
 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبادرة المصريت للحقوق الشخصيت

 



 لٛاّذ دفٌ األِٓ فٟ اٌَّب٘شاد ٚاالميشاثبد اٌْبِخ                                                                                                                                    2

فٟ ج١ِّ اٌّقبدِبد اٌزٟ ٚلْذ ث١ٓ اٌّزَب٘ش٠ٓ ٚلٛاد األِٓ ِٕز أذالُ صٛسح اٌخبِظ ٚاٌْؾش٠ٓ ِٓ ٠ٕب٠ش، 

أْ اٌّزَب٘ش٠ٓ : لزً ٚإفبثخ اٌّزَب٘ش٠ٓ ثأّزاس ِٓ ١ّٛٔخ– عٛاء ِٓ اٌؾشىخ أٚ اٌج١ؼ – ثشسد لٛاد األِٓ 

ُ٘ ِٓ ثذءٚا ثبٌْٕف، أٚ أْ لٛاد األِٓ اعزخذِذ اٌٛعبئً اٌّؾشّٚخ فمو ٌٍذفبُ ّٓ اٌّّزٍىبد اٌْبِخ أٚ ٌٍذفبُ 

إٌٝ ٠ِٕٛب ٘زا ٌُ ٠ذبعت أٞ مبثو . ّٓ إٌفظ، أٚ أْ اٌمزً ٌُ ٠شرىت ث١ذ لٛاد األِٓ ٚإّٔب ث١ذ ىشف صبٌش

ؽشىخ أٚ ج١ؼ ٍّٝ لزً اٌّزَب٘ش٠ٓ أٚ إفبثزُٙ ِٕز فجشا٠ش اٌّبمٟ، ٚسغُ أْ اٌغٍيبد إٍّٔذ فزخ ّذد ِٓ 

. ٌُ رٍْٓ– فٟ دبي وبٔذ أجش٠ذ فْال – اٌزذم١مبد إال أْ ٔزبئجٙب 

دالئً إلصجبد أْ أّزاس لٛاد األِٓ – ٚعزًَ رجِّ – ٘زا ٚلذ جّْذ اٌّجبدسح اٌّقش٠خ ٌٍذمٛق اٌؾخق١خ 

ٚسغُ رٌه، رؤوذ . ٚدججٙب ِب ٟ٘ إال رذش٠ف ٌٍذم١مخ ٠ْىظ إفشاسًا ٍّٝ ّذَ إدأخ أٞ اّزذاء ٠زُ ٍّٝ أ٠ذ٠ٙب

اٌّجبدسح اٌّقش٠خ أٔٗ دزٝ فٟ دبي وبٔذ ادّبءاد لٛاد األِٓ ّٓ األدذاس فذ١ذخ رّبِب، فئْ ُٔٛ اٌمٛح 

. اٌّغزخذَ ٚوزٌه فذادخ ٘زٖ اٌمٛح غ١ش لب١١ٔٛٔٓ ثبٌّشح ٠ّٚضالْ جشائُ جٕبئ١خ ثّٛجت اٌمبْٔٛ اٌّقشٞ ٚاٌذٌٟٚ

 لز١ال، ٠17ٕيجك ٘زا اٌيشح ٍّٝ أدذاس ِجٍظ اٌؾْت خالي ؽٙش د٠غّجش اٌجبسٞ ٚاٌزٟ ٔزج ّٕٙب دزٝ ا٢ْ 

 لز١ال، ِٚجضسح ِبعج١شٚ فٟ 45ٚوزٌه ِقبدِبد ؽبسُ ِذّذ ِذّٛد فٟ ٔٛفّجش اٌّبمٟ ٚاٌزٟ أفنذ إٌٝ 

.  لز١ال، ٚغ١ش٘ب ِٓ األدذاس اٌغبثمخ28أوزٛثش إٌّقشَ ٚاٌزٟ أفنذ إٌٝ 

رغزْشك ٘زٖ اٌّزوشح ف١ّب ٠ٍٟ ٍِخقب ٌٍّْب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إٌّيجمخ ٍّٝ دبالد اٌزْبًِ ِِ اٌَّب٘شاد 

