النساء يف الدستور اليمني:
مواطنة منقوصة و معوقات للمشاركة السياسة
سارة مجال

الىساء في الذستور اليمىي :مواطىة مىقوصة و معوقات للمشاركة
السياسة
تٕـ اٌّادة اٌشابعة ِٓ اٌذعتٛس اٌ ّٟٕ١عٍ ٝأْ اٌؾعب ِ٘ ٛاٌه
اٌغٍطة ِ ٚقذس٘ا  ٚبعذ رٌه ٠غتخذَ اٌذعتٛس ِقطٍر "ِٛاهٕ"ْٛ
ٌ٧ؽاسة إٌ ٝأـشاد اٌؾعب ـ ٟبالِٛ ٟاد اٌذعتٛسٌ ٚ .مشاءة اٌذعتٛس
اٌ ِٓ ّٟٕ١ع ْٛ١إٌغاء عٍٕ١ا أ ً٨ٚأْ ٔتعشك ٌّف َٛٙاٌّٛاهٕة ِٓ
ِٕظٛس اٌفٍغفة اٌغ١اع١ة ِٓ ٔاز١ة ِٕ ِٓ ٚظٛس اٌذعتٛس آٌِ ّٟٕ١
ٔاز١ة أخش.ٜ
اوتغبب ا اٌّٛاهٕببة ِفِٙٛٙببا اٌٍ ١شاٌبب ٟاٌؽشببب ٟبٕببا ًء عٍببِ ٝدّٛعببا
ٔظش٠ا اٌعمذ ا٨ختّاع ٟاٌّتشاوّة  ٚاٌتب ٟأخّعبا عٍب٠ ٝغبتّذّ اٌفبشد
زمٛلا راتّ١ة ِٓ ه ١عتٗ وإٔغاْ  ٚرٌه ٠تنر بؾبىً خباؿ ـبِ ٟبا لاٌبٗ
خٌٛ ْٛن " سداٌسمٛق اٌط ١ع١ة إٌب ٝاٌط ١عبة اٌ ؾبش٠ة ٠عٕب ٟسدّ٘با إٌبٝ
ّ
اّلل٘.زٖ اٌسمٛق ٌ١غا ٘ ة ِٓ اٌ ؾش ٌٚزٌه ـ ٩تٕاصي عٕٙا ٚوً أتٙان
ٌٙببا ٠ع بذّ خشلببا ٌمببأ ْٛاٌط ١عببة اٌببز٠ ٞتطببابك ِببل لببأ٠ ٚ " ْٛمببٛي
ع ٌٓ":ٛألؿ عٕذ اٌ سث ـّ ٟ
أْ اٌسشّ٠ة،إرا وأبا أؽبشؾ خقبا ـ
سّ ٚ
ً
ً
ّ
أ٦غبباْ،ـإْ تؾببٙٙ٠ٛا ٠عببذ تؾببٙ٠ٛا ٌٍط ١عببة  ٚأسطاه با إٌببِ ٝغببتٜٛ
باس ٚخبٛدٖ أْ ٠تٕباصي ٘بزا أ٦غباْ دْٚ
اٌ ٙا ُ ع ١بذ اٌؽش٠بضة ٚإ٘أبة ٌ ٍ
تسفع عبٓ أمّبٓ ٔعبُ سبّبٗ ٌىب٠ ٟط١بل عبّ١ذا مباس٠ا أزّبك  ٚأْ ٠شمب
٨ستىبببام خّ١بببل اٌدبببشا ُ اٌتبببٕٙ٠ ٟببباٖ عٕٙبببا خاٌمبببٗ .ببببً أٌببب١ظ ِ ّّبببا
٠ث١ببش عببخو باس٠ببٗ أْ ٠بش ٜأخّببً ِببا فببٕعا ٠ببذاٍِٖ ٨ ،ب ّب ٛاٌؾببشؾ
ـسغب بً ٍِٙىا ِت٩ؽٝ؟ مب ُّ إٔب ٟعبلًّ٘ سأ ٞاٌس ّدبة بباسب١شان اٌبزٞ
فشذ بٛمٛذ ٔم ٩عٓ ٌٛن بلْ  ٨أزذ ٠غبتط١ل أْ ١ ٠بل زشّ٠تبٗ ٤زبذ
ّ
٠خنل ِعٗ ٌغٍطة اعت ذاد٠ة تٍعب بٗ عٍٛ٘ ٝا٘ا "ِ ْ٤عٕ٘ ٝبزا،عٍٝ
زذّ ل،ٌٗٛأٔٗ ١ ٠ل ز١اتٗ اٌت١ٌ ٟغا ٍِىا ٌٗ" ٚ،إّٔا أعلي ـمو :ببل ٞزبك
اعببتطاأ أ ٌٚبببه اٌببزٌ ٓ٠بببُ ٠خؾببٛا أْ ٠بببزٌّٛا أٔفغبب ُٙإٌببب٘ ٝببزا اٌسبببذّ أْ
٠خنعٛا رسّ٠ت ُٙإٌِ ٝثبً ٘بزا إٌؾباص  ٚأْ ٠تٕباصٌٛا بإٌ١اببة عبٕ ُٙعبٓ
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ِمتٕ٠ ٌُ ٝتّقً بتٍه اٌزسّ٠ة عبٓ هش٠بك عبخا ِ، ُٙمتٕب ٝتقب ر اٌس١باة
بذٔٚببببببٗ ع ببببببا ً ممبببببب ً٩١عٍبببببب ٝخّ١ببببببل اٌببببببز٘ ٓ٠ببببببُ أ٘ببببببً ٌٍس١بببببباة"
 ٚعٍٔ ٝفظ إٌٙح اٌٍ ١شاٌ ٟأتمً ِف َٛٙاٌّٛاهٕة إٌ ٝاٌعاٌُ اٌعشب ٟـٟ
ِطٍببل اٌمببشْ اٌعؾببشُ ٚ ٓ٠خ ِعببً ٘ببزا اٌّفٙبب َٛأعاع با ً ٌٍذٌٚببة اٌسذ٠ثببةٚ .
ببباٌشؼُ ِببٓ أْ اٌّفٙبب َٛاٌٍ ١شاٌببٌٍّٛ ٟاهٕببة ٚاخببٗ أتمببادا ٨رعببة ِببٓ
اٌّاسوغبب ٚ ٓ١١بعببذ اٌسببذام ٓ١١إ ٨أْ أ٨تمببادا ا٤ؽببذ وأببا ِببٓ ل ببً
اٌسشوا إٌغ٠ٛة اٌؽشب١ة ـ ٟإٌقؿ اٚ٤ي ِٓ اٌمشْ اٌعؾش ٚ ٓ٠اٌتبٟ
استببل أْ ِفٙبب َٛاٌّٛاهٕببة ُ٠غببتخذَ ـبب ٟاٌذعببات١ش  ٚاٌمببٛأٌ ٓ١نببّاْ
اٌسمٛق اٌعاِة ِل تشن اٌسمٛق اٌفشد٠ة ٌٍّداي اٌخباؿ  ٚاٌتب٠ ٟتعاِبً
ِعٙا اٌطشؾ ا٤ب ٞٛـ ٟظً اٌّدتّعبا اٌ طش٠ىش٠بة اٌزوٛس٠بة  ٚبٙبزا
اٌؾىً ّٕ٠ر ِف َٛٙاٌّٛاهٕة اٌٍ ١شاٌ٘ٚ ٟبُ اٌّغباٚاة  ٚاٌعذاٌبة بب ٓ١وبً
أـشاد اٌؾعب بّٕ١ا ـٚ ٟالل اٌساي تغتثٕ ٝإٌغاء ِٓ ٘بزٖ اٌّعادٌبة اٌتبٟ
تدعً وً ِا ّ٠غ ٓٙأِٛسا ً مأ٠ٛة ٠تُ ِعاٌدتٙا ـ ٟإهباس اٌخباؿ بع١بذا ً
عبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببٓ اٌعببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباَ ر ٞا٠ٌٛٚ٤بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة.
ِ ٚببل تٛل١ببل ِ١ثبباق اِ٤ببُ اٌّتسببذة عبباَ ٘ٗ ٚ ٔ4بعببذ٘ا ت ٕبب ٟا٦عببْ٩
اٌعبباٌٌّ ٟسمببٛق أ٦غبباْ عبباَ  ٚ ٔ4ٗ1اعتّبباد اِ٤ببُ اٌّتسببذة ٨تفال١ببة
اٌمناء عٍ ٝخّ١ل أؽىاي اٌتّ١١ض مذ اٌّبشأة -عب١ذاCEDAW ٚعباَ
 ٚ ٔ494وزٌه تطٛس ف١اؼة اٌمأ ْٛاٌذ ،ٌٟٚأفب ر ِفٙب َٛاٌّٛاهٕبة
أوثش اتغاعا ً ِٓ ا٦هاس اٌم١ٌ ِٟٛق ر أوثش ؽّ١ٌٛة ٌ٧هباس ٓ٠اٌعباَ ٚ
اٌخبباؿ ِّببا أتبباذ اٌّدبباي ٌٍٕغبباء أْ ٠ق ب سٓ ٌ ٚببٔ ٛظش ٠با ً خببض ًء ِببٓ
ِفٙببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب َٛاٌّٛاهٕبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة.
٠ ٚظٙش خٍ١ا ً ت ٕ ٟدعتٛس اٌدّٛٙس٠ة اٌ١ّٕ١ة ٌّ١ثباق اِ٤بُ اٌّتسبذة ِبٓ
خبب٩ي اٌّببادة اٌغادعببة ـبب ٟاٌذعببتٛس إٌّ١بب ٚ ٟاٌتبب ٟت وببذ عّببً اٌذٌٚببة
بّ١ثاق ا ُِ٤اٌّتسذة  ٚا٦ع ْ٩اٌعاٌٌّ ٟسمٛق أ٦غاْ ١ِ ٚثاق خاِعة
اٌذٚي اٌعشب١ة  ٚاٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌّعتشؾ بٙا بقٛسةٍ عاِة ٚ .لبذ ت ٕبا
اٌ ّٓ١وً ِٓ ِ١ثاق اِ٤بُ اٌّتسبذة  ٚا٦عب ْ٩اٌعباٌٌّ ٟسمبٛق أ٦غباْ
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ـبب ٟعبباِ ٟت ٕبب ٟاِ٤ببُ اٌّتسببذة ٌّٙببا  ٚفببادلا عٍبب ٝا٨تفال١ببة اٌذ١ٌٚببة
بؾلْ اٌسمٛق اٌغ١اع١ة ٌٍّشأة عاَ ٗ٘ ٚ ٔ4ت٘٩ا اتفال١بة اٌمنباء عٍبٝ
خّ١بل أؽبىاي اٌتّ١١ببض مبذ اٌّبشأة -عبب١ذا ٚعباَ ٗ ٚ ٔ41اتفال١بة زمببٛق
اٌطفبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببً عببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباَ .ٔ414
 ٚباٌشؼُ ِٓ وً ِا عب ك  ٚوّبا ٠مبٛي ِٕبٛب ٟؼ ّباػ ـبٚ ٟسلتبٗ –عبٓ
اٌّٛاهٕة" :-ـٚ ٟالبل إٌّ١ٙبة اٌغ١اعب١ة ـب ٟاٌّدتّعبا إٌّؽٍمبة ٚـبٟ
ظ ًّ اٌت٩عب بإسادا إٌاخ ٚ ٓ١تض١٠ؿ تتطٍعات ُٙـ ٟأ٤ظّبة اٌّغب ّّاة
دّ٠مشاه١ببببة م ّّببببة إِىأ١ببببة ٍ٠ ْ٤عببببب ِفٙبببب َٛاٌّٛاهٕببببة دٚسا ٔمببببذّ٠ا
اعاع بّ١ا:اٌّٛاهٓ اٌسم١مبب٘ ٟبب ٛأ٦غبباْ اٌسب ّبش اٌببز٠ ٞببتس ّىُ ـببِ ٟقبب١شٖ
بٕفغٗ٠ ِٓ ٛ٘ .ختاس ز ّىاِٗ ٠ ٚعضٌ٘ٚ .ُٙىبزا ٚ ٨خبٛد ٌٍّبٛاهٓ وفبشد
 ٟتسشوببٗ اٌّقببٍسة
ِٕعببضي .اٌّببٛاهٓ اٌسم١مبب ٟخببضء ِ بٓ ِدتّببل ِببذٔ ّ
اٌعاِة  ٛ٘ ٚدا ّا ِغتعذّ ٌّٛاخٙة أسشاؾ اٌغٍطة اٌغ١اع١ة".
