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ميتد ٚالبداٜل العربٕ للدراسات ) :(AFAمؤسسا٘ ثئا٘
تأسس ااا ااتو ّ 8002تس ااع ٙلتل اارٓا ت اأه ال اات ل العلن اإ
اجملتنعا اات العربٔا اا٘ع ّتعنا اال لا اا ٙمعتسا اا٘ ال ا ااتٓت السٔتسا اأ٘
ّاالجتنت ٔ اا٘ ّاالتتي ااتإٓ٘ لت ااتر الت تلٔ ااد ّال ْا ااد العلنٔ اا٘
بربط البعدًٓ األكتإميٕ ّاملٔداىٕ.
ّٓعنل امليتد ٚلا ٙتاْ مساتل٘ لت ت ال ا اااّ ٛالي ا تٛ
ّالباتلي املَااتن ب ااتٓت ايف اانط املي اا٘ العربٔاا٘ع لنَاات
ال ْا د العلنٔ٘ ّالرتاو التيْعع كنت حيرص لا ٙت ادٓه الباداٜل
السٔتس٘ ّاالجتنت ٔ٘ املنلي٘ع ّلٔا اط املأمْلا٘ لياتىل ال ارار
ّلليخااا السٔتساأ٘ املختل اا٘ ّميجملناات اجملتناال املاادىٕع لتااتر
الرتاو تٔه العدال٘ ّالدمي راتٔ٘ ّل ْق ايفىستٌ.
ّم ااً ج اال عل اام ٓس ااع ٙامليت ااد ٚلتينٔ اا٘ لٔ اات للت ت اال م اال
املؤسساات ايلٔاا٘ ّايفتلٔنٔاا٘ ّالدّلٔاا٘ املَتناا٘ ت ااتال التػاأ
ّايف اانطّٓ .رتلاان امليتااد ٚنلااُ ٍااعِ املرللاا٘ لاا ٙن ا٘
حمااتّر :لٔاال السٔتساات ّاملؤسساات العتماا٘ع املرالاال االىت تلٔاا٘
ّالتحْل الدمي راتٕع احلركت االجتنت ٔ٘ ّاجملتنل املدىٕ.
ّٓتخااع امليتااد ٚلتي ٔااع تلاام األلٔاات ّاألٍاادا االن تتىْىٔاات
رك٘ عا مسْٝلٔ٘ حمدّإٗ (س)30703 .
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مقدمة:

متس َضس اآلٕ مبسسً ١حت ٍٛدميكساط َٔٚ ،ٞأِٖ َالَح َساسٌ ايتش ٖٛ ٍٛاضتشداخ
إطاز تػسٜع ٞخيدّ أٖداف ٖرا ايتشٚ ،ٍٛيف ٖرا ايطٝام جند إٔ قاْ ٕٛاألسصاب ٜستبط بػهٌ
نبري مبصاٚي ١ايعٌُ ايطٝاضٚ ٞته ٜٔٛاملؤضطات االْتداب ٖٛٚ ،١ٝال ٜكٌ أُٖ ١ٝعٔ قٛاْني
َباغس ٠اذتكٛم ايطٝاض ١ٝعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ.