ٚاالميشاثبد اٌْبِخ، د١ش رٛسد اٌَشٚف اٌزٟ ٠غّخ ف١ٙب ٌمٛاد األِٓ ثبالعزخذاَ اٌّؾشُٚ ٌٍمٛح أٚ األعٍذخ 

 .إٌبس٠خ ٚاٌَشٚف اٌزٟ ٠ْذ ف١ٙب اعزخذاَ اٌمٛح غ١ش لبٟٔٛٔ ٠ّٚضً ثبٌزبٌٟ جشائُ جٕبئ١خ

انتعامم مع انمظاهرات واالضطرابات انعامة 

٠خنِ دفٌ األِٓ أصٕبء اٌَّب٘شاد أٚ االميشاثبد اٌْبِخ إٌٝ دذ أدٔٝ ِٓ اٌّْب١٠ش اٌّزفك ١ٍّٙب د١ٌٚب، 

ٚرٕيجك ٘زٖ اٌمٛاّذ ٍّٝ لٛاد اٌؾشىخ ٚاٌمٛاد اٌّغٍذخ اٌزٟ رمَٛ ثًّْ اٌؾشىخ، ٠ٚؾزًّ ّذد ِٓ اٌقىٛن 

ِجبدا األُِ اٌّزذذح العزخذاَ اٌمٛح ٚاألعٍذخ إٌبس٠خ ِٓ جبٔت اٌٍّٛف١ٓ : "اٌذ١ٌٚخ ٍّٝ ٘زٖ اٌّجبدا ِٕٚٙب

 2.اٌقبدس ّٓ األُِ اٌّزذذح" ِذٚٔخ لٛاّذ اٌغٍٛن ٌٍٍّٛف١ٓ اٌّىٍف١ٓ ثئٔفبر اٌمبْٔٛ" 1ٚ"اٌّىٍف١ٓ ثئٔفبر اٌمبْٔٛ

ِٚٓ اٌجذ٠ش ثبٌزوش أْ اٌَشٚف االعزضٕبئ١خ وبٌماللً اٌغ١بع١خ اٌذاخ١ٍخ أٚ أٞ ىٛاسا ّبِخ أخشٜ ال ٠ّىٓ 

 3.اعزخذاِٙب وّجشس ٌّخبٌفخ ٘زٖ اٌّجبدا اٌشئ١غ١خ

 

 

 

                                                           
، هافاٌا جٌاتال ويعايوث اهجرييث هيٌع األيى اهيححدت اهثايً اهحي اعحيدها يؤحيراهيةادا األساسيث السحخداى اهلوت واألسوحث اهٌاريث يً جاٌب اهيوظفيً اهينوفيً ةئٌفاذ اهلاٌوً،  1
 ."اهيةادا األساسيث"وسيحى اإلشارت إهيها الحلا ةـ  -  1990 سةحيةر7- أغسطس  27 نوةا ، ،

2
 وسيحى اإلشارت إهيها الحلا – 1979  ديسيةر17 في 34/169  هأليى اهيححدت ةلرار ركىاهجيعيث اهعايث يدوٌث كواعد اهسووم هويوظفيً اهينوفيً ةئٌفاذ اهلاٌوً، اهحي اعحيدحها  

 ".يدوٌث اهسووم"ةـ 
3
 .8 اهيةادا األساسيث، اهيةدأ ركى  



 لٛاّذ دفٌ األِٓ فٟ اٌَّب٘شاد ٚاالميشاثبد اٌْبِخ                                                                                                                                    3

انمبادئ انرئيسية 

رّضً اٌّجبدا اٌٛاسدح أدٔبٖ األعظ اٌذبوّخ ًٌّْ لٛاد األِٓ فٟ دفٌ األِٓ أصٕبء اٌَّب٘شاد ٚاالميشاثبد 

اٌْبِخ، ٚدٚس اٌّؤعغبد األ١ِٕخ ٘ٛ رأ١ِٓ اٌَّب٘شاد عٛاء وبٔذ ِخييب ٌٙب أٚ ١ٌٚذح اٌٍذَخ، ٚرأ١ِٓ دمٛق 

