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 انتحزيز اندونية:هيئة 
 

 
 

 الجؼائغ-حامػت غباؽ لؿغوع زيكلت  أ.ص ػواكغي الطاهغ

 الجؼائغ- زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت أ.ص. مدمض بىهماف

 .املخدضة الػغبُت ماعاثلا  – الكاعكت حامػت الكضًفاث غضهان قاصيأ.ص. 

 املؿغب–وحضة -حامػت مدمض ألاٌو  أ.ص. غبى غبض الهمض

 املخدضة الاماعاث الػغبُت -حامػت الكاعكت  ص.مغاص بً نؿحر

 , الجؼائغبؿىغة زُضع مدمض حامػت أ.ص.غبض الحلُم مكغي 

ا . ًىؾف هانغص  الجامػت لاؾالمُت الػاملُت مالحًز

 الجؼائغ- زيكلت لؿغوع غباؽ ػتحام أ.ص. بىكغة اؾماغُل

 املؿغب-  حامػت ابً ػهغ بأواصًغ – الاحخماغُتو  الاكخهاصًتولُت الػلىم اللاهىهُت و  ص. حىاص الغباع

ت  ص.ملىزُت غماص  مهغ-حامػت لاؾىىضٍع

 ولُت الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الدؿُحر، املهضًت، جىوـ أ.ص ؾضعاوي طاعق 

 املؿغب- فاؽ هللا غبض بً مدمض ؾُضي تحامػ  لكلغ اللاصع غبضص.

 ولُت الحلىق حامػت ظفاع في ؾلطىت غمان ص. زحري مغجض ى غبض هللا

 حامػت املىهىعة بمهغ ص. حالٌ خؿً

م غبضأ.ص.  الجؼائغ- زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت  جافغوهذ الىٍغ

 املؿغب-فاؽ غبضهللا بً مدمض ؾُضي  بىهحر غبضاملجُضص.

 الػلمي البدث حُل مغهؼ ؿتعئِ ص.ؾغوع طالبي

 . مهغ -مػهض الػبىع الػالي لإلصاعة والحاؾباث وهظم املػلىماث  ص. وكأث اصواعص

ج حامػت خلب  ص. همام اللىص ي  الػغبُت الؿىعٍت تالجمهىعٍ -زٍغ

ٌ  الحؿً حامػت أ.ص. الفىعوي مهطفى  املؿغب-بؿطاث ألاو

 ُغمان ؾلطىت -ظفاع حامػت ص. خؿيُت أخمض

اى  -ولُت الحلىق  -حامػت صاع الػلىم مض ألاخمض قىارص. مد  اململىت الػغبُت الؿػىصًت -الٍغ

ً أ.ص هانغ زلُل حالٌ الػؿاف  حامػت البدٍغ

 ولُت اللاهىن الػغاق -حامػت الىخاب  أ.ص. هبُل الػبُضي

 الجؼائغ -1حامػت باجىت  أ.ص  أخمض باي

 غالجؼائ -بجاًت حامػت زلفي الغخمان غبض. ص.أ

م واظم عجُل   الػغاق -كاع طي حامػت ص. غبض الىٍغ

ت مىعٍخاهُا ص. غبض اللاصع مدمض الضاه  حامػت هىاهكىط الػهٍغ

 الجؼائغ-حامػت ابً زلضون جُاعث أ.ص.ملني بً غماع

 حمهىعٍت مهغ الػغبُت -الػضٌ وػاعة  ذ ًضنمدمض طلػ .ص

 الىُابت الػامت لضولت فلؿطحن ص. بػلىقت قٍغف

 حامػت الكاعكت لاماعاث الػغبُت املخدضة صاث مدمض مدمضص.ؾا

ذ حامػت الًُفي بُاث مُثاقص.   الػغاق - جىٍغ

 الخىوؿُت الجمهىعٍت بؿىؾت الؿُاؾُت والػلىم الحلىق  ولُت ص.غىاطف الطغوصي

 أؾُىط حامػت- الحلىق  ولُت ص.الضلجاوي أخمض غبضالهبىع 

 universitée Paris 8 France ص.صبِص ي غلُلت

ب للضعاؾاث ألاكص ى عبىع ومغهؼ - ألاعصهُت الجامػت ص.صكس ي مدمض  والخضٍع



  

 اهليئة انعهمية نهمجهة:
 من داخم انىطن

 

 حامػت زيكلت ص. أوقً خىان  حامػت زيكلت ص ػواكغي الطاهغ.أ

 حامػت زيكلت ص. جيىاقذ هماٌ  حامػت زيكلت ص بىهماف مدمض أ.

م ص.أ.  حامػت زيكلت ص. بىخالت الطُب  حامػت زيكلت جافغوهذ غبض الىٍغ

 حامػت املضًت ص. أوعوان هاعون  حامػت جُاعث أ.ص. ملني بً غماع

 حامػت جبؿت ص. بىؾاخُت الؿاًذ  حامػت بؿىغة أ.ص.بً مكغي غبض الحلُم

 حامػت بؿىغة ص.ٌػِل جمام قىقيأ. حامػت بجاًت ص. زلفي غبض الغخمانأ.

 حامػت ؾػُضة ص. ؾاس ي مدمض فُهل 1حامػت باجىت  .ص أخمض بايأ

 حامػت املؿُلت ص. ناولي غبض املالً  حامػت زيكلت ص. كهىعي عفُلتأ.

 حامػت خيكلت ص. طغاص طاعق  حامػت زيكلت ص. بىكغة ئؾماغُلأ.

ؼأ.  حامػت جُاعث ص. هماٌ مدمض ألامحن حامػت زيكلت ص. عاجي غبض الػٍؼ

 حامػت زيكلت ص. هانغي ؾمحرة حامػت زيكلت وىؾغ ص. غثامىُت

 حامػت زيكلت ص. بً مباعن ماًت  حامػت زيكلت ص. بً ًىً غبض املجُضأ.

ـأ. ا اصَع  حامػت زيكلت ص. غطاء هللا جىفُم  حامػت أصعاع ص. بازٍى

م  حامػت زيكلت ص. اوهِس ي لُىضة  حامػت زيكلت ص. ػعمان هٍغ

 حامػت زيكلت ص. غبضلي خبِبت تحامػت زيكل ص. غغقىف ؾفُان

 حامػت زيكلت ص. بً ميي هجاة حامػت زيكلت ص. صمان صبُذ غماص

 حامػت زيكلت ص.نالح ؾػُضأ. حامػت زيكلت بالت غماعص.

 حامػت زيكلت ص.ؾػُضي طاعق  حامػت زيكلت صبلػُضي غبض هللا

 جلحامػت حُ ص. بىقىُىه غبض الحلُم حامػت جبؿت اعي غبض الحمظص. لخأ.

ىت ص. مدمىصي ؾماح حامػت زيكلت ص. بىحىعاف غبض الؿاوي  املغهؼ الجامعي بٍغ

 حامػت املؿُلت طُب الح ضاص. بلى أ. حامػت ألاؾىاط ص. عابحي لخًغ

 1حامػت باجىت  ص.مىانغة غؼوػ حامػت الجلفت مؿػىصي هكام ص.

 حامػت زيكلت بً غمغان ئههافص.أ. حامػت جمجراؾذ هظًغ قىقي ص.

ؼ مُلىص ص.   حامػت أم البىاقي ص. خمص ي مدمض حامػت باجىت بً غبض الػٍؼ

 حامػت زيكلت هبُلمالىُت ص. حامػت جلمؿان  مغاص ص. بً نؿحر 

 حامػت زيكلت ص.جافغوهذ الهاقمي حامػت الىاصي ص.ػغبي غماعأ.

 حامػت زيكلت ص.قىه مدمض حامػت زيكلت ص.ؾلُم كط 

ىت    حامػت زيكلت ص.غبابؿت مدمض  حامػت زيكلت ص. حباًلي نبًر

 حامػت جبؿت ص.أمحن الباع حامػت باجىت ص. قػبان عياأ.

يب حامػت باجىت ص.خُضوس ي غمغأ.  1حامػت باجىت  ص.غبض الالوي ٍػ

 حامػت الىاصي ص.بلػمغي أهغم حامػت الىاصي  ص.خىبت غبض اللاصعأ.

 يكلتحامػت ز .ؾػُض خفظاوي ص حامػت بؿىغة ص.خؿىهت غبض الؿنيأ.

 ص. لىبحر غلي

 

 

 

 حامػت زيكلت

 

 

 

 ص. وػُمي غبض املىػم

 

 حامػت الجؼائغ 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حامػت بؿىغة ص. مغػوقي غبض الحلُم 2حامػت ؾطُف ص. بً غمغ غاصٌ

اص غاصٌ 1حامػت باجىت أ.ص ػكاؽ غاصٌ  حامػت زيكلت ص. ٍػ

 1امػت باجىت ح أ.ص مغاص بً ؾػُض حامػت ألامحر كؿىطُىت             ص. عاػي هاصًت

 حامػت البلُضة ص. غمغاوي هاصًت حامػت زيكلت مبىقغبي مٍغص.

 حامػت زيكلت بىللىاؽ ابدؿامص. حامػت زيكلت ص. غمغاوي زضًجت 

ب عابذ  حامػت زيكلت ص. زالف بضع الضًً  حامػت حُجل ص. بً ؾٍغ

ؼ  زيكلت حامػت  هفالي ولُضص.   حامػت زيكلت ص.  فىغة غبض الػٍؼ

 2 البلُضة حامػت     هاصًت غمغاوي.ص زيكلت حامػت      ؾىاء ىاؽبىلل.ص

 حامػت زيكلت .باصٌـ الكٍغفص حامػت زيكلت .ػمىعة صاوصص

 حامػت زيكلت .بالت غبض الػاليص حامػت زيكلت مهؼوٌ غِس ىص.

 2حامػت ؾطُف ص.غماص لبُض حامػت زيكلت .مػمغي غبض الغقُضص

   1 وهغان حامػت   غماع بً خمضاصو. صأ. تزيكل حامػت ص.غبض الالوي ؾامُت

م املؿُلت حامػت   الحفُظ غبض بلت. صأ.  حامػت وعكلت ص.باؾماغُل غبض الىٍغ

مت ل ٍع ج ص. بَغ ٍغ  2حامػت ؾطُف  ص. بهلٌى ؾمُت حامػت بغج بىغٍغ

 1حامػت باجىت ص. ؾُالوي الطاهغأ. 1حامػت باجىت أ.ص كالت قهغ الضًً

 حامػت بجاًت ص غثماوي بالٌ مػت زيكلتحا ص. بىكىضوعة ؾػاص

تي فاجذ  ص, مٍؼ

 ؾفُان غبضلي ص.

 كىجاٌ ًاؾحن ص.

 أ.ص. خىبت غبض اللاصع

م  ص. جىمي مٍغ

 ص. أخمض بىغىن 

 ص نالحي ههحرة

 أ.ص. خؿاوي زالض

 ص. ؾالم ؾمحرة

م  ص. عكىلي هٍغ

 حامػت زيكلت

 حامػت بؿىغة

 حامػت زيكلت

 صياحامػت الى 

 زيكلت حامػت

 ىطُىتكؿ حامػت

 زيكلت حامػت

 جاًتب حامػت

 زيكلت حامػت

 2 ؾطُف حامػت

مت  ص. غال هٍغ

 وىؾغ غثامىُتص.

 صهُاػاص زابذص.

ت ؾمُدت  ص.مىانٍغ

 ص. لُطىف صلُلت

 ص. ههغاوي فاطمت

 ص. خامضي بللاؾمأ.

  ص. وىاش ي مغاص

 ص. طدغوع فُهل

ت  ص. ػبحري ماٍع

 1حامػت الجؼائغ

 زيكلت حامػت

 حامػت جبؿت

 زيكلت حامػت

 حامػت كؿىطُىت

 زيكلت حامػت

 1باجىت حامػت

 زيكلت حامػت

 2 ؾطُف حامػت

 زيكلت حامػت



  

 

 من خبرج انىطن:                                                

 لاماعاث الػغبُت املخدضة. –حامػت الكاعكت  ص. قاصي غضهان الكضًفاثأ.

 ػلىم اللاهىهُت ولاكخهاصًت و لاحخماغُت حامػت مىالي ئؾماغُل مىىاؽ.ولُت ال ص. غبض الهمض غبىأ.

 اململىت املؿغبُت.  -حامػت ابً ػهغ بأواصًغ -ولُت الػلىم اللاهىهُت و لاكخهاصًت ولاحخماغُت  ص. حىاص الغباع

 مهغ. –حامػت خلىان  هكام اخمض ناصق.ص

  فاؽ املؿغبحامػت ؾُضي مدمض بً غبضهللا ص.غبض املجُض بىهحر

 املؿغب -حامػت ؾُضي مدمض بً غبض هللا فاؽ  غبض اللاصع لكلغ

 .الػلمي البدث حُل مغهؼ عئِؿت ص.ؾغوع طالبي

ت مىعٍخاهُا ص. غبض اللاصع مدمض الضاه  حامػت هىاهكىط الػهٍغ

ت حامػت ص.ملىزُت غماص  مهغ- لاؾىىضٍع

 الؿطاث )املؿغب(حامػت  الفىعوي مهطفى.ص

ٌ  الحؿً حامػت عوي مهطفىص. الفى   (املؿغب)بؿطاث ألاو

 ُغمان ؾلطىت -ظفاع حامػت ص. خؿيُت أخمض

م واظم عجُل   الػغاق -كاع طي حامػت ص. غبض الىٍغ

 الػغاق-حامػت بؿضاص  ص. الكمغي مهطفى ئبغاهُم

 ُغمان ؾلطىت -ظفاع حامػت ص. مدمض املضويأ.

ذ حامػت الًُفي بُاث مُثاق. ص  قالػغا – جىٍغ

 حمهىعٍت مهغ الػغبُت -الػضٌ وػاعة  ذ ًضنص/ مدمض طلػ

 الػغبُت الؿىعٍت تالجمهىعٍ -حامػت خلب   ص. همام اللىص ي

 ولُت الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الدؿُحر، املهضًت، جىوـ أ.ص ؾضعاوي طاعق 

 حامػت الكاعكت، الاماعاث الػغبُت املخدضة ص. زالض اسحاق

  .مهغ -ػبىع الػالي لإلصاعة والحاؾباث وهظم املػلىماث مػهض ال ص. وكأث اصواعص

 ولُت اللاهىن الػغاق -حامػت الىخاب  ص. هبُل الػبُضي

 املغهؼ الػغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث/مػهض الضوخت للضعاؾاث الػلُا ص خمص ي مدمض 

ً  ولُت الحلىق بجامػت ظفاع ؾلطىت غمان ص, أخمض مدمض أخمض الٍؼ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 قـىاعـد انـنـشـز
البةةةةةةةةةةةةةةةاخثحن املخسههةةةةةةةةةةةةةةةحن فةةةةةةةةةةةةةةةي الحلةةةةةةةةةةةةةةةىق مجلةةةةةةةةةةةةةةةت الحلةةةةةةةةةةةةةةةىق والػلةةةةةةةةةةةةةةةىم الؿُاؾةةةةةةةةةةةةةةةُت مفخىخةةةةةةةةةةةةةةةت ليةةةةةةةةةةةةةةةل ألاؾةةةةةةةةةةةةةةةاجظة  و 

الػلةةةةةةةةةةةةةىم الؿُاؾةةةةةةةةةةةةةُت أو الخسههةةةةةةةةةةةةةاث طاث الػالكةةةةةةةةةةةةةت بهمةةةةةةةةةةةةةا، مةةةةةةةةةةةةةً صازةةةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةةةىطً ومةةةةةةةةةةةةةً زاعحةةةةةةةةةةةةةه. وجسًةةةةةةةةةةةةةؼ ألابدةةةةةةةةةةةةةةار أو 

 لخلُض بها وهي:الػلمُت التي جغص املجلت ئلى قغوط  قيلُت ومىيىغُت ًجب غلى الباخثحن ا

  دؿةةةةةةةةةةم بالجضًةةةةةةةةةةت واملىيةةةةةةةةةةىغُت وؾةةةةةةةةةةالمت اللؿةةةةةةةةةةت، ولةةةةةةةةةةم ٌؿةةةةةةةةةةبم وكةةةةةةةةةةغه بةةةةةةةةةةأي أن ًيةةةةةةةةةةىن البدةةةةةةةةةةث امللةةةةةةةةةةضم لليكةةةةةةةةةةغ أنةةةةةةةةةةُال ٍو

 قيل مً ألاقياٌ  في أًت مجلت أو مإلف.

 أن ال ًيىن امللاٌ مؿخال مً عؾالت أو مضازلت أو بدث آزغ 

 نفدت. 11ئلى12ن  ًتراوح غضص نفداث البدث مً أ 

 ةةةةةةةةةةةت أو أن ٌكةةةةةةةةةةةخمل البدةةةةةةةةةةةث غ لةةةةةةةةةةةى ماخهةةةةةةةةةةةحن أخةةةةةةةةةةةضهما باللؿةةةةةةةةةةةت الػغبُةةةةةةةةةةةت و زةةةةةةةةةةةغ باخةةةةةةةةةةةضي اللؿخةةةةةةةةةةةحن ألاحىبِخةةةةةةةةةةةحن )الاهجلحًز

خًمً املاخو لاقيالُت وأهم الىخائج امللغعة .  الفغوؿُت(. ٍو

  أن ًيةةةةةةةىن البدةةةةةةةث املىجةةةةةةةؼ باللؿةةةةةةةت الػغبُةةةةةةةت مدةةةةةةةغعا بسةةةةةةةطSakkal Majalla  فةةةةةةةي ال همةةةةةةةِل  11بحجةةةةةةةم  و  14حجةةةةةةةم

 أؾفل ول نفدت غلى خضة.

 ث املىجةةةةةةؼ باخةةةةةةضي اللؿةةةةةةةاث ألاحىبُةةةةةةت فُدةةةةةةغع بسةةةةةةط أمةةةةةةا البدةةةةةةTimes New Roman  فةةةةةةةي  10وبحجةةةةةةم 12 حجةةةةةةم

 ال همِل.

 ةةةةةةةةةةةت بػةةةةةةةةةةةض لايةةةةةةةةةةةطالع غلةةةةةةةةةةةى أن ًغؾةةةةةةةةةةةل البدةةةةةةةةةةةث " غةةةةةةةةةةةً حعلُمااااااااااا ث  لم  ااااااااااا " غبةةةةةةةةةةةر مىهةةةةةةةةةةةت املجةةةةةةةةةةةالث الػلمُةةةةةةةةةةةت الجؼائٍغ

م املىكؼ لالىترووي الخالي:    https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76طٍغ

 :الهىامل ما ًلي ً  أن ًغاعى في جضٍو

ئطا وةةةةةةةةةةان املغحةةةةةةةةةةؼ هخابةةةةةةةةةةا، ًةةةةةةةةةةضون الاؾةةةةةةةةةةم اليامةةةةةةةةةةل للمإلةةةةةةةةةةف، غىةةةةةةةةةةىان الىخةةةةةةةةةةاب، ميةةةةةةةةةةان اليكةةةةةةةةةةغ، الىاقةةةةةةةةةةغ، ؾةةةةةةةةةةىت اليكةةةةةةةةةةغ،  -

 الهفدت.

بدةةةةةةةةث، بةةةةةةةحن مةةةةةةةةؼصوحخحن، اؾةةةةةةةم الضوعٍةةةةةةةةت، غةةةةةةةةضصها، ئطا وةةةةةةةان املغحةةةةةةةةؼ صوعٍةةةةةةةت، ًةةةةةةةةضون الاؾةةةةةةةم اليامةةةةةةةةل للباخةةةةةةةةث، غىةةةةةةةىان ال -

ش نضوعها، الهفدت.  جاٍع

ئطا وةةةةةةةةةان مىكةةةةةةةةةؼ الاهترهةةةةةةةةةذ، ًةةةةةةةةةضون الاؾةةةةةةةةةم اليامةةةةةةةةةل للباخةةةةةةةةةث، غىةةةةةةةةةىان البدةةةةةةةةةث، املػلىمةةةةةةةةةاث ألازةةةةةةةةةغي مثةةةةةةةةةل ميةةةةةةةةةان جلةةةةةةةةةضًم  -

ش الغحىع ئلى املىكؼ. ظهغ جاٍع ش(،  زم ًضون هظا املىكؼ وامال وبضكت، ٍو  الػمل )والخاٍع

 لت آلُت ل الهفدتأن جضون الهىامل أؾف  .بطٍغ

 . ًمىً ئهجاػ امللاٌ بهفت فغصًت هما ًمىً ئهجاػه بكيل زىائي غلى ألاهثر و ًغجب ألاغلى صعحت 

 .امللاالث امليكىعة في هظه املجلت ال حػبر ئال غً أعاء أصحابها 

 وئال ًلغةةةةةةةةى  فةةةةةةةي خةةةةةةةاٌ ئحةةةةةةةاػة البدةةةةةةةةث لليكةةةةةةةغ مةةةةةةةؼ مالخظةةةةةةةاث بالخػةةةةةةةةضًل ًجةةةةةةةب غلةةةةةةةى الباخةةةةةةةث الالتةةةةةةةةزام با حةةةةةةةل املدةةةةةةةضص لةةةةةةةه

 البدث.

 .البدىر التي جغؾل ئلى املجلت ال جغص ئلى أصحابها وكغث أم لم جيكغ 

 .ت باليكغ  ٌؿخفُض ناخب ول بدث ميكىع مً وسخت أنلُت واخضة مً الػضص مؼ قهاصة ئصاٍع

 .ذ في الهُئاث و ألاشخام  غضم املؿاؽ أو الخجٍغ

  و زبةةةةةةةةةةةراء لىترووةةةةةةةةةةةي أاليهةةةةةةةةةةةا زبةةةةةةةةةةةراء الخدىةةةةةةةةةةةُم لا ولةةةةةةةةةةةم ًىدبةةةةةةةةةةةهجخدمةةةةةةةةةةةل مؿةةةةةةةةةةةإولُت أًةةةةةةةةةةةت ؾةةةةةةةةةةةغكت غلمُةةةةةةةةةةةت جغجىةةةةةةةةةةةب الاملجلةةةةةةةةةةةت

 الخدىُم الػلمي للمجلت 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76


  

 

 

 

 

 مه م اطخالمي بعد وا ظسوز ا غبؿت مً بكثير جلقُذ

 ا عدد جدػير خيشلت  غسوز عب ض ا شهُد ح معت مدًس

 بج معت ا ظُ طُت وا علىم الحقىق  مجلت مً عشس ا ظ دض

  كبر  خػُ   إلضداز، ج ا طى  في اإلاطىفت خيشلت

  ىج ح اإلادددة الحىضالث مخخل  معه جكخمل مخميزا هج خ 

 حُدة الهؿالقت وا خمهُد 2021-2020 الج معُت ا ظىت

  ،2022-2021 الجدًدة الج معُت  لظىت ومىفقت

 ا بدثُت ألاؾس غمً الج د ا علمي ا بدث حشجُع إن

 في حظ هم ؤك دًمُت  ىخ اج اإلا دًت  لمعسفت واإلاىخجت اإلاعخمدة

 جكىًٍ جسقُت في بدوزه ٌظ عد ا ري الج معي، ا بدث جسقُت

 مخخل  وفي لج معخى  ا دكخىزاه وؾلبت وا ب خثين ألاط جرة

 جدقُق قُد ا تي ؤو اإلاطىفت الج معت مجالث في جيشس ا تي اإلاخخططت ألاك دًمُت اإلاق الث غمً الج مع ث

 الجى بخىفير خيشلت،  غسوز عب ض ا شهُد ح معت حظُير في اهخم م جى  ضلب في طخكىن  ا خطيُ ، شسوؽ

 . ؤلاؾ ز هرا في بدثُت مب دزة  كل والامخى ن ا شكس  وجقدًسهم ا ب خثين وحشجُع ا علمي  لبدث اإلاالام

  لبدث ؤفػل هى م  جقدًم على دؤبذ ا تي ا ظُ طُت وا علىم الحقىق  مجلت مً 16 ا عدد ضدوز  إن

 مك طب طُدعم ا طلت، ذاث وا خخطط ث  ظُ طُتا وا علىم الحقىق  مُدان في اإلاخخطظ ألاك دًمي

سفع ا علمُت خيشلت ح معت د ا تي اإلاق الث خالل مً ا ب خثين ومجمىع ب خثِى  إهخ ج مً ٍو  ؤزبعين عً جٍص

 ؤكبر مقسواُت إلى وا ىضىل  اإلاُدان،  هرا في ه مت هخ اج جدقُق في ٌظ هم م  ا عدد، هرا في مدكم  مق ال

 مً مجمىعت جدقُق بعد طُم  ا بدثُت، مك هته  وجسقُت جطيُفه  زفع وب  خ لي لج معخى  ا علمي  إلهخ ج

 .ج ا طى  في ألاخير جطيُفه  بج هب وا دو ُت، ؤلاقلُمُت ا ىؾىُت، ا خإزير مع مالث

ااااااااال ا شاااااااااكس اااااااااس وزا طااااااااات اإلاجلااااااااات إلدازة اإلاقااااااااا م هااااااااارا فاااااااااي مىضاااااااااىل  الجٍص  ا علمُااااااااات و لجىااااااااات فيهااااااااا  ا خدٍس

 وإنه اااااااااه إلخساحااااااااه اإلابرو اااااااات الجهااااااااىد كاااااااال علااااااااى ،ا عاااااااادد هاااااااارا مقاااااااا الث ؤ فااااااااىا ا اااااااارًً ينوا باااااااا خث و ألطاااااااا جرة

 .وا ىج ح ب  خىفُق الج معُت ألاطسة مكىه ث لجمُع مخمىُ  دوزي، و ع دي بشكل

 اجلامعة مديرو  املدير الصريف للمجلةلمة ـك

 مدير اجلامعة
 شالة عبد الواحدأ.د 



  

 

 :ؤشسف اإلاسطلين وبعد ا سخمً ا سخُم وا طالة وا ظالم علىبظم هللا 
        

 وا علىم الحقىق  جلتم مً  عشسظ دض ا  ًإحي ضدوز ا عدد 

 ز زٱمع اطخمساز   خيشلت،  غسوز عب ض بج معت ا ظُ طُت

، بدطده  ألزواح ا عدًد مً ألاط جرة  19كىفُد كىزوه  ح ادت

ألاف غل في مخخل  الج مع ث ا ىؾىُت؛ وك ن مً غمً ه الء 

شمُلى  وؤطخ ذه  ا عُد طع دهت زخمه هللا، ا عػى اإلا طع 

يه ، فقد ك ن  ى  طىدا وعىه  في هُئت  لمجلت والخبير اإلاساحع ف

س طُم  م  حعلق ب  ترحمت إلى ا لغت ا فسوظُت، فيظإل هللا  ا خدٍس

ا علي ا قدًس ؤن ًسخمه بسخمخه ا ىاطعت وط اس  مً قض ى في 

وب  سغم جإزير ا ىغع على طيروزة ا يشس ب إلاجلت إال   هره الج ادت.

ق عمل اإلاجلت مكً مً الحف   ف على ؤن إضساز وعصم فٍس

 ضدوز ا عدد في آلاح ل ا دوزٍت اإلاىخكمت.

ع لجذ ا عدًد مً اإلاىاغُع ذاث ا طلت بمج ل  تمخىىع بين دفخُه مق الث قُمت ىي وهرا ا عدد ًد

  ا يشس في اإلاجلت طىاء في مُدان الحقىق بمخخل  جخطط جه طُم  اإلاق الث  تي ع لجذ مىغىع ا ظ عت

خعلق ألامس    لىالي ا طحي ؤلادازي  ـا ػب طلؿ ث-بمىغىعي:   ٍو

 ا كسف قل في اإلاشسوعُت مبدؤ على الحف ف و الحٍس ث جقُُد بين

ً الحقىقُت اإلام زطت، وكرا: 19 كىفُد الاطخثى بي ا طحي   لمه حٍس

، هرا ب إلغ فت إلاىاغُع في 19 كىفُد ح ادت قل في وا الحئين

مُدان ا علىم ا ظُ طُت ع لجذ مظخجداث مهمت في مج ل 

ق الث في اإلان وغفل ؤن و طُت وا عالق ث ا دو ُت، دا دًبلىم 

 مىاغُع ذاث ا طلت  ب إلاُ دًً ألاط طُت  ليشس في اإلاجلت.

ق  ل  ك فت فٍس ال ٌظعى  في ألاخير إال ؤن هجدد شكسه  الجٍص

س ا دو ُت وك فت اإلاساحعين مً داخل  عمل اإلاجلت مً هُئت ا خدٍس

 طبُل جسقُت ا ىؾً وخ زحه على م  بر ىه مً مجهىداث في 

 . ©اإلاجلت، وا تي ك ن مً بين زم زه  ازجق ء وجطيُفه  في ا طى  

  ليشس فيمىعده  ًخجدد بدىل هللا في ألاً م ا قلُلت اإلاقبلت بفخذ مج ل اطخقب ل اإلاق الث اإلاسشحت 

 ا عدد ا ظ بع عشس.

 

 

 

     : وعميد الكلية مدير اجمللة

 أ.د زواقري الطاهر              

 اجمللة  هيئة حترير كـلمــــة

      : اجمللة حترير رئيس

 بوكماش حممدأ.د               



  

 

 
 

 

 زقم ا طفدت  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   اإلاىغىع
 

عا د خسكت على ا قػ بي الاحته د ؤزس 29 -15   .................................................................................................... شَس

  خىبه اللاصع غبض الىاصي حامػت 

  ........................................................... 2020 ا دطخىزي  لخعدًل وفق   الجصااس في الجمهىزٍت زاِع مىطب 30-44

 زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت 

 زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت

 مدمةةض  ؾةبةةؿةي

   الطاهةةغ ػواكةغي 

 

 

  ....................................................................................... ا عسبُت اإلاىؿقت جج ه ا دو ُت ا هُمىت اطتراجُجُ ث  45-66

  الجىابي مىس ى خمض خاػم  الػغاق - املىنل حامػت 

  

  ...........................................................................  ؤلا كتروهُت ؤلادازة جفعُل في الجصااسي  اإلاشسع دوز      67-85

  زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت 

           1 كؿىطُىت- مىخىعي الازىة حامػت

 ماًت مباعن بً 

ذ بى  هضي الٍؼ

 

 

ؼ عدا ت 86-101  ت اإلالكُت  نزع غم هت ا خعٍى   .......................... الجصااسي  ا ق هىن  في ا ع مت  لمىفعت  ضتالخ ا عق ٍز

 لىهِس ي غلي - 2البلُضة حامػت 

           حُجل - ًحي بً الهضًم مدمض حامػت

 كاش ي غالٌ  

 بىقىُىه الحلُم غبض

 

  .......................... جؿبُقه في ا ق ض ي ودوز  ا نزيهت اإلاد كمت مقخػُ ث جدقُق في اإلاىاحهت مبدؤ مك هت  102-121 

 
 2ؾطُف حامػت

 2ؾطُف حامػت

 مدمض اغغاب بً

 الُمحن ؾخحرة بً

 

 

ك م 122-135
ّ
عين في مق زهت دزاطت ا هدم  سخطت ا ق هىوي ا ى شَس

ّ
ىوس ي و الجصااسي  ا د

ّ
  ........................................... ا خ

  مهؼوٌ  غِس ى   زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت 

 

ع في ؤلا كترووي اإلاظتهلك بإعالم الا تزام 136-149   ............................................................................. الجصااسي  ا دشَس

  فاجذ زالف      ُجلح-ًديى بً الهضًم مدمض حامػت 

  ............................................................................  الاوظ وي ا دولي ا ق هىن  إهف ذ في اإلاخددة ألامم هُئت دوز  150-166

  هللا ء غطا جىفُم   زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت 

  ................................................... ا خعرًب غد ا دبلىم طُت ا ػم ه ث مً الحكىمُت غير اإلاىكم ث مىق  167-180

 
 غىابت  مسخاع باجي حامػت

 غىابت  مسخاع باجي حامػت

                                                                                    وعصة اعحتصع 

 خؿني بىالضًاع

 

  82: العدد – 80: داجمللفهــــرس 

 (16)العدد التسلسلي : 
 



  

  .................................................................... اإلاعسفت إدازة جؿبُق في والاجط ل اإلاعلىم ث جكىى ىحُ  ؤهمُت 181-193

 زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت 

 زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت

 مدمض كابىف 

 صالٌ عجالي

 

 

  .......................................................................................... ب  بشس الاجج ز حساام  ضح ً  ا دو ُت الحم ًت 194-211

غة-اولحاج مدىض اهلي حامػت                                                                                       زالضي فخُدت  -البٍى

ت اإلادزطت 225 -212   ............................................................................... ا دو ُت ا عالق ث في اإلايس ي ا طىث: ؤلاهجليًز

  غضًلت الطاهغ مدمض املؿُلت ىيُاف،ب مدمض حامػت 

ع في مىه ا ىق ًت و ا فظ د مك فدت هُئ ث 226-240   ............................................................................ الجصااس ا دشَس

  بىحىعاف الؿاوي غبض زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت 

 

  ........................................................................ ألاخالقي اإلاىكىز  مً وا خكُ  ا طساع حد ُت وا بِئت ؤلاوظ ن  241-255

 للػلىم الػلُا الىطىُت املضعؾت 

     3 ؼائغالج. الؿُاؾُت

 للػلىم الػلُا الىطىُت املضعؾت

               3 الجؼائغ. الؿُاؾُت

غة   الػغبي بىخٍغ

 

 ًاؾحن بىاللىة

 

  

  .................................................................................. الجصااس في الا كتروهُت ا خج زة مظخقبلو  واقع    256-266

 2ؾطُف صباؾحن ملحن مدمض حامػت 

 املؿُلت حامػت

 ههحر لػغباوي  

 الىىع  فاجذ عخمىوي

 

 

 

 267-280 

 ا غش وقمع اإلاظتهلك بدم ًت اإلاخعلق 03 -09 زقم ا ق هىن  غىء على ا غش قمع ؤعىان ضالخُ ث

  ............................................................... ا غش وقمع الجىدة بسق بت اإلاخعلق 39-90 زقم ا خىفُري واإلاسطىم

  كىهان ههُىت   وػو جحزي  مػمغي، مىلىص حامػت 

مت مك فدت في وا ىؾىُت ا دو ُت الجهىد  281-298    ..................................................................... ا فظ د حٍس

 
  الضًً بضع زالف  – زيكلت – لؿغوع غباؽ حامػت

 

  .............................................................................ا دًمقساؾُت وؤشمت ا فظ د اطدشساء بين ا عسبُت ا بلدان 299-314 

 بىمغصاؽ بىكغة أمدمض حامػت 

 بىمغصاؽ بىكغة أمدمض حامػت

 مضاوي لُلى 

 أوهِـ عايُت

 

 

  ....................................................  -همىذح  بىزم  مظلمي -ا ع م ا دولي ا ق هىن  في  ألقلُ ث ا ق هىوي اإلاسكص 315-330 

م  -زيكلت– لؿغوع غباؽ حامػت   غثماوي مٍغ

 

ع في ؤلاطالمُت ب إلاقدط ث اإلا طت ؤلاعخداءاث مىاحهت في الجى اُت ا ظُ طت 331-348   .........................  الجصااسي  ا دشَس

  عبُػت فغحي           جبؿت حامػت 



  

 

إمين كأ ُت ا ىُت خظً مبدؤ 349-364
ّ
  ................................................  لبػ بع ا دولي  ا بري   ا ى قل مظ و ُت على  لخ

 جلمؿان– بللاًض أبىبىغ حامػت 

 جلمؿان - بللاًض أبىبىغ حامػت

 غبلت مغؾلي 

 مػؼوػة ػعواٌ

 

  ..............................................................   -دو ُت جج زب– ا ىق  ؤمىال واطدثم ز إدازة في ا خكىى ىحُ  دوز  378 -365

  وىاش ي مغاص -زيكلت– لؿغوع غباؽ حامػت 

  ......................................................................  الجصااسي  ق هىن ا  في اإلاىطُقُت  لمطىف ث ا ق هىوي ا خىكُم 379-394

   حلُلت غُاص بً الجؼائغ  -بىمغصاؽ بىكغة امدمض حامػت 

 

  ............................. (15/12 زقم ا ق هىن  الجصااسي  ا ؿفل خم ًت ق هىن  في دزاطت) الج هذ ا ؿفل خم ًت آ ُ ث  395-407

 زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت 

 زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت

 غماص طبُذ صمان 

ىت حباًلي  نبًر

 

  

ع في الا كتروهُت ا عمىمُت ا طفق ث ىكمتخ  408-424   ...................... -15/247 ا سا س ي اإلاسطىم- الجصااسي  ا دشَس

  2ؾطُف حامػت 

 2ؾطُف حامػت

 لػتروؽ الضًً ؾمل 

 نفى هغحـ

 

 

  .................................... ألامني وا ه حع الاقخط دي ا خع ون  هصعت بين الحدود اكدش ف إع دة: ا عىإلات قل في 425-436 

 حُجل-ًحي بً الهضًم مدمض حامػت 

           حُجل - ًحي بً الهضًم مدمض حامػت

   عقُض غخامىت 

 الضًً خؿام ػوٍىف

 

ك آ ُت مج ل في اإلاظخجد  437-452   ا دطخىزٍت ؤلاضالخ ث غىء على ا قىاهين دطخىزٍت على  ا سق بت جدٍس

ت   ............................................................................................................. .2020  ظىت الجصااٍس

 
ج بغج حامػت ٍغ  بىغٍغ

ج بغج حامػت ٍغ  بىغٍغ

 غخىجه ؾمحرة

 صواع حمُلت

 

 

ت الجمعُ ث مش زكت 453-467   ....................................  اإلاظخدام  لعمسان جدقُق  الخػساء اإلادًىت  ججظُد في الجصااٍس

 البىاقي ،ام مهُضي بً الػغبي حامػت 

                                               البىاقي ،ام مهُضي بً الػغبي حامػت

 عمًان بؿىعة  

 الحفُظ غبض بىكىضوعة

 

 

  ........................................ ؤلاوظ ن لحقىق  ألاوزبُت الاجف قُت إؾ ز في ؤلاوظ ن خقىق  اهته ك ث عً ؼا خعٍى 468-482

  مؿُىت عمًاوي       -2ؾطُف صباؾحن ملحن مدمض حامػت 

  ..................................................................................... (1962-1954) لجصااس ا ترابُت ا ىخدة ومبدؤ ا ثىزة 483-500

  زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت 

 زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت

 

 ولُل نالح 

 لُدُم غِس ى

 

  



  

 

501-519 

مت الجدًدة ا عقىب ث  إخخؿ ف حساام مً ا ىق ًت ق هىن ) 20/15 ا ق هىن  وفق ألاشخ ص إخخؿ ف لجٍس

  ............................................................................................................................ (مك فدته  و ألاشخ ص

  هىاٌ الػالُت  -جبؿت-الخبس ي الػغبي حامػت 

 

ت اإلاظ و ُت 520-537   ......................................................................................................  ا بُئُت ألاغساز عً ؤلاداٍز

     2ؾطُف حامػت 

     2ؾطُف حامػت

 هللا غطاء ػولُست 

 بىؾػضًت عؤوف

 

  ................................................................................................ ا خكىى ىحُ  هقل عقد في ا خف وع خ ضُت 551 -538

ج بغج  حامػت  ٍغ ل بىغٍغ مت بَغ   ٍع

  ................................................... الجصااس في الاقخط دًت ا عمىمُت اإلا طظ ث وخىكمت ألاعم ل ٍز دة مب دئ 552-569

  بىهدُل لُلى غىابت  مسخاع باجي حامػت 

 

ت اإلادهُت ؤلاحساءاث ق هىن  قل جدذ لحله  ا بدًلت وا ؿسق  الامخُ ش عقد مى شع ث  570-584   ................................. وؤلاداٍز

  فىػٍت كضاصعة  -أصعاع– صعاًت أخمض حامػت 

  

ت ا ترقُت وش ؽ في اإلاهىُت اإلاظ و ُت  585-600   ........................................................................................ ا عق ٍز

  وكُضة  بىصاوص  1الجؼائغ زضه بً ًىؾف بً  حامػت 

 

ً الحقىقُت اإلام زطت 601-616    ................................................................19 كىفُد ح ادت قل في وا الحئين  لمه حٍس

ت   - زيكلت -لؿغوع غباؽ حامػت    ػبحري  ماٍع

قي ا ظ خل مىؿقت في ألامىُت ا تهدًداث الخخىاء بدًلت ؤممُت ؤمىُت كمق زبت ؤلاوظ وي ألامً  617-626    ........ ؤلافٍس

  بةةةةةةالت غماع -زيكلت -لؿغوع غباؽ حامػت 
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 زيكلت لؿغوع غباؽ حامػت

يب    ئًىً ٍػ
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 زضة بً ًىؾف حامػت
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685-697 

 قل في اإلاشسوعُت مبدؤ على الحف ف و الحٍس ث جقُُد بين  لىالي ا طحي ؤلادازي  ا ػبـ طلؿ ث

  ......................................................................................................... 19 كىفُد الاطخثى بي ا طحي ا كسف
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 لخص:م

ًمثل الاحتهاص اللظاتي صكامت أؾاؾُت لضولت الحم واللاهىن، هما ًمثل عهحزة في مجاٌ ألامً اللظاتي، 

اخُت ؤلاحغاةُت مثلها مثل بلُت الؿلؼاث ألازغي في صولت اللاهىن، فاهه أًظا ٌلخبر فاللظاء باكخباعه ؾلؼت مً الى

م، بما ًمثله مً أخيام وكغاعاث ملىمت ألكماٌ الؿلؼت اللظاةُت في خض طاتها، وهى ما ًؼلم  مإزغا في خغهت الدشَغ

 كلُه الاحتهاص اللظاتي.

م ؛ مصاصع اللا الكلماث املفتاحيت:  هىن؛ جىخُض الاحتهاص اللظاتي.احتهاص كظاتي؛ حشَغ

 

Abstract:  

Jurisprudence is a fundamental pillar of the State of Law. It also represents a pillar in the 

field of judicial security. The judiciary is an authority from a procedural point, just like the 

rest of the other powers in the State of law, on the one hand, and it affects the movement of 

legislation on the other hand, with what it represents of decisions that adjust the work of the 

judiciary itself, which is called “jurisprudence”. 

Keywords : jurisprudence ; legislation ; sources of law ; unification of jurisprudence. 

                                                           
 

* 
م
 إل  اإلا

م
 .لغاؾ  ف اإلا

  أثر الاجتهاد القضائي على حركت التشريع

The impact of jurisprudence on the movement of legislation  

 كبض اللاصع خىبه 

 حاملت الىاصي –ولُت الحلىق والللىم الؿُاؾُت 

 حاملت الىاصي –مسبر الضعاؾاث الفلهُت واللظاةُت 

eloued.dz-houba@univ-Abdelkader 

 07/12/2020جاريخ القبول:       17/06/2021جاريخ املراجعت:        14/06/2020جاريخ إلايذاع:

mailto:Abdelkader-houba@univ-eloued.dz
mailto:Abdelkader-houba@univ-eloued.dz


 

 2021الؿىت -02اللضص -08اإلاجلض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ التشريع حركة ىعل القضائي االجتهاد أثر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / حىبه القادر عبد

  16  
l 

EISSN: 2588-2309 ISSN: 2352-9806 

 

 مقذمت:

ٌؿغي اللاهىن كلى حمُم اإلاؿاةل التي جدىاولها هصىصه في لفـها أو في فدىاه. وفي خالت كضم وحىص هص 

لت ؤلاؾالمُت، وئطا لم ًىحض فبملخض ى اللغف، وئطا لم ًىحض فبملخض ى  عي خىم اللاض ي بملخض ى مباصب الشَغ حشَغ

 مباصب اللاهىن الؼبُعي وكىاكض اللضالت.

أن هدؿاءٌ خٌى ئمياهُت اكخباع الاحتهاص اللظاتي ملؼما لللظاء كىض ئصضاعه ألخيامه،  طلً، ًمىىىامً زالٌ 

  زاصت وأن الضؾخىع ًسٌى مهمت جىخُض الاحتهاص اللظاتي في الضولت للمدىمت الللُا ومجلـ الضولت.

 ًمىً أن هؼغح مجمىكت مً ألاؾئلت:

 هل أن اللظاء مصضع عؾمي أو جفؿحري لللاهىن؟ -

م مــــا جــــم ئصــــضاعه مــــً مــــا مــــضي   ُــــت  - اللــــغاعاث التــــي جصــــضعها ال هــــاث اللظــــاةُت الللُــــا كىــــضما جبانــــغ مهمــــت جلــــٍى

 ال هاث الضهُا، والؿهغ كلى خؿً جؼبُم اللاهىن؟

 ما هى مىكف الىـام اللاهىوي ال ؼاةغي مً اكخباع اللظاء مصضعا عؾمُا لللاهىن؟ -

 اض ي كلى اإلاشغق؟هل ًمىً أن ًخدٌى اللاض ي ئلى مشغق؟ هل ًمىً أن ًخمغص الل -

 هل ًمىً أن ًخوحر الاحتهاص اللظاتي؟ وهل ًإزغ طلً كلى ألامً اللاهىوي؟ -

هداٌو في هظه الىعكت البدثُت الخؼغق ئلى مؿألت الاهخلاٌ مً الىؿُفت اللظاةُت ئلى الؿلؼت اللظاةُت )أوال(، 

 تي في الىـام اللاهىوي )زالثا(.زم مؿألت اكخباع اللظاء مصضعا لللاهىن)زاهُا(، وأزحرا صوع الاحتهاص اللظا

 :أوال: الاهتقال من الوظيفت القضائيت إلى السلطت القضائيت

ًسخلف الىـام اللظاتي ال ؼاةغي اإلالخمض في الفترة الانتراهُت كً طلً اإلالخمض في فترة الضزٌى ئلى اكخصاص 

لخبر اللظاء وؿُفت حؿاهم  الؿىق والخلضصًت الحؼبُت، فالىـام الؿُاس ي في ال ؼاةغ وان ًلىم كلى وخضة الؿلؼت، َو

لُت.  في الضفاق كً الثىعة الانتراهُت، مثلها مثل الىؿُفت الخىفُظًت والىؿُفت الدشَغ

مً زالٌ طلً، فان اللظاء في ؿل هظا الىـام ال ًخمخم باالؾخلاللُت، وال وحىص إلابضأ الفصل بحن الؿلؼاث، 

 لؼت اللامت للضولت.خُث ججخمم حمُم الىؿاةف في ؾلؼت واخضة هي الؿ

، وهى هفـ اإلابضأ (1)أصبذ اللظاء ؾلؼت مؿخللت، وجماعؽ في ئػاع اللاهىن  1989هحر أهه بصضوع صؾخىع كام 

لُت، الؿلؼت الخىفُظًت، 1996الظي هغؾه صؾخىع  . واهؼالكا مً طلً، أصبدذ هىان ؾلؼاث زالر: الؿلؼت الدشَغ

هفـ الىهج مً زالٌ ألازظ بمبضأ الفصل بحن الؿلؼاث  1996والؿلؼت اللظاةُت. وكض أهخهج صؾخىع كام 

 (2).2016، ئطافت ئلى الخلضًل الضؾخىعي لؿىت واؾخلاللُت الؿلؼت اللظاةُت

                                                           
 ".مً الضؾخىع كلى أن " الؿلؼت اللظاةُت مؿخللت وجماعؽ في ئػاع اللاهىن  156جىص اإلااصة  - (1)
ضة الغؾمُت عكم  2016ماعؽ  06اإلاإعر في  01-16عكم باللاهىن  2016حاء الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  - (2)  .2016ماعؽ  7اإلاإعزت في  14ال ٍغ
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ترجب كلى هظا الخىـُم، ئكغاع مبضأ الفصل بحن الؿلؼاث، وكضم الخضزل في صالخُاث الؿلؼاث ألازغي، ومنها  ٍو

 .الؿلؼت اللظاةُت التي ال جسظم ئال لللاهىن 

وجؼبُلا لظلً، وان ال بض أن جصضع اللىاهحن اإلاخلللت باللاهىن ألاؾاس ي لللظاء والخىـُم اللظاتي في نيل 

ت لاث طمً اإلاىـىمت اللاهىهُت. وهظا ما هص كلُه الضؾخىع في (1)كىاهحن كظٍى ، هـغا إلاياهت هظا الىىق مً الدشَغ

ت بمىحب الضؾخىع، ٌشغق البرإلاان التي جىص كلى أهه " ئطافت ئلى اإلاجاالث اإلاس 141اإلااصة  صصت لللىاهحن اللظٍى

ت في اإلاجاالث   :مدضصو منهابلىاهحن كظٍى

 اللاهىن ألاؾاس ي لللظاء، والخىـُم اللظاتي ". -

اإلاخللم باللاهىن  2004ؾبخمبر  06اإلاإعر في  04/11وججؿُضا إلابضأ اؾخلالٌ اللظاء صضع اللاهىن اللظىي 

لت ونغوغ حلُحن اللظاة وخلىكهم وواحباتهم، خُث جظمً أخياما جمىم اللاض ي ألاؾاس ي لللظاء الظي جظمً ػٍغ

 . (3)، واليشاغ ؤلاطافي، وهظا اليشاغ اإلاغبذ(2)مً مماعؾت بلع اليشاػاث منها اليشاغ الؿُاس ي

، اإلاخظمً حشىُل اإلاجلـ ألاكلى لللظاء 2004ؾبخمبر  06اإلاإعر في  04/12وصضع أًظا اللاهىن اللظىي عكم 

 . (4)مً الضؾخىع  157له وصالخُاجه جؼبُلا لىص اإلااصة وكم

، فان جىـُم اإلاداهم (5)وئطا وان جىـُم اإلادىمت الللُا ومجلـ الضولت كض جم جىـُمها بىاؾؼت كاهىن كظىي 

ت جم جىـُمها بىاؾؼت كاهىن كاصي، وهظا في خلُلت ألامغ ًخلاعض مم هص الضؾخىع الظي ًىص كلى أن ًخم  ؤلاصاٍع

                                                           
ت جخمحز بمياهه هامت طمً اإلاىـىمت  - (1) لاث اللظٍى لاث التي جخللم بمجاٌ ملحن وطُم، هحر أن هظه الدشَغ م اللظىي وهى هىق مً الدشَغ الدشَغ

م اللظىي. وكض حاء اللمل با لاث اللاصًت هحر مخلاعطت مم الدشَغ جب أن جيىن بلُت الدشَغ م اللاصي ٍو م اللاهىهُت، فهي أكلى مً الدشَغ لدشَغ

كلى طلً خؿب هص اإلااصة  2016، خُث ؾمذ للبرإلاان أن ٌشغق في اإلاجاالث مدضصة، وهص الخلضًل الضؾخىعي لؿىت 1996اللظىي بمىحب صؾخىع 

 مً الضؾخىع: 141

ت في اإلا: 141اإلااصة  ت بمىحب الّضؾخىع، ٌشّغق البرإلاان بلىاهحن كظىٍّ  :جاالث آلاجُتئطافت ئلى اإلاجاالث اإلاسّصصت لللىاهحن اللظىٍّ

ت، و كملها، - ُّ  جىـُم الّؿلؼاث اللمىم

 هـام الاهخساباث، -

ت، - ُّ م باألخؼاب الّؿُاؾ
ّ
 اللاهىن اإلاخلل

م باإلكالم، -
ّ
 اللاهىن اإلاخلل

 اللاهىن ألاؾاس ّي لللظاء، والّخىـُم اللظاتّي، -

ت - ُّ م بلىاهحن اإلاال
ّ
 .اللاهىن اإلاخلل

ت اإلاؼللت للّىّىاب وألكظاء مجلـ ألامت اللاهىن اللظىّي  جخّم اإلاصاصكت كلى ُّ  .باألهلب

   .ًسظم اللاهىن اللظىّي إلاغاكبت مؼابلت الّىّص مم الّضؾخىع مً ػغف اإلاجلـ الّضؾخىعّي كبل صضوعه
 .15-14ىاص اإلاخظمً اللاهىن ألاؾاس ي لللظاء، اإلا 2004ؾبخمبر  06اإلاإعر في  04/11اللاهىن اللظىي أهـغ:  - (2)
 .18-17أهـغ أًظا: هفـ اإلاغحم، اإلاىاص،  - (3)
ًدّضص كاهىن كظىّي حشىُل اإلاجلـ ألاكلى لللظاء، التي جىص كلى أهه "  2016مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  176هظه اإلااصة أصبدذ اإلااصة  - (4)

اجه ألازغي  ُّ ت واإلاالُت،ًخمخم اإلاجلـ ألاكلى لللظاء باالؾخلاللُت ؤلا  .وكمله، وصالخ دضص اللاهىن اللظىي  صاٍع   ." هُفُاث طلً ٍو

س ي ٌلخبر اإلاجلـ ألاكلى لللظاء هُئت كظاةُت حشغف كلى حلُحن اللظاة وهللهم وؾحر ؾلمهم الىؿُفي، والؿهغ كلى اخترام أخيام اللاهىن ألاؾا -

  لللظاء. 
ت واللاهىن  98/02خللم بمجلـ الضولت واللاهىن عكم اإلا 1998ماي  30اإلاإعر في  98/01صضع اللاهىن اللظىي عكم  - (5) اإلاخللم باإلاداهم ؤلاصاٍع

 اإلاخللم بازخصاصاث مدىمت الخىاػق. 03/06/1998اإلاإعر في  98/03اللظىي عكم 
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م م بىاؾؼت كاهىن كاصي في هظه اإلاؿألت ًسل هىكا  الدشَغ اإلاخللم بالخىـُم اللظاتي بىاؾؼت كاهىن كظىي، والدشَغ

 ما باؾخلاللُت الؿلؼت اللظاةُت.

لُت بالؿلؼت  وما ًجضع ؤلاناعة ئلُه أن اؾخلالٌ الؿلؼت اللظاةُت ًخأحي مً اللالكت التي جغبؽ الؿلؼت الدشَغ

الكت مخىاػهت، طلً أن جضزل الؿلؼت الخىفُظًت ًيىن في الحالت التي حلغض فيها الخىفُظًت، بدُث جيىن هظه الل

لُت، وفي خالت طلف هظه ألازحرة، ًيىن اللظاء كض أصبذ في خالت طلُفت،  م كىاهحن كلى الؿلؼت الدشَغ مشاَع

فلض اؾخلالله. ومً زم، فان اؾخلالٌ الؿلؼت اللظاةُت ًيىن بخدلُم الخىاػن بحن الؿلؼت الد لُت والؿلؼت ٍو شَغ

 .(1)الخىفُظًت

 اللظاء اللاصي .1

ًخيىن الخىـُم اللظاتي اللاصي في ال ؼاةغ مً زالر صعحاث، اإلاداهم الابخضاةُت واإلاجالـ اللظاةُت واإلادىمت 

الللُا. وحلخبر اإلادىمت الللُا هي ال هت اللظاةُت اإلايلفت بمغاكبت جؼبُم اللاهىن واإلالىمت ألكماٌ ال هاث اللظاةُت 

 ضهُا.ال

 اللظاء ؤلاصاعي  .2

ت، ومجلـ الضولت الظي ًخمخم بازخصاصاث  ًخيىن الخىـُم اللظاتي ؤلاصاعي مً صعحخحن، اإلاداهم ؤلاصاٍع

 .(2)كظاةُت هجهت اؾخئىاف وحهت هلع في هفـ الىكذ

ت، واكترف له الضؾخىع بمه لخبر مجلـ الضولت ال هت اللظاةُت اإلالىمت ألكماٌ ال هاث اللظاةُت ؤلاصاٍع مت َو

 جىخُض الاحتهاص اللظاتي في مجاٌ اللظاء ؤلاصاعي هما هى الحاٌ باليؿبت للمدىمت الللُا في مجاٌ اللظاء اللاصي.

 اللظاء الضؾخىعي .3

جسخلف الىـم اللاهىهُت في مجاٌ الغكابت كلى صؾخىعٍت اللىاهحن، فمنها ما اهخهج مىهج الغكابت الؿُاؾُت كلى 

 .(3)ج مىهج الغكابت اللظاةُت كلى صؾخىعٍت اللىاهحنصؾخىعٍت اللىاهحن، ومنها ما اهخه

في ال ؼاةغ، لِـ لضًىا كظاء صؾخىعٍا، وئهما لضًىا مجلؿا صؾخىعٍا ًيخهج مىهج الغكابت الؿُاؾُت كلى صؾخىعٍت 

 اللىاهحن، باؾخثىاء مجاٌ الاهخساباث التي ًلىم فيها اإلاجلـ الضؾخىعي بىؿُفت كاض ي الاهخساباث.

اللظاتي في ال ؼاةغ ًخمخم ػبلا للىصىص الضؾخىعٍت واللاهىهُت  ئن الىـامىً اللٌى مً زالٌ طلً، ًم

غ خغهت الاحتهاص اللظاتي مؿاًغة لللصغ واإلاؿخجضاث، وهىا  باالؾخلاللُت، وهى ما ًإصي ئلى اإلاؿاهمت الفلالت في جؼٍى

 جؼغح مؿألت اكخباع الاحتهاص اللظاتي مصضعا لللاهىن.

 

 

                                                           
ؾم، مسبر أزغ الاحتهاص " اؾخلاللُت الؿلؼت اللظاةُت هأهم طمان للحم في الخلاض ي " في مجلت الاحتهاص اللظاتي، اللضص الخامؿغاحي ؾلُمت،  - (1)

م، حاملت مدمض زُظغ بؿىغة،   .92صاللظاتي كلى خغهت الدشَغ
 هىان هىق مً اإلاىاػكاث أوحب اإلاشغق كغطها ابخضاةُا ونهاةُا كلى مجلـ الضولت. - (2)

 .98/01مً اللاهىن اللظىي  9أهـغ اإلااصة  -
 ، صًىان اإلاؼبىكاث ال املُت، ص .1الؿُاؾُت اإلالاعهت، ج أهـغ في طلً: ؾلُض بىنلحر، اللاهىن الضؾخىعي والىـم  - (3()3)
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 :القضاء مصذرا للقاهون  ثاهيا: مسألت اعتبار 

كبل أن هبحن مؿألت اكخباع اللظاء مصضعا لللاهىن، هخؼغق ئلى مصاصع اللاهىن التي هص كليها اللاهىن اإلاضوي 

 ال ؼاةغي. 

 مصادر القاهون  .1

م  بالغحىق ئلى هص اإلااصة ألاولى مً اللاهىن اإلاضوي هجضها جدضص مصاصع اللاهىن كلى ؾبُل الدؿلؿل بضء بالدشَغ

لت ؤلاؾالمُت زم اللغف وأزحرا مباصب اللاهىن الؼبُعي وكىاكض اللضالت.زم مبا  صب الشَغ

ت فخخمثل في اللظاء والفله، وهظه اإلاصاصع في خلُلت  وهظه هي اإلاصاصع الغؾمُت لللاهىن، أما اإلاصاصع الخفؿحًر

أو جىاكظها أو وحىص ألامغ لها أهمُت هبحرة، زاصت في مجاٌ جفؿحر الىصىص اللاهىهُت في خالت همىض الىصىص 

عي.  فغان حشَغ

خمثل التزام اللاض ي في أهه ًجب كلُه الفصل في الجزاق اإلالغوض كلُه  جدذ ػاةلت ئهياع اللضالت   .(1)ٍو

هحر أن مؿألت اكخباع اللظاء مصضعا لللاهىن ًسخلف بحن الىـم اللاهىهُت، فمنها ما ٌلخبره مصضعا عؾمُا، ومنها 

ا.  ما ٌلخبره مصضعا جفؿحًر

 جذليت اعتبار القضاء مصذرا رسميا أو جفسيريا للقاهون  .2

، لخىُُف الجزاق اإلالغوض كلُه ، (2)في اإلاؿاةل اللاهىهُت التي جؼغح كلى اللاض ي، ٌؿخسضم اللاض ي أصاة اللُاؽ

خُث ًىُف اللاض ي اإلاؿألت ما ئطا واهذ مؿألت واكم أم مؿألت اللاهىن، و الفغق واضح بحن مؿألت الىاكم و مؿألت 

اللاهىن، ففي الحالت ألاولى ال عكابت للمدىمت الللُا كليها، في خحن أن الحالت الثاهُت جسظم لغكابت اإلادىمت الللُا 

 خُث أن صوع اإلادىمت الللُا هى مغاكبت جؼبُم اللاهىن.

 مثال: 

ش  بلض مغوع ، وهظا ألازحر لم ًلم بدس ُل الللض و نهغه، و 01/01/1994كام كمغ ببُم كلاعه ئلى أخمض بخاٍع

ش   ئلى اإلاضكى كلي الظي كام بدس ُله و نهغه. 01/01/1995ؾىت، كام كمغ ببُم الللاع هفؿه بخاٍع

سُا في نغاء الللاع؟ حن ألاؾبم جاٍع  الؿـإاٌ : أي اإلاشتًر

 ال ىاب :

ش  ش  01/01/1994اإلالضمت الىبري :  جاٍع   01/01/1995أؾبم مً جاٍع

                                                           
مً كاهىن الللىباث، أما اإلاؿإولُت الخأصًبُت فخيىن أمام  136ئن ئهياع اللضالت ًإصي ئلى مؿاءلت اللاض ي حؼاةُا وجأصًبُا، وطلً ػبلا للماصة  - (1)

 اإلاجلـ ألاكلى لللظاء ػبلا ألخيام اللاهىن ألاؾاس ي لللظاء.

كلى أهه ًجىػ مداهمت ول كاض أو مىؿف ئصاعي ًمخىم بأًت   ت واهذ كً الفصل فُما ًجب كلُه أن ًلض ي فُه بحن ألاػغاف  136إلااصة جىص ا -

لاكب بوغامه مً  صغ كلى امخىاكه بلض الخىبُه كلُه أو أمغه بظلً مً عؤؾاةه َو صًىاع  100.000ئلى  20.000بلض أن ًيىن كض ػلب ئلُه طلً ٍو

ً ؾىت.وبالحغمان م  ً مماعؾت الىؿاةف اللمىمُت مً زمـ ئلى كشٍغ
 اللُاؽ هى كٌى مغهب مً كظاًا ئطا ؾلم بها ًلؼم كنها لظاتها كٌى آزغ هما لى كلىا: اللالم مخوحر، وول مخوحر خاصر، فاللالم ئطن خاصر. - (2)

حن اللغب، أهـغ اإلاع م اللغبي ألاؾاس ي، اإلاىـمت اللغبُت للتربُت والثلافت والللىم، جألُ -  .1019، ص 1989ف وئكضاص اللوٍى
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و كلض البُم الخاص بللي مإعر في  01/01/1994أخمض مإعر في اإلالضمت الصوغي :  كلض البُم الخاص ب

01/01/1995 . 

سُا مً كلض كلي  الىدُجت : كلض أخمض أؾبم جاٍع

مً زالٌ هظا اإلاثاٌ هالخف أن اإلالضمت الىبري واإلالضمت الصوغي جخيىن مً وكاتم ماصًت، وفي هظه الحالت هيىن 

ش التي حلخبر مؿألت ماصًت بدخت. وبالخالي هظه اإلاؿألت أمام مؿألت واكم، خُث أن الغبؽ بُنهما كض جم ب حن ملاعهت الخىاٍع

 جسغج كً عكابت اإلادىمت الللُا، وحلخبر بظلً مؿألت واكم.

حن جيخلل اإلالىُت؟   لت الخالُت: ئلى أي مً اإلاشتًر  لىً ئطا ػغح الؿإاٌ بالؼٍغ

 ال ىاب:

 لض الشهغ الللاعي اإلالضمت الىبري: جيخلل ملىُت الللاع في كلض البُم ب  

 اإلالضمت الصوغي: كلض البُم الخاص بأخمض لم ًخم نهغه، و كلض البُم الخاص بللي جم نهغه

 الىدُجت: جيخلل اإلالىُت ئلى كلي 

ففي هظا اإلاجاٌ، هالخف أن اإلالضمت الىبري هي مبضأ كاهىوي، خُث جدخىي كلى مفاهُم كاهىهُت مىحىصة في 

 ، حلخبر اإلاؿألت مؿألت كاهىن جسظم لغكابت اإلادىمت الللُا.كاكضة كاهىهُت، وفي هظه الحالت

مً زالٌ طلً، ًمىً اللٌى ئن الخمُحز بحن مؿألت الىاكم وبحن مؿألت اللاهىن ًلىم كلى الغبؽ بحن وكاتم ماصًت 

لت ووكاتم ماصًت أزغي في خالت مؿألت الىاكم، وجلىم كلى الغبؽ بحن وكاتم ماصًت ومباصب كاهىهُت في خالت مؿأ

 اللاهىن، وطلً وفم اإلاسؼؽ الخالي:

 وكاتم ماصًت + وكاتم ماصًت = مؿألت واكم

 وكاتم ماصًت + كاكضة كاهىهُت )مبضأ كاهىوي( = مؿألت كاهىن 

ئطن مً زالٌ طلً، ٌلخمض اللاض ي كلى الاؾخضالٌ في الىصٌى ئلى الحىم وخل الجزاق، بدُث ًخم الغبؽ بحن 

إصي طلً ئلى الىصٌى ئلى الىدُجت اإلاخمثلت في الحىم.الىكاتم اإلااصًت واإلابضأ اللاهى   وي ٍو

بلض أن جؼغكىا ئلى الىكاتم اإلااصًت أو الىكاتم اللاهىهُت، ًمىً اللٌى ئن خل الجزاق اللاهىوي ٌلخمض كلى ما ٌؿمى 

لاهىهُت باللُاؽ اإلاىؼلي وهى اإلاىه ُت أو آلالُت التي ٌلخمضها حمُم أػغاف الجزاق للىصٌى ئلى خل اإلاؿألت ال

 اإلاؼغوخت.

ئن اللُاؽ اإلاىؼلي اللاهىوي هى كملُت جدلُلُت كاهىهُت جغجىؼ كلى الدؿلؿل اإلاىؼلي في ألافياع، وهظلً الغبؽ 

. وجغجىؼ هظه (1)فُما بُنها، مً أحل الىصٌى ئلى الخدلُل اإلاخيامل مً حمُم الىىاحي الىاكلُت، اللاهىهُت، واإلاىؼلُت

اإلالضمت الىبري وجمثل اللاكضة اللامت، واإلالضمت الصوغي وجمثل الىكاتم أو الىاكلت  اللملُت كلى زالزت أعوان هي:

اإلااصًت، والىدُجت وجمثل ألازغ أو الحىم الظي ًترجب كلى هظه الىكاتم واإلاىصىص كليها في اللاكضة اللامت. ومً زم 

م اإلاىحىصة في اإلالضمت الصوغي، باللىاصغ ًلىم اإلاؿدشاع اللاهىوي أو اللاض ي كىض مبانغجه لحل الجزاق بملاعهت الىكات

ألاولُت أو الفغطُاث التي وطلذ مً أحلها اللاكضة اللامت اإلاىحىصة في اإلالضمت الىبري، وئطا خصل الاهضماج بحن 

                                                           
 .150 -149، ص ص 1998، اإلاإؾؿت الحضًثت للىخاب، ػغابلـ، لبىان، مىه ُت الللىم اللاهىهُت، صافيػه ػاوي  - (1)
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الىكاتم وبحن اللىاصغ ألاولُت أو الفغطُاث اإلاىحىصة في اللاكضة اللامت، هصل في هظه الحالت ئلى خل الجزاق اللاهىوي 

 جؼبُم ألازغ أو الحىم الظي جلغعه اللاكضة اللامت كلى هظه الىكاتم. وهى 

مً زالٌ ول طلً، فان الاؾخضالٌ اعجىؼث كلُه الضعاؾاث اللاهىهُت في مجاٌ فلؿفت اللاهىن وكلم الاحخماق 

هج الاؾخضاللي له اللاهىوي، والبدث كً أصل الضولت والؿلؼت وألامت والضًملغاػُت.....ئلخ. باإلطافت ئلى طلً، فان اإلاى

أهمُت هبحرة في اللمل اللاهىوي مً زالٌ جضكُم هالم الشهىص والىزاةم إلالغفت صحتها، وفي ئكضاص ألابدار واإلاظهغاث 

اللاهىهُت بدُث جلتزم باللىاكض اإلاىؼلُت وكملُت جىُُف اإلاؿاةل اللاهىهُت. هما أن اإلاؿدشاع اللاهىوي أو اإلادامي ًللب 

 في خل ا
ً
 هبحرا

ً
 في ؾغص الىكاتم التي ٌلغطها صوعا

ً
إلاؿألت اللاهىهُت باؾخسضام اإلاىهج الاؾخضاللي، خُث ًلضم صوعا اًجابُا

لىم اإلاؿدشاع أو اإلادامي بفغػ الىكاتم، زم ٌلمل كلى عبؼها ببلظها البلع مً أحل جدضًض ؤلاػاع  كليهم اإلاخضاكحن، ٍو

 ي في اللملُت الاؾخضاللُت.الىاكعي للجزاق، وول طلً مً أحل عؾم خضوص اإلالضمت الصوغ 

م بُنهما، هخىصل ئلى أن ال هت اللظاةُت الللُا اإلايلفت  بلض جؼغكىا ئلى مؿألت الىاكم ومؿألت اللاهىن والخفٍغ

بمغاكبت جؼبُم اللاهىن وهي اإلادىمت الللُا ومجلـ الضولت في ال ؼاةغ في مجاٌ اللظاء اللاصي واللظاء ؤلاصاعي كلى 

جصضع كغاعاث جلىم بها أخيام وكغاعاث ال هاث اللظاةُت الضهُا ملخمضة في طلً كلى اإلاباصب  الخىالي، وهظه ال هاث

 اللاهىهُت. 

مً زالٌ طلً، ًمىىىا أن هؼغح ؾإالا خٌى   ُت هظه اللغاعاث التي جصضعها ال هاث اللظاةُت الللُا كىضما 

م ما جم ئصضاعه مً ال هاث الضهُا، والؿهغ كلى خؿً  جؼبُم اللاهىن. جبانغ مهمت جلٍى

 مفهوم القضاء: - أ

ا لللاهىن، البض أن ولغف اإلالصىص باللظاء  كبل أن هخؼغق ئلى حضلُت اكخباع اللظاء مصضعا عؾمُا أو جفؿحًر

 اإلالخبر همصضع.

هىان مً ٌلغف اللظاء اكخماصا كلى الىـغة الضؾخىعٍت، فُلغفه بأهه ؾلؼت مؿخللت جخمخم باالؾخلالٌ كً 

اجه بلُت ؾلؼاث الضولت ألا  لُت والخىفُظًت، وجلىم بدماًت اإلاجخمم وخٍغ  .(1)زغي الدشَغ

فا مىؾلا وآزغ طُلا، فحري أن اللظاء هى كباعة كً مإؾؿت صؾخىعٍت وؾلؼت  وهىان مً ٌلغف اللظاء حلٍغ

مً ؾلؼاث الضولت جخمخم باالؾخلاللُت والحُاص، وهظا هى الخلٍغف اإلاىؾم. أما الخلٍغف الظُم، فحري أصحاب هظا 

م ألاخيام واللغاعاث  الغأي أن اللظاء حهاػ مً ألاحهؼة الضؾخىعٍت ميلف بالفصل في الجزاكاث بحن اإلاخلاطحن كً ػٍغ

 .(2)التي ًصضعها 

لخصغ كلى ال اهب الاحغاتي فلؽ  هحر أن هظه اإلافاهُم لللظاء جغهؼ كلى مإؾؿت اللظاء باكخباعها ؾلؼت ٍو

ًبحن اإلالُاع الىؿُفي لللظاء اإلاخمثل في مجمىكت ألاكماٌ اللظاةُت الصاصعة صون أن يهخم بال اهب اإلاىطىعي مىه، وال 

 كً الؿلؼت اللظاةُت.

                                                           
 .157-156ضؾخىع ال ؼاةغي، اإلاىاص: أهـغ ال - (1)
 .357، ص 2009ل ؼاةغ، ، بغحي لليشغ، ا1اهـغ: ع ت ال ُالوي، مضزل للللىم اللاهىهُت، ج  - (2)
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ئن اللظاء الظي ولىُه واإلالخبر همصضع لللاهىن لِـ هى الؿلؼت أو ال هاػ أو اإلاإؾؿت الضؾخىعٍت، وئهما هى 

ا اإلالىمت ألخيام اللظاء. وفي هظا ؤلاػاع مجمىكت ألاخيام واللغاعاث اللظاةُت الصاصعة كً ال هاث اللظاةُت الللُ

 ًمىً أن هؼغح ؾإالا مهما، هل ًمىً أن ًيىن اللظاء مصضعا لللاهىن؟

 حجيت القضاء في اعتباره مصذرا للقاهون: - ب

ئن   ُت اللظاء في اكخباعه مصضعا لللاهىن جسخلف مً هـام كاهىوي ألزغ، فهىان مً ٌلخبره مصضعا عؾمُا، 

ا.وهىان مً ٌلخبره مصض  عا جفؿحًر

 اللظاء مصضع عؾمي لللاهىن: -

لث مً ألاهـمت  ىُت وصٌو اليىمىٍى ؼاهُا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٌلخبر الىـام ألاهجلىؾىؿىوي اإلالمٌى به في بٍغ

التي حلخمض كلى مبضأ الؿىابم اللظاةُت. والؿابلت اللظاةُت هي مجمىكت ألاخيام الصاصعة كً ال هاػ اللظاتي 

هم الضهُا. وال ًجىػ مسالفت هظه الؿىابم اللظاةُت اإلالخبرة واحتهاص كظاتي، بدُث ًلتزم اللاض ي بيل اإلالؼمت للمدا

 احتهاص كظاتي صاصع في مؿألت ملُىت في اللظاًا اإلامازلت اإلالغوطت كلُه.  

 اللظاء مصضع جفؿحري لللاهىن: -

 ًغي الفله أن اللظاء هى مصضع جفؿحري لللاهىن 

 ال ؼاةغي مىكف الىـام اللاهىوي  .3

 ًمىً أن هؼغح ؾإالا: هل ٌلخبر اللظاء في الىـام اللاهىوي ال ؼاةغي مصضعا لللاهىن؟

م  بالغحىق ئلى هص اإلااصة ألاولى مً اللاهىن اإلاضوي هجضها جدضص مصاصع اللاهىن كلى ؾبُل الدؿلؿل بضء بالدشَغ

لت ؤلاؾالمُت زم اللغف وأزحرا مباصب اللاهىن الؼبُعي و   كىاكض اللضالت.زم مباصب الشَغ

ئطا اهخللىا ئلى مىكف الىـام اللاهىوي ال ؼاةغي، فلضًىا وججاهحن: ألاٌو ًتزكمه كظاة اإلادىمت الللُا الظًً  

 ٌلخبرون اللظاء مصضعا عؾمُا لللاهىن، والاججاه الثاوي ًخبىاه فلهاء اللاهىن.

 اججاه كظاء اإلادىمت الللُا: -

لخمضون في طلً كلى مجمىكت مً الغواةؼ، ًغي كظاة اإلادىمت الللُا أن اللظاء هى  مصضع عؾمي لللاهىن، َو

جىص كلى مهمت جىخُض الاحتهاص اللظاتي اإلاسٌى ألكلى حهخحن كظاةِخحن  152بالغحىق ئلى الضؾخىع هالخف أن اإلااصة 

ة باليؿبت وهما اإلادىمت الللُا ومجلـ الضولت. واإلالصىص بخىخُض الاحتهاص اللظاتي هى حلل الحلٌى اللظاةُت واخض

 لىفـ اإلاؿاةل.

فؿغ اللظاة أن كىاكض اللضالت حلني الاحتهاص اللظاتي، بدُث ال ًمىً جفؿحر كىاكض اللضالت صون أن جغبؽ  ٍو

 بلملُت الاحتهاص اللظاتي. ومً زم، فان الاحتهاص اللظاتي هى مصضع عؾمي لللاهىن. 

لخمض كظاة اإلادىمت الللُا كلى أن الاحتهاص اللظاتي مصضع ع  ؾمي لللاهىن كلى أؾـ كملُت، خُث أن كضم َو

عي ٌلغض اللاض ي ئلى اعجياب  ل ىء اللاض ي ئلى الاحتهاص اللظاتي لحل مؿألت ملغوطت كلُه ولِـ لها ؾىض حشَغ

مت ئهياع اللضالت.  حٍغ

 اججاه فلهاء اللاهىن: -
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لاعض مم مبضأ الفصل ألازظ باالحتهاص اللظاتي همصضع عؾمي لللاهىن ًخفُظهبىن ئلى أن  فلهاء اللاهىن أما 

لُت هىان هصىص واضحت جمىم ، خُث ئن بحن الؿلؼاث، طلً أن اللاض ي ال ًمىً أن ًدل مدل الؿلؼت الدشَغ

مت وال كلىبت ئال بىص ".  ال ًمىً أن ًيىن الاحتهاص اللظاتيهما أهه  اللاض ي مً وطم الىصىص اللاهىهُت " ال حٍغ

ض، هه ال ختى وئن وان مؿخلغا أل  مصضعا عؾمُا لللاهىن  ًخمخم بسصاص اللاكضة اللاهىهُت، مً خُث اللمىمُت والخجٍغ

ألنها جخللم بأػغاف الجزاق، ولِـ لها الح ُت ججاه الوحر، ختى وأن وان الىم أو اللغاع خاةؼا للىة الص يء اإلالض ي به، 

 ق.م.   338وهى ما هصذ كلُه اإلااصة 

 :ثالثا: دور الاجتهاد القضائي في الىظام القاهووي

م وزلم اللاكضة اللاهىهُت، وجدلُم ألامً اللاهىوي.ً  خمثل صوع الاحتهاص اللظاتي في جفؿحر الدشَغ

 دور الاجتهاد القضائي في جفسير التشريع  -1

جغجبؽ كملُت الاحتهاص اللظاتي بلملُت جفؿحر اللاهىن في خض طاجه، وكملُت الخفؿحر ًجب فهمها خؿب ػبُلت 

لُت، اإلالاعبت اللظاةُت، اإلالاعبت الفلهُت. ول ملاعبت، فهىان اإلالاعبت الدش  َغ

لاث ؾابلت ت لدشَغ لاث جفؿحًر لُت، فىلصض بظلً كُام اإلاشغق باصضاع حشَغ . (1)ففُما ًخللم باإلالاعبت الدشَغ

لُت أن  م، هحر أهه ًمىً للؿلؼت الدشَغ م باللاهىن الخفؿحري. وجلىم به ال هت التي أصضعث الدشَغ ؿمى هظا الدشَغ َو

 أزغي بلملُت الخفؿحر. جسٌى حهت

أما اإلالاعبت اللظاةُت، فىلصض بظلً كُام اللاض ي باالحتهاص الظي ًخمثل في هظه الحالت في كملُت جفؿحر الىص 

اللاهىوي. وهي مهمت مىولت ئلى اإلادىمت الللُا في مىاػكاث اللظاء اللاصي، ومجلـ الضولت في مىاػكاث اللظاء 

 ؤلاصاعي. 

ي هى وؾُلت للفصل في الجزاق ولِـ هاًت في خض طاجه، وهى ًلىم بهظه اللملُت بمىاؾبت والخفؿحر باليؿبت لللاض 

 .(2)خالت واكلُت ملغوطت أمامه

م بما ًخىافم مم اخخُاحاث وجؼىعاث اللصغ، وجضزل اللاض ي  ئن صوع الاحتهاص اللظاتي ًخمثل في جفؿحر الدشَغ

مم كاكضة جللُضًت أعؾاها " مىهخِؿىُى " جغي أن الحفاؾ  باحتهاصه طغوعة خخمُت للمدافـت كلى الاؾخلغاع جمانُا

 . ت اإلافلٌى لُت ججاوػتها ألاخضار لىً بلُذ ؾاٍع  كلى أمً اإلاجخمم أولى وأهم مً اخترام كاكضة حشَغ

دبم اللاض ي في كملُت الاحتهاص مجمىكت مً الىؾاةل:  ٍو

 أن الخفؿحر الفلهي حولب كلُه الصبوت وئطا واهذ كملُت الخفؿحر هي كملُت مشترهت بحن الفله واللظاء، ئال 

ت، بدُث ًلىم الفلُه بلملُت الخفؿحر صون أن حلغض كلُه مؿألت واكلُت، فالخفؿحر باليؿبت له هاًت ولِـ  الىـٍغ

                                                           
 أهـغ في طلً: - (1)

 كىاكض جفؿحر الىصىص وجؼبُلاتها في الاحتهاص اللظاتي ألاعصوي،  -
 .49، ص 2009ىكُت، بحروث، لبىان، ، ميشىعاث الحلبي الحلاإلاىه ُت اللاهىهُت، مىصور كيانت مدمض، ؾامي بضٌم  عبذ العال - (2)
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وؾُلت. كلى كىـ الخفؿحر اللظاتي الظي ًصضع كً اللظاة في ئػاع جأصًتهم إلاهامهم اإلاخمثلت في جؼبُم اللاهىن، 

 . (1)حاالث واكلُت بوغض الفصل فيها كىضما ًخلغطىن ل

ماعؽ  وما يهمىا في هظا ؤلاػاع هى الخفؿحر الظي ًلىم به اللظاء، خُث ًخصضي اللاض ي للجزاق اإلالغوض كلُه ٍو

 الاحتهاص في الحاالث الخالُت:

 خالت همىض الىص:  -

يخج مً هظه الحالت جظبظب الاحتهاص اللظاتي هـغا لخلضص فهم الىص. وفي مثل هظه الحاالث ًيبغي كلى  ٍو

 اللاض ي أن ًإؾـ احتهاصه كلى بُان اإلافهىم الظي اكخمضه كبل أن ًدضص خل الجزاق. 

 خالت جىاكع الىصىص. -

 خالت ؾيىث الىص أو هلصاهه:  -

وهي خالت حؿخضعي بلىة جضزال واضحا مً اللاض ي كً ػٍغم الاحتهاص اللظاتي اليامل، وفي هظه الحالت ًىاحه 

يىن لؼاما كلى اللاض ي أن ًفصل في الجزاق جدذ ػاةلت ئهياع اللضالت.  اللاض ي صمذ اللاهىن   كً الخؼغق للمؿألت، ٍو

 ئن الؿإاٌ الظي ًيبغي ػغخه ًخللم باألؾباب التي جضفم اللاض ي ئلى جفؿحر الىص اللاهىوي.

ئن خاالث الومىض والخلاعض أو كضم الاوس ام مم الىاكم جمثل أهثر الحاالث مضكاة لالحتهاص، الن حلضص 

 .اخخماالث الفهم بخلضص اخخماالث الخصضي إلاثل هظه الحاالث

هما وأن ؾيىث الىص أو كصىعه حلض أوؿب الحاالث وأكلضها لخضزل الاحتهاص اللظاتي باإلافهىم الظي ًياص 

 .لث كاكضة كاهىهُت ألن اللاض ي ًىاحه صمذ اللاهىن في مؿألت ما، جدخم كلُه الفصلًيىن وامال لب

بدث في بلع  ل والخفؿحر إلاغاص اإلاشغق وجؼبُم اللىاكض اللامت لللاهىن ٍو وهىظا أزظ اللظاء ٌلمل باؾم الخأٍو

ىصىص لُجللها الىصىص مً اإلالاوي والخفاؾحر الؿامُت ولم ٌلض اللاض ي هغحل حامض بل أصبذ ًخصغف في ال

 . جخماش ى مم الحُاة اللملُت

هىان مؿألت أزغي جخللم بخفؿحر الىصىص بما ًخماش ى والىاكم، فالؿغكت حلغف كلى أنها أزظ ماٌ الوحر 

اإلاىلٌى زفُت أو كىىة بلصض الخملً. وكام الاحتهاص اللظاتي بخؼبُم هظا الىص كلى ؾغكت الخُاع الىهغباتي، خُث أهه 

، اكخبر الاحتهاص أن الؼاكت الىهغباةُت كىضما جمغ كبر ألاخباٌ 1810خللم بالؿغكت في فغوؿا ؾىت كىض صضوع الىص اإلا

 وألانغػت، فانها جخسظ نيل هظه ألازحرة، وجصبذ نِئا مىلىال كابل للؿغكت.

)الؿغكاث وابتزاػ ألامىاٌ(، وهص في الفلغة  350وكض هص كاهىن الللىباث ال ؼاةغي كلى الؿغكت في اإلااصة 

 الثاهُت مً طاث اإلااصة كلى أن جؼبم هفـ الللىبت كلى ازخالؽ اإلاُاه والواػ والىهغباء.

لُت، وطلً باصضاع خىم جيىن له الصبوت  ضزل خغم الؿلؼت الدشَغ واللاض ي ال ًخجاوػ خضوص اللاهىن ٍو

وعأي أن ما بؿؽ لضًه مً اللامت أو ًدىم بما ال ًلخظُه اللاهىن أو بما ًسالف اللاهىن وئهما ئطا أنيل كلُه ألامغ 

الىكاتم ٌؿخىحب خال كاصال ال ًخماش ى مم ؿاهغ الىصىص، فان الىاحب ًضكىه في مثل هظه الحالت ألن ًخلمم في 

م والخلمم  البدث و الاؾخلصاء لفهم مغاص اإلاشغق ، وهظا ما ًجب كلى اللظاة في أخيامهم باإلادافـت كلى عوح الدشَغ

                                                           
 اإلاغحم هفؿه. - (1)
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خأهىا في ل ئال كىضما ٌؿمذ لهم الىص اللاهىوي  في فهمه وأن ًثبخىا ٍو اؾخلماٌ الفهم، وأن ال ًغهىىا ئلى الخفؿحر والخأٍو

م وختى ال ًللىا في الخؼأ  .بظلً لومىض أو ئحماٌ ختى ال ًخجاوػوا ازخصاصهم ئلى مىؼلت الدشَغ

 دور الاجتهاد القضائي في خلق القاعذة القاهوهيت -2

م، ألهه بظلً ًيىن كض ئن مبضأ الفصل بحن الؿلؼاث ًمىم كلى اللا لىم بمهمت الدشَغ ض ي أن ًخجاوػ مهمخه ٍو

اكخضي كلى صالخُاث ؾلؼت أزغي، أما ؾلؼخه فخخمثل في جؼبُم اللاهىن في طىء اللىاكض اللاهىهُت مً حهت، 

 ومؿاًغة خغهت الخؼىع في اإلاجخمم مً حهت أزغي.

 هل ًمىً لللاض ي أن ًخمغص كلى اإلاشغق؟وهىا هؼغح ؾإالا آزغ: 

ىان خالث حؿخضعي مً اللاض ي أن ًجض خال في ملابل ؾيىث الىص، وفي هظه الحالت ًدخاج ئلى جضزل ًياص ه

ًيىن وامال مً أحل زلم كاكضة كاهىهُت، وفي هظه الحالت ال هلٌى أن اللاض ي كض ججاوػ مهمخه وجدٌى ئلى مشغق، 

 وئهما هلٌى أهه أبضق كاكضة واؾخلغ كليها. 

مىً أن هخؼغق ئلى كظُ  ت الضهخىع ححري في فغوؿا:ٍو

في أن  Giry وجغحم وكاتم كظُت الضهخىع ححري  Giry للض جمغص اللاض ي اإلاضوي في فغوؿا في كظُت الضهخىع ححري 

مً كاهىن ؤلاحغاءاث ال باةُت الفغوس ي ئلى فىضق خضر   43/44مدافف الشغػت اؾخضعى الضهخىع ححري ػبلا للمىاص 

وأزىاء كُام الضهخىع ححري بلمله وكم اهفجاع لم ٌلغف ؾببه ،  أؾباب الىفاة ،فُه ازخىاق بلع ألاشخاص إلالاًىت 

ظاث كً ألاطغاع التي لحلخه أمام اللظاء  فأصِب الضهخىع ححري في هظا الاهفجاع ، وكلى طلً جلضم بؼلب حلٍى

في ؾحر اإلاغفم  اللاصي ، وبالظبؽ أمام مدىمت الؿحن اإلاضهُت ، فظهبذ هظه اإلادىمت ئلى أن الضهخىع ححري ؾاهم

اللام لللظاء ، وأهه جؼبُلا إلابضأ الفصل بحن الؿلؼاث جيىن اإلاداهم اللظاةُت اللاصًت مسخصت باللظاًا اإلاخلللت 

 .بؿحر اإلاغفم اللام لللظاء

وطهبذ اإلادىمت في حؿبُبها لحىمها بأهه ًدم لها اؾخلهام اإلاباصب اللامت لللاهىن اإلاخلللت باللاهىن اللام 

إلاضوي ، وان صوع اللاض ي هحر مدضص بخؼبُم اللاهىن اإلاضوي وخضه. وكلى هظا ًجب اللٌى بان الضهخىع ححري واللاهىن ا

لحله طغعا وهى ٌؿاهم بؼلب مً مغفم اللظاء اللاصي، وال ًىحض أي زؼأ أو كضم خُؼت مً حاهبه. ولهظا فان 

ع كً الظغع الظي أصاب ش ت هفظث كىاكض اللضالت هما جغي اإلادىمت جخؼلب الخلٍى خصا أزىاء كملُت طغوٍع

 .للصالح اللام، ًجب أن جخدمله ال ماكت ولِـ اإلاظغوع وخضه

ع للضهخىع ححري.   وكغعث اإلادىمت ػبلا إلابضأ مؿاواة اإلاىاػىحن أمام ألاكباء اللامت ئكؼاء الحم في الخلٍى

أة مً مدىمت الؿحن، ووان هظا الحىم مىطم اؾخئىاف أمام مجلـ كظاء باَعـ. هحر ان اإلاجلـ وان اكل حغ 

خُث أهه بلض اكترافه بأهه مً ؤلاهصاف اللٌى ان الظغع الظي لحم شخصا أزىاء كملُت طبؼُت كظاةُت هفظث 

للصالح اللام، ًجب أن جخدمله ال ماكت ولِـ الطحُت وخضها. وأطاف اإلاجلـ بأن ؤلاهصاف ال ٌؿبب وخضه اللغاع 

م، وجىصل  اللظاتي وأن الحىم اللظاتي ًجب أن ٌؿدىض ئلى عي، واللاض ي ال ًمىىه أن ٌؿض هلاةص الدشَغ هص حشَغ
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اإلاجلـ في كغاعه بأن الظبؼُت اللظاةُت بلض وصىلها ئلى ألاماهً أصبدذ خاعؾت لللماعة والضولت باكخباعها خاعؾت 

 (1).جيىن مؿإولت كً ألاطغاع التي لحلذ بالضهخىع ححري 

فاهه إلاجلـ كض اعجىب زؼأ كىضما أؾـ كغاعه   Esmeinضوكض اهخلض كغاع مجلـ باَعـ بشضة فباليؿبت للؿُ

كلى مفهىم الحغاؾت، هما طهب أن الضولت مؿإولت كً خغاؾت ألانُاء الخؼغة وبالخالي جيىن مؿإولت كً ألاطغاع 

التي لحلذ باألشخاص بؿبب الاهفجاع، والظًً ال جغبؼهم أًت كالكت باإلاغفم، هحر أهه كبر كً فغخخه لخلاون كىاكض 

ت الل اهىن اإلاضوي واللاهىن الاصاعي. هما كغعث مدىمت الىلع أن الظغع الظي ًصِب شخصا أزىاء كملُت طغوٍع

جىفظ لصالح مغفم كام همغفم الظبؽ اللظاتي، ًجب أن جخدمله ال ماكت التي انخول لصالحها اإلاغفم اللام 

ؿإولُت الضولت عهم هُاب الىصىص التي لللظاء، وبهظا ًيىن اللاض ي في فغوؿا بلض احتهاصه كض جىصل ئلى الحىم بم

 .ًؼبلها بهظا الشأن

 دور الاجتهاد القضائي في جحقيق ألامن القاهووي  -3

ًخمحز مصؼلح ألامً اللاهىوي بومىض هبحر في مظمىهه، هـغا لخلضص مـاهغه وصالالجه، بدُث ال ًمىً أن ولغفه 

فا مدضصا، بل هخدلم مً وحىصه في خاالث وؿغوف ملُىت.  حلٍغ

 زم، فان مبضأ ألامً اللاهىوي ًغجبؽ بمجاالث ومباصب مثل: ومً

 كضم عحلُت اللىاهحن. -1

 اخترام   ُت الص يء اإلالض ي به. -2

 اخترام ؤلاحغاءاث واإلاىاكُض وآلاحاٌ. -3

4- . ت اإلافلٌى  التزام اللاض ي بالفصل في الجزاق بملخض ى اللىاهحن الؿاٍع

مىً اللٌى ئن الاكخضاء كلى هظه اإلاباصب ًإصي ئلى هؿغ  لحم أطغاعا بدلىق  ٍو مبضأ ألامً اللاهىوي، ٍو

 ألاشخاص.

ئطن ًمىً أن هلٌى ئن ألامً اللاهىوي هى جلً الظماهاث التي تهضف ئلى اإلادافـت كلى خلىق ألافغاص، وحشلغهم 

 بالثلت في الىـام اللاهىوي.

كىاء هبحر، في مؿخىي  وكغف مجلـ الضولت الفغوس ي مبضأ ألامً اللاهىوي بأهه " ًلخض ي أن ًيىن اإلاىاػىىن صون 

جدضًض ما هى مباح وما هى ممىىق مً ػغف اللاهىن اإلاؼبم. وللىصٌى ئلى هظه الىدُجت، ًخلحن أن جيىن اللىاكض 

 .(2)اإلالغعة واضحت، ومفهىمت، وأال جسظم في الؼمان واإلايان ئلى حوُحراث مخىغعة أو هحر مخىكلت " 

                                                           
ع كً أزؼاء اللظاء: صعاؾت ملاعهت في الىـام اللظاتي اإلاصغي والفغوس ي، اإلاغهؼ أهـغ في طلً:  - (1) مدمض عطا الىمغ، مؿئىلُت الضولت كً الخلٍى

 وما بلضها. 134، ص 2010اللىمي لإلصضاعاث اللاهىهُت، 
غ اللام إلاجلـ الضولت الفغوس ي للام   - (2)  : 2006أهـغ الخلٍغ

Le contenu du principe: 

" Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts 

insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour 

parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le 

temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles ".   
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ه مؿألت هُاب الىص في ؿل وحىص أوطاق هحر مخىكلت، فان وإلاا وان مً مغجىؼاث الاحتهاص اللظاتي وصواكُ

 الاحتهاص اللظاتي في هظه الحالت ًيىن طغوعة ملحت مً أحل جدلُم ألامً اللاهىوي.

هحر أهه في هفـ الىكذ جؼغح ئنيالُت أزغي، جخمثل في حوُحر الاحتهاص اللظاتي، وما ئطا وان طلً ًإزغ كلى ألامً 

 اللاهىوي.

هىهُت ال حؿغي ئال كلى ما ًلم في اإلاؿخلبل، وهظا مبضأ زابذ، وكض أهضث اإلادىمت الللُا في ئن اللاكضة اللا

ش  44507احتهاصها في اللظُت عكم  أهه مً اإلالغع كاهىها أهه ال ٌؿغي اللاهىن ئال كلى ما ًلم  23/02/1987كغاع بخاٍع

 .   (1)ظا اإلابضأ ٌلض زغكا لللاهىن في اإلاؿخلبل وال ًيىن له أزغ عحعي، ومً زم فان اللظاء بما ًسالف ه

أما فُما ًخللم باالحتهاص اللظاتي، ففي خلُلت ألامغ أن اإلاؼلىب هى اؾخلغاع الاحتهاص اللظاتي، وهظا مً نأهه 

أن ًدلم ألامً اللاهىوي، هحر أن ألاصل في الاحتهاص اللظاتي هى ػبُلخه الغحلُت، ومً زم، فان أي حوُحر لالحتهاص 

ش الىكاتم. اللظاتي ٌلخبر  لمل به في ول الجزاكاث اللاةمت، صون مغاكاة لخاٍع  جفؿحرا أخؿً لللاهىن َو

 لىً أال ٌشيل طلً تهضًضا لألمً اللاهىوي؟

 ئن اإلالصىص باالحتهاص اللظاتي الظي ًمىً أن ًخوحر هى طلً الاحتهاص اإلاؿخلغ كلُه. 

م اجباق ئحغاءاث اللاهىن اللظىي عكم ئال أهه ًمىً للمدىمت الللُا أن حوحر الاحتهاص اللظاتي كً   11/12ػٍغ

الظي ًدضص جىـُم اإلادىمت الللُا وكملها وازخصاصاتها، خُث جىللض اإلادىمت الللُا في نيل الوغف اإلاجخملت كىضما 

ًيىن مً نأن اللغاع الظي ؾُصضع مً ئخضي هغف اإلادىمت الللُا أن ًدضر حوُحرا في الاحتهاص اللظاتي. أما مجلـ 

 .     (2)فلىضما ًخسظ كغاعا ًخللم بالتراحم كً احتهاص كظاتي، فاهه ًىللض بوغفه اإلاجخملت الضولت

 هحر أن الؿإاٌ اإلاؼغوح ًخمثل في مضي اكخباع اخترام هظه ؤلاحغاءاث مً الىـام اللام بدُث ال ًجىػ مسالفتها.

ًخللم ألامغ بخوُحر احتهاص كلى وحىب اوللاص الوغف مجخملت كىضما  11/12لم ًىص اللاهىن اللظىي عكم  

كظاتي مؿخلغ كلُه، وهص كلى أن اوللاص هظه الوغف ًيىن بىاء كلى ػلب مً الغةِـ ألاٌو للمدىمت الللُا، ئما 

 .(3)بمباصعة مىه، أو بىاء كلى اكتراح عةِـ اخضي الوغف

جخمخم بؼابم ئلؼامي  اهؼالكا مً هىا، ًمىً اللٌى ئن هظه ؤلاحغاءاث اإلاىصىص كليها في اللاهىن اللظىي ال 

باليؿبت للمدىمت الللُا كىضما ًخللم ألامغ بخوُحر احتهاص كظاتي. وهىا هؼغح ؾإالا آزغ: ما هي الفاةضة مً هظه 

ت ؟.  ؤلاحغاءاث ئطا واهذ حىاٍػ

هما أن اللغاعاث التي أصضعتها اإلادىمت الللُا في بلع آلاخُان واهذ مخلاعطت، ففي مؿألت الصلح بحن 

ا أم ال ؟الؼوححن، ه بلع كغاعاث اإلادىمت الللُا كغعث أن   .ل حلخبر مداولت الصلح بحن الؼوححن ئحغاء حىهٍغ

                                                           
ش  44507اإلاجلت اللظاةُت، اللغاع عكم  - (1) حاٌ أن الضكىي عفلذ كبل . وإلاا وان الثابذ في كظُت ال47، ص 1991، 2، اللضص 23/02/1987بخاٍع

 مً كاهىن ألاؾغة ػبلىا كاهىها هحر مىحىص وكذ الىاكلت. 79صضوع كاهىن ألاؾغة، فان كظاة اإلاىطىق الظًً كظىا بغفم الىفلت اكخماصا كلى اإلااصة 
وال ًصح أن ًبذ في اللظُت ئال  ًدشيل اإلاجلـ في هظه الحالت مً عةِـ مجلـ الضولت وهاةب الغةِـ وعؤؾاء الوغف وكمضاء عؤؾاء ألاكؿام. - (2)

 بدظىع هصف ألاكظاء اإلاظوىعًٍ ألاكل.

 .32أهـغ: اللاهىن اللظىي إلاجلـ الضولت، اإلااصة  -
 مً اللاهىن اللظىي للمدىمت الللُا. 18/2أهـغ اإلااصة  -(3)
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اللاض ي ملؼم باحغاء مداولت الصلح، وألؼمذ الؼوج ػالب فً الغابؼت الؼوحُت بدظىع حلؿت الصلح شخصُا جدذ 

ش  لح بحن الؼغفحن في صكاوي الؼالق كغع أن مداولت الص 21/07/1998ػاةلت عفع صكىاه. والبلع آلازغ صضع بخاٍع

ت.  لِؿذ مً ؤلاحغاءاث ال ىهٍغ

 :خاجمت

ئن اللظاء بما له مً أهمُت في الىـام اللاهىوي، باكخباعه ؾلؼت مً ؾلؼاث الضولت اللاهىهُت مً حهت، 

جلل مىه وباكخباع أهمُت ما ًصضع كىه مً أخيام وكغاعاث لها أزغها كلى الصلُض اللملي واللاهىوي مً حهت أزغي، ً

م والاحتهاص. مً زالٌ طلً، جىصلىا ئلى اإلاالخـاث الخالُت:  عهحزة أؾاؾُت في مجاٌ جؼىع خغهت الدشَغ

ئن اللظاء الظي وؿتهضفه في بدثىا واإلالخبر همصضع لللاهىن لِـ هى طلً اإلافهىم ؤلاحغاتي الظي ًخظمً  -1

م واللغاعاث اللظاةُت الصاصعة كً ال هاث الؿلؼت أو ال هاػ أو اإلاإؾؿت الضؾخىعٍت، وئهما هى مجمىكت ألاخيا

 اللظاةُت الللُا اإلالىمت ألخيام اللظاء.

م وزلم اللاكضة اللاهىهُت، وجدلُم ألامً اللاهىوي.  -2 ًخمثل صوع اللظاء بمفهىمه اإلاىطىعي في جفؿحر الدشَغ

ملاعبت، فهىان اإلالاعبت  فهى ًغجبؽ بلملُت جفؿحر اللاهىن في خض طاجه، وكملُت الخفؿحر ًجب فهمها خؿب ػبُلت ول

لُت، اإلالاعبت اللظاةُت، اإلالاعبت الفلهُت.  الدشَغ

م، ألهه بظلً ًيىن  -3 لىم بمهمت الدشَغ ئن مبضأ الفصل بحن الؿلؼاث ًمىم كلى اللاض ي أن ًخجاوػ مهمخه ٍو

مً حهت،  كض اكخضي كلى صالخُاث ؾلؼت أزغي، أما ؾلؼخه فخخمثل في جؼبُم اللاهىن في طىء اللىاكض اللاهىهُت

ومؿاًغة خغهت الخؼىع في اإلاجخمم مً حهت أزغي. وهىا هؼغح ؾإالا آزغ: هل ًمىً لللاض ي أن ًخمغص كلى اإلاشغق؟. 

هىان خالث حؿخضعي مً اللاض ي أن ًجض خال في ملابل ؾيىث الىص، وفي هظه الحالت ًدخاج ئلى جضزل ًياص ًيىن 

ال هلٌى ئن اللاض ي كض ججاوػ مهمخه وجدٌى ئلى مشغق، وئهما وامال مً أحل زلم كاكضة كاهىهُت، وفي هظه الحالت 

 هلٌى أهه أبضق كاكضة واؾخلغ كليها.

ئن ألامً اللاهىوي هى عهحزة مً عواةؼ صولت اللاهىن، وهى ًخظمً جلً الظماهاث التي تهضف ئلى اإلادافـت كلى  -4

خمحز مصؼلح ألامً اللاهىوي بومىض هبحر في مظمىهه، هـغا  خلىق ألافغاص، وحشلغهم بالثلت في الىـام اللاهىوي. ٍو

فا مدضصا، بل هخدلم مً وحىصه في خاالث وؿغوف ملُىت.  لخلضص مـاهغه وصالالجه، بدُث ال ًمىً أن ولغفه حلٍغ

ومً هظا اإلاىؼلم فهى ًغجبؽ بمجاالث مثل: كضم عحلُت اللىاهحن، اخترام   ُت الص يء اإلالض ي به، اخترام ؤلاحغاءاث 

. ومً زم، فان الاكخضاء كلى واإلاىاكُض وآلاح ت اإلافلٌى اٌ، التزام اللاض ي بالفصل في الجزاق بملخض ى اللىاهحن الؿاٍع

لحم أطغاعا بدلىق ألاشخاص.  هظه اإلاباصب ًإصي ئلى هؿغ مبضأ ألامً اللاهىوي، ٍو
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  ملخص:

 هكغا لألمت، والضؾخىعٍت الؿُاؾُت الحُاة في باعػة وأهمُت مغمىكت مياهت الجمهىعٍت عةِـ مىطب ًىدس ي

هض زطىضا، الخىفُظًت الؿلؿت عأؽ ونلى نمىما الضولت في الؿامي ومغهؼه الهام لضوعه  الؿُاس ي الىكام مدىع  َو

 اإلاُاصًً وافت جؿاٌ واؾهت وؾلؿاث بازخطاضاث ًخمخو خُث. الشهب ؾغف مً مباشغة مىخسب بانخباعه الجؼاةغي 

 .الهاصًت يحر أو الهاصًت الكغوف في ؾىاءا ألازغي  الضؾخىعٍت باإلاإؾؿاث ملاعهت

 عةِـ مؿإولُت ؛الجمهىعٍت عةِـ ثازخطاضا ؛الخىفُظًت الؿلؿت ؛الجمهىعٍت عةِـ الكلماث املفتاحيت:

عي الازخطاص ؛الهضًت يحر الكغوف ؛الهاصًت الكغوف ؛الجمهىعٍت  .الؿامُت الؿلؿت ؛الدشَغ

Abstract:  

The function of the President of the Republic is of great importance in the political and 

constitutional life of the nation, given its important role and its high status in the state in 

general and at the head of the executive in particular, and is at the center of the Algerian 

political system as directly elected by the people. It has broad powers and powers in all areas 

compared to other constitutional institutions, both under normal and unusual circumstances.  

Keywords : the president of the republic; the executive authority; the powers of the 

president of the republic; the responsibility of the president of the republic; normal 

circumstances; extraordinary circumstances; legislative competence; supreme authority. 
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 مقذمت:-

 في واإلاخمثلت اإلاػمىن، في حضًضة عؤٍت و الضًباحت في حضًضة عؤٍت الجضًض الضؾخىعي الخهضًل خمل للض

 إلاؿالب وجلبُت الشهبُت اصةلإلع  ججؿُضا وطلً كاهىهُت، ئضالخاث بهض فُما لخدبهها ؾُاؾُت ئضالخاث مجمىنت

و حًُحر زالٌ مً الحغان، اث بالحلىق  حهلم ما الؾُما الضؾخىع  وهى الضولت في ألاؾمى الدشَغ  وجىكُم والحٍغ

 اإلاإؾؿاث خُث ومً وخىهمتها، الهامت الحُاة وأزللت اللػاةُت الؿلؿت واؾخلالٌ البرإلاان ؾلؿت وزاضت الؿلؿاث

ت ٌ . لخ...... الاهخسابُت الهملُت جىكُم لىن اإلاشغف الجهاػ وهظا الاؾدشاٍع ش في مغة وألو  الضؾخىعٍت الىزُلت الجؼاةغ جاٍع

م نً حهضٌ  التي الخلىُت اللجىت حهغف فال مًللت صواةغ في صاةما ًخم الخهضًل وان خُث ،(زبراء لجىت) زبرة لجىت ؾٍغ

 ؾُما ال وؤلاصاعي، الضؾخىعي لاهىن ال زبراء ًغاه إلاا وفلا وطلً. الخلىُت اللجىت أنػاء وال اإلاؿىصة وغهذ

 . بىغُاف نماع البروفؿىع 

ش 20/03 عكم عةاس ي مغؾىم ضضع اإلاغة هظه أن خُث  ميلفت زبراء لجىت ئوشاء ًخػمً. 2020 حاهفي 11 بخاٍع

 موالىاؾ الغةِـ وحهُحن الخبراء، لهإالء الاؾمُت اللاةمت اإلاغؾىم هظا في ووعص. الضؾخىع  إلاغاحهت اكتراخاث بطُايت

ً مضة ومىدهم اللجىت، باؾم واإلالغع  الغؾمي  عؾالت زم. الضؾخىعٍت الىزُلت بخهضًل جخهلم الاكتراخاث لخلضًم شهٍغ

ؼ الؾُما مداوع، نضة نلى أؾاؾا بالترهحز زاللها مً وولفهم الغةِـ أضضعها جيلُف اث خلىق  حهٍؼ  اإلاىاؾىحن، وخٍغ

ؼ. بُجها الخىاػن  ئؾاع وئًجاص الؿلؿاث بحن الفطل نُموجض والفؿاص، الغشىة ومداعبت الهامت الحُاة أزللت  وحهٍؼ

 .اللػاء أمام اإلاىاؾىحن مؿاواة وججؿُض البرإلااهُت الغكابت

ش الضؾخىعي الخهضًل هظا زالٌ مً الضؾخىعي اإلاإؾـ أوعص خُث  ًسظ فُما ،2020 هىفمبر مً الفاجذ بخاٍع

 الباب 2016 لؿىت الضؾخىعي الخهضًل في ًلابله الظي ا،بُجه والفطل الؿلؿاث جىكُم: بـ واإلاهىىن  الثالث الباب

 وانخباعا الؿلؿاث، بحن الفطل مبضأ ٌهجي وطلً بُجهما، والفطل: هي حضًضة ئغافت. الؿلؿاث جىكُم بهىىان الثاوي

هُت الؿلؿت وهظلً اللىاهحن، جىفُظ مؿألت ئلحها جإوٌ الخىفُظًت الؿلؿت أن و مؿألت ئلحها جإوٌ الدشَغ  حشَغ

 انخباع نلى والجزاناث، الخطىماث في الفطل أمغ ئلحها ًإوٌ وخضها هظلً اللػاةُت الؿلؿت فان وبالخالي ىاهحن،الل

ان والخضازل للخهاون  وفلا مغها فطال ًيىن  أن ًجب صاةما الفطل هظا أن . الؿلؿاث بحن الخىاػن  لخدلُم الػغوٍع

ٌ  أعبهت بالؿلؿاث اإلاخهلم الباب هظا في هظلً وعص هما ، الفطل ،فطى  والفطل الثالث الفطل الثاوي، الفطل ألاٌو

 زم الجمهىعٍت، عةِـ طهغ زم الؿلؿاث، جىكُم نلى ًىظ الباب أن انخباع نلى أعبهت ضاعث الؿلؿاث وهأن الغابو،

ٌ  إلاا اإلاجهجي الباب مً خُث. الهضالت طهغ زم البرإلاان، طهغ زم الحيىمت، عةِـ طهغ  أن وحب الؿلؿاث جىكُم هلى

 الخهضًل إلاػامحن شغخه في بىغُاف نماع البروفؿىع  ًغاه إلاا وفلا وهظا. أعبهت ولِـ فلـ ؾلؿاث زالر جكهغ

 .الجضًض الضؾخىعي

 الجمهىعٍت عةِـ أن، نلى الجضًض الضؾخىعي الخهضًل هظا زالٌ مً وأهض الضؾخىعي اإلاإؾـ هغؽ فلض 

ٌ  وهى وزاعحها، البالص صازل للضولت مجؿضا الضؾخىع  وخامي ألامت لىخضة مجؿضا الضولت عةِـ ٌ  اإلاؿئى  نً ألاو
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 الخهضًل مً اإلاىاص هفـ جلابله الظي (1)الخهضًل هظا مً 91و 84 اإلااصجحن هظ نلى بىاءا وطلً الخىفُظًت، الؿلؿت

 نمىما الضولت في الجمهىعٍت عةِـ إلاىطب الؿامي واإلاغهؼ الهام للضوع  جىَغـ ٌهخبر خُث. 2016  لؿىت الضؾخىعي

 .زطىضا الخىفُظًت الؿلؿت عأؽ ونلى

 عةاؾت جلىم خُث والحيىمت، الجمهىعٍت عةاؾت مً جدشيل هجضها الجؼاةغ في الخىفُظًت الؿلؿت ئلى وبالغحىم

 الجمهىعٍت

 197-01 عكم الغةاس ي للمغؾىم ؾبلا الضازلُت والهُاول ألاحهؼة في زاضت جخمثل الهُئاث مً مجمىنت نلى

 عةاؾت ضالخُاث اإلاخػمً(. 26/07/2015 في اإلاإعر 203-15 عكم الغةاس ي لغؾىمبا اإلاهضٌ) 22/07/2001 في اإلاإعر

ت اإلاإؾؿت هظه في نىطغ أهم الجمهىعٍت عةِـ مىطب ًبلى طلً ومو وجىكُمها، الجمهىعٍت ت ؤلاصاٍع  .(2)اإلاغهٍؼ

 أو(. الىعازت) ليياإلا بالىكام ألامغ حهلم ؾىاء اإلاخبهت، الؿُاؾُت ألاهكمت خؿب الضولت عةِـ ازخُاع هُفُت جسخلف

لت)  الجمهىعي الىكام  (. البرإلاان كبت صازل الشهب ممثلي بىاؾؿت اهخساب) البرإلااوي الىكام أو(. الهام الاكترام ؾٍغ

 الهخساب الضكُلت وؤلاحغاءاث الشغوؽ هفـ نلى الجضًض الضؾخىعي الخهضًل  أبلى فلض للجؼاةغ، باليؿبت أما

 هظا ألهمُت هكغا وطلً. اإلافاهُم لبهؼ صكُم وجىقُف حضًض شغؽ ئغافت مو الجمهىعٍت، عةاؾت مىطب وجىلي

 الىكام مدىع  ًجهله مما الضؾخىعٍت، الطالخُاث مً الهضًض نلى الغةِـ وهُمىت الخىفُظًت الؿلؿت صازل الىطب

 .  الاؾخثىاةُت أو الهاصًت الكغوف في ؾىاء الجؼاةغي، الؿُاس ي

 :الخالُت ؤلاشيالُت ؾغح بىا بجضع نلُه وبىاءا ؾبم ما زالٌ مً

 :لاشكاليت

    الحالي؟ الضؾخىعي الخهضًل قل في الجمهىعٍت لغةِـ اللاهىوي الىكام ماهُت 

 .   مؿلبحن ئلى اإلاىغىم جلؿُم في واإلاخمثلت الخالُت، الخؿت اعجأًىا ؤلاشيالُت هظه نً ولإلحابت

ٌ  اإلاؿلب  الضؾخىعٍت وؤلاحغاءاث الشغوؽ زم باإلاىطب، ٍفالخهغ  زالٌ مً الجمهىعٍت عةِـ مىطب ئلى هخؿغق : ألاو

 الجمهىعٍت عةِـ مؿإولُت ئلى باإلغافت ، الجمهىعٍت عةِـ مهام اهتهاء زم الغةاؾُت، الههضة وهظا اإلاىطب لخىلي

 .        والجىاةُت الؿُاؾُت

 وضالخُت ؾلؿت زالٌ ًم: الهاصًت الكغوف في :ؾىاء الجمهىعٍت عةِـ ازخطاضاث ئلى هخؿغق : الثاوي اإلاؿلب في أما

عي، اإلاجاٌ في والطالخُاث الخىكُم، ضالخُت زم الخهُحن،  يحر الكغوف في أو. الؿامُت الؿلؿت ومماعؾت الدشَغ

 .الحغب خالت وهظا الاؾخثىاةُت، الحالت زم الؿىاعب، أو الحطاع خالت ئنالن زالٌ مً: الهاصًت

 .الجضًض عيالضؾخى  الخهضًل هظا في مؿخجض هى ما نلى الترهحز مو 

 . الىخاةج أهم هجض وفحها: الخاجمت زم

 

                                                           
 .2020الخهضًل الضؾخىعي الفخذ هىفمبر، مً 91و 84اهكغ اإلااصجحن  (1)
 92، ص2013مدمض الطًحر بهلي، اللاهىن ؤلاصاعي، صاع الهلىم لليشغ والخىػَو نىابت،  (2)
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 .الجمهوريت رئيس مىصب: ألاول  املطلب

نً  (1).  ًدخل عةِـ الجمهىعٍت مياهت مغمىكت في الىكام الؿُاس ي الجؼاةغي بانخباعه مىخسب مً ؾغف الشهب

هخبر هى الهُئت ألاولى في الؿلؿت الخىفُ م الاكترام الهام اإلاباشغ والؿغي، َو ظًت، له نضة ازخطاضاث مىدها ئًاه ؾٍغ

الضؾخىع و كىاهحن الجمهىعٍت في الكغوف الهاصًت أو الاؾخثىاةُت. هما أن له وغو كاهىوي مهحن مً زالٌ اهخسابه ومضة 

 ( 2)عةاؾخه

 .الجمهوريت رئيس بمىصب التعريف الفرع ألاول:

 يهُمً وهى آلان، خض ئلى الطاصعة حرالضؾاج مسخلف بمىحب الخىفُظًت الؿلؿت عةِـ الجمهىعٍت، عةِـ ٌهخبر

 يحر أو الهاصًت الكغوف في ؾىاء هظلً، الؿُاس ي الىكام مدىع  ًجهله مما الضؾخىعٍت الطالخُاث مً الهضًض نلى

 اإلاجاٌ في ؾىاء واؾهت، وضالخُاث ؾلؿاث الجمهىعٍت عةِـ مىذ كض الضؾخىعي اإلاإؾـ أن هجض خُث الهاصًت،

عي، أو الخىكُمي  .الؿامُت الؿلؿت اعؾتمم أو الدشَغ

ؿهغ ألامت، وخضة الضولت، عةِـ الجمهىعٍت، عةِـ ًجؿض"  والؿُاصة الىؾجي التراب وخضة نلى الكغوف ول في َو

جؿض. الضؾخىع  خامي وهى الىؾىُت  (3)"مباشغة ألامت ًساؾب أن له.وزاعحه البالص صازل الضولت ٍو

 الجمهىعٍت عةِـ نلى هبحر زلل طاث مهمت ئغافت لذخم ألاولى فلغتها في الظهغ الؿابلت 84 اإلااصة أن خُث

ؿهغ"... بلىلها  التي الطهبت للكغوف هكغا وطلً". الىؾىُت والؿُاصة الىؾجي التراب خماًت نلى الكغوف ول في َو

 والؿُاصة الترابُت بالىخضة جمـ كض التي بمؿالبها واإلاهاصًت اإلاهاعغت ؤلاججاهاث بهؼ وقهىع  مإزغا البالص ناشتها

 الضولت وخضة نلى الهاصًت ويحر الهاصًت الكغوف في ٌؿهغ أن الجمهىعٍت عةِـ نلى لؼاما ًلو وبالخالي. ىؾىُتال

 . الىؾىُت والؿُاصة

 ،2016 الضؾخىعي الخهضًل مً اإلااصة هفـ جلابلها التي ،(الضؾخىعي الخهضًل هظا مً 84م)اإلااصة هظه زالٌ مً

 لغةِـ إلاىطب واإلاخمحز الاؾخثىاتي الضوع  ًالخل. 1989 صؾخىع  مً 67 اصةواإلا ،1996 صؾخىع  مً 70 اإلااصة وجلابلها

 .واؾهت وازخطاضاث ؾلؿاث نلى واؾخدىاطه الضؾخىع  ئًاه مىده الظي الجمهىعٍت،

ٌ  أن ئال ٌ  اإلاؿغوح الدؿاؤ  لغةِـ فىُف ،"الضؾخىع  ًدمي الجمهىعٍت عةِـ"  نباعة نلى ؤلابلاء هى 84 اإلااصة خى

 الهُئت ئلى حشغ ولم الضؾخىعٍت ألاػمت قل في ختى جفهل لم الفلغة فهظه  الضؾخىع؟ خامي ًيىن  نأ الخىفُظًت الؿلؿت

 .جفهلها التي

 .املىصب لتولي والقاهوهيت الذستوريت الشروطالفرع الثاوي:

                                                           
، صًىان م.ج، 3، ج2، الؿلؿت الخىفُظًت، ؽ1996ؾهُض بىشهحر، الىكام الؿُاس ي الجؼاةغي، صعاؾت جدلُلُت لؿبُهت هكام الحىم في غىء صؾخىع  (1)

 .15، ص2013
 .67، ص2018نماع وىؾت،  أبدار في اللاهىن الضؾخىعي، صاع هىمت للؿبانت، الجؼاةغ،  (2)
 .2020مً الخهضًل الضؾخىعي  84اإلااصة  (3)
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 لخىلي الشخظ في جىافغها الىاحب الضؾخىعٍت وؤلاحغاءاث الشغوؽ نلى الجضًض الضؾخىعي الخهضًل خافل للض

 الضؾخىعي الخهضًل مً اإلااصجحن جغجِب هفـ ًلابلهما اللخان مىه 87و 85 اإلااصجحن زالٌ مً الجمهىعٍت، عةاؾت مىطب

 .واإلاىغىنُت الشيلُت الشغوؽ مً مجمىنت فُه جخىفغ أن الجمهىعٍت عةاؾت إلاىطب اإلاترشح نلى ًجب ئط. 2016

دضص"  بلىلها مجها ألازحرة الفلغة في صوع  ما هى الضؾخىعي الخهضًل هظا مً 85 للماصة باليؿبت واإلاؿخجض  ٍو

 الفلغة هفـ في وعص هما" الغةاؾُت لالهخساباث ألازغي  الىُفُاث"... ولِـ". اإلااصة هظه جؿبُم هُفُاث نػىي  كاهىن 

 هكام قل في ًمىً ال اهه خُث الضؾخىعًٍ اإلاإؾـ مً اؾخضعان وهظا. 2016 الضؾخىعي الخهضًل مً اإلااصة لىفـ

 في نلحها اإلاىطىص جلً يحر الغةاؾُت لالهخساباث أزغي  هُفُاث هىان جىحض أن مىخسب اؾيوصًملغ  حمهىعي

 الىظ اإلاىمل نػىي  كاهىن  طلً وان وان ختى. بهض فُما كاهىهُت مىكىمت نلحها جىظ و الضؾخىعٍت اإلاىكىمت

 .الضؾخىعي

 : اإلاىغىنُت الشغوؽ/ أ

 عةاؾت إلاىطب اإلاترشح في جىافغها الىاحب إلاىغىنُتا الشغوؽ نلى الجضًض الضؾخىعي الخهضًل هظا خافل للض

 في الجؼاةغي  الضؾخىع  هظ فلض الاؾالمي الضًً وشغؽ ؤلاكامت وشغؽ بالجيؿُت مجها حهلم ما الؾُما الجمهىعٍت،

ذ بخلضًم وطلً باإلؾالم، اإلاترشح ًضًً أن مىه، 87م/3ف  .باإلؾالم ًضًً اهه اإلاهجي بمىحبه ٌشهض شغفي جطٍغ

 اشترؽ خُث الشغؽ، هظا الحالي الضؾخىع  نضٌ للض: الؿً بشغؽ ًخهلم 4ف/87اإلااصة خملخه لظيا واإلاؿخجض

 (1).الاهخساب ًىم ولِـ الترشح، ؾلب ئًضام ًىم واملت ؾىت( 40) أعبهحن ؾً اإلاترشح في

. (4ف87 اإلااصة)2016 الضؾخىعي الخهضًل مً اإلااصة جغجِب هفـ مً الفلغة هفـ مً الحاٌ نلُه وان ما نىـ

ت بالؿىت اكخضاء الشغؽ هظا فت الىبٍى  .للىبىة مغحهُت ؾىت بانخباعه الشٍغ

 ٌ  ألاصوى، الحض غبؿذ اإلااصة أن ؾاإلاا الهمغ مً ألاكص ى الحض غبـ نضم هى الخطىص بهظا اإلاؿغوح والدؿاؤ

 صازلُا الضولت شإون باصاعة له حؿمذ ال كض والبضهُت الهللُت وكضعاجه أهثر أو ؾىت 99 نمغه شخظ ًترشح فلض

 .وزاعحُا

 :الشيلُت الشغوؽ/ ب

 اإلاترشح ًثبذ" بلىلها الظهغ، الؿالفت 87 اإلااصة مً 9 بالفلغة ًخهلم الضؾخىعي الخهضًل هظا في اإلاؿخجض 

 التزام مضي مً الخأهض نً ٌهبر اإلاؿخجض الشغؽ وهظا". جأصًتها لهضم اللاهىوي اإلابرع أو الىؾىُت للخضمت جأصًخه

ت الكغوف، ول في الىؾجي بهواح بأصاء  اإلاترشح  ، الىؾً احل مً للخضحُت الاؾخهضاص مضي جبرهً الخضمت هظه وعمٍؼ

 . الجمهىعٍت للىاهحن والامخثاٌ باخترام اإلاترشح التزام ئلى باإلغافت

ذ ًسظ فُما مؿغوح ئشياٌ هىان أن ئال ت ؾىاء باإلامخلياث الهلجي الخطٍغ  صازل اإلاىحىصة اإلاىلىلت أو الهلاٍع

 صؾاجحر ول نلُه ؾاعث ما وهى اإلاترشح فلـ ًسظ الضؾخىعي الخهضًل هظا مً(  87م/11ف)وزاعحه الىؾً

                                                           
 .2020مً الخهضًل الضؾخىعي 4/الفلغة 87اإلااصة  (1)
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ذ ئيفاٌ جم خُث ، الجمهىعٍت  أو اإلاىطب الؾخًالٌ خض لىغو وطلً ،(وأوالصه ػوحه) إلادُؿه باإلامخلياث الخطٍغ

 .أشياله بجمُو الفؿاص مداعبتو  لها، اإلاغافهت جمذ ؾاإلاا التي الهامت الحُاة أزللت كطض زاضت أليغاع الىفىط

 شغوؽ لخدضًض نػىي  كاهىن  ئلى ؤلاخالت نضم هى ألازحرة فلغتها في( 87)اإلااصة هظه نلى ؾغأ الخهضًل ئلى ئغافت

 الخهضًل في 87 للماصة ألازحرة للفلغة وفلا الؿابم في وان ما نىـ. فحها اإلاظوىعة الشغوؽ نضا للترشح أزغي 

 . الهػىي  اللاهىن  بمىحب أزغي  غوؽش جدضص بلىلها 2016 الضؾخىعي

 مما الجمهىعٍت، عةاؾت إلاىطب للمترشح باليؿبت الهلمي اإلاإهل شغؽ أيفل الضؾخىعي الخهضًل هظا أن هما

ٌ  مً أهثر ًؿغح ٌ  حؿاؤ  الحُاة في الجمهىعٍت عةِـ إلاىطب الباعػة وألاهمُت الؿامي اإلاغهؼ انخباع نلى اإلاىغىم، خى

 .الخىفُظًت الؿلؿت عةِـ اهه ئلى باإلغافت. والخاعجي الضازلي الطهُضًً نلى وهظا ت،للضول والضؾخىعٍت الؿُاؾُت

 الرئاسيت العهذة الفرع الثالث:

لطض ٌ "  بمطؿلح الاعجباؽ شضًض مفهىم ٌهخبر ئط الغةاؾُت، الههضة مضة جأكُذ بها ٍو  هظا"  الؿلؿت نلى الخضاو

 (1).الضًملغاؾُت أعوان اخض ٌهض ألازحر

 هى ما وهظا ؾىىاث زمـ إلاضة الغةاؾُت الههضة نلى ،1 الفلغة/88اإلااصة زالٌ مً الجؼاةغي  ىع الضؾخ خافل

 ٌ ٌ  صؾاجحر ايلب في به مهمى  .الهالم صو

 نهضجحن مً أهثر مماعؾت ألخض ًمىً ال"  بلىلها اإلااصة هفـ مً 2 الفلغة في وعص ما الجضًضة ؤلاغافت أن ئال

ت الجمهىعٍت عةِـ اؾخلالت بؿبب الغةاؾُت الههضة اماهلؿ خالت وفي مىفطلخحن أو مخخالُخحن  ألي أو نهضجه الجاٍع

ٌ  هى و. الغةاؾُت للههضاث ؾلف لىغو الضؾخىع  لجأ خُث". واملت نهضة حهض وان ؾبب ٌ  ايلب في به اإلاهمى  صو

 .الثالثت ألالفُت بضاًت مو زاضت الهالم

ى جىغاع وججىب ُتالغةاؾ بالههضاث الخالنب ولخجىب وألاهم طلً ئلى باإلغافت خحن ؾِىاٍع  فلض ألازحرجحن، الهشٍغ

 أن صؾخىعي حهضًل ألي ًمىً وال حامضة ماصة 88 اإلااصة هظ مً (2).بالخهضًل اإلاخهللت ألاخيام في الضؾخىع  حهل

 .ًمؿها

 ٌ  حاءث الظي الخًُحر لالهخساباث الهػىي  اللاهىن  زالٌ مً اللاهىهُت اإلاىكىمت ؾخدبجى هل اإلاؿغوح والدؿاؤ

 اإلاجالـ مؿخىي  نلى ؾىاءا مىفطلخحن أو مخخالُخحن بههضجحن الىُابُت اإلاهمت جدضًض وبالخالي الضؾخىعٍت، اإلاىكىمت به

ٌ  إلاطؿلح ومُضاوي فهلي هخىَغـ اإلادلُت، اإلاجالـ مؿخىي  نلى ختى أو الىؾىُت  فغضت وئنؿاء الؿلؿت، نلى الخضاو

 في نلىص زالزت للغابت نمغ مً هىان وأن زاضت. لهمىمُتا الشإون حؿُحر في للمشاعهت اإلاىاؾىحن مً نضص ألهبر

 (.نهضاث زمـ مً أهثر) اإلاىخسبت اإلاجالـ

                                                           
الىكام الؿُاس ي، مظهغة ماحؿخحر، ولُت الحلىق  وأزغه نلى 1996مىحرة بلغوقي ، اإلاغهؼ اللاهىوي لغةِـ الجمهىعٍت بهض الخهضًل الضؾخىعي  (1)

 .74، ص20196/2014والهلىم الؿُاؾُت الجؼاةغ، 
 .2020مً الخهضًل الضؾخىعي 10/الفلغة223اإلااصة  (2)
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 عةِـ اهخساب بسطىص اإلالضمت في طهغه جم إلاا وفلا: الغةاؾُت الههضة وبضاًت الجمهىعٍت عةِـ اهخساب -

 وهظا الجمهىعٍت صؾاجحر ول في تاإلاىغؾ الضًملغاؾُت آلالُت هفـ نلى الضؾخىعي الخهضًل هظا خافل فلض الجمهىعٍت

ٌ  صؾاجحر ايلب في  .الهالم صو

باشغ للجمهىعٍت وعةِؿا للضولت عةِؿا ًطبذ خُث اإلاترشح، الهخساب اإلاىالي ألاؾبىم في الغةاؾُت الههضة وجبضأ   ٍو

 .الُمحن أصاةه فىع  مهمخه

 الضؾخىعي الخهضًل مً اإلااصة هفـ جلابلها والتي الجضًض الخهضًل مً 90 اإلااصة خملتها التي الجضًضة فاإلغافت

 ختى بالثباث ًخمخو الًالب في الُمحن هظ فان (1)الضؾخىعي اللاهىن  زبراء وخؿب الضؾخىعٍت، بالُمحن جخهلم. 2016

 :بـ جخهلم فاإلغافت اإلاؿخهملت، اإلاطؿلحاث في

 الُمحن أصي وكض لجمهىعٍتا عةِـ نلى لؼاما ضاع خُث". الهام واإلااٌ اإلامخلياث نلى الجمهىعٍت عةِـ ًدافل"-1

 ووىن  الهام للماٌ غُام مً خضر إلاا هدُجت وطلً الهام، واإلااٌ اإلامخلياث نلى اإلادافكت غغوعة الشهب، أمام

 الجمهىعٍت عةِـ الضؾخىع  ألؼم وبالخالي الهام، اإلااٌ نلى الحفاف في بالتزاماتها اللُام في فغؾذ الهمىمُت الؿلؿاث

 (2)نلُه باإلادافكت بالخههض

 الجمهىعٍت عةِـ نلى الضؾخىع  أوكهه أزغ التزام وهى" الىؾجي التراب وخضة" نلى الجمهىعٍت عةِـ ًدافل-2

 باإلاؿاؽ جىاصي التي الىاكمحن اإلاهاعغحن أضىاث بهؼ وحهالي ألازحرة آلاوهت في أخضار مً البالص نغفخه إلاا وطلً

 .للضولت الترابُت بالىخضة

ٌ  ًمىً وما  به حههض بما الجمهىعٍت عةِـ جلُُض مىه الًاًت مهىىي  كُض ئال هي ما ىعٍت،الضؾخ الُمحن نً اللى

م نً  (3).وغمحره شغفه ومداواة بالضًً ئًماهه ؾٍغ

 . الجمهوريت رئيس مهام اهتهاءالفرع الرابع:

 اإلاهىىهت الغكابت بمإؾؿاث جخهلم حضًضة صؾخىعٍت أخيام جػمً الحالي الخهضًل أن ؤلاشاعة بىا ججضع بضاًت

ٌ  الفطل بهىىان الضؾخىعٍت اإلادىمت نلى هظ فلض الغابو، الباب دذج  اخترام بػمان ميلفت مؿخللت همإؾؿت ألاو

 ؾابلا الضؾخىعي اإلاجلـ نً بضال. (4)الضؾخىع 

 فُما اإلاؿخجض. الؿابم الضؾخىعي الخهضًل مً 102 اإلااصة جلابلها التي الحالي الضؾخىع  مً 94 اإلااصة خملذ هما

 عةِـ كُام اؾخدالت نىه ًترجب الظي اإلاؼمً، الخؿحر اإلاغع هي ماصًت واكهت في فلـ ًخمثل الظي وواإلاا ئزباث ًسظ

ض إلاضة بمهامه الجمهىعٍت  عةِـ اؾخلالت ًلخط ي ال ًىم 45 نً مضجه جلل الظي اإلااوو أن طلً ًىما، 45 نً جٍؼ

 :هجض خُث. مإكخت لفترة تألام مجلـ عةِـ نىه هُابت الجمهىعٍت عةاؾت مهام ًخىلى وئهما الجمهىعٍت

                                                           
ش  (1) ت،  بخاٍع  .26/08/2020نماع بىغُاف، خطت زاضت خٌى حهضًل الضؾخىع، ئطانت جبؿت الجهٍى
ش  نماع بىغُاف، خطت زاضت خٌى حهضًل (2) ت،  بخاٍع  .26/08/2020الضؾخىع، ئطانت جبؿت الجهٍى
ت، مغهؼ عةِـ الجمهىعٍت في حهضًل  (3)  .58، ص، ؽ، صاع بللِـ الجؼاةغ، ص، ؽ، ن، ص2008ؾهاص بً ؾٍغ
 .2020مً الخهضًل الضؾخىعي 185اإلااصة  (4)
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 اإلادىمت أنػاء أعبام زالزت بأيلبُت ملضم اكتراح بمىحب الجهاتي الشًىع  ئنالن في جخمثل: ؤلاحغاءاث خُث مً-

 اإلاجلـ احخمام"     مً الؿابم في الحاٌ نلُه وان مما بضال  " 1أحل وبضون  اللاهىن  بلىة ججخمو" التي الضؾخىعٍت

 الشًىع  خالت إلزباث مها بًغفخُه ًجخمو الظي البرإلاان ئلى ًلضم الاكتراح هظا. (2)"حمامباإل  واكتراح وحىبا الضؾخىعي

 .أنػاةه زلثي بأيلبُت

 اإلاطؿلحاث وقف هما مدضص، بأحل الضؾخىعٍت اإلادىمت نمل ًلُض لم الحالي الضؾخىع  أن هجض وبالخالي

ٌ  كطض" ؾابلا وحىبا مً بضال اللاهىن  بلىة ججخمو"  الصحُدت  الضؾخىع  أن هما. لظلً الصحُدت الضاللت ئلى الىضى

 في ًيىن  الظي ؤلاحمام هظا. الحاالث ول في وطلً اكتراخها، في ؤلاحمام بشغؽ الضؾخىعٍت اإلادىمت ئزؿاع ًلُض لم

ٌ  مؿخدُل ألاخُان يالب  .اإلاؿخلُل للغةِـ ألازحرة الغةاؾُت الههضة زالٌ خطل ما طلً وصلُل ئلُه، الىضى

. الغةِـ واؾخلالت ألازحرة الغةاؾُت الههضة ضاخب الظي الضؾخىعي والفغاى الازخالٌ الحالي الضؾخىع  نالج هما

 ال إلاضة آلاحاٌ هظه بخمضًض وطلً. (3)صؾخىعا اإلالغعة ًىما( 90) الدؿهىن  يػىن  في عةاؾُت اهخساباث ئحغاء واؾخدالت

 .الضؾخىعٍت اإلادىمت عأي أزظ شغؽ أزغي، ًىما( 90) حؿهحن جخجاوػ 

 مسؤوليت رئيس الجمهوريت ع الخامس:الفر 

حهخبر ؤلاكالت اإلاشغونت بؿبب اإلاؿإولُت التي جثبذ في خم الحاهم مً اإلاىاغُو التي خاولذ الضؾاجحر الحضًثت 

اإلاغجبؿت بفىغة صولت اللاهىن التي جلط ي بىحىب زػىم كغاعاث وأنماٌ عةِـ الضولت لىطىص الضؾخىع وعوح 

نت وبالخالي جغفؼ، وال ًيىن لها ازغ، ولىً هىان أزؿاء حؿُمت ال جىخفي مإؾؿاث اللاهىن، وئال حهخبر يحر مشغو 

الضولت اإلاسخطت بغفػها وئهما جباشغ في ئحغاء الخدلُم مو عةِـ الضولت ئطا وان زؿأه حؿُما مً الىاخُت اللاهىهُت 

دا أو باعجياب زؿأ ؾُاس ي مغجبـ بسُاهت نكمى للضولت في  (4).اخض ملىماتها الؿُاؾُت هأن ًسالف هطا كاهىهُا ضٍغ

 الجمهوريت لرئيس واملذهيت السياسيت املسؤوليت: أوال

 ؾهت مً به ًخمخو إلاا لألمت، والضؾخىعٍت الؿُاؾُت الحُاة في باعػة أهمُت الجمهىعٍت عةِـ مىطب ًىدس ي

 ألانلى اإلاجلـ غأؽج الاؾخلالت، نلى الحيىمت عةِـ ًجبر الىؾجي، الشهبي اإلاجلـ خل خم مثل يحره أمام الؿلؿاث

 الجمهىعٍت عةِـ أن اللانضة   البالص، في اللػاتي لليشاؽ اإلالىمت والهُئت الهلُا الؿلؿت بىضفه ًىضف لللػاء،

ٌ  يحر  ؾغف مً مباشغة مىخسب واهه ؾُما ال لىقُفخه، أصاةه أزاء مىه جطضع التي وألاكىاٌ ألافهاٌ نً مؿئى

ا أو بضهُا أو ماصًا بالًحر غغعا ألحلذ التي ألافهاٌ أن ئزباث ههم ًطهب مما الىكام مدىع  ٌهض واهه الشهب،  مهىٍى

 التي ألاغغاع نً مضهُا مؿإولُخه نضم ٌؿخدبو ما وهى به، اإلاىىؾت الىقُفت بأصاء لها ضلت ال جطغفاث نً هاججت

                                                           
 .2020مً الخهضًل الضؾخىعي 1/الفلغة94اإلااصة  ((1
 .2016هضًل الضؾخىعي لؿىت مً الخ 1/فلغة102اإلااصة  (2)
 .2020مً الخهضًل الضؾخىعي  5/الفلغة94اإلااصة  (3)
 .78ص،2013، 1الؿاهغ ػواكغي، أؾباب نٌؼ الؿلؿت في اللاهىن الضؾخىعي و اإلالاعن، صاع الحامض لليشغ والخىػَو، نمان، ألاعصن، ؽ(4)
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ٌ م يحر اهه هما. الضولت نلى الهىصة ئال اإلاخػغع  نلى وما وقُفخه، أصاةه أزىاء بالًحر ًلحلها  أي الوهضام ؾُاؾُا ؿئى

 (1).طلً ئلى ٌشحر الجؼاةغي  الضؾخىع  في هظ

  الجمهوريت لرئيس الجىائيت املسؤوليت: ثاهيا

. مىه 183 اإلااصة زالٌ مً الجمهىعٍت لغةِـ الجىاةُت اإلاؿإولُت ئكغاع نلى الجضًض الضؾخىعي الخهضًل خافل

 عةِـ مؿإولُت ئكغاع جم خُث. 1996 صؾخىع  مىظ الضؾخىعي اإلاإؾـ جبىاه الظي الىهج نلى خافل وبظلً

  مهامه، جأصًخه أزىاء ًغجىبها التي الهكمى، بالخُاهت وضفها ًمىً التي ألافهاٌ نً الجمهىعٍت

 الهػىي  اللاهىن  زالٌ مً جدضًثها، فىع  اللاهىهُت الىطىص ئلؼام هي اإلااصة هظه بها حاءث التي وؤلاغافت-

 ألامغ جغن ونضم. أمامها اإلاؿبلت وؤلاحغاءاث للضولت الهلُا اإلادىمت حشىُلت بخدضًض الضؾخىعي للىظ مىمل هى الظي

 (2)."للضولت نلُا مدىمت جإؾـ" بلىلها الؿابم الضؾخىع  في نلُه وان هما للمؿخلبل

فخىَغـ اإلاإؾـ الضؾخىعي اإلاؿإولُت الجىاةُت لغةِـ الجمهىعٍت ًمثل اخض ألاؾـ التي ًيبجي نلحها الىكام 

 الجمهىعي.                                                                                     

 . الجمهوريت رئيس اختصاصاث املطلب الثاوي:

 وهظا الؿلؿاث جىاػهاث جىكُم مبضأ مو ٌؿخلُم بما الجضًض الضؾخىعي الخهضًل خملها التي الجضًضة الغؤٍت ئن

. الخىفُظًت الؿلؿت عةِـ بانخباعه الجمهىعٍت لغةِـ اإلاىىؽ والضوع  الجمهىعي الىكام مو ًخىافم بما بُجها الفطل

 وافت جؿاٌ مؿللت وشبه واؾهت ضالخُاث الؿابم، الضؾخىعي الخهضًل في الجمهىعٍت عةِـ ضالخُاث أن طلً

 وحشمل الهاصًت، يحر أو الهاصًت الكغوف في ؾىاءا ألازغي، الضؾخىعٍت باإلاإؾؿاث ملاعهت واإلاُاصًً اإلاجالث

 .الؿلؿاث بحن والخىاػن  الفطل مبضأ مو ًدىاؾب ال ما وهظا. الثالر الؿلؿاث

 مىه الثاوي الفطل وبهىىان ،بُجها والفطل الؿلؿاث جىكُم باب في هظلً اإلاؿخجض أن الخظهحر بىا بجضع هما

 : أن هجض

ٌ  وػٍغ ًلىصها الحيىمت هُت الاهخساباث أؾفغث خاٌ في أو لىص عةاؾُت، أيلبُت نً الدشَغ  عةِـ الحيىمت ٍو

هُت الاهخساباث أؾفغث خاٌ في خيىمت،  (3)بغإلااهُت. أيلبُت نً الدشَغ

 العاديت الظروف في الجمهوريت رئيس اختصاصاث الفرع ألاول:

 عةِـ ًماعؽ لألمت، والضؾخىعٍت الؿُاؾُت الحُاة في اللاهىوي مغهؼه ألهمُت وهكغا الهاصًت كغوفال ففي

عي اإلاجاٌ في الطالخُاث ئلى باإلغافت الخىكُم مجاٌ وفي الخهُحن في وضالخُاجه ؾلؿاجه الجمهىعٍت  ومماعؾت الدشَغ

 .الؿامُت الؿلؿت

  التعيين سلطت أوال:

                                                           
اع صوش، اإلاؿإولُت الؿُاؾُت والجىاةُت للؿلؿت الخىفُظًت في (1) ، 4،1996، مجلت الاحتهاص اللػاتي، الهضص1996قل الخهضًل الضؾخىعي ٍع

 .380ص
 .2016مً الخهضًل الضؾخىعي لؿىت  77اإلااصة -18 (2)

 .2020مً الخهضًل الضؾخىعي  103اإلااصة  (3)
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ٌ  للىػٍغ نام وازخطاص -أضال-مسىلت الضولت وقاةف في الخهُحن ؾلؿت أن اللانضة ( الحيىمت عةِـ أو) ألاو

 (1)واؾخثىاء. الجمهىعٍت لغةِـ -ضغاخت– الىطىص زىلخه ما ئال ،(الحيىمت بغهامج أو)الحيىمت نمل مسؿـ لخىفُظ

 خُتوضال  ؾلؿت الجمهىعٍت عةِـ وزىلذ وئغافاث، حهضًالث الجضًض الضؾخىعي الخهضًل أخيام خملذ للض

 الضؾخىع  في أزغي  وأخيام ،93و 92 ،91 اإلاىاص نلى وبىاءا الغةِـ، بها ًخمخو ؾلؿت أهم بانخباعها واؾهت حهُحن

 :  أن هجض الجضًض،

 الخهُِىاث هظه جخم خُث الىػعاء، مجلـ في جخم التي الخهُِىاث ًخهلم اإلاؿخجض جدمل: مىه 3ف/92 اإلااصة في

ٌ  الىػٍغ مً باكتراح  لم الضؾخىعٍت فاألخيام ألازغ نً اخضهما مفاغلت صون  الحالت، خؿب حيىمتال عةِـ أو ألاو

ٌ  فلض وبالخالي. اكتراح صون  مً جخم الؿابم في واهذ أن بهض بُجهما، جفغق  ٌ  الىػٍغ الضؾخىع  زى  الحيىمت عةِـ أو ألاو

 صازل الخىاػن  مً لىىم ئخضار فهى وبالخالي الىػعاء، مجلـ في جخم التي الخهُِىاث اكتراح ضالخُت الحالت، خؿب

ٌ  الىػٍغ مؿإولُت وأن زاضت الخىفُظًت الؿلؿت  أمام كاةمت الحيىمت نً الحالت، خؿب الحيىمت عةِـ أو ألاو

 .الجمهىعٍت عةِـ وأمام البرإلاان

ً ألانػاء حهُحن الجمهىعٍت عةِـ بطالخُت جخهلم ئغافت اإلااصة، هفـ مً 11 الفلغة خملذ هما  اإلاؿحًر

ض، ؤلانالم، غبـ ؾلؿت مثل)وؾجي ؾابو طاث غابؿت وهُأث ؾلؿاث هىان أن ُثخ الػبـ، لؿلؿاث  ،...(البًر

 . الػبـ ؾلؿت أنػاء ول بخهُحن الجمهىعٍت عةِـ ًلىم خُث

ٌ  الىػٍغ الجمهىعٍت عةِـ ٌهحن خُث ومؿخجض، ئغافت جدمل مىه، 5ف/91 اإلااصة أن هجض هما  عةِـ أو ألاو

ىهي الحالت، خؿب الحيىمت  .البرإلااهُت ألايلبُت اؾدشاعة صون  وطلً .مهامه ٍو

هحن ٌ  الىػٍغ مً اكتراح نلى بىاءا الحيىمت أنػاء الجمهىعٍت عةِـ َو  (2)الحالت. خؿب الحيىمت عةِـ أو ألاو

ٌ  الىػٍغ كبل مً الحيىمي الؿاكم أنػاء اكتراح فان وبالخالي  ملخػُاث مو ٌؿخلُم الحيىمت عةِـ أو ألاو

ٌ  الىػٍغ أو الحيىمت لغةِـ والىالء والخػىم الالتزام مً هىم فُه وهظلً ىمي،الحي الهمل صازل الخيؿُم  زالٌ ألاو

 .  اإلاهام أصاء

هُت الاهخساباث أؾفغث فمتى  ٌ  الىػٍغ الجمهىعٍت عةِـ ٌهحن عةاؾُت، أيلبُت نً الدشَغ يلفه ألاو  باكتراح ٍو

 (3)الىػعاء. مجلـ ىنل لهغغه الغةاس ي البرهامج لخؿبُم نمل مسؿـ وئنضاص خيىمت حشىُل

هُت نً أيلبُت بغإلااهُت، ًلىم عةِـ الجمهىعٍت بخهُحن عةِـ الحيىمت مً  وفي خاٌ أؾفغث الاهخساباث الدشَغ

يلفه بدشىُل خيىمخه وئنضاص بغهامج ألايلبُت البرإلااهُت  (4).ألايلبُت البرإلااهُت، ٍو

 بحن مً( 3ف/121م)ألامت مجلـ نػاءأ( 48/124)لثلث الجمهىعٍت عةِـ لخهُحن باليؿبت اإلاؿخجض أن هما

 واإلاهىُت الهلمُت: اإلاجاالث في الشخطُاث هظه جيىن  أن( اإلاؿخجض)ًخهلم الىؾىُت، والىفاءاث الشخطُاث

                                                           
 .98، ص2013مدمض الطًحر بهلي، اللاهىن ؤلاصاعي، صاع الهلىم لليشغ والخىػَو نىابت،  (1)
 .2020ً الخهضًل الضؾخىعيم 104اإلااصة  (2)
 .2020مً الخهضًل الضؾخىعي  105اإلااصة  (3)
 .2020مً الخهضًل الضؾخىعي  110اإلااصة ( 4)
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هخبر.  والاحخمانُت والاكخطاصًت  بهؼ وججىب الهلُا، للًغفت الهامت الضؾخىعٍت للمياهت هكغا هىعي جؿىع  َو

 .فحها الؿابلت اثالخهُِى بهؼ ؾالذ التي الاهخلاصاث

 اإلاضهُت الىقاةف في بالخهُحن ًخهلم ،2020 ؾىت فبراًغ 2 في مإعر 39-20 الغةاس ي اإلاغؾىم وبطضوع -

ت، ضة والهؿىٍغ  240-99 الغةاس ي اإلاغؾىم أخيام مىه، 7 اإلااصة لىظ وفلا ألغى والظي ،06 الهضص الغؾمُت الجٍغ

                         .    الًغع بظاث اإلاخهلم 1999 أهخىبغ 27 في اإلاإعر

 هطىص جػمىخه ما هى ،240-99 اإلالغى باإلاغؾىم ملاعهت 39-20 الغةاس ي اإلاغؾىم هظا به حاء الظي فاالؾخثىاء

ٌ  الىػٍغ زىلذ التي  4.3.2 اإلاىاص  والتي للضولت، الهلُا والىقاةف اإلاىاضب بهؼ في اإلاهام وئنهاء الخهُحن ضالخُت ألاو

 .مىه ألاولى اإلااصة هظ بأخيام ؤلازالٌ صون  الجمهىعٍت، عةِـ ضالخُاث مً ؾابلا واهذ

 (. التىظيميت السلطت) التىظيم صالحيتثاهيا:

 6ف/91اإلااصة زالٌ مً وطلً الجمهىعٍت، لغةِـ الخىكُمُت الؿلؿت نلى الجضًض الضؾخىعي الخهضًل أهض للض

 الؿابلت( 6ف/91اإلااصة) مً" اإلاغاؾُم ًطضع"  ةنباع  وجلابلها ،"الخىكُمُت الؿلؿت الجمهىعٍت عةِـ ًخىلى"  بلىلها

هُت الؿلؿت أن خُث ألاصق، اإلاطؿلح واؾخهماٌ جىقُف جم وبالخالي. لها اإلالبلت  الخىكُمُت الؿلؿت جلابلها الدشَغ

 .  الخىكُمُت الؿلؿت ًماعؽ فهى اإلاغاؾُم ًىكو إلاا الجمهىعٍت فغةِـ مثال،

: " بلىلها الخىكُم مجاٌ في الجمهىعٍت عةِـ ضالخُاث نلى. يالحال الضؾخىع  مً 1ف/141 اإلااصة هطذ هما

 الخىكُمُت الؿلؿت أن هجض ومىه". لللاهىن  اإلاسططت يحر اإلاؿاةل في الخىكُمُت الؿلؿت الجمهىعٍت عةِـ ًماعؽ

ٌ  للىػٍغ الخىكُمُت الؿلؿت نىـ) ملُضة ويحر واؾهت الجمهىعٍت لغةِـ  بخؿبُم اإلاغجبؿت الحيىمت عةِـ أو ألاو

 اإلاغاؾُم وجىكُو والخىكُماث، اللىاهحن جؿبُم نلى والؿهغ ،2ف/141اإلااصة هظ خؿب الخىكُمي اإلاجاٌ في اللاهىن 

 هظ نلى وبىاءا لللاهىن  اإلاسططت فاإلاؿاةل(. الضؾخىع  مً الخىالي، نلى 5،ف3ف/112 اإلااصة لىظ وفلا الخىفُظًت

ت مجاالث وؾبهت بلىاهحن، مجاال زالزىن  في ٌشغم البرإلاان أن هجض الضؾخىع  مً 140و 139 اإلااصجحن  وأؾاؾُت خٍُى

ت بلىاهحن فحها ٌشغم عي الازخطاص فان وبالخالي. نػٍى  اإلااصجحن في خطغا الىاعصة اإلاجاالث في ومدطىع  ملُض الدشَغ

 .ملُض الًحر الخىكُمي الازخطاص نىـ أناله، اإلاظوىعجحن

لت ٌ  ًخمثل الخاضت، ضفخه مجهما ليل الازخطاضاث مً هىنحن ئهخاج مفاصها الفطل إلابضأ الحضًثت فالؿٍغ  ألاو

عي الازخطاص في ٌ  الدشَغ  في فُخمثل الثاوي الازخطاص أما مًلم، ازخطاص اهه ألاؾاؾُت وؾمخه للبرإلاان اإلاسى

ٌ  وهى الخىكُمي الازخطاص  ما وهظا. مدطىع  يحر مىؾو ازخطاص اهه ألاؾاؾُت ومحزجه الخىفُظًت للؿلؿت مسى

لت وهي الجمهىعٍت، رصؾاجح نلُه ؾاعث  هى الخىكُم أضبذ خُث 1958 صؾخىع  في الفغوس ي اإلاإؾـ هغؾها التي الؿٍغ

و واللاهىن هى الاؾخثىاء وطلً نمال بأخيام اإلااصة مً الضؾخىع الفغوس ي التي هطذ نلى أن  37ألاضل في الدشَغ

 .(1)اإلاىغىناث التي ال جضزل في هؿاق اللاهىن جيىن لها الطفت الخىكُمُت

                                                           
هُت والىطىص الخىكُمُت، مجلت الفىغ البرإلااوي، مجلـ ألامت، الهضص-(1) ، الجؼاةغ، 2008، ماعؽ19وؿُمت بلحاج، الهالكت بحن الىطىص الدشَغ

 .27ص
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لت ؾلبُت مما فال ؿلؿت الخىكُمُت لغةِـ الجمهىعٍت واؾهت)يحر مدضصة( ومؿخللت فلض جم جدضًضها بؿٍغ

مً  140و 139ًجهل مجالها واؾها ًؿاٌ وافت اإلاُاصًً والشإون باؾخثىاء مجاٌ اللاهىن اإلادضص أؾاؾا باإلااصجحن 

ماعؾها عةِـ ا هُت. ٍو لجمهىعٍت بىاؾؿت مغاؾُم عةاؾُت جمُحزا الضؾخىع، هما أنها جبلى مؿخللت نً الؿلؿت الدشَغ

 ٌ  (1).لها نً اإلاغاؾُم الخىفُظًت التي ًسخظ بها الىػٍغ ألاو

 ما الجمهىعٍت، عةِـ ؾلؿاث ئؾاع في الجضًض الضؾخىعي الخهضًل مً 91 اإلااصة به حاءث مؿخجض أهم ئن-

 زاعج ئلى الشهبي الىؾجي الجِش مً وخضاث ئعؾاٌ الجمهىعٍت عةِـ ًلغع " بلىلها مجها، الثاهُت الفلغة جػمىخه

 ".البرإلاان يغفتي مً يغفت ول أنػاء( 2/3)زلثي بأيلبُت البرإلاان مطاصكت بهض الىؾً

 اإلاإؾؿت ئلى اهدؿابه نضم مً بالغيم اإلاؿلحت، لللىاث ألانلى اللاةض هى الجمهىعٍت عةِـ انخباع ونلى

ت  الىؾجي التراب وؾالمت الضولت ووخضة اللُاصة وخضة أحل مً وهظا فحها، ألانلى الغجبت ًخللض اهه ئال الهؿىٍغ

ت الضولت فاعجباؽ. ًضه جدذ اللىاث ول جيىن  أن ًلخػُه ما وهظا الضفام مؿإولُت ًخىلى زم. ووحضجه  الجؼاةٍغ

لي، الاجداص اإلاخدضة، ألامم مثل الضولُت والهُئاث باإلاىازُم  الؿلم نملُاث في حشاعن ًجهلها الهغبُت الجامهت ؤلافٍغ

 بمثابت وبالخالي نالي، ؾلف ٌهخبر ما وهى البرإلاان، أنػاء زلثي أيلبُت مىافلت بشغؽ اإلاشاعهت هظه. الضولُحن وألامً

 جلخػُه إلاا وفلا الخاعج ئلى الجِش وخضاث فاعؾاٌ وبالخالي ،....2شهبُت ؾلؿت البرإلاان انخباع نلى شهبُت جؼهُت

 الىؾجي للجِش الاخترافي والضوع  والضولي ؤلاكلُمي الطهُضًً نلى دىعياإلا وصوعها الجؼاةغ وحههضاث الضولُت اإلاىازُم

 .الشهبي

 الجِش وخضاث فحها ؾدشاعن التي الهملُاث ومىغىم وغبـ الضؾخىعي الخدضًض نضم هى اإلاؿغوح وؤلاشياٌ

 . الىؾً زاعج الجِش وضالخُاث مهام نً ًخيلم لم الضؾخىع  وأن زاضت. الىؾً زاعج الشهبي الىؾجي

 هى الجضًض، الضؾخىع  مً الخىالي، نلى 11و 10 الفلغجحن/91 اإلااصة خملتها التي ألازغي  اإلاؿخجضاث أن هما

 . لها اإلالابلت الؿابلت اإلااصة في ًغص لم ما وهى مؿبلت، عةاؾُت اهخساباث ئحغاء ًلغع  زم الىازبت، الهُئت اؾخضناء

ؼ، بمؿألت جخهلم ،1 الفلغة/93 اإلااصة خملتها التي الجضًضة وؤلاغافت  له الجمهىعٍت عةِـ أن هجض خُث الخفٍى

 له أنؿى خُث الخاعج، وفي الضازل في الثالر، الؿلؿاث وزاعج بل الثالر الؿلؿاث حشمل هثحرة وضالخُاث مهام

ؼ، ئمياهُت الضؾخىع  ٌ  الىػٍغ ئلى ئما ضالخُاجه مً بهؼ ًىلل وأهه الخفٍى  الحالت، خؿب الحيىمت عةِـ أو ألاو

. وحه أهمل نلى إلاهامها الخىفُظًت الؿلؿت أصاء كطض وطلً الهالم، في الخىفُظًت الؿلؿت نمل جدىم اإلاغوهت وهظه

ؼ هظا أن هما  إلالخػُاث وفلا الجمهىعٍت لغةِـ ألاضُل باالزخطاص اإلاؿاؽ صون  أي اإلاىو، ئؾاع زاعج ًخم الخفٍى

 .اإلااصة هفـ مً 2الفلغة

 .التشريعي املجال في صالحياثثالثا:

و مجاٌ في الجمهىعٍت عةِـ ؾلؿت الجضًض الضؾخىعي الخهضًل كُض للض  حضًض، صؾخىعي لػابـ وفلا الدشَغ

و وضالخُت ؾلؿت مىده خُث. ؾابلت صؾخىعٍت غىابـ ئلى ئغافت و اإلاباصعة ؾلؿت زالٌ مً الدشَغ  بالدشَغ

                                                           
 .101، 100، مغحو ؾابم، ص ص بهلي مدمض ضًحر (1)
ش  (2) ت،  بخاٍع  .24/06/2020نماع بىغُاف، خطت زاضت خٌى مؿىصة الخهضًل الضؾخىعي، ئطانت جبؿت الجهٍى
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و و الضؾخىعي الخدضًض مو) باألوامغ، والدشَغ  خالت في وطلً فلـ، الاؾخعجاٌ خاالث في ئال الغةاؾُت باألوامغ للدشَغ

ً اإلالضعة البرإلااهُت الهؿلت زالٌ أو الىؾجي الشهبي اإلاجلـ شًىع   هطذ هما. 1ف/142 للماصة وفلا وطلً( بشهٍغ

 بشأن الضؾخىعٍت اإلادىمت الجمهىعٍت عةِـ ئزؿاع وحىب نلى( الجضًض الضؾخىعي الػابـ وهي)اإلااصة هفـ مً 2ف

 . أًام( 10) أكطاه أحل في فحها طلجف أن نلى ألاوامغ هظه صؾخىعٍت

 ؾلؿاث الجمهىعٍت عةِـ عأؾها ونلى الخىفُظًت الؿلؿت مىذ خحن الضؾخىعي الفله ايلب طهب ما وهظا

عي اإلاجاٌ في وازخطاضاث  ًلخط ي الؿلؿاث بحن الفطل مبضأ وان وان ختى. مهُىت صؾخىعٍت لػىابـ وفلا الدشَغ

هُت،. الثالر الؿلؿاث بحن الضولت وقاةف جىػَو  ًيىن  ما يالبا الفطل هظا فان اللػاةُت، وهظا الخىفُظًت الدشَغ

عي، الازخطاص في جضزل حهض كض والتي الضؾخىع  ئًاها مىده أزغي  وازخطاضاث ؾلؿاث ئلى باإلغافت مغن،  الدشَغ

 البرإلاان صنىة وهظا. ألامت مجلـ أنػاء زلث وحهُحن. نلحها والانتراع اللىاهحن ئضضاع بؿلؿت حهلم ما الؾُما

 .الضؾخىعٍت اإلادىمت ئزؿاع وخم الىؾجي الشهبي اإلاجلـ وخل لالوهلاص

 .الساميت السلطت ممارسترابعا:

ٌ  ئن ٌ  اإلاؿغوح الدؿاؤ  ألازحر الضؾخىعي الخهضًل هغؾه إلاا بالىكغ اللػاةُت، الؿلؿت اؾخلالٌ مضي خى

 هظا مً 86 اإلااصة هطذ فلض. ةُتاللػا بالؿلؿت نالكت طاث وازخطاضاث ؾلؿاث الجمهىعٍت لغةِـ وئكغاعه

ٌ  اللاض ي ٌهخبر فهى. الضؾخىع  أخيام خضوص في وطلً الؿامُت الؿلؿت الجمهىعي عةِـ مماعؾت نلى الخهضًل  في ألاو

 الؿلؿت ؾغف مً ئكغاعه بهض شامال) أو حؼةُا ًيىن  الظي الهفى هظا الهفى، ئضضاع خم ًسىله مما البالص

هُت  ألانلى اإلاجلـ عةاؾت ئلى باإلغافت(. 7ف/91م) اؾدبضالها أو ثالهلىبا جسفُؼ وهظا ،(الدشَغ

ٌ  الغةِـ: حهُحن) اللػاء ؾلً في الخهُِىاث مسخلف وهظا ،(2فلغة/180م)لللػاء  عةِـ الهلُا، للمدىمت ألاو

 .الضؾخىع  مً 8-5-4ف/ 92 اإلااصة لىظ وفلا( اللػاة الضولت، مجلـ

 الغةِـ ًيلف أن الجمهىعٍت لغةِـ ًمىً"  بلىلها 3فلغة/180اصةاإلا خملتها التي الجضًضة ؤلاغافت مً وبالغيم

 ٌ ت جبلى الطالخُت هظه أن ئال". اإلاجلـ بغةاؾت الهلُا للمدىمت ألاو  ٌؿخهملها، أن ًمىً الجمهىعٍت عةِـ بُض حىاٍػ

 .ٌؿخهملها ال وكض

 ئلى الخثبُذ ئلى الخهُحن مً للاض يل اإلانهي اإلاؿاع وجىكم جخابو التي الضؾخىعٍت الهُئت هى لللػاء ألانلى فاإلاجلـ

 ًيىن  أن ًصح فال مىخسبا، ًيىن  أن ًيبغي لللػاء ألانلى اإلاجلـ فغةِـ وبالخالي الخأصًب، ئلى الاهخضاب ئلى التزهُت،

 فال لللػاء ألانلى اإلاجلـ عةِـ الىكذ هفـ في وهى( الخىفُظًت اللُاصة)الىػعاء مجلـ عةِـ هى الجمهىعٍت عةِـ

 أو ؾلؿانها وغهذ واخضة ًض هىان جيىن  ؾىف وئال. الؿلؿاث بحن الخىاػن  نلى للحفاف وطلً الىغو ٌؿخلُم

 نهض هضزل ختى طلً اؾدبهاص ًجب خُث اللػاةُت، الؿلؿت نلى الىكذ هفـ وفي الخىفُظًت الؿلؿت نلى هفىطها

 (1)لللػاء. ألانلى اإلاجلـ عةِـ هى الجمهىعٍت وعةِـ هظا ًىمىا ئلى 1963 صؾخىع  مىظ ألهه حضًض،

                                                           
ش  (1) ت،  بخاٍع  .24/06/2020نماع بىغُاف، خطت زاضت خٌى مؿىصة الخهضًل الضؾخىعي، ئطانت جبؿت الجهٍى
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 العجباؾها فحها الخفطُل جفاصًىا) ،العاديت غير الظروف في الجمهوريت رئيس اختصاصاث الفرع الثاوي:

 (.الضهخىعاه أؾغوخت بمىغىم ونالكتها

 مؿخلل نىىان في شىال حاءث الهاصًت، يحر الكغوف مىغىم بسطىص الضؾخىعي الخهضًل هظا في فاإلاؿخجض

( 7)ؾبهت الؿابم في واهذ خُث. 97،98،99،100،101،102مىاص( 6) ؾخت جػمىذ ُتالاؾخثىاة الحاالث: مؿمى جدذ

 اإلاىاص نً مؿخللت جيىن  أن صون ( مىاغو زمـ...  ؾىاعب  خطاع) الخىفُظًت، الؿلؿت نىىان جدذ مضعحت مىاص،

 .الهاصي الىغو جدىم التي

 30 أكطاها ػمىُت بمضة مدضصة لحطاعوا الؿىاعب  خالتي فان الحالي الخهضًل مً 1فلغة/97للماصة ووفلا أهه ئط

 .اإلاضة مدضصة يحر الؿابم في واهذ أن بهض ًىم،

 أن بهض ًىما 60: بـ اللطىي  مضتها جلُُض جم فلض ،98اإلااصة لىظ ووفلا الاؾخثىاةُت للحالت وباليؿبت اهه هما

 جمغ الضولت بأن ٌهلمها  متلأل  زؿابا الشأن هظا في الجمهىعٍت عةِـ ًىحه هما اإلاضة، مدضصة يحر الؿابم في واهذ

 أزىاءها اجسظها التي اللغاعاث الاؾخثىاةُت الحالت مضة اهلػاء بهض الجمهىعٍت عةِـ ٌهغع هما اؾخثىاةُت، بكغوف

 (1).بشأنها الغأي إلبضاء الضؾخىعٍت اإلادىمت نلى

 الخاجمت:

 ٌ  الىكام مفهىم مو ٌؿخلُم بما بُجها والفطل الؿلؿاث جىكُم في الخىاػن  مً هىم ئغفاء الحالي الضؾخىع  خاو

اث ألاؾاؾُت الحلىق  وغمان اللػاةُت، الؿلؿت اؾخلالٌ شهاع وئعؾاء اللاهىن  صولت وئكامت الغةاس ي،  والحٍغ

 مً مباشغة شغنُخه ٌؿخمض اهه انخباع نلى الجمهىعٍت، عةِـ إلاىطب الؿامي واإلاغهؼ الهام الضوع  هغؽ  هما الهامت،

لت هدُجت وطلً. الخىفُظًت الؿلؿت ـهغةِ ىىؽاإلا وصوعه الشهب، ؾغف لت عةاؾخه ومضة اهخسابه وشغوؽ لؿٍغ  وؾٍغ

 في والضؾخىعي الؿُاس ي الىكام مدىع  ٌهخبر فهى ، حؼاةُا ومدضوصًتها الؿُاؾُت مؿإولُخه واوهضام مهامه اهتهاء

 حشمل فهي أخُاها، مدضصة ويحر وواؾهت هامت وضالخُاث ازخطاضاث الضؾخىعٍت الىطىص زىلخه خُث الضولت،

 .اإلاجاالث حمُو وجؿاٌ

 : قائمت املراجع

 الكتب: -1

 .2013 نىابت، والخىػَو لليشغ الهلىم صاع ؤلاصاعي، اللاهىن  بهلي، الطًحر مدمض .1

 الؿلؿت ،1996صؾخىع  غىء في الحىم هكام لؿبُهت جدلُلُت صعاؾت الجؼاةغي، الؿُاس ي الىكام بىشهحر، ؾهُض .2

 .2013 ج،.م صًىان ،3ج ،2ؽ الخىفُظًت،

 .2018 الجؼاةغ، للؿبانت، هىمت صاع الضؾخىعي، اللاهىن  في أبدار  وىؾت، .نماع3

ت، بً ؾهاص .4  ن. ؽ، ص، الجؼاةغ، بللِـ صاع ؽ، ص، ،2008 حهضًل في الجمهىعٍت عةِـ مغهؼ ؾٍغ

                                                           
 .2020مً الخهضًل الضؾخىعي 98اإلااصة (1)
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ٌ  أؾباب ػواكغي، .الؿاهغ5  ألاعصن، نمان، لخىػَو،وا لليشغ الحامض صاع اإلالاعن، و الضؾخىعي اللاهىن  في الؿلؿت نؼ

 .2013 ،1ؽ

 رسائل جامعيت:-8

 مظهغة الؿُاس ي، الىكام نلى وأزغه 1996 الضؾخىعي الخهضًل بهض الجمهىعٍت لغةِـ اللاهىوي اإلاغهؼ ، بلغوقي .مىحرة1

 .20196/2014 الجؼاةغ، الؿُاؾُت والهلىم الحلىق  ولُت ماحؿخحر،

  مجالث: -3

هُت ىصالىط بحن الهالكت بلحاج، .وؿُمت1  ألامت، مجلـ البرإلااوي، الفىغ مجلت الخىكُمُت، والىطىص الدشَغ

 .الجؼاةغ ،2008ماعؽ ،19الهضص

اع2  الاحتهاص مجلت ،1996 الضؾخىعي الخهضًل قل في الخىفُظًت للؿلؿت والجىاةُت الؿُاؾُت اإلاؿإولُت صوش، .ٍع

 .4،1996الهضص اللػاتي،

 :قواهين -4

 .2020هىفمبر الفخذ الضؾخىعي الخهضًل مً ،91و 84 اإلااصجحن اهكغ .1 

 .2020 الضؾخىعي الخهضًل مً 84 اإلااصة .2

 .2020 الضؾخىعي الخهضًل م4ً الفلغة/87 اإلااصة .3

 .2020الضؾخىعي الخهضًل مً 10الفلغة/223 اإلااصة .4

 .2020الضؾخىعي الخهضًل مً 185 اإلااصة .5

 .2020الضؾخىعي الخهضًل مً 1الفلغة/94 اإلااصة .6 

 .2016 لؿىت الضؾخىعي الخهضًل مً 1فلغة/102 اإلااصة.7

 .2020 الضؾخىعي الخهضًل مً 5الفلغة/94 اإلااصة.8

 .2016 لؿىت الضؾخىعي الخهضًل مً 77 اإلااصة.9

 .2020 الضؾخىعي الخهضًل مً 103 اإلااصة.10

 .2020الضؾخىعي الخهضًل مً 104 اإلااصة .11

 .2020 الضؾخىعي الخهضًل مً 105 اإلااصة.12

 2020 الضؾخىعي الخهضًل مً 110 اإلااصة.13

       .2020الضؾخىعي الخهضًل مً 98 .اإلااصة14

 وثائق غير ميشورة:-5

ٌ  زاضت خطت بىغُاف، نماع .1 ت، جبؿت ئطانت الضؾخىع، حهضًل خى ش  الجهٍى  .26/08/2020 بخاٍع

ٌ  زاضت خطت بىغُاف، نماع .2 ت، جبؿت ئطانت الضؾخىع، حهضًل خى شب  الجهٍى  .26/08/2020 خاٍع

ٌ  زاضت خطت بىغُاف، نماع.3 ت، جبؿت ئطانت الضؾخىعي، الخهضًل مؿىصة خى ش  الجهٍى  .24/06/2020 بخاٍع

ٌ  زاضت خطت بىغُاف، نماع .4 ت، جبؿت ئطانت الضؾخىعي، الخهضًل مؿىصة خى ش  الجهٍى    .24/06/2020 بخاٍع
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 ملخص:

 ججاه اإلاىؿٓت الهشبُت الذولُتالهُمىت  اظتراجُجُاث البدض  جىاْش
ً
 الاظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري ،  جدذًذا

ُ٘ت وسوظُا الاجدادًت والطحن الشهبُت(، بر جيخاب الاظتراجُجُ  ال٘بري  اث الذولُتألاٖثر جإزحر )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 
ً
، -ججارباث ججاه اإلاىؿٓت الهشبُت وجىاَشاث َُما بُنها؛ مما ظهلها مخخلُت مخخالُت جػادا

ً
دوس في  َللمىؿٓتجىاَشا

توهزا ما ًُعش اإلا الخىاصن الاظتراجُجي الذولي،  الهشبُت، اإلاىؿٓت ججاه ال٘بري  الذولُت الاظتراجُجُاث بحن ؤدائُت ُاْس

إنها الاظتراجُجُت ؤظىذتها مٓذمت في الهشبُت تاإلاىؿٓ جػو َجمُهها ً نليها الىضُت ٖو  ًخىظب التي الؿامهحن وألاخٍش

ت الخذابحر اجخار ت هي وجلٚ منهم، لخماًتها الاختراٍص  الذولُت حهني لالظتراجُجُاث الهشبُت َاإلاىؿٓت خُُٓٓت، مُاْس

ض الهُمىت الهاإلاُت مً يهُمً نلى اإلاىؿٓت الهشبُت يهُمً للهُمىت نليها َ،مما اظهلها حععى  ال٘بري ْلب اوساظُا ومٖش

 .نلى ْلب اسوساظُا الىابؼ بالؿاْت، ومً يهُمً نلى اوساظُا يهُمً نلى الهالم "

ُ٘ت ؛: الاظتراجُجُاث الذولُتالكلمات اإلافتاحية  ؛الطحن الشهبُت ؛سوظُا الاجدادًت ؛الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 اإلاىؿٓت الهشبُت.