باٌشؼُ ِٓ أْ اٌسشوة إٌغ٠ٛة ـ ٟاٌ ٚ ّٓ١اٌت ٟتؾىٍا بذا٠ة ـٟ
اٌدٕٛم وأا زشوة ِطٍ ١ة باٌذسخة ا ٌٝٚ٤إِتاص باٌتشو١ض عٍٝ
إدساج إٌغاء ـ ٟع١اق اٌّٛاهٕة اٌعاَ ،إ ٨أْ ٘زا اِ٤ش اختٍؿ وث١شا ً
ـ ٟاٌعمذ ٓ٠اٌّام ٚ ٓ١١بؾى ًٍ خاؿ بعذ عاَ ٕٔٓٓ عٕذِا فذس
لأ ْٛاٌدّع١ا  ٚاٌّ عغا ا١ٍ٘٤ة سلُ (ٔ) ،ـمذ اتدٙا اٌدٙا
اٌٌّّٛة ٔس ٛاٌدّع١ا  ٚإٌّظّا اٌت ٟتم َٛبتؾؽ ً١إٌغاء ٌتٍّٙ٠ٛا
بؾشا٘ة ـِ ٟؾاس٠ل خذِ١ة ِٓ اٌذسخة اٌ ٌٝٚ٤غذ اٌثؽشا اٌت٠ ٟخٍفٙا
تمق١ش اٌذٌٚة ـِ ٟا ٠تعٍك باٌخذِا اٌقس١ة  ٚاٌتل٘١ٍ١ة ٌٍٕغاء ٛ٘ ٚ
اِ٤ش اٌز ٞلًٍ ِٓ ـشاغ اٌذٌٚة ـ ٟاٌّدا ٨اٌغابك روش٘ا بؾىً
ِ لا  ٚلق١ش اٌّذ٘ ٚ ٜىزا أف ر ٕ٘ان عذد و ١ش خذا ً ِٓ إٌّظّا
 ٚاٌدّع١ا اٌت ٟتذاس ِٓ ل ً ٔغاء ٌ ٚىٓ ّ٠ ٨ىٓ بل ٞزاي ِٓ
ا٤زٛاي إه٩ق ففة إٌغ٠ٛة عٍٙ١ا إ ٨ـ ٟاعتثٕاءا لٍٍ١ة٘ ٚ .ىزا
تشاخعا اٌسشوة إٌغ٠ٛة ـ ٟاٌ ّٓ١وى١اْ  ٚأداء  ٚابتعذ وٍ١ا ً عٓ
ٚظ١فتٙا اٌّطٍ ١ة ومٛةٍ ماؼطة ٌتؽ١١ش اٌغ١اعا  ٚاٌمٛأ ٓ١ـ ٟتٛخٗ
٠نّٓ ٌٍٕغاء اٌّٛاهٕة اٌىاٍِة٘ ٚ ،ىزا تُ اٌت٩عب باٌذعتٛس ٚ
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اٌمٛأِ ٓ١شاسا ً  ٚتىشاسا ً زت ٝخغش إٌغاء اٌ١ّٕ١ا ِعظُ
ِىتغابت ٓٙاٌّتعٍمة باٌّٛاهٕة ؼ١ش إٌّمٛفة ـ ٟو ًٍ ِٓ ا٦هاسٓ٠
اٌعاَ  ٚاٌخاؿ.
أوالً الذستور اليمىي و المواطىة الكاملة للىساء:
إْ أبشص خطٛةٍ لاَ بٙا اٌّؾشأ اٌ ّٟٕ١ـ ٟظً ٔظاَ اٌش ١ظ اٌغابك
عٍ ٟع ذ فاٌر  ٚاٌت ٟواْ ِٓ ؽلٔٙا ٘ذَ أعظ اٌّٛاهٕة اٌىاٍِة
ٌٍٕغاء ٘ ٛإٌؽاء اٌّادة ( ِٓ )ٕ9دعتٛس ٔ ٚ ٔ44اٌت ٟوأا تٕـ
عٍ ٝأْ" :اٌّٛاهٕ ْٛخّ١ع ُٙعٛاع١ة أِاَ اٌمأِ ٚ ْٛتغا ْٚٚـٟ
اٌسمٛق  ٚاٌٛاخ ا اٌعاِة  ٨ ٚتّ١١ض ب ُٕٙ١ـ ٟرٌه بغ ب اٌدٕظ أٚ
اٌٍ ْٛأ ٚا٤فً أ ٚاٌٍؽة أ ٚإٌّٙة أ ٚاٌّشوض ا٨ختّاع ٟأ ٚاٌعم١ذة" ٚ
اٌت ٟتُ اعت ذاٌٙا عاَ ٗ ٔ44بٕـ اٌّادة (ٖٔ) " :إٌغاء ؽما ك
اٌشخاي  ِٓ ٌٓٙ ٚاٌسمٛق  ٚاٌٛاخ ا ِا تىفٍٗ  ٚتٛخ ٗ اٌؾش٠عة ٚ
ٕ٠ـ عٍ ٗ١اٌمأ ٚ "ْٛاٌّادة (ٔٗ)" :اٌّٛاهٕ ْٛخّ١عِ ُٙتغاْٚٚ
ـ ٟاٌسمٛق  ٚاٌٛاخ ا اٌعاِة"
تىّٓ خطٛسة اعت ذاي اٌّادة ( ِٓ )ٕ9دعتٛس ٔ ٔ44باٌّادت)ٖٔ( ٓ١
 ِٓ )ٗٔ( ٚاٌذعتٛس اٌساٌ ٟـِ ٟغلٌت ،ٓ١أّ٘٨ٚا ٘ ٟاٌتفشلة
اٌٛامسة ب ٓ١اٌدٕغ ٓ١ـ ٟأُ٘ ٚم١مة تتنّٓ اٌسمٛق اٌّذٔ١ة ٤ـشاد
اٌؾعب ـ ٟتلفٌ ً١ت ع١ة خٕظ ٢خش بس١ث ٠ ٨ىٌٍّ ْٛشأة و١أٙا إ٨
بىٙٔٛا ؽم١مة ٌٍشخً ١ٌ ٚظ بإٔغأ١تٙا اٌّدشدة ِّا ٠دعً اٌّغاٚاة
اٌّزوٛسة ـ ٟاٌّادة (ٔٗ) ِٕمٛفة .أِا إٌمطة اٌثأ١ة ـ ٟٙتٛظ١ؿ
 ٞٚـٗ١
ٔـ ِمتطؿ ِٓ زذ٠ث ٔ  ٞٛبؾى ًٍ ٠متقُٗ ِٓ اٌغ١اق اٌزُ ٞس َ
 ٚاٌز ٞواْ ـ ٟع١ال ِٗ سدا ً عٍ ٝع ا ٍي ٠تعٍك بّغلٌة ـم١ٙة خافة
باٌؽغً ١ٌ ٚظ اٌسمٛق  ٚاٌٛاخ ا اٌّذٔ١ة ٚ ،ـ٘ ٟزا ت٩عبٌ خط١ش
التقرير السنوي لحقوق االنسان 3122م  -المرصد اليمني لحقوق االنسان

6

بعٛاهؿ اٌّدتّل اٌ ّٟٕ١عٓ هش٠ك إلتقاؿ ٔـ ٔ  ِٓ ٞٛبم١تٗ ٚ
ع١الٗ ٌت ش٠ش اٌّٛاهٕة إٌالقة ٌٍٕغاء اٌّ طٕة ـ ٟت ع١تٌٍ ٓٙشخاي ٚ
إٌساق " ٌ ِٓ ٓٙاٌسمٛق  ٚاٌٛاخ ا ِا تىفٍٗ  ٚتٛخ ٗ اٌؾش٠عة"
باٌشؼُ ِٓ أْ اٌؾش٠عة ِ٘ ٟقذس خّ١ل اٌتؾش٠عا وّا تزوش اٌّادة
(ٖ) ِٓ اٌذعتٛس  ٨ ٚداعٌ ٟخـ إٌغاء ـٙ١ا باٌتسذ٠ذ ـ٘ ٟزٖ اٌّادة.
