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����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

ا�>@=? ">� ا<و1>� ا8+>�ة ">�       ا��� ��أت ت=�>0 ��>;   تا��:9 ا8'�ي م� أ��ز ا���060�   

� م>>>� ه>>>%G ا����F�>>>�ت  ا����F�>>�ت آE>>>�ه�ة '>>>�0آ� ت�>>>B� 9C>>>� ا��*�>>>�ت ا8'>>�ی�،  :H�@<<<1 (و

،�<<وا��>>� �>>�أت J>>�ه�ة ا��:>>9 �:>>�ه� �>>��0BEر ا�0ا6>>? ���>>�ن �1F>>� ا)��1>>�ح      ا����F�>>�ت ا����

G%<Q ت�>P ا����F�>�ت م>� '>�0ك         N ا�����M وا����>�م م�دی>ً�، وت��>� م>� ت:          �ا�*وا�� ��; '�0آ�ت ا���   

R� ى�Cوت� Rر���  .أT�ح ���B� و��أت ت

       R01ا�V� 9:�:; ه%ا أن ا��م Wو�� ا)��1>�ح ا��>M�ري وا���>�هN     -و�W ا��:9 ا8'�ي "�X   - و�

                  ،�<�:>� ا����Yو1Bا� �<Fا���ی�H ا������� �R، أو �1�F ا�=��ة ا���دی� وم� ی���B� Z� م� تQ�>�ت، أو �1

=�، وآ>�ن         - و��; وجR ا����ی� ا��:9 ا8'�ي     -�:9  �� ا� @Q0ی� أ'�ي وج� ��; ا�Yو�� م\ أول ت 

�� وه����� �  .ذ�P �[را�� أول دم �#�ي �

       �ة ا)ج������ة ا���دی�، �F1 م@�ی�ة ا��� ذ�P، "�=0رت '>�0آ�ت ش>�; '>�Qً�،     �وم\ ت=0ر ا�" �B� 

>>�ة ا��Fی>>�ة، وت=>>0ر  أو إیF��>>�، آ�>>� ا+��>>a ��>>` ا�>>@�0آ�ت وV#<<1ت  �'>>�0آ�ت أ+>>�ى ��0اآ>>c ا�

� م� ا�@�0آ�ت، آ�� ت=0رت أدواتR ودوا"�HYن ت=0ر ا�Vش Pذ� �" R1V:9 ش�ا�RRQ  . وأ'��

                         Z<�� ��>; ا8">�اد وا����F�>�ت، وم>� ی:R<:� Z<HQ م>� de�<�1 م!ذی>� �Q�@<ا� G�و8ه�� ا��:9 "� ت>Vث

��T ���ی� م�ً� م�� ی!دي إ�; ت�=Mة وا��:Fا� �� وا)ج����� "�� اه��a ا���0م ا)ج����:T0ا� NBت�

وا8'�ی� ��را'� ا��:V�� 9ث�G ا��@�X ��; ا8"�اد وا����F��ت،  و�R10Y ��أ ">� ا��gای>� ">� ا<و1>�                  

            �� ش�; ا��F�)ت، م�=��" �C�hوا�� �Hح�Qی� م� ا���ا� Rآ�� ت:�و� ،R0رت=h� ة م�� ی:%ر�ا8+

� RFe��1، آ�� أ��>a ا��>!ت��ات وا�:>�وات ���0>0ف ��>; م>@QQ�ت ه>%R��Q'8 P�%�                  G و0Jاه  ���G وت

                �Q@<:��� ه>%ا ،Gاد�"V<� P���� ت����Fا�� �� ا��� ��أت ت@�#�ي "Q�@ث�ره� ا�k وم� �B:م ��ا�E�ه�ة ��

            �<" �C<�hم� ا�:�وات وا��!ت��ات واه���م ا�� Nl���Q" :9 ا8'�ي�م�، أم� ا��� ��C� 9:�ا� ��

�ت د���       ا��F�لe�C:9 ا8'�ي، آ�� ) ت0ج� إح�ل ا��Fم �" � ا8'�ي إ) إ�F1 ( �:1 درا'�ت آ�"

        N�<Y�� >0د�ی P<ذ� �<" cQ@<وا� ،R<�"ودوا R��Q<'ا�>  ت60>? أ��M ،ر و�<Qث '>� م>� أ'>�ار     ی م>�  ا���<�

                        ،�<ا8'�ة وشVن م� ش>B10o�، وه>%ا ا8م>� ت>#��ك ">R م�N<E ا����F�>�ت و+�ص>� ا����F�>�ت ا����
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�      ودو�B#ف ��م ا���B� :9 ا8'�ي�ا� ;�� N�Yا�� �B" Nی� �� ا�م�رات جgء م� ه%G ا����F��ت ا��

��8'>�ة و">>M? أم�ه>>�، "�>>� ی�>>�ث ">>� ا8'>>�ة م>>� ا18>>0اع ا����>>�دة وا8ش>>Y�ل ا�����h>>� م>>� ا��:>>9  

� ا���Y>>�ن ت�R<<�Y ا��>>N وا8+>>*ق   <<T �<<Eی �@<<� ،�1>>ً�أحا8'>>�ي �Y>>� أ01ا�>>R ا���:0ی>>� وا���دی>>� وا�

                      RQ<ش �<��ت د�e�C<در وإح�C<م �<� s<�Q>� ا��ری�، ه%ا ا8م>� ج�Mی� وم�������Nl م� وج0د 6

� م� ا�BF�ت ا��'�� وا���اآg ا����0h، 8ن م>� ی>�C یY>�د ) ی>%آ�      � وإن وص>� ">* ت�>�ف    ،م@�

      *H�" ،�ی��� ا��� أدت إ�; وج0د 6���>u   ت>N ا ">� م@�>#�; ا���'>�� �[م>�رة ا�>#�ر��      اQ'8�ب ا��Q��

  . ت��ی� 01ع ا�'�ءةو����Nl م� ذ�N� P ی�N م، 1997 ':� ة�� ح��� ��T واح�ة ت��ض �v'�ء

  

  :�:�ول ا���060�ت ا<ت��'G ا�0ر�� و�:�ء ��R "[ن ه%

  

• ��� اج����� إم�رات�� 

• �B:م �ّ�( N م��ه

 أ01اع ا��:9 •

6��ی� ا��:9 • 

 de��1 ا��:9 •

 ا��را'�ت ا�@���� •

�م) تF�رب(م��و)ت  •�� 

 �Tق ا��0�ی� •

 ا��0ص�ت •

• Zا��*ح 
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���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���� �������
 ��   

                 0<B" ،�<� م*م�B>� ا���م>� �>� '>��e ا���F�>�ت ا����<" 9<��hم�رات ) ت�'��ت ا����F\ ا

              �<Q�" ،�>�ات م>� �>��T         ی��ر ا8'�ة وی��:� �B� آB10� ا��Q:� ا8و�; ">� ا�>�Cح ا)ج��>��hا� Z"�<ت 

              �<��� دا+�B>� ت0زی>\ ا8دوار وت<" N�<آ>�ن ی ،�<�أر6:� ا���=�ءة آ>�ن ��'>�ة ا8ه�>� وا��Y�1>� ا��"

�� أ"�اده�، وتV+% ا���أة ا��cء ا8آQ>� م>� ه>%G ا��B>�م آ>0ن ا��ج>� أو رب ا8'>�ة أو                   تا��@!و�� 

       R0ت أ'�ت� �� �H�� رح�� م� رح*ت ا��0ص �" ���ح�� ا��� ت��� إ�; أر��� أش>�B أو   ت�P ا،ا���

                  �<B" ،ة�<�یgی�، "� ه%G ا��Eوف ا���'� ا���ی�ة �F1 ا��>�أة ت>#�T Zی�B>� ��>#�رك ا��ج>� أ�Q>�ء ا�

�ا��H�"ا��0� ا����� و  6�9 ا�0م�، و����Nl م�     �=�Q�ت�Bا��� ت��"� ��; ا8'�ة وت@�; ����م ��       

� ا���>>�ظ ��>>; ا8'>>�ة ور��ی>>� ج�>>\  إ) إB1>>� أث��C<<�،<<Q ��م>>� وا��>>�أة �>>��C +�ص>>�<<" �Bج>>�ارت a

 ا���أة ">� أ�Y�   c<�l ه%ا �N ی0hل أ"�اده� م� أ�:�ء و�k�ء، حs آ�a1 ا8'�ة ا�م�رات� أ'�ة م���ة،       

�    اتh�ذ ا���ار  ا8ح�ن�e��ا��@�0ى ا� ;�� �@eا8'>�ة    ات ا�� �<" � ص>�حc ا8م>�   و، "�<م� وا�:>�ه

\ ت�Fو��; ا� ،�Fا��=�ع ه0 ا��% أم�G ح@c م� ی�اG ه0 ص�:��ً.  

 ا����F\ ا�م�رات� ��C� �Q ا)��1�ح ا���دي ش�ی� ا���@P ���داتR وت���>�G وا��>�ف ا�>@��e           و��� آ�ن 

>� وت�>�ی� رأی>R            ات��ی�   ح1k    \Q1 s%اك،QYاح��ام ا� ��م0روث ا8ج�اد، و� �B10م� آ ����دات وا�����

� ا��W��F وا�   " Rوت��ی� Gو�� G���">� م>� أ�>�ز م>� ی��>�ز �>R ا����F>\ ا�م>�رات�        وت�0� .   ;<��آ�>� ی�

>>Z ا��Q>>�دئ ا�'>>*م�  ح�ی>>Cً�آ>>�ن ، ورات� �>>����احN وا���>>�9T وا���>>�ون ا����F>>\ ا�م>>�Q=ت ;<<�� 

         �<� أداء ا��Q�دات، وتVدی� ا�0اجQ�ت ا��ی:� وا)ج����" Pذ� *ًHم�� �� "���F>\ آB>%ا یY>�د ی�h>0     .ا�@�

 أ'>��c   – وآ�>� ه>0 ">� '>��e ا����F�>�ت ا����>�            –�ي، "�����F\ ا�م�رات�    م� مE�ه� ا��:9 ا8'   

                      c>� ت���B>� ا��ح�>� وا���Q>�، ح>s آ�a<1 ا8'>��QدیVت��0ی>� ت c� ت��� ا�8:�ء، وه� أ'>��" ��Qم�

� م� ا�@c وا�#�N آR10 أم�ًا م%م0مً� ��ى ا����F\، و) ی0�h ا8م�  ��hج� ا�gب، وا����ا� ��Qم� ا��� 

Mا��!ذا� �lح و�Qا�� �l ِي�ب.  

