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 ُٞؽذح ئداسح ثزؾ٤ٌَ(  1648)  سهْ اُوشاس اُضهبص٣ن عبٓؼخ سئ٤ظ ؽؼ٬ٕ ػضٔبٕ. د أفذس

 اُغبٓؼخ سئ٤ظ ٗبئت ثشئبعخ ُِزغذ٣ذ هبثِخ ع٘ٞاد ص٬س ُٔذح ثبُغبٓؼخ أُشأح مذ اُؼ٘ق ٓ٘بٛنخ

 ٝا٥داة اُطت ٤ًِبد ٝػٔذاء اُٞؽذح  ٓذ٣ش ٝػن٣ٞخ اُج٤ئخ ٝر٤ٔ٘خ أُغزٔغ خذٓخ ُؾئٕٞ

 اُغبٓؼخ ٝأ٤ٖٓ ، اُغبٓؼخ ػبّ ٝأ٤ٖٓ ، ثبُؾشه٤خ ُِٔشأح اُو٢ٓٞ أُغِظ كشع ٝسئ٤ظ ، ٝاُؾوٞم

 ، اُخبؿ اُطبثغ راد اُٞؽذاد ػبّ ٝٓذ٣ش اُج٤ئخ ٝر٤ٔ٘خ أُغزٔغ خذٓخ ُؾئٕٞ أُغبػذ اُغبٓؼخ

 ِٜٗخ. د ٝفشؽذ.  ثقلزٚ  ًَ  ثبُغبٓؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُِؾئٕٞ ٝٓٔض٬ ، ا٩داس١ ا٧ٖٓ  ٝٓذ٣ش

 مذ اُؼ٘ق ٓ٘بٛنخ ٝؽذح رأع٤ظ إٔ اُج٤ئخ ٝر٤ٔ٘خ أُغزٔغ خذٓخ هطبع ػ٢ِ أُؾشف اُغٔبٍ

 رؾو٤وب أُشأح ؽوٞم ٝرؼض٣ض دػْ ئ٢ُ ٣ٜذف خبؿ هبثغ راد ًٞؽذح ، اُضهبص٣ن عبٓؼخ أُشأح

 آ٤ُبد ُزط٣ٞش اُغبٓؼخ عٜٞد ٝمٖٔ ،2030 أُقش٣خ ُِذُٝخ ا٫عزشار٤غ٤ٚ اُشؤ٣خ ٧ٛذاف

 . أُغزٔغ خذٓٚ ك٢ اُغبٓؼخ دٝس ٝرلؼ٤َ أُذ٢ٗ أُغزٔغ ٓإعغبد ٓغ اُؾشاًٚ

 رؼض٣ض ك٢ رزٔضَ اُٞؽذح سؤ٣خ إٔ أُشأح مذ اُؼ٘ق ٓ٘بٛنخ ٝؽذح ٓذ٣ش عٔي ٢ٓ. د ٝأؽبسد

 ك٢ ا٩ٗذٓبط ٖٓ اُلزبح/  أُشأح ٓؾبسًخ ٖٓ رؾذ اُز٢ أُؼٞهبد ػ٢ِ ٝاُٞهٞف اُؾٔب٣خ آ٤ُبد

 اُلبػَ اُذٝس ٖٓ اٗط٬هب ٝرُي ، اُغبٓؼ٢ اُؾشّ داخَ آٓ٘خ رؼ٤ٔ٤ِخ ث٤ئخ ُنٔبٕ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُؼ٤ِٔخ

 ئ٢ُ رزطِغ ًٔب.  اُؼ٘ق ٖٓ ٝؽٔب٣زٚ هذسارٚ ٝرؼض٣ض ٝر٤ٌٔ٘ٚ ا٩ٗغبٕ ث٘بء ك٢ ُِغبٓؼخ ٝا٧عبع٢

 ٝػ٢ِٔ أًبد٢ٔ٣ ٓغزٔغ خ٬ٍ ٖٓ أؽٌبُٚ ثٌبكخ اُؼ٘ق ٖٓ خب٤ُخ آٓ٘ٚ رؼ٤ٔ٤ِخ ث٤ئخ ٝخِن رذػ٤ْ

 ث٤ٖ ٝأُغبٝاح اُلشؿ رٌبكإ ٓجذأ ٣ؾون ثٔب اُز٤٤ٔض ٖٓ خب٢ُ ا٥خش ٝاؽزشاّ ثبُغ٤ِٔخ ٣زغْ

 اُط٬ة ُذ١ اُٞػ٢ ٓغز١ٞ ُشكغ  ًٞادس ٩ػذاد رذس٣ج٤خ دٝساد ػوذ خ٬ٍ ٖٓ ٝرُي ، اُغ٘غ٤ٖ

 اُؾشّ داخَ ٝاُزؾشػ اُؼ٘ق ؽب٫د ،ٝسفذ ٝأُغزٔغ اُلشد ػ٢ِ اُغِج٤خ ٝآصبسٙ اُؼ٘ق ثونب٣ب

 اُغبٓؼخ ث٤ٖ اُؾشاًخ آ٤ُبد ٝرط٣ٞش.  ٓؼٜب ُِزؼبَٓ ا٬ُصٓخ ا٩عشاءاد ٝارخبر اُغبٓؼ٢

 ٗجز ٓغبٍ ك٢ اُج٤ئخ ٝر٤ٔ٘خ أُغزٔغ خذٓخ ك٢ اُغبٓؼخ دٝس ٝرلؼ٤َ أُذ٢ٗ أُغزٔغ ٝٓإعغبد

 . اُؼ٘ق

 ٔحذة يُاْضة انعُف ضذ انًرأة

رزؼشك آشأح أٝ كزبح ٝاؽذح ٖٓ ث٤ٖ ًَ ص٬س ٗغبء ئ٠ُ ا٫ػزذاء اُغغذ١ أٝ اُغ٘غ٢ خ٬ٍ 

ؽ٤برٜٖ، ٣ٌٕٝٞ ك٢ ٓؼظْ ا٧ؽ٤بٕ ٖٓ هشف ؽش٣ي اُؾ٤بح. ٝعٞاء ًبٕ أُ٘لز ؽخقب ٓؼشٝكب 

ػٖ اُنؾ٤خ، كب٥صبس ٓذٓشح ٗلغ٤ب ٝعغذ٣ب. ًٝض٤شا ٓب ٣غجش )ٖٓ ا٧هشثبء أٝ اُغ٤شإ( أٝ ؿش٣جب 

 أُغزٔغ اُنؾ٤خ ػ٠ِ اُقٔذ ٌٝٛزا ٣لِذ أُؼزذ١ ٖٓ اُؼوبة.



 

 جعرٌف انعُف: 

كإ اُؼ٘ق ٛٞ أ١ كؼَ ػ٤٘ق ٓذكٞع  (3991إعالٌ انقضاء عهى انعُف ضذ انًرأة )ثؾغت 

ثؼقج٤خ اُغ٘ظ ٣ٝزشرت ػ٘ٚ، أٝ ٣شعؼ إٔ ٣زشرت ػ٤ِٚ، أرٟ أٝ ٓؼبٗبح ُِٔشأح عٞاء ٖٓ اُ٘بؽ٤خ 

اُغغٔب٤ٗخ أٝ اُغ٘غ٤خ أٝ اُ٘لغ٤خ، ثٔب ك٢ رُي اُزٜذ٣ذ ثأكؼبٍ ٖٓ ٛزا اُوج٤َ أٝ اُوغش أٝ اُؾشٓبٕ 

ٓخ أٝ اُخبفخ. ئػ٬ٕ ثؾإٔ اُونبء ػ٠ِ اُزؼغل٢ ٖٓ اُؾش٣خ، عٞاء ؽذس رُي ك٢ اُؾ٤بح اُؼب

اُؼ٘ق ٛٞ أ١ كؼَ ػ٤٘ق ٓذكٞع ثؼقج٤خ اُغ٘ظ ٣ٝزشرت ػ٘ٚ، أٝ ٣شعؼ إٔ . اُؼ٘ق مذ أُشأح

 ٣زشرت ػ٤ِٚ، أرٟ أٝ ٓؼبٗبح ُِٔشأح

أٝاُؼٔذ١ ُِوٞح أٝ اُغِطخ ،أٝ  "ا٫عزخذاّ اُوقذ١ عرفث يُظًة انصحة انعانًٍة انعُف بأَّ

أٝ مذ ؽخـ آخش أٝ ػذد ٓ٘ب٧ؽخبؿ أٝ أُغزٔغ ثأًِٔٚ ٝهذ ٣زشرت اُزٜذ٣ذ ثزُي، مذ اُزاد 

 ػ٢ِ رُي أرٟ أٝ ٓٞد أٝ ئفبثخ ٗلغ٤خ أٝ امطشاثل٢ اُ٘ٔٞ أٝ ؽشٓبٕ"

ٝ ٣ؾَٔ اُؼ٘ق: اُنشة ٝا٩عبءح اُ٘لغ٤خ ٝا٫ؿزقبة اُضٝع٢ ٝهزَ اُ٘غبء، ئمبكخ ئ٠ُ 

٧هلبٍ ٝاُضٝاط اُوغش١ أُنب٣وبد اُغ٘غ٤خ ٝا٫ؿزقبة ٝاُزؾشػ ٝا٫ػزذاء اُغ٘غ٢ ػ٠ِ ا

ٝاُزؾشػ ك٢ اُؾٞاسع ٝا٬ُٔؽوخ ا٩ٌُزش٤ٗٝخ، ٣ٝنبف ئ٤ُٚ ا٫رغبس ثبُجؾش ٝاُؼجٞد٣خ 

 ٝا٫عزـ٬ٍ اُغ٘غ٢، ئمبكخ ئ٠ُ رؾ٣ٞٚ ا٧ػنبء اُز٘بع٤ِخ ُ٪ٗبس ٝصٝاط ا٧هلبٍ.