ٌمذ استىب اٌّؾشأ اٌ ّٟٕ١ـ ٟدعتٛس ٗ ٔ44خطل ً خغّ١ا ً زّٕ١ا تٕاعٝ
أْ اٌؾش٠عة ا٦ع١ِ٩ة ٌُ تدعً ٌٍٕغاء ت ع١ة ٌٍزوٛس ـِ ٟا ٠خـ
اٌّٛاهٕة  ٚأُ٘ ِثا ٍي عٍ ٝرٌه ٘ ٛإلشاس ا٦عٌٍّ َ٩شأة بلٍ٘١ة
اٌتقشؾ ـ ٟل ِٗ ٌٛتعاٌٌٍ" :ٝشخا ِي ٔق١بٌ ِّا اوتغ ٛا ٚ
ٌٍٕغاء ٔق١بٌ
ِ
ِّا اوتغ ٓ" ـ ٟـق ًٍ تاَ ١ٍ٘٤ة و ًٍ ِّٕٙا د ْٚت ع١ة ٤زذّ٘ا عٍٝ
ا٢خش  ٍُ٘ ٚخش ـّ١ا ٠خـ دخٛي إٌغاء وؾش٠ىا ـ ٟاٌّعا٘ذا ـٟ
عٙذ اٌشعٛي ٚاٌؾٙادة  ٚاٌعم١ذة  ٚاٌّ١شا  ٚؼ١ش٘ا ِٓ اِٛ٤س اٌتٟ
خاهب ا٦ع َ٩إٌغاء ـٙ١ا وزٚا ِغتمٍة واٍِة ا١ٍ٘٤ة ٚ ،باٌتاٌ ٟـإْ
اٌعٛدة إٌ ٝاٌّادة ( ِٓ )ٕ9دعتٛس ٔ ٔ44عٛما ً عٓ وً ِٓ اٌّادتٓ١
(ٖٔ)  ٟ٘ )ٗٔ( ٚاٌخطٛة ا٨ ٌٝٚ٤عتشاؾ اٌّؾشأ اٌ ّٟٕ١باٌّٛاهٕة
اٌىاٍِة ٌٔ٧غاْ د ْٚتّ١١ض ب ٓ١اٌدٕغ.ٓ١
ثاوياً :الىساء و المشاركة السياسية في الذستور:
ؽٙذ اٌ ّٓ١ـ ٟاٌعمذ ٓ٠اٌّام ٚ ٓ١١ـ ٟظً إٌظاَ اٌغابك تذ٘ٛسا ً
ِتغاسعا ً ـ ٟالتقاد اٌ ٍذ ٚ ٚمعٗ ا ٛ٘ ٚ ِٟٕ٤اِ٤ش اٌز ٞأعىظ
بذٚسٖ عٍ ٝاٌس١اة ا٨ختّاع١ة ـاستفاأ ٔغب اٌ طاٌة  ٚأخفاك ِعذي
دخً اٌفشد  ٚاصد٠اد سلعة اٌفمش با٦ماـة إٌ ٝأ٨خشاه ـ ٟإٌضاعا
أِٛس ت مش ـ ٟاٌس١اة ا٨ختّاع١ة ٌٍؾعب اٌ ّٟٕ١بؾىً عاَ ٚ
اٌّغٍسة
ٌ
اٌّشأة اٌ١ّٕ١ة بؾى ًٍ خاؿ ـىً ِا ع ك أد ٜإٌ ٝتضا٠ذ اٌٛٙة ب ٓ١اٌط مة
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را اِ٨ت١اصا  ٚاٌط مة اٌىادزة  ٚتسا اٌىادزة ِّا أد ٜإٌ ٝتناؤي
سلعة اٌط مة اٌٛعط ٚ ٝباٌط ل ِعٙا تناءٌا ـشؿ اٌّٛاهٕة
اٌّتغا٠ٚة ـىأا ا١ِ٤ة ٚ ٚـ١ا اِٙ٤ا  ٚاٌعٕؿ اٌّ ٕ ٟعٍ ٝإٌٛأ
ا٨ختّاعٔ ٟتا ح زتّ١ة أعىغا بذٚس٘ا عٍ ٝاٌّؾاسوة اٌغ١اع١ة
ٌٍٕغاء اٌ١ّٕ١ا  ،ـ عذ أْ واْ ِدّٛأ اٌ شٌّأ١ا ـِ ٟدٍظ اٌؾعب
ا٤عٍ ٝإٌّتخب ـ ٔ41ٙ ٟـ ٟخّٛٙس٠ة اٌ ّٓ١اٌذّ٠مشاه١ة اٌؾع ١ة
عابما ً ٘ ٔٔ ٛاِشأة ِٓ أفً ٓٔٔ عنٛاً ٚ ،بعذ رٌه ٔٔ اِشأة ِٓ
أفً ٖٔٓ عنٛا ً بعذ ِدٍظ إٌٛام اٌز ٞتؾىً عاَ ٓ ٔ44بنُ
أعناء ِدٍغ ٟإٌٛام  ٚاٌؾٛس ٜـ ٟاٌدّٛٙس٠ة اٌ١ّٕ١ة بعذ اٌٛزذة،
أِا ـ ٟأتخابا ِٖ ٚ ٔ44ثٍٙا ـ ٔ449 ٟـٍُ تفض ع ٜٛاِشأت ٓ١ـٟ
أ٨تخابا اٌ شٌّأ١ة ِٓ أفً ٖٓٓ عن ٛزت ٝفاس ـ ٟأتخابا
ٖٕٓٓ ٚزت ٝإ٘ ْ٢ان اِشأة بشٌّأ١ة ٚازذة ـمو ِٓ أفً ٖٔٓ
عنٛاً.
ّ٠ ٨ىٓ إٌظش ٌٍّؾاسوة اٌن ٍ١ة  ٚؼ١ش اٌفعاٌة ٌٍٕغاء ـ ٟاٌّداي
اٌغ١اع ٟبّعضي عٓ اٌظشٚؾ ا٨لتقاد٠ة  ٚا٨ختّاع١ة اٌت ٟتؾىً أزذ
أُ٘ أعظ اٌتى ٓ٠ٛاٌثماـٌٍّ ٟدتّل اٌ ،ّٟٕ١ـ اٌشؼُ ِٓ زذ٠ث اٌذٌٚة
اٌذا ُ  ٚاٌسىِٛا اٌّتعال ة عٓ تّى ٓ١اٌّشأة ع١اع١اً ،ـإٔٙا  ٨تضاي
تؾاسن بّٕافب ٚصاس٠ة مابتة بّعضي عٓ اٌٛصاسا ا٤خش ٜـٟ
سعاٌة تنل اٌّشأة ـ ٟأدٚاس٘ا إٌّط١ة اٌّعتادة اٌت٠ ٟفشك اٌّدتّل
عٍٙ١ا أْ تّاسعٙا ـ ٟا٦هاس اٌخاؿ  ٚتّتذ بؾىً أٚعل ـ ٟا٦هاس
اٌعاَ ،ـ ٩تضاي اٌٛصاسا اٌت ٟتعطٌٍٕ ٝغاء ٘ٚ ٟصاسا مأ٠ٛة ـٟ
فٕل اٌمشاس  ٚباِ٦ىاْ اٌسذ٠ث عٓ را اٌّغلٌة ـِ ٟا ٠خـ
أ٨تخابا اٌ شٌّأ١ة  ٚاٌّسٍ١ةٌ ،زا واْ اٌٍدٛء إٌ ٝاٌتّ١١ض ا٠٦دابٟ
ِٓ خ٩ي ٔظاَ اٌىٛتا ٘ ٛاٌغ  ً١اِ٤ثً ٦ؽشان إٌغاء ـ ٟاٌفناء
ـعاي.
بؾى ًٍ
اٌغ١اعٟ
إْ اٌتّ١١ض ا٠ ٦داب ٛ٘ ٟاٌٛعٍ١ة اٌٛز١ذة ٌتّث ً١إٌغاء ـِٛ ٟالل اٌمشاس
بٕغب مابتة تّىٓ اٌّدتّل اٌزوٛس ِٓ ٞتم ً اٌفىشة  ٚاخت اس ـعاٌ١ة
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أداء إٌغاء بؾىً ٠ؽ١ش ِٓ ا٤ـىاس إٌّط١ة اٌت ٟتغت ك ـؾً إٌغاء ـٟ
فٕل اٌمشاس دا ّاًٌ ٚ .عً أبشص إٌّارج اٌعشب١ة اٌتٔ ٟدر ـٙ١ا اٌتّ١١ض
ا٠٦داب ٟاٌّتّثً ـٔ ٟظاَ اٌىٛتا ٘:ٟ
ً
ٔ .اٌّؽشم :ز١ث تُ تخق١ـ ٖٓ ِمعذا ِٓ أفً ٕٖ٘ ِمعذ ـٟ
اٌ شٌّاْ.
ٕ .ا٤سدْ :ز١ث خققا ِ ٙماعذ ٌٍٕغاء بّٛخب لأ ْٛأ٨تخابا
ٌعاَ ٖٕٓٓ مُ ص٠ذ اٌعذد إٌ ٕٔ ٝبّٛخب آخش تعذٌٍ ً٠مأ.ْٛ
ٖ .اٌعشاق :خققا ٔغ ة  ٨تمً عٓ سبل عذد ا٤عناء ٔ ٟ٘ ٚغ ة
تّثً معؿ تّث ً١إٌغاء ـ ٟاٌىٔٛدشط اِ٤ش٠ى.ٟ
ٗ .اٌغٍطة اٌفٍغط١ٕ١ة :أْ ٠ىٕ٘ ْٛان اِشأة ب ٓ١ا٤عّاء اٌث٩مة اٌٛاسدة
ـ ٟلا ّة اٌّشؽس ٚ ..ٓ١ب ٓ١ا٤عّاء ا٤سبعة اٌت ٟتٍ ٚ ..ٟا٤عّاء
اٌخّغة اٌت ٟتٍ٘ ٚ ٟىزا...
أِا إرا أسدٔا أْ ٔطٍل عٍ ٝزاٌة عشب١ة تُ ـٙ١ا اعتّاد ٔظاَ اٌىٛتا
بؾىً مّٓ ِؾاسوة إٌغاء اٌغ١اع١ة مُ تشاخعٙا بإٌؽاءٖ ،ـاٌدّٛٙس٠ة
اٌعشب١ة اٌّقش٠ة ٘ ِٓ ٟأوثش ٘زٖ اِ٤ثٍة ٚمٛزا ً ز١ث تُ اعتّاد
ٔظاَ اٌىٛتا إٌغا ١ة ـ ٟاٌتؾش٠ل اٌّقش ٞاٌز ٞأٚخب تّث ً١اٌّشأة ـٟ
اٌ شٌّاْ بسقة  ٨تمً عٓ ٖٓ ِمعذا ً بٛالل ِمعذ ٌىً ِساـظة عٍٝ
ا٤لً بّٛخب لأ ْٛسلُ ٕٔ ٌعاَ  ٚ ٔ494اٌزٔ ٞتح عٕٗ زقٛي
إٌغاء عٍِ ٖ٘ ٝمعذا ً تُ ص٠ادتٙا إٌِ ٖٙ ٝمعذا ً عاَ ٗ ، ٔ41إ ٨أْ
اٌّسىّة اٌذعتٛس٠ة اٌعٍ١ا لنا بعذَ دعتٛس٠ة ٘زا اٌمأِّ ْٛا تشتب
عٍ ٗ١إٌؽاء ٔظاَ اٌىٛتا إٌغا ١ة ـِ ٟقش ـ ٟتّ١١ض ٚامر مذ إٌغاء
و ْٛاٌّسىّة اٌذعتٛس٠ة اٌعٍ١ا أبما عٍٔ ٝظاَ اٌىٛتا اٌعّاٌ١ة ـٟ
اٌ شٌّاْ  ٚاٌت ٟتمن ٟبتسذ٠ذ ٔغ ة ٌٍٓ٘ %عّاي  ٚاٌف٩ز ،ٓ١ـىأا
إٌت١دة اٌتشاخل اٌٍّسٛظ ٌٍتّتث ً١اٌ شٌّإٌٍٔ ٟغاء ِّا أد ٜإٌ ٝاٌعٛدة
ِشة أخشٌٕ ٜظاَ اٌىٛتا عاَ  ٕٓٓ4بّٛخب اٌمأ ٔٗ4 ْٛبتخق١ـ
دٚا ش أتخاب١ة ٠تٕاـظ عٍٙ١ا إٌغاء ـمو بقفة ِ لتة ٌّذة ـقٍٓ١
تؾش٠ع ٚ ٓ١١بس١ث تٕتخب ٘زٖ اٌذٚا ش (ٗ )ٙاِشأة ٚ .عاد ِقش إٌٝ
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أتىاعة أخش ٜتعذ ا٤وثش عٛء ـ ٟتاس ٠إٌغاء ـ ٟاٌ شٌّاْ،ز١ث
أٌؽٔ ٟظاَ اٌىٛتا إٌغا ١ة ِشة أخش ٜبعذ مٛسة ٕ٘ ٕ٠ا٠ش ٕٔٔٓ ٔ ٚتح
ِتذْ ٌٍٕغاء ٌُ ٠تداٚص ٔ 4غاء ـ ٟأتخابا ِقش
عٓ رٌه تّثًٌ ١
ٍ
اٌ شٌّأ١ة ا٤خ١شة ٔ ٟ٘ ٚغ ة  ٨تض٠ذ عٓ ِ ِٓ % ٔ.9ماعذ اٌ شٌّاْ
زاٌ١اً.
