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 .موي لP فذMCا وأ دييقتلل ،تن?Jنإلا FGع تا5وتBCا نم ا@?(غو ،تاقيلعتلاو تاد5رغتلاو تان5ودتلاو لئاسرلا ن(يالم عضخت

تو
ُ

لعتملا تارارقلا ذخّت
ّ

اقفِو امfو ةينطولا ن(ناوقلا ماdحأ FGع ًءانب امإ هدييقت ّمت[س ىوتحم يأب ةق
ً

 ا@دمتعlm nلا ةمدMkا طورشل 

 يأ ،لوألا دعُبلا بسحب ىوتBCا FGع دويقلل rsارغMzا َقاطنلا ةي?(طأتلا ةقيثولا هذ@ Muاعt ،راطإلا اذ@ rs .تامدMkا ودّوزم

افلاخم ىوتBCا ?�تعnُ امدنع
ً

  .دالبلا ن(ناوقل 

�Cا ّنأ ٌحيBCكلإلا ىوتJ?فُي ي�وJ?ي نأ ضdارفوتم نو
ً

 ةنّيعم ةلود ةيالول ةينطولا ن(ناوقلا ّنأ الإ ،ملاعلا rs اوناP امنيأ ،عيم�zل 

�s لاlm ةيلودلا ?(ياعملاو ئدابملاو ن(ناوقلا بسحب ،دّدحت MCوأ هرش� نوناقلا �(جي يذلا ام ،نوناقلا ةدايسو ناس�إلا قوق 

 .ةلودلا هذ@ ةيالوب ةلومشملا ةيفارغMzا ةحاسملا نمض ھيلإ لوصولا

rs طولا ا�ميلقإ قاطن جراخ ا��يالو ةلود يأ طس�ت ال ،عقاولا�m ش� الإdع ،ي�ان�تسا لFG ياعملاو ئدابملاو ن(ناوقلل كلذ عضخي نأ)? 

لعتملا ةيلودلا
ّ

الأ s¢ب¡ي لودلا ّنأ ماع لdش� لوبقملا نم ،ھيلع ًءانب .ةلماBzاو ةدايسلاب ةق
ّ

 ثيح نم ىرخأ لود FGع لواطتت 

 فورظ لظ rs ،ةنّيعم ةينطو ةيالول زوجي ھنأ rs ضعبلا لداجُي ،كلذ عم .لودلا كلت rs ھعنم s¢ب¡ي يذلا ىوتBCا ا�ضرف

اضيأ ا��طلس قاطن جراخ ي�وناق ?(غ ه?�تعt يذلا ىوتBCا G§إ لوصولا دييقت ،ةياغلل ةيئان�تسا
ً

 قفّتم يملاع عامجإ نم س[ل ،نكل .

  .ةيئان�تسالا فورظلا هذ@ لثمب دصقُي ام FGع ءاقرفألا فلتخم ن(ب ھيلع

ايلP ھفذح وأ ىوتBCا نم ةنّيعم عاونأ دييقت G§إ ،ةصاخ تا�ج وأ ةيمسر تاطلس ةكراشمب ،تاردابملا ضع� فد�° ،كلذ عم
ً

 

لعتملا ىوتBCاP( يملاع ىوتسم FGع
ّ

اماdحأ مكاBCا ضع� تردصأ ،كلذ عم يزاوتلاب .)2با@رإلا وأ 1لافطألل ³sابإلا ر5وصتلاب ق
ً3 

ايئزج( ا�¸ضارأ دودح جراخ تادييقت ا�·جومب تضرف
ً

ايلP وأ 
ً

 ،?(شn ي¹وروألا داحتالل ةيمقرلا تامدMkا نوناق ّنأ كلذ FGع دِز ،)

 4.ھنع ةرداصلا رماوألل "m½يلقإلا قاطنلا" G§إ ،ح5رصو «ºاو لdش�

nدتس¾s @أتملا ي�وناقلا ضومغلا اذt
ّ

 قاطنلا ديدحتل ةقّس¡مو ةرفاضتم دو�ج َلذب بناMzا ةيداحألا تاءارجإلا ضع� نع ي

 قيثوت G§إ لب ،يرايعم وأ Àmيجوت فقوم ضرف G§إ ةقيثولا هذ@ G¿سt ال ،قايسلا اذ@ rs .ىوتBCا FGع دويقلل بسانملا rsارغMzا