ٞع ، اخزبسد ٤ٛئخ ا٧ْٓ أُزؾذح ُِٔشأح ٓٞمٔفً انٍٕو انذٔنً نهقضاء عهى انعُف ضذ انًرأة

ٕ اُؼبُْ ثشروب٤ُب:  2019ػبّ  ّٞ ." ؽ٤ش ٣شٓض إُِٞ جٍم انًسأاة ضذ جرائى االغحصاب٤ٌُٕٞ "ُ

 اُجشروب٢ُ ئ٠ُ سؤ٣خ ٓغزوجَ ٓؾشم ٣خِٞ ٖٓ ا٫ػزذاءاد اُغغذ٣خ ٝاُغ٘غ٤خ ٝاُؼ٘ق مذ أُشأح.

أفذس اُغٜبص أُشًض١ ُِزؼجئخ اُؼبٓخ ٝا٩ؽقبء أُقش١، أٓظ، أسهبٓبً فبدٓخ ػٖ ؽبُخ 

٘ق مذ أُشأح ك٢ ٓقش، ػجش ث٤بٕ فؾبك٢ ٗؾشٙ ػ٠ِ ٓٞهؼٚ اُشع٢ٔ ثٔ٘بعجخ ا٤ُّٞ اُؼب٢ُٔ اُؼ

ٙ اُؼبُْ أٓظ، أ١ ك٢  ٗٞكٔجش )رؾش٣ٖ اُضب٢ٗ( ٖٓ ًَ  25ُِونبء ػ٠ِ اُؼ٘ق مذ أُشأح اُز١ أؽ٤ب

ػبّ، ُِٔطبُجخ ثٞهق اُؼ٘ق مذ أُشأح، ٝٝمغ رؾش٣ؼبد رغشٓٚ ٝرؼبهت ػ٤ِٚ، ٣ٝؾَٔ اُؼ٘ق 

اُؼ٘ق اُغغذ١ ٖٓ هجَ اُضٝط، ٝاُؼ٘ق اُ٘لغ٢ ٝاُغ٘غ٢، ثب٩مبكخ ئ٠ُ صٝاط » مذ أُشأح

 اُغ٘غ٢، ٝخزبٕ ا٩ٗبس اُوبفشاد،ٝاُزؾشػ

 

ٗزبئظ ٓغؼ اُزٌِلخ ا٫هزقبد٣خ ُِؼ٘ق ا٫عزٔبػ٢ »ٝأكبد روش٣ش عٜبص ا٩ؽقبء اُشع٢ٔ، ٝكوبً ُـ

ك٢ أُبئخ ٖٓ اُ٘غبء ا٬ُر٢ عجن  34، ثإٔ «2015( ثٔقش 64-18مذ أُشأح ك٢ اُلئخ اُؼٔش٣خ )



ك٢ أُبئخ  90ُٜٖ اُضٝاط رؼشمٖ ُؼ٘ق ثذ٢ٗ أٝ ع٘غ٢ ٖٓ هجَ ا٧صٝاط، ثغبٗت رؼشك ٗؾٞ 

 18ك٢ أُبئخ( هجَ ثِٞؿٜٖ  27.4غ٤ذاد ُِخزبٕ، ٝصٝاط أًضش ٖٓ سثغ اُ٘غبء أُقش٣بد )ٖٓ اُ

 .ع٘خ

ك٢ أُبئخ ٖٓ اُ٘غبء أُقش٣بد رؼشمٖ ُِزؾشػ ك٢  7ٝرًش عٜبص ا٩ؽقبء أ٣نبً إٔ ٗؾٞ 

ك٢ أُبئخ ٜٖٓ٘ ُِزؾشػ ك٢ اُؾبسع، ٝرُي خ٬ٍ  10أُٞاف٬د اُؼبٓخ، ثغبٗت رؼشك ٗؾٞ 

 .اُغبثوخ ُِٔغؼؽٜشاً  12اُـ

| 53| 11ػ٠ِ هن٤خ اُز٤٤ٔض مذ أُشأح ٖٓ خ٬ٍ أُٞاد ) ٣ٝ2014٘ـ دعزٞس ٓقش ك٢ ػبّ 

ٕ  11(، ؽ٤ش ٗقذ أُبدح 214 َ ك٢ ع٤ٔغ »ػ٠ِ أ ٖ أُشأح ٝاُشع َ اُذُٝخ رؾو٤ن أُغبٝاح ث٤ رٌل

 .«ساُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ ٝا٫هزقبد٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٝكوبً ٧ؽٌبّ اُذعزٞ

ٝرجزٍ ٓقش عٜٞداً ٓز٘ٞػخ ك٢ ٓؾبسثخ اُؼ٘ق مذ أُشأح، ػجش أُجبدساد اُز٢ أهِوٜب أُغِظ 

ُٔ٘بٛنخ « 18ٓؼ هجَ »، ٝؽِٔخ «ٌٓزت ؽٌبٟٝ أُشأح»اُو٢ٓٞ ُِٔشأح، ٝاُز٢ ٖٓ ث٤ٜ٘ب ئٗؾبء 

 .2030صٝاط اُوبفشاد، ٝؽِٔخ اُونبء ػ٠ِ خزبٕ ا٩ٗبس ثؾٍِٞ 

 

ٝصاسح اُزنبٖٓ ا٫عزٔبػ٢ ٖٓ عبٗجٜب ث٤ٞربً آٓ٘خ ُِ٘غبء ُٝٔٞاعٜخ اُؼ٘ق ا٧عش١، خققذ 

٣٩ٞاء مؾب٣ب اُؼ٘ق ٖٓ خ٬ٍ ٓشاًض ٫عزنبكخ ٝرٞع٤ٚ أُشأح أٝ اُلزبح اُز٢ رزؼشك ُِؼ٘ق 

 ٤ُٝ9ظ ُٜب ٓأٟٝ، ُِٔؾٞسح أٝ ُ٪هبٓخ ُلزشح ٓؼ٤٘خ، ٝٓغبػذرٜب ػ٠ِ رخط٠ اُقؼبة ٖٓ خ٬ٍ 

خ، ٌُٖ أثٞ اُؤقبٕ رشٟ إٔ ٛزا اُؼذد ه٤َِ عذاً، ٓشاًض ٓ٘زؾشح ػ٠ِ ٓغزٟٞ أٗؾبء اُغٜٔٞس٣

 .ٓوبسٗخ ثؼذد عٌبٕ ٓقش اٌُج٤ش، ثغبٗت اسرلبع ٓؼذ٫د اُؼ٘ق ٝاُزلٌي ا٧عش١ ثبُج٬د

٤ِٕٓٞ ٗغٔخ داخَ اُغٜٔٞس٣خ ؽز٠  47.5هذس عٜبص ا٩ؽقبء ػذد اُغ٤ذاد أُقش٣بد ثـ٘ؾٞ 

 887ط ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُغٜٔٞس٣خ ٤ُجِؾ ، ٝأؽبس ئ٠ُ رشاعغ ػذد ػوٞد اُضٝا2019ا٧ٍٝ ٖٓ ٣٘ب٣ش 

، ث٤٘ٔب اسرلغ ػذد 2017ػوٞد خ٬ٍ ػبّ  606أُلبً ٝ 912، ٓوبثَ 2018ػوذاً ػبّ  315أُلبً ٝ

ئؽٜبدح ػبّ  269أُلبً ٝ 198، ٓوبثَ 2018ئؽٜبدح ػبّ  521أُلبً ٝ 211ئؽٜبداد اُط٬م ٤ُجِؾ 

2017. 

 اشكال انعُف ضذ انًراة

 انعُف انُفسً ٔانهفظً  .3

٣ُؾ٤ش اُؼ٘ق اُ٘لغ٢ ئ٠ُ أ١ّ عِٞى ٣إّد١ ئ٠ُ ئؽذاس مشس ػبهل٢ ُِ٘غبء، أٝ ئػبهخ اُ٘ٔٞ 

َ ٛزا اُ٘ٞع  ّٖ ُزارٜٖ، ٣ٝؾٔ َ ٖٓ اؽزشآٜ ٝ ٣إّد١ ئ٠ُ اُزو٤ِ ، أ ّٖ ٝ ٧ؽذ أكشاد أعشرٜ ّٖ أ اُقؾ٢ ُٜ



 ٖٓ اُؼ٘ق اُؼذ٣ذ ٖٓ اُغ٤ًِٞبد؛ ًبُزؾ٤ٌي ك٢ عِٞى أُشأح، ٝٓشاهجزٜب ثبعزٔشاس، ًٔب ٣ؾَٔ

اُزو٤َِ ٖٓ ه٤ٔخ أُشأح اُؾخق٤خ، ٝا٫عزٜضاء ثٜب، أٝ اعزـ٬ُٜب ٝاُز٬ػت ثٜب، أٝ ؽشٓبٜٗب ٖٓ 

اُٞفٍٞ ئ٠ُ أُٞاسد ا٫هزقبد٣خ، ٣ُٝغجّت اُؼ٘ق اُ٘لغ٢ ٝاُِلظ٢ ُِٔشأح آصبساً ٗلغ٤خً هق٤شح 

اء ًبٕ ٝه٣ِٞخ ا٧ٓذ ث٘لظ خطٞسح ا٥صبس اُ٘لغ٤خ اُ٘برغخ ػٖ رؼّشك أُشأح ُِؼ٘ق اُغغذ١، عٞ

 ٌّْ اُؼ٘ق ٗبرغبً ػٖ ا٩ٛبٗبد، أٝ اُغت، أٝ اُؾزْ، أٝ ٓؾب٫ٝد ئخبكخ أُشأح، أٝ ػضُٜب، أٝ اُزؾ

 ثٜب، ٝهذ ٣زجغ اُؼ٘ق اُ٘لغ٢ ٝاُِلظ٢ ك٢ أؿِت ا٧ؽ٤بٕ ػٌ٘ق عغذ١ٌ.