� دور ا���أة، ����Nl م�� ی�\ ��; ��ت�B� م� مB�م وم@!و��ت، إ) �Bه0 ت �ً�:� �Hا8م� ا8آ �Yو�

  �B1ن    إ��ًا م� ) ت�=;   "� م�NE ا8حHآ�B�0ح�،*ًHم �Q��@ر زوج ا���ا��#�رآ� "� إدارة أو   آ�+�
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�>>� أو Qف م>>�   ،م!'>>@�ت ا��و�>>� ا��*<<h� ا�>>�ی�  وه>>%ا R<<� 0��<<ی �>>R   ا�'>>*م�� �B#<<وم>>� ی  �<<:hت�ری 

�  .ا�'*م

9 أن م>>� أ�>>�ز '>>��ت ا����F>>\ ا�م>>�رات� �B� �<<Q>>� ا)��1>>� M<<1 أن � ا)��>>C�دي ا���>>�رب ">>� ح��>>

 c@:ث�ون ��>�                ،ص*ت ا�!<" � "B>0 یY>�د أن ی�h>0 م>� وج>0د أ">�اد ) ی:��>0ن إ�>; ا����F>\ ا�م>�رات

  . أو إیF���� ث��"�ت مQ�' ����hً�ی���0Yن م

  Q' �و+*ص� مZ     دي�C��(ا)��1�ح ا �C� �Q� �  BJ>0ر  ( ی�Y::� أن 1��د م�gات ا8'�ة ا�م�رات

X�:ا�  (�  :���:��ط ا����

 .أ'�ة م@���ة .1

N ت��0ی�أ'�ة ذات  .2� ���FإیW1�Fم� \��F�� �Be���1( . 

 .أ'�ة م�آ�Q أو م���ة .3

 ).ا��F(ا�@�=� ا��=��� "B� ��ب ا8'�ة  .4

  

:�م� مّ� ا� ت���; ��; ه%G ا8رض ا�=�Q و��; أه�B� وأآ�مV� NBن أ+�ج �NB م� ��B:T>� آ:>0زًا                 �و

>�ة �>#�Y م��>0ظ              �>� مF>�ى ا�l ا�%ي �hا ا�%B� 0ا��:ت�0یNB� �ًM ��; ':0ات ا��QC وا�#��ء، �

  ،�<<E:�� a<ی��0>>9 �:>>�  ">>[ن وم�� N<� �<<� ا8+>>�ى ، أو ">>� ا��E>>�ه�����F>>\ا�0Fاc<<1 ا)��>C�دی�  ا���

�، �>� آ>�ن ��c<1�F ا)ج��>��� ا��>� ا8و">� م:>R، وه>%ا أم>�                    آ�C<وا� �<����=0ر ا����>�ري وا����

                         �<�� ،�<B01ا�V� ة�<FBأ�>0اب ا� a<��" �<:���Fم ;<�� �<B� ;��<�م>ّ� ا� ت ��ات ا��>hأن ا� s� ح�QT

  ���>    آ�>� ات>M?   . م� ث��"�ت م����h و��دات م�Q�ی:>�     ا��Fد   نوا�0ا"�یQ��l G�<Fص>�   –� ا��ج>�ل     ات�+ 

�      –آQ�ر ا�@� Q:ت أج� ا8م� ا�>%ي أدى �BE>0ر ج>� م>� ا�8:>�ء ی:��>�             ، ��gواج م�ة أ+�ى م� ج:@

�ت أ+>>�ى �>>� @<<:F� �<<+>ا NB�C<<1 ( �<<� أc<<�l ا8ح>>�ن، و+�ص>>� م>>� ا�>>�ول ا�>>#�ق  تY>>0ن ���<<"

0ی�،  'k  م\ وج0د "�رق �� ج�ا "Qا8ب وا�8:�ءآ �>�ًا أن  ، ا�@� �Hث آ�� ا��Fی>�ة  ت��>� ا8'>�ة  وی

 ا8م� ا�%ي ی�"\ ا8م ا���ی�Q �� ا�X'0 ا�%ي و6��QY�،R:' a ����ض  أو �ا8ب �@��� إم� ���0"�ة

  R"���Be�:م\ أ� �B0آ�' �" XQh�،         �ه�<F1 وت>�رة أ+>�ى ،�<Be�:أ� ;<�� �"�<� "��رة �F1ه� تY>� وتY>�ح ��

 �ً1�� ت��'�B�، و�� ت�FهN أح" cQ@ا� NB18 NB  .8م0ر ) ت��� ��Q�ه�ت�@0 ��
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� ا���W1�F    –ه:�  l X�hا8م>�        –وم\ ه%ا ا� �<�� ح�<" � ��أت ت�BE ��>; ا�>@=? '>�0آ�ت ) ت:��>

  ،�"�� ����0اج>� آE>�ه�ة   �وم>� ه:>� �>�أ ا��:>9 ا8'>�ي ">� ا����F>\ ا�م>�رات                �����F\ ا�م�رات� ا��

�B:م ���ة، )�ّ� م� ا�0�0ف ��; أ'B��Q� وا�=+ �  .'�0آ

  

�ت>a             Rا+������  T �<� ��، وت��ت ت��ًا م��J0ً�، ح�� ه%ا ا���Qآ �Y#� � م*م? ا8'�ة ا�م�رات

�� ��C ا�:�X م� ی�" �  :ا�@�c وا�یF�ب، "VصQ? م� أ��ز '��ت ا8'�ی� ا�م�رات

1. �Q:ت أج�Bم� ا�8:�ء ی:��0ن 8م � . م�� ی#�� ��NBM أح��Fh��� �ً1ت0BJر ج

 .0BJر ��QT ا�����ت .2

 .0BJر ص0ر م� ا)1��ا"�ت �N ت�Y م��و"� .3

4. �� .ا����� ا�*وا�� ���H�"�ت ا��+
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��� ����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 	 ������  

��������������������::::        

    c<<'�:ه:>>� م>>� ی� �<<B:ا+�>�ت م �<<Y:>>9، و��:>>; ا��ت60>>? م �>>� م>>� ا����ی�>>�ت ا��>HYه:>�ك ا�

��s، و1Q:9 ا8'�يوا��ا� W  .� ه:� ��Cد ت��ی9 ا��:�Y#� 9 ��م و�

�                     ی�ّ�<" �ً�0�C<0ن م<Yإی>%اء ا<+>�ی�، و�>� ی ��M<م>� أ�1>�ط ا�>@�0ك ی� X<�1 R<1V� 9:�ا� `�Qف ا�

  1.��` ا8ح�ن ���1��)ت

آ� "�>� أو ت�Bی>� �>R ی�>��M ا'>��hام ا��>0ة �B>�ف            (ف ا��:R1V� 9     مC=�; ��� ی��ّ   رو�F1 ا��آ�0 

  2).  وا��Mر ���:�W أو ��<+�ی� و�����Y�تNBإ���ق ا8ذى

� ��را'>� أ'>Q�ب ا��:>9 ">       Yا8م�ی �:Fأم� ا���>� �>�م   ا����>�ة   ا�0)ی>�ت  Y1980ا8م�ی   a<"�� �<�" م

Z ه�ف +�ص �6 إرادة شR1V� )  �hا��:9��  3). ا'��hام أو ت�Bی� ��'��hام ا��0ة ��M�ن ت

  

�	
�� ������	
�� ������	
�� ������	
�� �����::::        

� ه%ا ا�:0ع م� ا��:9 ��)ه���م وا��را'� ه0 أح� أ01اع ا��:9 وأه�B� وEأ+=�ه�، و�� ح

 �R، وا��:9 ا8'�ي هX�1 0 م� أ�1�ط ا�@�0ك ا���وا1" �:� Nوأه ،\��Fة ا��gآ0ن ا8'�ة ه� رآ

Z أه�ا"R وأ�lاR6 ا�h�ص� ��� ت" G�h@�� 9�Mا� ;�� Rو�0ت R�=�' ا��0ي R" �BEوا�%ي ی

ً� أو م�:0م@��hمً� �%�P آ� و'��e ا��:9،E�� 0ن ی '0اء آ�ن ج@�یً� أوYورة أن ی�M��� Wً�، و�

س G�6 ا����رس ���:9 ه0 أح� ا0�8ی�، وإ�1� ا0�8ى "� ا8'�ة، و) 1@���ب أن ی0Yن ا����َر

  .ا��:9 ه0 أح� ا�0ا��ی� إذا وص� ���ح�� ا��gF وآ�Q ا�@�

                                                 
1
�، دور ا�#��T ا T�#ا� �Yصا�� ،�@Q�Qص��? ا� ��� م� ا��:9،�#�� �e��0�119  
   121ا���ج\ ا�@��Z، ص2

3
  121ا���ج\ ا�@��Z، ص 
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� و��; ذ�P "[نE:9 ا8'�ي ه0 أح� أ01اع ا)���اء ا����در م�  ا��Cوا� �@:Fي أو ا��@Fأو ا�

 R�� c9، م�� ی��ت�ا68 �o0ن ا���Hی� Nا8'�ة �6 "�د أو ا8"�اد ا<+�ی� وه ���Q ا0�8ى "

�  4.أ�6ار ��1� أو �1@� أو اج����

�
��� ������
��� ������
��� ������
��� �����::::        

             ���ی� م� أ1>0اع ا��:>9 ا��>�دي وا���:>0ي ��>; ا�=>��N ا�>%ي و6>\ ">Mا� R� ض��ه0 م� ی�

��ی�، +�ص� ا��@:� وا������ا8'�س ����Mی� ه!)ء ا�.  