Abstract:  

The research discusses the strategies of international hegemony towards the Arab region, 

in particular the major international strategies that have the greatest impact (the United States 

of America, the Russian Federation and the People’s Republic of China). Which made it 

different, contradictory - dissonance, the region has a role in the international strategic 

balance, and this explains the performance paradox between the major international strategies 

towards the Arab region, all of which put the Arab region at the forefront of its strategic 

agenda as if it is the guardian of it and others who are greedy that must take precautionary 

measures to protect it from them, and those It is a real paradox, for the Arab region means to 

major international strategies the heart of Eurasia and the center of global hegemony, which 

made it seek to dominate it. 

Key words: International Strategies; United States of America; Russian Federation; 

People's China; Arab Region. 
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 :مقذمة 

 ال٘بري بن البدض في الاظتراجُجُاث الذولُت 
ً
ُ٘ت وسوظُا والطحنوجدذًذا امش ضهب  الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

؛ ٗىن جلٚ الٓىي جخخلِ في ؾبُهت نالْاتها واظتراجُجُتها وما جخػمً مً خؿـ وهىاًا وياًاث وؤهذاٍ، 
ً
ظذا

َىغو سئٍت اظتراجُجُت مىخذة لها ًُعش خشاٖها  ،ال٘بري ظتراجُجُاث الذولُت ال َمعخٓبل اإلاىؿٓت ًشجبـ با

و والثروة والٓذسة  حز نليها هي الهُمىت نلى اإلاْى الاظتراجُجي يحر ممً٘، لً٘ هىإ مٓترباث بحن جلٚ الشئي ًمً٘ التٖر

ت في العُاظُت الذولُت، َهي مً ألامىس اإلاهمت في  ، وهزا ً غىءالخإزحًر
ً
ُض ي جىالذ وججذد الخًُحر الخىاَس ي دولُا

؛ لزا وظذها مً الػشوسي لٙل اظتراجُجُت مً الاظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري  لخىضُِ مجشي قاهشة حشُ٘ل الهُمىت

 في البدض، ولهل ؤهم جلٚ اإلاُشداث.
ً
 ؤن هزٖش بهؼ اإلاُشداث اإلاهمت ْبل الىلىط في جُاضُل البدض لخٙىن لىا دلُال

 :
ً
ُ٘ت،  فيلذولُت ال٘بري بو مً اهخمام الاظتراجُجُاث ايج :ألاهميةأوال اإلاىؿٓت الهشبُت، )الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

جيخاب الاظتراجُجُاث الذولُت  سوظُا الاجدادًت، الطحن الشهبُت(، جلٚ الٓىي التي اجطُذ بمخالصمت الهشب، بر

 
ً
، َ-ججارباث ججاه اإلاىؿٓت الهشبُت وجىاَشاث َُما بُنها مما ظهلها مخخلُت مخخالُت جػادا

ً
للهشب دوس في الخىاصن جىاَشا

، اظتراجُجُت مىؿٓت اهم الهشبُت اإلاىؿٓت بر حهذالاظتراجُجي الذولي، 
ً
 بالثروة وجمخاص اوساظُا ْلب في جٓو َهي ناإلاُا

و ت والٓذسة الاظتراجُجي واإلاْى و الذولُت،  العُاظت في الخإزحًر َمً ٌعُؿش نلى اإلاىؿٓت الهشبُت ٌعُؿش نلى اإلاْى

توالثروة والٓذسة الخ  نلى الهالم. ظِعُؿش  ؛إزحًر

 :
ً
ت ؤدائُت  :ؤلاشكاليةثانيا َجمُهها جػو ججاه اإلاىؿٓت الهشبُت،  بحن الاظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري هىإ مُاْس

ً الؿامهحن التي ًخىظب اجخار الخذابحر  إنها الىضُت نليها وألاخٍش اإلاىؿٓت الهشبُت في مٓذمت ؤظىذتها الاظتراجُجُت ٖو

ت لخم ت خُُٓٓتاًتها منهمالاختراٍص مارا حهني اإلاىؿٓت الهشبُت حعاٛئ سئِغ هى:  ثبلورت على شكل، ، وجلٚ هي مُاْس

نذة ؤظئلت َشنُت منها، ماهي مٙاهت اإلاىؿٓت الهشبُت في الاظتراجُجُت بلى  ؟ وجُشم لالظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري 

ُ٘ت؟ ماهي مٙاهت اإلاىؿٓت الهشبُت في الاظتراجُجُت الشوظ ماهي مٙاهت اإلاىؿٓت الهشبُت في الاظتراجُجُت  ُت؟ألامٍش

 ؟وما هى معخٓبل اإلاىؿٓت الهشبُت في غىء جىاَغ الاظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري نليهاالطِىُت؟ 

 :
ً
حععى الاظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري للهُمىت نلى اإلاىؿٓت الهشبُت؛ : اسج٘ضها نلى الُشغُت آلاجُت:))الفرضيةثالثا

نلى اإلاىؿٓت الهشبُت يهُمً نلى ْلب اسوساظُا الىابؼ بالؿاْت، ومً يهُمً نلى اوسواظُا يهُمً نلى  ن مً يهُمًل 

 الهالم ((.

 :
ً
ت ججاه اإلاىؿٓت الهشبُت  ال٘بري  الذولُت اثالاظتراجُجُ وجىظهاث : بقهاس سئيالهذفرابعا هها في مذٕس ،ومهَش ْو

ٓها جدذد   ججاه اإلاىؿٓت الهشبُتؾبُهت الاظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري ضىام الاظتراجُجُاث الذولُت التي نً ؾٍش

.
ً
 معخٓبال

 :
ً
ٗاث الاظتراجُجُاث  :اإلانهجيةخامسا : نلى جدلُل خشا ض ألاٛو اظخخذمىا اإلاىهجان الخدلُلي والاظدششافي، َحٖر

ض نلى اظدششاٍ معخٓبل اإلاىؿٓت الهشبُت في قل الاظتراجُجُاث الذولُت.  الذولُت، والشاوي: ًٖش
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 :
ً
 : بـ البدض جدذد: النطاقسادسا

- 
ً
 نلى اإلاىؿٓت الهشبُت الاظتراجُجُاث الذولُت : موضوعيا

ً
ُ٘ت وسوظُا و ألاٖثر جإزحرا هي الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 الاجدادًت والطحن الشهبُت.

: الهالْت بحن الاظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري واوهٙاظاتها نلى اإلاىؿٓت الهشبُت.-
ً
 شٙلُا

- 
ً
 جدذد باإلاىؿٓت الهشبُت . :مكانيا

- 
ً
 .2011: ما بهذ زىساث الخًُحر الهشبُت زمانيا

 :
ً
 نً اإلآذمت  الهيكلية:سابعا

ً
التي مهذها َيها بلى مٙاهت اإلاىؿٓت  اْخض ى جٓعُم البدض نلى زالزت مباخض َػال

ت التي رٖش َيها اهم والخاجمالهشبُت في الاظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري  وما جػمىذ مً مُشداث مُخاخُت للبدض 

ُ٘ت للهُمىت نلى اإلاىؿٓت الهشبُت "،  : اخخظ بـ" الاظتراجُجُت ألامٍش الىخائج وبهؼ الخىضُاث ونلى الىدى الاحي: ألاٛو

ؤما الشاوي: َاهخم بـ"الاظتراجُجُت الشوظُت للهُمىت نلى اإلاىؿٓت الهشبُت"، ؤما الشالض َـ"الاظتراجُجُت الطِىُت للهُمىت 

 الهشبُت"، ونلى الىدى الاحي: نلى اإلاىؿٓت

 الاستراثيجية ألامريكية للهيمنة على اإلانطقة العربية :اإلابحث ألاول 

ُ٘ت هى الهُمىت نلى اإلاىؿٓت الهشبُت، َالخشب نلى الهشاّ  بن مً بحن اهم اوشًلذ به الاظتراجُجُت ألامٍش

اب وجمع٘ها بٓبػت مً خذًذ بمىؿٓت والخذخل في ظىسٍا ولُبُا ودنم زىساث الخًُحر الهشبُت وخشوب غذ ؤلاسه

ُ٘ت للمىؿٓت الهشبُت ؤهمُت ٖبحرة في  الخلُج الهشبي، ما هى ؤال ظلٕى واضح للهُمىت، َخىلي الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ُ٘ت التي ال  ت ألامٍش خعاباتها الاظتراجُجُت؛ ٗىن هزه اإلاىؿٓت جدخل مٙاهت ياًت في ألاهمُت في دائشة اإلاطالح الخٍُى

ت نلى ؤهبت الاظخهذاد ًمً٘ ال  ما جػو ْىاتها الهعٍ٘ش
ً
ُ٘ت دائما خٍُشـ بها بلى دسظت ؤن الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

عم اإلابدض نلى 
م
للخذخل الُىسي واإلاباشش في خاٛ حهشع مطالخها في اإلاىؿٓت الهشبُت للتهذًذ، وللخُطُل اٖثر ْ

 الىدى الاحي:

 ك الاستراثيجي ألامريكيمكانة اإلانطقة العربية في اإلاذر  :اإلاطلب ألاول 

ظاختها الشئِعُت، وؤن الىالًاث اإلاخدذة  اإلاىؿٓت الهشبُت  جٙىن  ( 1)بن الهالم ؤمام لهبت جىاصن ْىي ظذًذ،

ُ٘ت لً جٙىن الالنب الىخُذ، بل هىإ النبىن آخشون لذيهم مطالح اظتراجُجُت في اإلاىؿٓت، ظِخذخلىن  ألامٍش

، وهزا ٌشحر بلى ألاهمُت  حن الشهبُت، للهُمىت نلى اإلاىؿٓت الهشبُتلخدُٓٓها، وهما سوظُا الاجدادًت والط

 . (2) الاظتراجُجُت للمىؿٓت الهشبُت في خعاباث الاظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري 

ُ٘ت ججاه اإلاىؿٓت بلى جدُٓٔ زالزت ؤهذاٍ سئِعُت زابخت هي: غمان جذَٔ ؤلامذاداث و  حععى الاظتراجُجُت ألامٍش

ُ٘ت، ودًمىمت هُىرها الهالمي، وهزه ألاهذاٍ ال خالٍ نليها بحن الىُؿُت، وغمان بٓ اء ألاهكمت جدذ اإلاكلت ألامٍش

ُ٘ت اإلاخهاْبت، سيم وظىد جباًً في آلُاث ووظائل جدُٓٓها بحن سئِغ وآخش، وبهزا الطذد ماصالذ مٓىلت  ؤلاداساث ألامٍش

ٙي ألاظبٔ دشاسد هُ٘عىن  "الشئِغ ألامٍش ٙي، وهي مٓىلت: "بن حشٙل ْانذة نمل ؤظاظ "ٍس ُت لذي ضىام الٓشاس ألامٍش

                                                           
)1(

 John Mclaughlin, “The Great Powers in the New Middle East”, in, John B.Alterman (editor), Rocky Harbors: 

Taking Stock of the Middle East in 2015 (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2015),p.35. 
 35- 34ص ص (، 2018ٗاقم هاشم وهمت، الخلُج الهشبي ومهػلت ألامً واإلاشلض ؤلاظتراجُجي الجذًذ،) ألاسدن: داس آمىت لليشش والخىصَو،  (( 2
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 نً الذًمٓشاؾُت ؤو الششنُت ؤو إلاداسبت الذٖخاجىسٍت، 
ً
ُ٘ت دَانا ُ٘حن ال ًزهبىن بلى خاسط الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ألامٍش

 لذي صنماء 
ً
 ؤظاظُا

ً
ت"، وهزه اإلآىلت حهذ مبذؤ البِذ بل هزهب بلى هىإ لهىا لً وعمذ بإن جمغ مطالخىا الخٍُى

ٗاهىا مً الجمهىسٍحن ؤو الذًمٓشاؾُحن  .(1)ألابُؼ ظىاء 

 
ً
ا ُ٘ت ججاه اإلاىؿٓت الهشبُت، لً٘ اإلاخابو ًالخل َْش ونلى الشيم مً الاجُاّ نلى ألاهذاٍ الاظتراجُجُت ألامٍش

ٗاهذ ؤدواث جىُُز الا  ُ٘ت اإلاخهاْبت، َهلى ظبُل اإلاشاٛ   في وظائل جدُٓٓها بحن ؤلاداساث ألامٍش
ً
ظتراجُجُت واضخا

ض الهالْاث  ُ٘ت  بخهٍض حز نلى بنادة الشٓت بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ُ٘ت في نهذ باسإ ؤوباما جىؿلٔ مً التٖر ألامٍش

ت مو الذٛو الهشبُت مو بًالء ؤهمُت لذٛو الخلُج الهشبي، لزلٚ وغو ؤوباما في خعاباجه الاظتراجُجُت  واإلاطالح اإلاشتٖر

ُ٘ت، ٖما ظعى بنهاء الخىاظذ الهع٘شي ألامٍش الشئِغ ٙي واظدبذاله بترجِباث ؤمىُت وظُاظُت غامىت للمطالح ألامٍش

ٙي ألاظبٔ "باسإ  زلٚ مىو " ؤوباما ألامٍش بلى جدعحن الطىسة بالععي بلى بخُاء نملُت العالم في الشّش الىظـ، ٖو

ٙي مً سبـ ؤلاسهاب والخؿٍش باإلظالم، ومً الىاضح ؤن ؤوبا ما خاٛو حًُحر اهخماماث الخؿاب العُاس ي ألامٍش

الىالًاث اإلاخدذة الاظتراجُجُت بلى شّش آظُا، لزلٚ ظمدذ الىالًاث اإلاخدذة بخذخل سوس ي في ظىسٍا بما ال ًدىاْؼ 

ٔ مبذؤ الُٓادة مً الخلِ التي انخمذها ؤوباما ٙي سوس ي َو ُ٘ت مو وظىد جيعُٔ ؤمٍش  .(2)مو اإلاطالح ألامٍش

ُ٘ت في ن ٙي "دوهالذ هذ ؤما الاظتراجُجُت ألامٍش انخمذث ؤدواث ؤٖثر واْهُت مً جلٚ التي  "جشامبالشئِغ ألامٍش

 في "ؤوباما الشئِغ " انخمذها
ً
ٔ مىؿٔ ججاسي واغها ىؿلٔ في حهامله مو ألاخذار َو ؛ ٗىن ألاخحر سظل ؤنماٛ ٍو

ُ٘ت مً ظُاظاجه اإلاشحرة للجذٛ، واهؿلٔ في ٙا  الخعبان جدُٓٔ ؤٖبر سبذ للىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ظُاظخه مً مبذؤ )ؤمٍش

ُ٘ت وسَؼ ألاْؿاب اإلاخهذدة، َاحعم بمُله للٓىة  ؤوال( والزي ٌعدىذ بلى ؤَٙاس جذوس خٛى الذَام نً الهُمىت ألامٍش

ت الجمانُت في ْشاساث الىكام الهالمي،  اإلاادًت، نلى خعاب الٓىة الىانمت، والاهُشادًت في اإلاىاِْ نلى خعاب اإلاشاٖس

ٗان رلٚ ًخدخم الخطخُت بمطالح خلُاء الىالًاث وسٖض بالذسظت ألاو  ُ٘ت ختى لى  لى نلى الذَام نً اإلاطالح ألامٍش

ؿش والعهىدًت ُ٘ت، لزلٚ هشاه لجإ بلى اجخار ْشاساث مشحرة للجذٛ ججاه الهشاّ ْو  .(3)اإلاخدذة ألامٍش

ُ٘ت للخُاف نلى هكام الذولت مً الانهُاس خشُت مً ظُؿشة ت  وحععى الاظتراجُجُت ألامٍش الجماناث اإلاخؿَش

ُ٘ت مً الخٙىماث يحر اإلاىالُت لىاشىؿً  ُ٘ت ؤخؿش نلى اإلاطالح ألامٍش اإلاعلخت التي حهّذها الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ت، وما صالذ جشي  وسؤًىا جشاظو واشىؿً نً هذٍ بظٓاؽ هكام ألاظذ في ظىسٍا بهذ جطانذ ْىة الجماناث اإلاخؿَش

 
ً
جب دنمه وخماًخه مً الانهُاس نىذ الخاظت وهزا ما ًدطل مو الهشاّ ؤن هكام الذولت في اإلاىؿٓت مهذدا  .(4)ٍو

ٗاء مدلُحن إلًجاد مالرا آمً داخل ظىسٍا مً ؤظل اظخهادة مطذاُْتها  وفي ظىسٍا ظهذ بلى الهمل مو شش

 ؤن حًحر محزان الٓىي نلى ألاسع، لً٘ حهُٓ
ً
 ًم٘نها َهلُا

ً
ذاث العاخت وبجاخت بمٙاهُت بىاء مهاسغت ؤٖثر جماظٙا

ل سوظُا الٓىي الذانم لىكام بشاس ألاظذ
ّ
 بهذ جذخ

ً
ُ٘ت خطىضا  .(5)العىسٍت ؤسب٘ذ اإلاعاعي ألامٍش

                                                           
)1  (

J. R. Greene, The Limits of Power: The Nixon and Ford Administrations,(USA: Indiana University Press, 

1992),p.23.  
 ؤوباما.. وظُاظاث الُٓادة مً الخلِ  (2)

ً
مبر  08 8، )13860(، الهذد "، صخُُت الشّش ألاوظـمُىا نشبي، "ودانا  .2016هَى

)3( 
Cinzia Bianco. "Gulf Security after 2011: A Threat Analysis." Middle East Policy,Vol. 25,No.2 (2018),pp. 27-

41. 
)4(

 Toby Dodge, “Iraq: A Year of Living Dangerously”, Survival ,Vol.60, No.5 (2018),p. 41-48. 
ض الهشبي لألبدار ودساظت َشص وجدذًاث: سوظُا والشّش ألاوظـ بهذ الخشب الباسدةٗاقم هاشم وهمت،  (5)  .34(،ص2016العُاظاث، ، )ْؿش: اإلاٖش
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 في اإلاىؿٓت 
ً
ض الهالْاث مهها، ٗىنها خلُُا وسٖحزة اظتراجُجُت ؤما َُما ًخهلٔ بمطش جشي واشىؿً غشوسة حهٍض

؛ ٗىهه ًإمهٛى نليها، 
ً
 ؤن هزا الخدالِ مذنىم خلُجُا

ً
ُ٘ت في الخُاف نلى هكام خطىضا حي غمً الجهىد ألامٍش

، ولً٘ لبىان جدكى بإهمُت اظتراجُجُت للىالًاث اإلاخدذة ؛ٗىنها دسم ظُىبىلُدُٙي واقي مً الىُىر (1)الذولت في اإلاىؿٓت

ٙي مٓابل بىاء دولت مذهُت، ال وظىد ظلؿت يحر ظلؿت الٓاهىن وهزا ٌهني خ ل بًشاوي، وسهىذ الذنم وؤلاظىاد ألامٍش

ٙي مً خشب الُمً يهذٍ بلى غمان نذم (2) اللبىاهُتاإلاهػلت ألامىُت  ِ ألامٍش ذ هُعه  ًبذو ؤن اإلاْى ، وفي الْى

ٗالت بحن بًشان مً ظهت والعهىدًت وخلُائها مً ظهت ؤخشي  الخطهُذ في الخشب التي جشي واشىؿً بإنها خشب بالى

 مً امخذاد جذانُاتها بلى مىاؾٔ ؤخشي مو اخز بالخ
ً
ا حزة اظتراجُجُت مهمت للىالًاث اإلاخدذة خَى عبان العهىدًت ٖس

ُ٘ت في اإلاىؿٓت   .(3)ألامٍش

ٙي َمىز اهدعاس الذوس ألاوسوبي وهي جخؿلو للهُمىت  ٖما وخكُذ لُبُا باهخمام خاص في اإلاذٕس الاظتراجُجي ألامٍش

الُها الشالسي، واؾلٓذ نليها " لُبُا نليها وهزا مىاضح ْبل الخًُحر في ظُاظتها مو الٓزافي، وما بن يحرث لُبُا بخد

إنها لِغ اإلاعاوٛ ألاٛو نً ما خطل للُبُا  ، ٖو
ً
الذًمٓشاؾُت"  ختى َخدذ العاخخحن الذولُت وؤلاْلُمُت نليها ظلبا

هها  مً َىض ى، َهي ال ج٘تر إلاا ًدطل للُبُا بىضُها دولت وشهب بٓذس اهخمامها بمٓذساث لُبُا الاْخطادًت ومْى

 .(4) الاظتراجُجُت

ُ٘توحهذ جىوغ مً الذٛو اإلاهمت للىالًاث اإلاخدذة   نلى ما  ألامٍش
ً
َهي ال جٓل ؤهمُت نً مطش في الخإزحر، وجإُٖذا

ُ٘ت لىاء للمعانذة ألامىُت بلى جىوغ بًشع ألاششاٍ نلى خاسؾت الطشام  وسد ؤناله ؤسظلذ الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ُٓا في بُان "مو اظخمشاس سوظُا اللُبُت وغمان الخذ مً الىُىر الشوس ي في لُب ٙي بإٍَش ُا، ورٖشث ُْادة الجِش ألامٍش

ُٓا"، وؤغاَذ "هدً هذسط مو  في جإظُج لهُب الطشام اللُبي َةن الٓلٔ ًضداد بشإن ألامً ؤلاْلُمي في شماٛ ؤٍَش

شمل رلٚ اظخخذام لىائىا للمعانذة ألامىُت"  ظذًذة إلاىاظهت الٓلٔ ألامني اإلاشتٕر َو
ً
ا  .(5)جىوغ ؾْش

ُٓا "بن لىاء معانذة ْىاث ألامً مهمخه جدُٓٔ الخىاصن مو  ٙي بإٍَش وفي بُان الخٔ ْالذ ُْادة الجِش ألامٍش

ُ٘ت  الىُىر الشوس ي في لُبُا، ٙي لػمان مطالح الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ، َال بذ مً مىو سوظُا مً (6)"َالخىاظذ ألامٍش

 د
ً
ها لت اإلاذي، َعًُحر الهُمىت نلى لُبُا "برا غمىذ مىظٙى مْى خ ؾٍى  في لُبُا، وألاظىؤ، برا وششث ؤهكمت ضىاٍس

ً
ائما

شحر مً الذٛو الًشبُت"   ،(7)هزا ْىانذ اللهبت لوسوبا وخلِ شماٛ ألاؾلس ي ٖو
ً
ُ٘ت دوسا وادث الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

في لُبُا، لً٘ ال حعمذ  ؤْل في الخشب اللُبُت منها في مشخلت ظابٓت نىذما ظانذ خلِ شماٛ ألاؾلس ي زىسة الشبُو

                                                           
ٙي“نمشو نبذ الهاؾي،  (1)  .12(،ص2015، )دٌعمبر 16، الهذد العُاظت الذولُت، ”مطشي بهذ ؤلاجُاّ الىىوي ؤلاًشاوي -جٓاسب ؤمٍش
ض خشمىن لذساظاث اإلا (2) ُ٘ت ججاه مىؿٓت الشّش ألاوظـ في قل خ٘م جشامب، مٖش م، اججاهاث العُاظُت الخاسظُت ألامٍش  28هاضشة،) مىطىس ؤبى ٍٖش

 .23(، ص2018ٗاهىن الشاوي/ ًىاًش 
)3(

 Emile Hokayem & David B. Roberts, “The war in Yemen”, Survival ,Vol.58,No.6, (2016),pp. 157-186. 
 .95 – 94(، ص ص 2019،)ضُِ 187، نذد مجلت شاون نشبُت، لعُاظت"اوبحن الخشب "مأالث الصمت اللُبُت ظامذ ساشذ،  (4)

(5)
 Arezki Benali, “Révision de la constitution: Vers la constitutionnalisation des interventions militaires à 

l’etranger,” Algérie Eco, 9/5/2020, accessed on 14/ 6/2020, at: https://bit.ly/30VYBlm  
(6)
Libya Situation Report,” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, (April 29, 

2020), p.5. 
(7)

 United Nations Security Council, “United Nations Support Mission in Libya: Report of the Secretary-

General” , S/2020/41 (January 15, 2020),p.2. 

https://bit.ly/30VYBlm
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ُ٘ت لهمُتها  ، َالبذ مً ؤن جبٓى لُبُا جدذ الهُمىت ألامٍش
ً
لشوظُا بالهُمىت نلى لُبُا لنها مهمت اظتراجُجُا

ُ٘ت  . (1)لالظتراجُجُت ألامٍش

 مستقبل الاستراثيجية ألامريكية ثجاه اإلانطقة العربية :اإلاطلب الثاني

 ظُىظُاظُ
ً

و الٓىي الذولُت،شهذث العاخت الذولُت جدىال  جمشل في بنادة جمْى
ً
 مهما

ً
ِ  ا ٗان مْى وبشٙل نام، 

ُت في جؿىس معخمش، مو وظىد ماششاث نلى الاهُ٘اء  ،(3) ، لً٘ ؾبُهتها ؤخزث ضبًت امىُت(2)الىالًاث اإلاخدذة ألامحٖر

هذ اإلاىؿٓت الهشبُت ظاخت الاخخباس نلى اإلاعخىي الذولي في ما ًخهلٔ بُهالُت اإلاعانذة ألا 
م
ٓذمها الٓىي ح

م
مىُت التي ج

َهي ظىهش  (5)، وفي دنم الهملُاث العهىدًت في الُمً،(4)الهاإلاُت وؤلاْلُمُت، والتي ظاهمذ الجزام في لُبُا، وظىسٍا 

، لً٘ نلى الشيم مً (6)الخىاَغ نلى الخُّىّ الهع٘شي والاظتراجُجي وألاًذًىلىجي وختى الاْخطادي في اإلاىؿٓت

خىامُت للمعانذة ألامىُت للمىؿٓت وللمىاَعت داخلها بحن الجهاث الُانلت الهاإلاُت وؤلاْلُمُت، ألاهمُت الىاظهت واإلا

 مً الخدلُل اإلآاسن،
ً
وباإلاشل َالجهىد اإلابزولت لخُُٓم الهالْاث بحن ألاهذاٍ  (7)ٗاهذ مىغو ْذس ْلُل وعبُا

حراتها اليعبُت نلى اإلاعخُُذًً، بن ؤظاط الاظتراجُجُت وبحن ألاظالُب الدشًُلُت إلاضودي اإلاعانذة ألامىُت وجإز

مما  ( 9)لً٘ هزا الخىاَغ يُب الٓاهىن وشجو نلى جإظِغ اإلاجامُو اإلاعلخت، ( 8)الخىاَغ هى بىاء الٓذساث الزاجُت،

ُ٘ت لػمان امنها اإلاعخٓبلي، ضاث ألامٍش ذ مً الخهٍض والتي جذشً نملُاث العالم في  (10)دَو دٛو اإلاىؿٓت هدى اإلاٍض

ت  (11)لتي شهذث هضاناث معلخت،الذٛو ا العهىدًت  وبنادة بىاء العالم –وحًُحر معاس ألاصمت الخلُجُت الٓؿٍش

                                                           
ت سوط"، "الىالًا (1)  .2020ماًى  BBC ،26ث اإلاخدذة جتهم سوظُا بةسظاٛ ؾائشاث مٓاجلت بلى مشجْض

52810749-https://www.bbc.com/arabic/middleeast  
)2(

 Gideon Rose, “The Post-American Middle East”, Foreign Policy, November/December 2015. 
ض مالٙى  (3) هت شؿشهج زالزُت ألابهاد"، مٖش ىًبىسى,  ٍ. ط. "بِىٚ" ولُامض,  ظىن صاَاط، "اإلاعانذة ألامىُت في الشّش ألاوظـ: ْس م ٖحر سوبشث ظبًر

   /:lhn-mec.org/#alqwh-/carnegiehttps،2020/ 2/ 24ٗاسهُغي للشّش ألاوظـ، 
ٗالت ؤبدار الٙىوًشط (( 4 ٙي"، و ش م. بالوشاسد، بِض د. هُُ٘خحن: "الجزام اإلاعلح في ظىسٍا: هكشة نامت والشد ألامٍش عخَى (، R33487) ٗاسال ب. همىد، َٖش

 .3، ص2019ماسط/آراس  25واشىؿً، 
ت( ( 5 ٙي للهملُاث الهعٍ٘ش ض الذساظاث الاظتراجُجُت والذولُت ،  مُلِعا دالخىن. "الذنم ألامٍش  .2،ص2018ماسط/آراس  23العهىدًت في الُمً"، مٖش

ٙي العهىدي )الجضء الشاوي(: جُُٓذ الذنم الدشًُلي في الُمً. "مههذ واشىؿً (( 6 ٓذم ؤويعذ َلىيش "الخهاون ألامني ألامٍش
م
 6، ماًٙل هاًدغ واإلا

ً الشاوي  مبر/حشٍش  .2018هَى
)7 (

See further details of territorial control in Yemen in: “Yemen Control Map & Report - September 2018”, 

Stratfor, 27 September 2018. 
ٗالت ؤبدار الٙىوًشط، واشىؿً الهاضمت، ( 8) ش و ٚ؟ مىغىناث للٙىوًشط"، جٍٓش ٗاط، "ما مهنى بىاء ْذساث الشٍش  ٗازلحن ط. ماُٖىِغ وهازان ط. لى

ٗال ٗاهىن ألاٛو  18، ت ؤبدار الٙىوًشطو  .3-2، ص ص. 2015دٌعمبر/
داهُِل بُمان وبظشاء ضابش، "ؤمشاء الخشب والعُاظت الًشبُت"، في ساهج نالء الذًً وآخشون، ضهىد ومعخٓبل اإلاُلِشُاث في مىؿٓت الشّش  ( 9)

ُٓا. مُالن: اإلاههذ ؤلاًؿالي للذساظاث العُاظُت الذولُت  ً الشاوي ألاوظـ وشماٛ بٍَش مبر/حشٍش  .108-106(، ص ص2019)هَى
)10 (

Mohammed Ayoob, "American Policy Toward the Persian Gulf" ,in Mehran Kamrava ed  , International 

Politics of the Persian Gulf, (New York: Syracuse University Press), 2011, p. 124. 
)11 (

Robert Forster. "The Southern Transitional Council: Implications for Yemen's Peace Process", Middle East 

Policy, Vol. 24,No.3, (2017),pp.133-144. 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52810749
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52810749
https://carnegie-mec.org/#alqwh-lhn
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ٔ نلى الشوط لذخٛى الهمٔ  (1)الخلُجي،-الخلُجي ُ٘ت بٓؿو الؿٍش الزي ٌهذ مً ؤظغ اظخذامت الهُمىت ألامٍش

 .(3)لهزا ال بذ مً خل لالصمت الخلُجُت (  2)الاظتراجُجي الخلُجي،

 الاستراثيجية الروسية للهيمنة على اإلانطقة العربية :ث الثانياإلابح

حز نلى اإلاىكىس الخدلُلي ًُض ي بىا بلى َهم مطالح وهىاًا وياًاث سوظُا ومٓاسبتها بشٙل اٖثر َانلُت،  بن التٖر

ت َخذخل سوظُا في الٓػاًا التي خلُتها زىساث الخًُحر الهشبُت لم ًً٘ مُاظإة؛ الن ؾبُهت وهؿاّ الخذاب حر الاختراٍص

وؤلاظشائُت الشوظُت حهبر نً مٙاهت جلٚ اإلاىاؾٔ الظتراجُجُتها، التي جشظم ؾبُهت الاهخشاؽ الشوس ي في اإلاىؿٓت والتي 

حعهل نلُىا الىضِ الظتراجُجُتها ججاه اإلاىؿٓت الهشبُت، وزمت ظبب ظُذ ًذنىها في الخىظو لُهمىا لالظتراجُجُت 

ض الٓىي الذولُت َان اهتزث مىؿٓت الاسجٙاص اهتز الخىاصن الشوظُت هى بدساٖها بن اإلاىؿٓت  الهشبُت هي هٓؿت الاسجٙاص مٖش

 لخلٚ الٓىي، وهزا ما دناها بلى جٓعُم اإلابدض نلى الىدى الاحي :

 مكانة اإلانطقة العربية في الاستراثيجية الروسية :اإلاطلب ألاول 

ذ   جشاعي زالزت ؤهذاٍ، وهي بن الاظتراجُجُت الشوظُت في جخدٕش ججاه اإلاىؿٓت الهشبُت بىاء ْىانذ هُىر وجإزحر جٍض

،  َالعُؿشة نلى اإلاىاؾٔ الخعاظت 
ً
ض جإزحرها في العُاظُت الذولُت، وحهضص اْخطادها دولُا مً وصنها الذولي، وحهٍض

ٗائه ُ٘ت وشش  ظِعانذها نلى جدُٓٔ ؤهذاَها الذولُت مً ؤهمها مىاَعت الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش
ً
ا، َمىظٙى اظتراجُجُا

 ظُىبىلُدُُ٘ت جيشذ جدُٓٓها، َهي حععى 
ً
حهحر ؤهمُت ٖبحرة بالخًحراث التي جمش بها اإلاىؿٓت الهشبُت، ٖما ؤن لها ؤهذاَا

 في العُاظُت الذولُت، وهزا ما ًُعش جذخل سوظُا في ظبخمبر 
ً
 َانال

ً
 .(4)في ظىسٍا 2015لن جٙىن النبا

ا نلى ؤي ْشاس مخهلٔ باإلاىؿٓت، وجدشص في هزا الطذد نلى مً ظاهب آخش، حععى مىظٙى بلى غمان هُىره

ت مو الذٛو الهشبُت، َالذنم اإلاادي وألاظلخت التي جٓذمها مىظٙى لعىسٍا  بْامت الهالْاث الاْخطادًت والهعٍ٘ش

 في ؤي ْشاس مخهلٔ بالطشام 
ً
 خاظما

ً
خُت التي جشبـ بحن البلذًً جُ٘ل إلاىظٙى هُىرا في ظىسٍا ولُبُا، والهالْاث الخاٍس

ٔ بىاء الٓذساث ألامىُت للخلُاء   .(5)ولُبُا، َهي جخدٕش نً ؾٍش

ت إلغهاٍ سوظُا  جدذًاث نشبُت لمً سوظُا، ْىانت ضّىام الٓشاس الشوط ؤّن الًشب ٌعخخذم الكاهشة ؤلاظالمٍى

ُت جِٓ وساء جُص ي هزه الكاهشة، وؤّن الًشب ًخهامل مه ٓت اهخٓائُت وجُُ٘ٚ َذسالُتها، وؤّن العُاظت ألامحٖر ها بؿٍش

 ؤّن الًشب ًذٕس خشُت سوظُا مً حعّشب ؤلاظالمُت 
ً
جىظهها ؤظىذة ظُىظُاظُت حعتهذٍ ؤمً سوظُا، خطىضا

 ؤو 
ً
الشادًٙالُت "ؤٖثر مما جخص ى خعاسة مطالح اْخطادًت ونٓىد حعلُذ ومىاْو حعخخذمها مىطاث لهشع ْىتها ناإلاُا

                                                           
)1( 

Marwan Kabalan, “The Gulf Crisis: The US Factor”, Insight Turkey ,Vol.20,No.2, (2018),pp. 33-50. 
)2(

 Giorgio Cafiero & Theodore Karasik, “Kuwait, Oman, and the Qatar Crisis”, Middle East Institute, 22 June 

2017. 
)3(

 Cinzia Bianco & Gareth Stansfield, "The intra-GCC crises: mapping GCC fragmentation after 2011", 

International Affairs, Vol. 94,No.3, (2018),pp. 613-615. 
، ماظعت سهذسئي الخبري بشان ْػاًا العُاظاث الاهُت   ون ، "الاظتراجُجُت الشوظُت في الشّش ألاوظـ "،مىكىس جدلُلي :ظُمغ ظالذن، واخش  (4)

 .1،ص2017
ٗالت"،  (( 5  .128-126(، ص ص  2017، )خٍشِ 4،مجلذ 146،نذد داًذالىطظدًُُ بُذٛ، "بىاء الٓىاث ألامىُت واظخٓشاس ألامم: مشٙلت الى
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ّشبذ قاهشجا ؤلاسهاب والخؿٍش ؤلاظالمي سوظُا مً دٛو (1)والًشب"جىظُو هُىرها في مىاظهت الىالًاث اإلاخدذة  ، ْو

ت  ، "لً٘ َيها ظالُت شِشاهُت ًم٘نها ؤن جمذ الخٖش
ً

ٗالسدن مشال نشبُت لِغ لها َيها َشص نٓىد حعلُذ ؤو ججاسة، 

ٔ بحن ؤلاظالم وؤلاظ  نلى الخٍُش
ً
يعب الشِشاهُت بالذنم اإلاادي والخإًُذ ويحرها"، وبٓي بىجحن مطشا ُم الم العُاس ي، َ

ٚ وضذًٔ لهزا  بلُه ْىله "بّن سوظُا هي اإلاذاَو ألامحن واإلاىزّى به نً مطالح الهالم ؤلاظالمي، وهي ؤَػل شٍش

 .)2(الهالم"

 
ً
 لهىامل داخلُت ؾشؤث نليها نىامل خاسظُت مو جؿىس الخىادر، وجؿىسا

ً
بّن سوظُا سؤث في الشبُو الهشبي هخاظا

 هطج َإوشإ ب
ً
ٔ ؤمام اظخمانُا ذ هُعه نّبذ الؿٍش ت العُاظت الخاسظُت الشوظُت، ل٘ىه في الْى ِئت ظذًذة لخٖش

ُها الخُاوض ي في  ٗي حهّضص مْى الهُمىت ؤلاظالمُت نلى اإلاىؿٓت، وبدعب وهمت، ؤجاخذ ألاصمت العىسٍت لشوظُا َشضت 

إلاخدذة خحن اَترغذ ؤنها الٓىة الععي الجّذي بلى ضىى ْىانذ ظذًذة للهبت الذولُت، يحر التي ؤسظتها الىالًاث ا

ٓت  الهكمى الىخُذة في الهالم، وؤّن سوظُا غهُُت ومهضولت، ومىظٙى ال حهاسع حًُحر هكام دمشٔ، بل حهاسع الؿٍش

، وهزا ال ًخخلِ 
ً
ٔ سوظُا بْلُمُا ي هى الهُمىت نلى اإلاىؿٓت وجؿٍى التي اخخاسها الًشب لخدُٓٔ رلٚ، َالهذٍ ألامحٗر

شم ألامني الشوس ي اإلاباشش، وؤسادث سوظُا مً جذخلها في ظىسٍت ؤن ًذٕس الًشب ؤّن مدذودًت نً الاْتراب مً الخ

خه في ؤْالُم َيها مطالح سوظُت  .)3(خُاساجه في الخشم ألامني الشوس ي ال حهني خٍش

ٗاث ضىام الاظتراجُجُت الشوظُت، ر "في وهزا ما ًُعش جىاظذ مجمىنت" َايج )4(وجدكى لُبُا باهخمام بالٌ في مذس

ً ألاٛو  ُ٘ت، ال بل ٌهذ تهذًذ إلاطالخها  )5(،2018لُبُا" مىز ؤٖخىبش / حشٍش وهزا ؤزاس الٓلٔ لذي الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ُ٘ت في  ت ألامٍش ىٌ"، مذًش الهملُاث في الُٓادة الهعٍ٘ش ٛى الججراٛ" بشادَىس يحًر ت في لُبُا، وهزا ًىؿبٔ ْو الخٍُى

ُٓا في بُان ))بّن هىم وحج ل ألامذ ولِغ ؤٍَش م اإلاهذاث ًكهشان هُت لبىاء ْذساث لهمل نع٘شي هجىمي ؾٍى

شحران بلى ؤّن وصاسة الذَام الشوظُت جذنم هزه الهملُاث((،  وظبٔ ؤن هُذ سوظُا اٖثر مً  معانذاث بوعاهُت، َو

ُ٘ت نً بسظالها ؾائشاث مٓاجلت لذنم ْىاث مجمىنت "َايجر" الخاضت بذو  مشة مشل هزه الاتهاماث ألامٍش في لُبُا، ٍو

ؤن ظعي مىظٙى لخإظِغ ْانذة لىُىرها في لُبُا هى ما ٌشًل واشىؿً التي قلذ جشظل بشاساث مخىاْػت بشإن 

                                                           
(1)

 Edward Chow & Andrew Stanley, "Russia and Saudi Arabia: A new oil bromance" ,Commentary, Center for 

Strategic and International Studies (2017),p.4. 
اص بلى الُىلجا وألاوساٛ"،  ((2 ت لشوظُا: مً الْٓى ُّ ت والذَام الؤلُ٘س ي ماالشِىٙى، "الخدّذًاث ؤلاظالم ميشىس شوس ّي، مٓاٛ مجلغ العُاظت الخاسظُّ

خ    http://svop.ru/main/19318  م، نلى الشابـ:2016-03-15بخاٍس
ض الهشبي لألبدار ودساظت العُاظاث ،سوظُا والشّش ألاوظـ بهذ الخشب الباسدة: َشص وجدذًاثٗاقم هاشم وهمت، (  (3  .24(،ص2016،)ْؿش: اإلاٖش

هها في لُبُا"، هى  ( (44 شان  IAI Commentaries 19/40ها مُخلُذصي، "تهمِش بًؿالُا مو جىؾُذ سوظُا إلاْى  (.2019)ًىهُى/خٍض
ٗاسهُغي للعالم الذولي )( 5)  حن: الشناًت والجًشاَُا العُاظُت ومجمىنت َايجر"، ماظعت  ت بىجحن يحر العٍش ىىلذص، "مشجْض ( 2019ًىلُى/ؤًاس  8هازاهُِل ٍس

-pub-group-wagner-and-geopolitics-patronage-mercenaries-secret-so-not-s-https://carnegieendowment.org/2019/07/08/putin

79442 . 

http://svop.ru/main/19318
https://carnegieendowment.org/2019/07/08/putin-s-not-so-secret-mercenaries-patronage-geopolitics-and-wagner-group-pub-79442
https://carnegieendowment.org/2019/07/08/putin-s-not-so-secret-mercenaries-patronage-geopolitics-and-wagner-group-pub-79442
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 الخٓاسب الشوس ي 
ً
ٙي ْلٓا ىاث شّش لُبُا، وما صاد الٓلٔ ألامٍش اّ ْو –ؤؾشاٍ الطشام في لُبُا، مخمشلحن بدٙىمت الَى

 ال 
ً
ي، َشوظُا حهذ لُبُا مهمت ظذا ُٓاالتٗر  .(1)ظتراجُجُتها ومىُز ظذًذ لها في ؤٍَش

ٗاهذ ال جطب لطالح   2011بن الىخائج التي خشظذ بها زىساث الخًُحر الهشبُت )الشبُو الهشبي( بهذ نام 

ؼ  ُ٘ت،  وهزا ما ًُعش َس الاظتراجُجُت الشوظُت بهذ خشوط جلٚ الذٛو مً الخاغىت الشوظُت بلى الخاغىت ألامٍش

م سوظُا ْشاس ألامم اإلا للخذخل في لُبُا وؤظٓاؽ هكام الٓزافي ، بهذ زمان ؤنىام مً اخخالٛ  2011نام  1973خدذة ْس

اث الاظتراجُجُحن 2003الهشاّ نام  ، وهزا ٌهني بن مؿلب اإلاٙاهت الهاإلاُت والخجاسة والاظخٓشاس ؤلاْلُمي مً اهم ؤولٍى

 .)2(الشوط، وهزا ٌهبر نً الجزنت البريماجُت الشوظُت

دمل سوظ
م
ذ ؤن الخذخالثج الًشبُت في الهشاّ  ُا الًشب معاولُت الىغو الخالي نلى امخذاد الشّش ألاوظـ، وجٖا

ٗاسزُت، جتراضِ وظهت الىكش هزه مو مخاٍو الٓادة الشوط مً ٗاهذ  ُُدُت “ الشىساث اإلالىهت” ولُبُا  في البلذان العَى

حشبصذ ل ؤن ال جٙىن مااجُه للىغو الٓائم، حًُحراث ًدخم العابٓت، والامخهاع الهام لذي مىظٙى مً ْبٛى ؤي

سوظُا باالغؿشاب في الشّش ألاوظـ، َعلؿذ الػىء نلى ما حهخٓذ ؤهه خالذ الُشل في العُاظاث الًشبُت ونذم 

ظذاستها بالشٓت، مً ؤظل جٓذًم هُعها للٓادة الخٓلُذًحن الشّش ؤوظؿُحن نلى هُئت البذًل الجذًش بالشٓت، بن الهشب 

ُ٘ت، ارا ما ؤداسث ألاخحرة قهشها لهم ولم  بىضُهم ظاظت ًدىكشون بلى سوظُا بىضُها بذًل للىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 (3)جلبي مؿالبهم، وهزا مىذ سوظُا َشضت الاْتراب ال٘بحر.

بن التروٍج إلاطالح لشوظُا في اإلاىؿٓت الهشبُت وخماًتها هى اٖثر ؤهذاٍ سوظُا احعاْا، لً٘ ارا ما ؤخزها  

لعُاّ لىظذها بن وعبت الخجاسة الشوظُت في اإلاىؿٓت مٓاسهت بىصنها الذولي وؤْشانها بالىالًاث اإلاخدذة الىؿاّ وا

ٗائها الذٛو الهشبُت يحر الخلُجُت   مهمت للمىخج الشوس ي ؛ ٗىن شش
ً
ا ُ٘ت والطحن مخىاغهت ، َهي لِغ ظْى ألامٍش

)ظىسٍا، مطش(،
ً
الخلُج الهشبي َىجذ دخٛى ضىذّو الثروة وهزا ما ظهلها جخىظه هدى دو  (4)غهُُت اْخطادًا

ؿش  ذ ْو ً والٍٙى العُادي لشوظُا، والطىذّو الشوس ي لالظدشماس اإلاباشش مو ضىادًٔ الثروة العُادًت للبدٍش

 نً بن الؿاْت مٙىن سئِغ في العُاظاث 
ً
والعهىدًت وألاماساث مً اظل الذنم اإلاالي والاظدشماسي اإلاخبادٛ، َػال

                                                           
ت مً َايجر الشوظُت ًٓاجلىن في لُبُا"، ْىاة  (1) ش ؤممي معشب:" مئاث اإلاشجْض  https://www.bbc.com/arabic/world-.2020ًىهُى  7نشبُت،  BBCجٍٓش

52579118  
ُٓا: اإلاطالح الخُُٓٓت لالؾالم نلى هكشة نامت نلى اإلاىِْ الاظتراجُجي ل( ( 2 شوظُا في اإلاىؿٓت، اهكش " سوظُا في مىؿٓت الشّش ألاوظـ وشماٛ بٍَش

ٗاهىن ألاٛو  21واإلاٙاظب الُهلُت"، اإلاههذ ؤلاًؿالي للذساظاث العُاظُت الذولُت، ) ( 2019دٌعمبر/

24685-gains-actual-and-interests-real-region-mena-https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia  ؛ و، بُٙا َاظش، "خذود

ً الشاوي Perspectiveالاظتراجُجُت الشوظُت في الشّش ألاوظـ"،  مبر/حشٍش (. 2019، ماظعت ساهذ، )هَى

https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE340 . 
ً الهابذًً ؾهمت وؤخشون ،الاْتراب ال٘بحر سوظُا في الشّش ألاوظـ،) نمان:داس الخلُج لليشش،  (( 3  .15(، ص2020امجذ ٍص

( 2019َبراًش/شباؽ  1ظُت في مطش ًذخل خحز الخىُُز"، صخُُت مطش الُىم ،هان مدمذ، "بوشاء اإلاىؿٓت الطىانُت الشو   (4)

force-into-comes-Egypt-in-Zone-strialIndu-Russian-https://www.egypttoday.com/Article/3/64142/Establishing . 

https://www.bbc.com/arabic/world-52579118
https://www.bbc.com/arabic/world-52579118
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-mena-region-real-interests-and-actual-gains-24685
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-mena-region-real-interests-and-actual-gains-24685
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE340
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE340
https://www.egypttoday.com/Article/3/64142/Establishing-Russian-Industrial-Zone-in-Egypt-comes-into-force
https://www.egypttoday.com/Article/3/64142/Establishing-Russian-Industrial-Zone-in-Egypt-comes-into-force
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 وهزا العلٕى ًخطح الشوظُت الخاسظُت، َ
ً
ادة ؤظهاس الىُـ ناإلاُا اإلآاسبت الشوظُت الخلُجُت ؤظاظها بشيماحي هى ٍص

 .(1)في ظُاظتها مو الذٛو اإلاطذسة للبتروٛ 

 مستقبل الاستراثيجية الروسية ثجاه اإلانطقة العربية :اإلاطلب الثاني

وهزا اجطح في  (2)الشوظُت،-اإلآاسباث الهشبُتبن التهذًذ وجىاصهاث التهذًذ مً دواَو الذٛو الهشبُت لبىاء مىكىمت 

والذنم  (6)ٖما ودنمذ ألامً في لبىان ، (5)ارا نمذث نلى دنم وجإهُل الٓىاث العىداهُت، (4)والعىدان ، ( 3)ظىسٍا،

لت ألامذ  .(7)َهزا ٌهني بن للهبت الاظتراجُجُت ؾٍى

ظُا نلى الهىدة بلى العاخت الذولُت ٖالنب باجذ اإلاىؿٓت ظاخت الخخباس مذي ْذسة سو  2015ومىز خٍشِ الهام 

ت الشوظُت في ظىسٍا مداولت مً ُْطش ال٘شملحن  دولي ال ًٓل شإها نً الىالًاث اإلاخدذة، وبذث الهملُاث الهعٍ٘ش

ُاجُت ناظضة نً َهل ؤي  25الجذًذ إلاسح الهاس الزي لخٔ ببالده مىز هدى  ُذ ؤلامبراؾىسٍت العَى ، خحن ْو
ً
ناما

ِ ش يء إلاىو جىظُ ت "ناضُت الصخشاء"، وجشوط سوظُا لعُاظاتها التي جخمعٚ بىغىح بمْى ه غشبت للهشاّ في مهٖش

ٗاهذ مطؿىهت وحهعُُت، وجُػل الخٙام اإلاعدبذًً نلى  مداَل ًذنم ٗل دولت ْائمت في خذودها اإلاهتٍر بها، مهما 

 ."الُىض ى الشىسٍت"، هاهُٚ نً ؤلاظالمُحن الشادًٙالُحن

ُ٘ت نلى الىُىر والىظىد في مىؿٓت الشّش مما الشٚ َُه ؤن سو  ظُا باجذ جىاَغ الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ألاوظـ، ونلى الُشص اإلاخاخت في اإلاىؿٓت، يحر ؤنها ال حعخؿُو، وسبما ال جشيب، في ؤن جدل مدل الىالًاث اإلاخدذة 

ُ٘ت ٖٓىة بْلُمُت مهُمىت، ؤو بهذها الخلُِ الشئِس ي لذٛو الخلُج، في غىء  هٓظ اإلاىاسد الالصمت لخدُٓٔ ألامٍش

ذ الخالي، بر جىاظه ؤصمت اْخطادًت هي ألاٖثر خؿىسة  ؾمىخاث الٓىة الهكمى لذيها، َةمٙاهاث سوظُا مدذودة في الْى

 .مىز بذاًت الٓشن الخالي، وسبما جادي بلى صنضنت ؤوغانها الاظخمانُت والعُاظُت

ً وبمٙاهُت بىاء هكام ظذًذ مهٓذ ٌهخمذ نلى بششإ وؤيلب الكً ؤن اإلاششوم الشوس ي ًىؿلٔ مً بصاخت واشىؿ

ُا مً ؤظل الخإظِغ لىكام  نذة ْىي ناإلاُت مىاهػت لىاشىؿً بغاَت بلى بلذان اإلاىؿٓت بما َيها بًشان وختى جٖش

 .معخٓش ًُخذ اإلاجاٛ ؤمام حهاون اظتراجُجي في اإلاجاالث الاْخطادًت والعُاظُت وألامىُت

                                                           
 .6-5ظُمغ ظالذن ،وؤخشون ، الاظتراجُجُت الشوظُت في الشّش ألاوظـ ، مطذس ظبٔ ،  ص ص (( 1

ض الذس  ( 2) ىًخىن، "دٛو الخلُج الهشبي وبًشان: ؤلاهُاّ الهع٘شي والخدذًض والخىاصن الهع٘شي اإلاخًحر"، مٖش اظاث هخىوي ٗىسدظمان مو هُٙىالط هاٍس

ٗاهىن ألاٛو  12الاظتراجُجُت والذولُت ،  .1،ص 2018دٌعمبر/

ٗاوي، "الٓىاث الشوظُت في ظىسٍا وبىاء وظىد نع٘شي معخذام: الجضء ألاٛو  (3)  ، Policy Alternativesهدى بنادة هُٙلت الجِش العىسي"،  –ؤلُماس الص

شان   (.2018مارا نً اإلاُلِشُاث العىسٍت اإلاذنىمت مً بًشان؟ ")ًىلُى/جمىص  –(؛ والجضء الشاوي 2018مبادسة ؤلاضالح الهشبي )ًىهُى/خٍض
ب الجِش العىداوي"، وسْت بدشُت  ( 4) ض بِعاًمغ م. دوسس ي، "سوظُا جىػم لذٛو الخلُج في جذٍس  :( 2019ًىلُى/جمىص  9) إلاٖش

 military-sudan-sudan-uae-papers/russia-https://besacenter.org/perspectives 
 .2019ًىلُى/جمىص  11،  صخُُت ضذيضمىئُل سامهي، "ًذ مىظٙى في معخٓبل العىدان"،  (( 5

ت الشوظُت"،  ( 6) واشىؿً لعُاظت الشّش  مههذ، Policy Watch 3047ها بىسشُُعٙاًا وخىحن يذاس، "ُُُٖت ْشاءة ْبٛى لبىان للمهىهت الهعٍ٘ش

ٗاهىن ألاٛو  7، ألادوى  .2018دٌعمبر/
لت: معانذة الىالًاث اإلاخدذة للبىان في مٙاَدت ؤلاسهاب"،  (7) ٙياسدن الوٌ ونلُا نىع هللا. "لهب اللهبت الؿٍى ض الخٓذم ألامٍش ؤيعؿغ/آب  30، مٖش

2017. 

https://besacenter.org/perspectives-papers/russia-uae-sudan-sudan-military
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ذ ؤن بىاء نالْاث اظترا بل ومٖا ٓخض ي ؤوال ْو ُٓا الهشبُت ٍو جُجُت بحن سوظُا ودٛو الخلُج الهشبُت والذٛو ؤٍَش

ت  ٔ خلٛى جىآَُت مو بلذان الخلُج، وجخلي مىظٙى نً جدالُها مو بًشان، َاإلاهٖش ت ألاصمت العىسٍت َو ٗل ش يء حعٍى

 مهما في ألاصمت ا
َ
ٗاهذ ظببا  ال ًمً٘ مهه الٓبٛى بدلٛى وظـ و

ً
لخالُت بحن مجلغ الخهاون مو ؾهشان بلًذ خذا

ُها في شٙل واضح بشإن نالْاتها مو بًشان ؤو   نلى مىظٙى جدذًذ مْى
ً
ُ٘ت، وسبما باث لضاما والىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

مجلغ الخهاون بهذ خعاباث دُْٓت، وبال َةنها لً جخعش َٓـ بمٙاهُت بىاء نالْاث ظُذة مو بلذان الخلُج الهشبي 

ذ ؤن مىظٙى حهلم جماما ؤن الخيعُٔ مو  َٓـ، بل ججاٍص بخعاسة ٗل ما ساٖمخه في العىىاث اإلااغُت، ومٖا

 باليعبت الْخطادها، ٖما ًجب ؤال حًُل مىظٙى نً وظىد خُاساث 
ً
ؿش في مجاٛ الؿاْت خُىي ظذا العهىدًت ْو

دذة ؤو "جشاظو" خلُجُت لخدالُاث دولُت ظُاظُت واْخطادًت وؤمىُت لعذ الُشاى الىاجج نً "اوسخاب" الىالًاث اإلاخ

 اهخمامها باإلاىؿٓت.

 الاستراثيجية الصينية للهيمنة على اإلانطقة العربية :اإلابحث الثالث

ش نالْاتها مو  ض وجؿٍى ٔ الاظتراجُجي ُْضة هىنُت في اظتراجُجُت الطحن الشامُت لخهٍض ٌهذ مششوم الخضام والؿٍش

 والذٛو الهشبُت بالخظ
ً
ن بخىقُِ بمٙاهاتها وحسخحر وظائلها وبض هىاًاها ودط ، بر بذؤث الطح(1)دٛو الهالم نمىما

ياًاتها لخدُٓٔ هذَها الاظتراجُجي وهى سبـ الشّش ألاوظـ بالطحن، مداولت لُٚ اسجباؾه بالىالًاث اإلاخدذة 

ٙي، لً٘ هىا جكهش بشٙالُت خُُٓٓت  ُ٘ت، بهذ ؤن وظذث هىإ َشاى اظتراجُجي ًمً٘ ملئه بعب الجُاء ألامٍش ألامٍش

ذساتها إلاىو هزا اإلاششوم الاظتراجُجي مً ؤن ًخدٓٔ؛ ٗىهه ارا  هي بن ُ٘ت ظخىقِ بمٙاهاتها ْو الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

جدٓٔ  ظخٙىن الطحن الشٍشٚ الاظتراجُجي الهالمي في الشّش ألاوظـ ولشبما ًيخٓل الشّش ألاوظـ مً الُ٘ت 

ُ٘ت بلى الُ٘ت الطِىُت، وجلٚ ظذلُت خُٓٓت، وهزا ما ال  ُ٘ت وخلُائها، وهزا ما ألامٍش  حعمذ به الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 دنان بلى جٓعُم اإلاىغىم نلى مدىسًٍ ونلى الىدى الاحي:

 مكانة اإلانطقة العربية في الاستراثيجية الصينية :اإلاطلب ألاول 

 
ً
بلى  بن ْػُت الؿاْت قلذ هي ألاظاط لُهم العُاظت الطِىُت ججاه مىؿٓت الهشبُت، بر حععى ب٘حن دائما

إحي  % مً واسداث الؿاْت بلى 55جدُٓٔ اإلاهادلت الخالُت: )ؤمً الؿاْت = جىمُت اْخطادًت = اظخٓشاس ظُاس ي(،  ٍو

حر  الطحن مً اإلاىؿٓت الهشبُت ألاوظـ، وهى ما ظاهم في جدُٓٔ ْذس مً الىمى الاْخطادي للطحن، وظانذ نلى جَى

ذ مً َشص الهمل، وبالخالي اوشًاٛ اإلاىاؾىحن نً  هم العُاظُت، وجضاًذ اهخمام ب٘حن بمعإلت "ؤمً مٍض اإلاؿالبت بدْٓى

ٙي في  ت الذوس ألامٍش  في قل الخًحراث ألاخحرة التي مشث بها اإلاىؿٓت الهشبُت، والٓلٔ مً نذم اظخمشاٍس
ً
الؿاْت"، خاضت

يبو هزا الٓلٔ مً الخخُُػاث في محزاهُت "البيخاظىن"، وجدٛى واشىؿً ب طىسة واضخت اإلاىؿٓت ٖػامً لألمً، ٍو

ُ٘ت مً  لخدُٓٔ الاٖخُاء الزاحي مً الؿاْت في الهٓذًً الٓادمحن، واخخمالُت اصدًاد بهخاط الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

                                                           
٘ليفي مطش"،  َشاوعِغ يُل، "ظُىب الطحن الهمُٓت (( 1 ، نلى  2019َبراًش/شباؽ  17،مٓاٛ ميشىس في  ؤساب ٍو

 . egypt-pockets-deep-https://thearabweekly.com/chinasالشابـ

https://thearabweekly.com/chinas-deep-pockets-egypt


 

 2021العىت -02الهذد -08اإلاجلذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /العربية املنطقة جتاه الدولية اهليمنة اسرتاتيجيات
   /ـــــــــــــــــــــــحازم محد موسى اجلنابي

  56  
l  

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

ىد مً ؤي مىؿٓت في الهالم، ولهزا الخىحن  و ؤال جدخاط الْى ىد الصخشي، ومً زم، مً اإلاخْى  نلى الْى
ً
الؿاْت انخمادا

 .(1)ٌعحر بدزس

شهش ب ٌم ىسٍا الجىىبُت  نلى  بُذ ؤن ما  ٘حن بٓذس مً الاسجُاح هى اظخمشاس انخماد خلُاء واشىؿً مشل الُابان ٗو

ت خماًت واشىؿً لمً الخلُج الهشبي وألامً  اإلاىؿٓت الهشبُت  بىضُها مطذس للؿاْت، وبزلٚ، جػمً ب٘حن اظخمشاٍس

حن، والتي سبما ًٓىم نلى بزشها ظالح البدشي في هزه اإلاىؿٓت، وجبٓى اخخمالُت خذور خالَاث ما بحن واشىؿً وب٘

ٗا" ؤهم ما ًاسّ ب٘حن، خُض جمش نبره  ُ٘ت بةيالّ "مػُٔ ماال ت ألامٍش % مً واسداث الؿاْت بلى ألاساض ي 80البدٍش

الطِىُت، وبالشيم مً ؤن خاظت ب٘حن الشذًذة إلاطادس الؿاْت لم ججهلها الالنب ألاظاس ي لخل هضاناث مىؿٓت 

ذ مً ألادواس في اإلاىؿٓت مشل خُل العالم في لبىان، ٖما خُضها رلٚ نلى الشّش ألاوظـ، َةنها ب ذؤث في مماسظت مٍض

 .(2)بىاء نالْاث مو الٓىي ؤلاْلُمُت في اإلاىؿٓت مشل مطش

ٗاهذ زىساث "الشبُو الهشبي"  ؼ ؤي حًُحر في ألاهكمت العُاظُت، وه٘زا  ونالوة نلى ْػُت الؿاْت، َالطحن جَش

 باليعبت للُٓادة الطِىُت، بر ؤدث "الشىساث الهشبُت" بلى حهؿُل الهالْاث وما جشجب نليها مً ج
ً
ٓلٓا  مم

ً
ذانُاث ؤمشا

الاْخطادًت ما بحن الطحن ودٛو اإلاىؿٓت، ومً زم، بذؤث الطحن جخص ى نلى مطالخها، وبشص الذوس الطُني في الخشص 

، َهلى ظبُل اإلاشاٛ؛ امخىهذ ب
ً
ذ نلى ْشاس ألامم اإلاخدذة نلى حشُ٘ل ظُاظاث الشّش ألاوظـ مجذدا ٘حن نً الخطٍى

ادة ؤوشؿتها الاْخطادًت والعُاظُت   في ظىسٍا، ٖما بذؤث ب٘حن في ٍص
ً
 ممازال

ً
اإلاخهلٔ بالخذخل في لُبُا، وسَػذ جذخال

ت مو دٛو اإلاىؿٓت، لعُاظت الطِىُت هدى الهالم الهشبي جخدٕش نلى زالزت مداوس: الىُار للؿاْت وألاظىاّ،  والهعٍ٘ش

ٗائها اإلاخخاضمحن، يحر ؤن وبن ٙي، وهي حهخمذ نلى جُادي اإلاىاظهت وجٓذًم جشغُاث مخخلُت لشش اْت الىُىر ألامٍش

دذر خالُا في ظىسٍا.  هها في مإّص ٖما خذر في لُبُا ٍو  .(3)الشبُو الهشبي ؤْو

، َهي حهٛى نلى سبـ ْاساث
ً
 ناإلاُا

ً
 ضِىُا

ً
 اظتراجُجُا

ً
ٔ مذخال شٙل مششوم الخضام والؿٍش الهالم بشب٘ت مً  َو

 إلسظام الىكام الذولي بلى الشاهُت الٓؿبُت، بر 
ً
ُ٘ت اظتراجُجُا الؿّش الاظتراجُجُت لخخىاصن مو الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

: "الخضام الاْخطادي 2013اَصح الشئِغ الطُني "ش ي ظحن بِىٌ" في نام  ً، ألاٛو ، مششونحن اظتراجُجُحن ٖبحًر

 ّ ش "والشاوي "ؾش ٔ الخٍش ً"، لُىذمجا مهاص جدذ اظم "مششوم الخضام  لؿٍش ش البدشي للٓشن الخادي والهشٍش الخٍش

"، ؤو  ٔ واخذ" لشبـ  –"خضام واخذ  والؿّش ش الٓذًم، في ؤوساظُا  60ؾٍش ، (4)دولت، وهي بخُاء إلاششوم ؾّش الخٍش

ت  ْام بها ألا  ٔ البدشي اإلاعخلهم مً سخلت بدٍش ٔ الىاخذ" بلى الؿٍش ىٌ هه"، الزي ؤبدش َُما ٌشحر "الؿٍش دمحراٛ "ٍص

ت الطِىُت، وججعذث َ٘شة   لضالت الٓىة البدٍش
ً
هذ سمضا ُٓا في الٓشن الخامغ نشش، َو بإظؿٛى مً العًُ بلى ؤٍَش

، َمششوم "الخضام والؿّش (5)الخضام والؿّش في انخماد اظتراجُجُت مخٙاملت لبىاء مىكىمت الٓىة الىانمت الطِىُت 

                                                           
ٗالُُىسهُا،  RANDزس "، ماظعت ؤهذسو ظٙىبُل نلحرقا هادس، "الطحن في الشّش ألاوظـ : الخىحن الخ ( 1)  .73،ص 2016،ظاهخا مىهُٙا، 
ِ الطحن ججاه ْػاًا اإلاىؿٓت الهشبُت بهذ الخشب الباسدةخ٘ماث الهبذ الشخمً،  ( 2) خُت في جؿىس مْى ، )ْؿش: الطحن والشّش ألاوظـ :دساظت جاٍس

ض الهشبي لألبدار ودساظت العُاظاث،  .23(،ص2020اإلاٖش

شة للذساظاثمخًحراث ؤلاظتراجُجُت الطِىُت في الشّش ألاوظـ"، ولُذ نبذ الحي، " ( 3) ض الجٍض  3، ص2011 دٌعمبر 4،  مٖش
ض دوسها في وغو ظذٛو ألانماٛ الذولي الاْخطادي والعُاس ي (4)  مخهذد اإلاعاساث لخهٍض

ً
ٔ بلى الخإزحر الطحن جدبو مىهجا الهالمي"،  بظىاس بشاظاد، "الؿٍش

ل والخىمُت  .25، ص )2017 (،مجلت الخمٍى
(5)  ،"ً ٔ الطِىُت للٓشن الخادي والهشٍش  .194، ص )2016(، 67، بًذاد، نذد مجلت دساظاث دولُتباهش مطخىس، "اظتراجُجُت الخضام والؿٍش
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BRI بر جػمىذ الاظتراجُجُت الطِىُت ياًت حععى بلى جدُٓٓها نبر مششونها (1)ضُٓخه" هى مششوم الٓشن و ،

، نبر بىاء مىكىمت الٓىة الزُٖت الطِىُت الهاإلاُت، وجدُٓٔ ؤلاشبام (2)الاظتراجُجي، وهي حشُ٘ل هكام دولي ظذًذ

ت خاسط خذود(3)الىُؿي ها، بر َُخدذ ؤٛو ْانذة نعٍ٘ش ٔ ، والخماًت والػمان ألامني لؿْش ض ؾٍش ها في ظُبىحي، "مٖش

ش البدشي"  (4).الخٍش

ش البري ًخٙىن مً زالزت معاساث سئِس ي  ٔ الخٍش ، واإلاعاس الشاوي هى الزي ًخظ دٛو الشّش ألاوظـ، (5)وؾٍش

 بلى البدش ألابُؼ اإلاخىظـ، وجخػمً اإلاعاساث 
ً
 بًشب ووظـ آظُا ومىؿٓت الخلُج وضىال

ً
الزي ًبذؤ مً الطحن مشوسا

ت ٖبحرة وهي، جشبـ دٛو الهالم الٓذًم بها الشالزت  ظخ ، ٖما ًخػمً "الخضام البري" شب٘ت مً خؿىؽ  (6)ت ممشاث بٍش

 (7).الع٘ٚ الخذًذًت

: الزي ًبذؤ مً  ً سئِعحن، ولُخظ الشّش ألاوظـ اإلاعاس ألاٛو ش البدشي ًخٙىن مً معاٍس ٔ الخٍش ؤما ؾٍش

 بمػُٔ ملٙا بلى الهىذ والشّش 
ً
خػمً العاخل الطُني مشوسا  بلى ظىاخل ؤوسوبا، ٍو

ً
ُٓا، وضىال ألاوظـ وشّش بٍَش

ت جشبـ الطحن بالهالم الٓذًم وجيشذ العُؿشة نلى "هٓاؽ الاخخىاّ"، ونضصث  ً بوشاء نذة ممشاث بدٍش اإلاعاٍس

ت ضخمت ْا(8) والتي جخػمً بىاء ظلعلت مً اإلاىاوئ في اوساظُا اإلاششوم  باظتراجُجُت نٓذ اللالا دسة ، لبىاء ْىة بدٍش

ٓذ  للشّش ألاوظـ، َالشّش ألاوظـ مً اهم آللئ الهم
ً
 .(9)نلى خماًت مطالخها مً بدش الطحن الجىىبي وضىال

 والخلُج  
ً
 نلى الشّش ألاوظـ نمىما

ً
ٔ الزي ٌهذ ألاٖثر جإزحرا مــي"، وهى الؿٍش ــش الْش ــٔ الخٍش  بلى "ؾٍش

ً
وضىال

 نبر الخًؿُت اإلاهلىماجُت 
ً
ت، رهــب ؤخــذ اإلاعــاولحن بهــزه الُ٘ــشة بلــى معــخىي ؤنلــى خُىمــا العُبراهُ-الهشبي خطىضا

عتهذٍ هزا اإلاششوم َخذ  ــش َــي الُػــاء ؤلال٘تروهــي(( َو ــٔ خٍش ؛ ؾٍش
ً
مُــا ــش ْس ــٔ خٍش ْــاٛ: ))وعــخؿُو ؤن هبىــي ؾٍش

                                                           
يب نبذهللا، وؤخشون:  (1) ٔ الطِىُت مششوم الٓشن الاْخطادي في الهالمبظالم نُادي، ٍص ض الذً  (،مبادسة الخضام والؿٍش مٓشاؾي الهشبي بشلحن: اإلاٖش

 .73، ص )2019للذساظاث الاظتراجُجُت والعُاظُت والاْخطادًت،  
ٙانلُى شُه حشىج، لى ش ى دوهج (2) ُ٘ت خطمان ؤم شٍش ض، ) الٓاهشة: اإلاجلغ ألانلى ، الطحن والىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ض نبذ الهٍض ، جشظمت :نبذ الهٍض

 .98(، ص 2003للشٓاَت، 
(3)

  Julie Jiang, “Chen Ding: update on overseas investments by china’s national  oil companies, achievements 

and challenges since 2011”, partner country series, international energy agency,( 2014),  P.10 
(4)

 Thomas  Eder,” Mapping the Belt and Road initiative: this is where we stand”, Date released 7/6/2018, Date 

retrieving 20/6/2019, https://www.merics.org  
ٔ، اإلاد (5) ٓي الطُني في بؾاس مبادسة الخضام والؿٍش ٔ، ماجمش آَاّ الخهاون الهشبي ؤلاٍَش ت خُٓٓت الخضام والؿٍش غ الطُني، مهَش ٛ ىس ألاو مدمىد بدَس

ُٓا الهاإلاُت، الخشؾىم،)  ُٓت، ظامهت بٍَش ض البدىر والذساظاث ؤلاٍَش ش البري والبدشي، مٖش ٔ الخٍش  .8(، ص 2017ؾٍش
(6)

 JuditSági, IstvánEngelberth,” The Belt and Road Initiative a Way Forward to China’s Expansion”, 

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations An International Journal ,Geopolitics of Belt 

and Road Initiative and China’s International Strategic Relations,Vol. 4, No. 1, (2018), P. 16. 
(7)  

ً
 وجىكُمُا

ً
ٔ بوعاهُا ، خضام وؾٍش

ً
و الخخمُاث الجًشاَُت ضِىُا ٔ وجؿَى ٔ "، ًلُىا هُذويُىا،" الخضام والؿٍش اإلاىخذي ؤلانالمي إلابادسة الخضام والؿٍش

 .4(، ص 2018، )101، نذد خذر دوسي ونالمي، الطحن بهُىن نشبُت
ضة، "اظتراجُجُت الىالًاث اإلاخدذة في آظُا في قل النهىع الطُني، ؤبدار اظخمانُت"،  (8) ض خشمىن للذساظاث اإلاهاضشةؾاّس نٍض (، ص 2017، ) مٖش

 .15-14ص 
ً الٓىي في آظُابدشي ظُُان (9) الباظُبٚ دساظت في الطهىد الطُني بحن الٓىي ال٘بري اإلاعاولت والذواَو  -، بشصٍٔ بىنالم،" جدٛى مىاٍص

شة  .97(، ص 2016بىمشداط، الجضائش،  -الجُىظُاظُت"، )سظالت ماظعخحر، ظامهت مدمذ بْى

https://www.merics.org/
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ب٘ت الهى٘بىجُت ؤلال٘تروهُت التي تهُمً نلى ؤظىاّ ظذًذة للخجاسة ؤلال٘تروهُت ؤمام اإلاىخجاث الطِىُت، وبوشاء الش

 (1).الُػاء العُبراوي

 مستقبل اإلانطقة العربية في الاستراثيجية الصينية :اإلاطلب الثاني

و  مً ْبل مُ٘شي  الاحتمال ألاول: ربط الحسام والسير غير آلامن في الطرق الاستراثيجية:  وهى معخٓبل اإلاخْى

ُ٘ت بذون ومىكشي الاظتراجُجُاث الذولُت و ؤلاْلُمُت وبالخظ مُ٘شي ومىكشي اظتراجُجُت الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ت واظتراجُجُت للىالًاث اإلاخدذة وخلُاءها، وهى اإلاعخٓبل الزي حشحر  (2) مىظهت خُٓٓت بال في اإلاىاْو ألاٖثر ؤهمُت خٍُى

ٗاث  والشىاهذ الذولُت   فؤلاْلُمُت، –له الذالالث والخشا
ً
ض ظُذا ىلُخٙا اإلاششوم ًجذه مٓعم بلى :َالزي ًٖش  ي ظٍُى

 مً الطحن وسوظُا ودٛو آظُا الىظؿى الخمغ، ومىاؾٔ مدارًت: حشمل الذٛو ألانػاء 
ا

ت: جػم ٖال ٍض مىاؾٔ مٖش

الذائمحن واإلاشاْبحن في مىكمت حهاون شىًهاي  والذٛو الدعو لالجداد الاْخطادي )الهىذ، باٖعخان، بًشان، 

شاهُا ومىلذاَُا، ومىاؾٔ حشهبُت: حشمل دٛو يشب آظُا )الذٛو ؤًَاوعخان، مىًىلُا، سوظ ُا البُػاء، ؤسمُيُا، ؤٖو

ىسٍا الجىىبُت  ويحرها مً دٛو شّش آظُا، وهزه اإلاىؿٓت العحر  الهشبُت( ودٛو الاجداد ألاوسوبي، وجمخذ بلى الُابان ٗو

ٙي، َال حعمذ للذٛو باالظخُادة  ضِىُت ، 283مً الئدت)  َيها يحر آمً ؛ ٗىنها مىاؾٔ هُىر ؤمٍش
ً
وؤزاسث  ("خذمت

 ظخًّش 
ً
 مً ْشوع البىٕى الطِىُت واظدشماساث، الٓلٔ مً ؤن الذٛو ألاٖثر َٓشا

ً
و اإلآشسة اإلامىلت خطىضا اإلاشاَس

 إلاذة 
ً
 نمُٓا

ً
ا الهٙا الطحن مُىاء بدٍش ظىت بهذ بخُاْها في سد دًىنها  99في الذًىن، َهلى ظبُل اإلاشاٛ، مىدذ ظٍش

ل لب٘حن، و  ، بر ؤظبرث نلى الخىاٛص نً اخذ مىاهيها للطحن بعبب نذم 2019هى ألامش الزي ج٘شس مو ُٖيُا في ؤبٍش

ْذستها نلى ظذاد دًىنها للطحن، وهزا ًجهل الذٛو حعدشهش الخؿش " اظتراجُجُت ؤلايشاّ بالذًىن"، ومبذؤ" الذًىن 

."
ً
 التي ال ًمً٘ جدملها معخٓبلُا

ٔ" هي مبادسة نبر الخذود، لزا ال مُش مً ؤنها جىاظه جدذًاث في ألاصمت وبما بن ؾبُهت مبادسة "الخض  ام والؿٍش

ُذ "، َإصمت الهٛض الطحي الهالمي ولذث ؤصمت مالُت ناإلاُت، لها اوهٙاظاث ظلبُت 19-الاْخطادًت الىاظمت نً "َٗى

حروط ٗىسوها في الطحن لٛو وقهش َاإلاىٓز" الهالمي –نلى اإلاششوم لً٘ هي َشص رهبُت لطحن لخكهش بمكهش "اإلاتهم 

ٗاهىن ألاٛو  12مشة ًىم  ٗاهىن الشاوي 2019دٌعمبر/  مىخطِ ًىاًش/
ً
، بمذًىت ووهان ، بال ؤن ب٘حن ٖشُذ نىه سظمُا

 بلى شهاس  ، 2019
ً
ل جُص ي َحروط ٗىسوها اإلاعخجذ َشضت زمُىت للطحن واظدىادا

ّ
"مً اإلادً جإحي اإلاىذ" ه٘زا شٙ

ش الطحي"، التي ظبٔ ؤن ؾشختها في نام إلنادة بخُاء مبادستها اإلا ٔ الخٍش خ اظخخذام ، 2017هشوَت بـ"ؾٍش هىد جاٍس َو

ٗاهىن الشاوي  اسة الشئِغ الطُني لجىُِ في ًىاًش/ ش الطحي" لٛو مشة خالٛ ٍص ٔ الخٍش و 2017مُهىم "ؾٍش ، بر ْو

 ٔ ش الطحي" الزي يهذٍ بلى مزٖشة جُاهم مو مىكمت الصخت الهاإلاُت، ؤنلً خاللها التزام بالده ببىاء "ؾٍش الخٍش

ٔ ض مٙاهتها ،"جدعحن الصخت الهامت في البلذان الىاْهت نلى ؾٛى "الخضام والؿٍش ٖجضء مً ظهىدها الشامُت بلى حهٍض

                                                           
ٗادًمي البدىر ظحن لُاهجشُاهج، بن ظاهاسدان، "مبادسة الخضام والؿّش الُشص واإلاه (1) اث ؤمام مىؿٓت الخلُج، هكشة جدلُلُت"، البرهامج ألا ْى

ٗادًمُت ؤلاماساث الذبلىماظُتوالخدلُل  .5(، ص2018،) ، ؤ
(2)

 Bernice Lee, &et.al,” Preparing for High-impact, Low-probability Events, Lessons from Eyjafjallajökull”, A 

Chatham House Report ,The Royal Institute of International Affairs, (January 2012), 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Develop

ment/r0112_highimpact.pdf  

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Development/r0112_highimpact.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Development/r0112_highimpact.pdf
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هذ شهاس 200بهذ ؤن ؤضاب  ٖٓىة صخُت ناإلاُت، ت"دولت، ََش ت الهاإلاُت  ،" اإلاطحر اإلاشتٕر للبشٍش وفي قل "اإلاهٖش

عاوٛ العُاظت الخاسظُت في الاجداد ألاوسوبي "ظىصٍب بىسٍل"، "حععى الطحن بٓىة ليشش للعشدًاث"، ٖما وضُها م

، نلى ن٘غ الىالًاث اإلاخدذة"، وهىا ًمً٘ ؤن جخٓاسب الطحن مو الىالًاث  ٚ معاوٛ ومىزّى سظالت مُادها ؤنها شٍش

.
ً
 اإلاخدذة جىاصها

وهى معخٓبل  ْلُل الاخخماٛ نكُم الخإزحر اثيجية: الاحتمال الثاني : ربط الحسام والسير آلامن  في الطرق الاستر 

 مً ْبل 
ً
و نهائُا لهه ٌشٙل هزا اإلاخًحر هٓؿت جدٛى في الاظتراجُجُت الطِىُت وهى معخٓبل ًُترع ؤن ًٙىن يحر اإلاخْى

ُ٘ت، مُ٘شي ومىكشي الاظتراجُجُاث الذولُت وؤلاْلُمُت وبالخظ مُ٘شي ومىكشي اظتراجُجُت الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ُ٘ت إلاىاظهخه، و، وجُشع بن الطحن ظدخدٕش بٓذس نالي  (1)وبالخالي لِغ هىإ خؿـ ؤمٍش وهى اإلاعخٓبل ألابهذ جْى

ت في جدُٓٔ مششوناها الاظتراجُجي في الشّش ألاوظـ ظــُؿبٓان همـــ)  ( )الؿاْت +الخجاس  3+2+1مً الخٍش

 َذخلذ الذٛو الهشبُت )والاظدشماس+ الُػاء العُبراوي( ، وهزا الىمـ سجل جٓذما 
ً
 8دٛو + 7دٛو + 5ملخىقا

،)  (3).2030واصدادث الشيبت الهشبُت للخهامل مو الطحن وسظمذ اظتراجُجُاث حعخمش بلى  (2)دٛو

ضة نلى دٛو الخلُج الهشبي ومنها مىؿٓت "الذْــم"، في ظلؿىت نمان لخىُٔ نليها )  ( ملُاس دوالس ورلــٚ  11مٖش

ت "نمــا  لشــٖش
ً
اتها في اإلاششوم–ن ؾبٓــا ُٓت غمً ؤولٍى ، خاضت (4)وان"،  ٖما وغهذ الطحن دٛو الشّش ألاوظـ ألاٍَش

ٓي)ظُبىحي( والتي ٌشملها خؿـ إلامشاث البيُت الخدخُت الهابشة للٓاساث )الؿّش  ”Silk-Roadify“ مىؿٓت الٓشن ؤلاٍَش

ت(، خاضت مً الشّش بلى ال هت والع٘ٚ الخذًذًت واإلاىاؾٔ الخجاٍس ًشب نبر الىؿاّ الخطب ظىىب العاخل) العَش

، باإلغاَت للمششوم الطخم الزي ظدىجضه الطحن في الجضائش، "اإلاُىاء ال٘بحر" الزي ظُٓو يشب (5)العىدان(–بزُىبُا 

ُٓت  -الجضائش، واهػمذ جىوغ لخٙىن الشٍشٚ الاظتراجُجي للطحن في اإلاىؿٓت الهشبُت  .(6)وؤلاٍَش

لجىت ؤلاضالح والخىمُت الطُني)) بن مطش جمشل ؤخذ ؤهم الذٛو اإلادىسٍت وؤٖذ "هِىج جي ش ي" هائب سئِغ 

ٗائض ألاظاظُت  ذ ًجهلها ؤخذ الش و مطش الٍُش  بلى ؤن مْى
ً
ُٓا((، الَخا والطذًٓت للطحن في مىؿٓت الشّش ألاوظـ وبٍَش

"ٔ ت والاظتراجُجُ(7)في "مششوم الخضام والؿٍش ت الهاإلاُت َهملذ نلى ، مهخبرة مطش واخذة مً اَػل اإلاىاْو الخٍُى

                                                           
(1)

Yi Fan, et.al, “Bat Coronaviruses in China,” Viruses journal, MDPI, vol. 11, No. 3,( 2/3/2019), 

https://www.mdpi.com/1999-4915/11/3/210/htm ; & Hillary Hoffower,” Bill Gates has been warning of a global 

health threat for years”, Here are 11 people who seemingly predicted the coronavirus pandemic, 10/4/2020, site 

of Business Insider, https://www.businessinsider.com/people-who-seemingly-predicted-the-coronavirus-

pandemic-2020-3  
ش اظتراجُجُت الٓىة الىانمت"،   (2) ٔ الخٍش  .164-163ص ص  (، 2018،) 177، نذد مجلت شاون نشبُتنهلت ظبر، "ؾٍش

(3)
 Jonathan David Fulton,” The G.C.C. Countries and China’s Belt and Road Initiative (BRI) Curbing Their 

Enthusiasm”, Middle East Institute,) 2017(, P 3-4. 
ُٓت سئٍت معخٓبلُت"، ماجمش آَاّ الخهاون  (4) ٔ، نبذ الشخمً نشمان، "الهالْاث الطِىُت ؤلاٍَش ٓي الطُني في بؾاس مبادسة الخضام والؿٍش الهشبي ؤلاٍَش

ُٓت ض البدىر والذساظاث ؤلاٍَش ُٓا الهاإلاُت، الخشؾىم،) مٖش  .326(، ص 2017، ظامهت بٍَش
ض الذًمٓشاؾي الهشبي لالعُاظت الخاسظُت الطِىُت في الشّش ألاوظـ بهذ الشبُو الهشبيمدمذ الُىظُي، وؤخشون،  (5) لذساظاث ، ) بشلحن: اإلاٖش

 .31(، ص 2018الاظتراجُجُت والعُاظُت والاْخطادًت، 
ُٓا"،  (6) ٔ ودوس الجضائش في شماٛ بٍَش ٔ خذر دوسي ونالمي، الطحن بهُىن نبذ الٓادس خلُل، "الخضام والؿٍش اإلاىخذي ؤلانالمي إلابادسة الخضام والؿٍش

 .14(، ص 2018،) 101، نذد نشبُت
(7)

 IstvánCsabaMoldicz,” Differing Interpretations of the One Belt and One Road Initiative: The Case of 

Hungary”, Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal, Vol. 4, 

No. 1, )2018(, P 163. 

https://www.mdpi.com/1999-4915/11/3/210/htm
https://www.businessinsider.com/people-who-seemingly-predicted-the-coronavirus-pandemic-2020-3
https://www.businessinsider.com/people-who-seemingly-predicted-the-coronavirus-pandemic-2020-3
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ٓي والهشبي ودٛو البدش  بوشاء مُىاء "حشِىجذاو"  ومُىاء "الهحن السخىت"، لدعهُل هُار ججاسة دٛو الجىاس ؤلاٍَش

ٙي . (1)اإلاخىظـ لألظىاّ الهاإلاُت،  َهي حعحر بإمان َلم حشهذ ؤي جطهُذ ؤمٍش

و مً ْبل مُ٘شي  ة:الاحتمال الثالث: فك الحسام والسير الخطر في الطرق الاستراثيجي وهى معخٓبل مخْى

ُ٘ت وهىإ  ومىكشي الاظتراجُجُاث الذولُت وؤلاْلُمُت وبالخظ مُ٘شي ومىكشي اظتراجُجُت الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

و، وهزا ما دنا اإلاهاسغحن للخدالِ الشالسي ونلى الىدى الاحي:  اظخهذاد إلاىاظهخه  وهى اإلاعخٓبل ألاٖثر جْى

: اإلاثلث الاس
ً
اث اإلاششوم الياباني( -الهنذي -تراثيجي ) ألامريكيأوال ، ٌهذ هزا اإلاشلض الاظتراجُجي مً مهْى

اظخؿام سئِغ وصساء الهىذ "مىدي" وسئِغ الىصساء الُاباوي "آبي"، الخىضل الجُاّ مشتٕر  2016الطُني ، َُي نام 

ت ُٓت"، هزا اإلامش البدشي  -إلاششوم جم حعمُخه بممش "الخىمُت آلاظٍُى ُٓا واظُا بالهىذ ، وؤن هزا اإلامش  ؤلاٍَش ًشبـ بٍَش

الجذًذ ظُٙىن مً الخُاساث إلاىاظهت اإلاششوم الطُني، ونذث الهىذ اإلاششوم الطُني تهذًذ خُٓٓي البذ مً جُُ٘ٚ 

ه، لن مششوم اإلامش الاْخطادي بحن الطحن  ؿو ؾْش ( في Gilgit-Baltistanباٖعخان ٌهبر مىؿٓت "ظُلجُذ" ) -خضامه ْو

 بْلُم ٖشمحر اإلاخىاصم نلُه بحن الهىذ وباٖعخان.

: اإلاربع الاستراثيجي الاوروبي) اإلاانيا 
ً
مشل الشبو الاظتراجُجي ألاوسبي اإلاهاسع  الذنمارك(: -بلجيكا –فرنسا  -ثانيا

ش اظتراجُجُت ؤوسوبُت للخهامل مو اإلاش شوم للمششوم الطُني ومٓىع له، بر ؤوشإث بشوٖعل مجمىنت نمل لخؿٍى

 نلى الاْخطاد ألاوسوبي، بر خزس سئِغ الىصساء الذهمإس العابٔ "ؤهذسط َىى  (BRI) الطُني
ً
مهخبره رلٚ هجىما

ٗاملت مً البنى الخدخُت في ؤوسوبا الىظؿى  سظمىظً"  )) ؤهه ًخص ى ؤن جخيبه ؤوسوبا مخإخشة نىذما جطبذ ششائذ 

ُت جابهت للطحن(( ٖما خزس ٗل مً اإلاعدشاس ألاإلا ل ماٖشون" مً والشْش ل" والشئِغ الُشوس ي "بًماهٍى اهُت "ؤهجُال مٗش

ُل": في ماجمش مُىهُخ  خؿىسة الىُىر الطُني في دٛو الاجداد، َٓاٛ وصٍش الخاسظُت ألاإلااوي العابٔ "ظُجماس يابٍش

ش الجذًذ جمشل مداولت إلوشاء هكام شامل لدشُ٘ل الهالم2018ألامني في شباؽ  ٔ الخٍش   ، ))بن مبادسة ؾٍش
ً
ٓا َو

ش بذًل نالمي شامل للىمىرط الًشبي، بر ال وظىد للُٓم الًشبُت في  اٛ ))بنها حهمل نلى جؿٍى إلاطالح الطحن((، ْو

ش ظذًذ 2018مششونها(( وفي شهش هِعان  ، شيذ بشوٖعل وبشلحن" هجىم دبلىماس ي" نلى اإلابادسة الطِىُت ، وفي جٍٓش

ٗاهىن الشاوي  ٔ" بإنها مداولت ب٘حن لخىظُو هُىرها ، وضُىا "مب2019نً الطحن وشش في  ادسة الخضام والؿٍش

ذون نٛض  الجُىظُاس ي وحشُ٘ل ؤظىاّ الذٛو الشالشت نلى ؤظاط مطالخها الخاضت، بِىما ًىضخىن ؤنهم ال ًٍش

و مطادس سبدها ٗاث ألاإلااهُت جدذ مً انخمادها نلى العّى الطِىُت مً خالٛ جىَى  .الطحن، بال ؤنهم ًٓترخىن ؤن الشش

للشّش ألاوظـ مٙاهت مهمت في ؤظىذة الاظتراجُجُت الطِىُت وما خخله مً ؤهمُت خاضت في مششوم " الخضام  بن

 نً رلٚ، لُذخل الشّش ألاوظـ مشخلت ظذًذة مً الخىاَغ الذولي إلاٙاهخه الاظتراجُجُت لٙىن ؤمام 
ً
والؿّش بال حهبحرا

٘ ُت الخالطت ؤو الذخٛى في اإلاىكىمت الطِىُت الخالطت، ؤو اخذ الخُاساث الشالزت : ؤما البٓاء في اإلاىكىمت ألامٍش

اإلاىاصهت بذخٛى اإلاىكىمخحن، والخُاس الاظتراجُجي الشالض هى لٖثر جششُذ خعب الىخائج التي خشظذ بها الُاغلت بحن 

 اخخماالث اإلاششوم الطُني، هي :

                                                           
ٔ جىوغ نالمت مصجهت (1) ُٓا واإلاخىظـ"، اإلاىخذي ؤلانالمي إلابادسة  ظىاء ٗلِش، م"بادسة الخضام والؿٍش ش الطُني الجذًذ هدى بٍَش ٔ الخٍش إلاعاس ؾٍش

ٔ خذر دوسي ونالمي، الطحن بهُىن نشبُت، نذد   .15(،  ص 2018،) 101الخضام والؿٍش
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ُ٘ت وسوظُا الاجدادًت.الاظتراجُجُت الطِىُت ججاه اإلاىؿٓت الهشبُت جىاَعُت مو الىالًاث اإلاخ .1  دذة ألامٍش

ٔ مششوم اظتراجُجي ضُني نالمي. .2  بن مششوم الخضام والؿٍش

ُ٘ت في  -الذانمت–الاظتراجُجُت الطِىُت الىانمت  .3 الزُٖت هاجخت في اختراّ هُىر الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 اإلاىؿٓت الهشبُت.

ُ٘ت  .4  ب بدىادر خؿشة.الهىذًت مما ًدعب-الؿّش الطِىُت ظدخٓاؾو مو الؿّش ألامٍش

 ؤن الُشغُاث والاَتراغاث اإلاعخٓبلُت حشحر بلى بن الطحن باجذ ْىة ال ًمً٘ ججاهلها في اإلاىؿٓت . .5

ت الاوسظت والطِىىت، َما بن ًشظو مخإمٕش ؤو  ًُػل الاوسظت  .6 بن الشّش ألاوظـ ظُذخل في دواماث الامٖش

 ٖثر جششُذ.ججاه الطِىىت ، وألاخحر هى الاخخماٛ اإلاعخٓبلي ألااًزهب ب ؤو 

 الخاثمة:

ال٘بري)الىالًاث الذولُت  الاظتراجُجُاثبن اإلاىؿٓت الهشبُت مً اهم اإلاىاؾٔ الاظتراجُجُت الهاإلاُت التي ظهذ 

ُ٘ت وسوظُا الاجدادًت والطحن الشهبُت( َىجذ بن الىظائل اخخلُذ لً٘ الىدُجت واخذة  ،للهُمىت نليها اإلاخدذة ألامٍش

ملٚ الخإزحر في العُاظت هي الهُمىت نلى اإلاىؿٓت ا و والثروة ٍو لهشبُت ومً يهُمً نلى اإلاىؿٓت الهشبُت يهُمً نلى اإلاْى

 الذولُت، َاإلاىؿٓت الهشبُت هي اإلاىؿٓت التي مً ٌعُؿش نليها ًخد٘م باوساظُا ومً ًخد٘م باوساظُا ًخد٘م بالهالم.

 الىخائج:

اث وخعاباث في مٓذمتاإلاىؿٓت الهشبُت  ظاءث .1 ظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري إلاا جدبو به مً زشوة وؤظىذة الا  ؤولٍى

ىنها مىبو لٓىة الذٛو لٓذستها الاظتهالُٖت الهالُت َهي  و اظتراجُجي في ْلب اوساظُا؛ ٗو اْخطادًت )الىُـ والًاص( ومْى

 . ظّى نالُت ألاسباح

ٔ الخىاظذ الهع٘شي اإلاب .2 ُ٘ت ؤظلىب الٓىة الخشىت نً ؾٍش اشش  للهُمىت نلى اإلاىؿٓت انخمذث الاظتراجُجُت ألامٍش

 الهشبُت، ومىو الاظتراجُجُاث الذولُت ألاخشي مً الهُمىت نليها وبدخالها غمً مىكىمت ألامً الٓىمي لها.

ٗاءها بهذ الانهُاس  .3 هذ َُه بهذ جخليها نً خلُاءها وشش ذ الاظتراجُجُت الشوظُت الخؿإ الاظتراجُجي الزي ْو ؤدٖس

ُتي، واظدشهشث الت ُ٘ت، الاجداد العَى هذًذ اٖثر بةدساٖها ؤن الخًُحر الهشبي ًطب لطالح الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ٔ الخذخل الهع٘شي وألامني في ظىسٍا ولُبُا  َهملذ نلى اظخخذام اإلاضاوظت بي الٓىة الخشىت والٓىة الىانمت نً ؾٍش

ؿش.    ، والذنم اللىظعتي والعُاس ي لبهؼ الذٛو الهشبُت في ؤصماتها مشل الهشاّ ْو

ٔ الاظتراجُجي للهُمىت نلى اإلاىؿٓت  الطِىُتاجبهذ الاظتراجُجُت  .4 ؤظلىب الٓىة الىانمت نبر مششوم الخضام والؿٍش

مُت ٗلها مً اظل الهُمىت العلمُت  ت والصخُت والْش ت والجٍى ت والبدٍش الهشبُت، َالؿّش الاظتراجُجُت اإلاخهذدة البًر

  .الطِىُت نلى اإلاىؿٓت الهشبُت 

ض مٙاهتهم ؤلاْلُمُت والذولُت لم ًخمً٘ الهشب .5 ، مما مً جىقُِ الخىاْؼ بحن الاظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري لخهٍض

ذ مً الاه٘شاٍ الاظتراجُجي ما بهذ الشبُو الهشبي  .ظهلهم نشغت إلاٍض

بن مً يهُمً نلى اإلاىؿٓت الهشبُت يهُمً نلى ْلب اسوساظُا الىابؼ بالؿاْت، ومً يهُمً نلى اوسواظُا يهُمً  .6

 الهالم. نلى
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الىُىر في اإلاىؿٓت الهشبُت هدُجت اظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري  الاظتراجُجُاثبن اإلاعخٓبل ٌشحر بلى جٓاظم  .7

ذ مً الخذخل ؤلاْلُمي ، الزي حهذه  الػهِ الهشبُت واوهذام الخىاصن الاظتراجُجي في الشّش ألاوظـ الزي ؤوظذ اإلاٍض

الٓىمي وحهمل نلى الخىاظذ اإلاباشش إلاىو الٓىي ؤلاْلُمُت والذولُت ألاخشي  الاظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري تهذًذ المنها

و والثروة. تها اإلاىؿٓت الهشبُت مطذس الٓىة واإلاْى  مً مشاٖس

 للىخائج صخذ الُشغُت ، بر "
ً
ٓا ن مً حععى الاظتراجُجُاث الذولُت ال٘بري للهُمىت نلى اإلاىؿٓت الهشبُت؛ ل َو

 "هُمً نلى ْلب اسوساظُا الىابؼ بالؿاْت، ومً يهُمً نلى اوسواظُا يهُمً نلى الهالميهُمً نلى اإلاىؿٓت الهشبُت ي

 اإلاصادر العربية واإلاترجمة

 أوال:  الكتب :

ً الهابذًً ؾهمت وؤخشون ، .1  (.2020داس الخلُج لليشش،  ،) نمان:الاْتراب ال٘بحر سوظُا في الشّش ألاوظـامجذ ٍص

ِ الطحن ججاه ْػاًا اإلاىؿٓت الهشبُت خ٘مذ نبذ الشخمً، الطحن والشّش ألاو  .2 خُت في جؿىس مْى ظـ :دساظت جاٍس

ض الهشبي لألبدار ودساظت العُاظاث،  (.2020بهذ الخشب الباسدة، )ْؿش: اإلاٖش

،) ألاسدن: داس آمىت لليشش والخىصَو، الخلُج الهشبي ومهػلت ألامً واإلاشلض ؤلاظتراجُجي الجذًذٗاقم هاشم وهمت،  .3

2018.) 

ض الهشبي لألبدار َشص وجدذًاث: سوظُا والشّش ألاوظـ بهذ الخشب الباسدةوهمت، ٗاقم هاشم  .4 ، )ْؿش: اإلاٖش

 (.2016ودساظت العُاظاث، 

ض الهشبي لألبدار سوظُا والشّش ألاوظـ بهذ الخشب الباسدة: َشص وجدذًاثٗاقم هاشم وهمت،  .5 ،)ْؿش: اإلاٖش

 (.2016ودساظت العُاظاث ،

ض ظت الخاسظُت الطِىُت في الشّش ألاوظـ بهذ الشبُو الهشبيالعُامدمذ الُىظُي، وؤخشون،  .6 ، ) بشلحن: اإلاٖش

 (.2018الذًمٓشاؾي الهشبي للذساظاث الاظتراجُجُت والعُاظُت والاْخطادًت، 

: اإلاجالت والذوريات :
ً
 ثانيا

لت: معانذة الىالًاث اإلاخدذة للبىان في مٙاَدت .1 ض ؤلاسهاب"،  اسدن الوٌ ونلُا نىع هللا. "لهب اللهبت الؿٍى مٖش

ٙي  .2017ؤيعؿغ/آب  30، الخٓذم ألامٍش

يب نبذهللا، وؤخشون:  .2 ٔ الطِىُت مششوم الٓشن الاْخطادي في الهالمبظالم نُادي، ٍص   (،مبادسة الخضام والؿٍش

ض الذًمٓشاؾي الهشبي للذساظاث الاظتراجُجُت والعُاظُت والاْخطادًت،    .)2019بشلحن: اإلاٖش

ض دوسها في وغو ظذٛو ألانماٛ الذولي بظىاس بشاظاد، "الؿٍش .3  مخهذد اإلاعاساث لخهٍض
ً
ٔ بلى الخإزحر الطحن جدبو مىهجا

ل والخىمُتالاْخطادي والعُاس ي الهالمي"،   .)2017 (،مجلت الخمٍى

ٗاوي، "الٓىاث الشوظُت في ظىسٍا وبىاء وظىد نع٘شي معخذام: الجضء ألاٛو  .4 هدى بنادة هُٙلت الجِش  –ؤلُماس الص

شان Policy Alternatives، العىسي" مارا نً  –(؛ والجضء الشاوي 2018، مبادسة ؤلاضالح الهشبي )ًىهُى/خٍض

 (.2018اإلاُلِشُاث العىسٍت اإلاذنىمت مً بًشان؟ ")ًىلُى/جمىص 

،ظاهخا مىهُٙا،  RANDؤهذسو ظٙىبُل نلحرقا هادس، "الطحن في الشّش ألاوظـ : الخىحن الخزس "، ماظعت  .5

 .2016ٗالُُىسهُا، 

6.  ،"ً ٔ الطِىُت للٓشن الخادي والهشٍش ، بًذاد، مجلت دساظاث دولُتباهش مطخىس، "اظتراجُجُت الخضام والؿٍش

 .)2016(، 67نذد 
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سئي الخبري بشان ْػاًا  ،واخشون ، "الاظتراجُجُت الشوظُت في الشّش ألاوظـ "،مىكىس جدلُلي : ظُمغ ظالذن .7

 .2017، ماظعت سهذالعُاظاث الاهُت ، 

اث ؤمام مىؿٓت الخلُج، هكشة جدلُلُت"، ظحن لُا .8 هجشُاهج، بن ظاهاسدان، "مبادسة الخضام والؿّش الُشص واإلاهْى

ٗادًمي البدىر والخدلُل ٗادًمُت ؤلاماساث الذبلىماظُتالبرهامج ألا  (.2018،) ، ؤ

ىد ومعخٓبل داهُِل بُمان وبظشاء ضابش، "ؤمشاء الخشب والعُاظت الًشبُت"، في ساهج نالء الذًً وآخشون، ضه .9

ُٓا. مُالن: اإلاههذ ؤلاًؿالي للذساظاث العُاظُت الذولُت  اإلاُلِشُاث في مىؿٓت الشّش ألاوظـ وشماٛ بٍَش

ً الشاوي  مبر/حشٍش  (،.2019)هَى

 (.2019،)ضُِ 187، نذد مجلت شاون نشبُت، لعُاظت"اوبحن الخشب "مأالث الصمت اللُبُت ظامذ ساشذ،  .10

ٗالت"، ظدًُُ بُذٛ، "بىاء الٓىاث ألامى .11 ، )خٍشِ 4،مجلذ 146،نذد داًذالىطُت واظخٓشاس ألامم: مشٙلت الى

2017.) 

ضة، "اظتراجُجُت الىالًاث اإلاخدذة في آظُا في قل النهىع الطُني، ؤبدار اظخمانُت"،  .12 ض خشمىن ؾاّس نٍض مٖش

 (.2017، ) للذساظاث اإلاهاضشة

ٔ ودوس الجضائش في شماٛ بَش  .13 ٔ ٍُٓا"، نبذ الٓادس خلُل، "الخضام والؿٍش اإلاىخذي ؤلانالمي إلابادسة الخضام والؿٍش

 (.2018،) 101، نذد خذر دوسي ونالمي، الطحن بهُىن نشبُت

ٙي“نمشو نبذ الهاؾي،  .14 ، )دٌعمبر 16، الهذد العُاظت الذولُت، ”مطشي بهذ ؤلاجُاّ الىىوي ؤلاًشاوي -جٓاسب ؤمٍش

2015.) 

ٗاط، "ما مهنى بىا .15 ٗالت ؤبدار ٗازلحن ط. ماُٖىِغ وهازان ط. لى ش و ٚ؟ مىغىناث للٙىوًشط"، جٍٓش ء ْذساث الشٍش

ٗالت ؤبدار الٙىوًشطالٙىوًشط، واشىؿً الهاضمت،  ٗاهىن ألاٛو  18، و  .2015دٌعمبر/

ٙي"،  .16 ش م. بالوشاسد، بِض د. هُُ٘خحن: "الجزام اإلاعلح في ظىسٍا: هكشة نامت والشد ألامٍش عخَى ٗالت ٗاسال ب. همىد، َٖش و

 .2019ماسط/آراس  25، (، واشىؿR33487ًؤبدار الٙىوًشط )

ٙانلُى شُه حشىج، لى ش ى دوهج .17 ُ٘ت خطمان ؤم شٍش ض نبذ ، الطحن والىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ، جشظمت :نبذ الهٍض

ض، ) الٓاهشة: اإلاجلغ ألانلى للشٓاَت،   (.2003الهٍض

ٙي العهىدي )الجضء .18 ٓذم ؤويعذ َلىيش "الخهاون ألامني ألامٍش
م
الشاوي(: جُُٓذ الذنم الدشًُلي في  ماًٙل هاًدغ واإلا

ً الشاوي  6الُمً. "مههذ واشىؿً،  مبر/حشٍش  .2018هَى

ٓي الطُني في بؾاس  .19 ٔ، ماجمش آَاّ الخهاون الهشبي ؤلاٍَش ت خُٓٓت الخضام والؿٍش مدمىد بدَسغ الطُني، مهَش

ض البدىر  ش البري والبدشي، مٖش ٔ الخٍش ٔ، اإلادىس ألاٛو ؾٍش ُٓت، ظامهت مبادسة الخضام والؿٍش والذساظاث ؤلاٍَش

ُٓا الهاإلاُت، الخشؾىم،)   (.2017بٍَش

ض  .20 ُ٘ت ججاه مىؿٓت الشّش ألاوظـ في قل خ٘م جشامب، مٖش م، اججاهاث العُاظُت الخاسظُت ألامٍش مىطىس ؤبى ٍٖش

 (.2018ٗاهىن الشاوي/ ًىاًش  28خشمىن لذساظاث اإلاهاضشة،) 

ٙي للهملُاث ا .21 ت العهىدًت في الُمً"، مُلِعا دالخىن. "الذنم ألامٍش ض الذساظاث الاظتراجُجُت والذولُتلهعٍ٘ش  مٖش

 .2018ماسط/آراس  23، 

ت الشوظُت"،  .22 ، Policy Watch 3047ها بىسشُُعٙاًا وخىحن يذاس، "ُُُٖت ْشاءة ْبٛى لبىان للمهىهت الهعٍ٘ش

ٗاهىن ألاٛو  7، واشىؿً لعُاظت الشّش ألادوى مههذ  .2018دٌعمبر/

ىًخىن، "دٛو الخلُج الهشبي وبًشان: ؤلاهُاّ الهع٘شي والخدذًض والخىاصن  هخىوي ٗىسدظمان .23 مو هُٙىالط هاٍس

ض الذساظاث الاظتراجُجُت والذولُتالهع٘شي اإلاخًحر"،  ٗاهىن ألاٛو  12، مٖش  .2018دٌعمبر/
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ش اظتراجُجُت الٓىة الىانمت"،  .24 ٔ الخٍش  (. 2018،) 177، نذد مجلت شاون نشبُتنهلت ظبر، "ؾٍش

شة للذساظاثنبذ الحي، "مخًحراث ؤلاظتراجُجُت الطِىُت في الشّش ألاوظـ"،  ولُذ .25 ض الجٍض  .2011 دٌعمبر 4،  مٖش

26.  ،"
ً
 وجىكُمُا

ً
ٔ بوعاهُا ، خضام وؾٍش

ً
و الخخمُاث الجًشاَُت ضِىُا ٔ وجؿَى اإلاىخذي ًلُىا هُذويُىا،" الخضام والؿٍش

ٔ خذر دوسي ونالمي، الط  (.2018، )101، نذد حن بهُىن نشبُتؤلانالمي إلابادسة الخضام والؿٍش

: الرسائل والاطاريح :
ً
 ثالثا

ً الٓىي في آظُا .1 الباظُبٚ دساظت في الطهىد الطُني بحن الٓىي  -بدشي ظُُان، بشصٍٔ بىنالم،" جدٛى مىاٍص

شة  (.2016بىمشداط، الجضائش،  -ال٘بري اإلاعاولت والذواَو الجُىظُاظُت"، )سظالت ماظعخحر، ظامهت مدمذ بْى

: اإلاؤثمرات واإلانتذًات:ر 
ً
 ابعا

ُٓا 1 ش الطُني الجذًذ هدى بٍَش ٔ الخٍش ٔ جىوغ نالمت مصجهت إلاعاس ؾٍش .ظىاء ٗلِش، م"بادسة الخضام والؿٍش

ٔ خذر دوسي ونالمي، الطحن بهُىن نشبُتواإلاخىظـ"،   (.2018،) 101، نذد اإلاىخذي ؤلانالمي إلابادسة الخضام والؿٍش

ٓي نبذ الشخمً نشمان، "الهالْا .2 ُٓت سئٍت معخٓبلُت"، ماجمش آَاّ الخهاون الهشبي ؤلاٍَش ث الطِىُت ؤلاٍَش

 ،ٔ ُٓتالطُني في بؾاس مبادسة الخضام والؿٍش ض البدىر والذساظاث ؤلاٍَش ُٓا الهاإلاُت، الخشؾىم،) مٖش ، ظامهت بٍَش

2017.،) 

: الصحف والجرائذ :
ً
 خامسا

 .2019ًىلُى/جمىص  11ُت ضذي ، ضمىئُل سامهي، "ًذ مىظٙى في معخٓبل العىدان"، صخُ .1

 ؤوباما.. وظُاظاث الُٓادة مً الخلِ"، صخُُت الشّش ألاوظـ، الهذد ( .2
ً
 08 8)، 13860مُىا نشبي، "ودانا

مبر   .2016هَى

هها في لُبُا"،  .3 شان  IAI Commentaries 19/40هىها مُخلُذصي، "تهمِش بًؿالُا مو جىؾُذ سوظُا إلاْى )ًىهُى/خٍض

2019.) 

: ألا 
ً
 نترنيت:سادسا

اص بلى الُىلجا وألاوساٛ"،  .1 ت لشوظُا: مً الْٓى ُّ ت ؤلُ٘س ي ماالشِىٙى، "الخدّذًاث ؤلاظالم مجلغ العُاظت الخاسظُّ

خ والذَام الشوس ّي، مٓاٛ    http://svop.ru/main/19318  م، نلى الشابـ:2016-03-15ميشىس بخاٍس

ش ؤممي مع .2 ت مً َايجر الشوظُت ًٓاجلىن في لُبُا"، ْىاة جٍٓش  .2020ًىهُى  7نشبُت،  BBCشب:" مئاث اإلاشجْض

52579118-https://www.bbc.com/arabic/world  

ىًبىسى,  ٍ. ط. "بِىٚ" ولُامض,  ظىن صاَاط، "اإلاعانذة ألامىُت  .3 هت شؿشهج سوبشث ظبًر في الشّش ألاوظـ: ْس

ٗاسهُغي للشّش ألاوظـزالزُت ألابهاد"،  ض مالٙىم ٖحر   mec.org/#alqwh-https://carnegie-،2020/ 2/ 24، مٖش

lhn  

ُٓا: اإلاطالح الخُُٓٓت واإلاٙا .4 اإلاههذ ؤلاًؿالي ظب الُهلُت"، سوظُا في مىؿٓت الشّش ألاوظـ وشماٛ بٍَش

ٗاهىن ألاٛو  21، )للذساظاث العُاظُت الذولُت ( 2019دٌعمبر/

-gains-actual-and-interests-real-egionr-mena-https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia

 ماظعت ساهذ،، Perspective؛ و، بُٙا َاظش، "خذود الاظتراجُجُت الشوظُت في الشّش ألاوظـ"،  24685

ً الشاوي  مبر/حشٍش  . s/PE340https://www.rand.org/pubs/perspective(. 2019)هَى

٘ليَشاوعِغ يُل، "ظُىب الطحن الهمُٓت في مطش"،  .5 ، نلى  2019َبراًش/شباؽ  17،مٓاٛ ميشىس في  ؤساب ٍو

 . egypt-pockets-deep-https://thearabweekly.com/chinasالشابـ

http://svop.ru/main/19318
https://www.bbc.com/arabic/world-52579118
https://carnegie-mec.org/#alqwh-lhn
https://carnegie-mec.org/#alqwh-lhn
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-mena-region-real-interests-and-actual-gains-24685
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-mena-region-real-interests-and-actual-gains-24685
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE340
https://thearabweekly.com/chinas-deep-pockets-egypt
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ىىلذص، "مشجض  .6 ٗاسهُغي هازاهُِل ٍس حن: الشناًت والجًشاَُا العُاظُت ومجمىنت َايجر"، ماظعت  ْت بىجحن يحر العٍش

secret-so-not-s-ps://carnegieendowment.org/2019/07/08/putinhtt-( 2019ًىلُى/ؤًاس  8للعالم الذولي )

79442-pub-group-wagner-and-geopolitics-patronage-mercenaries . 

 1، صخُُت مطش الُىمهان مدمذ، "بوشاء اإلاىؿٓت الطىانُت الشوظُت في مطش ًذخل خحز الخىُُز"،  .7

Industrial-Russian-https://www.egypttoday.com/Article/3/64142/Establishing-( 2019َبراًش/شباؽ 

force-into-comes-Egypt-in-Zone . 

ت سوط"، الىالًاث اإلاخدذة جتهم سوظُا بةسظاٛ ؾائشاث مٓاجلت بلى  .8  .2020ماًى  BBC ،26مشجْض

 52810749-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 

ب الجِش العىداوي"، وسْت بدشُت  .9 ض بِعاًمغ م. دوسس ي، "سوظُا جىػم لذٛو الخلُج في جذٍس  9) إلاٖش
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  ملخص:

ألاؾلىب الخضًث هي ألازيرة  ئلى أن هظه تهضف صعاؾت مىطىق صوع اإلاشغق الجؼاةغي في جفلُل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت

ٌ  شيالُتؤلا وجلىم أصال كلى اؾخسضام شبياث ألاهترهذ، ومىه جخمدىع  ة،صاع إلاماعؾت أكماٌ ؤلا  مذى فعاليت  خى

يهضف ها هما أن مبضأ جؼبُلات، والسياست الدشريعيت املقررة من أجل جطبيق إلادارة إلالكترونيت في ظل عصرنتها

ت للمجخمم واإلاإؾؿاث والل ، ؼاق الخاص ئلى جؼبُم أكص ى فاةضة ممىىت مً جىفُظ ألاكماٌ ؤلاصاٍع الخيىمي في الضٌو

 .ًجللىا في مأمً مً الىكىق في كغاكُل ؤلاصاعة الخللُضًت هاؾخسضاموا

 ؤلاصاعة؛ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت؛ الخيىمت ؤلالىتروهُت؛ الاهترهذ؛ الخجاعة ؤلالىتروهُت. الكلماث املفخاحيت:

Abstract:  

The study of this subject aims the role of the Algerian legislator in activating electronic 

administration at the fact that the latter is the modern method for practicing administrative 

works, it is based primarily on the use of internet networks, from this, a problematic revolves 

around the extent of the effectiveness of the legislative policy decided in order to implement 

e-administration in light of its modernity. just as the principle of its applications aims to 

implement the maximum possible benefit from the implementation of the administrative work 

of society, institutions and the private governmental sector in the countries, and using them 

makes us safe from the obstacles of traditional management. 

Keywords: Administration; E-administration; E- government; Internet; E-Commerce.  
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 مقذمت:-

جىىىلىحُا اإلاللىماجُت كلى ملـم اللمل ؤلاصاعي في الضٌو اإلاخلضمت طغوعة خخمُت ٌلغفها الؿىق ئن هُمىت 

ل ؤلاصاعة الخللُضًت والغوجين الخابم لها ئلى ؤلاصاعة تؤلالىتروهُ ، وخاحت مجخلىا الىامي ئلى الخؼىع كملُا مً أحل جدٍى

غكت في ئهجاػ ألاكماٌ، وهما أن مبضأ جؼبُلاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت جىفيرا للجهض، الىكذ والخيلفت ألنهم أؾاؽ الؿ

ت للمجخمم واإلاإؾؿاث واللؼاق الخاص  ؤلالىتروهُت يهضف ئلى جؼبُم أكص ى فاةضة ممىىت مً جىفُظ ألاكماٌ ؤلاصاٍع

، وباإلطافت ئلى ئؾخسضام ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ًجللىا في مأمً مً الىكىق في كغاكُل ؤلاصاعة  الخيىمي في الضٌو

 (1) الخللُضًت.

ىُت ؾىت  ، الؾُما كىضما بضأث حؿخسضم 1973وحلىص فىغة ؿهىع ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الضٌو حؿير أوشؼتها اإلاخىىكت صون الخاحت ئلى أًظا شبياث ألاهترهذ، وخُث أصبدذ الىثير مً اإلاإؾؿاث بل 

 (2) ؾخسضام الىعق.ال  اكص الخاحتاؾخسضام ألاؾالُب الغوجُيُت اإلاسخلفت أمام جى

ت، وجلىم أصال كلى اؾخسضام شبياث ٍئصاع ألاكماٌ ألاؾلىب الخضًث إلاماعؾت  وكلُه، فاإلصاعة ؤلالىتروهُت هي

 ٌ مذى  ألاهترهذ، ومىه جخمدىع ئشيالُت بدث مىطىق صوع اإلاشغق الجؼاةغي في جفلُل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في الجؼاةغ خى

 عصرنتها؟.بيق إلادارة إلالكترونيت في ظل شريعيت املقررة من أجل جطفعاليت السياست الد

مىىىا كىض ؤلاحابت كً ؤلاشياٌ اللاهىوي اإلادىعي أن وؿخلين باألؾئلت الفغكُت كلى الىدى آلاحي:  ٍو

 ما هو مفهوم إلادارة إلالكترونيت؟. -

 لجزائر؟.فيما جكمن املظاهر القانونيت التي فعلذ إلادارة إلالكترونيت في ا -

 فغطِخين كلى الىدى آلاحي:اإلاؼغوخت هضكم بدثىا ب ولإلحابت كً ؤلاشيالُت

 الخلضم الخىىىلىجي وجؼىعه أصي ئلى جدٌى ؤلاصاعة مً كالم ألاوعاق ئلى اللالم الافتراض ي الغكمي. -

 هىان كضة آلُاث كاهىهُت أصث ئلى حلل ؤلاصاعة الالىتروهُت فلالت في الجؼاةغ. -

ا في هظه الضعاؾت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي الظي ٌلمل كلى حمُم البُاهاث اإلاخلللت بمىطىق اكخمضهوهما 

الاكخماص كلى البدىر  أًظاو  مً أحل حوؼُت مداوع البدث، الضعاؾت، وجدلُلىا وجفىًُ ميىهاتها زم جفؿير هخاةجها

 الللمُت اإلادىمت والضعاؾاث الؿابلت باإلاىطىق.

ئلى مدىعًٍ  صوع اإلاشغق الجؼاةغي في جفلُل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في الجؼاةغ  ثواكخظذ الظغوعة أن هلؿم بد

ٌ  مفهىم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُتدىاٌو زىين، فىا ، وفي خين هخؼغق للمـاهغ اللاهىهُت لخفلُل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في مدىع أو

 زان، وطلً وفلا للخلؿُم آلاحي: دىع في الجؼاةغ في م

 .لكترونيتمفهوم إلادارة إلا - 1

 .املظاهر القانونيت لخفعيل إلادارة إلالكترونيت في الجزائر - 2

                                                           
(1)

- Ceaser H. Husieen, Applications To Use Electronic Mail System  In The Electronic Management, Journal of 

economic and administrative Sciences, N° 65, Vol 18, 2012, p15. 
ذا، فاكلُت جؼبُم ؤلاصأخمض ؾغخان الخمضاوي - (2)  .92، ص 2019، 3/  1اللضص ، 3اإلاجلض ، عة ؤلالىتروهُت، مجلت حاملت جىٍغ
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 :مفهوم إلادارة إلالكترونيت - 1

صاعة اللمل صازل اإلاإؾؿت مً خىاؾِب، ا مفهىم اإلاىىت الخاصت بائن فىغة ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت أوؾم مً وىنه

ؤلاصاعاث اإلاسخلفت واإلاخلضصة،  ُاهاث واإلاللىماث بينبل ئلى جباصٌ الب(1) بغمجُاث وأهترهذ وهيرها مً الخلىُاث،

ضافها وجىفير اإلاغوهت الالػمت لالؾخجابت ؾخسضامها في جىحُه ؾُاؾاث وئحغاءاث كمل اإلاإؾؿت هدى جدلُم أهوا

اإلاخالخلت ؾىاء الضازلُت أو الخاعحُت، وهي حشمل حمُم ميىهاث ؤلاصاعة مً جسؼُؽ، جىـُم، وشاغ  للمخويراث

ت، ولىهها جخمي  بلضعتها كلى جىفير اإلالغفت بوىعة مؿخمغة وجىؿُفها في أحل جدلُم أهضافها،وعكابت ألا   كماٌ ؤلاصاٍع

 مخخالُين.فىغجين ولىخلغض إلافهىم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في (2)

 :الخعريف باإلدارة إلالكترونيت وجمييزها عن الحكومت إلالكترونيت -1 . 1

للىماث وؤلاجواٌ هى كالم البُاهاث واإلالؼُاث اليي ًمىً ؤلاػالق كلهها آلُا، الخىىىلىحُا الخضًثت في مجاٌ اإلا

ل اإلاإؾؿت الخ  جدٌى وزاةلها اإلاىخىبت ئلى صىع عكمُت، وأصثهما و (3) للُضًت ئلى مإؾؿت شبىت ألاهترهذ،وجلىم بخدٍى

خلٍغف باإلصاعة ؤلالىتروهُت ئلى بىاء اإلاياجب صون وعق باكخماص أؾلىب اللمل كبر الشبىت، ومىه هدىاٌو ال أًظا

 مخخالُين. هلؼخينوجمُي ها كً الخيىمت ؤلالىتروهُت في 

  حعريف إلادارة إلالكترونيت: -1.1.1

أصبدذ ؤلاصاعة في كوغ ئصاعة مىاعص اإلاإؾؿاث وجىؿُفها بشيل ؾلُم ئخضي ؾماث الخلضم، ومً اللىاصغ 

 (4) عجلاء.والا  الاؾخمغاع ألاؾاؾُت لخلُُم اإلاإؾؿاث، ومضي كضعتها كلى 

م  ومً بين اإلافاهُم الخاػئت لإلصاعة ؤلالىتروهُت ئفتراض كُام ؤلاصاعة بجمُم ألاكماٌ اإلاىولت ئلهها كً ػٍغ

ألاهترهذ وهى مفهىم زاػئ، ئط ال ًمىً ألي ئصاعة في اللالم أن جضًغ مىاعص بلض ما، وجدٌى كملها باليامل ئلى اللمل كً 

م ألاهترهذ، أو ؤلافتراض أ ن ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت حلني أن الفغص ٌؿخؼُم أن ًضفم فاجىعة الهاجف والىهغباء واإلااء مً ػٍغ

م ألاهترهذ  ػالق كلى وطم ملامالتهم في صواةغ الضولت، وهى مفهىم كاصغ الا مً زالٌ زالٌ خؿابهم البىيي كً ػٍغ

هغ أو زضماث الخىصُل ؤلالىترووي ألهه ًظم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في أطُم هؼاق، هخلضًم الخضماث الؿابلت الظ

  (5) ومىطىكاث ألامً وخماًت البُاهاث والىصٌى ئلى اإلاللىماث اليي جسص البيُت الخدخُت إلاجخمم اإلاللىماث.

ولىً مفهىم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت هى مفهىم واؾم ٌشمل جؼبُلاتها اللضًض مً مسخلف اإلاجاالث، وال جلخوغ كلى 

م صفم الفىاجير ومخابلت اإلال ؿخؼُم أصاةه كً ػٍغ امالث، وئهما ًدؿم ئلى خضوص جظم بضازلها ول ما هى ئصاعي، َو

                                                           
(1)

 - hayda H Safi Al-jebory, Husam Abraheim Al-saadi, all The services by a single Point in Electronic 

Government: Government portal in Iraq, journal of Al-Qadisiya, N° 1, Vol 3, 2011, p 2. 
 .3عأفذ عطىان، الخجاعة ؤلالىتروهُت، عةِـ مغهؼ اإلاللىماث وصكم اجساط اللغاع، اللاهغة، موغ، ص   - (2)

(3)
  - Dhyaa .S, sinan A, Design of Intelligent Based management security system for E-government , journal of 

al-Qadisiya, N° 2,Vol 9, 2017, p 132.   
، 1، اللضص 17كؼة كلى مدمض الخؿين، "الىـام اللاهىوي للخيىمت ؤلالىتروهُت في الؿىصان"، مجلت حاملت الشاعكت للللىم اللاهىهُت، اإلاجلض  -(4)

 .620، ص 2020
ت، اإلا"ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وجلضًم الخضماث اللامت"خىان مدمض اللِس ي،-(5)  .15ص، 2012، 17/16ص ، اللض4جلض، مجلت الخلىق، الجاملت اإلاؿدىوٍغ
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صون خاحت ئلى الخىاحض شخوُا في هظه الضاةغة أو اإلاللىماث اللاإلاُت "ألاهترهذ"  الخاؾب الصخص ي اإلاخول بشبىت

  (1) جلً.

وهما (2) عة اللامت لللُام بىؿاةفها،فهىان مً كغفها بأنها اؾخسضام وؾاةل الخىىىلىحُا الخضًثت مً كبل ؤلاصا

كغفها آزغون بأنها اؾخسضام وؾاةل الخىىىلىحُا الخضًثت لللُام بىؿاةف ؤلاصاعة وئهه لً ًخوير مفهىم ؤلاصاعة اللامت 

ا لللُام بىؿاةف مدضصة، لملُاث جىـُمُت جغبؽ بين اإلاؿخفُض بكغفذ أًظا و (3) مً خُث وىنها حهاػا وؿُفُا اصاٍع

 (4).لىماث والخضماث بىاؾؼت الىؾاةل ؤلالىتروهُتوموضع اإلال

وهما كغف البىً الضولي ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بأنها موؼلر خضًث ٌشير ئلى ئؾخسضام جىىىلىحُا اإلاللىماث 

اص هفاءة وفلالُت وشفافُت ومؿاءلت الخيىمت فهها جلضمه مً زضماث ئلى اإلاىاػً ومجخمم  وؤلاجواٌ مً أحل ٍػ

لط ي كلى الفؿاص وئكؼاء الفغصت  ألاكماٌ، وجمىههم مً اإلاللىماث مىا ًضكم وافت الىـم ؤلاحغاةُت الخيىمُت، ٍو

  (5) للمىاػىين للمشاعهت في وافت مغاخل اللملُت الؿُاؾُت واللغاعاث اإلاخلللت بها،واليي جإزغ كلى مسخلف هىاحي الخُاة.
(5)  

هخاج الخؼىع الخىىىلىجي باججاه الخاؾب آلالي فاإلهخلاٌ مً ؤلاصاعة الخللُضًت ئلى ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت هى 

ت أم في ؤلاصاعة، وئن الخىىىلىحُا أصبدذ طاث جأزيراث كمُلت وواؾلت بضعحاث  وألاهترهذ ؾىاء في اإلاىـماث ؤلاصاٍع

 (6) أصبدذ حؿير ول ما ًخللم باإلصاعة ومباصئها ووؿاةفها.

غي أهلب الباخثي ت اكن أن ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت جخمثل في ٍو خماص جىىىلىحُا اإلاللىماث لخدؿين اللملُت ؤلاصاٍع

واؾخسضام اإلاىىىت في الخسؼُؽ، الخىـُم، اليشاغ والغكابت كلى مىاعص وجدلُم  الخيامل الضازلي والخاعجي 

  (7) .للمللىماث واللملُاث الخاصت باإلاىـمت مً أحل جدلُم ألاهضاف

كخواصي والخجاعي، وهما ًمىً صاء ؤلاصاعي، الاًؼىع ألا لىتروهُت هي همؽ خضًث ؤلاصاعة ؤلائن وخؿب عأًىا، 

جابُاث ملمىؾت للفغص صازل ًي ،وكض افغػث كضة ائصاعة الخيىمت مً كُاصة اإلاجخمم مً اللهض الىعقي ئلى اللوغ الغكم

اإلاجخمم مً زالٌ جىفير حىصة الخضماث وجلٍغب الاصعة مىه، وهما أصث ئلى جللُص الجىاهب الؿلبي للمماعؾت 

  .بيروكغاػُت وجللُل الفؿاص بيل أهىاكه، وأًظا حشىُل جىـُم عكابي حضًض جفغطه الغكمىتال

                                                           
  .15خىان مدمض اللِس ي، اإلاغحم هفؿه، ص - (1)
 .336، ص 2008كبض الخمُض بؿُىوي، الخيىمت ؤلالىتروهُت، صاع الىخب الللمُت لليشغ والخىػَم، اللاهغة، موغ،  - (2)
يب كباؽ مدؿً،  -  (3) ً، اإلاجلض ، حا"للغاع ؤلاصاعي، مجلت ولُت الخلىق ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وأزغها في ا"ٍػ  .305ص ، 2014، 1، اللضص 16ملت الههٍغ
 .336كبض الخمُض بؿُىوي، اإلاغحم الؿابم، ص  - (4)
لُت، ي الللىم الؿُاؾُت واللالكاث الضو خماص مسخاع، جأزير ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت كلى اإلاغفم اللام وجؼبُلاتها في الضٌو اللغبُت، عؾالت ماحِؿتر ف -  (5)

 .6صاعي، حاملت ًىؾف بً زضة، الجؼاةغ، ص فغق الخىـُم ؤلا 
يب كباؽ مدؿً، اإلاغحم الؿابم،  ص  -  (6)  .305ٍػ
كخواصًت م وآفاق"، مجلت ألاصُل للبدىر الاواكفي اللالم اللغبي وؾبل جؼبُلها  ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت"كُضووي وافُت، بً حجىلت خمُض،  -  (7)

ت، حاملت كباؽ لوغوع، زيشلت، الجؼا  .221، ص 2017، 2اللضص  ،1اإلاجلض ةغ،وؤلاصاٍع
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 :العالقت بين إلادارة إلالكترونيت والحكومت إلالكترونيت - 2.1.1

 ر حضٌ خٌى موؼلخي الخيىمت ؤلالىتروهُت وؤلاصاعة ؤلالىتروهُت، ئطا وان موؼلخان مسخلفان أم متراصفان،أزي

ضا للمللىماث والخضماث اللامت، وحلمل كلى ؾض فجىة الغكمُت في اإلاجخمم فاإلصاعة (1) ؤلالىتروهُت جمثل همىطحا فٍغ

باؾدثماع جىىىلىحُا اإلاللىماث وؤلاجواالث اإلاخلضمت لخىصُل الخضماث للؼباةً ومإؾؿاث ألاكماٌ والخيىمُت بوع 

ؼ وجضكُم فغص ا لخىمُت وؤلاصالح ؤلاصاعي وؤلاكخواصي، خُث أهه الىـغ كً أماهً جىاحضهم أوكاث الخلضم لها، وحلٍؼ

هخلاٌ كلى شبىت للخوٌى وزاصت اإلاخىؾؼت والوويرة الدجم لال باؾخؼاكت ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت مؿاكضة اإلاإؾؿاث 

غ ئمياهُاث وكضعاث ومهاعاث اإلاإؾؿاث بل والؼباةً اإلاخلاملين  كلى الخضماث واإلاخؼلباث أي أنها جلضم فغطا لخؼٍى

اث أكلى مً ؤلاهخاحُت ومؿاهضة ألاصاء ألاخؿً. ملها بما  (2) ًمىههم مً جدلُم مؿخٍى

لت عكمُت للؼباةً وئطن ؤلاصاعة ؤلالىتر هُت هي ئصاعة مؿإولت كً جلضًم اإلاللىماث والخضماث ؤلالىتروهُت بؼٍغ

بُم بفظل الخلضم ومإؾؿاث ألاكماٌ اللاصعة كلى ؤلاجواٌ ؤلالىترووي كً بلض، وكض أصبذ هظا اإلافهىم كابل للخؼ

م واإلاظهل في جىىىلىحُا اإلاللىماث وؤلاجواالث وجؼبُلاتها، وخللذ هثير مً الضٌو اإلاخلضمت جلضما هبيرا في هظا  الؿَغ

 (3) .ؤلاػاع

أما الخيىمت ؤلالىتروهُت، فلض كغفها حاهب مً الفله اللاهىوي بأنها اؾخسضام أخضر ألاصواث وألاؾالُب 

ًضة واإلاخؼىعة إلصاعة اإلاغفم اللام في الضولت، وطلً لوغض عفم هفاءة مؿخىي ألاصاء صازل الخلىُت ؤلالىتروهُت الجض

لت وؾهلت وفي  لت ؾَغ ؤلاصاعة الخيىمُت وبخلضًم زضمت كامت ليافت اإلاىاػىين واإلاخلاملين مم ؤلاصاعة الخيىمُت بؼٍغ

كلى ئؾخسضام جلىُت ؤلاجواالث وهما كغفذ أًظا أخض اإلافاهُم اليي حلخمض (4)ئػاع مً الشفافُت والىطىح،

 (5) ؾخسضام أمثل للمىاعص الخيىمُت.ماث الؾُما ؤلاهترهذ للىصٌى ئلى اواإلاللى 

وحلغف بملنى أصق أنها جؼبُم واؾخسضام إلاا ٌؿمى بخلىُت ؤلاجواٌ واإلاللىماث في ألاحهؼة الخيىمُت واؾدثماعها 

هفء مم اللامت أو هي اؾخالم اإلاللىماث والخفاكل  اليامل في حؿهُل الخضماث الخيىمُت وجىخُض اللالكاث بشيل

م ألاهترهذ وؤلاؾخفاصة كً بلض بجىاهب الخضماث الخيىمُت اإلاسخلفت.   (6) ملها كً ػٍغ

فدؿب عأًىا، ًلوض بالخيىمت ؤلالىتروهُت وافت اإلالامالث والخضماث الخيىمُت اإلالضمت للمىاػً أو كؼاكاث 

كىاكض البُاهاث واؾخسضام وؾاةل ؤلاجواٌ الخضًثت واألهترهذ والهىاجف بما ألاكماٌ مً زالٌ شبياث اإلاللىماث و 

                                                           
 للللىم واؾؽ مجلت ،"اللغاق في ؾدثماعالا  مىار جدؿين في ؤلالىتروهُت ؤلاصاعة جؼبُم فاكلُت" الغبُعي، كبىص هجم هاػن كبىص، زظير عحاء - (1)

 .226 ص ،2016 ،20 اللضص ،2اإلاجلض  ؤلاوؿاهُت،
 .161، ص 2010، كضص زاص، 14، كضص 1ىصة الشاملت، مجلت اإلاىوىع"، اإلاجلضُاتها في جدلُم الجؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وئمياه"سخغ كضوعي،  -  (2)
 .161سخغ كضوعي، اإلاغحم هفؿه، ص  - (3)
، ص "ؤلاػاع اللاهىوي لإلصاعة ؤلالىتروهُت"كباؽ ػبىن كبُض اللبىصي،  -  (4)  .89، مجلت الللىم اللاهىهُت والؿُاؾُت، اللضص ألاٌو
 .89، ص بىن كبُض اللبىصي، اإلاغحم هفؿهػ كباؽ  - (5)
اض ، ألاًام "بِئت اإلاللىماث ألامىت"مىاٌ صبخي مدمض الخىاوي،  - (6) ل  8و 7، 6، اإلاإجمغ الؿاصؽ لجملُت اإلاىخباث واإلاللىماث الؿلىصًت، الٍغ أفٍغ

2010. 
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ت وألامً  ًضكم هفاًت وفلالُت ألاصاء الخيىمي في ئػاع مً الخفاكل بين ػالبي الخضمت وملضمت مم طمان الؿٍغ

(1) .اإلاللىماحي
  

فاإلصاعة ؤلالىتروهُت (2) الجؼء واليل،ئطن جبضو اللالكت بين ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت والخيىمت ؤلالىتروهُت في كالكت 

ت طاث الؼبُلت الىعكُت ئلى كملُاث طاث ػبُلت ئلىتروهُت باؾخسضام  ل اللملُاث ؤلاصاٍع هي الجؼء، وهلوض بها جدٍى

غ البيُت اإلاللىماجُت صازل  الخؼىعاث الخلىُت الخضًثت "ألاكماٌ ؤلالىتروهُت أو ؤلاصاعة صون ألاوعاق"، وحلمل كلى جؼٍى

وباليؿبت للخيىمت ؤلالىتروهُت فخمثل اليل، واإلالوىص مً طلً اللملُاث ؤلالىتروهُت اليي ًخم مً زاللها (3)ؾؿت،اإلاإ 

الغبؽ بين اإلاىـماث اليي جؼبم ؤلاصاعة ؤلالىترعهُت مً زالٌ الدشوُل الخاؾىبي طاث الخلىُت اللالُت، وجلىم فىغة 

ي ججمُم وافت ألاوشؼت والخضماث اإلاللىماجُت والخفاكلُت والخباصلُت الخيىمت ؤلالىتروهُت كلى كضة عواةؼ مهها جخجؿض ف

    (4) في مىطم واخض كلى ألاهترهذ.

 :خصائص إلادارة إلالكترونيت وأهذافها - 2. 1

ت واؾخسضام اإلاىىىت في  ئطا واهذ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت حلخمض كلى جىىىلىحُا اإلاللىماث لخدؿين اللملُاث ؤلاصاٍع

خىـُم، الخىفُظ والغكابت كلى اإلاىاعص، وجدلُم الخيامل الضازلي والخاعجي للمللىماث واللملُاث الخاصت الخسؼُؽ، ال

 مخخالُين. ؤلاصاعة وأهمُت جؼبُلها في هلؼخينباإلصاعة مً أحل جدلُم ألاهضاف، ومىه ًجب أن جخؼغق لخواةص 

 :خصائص إلادارة إلالكترونيت - 1.  2.  1

ئصعاة ألاكماٌ بال وعق، فهي حشمل مجمىكت مً ألاؾاؾُاث خُث ًىحض الىعق، ولىً ال  ئن ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت

ض ؤلالىترووي، ألاصلت واإلافغاصاث ؤلالىتروهُت والغؾاةل  وؿخسضمه بىثافت، ولىً ًىحض ألاعشُف ؤلالىترووي، البًر

، ئصاعة بال ػمان، الوىجُت، وهـم جؼبُلاث اإلاخابلت آلالي، ئصاعة بال ميان، وحلخمض باألؾاؽ كلى ال خلُفىن اإلادمٌى

 (5) ؾاكت في الُىم. 24فاللالم أصبذ ٌلمل في الؼمً الخلُلي 

 (7) وهي واآلحي:((6))كً ؤلاصاعة اللاصًت، تروهُت بالؿماث اليي ججللها جخمي  وجخمي  ؤلاصاعة ؤلالى

                                                           
 .226عحاء زظير كبىص الغبُعي، هاػن كبىص الغبُعي، اإلاغحم الؿابم، ص  - (1)
 .226، ص هاػن كبىص الغبُعي، اإلاغحم هفؿهعحاء زظير كبىص الغبُعي،  - (2)
 .32، ص 2008كالء كبض الغػاق الؿالمي، ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت، صاع واةل لليشغ، كمان ، ألاعصن،  - (3)
ٌ "كلي خؿىهت الؼاتي،  -  (4) ولُت ؤلاصاعة والاكخواص  ، الىضوة الثامىت ،"الخيىمت وئمياهُاث جؼبُلها في اللغاق مم ابلاء الظىء كلى ججاعب بوع الضو

 .2ؾدشاعاث ، حاملت بوضاص، ص والاكخواص مىخب الا 
 .            7 ص اللامت، الخضماث وجلضًم ؤلالىتروهُت ؤلاصاعة اللِس ي، مدمض خىان -  (5)
ت، موغ، ص ص  -  (6) غاهُم اللِؿاوي، الخجاعة ؤلالىتروهُت، اإلاىخبت ، ئب166، 165مدمض الوغفي، ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت، صاع الفىغ الجامعي، ؤلاؾىىضٍع

 .32، ص 2003اإلاىخبت ألاواصًمُت، موغ، الؼبلت ألاولى، 
(7)

 - Mohamed BOUKLIA, Rabia BOUARIOUA, The evolution of e-government in Algeria between reality and 

prospects, international journal of economic performance, N°2, Vol 1, p p 112, 113. 
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ت، - طلً كلى كضم اؾخسضام اللمل  ولىً ال ًجب أن ال ًلخوغ (1)ازخفاء الىزاةم الىعكُت في اإلالامالث ؤلاصاٍع

 (3) أي جللُل الاكخماص كلى اللمل الىعقي.(2) الىعقي والىخابي نهاةُا، بل ًبلى حؼء وئن وان بؿُؼا مً اللمل ؤلاصاعي،

ت اإلاخىافؿين. -  (4) صلىبت أو كضم امياهُت جدضًض هٍى

ت طاث اللاةض الخجاعي.فظل مً ألاوشفي وافت اللىاصغ مم جدلُم كىاةض أجدلُم وفغة في ؤلاهفاق  -  (5) ؼت ؤلاصاٍع
(5) 

ئصاعة بال ػمان ألن ؤلاصاعة الخللُضًت جلىم كلى ؾاكاث كمل مدضصة، وؤلاصاعة ؤلالىتروهُت جماعؽ كملها كلى  -

ؾاكت في الُىم، ومً جم فال ًلؿم الىكذ ئلى ؾاكاث لللمل وآزغي للغاخت، بل ًوبذ الُىم بأهمله  24مضاع

  (6) مسوص للخضمت اللامت.

ئصاعة بال ميان ألن ؤلاصاعة الخللُضًت لها ملاع مدضصة، فللى ػالب الخضمت الظهاب ئلهها للخوٌى كلى الخضمت  -

ضها، وكىـ طلً في الاصاعة ؤلالىتروهُت اليي لِـ لها ملاع مدضصة، فؼالب الخضمت ًخ دول كلهها ػاإلاا جىفغث اليي ًٍغ

  (7) ي ميان.مً أجلىُاث الاجواٌ ألاهترهذ والهاجف اإلادمٌى 

ت  - حؿلُم اإلاىخجاث ئلىتروهُا، فلض أجاخذ شبىت ألاهترهذ ئمياهُت حؿلُم هظه اإلاىخجاث أي الدؿلُم اإلالىٍى

غ ؤلالىتروهُت ئلى اللمىخجاث مثل بغ  مج الخاؾىب، الدسجُالث اإلاىؾُلُت، أفالم الفُضًى، الىخب، ألابدار والخلاٍع

اعاث الؼبُت والهىضؾُت، وهى ما ًسلم جدضًا أمام الؿلؼاث اإلاسخوت حاهب بلع الخضماث ؤلالىتروهُت مثل ؤلاؾدش

خُث ال ًىحض خيى آلان آلُاث مخفم كلهها إلزواق اإلاىخجاث ؤلالىتروهُت للجماعن أو الظغاةب، فلض ٌؿخول الباتلىن 

 (8) طلً للتهغب مً الظغاةب بلضم حسجُل هظه الخلامالث في الضفاجغ اإلاداؾبت الغؾمُت.