ٚسٝح إٔ قاْ ٕٛاألسصاب ٖ ٛاإلطاز ايتػسٜع ٞاير ٟحيهِ عٌُ األسصاب َٚد ٣ؾاعًٝتٗا
يف ايعًُ ١ٝايطٝاض ،١ٝؾٛدٛد أ ٟإغهايٝات بايكاْ َٔ ٕٛغأْٗا إٔ تؤثس عً ٢املُازض١
ايدميكساطَٚ ١ٝد ٣نؿا ٠٤عٌُ األسصاب ٚؾاعًٝتٗآٖ .ا جند إٔ قاْ ٕٛاألسصاب املضسٚ ٟايرٟ
مت تعد ًٜ٘بعد قٝاّ ثٛزٜٓ 82 ٠اٜس عاّ  ،8022سٝح أصدز اجملًظ األعً ٢يًكٛات املطًش ١يف
َازع َ 8022سضَٛا بكاْ ٕٛزقِ ( )28يطٓ 8022 ١بتعد ٌٜبعض أسهاّ قاْ ٕٛاألسصاب
ايطٝاض ١ٝزقِ  00يطٓ ،2777 ١ب٘ عدد َٔ اإلغهايٝات َٓٗا إٔ ايدضتٛز املضس ٟيعاّ 8020
أقس يف املاد )70( ٠سس ١ٜته ٜٔٛاألسصاب ايطٝاض ١ٝبإخطاز ٜٓعُ٘ ايكاْٚ ،ٕٛعًٖ ٢را جند إٔ
اإلساي ١يًكاْ ٕٛتؿسؽ املادَ َٔ ٠غُْٗٛا ،سٝح أْ٘ َٔ املؿرتض إٔ ٜه ٕٛايدضتٛز ٖ ٛاذتانِ
يًكٛاْني ٚيٝظ ايعهظٚ ،عًٖ ٢را ؾٗٓاى تعازض ٚاعح بني ايكاْ ٕٛاذتايٚ ٞايدضتٛز سٝح إٔ
ايكاْٜ ٕٛكس ٚدٛد دتٓ ١قغا ١ٝ٥ختتط بؿشط ٚدزاض ١إخطازات تأضٝظ األسصاب ٚأٜغا
غسط ْػس أمسا ٤ايـ 2000عغ ٛيف صشٝؿتني َٜٝٛتني (َاد )7 ٠مما ٜهًـ َبايؼ طا ١ً٥ال
تطتطٝع ايعدٜد َٔ األسصاب ادتدٜد ٠تٛؾريٖاٚ ،تعد ٖر ٙايكٛٝد ايكاْ ١ْٝٛتعطؿٚ ١ٝتعازض
سس ١ٜته ٜٔٛاألسصاب اييت ْط عًٗٝا ايدضتٛز .أَا عٔ مناذز قٛاْني األسصاب ،ؾايكاْ ٕٛمل
خيسز بٓا َٔ منٛذز ايرتخٝط ،سٝح أْ٘ طبكا هلرا ايكاْ ٕٛئ تك ّٛاألسصاب باإلخطاز بٌ
ضتك ّٛبايرتخٝطٚ ،ذيو بإعطا ٤دتٓ ١األسصاب املٓضٛظ عً ٢تػهًٗٝا يف املاد )2( ٠األسك١ٝ
يف االعرتاض عً ٢إْػا ٤اذتصب خالٍ َٜٛ 30اٚ ،نريو تٛضٝع اختضاصات ٖر ٙايًذٓ ١يف
1
ايبشح ٚاالضتكضاٚ ٤ايًذ ٤ٛدتٗات أخس ٣دتُع املعًَٛات د ٕٚحتدٜد ٖر ٙادتٗات.
حيت  ٟٛايكاْ ٕٛأٜغا عً ٢إيػا ٤ايدعِ املاد ٟاير ٟنإ ٜتِ تكدمي٘ يألسصاب عٔ
طسٜل ايدٚيٚ ،١تٓط املاد َٔ )22( ٠ايكاْ ٕٛعً ٢إٔ َٛازد اذتصب تته َٔ ٕٛاغرتانات
أعغاٚ ٘٥تربعات األغداظ ايطبٝعٝني املضسٜني ٚنريو َٔ سض ١ًٝاضتجُاز أَٛاي٘
يف األٚد٘ غري ايتذاز ١ٜاييت حيددٖا ْعاَ٘ ايداخًٚ .ٞال جيٛش يًشصب قب ٍٛأ ٟتربع
أَٝ ٚص ٠أَٓ ٚؿع َٔ ١أدٓيب أ َٔ ٚدٗ ١أدٓب ١ٝأ ٚدٚي ١ٝأ َٔ ٚغدط اعتبازٚ ٟيٛ
نإ َتُتعا بادتٓط ١ٝاملضس .١ٜمل ٜكدّ اإلطاز ايتػسٜع ٞاملضس ٟضٛا ٤نإ
ايدضتٛز أّ ايكاْ ٕٛيألسصاب أٚ ٟضا ٌ٥يتشؿٝص ايدميكساط ١ٝنتػذٝع يألسصاب عً٢
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خٛض االْتدابات احملً ١ٝسٝح مل ٜأت ايكاْ ٕٛبرنس دٚز األسصاب ٚاحملًٝات أٚ ٚعع
ستددات يًدميكساط ١ٝايداخًَ ١ٝجٌ االْتدابات ايداخً ١ٝيألسصاب.