  

����� ���������� ���������� ���������� �����::::        

ه>>N ا8">>�اد ا68>>�9 ">>� ا8'>>�ة م�>>� ) ی>>@�=�0ن أن ی>>�Cون �>>� أNB@<<�1 ا8ذى ا�0ا�>>\   

 آ>�ن  ً� ی�\ ��NB �6ر أی> هN ا�%ی���NB م� ��Q م� هN ا0�8ى �� أ"�اد ا8'�ة، إذن 6��ی� ا��:9      

�1�F ت��NB6 ���:9 ��; ی�  ،R�01Nأح� أ"�اد أ'�ه.  

  

�	
���	
���	
���	
��::::        

ه>>� أه>>N وأ+=>>� م!'>>@� ت��0ی>>� ">>� ا����F�>>�ت، "�>>� أح>>B1�M� یQ>>�أ ا�>>:�ء �>>���N مQ>>�دئ    

                       �<F>:NB را�>X م�>�س وه>0 ا�>gواج، و�1� \<�F��0 م� ا8"�اد ی�Fرة �� م�Q� ��ة، وا8'�ة ه�ا�

�ة، وه         ��ة م� +*ل ا�T8�ل ا�%ی� ی0اص�0ن م@�ة ا��>a    ه%ا ا��ا�X ت��� ا�� �N ج��ً� ی�>#0ن ">

  .واح�

ا�:0ع ا8ول ه0 ا8'�ة ا����>�ة أو ا8'>�ة ا���آQ>� وه>� ا��>� ت>NM ا�8:>�ء وا<�>�ء                : وا8'�ة �01�ن 

 ً�:' �Qل ��آ��، وه%ا ا�:0ع م� ا8'>� آ>�ن م:�>#�ًا     م� ا�%آ0روا8ج�اد وت0Yن ا�@�=� "Q=� �B�� ا�

�ة�Q��� a@� دو�� ا�م�رات ����ة �".  

#�ة ا<ن ">� دو�>� ا�م>�رات ا����>� ا����>�ة،          � وه� م:  ،:0ع ا<+� م� ا8'� ه0 ا8'�ة ا�:0وی�      وا�

           �Bا8'>�ة م>@���� �>%ات G%<ه �Q��0�0ن م� أ�:�ء، وت�ا0�8ی� وم� ی NMة ت�وه� �Q�رة �� أ'� ص�
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 � ا����e>� ا��C�دیً� واج����ً�، وت#�ف ��; ت��� أ�:�Be>� دون ت>�+� م>� أT>�اف أو أ">�اد k+>�ی� م>             

�ةQYا�.  

   �C�:أن ت \� ) ت@�=B" ،ا8'�ة ا�����ة وا8'�ة ا�:0وی� �� X'و �Q��ت �و����N "�8'�ة ا�م�رات

           �<<B:� �C<<�:وإ�1>>� ت ،�<<>>ً� �>>� ا8'>>�ة ا8م أو ا8'>>�ة ا8ص>>� +�ص>>� ">>� ا��*�>>�ت ا)ج����e�B1

X�" �ًدی�Cا��.  

  

����� �� ������������ �� ������������ �� ������������ �� �������::::        

 "���0�ی� إذن ه� ا����ی�، ، وه� ���:; ح��،"و��"� ا���0ي آ��� و��ی� ج�ءت م� ا8ص

Rه:�ك م�وا����ی� ت�:� أن �� ;#hر �، ی�Mا� Z�، وم�:; ه%ا R "* �ّ� أن ت!+% ا���ا�� ��Q أن ی�

1�Cا� �+k ;:��� ،Rا ا���اد ح��ی�%B� ق��،ه%ا م� 5 م� ا8ذى وا����ی� م:�Rأن ه:�ك +=� م

 "���0�ی� ت�:� ا��*ع ج%ور ا��Fی�� ،� مF�ل ا��Fی�� وا��:9 م�B� آ�ن R�01ا�:�ح� ا���0ی�، أم� "

�B�J �9 م� kث�ر ا��0ام� ا��� ت:#V ا��Fی�� "�hم� +*ل ا�� �B��Q'وم:\ أ.  

  

������� ��� �� !�"������� ��� �� !�"������� ��� �� !�"������� ��� �� !�"::::        

1��ت م>�     �Fت ا��م�آg اج����� ت��\ �0زارة ا���� وا�#0oن ا)ج�����، ی��:� �#0oن ا���

  �'12-18    � ه>%G ا�>�ار �[�>�دة ص>��l ا�Q:>�ء      ;��B أم� ���ی�اع �>�ى ا�>�ار، ت�:>         ':� وم�� ص�ر �

                   �BQوت>�ری �<�Bا�� �<�ت�� وا)ج����� ��ى ا����ت ا��0د��ت �>�یB� م>\ إ�=>��Be ا��B>�رات ا���hا�

    <<�، وی>>#�ف ��>>; ا�>>�ار م�0�F>>� م>>�     ا���یH>>���>>; ا��>>�ا��ت ا��:>>� ا�����h>>� وا���>>0م ا��Y:0�0ج

�ت ا)ج�����ت وا�:�@�ت، وا���ر'�ت ا���CCh�ت "� ��ة مF�)تصC��+ا).  

                                                 
5
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�!� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "
#�$   

  

        R<:وم ،��M<ا�0ا6>? ��>; ا� ،de�<�:0س وا����>0س ا�@��ة و��ی�ة، م:R ا���دي ا��H9 أ01اع آ:���

  k �F1 ( :0ي ا�%ي�ا����Mا� �o� ��دئ ا8م� ��; ه" G8،ث�ر   �ً� ��>; ا�R1  �@<F ) ی��ك أث�ًا وا6>

W�:ا� �  .وإk ��1ث�رG ت0Yن "

B�01اع ا��:9و"�� ی�� ا'���اض 8�� ��Hم\ ذآ� أم :  

  

�"��� ������"��� ������"��� ������"��� ����� 

  :ا�ی%اء ا�F@�ي .1

�1�F ت��R6 ���:9، م�B� آ�a1 درج� ا��Mر G�Mوی �@Fوه0 آ� م� �� ی!ذي ا�.  

  :ا���� .2

وه0 م� أ�#\ أ01اع ا��:9، وأش�ه� �@0ة، و��� م�B�E� ی0Yن د"��ً� �� ا�#�ف، ویY�د 

 Pة، وذ���ه%ا ا�:0ع م� ا��:9 أن ی0Yن م:��مً� "� م��F\ دو�� ا�م�رات ا����� ا���

�E"����R ا��Q=�.  

3. �@:Fا)���اءات ا�: 

 و) أ"E\ م� ا)C�l�ب،إذا �� ا���� م� أ�#\ أ01اع ا��:����V" ،9 أR1 ) ی0ج� أ�#\ 

� ��� أن ی��Fع ا<)م وا����1�ة ����ة م��ودة،�Mة ا��� حB�:ت �����Q" �أم� ا)C�l�ب  "

�� ا<)م ا�:�@�، وت*زمB� ا)6=�ا��ت ا)�1���� م� ��ر �B� أن ت��Mع ا��F��".  
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�#�$ ������ ������#�$ ������ ������#�$ ������ ������#�$ ������ ����� 

1. �Eی%اء ا����  :ا

� م� ش�N و'c أو أي آ*م ی��� ا���Fی?، وهQ� 0�رة �� آ� م� ی!ذي م�Mوأ#��� ا� 

��Mوص9 ا�gت م��C� هر��ن أو  �ی� م�� ی#�Bا)��1�ص م� ��ره��)م��.  

� أو ا��1�ص �WQ ا� .2�g:ی�ا���� :ا�

( وه0 أم� م�"0ض آ�� 8ن "R 01ع م� أ01اع ا)'��Q�د، و'�1� ��� �� ا�h=�ب ی�0ل 

Bا�:�س و�� و��ت Nت�Q��'أح�ارًام�; ا NBت�Bأم N  .(  

� �� ی#\ ��ى ��` �WQ ا�و�g:0ك ا���' R:ر م�� �� R18 ��Mات��ء �#� ا� Pا8'� وذ�

� �E1 م� ی��رس ا��:9" �ور��� ه%ا ا�:0ع م� ا��:9 ا���:0ي ی��رس �6 ا�:@�ء  .م#

R�'ر���� �  .وا����ت، ح�; وإن �N ت�Y ه:�ك أ'Q�ب دا�

 :ا�=�د م� ا��:gل .3

�:0ع ا�@��Z ی��رس �6 ا�1�ث "B%ا ا�:0ع م� ا��:9 ی��رس �6 ا�%آ0ر وذ�P إن آ�ن ا

�ه�، وه%ا ا�:0ع م� ا��:9 ی�� ا�=��� l �� �)��Q�رات اج����� ت�g ا����F��ت ا����

��:�ن اا8+�ة ا��� ی@��hمB� ا0�8�M0ك ا)�� ا��' cی%Bم� ت �Y6. ��م ا���  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
6
��ت ا�@���� وا�h�ص� �01Vاع ا��:9 أ+%ت م�  :Cا�� \�� م� ا��:9(ج��� �e��0ا� �T�#دور ا� ( �@Q�Qص��? ا� �#�

1� �#�، ا���د ا�s��H، أآ���0 �@:� وا��:#0ر "� دو�Hا� ��Fا�� ،�T�#ا� �Yم2003ری� ا��   
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�!� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �%�&'   

  
��ی� ا��:9، M� ;�@ت ��:� ا���یs �� ا��:9 ی�Fر �:� ا�ش�رة ���o�ت ا����Mرة م� ا��:9 أو ا��

� أ"�اد ا8'�ة وQ��lً� م� ت���ج ����ی� +�ص�، و"�� ی�� أ��ز � ���Mا� �oل ا������ ا�Q=� Nوه

  .���:9 ا8'�يا��o�ت ا��� ت���ض 

  

  :ا����ل

هN م� أ��ز ا��o�ت ت���� �ً6�NB18 9: ا8آ�H 6��ً�، آ�� أNB1 م� أآ�H ا��o�ت ح�ج� �����ی� 

  .وا)��:�ء

  

  :ا��
�ء

 �B�� W'وأ ،�Bن أ'�ت�� ح��Jً� ��; آ�Mا�� ��� و��B�Ql� ا��@���ة "�Mا���أة ا� ��Q=� ًا�E1

� ���:9 ا8'�ي ح��Jً� ��; ا�8:�ء ���%ات، �F1ه� ت��Q ����:�زل �� ح�B�0� وت�� أن ت0Yن 6Mت�

ا���:0ي ��; ی� ه0 ا��:9 و��� أ��ز أ01اع ا��:9 ا�%ي ت���ض �R ا���أة "� دو�� ا�م�رات 

�ت، و�1�F ا��را'�ت ا��� ت�0م ���� ��B� ا�gوج، وذ�P �:�ء ��; ا���)ت ا��� ت�د ��ار ا����

�، أو  ا�:�@�ت وا)�تصC��+ا)�Bا�� �ج�����ت، وی���H ا��:9 ا���:0ي ا����رس �6ه� "

  .ا���Fی?