 
اماF:لا E1كألا ءاAB1@ا ضع= نم ةك1:شم ةم#اسم 34 ةي01طأتلا ةقيثولا هذ# *

ً
 HIا اذJKوطت ةيغ= ،لاQا شاقنلا ر@Kلعتملا ةكئاشلا اياضقلا لوح يرا

ّ
 دودabل ةرباعلا دويقلاب ةق

  .ءاضعألا ءاOPQRا ا12لإ NLت&ي KLلا تامظنملا ا12لع تقداص ةيمسر تاضوافم ةرمث ا72أ 56ع ا12لإ رظنُي الأ ()ب&ي نكل .يlو1:كلإلا ىوتJbا hiع ةضورفملا
1INHOPE  : "مqا معد 34 انتّم@Aيكمتو انل ةع=اتلا ةنخاسلا طوطuIلعتملا داوملا ديدحت نم ا

ّ
 ."}�قرلا ملاعلا نم ةعرسلا ھجو hiع اqفذحو لافطألا hiع }Kxyz@ا ءادتعالاب ةق

 با#رإلا ةطشlأ ةحفا�م ةيغ= تامولعملا لدابتو نواعتلا زQزعتل ،ن0يميدا�ألاو ،يlدملا عمتJKاو ،ةمو�b@او ،ايجولونكتلا عاطق ن0ب عمجي" با#رإلا ةحفا�مل يملاعلا تن1:نإلا ىدتنم 2

 ."تن1:نإلا hiع فينعلا فرطتلاو
 فيدمار ،ةدودJbا ادنلريإ كوبس�اف ةكرش دض غيxش�فالغ ؛تاQّرb@او ةيتامولعملل ةينطولا ةنaKلا دض لغوغ ةكرش ؛نشويلوس كي�سكإ ةكرش دض لغوغ ةكرش :ي/عجار 3

 كوبس�اف دض
 ءارجإلا ةيعرملا داحتالا دعاوق hiع ًءانب ..." رداصلا رمألل }�يلقإلا قاطنلا ديدحت ةينطولا تائيqلا hiع ي وروألا داحتالل ةيمقرلا تامدA@ا نوناق ةّدوسم نم 8 ةداملا ضرفت 4

 ."ھفد# قيقحتل ةياغلل يرورض و# ام كلذ زواجتي الأ طرش ،ةلصلا تاذ ةماعلا ª4ودلا نوناقلا ئدابم قابطنالا دنعو ،قاثيملا كلذ 4¦ امب ،}¥طولا نوناقلاو
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 تاسايس ةكبشل ةع�اتلا ،ةينوناقلا ةيالولاو ىوتBCاب ةينعملا لاصتالا ةعومجم نمض عوضوملا اذ@ لوح ترج lmلا تاشقانملا

 نوdت نأ نكمي lmلا رصانعلا ديدحت )2و ،ةشقانملا قايس قيثوت )1 :ن(َّيساسأ ن(َنكر FGع زكترت �sو .ةينوناقلا ةيالولاو تن?Jنإلا

ةديفم
ً

 rs tءاقرفألا فلتخم ن(ب تاشاقنلا ز5زع. 

 

 قايسلا .1

 لdش� ةيلاتلا ةلئسألا ةMzاعم تّمتف .ىوتBCا FGع دويقلا ھيف يرسt يذلا rsارغMzا قاطنلا ديدحت لوح تاشقانملا تروحمت

  :صاخ

 FGع عnÊz نأو ،"يدايتعا ءارجإP" ةلودلا ميلاقأ زواجتت lmلا دويقلا قيبطت G§إ رمألا اذ@ يدؤي نأ رطخ نم ل@ •

ايسايس ا�مادختسا
ً

 ةيلودلا ?(ياعملاو ئدابملاو ن(ناوقلا عم قفاوتي ال لdش� ا�س[يسFG tع وأ ،بسانم ?(غ لdش� 

لعتملا
ّ

 ؟ناس�إلا قوقحو نوناقلا ةدايس� ةق

لعتملا تالاMCا rs عضولا فلتخي ل@ •
ّ

 ؟صاMkا نوناقلاو ماعلا نوناقلاب ةق

 يأ G§إ ؟ةينوناقلا م@دلب ةيالو قاطن جراخ ي�وناقلا فاصنإلا FGع ن(لمتBCا اياÌCلا لوصح ءبع ةاعارم بجي ل@ •

 ؟نابسMCا rs رمألا اذ@ ذخأ s¢ب¡ي ىدم

 نم د5زملاب ب�سÍلا نود لوؤ�Cل ةلوبقم ةينمز ةل�م نمض ا@ذافنfو �mقتلا ىوتسملا FGع تارارقلا قيبطت ّمتي فيك •