ت، فاإلصؾغكت اه -   (9) كذ واإلااٌ.الى اعة ؤلالىتروهُت جىفغ الجهض، جاػ اإلالامالث الخجاٍع

 :أهذاف إلادارة إلالكترونيت - 2.  2.  1

اصة هفاءة وفلالُت أصاء اللمل ؤلاصاعي، فان اللضًض مً الضٌو حلمل كلى جؼبُم جىىىلىحُا  ئن الغهبت في ٍػ

جُا كً أؾالُب اللمل اإلاللىماث وؤلاجواالث إلصاعة ألاكماٌ واإلاشاع  َم وحؿير ؤلاصاعاث اإلاسخلفت، والخسلي جضٍع

 (11) وجبضو أهضاف ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في الىلاغ آلاجُت:(10) الخللُضي،

 

                                                           
 .7خىان مدمض اللِس ي، اإلاغحم الؿابم، اإلاغحم الؿابم، ص  -(1)
 .221، ص اإلاغحم الؿابمكُضووي وافُت، بً حجىبت خمُض،  -(2)
م زالص خؿين، -(3)  .445ص،2013، 4،اللضص 1اإلاجلض ،وهُت"،مجلت ولُت بوضاص للللىم الاكخواصًت، اللضص الخاص باليلُتالخيىمت ؤلالىتر"مٍغ
 .222خمُض، اإلاغحم الؿابم، ص  وافُت، بً حجىبتكُضووي  -(4)
م زالص خؿين، اإلاغحم الؿابم، ص  - (5)  .445مٍغ
 .7خىان مدمض اللِس ي، اإلاغحم الؿابم، ص  - (6)
 .7خىان مدمض اللِس ي، اإلاغحم هفؿه، ص  -(7)
 .222خمُض، اإلاغحم الؿابم، ص  كُضووي وافُت، بً حجىبت -(8)
م زال -(9)  .445ص خؿين، اإلاغحم الؿابم، ص مٍغ
، مجلت الاكخواص "كوغهت ؤلاصاعة اللمىمُت في الجؼاةغ مً زالٌ جؼبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وصوعها في جدؿين زضمت اإلاىاػىين"فغػاس ي فخُدت،  -(10)

 .315، ص 2016، 2، اإلاجلض 15الجضًض، اللضص
 .224 كُضووي وافُت، بً حجىبت خمُض، اإلاغحم الؿابم، ص - (11)
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جبؿُؽ ؤلاحغاءاث صازل ؤلاصاعاث، وهظا ًىلىـ ئًجابا كلى مؿخىي الخضماث اليي جلضم ئلى اإلاىاػىين، ومىه  -

ت اإلاسخلفت.ازخواع وكذ جىفُظ ئهجاػ اإلالام  الث ؤلاصاٍع

ت اإلاسخلفت. -  حؿهُل احغاء ؤلاجواٌ بين اإلاوالر ؤلاصاٍع

 الضكت واإلاىطىكُت في ئهجاػ اللملُاث اإلاسخلفت صازل اإلاوالر اإلاسخلفت. -

لالج مشيلت حلاوي مهها أهلب  - جللُل اؾخسضام الىعق بشيل ملخىؾ، وهظا ما ًإزغ ئًجابُا كلى كمل ؤلاصاعة، َو

ً، خُث ًخم ؤلاؾخفاصة مهها في أمىع ؤلاصاعاث ف ي كملُت الخفف والخىزُم، مما ًإصي ئلى كضم الخاحت ئلى أماهً الخسٍؼ

 أزغي.

 ؾغكت الىصٌى ئلى الىزاةم واإلاللىماث بىحىص هـام مخيامل في أي وكذ وأي ػمان. -

 .جسفُف جيالُف الجىصة وزضمتها -

 :ُت في الجؼاةغاإلاـاهغ اللاهىهُت لخفلُل ؤلاصاعة ؤلالىتروه - 2

ئهخهجذ الجؼاةغ اؾتراججُت في مجاٌ الخلضم ؤلاصاعي وهي ؾُاؾت الجؼاةغ ؤلالىتروهُت، وهاجه الؿُاؾت تهضف ئلى 

ججؿُض ئصاعة ئلىتروهُت كلى أعض الىاكم، وحؿعى ئلى ؤلاهخمام أهثر بشإون اإلاىاػىين وجلبُت خاحُاتهم، ومىه باشغث 

اليي تهضف مً زالله ئلى بغوػ مجخمم الللم واإلالغفت مم ألازظ بلين ؤلاكخباع بخؼبُم مشغوق ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت 

لت اليي ٌلِشها اإلاجخمم الضولي، لاث  ((1))الخدىالث اللمُلت والؿَغ ولىخلغض إلاشغوق الجؼاةغ ؤلالىتروهُت والدشَغ

 .مخخالين فىغجيناإلاؿاكضة كلى جفلُل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في الىاكم الجؼاةغي في 

 :كبذاًت لخفعيل إلادارة إلالكترونيت مشروع الجزائر إلالكترونيت - 1. 2

ت ئلى جبني ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت، واليي هضفها جدلُم ؤلاؾخجابت للخؼللاث  حلمل الؿلؼاث اللمىمُت الجؼاةٍغ

ظمىن الجضًضة للمىاػىين، جدؿين الدؿير اللمىمي، جغشُض اإلاواٍعف وحصجُم الخىمُت اإلاؿخضامت، ولىخلغض إلا

 .مخخالُين هلؼخينكلى أعض الىاكم في ق الجؼاةغ ؤلالىتروهُت وجؼبُلاجه مشغو 

 :مظمىن مشغوق الجؼاةغ ؤلالىتروهُت - 1.  1. 2

ض والخىىىلىحُت ؤلاكالم وؤلاجواٌ بضاًت مً  م اليي أكضتها وػاعة البًر ٌلض مشغوق الجؼاةغ ؤلالىتروهُت مً اإلاشاَع

ملذ مإؾؿاث وئصاعاث كمىمُت ئطافت ئلى مخلاملين اكخواصًين كمىمُين وزىاص، ، في اػاع حشاوعاث ش2009اللام 

هما شملذ الجاملاث ومغاهؼ البدث والجملُاث اإلاهىُت اليي جيشؽ في مجاٌ الللىم وجىىىلىحُا ؤلاكالم وؤلاجواٌ، 

ؤلاكخواص الغكمي في الجؼاةغ، ومً هظا اإلاىؼلم ًغمي هظا البرهامج ؤلاؾتراجُجي ئلى ؤلاؾغاق في حشُض مجخمم اإلاللىماث و

اإلاإؾؿاث، ؤلاصاعة اللمىمُت، كؼاق التربُت ىحُاث الخضًثت في وافت اللؼاكاث، مً زالٌ حلمُم اؾخسضام الخىىىل

                                                           
لم كبان كبض اللاصع، "جدضًاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في الجؼاةغ  صعاؾت ؾىؾُىلىحُت بلضًت اليالُخىؽ اللاصمت"، أػغوخت صهخىعاه ٌ م ص في ك - (1)

 .15، ص 2016، 2015الاحخماق، حاملت مدمض زُظغ ، بؿىغة، الجؼاةغ، 
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فىجض أن هظا (1)ا جلضم زضماتها بشيل أفظل وأبؿؽ للمىاػىين،هًجلل والخللُم، بما ٌؿاهم في كوغهت ؤلاصاعة، و

 خىفُظ ؾُاؾت وػىُت جدلم الخىمُت.البرهامج ٌلض اؾتراجُجُت ل

 (2) وهي: غةِؿُت لبىاء الخيىمت،مدىعا جدضص ألاهضاف ال 13وكض جظمىذ وزُلت اإلاشغوق 

م اؾخسضام  جىىىلىحُا ؤلاكالم وؤلاجواٌ في ؤلاصاعة اللمىمُت. -  حؿَغ

ذ اؾخسضام جىىىلىحُا ؤلاكالم وؤلاجواٌ في الشغواث. -  حؿٍغ

غ آلالُاث وؤلاحغاءا - ث الىفُلت بخمىين اإلاىاػً مً ؤلاؾخفاصة مً ججهي اث وشبياث جىىىلىحُا ؤلاكالم جؼٍى

 وؤلاجواٌ.

غ صىاكت جىىىلىحُاث ؤلاكالم وؤلاجواٌ  - غ ؤلاكخواص الغؾمي مً زالٌ تهُئت الـغوف اإلاىاؾبت لخؼٍى صفم جؼٍى

 جؼىعا مىثفا.

م وفاةم ال - ؼ البيُت ألاؾاؾُت لإلجواالث طاث الخضفم الؿَغ  ؿغكت.حلٍؼ

ت. - غ الىفاءاث البشٍغ  جؼٍى

 جضكُم مؿخىي ؤلاػاع اللاهىوي الىػني. -

 ؤلاكالم وؤلاجواٌ. -

 جثمين الخلاون الضولي. -

 آلُاث الخلُُم واإلاخابلت. -

 ئحغاءاث جىـُمت. -

 اإلاىاعص اإلاالُت. -

 (3) وهما ًلط ي جدلُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت جىفُظ البرامج آلاجُت:

غ ا - لاث اللاةمت.بغهامج جؼٍى غ الدشَغ لاث: ًخظمً ئكضاص كاهىن ًىـم اإلالامالث الخيىمُت ؤلالىتروهُت وجؼٍى  لدشَغ

غ أؾالُب اللمل في الجهاث اإلالغع ا - غ ؤلاصاعي الخىفُظي: ٌشمل جؼٍى  ؾخسضامها للملامالث ؤلالىتروهُت.بغهامج الخؼٍى

غ - غ الؼاكاث الفني: ًغهؼ هظا البرهامج كلى اؾخسضام الخ بغهامج الخؼٍى ىىىلىحُا الغكمُت في الجهاث الخيىمُت لخؼٍى

واللضعاث الالػمت إلهجاػ اإلاشغوق، وهما يهخم بخدؿين الىفاءة الدشوُلُت، واليي جخظمً اؾخسضام أخضر ألاحهؼة 

 واإلالضاث وأهـمت كىاكض البُاهاث جدضًث البيُت ألاؾاؾُت لإلجواالث واإلاللىماث.

                                                           
خيىمت ؤلالىتروهُت في الجؼاةغ"، اإلالخلى الللمي الضولي الخامـ خٌى الاكخواص الافتراض ي بللغبي كبض اللاصع وآزغون،" جدضًاث الخدٌى ئلى ال -  (1)

 واولياؾاجه كلى الاكخواصًاث الضولُت، حاملت ؾلُضة، بدث ميشىع في اإلاىكم ؤلالىترووي: 

content/uploadsA1.pdf-phttp://iefpedia.com/arab/w  ،ش الاػالق ؾا 0 3.44، ػمً الاػالق  2021ماي  6:  جاٍع
 

م الخيىمت الالىتروهُت مً الاؾتراجُجُت ئلى الخؼبُم"، - (2) اوـ 2013مشغوق الجؼاةغ الخيىمت الالىتروهُت  كاصٌ هؼاٌ، "مشاَع ، مجلت ؾُبراٍع

 ع في اإلاىكم ؤلالىترووي:، بدث ميشى 8، ص 2014، ماعؽ 34ؤلالىتروهُت، اللضص 

http://www.journal.cybrarians.org/  ،ش الاػالق  ؾا 12.15،ػمً الاػالق  2021ماي  7:  جاٍع
(3)- Mohamed BOUKLIA, op, cit, p p 111, 112 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploadsA1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploadsA1.pdf
http://www.journal.cybrarians.org/
http://www.journal.cybrarians.org/
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غ فىغ اللُاصاث الخيىمُت بما ًخالءم مم مفهىم الخيىمت بغهامج جىمُت ؤلاػاعاث البش - ت: حلمل كلى جؼٍى ٍغ

هها مً حمُم الجهاث الخيىمُت اليي حشاعن في  ب فغق اللمل اليي ًخم جيٍى ؤلالىتروهُت، وئكضاص زؼت مىاؾبت لخضٍع

 مشغوق الجؼاةغ ؤلالىتروهُت بهضف كضعتها كلى ئصاعتها.

ً زالٌ ئكضاص زؼت حلغف اإلاجخمم بمؼاًا الخدٌى ئلى اإلاجخمم الغكمي وهُفُت بغهامج ؤلاكالم والخىكُت: ًخم م -

   صة مً مشغوق ؤلاصاعة ؤلالىتروهُتؤلاؾخفا

 جطبيقاث مشروع الجزائر إلالكترونيت:  - 2.  1.  2

طماها لفلالُت جلضًم الخضماث الخيىمُت للمىاػىين في مسخلف مجاالث الخُاة، وجدلُم الؿُاؾُت الىػىُت 

م جلٍغب ؤلاصاعة مً اإلاىاػً، وهظا باإلطافت ئلى الخيؿُم بين مسخلف الىػاعاث والهُئاث الغؾمُت، ال ت كً ػٍغ جىاٍع

ت وميافدت البيروكغاػُت اليي حشيل صفلا للخىمُت في البالص، هجض أن ججؿُض (1) وهظا جبؿُؽ مسخلف اللملُاث ؤلاصاٍع

 مشغوق الجؼاةغ ؤلالىتروهُت وان في كضة مجاالث.

ب باصزاٌ  - مشغوق عكمىت مولخت الخالت اإلاضهُت "البلضًت ؤلالىتروهُت": ًخمثل في اوشاء جؼبُم كلى الٍى

البُاهاث الخاصت باإلاىاػً الجؼاةغي مً كلىص الخالت اإلاضهُتكلى كاكضة بُاهاث مخؼىعة مخىاحضة كلى أحهؼة عةِؿُت 

ه مىػً البلضًت، أو وخفـها، لُخم اؾترحاكها الخلا ؾىاء بهضف الخوٌى كلى مللىما ث صكُلت بىاؾؼت بدم ًجٍغ

مً أحل جمىين طابؽ الخالت اإلاضهُت مً كغض وسخ ئلىتروهُت لىزاةم وكلىص الخالت اإلاضهُت الخاصت باإلاىاػً، 

وججؿُض جلىُت البلضًت ؤلالىتروهُت ًىفغ امياهُت ئكضاص وحؿلُم الىزاةم كلى مؿخىي (2) لُخمىً مً خفـها أو ػبلها،

، ومىه مداولت زلم ضًت الىاخضة صون أن ًظؼغ اإلاىاػً للخىلل والؿفغ للمغهؼ الغةِس ي للخالت اإلاضهُتفغوق البل

  (3) البلضًت الىمىطحُت

ين -  (4) .حىاػ الؿفغ وبؼاكت الخلٍغف البُىمتًر

 (5) .كبر البىابت الالىتروهُت الدسجُل ؤلالىترووي للدج -

م اكخماص البىابت ؤلالىتروهُت الي الجؼاةغي الدسجُل الالىترووي في مجاٌ الخللُم الل - يىن الخللُم كً كىض ػٍغ ، ٍو

ب " أي الخللُم كبر الخؽ  بلض م اإلاداطغاث اإلاغةُت، اكخماص الخىىىلىحُا البُضاهىحُت الخضًثت زاصت " الٍى كً ػٍغ

                                                           
 .317فغػاس ي فخُدت، اإلاغحم الؿابم، ص  -( 1)
ض الخضمت واشيالُت الخسلص مً مىؼم الدؿُير الخللُضي"، مجلت مد -  (2) مض بً كغاب، "ججغبت ؤلاصاعة الالىتروهُت بين ملخظُاث الشفافُت وججٍى

 . 64، ص 2014، 19، اللضص1الللىم الاحخماكُت، اإلاجلض 
، 2ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر والضعاؾاث، اإلاجلض مؿيرصي ؾُض أخمض، ؾلُضي زضًجت، "مشغوق الجؼاةغ ؤلالىتروهُت واكم وجدضًاث"، مجلت  -( 3)

 .278، ص 2013،  2اللضص 
ت وحىاػ الؿفغ ؤلالىترووي البُىمتري، ميشىع في اإلاىكم الالىترووي:  - (4) ف الىػني البُىمتًر  وػاعة الضازلُت، اكضاص بؼاكت الخلٍغ

http://www.interieur.gov.dz/Actions/frmItem.aspx?html=7  ، ش الاػالق  .ؾا 10.30ػمً الاػالق:   2021ماي  06جاٍع
 الضًىان الىػني للدج واللمغة، بىابت الىتروهُت ميشىعة في اإلاىكم الالىترووي: -  (5)

http://onpo.dz/ ، ش الاػال  .ؾا 13.00ػمً الاػالق:   2021ماي 07ق جاٍع

http://www.interieur.gov.dz/Actions/frmItem.aspx?html=7
http://www.interieur.gov.dz/Actions/frmItem.aspx?html=7
http://onpo.dz/
http://onpo.dz/
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م اؾخلماٌ جلىُاث الخىصل اإلاغت(1) أو الخللُم ؤلالىترووي،  "هـام الؼوم"ي هخؼبُم ومإزغا وان اللجىء ئلُه كً ػٍغ

ا زوىصا مم ؿاهغة جفص ي وباء  "اللىكل مُذ"و ، ففي ؿل هظه الـغوف أصبذ الخللُم كً 19وىفُض أمغا طغوٍع

لت للخض مً اهدشاعه،   الاهترهذ. جضفم همها طلف وكلى الغهم مً أهه ًىاحه ملُلاث أبلض أخؿً ػٍغ

، فلض بضأث اإلاوالر اإلاسخوت في اصضاع البؼاكاث الغماصًت مشغوق البؼاكت الغماصًت وعزوت الؿُاكت ؤلالىتروهُت -

في والًخين كلى ألاكل، وكلى ًخم الخلمُم  2021الالىتروهُت للمىاػىين وأصخاب الؿُاعاث اكخباعا مً فُفغي 

ت الظي وان ًفترض أن ًبضأ كام  جأحُل بؿب الخغان  2019اؾخلماٌ البؼاكاث الغماصًت وعزص الؿُاكت البُىمتًر

 (2) بي، الاهخساباث الغةِؿت جم حاةدت.الشل

هظغوعة  19، وكض جم في الخلُلت عكمىت اللؼاق الصخت مم ؿغوف جفص ي وباء وىفُض مشغوق الصخت ؤلالىتروهُت -

 خخمُت.

تئت بِأي عكمىخه مً أحل ئعؾاء  مشغوق السجل الخجاعي ؤلالىترووي -  (3) ئلىتروهُت. ججاٍع

 :الجزائري  العملي جفعيل إلادارة إلالكترونيت في الواقعالدشريعاث املساعذة على  - 2.  2

 جغجبؽ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بمؿخىي مً الخلىِىاث الخاصت بالخاؾب آلالي وملخلاجه، وبلضع جلضم الضٌو في

ُلت ت هفؤلاصاعة ؤلالىتروهُت جغجبؽ بهظا الخلضم اعجباػا وزُلا، وجدخاج ئلى كىاكض كاهىهُ اإلاجاٌ الخلني اإلاللىماحي، فان

اصة ٌلمل كلى وهما هجض أن أمً اإلاللىماث بوىعة مباشغة ، ػصهاعها وجؼىعهاوطمان ا (4)بدماًت ول اإلالامالث، ٍػ

ت، الؿالمت وج م طمان الؿٍغ ىفير اإلاللىماث مؿخىي الثلت اإلاخباصلت بين اإلاخلاملين مم أحهؼة ؤلاصاعة في الضولُت كً ػٍغ

زضماث ؤلاصاعة ؤلالىترووي ئلى اًلاف  لىاشئت كً أفلاٌ الت وٍغ والاخخُاٌاث ا، وحؿبب التهضًضالخيىمُت الخؿاؾت

 (5) ؤلالىتروهُت.

ت، وجلٍغب ؤلاصاعة مً اإلاىاػً مً طمً الخىحهاث اليي باشغتها الضولت  وحلخبر كملُت جسفُف ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

غ أخيام اللاهىهُت مً شأنها جفلُل ؤلاصاعة  ت، وهظا مً زالٌ جلٍغ غ اللالكت بين الجؼاةٍغ ؤلالىتروهُت، والهضف هى جؼٍى

اإلاىاػً وؤلاصاعة، وجدؿين زضماتها اللامت اإلالضمت لهم، خُث أن مشغوق ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الجؼاةغي وطم آلُاث 

غها، وج ت.ىُفها مم اإلاؿخجضاث الخىىىلىحُت، كضًضة لخؼٍى ت والخجاٍع  وأًظا عكمىت اإلالامالث ؤلاصاٍع

                                                           
ت في مجاٌ الخللُم ؤلالىترووي والجاملت الافتراطُت صعاؾت هلضًت "، م - (1) جلت اؾلُضاوي ؾالمي، هىع الضًً صخماع، ؾىؾً ؾيي، "الخجغبت الجؼاةٍغ

 .37، ص 2016، 6، اللضص 4الخللُم كً بلض والخللُم اإلافخىح، اإلاجلض
 الغماصًت الالىتروهُت، مشغوق البؼاكت  - (2)

http://elmihwar.com/ar/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/59084.html 

ش الاػالق   .ؾا 14.00ػمً الاػالق:   2021ماي 07جاٍع
ل ؾىت  1اإلاإعر في  112 -18الغؾىم الخىفُظي عكم  - (3) ضة  2018أفٍغ ًدضص همىطج مؿخسغج السجل الخجاعي الواصع بىاؾؼت ئحغاء الىترووي، الجٍغ

 .2018، اإلاإعزت في 21الغؾمُت كضص 
(4)

 - Alaa K. Faieq, Factors Affcting The Staff In Higher Education Institutions At level of The Electronic 

Environment In Developing Countries: A Case Study of Iraq, Journal of Baghdad, n° 47, Vol 1, 2016,p 15. 
(5)

 - Ahmed O.Salman , Ghassan H Abdel Madjeed , Tarik Z Ismaeel , Evolution of electronic government 

security issues applied ta computer center of Baghdad, university case study, journal of engineering,  n° 3, vol 

18, 2012, p p 361, 362. 

http://elmihwar.com/ar/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/59084.html


 

 2021الؿىت -02اللضص -08اإلاجلض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ اإللكرتونيت اإلدارة تفعيل يف اجلزائري املشرع دور
 الزيت ندى بو/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /  مبارك بن مايت

  78   
l 

EISSN: 2588-2309 ISSN: 2352-9806 

 

لُت مؿاًغة اإلاؿخجضاث الخاصت في وللض خاٌو اإلاشغق ا غ اللضًض مً الىوىص الدشَغ لجؼاةغي مً زالٌ جلٍغ

 اإلاخللم بظبؽ شغوغ 275-98جىىىلىحُا ؤلاكالم وؤلاجواٌ يهضف ئلى بىاء ئصاعة عكمُت، مهها اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

خللم بخدضًض شغوغ وملاًير اإلا 307-2000اإلاغؾىم الخىفُظي عكم (1)ؾخواللها،وهُفُاث ئكامت زضماث ؤلاهترهذ وا

ض واإلاىاصالث  2000-03واللاهىن عكم (2)جىـُم ألاهترهذ وؤلافاصة مهها اإلاخللم بخدضًض اللىاكض اللامت اإلاخلللت بالبًر

الؿلىُت والالؾُلىُت، هما كؼػ الثلت الغكمُت مً ؤلاكتراف بذجُت الىخابت ؤلالىتروهُت، الخىكُم ؤلالىترووي، 

، وؾاةل الضفم ؤلالىترووي وخماًت اإلالامالث ؤلالىتروهُت، ولىخلغض لألخيام اإلاىـمت للخوغفاث الخوضًم ؤلالىترووي

 مخخالُين. هلؼخينؤلالىتروهُت وخماًتها في 

 :ألاحكام املنظمت للخصرفاث إلالكترونيت ووسائل الذفع إلالكتروني– 1.  2.  2

لىخابت ؤلالىتروهُت أصبدذ هىان طغوعة ألبغمها ئن ؿهىع ما ٌؿمى بالخوغفاث ؤلالىتروهُت اليي حلخمض كلى ا

ت إلبغام ألازظ بالخؼىع الخىىىلىجي إلصزاٌ مثل هظه اإلادغعاث في الىـام اللاهىوي للضولت وؤلاكتراف بها وىؾُل

 ئلى حاهب طلً كغع اإلاشغق الجؼاةغي وؾاةل الضفم ؤلالىترووي.(3) ؾدىاص لها هأصاة ئزباثالخوغفاث اللاهىهُت والا 

ئن الغكمُت هي جلً البِئت اإلاللىماجُت اليي  للخصرفاث إلالكترونيت: املفعلتألاحكام القانونيت  -1.  1. 2.  2

جخمخم بها ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت، وجخمي  بسواةص الثلت اليي جخمي  بها البِئت الىعكُت، وهظه الثلت جىمً في الخوضًم 

 (4) ؤلالىترووي وؤلامظاء ؤلالىترووي.

اإلالضٌ لللاهىن  10-05إلاشغق الجؼاةغي بذجُت الىخابت ؤلالىتروهُت مً زالٌ ئصضاع اللاهىن عكم فلض اكترف ا

وهما ًلوض بالىؾُلت ؤلالىتروهُت (5)اإلاضوي الجؼاةغي، فىجض أهه ئهخلل مً ؤلازباث الىعقي ئلى ؤلازباث ؤلالىترووي،

مً اللاهىن  327مً اإلااصة  2ما ئكخمض في الفلغة اإلاؿخلملت اللغص الولب أو اإلاغن، أو في شيل عؾاةل ئلىتروهُت، وه

اإلاضوي الجؼاةغي الخىكُم ؤلالىترووي، وهظا مً أحل ئطفاء الدجُت كلى اإلادغعاث ؤلالىتروهُت إلكخباعه مً أهم 

ت أػغاف  م جدضًض شخوُت وهٍى الىؾاةل اليي حلخمض كلهها الخجاعة ؤلالىتروهُت في جىفير الثلت وألامان كً ػٍغ

 ث ؤلالىتروهُت.اإلالامال 

اإلادضص لللىاكض الهامت اإلاخلللت بالخىكُم والخوضًم ؤلالىترووي،  04-15مً اللاهىن عكم  2وهما أن اإلااصة 

فُلغف الخىكُم ؤلالىترووي باهه بُاهاث في شيل ئلىترووي مغفلت أو مغجبؼت مىؼلُا ببُاهاث ئلىتروهُت آزغي حؿخلمل 

                                                           
ضة عؾمُت واؾخواللها -هُفُاث ئكامت زضماث ؤلاهترهذ اإلاخللم بظبؽ شغوغ و  1998أوث  25اإلاإعر في   275-98اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  - (1) ، حٍغ

 .1998، اإلاإعزت في 36كضص 
ضة عؾمُت كضص 2000أهخىبغ  14اإلاإعر في   307-2000اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -  (2) اإلاخللم بخدضًض شغوغ وملاًير جىـُم ألاهترهذ وؤلافاصة مهها، حٍغ

 .2000اإلاإعزت في  ،60
م، مبضأ الثبىث بالىخابت في ؿل ؿهىع اإلادغعاث ؤلالىتروهُت ، شهاصة اإلااحِؿخير  في اللا - (3) ، 2013هىن الخاص، حاملت الجؼاةغ، هضاع كبض الىٍغ

 .2، ص  2014
ت"وصاص بى عصاص، وهاب ولمىن،  - (4) ت والاكخواصًت، اإلاجلض "مدضصاث جؼبُم ؤلاصاعة في البِئت الجؼاةٍغ ،  2، مجلت اللضؽ اإلافخىخت للبدىر ؤلاصاٍع

 .21، ص 2017، 8اللضص 
 مىغع مً اللاهىن اإلاضوي الجؼاةغي. 323اإلااصة  -  (5)
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اليىصي أو الؿغي، الخىكُم البُىمتري، الخىكُم بالللم ؤلالىترووي والخىكُم  وىؾُلت جىزُم، وجخمثل صىعه في الخىكُم

  (1) الغكمي.

 لوسائل الذفع إلالكتروني: ملفعلتألاحكام القانونيت ا - 2.  1.  2.  2 

غ  2003جظمً اللاهىن الجؼاةغي مىاص جخللم بأهـمت الضفم ؤلالىترووي، وئكتراف عؾمُا بها ؾىت  مً زالٌ جلٍغ

اليي حلخبر وؾاةل الضفم ول ألاصواث اليي جمىً  69مً زالٌ اإلااصة (2)اإلاخللم بالىلض واللغض 11 -03غ عكم ألام

ل ألامىاٌ مما ًيىن الؿىض أو ألاؾلىب الخلني اإلاؿخلمل، فاإلاشغق الجؼاةغي مً زالٌ هص هظه  الصخص مً جدٍى

جؼغق لهظه الىؾاةل بملنى واؾم، فُمىً أن جيىن اإلااصة لم ًدضص بضكت وؾاةل الضفم اإلالوىصة ولم ًدوغها، وئهما 

 ئلىتروهُت وىؾاةل الخلىُاث الخضًثت.

 1975ؾبخمغ  26في  59-75اإلالضٌ واإلاخمم لألمغ  2005فُفغي  06اإلاإعر في  02-05ئال أهه في اللاهىن عكم 

واإلاخظمً اللاهىن الخجاعي الجؼاةغي، فلض جؼغق ئلى بلع وؾاةل الضفم وػغق الضفم في الباب الغابم مىه، وزوص 

ل اإلاوغفي في اإلااصجين الفول الثالث مىه إلاىطىق وؾاةل الضفم الخضًثت، خُث أشاع ئلى   543و 19مىغع  543الخدٍى

مً اللاهىن طاجه، وبؼاكاث الضفم  22مىغع  543و 21مىغع  543مً هفـ اللاهىن، وئلى ؤلاكخؼاق في اإلااصجين  20مىغع 

 مً طاث اللاهىن. 24مىغع  543واإلااصة  23مىغع  543مىغع، اإلااصة  543والسخب في اإلاىاص 

فها ب اإلاخللم بالخجاعة ؤلالىتروهُت، فاكخبرها ول  05 -18 عكم مً اللاهىن  5ضكت في اإلااصة وكض جضاعن اإلاشغق حلٍغ

م اإلالمٌى به جىمً صاخبها  م اإلالمٌى به جىمً صاخبها مً اللُام بها ػبلا للدشَغ وؾُلت صفم مغزص بها ػبلا للدشَغ

ب أو كً بلض كبر مىـىمت ئلىتروهُت، خم الضفم (3) مً اللُام بالضفم كً كٍغ ت ؤلالىتروهُت ئما ٍو في اإلالامالث الخجاٍع

م اإلالمٌى به، وكىضما ًيىن الضفم  م وؾاةل الضفم اإلاغزص بها وفلا للدشَغ كً بلض أو كىض حؿلُم اإلاىخىج كً ػٍغ

ا مً ػغف البىىن  ئلىتروهُا، فاهه ًخم مً زالٌ مىواث صفم مسووت لهظا الوغض، ميشأة ومؿخولت خوٍغ

ض الجؼاةغ ومىصىلت بأي هىق مً أهىاق مدؼاث الضفم ؤلااإلالخمضة مً كبل بىً الجؼاة لىترووي كبر شبىت غ وبٍغ

  (4) ىمي للمىاصالث الؿلىُت والالؾلىُت.اإلاخلامل اللم

فدؿب عأًىا أهه في ئػاع هظا ؤلاكتراف بىؾاةل الضفم ؤلالىتروهُت وان ًىاهب اإلاؿخجضاث اليي ٌلغفها الخفاكل 

هظمام للمىـمت ىيي الجؼاةغي وان مؼلبا ًدخمه الا ص الؿىق الؾُما وأن ؤلاصالح البمم اإلاخؼلباث اليي ًفغطها اكخوا

 ، ومىه حؿهُل الضفم في ول اإلالامالث الالىتروهُت بين اإلاخلاملين فُما بُههم.اللاإلاُت للخجاعة

 

 

 
                                                           

م الجؼاةغي، أػغوخت لىُل صوحت الضهخىعاه في الللىم، حاملت  -  (1) جي ي وػو، الجؼاةغ، بهلىلي فاجذ، الىـام اللاهىوي للخجاعة ؤلالىتروهُت في ؿل الدشَغ

 .340ص ، 2017، 2016
ضة عؾمُت كضص  2003أوث  26اإلاإعر في  11 -03ألامغ  عكم  - (2)  .11، ص 2003ماعؽ  27في  ، اإلاإعزت 53اإلاخللم بالىلض واللغض ، حٍغ
ضة عؾمُت كضص 2018ماي  10اإلاإعر في  05 -18اللاهىن عكم  - (3)  .5، ص 2018ماي  16، اإلاإعزت في 28اإلاخللم بالخجاعة ؤلالىتروهُت، حٍغ
 اإلاظوىع آهفا.  05 -18مً اللاهىن عكم   27اإلااصة  -  (4)
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  :للمعامالث إلالكترونيت "الجريمت إلالكترونيت" املقررة حماًت الجزائيت  - 2.  2.  2

م الفغوس ي فلم ًـ لالجت ؤلالىتروهُت أي ُما ًسص مجاٌ الجغاةم اإلاىـمت للمهغ أٌو هص كاهىوي في الدشَغ

ش لم ًىً ًخمىً أي مً أي (1) ،1988الجغاةم اإلااؾت بأهـمت آلالُت للملؼُاث ئال ؾىت  وخُث أهه ئلى هاًت هظا الخاٍع

م كلابي في هظا اإلاجاٌ.   (2) مً الضولخين الجؼاةغ وفغوؿا بدشَغ

اإلاخظمً اللىاكض الخاصت بالىكاًت مً  04-09وكض جبنى اإلاشغق الجؼاةغي أخيام الجؼاةُت بمىحب اللاهىن 

مت اكخمض كباعة "اإلاؿاؽ بأهـمت (3)جواٌ ومياهتها،اإلاخولت بخىىىلىحُا ؤلاكالم والا الجغاةم وللضاللت كلى الجٍغ

ه مً ميىهاث هير ماصًت مدل  اإلالالجت آلالُت للملؼُاث" ملخبرا أن الىـام اإلاللىماحي في خض طاجه، وما ًدخٍى

مت، وكض جظمً هظا اللاهىن  . 19للجٍغ  ماصة مىػكذ في ؾخت فوٌى

وجضاعن اإلاشغق الجؼاةغي الفغان اللاهىوي الظي كغفه مجاٌ ؤلاحغام ؤلالىترووي، فلام بخلضًل كاهىن الللىباث 

مً زاللها ألافلاٌ اإلاخولت باإلالاملت آلالُت مؿخدضزا فُه حملت مً الىوىص حغم (4)15-04بمىحب اللاهىن 

للملؼُاث، وخضص ليل فلل ما ًلابله مً حؼاء، وباإلطافت ئلى ؾً كىاكض احغاةُت حضًضة جخللم بالخدلُم جخماش ى 

-06مم الؼبُلت اإلاخمي ة للجغاةم ؤلالىتروهُت، وطلً مً زالٌ حلضًل كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت بمىحب كاهىن عكم 

22 .(5) 

ت  وهما أكغ اإلاشغق الجؼاةغي ألاخيام الجؼاةُت للخوضي لألفلاٌ اإلاجغمت ؤلالىتروهُت في اإلاجاٌ ألاكماٌ الخجاٍع

 (6) ماصة كاهىهُت. 12بمىحب كاهىن الخجاعة ؤلالىتروهُت في 

 ئطن اإلاشغق الجؼاةغي كض جبنى ؾُاؾت مؼصوحت للخوضي لـاهغة ؤلاحغام اإلاللىماجُت، بدُث اهخضي ئلى حلضًل

لاث الللابُت اللامت " كاهىن الللىباث وكاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت"، وحللها  الجىاهب اإلاىطىكُت وؤلاحغاةُت للدشَغ

جىاهب الخدضًاث الجضًضة الىاججت كً الخؼىع الهاةل للخىىىلىحُا الخضًثت، وئؾخدضر كىاهين حضًضة زاصت أهثر 

 (7) ظا مً شأهه ٌؿاهم بشيل فلاٌ في الخض مهها.ججاوبا مم الؼبُلت الخاصت للجغاةم ؤلالىتروهُت، وه

 

                                                           
(1)  

- André Lucas, Jean Devrèze, Jean Frayssinet, droit de l’informatique et de l’internet, édition  Dalloz, 

collection Thémis, droit privé, Paris, France, 2001, p 679 
عي حؼاةغي في مجاٌ حغاةم اإلاللىماجُت لم ًـهغ ئال ؾىت  - (2) ، 1مىغع  144مىغع،  144في حلضًل كاهىن الللىباث طمً اإلاىاص  2001أٌو كاهىن حشَغ

جدذ كىىان اإلاؿاؽ بأهـمت اإلالالجت آلالُت للملؼُاث " اللؿم  7مىغع  394مىغع و 394في اإلااصجين   2004، جم حلضًل ؾىت 146و 2ع مىغ  144

 الؿابم مىغع مً كاهىن الللىباث الجؼاةغي.
ضة عؾمُت اإلاإعر في اإلاخظمً اللىاكض الخاصت بالىكاًت مً الجغاةم اإلاخولت بخىىىلىحُا ؤلا   04-09اللاهىن عكم   - (3) كالم والاجواٌ ومياهتها، حٍغ

 .5، ص 2009، اإلاإعزت 47كضص 
ضة عؾمُت كضص  156-66اإلالضٌ واإلاخمم لألمغ عكم  2004هىفمبر 10اإلاإعر في  15-04اللاهىن عكم  - (4) ، اإلاإعزت  71اإلاخظمً للاهىن الللىباث، حٍغ

 .2004هىفمبر  10في 
ضة عؾمُت كضص  155-66اإلالضٌ واإلاخمم لألمغ عكم  2006صٌؿمبر  20اإلاإعر في  22-06اللاهىن عكم عكم  - (5) اإلاخظمً للاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت، حٍغ

 .2006صٌؿمبر  24، اإلاإعزت في 64
 اإلاظوىع آهفا.  05- 18مً اللاهىن عكم  48ئلى  37اإلاىاص مً  - (6)
م الجؼا"بغاهُمي حماٌ،  - (7)  .155، ص 2، اللضص2، اإلاجلت الىلضًت لللاهىن والللىم الؿُاؾُت، اإلاجلض "ةغي ميافدت الجغاةم ؤلالىتروهُت في الدشَغ
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 خــاجمت:ال

ًإصي وما كض  ،ئن الخىحه ئلى كوغهت ؤلاصاعة وما ًغافم هظه اللملُت مً طغوعة الخدىم في جىىىلىحُت اإلاللىماث

ُت ال كوغهت ؤلاصاعة وحللها ئصاعة عكمُت أصبذ ًمثل خخمهما أن ئلى خضور مداؾً أو مؿاوب جيخج كً اللمل بها، و 

 مفغ مهها، ومىه هسلص مً بدث مىطىق صوع اإلاشغق الجؼاةغي في جفلُل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الىخاةج آلاجُت:

ت واؾخسضام اإلاىىىت في الخسؼُؽ،  حلخمضن ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ئ - 1 جىىىلىحُا اإلاللىماث لخدؿين اللملُت ؤلاصاٍع

ت باإلاىـمت واللملُاث الخاص ،يامل الضازلي والخاعجي للمللىماثالخىـُم، اليشاغ والغكابت كلى مىاعص وجدلُم  الخ

كخواصي والخجاعي، وهما ًمىً ئصاعة وهي حلض همؽ خضًث الظي ًؼىع ألاصاء ؤلاصاعي، الا مً أحل جدلُم ألاهضاف،

 الخيىمت مً كُاصة اإلاجخمم مً اللهض الىعقي ئلى اللوغ الغكمي.

فاإلصاعة ؤلالىتروهُت هي الجؼء،  اليل،والخيىمت ؤلالىتروهُت هي كالكت الجؼء و  تاللالكت بين ؤلاصاعة ؤلالىتروهُئن  - 2

ت طاث الؼبُلت الىعكُت ئلى كملُاث طاث ػبُلت ئلىتروهُت باؾخسضام الخؼىعاث  ل اللملُاث ؤلاصاٍع وهلوض بها جدٍى

غ  ،الخلىُت الخضًثت "ألاكماٌ ؤلالىتروهُت أو ؤلاصاعة صون ألاوعاق"  البيُت اإلاللىماجُت صازل اإلاإؾؿت، وحلمل كلى جؼٍى

ن وباليؿبت للخيىمت ؤلالىتروهُت فخمثل اليل، واإلالوىص مً طلً اللملُاث ؤلالىتروهُت اليي ًخم مً زاللها الغبؽ بي

 .هُت مً زالٌ الدشوُل الخاؾىبي طاث الخلىُت اللالُتاإلاىـماث اليي جؼبم ؤلاصاعة ؤلالىترو

ؾُاؾت الجؼاةغ ؤلالىتروهُت، وهاجه  جمثلذ في و  ،جُت في مجاٌ الخلضم ؤلاصاعي ؾتراجُاهخهجذ ا الجؼاةغ ئن  - 3

هخمام أهثر بشإون اإلاىاػىين ُت وجفلُلها كلى أعض الىاكم، وحؿعى ئلى الا الؿُاؾت تهضف ئلى ججؿُض ئصاعة ئلىتروه

الللم ئلى بغوػ مجخمم ي تهضف مً زالله ُم مشغوق ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الظوجلبُت خاحُاتهم، ومىه باشغث بخؼب

لت اليي ٌلِشها اإلاجخمم الضولي،واإلالغفت مم ألازظ بلين الا  لاث وهظا وطم  كخباع الخدىالث اللمُلت والؿَغ الدشَغ

 .اإلاؿاكضة كلى جفلُل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في الىاكم الجؼاةغي 

لم اإلاللىماث وؤلاجواالث مً أحل بىاء ئن جفلُل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ولها هى حؼء مً الؿعي ئلى اللجىء ئلى كا - 4

 .اكخواص ئفتراض ي، ووله ٌلخبر جأزغ بملالم اللىإلات

ئن مشغوق ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ًمثل جدضي خلُلي خيى ولى صاخبها ئًجابُاث وبلع الؿلبُاث، ومىه ًجب  - 5

 جت آزاعها.خيى ملال امل ملها بدظع شضًض في ئػاع جفلُل ؤلاًجابُاث وجفاصي الؿلبُاث أوخلال

لاث والىوىص اللاهىهُت هي اليي حؿهل كمل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت،  - 6 ت ؤلالىتروهُت وجىفئن وحىص الدشَغ غ الؿٍغ

 .اللامت والخاصت للمإؾؿاث

كلى جؼبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في  حؿاكض اليي كتراخاثالا بلع كغض ًمىً الظهغ الؿابلت الىخاةج زالٌ ومً

ل أنها هماو  ،الجؼاةغ  :وهي، اإلاجاٌ هظا في مسخص ول ٌؿخلملها اليي ألاخيام هظه كً همىض ول جٍؼ

هخلاٌ ؤلاًجابي مً ؤلاصاعة وطم عؤٍت اؾتراجُجُت شاملت بمشاعواث صولُت وحمُم الفاكلين، وبما ًخظمً الا  -

مً مؿخىي الخىمُت فم الخللُضًت ئلى ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت، ومً جدؿً حىصة الخضماث اللامت اإلالضمت للمىاػىين والغ 

 اللظاء كلى ول أمُت ئلىتروهُت زاصت.، وهظا حخماكُتكخواصًت والا الا
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 .الدشضًض كلى أمً اإلاللىماث لخماًت مىاكم ؤلاصاعة الالىتروهُت طض هجماث اللغصىت وؾىء الاؾخسضام -

، لبؼالتيي مً أهمها مشيلت ائكامت الضعاؾاث اللاهىهُت اليي حلالج ؾلبُاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بشيل زاص، وال -

 اإلاللىماحي. جدلُم ألامً وألامان

لاث  حضًضة جىاهب ول ما ًدضر مً مؿخجضاث. -  جأػير اللمل ؤلالىترووي مً زالٌ وطم حشَغ
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  :ملخص

ؼ مً ؤهم الحهىم التي نغعها اإلاشغع للمخػغع مً هؼع ملٌُخه للمىكػت الػامت، ولظا وحب ؤن  ٌػض الخػٍى

ؼ ًل غغع ؤضاب اإلانزوع  وغلُه قئن الحو الظي ًدطل به حبر  ملٌُخه وما قاجه مً يؿب.ٌؿؿي هظا الخػٍى

الػغع هدُجت هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت ًجب ؤن ًٍىن غاصال ومىطكا؛ قمً ؾير اإلاػهُى ؤن ًدطل اإلاخػغع هدُجت 

هظا النزع، يما ؤن ؤلاصاعة ال ًمٌنها الحطُى غلى غهاعاث لخىكُظ  هؼع ملٌُخه للمىكػت الػامت غلى ؤنل ما ٌؿخىحبه

ؼ ؾير غاصُ وؾير مىطل. ػها طاث اإلاىكػت الػامت مهابل حػٍى  مشاَع

ت الخاضت مً ؾغف ؤلاصاعة للمىكػت الػامت ًجب مػه جىقير ًل الػماهاث وزاضت  إن اإلاؿاؽ باإلالٌُت الػهاٍع

ؼ ا لىهضي ؤو الػُني، الظي ًجب جهضًغه في اإلاغاخل ألاولى لػملُت النزع، مؼ ألازظ مهابل هظا النزع، اإلاخمثل في الخػٍى

ؼ، وؤن ٌؿخكُض مىه مؿخدهُه اإلاخػغعًٍ والظًً  بػين الاغخباع ًل الػىاضغ التي ًهضع غلى ؤؾاؾها مبلـ الخػٍى

 ًثبخىا ضكتهم يإصحاب خهىم قػال.

ت زاضت؛ هؼع اإلالٌُت؛ : الكلماث املفخاحيت ؼ.ملٌُت غهاٍع  مىكػت غامت؛ غضالت الخػٍى

Abstract:  

Compensation is one of the most important rights determined by law for persons injured 

by expropriation in the public interest; so this compensation should cover encompasses both 

the loss suffered and the loss of profits. Therefore, the right to obtain compensation for 

damages resulting from expropriation for public utility must be fair and equitable; It is 

unreasonable for the injured party to obtain as a result of the expropriation for public utility 

the least required by this expropriation, In addition, the administration cannot obtain real 

estate to implement its public utility projects in exchange for unfair and inequitable 

compensation. 

The expropriation of private real estate by the administration for the benefit of the public 

must provide all the guarantees, especially in exchange for expropriation represented in 

Monetary or in-kind compensation which should be appreciated in the early stages of the 

expropriation process, taking into account all the elements on the basis of which the amount 

of compensation is estimated and Benefit those affected who prove that they are indeed rights 

holders. 

Keywords : private real estate; expropriation; public benefit;  Equitable compensation. 
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 عذالت الخعىيض ضمانت لنزع امللكيت العلاريت الخاصت للمنفعت العامت في اللانىن الجزائزي 

Equitable compensation is a guarantee for expropriation of private real estate for the 

public benefit in Algerian law 
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 :ملذمت

ت الخاضت مً ؤهم الحهىم ألاؾاؾُت التي ًخمخؼ بها ؤلاوؿان، ونض يكل الضؾخىع والهاهىن  حػخبر  اإلالٌُت الػهاٍع

 الجؼابغي خماًتها مً ؤي اغخضاء، وؤغؿى لطاخب هظا الحو ًل الطالخُاث التي جمٌىه مً طلَ.

ض ؤن ٌؿخإزغ بٍل ش يء ا جدهُو هىع مً الخىاػن بين ًان لؼام ،وألن ؤلاوؿان ال ٌؿخؿُؼ الػِش بمكغصه وؤهاوي ًٍغ

ً وطلَ مً زالُ الهُىص الهاهىهُت اإلاهغعة إما إلاطلحت ؤزغي ؤولى  ،ضاخب الحو وؾيره مً ألاشخاص آلازٍغ

و هؼغه للمىكػت الػامت.  بالغغاًت، وإما إلاطلحت غامت وطلَ مً زالُ خغمان اإلاالَ مً خهه غً ؾٍغ

ُه حؿلُب اإلاطلحت الػامت غلى اإلاطلحت الخاضت مً زالُ مما ٌػني ؤن خو اإلالٌُت لِـ خها مؿلها بل ًجب ق

جغس ي ًل الػماهاث اإلاٌكىلت ألصحاب اإلالٌُاث اإلانزوغت، وإن  ،نىاغض ناهىهُت جخػمً هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت

ؿت ًاهذ الهىاغض الػامت في الهاهىن اإلاضوي جىحب غضم خغمان اإلاالَ مً ملٌه إال للمىكػت الػامت وقها للهاهىن ش ٍغ

ؼ  ؼ مىطل وغاصُ، وبظلَ قئهه ال ًمًٌ إؾالنا هؼع اإلالٌُت الخاضت إال للمىكػت الػامت مؼ صقؼ حػٍى صقؼ حػٍى

 مخىاؾب مؼ الػغع الحاضل بطاخب اإلالٌُت.

 : ما ًليقُىغىع هظا اإلافي ؤهمُت البدث  ٌمًوج

ؼ غاصُ ومىطل، ومؼ  - طلَ ًظل هظا ؤلاحغاء ًمـ بدو ًىن ؤن هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت ًٍىن مهابل حػٍى

مٌكُى صؾخىعٍا، ولظا ًجب مغاغاة جدهُو الخىاػن اإلاىؿهي واإلاىغىعي بين مطلحت ألاقغاص وخهىنهم ومطلحت 

 اإلاجخمؼ.

ؼ ًجب ؤن ًٍىن غاصال  إط ؤن حؿلُب اإلاطلحت الػامت ال يهضع اإلاطلحت الخاضت؛ خُث ًدطل اإلاخػغع غلى حػٍى

ت الخاضت.ومىطكا مً ؤحل غماهت خهُهُت   للملٌُت الػهاٍع

جب  - ؼ الػاصُ واإلاىطل اإلاترجب غً هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت ًخهغع إلاؿخدهُه الحهُهُين ٍو غ الخػٍى إن جهٍغ

 صقػه وغضم اإلاماؾلت قُه.

 : الغبِؿُت قخخمثل فيؤما ؤهضاف البدث 

ؼ اإلاترجب غً جىغُذ - هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت وحملت زطابطه وحؿؿُخه لألغغاع اإلاترجبت غً  اإلاهطىص بالخػٍى

ت.  غملُت النزع باغخباعه غماهت لهظه الػملُت الاؾخثىابُت الجبًر

ؼ غً هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت. بُان -  ؤؾاؽ التزام ؤلاصاعة بضقؼ الخػٍى

ؼ الظي نض ًٍىن ههضًا جدضًض -  ؤو غُيُا وإًضاغه لضي الهُئت اإلاسخطت. غىاضغ جهضًغ الخػٍى

ؼ ومؿخدهُه غً هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت. -  مػغقت اإلالتزم بضقؼ الخػٍى

ؼ ومضي زػىع طلَ إلى الهىاغض الػامت. -  مػغقت مُػاص ؾهىؽ الحو في الخػٍى

ؼ غً هؼع اإلالٌُت غماهت خهُه ُت للمنزوع ملٌُخه وغلُه جؿغح ؤلاشٍالُت الخالُت: إلى ؤي مضي ٌػخبر الخػٍى

ؼ؟   بالىظغ إلى زطىضُت هظا الخػٍى
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ُ خُث  ؛زؿت جػمىذ مدىعًٍقو ، و خدلُليالىج  اإلا باؾخسضامؤلاشٍالُت جٍىن  ؤلاحابت غً هظه :  جىاو ألاُو

ؼ ومؿخدهُه غً هؼع  ت الخاضت، وؤما اإلادىع الثاوي قهض غال : جهضًغ الخػٍى ؼ غً هؼع اإلالٌُت الػهاٍع غضالت الخػٍى

ت الخاضت.  اإلالٌُت الػهاٍع

 عذالت الخعىيض عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت للمنفعت العامت:  -أوال

ال ًخم هؼع اإلالٌُت إال في إؾاع الهاهىن، »غلى ؤهه:  مىه 20في اإلااصة  1989لهض هظ الضؾخىع الجؼابغي لؿىت 

ؼ ترجب غلُه حػٍى ويظا  ،(2)11-91وحاء الهاهىن اإلاخػلو بنزع اإلالٌُت للمىكػت الػامت  .(1)«غاصُ ومىطل نبلي ٍو

مً  21مخػمىا اإلاباصا الضؾخىعٍت لػملُت هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت، قىطذ اإلااصة  (3)186-93اإلاغؾىم الخىكُظي له 

ؼ ًهل غً ألاغغاع  11-91ناهىن  ؼ هى حبر لػغع اإلانزوع ملٌُتهم، وال حؿخؿُؼ ؤلاصاعة صقؼ حػٍى غلى ؤن الخػٍى

 اإلاترجبت.

 مفهىم الخعىيض املترجب عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت:  -2

لخاضت ال حػخبر خها مؿلها بل هي خو له وظُكخه الاحخماغُت مً زالُ الهُىص اإلاهغعة للمطلحت اإلالٌُت ا

 الخاضت ؤو للمطلحت الػامت )الخإمُم، اإلاطاصعة، هؼع اإلالٌُت( وؾيرها مً ضىع اإلاؿاؽ باإلالٌُت الخاضت.

ؼ ختى ال ًخدمل البػؼ  إط ؤن ؤي هؼع للملٌُت الخاضت مً ؤحل اإلاىكػت الػامت ًجب ؤن ًٍىن هظير صقؼ حػٍى

ؼ ٌػض ؤهم غماهت لحماًت خهىم اإلانزوع ملٌُتهم.  صون آلازغ جٍالُل اإلاىكػت الػامت وهظا الخػٍى

 حعزيف الخعىيض املصخحم عن نزع امللكيت للمنفعت العامت:  - 2-2

ؼ في غمل قال  (4)ُت هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت هى التزام ًهؼ غلى ؤلاصاعة غىضما جباشغ إحغاءاث هؼع اإلالٌُتالخػٍى

ىت الػامت، وإال اغخبر غملها اغخضاء ماصًا ػا ؤوصغخه في الخٍؼ  .(5)جػؼ ًضها غلى ألامالى الخاضت إال إطا صقػذ حػٍى

ؼ ًمثل الهُمت الحهُهُت للػهاع اإلانزوع ملٌُخه ص ون اغخباع للخؿابغ الاخخمالُت التي جترجب غً جسلي قالخػٍى

ؼ ما ((6))اإلاالَ غً غهاعه هي إال  مثل مطاٍعل البدث غً غهاع آزغ، لظا ٌػخبر بػؼ الكهه بإن غملُت الخػٍى

ؼ إطا و، ولظلَ ًجبر اإلانز((7))مباصلت ؤؾاؾها اإلاؿاواة ؤو اإلاٍاقإة ال الغغا بين الؿغقين ًان ع ملٌُخه غلى ؤزظ الخػٍى

ا للػغع اإلااؽ به.   مؿاٍو

                                                           
ضة  1989براًغ ؾىت ق 23، ًخػلو بيشغ هظ حػضًل الضؾخىع اإلاىاقو غلُه في اؾخكخاء 1989قبراًغ  28مؤعر في  18-89مغؾىم عباس ي عنم  -(1) في الجٍغ

ت الضًمهغاؾُت الشػبُت ت غضص ، الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ ش 9الجٍغ  . 1989 ماعؽ 01، الطاصعة بخاٍع
ل  27ممط ي في 11-91ناهىن عنم   -(2) ت غضص   1991ؤبٍغ ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ اإلاخػلو بنزع اإلالٌُت للمىكػت الػامت، اإلاػضُ واإلاخمم، الجٍغ

ش 21  . 1991ماي  08، الطاصعة بخاٍع
ض11-91، ًدضص يُكُاث جؿبُو الهاهىن 1993ًىلُى   27ممط ي في 186-93مغؾىم جىكُظي عنم   -(3) ت غضص ، الجٍغ ، 51ة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ

ش   .1993ؤوث  01الطاصعة بخاٍع
غة ومً مػه، اإلاجلت الهػابُت، الػضص5/5/1190اإلاؤعر في  65910الهغاع عنم   -(4)  . 190، ص1993، 3، نػُت )م،ع( غض والي والًت البٍى
، الضًىان الىؾني لألشؿاُ 1993صٌؿمبر  15/16عخماوي، هؼع اإلالٌُت مً ؤحل اإلاىكػت الػمىمُت، الىضوة الىؾىُت للهػاء الػهاعي،  ؤخمض  -(5)

ت، الجؼابغ  .77، صالتربٍى
  .54، ص1966، 2خؿً الؿُض البؿاُ، هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت قهها ونػاء، صاع الثهاقت الػغبُت، الهاهغة، ؽ -(6)
ت، صون ؾىت وشغ، ص  -(7) ؼ بين الخؿإ والػغع، مؤؾؿت الثهاقت الجامػُت للؿبؼ واليشغ، ؤلاؾٌىضٍع  . 72مدمض إبغاهُم الضؾىقي، جهضًغ الخػٍى
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ؼ الظي ًخم صقػه إلاؿخدهُه ًخم جهضًغه مً ؾغف الخبراء . وجلتزم ؤلاصاعة بضقػه، ونض هظ صؾخىع (1)إن الخػٍى

ؼ غاصُ ومىطل ونبلي، وهظه اإلااصة  20في اإلااصة  1996 خم بخػٍى مىه غلى ؤن هؼع اإلالٌُت ال ًخم إال وقها للهاهىن ٍو

ؼ هى اإلاهابل لنزع اإلالٌُت  01-16الخػضًل الضؾخىعي عنم مً  22هي هكؿها اإلااصة  مؼ خظف غباعة )ونبلي(، قالخػٍى

ػا غُيُا جغاه ؤلاصاعة مىاؾبا لظلَ وهى اؾخثىاء غً ألاضل. ت ونض ًٍىن مبلؿا ههضًا ؤو حػٍى  الػهاٍع

 خصائص الخعىيض املصخحم عن نزع امللكيت للمنفعت العامت: -2-6

ؼ الظي جهضمه ؤلا   خميز بالخطابظ الخالُت:ًصاعة إلاؿخدهُه هدُجت هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت إن الخػٍى

ؼ  - ؼ اإلاهضم مً ؤلاصاعة وإهطاقه: غىض هؼع اإلالٌُت ًجب مغاغاة الػضُ وؤلاهطاف في مبلـ الخػٍى غضالت الخػٍى

ملٌُخه إال في ألاخىاُ : "ال ًجىػ خغمان ؤي ؤخض مً (2)مً الهاهىن اإلاضوي 677اإلاهضم ونض هطذ غلى هظا اإلااصة 

ؼ مىطل  ت للمىكػت الػامت مهابل حػٍى والشغوؽ اإلاىطىص غليها في الهاهىن.. ؤو هؼع الحهىم الػُيُت الػهاٍع

ؿؿي ًل الػغع  186-93مً اإلاغؾىم الخىكُظي  32وغاصُ"، وؤوحبذ اإلااصة  ؼ مىطكا وغاصال َو ؤن ًٍىن مبلـ الخػٍى

 .(3)اإلابضؤ الهػاء الجؼابغي  اإلاترجب غً غملُت النزع، ونض يغؽ هظا

ؼ الػاصُ  ،وهىا وشير إلى ؤن نىاغض ؤلاهطاف والػضُ ًجب ؤن جهترن باإلاطلحت الػامت وبظلَ قئن هظا الخػٍى

هت اؾخثىابُت جلجإ إليها ؤلاصاعة لخدهُو اإلاطلحت  واإلاىطل ًغجبـ بمؿإلخين: ألاولى ؤن غملُت هؼع اإلالٌُت حشٍل ؾٍغ

ؾخىاء اإلانزوع ملٌُخه غلى خؿاب اإلاىكػت الػامت، وؤما الثاهُت قاإلصاعة ال ًمٌنها الحطُى الػامت وبظلَ قال ًيبغي ا

ػها طاث الىكؼ الػام غلى خؿاب ألاقغاص.  غلى غهاعاث مً ؤحل جىكُظ مشاَع

ؼ نبلُا: وهظا ما هظ غلُه الضؾخىع ويظلَ اإلااصة  - ، وهظا مً (4)مً ناهىن الخىحُه الػهاعي  72ؤن ًٍىن الخػٍى

ؼ غىض جبلُـ الهغاع ؤلاصاعي ؤح ل إغؿاء ألاقغاص اإلانزوع ملٌُتهم ؤيبر الػماهاث، وبظلَ ًجب إًضاع مبلـ الخػٍى

مً الهاهىن  27اإلاخػلو بهابلُت الخىاُػ غً الػهاعاث ؤو الحهىم الػُيُت اإلاغاص هؼع ملٌُتها وهظا ما هطذ غلُه اإلااصة 

91-11. 

 امللكيت العلاريت الخاصت:  شزوط الضزر املىجب للخعىيض عن نزع -2-3

ؼ في هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت ًخهغع لجبر الػغع، وؤن هظا ألازير هى الظي ًدضص مهضاع  ًان الخػٍى إطا 

ؼ بل ال بض مً جىاقغ شغوؽ في هظا الػغع  ؼ هدُجت هؼع اإلالٌُت قهظا ٌػني ؤهه لِـ ًل غغع ًىحب الخػٍى الخػٍى

 اإلاترجب.

                                                           
، 1خو اإلالٌُت الخاضت )صعاؾت مهاعهت( ، صاع ػهغان لليشغ والخىػَؼ، غمان، ألاعصن، ؽفي ؤيغم قالح الطىاف، الحماًت الضؾخىعٍت والهاهىهُت   -(1)

 .102ص صون ؾىت وشغ،
ت غضص  26/09/1975اإلاؤعر في  58-75ؤمغ عنم   -(2) ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ ، الطاصعة 78اإلاخػمً الهاهىن اإلاضوي اإلاػضُ واإلاخمم، الجٍغ

ش  . 1975ؾبخمبر  30بخاٍع
 .23/2/1998اإلاؤعر في  157262الهغاع عنم   -(3)
ت غضص  18/11/1990اإلاؤعر في    25-90ناهىن عنم   -(4) ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ ، الطاصعة 49اإلاخػمً الخىحُه الػهاعي، مػضُ ومخمم، الجٍغ

ش   . 1990هىقمبر 18الطاصعة بخاٍع
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ال هجض ؤي إشاعة إلى الشغوؽ الىاحب جىاقغها في  186-93واإلاغؾىم الخىكُظي  11-91وبالغحىع إلى الهاهىن 

الػغع اإلاترجب هدُجت هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت، وهىا هغحؼ إلى ما جهغعه الهىاغض الػامت في هظا الخطىص مؼ 

 (1)مغاغاة زطىضُت الػغع في هظه الحالت وإحماال قئن شغوؽ طلَ هي:

ؼ إال غً الػغع اإلااصي الظي ًمثل إزالال بدو اإلاخػغع  ؤن ًٍىن الػغع  - ماصًا: في غملُت هؼع اإلالٌُت ال ًخم الخػٍى

ؼ وهظا  ذ مطلحت مشغوغت له، وبظلَ ٌؿدبػض الػغع اإلاػىىي مً الخػٍى ؤو بمطلحت له طاث نُمت مالُت، ؤو بخكٍى

 ي التي جىظ غلى الػغع اإلاػىىي(.مٌغع مً الهاهىن اإلاضو 182زالقا إلاا جهغعه الهىاغض الػامت )اإلااصة 

ؤن ًٍىن الػغع مباشغا: ؤي طلَ الػغع الحاضل هدُجت هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت مباشغة، وحؿخػبض ًل ألاغغاع  -

ا للمالَ قالػغع في  دهو عبدا شهٍغ ًان الػهاع اإلانزوع ملٌُخه مؤحغا للؿير ٍو هت ؾير مباشغة قمثال لى  الحاضلت بؿٍغ

 هظه الحالت ًٍى 
 
 .(2)ن مباشغا

كهض اإلاالَ هظا الغبذ، ولظلَ ًجب ؤن ًؤزظ في الحؿبان.  قبمجغص هؼع اإلالٌُت ًىهط ي غهض ؤلاًجاع بهىة الهاهىن ٍو

ؼ لػضم  - ؤن ًٍىن الػغع مدهها: ؤي طلَ الػغع الىانؼ قػال، ولظلَ ًخم اؾدبػاص ألاغغاع الاخخمالُت مً الخػٍى

 (3)إمٍاهُت جدضًضها بضنت.

لػغع مؿاؾا بدو ؤو بمطلحت مدمُت ناهىها: وغلُه قئن الػهاع اإلانزوع ملٌُخه واإلاخىاػع في ملٌُخه ال ؤن ٌشمل ا -

ؼ وهظا ما ؤيضه الهػاء ؼ وهى جىقغ ؾىض اإلالٌُت (4)ًىحب الخػٍى ، ونض ؤغاف الهػاء شغؾا آزغ للمؿالبت بالخػٍى

ًان في وغػُت ناهىهُت ، وبظلَ قئن اإلاخػغع ال (5)باليؿبت للػهاع اإلانزوع للمىكػت الػامت ؼ إال إطا   ًدطل غلى الخػٍى

 جمٌىه مً اإلاؿالبت بظلَ )زلى الػهاع اإلانزوع ملٌُخه مً الخىاػع خُى ملٌُخه، جىاقغ ؾىض هظا الػهاع اإلانزوع(.

 ومشخمالجه: عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت ع الخعىيضانى أ -2-0

ؼ ػاث  الخػٍى ػاث ألاضلُت والخػٍى غً هؼع اإلالٌُت نض ًٍىن ههضًا ؤو غُيُا، ؤما مىغىغه قِشمل الخػٍى

 الخبػُت.

وهى الظي ًضقؼ في شٍل مبلـ  :للمنفعت العامت عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت الخعىيض النلذي -2-0-2

ػؿ ٍىن بالضًىاع الجؼابغي َو ، ونض هطذ (6)صقػت واخضة ىمً الىهىص إلى مالَ الػهاع ؤو ضاخب الحو الػُني اإلانزوع ٍو

غلى ؤن مؿخإحغي اإلادالث الؿٌىُت ؤو شاؾليها اإلانزوع ملٌُتها ًمىذ لهم  186-93مً اإلاغؾىم  1ف 34هطذ اإلااصة 

ػا ههضًا مٌمال  ؼ الىهضي حػٍى ػهم غً الغخُل، ألن الخػٍى ؼ الػُني هدُجت خغمانهم مً الاهخكاع وحػٍى للخػٍى

ل هظا اإلاهابل.  ًمًٌ ضاخبه مً شغاء ملَ حضًض مً زالُ جدٍى

                                                           
ت لنزع اإلالٌُت للمىكػت الػامت، ؤؾغوخت صيخىعاه في الهاهىن، ًلُت الحهىم والػلىم الؿُاؾُت، حامػت  اهظغ:   -(1) خمضان حُاللي، ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 .222 -214ص، 2017/2018حُاللي لُابـ، ؾُضي بلػباؽ، 
ؼ غىه والخهاض ي ب  -(2)  .140، ص2012شإهه، صاع الٌخب الهاهىهُت، غبض الحٌُم قىصة، هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت إحغاءاجه والخػٍى
ؼ الجؼابغي، مظيغة ماحؿخير في الهاهىن ؤلاصاعي، ًلُت الحهىم،  اهظغ:   -(3) وهاؽ غهُلت، الىظام الهاهىوي لنزع اإلالٌُت للمىكػت الػامت في الدشَغ

 .82ص، 2006حامػت باجىت، 
 .1992، 2، اإلاجلت الهػابُت، الػضص 2/6/1989اإلاؤعر في  55229عنم  الهغاع   -(4)
 .1992، 3، اإلاجلت الهػابُت، الػضص24/3/1990اإلاؤعر في  58540الهغاع عنم   -(5)
ت،  مدمض  -(6) ؼ اإلاضوي بين الكهه ؤلاؾالمي والهاهىن اإلاضوي، صاع الجامػت الجضًضة لليشغ، ؤلاؾٌىضٍع  .291، ص2002قخذ هللا اليشاع، خو الخػٍى
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ؼ ازخُاعا مً  :للمنفعت العامت عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت الخعىيض العيني -2-0-6 ًٍىن هظا الخػٍى

ؼ الىهضي ونض هطذ اإلااصة  إههبؤلاصاعة، وهي التي جهضع  مً الهاهىن  2ف25ًدهو اإلاطلحت الػامت بضال مً الخػٍى

ؼ بهضع إمٍاهاتها، ولًٌ ما الحٌم لى  91-11 ت في مىذ هظا الخػٍى ؼ ولإلصاعة ؾلؿت جهضًٍغ غلى إمٍاهُت هظا الخػٍى

ؼ قهل ًجبر غلى نبُى طلَ ؤم هى  ًان مً اإلاكغوع الىظ  عقؼ اإلاالَ اإلانزوع ملٌُخه هظا الىىع مً الخػٍى مسير؟ و

 غلى طلَ ضغاخت.

ػاث ألاضلُت ؼ قُجب ؤن حؿؿي الخػٍى ػاث الخبػُت ؤما غً مشخمالث الخػٍى ػاث  جخمثل .والخػٍى الخػٍى

و اؾخػمالها الكػلي في ألاضلُت غً  (1)نُمت اإلالَ اإلانزوع خؿب ما ًيخج غً جهُُم ؾبُػتها ؤو مشخمالتها ؤو غً ؾٍغ

ػاث  الهىاغض الحؿابُت اإلاػخمضة مً ؾغف الجهاث اإلاسخطت في هظا اإلاجاُ، ولم ٌشغ اإلاشغع ضغاخت إلى الخػٍى

اإلاخػلو بنزع  48-76مً ألامغ  25بػٌـ ما وعص في اإلااصة  186-93وال في اإلاغؾىم الخىكُظي  11-91ألاضلُت في الهاهىن 

 .(2)اإلالٌُت اإلالغى

ػاث الخبػُت التي ؤما ػاث ألاضلُت  الخػٍى غلى ؤن  11-91مً الهاهىن  2ف22هض هطذ اإلااصة قال حؿؿيها الخػٍى

ؼ في ًل الحاالث ههطان الهُمت الظي ًلحو ألامالى والحهىم ؾير  نزوغت مً حغاء هؼع اإلالٌُت، يما اإلاٌؿؿي الخػٍى

ؼ غً الحغمان مً الاهخكاع  186-93مً اإلاغؾىم الخىكُظي  2ف34هطذ اإلااصة  ؼ غلى الخػٍى اصة غً حػٍى ٍػ

 (3)الغخُل.

 ألاشاس اللانىني لذفع الخعىيض عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت:  -6

ؼ جضقػه ؤلاصاعة للمنزوع ملٌُخه قال بض وؤن ًٍىن التزام ؤلاصاعة بضقؼ  ًان هؼع اإلالٌُت للمىكػت ًخم هظير حػٍى إطا 

ؼ ٌؿدىض إلى ؤؾاؽ ناهىوي عؾم ؤن ؤلاصاعة حؿخػمل ؤصاة  هظ غليها الهاهىن ضغاخت، وفي هظا الطضص حػضصث الخػٍى

ؼ غً هؼع اإلالٌُت والتزام ؤلاصاعة به  .(4)آلاعاء الكههُت خُى ألاؾاؽ الهاهىوي الظي ًيشإ غلُه الحو في الخػٍى

 : عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت املصؤوليت العلذًت كأشاس اللتزام إلادارة بالخعىيض -6-2

ًان طلَ ممٌىا وؾلبه ((5))حؼاء غضم جىكُظ الػهضاإلاؿؤولُت الػهضًت هي  ، وجىكُظ الػهض جىكُظا غُيُا واحب إطا 

ؼ. ؿخدو الضابً الخػٍى  وؾلبه الضابً، وؤن ؤلازالُ في جىكُظ الػهض ؤو الخإزير في جىكُظه ًىحب اإلاؿؤولُت الػهضًت َو

الؿغقين، ولظلَ ٌؿدبػض هظا ألاؾاؽ إن غملُت هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت مً ضاخبها ال جىحب ؤي غهض بين 

ؼ.  في التزام ؤلاصاعة بضقؼ مبلـ الخػٍى

                                                           
ؼ في هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػمىمُت، عؾالت لىُل شهاصة اإلااحؿخير، قغع: ؤلاصاعة واإلاالُت،   -(1) ت هؼاغاث الخػٍى ُت ًلزالض بػىوي، إحغاءاث حؿٍى

 .49، ص2003الحهىم، بً غٌىىن، الجؼابغ، 
ت  25/05/1976اإلاؤعر في 48-76ؤمغ عنم    -(2) ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ اإلاخػمً جدضًض نىاغض هؼع اإلالٌُت مً ؤحل اإلاىكػت الػمىمُت، الجٍغ

ش44غضص   .1976حىان  01، الطاصعة بخاٍع
 .243صخمضان حُاللي، مغحؼ ؾابو،  اهظغ:   -(3)
ني صعاؾت مهاعهت، ال  -(4) ؼ غً هؼع اإلالٌُت الخاضت وؤلاؾخمالى للمىكػت الػامت في الهاهىهين اإلاطغي والبدٍغ ؿبػت الهُثم غمغ ؾلُم، غضالت الخػٍى

 .51، ص2013ألاولى، صاع النهػت الػغبُت، الهاهغة، 
ت الػامت لاللتزام  -(5) ت، مطاصع الالتزام، صاع ا-ؤهىع ؾلؿان، اإلاىحؼ في الىظٍغ  .248، ص1998إلاؿبىغاث الجامػُت، ؤلاؾٌىضٍع
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وبالىظغ إلى اإلاؿؤولُت الػهضًت التي جهىم غلى غهض بين ألاؾغاف اإلاخػانضة وخطُى زؿإ غهضي مً ؤخضهم 

ؾِـ التزام ؤلاصاعة ًخمثل في ؤلازالُ بدىكُظ الػهض يػضم جىكُظه ؤضال ؤو الخإزغ في جىكُظه، وبظلَ هجض ؤهه ال ًمًٌ جإ

ؼ غلى ؤؾاؽ اإلاؿؤولُت الػهضًت لػضم وحىص غهض بين الؿغقين، وألن ؤلاصاعة جماعؽ امخُاػاث الؿلؿت  بضقؼ الخػٍى

الػامت وجنزع اإلالٌُت حبرا مً ؤصحابها وال جخػانض مػهم. وبالىظغ إلى هظه الاهخهاصاث اإلاىحهت إلى هظا ألاؾاؽ قهض جم 

 هجغه.

ت كأشاس املصؤوليت الخ -6-6  : عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت لتزام إلادارة بالخعىيضإللصيًر

ت التي حػني: ؼ هى اإلاؿؤولُت الخهطيًر  طهب حاهب مً الكهه إلى الهُى بإن ؤؾاؽ التزام ؤلاصاعة بضقؼ الخػٍى

ؼ اإلاػغوع غلى ؤؾاؽ  إزالُ الصخظ بالتزام غام ًخمثل في غضم ؤلاغغاع بالؿير، وؤن ًل إزالُ ٌؿخىحب حػٍى

ت )زؿإ جهطيري، غغع، غالنت ؾببُت(.  اإلاؿؤولُت الخهطيًر

ؼ غً هؼع اإلالٌُت ال ًمًٌ جإؾِؿه غلى اإلاؿؤولُت ؤولًٌ غاب الكهه غلى هظا ألاؾاؽ  ن التزام ؤلاصاعة بالخػٍى

ت الهخكاء عيً الخؿإ الظي ًهطض به الاهدغاف في ؾلىى الصخظ مؼ إصعايه لهظا الاهدغاف، ألن هضف الخهطي ًر

 .(1)ؤلاصاعة مً هؼع اإلالٌُت هى جدهُو اإلاىكػت الػامت

وؤن وشاؽ ؤلاصاعة ال ًخػمً ؤي زؿإ ولظلَ قئن اإلانزوع ملٌُخه ًخدمل الػغع اإلاترجب بالىظغ إلى اإلاىكػت التي 

 .(2)حػىص غلى ؤؾلب ؤقغاص اإلاجخمؼ

ؼ غلى هؼع اإلالٌُت ألهه ال ًىحض ؤي زؿإ ٌؿخىحب  إال ؤن هظا ألاؾاؽ ال ٌػُى غلُه في جإؾِـ صقؼ الخػٍى

ؼ، وإطا خطل زؿإ قال ً ؼ غىضبظ لجبر الػغع الخػٍى ؼ غً هؼع اإلالٌُت، بل ًضقؼ الخػٍى ٍىن مبرعا لضقؼ الخػٍى

 الحاضل باإلانزوع ملٌُخه، يدالت ججاوػ ؤلاصاعة للحضوص اإلاغؾىمت لنزع اإلالٌُت حبرا غً ؤصحابها.

 : عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت املصؤوليت على أشاس املخاظز كأشاس اللتزام إلادارة بالخعىيض -6-3

ؼ غً هؼع اإلالٌُت للمطلحت الػامت  طهب حاهب آزغ مً الكهه إلى الهُى بإن ؤؾاؽ التزام ؤلاصاعة بضقؼ الخػٍى

اإلاؿؤولُت غلى ؤؾاؽ اإلاساؾغ ال جخؿلب الخؿإ، بل ًٌكي قيها الػغع  هى قٌغة اإلاساؾغ اإلابيُت غلى الػغع ألن

 ًؤصي إلى نُام مؿؤولُتها.والػالنت الؿببُت قٍل وشاؽ جماعؾه ؤلاصاعة ًيخج غىه غغع 

ولًٌ في غملُت هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت ال ًمًٌ ؤن جخإؾـ مؿؤولُت ؤلاصاعة غلى ؤؾاؽ اإلاساؾغ، ألن هظه 

 .(3)ألازيرة جٌمُلُت وال جٍىن ناغضة غامت في ألاغماُ الهاهىهُت

ؼ  غً هؼع اإلالٌُت هظا ما حػل بػؼ الكهه ٌؿدبػض هظا ألاؾاؽ الظي ًجػل ؤلاصاعة ملتزمت بضقؼ الخػٍى

 .بظلَوالبدث غً ؤؾاؽ آزغ ًطلح اللتزام ؤلاصاعة للمىكػت الػامت 

 : عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت اللانىن كأشاس اللتزام إلادارة بالخعىيض -6-0

                                                           
ت اإلاىاػهت( صعاؾت مهاعهت، عؾالت مهضمت لىُل صعحت الضيخىعاه ف  -(1) ي الحهىم، ؤخمض ؤخمض اإلاىافي، قٌغة اإلاىكػت الػامت في هؼع اإلالٌُت الخاضت )هظٍغ

ت،   .14، ص1993ًلُت الحهىم، حامػت ؤلاؾٌىضٍع
 .53، صابومغحؼ ؾؤيغم قالح الطىاف،   -(2)
 .52، ص1988ؾىُىؽ غؼث ضضًو، هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت، صعاؾت مهاعهت، عؾالت صيخىعاه، ًلُت الحهىم، حامػت غين شمـ، مطغ،   -(3)
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ؼ غً هؼع اإلالٌُت هى الهاهىن مباشغة، ألهه ًظهب الكهه الغاجح إلى  الهُى بإن ؤؾاؽ التزام ؤلاصاعة بضقؼ الخػٍى

ىظم يُكُاث جهضًغه وؾغم صقػه ؼ ٍو  .(1)هى الظي ًىظ غلى الخػٍى

ؼ صون ؾىاه مً اإلاؿؤولُاث  ((2))ونض ؤيض الهػاء اإلاطغي  غلى ؤن الهاهىن هى ؤؾاؽ التزام ؤلاصاعة بضقؼ الخػٍى

ؼ بؿؼ الىظغ غً اإلاؿؤولُت اإلاضهُت، وؤن ؤق ػل ؤؾاؽ هى الىظ الهاهىوي الظي ًىظ غلى خو اإلاػغوع في الخػٍى

ؼ مً غضمه. غ الحو في الخػٍى ًان لهُامها وجهٍغ  اإلاضهُت التي حشترؽ جىاقغ ؤع

وإحماال ههُى بإن هظه ألاؾـ الكههُت خاُو مً زاللها الكههاء إًجاص ؤؾاؽ ناهىوي اللتزام ؤلاصاعة بضقؼ 

ؼ، خُث وحضث هظه ألاؾـ التي جهىم غلى اغخباعاث مسخلكت وؤقٍاع مػُىت، ووحهذ للبػؼ منها اهخهاصاث،  الخػٍى

ًاهذ  ػخمض غلى ؤؾاؽ وخُض في هظه الحالت وهى الهاهىن يمطضع مباشغ لظلَ، ؾىاء  ما حػل الكهه ًججغها َو

 الػامت. الهىاغض الػامت ؤو الهىاغض الخاضت اإلاخػلهت بنزع اإلالٌُت للمىكػت

 جلذًز الخعىيض ومصخحليه عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت:  -ثانيا

ؼ ٌػخبر ؤهم مغخلت مً مغاخل هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت، وهى مً ؤهم الػماهاث للمنزوع  جهضًغ الخػٍى

ؼ.  ملٌُخه، ولظا ًجب ؤزظ غضة غىاضغ في الحؿبان غىض جهضًغ الخػٍى

 مزاحل وعناصز جلذًز الخعىيض عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت:  -2

ؼ  ًجب غلى ؤلاصاعة وهي بطضص هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت ؤن جدبؼ ؤلاحغاءاث الهاهىهُت اإلاخؿلبت في جهضًغ الخػٍى

ؼ اإلاؿخدو للمنزوع ملٌُخه.  مػخمضة غلى غضة غىاضغ لخهضًغ الخػٍى

 : نزع امللكيت العلاريت الخاصت عن مزاحل جلذًز الخعىيض -2-2

ؼ ًدىاؾب  ؼ مً ؾغف إصاعة ألامالى الىؾىُت جمغ بػضة مغاخل مً ؤحل الىضُى إلى حػٍى غملُت جهضًغ الخػٍى

 مؼ الػغع الحاضل باإلاالى وؤصحاب الحهىم، وهظه اإلاغاخل هي يما ًلي:

ت:  -2-2-2  املزحلت الخحضيًر

ت اإلاالٌين وؤصحاب  قئهه ًخم 11-91مً الهاهىن  16خؿب اإلااصة  ت وهٍى جدضًض ألامالى والحهىم الػهاٍع

الحهىم اإلاغاص هؼع ملٌُتهم مً ؾغف اإلاداقظ الػهاعي الظي ًهىم بئهجاػ جطمُم حؼةي لألعاض ي اإلاؿلىب هؼع ملٌُتها 

 وحػُين ؾبُػتها ومشخمالتها.

ؼ لٌىه ًإزظ بٍل الػىاضغ الىاعصة في ن ذ باإلاىكػت الػامت.قاإلاداقظ صوعه جهني وال ًهضع الخػٍى  غاع الخطٍغ

ؼ جبرػ في وغؼ ملل الخدهُو اإلاؿبو جدذ إشغاف الجمهىع،  ت اإلاغجبؿت بالخػٍى إن ؤلاحغاءاث الخدػيًر

غ اللجىت اإلاٍلكت بالخدهُو اإلاؿبو إلى  ً اإلاالخظاث، وجبلُـ وسخت مً جهٍغ واؾخماع اللجىت إلى ؤي شخظ وجضٍو

 اإلاػىُين بىاء غلى ؾلبهم.

ػلو في مهغ البلضًاث وبػض ضضوع ن ضة الغؾمُت َو ذ باإلاىكػت الػامت ًيشغ خؿب الحالت في الجٍغ غاع الخطٍغ

 الىانؼ الػهاع قيها اإلاغاص هؼع ملٌُخه للمىكػت الػامت.

                                                           
ت،   -(1)  .120، ص1989مدمض زلل، نػاء الىهؼ في اإلالٌُت في زمؿت وزمؿين غام، الؿبػت ألاولى، ميشإة اإلاػاعف، الاؾٌىضٍع
 .52الهُثم غمغ ؾلُم، مغحؼ ؾابو، ص  -(2)
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ؼ وقها  ت لخدضًض الخػٍى ؼ وهي ؤغماُ جدػيًر إن ًل هظه ؤلاحغاءاث لها غالنت بإصحاب الحو في الخػٍى

 .11-91هاهىن مً ال 11، 9، 8، 7، 6للمىاص 

 املزحلت الخلييميت:  -2-2-6

ل اإلالل إليها جهىم بخهُُم ألامالى اإلاغاص هؼغها،  غىضما ًخم إزؿاع إصاعة ألامالى الىؾىُت مً ؾغف ؤلاصاعة وجدٍى

ذ باإلاىكػت الػامت، الخطمُم الجؼةي اإلاغقو  خُث ؤن اإلالل اإلاداُ إلى إصاعة ألامالى الىؾىُت ٌشمل غلى: نغاع الخطٍغ

 ابمت اإلاالٌين وطوي الحهىم.به

ؼ بالهُمت الحهُهُت للػهاع ومشخمالجه والاؾخػماُ الكػلي له مؼ  جب ألازظ في الحؿبان غىض جهضًغ الخػٍى ٍو

بت اإلاؿلىب هؼع ملٌُتهم ؤو خهىنهم، والخهضًغاث النهابُت إلصاعة الػغابب خؿب  داث اإلاٍلكين بالػٍغ الغحىع إلى جطٍغ

 .186-93ىكُظي مً اإلاغؾىم الخ 33اإلااصة 

 املزحلت الخلزيزيت:  - 3 -2-2

ؼ غلى  ، قُهضع الخػٍى جهىم إصاعة ؤمالى الضولت بئغضاص مدػغ الخهُُم ٌػخمض يإؾاؽ لهغاع الهابلُت للخىاُػ

ػاث ألازغي قُخم جهضًغها غلى ؤؾاؽ الهُمت الىكػُت.  ؤؾاؽ اإلاتر اإلاغبؼ الػاصي، ؤما الخػٍى

ىغؼ ؼ جدذ جطغف اإلاػىُين به زالُ  ٍو ًىما وغىض عقػهم اؾخالم هظا اإلابلـ ًىصع في ضىضوم 15مبلـ الخػٍى

ىت الىالًت ختى ًٍىن جدذ جطغف اإلاػىُين غىض الانخػاء بإمغ.  الىصاةؼ لخٍؼ

ء آعائهم غلى جبلُـ نغاع الهابلُت للخىاُػ وجمٌين اإلاػىُين مً إبضا 186-93مً اإلاغؾىم الخىكُظي  28وهطذ اإلااصة 

ؼ اإلاػغوع مً ؤلاصاعة زالُ   ًىما. 15بسطىص الخػٍى

 : عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت عناصز جلذًز كيمت الخعىيض -2-6

ؿؿي ما لحو اإلاػغوع مً زؿاعة وما قاجه مً يؿب وقها  ؼ غىض هؼع اإلالٌُت ًغجبـ بالػغع َو جهضًغ الخػٍى

 .11-91مً الهاهىن  21للماصة 

ؼ مؼ ؤن مبلـ الخػ ل حػٍى ؼ ًخدضص بىاء غلى الاؾخػماُ الكػلي لألمالى ويظا جهُُم ؾبُػتها ومشخمالتها، ًو ٍى

ت الػامت لألمالى الىؾىُت  مٍافئ وغاصُ ًجىب ؤلاصاعة لجىء ألاشخاص اإلاػىُين بالنزع إلى الهػاء، ولظا جدغص اإلاضًٍغ

 .(1)وجىص ي بػغوعة الخهُُماث اإلاىغىغُت

الحهُهُت لألمالى اإلاغاص هؼع ملٌُتها ال بض وؤن ٌػخمض غلى الػىاضغ الخالُت: جدضًض وغلُه قئن جدضًض الهُمت 

بُت. ماث الػٍغ داث والخهٍى  ؾبُػت ألامالى، الاؾخػماُ الكػلي لألمالى، الخطٍغ

ًاهذ ماصًت )ؾبُػت ألاعع، مىنػها، ما جخػمً  خُث ؤن مشخمالث الػهاع هي ًل الػىاضغ اإلاٍىهت للػهاع ؾىاء 

ابُتمً  ػخض بها باإلغاقت إلى الػىامل الانخطاصًت والكيًز  .(2)ميشأث ؤو خهىم اعجكام( َو

                                                           
ت عنم   -(1) ت الػامت لألمالى الىؾىُت، مظيغة إصاٍع  .3، ص15/10/2005ضاصعة في  6408وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ
ؼ الجؼابغي، مجلت الض اهظغ:  -(2) ؼ في مجاُ هؼع اإلالٌُت الخاضت ألحل اإلاىكػت الػامت في الدشَغ عاؾاث والبدىر إًمان الػباؾُت شدُذ، هظام الخػٍى

 . 254ص، حامػت اإلاؿُلت، 2016، 2الهاهىهُت، الػضص
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ًان الػهاع مؿخػمال قػلُا مً ؾغف ضاخبه ختى ًخم خؿاب ما  ؤما غً الاؾخػماُ الكػلي لألمالى قيراعى إن 

داث الٍاطبت مً اإلاالٌين ؤو ؤصحاب الحهىم مداولت م ً هؤالء عقؼ نُمت قاجه مً يؿب مىػا للخداًل والخطٍغ

ؼ غً هظا اإلااُ  .(1)الخػٍى

ؼ خؿب اإلااصة  بُت قهي ؤًػا مً غىاضغ جهضًغ الخػٍى داث الػٍغ -93مً اإلاغؾىم الخىكُظي  33ؤما الخطٍغ

جب ألازظ بػين الاغخباع الهُم اإلاطغح بها مً ؾغف اإلاؿاهمين بمىاؾبت ضكهاث مبرمت في ؤحل ال ًخػضي  186  3ٍو

ش ؤلاغال  ؼ غلى ؤؾاؽ ؾىىاث مً جاٍع % 10ن باإلاىكػت الػامت، والتي ًجب حػُُنها غىض الهُام بخدضًض مبالـ الخػٍى

 .(2)لٍل ؾىت

 : عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت إًذاع الخعىيض -2-3

ىصع لضي الهُئت  ؼ الػاصُ واإلاىطل ًضقؼ هظير هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت نبل خُاػة اإلااُ اإلانزوع ٍو الخػٍى

ؼ  93/186مً اإلاغؾىم الخىكُظي  35، وخؿب اإلااصة 11-91مً الهاهىن  27خؿب اإلااصة اإلاسخطت  قئن مبلـ الخػٍى

ىت الىالًت وهظا ما يغؾخه  ت ؤصحابها، جىصع في زٍؼ للػهاعاث اإلانزوغت للمىكػت الػامت والتي لم ًخم الخػغف غلى هٍى

كهم بإن الهُئت اإلاسخطت الىاعصة في  (3)،21-04مٌغع مً الهاهىن  12مً هكـ اإلاغؾىم، ويظلَ اإلااصة  38اإلااصة  ٍو

ىت الػمىمُت. 11-91مً الهاهىن  27اإلااصة   هي الخٍؼ

ؼ قهىاى مً ٌػخبرها ؤلاصاعة التي جنزع اإلالٌُت، وهىاى مً ٌػخبرها ؤلاصاعة اإلاؿخكُضة مً  ؤما اإلالتزمت بضقؼ الخػٍى

ؼ، لًٌ اإلااصة لم ًىظ ضغاخت غلى الهُئت  11-91هؼع اإلالٌُت، ألن الهاهىن  مً اإلاغؾىم  34اإلاٍلكت بضقؼ الخػٍى

ؼ وهي الؿلؿت اإلاسخطت بنزع اإلالٌُت وهظا ما يغؾه نغاع مجلـ  الخىكُظي حشير غمىُا إلى الهُئت اإلاٍلكت بضقؼ الخػٍى

 .(5)ؼ، وفي نغاعاث ؤزغي نغع مجلـ الضولت بإن الهُئت اإلاؿخكُضة مً هؼع اإلالٌُت هي اإلالتزمت بضقؼ الخػٍى(4)الضولت

ؼ وضضوع نغاعاث مخباًىت مً مجلـ الضولت ضضع  وؤمام ؾٍىث اإلاشغع غً جدضًض الهُئت اإلاٍلكت بضقؼ الخػٍى

ؼ هى اإلاؿخكُض مً هؼع اإلالٌُت وال  2004نغاع غً الؿغف اإلاجخمػت إلاجلـ الضولت ؾىت  مكاصه ؤن اإلالتزم بضقؼ الخػٍى

غضم جدضًض الجهت اإلاؿخكُضة مً نغاع هؼع اإلالٌُت، ؤو غىض ًمًٌ ؤن ًخدمل طلَ الىالي باؾم الضولت إال في خالت 

 خطُى هؼاع حضي خُى ضكت اإلاؿخكُض اإلاػين مً ؾغف الؿلؿت الىاػغت.

ولظا ًجب جدضًض الجهت اإلاؿخكُضة مً هؼع اإلالٌُت غىض إضضاع نغاع النزع والخإيُض غلى ؤنها هي اإلاؿؤولت غً صقؼ 

ؼ اججاه اإلاالى وؤصحاب الحهىم مً  .(6)ؤحل غضم الخملظ مً طلَ وإعحاغها إلى هُئت ؤزغي  الخػٍى

                                                           
ػُت والهػابُت لنزع اإلالٌُت الخاضت، ؤؾغوخت صيخىعاه في الهاهىن الػام، ًلُت الحهىم، حامػت ؤبى   -(1) بٌغ غبض الهاصع ؾُخاوي، الػماهاث الدشَغ

 .32ص ،2013/2014بلهاًض، جلمؿان، 
ت عنم  وػاعة  -(2) ت الػامت لألمالى الىؾىُت، مظيغة إصاٍع  .4، ص15/10/2005ضاصعة في  6408اإلاالُت، اإلاضًٍغ
ت غضص 2005اإلاخػمً ناهىن اإلاالُت لؿىت  29/11/2004اإلاؤعر في  21-04ناهىن عنم   -(3) ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ ، الطاصعة 85، الجٍغ

ش  . 2004صٌؿمبر 30بخاٍع
ا،لحؿين بً   -(4)  .407، ص2004صاع هىمت، الجؼابغ،  ،2اإلاىخهى في نػاء مجلـ الضولت، ج الشُش آر ملٍى
 .2003، 3، مجلت مجلـ الضولت، الػضص 25/6/2002اإلاؤعر في  12368نغاع مجلـ الضولت عنم  -اهظغ:   -(5)

 . 2002، 2مجلت مجلـ الضولت، الػضص 16/11/2001. اإلاؤعر في 199301نغاع مجلـ الضولت عنم  -                
 .149ص ،2008، 8غماع مػاشى، إشٍاالث الخهاض ي في النزاع الػهاعي ؤمام الهػاء ؤلاصاعي،  مجلت مجلـ الضولت، الػضص   -(6)
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 أصحاب الحم في الخعىيض عن نزع امللكيت العلاريت الخاصت وميعاد شلىظه:  -6

ؼ غً هؼع اإلالٌُت ًجب صقػه إلى مؿخدهُه اإلاخػغعًٍ والظًً جم جدضًضهم مً ؾغف اإلاداقظ في  إن الخػٍى

هجضهما نض هطا  186-93ومغؾىمه الخىكُظي  11-91الغحىع إلى ناهىن جدهُهه الجؼةي زالُ ألاحل اإلادضص ناهىها، وب

ت مالَ الػهاع اإلانزوع ملٌُخه للمىكػت  ؼ، ولًٌ إطا لم جخمًٌ ؤلاصاعة مً جدضًض هٍى غلى اإلاؿخكُضًً مً الخػٍى

 الػامت قما هي اإلاضة اإلاىحبت لؿهىؽ هظا الحو؟

 مالك العلار:  -6-2

 ُ ؼ غً هؼع اإلالٌُت هى مالَ الػهاع الظي ايدؿب هظا الػهاع بإي ؾبب مً ؤؾباب يؿب  ؤو مؿخدو للخػٍى

 اإلالٌُت )الػهض، اإلايرار، الىضُت، الالخطام، الشكػت، الحُاػة( اإلاىطىص غليها في الهاهىن اإلاضوي.

ت اإلاالٌين ونُمت الخ 11-91مً الهاهىن  24ولظا هطذ اإلااصة  ػاث التي ٌؿخكُضون غلى غغوعة جدضًض هٍى ػٍى

 منها جدذ ؾابلت البؿالن..."

وجهىم ؤلاصاعة بئبالؽ ًل مالَ ؤو مً ًمثله ناهىها بهغاع النزع جدذ ؾابلت البؿالن، وإطا جم الخطغف في الػهاع بػض 

ؼ ًؤوُ إلى اإلاالَ الجضًض الظي آلذ إلُه اإلالٌُت،  ذ باإلاىكػت الػامت قئن الحو في الخػٍى ؿخكُض ضضوع نغاع الخطٍغ َو

ًاإلاىخكؼ بالػين إلاضة مػُىت، ويظلَ ضاخب خو  ؼ ؤصحاب الحهىم اإلاخكغغت غً خو اإلالٌُت  مً خو الخػٍى

 .(1)الاؾخػماُ والؿًٌ، وضاخب خو الاعجكام

 أصحاب الحلىق العينيت الخبعيت املخعللت بالعلار:  -6-6

ا نض ًٍىن الػهاع اإلانزوع ملٌُخه للمىكػت الػامت مغهىها لػمان الىقا ء بدو شخص ي عهىا عؾمُا ؤو خُاٍػ

ا، ؤو مغجبا غلُه خو جسطُظ، ؤو واعصة غلُه خهىم امخُاػ.  غهاٍع

وبالخالي غىض هؼع ملٌُخه للمىكػت الػامت جيخهل هظه الحهىم الػُيُت الخبػُت بمغجبتها إلى الحو الظي ًترجب غلى 

ت الحلُى الػُني خؿب اإلااصة  (2)طلَ الثمً اإلاهغع مهابل هؼع ملٌُخه للمىكػت الػامت مً الهاهىن  900وقها لىظٍغ

 مً هكـ الهاهىن. 987، 954، 947اإلاضوي واإلااصة 

ؼ ألن الػهاع جيخهل ملٌُخه إلى الضولت زالُت مً ؤي هؼاع ومً ؤي  وبظلَ قئن الضابً اإلاغتهً ٌؿخكُض مً الخػٍى

ؼ، ويظلَ الحاُ بال  يؿبت للضابً اإلاغتهً في الغهً الحُاػي الػهاعي.صًً، قِؿخىفي الضابً خهه مً نُمت الخػٍى

يما ٌؿخكُض الضابً الظي بُضه خٌم واحب الخىكُظ ضاصع في ؤضل الضغىي ًلؼم اإلاضًً اإلاالَ بص يء مػين ؤن 

 ًدطل غلى جسطُظ غلى غهاع مضًىه غماها للضًً واإلاطاٍعل.

ؼ  ًان ومً حهت ؤزغي قئن الضابً ضاخب خو امخُاػ ٌؿخكُض مً الخػٍى اإلاهضم هدُجت هؼع اإلالٌُت وؾىاء 

 ضاخب امخُاػ غام ؤو زاص.

 مؼ ؤلاشاعة إلى ؤن الحهىم الػُيُت الخبػُت ًخمخؼ ؤصحابها بميزحي الخهضم والخدبؼ غىض جؼاخم الضابىين.

 
                                                           

ت، 9ضوي، ؤؾباب يؿب اإلالٌُت، الجؼءغبض الغػام ؤخمض الؿنهىعي، الىؾُـ في شغح الهاهىن اإلا  -(1)  .1204، ص2004، ميشاة اإلاػاعف، الاؾٌىضٍع
ب مدمض شلهامي، ؤلاؾخمالى وجضاغُاجه الهاهىهُت "صعاؾت جدلُلُت في الهاهىن اإلاضوي ونىاهين هؼع اإلالٌُت وؤخٍام الهػاء في م -(2) طغ شحاجه ؾٍغ

ً(، صاع النهػت الػغبُت، الهاهغة،   .147ص، 2006والبدٍغ
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 أصحاب الحلىق الشخصيت:  -6-3

اإلادالث الؿٌىُت طاث غلى إغاصة إؾٍان مؿخإحغي  186-93مً اإلاغؾىم الخىكُظي  34لهض هطذ اإلااصة 

الاؾخػماُ اإلانهي اإلانزوغت ملٌُتها ؤو شاؾليها وحػغع غلى الخجاع والحغقُين والطىاغُين مدالث مػاصلت، قٍل مؿخإحغ 

ؼ هدُجت هؼع اإلالٌُت.  إلادل ؾٌني إلاماعؾت مهىت مػُىت ٌؿخكُض مً الخػٍى

ؼ غىض هؼع ملٌُت الػهاع اإلاؿخإحغ ومً باب ؤولى اإلاؿخإحغ إلادل ؾٌني لؿغع الؿًٌ قئهه ٌؿخكُض مً الخػ ٍى

ؼ ألهه ًخػغع وغهض إًجاعه غهضا  .إلاا ًطِبه مً غغع  ؤما اإلاؿخإحغ مً الباؾً قمً اإلاكغوع ؤن ٌؿخكُض مً الخػٍى

 عؾمُا.

ػا غىض هؼع ملٌُت  ((1))بػؼ الهىاهين اإلاهاعهتؤما في  قئن اإلاؿخإحغ )ضاخب الحو الصخص ي( ال ٌؿخدو حػٍى

ػا وقها للهىاغض الػامت في الهاهىن اإلاضوي والتي جخؿلب زؿإ مً الؿغف ػت الكالػهاع للمى ػامت، بل ًخهغع له حػٍى

ؼ هدُجت اإلاؿؤولُت اإلاضهُت. ٍىن الخػٍى  وخطُى غغع بالؿغف آلازغ، ٍو

ت في ؤخٍامها اإلاخخالُت  ؼ، ونض ؤيضث مدٌمت الىهؼ اإلاطٍغ ؤما إطا اهخكى الخؿإ اهخكذ اإلاؿؤولُت ويظا الخػٍى

ن هؼع ملٌُت الػين اإلاؤحغة للمىكػت الػامت ًترجب غلُه اهكؿار غهض ؤلاًجاع مً جلهاء هكؿه هظغا الؾخدالت غلى ؤ

 .(2)جىكُظه بؿبب اوػضام اإلادل بؿبب ؤحىبي

 مشتري العلار بعلذ )وركت( رشمي غير مشهز:  -6-0

عؾمي )الٌخابت لالوػهاص(،  إن الخطغقاث التي ًٍىن مدلها الػهاع ؤو ؤي خو غُني آزغ ًجب ؤن جٍىن في شٍل

وغىض جسلل الغؾمُت ًٍىن الػهض باؾال بؿالها مؿلها، واهخهاُ اإلالٌُت بين اإلاخػانضًً وباليؿبت للؿير ًٍىن بئحغاء 

 مضوي حؼابغي(. 793، 792، 165الشهغ الػهاعي وقها للمىاص )

ؿخلؼم شهغه في ا ت لخيخهل اإلالٌُت قئطا خطل بُؼ غهاع في الشٍل الغؾمي ًٍىن الػهض صحُدا َو إلاداقظت الػهاٍع

الى اإلاشتري، ؤما لى جم إحغاء هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت نبل إحغاء شهغ الخطغف بين الباةؼ واإلاشتري، قئن اإلاؿخدو 

ؼ هى الباةؼ باغخباعه مالٍا للػهاع، ًل ما في ألامغ ؤن هىاى التزاماث شخطُت بين الباةؼ واإلاشتري وال ًخهغع  للخػٍى

غص الباةؼ الثمً الخػى  ٍؼ غً هؼع اإلالٌُت للمشتري ألن هظا ألازير لِـ مالٍا ولِـ زلكا زاضا للمالَ ألاضلي، ٍو

ًان نبؼ حؼء مىه، وخؿب الهاهىن الجؼابغي )اإلاالُت( في حػضًله  ، ًجب إًضاع هطل اإلابلـ لضي 2019للمشتري إن 

 اإلاىزو غىض إغضاص غهض البُؼ.

ت في هظا الطضص ؤن مشتري الػهاع ٌػهض ؾير مسجل )في الجؼابغ ؾير مشهغ(  (3)ونض ؤيضث مدٌمت الىهؼ اإلاطٍغ

ػا غً هؼع اإلالٌُت ألهه لِـ بسلل زاص للمالَ وإهما هى صابً بدو شخص ي  قئهه ال ًمخلَ الػهاع وال ٌؿخدو حػٍى

ؼ غً هؼع ملٌُت الػهاع  ظل الحو في الخػٍى  .(4)للباةؼللباةؼ بالحهىم والالتزاماث اإلاترجبت غً الػهض ٍو

                                                           
ني ،1990لؿىت  10عنم  ناهىن هؼع اإلالٌُت اإلاطغي مثل  - (1)  .1970لؿىت  8عنم  وناهىن الاؾخمالى البدٍغ
ب مدمض شلهامي، مغحؼ ؾابو، ص  -(2)  .148شحاجه ؾٍغ
ت، 53لؿىت   1689عنم  الؿػً  -(3)  . 02/12/1984ههؼ في م، مدٌمت الىهؼ اإلاطٍغ
ب مدمض شلهامي، مغحؼ  -(4)  .153ؾابو، ص شحاجه ؾٍغ
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 : العلاريت الخاصت ميعاد شلىط الحم في الخعىيض عن نزع امللكيت -6-0

مىه هجضها حشير إلى ؤن الػهاعاث اإلانزوع ملٌُتها والتي لم  35في اإلااصة  186-93بالغحىع إلى اإلاغؾىم الخىكُظي 

ؼ بشإنها في زؼاهت  ت مالٌها زالُ الخدهُو الجؼةي ًىصع مبلـ الخػٍى  15الىالًت بػىىان هظه الػهاعاث إلاضة جدضص هٍى

ؼ غً هؼع اإلالٌُت بالخهاصم في خالت غضم مػغقت  ؾىت، وبظلَ قئن هظه هي اإلاضة التي ٌؿهـ قيها الحو في الخػٍى

ت اإلاالَ.  هٍى

ؼ ًبهى نابما زالُ مضة  مً  829ؾىت اإلاىطىص غليها في اإلااصة  33ولًٌ ًغي بػؼ الكهه بإن الحو في الخػٍى

ؼ نابمت ألصحاب الحهىم اإلاػىُت ؤو الهاهىن ا إلاضوي بسطىص جهاصم الحهىم اإلايرازُت، ولظلَ جبهى صغىي الخػٍى

تهم عؾم اههػاء مُػاص الؿػً باإللؿاء.  التي لم حػغف هٍى

ؼ باليؿبت للمالى  186-93بِىما ًغي الجاهب آلازغ بإن اإلاغؾىم الخىكُظي  نض خضص مضة جهاصم الحو في الخػٍى

تهم بـ ؾير اإلاػغوف ه ؾىت التي  15مضوي، وهبهي غلى مضة  829ؾىت ولظلَ حؿدبػض مضة الخهاصم اإلاهغعة في اإلااصة 15ٍى

  .(1)مً الهاهىن اإلاضوي الجؼابغي  308جخؿابو مؼ جهغعه الهىاغض الػامت خؿب اإلااصة 

 خـاجمت: ال

ت الخاضت للمىكػت الػامت، ٌػخبر ؤزؿغ غملُت جماعؾها  ؤلاصاعة غض اإلاالَ بمىحب إن هؼع اإلالٌُت الػهاٍع

مشغوؾا بخدهُو اإلاىكػت الػامت مؼ غغوعة جىقير لًٌ الضؾخىع والهاهىن، إط اإلاؿاؽ بهظا الحو ًٍىن مشغوغا و 

ؼ غاصُ ومىطل  غً خغمانهم مً الخمخؼ بملٌُاتهم. ،الػضًض مً الػماهاث للمالى  ومنها الحو في حػٍى

ؼ غاصُ للمالى غىض هؼع جىب الٌثير مً النزاغاث  إن الالتزام بضقؼ حػٍى ملٌُاتهم ًسلو هىغا مً الترغُت ٍو

ؼ إلى ؤؾـ مىغىغُت.حؿدىض ولظا ًجب ؤن  ،الهػابُت بهظا الخطىص بالىظغ إلى زطىضُت هظا و  مبالـ الخػٍى

ؼ   .غماهت خهُهُت للمنزوع ملٌُخهه ع اغخبًمًٌ ا الخػٍى

 وؤما هخابج البدث قهي:

ؼ غً هؼع  - خهغع صقػه نبل ؤن جػؼ ؤلاصاعة ًضها  ،اإلالٌُت للمىكػت الػامت غاصال ومىطكاًجب ؤن ًٍىن الخػٍى ٍو

 غلى الػهاع اإلاغاص هؼغه.

ػاث ألاضلُت  - شمل الخػٍى ؼ غً هؼع اإلالٌُت إما ؤن ًٍىن ههضًا ؤو غُيُا وألاضل ؤن ًٍىن ههضًا َو الخػٍى

ػاث الخبػُت.  والخػٍى

ؼ غً هؼع اإلالٌُت هى الػغع اإلااصي اإلادهو الظي ًخػلو بدو ؤو مطلحت  الػغع  - الظي ٌػخض به غىض جهضًغ الخػٍى

 مدمُت ناهىها، وهظا ما ًبرػ زطىضِخه غما هى مػغوف في الهىاغض الػامت.

ؼ هى الهاهىن مباشغة وال غبرة بالخؿإ الخهطيري  -  ؤو الػهضي. ألاؾاؽ الظي بمىحبه جلتزم ؤلاصاعة بضقؼ مبلـ الخػٍى

إزظ في الحؿبان غضة غىاضغ  - ؼ غً هؼع اإلالٌُت ًبضؤ مً اإلاغاخل وؤلاحغاءاث ألاولى للنزع، ٍو إن جهضًغ الخػٍى

ىت الضولت.  لخهضًغه زم ًىصع في زٍؼ

                                                           
 .270صخمضان حُاللي، مغحؼ ؾابو،  اهظغ:   -(1)
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ؼ اإلاترجب غً هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت ًخهغع للمالى، وؤصحاب الحهىم الػُيُت ألاضلُت، وؤصحاب  - الخػٍى

وال ٌؿخكُض مً طلَ مشتري الػهاع بػهض عؾمي ؾير  93/186صخطُت اإلاظًىعًٍ في اإلاغؾىم الخىكُظي الحهىم ال

 مشهغ جم هؼغه للمىكػت الػامت.

ؼ غىض هؼع الػهاع الظي ًػمً الىقاء بالضًً للمىكػت الػامت  - ٌؿخكُض ؤصحاب الحهىم الػُيُت الخبػُت مً الخػٍى

ت الحلُى خُث ًدل مبلـ الخػ ؼ مدل الػهاع الظي ٌشٍل جإمُىا زاضا )اإلااصة وقها لىظٍغ  مضوي حؼابغي(. 900ٍى

ؼ ًٍىن زالُ  -  ؾىت.  33ؾىت ولِـ  15مُػاص ؾهىؽ الحو في الخػٍى

 هي:قوؤما الانتراخاث اإلاهضمت في هظا الطضص 

ت الخاضت للمىكػت الػامت، وججىب اإلاىاػغاث الهػابُت، وؾمإهت  غغوعة - ؼ غاصُ غىض هؼع اإلالٌُت الػهاٍع صقؼ حػٍى

 ؤصحاب اإلالٌُت لٍي ال ٌشػغوا بىىع مً الههغ والػؿـ اإلاماعؽ غليهم.

اصة غلى الػغع اإلااصي. - ؼ اإلاترجب غً هؼع اإلالٌُت لِشمل الػغع اإلاػىىي ٍػ  غغوعة امخضاص الخػٍى

 :املزاجع كائمت

 :اللىانين -أوال

ضة الغؾمُت غضص  18/11/1990اإلاؤعر في    25-90ناهىن عنم  -1 ، 49اإلاخػمً الخىحُه الػهاعي، مػضُ ومخمم، الجٍغ

ش   . 1990هىقمبر 18الطاصعة بخاٍع

ل  27ممط ي في 11-91ناهىن عنم  -2 ضة   1991ؤبٍغ اإلاخػلو بنزع اإلالٌُت للمىكػت الػامت، اإلاػضُ واإلاخمم، الجٍغ

ش 21الغؾمُت غضص   . 1991ماي  08، الطاصعة بخاٍع

ضة الغؾمُت غضص 2005اإلاخػمً ناهىن اإلاالُت لؿىت  29/11/2004اإلاؤعر في  21-04ناهىن عنم  -3 ، 85، الجٍغ

ش  . 2004صٌؿمبر 30 الطاصعة بخاٍع

ضة الغؾمُت غضص  26/09/1975اإلاؤعر في  58-75ؤمغ عنم  -4 ، 78اإلاخػمً الهاهىن اإلاضوي اإلاػضُ واإلاخمم، الجٍغ

ش  . 1975ؾبخمبر  30الطاصعة بخاٍع

ضة  25/05/1976اإلاؤعر في 48-76ؤمغ عنم   -5 اإلاخػمً جدضًض نىاغض هؼع اإلالٌُت مً ؤحل اإلاىكػت الػمىمُت، الجٍغ

ش44الغؾمُت غضص   .1976حىان  01، الطاصعة بخاٍع

، ًخػلو بيشغ هظ حػضًل الضؾخىع اإلاىاقو غلُه في اؾخكخاء 1989قبراًغ  28مؤعر في  18-89مغؾىم عباس ي عنم  -6

ت الضًمهغاؾُت الشػبُت،  23 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ ضة الغؾمُت للجمهىعٍت قبراًغ ؾىت في الجٍغ الجٍغ

ت ش 9غضص  ،الجؼابٍغ  . 1989 ماعؽ 01، الطاصعة بخاٍع

ضة الغؾمُت 11-91، ًدضص يُكُاث جؿبُو الهاهىن 1993ًىلُى   27ممط ي في 186-93مغؾىم جىكُظي عنم   -7 ، الجٍغ

ش 51غضص   .1993ؤوث  01، الطاصعة بخاٍع

ت عنم  مظيغة -8 ت الػامت لألمالى الىؾىُت، 15/10/2005ضاصعة في  6408إصاٍع  .وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ

 (.اإلاطغي ) للمىكػت الػامت نزع اإلالٌُتب اإلاخػلو 1990لؿىت  10عنم  هاهىن ال  -9

نيًخػمً ناهىن  1970لؿىت  8عنم هاهىن ال  -10   .الاؾخمالى البدٍغ
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 :اللضائيت اللزاراث -ثانيا

 .1992، 2، اإلاجلت الهػابُت، الػضص 2/6/1989اإلاؤعر في  55229عنم  اإلادٌمت الػلُا نغاع   -1

 .1992، 3، اإلاجلت الهػابُت، الػضص24/3/1990اإلاؤعر في  58540عنم اإلادٌمت الػلُا نغاع   -2

 .1993، 3، اإلاجلت الهػابُت، الػضص5/5/1190اإلاؤعر في  65910عنم  اإلادٌمت الػلُا نغاع  -3

 . 2002، 2مجلت مجلـ الضولت، الػضص 16/11/2001. اإلاؤعر في 199301نغاع مجلـ الضولت عنم  -4

 .2003، 3، مجلت مجلـ الضولت، الػضص 25/6/2002اإلاؤعر في  12368نغاع مجلـ الضولت عنم  -5

ت، 53لؿىت   1689الؿػً عنم  -6  . 02/12/1984ههؼ في م، مدٌمت الىهؼ اإلاطٍغ

 :الكخب -ثالثا

، 1993صٌؿمبر  15/16ؤخمض عخماوي، هؼع اإلالٌُت مً ؤحل اإلاىكػت الػمىمُت، الىضوة الىؾىُت للهػاء الػهاعي،  -1

ت، الجؼابغالضًىان   .الىؾني لألشؿاُ التربٍى

ؤيغم قالح الطىاف، الحماًت الضؾخىعٍت والهاهىهُت في خو اإلالٌُت الخاضت )صعاؾت مهاعهت( ، صاع ػهغان لليشغ  -2

 .، صون ؾىت وشغ1والخىػَؼ، غمان، ألاعصن، ؽ

ت الػامت لاللتزام ؤهىع  -3 ت، -ؾلؿان، اإلاىحؼ في الىظٍغ  .1998مطاصع الالتزام، صاع اإلاؿبىغاث الجامػُت، ؤلاؾٌىضٍع

ؼ غً هؼع اإلالٌُت الخاضت وؤلاؾخمالى للمىكػت الػامت في الهاهىهين اإلاطغي  -4 الهُثم غمغ ؾلُم، غضالت الخػٍى

ني صعاؾت مهاعهت، الؿبػت ألاولى، صاع النهػت الػغ   .2013بُت، الهاهغة، والبدٍغ

  .1966، 2خؿً الؿُض البؿاُ، هؼع اإلالٌُت للمىكػت الػامت قهها ونػاء، صاع الثهاقت الػغبُت، الهاهغة، ؽ -5

ا،  -6  .2004صاع هىمت، الجؼابغ،  ،2اإلاىخهى في نػاء مجلـ الضولت، ج لحؿين بً الشُش آر ملٍى

ت، 1ؽمدمض زلل، نػاء الىهؼ في اإلالٌُت في زمؿت وزمؿين غام،   -7  .1989، ميشإة اإلاػاعف، الاؾٌىضٍع

ؼ بين الخؿإ والػغع، مؤؾؿت الثهاقت الجامػُت للؿبؼ واليشغ،  -8 مدمض إبغاهُم الضؾىقي، جهضًغ الخػٍى

ت، صون ؾىت وشغ  .ؤلاؾٌىضٍع

ؼ اإلاضوي بين  -9 الكهه ؤلاؾالمي والهاهىن اإلاضوي، صاع الجامػت الجضًضة لليشغ، مدمض قخذ هللا اليشاع، خو الخػٍى

ت،   .2002ؤلاؾٌىضٍع
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  ملخص:

ل  
ّ
َىس اإلابذأ ًمث ـُ ّٞ مبذأ اإلاىاحهت ـىسة مً  م وهى اخترام خٝٛى الّذ٘اُ، وما ًٝخمُه مً مبادب ٠د ألِا

ّٞ في  الخفم في الاظخّاهت بمدام، وخٝه في الّلم الّخام بّىاـش الخفىمت، والتزام الٝاض ي بدعبِب خ٢مه، والخ

ّٞ الّذ٘اُ مً ٔحر اخترام مبذأ اإلاىاحهت، ٔحر أّن اخترام هزا ألاخحر ال ًممً اخترام ًّ. ٘ال وحىد لخ
ّ
 في  الى

ّ
ألاو٥ ئال

ّٞ الذ٘اُ اخترام باقي الجىاهب. لضم لخمام اخترام خ ما ولذساظت هزا اإلاىلُى هىشح ؤلاؼ٣الُت الخالُت:  أخذ حىاهبه، ٍو

هي مكاهت مبذأ املىاجهت في جحقُق هزاهت املحاكمت وعذالتها؟ وكُف ٌساهم القاض ي في ججسُذ هذا املبذأ 

 وجىفُذه؟

خٞ  ؛الخفىمت الٝماةُت ؛اخترام ؤلاحشاءاث ؛الٝاض ي ؛مبذأ اإلاىاحهت ؛ادلتمدا٠مت ِ: الكلماث املفخاحُت

 الذ٘اُ

Abstract:  

The principle of confrontation represents one of the forms of the general principle, which 

is respect for the rights of defense, and the principles required by it, such as the right of the 

opponent to seek the assistance of a lawyer, the right to be fully informed of the elements of 

litigation, the judge’s obligation to cause his judgment, and the right to appeal. There is no 

right to defense without respect for the principle of confrontation. However, respect for the 

latter does not guarantee respect for the former except in one of its aspects, and fully respect 

for the right of defense is required to respect all other aspects. To study this topic, we raise the 

following problem: What is the status of the principle of confrontation in achieving the 

fairness and fairness of the trial? How does the judge contribute to the embodiment and 

implementation of this principle? 

Keywords : A fair trial, the principle of confrontation ; the judge ; respect for the 

procedures ; the judicial dispute; the right of defense. 
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 قذمت:م-

ٞ جىبُٞ مبذأ  ل أّن ِمل الٝاض ي له مّنى مّٝذط ُ٘خّّحن أن ٣ًىن ٘ٛى ألاهىاء أو ألاخىاء ًِ وٍش ألـا

هم في الّذ٘اُ، ّٝ ها إلاُّاس الّذ٥ والٝاهىن، ٘ٝذ أخاه اإلاؽّشُ  (1)اإلاىاحهت بحن الخفىم و٠ٙالت خ مً خال٥ خمِى

ىا ئحشاءاث اإلادا٠مت بالّمماهاث التي ج٢ٙل لها أداء الّشظا ُّ لت اإلاىىه بها الٝماء، وباإلاٝابل ٘شك ِلى ألا٘شاد ظلى١ا مّ

باِه أزىاء اوّٝاد الخفىمت.
ّ
  (2)ًجب اج

ل س٠حزة مً س١اةض 
ّ
م الزي ٌؽ٣ َىس اإلابذأ ألِا ـُ تهذٗ هزه الذساظت البشاص  أهمُت مبذأ اإلاىاحهت ٠فىسة مً 

ذ راجه ٌّذ لشوسة مً لشوساث اخترا م خٝٛى الّذ٘اُ، وما ًخىلبه مً مٝخمُاث أخشي اإلادا٠مت الجزيهت، وفي الٜى

 ّٞ ّٞ الخفم في الاظخّاهت بمدام، وخٝه في الّلم الّخام بّىاـش الخفىمت، والتزام الٝاض ي بدعبِب خ٢مه، والخ ٠د

ّٞ الّذ٘اُ مً ٔحر اخترام مبذأ اإلاىاحهت، ٔحر أّن اخترام هزا ألاخحر ال ًممً اخترام ألاو٥ ئ ًّ. ٘ال وحىد لخ
ّ
 في في الى

ّ
ال

ّٞ الذ٘اُ اخترام باقي الجىاهب ألاخشي ومً أهمها اخترام مبذأ اإلاىاحهت بحن  لضم لخمام اخترام خ أخذ حىاهبه، ٍو

  (3)الخفىم.

ولذساظت مىلُى م٣اهت مبذأ اإلاىاحهت في جدُٝٞ مٝخمُاث اإلادا٠مت الجزيهت ودوس الٝاض ي في جىبُٝه، هىشح 

ملىاجهت في جحقُق هزاهت املحاكمت وعذالتها؟ وكُف ٌساهم القاض ي في ما هي مكاهت مبذأ اؤلاؼ٣الُت الخالُت: 

 ججسُذ هذا املبذأ وجىفُذه؟

لإلحابت ًِ هزه الاؼ٣الُت ظىّٝعم هزه الذساظت ئلى مبدثحن هدىاو٥ في ألاو٥ م٣اهت مبذأ اإلاىاحهت في جدُٝٞ 

ذالتها، أما في الثاوي ٘عىدىاو٥ ٠ُُٙت معاهمت الٝاض ي في ججعُذ هزا اإلابذأ وجىُٙزه، معخُّىحن  هضاهت اإلادا٠مت ِو

ا لبُان اإلاضاًا التي أ٘شصها  ٙي الخدلُلي، وببّن جٝىُاث اإلاىهج اإلاٝاسن ١لما ١ان رل٤ لشوٍس في رل٤ باإلاىهج الـى

 ججعُذ هزا اإلابذأ في بّن الخىبُٝاث اإلاٝاسهت، ال ظُما جىبُٝاث اإلاد٢مت ألاوسوبُت لخٝٛى الاوعان. 

 

 

 

 

                                                           
ما جفذس بّ(1)

ّ
مُت وئه

ّ
ذ ألاخ٣ام الفادسة ًِ اإلاد٢مت لِعذ أخ٣اما جد٢ ُّ ىاِذ ولماهاث أهّمها جٝ ٞ ئحشاءاث ٜو ذ مشاخل جمّش بها الخفىمت، ٘و

ت جاّمت، بما ٢ًٙل لها الّع  ّٞ الّذ٘اُ، زّم ئٌهاس الخُٝٝت بّذ جدُٝٞ ألاّدلت اإلاىشوخت في خشٍّ خُذ الٝماة بعماُ مشاّ٘اث الخفىم و٠ٙالت خ ّّ حر ال

ثٝت والاومئىان ألخ٣امها
ّ
شاساتها ولمان جىُٙزها، باِخباسها ِىىاها للخُٝٝت.  ظُّا لخدُٝٞ الّذالت وئلٙاء ال أهٍش في رل٤: أ.مدمذ ٘هُم دسوَؾ، ٜو

كي(،  .451داس النهمت الّشبُت، مفش، دون ظىت وؽش، ؿ  إلادارة القظائُت للعذالت )دراست مقارهت بين الىظامين املصزي وألامٍز
 .453، 452اإلاشحْ هٙعه، ؿ (2)
ً: ًشي الّذ٠خىس ِضمي ِبذ الٙ(3) خباٍس ّٞ الذ٘اُ، ورل٤ اِل ت ألاول خاح ِىُت أّن مبذأ اإلاىاحهت مجّشد جىبُٞ مً جىبُٝاث خ ُّ : أّن اإلاىاحهت هي أداة ٘ى

ّٞ الّذ٘اُ،  ّٞ ال الثاويئحشاةُت تهذٗ ئلى جدُٝٞ مبذأ أ٠ثر ِمىمُت وهى اخترام خ ّٞ الّذ٘اُ، ٘هزا الخ : أّن اخترام اإلاىاحهت ال ٢ًٙي بمٙشده الخترام خ

ِرمذ ١ا٘ت جىبُٝاجه.ًُ 
ُ
خت

ُ
 ئرا أ

ّ
مجلت ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، "واحب الٝاض ي في جدُٝٞ مبذأ اإلاىاحهت باِخباسه أهم جىبُٞ لخٞ الذ٘اُ"،  دترم ئال

لُت وأوث،  املحامي دُت(، العىت الّاؼشة، الّذد الخاّؿ بؽهشي حٍى  ؛ أهٍش جٙفُل معخُٙن خى٥ 28، ؿ 1987)جفذسها حمُّت اإلادامحن ال٣ٍى

ؿ -، ؿ1994، داس الّنهمت الّشبُت، مفش، التزام القاض ي باحترام مبذأ املىاجهت )دراست جحلُلُت مقارهت(هزه الىٝىت: ُِذ مدمذ الٝفاؿ، 

51 ،56. 
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 مكاهت مبذأ املىاجهت في جحقُق هزاهت املحاكمت وعذالتها ألاول:بحث امل

 
ّ
ه ال ٌعخىُْ أن ٌعمْ دِىي أخذ الخفمحن ئال

ّ
ذا أه ُّ ًٝى٥ ج. ساوعىن: "الٝاض ي الزي ٌٕاس ِلى ٠شامخه ًذٟس ح

خا اإلاحزان" ّٙ ، وظىّشك ُ٘ما ًلي مٙهىم مبذأ (1)بدمىس الخفم آلاخش لُجُب ِلى جل٤ الّذِىي وبزل٤ جخّاد٥ ٠

خه في جدُٝٞ مٝخمُاث اإلادا٠مت الجزيهت والّادلت )، زم هبرص ألاو٥(اإلاىلب ىاحهت )اإلا ُّ  الثاوي( اإلاىلب أهم

 مفهىم مبذأ املىاجهت املطلب ألاول:  

ٕت: اإلاّاسلت أو مىاٜمت الدّجت بالدّجت، وهي مشاد٘ت للَٙ اإلاىاٜؽت، أي أّن ١ّل ئحشاء 
ّ
حّني اإلاىاحهت في الل

ْ للمىاٜؽت باالظخماُ ئلى الٝى٥ والٝى٥ آلاخش بذال مً الّٝىة البذهُت التي ١اهذ ظاةذة في ٜماتي ًيبغي أن ًخم

 (2)اإلاجخمّاث البذاةُت.

ٙه، ٘للمىاحهت مٙهىٌم ٜذ ٣ًىن أّما اـىالخا، ٘ ّشٛ بحن مٙهىم مبذأ اإلاىاحهت وحٍّش َٙ ًُ جاه ٘ٝهي 
ّ
هىاٟ اج

ذ ٣ًىن ئحشاةُا، واإلاٙهىم اإلاىلىعي ٜذ ٣ً ُا ٜو ، وحّني اإلاىاحهت "اإلاٝابلت بحن "Subjectif"ىن بذوسه راجُا مىلِى

ُا " ،خٝٛى ومفالح ألا٘شاد" ذ ٣ًىن مىلِى "، خُث حّني اإلاىاحهت "الّعماح للخفىم بالّخداوس والّخىاٜؾ Objectifٜو

مىس الخفىم أو جدُٝٝا إلابذأ اإلاعاواة"، أّما اإلاٙهىم ؤلاحشاتي ُ٘ٝفذ به أن ١ّل أِما٥ ؤلاحشاءاث ًجب أن جخّم في خ

ذ مُٙذ مىاٜؽتها، ختى جدترم خٝٛى الّذ٘اُ. ّلً ئليهم ١ي ٌعخىُّىا في ٜو
ُ
 (3)ح

ليهم أو اإلاذاّ٘حن ِنهم في أن ًىٝلىا ئلى ِلم الٝاض ي 
ّ
ت الخفىم أو ممث ٠ما ًم٢ً حٍّشٚ مبذأ اإلاىاحهت بأهه خشٍّ

 (4)١ّل ما هى لشوسي أو مُٙذ إلهجاح ولباتهم و٠ؽٚ الخُٝٝت.

                                                           
 .27، ؿ1912ؼش٠ت م٢خبت ومىبّت مفىٙى الباوي الخلبي وأوالده، مفش،  ،1912، جشحمت مدمذ سؼذي، وبّت فن القظاءأ. ج.ساوعىن،  (1)
 .646اإلاشحْ هٙعه، ؿ (2)
جاه وهٝذه: ُِذ مدمذ الٝفاؿ، اإلاشحْ العابٞ، ؿ  (3)

ّ
ت دون 09، 08أهٍش مممىن هزا الاج ُّ ؛ أهٍش ٠زل٤ في معألت مذي حىاص الخ٢م في الٝم

ض سممان ظم٤، "المماهاث ألاظاظُت للخٝاض ي في الٙٝه ؤلاظالمي"،  هىن والاقخصاد للبحىث مجلت القاالالتزام باخترام مبذأ اإلاىاحهت: ِبذ الٍّض

 .198-192ؿ -، ؿ2005)الٝاهشة(، الّذد الخامغ والعبّىن، القاهىهُت والاقخصادًت 
ّش٘  (4) ً مً الّذ٘اُ ًِ مفالخه"، ِو

ّ
ه خفمه آلاخش ختى ًخم٢ ه: "وحىب ئخباس ١ّل خفم بما ًجٍش

ّ
ّشٗ بّن ٘ٝهاء الٝاهىن مبذأ اإلاىاحهت بأه ه ِو

ه: "ٜذسة ١ّل 
ّ
جاه آخش بأه

ّ
خفم ِلى الّلم باّدِاءاث خفمه وحججه والىظاةل التي ٌعدىذ ئليها، وأن ٣ًىن الخفم في ولْ ٌعخىُْ مّه الّلم اج

ّٞ ١ّل خفم له ِالٜت بالخفىمت في أن ٌّلم باإلحشاءا ه: "خ
ّ
جاه آخش بأه

ّ
ه اج

َ
ّش٘ ت ِىاـش الىاّٜت التي ًّٝذمها الخفم آلاخش"، ِو

ّ
ث والاّدِاءاث ب٣ا٘

ٙاث أخشي إلابذأ اإلاىّحهت ئلُه، ِ ذ مالةم، بُٕت مىاٜؽت جل٤ الّىاـش أمام الٝاض ي"، أهٍش حٍّش ت في ٜو ُّ اُل ِلى مخخلٚ ِىاـش الٝم
ّ
ٞ الاو ً وٍش

بي،  ؛ ُِذ مدمذ الٝفاؿ، 648، دون داس وؽش، دون بلذ وؽش، دون ظىت وؽش، ؿ. حق الذفاع أمام القظاء املذوياإلاىاحهت: ظُّذ خالذ الؽِش

كفالت ؛ خالذ ظلُمان ؼب٢ت، 19-10ؿ -ؿ ،1994، داس النهمت الّشبُت، مفش، ترام مبذأ املىاجهت )دراست جحلُلُت مقارهت(التزام القاض ي باح

ت، –حق الخقاض ي   ؛ أهٍش أًما:279ؿ ، 2005داس ال٢ٙش الجامعي، مفش، دراست مقارهت بين الفقه إلاسالمي وقاهىن املزافعاث املذهُت والخجاٍر

Nasri Antoine DIAB, "L’inventaire des droits fondamentaux en matière de procédure civile au Liban". In: les 

droit fondamentaux inventaire et théorie générale, centre d'étude des droits du monde arabe faculté de droit et 

des sciences politiques (BEYROUTH), société de législation compare Colloque de Beyrouth, 6 et 7 novembre 

2003, organisé avec le concours de : la cour de cassation française l'ordre des avocats à la cour de Paris, édition 

BRULANT, Bruxelles, 2005, p. 93; 

 Council of Europe, "the right to a fair trial" ,http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF.(2000)007-bil.asp, 

Strasbourg, 29 may 2000, (22/4/2021), p. 09;  

Hervé CROZE et Christian MOREL & Olivier FRADIN, Procédure Civile (Manuel pédagogique et 

pratique), édition Litec, Paris, 2003, p.176;  

Unites states. Right to a fair trial – Seventh Circuit Holds that a Codefendant's Repeats and Violent Outbursts, 

Coupled with Intimidation from the Gallery, Denied defendant a fair trial, 2007, 

www.harvardlawreview.org.(7/9/2009) pdf, p. 2241. 

http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF
http://www.harvardlawreview.org/
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حرها، وبما وفي ٌّل  الٙٝه الخذًث ًم٢ً حٍّشٚ اإلاىاحهت بأّنها الّلم بما لذي الخفم آلاخش مً وظاةل د٘اُ ٔو

ذ هاْ٘ ٌعمذ للخفم آلاخش بدىٍُم د٘اِه في الّشد،  ٣ىن هزا الّلم في ٜو ًثحره الٝاض ي هٙعه مً وظاةل الٝاهىن، ٍو

ت الّٙلُت للمىاٜؽت. ٞ بزل٤ الخشٍّ ّٝ  (1)٘خخد

لى لىء الّخّاٍس ه: ِو
ّ
ّٞ الخفىم في أن ٚ الّعابٝت ًم٢ىىا حٍّشٚ مبذأ اإلاىاحهت بأه "مبذأ ئحشاتي ًخمّمً خ

اهىهُت  ه مً ِىاـش واُّٜت ٜو ذ مُٙذ ب٣ا٘ت ئحشاءاث الخفىمت، وما جدخٍى جمّهم في ٌّلمىا ِلما جاّما وفي ٜو

ُذها في ٌّل اإلاعاواة الخاّمت ولُّت حعمذ لهم بالّذ٘اُ ًِ أهٙعهم والخّلُٞ ِلى أظاهُذ وأظغ بّمهم البّن وجٙى

ذم اخترام هزه ؤلاحشاءاث ٌعخذعي ئلٕاء اإلادا٠مت".  في ألاظلخت، ظُّا إلٜىاُ الٝاض ي، ِو

ت ًىٍشها الٝماءومً خال٥ هزه الّخّاٍسٚ هجذ مبذأ اإلاىاحهت  ُّ خمّمً هزا ٍو(2)هى مبذأ ِام ًد٢م ١ّل ٜم

ً ّٞ الخفم في الّلم ال٣امل ب٣ّل ِىا :اإلابذأ ِىفٍش تخ ُّ ذ مالةم)الُٙش ألاو٥(، و  ـش الٝم ّٞ الخفم في الّلم في ٜو  خ

 )الُٙش الثاوي(.

تالُٙش ألاو٥:  ُّ ّٞ الخفم في الّلم ال٣امل ب٣ّل ِىاـش الٝم : ّ٘لم الخفم باإلحشاءاث اإلاّخخزة في الخفىمت خ

لى الٝاض ي ٠زل٤، ورل٤ ٌّّذ  ا له وواحبا ِلى خفمه ِو ّٝ مً مٝخمُاث اإلاعاواة  وما جدخىي ِلُه مً ِىاـش ٌّخبر خ

لب وؤلازباث والّشد ِلى وظاةل الّذ٘اُ الٝاهىهُت 
ّ
ه في الّذْ٘ والى ّٝ ً الخفم اظخّما٥ خ

ّ
بحن الخفىم، التي جم٢

 والىاُّٜت والدجج واإلاعدىذاث التي ّٜذمها خفمه. 

الن الٝماتي ل في ؤلِا
ّ
ا مخّّذدة جخمث

ً
اُل ،(3)ولخدُٝٞ الّلم بّىاـش الٝمُت ولْ اإلاؽّشُ وٜش

ّ
ّٞ في الاو ، (4)والخ

ت ٍٙى
ّ

، والّلم ال٣امل ًٝخط ي ئخاوت الخفم بمىلُى اإلاىالبت الٝماةُت، ورل٤ باِالن ٍِشمت ا٘خخاح واإلاىاحهت الؽ

ٝت ب٣ّل اإلاعدىذاث وألاّدلت اإلاّٝذمت، ٠ما ًمخّذ الّلم ئلى ما ًٝىم به الٝاض ي.   الّذِىي م٘ش

ذ مالُٙش الثاوي:  ّٞ الخفم في الّلم في ٜو ت الةمخ ُّ ّذم في الٝم
ُ
: ال ٢ًٙي أن ٌّلم الخفم بىلباث خفمه وما ٜ

ذ الزي  ذ مالةم، أّي في الٜى مً وظاةل د٘اُ ٜاهىهُت وواُّٜت وحجج ومعدىذاث، بل ًجب أن ٌّلم بزل٤ في ٜو

م د٘اِه، أو ًّخفل بمدامُه لذساظت الٝ
ّ
ىٍ ًُ ت ٌعمذ بالّخ٢ٙحر في ولباث الخفم ووظاةل د٘اِه ختى ٌعخىُْ أن  ُّ م

 للخفم 
ّ
ذ اإلاىاظب ٌّّذ خٝا ّذم ٘يها، ختى ج٣ىن اإلاىاحهت مثمشة وهاّ٘ت، والّلم في الٜى

ُ
بخأّنٍ اظخّذادا للّشد ِلى ما ٜ

ذ اإلاىاظب ٜذ ًىّق ِلُه الٝاهىن، أو  ّٞ الّذ٘اُ، والٜى وواحًبا ِلى الخفم آلاخش، ل٣ىهه وظُلت لممان مماسظت خ

                                                           
 .10ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ   (1)
داه باإلّدِاءاث اإلا (2) ُُ ٗش آلاخش، ل

ّ
 في مىاحهت الى

ّ
هت ئلُه، ىّح في اإلاجا٥ الجضاتي ًٝخط ي مبذأ اإلاىاحهت أال جخّم ئحشاءاث الّخدُٝٞ واإلادا٠مت ئال

ض سممان ظم٤، اإلاشحْ العابٞ، ؿ والدجج التي ٜامذ ِليها، ُ٘ٝىم بالّشد ِليها ودخمها أو ؤلاٜشاس بها. ؛ ِضمي ِبذ 198-192ؿ -أهٍش: ِبذ الٍّض

تالٙخاح ِىُت،   .29، 28، ؿ 1983، الىبّت ألاولى، دون داس وؽش، دون بلذ وؽش، حسبِب ألاحكام وأعمال القظاة في املىاد املذهُت والخجاٍر
ت ٠بحر  (3) ُّ ىت أو ج٣لُٙه بّمل أو نهُه ِىه، وله أهم ُّ الم شخق بأمش أو واّٜت مّ ة باِخباسه وهى وظُلت ّ٘ىُت ئحشاةُت، حّخمذها الّىٍم الٝاهىهُت إِل

الن بأٜص ى المّ  ُش مهّمت الُٝام به وظُلت للّلم باإلحشاءاث الّعابٝت ِلى الخفىمت واإلاّاـشة لها والّخالُت لها، ولممان ئخاوت ؤلِا
ّ

ماهاث أو١ل اإلاؽ

 بالتزوٍش. أهٍش
ّ
ًّ ُ٘ه ئال

ّ
ىت ٜاوّت ِلى الّلم بمممىهه، وال ًم٢ً الى ٚ، واإلادمش الزي ًدّشسه ٌّخبر ٍٜش

ّ
 .ٛ.ئ.م.ئمً  19و 18: اإلاادجحن ئلى ِىن مدل

(4)  ّٝ ّشك ِلُه ألاوساٛ اإلاّٝذمت في الّذِىي لٙدفها، وبزل٤ ًخد
ُ
ّٞ الخفم في أن ح ذ أخز اإلاؽُش الجضاةشي ٞ مبذأ اإلاعاواة بحن الخفىم. أي خ ٜو

ت. 26بزل٤ في اإلاادة   ؤلاحشاءاث اإلاذهُت وؤلاداٍس
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تٟر لخٝذًش اإلاد٢مت التي ال جمل٤ ف ّٞ الّذ٘اُ ًُ ذة بُٝذ مىلىعي هى اخترام خ ُّ مُت وئهّما ظلىتها مٝ
ّ
ي رل٤ ظلىت جد٢

خا للخ٢ٙحر والخأّمل ختى ًُشّد ِلى ما ّٜذمه خفمه. مَىذ الخفم ٜو ًُ  الزي ًٝخط ي أن 

ت مبذأ املىاجهت في جحقُق مقخظُاث املحاكمت النزيهت والعادلتالثاوي: املطلب  ُّ  أهم

وظُلت لخم٢حن وٗش مّّحن مً مىاٜؽت اّدِاء الخفم آلاخش وهٝمه ٜفذ ئٜىاُ مبذأ اإلاىاحهت أهّم وأخعً 

ّخخز مً  ًُ مال ًِ ١ىهه لماهت مّٝشسة إلافلخت اإلاخٝالحن إلخاوتهم ِلما بما  ه أولى بالخماًت الٝماةُت، ٘و
ّ
الٝاض ي بأه

ت التي ح ُّ ىىا مً الّشد ِليها. وهى مً اإلابادب والّمماهاث ألاظاظ
ّ
عاِذ ِلى ٠ؽٚ الخُٝٝت وحعاهم ئحشاءاث ختى ًخم٢

ّٞ في مدا٠مت ِادلت، لزا ٘هى ٢ًدس ي ُٜمت وهى مً  (1)في خعً ظحر الّىٍام الٝماتي وجىٍُمه، الّمماهاث اإلاهمت للخ

ت ظلىت ١اهذ،  ًّ ه مً أ ب البىالن في خالت دظخىسٍت ال ًم٢ً مّها خٜش
ّ
ٞ بالّىٍام الّام، وجىبُٝا لزل٤ ًترج

ّ
ه ًخّل

ّ
أله

باجه
ّ
 (2).خٛش مخىل

خه في جدُٝٞ مٝخمُاث اإلادا٠مت الّادلت مً ١ىن حىهشه )وهى الّلم( لشوسي  ُّ عخمذ مبذأ اإلاىاحهت أهم َو

ت،  ُّ ّٞ الّذ٘اُ، ٘هى ًدمي الخفىم مً اإلاىاوساث التي ٜذ ًلجأ ئليها البّن أزىاء هٍش الٝم إلاباؼشة اإلاٍاهش ألاخشي لخ

ت ا
ّ
دميهم مً اهدُاص الٝاض ي أو جٝفحره لزا ٣٘ا٘ ه في ٍو ّٝ إلاخٝالحن ٌعخُٙذون مىه، ٘الخفم ال ٌعخىُْ مباؼشة خ

 ئرا ِِلم بها، وال ٌعخىُْ مباؼشة 
ّ
ت ؤلازباث التي ّٜذمها خفمه، ئال

ّ
ه في دخن أدل ّٝ الخمىس أو ألاحل أو مباؼشة خ

 ئرا ِلم باإلحشاءاث التي ًّخخزها خفمه أو جّخخزها اإلاد٢مت، وال ًم٢ىه 
ّ
ه في جٝذًم الّذُ٘ى ئال ّٝ ه في خ ّٝ مباؼشة خ

 ئرا ِلم بما ّٜذمه خفمه مً وظاةل د٘اُ واُّٜت أو ٜاهىهُت أو حجج أو أوساٛ 
ّ
ت أو ال٢خابُت، ئال ٍٙى

ّ
اإلاشاّ٘ت الؽ

 (3)ومعدىذاث.

ذث اإلاادة 
ّ
ذ أ٠ ت هزا اإلابذأ، ٠ما أّن مجلغ خٝٛى ؤلاوعان  14/1ٜو ُّ الن الّالمي لخٝٛى ؤلاوعان، أهم مً ؤلِا

زاهت ؤلاحشاةُت؛ و لألمم اإلاّخدذة ـاسم 
ّ
بذوسها خٍشفت مً خال٥  م.أ. ح. ئ في جٝذًش اإلاعاواة بحن الخفىم ٠أظاط للج

خه أمام مد٢مت بؽشوه ال  ِّ  ِلى جم٢حن ١ّل وٗش مً ِشك ٜم
ّ

صم لهزا اإلابذأ بالخث
ّ
خباس الال أخ٣امها ِلى ئِادة الِا

                                                           
ت ل٣ّل منهم للّشد ِلى ما ّٜذمه آلاخش وئهّما ل (1) ه أًما ٘اةذة ٘ال جٝخفش ٘اةذة مبذأ اإلاىاحهت بحن الخفىم ِلى ولّهم ِلى ٜذم اإلاعاواة باجاخت الٙـش

زاُ اإلاّشوك أو ِلى ألاّٜل الاٜتراب منها بٝذس ؤلام٣ان. ٠بحرة في ٠ؽٚ خ
ّ
 .108، 107ُِذ مدمذ الٝفاؿ، اإلاشحْ العابٞ، ؿ ُٝٝت الج

خار بّن ؤلاح (2)
ّ
شاءاث في ِلى أّن مبذأ اإلاىاحهت بحن الخفىم ال ٌّمل به باوالٛ بل جشد ِلُه بّن الاظخثىاءاث، ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥ أحاص الٝاهىن اج

عدثنى مً مبذأ اإلاىاحهت أًما ئرا امٔحر مىاحهت  ٌُ َّهذ ئلى الٝماة مهّمت الُٝام بها، ٠ما  ٌُ ت  ما٥ ؤلاداٍس مت، وألِا خىْ الخفىم ١اظخفذاس أمش ِلى ٍِش

ْ خالذ ظلُمان ؼب٢ت، اإلاشحاإلاّذعى ِلُه ًِ الخمىس بّذ دِىجه باِالن صخُذ، ٘اّن هزا ال ًمىْ الٝماء مً الّعحر في ئحشاءاث هٍش الّذِىي. 

   أهٍش ٠زل٤: ؛61، و٠زا ؿ 31-29ؿ -؛ ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ293، و٠زا ؿ 279العابٞ، ؿ 

André POUILLE, Le pouvoir judiciaire et les tribunaux, édition MASSON, Paris, 1985, p.199. 
ت لفالح هزا (3) ُّ ي ًِ اإلادا٠مت الُٕاب

ّ
ت في هٍشهم جٝىم ِلى  ًشي بّن الٙٝهاء وحىب الخخل ُّ اإلابذأ ومدا٠مت اإلاّتهم خمىسٍا، ألّن اإلادا٠مت الُٕاب

خاحاجه،  ا٘تراك مإّداه ِفُان الٝاهىن مً وٗش اإلاّتهم الٕاةب الزي ٌّضي ُٔابه ئلى حهله باإلادا٠مت واوؽٕاله الّٙلي بالخفى٥ ِلى سصٜه أو ٜماء

ذ مدا٠مخه هد ٣ل اإلاىلىب ٜاهىها، ألامش الزي ًجّل الخ٢م الُٕابي خ٢ما ٔحر ٘مال ًِ ئم٣اهُت ِذم ِلمه ئوالٜا بمِى
ّ

ُجت ِذم اظخذِاءه بالؽ

ا ُّ عبت لألخ٣ام الّفادسة ًِ مد٢مت الجىاًاث ُٔاب
ّ
ضداد ألامش خىىسة بالي جّل ِذالخه واهُت بل ٌلما ُمّٝىّا، ٍو حر مىىّٝي ٍو والتي حعٝي  واٜعّي ٔو

ا أو ٠شها مً خال٥ ئخما سه مٝبىلا ِلُه، ُ٘دا٠م أمام اإلاد٢مت هٙعها التي ٜذ جْٝ في أظش خ٢مها الّعابٞ، لزا حّالذ أـىاث بدمىس اإلاّتهم وِى

ُت وبّن الٙٝهاء اإلادّذزحن بالٕاء هٍام اإلادا٠مت الُٕابُت خاـت أمام مد٢مت الجىاًاث،  ماث الخٜٝى
ّ
٘الخ٢م ال ٣ًىن وحاهُا ئرا ١ان بّن اإلاىٍ

ل لشسا
ّ
ت ِىذما ال ًخّم جبلُٕه واظخذِاؤه شخفُا .أهٍش:          ُٔابُا، ُٕ٘اب اإلاذاْ٘ ٌؽ٣ ـّ  بدٝٛى الّذ٘اُ، خا

Hervé CROZE et Christian MOREL & Olivier FRADIN, Op., Cit., p.180. 
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ت باإلاٝاسهت مْ الخفم. ُّ ُِذث ٘ٙي ـُأت ـادسة ِ (1)ججّلها ٜلُلت ألاهم
ُ
جىت ألاوسوبُت لخٝٛى ؤلاوعان والتي أ

ّ
ً الل

حن ئم٣اهُت مّٝىلت ل٣ي  ب اإلاعاواة ٌعخلضم أن جمىذ للى٘ش
ّ
ت جّم الّخز٠حر بأّن مخىل ُّ ـُأتها مً وٗش اإلاد٢مت ألاوسوب

حن. ٘ش
ّ
تهما بفٙت ال جإّدي ئلى اخخال٥ في مّاملت الى

ّ
تهما بما في رل٤ أدل ُّ  (2)ٌّشلا ٜم

 ُفُت مساهمت القاض ي في ججسُذ مبذأ املىاجهت وجىفُذهكالثاوي:  املبحث

ً ٜماةُحن،  عبت إلادترفي الٝاهىن مً مدامحن ومدمٍش
ّ
ا بالي ُّ ل التزاما أخالُٜا ومهى

ّ
ئرا ١ان مبذأ الىحاهُت ٌؽ٣

عبت الّدِاءاث ألاو
ّ
ًما مداًذا بالي

َ
اهىهُا في مىاحهت الٝاض ي، ئر ِلُه أن ٣ًىن َخ٢ ل التزاما مهىُا ٜو

ّ
لتزم ُ٘مث شاٗ، ٍو

شوٗ ظىاء مً وٗش معاِذي الٝماء أو أوشاٗ 
ّ
شاٜب مذي جىبُٞ هزا اإلابذأ في ١ّل الٍ هى هٙعه بمٝخمُاجه ٍو

زاُ.
ّ
ٞ الٝاض ي بمٝخماها مبذأ اإلاىاحهت ظىاء في الذِاوي اإلاذهُت  (3)الج ّٝ وظىّشك ُ٘ما ًلي آلالُاث الٝاهىهُت التي ًد

" خعب اإلاادة الثالثت الىجاهُتاإلاعخّمل في ٜاهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت هى " أو الجضاةُت مْ ؤلاؼاسة ئلى أن اإلافىلح

ْىَىن باالظخجىاب واإلاىاحهت )اإلاىاد مً املىاجهتِ٘عخّمل مفىلح " ٛ.ئ.جمىه، أما  َّ ئلى  100" في الٝعم الخامغ اإلاُ

دوس الٝاض ي وواحبه في ئخماُ  مىه(. وظىّشك ُ٘ما ًلي التزام الٝاض ي بمبذأ اإلاىاحهت )اإلاىلب ألاو٥(، زم هبرص 108

 ألاوشاٗ إلابذأ اإلاىاحهت )اإلاىلب الثاوي(.