  

  :ا������

� ه%G ا���oإن" �Fم:� وا�=���ت ا���0ه�Yًا ا���رات ا��H=� آ�ة  ت�(�Qو��م ا�� NB#�Bوت NB��E� 

 ،NB:م Nأ'�ه �Fh� ��هN، و�NB�g �� ا����F\ ا�h�رج���1�F ا��وهNB�N و ت P�%� 01ن��9  ی:

�01� م� ا��:9، ا��:9 ا8'�ي �� أ"�اد أ'�هN ا����رس �6هNا���:0ي  �، وه%G ا���o �� ت��1

� N��T ا��!'@� ا��� م� ا�����ض أن ت���هN ��:�ی� +�ص� � �م�NB:M ا��"�ء، وا��:9 ا��!'@

  .o" NB18�ت +�ص�
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��
  :ا��

� أ"�اد ا8'�ة وم�� ی���ج0ن �����ی� و� �ً:' �Qا8آ Nه NB��و� ،�ا)ه���م �M��NB ا�F@�ي وا�%ه:

      N<<Bم>>� ح� R<<1وی>>�ون أ Nأ">>�اد أ'>>�ه G�<<Fت ت�<<Qم>>� واج NBا8ج>>�ر �>>%�P ا)ه��>>�م N<<B18 أدوا م>>� ��>>

               \<��F>�01ن م>� �>�م ا)ه��>�م م>� ا���ی N<B1ص>� أ���، و�Y>� ا��F�� ی� وا)ه���م آ�د�:���� �Q��=ا��

NB� X وم>� أ'>�ه    ��، وه>%G ا��o>� أی>Mً� ت�>\ ت�>�e�T a>�          ���>%ات، آ�>� إN<B1 ی�>    Nا��<�B01ن م>� ا���

��01� م� ا��:9، ا��:9 ا8'�ي، وا��:9 ا��!'@.  
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���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�(�
 )�*
���
   

�0ث ا��� ت:�و�a ا��:9 ا8'�ي إ)      Qم� �1رة ا��را'�ت وا� Nl����    �<ه�F�1 أن �<Yإ1:>� ) ی�

                          �"�<6�>� ���:>9 ا8'>�ي، ����>� م>� �>�ض وت��Fث>�ر إیk �<م R<��ل، وم�<Fه%ا ا�� �" Rت:�و� Nم� ت

� ��; ا�:��de ا���0ص� إ�B�، و"�� ی�� ا'���اض 8هN ه%G ا��را'�ت:Qت ا���  :���0ص

>� ا����>�ة،   ا��:9 ">� م��F>\ ا�م>�رات درا'>� م�ا1>� ��>; T>*ب ج�م�>� ا�م>�رات ا��           .1��

 .RT ح@�. م��� ا��=0ع وأ. إ��اد د

2.               �<B�*+ ?60ت N� ��، وه� درا'� م�ا1Yإ��اد ���اء ا��رم �ا��:9 ا8'�ي، درا'� م�ا1

�، آ�� �N ت60? �B� ا��را'� م� ��� وج:W وم@�0ى ت���� aأج�ی �+�e�C ا��:� ا��

R7.ا����F\ ا�%ي ی:��0ن إ�
 

3.  �<<:� ;<<�� �<< م>>� ا����F>>\ ا��>>�Cي �E>>�ه�ة ا��:>>9 وأ'>>R��Q، إ�>>�اد ا�>>�آ�0ر   درا'>>� م�ا1

�Q�.8ا��ح�� م��� ا��@0ي
 

تVدیc م#�وع أم اB�1�ك م�0Eر، ���آ�0ر ���� ا�@��ي، و�� ص�ر ��        : ا��:9 "� ا8'�ة   .4

 �Cم �" �9.أ'�ة) 200(م، و�� أج�یa ا��را'� ا���ا1� ��; 2001دار ا����"� ا�F�م�
 

�، إ��   .5�e��:9 ا��ا� �:� ;�� �اد ا��آ�0ر مC=�; ��� ا���، وه� �Q�رة �� درا'� م�ا1

 �1�:Qا�� \��F49(م� ا�� ( �Q10)55(و�:� أ+�ى م� ا����F\ ا��
 

6.  ،��e�<<�:>>9 ا��0ری�        ا�<<' ،Z#<<د��>>�"0، ت�ج�>>� 1>>0ال )ی�>>�، م:>>#0رات دار ا��>>�ى، دم �@<<أ�

�ت ج>>�ءت   م، وت��Q>>� ه>>%G ا��را'>>� م�B>>� ج>>�ًا )ح�0اBe>>� ��>>; م��0      1999e�C<<م>>�ت وإح

V�.11'�0ب '�W، آ�� أن ا�Y�ت�Q ��ی#a ا�����6�ت ���:9 م� ا�:@�ء
 

M�ء: ا��:9 ا8'�ي دوا"\ وح�0ل .7Qا� �F�9 ح�� ا��CQي، ا�:�ش� دار ا���V12.ت
 

                                                 
7
، ا�#�ر��، دو�� ا�م�رات ا����� RT5 ح@�، ص. م��� ا��=0ع، أ. أشR��Y وأ'R��Q وRFe��1، د: ا��:9 "� م��F\ ا�م�رات 

 �Q�@ة،دی��  .م2004ا���
8
  .5ا���ج\ ا�@��Z، ص 

9
  .5ا���ج\ ا�@��Z، ص 

10
  .6 ا�@��Z، صا���ج\ 

11
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12
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أ�>>>>� دم�>>>>� ص>>>>�c، م:>>>>#0رات ��>>>>; ا���0>>>>\   . ا����>>>>� وا����>>>>N وا��:>>>>9 ا���ر'>>>>�، د  .8
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9.        �<�� ا�����C<ا� ��E:م �Bأج�ت � 7 وا'>����a   دول10أ�>9 '>�ة م>�       24 ��>;    ا��را'� ا��

� ا)ح��>>�ل �>��0م ا��>>���� ��:�ه>�M ا��:>>9 6>� ا��>>�أة ">� �Q�"0<<1      ،'>:0ات #<� �Bو1>>#�ت  

�، و�:aم،2005�g::9 ا���م� ا� �  وذآ�ت أن واح�ة م� �� آ� 'a 1@�ء "� ا����N ت��1

>� ا�:>@�ء ) ی>���Q أح>�ًا ��>� ی��1:>R م>� �:>9                 Q��l ا��را'� أن      �� ح><" ،�<Bأزواج �<Q� �<م 

وأوردت ا��را'>� أن م>�     . م� ا�:@�ء ���Mب أث:>�ء ا���>�      % 12 – 4ت���ض �Q@1 ت��اوح    

� �6 ا�:@�ء م��و�� ا)�1��ر وا)آ�o�ب ا�=0ی��g::9 ا���ا� de��1 N14.أه
 

  

� Z��ی� ���� أج�یa ��` ا��را'�ت ح0ل ا��:9 ، "� ح0ل ا��:9 ا8'�ي�را'�ت ا������و"

 �"�B�@��0 م� ا���Fرة م� آ� درا'� م��hا�� �:ا8'�ي "� ا����F\ ا�م�رات�، وت:�و�a ا��

� وإ�1� م�� ی�#0ن ��; أرض ا�م�رات، ا��را'� ا8و�; آ�a1 ��:0ان X�" W م� ا�م�رات�

�Q�رة �� درا'� م�ا1� أج�یT ;�� a*ب ج�م�� ا�م�رات، ، وه� )ا��:9 "� م��F\ ا�م�رات(

� �1وة ا��:9" a6�� :de��:ب وا��Q'8ا �م، وه� 2004/ 12/ 15 �[م�رة ا�#�ر�� "� ،درا'�ت "

  .م� إ��اد ا��آ�0ر م��� ا��=0ع وا8'��ذ RT ح@� وا8'��ذة م:; ا�@0ی�ي

  

�:  : +�e�C ا��

 �<<:�:>>@�Q ) 132( ت��یQ>>ً�، ح>>u<<�� s �>>�د ا�>>%آ0ر  ��، �:>>@�Q م�>>@�ویQ��T>>ً� وQ��T>>) 269(ت:�و�>>a ا��

� ج�م�>� ا�م>�رات، وم��Q@:�51%          N<E  ) 137(، و��د ا�1�ث    49%" ����hت م�، وهN م� ��ة آ�

� حa<��� s  )237(أ"�اد ا��:� م� أ�:�ء دو�� ا�م�رات ا����� ا�����ة         ��� �Q@1 0ن�H88، وی�% ،

  �<<:d ا����>>� "�>>� ���>>a    م>>� دولأم>>� أ">>�اد ا��<<�h) 12(ا��Q@<<:� 16(، و%4ر5أي (  �<<Q��Tو �ً<<Q��T

 �Q@<<:و� �<<�ت ا8+>>�ى % 5ر9ی��H>>0ن �>>��� ا�>>�ول ا����@<<:Fا� �<<Hوی� ،�<<:أي ) 4(م>>� م�F>>0ع ا��

 �Q@:�51ر.%  

                                                 
13

  6ا���ج\ ا�@��Z، ص 
14 X'د . ج�ی�ة ا�#�ق ا8و��م2005- 11- 25. 9859ا�. 
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            �1� وا�@�د'�، وا��o>� ا����ی>� �>�Hا�@:� ا� �� �: 30 و 18و�� ت�اوحa ا�@:� ا��را'� 8"�اد ا��

:'� .  