قانىن األحزاب والخبرات الدولية:

عٓد ايتعسض يًُٓاذز ٚارتربات ايدٚي ١ٝجند إٔ عددا َٔ ايكٛاْني ٚاألطس ايتػسٜع١ٝ
يتٓع ِٝعٌُ األسصاب قد تعاًَت َع َبدأ سس ١ٜته ٜٔٛاألسصاب ،ؾُجال بايٓطب ١يدضاتري
ٚقٛاْني تْٛظ ٚاملػسب ٖٞٚ ،د ٍٚغٗدت َؤخسا اْتؿاعات غعب ،١ٝؾكد أقست دضاتريٖا -
ايدضتٛز ايتْٛط ٞادتدٜد ٚدضتٛز املػسب املعدٍ  -سس ١ٜته ٜٔٛاألسصابٚ ،أتت ايكٛاْني يتؤند
عًٖ ٢را ٚتٓعُٖ٘ٓٚ .اى تػاب٘ بني ايكاْْٛني ايتْٛطٚ ٞاملػسب ٞؾُٝا خيط تهٚ ٜٔٛتأضٝظ
األسصاب ايطٝاضٚ ،١ٝنالُٖا أند عً ٢إٔ ته ٜٔٛاألسصاب ايطٝاضٜ ١ٝه ٕٛباإلخطاز ،إال إٔ
اذتاي ١ايتْٛط ١ٝتعترب أؾغٌ نجريا بطبب عدّ ٚدٛد غسٚط حتت ٟٛعًَ ٢ضطًشات
ؾغؿاع ١ناملطاع بايد ٜٔاإلضالَ ٞأ ٚايٓعاّ املًه ٞيف ساي ١املػسب .ؾؿ ٞساي ١تْٛظ جيب
تطً ِٝإخطاز َهتٛب ٚيف ساي ١عدّ ٚزٚد زد خالٍ ٜ ،ّٜٛ 00عترب ذيو قسازا عُٓٝا بعدّ
االعرتاض عً ٢ته ٜٔٛاذتصب.2
جند أٜغا إٔ يف أملاْٝا ٚاييت تتُتع بتكايٝد دميكساط ١ٝزاضد ،١أند ايدضتٛز عً٢
عسٚز ٠اعرتاف األسصاب بايدٚي ١ايدميكساطٚ ،١ٝبايٓطب ١يألسصاب اييت ٜػهو يف دميكساطٝتٗا
3
ؾُٝهٔ َٓعٗا بٓا ٤عً ٢طًب تكدَ٘ اذتهٚ .١َٛيهٔ يٝظ ٖٓاى َا ًٜصّ مبٓع ٖر ٙاألسصاب.