٘ ٚىزا ـإْ تٛل١ل اٌّ ادسة اٌخٍ١د١ة  ٚآٌ١تٙا اٌتٕف١ز٠ة اٌّضِٕة ـٖٕ ٟ
ٔٛـّ ش ٕٔٔٓ ٔـ خعً واـة أهشاؾ اٌعٍّ١ة اٌغ١اع١ة ـ ٟآٌّ١
ٍِضِة بلْ تّثً اٌّشأة تّثِٕ ً٩١اع ا ً ـ ٟخّ١ل اٌّ عغا اٌت ٟخش
ا٦ؽاسة إٌٙ١ا ـ ٟا١ٌ٢ة  ٚرٌه بّٛخب إٌمطة سلُ – ٕٙاٌدضء اٌغادط
اٌّتعٍك با٤زىاَ اٌختاِ١ة ِٓ -ا١ٌ٢ة اٌتٕف١ز٠ة اٌّضِٕة٘ ٚ .زا إٌـ ٚ
باٌشؼُ ِٓ ـنفام١تٗ  ٚعذَ ٚمٛزٗ ِٓ ٔاز١ة تسذ٠ذ إٌغ ة
ـ اِ٦ىاْ ـ ِٓ ّٗٙخ٩ي ا٦خابة عٍ ٝع اٌ،ٓ١
األولِ :ا ٘ ٟاٌّ عغا اٌّؾاس إٌٙ١ا ـ ٟا١ٌ٢ة  ٚاٌت٠ ٟدب تّثً١
اٌّشأة ـٙ١ا؟
الثاويِ :ا ٘ ٟإٌغ ة اٌّّ ٩ة ٌتّث ً١إٌغاء ـ٘ ٟزٖ اٌّ عغا ؟
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أوالً :المؤسسات المحذدة في األلية التىفيذية المزمىة:
ٌٔ -داْ اٌّشزٍة أ٨تماٌ١ة ا :ٌٝٚ٤اٌت٠ ٟؾىٍٙا ٔا ب اٌش ١ظ (س ١ظ
اٌدّٛٙس٠ة زاٌ١اً)  ٚزىِٛة اٌٛـاق اٌٛهٕ:ٟ
ٌ دٕة اٌؾ  ْٚاٌعغىش٠ةُ ( :
ؽ ّىٍا ِٓ اٌزوٛس ـمو)
 ِ تّش اٌسٛاس اٌٛهٕ.ٟ
ٌ دٕة ا٦تقاي  ٚاٌتٛافً ِل زشوا اٌؾ ام ِٓ ِختٍؿ
ا٤هشاؾ ( ُ
ؽ ّىٍا ِٓ اِشأت ٚ ٓ١عتة سخاي)
ٌٕ -داْ اٌّشزٍة أ٨تماٌ١ة اٌثأ١ة (ٔمً اٌغٍطة):
ٌ دٕة ا٦عذاد  ٚاٌتسن١ش ٌّ تّش اٌسٛاس اٌٛهُٕ ( ٟ
ؽ ّىٍا ِٓ ٙ
ٔغاء ِمابً  ٔ4سخ)ً٩
ٌ دٕة اٌتفغ١ش.
ٌ دٕة ا٦ف٩ذ اٌذعتٛس١ٌٙ ٞىً اٌذٌٚة  ٚإٌظاَ اٌغ١اع.ٟ
ٌ دٕة ف١اؼة اٌذعتٛس (اٌٍدٕة اٌذعتٛس٠ة)
 اٌٍدٕة اٌعٍ١ا ٌٔ٩تخابا اٌت ٟعتؾىً بعذ م٩مة أؽٙش ِٓ اعتّاد
اٌذعتٛس اٌدذ٠ذ.
ٖ -عٍطا اٌذٌٚة اٌتؾش٠ع١ة  ٚاٌتٕف١ز٠ة  ٚاٌمنا ١ة.
مأ١أً :غ ة تّث ً١إٌغاء:
دعا لشاس اٌّدٍظ ا٨لتقادٚ ٞا٨ختّاع ٟاٌتابل ٌ ُِ٥اٌّتسذة ،سلُ
٘ٔٚ ،اٌز ٞفذس ـ ٟاٌعآَ ،ٔ44إٌِ ٝؾاسوة اٌّشأة ـ١٘ ٟاوً
اٌغٍطةٚ ،ـِٛ ٟالل فٕل اٌمشاس بٕغ ة ٖٓ ـ ٟاٌّا ةٚ ،اٌعًّ عٍٝ
تع ة اٌّدتّل سخأٚ ٨غاءٚ ،تٛع١تٗ باٌم١اَ بتؽ١١ش اٌّٛالؿ اٌّدتّع١ة
اٌغٍ ١ة اٌّتس١ضة مذ اٌّشأة ٚدٚس٘ا ـ ٟفٕل اٌمشاس ٚت ٕ ٟآٌ١ا
ٚإخشاءا تّىٕٙا ِٓ إٔداص رٌهٚ ،ـِ ٟمذِتٙا ٔظاَ اٌىٛتا إٌغا ١ة ٚ.
وزٌه هاٌ ا خطة بى ٓ١اٌقادسة عٓ اٌّ تّش اٌعاٌّ ٟاٌشابل ٌٍّشأة
ـ ٟاٌعاَ ٘ ،ٔ44ـ' ٟاٌفمشة ٓ 'ٔ4اٌسىِٛا ـ ٟاٌعاٌُ باٌعًّ عٍٝ
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ص٠ادة ِؾاسوة اٌّشأة ـ ٟفٕل اٌمشاسٌ ،تقً ـ ٟاٌسذ ا٤دٔ ٝإٌٖٓ ٝ
ـ ٟاٌّا ة.
٘ ٚىزا ـإْ أُ٘ اٌتعذ ٩٠اٌذعتٛس٠ة ـّ١ا ٠خـ تّث ً١إٌغاء تتٍخـ
ـ ٟاٌتاٌ:ٟ
 تعذ ً٠اٌّادة (ٗ) ِٓ اٌذعتٛس بس١ث تناؾ إٌٙ١ا ع اسة" :بس١ث
أْ  ٨تمً ٔغ ة تّث ً١إٌغاء ـ ٟوً ِٓ ٘زٖ اٌ ١ٙا عٓ ٖٓ%
وسذ أدٔ.ٝ
 إعتّاد ٔظاَ اٌما ّة إٌغ ١ة أ ٚإٌظاَ اٌّختٍو ٌنّاْ ِؾاسوة
إٌغاء باعت اس٘ٓ ِٓ اٌف ا اٌّّٙؾة اٌت٠ ٟسّٙ١ا ٔظاَ اٌما ّة
إٌغ ١ة ٚ ،رٌه عٛما ً عٓ ٔظاَ أ٨تخام اٌفشد ٞاٌّعتّذ ـٟ
اٌّادة (ٖ ِٓ )ٙاٌذعتٛس اٌساٌ.ٟ
 إمفاء ففة اٌتلٔ١ث ـ ٟؽشٚه س اعة اٌدّٛٙس٠ة واٌؾشه (ٖ)
ِٓ اٌّادة ( )ٔٓ9ـ ٟاٌذعتٛس اٌساٌ ٟبس١ث ٠تؽ١ش ِٓ " أْ ٨
٠ىِ ْٛتضٚخا ً ِٓ أخٕ ١ة  ٚأْ ٠ ٨تضٚج أمٕاء ٠٨ٚتٗ ِٓ أخٕ ١ة"
إٌ" ٝأْ ٠ ٨ى/ْٛتىِ ْٛتضٚخا ًِ/تضٚخة ِٓ أخٕ ١ة/أخٕ "ٟ
 ٚبٕا ًء عٍ ٝاٌّمتشزا اٌذعتٛس٠ة اٌغابمة٠ ،تُ ِشاعاة ِؾاسوة إٌغاء
بٕغ ة ٖٓ %وس ٍذ أدٔ ٝـ ٟلأ ْٛأ٨تخابا اٌدذ٠ذ  ٚاٌّفتشك
ف١اؼتٗ بعذ ف١اؼة اٌذعتٛس اٌدذ٠ذ  ٚاٌز ٞع١سذد ؽىً اٌذٌٚة اٌ١ّٕ١ة
اٌمادَ  ٚبٕا ًء عٍ ٗ١ه ١عة لأ ْٛأ٨تخابا اٌدذ٠ذ  ٚو١ف١ة تسذ٠ذ
اٌذٚا ش اٌتؾد١ع١ة ٌٍٕغاء ـ ٟأ٨تخابا اٌ شٌّأ١ة  ٚاٌّسٍ١ة.