 

 انعُف انجسذي -2

ٖ اُؼ٘ق اُغغذ١ مّذ أُشأح اُؼذ٣ذ ٖٓ ا٧كؼبٍ اُز٢ ٣ٌٕٞ اُٜذف ٜٓ٘ب اُزغجّت ّٔ ثب٣٩زاء  ٣زن

ٓٔب هذ ٣زغجّت ك٢ ئفبثخ أُشأح ثغشٝػ خط٤شح ك٢ ثؼل ا٧ؽ٤بٕ، أٝ هذ ٣ُغجّت  اُغغذ١ ُِٔشأح،

ّٕ ٛ٘بى ٗغجخ  ُٜب أُٞد، ٝرُظٜش ٗزبئظ اُذساعبد اُؾذ٣ضخ اُز٢ أُه٤ٔذ ك٢ ٓخزِق أٗؾبء اُؼبُْ أ

َ ؽش٣ي % ٖٓ اُ٘غبء هذ رؼّشمٖ ُِنشة أٝا٫ػزذاء اُغغذ١ ٖٓ هِج60 -% 10رزشاٝػ ث٤ٖ 

. ّٖ  اُؾ٤بح ك٢ ٓشؽِخ ٓب خ٬ٍ ؽ٤برٜ

 

 انعُف انًانً 3-

ئر ٣ؾذس اُؼ٘ق أُب٢ُ ػ٘ذٓب ٣ُغ٤طش أُغ٢ء ػ٠ِ أٓٞاٍ أُشأح ُٔ٘ؼٜب ٖٓ ئٜٗبء ػ٬هزٜب ٓؼٚ 

ٝاُؾلبظ ػ٠ِ عِطزٚ ٝع٤طشرٚ ػ٤ِٜب، ٝػبدحً ٫ رزشى أُشأح ٛزا اُؾخـ ثغجت خٞكٜب ٖٓ ػذّ 

هذسرٜب ػ٠ِ ئػبُخ ٗلغٜب ٝئػبُخ أهلبُٜب، ٖٝٓ فٞس اُؼ٘ق أُب٢ُ أ٣نبً ٓ٘غ أُشأح ٖٓ اُؼَٔ 

بُوٞح دٕٝ ؽن أٝ ٓجشس ُزُي، أٝ ٓنب٣وزٜب أص٘بء ػِٜٔب اُشع٢ٔ، ٝا٫عزؾٞار ػ٠ِ ٓبُٜب، ٝٓ٘ؼٜب ث



 ٍ ّٞ ٖٓ اُٞفٍٞ ئ٠ُ اُؾغبثبد أُقشك٤خ، ٝهذ ٣ؾزَٔ اُؼ٘ق أُب٢ُ ػ٠ِ ئعجبس أُشأح ػ٠ِ اُزغ

ٍ ػ٠ِ ا٧ٓٞاٍ، ٝاُؾشٓبٕ ٖٓ ا٫ؽز٤بعبد ا٧عبع٤خ اُز٢ رؾزبط ئ٤ُٜب؛ ًبُـزاء ٝا٬ُٔ ثظ، ُِؾقٞ

ّٖ ًبُزؼ٤ِْ دٕٝ ٓجّشس،  ٝئر٬ف ٓٔزٌِبرٜب، ًٔب ٣زنٖٔ اُؼ٘ق أُب٢ُ ؽشٓبٕ اُ٘غبء ٖٓ ؽوٞهٜ

 ّٖ وّذٓخ ُٜ ُٔ ٌّْ ك٢ ٓوذاس اُشػب٣خ اُقؾ٤خ ٝأُٞاسد اُ  ٝاُزؾ

 انعُف انسٍاسً-4

ٍٍ عغذ٣ٍخ أٝ ٗلغ٤ٍخ أٝ ع٘غ٤ٍخ أٝ ػذٝا٤ٍّٗخ ٖٓ   ٣ؾذس اُؼ٘ق اُغ٤بع٢ مّذ اُ٘غبء ػ٘ذ اُو٤بّ ثأكؼب

ـٍ ٝاؽٍذ أٝ ٓغٔٞػخ أؽخبٍؿ مّذ اُ٘غبء اُِٞار٢ ٣ُٔبسعٖ دٝساً ع٤بع٤ّبً؛ ًبُٔشّؽؾبد أٝ  َ ؽخ هِج

 ٌٕٞ٣ٝ ، ّٖ ّْ اُو٤بّ ثزِي ا٧كؼبٍ مّذ ػبئ٬رٜ اُِٞار٢ ٣ُٔبسعٖ ؽن ا٫ٗزخبة ٝاُزق٣ٞذ، ٝهذ ٣ز

 ّٖ أٝ ٜٓبّ ٛذف اُؼ٘ق اُغ٤بع٢ مّذ اُ٘غبء رو٤٤ذ، أٝ رؼ٤ِن، أٝ ٓ٘غ اُ٘غبء ٖٓ ٓٔبسعخ ؽوٞهٜ

ٍٍ ٫ ٣زوجِّٖ اُو٤بّ ثٜب. ّٖ ثبُو٤بّ ثأكؼب ، أٝ ئُضآٜ ّٖ  ٓ٘قجٜ

 

  -: انجُسً انعُف -5

 ُٞمؼٜب ٓشاػبح دٕٝ صٝعزٚ ٓغ اُغ٘ظ ُٔٔبسعخ عِطزٚ أٝ هٞرٚ اعزخذاّ ئ٠ُ اُشعَ ُغٞء ثٔؼ٠٘

 هٞاػذ ػٖ خبسعٚ ع٘غ٤خ ٝأعب٤ُت هشائن ػ٠ِ ئعجبسٛب ٝ اُغ٘غ٤خ سؿجزٜب أٝ اُ٘لغ٢ أٝ اُقؾ٢

 رؾو٤شٛب أٝ ئر٫ُٜب ثوقذ اُغ٘غ٢ أعِٞثٜب أٝ اُغ٘غ٤خ ػبدارٜب رّ اُشعَ ٣ؼزبد ئٕ أٝ ، اُخِن

 



  -: انصحً انعُف -6

 ٓ٘بعجخ فؾ٤خ ثشػب٣خ اُزٔزغ ٖٓ ٝؽشٓبٜٗب أُشأح ػ٠ِ ٓ٘بعجخ ؿ٤ش فؾ٤خ ظشٝف كشك أ١

 ٓ٘غ ُٞعبئَ اعزخذآٜب أٝ اُ٘غَ ثز٘ظ٤ْ ُٜب اُغٔبػ ٝػذّ أُزؼذد اُؾَٔ ػ٠ِ ًاعجبسٛب ُظشٝكٜب

 ٣إصش هذ ٓٔب ، اُغ٤ذح اُزـز٣خ ٖٓ ٝؽشٓبٜٗب ٧خش أٝ ُغجت اُطج٤ت ٓشاعؼخ ٖٓ ٝؽشٓبٜٗب ، اُؾَٔ

 .اُجذ٤ٗخ أؽٞاُٜب ٝعٞء أُشأح فؾخ ػ٠ِ عِج٤ب

. 

سُّات يعايهة إساءة -7 ًُ   ان

 اُؼٔش ٖٓ ٣جِـٖ اُِٞار٢ أُغّ٘بد سػب٣خ ػٖ ٓغإٍٝ ؽخـ أ١ّ  ٣وّٞ ػ٘ذٓب اُؼ٘ق ٖٓ اُ٘ٞع ٛزا ٣ؾذس

، أًضش أٝ ػبٓبً  60 ّٖ ذ رّْ  ؽبٍ ك٢ أ٣نبً  اُ٘ٞع ٛزا ٣ؾذس ٝهذ ثا٣زائٜ ُّٔ ُٔغّ٘خ أُشأح ئٛٔبٍ رؼ  ثقٞسحٍ  اُ

ّٕ  ئر ُٜب، اُطؼبّ روذ٣ْ ٓ٘غ أٝ ُٜب اُطج٤خ اُشػب٣خ روذ٣ْ ًؼذّ ٨ُرٟ؛ رُؼّشمٜب  أُغّ٘بد ٓؼبِٓخ ئعبءح ئ

ّٖ  ا٤ٓٞ٤ُخ اُؾ٤بح ثأٗؾطخ اُو٤بّ ػ٠ِ هبدساد ؿ٤ش اُ٘غبء رٌٕٞ ػ٘ذٓب ؿبُجبً  رؾذس  ػ٠ِ ٣ٝؼزٔذٕ ٝؽذٛ

 ّٖ ّٖ  ػذّ ٓضَ رُي، ك٢ ؿ٤شٛ ، اُطؼبّ ر٘بٍٝ ػ٠ِ هذسرٜ ّٖ  أٝ ا٫عزؾٔبّ، أٝ أُشؽبك، اعزخذاّ أٝ ٝؽذٛ

، اسرذاء ّٖ ّٖ  ػذّ أٝ ٬ٓثغٜ ، ئداسح ػ٠ِ هذسرٜ ّٖ ُٔغ٤ّٖ٘ ٓؼبِٓخ ئعبءح رؾذس ٝهذ[ ٨]أٓٞاُٜ  ا٧ٓبًٖ ك٢ اُ

ّٕ  رج٤ّٖ ًٔب أُ٘ضٍ، ك٢ أٝ أُغ٤ٖ٘، سػب٣خ دٝس ك٢ أٝ اُؼبٓخ، ُٔغ٤ّٖ٘ ٓؼبِٓخ ئعبءح أ  اُ٘غبء ػ٠ِ رإصّش اُ

 اُشعبٍ ػ٠ِ رأص٤شٛب رلٞم ثقٞسحٍ 

 :٢ِ٣ ٓب ا٧ٗٞاع رِي ٖٝٓ أُغزٔؼبد ٓخزِق ك٢ اُ٘غبء مذ أُٞعٚ اُؼ٘ق ٖٓ أخشٟ أٗٞاع ٝٛ٘بُي