� ��Y م� ا�0ا��ی�، وم�ى آ��ی� ا��+� ا8'�ي�  .آ�� ت:�و�a ا��را'� ا��@�0ى ا����

�  :de��1 ا��را'� ا���ا1

م� أ"�اد ا��:� ت��06ا ���:9، وإن �Q@1 ا�1�ث آ�a<1 أآH>�   % 33ر5أ�BJت ا��را'� ا���ا1� أن  

Y#� 9:��� ض����� �Q@:��� 9، ه%ا:��� �B6��ت �  .� ��مم� �Q@1 ا�%آ0ر "

   �Q@:��� �ا8و�;      �أم �Qا���ت �" �:a ا��را'� أن ا��Mب یVت� ��" R� 06ا��:9 ا�%ي ت�0ع ا�:، s ح

  R�Q@<<1 a<<���6ا�>># %45ر R<<، %14ر4، وم>>� ث>>Nّ ا�>>#�N وا�>>�Mب م�>>ً� �:>>@N�30%    �Q و�:>>@�Q ، ی�

      R�Q@1 a��� s، وا�Q@1 aM�h1 ا)���اء ا�F@�ي وه%ا م!ش� ج� حs      %7ر8وأ+�ًا ا���م�ن ح

�:  .أن م��F\ ا�م�رات یY�د ) ی0Yن "R ه%ا ا�:0ع م� ا��:9 ا��@��hم �6 أ"�اد ا��

 ���Mب م� ا�1�ث، �:�� ا�1�ث ا8آ�H ت��N�#<�� �ً6،      أآ�H ت��6�ً ا�%آ0ر  آ�� و6�a ا��را'� أن     

��م�ن "�� ت@�وت �Q@1 ا�%آ0ر م\ ا�1�ث�� �Q@:��� �أم.  

     �<Hا���ح�>� ا8آ �وأم� �� ا���اح� ا��� ت��06ا "�� �B��BJV" 9:ت ا��را'� أن م�ح�� ا�=���0 ه

 �Q@:� 9:��� �6��1م�ح�� ا���اه�� %49ر �B� م�ح�� ا�#Q�ب، ، وت:�h` ا�:%26ر6، ت�" �Q@

� م�اح�و��Y ه%ا ) ی�:� أن م� ت��ض ���:9 "Rت�  . ح�تR ا8و�; �� ی!ث� ه%ا ��; '� ح

           �م��ر'>� ا��:>9 6>� ا<+>�ی� وا�>%ي أBJ>�ت            : وم� ه:� آ�ن )�ّ� ���را'� أن ت=>�ح ا��>@�ؤل ا��>��

  ��ی�، وم>� ه>%G ا�:>@F1 �Q>�         م� أ"�اد ا��:� م�ر'0ا ا��:9 �6 ا<+      % 38ر7: ا��را'� RFe��1 ا����

    a�H1�ث م�، م�>� ی60>? أن   %41ر7، �:�� ت�ت�\ ه%G ا�:@�Q �:>� ا�>%آ0ر ��>�C إ�>;     %35ر8أن ا

  .�Q@1 ت��ض ا�%آ0ر ���:9 و�Q@1 م��ر'�R� NB ت�0ق �Q@1 ا�1�ث

�ن "� ��ده�       Qدر ���ری�  ) 9277(آ�� 1#�ت ج�ی�ة ا��Cم2005/ 11/ 11وا�Chرا'� ا� �� ً� م��

 �ا1� ا��� أ�>�تB� إدارة م�اآ>g ا��:�>� ا)ج����>� ���>#�ر�� وا��>� ت0ص>� �         ا��F�  ��0اجB> �['>��ات

، وآ�a<<1 ا��:>>� ا���h>>�رة ه>>� ا�:>>@�ء ا��0اT:>>�ت وا�0ا">>�ات وا��>>0ات� ت�>>�اوح         ا��:>>9 6>>� ا��>>�أة  

 �  :':�، و�� أوصa ا��را'� ��8ت�) 38-17(أ���ره� �

 .� ��0اج�B ا��:9 �6 ا���أة�6ورة ص��l أ'W ��م� �@�'� ش�م� .1

2. � .وX=+ \6 وت0جB�ت "� مF�ل ا��#�ی\ وا����ر'�ت ا�0م
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�>>>� ا��:>>>9 6>>>� ا��>>>�أة �����>>>�ون م>>>\ ا�BF>>>�ت ذات   "�Y�� dا��را'>>>� إ�>>>; و6>>>\ ��1>>>�م a<<<آ�>>>� د�

 ��E:ص وا���C�+(ت                تا�<���ی>� وتVه>� ا�:>@�ء وا���� g<وإ1>#�ء م�آ ،�e�@:ت ا���E:وا�� � ا��و�

�6�" ،:9 ا8'�ي 6��ی� ا�� �� �          9<:��� �����0ث وا��را'�ت ����"� ا��وا"\ ا�Qورة إ��اد ا��M� 

                     c<Yت�ت ���ی� م>� ا�:>@�ء وا���>�ت �>� ج>�اNe ا��:>9 ا��>Mم إ�*غ ا���� �QQ@0ام� ا���ا8'�ي، وا�

 . �6ه�

   c@<<ح ��:C<<ت م(�<<Fا�� \<<� ج�<<" ��ت ا��'>>�e�C<<ح�وأآ>>�ت ا��را'>>� ��>>; أه�>>� إص>>�ار آ>>� ا

� ا��>>0Cل ��>>; ا����0م>>�ت ا����>>� ا������>>� �>>����أة، م>>\ ت>>Vم� ا�>>�"\ ا��:>>� وا��>>���    اB@<<�� W:<<F�

� ح0ل حNF م#��Y ا��:9 وم�ى ا�1#�ره� وأ'B��Q� وkث�ره�e�C��'(ج�اء ا��را'�ت ا�.  

� وا��*ج� ������F م#��Y ا��:>9 ا8'>�ي              وe��0ت ا��01هa ا��را'� ��Mورة و6\ ا��Qامd وا<�

Q>>>�ت ش>>>���ت    ،�>>>#�Y �>>>�مQT �<<< وا��:>>>9 ا��0ج>>>R 6>>>� ا��>>>�أة �>>>#�Y +>>>�ص، م>>>\ م�ا�>>>�ة ت�

6��ی� ج>�اNe ا��:>9 ا����B>�ت �F>�اNe ا�>#�ف               ���� � إ�>; ج�c<1   ،م�CCh�ت "� ا�=c ا�#��

�� ا�F@�ي م�ا��       ��� �B6��ت �Q� ا���أة ;�� ����� �@�1 �QT N��T � �60�B� و�Jو"B>�  ةت�

�B:0یYوت .  

  :��را'� أن أ'Q�ب ا��:9 ا��0ج� ����أة ی�0د إ�;آ�� �:a ا

• c1�زی�دة ا)+�*ط ��8ج. 

• Rزوج� � .ت��یu ا�0�Mط ا�h�رج� ا��� ی���ض �B� ا�gوج "

• �� ا���'# .ا��Eوف ا���

 .ت:�ول ا��@�Yات •

 .ت�+� ا8ه� "� ا�#0oن ا8'�ی� •

� ا��@�X وا��:�د •" �H` ا�:@�ء ا�����أ'�0ب �. 

B>>� ��>>` ا��ج>>�ل م:>>% ا�>>��C آ>>����0د ��>>; ا��:>>9، و�>>�م اح�>>�ام    ا��Q>>�دئ ا��>>� ت��>>; •�� 

               �� ا���ج�ت ا8'�ی� ا8'�'�، م�� ی:�WY ��; '>�0آR ا�:�>@Qم� ت� R:Yا<+�ی�، و��م ت�

� .وا)ج����

• ��ة ا�gوج� وا���0ق وا�0اجQ�ت ا����ت�Q ��; ا�gوج� .ا�W'V� �BF ا�

• � .ت�#� ا8م
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�، ح •�:a ا��را'� أن أص��ب ا��!هت�1� ا��@�0ى ا����� s� � ا���ادي هN ا8آ�H م� �

:�� ت:�h` ا�:@�Q �:� أص��ب ا��!ه� "0ق ا�F>�م��    %30أ"�اد ا��:� �:@�Q ت�C إ�;      � ،

 %.�C��2 إ�; 

% 76آ�� أ�BJت ا��را'� أن •l م� ا�:@�ء��e�@:ت ا���E:ت أو ا�����Fت إ�; ا��Q@�:م .  

  

� '>>0اء م>>� أ�:>>�ء – ا���>>� ��QT>>� ح>>�یHً� ��>>; أ">>�اد ">>� ا����F>>\ ا�م>>�رات�  إذن ��>>� ه>>�ت� ا��را'>>�

     �B60ن ��; أر# �F1 أن ا��:9 ا8'>�ي �>�أ یBE>� آ�>#��Y اج����>� و�>W          –ا�م�رات أو م�� ی�

� ا8ی>�ي ح�>; تu<�Q ه>%G ا��>#��Y م�ح�>� ی>C�J�                       c�ه�ة م: "0<�Yأن �1>9 م �#�ة، و��Y ه>%ا ) ی�:>

�B  .ا�@=�ة ��

 �Qو��� ا����F\ ا�م�رات" R:م �ًo  .أن 1%آ� '�Q ا��0�ی� م� ا��:9 ا8'�ي، 1@���ض ش
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�, �+  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#- .,*/
  �!�
  

 '�0آ�،  �#���Y�:9 ا8'�ي "� ا����F\ ا�م�رات� آ     ت�BE �0ادر �  ��أت "� ا<و�1 ا8+�ة     

 N<<<� P�%<<<� �<<<=hا�>>>�أوم�� و+�ص>>>� ا8'>>>�ة ا�م�رات>>>� R<<<18 ی�>>>W آ�B1>>>�  ،ف ا����F>>>\ ا�م>>>�رات

�B:د.وا'���اره� وأم����ی�  وی�Mری� أو ا��M9 ا8'�ي  ا���:���–�ًQ��l – ا�:@�ء �  . وا�T8�ل"

>� م>� أ�>� م>� ��>0ث           ��� ������ض ���:9 ا8'�ي '0اء آ�ن ذ�>P ��>�ض وت��و�� ��أ ا��*م ا��

��ی� أو ��ض �Q�` و��e\ ا��:9 ا8'�يودرا'�ت أو �[ج�اء ا��Mءات م\ ا���.  