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قواويه تمىح الضوء األخضز لالعتذاء على الىساء
أوالً قاوون العقوبات:
ٔ -اٌّادة (ٕٗ) تٕـ عٍ ٝأْ د٠ة اٌّشأة ٔقبؿ د٠بة اٌشخبً  ٚأسؽبٙا
قبؿ ِبا صاد٠ ٚ .غبتذي
ِثً أسػ اٌشخً إٌ ٝلذس مٍث د٠ة اٌشخبً ّ َُٕ٠ ٚ
اٌّؾشأ اٌ ّٟٕ١ـ ٟتٕق١فٗ د٠ة اٌّشأة إٌ ٝلٛي اِشأة عّشاْ ـب ٟا٠٢بة:
"سم إٔٚ ٟمعتٙا أٔث ٚ ٝأعٍُ بّا ٚمعا ١ٌٚظ اٌزوش وبأ٤ث، "ٝ
ِٚببٓ ا٤زاد٠ببث ٠غببتذٌ ْٛبسببذ٠ث ِعببار بببٓ خ ببً« :د٠ببة اٌّببشأة عٍببٝ
إٌقؿ ِٓ د٠ة اٌشخً»ٚ .زذ٠ث عّبش ببٓ ؽبع١ب« :عمبً اٌّبشأة ِثبً
عمً اٌشخً زتٍ ٠ ٝػ اٌثٍث ِٓ د٠تٙا» .أِا اٌسبذ٠ث اٌثاٌبث ـٙب ٛزبذ٠ث
عّش بٓ زضَ ٚـ ٗ١اٌمٛي بتٕق١ؿ د٠ة اٌّشأة ٚ .لذ عمذ "٘ ١ة عٍّاء
اٌببٔ "ّٓ١ببذٚة ـببٕ٠ ٟببا٠ش  ٕٓٓ4تسببا عٕببٛاْ (د٠ببة اٌّببشأة ..زىّٙببا ـببٟ
اٌؾببش٠عة ا٦عبب١ِ٩ة ..اٌخٍف١ببا ٚاٌببذٚاـل ٌٍّطاٌ ببة باٌّغبباٚاة ٚاٌٛاخببب
اٌؾبببشع ٟإصاء رٌبببه)  ٚوببباْ أببببشص ِبببا خببباء ـٙ١بببا عٍبببٌ ٝغببباْ إٌا بببب
ا٦ع ِٟ٩عاسؾ اٌق ش " :ٞإْ إٌظاَ ا٦عبٍ٠ ِٟ٩بضَ اٌشخبً بلع باء
ٚٚاخ ببا ِاٌ١ببة  ٨تٍببضَ بّثٍٙببا اٌّببشأةِٚ ،ببٓ رٌببه اٌّٙببش ٚإٌفمببة ٚدـببل
اٌذ٠ة عٕا إرا خٕا خٕا٠ة  ٚاٌمٛأ ٓ١اٌت ٟتٕباد ٞبّغباٚاة اٌّبشأة باٌشخبً
ـ ٟاٌذ٠ة ٔٚسّ٘ٛا لذ أٌضِا اٌّشأة بلع اء ِثً أع اء اٌشخبً ٚٚاخ با
ِاٌ١ة ل ً ٚاخ اتٗ ٚأؽذ ،ز١ث ـشمبا عٍٙ١با أْ تعّبً ٌتعب١ؼ ٚتبضازُ
اٌشخً ـِٛ ٟالل اٌعًّ عٍ ٝمعفٙاِ ،عت شا ً رٌه ٔٛعا ً ِٓ اٌظٍُ اٌٛالل
عٍ ٝاٌّشأة٠ٚ ،تٕاـِ ٝل ٚظا فٙا اٌدغبذ٠ة ٚاٌّعٕ٠ٛبةٔٚ ..فب ٝاٌقب شٞ
أْ تى ْٛاٌذ٠ة أف ً٩عمٛبة خٕا ١ة ٌٍدأٟ؛ ٙٔ٤ا  ٨تى ْٛإ ٨ـ ٟاٌخطبل
اٌز٠ ٌُ ٞىٓ ٌٍدأ ٟـ ٗ١لقذ اٌتعذ ٞعٍ ٝإٌفظ اٌ ؾبش٠ة ،ـىأبا اٌذ٠بة
خ ببببببببببببببببببببببشا ً ٌٍّقببببببببببببببببببببببام ٚتع٠ٛنببببببببببببببببببببببا ً ٌ٧فببببببببببببببببببببببابة"
أِا ـ ٟتفغ١ش إٌا ب اٌق ش ٞـٕدذ ـ ٗ١بىً بغاهة ـّٙا ً روٛس٠ا ً خاٌقا ً
ٌذٚس اٌّشأة ـب ٟاٌّدتّبل  ٚعٍّٙبا  ٚإعبماه ٘بزا اٌفٙبُ عٍب ٝتٛظ١بؿ ٚ
تفغبب١ش ا٤زاد٠ببث بّٕ١ببا ٔدببذ أْ روببش اٌذ٠ببة خبباء عٕببذ اٌمتببً اٌخطببل دْٚ
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تخق١ـ «ِٚا واْ ٌّب ِٓ أْ ٠متبً ِ ِٕبا ً إ ٨خطبلِٚ ،بٓ لتبً ِ ِٕبا ً
خطل ـتسش٠ش سل ة ِ ِٕة ٚد٠ة ِغٍّة إٌ ٝأٍ٘بٗ» ٠ٚ .وبذ أفبسام ٘بزا
اٌشأ ٞأْ اٌتٕق١ؿ ٠تعاسك ِل ِذٌٛي لٛي تعباٌٚ« :ٝوت ٕبا عٍبُٙ١
ـٙ١ا أْ إٌفظ بإٌفظٚ ،اٌع ٓ١باٌعٚ ،ٓ١أ٤ؿ ببأ٤ؿٚ ،ا٤رْ ببا٤رْ،
ٚاٌغٓ باٌغٓ ٚاٌدبشٚذ لقباؿ»ِٚ .بل لبٛي اٌشعبٛي فبٍ ٝعٍ١بٗ
ٚآٌبببٗ ٚعبببٍُ« :اٌّغبببٍّ ْٛتتىاـبببل دِببباؤُ٘»٠ٚ .بببش ٜاٌفمٙببباء اٌّ ٠بببذْٚ
ٌتغا ٞٚأ٦ا ٚاٌزوٛس ـ ٟاٌذ٠ا ٚا٤سٚػ اْ ا٤زاد٠ث اٌت ٟزؾذ٘ا
اٌّشخسٌٍ ْٛتٕق١ؿ ٌ١ظ ـٙ١ا زذ٠ث ٚازذ فس١ر ٚفش٠ر ٠ف١ذ رٌبه،
ٚلبببببببببببببببببببببببببببذ مبببببببببببببببببببببببببببعفا عبببببببببببببببببببببببببببٕذا ً خّ١عٙبببببببببببببببببببببببببببا.
أِا ا٠٢ة اٌت ٟاعتّذٚا عٍٙ١ا ـ ٟاٌتٕق١ؿ عبٓ لتبً اٌسبش بباٌسش ٚاٌع بذ
باٌع ذ ٚأ٤ث ٝبأ٤ث ،ٝـمذ س ٜٚاٌط ش ٞأٔٙا ٔضٌا ـب ٟل ٍ١تب ٓ١التتٍتبا.
٠ٚببش ٜاٌغبب١ذ لطببب أْ ِداٌٙببا ٘ببِ ٛدبباي ا٨عتببذاء اٌدّبباع ٟاٌببز٨ ٞ
٠عشؾ ِٓ اٌماتً ـ ٗ١ـإرا أل١ِ ُ١ضاْ اٌمقاؿ واْ اٌسش باٌسشٚ ،اٌع بذ
باٌع بذٚ ،أ٤ثب ٝبببأ٤ث ٨ٚ ،ٝع٩لبة ٌببزٌه ب ٠بة «اٌببٕفظ ببإٌفظ» ز١ببث
ِداٌٙببا ا٨عتببذاء اٌفببشدٚ .ٞاعتؾببٙاد اٌمببا ٍ ٓ١باٌتٕقبب١ؿ بمببٛي اِببشأة
عّشاْ «١ٌٚظ اٌزوش وأ٤ث »ٝدٌ ً١مع١ؿٚ .اِ٦اَ اٌؾٛوأ ٟاعت شٖ
سـعا ً ٌؾلْ أ٤ثٚ ٝـغش ا٠٢ة بم١ٌٚ« :ٌٗٛظ اٌزوش اٌز ٞهٍ ا وبأ٤ثٝ
اٌتببٚ ٟمبببعا ـببلِش ٘بببزٖ أ٤ثببب ٝأعظببُ ٚأخبببً ٚأـخبببُ ِببٓ أِبببش رٌبببه
اٌزوش.رٌه اْ خً ِا وأا اِبشأة عّبشاْ ت تؽ١بٗ ِبٓ ؤٛبٗ روبشا ً ٠ىبْٛ
خادِا ً ٌٍىٕ١غة أِبا ٘بزٖ أ٤ثب ٝـؾبتاْ ؽبتاْ ـبإْ ٌٙبا ؽبلٔا ً ـخّ١با ً ٚأِبشا ً
عظّ١بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا ً».
٠ ٚمٛي ِفتِ ٟقش اٌذوتٛس عٍ ٟخّعة٠ " :شِ ٜز٘ب خّٛٙس اٌعٍّاء
أْ د٠ببة اٌّببشأة ٘ببٔ ٟقببؿ لّ١ببة د٠ببة اٌشخببًٚ ،لببذ اعببتٕذ بعنبب ُٙإٌببٝ
اٌفشٚق بّٕٙ١ا ـ ٟاٌّ١شا ٚاٌؾبٙادة ٚاٌمٛاِبة٘ٚ ،بزا ل١باط ِبل اٌفباسق
١ٌٚظ ِطابمبا ً ٚباٌتباٌ ٟـ١بٗ ظٍبُ ٌٍّبشأة٠ٚ .غبتٕذ ْٚوبزٌه اٌبِ ٝبا ٔغبب
ٌٍٕ  ٟملسو هيلع هللا ىلص" :د٠ة اٌّشأة عٍ ٝإٌقبؿ ِبٓ د٠بة اٌشخبً"ٕ٘ٚ .بان ِبٓ زىبُ
بنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببعؿ اٌسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببذ٠ث.
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ٚعٍ ٝاٌدأب ا٢خش ر٘ب ا٤فُ ٚابٓ عٍ١ة إٌ ٝأْ د٠ة اٌّشأة ِثً د٠ة
اٌشخً ِٚبا داَ اِ٤بش خ٩ـ١با ً ـبِ ٩بأل ِبٓ ا٤خبز ببل ٞاٌبشأ ٠ٚ .ٓ١٠بشس
بعببل اٌفمٙبباء خعببً د٠ببة اٌشخببً مببعف ٟد٠ببة اٌّببشأة أْ اٌشخببً ٠عّببً
ِٚغ ٚي عٓ أعبشة ٌٙٚبزا  ٨ببذ ِبٓ تع٠ٛنبٗ بؾبىً ٠ىف١بٗ ،أِبا اٌّبشأة
ـِ ٟٙغب ٌٚة ِبٓ ؼ١ش٘با عبٛاء وباْ صٚخبا ً أ ٚأخبا ً أ ٚأببا ً ٚباٌتباٌ ٟـبإْ
أعببببببببببببببشتٙا ٌببببببببببببببُ تتنببببببببببببببشس وث١ببببببببببببببشا ً ِثببببببببببببببً اٌشخببببببببببببببً.
ٚسبّا واْ ٘زا اٌٛمل ِٛخٛدا ً ـ ٟاٌّام ٟز ٓ١وأا اٌّبشأة  ٨تعّبً
ٕ٠ٚفك عٍٙ١ا  ٌٟٚأِش٘ا ،أِا ا ْ٢ـاٌٛمل اختٍؿ ـاٌّشأة تعًّ ،ببً إْ
بٓ أعبش٘ٓ ببً ٠بٕفمٓ عٍب ٝاٌبزوٛسٚ ،باٌتباٌ ٟـبإْ ـمبٗ
وث١شا ِِٕ ُ٠ ٓٙع ٍْ ِ
اٌٛالل ٠فشك عٍٕ١ا أْ ٔش ٜتغا ٞٚاٌذ٠ة بّٕٙ١ا ـٙزا ألشم ٌٍعبذي اٌبزٞ
تٕؾبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببذٖ اٌؾبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببش٠عة».