 ؟ررضلا

 ؟ةفلتخم ةينوناق تايالو ن(ب ةÏراضتملا تارارقلا وأ/و ن(ناوقلا عزانت ّلح نكمي فيك •

لس
ّ

   .ا@ديقعtو لئاسملا هذ@ ةÏوعص ىدم FGع ءوضلا ن(ماع ىدم FGع تراد lmلا تاشقانملا تط

 

 ةلداعلا ةينوناقلا تاءارجإلا ()ياعم 1.1

 تاءارجإلا راطإ نمض ،تدجُو نإ اذ@ ،ةينطولا ةيالولا دودح جراخ ةضورفملا دويقلا ىقبت نأ ةرورض FGع ماع عامجإ كان@

ادج ةيئان�تسالا
ً

اضوع ،
ً

 ي�ان�تسالا مادختسالا ري?�ت ّمتي نأب ةعورشم فواخم نع ضعبلا برعnُ ،كلذ عم .ةدعاقلا ا�ÒوP نع 

تا امفيك ا�ضرفل دويقلا هذ�ل
ّ

كمي دق امم ،قف
ّ

 تاءارجإلا هذ@ مادختسا ةءاسإ نم ،s¿مقلا ھّجوتلا تاذ ةيئاضقلا تايالولا ن

اضيأ كلذ ا�عفدي نأ نكمي لب ،بسحف اذ@ س[لو .تامولعملا G§إ لوصولاو ?(بعتلا ة5رح نم ّد�Cل
ً

 G§إ ،ةيمومع ?Óكأ لdش� ،

  .ىرخأ ةينطو تايالو FGع ،lÔح ةركنÍسملا لب ال ،ةلوبقملا ?(غو ،ةيفاdلا ?(غ ةينوناقلا ا@?(ياعم ضرف

 دودح جراخ ا�ضرف نكمي lmلا ةيئان�تسالا دويقلا نم ةدافتسالا د5ري نم لFG Pع ة5وق طورش ضرف نم ّدب ال ،قلطنملا اذ@ نم

ةقفاوتم تاءارجإلا هذ@ نوdت نأ ا@زربأ نم .ةينوناقلا ةيالولا
ً

لعتملا ةيلودلا ?(ياعملاو ئدابملاو ن(ناوقلا عم 
ّ

 ناس�إلا قوقحب ةق

ة5رورض تاءارجإلا نوdت نأ s¢ب¡ي امك .نوناقلا ةدايسو
ً

ةبسانتمو 
ً

 رارضألا نم ليلقتلل ،rsارغMzا ا�قاطن ديعص FGع كلذ rs امب 

 ?(بعتلا ة5رح كلذ rs امب ،ىرخأ ة�ج نم ّدح ÕÖÔقأ G§إ ةيسايسلاو ةيندملا تا5ّرMCا ةيامح ز5زعtو ،ة�ج نم ،نكمم ّدح ى�دأ G§إ

 لاؤسلا ،ھبسانتو دييقتلا اذ@ ةرورض ىدم رابتخال ا�جاردإ نكمي lmلا ةلئسألا نم ،كلذ G§إ ةفاضإلاب .ىرخألا ناس�إلا قوقحو

لعتملا
ّ

  .ّوجرملا فد�لا قيقحتل بسانتملاو يرورضلا rsارغMzا قاطنلا ديدحتب ق
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لطتي ،نكل
ّ

 دنع كلذو ،ةلداعلا ةينوناقلا تاءارجإلا نم ةيلاع ?(ياعمب دّيقتلا ةينعملا ةلودلا نمضت نأ ،م@ألا ان@و ،رمألا اذ@ ب

  .نوناقلا ةدايسل ةيلودلا ئدابملا rsوتسt ةق5رطÏو ،ةيلBCا ا�×يناوق بسحب نوناقلا فلاخي ام ا@ديدحت

ادانÍسا
ً

 تاءارجإلا هذ@ لوح نوناقلا ةدايسو ناس�إلا قوقح FGع زكترم يرّوصت راطإ دادعإ نكمي ،طورشلا هذ@ G§إ 

  .ةبجاولا ةينوناقلا تاءارجإلا ز5زعtو قوقMCا نوص rs ةدعاسملل ،ةيئان�تسالا

 

لعتملا عاضوألا 1.2
ّ

 صاCDا نوناقلاو ماعلا نوناقلاب ةق

 تاطلسلا نم ةردابمب ىوتBCا FGع ةرداصلا دويقلا ن(ب ة?(بك تافالتخا تر�ظ ،لاصتالا ةعومجم rs ترج lmلا تاشاقنلا لالخ

  .ىرخأ ة�ج نم صاMkا/ي�دملا نوناقلا ساسأ FGع دارفأ ن(ب تافالخ نع ةئشانلا كلتو ،ة�ج نم ماعلا نوناقلا بجومÏو ةماعلا