ْأت ٞيُٓٛذز ايدامنازىٜٓ ٖٛٚ ،ط ٟٛعً ٢اذتس ١ٜايهاًَ ١يف ته ٜٔٛاألسصاب ،جند إٔ ايدضتٛز
مل ٜرنس أ ٟغٜ ٤ٞتعًل باألسصاب ايطٝاضٚ ،١ٝبايٓطب ١يإلطاز ايكاْ ْٞٛتعترب األسصاب
4
ايطٝاض ١ٝيف ايدمنازى َجٌ ادتُعٝات ايتطٛعٚ ١ٝاملؤضطات ارتاص.١
ٚبايٓطب ١يُٓٛذز ايرباش ،ٌٜجند إٔ ايكآْٜ ٕٛط عً ٢سس ١ٜته ٜٔٛاألسصاب طاملا حترتّ
ايطٝاد ٠ايٛطٓٚ ١ٝاملبادئ ايدميكساطٚ ١ٝسكٛم اإلْطإٚ ،تك ّٛاألسصاب بايتطذٚ ٌٝاذتضٍٛ
عً ٢ايػدض ١ٝاالعتباز ١ٜيف اهل ١٦ٝاالْتدابٖٓ ،"Electoral Tribunal" ١ٝاى غسٚط
ستدد ٠يته ٜٔٛسصب ضٝاض َٔ ٞأُٖٗا إٔ حيضٌ اذتصب عً ٢تٛقٝعات َٔ املٛاطٓني ال تكٌ
ْطبتِٗ عٔ ْ َٔ %0.5طب ١املضٛتني يف أخس اْتدابات مت إدساٗ٥ا يف ايبالد ٚعً ٢إٔ ٜهْٛٛا
5
ممجًني َٔ  2/3عدد ايٛالٜات ايرباش.١ًٜٝ
ٚيف ضٝام مت ٌٜٛاألسصاب ،جند منٛذز ايدامنازى ،ايدعِ َكابٌ عدد األصٛات االْتداب١ٝ
سٝح تتًك ٢األسصاب متٜٛال َٔ اذته ١َٛاملسنص ١ٜإذا سضًت عً 2000 ٢صٛت اْتداب ٞعً٢
األقٌٚ ،تتًك ٢متٜٛال َٔ اذتهَٛات احملً ١ٝإذا سضًت عً 200 ٢صٛت عً ٢األقٌ يف
االْتدابات احملً 6.١ٝيف ْؿظ ايطٝام جند ايُٓٛذز ايطٜٛد ،ٟسٝح تدؾع ايدٚي ١األَٛاٍ عً٢
غهٌ إعاْات يًشصب ٚاعاْات ألَاْ ١ايطسٚ .حيل يًشصب باإلعاْات اذتصب ١ٝإذا ؾاش مبكعد يف
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ايربملإ أ ٚبأنجس َٔ  َٔ %2.5األصٛات عًَ ٢طت ٣ٛايبًد نً٘ يف أسد االضتشكاقات
االْتداب ١ٝاألخريٚ .٠تتًك ٢األسصاب خالٍ ايؿرت ٠اييت تؿضٌ بني االْتدابات متٜٛال عاَا
َباغسا نٌ ثالث ١أغٗس ،أٜغا ٖٓاى َٖٓ ١٦ٝعُّ ١خضٝضا إلداز ٠أْعُ ١مت ٌٜٛاألسصاب
ٚتطبٝكٗاٚ .تتأيـ ٖ ١٦ٝمت ٌٜٛاألسصاب َٔ زٝ٥ظ ٚثالث ١أعغا .٤ظاْب ايدعِ املادٖٓ ٟاى
ايدعِ ايعٝين يألسصاب َٔ سٝح اضتعُاٍ ٚضا ٌ٥االعالّ ٚاالضتعُاٍ اجملاْ ٞيًُٓػآت ايعاَ١
7
َٔ أدٌ عكد االدتُاعات.