 املطلب ألاول: التزام القاض ي بمبذأ املىاجهت

اةُا ًدى٥ دون ـذوس الخ٢م بىاء ِلى  لُه أن ًباؼش دوسا ٜو الٝاض ي هى الّمامً الخترام مبذأ اإلاىاحهت، ِو

عبت إلابذأ اإلاىاحهت لِغ الّبدث ِىه بل جدُٝٝه ِىفش مً ِىاـش الّذ٘اُ لم جخّم بؽأهه اإلاىاحهت، ود
ّ
وس الٝاض ي بالي

ا٥. ّّ  (4)بؽ٣ل ٘

وختى ال ٣ًىن الٝاض ي أداة لإلخال٥ بهزا اإلابذأ ٘الٝاهىن أوحب ِلُه أن ًماسط ظلىاجه في هىاٛ الخفىمت في 

اتْ ا٠دعب ئواس اخترام مبذأ اإلاىاحهت، ٘ال ًم٢ىه جأظِغ خ٢مه ِلى الىظاةل التي أزاسها مً جلٝاء هٙ عه، أو ِلى ٜو

ابت الخفىم، أي دون أن ٣ًىهىا ٜذ ولّىا في  اساث لألما٠ً اإلاخىاُص ِليها خاسج ٜس تها بمىحب ما ًٝىم به مً ٍص مّ٘ش

                                                           
 .79أهٍش اإلاشحْ هٙعه، ؿ (1)
 ، و٠زا:79أهٍش اإلاشحْ هٙعه، ؿ (2)

Conseil de l’Europe, Direction générale des droits de l’homme, La convention européenne des droits de 

l’homme dans la jurisprudence nationale, Supplément au Bulletin d’information sur les Droits de l’Homme, 

n° 68, Septembre 2006, p. 58, 60. 
داء مهّمخه لخىٍُم اإلاد٢مت، ٘الٝاض ي هى وٗش زالث ًٝىد الخىاس بحن ًلّب أو ًإّدي الٝاض ي دوسا ٘اِال في جدُٝٞ مبذأ اإلاىاحهت مً خال٥ أ  (3)

ىذما ٣ًىن خُاد الٝاض ي وهضاهخه مدّل ؼ٤ّ ًم٢ً لألوشاٗ اإلاىال جب أن ٣ًىن خُادًا في هزا ؤلاواس، ِو ى٥ ئلى الخّل، ٍو بت ألاوشاٗ ختى الـى

زاُ، وحععى مد٢مت الّذ٥ الّذولُت لممان 
ّ
ذة للّذالت واإلاعاواة بحن ألاوشاٗ، ّ٘ىذما ٣ًىن أخذ أوشاٗ الجزاُ له بدىّدُه وئبّاده ًِ هٍش الج ُّ ئداسة ح

 (. أهٍش:adhocٜاك مً حيعِخه ٌعمذ للىٗش آلاخش بخُّحن ٜاك خاؿ )

Frédérique COULEE, "Le principe du contradictoire devant la cour internatonale de justice et le tribunal 

international du droit de la mer", In : Le principe du contradictoire devant les juridictions internationales, 

sous la direction de Héléne Ruiz Fabri et Jean-Marc Sorel, édition A.PEDONE, Paris, 2004, p. 23; Hervé 

CROZE et Christian MOREL & Olivier FRADIN, Op., Cit., p-p. 177- 179. 
ذ أخز الّىٍام الٝماتي ؤلاظالمي بمبذأ اإلاىاحهت. أهٍش في رل٤: (4) ؛ ُِذ مدمذ الٝفاؿ، اإلاشحْ 430مدمذ ٘هُم دسوَؾ، اإلاشحْ العابٞ، ؿ  ٜو

، ؿ 2008داس الجامّت الجذًذة، مفش، حماًت القاض ي وطماهاث هزاهخه )دراست مقارهت(، ؛ ِاد٥ مدمذ حبر أخمذ الؽٍشٚ، 19، 18العابٞ، ؿ

317. 
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ً الخفىم مىاٜؽت أوحه الٝاهىن التي ًم٢ً أن 
ّ
م٢ ًُ ه ملتزم بأن 

ّ
اتْ، ٠ما أه مىلْ ٌعخىُّىن مّه مىاٜؽت هزه الٜى

ت ؤلازباث التي ًّٝذمىنها، وال ًإّظغ ، ِو(1)ًدمل ِليها ٜشاسه
ّ
هم وأدل ىاٜؾ دِ٘ى لُه أن ًُشّد ِلى ولباث الخفىم ٍو

، ٣ُ٘ىن بزل٤ ٜذ ججاوص ظلىاجه وخٛش خُاده وخشج ِلى مبذأ اإلاىاحهت، وئرا (2)خ٢مه بىاء ِلى ِلمه الصخص ي

ً ُِٝذجه ١ان خ٢مه   (3)باوال.أٔٙل الّشد ِليها ولم ج٢ً في الٝمُت أّدلت أخشي ج٢ٙي لخ٣ٍى

ّىى إلابذأ اإلاىاحهت مٙهىم حذًذ  ٌُ عاِذ التزام الٝاض ي بمبذأ اإلاىاحهت في البدث ًِ الخُٝٝت، لزا ًيبغي أن  َو

باِه 
ّ
ز بحن التزام الٝاض ي باخترام مبذأ اإلاىاحهت، وبحن اج مّحِ

ُ
يبغي أن ه ًخّاون ُ٘ه ١ّل اإلاؽتر٠حن في ؤلاحشاءاث، ٍو

هِىذ جىقُبُت أو اّتهامُت إلحشاءاث 
ّ
ّٞ -بدثه ًِ الخُٝٝت أله ال ًدىافى مْ أخزه بىٍام جىُٝبي ًبدث ُ٘ه  -٠ما ُٜل بد

اث بدثه وهخاةجه، ختى  ًِ الخُٝٝت أن ًلتزم باخترام مبذأ اإلاىاحهت، أي التزامه بأن ًدُي الخفىم ِلما بمجٍش

نهم جىٍُم د٘اِهم.
ّ
م٢  ٘ما هي الىظاةل الّملُت لخىُٙز الٝاض ي اللتزامه؟  (4)ًُ

                                                           
مىه الّذلُل ِلى ظُادة الٝاض ي في مجا٥ الٝاهىن هى وحىد مبذأ مٙاده أّن الٝاض ي ٌّلم الٝاهىن وهى الخبحر في معاةله، وال ًّّح للخفىم أن  (1)

ّ
ل َّ ٌُ

عبت للٝاهىن في جدذًذ الٝاِذة الىاحبت الخّ 
ّ
خدّذد دوسه بالي ّلمىه به، ٍو ٌُ اه، وال ٌعخىُْ أن ًىلب منهم أن  ًّ لتزم الٝاض ي ئ ىبُٞ وفي جٙعحرها، ٍو

جٝبل الّخىبُٞ بخىبُٞ الٝاهىن، وجأ٠ُذا ِلى ظُادجه جل٤ ِذم ئلضام اإلاخٝاض ي بز٠ش الىّق الٝاهىوّي الزي ٌعدىذ ئلُه، والتزامه بخىبُٞ الٝاِذة التي 

زاُ ولى لم ًىلب الخفىم جىبُٝها، وئلضام الٝاض ي أن ًدّل اإلابذأ ال
ّ
اتْ الج ُا ِلى ٜو خُذ مدّل اإلابذأ ٔحر الّخُذ الزي ٜذ ًىشخه مىلِى ّّ ٝاهىوي ال

اةٚ الٝاض ي، لزا ٘هى ملضم باحشاء الّخ٢ُُٚ، أي جشحمت بّن ألاخذار الىاُّٜت بأ٣٘اس ٜاهىهُت،  الخفىم، ٘خىبُٞ الٝاهىن بؽ٣ل صخُذ مً ٌو

خذاد بدُث جىحذ ـلت بحن الىاْٜ اإلادّذد الزي اخخاسه الٝاض ي مً بحن ما سواه الخفىم مً و  ذم الِا ٜاتْ، وبحن حىهش الٝاِذة الٝاهىهُت، ِو

اتْ والّخفّش٘اث ئرا ١اهذ خاوئت ألّن الّخ٢ُُٚ معألت ٜاهىن؛ ووظاةل الٝاهىن التي ٌعخىُْ الٝاض ي ئزاستها مً  باإلاعّمُاث التي ٌّىيها الخفىم للٜى

اتْ والخفّش٘اث اإلاخىاُص ِليها جلٝاء هٙعه ًم٢ً خفشها في: ئزاسة الٝاِذة الٝاهىهُت التي ًشي الٝاض ي جىبُ زاُ، و٠زا ئِىاةه ئلى الٜى
ّ
ٝها ِلى الج

مه ٚ ِلى اإلاعّمُاث التي اٜترخها الخفىم، وئم٣اهُت ئزاسة وظاةل الٝاهىن البدذ مهما ١ان ألاظاط الزي ِص
ّ
خُذ دون أن ًخٜى ّّ  الخفىم. ج٢ُُٙها ال

ٚ، اإلاشحْ هٙعه، ؿ  .71-61ؿ -ِاد٥ مدمذ حبر أخمذ الؽٍش
اتْ اإلاثاسة مً وٗش الخفىم أزىاء اإلاىاٜؽاث واإلاشاّ٘اث، ل (2) خباس الٜى ذ الٙفل في الّذِىي، أن ًأخز بّحن الِا ه ًجىص للٝاض ي ٜو

ّ
 أه

ّ
٢ً لم ئال

ت. 26ًإّظعىا ِليها اّدِاءاتهم، وجأ٠ُذا لزل٤ جىّق اإلاادة   مً ٜاهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت وؤلاداٍس
ذ هٙعه في جىبُٞ ٔحر أّن هزا ال ٌّني أّن اإلاٝف (3) ّخبر واحباث في الٜى

ُ
ىد بالتزام الٝاض ي باخترام مبذأ اإلاىاحهت مىّه مً مماسظت ظلىاجه التي ح

ُٙخه بخىبُٞ ٜىاِذ الٝاهىن التي جد٢م الّذِىي اإلاّشولت ِلُه مً جلٝاء هٙعه، ولِغ اإلاٝفىد بالتزام ا لٝاض ي الٝاهىن، ٘الٝاض ي ملتزم بد٢م ٌو

خشماهه مً ١ّل ظلىت له بفذد الّبدث ًِ خُٝٝت الىاْٜ، ٘لِغ مً اإلاٝبى٥ أن ٣ًىن دوس الٝاض ي ٜاـشا ِلى تهذةت الجزاُ،  باخترام مبذأ اإلاىاحهت

ىت تهذٗ لخماًت خٝٛى الخفىم، ٘اإلاٝفىد بالتزام الٝاض ي باخترام مبذأ اإلاىاحهت أ ُّ ن بل ًجب أن ٣ًىن خاظما له متى ١ان رل٤ جدذ لىابي مّ

ل ًدُي الخفىم ِلما ب ـّ خا ١اُ٘ا للّخ٢ٙحر ُ٘ما ًخى اتْ وما ًد٢مها مً ٜىاِذ الٝاهىن، وأن ًمىدهم ٜو ه مً بدث وجدلُل بفذد أوحه الٜى ما ًجٍش

ا الخلي بحن ظلىت الٝاض ي في البدث ًِ أوحه الىاْٜ والٝاهىن وبحن ؼشوه جىبُٝها، و٠ما 
ً
اهىهُت، ٘ال ًيبغي ئر -ُٜل ئلُه مً ِىاـش واُّٜت ٜو

ه ال  -بدٞ
ّ
ما ًإخز ِلُه أن ًٝىلها خُٙت.  ٘اه

ّ
بي، ًإخز ِلى الٝاض ي أن ًٝى٥ ١لمت الٝاهىن وئه ، حق الذفاع أمام القظاء املذويظُّذ خالذ الؽِش

ٝه 667، 666دون داس وؽش، دون بلذ وؽش، دون ظىت وؽش، ؿ  ّٙ ، أهٍش في مىلُى التزام الٝاض ي باخترام مبذأ اإلاىاحهت ووظاةل جدُٝٝه في ال

 .57؛ ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ 87، 86؛ ُِذ مدمذ الٝفاؿ، اإلاشحْ العابٞ، ؿ677-668ؿ -إلاشحْ هٙعه، ؿؤلاظالمي، ا
ذ ٜ (4) عاُ ظلىاث الٝاض ي في مجا٥ الىاْٜ: ٘لٜى

ّ
عبت لهم مً خال٥ اح

ّ
خه بالي ُّ ٍشب ٢ًدعب التزام الٝاض ي باخترام مبذأ اإلاىاحهت بحن الخفىم أهم

ُت، و١ان الزي يهُمً ِلى الّذِىي اإلاذهُت هى مبذأ مل٢ُت الخفىم لها أو ظُادتهم ٘يها ١ان اإلابذأ الّع  هم اإلاىلِى اةذ هى أّن الخفىم أظُاد خٜٝى

م ال٢ٙش الٝاهىوي والّىٍش ئلى الذِىي اإلاذهُت ا٥ ٘يها، ومْ جٝذُّ ّّ ه ًجب البد -٠ٕحرها-وهم مً ًمل٤ الذوس الٙ
ّ
ث ٘يها ِلى أّنها جخّق الّفالح الّام وأه

 في حعجُل ظحر الٝماًا بذأث الّىٍشة الٝذًمت ئلى الّذِىي اإلاذهُت جممدّل، 
ً
ى٥ ئلى هزه الخُٝٝت، وسٔبت ُت، وبهذٗ الـى ٘أـبذ ًِ خُٝٝت مىلِى

جللٝاض ي ٘يها دوسا اًجابُا، ٘
ّ
جىء للّذالت اإلاذهُت )الٝماء اإلاذوي( ل٢ّنهم خُىما ًّٝشسون الل

ّ
جبر ألا٘شاد ِلى الل ًُ ىء ئليها، ٘اّن هزا ًخمّمً ال ش يء 

علُم باداسة الٝاض ي لها. 
ّ
بُعي، أي الد

ّ
ت ئلى هذ٘ها الى ُّ ى٥ الٝم -، و٠زا ؿ85ُِذ مدمذ الٝفاؿ، اإلاشحْ العابٞ، بالّمشوسة اِترا٘هم بىحىب ـو

 .134ئلى  132. والفٙداث مً 120 -116ؿ 
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ٝت التي جىاظب جىُٙز لِغ ا ٍش
ّ
ت اخخُاس الى ٝت حامذة، بل ئّن له خشٍّ  لخىبُٞ ٜىاِذ الٝاهىن بىٍش

ً
لٝاض ي أداة

ت أّن دوسه أـبذ وؽىا ًبدث ًِ الخُٝٝت بىٙعه. ـّ لمبذأ اإلاىاحهت وحهان ٘(1)التزامه باخترام مبذأ اإلاىاحهت، خا

ّٝذمه خفمه جأًُذا  ًُ ً مً أّولهما ٌّني جم٢حن ١ّل خفم الّلم بما 
ّ
الّدِاءاجه مً ِىاـش واُّٜت أو ٜاهىهُت ختى ًخم٢

 ٞ
َ
ىل ًُ اوي إلابذأ اإلاىاحهت، ٘هى ما ًم٢ً أن 

ّ
الّشد ِليها، وهزا هى مممىن مبذأ اإلاىاحهت بحن الخفىم، أّما الىحه الث

إلاىاحهت، ِلُه مبذأ اإلاىاحهت بحن الٝاض ي مً حهت والخفىم مً حهت أخشي، وهزا هى التزام الٝاض ي باخترام مبذأ ا

خخلٚ ِمل الٝاض ي ئصاء هزًً الىحهحن، ٘هى ملتزم بأن ًشاٜب جىُٙز الخفىم للمهام التي جْٝ ِلى ِاجٝهم اختراما  ٍو

ه ملتزم مً حهت أخشي بأن ًدترم هزا اإلابذأ، لزا ًٝا٥ أّن دوس الٝاض ي 
ّ
ّٞ بّمهم البّن في اإلاىاحهت، ٠ما أه لخ

 بفذد مبذأ اإلاىاحهت ًبذو مضدوحا، 
ّ
ذ الٙٝه ِلى أّن مبذأ اإلاىاحهت ومبذأ ظُادة الخفىم في الّذِىي مبذآن لزا أ٠

 (2)مخ٣امالن.

ب اإلاٙاحأة، ختى ال و  ت ١اهذ أم ٠خابُت، لخجىُّ ىه ئحشاء اإلاىاٜؽت الخّشة، ؼٍٙى
ّ
َم٢

ُ
للٝاض ي ِّذة وظاةل ئحشاةُت ج

باؼش الٝاض ي ٌو أن بؽ٣ل ئًجابي أزىاء ًدذر ئخال٥ بمبذأ اإلاعاواة في اإلاشا٠ض ؤلاحشاةُت للخفىم، ٍو
ّ

ُٙخه في هزا الؽ

ىه جىٍُم د٘اِه والّشد ِلى ما وشخه الخفم آلاخش، 
ّ
ذ هاْ٘ ًم٢ لمه في ٜو ذ مً ِلم الخفىم ِو

ّ
خأ٠ ظحر ؤلاحشاءاث، ٍو

أو ما وشخه للٝاض ي مً وظاةل د٘اُ وحجج ومعدىذاث، وله في ظبُل رل٤ ِّذة وظاةل ئحشاةُت منها: أن ًخىّظْ 

خص ي للخفىم )الُٙش ألاو٥(، وئِادة ٘خذ باب اإلاشاّ٘ت والخأحُل الٝاض ي في اظخخذ
ّ

ام الاظخجىاب والخمىس الص

ّٞ الّذ٘اُ، وجُٝذ اإلاد٢مت بدذود الذِىي  )الُٙش الثاوي(، و امخىاُ الٝاض ي ًِ الٝماء بّلمه الصخص ي لماها لخ

 الجضاةُت )الُٙش الثالث(.

خص ي للخصىم: الفزع ألاول: أن ًخىّسع القاض ي في اسخخذام الاس
ّ

 خجىاب والحظىر الش

ت  ّعش ئخاوت اإلاد٢مت ب٣ّل ِىاـش اإلاىاِص َِ ًُ خص ي 
ّ

ظىاء في حلعاث اإلاشاّ٘ت أو حلعاث الّخدُٝٞ ألّن الخمىس الص

 
ّ
عمْ الخفىم خا٥ اإلاشاّ٘ت وال ًٝاوّهم ئال هىد والخبراء، َو

ّ
ولٙذ هٍشها للمعاةل اإلاخىاُص ٘يها، وئم٣ان مىاٜؽت الؽ

عخىُْ و  (3)مىلُى الّذِىي أو مٝخمُاث الّذ٘اُ ٘يها،ئرا خشحىا ًِ  الٝاض ي هى الزي ًمىذ ال٣لمت لألوشاٗ َو

عبت له.
ّ
 (4)سخبها منهم، وله أن ًىلب مً ألاوشاٗ جىلُذ ما ًبذو ٔامما بالي

 

 

 

 

 

                                                           
 .139-136ؿ -اإلاشحْ هٙعه، ؿ (1)
 .124، 121، و٠زا ؿ85اإلاشحْ هٙعه، ؿ  (2)
 .58ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ  (3)
       أهٍش:  (4)

Hervé CROZE et Christian MOREL & Olivier FRADIN, Op., Cit., p.173. 
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 الفزع الثاوي: إعادة فخح باب املزافعت والخأجُل: 

  ئِادة ٘خذ باب اإلاشاّ٘ت:أوال/ 

م٢ىه ئرا أٜٙل باب اإلا  بدمىس الخفم آلاخش، ٍو
ّ
شاّ٘ت ٘ال ًّّح للٝاض ي ظماُ أخدذ الخفىم أزىاء اإلاذاولت ئال

ذ مً 
ّ
 بّذ الخأ٠

ّ
شاث بّذ ٜٙل باب اإلاشاّ٘ت ئال

ّ
ج٣لُٚ الخفم باِدالن الخفم آلاخش، وال ًفدّذ أن ًٝبدل أوساٜا أو مز٠

شة ١
ّ
اُل الخفم آلاخش ِليها، وئرا اِخّذ الٝاض ي بهزه اإلاز٠

ّ
ان الخ٢م باوال، وئرا سأي أّن ألامش ًدخاج ئلى ٘خذ باب او

ت ١املت في ِذم الاظخجابت لىلب الخفم بّذ ٘خذ باب  اإلاشاّ٘ت ٘ال ًترّدد في رل٤. وئرا ١اهذ للٝاض ي ظلىت جٝذًٍش

ت ١املت في الاظخجاب مه لىلب الخفم ِىذ حعبِب خ٢مه، ٘له ظلىت جٝذًٍش ذم التزامه بز٠ش أظباب ٘س ت اإلاشاّ٘ت ِو

 (1)لىلب ٘خذ باب اإلاشاّ٘ت.

 زاهُا/ الخأحُل: 

 ١ان رل٤ 
ّ
ت ئلى حلعت أخشي في الخاالث التي ًىحب ٘يها الٝاهىن الخأحُل وئال ُّ ِلى الٝاض ي جأحُل هٍش الٝم

ًّ ظلىت اإلاد٢مت لِعذ مىلٝت مً ١ّل  ت ول٢ ل أّن الخأحُل مً ظلىت اإلاد٢مت الخٝذًٍش ّٞ الّذ٘اُ، وألـا ئخالال بد

ما وشأ ِىفش حذًذ ًٝخط ي ُٜذ، ٘على
ّ
ّٞ الّذ٘اُ، ّ٘ليها أن جمىذ الخفم أحال لالظخّذاد ١ل ذة باخترام خ ُّ تها مٝ

مذ دُ٘ى أو أّدلت حذًذة أو خذر حُٕحر في  ّذِ
ُ
ل اخخفامي أو ٜ

ّ
اظخّذادا حذًذا، ٠ما لى ّٜذم ولب ِاسك أو خذر جذخ

داه الخفم آلاخش ِلما ب٣ّل هزه ألا  ًُ ه بؽأنها.أشخاؿ الخفىمت، ُ٘جب أن  ّٝذم دِ٘ى  (2)مىس ختى ال ًخٙاحأ بها ٍو

اة أخذ  ٚ الّعحر ٘يها بعبب ٘و عا إلابذأ اإلاىاحهت ئرا خفل اهٝىاُ أو ٜو ه دِما وج٢َش
ّ
وججذس ؤلاؼاسة ئلى أه

 
ّ
الخفىم أو ٘ٝذه أهلُت الخفىمت، أو صوا٥ ـٙت مً ١ان ًباؼش الخفىمت هُابت ِىه ٍُّ٘ل ٜاةما وال ًضو٥ ئال

خم هزا الاظخئىاٗ باظخئىاٗ ال ٞ الزي سظمه الٝاهىن، ٍو ٍش
ّ
كلُف بالحظىر ّعحر في الّذِىي بالى

ّ
باِالن مً ًٝىم  بالخ

ٗش آلاخش، أو جّخفل 
ّ
ت الخفىمت أو صالذ ِىه الّفٙت بىاًء ِلى ولب الى ُّ ى أو مً ٘ٝذ أهل

ّ
مدّل الخفم اإلاخىف

جأحُلها، زّم خمش الجلعت اإلادّذدة لىٍشها واسر الخفىمت بٕحر خاحت ئلى ج٣لُٚ بالخمىس ئرا خفل الاهٝىاُ أزىاء 

ت أو مً صالذ ِىه وباؼش الّذِىي. ُّ ى أو مً ًٝىم مٝام مً ٘ٝذ ألاهل
ّ
 (3)اإلاخىف

امخىاع القاض ي عن القظاء بعلمه الشخص ي طماها لحّق الّذفاع، وجقُذ املحكمت بحذود  الفزع الثالث:

 الذعىي الجزائُت

                                                           
ل ٘اّن هىاٟ خاالث ٣ًىن ٘يها الٝاض ي ملضما باِادة ٘خذ باب اإلاشاّ٘ت اختراما إلابذأ اإلاىاحهت، ورل  (1) ٤ في خالت جٝذًم دُ٘ى وئرا ١ان هزا هى ألـا

مها اإلاد٢مت، ٠ما ًدذر رل٤ ئرا اِخّذ الٝاض ي بىظُلت واْٜ لم ًىاٜؽها الخفىم، أو  أن حذًذة مً أخذ الخفىم بّذ ٜٙل باب اإلاشاّ٘ت ولم ج٘ش

ذِى الخفىم إلبذاء مالخٍا  ٜبل تهم بؽأن هزه ألامىس ًىشح وظُلت ٜاهىن مً جلٝاء هٙعه، ٘ٙي هزه الخالت ًجب ِلُه أن ٌُّذ ٘خذ باب اإلاشاّ٘ت ٍو

ت. أهٍش:  ِضمي ِبذ ال  ١ان خ٢مه باوال إلاخالٙت مبذأ اإلاىاحهت، ٘األمش في هزه الخالت ال ًذخل في ظلىخه الّخٝذًٍش
ّ
ٙخاح ِىُت، ئـذاس الخ٢م، وئال

 .59اإلاشحْ العابٞ، ؿ 
دبّحن للٝاض ي بىالن ئِالهه بّخُٙت ا٘خخاح دِىي، (2) ب اإلاّذعى ِلُه ٍو ُّ ٚ  ٠أن ًخٕ

ّ
أو أن ًىلب خفم جأحُال إلدخا٥ لامً ئرا ١ان الخفم ٜذ ١ل

خ ئِالهه بالّذِىي أو ُٜام الّعبب اإلاىِحب للّممان، ٘ارا لم ًإّحل الٝاض ي هٍش الٝمُت في ه ام مً جاٍس ًّ زه الخاالث لامىه بالخمىس خال٥ زماهُت أ

ّٞ الّذ٘اُ.   ١ان الخ٢م مؽىبا باإلخال٥ بد
ت الجذًذ"،  أ. ِبذ الىبي مفىٙى، (3) اهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت وؤلاداٍس مجلت "ِىاسك الخفىمت الٝماةُت بحن ٜاهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت الٝذًم ٜو

ت، بع٢شة، ًىمي املحاماة ت لؽشح ٜاهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت وؤلاداٍس  25، 24، )جفذس ًِ مىٍمت اإلاداماة لىاخُت باجىت(، ِذد خاؿ بالىذوة الجهٍى

 .75، 74، ؿ2008دٌعمبر 
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ّٞ الّذ٘اُ:امخىاُ الٝاض ي ًِ الٝماء  أوال/   بّلمه الصخص ي لماها لخ

خص ي، وئرا ١ان ِلى ِلم بالىاّٜت اإلاخىاُص 
ّ

ت اإلاىشوخت أمامه بّلمه الص ُّ ِلى الٝاض ي أن ال ًٝط ي في الٝم

 
ً
 الخىّحي ًِ هٍش الّذِىي، وئن امخىْ ًِ رل٤ ٣ُ٘ىن ٜذ اسج٢ب خىأ

ّ
ٞ بها، ٘لِغ أمامه ئال

ّ
ِليها أو ٌّٗش ما ًخّل

 
ّ
ا حعُما ًترج ًُ عدثنى مً  63و 62ب ِلى اسج٣ابه ِض٥ الٝاض ي خعب اإلاادجحن مهى مً الٝاهىن ألاظاس ي للٝماء، وَُ

ت بها، وأظاط هزا اإلاىْ خعب أخذ الاججاهاث 
ّ
ٙترك ئإلاام ال٣ا٘ ًُ رل٤ اظدىاده في خ٢مه ئلى اإلاّلىماث الّاّمت التي 

ّٞ الخفم في ا ت هى لشوسة اخترام مبذأ اإلاىاحهت، الزي ًٝخط ي خ ُّ لّلم بالّذلُل ومىاٜؽخه وئبذاء سأًه ُ٘ه، زّم الٙٝه

ه ئرا ٜط ى بّلمه ئهّما ٣ًىن ٜذ ١ّىن اٜخىاِه بىاًء ِلى ِمل ظشّي ٜام به 
ّ
ئّن الخفم ال ٌعخىُْ مىاٜؽت الٝاض ي، أله

ه في الّذ٘اُ. ّٝ ب ِلُه خشمان الخفم مً خ
ّ
 (1)في الخفىمت، مّما ًترج

ذ اإلاد٢مت بدذود الّذِىي الجضازاهُا/  ُّ  : ةُتجٝ

خص ي والُّني، وو٘ٝا 
ّ

دِخلذ في خىصتها مدّذدة بدّذيها الص
ُ
أي اهدفاس ظلىت اإلاد٢مت في هىاٛ الّذِىي التي أ

اتْ لم جِشد في اّدِاء الّىُابت الّاّمت أو اإلاّذعي اإلاذوي اإلاخمّمىت في أمش أو ٜشاس  ّٞ للمد٢مت أن جخفّذي لٜى لهزا اإلابذأ ال ًد

ّخبر هزا أو الاظخذِاء اإلا (2)ؤلاخالت باؼش أو الّخ٣لُٚ بالخمىس، أو الّخ٣لُٚ بالخمىس اإلاباؼش اإلاّخىب بؽ٣ىي، َو

ت لممان  ُّ ذُّ س٠حزة أظاظ َّ ٌُ ّاث ؤلاحشاةُت اإلاّاـشة، ١ىهه  ؽَش
ّ
ت التي جأخز بها أٔلب الد اإلابذأ مً أهّم اإلابادب الجىهٍش

عبت وجدُٝٞ اإلادا٠مت الّادلت، وبىاء ِلى رل٤ ال ٌعٓى للمد٢مت الٙفل 
ّ
اتْ ٔحر جل٤ اإلاّشولت ِليها بالي في ٜو

ب مىه.
َ
ىل ًُ ٔحر أن ما ًدذر  (3)للمّتهمحن باسج٣ابها، وهزا اإلابذأ هجذه في اإلاذوي بفُٕت ِذم حىاص خ٢م الٝاض ي بما لم 

اتْ، زم أزىاء ظحر الذِىي الجضاةُت ٌّاد الخ٢ُُٚ وال ًخم جبلُٕه  في الىاْٜ أخُاها هى ئخىاس اإلاتهم بخ٢ُُٚ مّّحن للٜى

 مً حذًذ لُدّمش د٘اِه ِلى أظاط الّخ٢ُُٚ الجذًذ.  

٠ما ٌعخىحب اخترام مبذأ اإلاىاحهت التزام الٝاض ي بدعبِب خ٢مه ورل٤ ٜفذ لمان خٝٛى الّذ٘اُ، وئٜىاُ 

ذ مً ١ىن الٝاض ي اظخمّذ ماّدة خ٢مه مً أوساٛ 
ّ
عبِب ًم٢ً الخأ٠

ّ
ذالت الخ٢م، وبىاظىت الد الخفىم بّّخت ِو

ابت مد٢مت الّىٝن  الّذِىي، ٝه ًم٢ً جدُٝٞ ٜس ً وٍش م ٘يها مً حجج وأّدلت، ِو ّذِ
ُ
شَِح ٘يها مً ولباث، وما ٜ

ُ
وما و

ش وحىد أو ِذم  اتْ وألاّدلت التي ٌعدىذ ئليها الخ٢م في جٍٝش ِلى ّصخت الخ٢م مً الّىاخُت الٝاهىهُت، ورل٤ ببُان الٜى

ُّب ِلى الخ٢م الٝ فىس في هزا الّىُى مً ألاظباب، ل٢ً ال ٌُّبه الٝفىس في وحىد الىاّٜت ألاظاظُت للخ٢م، َو

ت الٝاض ي في بدثه وجدّشٍه ًِ الخُٝٝت 
ّ
خٝاد بذٜ ألاظباب الٝاهىهُت. ووسود هزه ألاظباب بؽ٣ل واضح ًدمل ِلى الِا

شِح ِلُه مً دُ٘ى وأّدلت، وهزه ألاظباب جممً الّشد ِلى ما أزاسه الخفىم مً دُ٘ى وأدّ 
ُ
ت، في الّذِىي وما و لت حىهٍش

                                                           
بي، اإلاشحْ العابٞ،  (1)  .682 -680ؿ ؿ -ظُّذ خالذ الؽِش
ٝا للمادة  (2) عبت للجشاةم الىاججت ًِ ملٚ الذِىي أن جأمش بخىحُه الّتهمت وبٝا  189ٔحر أهه ٘و

ّ
ت الاتهام بالي مً ٜاهىن ؤلاحشاءاث الجضاةُت ًم٢ً لٕ٘ش

 وحه للمخابّت وال ًجىص ئلى أشخاؿ لم ٣ًىهى  190لألولاُ اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة 
ّ
ا ٜذ أخُلىا ئليها، ما لم ٌعبٞ بؽأنهم ـذوس أمش نهاتي بأال

ٞ الىٝن.  الىًّ في هزا ألامش بىٍش
ٛ.ئ.ج، أهٍش جٙفُل أظغ ومبّرساث هزا اإلابذأ ِبذ الخمُذ  394، 338م٢شس،  337، 334، 333، 306، 305، 198، 169/3وهزا وبٝا للمىاد:  (3)

عين الىطعي وإلاسالمي، طماهاث الخصِماسة،   .416 -412ؿ -ؿ ،2010داس الخلذوهُت، الجضاةش، ىم أثىاء مزحلت املحاكمت في الدشَز
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دا أو لمىُا، ل٢ً ًجب أن ٣ًىن ما  خزث ٜشاس بؽأنها، ظىاء ١ان ـٍش
ّ
مْ بُان سأي اإلاد٢مت ٘يها، ما دامذ ٜذ اج

ىدُجت التي اهتهذ ئليها في خ٢مها.
ّ
اتْ وأّدلت، ًبّرس ال  (1)اظدىذث ئلُه اإلاد٢مت مً ٜو

ل
ّ
عبِب بالّشد ِلى ولباث الخفىم، باِخباس جل٤ الى

ّ
لضمه الد ًُ خّّحن ِلُه التزام ٠ما  ذ وؽاه الٝاض ي، ٍو ُّ باث جٝ

هىاٜها في أخ٣امه بالّشد ِليها، دون أن ًخجاوصها أو ًيخٝق منها، ختى ال ٌّخبر ِمله ئٔٙاال للٙفل في الىلباث، 

ًّ في الخ٢م.
ّ
٠ما ِلى الٝاض ي الالتزام بخم٢حن الخفىم الّلم بٝشاس اإلاد٢مت  (2)وئـالح هزا الُّب ٣ًىن بالى

 (3)حلعت ـذوسه أو جبلُٕهم بمدخىاه. بدمىسهم

لتزم الٝاض ي خذود  ذ مً جمّخْ الخفىم باآلحا٥ التي مىدها لهم الٝاهىن، ٍو
ّ
وهىاٟ وظاةل أخشي مخّٙشٜت ١الخأ٠

جب ِلُه أن ًىاهن ١ل   ٣ًىن ٜذ أخلَّ باإلاىاحهت ُ٘ما ٜط ى به بالّضٍادة، ٍو
ّ

الاّدِاء اإلاّشوك ِلُه، ٘ال ًخجاوصه وأال

 ِٕ َىس ال ذم ألاماهت.ـُ  (4)ؾ ؤلاحشاتي ِو

 املطلب الثاوي: دور القاض ي وواجبه في إخظاع ألاطزاف ملبذأ املىاجهت 

حن، واوّذام أخذهما ٌّخبر اوّذاما لش٠ً مً أس١انها، واخترام   بىحىد و٘ش
ّ
ل في الخفىمت أن ال جىّٝذ ئال ألـا

ل واحب الخفىم، ٔحر أّن الٝاهىن أظىذ هزه  اإلاهّمت ئلى الٝاض ي ألّنها جشجبي اسجباوا مباؼشا مبذأ اإلاىاحهت في ألـا

ُٙخه الٝماةُت، والتزام الٝاض ي بزل٤ ٌّخبر خحر لمان للخفىم ختى ال ًفذس الخ٢م في معألت لم جفل ئلى ِلم  بٌى

ه، والتزام الٝاض ي باحباس الخفىم ِلى اخترام هزا اإلابذأ  الخفم، أو في معألت لم ًخّٝذم بؽأنها بمالخٍاجه ودِ٘ى

خز ًد
ّ
ّٞ مً ١ىن اإلاّذعي اج م الٝاض ي، ّ٘لى الٝاض ي الخدٝ

ّ
ٗش اإلاخٝاض ي مً خفمه، ٠ما ًدمُه مً جد٢

ّ
مي الى

ؤلاحشاءاث التي مً ؼأنها أن ٌّلم اإلاّذعى ِلُه بالّذِىي، واإلاهلت اإلادّذدة للمثى٥ أمامه ٜذ سوُِذ، والخفىم ٜذ جّمذ 

 ئخاوتهم ِلما باإلحشاءاث في مهلت ١اُ٘ت.

لى الٝاض  ّٞ في الاواُل أم ال، وله في ظبُل رل٤ أن ٌعدبّذ أّي ِو ي مشاٜبت ما ئرا ١ان الخفم ٜذ ماسط الخ

لى الٝاض ي ئلضام ألاوشاٗ بالُٝام  ه في الّشد، ِو ّٝ ذ ٌعمذ له بمماسظت خ معدىذ لم ًفل ئلى ِلم الخفم في ٜو

ٝت بمبذأ اإلاىاحهت ئرا لم ًلتزمىا بها اخخُاسا، ورل٤ م
ّ
ابخه ِلى الخفىم بفذد جباد٥ بىاحباتهم اإلاخّل ً خال٥ ٜس

الن الٝماتي، وسٜابخه ِليهم بفذد جباد٥ الاواُل ِلى اإلاعدىذاث، وئؼشا٘ه وسٜابخه ِلى الخفىم بفذد جباد٥  ؤلِا

ذ مُٙذ. ل واحباث الٝاض ي بخفىؿ ئلضام ألاوشاٗ باخترام مبذأ اإلاىاحهت في واحب الٝاض ي في  (5)الّلم في ٜو
ّ
وجخمث

ذ مً ص
ُّ
زاُ للمىاٜؽت )الُٙش الثاوي(، الخأ٠

ّ
ذ الٝاض ي مً ِشك ِىاـش الج

ُّ
ّخت ئِالم الخفم )الُٙش ألاو٥(، وجأ٠

 الخشؿ ِلى ئًفا٥ ١ّل دُ٘ى الخفم ب٣ّل أماهت )الُٙش الثالث(.

 

                                                           
اوعكاساث القىاعذ إلاجزائُت على أداء العذالت )دراست في قاهىن املزافعاث ألثز الخىظُم إلاجزائي على قُام القظاء ئبشاهُم أمحن الىُٙاوي،  (1)

 .143، 142، ؿ2000مفش،  ، دون داس وؽش،بىظُفخه(
 .144اإلاشحْ هٙعه، ؿ (2)
 .145، 144اإلاشحْ هٙعه، ؿ (3)
 .60ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ  (4)
بي، 81-57ؿ -أهٍش جٙفُل واحب الٝاض ي في ئلضام الخفىم بمبذأ اإلاىاحهت: ُِذ مدمذ الٝفاؿ، اإلاشحْ العابٞ، ؿ (5) ؛ ظُّذ خالذ الؽِش

 .666، 665 اإلاشحْ العابٞ،



 

 2021العىت -02الّذد -08اإلاجلذ

 ـــــــــــــــــــــــ/ــــــــــــــــــــــــتطبيقه يف القاضي ودور هتالنزي احملاكمت مقتضياث حتقيق يف املىاجهت مبدأ مكانت
 اليمني سترية بنـــــ/ـــ/حممد اعراب بن

  113  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

ذ من صّحت إعالم الخصم: 
ُّ
 الفزع ألاول: واجب القاض ي في الخأك

ّٞ  (1)ىجه أو ظماُ أٜىاله"،هىاٟ مبذأ مٙاده: "ال ًجىص الخ٢م ِلى شخق دون دِ ٘مبذأ اإلاىاحهت ًشجبي بالخ

بُعي، بأن ٌّلم ١ّل وٗش بىحىد مدا٠مت جخّفه، ووحىد ِىاـش وأّدلت وحجج ٜابلت للمىاٜؽت واإلاىاحهت جدذ 
ّ
الى

 للّىٝاػ بؽ٣ل مىخٍم بحن ألاوشاٗ، في ٌّل 
ّ
ابت وئؼشاٗ الٝاض ي الزي ٌعدبّذ الدجج والىزاةٞ التي لم ج٢ً مدال ٜس

ِخز مً ئحشاءاث في ئواس  خِىش بما اجُّ
ُ
ذ مً ١ىن الخفم أ

ُّ
اخترام مبذأ اإلاعاواة في الّعالح، لزا ِلى الٝاض ي الخأ٠

ِخز 
ُّ
ت الّذ٘اُ ال ًٝخط ي أن ٌّلم هزا الخفم بما هى مىّحه ئلُه، وما ا ت أو بعببها، ئر أّن جم٢ُىه مماسظت خشٍّ ُّ الٝم

ذ مً اخترام مً أِما٥ ٜام بها الخفم آلاخش ٘دعب، وئ
ّ
خأ٠ ما ِلى الٝاض ي أن ًشاعي بىٙعه هزه الٝاِذة، ٍو

ّ
ه

 (2)مّاوهُه لها.

 ٞ خّم الّلم ًِ وٍش ٞ  وهى: إلاعالن القظائيٍو ِّلم أخذ الخفىم بىٙعه أو ًِ وٍش ٌُ "الّمل الزي بمٝخماه 

ا بّمل ما، بدعلُمه ـىسة مىه"، ُّ ي ئلى اإلاّذعى ِلُه ؼشه وئِالن ٍِشمت ا٘خخاح الّذِى (3)الٕحر، الخفم آلاخش سظم

ذ مً ِلم الخفىم بمممىن ألاخ٣ام والٝشاساث وألاوامش، 
ّ
خت اوّٝادها في مىاحهخه، وهى الّعبُل ألاوزٞ للخأ٠ ّّ الصم ل

ْ الّذِىي ئلى اإلاد٢مت، وئِالنها هى ؤلاحشاء  صم ل٘ش
ّ
ه وئن ١اهذ اإلاىالبت الٝماةُت هي ؤلاحشاء الال

ّ
لزا ًشي البّن أه

ّها صم ل٘ش
ّ
ٝت  الال

ّ
م٢ً الٝى٥ أّن الخفىمت جيؽأ ًِ اإلاىالبت الٝماةُت، ول٢ّنها ج٣ىن مّل في مىاحهت اإلاّذعى ِلُه، ٍو

ِلى ؼشه واٜٚ هى ئِالنها ٜبل ـذوس خ٢م ٘يها، وبىاًء ِلى رل٤ ٘الخفىمت ٜبل ئِالنها ال ج٣ىن ـالخت إلاباؼشة 

 216ام باإلحشاءاث الؽ٣لُت وبٝا ألخ٣ام اإلاادة أّي ئحشاء ٜماتي، ئر ًم٢ً للٝاض ي الُٝام بؽىبها بعبب ِذم الُٝ

ٞ ألامش بأخ٣ام خمىسٍت، ٛ.ئ.م.ئمً 
ّ
ّٞ في الّلم، أوحب اإلاؽّشُ الُٝام بالّخبلُٖ ختى ولى حّل ت الخ ُّ ، وجأ٠ُذا ِلى أهم

 (4)٘الّخبلُٖ ئحشاء ٌعبٞ ١ّل جىُٙز والٝماء بما ًخالٚ هزا ٌّّذ خىأ في جىبُٞ الٝاهىن.

                                                           
 .100، و٠زا ؿ 98، 97ئبشاهُم أمحن الىُٙاوي، اإلاشحْ العابٞ، ؿ (1)
ه في خالت 19جىق اإلاادة  (2)

ّ
امىت ِلى لشوسة أن ًخمّمً الّخ٣لُٚ بالخمىس ئلا٘ت ئلى البُاهاث ألاخشي جىبُه اإلاّذعى ِلُه بأه

ّ
 مً ٛ.ئ.م.ئ في الٙٝشة الث

ل ِىفش جشهُب للخُلىلت دون ئوالت معاس  ِذم امخثاله للّخ٣لُٚ بالخمىس ظُفذس خ٢م
ّ
لّذه، بىاء ِلى ما ّٜذمه اإلاّذعي مً ِىاـش، وهزا ما ٌؽ٣

ٗش آلاخش، ال ٌّخبر خ٢ما باوال ٘دعب، بل ٌّّذ مى
ّ
ّذما، الّذِاوي هدُجت جٝفحر أو تهاون مً اإلاّذعى ِليهم؛ والخ٢م الفادس مً دون ج٣لُٚ الى

ت خفاه ًّ ًّ ُ٘ه ًبٝى ٜاةما. أهٍش في هزا اإلاّنى أًما: والخ٢م اإلاّذوم ال جلخٝه أ
ّ
بشباسة ت، وبالّخالي ٘اّن ظبُل الخمّع٤ باوّذامه ًبٝى مٙخىخا والى

ت، ِبذ الشخمً،  قاعذة ؛ ئبشاهُم هجُب ظّذ، 64، 63، ؿ2009الىبّت ألاولى، ميؽىساث بٕذادي، الجضاةش، شزح قاهىن إلاجزاءاث املذهُت وإلاداٍر

ت واملساواة والخقابل في الّذفاع"ال جحكم دون سماع  ، مفش، الخصىم"، أو طزورة احترام الحزٍّ أهٍش  ؛57-53ؿ -، ؿ1981، ميؽأة اإلاّاٗس

 ٠زل٤:

Elisabeth BARADUC, "l'inventaire des droits fondamentaux en procédure interne française – les droits 

fondamentaux du procès civil et administratif", In: les droit fondamentaux inventaire et théorie générale, 

centre d'étude des droits du monde arabe faculté de droit et des sciences politiques (BEYROUTH), société de 

législation compare Colloque de Beyrouth, 6 et 7 novembre 2003, organisé avec le concours de : la cour de 

cassation française l'ordre des avocats à la cour de paris, édition BRULANT, Bruxelles, 2005, p. 69. 
 .22، 21ُِذ مدمذ الٝفاؿ، اإلاشحْ العابٞ، ؿ  (3)
ت؛ وفي مجا٥ جىُٙز ألاخ٣ام أهٍش ا 416أهٍش اإلاادة  (4) ُِذ أهٍش في هزا الخفىؿ ٠زل٤:  .5٘ٝشة  406إلاادة مً ٜاهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت وؤلاداٍس

 .39-22ؿ -مدمذ الٝفاؿ، اإلاشحْ هٙعه، ؿ
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ّٞ الّلم  دٝ الم ١امال -ى حىهش اإلاىاحهتوه-ٍو ، ٘ال ًىفّب ِلى البُاهاث التي اظخىحبها (1)هذ٘ه متى ١ان ؤلِا

ّذم مً وظاةل 
ُ
لب أو الاّدِاء، بل ًجب أن ًمخّذ مممىن الّلم لِؽمل ٘مال ِلى رل٤ ١ّل ما ٜ

ّ
الٝاهىن وهي مدّل الى

ّٝذم مً معدىذاث ِلى الّىدى الخالي:د٘اُ، و١ّل ما ًّٝذم مً حجج حعتهذٗ ئٜىاُ الٝاض ي بىظاةل الّذ٘اُ، و١ ًُ  ل ما 

لب، وما ًّٝذمه مً أوال/ 
ّ
ًجب ِلى الخفم ئِالم خفمه بىظاةل د٘اِه الىاُّٜت، أو ما ٌعّمى بعبب الى

جب  عم بال٢ٙاًت والىلىح، ٍو
ّ
اتْ ًجب أن ًد ّٞ الّلم ّ٘شك الٜى وظاةل حذًذة أمام مد٢مت الاظخئىاٗ، وختى ًخدٝ

لب الٝ
ّ
مذ أن ًخمّمً الى ّذِ

ُ
ز ُ٘ما بّذ، وئرا ٜ

َ
ّخخ

ُ
ماتي ١ّل هزه الىظاةل ٘ال ًتٟر ألامش إلحشاءاث الّخدُٝٞ التي ج

اتْ ١امال ختّى  جب أن ٣ًىن ِشك الٜى وظاةل د٘اُ واُّٜت أزىاء جىّىس الخفىمت ٘البّذ مً ئِالم الخفم آلاخش بها، ٍو

ه في الشّد، ّٝ ً الخفم آلاخش مً اظخخذام خ
ّ
الن وئن ١ان ؤلا  (2)ًخم٢ الم الخفم، ٘اإِل ِالن في الٝاهىن خحر وظُلت إِل

في الٙٝه ؤلاظالمي ًخّم بىاًء ِلى خمىس الخفم مجلغ الخ٢م واظخماِه لذِىي خفمه، وهزا الخمىس واحب دًنّي 

 (3)ِلُه، ئن أِشك ِىه ٌّخبر آزما.

ش مدمش بزل٤، وئرثاهُا/  َّخَبر الىظُلت ًيبغي أن ًخّم الّخبلُٖ مً وَشٗ ُمدِمش ٜماتّي مْ جدٍش ُُ به الٝاهىن ٘
ّ
ا جىل

ه ًجىص ِىذ ِذم الُٝام به أو الُٝام به بؽ٣ل مُّب الاظخّالت ِىه أو ج٢ملخه بالّلم 
ّ
الىخُذة لهزا الّلم، بمّنى أه

به الٝاهىن، ٘ال ًجىص الاّدِاء بّذم الّلم، ألّن ِذم الّلم 
ّ
٣ل الزي ًخىل

ّ
ٝا للؽ ه ئرا جّم ٘و

ّ
الّٙلي للىاّٜت، ٠ما أه

الم ا الن، وهى ما له وخذه اِخباس في هٍش الٝاهىن، ولهزا ٘اإِل ٞ باإِل ّٝ ّٞ الّلم الٝاهىوي الزي جد لّٙلي ال ًىٙي جدٝ

الن بفٗش الّىٍش ًِ ِلم اإلاّلً ئلُه بما جخمّمىه. ٞ ٜاهىها بدعلُم ـىسة ؤلِا ّٝ  (4)ًخد

، وجخمّحز وظاةل الٝاهىن ًِ وظاةل ًجب أن ٌّلم الخفم خفمه بىظاةل الّذ٘اُ الٝاهىهُت التي ًثحرهاثالثا/ 

عخخَذم الىظاةل ٠ىٍشٞ 
ُ
ّذم الخفم وظاةل د٘اُ ٜاهىهُت مْ الىظاةل الىاُّٜت، وح

َ
ٝ ًُ دذر ِادة أن  الىاْٜ، ٍو

ئحشاتي، ئّما لخأظِغ ولب ٜماتي أمام الٝماء، وئّما إل٘ؽا٥ اّدِاء جّٝذم به الخفم آلاخش، ٘الىظاةل ظىاء أ١اهذ 

لب أو ِذم وظاةل واْٜ أم وظاة
ّ
ٚ ِليها هجاح الى

ّ
خٜى لي أو الاّدِاء الّاسك ٍو م الاّدِاء ألـا َِ ْذ

َ
ل ٜاهىن هي التي ج

 (5)هجاخه.

                                                           
٢خٙى (1) ًُ ٞ ٘يها رل٤ الّلم، لزل٤  ّٝ ّٞ به اإلاىاحهت هى الّلم الّٙلي ٘اّن هىاٟ خاالث ال ًم٢ً أن ًخد ل في الّلم الزي جخدٝ في هزه  وئرا ١ان ألـا

خار الىظاةل التي ج٢ٙل جد
ّ
ِخزث هزه الّعبل ٘ال ئخال٥ بمبذأ اإلاىاحهت، ألّن الخفم ٣ًىن الخالت باج ّٞ الّلم، وئن لم ًخّم الّلم بؽ٣ل ّ٘لي، ومتى اجُّ ٝ

ه ٣ًىن ٜذ أخّل بمبذأ اإلا
ّ
الم التي هّق ِليها الٝاهىن ٘اه ت ال٣اُ٘ت للّلم، وئرا أخىأ الخفم أو الٝاض ي في وظاةل ؤلِا ىاحهت بؽ٣ل ٜذ ُمِىذ الٙـش

ّٞ الّذ٘اُ بؽ٣ل جبعي. أهٍش في رل٤:  أظاس ّي، وأخّل   .34-31ؿ -ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿبد
 .31اإلاشحْ هٙعه، ؿ  (2)
 .294ؿ  خالذ ظلُمان ؼب٢ت، اإلاشحْ العابٞ، (3)
ٚ اإلاّذعى ِلُه وخذه ًِ الخمىس في الجلعت ألاولى أو ًِ جٝذًم مز٠شة د٘اِه و  (4)

ّ
ه ئرا جخل

ّ
ِِلً لصخفه وحب ِلى وجىبُٝا لزل٤ ٘اه

ُ
لم ٢ًً ٜذ أ

؛ ِبذ الخمُذ الؽىاسبي، 51، 50، 49اإلاد٢مت جأحُل هٍش الّذِىي لجلعت جالُت ٌّلىه بها اإلاّذعي. ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ 

، مفش، دون ظىت وؽش، ؿ البطالن املذوي إلاجزائي واملىطىعي  .81، ميؽأة اإلاّاٗس
 .35، 34ُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ ِضمي ِبذ الٙخاح ِى (5)
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 بخىلُذ مممىنها وجٙعحرها رابعا/ 
ّ
ًجب أن ًىَفّب الّلم ِلى الدجج التي ال جّخضح وظاةل الّذ٘اُ ئال

ظاةل الّذ٘اُ. وجىفّب اإلاىاحهت ِلى الدجج ظىاء وجدذًذها إلٜىاُ الٝاض ي بها، ٘الدجج هي ؤلاًماخاث التي جّٝىي و 

ىت ٠أخ٣ام الٝماء ٔحر اإلايؽىسة  ُّ ّذمذ بمىاظبت معدىذاث مّ
ُ
ت، أو ٜ ُّ ّذم في الٝم

َ
ىذ ُمٝ

َ
ّذمذ اظخٝالال ًِ أّي ُمعد

ُ
ٜ

شي البّن  ّٞ –التي ٌعخذ٥ّ بها الخفم؛ ٍو الم بالدجج بؽ٣ل  -بد أّن الدجج ًجب أن ج٣ىن م٢خىبت ٘ال ًّّح ؤلِا

ً آ
ّ
ذ ال ًخم٢ ٙىي ٜذ ًّٝذم في آخش مشاخل ظحر الخفىمت أي في ٜو

ّ
الم الؽ ٙىي، ألن ؤلِا

ّ
ٞ الؽ ٍش

ّ
ت بالى ـّ خش، وخا

 (1)الخفم ُ٘ه مً الشّد.

لى وظاةل ؤلازباث  خامسا/ الم ِلى اإلاعدىذاث التي ًشج٢ض ِليها الخفم في دِم اّدِاءاجه، ِو ًجب أن ًىفّب ؤلِا

اُل ِلُه، التي ًّٝذمها الخفم آلاخش، وئ
ّ
را ١اهذ وظُلت ؤلازباث دلُال ٠خابُا حّّحن ئًذاِه ختى ًم٢ً للخفم آلاخش الاو

خز الٝاض ي دلُل ئزباث مً جلٝاء هٙعه ُ٘جب أن ٌّلم به ١ا٘ت الخفىم ختى ًم٢ً دساظت ما ٌعٙش ِىه 
ّ
وئرا اج

ش ؤلاحشاء مً وحهت هٍش الخفىم، وئرا أمش الٝاض ي بىذب خبحر حّّحن ئِىاء الخفىم ٘ ت الّلم بمممىن الّخٍٝش ـش

 (2)إلاىاٜؽت هخاةجه.

 ئرا هّق ِلُه سادسا/ 
ّ
٣ل مً أؼ٣ا٥ اإلاىاحهت )الّلم باإلاعدىذاث( ئال

ّ
ب البىالن ًِ مخالٙت هزا الؽ

ّ
ال ًترج

 (3)الٝاهىن، أو ظبّب رل٤ لشسا للٕحر.

ذ مُٙذ وهاْ٘، ؽتره في الّلم ختى ٣ًىن مُٙذا ومىِجضا لٕاًاجه أن ًخّم في ٜو   َو
ّ
وُسٔم أن مبذأ اإلاىاحهت ٜذًم ئال

ُّا هي أبشص مالمذ الخىّىس الخذًث إلابذأ اإلاىاحهت،  ذ الزي ًخم ُ٘ه وجىٍُمها حؽَش أن الاهخمام بمعألت الٜى

ذ الّىاْ٘  َٝفذ بالٜى ذ هاْ٘، وٍُ  ئرا جّم الّلم في ٜو
ّ
ٞ هذ٘ها ئال ِ

ّٝ د
ُ
جِمْ ِلى أّن اإلاىاحهت ال ج

ُ
ّاث الخذًثت ج ؽَش

ّ
٘الد

ّٞ في الخمىس أو (4)٢ً ُ٘ه للخفم جىٍُم د٘اِه للشّد ِلى ما ِلمهالزي ًم ، ٘اإلاىاحهت في أـل وؽأتها ١اهذ حّني الخ

ذ،  ّٞ في أن ًٝى٥ ؤلاوعان ١ّل ما ًٍش مجادلت الخفم آلاخش أمام الٝماء، أّما اإلاىاحهت في مّىاها الخذًث، ٘خّني الخ

ّٞ في أن ٌّلم ِلما ١امال بما ّٜذمه خفم ٣ىن له خ ال للّشد ِلُه.ٍو ـّ  (5)ه جى

                                                           
 .37، 36اإلاشحْ هٙعه، ؿ   (1)
ت. 23ئلى  21أهٍش اإلاىاد مً  (2)  مً ٜاهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت والاداٍس
ت في ٘ٝشتها ألاخحرة هّفذ ِلى  23واإلاادة   (3) ٕت مً اإلاىاٜؽت. إمكاهُتمً ٜاهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت والاداٍس

ّ
 اظدبّاد الىزاةٞ ٔحر اإلابل

ّذمذ في اإلاُّاد وخمّذ إلاىاٜؽت خّشة بحن الخفىم، ٘ارا اّدعى خفم ٔحر رل٤ ّ٘لُه   (4)
ُ
شاث ٜ

ّ
ىت ِلى أن اإلاعدىذاث واإلاز٠ ىحذ داةما ٍٜش

ُ
ئزباث وج

 .52ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ ال٢ّغ.
(5)  ِ ْٝ به، ٍو

ّ
ذ الّىاْ٘ ِلى الٕاًت التي حعتهذٗ مً جىل ٚ جدذًذ الٜى

ّ
خٜى س ما ئرا ١ان ئِالم ٍو ّٝذِ ًُ ذ الّىاْ٘ ٘هى الزي  لى ِاجٞ الٝاض ي جدذًذ الٜى

ه ٌعدبّذ هزا اإلاعدىذ،
ّ
ذ ال ٌعمذ بالشّد، ٘اه الم بمعدىذ ٜذ جّم في ٜو ذ ٌعمذ له بالشّد أم ال، ٘ارا وحذ أّن ؤلِا ب البىالن  الخفم ٜذ جّم في ٜو

ّ
ترج ٍو

ذ ال ٌعمذ بالّلم الزي  خز ؤلاحشاء في ٜو
ّ
حن مً البىالن، ألاو٥ ًدذر بّٝىة الٝاهىن ئرا اج م٢ًِ الّخمُحز في هزا الفذد بحن هِى ً مً الشّد، وٍُ ِ

ّ
ًم٢

َٝفذ به بىالن ئحشاء ئًذاُ معدىذ أو ولب خخامي، ئرا خذر بّذ ٜٙل باب اإلاشا عخىُْ الٝاض ي ئزاسجه مً جلٝاء هٙعه لُّب الّخأخحر، وٍُ ّ٘ت، أّما َو

 أّن رل٤ ال الثاوي ٘هى بىالن ًدذر إلحشا
ّ
ذ ٔحر مىاظب، ٘هى وئن أ٘لذ مً الّىُى ألاو٥ مً البىالن ئال ء جّم ٜبل ٜٙل باب اإلاشاّ٘ت، ول٢ىه جّم في ٜو

ذ هاْ٘، ٘اّن الٝاض ي ٌعخىُْ أن ًد٢م بالبىالن ولى جّم الّلم )ؤلاحشاء ( ٜبل ٌّني صّخت ؤلاحشاء، ٘ٙي ٌّل هفىؿ جخدّذر ًِ لشوسة الّلم في ٜو

ذ هاْ٘. ٜٙل باب اإلاشا  .45، 44، 43اإلاشحْ هٙعه، ؿّ٘ت، واإلاا لم ًخّم في ٜو
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ذُّ ١اُ٘ت ١ي ٌعخُٙذ الخفم مً الّلم باإلحشاءاث، وأخُاها ال  َّ ُ
ل اإلاؽّشُ ١ي ًّٝشس بأّن ُمّذة ما ح

ّ
ولزل٤ ٜذ ًخذخ

ى الٝاض ي 
ّ
خىل ُٟ ألامش لٍشوٗ ١ّل دِىي، ٍو تَر ذ الزي ٢ًٙي لخىٍُم الخفم لذ٘اِه، وٍُ ل اإلاؽّشُ لخدذًذ الٜى

ّ
ًخذخ

ذ الزي ً ٢ٙي لخىٍُم الخفم لذ٘اِه بّذ الّلم بّىفش أو ئحشاء ما في الخفىمت، وهزا لِغ مّىاه أّن جدذًذ الٜى

ٍٗ للخ٢ٙحر والّشد. وُسٔم مداولت الٙٝه ولْ  ذ ١ا ّٞ الخفم في ٜو مُت في رل٤، بل ِلُه اخترام خ
ُّ
للٝاض ي ظلىت جد٢

ّذم في هزا الفذد هى مّاً
ُ
 أّن ما ٜ

ّ
ذ ئال ُاث جى١ل ألامش في مّاًحر لخدذًذ مٝذاس هزا الٜى

ّ
ها ِلى ١ل

ّ
اوت حّخمذ ١ل

ّ
حر مى

شوٗ الّذِىي.  (1)الّنهاًت ئلى ٘ىىت الٝاض ي ٌو

زاع للمىاقشت
ّ
ذ القاض ي من عزض عىاصز الن

ُّ
 : (2)الفزع الثاوي: جأك

ت اإلاخخلٙت  ُّ َشؿ مخ٣ا٘ئت ل٣ّل الخفىم إلبذاء سأيهم بفذد ِىاـش الٝم
ُ
ئّن جىٍُم اإلاىاٜؽت الٝماةُت وئ٘عاح ٘

ُٙت الٝاض ي الزي مً واحبه مشاٜبت واخترام مبذأ اإلاىاحهت بحن الخفىم مً الّىاخُت الىاُّٜت، ه فل بٌى ي أمىس جخَّ

لى  ُْ الجضاء ئرا اٜخط ى ألامش ِىذ مخالٙت هزا اإلابذأ، ِو زاُ ِليهم للمىاٜؽت وجّخُذ ألاولاُ، مْ جٜى
ّ
شك الج ِو

ت للخفم إل  ّٞ الّلم الٝاض ي في هزا ؤلاواس الخشؿ ِلى مىذ ٘ـش ّٞ م٢ّمٌل لخ ِذاد د٘اِه والخمىس أمامه، ٘هزا الخ

ت اإلاىاٜؽت ما ًلي: (3).باإلحشاءاث  وحعخلضم خشٍّ

ىِجح ٜمِخه: ئر ال  أوال/ م اّدِاءاجه وٍُ َِ ْذ ًَ ِّلم الٝاض ي والخفم آلاخش ب٣ّل ما مً ؼأهه أن  ٌُ ّٞ الخفم في أن  خ

 ًم٢ً جدُٝٞ اإلاىاٜؽت الخّشة، وهي الهذٗ ألاظاس ي لل
ّ
ّاث ؤلاحشاةُت الخذًثت، ئال ؽَش

ّ
مىاحهت بمّىاها اإلاّشوٗ في الد

الم ؼشه  ئرا ظمذ ل٣ّل خفم باِالم الٝاض ي ب٣ّل ما مً ؼأهه أن ٌعاِذه ِلى خعً جأظِغ اّدِاءاجه، ٘هزا ؤلِا

 ُِ ت الخفم بال٣امل في هزا الّىىاٛ ٘ ٞ خشٍّ ّٝ عمذ له داةما أولّي ل٣ّل مىاٜؽت جخّم وحها لىحه أمام الٝماء، وختّى جخد

 في الخاالث التي ال ٣ًىن ٘يها جمثُل الخفم واحبا أمام الٝماء، 
ّ
بخٝذًم وظاةل د٘اِه بىٙعه أمام الٝماء، ئال

خه في هزا  خه في جٝذًم وظاةل د٘اِه، وال ج٣ىن خشٍّ خمّخْ الخفم بىُى مً الخفاهت الٝماةُت في اظخّماله لخشٍّ ٍو

مت ٜزٗ أو ظ له ٜاهىها.الؽأن ظببا إلاخابّخه بجٍش
ّ
مث ًُ  (4)ّب، وجىفٗش هزه الخفاهت ئلى مً 

ل ألاو٥ في لشوسة جٝذًم وظاةل الّذ٘اُ ٜبل 
ّ
ت الخفم في هزا الؽأن، ًخمث وهىاٟ ُٜىد والتزاماث جشد ِلى خشٍّ

َ، أي الا ُّٙ خه في الالتزام باألماهت وبالخد لتزام ٜٙل باب اإلاشاّ٘ت، والالتزاماث التي جشد ِلى ِاجٞ الخفم وجدّذ خشٍّ

 ٌعاء اظخّمالها.
ّ

ت اإلاىاٜؽت أمام الٝماء ًجب أال  (5)باخترام الٝماء ٘دشٍّ

 

                                                           
 .47، 46، 45ُِذ مدمذ الٝفاؿ، اإلاشحْ العابٞ، ؿ  (1)
 .31أهٍش جٙفُل رل٤: ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ  جخّم اإلاىاٜؽت بعماُ الٝى٥ والٝى٥ آلاخش.  (2)
 . 21، 20ُِذ مدمذ الٝفاؿ، اإلاشحْ العابٞ، ؿ  ؛296العابٞ، ؿ ِاد٥ مدمذ حبر أخمذ الؽٍشٚ، اإلاشحْ  أهٍش: (3)
٣ل وآلاحا٥ اإلادّذدة. أهٍش: (4)

ّ
اتْ مىاظبت وأن ج٣ىن في الؽ ىت أن جّخفل هزه ألاخحرة بٜى ت ؼٍش

ّ
 ألاوشاٗ لهم خُاس جٝذًم ألادل

CRISE, Etienne et FREIYES, Teresa, "Le droit a un procès equitable dans le drois suisse",in : Yvan Colonna : 

Pour un processequitable. Novembre 2007,http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article, (21/4/2021), p. 61. 
 .40اإلاشحْ هٙعه، ؿ  (5)

http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2355
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ّٞ الاواُل ثاهُا/ ّٞ الخفم في الّلم بما ّٜذمه الخفم آلاخش مً معدىذاث أي خ ّذُّ ِىفشا الصما (1)خ ٌُ : وهزا 

ّٞ للخفىم بالّخباد٥ الزي ًخم ج ثبذ هزا الخ ت اإلاىاٜؽت، ٍو دذ اؼشاٗ شخق آخش ٔحر لخم٢حن الخفىم مً خشٍّ

مً ٛ.ئ.م.ئ واإلاز١ىسجحن أِاله، ٘هى التزام ًْٝ ِلى ِاجٞ الخفم  23و 22الٝاض ي وهى أمحن الّمبي خعب اإلاادجحن 

ً مً أن ًّخِفل ِلمه ب٣ّل ما ّٜذمه مً معدىذاث ، وهزا الالتزام (2)ًلتزم بمٝخماه بخم٢حن الخفم أو الخفىم آلاخٍش

ا للخفم آلاخش، و  ّٝ ّذُّ خ ىّبٞ هزا الالتزام أمام ١ّل حهاث الّخٝاض ي، وال ًخمّمً ٌُ ، وٍُ ّٞ الاواُل َعّمُه البّن بد

ت  ـّ ّٞ الاواُل بفٙت خا ثبذ خ ، ول٢ّىه ٌؽمل ١ّل أهىاُ اإلاعدىذاث وألاوساٛ، ٍو اُل
ّ
ىا ل٢ُُٙت الاو ُّ الٝاهىن همىرحا مّ

ه ئرا ١اهذ 
ّ
ّني رل٤ أه حن، َو ٘ش

ّ
 ئرا ١اهذ ئرا لم ج٢ً الىسٜت مؽتر٠ت بحن الى

ّ
اُل ئال

ّ
ت لالو ُّ الىسٜت مؽتر٠ت ٘ال أهم

ٝذ الٕاًت وهي الّلم،  ّٝ ما جد
ّ
اُل ١ل

ّ
بُذي أخذ الخفمحن ٘ٝي وس٘ن جٝذًمها ُ٘جبر ِلى جٝذًمها، وال خاحت لالو

ٞ ُّٝ لْ ِليها ٘ال بىالن لخد
ّ
ً ئلُه ولم ًى

َ
ّل

ُ
م أّنها لم ح شة ٔس

ّ
الٕاًت  وئرا سّد الخفم ِلى د٘اُ خفمه الزي وسد في مز٠

 مً ؤلاحشاء.

اُل ول٢ّىه حعّبب بخٝاِعه في ٘ىاتها، ٠ُٕابه ًِ الجلعت التي ٌّلم ٜاهىها 
ّ
أة للخفم لالو ُّ ت مه وئرا ١اهذ الٙـش

 ّٞ ل ئخالال بد
ّ
مث ًُ ّٝذم في ُٔابه ال 

ُ
ه ًِ الخمىس، واِخذاد اإلاد٢مت باإلاعدىذاث التي ج ذها وال ًٝىم خاةل ٌّٜى بمِى

 ِ
ّ
ه ٜذ ُم٢

ّ
 (3)ً الّلم.الّذ٘اُ أله

ت في  ـّ ت ٠بحرة ١ىظُلت لّلم الخفم بما ًّٝذم في الخفىمت إلاا للمعدىذاث مً أهمُت، )خا ُّ اُل أهم
ّ
٢دس ي الاو ٍو

ّذُّ وظُلت مهمت لتر٠حز الٝاض ي ِلى 
ُ
ّّذ ألاداة الّٙالت في جدذًذ وحه الّشأي في الّذِىي، ٠ما ح

ُ
الخفىمت اإلاذهُت أًً ح

لى الّىٝاه الٝاهىهُت الٝاوّت في  ّّبر ًِ الخُٝٝت(، ِو ٌُ ش بما ًذوس في الجلعت وما ًٝا٥ خاللها مّما ٜذ ال 
ُّ
زاُ دون جأز

ّ
الج

ت ٠بري في اخترام مبذأ اإلاىاحهت، ُّ اُل أهم
ّ
اُل ئلى ما ًدفل ِلُه الٝاض ي مً  (4)هزا الّىدى ٘لالو

ّ
ّٞ الاو مخّذ خ ٍو

ش الخبراء، وما ًدفل ِلُه ت. معدىذاث مً ٔحر وٍشٞ ألاوشاٗ ٠خٝاٍس  (5)مً حهاث ئداٍس

 الفزع الثالث: الحزص على إًصال كّل دفىع الخصم بكّل أماهت

ّاث، والالتزام باألماهت ال ٌّني ِذم ال٢زب، وال  ؽَش
ّ
به بّن الد

ّ
ال حّني ألاماهت الالتزام بز٠ش الخُٝٝت الزي جخىل

أن ًفل ئلى ِلم الخفم آلاخش ١ّل ما ٜاله ، ل٢ّنها حّني (6)ٌّني التزاما ِلى ِاجٞ الخفم بأن ًٝى٥ بالّمبي ما ٌّخٝذه

                                                           
(1)   

ُ
ُ هى: "ِشك اإلاعدىذاث اإلا

ّ
ّذمت في الخفىمت لٙدق الخفىم، ظىاء في أـلها أو في ـىسة منها". الاوال

َ
هٝال ًِ: ُِذ مدمذ الٝفاؿ، اإلاشحْ ٝ

 .280، 279؛ خالذ ظلُمان ؼب٢ت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ 40، 39العابٞ، ؿ 
ت وزاةٞ لها ـلت بالٝمُّ  (2) ًّ شوت وأ

ّ
ش الؽ ٝت باإلحشاءاث اإلاّخخزة لّذه، ٠خٝاٍس

ّ
لى الٝماة مىذ هٙغ الٙشؿ ل٣ّل وٗش ٠شؤٍت الىزاةٞ اإلاخّل ت، ِو

ٗش آلاخش.
ّ
ٝت بٝمُت الى

ّ
 أهٍش:ال٠دؽاٗ وجذُِم الىاحباث اإلاخ٣ا٘ئت في ال٢ؽٚ ًِ اإلاّلىماث اإلاخّل

Arnaud VERDIN, "L’application du droit a un procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en matière fiscale", Revue d’actualité 

juridique, l’Europe des libertés, n°25, p. 01.02. 
 .43- 40ؿ-ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ (3)
 .40، 39ُِذ مدمذ الٝفاؿ، اإلاشحْ العابٞ، ؿ (4)
 .41، 40 اإلاشحْ هٙعه، ؿ (5)
ّاث ال حّاٜب اإلاّتهم ِلى ال٢زب في ألاٜىا٥ التي ًبذيها د٘اِا ًِ هٙعه، وال ججحز جدلُٙه (6) ؽَش

ّ
الُمحن ٜبل  ٘ٙي اإلاجا٥ لجضاتي مثال هجذ أن بّن الد

ّٞ اإلاّتهم في الّذ٘ا ب ِلُه بىالن الاظخجىاب لإلخال٥ بد
ّ
ه ظُٝى٥ الخُٝٝت، ٘مثل هزا الّخدلُٚ ًترج

ّ
 ُ.ٜبل اظخجىابه بأه
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ً مً الشّد. والالتزام باألماهت أوظْ هىاٜا مً ٢٘شة 
ّ
خم٢ م د٘اِه ٍو

ّ
ىٍ ًُ ذ اإلاىاظب ١ي  ّلم به في الٜى ٜاله خفمه َو

ه الصم في ٔحرها، والبّذ للمىاحهت مً أسلُت أخالُٜت وهي ِماد ما ًم٢ً أن ٌعّمى باألخالٛ ؤلاحشاةُت.
ّ
 (1)اإلاىاحهت أله

ذ الاخخجاج بها ول٢ّنها لم َو عخىُْ الٝاض ي بىاء ِلى ولب مً الخفم أن ًأمش الخفم آلاخش بخٝذًم وسٜت ًٍش

الب، ٠ما ٌعخىُْ أن
ّ
ذ  جفل ئلى ِلم الى ٌعدبّذ مً هىاٛ اإلاشاّ٘ت أّي معدىذ لم ًفل ئلى ِلم الخفم في ٜو

 ّٞ ّّذ ئخالال بد ٌُ وِدِذ بّذ اإلاُّاد الزي خّذدجه اإلاد٢مت ال 
ُ
شة أ

ّ
ٌعمذ له بالشّد، وجىبُٝا لزل٤ ٘اظدبّاد الٝاض ي إلاز٠

ّذم
ُ
 ئرا ٜ

ّ
َّخّذ بأّي معدىذ أو ِىفش د٘اُ آخش ئال ٌَ  

ّ
َّخّذ به ئرا  الّذ٘اُ، ٠ما ِلى الٝاض ي أال ٌُ أزىاء ٘خذ باب اإلاشاّ٘ت وال 

ّلً الٝاض ي ِذم الٝبى٥ مً  ّذم بّذ رل٤، وئرا ّٜذم معدىذ أو وظُلت د٘اُ بّذ ٜٙل باب اإلاشاّ٘ت ٘ال جٝبل َو
ُ
ٜ

خذاد  ْ الٙشوس ي، وئرا سأي الٝاض ي الِا ؽَش
ّ
ّاث ١الد ؽَش

ّ
ّىيخه بّن الد جلٝاء هٙعه، وهزا ما اظخّٝش ِلُه الٝماء ٜو

٣ىن رل٤ ألظباب حّذًت باإلاع ُّذ ٘خذ باب اإلاشاّ٘ت ٍو ٌُ ذ اإلاؽاس ئلُه ُ٘جب ِلُه أن  ّذمذ بّذ اإلاِى
ُ
دىذاث التي ٜ

 (2)جثبذ في مدمش الجلعت.

 ئرا ١اهذ ٜذ خمّذ إلاىاٜؽت بحن 
ّ
ُِذ ٘خذ باب اإلاشاّ٘ت بعببها ئال

ُ
ّذمذ أو أ

ُ
شة د٘اُ ٜ

ّ
دَخج بأّي مز٠ ًُ وال 

باإلاعدىذاث التي جىدُ بّذ ٜٙل باب اإلاشاّ٘ت ئرا ١ان ٜذ ظبٞ أن جىاٜؾ ٘يها الخفىم، ومْ رل٤ ًجىص الاخخجاج 

شاث مً أخذ الخفىم جخمّمً د٘اِا حذًذا 
ّ
الخفىم ٜبل ٜٙل باب اإلاشاّ٘ت، وال ًجىص للمد٢مت ٜبى٥ أوساٛ أو مز٠

ّذمذ هزه ألاو 
ُ
اُل الخفم آلاخش أو ئِالهه بها ورل٤ ئرا ٜ

ّ
ساٛ في ٔحر حلعت، وئرا لم ًخجاد٥ بؽأهه الخفىم دون او

شة 
ّ
اِخّذث بها اإلاد٢مت في خ٢مها ١ان الخ٢م باوال، وال ًذْ٘ البىالن أن ج٣ىن اإلاد٢مت هي التي أرهذ بخٝذًم اإلاز٠

 ّٞ اُل الخفم آلاخش، ألّن هزا ؤلارن ال ًيبغي أن ًخّاسك مْ مبذأ اإلاىاحهت باِخباسها أهّم جىبُٝاث خ
ّ
دون او

 (3)الّذ٘اُ.

د٢مت اظخجىاب خفم ُ٘جب أن ًخّم في خمىس الخفم آلاخش ٠ٝاِذة، أي في مىاحهت مً ولب وئرا أسادث اإلا

شوٗ ظماُ ١ّل خفٍم ِلى خذٍة، وفي هزه الخالت ئرا ولب أخذ الخفىم اإلاىاحهت مْ 
ّ
 ئرا اٜخمذ الٍ

ّ
الاظخجىاب، ئال

عمْ في خمىس الخفم آلاخش حّّحن ِلى اإلاد٢مت الاظخجابت له، وئرا أسادث اإلاد٢مت ظماُ أخذ الخفىم  ُِ شخفُا ٘

ّٞ الخفم الٕاةب أن ٌّلم  شوٗ ظماِه في ُٔبت الخفم آلاخش، وفي هزه الخالت مً خ
ّ
 ئرا اٜخمذ الٍ

ّ
آلاخش ئال

 .بأٜىا٥ مً اظخمّذ ئلُه اإلاد٢مت

هىد في 
ّ

عمْ الؽ هىد ٘دعخىُْ ظماُ ١ّلٍ منهم ِلى ِخذٍة وبٝا لىٍام جدّذده، َو
ّ

وئرا سأث اإلاد٢مت ظماُ الؽ

شوٗ أن ًذِى أخذ 
ّ
هادة، واظخثىاًء ُ٘جىص للٝاض ي ئرا اٜخمذ الٍ

ّ
خمىس الخفىم الزًً ولبىا اظخذِاءهم للؽ

هىد في ُٔبخه، وئرا سأي الٝاض ي أّن الّذلُل 
ّ

ّٞ في أن ٌّلم ٘ىسا بما ٜاله الؽ الخفىم لالوسخاب مْ الاخخٙاً له بالخ

اه
ّ

خذاد به دون ئِىاء الؽ ذا للخمىس ِلى أن ٌعخذعي الخفىم للخمىس ئرا ُمّّشك للّخلٚ ِ٘عخىُْ الِا ذ مِى

جب دِىتهم  أم٢ً رل٤؛ وئرا أسادث اإلاد٢مت ئحشاء مّاًىت ٘ال ًّّح أن ججشي اإلاّاًىت في ُٔبت الخفىم ٍو

                                                           
 .47ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ  (1)
ه ولْ ِٝبت جدى٥ دون الّلم وهى حىهش اإلا (2)

ّ
ْ ؤلاحشاتي بّن الىظاةل التي جىاهن ِذم ألاماهت والعلٟى ٔحر ألامحن أله ؽَش

ّ
ذ ًخمّمً الد ىاحهت. ٜو

 . 48، 47ِضمي ِبذ الٙخاح ِىُت، اإلاشحْ العابٞ، ؿ 
 .52اإلاشحْ هٙعه، ؿ (3)
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لخمىسها، وئرا ـّشخذ اإلاد٢مت ألخذ الخفىم بخٝذًم خبحر اظدؽاسي ٘البّذ أن جفّشح للخفم آلاخش باإلحشاء راجه، 

ؽّشُ لم ًىّق ـشاخت ِلى البىالن إلاخالٙت هزه الٝىاِذ، ُ٘خّٝشس وبٝا للمبادب الّامت في الٝاهىن وئرا ١ان اإلا

ّٞ الّذ٘اُ.  (1)ؤلاحشاتي ألّن زّمت اِخذاء ِلى خ

  خاجمــت:ال

ٚ
ّ
ذالتها في  ًخٜى الخ٢م ِلى مذي اخترام مبذأ ظُادة الٝاهىن ِلى اإلا٣اهت التي ًدخلها مبذأ هضاهت اإلاد٢مت ِو

ا ومّذًا. الّذ  ًّ ش أمشا ِاد
ّ

 ولت، ُٕ٘اب الّٝاب الّىاجج ًِ الّتهاون في ججعُذ لماهاث الخٞ في مدا٠مت ِادلت ًجّل الؽ

اث، ٠ما ًم٢ً  -ِىذ الاٜخماء–ئن الٝىاِذ الٝاهىهُت ٠أداة للّمبي والّخىٍُم، جخمّحز بىابّها الىاقي مً اإلاىاِص

زاُ بحن ألاوشاٗ، وهىا ًبرص الّذوس اإلاهم للٝماء في خماًت مبذأ ألامً ئزاستها أمام الٝماء لخإدي دوسها ٠ٝاِذة لخل ال
ّ
ج

ا٥ والخُادي أهم  ّّ ه والٙ ًز
ّ
باث الٝماء الج

ّ
حر مخىل الٝاهىوي، ألهه مٝترن باألمً الٝماتي، وحّخبر الّذو٥ اإلاخىىسة ج٘ى

ّىس باألمً والّع٢ُى
ّ

اتها، ألّن رل٤ ًإّدي الظخذامت الؽ  ت والاومئىان في ٌّل مجخمْ مخماظ٤.اوؽٕاالتها وأولى أولٍى

ُت ؤلاحشاةُت، ومبذأ اإلاىاحهت  ِش
ّ

باث التي ج٢ٙل اخترام مبذأ الؽ
ّ
حر حملت مً اإلاخىل لزا هجذها جدشؿ ِلى ج٘ى

ىدىا مً اظخيخاج
ّ
ٞ مً دون الّمماهاث أن  وخٝٛى الّذ٘اُ. ودساظدىا لهزا اإلاىلُى م٢ ّٝ اإلادا٠مت الّادلت ال جخد

ٞ واإلاّٝىماث التي أـ ّٝ ش ئليها هٍشة مخ٣املت وؼاملت ل٣ل مشاخل الّخٝاض ي، ول٣ل أهىاُ الٝماًا، ٠ما أّنها ال جخد
َ
ىٍ ًُ بذ 

ٚ ِلى ِمل وظلٟى 
ّ
ُّت التي جىّق ِليها وج٢ٙل خماًتها، بل جشجبي وجخٜى ؽَش

ّ
بمجّشد وحىد ألاظغ الّذظخىسٍت والد

بممان  آلُاث مخابّت ججعُذ الىفىؿ اإلاخّلٝتالٝاض ي، و٠ُُٙت حّامله مْ ألاوشاٗ. ٠ما جشجبي بمشوسة ئًجاد 

 اإلادا٠مت الجزيهت وفي مٝذمتها خشؿ الٝاض ي ِلى لمان مبذأ اإلاىاحهت بحن الخفىم.
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 : ملخص

كلى كملُاث الهضم بغغض بكاصة البىاء،  بن ؤشغاٌ اللمغان ال جلىم فلؽ كلى كملُاث البىاء، ولىً هظلً 
لت بالىـام اللاهىوي 

ّ
لين الجؼائغي و الخىوس ي وما ًغافم لظلً واهؼالكا مً ؤلاشيالُت اإلاخلل لغزصت الهضم في الدشَغ

لت الّخدلُم في ملف ػلب الّغزصت والجهاث الىاحب اؾدشاعتها مؿبلا كبل  طلً مً فغطُاث بسصىص ػٍغ
م ول منهما كملُت الهضم، مً زالٌ جدضًض الّىؼاق اإلاىطىعي الظي 

ّ
اصضاعها ،فةن اإلاشّغكين الجؼائغي والّخىوس ي هـ

زصت الهضم زم طبؽ اللىاكض ؤلاحغائُت واإلاىطىكُت، التي جدىم هظه الّغزصت وفلا إلاا ًلّغعه ٌؿخىحب ع 

ت اإلاسخّصت   ػلب عزصت الهضم ؤمام الجهت ؤلاصاعٍّ
ّ

م الخىوس ي -اللاهىن.جبضؤ مً زالٌ  بًضاق ملف شَغ
ّ
مغفلا في الد

ت ألا  -بغزص مؿبلت غ الخلا بما لخلىم هظه ألازيرة بضعاؾخه واؾدشاعة الجهاث ؤلاصاعٍّ ت بالّغزصت،وجلٍغ ُّ زغي اإلالى

بصضاع كغاع بصاعي بغفع ػلب  كبٌى الؼلب ومىه مىذ اإلالني عزصت الهضم مم ما جيخجه الغزصت مً آزاع كاهىهُت،ؤو

 الغزصت للضم اؾدُفاء ػالب عزصت الهضم الشغوغ اللاهىهُت .وهىما ًفخذ له إلاجاٌ لغفم صكىي كظائُت.

بلذ في هظه الّض 
ّ
عاؾت اإلاىهج الىصفي الّخدلُلي، باكخباع الاكخماص كلى الّىصىص اللاهىهُت اإلاسخلفت في  و كض اج

لت اإلاىطىق بلى حاهب اإلاىهج اإلالاعن لخبُان مىاػً الدشابه 
ّ
لين وجدلُلها الؾخيباغ مسخلف الاخيام  اإلاخلل شَغ

ّ
الد

لين.  والازخالف  بين الدشَغ

ي الكلماث املفخاحُت: م  الجؼائَغ شَغ
ّ
م الّخىوس ي ؛الد شَغ

ّ
 عزصت الهضم.؛ الد

Summary: 

 The construction works are not based only on construction operations, but also on 
demolitions for the purpose of rebuilding. Therefore, based on the problematic of the legal 
system for the demolition permit in the Algerian and Tunisian legislations and the 
accompanying hypotheses regarding the method of investigating the license application file 
and the parties to be consulted Prior to its issuance, the Algerian and Tunisian legislators each 
regulated the demolition process, by defining the substantive scope that requires a demolition 
license and then setting the procédural and substantive rules that govern this license in 
accordance with what the law decides. It begins by depositing the demolition license 
application file in front of the competent administrative authority - attached to the Tunisian 
legislation with prior licenses - for the latter to study it and consult other administrative 
authorities concerned with the license, and decide later on whether to accept the request and 
grant the concerned person a demolition license with the legal effects of the license, or The 
issuance of an administrative decision rejecting the license application because the demolition 
license applicant does not meet the legal requirements, which opens the way for him to file a 
lawsuit 

Keywords : Algerian legislation; Tunisian legislation; demolition license. 

                                                           
 
 

م
 ال  اإلا

م
 .لغاؾ  ف اإلا

ىوس ي
ّ
عين الجعائطي والخ شَط

ّ
ظام اللاهىوي لطدصت الهسم زضاػت ملاضهت في الد

ّ
  الى

The legal system of the demolition license is a comparative study in the Algerian and 

Tunisian legislation. 
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  :ملسمت-

بُلُت،واإلالالم 
ّ
لين الجؼائغي والّخىوس ي،هى الحفاؾ كلى اإلاىاكم الؼ شَغ

ّ
بن مً ؤهضاف كاهىن الّخلمير في الد

لا
ّ
سُت والث فهظا ألازير  فُت التي ججّؿضها بىاًاث كخُلت. وألن حغّير الحُاة الاحخماكُت ًغافله الّخؼّىع اللمغاوي،الّخاٍع

ًفغض في ؤخض حىاهبه بػالت البىاًاث اللضًمت التي ؤصبدذ ال جخماش ى والىؿائف اإلاسّصصت لها،و طلً بغغض بكاصة 

 .بىائها وفلا إلاا ًفغطه الىاكم

خي ؤو زلافي، حؿخىحب  للضًمت اللائمت طاث ػبُلت زاصت،وباكخباع ؤن بلع البىاًاث ا لض جاٍع بط ؤنها  طاث بم

حمُلها الحماًت جدلُلا ألهضاف كاهىن الّخلمير،فةن اإلاشّغق في ول مً الجؼائغ وجىوـ كمض بلى جىـُم ؤشغاٌ 

ت اإلا ت هي عزصت الهضم  مً الّؿلؼاث ؤلاصاٍع سخّصت بغغض الهضم،مً زالٌ وحىب اؾخصضاع اإلالني عزصت بصاٍع

ل حؼء مً الترار الثلافي .
ّ
 اإلادافـت كلى هظه البىاًاث التي حشي

لين الجؼائغي والّخىوس ي، وما  شَغ
ّ
لت بالّىـام اللاهىوي لغزصت الهضم في الد

ّ
لظلً ًمىً ػغح ؤلاشيالُت اإلاخلل

لين الجؼائغي والخىوس ي؟  شَغ
ّ
ت ًغافم طلً مً حؿائالث ؤهّمها:ما مفهىم عزصت الهضم في الد وما هي اللغاعاث ؤلاصاعٍّ

ت اإلاسخّصت في مىاحهت ػالب عزصت الهضم ؟  التي جصضعها الّؿلؼاث ؤلاصاٍع

اؾخلغض طلً في مبدثين ازّصص ألاٌو إلافهىم عزصت الهضم والّخدلُم اإلاغافم إلالف  وللىشف كً ؤلاحابت،

لين الجؼائغي والّخىوس ي،واإلابدث الثاوي ازّصصه لللغاعاث  شَغ
ّ
ت ػلبها في الد ت الّصاصعة كً الجهاث ؤلاصاٍع ؤلاصاعٍّ

لت بملف ػلب عزصت الهضم. 
ّ
 اإلاسخصت واإلاخلل

حلُم في ملف طلبها:. -املبحث ألاول 
ّ
 مفهىم ضدصت الهسم وإحطاءاث الخ

بن عزصت الهضم باكخباعها آلُت لغكابت ؤلاصاعة كلى ؤشغاٌ اللمغان في بخضي صىعها وهي الهضم،جلخض ي ؤلاإلاام 

حلٍغف لها، وهظا طبؽ اإلاجاٌ اإلاىطىعي الظي ٌشترغ اإلاشّغق في ول مً الجؼائغ وجىوـ اؾخصضاع بها مً جدضًض 

لت بملف الّغزصت، وهظا 
ّ
ت اإلاخلل جمُيز عزصت الهضم كً كغاع عزصت الهضم في هؼاكه، بلى حاهب جدضًض الىزائم ؤلاصاعٍّ

ت جللائُا إلالخظُاث اللاهىن  .ومىه اؾخلغض ول طلً مً زالٌ اإلاؼالب ألاعبلت الهضم  الظي جباصع به الؿلؼاث ؤلاصاٍع

 .اإلاىالُت

ف ضدصت الهسم -املطلب ألاول   :حعٍط

لت هفؿها باليؿبت لم ٌلّغف اإلاشّغق في ول مً الجؼائغ وجىوـ هظه الغّ  زصت صغاخت، مىخهجا في طلً الؼٍغ

ت،بترن  هظا ألامغ للفله. ُّ )هي وكض كّغفها ؤخض ألا  ألغلب الشهاصاث والّغزص اللمغاه ين باللٌى ؾاجظة الباخثين الجؼائغٍّ

ُا ؤوحؼئُا متى وان هظا 
ّ
اللغاع ؤلاصاعي الّصاصع مً الجهت اإلاسخّصت والتي جمىذ بمىحبه للمؿخفُض خّم بػالت البىاء ول

م الخصيُف  (1).(البىاء واكلا طمً ميان مصّىف ؤوفي ػٍغ

                                                           
م الجؼائغي  -(1) ً كؼعي بحغاءاث بصضاع كغاعاث البىاء و الهضم في الدشَغ ،ولُت الحلىق،حاملت مدمض 2008،مجلت اإلافىغ اللضص الثالث فُفغي ص.الٍؼ

 )الجؼائغ( ؿىغة.زُظغ ب
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كغاع عزصت الهضم، الظي ًدّضصه اللاهىن  ةصضاعًمىً اإلاالخـت ؤن هظا الخلٍغف لم ًإزظ باالكخباع الازخصاص ب

 الجؼائغي خصغا في شخص عئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي.

  
م
ت بن عزصت الهضم ؤ م الجؼائغي طمً الّغزص اللمغاهُت ؤؾاؾا لحماًت اإلامخلياث الللاٍع شَغ

ّ
صعحذ في الد

)و 15/19زص التي فّصلها اإلاغؾىم الخىفُظيهألُت لخدلُم ؤخض ؤهضاف كاهىن التهُئت والخلمير.وهي مً الغّ (1)اإلاصّىفت،

.عغم ؤهه وان ملمىال (2)اإلالغى(بلض ؤن ؤكّغها كاهىن التهُئت والّخلمير صغاخت في ؤخيامه91/176كبله اإلاغؾىم الخىفُظي 

 (3)بها مً ػغف ؤلاصاعة بصىعة كغفُت مخىاجغة

لصض باله ًم ( ضم ألاشغاٌ التي جغمي بلى ؤلاػاخت بالبىاًت في خين كّغف الفله اللاهىوي الّخىوس ي عزصت الهضم باللٌى

 (4)ؤو حؼء هبير منها (

ًمىً اإلاالخـت هىا بإن الّخلٍغف اهصّب خٌى الفلل اإلااّصي للهضم، وؤهمل الّخلٍغف اللاهىوي لغزصت الهضم مما 

فا كاصغا كً ؤلاإلاام بالؼبُلت اللاهىهُت لغزصت الهضم، زالفا للخلٍغف الفلهي الجؼائغ  ي. مما ًجللىا ًجلله حلٍغ

وؿخسلص صون كىاء هبير ؤن الفله اللاهىوي في جىوـ لم يهخم هثيرا بغزصت الهضم و عبّما ًغحم طلً بلى اعجباػها 

لُا  م الجؼائغي -حشَغ شَغ
ّ
 بغزصت البىاء هما ؾِخم بُاهه الخلا.  -زالف الد

م والفله الخىوؿُين بالهضم مً ؤحل البىاء.ب شَغ
ّ
لغف عزصت الهضم في الد

م
ط ٌؿخىحب اإلاشّغق الّخىوس ي بصضاع وح

غها في 
ّ
غه وجدضًثه،زم ػلب عزصت بالهضم لهظا الللاع.وهي عزصت لم جاػ عزصت البىاء للللاع اإلابني اللضًم اإلاغاص جؼٍى

م الخىوس ي مجلت التهُئت الترابُت والخلمير شَغ
ّ
م الجؼائغي، وبهما  (5)الد هما هى الحاٌ في كاهىن الخلمير باليؿبت للدشَغ

 .(6)ؿذ لها  هصىص كاهىهُت مسخلفتؤّؾ 

 

 

                                                           
ت املصىفت التي ًملكها دىاص كابلت للخىاظل.... ٌعس الخصيُف احس إحطاءاث الحماًت النهائُت .وحعخبر املمخلكاث الثلافُت) -(1) مً  16( اإلااصة العلاٍض

ع حعائطي ...)1998لؿىت 44ًخللم بدماًت الترار الثلافي ج ع.ج.ج  15/06/1998.. في 98/04اللاهىن   (حشَط

م كطاض زعىي لخصيُف املعالم مً اللاهىن هفؿه كلى ) 18صذ اإلااصة هما ه- ًمكً الىظٍط املكلف بالثلافت أن ًفخح في أي وكذ عً طٍط

ذُت.... ش .-(.الخاٍض . كً وػٍغة الثلافت اإلاخظمً 2010./03./.17و ًصضع الخصيُف كً الىػٍغ اإلايلف بالثلافت بمىحب كغاع، و مثاله اللغاع الصاصع بخاٍع

 . 2010لؿىت 27ف خمام الصالحين  بىالًت زيشلت ج.ع.ج.ج جصيُ
م بالتهُئت والّخلمير ج ع.ج.ج  01/12/1990في  90/29اللاهىن  -(2)

ّ
لؿىت  51ج ع.ج.ج  14/08/2004في  04/05اللاهىن اإلالضٌ ب  1990لؿىت  52ًخلل

2004. 
 ص. 2006ماحؿخير ولُت الحلىق ابً كىىىن   الجؼائغ . حبري مدمض: الخإػير اللاهىوي للخلمير في والًت الجؼائغ. مظهغة - (3)

م الجؼائغي ؤن كاهىن البلضًت  -  مىه.76)اإلالغى( الصاصع كبل كاهىن الخلمير، طهغ عزصت الهضم صغاخت في اإلااصة.90/08ًمىً اإلاالخـت في الدشَغ
 . 370،صون ػبلت. ص 1999الخىوؿُت، في اللاهىن الخىوس ي،اإلاؼبلت الغؾمُت للجمهىعٍت لميرصالح  بىؾؼلت ::الخّ  -  (4)
رابُت والّخلمير ع.ع.ج.ث كضص 28/11/1994في  1994لؿىت  122اللاهىن كضص- (5)

ّ
 1994لؿىت  96ًخللم بةصضاع مجلت الّتهُئت الت

واإلاخللم        1976فُفغي  18اإلااعر في  1976لؿىت  35ًخللم بدىلُذ اللاهىن كضص  1993صٌؿمبر  27ماعر في  1993لؿىت  122كاهىن كضص  وهي: - (6) 

ً إلادالث ملضة للؿىنى ؤو الحغفت ؤو ؤلاصاعة اللمىمُت. ج -اإلاىلذ واإلاخمم          1994لؿىت  96ع.ع.ج.ث كضص -بظبؽ اللالكاث بين اإلاالىين واإلاىتًر

.لؿىت 17خي والفىىن الخللُضًت  ع.ع.ج.ث كضص.ًخللم بةصضاع مجلت خماًت الترار ألازغي والخاٍع 1994فُفغي  24ماعر في  1994لؿىت  35كاهىن كضص 

 اإلاىلذ و اإلاخمم. 1994
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 :املجال املىطىعي لطدصت الهسم-املطلب الثاوي

ال خّضص اإلاشّغق في ول مً الجؼائغ و جىوـ اإلاجاٌ اإلاىطىعي لغزصت الهضم، بط هّص اإلاشّغق الجؼائغي كلى ؤهه:). 

ُت زون الحصىل مؼبلا على ضدصت الهسم وش
ّ
لك عىسما جكىن هصه ًمكً اللُام بأي عملُت هسم حعئُت أوكل

 (1)(.98/04اللاهىن  البىاًت محمُت بأحكام

 98/04بال ؤن عزصت الهضم ومً زالٌ جدضًض هؼاكها اإلاىطىعي بالبىاًاث اإلادمُت بمىحب ؤخيام اللاهىن   

 
ّ
 م بدماًت الترار الثلافي،كض ؤغللذ اإلاجاٌ ؤمام ؤًت كملُت هضم لللاع مدمي باكخباع ؤن الحماًت اللاهىهُتاإلاخلل

 الحائؼ للللاع مدل الحماًت.  ؤو اإلالغعة لللاع ما ًخم جبلُغها للمالً 

اكخبر ؤن الىؼاق اإلاىطىعي  لغزصت الهضم هى البىاًاث  طاث الؼابم الثلافي وهظا  فلض ؤما اإلاشغق الّخىوس ي 

سُت   (3)الؿىني ؤو الحغفي وهظلً الللاعاث اإلاشغىلت كلى ؾبُل الاؾدئجاع لالؾخلماٌ(2)مىاػم الصُاهت واإلالالم الخاٍع

مم بغمجت كملُاث هضم في هؼاق هظه الضائغة   (4)بما ًظمً خلىق شاغلي البىاًاث،بال ؤن بخضار  صائغة جضزل كلاعي 

باكخباع مصاصكت  (5)الضائغة  طمً الىزائم  اإلايىهت  إلاثاٌ التهُئت الخفصُلي ال ٌؿخىحب اؾخصضاع عزصت الهضم

 
ّ
ت اإلاسخصت كلى وزائم مسؼ ؽ الّتهُئت الّخفصُلي اإلاخظّمً للملُاث الهضم، وحؿدثنى مً طلً اإلالالم الّؿلؼت ؤلاصاٍع

 (6)واإلاىاػم اإلاىصىص كليها بمىحب مجلت الترار 

وان ٌشترن مم اإلاشّغق الجؼائغي في جدضًض هؼاق عزصت الهضم بسصىص  نالخىوس ي، وبوبظلً فةن اإلاشّغق 

خي والثلافي، بال  ً  البىاًاث طاث الؼابم اإلالماعي الخاٍع ؤهه )اإلاشغق الخىوس ي( كض اؾخإزغ بظمان خلىق اإلاؿخإحٍغ

  اللاهىن.للللاعاث مدل ػلب عزصت الهضم زالفا للمشغّق الجؼائغي الظي جغن طلً لللىاكض اللامت في 

لين الجؼائغي  ، ًّخضح ألامغ للّؿلؼاث والخىوس يومً زالٌ جدضًض اإلاجاٌ اإلاىطىعي لغزصت الهضم في الدشَغ

ت اإلاسخ  ّصت إلكماٌ ؾلؼتها في هؼاق الظبؽ ؤلاصاعي اللمغاوي في مجاٌ هضم البىاًاث.ؤلاصاٍع

 

                                                           
اإلالضٌ و اإلاخّمم باإلاغؾىم  2015لؿىت   07ًخللم بللىص الخلمير ج.ع.ج.ج  كضص  15/01/2015.في 15/19مً اإلاغؾىم الخىفُظي  70اإلااصة  - (1)

 2020لؿىت  71ج.ع.ج.ج 22/11/2020في  20/342الخىفُظي 

ه كً وحىب اؾخصضعا عزصت الهضم خين                                                      خـت هىا بان اإلاشغق الجؼائغي كض طُّ و ًمىً اإلاال - ُّ                                             م مً اإلاجاٌ اإلاىطىعي لغزصت الهضم بخسل

 .) اإلالغى(.91/176مً اإلاغؾىم الخىفُظي 61ما وان مىصىص كلُه بمىحب إلااصة  الللاع مدل الغزصت ؾىضا للبىاًاث اإلاجاوعة و هى    ًيىن 
خي والفىىن الخللُضًت  1994فُفغي  24ماعر في  1994لؿىت  35لاهىن كضص مً ال28-9الفصالن.- (2) م بةصضاع مجلت خماًت الترار ألازغي والخاٍع

ّ
ًخلل

 اإلاىلذ واإلاخمم 1994.لؿىت 17ع.ع.ج.ث كضص.
 .1993لؿىت  122مً اللاهىن كضص 05 الفصل - (3)
ت املحسثت باللاهىن عسز  ًلصس بالخسدل العلاضي ) - (4) ل في هطاكها السولت أو الجماعاث العمىمُت املحلُت أو الىكاالث العلاٍض

ّ
املىاطم التي جخسد

ل  14املؤضخ في  1973لؼىت  21 املؤضخ في غطة أوث  1981لؼىت  69اهىن عسز ووكالت التهصًب والخجسًس العمطاوي املحسثت بمىحب الل 1973أفٍط

 إلهجاظ بطامج تهُئت وججهيز أو ججسًس أو تهصًب، جظبطها الّؼلط املذخّصت طبلا ملثال التهُئت العمطاوي أو لألمثلت الخىحيهُت إن وحسث( 1981

رابُت والخلمير . 30الفصل 
ّ
ع الخىوس ي( مً مجلت الّتهُئت الت  )الدشَط

ع الخىوس ي(مجلت التهُئت الترابُت و الخلميرمً  37. الفصل -  (5)  .)الدشَط
 372صالح  بىؾؼلت :مغحم ؾبم طهغه ص - (6)
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م الجؼائغي مًمظمىن ملف ضدصت الهسم: -املطلب الثالث  :(1)ًخيىن اإلالف في الدشَغ

ػلب عزصت الهضم مغفم بةزباث الصفت، مً زالٌ ؾىض اإلالىُت ؤو شهاصة الحُاػة ؤو كلض ووالت، ؤو كغاع -أوال

ُئت اللمىمُت التي حشغل كلاعا مً ألامالن الىػىُت.ؤو وسخت مً اللاهىن ألاؾاس ي بطا وان اإلاالً ؤو الخسصُص لله

ا.  (2) اإلاىول شخصا ملىٍى

 جلني: ًخيّىن مً:-ثاهُا
ّ

 ملف

 للمىكم كلى الؿلم الظي ٌؿمذ بخدضًض مىكم اإلاشغوق جصمُم-1 

 م .مً البىاًت آلاًلت للهض 1/500للىخلت ٌلض كلى ؾلم  جصمُم-2

 . كغض ألؾباب اللملُت اإلابرمجت.-3

غ -4 غ  جلٍغ
ّ
وحلّهض كلى اللُام بلملُت الهضم كلى مغاخل وجدضًض الىؾائل التي ًخلين اؾخلمالها بصفت ال حلى

 اؾخلغاع اإلاىؼلت.

لب  البىاًاث، ًجبفي خالت وحىص البىاًت مدّل ػلب عزصت الهضم كلى بلض ًلّل كً زالزت ؤمخاع مً -5
ّ
بعفاق الؼ

غ بخ لت اإلالّغع اؾخلمالها في كملُت الهضم، اإلاُياهُىُت ؤو  زبرة ماشغ لٍغ ٍغ
ّ
كلُه مً ػغف مهىضؽ مضوي، ًىضح الؼ

ت، واللخاص اإلاؿخلمل، والىؾائل الىاحب اؾخسضامها كصض طمان اؾخلغاع اإلاباوي اإلاجاوعة.  الُضوٍّ

 مغاخل الهضم وآحالها. مسؼؽ-6

 هضم،والجؼء اإلالّغع الاخخفاؾ به في خالت الهضم الجؼئيٌلّين الجؼء مدل ال1/100مسؼؽ كلى ؾلم-7

 الّخسصُص اإلادخمل للميان بلض شغىعه. -8

م الخىوس ي،فةن- شَغ
ّ
 عزصت الهضم إلكاصة البىاء ًخظّمً الىزائم الّخالُت ؤما في الد

ّ
 :(3)ملف

ت ممض ى مً ػغف ػالب الّغزصت.-1  ًّ   ػلب بلى عئِـ البلض

ت ال ًخ-2 ُّ ت ؤصل ُّ ً شهاصة ملى
ّ
ش اؾخسغاحها زالزت ؤشهغ ؤو خىم اؾخدلاقّي ؤو وزُلت ؤزغي جثبذ جمل لّضي جاٍع

ت  ُّ غوغ اللاهىه
ّ

رزُص مؿخىفُت الش
ّ
الب للللاع مىطىق الت

ّ
 الؼ

غواث   -4
ّ

بت كلى الش بت كلى الّضزل ؤو الّظٍغ ذ بالّظٍغ  وصل بًضاق الخصٍغ

فت كلى الللا-5
ّ
ت اإلاىؿ ًّ لبشهاصة ببغاء في جسلُص خلىق البلض

ّ
 ع مىطىق الؼ

                                                           
 15/19مً اإلاغؾىم الخىفُظي  72اإلااصة  - (1)
 مً اإلااصة ا هفؿها.  4-3-2-1الفلغاث   - (2)
بؽ الىزائم اإلايىهت إلالف عزصت البىاء و ؤحل صلىخُتها و ًخللم بظ 17/04/2007كغاع وػٍغة الخجهيز و ؤلاؾيان و التهُئت اللمغاهُت ماعر في  - (3)

ع الخىوس ي( 2007لؿىت  33الّخمضًض فيها وشغوغ ججضًضها.ع.ع.ج.ث كضص   )الدشَط

ش الغحىق حىان  commune-tunis.gov.tnمىكم بلضًت جىوـ : في طلً اهـغ-   2020زضماث كلى الخؽ ،اللمغان.جاٍع
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( وسخ، ملّض مً ػغف مهىضؽ ملماعّي مغّؾم بجضٌو كماصة )هلابت(اإلاهىضؾين 3مشغوق الهضم في زالزت ) -6

ين ًدخىي:  ًىّضح اعجياػ وملاؾاث البىاء  500/1مثاٌ بحمالي بملُاؽ - /5000مثاٌ مىكعي للللاع بملُاؽ -اإلالماعٍّ

ىابم وؤم -اإلالصىص بالهضم 
ّ
ثلت اإلالاػم اإلادّضصة لألػىاٌ وهظلً الىاحهاث للبىاء اإلاىحىص بملُاؽ جصامُم مسخلف الؼ

 فما فىق  100/1

ب ؤو مصان ؤو في خضوص مائتي )-7
ّ
رار  بطا وان الللاع مغج

ّ
ف بالت

ّ
( متر خٌى اإلاىاكم 200مىافلت الىػٍغ اإلايل

ت ؤو اإلاىاػم اإلاصاهت ؤو ا ت واإلاىاكم ألازغٍّ ُّ لاف
ّ
ت ؤو اإلاىاكم الث ُّ بُل

ّ
تالؼ ُّ س  إلالالم الّخاٍع

   8- ً ان مىتًر
ّ
لب ٌشغله ؾي

ّ
ف بالّخجهيز وؤلاؾيان بطا وان الللاع اإلالنّي بالؼ

ّ
ت مً الىػٍغ اإلايل ُّ اإلاىافلت اإلابضئ

 ًخمّخلىن بدّم البلاء.

فت -
ّ
م الّخىوس ي،هى مً ٌؿعى للحصٌى كلى مىافلت ؤلاصاعة اإلايل شَغ

ّ
هالخف ؤن اإلالني بغزصت الهضم في الد

 
ّ
ف بالّخجهيز وؤلاؾيان،زالف اإلاشّغق الجؼائغي الظي ال ًلؼم ػالب الغزصت راربالت

ّ
،وهظا مىافلت الىػٍغ اإلايل

ت ملىُت بملف الّغزصت هما ؾِخم بُاهه الخلا.  بظلً،وبهما جلىم ؤلاصاعة باؾدشاعة ول حهت بصاٍع

  -املطلب الطابع
ّ
 للائي مً إلازاضة.جمُيز ضدصت الهسم عً كطاض الهسم الخ

لين الجؼائغي والّخىوس ي بن ا - شَغ
ّ
لبىاء صون جغزُص مً ؤلاصاعة اإلااهلت كاهىها إلاىذ عزصت البىاء ًلخض ي في الد

م الجؼائغي، ومجلت الّتهُئت الترابُت والخّ الخصّضي لظلً، وفلا إلالخظُاث كاهىن الّتهُئت والخّ  شَغ
ّ
لمير في لمير في الد

 
ّ
م الخىوس ي،وهظلً الحاٌ خين وحىص بىاًت آًالد ل زؼغا كلى اإلااّعة،بط ًفغض اللاهىن  كلى ؤلاصاعة شَغ

ّ
لت للّؿلىغ حشي

ل بغغض بػالت هظه البىاًت . 
ّ
 الخضز

بالهضم اإلاؿخعجل كىض  بصاعي كغاع لظلً فةن اإلاشّغق الجؼائغي مىذ عئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي ؾلؼت اجساط  -

 وحىص بىاًت زبذ بلض الفدص الخّ 
ّ
وطلً بلض بلؼام اإلالني بالبىاًت بالهضم و  ،ألافغاصل زؼغا كلى ؾالمت لني ؤنها حشي

.وهظلً في خالت كُام بىاًت صون جغزُص مؿبم مً ؤلاصاعة اإلالىُت.وطلً ػبلا ألخيام كاهىن (1)جلاكؿه كً طلً

 .(2)التهُئت والخلمير

 

 

 

 

 

                                                           
ع حعائطي(. .)15/19غؾىم الخىفُظي وما بلضها مً اإلا 86.. اإلااصة - (1)  حشَط
ع حعائطي(.29/  90مً كاهىن الخلمير 3-2-1فلغة 4مىغع  76...إلااصة - (2)  )حشَط
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م الّخىوس ي،فةن عئِـ اإلاجلـ البلضي ؤو الىالي ملؼم باجساط ؤلاحغاءاث اللا- شَغ
ّ
هىهُت مجّؿضة في كغاع وفي الد

 
ّ
 ،صالهضم باليؿبت للبىاًاث آلاًلت للؿلىغ،وهظا في خاٌ كُام بىاء غير مغز

ّ
لت في عئِـ ًلؼم اللاهىن ؤلاصاعة ممث

بصضاع كغاع  وفي خاٌ كضم امخثاٌ اإلالني ًخّم  ،بةصضاع كغاع جىكُف ألاشغاٌ -خؿب الحالت-اإلاجلـ البلضي ؤو الىالي

  (1)مدّضص بالهضم ًخم جىفُظه صون ؤحل

 :جللّي ملف ضدصت الهسم والخحلُم فُه -املطلب الخامؽ

م الجؼائغي  - شَغ
ّ
 ػلب عزصت الهضم  ،في الد

ّ
لى عئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي مدل مىكم البىاًت،ملف

ّ
ًخل

ة بما ٌؿمذ بدؿاب آلاحاٌ اإلادّضص(2)(زالر وسخ ملابل وصل ماعر ًخم حؿلُمه للملني بالؼلب في الُىم هفؿه.03في)

م بؼلب هظه الغزصت،
ّ
ش بًضاق ملف ػلب عزصت 03اإلادّضصة بثالزت) و إلصضاع اللغاع ؤلاصاعي اإلاخلل (ؤشهغ مً جاٍع

 الهضم.

فت بالّخلمير كلى مؿخىي البلضًت بخدظير عزصت الهضم باؾم عئِـ اإلاجلـ الشلبي  - 
ّ
جلىم اإلاصلحت اإلايل

ف الؼلب بلى الشّبان الىخُض كلى مؿخىي البلضًت بغغض بةعؾاٌ وسخت مً مل -وبغغض الاؾدشاعة-البلضي،بط جلىم 

مىذ اللاهىن ليل هظه اإلاصالح والهُئاث،ؤحل  لب، ٍو
ّ
 الؼ

ّ
جلضًم ممثلي الهُئاث اإلاسخلفت في الشبان آعاءهم في ملف

ش اؾخالم ملف الاؾدشاعة إلبضاء عؤيها فةن وان هظا الغؤي بالغفع ؤو مخجاوؿا مم 15زمؿت ) ىما مً جاٍع (كشٍغ

  (3)حيهاث زاصت فُجب ؤن ًيىن مللال وبكاصة اإلالف طمً ألاحل هفؿه.جى 

زالٌ مضة جدظير عزصت الهضم، فةن عئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي ملؼم بةلصاق وصل بًضاق ػلب عزصت  -

،وطلً لخمىين اإلاىاػىين مً مماعؾت خم الاكتراض هخابُا كلى مشغوق الهضم (4)الهضم بملغ اإلاجلـ الشلبي البلضي

ضي عئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي،مً زالٌ جلضًم كٍغظت اكتراض مغفلت بىزائم كاهىهُت جضكم هظا الاكتراض ل

 (5)جدذ ػائلت كضم كبٌى الاكتراض.

م الخىوس ي، فةهه  - شَغ
ّ
ت اإلاسخّصت بةصضاع عزصت ؤما في الد رزُص  مً ػغف الجهت ؤلاصاٍع

ّ
ًلم البّذ في ػلب الت

خّم  طلً في ؤحل ال ًخلّضي البىاء ؾىاء عئِـ اإلاجلـ الب لضي في اإلاىاػم البلضًت، ؤو الىالي زاعج اإلاىاػم البلضًت، ٍو

 ػلب الغزصت،45زمؿت وؤعبلين )
ّ

ش بًضاق ملف م في هظا ألاحل بلى حؿلين )( ًىما مً جاٍع
ّ
غف ( بطا وان الللاع 90ٍو

                                                           
ت الجماكاث  2018لؿىت  29مً اللاهىن ألاؾاس ي كضص  259-258مً مجلت التهُئت الترابُت و الخلمير.و هظلً الفصالن  84الفصل  -.(1)

ّ
ًخللم بمجل

ُت  في 
ّ
ع الخىوس ي( 2018لؿىت  39ع.ع.ج.ث كضص. 09/05/2018اإلادل  )الدشَط

ص  2008في كغاع الهضم اهـغ:لبنى ؾلُضي البلضًت و البىاء اللشىائي مظهغة شهاصة ماحؿخير ،ولُت الحلىق و الللىم الؿُاؾُت حاملت جىوـ اإلاىاع -

ُت في طبؽ مسالفاث ال 53
ّ
خلمير مظهغة شهاصة ماحؿخير في كاهىن الجماكاث اإلادلُت ولُت وما بلضها.و هظلً ًمنى فغخاث :صوع الجماكاث اإلادل

 و ما بلضها  67ص   2013الحلىق و الللىم الؿُاؾُت ؾىؾت )جىوـ(، 
ع الجعائطي(15/19مً اإلاغؾىم الخىفُظي  2-1الفلغة  73اإلااصة  -(2)  )الدشَط
ع الجعائطي(15/19مً اإلاغؾىم الخىفُظي  77ااإلااصة  - (3)  )الدشَط
 مً اإلاغؾىم الخىفُظي هفؿه. 80إلااصة ا - (4)
 .مً اإلاغؾىم الخىفُظي هفؿه 81اإلااصة - (5)
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ب ؤو مصان ؤو في خضوص مائتي )
ّ
ٌ 200مغج ت ؤو ا ( متر خى ُّ بُل

ّ
ت ؤو اإلاىاػم اإلاىاكم الؼ ت واإلاىاكم ألازغٍّ ُّ لاف

ّ
إلاىاكم الث

ت. ُّ س  (1)اإلاصاهت ؤو اإلالالم الّخاٍع

م الّخىوس ي، هي ؤكل حللُضا مً  - شَغ
ّ
وبظلً فةن كملُت الّخدلُم في ملف عزصت الهضم ألحل بكاصة البىاء في الد

ف بالخجهيز ؤومً الىػٍغ  الّىاخُت ؤلاحغائُت باكخباع ؤن اإلالني بها كض اؾخصضع الترازُص اإلاؿبلت ؾىاء
ّ
مً الىػٍغ اإلايل

 اإلايلف بالترار عغم ما ًلؼمه لظلً مً حهض وصغف للماٌ. 

 
ّ

ت الصازضة في هطاق ملف  طلب ضدصت الهسم .  املبحث الثاوي: اللطاضاث إلازاٍض

ت اإلاسخّصت ًيخج كىه كُام هظه ألا  - زيرة بن اؾخالم ملف عزصت البىاء،زم صعاؾخه مً ػغف الّؿلؼت ؤلاصاٍع

بةصضاع اللغاع ؤلاصاعي اإلاىاؾب ليل خالت، ؾىاء باإلاىافلت كلى الهضم مم كُام آزاع جابلت للغاع اإلاىافلت،ؤو عفع 

م الجؼائغي ٌلىص  الؼلب،وفي خاالث جلتزم ؤلاصاعة بالؿيىث كً الغّص، مم ؤلاشاعة بلى بن عزصت الهضم في الدشَغ

 (2)البلضي ػبلا لللاهىن. الازخصاص بدؿلُمها خصغا لغئِـ اإلاجلـ الشلبي

 : كطاض مىح ضدصت الهسم-املطلب ألاول 

م باإلاىذ الىحىبي لغزصت الهضم ،وهي اإلاخلللت بيىن كملُت الهضم 
ّ
هّص اللاهىن الجؼائغي كلى خالت واخضة جخلل

 هي الحل الىخُض لخجّىب انهُاع البىاًت آلاًلت للؿلىغ.

لبي البلضي  هما ؤهه بخىافغ الشغوغ اللاهىهُت في ملف ًسّص -
ّ

ػلب عزصت الهضم،ًصضع عئِـ اإلاجلـ الش

.وهظلً ًمىىه ؤن ًصضع عؤًا بمىذ عزصت الهضم مغفلا بخدّفـاث زاّصت،ولىىه في هظه (3)اللغاع اإلاخظّمً عزصت الهضم

ال.
ّ
ىفُظي وفي الحالخين فةن عزصت الهضم جدّغع ػبلا للىمىطج اإلاغفم باإلاغؾىم الخ (4)الحالت ًجب ؤن ًيىن الغؤي ملل

                                                           
ع الخىوس ي(مً مجلت خماًت الترار ) 69الفصل - (1)  الدشَط
إلاجلـ .والتي جمىذ الازخصاص   بدؿلُم عزص الخلمير لغئِـ ا11/10مً اللاهىن 95وهى ًخىافم مم هص اإلااصة   90/29.هّص اإلااصة  مً اللاهىن  -(2)

الشلبي البلضي .هلاكضة كامت. وباكخباع ؤن الهضم هى كمل ؾلبي فان الترزُص به ًجب ؤن ًيىن مؿبىكا فلؽ بظمان خماًت ألاماهً اإلاصىفت 

ما عزصتي الخجؼئت و البىاء باكخباعه الىاحبت الحماًت مً الهضم فيان الازخصاص بةصضاع عزصت الهضم خصغا بغئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي بسالف

ت هدُجت آلازاع اإلاخلضصة الىاججت كنهما.  كمال اًجابُا مللضا فيان الازخصاص بدؿلُمهما مىػق كلى كضة حهاث بصاٍع

ت هفؿها اإلاسخصت بةصضاع عزصت  -  ًغي بلع الباخثين زالفا لظلً اهه مً باب ؤولى ؤن ٌلىص الازخصاص في حؿلُم عزصت الهضم للجهاث ؤلاصاٍع

ت كلى ؤشغاٌ التهُئت والخلمير فغق اللاهىن الللاعي، اإلاغهؼ  كاًضة صًغم: ؤزؼغ مً البىاء. اهـغ في طلً البىاء الن كملُت الهضم : الغكابت ؤلاصاٍع

 .109ص 2008الجامعي ؾىق ؤهغاؽ )الجؼائغ( ؾىت 
ع حعائطي()19/15مً اإلاغؾىم الخىفُظي  69-65اإلااصجان  -(3)  حشَط
زم  ه.وكض اؾخلمل اإلاشغق لفف عؤي  في خالت اإلاىافلت مم الخدفف بط ًخىحب كلى اإلالني عفم الخدفـاثم اإلاغؾىم الخىفُظي هفؿ 69اإلااصة  - (4)

 صضوع كغاع بصاعي ًخظمً عزصت الهضم 

ً ؤو مدالث     .وكض طهغ ألاؾخاط ؾماكين شامت ؤن مً هظه  الخدفـاث مثال اشتراغ كلى ػالب عزصت الهضم ؤن ًىفغ ؾىىاث بضًلت للمؿخإحٍغ

ت..بضًلت   -فئت مدضصة منهم-و هى الغؤي الظي ًخىافم مم اللىاًت التي ؤوالها اإلاشغق الّخىوس ي للمؿخإحغ)ًً(-باليؿبت للخجاع طوي ؤلاًجاعاث الخجاٍع

ليشغ الىـام اللاهىوي الجؼائغي للخىحُه الللاعي صعاؾت وصفُت جدلُلُت صاع هىمت للؼباكت وا:ؾماكين شامتللللاع مدل ػلب عزصت الهضم.  اهـغ 

 224ص ، صون ػبلت 2002والخىػَم، الجؼائغ، 
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 بلى اإلالني به.15/19
ّ
يىن عئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي ملؼم بدبلُغ اللغاع اإلاخسظ زالٌ ؤحل شهغ واخض اإلادّضص  (1) .ٍو

 (2) لخدظير الغزصت.

لُت منها والّخىـُمُت،  - شَغ
ّ
غوغ اللاهىهُت الد

ّ
 ػلب الّغزصت للش

ّ
م الّخىوس ي،وفي خاٌ اؾدُفاء ملف شَغ

ّ
في الد

ت اإلاسخّصت ممثلت في عئِـ اإلاجلـ البلضي ؤو الىالي،جصضع اللغاع ؤلاصاعي اإلاخظّمً عزصت الهضم.في فةن الّؿلؼت ؤلاصاع  ٍّ

 خين لم ًىعص اإلاشّغق الخىوس ي خالت اإلاىذ لغزصت الهضم مغفلت بخدّفـاث

-هضملم ًمىدا ؤلاصاعة اإلاسخّصت بمىذ عزصت ال-بسالف ؤخيام عزصت البىاء-بن اإلاشّغكين الجؼائغي والّخىوس ي -

ؾلؼت جإحُل البّذ في ػلب عزصت الهضم،وطلً ؤمغ مىؼلي بط ؤن بصضاع هظا اللغاع غير مغجبؽ بمغحلُت)مسؼؽ 

م بغزصت الهضم.
ّ
ب ألامغ جإحُل بصضاع اللغاع اإلاخلل

ّ
خؼل زاصت وؤن عئِـ اإلاجلـ الشلبي  (3)كمغاوي(ًخّم ؤلاكضاص لها، ٍو

م.بطافت بلى مغاكاجه اإلاصالح والهُ البلضي ملؼم باؾدشاعة ألاشخاص ؤو
ّ
ئاث اللمىمُت اإلالىُت بلملُت الهضم اإلاخىك

م الخىوس ي  م الخصيُف فال ًّغزص بهضم ول منهما.و هى الامغ هفؿه باليؿبت للدشَغ البىاًت اإلاصّىفت والبىاًت في ػٍغ

 بسصىص خصٌى ػالب الغزصت كلى اإلاىافلاث اإلاؿبلت اإلاشاع بليها في مظمىن ملف الغزصت ؤكاله.

 :طلب الثاوي كطاض ضفع مىح ضدصت الهسمامل  

لُت منها والّخىـُمُت، ًصضع  - شَغ
ّ
ت الد ُّ غوغ اللاهىه

ّ
بن عئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي، وفي خاٌ كضم جىافغ الش

ال بما ٌؿمذ لللاض ي 
ّ
يىن هظا اللغاع ؤلاصاعي ملل كغاعا ًخظّمً عفع ػلب عزصت الهضم،  ًخم جبلُغه للملني ٍو

مً مغاكبت  مضي مماعؾت عئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي لؿلؼخه خين -لً اإلالني فُه باإللغاء الخلافي خاٌ ػ-ؤلاصاعي 

 (4)بصضاعه هظا اللغاع.

 ػلب عزصت الهضم جلضًم ػلً ؤمام الىالًت -
ّ

التي ًلؼمها اللاهىن بمىذ  (5)في هظه الحالت ًمىً للملني بملف

ش بًضاق 15وطلً زالٌ ؤحل زمؿت ) اإلالني الغزصت ؤو بصضاع كغاع عفع مىذ هظه الغزصت (كشغ ًىما مً جاٍع

 الؼلً ؤمامها.

 

                                                           
ع حعائطي( مً اإلاغؾىم الخىفُظي هفؿه. 2وف1ف 69اإلااصة  - (1)  )حشَط
ع حعائطي( مً اإلاغؾىم الخىفُظي هفؿه 75اإلااصة - (2)  )حشَط
لين الجؼائغي والخىوس ي ال -(3) شَغ

ّ
 كغاع حؿلُم عزصت الهضم ؤو كغاع عفع مىذ ًيىن لغئِـ اإلاجلـ )الشلبي( البلضي ؤو الىالي خؿب الحال في الد

ّ
ت بال

ن الجهاث عزصت الهضم.بل ألاهثر مً طلً فاهه في خالت بطا وان البىاء آًل لالنهُاع و لم ًخلضم اإلالني به لؼلب عزصت الهضم التي جمىذ وحىبا. فا

ت ؤكاله ملؼمت باجساط الخضابير الالػمت في بػاع الاؾخعجاٌ لهضم البىاء آلا  ًل لالنهُاع.ػبلا لؿلؼت الظبؽ ؤلاصاعي اإلاسىلت لها في مجاٌ اللمغان في ؤلاصاٍع

 خاالث الاؾخعجاٌ.
ؿبت للّغزص اللمغاهُت بحماال يهضف بلى  خماًت اإلالني باللغاع مً حلّؿف ؤلاصاعة ممثل -(4)

ّ
م الجؼائغي بن حؿبِب كغاع الغفع بالي ت في عئِـ في الدشَغ

لُت كظائُت فلهُت،حؿىع لليشغ والخىػَم الجؼائغ، اإلاجلـ الشلبي.اهـغ:ص.كماع بىطُ  .الؼبلت ألاولى2007اف اللغاع ؤلاصاعي، صعاؾت حشَغ

ا بكلُمُا مدلُا ال كالكت لها بإخيام الظبؽ ؤلاصاعي اللمغاوي التي ًسخص بها الىالي بصفخه ممثال لل-(5). ضولت و بن الىالًت باكخباعها شخصا ملىٍى

زالٌ ؾىت  15/19لصىاب إلاا هص كلى جلضًم الؼلً ؤمام الىالًت و لِـ ؤمام الىالي .و بالغغم مً حلضًل الىص الخىـُمي بظلً فةن   اإلاشّغق حاهب ا

 بال ؤن ألامغ بلي كلى خاله 20/342بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي2020



 

 2021الؿىت-02اللضص -08اإلاجلض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/التّىنسً و اجلزائري  التّشرٌعني يف مقارنة دراسة   اهلدم لرخصة القانىنً  النّظام
                              /ــــــــــــــــــــــــــ مهزول  عٍسى

  131  
l 

EISSN: 2588-2309 ISSN: 2352-9806 

 

رار في خالت وان البىاء اإلالني -
ّ
م الّخىوس ي، ًمىً اؾخسالص ؤهه في خالت كضم مىافلت الىػٍغ اإلايلف بالت شَغ

ّ
في الد

ف بالّخجهيز و(1)بغزصت الهضم مدمي بمىحب ؤخيام مجلت الترار
ّ
ؤلاؾيان في خاٌ وان ، ؤو كضم مىافلت الىػٍغ اإلايل

، ؤوفي خالت كضم اؾدُفاء خلىق (2)الللاع مدل ػلب عزصت الهضم مؿخإحغ بغغض الؿىً ؤو مماعؾت اليشاغ الحغفي

ىت اللمىمُت كلى الللاع مدل ػلب عزصت الهضم  ت اإلاسخّصت ؾىاء عئِـ اإلاجلـ البلضي ؤو (3)الخٍؼ فةن الجهت ؤلاصاٍع

  (4)ٍا بغفع ػلب عزصت الهضم.ًصضع كغاعا بصاع -خؿب الحالت-الىالي

 : حالت ػكىث إلازاضة -املطلب الثالث

م الجؼائغي، وفي خالت اهلظاء اإلاّضة اإلالّغعة لغئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي ألحل بصضاع عزصت الهضم،  شَغ
ّ
في الد

ا اللاهىن بمىذ والؿيىث كً الغّص، فةن اإلالني بملف ػلب عزصت الهضم، ًمىىه جلضًم ػلً ؤمام الىالًت التي ًلؼمه

ش بًضاق 15اإلالني الغزصت ؤو بصضاع كغاع عفع مىذ هظه الغزصت و طلً زالٌ ؤحل زمؿت ) (كشغ ًىما مً جاٍع

 الؼلً .

 (5)و بالخىاػي مم بحغاءاث الخـلم ؤلاصاعي فةن اإلالني بؼلب الغزصت ًمىىه مباشغة عفم صكىي كظائُت.-

م الّخىوس ي،فةن ؾيىث الجهت ؤلا  - شَغ
ّ
ت اإلاسخّصت بةصضاع كغاع عزصت الهضم ٌلخبر مىافلت طمىُت ؤّما في الد صاٍع

وبظلً فةن اإلاشّغق الّخىوس ي جبنى الغؤي الفلهي الظي ًضكى بلى بكغاع الّغزصت الظمىُت في (6)وطلً ػبلا ألخيام اللاهىن.

لب.
ّ
 في مجاٌ اللمغان بغُت بلؼام ؤلاصاعة كلى الغّص كلى الؼ

 :الهسمآثاض إصساض ضدصت  -املطلب الطابع

م الّخىوس ي جيخج عزصت الهضم كضة آزاع هي: شَغ
ّ
م الجؼائغي وهظا في الد شَغ

ّ
 في الد

م الّخىوس ي،ًيىن اإلاؿخفُض مً كغاع عزصت الهضم ملؼما بدبلُغ  إعالم املؼخأحط)ًً( -الفطع ألاول         شَغ
ّ
: في الد

رزُص بالهضم بىاؾؼت مىفظ كضٌ )
ّ
اإلادظغ اللظائي( مم الّخىبُه بةزالء عزصت الهضم ليل مؿخإحغ لللين مدل الت

ش الخبلُغ06اللين مدل كغاع عزصت الهضم زالٌ  ؾخت )  .(7)( ؤشهغ مً جاٍع

                                                           
ع جىوس ي(مً مجلت خماًت الترار الثلافي. ) 11الفصل - (1)  حشَط
ع جىوس ي()1993لؿىت  122ص مً اللاهىن كض 2فلغة 5الفصل -(2)   حشَط
ع جىوس ي() اإلاظوىع ؾابلا. 17/04/2007كغاع وػٍغة الخجهيز و ؤلاؾيان و التهُئت اللمغاهُت ماعر في  -(3)  حشَط
ع جىوس ي(اإلاشاع بليهما ؤكاله. ) 1994لؿىت  35واللاهىن كاهىن كضص  1993لؿىت  122عاحم ؤخيام اللاهىن كضص  -(4)  حشَط
ع حعائطي(. )15/19فلغة ؤزيرة مً اإلاغؾىم الخىفُظي  82اإلااصة  -(5)  حشَط

لت لظلً ًيىن مً ألاف- ب بحغاءاث ػٍى
ّ
م الجؼائغي ال ًفي بالغغض ، ألّن ؾلىن الضكىي اللظائُت ًخؼل ظل ًغي البلع ؤن هظا ؤلاحغاء في الدشَغ

ً كؼعي كغاعاث اؾدبضاٌ طلً بالتّرزُص الظمني في خالت كضم عص عئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي كلى  الؼلب لغاًت فىاث آلاحاٌ اهـغ: الضهخىع الٍؼ

 .62ص1غ 2005اللمغان الفغصًت وػغق الؼلً فيها.صاع الفجغ لليشغ والخىػَم اللاهغة )مصغ (، 
.لؿىت 43ع.ع.ج.ث  كضص.ًخللم بظبؽ الحاالث التي ٌلخبر ؾيىث ؤلاصاعة كنها مىافلت طمىُت 2007 21/05في  2007لؿىت  1260ؤمغ كضص -(6)

ع جىوس ي()2007  حشَط
ع جىوس ي()1993لؿىت  122مً اللاهىن كضص  3فلغة 5الفصل  -(7)  حشَط
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م الجؼائغي،ًمىً إلاً جدّصل كلى عزصت الهضم مباشغة الحّم في مباشطة أشغال الهسم: -الفطع الثاوي في الدشَغ

ش20ؤشغاٌ الهضم،ولىً بلض اهلظاء مضة ) ً ًىما مً جاٍع ده بفخذ  (كشٍغ جبلُغه كغاع عزصت الهضم.وهظا بلض جصٍغ

لت بالهضم.
ّ
 (1)الىعشت اإلاخلل

غوق في  -
ّ

ت،الش ُّ غق اللاهىه
ّ
م الّخىوس ي، فةهه ًجب كلى اإلاالً وبلض بزالء اإلادّل مً شاغلُه بالؼ شَغ

ّ
ؤما في الد

ص فيها زالٌ ؤحل ؾّخت )
ّ
ش زغوج آزغ مؿخإح6بهجاػ ؤشغاٌ الهضم اإلاغز  غ.( ؤشهغ مً جاٍع

: ٌؿمذ اللاهىن الجؼائغي للغير )اإلاؿخإحغ مثال( مً الاكتراض كلى كغاع حم الغير في الاعتراض - الفطع الثالث

غفع.طلً مً زالٌ كٍغظت مغفلت ومضّكمت بالىزائم اللاهىهُت التي جّبرع هظا الاكتراض،وبال واهذ نهاًخه ال (2)الهضم،

 ؤن الغفع غير اللائم كلى ؤؾـ مبرعة كاهىها،هى مً كبُل الّخلؿف في اؾخلماٌ الحم.

م الخىوس ي، ؤما - شَغ
ّ
ؿخإحغ لللين مدّل كغاع عزصت الهضم، وبلض جبلُغه مً ػغف  اإلاؿخفُض مً اإلا فةنفي الد

ع،و بهما ًدم له خين ؼلً في اللغاع اإلاخظّمً عزصت الهضم ال ًمىىه الالّغزصت   .بزالء الللاع اإلاؼالبت بالخلٍى

   (3)اإلالغ|ع  له كاهىها.

بن عزصت الهضم، شإنها هشإن عزصت البىاء مغجبؼت بمضة ػمىُت مدّضصة،بط  إلغاء ضدصت الهسم: -الفطع الطابع

م الجؼائغي جصبذ مىلظُت، بطا لم جخم كملُت الهضم زالٌ احل ) شَغ
ّ
فذ ؤشغاٌ 05ؤنها في الد

ّ
(زمـ ؾىىاث،ؤو جىك

 (4)(ؾىت واخضة ،ؤوجم بلغاء عزصت الهضم صغاخت بمىحب كغاع كظائي.01الهضم زالٌ )

ةن -
ّ
م الخىوس ي، ف شَغ

ّ
ش 03ؤحل صالخُت عزصت الهضم إلكاصة البىاء زالر )ؤّما في الد (ؾىىاث ابخضاء مً جاٍع

ؤحل صالخُت اللغاع  حؿلُمها ،هما ًمىً جمضًضها باإلاضة هفؿها بمجّغص جلضًم ػلب في الغغض كبل شهغ مً اهلظاء

غوغ هفؿها التي مىدذ لها.
ّ

، اإلاخظّمً عزصت الهضم وطلً بالّصُغ والش   (5)ألاٌو

 الخاجمت:

غا طلً مً زالٌ  
ّ
ل كملُت هضم البىاًاث طغوعة كمغاهُت، بال ؤن اإلاشّغكين الجؼائغي والّخىوس ي كض ؤػ

ّ
حشي

ا جصضعه الّؿلؼت ؤلاصاعٍّ  فت عزصت الهضم،باكخباعها كغاعا بصاٍع
ّ
ت اإلاسخّصت في بػاع مهّمت الّظبؽ ؤلاصاعي اللمغاوي اإلايل

سُت. ت والّخاٍع ت ألازٍغ ُّ  به،وطلً جماشُا مم ؤهضاف الّخلمير في البلضًً ومنها اإلادافـت كلى اإلاىاكم  اللمغاه

                                                           
ع حعائطي())15/19.مً اإلاغؾىم الخىفُظي .83اإلااصة  -(1)  حشَط
ً للللاع مدل الترزُص بالهضم ،لم ًدضص اإلا -(2) شغق  الجؼائغي آلالُت زالفا للمشغق الخىوس ي الظي ًلؼم اإلاؿخفُض مً الغزصت بدبلُغها اإلاؿخإحٍغ

بال ؤن  نيالتي جمىً الغير، مً الللم بغزصت الهضم اإلاؿلمت للملني..عغم ؤن وصل ػلب عزصت الهضم ًخم حللُله بملغ اإلاجلـ الشلبي البلضي اإلال

 طلً ال ٌلني بالظغوعة حؿلُم عزصت الهضم التي ًدم للغير الاكتراض كليها.
ع حعائطي(. ))1993ؿىت ل 122كضص  مً اللاهىن     2الفصل- (3)  حشَط
مً  اللمغانو حلخبر هظه الحاالث إللغاء كغاع عزصت الهضم صىعا للغكابت كلى ؤشغاٌ -اإلالضٌ واإلاخمم.  15/19مً اإلاغؾىم الخىفُظي  85اإلااصة  -(4)

ت ؤزغي وطلً إلحباع اإلاؿخفُض مً عزصت الهضم كلى مباشغة ألاشغاٌ زالٌ مضة ػمىُت مدضصة ؤو الغحىق بلى عئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي بصفخه  ػاٍو

 اإلاسٌى بةصضاع هظه الغزصت زاهُت. و كض طهغ الّىص خالت ؤلالغاء بمىحب كغاع كظائي وهى ؤمغ مىؼلي
ع جىوس ي(اإلاظوىع ؾابلا)17/04/2007كغاع وػٍغة الخجهيز و ؤلاؾيان و التهُئت الترابُت  في  -(5)  حشَط
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ت كً عزصت البىاء،فةن اإلاشّغق الّخىوس ي عبؽ ب-
ّ
ين عزصت بسالف اإلاشّغق الجؼائغي الظي ًمىذ عزصت الهضم مؿخلل

 الهضم وعزصت البىاء بط اكخبر ؤن ألاولى هي عزصت الهضم مً ؤحل بكاصة البىاء. 

م الجؼائغي،ًخّم بًضاق ملف ػلب الغزصت،ميّىها مً وزائم كضًضة خّضصها اللاهىن، ؤمام عئِـ اإلاجلـ  - شَغ
ّ
في الد

م بغزصت اله
ّ
 عزصت الهضم في الشلبي البلضي،الظي ًسخّص خصغا بةصضاع اللغاع ؤلاصاعي اإلاخلل

ّ
ضم. في خين ملف

ت اإلاسخّصت بةصضاع عزصت البىاء  م الخىوس ي،ميىها هظلً مً وزائم كضًضة، ًخم بًضاكه ؤمام الجهت ؤلاصاٍع شَغ
ّ
الد

م ألامغ بغئِـ اإلاجلـ البلضي  باليؿبت للمىاػم البلضًت،ؤو الىالي زاعج اإلاىاػم 
ّ
للللاع اإلالّغع هضمه ؾىاء حلل

ي وامل ؤلاكلُم الىػني الّخىوس ي. ؤّن  البلضًت،باكخباع
ّ
 البلضًاث في جىوـ ال حغؼ

لبي البلضي  -
ّ

لُت منها والخىـُمُت،ًصضع عئِـ اإلاجلـ  الش غوغ اللاهىهُت الدشَغ
ّ

م الجؼائغي،وبخىافغ الش شَغ
ّ
في الد

ىه في هظه الهضم،هما ًمىىه ؤن ًصضع عؤًا بمىذ عزصت الهضم مغفلا بخدّفـاث زاصت،ولى  اللغاع اإلاخظّمً عزصت

ال،وفي الحالخين ًخّم جبلُغ اللغاع ؤلاصاعي اإلاخظّمً عزصت الهضم بلى اإلالني بها.وهى ألامغ 
ّ
الحالت ًجب ؤن ًيىن الغؤي ملل

م الخىوس ي بط ًصضع عئِـ اإلاجلـ البلضي ؤو الىالي خؿب الحالت اللغاع ؤلاصاعي اإلاخظمً عزصت  شَغ
ّ
هفؿه في الد

 البىاء ًخّم جبلُغه  للملني.

لين الجؼائغي والّخىوس ي الحّم للغير في الاكتراض اللاهىوي  - شَغ
ّ
ًيخج كً اللغاع ؤلاصاعي اإلاخظّمً عزصت الهضم في الد

م الّخىوس ي وحىب بكالم اإلاؿخفُض  شَغ
ّ
كلى الغزصت ،وهظا خّم اإلاؿخفُض مً الّغزصت في مباشغة ألاشغاٌ.وفي الد

 بلُغ عؾمي مم جىبُه باإلزالء زالٌ ؾخت ؤشهغ. بالغزصت إلاؿخإحغ اللين مدل عزصت الهضم، وطلً بد

م الجؼائغي وفي خاٌ ؾيىث  عئِـ اإلاجلـ الشلبي البلضي كً الغّص كلى ػلب عزصت الهضم، فةن اإلالني  - شَغ
ّ
في الد

م الّخىوس ي، شَغ
ّ
 ًدّم له كلى الخُاع جلضًم ػلً ؤمام الىالي ؤو اللجىء مباشغة بلى اللظاء اإلاسخص،.في خين ؤهه في الد

لت في عئِـ اإلاجلـ البلضي ؤو الىالي خؿب الحالت، كً الغص كلى ػلب عزصت الهضم ٌلخبر 
ّ
فةن ؾيىث ؤلاصاعة ممث

 كاهىها عزصت طمىُت و هى ما ًضكى بلُه عؤي فلهي في الجؼائغ إللؼام ؤلاصاعة كلى الغّص.

لُت منها والخىـُمُت، فةن ا - غوغ اللاهىهُت الدشَغ
ّ

ت ممثلت بغئِـ اإلاجلـ وفي خاٌ كضم اؾدُفاء الش لؿلؼت ؤلاصاٍع

ا -خؿب الحالت-الشلبي البلضي في الجؼائغ،وهظا عئِـ اإلاجلـ البلضي ؤو الىالي م الخىوس ي جصضع كغاعا بصاٍع شَغ
ّ
في الد

م الجؼائغي هظلً  هما في -بغفع مىذ عزصت الهضم ًخم جبلُغه  لللني،وخُنها ًمىً للملني بلغاع الغفع في الدشَغ

م الّخىوس ي ال ًيىن  -صاعةخالت ؾيىث ؤلا  شَغ
ّ
م ؤلاصاعي ؤو اللظاء ؤلاصاعي.في خين ؤهه في الد

ّ
اللجىء كلى الخُاع بلى الخـل

 ؤمام اإلالني ؾىي اللجىء بلى اللظاء .

لين  هصل بلى  الىخائج  الخالُت: وباإلالاعهت-  بين  الدشَغ

ت،باكخباعها بخض اإلاشّغق -
ّ
م عزصت الهضم بصىعة مؿخلل

ّ
ي الّغزص اللمغاهُت وطلً مً زالٌ الجؼائغي هـ

م بخدظير كلىص الخلمير
ّ
وحؿلُمها.في خين ؤن اإلاشّغق الّخىوس ي  ؤخيام كاهىن الّتهُئت والخلمير، وهّصه الخىـُمي اإلاخلل

فياهذ حلل ؤخيام عزصت الهضم مىّػكت بين كضًض الّىصىص باكخباع ؤهه عبؽ هظه الغزصت )الهضم( بغزصت البىاء 

 .ل البىاءعزصت الهضم ألح
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املشّطع  الجعائطي  مىح  الادخصاص بئصساض ضدصت  الهسم  حصطا لطئِؽ  املجلؽ الشعبي البلسي في حين -

ع  الادخصاص  بئصساض ضدصت البىاء  حؼب   الحالت  بين  ضئِؽ املجلؽ البلسي و  
ّ
أن  املشطع  الخىوس ي  وظ

 الىالي

عزصت الهضم، بسالف ما هجضه في الفله اللاهىوي الّخىوس ي الفله اللاهىوي الجؼائغي،فّصل الىثير في ؤخيام  -

ت الضعاؾاث والىخابت في هظه الّغزصت وهى بظلً ًيىن كض 
ّ
 قمشغّ مخإزغا ومؿاًغا للالظي حاء ملخظبا،مً زالٌ كل

 الّخىوس ي.

م الجؼائغي هي ألاهثر ملالجت جفصُال و جىطُدا أل اؾخسالص  وبحماال ًمىً- شَغ
ّ
خيامها، ؤن عزصت الهضم في الد

م الجؼائغي بهظا الّصضص ؾابلا لىـيره الّخىوس ي شَغ
ّ
م الخىوس ي،مما ًجلل الد شَغ

ّ
 .ملاعهت باألمغ هفؿه في الد

 ال
ّ
 :ىصُتـخ

ت و الخىوؿُت في مجاٌ  لُخين  الجؼائٍغ بعؾاء بػاع كاهىوي صائم ألحل اللمل اإلاشترن  بين اإلاىـىمخين  الدشَغ

غ الّىصىص  بما ًدّلم ؤهضاف  الّخلمير في ول مً اللىاهين اللمغاهُت، زاصت بغغض جباص ٌ الخبراث و جؼٍى

البلضًً،اهؼالكا مً الىاكم  اإلاخلاعب  بين اإلاىـىمخين،اؾدىاصا بلى الخلفُت  اللاهىهُت  اإلاىعوزت في البلضًً كً  الحلبت 

ت.   الاؾخلماٍع

 املطاحع

ت-أوال ُّ  الىصىص اللاهىه

 الجعائط-أوال

م بالتهُئت والّخلمير ج ع.ج.ج  01/12/1990في  90/29اللاهىن - .1
ّ
في  04/05اللاهىن اإلالضٌ ب  1990لؿىت  52ًخلل

 .2004لؿىت  51ج ع.ج.ج  14/08/2004

 1998لؿىت 44ًخللم بدماًت الترار الثلافي ج ع.ج.ج  15/06/1998في  98/04اللاهىن  - .2

 واإلاخّمم)ملغى(. اإلالض1990ٌلؿىت  15ج.ع.ج.جًخللم بالبلضًت07/04/1990في90/08اللاهىن  .3

 .2011لؿىت 37ج.ع.ج.ج  ًخللم بالبلضًت 22/06/20011في  11/10اللاهىن   .4

 07ًدّضص هُفُاث جدظير كلىص الخلمير وحؿلُمها  ج.ع.ج.ج 25/01/2015في19/ 15اإلاغؾىم الخىفُظي– .5

 اإلالّضٌ و اإلاخّمم. 2015لؿىت

ش- .6 ً جصيُف خمام الصالحين بسيشلت ج.ع.ج.ج .كً وػٍغة الثلافت اإلاخظّم 2010./17/03اللغاع الصاصع بخاٍع

 2010لؿىت 27

 جىوؽ-اهُاث     

اإلااعر في  1976لؿىت  35ًخللم بدىلُذ اللاهىن كضص  1993صٌؿمبر  27ماعر في  1993لؿىت  122كاهىن كضص  .7

ً إلادالث ملضة للؿىنى ؤو الحغفت ؤو 1976فُفغي  18 اعة ؤلاص واإلاخللم بظبؽ اللالكاث بين اإلاالىين واإلاىتًر

 اإلاىّلذ واإلاخّمم          1994لؿىت  96اللمىمُت. ع.ع.ج.ث كضص
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خي  1994فُفغي  24ماعر في  1994لؿىت  35كاهىن كضص - .8 ًخللم بةصضاع مجلت خماًت الترار ألازغي والخاٍع

  .1994.لؿىت 17ع.ع.ج.ث كضص. اإلاىّلذ واإلاخّمموالفىىن الخللُضًت  

خي  1994فُفغي  24ماعر في  1994لؿىت  35كاهىن كضص  - .9 ًخللم بةصضاع مجلت خماًت الترار ألازغي والخاٍع

 اإلاىّلذ واإلاخّمم. 1994.لؿىت 17والفىىن الّخللُضًت ع.ع.ج.ث كضص.

ُت 2018لؿىت  29اللاهىن ألاؾاس ي كضص  - .10
ّ
ت الجماكاث اإلادل

ّ
لؿىت  39ع.ع.ج.ث كضص.09/05/2018 في ًخللم بمجل

2018. 

ًخللم بظبؽ الىزائم اإلايىهت إلالف عزصت  17/04/2007والتهُئت اللمغاهُت ماعر في  كغاع وػٍغة الخجهيز وؤلاؾيان - .11

 البىاء وؤحل صلىخُتها والّخمضًض فيها وشغوغ ججضًضها.اإلاىّلذ.

 2007لؿىت  33ع.ع.ج.ث  كضص       

 الطػائل الجامعُت-ثاهُا

ت كلى ؤشغاٌ التهُئت والخلمير فغق اللاهكاًضة صًغم- .12 ىن الللاعي، اإلاغهؼ الجامعي ؾىق ؤهغاؽ : الغكابت ؤلاصاٍع

 . 2008)الجؼائغ( 

 2006إػير اللاهىوي للخلمير في والًت الجؼائغ.مظهغة ماحؿخير ولُت الحلىق بً كىىىن )الجؼائغ(.مدمض حبري:الخّ - .13

ـ والللىم الّؿُاؾُت حاملت جىو ولُت الحلىق  مظهغة شهاصة ماحؿخير، اللشىائي، البلضًت والبىاء لبنى ؾلُضي- .14

 .2008اإلاىاع، 

ُت في طبؽ مسالفاث الخلمير مظهغة شهاصة ماحؿخير في كاهىن الجماكاث  - .15
ّ
ًمنى فغخاث :صوع الجماكاث اإلادل

   2013اإلادلُت ولُت الحلىق و الللىم الؿُاؾُت ؾىؾت )جىوـ(،

 الكخب -ثالثا

م الجؼائ - .16 ً كؼعي:بحغاءاث بصضاع كغاعاث البىاء والهضم في الدشَغ مضّكمت بإخضر كغاعاث مجلـ  غي الضهخىعالؼٍّ

 ، الؼبلت.ألاولى2005الضولت،صاع الفجغ لليشغ والخىػَم،اللاهغة )مصغ( 

 ،صون ػبلت1999صالح بىؾؼلت:الّخلميرفي اللاهىن الخىوس ي،اإلاؼبلت الغؾمُت للجمهىعٍت الخىوؿُت،– .17

لُت كظائُت  - .18 فلهُت،حؿىع لليشغ والخىػَم الضهخىعكماع بىطُاف اللغاع ؤلاصاعي، اللغاع ؤلاصاعي صعاؾت حشَغ

 .الؼبلت ألاولى.  2007الجؼائغ،

باكت واليشغ  ،الىـام اللاهىوي الجؼائغي للخىحُه الللاعي صعاؾت وصفُت جدلُلُتامت:ؾماكين ش– .19
ّ
صاع هىمت للؼ

 ،صون ػبلت.2002والخىػَم، الجؼائغ،

 املىاكع الالكتروهُت

 commune-tunis.gov.tn مىكم لضًت جىوـ– .20

 :املذخصطاث  -

ت. - ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائٍغ  ج.ع.ج.ج: الجٍغ

 ض.ض.ج.ث: الطائس  الطػمي  للجمهىضٍت الخىوؼُت -
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 الجضائشي  الدششيعفي  الالتزام بإعالم املستهلك إلالكترووي

The obligation to inform the electronic consumer in the Algerian legislation 

 

  :ملخص

ػاث الضازلُت والاجفاكُاث  ٌػض الالتزام بةغالم اإلاؿتهلً ؤلالىتروني من ؤبغػ الالتزاماث التي ؤهضث غليها الدكَغ

م ؤلالىتروني، خُ  الضولُت في مجاٌ الخجاعة ؤلالىترونُت، وكض حػاظمذ ؤهمُت هظا الا لتزام في ظت جؼاًض م ا الدؿٍى

ؤضحذ الىثحر من الخػامالث التي ًلىم بها اإلاؿتهلىحن جخا غبر الفًاء الغكمي صون خًىعها الصخص ي، وباغخباع ؤن 

بد  مضي هفاًت من ألاهمُت بميان  يحىاإلاؿتهلً ؤلالىتروني هى الُغف الًػُف في الخجاعة ؤلالىترونُت فلض ؤ

تألاخيا  .ويمان جنفُظهالالتزام باإلغالم ؤلالىتروني  نظُافي ج م الؿاٍع

 الخجاعة ؤلالىترونُت. ؛الالتزام باإلغالم ؛اإلاىعص ؤلالىتروني ؛اإلاؿتهلً ؤلالىتروني :يتالكلماث املفخاح

Abstract:  

The commitment to inform the electronic consumer is one of the most prominent 

commitments confirmed by the internal legislation and international agreements in the field of 

e-commerce, and the importance of this commitment has grown in light of the increasing 

volume of e-marketing, as many of the transactions carried out by consumers are made 

through the digital space without their personal presence, and considering That the electronic 

consumer is the weak party in electronic commerce, it has become important to examine the 

adequacy of the provisions in force in regulating the commitment to electronic media and 

ensuring its implementation. 

Key words: e-consumer; e-supplier; media compliance; e-commerce. 
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 مقذمت:

ػاث الضازلُت والاجفاكُاث الضولُت  ٌػض الالتزام بةغالم اإلاؿتهلً ؤلالىتروني من ؤبغػ الالتزاماث التي ؤكغتها الدكَغ

م ؤلالىتروني في ؤكُاب اإلاخػللت بالخجاعة ؤلا لىترونُت، وكض حػاظمذ ؤهمُت هظا الالتزام في ظت جؼاًض م ا الدؿٍى

جخا غبر الفًاء الغكمي صون الحًىع  ىن ألاعى ألاعبػت، خُ  ؤضحذ الىثحر من الخػامالث التي ًلىم بها اإلاؿتهلي

غافها، وباغخباع ؤن اإلاؿتهلً ؤلالىتروني هى الُغف ال ًػُف في الخجاعة ؤلالىترونُت، فةنه من الفػلي واإلاتزامن أَل

ؼ الالتزام باإلغالم ؤلالىتروني وجىفحر آلالُاث اللانىنُت الالػمت لخنفُظه.  ألاهمُت بميان حػٍؼ

ؼ ًنظا  وفي ظت الخُىعاث الخىنىلىجُت التي ٌكهضها غاإلانا اإلاػانغ، اججه اإلاكغع ال ؼائغي ندى ؾن حكَغ

ت التي جخا غن بػ ض بالل ىء لخلنُت الاجهاٌ ؤلالىتروني، وهى ما ججؿض فػلُا بهضوع اللانىن عكا الخػامالث الخجاٍع

اإلاىعص باإلغالم ؤلالىتروني خحزا واؾػا من  التزام، وفي هظا الؿُاق قغت مىيىع )1(اإلاخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت 18-05

ني الظي ؤيحى الُىم ؤهثر خاجت بلى النلاف والخدلُت، وطلً بالنظغ بلى ألاهمُت التي ًىدؿيها للمؿتهلً ؤلالىترو

هل وفق املششع الجضائشي في جىظيم الحماًت من اإلاؿتهلً الػاصي، وهى ألامغ الظي ًضغىنا بلى َغح الدؿاٌئ الخالي: 

 الالتزام باإلعالم للمستهلك إلالكترووي في العقود الخجاسيت التي جخم عبر الفضاء الشقمي ؟.

ًخػحن غلُنا جلؿُا مىيىع الىعكت البدثُت بلى مبدثحن، ًخُغق ؤولهما بلى ألجت ؤلاجابت غن هظه ؤلاقيالُت 

ػُت لهظا  اع اإلافاهُمي لاللتزام باإلغالم ؤلالىتروني، و ًخمثت زانيهما في بد  مضي فػالُت اإلاػال ت الدكَغ جدضًض ؤلَا

 لا إلاا ًدلم الغغى من الضعاؾت.اإلاخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت، وطلً وف 05-18الالتزام في يىء ؤخيام اللانىن عكا 

 املبحث ألاول: إلاطاس املفاهيمي لاللتزام  باإلعالم إلالكترووي للمستهلك

الىاكؼ ؤن مهُلح الالتزام باإلغالم ؤلالىتروني لِـ جضًضا في اللانىن اإلالاعن، هما ؤن اإلاكغع ال ؼائغي ؤكغه 

ومن ؤجت بُان مضلىله من ألاهمُت بميان جدضًض مفهىمه اإلاخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت، 05-18بمىجب اللانىن عكا 

(، وهظا الىكىف غلى زهىنُت الالتزام باإلغالم ؤلالىتروني في الػلىص ؤلالىترونُت )اإلاُلب الثاني(.  )اإلاُلب ألاٌو

 املطلب ألاول: مفهوم الالتزام باإلعالم إلالكترووي 

ت التي ًنظغ منها ال ًىجض حػٍغف جامؼ مانؼ لاللتزام باإلغالم ؤلالىتر وني، خُ  غغفه وت فلُه من زالٌ الؼاٍو

(، لىن جمُػها ًخفم غلى ؤنه من ؤبغػ الالتزاماث التي  خماًت اإلاؿتهلً من ؤجت اإلاىعص  جلؼ غلى غاجمبلُه) الفغع ألاٌو

 في غلىص الخجاعة ؤلالىترونُت )الفغع الثاني(.

 هلك إلالكترووي الفشع ألاول: املذلول الفقهي لاللتزام بإعالم املست

 ٌ ت التي ًنظغ الالتزام بةغالم اإلاؿتهلً ؤلالىتروني من فلُه كانىني بلى آزغ، وطلً بدؿب  ًسخلف مضلى الؼاٍو

التزام كانىني ؾابم إلبغام غلض بلىتروني، ًلتزم بمىجبه اإلاىعص بإنه  (2)خُ  ٌػغفه البػٌ، هبلُوت منها منها 

للت بالؿلؼ ؤو الخضماث التي ٌػغيها بلىترونُا، وطلً في الىكذ اإلاناؾب وبيت ؤلالىتروني  بخلضًا وت اإلاػلىماث اإلاخػ

                                                           
ضة الغؾمُت، الػضص 2018ماي  10اإلااعر في  05-18اللانىن عكا  - (1)  .2018ماي  16، اإلااعزت في 28، ًخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت، ال ٍغ
دت، "الالتزام باإلغالم ما كبت الخػاكض ؤلالىتروني هألُت لحماًت اإلاؿتهلً"، م -(2) جلت البدىر في الحلىق والػلىم ؾالًا غبض هللا، غباًض فٍغ

 .427، م 2018ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، جامػت جُاعث، ال ؼائغ، ، 02، الػضص 03الؿُاؾُت، اإلاجلض 
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وبهظه اإلاثابت  قفافُت وؤمان، ختى ًُلؼ غليها اإلاؿتهلً ؤلالىتروني الظي لِـ في وؾػه الػلا بها بىؾائله الخانت،

غ بعاصة اإلاؿتهلً ؤلالىتروني كب ت الضزٌى في مغخلت الخػاكض، خُ  ًبضو ؤن الالتزام باإلغالم ؤلالىتروني ٌؿتهضف جنٍى

 .(1)جخجلى له مػالا الحلُلت وججػله ًلضم غلى الػلض وهى غلى بِنت من ؤمغه

هما ٌػغف بإنه: " التزام ًلؼ غلى غاجم الخاجغ ؤلالىتروني ؤو ملضم الخضمت بملخًاه ًبهغ اإلاؿتهلً ؤلالىتروني 

ت اإلاخػللت بالػلض ؾىاء وان مدت الػلض ؾلػت ؤو  مؿخػمال الىؾائت ؤلالىترونُت الحضًثت، بيافت اإلاػلىماث ال ىهٍغ

 .  (2)زضمت، والتي ًخسظ اإلاؿتهلً بناء غليها كغاعه بةجمام الخػاكض ؤو الانهغاف غنه"

من  15-03ال جفىجنا ؤلاقاعة بلى ؤن اإلانظا ال ؼائغي كض خضص مضلٌى ؤلاغالم، وهظا ما ٌؿخفاص من نو اإلااصة 

اإلادضص للكغوٍ والىُفُاث اإلاخػللت بةغالم اإلاؿتهلً، خُ  جاء فيها ؤن مهُلح  378-13اإلاغؾىم الخنفُظي عكا 

ؤلاغالم ٌكمت جمُؼ "اإلاػلىماث اإلاخػللت باإلانخىج مىجهت للمؿتهلً غلى بُاكت ؤو ؤي وزُلت ؤزغي مغفلت به ؤو 

، ألامغ الظي (3)الكفهي"ؤو من زالٌ الاجهاٌ  الطشق الخكىولوجيت الحذًثتبىاؾُت ؤي وؾُلت ؤزغي بما في طلً 

ــــــه ؤن مًمىن هظه اإلاـــــًفها من ــ ـــا غلى الالتزام باإلغــــــــاصة ًنُبم ؤًًـ ـــ ــ ـــانىن عكــــب اللـــــىاعص في نلـــــــالم ؤلالىتروني الـ ــ ا ـــ

 إلاخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت الؿالف الظهغ.ا 18-05

 لتزام بإعالم املستهلك إلالكتروويالفشع الثاوي: مبرساث إقشاس الا

ال قً في ؤن اإلاغهؼ الًػُف للمؿتهلً ؤلالىتروني هما هى الكإن بالنؿبت للمؿتهلً الػاصي، ٌؿخضعي جىَغـ 

آلُاث كانىنُت جىفت خماًخه من بُنها الالتزام باإلغالم ؤلالىتروني، وطلً في ؾبُت جدلُم الخىاػن للػلض 

 في الػلا بحن اإلاخػاكضًن)زانُا(.ؤلالىتروني)ؤوال(، واإلاؿاواة 

 جحقيق الخوصان للعقذ إلالكترووي  أوال:

ؤن البائؼ ؤو ملضم الخضمت ؤو اإلادترف ٌكغت مغهؼ مخمحزا في مىاجهت اإلاؿتهلً ؤلالىتروني الظي  من اإلاؿلا به

، وال ًدهت غلى هثحرا ما ًيىن شخها غاصًا ال ٌؿخُُؼ ججمُؼ وافت اإلاػلىماث الالػمت غن الُغف اإلاخػاكض مػه

الػلا اليافي غن  الؿلؼ ؤو الخضماث التي ًُلبها غبر الفًاء الغكمي، وغالوة غن طلً ٌؿاها البػض الفني والخلني 

للػلىص ؤلالىترونُت في ازخالٌ الخىاػن بحن  ؤَغاف الػلض ؤلالىتروني، وطلً بالنظغ بلى نفت اإلاىعص اإلادترف وهظا 

 . (4)بهظا النىع من الػلىص الخػلُضاث الخىنىلىجُت اإلاغجبُت

                                                           
نىاف مدمض مفلح الظًاباث، الالتزام بالخبهحر في الػلىص ؤلالىترونُت، مظهغة ملضمت لنؿت صعجت اإلااجؿخحر، جسهو اللانىن الخام، ولُت  -(1)

 .49، م 2013حلىق، جامػت الكغق ألاوؾِ، ال
، م 2010وىزغ ؾػُض غضنان، خماًت اإلاؿتهلً ؤلالىتروني، عؾالت ملضمت لنُت صعجت الضهخىعاه في اللانىن، ولُت الحلىق، جامػت بنها، مهغ،  -( 2)

276. 
ضة الغؾمُت، الػضص  ، ًدضص الكغوٍ والىُفُاث2013نىفمبر ؾنت  09اإلااعر في  378-13مغؾىم جنفُظي عكا   -(3) اإلاخػللت بةغالم اإلاؿتهلً، ال ٍغ

 .2013نىفمبر ؾنت  18، اإلااعزت في 58
)4(

 - Dans ce sens v. Le droit face au commerce électronique (Journées franco-italiennes, Montpellier, 8-9 

novembre 2001), Revue internationale de droit comparé , Paris, France, 2002, 54-1,  pp. 166-180. 

https://www.persee.fr/collection/ridc
https://www.persee.fr/issue/ridc_0035-3337_2002_num_54_1?sectionId=ridc_0035-3337_2002_num_54_1_17856
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نه هثحرا ما ًفخلض ؤوبالخالي ٌؿخدُت غلى اإلاؿتهلً ؤلالىتروني الػلا الخام بالؿلؼ ؤو الخضماث و ؤونافها، هما 

لللضعاث الفنُت والخبرة الخلنُت في مجاٌ غلىص الخجاعة ؤلالىترونُت، لظا ًلؼ غلى غاجم اإلاىعص ؤلالىتروني للؿلؼ ؤو 

 . (2)، من ؤجت "مىاجهت ازخالٌ الخىاػن بحن الُغفحن"(1)باإلغالم الخضماث الالتزام

 املساواة في العلم بين املخعاقذًن كشيس ثاهيا: ج

، خُ  (3)من اإلاخفم غلُه ؤن اإلاىعص ؤلالىتروني هى الُغف اللىي ناخب الخبرة في غلىص الخجاعة ؤلالىترونُت

اث التي ٌػغيها بلىترونُا، غلى زالف اإلاؿتهلً ؤلالىتروني ًيىن له بَالع وصعاًت وافُت بسهائو الؿلؼ ؤو الخضم

الظي غالبا ما ًفخلض بلى غنهغ الػلا الخام بسهائو و ؤوناف جلً الؿلؼ و الخضماث ألامغ الظي ًازغ غلى عياه، 

، (4)في الػلضجت فغى الالتزام بةغالم اإلاؿتهلً ؤلالىتروني هُغف يػُف ؤلظا وان من الًغوعي جضزت اإلاكغع من 

 .(5)اإلاخػلم بدماًت اإلاؿتهلً وكمؼ الغل اإلاػضٌ واإلاخما 03-09هما فػت مؼ اإلاؿتهلً الػاصي في ظت اللانىن عكا 

 املطلب الثاوي: خصوصيت الالتزام بإعالم املستهلك إلالكترووي 

إلغالم في الػلىص  ازنان خٌى الخباًن الىاضح بحن الالتزام باإلغالم في الػلىص الخللُضًت غنه الالتزام با ال ًسخلف

ؤلالىترونُت، وهى ما ًخجلى من زالٌ الُابؼ الخام لاللتزام باإلغالم ؤلالىتروني في هظا النىع ألازحر من الػلىص )الفغع 

(، ألامغ الظي اؾخضعى يغوعة ويؼ نظام كانىني زهىص ي ًخالءم مؼ مخُلباث خماًت اإلاؿتهلً ؤلالىتروني  ألاٌو

 )الفغع الثاني(.