الوأ
ً

 عضخت دارفألاو ةيمسرلا تاطلسلا ن(ب ةقالعلا تناP اّملف .ن(تلاMCا اتلM» rs Pاصملاو قوقMCا ن(ب نزاوتلا ءاسرإ فلتخي ،

 «Mاصملا ةاعارم نامض عم ،ررضلا اياºCو رشانلا قوقح ن(ب نزاوت ءاسرإ G§إ ةرداصلا تارارقلا فد�° ،ماعلا نوناقلا ماdحأل

 G¾ّدملاو )نوعّدملا( s¾ّدملا :ام@ ن(فرط قوقح ن(ب نزاوتلا ÙÖÔرُي ،صاMkا/ي�دملا نوناقلا اياضق rs ،لباقملا FG. rsعألا ةيعامMzا

  .)م�¸لع( ھيلع

ايناث
ً

، rs ا/ي�دملا نوناقلاMkو رطأ ةدع كان@ ،صاfلعتم ةيلاح تاءارج
ّ

 لالخ نم كلذو ،دودMCا ?�ع ةيئاضقلا تارارقلا ذافنإب ةق

ايئاقلت ا�Ú فا?Jعالا وأ ةيلBCا ن(ناوقلا rs ةلصلا تاذ ماdحألا جاردإ
ً

 ةع�ات ةمكBC حمسt ةيئارجإلا مكاBCا دعاوق ضع� ّنإ لب ال .

فلتخم ن(َّيئاضق ن(َصاصتخال ن(َعضاخ ن(صÛk ن(ب ةيضق rs ّت�ت نأ ثلاث ي�اضق صاصتخال
َ

ةداع قبطني ال رمألا اذ@ ّنكل .ن(
ً

 

  .ماعلا نوناقلا FGع

 نوناقلا G§إ دانÍسالا دّرجمب �mطولا ميلقإلا قاطن نع ةجراMkا دويقلا ري?�ت بعصلا نم ھنأ rs ضعبلا لداجُي ،قلطنملا اذ@ نم

ارظن كلذو ،�mطولا ماعلا
ً

كحتلا ا@رودقمب س[ل لودلا ّنأ ماع لdش� ھيلع فراعتملا نم ھنوP ،ةلماBzاو ةدايسلا ئدابم G§إ 
ّ

 م

  .ىرخأ لودل ةصاMkا لئاسملاب

 

 يMاضقلا فاصتنالا ءبع 1.3

 FGع عقت ھيلع لوصMCا وأ ي�وناقلا فاصتنالا بلط ةيلوؤسم ّنإف ،تن?Jنإلا FGع كا��نالل ام صÛk قوقح ضّرعتت امدنع

 تقولا rs فاصتنالا G§إ ءو�zلاب حمسlm tلا ي�وناقلا فاصتنالا لبس ّنأ دحأ FGع ىفخي ال ،كلذ عم .رشابم لdش� ةيÌCلا

 فاصتنالا G§إ لوصولا FGع ?�كأ لdش� قبطني اذ@و .ا��عيبطب ةق@رم ةيلاMCا تاءارجإلا ّنأ امك ،ماع لdش� ةردان بولطملا

 ن(ب ةفلتخم ن5زاوم دامتعا �mعn دق امم ،ةفلتخم ةيئاضق تايالو rs ىواعد ةدع عفر رمألا اذ@ ض?Jفي !دودMCا ?�ع ي�وناقلا

  .ةضراعتم ماdحأ قيبطتو ةÏراضتم ناس�إ قوقح

rs @ةصاخو ،راطإلا اذ
ً

لعتملا اياضقلا G§إ ةبس¡لاب 
ّ

 rsارغج قاطن دامتعا نكمي ھنأ rs ضعبلا لداجُي ،صاMkا/ي�دملا نوناقلاب ةق

 G§إ كاذنيح رطضتس lmلا )اياÌCلا( ةيÌCلا ل@اFG Pع ىقلملا طرفملا ءبعلا فيفخت G§إ كلذ فد�Þ .ىوتBCا تادييقتل عسوأ

Íس ،ةددعتم ةيئاضق تايالو rs ،ة5زاوتم تاءارجإ ةدع ةع�اتم
ُ

كؤم ھبش لdش� ،رفس
ّ

 .ا�سفن ةينوناقلا ةجيÍنلا نع ،د
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ا5راس هالعأ روPذملا ÙÖmاسألا طرشلا ىقب5و
ً