 بانًحارو انسَا  : 

 ، ٜٖٓ٘ أُؾشٓبد ٝخقٞفب أُشأح ٌٓبٗٚ اخز٬كٜب ػ٠ِ اُغٔب٣ٝخ ا٧د٣بٕ هذعذ ُوذ

 رغبٝصٛب ُز٣ٜٖٝ ٣٘جـ٢ ٫ ؽٔشاء ٝخطٞهب ٝؽشٝهب ه٤ٞدا ٝٝمؼذ

 االغحصاب :-  

 اٗٚ أساد أٝ ػ٤ِٚ ٝؿقجٚ ٓ٘ٚ ؿقجٚ ٣وبٍ ، ظِٔب اُؾ٢ء اخز ٝاُـقت ؿقت ٖٓ اكزؼبٍ

  اُضٗب ػ٠ِ ا٩ًشاٙ اٗٚ أٝ.  اُغٔبع ػ٠ِ ا٩ًشاٙ ٝٛٞ ُِغٔبع كبعزؼبسح ، ًشٛب ٝاهؼٜب

 .ٝاُِٞاه



 :آثار انعُف ضذ انًرأة

 .ٕئفبثبد عغذ٣خ ٓضَ اٌُذٓبد ٝاُشمٞك ٝاُؾشٝم ٝاٌُغٞس ٝكوذإ ا٧ع٘ب 

  أػشاك عغذ٣خ ٓضَ اُقذاع أُضٖٓ ٝامطشاثبد اُغٜبص اُٜن٢ٔ ٝامطشاثبد اُوِت

 ٝا٧ٝػ٤خ اُذ٣ٞٓخ ٝآ٫ّ اُؾ٤ل اُؾذ٣ذح.

  أٝ اُزل٤ٌش ثب٫ٗزؾبس.أػشاك ٗلغ٤خ ٓضَ ا٫ًزئبة ٝاُوِن 

  رأص٤ش عِج٢ ػ٠ِ اُغِٞى اُقؾ٢ ٓضَ ؽشة اٌُؾٍٞ أٝ ا٩دٓبٕ ػ٠ِ ا٧د٣ٝخ أٝ رؼبه٢

 أُخذساد.

  اُؼٞاهت أُزشرجخ ػ٠ِ اُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٓضَ ا٫ٗلقبٍ ٝاُؼضُخ ٝهطغ

 اُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ

 .اُخٞف ٖٓ اُؼ٬هبد اُؾ٤ٔٔخ 

 ًزوذ٣ْ ا٫عزوبُخ أٝ رجذ٣َ ٌٓبٕ اُؼَٔ أٝ ٝهٞع أُؾبًَ اُزأص٤ش ػ٠ِ ٗٔو اُؾ٤بح ٝاُؼ َٔ

 ك٢ اُؼَٔ أٝ كوذإ اُٞظ٤لخ.

 .اُلوش أٝ ص٣بدح خطش اُٞهٞع ك٢ ثشاصٖ اُلوش 

 .كوذإ اُغٌٖ أٝ اُزؾشد 

  ٣ذٓش ا٫ؿزقبة اُغغذ ٝرظَ أفذاؤٙ رزشدد ك٢ اُزاًشح ًٔب ٣إد١ ُِؾَٔ أٝ ا٩فبثخ

 ثٔشك ٓ٘وٍٞ ع٘غ٤ب. 

 نهذسحٕر انًصري انخاصة بحًاٌة انًراة  انًٕاد انصادرة

 (1) مادة

 -:ماٌلً اآلتٌة بالمصطلحات ٌقصد القانون هذا أحكام تطبٌق فً

 معنوٌةً  أو مادٌةً  معاناةً  أو أذًى، علٌه ٌترتب سلوك أو فعل، أي:  المرأة ضد العنف - أ

 .القسر أو التهدٌد، ذلك فً بما كرامتها، من الحط أو للمرأة

 .رضاها بغٌر االنثى مواقعة-:االغتصاب - ب

 جسد باستخدام الجنسٌة، للسالمة انتهاًكا ٌشكل فعل أو سلوك، إتٌان -:العرض هتك - ت

 إشباع بقصد ذلك وكان ، أداة او أخرى وسٌلة بؤٌة أو كانت، طرٌقة   بؤي علٌها المجنً

 .آخر غرض   ألي أو الجنسٌة، الفاعل رغبهً 

 جسدها حرمة على االعتداء شؤنه من سلوك إتٌان: المرأة بحٌاء الجسٌم االخالل - ث

 عن الكشف وبغرض الترهٌب أو بالتهدٌد ذلك وكان وسٌلة أو كانت طرٌقة بؤى

 .جنسٌة طبٌعة ذات منفعة على الحصول او كرامتها من الحط او امتهانها أو عوراتها



 جنسٌة، إٌحاءات عن تكشف إشارات أو أقوال، أو أفعال، إتٌان -:الجنسً التحرش - ج

 .وسٌلة بؤٌة الجنس لممارسة الدعوة تتضمن أو

 الجذب فً جسدها استغالل طرٌق عن المرأة كرامة امتهان-:الجنسً االستغالل - ح

 أحكام مع ٌتعارض بما دعائٌة أو تجارٌة، مصالح تحقٌق بقصد الجنسً، واإلغواء

 .واألخالق الدٌن

 لها الُمستحق المٌراث مقدار على الحصول من االنثى منع -:المٌراث من الحرمان - خ

، شرًعا  . وفاته بعد أو المّورث، حٌاة حال سلوك   أو بفعل 

 (2) المادة

 جنٌاً  آالف عشرة عن تقل ال بغرامة و أشهر، ستة عن تقل ال مدة الحبس بعقوبة ٌُعاقب

 بهدف المرأة ضد ُعنفاً  ارتكب من كل إحداهما أو جنٌها، ألف عشرٌن على تزٌد وال

 . الخاصة أو العامة، الحقوق ممارستها من التعسفً الحرمان

 (3) المادة

 إشترك أو للزواج، القانونً السن بلوغها قبل أنثى زّوج من كل السجن بعقوبة ٌُعاقب

 أو احتٌالٌة ، طرق   بموجب الزواج ذلك تم إن المشدد، السجن العقوبة وتكون ذلك، فً

 .مزورة مستندات   على بناءً 

 (4)المادة

 جنٌةً  آالف عشرة عن تقل ال بغرامة و أشهر، ستة عن تقل ال الحبس،مدة بعقوبة ٌُعاقب

 .الزواج على أنثى أكره من كل إحداهما أو جنٌه، ألف عشرٌن على تزٌد وال

 (5) المادة

 آالف عشرة عن تقل ال بغرامة و أشهر، ستة عن تقل ال مدة الحبس بعقوبة ٌُعاقب

 التعوٌض و علٌه تحصل ما رد مع إحداهما أو جنٌه ألف عشرٌن على تزٌد وال جنٌهاً،

 علمه مع حرمانها من استفاد و الورثة من كان أو المٌراث، من أنثى حرم من كل، عنه

 .بذلك

 (6) المادة

 تقل ال مدة الحبس بعقوبة ٌُعاقب -العقوبات قانون من السابعة بالمادة االخالل عدم مع

 ألف عشرٌن على تزٌد وال جنٌها آالف عشرة عن تقل ال بغرامة أو أشهر ستة   عن

 .أسرته أفراد من اإلناث مع عنٌفاً  سلوكاً  أو فعألً، ارتكب شخص كل إحداهما أو جنٌه،

 



 

 

 (7) المادة

 آالف عشرة عن تقل ال بغرامة و أشهر، ستة عن تقل ال مدة الحبس بعقوبة ٌُعاقب

 لوالٌته خاضعة أنثى حرم من كل،إحداهما أو جنٌه ألف عشرٌن على تزٌد وال جنٌها،

 .اإللزامً التعلٌم من لقوامته أو لوصاٌته أو

 (8) المادة

 جنٌة آالف عشرة عن تقل ال بغرامة و أشهر، ستة عن تقل ال مدة الحبس بعقوبة ٌُعاقب

 فً حقها من أنثى حرم عمل صاحب كل إحداهما ،أو جنٌه ألف عشرٌن على تزٌد وال

 .بها العمل لها القانون ٌجٌز التً االعمال فً أنثى، لكونها العمل

 (9)المادة

 جنٌه آالف عشرة عن تقل ال بغرامة و أشهر، سته عن تقل ال مدة الحبس بعقوبة ٌُعاقب

 المساواة بمبدأ أخلّ عمل صاحب ،كل أحداهما أو جنٌها ألف عشرٌن على تزٌد ال و

 .العمل نطاق فً والرجل المرأة بٌن الفرص وتكافإ

 (11) المادة

 هذا فً علٌها المنصوص الجرائم عن الناشئة المدنٌة أو الجنائٌة، الدعوى تسقط ال

 .بالتقادم الباب

 (11) المادة

 وال رضاها، بغٌر واقعها بؤن أنثى اغتصب من كل المإبد، السجن أو باإلعدام، ٌُعاقب

 . كاملةً  مٌالدٌةً  سنة عشرة ثمانٌة تبلغ لم كانت اذا علٌها المجنً برضا ٌعتد

 مٌالدٌةً  سنةً  عشرة ثمانً سنها تبلغ لم علٌها المجنً كانت إذا باإلعدام العقوبة وتكون

، أو عقلٌة   بعاهة   مصابةً  أو كاملة،  أو، علٌها، المجنً أصول من الفاعل كان أو نفسٌة 

 أو المخدر تؤثٌر كان او علٌها، سلطة لهم ممن أو مالحظتها، أو تربٌتها، المتولٌن من

 بحكم المنزل على المترددٌن من أو ذكرهم، تقدم من عند أو عندها، باألجر خادماً  كان

   التروٌع او الترهٌب وسائل احد او اداة استخدمت او للجرٌمة الفاعلون تعدد أو عملهم،

 