 : الطابع الخاص لاللتزام بإعالم املستهلك إلالكتروويالفشع ألاول 

من اإلاػلىم ؤن الالتزام باإلغالم ؤلالىتروني للمؿتهلً ًخمحز بُابؼ زام، مهضعه البِئت الغكمُت التي جخا في  

ظلها الػلىص ؤلالىترونُت، خُ  ًخللى اإلاؿتهلً ؤلالىتروني اإلاػلىماث ؤلالىترونُت اإلاخػللت بالػغى الخجاعي 

لىتروني من َغف كىي ومدترف، ؾىاء حػلم ألامغ بالبُاناث ؤو النهىم ؤو الهىع ؤو الغؾىماث وهظا ألانىاث ؤلا

خا طلً غن بػض غبر بغامج و ؤصواث مػضة إلنكاء اإلاػلىماث ؤو بعؾالها ؤو حؿلُمها ؤو مػال تها  والغمىػ وغحرها، ٍو

نها ؤو غغيها، مما كض ًازغ غلى صحت عيا اإلاؿتهلً ؤلالىتروني إلميانُت غضم جدلم الػلا الخام باإلاػلىماث  وجسٍؼ

                                                           
ولُت عؾالت ملضمت لنُت قهاصة الضهخىعاه في اللانىن الخام، نثرنِ : صعاؾت ملاعنت، زلىي غنان نهحرة، الحماًت اللانىنُت للمؿتهلً غبر ألا  -(1)

 .22، م 2018الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، جامػت جحزي وػو، 
، 02، الػضص 08جلض ًخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت"، مجلت اللانىن واإلاجخمؼ، اإلا 05-18كالُت فحروػ، "بلتزاماث اإلاىعص ؤلالىتروني في ظت كانىن عكا  - (2)

 .390، م 2020
ػلىم زلفي غبض الغخمان،" خماًت اإلاؿتهلً ؤلالىتروني في اللانىن ال ؼائغي"، مجلت الضعاؾاث خٌى فػلُت اللاغضة اللانىنُت، ولُت الحلىق وال - (3)

 .16، م 2007، 01، الػضص 01الؿُاؾُت، جامػت بجاًت، اإلاجلض 
، الػضص 11نُت للمؿتهلً ؤلالىتروني"، اإلاجلت النلضًت، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، جامػت جحزي وػو، اإلاجلض ؾػضون ٌؿحن،" الحماًت اللانى  - (4)

 .318 ، م6201، 01
اإلااعر  09-18، واإلاخػلم بدماًت اإلاؿتهلً وكمؼ الغل، اإلاػضٌ واإلاخما بمىجب اللانىن عكا 2009فُفغي ؾنت  25اإلااعر في  03-09اللانىن عكا  -(5)

ضة الغؾمُت، الػضص 2018ًىنُى ؾنت  10في   .2021ماعؽ  19، اإلااعزت في 15، ال ٍغ
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اليافُت غن َبُػت وزهائو و ؤؾػاع الؿلؼ ؤو الخضماث اإلاػغويت، الؾُما في ظت انػضام الحًىع اإلااصي واإلاتزامن 

 .(1)لألَغاف، وهظا كلت الخبرة والضعاًت لضي اإلاؿتهلً في مىاجهت اإلاىعص الالىتروني اإلادترف

خلف في خالت الالتزام باإلغالم في الػلىص الخللُضًت، خُ  ًيىن في وؾؼ اإلاؿتهلً الػاصي الالخلاء هظا الىيؼ ًس 

الع الصخص ي غلى الؿلؼ ؤو الخضماث و جدضًض ؤونافهما، وبهظه اإلاثابت بطا وان  اإلااصي مؼ الُغف ألازغ في الػلض وؤلَا

ؼها من ألاهمُت بميان جىفحر الحماًت الالػمت للمؿتهلً الػاصي م ن زالٌ الالتزام باإلغالم فمن باب ؤولى حػٍؼ

ا لخلنُت الاجهاٌ ؤلالىترون ، ألامغ الظي ًلخط ي "التزام (2)يللمؿتهلً ؤلالىتروني ألنها جخا غن بػض بالل ىء خهٍغ

 .(3)بيافي غلى غاجم اإلاىعص ؤلالىتروني"

ظام كانىني زهىص ي ًخالءم مؼ وبالنظغ بلى هظه الُبُػت الخانت، فلض اججه اإلاكغع ال ؼائغي ندى ويؼ ن

زهىنُت الػلىص ؤلالىترونُت غمىما ومخُلباث خماًت اإلاؿتهلً ؤلالىتروني ويمان خله في ؤلاغالم غلى وجه 

 اإلاخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت. 05-18الخهىم، وهى ما ججؿض فػلُا في اللانىن عكا 

 لكتروويالفشع الثاوي إلاطاس القاهووي لاللتزام بإعالم املستهلك إلا

بالنظغ بلى زهىنُت البِئت الغكمُت التي جبرم غلى مؿخىاها الػلىص ؤلالىترونُت، لا ًىخف اإلاكغع ال ؼائغي في 

ػُت والخنظُمُت اإلاػمٌى بها في الػلىص الخللُضًت وزانت  مػال تها باللىاغض الػامت اإلاخًمنت في النهىم الدكَغ

اإلاخػلم بدماًت اإلاؿتهلً وكمؼ الغل اإلاػضٌ واإلاخما   03-09 الىاعصة في نلب الفهت الخامـ من اللانىن عكا

ت 02-04، وهظا اللانىن عكا (4)اإلاىؾىم بــ" بلؼامُت بغالم اإلاؿتهلً" ، (5)اإلانظا لللىاغض اإلاُبلت غلى اإلاماعؾاث الخجاٍع

 .(6)اإلادضص للكغوٍ والىُفُاث اإلاخػللت بةغالم اإلاؿتهلً 13-378فًال غن اإلاغؾىم الخنفُظي عكا 

في هظا الؿُاق، زو اإلاؿتهلً ؤلالىتروني للؿلؼ والخضماث بنظام كانىني زهىص ي، وطلً غلى غغاع بػٌ 

ػاث اإلالاعنت اإلاخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت، خُ  ؤكغ  05-18، وهى ما ججؿض فػلُا بهضوع اللانىن عكا (7)الدكَغ

الخضماث بما فيها ألاخيام الخانت بااللتزام بةغالم نغاخت اللىاغض الػامت اإلاخػللت بالخجاعة ؤلالىترونُت للؿلؼ و 

                                                           
ًخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت، مجلت  05-18بن صًاب مؿِنِؿا، " بقيالُاث الخػاكض في البِئت الغكمُت: صعاؾت جدلُلُت نلضًت غلى يىء اللانىن عكا  -(1)

 .31، م 2020، ؤهخىبغ 02ص ، الػض05النبراؽ للضعاؾاث اللانىنُت، اإلاجلض 
 .  125، م 2018بلتزام اإلانخج بالخبهحر كبت الخػاكض بالػلىص ؤلالىترونُت، صاع الُاػوعي الػلمُت للنكغ والخىػَؼ، ألاعصن، غالب وامت اإلاهحراث،  -(2)
 .21زلفي غبض الغخمان، اإلاغجؼ الؿابم، م  - (3)
غلى ؤنه: " ًجب غلى وت مخضزت ؤن ٌػلا اإلاؿتهلً بيت اإلاػلىماث اإلاخػللت باإلانخىج  الؿابم اإلاهضع ، من 03-09من اللانىن عكا  19جنو اإلااصة  -( 4)

 الظي ًًػه لالؾتهالن بىاؾُت الىؾا ؤو بإي وؾُلت ؤزغي مناؾبت ...".
ت غلى ما ًإحي:  02-04من اللانىن عكا  08جنو اإلااصة  - (5) " ًلؼم البائؼ كبت ازخخام غملُت البُؼ، اإلانظا لللىاغض اإلاُبلت غلى اإلاماعؾاث الخجاٍع

لت وانذ وخؿب َبُػت اإلانخىج باإلاػلىماث الجزيهت والهاصكت اإلاخػللت بممحزاث هظا اإلانخىج ؤو الخضمت وقغوٍ ا لبُؼ اإلاماعؽ بةزباع اإلاؿتهلً بإًت ٍَغ

 وهظا الحضوص اإلاخىكػت للمؿاولُت الخػاكضًت لػملُت البُؼ ؤو الخضمت ".
 اإلاهضع الؿابم.، ًدضص الكغوٍ والىُفُاث اإلاخػللت بةغالم اإلاؿتهلً، 2013نىفمبر ؾنت  09اإلااعر في  378-13نفُظي عكا مغؾىم ج - (6)
ضة الغؾمُت، الػضص 2015لؿنت  15و من ؤمثلخه كانىن اإلاػامالث ؤلالىترونُت ألاعصني عكا  - (7) ، وهظا الخىجُه 2001ماعؽ  03اإلااعزت في  4524، ال ٍغ

، ًخػلم باإلاباصالث 2000لؿنت  83، فًال غن اللانىن الخىنس ي غضص2011ؤهخىبغ  25اإلااعر في  UE/2011/83اإلاخػلم بدلىق اإلاؿتهلىحن ) ألاوعوبي

 .2000ؤوث  09والخجاعة ؤلالىترونُت، اإلااعر في 
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، وكض خؿن اإلاكغع (1)من هظا اللانىن  13و  12و  11اإلاؿتهلً ؤلالىتروني، وهظا ما ًخجلى من زالٌ مًمىن اإلاىاص 

ت ؤلالىترونُت، ألامغ الظي ًلبي عغباث اإلاؿتهلى حن ننػا في طلً، من ؤجت خماًت الُغف الًػُف في اإلاػامالث الخجاٍع

خماش ى مؼ الخىجهاث الضولُت في مجاٌ الخجاعة ؤلالىترونُت  .(2)وجمػُاث خماًت اإلاؿتهلً، ٍو

 املبحث الثاوي: فعاليت املعالجت القاهوهيت لاللتزام بإعالم املستهلك إلالكترووي

تهلً اإلاخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت، ؤضحذ مػال ت مؿإلت الالتزام بةغالم اإلاؿ 05-18بهضوع اللانىن عكا 

ؤلالىتروني ال جسًؼ لللىاغض الػامت فلِ، وبنما جاء هظا اللانىن بإخيام زانت جخػلم بنُاق التزام اإلاىعص بةغالم 

(، هما خضص ألازغ اللانىني اإلاترجب غن ؤلازالٌ بهظا الالتزام )الفغع الثاني(.  اإلاؿتهلً ؤلالىتروني )الفغع ألاٌو

 م املستهلك إلالكترووياملطلب ألاول: هطاق التزام املوسد بإعال 

، ًمىن اؾخسالم نُاق التزام اإلاىعص ؤلالىتروني (3)الؿالف الظهغ 05-18من اللانىن عكا  11بالغجىع بلى اإلااصة 

(، وجخػلم زانيها ب  بةغالم اإلاؿتهلً غبر الفًاء الغكمي، والتي حكمت اإلاػلىماث اإلاخػللت باإلاىعص ؤلالىتروني )الفغع ألاٌو

 لت بالؿلػت ؤو الخضمت )الفغع الثاني(.اإلاػلىماث اإلاخػل

 الفشع ألاول: املعلوماث املخعلقت باملوسد إلالكترووي: 

م ؤو  للض اؾخسضم اإلاكغع مهُلح اإلاىعص ؤلالىتروني للضاللت غلى وت شخو َبُعي ؤو مػنىي ًلىم بدؿٍى

ػلىص ؤلالىترونُت ًخا ببغامها غن اكتراح جىفحر الؿلؼ ؤو الخضماث غن ٍَغم الاجهاالث ؤلالىترونُت، وغلى اغخباع ال

ض الؾُما في ظت حػلض  غافه فةن بميانُت وكىع اإلاؿتهلً في الاخخُاٌ كض جٍؼ بػض صون الحًىع الفػلي واإلاتزامن أَل

، وألجت طلً (4)البِئت الغكمُت، لظا ًخػحن غلى اإلاؿتهلً ؤلالىتروني الخدلم من ال هت التي كضمذ الػغى الخجاعي 

ن اإلااصًت وؤلالىترونُت وهظا نو اإلاكغع نغاخت  غلى وجىب بعفاق الػغى الخجاعي بغكا الخػٍغف ال بائي والػناٍو

 عكا هاجف اإلاىعص ؤلالىتروني، فًال غن جلضًا عكا س له الخجاعي ؤو عكا البُاكت اإلاهنُت بالنؿبت للحغفُحن.

الخضماث للدس ُت في الس ت الالفذ في هظا الهضص ؤن اإلاكغع كض ازًؼ نكاٍ الخجاعة ؤلالىترونُت للؿلؼ و 

الخجاعي ؤو في س ت الهناغاث الخللُضًت والحغفُت، وهظا نكغ مىكؼ بلىتروني ؤو نفدت بلىترونُت غلى ؤلانترنِذ 

 "، هما ٌكتٍر ؤن ًخىفغ هظا اإلاىكؼ غلى وؾائت حؿمذ بالخإهض من صحخه. com.dzمؿخًاف في ال ؼائغ بامخضاص " 

                                                           
 ؤلالىترونُت، الؿالف الظهغ.، ًخػلم بالخجاعة 2018ماي  10اإلااعر في  05-18من اللانىن عكا  13و 12و  11عاجؼ اإلاىاص  - (1)

)2(
 - Le e-commerce est encadré par la loi 2004-575 du 21 juin 2004, qui transpose dans le droit français la 

directive européenne 2000/31 réglementant le commerce électronique. Les dispositions issues de cette loi 

s’appliquent que le client soit un particulier ou un professionnel. 
De plus, les dispositions du Code de la consommation s’appliquent également si le client est un particulier, il 

s’agit notamment des articles L121-16 à L121-20, disponible sur le site ;  

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/site-e-commerce-cadre-

reglementaire/#:~:text=Le%20e%2Dcommerce%20est%20encadr%C3%A9,un%20particulier%20ou%20un%20

professionnel, en date du 20 mars 2021. 
)3

-
(

Dans ce sens v. L’article L111-1 du Code de la consommation, disponible sur le site ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041598850/, en date du 20/03/2021. 
م ؤلالىتروني في الػالا الػغبي، صاع النكغ لل امػاث، اللاهغة، مهغ،  -(4)  .192، م 2012زالض بُي الكمغي، مغوة قبت ع حزة، الدؿٍى

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/site-e-commerce-cadre-reglementaire/#:~:text=Le%20e%2Dcommerce%20est%20encadr%C3%A9,un%20particulier%20ou%20un%20professionnel
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/site-e-commerce-cadre-reglementaire/#:~:text=Le%20e%2Dcommerce%20est%20encadr%C3%A9,un%20particulier%20ou%20un%20professionnel
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/site-e-commerce-cadre-reglementaire/#:~:text=Le%20e%2Dcommerce%20est%20encadr%C3%A9,un%20particulier%20ou%20un%20professionnel
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041598850/
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نُت جًا وت شخو َبُعي ؤو مػنىي مس ت في الس ت جفىجنا ؤلاقاعة بلى ؤنه كض  ال جا بنكاء بُاكُت َو

م  م ؤو اكتراح جىفحر الؿلؼ ؤو الخضماث غن ٍَغ الخجاعي ؤو في س ت الهناغاث الخللُضًت والحغفُت ًلىم بدؿٍى

نُت الاجهاالث ؤلالىترونُت، وكض خؿن اإلاكغع ننػا بمؿلىه هظا، الؾُما و ؤنه ؤهض غلى ؤن " جنكغ البُاكُت  الَى

م الاجهاالث ؤلالىترونُت وجيىن في مخناٌو اإلاؿتهلً ؤلالىتروني"، ألامغ الظي ًدُذ  للمىعصًن ؤلالىترونُحن غن ٍَغ

ت ؤلالىترونُت مػه  .(1)للمؿتهلً الخػغف غلى الصخو اإلاغاص بجغاء اإلاػاملت الخجاٍع

جمىحن اإلاؿتهلً ، من زالٌ )2(لخػاكضجدلُم غنهغ ألامان في اوغالوة غلى ما ؾبم ؾعى اإلاكغع ال ؼائغي ندى  

ضه والىلىج بلى مىكػه ؤلالىتروني صون الىكىع في الغلِ، وطلً  ؤلالىتروني من الخػغف غلى اإلاىعص ؤلالىتروني الظي ًٍغ

من زالٌ اقتراَه مماعؾت نكاٍ الخجاعة ؤلالىترونُت غلى بًضاع بؾا النُاق اإلادكيت من ؾلؿلت ؤخغف و/ ؤو ؤعكام 

ني للس ت الخجاعي، ألامغ ملِؿت ومس  ني ألؾماء النُاق، غلى مؿخىي الفغوع اإلادلُت للمغهؼ الَى لت بالس ت الَى

الظي ًللت من حػغيه ألغماٌ اخخُالُت غبر الكبىت الغكمُت، وغلى الغغا من ؤهمُت هظا الكٍغ في خماًت اإلاؿتهلً 

اإلاىعصًن الظًن ًباقغون الخجاعة ؤلالىترونُت في  ؤلالىتروني، بال ؤنه من الًغوعي ؤًًا ؤن ًخا جلُُض كائمت بإؾماء

ني للس ت الخجاعي وفغوغه  ال ؼائغ وويؼ في مخناٌو اإلاؿتهلىحن غلى اإلاىكؼ الغؾمي لىػاعة الخجاعة، ولضي اإلاغهؼ الَى

 .(3)اإلادلُت، وهى الخىجه الظي خلم نخائج بًجابُت بفغنؿا

 ذمتالفشع الثاوي: املعلوماث املخعلقت بالسلعت أو الخ

غالوة غن التزام اإلاىعص ؤلالىتروني باإلغالم غن اإلاػلىماث الخانت به، ؤلؼمه ؤًًا بخلضًا الؿلػت ؤو الخضمت  

لت مغئُت وملغوءة ومفهىمت نافُت لل هالت، من زالٌ جلضًا  جملت من اإلاػلىماث اإلاخػللت بهما ، والتي جمىن )4(بٍُغ

لؼ ؤو الخضماث اإلاػغويت غلُه وؤؾػاعها ومضة حؿلمها غلى وجه اإلاؿتهلً ؤلالىتروني من الخضكُم في زهائو الؿ

، وختى ال ًخػاكض الصخو غلى ؾلؼ ؤو زضماث جفخلض بلى ال ىصة ؤو اإلاىانفاث التي ًُلبها، فلض ؤلؼم (5)الخهىم

 اإلاكغع وت مىعص بلىتروني بُان: 

 َبُػت وزهائو وؤؾػاع الؿلؼ ؤو الخضماث اإلالترخت باخدؿاب وت الغؾىم. -

 خالت جىفغ الؿلػت ؤو الخضمت. -

 هُفُاث ومهاٍعف و آجاٌ الدؿلُا . -

 الكغوٍ الػامت للبُؼ بما فيها البنىص اإلاخػللت بدماًت اإلاػُُاث طاث الُابؼ الصخص ي غلى وجه الخهىم. -

                                                           
 اإلاخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت، اإلاهضع الؿابم. 05-18اللانىن عكا من  09اإلااصة  - (1)
تمدمض خؿن منهىع، ؤخيام البُؼ الخللُضًت وؤلالىترونُت والضولُت وخماًت اإلاؿتهلً، صاع الفىغ ال امعي، -(2)  .148، م 2006، ؤلاؾىنضٍع
 .20زلفي غبض الغخمان، اإلاغجؼ الؿابم، م  - (3)
 .171، م اإلاغجؼ الؿابمغه اإلاكغع الفغنس ي: زالض بُي الكمغي، مغوة قبت ع حزة، وهى الخىجه الظي ؤك -(4)
ت، مهغ،  - (5) ؼ صاوص، غضم الخىاػن اإلاػغفي في الػلىص، صعاؾت جدلُلُت ملاعنت، صاع ال امػت ال ضًضة للنكغ، ؤلاؾىنضٍع ، م 2014ببغاهُا غبض الػٍؼ

69. 
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 قغوٍ الًمان الخجاعي وزضمت ما بػض البُؼ. -

لت خؿاب الؿػغ، غنضما ال ًمىن جدضًضه مؿبلا. -  ٍَغ

 ُاث و بجغاءاث الضفؼ.هُف -

 ونف وامت إلاسخلف مغاخت جنفُظ اإلاػاملت ؤلالىترونُت. -

 مضة ونالخُت الػغى غنض الاكخًاء. -

 قغوٍ و آجاٌ الػضٌو غنض الاكخًاء. -

لت جإهُض الُلبُت. -  ٍَغ

ُلبُت مىغض حؿلُا الؿلػت ؤو جلضًا الخضمت وهظا ؾػغ اإلانخىج مىيىع الُلبُت اإلاؿبلت وهُفُاث بلغاء ال -

 اإلاؿبلت غنض الاكخًاء.

ًه. - لت بعجاع اإلانخىج ؤو اؾدبضاله ؤو حػٍى  ٍَغ

فاث اإلاػمٌى بها. -  جيلفت اؾخسضام وؾائت الاجهاالث ؤلالىترونُت غنضما جددؿب غلى ؤؾاؽ آزغ غحر الخػٍغ

ه بلى ؤن اإلااصة  وعصث حػضاص كض ؤ ،الؿالف الظهغ 05-18من اللانىن عكا  11غلى ؤًت خاٌ، من اإلافُض الخنٍى

اإلاػلىماث التي ًخػحن غلى ملضم اإلانخىج ؤو الخضمت بعفاكها مؼ غغيه الخجاعي ؤلالىتروني غلى ؾبُت اإلاثاٌ ولِـ غلى 

ؾبُت الحهغ، ألامغ الظي ًدُذ للمؿتهلً ؤلالىتروني بميانُت الخدلم من ؤًت مػلىماث ؤو مىانفاث جخػلم بالؿلػت 

الؿالف الظهغ، كض نو نغاخت غلى ؤنه ًجب ؤن  378-13الخنفُظي عكا  ، مؼ مالخظت ؤن اإلاغؾىم(1)ؤو الخضمت

لت  ت اإلانهىم غليها كبت بجمام الكغاء وجظهغ غلى صغامت البُؼ غن بػض، خُ  جغؾت بإي ٍَغ جلضم البُاناث ؤلاجباٍع

 .(2)ؤزغي مناؾبت ومدضصة بىيىح من َغف اإلاىعص ؤلالىتروني

، كض ؤهضث نغاخت غلى بلؼامُت ويؼ اإلاظوىع ؤغاله 05-18ن عكا من اللانى  12غني غن البُان ؤن اإلااصة 

الكغوٍ الخػاكضًت اإلاخػللت بُلبُت منخىج ؤو زضمت في مخناٌو اإلاؿتهلً ؤلالىتروني، بما ًمىنه من ؤلاكضام غلى 

فؿه، ، فًال غن الخدلم من جفانُت الُلبُت من َغف اإلاؿتهلً ؤلالىتروني ن(3)الخػاكض وهى غن غلا وصعاًت جامت

  .ت، وهظا الؿػغ ؤلاجمالي والىخضوي الؾُما ماهُت اإلانخىجاث ؤو الخضماث اإلاُلىب

فًال غن طلً، ؤقاعث اإلااصة نفؿها غلى بلؼامُت بًغاص اإلاػلىماث اإلاخػللت بالىمُاث اإلاُلىبت بغغى جمىُنه من  

اع غلى اغخباع ؤن طلً حػضًت الُلبُت ؤو بلغائها ؤو جصحُذ ألازُاء اإلادخملت، وكض ؤناب اإلاكغع ال ؼا ئغي في هظا ؤلَا

                                                           
 .242م ، 2015، بحروث، لبنانلمُت في جُىع الػلض، صعاؾت ملاعنت، صاع الىخب الػلمُت، غهمذ غبض اإلاجُض بىغ، صوع الخلنُاث الػ -(1)
، ًدضص الكغوٍ والىُفُاث اإلاخػللت بةغالم اإلاؿتهلً، اإلاهضع 2013نىفمبر ؾنت  09اإلااعر في  378-13من اإلاغؾىم الخنفُظي عكا  05اإلااصة  - (2)

 الؿابم.
 .139م، م غالب وامت اإلاهحراث،اإلاغجؼ الؿاب -(3)
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غ البُاناث  غ عيا اإلاخػاكض زالٌ هظه اإلاغخلت، غحر ؤننا نس ت غضم بلؼامه اإلاىعص ؤلالىتروني بخدٍغ من قإنها جنٍى

لت الاؾخسضام وصلُت الاؾخػماٌ وقغوٍ الًمان ووت اإلاػلىماث ألازغي باللغت الػغبُت ٍغ  .(1)َو

ى الخػاكض الالىتروني واإلاخػللت بالػغى الخجاعي وبُلبُت اإلانخىج ؤو الخضمت، غالوة غن اإلاػلىماث الؿابلت غل

ؤكغ اإلاكغع ال ؼائغي وجىب ؤن ًخًمن الػلض ؤلالىتروني جملت من اإلاػلىماث اإلاهمت واإلاظوىعة غلى ؾبُت اإلاثاٌ ال 

 : )2(وهي الحهغ 

 الخهائو الخفهُلُت للؿلؼ ؤو الخضماث. -

 قغوٍ وهُفُاث الدؿلُا. -

 قغوٍ الًمان وزضماث ما بػض البُؼ. -

 قغوٍ فسخ الػلض ؤلالىتروني. -

 قغوٍ وهُفُاث الضفؼ. -

 قغوٍ وهُفُاث بغاصة اإلانخىج. -

 قغوٍ وهُفُاث الُلبُت اإلاؿبلت غنض الاكخًاء. -

 فًال غن الكغوٍ والىُفُاث الخانت اإلاخػللت بالبُؼ بالخجٍغب و هظا مضة الػلض وغحرهما.

ان ؤخيام اللانىن عكا من اإلافُض الخ ه في هظا الهضص ؤنه غلى الغغا من ؾٍغ اإلاخػلم بالخجاعة  05-18نٍى

ؤلالىترونُت، وفي ظت الًىابِ التي جلؼم اإلاىعص ؤلالىتروني باإلغالم، بال ؤنه هثحرا ما جهت اإلاؿتهلً ؤلالىتروني ؾلػا 

، (3)ؤو اإلاىانفاث ؤو اإلاضة اإلاُلىبت لدؿلمهاوزضماث غحر مُابلت للػغى الخجاعي ؤلالىتروني ؾىاء من خُ  ال ىصة 

وهى ما ًضغى جمػُاث خماًت اإلاؿتهلً بلى يغوعة اللُام بدمالث جدؿِؿُت في ؤوؾاٍ اإلاؿتهلىحن الظًن ًلخنىن 

ت ؤلالىترونُت،  م الاجهاالث ؤلالىترونُت، وطلً من ؤجت جىغُتها بمساَغ الخػامالث الخجاٍع ؾلػت ؤو زضمت غن ٍَغ

لح ا الخػامالث ى يغوعة الاؾخػانت بإهت الازخهام في هظا اإلاجاٌ،الؾُما في ظت الىا الخهاغضي وجىجيهها بل

ت التي جخا غن بػض غ ناصع غن ل نت ألاما اإلاخدضة للخجاعة والخنمُت خٌى الخجاعة الخجاٍع ، وهى ما ًاهضه جلٍغ

                                                           
كض نو نغاخت في اإلاظوىع ؾابلا،  خػلم بدماًت اإلاؿتهلً وكمؼ الغل،، واإلا2009فُفغي ؾنت  25اإلااعر في  03-09مؼ مالخظت ؤن اللانىن عكا  - (1)

لغت ؤو غضة لغاث  منه غلى وجىب اؾخسضام اللغت الػغبُت ؤؾاؾا بمناؾبت جنفُظ الالتزام باإلغالم، وغلى ؾبُت ؤلايافت ًمىن اؾخػماٌ 18اإلااصة 

  ؤزغي ؾهلت الفها من اإلاؿتهلىحن.
 الؿالف الظهغ.، ًخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت، 2018ماي  10اإلااعر في  05-18من اللانىن عكا  13اإلااصة -(2)
ضة الكغوق ، مخاح غلى اإلاىكؼ ؤلا2020صٌؿمبر  25زُىاث لخجنب ظاهغة ؤلاخُاٌ في الخجاعة ؤلالىترونُت"،  5ؾمُت ؾػاصة، " - (3) لىتروني ل ٍغ

الع /https://www.echoroukonline.comالُىمي:  ش ؤلَا  .2021ماعؽ  11، جاٍع

https://www.echoroukonline.com/
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غاإلاُا و كفؼث بلى اإلاغجبت الغابػت  80اإلاغجبت  بلى 109، خُ  انخللذ ال ؼائغ من اإلاغجبت 2021فُفغي  17ؤلالىترونُت في 

لُا مخلضمت   . (1)اإلاملىت اإلاغغبُتغلى بفٍغ

 املطلب الثاوي: أثش إخالل املوسد بإعالم املستهلك إلالكترووي

غلى ما ًإحي: " ٌػاكب  الؿابم ؤلاقاعة بلُه،اإلاخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت  05-18من اللانىن عكا  39جنو اإلااصة 

 11صج، وت مىعص بلىتروني ًسالف ؤخض الالتزاماث اإلانهىم غليها في اإلااصجحن  500.000صج بلى  50.000ت من مبغغا

من هظا اللانىن، هما ًجىػ لل هت اللًائُت التي عفػذ ؤمامها الضغىي ؤن جإمغ بخػلُم نفاطه بلى جمُؼ منهاث  12و

 .(2)( ؤقهغ"6الضفؼ ؤلالىتروني، إلاضة ال جخجاوػ ؾخت )

ها من نو هظه اإلااصة ؤن اإلاكغع ال ؼائغي كض ؤكغ غلىباث للمىعص ؤلالىتروني الظي ًست بااللتزام باإلغالم ًف

 للمؿتهلً ؤلالىتروني، واإلاخمثلت فُما ًلي: 

 إقشاس الغشامت املاليت كعقوبت أصليتأوال:

ت في   جخمثت في جىكُؼ الغغامت اإلاالُت، وفي هظا الهضص ًالخظ ؤن اإلاكغع كض منذ اإلاكغع لللاض ي الؿلُت الخلضًٍغ

ض غن   50.000، لىنه بحن خضها ألاصنى وألاغلى، خُ  ال ًمىن ؤن جلت غن الغغامتجدضًض كُمت  صج وال جٍؼ

 غنس ي .صج ، وهى ما ًخماش ى مؼ اإلاؿلً الظي انخه ه اإلاكغع الف500.000

 جكميليت عقوبت حعليق الىفار إلى مىصاث الذفع إلالكترووي  كثاهيا: 

ت في  39الغغامت اإلاالُت، مندذ اإلااصة جىكُؼ غالوة غن   بخػلم  ":إمغًؤن اإلاظوىعة ؤغاله لللاض ي الؿلُت الخلضًٍغ

ا باإلاكغع ال ؼائغي عفؼ كُمت  نفاط بلى جمُؼ منهاث الضفؼ ؤلالىتروني "، وطلً إلاضة نهف ؾنت، و نػخلض ؤنه وان خٍغ

الغغامت اإلاالُت الىاعصة في الكم ألاٌو من هظه اإلااصة، وغضم بًغاص هظه الػلىبت الخىمُلُت، بالنظغ بلى ؤزغ البالغ غلى 

الخػامت الخجاعي في الفًاء ؤلالىتروني و بميانُت ؤلايغاع بالىيؼ اإلاالي ؤو الاكخهاصي للمىعص، ألامغ الظي كض ًًغ 

، ًخػلم 2000لؿنت  83حن في هظا الحلت من الخجاعة، وهى ما جنبه له اإلاكغع الخىنس ي بمىجب اللانىن غضصباإلاكخغل

منه غلى ؤنه ٌػاكب غلى وت  49، خُ  نو في الفهت 2000ؤوث  09باإلاباصالث والخجاعة ؤلالىترونُت، اإلااعر في 

 . ( 3)صًناع جىنس ي 5.000و  500من هظا اللانىن بغغامت مالُت جتراوح بحن  25مسالف ألخيام الفهت 

كىلها ؤنه ًمىن للمؿتهلً ؤلالىتروني اإلاُالبت بفسخ الػلض ؤو ببُاله متى غُبذ  (4)غلى ؤًت خاٌ، نىافم البػٌ

، وغالوة غن طلً ًدم لهاخب الكإن مُالبخه (5)بعاصجه بؿبب غلِ ؤو جضلِـ وكؼ غلُه من َغف اإلاىعص ؤلالىتروني

                                                           
)1(

 -Le rapport de la CNUCED, Top 10 developing and transition economies in the UNCTAD B2C E-commerce 

Index 2020, by region, 17 février 2021, disponible sur le site ; https://unctad.org/fr/news/la-suisse-se-hisse-en-

tete-de-lindex-mondial-du-commerce-electronique, en date du 15 mars 2021. 
 ، ًخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت، الؿالف الظهغ.2018ماي  10اإلااعر في  05-18من اللانىن عكا  39اإلااصة  -( 2)
 هغ.، الؿالف الظ2000ؤوث  09، ًخػلم باإلاباصالث والخجاعة ؤلالىترونُت، اإلااعر في 2000لؿنت  83من اللانىن الخىنس ي غضص 25عاجؼ الفهت  - (3)
 .18زلفي غبض الغخمان، اإلاغجؼ الؿابم، م  - (4)
اث، الػضص الغابؼ،   -(5) مت بغواث، خم اإلاؿتهلً في ؤلاغالم في غلض البُؼ ؤلالىتروني، مجلت الحلىق والحٍغ  وما بػضها. 296، م 2017هٍغ

https://unctad.org/fr/news/la-suisse-se-hisse-en-tete-de-lindex-mondial-du-commerce-electronique
https://unctad.org/fr/news/la-suisse-se-hisse-en-tete-de-lindex-mondial-du-commerce-electronique
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ٌ بطا ؤنابه يغع  بؿبب ؤلازالٌ بااللتزام باإلغالم، ووت طلً َبلا لللىاغض الػامت التي جدىا اإلاؿاولُت بالخػٍى

ت غلى الخىالي اع ، (1)الػلضًت والخلهحًر نهُب باإلاكغع مػال ت هظه اإلاؿإلت من زالٌ ؾن نهىم كانىنُت  وفي هظا ؤلَا

ٌ غلى اإلاىعص  واضحت جبحن خم اإلاؿتهلً ؤلالىتروني في فسخ الػلض ؤو ببُاله، وهظا خله في الغجىع بالخػٍى

 ؤلالىتروني ختى كبت ببغام الػلض ؤلالىتروني. 

 الخاجمت: 

من زالٌ وت ما ؾبم صعاؾخه في هظه الىعكت البدثُت ًخطح ؤن اإلاكغع ال ؼائغي كض وفم بلى خض هبحر في جنظُا 

وطلً من زالٌ بلؼام اإلاىعص ؤلالىتروني  الالتزام باإلغالم ؤلالىتروني للمؿتهلً في الػلىص التي جخا غبر الفًاء الغكمي،

خه، وهظا بالؿلؼ والخضماث التي ٌػغيها بلىترونُا، غحر ؤن طلً ال  غ اإلاخػاكض بهٍى بخىفحر وافت اإلاػلىماث الالػمت لخنٍى

، ألامغ الظي ًلخط ي ؿتهلىحن بلى الخػاكض ؤلالىترونيل ىء اإلاجؼاًض هكفها ًنفي وجىص بػٌ النلائو والثغغاث التي 

ؼ من ؤجت مػال تها غوعة ي   الحماًت الالػمت للمؿتهلً ؤلالىتروني في مجاٌ الالتزام باإلغالم.   حػٍؼ

 وكض زلهنا بلى جملت من النخائج والخىنُاث:  

 الىخائج:  –أوال 

زهىنُت الالتزام بةغالم اإلاؿتهلً ؤلالىتروني، وطلً بالنظغ بلى الُابؼ الخام للخػاكض غن بػض غن ٍَغم  -1

خهاغضي جهاالث ؤلالىترونُت، ألامغ الظي ًلخط ي التزام بيافي غلى غاجم اإلاىعص ؤلالىتروني، زانت في ظت الىا الالا

 .لح ا الخجاعة ؤلالىترونُت

ال ًىجض ما ًمنؼ زًىع الالتزام باإلغالم لللىاغض الػامت الىاعصة في اللانىن اإلاضني وكانىن خماًت اإلاؿتهلً وكمؼ  -2

، الظي ًدضص الكغوٍ والىُفُاث 2013نىفمبر ؾنت  09اإلااعر في  378-13م الخنفُظي عكا الغل، وهظا اإلاغؾى 

 2018ماي  10اإلااعر في  05-18اإلاخػللت بةغالم اإلاؿتهلً، ومن باب ؤولى اللىاغض الخانت التي ؤكغها اللانىن عكا 

 منه. 11ًخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت، والؾُما اإلااصة 

ص ؤلالىتروني باإلغالم في خماًت اإلاؿتهلً ؤلالىتروني، غلى اغخباع ؤن طلً ًدلم الخىاػن للػلض ؤهمُت التزام اإلاىع  -3

ًمن اإلاؿاواة بحن ؤَغافه.  ؤلالىتروني ٍو

الغغامت والخػلُم اإلااكذ للنفاط بلى منهاث الضفؼ ؤلالىتروني ليت مىعص بلىتروني ًسالف  تيبكغاع اإلاكغع لػلىب -4

 ً ؤلالىتروني.الالتزام بةغالم اإلاؿتهل

 : قترحاثثاهيا: امل

إلاؿتهلً ؤلالىتروني، وطلً من زالٌ عفؼ كُمت الغغامت اةغالم ىبت اإلالغعة النتهان الالتزام ببغاصة النظغ في الػل -1

م ؤو اكتراح جىفحر الؿلؼ ؤو  اإلاالُت، وبلغاء غلىبت الخػلُم اإلااكذ لنفاط  الصخو الُبُعي ؤو اإلاػنىي الظي ًلىم بدؿٍى

                                                           
 .274غهمذ غبض اإلاجُض بىغ، اإلاغجؼ الؿابم، م -(1)
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ضماث غن ٍَغم الاجهاالث ؤلالىترونُت بلى منهاث الضفؼ ؤلالىتروني، إلاا في طلً من ؤزغ ؾلبي غلى الىيؼ اإلاالي ؤو الخ

 الاكخهاصي للمػني واإلاكخغلحن مػه.

بالخجاعة  اإلاخػلم، 2018ماي  10اإلااعر في  05-18الحاجت بلى بنضاع نو جنظُمي ًفهت ما جاء في اللانىن عكا -2

بغالم اإلاؿتهلً ؤلالىتروني، هما ًخػحن ؾن كىاغض كانىنُت هُفُاث و جدضًض قغوٍ  ًسوفُما ؾُما ال ؤلالىترونُت، 

 واضحت وصكُلت جدضص ألازغ اللانىني اإلاغجب غن ؤلازالٌ بااللتزام باإلغالم ؤلالىتروني.

نُت للمىعصًن ؤلالىترونُحن اإلاس لحن-3 لضي اإلاغهؼ  ؤهمُت اؾخدضار كاغضة عكمُت عؾمُت جدخىي البُاكُت الَى

ني للس ت الخجاعي، ؤو في س ت الهناغاث الخللُضًت والحغفُت، وويػها في مخناٌو اإلاؿتهلىحن غلى مؿخىي  الَى

الفغوع اإلادلُت للمغهؼ وهظا بمىكؼ وػاعة الخجاعة، ختى ًخمىن اإلاؿتهلً ؤلالىتروني من الخإهض بهفت عؾمُت من صحت 

خه.اإلاىكؼ ؤلالىتروني للمىعص ؤلالىتروني و ه  ٍى

النو نغاخت غلى وجىب اؾخسضام اللغت الػغبُت ؤؾاؾا بمناؾبت جنفُظ الالتزام باإلغالم، وغلى ؾبُت ؤلايافت -4

 ًمىن اؾخػماٌ لغت ؤو غضة لغاث ؤزغي ؾهلت الفها من اإلاؿتهلىحن.

جهاٌ يغوعة ؤصاء جمػُاث خماًت اإلاؿتهلً لضوعها الخدؿِس ي بمساَغ الخػاكض غن بػض باؾخسضام جلنُت الا-5

ؤلالىتروني، وصغىة اإلاؿتهلىحن بلى اؾدكاعة ؤهت الخبرة والازخهام كبت ؤلاكضام غلى هظا النىع من اإلاػامالث 

ت ؤلالىترونُت.  الخجاٍع

 : املصادس واملشاجع

 أوال: املصادس

I- :باللغت الػغبُت 

ضة الغؾمُت، الػضص ، ًخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت، ال 2018ماي  10اإلااعر في  05-18اللانىن عكا -1 ، اإلااعزت 28ٍغ

 .2018ماي  16في 

ضة الغؾمُت، الػضص 2015لؿنت  15كانىن اإلاػامالث ؤلالىترونُت ألاعصني عكا  -2 ماعؽ  03اإلااعزت في  4524، ال ٍغ

2001. 

 08، 15ج.ع، الػضص  ، واإلاخػلم بدماًت اإلاؿتهلً وكمؼ الغل،2009فُفغي ؾنت  25اإلااعر في  03-09اللانىن عكا -3

ضة الغؾمُت، الػضص 2018ًىنُى ؾنت  10اإلااعر في  09-18اإلاػضٌ واإلاخما بمىجب اللانىن عكا  ،2009ماعؽ  ، ال ٍغ

 .2018 جىان 18، اإلااعزت في 35

، مخىفغ غلى 2000ؤوث  09لىترونُت، اإلااعر في ، ًخػلم باإلاباصالث والخجاعة ؤلا2000لؿنت  83اللانىن الخىنس ي غضص-4

الع .https://www.justice.gov.tnar.pdfاإلاىكؼ:  ش ؤلَا  .2021ماعؽ  15، جاٍع

إلاخػللت بةغالم ، ًدضص الكغوٍ والىُفُاث ا2013نىفمبر ؾنت  09اإلااعر في  378-13مغؾىم جنفُظي عكا -5

ضة الغؾمُت، الػضص   .2013نىفمبر ؾنت  18، اإلااعزت في 58اإلاؿتهلً، ال ٍغ

II-  :باللغت ألاجنبُت 

https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/Textes_et_documents/References_juridiques/L_2000_83_ar.pdf
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1-Code de la consummation, disponible sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/, 

en date 15 mars 2021. 

2-Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JO n° 143 

du 22 juin 2004. 

3-Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux 

droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 

1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, JOUE L 304 du 22 

novembre 2011. 

4-Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 

certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du 

commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique», 

JOUE L 178 du 17 juillet 2000. 

5-Le rapport de la CNUCED, Top 10 developing and transition economies in the UNCTAD 

B2C E-commerce Index 2020, by region, 17 février 2021, disponible sur le site ; 

https://unctad.org/fr/news/la-suisse-se-hisse-en-tete-de-lindex-mondial-du-commerce-

electronique, en date du 15 mars 2021. 

  ثاهيا: املشاجع

I- :الكخب 

ؼ صاوص، غضم الخىاػن  -1 اإلاػغفي في الػلىص، صعاؾت جدلُلُت ملاعنت، صاع ال امػت ال ضًضة للنكغ،  ببغاهُا غبض الػٍؼ

ت، مهغ،   .2014ؤلاؾىنضٍع

م ؤلالىتروني في الػالا الػغبي،  -2 صاع النكغ لل امػاث، اللاهغة، زالض بُي الكمغي، مغوة قبت ع حزة، الدؿٍى

 .2012مهغ،

بحروث، الػلض، صعاؾت ملاعنت، صاع الىخب الػلمُت،  غهمذ غبض اإلاجُض بىغ، صوع الخلنُاث الػلمُت في جُىع  -3

 .2015، لبنان

بلتزام اإلانخج بالخبهحر كبت الخػاكض بالػلىص ؤلالىترونُت، صاع الُاػوعي الػلمُت للنكغ والخىػَؼ، غالب وامت اإلاهحراث،  -4

 .2018ألاعصن، 

ماًت اإلاؿتهلً، صاع الفىغ ال امعي، مدمض خؿن منهىع، ؤخيام البُؼ الخللُضًت وؤلالىترونُت والضولُت وخ -5

ت  .2006، ؤلاؾىنضٍع

II- :املجالث العلميت 

اث، الػضص الغابؼ،  -1 مت ، خم اإلاؿتهلً في ؤلاغالم في غلض البُؼ ؤلالىتروني، مجلت الحلىق والحٍغ  .2017بغواث هٍغ

 05-18ت غلى يىء اللانىن عكا بن صًاب مؿِنِؿا، " بقيالُاث الخػاكض في البِئت الغكمُت: صعاؾت جدلُلُت نلضً -2

 .2020، ؤهخىبغ 02، الػضص 05ًخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت، مجلت النبراؽ للضعاؾاث اللانىنُت، اإلاجلض 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
https://unctad.org/fr/news/la-suisse-se-hisse-en-tete-de-lindex-mondial-du-commerce-electronique
https://unctad.org/fr/news/la-suisse-se-hisse-en-tete-de-lindex-mondial-du-commerce-electronique
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زلفي غبض الغخمان،" خماًت اإلاؿتهلً ؤلالىتروني في اللانىن ال ؼائغي"، مجلت الضعاؾاث خٌى فػلُت اللاغضة  -3

 .2007، 01، الػضص 01الؿُاؾُت، جامػت بجاًت، اإلاجلض اللانىنُت، ولُت الحلىق والػلىم 

ؾػضون ٌؿحن،" الحماًت اللانىنُت للمؿتهلً ؤلالىتروني"،اإلاجلت النلضًت،ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، جامػت  -4

 .6201، 01، الػضص 11جحزي وػو، اإلاجلض 

دت، "الالتزام باإلغالم ما كبت الخػاك-5 ض ؤلالىتروني هألُت لحماًت اإلاؿتهلً"، مجلت البدىر ؾالًا غبض هللا، غباًض فٍغ

ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، جامػت جُاعث، ال ؼائغ، ، 02، الػضص 03في الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، اإلاجلض 

2018. 

اللانىن ًخػلم بالخجاعة ؤلالىترونُت"، مجلت  05-18اإلاىعص ؤلالىتروني في ظت كانىن عكا  التزاماثكالُت فحروػ، " -6

 .2020، 02، الػضص 08واإلاجخمؼ، اإلاجلض 

III- :الشسائل واملزكشاث الجامعيت 

في اللانىن عؾالت صهخىعاه غلىم زلىي غنان نهحرة، الحماًت اللانىنُت للمؿتهلً غبر ألانثرنِ : صعاؾت ملاعنت،  -1

 .2018ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، جامػت جحزي وػو، الخام، 

في اللانىن، ولُت الحلىق، جامػت بنها، غلىم  صهخىعاهضنان، خماًت اإلاؿتهلً ؤلالىتروني، عؾالت وىزغ ؾػُض غ-2

 .2010مهغ، 

، ولُت ماجؿخحر في اللانىن الخامنىاف مدمض مفلح الظًاباث، الالتزام بالخبهحر في الػلىص ؤلالىترونُت، مظهغة -3

 .2013ألاعصن، الحلىق، جامػت الكغق ألاوؾِ، 

VI –  اقع إلالكتروهيت:املو 

، مخاح غلى اإلاىكؼ 2020صٌؿمبر  25زُىاث لخجنب ظاهغة ؤلاخُاٌ في الخجاعة ؤلالىترونُت"،  5ؾمُت ؾػاصة، " -1

ضة الكغوق الُىمي:  الع /https://www.echoroukonline.comؤلالىتروني ل ٍغ ش ؤلَا  .2021ماعؽ  11، جاٍع
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  ملخص:

، والتي اإلادظىعة صولُاألاؾلحت  حمُؼوالتي حؿخسضم فيها الحغوب و الجزاغاث اإلاؿلحت  ًخمحز غهغ الُىم بىثرة

ىظم ؾحر الػملُاث الحغبُت و ٌؿهغ غلى  الضولي الاوؿاوي لاهىن لوغلُه هلجإ ل، مالًحن الطحاًا جترن الظي ًدىم ٍو

ماهى صوع هُئت ألامم اإلاخدضة في و  هظا اللاهىن الاوؿاوي والؿااٌ اإلاُغوح فُما جخمثل مهاصع َغاف اإلاضهُت خماًت ألا 

والتي هم جدضًاجه ؤؤما  ،حغبال ىظمخُث هخىنل الى هدُجت مفاصه ؤن اللاهىن الضولي الاوؿاوي هى الظي ً؟.اهفاطه

مم وهىا ًبرػ صوع ألا والالحئحن ؾلحت الىىوٍت ألا  جخمثل في الؿُاصة و هثرة الجزاغاث اإلاؿلحت و م اإلاخدضة جىاحه ألام

 .وبػض الجزاع اإلاؿلح  زىاء ؤ ،كبل اللاهىن الضولي الاوؿاوي وبهفاط و الضبلىماس ي اإلاخدضة في جيكُِ الخػاون الضولي

 . نػىباث؛ اهفاط ؛كاهىن صولي اوؿاوي ؛مهاصع: تفخاخةتالكلماث امل

Abstract:  

This afternoon is characterized by the abundance of wars and armed conflicts in which all 

internationally banned weapons are used, which leave millions of victims, and therefore resort 

to international humanitarian law that governs and regulates the conduct of hostilities and 

ensures the protection of civilian parties and the question is what are the sources of this 

humanitarian law and what is the role of the United Nations in enforcing it? We come to the 

conclusion that it is international humanitarian law that regulates war, and its most important 

challenge facing the United Nations is sovereignty, the proliferation of armed conflicts, 

nuclear weapons and refugees, and here highlights the role of the United Nations in 

revitalizing international and diplomatic cooperation and enforcing international humanitarian 

law before and after armed conflict.      

Keywords : Sources; international humanitarian law; difficulties; enforcement. 
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 مقذمت:-

ش مً الحغوب و الجزاغاث اإلاؿلحت التي ؤزلذ بإمً الاوؿان و ؤنبدذ جلً للض غا هذ الاوؿاهُت مىظ فجغ الخاٍع

الحغوب و ؤضحذ بلى ًىمىا هظا مهضع كلم متزاًض للضٌو و الحيىماث و الكػىب غلى خض ؾىاء، وطلً بالىظغ بلى 

يها الاوؿاهُت في زىان مػضوصة بؿبب زُىعة الحغب غلى وافت ألانػضة ليىنها تهضم ول الحًاعة التي ونلذ ال

ت مبضؤ الاؾخسضام اإلافٍغ لألؾلحت الفخاهت و اإلادظىعة صولُا وغضم الخلُُض بمبضؤ الاوؿاهُت و ال   الًغوعة الػؿىٍغ

هاهًُ غً اؾخًػاف الضٌو الفلحرة و الؿُى غلى زحراتها مؼ اػصواحُت اإلاػاًحر في الؿُاؾت الضولُت مما ؤَاٌ ؤمض 

اء باآلالف بن لم هلل باإلاالًحنب لؿىى و الحغ  وغلُه ، في غضة صٌو مً الػالم اث َىاٌ، وهظا ما هخج غىه ضحاًا ؤبٍغ

وزانت مؼ زالٌ اهدكاع هظه الجزاغاث اإلاؿلحت الضولُت و ؾحر طاث الُابؼ الضولي  جخجلى لىا اهمُت اإلاىيىع مً

حت بإهىاغها الضولُت و ؾحر طاث الُابؼ الضولي، نػىبت جُبُم اللاهىن الضولي الاوؿاوي بؿبب جؼاًض الجزاغاث اإلاؿل

 .وحغاثم الحغبواعجياب حغاثم يض الاوؿاهُت و حغاثم الخػظًب 

ض مً قضة وقغاؾت الحغب في ؾاخاث اإلاُضان ؤن الحغب في ه وفي غلُضتها  ظغ غضًض اللىاث اإلالاجلتوما ًٍؼ

مً ؤحل اللًاء نهاثُا غلى كىاث مُللت هي فىض ى وغملُاث غضاثُت جماعؽ بفىض ى غاعمت و غكىاثُت  الغاسخت

 هظا بُبُػت الحاٌ ًخػاعى مؼ كاهىن الجزاغاث اإلاؿلحت و اللاهىن الضولي بهفت غامتالػضو ومدىها مً الىحىص، و 

 مدىه مً الىحىص هت الحغبُت للػضو وهؿغ قىهخه ولِـن الهضف ألاؾاس ي للحغب هى بيػاف اللىة و الترؾاؤخُث 

ٍمت اباصة حماغُت واملت ألاعوان في هُغ اللاهىن الضولي الهه فػلُا ٌؿخدُل الفهل بحن اإلاضهحن الظي ٌػخبر حغ  نهاثُا

خث ًغي ؤوالثً اإلالاجلىن وصولهم ؤن ن ًيىن الطحاًا مً اللىاث اإلاؿلحت فلِ، ؤواللىاث اإلاؿلحت و ٌؿخدُل 

لضوع هُئت ألامم  الخُغق  ف ًخم، وغلى هظا ألاؾاؽ ؾى (1)الحغب هي جدىُم مىُم اللىة والؿُغؾت غىى اللاهىن 

اإلاخدضة في اهفاط اللاهىن الضولي الاوؿاوي ليىنها الهُئت ألاممُت ألاولى التي مً نالخُاتها خماًت خلىق الاوؿان و 

ؾاس ي وبما ًسىله الؿهغ غلى جُبُم اللاهىن الضولي لحلىق الاوؿان و اللاهىن الضولي الاوؿاوي بمىحب مُثاكها ألا 

 .ث عصغُت جىبثم مىه زانت ما حاء في الفهل الؿابؼ مىه.وزانت مً لضن مجلـ ألامً اًاها مً ؾلُا

ممُت و نالخُاتها خُاٌ جُبُم و الؿهغ غلى اهفاط كىاغض اللاهىن الضولي وغلُه وكبل الخُغق لضوع الهُئت ألا 

ؤهم الخدضًاث اللتي حػُم  ، لىهل لضعاؾتلُبُػت كىاغض اللاهىن الضولي الاوؿاوي وجبُان مهاصعهالاوؿاوي ؾيخُغق 

اء و خُاتهم في ظل الخُىع الخىىىلىجي الغاهً و هظا خفظا ألعواح ألا و حػُم غمل هُئت ألامم اإلاخدضة  جُبُله بٍغ

الهػىباث التي جىاحه الضٌو و اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بىنفها عاعي جُبُم هظا اللاهىن ػمً الحغوب و 

بخػي البا الجزاغاث اإلاؿلحت  خث مً زالٌ هظه الضعاؾت ألاهضاف الخالُت:ٍو

الخػٍغف بالُبُػت اإلاخمحزة للىاغض اللاهىن الضولي الاوؿاوي و ؤهمُخه في خماًت الطحاًا و ألاعواح ػمً - 

جدضًض مباصت ومهاصع اللاهىن الضولي الاوؿاوي الػغفُت و الاجفاكُت و زانت كاهىن الهاي و كاهىن و الجزاغاث اإلاؿلحت.

 حىُف.

                                                           
 .726،م 2004ميكىعاث الحلبي الحلىكُت، ، لبىان، 5مدمض اإلاجظوب، اللاهىن الضولي الػام،ٍ - (1)
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بهفاط كىاغض هظا اللاهىن الضولي الاوؿاوي قاصة بالجهىص الضولُت التي جبظلها هُئت ألامم اإلاخدضة في ؾبُل الا -

ً كبل اللىاث مباليكغ و الخػٍغف به ػمً الؿلم و اخترامه ػمً الجزاغاث اإلاؿلحت  اخترامه خمل الضٌو غلىوهظا 

 .اإلاخداعبت

ىن ومً ؤهمها الخُىع الخىىىلىجي الهاثل ومً يمىه اهدكاع جدضًض الخدضًاث التي جىاحه بهفاط هظا اللاه-

غماع الظي ًللى غلى ؤؾلحت الضماع الكامل و الخلىر البُئي حغاء اؾخسضام هم هاثل مً ألاؾلحت الفخاهت واؾخدالت ؤلا 

فا غاجم الهُئت ألاممُت   ٌ بضون مأوي و زلال هبحر و آماال للمكغصًً مً الحغب و لحهُلتها الثلُلت مً الُخامى و ألَا

ؤػمت ؤمً ؾظاجي و خُنها جخفاكم ؤػمت الالحئحن في ظل والغوام و ُاء الظًً ًيىهىن جدذ عوام آلالت الحغبُت الغيؼ ألاخ

مت  مض الحغب في هفىؽ ألاهالي ختى لى اهتهذ الحغب فػلُا في ؾاخاث ؤُل مً ًُما  بإهىاغهاؤمً ماجي  واهدكاع الجٍغ

 اللخاٌ و ؾاخاث الىغى.

 :ؤال املطروح والس 

ىاغضه؟ وماهي ؤهم ماهي مهاصع اللاهىن الضولي الاوؿاوي ؟ وماهى صوع هُئت ألامم اإلاخدضة في اهفاط كالاشكالةت:

 ىاحهها في الػهغ الخىىىلىجي الغاهً؟الخدضًاث التي ً

 ولالحابت غلى الاقيالُت الغثِؿت الؿابلت هدبؼ الخُت الخالُت:

  وؿاوياللاهىن الضولي الا اهُتم: أوال 

 كىاغض اللاهىن الضولي الاوؿاوي جُبُمصوع هُئت ألامم اإلاخدضة في :ثاهةا

 وسيبذأ بماهةت القاهون الذولي الاوساوي مً خالل اليشأة ثم الخعريف ثم املصادر

 :القاهون الذولي الاوساوي ماهةت -1

سُت كبل الخُغق لخػٍغف اللاهىن الضولي الاوؿاوي ًجضع بىا الغحىع الى بضاًاجه ألا  وبػض طلً ولى و وكإجه الخاٍع

فه زم مهاصعه  زهاثهه وجمُحزه غً بػٌ اللىاهحن اإلاكابهت.مباصثه  ،هخُغق لخػٍغ

 ن الذولي الاوساوي:اليشأة الخاريخةت للقاهو  -1.1

غان ؾىت  ولى له بلىخُث ًغحؼ الفله الؿغبي اليكإة ألا  لُت/ خٍؼ ش حٍى ؾضاة الحغب بحن الىمؿا وفغوؿا  1859جاٍع

ىى و  ذ في ظغف ؾخت  اقدبان حِكيهما في خغب صامُت بمضًىت ؾىلفحًر التي كض ى بها هدى ؤعبػحن ؤلف بحن كخُل و حٍغ

ؿغي هجري صوهان والظي طهل لهٌى حغاح اإلالاجلحن   صعى لخإؾِـ حمػُتو  غكغ ؾاغت وهى ما اهاٌ اإلاىاًَ الؿَى

ىى"  حػنى بالجغحى مضهُت كىُل حمػُاث اؾازت للجغحى دومً زالله الضغىة لوؤؾـ خُنها هخاب ؾماه"جظواع ؾىلفحًر

سفُف غلى اإلاضهحن وجبػا لظلً ؤؾؿذ خػمً الحغوب و هظا اإلاُالباث بدماًت الفغق اإلاخُىغت لخًمُض الجغاح و ال

ت ؾىت  ت الخحًر ؿٍغ خمغ حكيلذ مً زمـ ؤغًاء وجدىلذ فُما بػض للجىت الضولُت للهلُب ألا  1863الحمػُت الؿَى
  ذ للفاغل عكم واخض ػمً الحغوب والجزاغاث اإلاؿلحت في مُاصًً الحغوب.التي جدىل (1)

سُت هجض ؤن اإلاهاصع ألا  الاوؿاوي مخًمىت كبل ؤعبػت غكغ  ولى لللاهىن الضوليلىً و بالىظغ الى الحلاثم الخاٍع

م غلى ؾُضها مدمض غلُه الهالة و الؿالم خُث ان هللا حػالى آكغها وؤهثر مىظ هؼوٌ اللغ  ًىص ي الىبي ن الىٍغ

                                                           
 .7، م 2008وػمان غُاءهللا الهُتي، كاهىن الحغب ؤو اللاهىن الضولي الاوؿاوي ، صاع وماؾؿت عؾالن، صمكم ؾىعٍا، الُبػت ألاولى  - (1)



 

 2021الؿىت -02الػضص -08اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/االنسبني الدويل القبنون إنفبذ يف املتحدة األهن هيئة دور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/اهلل ء عطب توفيك 

  153  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

ػاملت ألاؾحر و اإلابػىر الغؾىلي وغضًض الاًاث مو الحغب و خؿً ؤباالوؿاهُت زحرا في ول الاخىاٌ وزانت ػمً الاؾاعة 

مت  جخيلم غً اإلاػاملت الاوؿاهُت للاثض الجِل ؤًام الغؾٌى غلُه الهالة و الؿالم وهُف ًىص ي الجُىف  بػضم الىٍغ

غاف الًػُفت ووحىب اإلاػاملت الاوؿاهُتغلغ الىسل وال كخل الكُش الفاوي وال  ووحىب  ، الُفل واليؿاء وول ألَا

مػاملت الاغضاء مػاملت اوؿاهُت زانت غىضما ًجىدىا للؿلم، ووحىب غضم اهتهان خغماث وؿائهم اإلاضهُحن وغضم 

ب الحغب في الاؾالم واجباع ؤؾالُب الؿضع ، وهظا ما ًهُلح غلُه آصا وبطاللهماهغاهم غلى حؿُحر صًاهتهم واؾخػباصهم 

ت بلى هضف مدى الػضو مً غلى الىحىص م كخل الًػفاء  خُث ًجب غضم ججاوػ مبضؤ الًغوعة الػؿىٍغ وهظلً جدٍغ

 .(1) في صاع الحغب والهبُان

لي بػٌ الاًاث التي حػخبر ًاً بػضه غلُه الهالة و الؿالم وفي مموهى الىهج الظي ؾاع غلُه الخلفاء الغاقضون  

تلى لللاهىن الضولي الاوؿاوي بكهاصة اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ  التي ؤؾؿذ هخابا اللبىت ألاو  يمىخه باالهجلحًز

ػت الاؾالمُت واللاهىن الضولي الاوؿاوي الىلاٍ اإلاكترهت بحن اللاهىن الضولي الاوؿاوي الاؾالمي  جدذ غىىان " الكَغ

مغ في البىؾىت و رن بحن اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمكتحن"  وهى غمل ُاإلاباصت اإلاكترهت بحن الىظامحن اللاهىه

الهغؾً و ولُت الضعاؾاث الاؾالمُت في حامػت ؾغاًُفى، وكض اهبثم غً اإلااجمغ الضولي اإلاىػلض بؿغاًفى قهغ ؾبخمبر 

ل "وكاجلىا في ؾبُل هللا الظًً ًلاجلىهىم وال حػخضو بن هللا ال .(2)2018 ًدب اإلاػخضًً" خُث ًلٌى حػالى في مدىم الخجًز

مت  ًت ومً هظه الا  ، ؾىعة البلغة190الاًت  ػت الاؾالمُت وهى اخضي الجغاثم كوؿدالىٍغ م الػضوان في الكَغ ف جدٍغ

هظلً جظهغ اإلاػاملت الاوؿاهُت زالٌ .1998اإلاغوغت التي هو غليها هظام عوما اإلاخػلم باإلادىمت الجىاثُت الضولُت لؿىت 

 .(3)مً خؿً مػاملخه لألؾغي غبض اللاصع الجؼاثغي محر اإلاػاعن التي كام بها ألا 

ػت الاؾالمُت الؿ زالق و الفًُت وخؿً اإلاػاملت  للملاجلحن و مداء كض ؤعؾذ هظاما كاثما غلى ألا وغلُه فالكَغ

 :وهى ما ٌكيل  ؤهم مباصت اللاهىن الضولي الاوؿاوي الاؾالمي ومنها (4)ألاؾغي و اإلاضهُحن

ؤو ملاجلت ؾحر اإلالاجل و الاؾاعة مً صون ؾبب قغعي وال ًجىػ سضام وؾاثل الؿضع واؾخ الػضوان  غضم حىاػ -

ل "   و ال مهاحمخه وال جغوَػه بكتى الىؾاثل و الُغق.الظي ويؼ الؿالح واؾدؿلم  خُث ًلٌى حػالى في مدىم الخجًز

،وهىا ًىهى الاؾالم 190لبلغة، آلاًت وكاجلىا في ؾبُل هللا الظن ًلاجلىهىم وال حػخضوا بن هللا ال ًدب اإلاػخضًً" ؾىعة ا

ً كبل اإلاؿلمحن وؤن هضف الحغب في الاؾالم هى عص الػضوان ولِـ بضاًت الاغخضاء و الظلم و مغً مداعبت اإلاؿاإلاحن 

ؤلاؾاعة والؿؼو اًًا  هضفه وكغ الػضٌ والؿالم وغلُه فلض واهذ ؾؼواث الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ؾىاء في الضازل 

ومً جفجن في ظلم و حػظًب اإلاؿلمحن هما خضر مؼ الكهُضة ؾمُت ؤم  هض الػضوان الىاكؼ غلى اإلاؿلمحنؤو الخاعج ل

 .(5)غماع بً ًاؾغ التي ؤغلىذ اؾالمها في طلً الىكذ 

                                                           
 .77-76م ، م2007غمغ ؾػض هللا، اللاهىن الضولي الاوؿاوي والاخخالٌ الفغوس ي للجؼاثغ،الجؼاثغ، صاع هىمه،- (1)
 .https://www.icrc.org/ar/documentؤهظغ اإلاىكؼ- (2)
 .84-83غمغ ؾػض هللا، اإلاغحؼ هفؿه،م م- (3)
ؼ قىغي وو حان ؽ. بىخُه،وآزغون جلضًم مفُض قهاب، صعاؾاث في اللاهىن الضولي الاوؿاوي، بػثت اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، - (4) مدمض غٍؼ

 .15، م2000اللاهغة، صاع اإلاؿخلبل،
ت مؼ بُا - (5) ػت مً اؾخسضام الخىىىلىحُا الىىوٍت و الىُمُاثُت  والبُىلىحُت في ألاؾغاى الؿلمُت والػؿىٍغ ن مدمض ؾػُض الغمالوي، مىكف الكَغ

 .99، صاع الفىغ الجامعي، م2009ههذ غلُه الاجفاكُاث الضولُت، اللاهغة، مهغ،ما 
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ظهغ في هظا الهضص غً ؤوـ عض ي هللا غىه و ؤعياه ؤن الغؾٌى - فاٌ و الكُىر و اليؿاء، ٍو غضم حىاػ كخل ألَا

م كاٌ" اهُللىا باؾم هللا، وباهلل، وغلى ملت عؾٌى هللا ال جلخلىا قُسا فاهُا، وال َفال نؿحرا، وال نلى هللا غلُه وؾل

 (1)حؿلىا و يمىا ؾىاثمىم و ؤنلحىا و ؤخؿىىا بن هللا ًدب اإلادؿىحن" عواص ؤبى صاوص.

م ممهضا للهلح إلهلام الخؿاثغ في الا -  عواح .حىاػ الجىىح للؿلم ػمً اللخاٌ و الهضهت بىنفها ٍَغ

ىاٌػ و الخػظًب واهتهان غضم حىاػ خغق اإلادانُل و اإلااهُت لألؾغي والالحئحن و الظمُىن، و وؿالاػاملت اإلا-

غضم حىاػ جىحُه تهمت لصخو ما بؿبب جلضًمه مػىهت َبُت للجغحى ػمً الجزاغاث اإلاؿلحت وهى ما الحغماث  و 

 (2).3فلغة  18ههذ غلُه اجفاكُت حىُف ألاولى باإلااصة 

 حعريف القاهون الذولي الاوساوي: -8.1

ٌو والظي ًخماش ى ومبضؤ الاوؿاوي وهلهض به " مدمىغت ًمثل اللاهىن الضولي الاوؿاوي اللاهىن الاوؿاوي ألا   

اللىاغض اللاهىهُت التي تهضف الحض آزاع الجزاغاث اإلاؿلحت و بلى خماًت ألاشخام الظًً لم ٌػىصوا مكاعهحن في 

هما ًدضص وؾاثل و َغق الحغب، ولظلً فةن كىاغضه اإلاخػللت باالزخهام اإلاىيىعي ملخهغة ، الػملُاث اللخالُت

  (3) غلى خاالث الجزاع اإلاؿلح"

اللاهىن  وبهفاطالغاعي الغؾمي لحؿً جُبُم  الحاعؽ و  الضولُت للهلُب ألاخمغ باغخباعهافي خحن هجض ؤن اللجىت 

الحض مً آزاع الجزاغاث اإلاؿلحت "  هى مجمىغت اللىاغض التي جغي بلى  هابلىلغبر مىكػها الغؾمي  حػغفه الضولي الاوؿاوي

دمي هظا اللاهىن ألاشخام الظًً ال ٌكاعوىن في ألاغماٌ اللخالُت ؤو هفىا غً اإلاكاعهت فيها ،  لضوافؼ بوؿاهُت، ٍو

ػغف  غب ؤو كاهىن الجزاغاث بلاهىن الح ؤًًاهما اهه ًفغى كُىصا غلى الىؾاثل و ألاؾالُب اإلاؿخػملت في الحغب، َو

 . (4)اإلاؿلحت "

وكض غغفخه اللجىت في مىيؼ آزغ بلىلها" مجمىغت مً اللىاغض الضولُت اإلاؿخمضة مً الاجفاكُاث و ألاغغاف التي  

ت اإلاكىالث الاوؿاهُت الىاحمت بهىعة مباقغة غً الجزاغاث اإلاؿلحت الضولي ؤو ؾحر بتهضف بكيل زام،  لى حؿٍى

غكها التي جغوق لها ؤو جدمي الضولُت والتي جلُض  ألؾاب اوؿاهُت  خم ؤَغاف الجزاع في اؾخسضام ؤؾالُب الحغب َو

  .(5)ألاشخام وألامالن اإلاػغيحن ألزُاع الجزاع " 

و مً مجمىع اللىاغض اإلاىخىبت ؤبػض ما جلضم هجض ؤن اللاهىن الضولي الاوؿاوي ًدكيل مً الهيىن ألاؾاؾُت و 

غاف الًػُفت  الاجفاكُت والػغفُت اإلالؼمت فاٌ الهاصفت لحماًت ألَا ػمً الحغوب والجزاغاث واإلاضهُحن و ألاؾغي و ألَا

ت ألا  ؾالُب اللخل الػكىاجي وبإؾلحت و اللجىء أل  (6)اللىةَغاف اإلالاجلحن في اؾخسضام اإلاؿلحت،مً زالٌ جلُُض خٍغ

وهظا  1907ػملُاث الحغبُت لؿىت عحى الػملُاث الحغبُت وفلا الجفاكُاث حىُف واجفاكُت ال ر غمُاء و ًًبِ ؾح

                                                           
ؼ، خماًت ضحاًا الجزا - (1)  .7، م2009غاث اإلاؿلحت في الفله الاؾالمي الضولي و اللاهىن الضولي الاوؿاوي، الجؼاثغ، صاع هىمه، مُلىص غبض الػٍؼ
 .62ؤقغف فاًؼ اللمؿاوي، مغحؼ ؾابم، م  - (2)
ق هُئت ألامم اإلاخدضة، الحماًت اللاهىهُت لحلىق الاوؿان في الجزاع اإلاؿلح،ميكىاعث ألامم اإلاخدضة، مىخب اإلافىى الؿامي لحلى - (3)

ىعن وحىُف،   .5، م 2012الاوؿان،هٍُى
international-https://www.icrc.org/ar/document/what-اللجىت الضولُت للهلُب الاخمغ، ماهى اللاهىن الضولي الاوؿاوي؟ غلى الغابِ - (4)

law-rianhumanita الع ش الَا  . 23:00/ الؿاغت29/04/2021، جاٍع
 .762مدمض اإلاجظوب، مغحؼ ؾاق، م - (5)
 .296،م 3، الػضص2بلخحر الُُب، الًغوعة الحغبُت في بَاع اللاهىن الضولي الػام، مجلت البدىر اللاهىهُت و الؿُاؾُت،حامػت ؾػُضة، اإلاجلض- (6)

https://www.icrc.org/ar/document/what-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/document/what-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/document/what-international-humanitarian-law
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باالخخيام لألغغاف الاوؿاهُت ختى في خالت غضم وحىص هو مىخىب وفم قٍغ ماعججز بؿٌ الىظغ غً هىع الحغب 

وجيىن اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ هي اإلادغن الغثِـ لللاهىن الضولي  صولُت ؤو  ؤهلُت ومهما واهذ حيؿُت اإلالاجلحن

 . (1)و اإلاداًضة و الجاعةؤمم اإلاخدضة وعكابت مجلـ ألامً و صوع الضٌو ؾىاء الُغف في الحغب الاوؿاوي جدذ مظلت ألا 

خُث ؤن اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ  حػخبر مىظمت ؾحر خيىمت اوؿاهُت خاعؾت غلى جُبُم اللاهىن الضولي 

حؿعى لخسفُف  (2)ها الايافُحن وبغوجىهال  1949الاوؿاوي وكض ولفتها الضٌو بظلً بمىحب اجفاكُاث حىُف لؿىت 

إة الحغب غلى اإلاضهُحن و ألاؾغي وجدؿـ الضٌو اإلاخداعبت بىحىب مػاملتهم  بالؿت وغضم حػظًبهم ؤو  بةوؿاهُتَو

 .الىخكُت الحاَت مً الىغامت الاوؿاهُت لألغماٌحػٍغًهم للجىع و 

ػت الاؾالمي غ لى هدى ما ؾبم قغخه هجض ؤن هىان وباإلالاعهت بحن زهاثو اللاهىن الضولي الاوؿاوي و الكَغ

ؼ و ال التروَؼ  فاٌ و الاؾغي و غضم حىاػ الخجَى جُابم الى خض هبحر في اإلاػاملت الاوؿاهُت و الغخمت ججاه اإلاضهُحن و الَا

ليافت الىاؽ مهما واهذ حيؿُتهم ؤو لؿتهم ؤو اهخماثاتهم الػغكُت ؤو الؿُاؾُت و الازيُاث التي ًيخمىن اليها وهى ؾبم 

ػت الاؾٌ ؼ الىيعي بسهىم اعؾاء هظام كاهىوي ال سجل للكَغ مُت مما ًاهض غلى غاإلاُتها و وىنها ؤؾبم مً الدكَغ

غاف في اللجىء الى ؤؾالُب اللخاٌ الػىُفت و اإلاؿخدضزت و التي جترن آالما  ًدىم و ًىظم الحغب و ًلُض ؾلُت ألَا

ت وؾحر ملبىلت و ؾحر اوؿاهُت بخاجا. اهض حمهىع ا مفَغ و الحىفُت و ؤهثرهم الكافػُت والحىابلت  لفلهاء مً اإلاالىُت"ٍو

ػت الاؾالمُت هى الحغابت و اإلالاجلت و الاغخضاء والضافؼ الحلُم للحغب هى عص الػضوان"  .(3)ؤن مىاٍ الحغب في الكَغ

 زهاثهه فُما ًلي:هيخلل الان لضعاؾت مهاصعه و مباصثه وؤهم  وبػض حػٍغف اللاهىن الضولي الاوؿاوي

 :مصادر القاهون الذولي الاوساوي -3.1

ت و اإلاهاصع  ً عثِؿُحن وهما اإلاهاصع الغؾمُت او الاجفاكُت اإلاىخٍى ًدكيل اللاهىن الضولي الاوؿاوي مً مهضٍع

 الػغفُت وؾيبضؤ بخبُان اإلاهاصع الػغفُت جبػا للدؿلؿل الؼمني هما ًلي:

 : العرف كمصذر للقاهون الذولي الاوساوي:1.3.1

مً كبل شخو مً  الغهً اإلاػىىي، مً زالٌ جىاجغ الاؾخػماٌ والؿلىناإلااصي  غهًػغف مً عهىحن الًخيىن ال

مؼ الؼمان وهى قػىع  ) عهً مػىىي( ؤشخام اإلاجخمؼ الضولي ووػني به صولت او مىظمت صولُت واغخلاص هم بالؼامُخه

خيىن هظا اللاهىن مً اللىاغض اإلاىخىبت ، خُث ال ً(4)غام ًمازل الكػىع في خالت وحىص اجفاق ؤو بغوجىوٌى مىخىب

فلِ بل ًلػب الػغف صوع مهم حضا في يمان الحض الاصوى مً الحماًت لألَغاف الًػُفت ػمً الحغب و الجزاغاث 

و وؿُخُؼ اللٌى ؤن الػغف هىا ًمثل نمام اإلاؿلحت في خالت وحىص فغاؽ كاهىوي في الاجفاكُاث و اللىاغض اإلاىخىبت 

                                                           
 .14،م 1998ان اإلاضهُحن وألاغُان اإلاضهُت ؤزىاء الجزاغاث اإلاؿلحت،اللاهغة، صاع النهًت الػغبُت،ؤبى الخحر ؤخمض غُُت، خماًت الؿي- (1)
 .109،م 2010ؤخمض س ي غلي، خماًت ألاغُان اإلاضهُت في اللاهىن الضولي الاوؿاوي،الضاع البًُاء، الجؼاثغ، صاع ألاواصًمُت،- (2)
ػت الاؾالمُت  و اللاهىن الضولي الاوؿاوي، مجلت صعاؾاث كاهىهُت اإلاجلض مدمض البزاػ، اإلاباصت اإلاىظمت للػملُاث الح - (3) ، 1غبُت بمىحب الكَغ

 .59، م 1الػضص
ؼ اخترام اللاهىن الضولي الاوؿاوي في الجزاغاث اإلاؿلحت  ؾحر الضولُت ،مجلت نىث اللاهىن، - (4) اإلاجلض مهضي عخماوي، صوع اللىاغض الػغفُت في حػٍؼ

 .880-878، م م 2019مػت زمِـ ملُاهت، هىفمبر ،حا02الؿاصؽ، الػضص
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، ؾىاء جم جلىحن جلً اللىاغض الػغفُت في قيل اغالهاث و بغوجىوىالث ؤو بلُذ مجغص لي الاوؿاويؤمان لللاهىن الضو 

 .(1)ؤغغاف صٌ غليها جىاجغ الاؾخػماٌ

غغاف الضولُت اإلالبىلت هلاهىن ًدكيل اللاهىن الضولي الاوؿاوي مً مجمىغت مً اللىاغض اإلاؿخمضة مً  ألا "

ومهمتها هي ؾض الثؿغاث اإلاىحىصة في اإلاهاصع الاجفاكُت غً كاهىن اإلاػاهضاث  َابؼ الىخابت وهي مؿخللت لها ولىً لِـ

 همُت الػغف همهضع عثِس ي مً مهاصع اللاهىن الضولي الاوؿاوي ؤ، وال ًمىً هىغان  (2)وبالخالي ٌػؼػ خماًت الطحاًا"

بلى  غ الؿالم ؾىت في ماجم الظي حاء غلى لؿان فُىعص ماعجُجز مىضوب كُهغ عوؾُا" ماعججز  مبضؤ"ٍو

طو ؤهمُت هبري (3)بمىاؾبت صعاؾت اإلاغهؼ اللاهىوي للمضهُحن ػمً الجزاغاث اإلاؿلحت زانت ممً خملىا الؿالح 1899

همهضع غغفي لللاهىن الضولي الاوؿاوي ًىو غلى ؤن ًبلى اإلاضهُىن واإلالاجلىن في حمُؼ الحاالث التي ال جىحض فيها 

 .(4)اهُت و ما ًملُه الًمحر الػام، وهى ما َبلخه مدىمت هىعمبرؽ ؾابلا ههىم مىخىبت جدذ خماًت اإلاباصت ؤلاوؿ

و بغوجىوٌى ؤو ؤي هو مىخىب فال ًمىً البخت للضٌو الخظعع بػضم وحىص ؤؤي بمػنى في خالت حػظع وحىص اجفاكُت 

و هظا ما  و للمجخمؼ الضولي لإلوؿاهُتاجفاق ًبحن لها ؾلىهها وبالخالي جخدلل مً ول التزاماتها الىابػت مً الًمحر الػام 

ؤي بمػنى ؤن مؿاولُت الضٌو جبلى كاثمت غً اهتهاواث اللىاغض ،ٌػض تهغبا ملُخا مً اإلاؿاولُت الضولُت الجىاثُت

 الاجفاكُت لللاهىن الضولي الاوؿاوي وهظا الػغفُت مهما وان مهضعها وهُفما وان قيلها.

 :املكخوبت الاجتفاقةت الذولي الاوساوي مصادر القاهون :8.3.1

في ؤهم  جدىىع الاجفاكُاث الضولُت التي حكيل اإلاهضع الاؾاس ي الثاوي بػض الػغف لللاهىن الضولي الاوؿاوي وهىحؼها

 الاجفاكُاث :

وهلهض به الاجفاكُاث التي جىظم اؾخسضام اللىة ػمً الجزاغاث اإلاؿلحت وجلً اللُىص التي جىظم  قاهون الهاي: -

  1907وزانت اجفاكُت غام (5) كاهىن الحغب( وجمُحز بحن الهضف اإلاضوي و الػؿىغي  ؾحر عحى الػملُاث الحغبُت )

ت ، اإلاخػللت بدماًت  1954ماي لؿىت  14وهظا اجفاكُت الهاي اإلااعزت في اإلاخػللت باخترام كىاهحن و ؤغغاف الحغب البًر

للممخلياث الثلافُت  َبلا لىو اإلااصجحن " الحماًت اإلاػؼػة "  وهظلً كىاغض (6)اإلامخلياث الثلافُت في خالت هؼاع مؿلح

وغضًض الاجفاكُاث طاث الهلت ومنها اجفاكُت .(7)1954اإلالحم باجفاكُت الهاي لؿىت  1999مً بغوجىوٌى غام  11و 10

ت الاوجىماجُىُت  و بغوجىوٌى حىُف للؿاػاث الخاهلت وبغوجىوٌى ؤؾلحت اللحزع اإلاػمُت الهاي بكإن ػعع ؤلؿام البدٍغ

وؾحرها  (8)وهظلً اجفاكُت خظغ اهدكاع ألاؾلحت الىىوٍت و اجفاكُت خظغ جىضٌـ ألاؾلحت الىُمُاثُت  1995لؿىت 

                                                           
 .37ؤقغف فاًؼ اللمؿاوي، مغحؼ ؾابم، م  - (1)

(2)
 -  https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law. 

ر كاهىهُت غلى الغابِ  آًاث مدمض ؾػىص، قٍغ ماعجُجز في اللاهىن الضولي الاوؿاوي، الحىاع اإلاخمضن: صعاؾاث و ؤبدا- (3)

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=591797 الع ش الَا  .02/05/2021، جاٍع
 .41هىاٌ ؤخمض بسج، مغحؼ ؾابم، م  - (4)
 .34، م 2008هت بحن الفله الاؾالمي واللاهىن الضولي، صاع الىفاجـ، غمان الاعصن، الُبػت الثاهُت صزالض عمؼي البزاٌػت، حغاثم الحغب صعاؾت ملاع -(5)
 .13-12ؤخمض س ي غلي، خماًت ألاغُان اإلاضهُت في اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي، صاع ألاواصًمُت للُبؼ واليكغ والخىػَؼ، الجؼاثغ،  م  م  - (6)
 .37اخمض س ي غلي، اإلاغحؼ  هفؿه، م  - (7)
ىعن، ميكىعاث ألامم اإلاخدضة، - (8)  .14،م 2011اإلافىى الؿامي لحلىق الاوؿان، الحماًت اللاهىهُت الضولُت لحلىق الاوؿان في الجزاع اإلاؿلح،هٍُى

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=591797
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=591797
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ت وؾحرها وؾحرها  ً ومبضؤ الًغوعة الػؿىٍغ وهظا اللاهىن هى الظي اهبثلذ مىه مباصت الخمُحز بحن اإلاضهُحن و الػؿىٍغ

 .(1)مً اإلاباصت طاث الهلت.

فاٌ و اليؿاء ض بها ول الاجفهوهلقاهون جىةف:  - اكُاث الضولي التي جىو غلى الحماًت الاوؿاهُت للمضهُحن و الَا

اإلاخػللت بدماًت الجغحى في البر و هظا خماًت  1949والكُىر ومً ؤقهغ الاجفاكُاث هىا هج اجفاكُاث حىُف لؿىت 

 اإلاخػللت بدماًت اإلاضهُحن  الؿغقى في البدغ و اجفاكُت حىُف الثالثت اإلاخػللت بدماًت ألاؾغي زم الاجفاكُت الازحرة

َلم الُبُت و اإلاؿػفحن وؾحرها، ووؿخُُؼ اللٌى ان كاهىن حىُف ؤقمل في الحماًت مً كاهىن وهظلً خماًت ألا 

 ومً هظا اللاهىن اهبثم ؤهم مبضؤ وهى مبضؤ الاوؿاهُت والغؤفت بالًػفاء في الحغب  (2)الهاي

اهىن الهي لِكىال فُما بػض هال مخيامال ههُلح غلُه اللاهىن ن كاهىن حىُف ًىمل كؤوبػض ما ؾبم ًمىىىا اللٌى 

 الضولي الاوؿاوي بإهىاغه كاهىن الحغب و كاهىن الاوؿاهُت.

 :خصائص القاهون الذولي الاوساوي مبادئ و  -4.1

 ً اللىاهحن ومً يمنها:مغً ؾحره  هاثو غضة جمحزهزمباصت و ًخمخؼ اللاهىن الضولي الاوؿاوي ب

الحضًثت وؿبُا وهى كاهىن اوؿاوي بامخُاػ  (3)الضولي الاوؿاوي هى  ؤخض فغوع اللاهىن الضولي الػام لاهىن بضاًت فال-

 . (4)ؤي ؤهه مغجبِ بىحىص الاوؿان زانت في الفتراث الخُحرة والحغوب و الجزاغاث اإلاؿلحت   ملاعهت بباقي اللىاهحن

ت غغاف اإلاخبضاًت وكإة اللاهىن الضولي الاوؿاوي واهذ مً ألا - ىاعزت غً الحًاعاث اللضًمت وزانت الضًاهاث الؿماٍو

و كُم الخحر و الصجاغت و الفغوؾُت والتي غغفذ اهخماما بالؿا غىض الػغب كضًما زم  باإلوؿاهُتالتي واهذ جىاصي 

 (5)مجضها الاؾالم وبالخالي فلىاغضه مىؾلت في اللضم ولؿِذ ولُضة الؼمً اإلاػانغ هما ًضعي الؿغب

ت صولتغاف اإلاخىاػغت وال ًمىً ألي َغف ؤت للضٌو ولألَكىاغضه ملؼم- ما في اجفاكُاجه  و شخو الاغخظاع بػضم غًٍى

ُما جلً اإلاخػللت بدماًت اإلاضهُحن و ؾخيامه ال ت الضولُت خُاٌ اهتهان كىاغضه و ؤؿاولُت اللاهىهُاإلا للخدلل مً جدمل

ت و مبض ؤم مباصثه همبضترااخ ً.الخمُحز بح ؤالًغوعة الػؿىٍغ  ن اإلالاجلحن وؾحر اإلالاجلحن و الخمُحز بحن اإلاضهُحن والػؿىٍغ

ؾىاء الضولُت ؤو ؾحر طاث الُابؼ الضولي بِىما (6)ًُبم اللاهىن الضولي الاوؿاوي ػمً الحغوب و الجزاغاث اإلاؿلحت -

ما هىان هلاٍ ؤي ؤن ليل منهما مجاٌ زام بِى اللاهىن اإلاُبم في ػمً الؿلم هى اللاهىن الضولي لحلىق الاوؿان

مكترهت بُنهما وهي الىىاة الهلبت لحلىق الاوؿان وحػني مسخلف الحلىق التي ال ًجىػ حػُُلها او جإحُل الخمخؼ بها 

ىؼ مً الخػظًب ؾىاء ػمً الؿلم ؤو ػمً الجزاع اإلاؿلح ومنها الحم في الحُاة و الحم في الىغامت و الحم في الكغف و اإلا

 ت بالىغامت و الكغف .غماٌ الحاَو الاهاهت وول ألا 

                                                           
، 10ُت، اإلاجلض ههغ الضًً كلُل، مباصت كاهىن الهاي وكاهىن حىُف جغار اللاهىن الضولي الاوؿاوي الحضًث، مجلت الػلىم اللاهىهُت و الؿُاؾ- (1)

 . 491-490، م م 01الػضص
 .492ههغ الضًً كلُل، مغحؼ ؾابم، م - (2)
، هىاٌ ؤخمض بسج، اللاهىن الضولي الاوؿاوي وخماًت اإلاضهُحن وألاغُان اإلاضهُت في ػمً الجزاغاث اإلاؿلحت،لبىان،ميكىعاث الحلبي الحلىكُت - (3)

 .8،م م2010
  اوي، غلى الغابِؤمل ًاػجي،اللاهىن الضولي الاوؿ- (4)

http://damascusuniversity.edu.sy/law/downloads/files/1585133780_kandoefrb.pdf 
(5)

 .  hƩps://www.icrc.org/fr/download/file/2115/dih_fr.pdf . أنظر موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر على الرابط    - 
 .9-8هىاٌ ؤخمض  بسج، اإلاغحؼ هفؿه، م م  - (6)
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ت وال - ت ال جخدملها الىفـ البكٍغ ت مً كبل اللىاث اإلاخداعبت والتي حؿبب آالما مفَغ ًدظغ اؾخسضام اللىة اإلافَغ

 مبرع لها.

ىُت و لم ًىً مػىُا - الجىاؾِـ واإلاغجؼكت ال خماًت كاهىهُت لهم عؾم اقتراههم في الحغب بؿبب وىهه مىػضم الَى

ه غىىة مً ؤحل اإلااٌ واإلاؼاًا ولً ٌؿخفُضو مً نفت اؾحر َبلا للىاغض اللاهىن الضولي بالحغب، بل اكدم هفؿ

ت لؿىت  23الاوؿاوي َبلا للماصة   .(1)، ولً ٌػاكب ختى جهضع حهت كًاثُت خىما بكإهه1880مً الثدت الحغب البًر

و ؤ ٌكتروىن في الػملُاث الػضاثُت َفاٌ والكُىر و اليؿاء وول اإلاضهُحن الظًً ال ًدظغ اؾتهضاف اإلاضهُحن وزانت ألا -

و  جىكفىا غً اللخاٌ وجغوىا لؿت الؿالح حاهبا وبالخالي ًسًػىن في هظه الحالت لحماًت ا ؤاقتروىا فيها واؾدؿلمى 

 اللاهىن الضولي الاوؿاوي .

ىُت َلم الُبُت ال ؾُما الخابػت للجىت الضولُت للهلُب ألا ًدظغ مهاحمت ألا - للهالٌ ألاخمغ  خمغ ؤو الجمػُاث الَى

وال  والحغوب ال يهخم وال ًىاكل ؤؾباب الجزاع اإلاؿلحوهظلً هظا اللاهىن  والحغهت الضولُت اإلاكيلت مً وليهما .

اء والظًً ال غالكت لهم بالجزاع اإلاؿلح.هم في هظغ اللاهىن خماًت ألا يهمه حيؿُت اإلالاجلحن فاإلاهم وألا ؤهضافه وال   بٍغ

اء في ولتى الحاالث في اللاهىن الضولي الاو -  و  ؿاوي ال جىحض خغب غاصلت وخغب ؾحر غاصلت ليىن الطحاًا ؤهاؽ ؤبٍغ

 مً مهمخه خماًتهم مً الخػظًب و الخلخُل و الخهجحر ومً ول يغوب اإلاػاملت اللاؾُت وؾحر الاوؿاهُت الحاَت

 (2)طي َابؼ صوليمً الىغم و الكغف بؿٌ الىظغ غً الفغوكاث الفغصًت ؤو هىع الجزاع صولي  ؤو ؾحر  

ت وغضم ججاوػها - بدُث ًلض ي هظا اللاهىن باخترام خم الؿظاء ؾىاء للىاث  حىهغه اخترام مبضؤ الًغوعة الػؿىٍغ

الػضو ؤو للمضهحن وهظا ػمً الظغوف الحالىت و في زًم الجزاع اإلاؿلح بدُث ًًمً خم مغوع الؿظاء بىاؾُت كىاث 

ً الُغفحن َبلا إلاا هو غلُه البروجىوٌى الايافي الاٌو الجفاكُاث الؿىر ووحىب خماًتهم مً اللهف و اللىو م

ًدغم اؾخسضام ؤؾالُب الؿضع وكخل ألاؾغي ؤو اهتهان هما .(3)مىه  71الى  29َبلا للمىاص مً  1949حىُف لؿىت 

 خغماتهم.

  ؾلُاث و حؿخفُض مً بر اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ آلالت الخىفُظًت لللاهىن الضولي الاوؿاوي بما لها مًخحػ -

الضولي  وحػمل اللجىت غلى حصجُؼ الضٌو غلى اخترام اللاهىن  مغهؼ كاهىوي زام ػمً الحغوب والجزاغاث اإلاؿلحت.

واإلاضاعؽ  الاوؿاوي ػمً الحغب ووحىب جللُىه للىاتها اإلاؿلحت ختى ػمً الؿلم و حػله مىاص مضعؾت بالجامػاث

ؼ اليكغ الػالمي لللاهى   ن.والثىىاث لخػٍؼ

   ًىجغ غً اهتهاواث اللاهىن الضولي الاوؿاوي ػمً الجزاغاث اإلاؿلحت بضاًت جُبُم اللاهىن الضولي الجىاجي خُث  -

هجغاثم  في الػالم، جخدغن آلت اللاهىن الضولي الجىاجي لخىكُؼ اإلاؿاولُت و الجؼاء غلى مغجىبي الجغاثم ألاقض زُىعة

مت الػضوان و الجغاثم يض الاوؿا مت الخػظًب هُت الحغب و حٍغ مً كبل اإلادىمت الجىاثُت الضولُت مً كبل وحٍغ

                                                           
صلُل جُبُم غلى الهػُض –اؾماغُل غبض الغخمان و حػفغ غبض الؿالم وآزغون، جلضًم ؤخمض فخحي ؾغوع، اللاهىن الضولي الاوؿاوي - (1)

ني،ٍ  .160، م 2002، اللاهغة، انضاع بػثت اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ باللاهغة، 3الَى
 .8هىاٌ ؤخمض بسج، اإلاغحؼ هفؿه، م - (2)
ىُت واجفاكُاث حىُف بكإن مػاملت الاؾغي و الجغحى واإلاغض ى  ؤقغف فاًؼ  - (3) ػاث الَى اللمؿاوي، مباصت اللاهىن الضولي الاوؿاوي وغالكخه بالدكَغ

ت وخلىق وواحباث الضٌو اإلاداًضة في الحغب البدٍغ ت،اللاهغة، واإلاضهُحن في الحغوب والاجفاكُاث الضولي الخانت باخترام كىاهحن وؤغغاف الحغب البًر

 .35،م م2006هغ، اإلاغهؼ اللىمي لإلنضاعاث اللاهىهُت، م
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صولت َغف في  ؤو مً كبل 1998اإلاضعي الػام ؤو مً كبل مجلـ ألامً بمىحب نالخُاتها وفي اَاع  هظام عوما لؿىت 

ً الضغىي ؤمام اإلادىمت، ت اإلافػٌى في هُفُت جدٍغ لاهىن وبالخالي فال هظام عوما خؿب الاحغاءاث اللاهىهُت ؾاٍع

 .الضولي الاوؿاوي هى اإلااصة ألاؾاؾُت التي ًيبني غليها اللاهىن الضولي الجىاجي 

الاوؿاوي ًللي التزاماث هبحرة غلى غاجم  الضٌو زانت فُما ًخػلم بمؿاولُت جىفُظه واجساط   لاهىن الضوليال -

ػاث واللىاهحن ال الىاخُخحن اللاهىهُت مً  الخضابحر الالػمت ضازلُت وهظا الػملُت  في ؾاخاث الىغى وهلهض بها الدكَغ

ًاث خلىفالت اهفاطه في الىظم الضازلُت بما فيها حكضًض الػلىباث في اللىاهحن الضازلُت واإلاُالبت بال  والاكخخاٌ  ػٍى

ىُت الالػمت   .  (1)ؤمام حمُؼ اإلاداهم صولُت واهذ ؤو َو

ت ل لىاثالػاف اي"اللاهىن الضولي الاوؿاوي به كىاغت جامت ؤن الحغب هضفها - فلِ ولِـ مدىه مً   "لػضوالػؿىٍغ

ت حضا وماإلات الػضو  ؤو انابت  الىحىص نهاثُا وغلُه فهى يهضف للخسفُف مً كؿاوة و قغاؾت الحغب غلى بأالم مفَغ

حن الى اجلان اللػبت الحغبت الًغوعة الحغبُت وغضم الخىؾؼ فُه لتهغب  مبضؤو غضم ججاوػ .(2)اإلاضهُحن وصغىة الػؿىٍغ

 .(3)لضٌو مً جدمل اإلاؿاولُت الضولُت الجىاثُت غً اهتهاواث كىاغض اللاهىن الضولي الاوؿاويا

ؾابم الظهغ وغضم حىاػ ؤهغاه الىاؽ غلى  1977اللاهىن الضولي الاوؿاوي ًدغم ؤزظ الغهاثً َبلا لبروجىوٌى ؾىت -

و الجامػاث و اإلاضاعؽ ومىاَم الُاكت حؿُحر صًاهتهم ػمً الحغب زانت ؤو الهجىم غلى ألاكلُاث وؤماهً الػباصة 

ً اإلااوهت الالػمت هظلً فاألؾحر ًيىن جدذ ؾلُت صولت ألاؾغ ولِـ  الخُغة و الجؿىع و اإلاباوي اإلاػضة للؿىً و لخسٍؼ

جب  ن جًمً له خماًت صولُت ووَىُت وافُت ماصام مؿلىب ؤلاعاصة و ؤجدذ ؾُُغة اللىاث التي كامذ بإؾغه ٍو

ت  .  (4)الحٍغ

هىن الضولي الاوؿاوي ًدغم بهىعة كُػُت اؾخسضام ألاؾلحت الفخاهت وطاث الخضمحر الىبحر واألؾلحت الىىوٍت و اللا-

ت و البُىلىحُت وهظا ما طهبذ الُه مدىمت الػضٌ الضولُت في فخىاه بسهىم اإلاؿإلت ؾىت  ػخبر  1996الىُماٍو َو

 .(5)الاوؿاوي هاصث بظلًؤٌو كاغضة في اللاهىن الضولي  1868رؾبىعؽ ؾىت تاغالن ؾان ب

فاٌ في ؤي هؼاع مؿلح مهما وان هىغه خُث- فاٌ في الجزاغاث اإلاؿلحت  "ًمىؼ مىػا باجا اصزاٌ ألَا م اقغان ألَا جدٍغ

ًخػلم بظلً ًًاف لللىاغض اإلالغعة في البروجىوىلحن الايافُحن  2000خُث وكض اغخمض بغوجىوٌى زام ؾىت 

خمغ وكض احاػتها الخلا اإلادىمت الجىاثُت مًيُت للجىت الضولُت للهلُب ألا ص ، بػض حهى 1977الجفاكُت حىُف لػام 

مت خغب" وهظا ًدؿب للجىت و جطحُاتها الجؿام ويمان خماًت مُللت لألَفاٌ ػمً  (6)الضولُت و نىفتها حٍغ

 الجزاغاث اإلاؿلحت .

                                                           
 .49هىاٌ ؤخمض بسج، اإلاغحؼ هفؿه، م  - (1)
 .46-45ؤقغف فاًؼ اللمؿاوي، مغحؼ ؾابم،م م- (2)
 .299بلخحر الُُب، مغحؼ ؾابم، م - (3)
 .61-57ؤقغف فاًؼ اللمؿاوي، اإلاغحؼ هفؿه، م م- (4)
 .34هىاٌ ؤخمض بسج، اإلاغحؼ هفؿه، م - (5)
فاٌ في الجزاغاث اإلاؿلحت في يىء اللاهىن الضولي الاوؿاوي،  مجلت الحلىق و الػلىم الؿُاؾُت، حامػت - (6) ؾبىلي منى، خظغ اقغان ألَا

  .228، م 2017، حاهفي 1، الػضص4زيكلت،اإلاجلض



 

 2021الؿىت -02الػضص -08اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/االنسبني الدويل القبنون إنفبذ يف املتحدة األهن هيئة دور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/اهلل ء عطب توفيك 

  160  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

مً ؤهم مباصت وزهاثو اللاهىن الضولي الاوؿاوي مبضؤ جمُحز اإلاضهُحن غً اإلالاجلحن وهي ؤهم اإلاكاول التي حػترى -

بؿبب غضواهُت اإلاداعبحن ويُم  اهفاط اللاهىن الضولي الاوؿاوي وطلً بالىظغ الى نػىبت الفهل بُنهم في اإلاُضان

لىاغض التي جدمي ول منهما وهىا ًجب الازظ بغؤ الفله  الىكذ وزُىعة الخضزل غلى كىاث الاؾازت و ازخالف ال

واللًاء الضولي في جدضًض الفغق بضكت مخىاهُت و لى  ؤنها مهمت قبه مؿخدُلت زانت في جدٌى َغف مضوي الى مداعب 

ت امام اإلالاجلحن هما خضر في  غضة هؼاغاث مؿلحت وجم لألؾف ؤ فاٌ هضعوع بكٍغ و الػىـ و مؿإلت اؾخسضام ألَا

ت غً الاوؿاهُتالك فاٌ في نىعة ؾىصاٍو حػض  1907، وفي هظا الهضص هجض ؤن اجفاكُت الهاي لؿىت ضًض كىو ألَا

ت َبلا لىو اإلااصة الثاهُت منهاوزُلت عؾمُت خاولذ جدضًض مػنى ألا ؤٌو   .(1)هضاف الػؿىٍغ

 دور هةئت ألامم املخدذة في جطبةق قواعذ القاهون الذولي الاوساوي:  -8

ولى التي حؿهغ غلى اؾخدباب ألامً والؿلم الضولُحن في مم اإلاخدضة اإلاىظمت الضولُت الغثِؿت و ألا جمثل هُئت ألا 

تي مً يمنها خماًت الاوؿاهُت مً لاإلاجخمؼ الضولي بمىحب مُثاكها ألاؾاس ي الظي هجض في صًباحخه ؤهضافها ومباصئها ا

الث الحغوب الىى  الث الحغب و خماًت ألاحُاٌ اللاصمت مً ٍو ، وٍت التي الخذ في ألافم بؿب جؼاًض الجزاغاث اإلاؿلحتٍو

في للجمُؼ  جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت حؿعى لخيكُِ الخػاون الضولي مً ؤحل ن ٌػِل الجمُؼ الغزاء و الُمإهِىت و ؤو 

م الخ ت وهظا جدٍغ مها للجىء الى اللىة الػؿىٍغ ،هىف ألامً مؼ جدٍغ اصة بط جىو اإلاضزل في الكاون الضازلُت للضٌو

خل الجزاغاث الضولُت بالُغق الؿلمُت، لىً هظه اإلاباصت البراكت  حؿهغ بدؼم هبحر  غلىوالػضالت و اإلاؿاواة بحن الضٌو و 

كض ال هجضها في الىاكؼ اإلاػاف خُث مؼكذ الحغوب هثحر مً صٌو الػالم بىثرة الجزاغاث اإلاؿلحت التي اؾخػهذ غلى 

 الؾخدبابممُت ؾحر الخضزل الػؿىغي غبر مجلـ الامً فال ججض الهُئت ألا  اثُت الضبلىماؾُت الىك غلى  الهُئت ألاممُت و 

 .الضٌو غلى الامخثاٌ لللاهىن الضولي بيل فغوغه وزانت اللاهىن الضولي الاوؿاوي وبعؾامالامً 

بما  زلافت الؿالم و ألامً بُغق قتى  بةقاغتنها حػنى ؤممُت  هجض ٌ ؤهضاف و ؤؾباب بوكاء الهُئت ألا ومً زال

م الاحغاءاث الػاصًت  ت والػلىباث الاكخهاصًت ؤو الخضزل ؤغً ٍَغ م الاحغاءاث الغصغُت وختى الػؿىٍغ و غً ٍَغ

ما كضعث ؤن زمت مؿإلت بها مؿاؽ باألمً والؿلم الضولُحن و ؤن  بطاالػؿىغي بمىحب الفهل الؿابؼ مً اإلاُثاق، 

 .زمذ صولت جسل وجىتهً كىاغض اللاهىن الضولي الاوؿاوي 

 لألمم املخدذة في اهتفار القاهون الذولي الاوساوي: دور الجمعةت العامت  -8-1

ماإلاؿلحت مىاَم الخىجغ والجزاغاث   مم اإلاخدضة جماعؽ ازخهانها الغكابي ألوياعخُث ؤن ألا  الجمػُت  غً ٍَغ

ت فيها وجهىث في خاالث الػامت لألمم اإلاخدضة اخض اهم ؤحهؼتها والتي جدكيل مً مجمىع الضٌو التي جخمخؼ بالػًٍى

اللاهىن الضولي الاوؿاوي وجللُل اللجىء لللىة  اخترامكىاث خفظ الؿالم وخث الضٌو غلى  الجزاع اإلاؿلح بلغاع اعؾاٌ

ت، خُث جم اَالق ًض مجلـ ألا  بػض انهُاع اإلاػؿىغ الضولي مً اإلاؿلحت كضع الاميان واخترام مباصت الًغوعة الػؿىٍغ

 . (2)فُتي ؾابلا وهظا ما هالخظه ؾضاة نهاًت الحغب الباعصةالكغقي ؤي الاجداص الؿى 

                                                           
ؼ، مغحؼ ؾابم، م م - (1) ت. 1907مً اجفاكُت ؾىت  02. واهظغ هو اإلااصة 207-206مُلىص بً غبض الػٍؼ  اإلاخػللت بالحغب البًر
 .70، م2008مُلىص بً ؾغبي، مؿخلبل مىظمت ألامم اإلاخدضة في ظل الػىإلات،لبىان، ميكىعاث الحلبي الحلىكُت، - (2)
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م اإلاؿاغضاث الاوؿاهُت بالخيؿُم مؼ الىواالث  إة الحغوب غً ٍَغ مىنها اإلاؿاهمت في الخسفُف مً َو ٍو

اإلاخسههت في الاؾازت مثل ووالت الاهغوا في فلؿُحن ؤو مؼ اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بىنفها ناخبت الازخهام 

غ اإلاهحر  الغ  م الؿهغ غلى احغاء اؾخفخاء جلٍغ في ظغوف هؼيهت  وبحغاءهثِس ي ػمً الحغوب، وهظلً ؾُاؾُا غً ٍَغ

ؤو  وهظلً جغاكب ؤوياع خلىق الاوؿان غً هثب في ؤعاض ي الجزاع وقفافت مثل ما  بػثت اإلاُىىعؾى بالصحغاء الؿغبُت

ب اليىاصع لدؿُحر الضٌو الحضًثت بػض اؾخلال ت مباقغة لها الخىجغ  و جضٍع ، و مً (1)خُث حػترف بها وجدُذ لها الػًٍى

مم اإلاخدضة في اهفاط اللاهىن الضولي الاوؿاوي بدُث جىاصي بكضة باخترامه وجمىؼ حػظًب الاؾغي ؤو هىا ًىمً صوع ألا 

ػهم ؤو مىؼ اإلااوهت غً اإلاىاَم اإلادانغة و جخىفل بالخدؿِـ الضولي باألوياع الاوؿاهُت لألَفاٌ و  اإلاضهُحن ػمً ججَى

لىً لألؾف الكضًض كغاعاث الجمػُت الػامت ال جخمخؼ باللىة الالؼامُت لهظا الضٌو في ؾالبي ألاخُان ال  .الجزاع اإلاؿلح

حؿخىحن الا اطا حاء اللغاع مً لضن مجلـ ألامً وزىفا مً الػلىباث الاكخهاصًت او الحهاع او الخضزل الػؿىغي 

الهاصع  1/3314ومً ؤمثلت كغاعاث الجمػُت الػامت كغاعها عكم  ألامم اإلاخدضة. َبلا للفهل الؿابؼ مً مُثاق هُئت

ش  اؾخسضام اللىة اإلاؿلحت مً حاهب صولت ما يض ؾُاصة صولت الظي غغفذ فُه الػضوان بلىلها"  14/12/1974بخاٍع

لت ال جخفم مؼ ؤخيام اإلاُثؤؤزغي، ؤو وخضتها الاكلُمُت  ، وال هيس ى جلضًم (2)اق"و اؾخلاللها الؿُاس ي، ؤو بإي ٍَغ

م ألا الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة َلب فخىي إلادىمت الػضٌ الضولي ب وفي غضًض اللغاعاث  (3)ؾلحت الىىويكإن جدٍغ

 . (4)ألازغي طاث الهلت

 مً الذولي في اهتفار القاهون الذولي الاوساوي:دور مجلس ألا  –8-1-1

ظهغ اهفاط ال مم اإلاخدضة في ؾػيها الحثِث ومجهىصاتها الغامُت لجزع الؿالح ألا لاهىن الضولي الاوؿاوي مً كبل ٍو

م كغاعاث مجلـ ألا  ض مً فاغلُتها ، هما حؿهغ هُئت ألامم غً ٍَغ مً الضولي والتي جخمخؼ باللىة الالؼامُت وهظا ما ًٍؼ

ل غضم اؾخسضام غلض اجفاكُاث طاث الهلت وهظا ما ٌؿهل مً غمل فغق الاؾازت التي جيىن ؾهلت في ظاإلاخدضة غلى 

ومثاٌ طلً اإلااجمغاث الضولُت إلاغاحػت اجفاكُت خظغ الاهدكاع   .ؤؾلحت مدظىعة ؤو غمُاء هما ٌؿميها هظا اللاهىن 

مم اإلاخدضة وكض هجحذ في طلً هثحرا زانت في همبىصًا التي حػلض ول زمـ ؾىىاث بملغ ألا  1968الىىوي لؿىت 

َغاف اإلاخداعبت في جغن الؿالح حاهبا هما جمىؼ ويؼ الالؿام و اكىاع ألا  في (5)نها فكلذ في الهىماٌوهُياعاؾىا ؾحر ؤ

ؾلحت اإلاًاصة و اإلاؿمىمت وهى طاث الهضف الظي جخلاؾمه مؼ اللاهىن الضولي الاوؿاوي لخسفُف قضة و قغاؾت أل ال

م اخالت مجلـ ألا جضزل هظلً  و  الحغب. ت الجىاثُت اهتهان اللاهىن الضولي الاوؿاوي للمدىمكًاًا مً غً ٍَغ

بهىعة مُللت خُث ؤن الضٌو جىهاع له زىفا مً  للطحاًا لخىفُظ كىاغض هظا اللاهىن الضولُت وهى ما ٌػض يماهت 

 اإلاثٌى ؤمام هظه اإلادىمت التي ال حػترف بالحهاهت ألخض.

 

                                                           
(1)

 .73-71مُلىص بً ؾغبي، اإلاغحؼ هفؿه، م م - 
(2)

 .32، م 2009-2008ت ماحؿخحر،حامػت الحاج لخظغ باجىت،ازالم بً غبُض، آلُاث مجلـ ألامً في جىفُظ كىاغض اللاهىن الضولي الاوؿاوي، عؾال- 
(3)

صاع الىخب -عكُب مدمض حاؾم الحماوي، مكغوغُت خُاػة واؾخسضام ألاؾلحت الىىوٍت في يىء مباصت وؤخيام اللاهىن الضولي الػام، الىخاب الثاوي، مهغ- 

 .295، م2015اللاهىهُت،
(4)

 . https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/70/56ؤهظغ الىزُلت غلى الغابِ  - 
(5)

 .78-76مُلىص بً ؾغبي، اإلاغحؼ هفؿه، م م - 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/70/56


 

 2021الؿىت -02الػضص -08اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/االنسبني الدويل القبنون إنفبذ يف املتحدة األهن هيئة دور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/اهلل ء عطب توفيك 

  162  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

 دور القضاء الذولي في اهتفار قواعذ القاهون الذولي الاوساوي: -8-1-8

ن حؿهغ غلى اخترام اللاهىن الضولي لحلىق ؤو الغاسخ في غلُضتها ؤن الضٌو ًجب هما حػخبر ألامم اإلاخدضة   

الاوؿان و اللاهىن الضولي الاوؿاوي وهي ملؼمت كاهىها بظلً جدذ َاثلت الػلىباث وفي ظل هظام عوما ألاؾاس ي اإلاخػلم 

ن ٌػترف بالحهاهت ألخض وال لغئؾاء ؤباإلادىمت الجىاثُت الضولُت الظي ًدضص الجغاثم الاهثر  زُىعة في الػالم و صون 

، ؤي ؤن اللاهىهحن مىمالن لبػًهما وحؿعى ألامم اإلاخدضة إلهفاطهما في ول الظغوف و ألاخىاٌ   .(1)الضٌو

وجظهغ نىعة اهفاط اللاهىن الضولي الاوؿاوي هىا بهىعة حلُت مً زالٌ فخىي مدىمت الػضٌ الضولُت ؾىت 

و اؾخسضام ألاؾلحت الىىوٍت، خُث وافلذ عئٍت اللاهىن الضولي ؤسضام بكإن غضم مكغوغُت التهضًض باؾخ 1996

ت ت ال جخدملها الىفـ البكٍغ  الاوؿاوي مً وىن جلً ألاؾلحت هي ؤؾلحت غمُاء جترن آزاعا ال مبرع لها وآالما مفَغ

مها  دىاصا  للمىاص مًوافخذ اإلادىمت اؾ ،هاهًُ غً جضمحرها للبِئت واخضار الخلىر الىىوي وبالخالي كاعبذ غلى جدٍغ

لىً الفله الضولي ًجمؼ  (2)مً مُثاق هُئت ألامم اإلاخدضة 1فلغة  69مً هظامها ألاؾاس ي وهظلً باإلااصة  1فلغة -65

م امخالهه ؤؾاؾا،  ألنهاغلى يبابُت مىكف اإلادىمت   لم جلل بخدٍغ

 لقاهون الذولي الاوساوي:لمم املخدذة ألا عوائق اهتفار  8-8

لها إلهفاط جىاحه ألامم اإلاخدضة ؾاؾُت في خفظ وؿاوي في مهخما ألا كىاغض اللاهىن الضولي ؤلا غضًض الػىاثم في ٍَغ

مؿإلت اهُباق اللاهىن الضولي الاوؿاوي غلى كىاث خفظ الؿالم التي جضزل في  مً الضولُحن ومً يمنهاالؿلم و ألا 

ٌ مً ألا ؤ هؼاع مؿلح مؼ اللىاث الغافًت لىحىصها باغخباع  مم اإلاخدضة ؤي مً لضن اإلاجخمؼ الضولي نها حاءث بخفٍى

 زغي ومً يمنها :هيل و غضًض اإلاكاول و الػىاثم ألا 

بؿُاصتها إلاىؼ صزٌى كىاث الؿالم ؤو للتهغب مً اإلاؿاولُت  هثحرا ما جخظعع الضٌو اإلاخداعبت :السةادة -8-8-1

مم ن ألا ؤلاهىن الضولي الاوؿاوي ؾحر ؤن الخىجغاث اإلاؿلحت قإن صازلي مدٌ ال ًىُبم غلُه ال الضولُت الجىاثُت، و 

ومً يمنها وحىص اإلاخدضة لها عؤي مسالف فهىان قغوٍ كاهىهُت للاهىن الجزاغاث اإلاؿلحت اطا ما جىافغث اغخبر الجزاع 

َابؼ ؾحر  ، هؼاغا مؿلحا طيَغفحن مخىاػغحن بالؿالح و الخًىع إلمغة شخو واخض ووحىص غضص مػخبر مً الطحاًا

وهظه نىعة الهفاط  ثمً في غضًض الحاال غلُه اللاهىن الضولي الاوؿاوي وهظا ما افتى به مجلـ ألا  صولي ولىً ًىُبم

ن الالتزاماث و ؤلاحغاءاث اللاهىهُت جلؼ ؤخُث ، اللاهىن مً كبل مجلـ ألامً الهُئت الخىفُظًت لهُئت ألامم اإلاخدضة

وغلى هظا ألاؾاؽ فيل صولت جلاجل في ؤعاض ي ؾحر غلى غاجم الضولت بؿٌ الىظغ غً ػمً وميان وكىع الجزاع اإلاؿلح 

ؤعاييها هي ملؼمت جدذ َاثلت الػلىباث الجىاثُت الضولُت وغليها اخترام كىاغض اللاهىن الضولي الاوؿاوي ليىهه 

مىً اللٌى ؤهه طا ازخهام اكلُمي  ازخهانه غالمي غلى غىـ اللاهىن الضولي لحلىق الاوؿان فهى ؤكل قضة ٍو

 (3)ؤؾاؾا

اللاهىن الضولي الاوؿاوي  وبهفاطػف مً كىة جُبُم ًمً ؤهم الخدضًاث التي  جسلحت املدظورة:ألا  - 8-8-8

ن اإلاجخمؼ الضولي ٌػاوي مً فىض ى الاهدكاع ووحىص كىي هىوٍت بدىم ؤاهدكاع الؿالم زانت الؿالح الىىوي خُث 

                                                           
 .2اإلافىى الؿامي لحلىق الاوؿان،مغحؼ ؾابم،م - (1)
 .298عكُب مدمض حاؾم الحماوي،مغحؼ ؾابم، م  - (2)
 .43-42ق الاوؿان، مغحؼ ؾابم، م اإلافىى الؿامي لحلى  - (3)
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والتي صزلذ خحز الىفاط ؾىت  1968وٍت لؿىت الىاكؼ وزاعج الكغغُت الضولُت وزاعج مػاهضة خظغ اهدكاع الاؾلحت الىى 

مثل وىعٍا الكمالُت والهىض وباهؿخان وؾحرها خُث ال جمخلىه نىعة ؾحر قغغُت وهظغا لخُىعة هظه الاؾلحت  1970

زانت ػمً الجزاع اإلاؿلح إلمياهُت اؾخسضامها ليىنها غمُاء وال جفغق بحن الهضف اإلاضوي و الػؿىغي لهظا فهُئت ألامم 

ومغاكبت التزاماث  بالخيؿُم مؼ مجلـ ألامً حؿهغ ول زمـ ؾىىاث غلى غلض ماجمغ مىؼ الاهدكاع الىىوي اإلاخدضة

الضٌو فُما ًسو هؼع فخُل الاؾلحت الىىوٍت ومداولت اكىاع اللىجحن الػظمخحن الىىوٍخحن عوؾُا و الىالًاث اإلاخدضة 

ىُت في جُبُم حػهضاتهما بسفٌ الترؾاهت الىىوٍت  .هغ إلهفاط اللاهىن الضولي الاوؿاويوهى مظ الامٍغ

بر الالحئىن ؤٌو ضحاًا الجزاغاث اإلاؿلحت الضولي وؾحر الضولُت غلى خض ؾىاء، لهظا ٌػخ أزمت الالجئين: -8-8-3

بت مً ال مم اإلاخدضة وكىاث خفظ ػملُاث الحغبُت لظا حؿهغ هُئت ألا فإػمت الالحئحن جخفاكم زانت في اإلاىاَم اللٍغ

فغقت و الاؾُُت والؿظاء للؿيان بالخيؿُم مؼ اللجىت الضولُت ن كىث ًىمهم  كضع الاميان وجىفحر ألا الؿالم غلى جإمح

فاٌ ألاًخام الظًً فلضو الاجهاٌ ؤو فلضو للهلُب ألاخمغ، ا  والضيهم وؤؾغهم جدذ خُث ؤهبر الطحاًا هم مً ألَا

ىً مؼ جؼاًض غضص الجزاغاث اإلاؿلحت جفاكمذ ؤػمت ل 2009لت الحغبُت هما في خالت الجزاع اإلاؿلح في ؾىعٍا مىظ ؾىت آلا

مم اإلاخدضة او مً حمػُاث الهالٌ ألا  الالحئحن الظًً ؤنبدىا باآلالف مما  هخج غىه عجؼ الخىفل الضولي ؾىاء مً كبل

مما ٌؿخضعي جيافل صولي هبحر ووحىب اؾخلبالهم مً كبل صٌو الجىاع هما ، خمغالاخمغ و اللجىت الضولُت للهلُب ألا 

 ًىو غلى طلً اللاهىن الضولي لالحئحن ووحىب الاغتراف لهم بهفت الجئ.

خلىر البُئي وجضمحر لا وألامم اإلاخدضة  مً ؤهم جدضًاث اللاهىن الضولي الاوؿاويو إعادة إلاعمار:  البيئت -8-8-4

لبنى الخدخُت للضٌو ما للؿالح اإلاضمغ مما يهضم مػه ا البنى الخدخُت ػمً الجزاغاث اإلاؿلحت بؿبب الاؾخسضام اإلافٍغ

، واإلاكاول الاحخماغُت والىفؿُت واعحاع الحالت الى ماواهذ غلُه كبل بضاًت الحغب  ًلىى مػه فغم ؤلاغماع

ت التي غاٌكىها ألهليهم ػمً الجزاغاث اإلاؿلحت هاهًُ غً الحالت  لألَفاٌ ضحاًا الجزاع اإلاؿلح بؿبب اإلاكاهض الضمٍى

 فخاهت و اإلاػضًت اإلاىدكغة بُنهم و  فلضان الخػلُم وول مػالم الحًاعة .الاوؿاهُت اإلاؼعٍت وألامغاى ال

 الخاجمت:

بػضما جلضم ههل لللٌى ؤن اللاهىن الضولي الاوؿاوي هى اللاهىن اإلاُبم ػمً الجزاغاث اإلاؿلحت ؾىاء الضولُت او 

جىاثُت ؾىاء للفغص ؤو للضولت، ومً ؾحر طاث الُابؼ الضولي وهي ملؼمت و ًىجغ غً مسالفتها جدمل اإلاؿاولُت الضولُت ال

اهم مهاصعه هجض اللىاغض الػغفُت التي لػبذ صوعا هبحرا في اعؾاء كىاغضه زانت مباصثه الاوؿاهُت ومبضؤ الًغوعة 

ت، واللىاغض الاجفاكُت ومً ؤهمها اجفاكُاث حىُف لػام  والبروجىوىلحن اإلالحلحن بها وول الاجفاكُاث  1949الػؿىٍغ

م ؤحهؼتها الغثِؿُت همجلـ ألامً والجمػُت الػامت طلذ الهلت وحؿه غ ألامم اإلاخدضة غلى اهفاط كىاغضه غً ٍَغ

 وهصل للىخائج الخالةت:

 كىاغض اللاهىن الضولي الاوؿاوي ملؼمت ؾىاء في قلها الػغفي ؤو  الاجفاقي .-

لاهىن الضولي الاوؿاوي، ولهظا جىجغ جخمخؼ كغاعاث مجلـ ألامً باإللؼامُت اإلاُللت وزانت في مؿاثل اهتهاواث كىاغض ال-

 غً مسالفتها جدمل الجؼاء الضولي.
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لألمم اإلاخدضة صوع هبحر حضا في الؿهغ غلى بهفاط كىاغض اللاهىن الضولي الاوؿاوي ؾىاء فُما ًسو خث الضٌو وصًا -

م غلى الخلُض بىىاهُه واخترامه ػمً الجزاع اإلاؿلح  ؤو  في خالت عغىهتها جلىم  بالخضزل الػؿ ىغي مباقغة غً ٍَغ

مجلـ ألامً الهُئت الخىفُظًت فيها بمىحب الفهل الؿابؼ مً اإلاُثاق لحماًت ألاعواح في خالت هُفذ اإلاؿإلت بها 

 مؿاؽ باألمً والؿلم الضولُحن .

للىاغض  مام اإلااجمغاث الضولُت و في زًم الاجفاكُاث الضولُت واهتهاههاًاهض جدلل الضٌو مً التزاماتها ؤ ألامغ الىاكؼ-

فاٌ واليؿاء  ؾىاء ًفلضون و  ؤن  اللاهىن الضولي الاوؿاوي. ضحاًا الحغوب والجزاغاث اإلاؿلحت ؾالبُتهم مً الَا

 خُاتهم ؤو في ؤخؿً الحاالث ًبلىن مكغصًً في الضازل ؤو الخاعج.

 وبعذما جقذم هصل للخوصةاث أو الاقتراخاث الخالةت:

ضٌو اإلاخداعبت غلى اخترام اللاهىن الضولي الاوؿاوي غلى خض ؾىاء بحن الضٌو يغوعة  فاغلُت مجلـ ألامً في الؼام ال-

ت الضاثمت او بلُت الضٌو ألن الحغوب جخػلم بدُاة الاوؿاهُت وال غالكت لظلً بجيؿُت ؤو لؿت اإلاخداعبحن.  طاث الػًٍى

 خم الفُخى.وهىا هاهض غلى وحىب حؿلُب مهلحت الاوؿاهُت غلى اإلاهالح الًُلت لبػٌ الضٌو ناخبت 

 حصجُؼ الحل الؿلمي للجزاغاث اإلاؿلحت بضٌ لؿت الؿالح ألنها ؤيمً لألعواح وهى وكاًت زحر مً ؤلف غالج.-

م امخالن واؾخسضام ألاؾلحت الىىوٍت وول ؤؾلحت الضماع - الاهخمام ؤهثر بمؿإلت غلض اجفاكُت ملؼمت ونهاثُت لخدٍغ

اهًمام وافت الضٌو الجفاكُاث اللاهىن الضولي اإلاخػللت بجزع الكامل ألنها جًاغف اغضاص الطحاًا ، مؼ يغوعة 

 الاؾلحت.

فاجىعة الحغوب والجزاغاث اإلاؿلحت هبحرة حضا حؿخضعي جًافغ ول الجهىص وزانت صٌو الجىاع للمؿاغضة ؤلاوؿاهُت -

 زانت لألَفاٌ، مً ؤحل اغاصة ؤلاغماع وحصجُؼ لؿت الحىاع بحن الفغكاء..

ؼ ؾلُت اإلا- دىمت الجىاثُت الضولُت في اللبٌ غلى مىتهيي اللاهىن الضولي الاوؿاوي و اغاصة الىظغ في يغوعة حػٍؼ

 غالكتها بباقي الهُئاث الضولُت الؿُاؾُت زانت مجلـ  ألامً .

 :قائمت املراجع

 القرآن الكريم.-

 الوثائق الرسمةت واملعاهذاث الذولةت:أوال:

 .1949اجفاكُاث حىُف الاعبؼ لؿىت -1

 .1977ىوىلحن الايافُحن لها لؿىت البروج -2

 1998هظام عوما لؿىت -3

 مُثاق هُئت ألامم اإلاخدضة.-4

 اغالن ؾان بترؾبىعؽ -5

 :الكخبثاهةا:

 .2008،صمكم،ؾىعٍا، صاع وماؾؿت عؾالن، 1وػمان غُاءهللا الهُتي، كاهىن الحغب ؤو اللاهىن الضولي الاوؿاوي،ٍ -1



 

 2021الؿىت -02الػضص -08اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/االنسبني الدويل القبنون إنفبذ يف املتحدة األهن هيئة دور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/اهلل ء عطب توفيك 

  165  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 
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 .1، الػضص1اإلاجلض  صعاؾاث كاهىهُت
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ؼ اخترام اللاهىن الضو  -4 لي الاوؿاوي في الجزاغاث اإلاؿلحت  ؾحر الضولُت مهضي عخماوي، صوع اللىاغض الػغفُت في حػٍؼ

 .2019،حامػت زمِـ ملُاهت، هىفمبر 02،مجلت نىث اللاهىن، اإلاجلض الؿاصؽ، الػضص

ههغ الضًً كلُل، مباصت كاهىن الهاي وكاهىن حىُف جغار اللاهىن الضولي الاوؿاوي الحضًث، مجلت الػلىم  -5

 .01، الػضص10اللاهىهُت و الؿُاؾُت، اإلاجلض 
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  ملخظ:

 هبير      
ً
ادة ، جشخُل ألاشخاص 2001ظبخمبر  11خذار خاضت بػذ أة مً اإلاماسظاث الذولُت التي شهذث ٍص

ٌٍ أخشي ملابل الحطٌى  اإلاشدبه في اسجيابهم حشابم جخػلم باإلسهاب مً كبل دٌو حػخبرهم تهذًًذا ألمنها اللىمي إلى دو

 غلى غماهاث دبلىماظُت بػذم حػشغهم للخػزًب.

ها اإلاتزاًذ إّصاء هزه اإلاماسظت إلاا لها للذ أزاسث هزه اإلاماسظت اهخمام اإلاىظماث غير الحيىمُت التي غّبرث غً كلل 

 .  اإلاىّشط في اللاهىن الذولي لحلىق الاوعان الّشد مً جؤزير غلى الؿبُػت اإلاؿللت إلابذأ غذم 

 . غذم الّشد الػماهاث الذبلىماظُت  ؛ مبذأ  ؛  ألامً اللىمي    ؛ ؤلاسهاب   ؛ لترخُلا: الكلماث املفخاحُت

Abstract:  

after the events of 11 September 2001, is the deportation of persons suspected of 

terrorism-related crimes by countries that consider them a threat to their national security to 

other countries in exchange for diplomatic assurances that they would not be subjected to 

torture.  

This practice has aroused the attention of non-governmental organizations that have 

expressed their growing concern about this practice as it has an impact on the absolute nature 

of the principle of non-refoulement enshrined in international human rights law. 

Keywords : deportation ; terrorism; national security ; diplomatic assurances ; the 

principle of non-refoulement .  
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 مىكف املىظماث غير الحكىمُت مً الػماهاث الذبلىماسُت غذ الخعزًب 

Position of  non-governmental organizations on diplomatic assurances  against torture 
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 ملذمت:

، فهي حشيل حهاث سضذ جلػب اإلاىظماث الذولُت غير الحيىمُت دوسا باسصا و مهما في خماًت خلىق الاوعان 

 
ّ
الذٌو لاللتزاماث اإلافشوغت غليها في مجاٌ خلىق الاوعان ، و مً أبشص الحلىق التي أولتها لت إلاشاكبت مذي اخترام فػا

 
ّ
ذ الذٌو غلى غشوسة الالتزام بػذم حػٍشؼ اإلاىظماث غير الحيىمُت أهمُت الحم في غذم الخػشع للخػزًب، خُث خث

ر اإلاماسظاث بشاغت و اهتهاوا مً أهثألاشخاص لخؿش الخػزًب مهما واهذ الظشوف التي جمش بها، فالخػزًب ٌػذ 

   . للىشامت ؤلاوعاهُت

ط في مخخلف اإلاىازُم الذولُت لحلىق الاوعان ظهشث مماسظاث الشغم مً الحظش اإلاؿلم للخػزًب اإلاىشّ غلى  و 

 
ّ
ل خؿشا غلى الحم في غذم الخػشع غذًذة مً ؾشف الذٌو  و بحجت خماًت أمنها اللىمي و التي أضبدذ حشي

أبشص هزه اإلاماسظاث جشخُل ألاشخاص اإلاشدبه فيهم بلػاًا الاسهاب الى دٌو أخشي ملابل الحطٌى  و مً،  للخػزًب 

غلى غماهاث دبلىماظُت بػذم حػشغهم للخػزًب ،   هزه اإلاماسظت واهذ مدل اهخمام اإلاىظماث غير الحيىمُت غلى 

ه اإلاىظماث جدذًذ مىكفها مً مذي ، خُث خاولذ هز  سأظها مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش و مىظمت الػفى الذولُت  

ين مً خؿش الخػشع للخػزًب .
ّ
 ششغُت هزه اإلاماسظت و مذي فػالُتها في خماًت ألاشخاص اإلاشخل

و جبرص أهمُت مىغىع الذساظت مً خالٌ  ابشاص   مىكف هزه اإلاىظماث التي  لػبذ   دوس هبير  في وغؼ الاؾاس 

 . الّشد و غلى مبذأ غذم  زير غلى الحظش اإلاؿلم للخػزًب الػام لهزه اإلاماسظت  هظشا إلاا حشيله مً جؤ

  و علُه فئن اشكالُت مىغىع الذساست جخمحىس حىل : 
 
املىظماث غير الحكىمُت الػماهاث  عخِبر هل ح

حسخغلها لاللخفاف حىل   ها مجشد وسُلتمماسست مششوعت جخىافم مع اللاهىن الذولي أم أن الذبلىماسُت 

   عليها في مجال حظش الخعزًب؟الالتزاماث املفشوغت 

 و لإلحابت غلى هزه الاشيالُت ظِخم جلعُم مىغىع الذساظت الى مدىسًٍ :  

 و الػماهاث الذبلىماظُت غذ الخػزًب . الّشد ًدىاٌو اإلادىس ألاٌو الاؾاس اإلافاهُمي إلابذأ غذم   -

غذ الخػزًب مً وحهت هظش اإلاىظماث أما اإلادىس الثاوي فعُخطظ  لذساظت مذي مششوغُت الػماهاث الذبلىماظُت 

  غير الحيىمُت .

 :الخعزًب والػماهاث الذبلىماسُت غذ   الّشد املبحث ألاول :الاطاس املفاهُمي ملبذأ عذم 

و هزا الذظاجير  في مخخلف دٌو الػالم مبذأ الحظش اإلاؿلم  ظذ مخخلف اإلاىازُم الذولُت لحلىق ؤلاوعانللذ هشّ 

، فهزا اإلابذأ  ذة مً اللىاغذ آلامشة التي ال جلبل أي خشق أو اظخثىاء مهما واهذ الظشوفللخػزًب ، و اغخبرجه كاغ

، و لم جىخف هزه اإلاىازُم بهزا (1)ٌػخبر مً اإلابادا الػامت لللاهىن اإلاػترف بها في ألاهظمت اللاهىهُت الشبِعُت في الػالم 

لُمه إلى دولت أخشي إرا جىافشث لذيها أظباب وحيهت الحظش و إهما ألضمذ الذٌو بػذم ؾشد أي شخظ أو إغادجه أو حع

الػذًذ مً الحيىماث  ، غير أن   الّشد و هزا في إؾاس ما ٌػشف بمبذأ غذم  جذغى إلى الاغخلاد بؤهه ظُيىن في خؿش 

ل إلى ظُاظت جشخُل بػؼ اإلاشخبهين في كػاًا ألامً اللىمي إلى بلذان أخشي ملاب  لجؤث  أزىاء خشبها غلى ؤلاسهاب

                                                           
م غلىان ، الىظُـ في اللاهىن الذولي الػام ) الىخاب الثالث : خلىق الاوعان ( ، داس الثلافت لليشش و الخىصَؼ ، ألاسدن ،  (1)  .61، ص  2015غبذ الىٍش
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الحطٌى غلى غماهاث بػذم حػشغهم لخؿش الخػزًب و كذ أؾلم غلى هزه اإلاماسظت الػماهاث الذبلىماظُت غذ 

  .  الخػزًب

 .  الّشد املطلب ألاول : الخعٍشف بمبذأ عذم

عها في اللاهىن الذولي الّشد   مبذأ غذم و الزي ًجب غلى الذٌو الالتزام به  ، واخذ مً أهم اإلابادا التي جم جىَش

 مً خالٌ  جىفير الحماًت الالصمت له و الابخػاد غً اإلاماسظاث التي ًمىً أن ًيىن لها جؤزير غلى هزا اإلابذأ .

: هى مىؼ احباس  ألاشخاص مً الػىدة الى بلذهم ألاضلي أو الى بلذ اخش   و  امللطىد بهزا املبذأ  بطىسة عامت

دًنهم أو حيعُتهم أو اهخماءهم أو بعبب جبىيهم ألساء ممىً أن جخػشع فيهم خُاتهم لخؿش   ما  بعبب غشكهم أو 

   (1)ظُاظُت مػُىت . 

ألشخاص بغؼ جمُؼ ل   ًيىن  : الّشد  غذم  مبذأ مً خالٌ كشاءة هزا الخػٍشف ًخبن أن غمان  الالتزام ب

أن   الذٌو    خىكف غلى مذي وحىد خؿش  في الذولت اإلاعخلبلت ، بمػنى، و ً الىظش ظىاء أواهىا وؾىُين أو أحاهب 

ًجب غليها أن جمخىؼ مً اغادة ألاشخاص أو هللهم أو جشخُلهم ألي ظبب وان  الى دٌو اخشي ًىاحهىن فيها  خؿش 

اث  . :  مػين  اغؿهاد ، حػزًب ظىء اإلاػاملت الى غير رلً مً ألافػاٌ التي حشيل اهتهاوا للحلىق و الحٍش

حئين و اللاهىن الذولي لحلىق الاوعان مً خالٌ هطىص للذ جم جىَشغ هزا اإلابذأ في اللاهىن الذولي لال 

 كاهىهُت واضحت .

س مبذأ عذم  :أوال    في اللاهىن الذولي لالحئين . الّشد  جكَش

و الزي  اغخبر مً أهم الشوابض التي جلىم غليها الحماًت ،   الّشد غذم ط اللاهىن الذولي لالحئين مبذأللذ هشّ 

ه مً خماًت للصخظ مً الىكىع في أًذي ظلؿاث الذولت التي جماسط الاغؿهاد أو تهذد الذولُت لالحئين هظشا إلاا ًىفش 

  (2) .به 

" ال ًجىص ألًت دولت مخعاكذة أن جطشد غلى :  1551لعام  مً الاجفاكُت الذولُت لالحئين   33جىظ اإلاادة ُث خ

خه مهذدجين فيها بسبب عشكه أو  الحئا أو جشده بأًت ضىسة مً الطىس إلي حذود ألاكالُم التي جكىن حُاجه أو  حٍش

 .  دًىه أو حيسِخه أو اهخمائه إلي فئت احخماعُت معُىت أو بسبب آسائه السُاسُت

بهزا الحم ألي الجئ جخىفش دواع معلىلت العخباسه خطشا على أمً البلذ الزي ًىحذ فُه  جال ٌسمح باالحخجا

كابه حشما اسخثىائي الخطىسة ، خطشا على مجخمع رلك أو العخباسه ًمثل هظشا لسبم ضذوس حكم نهائي علُه السج

 البلذ " . 

 و مً خالٌ هزا الىظ الزًً حاء بفلشجين    :

هم الى دٌو أخشي جيىن خُاتهم فيها مهذدة جػمىذ غشوسة  التزام الذٌو  بػذم ؾشد الالحئين أو سدّ  الفلشة ألاولى  -

 بخؿش مػين .

                                                           
ين ، ت في اللاهىن الذولي لالحئين ،  أؾشوخت دهخىساه ، حامػت النهٍش 51، ص  2015 سها ظالم أماهت ، غذم ؤلاغادة اللعٍش   (1)  

 .52اإلاشحؼ هفعه ، ص  (2)



 

 2021العىت -02الػذد -08اإلاجلذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ التعذيب ضد الدبلوماسية الضمانات من احلكومية غري املنظمات موقف
   حسني بوالديار /  ـــــ / درارجة وردة

  170  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

ُّ الّشد مبذأ غذم  جػمىذ الاظخثىاء مً الفلشة الثاهُت  - متى وان   الّشد  ذ بمبذأ غذم ، خُث ًجىص للذٌو غذم الخل

 . ابم خؿيرةالالجئ ٌشيل خؿشا غلى ألامً اللىمي للذولت أو ضذس في خله خىما نهابُا بعبب اسجيابه حش 

ظخثىاءاث و اهما في اللاهىن الذولي لالحئين لِغ بمبذأ مؿلم ال ًلبل أي ا  الّشد غذم  و مما ظبم ًدبين أن مبذأ 

 (1) .ال ًىذسج غمً اللىاغذ الامشة في كاهىن اللجىء  الّشد غذم  جشد غلُه اظخثىاءاث   و هزا ًذٌ غلى أن مبذأ 

س مبذأ عذم ثاهُا :    في اللاهىن الذولي لحلىق الاوسان . الّشد جكَش

مً خالٌ الىطىص التي   ّشدال غذم  خشضذ اإلاىازُم الذولُت لحلىق الاوعان غلى الضام الذٌو بمبذأ  للذ

 ُّ ذ الذٌو بػذم جشخُل  أو ؾشد أو هلل ألاشخاص الى دٌو أخشي ًىاحهىن فيها جػمىتها ، خُث أهذث غلى غشوسة جل

 خؿش  الخػشع للخػزًب .

مىً جلعُم هزه الىطىص الى مجمىغخين :  ٍو

ذ غلى : املجمىعت ألاولى  -  اإلاىازُم : و مً أبشص هزه    الّشد غذم  جػمىذ الىظ الطٍش

غلى :  مً اجفاكُت  ألامم اإلاخدذة إلاىاهػت الخػزًب  1الفلشة  اإلاادة الثالثتخُث جىظ    اجفاكُت مىاهػت الخعزًب :

أو أن حسلمه إلى دولت أخشي، إرا جىافشث لذيها  "أن جشده"ال ًجىص ألًت دولت طشف أن جطشد أي شخظ أو حعُذه  " 

 " .  ه سُكىن في خطش الخعشع للخعزًب أسباب حلُلت جذعى إلى الاعخلاد بأه

كُت ملىع الخعزًب - ىُت إلاىؼ الخػزًب و الػلاب ظذ   للذ  هشّ    و العلاب علُه : الاجفاكُت ألامٍش الاجفاكُت ألامٍش

عاد الشخظ املطلىب اب " ال جخم املىافلت على الدسلُم و و التي جىظ غلى :  13في اإلاادة   الّشد غذم مبذأ   غلُه

جكىن هىان أسباب لالعخلاد بأن حُاجه جخعشع للخطش أو أهه سِخعشع للخعزًب أو إلى معاملت كاسُت أو عىذما 

غير إوساهُت أو مهُىت ، أو أهه سُحاهم مً كبل محاهم خاضت أو محاهم أوشذ ألغشاع خاضت في الذولت 

، (2)ذولي للحلىق اإلاذهُت و العُاظُت والػهذ ال  الّشد غذم : لم جىظ ضشاخت غلى مبذأ  املجمىعت الثاهُت الطالبت". 

 .، فهزه اإلاىازُم اهخفذ بالىظ غلى مبذأ الحظش اإلاؿلم للخػزًب  (3) و الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق الاوعان

التي أوسدتها الهُئاث اإلاػىُت بدلىق الاوعان الظُما اللجىت اإلاػىُت بدلىق الاوعان و التي  خالٌ الخػلُلاثومً 

مبذأ مهم ًخىحب غلى الذٌو الالتزام به مً خالٌ امخىاغها غً جشخُل أو هلل أو ؾشد   الّشد ذم غاغخبرث أن مبذأ 

، و (4)ألاشخاص الى دٌو أخشي متى جىافشث ألاظباب  الحلُلُت   التي جذغى  الى الاغخلاد  بخػشغهم الى خؿش الخػزًب 

ٌ الػذًذ مً اللػاًا التي غشغذ غلى اإلادىمت مً خال اللػاء ألاوسبي لحلىق ؤلاوعان  هى هفغ الؿشح الزي جبىاه

مخؤضل في الالتزام بػذم الّشد غذم مبذأ في ظىابلها اللػابُت غلى أن الالتزام ب  خُث اظخلشث ألاوسبُت لحلىق 

                                                           
 2 ذد غمشاوي خذًجت ، ظلُني مدمذ الطغير ، مبذأ غذم الشد في الطيىن الذولُت ، مجلت ألاظخار الباخث للذساظاث اللاهىهُت و العُاظُت ، الػ (1)

 .495، ص  2019حامػت اإلاعُلت ، ، 
ت و العُاظُت غلى : ال ًجىص إخػاع أخذ للخػزًب و ال للمػاملت أو الػلىبت اللاظُت أو خُث جىظ اإلاادة العابػت مً الػهذ الذولي للحلىق اإلاذهُ  (2)

 الالاوعاهُت أو الحاؾت بالىشامت ، و غلى وحه الخطىص ال ًجىص إحشاء أًت ججشبت ؾبُت غلى أخذ دون سغاه الحش ."  
ًجىص إخػاع أخذ للخػزًب و ال للػلىباث أو اإلاػامالث غير ؤلاوعاهُت أو  " ال جىظ اإلاادة الثالثت مً الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق الاوعان غلى:   (3)

  .اإلاهُىت
 .9، الفلشة  1999غلى اإلاادة العابػت  ، الذوسة الشابػت وألاسبػىن ،  20الخػلُم الػام سكم ،   اللجىت اإلاػىُت بالحلىق اإلاذهُت والعُاظُت (4)



 

 2021العىت -02الػذد -08اإلاجلذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ التعذيب ضد الدبلوماسية الضمانات من احلكومية غري املنظمات موقف
   حسني بوالديار /  ـــــ / درارجة وردة

  171  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

بمػنى أهه حضء مً الحم  مً الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق الاوعان ،  إخػاع أي شخظ للخػزًب بمىحب اإلاادة الثالثت

  (1) .للخػزًب لخػشعفي غذم ا

و احتهاداث الهُئاث اإلاػىُت بدلىق  الّشد غذم ظت  إلابذأ و مً خالٌ دساظت مخخلف الىطىص اللاهىهُت اإلاىشّ 

 :    ًمىً حسجُل  اإلاالخظاث الخالُت   الاوعان 

ا جؿبُم هزه الىطىص غلى ول ألاشخاص اإلاىحىدًً غمً والًت الذولت بغؼ الىظش غً ضفتهم ظىاء واهى    -

  الذولُت  جفاكُت الامً  33اإلاادة  ما  ال هجذه  في   هزا   ، (2) وؾىُين أو أحاهب أو لهم ضفت الحئين  أو غير  الحئين

و الزًً   غلى ألاشخاص اإلاػؿهذًً مً كبل دولهم ألاضلُت لعبب مػينهزا الىظ   جؿبُم خُث  ًلخطش   الحئينل

 .   ها  ًدملىن ضفت الالجئ  في الذولت اإلاىحىدون في

مً   33أهذث غلى الؿبُػت اإلاؿللت لهزا اإلابذأ خُث ال جخػمً اظخثىاءاث غلُه هما هى واسد في اإلاادة   -

لحلىق  الىطىص اللاهىهُت في   الّشد غذم ، و غُاب الاظخثىاءاث غلى مبذأ 1951الاجفاكُت الذولُت لالحئين لػام 

في الاجفاكُت الذولُت لالحئين بل أنها جمىذ خماًت  ط للمبذأىظ اإلاىشّ الاوعان ال ٌػني أن  هىان حػاسع بُنها و بين  ال

  (3) .أهبر لألشخاص

خُث ًمخىؼ غليها   حعلُم أو جشخُل ألاشخاص ، ال ًجىص للذٌو فشع أي اظخثىاء غلى هزا اإلابذأ و بالخالي فئهه  

إلى مبرس خماًت ألامً اللىمي إلغادة إلى دٌو أخشي كذ ًخػشغىن فيها إلى خؿش الخػزًب و ال ًمىً لها الاظدىاد 

، و لهزا لجؤث الىثير مً الذٌو  خاضت بػذ (4) ألاشخاص أو ؾشدهم أو هللهم ختى ولى واهىا ٌشيلىن خؿشا غليها

الى دٌو أخشي ملابل  الى اغادة و هلل و جشخُل ألاشخاص الزًً ٌشيلىن تهذًذا لها   2001ظبخمبر  11أخذار 

الزي     الّشد غذم  لاللتزام اإلافشوع غليها بػشوسة اخترام مبذأ غهم للخػزًب حػبيرا منها الخماط غماهاث بػذم حػش 

 ال ًلبل أي اظخثىاء.  

ف بالػماهاث الذبلىماسُت غذ الخعزًب   :املطلب الثاوي : الخعٍش

عاخت مً اإلاطؿلحاث التي غشفذ جذاوال هبيرا غلى ال  " الػماهاث الذبلىماسُت غذ الخعزًب": ٌػذ مطؿلح

و هزا اإلاىظماث غير الحيىمُت همىظمت هُىمً ساًدغ ووحش  الذولُت ، لزلً خاولذ الهُئاث اإلاػىُت بدلىق الاوعان

  و مىظمت الػفى الذولُت  اصالت الغمىع غلى هزا اإلاطؿلح مً خالٌ جدذًذ اإلالطىد مىه .

   : للػماهاث الذبلىماسُت  لجىت مىاهػت الخعزًب حعٍشف  أوال : 

  22اإلاخػلم بشؤن جىفُز اإلاادة الثالثت في ظُاق اإلاادة   4الخػلُم الػام  سكم في   لجىت مىاهػت الخػزًب أشاسث

فا لهزا اإلاطؿلح  خاولذ في هزا الخػلُم  الى مطؿلح الػماهاث الذبلىماظُت ، خُث   ،  فخه غلى ػشّ ف وغؼ حػٍش

                                                           
(1)

 - Helene Lamber  , Protection Against Refoulement from Europe: Human Rights Law Comes To the Rescue, 

International and Comparative Law Quarterly  , volume   48, Cambridge University ,  July 1999,p 515. 
(2)

   Ibid ,   p 64. 
 .498-497غمشاوي خذًجت ، ظلُني مدمذ الطغير ، مشحؼ ظابم ، ص  ص  (3)

(4)
 Eman Hamdan ,  The Principle of Non- Refoulement under the ECHR and the  UN Convention against 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ,  Brill Nijhoff  ،  LEIDEN  ,  

BOSTON ,  2016 ,   p 43 .  
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في سُاق هلل شخظ مً دولت إلى أخشي  هى  مططلح "الػماهاث الذبلىماسُت" املسخخذم"  : الىدى الخالي  

التزام سسمي مً حاهب الذولت  املسخلبلت  مفاده أن الشخظ املعني  سُعامل وفلا  لششوط جحذدها الذولت 

  (1) املشِسلت  ووفلا  للمعاًير الذولُت لحلىق إلاوسان."

ف املىظماث غير الحكىمُت للػماهاث الذبلىماسُت ثاهُا  :  :حعٍش

ش التي اغخمذتها و غلى سأظها الىاشؿت في مجاٌ خلىق الاوعان  ظماث غير الحيىمُت اإلاى ظػذ  مً خالٌ الخلاٍس

 . جدذًذ اإلالطىد مً الػماهاث الذبلىماظُت الى  مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش و مىظمت الػفى الذولُت  

 سُت .احعٍشف مىظمت هُىمً ساًدس ووحش للػماهاث الذبلىم   -1 

غلى أنها : وظُلت جلجؤ اليها الذٌو إلسظاٌ ت هُىمً ساًدغ ووحش الػماهاث الذبلىماظُت فذ مىظمللذ غشّ  

ألاحاهب غير اإلاشغىب فيهم الى بلذ اخش  ملابل الحطٌى   غلى حػهذ مً الحيىماث اإلاعخلبلت لهم بؤنها لً حعخخذم 

 (2)  .الخػزًب

ف مىظمت العفى الذولُت للػماهاث الذبلىماسُت :  -8  حعٍش

ذ مىظمت الػفى الذولُت جىغُذ مطؿلح الػماهاث الذبلىماظُت أو هما حعميها ب " الخؤهُذاث خاول

الذبلىماظُت " غلى أنها : حػهذاث جدطل غليها الحيىماث الشاغبت في  غملُاث الدعلُم و  و غيرها مً غملُاث هلل 

  (3) مل ألاشخاص مػاملت اوعاهُت .ألاشخاص  مً دٌو لذيها سجل مػشوف في الخػزًب أو ظىء اإلاػاملت بؤنها ظخػا

فاث اإلالّذ   مً خالٌ  مت مً ؾشف الهُئاث اإلاػىُت بدلىق الاوعان و اإلاىظماث غير دساظت مخخلف  الخػٍش

 : غلى الىدى الخالي    ها ، ًمىً ابشاص خطابط  الحيىمُت   للػماهاث الذبلىماظُت 

 اق بين دولت مشظلت و أخشي معخلبلت .ًخم باالجف  التزام سظميالػماهاث الذبلىماظُت هي   - 

 -  ُّ ذ جشخُله جػؼ مجمىغت مً الششوؽ التي ًيبغي للذولت اإلاعخلبلت الخل ذ بها الذولت اإلاشظلت للصخظ التي جٍش

ل خاضت غمان غذم حػشغه للخػزًب و جمىُىه مً و هزه الششوؽ جىطب غلى غمان خلىق هزا الصخظ اإلاشّخ 

 غماهاث اإلاداهمت الػادلت .  

الذولت اإلاعخلبلت للصخظ اإلاّشخل  جلذم غماهاث بؤن الصخظ اإلاشخل إليها ظدخم مػاملخه وفلا  للششوؽ   -

 .التي وغػتها الذولت اإلاشظلت ووفلا للمػاًير الذولُت لحلىق ؤلاوعان 

 

 

 

 

                                                           
،  CAT/C/GC/4، وزُلت سكم :  2017،  22مً الاجفاكُت في ظُاق اإلاادة  3اإلاخػلم بدىفُز اإلاادة  4م سكم لجىت مىاهػت الخػزًب ، الخػلُم الػا (1)

 .19فلشة 
خ  www.hrw.com ، وزُلت ميشىسة في اإلاىكؼ :  1مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش ، الػماهاث الذبلىماظُت غذ الخػزًب ظؤاٌ و حىاب ، ص  (2)  ، جاٍس

 .10/04/2021الاؾالع : 
 .1، ص   ACT40/021/2005مىظمت الػفى الذولُت ، الخؤهُذاث الذبلىماظُت " ال جدمي مً الخػزًب أو ظىء اإلاػاملت ، و زُلت سكم : (3)
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مً وحهت  في الحماًت مً الخعشع للخعزًب  الػماهاث الذبلىماسُت فعالُت  املبحث الثاوي : مذي 

  :غير الحكىمُت املىظماث الذولُت هظش 

ان البدث في ششغُت و مذي كاهىهُت الػماهاث الذبلىماظُت واهذ مً اإلاعابل التي أزاستها اإلاىظماث غير 

الحيىمُت ، و التي خاولذ مً خالٌ الذساظاث التي كامذ بها الى وغؼ الاؾاس الػام لهزه اإلاماسظت و رلً مً خالٌ 

ىافم مؼ اللاهىن الذولي أم أن الذٌو حعخغلها لاللخفاف  خٌى الالتزاماث اإلافشوغت غليها جىغُذ هل هزه اإلاماسظت جخ

، و مً أبشص اإلاىظماث الغير الحيىمُت التي جؿشكذ لهزه اإلاعؤلت مىظمت هُىمً غذم الّشد  في مجاٌ خظش الخػزًب و 

  اء هزه اإلاماسظت . ا اصّ ساًدغ ووحش ، و مىظمت الػفى الذولُت ، خُث أبذث هاجين اإلاىظمخين مىكفهم

 املطلب ألاول : مىكف مىظمت هُىمً ساًدس ووحش مً الػماهاث الذبلىماسُت :

ث مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش غً كللها اججاه التزاًذ اإلاعخمش في  اظخخذام الذٌو للػماهاث للذ غبرّ 

خماًت ألامً اللىمي لها ،  خُث   سالذبلىماظُت وىظُلت لترخُل ألاشخاص اإلاشدبه فيهم بلػاًا الاسهاب جدذ مبّر 

ة هزه اإلاماسظت  و اغخبرها وظُلت جلجؤ الحيىماث اليها  للخداًل غلى الحظش الذولي اهخلذث هزه اإلاىظمت و بشّذ 

  (1).مً حهت أخشي    الّشدللخػزًب مً حهت و الالخفاف خٌى الؿبُػت اإلاؿللت إلابذأ غذم 

جؤهُذها غلى خؿىسة هزه اإلاماسظت غلى الحظش اإلاؿلم للخػزًب و و اإلاىكف الزي جبيخه هزه اإلاىظمت مً خالٌ 

 لػذم هفاًتها في خماًت ألاشخاص  غذم الّشد مبذأ 
ّ
مً خؿش الخػشع للخػزًب  ًخماش ى مؼ مىكف الهُئاث   ُيناإلاشخل

 ألاممُت ،  و الهُئاث اإلاػىُت بدلىق الاوعان .