:  اٌّؾبسو١ٓ ٚغ١ش اٌّؾبسو١ٓ ثٙب ٚرٌه ِٓ خالي اٌّجبدا ا٢ر١خ

 ٌزا فئْ أٞ فًْ ٌٙزٖ 4،دٚس اٌّؤعغبد األ١ِٕخ ٘ٛ دّب٠خ دمٛق اٌّٛاى١ٕٓ فٟ اٌذ١بح ٚاٌذش٠خ ٚاألِٓ  -1

اٌّؤعغبد األ١ِٕخ ٠جت أْ ٠ٙذف إٌٝ مّبْ اٌغالِخ اٌْبِخ، ِِٕٚ االميشاثبد ٚاٌجش٠ّخ ٚدّب٠خ 

 5.دمٛق ا٢خش٠ٓ

 6.دك اٌزجِّ اٌغٍّٟ ٚاٌزَب٘ش ِىفٛي  -2

ٌٍّغئ١ٌٛٓ ّٓ إٔفبر اٌمبْٔٛ اعزخذاَ اٌمٛح فٟ دبالد اٌنشٚسح اٌمقٜٛ فمو ٌٍٚذذ اٌزٞ ٠ّىُٕٙ ِٓ أداء   -3

 :  ٚثبٌزبٌٟ فئْ اعزخذاَ اٌمٛح ٚاألعٍذخ إٌبس٠خ ِٓ جبٔت لٛاد األِٓ ٠جت أْ ٠ى١ٍٚ7ْٛفزُٙ،

 اٌٙذف اٌّؾشُٚ اٌّشاد رذم١مٗ ِِٚ خيٛسح اٌجش٠ّخِزٕبعجب ِِ . 

 أٞ ٠جت أْ ٠ىْٛ ٘زا االعزخذاَ ِزٛافمب ِِ اٌمٛا١ٔٓ اٌّذ١ٍخ ٚاٌّجبدا اٌذ١ٌٚخ: لب١ٔٛٔب. 

 ثّْٕٝ أْ اٌمٛح ٚاألعٍذخ إٌبس٠خ ال رغزخذَ إال فٟ اٌذبالد اٌزٟ رقجخ ف١ٙب ج١ِّ : مشٚس٠ب

 9. ٚفمو فٟ اٌذذٚد اٌالصِخ8اٌٛعبئً األخشٜ غ١ش فْبٌخ ٌٚٓ رذمك إٌزبئج اٌّشجٛح،

 أٞ ٠جت أْ رىْٛ ٕ٘بن إجشاءاد ِذذدح ٌإلثالٓ ّٓ وً دذس ٠زُ ف١ٗ اعزخذاَ : لبثاًل ٌٍّذبعجخ

األعٍذخ إٌبس٠خ ٚوزٌه فٟ ج١ِّ دبالد اٌٛفبح أٚ اإلفبثخ، ٚأْ ٠زجِ اإلثالٓ ِشاجْخ ِٓ لجً 

٠جت أ٠نب أْ ٠ىْٛ ِٓ ٠ْيٟ أٚاِش . ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ٌٍزأوذ ِٓ ِؾش١ّٚخ اعزخذاَ اٌمٛح

 10.ثبعزخذاَ لٛح غ١ش ِؾشّٚخ ِٚٓ ٠ٕفز٘ب لبث١ٍٓ ٌٍّذبعجخ اٌجٕبئ١خ

 

ٚرؾًّ اٌخشىٛػ ٚاٌشفبؿ اٌّيبىٟ – ال ٠جت اعزخذاَ األعٍذخ إٌبس٠خ : فٟ ج١ِّ األدٛاي  -4

 إال فٟ دبالد اٌذفبُ ّٓ إٌفظ أٚ ّٓ ا٢خش٠ٓ مذ رٙذ٠ذ ٚؽ١ه ثبٌّٛد أٚ اإلفبثخ -ٚاٌشفبؿ اٌذٟ 

، أٚ ٌِّٕ اسرىبة جش٠ّخ خي١شح رزنّٓ رٙذ٠ذا ٌٍذ١بح، أٚ ٌٍمجل ٍّٝ ؽخـ خي١ش ٠جذٞ ِمبِٚخ اٌجبٌغخ