٠ٚىًّ ِفتِ ٟقش« :أهاٌب ِختٍبؿ اٌبذٚي ا٦عب١ِ٩ة بتؽ١١بش لٛإٔٙ١با
ٌ٥خز باٌذ٠ة إرا ٌُ تىٓ تلخز بٙا أ ٚخعً د٠بة اٌّبشأة ِغبا٠ٚة ٌٍشخبً إرا
وأا تلخز باٌذ٠ة ٚتدعبً د٠بة اٌّبشأة ٔقبؿ د٠بة اٌشخبً ْ٤ ،اعبتّشاس
٘ببزا اٌٛمببل ـ١ببٗ ٔببٛأ ِببٓ عببذَ أ٦قبباؾ ٌٍّببشأة ِببل ازتشإِببا ٌّببٓ
٠قببش ْٚعٍبب ٝسأِ ٞخبباٌؿ ٌٕببا اعببتٕادا ً إٌبب ٝأدٌببة ؽببشع١ة أخببشْ٤ ٜ
اٌمنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب١ة خ٩ـ١ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة.
ٌٚىٕٕ ٟأدع٠ ِٓ ٛقبش ْٚعٍب ٝأْ د٠بة اٌّبشأة ٔقبؿ د٠بة اٌشخبً إٌبٝ
ا٨هبب٩أ عٍببِ ٝببا وت ببٗ اٌببذوتٛس اٌمشمبباٚ ٞٚاختٙبباد اٌؾببِ ١سّببٛد
ؽببٍت ٛؽبب ١ا٤ص٘ببش ا٤ع ب ك ـبب ٟوتابببٗ «ا٦عبب َ٩عم١ببذة ٚؽببش٠عة»،
ٚخافة ِا وت ٗ تسا عٕٛاْ "د٠ة اٌشخً ٚاٌّشأة عٛاء" ـع اسة اٌمشآْ
ـببب ٟاٌذ٠بببة عاِبببة ِطٍمبببة ٌبببُ تخبببـ اٌشخبببً بؾبببٟء ِٕٙبببا عبببٓ اٌّبببشأة.
 ٠ٚوذ اٌّغاٚاة تفغ١ش إٌّاس ٌٍؾ ١سؽ١ذ سمبا ٚاٌؾب ١أ أبب ٛص٘بشة
ـبب ٟوتاببببٗ "اٌدشّ٠ببة ٚاٌعمٛببببة ـببب ٟاٌؾببش٠عة ا٦عببب١ِ٩ة" ٚاٌؾببب ١أ
اٌؽضاٌبب ٟـبب ٟوتاب١ببٗ "اٌغببٕة ببب ٓ١أ٘ببً اٌفمببٗ ٚأ٘ببً اٌسببذ٠ث" "ٚتشامٕببا
اٌفىببببببببببببببببببش ٞـبببببببببببببببببب١ِ ٟببببببببببببببببببضاْ اٌؾببببببببببببببببببشأ ٚاٌعمببببببببببببببببببً".
"اعتٛفٛا بإٌغاء خ١شاً"ٚ ،تلو١ذ ٌّا أعطا٘ا ا٦ع ِٓ َ٩زمٛق ِبا ٌبُ
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٠ىٓ ٠خطش عٍ ٝباٌٙا ـ ٟأ٠اَ اٌداٍ٘١ة ٚسـل عٕٙا اٌتعغؿ زتٚ ٝفبً
عب ِ ّّ١ا عبٛسة "إٌغباء" ٌٚبُ
اِ٤بش إٌبٔ ٝبضٚي عبٛسة واٍِبة ـب ٟاٌمبشآْ ُ
تٛخبببذ عبببٛسة باعبببُ اٌشخبببايٚ .لبببذِٙا ا٨عببب َ٩عٍببب ٝاٌشخبببً ـببب ٟببببام
اٌسنأة ٌ٨ٚ٥د ٚخعً زك ا َ٤ـب ٟزغبٓ اٌقبس ة ِمبذِا ً عٍب ٝا٤م،
ببً اٌدٕببة تسببا ألببذاِٙا ،ـٙببزا اٌتىبش ُ٠اٌّثبباٌّ٠ ٨ ٟىببٓ أْ ٠تٕاعببب ِببل
خعً د٠تٙا ٔقؿ د٠ة اٌشخً ،خافة أْ وث١شا ً ِٓ ا٤زاد٠بث اٌتب ٟبٕبٝ
خّٛٙس اٌفمٙاء سأ ُٙ٠عٍٙ١ا ـِٛ ٟمٛأ اٌذ٠ة ٕ٘ان معؿ ـ ٟبعنبٙا
أ ٚهعبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببٓ ـببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ٟسٚاتٙبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا.
ٕ -اٌّادة ( ٚ )ٕٙ9اٌت ٟتٕـ تعض٠ش اٌضأ ٚ ٟاٌضأ١بة بباٌس ظ ِبذة ٨
تداٚص م ٩عٕٛا إرا ٌُ تتٛـش اٌؾشٚه اٌ٩صِة ٌتط ١ك عمٛببة اٌسبذ.
٘ ٚزٖ اٌعمٛبة ٘ ٟعمٛببة  ِ ٨بشس ٌٙبا ،ـفب ٟزباي عبذَ تبٛاـش اٌؾبشٚه
اٌّببزوٛسة ـبب ٟاٌّببادة ( )ٕٙٙـببّ٠ ٩ىببٓ بببل ٞزبباي ِببٓ ا٤زببٛاي اعت بباس
اٌّذع ٝعٍِ ٗ١زٔ ا ً ِل اٌعٍُ أْ ٘زٖ اٌّادة ـتسبا ا٤ببٛام أِباَ اٌدٙبا
اٌنب ط١ة ٌتٍمبب ٟاٌمب ل عٍببٔ ٝغبباء "د ْٚؽببشواء ـبب ٟأؼٍببب ا٤ز١بباْ"
بتّٙة اٌضٔا عٍّا ً بلٔٗ ـ ٟدساعة أخش٠با ـب ٟعباِ ٕٓٔٓ-ٕٓٓ4 ٟـبٟ
اٌغدٓ اٌّشوبض ٞبقبٕعاء ،اتنبر أْ ٔغب ة تتدباٚص ِ٘ %4بٓ إٌغباء
اٌّتّٙا باٌضٔا  ٨تٕط ك عٍ ٓٙ١اٌؾشٚه اٌبٛاسدة ـب ٟاٌّبادة (ٚ )ٕٙٙ
ِل رٌه ٠تُ تط ١ك زذ اٌدٍذ  ٚاٌتعض٠ش ـٔ ٟفظ اٌٛلاٌ ،زا ٚخبب إٌؽباء
اٌّادة ( )ٕٙ9وٙٔٛا تتٕالل ِل اٌؾشٚه اٌٛاخب تٛـش٘ا ٌتٕط ك تّٙبة
اٌضٔا عٍ ٝاٌشخً أ ٚاٌّبشأة ٚ ،أخبـ باٌبزوش اٌّبشأة ٕ٘با وٙٔٛبا ا٤وثبش
صخا ً ـ ٟاٌغد ْٛبٙزٖ اٌتّٙبة د ْٚاوتّباي اٌؾبشٚه  ٚأز١أبا ً زتب ٝدْٚ
ٚخٛد ؽش٠ه.
 -ٖ اٌّادة (ٖ ٟ٘ ٚ )ٕ9اٌّادة ا٤ؽذ خٛسا ً ـ ٟاٌتط ١ك وٙٔٛا ـنفامة
 ٚتعتّذ ـ ٟتفغ١ش٘ا عٍِ ٝضاج اٌدٙا اٌن ط١ة  ٚاٌتٕؾ ة
ا٨ختّاع١ة ِ ٚدّٛعة اٌّفا٘ ُ١اٌت٠ ٟسٍّٙا اٌعاٍِ ٓ١باٌدٙا
اٌن ط١ة .تمٛي اٌّادة (ٖ" :)ٕ9اٌفعً اٌفامر اٌّخً باٌس١اء ٘ ٛوً
ـعً ٕ٠اـ ٟا٢دام اٌعاِة أ٠ ٚخذػ اٌس١اء  ِٓ ٚرٌه اٌتعش ٚ ٞوؾؿ
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اٌعٛسة اٌّتعّذ  ٚاٌمٛي  ٚا٦ؽاسة اٌّخً باٌس١اء  ٚإٌّاـ٣ٌ ٟدام"ٚ
وّا ٔشٕ٘ ٜا ـإْ اٌّؾشأ اعتخذَ وٍّت ٟا٢دام  ٚاٌس١اء ّ٘ ٚا
ؽخـ ٢خش ٚ ،باٌط ل ـٟ
ٚففاْ ٔغ ١اْ ٠ختٍؿ ِفِّٙٛٙا ِٓ
ٍ
اٌّدتّل اٌ ّٟٕ١اٌز ٞتضخش تٕؾ تٗ ا٨ختّاع١ة  ٚـٍىٍٛسٖ باِ٤ثاي
اٌؾع ١ة  ٚأّ٤اه اٌت ٟت ١ر ٌٍشخً ِا  ٨ت ١سٗ ٌٍّشأة  ،ـإْ اٌنس١ة
ٌٙزٖ اٌّادة ٘ ٟاٌّشأة ٚ ،باٌفعً ـإْ دساعا اٌساٌة اٌّٛخٛدة ـٟ
اٌذساعة اٌغابك روش٘ا لذ أظٙش اٌتفا ٚـ ٟظشٚؾ اٌن و إٌتعٍك
بسا" ٨اٌفعً اٌفامر"  ٚاٌت ٟوأا تعتّذ تّاِا ً عٍِ ٝف َٛٙأـشاد
اٌذٚس٠ة إٌّاٚبة ٌٍفعً إٌّاـ٣ٌ ٟدام٘ ،زا  ِٓ ٚإٌادس بً ؽ ٗ
اٌّغتس ً١أْ ٛ٠خذ سخاي ـ ٟاٌغدٓ ٠من ْٛأزىاِا ً بغ ب تّٙة
"اٌفعً اٌفامر"  ٚباٌشؼُ ِٓ أْ اٌمأ٠ ٨ ْٛغتثٕ ٟاٌشخاي إ ٨أْ
ف١اؼتٗ إٌّمٛفة  ٚؼ١ش اٌٛامسة تؾىً ـ ٟاٌتط ١ك ع١فا ً ِغٍطا ً ٨
٠طاي ع ٜٛإٌغاء بسغب ِضاج اٌدٙا اٌن ط١ةٌ .زا ٚخب إٌؽاء ٘زٖ
اٌّادة وٙٔٛا ؼ١ش مشٚس٠ة ِل ٚخٛد ِٛاد أخش ٜـ ٟلأ ْٛاٌعمٛبا
تدشَ ا٤ـعاي ِّىٕة اٌم١اط.