 
ّ
ت  –عذم طشد أي شخظ أو اعادجه  " ذ الذٌو غلى : فالجمػُت الػامت لألمم اإلاخدذة خث أو  –اعادة كسٍش

لت أخشي الى دول أخشي جىحذ أسباب وحيهت لالعخلاد بأن هزا الشخظ سُكىن عشغت  حسلُمه أو هلله بأي طٍش

لخطش الخعزًب و جؤهذ على أهمُت هفالت الػماهاث اللاهىهُت و الاحشائُت الفعالت في هزا الطذد ، و حسلم بأن 

  (2) .وسان " الا في الذول مً التزاماتها بمىحب اللاهىن الذولي لحلىق عاسُت ال حالػماهاث الذبلىم

 
ّ
ذ مجلغ خلىق الاوعان في كشاس اغخمذه في دوسجه الثالثت غشش غلى   غشوسة التزام الذٌو و مً حهت أخشي أه

إلابذأ و غشوسة جىفير الػماهاث مً الؿبُػت اإلاؿللت لهزا ا و غذم اللجىء الى مماسظاث مً شؤنها جدّذ  الّشد بمبذأ غذم

  (3) .اللاهىهُت و الاحشابُت الفػالت التي جىفل اخترام الذٌو لهزا اإلابذأ

 
ّ

ُّ  و غلى  الشغم مً خث لجؤث هزه    غذم الّشد  ذ الذٌو بمبذأ الهُئاث اإلاػىُت بدلىق الاوعان غلى غشوسة جل

شخاص اإلاتهمين بلػاًا الاسهاب بمىحب غماهاث الذٌو الى غذم حػزًب ألاشخاص غلى أساغيها و رلً بئسظاٌ ألا

                                                           
.1مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش ، الػماهاث الذبلىماظُت ، ظؤاٌ وحىاب ، ظؤاٌ و حىاب ، مشحؼ ظابم ، ص  (1)    

 .19، الفلشة  68، الذوسة   A/RES/68/156، وزُلت سكم   2013دٌعمبر  18لػامت لألمم اإلاخدذة ، كشاس اجخزجه الجمػُت الػامت في الجمػُت ا (2)
اغخمذه مجلغ خلىق الاوعان " الخػزًب و غيره مً غشوب اإلاػاملت أو الػلىبت اللاظُت أو الالوعاوعت  19/13مجلغ خلىق الاوعان ، كشاس سكم  (3)

 . 8، فلشة  .A/HRC/RES/13/19، وزُلت سكم :  13هُىت " ، الذوسة أو اإلا
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ٌ غلى تهشب  واضح  للذولت اإلاشظلت مً دبلىماظُت  الى دٌو أخشي ًماسط فيها الخػزًب غىذ الخدلُم مػهم و هزا ًّذ 

مت الخػزًب .    (1) معؤولُتها غً حٍش

ش التي اغخمذتها  أظباب لجىء الذٌو لهزه   ص ابشاالى  للذ خاولذ مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش مً خالٌ الخلاٍس

 الخػشع للخػزًب.  مً خؿشألاشخاص  خماًت  في اإلاماسظت و  مذي فػالُتها  

 لجىء الذول الى الػماهاث الذبلىماسُت :ساث  مبّر  أوال :   

ش لجىءها الظخخذام الػماهاث الذبلىماظُت وىظُلت لترخُل مً أبشص اإلابّر  ساث التي ظاكتها  الذٌو لخبًر

 و خماًتهم مً خؿش الخػشع للخػزًب  :  ألاشخاص  

اظخطذاس غماهاث راث ؾبُػت دبلىماظُت واف للخػبير  غً مذي التزام الذولت بالحظش اإلاؿلم للخػزًب و مبذأ  ان   -

 ،  الّشد   غذم 

 .     دوس في الخللُل مً اخخماٌ حػشع الصخظ اإلاػني للخػزًب غىذ سحىغه لبلذه  هزه الػماهاث لها   - 

ؿلب مثل هزه الػماهاث ًمثل خؿىة هامت للذٌو الشاغبت في جشخُل ألاشخاص الزًً ف  خماًت ألامً اللىمي -

 ٌشيلىن تهذًذا لألمً اللىمي .

لِعذ وظُلت حعمذ لها بالخداًل غلى التزاماتها اإلاخػللت بدلىق الاوعان ، بل حعمذ  أن الػماهاث  الذبلىماظُت  -   

 
ّ
  (2) .مشاغاة خلىق ألاشخاص اإلابػذًً و مً مػاملتهم ذ مًلها غلى الػىغ بالخؤه

ساث ما هي متها الذٌو  إال أن مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش اغخبرث هزه اإلابّر ساث  التي كّذ و غلى الشغم مً  اإلابّر 

مً  س الحلُلي لهزه الحيىماث ًخمثل في سغبتها  في الخخلظفاإلابّر  ، إال وظُلت إلغفاء الششغُت غلى هزه اإلاماسظت 

فػىع مً جدٍشً الذغىي غذهم جلجؤ الى هللهم أو  الشغاًا ألاحاهب اإلاشدبه في جىسؾهم في ألاوشؿت الاسهابُت

   (3)  .جشخُلهم الى دولهم  أو  الى دٌو أخشي 

 عشع للخعزًب.  خمذي فعالُت الػماهاث الذبلىماسُت في الحماًت مً ال ثاهُا :  

الػماهاث الذبلىماظُت خُث اغخبرها وظُلت جلجؤ   ششغُت  غذم  للذ أهذث مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش غلى

و كذ بيذ مىكفها هزا باالظدىاد الى مجمىغت  ،  غذم الّشد  مبذأ الليها الذٌو للخداًل غلى الحظش اإلاؿلم للخػزًب و 

 مً ألاظباب التي ججػل مً هزه اإلاماسظت وظُلت غير فػّ 
ّ
لخػشع  للخػزًب ين مً خؿش االت في خماًت ألاشخاص اإلاشخل

 في الذٌو اإلاعخلبلت لهم ، و جخمثل هزه ألاظباب في :

 : الطبُعت غير امللضمت  للػماهاث الذبلىماسُت  -1 

     الػماهاث الذبلىماظُت هي اجفاكاث ظُاظُت زىابُت ًخم الخفاوع غليها غلى اإلاعخىي الذبلىماس ي و ًيخج غً رلً 

فئرا جم خشكها  فلِغ أمام الحيىمت اإلاشظلت وظُلت إلاعاءلت  دولُت أن الػماهاث الذبلىماظُت لِعذ مػاهذاث

                                                           
مت الخػزًب ، داس الفىش الجامعي ، (1) ت ،    غبذ الفخاح أمين سبعي ، مالخلت مشجىبي حٍش  .83، ص   2014الاظىىذٍس
ش الذوسي العادط للملىت  (2) ، فلشة CCPR/C/SR.2541، وزُلت سكم: 93ت ، الذوسة الشمالُ اًشلىذاة و اإلاخدذاللجىت اإلاػىُت بدلىق الاوعان ، الخلٍش

31. 
 .1مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش ، الػماهاث الذبلىماظُت ظؤاٌ و حىاب، مشحؼ ظابم، ص  (3)
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غلى  غذم خطٌى مً حػشغىا للخػزًب سغم جشخُلهم بػماهاث  خاالث حشير الى  و هىان  ، الحيىمت اإلاعخلبلت كاهىها

ؼ مً حاهب الحيىمت اإلاعؤولت  ، فػال أهه في خاالث غذًذة مً الطػب الخدلم مً وكىع مخالفت (1)حػٍى

للػماهاث بعبب أن الخػزًب ًخم ظشا مً حهت و ألن الضحاًا ال ٌشخيىن غادة خىفا مً الاهخلام منهم أو مً أظشهم 

  (2) .و بالخالي فئهه مً الطػب الخدلم مً مماسظت الخػزًب و ٌعهل اهياس الخىسؽ فيها

 :  الػماهاث الذبلىماسُت ال جخخز شكال مىحذا -2 

ت ، هما ًخفاوث جخخالػماهاث الذبلىماظُت    ز أشياال مخػذدة  فهىان الىزابم اإلاىخىبت و الىغىد أو الاغالهاث الشفٍى

مػمىن الػماهاث فخؤحي غمً مجمىغت مً الىغىد ألاخشي مثل الخػهذاث الخاضت بػذالت اإلاداهمت ، أو  جؤحي في 

تها اإلاىبثلت غً اللاهىن الذولي لحلىق شيل جؤهُذ مً حاهب الحيىمت اإلاعخلبلت بؤنها ظخدترم كاهىنها اإلادلي أو التزاما

  (3) الاوعان أو حشمل بػؼ الػماهاث الذبلىماظُت غلى جشجِباث خاضت باإلاشاكبت بػذ اغادة ألافشاد

 :الػماهاث الذبلىماسُت ال  جىظ  على الُت سضذ فعالت     -3 

ل اليها لخؿش الخػزًب ، إلاشّخ ع الصخظ االتي مً خاللها ًخم الخؤهذ مً أن الذولت اإلاعخلبلت ظىف لً حػشّ  

بزلً جيىن كذ اغترفذ بؤنها  و  فالحيىمت اإلاشظلت لِغ لذيها الحافض للبدث في معؤلت وكىع الخػزًب أو ظىء اإلاػاملت 

، أما الحيىمت اإلاعخلبلت فالحافض لذيها أغػف خُث أن الاغتراف بىكىع  غذم الّشد ذأ بخشكذ التزامها اإلاؿلم بم

الى حاهب هلؼ الخػهذ الزي أغؿخه للحيىمت ألاخشي ،  تراف بؤنها اهتهىذ الحظش الػالمي للخػزًب الخػزًب ٌػني الاغ

  (4) .و في الىاكؼ ال جىحذ أًت خالت اغترفذ فيها الحيىمت اإلاشظلت أو اإلاعخلبلت بخشق الػماهاث الذبلىماظُت

ًت ألاشخاص مً خؿش الخػشع ول هزه ألاظباب ججػل مً الػماهاث الذبلىماظُت  وظُلت غير وافُت لحما

للخػزًب ، لزلً ؾالبذ مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش مً الذٌو الػذٌو غً هزه اإلاماسظت هظشا للخؿىسة التي ًمىً 

 
ّ
هتها اإلاىظمت الى وصٍش ، ففي سظالت وّح   غذم الّشدها غلى الحظش اإلاؿلم للخػزًب و الؿبُػت اإلاؿللت إلابذأ أن حشيل

جشخُل وعُم ظػذي بىاءا غلى غماهاث دبلىماظُت غذ الخػزًب خطلذ غليها الحيىمت بمىاظبت  يالػذٌ  الاًؿال

لهزه اإلاماسظت  خُث أهذث أن  ترث غً اهضغاحها للجىء الحيىمت الاًؿالُالاًؿالُت مً الحيىمت الخىوعُت غبّ 

تهم و مثل هزه الت لألشخاص اإلاػشغين إلاثل هزه الاظاءة لذي غىدالػماهاث الذبلىماظُت ال جىفش  غماهت فػّ 

ؼ  الػماهاث ال ًمىً الاغخماد غليها و ال ًمىً جىفُزها مً الىاخُت الػملُت و الاظخمشاس في هزه اإلاماسظت يهذد بخلٍى

  (5). الّشد  الحظش  اإلاؿلم للخػزًب و الالتزاماث الخاضت بػذم

                                                           
 4-3اإلاشحؼ هفعه   ، ص ص   (1)
م لألمام : اغخماد اإلاملىت اإلاخدذة الخؿير غلى الػماهاث (2) ش مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش ، لِغ الؿٍش في اإلاىكؼ :  الذبلىماظُت ، وزُلت ميشىسة  جلٍش

ww .hrw.org.  : ش خ الاؾالع غلى الخلٍش  10/04/2021، جاٍس
 .1مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش ، الػماهاث الذبلىماظُت ظؤاٌ و حىاب ، مشحؼ ظابم ،   ص   (3)

     (4).3اإلاشحؼ هفعه ،    ص 
خ الاؾالع    .ww .hrw.org، ميشىسة في  اإلاىكؼ :  2007ٌ الاًؿالي ولُمىذ ماظدُال ، ظبخمبر مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش ، سظالت الى وصٍش الػذ (5) ، جاٍس

 .10/04/2021غلى اإلاىكؼ : 
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غماهاث كذ حػشغىا  و كذ أهذث اإلاىظمت هزلً أن هىان الػذًذ مً ألاشخاص الزًً جم جشخُلهم  بمىحب 

ذ و ؾشد منها في دٌعمبر للخػزًب  بىاءا غلى غماهاث مً حاهب  2001و منهم أخمذ عجيزة الزي ؾلب اللجىء الى العٍى

ت بػذم حػزًبه ت  ، الحيىمت اإلاطٍش و لىىه حػشع للػشب و الطػم بالطذماث الىهشبابُت في أخذ السجىن اإلاطٍش

ذًين لحالخه بػذ غىدجه .غلى الشغم مً الترجِباث الخاضت بمخابػ   (1) ت دبلىماظُين ظٍى

 املطلب الثاوي : مىكف مىظمت العفى الذولُت مً الػماهاث الذبلىماسُت غذ الخعزًب 

غذم للذ أهذث مىظمت الػفى الذولُت في الػذًذ مً اإلاىاظباث غلى الؿبُػت اإلاؿللت إلابذأ خظش الخػزًب و مبذأ 

اسظاث الذٌو  اإلاخخزة  في اؾاس جذابير  ميافدت ؤلاسهاب التي وان  لها  جؤزير غلى  دث هزه اإلاىظمت بممو كذ هّذ ، الّشد

ل
ّ
ٌ  الحظش اإلاؿلم للخػزًب و أضبدذ حشي الى الػماهاث  خؿشا غلُه ، و مً أبشص هزه اإلاماسظاث لجىء الذو

ش التي الاسهاب ،  خاولذ هزه اإلاىظالذبلىماظُت  وىظُلت إلغادة ألاشخاص اإلاشدبه بهم في كػاًا  مت مً خالٌ الخلاٍس

 اغخمذتها الى ابشاص مذي فػالُت هزه الػماهاث في الحماًت مً الخػشع  للخػزًب. 

 مذي  فعالُت الػماهاث الذبلىماسُت  في الحماًت مً الخعشع للخعزًب.أوال :  

سث اإلاىظمت مً هزه اإلاماسظت خُث اغخبرث أن الاغخماد غلى هزا الىىع مً الػماهاث ٌشيل 
ّ
اهتهاوا خز

ألنها وظُلت غير فػالت في الحماًت مً الخػشع لاللتزاماث الذولُت  اإلافشوغت غلى الذٌو  في مجاٌ خلىق الاوعان 

، فهىان الػذًذ مً ألاشخاص مً حشي جشخُلهم بملخض ى غماهاث إال أنهم حػشغىا للخػزًب ، و غلُه فئن  للخػزًب

ؼ غماهاث غلى معخىي الىظام هيل و جؿبم  هما جلخض ي اإلاػاًير هزه اإلاماسظت ال حشيل بذًال لىاحب الذٌو في وغ

هلؿت إلاىؼ الخػزًب و غيره مً غشوب اإلاػاملت أو  12الذولُت و هما ًىص ي بشهامج مىظمت الػفى الذولُت اإلاؤلف مً 

هزه  خخلي غًالذٌو الى غشوسة ال ، لزلً  دغذ مىظمت الػفى الذولُت (2)الػلىبت اللاظُت أو الااوعاهُت أو اإلاهُىت 

سة لها بمىحب مبذأ ووظُلت جلجؤ اليها الذٌو لاللخفاف غلى التزاماتها اإلالشّ غير ششغُت  اإلاماسظت و اغخبرتها مماسظت 

 ، الّشد غذم 

 :أسباب عذم فعالُت الػماهاث الذبىماسُت  -ثاهُا  

هاث الذبلىماظُت وظُلت غير للذ خاولذ مىظمت الػفى الذولُت جىغُذ ألاظباب و الذواعي التي ججػل مً الػما 

 وافُت في الحماًت مً الخػشع الخػزًب ، و جخمثل هزه ألاظباب في :

حت  أو غمىُت في املعاهذاث الذولُت  ججيز اسخخذام هزه الػماهاث -1  :    عذم وحىد هطىص ضٍش

حعلُمه الى دولت أخشي  بػذم ؾشد أي شخظ أو اغادجه أو اهذاث الذولُت اإلاخػللت بدلىق الاوعان ألضمذ الذٌو  ػاإلا

ًخػشع فيها لخؿش الخػزًب أو ظىء اإلاػاملت ، و ًىؿبم هزا الالتزام غلى حمُؼ الذٌو و ال ًجيز أًت اظخثىاءاث و 

اظخخذام الػماهاث الذبلىماظُت هؤظاط إلسظاٌ أشخاص مػُىين خُث حػترف الحيىمت اإلاشظلت أنها لىال جلً 

ألنهم ًمىىىا أن ًخػشغىا لخؿش الخػزًب و بالخالي فئن الاغخماد غلى الػماهاث ليان مدظىسا غليها اسظالهم 

                                                           
 .4-3مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش ، مشحؼ ظبم رهشه   ، ص ص    (1)
 .ACT /40/001/2005مىظمت الػفى الذولُت ، وزُلت سكم :  (2)
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 الػماهاث الذبلىماظُت في هزه الظشوف ًطل الى خذ الالخفاف غلى الىاحباث اإلاترجبت غلى الذٌو بمىحب مبذأ غذم 

   (1).الّشد

 :  بالثلتالػماهاث الذبلىماسُت لِسذ حذًشة   -8

ه الػماهاث فهزا اكشاس منها بؤهه ًىحذ في الذٌو اإلاعخلبلت خؿش  الخػزًب ، مما الذٌو اإلاشظلت غىذما جؿلب مثل هز

ٌػني أن هزه الترجِباث جخم مؼ الذٌو التي ًخػشع فيها اإلاػخللىن لخؿش الخػزًب أو ظىء اإلاػاملت ، و العبب في ؾلب 

  (2) ُا.رلً الخػهذ هى جلاغغ الذولت اإلاعخلبلت غً الىفاء بالىاحباث اإلالضمت لها كاهىه

ضغم الذٌو التي اظخخذمذ الػماهاث الذبلىماظُت جعذم فعالُت الُاث سضذ جىفُز الػماهاث الذبلىماسُت :  -3

أن اإلاشاكبت مً حاهب الذبلىماظُين أو غيرهم مً معؤولي الذولت اإلاشظلت أو مً حاهب هُئت أخشي ًمىً أن ًىفل 

 ُّ ابذ الخل ت غذ مماسظت الخػزًب لىنها لِعذ الػماهاث الذبلىماظُت، و ارا واهذ  الٍض ساث الى السجىن غماهت غشوٍس

 (3) وافُت ختى ولى جخىالها هُئت مخخطت.

و بهزا فئن مىكف  مىظمت الػفى الذولُت  مً الػماهاث الذبلىماظُت مخىافم مؼ مىكف  مىظمت هُىمً ساًدغ 

هزه اإلاماسظت لػذم هفاًتها في الحماًت  تششغُ ووحش، خُث غّبرث غً سفػها للػماهاث الذبلىماظُت و أكّشث  بػذم 

، و لجىء الذٌو لهزه اإلاماسظت ًلّىع هظام اإلاػاهذاث الذولُت لحلىق الاوعان بما في رلً  مً الخػشع للخػزًب 

الحظش اإلافشوع غلى الخػزًب و إظاءة اإلاػاملت لطالح ضفلاث زىابُت ًخم الخفاوع بشؤنها مؼ دٌو مػشوف بؤنها ال 

  (4) .تها  الذولُت في مىؼ الخػزًب و غيره مً غشوب اإلاػاملت اللاظُتجفي بالتزاما

شها  التي اغخمذتها إلزباث  و مً خالٌ  ما ظبم بُاهه ، ًالخظ  أن اإلاىظماث غير الحيىمُت  ظػذ مً خالٌ جلاٍس

ٌ داغُت ال ،الت لحماًت ألاشخاص مً خؿش الخػشع للخػزًب أن الػماهاث الذبلىماظُت وظُلت غير فػّ  الى غشوسة  ذو

 
ّ
تهاي غً هزه اإلاماسظت ألن الخخل ٌػني جىَشغ وحىد غشف دولي ًجيز الدعلُم و هزا ما ًدىافى مؼ الؿبُػت  اظخمشاٍس

و دغذ الى اًلاف ول اإلاعاعي الشامُت إلبػاد اإلاشدبه بهم بلػاًا الاسهاب ، و  بغؼ  ،(5) غذم الّشد اإلاؿللت  إلابذأ 

وظُلت ظُاظُت و لِعذ كاهىهُت ملضمت ، د   فهي جبلى  مجشّ ، (6)مي لهزه الػماهاثالىظش غً مذي كىة الؿابؼ الشظ

فئرا واهذ الذٌو جىتهً التزاماتها بمىحب اللاهىن الذولي فمً غير اإلاػلٌى لها أن جدترم غماهاث دبلىماظُت غير 

ٌ غلى هشاشت اخترام الالُاث ٌو ًّذ ، و اصدًاد اللجىء الى هزه اإلاماسظت مً حاهب الذ(7)  ملضمت مً الىاخُت اللاهىهُت

                                                           
 .2، الخؤهُذاث الذبلىماظُت ال جدمي مً الخػزًب أو ظىء اإلاػاملت ، مشحؼ ظابم ، ص مىظمت الػفى الذولُت  (1)
 .    3-2اإلاشحؼ هفعه ، ص ص  (2)
 2، ص   مىظمت الػفى الذولُت ، الخؤهُذاث الذبلىماظُت ال جدمي مً الخػزًب أو ظىء اإلاػاملت ، مشحؼ ظابم (3)
خ  www.amnesty.orgخدذة حػؿي الػىء ألاخػش لػملُاث الابػاد ،ملاٌ ميشىس في اإلاىكؼ : مىظمت الػفى الذولُت ، مدىمت في اإلاملىت اإلا (4) ، جاٍس

 .11/04/2021الاؾالع : 
العُاظُت ، الػذد ألاٌو ،  خُذس أدهم غبذ الهادي الؿاةي ، اللُمت اللاهىهُت للػماهاث الذبلىماظُت غذ الخػزًب  ، مجلت الػلىم اللاهىهُت و  (5)

 .14، ص   2012حامػت دًالي ، الػشاق ، 
م لألمام اغخماد اإلاملىت اإلاخدذة الخؿير غلى الػماهاث الذبلىماظُت ، مشحؼ ظابم ، ص  (6) ش مىظمت هُىمً ساًدغ ووحش ، لِغ الؿٍش  .3جلٍش
،  2008بيعاهُت أو اإلاهُىت في اللاهىن الذولي " ، سظالت دهخىساه ، حامػت غىابت ، خعني بىالذًاس :" الخػزًب و اإلاػاملت أو الػلىبت اللاظُت أو الال  (7)

 .283ص 

http://www.amnesty.org/
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الخػاهذًت لحماًت خلىق الاوعان بل و مداولت الالخفاف غليها بالُاث ظُاظُت غير مجذًت جفسح اإلاجاٌ السجياب 

 لخىفُزها. فػال غً غذم جػمنها غلى الُاث سضذ فػالت ،  (1)مماسظاث مخىشسة للخػزًب 

 الخاجمت:

ىظماث غير الحيىمُت  لػبذ دوسا مهما في جدذًذ مذي  ششغُت   اإلا أن و خالضت إلاا جلذم بُاهه ًخضح

الػماهاث الذبلىماظُت  و مذي فػالُتها في خماًت ألاشخاص اإلاشدبه بهم في كػاًا ؤلاسهاب   مً خؿش الخػشع 

ش  التي اغخمذتها  و الذساظاث التي كامذ بها جىضلذ الى أ  ن :للخػزًب  بػذ جشخُلهم ، و مً خالٌ مخخلف الخلاٍس

الػماهاث الذبلىماظُت مماسظت  غير  ششغُت  جلجؤ إليها الذٌو للخداًل غلى الحظش اإلاؿلم للخػزًب و الالخفاف  -

 خٌى التزامها بػذم اغادة ألاشخاص الى ميان ًخػشغىن فُه لخؿش الخػزًب.

 الػماهاث الذبلىماظُت وظُلت غير وافُت للحماًت مً الخػشع للخػزًب .  -

غادة ما جؿلب مً دٌو مػشوفت بمماسظتها للخػزًب و ؾلب مثل هزه الػماهاث فُه الذبلىماظُت  الػماهاث    -

غذم الّشد  اغتراف غمني مً ؾشف الذٌو اإلاشظلت بؤن الصخظ اإلاشخل ظُىاحه خؿشا خلُلُا و هى ما ًدىافى مؼ مبذأ 

 الزي ال ًلبل أًت اظخثىاءاث .

 ىفُز  لغُاب الُت فّػالت لشضذ  اهفار  الالتزاماث اإلاىبثلت غنها.     الػماهاث الذبلىماظُت غير  مىزىكت الخ  -

هآلُت سكابُت غلى مذي التزام الذٌو بااللتزاماث اإلالشسة لها  و هدُجت للذوس الفػاٌ الزي جلىم به هزه اإلاىظماث        

ىُت بدلىق الاوعان ًلضم الذٌو في مجاٌ خظش الخػزًب  و في ظل غُاب  كشاس  دولي  مً ؾشف الهُئاث الذولُت  اإلاػ

ت هزه اإلاماسظت   هلترح : بالػذٌو غً   اظخخذام الػماهاث الذبلىماظُت   و في ظل اظخمشاٍس

-  
ّ
صمت  و اليافُت في خالت لجىء الذٌو للػماهاث الذبلىماظُت وىظُلت جضوٍذ اإلاىظماث غير الحيىمُت باإلاػلىماث الال

 للترخُل .

اساث لألشخاص جمىين اإلاىظماث غير الح -  الزًً جم جشخُلهم بمىحب غماهاث دبلىماظُت و  يىمُت مً اللُام بٍض

       اصالت ول الطػىباث التي ًمىً أن حػترع اإلاىظماث غير الحيىمُت  في أداء مهمتها .

   :املشاحع املطادس و  كائمت

 الاجفاكُاث الذولُت  -

 .1966الػهذ الذولي للحلىق اإلاذهُت و العُاظُت  -1

 .1984 اجفاكُت مىاهػت الخػزًب  -2

 .1951الاجفاكُت الذولُت لالحئين -3

  1953 الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق الاوعان   -4 
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  A/RES/68/156كم ، وزُلت س   2013دٌعمبر  18الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدذة ، كشاس اجخزجه الجمػُت الػامت في   -1

 ،   68، الذوسة 

اغخمذه مجلغ خلىق الاوعان " الخػزًب و غيره مً غشوب اإلاػاملت أو  19/13مجلغ خلىق الاوعان ، كشاس سكم   -2

 A/HRC/RES/13/19، وزُلت سكم :  13الػلىبت اللاظُت أو الالوعاوعت أو اإلاهُىت " ، الذوسة 

غلى اإلاادة العابػت  ، الذوسة الشابػت وألاسبػىن  20الخػلُم الػام سكم ،   عُاظُتاللجىت اإلاػىُت بالحلىق اإلاذهُت وال -3

 ،1999 
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  ملخظ:

ي ظّيها الخثِث للشقي جىىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفاٌ هي واخذة مً ؤهم وؤهفْ الىظاثل التي جشجىض ِليها الذٌو ف

خاـت  الاجفاٌو  شجبي داثما بمذي مىاهبتها لخىىىلىحُا اإلاّلىماثً و اصدهاسهاألامم  جلذموبىاء الخماساث، خُث ؤن 

ش بداسة  ها ِلى جىٍى ت مً خالٌ بداسة اإلاّشفت، فخلذم ألامم وسكيها ٌّىد بلى خـش في اإلاجاٌ ؤلاداسي لبىاء هفاًاث حىهٍش

، ث باالظخٕالٌ ألامثل لخىىىلىحُا اإلاّلىماث وجىبُلاتها لٕشك جدلُم الخلذم الخماسي اإلايؽىداإلاّشفت واإلاّلىما

الخذًثت ومعاهمتها في جىبُم بداسة  و الاجفاالث وتهذف هاجه اإلالالت بلى حعلُي المىء ِلى دوس جىىىلىحُا اإلاّلىماث

 .لخيىماث مً حهذ ووكذ وماٌاإلاّشفت، هما جبين ما جلذمه هزه الخلىُاث لألفشاد واإلاجخمّاث وا

 بداسة اإلاّشفت. ؛اجفاالث ؛ّلىماثم ؛جىىىلىحُا املفخاحيت:الهلماث 

Abstract:  

       Information and communication technology is one of the most important and most 

useful means that states rely on in their relentless pursuit of advancement and building 

civilizations, as the progress and prosperity of nations is always linked to the extent to which 

they keep pace with information and communication technology, especially in the 

administrative field to build core competencies through knowledge management. To its 

keenness to develop knowledge and information management by optimizing the use of 

information technology and its applications for the purpose of achieving the desired civilized 

progress, and this article aims to shed light on the role of modern information and 

communication technology and its contribution to the application of knowledge management, 

as it shows the effort, time and money provided by these technologies to individuals, societies 

and governments.  

Keywords: Technology; Information; communications; knowledge management. 
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 مقدمت:-

التي بشصث  و  الخذًثت الخىىىلىحُاث مخخلف اظخخذام فيجىافغ ٔير معبىق  ِشف الّالم ؤحمْ في آلاوهت ألاخيرة 

و  مشوسةه ضخذؤ والتي ،الاجفاٌو  اإلاّلىماث جىىىلىحُا هاجه الخىىىلىحُاث  ؤهم مًبلىة ِلى الفُّذ الّالمي و 

الذٌو و في حمُْ  اكخفادًاثه مً ؤدواس مخخلفت للنهىك بمخخلف إلاا جادً و هزا ،الّفشهت والّىإلات إلاىاهبت خخمُت

اث الاجفاٌو  اإلاّلىماث جىىىلىحُا ّخبروح اإلاجاالث،  في ِنها الاظخٕىاءالتي ال ًمىً لإلوعان  مً ألاظاظُاث و المشوٍس

ت في اظخلباٌ ؤو هلل اإلاّلىماث و  ٌخال مً وهزا ،خُاجه مجاالث ؼتى اإللافت بلى اخخفاسها ب الاجفاالثجميزها بالعِش

ت و ومً حهت ؤ ،للمعافاث ت بمخخلف ؤوُافها ؤهمُت بالٕت  الاكخفادًتخشي جىلي اإلااظعاث ؤلاداٍس وهزا  لهاو الخجاٍس

ى فةداسة اإلاّشفت جدٍ إلداسة اإلاّشفت، سهيزة ؤظاظُت  باِخباسها الخىىىلىحُت الىظاثلإلاخخلف  هااظخخذاممً خالٌ 

ش و بىاء باهخمام مخخلف الذٌو الشا  و و النهىك بها، اكخفادًاتهاثذة و اإلاخلذمت في حمُْ اإلاجاالث ألهمُتها في جىٍى

ليف حساهم  و ؤهمُتها في بداسة اإلاّشفت كمىا بفُأت ؤلاؼيالُت آلاجُت:  الاجفاٌلخىشق لخىىىلىحُا اإلاّلىماث و ل

 املعزفت؟في جطبيق إدارة  والاجطاى املعلىماثجنىىلىجيا 

ُت الخالُت:  زعيت:ألاسئلت الف   لإلحابت ِلى ؤلاؼيالُت الشثِعُت ًمىً ـُأت ألاظئلت الفِش

                                                                هي ؤهم خفاثفها؟ ، وماوالاجفاٌبخىىىلىحُا اإلاّلىماث  دما اإلالفى  -

 هي ؤهمُتها؟ بداسة اإلاّشفت، وماهي  و ما باإلاّشفت دما إلالفى  -

 في جىبُم بداسة اإلاّشفت؟ والاجفاٌهُف حعاهم جىىىلىحُا اإلاّلىماث  -

 جىمً ؤهمُت الذساظت في الىلاه الخالُت: أهميت الدراست: 

 .والاجفاٌجإـُل اإلافاهُم ألاظاظُت لخىىىلىحُا اإلاّلىماث  -

 .الاجفاٌ والخّشف ِلى خفاثق جىىىلىحُا اإلاّلىماث  -

 ُتها.ؤهم ومذيجإـُل مفاهُم بداسة اإلاّشفت  -

 في الشقي بةداسة اإلاّشفت. والاجفاٌالخّشف ِلى ؤهمُت جىىىلىحُا اإلاّلىماث  -

ُت اإلاىبثلت  ًِ لإلحابتو   ًلي:سثِعُت وهي هما  مداوس زالر  بلى دساظدىا جلعُم جم الشثِعُت ؤلاؼيالُتًِ ألاظئلت الفِش

 . الاجفاٌو  اإلاّلىماث جىىىلىحُا و خفاثق مفهىم -2

 .بداسة اإلاّشفت همُتها و مفهىماإلاّشفت وؤ ماهُت -0

 .و اليؽش اإلاّشفي في جىبُم بداسة اإلاّشفت و الاجفاٌ جىىىلىحُا اإلاّلىماث معاهمت -3
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 جنىىلىجيا املعلىماث و الاجطاى و خطائظ مفهىم  -1

ت والاجفاٌ اإلاّلىماث جىىىلىحُا حّخبر بذاًت اللشن مىز  ؼهذث زىسة سكمُت التي و ألهٍمت اإلاّلىماث،  حجش الضاٍو

اث الىاخذ والّؽشون  مفهىمها و مميزاتها.ولهزا مً المشوسي الخّشف ِلى  منها، الخذماحي وباألخق ِلى حمُْ اإلاعخٍى

     الاجطاى: وجنىىلىجيا املعلىماث  مفهىم -1.1

ُاهه و ظىداٌو جب وحهاث هٍش الباخثين، وهزا ما خّذد ب الاجفاٌحُا اإلاّلىماث و ى جىىىل للذ حّذدث مفاهُم 

 :هما ًلي الاجفاٌرلً بالخىشق لبّن حّاٍسف جىىىلىحُا اإلاّلىماث و 

 الاجطاى(: مفهىم جنىىلىجيا املعلىماث و 1الشهل )

 
 والخحدياث واملخاطز الاجطاى جنىىلىجيا درويش، شزيف اللبان مً إعداد الباحثين باالعخماد على ) املطدر: 

 .(102، ص 2000القاهزة،  اللبىاهيت، املطزيت الدار الاجخماعيت، والخأثيراث

التي  اسفاإلاّ مخخلفِباسة ًِ إنها ب  الاجفاٌجىىىلىحُا اإلاّلىماث و  جم حٍّشفومً وحهت هٍش ؤخشي فلذ 

ل تهذف بلى سكمُت مّاـشة وحذ مخىىسة مشجىضة ِلى كىاِذ بُاهاث  بشامج مخمثلت في مخشحاث بلى اإلاذخالث جدٍى

ىىاعيخميزة بزوائها م  : 1مً ؤهمها و  الـا

 .الاهترهذ -2

 .الاهتراهذ  -0

 .هعتراهذالا -3

                                                           
ت، بالجامّت الّالي حىدة الخّلُم جدعين في والاجفاٌ اإلاّلىماث جىىىلىحُا اظخخذام ؤهمُت لُلى، بىخذًذ ام،بله ًدُاوي  (1) خ مجلت الجضاثٍش  الّلىم، جاٍس

 .32 3ؿ ط، د ،6 ُ الجضاثش،

 

 جنىىلىجيا املعلىماث

و إلاجطاى   

 

ت  حمْ بُاهاث ظمُّت بفٍش

 سكمُت مفىسة مشظىمت

 ً ؤو سكمُت لٕشك الخخٍض

ؤو الىلل والاظترحاُ  

جلىم بمّالجت مممىن ؤو 

ُله مً خالٌ  مدخىي ًشاد جـى

ِملُت ؤلاجفاٌ )شخص ي ؤو 

 حماهيري ؤو جىٍُمي(

ت مً الىظاثل  مجمِى

و ألادواث و الخلىُاث   
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اإلاىاـفاث مً خالٌ  ًمىً جىلُدها ؤلاهعتراهذ و  ألاهترهذ وهم الفشوكاث بين ألاهتراهذ أل  ؤما باليعبت 

 : (1)آلاجُت

 فاألهترهذ ِام و ألاهتراهذ خاؿ و ؤلاهعتراهذ ؼبه ِام. طبيعت الىضىى:

ماء داخل الؽشهت ؤو اإلااظعت و ؤلاهعتراهذ لذوي الّالكاث مً  املسخخدمين: فاألهترهذ ألي شخق و ألاهتراهذ أِل

 جيىن ميؽأث ؤخشي. خاسج اإلااظعت ٔالبا ما

ت ؼشواث ؤو مْ روي  املعلىماث: فاألهترهذ مجضؤة و ألاهتراهذ جيىن مملىهت و ؤلاهعتراهذ جيىن مؽترهت بين مجمِى

الم آلالي و ّخمذح والاجفاٌ اإلاّلىماث ىىىلىحُاخف الّالكاث. رلً  و ،جشجىض ِلى دِامتها ألاظاظُت ؤال وهي حهاص ؤلِا

 : (2)ِذة خىىاث و هي بةجباُ

2-  ٌ  .البُاهاث ِلى الخفى

 مشاكبت هاجه البُاهاث. -0

بو  هاجىٍُم مً خالٌ البُاهاث مّالجت -3 ً،ها زم جبٍى ٌ لـىا بُٕت  والخدلُل الترميز الخخٍض  مشخلت مبيُت ِلى هخاثج بلى ى

  .اإلاىاظب الؽيلِلى و  اإلاىاظب الىكذ في منها لالظخفادة اإلاّالجت

ت " :بإنها ؤًما اإلاّلىماث جىىىلىحُا ّشفحهما   ِلى حؽخمل خُث البّن اإلاشجبىت ببّمها ألاحضاء مً مجمِى

ّت اإلاّالجت ؤظالُب الُت خفاثُتؤلا  ألاظالُب وجىبُم باظخخذام الخاظىب للمّلىماث العَش  اإلاؽىالث خل في والٍش

  .(3) "الخاظىب بشامج خالٌ مً الخفىير ومداواة

 ومّالجتها اإلاّلىماث، حمْ في اإلاعخخذمت والخىٍُمُت اإلاادًت والىظاثل ألادواث مجمل"فهي: الاجفاٌ جىىىلىحُا ؤما

نها ُلها وجبادلها، ووؽشها واظترحاِها وجخٍض  مجاٌ في الخذًثت الخىىىلىحُا الخىىساث جلً وهي اإلاّىُت" لألوشاف وجـى

ت ِشفتها التي الاجفاالث ت حّخب   والتي الّؽٍشً اللشن  ؤواخش البؽٍش  زالر حؽمل وهي (4)ظماتها ؤهم مً والذكت العِش

 : (5)و هي مجاالث

 .والخذفم الهاثل للمّاسف اإلاّلىماث   -

 .الاجفاٌ وظاثل جىىس    -

 .الالىتروهُت اإلاىاكْ و  الخعاباث -

 ؤهٍمتو ؤدواث جلىُاث و  هي ِباسة ًِ والاجفاٌؤن جىىىلىحُاث اإلاّلىماث  هالخَ مً الخّاٍسف ظالفت الزهش 

اث  جدلُل و دساظت لٕشك حعخخذموالبرامج اإلاخخلفت التي  الىظاثلباإللافت بلى  بًفالها لجهاث مُّىت  لُخماإلادخٍى

                                                           
ماٌ، مجلت(1) ت في مىٍماث ألِا الجامّت ؤلاظالمُت، ظلعلت  ِفام مدمذ البدُص ي، جىىىلىحُا اإلاّلىماث الخذًثت وؤزشها ِلى اللشاساث ؤلاداٍس

، فلعىين،   .260، ؿ 0886الذساظاث الجامُّت، اإلاجلذ الشابْ ِؽش، الّذد ألاٌو
 .32 3 ؿمشحْ ظابم،  لُلى، بىخذًذ بلهام، ًدُاوي   (2)
  .27، ؿ  2998الفبآ ِماد ِبذ الىهاب، ِالم اإلاّلىماث، مىخبت داس الثلافت لليؽش، ِمان،  (0)
  .27، ؿ  0885فُت، مجلت الّلىم،سة اإلاّلىماث، سئٍت هلذًت اظدؽشاّلُم الجامعي في ٌل زى وخىُت كىي، الخ (3)
ت، داس الُاصوي، ِمان،  4)   .273 ، ؿ 0822ِذهان ِىاد الؽىابىت، دوس هٍم وجىىىلىحُا اإلاّلىماث في اجخار اللشاساث ؤلاداٍس
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ذ ؤولها ِبر ِذة خىىاثورلً  ب والخىٍُم،  و مّالجتها)اإلاّالجت جخمثل في  ا ً زم مخابّتهاإلاّلىماث وم ـس الخبٍى

ً والخدلُل ٌى ا ختى ًدعنى الترميز والخخٍض  .(1)منها ظخفادةلال ورلً  لألهذاف اإلاعىشةلـى

 :الاجطاى وجنىىلىجيا املعلىماث  مميزاث -2.1

اإلاعافاث  جخخفش ىنها و ألاخشي،الخىىىلىحُاث  و جخميز ًِ باقي والاجفاٌجىىىلىحُا اإلاّلىماث  جخمثل خفاثق

 :آلاحيِذة خفاثق هما هي مبِىت في الؽيل  ً، وهىالالجهذ لماٌ وواكخفادًت مً خالٌ جىفيرها للىكذ ل و مشبدت

 .الاجطاى(: خطائظ جنىىلىجيا املعلىماث و 02الشهل رقم)

  
مفاهيم إعالميت وجنىىلىجيت، منخبت املىار، سىريا،  بيسان هابلس ي، مً إعداد الباحثين باإلعخماد على)املطدر:

 .(12 -11، ص 2007

 :أهميتها ماهيت إدارة املعزفت و -2

ت  ٌّخمذ ؤلاوعان كبل كُامه  ؤهم ِىاـش ؤلاهخاج،  وؤخذبإي ِمل في ؤي مجاٌ ِلى اإلاّشفت، فهي حجش الضاٍو

اث في  وؤضخذ ُى حذًذ مً سؤط اإلااٌ اإلاشجىض ِلى الفىش الخذًث، بر حؽيل ه الاكخفادمً ألاظاظُاث وألاولٍى

خجذدوالخبرة، ؤال وهى سؤط اإلااٌ الفىشي الزي ًخىىس  بؽيل معخمش مْ جميزه بخاـُت ِذم الىمىب، فإـبذ  ٍو

الجذًذ ًلىم ِلى اإلاّشفت بّىغ بكخفاد الّفىس اإلاالُت التي واهذ جلىم ِلى سؤط اإلااٌ اإلاادي، ولهزا  الاكخفاد

 .(2) جمخلىهافت حؽيل ميزة جىافعُت للؽشواث التي ؤـبدذ بداسة اإلاّش 

                                                           
 .29، ؿ 0889معي، مفش، مدمذ الفشفي، بداسة جىىىلىحُا اإلاّلىماث، داس الفىش الجا (5)
 .27، ِمان،ألاسدن، ؿ 0887، 2ببشاهُم الخلىف اإلالياوي، بداسة اإلاّشفت، ماظعت الىساق لليؽش والخىصَْ، ه  (2)

 الالجزامىيت

 الالمزلزيت

 قابليت الخىضيل 

و الخحىيل و 

 الخحزك

 الخفاعليت

 و الالجماهيريت

 

الاضطىاعيالذماء   

 

خطائظ جنىىلىجيا 

 املعلىماث و إلاجطاى
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يي ألاٌو للزواء 2988فمىز مىلْ الدعُّىاث مً اللشن اإلااض ي وفي ظىت  ىىاعيم وخالٌ اإلااجمش ألامٍش هىه  الـا

" ومىز رلً الىكذ  Knowledge Powerبلٌى ِباسجه الؽهيرة "اإلاّشفت كىة  Edward Freignbaumبدواسد فشاًيبىم 

ُفُت Knowledge Engineringّشفي حذًذ ؤولم ِلُه "هىذظت اإلاّشفت ولذ خلل م " ورلً باظخدذار ظيرة ٌو

م ٌهش خلل حذًذ هدُجت بدسان ؤهمُت اإلاّشفت في ِفش اإلاّشفت وهى "بداسة 2997حذًذة هي مهىذط اإلاّشفت، وفي ِام 

 .Knowledge Management"(1)اإلاّشفت 

  املعزفـــت:ىم ـمفه -1.2

ضجي ؤو البعُي هى اإلاّنى اللٕىي للمّشفت، في خين ؤن ؤلادسان الىلي ؤو اإلاشهب ًلاٌ ًِ الّلم، هما ؤلادسان الج

ت ـهـً حـوم ه ًِ ش يء ما،ـمخلىها ؤي شخق في ِللـم التي ًـاث ؤو الخلاثـٍّشف اإلاّشفت ِلى ؤنها جلً اإلاّلىمـؤهه جم ح

لُت ٌّنى الفلعفي للمّشفت هما حاءث به الفلعفتفاإلاّنى  شي ـــــؤخ ٍش  .(2) الىاظْبه الخفىس اإلاجشد  ؤلٔا

م الخّلم واإلاّلىماث و الخجشبت التي ًخم  فاإلاّشفت هي خفُلت اظخّماٌ البُاهاث الخفٌى ِليها ًِ وٍش

واإلاماسظت، هما ؤنها جمىً مً ًدىصها ِلى الخجاوب مْ اإلاعخجذاث التي كذ ًىاحهها، وججّله ؤهثر جمىىا لخفادي 

ج مً ألافياس و. (3)به في مجاٌ جخففه ورلً بةًجاد الخلٌى اإلاىاظبتاإلاؽاول اإلادُىت  اإلاهاساث  فاإلاّشفت جخمثل في مٍض

 .(4) البُاهاث واليامل للمّلىماث  الاظخخذامالذوافْ اليامىت للفشد باإللافت بلى  هابّت مًخذط  بدبفش و

 ت:ـــت املعزفـأهمي -2.2

واضح لفهم جىحهاث بداسة اإلاّشفت في ججىب اللُىد  و  ِل مىهج ؼاملؤهمُت بداسة اإلاّشفت جخمثل في ؤنها ماؼش 

ش لترقى بلى مخىلباث البِئت  وبِادة ، هما جشفْ مً ِىاثذ الؽشهت و الاكخفادًتالهُيلت التي حعاِذ في الخُٕير والخىٍى

الخىافعُت، لزلً حّخبر  جىشط اللذسة و الخمىً مً خالٌ اإلايزة  ى وىنهالللؽشهت، باإللافت ب والئهم  سلا الّماٌ و

ا في ِفش اإلاّلىماث ؤهثر مً ِفش  ا و خٍُى  .(5) الفىاِتبداسة اإلاّشفت ؤمشا خاظما ولشوٍس

 :(6) فيوجإحي ؤهمُت بداسة اإلاّشفت مً خالٌ وؽاواتها اإلاخخلفت 

 بهخاج مّاسف حذًذة. -

 جدفُل مّاسف راث كُمت مً مفادس خاسحُت. -

 الخفٌى ِلى اإلاّشفت في ـىْ اللشاس. -

 بدخاٌ الخدعِىاث في الّملُاث واإلاىخجاث والخذماث. -

 .بشامج ووكىاِذ وبُاهاث  في وزاثمـب اإلاّشفت  -

                                                           
 .75، ألاسدن، ؿ ن، ِما0889، 2وُّم ببشاهُم الٍاهش، بداسة اإلاّشفت، حذاس للىخاب الّالمي لليؽش والخىصَْ، ه( 1)
 .05، ِمان، ألاسدن، ؿ 0886، 2ون، اإلاذخل بلى بداسة اإلاّشفت، داس اإلاعيرة لليؽش والخىصَْ، هِبذ العخاس الّلي وآخش  (2)
 .28وُّم ببشاهُم الٍاهش، مشحْ ظابم، ؿ   (3)
 .38ببشاهُم الخلىف اإلالياوي، مشحْ ظابم، ؿ ( 4)
 .06، مشحْ ظابم، ؿ وآخشونِبذ العخاس الّلي   (5)
ت، ماظعت الىساق لليؽش ؤهشم ظالم الجىابي، بداسة اإلا( 6)  .78-69، ِمان، ألاسدن، ؿ 0823، 2، هوالخىصَّْشفت في بىاء الىفاًاث الجىهٍش
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 .لالبخياس الخدفيزاإلاّشفت مً خالٌ  وهمى الخعجُل بخىىس  -

 وهلل اإلاّشفت داخل اإلاىٍمت ؤو خاسحها. ٌجباد -

 ت:ـمفهىم إدارة املعزف -3.2

ً باخخالفاث ِذة هدُجت احعاِه وحّذد وج باظخمشاس للذ جىىس مفهىم بداسة اإلاّشفت  م جفعيره مً وشف اإلافىٍش

 إلداسة اإلاّشفت مخياملت فُما بُنها هما هي مبِىت في الجذٌو آلاحي: ًذةهىان حّاٍسف ِذ مجاالجه، و

 .جطىر مفهىم إدارة املعزفت :(1رقم )الجدوى 

 املفهىم/الخعزيف املؤلف/الباحث السىت

1991 Nanaka, 1991 :98 للمّشفت وبوؽائها مثلألا  لالظخّماٌلُت اإلاىهجُت اإلاىٍمت الّم 

1996 Brooking,1996 :342  ٌى اإلاّشفُت اإلاتراهمت بفاِلُت للخفٌى ِلى اللُمت  واظخّمالهاالـا

 الخىافعُت

1997 Hebbard,1997 :11  ِملُت حمْ الخبرة الجماُِت ؤًىما جىحذ في كىاِذ البُاهاث ؤو ألاوساق 

 ؤداءاد، زم جىصَّها إلهخاج ؤهبر ؤو سئوط ألافش 

1998 Hargadon,1998 :203  اللُمت مً خالٌ اإلاضج ؤو الترهُب بين ِىاـش  وبوؽاءمذخل إللافت

 اإلاّشفت

1999 Koeing,1999 :1 جىٍُمه ومشاكبخه وجدلُم الخىاس بين  البدث ًِ سؤط اإلااٌ الفىشي و

 ؤِماثه

1999 Malhotra,1999 :53 و بسادة البلاء، والخىافغ في  اإلاىٍمشحت للخإكلم بمذاد الؽاون الخ

 شخلت الخٕيراث البُئُت اإلاتزاًذةم

1999 Malhotra,1999 :55  ؤن ِملُاتها حمُّها هي ِملُاث  بواس ِمل للىٍش مً خالٌ اإلاىٍمت بال

 الاظخذامتمّشفُت، وجخممً ؤلابذاُ والخجذًذ بهذف 

2000 Hersy,2000 :67 بت بلى خذ هي ِملُت جفيُف الىزا ثم باظخّماٌ آلُت اإلاىىم لخيىن كٍش

 هبير للمىىم آلادمي

2000 O’Dell et al,2000 :111 بواس ِمل إلداسة مىٍىمت رهىُت جخممً البىاء ِلى الخبراث اإلاالُت 

2000 Deveau,2000 :89 فين  جىبُم الخىىىلىحُا مً خالٌ ؤرهان اإلاٌى

2000 Trepper,2000 :43  مً وشف الؽشهت ؤو ؼشواء الّملمعاهمت اإلاّلىماث 

2000 KPMG,2000 :75  ًاهمباه الىفاًاث اإلابيُت ِلى ؤظاط اإلاّشفت، زم خضنها ووؽش جل
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 خالٌ الّمل ًاإلاّشفت م

2000 Taft,2000 :39 جفيُف ووؽش اإلاّلىماث مً وشف ألافشاد مً خالٌ اإلاىٍمت 

2000 Sveiby,2000 :98 ٍمُت الٕير ملمىظتفً خلم اللُمت مً اإلاىحىداث اإلاى 

2001 Berkeley,2001 :77  همىرج ؤِماٌ لخىلُذ اإلاّشفت في مخخلف اإلاجاالث و اإلاؽاسهت والترميز

ش الخّلم    الابخياس وبخىٍى

2001 Bair,2001 :230  م لألـٌى  الاظخّادةو  الاظخدىارلبي الخمُيز و و ؤلاظهام والخلٍى

 اإلاّلىماجُت للميؽإة

2001 Laudon & 

Laudon,2001 :376 

ُذ اإلاّشفت و جدلُم سافّتها في الؽشهت  الّملُت اإلاىهجُت لخىحُه ـس

2001 Daft,2001 :257  ٌلٕشك جىٍُم و بىاء سؤط ما ً الجهىد اإلابزولت مً وشف اإلاذًٍش

 اإلاىٍمت مً اإلاىاسد اإلاّلىماجُت

2001 Barquin,2001 :138 ماعي إلهجاص الىظُلت التي ٌعخّمل اإلاؽشوُ مً خاللها رواءه الج

 ؤهذافه ؤلاظتراجُجُت

اإلافىلح اإلاّبر ًِ الّملُاث و ألادواث و العلىهُاث التي ٌؽترن  53: 2002النبيس ي،  2002

وخضن وجىصَْ  الهدعاباإلاعخفُذون مً اإلاىٍمت  ؤدائهابفُأتها و 

 اإلاّشفت

2002 Ponzi & 

Koenig,2002 :3 

 البّذ الجذًذ إلداسة اإلاّلىماث ؤلاظتراجُجُت

 .65-64املطدر: ألزم سالم الجىابي، مزجع سابق، ص 

 :(1) ًليفُما  اإلابادتبداسة اإلاّشفت، وجخمثل هزه  مبادتبّذ الخىشق لخىىس مفهىم بداسة اإلاّشفت ًيىن لضاما جبُان ؤهم 

 حّخبر بداسة اإلاّشفت ِملُت ميلفت. -

ت بـذاس  -  .والخىىىلىحُاليعبت للىاط الخلٌى با وبًجادجخىلب ِملُت ؤلاداسة الفّالت للمّشفت ظِش

ت حذا. -  بداسة اإلاّشفت ِملُت ظُاظُت وخٍُى

ً للمّشفت. -  جخىلب بداسة اإلاّشفت وحىد مذًٍش

ُفُت. -  حعخفُذ بداسة اإلاّشفت مً الخشاثي ؤهثر مً الىمارج، ومً ألاظىاق ؤهثر مً اإلاشاهض الٌى

                                                           
 .267-260 ، ِمان، ألاسدن، ؿ0888، 2ه سبحي مفىفى ِلُان، بداسة اإلاّشفت، داس ـفاء لليؽش والخىصَْ، (1)
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 اإلاّشفت ٔير وبُُّخين. واظخخذامٔالبا ما جيىن ِملُخا اإلاؽاسهت  -

 اسة اإلاّشفت تهخم بخدعين ِملُاث الّمل اإلاّشفي.بد -

 ٌّخبر مذخل اإلاّشفت بذاًت فلي. -

 بداسة اإلاّشفت ِملُت ٔير مىتهُت. -

     :مساهمت جنىىلىجيا املعلىماث في جطبيق إدارة املعزفت -3 
 ولْ وألاهترهذ الؽبياث ِلم في وبخاـت ،الخالي الّفش به ًخميز الزي اإلالخًى ىىىلىجيالخ الخلذم ؤن اإلاالخَ مً

ٌ  ؤمام الخدذًاث مً الىثير ش الذو  الخىىس  مْ ًخالءم بما فيها، الخللُذًت إلداسة اإلاّشفت الىٍم ووبُّت ؤظلىب لخىٍى

ت واإلاىٍىماث اإلااظعاث ِلى ؤللي هما والخلني، الّلمي اث ؤلاداٍس  الخىىساث، هزه مىاهبت معاولُت ِلى مخخلف اإلاعخٍى

 .سفاهُخه وجدلُم لإلوعان الخُاة ظبل والىظاثل بهذف جِعير الىشق  بإخذر هابمعاولُات اللُام مً لخخمىً
ؤهم ما ًخم جىاوله حذًا مً وشف دٌو الّالم وخاـت الذٌو اإلاخلذمت راث البيُت  مً حّذ ةداسة اإلاّشفتف

ت، الاكخفادًت ت واللٍى ش سؤط اإلااٌ  هخمت ةداسة اإلاّشفتف فّالت بداسة اإلاّشفت جخىلب بظتراجُجُت ؤن بر اإلاخىِى بخىٍى

  الفىشي 
 
، اظدؽشافُتمْ دساظت  خالشا

 
ٌ  جلذم ؤن الىاضح مً ؤـبذ ؤهه بر معخلبال الّلم  ِلى سثِس ي بؽيل ٌّخمذ الذو

 .ألاممجىىس  في ؤظاس ي دوس  لهم مً إلاا ِلى الخىىىلىحُا ورلً باالسجياص واإلاّشفت

 ة املعزفت:في دعم عملياث إدار  والاجطاىاملعلىماث  جنىىلىجيا دور  -1.3

الباخثين هٍشا إلاا جلذمه مً دِم وبظىاد لخىبُم  اهخمامواهذ مدل  و الاجفاٌبن ؤهٍمت جىىىلىحُا اإلاّلىماث 

ت  ، و الاجفاٌِملُاث بداسة اإلاّشفت واظخفادتها مً جىبُلاث هٍم جىىىلىحُا اإلاّلىماث  وهىان مً ـىفها بلى مجمِى

     :(1) وهيمً ألاهٍمت 

 .(Office system) اإلاىخبؤهٍمت  -

 .(Knowledge work system)اإلاّشفت ؤهٍمت ِمل  -

ت ؤهٍمت حّاون  -  .(Group collaboration system)اإلاجمِى

ىىاعيؤهٍمت الزواء  -  .(Artificial intelligent system) الـا

 وفي الجذٌو آلاحي بُان لهزه ألاهٍمت، وما جلذمه إلداسة اإلاّشفت:  

 

 

 

 

 

                                                           
 .234، ؿ 0825، 2إلاّتز لليؽش والخىصَْ، ِمان، هِبذ هللا خعً معلم، بداسة اإلاّشفت وجىىىلىحُا اإلاّلىماث، داس ا  (1)
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 إلدارة املعزفت. هجقدم وما والاجطاالثبيان ألهظمت جنىىلىجيا املعلىماث  (:2)رقم وى دالج

 ما جقدمه إلدارة املعزفت ألاهظمت

 ؤهٍمت ِمل اإلاّشفت

 اإلاّشفت( البخياس )

حذًذة مثال: ابخياس ِماٌ اإلاّشفت لعلّت خذًذة ؤو  ومّلىماثابخياس مّاسف   -

ِماٌ اإلاّشفت  ت بلى جضوٍذ، باإللافوشق ِمل حذًذة ؤو لخدعين اإلاىحىد منها

الخدلُل، ؤدواث بداسة  وؤدواثبما ًدخاحىهه مً بُاهاث وسظىم بُاهُت مخلذمت 

 .والاجفاالثالىزاثم 

ىىاعيؤهٍمت الزواء   الـا

 )للخفٌى ِلى اإلاّشفت و

 جشميزها(

 جداوي الّلل البؽشي. والتيألاحهضة اإلاخىىسة   -

ش الىٍم اإلاّخمذة ِلى الخاظىب  - ًمىً ؤن جخفشف والبؽش، وبهجاص  يوالتجىٍى

 اللشاس. اجخاراإلاّذاث اإلاذسهت باإلخعاط خاـت في  واظخخذاممهماث مادًت 

ش كاِذة معخللت ليل مجاٌ مّشفي  - ؤهٍمت كاِذة اإلاّشفت  .جىٍى

الجماُِت ؤهٍمت اإلاؽاسهت 

 إلاؽاسهت اإلاّشفت()

خيعُم لٕشك والخّاون وال الاجفاالث بمبادتبىاء اإلاؽاسواث الجماُِت  -

والللاءاث، ملفاث الذخٌى اإلاؽترن، كىاِذ البُاهاث  والجذولتالخىزُم 

ذ ؤلالىترووي   ألاهترهذ. وؤدواثاإلاؽترهت اإلاخىىسة، والبًر

 ؤهٍمت اإلاىخب

 (جىصَّها و)ليؽش اإلاّشفت 

ذ  - والزي  الفىحي والفىسيالىٍام الخاظىبي مثل مّالج اليلماث، البًر

ادة ؤلاهخاحُت  لّماٌ اإلاّلىماث في اإلاىخب. ًفمم لٍض

 .140 -135 ص عبد هللا حسً مسلم، مزجع سابق، صاملطدر: 

 ما ٌعمذ، وهزا ّلىماثو اإلا والخىىىلىحُامً الخّاٍسف العابلت ًدبين لىا ؤهه هىان حؽابً هبير بين ألافشاد 

مىً جمثُلها في الؽيل آلاحي:ب ً وجىبُم بداسة اإلاّشفت، ٍو  خيٍى

 لخنىيً إدارة املعزفت. حشابو العاملين، الخنىىلىجيا، والعملياث(: 3الشهل رقم )

 
 .68املطدر: ألزم سالم الجىابي، مزجع سابق، ص 

 املعزفت

Knowledge 
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 :لليشز املعزفي الاجطاى و  للخنىىلىجيا املخقدمت ألاساليب الحديثت  -2.3

ت وؽش اإلاّشفت بفشؿ اإلاخلذمت صودث ِملُ والاجفاالثهٍشا للخىىس اإلالخًى والخاـل في مجاٌ الخىىىلىحُاث 

 :(1) في واإلاخمثلتحذًذة اسجلذ بّملُت وؽش اإلاّشفت ووىستها مً خالٌ مذاخُل خذًثت 

 الفىسة. الىظاثي اإلاخّذدة لخلىُاث الفىث و -

ىاٌ الىاججت ًِ كىىاث  -  .الاجفاٌكلت ألِا

 .لالظخخذامبىاء بُاهاث حاهضة  -

اث مخخلفت   -  لىماث مثل: اإلالاالث، اإلالخفاث، الفلشاث، واظترحاُ البُاهاث.مخّذدة مً اإلاّ وؤهىاُجلذًم معخٍى

 ؤزشها. واكخفاءاإلاّلىماث  وحّذًلجدذًث   -

 مشاحّت اإلالاالث الخذًثت ووشق جشجُبها.  -

 .واظترحاِهاؤماهنها  وجدذًذ وحٍّشف وسكابتجدعين وجىٍُم   -

اث مً اإلالاالث. الاخخُاسي اليؽش   -  إلاجمِى

الث الفاثل  -  اإلاعخخذمت في هلل الىزاثم مً خاللها. واإلاخىىسةت الـى

خمادولخىصَْ اإلاّشفت البذ مً   الخىىىلىحُاث في: هاجه ؤهموجخمثل  الاجفاٌِلى جىىىلىحُا  الِا

 :الىثائق والدسيير إلالنترووي للمهاجب -1.2.3

اث  البدث الُذوي الزي التي جلىم بةوؽاثُت في بمْ زىاوي، ِلى ٔشاس  وألاماهًٌعخّمل في حمُْ اإلاعخٍى

ًمخلً ؤدواث معاِذة راث كذساث ِالُت لخىمل بشامج  والىزاثمؤهبر، فالدعُير ؤلالىترووي للمياجب  ٌعخٕشق وكذ

 اإلاياجب و ؤخشي 

، بدُث حّخبر وظُلت للّمل الاجفاالثإلاّالجت الىزاثم ؤلالىتروهُت، ِلى ظبُل اإلاثاٌ جىىىلىحُا الؽبياث و 

 .(0) اإلاعافاثواإلااٌ و الىكذ و اخخفاس  الجماعي مْ جىفير الجهذ

 هظم جطىيز الىثائق ألاضل: -2.2.3

ل ٌّخبر مً ؤهم الىشق في مّالجت اإلاؽاول الىاحمت ًِ اوعُابُت الّمل  ش الىزاثم ألـا بن جبني هٍم جفٍى

نها  ل الىزاثم الىسكُت والفىس بلى ؤؼياٌ سكمُت، وهزا بٕشك جخٍض ٌ الىسقي، وجلىم ِلى جدٍى ى بليها بعهىلت  والـى

 .(2) اظترحاُبىاظىت هٍام الخاظىب مْ لشوسة ؤن ٌؽخمل الىٍام ِلى مّذاث 

                                                           
 .056، مشحْ ظابم، ؿ وآخشونِبذ العخاس ِلى  (2)

   (2) 
- Jean-Yves prax, le guide du knowledge management, Dunod , Paris, 2000,p138. 

  .289ِبذ العخاس ِلي و آخشون، مشحْ ظابم، ؿ  (2)
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 ت:ـمـاجـخـال

افها واظتراجُجُاتها بُٕت جدلُم ؤهذ واإلاّلىماثالخذًثت للذٌو الٍّمى في بداسة اإلاّشفت  الاججاهاثبن 

لت اإلاذي، ورلً بمىاهبت الخىىس الخىىىلىجي في حمُْ اإلاجاإلاخىظىت و  في سؤط اإلااٌ الفىشي  والاظدثماس االث ِامت وٍى

ت، والخميز في اإلاجاٌ الخىافس ي.  بففت خاـت حّل منها مشحْ ًدخزي به في بىاء الىفاًاث الجىهٍش

م مخخلف ألاهٍمت  والاجفاٌفخىىىلىحُا اإلاّلىماث  شها ًِ وٍش لها دوس هبير في جىبُم بداسة اإلاّشفت وجىٍى

مً الىٍم الخللُذًت للىٍم الخذًثت إلداسة اإلاّشفت، فالخفٌى ِلى  الاهخلاٌِنها في  ال ٔنىالتي  والخلىُاثوالبرامج 

نها  خماد جىصَّها واإلاّلىمت وجخٍض ت في الخىفُز  بااِل  وبإكلِلى الخىىىلىحُا ًجّل مً الّملُت ٔير ميلفت مْ العِش

ت ـٕيرة.           حهذ مْ حّل الّالم كٍش

ش  اكتراح مْىخاثج ال ّنب رهشه هلخق بلى  بكشاسومما ظبم  ُاث لخىٍى  بداسة اإلاّشفت وجشكُتبّن الخـى

 فُما ًلي:هما هي مبِىت  بمعاهمت جىىىلىحُا اإلاّلىماث و ؤلاجفاٌ

 الىخائج -أ

ش بداسة اإلاّشفت.ؤهمُت جىىىلىحُا اإلاّلىماث و الا -  جفاٌ لخىٍى

 .للشقي بةداسة اإلاّشفت الخىىىلىجيمً الجاهب  جفاٌاإلاّلىماث و الاالترابي و الدؽابً الىوُذ بين   -

 إلاىاهبت الخىىس الّالمي و اإلاىافعت في مخخلف اإلاجاالث. ؤهمُت البرامج و الخلىُاث الخىىىلىحُت الخذًثت  -

 جفاٌ(. خىىس الخىىىلىجي )اإلاّلىماث و الااللىي ًبنى ِلى ؤظغ  جمخذ إلاخخلف مجاالث ال الاكخفاد -

 بال باظخخذام الخىىىلىحُا.جىبُم بداسة اإلاّشفت ال ًيىن  -

 الخىضياث -ب

 .الاجفاٌلشوسة مىاهبت الخىىس الخىىىلىجي اإلاّلىماحي ؤو في حاهب   -

 الّىفش البؽشي. وهى ِذم بهماٌ ؤهم ِىفش ؤال   -

ش ج  - يُت  الّىفش البؽشي  ىٍى م اللُام بذوساث جيٍى بُتًِ وٍش ألاهٍمت الخىىىلىحُت  اظخخذامفي مجاٌ  وجذٍس

 الخذًثت.

ت  والعُىشةرة يالبرامج والخلىُاث اإلاخىىسة للمىافعت في ألاظىاق الىب امخالنالّمل ِلى  - ِليها مً خالٌ بيُت بداٍس

ت   سئٍت اظدؽشافُت مميزة. وراثللمّشفت كٍى

 مْ الّالم الخاسجي والجامّاث ومخابش البدث. والاجفاٌبسظاء كىىاث اإلاؽاسهت   -

ُت بإهمُت بداسة ا  -  إلاّشفت همىهج فّاٌ لخدلُم اإلايزة الخىافعُت.اللُام بالخِى
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ت، اللشاساث اجخار في اإلاّلىماث وجىىىلىحُا هٍم دوس  الؽىابىت، ِىاد ِذهان -3 ؿ  ، 2011 ِمان، الُاصوي، داس ؤلاداٍس

273. 

 .29، ؿ 0889س الفىش الجامعي، مفش، مدمذ الفشفي، بداسة جىىىلىحُا اإلاّلىماث، دا -4

 .20-22ؿ ، 0887بِالمُت وجىىىلىحُت، مىخبت اإلاىاس، ظىسٍا،  بِعان هابلس ي، مفاهُم -5

 .27،ؿ 0887، ماظعت الىساق لليؽش والخىصَْ،ِمان، 2ببشاهُم الخلىف اإلالياوي، بداسة اإلاّشفت،ه -6

 .75، ؿ 0889، حذاس للىخاب الّالمي لليؽش والخىصَْ،ِمان، 2وُّم ببشاهُم الٍاهش، بداسة اإلاّشفت،ه -7

 .05، ؿ 0886، داس اإلاعيرة لليؽش والخىصَْ، ِمان، 2الّلي وآخشون، اإلاذخل بلى بداسة اإلاّشفت،ه ِبذ العخاس  -8

ت، ه -9 ، ماظعت الىساق لليؽش والخىصَْ، ِمان، 2ؤهشم ظالم الجىابي، بداسة اإلاّشفت في بىاء الىفاًاث الجىهٍش

 .78 -69، ؿ 0823

 .267-260، ؿ  0888لليؽش والخىصَْ، ِمان،  ، داس ـفاء2سبحي مفىفى ِلُان، بداسة اإلاّشفت،ه -28

، ؿ 0825، داس اإلاّتز لليؽش والخىصَْ، ِمان، 2ِبذ هللا خعً معلم، بداسة اإلاّشفت وجىىىلىحُا اإلاّلىماث، ه -22

234. 

 ألاجىبيت باللغت -

 1-Jean-Yves prax, le guide du knowledge management, Dunod, Paris, 2000, p138. 

 العلميت ثاملجال  -ب

 الّالي حىدة الخّلُم جدعين في والاجفاٌ اإلاّلىماث جىىىلىحُا اظخخذام ؤهمُت لُلى، بىخذًذ بلهام، ًدُاوي  -2

ت، بالجامّت خ مجلت الجضاثٍش  .32 3ؿ ط، د ،6 ُ الجضاثش، الّلىم، جاٍس

 .27، ؿ 0885 ،الّلىم مجلت اظدؽشافُت، هلذًت سئٍت اإلاّلىماث، زىسة ٌل في الجامعي الخّلُم كىي، وخىُت -0

ماٌ، مجلت  -3 ت في مىٍماث ألِا ِفام مدمذ البدُص ي، جىىىلىحُا اإلاّلىماث الخذًثت وؤزشها ِلى اللشاساث ؤلاداٍس

، فلعىين،   .260، ؿ 0886الجامّت ؤلاظالمُت، ظلعلت الذساظاث الجامُّت، اإلاجلذ الشابْ ِؽش، الّذد ألاٌو



 

 

ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خنشلة جاهعة  السياسية والعلوم احلقوق جملة ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 211-194 ص ص /2021/السنة02 /العدد08اجمللد

 

        194 

EISSN: 2588-2309 ISSN: 2352-9806 

 لخص : م

مت الاججاع بالبشغ مً الجغابم الخؿحرة الػابغة للخضوص الضولُت التي جمثل شىال مً ؤشياٌ الاؾتركاق  حػض حٍغ

غً  حني ألاعباح اإلاالُت ؤو جدلُم ؤغغاع مػُىت،ؤلاوؿان ؾلػت جباع وحشتري في ملابل اإلاػاضغ، خُث جخسظ مً 

م اؾخضعاج الطخاًا بؿغق ووؾابل غضًضة الؾخسضامهم في ؤغغاع الضغاعة والاؾخغالٌ الجيس ي، وبُؼ ألاغػاء  ؾٍغ

ت والػمل والؼواج اللؿغي، وبُؼ ألاؾفاٌ....الخ.  البشٍغ

مت الاججاع بالبشغ  في الاجفاكُاث واإلاىازُم بىاء غلُه ٌؿلـ هظا اإلالاٌ الػىء غلى صعاؾت خلىق ضخاًا حٍغ

برجىوىالث الضولُت، ومضي هفاًتها مً احل مؿاغضتهم وخماًتهم وإغاصة جإهُلهم مً حهت، وإهجاح اإلاالخلت الجىابُت وال

مت مً حهت ؤزغي، زاضت ؤمام خلُلت الخػامل الؿابض مؼ ألاشخاص اإلاخجغ بهم غلى ؤنهم  مجغمحن  إلاغجىبي الجٍغ

ػاث الضازلُت ولِؿىا ضخاًا.  مسالفحن لللىاهحن والدشَغ

 الخماًت الضولُت. ؛خلىق ضخاًا الاججاع ؛ضخاًا الاججاع  بالبشغ ؛حغابم الاججاع بالبشغلكلماث املفتاحيت : ا

Abstract:  

The crime of trafficking in human beings is a serious transnational crime that represents a 

form of contemporary slavery, whereby a person is a commodity sold and bought in exchange 

for financial profits or the achievement of certain purposes, by soliciting victims in many 

ways and means for their use in prostitution and sexual exploitation, and selling Human 

organs, work, forced marriage, sale of children, etc. 

Accordingly, this article highlights a study of the rights of victims of trafficking in human 

beings in international agreements, charters and protocols, and their adequacy in order to 

assist, protect and rehabilitate them on the one hand, and the success of the criminal 

prosecution of the perpetrators of the crime on the other hand, especially in front of the reality 

of the prevailing treatment with trafficked persons as Criminals who violate internal laws and 

regulations and are not victims. 

Keywords: trafficking crimes; victims of human trafficking; rights of victims of 

trafficking; international protection. 
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 ملذمت: 

مت الاججاع بالبشغ  ؤو ما اضؿلح غلى حؿمُتها " بالػبىصًت اإلاػاضغة" ول اللىاهحن وألاغغاف وألاصًان  جسالف حٍغ

ت إلاا حشيله مً اغخضاء غلى اللُم ؤلاوؿاهُت، فهي جسلف ؤزاعا ؾِئت غلى الطخاًا مً غضة هىاحي، وجىتهً  الؿماٍو

خلىكهم وهغامتهم ؤلاوؿاهُت اإلاخفم غليها صولُا، هدظغ الخػظًب والاخخلاع واإلاػاملت الالاوؿاهُت واإلاهُىت ومىؼ 

مت غض ؤلاوؿاهُت احؿؼ اعجيابها مً ؤلاؾاع اإلادلي إلى ؤلاكلُمي  الاؾخغالٌ والاهتهان الجيس ي....لظلً جىُف بإنها حٍغ

 لخطبذ غابغة للخضوص الضولُت.

مت اإلاىظمت اإلاغهبت واإلاػلضة والخؿحرة، فهي مغهبت ألنها جػم ؾلؿلت  مت مً ضىع الجٍغ لظلً حػض هظه الجٍغ

خمحز بالضكت الػالُت مً ألافػاٌ اإلاجغمت، ومػلضة بؿبب ألاؾالُب التي جدبػها الجماغاث ؤلاحغامُت في اعجيابها والتي ج

 والخىظُم، ؤما ؾبب زؿىعتها فُىمً في آلازاع التي جسلفها غلى الطخُت واإلاجخمؼ والضولت.      

مت الفئاث الػػُفت مً اليؿاء وألاؾفاٌ، خُث ًخم ججىُضهم ؤو هللهم ؤو إًىائهم ؤو  لؼ ضخاًا لهظه الجٍغ ٍو

مت حشيل اهتهاوا حؿُما لخلىق اؾخلبالهم بالتهضًض باللىة ؤو ازخؿافهم والاخخُاٌ غ ليهم، مما ًجػل هظه الجٍغ

ؤلاوؿان، ًضفؼ هؤوالء زمىه هدُجت ما ًخػغغىن له مً خىاصر هفؿُت حشػغهم بالخىف والللم والخشُت مً 

ً، ألامغ الظي ًجػلهم غبُضا لضي ججاع البشغ لضعحت ًطػب الخػغف غليهم  .آلازٍغ

مت تهضص اإلاجخمؼ الضولي ؤبضي هظا ألازحر اهخماما بالغا في ميافدتها مً زالٌ  مت الاججاع بالبشغ حٍغ والن حٍغ

الاجفاكُاث والبرجىوىالث الضولُت اإلاىاهػت الؾخغالٌ البشغ وميافدت الغق بيافت ؤهماؾه والػمل اللؿغي، وان مً 

ومػاكبت الاججاع باألشخاص وزاضت اليؿاء وألاؾفاٌ)بغجىوٌى ؤهمها إضضاع مىظمت ألامم اإلاخدضة لبرجىوٌى مىؼ وكمؼ 

مت اإلاىظمت لػام  ، وبهظا بضا الخدٌى إلى الاهخمام بالطخُت بضٌ 2000بالحرمى( اإلاىمل لالجفاكُت الضولُت إلايافدت الجٍغ

 الاهخمام بئضالح اإلاجغم وإغاصة جإهُله.

همجغمحن بؿبب اتهامهم باهتهان كىاهحن الهجغة ؤو  غحر ؤن ما ًّطػب خماًت ضخاًا الاججاع بالبشغ  مػاملتهم

مماعؾت الضغاعة وغحرها،مما ًجػلهم ًخسىفىن مً الخبلُغ غً الجىاة الظًً اؾخغلىهم في هظه ألاغماٌ، لظلً فان 

مت وهشف الفاغلحن.     جغهحز مىفظي اللىاهحن غلى الطخاًا والخػامل ؤلاوؿاوي مػهم ٌؿاهم في ميافدت الجٍغ

حشيل زؿىة  وجىفحر اإلاؿاغضة لهم الىاكؼ فان خماًت ضخاًا الاججاع بالبشغ وإهطافهم وعغاًتهم في ظل هظا

 جزائم ضحاًا مفمً هبالغت ألاهمُت للميافدت واللبؼ غلى الفاغلحن، وحؿهُل غىصة الطخُت بإمان إلى صولخه، 

 ا لحماًتهم ؟.، وما مذي كفاًته؟الاججار بالبشز؟ وما مضمىن حلىكهم بمىجب الىصىص الذوليت

م جدلُل  لإلحابت غً ؤلاشياٌ اإلاؿغوح وؿدىض غلى اإلاىهج الىضفي والخدلُلي لضعاؾت هظا اإلاىغىع غً ؾٍغ

هطىص اللاهىن الضولي طاث الطلت بميافدت حغابم الاججاع بالبشغ زاضت بغجىوٌى بالحرمى، وهظا مً زالٌ جفطُل 

: الجهىص الضولُت لخ ت ضخاًا الاججاع بالبشغاإلابدثحن آلاجُحن:اإلابدث ألاٌو  دضًض هٍى

  .اإلابدث الثاوي: خلىق ضخاًا الاججاع بالبشغ في الىطىص الضولُت
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الجهىد الذوليت لتحذًذ هىيت ضحاًا الاججار بالبشز -1  

مت الاججاع بالبشغ بطػىبت إزباتها بؿبب جمؿً الطخُت بالجاوي ألؾباب هثحرة منها الخىف مً  جخمحز حٍغ

الفػُدت والػلاب والىاكؼ الاحخماعي وغحرها مً حهت ، وؤشياٌ الاؾخغالٌ الظي ًخػغع لها الطخاًا زاضت الفئاث 

الٌ الجيس ي وهؼع ألاغػاء والخجىُض هغها... مً الػػُفت واليؿاء وألاؾفاٌ واإلاخمثلت في الدؿٌى والسخغة والاؾخغ

 .حاهب ؤزغ

ت الطخاًا زؿىة فػالت إلايافدت هظا الىىع مً ؤلاحغام ، مً زالٌ إًجاص مفهىم   لظلً ٌػض الخػغف غلى هٍى

خه ومؤشغاث الخػغف غلُه.  للطخُت، زم الخػغف غلى ؾبل جدضًض هٍى

 ججار بالبشزلتأصيل اللاهىوي ملفهىم الضحيت في جزيمت الاا -1.1

ًلطض بالطخُت هإضل غام ول شخظ ؤضِب بػغع بؿبب اعجياب إخضي الجغابم، لظلً ال ًلخطغ وضف 

ً مً غحر اإلاجني  مت، وإهما كض ًدؿؼ وضف الطخُت لِشمل ؤشخاص آزٍغ الطخُت غلى اإلاػغوع مباشغة مً الجٍغ

مت الاججاع بالبشغ  .غلُه، وهى هفـ الخاٌ في حٍغ

 الىاسع لضحيت الاججار بالبشزالتعزيف  -1.1.1

ػحي وضخىا، ما ضّخُذ به، وضخا الغحل ضخىا وضخىا وضخُا   غـداالطخُت في اللغت مشخم مً الفػل  ٍو

ومػنى ألاضخُت ؤو اللغابحن، فالطخُت هى الصخظ الظي ًلاس ي مً ؾىء اإلاػاملت في بضهه ؤو ماله وهى ؤًػا مً 

عة ؤو مً كهغ حماغاث ظاإلات، ؤو ول مً ؤضابه شغ ؤو ؤطي هدُجت الخؿإ ؤو ٌػاوي  مً بػؼ ألاطي ؤو الخغمان ؤو الخؿا

  .(1)غضوان ؤو خاصر

لابل مطؿلح الطخُت في اللغت الفغوؿُت لفظ " " الظي ٌؿخسضم للضاللت غلى جلضًم خُاة إوؿان ؤو victime ٍو

ى ول شخظ ؤضابه غغع ؤًا وان خُىان إلى ؤلاله كغباها مىه، ومؼ جلضم الؼمً جؿىع هظا اإلاطؿلح وؤضبذ ًؿلم غل

هىغه حؿماوي ؤو مالي ؤو ؤصبي، وهىظا اعجبـ بالخؿاعة ؤو الػغع الظي ًطِب الصخظ بغؼ الىظغ غً هىع الػغع 

 . (2)ؤو مطضعه، وبهظا ًلترب اإلاػنى اللغىي للطخُت مً مػىاها الاضؿالحي

ػاث  ػاث الضولُت ؤهثر مً الدشَغ مت فلض صعج اؾخػماله في الدشَغ ؤما الخػٍغف الاضؿالحي لطخاًا الجٍغ

الىؾىُت التي اؾخسضمذ مطؿلح اإلاجني غلُه واإلاػغوع، فُىطغف إلى الخػٍغف الىاعص في اإلااصة ألاولى مً ؤلاغالن 

مت اإلاخػمً اإلا 1985الطاصع غً الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة لؿىت  باصا ألاؾاؾُت لخىفحر الػضالت لطخاًا الجٍغ

وإؾاءة اؾخػماٌ الؿلؿت، إط ٌػض مً الطخاًا " ألاشخاص الظًً ؤضِبىا بػغع فغصًا وان ؤو حماغُا، بما في طلً 

                                                           
اع آٌهاضغ بً ماوؼ بً غلي (1) مت، ؤؾغوخت صهخىعاه، حامػت هاًف الػغبُت للػلىم ألامىُت، الٍغ ، اإلالىت بهُان الخىُم، صوع الطخُت في خضور الجٍغ

 .16، ص 2007، الؿػىصًتالػغبُت 
 .19ص   ،2017/2018، ؤؾغوخت صهخىعاه، حامػت كؿىؿُىت ،عواخىت هاصًت، الخماًت اللاهىهُت للطخُت(2)
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الػغع البضوي ؤو الػللي ؤو اإلاػاهاة الىفؿُت ؤو الخؿاعة الاكخطاصًت، ؤو الخغمان بضعحت هبحرة مً الخمخؼ بدلىكهم 

م ؤفػاٌ ؤو خاالث إهماٌ حشيل اهتهاوا لللىاهحن الجىابُت الىافظة في الضٌو ألاغػاء، بما فيها ألاؾ اؾُت غً ؾٍغ

 اللىاهحن التي جدغم ؤلاؾاءة الجىابُت الؾخػماٌ الؿلؿت ". 

 ما ضخُت بملخض ى هظا ؤلاغالن بطغف الىظغ  اهما ؤشاعث اإلااصة الثاهُت مً ؤلاغالن إلى اهه:" ًمىً اغخباع شخط

ت بِىه وبحن  غما إطا وان مغجىب الفػل كض غغف ؤو كبؼ غلُه ؤو كىض ي ؤو ؤصًً وبطغف الىظغ غً الػالكت ألاؾٍغ

 ً شمل مطؿلح الطخُت ؤًػا خؿب الاكخػاء، الػابلت اإلاباشغة للطخُت ألاضلُت ؤو مػاليها اإلاباشٍغ الطخُت . َو

 .(1)ًا في مدىتهم ؤو إلاىؼ ؤلاًظاء"وألاشخاص الظًً ؤضِبىا بػغع مً حغاء الخضزل إلاؿاغضة الطخا

ًدبحن مً زالٌ الىطحن اإلاظوىعًٍ احؿاع غضص الطخاًا الظًً ًمىً إصعاحهما مً زالٌ  وغؼ مػاًحر غامت جغهؼ 

غلى ؾبُػت ألاغغاع التي جدىىع إلى ماصًت ؤو حؿضًت ؤو هفؿُت، شغؽ ؤن جيىن هىان غالكت ؾببُت بحن الػغع الخاضل 

مت اإلاغجىبت،  غحر اهه ال جىحض مػاًحر صكُلت ليل هىع مً ؤهىاع ألاغغاع التي جلخم بالطخاًا، زاضت الػغع والجٍغ

اإلاػىىي، ألنها جسخلف مً شخظ ألزغ خؿب كضعة ول واخض غلى الخدمل، وهى ما ًفؿغ جسطُظ الىزابم الضولُت 

 .(2)خماًت زاضت للفئاث الػػُفت واألؾفاٌ واليؿاء

ي جمُحز بحن الطخاًا كض ًؤصي إلى خغمان بػػهم مً خلىكهم اللاهىهُت،وهى غلى ضػُض ؤزغ ال ًجىػ إخضار ؤ

 ما ؤهضجه اإلااصة الثالثت مً ؤلاغالن اإلاظوىع ؤغاله . 

مت والػضالت الجىابُت الظي اوػلض في  ؤما مضلٌى ضخاًا الاججاع بالبشغ وفلا إلاؤجمغ ألامم اإلاخدضة بشان مىؼ الجٍغ

مت فال ًسخلف هثحر  2015الضوخت غام  ا غً الخػٍغف الىاعص في إغالن اإلاباصا ألاؾاؾُت لخىفحر الػضالت لطخاًا الجٍغ

 .(3)واإلاشاع إلُه ؤغاله 1985وإؾاءة اؾخػماٌ الؿلؿت لؿىت 

لطض بالطخاًا وفم ما وعص في مباصا ألامم اإلاخدضة بشان حبر الػغع ألاشخاص الظًً ؤضابهم غغع، ؤفغاصا  ٍو

الػغع البضوي ؤو الػللي ؤو اإلاػاهاة الىفؿُت ؤو الخؿاعة الاكخطاصًت ؤو الخغمان بضعحت واهىا ؤو حماغاث، بما في طلً 

هبحرة مً الخمخؼ بدلىكهم ؤلاوؿاهُت، وطلً مً زالٌ غمل ؤو امخىاع غً غمل ٌشيل اهتهاوا حؿُما لللاهىن الضولي 

 .(4)لخلىق ؤلاوؿان ؤو اهتهاوا زؿحرا لللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي

                                                           
مت وإؾاءة اؾخػماٌ الؿلؿت، اغخمض وشغ بمىحب كغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة(1)  34عكم  إغالن اإلاباصا ألاؾاؾُت لخىفحر الػضالت لطخاًا الجٍغ

 29/11/1985ؤعر في اإلا 40/
 .101، ص 2017زالض غبض هللا الػلاص، خلىق الطخاًا في غىء ؤخيام اللاهىن الضولي الجىاةي، مغهؼ الضعاؾاث الػغبُت لليشغ والخىػَؼ، مطغ، (2)
مت والػضالت الجىابُت،الضوخت،  ألامممؤجمغ (3)  .   A/conf.222/11، وزُلت عكم 2015اإلاخدضة الثالث غشغ إلاىؼ الجٍغ
ؼ، الاهخطاف والجبر لطخاًا الاهتهاواث الجؿُمت لللاهىن الضولي ل(4) خلىق اإلابضؤ الثامً مً اإلاباصا ألاؾاؾُت واإلاباصا الخىحيهُت بشان الخػٍى

 .   21/03/2006ؤلاوؿان والاهتهاواث الخؿحرة لللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي، اغخمض مً ؾغف الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة بمىحب كغاعها اإلاؤعر في 
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 :(1)ؾبم ًطىف الفله الضولي ضخاًا الاججاع بالبشغ إلى زمؿت ؤضىاف وهيبىاء غلى ما 

مت والظي حػغع لالطي مً إخضي حغابم الاججاع بالبشغ ،  - الطخُت ألاضلُت وهى اإلاخػغع اإلاباشغ مً الجٍغ

 بغؼ الىظغ غً هىع ألاطي ؾىاء وان حؿضي ؤو غللي ؤو اكخطاصي ؤو مػىىي...الخ.

ت وهى مً ؾاغض الطخُت ألاضلُت ؤو اخض ؤفغاص الػابلت، او الطخاًا الظًً كغعوا الخػاون مؼ  - الطخُت الثاهٍى

ؾلؿاث اإلاالخلت اللػابُت وكض ًيىن لهم غابالث جدخاج الخماًت، وهى ما ؤشاع إلُه إغالن مباصا الػضٌ ألاؾاؾُت 

مطؿلح الطخُت ٌشمل خؿب الاكخػاء "الػابلت الخاص بطخاًا ؤلاحغام والخػؿف في اؾخػماٌ الؿلؿت، مً ؤن 

ً وألاشخاص الظًً ؤضِبىا بػغع مً حغاء الخضزل إلاؿاغضة الطخاًا  اإلاباشغة للطخُت ألاضلُت ؤو مػاليها اإلاباشٍغ

 في مدىتهم ؤو إلاىؼ ؤلاًظاء".  

ت الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافد - مت اإلاىظمت الطخُت اإلاؿخػػفت، فلض ؤشاعث وزُلت ألاغماٌ الخدػحًر ت الجٍغ

غبر الىؾىُت والبرجىوىالث اإلالخلت بها غىض جدضًض اإلالطىص بطخُت الاججاع إلى اؾخغالٌ خالت اؾخػػاف جفهم غلى 

ؤنها حشحر إلى ؤي وغؼ ال ًيىن فُه لضي الصخظ اإلاػني ؤي بضًل خلُلي ؤو مػلٌى ؾىي الخػىع لالؾخغالٌ 

 .(2)اإلالطىص

الظي ًيخمي إلاجمىغت مػغغت للخؿغ ولضًه كابلُت لالججاع به، ًجب اجساط الطخُت اإلادخملت، وهى الصخظ  -

 إحغاءاث للخُلىلت صون جدٌى الطخُت اإلادخملت إلى ضخُت فػلُت.

 . الطخُت اإلافترغت، وهى الصخظ الظي جم الاججاع به إال اهه لم ًخم الخػغف غلُه هطخُت -

 التعزيف الضيم لضحيت الاججار بالبشز -2.1.1

إلااصة الثالثت مً بغجىوٌى بالحرمى إلاىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع باألشخاص وزاضت اليؿاء وألاؾفاٌ إلى ؤشاعث ا

حػٍغف الطخُت الفػلُت ؤو اإلاباشغة بان :" ول شخظ حػغع ألطي ما ؾىاء وان هظا ألاطي حؿضًا ؤم غللُا ؤم 

 .(3)ع اإلادضصة في الفلغة )ؤ( مً هظه اإلااصةاكخطاصًا هدُجت حػغغه إلاجمىغت مً الػىامل وألافػاٌ والىؾابل وألاغغا

هما ٌػض ضخُت خؿب اللاهىن الىمىطجي إلايافدت الاججاع بالبشغ الطاصع غً مىخب ألامم اإلاخدضة اإلاػني 

مت " ؤي شخظ ؾبُعي ممً وان مىغىع اججاع باألشخاص، ؤو ممً حػخلض الؿلؿاث اإلاسخطت، بما  باإلاسضعاث والجٍغ
                                                           

، حامػت هاًف الػغبُت للػلىم ألامىُت، (1) اعمدمض ًحي مؿغ، الجهىص الضولُت في مجاٌ ميافدت الاججاع بالبشغ، الجؼء ألاٌو -20، ص ص 2010، الٍغ

21. 
ػت  خؿً ًىؾف مطؿفى ملابلت، غماهاث الطخُت في حغابم الاججاع بالبشغ) وفلا لبرجىوٌى بالحرمى (2) ػاث الخضًثت(، مجلت ولُت الشَغ وبػؼ الدشَغ

ػت واللاهىن، اللاهغة، مطغ، واللاهىن،   .471، ص 2016، 1، الػضص18اإلاجلض حامػت ألاػهغ ، ولُت الشَغ
(3) ٌ مت اإلاىظمت غبر الىؾىُت، ا بغجىوى غخمض مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع بالبشغ، وبساضت اليؿاء وألاؾفاٌ، اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

 ، صزل خحز الىفاط في15/11/2000، اإلاؤعر في 55وغغع للخىكُؼ والخطضًم والاهػمام بمىحب كغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة في صوعتها 

20/05/2003. 
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الخيىمُت اإلاػىُت، خُثما ًىؿبم طلً غلى هدى مػلٌى بإهه ضخُت اججاع باألشخاص، بطغف في طلً اإلاىظماث غحر 

خه ؤو كبؼ غلُه ؤو خىهم ؤو ؤصًً"   .(1)الىظغ غما إطا وان مغجىب الجغم كض غغفذ هٍى

ش  وصزلذ خحز الخىفُظ في  16/05/2005ؤما اجفاكُت اإلاجلـ ألاوعوبي خٌى الاججاع بالبشغ التي جبىاها بخاٍع

مت الاججاع بالبشغ في هظ اإلااصة الغابػت   varsovieواإلاػغوفت باؾم اجفاكُت 01/05/2008 ، فلض غغفذ الطخُت في حٍغ

في فلغتها ألازحرة بإنها" ول شخظ ؾبُعي ًسػؼ لالججاع باألشخاص بالشيل الظي ٌػغف به في هظه اإلااصة" ، وهى 

  .(2)طاث الخػٍغف الىاعص في بغجىوٌى بالحرمى

فا لطخُت الاججاع بإهه " ؤي شخظ ًسػؼ لىاخض  2013ؾىت  Euro TrafguIDالضلُل الظي وشغه  وكض كضم حػٍغ

غل ألاكل مً ألافػاٌ، ومً زالٌ وؾُلت واخضة غلى ألاكل مً الىؾابل، ومً احل غغع واخض غلى ألاكل مً 

مت الاججاع بالبشغ "، فمً زالٌ هظا الخػٍغف ًىفي اجساط  إحغاء جدػحري واخض  ووؾُلت ألاغغاع اإلاغحىة مً حٍغ

 مً وؾابل الػغـ مماعؾت غلى الصخظ لخدلُم غغع واخض غلى ألاكل. 

وبسطىص اإلاشغع الجؼابغي فلض اؾخسضم في اللىاهحن الضازلُت إلى حاهب مطؿلح الطخُت مطؿلخاث ؤزغي 

خُت بالصخظ الظي وكؼ واإلاػغوع واإلاجني غلُه، وكض جبنى اإلافهىم الػُم لطخُت الاججاع بالبشغ خُىما عبـ الط

مً كاهىن الػلىباث، الصخظ مدل اعجياب  4مىغع 303غلُه الفػل اإلاجغم مباشغة، خُث اغخبر في هظ اإلااصة 

مت غىضما ًيىن الصخظ غػُفا لطغغ  مت الاججاع بالبشغ هى الطخُت، زاضت غىضما شضص غلىبت هظه الجٍغ حٍغ

 وي ػوحا له .ؾىه ؤو مغغه ؤو عجؼه البضوي ؤو الظهني ؤو وان الجا

مت بشيل مباشغ ؤو غحر  وزالضت اللٌى ؤن اإلافهىم اللاهىوي للطخُت ًىطغف ليل شخظ لخلخه هخابج الجٍغ

مت هم  ػه غً ألاغغاع الالخلت به، فطخاًا الجٍغ مباشغ وجم الاغخضاء غلى خم مً خلىكه، لظلً ًلتزم الجاوي بخػٍى

مً الاجفاكُت ألاوعوبُت لخلىق ؤلاوؿان التي  41ُه اإلااصة ألاشخاص الظًً ًدم لهم حبر الػغع، وهى ما ؤشاعث إل

اغخمضث حػبحر الؿغف اإلاػغوع ولِـ الطخُت، وبهظا ًسخلف مفهىم الطخُت غً مفهىم اإلاجني غلُه وهى الصخظ 

يىن هظلً ضخُت  الظي جدللذ فُه هدُجت الفػل اإلاػاكب غلُه بطىعة مباشغة وهى مً ٌؿتهضف بشيل مباشغ ٍو

 مباشغة.

 معالم جحذًذ هىيت ضحاًا جزيمت الاججار بالبشز -2.1

مت  ت التي جىخىف حٍغ مت، إال اهه هظغا للؿٍغ ألاضل ؤن ضفت الطخُت ًدضصها اللاض ي بػض زبىث وكىع الجٍغ

مت والخػغف غلى ضخاًاها بفػل التهضًض والػغـ الظي ًخػغغىن له مً ؾغف  الاججاع بالبشغ ًطػب هشف الجٍغ

مم اإلاخدضة لشؤون الالحئحن ومىظمت الجىاة، لظلً اهخمذ الهُئاث الضولُت همىظمت الهجغة الضولُت و مفىغُت ألا 

                                                           
مت، فُِىا، 5اإلااصة (1)  .2010)ر( مً اللاهىن الىمىطجي إلايافدت الاججاع بالبشغ، الطاصع غً مىخب ألامم اإلاخدضة اإلاػني باإلاسضعاث والجٍغ
 . 16/05/2005خٌى ميافدت الاججاع باألشخاص، فغؾىفي،  197اإلااصة الغابػت مً اجفاكُت مجلـ ؤوعوبا  عكم (2)



 

 2021الؿىت -02الػضص -08اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / بالبشر االجتار جرائن لضحايا الدولية احلواية
  خالدي/ــــــــــــــــــــــ فتيحة

  200 
l 

EISSN: 2588-2309 ISSN: 2352-9806 

مت واإلاسضعاث بئًجاص مؤشغاث لدؿهُل الخػغف غلى الطخاًا   الػمل الضولُت ومىخب ألامم اإلاخدضة اإلاػني بالجٍغ

ت الطخُت والخػغف غلُه ب اإلاؿؤولحن ؤو الػاملحن في اإلاجاٌ غلى جؿبُم اللاهىن لخدضًض هٍى  .وهظلً مً زالٌ جضٍع

 لذالت للتعزف على ضحاًا الاججار بالبشزاملؤشزاث ا -1.2.1

مت واإلاسضعاث لدؿهُل الخػغف غلى ضخاًا حغابم  حػض اإلاؤشغاث التي اغخمضها مىخب ألامم اإلاخدضة اإلاػني بالجٍغ

هخاج عضض مالخظاث غمُلت  (UN.GIFT)الاججاع بالبشغ في إؾاع مباصعة ألامم اإلاخدضة الػاإلاُت إلايافدت الاججاع بالبشغ

سخطحن حمػذ وضىفذ ألحل الاهخضاء إليها والػمل بها مً ؾغف الجهاث والهُئاث اإلاػىُت بميافدت مً ؾغف اإلا

مت الاججاع بالبشغ هإحهؼة ألامً والجهاث اإلاىظمت للهجغة وشغؾت الخضوص وغماٌ اإلاؿدشفُاث وغحرها غلما ؤن  حٍغ

ججاع، كبل إحغاء جدلُم بسطىص وحىص ؤي مؤشغ مً اإلاؤشغاث آو غضم وحىصه ال ًثبذ وال ًىفي وحىص فػل الا

 .(1)طلً

حػضص خاالث الاججاع مً هظا اإلاىؿلم هىان مؤشغاث غامت وؤزغي زاضت بيل هىع مً حغابم الاججاع، اط عغم  

مت ٌشتروىن في زطابظ غامت وهي:  بالبشغ فالطخُت جسخلف مً خالت ألزغي، غحر ؤنهم هطخاًا للجٍغ

ؿت ٌؿهل الاججاع بها، بؿبب ؾهىلت زضاغهم والاخخُاٌ غليهم غمغ الطخُت: فىجض غالبا ٌشيل ألاؾفا - ٌ فَغ

هدُجت غػفهم وضغغ ؾنهم وهلظ مضاعههم ومً زم اؾخغاللهم في الدؿٌى والجيـ والؿغكاث وغحرها، وغمىما 

ٌشيل غامل الؿً غػفا للطخُت جؤهله بان جغجىب غلُه الجغابم ومنها الاؾخغالٌ الجيس ي والدؿٌى والخجىُض التي 

مت الاججاع بالبشغحػ  .(2)خبر ؤهىاع لجٍغ

، اط حشحر  - حيـ الطخُت: ًىطب الاججاع في الغالب غلى حيـ ؤلاهار الؾخغاللهم في الضغاعة والجيـ والدؿٌى

مت الاججاع  ؤلاخطابُاث ؤن الجغابم التي جغجىب غلى اإلاغؤة ؤهثر مً جلً التي جغجىبها هي غلى غحرها، وغلى عؤؾها حٍغ

لُا بالبشغ اط  ً وزاضت في ؤؾُا وإفٍغ حػخبر اليؿاء والفخُاث الطخاًا ألاهثر ؾهىلت الضؿُاصهم مً ؾغف اإلاخاحٍغ

 600٪ مً مجمىع 70خُث ًخم هللهً إلى مسخلف اللاعاث ألازغي مً احل اؾخغاللهً حيؿُا، خُث جمثل اليؿاء 

ا، وفي الغالب ًدترف بػػهً مهىت  800ؤلف إلى  م اضؿُاص غحرهً مً ؤلف ًخم الاججاع بهً ؾىٍى الاججاع غً ؾٍغ

     (3)الفخُاث واليؿاء

                                                           
لت الخػغف غليها وواحب خماًتها، مجلت البدىر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت، (1) حامػت بضعالضًً ًىوـ، مغهؼ الطخُت في حغابم الاججاع باألشخاص، ؾٍغ

 .323، ص2018، 16الػضصاوث ؾىُىضة، الجؼابغ، 20
مت (2) ؼ الجؼابغي غلباوي مدمض غبض اللاصع، مىطىعي اإلابرون، جإزحر الطفت الخاضت للطخُت في وكىع الجٍغ  -وؤزغها غلى غلىبت الجاوي في الدشَغ

، 7اإلاجلض مػهض الخلىق والػلىم الؿُاؾُت، اإلاغهؼ الجامعي جامىغؿذ، الجؼابغ، صعاؾت ملاعهت، مجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت والاكخطاصًت، 

 .212، ص 2018، 06الػضص 
 .215 غلباوي مدمض غبض اللاصع، مىطىعي اإلابرون، مغحؼ ؾابم، ص(3)
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ض الطخُت مً - ت ؤو وزابم الؿفغ، خُث ٌػض طلً مؤشغا غاما غلى ججٍغ غضم جىفغ الطخُت غلى وزابم الهٍى

 وزابله الخاضت بغغع اؾخغالله في ؤفػاٌ الاججاع.

لت هلل الصخظ مً بلض اإلاي - لت ووؾُلت هلل الطخُت: اط حشحر ؾٍغ شإ الى مىؿلت الػبىع زم بلض اإلالطض ؾٍغ

 الى اهه ضخُت اججاع ؾُلبؼ اإلاخاحغون زمىه في اإلالطض النهاةي.

ؤزاع الاغخضاء غلى الطخُت، هأزاع الػغب والاغخضاء الجؿضي التي كض حشيل مؤشغا غلى خالت اؾخغالٌ -

 للطخُت في حغابم الاججاع بالبشغ

هم، فاإلايان الظي ٌػثر فُه عحاٌ الشغؾت ؤو ألامً غلى الطخُت ؤماهً الػثىع غلى الطخاًا ؤو ظغوف إخالت -

هبُىث الضغاعة ؤو ؤماهً الػمل الاؾخغاللي كض جيىن مؤشغا غاما للخػغف غلى ضخُت الاججاع ، هما ان حؿلُم 

هاث الاؾخغالٌ واليؿاء وألاؾفاٌ بػض إًىائهم إلى الج ؤو اإلاىظماث غحر الخيىمُت ؤو ؤلاوؿاهُت بػؼ ضخاًا الػىف 

 هؤوالء ضخاًا لجغابم الاججاع بالبشغ. ؤنألامىُت اإلاسخطت كض ًيىن مؤشغا غاما غلى 

مت الاججاع بالبشغ اإلاغجىبت، و  إلى حاهب اإلاؤشغاث الػامت ، هىان مؤشغاث زاضت بيل ضخُت بدؿب هىع حٍغ

، ؤو ضخاًا اؾخغالٌ حيس ي ؤو ال  سخغة ؤو الدؿٌى وغحرها.وبدؿب هىع الطخُت، إطا ما واهىا ؤؾفاال ؤو غماٌ مىاٌػ

 املؤشزاث الخاصت  للتعزف على الطفل ضحيت الاججار بالبشز-

لت ال جخفم  خطغفىن بؿٍغ ًظهغ غلى ألاؾفاٌ ضخاًا الاججاع بالبشغ الاعجبان والترصص والخىف والجهل وألامُت ٍو

ماعؾىن ؤغماال ال  ػِشىن في الشاعع ؤو في بُىث مخضهُت اإلاؿخىي، ٍو مؼ الؿلىن الىمؿي ألكغانهم ممً في ؾنهم، َو

لضالت غلى ضخاًا الاججاع زاضت في الجزاغاث اإلاؿلخت، جىاؾب ؾنهم وال حهضهم، هما ٌػض ججىُض ألاؾفاٌ الطىعة ا

لهم  غ الطاصعة غً مىظمت الُىهِؿُف ؤن ألاؾفاٌ ٌشيلىن  إلىخُث ًخم ازخؿافهم وجدٍى حىىص، فلض كضعث الخلاٍع

ا وؾحرالُىن واوغىضا20 لُت ولُبحًر  .(1)٪ مً الجىىص في الجزاغاث التي اهضلػذ في الضٌو ؤلافٍغ

 ضحاًا العبىدًت املنزليتاملؤشزاث الخاصت ب -

ٌػِش ضخاًا الػبىصًت اإلاجزلُت مؼ الػابلت غحر ؤنهم ال ًإولىن مػهم وال ًجالؿىنهم، وال ًلضم لهم إال ألاول 

اإلاخبلي، هما ٌػاملىن بيل ؤؾالُب اإلاهُىت والػىف، ، ؤخُاها ًبلغ عب الػمل غلى فلضهم بغغم مً ؤنهم ٌػِشىن مػه 

 ، لظلً هجضهم  ال ٌغاصعون اإلاجٌز إال بغفلت عب الػمل.مً احل إبػاص هظغ الؿلؿاث 

 املؤشزاث الخاصت بضحاًا الاستغالل الجيس ي-

ىاحه ضخاًا الاؾخغالٌ الجيس ي ؤغغاعا حؿضًت  حػض ججاعة الجيـ ضىعة مً ضىع الػبىصًت والاؾتركاق، ٍو

وؤلاضابت باألمغاع اإلاخىللت غً وغاؾفُت بؿبب اليشاؽ الجيس ي الػىُف وؤلافغاؽ في جىاٌو اإلاسضعاث و الخػظًب 

م الجيـ  .(2)ؾٍغ

                                                           
ت وغلىبتها، ميشىعاث الخلبي الخلىكُت، بحروث، (1)  .70، ص 2009غبض اللاصع الشُسلي، حغابم الاججاع باألشخاص وألاغػاء البشٍغ
 .117غبض اللاصع الشُسلي، مغحؼ ؾابم، ص (2)
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هما جالخظ غليهم غالماث وجطغفاث حشحر إلى جملىهم ممً ٌؿخغلىنهم وؾُؿغتهم غليهم والىشم غلى ؤحؿاصهم 

بت، وال ًخيلمىن إال غباعاث جخطل بالجيـ باللغت اإلادلُت ؤو لغت الؼبابً  واليي، هما ؤنهم ًلبؿىن مالبـ غُلت وغٍغ

 .(1)املىن مػهم، ولِـ لضيهم وزابم شخطُت وان وحضث جيىن مؼوعةالظًً ًخػ

 املؤشزاث الخاصت بضحاًا العمل اللسزي  -

ت في الؼعاغت ؤو الخػضًً ؤو الطُض  خسظ ضىعا جظهغ في الػمالت اللؿٍغ ضخاًا الػمل اللؿغي هثر خٌى الػالم، ٍو

خلاغىن ؤحىعا ػهُضة والىعشاث غحر اإلاطغح به، لظلً هجضهم ًىامىن في ميان غملهم وال   ٌغاصعوهه إال هاصعا، ٍو

خػغغىن لالهاهت وؤلاؾاءة إليهم مً عب الػمل الظي ال ًطغح بهم لجهاث الػمل اإلاسخطت وال ٌؿخفُضون مً الخامحن  ٍو

 والػمان الاحخماعي وخلىق الػماٌ. 

 املؤشزاث الخاصت بضحاًا التسىل  -

 ٌ ، وان ًيىهىن ؤؾفاال مشغصًً او مػاكحن ؤو عغػا، هما كض ًدؿمىن بطفاث زاضت حؿاهم في امتهانهم الدؿى

ػاكبىن إطا لم ًلىمىن بالدؿٌى ؤو  ػِشىن مػهم ، َو ً و هباع الؿً، ًيخمىن إلى حماغاث مىظمت َو ًيىهىن مهاحٍغ

 الؿغكت لجلب اإلااٌ ًىمُا  .

 جذريب مىفذو اللاهىن لتحذًذ هىيت الضحاًا -2.2.1

م حهاث إه فاط اللاهىن ؤو بىاؾؿت مؤؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي اإلاػىُت بميافدت الاججاع ًىدشف الطخُت غً ؾٍغ

لت حػاملهم مؼ الطخاًا وهؿب زلتهم حؿهم في هجاح غملُاث  م شغؾت الخضوص، لظلً فان ؾٍغ بالبشغ ؤو غً ؾٍغ

وؿاوي مؼ ميافدت حغابم الاججاع مً حهت وجإهُلهم وإصماحهم مً هاخُت ؤزغي، وغلُه فاهه مً الػغوعي الخػامل ؤلا

تهم مً وىنهم ضخاًا مدلُحن ؤو إكلُمُحن ؤو صولُحن.  الطخاًا وجدضًض هٍى

ب اإلاؿؤولحن غً جؿبُم اللاهىن اإلاخمثلحن في عحاٌ الشغؾت ومىظفى مياجب الهجغة  في هظا الطضص فان جضٍع

لػمل، مً احل والؿفاعاث، والػاملىن في اإلاؿدشفُاث وول مجاالث الخضماث الصخُت والاحخماغُت  ومفدشىا ا

خدلم طلً مً زالٌ جىفحر صوعاث  الخػغف غً الطخاًا ومؿاغضتهم مؼ مغاغاة واحب اخترام خلىق ؤلاوؿان، ٍو

ب مىظمت، بدُث ًجب ان ًىطب الخضٍعب غلى ألاؾالُب اإلاؿخسضمت في مىؼ الاججاع ، وان ًغاعى  ب وإغاصة جضٍع جضٍع

 ا ًخػلم بىىع الجيـ واألؾفاٌ واليؿاء.في طلً اخترام خلىق ؤلاوؿان واإلاؿابل الخؿاؾت فُم

مت الاججاع بالبشغ غملذ غلى ميافدخه مً زالٌ جىفحر الىؾابل  ووشحر إلى ؤن الجؼابغ هضولت حػاوي مً اهدشاع حٍغ

ً ؤلاؾاعاث الػاملت في الخضوص وجؼوٍضهم بالىؾابل الخلىُت  ت الطخاًا، خُث كامذ بخيٍى وآلالُاث للىشف غً هٍى

                                                           
 .328ص  بضعالضًً ًىوـ، مغحؼ ؾابم،(1)
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غً الىزابم اإلاؼوعة مً كبُل حىاػاث الؿفغ والخإشحراث، وعبـ هظه اإلاىاؾم بلاغضة مػؿُاث وؾىُت اإلامىىت للىشف 

  .(1)لدؿهُل الخطٌى غلى اإلاػلىماث في ؤؾغع وكذ

 حلىق ضحاًا الاججار بالبشز في الىصىص الذوليت -2

ت الصخطُت والى ؿا الخترام الخٍغ م اللاهىوي لفػل الاججاع بالبشغ جىَغ غامت ؤلاوؿاهُت، لظلً غملذ ٌػض الخجٍغ

مت مً حهت وخفظ خلىق الطخُت مً حاهب ؤزغ ،ؾىاء حػلم ألامغ  ػاث الضولُت غلى ميافدت هظه الجٍغ الدشَغ

ػاث ؤلاكلُمُت ػاث الػاإلاُت ؤو بالدشَغ  .بالدشَغ

ػاث وغلى عؤؾها بغوجىوٌى بالحرمى لػام  في هظا الؿُاق حشمل  خلىكا لطخاًا الاججاع  2000حؿضث هظه الدشَغ

  .خلىكا كاهىهُت وؤزغي احخماغُت باإلغافت إلى إغاصة جإهُلهم وصمجهم في اإلاجخمؼ

 التشزيعاث الذوليت املعىيت بحماًت ضحاًا الاججار بالبشز -1.2

غملذ الىطىص اللاهىهُت الضولُت ؾىاء واهذ غاإلاُت ؤو إكلُمُت اإلاجؿضة في الاجفاكُاث واإلاىازُم الضولُت غلى 

جىَغـ خماًت كاهىهُت لطخاًا الاججاع بالبشغ مً زالٌ خماًتهم وجىغُتهم بدلىكهم ؤلاوؿاهُت التي ال ًجىػ اهخلاضها 

 ؾُت، وهى ما هإحي إلى جىغُده في الفغغحن اإلاىالُحن. ؤو الخىاٌػ غنها باغخباعها مً خلىق ؤلاوؿان ألاؾا

 التشزيعاث العامليت لحماًت ضحاًا الاججار بالبشز -1.1.2

جػمىذ الىثحر مً الاجفاكُاث الضولُت اإلاػىُت بدلىق ؤلاوؿان هطىضا حشحر إلى خظغ اؾتركاق ؤلاوؿان 

غلى غغوعة  1966والػهضًً الضولُحن لؿىت  1948واؾخغالله، خُث ؤهض ؤلاغالن الػالمي لخلىق ؤلاوؿان لؿىت 

خفظ هغامت ؤلاوؿان وخلىكه، وفي هظا ؤشاع هظ اإلااصة الغابػت مً ؤلاغالن الػالمي لخلىق ؤلاوؿان إلى اهه:" ال ًجىػ 

دظغ الغق والاججاع بالغكُم بجمُؼ ضىعهما"   .(2)اؾتركاق اخض ؤو اؾخػباصه، ٍو

ما جاما ليل ضىع الاؾتركاق بلىلها: هما جػمىذ اإلااصة الثامىت مً الػهض الضو  لي للخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت جدٍغ

دظغ الغق ؤو الاججاع بالغكُم بجمُؼ ضىعهما،-1"  ال -/ؤ3ال ًجىػ إزػاع اخض للػبىصًت، -2ال ًجىػ اؾتركاق اخض، ٍو

ع ؤي فغص للخجاعب ًجىػ إهغاه اخض غلى السخغة ؤو الػمل ؤلالؼامي...."، وؤغافذ اإلااصة الؿابػت غضم حىاػ إزػا

  .(3)الؿبُت ؤو الػلمُت صون عغاه

                                                           
مت الاججاع بالبشغ، الخىاع اإلاخىؾؿي، (1) مسبر البدىر والضعاؾاث الاؾدشغاكُت في خػاعة ؾهُلت بً ضالح، الجهىص الضولُت والىؾىُت إلاىاحهت حٍغ

 .87، ص 2019، 2، الػضص10اإلاجلضاإلاغغب ؤلاؾالمي، حامػت الجُاللي لُابـ، ؾُضي بلػباؽ، الجؼابغ، 
ش ؤلاغالن الػالمي لخلىق ؤلاوؿان (2)  .10/12/1948الطاصع غً الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة بخاٍع
 2200الػهض الضولي الخاص بالخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت، اغخمض وغغع للخىكُؼ والخطضًم والاهػمام بمىحب كغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة (3)

 .23/03/1976، وبضا هفاطه في 16/12/1966(اإلاؤعر في 21-ؤلف)ص
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غلى ضػُض ؤزغ خظغث الاجفاكُاث الضولُت الخاضت بمىؼ ججاعة الغكُم والاؾتركاق ول ؤفػاٌ الغق واإلاماعؾاث 

 :(1)الشبيهت به ومنها

الغكُم  ، والاجفاكُت الخىمُلُت إلبؿاٌ الغق وججاعة1926الاجفاكُت الضولُت الخاضت بالغق لؿىت  -

 .1956وألاغغاف واإلاماعؾاث الشبيهت بالغق لؿىت 

 .  1979اجفاكُت مىؼ الخمُحز غض اإلاغؤة لؿىت  -

 .   1989اجفاكُت خلىق الؿفل لػام  -

البرجىوٌى الازخُاعي اإلالخم باجفاكُت خلىق الؿفل بشان بُؼ ألاؾفاٌ واؾخغالٌ ألاؾفاٌ في البغاء  -

 .2000وفي اإلاىاص ؤلاباخُت لؿىت 

مت غبر الىؾىُت، والظي  2000ٌى بالحرمى لػام بغجىو - اإلالخم باجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

ؼ الضولي اإلاػني بميافدت الاججاع باألشخاص زاضت 25/12/2003صزل خحز الىفاط في  ، إط ٌػخبر الدشَغ

غلى خماًت ضخاًا ألاؾفاٌ واليؿاء، الظي اغخبر الاججاع بالبشغ اهتهان ضاعر لخلىق ؤلاوؿان، لظلً عهؼ 

 الاججاع مً زالٌ الاخترام اليامل لخلىكهم ؤلاوؿاهُت وإًجاص ؾُاؾت حىابُت شاملت إلهطافهم.  

 التشزيعاث إلاكليميت لحماًت ضحاًا الاججار بالبشز -2.1.2

ػاث ؤلاكل ػاث الضولُت التي لػبذ صوعا مهما في خماًت ضخاًا الاججاع بالبشغ، هجض الدشَغ ُمُت إلى حاهب الدشَغ

مً مىازُم واجفاكُاث التي حؿاهم هي ألازغي في خماًت وصغم ضخاًا حغابم الاججاع بالبشغ، ومً بحن ؤهم هظه 

 الىزابم هظهغ:

وحػغف باجفاكُت فغؾىفُا اإلاىكػت مً ؾغف الضٌو اجفاكيت مجلس ارويا املتعللت بمكافحت الاججار بالبشز:  -

ش  مت (2)في فغؾىفُا ببىلىضا 16/05/2005ألاغػاء في الاجداص ألاوعوبي بخاٍع ، ازخطذ هظه الاجفاكُت بميافدت حٍغ

ؼ خلىق الطخاًا مؼ غمان مبضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن، وكض جمحزث هظه الاجفاكُت بفػالُتها  الاججاع باألشخاص وحػٍؼ

ً كبل الضٌو ألاؾغاف، في الخؿبُم ملاعهت ببرجىوٌى بالحرمى مً زالٌ إوشائها حهاػا والُت للمغاكبت وغمان الخىفُظ م

واإلاخمثل في مجمىغت الخبراء للػمل غض الاججاع باألشخاص، هما ؤن جىحه هاجه الاجفاكُت وان لخماًت الخلىق 

ؼ صوع الػضالت الجىابُت في مالخلت الجىاة بالخػاون مؼ الطخاًا ؤهفؿهم،  ؤلاوؿاهُت للطخاًا بالضعحت ألاولى، وحػٍؼ

                                                           
ت، اهظغ ف(1) ي جفطُل هظه الىزابم ؤزغي : زالض مطؿفى فهمي، الىظام اللاهىوي إلايافدت حغابم الاججاع بالبشغ، صاع الفىغ الجامعي، ؤلاؾىىضٍع

 542-434، ص 2011مطغ،
 ، مغحؼ ؾابم.16/05/2005خٌى ميافدت الاججاع باألشخاص، فغؾىفي،  197اجفاكُت مجلـ ؤوعوبا  عكم  (2)
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ا كاهىهُا غاما وشامال لخماًت ضخاًا الاججاع ومؿاغضتهم وجيىن بظلً كض ؾضث وبهظا وغػذ هظه الاجفاكُت إؾاع 

 .  (1)الىثحر مً الثغغاث الىاعصة في بغجىوٌى بالحرمى

 21اللاهىن الػغبي الىمىطجي إلايافدت الاججاع باألشخاص الظي اغخمض مً كبل وػعاء الػضٌ الػغب في صوعجه  -

ماصة حؿخضٌ به الضٌو الػغبُت غىض  14، خُث ًدىي 2005الضٌو الػغبُت غام ووػعاء الضازلُت الػغب في ملغ حامػت 

لترب هظا اللاهىن هثحرا مً بغجىوٌى بالحرمى.   وغؼ كاهىنهم اإلاخػللت بميافدت الاججاع بالبشغ، ٍو

غاص في حمُؼ زالثا: اإلاُثاق الػغبي لخلىق ؤلاوؿان: فلض ؤشاعث اإلااصة الػاشغة مىه إلى: " ًدظغ الغق والاججاع باألف

ػاكب غلى طلً وال ًجىػ بإي خاٌ مً ألاخىاٌ الاؾتركاق والاؾخػباص  جدظغ السخغة والاججاع باألفغاص مً –ضىعهما َو

احل الضغاعة والاؾخغالٌ الجيس ي ؤو اؾخغالٌ صغاعة الغحر ؤو ؤي شيل ؤزغ ؤو اؾخغالٌ ألاؾفاٌ في الجزاغاث اإلاؿلخت"، 

فغق بحن الػبىصًت والاججاع في باألشخاص  خظغ الازىحن، هما خظغ ول ضىع وما ًالخظ غلى الىظ اإلاظوىع اهه 

 وؤشياٌ الاججاع مً اؾخغالٌ وصغاعة وسخغة ...وغحرها. 

 مضمىن حلىق ضحاًا الاججار بالبشز في التشزيعاث الذوليت -2.2

ٌؿخمض ضخاًا الاججاع بالبشغ خلىكهم مً بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع باألشخاص وزاضت اليؿاء 

الظي ًمثل الطً اللاهىوي اإلاىحىص خالُا غلى اإلاؿخىي الضولي لخماًتهم ومؿاغضتهم وإغاصة  2000وألاؾفاٌ لؿىت

ق ضخاًا حغابم الاججاع بالبشغ اإلاىطىص إصماحهم في اإلاجخمؼ، لظلً هداٌو في فغغحن مخخالُحن جىغُذ ؤهم خلى 

 .  غليها في هظا البروجىوٌى

 الحم في الحماًت -1.2.2

ًلطض بدماًت ضخاًا الاججاع بالبشغ مجمىغت ؤلاحغاءاث والخضابحر التي جىفظها وافت ألاحهؼة اإلاػىُت بالخػامل مؼ 

ُت والاحخماغُت والاكخطاصًت للطخاًا،هإحهؼة ضخاًا الاججاع بالبشغ والتي جلضم الخماًت ألامىُت واللاهىهُت والىفؿ

إهفاط اللاهىن وألاحهؼة اللػابُت ومؤؾؿاث ؤلاًىاء وغحرها، ومً هظا اإلاىؿلم جػمً الىطىص الضولُت وغلى عؤؾها 

 بغجىوٌى بالحرمى هىغحن مً الخماًت، الخماًت اللاهىهُت والخماًت الاحخماغُت.

 الحماًت اللاهىهيت -

هىهُت في مجمىغت ؤلاحغاءاث اللاهىهُت التي جػمً خماًت الطخاًا وؤؾغهم وؾالمتهم البضهُت جخمثل الخماًت اللا

ً، وجيهئ لهم الؿبل اإلامىىت الهخطافهم وخطىلهم  والىفؿُت مً ول اإلاساؾغ التي كض ًخػغغىن لها مً كبل اإلاخاحٍغ

                                                           
ػاث الضولُت (1) مت مىظمت غابغة للخضوص الىؾىُت وؾبل ميافدتها : صعاؾت جدلُلُت في غىء الدشَغ مدمض حمُل اليؿىع، الاججاع بالبشغ هجٍغ

ػت واللاهىن،   .1153-1152، ص ص 2014، 3، ملخم 41اإلاجلض الجامػت ألاعصهُت، ألاعصن، والىؾىُت، صعاؾاث، غلىم الشَغ
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ؤلاحغاءاث اللاهىهُت واللػابُت والخطٌى  غلى اإلاؿاغضاث اللاهىهُت، اإلاخمثلت في خم الخمثُل اللاهىوي واإلاشاعهت في

 غلى اإلاػلىماث اإلاخػللت بظلً.

غلى غغوعة اجساط الضٌو ول ما في وؾػها مً احل جىفحر اإلاؿاغضة  2000وكض ؤهض بغجىوٌى بالحرمى لؿىت 

ت واللػابُت التي ًمى ً للطخُت اللاهىهُت لطخاًا الاججاع بالبشغ وجىفحر اإلاػلىماث فُما ًسظ ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

الاؾخػاهت بها، ومؿاغضتهم غلى غغع ؤعائهم واوشغاالتهم، وباإلاىاػاة هظ اللاهىن الىمىطجي إلايافدت الاججاع بالبشغ 

غلى وحىب جىفحر اإلاػلىماث اليافُت للطخاًا خٌى ؾبُػت ما ًدم لهم مً خماًت ومؿاغضة وصغم، والهُئاث التي 

غافت إلى جؼوٍضهم باإلاػلىماث غً خلهم في اإلاؿاغضة اللاهىهُت جلضم لهم اإلاؿاغضة بلغت ًفهمها الطخُت، باإل 

 .(1)اإلاجاهُت وغً جغجِب وغػهم الاكامي والىغؼ الىظامي للهجغة 

مت اإلاىظمت غبر الىؾىُت غلى هظا الخم  3/فلغة25هما هطذ اإلااصة  مً اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

عهىا بلاهىنها الضازلي، إمياهُت غغع ؤعاء الطخاًا وشىاغلهم وؤزظها بلىلها" ًخػحن غلى ول صولت ؾغف ؤن جدُذ، 

 بػحن الاغخباع في اإلاغاخل اإلاىاؾبت مً ؤلاحغاءاث الجىابُت اإلاخسظة بدم الجىاة، غلى هدى ال ًمـ خلىق الضفاع". 

مت الاججاع بالبشغ في اإلاؿاغضة اللاهىهُت خلهم في جىفحر الاؾدشاعة والخ شمل خم ضخاًا حٍغ ضماث اللاهىهُت َو

ت واللػابُت، باإلغافت إلى الخم في الخمثُل اللاهىوي وجؼوٍضهم باإلاػلىماث اليافُت خٌى إحغاءاث  ؤمام الجهاث ؤلاصاٍع

 .(2)الاهخطاف اللاهىهُت اإلاخاخت لهم وهظا مً احل عفؼ الىعي اللاهىوي لضيهم

وال ٌػخض بغغا الطخُت ومىافلتها غلى الاؾخغالٌ في ؤي ضىعة مً ضىع الاججاع بالبشغ، خُث ؤهض بغجىوٌى 

بالحرمى في ماصجه الثالثت  غلى اهه" ال جيىن مىافلت ضخُت الاججاع باألشخاص غلى الاؾخغالٌ مدل اغخباع إطا جمذ 

للؿغ ؤو الازخؿاف ؤو الاخخُاٌ ؤو الخضاع ؤو اؾخغالٌ بىاؾؿت التهضًض باللىة ؤو اؾخػمالها ؤو غحر طلً مً ؤشياٌ ا

الؿلؿت ؤو اؾخغالٌ خالت اؾخػػاف ؤو بئغؿاء ؤو جللي مبالغ ؤو مؼاًا لىُل مىافلت شخظ له ؾُؿغة غلى شخظ 

مً اجفاكُت مجلـ ؤوعوبا الخاضت بالػمل غض الاججاع بالبشغ  2/فلغة4ؤزغ لغغع الاؾخغالٌ..."، هما هطذ اإلااصة 

 غخضاص بمىافلت الطخُت غلى الاؾخغالٌ . بػضم الا 

ؼ غما ؤضابهم مً غغع مً الخلىق ألاؾاؾُت  ًػاف إلى ما ؾبم خم ضخاًا الاججاع بالبشغ  في الخػٍى

اإلامىىخت لهم بمىحب الىطىص اللاهىهُت الضولُت، وفي ؾلُػتها بغجىوٌى بالحرمى مً زالٌ ماصجه الؿاصؾت التي هطذ 

اخخىاء هظامها اللاهىوي الضازلي غلى جضابحر جدُذ لطخاًا الاججاع بالبشغ إمياهُت  غلى ؤن" جىفل ول صولت ؾغف

ؼ غً ألاغغاع التي جيىن كض لخلذ بهم"، غحر ؤن الىظ اإلاظوىع لم ًدضص مطضع الخطٌى غلى  الخطٌى غلى حػٍى

                                                           
مً اللاهىن الىمىطجي  20و 19ٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع بالبشغ، وبساضت اليؿاء وألاؾفاٌ، مغحؼ ؾابم؛ اإلااصة بغجىومً  2/فلغة 6اإلااصة (1)

مت، فُِىا،   .2010إلايافدت الاججاع بالبشغ الطاصع غً مىخب ألامم اإلاخدضة اإلاػني باإلاسضعاث والجٍغ
الاججاع بالبشغ في إؾاع بغجىوٌى بالحرمى، مضازلت ؤللُذ في اإلالخلى الضولي الثاوي  ؾػضاوي هماٌ، الخماًت الضولُت اإلاىغىغُت وؤلاحغابُت لطخاًا(2)

غة، ًىمي  مت الاججاع بالبشغ، ألاشياٌ الجضًضة والخدضًاث الغاهىت، حامػت اهلي مدىض اولخاج،البٍى ل  17و16:حٍغ  .8، ص2018افٍغ
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ػاث مضهُت ؼ لظلً ًيىن غً ؾٍغم ألاخيام اللػابُت اإلاضهُت التي حػؿي للطخاًا حػٍى ، ؤو مً زالٌ ألاخيام الخػٍى

ػا لطخُت الاججاع بالبشغ هظحر ما ؤضابهم مً غغع   .(1)الطاصعة غً اللػاء الجؼاةي التي حػؿي حػٍى

ػاث غلى ألازظ به، وجسخلف ضىع حبر الػغع بدؿب ؾبُػت وهىغُت  ػض حبر الػغع مبضؤ كاهىوي صعحذ الدشَغ َو

مت الاججاع بالبشغ ألاغغاع ؾىاء واهذ حؿماهُت ؤو هفؿُت ؤو غللُت، فاألض ل ؤن ًخدمل الجىاة اإلاضاهحن باعجياب حٍغ

مؿؤولُت حبر ألاغغاع التي ؤضابذ الطخاًا، غحر اهه في بػؼ ألاخُان ًطػب جدلُم طلً بؿبب كلت اإلاىاعص اإلاالُت 

ب وجبُِؼ ألامىاٌ، وفي هظه الخالت ًلؼ غلى الضولت جدبؼ ومطاصع  ة هظه للجىاة الظًً ًطغفىنها في غملُاث التهٍغ

ؼ الطخاًا، وإطا ما حػظع طلً ًلؼ غلى الضولت الالتزام بجبر ألاغغاع، وفي هظا  الػابضاث التي جيىن مطضعا لخػٍى

الطضص هىان مً الضٌو مً وؾػذ مً ضىع حبر الػغع وهىان مً ؤكغث بػػها، باغخباع ؤن الغاًت مؿاهضة 

ُت وإغاصة الخإهُل بيل ضىعة، وجدمل جيالُف الػىصة الطخاًا إغافت إلى ؤلاضالح مً زالٌ الغغاًت الؿبُت والىفؿ

    .(2)إلى الىؾً

ؼ بىحىص إحغاءاث صغىي كابمت فُما ًخػلم باألفػاٌ هفؿها التي  جب ؤال ًخإزغ خم الطخاًا باإلاؿالبت بالخػٍى ٍو

ؤزغ للطخُت زاعج جترجب غنها اإلاؿالبت اإلاضهُت، وال بىغؼ الهجغة الخاص بالطخُت ؤو غىصجه إلى مىؾىه، ؤو ؤي غُاب 

ؼ    .(3)الىالًت اللػابُت اإلاػىُت، وال حػخبر ؤؾبابا جمىؼ اإلادىمت مً إضضاع الخىم بالخػٍى

ووشحر إلى ؤن اغلب ألاهظمت اللاهىهُت حػخبر ضخاًا الاججاع بالبشغ مجغمحن مً مىؿلم اعجيابهم حغابم لها ضلت 

ا وىؾخا" اإلا مت "كض جبضو باالججاع بهم، وفي هظا ٌشحر "اهؿىهُى ماٍع ضًغ الخىفُظي إلاىخب ألامم اإلاخدضة واإلاسضعاث والجٍغ

خماًت ضخاًا الاججاع باألشخاص ؤمغا ؾهال وبضيهُا، إال اهه مً الىاخُت الػملُت، غالبا ما جخم مػاملتهم همجغمحن، 

ت لِؿذ مجغص غغوعة وكض ًىاحهىن تهما الهتهاههم كىاهحن الهجغة ؤو إلاؼاولت الضغاعة، واإلاػاملت ؤلاوؿاهُت والخؿاؾ

ت بل ؤنها جغفؼ مً إمياهُت حغلب الطخاًا غلى زىفهم الظي هخفهمه بدُث ًخلضمىن للشهاصة غض مً ؤؾاءوا  مػىٍى

اؾخغاللهم"، ولم ًىضح بغجىوٌى بالحرمى مىكفه مً غضم مؿؤولُت ضخُت الاججاع بالبشغ غً ألافػاٌ الجغمُت التي 

مت الاججاع به همؼ  اولخه الضغاعة ؤو البغاء ؤو اهتهاهه الخضوص غلى هدى غحر شغعي واؾخسضام وزابم اعجىبها في ؾُاق حٍغ

ا للضٌو ألاغػاء إلايافدت الاججاع بالبشغ الظي ًجب  غليها  مه وجغن طلً ازخُاٍع مؼوعة، وبالخالي إمياهُت حجؼه ؤو حغٍغ

  .(4)جىُُف كىاهُنها الضازلُت بما ًػمً خماًت فػلُت للطخاًا

                                                           
، حامػت 2اخمض، الخماًت الجىابُت للمجني غليهم في حغابم الاججاع باألشخاص)صعاؾت ملاعهت(، مجلت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت، الػضص  خمىصي(1)

 .338، ص 2019،، الجؼابغزيشلت-غباؽ لغغوع
 .10ؾػضاوي هماٌ، مغحؼ ؾابم،  ص(2)
 .528خؿً ًىؾف مطؿفى ملابلت، مغحؼ ؾابم، ص (3)
ؼ الجؼابغي والاجفاكُاث الضولُت، ؤؾغوخت صهخإلا(4) مت الاججاع باألشخاص بحن الدشَغ  1،2017/2018حامػت الخاج لخػغ باجىتىعاه،ُاء بً صغاؽ، حٍغ

 .156ص ، 
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ٌ اإلاىظمت لبرجىوٌى بالحرمى وغػذ مجمىغت آلُاث كاهىهُت إلاؿاغضة ضخاًا الاججاع بالبشغ، وغلى غغاع الضو 

ش  02-09خُث ؤكغث لهم بمىحب ؤخيام كاهىن اإلاؿاغضة اللػابُت عكم  مؿاغضة بلىة ، (1) 25/02/2009الطاصع بخاٍع

اغضة الطخاًا الظًً ال ًخلىىن اللغت اللاهىن، وؤلؼمذ بخػُحن مترحمحن عؾمُحن غبر مغاخل الخدلُم إلى اإلاداهمت إلاؿ

ت لخحن غىصتهم إلى  الػغبُت غلى ازظ ؤكىالهم وصفاغهم، باإلغافت إلى الخىفل بالطخاًا مً ؾغف الضولت الجؼابٍغ

 .(2)بلضانهم

 الحماًت واملساعذة الاجتماعيت -

الاججاع بالبشغ مً الػغىؽ حػني الخماًت الاحخماغُت آلالُاث واإلاىظىمت اإلاخياملت الهاصفت التي جدغع ضخاًا 

الىفؿُت والاحخماغُت والاكخطاصًت التي ٌػِشىنها بفػل الاججاع بهم، وحؿهُل ججاوػهم الطضماث وحػافيهم 

واهضماحهم الاحخماعي مً حضًض في ؤؾغهم وفي اإلاجخمؼ، مً زالٌ جلضًم لهم اإلاإوي واإلاؿاغضة الؿبُت والىفؿُت 

ض مً اخخماٌ ؿهل هشف الجىاة.  واإلااصًت ألامغ الظي ًٍؼ  حػاونهم مؼ اإلادللحن وعحاٌ الػضالت َو

غضة جضابحر مً احل جىفحر اإلاؿاغضة الاحخماغُت لطخاًا  3/فلغة 6وفي ؾبُل جدلُم هظه الخماًت كضمذ اإلااصة 

الاججاع بالبشغ جخمثل في جىفحر الؿىً لهم وجىفحر اإلاؿاغضة الؿبُت والىفؿُت واإلااصًت، وفغص الػمل والخػلُم 

جب ؤن جإزظ ول صولت ؾغف بػحن الاغخباع ؾً و  ب، باإلغافت إلى مؿاغضتهم غلى الخػافي والخإهُل مً حضًض، ٍو الخضٍع

وهىع وحيـ واخخُاحاتهم الخاضت غىض الخػامل مؼ الطخاًا ؾُما اخخُاحاث ألاؾفاٌ الخاضت، بما في طلً الؿىً 

 .(3)الالبم والخػلُم والغغاًت

مً البرجىوٌى اإلاظوىع إلى واحب الضولت التي ًخمخؼ الطخُت بدم ؤلاكامت الضابمت فيها ؤو وان  8هما ؤشاعث اإلااصة 

مً عغاًاها جِؿحر إحغاءاث الػىصة إلكلُمها ، مؼ ألازظ بػحن الاغخباع ؾالمت الطخُت ومغهؼه اللاهىوي باغخباعه ضخُت 

ف صولت ؤزغي، هما ًخػحن مىذ الطخُت فترة وافُت مً احل الخػافي لالججاع به، وهظا في خالت إغاصجه لها مً ؾغ 

والخفىحر في اجساط كغاع الخػاون مؼ الؿلؿاث، وحػلمه بلغاع غضم جغخُله وحػلُله في خالت ضضوعه وهى ما هطذ غلُه 

ػُت ؤو جضابحر ؤزغي ....ًخػحن غلى ول صولت ؾغف ؤن جىظغ في اغخماص جضابحر ح-1مً البرجىوٌى اإلاظوىع بلىلها" 7اإلااصة  شَغ

 مىاؾبت حؿمذ لطخاًا الاججاع باألشخاص في الخاالث اإلاىاؾبت بالبلاء صازل إكلُمها مؤكخا ؤو صابما....".  

 كفالت الحم في التأهيل وإعادة إلادماج -2.2.2

مت الاججاع بالبشغ ؤزاعا حؿُمت غلى الطخاًا الظًً ًيىهىن في الغالب مً الفئاث الهشت   والفلحرة في جسلف حٍغ

اإلاجخمؼ لظلً ال ًمىنهم جدمل هفلاث غالحهم وجإهُلهم فُلؼ غلى الضولت هظا الػبء، خُث ٌشمل الخإهُل جإهُل 

                                                           
 ؿاغضة اللػابُت.اإلاخػلم باإلا 05/08/1971اإلاؤعر في  71/57اإلاػضٌ واإلاخمم لالمغ عكم   25/02/2009اإلاؤعر في  09/02مً اللاهىن عكم  28اإلااصة (1)
 .87ؾهُلت بً ضالح، مغحؼ ؾابم، ص (2)
 بغجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع بالبشغ، وبساضت اليؿاء وألاؾفاٌ، مغحؼ ؾابم.مً  4/فلغة 6اإلااصة (3)
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الطخُت مً الىاخُت الجؿضًت والىفؿُت والاحخماغُت واإلاهىُت والاكخطاصًت بفػل بغامج مسؿـ لها ومؿخمغة تهضف 

غ كضعاتهم ومهاعاتهم وحػلهم ًىضمجىن في اإلاجخمؼ مً إلى اهدؿاب الطخُت اإلاهاعاث واإلاػاعف لخمىُنه م مً جؿٍى

 حضًض.

ػاث الىؾىُت في كىاهحن ميافدت الاججاع بالبشغ إال ؤن الللُل مً  وزالضت اللٌى بالغغم مً هظ اغلب الدشَغ

ػىص الؿبب إلى غضم وشغ ؤلاخطابُاث الخلُلُت بسطىص غضص الطخاًا، هما اهه غالب ا ًىفغ زضماث للطخاًا َو

 جخيلف اإلاىظماث غحر الخيىمُت بخىفحر ما ؤمىً مً زضماث للطخاًا.

 الخاجمت:    

 في ألازحر وختى هىطف مىغىع اإلالاٌ، جىضلذ هظه الضعاؾت  إلى الىخابج آلاجُت:

هطل إلى كىاغت مفاصها بان حغابم الاججاع بالبشغ جىتهً خلىق الطخُت وهغامخه وحؿتهضف فئاث اإلاجخمؼ  -

مت والتي عغم مؿاعي اإلاجخمؼ الضولي في اإلايافدت الػػُفت مً ؤؾف اٌ ووؿاء التي حشيل ضخاًا هظه الجٍغ

مت ال جؼاٌ هىان هلابظ زاضت في مجاٌ الخىفل بالطخاًا واهدشالهم مً بغازً الاؾخغالٌ  وهشف الجٍغ

   والػبىصًت التي ٌػِشىنها بؿبب زىفهم الضابم مً اللبؼ غليهم ؤو إعحاغهم إلى مىؾنهم ألاضلي.

تهم زؿىة فػالت لدؿهُل اإلاخابػت ومالخلت اإلاجغمحن . -  ٌشيل الخػغف غلى ضخاًا الاججاع بالبشغ وجدضًض هٍى

 وبىاء عليه هلترح ماًلي:

ب مسخطحن للخػامل مؼ الطخاًا اإلادخملحن لىؿب زلتهم وجؼوٍضهم بما ًلؼم مً وؾابل جلىُت  - ًجب جضٍع

 مخؿىعة لللُام بػملهم.

بطخاًا الاججاع بالبشغ مً زالٌ وغؼ بغامج صخُت وهفؿُت إلغاصة إصماحهم في اإلاجخمؼ، وؤولها  الخىفل -

 غغع الطخُت كبل ؤي إحغاء غلى مخسطظ هفس ي لخىغُذ خالخه ومً زم الخىفل به غلى ول ألاضػضة.

 اغخماص الضٌو آللُاث فػالت لجبر ؤغغاع ضخاًا الاججاع بالبشغ  -

ؼ الخػاون الضولي إلايافدت حغابم الاججاع بالبشغ مً زالٌ إبغام اجفاكُاث زىابُت لدؿلُم اإلاجغمحن وإػالت  - حػٍؼ

 ول الػلباث التي جدٌى صون طلً، وجفػُل حػاون ألاحهؼة اإلاسخطت اإلاػىُت بميافدت حغابم الاججاع بالبشغ 

بطغف الىظغ غً حيؿُت اإلاتهم ؤو الطخُت ؤو اغخماص الازخطاص الػالمي في مخابػت اإلاتهمحن بخجاعة البشغ  -

مت  ميان وكىع الجٍغ

مت الاججاع بالبشغ  - ، واغخماص جلىُت الخبلُغ -مؼ اخترام الخم في الخطىضُت-إوشاء كاغضة بُاهاث جسظ حٍغ
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مت غبر الىؾابـ الالىتروهُت.  غً الجٍغ

مت مً زالٌ جباصٌ الخبراث واللُام بالضوعاث خمال  -  .ث الخىغُتالخىغُت بسؿىعة الجٍغ

 كائمت املزاجع

 / الكتب1

زالض غبض هللا الػلاص، خلىق الطخاًا في غىء ؤخيام اللاهىن الضولي الجىاةي، مغهؼ الضعاؾاث الػغبُت لليشغ  .1

 .2017والخىػَؼ، مطغ، 

ت، .2  مطغ، زالض مطؿفى فهمي، الىظام اللاهىوي إلايافدت حغابم الاججاع بالبشغ، صاع الفىغ الجامعي، ؤلاؾىىضٍع

2011. 

ت وغلىبتها، ميشىعاث الخلبي الخلىكُت،  .3 غبض اللاصع الشُسلي، حغابم الاججاع باألشخاص وألاغػاء البشٍغ

 .2009بحروث، 

، حامػت هاًف الػغبُت للػلىم  .4 مدمض ًحي مؿغ، الجهىص الضولُت في مجاٌ ميافدت الاججاع بالبشغ، الجؼء ألاٌو

اع،  .2010 اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت،  ألامىُت، الٍغ

 / امللاالث2

لت الخػغف غليها وواحب خماًتها"بضعالضًً ًىوـ،  .5 ، مجلت "مغهؼ الطخُت في حغابم الاججاع باألشخاص، ؾٍغ

 .2018، 16الػضص اوث ؾىُىضة، الجؼابغ،20حامػت  البدىر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت،

غماهاث الطخُت في حغابم الاججاع بالبشغ) وفلا لبرجىوٌى بالحرمى وبػؼ "خؿً ًىؾف مطؿفى ملابلت،  .6

ػاث الخضًثت( ػت واللاهىن، "الدشَغ ػت واللاهىن، اللاهغة، مطغ ، مجلت ولُت الشَغ  حامػت ألاػهغ ، ولُت الشَغ

 .2016، 1، الػضص18اإلاجلض 

، مجلت الخلىق "خاص)صعاؾت ملاعهت(الخماًت الجىابُت للمجني غليهم في حغابم الاججاع باألش"خمىصي اخمض،  .7

 .2019زيشلت،-، حامػت غباؽ لغغوع2والػلىم الؿُاؾُت، الػضص 

مت الاججاع بالبشغ"ؾهُلت بً ضالح،  .8 مسبر البدىر  ، الخىاع اإلاخىؾؿي،"الجهىص الضولُت والىؾىُت إلاىاحهت حٍغ

 ، ؾُضي بلػباؽ، الجؼابغ،والضعاؾاث الاؾدشغاكُت في خػاعة اإلاغغب ؤلاؾالمي، حامػت الجُاللي لُابـ

 .2019، 2، الػضص10اإلاجلض

مت وؤزغها غلى غلىبت "غلباوي مدمض غبض اللاصع، مىطىعي اإلابرون،  .9 جإزحر الطفت الخاضت للطخُت في وكىع الجٍغ

ؼ الجؼابغي  مػهض الخلىق ، مجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت والاكخطاصًت، "صعاؾت ملاعهت -الجاوي في الدشَغ

 .2018، 06، الػضص 7اإلاجلض  الؿُاؾُت، اإلاغهؼ الجامعي جامىغؿذ، الجؼابغ، والػلىم

مت مىظمت غابغة للخضوص الىؾىُت وؾبل ميافدتها : صعاؾت جدلُلُت في "مدمض حمُل اليؿىع،  .10 الاججاع بالبشغ هجٍغ

ػاث الضولُت والىؾىُت ػت واللاهىن،"غىء الدشَغ ، 41اإلاجلض  ألاعصن،الجامػت ألاعصهُت،  ، صعاؾاث، غلىم الشَغ

 .2014، 3ملخم 
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 / ألاطزوحاث الجامعيت3

 .1،2017/2018عواخىت هاصًت، الخماًت اللاهىهُت للطخُت ؤؾغوخت صهخىعاه، حامػت كؿىؿُىت .11

ؼ الجؼابغي والاجفاكُاث الضولُت، ؤؾغوخت صهخىعاه، حامػت إلا .12 مت الاججاع باألشخاص بحن الدشَغ ُاء بً صغاؽ، حٍغ

 .2018 -2017،الخاج لخػغ باجىت

مت، ؤؾغوخت صهخىعاه، حامػت هاًف  .13 هاضغ بً ماوؼ بً غلي اٌ بهُان الخىُم، صوع الطخُت في خضور الجٍغ

اع،   .2007الػغبُت للػلىم ألامىُت، الٍغ

 / الىثائم الذوليت4

ش  .14  10/12/1948ؤلاغالن الػالمي لخلىق ؤلاوؿان الطاصع غً الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة بخاٍع

ولي الخاص بالخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت، اغخمض وغغع للخىكُؼ والخطضًم والاهػمام بمىحب كغاع الػهض الض .15

 .  23/03/1976، وبضا هفاطه في 16/12/1966(اإلاؤعر في 21-ؤلف)ص 2200الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة 

مت وإؾاءة اؾخػماٌ الؿلؿت، ا .16 غخمض وشغ بمىحب كغاع إغالن اإلاباصا ألاؾاؾُت لخىفحر الػضالت لطخاًا الجٍغ

  .29/11/1985اإلاؤعر في  40/ 34الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة عكم 

17.  ٌ مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع بالبشغ، وبساضت اليؿاء وألاؾفاٌ، اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت  بغجىوى

مت اإلاىظمت غبر الىؾىُت، اغخمض وغغع للخىكُؼ والخطضًم والاهػمام بمىحب كغاع الجمػُت الػامت لألمم  الجٍغ

 .20/05/2003 ، صزل خحز الىفاط في15/11/2000، اإلاؤعر في 55اإلاخدضة في صوعتها 

 .16/05/2005خٌى ميافدت الاججاع باألشخاص، فغؾىفي،  197اجفاكُت مجلـ ؤوعوبا  عكم  .18

ؼ، الاهخطاف والجبر لطخاًا الاهتهاواث الجؿُمت لللاهىن  .19 اإلاباصا ألاؾاؾُت واإلاباصا الخىحيهُت بشان الخػٍى

اغخمض مً ؾغف الجمػُت الػامت لألمم  الضولي لخلىق ؤلاوؿان والاهتهاواث الخؿحرة لللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي،

 .   21/03/2006اإلاخدضة بمىحب كغاعها اإلاؤعر في 

مت، فُِىا،  .20 اللاهىن الىمىطجي إلايافدت الاججاع بالبشغ، الطاصع غً مىخب ألامم اإلاخدضة اإلاػني باإلاسضعاث والجٍغ

2010. 

مت والػضالت  ألامممؤجمغ  -21     A/conf.222/11، وزُلت عكم 2015الجىابُت،الضوخت، اإلاخدضة الثالث غشغ إلاىؼ الجٍغ
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  ملخص:

لت في الخىٍحر للّالكاث الذولُت، حشي تهم ِؽها في مخخلف تهذف الذساظت ئلى هفن الغباس ًِ مذسظت ٍِش

لذولُت بمعمُاجه اإلاخخلفت. وسغم وفي الىخب ألاوادًمُت واإلاشحُّت في جخفق الّالكاث ا اإلالشساث الذساظُت،

أوشوخاتها اإلاىادًت بّذم ؤلاظخلىاب وؤلاهدُاص ئلى أوشوخاث الىاكُّحن التي أِلذ مً ؼأن مفهىم اللىة، أو ئلى 

ّىفذ في خاهت "الىاكُّت  ـُ أوشوخاث اللُبرالُحن التي ساهىذ ِلى دوس اللاهىن وألاخالكُاث الذولُت؛ ئال أنها داةما ما 

خففت" أ
ُ
لي، أزبدذ نهاًت الخشب الباسدةو "الشخىة". ِلى اإلاعخىي ؤلامباإلا وما جالها مً أخذار، صخت ما رهب ئلُه  ًر

ت مً أن الفشاُ بحن اللىة واللاهىن )ألاخالق( في الّالكاث الذولُت هى ـشاُ أبذي، وأن  أهفاس اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

 ًلىد ئلى هخاةج ممللت.   ؤلاكخفاس ِلى أخذهما في فهم وجدلُل العُاظاث الذولُت ظىف

ت: الكلمات املفتاحية   اللاهىن. ؛ ؛ اللىة اإلاجخمْ الذولي ؛ الّالكاث الذولُت ؛ اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

Abstract:  

This study aims to introduce the contributions of the English School in international 

relations, which called for non-polarization and bias of the realists' theses that focused on the 

concept of force, or the theses of liberals that relied on the role of international law and ethics. 

Yet it is categorized as "soft realism". Empirically, the end of the Cold War and the events 

that followed proved correct what the proponents of the English School argued that the 

struggle between force and law (morality) in international relations is an eternal struggle, and 

that focusing on one of them in understanding and analyzing international politics will lead to 

misleading results.  

Keywords : English School ; International Relations ; International Society ; Power ; 

Law.
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 مقدمة:

 
ُ
تح يي العاةذ )الىاكُّت واللُبرالُت (1) ّذ اإلاذسظت ؤلاهجلحًز  للّالكاث الذولُت أكذم وأهم مىافغ للخُاس ألامٍش

ا مخمحًزا كادس جوهي (، مّا ذيلِلى ا امثل جللًُذا فىشًٍ . خالٌ الفترة )2 (جمْ بحن ِىاـش مً وليهما وولّها في ظُاق جاٍس

ً(، وان مًالىالظُىُت  حؽاسلض ماهِىغ، وهشبشث باجشفُلذ،  ول مً جىىسها )خمعُيُاث وزماهُيُاث اللشن الّؽٍش

، وآدم واحعىن، وآس حُه فُيعيذوهُذلي ب صة في هزه اإلاذسظت. وفي مشخلت ما بّذ الىالظُىُت الشخفُاث الباس  ٌى

 
ُ
باسي بىصان، وأهذسو هىسٍل، وسوبشث حاهعىن، وئدواسد هحن، وأهذسو ول مً ها ابِ خ  )الدعُّيُاث ففاًِذا(، وان أبشص ه

لش ، وهُذمي ظىغاهامي، وهُيىالط حُه ٍو  .لُىىالًتر، وسٍدؽاسد لُخل، وحُمغ ماًٌى

ت  حّمل خ وألاخالق واللىة  لىِاإلاذسظت ؤلاهجلحًز ت والخاٍس ف للّالكاث الذولُت ًجمْ بحن الىٍٍش جلذًم ـو

والىوالت )الفاِل أو الذولت( والبيُت )الىٍام الذولي أو اإلاجخمْ الذولي(. وئخذي هخاةج هزا اإلاعخىي مً الىمىح الىٍشي 

 ًُ ت غالًبا ما جبذو غحر واضخت، وهى ما ًفعش حضة ا الجذٌ اإلاعخمش خٌى مً ًيخمي ئلى هي أن خذود اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

ت ألاخشي اإلالذمت  اإلاذسظت مً ِلماء أو مىٍشي الّالكاث الذولُت؟ وهُف جخخلف جفعحراتهم ًِ الخفعحراث الىٍٍش

 .(3) خٌى العُاظت الّاإلاُت

ت لفهم وجدلُل  ت مً مفاهُم وافترالاث هٍٍش لذمه اإلاذسظت ؤلاهجلحًز
ُ
حاءث هزه الذساظت الظخىؽاف ما ج

ىاُ اللشاس ِلى خذ ظىاء هُفُت ؤلافادة والخفاِل ال ي المىء ِلى أهمُت أن ٌعي الباخثىن ـو
ّ
عل

ُ
ّالكاث الذولُت، وِلد

مْ واكْ دولي مليء بالخىاكن، سبما ِىىاهه ألابشص هى الفشاُ والخىاكن بحن اللاهىن واللىة في الّالكاث الذولُت. 