ٚرٌه فمو ّٕذِب رىْٛ اٌٛعبئً األخشٜ األلً ريشفب غ١ش وبف١خ ٌزذم١ك ٘زٖ ٌٍغٍيبد، أٚ ٌِّٕ ٘شٚثٗ، 

 11.األ٘ذاف

ٚفٟ ج١ِّ دبالد االعزخذاَ اٌّؾشُٚ ٌٍمٛح ٚاألعٍذخ إٌبس٠خ، ٠جت ٍّٝ اٌّىٍف١ٓ ثئٔفبر اٌمبْٔٛ رم١ًٍ اإلفبثبد 

 12.ٚاٌخغبئش إٌٝ ألً دذ ِّىٓ ٚاٌذفبً ٍّٝ د١بح اإلٔغبْ

                                                           
4
 . اهيةادا األساسيث، اهيلديث 

5
 ".اإلرشاد دهيل"وسيحى اإلشارت إهيها الحلا ةـ - 2010  اهسالى، اهيحافظث عوى إرشاداج ةشأً في اسنحوٌدا، دهيل نةار ضةاط اهشرطث راةطث  

6
 .1976، 21، اهيادت واهسياسيث هوحلوق اهيدٌيث  اهدوهي اهعهد 

 
7
 .3يدوٌث اهسووم، اهيادت  

8
 .4 اهيةادا األساسيث، اهيةدأ ركى  

 
9
 .3يدوٌث اهسووم، اهيادت  

 
10

 .26 واهيةدأ ركى 7اهيةادا األساسيث، اهيةدأ ركى  
 
11

 .9اهيةادا األساسيث، اهيةدأ ركى  
 
12

 .5اهيةادا األساسيث، اهيةدأ ركى  
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ال ٠جٛص االعزخذاَ اٌّْذٞ  ٌألعٍذخ اٌمبرٍخ إال ّٕذِب ال ٠ّىٓ رجٕجٗ ثأٞ ٚع١ٍخ ٚفٟ عج١ً اٌذفبً ٍّٝ   -5

 13.اٌذ١بح فمو

عمهيا، ماذا تعىي هري انمبادئ؟ 

 :عىدما تكىن انمظاهرات سهمية إال أوها غير قاوىوية

ّٕذِب رىْٛ اٌَّب٘شح غ١ش لب١ٔٛٔخ إال أٔٙب ع١ٍّخ، ٍّٝ لٛاد األِٓ رجٕت اعزخذاَ اٌمٛح فٟ فنٙب، ّٕٚذِب ٠ىْٛ 

 14.رٌه غ١ش لبثً ٌٍزذمك ٠جت أْ ٠ىْٛ اعزخذاَ اٌمٛح ِذذٚدا ٚفٟ ألً ِغز٠ٛبرٗ

٠ْٕٟٚ ٘زا أٔٗ ٍّٝ لٛاد األِٓ أٚال أْ رزفبٚك ِِ اٌّزَب٘ش٠ٓ، ٚإرا فؾٍذ ٘زٖ اٌّفبٚمبد فٟ فل اٌزَب٘شح 

فئْ ٍّٝ لٛاد األِٓ رذز٠ش اٌّزَب٘ش٠ٓ ِٓ أٔٙب عزغزخذَ اٌمٛح فٟ دبٌخ ّذَ إٔٙبء اٌَّب٘شح، ٚإرا ٌُ ٠فٍخ 

اٌزذز٠ش ٠ّىٓ ٌمٛاد األِٓ اعزخذاَ ألً اٌٛعبئً ريشفب ِضً خشاى١ُ ا١ٌّبٖ، ٚإرا ٌُ ٠ضّش رٌه د١ٕٙب فمو ٠ّىٓ 