ٚبايٓطب ١ذتاي ١ايرباش ،ٌٜتتًك ٢األسصاب ايتُ َٔ ٌٜٛصٓدٚم مت ٌٜٛاألسصابٚ ،حيعس
ايتُ َٔ ٌٜٛأدٗص ٠ايدٚيٚ ١ايدٚ ٍٚايهٝاْات األدٓبٜ .١ٝعترب صٓدٚم مت ٌٜٛاألسصاب ،صٓدٚقا
8
زمسٝاٚ ،تأتَٛ ٞازد ٙيف َععُٗا َٔ ايتربعات املاي.١ٝ
ٚبايٓطب ١يًكاْ ٕٛايتْٛط ٞؾكد سدد ضكؿا يًتُ ،ٌٜٛؾُجال اغرتانات األعغا ٤ال جيب
إٔ تتذاٚش  2800دٜٓاز ضٜٓٛا يًعغ .ٛأَا ايكسٚض ؾٝذب أال تتذاٚش تعٗدات اذتصب يد٣
َؤضطات ايكسض  800أيـ دٜٓازٚ .ميهٔ يًشصب اذتض ٍٛعً ٢تربعات ٖٚبات صادز ٠عٔ
أغداظ طبٝعٝني ال تتذاٚش  00أيـ دٜٓاز ضٜٓٛا يهٌ َاْحٚ ،أٜغا ايعا٥دات ايٓاجت ١عٔ
ممتًهات اذتصب ايطٝاضْٚ ٞػاطات٘ٚ .حيعس عً ٢األسصاب ايطٝاض ١ٝقب ٍٛمتَ ٌٜٛباغس أٚ
غري َباغسْ ،كد ٟأ ٚعٝين صادز عٔ أ ١ٜدٗ ١أدٓب ١ٝأ ٚعٔ َضدز زتٗٚ .ٍٛمبٛدب ايكإْٛ
أصبح نٌ سصب َطايبا بؿتح سطاب بٓه ٞأ ٚبسٜدٚ ٟاسد يهٌ َعاَالت٘ املايٚ ١ٝنريو
بتعٝني ٚنَ ٌٝايٚ ٞاسدٚ .نٌ املعاَالت اييت تؿٛم  200دٜٓاز جيب إٔ ته ٕٛبٛاضط ١صهٛى
أ ٚحتٜٛالت بٓه ١ٝأ ٚبسٜد 9.١ٜبايٓطب ١يًُٓٛذز املػسبٜ ،ٞعتُد مت ٌٜٛاألسصاب طبكا يًكإْٛ
ادتدٜد عً ٢اغرتانات األعغا ،٤ايتربعات ايٓكد ١ٜأ ٚايع ١ٝٓٝعً ٢أال ٜتعد 300 ٣أيـ دزِٖ،
ٚايعا٥دات َٔ اضتجُاز أَٛاٍ األسصاب ،تتًك ٢األسصاب دعُا ضٜٓٛا َٔ ايدٚيٜ ١ػٌُ املطاُٖ١
يف مت ٌٜٛاذتُالت االْتدابٚ ١ٝتٓع ِٝاملؤمتساتٚ ،حيعس تًك ٞأ ٟأَٛاٍ َٔ نٝاْات أ ٚدٍٚ
10
أدٓب.١ٝ
يف ضٝام حتؿٝص ايدميكساط ،١ٝعاجل ايُٓٛذز اإلضباْٖ ٞر ٙاملطأي ،١سٝح ْط ايدضتٛز
اإلضباْ ٞعً ٢إٔ األسصاب ايطٝاض ٖٞ ١ٝايتعبري عٔ ايتعدد ١ٜاذتصب ٖٞٚ ...١ٝأدا ٠أضاض١ٝ
يًُػازن ١ايطٝاضٜٚ .١ٝه ٕٛتػهًٗٝا ٚممازضْ ١ػاطاتٗا سسا إىل اذتد اير ٟحترتّ ؾ٘ٝ
ايدضتٛز ٚايكآْٜٚ ،ٕٛبػ ٞإٔ تهٖٝ ٕٛانًٗا ٚعًُٝاتٗا ايداخً ١ٝدميكساطٚ 11".١ٝعٔ دٚز
األسصاب يف احملًٝات ،جند إٔ اإلطاز ايتػسٜع ٞيف ايدامنازى عاجل إغهاي ١ٝحتؿٝص األسصاب
يًُػازن ١يف اْتدابات احملًٝات ٚخضٛصا األسصاب ايضػري ٠سٝح أْ٘ ٜتٝح هلا املػازن ١يف
االْتدابات ٚعٌُ قاعد ٠غعب َٔ ١ٝخالٍ َبدأ ايدعِ َكابٌ ايضٛت االْتدابٚ 12.ٞؾُٝا
خيط اإلغهاي ١ٝاملتعًك ١اإلغهاي ١ٝاملتعًك ١بايعبازات غري احملدد ٠يف ايكاْ ٕٛاملضسَ ٟجٌ