لُه جخّلم ألاظئلت "ؤلاظخىؽافُت" التي هىشخه ت؟ وأهم ِو ا هىا بمّشفت العُاق الزي وؽأث فُه اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

 اإلافاهُم وؤلافترالاث التي جلذمها لخل مؽيلت الخىاكن بحن اللاهىن )ألاخالق( واللىة في الّالكاث الذولُت؟

ؽّشِح اللعم ال ثاوي جم جلعُم الذساظت ئلى زالزت أكعام: ًبدث ألاٌو منها في وؽأة اإلاذسظت وأهم سوادها. وَُ

ت، اإلافهىم ألاظاس ي والجىهشي الزي واإلاخمثل في مفهىم اإلاجخمْ الذولي الزي ًخخلف  ًلذمه مفىشو اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

 
َ
ِّشك اللعم الثالث سؤٍت ٌَ مفىشي اإلاذسظت لىبُّت الّالكاث  ًِ مفهىمي الىٍام الذولي واإلاجخمْ الّالمي. بِىما 

 اهىن الذولي مّا، وهخاةج هزا الىحىد اإلاخالصم.الذولُت اللاةمت ِلى وحىد ول مً اللىة والل

 

 

                                                           
لم ًيىهىا ئهجلحًزا، وهثحر منهم لم ًيىهىا ختى مً فيها هزه الدعمُت لُلت للغاًت، فهي جخغاض ى ًِ خلُلت أن الّذًذ مً الشخفُاث الباسصة  (1)

 مً رلً، واهىا مً أظترالُا وهىذا 
ً
ُم هزه اإلاذسظت هى اظترالي الجيعُت. لهزاإلاملىت اإلاخدذة؛ بذال لُا، ختى أن هُذلي بٌى ِص ا العبب، وحىىب ئفٍش

ا في ألاوظاه ألاوادًمُت  هىان حعمُاث أخشي أهثر  ت "اإلاجخمْ الذولي". لىً الاظم الغالب وألاهثر جذاوال وؼُِى ت" أو هٍٍش ا مً "اإلاذسظت ؤلاهجلحًز ؼُِى

ت للّالكاث الذ  ولُت.هى  اإلاذسظت ؤلاهجلحًز
)2(

 Barry Buzan, "From international system to international society: structural realism and regime theory meet 

the English school", International Organization, Vol. 47, No. 3, 1993, pp. 327-352, p328. 
ت، في جُم دان، مُل (3) ، جشحمت دًما جُم دان، اإلاذسظت ؤلاهجلحًز اث الّالكاث الذولُت: الخخفق والخىُى ُا وىسوي، وظدُف ظمُث )مدشسون(، هٍٍش

 .342، ؿ2016، 1هاإلاشهض الّشبي لؤلبدار ودساظت العُاظاث،  كىش،الخمشا، 
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 املدرسة إلانجليزية للعالقات الدولية: النشأة والسياق -2

ت مخمحزة للّالكاث الذولُتذ  ًَ  ت أنها هٍٍش شةِعُىن أنهم حضء مً ئر ٌّخلذ سوادها ال ،عي أهفاس اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

ٍُ بزاجه، بأحىذة مىفخدت ومخمحزة، خٌى العُاظت وبشهامج  ،ٌععى ئلى جلذًم سؤٍت واضخت مؽشوُ حماعي بدثي وا

ىاهُت ساةذة. خُث  1945الّاإلاُت. وهى ما ًخجلى في هخاباث مفىشي وباخثي ما بّذ ِام  الزًً ِملىا في حامّاث بٍش

ي جدلُلها. وفي س حؽاسلض ماهِىغ مىهًجا جلّب فُه فىشة اإلاجخمْ الذولي دوسا باسصا في هُفُت سؤٍت العُاظت الّاإلاُت وفوى  

 ٌُ لا وظىا بحن الخمعُيُاث مً اللشن هفعه، وىس ماسجً واًذ ملاسبت اِخبر فيها أن مفهىم اإلاجخمْ الذولي  ّخبر وٍش

الفىلىي(، والخفعحراث الشادًيالُت )اإلاثالُت( التي خىىذ  -الخفعحراث الىاكُّت راث اإلاىىم البيُىي )الىٍامي

خخلق مً فىشة الذولت هبىاء وجىٍُم ظُاس ي جيخٍم خىله الخُاة العُاظُت هيل، ورلً بال الىٍام الذوليإلظلاه 

تاول الذولُت والبدث ًِ ؼيل ظُاس ي بذًل جيخٍم فُه  ّخبر هُذلي بٌى لبؽٍش ، والذولت أو الخيىمت الّاإلاُت مثال. َو

 َِ ت بّذ ماسجً واًذ، ئر  ى مّعىش الىاكُّحن أو ئلى ر ًِ ِذم سلاه باإلهدُاص ئما ئلب  أبشص مىٍشي اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

ت للمثمّعىش اإلاثالُحن، واِخلذ أهه ئن وان ماسجً واًذ ُم  الُحن )في ئكامت العالم دًلا في هلذه للمخىىاث الىىباٍو

 .(1) فاهه كذ أخىأ في اظدبّاد فىشة أن الىٍام الذولي ًمىً ئـالخه الّالمي(

خاـت في ئواس الخأزحر اإلاتزاًذ ألوشوخاث  -ى ظاةذ كاث الذولُت ًخخلف ِما هوان البدث ًِ جدلُل حذًذ للّال

ت العُاظت الذولُت، - الىاكُّحن ىاهُت لىٍٍش خُث احخمّذ هزه  هى ما دفْ هشبشث باجشفُلذ ئلى ئوؽاء اللجىت البًر

ىام  ظُىُت: . ووان سؤظاء اللجىت هم الشخفُاث اإلادىسٍت في الفترة الىال 1984و 1959اللجىت باهخٍام بحن ألِا

بٌى ختى وفاجه في ِام هُذلي ، و (1978(، وآدم واحعىن )ختى ِام 1972، وواًذ )ختى ِام (1968فُلذ )ختى ِام باجش 

اث 1984 ىٍش ئلى ِمل اللجىت واإلاخّاوفحن مّها بؽيل متزاًذ ِلى أهه غحر مخىاظب مْ ٌهىس هٍٍش ًُ . بّذ رلً، وان 

ت الىلذًت( والخخففاث  ُت )مثل جدلُل العُاظت الخاسحُت والاكخفاد حذًذة )مثل ما بّذ الخذازت والىٍٍش الفِش

 
َ
لُه خ م أفياس هزه اإلاذسظت ولم حّذ مدل اهخمام باخثي وولبت الّالكاث الذولُت، ختى أن  َذ َف العُاس ي الذولي(. ِو بٍش

ٌى "خالت ماًيل باهىغ وظدُف ظمُث )مً أبشص ِلماء الّالكاث الذولُت في جلً الفترة( وحذا أهه في مشاحّت خ

ت مىحىدة في أي ميان، هما أنها لم جٍهش في  خخفق" في الثماهُيُاثال اإلابىشة بحن  الىلاؼاثلم جىً اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

 . (2) الىاكُّت الجذًذة ومىخلذيها

ت في الٍهىس مً حذًذ. خُث  -اث أي في فترة الدعُّيُ -بّذ ِلذ مً الضمً  بذأ الاهخمام باإلاذسظت ؤلاهجلحًز

ت  -والتي جم وؽشها في هزه الفترة  - ظُت اإلاإزشة في الّالكاث الذولُتلىخب اإلاذس أدسحذ الّذًذ مً ا اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

. (3) هملاسبت بذًلت حىًبا ئلى حىب مْ مخخلف اإلالاسباث الىلذًت التي بذأث جبرص وجىدعب أهفاسا وأجباِا حذدا

ت اإلاجخمْ الذولي، وا خ وهٍٍش لُت في جاٍس ت هىلىت اهىالق.جخزث حمُّها واهدؽشث اإلاعاهماث ألـا  اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

مىً مالخٍت رلً بالّىدة ئلى هخاباث ول مً: حاهعىن ) (، 1994(، أوصٍاهذس )1993(، أسمعتروهج )1995، 1990ٍو

                                                           
(1) Tim Dunne, The English School, in Robert E. Goodin (ed), The Oxford Handbook of Political Science, 

Oxford Handbooks Online, Online Publication Date: Sep 2013, In website: https://bit.ly/3x6kOup, (28/04/2021). 
(2)

 Idem. 
(3)

 Idem. 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456
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لؾ ) لش )2000(، بىصان ولُخل )1995ٍو (، غىهضالِغ 2007، 2005(، هالسن )2003(، هُل )2002(، هحن )2000(، ٍو

  .(2005بُالص )

 ً زهب بّن اإلافىٍش ت  -منهم باسي بىصان  -ٍو ئلى أن حضءا مً ججذد ؤلاهخمام بأوشوخاث اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

ت البىاةُت ًشحْ ئلى ـّىد خاسج اإلاملىت اإلاخدذة وأظترالُا الّالكاث الذولُت وئدماحها في مىاكؽاث التي  الىٍٍش

لاظمها بّن اإلاىىللاث مثل
ُ
ىبل بالىلذ مً البّن آلاخش(1)لذولي ؤلاحخماُِت للىٍام األابّاد  ج

ُ
 ،. غحر أن هزا الشأي ك

ت ًلبلىن هزه حأهه لِغ ول البىاةُ ئر ٌ  اإلاىىللاثن ومىٍشي اإلاذسظت ؤلاهجلحًز ى خُث اإلاؽترهت.  وؤلاهخماماث أو ألـا

ل أدلشًجاد حخماُِت مً ةم ؤلا ت "ال ِالكت له ببىاء الخلااإلاذسظت ؤلاهجلحًز مىهجبأن  - ِلى ظبُل اإلاثاٌ - ٌ ئًماهٍى

اِخباس اإلاجخمْ همىلُى التي سد ِليها باسي بىصان باللٌى أن " ىٍش الوهي وحهت  ت واللغت اإلابيُت احخماُِا".خالٌ اإلاّشف

 مً أؼياٌ الفهم البىاتي
ً
عدُان سوَغ ظمُذ ئلى أن هلي. "للذساظت ًخىلب ؼىال الجاهبحن في مىاكؽت  بِىما رهب هَش

ت / ال ياجىسي غحر دكُم ل ًمُالن بىاةُتاإلاذسظت ؤلاهجلحًز لىً خعبه ًمىً جمُحز زالر هلاه أو  .(2) آلخشئلى سظم واٍس

ت للّالكاث الذولُت:لخلي فيها ول مً البىاةُت واإلاذجاهخماماث  البجى أن ًجادٌ البىاةُىن  ولىففي ألا  سظت ؤلاهجلحًز

ت( و  ت ال جلل أهمُت ًِ اإلاثالُت )الفىٍش ا وزًُلا بأفياس ي العُاظت الذولُتفاإلاادًت  البجىاإلاُّاٍس
ً
، وهي فىشة جشجبي اسجباو

ت ت مُّاٍس ت الذولُت هىٍٍش ت للىٍٍش اث هي مً البجى اإلاثالُتن ٌّخبرون أ تثاهُوفي ال. اإلاذسظت ؤلاهجلحًز  ،حؽيل الهٍى

ؽيل وبالخالي 
ُ
 والبجى الء )الفىاِل(الىهن الّالكت بحن بأ وفي الثالثت ًجادلىن الذولُت. مفالح الفاِلحن في العُاظت ح

 في العُاظت الذولُت أن اإلاّجى  هزاٍترجب ِلى و هي ِالكت جأظِعُت بؽيل مخبادٌ. 
ً
البجى اإلاثالُت  وأن ،مبجي احخماُِا

اث واإلافالح والعلىه هي مً جفىْ أو جيخج  .(3) ُاثالهٍى

ىاةُحن ومىٍشي اإلاذسظت وبغن الىٍش ًِ سجاٌ دسحت الخلاسب أو الخباِذ بحن مىىللاث واهخماماث ول مً الب

ً بما جىشخه اإلاذسظت ت للّالكاث الذولُت، ئال أن الثابذ هى ِىدة اهخمام هثحر مً الباخثحن واإلافىٍش مً  ؤلاهجلحًز

ت لفهم وجدلُل والّالكاث الذولُت، لّل أهمها   مً الىخاباث ألاوادًمُت  -مفاهُم وأفياس وافترالاث هٍٍش
ُ

عدؽف ٌُ هما 

ت اإلاجخمْ الذولي". هى مفه -خٌى اإلاذسظت   ىم اإلاجخمْ الذولي، بل ئن هىان مً ٌعدبذٌ اظم اإلاذسظت بمعمى "هٍٍش

  املجتمع الدولي: املفهوم ألاساس ي في أطروحات املدرسة إلانجليزية -8

ُىط الزي أظغ إلافهىم مجخمْ دولي ه اللاهىوي الهىلىذي هىغى غشوؼذولي ئلى الفلُحّىد فىشة اإلاجخمْ ال

شه مً كبل هخاب  واس جخفق الّالكاث الذولُتفي ئ. واهىهُت "دولُت"جدىمه كىاِذ ك اإلاذسظت جم وشح اإلافهىم وجىٍى

ت  ْ الّالمي الزي ال ًخفلىن مْ مفهىم الىٍام الذولي الزي كذمه الىاكُّىن، وال مْ مفهىم اإلاجخمالزًً  (4)ؤلاهجلحًز

 هُف رلً؟ بل خاولىا أن ًلذمىا مفهىما وظىا بُنهما. كذمه اللُبرالُىن،

                                                           
(1)

 Balkan Devlen and Patrick James, "The English School ,International Relations, and Progress", International 

Studies Review, vol 7, 2005, pp 171–197, p171. 
(2)

 Alex J. Bellamy, The English School, In Martin Griffiths, (ed), International Relations Theory for the Twenty-

First Century: An introduction. USA, Routledge, 2007. P77. 
(3)

 Ibid, p77. 
(4)

 Barry Buzan, op.cit, p328.  
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فا هُذلي بٌى وآدم واحعىن مً ول  كذم ت مً الذٌو )أو بؽيل ِام ًفُذ بأهه للمجخمْ الذولي  حٍّش مجمِى

ت مً اإلاجخمّاث العُاظُت ا  - مً خالٌ الخىاس واإلاىافلت - بل جمْ، إلاعخللت( التي ال حؽيل مجشد هٍاممجمِى

ِخبر (1) ِلى هزه الترجِباث دافٍتاإلا ذ بىحىبوحّخل، فُما بُنها ذ ومإظعاث مؽترهت لدعُحر ِالكاتهاكىاِ
ُ
هزا . وكذ ا

ت، خُث  بحن زالزت مفاهُم أظاظُت ًمىً أن جيخٍم  وامحزالخٍّشف مشحُّا باليعبت إلافىشي ومىٍشي اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

لت حؽيلها والخالي: اإلاجخمْ الذولي، واإلاجخمْ الّالمي. ّالكاث الذولُت: الىٍام الذولي، خىلها ال  )2) ووٍش

يىن ليل منها جأزحر واٍف ِلى كشاساث  ًدؽيل الىٍام الذولي ِىذما ًيىن هىان اجفاٌ واٍف  - بحن دولخحن أو أهثر، ٍو

بّمها البّن، مما ًجّلهم ًخفشفىن هأحضاء في بيُت واخذة. ووفًلا لهزا الخٍّشف، فان الىٍام الذولي ًخّلم بؽيل 

 د أفّالها مؽشووت بهُيل الفىض ى الذولُت. أظاس ي بعُاظاث اللىة بحن الذٌو التي جيىن سدو 

ت مً الذٌو راث الخفىحر اإلاخمازل أو اإلادؽابه أنها ملضمت  - خىاحذ أو ًيؽأ اإلاجخمْ الذولي ِىذما جخفىس مجمِى ٍو

ت مؽترهت مً اللىاِذ في ِالكاتها مْ بّمها البّن، حعهش ِلى ولّها وجىفُزها مإظعاث مؽترهت.  بمجمِى

.وبّباسة أخشي، فان اإلا  جخمْ الذولي ًذوس خٌى ئوؽاء والخفاً ِلى مّاًحر وكىاِذ ومإظعاث مؽترهت بحن الذٌو

-  ٌُ  ألهه ًخجاوص مفهىم الذولت هفاِل وخُذّخبر اإلاجخمْ الّالمي أهثر احعاِا وؼمىلُت مً اإلاجخمْ الذولي، بِىما 

، وفي النهاًت ول ظيان ا ً مً غحر الذٌو اث والترجِباث لُمم ئليها ألافشاد والفاِلحن آلاخٍش لّالم همدىس للهٍى

 اإلاجخمُّت الّاإلاُت. 

ت ًأخزون مً الىاكُّحن فىشة الذولت هفاِل أظاس ي  هزا مً خالٌ هالخَ الخمُحز أن مفىشي اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

هما ًأخزون مً  ول الفىاِل ألاخشي مً غحر الذولت،جيخٍم خىلها الخُاة العُاظُت الذولُت وجذوس في فلىها 

ها الىخذاث اإلايىهت لهزا ُحن )اإلاثالُحن( فىشة اإلاجخمْ همجمُى كىاِذ وجشجِباث مإظعُت مؽترهت جلتزم باللُبرال

 ًفلىن ئلى مفهىم اإلاجخمْ الذولي.  فانهم وبالجمْ بحن ما ًأخزوهه مً الىاكُّحن واإلاثالُحن  اإلاجخمْ،

ت التي في ظاس ي ألاٌو الّىفش ألا  وإلافهىم اإلاجخمْ الذولي ِىاـش أظاظُت ًلىم ِليها. ًخمثل ذ للّمٍى الىابْ الفٍش

جلخفش ِلى الذٌو راث العُادة، فالذٌو هي الفاِل ألاظاس ي في الخُاة العُاظُت الذولُت، رلً أنها الىخُذة التي 

وهىا هجذ أن فّل  .مخُاصاث هفعها هما حادٌ ماسجً واًذؤلا وًمىنها أن حّترف بدم بّمها البّن في الخلىق 

ذ بحن  كذ ادٌ بحن الذٌو بالخلىق وؤلامخُاصاث هفعها ٌؽحر في الخلُلت ئلى وحىد مماسظت احخماُِتِتراف اإلاخبؤلا  م 
َ
ج

، وبمىحبها جم ولْ أو جأظِغ ئخذي لبىاث أو خفاةق مجخمْ الذٌو الزي ظىف ًيؽأ، وفي جدذًذ  هزه الذٌو

ت هزا اإلاجخمْ. باخخفاس،  ٌّخبر  ؼيل وهمي هٍى
َ
تراف الخىىة  .(3) بىاء ما ٌعمى باإلاجخمْ الذولي ألاولى في ؤلِا

تراف بها خ، هجذ أن الفحن لم جىل ؤلِا اإلاجخمْ  مً أِماء اإلاجخمْ الذولي )آهزان ئرا ِذها ئلى اظخلشاء الخاٍس

 1942 ظىتألاوسوبي( هذولت راث ظُادة ئال في  -الذولي الغشبي
َ
 ، ورلً ِىذما ج

 
ذ الذٌو الغشبُت أخحًرا ًِ حّاليها خل

ائها  تالخماسي وهبًر مً خالٌ "مُّاس الخماسة"  -خاـت في اللشن الخاظْ ِؽش  - والثلافي. فللذ جم حٍّشف الّمٍى

ا لئلِتراف باآلخش جخىافم مْ اللُم واإلاّخلذاث ألاوسوبُت. وألهه وان هىان جماًض زلافي في الخجشبت 
ً
الزي ولْ ؼشوو

                                                           
(1)

 Ibid, p330. 
(2)

 Yannis Stivachtis, (Feb 23 2018), Introducing the English School in International Relations Theory, E- 

International Relations, in website: https://www.e-ir.info/pdf/72836, p1. (23/04/2021). 
(3) 

Idem.     
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ت ُخشِ و  حن هّمى ؼشعي في اإلاجخمْ الذوليفِتراف باللم ًخم ؤلا  ،ألاوسوبُت للمجخمْ الذولي ًِ غحرها مذ مً الّمٍى

ت.  ًدٌو ّترف لم ح اارفاإلادعاٍو ، فىُف ًمىىىا جفيُف الغشب والفحن ببّمهما البّن هأِماء مدعاٍو

 ِالكاتهما؟ 

( واإلاجخمْ )الذولي( أن جشظم بؽيل مفُذ الخذود )الذاخلي هشي هُف ًمىً لذًىامُىُت الىٍام هىا  للذٌو

خُت  الغشب خالٌ اللشن دٌو لئلدماج وؤلاكفاء. للذ وان هىان كذس هبحر مً الخىاـل والخفاِل بحن الفحن و الخاٍس

ا باإلاىىم ؤلاظتراجُجي والاكخفادي. وبؽيل خاظم، لم ٌّخلذ  ًِ ً، لىً وان مذفى الخاظْ ِؽش وأواةل اللشن الّؽٍش

لُهاهفع أي مً الجاهبحن أهه حضء مً اللُم واإلاإظعاث اإلاؽترهت في خالت ِذم كبٌى الفحن للىاِذ فاهه ه، . ِو

فمً اإلاىىلي اللٌى بأن الفحن واهذ حضًءا مً الىٍام الذولي، لىنها لم  اإلاجخمْ الذولي ألاوسوبي اللاةم ومإظعاث

ت جىً ِمًىا في اإلاجخمْ الذولي لى سأظهم هُذلي بٌى  -. هزا ؤلاظخيخاج ًزهشها بملىلت مىٍشي اإلاذسظت ؤلاهجلحًز  -ِو

ىً أن ُمف ،ًِ اإلاجخمْ )الذولي( هى الفىشة ألاظاظُت والعابلت)الذولي( الىٍام  ًيىن  مً اإلاىىلي أن شي أههالتي ج

 .(1) ، لىً الّىغ لِغ صخًُداًىحذ هٍام دولي بذون مجخمْ

ت، فان الّىفش الثاوي ًىىىي ِلى الخفىحر فُما ٌّىُه "جفشف" الذولت هفاِل أو ِمى في اإلاجخمْ  بّذ الّمٍى

بُحن الزًً ًجادلىن بأن البجى الجماُِت )هىا اإلاجخمْ الذول ت اهخلاداث مً الخجٍش ي. هىا جىاحه اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

؟  الذولي( ال ًمىً أن ًيىن لها ووالت )ممثل أو وهُل(. فمارا ٌّجي ئظىاد الىوالت ئلى حماِاث أو وخذاث مثل الذٌو

فيل  أصخاب اإلاىاـب واإلاعإولُاث فيها. ممثليها أو ئخذي ؤلاحاباث اإلاباؼشة هي أن الذٌو جخفشف مً خالٌ 

 
ُ
ِ دولت ج

ّ
ماٌ اإلاخّللت باإلافالح الخاسحُت هُابت ِنها، مً اللىفلُاث التي جخّامل ٌى فحن ًإدون ألِا ف معإولحن ومٌى

اًا في الذٌو ألاحىبُت مْ "اإلاىاوىحن"  - لخاليجمثُل دولخه في الخاسج. وبائلى "سةِغ الذولت" اإلاعإوٌ ألاٌو ًِ  الِش

العُاظت الخاسحُت هم الىهالء الخلُلُىن للمجخمْ الذولي. وهزا هى اإلاّجى و الذبلىماظُت  سحاٌفان  -باإلاّجى المُم

ت ًذافْ أهفاس اإلاذسظت  لي الزي ٌهش به مفىلح "اإلاجخمْ الذولي" في اللشن الثامً ِؽش. ئرن، مً الىاخُت الىٍٍش ألـا

ت ًِ فىشة أن الذٌو هي الفى  لها ِلى أسك الىاكْ ؤلاهجلحًز اِل ألاظاظُت في اإلاجخمْ الذولي، لىً مً هاخُت ججًز

 . (2) ٍمثلىنها في اإلاجخمْ الذوليو ًلجإون ئلى ؤلاظخّالت ِنها باألفشاد الزًً ًىىبىن ِنها 

ماء  ً، لم حّذ الذٌو راث العُادة هم ألِا ً وبذاًت اللشن الىاخذ والّؽٍش لىً مْ نهاًت اللشن الّؽٍش

جادٌ  الىخُذون  . ٍو الّالكاث  بّن مإسديفي اإلاجخمْ الذولي، فلذ صاخمتهم فىاِل أخشي ِذًذة مً غحر الذٌو

خ، خُث ًمىً  لِغ خىشا ِلى الفترة الخالُت فلي،الذولُت أن هزا الىلْ  وئهما ًمىً ئًجاد أمثلت له في الخاٍس

ىاث العُادًت اإلاإهلت التي ُمىدذ للجهاث الخذًث ًِ دوس الؽبىت الذبلىماظُت الخابّت للىىِعت اليازىلُىُت والعل

ت الىبري في الّفش  الفاِلت غحر الخيىمُت مثل خلىق ؼً الخشب ولم ألاساض ي التي جم هللها ئلى الؽشواث الخجاٍس

مىً الخذًث آلان ًِ دوس اإلاىٍماث الذولُت غحر الخيىمُت اإلاإزشة في اإلاجخمْ الذولي، مثل ألامم  ؤلامبراوىسي. ٍو

 . الذولُت تي حؽاسن أخُاًها في ـُاغت مّاهذاث مخّذدة ألاوشافاإلاخدذة ال

                                                           
(1)

 Barry Buzan, op.cit, p313. 
(2)

 Yannis Stivachtis, op.cit, p1. 
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تراف اإلاخبادٌ بحن الذٌو مهًما للغاًت باليعبت  ،ّىفش الثالث في اإلافالح اإلاؽترهتًخمثل ال فارا وان ِىفش الِا

ت للمجخمْ الذوليلفهم هٍشة اإلاذسظت ؤلاهجل ا لىحىده. حًز ًُ ا واف
ً
الذٌو بّن الخذ ًجب أن ًيىن بحن  ئال أهه لِغ ؼشو

ت الخىلل والعفش، ... وحىد ما ًإدي ئلى  لشوسة ببعاوت،ئلخ.  ألادوى مً اإلافالح اإلاؽترهت، مثل الخجاسة الذولُت، وخٍش

خماد ؤلاظخلشاس في اإلاجخمْ الذولي. فّلى ظبُل اإلاثاٌ، ولما اسجفّذ معؤلا  اث ؤلِا كخفادي اإلاخبادٌ ولما صاد اخخماٌ خٍى

ش مإ   كُام الذٌو بخىٍى
ً
ظعاث لخدلُم اإلافالح وألاغشاك اإلاؽترهت. ومْ أن اظخلالٌ الذٌو راث العُادة ٌّخبر ِامال

، وبالخالي كذ ًَ  ًذا في جدلُم ألاهذاف اإلاؽترهت بحن الذٌو ِ
ُّ هذد مً جدلُم وججعُذ هزه اإلافالح اإلاؽترهت وي دذ  ُمل

أن هُذلي بٌى ًجادٌ أن هزه ؤلاظخلاللُت وما ئال  -والجزاِاث وختى الخشوب بحن الذٌو هيؽىب الخالفاث  - وحىدها

ًىجم ِنها ال جىفي وجيعف فىشة وحىد مجخمْ دولي ختى في ٌل الخشب، فأزىاء فترة الخشب الّاإلاُت الثاهُت جم اخترام 

بّن كىاهحن الخشب، وسبما ألاهم مً رلً أهه في هزه الفترة هفعها جمذ مداولت بىاء هٍام حذًذ ٌّخمذ ئلى خذ هبحر 

ى اللىاِذ واإلاإظعاث هفعها التي واهذ حّمل في خلبت ما كبل الخشب. وهزا ما دفْ هُذلي بٌى ئلى اللٌى بأن ِل

  .(1) "ِىفش اإلاجخمْ وان مىحىًدا داةًما" في الىٍام الذولي الخذًث

 ثحليل املدرسة إلانجليزية للعالقات الدولية -3

ت أن هىان زالر ـىس  جدىم فهم وجدلُل العُاظت  (2) أو جلالُذ فلعفُتًجادٌ مىٍشو اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

ت، والغشوؼُىظُت،  الذولُت، ظماها ماسجً واًذ الىاكُّت، والّلالهُت، والثىسٍت. وأولم ِليها هُذلي بٌى الهىبٍض

والياهىُت. ومْ أن واًذ ًمُل ئلى جبجي أوشوخاث الّلالهُت، ئال أهه ًشي بىحىب الّىدة ئلى أوشوخاث الخلالُذ 

فُت الثالزت مً أحل فهم ظلُم وصخُذ للعُاظت الذولُت. وللذ حاء واًذ بفىشة الخلالُذ الثالزت في ظُاق الفلع

خُت والفلعفُت اإلاّشفُت التي  ت الذولُت ًِ ألاؼياٌ اللاهىهُت والخاٍس مالخٍخه الخاـت بأهه ال ًمىً ففل الىٍٍش

اث ؼيلُت مىلىّت أو  اظدىذث ئليها ووؽأث في ئواسها، لزلً لذًىا جلالُذ واظّت في  مً الترهحز ِلى هٍٍش
ً
الفىش بذال

ت، بل هي أهماه مً الخفىحر (3)مىففلت ًِ أـىلها  ت هىا لِعذ سواةض جلىم ِليها اإلاذسظت ؤلاهجلحًز . الخلالُذ الفىٍش

اث العاةذة في خلل  خٌى العُاظت الذولُت، لزلً فهي حعاِذها ِلى فهم مىىم الخفىحر والخىٍحر لذي مخخلف الىٍٍش

 الّالكاث الذولُت.

مً الىاخُت اإلاىهجُت، ال ٌععى مىٍشو اإلاجخمْ الذولي ئلى ولْ واخخباس الفشلُاث بهذف بىاء كىاهحن ِلمُت 

ت  للّالكاث الذولُت، وال ًداولىن ؼشح وجفعحر الّالكاث الذولُت ِلمُا وجىمُىها في ؼيل همارج وملىالث هٍٍش

خُت وكاهىهُت وفلعفُت حّمُمُت هما ًفّل الىاكُّىن. بل ًداو  ى هزا الفهم ئال باجباُ ملاسبت جاٍس
 
لىن فهمها، وال ًخأح

أوظْ للّالكاث الذولُت. جخّلم الّالكاث الذولُت في هٍشهم بالخمُحز واظخىؽاف الىحىد اإلاّلذ ليل الّىاـش 

. فاللىة واإلافالح الىوىُت مهمت، وهزلً ا ت التي جلذمها للادة الذٌو للىاِذ واإلاإظعاث اإلاؽترهت. واإلاؽاول اإلاُّاٍس

                                                           
(1)

 Idem. 
ت جيخلل ِبر ألاحُاٌ. ٌّخلذ اإلاؽاسوىن في الخللُ (2) لت فىٍش لت جفىحرهم الخللُذ هى ؼيل مً أؼياٌ اإلاحرار الفىشي. هى وٍش ذ أن ما ًفّلىهه ووٍش

اث ت ظاةذة وؼاتّت في مخخلف هٍٍش ؽخم ظلىت الخللُذ مً مالُه. والخلالُذ الفىٍش
ُ
الّالكاث  ًمىً ئسحاِها ئلى ألاحُاٌ العابلت. مً هزا اإلاىٍىس، ح

ت الخمىسٍت، أي كشاءة اإلااض  ت هى الجِز ه أو الذولُت. لىً ؤلاؼياٌ الزي ًىشح باليعبت للخلالُذ الفىٍش ي بُّىن الخالش. وهزا ما كذ ًإدي ئلى حؽٍى

ُف لهزا اإلاحرار الفىشي.  ظىء فهم أو ختى الخٌى
(3)

 Alex J. Bellamy, op.cit. p78. 
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الذٌو مهمت، وهزلً البؽش لهم أهمُت هبحرة في الّالكاث الذولُت. وهما ًلْ ِلى سحاٌ ووعاء الذولت معإولُت ووىُت 

ججاه وونهم ومىاوىيهم، فىزلً جلْ ِلى ِاجلهم معإولُت دولُت إلاشاكبت واجباُ اللاهىن الذولي واخترام خلىق الذٌو 

إولُت ئوعاهُت للذفاُ ًِ خلىق ؤلاوعان في حمُْ أهداء الّالم. باخخفاس، اإلاجخمْ الذولي هى ألاخشي، ولذيهم مع

الم مً البؽش في الىكذ  ملاسبت لّالم مً الذٌو راث العُادة خُث ًىحذ ول مً اللىة واللاهىن حىبا ئلى حىب، ِو

 .(1)هفعه، وغالًبا ما ًيىن مً الفّب الخىفُم بحن مىالب وادِاءاث وليهما 

وسغم أن مىٍشي اإلاجخمْ الذولي لم ًىخشوىا في الىلاػ ألاٌو الزي داس بحن الىاكُّحن واللُبرالُحن، ئال أنهم 

ذي ال ًخخاس بحن اللىة واللاهىن  اِلم الخاٍس َّ سفمىا ؤلاظخلىاب الخاد الزي خذر بُنهما، وحادلىا أن الباخث وال

لت اللاوّت التي ًىحي بها الىلاػ، فال ًمىً  ؤلاهخفاس لىشف ِلى خعاب آلاخش. بِىما في الىلاػ الثاوي بحن بالىٍش

الخللُذًت والعلىهُت اهداص مىٍشو اإلاجخمْ الذولي ئلى الخللُذًحن في ادِائهم ِذم ئمياهُت بىاء "كىاهحن" للّالكاث 

ت خ لىم الىبُُّت. باليعبت لهمالذولُت وفم همىرج الّ اوئت لىبُّت هزا اإلاؽشوُ مُّب، فهى ًلىم ِلى كشاءة فىٍش

ت وال ًمىً فهمها  الّالكاث الذولُت، ألن الّالكاث الذولُت هي مجاٌ للّالكاث ؤلاوعاهُت هيل، وبالخالي فهي مُّاٍس

ت. ئن الّالكاث الذولُت جخّلم بالفهم ولِغ بالخفعحر، ئنها جىىىي ِلى مماسظت الخىم  بؽيل وامل بّباساث غحر مُّاٍس

judgmentّالم هفعه ميان سحاٌ الذولت إلاداولت فهم اإلاّمالث التي ًىاحهىنها في ـىْ ، أي أن ًمْ الباخث وال

 .(2)كشاساث العُاظت الخاسحُت 

ت مىٍشي ًدخل مفهىم الفىض ى أهمُت بالغت لذي  ت أن غُاب ظلىت ِ ، خُث ًشوناإلاذسظت ؤلاهجلحًز لُا ومشهٍض

ذاس وفم مفىق ظلىاث الذٌو ال ٌ
ُ
عي ّجي أبذا أن الّالكاث بحن الذٌو ج ذ  ًَ ىىم اللىة وملخمُاتها ومّادالتها هما 

الىاكُّىن، فغُاب العلىت ِلى اإلاعخىي الذولي لِغ مشادفا خخمُا لخمىس اللىة، وئهما ًإدي غُاب العلىت 

ت ئلى ٌهىس أهماه مً العلىهُاث الذولُت جخمْ ئلى كُىد كاهىهُت وأخالكُت جلتزم بها الذٌو وحِّؾ في هىفها.  اإلاشهٍض

هب اإلالابل ًشفمىن هزلً دِىاث اإلاثالُحن ئلى الخغُحر الجزسي للىٍام الذولي اللاةم، واظدبذاٌ مإظعاجه وفي الجا

داٌو أهفاس اإلاذسظت لفذ اهدباهىا (3))وفي ملذمتها الذولت( بمإظعاث حذًذة حعخجُب لفىشة اليىظمىبىلُخاهُت  . ٍو

لت ظخلىدها ئلى ئدسان رلً اإلاع خىي الّالي مً الىٍام بؽيل مذهؾ، واإلاعخىي اإلاىخفن ئلى أن هٍشة فاخفت وُمخأّمِ

مً الّىف بحن الذٌو بالىٍش ئلى وحىدهم في خالت "الفىض ى" بؽيل مذهؾ هزلً. ئنهم ًذِىهىا ئلى الخفىحر في 

اإلاعخىي اإلادخمل للّىف والخىف واوّذام ألامً واوّذام الثلت في أهثر اإلاجخمّاث اإلادلُت اظخلشاًسا في خالت انهُاس 

لعلىت العُادًت؟ ال ؼً أن الىدُجت ألاهثر جشحًُدا ظخيىن خالت مً الفىض ى جفىق هخاةجها ما هى مىحىد ِلى ا

  .(4)اإلاعخىي الذولي 

ت  ت اإلاجخمْ الذولي هما ًدلى للبّن حعمُتها  -جداٌو اإلاذسظت ؤلاهجلحًز أن جيىن بذًال ًِ الىاكُّت  -أو هٍٍش

واللُبرالُت مّا، لىنها في الىكذ هفعه لم حعخىْ أن جبخّذ ولُت ًِ أوشوخاتهما. فــهُذلي بٌى ساهً ِلى دوس 

                                                           
(1)

 Robert Jackson, op.cit, p51. 
(2)

 Ibid, p51. 
فُثغ، خم (3)  .255، ؿ2008 وؽش: مشهض الخلُج لؤلبدار،شحمت و ج، ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة عىن مفىشا في الّالكاث الذولُت،ماسجً غٍش

(4)
 Andrew Linklater, The English School, In Scott Burchill and all (eds), Theories of International Relations, 

USA, Palgrave Macmillan, 3
rd

 edition, 2005, p84. 
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ىة( في الخفاً ِلى مإظعاث اإلاجخمْ الذولي )والخشب، واللىي الٍّمى، واللاهىن الذولي، والذبلىماظُت، وجىاصن الل

لى الّال الىٍام الذولي فها مُذان مىافعت واختراب بحن الذٌو مً أحل اللىة ِو ، لىً لِغ بـى كاث بحن الذٌو

فها مُذاها جخجعذ مً خالله خلىق والتزاماث الذٌو اججاه بّمها البّن   للذ أهذ مىٍشو . (1)والثروة، وئهما بـى

الىاكُّىن الجذد، لىنهم لم اإلاذسظت ِلى أن الىٍام العُاس ي الذولي أهثر خماسة وجىًٍُما مما ًلترخه الىاكُّىن و 

ىن الزًً ًإمىىن بامياهُت ــُيهملىا خلُلت أن الّىف بحن الذٌو أمش ال ًمىً اللم اء ِلُه جماما هما ًدلم به الىىباٍو

م، فـــ "هىان داةما ما هى أهثر في العُاظت الذولُت مما ًلترخه الىاكُّىن، ولىىه ظُيىن أكل بىثحر مً ــــالعالم الذاة

ت ٌّخلذون بمدذودًت الخلذم في  الّاإلاُت". الشغباث وهزا هى العبب الزي ًجّل مً مىٍشي اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

 .(2)العُاظت الذولُت 

ت ِلى دوس اإلاإظعاث في الّالكاث الذولُت أهثر مً جشهحزهم ِلى دوس اإلاىٍماث  ًشهض أهفاس اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

لت اإلاذي بحن الذٌو )مثل الذولُت، بل ًشون أن الثاهُت هي هخاج لؤلولى.  فاإلاإظعاث حؽحر ئلى اإلاماسظاث وٍى

بِىما اإلاىٍماث فدؽحر ئلى الهُاول البحروكشاوُت الذولُت التي كذ ًخم ئوؽاؤها لدعهُل  ،الذبلىماظُت واللاهىن والخشب(

ُفُت اإلاإظعاث جادلىن أن فّالُت اإلاىٍماث الذولُت حّخمذ ِلى ٌو ألاظاظُت  جفاِل الذٌو مْ بّمها البّن. ٍو

 . (3)للمجخمْ الذولي 

ٌّخلذ أهفاس اإلاذسظت هزلً أن الخمُحز بحن الىٍام الذولي واإلاجخمْ الذولي ٌعاِذها ِلى جمُحز وجفعحر همي 

ا في هُى الّالكاث بحن الذٌو  ًُ خ . فّلى ظبُل اإلاثاٌ، وان هىان اخخالف حىهشي جاٍس ووبُّت الّالكاث بحن الذٌو

الّثماهُت، خُث ِىعذ الّالكاث بحن الذٌو ألاوسوبُت وحىد مجخمْ دولي أوسوبي مً حهت، ألاوسوبُت وؤلامبراوىسٍت 

بِىما ِىعذ الّالكاث بحن الذٌو ألاوسوبُت وؤلامبراوىسٍت الّثماهُت وحىد هٍام دولي مً حهت أخشي. وباإلاثل، ٌّىغ 

ماء في الاجداد ألاوسوبي وحىد مجخمْ دولي، بِىما ً ف جفاِل الاجداد ألاوسوبي مْ الخفاِل بحن الذٌو ألِا مىً ـو

 جشهُا )غحر الّمى( بالىٍام الذولي ألاوظْ. 

لى الشغم مً فاةذجه، ئال أن الخمُحز بحن الىٍام الذولي واإلاجخمْ الذولي كذ أزاس اهخلاداث هثحرة، ألهه ختى في  ِو

مل بّن اإلاإظعاث. وكذ أدي هزا الىلاػ ئلى كبٌى  الىٍام الذولي ًمىً للمشء أن ًالخَ وحىد بّن اللىاِذ ِو

 ًُ  لًُّفا للمجخمْ الذولي فشلُت أن الىٍام الذولي 
ً
خ .(4)مثل ؼىال ، لم ًىً هىان أي ووىاٌ الجضء ألاهبر مً الخاٍس

 مً رلً، وان هىان الّذًذ مً اإلاجخمّاث الذولُت "ؤلاكلُمُت"، ليل
ً
منها  هٍام دولي أو مجخمْ دولي واخذ. بذال

ُت ال الّاإلاُت، محزة،كىاِذها ومإظعاتها اإلا بما في رلً  ولها واهذ مبيُت ِلى خماساث وزلافاث جدعم بىابْ الخفـى

واللىاهحن واإلافاهُم اإلاخخلفت للّالم. وهزا بذوسه ٌّجي أن الّالكاث بحن الىُاهاث  ؤلاخخالف في ألادًان وأهٍمت الخىم

ًمىً أن جخم ِلى ألاظاط ألاخالقي واللاهىوي  العُاظُت التي واهذ أِماء في مجخمّاث دولُت ئكلُمُت مخخلفت ال 

ت وخاـت مً الىاخُت هفعه للّالكاث داخل اإلاجخمْهفعه  ، ألن كىاِذ ول مجخمْ ئكلُمي فشدي واهذ خفٍش

ت واخذة مخفم ِليها مً اللىاِذ واإلاإظعاث حّمل ِبر خذود أي حمُّخحن أو أهثر  الثلافُت. لم جىً هىان مجمِى

                                                           
(1)

 .255اإلاشحْ هفعه، ؿ 
(2)

 Andrew Linklater, op.cit, p84. 
(3)

Yannis Stivachtis, op.cit, p1. 
(4)

 Ibid, p2. 
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والذولُت للخدذر باظم مجخمْ دولي واظْ. ِالوة ِلى رلً، واهذ الاجفاالث بحن اإلاجخمّاث  مً الجمُّاث ؤلاكلُمُت

جفاالث داخلها. وبالخالي، فان ٌهىس مجخمْ دولي ِالمي خلُلي لً ًيىن كلُمُت مدذودة أهثر بىثحر مً ؤلاالذولُت ؤلا

 ما لم جخمىً ئخذي اإلاجخمّاث ؤلاكلُمُت الذولُت مً جىظُْ هفعها
ً
ئلى دسحت ًمىً مّها دمج حمُْ  ممىىا

ت مؽترهت مً اللىاِذ واللُم  . وهزا ًإدي بىا ئلى (1)اإلاجخمّاث ألاخشي في مجخمْ ِالمي واخذ مىٍم خٌى مجمِى

ُت اإلاجخمّاث الذولُت.  اللٌى بّاإلاُت الىٍام الذولي وخفـى

ش ئلى اإلاجخمْ الذولي ِلى أهه ا ٍِ
ُ
سجباه مخمحز للذٌو ألاوسوبُت خالٌ اللشهحن العابْ ِؽش والثامً ِؽش، ه

و"اإلاخدمشة" ًشجىض ِلى اللاهىن الذولي والذبلىماظُت وجىاصن اللىي. وان هىان ؼّىس بأن مجخمّاث الذٌو ألاوسوبُت 

واهذ ملضمت بمّاًحر مُّىت للعلىن ال جىىبم ِلى حّامالتها مْ اإلاجخمّاث ألاخشي.  -في حّامالتها مْ بّمها البّن  -

الذولُىن في اللشن الخاظْ ِؽش الخمُحز الثلافي بحن ألاوسوبُحن وغحر ألاوسوبُحن، وبحن الؽّىب  وهّشط اإلادامىن 

تراف اللاهىوي الذولي بحن الفئخحن. ومْ اهدؽاس إلاخدمشة" و"ا خجلى رلً مً خالٌ جماًض الِا "غحر اإلاخدمشة"، ٍو

هممام ئلى مً الذٌو غحر ألاوسوبُت ئلى ؤلا لّذًذ مإظعاث اإلاجخمْ الذولي ألاوسوبي في حمُْ أهداء الّالم، ظّذ ا

ر اإلاجخمْ الذولي، وبالخالي اخخاحذ الذٌو ألاوسوبُت ئلى جدذًذ الؽشوه التي بمىحبها ًمىً للىُاهاث العُاظُت غح

وواهذ الىدُجت ئوؽاء مُّاس "الخماسة" الزي ِىغ مّاًحر الخماسة ألاوسوبُت  ألاوسوبُت أن جىٍم ئلى مجخمّها،

ً مُّاس الخماسة ِىاـش مثل لمان خلىق ؤلاوعان ألاظاظُت والخفاً ِلى الىٍام اللاهىوي اإلادلي  .اللُبرالُت مم 
َ
ج

فان الذٌو غحر الشاغبت أو غحر اللادسة ِلى لمان مثل هزه  -وبدىم الخٍّشف  - ي ًممً الّذالت للجمُْ. وبالخاليالز

ت". وهىا هالخَ هُف ًالخلىق ال ًمىً اِخ مً خالٌ هزا اإلاُّاس الخذخل في وشق ئداسة الذٌو خم باسها "خماٍس

لت التي جدىم بها هفعها وجذًش بها أمىسها الذاخلُت  لّالكاتها الخاسحُت، بل وختى في أدي جبجي هزا اإلاُّاس  .(2)الىٍش

: "اإلاذهُىن اإلاخدمشون" و "البرابشة، أو بّباسة أخشي أهثر  تهزًبا بحن  هزلً ئلى خلم ِالكاث هشمُت بحن فئخحن مً الذٌو

 "اإلاّلمحن" و"الخالمُز".

ًبا حمُْ اللىاِذ واإلاماسظاث 1918-1914بّذ نهاًت الخشب الّاإلاُت ألاولى ) (، وؽأ مجخمْ دولي حذًذ لم جلٍش

التي جىىسث في اإلاجخمْ الذولي ألاوسوبي بما في رلً اللاهىن الذولي والذبلىماظُت، باإللافت ئلى افترالاجه ألاظاظُت 

ة واإلاعاواة اللماةُت للذٌو اإلاّترف بها هأِماء معخللحن في اإلاجخمْ. وكذ وان ئوؽاء ِفبت ألامم في خٌى العُاد

يي وودسو  وساء ئوؽاء الّفبت مً دٌو أوسوبامً أهم مإظعاجه. لم ًأِث الذافْ  1920ِام  بل حاء مً الشةِغ ألامٍش

لعىن، مما ًذٌ ِلى حغُحر في وبُّت الىٍام الذولي. وكذ أدي  ئلى جىكف  1939اهذاُل الخشب الّاإلاُت الثاهُت في ِام ٍو

 ِمل الّفبت، وبالخالي أدي ئلى جذمحر رلً اإلاجخمْ الذولي بالزاث.  

حّبحرا ًِ مجخمْ دولي حذًذ آخش. وفي الىاكْ، فلذ جم جىشاس الّذًذ  1945ؼيل ئوؽاء ألامم اإلاخدذة في ِام 

كبل ألامم اإلاخدذة. ولم ٌّذ ملبىال أن ًٍل مُّاس "الخماسة" ؼشوا مً اإلابادب والهُاول اإلاىحىدة في الّفبت مً 

لللبٌى وؤلاهخشاه في هزا اإلاجخمْ، باِخباسه ئهاهت إلامثلي الخماساث غحر ألاوسوبُت، ألن الىلْ اللاهىوي اإلامحز الزي 

مشة"، ولىً أًًما ادِخه الذٌو ألاوسوبُت لىفعها لم ًىً ٌّجي فلي جلعُم الّالم بحن دٌو "مخدمشة" و"غحر مخد

                                                           
(1)

 Ibid, p2. 
(2)

 Ibid, p2. 
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. وهدُجت لزلً، بذأث الذٌو غحر ألاوسوبُت واإلاجخمّاث اإلاعخّمشة في ؼً خمالث  الخفاً ِلى ِالكت هشمُت بحن الذٌو

لذ "مُّاس الخماسة"، والزي جم ئلغاؤه في النهاًت ِىذما بذأث ِملُت ئنهاء الاظخّماس، مما أدي ئلى نهاًت ِفش 

الُت.   ؤلامبراوىسٍت وؤلامبًر

( جمحز الّالم بثىاةُت كىبُت وشفاها ول مً ؤلاجداد العىفُُتي والىالًاث 1991-1947ن فترة الخشب الباسدة )ئبا

ىُت وبلُت الذٌو الذاةشة في فلىيهما، وهجم ِنها اهلعام اإلاجخمْ الذولي الجذًذ "الىاش ئ والشخى وعبُا"  اإلاخدذة ألامٍش

( 1كذ ِبرث ًِ ؼِئحن:  1991ئال أن نهاًت الخشب الباسدة في ِام ئلى مجخمّحن دولُحن ؼبه ِاإلاُحن "أهثر ـالبت". 

ت مً اإلاجخمّاث الذولُت ؤلاكلُمُت راث دسحاث 2جىكف اهلعام اإلاجخمْ الذولي الّالمي ًِ الىحىد.  ( ٌهىس مجمِى

ا لمً خذود اإلاجخمْ الذولي "ألاسق"  ًُ ج  .(1)مخخلفت مً "العماهت" جذٍس

ت خٌى ئلى حاهب ما رهشها ًِ حؽيل وص  واٌ اإلاجخمّاث الذولُت، هىان هلاػ سةِس ي داخل اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

فدؽحر الخّذدًت ئلى اإلاجخمّاث الذولُت التي جخمخْ بذسحت مىخفمت  خاـتي الخّذدًت والخمامً داخل اإلاجخمْ الذولي.

ا مً اللىاِذ واإلاإظعاث اإلاؽترهت. ًُ لتي جخمخْ بذسحت ِالُت أما الخمامً فِؽحر ئلى جلً اإلاجخمّاث الذولُت ا وعب

ذوس هلاػ الخّذدًت أو الخمامً بؽيل أظاس ي خٌى هُفُت اسجباه  ا مً اللىاِذ واإلاإظعاث اإلاؽترهت. ٍو ًُ وعب

وكذ وان ؤلاوؽغاٌ والعإاٌ الشةِس ي  .(2)اإلاجخمْ الذولي باإلاجخمْ الّالمي، أو بّباسة أخشي، بالبؽش ِلى وحه ألاسك 

ت اإلاجخمْ الذولي ه ى هُفُت جللُل الخىجش والخّاسك بحن اخخُاحاث ولشوساث الذٌو واخخُاحاث ألصخاب هٍٍش

  ومخىلباث ِمىم الجيغ البؽشي؟

ت اإلاجخمْ الذولي، هىان اوؽغاٌ زاٍن  ال ًلل ِىه أهمُت، ًخّلم بما ئرا وان  وجبّا لهزا ؤلاوؽغاٌ الشةِس ي لىٍٍش

الىلعي. فـاللاهىن الىبُعي هى فلعفت جذِى ئلى أن ًيبغي لللاهىن الذولي أن ٌؽمل اللاهىن الىبُعي أو اللاهىن 

ا مً خالٌ الّلل البؽشي. وبّباسة أخشي، ٌؽحر  ًُ مىً فهمها ِاإلا ت ٍو ا أو كًُما مُّىت مخأـلت في الىبُّت البؽٍش
ً
خلىك

ّخبر أظاًظا ليل ظلىن بؽشي. أما اللاهى 
ُ
ت مً اإلابادب ألاخالكُت الثابخت التي ح ن الىلعي اللاهىن الىبُعي ئلى مجمِى

ّبر ًِ خلىق مىدعبت أوؽأها اإلاجخمْ، وهي كابلت 
ُ
فِؽحر ئلى اللىاهحن الىلُّت إلاجخمْ أو دولت مُّىت. أي هي كىاهحن ح

ُت واإلادلُت.  للخّذًل والخغُحر، هما أنها جدعم بالخفـى

ذم الخذخل في ؼإونها الذا خلُت ًخجلى هزا الجذٌ بؽيل أهثر خذة بحن مىالب اخترام ظُاداث الذٌو ِو

( مً حهت، وفىشة أن الخلىق الّاإلاُت مىىوت بجمُْ البؽش )الخاـُت الخمامىُت  )الخاـُت الخّذدًت إلاجخمْ الذٌو

ْ لزلً هى خالت ظىسٍا، خُث ًشي أصخاب اللشاءة الخّذدًت أهه ِلى الشغم  ( مً حهت أخشي. مثاٌ ظَش إلاجخمْ الذٌو

، ئال أن ظىسٍا دولت راث ظُادة ومعإولت 2011ىخؽُت مىز الّام مً الفٍاتْ اإلاشوِت التي خلفتها الخشب ألاهلُت ال

ًِ أساليها وؼّبها، وبالخالي ال ًجب أن ًيىن هىان جذخل في ؼإونها الذاخلُت. بِىما ًإهذ أصخاب اللشاءة واإلاىكف 

ً الخذخل الذولي في الخشب  ِِ ؽش بُذ وَُ ًُ ت  ألاهلُت العىسٍت. الخمامجي ِلى أن الالتزام اإلاىلم بدماًت الخُاة البؽٍش

ا مخخلًفا جماًما مً اإلاجخمْ الذولي. فالخّذدًت والخمامً هىا، ِلى الشغم مً أنهما  ًِ ئرن، ًلترح هال اإلاىكفان هى

ا، ئال أنهما ٌؽىالن مبادب جأوحر إلاىاكؽت خٌى خذود وئمياهُاث اإلاجخمْ الذولي. ًذوس هزا الىلاػ في  مخمادان ٌاهشًٍ

                                                           
(1)

 Idem. 
(2)

 Andrew Linklater, op.cit, p 31. 
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خىفُم بحن سغباث واخخُاحاث ول مً الىاط والذٌو مّا. وبهزا اإلاّجى، ًىٍش الباخثىن الغالب خٌى أفمل العبل لل

ت ت ِلى أهه أداة أظاظُت في هٍٍش جداٌو مً خاللها ئًجاد جىاصن في  الّالكاث الذولُت ئلى ما جىشخه اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

 .(1)جخمْ الذولي الّمل بحن هُفُت ِمل العلىت واإلافالح ومّاًحر الّذالت واإلاعإولُت في اإلا

باليعبت إلاعألت اللىة، ًذسن مىٍشو اإلاجخمْ الذولي أهمُتها في الؽإون الذولُت، هما أنهم ًشهضون ِلى دوس 

الذولت والىٍام الذولي في الّالكاث الذولُت. لىنهم ًشفمىن وحهت الىٍش الىاكُّت اللاةلت بأن العُاظت الذولُت هي 

أوسده جىماط هىبض، خُث  ال جىحذ فيها مّاًحر دولُت ِلى ؤلاوالق. ئنهم  اوّياط إلافهىم "خالت الىبُّت" الزي

ج مً دولت دظخىسٍت(، فاللىة واللاهىن  Rechtsstaat) دولت العلىت( و Machtstaat) ًىٍشون ئلى الذولت ِلى أنها مٍض

ت للّالكاث الذولُت. صخُذ أن هىان فىض ى دولُت بمّجى أهه ال ج ىحذ خيىمت ِاإلاُت، هالهما مً العماث الجىهٍش

لىً الفىض ى الذولُت هي خالت احخماُِت ولِعذ مّادًت للمجخمْ، أي أن العُاظت الذولُت هي "مجخمْ فىلىي" 

جادٌ بّمهم بأن ألافشاد  . ًذسن مىٍشو اإلاجخمْ الذولي أًًما أهمُت الفشد في الّالكاث الذولُت، ٍو بخّبحر هُذلي بٌى

. لىً ِلى ِىغ  ً، ًمُل مىٍشو اإلاجخمْ الذولي ئلى اِخباس أهثر أهمُت مً الذٌو الّذًذ مً اللُبرالُحن اإلاّاـٍش

ت في العُاظت الّاإلاُت. ئنهم  اإلاىٍماث الذولُت الخيىمُت واإلاىٍماث غحر الخيىمُت فىاِل هامؽُت ولِعذ مشهٍض

لللىن مً أهمُت الّالكاث ِبر الىوىُت   .(2)ًإهذون ِلى الّالكاث بحن الذٌو ٍو

مىٍشي اإلاجخمْ الذولي ٌؽاوشون ما رهب ئلُه الىاكُّىن في الخذًث ًِ أهمُت اللىة واإلافلخت  بالشغم مً أن

الىوىُت، ئال أنهم ٌّخلذون أهه ئرا دفّىا وحهت الىٍش الىاكُّت ئلى نهاًتها اإلاىىلُت فعخٍل الذٌو داةما ُميؽغلت 

. بُذ أن بدعاباث وظُاظاث اللىة، وفي خالت الفىض ى البدخت فاهه ال ًمىً أن ج يىن هىان زلت مخبادلت بحن الذٌو

هزا الشأي ُمملل، فصخُذ أن هىان خشوبا مدخملت الخذور داةما، ئال أن الذٌو لِعذ ميؽغلت باظخمشاس بمعألت 

ا. ومً هاخُت أخشي، ئرا أخزها وحهت الىٍش اإلاثالُت اللُبرالُت  حجم اللىة فُما بُنها، وال حّخبر جلً اللىة تهذًًذا خفشًٍ

أكص ى خذودها اإلاىىلُت هزلً، فان هزا ٌّجي أن حمُْ الّالكاث بحن الذٌو جدىمها كىاِذ مؽترهت في ِالم  ئلى

مثالي مً ؤلاخترام اإلاخبادٌ وظُادة اللاهىن. ومً الىاضح أن وحهت الىٍش هزه ُممللت هزلً. بالىبْ هىان كىاِذ 

ُْ مً مٍّم الذٌو مشاِاتها في مٍّم ألا  خىكَ ًُ وكاث؛ وبهزا اإلاّجى، حؽيل الّالكاث بحن الذٌو مجخمّا ومّاًحر مؽترهت 

شاف ال ًمىً أن جممً في خذ راتها الاوسجام والخّاون الذولُحن. فاللىة وجىاصن اللىي  دولُا. لىً هزه اللىاِذ وألِا

 .(3)ال ًضالان مهمحن للغاًت في اإلاجخمْ الفىلىي 

ت اإلاجخمْ الذولي،  داجج به أجباُ هٍٍش ًُ ىضح مىٍىمت ألامم اإلاخدذة هُف أن هال مً ِىفشي وهمثاٌ ِما 
ُ
ج

اللىة واللاهىن مىحىدًً في الىكذ هفعه في اإلاجخمْ الذولي. فمجلغ ألامً جم ئوؽاؤه وفًلا لىاكْ ِذم جيافإ اللىة 

ماء الذاة ىاهُا، وفشوعا( جمثل ألِا ، خُث أن اللىي الٍّمى )الىالًاث اإلاخدذة، والفحن، وسوظُا، وبٍش محن بحن الذٌو

تراف  الىخُذًً الزًً لذيهم ظلىت اظخخذام خم الىلن )الفُخى( ِلى كشاساث مجلغ ألامً. وهزا حّبحر ًِ ؤلِا

بىاكْ اللىة غحر اإلاخيافئت في العُاظت الذولُت، خُث جمخلً اللىي الٍّمى خم الىلن بدىم ألامش الىاكْ، ئر 

                                                           
(1)

 Yannis Stivachtis, op.cit, p 1. 
(2)

 Robert Jackson, Georg Sørensen, Introduction to International Relations: Theories and Approaches, UK: 

oxford university press, fifth edition, 2031, p50. 
(3)

 Ibid, p51. 
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ذم ظُيىن مً الفّب حًذا ئحباسها ِلى فّل أي ش يء لم جىً معخّ ذة لفّله. وهزا هى ِىفش "اللىة الىاكُّت ِو

جم حؽىُلها وفلا إلابذأ اإلاعاواة  -ِلى الىلُن مً مجلغ ألامً  -اإلاعاواة" في اإلاجخمْ الذولي. بِىما الجمُّت الّامت 

ت كاهىهُا مْ ول دولت أخشي. ليل  خخز كشاساث الجمُّت الّامت دولتالذولُت؛ فيل دولت ِمى مدعاٍو
ُ
 ـىث واخذ، وج

بأغلبُت أـىاث الذٌو ولِغ بأـىاث ألاكىي. وهزا هى ِىفش "اللىاِذ واإلاّاًحر اإلاؽترهت" الّلالوي في اإلاجخمْ 

حذ ألامم اإلاخدذة  لذم ألامم اإلاخدذة أًًما أدلت خٌى أهمُت ألافشاد في الؽإون الذولُت، فلذ سو 
ُ
الذولي. أخحًرا، ج

ال  (. والُىم ًىحذ هُيل مففل لللاهىن 1948ن الّالمي لخلىق ؤلاوعان )لللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان بذًءا مً ؤلِا

ض  دذد الخلىق اإلاذهُت والعُاظُت والاحخماُِت والاكخفادًت والثلافُت ألاظاظُت التي تهذف ئلى حٍّض ًُ الذولي ؤلاوعاوي 

 .(1)مْ الذولي معخىي ملبٌى للىحىد البؽشي في الّالم اإلاّاـش. وهزا هى الّىفش اليىظمىبىلُخاوي في اإلاجخ

 الخاثمة:

ت ئظهاماث ممحزة في فهم وجدلُل الّالكاث الذولُت،  الخجاهل الزي والها في وسغم كذم مىٍشو اإلاذسظت ؤلاهجلحًز

، ئال أن فترة ما بّذ نهاًت الخشب الباسدة واهذ ئًزاها بّىدة لّلىد مً الضمً الذواةش ألاوادًمُت والبدثُتمخخلف 

اث البىاةُت، وأـبذ مفهىم "اإلاجخمْ  هخمام باللُمؤلا  ِىدةاإلاذسظت مً باب  في الذساظاث الذولُت الزي دؼيخه الىٍٍش

الذولي" مً ألاًلىهاث البدثُت التي ال ًمىً ججاوصها باليعبت للباخثحن الشاغبحن في مداولت فهم وجدلُل ما ًدذر في 

 العُاظت الذولُت.

فهىان اللىة  ،ياإلاجخمْ الذول مفهىم وبىاء فيُت واللُبرالُت ِلى الىحىد اإلاتزامً ليل مً الّىاـش الىاكّ واأهذ

ال ًمىً جبعُي  وبالىبْ، فشاد.ألا ذٌو وهىان الخّاون، وهىان الفشاُ وهىان الهىان و  وهىان اللاهىن )ألاخالق(،

ها حىبا ئلى حىبهزه الّىاـش اإلاخخلفت  ِ
ـّ ت واخذة وس  هما ًفّل مخغحر جىلُخي واخذ فلي،أو اختزالها في  ،في هٍٍش

ظخيىن هٍشة بعُىت  وئن جم فّل رلً، .، أو هما ًفّل اللُبرالُىن مْ مخغحر اللاهىن اللىةالىاكُّىن مْ مخغحر 

  .، وظدؽىه الىاكْالذولُتواختزالُت للغاًت للعُاظت 

ا في مّاللىة و  اللاهىن  خمٍهشالُىم جىبئىا هُف ًبأن هٍشة فاخفت ومخأملت لىاكْ الّالكاث الذولُت  وخاججىا

لُهالبجى والهُاول واإلاإظعاث والعلىهُاث الذولُت ... ئلخ.  ًجب ئدسان هزه الخلُلت مً وشف ـىاُ اللشاس في  ِو

ً فّال للىاكْ الذولي. الذٌو والخيىماث، ومً وشف الّلماء والباخثحن اإلاخخفحن، ئرا ما أسادوا  أن ًيىهىا معاًٍش

ت الىٍام الذولي( واللُبرالُحن وبمّجى آخش، ًمىً ججاوص ألاوشوخاث المُلت و ؤلا  ختزالُت ليل مً الىاكُّحن )فىلٍى

 بالترهحز ِلى فىشة اإلاجخمْ الذولي التي ًمىً أن جدخمً أوشوخاتهما مّا. (أخالكُاث اإلاجخمْ الّالمي)

 قائمة املراجع

 باللغة العربية: -أوال

ت، في جُم دان، مُلُا وىسوي، وظدُف ظم -1 اث الّالكاث جُم دان، اإلاذسظت ؤلاهجلحًز ُث )مدشسون(، هٍٍش

، جشحمت دًما الخمشا، كىش، اإلاشهض الّشبي لؤلبدار ودساظت العُاظاث، ه   .2016، 1الذولُت: الخخفق والخىُى

                                                           
(1)

 Ibid, p52. 
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  ملخص:

غلى غغاع ول صٌو  ،زاضت في الؿىىاث ألازحرة اأشياله ذاهدشاعا هبحرا وجىىغاهدشغث حغاةم الفؿاص في الجؼاةغ 

الػالم، وحاءث هظه الىعكت البدثُت جدىاٌو بالضعاؾت الجهىص اإلابظولت في الجؼاةغ للىكاًت وميافدت هظه الظاهغة، مً 

لهُئاث وألاحهؼة اإلاسخطت اإلايشأة لهظا الغغع، وبضعاؾت حشىُلتها وضالخُاتها وجىظُمها، لىبحن مضي زالٌ الخطغق ل

 للضوع اإلاىىط بها.فػالُتها وأصائها 

للىكاًت مسخطت الجهىص الضولُت إلايافدت الفؿاص وطلً باوشاء هُئاث مؿاًغة اإلاشغع الجؼاةغي فغغم مداولت 

وجبلى  ،عهُب أشيالها وطغق اعجيابها بشيلجغاةم في جؼاًض مؿخمغ وجطىع ظه ال، ولىً جبحن لىا أن همىه وميافدخه

واهدشاعها في ول اإلاإؾؿاث، ألنها  لفػالُت وجلف غاحؼة أمام جفص ي هظه الظاهغةلهظه الهُئاث والهُاول جفخلض 

ت لحؿً ؾحر لجفخلض   ها.ضوع ل ئهاوأصا هاالؾخلاللُت الػغوٍع

 ميافدت الفؿاص. ؛كمؼ الفؿاص ؛كاًت مً الفؿاصالى  ؛الفؿاصاليلماث اإلافخاخُت: 

   Abstract:  

Corruption crimes have spread widely in Algeria and varied in its forms especially in 

recent years, Like all countries of the world, And this research paper came to study the efforts 

made in Algeria to prevent and combat this phenomenon, By Broaching the competent bodies 

and Organs established for this purpose, By studying its composition, powers, and 

organization, To show the extent of its effectiveness and performance of the role assigned to 

it. 

Despite the Algerian legislature’s attempt to keep pace with international efforts to 

combat corruption by establishing specialized bodies to prevent and combat it, But it became 

clear to us that these crimes are constantly increasing, and their forms and methods of 

perpetration are evolving terribly, These bodies and structures remain ineffective and stand 

helpless in the face of the spread of this phenomenon and its spread in all institutions, 

Because it lacks the independence necessary for its proper functioning and performance of the 

role assigned to it. 
Keywords : Corruption; Corruption prevention; Suppress corruption;  Anti-Corruption. 
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 مقذمت:

حشهض الجؼاةغ اهدشاعا هبحرا لجغاةم الفؿاص التي جىىغذ أشيالها زاضت في الؿىىاث ألازحرة، فأضبذ الفؿاص ًىسغ 

ت ولم حؿلم مىه أي هُئت أو مإؾؿت غمىمُت ىدشغ في وافت اإلاجاالث الاكخطاصًت وؤلاصاٍع واهذ أو  حؿض الضولت ٍو

ػض الفؿاص بيافت أهىاغه وأشياله، الاكخ طاصي، اإلاالي، ؤلاصاعي والؿُاس ي صاء أو آفت غاإلاُت لم حؿلم مىه أي زاضت، َو

صولت وأي مجخمؼ، وله آزاع ؾلبُت غلى الحُاة الاكخطاصًت والاحخماغُت، فيان مً الػغوعي جيازف حهىص الضٌو 

والتي  0222ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص ؾىت  اجفاكُتآلافت، فخم غلض غضة اجفاكُاث منها  للخطضي وميافدت هظه

ش ضاصكذ غليها الجؼاةغ بخدفظ  ل  29بملخض ى مغؾىم عةاس ي بخاٍع لي للمؼ 0222أفٍغ ، واجفاكُت ؤلاجداص ؤلافٍغ

ل  22خطضًم غليها بمىحب مغؾىم عةاس ي في ، وجم ال0222الفؿاص ؾىت  واجفاكُت الضٌو الػغبُت إلايافدت ، 0226أفٍغ

 .0222ؾبخمبر  8م عةاس ي في خطضًم غليها بمىحب مغؾى ، وجم ال0222الفؿاص ؾىت 

ووان مً الػغوعي غلى الجؼاةغ أن جىاهب طلً بخفػُل هظه الاجفاكُاث غلى اإلاؿخىي الضازلي وطلً في كىاهُنها 

ػاتها الضازلُت فؿيذ كاهىها مؿخلال غً كاهىن الػلىباث ه ؾىت ميافدخوهى كاهىن الىكاًت مً الفؿاص و  ،وحشَغ

ع الىكاًت وميافدت حغاةم الفؿاص ومنها الهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص لغغ مسخطت ، وجم ئوشاء هُئاث 0226

والتي ؾأجىاولها ، وميافدخه الفؿاص مً والىكاًت للشفافُت الػلُا لؿلطتوا ،وميافدخه والضًىان اإلاغهؼي للمؼ الفؿاص

ألاحهؼة والهُئاث اإلاسخطت  التي جخمدىع خٌى ئشيالُت جخمثل في ما مضي فػالُت ،هظه الىعكت البدثُتبالضعاؾت في 

ؼ الجؼاةغي، و  لها وافُت ألصائها لضوعها هل الازخطاضاث واإلاهام اإلاىولت بميافدت الفؿاص و الىكاًت مىه في الدشَغ

الاؾخلغاتي اللاةم غلى جدلُل الىطىص اللاهىهُت و هى  الاغخماص غلى اإلاىهجولإلحابت غً هظه ؤلاشيالُت جم  اإلاىىط بها،

ٌ زالزت مداوع، اإلادىع ألا ئلى  ها، وطلً بخلؿُمظه الضعاؾتألاوؿب إلاثل ه الهُئت الىطىُت إلايافدت حغاةم لضعاؾت  و

مسطظ لضعاؾت الؿلطت الػلُا  ى ، أما اإلادىع الثالث فهالضًىان اإلاغهؼي للمؼ الفؿاصلضعاؾت  ثاوي، واإلادىع الالفؿاص

 للشفافُت والىكاًت مً الفؿاص وميافدخه.

 ت الىطىيت للىقاًت مً الفساد ومكافحخه:الهيئ -املحىر ألاول 

بظلذ كض و جمـ باألمالن الػمىمُت وباالكخطاص الىطني، فهي في الجؼاةغ  مً أزطغ الجغاةم حػخبر ظاهغة الفؿاص

مً زالٌ الاهػمام  ،الضازلي والخاعجي للخطضي للفؿاص وميافدخه والىكاًت مىه ٍحنإلاؿخى االجؼاةغ حهىصا غلى 

 ؼاةغلجا اهػمذ خُثاإلاػاهضاث والاجفاكُاث الضولُت وؤلاكلُمُت التي حػنى بميافدت الفؿاص،  واإلاطاصكت غلى مسخلف

لُت الؾُم الضولُت الاجفاكُاث مً الػضًض ئلى لي إلاىؼ الفؿاص وميافدخه اإلاػخمضة بمابىجى اجفاكُا وؤلافٍغ ت ؤلاجداص ؤلافٍغ

لُت  22في  ىعن ًىم  اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص ممألا  واجفاكُت، 0222حٍى  الىفاط، والتي صزلذ خحز 0222أهخىبغ  22بيٍُى

ئلى  والتي حػخبر أٌو ضً صولي ملؼم كاهىها إلايافدت الفؿاص وهي طاث طبُػت شاعغت ألهه يهضف مً وعائها(1) ،0222غام 

 (2) .ؾً كىاغض صولُت جىظم ألافػاٌ التي حشيل حغاةم الفؿاص والػلىباث اإلالغعة لها وهُفُت ميافدتها

                                                           
  .278، ص0222محي الضًً شػبان، الحىهمت الغشُضة و ميافدت الفؿاص في مىظىع اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص، صاع الشغوق، ألاعصن،  (1)
 .82، ص 0222أخمض مدمىص نهغ، ميافدت الفؿاص، صاع الفىغ، ألاعصن،  (2)



 

 0202الؿىت -20الػضص -28اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ياجلزائر التشريع يف منه الوقبية و الفسبد مكبفحة هيئبت
                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــبوجوراف/ عبدالغبني                                                                    

  228  
l 

EISSN: 2588-2309 ISSN: 2352-9806 

 

وؾً كىاهحن حضًضة  ،لى اإلاؿخىي الضازلي غملذ الجؼاةغ غلى جدضًث كىاهُنها الضازلُت لخخماش ى مؼ طلًوغ

وطلً للحض مً اهدشاع  ،إلاىاحهت هظه الظاهغة وجضغُمها باوشاء هُاول وهُئاث للخطضي لها بأهثر فػالُت وهجاغت

 ،(1) 0226فُفغي  02اإلاإعر في  22-26 عكم هخوميافد الفؿاص مً الىكاًت كاهىن  عأؾها وغلىحغاةم الفؿاص وكمػها، 

وبمىحبه جم اؾخدضار هُئت حػنى بالىكاًت وميافدت حغاةم الفؿاص حؿمى بالهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص 

أغطاها الضؾخىع هما  ،02ئلى اإلااصة  27وطلً في الباب الثالث مىه مسططا لها زماهُت مىاص مً اإلااصة  وميافدخه،

صعاحها غمً أخيامه ههُئت صؾخىعٍت جػطلؼ بمهام وطىُت غاًت في ألاهمُت، وحػىـ ئعاصة الؿلطاث مياهت غلُا با

مً  022و 020، وهظا بمىحب اإلااصجحن لخطضي ليافت أشياٌ الفؿاص والجغاةم طاث الطلت بهلالػلُا في البالص 

ت مً الفؿاص وميافدخه وهي ؾلطت واللخحن حاء فيهما بأن جإؾـ هُئت وطىُت للىكاً ،(2) 0226الخػضًل الضؾخىعي 

ت واإلاالُت واؾخلاللُتها مػمىه ت مؿخللت جىغؼ لضي عةِـ الجمهىعٍت، وجخمخؼ هظه الهُئت باالؾخلاللُت ؤلاصاٍع  تئصاٍع

أغػائها ومىظفيها الُمحن، ومً زالٌ الحماًت التي جىفل لهم مً شتى أشياٌ  غلى الخطىص مً زالٌ أصاء

و ؤلاهاهت أو الشخم أو الخهجم أًا واهذ طبُػخه، التي كض ًخػغغىن لها زالٌ مماعؾت أضًض الػغىط أو الترهُب أو الته

مهامهم، وجخىلى هظه الهُئت غلى الخطىص مهمت اكتراح ؾُاؾت شاملت للىكاًت مً الفؿاص، جىغؽ صولت الحم 

 واللاهىن.

ه وان أمغا وميافدخ الفؿاص مً ًتالىكائن ئوشاء الهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه بمىحب كاهىن 

ش بػض مطاصكت الجؼاةغ ب ،خخمُا ل  29خاٍع ىعن  0222أفٍغ بخدفظ غلى اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص بيٍُى

غلى ئوشاء هُئاث صازلُت  منها ، التي جػمىذ جىضُاث للضٌو اإلاطاصكت غليها في اإلااصة الؿاصؾت0222أهخىبغ  22ًىم 

 22-26 عكم لاهىن المً  27خُث حاءث اإلااصة  ،ؿاص والىكاًت مىه وغبط مغجىبي حغاةم الفؿاصمهمتها ميافدت الف

 غلى أن جيشأ هُئت وطىُت ميلفت بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه.جىظ  هوميافدخ الفؿاص مً الىكاًتاإلاخػلم ب

ت ؾلطت أنهامً هظا اللاهىن ب 28اإلااصة  في لهظه الهُئت اللاهىهُت الطبُػت إلاشغعا وخضص  مؿخللت جخمخؼ ئصاٍع

تا بالصخطُت اإلاالي، ولظلً هجض اإلاشغع الجؼاةغي كض خظا خظو اإلاشغع الفغوس ي في فىغة الؿلطاث  والاؾخلالٌ إلاػىٍى

ت اإلاؿخللت التي يهضف ئوشاؤها ئلى غمان خُاصها والشفافُت في غملها  (3) إلاىاحهت اإلاخػاملحن الاكخطاصًحن، ؤلاصاٍع

 مىً هظه الهُئت مً اللُام بػملها والىضٌى ئلى جدلُم ألاهضاف مً ئوشائها بيل فػالُت.   وهظا أمغ غغوعي لخخ

                                                           
 .0226ماعؽ  28، 22، ج ع الػضص 0226فُفغي  02وميافدخه، اإلاإعر في اإلاخػلم بالىكاًت مً الفؿاص  22-26اللاهىن عكم  (1)
  .0226ماعؽ  22،27، ج ع الػضص 0226ماعؽ  26اإلاإعر في  22-26، الطاصع بمىحب اللاهىن 0226الخػضًل الضؾخىعي  (2)
 .72، ص0229، ؾبخمبر 05تي، حامػت بؿىغة، الػضصعمؼي خىخى، لبنى صوش، الهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه، مجلت الاحتهاص اللػا (3)
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 22-26 عكم لاهىن المً  20فلغة  28أما باليؿبت لدشىُلت هظه الهُئت وهُفُت ؾحر غملها فلض أخالذ اإلااصة 

م ئلى الخىظُم بلىلها: " جدضص حشىُلت اله ،هوميافدخ الفؿاص مً الىكاًتاإلاخػلم ب ُئت وجىظُمها وهُفُت ؾحرها غً طٍغ

 (1) الخىظُم".

، اإلاػضٌ واإلاخمم باإلاغؾىم الغةاس ي  0226هىفمبر  00اإلاإعر في  222-26وكض جم ئوشاؤها بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي 

 (2). 0220فُفغي  27اإلاإعر في  62-20عكم 

يىن غمان اؾخلاللُت وخُاص أغػائها لػمان جأصًت غملهم ومهامهم في أخ ؿً الظغوف بمىحب ئحغاءاث ٍو

 جخمثل فُما ًلي: وميافدخه الفؿاص مً اإلاخػلم بالىكاًت 22-26مً اللاهىن  29وجضابحر هطذ غليها اإلااصة 

كُام ألاغػاء واإلاىظفحن الخابػحن للهُئت اإلاإهلحن لإلطالع غلى مػلىماث شخطُت وغمىما غلى أًت مػلىماث طاث  -

 ل اؾخالم مهامهم.طابؼ ؾغي بخأصًت الُمحن الخاضت كب

ت واإلااصًت الالػمت لخأصًت مهامها. -  جؼوٍض الهُئت بالىؾاةل البشٍغ

ً اإلاىاؾب والػالي اإلاؿخىي إلاؿخسضميها. -  الخيٍى

غمان أمً وخماًت أغػاء ومىظفي الهُئت مً ول أشياٌ الػغط أو الترهُب أو ؤلاهاهت أو الشخم أو الاغخضاء مهما  -

 (3) ها أزىاء أو بمىاؾبت مماعؾتهم إلاهامهم.ًىً هىغه، التي كض ًخػغع ل

 الهيئت الىطىيت للىقاًت مً الفساد ومكافحخه:  مهام  -أوال

 وضالخُاتها فُما ًلي: للىقاًت مً الفساد ومكافحخهجخمثل مهام الهُئت الىطىُت 

 اكتراح ؾُاؾت شاملت للىكاًت مً الفؿاص ججؿُضا لضولت اللاهىن. -

كاًت مً الفؿاص ليل شخظ أو هُئت غمىمُت أو زاضت واكتراح جضابحر زاضت ما هى منها جلضًم جىحيهاث جسظ الى  -

عي وجىظُمي للىكاًت مً الفؿاص، وهظا الخػاون مؼ اللطاغاث الػمىمُت والخاضت في ئغضاص كىاةم  طو طابؼ حشَغ

 أزالكُاث اإلاهىت.

 ص.ئغضاص بغامج لخىغُت وجدؿِـ اإلاىاطىحن بمساطغ وأغغاع حغاةم الفؿا -

حمؼ ومغهؼة واؾخغالٌ ول اإلاػلىماث التي ًمىً أن حؿاهم في الىشف غً حغاةم الفؿاص والىكاًت منها، ال ؾُما  -

ت غً غىامل الفؿاص ألحل جلضًم جىضُاث إلػالتها. ؼ والخىظُم وؤلاحغاءاث واإلاماعؾاث ؤلاصاٍع  البدث في الدشَغ

ت الغامُت للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه والىظغ في مضي الخلُُم الضوعي لألصواث اللاهىهُت وؤلاحغاءاث ؤلاص - اٍع

 فػالُتها.

داث باإلامخلياث الخاضت باإلاىظفحن الػمىمُحن بطفت صوعٍت وصعاؾت واؾخغالٌ اإلاػلىماث الىاعصة فيها  - جللي الخطٍغ

 والؿهغ غلى خفظها.

 لفؿاص.الاؾخػاهت بالىُابت الػامت لجمؼ ألاصلت والخدغي في وكاتؼ طاث غالكت با -

                                                           
 .0226ماعؽ  28، 22، ج ع الػضص 0226فُفغي  02اإلاخػلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه، اإلاإعر في  22-26اللاهىن مً  28أهظغ اإلااصة  (1)
جىظُمها وهُفُت  ،ًت مً الفؿاص وميافدخهاللىك ، الظي ًدضص حشىُلت الهُئت الىطىُت0220فُفغي  27اإلاإعر في  62-20اإلاغؾىم الغةاس ي عكم  (2)

 .0226هىفمبر  00، 72الػضص ، ج ع 0226هىفمبر  00اإلاإعر في   222-26اإلاػضٌ واإلاخمم للمغؾىم الغةاس ي  ،0220فُفغي  22 ،28الػضص ؾحرها، ج ع 
(3)

 .0226ماعؽ  28، 22الػضص ، ج ع 0226فُفغي  02ي اإلاإعر ف ،اإلاخػلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه 22-26اللاهىن من  91أنظر المادة  



 

 0202الؿىت -20الػضص -28اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ياجلزائر التشريع يف منه الوقبية و الفسبد مكبفحة هيئبت
                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــبوجوراف/ عبدالغبني                                                                    

  230  
l 

EISSN: 2588-2309 ISSN: 2352-9806 

 

غ الضوعٍت واإلاىخظمت اإلاضغمت  - غمان جيؿُم ومخابػت اليشاطاث وألاغماٌ اإلاباشغة مُضاهُا غلى أؾاؽ الخلاٍع

 باخطاةُاث وجدالُل مخطلت بمجاٌ الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه التي جغص ئليها مً اللطاغاث واإلاخضزلحن اإلاػىُحن.

ؼ الخيؿُم ما بحن اللطاغاث وا - ، لخػاون مؼ هُئاث ميافدت الفؿاص غلى الطػُضًً الىطني والضوليالؿهغ غلى حػٍؼ

 (1) الحث غلى ول وشاط ًخػلم بالبدث غً ألاغماٌ اإلاباشغة في مجاٌ الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه وجلُُمها.و 

ؿخفاص مً اإلاهام ؤلاحغاةُت  غخباعها أهه وبالغغم مً ا للىقاًت مً الفساد ومكافحخه بها للهُئت الىطىُت اإلاػهضَو

ت فهي جخمخؼ بؿلطاث كػاةُت شبيهت بؿلطاث الػبط اللػاتي، التي جىاط باإلاىظفحن وأغىان ؤلاصاعاث  ؾلطت ئصاٍع

واإلاطالح الػمىمُت هظا مً حهت، ومً حهت أزغ وىنها جابػت لغةِـ الجمهىعٍت فان ئحغاءاتها جدؿم بطابؼ الؿُاصة 

ا وفػاال في مجاٌ الخدغي  للىشف غً حغاةم الفؿاص وئمياهُت مخابػت الفاغلحن وجىكُؼ  وهظا ما ًجػل صوعها كٍى

 (2) الػلىباث غليهم بأخيام كػاةُت.

هى الطابؼ الىكاتي و الخدؿِس ي بمساطغ حغاةم الفؿاص  ظه الهُئته و اإلاالخظ هظلً أن الغالب غلى مهام

ة للىكاًت مً هظه الجغاةم، وفي وأغغاعها واكتراح وجلضًم الخىحيهاث وهظلً جلُُم مضي فػالُت ؤلاحغاءاث اإلاخسظ

 الضوع الغصعي و هظا مً شأهه أن ًإزغ غلى فػالُتها.طالخُاث جمىنها لللُام بامخالهها لاإلالابل غُاب هلي  وغضم 

 الهيئت الىطىيت للىقاًت مً الفساد ومكافحخه: حشكيلت -ثاهيا

ت ليل هُئت أو حهاػ صوعا بالغ ألاهمُت في جدلُ م أهضافه وبأهثر فػالُت وطلً بػمان جلػب الترهُبت البشٍغ

اؾخلاللُت أغػاةه ومؿخىاهم وجسططهم وجىىغهم بػمان جمثُل مسخلف الجهاث طاث الطلت في هظه الهُئت، 

وحاء الىظ غلى حشىُلت الهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه في اإلااصة ، للىضٌى ئلى كغاعاث جىافلُت و فػالت

خمم اإلاغؾىم  62-20مً اإلاغؾىم الغةاس ي  22 ، الظي ًدضص حشىُلت الهُئت الىطىُت للىكاًت مً 222-26الظي ٌػضٌ ٍو

ت وجلُُم ًدشيل مً ظالتي جىظ غلى أهه:" جػم الهُئت مجلـ ًل(3) الفؿاص وميافدخه وجىظُميها وهُفُاث ؾحرها،

اخضة، وجىهى مهامهم عةِـ وؾخت أغػاء ٌػُىىن بمىحب مغؾىم عةاس ي إلاضة زمـ ؾىىاث كابلت للخجضًض مغة و 

 خؿب ألاشياٌ هفؿها".

خم ازخُاع أغػائها مً بحن الصخطُاث الىطىُت التي جمثل اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاػغوفت بىفاءتها وهؼاهتها، خُث (4) ٍو

 ٌػُىىن بمىحب مغؾىم عةاس ي إلاضة زمـ ؾىىاث كابلت للخجضًض مغة واخضة.

وجىهي مهامهم ومً طغف عةِـ الجمهىعٍت و هظا مً شأهه واإلاالخظ في هظا الطضص أن ألاغػاء الؿبػت ٌػُىىن 

أن ًإزغ غلى اؾخلاللُت هظه الهُئت، و مً ألاحضع حغُحر هظه اإلااصة وحػل ول أغػائها غحر مػُيُحن مً طغف عةِـ 

لت الترشح والاهخساب مثال، باإلغافت ئلى هظ اإلااصة  تها هطٍغ لت أزغي لىضىلهم لػػٍى  22الجمهىعٍت والىظ غلى طٍغ

ًحر التي ًجب أن جخىفغ في أغػائها و الظًً ًخم ازخُاعهم مً بحن الصخطُاث الىطىُت التي جمثل اغلى اإلاػ 20فلغة 

                                                           
(1)

 .0226ماعؽ  28، 22الػضص  ، ج ع 0226فُفغي  02اإلاإعر في  ،اإلاخػلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه 22-26اللاهىن من  91أنظر المادة  
(2)

 .226ص ،0227 صاع هىمت، الجؼاةغ،الجؼأ الثاوي، أخؿً بىؾلُػت، الىححز في اللاهىن الجؼاتي الخاص،  
(3)

ًت مً الفؿاص االظي ًدضص حشىُلت الهُئت الىطىُت للىك 222-26ٌػضٌ و ًخمم اإلاغؾىم  الظي، 0220فُفغي  27إلاإعر في  ا 62-20اإلاغؾىم الغةاس ي  

 .0220فُفغي  22 ،22الػضص  ج ع  ،ؾحرها اثجىظُمها وهُفُو  وميافدخه
(4)

ًت مً الفؿاص ا، الظي ًدضص حشىُلت الهُئت الىطىُت للىك0226 هىفمبر  00اإلاإعر في   222-26اإلاغؾىم الغةاس ي من  10فقرة  01أنظر المادة  

 .0226 هىفمبر 00، 72 الػضص ج ع  ،ؾحرها اثجىظُمها وهُفُو  وميافدخه
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اإلاجخمؼ اإلاضوي واإلاػغوفت بىفاءتها وهؼاهتها، أي أن غػى الهُئت ًجب أن ًيىن شخطُت وطىُت هفأة وهؼيهت و وان مً 

 و اللػاتي مثال.أطظ في اإلاُضان اللاهىهني ألاحضع ئغافت فلغة جىظ غلى مػُاع الخبرة والخس

 ًيلف عةِـ الهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه بما ًلي:   الزئيس: -1

جىفُظ الخضابحر التي جضزل في ئطاع مماعؾت الؿُاؾت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص ، و ئغضاص بغهامج غمل الهُئت -

 وميافدخه.

 ، خلُُمئصاعة أشغاٌ مجلـ الُلظت وال -

 الؿهغ غلى جطبُم بغهامج غمل الهُئت والىظام الضازلي. -

ً ئطاعاث الضولت في مجاٌ الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه. -  ئغضاص وجىفُظ بغامج جيٍى

 لضي الؿلطاث والهُئاث الىطىُت والضولُت.جمثُل الهُئت أمام اللػاء وفي ول أغماٌ الحُاة اإلاضهُت، و  -

 ، ومماعؾت الؿلطت الؿلمُت غلى حمُؼ اإلاؿخسضمحن.ُحر ًغجبط بمىغىع الهُئتول غمل مً أغماٌ الدؿ -

ل اإلالفاث التي جخػمً وكاتؼ باميانها أن حشيل مسا - ألازخام كطض جدٍغً لفت حؼاةُت ئلى وػٍغ الػضٌ خافظ جدٍى

 الضغىي الػمىمُت غىض الاكخػاء.

غ الخػاون مؼ هُئاث ميافدت الفؿاص غلى اإلاؿخىي الض  - ت.جطٍى  ولي وجباصٌ اإلاػلىماث بمىاؾبت الخدلُلاث الجاٍع

والخلُُم مهمت جيشُط فغق غمل مىغىغاجُت في  الُلظتهما ًمىً لغةِـ الهُئت أن ٌؿىض ئلى أغػاء مجلـ  -

ئطاع جىفُظ بغهامج غمل الهُئت، وهظا اإلاشاعهت في الخظاهغاث الىطىُت والضولُت اإلاغجبطت بالىكاًت مً الفؿاص 

 (1) إلاؿاهمت في أغمالها.وميافدخه وا

ؿاغض عةِـ الهُئت مضًغ صعاؾاث ًيلف بخدػحر وشاطاث الغةِـ وجىظُمها في مجاٌ الاجطاالث مؼ  َو

ت.  (2) اإلاإؾؿاث الػمىمُت والػالكاث مؼ ألاحهؼة ؤلاغالمُت والحغهت الجمػٍى

 الهيئت الىطىيت للىقاًت مً الفساد ومكافحخه: جىظيم -ثالثا

وجلُُم وأعبػت  ًلظتُت للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه مً غضة أحهؼة جخمثل في مجلـ جخيىن الهُئت الىطى

داث  هُاول، أماهت غامت وزالزت أكؿام، كؿم ميلف بالىزاةم والخدالُل والخدؿِـ، وكؿم ميلف بمػالجت الخطٍغ

 62-20غؾىم الغةاس ي مً اإلا 6باإلامخلياث وكؿم ميلف بالخيؿُم والخػاون الضولي، وهظا خؿب ما جىظ غلُه اإلااصة 

الظي ًدضص حشىُلت الهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص  222-26، اإلاػضٌ واإلاخمم للمغؾىم 0220فُفغي  27اإلاإعر في 

 وميافدخه وجىظُمها وهُفُاث ؾحرها.

 ًيلف ألامحن الػام جدذ ؾلطت عةِـ الهُئت باإلاهام الخالُت:ألامين الػام:    -1

 ت وجيؿُلها وجلُُمها.جيشُط غمل هُاول الهُئ -

 الؿهغ غلى جىفُظ بغهامج غمل الهُئت. -

                                                           
ضص حشىُلت الهُئت الىطىُت الظي ًد 222-26، الظي ٌػضٌ و ًخمم اإلاغؾىم 0220فُفغي  27اإلاإعر في   62-20اإلاغؾىم الغةاس ي  مً 29أهظغ اإلااصة  (1)

 .0220فُفغي  22، 28للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه وجىظُمها وهُفُاث ؾحرها، ج ع الػضص 
الظي ًدضص حشىُلت الهُئت  222-26، الظي ٌػضٌ و ًخمم اإلاغؾىم 0220فُفغي  27اإلاإعر في  62-20اإلاغؾىم الغةاس ي  مًمىغع  29أهظغ اإلااصة  (2)

 .0220فُفغي  22، 28فؿاص وميافدخه وجىظُمها وهُفُاث ؾحرها، ج ع الػضص الىطىُت للىكاًت مً ال
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غ الؿىىي وخطُلت وشاطاث الهُئت باالجطاٌ مؼ عؤؾاء ألاكؿام. -  جيؿُم ألاشغاٌ اإلاخػللت باغضاص مشغوع الخلٍغ

 غمان الدؿُحر ؤلاصاعي واإلاالي إلاطالح الهُئت. -

ؿاغض ألامحن الػام هاةب مضًغ ميلف باإلاؿخسضمحن والى   (1) ؾاةل وهاةب مضًغ ميلف باإلاحزاهُت واإلاداؾبت.َو

وألاغػاء الؿخت آلازغون،   الهُئت  عةِـ  مً  والخلُُم  الُلظت  مجلـ  ن ى ٍخيو   الخقييم: و اليقظتمجلس  -2

خ جمؼ اإلاضوي لمجا  جمثل  التي  الىطىُت اإلاؿخللت  الصخطُاث مً بحن  والخلُُم  الُلظت  مجلـ  أغػاء  ازخُاع  مٍو

بضي هظا اإلاجلـ عأًه فُما ًلي: وهفاءتها  بجزاهتها  إلاػغوفتا  ٍو

 بغهامج غمل الهُئت وشغوط وهُفُاث جطبُله. -

 مؿاهمت ول كطاع وشاط في ميافدت الفؿاص. -

غ وآعاء وجىضُاث الهُئت -  محزاهُت الهُئت.، وفي اإلاؿاةل التي ٌػغغها غلُه عةِـ الهُئت، وفي جلاٍع

غ الؿىىي اإلاى  -  حه لغةِـ الجمهىعٍت الظي ٌػضه عةِـ الهُئت.الخلٍغ

ل اإلالفاث التي جخػمً وكاتؼ باميانها أن حشيل مسالفت حؼاةُت ئلى وػٍغ الػضٌ خافظ ألازخام. -  جدٍى

ت، و  - ، 0226هىفمبر  00اإلاإعر في   222-26مً اإلاغؾىم الغةاس ي  22و  22هظا ما حاء في اإلااصجحن الحطُلت الؿىٍى

ضة الغؾمُت غضص الهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه وجىظُمها وهُفُاث ؾحرها، الظي ًدضص حشىُلت  الجٍغ

ش  72  .0226هىفمبر  00الطاصعة بخاٍع

جخمؼ مجلـ  مىً أن ٌػلض احخماغاث  الُلظتٍو والخلُُم مغة ول زالزت أشهغ بىاء غلى اؾخضغاء مً عةِؿه، ٍو

غؾله ليل غػى كبل  حر غاصًت بىاء غلى اؾخضغاء مً عةِؿه، خُثغ ٌػض هظا ألازحر حضٌو أغماٌ ول احخماع ٍو

ش الاحخماع، وجللظ هظه اإلاضة باليؿبت لالحخماغاث غحر الػاصًت صون أن جلل  زمؿت غشغة ًىما غلى ألاكل مً جاٍع

دغع مدػغ غً أشغاٌ الهُئت، خُث ًخىلى ألامحن الػام للهُئت أماهت مجلـ  ُم، هما والخلُ الُلظتغً زماهُت أًام، ٍو

 (2) ًمىً للهُئت الاؾخػاهت بأي زبحر أو مؿدشاع ًمىً أن ٌؿاغضها في أغمالها.

ت الُمحن أمام اإلاجلـ اللػاتي  إصي أغػاء الهُئت و اإلاؿخسضمىن الظًً كض ًطلػىن غلى اإلاػلىماث الؿٍغ ٍو

ت  ت ٌػحن مضًغ بمىحب مغؾىم عةاس ي خُث جيلف ول مضًٍغ بمهام مػُىت، وهظا كبل جىطُبهم، وغلى عأؽ ول مضًٍغ

 اإلاظوىع أغاله. 222-26مً اإلاغؾىم  02طبلا ألخيام اإلااصة 

يلف كؿم الىزاةم والخدالُل والخدؿِـ باإلاهام الخالُت:   قسم الىثائق والخحاليل والخحسيس: -3  ٍو

ًض هماطج اللُام بيل الضعاؾاث والخدلُلاث والخدالُل الاكخطاصًت أو الاحخماغُت وطلً غلى الخطىص بهضف جدض -

غ الؿُاؾت الشاملت للىكاًت مً الفؿاص و ميافدخه.  الفؿاص وطغاةله مً أحل جىٍى

ؼ  ،صعاؾت الجىاهب التي كض حصجؼ غلى مماعؾت الفؿاص - واكتراح الخىضُاث الىفُلت باللػاء غليها مً زالٌ الدشَغ

 والخىظُم الجاعي الػمل بهما.

                                                           
الظي ًدضص حشىُلت الهُئت الىطىُت  222-26، الظي ٌػضٌ و ًخمم اإلاغؾىم 0220فُفغي  27اإلاإعر في   62-20اإلاغؾىم الغةاس ي  مً 27أهظغ اإلااصة  (1)

 .0220فُفغي  22، 28الػضص للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه وجىظُمها وهُفُاث ؾحرها، ج ع 
، الظي ًدضص حشىُلت الهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص 0226هىفمبر   00اإلاإعر في   222-26اإلاغؾىم الغةاس ي مً  27و 26، 22أهظغ اإلاىاص  (2)

 .0226هىفمبر  00، 72وميافدخه وجىظُمها وهُفُاث ؾحرها، ج ع الػضص 
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والىضٌى ئليها ، فظ البُاهاث الالػمت ليشاطاث الهُئت ومهامهاصعاؾت وجطمُم واكتراح ؤلاحغاءاث اإلاخطلت بد -

 وجىػَػها بما في طلً الاغخماص غلى اؾخسضام جىىىلىحُاث الاجطاٌ وؤلاغالم الحضًثت.

ت في حمؼ اإلاػلىماث وجدلُلها ؾىاء منها اإلاىحهت لالؾخػماٌ الضازلي والخاعجي. -  جطمُم واكتراح هماطج الىزاةم اإلاػُاٍع

اإلاػاًحر واإلالاًِـ الػاإلاُت اإلاػمٌى بها في الخدلُل والاجطاٌ واإلاخػللت بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه بغغع صعاؾت  -

 جىػَػها. جىُُفها و اغخماصها و

 اكتراح وجيشُط البرامج وألاغماٌ الخدؿِؿُت بالخيؿُم مؼ الهُاول ألازغي في الهُئت. -

 فُت وحػمُمها غلى مؿخىي الهُئاث الػمىمُت والخاضت.جغكُت ئصزاٌ كىاغض أزالكُاث اإلاهىت والشفا -

ً عضُض وزاةلي ومىخبي في مُضان الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه وغمان خفظه واؾخػماله. -  جيٍى

غ صوعٍت ليشاطاجه. -  (1)ئغضاص جلاٍع

داث باإلامخلياث باإلاهام الخال  قسم مػالجت الخصزيحاث باملمخلكاث: -4 يلف كؿم مػالجت الخطٍغ  ُت:ٍو

داث باإلامخلياث الخاضت باألغىان الػمىمُحن. -  جللي الخطٍغ

ػُت  - داث باإلامخلياث طبلا لألخيام الدشَغ ل الخطٍغ اكتراح شغوط وهُفُاث وئحغاءاث ججمُؼ ومغهؼة وجدٍى

 والخىظُمُت اإلاػمٌى بها وبالدشاوع مؼ اإلاإؾؿاث وؤلاصاعاث الػمىمُت.

داث باإلامخلياث -  وجطيُفها وخفظها. اللُام بمػالجت الخطٍغ

داث اإلاخػمىت حغُحرا في الظمت اإلاالُت. -  اؾخغالٌ الخطٍغ

حمؼ واؾخغالٌ الػىاضغ التي ًمىً أن جإصي ئلى اإلاخابػاث اللػاةُت والؿهغ غلى ئغطائها الىحهت اإلاىاؾبت طبلا  -

ػُت والخىظُمُت اإلاػمٌى بها.  لألخيام الدشَغ

غ صوعٍت ليشاطاجه. -  (2)ئغضاص جلاٍع

 ًيلف كؿم الخيؿُم والخػاون الضولي باإلاهام الخالُت:سم الخيسيق والخػاون الذولي:  وق -5

جىفُظ الىُفُاث وؤلاحغاءاث اإلاخػللت بالػالكاث الىاحب ئكامتها مؼ اإلاإؾؿاث الػمىمُت والهُئاث اكتراح و جدضًض و  -

 الىطىُت ألازغي.

 أغماٌ الفؿاص. حمؼ ول اإلاػلىماث الىفُلت بالىشف غً خاالث الدؿاهل مؼ -

اللُام أو الػمل غلى اللُام بخلُُم أهظمت الغكابت الضازلُت وغملها اإلاىحىصة بغغع جدضًض مضي هشاشتها باليؿبت  -

 إلاماعؾاث الفؿاص.

 ججمُؼ ومغهؼة وجدلُل ؤلاخطاةُاث اإلاخػللت بأفػاٌ الفؿاص ومماعؾاجه. -

لفؿاص التي ًمىً أن جيىن مدل مخابػاث كػاةُت والؿهغ غلى اؾخغالٌ اإلاػلىماث الىاعصة ئلى الهُئت بشأن خاالث ا -

ؼ والخىظُم اإلا ئًالئها  ػمٌى بهما.الحلٌى اإلاىاؾبت طبلا للدشَغ

                                                           
الظي ًدضص حشىُلت الهُئت الىطىُت  222-26، الظي ٌػضٌ و ًخمم اإلاغؾىم 0220فُفغي  27اإلاإعر في   62-20ي اإلاغؾىم الغةاس  مً 20أهظغ اإلااصة  (1)

 .0220فُفغي  22، 28للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه وجىظُمها وهُفُاث ؾحرها، ج ع  الػضص 
الظي ًدضص حشىُلت الهُئت الىطىُت  222-26ضٌ و ًخمم اإلاغؾىم ، الظي ٌػ0220فُفغي  27اإلاإعر في   62-20اإلاغؾىم الغةاس ي  مً 22أهظغ اإلااصة  (2)

 .0220فُفغي  22، 28للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه وجىظُمها وهُفُاث ؾحرها، ج ع الػضص 



 

 0202الؿىت -20الػضص -28اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ياجلزائر التشريع يف منه الوقبية و الفسبد مكبفحة هيئبت
                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــبوجوراف/ عبدالغبني                                                                    

  234  
l 

EISSN: 2588-2309 ISSN: 2352-9806 

 

جطبُم الىُفُاث وؤلاحغاءاث اإلاخػللت بالخػاون مؼ اإلاإؾؿاث ومىظماث اإلاجخمؼ اإلاضوي والهُئاث الىطىُت والضولُت  -

، وطلً كطض غمان جباصٌ للمػلىماث مىخظم ومفُض في جىخُض ملاًِـ اإلاسخطت بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه

غ الخبرة الىطىُت في هظا اإلاُضان.  الطغق اإلاػخمضة في الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه و جطٍى

صعاؾت ول وغػُت جخسللها غىامل بِىت إلاساطغ الفؿاص مً شأنها أن جلحم أغغاعا بمطالح البالص بغغع جلضًم  -

 ةمت بشأنها.الخىضُاث اإلاال 

يُت ًخم ئهجاػها بمؿاغضة اإلاإؾؿاث أو اإلاىظماث أو الهُئاث الىطىُت والضولُت اإلاسخطت  - اإلاباصعة ببرامج وصوعاث جيٍى

غ صوعٍت ليشاطاجه. ، و بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه وجىظُم طلً  (1) ئغضاص جلاٍع

ؿاغض عةِـ ول كؿم مً ألاكؿام الثالزت في مماعؾت الطالخُاث  ؿاغض َو اإلاىولت ئلُه أعبػت عؤؾاء صعاؾاث، َو

 (2) عؤؾاء الضعاؾاث ميلفىن بالضعاؾاث.

 جقييم غمل الهيئت الىطىيت للىقاًت مً الفساد ومكافحخه: -رابػا

ئن ئوشاء مثل هظه الهُاول والهُئاث إلايافدت الفؿاص والىكاًت مىه ٌػىـ ئعاصة الجؼاةغ في اإلاض ي كضما في 

لىً بالىظغ للمهام والطالخُاث اإلاىولت للهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه هجضها ميافدت حغاةم الفؿاص، 

وهظغا للطابؼ الظي جخمحز به حغاةم الفؿاص مً (3) جدؿم بطابػها الىكاتي بالغغم مً وعوص مططلح اإلايافدت في حؿمُتها،

اإلاُاصًً زاضت في مُضان الاجطاالث، فهظه الهُئت  جطىع في أؾالُب اعجيابها واؾخفاصتها مً الخطىع الخىىىلىجي في شتى

ؼ ضالخُاث هظه الهُئت زاضت في  ال جخمخؼ بالطالخُاث اليافُت لغصع وكمؼ حغاةم الفؿاص، فيان مً الػغوعي حػٍؼ

مُضان الغصع واإلايافدت، فهظه الهُئت حػخبر مجغص ؾلطت للبدث والخدغي غً اإلاػلىماث، هما أن الجاهب الغالب هى 

داث باإلامخلياث، باإلغافت ئل لت حػُحن أغػاء هظه الهُئت مً طغف عةِـ خطغ ؾلطتها في جللي الخطٍغ ى أن طٍغ

ترجب غىه هلظ اؾخلاللُت أغػائها وغػفها في الفػالُت وهظا ما  الجمهىعٍت ًجػلها جابػت للؿلطت الخىفُظًت ٍو

 ًىػىـ ؾلبا غلى غمل هظه الهُئت. 

ىىاث ألازحرة، هجضها وبالىظغ إلاؿاهمت هظه الهُئت في خل كػاًا الفؿاص زاضت مؼ اهدشاعها وضخامتها في الؿ

ت لهظه الهُئت وهظا ما ًجػلها  حض مددشمت وهظا ًضٌ غلى وحىص زلل وهلظ في الطالخُاث أو في الترهُبت البشٍغ

حػاوي كطىعا هبحرا في أصاء صوعها في ميافدت الفؿاص، هما أن الهُئت غىض وضىلها ئلى وكاتؼ حشيل حغاةم فؿاص فانها 

ت بل جدٌى اإلالف لىػٍغ ال حؿخطُؼ اللجىء مباشغة لللػا ء لخدٍغً الضغىي الػمىمُت عغم جمخػها بالصخطُت اإلاػىٍى

ً الضغىي الػمىمُت.ٌػخبر الػضٌ، وهظا   جلُُضا واضحا لؿلطت هظه الهُئت في جدٍغ

ض مً  لت حػُحن عةِـ هظه الهُئت فهى ٌػحن مً طغف عةِـ الجمهىعٍت وهظا ما ًٍؼ جبػُتها ئلى وباليؿبت لطٍغ

 وان ًمىً أن ًيخسب مً طغف أغػاء هظه الهُئت لُىؿبه طلً هىع مً الاؾخلاللُت، هما أنفُظًت، و الؿلطت الخى

                                                           
ىُلت الهُئت الظي ًدضص حش 222-26، الظي ٌػضٌ و ًخمم اإلاغؾىم 0220فُفغي  27اإلاإعر في   62-20اإلاغؾىم الغةاس ي  مًمىغع  22أهظغ اإلااصة  (1)

 .0220فُفغي  22، 28الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه وجىظُمها وهُفُاث ؾحرها، ج ع الػضص 
الظي ًدضص حشىُلت الهُئت  222-26، الظي ٌػضٌ و ًخمم اإلاغؾىم 0220فُفغي  27اإلاإعر في   62-20اإلاغؾىم الغةاس ي  مً 2مىغع  22أهظغ اإلااصة  (2)

 .0220فُفغي  22، 28اص وميافدخه وجىظُمها وهُفُاث ؾحرها، ج ع  الػضص الىطىُت للىكاًت مً الفؿ
ؾُت، خىعٍت بً غىصة، الفؿاص وآلُاث ميافدخه في ئطاع ؤلاجفاكُاث الضولُت و اللاهىن الجؼاةغي، أطغوخت صهخىعاه، ولُت الحلىق والػلىم الؿُا (3)

 .222، ص0226حامػت ؾُضي بلػباؽ، 
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غ وشغ غضم  في الشفافُت وغضم والػبابُت والغمىع الخػخُم مً هىع ًػفي هظه الهُئت كبل مً اإلاػضة الفؿاص جلاٍع

ؼ ت أؾاؾاواإلاخػلل اإلاػلىت الهُئت وأهضاف ًخماش ى ال وهظا الفؿاص، ميافدت ؾُاؾت  حؿُحر في والجزاهت الشفافُت بخػٍؼ

 (1) .الفؿاص مً والحض الػامت والشإون الػمىمُت ألامىاٌ

ول هظه ألاؾباب أصث ئلى غػف وهلظ فػالُت الهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه وغضم جدلُم 

 ألاهضاف اإلاخىزاة مً ئوشائها.

 اد:الذًىان املزكزي لقمؼ الفس -املحىر الثاوي

 غلى وكاةُت تؾُاؾ في جطبُم مهامها جىدطغ الفؿاص مً للىكاًت الىطىُت الهُئتمما جلضم طهغه ًخضح لىا أن 

 غً والخدغي  البدث في مهمخه فخىدطغ الضًىان الىطني ماأ اإلاجاٌ، هظا في الضولي الخػاون  ئلى باإلغافت الىطني اإلاؿخىي 

هظ اإلاشغع الجؼاةغي غلى ئوشاء صًىان مغهؼي للمؼ الفؿاص  ، خُث(2) عصعي و كمعي حهاػ فهى بالخاليو  الفؿاص حغاةم

أوث  06اإلاإعر في  22 -22مىغع مً ألامغ عكم  02ًيلف بمهمت البدث والخدغي غً حغاةم الفؿاص بمىحب اإلااصة 

يشأ صًىان اإلاخػلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه والتي جىظ غلى أهه: "ً 22-26، اإلاػضٌ واإلاخمم لللاهىن عكم 0222

   (3)مغهؼي للمؼ الفؿاص ًيلف بمهمت البدث والخدغي غً حغاةم الفؿاص". 

ت غملُاجُت للشغطت اللػاةُت جيلف بالبدث غً الجغاةم  ػخبر الضًىان اإلاغهؼي للمؼ الفؿاص مطلحت مغهٍؼ َو

ىغؼ هظا الضًىان لضي وػٍغ الػضٌ خافظ ألازخام وهظا بمىحب اإلاغؾىم  ومػاًىتها في ئطاع ميافدت الفؿاص، ٍو

              ، بػضما وان جدذ وضاًت وػٍغ اإلاالُت بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي(4)0222لُت ٍحى  02اإلاإعر في  029-22الغةاس ي 

ىحض ملغه بالجؼاةغ (5) 0222صٌؿمبر  28عر في إ اإلا 22-206 ، والضًىان ًخمخؼ باالؾخلاللُت في غمله وحؿُحره، ٍو

 (6) الػاضمت.

 ًدشيل الضًىان اإلاغهؼي للمؼ الفؿاص مً:و   لذًىان املزكزي لقمؼ الفساد: حشكيلت ا -أوال

 أغىان الشغطت اللػاةُت الخابػت لىػاعة الضفاع الىطني.غباط و  –

 غباط وأغىان الشغطت اللػاةُت الخابػت لىػاعة الضازلُت والجماغاث اإلادلُت. -

 ن طوي هفاءاث في مجاٌ ميافدت الفؿاص.ُى أغىان غمىم -

 ن للضغم الخلني و ؤلاصاعي.حؿخسضمم -

                                                           
اث اللاهىهُت إلايافدت الفؿاص ؤلاصاعي في الجؼاةغ، أطغوخت صهخىعاه، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت بؿىغة، غبضالػالي خاخت، آلالُ (1)

 .297، ص0222
 .220غبضالػالي خاخت، اإلاغحؼ الؿابم، ص (2)
واإلاخػلم بالىكاًت مً  0222ؾبخمبر  22، 22، ج ع الػضص 0226فُفغي  02اإلاإعر في  22-26، ًخمم اللاهىن 0222أوث  06اإلاإعر في  22-22أمغ عكم  (3)

  الفؿاص و ميافدخه.
لُت  20، اإلاإعر في 029 -22اإلاغؾىم الغةاس ي  (4) ، الظي ًدضص حشىُلت الضًىان اإلاغهؼي للمؼ الفؿاص وجىظُمه وهُفُاث ؾحره، ج ع الػضص 0222حٍى

لُت  22،   26   .0222حٍى
، الظي ًدضص حشىُلت الضًىان اإلاغهؼي للمؼ الفؿاص وجىظُمه وهُفُاث ؾحره، ج ع الػضص 0222ٌؿمبر ص 28، اإلاإعر في 206 -22اإلاغؾىم الغةاس ي  (5)

 .0222صٌؿمبر  22، 68
وؾُلت بً بشحر، ظاهغة الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي في مجاٌ الطفلاث الػمىمُت، عؾالت ماحؿخحر، حامػت مىلىص مػمغي جحزي وػو، ولُت الحلىق  (6)

 .020، ص 0222والػلىم الؿُاؾُت، 
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دضص غضص غباط وأغىان الشغطت اللػاةُت واإلاىظفحن اإلاىغىغحن جدذ جطغف الضًىان بمىحب كغاع مشترن  ٍو

دشيل مً غشغة غباط وأغىان الشغطت اللػاةُت مً الضعن الىطني  بحن وػٍغ الػضٌ خافظ ألازخام والىػٍغ اإلاػني، ٍو

 (1) ن بمىحب مغؾىم.ثلهم مً ألامً الىطني مػُىحموم

ػمل غباط وأغىان الشغطت اللػاةُت الخابػحن للضًىان طبلا لللىاغض اإلاىطىص غليها في كاهىن ؤلاحغاءاث  َو

ؼ الؿاعي  الجؼاةُت، ولهم في ؾبُل حمؼ اإلاػلىماث اإلاخطلت بمهامهم اؾخػماٌ ول الىؾاةل اإلاىطىص غليها في الدشَغ

، هما ًمىً للضًىان الاؾخػاهت  غىض الػغوعة بمؿاهمت غباط وأغىان الشغطت اللػاةُت الخابػحن إلاطالح اإلافػٌى

خػحن في ول الحاالث ئغالم وهُل الجمهىعٍت لضي اإلادىمت مؿبلا بػملُاث الشغطت  الشغطت اللػاةُت ألازغي، ٍو

أو مإؾؿت  هما ًمىً للضًىان أن ٌؿخػحن بأي زبحر أو مىخب اؾدشاعي ، (2) اللػاةُت التي ججغي في صاةغة ازخطاضه.

 طاث هفاءاث أهُضة في مجاٌ ميافدت الفؿاص.

 مهام الذًىان املزكزي لقمؼ الفساد:  -ثاهيا

 التي جخمثل فُما ًلي:ىظ غلى اإلاهام اإلاىولت للضًىان و ج 206-22مً اإلاغؾىم الغةاس ي  22خُث حاءث اإلااصة 

حمؼ ألاصلت واللُام  ، و خغاللهاؾومغهؼة طلً و ٌ الفؿاص وميافدتها حمؼ ول مػلىمت حؿمذ بالىشف غً أفػا

غ الخػاون والدؿاهض مؼ ، و بخدلُلاث في وكاتؼ الفؿاص وئخالت مغجىبيها للمثٌى أمام الجهت اللػاةُت اإلاسخطت جطٍى

ت اكتراح ول ئحغاء مً شأهه اإلادافظت غلى ، و هُئاث ميافدت الفؿاص وجباصٌ اإلاػلىماث بمىاؾبت الخدلُلاث الجاٍع

اث التي  ًخىالها غلى الؿلطاث اإلاسخطت. خؿً ؾحر الخدٍغ

جميز و املالحظ غلى حشكيلت الذًىان هي الخخصص والخبرة والخمخؼ بصفت الضبطيت القضائيت ألغضائه و 

وهذا مً ، و دقت أغمالهم في البحث و الخحزي غً جزائم الفساد جذًت الخحقيقاث ألاوليت وجىدتهاغملهم ب

 قمؼ و ردع جزائم الفساد. لخحقيق أهذاف الذًىان فياملفزوض أن ًؤدي 

 جىظيم الذًىان املزكزي لقمؼ الفساد: -ثالثا

مهامه بىفـ  ىمً وػٍغ الػضٌ خافظ ألازخام وجىهؿحر الضًىان مضًغ غام ٌػحن بمغؾىم عةاس ي بىاء غلى اكتراح ٌ

خيىن الضًىان مً  ت لإلصاعة الػامت جىغؼ جدذ ؾلطت، صًىانعةِـ الشيل، ٍو اث ومضًٍغ ت للخدٍغ اإلاضًغ الػام،  مضًٍغ

ؿاغض عةِـ الضًىان زمؿت مضًغي صعاؾاث.  (3) َو

  املذًز الػام للذًىان: -1

املػذل  209-14مً املزسىم  14في املادة  املزكزي لقمؼ الفساد حاء الىظ غلى مهام اإلاضًغ الػام للضًىان

 اد وجىظيمه وكيفياث سيرهالذي ًحذد حشكيلت الذًىان املزكزي لقمؼ الفس،  426-11واملخمم للمزسىم الزئاس ي 

 :في ما ًلي واملخمثلت
                                                           

لُت  20اإلاإعر في  029-22مً اإلاغؾىم الغةاس ي عكم  28أهظغ اإلااصة  (1) ، الظي ًدضص حشىُلت الضًىان اإلاغهؼي للمؼ الفؿاص وجىظُمه 0222حٍى

لُت  22،  26، ج ع الػضص 206-22وهُفُاث ؾحره، اإلاػضٌ و اإلاخمم للمغؾىم عكم    .0222حٍى
، الظي ًدضص حشىُلت الضًىان اإلاغهؼي للمؼ الفؿاص وجىظُمه 0222صٌؿمبر  28، اإلاإعر في 206 -22ؾىم الغةاس ي مً اإلاغ  02و  29أهظغ اإلااصجحن  (2)

 .0222صٌؿمبر  22،  68وهُفُاث ؾحره، ج ع الػضص 
لُت  20اإلاإعر في  029-22مً اإلاغؾىم الغةاس ي عكم  22أهظغ اإلااصة  (3) ؼ الفؿاص وجىظُمه ، الظي ًدضص حشىُلت الضًىان اإلاغهؼي للم0222حٍى

لُت  22، 26، ج ع الػضص 206-22وهُفُاث ؾحره، اإلاػضٌ و اإلاخمم للمغؾىم عكم    .0222حٍى
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 وغػه خحز الخىفُظ.ئغضاص بغهامج غمل الضًىان و  -

 هظامه الضازلي.مشغوع الخىظُم الضازلي للضًىان و ئغضاص  -

 الؿهغ غلى خؿً ؾحر الضًىان وجيؿُم وشاط هُاوله. -

حن الىطني والضولي. - غ الخػاون وجباصٌ اإلاػلىماث غلى اإلاؿخٍى  جطٍى

 مماعؾت الؿلطت الؿلمُت غلى حمُؼ مؿخسضمي الضًىان. -

غ الؿىىي غً وشاطاث الضًىان الظي ًىحهه ئلى وػٍغ الػضٌ خافظ ألازخام. -  ئغضاص الخلٍغ

يلف عةِـ الضًىان جدذ ؾلطت اإلاضًغ الػام بخيشُط غمل مسخلف هُاول الضًىان ومخابػخه ت ، ٍو وجيلف مضًٍغ

اث باألبدار و  ت ؤلاصاعة الػامت بدؿُحر مؿخسضمي الضًىان ، ي مجاٌ حغاةم الفؿاصالخدلُلاث فالخدٍغ وجيلف مضًٍغ

 اإلااصًت. ووؾاةله اإلاالُت و

 جقييم غمل الذًىان املزكزي لقمؼ الفساد: -رابػا

حاء ئوشاء الضًىان اإلاغهؼي للمؼ الفؿاص في ئطاع حهىص الجؼاةغ ومؿاغيها هدى مػاغفت الجهىص إلايافدت الفؿاص 

ؿاعي اإلابظولت الغامُت إلايافدت الفؿاص غلى اإلاؿخىي الضولي والضازلي، لظلً أغطى اإلاشغع لهظا الضًىان ومىاهبت اإلا

اإلاغهؼي غضة ضالخُاث للبدث والخدغي غً الفؿاص للىكىف والخطضي لجغاةم الفؿاص بيل كىة وبأهثر فػالُت، ئال أهه 

 لؿلطت الخىفُظًت ممثلت في وػٍغ ب منها جبػُت الضًىان لغلى أعع الىاكؼ لم ًدلم اإلاأمٌى مً ئوشاةه هظغا لػضة أؾبا

خُث حػخبر محزة الاؾخلاللُت (1) الػضٌ وهظا ما ًجػل مىه أصاة في ًض الؿلطت الخىفُظًت فاكضا هثحرا مً اؾخلاللُخه،

 الػمان الىخُض لخدلُم أهضافه في مىاحهت الفؿاص صون أًت جأزحراث وغغىط مً أي حهت واهذ.

ت والاؾخلالٌ اإلاالي هما هى الشأن باليؿبت للهُئت الىطىُت للىكاًت مً غضم جمخؼ الض ًىان بالصخطُت اإلاػىٍى

الفؿاص وميافدخه التي مىدها اإلاشغع طلً، وهظا ما مً شأهه أن ًإزغ ؾلبا غلى اؾخلاللُت الضًىان اإلاغهؼي للمؼ 

ض في جبػُخه للؿلطت الخىفُظًت،  ٍؼ م اإلاهام اإلاهمت والخطحرة اإلاىولت له في الخلاض ي عغفهى لِـ له خم الفؿاص ٍو

ػمل مباشغة جدذ ئشغاف وعكابت الىُابت الػامتمىاحهت وكمؼ حغاةم الفؿاص  (2) .، َو

 السلطت الػليا للشفافيت و الىقاًت مً الفساد ومكافحخه -املحىر الثالث

، (3) 0202 يضؾخىع لخػضًل الافي  وميافدخه الفؿاص مً والىكاًت للشفافُت الػلُا الؿلطتحاء الىظ غلى ئوشاء 

، 022و  022هما اإلااصة زيخحن و في الفطل الغابؼ مً الباب الغابؼ اإلاػىىن بمإؾؿاث الغكابت، مسططا لها ماصجحن ا

 اإلاهام الخالُت:  خىلى، وجمؿخللت مإؾؿت وميافدخه الفؿاص مً والىكاًت للشفافُت الػلُا الؿلطتخُث حػخبر 

 جىفُظها ومخابػاتها، غلى والؿهغ وميافدخه، الفؿاص مً والىكاًت افُتللشف وطىُت اؾتراجُجُت وغؼ -

ٌ  في ووغػها ازخطاضها، بمجاٌ اإلاغجبطت اإلاػلىماث وجبلُغ ومػالجت حمؼ -  ألاحهؼة اإلاسخطت، مخىاو

                                                           
، ئبغاهُم غبضالحىُم مىالي، الؿُاؾت الجىاةُت للمشغع الجؼاةغي في مجاٌ ميافدت الفؿاص، أطغوخت صهخىعاه، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت (1)

 .020، ص0228حامػت غغصاًت، 
ؼ الجؼاةغي، أطغوخت صهخىعاه، ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت جلم (2) ؿان، غلي بضعالضًً الحاج، حغاةم الفؿاص وآلُاث ميافدتها في الدشَغ

 .272، ص0226
 .0202صٌؿمبر  22، 80، ج ع الػضص 220-02، ضاصع بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عكم 0202الخػضًل الضؾخىعي  (3)
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ما اإلاسخطت اللػاةُت والؿلطت اإلاداؾبت مجلـ ئزطاع -
ّ
 الاكخػاء، غىض وئضضاع أوامغ، مسالفاث، وحىص غاًيذ ول

 اإلاػىُت، وألاحهؼة للمإؾؿاث

 الفؿاص، ميافدت مجاٌ في آلازٍغً والفاغلحن اإلاضوي اإلاجخمؼ كضعاث جضغُم في اإلاؿاهمت -

 الفؿاص، وميافدت والىكاًت الشفافُت زلافت ووشغ وجىفُظ مخابػت -

ٌ  الغأي ئبضاء -  ازخطاضها، بمجاٌ الطلت طاث اللاهىهُت الىطىص خى

ً في اإلاشاعهت -  الفؿاص، وميافدت والىكاًت بالشفافُت اإلايلفت ألاحهؼة أغىان جيٍى

ؼ الػامت الحُاة أزللت في اإلاؿاهمت -  .وميافدت الفؿاص والىكاًت الغاشض والحىم الشفافُت مباصب وحػٍؼ

وهظا  وميافدخه، الفؿاص مً والىكاًت للشفافُت الػلُا الؿلطت وحشىُل جىظُم اإلاغجلب ضضوعه اللاهىن  دضصٍو 

  .زغي ألا  ضالخُاتها

 الخاجمـــــــــت:

وطلً لخجؿُض الاجفاكُاث  ،مً زالٌ هظه الضعاؾت التي جمدىعث خٌى أهم الهُئاث التي أوشأث في الجؼاةغ

في الهُئت الىطىُت للىكاًت مً  تخمثلاإلاالخاضت بميافدت حغاةم الفؿاص التي ضاصكذ غليها الجؼاةغ واهػمذ ئليها، و 

، وجم ميافدخهو  الؿلطت الػلُا للشفافُت والىكاًت مً الفؿاص، و ي للمؼ الفؿاصالضًىان الىطن ،وميافدخه الفؿاص

 ئلى مجمىغت مً الىخاةج جخمثل فُما ًلي: ىاجىضل مً زالٌ طلًالخطغق ئلى حشىُلت ول حهاػ وضالخُاجه وجلُُمه، و 

كت غلى الاجفاكُاث الضولُت خاٌو اإلاشغع الجؼاةغي أن ٌؿاًغ الجهىص الضولُت إلايافدت الفؿاص واإلاخمثلت في اإلاطاص -

 وؤلاكلُمُت الخاضت بميافدت الفؿاص وطلً باوشاء هُئاث للىكاًت مىه وميافدخه.

 الضولُت وؤلاكلُمُت. الاجفاكُاثوان ميسجما مؼ  ثاالهُئهظه ئوشاء  -

وجلف غاحؼة  وجبلى هظه الهُئاث والهُاول جفخلض ئلى الفػالُت ،جطىع بشيل عهُبحغاةم الفؿاص في جؼاًض مؿخمغ و  -

 .اهدشاعها في ول اإلاإؾؿاثو  أمام جفص ي هظه الظاهغة

ت لحؿً ؾحر لث جفخلض االهُئهظه جبلى  - للؿلطت ت ابػهي جا، فالضوع اإلاىىط به ئهاوأصا هاالؾخلاللُت الػغوٍع

 الخىفُظًت.

 مً زالٌ هظه الىخاةج جم الخىضل ئلى مجمىغت مً الخىضُاث جخمثل فُما ًلي:و 

ؼ الخػاون والخيؿُم بحن مسخلف الهُئاث وألاحهؼة التي حػنى بميافدت وعصع حغاةم الفؿاص غلى ًجب جغكُت وحػ - ٍؼ

 مً أحل جباصٌ اإلاػلىماث والخبراث في هظا اإلاجاٌ لخإصي الضوع اإلاىىط بها. ،اإلاؿخىي الضازلي والخاعجي

ؼ ضالخُاتها وجدُُنها إلاىاهبت ج - مً  ،طىع وجؼاًض حغاةم الفؿاص وجىىغهاًجب مىذ هظه الهُئاث غماهاث كاهىهُت وحػٍؼ

 زالٌ اؾخفاصتها مً الخطىع الخىىىلىجي الهاةل في شتى اإلاُاصًً.

ث للؿلطت الخىفُظًت وازخُاع أغػاءها مً حهاث مسخلفت زاضت منها الؿلطت االهُئهظه غغوعة عفؼ جبػُت  -

لت حػُحن عةِـ هظه الهُئاث وطلً باهخساب ػُت، وغغوعة حغُحر طٍغ  مً طغف أغػائها. هالدشَغ

ت لهظه الهُئاث - دلم ألاهضاف اإلاخىزاة ، الىظ غلى الاؾخلاللُت اإلاالُت والصخطُت اإلاػىٍى وهظا مً شأهه أن ٌػؼػ ٍو

 مً ئوشائها.
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 املزاجؼ:املصادر و قائمت 
 املصادر: -أوال

 الذساجير: -1

ماعؽ  27، 22، ج ع الػضص 0226عؽ ما 26اإلاإعر في  22-26، الطاصع بمىحب اللاهىن 0226الخػضًل الضؾخىعي  -

0226. 

ج ع الػضص ، 0202صٌؿمبر  22 اإلاإعر في 220 -02طاصع بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عكم ال، 0202 يضؾخىع الخػضًل ال -

 .0202صٌؿمبر  22، 80

 :و املزاسيم القىاهين -2

اإلاخػلم بالىكاًت مً الفؿاص ، 0226ماعؽ  28، 22، ج ع الػضص 0226فُفغي  02اإلاإعر في  22-26اللاهىن عكم  -

 وميافدخه.

 22 ،22 الػضص ، ج ع 0226فُفغي  02اإلاإعر في  22-26، ًخمم اللاهىن 0222أوث  06اإلاإعر في  22-22ألامغ عكم  -

 و اإلاخػلم بالىكاًت مً الفؿاص و ميافدخه.،  0222ؾبخمبر 

، الظي ًدضص حشىُلت 0226هىفمبر  00، 72 الػضص ، ج ع  0226هىفمبر  00اإلاإعر في   222-26اإلاغؾىم الغةاس ي  -

 جىظُمها و هُفُت ؾحرها. و ًت مً الفؿاص و ميافدخه االهُئت الىطىُت للىك

، الظي ًدضص حشىُلت الضًىان اإلاغهؼي للمؼ الفؿاص 0222صٌؿمبر  28، اإلاإعر في 206 -22اإلاغؾىم الغةاس ي  -

 .0222صٌؿمبر  22 ،68 الػضص وجىظُمه و هُفُاث ؾحره، ج ع 

، الظي ًدضص حشىُلت 0220فُفغي  22، 28 الػضص ، ج ع 0220فُفغي  27اإلاإعر في  62-20اإلاغؾىم الغةاس ي عكم  -

 جىظُمها و هُفُت ؾحرها. و ًت مً الفؿاص و ميافدخه االهُئت الىطىُت للىك

لُت  20، اإلاإعر في 029 -22اإلاغؾىم الغةاس ي  - مؼ الفؿاص ، الظي ًدضص حشىُلت الضًىان اإلاغهؼي لل0222حٍى

لُت  22، 26 الػضص وجىظُمه و هُفُاث ؾحره، ج ع    .0222حٍى

 املزاجؼ:-ثاهيا

 الكخب: -1

 .0227،الجؼاةغ صاع هىمت،الجؼأ الثاوي، أخؿً بىؾلُػت، الىححز في اللاهىن الجؼاتي الخاص،  -

 .0222أخمض مدمىص نهغ، ميافدت الفؿاص، صاع الفىغ، ألاعصن،  -

ىهمت الغشُضة و ميافدت الفؿاص في مىظىع اجفاكُت ألامم اإلاخدضة اميافدت الفؿاص، صاع محي الضًً شػبان، الح -

 .0222الشغوق، ألاعصن، 

 املجالث:-2

عمؼي خىخى، لبنى صوش، الهُئت الىطىُت للىكاًت مً الفؿاص وميافدخه، مجلت ؤلاحتهاص اللػاتي، حامػت بؿىغة،  -

 ..0229الػضص الخامـ، ؾبخمبر 
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 الجامػيت:ألاطزوحاث  و الزسائل  -3

ئبغاهُم غبضالحىُم مىالي، الؿُاؾت الجىاةُت للمشغع الجؼاةغي في مجاٌ ميافدت الفؿاص، أطغوخت صهخىعاه، ولُت  -

 .0228 الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت غغصاًت،

طغوخت صهخىعاه، ولُت خىعٍت بً غىصة، الفؿاص وآلُاث ميافدخه في ئطاع ؤلاجفاكُاث الضولُت واللاهىن الجؼاةغي، أ -

 .0226الحلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت ؾُضي بلػباؽ، 

غبضالػالي خاخت، آلالُاث اللاهىهُت إلايافدت الفؿاص ؤلاصاعي في الجؼاةغ، أطغوخت صهخىعاه، ولُت الحلىق والػلىم  -

 .0222الؿُاؾُت، حامػت بؿىغة، 

ؼ  حغاةم الفؿاص وآلُاث ميافدتها، غلي بضعالضًً الحاج - الجؼاةغي، أطغوخت صهخىعاه، ولُت الحلىق في الدشَغ

 .0226، جلمؿانوالػلىم الؿُاؾُت، حامػت 

وؾُلت بً بشحر، ظاهغة الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي في مجاٌ الطفلاث الػمىمُت، عؾالت ماحؿخحر، حامػت مىلىص  -

  .0222وػو، ولُت الحلىق و الػلىم الؿُاؾُت،  مػمغي جحزي 
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  ملخص:

مىظ جىاظض البشغ نلى البؿُؿت، ولض له اهخماما بها، ًخفانل مهها ؤزظا ونؿاء. هظا الاهخمام مغجبـ ؤؾاؾا 

اثُت وهظا الهىاضغ الاضؿىانُت وجضعى  بىظىص البشغ، فالبِئت حشمل الهىاضغ الؿبُهُت مما حؿمى بالبِئت البُىفحًز

اإلاشُضة. فهالكت ؤلاوؿان بالبِئت مغث بشالزت مغاخل ؤؾاؾُت: مغخلت حًلب البِئت نلى ؤلاوؿان بفهل ظهل  بالبِئت

هظا ألازحر، واإلاغخلت الشاهُت مغخلت جىُف ؤلاوؿان مو بُئخه، واإلاغخلت ألازحرة وهي مغخلت حًلب ؤلاوؿان نلى البِئت 

 .المخالهه الخلىُت وهاضُت الهلم

مً مغاخل نالكت ؤلاوؿان ببِئخه ظهلذ البشغ ًخًلب نلى البِئت، مما اؾخضعى في بضاًت بن اإلاغخلت ألازحرة 

لا ظضًضا إلاىاظهت الخدضًاث  حن قهىع ما ٌهغف باألزالكُاث البُئُت التي هي بمشابت ؾٍغ ؾبهُيُاث اللغن الهشٍغ

 البُئُت اإلاغجبؿت بالخلىُت، فهي تهخم بمؿخلبل وىهب ألاعع.

 خىُف. ا الطغاما الوؿانا البِئتا ألازالكُاث البُئُتؤلاالكلماث املفتاحيت: 

Abstract:  

Since humans were present on the earth, there was an interest, because it interacts with it 

gives and takes. This concern is linked to the existence of man, because the environment 

includes natural elements (biophysics) and artificial elements (built environment). Man's 

relationship with the environment has gone through three stages: the stage which prevails over 

the environment compared to man, the stage of adaptation and the stage of immorality.  

The third stage led man to overcome the environment, which affected it negatively, which 

required in the early seventies of the twentieth century the emergence of what is called 

environmental ethics, which is a way to meet the challenges of technology because it cares 

about the future of the planet. 

Keywords: humans; environment; environmental ethics; conflict; adaptation. 
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 ملذمت:

خفانل مهه ؤزظا ونؿاء بلى لحكت جىاظضه فُه. متى وظض  ٌهىص اهخمام ؤلاوؿان باإلادُـ الظي ٌهِش فُه ٍو

اثُت(، ؤلاوؿان وان هىان اهخمام باإلاد ُـ الظي ٌهِش فُه، فالبِئت حشمل الهىاضغ الؿبُهُت )البِئت البُىفٍؼ

والهىاضغ الاضؿىانُت )البِئت اإلاشُضة(، فهالكت ؤلاوؿان بهظا اإلادُـ مغث بشالزت مغاخل ؤؾاؾُتا وهي مغخلت حًلب 

بلى اإلاغخلت الالؤزالكُت في  وكهغ الؿبُهت نلى ؤلاوؿان بفهل جسلفه، زم مغخلت الخىاػن بحن ؤلاوؿان والؿبُهت، لُطل

 الخهامل مو البِئت بفهل الخؿىع الخىىىلىجي اإلادؿاعم الظي ال ًغاعي ؤلابهاص البُئُت. 

ت نلى جىىم الياثىاث الحُت، قهغ  هدُجت اإلاساؾغ التي ؤضبدذ جدضق بالبِئت ظغاء الخإزحر الؿلبي لؤلوشؿت البشٍغ

ً ما ٌهغف بمف  مو بضاًت ؾبهُيُاث اللغن الهشٍغ
ً
لا هىم ألازالكُاث البُئُت في الفىغ الًغبي، وحهض هظه ألازحرة ؾٍغ

و واإلاتزاًض للخىىىلىظُاث التي جازغ ؾلبا نلى   ٌؿانض نلى مىاظهت الخدضًاث الجضًضة اإلاغجبؿت بالخؿىع الؿَغ
ً
ظضًضا

زالكُاث البُئُت في وىهها ؤلاوؿان، ونلى الخىىم البُىلىجي، وهظا البِئت، ووىهب ألاعع بإؾغه. وجخمشل ؤولى ممحزاث ألا 

 تهخم بمؿخلبل وىهب ألاعع. والحلُلت ؤن مجخمو ما بهض الحضازت ٌؿبب ؤغغاعا كض جيىن واعزُت في بهؼ ألاخُان.

 :الخالي الؿااٌ نغع ًمىً الؿابم الهغع مً اهؿالكاالبحث:  إشكاليت 

ؼ في ألازالقي البهض ٌؿاهم هُف   ه؟الخىُف بحن الاوؿان وبُئخ ملىماث حهٍؼ

 البحث:  فزضيت

 ولما جم الخىُف الاًجابي بحن الاوؿان وبُئخه. ،ولما جم الاهخمام بالبهض الازالق بشيل هبحر في اإلاماعؾاث البُئُت

 البحث:  أهذاف

 :الخالُت ألاهضاف جدلُم ؤظل مً اإلاؿخضامت الخىمُت واججاهاث ؤصبُاث جدلُل في الضعاؾت هظه بؾهام ًخمشل

سُت التي مغث بها نالكت الاوؿان ببِئخه.و  ئتالخهٍغف بمفهىم البِ -  اؾخهغاع ؤهم اإلاغاخل الخاٍع

 جىغُذ ؤهمُت البهض الازالقي في الخىمُت اإلاؿخضامت. -

 جلضًم بهؼ الحلٌى لهللىت الدؿُحر البُئي. -

 مىهج الذراشت:

ىج  الىضفي مً هظا اإلاىغىم والاإلاام بجمُو ظىاهبه ؾىف وهخمض في صعاؾدىا هظه نلى اإلا ختى هخمىً مً صعاؾت

زالٌ وضف الىكام البُئي، وانخمضها هظلً نلى جلىُت الخدلُل مً زالٌ جدلُل الهالكت بحن الاوؿان وبُئخه، همً 

سُت التي مغث بها نالكت الاوؿان والبِئت التي  دي مً زالٌ الخؿغق الى اإلاغاخل الخاٍع انخمضها هظلً نلى اإلاىج  الخاٍع

 ٌهِش فيها.

 الذراشت:  جلصيماث

 :عثِؿُت ؤظؼاء ؤعبو الى البدشُت الىعكت بخلؿُم كمىا الفغغُت وازخباع ؤإلاؿغوخت ؤلاشيالُت نلى ؤلاظابت بًُت

 ؤلاؾاع الىكغي لـ: البِئت، ألازالق، الخىمُت اإلاؿخضامت. -1

 غاخل نالكت ؤلاوؿان ببِئخه.م -2
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 ألازالكُاث البُئُت في الفىغ الًغبي وممحزتها. -3

 ت الدؿُحر البُئي.لهللىت وؤزلل اإلامىىتالحلٌى  -4

 لـ: البيئت، لاخالق، التىميت املصتذامت. إلاطار الىظزي  -1

بن نملُت غبـ مفاهُم الىعكت البدشُت لِؿذ مً باب الترف الهلمي والحشى الفىغي، وبهما مً باب اإلاىججُت 

ِئت، ألازالق، الهلمُت وؾض باب الازخالف خٌى اإلاطؿلحاث. لظا ؾىداٌو في هظا اإلابدض غبـ حهٍغف ول مً الب

 الخىمُت اإلاؿخضامت. 

 مفهىم البيئت.   -1.1

نلى الكغوف اإلادُؿت باإلوؿان، وعبـ الهالكت بحن اإلافهىم واإلاؿخسضم للمفهىم للىضٌى بلى  ؿلمولمت بِئت ج

هالكت لخ. بمهنى ؤن البِئت حهبر نً البمضلٌى هظا اإلافهىم، هإن هلٌى بِئت اكخطاصًت، بِئت ؾبُهُت، بِئت ؾُاؾُت ... 

 بحن وشاؽ الاوؿان والهمل الظي ًلىم به.

ؾىً. فالبِئت هي بمشابت البِذ  لبمهنى هٌؼ وخل، اؾخهم و ؤ( ب)في اللًت الهغبُت ولمت بِئت مشخلت مً باء 

.ؤكامواإلاؿىً مدل الاكامت، كُل جبىؤه ؤو جبىؤ ؤي هٌؼ و  ؤي خل  با فالن في ميان ، وجبىؤ فالن مجزال، ؤي ظهله طا مجٌز

  (1).وؾىىهبه 

م فىجض مفهىم البِئت كض طهغ بهُض مً اإلاهاوي في آًاث مسخلفت. مىه  للض بىؤها » حهالى: هلى كؤما في اللغآن الىٍغ

وهظلً كلىا لُىؾف في ألاعع ًدبىؤ منها خُض  »وؤًػا كىله حهالى: (2)«بنى اؾغاثُل مىبإ ضضق وعػكىاهم مً الؿُباث.

واطهغوا بط ظهلىم زلفاء » ًلٌى هللا حهالى: آزغ  مىغووفي  (3)«.اظغ اإلادؿىحن ٌشاء هطِب بغخمخىا مً وشاء وال هػُو

مً بهض ناص، و بىؤهم في ألاعع جخسظون مً ؾهىلها كطىعا وجىدخىن مً الجباٌ بُىجا، فاطهغوا آالء هللا وال حهشىا في 

 (4)«.ألاعع مفؿضًً

جضٌ نلى مجمىنت  Environnement اللًت الفغوؿُت:اللًاث ألاظىبُت هجض ؤن ولمت بِئت في في 

 الهىاضغ الؿبُهُت والاضؿىانُت اإلاشيلت لحُاة الاوؿان.

ت: ازغ في  Environment في اللًت الاهجلحًز للضاللت نلى الىؾـ ؤو اإلادُـ الظي ًاوي الياثً الحي ٍو

  (5).خُاجه

 . 91;2ألٌو مغة في ماجمغ ؾخىههىلم ؾىت  Environmentاؾخسضم اإلاطؿلح 

ظه اإلاهاوي ؤن البِئت هي في ألاضل مجٌز ؤلاوؿان، وكض جػاف بلى مفغصاث ؤزغي لخىغُذ اإلاهنى ًخضح مً ه

لاٌ بِئت ؾُاؾُت للخهبحر نً  بشيل ؤصق، فُلاٌ بِئت ؾبُهُت للخهبحر نً البِئت الؿلُمت التي ٌهِش فيها ؤلاوؿان، ٍو

                                                           
، صاع ضاصع، بحروث، لبىان، ص (1)  . 38. ؽ، ص ابً مىكىع، لؿان الهغب، اإلاجلض ألاٌو
م، ؾىعة ًىوـ، آلاًت:  (2)  . 93كغآن هٍغ
م، ؾىعة ًىؾف، آلاًت  (3)  . 56كغآن هٍغ
م، ؾىعة ألانغاف، آلاًت:  (4)  . 74كغآن هٍغ
  . 2013بلخحرة، مداغغاث خٌى البِئت، نالكاث اكخطاصًت وصولُت، مؿخىي ؾىت زاهُت ماؾتر، ظامهت خؿِبت بً بىنلي، الشلف، الجؼاثغ، مدمض  (5)
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لاٌ بِئت اظخمانُت للخهبح ر نً الهاصاث والخلالُض التي ًفهلها ؤلاوؿان الىؾـ الؿُاس ي الظي ٌهِش فُه ؤلاوؿان، ٍو

 الظي ٌهِش في وؾؿه الاظخماعي.

مً الطهب بًجاص حهٍغف صكُم ومىخض إلاطؿلح البِئت. هىان مجمىنت مً ألاؾباب جبرع ؤما في الاضؿالح ف

 إلااطا ازخلف الباخشىن نلى بًجاص مطؿلح مىخض هظهغ منها:

ضضي في الحلٌى اإلاهغفُت، فهي لِؿذ خىغا نلى نلم بهُىه، وال  ٌهض مً بحن اإلاطؿلحاث الىاصعة التي لها_ 

 ٌؿخسضم في مجاٌ بظاجه، بل ًجغي اؾخسضامه في مسخلف الحلٌى اإلاهغفُت وهى مخضازل مو الهلىم الازغي.
ٌهني ؤن ول فغص له هكغة زاضت باإلادُـ الظي ٌهِش فُه فهىان مً ًغاها  ،جباًً الفغص اججاه خحز وظىصه_ 

بت ظماٌ وصحت وهىا بىكغة ظمالُت جفائلُت. وهىان ضىف آزغ مً الىاؽ مً ًغون ؤن البِئت هي نباعة مىاقغ زال 

 نً جلىر وهىا بىكغة حشائمُت بدُض تهضص الياثً البشغي. 
ت.                       و هىان فئت ؤزغي مً الىاؽ جغي فيها ؤهها زلافت _   وعي وهمـ مهِص ي مهحن هىا هكغة خػاٍع
 جباًً لخدضًض نىاضغ البِئت بحن البُئُحن. هىان _ 

لىً هظه الطهىباث ال حهني ؤهه لِـ هىان حهٍغف  ،هظا الخباًً ظهل مً الطهب بنؿاء حهٍغف مىخض للبِئت

 ووان ؤٌو حهٍغف عؾمي لها: 91;2للبِئت، فإٌو حهٍغف للبِئت وان في ماجمغ ؾخىههىلم 

 (1)اإلاخاخت في ػمً ما وفي ميان ما لخلبُت خاظاث الاوؿان وجؿلهاجه." مجمل اإلاىاعص اإلااصًت والاظخمانُت"البِئت هي 

ؿمذ له بالحطٌى نلى ملىماث  وؤلاؾاع هىان مً ٌهغفها نلى ؤهها "نباعة نً اإلادُـ  الظي ًإوي الاوؿان َو

 (2)خُاجه ومماعؾت نالكخه بإكغاهه البشغ."

 (3)ت اإلاهلضة التي جازغ في خُاة الفغص واإلاجخمو."" البِئت هي الكغوف الشلافُت والاظخمانُلها  زغ آحهٍغف في 

ت نام  هي: ول ش يء ًدُـ  91;2في غىء طلً فالبِئت هما ظاء في بنالن ماجمغ ؾخىههىلم للبِئت البشٍغ

(. ؤما الهالم الاإلااوي اإلاخسطظ في نلم الحُاة اعوؿذ Every Thing Around The manباإلوؿان )

( اإلاجٌز ؤو ميان Oikosمً ظؼؤًً ) ت( اإلايىهEcologicمت )فلض وغو ول Ernest Haeckelهُيل 

( مهىاها الهلم، ونغفها بإهها الهلم الظي ًضعؽ نالكت الياثىاث الحُت بالىؾـ الظي حهِش فُه. Logosالىظىص و )

نشغ في وجغظمذ خضًشا بلى اللًت الهغبُت بهباعة )نلم البِئت(. وواهذ هظه اليلمت كض قهغث في ههاًت اللغن الخاؾو 

ت ) ت للضاللت نلى ظمُو Environmentاللًت الاهجلحًز خؿابم اللفل في اللًت الفغوؿُت مو اللًت ؤلاهيلحًز ( ٍو

  الكغوف الخاعظُت اإلادُؿت واإلاازغة في همى وجىمُت خُاة الياثىاث الحُت.

ا ألاؾباب اإلاالثمت لهِش الياثىاث اإلاىكو ؤو اإلايان ؤو اإلاىؿلت التي جخىافغ فيه :نغفذ اإلاهاظم اللاهىهُت البِئت بإهها

ً اإلاىاؾم الؿبُهُت ؤو ألامىىت الاضؿىانُت التي  ،الحُت هما ًمىً انخباعها مجمىنت الهىاضغ التي حؿهم في جيٍى

                                                           
 اإلاغظو هفؿه.  (1)
 اإلاغظو هفؿه.   (2)
 اإلاغظو هفؿه.   (3)
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اإلاىكو ؤو اإلايان الظي  :ؤما البِئت اإلالىزت فحراص بها الؿلُمت،ولهل هظا الخهٍغف ًدىاٌو البِئت  (1).ًطىهها ؤلاوؿان

ت ؤو مىاص فحروؾُت ؤو مُىغوبُت، فإضبذ حهغع إلاىا للخؿغ  اهكغ  بلُه،ًدكغ الهِش فُه ؤو الاهخلاٌ  مىبىءً ص هُماٍو

  (2).الظي كض ٌشيله نلى ؤلاوؿان

مً باب الاهخمام باإلادافكت نلى البِئت ضضعث اللىاهحن الضانُت بلى خماًتها، ووان مً بُنها كاهىن خماًت البِئت 

اإلادُـ الحُىي الظي ٌشمل بإهها:  خُض نغف البِئت في اإلااصة ألاولى مىه، في الفلغة ب، 1;;2اإلاطغي الطاصع نام 

ه مً مىاص، وما ًدُـ بها مً هىاء وماء وجغبت، وما ًلُمه ؤلاوؿان مً ميشئاث وهىظا (3).الياثىاث الحُت وما ًدخٍى

الياثىاث  اُت، طلً الظي ٌشمل ؤؾاؾهي مجمىم نىاضغ الهالم اإلاىغىن وفم هظا اللاهىن:فالبِئت بمهىاها اللاهىوي 

بلانضة ؤن الفغم ًدبو ألاضل، مما ٌهني ؤن ال نما كض ًدبهها مً ميشأث، نم ال الحُت والهىاء واإلااء وألاعع، فػ

البِئت وبن واهذ حشمل ما ؤكُم وما ؾُلام مً ميشأث، لىنها ال حشمل هظه اإلايشأث بال بطفت جبهُت للهىاضغ 

  .اياثىاث الحُت واإلااء والهىاء وألاعع، هما ؤن البِئت هي مجمىم هلي لهظه الهىاضغ مهي الؤ ألاؾاؾُت للبِئتا

اإلاخهلم بدماًت  30/23مً كاهىن  9للض نغف اإلاشغم الجؼاثغي البِئت مً زالٌ ميىهاتها وطلً في الفلغة :

ت والهىاء والجى واإلااء الخىمُت اإلاؿخضامت بدُض هي التي جخيىن مً اإلاىاعص الؿبُهُت الالخُ بؾاع البِئت في  ت والحٍُى ٍى

والاعع وباؾً الاعع والىباث والحُىان، بما في طلً الترار الىعاسي وؤشياٌ الخفانل بحن هظه اإلاىاعص، وهظا ألاماهً 

 (4) واإلاىاقغ واإلاهالم الؿبُهُت.

 لضًىا زالر ؤهىام مً البِئت هظهغها واآلحي:

ت: حشمل التربت بما فيها ال ت هما حشمل _ البِئت البًر ؿبلت الؿؿدُت وما جدتها وما ًليها وهي الؿبلت الصخٍغ

ت، والًؿاء الىباحي بما ًىكم مً مداضُل ػعانُت وخغاثم وياباث ومغاعي زم  اإلاباوي والجباٌ والترار الحػاعي للبشٍغ

ت وهي الحُىاهاث التي حهِش فىق التربت بشتى ؤهىانها.  جليها الاخُاء البًر

ت للضٌو بما فيها البدغ الاكلُمي واإلاىؿلت اإلاجاوعة واإلاىؿلت الاكخطاصًت _ البِئت اإلااثُت:  حشمل البِئت البدٍغ

ت والبدحراث الضولُت والضازلُت.  الخالطت وؤنالي البداع، هما جػم البِئت النهٍغ

ت: جخيىن مً الهىاء الظي ال خُاة لئلوؿان مً صوهه، جخيىن مً الًالف الجىي الظي ٌشي ل مكلت _ البِئت الجٍى

 (5)لحماًت الاعع ومً نليها.

اثُت(، والهىاضغ  مً زالٌ هظه الخهاٍعف وؿخيخج ؤن البِئت حشمل الهىاضغ الؿبُهُت )البِئت البُىفحًز

 الاضؿىانُت )البِئت اإلاشُضة(.

                                                           
 . 90، ص 1996ظغظـ ظغظـ، معجم اإلاطؿلحاث الفلهُت واللاهىهُت، الشغهت الهاإلاُت للىخاب، بحروث، لبىان،  (1)
 اإلاغظو هفؿه، الطفدت هفؿها.   (2)
ت، مطغ، ص ؽ، ؤخمض مدمض خشِش، اإلافهىم اللاهىوي للبِئت في غىء مبضؤ ؤؾلمت ال (3) ، ص 2001لاهىن اإلاهاضغ، صاع الفىغ الجامعي، ؤلاؾىىضٍع

64،63 . 
ضة الغؾمُت، عكم:  (4) لُت 43الجٍغ  ، الجؼاثغ.  10/ 03، كاهىن: 2003، ظٍى
و الجؼاثغي، صاع الىفاء اللاهىهُت، مطغ، ص ؽ،  (5)  . 22، ص 2014ؾاًذ جغهُت، خماًت البِئت في قل الدشَغ
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ظغي انخماص اإلافهىم اإلاىؾو وهظا ألازحر  91;2قل مفهىم البِئت ًخإعجح بحن الاحؿام والػُم، لىً مىظ 

لهىاضغ الؿبُهُت واليشاؽ البشغي ؤي البِئت اإلاشُضة بةغافت نالكت الاوؿان باإلوؿان في بؾاع مىكىمت كُم ٌشمل ا

 (1).مهُىت التي جدضص الهالكت بحن ألافغاص

  املعادلت البيئيت:

اثُت =البيئت  ان(البِئت اإلاشُضة )مً ضىو الاوؿ   +   )الهىاضغ الؿبُهُت الحُت ويحر الحُت( البِئت البُىفحًز

 

 الؿبُهت + الاوؿان + الخىىىلىظُا + مىكىمت اللُم معادلت البيئت =

  شيل ٌهبر نً اإلاهاصلت البُئُت.                                          

  .خالقعلم لا مفهىم  -2.1

ؤًػا نلى نلم ألازالق ًلطض به اضؿالخُا الهلم الظي ًبدض فُما ًيبغي ؤن ًيىن نلُه ؾلىن ؤلاوؿان. ونغف 

ت نامت حؿخسضم ؤؾاؾا ليل اللىانض الهلمُت  ؤهه نلم ًبدض في كىانض الؿلىن ؤو مداولت ًغاص به وغو مباصت هكٍغ

التي ًخؿلبها ؾلىهىا الشخص ي وجلخػيها ؾحرجىا الهلمُت وجطغفاجىا. وال ًمىً الانخلاص ؤن ؤزغ ألازالق ملطىع نلى 

ًخهضي بلى ألامم والشهىب، فىم مً ؤمم اهضزغث بؿبب جغصي ألازالق ألافغاص وؾلىهُاتهم الشخطُت فلـ، بل ألامغ 

 فمضي جمؿً الشهىب بالفػاثل ٌهىـ زطاثطها وصعظت عكيها الحػاعي.

ؤما ألازالكُاث فهي ملاعبت تهضف امام مهػلت مهُىت بلى ازخُاع ؤفػل خل ممىً نلى ؤؾاؽ اللُم التي جم 

الانخباع الؿُاق الظي جؿغح فُه اإلاهػلت وفلا إلاهؿُاث واكهُت. ونلُه فةن صعاؾتها وكبىلها وانخماصها مو ألازظ بهحن 

بحن ؾلىهُاث ؤزغي ممىىت ًىدؿبه الاوؿان مً جغبِخه وزلافخه وببِئخه وججغبخه في  –ألازالكُاث هي ؾلىن فغصي 

 ولهظا جىضف ؤخُاها بإهها فً كُاصة ؾلىن مهحن. الحُاة،

 كض ًيىن مطضعها زاعجي ؤو صازلي:

  زاعجي بطا واهذ جىدضع مً اللاهىن ؤو الضًً ؤو اإلاجخمو. هايىن مطضع ً_ 
ًيىن مطضعها صازلي بطا جم اؾخدػاع ألانماٌ والؿلىهُاث بطفت طاجُت وجلُُمها والحىم نليها بمىإي نً _ 

 (2)."مهُلي الخحر والشغ وحؿمى في هظه الحالت "الػمحر ألازالقي

ً بسطىص ؾبُهت اإلاطضع ألازالقي، فُمُل البهؼ بلى ؤن ألازالق هىان جباًً ملحىف بحن الفالؾفت واإلاف ىٍغ

مىدؿبت مً زالٌ الؿبُهت هما ًغي الفُلؿىف الفغوس ي "بُحر هجري صًتٌرـ"، ؤو بُىلىظُت مً وظهت هكغ البُىلىجي 

لى التربُت خؿب الفغوس ي "ظىن عوؾخىن"، ؤو جغظو بلى اإلاجخمو هما ًغي نالم الاظخمام الفغوس ي "اًمُل صوعواًم"، ؤو ب

وظهت هكغ الؿبِب الىفس ي الىمؿاوي "ؾًمىهض فغوٍض"، ؤو بلى اللاهىن هما ًغي الفُلؿىف الفغوس ي "ؤهضعي وىهذ 

 ؾبىفُل".   
                                                           

 مغظو ؾابم.  بلخحرة، مدمض  (1)
ؼ ملىماث الخىمُت اإلاؿخضامت (2) مىكىع بؾالمي، ملخلى صولي خٌى ملىماث جدلُم الخىمُت -نبض اإلالً بػُاف، نىتر بىجُاعة، صوع البهض ألازالقي في حهٍؼ

 .   57، ص 2012/ صٌؿمبر 03/04اإلاؿخضامت في الاكخطاص ؤلاؾالمي، ظامهت كاإلات، الجؼاثغ، ًىمي 
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 .التىميت املصتذامتمفهىم  -3.1

غ اللجىت الهاإلاُت نً البِئت والخىمُت اإلاهغوف بهىىان: "مؿخلبلىا اإلاشترن" نام  الخىمُت  9:;2نغف جلٍغ

 (1)«الخىمُت التي جلبي خاظاث الحاغغ صون اإلاؿاومت نلى كضعة ألاظُاٌ اإلالبلت في جلبُت خاظاتهم.» ؿخضامت بإهها:اإلا

غ نلى الخىمُت اإلاؿخضامت وصوع اإلاجخمو الضولي في جدلُلها مً ظاهُحن: ؤولهما  خُض عهؼث فطٌى هظا الخلٍغ

اصمت. وكض ظاء هظا اإلافهىم الجضًض للخىمُت لُدضر اهلالبا في خماًت البِئت، وزاهيهما الحفاف نلى مؿخلبل ألاظُاٌ الل

 اإلافاهُم الخللُضًت بدُض صمج بحن ألابهاص الاكخطاصًت والاظخمانُت والبِئت في هفـ الىكذ.

غ بغوهخالهض هما ًلي: نملُت للخًُحر ًدىايم فيها اؾخًالٌ اإلاىاعص وجىظهاث » للض نغفذ الخىمُت اإلاؿخضامت في جلٍغ

هؼػ هال مً بمياهُاث الحاغغ واإلاؿخلبل للىفاء الاؾدشم اع ومىاخي الخىمُت الخىىىلىظُت وحًُحر اإلااؾؿاث َو

 (2)«باخخُاظاث الاوؿان و وجؿلهاجه.