. ٌمٛاد األِٓ اعزخذاَ األعٍذخ غ١ش اٌمبرٍخ ٚاٌزْج١ض٠خ ِضً اٌغبصاد اٌّغ١ٍخ ٌٍذُِٛ

ٚفٟ ج١ِّ األدٛاي ٠جت أْ ٠ىْٛ اعزخذاَ اٌمٛح ِزٕبعجب ِِ اٌٙذف، ٚثألً إفبثبد ٚخغبئش ِّىٕخ، فٍْٝ عج١ً 

 ؽخقب ِْزق١ّٓ فٟ دذ٠مخ ّبِخ فٍٓ ٠ىْٛ ِٓ اٌّزٕبعت اعزخذاَ اٌغبصاد اٌّغ١ٍخ 20اٌّضبي إرا وبْ ٕ٘بن 

. ٌٍذُِٛ ٌفنُٙ

 15.اعزخذاَ األعٍذخ إٌبس٠خ ٌفل اٌَّب٘شاد اٌغ١ٍّخ غ١ش لبٟٔٛٔ ٍّٝ اإلىالق

 :عىدما يستعمم بعض انمتظاهريه انعىف

٠ٍمْٛ ثبٌذجبسح ِضال أٚ ثضجبجبد اٌٌّٛٛرٛف – إرا وبْ ثْل اٌّزَب٘ش٠ٓ ٠غزخذِْٛ إٌْف مذ لٛاد األِٓ 

فئْ ٌمٛاد األِٓ اٌذك فٟ االعزخذاَ اٌّؾشُٚ ٌٍمٛح ثبٌذسجخ اٌّيٍٛثخ ٚإّٔب فٟ أدٔٝ دذٚد٘ب – ٍّٝ األِٓ 

  16.ٚثألً خغبئش ِّىٕخ

٠ٚجت أْ ٠فشق اٌشد األِٕٟ ث١ٓ اٌّزَب٘ش٠ٓ اٌغ١١ٍّٓ ٚأٌٚئه اٌز٠ٓ ٠غزخذِْٛ إٌْف، ٠ٚذبٚي ّضي اٌّجّّٛخ 

 ٚفٟ وً األدٛاي فئْ ر١ُّْ اعزخذاَ اٌمٛح ٍّٝ ج١ِّ اٌّٛجٛد٠ٓ فٟ 17.األخ١شح ٚدّب٠خ اٌّزَب٘ش٠ٓ اٌغ١١ٍّٓ

. أِش غ١ش لبٟٔٛٔ– اٌغ١١ٍّٓ ٚغ١شُ٘ – ِذ١و اٌَّب٘شح 

إرا وبْ إٌْف اٌّّبسط ِٓ لجً اٌّزَب٘ش٠ٓ ال ٠ؾىً رٙذ٠ذا ثبٌّٛد أٚ اإلفبثبد اٌخي١شح فال ٠ذك ٌمٛاد األِٓ 

فٍْٝ عج١ً اٌّضبي، إٌمبء اٌذجبسح ٍّٝ أفشاد اٌؾشىخ اٌز٠ٓ ٠شرذْٚ خٛرا ٚدسّٚب ال . اعزخذاَ األعٍذخ إٌبس٠خ

٠ؾىً رٙذ٠ذا ثبٌّٛد أٚ اإلفبثبد اٌخي١شح ٌزا ال ٠ّىٓ ٌمٛاد األِٓ اعزخذاَ األعٍذخ إٌبس٠خ ٌٍشد ٍّٝ ٘زا 

. إٌْف

                                                           
13

 .9   اهيةادا األساسيث، اهيةدأ ركى 
 
14
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فمو فٟ اٌذبالد اٌزٟ ٠قً ف١ٙب ّٕف اٌّزَب٘ش٠ٓ إٌٝ دسجبد رٙذد اٌذ١بح أٚ رغجت إفبثبد ثبٌغخ ٠ذك ٌمٛاد 

  .األِٓ اعزخذاَ األعٍذخ إٌبس٠خ ٚاٌشفبؿ اٌذٟ ٌٚىٓ فٟ أم١ك اٌذذٚد ٚدْٚ أْ ٠ىْٛ اٌٙذف ٘ٛ اٌمزً