 

 



 (12) المادة

 ٌشكل سلوكاً، أو فعالً، ارتكب بؤن انثى عرض هتك من كل، المشدد بالسجن ٌُعاقب

 او كانت طرٌقة بؤي علٌها المجنً جسد مستخدماً  الجنسٌة للسالمة انتهاكاً  او مساسا

 .الجنسٌة الفاعل رغبة إشباع بقصد ذلك وكان ، كانت وسٌلة

 المجنً كانت إذا سنوات، عشر عن تقلّ ال مدة المشدد أو المإبد السجن العقوبة تكون و

 نفسٌة، أو عقلٌة، بعاهة مصابةً  أو كاملًة، مٌالدٌة   سنة   عشرة ثمانً سنها تبلغ لم علٌها

 تربٌتها، المتولٌن من أو المحارم، ذوي من أو علٌها، المجنً أصول من الفاعل كان أو

 أو المخدر تاثٌر تحت كان او دراسٌة، او اسرٌة علٌها سلطة لهم ممن أو مالحظتها، أو

 بحكم المنزل على المترددٌن من أو ذكرهم، تقدم من عند أو عندها، باألجر خادماً  كان

 . عملهم

 الترهٌب وسائل احد او أداة استخدمت او الجناة تعدد اذا المإبد السجن العقوبة وتكون

 أو كاملًة، مٌالدٌة سنوات عشر عن عمرها ٌقلّ علٌها المجنً كانت اذا او التروٌع او

 الفاعلون تعدد أو السابقة، الفترة فً الٌها المشار المشددة الظروف من الظرفان اجتمع

 .للجرٌمة

 (13) المادة

 الترهٌب أو بالتهدٌد ذلك وكان األنثى بحٌاء جسٌماً  إخالال أخل من كل بالسجن ٌعاقب

 من الحط او امتهانها أو عوراتها عوراتها، عن الكشف بغرض -كانت وسٌلة بؤى أو

 .جنسٌة طبٌعة ذات منفعة على الحصول او كرامتها

 سنةً  عشرة الثامنة عن عمرها ٌقلّ علٌها المجنً كانت اذا المشدد السجن العقوبة تكون

، بعاهة   مصابةً  أو كاملًة، مٌالدٌةً   .نفسٌة   أو عقلٌة 

 أداة،  التهدٌد أو للترهٌب استخدمت أو المخدر تؤثٌر تحت الجانى كان أو الجناة تعدد إذا

 .سنوات عشر عن تقل ال مدة المشدد السجن العقوبة تكون، حٌوانات أو ضارة مواد أو

 (14) المادة

 وال جنٌهاً، آالف عشرة عن تقل ال بغرامة و سنة، عن تقل ال مدة الحبس بعقوبة ٌُعاقب

 خاص أو عام مكان فى بؤنثى تحرش من كل إحداهما أو جنٌها، ألف عشرٌن على تزٌد

 أو بالكتابة، أو بالقول، أو باإلشارة، سواء المالحقة أو التتبع، طرٌق عن مطروق أو

 بها مرحب غٌر أفعال بإتٌان ذلك كان و أخرى، وسٌلة أٌه أو الحدٌثة، االتصال بوسائط

 .إباحٌة أو جنسٌة، تلمٌحات أو إٌحاءات، تحمل



 نهائٌاً  علٌه الحكم تارٌخ من سنة خالل النوع، نفس من الجرٌمة الرتكاب الجانً عاد إذا

 تقل ال وغرامة سنوات خمس الى ثالث من الحبس العقوبة تكون االولى، الجرٌمة فً

 تحت علٌه المحكوم وضع مع جنٌه، ألف عشرٌن على تزٌد وال جنٌه، آالف عشرة عن

 .العقوبة لمدة مساوٌةً  مدةً  الشرطة مراقبة

 الحبس العقوبة تكون التروٌع، أو الترهٌب وسائل أو أداة اُستخدمت أو الجناة تعدد اذا

 .سنوات خمس عن تزٌد وال سنتٌن عن تقل ال مدة

 تارٌخ من سنة خالل الثالثة، الفقرة فً الٌها المشار الجرٌمة الرتكاب الجناة احد عاد اذا

 علٌه المحكوم وضع مع سنوات، خمس الى ثالث من الحبس العقوبة تكون علٌه الحكم

 .العقوبة لمدة مساوٌةُ  مدةُ  الشرطة مراقبة تحت

 (15) المادة

 العمل، مكان فً السابقة المادة فً المجرمة األفعال أى ارتكب من كل بالسجن ٌُعاقب

 العمل، بمناسبة علٌها المجنً على سلطة لهم ممن أو العمل، صاحب هو الفاعل كان أو

 أو أسرٌة سلطة اهم من أو،المحارم ذوى من علٌها المجنى أصول من الفاعل كان أو

 .علٌها المترددٌن من أو باألجر خادماً  كان أو علٌها دراسٌة

 .سالحاً  ٌحمل الجانى كان أو الجناة تعدد إذا سنوات عشر عن تقل ال لمدة العقوبة تكون

 (16) المادة

 وّهدد كانت، طرٌقة بؤي ألنثى خاصة صوراً  على استحصل من كل بالسجن ٌُعاقب

 بجعلها الحدٌثة، العلمٌة بالوسائط وتشوٌهها بتغٌٌرها قام أو محتواها، ونشر بإذاعتها

 .بنشرها وهّدد إباحٌةً  صوراً 

 (17) المادة

 وال جنٌه آالف عشرة عن تقل ال غرامة و سنة عن تقل ال مدة الحبس بعقوبة ٌُعاقب

 صوراً  وسٌلة بؤٌة نشر أو أذاع، زوج كل إحداهما أو جنٌة، الف عشرٌن على تزٌد

 أو بنشرها، هّدد أو الحمٌمة، العالقة وقائع أو اآلخر، بالزوج خاصةً  للحٌاء خادشةً 

 .انتهائها بعد أو الزوجٌة، رابطة قٌام أثناء سواء وذلك إذاعتها

 

 (81) المادة



 على تزٌد وال جنٌه ألفٌن عن تقل ال التً الغرامة و سنة عن تقل ال مدة بالحبس ٌُعاقب

 خادشةً  إباحٌةً  صوراً  وسٌلة بؤٌة نشر أو أذاع، أو ّصور، من كل جنٌهاً  آالف عشرة

 .جنسٌة لعالقة صوراً  أو للحٌاء،

 (19) المادة

 من كل بإحداهما أو جنٌهاً، آالف خمسة عن تقل ال التً الغرامة و بالحبس، ٌُعاقب

 .دعائً أو مادي، ربح تحقٌق بقصد الئقة، غٌر بصورة   المرأة جسد استخدم

 (21) المادة

 كل جنٌه الف خمسٌن على تزٌد وال جنٌهاً  الف عشرٌن عن تقل ال التً بالغرامة ٌُعاقب

 الحصول دون الثالث، الباب فً علٌها المنصوص العنف جرائم لضحاٌا صوراً  نشر من

 .قانوناً  ٌمثلها من أو الضحٌة، موافقة على

 (21) المادة

 ال وغرامة سنوات ثالث عن تقل ال مدة بالحبس ٌُعاقب أشد، عقوبة بؤي االخالل دون

 أدلة فً تالعب من كل جنٌة ألف عشرٌن على تزٌد وال جنٌها آالف عشرة عن تقل

 كانت، وسٌلة   بؤي او االتالف أو بالتغٌٌر الوثائق، أو التقارٌر، أو الشهادات أو اإلثبات

 هذا فً علٌها المنصوص الجرائم فً الحدٌثة العلمٌة الوسائط استعمال ذلك فً بما

 .الباب

 (22) المادة

 وتوفٌر العنف أشكال كل من المرأة لحماٌة الالزمة التدابٌر كافة باتخاذ الدولة تلتزم

 دون بها القٌام ٌضمن بما العامة، الحرٌات و الحقوق كافة ممارسة فً لها الحماٌة

 .تمٌٌز

 (23) المادة

 بدون العنف، ضحاٌا من لإلناث الخدمات وتقدٌم المساعدة سبل بتوفٌر الدولة تلتزم

 .مقابل

 (24) المادة

 له وتكون وتؤهٌلهم، وذوٌهم اإلناث من العنف جرائم ضحاٌا لرعاٌة صندوق ٌُنشؤ

 رئٌس من قرار   اختصاصاته وتحدٌد بتنظٌمه، وٌصدر االعتبارٌة، الشخصٌة

 علٌها المنصوص الجرائم من بها، المقضً الغرامات موارده ضمن وٌدخل الجمهورٌة،

 .القانون هذا فً



 (25) المادة

، أو الخطٌرة، األمراض من مرض   العنف جرٌمة عن نشؤ إذا  تتمتع، عجز   أو عاهة 

 .أخرى قوانٌن أٌة أو االعاقة، لقانون طبقاً  للمعاقٌن المقررة بالحقوق الضحٌة

 

 (26) المادة

 والمنشآت المعاهد والسكان والصحة االجتماعٌة والشئون التؤمٌنات وزارتً تُنشئ

 هذه إنشاء فً الترخٌص لها وٌجوز العنف، من لضحاٌا التؤهٌل خدمات لتوفٌر الالزمة،

 .القانون لهذا التنفٌذٌة الالئحة تحددها التً األوضاع و للشروط وفقاً  المنشآت و المعاهد