ت lmلا ةلودلا نمضت نأ ةرورض يأ ،
ُ

 نم ةيلاع ?(ياعمب دّيقتلا ةينوناقلا ماdحألا ردص

 ةيلودلا ئدابملا rsوتسt ةق5رطÏو ،ةيلBCا ا�×يناوق بسحب نوناقلا فلاخي ام ا@ديدحت دنع كلذو ،ةلداعلا ةينوناقلا تاءارجإلا

  .نوناقلا ةدايسل

 

 ةينقتلا داعPألا 1.4

لعتم ن(بناج ةاعارم بجي
ّ

  :ةينقتلا داع�ألاب ن(ق

الثم( ةقدلا ةي@انتم ةيفارغج دويق قيبطتل ةÏولطملا ةينقتلا ةردقلاب تن?Jنإلا ءاطسو ضع� عّتمتي ال ،ة�ج نمف
ً

 ة?Jلف لالخ نم 

ايفارغج تن?Jنإلا لوPوتورب
ً

 .ةطاس� لdب كلذ نع عانتمالا امfو ىوتBCا ?(فوت امإ م�×كمي لب ،)

rs امتجالا لصاوتلا لئاسو تاّصنم كلمت دق ،لباقملا¾s ةعومجم
ً

ةعساو 
ً

 لوصولا عنم FGع رصتقت ال lmلا ةينقتلا لولMCا نم 

 تاودألا مادختساب راشÍنالا ةعرس فيفخت :لثم ،ةرشابم ةباجتسا تايلآ قيبطت مامأ لاBzا «ßفي امم ،بسحف ىوتBCا G§إ

 5.كلذ عنم lÔح وأ ،رش¡لا وأ ليمحتلا FGع عيÍÊzلا مدعو ،ةيمزراوMkا

 

 ةVراضتملا تارارقلاو ن)ناوقلا عزانت 1.5

 رودص وأ/و ن(ناوقلا عزانت ةيناdمإ نم فعاضُي �mطولا ھميلقإ قاطن جراخ ىوتحم دييقت ضرفي رارق يأ ّنأ ركذلاب ريدMzا

الثمف .ىرخأ ةيئاضق تايالو rs ةÏراضتم تارارق
ً

 �mطو نوناق بسحب هوبشمك فّنصم ىوتحم رش� G§إ ةدوعلاب رمأ ردصي دق ،

 6.أدبم ةلأسمك ،�mطولا ميلقإلا دودح نع جراخ مكح ضرف ةضراعم وأ ،Fsحم

 

 ةلمت34ا ةلصلا تاذ لماوعلا .2

ادانÍسا
ً

ةديفم نوdت دق lmلا لماوعلا rs ?(كفتلا دنع ةيساسأ داع�أ ةثالث صالختسا نكمي ،هالعأ ةروPذملا ةمراصلا طورشلا G§إ 
ً

 

rs ليلحت و@و .لماوعلا ددعتملا ليلحتلا Þإ فد�§G ا قاطنلا ديدحتMzارغrs ع دويقلل بسانملاFG اBCىوت.  

 

 طيسولا وأ رشانلا عقوم 2.1

nُعفلا عقوملا ?�تعFs ا ھيف دجاوتت يذلاMzارصنع ةلصلا تاذ تا�
ً

ايساسأ 
ً

 .تن?Jنإلا قاطن جراخ ةينوناقلا ?(غ لئاسملا ديدحتل 

اديقعÓ? tكأ ةلأسملا هذ@ حبصت ،لاMCا ةعيبطÏو
ً

ةصاخ ،تن?Jنإلا FGع 
ً

ارظن 
ً

 نورش¡ي نيذلا دارفألا ناdم ديدحت ةÏوعص G§إ 

   .ةمد�kل فيضتسملا طيسولا س[سأت ناdم وأ ىوتBCا

 
  I&JPN REF: 19-122 .فلاJAا ىوتJbا hiع اqقيبطت نكمي }لا تاءارجإلا نم ةعومجم تدّدح نأ لاصتالا ةعومJK قبس 5

6 Google Inc. v. Equustek Solutions Inc., 2017 SCC 34, [2017] 1 S.C.R. 824. 
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 �mطاوم دحأ لبِق نم وأ ،ي�وناقلا ?(غ� ىوتBCا اذ@ ا�¸ف فّنصُي ةلود rs ىوتحم رش� ّدعnُ ال .ھت1س/ج وأ رشانلا عقوم •

الماع ،ةلودلا هذ@
ً

 Pايفا
ً

ايملاع ىوتBCا اذ@ دييقت ري?�تل 
ً

 ةينعملا ةلودلا تناP اذإ ءان�تسا كان@ نوdي نأ نكمي نكل .

 rsوتسt ةق5رطب ،�mطولا ا�Òوناق بجومب تافلاBkا ديدحت دنع ةلداعلا ةينوناقلا تاءارجإلا ?(ياعم قيبطت نمضت

لعتملا ةيلودلا ?(ياعملاو ئدابملاو ن(ناوقلا
ّ

افلاخم هوبشملا ىوتBCا ناPو ،ناس�إلا قوقحو نوناقلا ةدايس� ةق
ً

 rs نوناقلل 

Pامب ،ةيئاضقلا تايالولا ل rs لا تايالولا كلذlm ةجردب ةلثامتم ةيلاع ?(ياعم قّبطت Pةيفا.  