ٕٖٚٔٛ ٕ٘ب أٔٗ فٟ دبٌخ دذٚس أّّبي ّٕف ٠جت أْ ٠ىْٛ ٘ذف لٛاد األِٓ ٘ٛ ِِٕ اٌّٛلف ِٓ اٌزفبلُ، ٚرم١ًٍ 

ع١ؤدٞ إٌٝ اؽزْبي – ٚإْ وبْ ِؾشّٚب ٚمشٚس٠ب – ٚر١شح إٌْف، ٚإرا وبْ اعزخذاَ اٌمٛح ِٓ جبٔت األِٓ 

اٌّٛلف ٚإٌٝ ِض٠ذ ِٓ إٌْف ٚاالميشاة فئْ ٍّٝ لٛاد األِٓ اٌزشاجِ ّٓ اعزخذاِٗ، ٚلذ ٠ىْٛ االٔغذبة 

. دال فٟ ثْل األدٛاي ٌِّٕ رفبلُ اٌٛمِ

 :عىدما يقىو مدويىن آخرون باستعمال انعىف ضد انمتظاهريه

إرا وبْ ٕ٘بن ؽخـ أٚ أوضش ٠غزًّْ إٌْف مذ اٌّزَب٘ش٠ٓ اٌغ١١ٍّٓ فئْ دٚس لٛاد األِٓ ٘ٛ اٌمجل ٍّٝ 

ٌزا ٠جت ٍّٝ لٛاد األِٓ اٌمجل ٍّٝ ِٓ ٠غزًّْ إٌْف مذ . ِشرىجٟ ٘زٖ اٌجشائُ ِِٕٚ ِض٠ذ ِٓ إٌْف

٠ْٚذ اٌفؾً فٟ رٕف١ز ٘زٖ اٌّّٙخ ّٕذِب ٠ىْٛ . اٌّزَب٘ش٠ٓ عٛاء ثئٌمبء اٌذجبسح ١ٍُّٙ أٚ ثبعزخذاَ األعٍذخ إٌبس٠خ

  18.رٌه ِّىٕب خشلب ٌّٙبَ ١ٍٚفزُٙ ٠ٚؾىً جش٠ّخ جٕبئ١خ ثّٛجت لبْٔٛ اٌْمٛثبد اٌّقشٞ

ٚفٟ ج١ِّ اٌذبالد فئْ دٚس أفشاد األِٓ ٠ٕذقش فٟ إٌمبء اٌمجل ٍّٝ اٌّذ١١ٔٓ اٌّْزذ٠ٓ ٚال ٠جٛص ألٞ ُِٕٙ 

. ارخبر إجشاءاد ّمبث١خ مذ اٌّذ١١ٔٓ

 :في حانة انهجىو عهى ممتهكات عامة أو خاصة

دٚس لٛاد األِٓ ٘ٛ دّب٠خ اٌّّزٍىبد اٌخبفخ ٚاٌْبِخ، ٚفٟ ٘زٖ اٌذبالد رٕيجك ٔفظ لٛاّذ اعزخذاَ اٌمٛح 

. ٚاألعٍذخ إٌبس٠خ، أٞ ٠جت أْ ٠ىْٛ اعزخذاَ اٌمٛح مشٚس٠ب ٚلب١ٔٛٔب ِٚزٕبعجب ِِ اٌٙذف اٌّشجٛ رذم١مٗ

٠جت اعزخذاَ اٌمٛح ٚاألعٍذخ إٌبس٠خ فمو فٟ دبالد اٌزٙذ٠ذ اٌٛؽ١ه ثبٌّٛد أٚ اإلفبثبد اٌخي١شح، ٚال ٠ّضً 

. اٌزٙجُ ٍّٝ اٌّّزٍىبد اٌخبفخ ٚاٌْبِخ فٟ دذ رارٗ ِضً ٘زا اٌزٙذ٠ذ

 .دّب٠خ اٌّّزٍىبد اٌْبِخ ٚاٌخبفخ ال ٠ّىٓ أثذا أْ ٠جشس االعزخذاَ اٌّْذٞ ٌألعٍذخ اٌمبرٍخ
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 في جميع انحاالت