 R<<6�� �<<م \<<��Fزت ��>>0ة ��>>; م>>@�0ى ا���<<� � ت��gی>>0ن د�>>� م>>@�ء ی>>0م ا8ح>>� وم>>� ا��>>0ادث ا��>>

  Z"دث  م � 2005/ 11/ 13ا��0ا��            �<B� ت��ض ���T تu�Q م� ا���� ث*ث '>:0ات ���:>9 ��>; ی>� م��

�Q:ب ا�       ا8ج�M� ت�0م �=��� وا��Cاخ ">� وجBB>� وت�Bی>�ه� ا��>@��� وأ+>�ًا      ، "�� آ�a1 ه%G ا����

 م>�   �Mوری�ت���B� م� رج�B��:� �B>� م>� مY>�ن <+>�، آ>� ه>%ا 8ن ا�=��>� آ�a<1 ت=�>c ح�ج�تB>� ا�>                         

  ��ب وا��یB�   –ا����l �� م����� أح� ا��Qامd ا����gی10�،      م��   – "" �B� �ًإز��ج �و�� ا���QتR ا����

�1�F و      ����� 6\ ا8'�ة 0C�� ��kی� م� ی��ث "� ا��:gل �1�F ت�Yار ش>0Yى ا�=��>            تN رص� ه%G ا�

�B� �  .م� '0ء م��م�� ا����

� ��ده� ا�C�در ی0م ا8ح� ا��0ا"Z ) ا�م�رات ا�0م(1#�ت ج�ی�ة  آ��  "2005/ 11/ 6 ��م "� ص�

Z ا�>0Mء ��>; م�0�F>� م>� ا�>@�ات ت�            ���ً� ح0ل ا��:9 ا8'�ي، و"� '�X ا�����ت ت���6>�  م

�ی>0اء                  R�C<C+ �<� ات�� م:gل �ح�ى ا�@l �B� VFن م��Fی N�" �B9 ا8'�ي ��; ی� أزواج:���

 �B� وی��م ����hت م�6��ی� ا��:9 ا8'�ي م� ا�:@�ء، ویVوي ه%ا ا��:gل ا���ی� م� ا�:@�ء م� ج:@

  .ات'�ءا�ت�P ام�أة ��0اج�B ) 250(ا8م� ا�%ي ا"���R1 م� أ'�ه�، و�� '���ت ه%G ا�@�ة 

��"`  أن م���� إح�ى م�ارس ا����N ا8'�'�،آ�� ح�ث "" ،c�Yه� أن ی% ت=�c م� أح� ت*م

��وق � R6��ت �F�1 R? آ���� Vت��ج �B� ا8م� "[ذا \�=�@�� R:م a�����" ،N�Vوه0 ی� Rوی�اري آ�

B:آ�ن م ��" �C�hت ا���BFإ�*غ ا� Nت ،Rی� وا��ت ;�� ����Bًا ��; ا8م ���م  تت إ) أن أ+%���

  . 1�هP �� ا���وق ا�:�@� ا��� ت��آB� م�H ت�P ا���دث� "� ا�=��.ت��یRM ����%یc م�ة أ+�ى

م، م60>�0ً� ت�>a     2004وا�>C�در ">� أآ�>��0 �>@:�         ) 262(أم� م��F ا��Cى "�� ذآ�ت "� �>�ده�         

� ����ت ا����آN(�:0ان " �Qی�l \e�و� - Bی� م� زوج�ت���و"�0ى ا��060ع ،  )N رج�ل ی=�0Qن ا�
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                           R<م���وت ،Rت�#<� �@<�B>� زوج�>V<� Rن ت" c<��=ی �ت��م أح>� ا8زواج �>��0ى أم>�م م�>�آN إم>�رة د�>

�>%اء         ��� R��<6 �<� 9<�0وت� ،�QT م����أن م>� د�>�                   م �<Qدث>� ت�� ا�gوج>�  ، و�:>� ا��Vم>� ">� ت�>P ا�

 �Bزوج Z�  :ه0 م� ی��)رتY�ب م�H ه%ا ا8م� �

1. � .ا1��ام ا�0ازع ا��ی:

2.  ،�H��Hوج� ا�gا� � .ووج0د "�رق "� ا�@� ی:�هg ا��#�ی� ��م�ًًه

 .��م ��رتR ��; ا��0ام� .3

� م�� وص>� ��v>*م، �>%ا            �Fا� �Qء م� ��� جgوه%ا ج           � )�>ّ� م>� وX<=+ \<6 م�رو'>� و'>� �>0ا1

� أ"�اد ا����F\ م� ا��:9 ا8'�ي ا�%ي ی���06ن       ��� ��>; ا�>%ات           �R، تQ�<' ت�<'�Y�1م>� ا R<� ��� 

�1@�1�ا.  
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�01 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23
#�
 +�  �!�
 45���   

��� أن ت��":� ��; 6��ی� ا��:9 ی�Fر �:� أن ��1� ا�0Mء ��; ا�@�0ك ا����0>\ أو ردة "�>�           

  ،��M1>ً� �>�             "ا��>� م:=�Q>� ��>; ا�0ا�>\، وردود ا���>� أح� ��Y "�� ردة "�� وه>� ���>�ة ���>� ح�

� ذاتR، و��Y ی�Q; ا��Bف إ���ق ا��Mر ��� م>�رس G�<6 1>0ع م>� أ1>0اع ا��:>9،                  �Mا� �B:ذى مVی�

   N��:ر ������ أن ت�Mم� ا� �HYا� �B��أص �R ی> �� ت��a6 ��>; ی� مو"�� ی�� ��Mً� م� ا���)ت ا��

  .��:9 م�

  

  :ا����� ا�و��

� ا���ح�� ا�H�01ی� �"��ة تu�Q م� ا���� ت@�" ��م� درا'�B�، وه� م����0 درا'�ًً، ُ+ِ=aQ  �#�ا ر�

،�وتN ا��"` م� ��Q وا��ه� دون ت60? اQ'8�ب، مC�درًا �%�P رأیB� وح�ی�B�، �� أد1;  م�ت

 ;�� WY�1:0ي م�� ا�:9 ا���وم��ر'ً� �6ه� أ�@; أ01اع ا� ،�Q��@ر زوج ا���حB� Z� وه0 ا+�

� ، ود"�B� ا�0ا�\ ا�%ي ت�#R إ�; ارتY�ب ا���ح#�،'�0آB� ا)ج����� وا8+*�� وم@�0اه� ا8آ�دی�

� ���:�ر وت�ا8م� ا�%ي �ّ�Yب وا��M:9 وه0 ا��م� ا� �+k 0ع:� �B6 WQوح �� ا���م� وا��ج�

"a1�Y ردة "��B� ت�Yار ا��Bوب م� ا��:gل،  وا)�h1اط "� وح�  ا���ی� دون أن ی���d ا��9�0،

م��  ��; ح� ���l م:NB وم\ ��ة أشh�ص، – أح�1ً�–یB� ا��ذی��، وم��ر'� ا���ح#� "� م:gل ذو

� أدى �" �Bإی�ا� Nل وم��ر'� ا���ح#�، وتg:ا�� �� c� ا�����B�� ا����ة ;�� `Qء ا�����

 وم�� ی�Fر ا)����ت إ�R م� ذآ�تB1V� R� أ�a�Q ��; ه%ا ا8م� وه� ت��N .ا��!'@�ت ذات ا)+�C�ص

� �%�B@�:� P� و���Mم ،RQأن�0ا� �Bی�� NB���" ،NBم� ه%ا ��8م� ا�� �Yو� ،�B�Q��@  c�� ق�� ت

�BQ�� وا��ه� آ�� ح�ق.  
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  :ا����� ا���ن��

B�، وم�رس �6ه� ا��:9 ا�F@�ي وا���:0ي، م�� ج��B� ت�FM م� �� Rت�=��� "�ض أ+�ه� '

a، و) ی0ج� م� ت�VF إ�B" ،R%ا Qا� ��ة "� ا8آ�Q و�R ا��Z  أم� ج�ge آR10 ا8خ– "� ��"NB –ا�

�Qe�ی�اه� ص �� ت���B� ��; ا�0ج�B ا��" .  