ايلمع .طيسولا ةسسؤم عقوم •
ً

 قاطن جراخ دويقلا قيبطت ضرفت lmلا ةينطولا رماوألا ذيفنت طيسولا عقوم لّ�سn دق ،

ايئدبم امأ .�mطولا ميلقإلا
ً

 تاطلسلا حنمي ال ةنّيعم ةينوناق ةيالو rs ،ھتسسؤم ءاش�إ وأ ،طيسولا دوجو دّرجم ّنإف ،

  .ا�¸ضارأ جراخ روش¡ملا ي�وناقلا ىوتBCا FGع ،دحاو بناج نم ،ا�×يناوق ضرف ّقح ةينعملا

 

 ررضلا قاطن 2.2

ادانÍسا ھمييقت نكم5و ،ي�وناقلا ?(غ ىوتحملل لمتBCا وأ s§اMCا يذؤملا ?(ثأتلا ،ىرخألا ةلصلا تاذ لماوعلا نم
ً

 G§إ 

  :ام@ ،لقألا FGع نيدعُ�

ادّدحم نّ(عم روش¡م G§إ لوصولاب طبترملا لمتBCا ررضلا نوdي نأ نكمي .ررضلل ?<ارغ>;ا قاطنلا •
ً

ايميلقإ 
ً

 

الثم(
ً

 اذ@ rs روصحم ناdم وأ ة?(غص ةقطنم lÔح وأ ،نّ(عم دلب وأ ،ةدودحم ةيفارغج ةقطنم FGع رصتقي 

لخي دق ،سكعلاب وأ ،)دلبلا
ّ

الثم ،?(ثكب عسوأ ةيفارغج ةقطنم FGع ه?(ثأت ف
ً

 ةيلBCا تاعمتBzا عّزوت ب�س� 

ةرشابم فد��سملا نايكلا وأ صÊkلا ةطش�أ وأ ا�¸ف ةنئاdلا
ً

.  

ارود ةيلاتلا لماوعلا يدؤت نأ نكمي .رشانلا باسI; ?<ارغ>;ا راشGنالاو روDم>;ا •
ً

 rs @و ،روظنملا اذ�s: 

ارظن( ةمدختسملا ةغللاو ،rsارغMzا م�عّزوتو ،باسMCا s¿�اتم ددع
ً

الضف ،)ةيفارغMzا ھتيطغt ناdم G§إ 
ً

 نع 

ةصاخ ،رابتعالا rs رشانلا عضو ذخأ نكمي امك .ىوتحملل عáرسلا راشÍنالا راثآ
ً

ةيصÛk ناP اذإ 
ً

ةفورعم 
ً

.  

 

 @?ودلا ىوتسملا 78ع 45ياعملا براقت 2.3

 اذإ ام نQُّبت و9 ،ىوتKLا تادييقتل بسانملا 5:ارغDEا قاطنلا ةشقانم دنع رابتعالا 5: ا9ذخأ 45ب2ي 0/لا ةيساسألا رصانعلا نم

Vا نم ةدّدحم عاونأ تناKLىوت ^
ُ

  .ملاعلا نم نكامأ ةدع 5: ،ةfgاشeم ةجردب ،ةينوناق Qaغ a`تع

qش^ ،تاpوتسملا عفرأ klع
ّ

ايلود اg|لع قفّتملا ناسxإلا قوقح Qaياعمو تاد9اعم ةعومجم ل
ً

ةدعاق 
ً

ةيساسأ 
ً

 اذ9 مE~ ريدقتل 

 نQناوقلا ءوض 5: ،كلذ Qaثأتو ،�0طولا ميلقإلا قاطن جراخ دويق يأ ضرف �lإ ةرa`ملا ةجاDLا مييقت نم ّدب الف .يxوناقلا براقتلا