 (27) المادة

 فً فروع لها ٌكون المرأة، ضد العنف لمكافحة متخصصةُ  إدارةً  الداخلٌة وزارة تُنشئ

 وزٌر ٌحددها التً األخرى الشرطٌة للجهات وحدات إطارها فً وٌُنشؤ المحافظات،

 النسائٌة، الشرطة من الالزم العدد الوحدات هذه تشكٌل ٌتضمن أن على الداخلٌة،

 الشئون و التؤمٌنات وزارة ترشّحهن ممن االجتماعٌات،والنفسٌات، واألخصائٌات

 المرشحٌن جمٌع فً ٌتوافر أن بشرط الصحة، وزارة ترشحهم ممن وأطباء االجتماعٌة،

 .القانون لهذا التنفٌذٌة الالئحة فً الواردة الشروط

 (28) المادة

 سبٌل فً ولها الجرٌمة، إثبات فً الحدٌثة الوسائل كافة العنف مكافحة وحدة تستخدم

 الحفاظ و الجرٌمة، معالم ضٌاع لعدم الالزمة والعٌنات التحالٌل، إجراءات عرض ذلك

 .األدلة على

 (29) المادة

 مكافحة وحدة أمام بها ٌدلً التً الشهود و العنف من الضحاٌا و الشاكٌات بٌانات تعد

 بطلب إال عنها ٌُفصح ال التً السرٌة البٌانات من المحاكمة، و التحقٌق وجهات العنف

 غرفة فً المنعقدة المستؤنفة الجنح محكمة أو المختص، التحقٌق قاضً ٌقّدرها وألسباب

 .المشورة

 (31) المادة

 تلقاء من ذلك األمر استوجب متى المإقتة، المالٌة المساعدة أوامر العامة النٌابة تُصدر

 .الضحاٌا رعاٌة صندوق من وتُصرف الشؤن ذوي طلب على بناءً  أو نفسها،

 (31) المادة



 أو علٌهنّ  للمجنً لحماٌة أوامر المكافحة، وحدات طلب على بناءً  العامة النٌابة تصدر

 الذي المتهم وٌُعاقب تنفٌذها المكافحة وحدات وتتولى ومدته، نطاقه فٌه وتحدد الشهود،

 .جنٌه آالف خمسة الً جنٌه ألف من بالغرامة الحماٌة، أمر ٌخالف

 (32) المادة

 األدلة وخبراء الفنٌٌن، و الخبراء، و الشهود، بحماٌة تختص إدارةً  العدل وزارة تُنشئ

 الضمانات و اإلجراءات كافة اتخاذ على اإلدارة وتعمل وغٌرها، الفنٌة الجنائٌة

 أمام حائالً  تقف أن شؤنها من التً العوائق وازالة حٌاتهم، على المحافظة و لحماٌتهم

 .الفنٌة الخبرة تقدٌم أو بشهادتهم إدالئهم

 (33) المادة

 وٌُعد .المحاكمة و التحقٌق فترة خالل العام الموظف حكم فً أقواله أخذ بعد الشاهد ٌُعد

 علٌه التؤثٌر بقصد بذلك التهدٌد أو ممتلكاته، أو فروعه، أو أصوله، أحد على االعتداء

 قانون علٌها ٌنص أشد عقوبة بؤٌة االخالل دون العقاب، فً مشدداً  ظرفاً  شهادته، فً

 .آخر

 (34) المادة

 االتصال وسائل خالل من الخبراء، و والشهود، علٌها للمجنً االستماع للمحكمة ٌجوز

 .القضائٌة اإلنابة خالل من أو الحدٌثة،

 (35) المادة

 استبدال علٌها، المجنً و المتهم لظروف مناسباً  ذلك أن ارتؤت إذا للمحكمة ٌجوز

 بتكلٌف القانون، هذا فً علٌها المنصوص الجنح جرائم فً للحرٌة السالبة العقوبات

 االجتماعٌة الشئون و التؤمٌنات وزارة تحددها التً بالجهات مجتمعٌة خدمة بؤداء المتهم

 هذا فً العاملة المدنً المجتمع مإسسات و للمرأة، القومً المجلس مع باالشتراك

 وٌُرفع المقررة، للعقوبة األقصى الحد نصف عن تزٌد ال مدد أو مدة وذلك المٌدان،

 بما أخرى، لمدة استمراره أو التدبٌر إنهاء فً للنظر مدة، كل نهاٌة فً للمحكمة تقرٌر

 .للعقوبة االقصى الحد نصف ٌتجاوز ال

 األمر ٌُعرض المجتمعٌة، بالخدمة المتعلقة اإلجراءات و الشروط المتهم مخالفة حالة فً

 .التدبٌر مدة بمراعاة المناسبة العقوبة لتحدد المحكمة على

 (36) المادة



 الى تهدف التً الجمعٌات إنشاء على المدنً، المجتمع وتشجٌع بدعم الدولة تلتزم

 .لهم القانونٌة المساعدات تقدٌم أو الضحاٌا، تؤهٌل العنف،أو ضد التوعٌة

 (37) المادة

 لرئٌس سنوي تقرٌر ورفع القانون، هذا فعالٌة بمتابعة للمرأة القومً المجلس ٌختص

 التً األحوال فً أخرى عاجلة تقارٌر رفع للمجلس وٌجوز الشؤن هذا فً الجمهورٌة،

 العنف، عن الناشئة األضرار عن التعوٌض دعاوى فً التدخل حق وله.ذلك تقتضً

 .فٌها الصادرة األحكام فً والطعن العنف ضحاٌا لصالح

 (38) المادة

 القوانٌن فً مقررة أشد عقوبات بؤي القانون، هذا فً المقررة العقوبات تّخل ال

 .األخرى

 (39) المادة

 تارٌخ من أشهر ستة خالل القانون، لهذا التنفٌذٌة الالئحة الوزراء مجلس رئٌس ٌُصدر

 .إصداره

 (41) المادة

 نص   كل وٌُلغً الرسمٌة، بالجرٌدة لنشره التالً الٌوم من القانون هذا بؤحكام ٌعمل

 .آخر قانون   أي فً ورد له مخالف  

 العمل حٌثٌات على -النائبة به تقدمت الذي -لقانون لمشروع التفسٌرٌة المذكرة وأكدت

 :ٌلً ما فٌها وجاء التشرٌع، هذا على

 أشكال كل ضد المرأة بحماٌة الدولة تلتزم" أن على منه( 88) المادة فى الدستور نص

 تلتزم كما. العمل ومتطلبات األسرة واجبات بٌن التوفٌق من المرأة تمكٌن وتكفل العنف،

  والنساء األشد احتٌاجاالطفولة والمرأة المعٌلة والمسنة و لألمومة والحماٌة الرعاٌة بتوفٌر

ألْذاف انرئٍسٍة نقإٌَ انعُُف انذَّٔنً ِضذَّ انًرأة ٌٓذف قإٌَ انعُُف انذٔنً ِضذَّ انًرأة إنى ا 

:ً  انعذٌذ يٍ األيٕر، ٔيُٓا يا ٌأج

  دػْ اُوطبػبد اُوب٤ّٗٞٗخ، ٝاُقؾ٤ّخ، ٝا٩ٗغب٤ّٗخ، ٝا٫عزٔبػ٤ّخ، ٝا٫هزقبد٣خ، ٝارّجبع

 أكنَ أُٔبسعبد ك٤ٜب ٖٓ أعَ اُزقّذ١ ُِؼ٘ق مّذ أُشأح ثؾٌَ ؽبَٓ. 

  ٓؾبسثخ اُلوش ٝاُزخل٤ق ٖٓ ؽّذرٚ، ٝا٫عزضٔبس ك٢ اُ٘غبء ٖٓ أعَ ص٣بدح كؼب٤ُخ

 َ ا٫عزٔبػ٤ّخ ثٜذف رؼض٣ض ا٧ٖٓ.أُغبػذاد اُخبسع٤خ . اُؾّذ ٖٓ أُؾبً



  ٝٓؾبعجخ ٓشرٌج٤ٚ. ٌٓبكؾخ اُؼ٘ق مذ أُشأح مٖٔ ػذٍد ،ٚ٘ٓ ٖ ٓ٘غ اُؼ٘ق، ٝدػْ اُ٘بع٤

ّْ اخز٤بسٛب ٝكوبً ُٞعٞد ؽب٫د ػ٘ق ك٤ٜب ث٘غٍت ٓشرلؼخ، ٝرُي  ٖٓ اُذٍٝ اُز٢ ٣ز

 ثب٫ػزٔبد ػ٠ِ اعزشار٤غ٤خ ٓ٘بعجخ.

  أعَ اُو٤بدح، ٝاُز٘غ٤ن، ٝأُغبءُخ ُٔ٘غ  رل٣ٞل أُغإ٤ُٖٝ ك٢ اُذٝائش راد اُؼ٬هخ ٖٓ

 اُؼ٘ق مّذ أُشأح.

   اعزغبثبد أعشع ٝراد ًلبءح أػ٠ِ ٖٓ أعَ اُزقّذ١ ْ رط٣ٞش هذسح اُؾٌٞٓبد ػ٠ِ روذ٣

 ُؾب٫د اُؼ٘ق مذ أُشأح.

