبي وإٌغبء واألؿفبي، ووزٌه اٌغٍـبد اٌزمٍُذَخ، رغشَغ ورريح اٌرباِظ ا •
وػّبْ . احلمىق اٌمبٔىُٔخ ٌٍٕغبء واٌفزُبد مبمزؼً اٌمىأني اٌغىدأُخ واٌذوٌُخ إٌبفزح يف عٕىة اٌغىداْ

 . أْ ختظض وصاسح اٌشؤوْ االعزّبػُخ وإٌىع ِىاسد وبفُخ ألٔشـخ رؼضَض وزتبَخ ٘زٖ احلمىق
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االرفبلُخ اٌذوٌُخ ٌٍمؼبء ػًٍ "اٌغىداْ دوٌخ ؿشف يف اٌىلذ اٌشا٘ٓ يف ػذح ِؼب٘ذاد حلمىق اإلٔغبْ، مبب فُهب 
، مبب يف "فًارفبلُخ ؽمىق اٌـ"؛ و"بعُخاٌؼهذ اٌذويل اخلبص ثبحلمىق ادلذُٔخ واٌغُ"؛ و"رتُغ أشىبي اٌزفشلخ اٌؼٕظشَخ

اٌؼهذ اٌذويل "؛ و"اٌربورىوىي االخزُبسٌ الرفبلُخ ؽمىق اٌـفً ادلؼين مبشبسوخ األؿفبي يف إٌضاع ادلغٍؼ"رٌه 
ادلُضبق األفشَمٍ حلمىق "واٌغىداْ دوٌخ ؿشف وزٌه يف ". اخلبص ثبحلمىق االلزظبدَخ واالعزّبػُخ واٌضمبفُخ

 (. ادلُضبق األفشَمٍ" )اإلٔغبْ واٌشؼىة
 

جغٍ أْ َٕشئ عٕىة اٌغىداْ إؿبسًا طٍجًب حلمىق اإلٔغبْ ثؼّبْ اعزّشاس االٔؼّبَ ذلزٖ االرفبلُبد، واٌزظذَك وَٕ
 : ورشًّ ٘زٖ. ػًٍ ادلؼب٘ذاد اإللٍُُّخ واٌذوٌُخ األخشي حلمىق اإلٔغبْ

 

هُٕخ، ووزٌه ارفبلُخ ِٕب٘ؼخ اٌزؼزَت وغريٖ ِٓ ػشوة ادلؼبٍِخ أو اٌؼمىثخ اٌمبعُخ أو اٌالإٔغبُٔخ أو ادل •
 اٌربورىوىي االخزُبسٌ ادلٍؾك ثبرفبلُخ ِٕب٘ؼخ اٌزؼزَت؛

 

 ق األفشَمٍ حلمىق وسفبُ٘خ اٌـفً؛ادلُضب •
 

 االرفبلُخ اٌذوٌُخ حلّبَخ ؽمىق رتُغ اٌؼّبي ادلهبعشَٓ وأفشاد أعشُ٘؛ •

 

 االرفبلُخ اٌذوٌُخ حلمىق األشخبص روٌ اإلػبلخ؛ •
 

 األشخبص ِٓ االخزفبء اٌمغشٌ؛ االرفبلُخ اٌذوٌُخ حلّبَخ رتُغ •
 

ٔظبَ سوِب األعبعٍ ٌٍّؾىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ، واٌربورىوىي ادلٍؾك ثبدلُضبق األفشَمٍ ثشأْ إٔشبء احملىّخ  •
 . األفشَمُخ حلمىق اإلٔغبْ واٌشؼىة

 
 : رتهىسَخ عٕىة اٌغىداْ وزٌه إىل ِب ٍٍَ" ُ٘ىِبْ ساَزظ وورش"ورذػى ِٕظّخ اٌؼفى اٌذوٌُخ و

 

عىف رىاطً االٌزضاَ مبب وسصزٗ ػٓ اٌغىداْ وذوٌخ ؿشف يف ِؼب٘ذاد اإلػالْ سمسًُب ٌذي اعزمالذلب ثأهنب  •
ًب وايف األؽىبَ واٌذعزىس اٌذائُ يف ادلغزمجً لبٔىٔ ؽمىق اإلٔغبْ؛ وػّبْ أْ َزؼّٓ اٌذعزىس االٔزمبيل

 . ثشأْ احلمىق َزّبشً ِغ اٌزضاِبد ؽمىق اإلٔغبْ اٌذوٌُخ ٘زٖ

 

بر اخلـىاد اٌؼشوسَخ ٌؼّبْ اٌزظذَك ػًٍ وعٗ اٌغشػخ، ودوْ رغغًُ حتفظبد، ػًٍ ادلؼب٘ذاد اخت •
ادلُضبق األفشَمٍ وارفبلُخ ِٕب٘ؼخ اٌزؼزَت واٌربورىوىي االخزُبسٌ ادلٍؾك هبب؛ مبب فُهب ادلذسعخ أػالٖ، 

االرفبلُخ ، ووأفشاد أعشُ٘واالرفبلُخ اٌذوٌُخ حلّبَخ ؽمىق رتُغ اٌؼّبي ادلهبعشَٓ ، حلمىق وسفبُ٘خ اٌـفً
، واالرفبلُخ اٌذوٌُخ حلّبَخ رتُغ األشخبص ِٓ االخزفبء اٌمغشٌ، اٌذوٌُخ حلمىق األشخبص روٌ اإلػبلخ

ٔظبَ سوِب األعبعٍ ٌٍّؾىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ، واٌربورىوىي ادلٍؾك ثبدلُضبق األفشَمٍ ثشأْ إٔشبء و
 . احملىّخ األفشَمُخ حلمىق اإلٔغبْ واٌشؼىة



 

رمىَخ اإلؿبس اٌذويل حلمىق اإلٔغبْ يف عٕىة اٌغىداْ ثبإلػالْ طشاؽخ أْ احلمىق واحلشَبد ادلٕظىص  •
 . ػٍُهب يف اٌذعزىس االٔزمبيل ديىٓ أْ رىػغ ِىػغ إٌفبر يف احملبوُ اٌمبٔىُٔخ

 