"��رت ا)��1�م م� ش��B� و��Y �=�ی��B� ا�h�ص� م�B� آ�9 ا8م�، "�Qأت ��0Yی� �*�� م\ أح� 
،N��م� ی�:� �B�B�  ا�#Q�ب ���M? ش��� `Qإ���ء ا�� �Fوت=0ر ا8م� وم�ر'a م�R ا���ح#�، وا�:�

� إح�ى ا�" �Bم0وإی�ا� � ا<ن "�� :دة "� ا��ارج��0اآg ا����V� a+�C" ،�C�h; ص0تB� وه
� ا�:�س، �%وق ا���ارة واN�8 وا8';، � R��M"و RBوج ;�� ��، حs ص��a أ+@�1 aارت�ح

Nإی�ه �  .آ�� أذا�:
  

  :ا����� ا������

1�Hا� �" ���T��#� اة a1�آ s8م "� ح���  م� ر�\ ا����، اaQC�l م� ��Q أح� أص���ء أمB� ح

1� أن ی�"\ �B� م��Qً� م� ا���ل م� "��a ا8م واآ�#�a ا8م� aQ��T أ'�Y ت�م، و�:�م� �F5000(ا� (

درهN إم�رات�، م���� ا�@0Yت �� ا8م� و��م ر"�BF�� R�ت ا���C�h، و��� ذ�P م�ر'a ا8م ��; 

 ش�YQ ا����رة ا��� آ�a1 ا�:�B� أ�#\ أ01اع ا��:9 ا���:0ي حs أ+%ت ت��ج� �#�ف ا�:�B� م� +*ل

� ا���اآg ا���C�h . ت�ی�ه�" �B��+وإد �Bح�م�ن ا�=��� م� ح�ی� a1�آ �F  .وا�:�

  

�@c ا���01ن � a�' ��(ه%� G�Mً� م� ا���)ت ا���دون ا�:NB10Y� �E �� ت��06ا ) أح�اث ج�1

، و�F1 ه:� �*�� وث��  �B� NB�وی� ا)1��اف ��Bف ا)��1�م 018aاع م����h وم���دة م� ا��:9 د"�

R� �@eا�� cQ@اف، �� ه0 ا����� ا��:9 وا)1�.  
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    7��8 ��16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�3��9��� )����1� �����
 �
:�3��9��� )����1� �����
 �
:�3��9��� )����1� �����
 �
:�3��9��� )����1� �����
 �
  م!'@� اج����� ت��0ی� ت�Q\ وزارة ا���� وا�#0oن ا)ج�����، وُت�:; :

1��اف م� +*ل ت��یN ا����ی�    ��*� �B:6�ت م��ت وو��ی� ا���*ج ح�)ت ج:0ح ا8ح�اث م� ا���

                         �>�، و�>� ت>N ا"��>�ح ا�>�ار ">���Fا�� �<�6>�"� إ�>; ا���0�� �<:Bوا�� �<�ا)ج����� وا�:�@� وا����

13/10/2003         P<م>� ذ� �<Qأآ a<1�ر'>��� ا�>�ار آ �<Yت، و��"�� و�>� '>�a   م ��Bف إی0اء ا����ت ا��:

  .���ج�� ه%ا ا��ور ا�%ي أ1B� X� �0ا�\ م��0س

�B"      c@�" �"��@a م�Fد مVوى ��ح�اث ا��:� ،        �CQت �Q' � وإ�1� ت���Q ��ای� ����و�� ج�دة "

  0����� Gوأ"�اد \��Fأ">�اد    قا�� ��  وا)ج����� وا����0ي �>��hُا� � وا�0اجQ�ت م� +*ل 1#� ا��0

   �� �:=�ق مe��Qذ آ>�             ا8'�ة، م�<hات N<إم�رة ا�#�ر��، و�>� ت �X ا�م�رة ا��� تN إ1#�ء ا��ار "B� وه

� 1#� ا���0� ا��B� X=h� ��6 رؤی� ا��ار ور'���B� وو"Z ا8ه�اف ا��� م�   Q' �ا�@�Q ا����ح� "

  .أج�B� تN إ1#�ء ا��ار

         ّ�� ����Fا�� �ح ا8ح>�اث وا1�>�ا"NB   � اتB� ?M� أن ج:>0   و�� آa�H ا��ار "� ا<و�1 ا8+� م� ا���0

  .1�جN �� ا��:9 ا�%ي ت��06ا �R '0اء آ�ن �:�ً� م�:0یً� أو م�دیً�

�ت ت�رس أهN اQ'8�ب ا��� أدت إ�; ا��:9 وا�%ي R<:� d�1 ج:>0ح ا8ح>�اث          ���� � وأ+%ت دار ا����

        ;�� ZQ=ا�%ي ی ��s ا)ج����Qت ا�0اردة م� +*ل ا�(���  وج>� أن اQ<'8�ب ت�Q>0رت      و ، ��>�ار  ا�<" 

�  :ا<ت

• �"��Hوا� � .6�9 ا��0� ا��ی:

•         �Q�@<ا� NB1>�ت��ت م�:�ت�1� ا��@�0ى ا)��C�دي ��'�ة، م�� ی�"\ �Q�` أ"�اده� ����ی>u ش>

�# . "�0Yن ا�:��F ت��ض ��` أ"�اد ا8'�ة ���:�1،9�F ا�0�Mط ا���

• Rأ01ا� ;�#� �� ���0ی� م�� ی!دي )1��ام ا��0� .ت�1� ا��@�0ى ا����

• Eت       ا��:Tا��0ا �l واج م�gوج�ت، وا�gد ا���وف ا8'�ی� آ��،    � ، م�� ی#�� ا�8:�ء ����و1

  NB�"��� ا��>�ل ا���>�ض ���:>9           – ��دة –"Q=� R�� cد ا�%ي ی��ت����� ،       �<Q� �<و+�ص>� م 

�g� �"�6واج آQ�ر ا�@� م� "��ت ص��ات.كا8م B18� ت�ى أR1 �� أه�B� �B1%ا ا�@�0�� . 



  24

 . أ�@X ا���0قوح�م��B1 م�ا�8:�ء و+�ص� ا����ت مC�درة ح�ی�ت  •

 .ت@�X ا8ش��ء ا�%آ0ر •

�o ا���ارس ا�=�ردة •�. 

 .ر"�� ا�@0ء •

  

                       N<ت �اQ'8�ب ا�@���� ه� ا8آ�H ش>��F��� �Q@<:��� �ً�0>\ ا�م>�رات�، و�:>�ء ��>; ه>%G ا�:�>�de ا��>

�ت أه�ا"B� وو6�a ا�X=h ا�   ���� ���#�ا��0ص� إ�B� ح�دت دار ا�����     �ًQ<'�:م Gم>� ت>�ا %<�:�� 

 و">Z رؤی>� ا�>�ار ور'>���B� ��>� ی�0ا">Z وأه>�اف وزارة               ،��Bف ا��� م>� J>�ه�ة ا��:>9 ا8'>�ي         

 Nت sZ ا8ه�اف وا���� وا�#0oن ا)ج�����، ح��� �ا��#�ری\ ا����� ���@�ه�ا���آg ��; ت" 

  :ا��� م� ا��:9 ا8'�ي

  

� و+�ص�ت�0� أ"�اد ا����F\ ������ون م\ ا�� .1���Fت ا���@'!� ،����ارس�  ا���م�

وذ�P �[��م� ا�����6ات وا��ورات وت0زی\ ا�:#�ات ا��0�0ی�، وإ��م>� ا���>�رض،            

�B . وا���Bج�1�ت ا���"

و6>\ درا'>>� ���>>@���ات ا����>>� �����>>�ون م>>\ ا��!'>>@�ت ذات ا)+�>>C�ص �B>>�ف   .2

         <:�0ط ا)��>C�دی� ا��>�      ��">\ ا�>M    �ا��0Cل ��; ��` ا��>@���ات ا����>� أو ا��

 .ت��1� م:B� ا8'�ة، م�� ی��0 ��ى ��` أ"�اده� ا)تG�F ا���وا1� أو م��ر'� ا��:9

3.    �"0<<�� \<<��Fون م>>\ م!'>>@�ت ا���<<����� �<<:B9 ا��<<J0درا'>>� م>>#�وع ا���<<Bأو م 

�ة ا��Yی�� 8"�اد ا8'�ة� .و9e�J ت��Y ا�
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�#�3%�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ;�*    

 ��" ���ي ا���� وا8م��1 ا������ N:9 ا8'�ي م� +*ل ت�ا��0�ی� م� ا� �Q' \6و

� ا����F\ ا�م�رات�) 59(ا'�=*ع رأي " ��Bم ?e0ن ش�ا�Hی� �Ch0ن ،شo#� 0ن��Bم�� ی 

 Pوذ� ،�� وا8م:�Cوا� �\ kراNBe وم���ح�تNB �60ا8'�ة "� آ� ا��F�)ت ا����0ی� وا)ج����

� \Qأن ت� cFی � و�de��1 �Y ا)'�=*ع آ�a1 ت�ور ،:9 ا8'�ي�� م� J�ه�ة ا���ح0ل ا�@�Q ا��

�ح0ل م��ور م��دة ات�Z أص ���l ا���0ی�، وآ�a1 ا����ور ا��Cا��أي م\ ا+�*ف ا� �" �B��

�  :دارت حde��1 �B�0 ا)'�=*ع ه

1. � .ا)��gام ا��ی:

 .ا8'�ة .2

 .ا��*م .3

 .���ر'�ا .4

5. �� ا��0Yمl \��Fم!'@�ت ا��. 

  

  :ا�� �ام ا��ی��: أوً�

� ا��:� أن Q��l رأت �" ��Y0ل ت�� وا8+% ������R ا�@��� ا)��gام �����N ا�'*مأهN ا�

�ة ا8'�ی��� ا�" �B�Q=ا�8:�ء، أو ،وت � '0اء آ�ن ذ�P ��; ص�� ا+��ر ا�gوج�، أو ت@�

�ة و��� W�Q�دات "�X، م\ ت���NB وا����م� م��NB، أو اح��ام ا0�8ی�، وج�� ا�'*م ه0 دی� ��

�6ورة وت60? م��C ا�#�ع م� ا<ی�ت وا8ح�دیs ا��� ورد "B� ذآ� ا��Mب ح�; ) ت@��� 

  .��'N ا�'*م

  

  : ا�س#ةً:ث�ن��

� و�\ ��;  "� ا��0ی0Y،Nن ا8'�ة ه� ا�:0اة ا8و�; "� ا��:#�o وإآ@�ب أ"�اده� ا�@�0ك�

Q��=م �B1إ s�، حQYء ا�c�ا� �Bة �آ�ه���ت، ���0o@ی� أ"�اد ا8'�ة م� م��� و"� ��ة مF�)ت �

�0�تم� وا��:9، o@م( Pت�:  
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� ا����ور �� أ"�اد ا8'�ةإتQ�ع •" � . ا8'��c ا�0ا�

 .ا��@�واة  "� ا����م� م\ ا�8:�ء •

•  � .وا�@�0آ�، وآ%�P ا���دی�إشQ�ع اح��ج�ت ا�8:�ء ا�:�@� وا)ج����

�#�رآ�ا� •@�� �NB'0�1 وا���:0ی� ا�" ��Hا� sQ� NBد���Cم\ ا�8:�ء، وم . 