ٗ -إعتسذا ِادة ـ ٟلأ ْٛاٌعمٛبا تدشَ خشا ُ اٌغشؾ  ٚتعت ش٘ا
خشا ُ لتً ِٓ اٌذسخة ا ٚ ٌٝٚ٤إٌؽاء اٌّادة (ٕٖٕ) ٔ ٚقٙا واٌتاٌ" :ٟ
إرا لتً اٌضٚج صٚختٗ ٘٠ ِٓ ٚ ٟضٔ ٟبٙا زاي تٍ غّٙا باٌضٔا أ ٚاعتذٜ
عٍّٙ١ا اعتذا ًء أـن ٝإٌ ِٛ ٝأ ٚعا٘ة ـ ٩لقاؿ ـ ٟرٌه  ٚإّٔا
٠عضس اٌضٚج باٌس ظ ِذة  ٨تض٠ذ عٓ عٕة أ ٚباٌؽشاِة٠ ٚ ،غش ٞرا
اٌسىُ عٍ ِٓ ٝـاخل إزذ ٜأف ٌٗٛأ ٚـشٚعٗ أ ٚأخٛاتٗ ِتٍ غة بدشّ٠ة
اٌضٔا" ٘ ٚزٖ اٌّادة تعت ش مً ٛء أخنش ِٕسٗ اٌّؾشأ اٌٌٍ ّٟٕ١ماتً ٚ
ّ٠ىٓ ؽشذ رٌه ـٔ ٟمطت:ٓ١
 اٌّ٩عٕة زىُ ـ ٟاٌؾش٠عة ا٦ع١ِ٩ة ٠سذ عٕذِا ٠ت ُٙاٌضٚج
صٚختٗ باٌضٔا بذ ْٚأْ ٠لت ٟبلسبعة ؽٙذاء عٍٚ ٝلٛأ اٌضٔا ,ـف٘ ٟزٖ
اٌساٌة ٠طٍب ِٕٗ اٌمام ٟأْ ٠سٍؿ أسبل ِشا (بذي اٌؾٛٙد
ا٤سبعة) (ٌ١ذـل عٓ ٔفغٗ زذّاٌمزؾ )أٔٗ ِٓ اٌقادل ٓ١ـ ٟدعٛاٖ
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 ٟإْ وٕا
مذّ صٚختٗ ،مُ ٠سٍؿ ِشة خاِغة بلْ ٠مٛيٌ( :عٕة عٍ ّ
ِٓ اٌىارب )ٓ١أ ٞـّ١ا اتّٙا صٚخت ٟبٗ ِٓ اٌضٔاٚ.بإٌغ ة ٌٍّشأة
اٌت ٟتش٠ذ أْ تذسأ عٓ ٔفغٙا زذ اٌضٔا أْ تسٍؿ أسبل ِشا (بذي
اٌؾٛٙد ا٤سبعة) وزٌه أٔٗ ِٓ اٌىارب ٓ١ـّ١ا اتّٙٙا بٗٚ ،ـ ٟاٌخاِغة
عٍٙ١ا ٚعخطٗ إْ واْ صٚخٙا فادلا ـّ١ا
ت وذ بلْ ؼنب
اتّٙٙا بٗٚ ،عٕذ زذ ٚاٌّ٩عٕة ب ٓ١اٌضٚخ٠ ٓ١ذ ُِسأ زذ اٌمزؾ عٓ
اٌشخً ٚزذ اٌضٔا عٓ اٌّشأة ٠ٚسذ ب ُٕٙ١ه٩ق با ٓ ـّ٠ ٩ىٓ أْ
٠تضٚخا ِشٖ أخش ٜأبذا ٚٚخب ٌٍّشأة اٌّٙش واِ٘ٚ ،ً٩زا اٌسىُ
ِلخٛد ِٓ لٛي ٚ" :اٌز٠ ٓ٠شِ ْٛأصٚاخ٠ ٌُٚ ُٙىٓ ٌ ُٙؽٙذاء
إّ ٨أٔفغ ُٙـؾٙادة أزذُ٘ أسبل ؽٙادا باهلل إٔٗ ٌّٓ اٌقادلٓ١
عٍ ٗ١إْ واْ ِٓ اٌىارب( "ٓ١آ٠ة  ٙعٛسة
ٚاٌخاِغة أْ ٌعٕة
ز ٓ١سِ٩٘ ٝي بٓ
إٌٛس) ٚلذ زذ رٌه ـ ٟصِاْ سعٛي
أِ١ة اِشأتٗ ِل ؽش٠ه بٓ عسّاء ـ٩عٓ بّٕٙ١ا اٌشعٛي ٚ .باٌتاٌٟ
ـّ٠ ٩ىٓ بل ٞزاي ِٓ ا٤زٛاي ت ش٠ش لتً اٌضٚج ٌضٚختٗ  ٚبٙزا
اٌؾىً اٌز ٞخعً ـ ٗ١اٌّؾشأ اٌ ّٟٕ١ت ش٠شا ً ٚلسا ً ٌدشا ُ اٌؾشؾ
٘زا ِٓ ٔاز١ةٔ ِٓ ٚ ،ازٍ ١ة أخش ٜخعٍا ٘زٖ اٌّادة اٌخ١أة اٌضٚخ١ة
زىشا ً عٍ ٝإٌغاء ـمو ِّا ٠دعٍٕا ٔتغاءي عٓ ِٛلؿ اٌتؾش٠عا
اٌ١ّٕ١ة  ٚاٌمناء اٌ١ّٕ١ة إْ لتٍا اٌضٚخة صٚخٙا ـ ٟزاي م طٗ ٌٗ
ِتٍ غا ً بخ١أتٙا.
زاي ِٓ ا٤زٛاي ت ش٠ش لتً ِٓ صعُ أزذ ألشبا ٙا
ّ٠ ٨ ىٓ بلٞ
ٍ
"اٌفشٚأ أ ٚا٤فٛي" بن طٙا ـ ٟزاي صٔا و ْٛاٌؾشٚه اٌّٛخٛدة
ـ ٟاٌّادة (ٚ )ٕٙٙاخ ة ا٨عتىّاي  ٚزت ٝبعذ اعتىّاٌٙا ٠ ٨سك ٤زذ
اٌ ا ـ ٟؽلْ اٌّشأة ع ٜٛاٌمناء  ٚاٌز٠ ٞسىُ بّٛخب اٌّادة
(ٖ٠ ٨ ٚ ،)ٕٙدٛص بل ٞزا ٍي ِٓ ا٤زٛاي لتً اٌّشأة ـعمٛبة اٌضٔا
ٚامسة ـ ٟاٌمشآْ اٌىش .ُ٠وّا أْ ٘زٖ اٌّادة تدعً بام خشا ُ اٌؾشؾ
ِفتٛزا ً ٌ١متً اٌزوٛس ِٓ أسادٚا باعُ اٌؾشؾ  ٚعٍ٠ ٗ١غتط١ع ْٛأ٨تماَ
 ٚعفه اٌذِاء دٚ ْٚخٗ زك ،با٦ماـة إٌ ٝتشع ١اٌفىش اٌزوٛسٞ
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اٌز٠ ٞدشَ اٌضٔا إرا لاِا بٗ اٌّشأة ـمو ،ز١ث ٠سك أْ ٔغلي ٔفظ
اٌغ اي َ٥ٌ ً٘ :أْ تمتً ابٕٙا إرا م طتٗ ٠ضٔ ٟعٍ ٝؼشاس عّاذ ٘زٖ
اٌّادة ٌ٥فٛي  ٚاٌفشٚأ اٌزوٛس بمتً لش ٠ات ٓٙـ ٟزاي م طٓٙ
٠ضٔٓ١؟
٘ -اعت ذاي اٌّٛاد (ٓ )ٕ9ٕ( ٚ )ٕ9ٔ( ٚ )ٕ9اٌخافة بٙته اٌعشك
بّٛاد تعشؾ  ٚتدشَ اٌتسشػ اٌدٕغ ٟبذسخاتٗ اٌّعٕ٠ٛة  ٚاٌٍفظ١ة ٚ
اٌدغذ٠ة  ٚاٌدٕغ١ة.
 -ٙاعتسذا ِادة تدشَ اٌعٕؿ ا٤عش ٞبذسخاتٗ :اٌّعٕ ٚ ٞٛاٌٍفظٚ ٟ
اٌدغذ ٚ ٞاٌدٕغ ٟز١ث أْ دساعة ِغس١ة أخشتٙا اٌسىِٛة اٌ١ّٕ١ة عٓ
اٌعٕؿ ا٤عش ٞـ ٟاٌ ّٓ١أظٙش أْ ٖ ِٓ %ٔ9.اٌّ سٛما تتعشمٓ
ٌٍعٕؿ اٌدٕغ %٘ٗ ٚ ٟتعشمٓ ٌٔ٩تٙاوا اٌ ذٔ١ة  %٘ٓ ٚتعشمٓ
ٌٍتٙذ٠ذ اٌؾف ٚ .ٟٙعٍ ٝاٌّادة وزٌه أْ تنّٓ ٚخٛد دٚس تل٘ٚ ً١
ع٩ج  ٚزّا٠ة لأ١ٔٛة ٌٍٕاخ١ا ِٓ اٌعٕؿ.