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"ايطالّ االدتُاعْ"ٚ ،"ٞػاط َعاد ملبادئ ايدميكساط ،"١ٝعادتت َععِ ايُٓاذز اييت تعسعت
هلا ايٛزقٖ ١ر ٙاإلغهاي ،١ٝسٝح ْضت صساس ١عًٚ ٢دٛب ايتصاّ األسصاب باملبادئ ايدميكساط١ٝ
ٚسكٛم اإلْطإ خبالف ايُٓٛذز املػسب ٞسٝح ٚعع عبازات غري ستدد ٠أٜغا َجٌ "املطاع
بايد ٜٔاإلضالَٚ ٞايٓعاّ املًه."ٞ
تىصيات للمشرع المصري:

حيتاز قاْ ٕٛاألسصاب يعدد َٔ ايتعدٜالت ستٜ ٢غُٔ نؿاٚ ٠٤اضتكالي ١ٝاألسصاب
يتك ّٛبايدٚز املٓٛط بٗا يتشكٝل ْعاّ دميكساط ٞسكٝكٚ ٞيٝظ ؾكط تعدد ١ٜغهًٚ ١ٝعًٖ ٢را
ؾُٔ املُهٔ االعتُاد عً ٢عدد َٔ االضرتاتٝذٝات:
 عُإ سس ١ٜته ٜٔٛاألسصاب :مما ضبل طسس٘ ،جند إٔ قاْ ٕٛاألسصاب املضس ٟال
ٜغُٔ أسد أِٖ املبادئ اييت تٓط عًٗٝا املعاٖدات ٚاملٛاثٝل ايدٚي ٖٞٚ ١ٝسس١ٜ
ته ٜٔٛاألسصابٚ ،عً ٘ٝؾُٔ أ ِٖ اضرتاتٝذٝات تعد ٌٜقاْ ٕٛاألسصاب ٖ ٛايعٌُ
عً ٢تٓكٝش٘ ستٜ ٢ضبح َتٛاؾل َع ٖر ٙاملبادئٖٓ َٔ .ا َٔ املُهٔ إٔ ٜتِ
إدخاٍ تعدٜالت ٚاعش ١عً ٢قاْ ٕٛاألسصاب تغُٔ إٔ ٜتِ إْػا ٤األسصاب
باإلخطاز د ٕٚإعطا ٤اذتل يًذٓ ١قغا ١ٝ٥يف ايؿضٌ يف أسك ١ٝإْػا ٤اذتصب َٔ
عدَٖ٘ٓ .ا َٔ املُهٔ إٔ ٜتِ االضتؿاد ٠أٜغا َٔ ايُٓٛذز ايرباشٖٛٚ ًٜٞ
اضتشداخ غسط سض ٍٛاذتصب عً ٢تٛقٝعات َٔ املٛاطٓني ٚحتدٜد ْطبتِٗ يف
ايكاْ ٕٛمبا ال ٜكٌ عٔ  َٔ %2عدد ايٓاخبني يف آخس اْتدابات بسملاْ.١ٝ
جيدز اإلغاز ٠أٜغا إىل إٔ ايعبازات ٚاملضطًشات ايؿغؿاع ١يف ايكاْ ٕٛاملضسٟ
نايطالّ االدتُاع ،ٞعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ حتد َٔ سس ١ٜته ٜٔٛاألسصاب سٝح أْٗا
تعط ٞذزٜع ١يًطًط ١ست ٢تؿطسٖا نُا ٜرتا ٣٤هلا ٜٚتٝح ٖرا يًطًط ١ؾسص١
يًطٝطس ٠عً ٢عًُ ١ٝإْػا ٤األسصابٚ ،بايتايٚ ٞست ٢ال ٜتعازض ايكاَْ ٕٛع
ايدضتٛز اذتاي ٞيف ْض٘ عًَ ٢بدأ سس ١ٜته ٜٔٛاألسصاب جيب إٔ ٜتِ سرف أٟ
عب ازات غري ٚاعشَٚ ١بُٗ َٔ ١غأْٗا إٔ تؤثس عً ٢سس ١ٜته ٜٔٛاألسصابَٔٚ ،
املُهٔ يف ٖر ٙاذتاي ١االنتؿا ٤باغرتاط ايتصاّ األسصاب باملبادئ ايدميكساط١ٝ
ٚسكٛم اإلْطإ نُا نإ اذتاٍ يف عدد َٔ مناذز ايكٛاْني س ٍٛايعاملٚ ،أٜغا
أُٖ ١ٝايٓط عً ٢عسٚز ٠ايتصاّ األسصاب بايطًُٚ ١ٝجتس ِٜإْػا ٤تٓعُٝات
َطًشٚ ١عدّ ايتُٝٝص.