   ،ا٫عزلبدح ٖٓ أُ٘ظّٔبد ؿ٤ش اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ اُخبسط، ٝخقٞفبً أُ٘ظّٔبد اُ٘غبئ٤خ

 ؼب٤ُزٜب ُِٞهب٣خ ٖٓ اُؼ٘ق مذ أُشأح ٝاُزقّذ١ ُٚ.ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ ص٣بدح ك

  ٢ُ ِمذَّ أُشأح ٢ُ ِمذَّ أُشأح ٣ٞظِّق هبٕٗٞ اُُؼ٘ق اُذَّٝ اعزشار٤غ٤بد هبٕٗٞ اُُؼ٘ق اُذَّٝ

[ ٝمغ اعزشار٤غ٤خ ػب٤ُٔخ رزؼِّن ٨اُؼذ٣ذ ٖٓ ا٫عزشار٤غ٤بد، ٝك٤ٔب ٣أر٢ ثؼل ٜٓ٘ب:]

ٍَ ٝامؼ، ٝاُذػٞح ئ ٠ُ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُؾٌٞٓبد، ٝاًُٞب٫د، ث٤ٌل٤خ ٌٓبكؾخ اُؼ٘ق ثؾٌ

ـّ ثونب٣ب أُشأح اُؼب٤ُٔخ ًؼ٘قش صبثذ ك٢  ٝأُ٘ظّٔبد أُخزِلخ. ئٗؾبء ٌٓزت ٣خز

ٝصاسح اُخبسع٤خ ٣٫ُِٞبد أُزّؾذح. رٞم٤ؼ اُؼ٘ق اُز١ هذ رٞاعٜٚ اُ٘غبء ٝؽشؽٚ 

َّ ثِذ، ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ رط٣ٞش خطو د٤ُٝخ ؽبِٓخ.  ٨ُكشاد، ٓغ ث٤بٕ ٤ًل٤خ ٓؼبُغزٚ ك٢ ً

ـ عٜٞد ا٣٫ُٞبد أُزّؾذح ك٢  ٍَ ٓ٘زظْ، ٝرِخ٤ ٍ اُؼ٘ق مذ أُشأح ثؾٌ ئػذاد روبس٣ش ؽٞ

 ٓؾبُٝخ ٓ٘ؼٚ، ٝروذ٣ْ رُي ك٢ اٌُٞٗـشط. 
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 شاءاإلنقرار 

 2020ك٠ ٗٞكٔجش  اُضهبص٣نعبٓؼخ  – اُزٔش٣لأٗؾئذ ٝؽذح ٓ٘بٛنخ اُؼ٘ق مذ أُشأح ث٤ٌِخ 

 .25/9/2019ثزبس٣خ  1648 ثوشاس ٓغِظ اُغبٓؼخ سهْ

 انرؤٌة

ٓغزٔغ  ر٤ٜئخٝساء ٝؽذح ٓ٘بٛنخ اُؼ٘ق مذ أُشأح ث٤ٌِخ اُزٔش٣ل عبٓؼخ اُضهبص٣ن  رؾشؿ

مذ اُلز٤بد  أٝ اُز٘ٔشاُؼ٘ق أٝ اُز٤٤ٔض أؽٌبٍٖٓ  ٠خبُعبٓؼ٢ "آٖٓ" ٣نٖٔ ع٬ٓخ اُغ٤ٔغ 

  .ٝاُغ٤ذاد ٖٓ هبُجبد اُغبٓؼخ أٝ ػنٞاد ٤ٛئخ اُزذس٣ظ أٝ ٓٞظلبد أٝ ػب٬ٓد اُغبٓؼخ

 انرسانة 

ٞك٤ش ث٤ئخ رؼ٤ٔ٤ِخ رئ٢ُ  اُضهبص٣نعبٓؼخ ٤ٌِخ اُزٔش٣ل ٓ٘بٛنخ اُؼ٘ق مذ أُشأح ثٝؽذح  رطٔؼ

ٖٓ  ٝرُي٣ؾظ٠ ك٤ٜب اُط٬ة ٝاُطبُجبد ثبُزوذ٣ش ٝا٫ؽزشاّ ٝأُغبٝاح ك٢ اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد، 

 اُغ٘غ٢ اُزؾشػ ٝظبٛشح ػبّ ثؾٌَ أُشأح مذ اُؼ٘ق ُٔ٘بٛنخ ٝامؾخ ع٤بعبدأرجبع  خ٬ٍ

اُغٜبد اُزؼبٕٝ ٓغ اُشعبٍ ٝاُ٘غبء ٝرؼض٣ض دٝس اُجؾش اُؼ٠ِٔ ٝاُزٞص٤ن ٝئؽشاى ٝ خبؿ ثؾٌَ

ًٝزُي رذس٣ت ٝر٤ٌٖٔ أُشأح أُؼ٘لخ ٝئػبدح دٓغٜب ك٠  اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤ش اُؾ٤ٌٓٞخ ٝا٩ػ٬ّ

ك٠ ٓ٘بٛنخ اُؼ٘ق  ًٔب رزج٠٘ رذاث٤ش ٓؾذدح أُؼبُْ ُِؾذ ٖٓ اُظبٛشح ٝٓؼبهجخ أُزؾشؽ٤ٖ أُغزٔغ

ٍٍ ٖٓ اُز٤٤ٔض مذ أُشأحمذ أُشأح ُِٞفٍٞ ئ   .٠ُ ٓغزٔغ خب

 أْذاف انٕحذة

 ٍث٬ؿبد ػــٖ ٝهبئغ اُؼ٘ق ٝاُزؾــشػ اُغ٘غ٢ داخَ اُؾشّ اُغبٓؼ٢ ػٖ هش٣ن  اعــزوجب

 .خطبثبد أٝ ؽٌبٟٝ أٝ ئسعبٍ سعبئَ هق٤شح أٝ ٖٓ خ٬ٍ ا٧ٗزشٗذ ٝاُ٘ظش ك٤ٜب

  ُٖٜ ٖٔاُزٞاعذ ٝئصجبد اُزاد اُزأًذ ٖٓ ؽقٍٞ هبُجبد اُغبٓؼخ ػ٠ِ كشؿ ٓزغب٣ٝخ رن

ٝأُؾبسًخ ٝرُي رؾو٤وب ُٔجذأ رٌبكإ اُلشؿ ُِٝزٌٖٔ ٖٓ أُ٘بكغخ ٓغ ر٣ْٜٝ ٖٓ ه٬ة 

 .اُج٤ٖ٘ اُغبٓؼخ

  ع٤ٔغ أعب٤ُت ٝهشم اُذػْ أُخزِلخ ُِطبُجبد ك٢ ٓٞاعٜخ أؽٌبٍ اُؼ٘ق ٝاُز٤٤ٔض اُز٢ ْ روذ٣

 .٣زؼشمٖ ُٜب داخَ اُؾشّ اُغبٓؼ٢ ًبُذػْ اُ٘لغ٢ ٝا٫عزٔبػ٢

 ثخ ٓوزشؽبد ٓؾشٝػبد ًٝزُي رلؼ٤َ ارلبه٤بد ٝٓؾشٝػبد رٜذف ا٢ُ ر٤ٌٖٔ أُشأحًزب. 

  دػْ أُؾبسًخ اُلبػِخ ُطبُجبد اُغبٓؼخ ك٢ اُ٘ؾبه اُغبٓؼ٢ ٝا٫عزٔزبع ثزغشثخ اُؾ٤بح

 .اُغبٓؼ٤خ ٝدساعخ ظبٛشح اُؼضٝف ػٖ اُزلبػَ ٝأُؾبسًخ



  ٍٝاُونب٣ب اُ٘غ٣ٞخ ٝاُونب٣ب اعزخذاّ اُلٖ ًبُشعْ ٝأُغشػ ػ٠ِ ٝعٚ اُزؾذ٣ذ ك٢ ر٘ب

 .اُخبفخ ثطبُجبد اُغبٓؼخ ػ٢ِ ٝعٚ اُزؾذ٣ذ

  ئه٬م ٓجبدساد رغؼ٠ ٩دٓبط اُؾبثبد ٝاُؾجبة ٖٓ أعَ ٗؾش اُٞػ٢ اُ٘غ١ٞ ٝاُضوبكخ

 .أُغبٝاح ك٢ اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد اُ٘غ٣ٞخ

  ئػذاد ٝر٘ل٤ز ثشآظ ث٘بء اُوذساد ٧ػنبء ٝػنٞاد ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝاُط٬ة ٝاُطبُجبد

 .اُؼب٤ِٖٓ ثبُغبٓؼخ ٖٓ اُشعبٍ ٝاُغ٤ذادٝ

  ػوذ أُإرٔشاد ٝاُ٘ذٝاد اُؼ٤ِٔخ ٝٝسػ اُؼَٔ أُزخققخ ك٢ هنب٣ب اُؼ٘ق مذ أُشأح

 .ٝؽوٞم أُشأح ثؼذ أخز أُٞاكوبد ا٬ُصٓخ ُزُي

  ػوذ اُؾشاًبد ٓغ اُغٜبد اُخبسع٤خ ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُذ٢ٗ أُٜزٔخ ٝاُذاػٔخ ُؾوٞم

 .أُشأح

 ثبُٔغزٔغ اُخبسع٢ ُزلؼ٤َ دٝسٛب ك٢ خذٓخ أُغزٔغ ٝر٘ظ٤ْ ؽ٬ٔد رٞػ٤خ  سثو اُغبٓؼخ

ثبُؼ٘ق اُوبئْ ػ٠ِ اُ٘ٞع ا٫عزٔبػ٢ ٝا٧ؽٌبٍ أُخزِلخ ُِؼ٘ق ًبُؼ٘ق اُ٘لغ٢ ٝاُغغذ١ 

٫ٝهزقبد١ ٝأؽٌبٍ أخش١ ٓؾذدح ًبُؼ٘ق ا٧عش١ ٝصٝاط اُوبفشاد ٝاُزؾشػ ٝخزبٕ 

 .ا٩ٗبس

 ٗؾش ثؾٞس ٝدساعبد ٗغ٣ٞخ. 