ثاويا ً قاوون األحوال الشخصية:
ٔ-تعذ ً٠اٌّادة ٘ٔ ِٓ لأ ْٛا٤زٛاي اٌؾخق١ة اٌز ٞبتسذ٠ذ اٌعّش
ا٤دٌٍٔ ٝضٚاج بإٌغ ة ٌى ٩اٌدٕغ ٓ١عٕذ  ٔ9عاَ ٌّٛا ّة اٌتؾش٠عا
اٌ١ّٕ١ة ِل ِعا١٠ش زمٛق اٌطفً اٌعاٌّ١ة ،ـط ما ً ٌٍّغر اٌّتعذد
اٌّ ؽشا ( )MICS 2006اٌز ٞأخشتٗ اٌ١ٔٛ١غؿ ٚاٌسىِٛة اٌ١ّٕ١ة،
ـإْ ٗٔ باٌّا ة ِٓ اٌفت١ا ـ ٟاٌ٠ ّٓ١تضٚخٓ ل ً بٍٛؼ ٓٙعٓ اٌـ٘ٔ،
ٚامٕٚ ٓ١خّغ ٓ١باٌّا ة ٠تضٚخٓ ل ً عٓ اٌـ ٔ4 ٚ ٔ1باٌّا ة ِٓ
إٌغاء ـ ٟاٌف ة اٌعّش٠ة ِ٘ٔ ٔ4-تضٚخا زاٌ١اً .تٛز ٟبعل
اٌذساعا ا٤خش ٜبلٔٗ ـ ٟبعل إٌّاهك اٌش٠ف١ة تتضٚج اٌ ٕا بغٓ
لذ ٠قً إٌ ٝاٌثّاْ عٕٛا ـمو .وّا اعت ش اٌ١ٔٛ١غؿ صٚاج ا٨هفاي
وعاًِ س ١غِ ٟغاُ٘ ـ ٟعٛء اٌتؽز٠ة :عٛء اٌتؽز٠ة ِٕتؾشة ـ ٟآٌّ١
إر أظٙش اٌّغٛزا ا٤خ١شة أْ زٛاٌ ْٛ١ٍِ ٟهفً تسا عٓ
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اٌخاِغة ٠عأ ْٛـ ٟاٌٛلا اٌشا٘ٓ ِٓ عٛء اٌتؽز٠ة اٌساد (اٌٙضاي)،
ٚع ّٛ١زٛاٌ٨ ٘ ِٓ ٖٓٓ.ٓٓٓ ٟء بغ ب اِ٤شاك /اٌعذٜٚ
اٌؾا عة ِا ٌُ ٠سقٍٛا عٍ ٝإعادة اٌتل٘ ً١اٌؽزا  ٟاٌّطٍٛم ـ ٟاٌٛلا
إٌّاعبٚ .إماـة ٌزٌه تعذ عٛء اٌتؽز٠ة ٌذ ٜاِٙ٤ا عاًِ خطش
س ١غ ٟإر أْ ُخّظ ٚـ١ا اِٙ٤ا تشت و بٕمـ اٌتؽز٠ة ،عٍٚ ٝخٗ
اٌخقٛؿ ـمش اٌذَ إٌاؽئ عٓ ٔمـ اٌسذ٠ذ .إْ ِعذي ا٦فابة بفمش
اٌذَ ٌذ ٜاِٙ٤ا اٌسٛاًِ ـ ٟاٌٛلا اٌشا٘ٓ ٍ ٠ػ ٚ %٘1بإٌظش إٌٝ
أتؾاس صٚاج ا٨هفاي٠ ٨ ،شخر أْ تغتىًّ اٌعذ٠ذ ِٓ اِٙ٤ا اٌٟ ٩
وٓ ٠عأٔ ِٓ ٓ١مـ اٌتؽز٠ة وّشا٘ما ّٔ ٓ٘ٛل ً اٌسًّ اٚ٤ي .إْ
صٚاج ا٨هفاي خط١ش ٌٍؽا٠ة عٍ ٝفسة اٌّشأة ٙٔ٤ا تخاهش باٌسًّ
اٌّ ىش اٌز٠ ٞغسب اٌّؽز٠ا اٌت٠ ٟستاخٙا خغذ٘ا ٌ ّٕٛ١عٍ ٝإٌسٛ
اٌغٍ٘ٚ .ُ١زا  ٠د ٞإٌٔ ٝمـ ٚصْ اٌّٛاٌ١ذ ِل ٚخٛد ازتّاي و ١ش ٌٛـاة
اٚ َ٤اٌطفً ِل اٌعٍُ أْ ٚـ١ا اِٙ٤ا لذ ٚفٍا إٌ ٝمّاْ ٚـ١ا
١ِٛ٠اً ٚ .ـ ٟعاَ ٕ٘ٓٓ أخش ِٕظّة اٌقسة اٌعاٌّ١ة دساعة ؽٍّا
عذة بٍذاْ ـ ٟاٌعاٌُ بؾلْ اٌعٕؿ اٌدٕغ ٚ ٟظٙش ِٕٙا أْ إٌغاء اٌ٩تٟ
٠تضٚخٓ ـ ٟعٓ ِ ىشة ٘ٓ ا٤وثش عشمة ٌٍعٕؿ اٌدٕغ ٟبّا ـٗ١
ا٨ؼتقام اٌدٕغ ،ٟوً رٌه با٦ماـة إٌ ٝاستفاأ ٔغ ة ا١ِ٤ة بٓ١
اٌفت١ا ٔت١دة إخ اس٘ٓ عٍ ٝتشن اٌتعٍ ٚ ُ١باٌتاٌ ٟاستفاأ ٔغب ا١ِ٤ة
ـ ٟأٚعاه إٌغاء ِ ٚا ٠تشتب عٍٙ١ا ِٓ تذ٘ٛس فس ٚ ٟالتقاد.ٞ
 ٚلذ ٚلفا وتٍة اٌتدّل اٌ٧ٌ ّٟٕ١ف٩ذ –ا٦خٛاْ اٌّغٍّ ٓ١ـٟ
اٌ -ّٓ١مذ تسذ٠ذ عٓ اٌضٚاج ـ ٟعاَ ٕٓٔٓ بسدة ِخاٌفة اٌتسذ٠ذ
ٌٍؾش٠عة ِٕ ٚز رٌه اٌسِ ٚ ٓ١ؾشٚأ اٌتعذ٠ ٨ ً٠ضاي ِعٍما ً ـ ٟاٌ شٌّاْ
اٌِ ّٟٕ١ل اٌعٍُ بلْ أزذ إٌٛام  ٚاٌعن ٛاٌ اسص ـ ٟاٌتدّل اٌّٟٕ١
ٌ٧ف٩ذ ٚخط١ب اٌّغدذ ؽٛل ٟاٌمام ٟواْ لذ ٚلؿ ِل تسذ٠ذ عٓ
اٌضٚاج ِغتذ ً٨ب ساء اٌعث ٚ ٓ١ّ١اٌمشما ٚ ٞٚعٍّاْ اٌعٛدة  ٚلاي بلْ
دٌ ٍٗ١ا٤ل ٛ٘ ٜٛأْ أبا بىش ٚعّش تمذِا ٌخط ة ـاهّة "ٚاٌسذ٠ث
فس١ر" ـشـل سعٛي أْ ٠ضٚخّٙاٚ ..لاي ٌّٙا إٔٙا فؽ١شة ،مُ
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عٕٗ ٚعّش٘ا  ٔ1عٕة ٚ ،ـ٘ ٟزٖ اٌسادمة
صٚخٙا ٌعٍ ٟسمٟ
ٔمطت : ٓ١ا ٌٛ ٌٝٚ٤واْ صٚاج اٌقؽ١شة ـِ ٗ١قٍسة ٌّا ـٛتٗ سعٛي
٨بٕتٗ.
ملسو هيلع هللا ىلص
إٌمطة اٌثأ١ة:لاعذة ـ ٟأفٛي اٌفمٗ تمٛي( :إرا تعاسك لٛي إٌ ٟ
ٚـعً إٌ  ٟتمذَ لٛي إٌ  ٨ٚ ٟتمذَ ـعٍٗ  ْ٤ـعٍٗ لذ ٠ى ْٛخقٛف١ة
ِٓ خقٛف١اتٗ أِا ل ٌٗٛـ ٛٙوٌٕ َ٩ا) ٌم ٌٗٛملسو هيلع هللا ىلص إرا أِشتىُ بلِش ـلتٛا
ِٕٗ ِا اعتطعتُ ٚإرا ٔ١ٙتىُ عٓ أِش ـأتٛٙا ،إرا ً لٛي إٌ  ٟإٔٙا فؽ١شة
ِمذَ عٍ ٝـعً إٌ  ٟأٔٗ تضٚج ،مُ ٕ٘ان ِٓ عٍّاء اٌتاس ِٓ ٠ؽىه
بٙزا اٌغٓ ٚأم ا أْ صٚاج عا ؾة واْ د ْٚرٌه.
ٕ-تعذٔ ً٠ـ اٌّادة (ٖٕ)  ٚاٌت ٟتمٛي٠" :ؾتشه سما اٌّشأةٚ ،
سما اٌ ىش عىٛتٙا  ٚسما اٌث١ب ٔطمٙا" إٌ٠" :ٝؾتشه ِٛاـمة اٌّشأة
ٌفظ١ا ً  ٚوتاب١ا ً ٠ ٚث ا رٌه بسنٛس٘ا زاي تٛل١ل اٌعمذ"و ْٛعذَ
اؽتشاه ٚخٛد اٌّشأة ٔ ٚطمٙا  ٚتٛل١عٙا باٌّٛاـمة ٠ ٨سّٙ١ا ِٓ
إخ اس٘ا عٍ ٝاٌضٚاج ِٓ ل ً ا٤عشة.
ٖ-تعذ ً٠إٌماه اٌتاٌ١ة ـ ٟاٌّادة (ٓٗ):
 عٍ ٝاٌضٚخة ٌضٚخٙا "بذ ِٓ ً٨زك اٌطاعة ِّ ٚامٍة باٌّادة (ٔٗ) اٌتٟ
تمٛي أْ عٍ ٝاٌضٚج ٌضٚختٗ"
 إٌؽاء ع اسة تّىِٕٙ ٕٗ١ا فاٌسة ٌٍٛهء ٌّا ـٙ١ا ِٓ تؾٟ١ء ٌٍِٕ ٓ١ٙغاء
ع ش اعتخذاَ وٍّة "فاٌسة" ِ ٚا ـٙ١ا تؾ  ٗ١اٌضٚخة ب ٌة ٚأتماؿ
ٔ٦غأ١تٙا ،با٦ماـة إ ٨تداً٘ زمٛق اٌضٚخة اٌدٕغ١ة  ٚروش زمٛق
اٌضٚج ـمو ز١ث أْ اٌّادة (ٔٗ)  ٨تتسذ عٓ زمٛق اٌضٚخة اٌدٕغ١ة
ٔٙا ١ا ً.
 اعت ذاي ٔـ:اِتثاي أِشٖ باٌعؾشة باٌّعشٚؾ د ْٚتفش٠و أزذ اٌضٚخٓ١
باٌٛاخ ا اٌضٚخ١ة  ٚا٤عش٠ة ٚ ،عذَ إٌضاَ اٌّشأة با٤عّاي إٌّضٌ١ة
بٕـ لأ ٟٔٛو ٗٔٛأِش  ٨أفً ٌٗ ـ ٟا٦ع ٚ َ٩إّٔا أِش ٠تفك عٍٗ١
اٌضٚخ.ٓ١
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 إماـة مّأا ٌٍّشأة تّٕسٙا زمٙا ـ ٟاٌعًّ ِ ٚضاٌٚة أ٤ؾطة إٌٝ
خأب ٔـ ا٦رْ اٌؾشع ٟاٌزٍ٠ ٞضِٙا بٛاخ اتٙا تداٖ ا٤عشة.
قائمة المزاجع:
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ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
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خٌٛ ْٛن،اٌشعاٌة اٌثأ١ة ـ ٟاٌسىُ اٌّذٔ،ٟتشخّة ِاخذ
ـخش،ٞاٌٍدٕة اٌذ١ٌٚة ٌتشخّة اٌشٚا ل،ب١شٔ49ٔ، ٚؿٖ1.
أفً اٌتفا ٚب ٓ١اٌ ؾش  ،تشخّة بٌٛظ ؼأُ،ب١شٔ49ٕ ، ٚ
ؿٖٔٓ.
إف٩ذ خاد ،زمٛق اٌّشأة ِ ٚف َٛٙاٌّٛاهٕة (إهاس تسٍ،)ٍٟ١
ٕٓٓ4
أٚساق اٌّ تّش اٌٛهٌٍّٕ ٟشأة ِاسط ٕٕٔٓ
لأ ْٛا٤زٛاي اٌؾخق١ة اٌّٟٕ١
لأ ْٛاٌعمٛبا اٌّٟٕ١
دعتٛس اٌدّٛٙس٠ة اٌ١ّٕ١ة ٓٔ44
دعتٛس اٌدّٛٙس٠ة اٌ١ّٕ١ة ٗٔ44
دعتٛس خّٛٙس٠ة اٌ ّٓ١اٌذّ٠مشاه١ة اٌؾع ١ة ٔ491
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