 حتؿٝص ايدميكساط :١ٝمت طسح ضابكا ؾهس ٠إٔ اإلطاز ايتػسٜع ٞحيهِ املُازض١
عً ٢أزض ايٛاقعٖٓٚ ،ا ْأت ٞألُٖ ١ٝإٔ ٜتغُٔ قاْ ٕٛاألسصاب ْضٛظ َٛٚاد
تعٌُ عً ٢خًل زتاال ٚاضعا يًُُازض ١ايدميٛقساط ١ٝحتدٜدا يف ظٌ ايطٝام
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ايعامل ٞا ير ٟأصبح ؾَ ٘ٝبدأ ايدميكساطٚ ١ٝايدميكساط ١ٝايتُجَ ١ًٝٝجاز ددٍ
ْٚكاش ٚاضع مما ٜطسح عد ٠تطاؤالت س ٍٛدٚز األسصاب يف حتؿٝص ْٚػس قِٝ
ايدميكساط ،١ٝيف ٖرا ايطٝام جند إٔ ايكاْ ٕٛاملضس ٟمل ٜتطسم هلرا املبدأَٔٚ .
أِٖ ايتعدٜالت اييت جيب إدخاهلا عً ٢قاْ ٕٛاألسصاب ٖٛ ،اضتشداخ َاد٠
بايكاْ ٕٛتٓط عً ٢عسٚز ٠االْتدابات ايداخً ١ٝيألسصاب ٚاييت جيب إٔ تتِ
بضٛز ٠دميكساط ١ٝنُا ْس ٣يف ارترب ٠اإلضباْ ١ٝسٝح ْط ايدضتٛز عًٖ ٢را.
َٔ أِٖ احملؿصات يًُُازض ١ايدميكساط ١ٝأٜغا ٖ ٞاحملًٝات ،مل ٜتطسم قإْٛ
األسصاب اذتاي ٞيًُشًٝات عً ٢ايسغِ َٔ ايدٚز اهلاّ اير ٟتًعب٘ احملًٝات يف أٟ
ْعاّ دميكساط ٞزاضذٚ ،عًٖ ٢را ؾهُا أغسْا يًشاي ١ايدامنازن ١ٝؾاإلطاز
ايتػسٜع ٞاملٓعِ يعٌُ األسصاب ٖٓاى قد ٚعع غسط ايتُ ٌٜٛيألسصاب نأدا٠
يتشؿٝص األسصاب عً ٢االٖتُاّ باحملًٝات ٚاملػازن ١باْتداباتٗا سٝح أْٗا َٔ
ْاس ١ٝتعٌُ ع ً ٢خًل قاعد ٠غعبٚ ١ٝاضع ١يًشصب ٚخضٛصا األسصاب ايٓاغ١٦
 َٔٚايٓاس ١ٝاألخس ،٣ؾٗ ٞتعترب عُاْ ١يًعًُ ١ٝايدميكساط ١ٝسٝح أْٗا تعٌُ
عً ٢دَر املٛاطٓني يف عًُٝات صٓع ايطٝاضات.