٠ذَش رّبِب ٍّٝ لٛاد األِٓ إٌمبء اٌذجبسح أٚ أٞ ِٛاد أخشٜ ٍّٝ اٌّزَب٘ش٠ٓ دزٝ ٚإْ وبْ  -

فٟ أٞ – اٌّزَب٘شْٚ ٠ٍمْٛ ١ٍُّٙ دجبسح، ٚلٛاد األِٓ اٌزٟ رفل اٌَّب٘شاد ال ٠جت أْ رذًّ 

 .ع١ٛفب أٚ أٞ أعٍذخ أخشٜ ال ٠مش٘ب اٌمبْٔٛ– ٍشٚف 

 

٠ذَش ٍّٝ لٛاد األِٓ اعزخذاَ إٌْف اٌجغذٞ رجبٖ األفشاد إال فٟ دبالد اٌنشٚسح اٌمقٜٛ، ٚمشة  -

أٞ ؽخـ ال ٠جذٞ ِمبِٚخ أٚ ٍِمٝ ٍّٝ األسك أٚ فبلذ ٌٍّٟٛ، أٚ ٘زه ّشك أٞ ؽخـ، ج١ّْٙب رْذ 

جشائُ ٠ْبلت ١ٍّٙب لبْٔٛ اٌْمٛثبد ثبٌغجٓ، ّٕٚذِب ٠ىْٛ ِشرىجٙب أدذ أفشاد اٌغٍيخ اٌْبِخ رىْٛ 

 .اٌْمٛثخ ِؾذدح

 

٠ْبلت اٌمبْٔٛ جٕبئ١ب اعزخذاَ أٞ ِٓ أفشاد األِٓ ٌْجبساد ِغ١ئخ أٚ إؽبساد ١ِٕٙخ أٚ ل١بُِٙ ثزٙذ٠ذ  -

 .اٌّزَب٘ش٠ٓ

 

 ٚاعزٙذاف أٞ ؽخـ آخش ٘ٛ 19ًّّ اٌؾشىخ ٠جت أْ ٠غزٙذف األؽخبؿ اٌغب١ّخ إٌٝ خشق األِٓ -

أِش غ١ش لبٟٔٛٔ، ٠ٚزنّٓ رٌه اعزٙذاف اٌقذف١١ٓ أٚ اٌّٛاى١ٕٓ اٌز٠ٓ ٠قٛسْٚ ِب ٠ذذس ثبٌقٛس أٚ 

 .اٌف١ذ٠ٛ

 

٠ذَش اعزخذاَ األعٍذخ غ١ش اٌمبرٍخ ٚاٌزْج١ض٠خ ثؾىً لذ ٠غجت اٌٛفبح أٚ ٠زغجت فٟ إفبثخ أؽخبؿ غ١ش  -

ال ٠جت إىالق اٌخشىٛػ أٚ اٌشفبؿ اٌّيبىٟ ٍّٝ إٌقف األٍّٝ ألجغبد :  فّضال20ِزٛسى١ٓ،

اٌّزَب٘ش٠ٓ، ٚلٕبثً اٌغبص ال ٠جت اعزخذاِٙب ثؾىً ِفشه ٠ٚذَش رّبِب اعزخذاِٙب فٟ أِبوٓ ِغٍمخ، ٚال 

 .٠جت رق٠ٛجٙب ٍّٝ األجغبد، ٠ٚجت أْ ٠م١ذ اعزخذاَ لٕبثً اٌغبص فٟ إٌّبىك اٌغى١ٕخ

 

ٍّٝ  ال ٠ّىٓ رجش٠ش إىالق اٌشفبؿ اٌذٟ ٍّٝ سأط أٚ فذس ؽخـ إال فٟ دبي ِب وبْ ٘زا اٌؾخـ -

ّٕٚذِب ٠ىْٛ  ١ٍّٗ، ٠ٛجٗ ِغذعب ٠ق١ت ؽخقب آخش إفبثخ ثبٌغخ، ٍّٝ عج١ً اٌّضبي ٠مزً أٚ ٚؽه أْ

 .اٌم١بَ ثزٌه ٌّْٕٗ ِٓ ٘ٛ اٌغج١ً اٌٛد١ذ ٘زا
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