لعتملا ةيلودلا Qaياعملاو ئدابملاو
ّ

  .ناسxإلا قوقحو نوناقلا ةدايس� ةق

افالتخا ،Qaياعملاو تاد9اعملا هذ9 قيبطتو Qaسفت ھجوأ فلتخت ،كلذ عم
ً

اظو�Lم 
ً

 .ةعونتملا ةينطولا تاع�رشeلا 5: ا�جاردإ ىدل ،

 يxوناق Qaغ a`تعُ� يذلا ىوتKLا :�5اتلا لqشلا klع تالاDLا عّونeت ثيح ،لودلا نQب Qaياعملا 5: براقتلا ىدمل ةتوافتم تاجرد كان�ف

:5 Vسا ھطبض عم ،ةينوناقلا تايالولا ةفاeادان
ً

ادج ةfgاشeم Qaياعم �lإ 
ً

الثم( 
ً

لعتملا داوملا 
ّ

 يذلا ىوتKLاو ؛)لافطألا لالغتساب ةق

ادج ةفلتخم Qaياعم دامتعا عم نكل ،ا�مظعم وأ ةينوناقلا تايالولا ةفاV 5: يxوناق Qaغ a`تعُ�
ً

الثم( ا�مادختسا ءاسُ� دق 
ً

 اياضق ،

ةصاخ ،اg|ف ةدئاسلا ةيلKLا فورظلا ب£س� ةدّدحم ةينوناق تايالو 5: رaّ`م لqش� يxوناق Qaغ a`تعُ� يذلا ىوتKLاو ؛)�Qaشeلا
ً
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لعتملا عيضاوملا �lإ ةبس2لاب
ّ

الثم( خpراتلاب ةق
ً

 يxوناق Qaغ a`تعُ� يذلا ىوتKLاو ؛)ةنّيعم ةي̈وروأ لود 5: دوg|لا ةقرحم ثودح راqنإ 

ادانeسا لودلا ضع� 5:
ً

الثم( �5ودلا عمتKEا نم Qaٌبك ٌءزج ا�ضراع� نQناوق �lإ 
ً

ت 0/لا تاع�رشeلا 
ُ

 عونلا ساسأ klع صا¬ألا نيد

 قوقDL ةيلودلا Qaياعملاو ئدابملاو نQناوقلا بجومب KL±0ا ىوتKLا دييقت وأ ،ةيسDE2ا لويملا وأ ،قرعلا وأ ،نيدلا وأ ،5°امتجالا

 .)´Dإ ،�0يدلاو ²³0ايسلا يأرلا نع Qaبعتلاو ،رابخألا لقنك ،ناسxإلا

 ديدش �5ود براقت دوجو اg|ف ت£ثي 0/لا تالاDLا 5: ،يملاعلا ىوتسملا klع دويقلا ريa`ت ةيناqمإ klع ماع عامجإ ،ودبي ام klع ،كان9

ةصاخ ،Qaياعملا 5:
ً

لعتي ام 5: 
ّ

الثم( هالعأ ةروVذملا �lوألا ةئفلاب ق
ً

لعتملا داوملا ،
ّ

اx¸E .)لافطألا لالغتساب ةق
ً

 ،ھسفن لاونملا klع 

الثم ي¹وروألا داحتالا( ةيميلقإلا رطألا ةلاح 5: امك ،لودلا نم ةعومجم نQب 0±سرلا قيس2تلا نم عون دوجو ّنإ
ً

 تاقافتالا وأ ،)

ةعمتجم لودلا هذ9 ميلاقأ لمشeل دويقلا قاطن عيسوت 5°دتس� دق ،ةيدرف لود نQب فارطألا ةددعتملا/ةيئانثلا
ً

 نود نم نكل ،

الود كلذ لمش� نأ
ً

الثم( ملاعلا ءاحنأ ةيقب klع قيس2تلا اذ9 بL¸2ي مل اذإ ىرخأ 
ً

 قايس 5: "½³¼2ُي نأ 5: ءرملا قح" قيبطت 

 .)7ةيصوصDا ةيامح

 لkl Vع ًءانب ،ام ىوتحم klع ةقّبطملا Qaياعملا 5: لودلا نQب براقتلا ةجرد ديدحت بعصلا نم ،ةدودKLا عاضوألا هذ9 الخ ام 5:

 لوح نQينعملا ءاقرفألا نQب عامجإلا نم يفكي ام قيقحتل ةينطولا دود�Lل ةرباع ةيلمع يأ بايغ لظ 5: كلذو ،ةدح klع ةلاح

  .عوضوملا اذ9

 

 ةمتا89ا .3

لعتملا ةدّقعملا ةلأسملا فشكت
ّ

 تنa¿نإلا ةكبش نQب مئاق ير9وج رتوت نع يxوa¿كلإلا ىوتKLا klع دويقلل 5:ارغDEا قاطنلاب ةق