ٚعًٖ ٢را ؾٝذب إٔ ٜٓط قاْ ٕٛاألسصاب صساس ١عً ٢أُٖ ١ٝاحملًٝات ٚٚعع
غسٚط يتُ ٌٜٛاألسصاب َٔ ،عُٓٗا إٔ ٜعٌُ اذتصب عً ٢دخ ٍٛاالْتدابات
احملًٚ ،١ٝإٔ حيضٌ عً ٢عدد ستدد َٔ األصٛات االْتدابَ ١ٝكابٌ إٔ حيضٌ
عً ٢دعِ َاد َٔ ٟايدٚي.١
 عُإ ؾاعً ١ٝاألسصاب ٚاملُازضات ايطٝاض :١ٝتعترب ٖر ٙاالضرتاتٝذ ١ٝبعٝد٠
املد ٣سٝح أْٗا دص٤ا َٔ عًُ ١ٝإزضاَ ٤بادئ ايدميكساط .١ٝجند ٖٓا إٔ َٔ أِٖ
اإلغهايٝات اييت قد تؤثس عًَ ٢د ٣ؾعاي ١ٝاألسصاب ٚاملُازض ١ايطٝاضٖٞ ١ٝ
قغ ١ٝايتُ ٌٜٛايطٝاض ٖٞٚ ٞتستبط بػهٌ نبري بهٝؿ ١ٝعُإ ؾاعًٚ ١ٝنؿا٠٤
اذتصب ايطٝاض ،ٞسٝح أْ٘ بايسغِ َٔ عدّ ازتباط نؿا ٠٤اذتصب بايتُ،ٌٜٛ
حتتاز األسصاب ايطٝاض ١ٝيًتُ ٌٜٛاملٓاضب ست ٢حتكل ٚظا٥ؿٗآٖٚ ،ا تعٗس
إغهاي ١ٝايتداخٌ بني زأع املاٍ ٚايطٝاض ١اييت مل حيا ٍٚايكاْ ٕٛتؿادٜٗا إال يف
ايٓكط ١املتعًك ١بايتُ ٌٜٛاألدٓيبٚ ،يف ٖر ٙاذتاالت ٜطٝطس زأع املاٍ عً٢
اجملاٍ ايعاّ مما ٜؤد ٟيٛدٛد أسصاب بال بساَر ٚأٖداف ٚاعش.١
ٚعًٖ ٢را ؾاالضتؿاد َٔ ٠ايتذازب ٚارتربات ايدٚي ١ٝايطابل ذنسٖا ؾُٝا خيط دعِ
ايدٚي ١يألسصابٜ ،تِ ايٓط يف ايكاْ ٕٛعً ٢عسٚز ٠ايدعِ املاد َٔ ٟقبٌ ايدٚي ١يألسصاب ٚيهٔ
بػسٚط ٚاعش ١نُا يف ايُٓٛذز ايدامنازنَ ٞجٌ ايدعِ َكابٌ عدد األصٛات االْتداب ١ٝأٚ
عٔ طسٜل اضتشداخ ٖ ١٦ٝنضٓدٚم مت ٌٜٛاألسصاب ايرباشٚ ًٜٞايرٜ ٟعتُد بػهٌ أضاضٞ
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ينٝ يًدعِ ايع١يٚؾري ايدٛ ت٢ًٕ عْٛ ْط ايكا٠زٚغا إىل عسٜ أ٠ جيدز اإلغاز. ايتربعات٢ًع
١ املدضض١يٚ سل األسصاب يف اضتدداّ َٓػآت ايد٢ًٕ عْٛٓط ايكاٜ ٕذيو َٔ خالٍ أٚ
١ٜ بأضعاز زَصٚ أْٞ بػهٌ زتا١ٝ٥املسٚ ٠٤ٚ املكس١َٝ اإلعال١يَٚؤضطات ايدٚ املعازضٚ يًُؤمتسات
ٌ يألسصاب ستّٟ ايػٗس ايعكازٛ َٔ زض٤نريو اإلعؿاٚ دٜٛ ايط١ اذتاٍ يف جتسبٖٛ نُا
.ظٝايتأض
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