 .ا����� م� م#�ه�ة م:��J ا��:9 ��; أجgBة ا����gة •

 .��م ا)����د ��; ا�����ت "� إدارة ش0oن ا8'�ة •

�ت •Q:وج�ت، و+�ص� ا8جgد ا���ه�ة ت�J م� �� .ا�

 .وا8+*ق "� 0�1س ا�8:�ء م:% ا��l��Cس ا��N وا��Q�دئ  •

• NB0آ�' R .م����� ا�8:�ء وت0ج

 .ت:�� ا��B�رات ا���ا�� وا��0اهc ا��":� ��ى ا�8:�ء •

• ��B .ت:�� ا��0ا9T ا�Y�م:� م� حc ا��T0 وا����F\ وا)��1�ء إ�

 . ح@� ا��#�ة �� ا0�8ی�، وا��� م� J�ه�ة ا�=*ق •

• aQر�� ا� �"��H� ا)��:�ء. 

  

  :ا'&%م: ث���ً�

� ت0جR ا�@�0آ�ت وت�0ی�B�، و�� رأت ا��:� ا��" NBم دور م*�v��  Nأن ت �Bا'�=*ع رأی

�  :دور ا��*م ی�0�Qر "� ا<ت

  

� ا��:9 ا8'�ي •=hت �� �:0ات إ�*م� ت@��� ا8'�ة "Chت. 

• 1*�� . �sQ ر'��e ت0�0ی��ا)'���دة م� ا��0اص� ا

 .� ح0ل اح��ام ا�W:F ا<+�، م\ ت��ی9 ا��ج� ���0ق ا���أة1#� ا��H�"� ا8'�ی •

� م0اج�B ا��#Y*ت، م\ ت�0� ا8مB�ت ��Mورة م�ا��ة  •�ت�ریc ا8'�ة ��; آ

�Bا��0ج dام�Qی� ��=�� م� +*ل ا����ا���اح� ا�. 

• R::9 م\ ا��0�ی� م�ت!دي �� � .ا�Y#9 �� اQ'8�ب ا��



  27

ل ا)'�#B�د ��8د�� ��R، وت�0� ا8'� ت@�X ا�0Mء ��; ا��:9 ا8'�ي م� +* •

� ��; ا����F\ وا���دQ�@ث�ره� ا�kو � .�:��RFe ا�:�@� وا)ج����

� ا<ث�ر ا�:�@� ���:9 ��; ا�T8�ل •Qت ت�Q .QT��� و1#� آ�

  

  :ا���رس�: را)�ً�

� ح��Q زم:� ت��Y ا�1@�ن ��N ی�� دور ا���ر'" ��م� � "B ��ص�ا ��; ا����N +�ص� و1

�F���0ن مYا )�ّ� أن ی%� ،����hل ا���Cا)ت �e�'م� +*ل و N��ف ا���B� 0م�ت��ا�� 

� وت0جR ا�@�0ك ��ى ���Fا�� � م� G"�اد م� +*ل م� ت��ا����8ر'� دور ��رز "� ا���0

:Qوت� dام��G�\ا��0�ی� ، م� م#�ری � و�� ا'�=*ع ا��أي أن ا��:� ت�ى دور ا���ر'� "

  : م� ی�� ا8'�ي ی�0�Qر "�م� ا��:9

� وإیF�د ا���0ل ءا)ه���م ���0� ا<�� •���Fی� ا���Mح ا���T ت م� +*ل�Bوا8م 

 .ا�:�ج��

• \��Fا�� ;�� �� .م��ر�� ا�@�0آ�ت ا��+

• � .إ��از أه�� ا���� ا��=�0

 .���یN ا����Q�ت�ا��@�ه��  •

• ���=Qم� ا� �� .ا��@�ه�� ��Y"8�ر وا<راء ��

 .�ح�ت ا���::� ���� م� J�ه�ة ا������ ا�0ا"�ةت��یN ا���� •

  

�ً
  ا��/س
�ت ا��-,م��: +�م

    ��0o@<<م>>� ا�� �ًM<<�� �<<B>>� '>>���� ا�>>%آ� "��>>\ ��l �<< آ>>� ح>>@c تأم>>� ا��!'>>@�ت ا��0Yم

�� ا<ت" NB� �T�:ا8دوار ا�� a�Hو�� ت� ،Rص�C�+ا: 

  

� م0ا�\ ��; ا�a1��1 ����یN ا)'�#�رات ا8'�ی� •Chت. 

 .��hم�ت ا���101�ت��یN ا •

���ی� ا8'�ة وأ"�اده� م� ا��:9 ا8'�ي، وم����� ت:�%ه� •� � .'� ا��0ا1
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• �Q�' ث�رk م� �B��وم ���=Qم� ا� �� .ا�

، +�ص>>>� ت�>>>P ا��>>>� ) ت>>>�ت�H� XQ�"�:>>>� ا����>>>�    ا��>>>� م>>>� J>>>�ه�ة ا�����>>>� ا�0ا">>>�ة   •

� .وا�'*م

�ه� ����:9       •CQا8'� وت �� و'��e ا)تC�ل ���0h@ت     �e�'ا8'�ي م� +*ل ا�� 

�ةCا��. 

� ح0ل ت��>� ا�8:>�ء،       •Qورات ت�ری�� NB�0M+ ورة�M� واجgا� ;�� ��Qام ا���gإ�

 .وا��*��ت ا�gوج� وا8'�ی�

•  � .اتh�ذ ا���ار وح� ا��#Y*توإآ@��NB مB�رات تVه� ا���gوج

•          >� ���>0ی� ح>0ل ا�>@Qإ��م� ا��ورات ا���ری=    <F>�)ت ا��ة ��>; ا)�1�  �@�ی� وا�:�>@

�Eوا���. 

إیF�د م�اآ�M���� gری� م� ا��:9 ا8'�ي �*ه���م ��>M�ی�هN و ���>�ی�NB وإ�>�دة             •

NB� .تVه

 .ت60? ا��0ا1� وا����0�ت ��ى ا8"�اد ��; م@��hم� ا��:9 �6 ا�8:�ء •

• �C�hت ا���BFإش�اف ا� a�� م��ر ��� ا8مB�ت ت" �1�Mدور ح � .�6ورة ت0"

� ���:�ی� �#0oن ا8'�ة�6ورة وج0د ا+� •� وا'�#�ری� اج����@�1 � .C�ص

 .ا��0اص� م\ ا���اآg ا8'�ی� ا��Q�� ����h�دل ا��Qhات وا�=���ت •

  

 \R ج�" \��Fت �:Tو c:9 ا8'�ي واج�و��ی� ا8'�ة م� ا� �Q' ا'�=*ع ا��أي أن de��1 م� �F1

 \��Fم!'@�ت ا���  .، وآ%�P ا8"�ادا��'�� ا8ه�

  

               �<<� ا��>� م>� ا��:>9 ا8'>�ي ">�أت ا��:>� أن ا���0>� ا��ی:>� وا)ج����<" �<�Qأم>� �>� ا�=>�ق ا���

  �� وا���101"��Hی� وا��Yت            ،وا���<Qوا�0اج �<B� >0ن�ی��� ���0ق ا����� \��Fأ"�اد ا�� �CQ�� �"�6��� 

     ��� م� ه%G ا�E�ه�ة، ��; أن تV+% ه%G ا���0�� �Q@ا� �M"م� أ �B� ���Yا��   �<" �<�Hة م���� (ً�Yأش

Q>>�ت وا�:>>#�ات ���6>>�"� ���>>� ا��>>!ت��ات         �Y6>>�ات وا���ا��>>�ریc وورش ا���>>� وا��Vه>>� وا��
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             \<��F6�"� ��!'>@�ت ا���وا�:�وات م@���ی� م� آ� ا��e�'0 ا����ح� آVجgBة ا��*م وا)تC�ل ��

�ه�lو �  .ا��0Yم
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<=>�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� )��<#��
    

ا)ج����� ا��@��B"�، إ6�"� ��� #�ی�� ���أي ا���� ا�:��de ا��� تN ا��0ص� إ�B� م� +*ل ا'�=*ع 

  :ه� م� ی��ا��0ص�ت ورد "� م0ا�\ أ+�ى م� ت�P ا�0ر��، "[ن أ��ز 

1.           R<�  1#� ا��0� ا��ی:� م� +*ل و'��e ا��*م وا��:�هd ا��را'� وم�اآg ا��0ج<" 

\��Fا��. 

�B>�           ا��:9 ا8'�ي   رص� مE�ه�    .2��م� +*ل م!'@�ت م��C<Ch، وا���>� ��>; ت

� .وا����م� م�0C� �Bرة ���� و"Z ا�:�Eی�ت ا����0ی� وا)ج����

� م���J �<<<F>>>0اه� ا��:>>>9 ا8'>>>�ي     .3Q<<<' �<<<" �<<<���Fا��!'>>>@�ت ا�� �<<<� Zا��:>>>@

R��Q'ص�ة أ�� .وم

@�ت ا����ی>>� ا)ج����>>� ا��'>>��  ر��ی>>� 6>>��ی� ا��:>>9 ا8'>>�ي م>>� +>>*ل م!'>>   .4

�Q��@ا�� �" NB� ���Fإی �l ل أدوار����'( �ًQ@� .وا8ه��، ت

>>� ت>>0"� ا�h>>�م�ت ا)ج����>>� وا���دی>>� وا���:0ی>>� ��'>>�  .5���Fق م>>#�و��ت م*<<Tإ

 .ذات ا)ح��ج�ت ا�h�ص�، وا��� ی��Y أن ت0Yن م�Cرًا ���:9 ا8'�ي

 

  