 رماوأ نم تالاح ةدع klع اند�شو قبس دقو .ىرخأ ة�ج نم ام دلب À³0ارأ 5: ةقّبطملا ةينطولا نQناوقلاو ،ة�ج نم دود�Lل ةرباعلا

ةلاحإ نّمضتي ي¹وروألا داحتالل ةيمقرلا تامدDا نوناق ّنأ ½/ح ،ةنّيعم ٍضارأ جراخ ا9ذيفنت رّرقملا مكاKLا
ً

 5:ارغDEا قاطنلا �lإ 

ت نأ عقوتملا نم ،دياÂ¿م لqش� يxوa¿كلإلا ىوتKLا ميظنت klع ملاعلا ءاحنأ فلتخم 5: لودلا مادقإ عمو .تارارقلا هذ�ل
ُ

 هذ9 راث

  .رركتم لqش� اياضقلا

�ت ةيQaطأتلا ةقيثولا هذ9 ّنأ ركذلاب ٌريدج
ّ

 ىوتKLاب ةينعملا لاصتالا ةعومجم نمض نQت2س لالخ ترج 0/لا تاشقانملا ص

 ّسمأب نحن ةيفاضإ تاوطD قالطنا ةطقن مّدقت Ä5و .ةينوناقلا ةيالولاو تنa¿نإلا تاسايس ةكبشل ةع�اتلا ،ةينوناقلا ةيالولاو

  .ÆÇوأ لqش� Qaياعملا 5: براقتلا ةجرد ريدقتل كلذو ،ةدع فارطأ اfg موقت نأ نكمي ،رامضملا اذ9 5: اg|لإ ةجاDLا

ÈLا لمع ّنأ ٌحيKEكر ةعوم
ّ

اضيأ وعدت ةجاDLا ّنكل ،ىوتKLا klع ةضورفملا ةيميظنتلا وأ ةينوناقلا دويقلا klع ز
ً

 ةDEاعم �lإ 

 دويقلا نم ةقحاسلا ةيبلغألاف .ا�سفن تنa¿نإلا تاVرش دعاوق klع ًءانب ةذخّتملا تارارقلل 5:ارغDEا قاطنلا Ä5 ةpزاوتم ةيضق

 لصاوتلا تاصنمو تاVرشلا نم ةدمتعملا ةيعمتKEا تاg|جوتلا وأ ةمدDا طورش klع زكترت يxوa¿كلإلا ىوتKLا klع ةضورفملا

اضيأ ةصاDا تاVرشلا دعاوق ةينوناقلا دويقلل عضاDا ىوتKLا فلاخي ،نايحألا بلغأ 5:و ،ديدحتلا ھجو klعف .5°امتجالا
ً

، 

لطتي ،ان9 نم .ساسألا اذkl 9ع هدييقت ّمتي �5اتلا̈و
ّ

ةشقانم هذ�ك تارارقل 5:ارغDEا قاطنلا ب
ً

ةلقتسم 
ً

اليلحتو 
ً

الصفنم 
ً

ةصاخ ،
ً

 

اقيبطت ،ةصنم نع ىوتحم فذح ّنأو
ً

  .k5عف يملاع Qaثأت ھل ،اfg ةصاDا ةمدDا طورشل 

 
 تايعجرملا نم يlو1:كلإ ىوتحم بطشل عبّتملا ءارجإلا ّنأب ي وروألا داحتالل ةع=اتلا لدعلا ةمكحم تمكح ،تاQّرb@او ةيتامولعملل ةينطولا ةنaKلا دض لغوغ ةكرش ةلاح 4¦ 7

ةصاخ ،ي وروألا داحتالا قاطن زواجتي الأ بجي
ً

   .ملاعلا ءاحنأ ةيقب hiع يرس� ال يذلاو ،ي وروألا داحتالا 4¦ يراسلا ةيصوصA@ا 01ياعم ديحوت نم ىوتسم كان# ّنأو 
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 ،دارفألاب ةصاDا ناسxإلا قوقح نوصت لولح داجيإ ةيغ� ،عوضوملا اذkl 9ع لمعلا نم دpزم �lإ وعدت ةجاDLا ّنأ ÆÇاولا نم

فوتم نوqي نأ نكمي يذلا ام ديدحت 5: لودلا قوقح 0±حتو ،ةينوناقلا لوصألا ةاعارمو نوناقلا ةدايس زّزع̂و
ّ

ار
ً

 يxوناق لqش� 

  .ةينطولا ا�ميلاقأ دودح جراخ ةباقرلا ضرف عنمت امك ،اg|ضارأ klع
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