 أُشأح مذ اُؼ٘ق ٓ٘بٛنخ ك٠ أعبع٤خ ٓشعؼ٤خ ٤ُقجؼ ٝاُزٞص٤ن اُؼ٠ِٔ اُجؾش دٝس رؼض٣ض 

 أُشأح مذ اُؼ٘ق ٓ٘بٛنخ ك٠ ا٩ػ٬ّ دٝس رؼض٣ض 

 ٖٝأُبدٟ ٝاُوب٠ٗٞٗ ٝاُقؾ٠ اُ٘لغ٠ اُذػْ ٝروذ٣ْ اُؼ٘ق مؾب٣ب اُ٘غبء ر٤ٌٔ ُٖٜ 

 

 انٕحذة يٓاو

 ٝا٤ُٞر٤ٞة اُل٤غجٞى) ٝاٗؾطزٜب ثبُٞؽذح ُِزؼش٣ق ا٫عزٔبػ٢ اُزٞافَ ٓ٘قبد رلؼ٤َ •

 (ٝا٫ٗغزغشاّ ٝاُز٣ٞزش

 ػ٘ٚ ٝا٫ػ٬ٕ ُِٞؽذح ًز٤ت ػَٔ •

 ٝاُشؤ٣خ اُٞؽذح ثبٗؾطخ ٝأُٞظل٤ٖ ٝاُؼب٤ِٖٓ اُزذس٣ظ ٤ٛئخ اػنبء ُزؼش٣ق ٗذٝح ػوذ •

 ٝاُشعبُخ

 اُٞؽذح اٗؾطخ ُ٘ؾش أُخزِلخ ٝاُو٘ٞاد ا٫ػ٤ٓ٬خ اُغٜبد ٓغ اُزٞافَ •

 ؽغت ػ٢ِ ا٫خش١ اُ٘لغ٤خ ٝا٫عزج٤بٗبد أُؼ٘لخ اُؾب٫د ٓغ أُوبثِخ اعزٔبسح رطج٤ن •

 اُؾخق٤خ أُوبثِخ



 ٓ٘قبد ػ٢ِ اُغ٘غ٢ ٝاُزؾشػ أُشاح ثونب٣ب اُخبفخ أُٞصوخ اُؼ٤ِٔخ ا٫ثؾبس ٗؾش •

 اُٞؽذح

 ُؼَٔ ثبُؾشه٤خ ُِٔشاح اُو٢ٓٞ ٝأُغِظ اُج٤ئخ ٝؽئٕٞ اُؼ٢ِٔ اُجؾش ٓغئ٢ُٞ ٓغ اُزٞافَ •

 ٓؼْٜ رؼبٕٝ ثشرٌٍٞ

 دٝسٟ ثؾٌَ ًٝبساعؼزٚ ٝكزؾٚ اُؾٌبٟٝ ف٘ذٝم رلؼ٤َ •

 اُغ٘غ٢ اُزؾشػ ٝػوبة أُشاح ؽن ػٖ ٗذٝح ُؼَٔ د٢٘٣ ػبُْ ٓغ اُزٞافَ •

 ٓغ اُزؼبَٓ ٤ًل٤خ ػٖ اُٞؽذح ٫ػنبء ػَٔ ٝسؽخ ُؼوذ ٗلغ٢ هج٤ت ٓغ اُزٞافَ •

 اُقذٓخ ثؼذ ٓغ امطشاة

 اٌُبس٣ضٓب رٟٝ اُ٘غبئ٤خ ٝاُؾخق٤بد أُخزِلخ ا٤ُٜئبد ٓ٘غو٢ ٓغ اُزٞافَ •

 أُشاح مذ اُؼ٘ق ٓ٘بٛنخ ؽٍٞ ٓذسث٤ٖ رذس٣ت ثشآظ روذ٣ْ •

 ك٠ دٓغٜٖ ٝئػبدح ُزأ٤ِٜٖٛ أُؼ٘لخ ُِٔشأح ٗلغ٢ ٝدػْ ٓزخققخ رذس٣ج٤خ دٝساد روذ٣ْ •

 أُغزٔغ

 ك٢ أُؾبسًخ ػ٠ِ ٝاُوذسح اُشؿجخ ُذ٣ْٜ ٖٓٔ أُخزِلخ ثب٤ٌُِبد اُط٬ث٤خ اُلشم رذس٣ت •

 .أُخزِلخ اُٞؽذح أٗؾطخ ك٢ ٝأُؾبسًخ اُزطٞػ٤خ ا٧ػٔبٍ

 اُزؾشػ ٝهبئغ ك٢ اُزؼبَٓ ٤ًل٤خ ػ٠ِ أُخزِلخ ثب٤ٌُِبد ا٩داس١ ا٧ٖٓ أكشاد رذس٣ت •

 .اُغ٘غ٢

 .ثبُٞؽذح رؼش٣ل٢ ك٤ذ٣ٞ ئػذاد •

 أٍٝ ك٢ اُزؼش٣ل٢ اُل٤ذ٣ٞ ئراػخ ثنشٝسح اُزذس٣ظ ٤ٛئخ أػنبء ع٤ٔغ ٓخبهجخ ٣زْ •

 .أُخزِلخ ٝا٤ٌُِبد اُغبٓؼخ ٓٞهغ ػ٠ِ سكؼٚ ٝأ٣نب اُذساع٢ ثبُلقَ ٓؾبمشح

 اُغ٘غ٢ اُزؾشػ رُي ك٢ ثٔب أُشأح مذ اُؼ٘ق ػٖ اُغبٓؼخ ٓغزٟٞ ػ٠ِ ٓٞعؼخ ٗذٝح •

 .ٝأعجبثٚ أُخزِلخ ثأٗٞاػٚ

 ٝرغذ٣ذْٛ ئؽ٬ُْٜ ٣زْ إٔ ػ٠ِ ثبُٞؽذح ُِؼَٔ هجَ ٖٓ رذس٣جْٜ رْ ٖٓٔ ه٬ث٤خ كشم رؾ٤ٌَ •

 .دساع٤خ ع٘خ ًَ ٜٗب٣خ ٓغ

 أٗؾطخ ػ٠ِ ُِزش٤ًض اُط٬ث٢ اُٞؽذح كش٣ن ٖٓ ٌٓٞٗخ ه٬ث٤خ ٓشًض٣خ ًأعشح أعشح ر٣ٌٖٞ •

 .اُٞؽذح

 رؾشػ ُؾٞادس رؼشمٞا ٖٓٔ ُِطبُجبد ٗلغ٢ ٝدػْ ؽ٢ٌ ٝسػ روذ٣ْ •

 اؽٌبُٜب ثٌَ أُشأح مذ اُؼ٘ق ُٔغبثٜخ رٜذف ػَٔ ٝٝسػ ٝدٝساد ٗذٝاد ٝر٘ظ٤ْ ػوذ •

 رُي أ٤ٔٛخ ػ٢ِ ٝاُزب٤ًذد أُؼ٘لخ أُشأح ثؾوٞم أُطبُجخ ك٠ اُ٘بعؾخ اُخجشاد ٝرجبدٍ ٗوَ •

 ا٤ٌُِخ ُطبُجبد ثبُ٘غجخ



 . ا٫ػزذاء ٓٞاهق ًبكخ ك٠ أُشأح ػٖ اُذكبع هشم ػ٢ِ اُزذس٣ت •

 اُ٘ٞع ػ٠ِ اُوبئْ ٝاُؼ٘ق أُشأح ثونب٣ب اُخبسع٢ ُِٔغزٔغ رٞػ٤خ ؽ٬ٔد ر٘ظ٤ْ •

 .ا٫عزٔبػ٢

 .اُ٘غ٣ٞخ ثبُذساعبد ػ٬هخ ُٜب أثؾبس ٣زنٖٔ أًبد٢ٔ٣ ٗؾبه •

 ٝٓ٘ظٔبد أُخزقخ اُغٜبد ٓغ ثبُزؼبٕٝ ا٩ػبهخ راد ُِٔشأح هذساد ٝث٘بء رذس٣ت ٗؾبه •

 .ثزُي أُٜزٔخ أُذ٢ٗ أُغزٔغ

 ػ٘ق عشائْ أٝ أؽذاس ٖٓ ُِ٘بع٤بد عٔبػ٢ ػ٬ط عِغبد ٝػوذ اُ٘لغ٢ اُذػْ ٗؾبه •

 .ُِٝٔؼل٘بد

 ٓؼبُغخ ك٢ اُؾذ٣ضخ أُغشػ رو٤٘بد ٝاعزخذاّ ٓغشؽ٢ ػَٔ ٝسػ ٝػوذ ٓغشؽ٢ ٗؾبه •

 .ٝٗغ٣ٞخ اعزٔبػ٤خ هنب٣ب

 .رٞػ١ٞ س٣بم٢ ٗؾبه •

 ثونب٣ب أُٜزٔخ أُذ٢ٗ أُغزٔغ ٝٓ٘ظٔبد خبسع٤خ عٜبد ٓغ ؽشاًبد ثؼوذ خبؿ ٗؾبه •

 .أُشأح

 .ٝٓإرٔشاد ٝٓؼغٌشاد ٝٗذٝاد ػَٔ ٝسػ ثؼوذ خبؿ ٗؾبه •

 .اُزاد ُزط٣ٞش أُغب٫د ٓخزِق ك٢ ٓبد١ ثٔوبثَ ػَٔ ٝٝسػ دٝساد ثؼوذ خبؿ ٗؾبه •

 ؽب٫د ػٖ ا٩ث٬ؽ ػٖ أُشأح رؾغ٤غ ُنٔبٕ عش٣ٚ( ث٤بٗبد هبػذح رٞك٤ش ٓؾبُٝخ •

 .أُؾبكظٚ داخَ ػ٘ق ُؾب٫د رؼشمٖ ا٦ُر٠ اُ٘غبء ػذد ػٖ) أُخزِلٚ اُؼ٘ق •

 رق٣ٞش ٓب٤ً٘خ، هبثؼٚ، أٌُج٤ٞرش أعٜضح ٖٓ ثؼذد اُٞؽذح ٌٓزت رغ٤ٜض ٛزا ٣ٝزطِت •

 د٣غ٤ذ ًب٤ٓشا، عٌبٗش،

  أُؼ٘لبد اُ٘غبء ٫ٗؾطخ ٓؼشك ر٘ظ٤ْ •

 

 يذٌر انٕحذة                                                                   عًٍذ انكهٍة

 ا.د/َادٌة يحًذ طّ                                                   حسٍٍ د/َشِٕ احًذ

 

 