 إلؾاع باليؿبت اإلاؿخدضزت اإلافاهُم مً  Sustainable Development اإلاؿخضامت الخىمُت مفهىم ٌهخبر
ٌ  البُئي الهمل غظو .اإلاسخلفت بالضو  ألامغ باصت في مىطبا وان البِئت بلػاًا الاهخمام ؤن بلى طلً ٍو

 -والػىغاء الطلبت، اإلاسلفاث اإلاُاه، جلىر الهىاء، جلىر-ت اإلاسخلف بإهىانه يالبُئ الخلىر مً الحض نلى

  .بإهىانها البِئت جلىر نىاضغ عكابت ؤؾالُب في ملحىف جؿىع  خضور بلى طلً وؤصي
 وكض مدضوصة، مىاعص -مخجضصة يحر ؤم مخجضصة مىاعص واهذ ؾىاء- الاكخطاصًت اإلاىاعص واهذ وإلاا

 البدض غغوعة بلى يًاص مما ؤًػا، الؿىىي  الؿياوي الىمى مهضٌ مً ؤكل الؿىىي  همىها مهضٌ ًطل
 .الؿيان وهمى اإلاىاعص مً ول همى بحن ألامشل الخىاػن  جدلُم شإهها مً التي ألاؾالُب نً

 الىمى مهضالث ًخجاوػ  بما اإلاخاخت اإلاىاعص في الخىمُت مً ضالثمه جدلُم تاإلاؿخضام بالخىمُت ًلطض
 (3)اإلاىاعص. هظه مً اللاصمت باألظُاٌ الخاضت الاخخُاظاث جىفحر بلى ًاصي ومما الؿياوي

فها في كامىؽ  بؿتر ظاء حهٍغ جلً الخىمُت التي حؿخسضم اإلاىاعص الؿبُهُت صون ؤن حؿمذ باؾخجزافها ؤو  ههاإبٍو

 (4)ولُا. ؤو  اجضمحرها ظؼثُ

ىُت بإهها: جلً الهملُت التي جلغ  W. Ruchelshaus م رولكز هاوساولينغفها  مضًغ خماًت البِئت ألامٍغ

بػغوعة جدلُم همى اكخطاصي ًخالءم واللضعاث البِئت، وطلً مً مىؿلم ؤن الخىمُت الاكخطاصًت، واإلادافكت نلى 

 (5)مخىاكػت. البِئت، هي نملُاث مخياملت ولِؿذ

                                                           
ىعن، الجمهُت الهام (1) غ اللجىت الهاإلاُت اإلاهىُت بالبِئت والخىمُت، مؿخلبلىا اإلاشترن، مؿبهت ظامهت ؤوهؿفىعص، هٍُى ، ص 1987ت لؤلمم اإلاخدضة، جلٍغ

97 . 
ىُت،  (2) غ بغوهخالهض خٌى الخىمُت اإلاؿخضامت، اللجىت الهاإلاُت للبِئت والخىمُت، الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  . 115، ص 1997يغو هاعلم بغوهخالهض، جلٍغ
 . 18ؤخمض خؿً فغيلي، اإلاداؾبت البُئُت للخًحراث اإلاىازُت، ولُت الخجاعة، ظامهت اللاهغة، مطغ، ص ؽ، ص ؽ، ص  (3)
غلض وحش خٌى الخلضم هدى مجخمو كابل للبلاء، جغ: (4) غ مههض ٍو نلي خؿحن حجاط، الضاع ألاهلُت لليشغ والخىػَو،  بغاون آع لِؿتر، ؤوغام الهاإلاـ جلٍغ

 . 63، ص 1999عصن، ص ؽ، ألا 
ت، مسٌى مؿاهُىؽ، ياهم نضهان، هكم ؤلاصاعة البُئُت وصوعها في الخىمُت اإلاؿخضامت، مجلت ظامهت صمشم للهلىم الاكخطاصًت واللاهىهُت، ؾىعٍ (5)

 . 38، ص 2009، 25الهضص: 
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لت نلالهُت، بدُض ال ًخجاوػ هظابطفت ن الاؾخسضام  امت الخىمُت اإلاؿخضامت هي اؾخسضام اإلاىاعص الؿبُهُت بؿٍغ

يحر اإلاخجضصة، فةهه ًجب  للمىاعص مهضالث ججضصها في الؿبُهت، والؾُما خالت اإلاىاعص اإلاخجضصة، ؤما في خالت اإلاىاعص

 . ألاظُاٌ اللاصمتو ؤلظُاٌ الحاغغةلخم وىهها  اإلاىاعصاؾخسضامها، بلى ظاهب مداولت البدض نً بضاثل لهظه  جغشُض

 مزاحل عالكت الاوصان ببيئته -2

هضٌ ما  بن الاوؿان واثً مخمحز في البِئت، وهى ؤهثر الياثىاث جمحزا فيها فهى ًخفانل مو هكامه البُئي فُدٌى َو

يىن الىكام البُئي في هظه اله جني ًدُـ به لُدىاؾب مو مخؿلباجه واخخُاظاجه، ٍو ػو كىانضها ٍو ملُت الابضانُت ٍو

بال ؤن الاوؿان الظي وغو هفؿه زاعط بؾاع ؤهكمخه البُئُت بضؤ الخإزحر نلى اإلادُـ الحُىي هدُجت وغهه  فىاثضه.

بُت صون ؤن ًضعن نىاكب  الجضًض والخؿىع الخلني اإلادؿاعم، مما ظهل للهضًض مً اؾدشماعاث الاوؿان ظىاهب جسٍغ

دضر لؤلهكمت البُئُت هظا الاؾخًالٌ. وكض  وضل ؤلاوؿان الُىم بلى مغخلت خغظت حؿخضعي الخإوي وجفهم ما خضر ٍو

جدذ وؾإجه، ونىضما ًسخل الخىاػن البُئي البض مً بظغاء الخهضًالث التي حهُض البِئت الى الخىاػن اإلاىاؾب، وبهض اظغاء 

ان )اإلاضزالث( وبحن ما ًيخج نً وشاؾاجه )اإلاسغظاث( الخهضًالث والخىاػن اإلاىاؾبحن بحن اإلاىاعص التي ًخهامل مهها الاوؿ

دؿنها.  لُطىن البِئت ٍو

ش جؿىع  ،مغث نالكت الاوؿان ببِئخه بمغاخل جؿىعٍت نىؿُت الخضعط مىً ؤن همحز بحن زالر مغاخل مً جاٍع ٍو

ت  واآلحي:   .اإلاجخمهاث البشٍغ

  :ءمزحلت الصيذ وجمع الغذا -1.2

ش الجيـ البشغي، ووان الىاؽ ًغخلىن ؾهُا وعاء يظاءهم ووان الخإزحر  هظه اإلاغخلت حشيل ؤؾٌى فترة مً جاٍع

نلى بِئتهم ضًحرا ظضا، هكغا لطًغ حجم ظمانتهم وبضاثُت جلىُاتهم وجغخالهم مً مىؿلت بلى ؤزغي. وكض ؾانض 

 وؿان.ن البِئت واهذ مخًلبت نلى الاؤوهىا ًمىً هلٌى  اهدشاف الىاع نلى بخضار ؤغغاع ؤشض نلى ببِئتهم،
   :مزحلت الزارعت -2.2

وخغزه زم ػعانت ألاعع. وكض ظضص اإلاجخمو  ماعؽ اإلاؼاعنىن ألاواثل ؤؾلىب الؼعانت باكخالم الًؿاء الىباحي

الؼعاعي بلاثه بخضظحن الىبخاث والحُىاهاث فشيل جدىال هاما في نالكت الاوؿان مو البِئت، ألن طلً ؾانض نلى 

 ىا وؿخؿُو ؤن هلٌى بإن ؤلاوؿان بضؤ ًخسلظ هىنا ما مً كهغ البِئت.اؾخمغاع وبكامت كغي صاثمت، وه
  :مزحلت الصىاعت -3.2

ىُت بهض الشىعة الطىانُت بلى مجخمهاث ضىانُت  جؿىعث اإلاجخمهاث الؼعانُت في ؤوعوبا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اصة اؾخًالٌ ؤخضزذ آزاع هاثلت، فلض ػاص الؿلب نلى الؿاكت وجؿىعث وؾاثل الىلل بشيل ؾَغ و وهخج نً طلً ٍػ

ت يحر اللابلت للخدلُل  اإلاىاعص يحر اإلاخجضصة. مما ؤصي بلى جلىر اإلااء والهىاء والتربت، وػاصث الىفاًاث الىُماٍو

والبالؾدًُ. وكض ؤخضر اإلاىاوئ وجدؿم هاكالث الىفـ ؤغغاعا بالياثىاث اإلااثُت وكط ى نلى ؤهىام هشحرة منها، وهىا 

 (1).ؤلاوؿان بضؤ ًخًلب نلى البِئتًمىً ؤن هلٌى ؤن 

                                                           
  http://elbassair.net/bouhouth/tarbiabia2.pdf، 10/09/2020ؾالم: ، ؤلا 01/10/2014ولُض كاؾم، الىعي البُئي_ التربُت البُئُت،  (1)
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 تهااخالكياث البيئيت  ي الفكز الغز و ومم   لا  -3

ىُت بفػل  بضؤ مفهىم ألازالكُاث البُئُت ًخيىن في الؿبهُيُاث مً اللغن اإلااض ي في الىالًاث اإلاخدضة ؤألمٍغ

طا نً الؿبُهت. فهى ٌهخبر (، الظي وان فُلؿىفا ومضافها مسل:1;2 -9::2عواًت الياجب الغاخل ؤلضو لُىبىلض )

ألاب اإلااؾـ للهلىم البُئُت الحضًشت خُض ؤظغي ججغبت همىطظُت مً ؤظل بناصة جإهُل البِئت بمشاعهت ػوظخه 

اث ألازالكُت.   وؤبىاثه. فلض كام بخؿبُم مجمىنت مً اللُم ألازالكُت التي تهضف في مفهىمها الىاؾو بلى ججؿُض الىكٍغ

و هظا وحهض ألازالكُاث البُ  ٌؿانض نلى مىاظهت الخدضًاث الجضًضة اإلاغجبؿت بالخؿىع الؿَغ
ً
 ظضًضا

ً
لا ئُت ؾٍغ

واإلاتزاًض للخىىىلىظُاث التي جازغ ؾلبا نلى ؤلاوؿان والخىىم البُىلىجي والبُئي ووىهب ألاعع بإؾغه. خُض حشمل 

 مً اللؿاناث في آن واخض مشل اللؿاناث الؿُاؾُت والاكخطاصًت والخهل
ً
 ُمُت والهلمُت. البِئت نضصا

ت نلى جىىم  3:;2في نام  جم الانتراف نلى هؿاق واؾو بخضهىع البِئت هدُجت للخإزحر الؿلبي لؤلوشؿت البشٍغ

لت الخهامل مو الخدضًاث التي ًىاظهها  هنى بؿٍغ ٌُ الياثىاث الحُت. ولظلً فةن البهض ألازالقي لئلشيالُاث البُئُت 

 البشغ.

جخمشل ؤولى ممحزاث ألازالكُاث البُئُت في وىهها تهخم بمؿخلبل وىهب ألاعع. والحلُلت ؤن مجخمو ما بهض 

الحضازت ٌؿبب ؤغغاعا كض جيىن واعزُت في بهؼ ألاخُان بؿبب الخلضم الخىىىلىجي مشل بػالت الًاباث والخصحغ 

جب نلُىا ليي هخمىً مً جؿبُم  والاخخباؽ الحغاعي الهالمي واهلغاع بهؼ فطاثل الحُىاهاث والخلىر ... بلخ. ٍو

اإلاباصت ألازالكُت ؤن هلىم بؿغح الدؿائالث اإلاىاؾبت، ؤي ألاؾاؾُت ألن طلً ؾىف ًىهىـ نلى ؾبُهت الخؿىاث التي 

ت لؤلزالكُاث البُئُت  ؾِخم اجسظاها وبصعاهىا لها، باإلغافت بلى ؤهضافهما وآزاعها ومبرعاتها. لظلً ًجب بنؿاء ألاولٍى

ىض جىفُظ جلً الخؿىاث فلض ضاعث جفغع هفؿها هػغوعة إلغفاء مهنى نلى الازخُاعاث التي ًخم جؿبليها وجإزحرها. ن

وبالخالي فةن ؤهم الدؿائالث اإلاخهللت بإزالكُاث البِئت جخمشل في بناصة الخفىحر في وغو ؤلاوؿان نلى وىهب ألاعع وفي 

ؾانضث مالفاث "ؤلضو لُىبىلض" نلى اللػاء نلى اللؿُهت اإلاهغفُت  الطالث التي ًجب نلُه بكامتها مو الؿبُهت. وكض

 في نالكخه مو الؿبُهت خُض صافو نً "اإلاباصت 
ً
 ظضًضا

ً
باألزالكُاث البُئُت. فىدُجت لخإمالجه في الؿبُهت انخمض هججا

 إلاجخمو ألاعع بلى نػى ومىاؾً 
ً
مشل بلُت ؤنػاء ألازالكُت ججاه ألاعع التي جيخلل باإلوؿان مً وىهه مؿخهمغا

 (1)"اإلاجخمو مما ًخؿلب اخترام بلُت ألانػاء واخترام اإلاجخمو ؤًػا هيل.

للض هخج نً هظا الىج  ؤألزالقي مجمىنت مً اللُم التي جخمشل في: ؾالمت ألافغاص واإلاخجمهاث. الخػامً ما بحن 

مىً ججؿُض ألافغاص واإلاجخمهاث وجىخضيها الخفاوي في الخحر، والخػامً واخترام الؿبُهت  واخترام الخىىم البُىلىجي. ٍو

وؾىف  .ول هظه اللُم في ضىعة مباصت جخمشل في نضم بًظاء آلازغ الهمل لطالح آلازغ والدؿامذ واخترام هغامت آلازغ

 ٌهخمض فُه ول مبضؤ 
ً
هت ؤلاؾالمُت خُض حشيل هكاما هجض هظه اإلاباصت في اللىانض الخمؿت التي جمشل مباصت الشَغ

ت ألازغي. ؤزالقي نلى   آلازغ. وحشيل اللىانض الخمؿت ألاؾاؽ الظي جبنى نلُه وافت اإلاباصت الشاهٍى

                                                           
 اإلاغظو هفؿه.   (1)
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هى اإلابضؤ اإلادىعي ألاهثر جإزحرا، خُض ٌهّض مً اإلاباصت  "فُما ًخهلم باخترام البُئُت فةن مبضؤ "ال غغع وال غغاع

انُاث التي هخجذ نً اغؿغاب اإلاىار. مً ألاؾاؾُت بط ًخهلم بالهضالت الاظخمانُت، وبالخالي لؼم الخىغُذ بإن الخض

هاخُت ؤزغي، فةن ألابهاص ألازالكُت للمؿإلت البُئُت جلىم بدؿلُـ الػىء نلى كُمت اإلاشاعهت مً زالٌ جلاؾم 

ت ألازغي مً زالٌ ألاظُاٌ اإلاخهاكبت فُما بُنها. بن  ت مو وافت الهىاضغ البشٍغ الىضٌى بلى اإلاىاعص الؿبُهُت والحٍُى

 للهِش وكابال للحُاة مً ؤظل ألاظُاٌ اللاصمت ٌهّض مً الىلاؽ الحاؾمت في الللم مً ج
ً
 ضالحا

ً
غن وىهب ألاعع مياها

مبضؤ الهضالت الظي هدً بطضصه. لظلً ًجب الدؿاٌئ مً ؤظل مهغفت نضص الخضحُاث التي ًمىً جىكهها مً البشغ 

التي ًجب نلُىا جلضًم جلً الخضحُاث مً ؤظلها. بطىعة مهلىلت وؤزالكُت لطالح ألاظُاٌ اللاصمت، وما نضص ألاظُاٌ 

بن مبضؤ الهضالت ًخؿلب الهمل نلى ؤؾاؽ هُت اإلاشاعهت، مو الهمل بشيل مخىاثم مو الؿبُهت في الىكذ طاجه. وكض 

( نً فىغة اإلادافكت نلى الؿبُهت وىؾُلت لخدلُم الاؾخضامت للمىاعص 18;2 - 2:81صافو "ظُفىعص باوشى" )

  الؿبُهُت.

اؾخؿهىا اللغاءة فُما بحن الؿؿىع فةهىا هجض ؤن هظا ألامغ ًلخط ي مىا الخفىحر في ؤهفؿىا "في وؾـ ول هظه بطا 

الانخباعاث الهاإلاُت ؤي الخفىحر في نالكت ؤلاوؿان بالبِئت، مضي جفهمه للؿبُهت ومؿاولُخه ججاهها، ومضي التزامه بترن 

جدىم الؿيان في اؾخسضام اإلاىاعص وبهخاط الًظاء وجىػنُه وبهخاط بهؼ اإلاىاعص الؿبُهُت لؤلظُاٌ اللاصمت. فالخلىر و 

ت وجىىم ألاهىام ول طلً ًلو في هؿاق مؿاولُخه. لظلً فةن ألامغ  الؿاكت واؾتهالهها واإلادافكت نلى الحُاة البًر

اليؿاء في ول ًخؿلب ؤن هلىم بؿغح حؿائالث شاملت وناإلاُت وجؿبُم اإلاباصت ألازالكُت في الحُاة الُىمُت للغظاٌ و 

 ميان.

ابخضؤث مىكمت الُىوؿيى ؤلانالن نً مؿاولُاث ألاظُاٌ الحاغغة ججاه ألاظُاٌ اللاصمت.  9;;2في نام  

غ الُىوؿيى "مؿخلبلىا اإلاشترن" ًدبحن لىا غغوعة كُام ضىام اللغاع بالخدغن ؤًػا.  وبفػل ألاخيام التي وعصث بخلٍغ

ت نً "م ;9;2فلض هخب "هاوـ ظىهاؽ" في نام  بضؤ اإلاؿاولُت" الظي ٌهغفه هشغؽ بظمالي للحُاة البشٍغ

واإلاؿخلبل البهُض وبلاء الىىم. وبالهىصة بلى مباصت الهمل فةهه ًطف جإزحراث هظا اإلابضؤ وىهها جخىافم مو بمياهُت 

ت في الحُاة نلى وىهب ألاعع بشيل ؾلُم   (1).اؾخمغاع البشٍغ

 البيئيوأخللت التصي ر  تالحلىل املمكىت لعللى -4

نلى الطهُض ؤلاوؿاوي جىظض الهضًض مً اإلاباصعاث في مجاٌ الخىمُت اإلاؿخضامت الىاشئت والتي جخبىاها بهؼ 

ؼ الىعي الجماعي. لظلً ًخؿلب ألامغ بصزاٌ بهؼ الخًُحراث في ؤهماؽ الحُاة التي  اإلاباصعاث اإلادلُت وحؿعى بلى حهٍؼ

الهُت. ويهضف طلً بلى ؤن هخهلم مً ظضًض هُفُت اؾخسضام اإلاىاعص هدبهها، بدُض جيىن مًاًغة ألهماؽ الحُاة الاؾته

اإلادلُت مً ؤظل جلبُت اخخُاظاث الحُاة الُىمُت. مما ٌهني اؾتهالن اإلاىاعص اإلادلُت ومىاثمت الاؾتهالن مو الخللباث 

                                                           
مي، البِئت مً مىكىع ؤزالقي،  (1) -https://www.cilecenter.org/ar/resources/articles، 10/09/2020ؾالم: ، الا 29/08/2012خىان هٍغ

essays/ethical-perspective-concerning-environment  
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ت ؤو ختى مً زالٌ جللُل الىؾؿاء في ؾالؾل الاؾتهالن وبوشاء ؾغق ظضًضة  اإلاىازُت وكُم اإلاشاعهت والؼعانت الحٍُى

  الخىعٍض.

لُا ًمشل الحطٌى نلى اإلااء والؼعانُت وكابلُت الخإكلم مو الخًحراث اإلاىازُت اإلاهاًحر  ففي مىاؾم ؤزغي مشل بفٍغ

التي جاصي بلى ججضًض عوابـ ؤلاوؿان مو الؿبُهت. فدحن ًخهلم الىعي بهالكخىا بالبِئت ًجب نلُىا ؤن هخفهم مهنى 

هما ًجب نلُىا ؤن وهغف اخخُاظاتها وؤن هدترمها نلى اإلاؿخىي الىظىصي. لظلً جفغع نلُىا  الؿبُهت وضلخىا بها،

ت بشإن وغو  ت مجمىنت مً اإلاباصت ألازالكُت الفؿٍغ م والؿىت الىبٍى نلُضجىا ؤلاؾالمُت مً زالٌ اللغآن الىٍغ

م البُئي الؿبُعي. وكض الخل ؤلاوؿان نلى ألاعع. فاإلوؿان نلُه واظباث ومؿاولُاث ججاه اإلادافكت نلى الىكا

الفالؾفت اإلاهىُحن بالؿبُهت وعظاٌ الضًً زطىضُت الضًً ؤلاؾالمي فُما ًخهلم باألزالكُاث ججاه البِئت. فمفهىم 

  .ؤلاشغاف هى ألاكغب في هظا الطضص مً مفهىم الخالفت الظي ًىحي بانخماصًت ؤلاوؿان نلى البِئت

لتي جخدلم مً ؤوشؿت البشغ. إلااطا ًجب نلى اإلاؿلمحن انخباع زحراث جخمشل ؤهمُت هظا اإلافهىم في ألاهضاف ا

الؿبُهت مىاعص ًيبغي اؾخسضامها في بؾاع ؤزالقي؟ بن الضًً ؤلاؾالمي ًخمحز بغوخاهِخه التي حشمل جطغفاث اإلاؿلم 

لخه في اؾتهالن زحراث الؿبُهت جيبو مً جلً الهلُضة خُض حهّض مً ؤهم اإلا باصت في جغبُت وؤفهاله، وهظلً فةن ؾٍغ

ألافغاص. لظلً فةن حهمُم هظه اإلاباصت في اإلاجخمو ؤلاؾالمي بإؾغه فُما ًخهلم بالىؾؿُت والاؾخسضام اإلاخهلل اإلاىاعص 

ض نضص ؾيان الهالم مً  ؤؾىة بغؾىلىا مدمض )ضلى هللا نلُه وؾلم(، كض ًيىن له مغصوص بًجابي نلى البِئت خُض ًٍؼ

ظا هى الخدضي الظي ؾغخه الالهىث الؿبُعي هُف هضفو باإلاامىحن بلى حًُحر ملُاع وؿمت. وه 1.5اإلاؿلمحن نً 

ؾلىهُاتهم ججاه البِئت؟ كض ًخمشل الغص في الهىصة بلى اإلاغاظو الضًيُت واؾخيباؽ اإلاباصت ألازالكُت التي يهخم 

 (1)اإلاامىىن، وؾُاصي طلً في النهاًت بلى بىاء مجخمو مامً ٌهمل لطالح هظا اليىهب. بها

ان ظىاهب هشحرة لها نالكت باإلاىغىم البُئي لىىىا في خاظت بلى ألاؾاؽ ألازالقي لىبني نلُه ونُا اظخمانُا هى

ناما ٌهؼػ جفانل الىاؽ مو ول اللػاًا البُئُت. فهىان انخلاص بإن اإلاىغىم البُئي مىغىم ؤزالقي في الطمُم، 

ىق في بؾاع حهامل الىاؽ مو بهػهم، وؤهثر مً طلً فاألزالق همفهىم نىض الىاؽ هي اإلاجاٌ الظي ٌهنى بدفل الحل

فةن ألازالق حؿعى بلى الاعجلاء باإلوؿان ؾلىوا وحهامال لِـ فلـ في نالكخه مو الىاؽ ولىً ؤًػا في نالكخه مو 

اث ؤزغي لؤلزالق فهىان  هفؿه. لىً هظا اإلاهنى هى اإلاؿخىي ألاٌو مً ألازالق ونلُىا ؤن وهغف ؤن هىان مؿخٍى

فلـ للىاؽ الظًً ٌهِشىن ػمىاها، فاألظُاٌ اللاصمت لها ؤًػا خلىق نلُىا. وبالخالي الاهخمام بالبِئت  خلىق لِـ

الؿبُهُت بكغاع بهظه الحلىق والتزام ؤزالقي مىا لؤلظُاٌ اللاصمت. ولِـ ألامغ ملخطغا نلى خلىق الىاؽ، فاألزالق 

لحُت التي حهِش وحشاعن ؤلاوؿان الحُاة نلى هظا الحلت جىؾو مً مفهىم الحلىق فهي جلٌى بهه ليل الياثىاث ا

اليىهب هي ألازغي لها خلىق والىاظب ألازالقي ًدخم نلى ؤلاوؿان ؤن ًدفل لها خلىكها. ال بل بن مىغىم ألازالق 

شمل ؤًػا الياثىاث يحر الحُت فالحجغ والصخغ واإلااء والهىاء والتراب واإلااء ولها لها خلىق نلُىا ومً  ًدؿو ؤهثر َو

الىاظب ألازالقي نلُىا ؤن هدفل لها خلىكها. فالهىاء الظي هلىزه باألصزىت والًاػاث الؿامت واثً له خلىق وهل 

صىا له وبفؿاصه كض ٌهني حهؿُال لضوعه ووقُفخه الىظىصًت، فمً ًضعي ؤن هظا الهىاء الظي لىزىاه  هضعي ؤن جلٍى

                                                           
 ه.  اإلاغظو هفؿ (1)
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له بلى ؤهاؽ وواثىاث خُ ت مً هباجاث وخُىاهاث لدؿخيشله ولخدُا به، لىنها ؾخجضه بؿمىمىا كض مغ نلُىا وهى في ؾٍغ

وكض ظهلىاه هىاء فاؾضا وكاجال. وهل هضعي هم ؾُمىث مً البشغ وألاؾمان والحُىاهاث بهظا اإلااء الظي كض جلىر 

له؟ فهظا  بؿببىا، ؤلِـ مً خم الؿُل الظي صمغ ؤخُاء هشحرة في ظضة ؤن ًيخلم مىا ألهىا هدً الظًً انترغىا ؾٍغ

له باإلاباوي والؿغق كض ًيىن مإمىعا مً كبل هللا وهي الؿجن ؤإللهُت، ؤن ًدمل هظا الغػق  الؿُل الظي انترغىا ؾٍغ

مً اإلااء بلى البدغ وآلاباع وهشحر مً اإلاىظىصاث التي هي في خاظت بلى اإلااء الظي ًإحي به بليها هظا الؿُل، وبهظا ًيىن 

له لِـ فلـ زؿإ نمغاهُا، بهما مت ؤزالكُت في خم هظه اإلاىظىصاث، وؤهه مً الهضٌ ؤن  انتراع ؾٍغ ؤًػا قلم وظٍغ

هضفو زمً هظا الكلم في هظه الضهُا وؤن هداؾب نلُه في آلازغة. وؤزخم هظا اإلالاٌ ألازػغ نً البِئت باللٌى بن 

 ه مً نظاب الىاع. ؤلاوؿان اإلاامً اإلاؿلم هضفه ألاهبر ؤن ًسغط مً هظه الضهُا بهباصة فيها كضع مً ؤلازالص ما ًىجُ

كض ًيىن نىضه ؤًػا طلً اللضع اليافي مً الهمل الطالح الظي به ٌؿخدم الضزٌى بلى الجىت. لىً نلُىا ؤن 

وهلم ؤن الهباصة والدؿلُم ألوامغ هللا هي كض جىجُىا مً هاع هللا اإلاىكضة، لىً بالكلم كض وهىص وهضزل الىاع مً ظضًض 

نلى الؿبُهت وبفؿاصها والخهضي نلى خلىق الياثىاث الحُت ويحر الحُت التي ختى بن هىا مً الهباص، فاالنخضاء 

حشاعهىا في هظه الحُاة هىم مً ؤهىام الكلم التي عبما بؿببها هضزل الىاع. ؤما الضزٌى بلى الجىت والهِش في وهُمها ؤمغ 

 ً. مشغوؽ بالهمل الطالح، ومحزان الهمل الطالح هى ملضاع ما فُه مً هفو وزحر لآلزٍغ

ً الظًً ًيخكغون مىا ألانماٌ الطالحت، وبالخالي فغناًدىا الؿبُهت  بن الؿبُهت بيل ميىهاتها هي مً غمً آلازٍغ

والاهخمام بها مً ألانماٌ التي ًشلل بها محزان ؤنمالىا الطالحت. وبالخالي عبما هضزل الجىت بؿبب نمل ضالح فُه 

ي انخلاصها ؤهه هى فهال نمل ضالح. وهىان ظاهب آزغ في هظه خفل للبِئت هىا وهخلض ؤهه مجغص نمل ظُض ولِـ ف

اإلاؿإلت وهي ؤن الجىت التي ونض بها اإلاامىىن هي ؾبُهت ؤزغي وبن واهذ هي ؤعقى وال جلاعن في ظمالها وعخابتها 

يحر  واحؿانها بؿبُهت ألاعع، بال ؤهها جبلى ؾبُهت فيها ؤشجاع وؤههاع وؾُىع وظباٌ وهػاب ظمُلت، فىُف لئلوؿان

ألازالقي الظي زغب الؿبُهت في هظه الضهُا، فلؿو ألاشجاع ولىر ألاههاع وؤػاٌ الجباٌ وزغب الىاخاث وؤفؿض الهىاء 

 (1)ؤن ًضزل الجىت ختى ولى وان نىضه مً ألانماٌ الطالحت التي كض حهؿُه هظا الحم؟

 مً بحن الحلٌى اإلامىىت ألزلله ونللىه الدؿُحر البُئي هلترح ما ًلي: 

جفهُل صوع اإلاجخمو اإلاضوي اإلادلي والهالمي للخدؿِـ باألزؿاع الىاظمت نً الخضهىع البُئي الظي ؾببه _ 

الغثِس ي ظهل حهامل الهىطغ البشغي مو اإلادُـ الظي ٌهِش فُه، فهى لِـ باهفطاٌ جام نىه.  وطلً مً زالٌ 

 زالق في الحفاف نلى البِئت. حشجُو اوشاء الجمهُاث واللجان التي جلىم بضوع الخىنُت البُئُت وصوع ألا 

اوشاء مىكمت صولُت بُئُت حؿعى وحؿهغ نلى خماًت البِئت بدُض جيىن كغاعاتها ملؼمت وال جىخفي بمجغص _ 

 (2)الخىضُت.

                                                           
، 10/09/2020، الاؾالم: 24/03/2011هشام نبض هللا ضالح، الحفاف نلى البِئت مؿإلت ؤزالكُت،  (1)

https://www.aleqt.com/2011/03/24/article_518737.html  
اوي، مضزل الى الاضالخاث اإلااؾؿاجُت للحىم البُئي الهالمي، صاع كاهت لليشغ والخىػَو،  (2) ، ص 2010، 1باجىت، الجؼاثغ، ؽ مغاص بً ؾهُض، ضالح ٍػ

23 . 
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ؤمىذ اللػُت البُئُت بغفهها مً اإلاؿخىي ألاصوى الى اإلاؿخىي ألانلى واقهاعها نلى ؤن جضهىعها هى التهضًض _ 

 بلاء الياثىاث الحُت نلى وظه اإلاهمىعة. الظي ؾُىصي بدُاة و 

 (1).خىهمت اللػُت البُئُت مً زالٌ اشغان ظمُو الفىانل في خماًت البِئت_ 

 :خاجمتال

 همىغىم ألازالكُاث البُئُت مىغىم مخجضص 
ً
زخاما فةن زالضت اللٌى الخإهُض نلى ؤن صعاؾت مىغىم هام ظضا

ل، وطلً بؿبب الخؿىع اإلاخالخم في صعاؾاث خماًت البِئت، وازخالف وصكُم. وؤنترف ؤن البدض فُه لِـ باألمغ الؿه

الاججاهاث الفلهُت اإلاهخمت باإلاشاول الضولُت للبِئت، وهظا ًضنىوي بلى جىظُه هضاجي للمخسططحن في اللاهىن الضولي 

الػغع ومىكماث خماًت البِئت إلشبام ظاهب اإلاؿاولُت اللاهىهُت الضولُت صعاؾت وجمدُطا، وهظلً نىطغي 

ت  ؼ في هظا اإلاجاٌ. بغافت بلى مؿاولُت الضولت نً ألافهاٌ التي جإجيها مؿببت الخلىر الظي يهضص البشٍغ والخهٍى

ظمهاء، وؤن ًدضصوا اإلاهُاع الظي بمىظبه ًخم كُاؽ صعظت ظؿامت جلً ألافهاٌ، وجىغُذ ظمُو هظه اإلافاهُم 

 وال يمىع
ً
 . وجإضُلها للباخشحن بدُض ال ًجضون فيها لبؿا

 ؤو بًجابا نلى البِئت، فالجمُو 
ً
بهني ال ؤيفل صوع ظمُو البشغ، وٌل مً زالٌ مىكهه، وطلً في الخإزحر ؾلبا

مضنىون لخدمل مؿاولُت الحفاف نلى البِئت، وفي خالت جلانؿىا وكطغها في ؤصاء هظا الىاظب، فةهىا هطبذ خُنها 

م ب هظا اليىهب، ونلىبت هظه الجٍغ مت جسٍغ ً في ظٍغ  وهى ال مخأمٍغ
ً
ت نامت، وهى الػغع الظي ؾُلو نلُىا ظمُها

ٌهغف الحضوص، بل ًجخاػها صون عكُب وال خؿِب وال ظىاػ ؾفغ. وؾِىدشغ الخلىر وآزاعه خُنها في ول ميان بدُض 

 ًطهب اللٌى بىظىص مىاؾم ؤمىه مىه. 

لي لفغع ألازالكُاث البُئُت عيم هظا وله فةن ألاوان لم ًفذ بهض ! لىً البض مً وظىص الخػامً والخهاون الضو 

هاث البُئُت   نلى اإلاىكماث الضولُت جيؿُم الجهىص فُما بُنها، ونلى الضٌو ؾً اللىاهحن والدشَغ
ً
يىن لؼاما ، ٍو

الطاعمت وملء الفغاى اللاهىوي في مجاٌ خماًت البِئت، ونلى وؾاثل ؤلانالم ججِش ظهىصها الجباعة في ؾبُل الخىنُت 

ن ًدُا ؤلاوؿان خُاة مؿخلغة وآمىت زالُت مً اإلاساؾغ وألامغاع وبهُضة نً ول مكاهغ الخىف البُئُت. فالهضف هى ؤ

  والللم، لىدلم بهضها آمالىا اإلايشىصة.

 كائمت املزاجع: 

 كزآن كزيم. 
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 التجارة الالكتروهيت في الجزائر مستقبل وواقع 

The reality and prospects of electronic commerce in Algeria 

 لخص:م 

ٌ  برٌعخ  الُىم أضبذ فلد الخىىىلىحُت، والثىزة اإلاعلىماث عطس في عاإلاُت غسوزة اإلاعسفت اكخطاد هدى الخدى

 على بىاءا ذلً لخدلُم الىخُدة آلالُت الالىتروهُت الخجازة وحعخبر العاإلاُت، الظىق  في واإلاىافظت للخؿىز  أطاطُا زهاها

س أضبذ ومىه والاجطاالث، اإلاعلىماث بخىىىلىحُا الخدىم في اللدزة اث مً الالىتروهُت الخجازة جؿٍى ٌ  أولٍى  في الدو

ٌ  خللذ خُث العالم، عا جؿىزا اإلاخلدمت الدو  ػحر ألازسي، الخُاة حىاهب مسخلف على اوعىظذ فعالت وهخائج طَس

خؿىز  مخسلفا ًصاٌ ال الجصائس في الالىتروهُت الخجازة واكع أن عىد حدا، بؿيء بشيل ٍو  جمىعتم ئلى باألطاض ذلً  َو

عي، اللاهىوي الجاهب في طىاء اإلاجاالث حمُع في وذلً مظخلبله، جسهً التي وؤلازهاضاث العىائم مً  في أو والدشَس

 العام الىعي دزحت مظخىي  على وهرا الاجطاالث، للؿاع الخدخُت البيُت وهرا وؤلادازي  واإلاطسفي اإلاالي الجاهب

ت واليىادز للمظخسدمحن ت واإلاإطظاث للشسواث البشٍس  .                                                                                                          والخاضت العمىمُت الخجاٍز

 الجصائس الالىتروهُت، الخجازة الخجازة، ، آلافاق الىاكع، :املفتاحيت الكلماث

Abstract : 

The change to knowledge economy is a world necessity in information and technology 

age; it becomes today a main issue to evolution and competition in the global market. The e-

commerce is the unique mechanism to make all of it according to the ability to control the 

information and communications technology, after that the development of e-commerce has 

become one of the world priorities. The developed countries have achieved a fast 

development and effective results reflected on various other aspects of life, however, the 

reality of e-commerce in Algeria still lagging and evolves in slow, it is due mainly to a range 

of obstacles and signs pinning her future, in all domains both for the underdevelopment in the 

legislative and legal aspects, or in financial, banking and administrative infrastructure, and the 

failure of the telecommunications sector, or on the level of public awareness of users and 

responsible of companies, public and private corporate . 

Key Words : Reality; prospects; trade; e-commerce; Algeria.
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 ملدمت:

عىد  الخدًثتشيلذ الخؼحراث  في همـ الخفاعالث ؤلاوظاهُت طمت بازشة مً طماث الىظام الدولي اإلاعاضس، َو

لثىزة الخىىىلىحُت التي شهدها كؿاع اإلاعلىماث والاجطاالث، والتي أخدزذ هللت هىعُت في مجاٌ لذلً باألطاض 

عُت، وهى ما ٌعبر عىه بالخجازة الالىتروهُت التي اهدشسث الخعامالث بحن اإلاإطظاث وألافساد ومسخلف الفىاعل اإلاجخم

زاضت في  ،ىطائل الخعامل والخجازة الخللُدًت ألازسي ل مما حعلها مىافظا هبحرا  ،بىجحرة مدظازعت في العلىد ألازحرة

يا وشسق آطُا، إلاا لها مً محزاث اًجابُت هبحرة، وحظعى الدٌو الىامُت  س هرا لُىم لاالدٌو اإلاخلدمت هأوزبا وأمٍس خؿٍى

الىمـ مً الخعامالث مً أحل الاهدماج في الاكخطاد العالمي والخفاعل اًجابُا مع أطلىب الخجازة العالمي الخدًث، 

س كؿاعي الخجازة والخدماث وزبؿهما بالخجازة  وفي هرا ؤلاؾاز جىلي الجصائس أهمُت بالؼت لهره اإلاظألت ، طعُا مجها لخؿٍى

 .أمام هره الجهىد خاحصاىائم وؤلازهاضاث جبلى ػحر أن بعؼ الع، الدولُت

ألامس الري حعلىا هدظاءٌ في هرا اإلالاٌ عً واكع الخجازة ؤلالىتروهُت في الجصائس وأهم محزاتها، وهرا السهاهاث التي 

 جىاحهها في ظل الخؿىزاث العلمُت والخىىىلىحُت الجدًدة، وعلى هرا ألاطاض  جمدىزث ئشيالُت دزاطدىا في الظإاٌ

 السئِس ي الخالي:                                                                                                

في ظل التطوراث العلميت والتكىولوجيت الحذًثت وماهي  يت ما واقع التجارة الالكتروهيت الجزائر  -

 .؟أهم رهاهاتها وآفاقها

 الخالُت:للعىاضس  ت علحها ازجأث الدزاطت  الخؿسق وؤلاحاب هره ؤلاشيالُت وإلاىاكشت 

 . و أهم زطائطها الخجازة الالىتروهُت  -1

 .واكع الخجازة الالىتروهُت في الجصائس   -2

 .عىائم الخجازة الالىتروهُت في الجصائس  -3

  . في ظل الخؿىزاث العلمُت والخىىىلىحُت الخدًثت الجصائس بالخجازة الالىتروهُت آفاق   -4

 وخصائصها: رة الالكتروهيتأوال: التجا

حعخبر جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجطاالث أطاض كُام الخجازة جكىولوجيا املعلوماث والاجصاالث:  -1

الالىتروهُت، فمً ػحر اإلامىً وحىد وشاؽ ججازي الىترووي في ظل ػُاب اطخسدام الخلىُت في مجاٌ اإلاعلىماث 

بدذ مً أهم غسوزاث الخُاة اإلاعاضسة ومً أبسشها في الجاهب أض والاجطاالث، فخىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجطاالث

ً اإلاعلىماث في شيل  الاكخطادي والخجازي، وحعسف بأنها:" حمُع أهىاع الخىىىلىحُا اإلاظخسدمت في حشؼُل وهلل وجسٍص

عداث الىترووي، وحشمل جىىىلىحُاث الخاطبت آلالُت ووطائل الاجطاٌ وشبياث السبـ وأحهصة الفاهع وػحرها مً اإلا

ومً بحن أهم جلً الىطائل الهاجف والفاهع والخلىع، والخبادٌ الالىترووي  (1)التي حظخسدم بشدة في الاجطاالث".

                                                           
كظىؿُىت   -، زطالت ماحظخحر في العلىم الاكخطادًت، حامعت مىخىزي رة الالكتــروهيت حتميتها وواقعها في الجزائر"االتجـطمُت دًمش،"(1)

 .04، ص2010/2011
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للبُاهاث، والاهترهذ والاهظتراهذ )هي شبىت جسبـ الشسواث مع شسواء العمل الخازحُحن واإلاىزدًً ومىدوبي اإلابُعاث( 

 وػحرها.

زة الىتروهُت دون وحىد لشبىت اهترهذ، فهي أًػا الىطُلت ألاطاطُت ال ًمىً الخدًث عً ججاالاهترهت :  -2

للُام وشاؽ الخجازة الالىتروهُت، وهي مً اإلاطؿلخاث الخدًثت التي ظهسث في عالم جىىىلىحُا شبياث الىمبُىجس 

ت مستزلت لعبازة "  (1).1989خُث ظهسث شبىت الاهترهذ العاإلاُت طىت  "  Interconnexion Networkوهي ولمت اهجلحًز

وحعني زبـ أهثر مً شِئحن في شبىت، حعسف الاهترهذ بأنها شبىت الشبياث، وهي عبازة عً شبىت اجطاٌ عاإلاُت جسبـ 

وهي مسجبؿت  (2)عدة آالف مً الشبياث الفسعُت ومالًحن أحهصة الىمبُىجس اإلاسخلفت ألاهىاع وألاحجام في العالم.

طاٌ عبر ألاكماز الطىاعُت، وبدأ اطخعمالها في بداًت الظبعُىاث في ببعػها عبر زؿىؽ اجطاٌ هاجفُت أو زؿىؽ اج

ىُت. د  (3)حامعاث الىالًاث اإلاخددة ألامٍس عخبر البًر زم اهدشسث مع نهاًت الثماهِىاث وبداًت الدظعُىاث ئلى العالم. َو

اإلاسوز عبر الاهترهذ، فهى  مً ئحمالي خسهت % 85الالىترووي الخؿبُم ألاهثر اطخسداما على شبىت الاهترهذ، خُث ًمثل 

خؿلب أن ًيىن للمسطل واإلاظخلبل  لت في ئزطاٌ واطخلباٌ السطائل الالىتروهُت، ٍو الىطُلت ألاهثر شُىعا لفترة ؾٍى

د الىترووي.  (4)عىىان بٍس

هظسا الزجباؾه  Digital Economyجسجبـ الخجازة الالىتروهُت باالكخطاد السكمي التجارة الالكتروهيت:   -3

أحهصة الاجطاالث، وكؿاع زدماث الاجطاالث، واللؿاعاث اإلاىخجت اللائمت على جلىُت اإلاعلىماث، وهى ما أطاطا ب

حعني جبادٌ وجداوز الظلع  التجارةحعخمد علُه الخجازة الالىتروهُت أًػا فهي جخدسن في هفع اإلاجاٌ، وئذا واهذ 

م جىىىلىحُا الاجطاالث الخدًثت مثل شبىت حعني اطخسدا الالكتروهيتوالخدماث وفم هظام وكىاعد مدددة، فان 

لرا فان الخجازة الالىتروهُت حعسف بأنها: "ممازطت ججازة الظلع والخدماث بمظاعدة أدواث  (5)الاهترهذ في هره الخجازة.

ت وعسفتها مىظمت الخجازة العاإلاُت بأنها: "مجمىعت مخيامل (6)الاجطاٌ وػحرها مً الىطائل ذاث العالكت باالجطاالث".

م وبُع اإلاىخجاث بطىزة الىتروهُت". ت وجىشَع وحظٍى وهي اطخسدام مىثف  (7)مً علد وجأطِع السوابـ الخجاٍز

لخىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجطاالث اإلامثلت في أحهصة الخاطىب ووطائل الاجطاٌ الخدًثت لللُام بمسخلف ألاعماٌ 

                                                           
"، اإلاجلت العساكُت للعلىم كتروهيت العربيت ومسار التطور واملوقع في الاقتصاد العامليالتجارة الالجىفُم عباض عبد عىن اإلاظعىدي، " (1)

 .36، ص 2004، 05، عدد 02الاكخطادًت، البطسة، مجلد 
 .98، ص2004، ألازدن: داز اإلاىاهج لليشس والخىشَع، التجارة الالكتروهيتبشحر عباض العالق، طعد ػالب ًاطحن،  (2)
 .44، ص2001، 1، بحروث: داز الساجب الجامعي لليشس، ؽالوظيفت إلاعالميت لشبكت إلاهترهتن الدهاوي، عبد اإلاالً زدما (3)
، حماٌ بىشٍان زخماوي، " (4) "، مدازلت ملدمت في اإلالخلى العلمي السابع خٌى عطس هظام الدفع في الاهترهت التحتيت للتجارة الالكتروهيتهازون بفٌى

ت وئشيالُت ا ل  26/27لخجازة الالىتروهُت في الجصائس، باإلاسهص الجامعي زمِع ملُاهت  ، الفترة البىىن الجصائٍس  .04، ص 2001أفٍس
ت والاكخطادًت، أثر التجارة الالكتروهيت على جودة املعلوماث املحاسبيتضدام مدمد مدمىد الخُالي وآزسون، " (5) ذ للعلىم ؤلاداٍز "، مجلت جىٍس

 .138، ص2006، 03، عدد 02مجلد 

، مدازلت في اإلاإجمس العالمي الثالث لالكخطاد آلامال( –التحذًاث  –التجارة الالكتروهيت في الذول إلاسالميت )الواقع بد بً عابد العبدلي، عا

  (6).06، ص 2005الاطالمي، أم اللسي، مىت اإلاىسمت، 
ت والاكخطادًت، مجلد العربيمفهوم التجارة الالكتروهيت ومزاًاها على املجتمع طامسة وعمت وامل الثامس، " (7) ، 10"، مجلت اللادطُت للعلىم ؤلاداٍز

 .94، ص2008، 02عدد 
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ت  ت والخدماجُت ، وحعخمد على ئحساء مبادالث ججاٍز ئًطاٌ معلىماث أو زدماث أو مىخجاث عبر زؿىؽ  و أالخجاٍز

 (1)الهاجف أو شبياث الاهترهذ أو أي وطائل أزسي حعخمد على الخلىُت.

ت، هما  ت الالىتروهُت كد جخجظد بحن مإطظاث زدماث أو شسواث اكخطادًت ضىاعُت وججاٍز الخعامالث الخجاٍز

ت وألافساد الرًً ًمثلىن ؾ ت كد جيىن بحن اإلاإطظاث الخجاٍز بلت اإلاظتهلىحن، هما كد جيىن بحن اإلاإطظاث الخجاٍز

  Electronic Government .(2)واإلاإطظاث الخيىمُت أو بحن الخيىمت ومىاؾىحها فُما ٌعسف بالخيىمت الالىتروهُت 

الاًجابُت التي ججعلها أفػل بىثحر مً  الخطائظللخجازة الالىتروهُت عدًد  التجارة الالكتروهيت: خصائص  -4

 ة الخللُدًت، ومً أهمها:الخجاز 

عاإلاُت الخجازة ؤلالىتروهُت فهي وشاؽ ججازي ًلدم الظلع  والخدماث على ؤلاهترهِذ دون الاهخلاٌ مً ميان  -

 (3)ئلى آزس،فهي ال حعترف بالخدود الجؼسافُت. 

 حظاهم في جسفُؼ الخيلفت وجلبُت زُازاث الصبىن بِظس وبظهىلت.  -

 هىلت الدزٌى ئلى ألاطىاق العاإلاُت والدظىق واكخىاء اإلاىخجاث.جخمحز باهسفاع ألاطعاز وطسعت وط  -

 جدُذ حعدد الخُازاث أمام اإلاظتهلً.  -

ت بداًت مً  - ت ؤلالىتروهُت خُث ًمىً ئبسام أي عملُت ججاٍز ػُاب الخعامل الىزقي في اإلاعامالث الخجاٍز

 (4)الخفاوع على الظلعت وضىال ئلى الخعاكد ودفع كُمتها اإلاالُت ئلىتروهُا.

 حظهل وحظسع عملُت جبادٌ اإلاعلىماث بحن اإلاظتهلىحن.   -

ت الخلُلُت للمخعاملحن ألن الخجازة ؤلالىتروهُت جخم بحن مخعاملحن في شمان  - ئمياهُت عدم الىشف على الهٍى

 (5)وميان مسخلفحن مما كد ًسلم مشىالث بحن اإلاخعاملحن هؼُاب اإلاعلىماث اليافُت عً بعػهم البعؼ،

ه ئلى أن هره الخاضُت حعخبر طلبُت باليظبت للخجازة ؤلالىتروهُت ئلى ػاًت أن جىحد آلُاث وهىا ًمىً الخ ىٍى

 لخماًت اإلاخعاملحن في ذلً .

ع حدا ملابل جساحع واضح لىطائل وؾسق الخجازة   وهى ما حعل الخجازة الالىتروهُت في جؿىز واهدشاز طَس

ً، فاهدشسث وطائل الخ جازة الالىتروهُت اإلاخىىعت مثل البؿاكاث البىىُت وبؿاكاث الدفع الخللُدًت في العلدًً ألازحًر

  والبؿاكاث الائخماهُت وبؿاكاث الطسف الشهسي والىلىد الالىتروهُت وػحرها.

  :ثاهيا: واقع التجارة الالكتروهيت في الجزائر

اطُت لىجاح الخجازة ٌعخبر وحىد وجؿىز شبىت الاهترهذ الىطُلت ألاط.استخذام الاهترهت والبييت التحتيت: 1

مً زالٌ ئوشاء شبىت وؾىُت وزبؿها بالشبياث الدولُت  1993الالىتروهُت، لرا خاولذ الجصائس ولىج هرا العالم طىت 

                                                           
 .191، العدد الظابع، ص 1131على مإطظاث األعماٌ، مجلت الباخث، ) G.E) أخمد بً عِشاوي، أزس جؿبُم الخيىمت ائللىتروهُت (1)

Bernd W. Wirtz, Peter Daiser, E-Government Strategy Process Instruments, 1 edition, Germany: German
(2 )

University of Administrative Sciences Speyer, 2015,P203.  
 .33 ،ص2003،اإلاىخبت ألاوادًمُت ،اللاهسة مطس،1ئبساهُم العِظىي،الخجازة ؤلالىتروهُت،ؽ (3)
تمعي،،داز الفىس الجا1زالد ممدوح ئبساهُم،لىحظدُاث الخجازة ؤلالىتروهُت،ؽ (4)  .152،ص2008، مطس،ؤلاطىىدٍز
 . 34ئبساهُم العِظىي، مسحع طابم، ص (5)



 

 2021الظىت -02العدد -08اإلاجلد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزائر/ـــــــــــــــــــــــــــــ يف لكرتونيتاإل التجارة ومستقبل واقع
 رمحوني فاتح النور  ـــــــــــــــــــــ/ـــــــــ/ـــــــــــــــــ نصري لعرباوي

  260  
l 

EISSN: 2528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

" الخابع لىشازة الخعلُم العالي والبدث العلمي، زم جم زبـ CERISTبىاطؿت مسهص البدث وؤلاعالم العلمي والخلني "

م اًؿالُا في مازض الجصائس بالشبىت العىىبىجُت  ، في ئؾاز مشسوع مع مىظمت الُىوظيى ٌظمى 1994العاإلاُت عً ؾٍس

(RINAF( ػحر أن طسعت الاهترهذ في البداًت واهذ بؿُئت حدا ،)9.6 ko ئلى ػاًت طىت )هما أنها بلُذ مدخىسة 2008 ،

سها بىاطؿت اللاهىن زكم  لت، أما بعد جدٍس ن عامال في اهدشازها بشيل الري وا 98-257مً ؾسف الدولت إلادة ؾٍى

مظخسدم في خحن واهذ طىت  4.700.000ئلى الاطخسدام مً ؾسف  2009واطع في اللؿاع الخاص، فلد وضلذ طىت 

  (1)مظخسدم. 6000ال جخجاوش  1998

الاهترهذ واحظاع هؿاق اهدشازها واطخعمالها، فلد جدفم في طسعت  مخأزسة الجصائس  ذذلً الشالمً سػم بال

ت أو الػىئُت، مً زالٌ جؿىزث جىى ىلىحُا الاجطاٌ العالمي ئلى ما ٌعسف بيابالث الىفاذ بىاطؿت ألالُاف البطٍس

ت مسجبؿت باالكخطاد السكمي العالمي، فالجصائس الشالذ ئلى ًىمىا هرا حعمل على مد هره اليىابل بحن  وابالث ألُاف بطٍس

ع حدا مً خُث الخؿىز الخلني مدنها ومإطظاتها الخيىمُت في طعحها إلاىاهبت الخؿىزاث ال عاإلاُت في هرا اإلاجاٌ الظَس

 اإلاخجدد. 

أما مً خُث طىق زدماث الاهترهذ في الجصائس فتهُمً علحها مإطظت اجطاالث الجصائس الخيىمُت، وول مصودي 

ائس زدمت الاهترهذ الخىاص ًمازطىن وشاؾهم مً زالٌ هره اإلاإطظت، هما ان معظم واإلاظخسدمحن لالهترهذ في الجص 

التي جمخلىها هره الشسهت، وهى ما ًجعل الجصائس مخسلفت في هرا اإلاجاٌ عاإلاُا  ADSLمخطلحن مً زالٌ زدمت 

 وعسبُا، فال وحىد ليشاؽ اإلاىافظت الخسة لللؿاع الخاص في هرا ؤلاؾاز. 

عاث اللاهىهُت.الجاهب التشريعي: 2 الالىتروهُت ؤلاؾاز الخىظُمي الري ًػمً اطخمساز الخجازة  حعخبر الدشَس

ددد شيل وضفت الخعامالث الالىتروهُت وغىابؿها والعلىباث اإلاترجبت  ػمً خماًت خلىق ألاؾساف اإلاخعاملت بها، ٍو ٍو

س الخجازة الالىتروهُت. ػحر أن الجصائس زػم ول  عي مهم حدا لخؿٍى س الجاهب الدشَس على اهتهاهها، وبالخالي فان جؿٍى

لجاهب، فعلى هامش افخخاح الطالىن الدولي لخىىىلىحُا ؤلاعالم والاجطاٌ في ماي اإلاجهىداث ال جصاٌ غعُفت في هرا ا

حن )هاشمي حعبىب، خمُد بطالح( عً الشسوع في وغع ئؾاز كاهىوي 2009 ، أعلً وشٍسي الخجازة والاجطاٌ الجصائٍس

ىفس الخماًت وألامً للبُاهاث والطفلاث الا ظاهم في زلم وجىظُمي ٌظمذ بخأؾحر الخجازة الالىتروهُت ٍو لىتروهُت، َو

حن وألاحاهب. ت واإلاخعاملحن الجصائٍس   (2)مىار مً الثلت لدي اإلاإطظاث الخجاٍز

وهىا ججدز ؤلاشازة ئلى أن الخجازة ؤلالىتروهُت في الجصائس واهذ جفخلس للخلىحن الري جأزس في جىظُم اإلاعامالث 

ت ؤلالىتروهُت ،ختى ضدوز كاهىن الخجازة ؤلالىتروهُ بعث وجىظُم ما لهرا ألازحر مً دوز في  و ، 18/05ت زكم الخجاٍز

مً اللاهىن ذاجه أن الخجازة ؤلالىتروهُت هي ذلً اليشاؽ الري 06الخجازة ؤلالىتروهُت في الجصائس،خُث حاء في اإلاادة 

 ًلىم بمىحبه مىزد ئلىترووي باكتراح أو غمان أو جىفحر طلع وزدماث عً بعد للمظتهلً ؤلالىترووي عً ؾٍسم

 (3)الاجطاالث ؤلالىتروهُت.

                                                           
(1)

الخصائص إلاحصائيت ملجتمع املعلوماث للذول العربيت لعام ، "2010اإلاإجمس العالمي لخىمُت الاجطاالث لعام  -الاجداد الدولي لالجطاالث  

  :  على اإلاىكع ،"2002

http://www.itu.int  22-07-2020. 
 .229طمُت دًمش، مسحع طابم ص  (2)
دة السطمُت عدد 2018ماي  10اإلاإزر في  18/05اللاهىن زكم  (3)  .2018ماي  16، 28اإلاخعلم بالخجازة ؤلالىتروهُت.الجٍس



 

 2021الظىت -02العدد -08اإلاجلد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزائر/ـــــــــــــــــــــــــــــ يف لكرتونيتاإل التجارة ومستقبل واقع
 رمحوني فاتح النور  ـــــــــــــــــــــ/ـــــــــ/ـــــــــــــــــ نصري لعرباوي

  261  
l 

EISSN: 2528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

ت ؤلالىتروهُت ووفس ؤلاؾاز اللاهىوي والخماًت الالشمت  فاإلاشسع الجصائسي هىا وضح أؾساف اإلاعامالث الخجاٍز

ت  الخللُدًت مً أحل  ألؾسافها جماشُا مع الثىزة الخىىىلىحُت الخدًثت التي ػحرث مً ؾبُعت الخعامالث الخجاٍز

 (1)حساءاث والخدماث للمىاؾىحنعطسهت اإلاسفم العام وحظهُل ؤلا 

مً الخماًت وألامً  مخدهُت ٍاثخُث حعسف مظخى  مخأزسة،ئال أن هره ألاهداف لم جخدلم بعد وبلُذ الجصائس 

س كىاعد  وهراالسكمي،  ت، فالجصائس جطىف أنها مجؿٍى مت الالىتروهُت واإلالىُت الفىٍس أهبر دٌو العالم  مًخعللت بالجٍس

ت وبساءة الازتراعوأغ ،لبرمجُاثلكسضىت   .عفها في خماًت اإلالىُت الفىٍس

وفي ئؾاز طعحها لالهػمام ئلى مىظمت الخجازة العاإلاُت فهي مؿالبت بػسوزة وغع جسطاهت كاهىهُت مدىمت جخالءم 

في هرا اإلاجاٌ هجخذ بشيل واضح التي بعؼ الدٌو العسبُت  ملازهت معالفساغ اللاهىوي،  مع اللىاهحن الدولُت وجمأل

 اإلاؼسب ومطس.     ،ػساز جىوع  على

س اللؿاع اإلاالي واإلاطسفي، .الجاهب املالي واملصرفي: 3 هجاح الخجازة الالىتروهُت ًلىم أطاطا على غسوزة جؿٍى

وهى ما فسع على البىىن في الجصائس غسوزة جىفحر جلىُاث خدًثت، ووغع في الخدمت وطائل دفع الىتروهُت حظاعد 

لخعامالث الالىتروهُت، ػحر أن هرا الجاهب أًػا لم ًخؿىز بالشيل اإلاؿلىب، فسػم الاهخمام اإلاخعاملحن والصبائً في ا

ت باألعماٌ الالىتروهُت ووطائل الدفع الخدًثت، ئال أنها لم جخجاوش اإلاظخىي  الري أبدجه البىىن واإلاطازف الجصائٍس

 اللائم على الدفع الفىزي الالىترووي. البدائي اللائم على الدفع عىد الدظلُم، ولم جطل ئلى اإلاظخىي الثاوي 

د الجصائس مىر طىت  ، 2005وفي هرا ؤلاؾاز اهؿللذ ئطتراجُجُت الخعامل ببؿاكاث السخب آلالي على مظخىي بٍس

في مداولت لخمىحن الصبائً مً شساء خاحُاتهم عبر الاهترهذ، ئال أنها لم جخدلم ئلى ًىمىا هرا، فهره البؿاكاث لم ًخم 

ت  (2)ل ٌظمذ باحساء عملُاث شساء عبر الاهترهذ.جددًثها بشي أما على مظخىي البىىن فسػم أن معظم البىىن الجصائٍس

فُت والطىدوق الىؾني للخىفحر والاخخُاؽ واللسع الشعبي  لها مىاكع عبر الاهترهذ، مثل بىً الفالخت والخمىُت الٍس

ت، ومعظم الخدماث التي جدُدها الجصائسي، ػحر أنها جدُذ زدماث عادًت ال جسقى ئلى مظخىي جفع ُل الخعامالث الخجاٍز

دي أو دفع فاجىزة الهاجف الىلاٌ وػحرها مً  جىدطس في ئمياهُت الاؾالع على السضُد للمشترهحن، وؾلب ضً بٍس

                     الخدماث العادًت. 

للخه الخجازة الالىتروهُت في الجصائس ػحر ما خع ججدز ؤلاشازة ئلى أن الخدًث بلؼت ألازكام .الجاهب التسويقـــــي: 4

خيىن مطدزا لخىفحر البُاهاث واإلاإشساث على مدي جلدم اإلاعامالث ل، في ذلًممىً ، وذلً لعدم وحىد هُئت مسخطت 

ت الىتروهُا،  معظم دٌو العالم ب ملازهت  لجصائس في مجاٌ الخجازة الالىتروهُتػحر أهه ًمىً الخأهُد على جأزس االخجاٍز

جددد الدجم الفعلي للخجازة دكُلت أزكام  و ا فحها الدٌو الىامُت ، والدلُل على ذلً عدم وحىد دزاطاث بمو 

 الالىتروهُت في الجصائس. 

                                                           
كؿاعحن العدالت ،دزاطت لىمىذجي دور إلادارة إلالكتروهيت في جطوير الخذمت العموميت واملرفق العام في الجزائرمىطاوي زشُدة،دزاجي اإلايي ، (1)

،09والدازلُت والجماعاث اإلادلُت ،مجلت العلىم اللاهىهُت والظُاطُت،مجلد   2017،العدد ألاٌو
مت ضساع، " (2) ت، ولُت العلىم الاكخطادًت حامعى وهسان، واقع وآفاق التجارة الالكتروهيت في الجزائر"هٍس ، زطالت ماحظخحر في العلىم الخجاٍز

 .141ص   2013/2014
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د وجىىىلىحُا ؤلاعالم والاجطاٌ أن خى  وفي هرا الظُاق فلـ مً ئحمالي مإطظاث   % 20لي اأشازث وشازة البًر

ت  ملازهت مع ما جمخلىه الجصائس مً ئمياهُاث مادًت  ، وهي وظبت غعُفت حدابشبىت الاهترهذ مسبىؾتالدولت الجصائٍس

ت ،  وجأزس زبـ فغع مإشس واضح على    (1)دولت. 144 أضلمً  139مساجب ألازحرة عاإلاُا، اإلاسجبت لل فاخخاللها  وبشٍس

 .الاهترهذ بشبىت  هامإطظات

 :ثالثا:معوقاث التجارة الالكتروهيت في الجزائر 

 زة هىا ئلى أن الخجازة ؤلالىتروهُت في الجصائس عسفذ عساكُل ومعُلاث وهرهس مجها:ججدز ؤلاشا

دٌو الىامُت مً غعف هىعُت الاجطاالث العدًد شأنها شأن الجصائس حعاوي . على مستوى البييت التحتيت: 1

عمىما، وهي مً وهلل اإلاعلىماث وغعف مظخىي السبـ الالىترووي، وغعف شبياث الاجطاالث الظلىُت والالطلىُت 

أهم الخددًاث الخىىىلىحُت للدزٌى في الاهترهذ ومىه عالم الخجازة الالىتروهُت، وجخأزس بشيل هبحر عً اإلاعدٌ 

العالمي زطىضا فُما ًسظ اوعدام اللاعدة الخىىىلىحُت والبيُت الخعلُمُت الالشمت، ئغافت ئلى غعف مظخىي 

طخسدام الاهترهذ مسجفعت في الجصائس ملازهت بدٌو العالم، زاضت في ظل وحعخبر جيالُف ا (2)الاطدثماز في هرا اإلاجاٌ.

ػُاب اإلاىافظت في كؿاع الاجطاالث الري جدخىسه مإطظت جابعت للدولت )اجطاالث الجصائس( وهى ما ًجعل وظبت 

ً على اطخسدامها. حن ػحر كادٍز   واطعت مً الجصائٍس

ت ٌع. على مستوى الوعي: 2 خبر أخد أهم ملىماث هجاح الخجازة الالىتروهُت في أي بلد أو ئن جىفس اليىادز البشٍس

مجخمع في العالم )اإلاسخطحن في مجاٌ جلىُت اإلاعلىماث وشبياث الاجطاٌ والبرمجُاث السكمُت(، هما ٌعخبر مظخىي 

ا، خُث جلعب الثلافت واإلاعسفت بالخجازة الالىتروهُت دوزا هاما في ج ىطُعها الىعي العام في اإلاجخمع أًػا غسوٍز

ت واإلاإطظاث الخيىمُت وبحن اإلاظتهلىحن أًػا. سها بحن اللؿاعاث ؤلاهخاحُت واإلاإطظاث الخجاٍز وهى ما ٌعخبر  (3)وجؿٍى

عائلا في الجصائس هظسا لخدوي مظخىي الىعي والخدىم في اطخسدام الىطائل الخىىىلىحُت في مجاٌ الاجطاالث، فيظبت 

ً على ال حن ػحر كادٍز خدىم في اطخسدام الخاطىب وهى ما أضبذ ًؿلم علُه ألامُت اإلاعلىماجُت. هبحرة مً الجصائٍس

ت في مإطظاث الدولت أو جىفسها بالعدد اليافي ، فهي جفخلد  ئغافت ئلى غعف مظخىي ؤلاؾازاث واليىادز البشٍس

لبُاهاث وأهظمت للىفاءة الالشمت في هرا الجاهب، فهي ػحر كادزة على الخدىم باكخداز في  مهازاث البرمجت وكىاعد ا

الدشؼُل وجطمُم مىاكع الخجازة الالىتروهُت وهظم الدفع الالىترووي وػحرها مً ألاهظمت والخؿبُلاث والبرمجُاث 

 الالشمت في عالم الخجازة الالىتروهُت.  

ت إلاظاًسة الخؿىزاث . على املستوى إلاداري: 3 س ؤلادازة الجصائٍس فشل الاطتراججُاث اإلاعخمدة في جؿٍى

ت ئال أنها ال جصاٌ مخسلفت الخىى س وزكمىت ؤلادازة الجصائٍس ع لخؿٍى ىلىحُت الخاضلت في العالم، فسػم ئعالن عدة مشاَز

حدا في ظل وحىد هظام بحروكساؾي مخسلف، فالىظام اإلاالي واإلاطسفي في الجصائس ٌعد ألاغعف ختى ملازهت باإلاؼسب 

ت ختى وان واهذ مسجب ؿت بشبىت الاهترهذ فانها جبلى ػحر كادزة على جدلُم أي وجىوع، هما أن اإلاإطظاث الجصائٍس

                                                           
 .164ع اإلاسحع، ص هف (1)
"، زطالت ماحظخحر في ئدازة ألاعماٌ، ألاوادًمُت العسبُت دراست حالت الجزائر –عوائق جطور التجارة الالكتروهيت في الوطً العربي زشُد عالم، " (2)

ؿاهُا،  ؿاهُت للخعلُم العالي ببًر  .152، ص 2009/2010البًر
 .152اإلاسحع هفظه، ص (3)
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هجاح في اإلاىافظت الدولُت، فىجد مثال ضعىباث هبحرة في ئحساءاث الخطدًس والاطخحراد مسجبؿت بالترازُظ وهظام 

 الخطظ واللُىد اإلافسوغت على الىازداث والطادزاث وػحرها مً عىائم هجاح الخجازة الالىتروهُت.

بي واللدزة على فسع هظام   السطىم على هما حعاوي الجص  ائس مً حهت زاهُت مً غعف هظام الخدطُل الػٍس

ت الالىتروهُت، وهي حعخبر كاعدة أطاطُت إلبساش كدزة الدولت على جىظُم كؿاع الخجازة الالىتروهُت  اإلاعامالث الخجاٍز

ع اللاهىوي. وفسع طُؿستها علُه لخماًخه مً الخجاوشاث في اإلاعامالث والفساػاث في الد  شَس

عُت للخجازة الالىتروهُت في الجصائس وان طببا في العدًد  ئن غعف. على املستوى القاهووي: 4 اإلاىظىمت الدشَس

مً اإلاشاول التي جىعىع على مظخلبل جؿىز الخجازة الالىتروهُت، وجدظبب في العدًد مً الجزاعاث وغُاع خلىق 

مىً جلخُطها فُما ًلي:اإلاخعاملحن طىاء باليظبت للمإطظاث أو ألاف  ساد ٍو

 عدم هفاًت عىاضس ألامان باليظبت لىطائل الظداد. -

ت واإلاهمت . -  ازجفاع وظبت الخجظع وطسكت أو جدمحر اإلاعؿُاث واإلالفاث والبُاهاث الظٍس

 احظاع دائسة الخؼُحر والتزوٍس في اإلالفاث والبُاهاث مً زالٌ الازتراق وهى ما ٌعسف باللسضىت الالىتروهُت. -

  (1)ىد زؿس فلدان الخلىق للمخعاملحن هدُجت غعف البِئت اللاهىهُت في خماًت جلً الخلىق.وح -

 :التجارة الالكتروهيت في الجزائر  آفاق رابعا: 

ىهاث وهي:  للخدًث عً آفاق الخجازة الالىتروهُت في الجصائس وظخعسع زالر طِىاٍز

 .سيىاريو الىجاح:1

ى بالعدًد مً ت، والتي جطب في مجملها في وغع طُاطاث جىعُت  ًسجبـ هجاح هرا الظِىاٍز الخؼُحراث الػسوٍز

س اإلاىظىمت اللاهىهُت اإلاسجبؿت بدىظُم وخماًت  شاملت إلادازبت ألامُت اإلاعلىماجُت، وهرا جدظحن كؿاع الاجطاالث وجؿٍى

ى واكعا ملمىطا في الجصائس  ت، وئذا جىفسث هره الشسوؽ طُطبذ هرا الظِىاٍز بعد طىىاث. ومً أحل اإلاعامالث الخجاٍز

ً زأي عام ئًجابي  س زاضت بىاطؿت وطائل ؤلاعالم، مً أحل جيٍى جدلُم ذلً ًجب جىثُف خمالث وشس الىعي والخىٍى

كابل لالهدماج في مشسوع الخدٌى مً الخجازة الخللُدًت ئلى الخجازة الالىتروهُت، وذلً مً زالٌ الخعٍسف بها وبؿسق 

ً في مجاٌ  جؿبُلها وممازطتها والتروٍج لها بالخعٍسف بمصاًاها اإلاخعددة، هما ًخؿلب أًػا وشس الخعلُم والخيٍى

 اطخسدام الاهترهذ مً أحل جىطُع دائسة مظخسدمُه. 

س البيُت الخدخُت، مً زالٌ  س كؿاع الاجطاالث وجؿٍى ى أًػا جؿٍى ومً حهت أزسي ًخؿلب هجاح هرا الظِىاٍز

س ودعم اللؿاع الخاص واإلاىافظت الخسة لخىفحر زدماث أخظً ئنهاء اخخيازه مً ؾسف مإطظت اجطاالث الجصائ

عُت بما ًخىافم والخددًاث التي جؿسخها الخجازة الالىتروهُت،  س اإلاىظىمت الدشَس بخيلفت أكل. ئغافت ئلى غسوزة جؿٍى

عُت كادزة على خماًت وجأمحن اإلاعامالث الالىتروهُت، وكادزة على هظب زلت ا إلاخعاملحن لخطحر هره اإلاىظىمت الدشَس

 وؾمىخاتهم في كؿاعي الخجازة والخدماث.  

                                                           
"، مدازلت في اإلاإجمس العلمي خٌى الجىاهب اللاهىهُت وألامىُت للعملُاث الالىتروهُت، قاهوهيت في التجارة الالكتروهيتهظراث خظحن اإلااحي، " (1)

ل  26/28ؤلامازاث العسبُت اإلاخددة، اإلاىعلد بحن   .2003افٍس
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ى عىد جىفس مجمىعت مً الشسوؽ التي جبدو ػحر مظدبعدة، زاضت  .سيىاريو إلاخفاق: 2 كد ًخدلم هرا الظِىاٍز

لُت  عىد ملازهت مظخىي جؿىز الخجازة الالىتروهُت في الجصائس مع جؿىزها في دٌو العالم عمىما والدٌو العسبُت وؤلافٍس

طىضا، فهره ألازحرة شهدث في الظىىاث ألازحرة كفصة هىعُت في هرا الجاهب، في خحن ال جصاٌ الجصائس حعاوي مً ز

عُت، فعدم جؿىزها طُإدي ئلى ظهىز مشاول عدًدة هػُاع خلىق اإلاخعاملحن وعدم كدزتهم  غعف مىظىمت حشَس

خعاملحن عً هرا الىىع مً الخجازة هدُجت اوعدام على اطترحاعها هدُجت وحىد فساغ كاهىوي، وهى ما ٌظاهم في جسلي اإلا

ػؿسهم للعىدة ئلى الخجازة الخللُدًت التي حعخبر أهثر أماها، فُدظع مجاٌ ػُاب  هظام الخأمحن والخماًت إلاعامالتهم، ٍو

إدي ئلى جساحع وظبت هره الخعامالث. ومً حهت زاهُت فان جسلف الىظام اإلاا لي الثلت في اإلاعامالث الالىتروهُت ٍو

ت وػُاب اإلاىافظت مً زالٌ فخذ اإلاجاٌ للبىىن الخاضت( ٌظاهم بدوزه  واإلاطسفي في الجصائس )جسلف البىىن الجصائٍس

ً الىؾىُحن وألاحاهب، هدُجت حمىده  ى ؤلازفاق، خُث ًدظبب باطخمساز في زظازة الجصائس للمظدثمٍس في جدلم طِىاٍز

ق العاإلاُت التي جخمحز بظهىلت وطسعت اهخلاٌ زؤوض ألامىاٌ، مما وعدم جؿىزه جماشُا مع مخؿلباث الاطدثماز في الظى 

ل  ً ًفػلىن الاطدثماز في دٌو ألازسي مثل جىوع واإلاؼسب خُث جخىفس الخماًت وطهىلت جدٍى ًجعل هإالء اإلاظدثمٍس

 زؤوض ألامىاٌ. 

 .سيىاريو استمرار الوضع القائم: 3

ى  هى جازة الالىتروهُت في الجصائس بمساوخت ميانها، هدُجت ػُاب ألاكسب للخدلُم، خُث جخمحز الخ هرا الظِىاٍز

س كؿاع الاجطاالث والبيُت الخدخُت التي حعاوي غعفا وجسلفا هبحرا ئذا ما  شسوؽ الخؿىز وغعف حهىد الدولت في جؿٍى

ى ؤلازفاق الخ ام، وهرلً جم ملازهتها بدٌو العالم ألازسي، ولىجها مً حهت زاهُت جخؿىز ببـء شدًد مما ًلغي طِىاٍز

هظسا ألهمُتها البالؼت وجدٌى العالم هدىها مما ًجعلها غسوزة ال مفس مجها باليظبت للجصائس، وبالخالي فمً اإلاخىكع أن 

حظخمس الخجازة الالىخـــــــــسوهُت في الجـــــــصائس في مظاز جؿىز بؿيء حدا ال ًلبي الاخخُاحاث والؿمىخاث الدازلُت 

ً واإلاخعاملحن ألاحاهب، وهى ما ًجعل الجصائس جبلى مً بحن أغعف الدٌو في للمخعاملحن وال ًلبي أً ػا زػباث اإلاظدثمٍس

 طلم الترجِب في مجاٌ جىىىلىحُا ؤلاعالم والاجطاٌ واطخسدام الاهترهذ ومىه الخجازة الالىتروهُت.

 :الخاجمت

خعامالث الاكخطادًت على شيل ال تهاهُمىو زػم الاهدشاز الىاطع للخجازة الالىتروهُت في العالم 

ت على خظاب الخجازة الخللُدًت،  زػم اعخمادها مىر خىالي و الجصائس ،  غعُفت في أنها ػحر والخجاٍز

ظخىي جؿىزها في الدٌو العسبُت اإلاجاوزة، وذلً هدُجت وحىد إلاسقى لم ج  علدًً مً الصمً، ئال أنها

الاهترهذ، غعف مظخىي جدفم طسعت ،دخُت الخ ىبػعف البنمجها زاضت ما حعلم  ُلاث و د  اإلاعــــــًعد

حن، وهرا غعف  الىعي واللدزة على اطخسدام وطائل الاجطاٌ الخدًثت لدي فئت هبحرة مً الجصائٍس

ت الالىتروهُت عُت اإلاىظمت واإلاإمىت للخعامالث الخجاٍز  .اإلاىظىمت اللاهىهُت والدشَس
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بلى جؿىزها مظخلبال مسهـــــىن بلدزة الدولت على وغع ئط س ٍو خــــــــساجُجُت هاجخت وفعالت في جؿــــٍى

الخللُل مً وظبت ألامُت  و الخدخُت واإلاىظــــــىمت اللاهىهُت وجؿىٍس الىظام اإلاالي واإلاطسفي البيُت 

 لىجاح الخجازة الالىتروهُت.       لبىت أطاطُت حعدالتي  ،اإلاعلىماجُت
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  ملخظ:

أولى املكٕغ اهخماما بدىُٓم مهام وؾلُاث أٖىان كم٘ الٛل، بُٛت الىكف ًٖ املسالفاث التي كض جغجىب،    

املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل،  03 -09وكض ٖىِذ هظه الضعاؾت بخدضًض نالخُاتهم في ْل اللاهىن عكم 

جخمثل أؾاؾا في اللُام املخٗلم بغكابت الجىصة وكم٘ الٛل، مً زالٌ مُياهؼماث   93 -90واملغؾىم الخىفُظي عكم 

ت مً الاحغاءاث في اَاع مماعؾتهم لضوعهم الغكابي، وهظلً اجساط الخضابحر الخدفُٓت.   بمجمٖى

ت مً الٗلباث كض جدٌى صون كُام أٖىان الغكابت بضوعهم ٖلى أهمل وحه، وكض زلهذ الضعاؾ ت ٚحر أن مجمٖى

ىان فىُا وماصًا. ت مً الاكتراخاث  تهضف في مجملها ئلى صٖم ألٖا  ئلى مجمٖى

  .جضابحر جدفُٓت ؛احغاءاث عكابُت  ؛املؿتهلً، املخضزل ؛أٖىان كم٘ الٛل ؛الغكابت : الكلماث اإلافخاحيت

Abstract:  

The legislator has paid attention to organizing the tasks and powers of the agents of fraud 

suppression, in order to uncover the violations that may be committed, and this study was 

concerned with defining their powers under Law No. 09-03 related to consumer protection 

and fraud suppression, and Executive Decree No. 90-93 related to quality control and the 

suppression of fraud, through mechanisms that mainly consist in undertaking a set of 

procedures in the context of their exercise of their supervisory role, as well as taking 

conservative measures. 

However, a set of obstacles may prevent the censors from performing their role fully. 

Therefore, the study concluded with a set of proposals that aim in their entirety to support the 

agents technically and financially. 

Keywords : Control; agents of fraud suppression; consumer; Intervene; control measures; 

precautionary measures; 
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اإلاخعلق بحماًت اإلاستهلك وقمع الغش  03 -00ضالحياث أعىان قمع الغش على غىء القاهىن سقم 

 اإلاخعلق بشقابت الجىدة وقمع الغش 30-00واإلاشسىم الخىفيزي سقم 

Powers of agents to suppress fraud in light of Law No. 09-03 related to consumer 

protection and the suppression of fraud and Executive Decree No. 90-39 related to 

quality control and the suppression of fraud 
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 مقذمت:-

ٗت مً خُث جؼاًض جضفم الؿل٘ والخضماث املدلُت واملؿخىعصة،  وكض أصي  ت جُىعاث ؾَغ حٗغف الؿىق الجؼائٍغ

اقخضاص املىافؿت بحن املدترفحن وخغنهم ٖلى الخهٌى ٖلى أهبر كضع ممىً مً ألاعباح، ئلى بظلهم حهض هبحر لخدفحز 

حر املكغوٖت  –ول الىؾائل  املؿتهلىحن ٖلى الكغاء، وونل ببًٗهم ئلى خض اؾخٗماٌ لجغهم ئلى –املكغوٖت ٚو

اكخىاء مىخىحاث ال حؿخجُب للمٗاًحر املُلىبت وال جخىافغ فيها الؿالمت املىخٓغة، وما ًترجب ًٖ طلً مً تهضًض 

 للمهالر الاكخهاصًت للمؿتهلىحن وؾالمتهم وصختهم.

ت لهظه املىخىحاث والخضماث كبل َغخها لظلً فغى هاحـ الخماًت ٖلى الضولت جىثُف حهىص املغاكبت إلاصا ٍع

في الؿىق، لخث املدترفحن ٖلى الخدلي بضعحت أهبر مً الاؾخلامت وألاماهت في مٗامالتهم، وئلؼامهم بأن جيىن املىخىحاث 

 والخضماث كبل َغخها في الؿىق، مُابلت ملا ًيخٓغه املؿتهليىن، وال جدمل أي مؿاؽ بصختهم وؾالمتهم. 

مُت ونٗىبت ٖملُت البدث والخدغي ًٖ املسالفاث التي ًغجىبها املدترف، باٖخباعها جخُلب الُلٓت وبالىٓغ ئلى أه

ىان امليلفحن بالغكابت، وكضع هبحر مً املإهالث الٗلمُت،  مبِىا أولى املكٕغ اهخماما بدىُٓم مهام وؾلُاث ألٖا

املؿتهلً، لىً الضعاؾت ؾخلخهغ ٖلى أٖىان  نالخُاتهم في ّٖضة مىاي٘ مً اللىاهحن التي لها ٖالكت مباقغة بدماًت

  .(1)املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل 03 -09كم٘ الٛل املىهىم ٖليهم في اللاهىن عكم 

املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل ألاشخام املإهلحن إلحغاء  03-09مً اللاهىن عكم  25خضصث املاصة 

اث، خُث حاء ههها واآلحي: "  افت إلى غباط الششطت القػائيت وألاعىان آلاخشون اإلاشخظ لهم باإلغالخدٍغ

بمىحب الىطىص الخاضت بهم، ًؤىل للبحث ومعاًىت مخالفاث أحكام ىزا القاهىن، أعىان قمع الغش 

 .الخابعىن للىصاسة اإلاكلفت بحماًت اإلاستهلك"

ؾلُاث (2) الجىصة وكم٘ الٛل ملخٗلم بغكابت 39-09وكض مىذ ول مً اللاهىن أٖاله  واملغؾىم الخىفُظي عكم 

ت مً الاحغاءاث في اَاع مماعؾتهم لضوعهم الغكابي، وهظلً  ىان كم٘ الٛل، خُث زىال لهم اللُام بمجمٖى واؾٗت أٖل

ت ٚحر الجزحهت  ،اجساط الخضابحر الخدفُٓت كهض خماًت املؿتهلً مً حهت وئعؾاء الكفافُت وميافدت املماعؾاث الخجاٍع

 مً حهت أزغي.

ىان كم٘ الٛل املىهىم  ومً هىا جأحي أهمُت هظه الضعاؾت، التي حؿعى ئلى البدث في الهالخُاث املسىلت أٖل

وطلً بهضف وي٘ الُض ٖلى هلاٍ اللىة وميامً  39 -90، واملغؾىم الخىفُظي عكم 03-09ٖليهم في اَاع اللاهىن 

وعصٕ أي أفًل للمؿتهلً الجؼائغي،  الًٗف فيها، م٘ مداولت اكتراح بٌٗ الخلٌى املمىىت، مً أحل جىفحر خماًت

                                                           
، 08/03/2009، ناصع في 15، ج. ع ٖضص 2009/ 02/ 25، ًخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، مإعر في 25/02/2009مإعر في  03-09كاهىن عكم  (1)

 . 13/06/2018، ناصع في 35 ، ج. ع ، ٖضص2018/ 10/06مإعر في  09 -18مٗضٌ ومخمم باللاهىن عكم 
مٗضٌ ومخمم ، 1990/ 01/ 04، ناصع في 05، ًخٗلم بغكابت الجىصة وكم٘ الٛل، ج ع ٖضص 1990/ 01/ 03مإعر في  39-90مغؾىم جىفُظي عكم  (2)

  .10/2001/ 21، ناصع في 61، ج. ع  ٖضص  2001/ 10/ 16املإعر في  315-01باملغؾىم الخىفُظي عكم 
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ًفىغ في اللجىء ئلى الٛل، وبالخبُٗت جُهحر الؿىق مً املىخىحاث التي ال جخىافغ فيها الؿالمت والجىصة  (1)مخضزل

 املُلىبت.

وبىاء ٖلى ما ؾبم، فان مىيٕى الضعاؾت ًُغح الاقيالُت الخالُت: ما هي املُياهؼماث التي ويٗها املكٕغ في ًض 

املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘  03 -09الغكابت لًمان خماًت فٗالت للمؿتهلً، ٖلى يىء ول مً اللاهىن عكم أٖىان 

 املخٗلم بغكابت الجىصة وكم٘ الٛل؟ 39-90الٛل، واملغؾىم الخىفُظي عكم 

ىىا مً ا
ّ
لىكىف ٖلى ولبلٙى أهضاف البدث وونىال ئلى خل إلاقيالُت أٖاله، اٖخمضها املىهج الخدلُلي الظي ًمى

، واملىهج الىنفي مً زالٌ ئصعاج بٌٗ الخٗاٍعف ولما اكخًذ  مسخلف الىهىم اللاهىهُت الىاْمت للمىيٕى

 الخاحت ئلى طلً، مٗخمضًً ٖلى زُت ملؿمت ئلى مبدثحن، ٖلى الىدى الخالي:

 نالخُت أٖىان كم٘ الٛل ملماعؾت احغاءاث الغكابت: اإلابحث ألاول 

 ان كم٘ الٛل الجساط جضابحر جدفُٓتنالخُت أٖى : اإلابحث الثاوي

 ضالحيت أعىان قمع الغش إلاماسست احشاءاث الشقابت اإلابحث ألاول:

ىان امليلفحن بالّغكابت ؾلُاث واؾٗت جضزل في ئَاع مماعؾت إلاحغاءاث الغكابُت، خُث زّىٌ اللاهىن  ًملً ألٖا

ت ىان كم٘ الٛل في اَاع مماعؾتهم لضوعهم الغكابي اللُام بمجمٖى ( هما خضص هُفُت  أٖل مً إلاحغاءاث )املُلب ألاٌو

 مماعؾتها  )املُلب الثاوي(.  

 :جحذًذ احشاءاث مماسست الشقابت  اإلاطلب ألاول:

 ًمىً ،39 -90مً املغؾىم الخىفُظي عكم   03واملاصة  03 -09مً اللاهىن عكم  30املاصجحن  هص ي باؾخلغاء

جخمثل أؾاؾا في ول مً: حم٘ املٗلىماث  التي الغكابت، مهمت ؾتمماع  املٗخمضة في إلاحغاءاث أو اؾخسالم الُغق 

(، وصزٌى ألاماهً املىحىصة فيها املىخىحاث أو جإصي فيها الخضماث )الفٕغ  والاؾخمإ ئلى ألاشخام )الفٕغ ألاٌو

ماٌ املسالفت لللاهىن في مدًغ )الفٕغ الثالث(.  الثاوي(، ئيافت ئلى طلً مٗاًىت وئزباث ألٖا

 :ول: فحظ الىاائق وسالسخماع إلى اإلاخذخلنن اإلاعىيننالفشع ألا  

ىان كم٘  03 -09مً اللاهىن عكم  33زٌى املكٕغ بمىحب املاصة   املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل،  أٖل

ت أو  الٛل ت أم مالُت أم ججاٍع في اَاع أصائهم لضوعهم الغكابي، خم جفدو ول الىزائم، ؾىاء واهذ جلىُه أم اصاٍع

 م بًغوعة اخترام الؿغ املنهي. هججاهابُت، وهظا ول وؾُلت مٛىاَِؿُت واهذ أو مٗلىماجُت، بضون أن ًدخج مداؾ

لها،  هما مىدهم ؾلُت حجؼ الىزائم الخانت باملسالفت، للخٗغف ٖلى املىاص والخأهض مً اخترام نىٗها وحؿٍى

غ مدًغ الجغص أو مدًغ ئٖاصة الىزائم ا  ملذجىػة وحؿلُم وسخت مىه للُغف املٗني.وفي هظه الخالت ٌؿخلؼم جدٍغ

ىان كم٘ الٛل، َلب ئْهاع الىزائم في أي ًض واهذ، ؾىاء واهذ في ًض املخضزل املٗني أم الٛحر أم  دم أٖل هظا ٍو

 واهذ في خىػة إلاصاعة.

                                                           
الٛل، مٗغفا ئًاه في  املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ 03 -09ٕغ الجؼائغي مهُلر املخضزل للخٗبحر ًٖ امللتزم بأخيام اللاهىن عكم اؾخٗمل املك (1)

غى املىخىحاث لالؾتهالن » مىه بأهه:  07/ 03املاصة  تٖ  ُّ ل في ٖمل
ّ
بُعي أو مٗىىي ًخضز  .«.وّل شخوَ 
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لُه، ئطا واهذ جلً الىزائم واملؿدىضاث في ًض املخضزل، حّٗحن ٖلُه ويٗها جدذ جهغف أٖىان الغكابت، هما  ٖو

م أو الاؾخحراص، ملا ًخٗلم ألامغ باملىخىحاث طاث  ًلتزم بىي٘ جدذ جهغفهم، مسخلف الغزو املؿبلت لإلهخاج والدؿٍى

ت، خُث ًخٗحن اؾخٓهاعها كبل حمغهت جلً املىخىحاث، وطلً جدذ َائلت  الُاب٘ الخام، واملىاص الؿامت وألاصٍو

ت واملخابٗت اللًائُت  . (1) الٗلىباث إلاصاٍع

بسهىم الىزائم التي هي في خىػة الٛحر، فِؿخُُ٘ أٖىان الغكابت الدجؼ ٖليها، وطلً مهما واهذ َبُٗتها أما 

٘ ولدؿهُل مهامهم في احغاء الفدو  . (2) ومهما وان خائؼها، كهض البدث ًٖ املسالفاث التي جمـ بالدكَغ

إل بدؿهُل مه أما ئطا واهذ الىزائم في خىػة إلاصاعة، فخلتزم هظه ألازحرة ىان، مً زالٌ جمىُنهم مً إلَا ام ألٖا

مً املغؾىم  07، جُبُلا للماصة (3) ٖلى مسخلف املؿدىضاث التي حؿهل جأصًت مهامهم ٖلى مؿخىي إلاصاعاث الٗمىمُت

املخٗلم بغكابت الجىصة وكم٘ الٛل، التي جىو ٖلى ما ًلي: " ًجب ٖلى إلاصاعاث والهُئاث الٗامت  39-90الخىفُظي عكم 

خانت أن جً٘ جدذ جهغف املؿخسضمحن املإهلحن للبدث ًٖ مسالفاث الخىُٓم املخٗلم بالجىصة وكم٘ الٛل أو ال

 ومٗاًىتها، املٗلىماث ألصاء مهامهم".

ىان كم٘ الٛل الاؾخمإ ئلى ألاشخام  ًدم واملؿدىضاث، الىزائم فدو حاهب وئلى ،طاث الؿُاق وفي  أٖل

 حمُ٘ وؾض الغكابت حىاهب بيل إلاملام بٛغى، (4) سالفاث التي جم اهدكافهاملؿإولت، لإلصالء بما لضحهم بسهىم امل

ىاوع  ٌؿخٗملها أن للمخضزل ًمىً التي الثٛغاث ىان حٛلُِ في ٖليها ٍو  -   عكم اللاهىن  مً 30 املاصة جًمىخه ما وهى ،(5)ألٖا

 بىاؾُت أو / و الىزائم فدو ٍَغم ًٖ اللاهىن، هظا في ٖليها املىهىم الغكابت التي جىو ٖلى أهه: " جخم 03 -09

 .."..املٗىُحن املخضزلحن ؾمإ

 :الفشع الثاوي: دخىل ألامالن اإلاىحىدة فيها اإلاىخجاث أو جؤدي فيها الخذماث

املخٗلم  03-09مً اللاهىن عكم  34زٌى املكٕغ لألٖىان املإهلحن بغكابت الجىصة وكم٘ الٛل، بمىحب املاصة 

املخٗلم بغكابت الجىصة وكم٘ الٛل،  39 -90مً املغؾىم الخىفُظي عكم  04وهظا املاصة  بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل،

ت  واملياجب وامللخلاث ومدالث الصخً  ل والخىيِب، واملدالث الخجاٍع خم الضزٌى ئلى أماهً إلاهخاج والخدٍى

 أو جهاعا، بما في طلً أًام
ً
ً، وبهفت ٖامت ئلى أي ميان، ؾىاء وان طلً لُال الُٗل، باؾخثىاء ألاماهً  والخسٍؼ

املسههت للؿىً، والتي ال ًخم الضزٌى ئليها ئال بخُبُم أخيام كاهىن إلاحغاءاث الجؼائُت، وطلً بهضف البدث ًٖ 

                                                           
ماٌ، الٗضص مهضي ٖلىاف، نالخُاث أٖىان الغكابت في   (1) الىكف ًٖ املسالفاث والىكاًت مً مساَغ املىخجاث، مجلت البدىر في الٗلىص وكاهىن ألٖا

 .18، م 2017، 03
 حماٌ خمالجي، صوع أحهؼة الضولت في خماًت  املؿتهلً ٖلى يىء اللاهىن الجؼائغي والفغوس ي، مظهغة لىُل قهاصة ماحؿخحر في اللاهىن، ولُت  (2)

ت، حامٗت امدمض بىكغة، بىمغصاؽ، الخلىق والٗلىم الخ  .75، م 2006جاٍع
(3)

 PIGASSOU Paul, « fraudes et falsifications », Répertoire de droit pénal, Dalloz, 1995, p 32 
الخلىق، حامٗت مىلىص  ػاهُت خىعٍت )س ي ًىؾف( هجاع، املؿإولُت املضهُت للمىخج، صعاؾت ملاعهت، أَغوخت لىُل صعحت صهخىعاه في اللاهىن، ولُت (4)

 .173، م 2006مٗمغي، جحزي وػو، 

املخٗلم بدماًت  03 -09صعاؾت ٖلى يىء اللاهىن عكم  –عبُ٘ زامغ بً هانغ وهُبت، عكابت املُابلت في اَاع يمان فٗالُت وجىفُظ الالتزام باملُابلت  (5) 

 .1025، م 2019، 02، الٗضص 04اؾُت، املجلض املؿتهلً وكم٘ الٛل، مجلت ألاؾخاط الباخث للضعاؾاث اللاهىهُت والؿُ
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مضي جىفغ املدالث ٖلى ملخًُاث اليكاٍ في جهمُمها وتهُئتها وقغوٍ الىٓافت، وهظا مضي اٖخماص هٓام عكابت 

 . (1)املؿخٗملت للٛل في خاٌ اهدكافه صازل املإؾؿت والبدث ًٖ الىؾائل

مئىان ازىاء مماعؾت الغكابت، مىذ املكٕغ لألٖىان امليلفحن بالغكابت، خم  ويماها لخىفحر حى مً ألامان والَا

الاؾخٗاهت بأٖىان اللىة الٗمىمُت لللُام بمهامهم، وأوحب ٖلى إلاصاعاث والهُئاث الٗمىمُت أن جيىن مضٖمت 

ت   .(2)حؿهُال لللُام بأٖمالهمباملٗلىماث الًغوٍع

 :الفشع الثالث: إاباث ألاعمال اإلاخالفت للقاهىن في محػش

غ ل وّل ٖملُت مٗاًىت للمسالفاث، بخدٍغ
ّ
ىان الظًً هّىٍت ونفت وجىكُ٘  ًظهغ مدًغ جيل بالغكابت،  كامىا ألٖا

ىىان ووكاٍ هّىٍت وهظا ش املدايغ، هظه ّمًجخً أن ًجب طلً  ئلى ئيافت بالغكابت؛  املٗني املخضزل ٖو وأماهً  جىاٍع

لت والٗلىباث املسّجلت واملسالفاث املٗاًىت الىكائ٘ بُان م٘ الغكابت، احغاء
ّ
 ًىك٘ الظي املخضزل بدًىع  بها، وطلً املخٗل

 .(3)املدًغ في طلً ٌسّجل ُٚابه، أو الّخىكُ٘ عفًه خالت وفي ٖليها،

ىان ال مىً أن جغفم املدايغ املدغعة مً َغف ألٖا  لها ،وجيىن  ئزباث مؿدىضاثؿالف طهغهم، بيل وزُلت أو ٍو

 بالخالي حٗلها  مهضع مىزىق به ئلى ٚاًت ئزباث الٗىـ. .(4)الٗىـ ازباث خحن ئلى بؿُُت كاهىهُت حجُت

خم حسجُل املدايغ املدغعة مً َغف أٖىان كم٘ الٛل، في سجل مسهو لهظا الٛغى مغكم ومإقغ ٖلُه  ٍو

م الخىُٓممً َغف عئِـ املدىمت امل دضص قيل ومدخىي املدايغ ًٖ ٍَغ  . (5)سخهت ئكلُمُا، ٍو

 :اإلاطلب الثاوي: ليفيت مماسست الشقابت

جخدلم املسالفاث املغجىبت يض املؿتهلً، ٖىضما ال ًبظٌ املخضزل الٗىاًت الالػمت أزىاء ٖغى املىخىج لالؾتهالن، 

و جلً املخٗللت بىؾم املىخجاث وقغوٍ جىيُبها وول واملسالفاث الخانت باوٗضام قغوٍ هٓافت املىاص الٛظائُت أ

 املسالفاث الىاحمت ًٖ ٖضم جىفُظ املخضزل اللتزامه بًمان ؾالمت املؿتهلً.

ىان كم٘ الٛل ؾلُت مٗاًىت مً زالٌ  املىخىحاث، وبهضف الخدلم مً ؾالمت املىخىحاث، زّىٌ املكٕغ أٖل

لفت وألاقُاء التي جخٗلم بها، وهظلً الىكف ًٖ الخلُلت وئزباث مكاهضة وازباث الخالت اللائمت في ميان وكٕى املسا

خالت املخضزلحن الظًً لهم نلت باملسالفت، هظه ألازحرة التي ًدخمل أن جيىن مباقغة، وبالخالي جسً٘ للمٗاًىت 

(، أم ٚحر هظلً فُُبم ٖليها املٗاًىت ٚحر املباقغة )الفٕغ الثاوي(.  املباقغة )الفٕغ ألاٌو

 فشع ألاول: اإلاعاًىت اإلاباششةال -1-2-1

م املكاهضة وئزباتها ًخم بالٗحن املجغصة، وما ًخم  ًلهض باملٗاًىت املباقغة للمسالفت، جلً التي جخم ًٖ ٍَغ

إل ٖلى الخضماث املٗغويت  مىً ئزباتها ٖىض فدو املىخجاث وإلَا مالخٓخه مً مسالفاث وججاوػاث ْاهغة، ٍو

                                                           
ؼة )قالر( لخغاعي، خماًت املؿتهلً في ْل كاهىن خماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، مظهغة لىُل قهاصة املاحؿخحر في اللاهىن، ولُت الخلىق و  -(1) الٗلىم ٍو

 .102، م 2012الؿُاؾُت، حامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو، 
 املخٗلم بغكابت الجىصة وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ. 39-90لخىفُظي عكم مً املغؾىم ا 08املاصة  (2)
 املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ. 03-09مً اللاهىن عكم  31املاصة   (3)
 مً هفـ اللاهىن. 31املاصة   (4)
 مً هفـ اللاهىن. 32املاصة  (5)
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خم طلً ًٖ ، خُث ًلىم ٖىن امل(1) لالؾتهالن غاكبت بخفخِل صكُم ٖلى الؿلٗت أو الخضمت املىحهت لالؾتهالن، ٍو

م الفدو الخاعجي باؾخٗماٌ الخىاؽ للخأهض مثال مً مضي اخترام قغوٍ الىٓافت، واخترام صعحت خغاعة  ٍَغ

 .(2)الخفٔ ومُابلت الىؾم

مىً في هظا الهضص لٗىن الغكابت الاؾخٗاهت بىؾائل مُٗىت ألصاء هظه امل همت، مً طلً اؾخٗماٌ أصواث ٍو

وأحهؼة اللُاؽ املىحىصة في خلُبت املغاكبت لللُام باالزخباعاث واللُاؾاث املىاؾبت إلزباث مُابلت املىخىج مً خُث 

صعحت الخمىيت، الىػن، الؿٗت، الىثافت، هما ًمىً الاؾخٗاهت في ٖملُت الخضكُم بالىزائم والاؾخمإ ئلى ألاشخام 

املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘  03-09مً اللاهىن عكم  30لىٓغ لُبُٗتها، وفي طلً ههذ املاصة املؿإولت، وهظا با

م فدو الىزائم و/ أو بىاؾُت ؾمإ  الٛل، ٖلى أهه: " جخم الغكابت املىهىم ٖليها في هظا اللاهىن، ًٖ ٍَغ

م املٗاًىاث املباقغة بالٗحن املجغصة أو بأحه  ؼة اللُاؽ...".املخضزلحن املٗىُحن، أو ًٖ ٍَغ

هما حكمل املٗاًىت املباقغة أًًا املىخىحاث املؿخىعصة، مً زالٌ مٗاًىت ول ؾلٗت مؿخىعصة ٖىض الخضوص كبل 

املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل،  بىهها  03 -09مً اللاهىن عكم  30حمغهتها، َبلا للفلغة الثاهُت مً املاصة 

وطلً للخأهض مً مضي ؾالمت ، ث املؿخىعصة ٖىض الخضوص كبل حمغهتها"ٖلى أهه: " جخم عكابت مُابلت املىخىحا

املىخىحاث املؿخىعصة التي أنبدذ مهضع زُغ حهضص املؿتهلً في امىاله وصخخه، في الىكذ الظي انبدذ الؿىق 

 ٌ ضة واملٛكىقت الىاعصة مً بٌٗ الضو
ّ
 . (3)حكهض اهدكاع للمىخجاث امللل

 ئلى الخأهض مً:  ًخىلى اللُام  بها أٖىان املفدكُت الخضوصًت املٗىُت   وتهضف  املٗاًىت  املباقغة  التي

 مُابلت املىخىج اؾدىاصا ئلى املىانفاث اللاهىهُت أو الخىُٓمُت التي جمحزه. -

ىه. -  مُابلت املىخىج ئؾدىاًصا ئلى قغوٍ هلله وجسٍؼ

 فلت. مُابلت املىخىج ئؾدىاًصا ئلى البُاهاث املخٗللت بالىؾم أو الىزائم املغ  -

 ٖضم وحىص أي جلف أو جلىر للمىخىج. -

 الفشع الثاوي: اإلاعاًىت غنر اإلاباششة

ىان امليلفحن بالّغكابت أزىاء مٗاًىتهم للمسالفاث التي جمـ ببٌٗ املىخىحاث، ئزباتها ًٖ  ًخٗظع أخُاها ٖلى ألٖا

م املٗاًىت املباقغة، لظلً ًخم ئجبإ أؾلىب آزغ أهثر صكت ًخمثل في املٗاًىت  ٚحر املباقغة، مً زالٌ اكخُإ ٍَغ

 الُٗىاث. 

                                                           
٘ الجؼائغي، صاع الهضي، ٖحن مُلت، ٖلي بىلخُت بً بىزمِـ، اللىاٖض الٗامت لخماًت ا (1)  .71، م 2000ملؿتهلً واملؿإولُت املترجبت ٖنها في الدكَغ
مً  2017الخضابحر الخدفُٓت في اَاع مداعبت وكم٘ الٛل املؿُغة الاحغائُت لؿلؿلت الخٓاهغاث الٗلمُت املىجؼة ؾىت  ،ؾامُت خؿاًً بللاؾم بلُل (2)

، م 2019 ، الضاع البًُاء، بِذ الافياع  ،الؿُض مغصاؽ ؾُض ٖلي ،جدذ اقغاف الؿُضة ؾامُت ٖبابؿت ،اٖضاص واهجاػ الضهخىعة ؾامُت خؿاًً

192. 
ني خٌى خماًت املؿتهلً واملىافؿت، ولُت الخلىق،  (3) حامٗت عبُٗت حجاعة، مضي الخماًت اللاهىهُت للمؿتهلً مً املىخجاث املؿخىعصة، امللخلى الَى

 .19، م 2009  هىفمبر 18-17ىمي ٖبض الغخمً محرة، بجاًت، ً
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ًلهض باحغاء اكخُإ الُٗىاث، أزظ حؼء مً املىخىج املٗغوى في الؿىق بلهض جدلُله، ئط ٖاصة ما ًيىن 

ا ٖىض مٗاًىت املسالفاث اكخُإ الُٗىاث وجدلُلها املخٗلم  03-09مً اللاهىن عكم  30، وهى ما جىاولخه املاصة (1)يغوٍع

ً وكم٘ الٛل، والتي جىو ٖلى ما ًلي:" ... وجخم ٖىض الاكخًاء، باكخُإ الُٗىاث بٛغى ئحغاء بدماًت املؿتهل

 . (2) الخدالُل أو الازخباعاث أو الخجاعب"

ىاث، كهض ُّ ، للخأهض مً مضي (3) كم٘ الٛل مسابغ َغف مً الخجاعب الازخباعاث أو ئحغاء ًخّم اكخُإ الٗ

ىهُت، زانت جلً التي حؿخىعص مً الخاعج والتي حكيل مهضع زُغ ٖلى صخت مُابلتها للملاًِـ واملىانفاث اللاه

 . (4) املؿتهلً، هدُجت الٛل في ميىهاتها

ت بلغاع مً   ت، التي جهبذ ئحباٍع لظلً ًلؼم املكٕغ أن حؿخٗمل في فدهها املىاهج وفلا للملاًِـ الجؼائٍغ

؛ أّما ئطا واهذ هظه (5) هج الّخدالُل والّخجاعب ٖليهاالىػٍغ امليلف بالجىصة، بٗض مهاصكت لجىت جلُُم وجىخُض مىا

ب٘ املسابغ املىاهج املىص ى بها في املجاٌ الضولي
ّ
غة، جد

ّ
 .(6) املىاهج ٚحر مخىف

ىاث زالر (03)الاكخُإ  ٌكمل ُّ لت مخجاوؿت ٖ
ّ
كمُ٘ الّغكابت مىيٕى للمىاص وممث

ّ
ىي٘(7)والد  ول ٖلى الخخم ، ٍو

خم منها فللخٗ هخابت وؾمها ٍو غ طلً ًلي ،(8) بها ٍغ مً  29بُاهاث هّهذ ٖليها املاصة  ٖلى ٌكمل مدًغ زام جدٍغ

  املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل. 03 -09اللاهىن عكم 

 الاكخُإ فيها وك٘ التي الٓغوف ًهف بُان ٖلى طلً، ئلى ئيافت الُٗىاث اكخُإ مدًغ ًدخىي  أن ًجب هما

 والىؾماث الٗالماث وهظا الخلُلُت، وحؿمُخه املىخىج وهّىٍت امللخُٗت، والُٗىت تاملغاكب املىخجاث هّمُت وأهمُت،

ت ُت. أو الٛالف ٖلى املىيٖى  ألاٖو

داث ول في  املدًغ ًضعج أن طلً، ألامغ اكخط ى ئن ممثله أو املىخىج لخائؼ املكٕغ أحاػ وهىا  ًغاها التي الخهٍغ

غ     الاكخُإ  ٖملُت بٗض ،(9)املدًغ في طلً  ًظهغ عفٌ إلامًاء وئطا املدًغ ٖلى ئمًائه م٘ مفُضة،   وجدٍغ

 الخجاعب. أو الازخباعاث أو إلحغاء الخدالُل املإهل املسبر ئلى ألاولى الُٗىت جغؾل ًٖ طلً مدًغ 

 باالكخُإ، كامذ الغكابت التي مهالر بها جدخفٔ واخضة قاهضجحن، ُٖيخحن والثالثت الثاهُت الُٗيخان وحكيل

٘ املىخىج وان ئطا ، أما(10)املىاؾبت الخفٔ قغوٍ يمً جدفٔ أن ٖلى املٗني، املخضزل بها دخفًٔ وألازغي   الخلف ؾَغ

                                                           
(1)

 KAHLOULA Mohamed et G Mekamcha, «  la protection du consommaeur en droit algérien », IDARA, 

Algerie, N° 02, 1995, p 39. 
 ، املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ.03-09مً اللاهىن عكم  30املاصة  (2)
 .مً هفـ اللاهىن   38لى ئ 35املىاص مً   (3)
ولُت بأجها ُلاث ألا بها بظوع خمغاء هكفذ هخائج الخدل ،ًظهغ ٖلى ؾبُل املثاٌ فًُدت اؾخحراص زالزحن الف ًَ مً اللمذ اللحن مً صولت لخىاهُا (4)

لم الاحغ  نيؾامت، وكض خٌى الضًىان املنهي للخبىب ُٖىت مً الخبىب الخمغاء ٖلى مٗهض ٖلم ألاصلت الجىائُت ٖو  ،ام الخابٗت لللُاصة الٗامت للضعن الَى

ألف ًَ خبىب ؾامت مً لخىاهُا جىهي مهام مضًغ صًىان  30ئؾخحراص  ،خبِبت مدمىصيلخفانُل أهثر الغحٕى ئلى:  .حل الخدلم مً مضي زُىعتهاأمً 

إل ٖلُه www.ennaharonline.comالخبىب، مدمٌى مً املىك٘: / ش: ً، جم إلَا  .27/11/2020خاٍع
 املخٗلم بمغاكبت الجىصة وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ. 39-90مً املغؾىم الخىفُظي عكم  19املاصة   (5)
 مً هفـ املغؾىم الخىفُظي. 19املاصة   (6)
 .املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ 03-09مً اللاهىن عكم  40/1املاصة   (7)
 مً هفـ اللاهىن. 44املاصة   (8)
 املخٗلم بمغاكبت الجىصة وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ. 39-90مً املغؾىم الخىفُظي عكم  10 املاصة  (9)
 املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ.  03-09مً اللاهىن عكم  3و 2فلغة  40املاصة   (10)
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 املإهل املسبر ئلى جغؾل فىعا زم وحكم٘، واخضة ُٖىت جلخُ٘ كُمخه، أو حجمه أو همُخه أو وػهه أو َبُٗخه ئلى بالىٓغ

 .(1)والازخباعاث والخجاعب إلحغاء الخدالُل

اجه هخائج فيها حسّجل جدلُل وعكت املسبر ًدّغع  لّخدلُل،ا جهاًت بٗض  هظه وجغؾل املىخىج، ًسو مُابلت فُما جدٍغ

ش مً ابخضاء ًىما، 30 زالٌ أحل الُٗىاث باكخُإ كامذ التي املهلخت ئلى الىعكت م جاٍع
ّ
اها، املسبر حؿل ًّ  خالت في ئال ئ

 بحن الخمُحز اللائمت باالكخُإ الٛل وكم٘ الجىصة عكابت هلختمل الُٗىت جدلُل هخائج حؿمذ ، وبظلً(2)كاهغة كىة وحىص

 خالخحن:

غ اهتهاء  -  .املىخىج في جخىفغ أن ًجب التي املىانفاث مُابلت امللخُٗت الُٗىت أن اٖخباعه ئلى الخدلُل جلٍغ

غ اهتهاء -  هظه وفي املىخىج، في جخىفغ أن ًجب للمىانفاث التي مُابلت  ٚحر امللخُٗت  الُٗىت أن اٖخباع ئلى الخدلُل  جلٍغ

ساط وكم٘ الٛل، الجىصة عكابت ملهالر املكٕغ أُٖى الخالت
ّ
  .(3)للمؿتهلً خماًت مُٗىت ووكائُت جدفُٓت جضابحر اج

 اإلابحث الثاوي: ضالحيت أعىان قمع الغش الجخار جذابنر جحفظيت

اجهم اجساط جضابحر لخىكُف الخُغ، فللض ال ًلخهغ صوع أٖىان الغكابت ٖلى البدث ومٗاًىت املسالفاث، وئهما بامي

ىان كم٘ الٛل ؾلُاث واؾٗت للخدلم مً ٖضم مُابلت املىخىج أو الخضمت، وجخمثل  مىدذ الىهىم الخىُٓمُت أٖل

هظه الؿلُاث في اجساط حمُ٘ الخضابحر الخدفُٓت أو الىكائُت الغامُت ئلى خماًت صخت املؿتهلً ومهالخه، وهي 

(، وجضابحر أزغي يض  ؾلُاث قبه كًائُت، ًمىً جلؿُمها ئلى جضابحر في مىاحهت املىخىحاث ٚحر املُابلت )املُلب ألاٌو

 املخضزلحن املسالفحن )املُلب الثاوي(.

 :اإلاطلب ألاول: جذابنر حستهذف اإلاىخىحاث غنر اإلاطابقت

ت لخٓغ وجىُٓم املىخىحاث التي ال ج دترم املىانفاث زّىٌ املكٕغ للؿلُاث الٗمىمُت حمُ٘ الؿلُاث الًغوٍع

(، الدجؼ )الفٕغ الثاوي(، والسخب )الفٕغ الثالث(. وامللاًِـ اللاهىهُت، ًمىً جلخُهها في ول مً  إلاًضإ )الفٕغ ألاٌو

 الفشع ألاول: إًذاع اإلاىخىج

 املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل،  03-09اؾخدضر املكٕغ الجؼائغي ئحغاء وكائُا حضًضا في اللاهىن عكم 

ل في ئًضإ املىخىج، مًمىهه  39 -90دىاوله املغؾىم الخىفُظي عكم لم ً
ّ
املخٗلم بغكابت الجىصة وكم٘ الٛل، ًخمث

ه ٚحر مُابم، ؾىاء وان طلً بالٗحن املجغصة أو 
ّ
وكف مىخىج مٗغوى لالؾتهالن زبذ بٗض املٗاًىت املباقغة أه

ل املٗني، ومتى جّم يبِ املُابلت ٌٗلً ًٖ باؾخٗماٌ أحهؼة اللُاؽ، وطلً كهض يبِ مُابلخه مً َغف املخضز

 . (4)عف٘ الاًضإ

ل أن املُابلت، صون  للخالؤم م٘ كابل املىخىج أّن  مازبذ ئطا املكٕغ بظلً ؾمذ 
ّ
 صخت ٖلى زُىعة طلً ٌكي

مًخٗ ما ئػالت أو املُابلت ٖضم ؾبب إلػالت املالئمت  الّخضابحر اجساط أحل مً املٗني املخضزل ئحباع املؿتهلً،
ّ
 اخترام بٗضم ل

                                                           
  املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ. 03-09مً اللاهىن عكم  41املاصة   (1)
 املخٗلم بغكابت الجىصة وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ.  39-90مً املغؾىم الخىفُظي عكم  20املاصة   (2)
 مً هفـ املغؾىم الخىفُظي. 22و 21املاصة   (3)
 .194 -193ؾامُت خؿاًً، بللاؾم بلُل، مغح٘ ؾابم، م م   (4)
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غاف اللىاٖض ٌ  وألٖا  فئت حُٛحر أو املىخىج ٖلى الّخٗضًالث ئصزاٌ زالٌ مً وطلً لالؾتهالن، الٗغى ٖملُت في بها املٗمى

 .(1)جهيُفه

ػمت  أو  عفٌ املخضزل ئحغاء ٖملُت 
ّ
ساط الخضابحر الال

ّ
م  اج أّما ئطا زبذ ٖضم  امياهُت يبِ  مُابلخه، ٚع

 .(2)ملىخىجاملُابلت، ًخّم حجؼ ا

 الفشع الثاوي: حجض اإلاىخىج

ىان ًدم  ــــُابلت املىخىحاث ٖضم زبذ متى  كم٘ الٛل  أٖل ــ ــــــغة  أّجها أو  مــ ًــــ املؿتهلً حجؼه  وؾالمت  بصخت   م

 بٛغى حُٛحر اججاهه )أوال( أو اجالفه )زاهُا(.

 أوال: إعادة جىحيه اإلاىخىج اإلاحجىص 

املخٗلم بغكابت  39-90مً املغؾىم الخىفُظي عكم  29ملىخىج املذجىػ ول مً املاصجحن جىاولذ جضبحر اٖاصة جىحُه ا

املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، مًمىهه ئٖاصة جىحُه  03-09مً كاهىن عكم  58الجىصة وكم٘ الٛل، واملاصة 

له، وحُٛحر اججاه ه ئطا وان كابال لالؾتهالن ئلى املىخىج الظي زبذ ٖضم مُابلخه، الؾخٗماله في ٚغى قغعي بٗض جدٍى

ت املسخهت بدماًت  مغهؼ طو مىفٗت حماُٖت همغاهؼ الكُسىزت وما قابهها، بىاء ٖلى ملّغع جخسظه الّؿلُت إلاصاٍع

 املؿتهلً وكم٘ الٛل.

لىً هظا إلاحغاء ًثحر الىثحر مً الاؾخفهام خٌى حضواه، ومضي  مىُلُت جىحُه مىخىج زبذ ٖضم مُابلخه 

٘ املٗمٌى به، ئلى املؿتهلً بُٗىه بهفت مكغوٖت وحائؼة صون ئزاعة للمىانفاث و  امللاًِـ، ومسالفخه بظلً للدكَغ

مؿألت ٖضم مُابلتها، وهأجها ٚحر مُابلت باليؿبت لجمهىع املؿتهلىحن، بِىما جهبذ هظلً ملا جىحه للعجؼة في مغاهؼ 

 .(3)املىفٗت الجماُٖت

 ااهيا: حجض اإلاىخىج إلجالفه

حجؼ املىخىج الجالفه مً َغف إلاصاعة امليلفت بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، بٗض أزظ ئطن الجهت ًخسظ كغاع 

ه ٚحر كابل 
ّ
ض أو أه

ّ
اللًائُت املسخهت، ئطا أزبدذ الخدالُل أو الخجاعب والازخباعاث بأن املىخىج مؼّوع وملل

،م٘ الاقاعة ئلى أهه ًمىً اللجىء ئلى هظا الاحغاء صون الخهٌى ٖلى جغزُو مً اللًاء في الخاالث (4)لإلؾتهالن

 الخالُت:

وحىص مىخجاث مٗترف بٗضم نالخُاتها لالؾتهالن ماٖضا املىخجاث التي ال ٌؿخُُ٘ الٗىن أن ًلغع ٖضم نالخُتها  -

 لالؾتهالن صون جدالُل الخلت.

ها للملاًِـ املٗخمضة واملىانفاث اللاهىهُت والخىُٓمُت وجمثل زُغ ٖلى صخت املىخىحاث املٗترف بٗضم مُابلت -

 املؿتهلً وأمىه.

 اؾخدالت الٗمل ٖلى حٗل املىخىج أو الخضمت مُابلحن للمُلىب واؾخدالت حٛحر امللهض. -

                                                           
 جىصة وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ.املخٗلم بمغاكبت ال 39-90مً املغؾىم الخىفُظي عكم  25املاصة   (1)
 املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ. 03-09مً اللاهىن عكم  57و 55وهى ما جىاولخه  املاصة  (2)
 .295، م 2011، الجؼائغ صاع الىخاب الخضًث،  مدمض بىصالي، خماًت املؿتهلً في اللاهىن امللاعن، صعاؾت ملاعهت م٘ اللاهىن الفغوس ي، (3)
 املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ. 03-09مً اللاهىن عكم  64املاصة  (4)
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 .(1)عفٌ خائؼ املىخىج حٗله مُابلا أو أن ٌّٛحر ملهضه -

مىً ه أو الخُىاوي ئلى الاؾتهالن البكغي  الاؾتهالن مً  هخُٛحره املىخىج، َبُٗت ًيىن إلاجالف بخُٛحر أن  هىا  ٍو  بدكٍى

ىك٘ ٖلُه مً إلاجالف مدًغ ًدغع  إلاجالف ٖملُت وبٗض املىخىج، َبُٗت  املخضزل َغف مً َغف أٖىان الغكابت،  ٍو

 .(2)املٗني

 الفشع الثالث: سحب اإلاىخىج

املخٗلم   بدماًت    املؿتهلً  وكم٘   03-09مً  اللاهىن عكم جىاٌو  املكٕغ   جضبحر  سخب   املىخىج  في ول  

، (أوال)وكم٘ الٛل، والسخب ئّما أن ًيىن مإكًخا  املخٗلم   بغكابت   الجىصة 39 -90الٛل،  واملغؾىم الخىفُظي  عكم 

 .(ااهيا)وئّما جهائُا 

ا
ً
 أوال: سحب اإلاىخىج مؤقخ

خج أو خائؼ املىخىج مً الخهّغف فُه، أي مىٗه مً الخضاٌو َُلت ًلهض باحغاء السخب املإكذ للمىخىج، مى٘ املى

ىُت  بُّ هظا الّسخب ٖلى املىخىحاث الَى ىهم الفترة التي حؿخٛغكها ٖملُت ئحغاء الفدىم واكخُإ الُٗىاث، ٍو

لم بدماًت املخٗ 03 -09مً اللاهىن عكم  59، وكض جىاٌو هظا الخضبحر املاصة ((3))واملؿخىعصة، ئطا زبذ ٖضم مُابلتها

خم اٖخماصه ٖىض الاقدباه في مُابلت املىخىج املغاكب أو  ً خالت فياملؿتهلً وكم٘ الٛل، ٍو
ّ

 .(4)ؾالمخه في الك

اث بؿبٗت ) 03 -09وكض خضص اللاهىن عكم  ام م٘ 07املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، أحل احغاء الخدٍغ ًّ ( أ

اث الخىمُلُت، مً هفـ  59ٖىضما جخُلب الكغوٍ الخلىُت طلً، َبلا للماصة  ئمياهُت الخمضًض إلحغاء الخدٍغ

هجضها كض خضصث أحل احغاء جلً الفدىناث  39 -90مً املغؾىم الخىفُظي عكم  24اللاهىن، لىً بالغحٕى للماصة 

ًىم، ما ٌكيل حٗاعى وجىاكٌ بحن اللاهىن والىو الخىُٓمي، ولٗل طلً عاح٘ الخخفاّ املكٕغ بالىهىم  15بـ: 

 03 -09امللغى، والخأزغ في انضاع املغاؾُم الخىُٓمُت املخماقُت م٘ اللاهىن عكم  02 -89ُٓمُت لللاهىن عكم الخى

 . (5)املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل

هما ًالخٔ أن املكٕغ لم ًدضص ٖىض الىو ٖلى امياهُت جمضًض مضة الفدىناث ما هي املضة التي ٌٗخض بها، هما 

(6)سخهت هل املسبر أم الاصاعة امليلفت بدماًت املؿتهلً، وما هي ألاؾـ املٗخمضة لخلضًغ طلًلم ًبحن الجهت امل
.  

                                                           
 املخٗلم بغكابت الجىصة وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ. 39-90مً املغؾىم الخىفُظي عكم  27املاصة  (1)
 مً هفـ املغؾىم الخىفُظي.  30املاصة  (2)
 .78 ػاهُت خىعٍت )س ي ًىؾف( هجاع، مغح٘ ؾابم، م (3)
عث وػاعة الخجاعة املىاَىحن  (4)

ّ
اؾخٗماٌ مً ومً بحن ألامثلت ٖلى طلً: إلاحغاء املّخسظ في مىاحهت املىمل الٛظائي الظي ًدمل اؾم "عخمت عبي" أًً خظ

ه مىخىج مً قأهه جسفُف الخٗلُضاث املغجبُت بضاء الؿىغي؛
ّ
ه وأوضخذ ا هظا املىخىج  الظي ٌؿّىق في الهُضلُاث ٖلى أؾاؽ أه

ّ
لىػاعة في بُان لها أه

ُت وكم٘ الٛل بىػاعة الخجاعة، بسخب هظا املىخىج م٘ أزظ ُٖىاث بُٛت جدلُلها والّخأهض مً مُا  بلتها"،"مً باب الخُُت كامذ مهالر مغاكبت الىٖى

ه الخدالُل". لخفانُل أهثر خٌى املىيٕى وأونذ الىػاعة املؿتهلىحن بـ"ٖضم اكخىاء هظا املىمل الٛظائي، ئلى ٚاًت الخهٌى ٖلى الىخائج النهائُت لهظ

ش:  http://www.elkhabar.comاملىك٘  الغحٕى ئلى:   إل ٖلُه بخاٍع     .27/11/2020جم الَا
  30ٖلىاف مهضي، مغح٘ ؾابم، م   (5)
 .169بللاؾم بلُل، مغح٘ ؾابم، م  ،ؾامُت خؿاًً (6)



 

 2021الؿىت -02الٗضص -08املجلض

 ـــــــــــــــــ/ املتعلك بزلابة اجلىدة ولوع الغش 39-90املتعلك حبواية املستهلك ولوع الغش واملزسىم التنفيذي رلن  03 -09انىى رلن صالحيات أعىاى لوع الغش على ضىء الم
 ـــــــــــــــ لىناى/ كهينة

  277  
l 

EISSN: 2528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

ومهما ًىً فان السخب ًغف٘ في خالت ما اطا لم جخم الفدىناث الخىمُلُت في أحلها املدضصة أو لم جثبذ ٖضم 

ٌ املخضزل ًٖ كُ(1)مُابلت املىخىج املٗني مت الُٗىت ٖلى أؾاؽ اللُمت املسجلت في ، وفي الخالت ألازحرة، ًخم حٍٗى

ٌ.  (2)مدًغ إلاكخُإ لت التي ًخم ٖلى أؾاؾها جدضًض طلً الخٍٗى  ، لىً ًالخٔ أن املكٕغ لم ًدضص بضكت الٍُغ

خم  ٗحن خاعؽ ٖلُه ٍو كم٘  َو أما في خالت ما ئطا أؾفغث الخدلُلاث ًٖ ٖضم مُابلت املىخىج فُخم حجؼه َو

، هما ًخدمل املخضزل امللهغ مهاٍعف الغكابت أو الخدالُل أو الازخباعاث أو (3)ًازُاع وهُل الجمهىعٍت بظل

 . (4)الخجاعب

وفي خالت ما ئطا جبحن مً الخدالُل أن املىخىج ال جخىفغ فُه املىانفاث اللاهىهُت واللُاؾُت، ًخم جُبُم ٖلىبت 

 ّنهائي.السخب ال أهثر  نغامت والتي جخمثل في  الخدٌى مً السخب املإكذ  ئلى

 ااهيا: سحب اإلاىخىج نهائيا

ًخم اللجىء ئلى الّسخب النهائي، في خالت  الخأهض مً ٖضم مُابلت املىخىج وهظلً في خالت زبىث زُىعة مىخىج 

ت املسخهت بسخب املىخىج جهائُا،مٗحن مٗغوى لالؾتهالن، حهضص صخت وأمً املؿتهلً، خُث جأمغ الّؿلُت   إلاصاٍع

 .(5)سخب ٖالمت  مً مُاه مٗضهُت لٗضم مُابلتها للكغوٍ وهى ما خضر مثال بسهىم

وال ًّخسظ ئحغاء السخب النهائي للمىخىج، ئال بٗض الخهٌى ٖلى عزهت مً اللاض ي، أّما ًٖ مهحر املىخىج 

ه ًىحه ئلى مغهؼ طي مىفٗت ٖامت ئطا وان املىخىج كابال لالؾتهالن، أّما  ئطا وان مللض أو  ٚحر نالر،  املسخىب،
ّ
فاه

  ٖلى الىدى الؿالف طهغه. فاهه ًّىحه لإلجالف،

املسخهت،  اللًائُت الؿلُت مً مؿبلت الٛل صون عزهت كم٘ أٖىان َغف مً الّنهائي الّسخب ئحغاء ًمىً هما

وحٗلم املهالر املسخهت بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، ، (6)الجمهىعٍت فىعا بظلً في خاالث مدّضصة وهُل قٍغ ئباٙل

ترجب ٖلى ج غ مدًغ بظلً. ٍو  ُبُم ئحغاء السخب جدٍغ

 اإلاطلب الثاوي: الخذابنر الخحفظيت التي حستهذف اإلاخذخل

 املىخىج ًٖ َغح املؿإولت املإؾؿت وكاٍحكمل الخضابحر الخدفُٓت التي حؿتهضف املخضزل، ول مً وكف 

(، وفغى ٚغامت الهلر )الفٕغ الثاوي(. لالؾتهالن بكيل مإكذ  )الفٕغ ألاٌو

                                                           
 ، ؾالف الظهغ.ؿتهلً وكم٘ الٛلاملخٗلم بدماًت امل 03-09مً اللاهىن عكم  59املاصة  (1)
 املخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ. 03 -09مً اللاهىن عكم  60جُبُلا للماصة  (2)
 مً هفـ اللاهىن. 61املاصة  (3)
  مً هفـ اللاهىن. 60املاصة  (4)
ني،  (5) ش: https://dzayerinfo.com/arمدمٌى مً املىك٘:   سخب مىخىج مً الؿىق الَى  .02/01/2020، ميكىع بخاٍع
 املخٗلم  بدماًت  املؿتهلً  وكم٘ الٛل، ؾالف الظهغ، والتي حكمل:  03 -09مً اللاهىن عكم  62هّهذ ٖلى جلً الخاالث املاصة   (6)

 .نالخُتها مضة اهتهذ التي أو ؾامت أو مٛكىقت أو مؼوعة أجها زبذ التي املىخجاث  -

 .لالؾتهالن نالخُتها ٖضم زبذ التي املىخجاث  -

 .التزوٍغ في اؾخٗمالها ًمىً التي أو قغعي ؾبب صون  املىخىحاث خُاػة  -

 .املللضة املىخىحاث  -

 .بالتزوٍغ لللُام حؿخٗمل التي وألاحهؼة ألاقُاء  -

https://dzayerinfo.com/ar


 

 2021الؿىت -02الٗضص -08املجلض

 ـــــــــــــــــ/ املتعلك بزلابة اجلىدة ولوع الغش 39-90املتعلك حبواية املستهلك ولوع الغش واملزسىم التنفيذي رلن  03 -09انىى رلن صالحيات أعىاى لوع الغش على ضىء الم
 ـــــــــــــــ لىناى/ كهينة

  278  
l 

EISSN: 2528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

 لالستهالك اإلاىخىج طشح عن اإلاسؤولت اإلاؤسست وشاط الىقف اإلاؤقت  ول:الفشع ألا 

ه: "ًمىً الّخىكُف ىٖل  الٛل، وكم٘  املؿتهلً بدماًت املخٗلم  03-09اللاهىن   عكم  مً  65 املاصة هّهذ 
ّ
 أه

ذ ليكاٍ املإّؾؿت، التي
ّ
 أّصث التي ألاؾباب وّل  ئػالت ٚاًت اللاهىن، ئلى هظا في املدّضصة لللىاٖض مغاٖاتها ٖضم جثبذ املإك

ساط ئلى
ّ
 .الجؼائُت" بالٗلىباث صون إلازالٌ وطلً الّخضبحر، هظا اج

ٌكمل  الظي املؿتهلً خماًت كاهىن  في ٖليها املىهىم الخدفُٓت الخضابحر أن الخضبحر أٖاله الىخُض مً بحن ًالخٔ

 جلضًم ًُلب هظلً بل الؿل٘ فلِ اكخىاء ٖلى لًلب ال املؿتهلً  أن زانت جضاعن ألامغ، ًجب  مما  أًًا الخضماث،

 الخضماث. 

 شع غشامت الطلحفالفشع الثاوي: 

مىه، والتي لم جىً  86بمىحب املاصة  03-09حٗخبر ٚغامت الهلر مً الٗلىباث التي اجدضثها اللاهىن عكم 

، فغى ٚغامت مالُت ٖلى ول )امللغى(، بمىحبها ًدم لألٖىان امليلفحن بالّغكابت 02-89مىحىصة في ْل اللاهىن عكم 

مخضزل ًغجىب واخضة مً املسالفاث املىهىم ٖليها في اللاهىن الؿالف الظهغ، وفي خاٌ لم ٌؿضص املخضزل الٛغامت 

ْغَؾلم مدًغ ئلى الجهت اللًائُت املسخهت. ًم  في ألاحل املدّضص بثالزحن ًىًما، 

، طلً (1)بحن مهلخت املؿتهلً ومهلخت املخضزلجىمً  الٗبرة  مً  فغى ٚغامت  الهلر،  في  جدلُم الخىاػن 

 ٖباعة ًٖ احغاء وئهما هي الٗلىباث كاهىن  في ٖلُه املىهىم باملٗنى ٖلىبت وال مضهُا نلخا حٗض ال الهلر ألن ٚغامت

ت الجزإ وصًا للمخضزل الفغنت إلجاخت إلاصاعة جىكٗه  خٗلُضبال الظي ًخمحز م٘ إلاصاعة، لخفاصي اللجىء ئلى اللًاء  لدؿٍى

ىت املالُت املىاعص جىمُت ايافت ئلى صوعها في والبُىء،   .(2)الٗمىمُت للخٍؼ

 الخاجمت:

ٌؿخسلو مً زالٌ صعاؾت مىيٕى مضي خغم املكٕغ الجؼائغي ٖلى جىؾُ٘ نالخُاث أٖىان الغكابت وكم٘  

الاؾخلامت وألاماهت في لالؾتهالن ٖلى الخدلي بضعحت أهبر مً الٛل، بُٛت خث املخضزلحن في ٖملُت وي٘ املىخىج 

مٗامالتهم، وعصٕ هإالء الظًً ال ًخىاهىن ًٖ َغح مىخىحاث ال حؿخجُب للمٗاًحر املُلىبت وال جخىافغ فيها الؿالمت 

 املىخٓغة، وما ًترجب ًٖ طلً مً تهضًض للمهالر الاكخهاصًت للمؿتهلىحن وؾالمتهم وصختهم.

م مً الىهىم الهاعمت التي ويٗها املك  ، ئال أن  هىان ٖلباث جدٌى صون جفُٗل وكاٍ أٖىان لىً بالٚغ ٕغ

 الغكابت واملخمثلت أؾاؾا فُما ًلي:

غ املدايغ وهظا الترصص في اجساط   يٗف الخأَحر الظي ًإصي في بٌٗ اأاخُان - الى ؾىء جلُُم املسالفاث وؾىء جدٍغ

 الخضابحر الخدفُٓت والٛلم والدجؼ وسخب املىخىج.  

                                                           
كت، خماًت املؿتهلً في مجاٌ قفافُت املماعؾت الخجاٍع (1) املخٗلم باللىاٖض املُبلت في مجاٌ قفافُت  02-04ت في يىء اللاهىن عكم أخمض مَغ

ت املٗضٌ واملخمم، مظهغة لىُل قهاصة املاحؿخحر في اللاهىن، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت أهلي مدىض أولخا غة، املماعؾاث الخجاٍع ج، البٍى

 .126ص.ؽ.م، م 
ماٌ، ولُت هاصًت مامل، مؿإولُت املىخج، صاعؾت  (2) ملاعهت م٘ اللاهىن الفغوس ي، مظهغة لىُل قهاصة املاحؿخحر في اللاهىن، جسهو كاهىن ألٖا

 .162 -161، م م 2012الخلىق، حامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو، 
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للىكف ًٖ مسخلف الخُل التي ٌٗخمضها املخضزلحن   ٖملُاث املٗاًىت والخدلُل،  ضاثهلو الىؾائل املاصًت ومٗ -

ه ٖلى أٖىان الغكابت   .للخمٍى

اث مً كبل املخضزلحن  الظًً  - واللغاعاث التي ًهضعها  ال ًمخثلىن  لألوامغ حٗغى  أٖىان  الغكابت ئلى  الًَٛى

ىان والتي كض جهل ئلى صعحت اؾخٗماٌ اللىة، صفاٖا  ًٖ مىخىحاتهم املٗغيت للدجؼ والسخب. ألٖا

ت الغكابت ملىاحهت الخُل والخضإ  الخىنُاثخلً الٗغاكُل، ًمىً اكتراح حملت مً لوللخهضي  - التي مً قأجها جلٍى

لي الظي ًماعؾه املخضزل ٖلى خؿاب مهالر وؾالمت املؿتهلً،  وطلً مً زالٌ ما ًلي: الدؿٍى

ؼ كضعاث اٖىان - ت وكاٍ الخأَحر.   مانالغكابت مً زالٌ ي  حٍٗؼ ً مخسهو ومخىانل، م٘ جلٍى  جيٍى

ىان باإلمياهُاث الالػمت لللُام بالخدالُل ٖلى مؿخىي مسابغ - ني  كم٘ الٛل، وطلً مً زالٌ املسبر  صٖم ألٖا الَى

ت جىفحر الخماًت ألامىُت الالػم، باإليافت ئلى للخجاعب الظي مً قأهه أن ًضٖم ٖملُاث مغاكبت املىخجاث الهىاُٖت

 .املسالفحنيماها لؿالمتهم ملىاحهت تهضًضاث واٖخضاءاث 

ًجب الخأهُض ٖلى يغوعة حكضًض الغكابت ومخابٗت املخضزلحن املىدغفحن الظًً كض ٌؿخٛلىن زانت ، وفي ألازحر  -

 لإليغاع املؿتهلً، م٘ الترهحز ٖلى -19وىفُض  –الٓغف الخالي الظي ٌِٗكه الٗالم م٘ جفش ي حائدت وىعوها 

 الجمُٗاث وهظا املهىُحن مً أحل وكاًخه وصعء ول زُغ حهضص صخخه وؾالمخه.ئقغان 

 قائمت اإلاشاحع

 أوال: باللغت العشبيت 

 الكخب: - أ

٘ الجؼائغي، صاع  -1  ٖلي بىلخُت بً بىزمِـ، اللىاٖض الٗامت لخماًت املؿتهلً واملؿإولُت املترجبت ٖنها في الدكَغ

 .2000الهضي، ٖحن مُلت، 

 صاع الىخاب الخضًث،  اًت املؿتهلً في اللاهىن امللاعن، صعاؾت ملاعهت م٘ اللاهىن الفغوس ي،مدمض بىصالي، خم -1

 .2011، الجؼائغ

 الشسائل الجامعيت: - ب

 سسالت دلخىساو:-

ػاهُت خىعٍت )س ي ًىؾف( هجاع، املؿإولُت املضهُت للمىخج، صعاؾت ملاعهت، أَغوخت لىُل صعحت صهخىعاه في   

 . 2006خام، ولُت الخلىق، حامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو، اللاهىن، فٕغ اللاهىن ال

 سسائل ماحسخنر:-

ت في يىء اللاهىن عكم  -1 كت، خماًت املؿتهلً في مجاٌ قفافُت املماعؾت الخجاٍع املخٗلم باللىاٖض  02-04أخمض مَغ

ت املٗضٌ واملخمم، مظهغة لىُل قهاصة املاحؿخحر  في اللاهىن، ولُت الخلىق  املُبلت في مجاٌ قفافُت املماعؾاث الخجاٍع

غة، ص.ؽ.م.  والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت أهلي مدىض أولخاج، البٍى
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حماٌ خمالجي، صوع أحهؼة الضولت في خماًت  املؿتهلً ٖلى يىء اللاهىن الجؼائغي والفغوس ي، مظهغة لىُل قهاصة  -2

ت، حامٗت امدمض بىكغة، بىم  .2006غصاؽ، ماحؿخحر في اللاهىن، ولُت الخلىق والٗلىم الخجاٍع

ؼة )قالر( لخغاعي، خماًت املؿتهلً في ْل كاهىن خماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، مظهغة لىُل قهاصة املاحؿخحر  -3 ٍو

 .2012في اللاهىن، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو، 

لىُل قهاصة املاحؿخحر في اللاهىن، ولُت هاصًت مامل، مؿإولُت املىخج، صاعؾت ملاعهت م٘ اللاهىن الفغوس ي، مظهغة  -4

 . 2012الخلىق، حامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو، 

 اإلاجالث:--حـ

صعاؾت ٖلى يىء  –عبُ٘ زامغ بً هانغ وهُبت، عكابت املُابلت في اَاع يمان فٗالُت وجىفُظ الالتزام باملُابلت  -1

ألاؾخاط الباخث للضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت،  املخٗلم بغخماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، مجلت 03 -09اللاهىن عكم 

  .2019، 02، الٗضص 04املجلض 

مهضي ٖلىاف، نالخُاث أٖىان الغكابت في الىكف ًٖ املسالفاث والىكاًت مً مساَغ املىخجاث، مجلت البدىر  -2

ماٌ،   .2017، 03ٗضص الفي الٗلىص وكاهىن ألٖا

 اإلالخقياث: -د

بحر الخدفُٓت في اَاع مداعبت وكم٘ الٛل املؿُغة الاحغائُت لؿلؿلت ؾامُت خؿاًً بللاؾم بلُل، الخضا -1

مً اٖضاص واهجاػ الضهخىعة خؿاًً ؾامُت جدذ اقغاف الؿُضة ٖبابؿت  2017الخٓاهغاث الٗلمُت املىجؼة ؾىت 

 .2019ؾامُت الؿُض مغصاؽ ؾُض ٖلي بِذ الافياع الضاع البًُاء 

ني خٌى خماًت املؿتهلً عبُٗت حجاعة، مضي الخماًت اللاهىهُت للمؿ -2 تهلً مً املىخجاث املؿخىعصة، امللخلى الَى

 .2009هىفمبر  18-17واملىافؿت، ولُت الخلىق، حامٗت ٖبض الغخمً محرة، بجاًت، ًىمي 

 الىطىص القاهىهيت -ه

، ج. ع 2009/ 02/ 25، ًخٗلم بدماًت املؿتهلً وكم٘ الٛل، مإعر في 25/02/2009مإعر في  03-09كاهىن عكم  -1

، 35، ج. ع ، ٖضص 2018/ 10/06مإعر في  09 -18مٗضٌ ومخمم باللاهىن عكم ، 08/03/2009، ناصع في 15ٖضص 

 . 13/06/2018ناصع في 

، ناصع في 05، ًخٗلم بغكابت الجىصة وكم٘ الٛل، ج ع ٖضص 1990/ 01/ 03مإعر في  39-90مغؾىم جىفُظي عكم  -2

، ناصع في 61، ج. ع  ٖضص  2001/ 10/ 16املإعر في  315-01كم مٗضٌ ومخمم باملغؾىم الخىفُظي ع ، 1990/ 01/ 04

21 /10/2001 . 
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  ملخص:

ٌػخبر مىطىع مٍاقدت الكؿاص مً الهظاًا ألاؾاؾُت اإلاؼغوخت غلى ؤحىضة الػضًض مً الخٍىماث ومسخلل 

ؤن اإلاىظماث اإلاهخمت بمٍاقدت هظه الظاهغة، إط ال ًمًٌ عصض مػالم الخىمُت في ؤًت صولت في ظل جىاميها ، يما ًكترض 

مٍاقدت هظه الظاهغة ال ًهخصغ غلى ألاحهؼة الغؾمُت قدؿب، وإهما ًخػضي طلَ إلى الجهاث ؾحر الغؾمُت ومىظماث 

ػاث قدؿب، وإهما  اإلاجخمؼ اإلاضوي وألاخؼاب الؿُاؾُت، إط ؤن هظه اإلاٍاقدت ال جهخصغ غلى خؼمت مً الهىاهحن والدشَغ

اث اإلاضهُت اإلاسىلت بخكػُل آلُاث الغنابت بٍل ؤشٍالها، الؿُاؾُت واإلا ضهُت واإلاداؾيُت وقالنخصاصًت، واخترا  الخٍغ

 صؾخىعٍا، واؾخهالُ الػضالت و الضًمهغاػُت والشكاقُت، هي الػىاصغ اإلاؿتهضقت للخض مً الظاهغة. 

ػاث 4 الُاث الغنابت 4 مىظماث اإلاجخمؼ اإلاضوي4 اؾخهالُ 3 الكلمات املفحاحية مٍاقدت الكؿاص4 الهىاهحن والدشَغ

 .لػضالتا

Abstract:  

The issue of combating corruption is considered one of the main issues on the agenda of 

many governments and various organizations interested in combating this phenomenon, as it 

is not possible to monitor the features of development in any country in the light of its growth, 

and it is assumed that the fight against this phenomenon is not limited to official agencies 

only, but also goes beyond that to informal bodies, civil society organizations and political 

parties. The results of many research and studies in this field indicate that this struggle is not 

limited to a package of laws and legislations only, but rather by activating all forms of control 

mechanisms, political, civil, accounting and economic, and respecting civil liberties 

constitutionally entitled, and the independence of justice, democracy and transparency are the 

elements targeted to curb the phenomenon. 

Keywords : Combating corruption ; rules and regulations ; Control mechanisms ; Civil 

society organizations ; Independence of justice.
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 مقذمة:

ًمثل الكؿاص إخضي اإلاػظالث الهامت التي حػاوي منها اإلاجخمػاث اإلاػاصغة، ولم حػض آزاعه مغجبؼت بمٍان مػحن ؤو 

صولت ما، خُث احؿؼ مجاله بصىعة يبحرة لُصبذ بمثابت ؾلىى ؤو ههج ًخهُض به في جدهُو اإلاصالح الصخصُت وحؿلُبها 

 غلى خؿاب الصالح الػا  وما ًسض  اإلاجخمؼ.

الكؿاص يظاهغة احخماغُت ًهى  غلى جٌَغـ الىالءاث واهدشاع اإلاجامالث في بػع ؤهىاع قالهظمت الؿُاؾُت و 

 .((1))ًاألهظمت قالؾدبضاصًت والضيخاجىعٍت التي حصجؼ غلى بغوػ هظه الظاهغة 

قغ لظلَ ؤصبدذ ظاهغة الكؿاص إخضي اإلاشٌالث الخؼحرة ؾحر مدضصة الىؼام والتي ًخؼلب الخصضي لها جظا

، واغخباعه نظُت ؾُاؾُت غاإلاُت لها مساػغها وجضاغُاتها وغىانبها التي ًضعيها الػالم واؾخهغث  مسخلل حهىص الضُو

، غلى اإلاؿخىي الضولي والىػني إلاسخلل  ((2))في ًهُىه الخاحت اإلااؾت الى طغوعة وحىص آلُاث قػالت للخصضي له

ػاث الضُو بالىظغ الى جىؾؼ مضاه وشمىله في حم  ُؼ مجاالث الخُاة مما ًجػل مً الصػب الخدٌم قُه.حشَغ

ًاهذ اجكانُت قالمم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص اإلاىؼلو الغبِس ي الظي ًغجٌؼ غلُه في مداعبت هظه الظاهغة  ونض 

والخصضي لها غلى الصػُض الضولي، إطاقت الى ما جبظله الضُو مً إحغاءاث وجضابحر وػىُت إلاٍاقدت الكؿاص وقها 

ػُت يما هى الخاُ باليؿبت للجؼابغ بػض جىنُػها غلى قالجكانُت اإلاخػلهت بمٍاقدت الكؿاص في اإلاغؾى  لىصىص حش َغ

 ، اإلاخػلو بالكؿاص والىناًت مىه.48-40، وإصضاعها للهاهىن عنم 821-40الغباس ي عنم 

3 ماهي ػبُػت الجهىص ومً ؤحل طلَ ًمًٌ ػغح ؤلاشٍالُت الغبِؿُت التي جدىاولها الىعنت البدثُت التي جخمثل في

 الضولُت والىػىُت في مٍاقدت الكؿاص وما مضي قػالُتها في الخض مىه؟

 هظه ؤلاشٍالُت جىضعج طمنها الػىاصغ الخالُت3

 إلاطار املفاهيمي للذراسة.-أوال

 الجهود الذولية ملكافحة الفساد.-ثاهيا

 الجهود الوطىية ملكافحة الفساد.-ثالثا

 إلاطار املفاهيمي: -1

ت ؤو غلم ازخ ت الضعاؾت، بحن قههاء غلى الهاهىن والػلى  ؤلاصاٍع كاث التي جىاولذ الكؿاص بدؿب ػاٍو لكذ الخػٍغ

كاجه3 ت احخماغُت بدخت، ومً حػٍغ  قالحخماع الظي ًىظغ الُه مً ػاٍو

 جعريف الفساد-1.1

جيذ غليها إؾاءة ؤغؼى غلماء الهاهىن اهخما  بالكؿاص في مجاُ صعاؾاتهم، مً زالُ اإلاشٌالث التي جغ   

كاجه في الكهه الهاهىوي3  اؾخػماُ الىظُكت التي جخؼلب مىاحهتها وحىص هصىص ناهىهُت، ومً حػٍغ

                                                           
غ الضولُت، صعاؾت خالت الجؼابغ، مٌخبت الىقاء الهاهىهُت، ػبػت  - (1) ت، 8عقاقت قاهت، الكؿاص والخىيمت، صعاؾت مسخُت للخهاٍع ، 2480، قالؾٌىضٍع

 .81ص، 
ىة، الجهىص الػغبُت والضولُت إلاٍاقدت الكؿاص مً مىظىع ناهىوي، مجلت البدىر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت، غضص   - (2) ، ًلُت الػلى  82هىضة ؾٍؼ

 .04، ص، 2482اوث، ؾٌٌُضة،  24ؤلاوؿاهُت، حامػت 
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 الحعريف القاهووي للفساد-أ

هى هُت اؾخػماُ الىظُكت الػامت بجمُؼ ما ًترجب غليها مً هُبت وهكىط وؾلؼت لخدهُو مىاقؼ شخصُت، مالُت 

 . (1) حن والخػلُماث الغؾمُتؤو ؾحر مالُت، بشٍل مىاف للهىاه

هظا الخػٍغل ًغيؼ في جدضًضه إلاكهى  الكؿاص غلى ما ًترجب مً ججاوػاث غىض اؾاءة الصخص لىظُكخه بىاء غلى 

كا  الىُت التي ال حػخبر حغما، يما ؤهه ًدصغ الكؿاص مً الجاهب ؤلاصاعي صون بهُت الجىاهب ألازغي، وهى ما ال ٌػض حػٍغ

 لكؿاص.شامال وصنُها إلاػنى ا

ىهؿم -ب الكؿاص وقها إلاىظمت الشكاقُت الضولُت هى " ؾىء قالؾخسضا  الؿلؼت الػامت لغبذ مىكػت زاصت"، ٍو

 3  (2(بمىحبه الى هىغحن

الكؿاص بالهاهىن والظي ًغجٌؼ غلى مضقىغاث الدؿهُالث التي جضقؼ قيها الغشاوي للخصُى غلى قالقظلُت في  -

 هاهىن.زضمت ًهضمها مؿخلم الغشىة وقها لل

 الكؿاص طض الهاهىن والظي ًغجٌؼ غلى صقؼ عشىة للخصُى مً مؿخلم الغشىة غلى زضمت ممىىع جهضًمها.-

يما غغف البىَ الضولي الكؿاص باهه" اؾاءة اؾخػماُ الىظُكت الػامت لخدهُو مٍاؾب زاصت، وهى ًدضر 

 3  (3)غاصة

 ض وإحغاءاث مىانصت غامت.غىضما ًهى  مىظل بهبُى ؤو ػلب ؤو ابتزاػ عشىة، لدؿهُل غه -

و اؾخؿالُ الىظُكت الػامت صون اللجىء إلى الغشىة وطلَ بخػُحن ألاناعب ؤو ؾغنت ؤمىاُ الضولت  - غً ػٍغ

 مباشغة.

 الحعريف الاجحماعي للفساد-ب

ظاهغة احخماغُت جيشإ وجٌبر وؾؽ اإلاجخمػاث التي جهى  غلى جٌَغـ الىالءاث الهبلُت واإلاىاػهُت والخؼبُت، 

ت غلى اإلاصالح الػامت، هى ما ًؤصي الى اهدشاع ظاهغة الكؿاصواه  . (4) دشاع اإلاجامالث لخؿلُب اإلاصالح الخاصت والجهٍى

هظا الخػٍغل ًغيؼ في حػٍغل الكؿاص غلى ما جغجبه الػالناث التي جٍىن بحن قالقغاص في اإلاجخمؼ مً مصالح و 

ؤحل الخصُى غلى مؼامذ شخصُت، قالكؿاص بظلَ  اؾخؿالُ لىظابكهم ؤو الظًً ٌؿػىن الؾخسضا  الىكىط مً

ا، وقالهدغاف غً الهُم  ؾلىى احخماعي جضُ غلُه بػع اإلاؤشغاث اإلاخػلهت بؿُاب اإلاؤؾؿت الكػالت ؾُاؾُا وإصاٍع

ي، وإشباع ألاػماع اإلاالُت  .(5) قالحخماغُت وألاغغاف الؿابضة ونصىع الهُم ومسغحاث قالهدغاف الؿلًى

                                                           
م ؾػض إبغاهُم الخثران، وانؼ ؤلاحغاءاث ألامىُت اإلاخسظة للخض مً حغابم الكؿ - (1) اص مً وحهت هظغ الػاملحن في ؤحهؼة مٍاقدت الغشىة في غبض الٌٍغ

اض،   . 28، ص، 2442اإلاملٌت الػغبُت الؿػضًت، عؾالت ماحؿخحر، نؿم الػلى  الشغػُت، حامػت هاًل الػغبُت للػلى  ألامىُت، الٍغ
اه في الهاهىن الػا ، ًلُت الخهىم والػلى  الؿُاؾُت، خاخت غبض الػالي، آلالُاث الهاهىهُت إلاٍاقدت الكؿاص قالصاعي في الجؼابغي، اػغوخت صيخىع  - (2)

 .22، ص، 2482حامػت مدمض زُظغ بؿٌغة، 
غ الضولُت، صعاؾت خالت الجؼابغ، مٌخبت الىقاء الهاهىهُت، ػبػت  - (3) ت، 8عقاقت قاهت، الكؿاص والخىيمت، صعاؾت مسخُت للخهاٍع ، 2480، قالؾٌىضٍع

 20ص، 
غلى حمُل، اهماغ الكؿاص وآلُاث مٍاقدخه في الهؼاغاث الخٍىمُت بالجمهىعٍت الُمىُت، صعاؾت مُضاهُت غلى قالحهؼة غبض الهىي بً لؼل هللا  - (4)

قالمني،  اإلاػىُت بمٍاقدت الكؿاص، اػغوخت صيخىعاه في الػلى  قالمىُت، ًلُت الضعاؾاث الػلُا، نؿم الػلى  الشغػُت، حامػت هاًل الػغبُت للػلى 

اض،   .02، ص، 2482الٍغ
ت، مصغ، 8خمضي غبض الػظُم، غىإلات الكؿاص وقؿاص الػىإلات، مىهج هظغي وغملُـ الضاع الجامػُت، ػبػت  - (5)  .80، ص، 2441، ؤلاؾٌىضٍع
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 ئري من جعريف الفسادموقف املشرع الجزا-ت

خاُو الشغع الجؼابغي قالؾدىاص الى ؤخٍا  مىهج اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص في حػٍغل الكؿاص، وطلَ 

، الظي غغف الكؿاص بإهه" الهُا  بإغماُ جمثل آصاء ؾحر 2440  - 40 - 82اإلاؤعر في  821 - 40بمىحب اإلاغؾى  عنم 

هي إلاىؼ الكؿاص و مٍاقدت الكؿاص  (1) ؤو ؾلؼت"ؾلُم للىاحب ؤو اؾخؿالُ إلاىنؼ  ، إطاقت الى اجكانُت قالجداص قالقٍغ

، وقالجكانُت الػغبُت إلاٍاقدت الكؿاص بمىحب 2 440 - 40 - 84اإلاؤعر في  820 - 40بمىحب اإلاغؾى  الغباس ي عنم 

كه مً زالُ ؤلاشاعة الى صىعه ومظ202 – 80اإلاغؾى  الغباس ي عنم  كا ، واهصغف الى حػٍغ اهغه صون ؤن ٌػؼي حػٍغ

 صنُها له.

وغلو اإلاشغع جدضًض الكؿاص بىاء غلى الخصغقاث الؿحر ناهىهُت التي ًهى  بها اإلاؿؤولحن في الىظُكت والتي ًترجب 

التي هصذ غلى ؤن" الكؿاص هى 48-40( مً الهاهىن عنم 42غليها وحىص هظه الظاهغة واهدشاعها، مثل ما جؤيضه اإلااصة )

إلاىصىص غليها في الباب الغابؼ مً هظا الهاهىن." وجصىل حغابم الكؿاص بدؿب هظا الهاهىن الى ؤعبػت ًل الجغابم ا

ؤهىاع هي ازخالؽ اإلامخلٍاث وؤلاطغاع بها الغشىة وما في خٌمها، الجغابم اإلاخػلهت بالصكهاث الػمىمُت، الدؿتر غلى 

 حغابم الكؿاص.

هخصغ غلى بػظها صون وبالغؾم مً لَ قهظا الخػٍغل هى آلازغ ناصغا أل  هه ال ًدضص ًل ؤشٍاُ الكؿاص، ٍو

م عؾم زؼىعتها وصوعها في احؿاع الكؿاص واهدشاعه مثل جلهي الهضاًا  البػع آلازغ الظي ًسغج غً هؼام الخجٍغ

ل وجباصلها التي حػخبر مً ألاشٍاُ اإلاخؼىعة التي ؤقغػتها الخٌىىلىحُا الخضًثت التي حػخمض غلى ؤؾالُب حضًضة ال ًدم

 ظاهغها مػنى قالؾخؿالُ والكؿاص.

 أشكال الفساد-8.1

جخػضص ؤشٍاُ الكؿاص وجدىىع مؼ الخؿحراث التي جؼغؤ غلى مجاالث الخُاة، وما ًدضر في الػالم مً حؿُحر، ؤي ؤن 

خصغ الكؿاص في ؤشٍاُ مػُىت ال ٌػني بالظغوعة جدضًضه ؤشٍاله ًلها، إط نض جظهغ ؤشٍاُ حضًضة جهخظيها ألاؾالُب 

3 ا  إلاخؼىعة التي ًخم اؾخسضامها في جدهُو الكؿاص، ومً ؤبغػ ؤشٍاُ الكؿاص غلى ؾيُل اإلاثاُ هدىاُو

 الفساد املالي-أ

 3  (2)ًغجبؽ هظا الشٍل مً الكؿاص بمسالكت الهىاغض وألاخٍا  اإلاالُت في الضولت ومً ؤمثلخه

و ؾحر مشغوع- مً زالُ اؾخؿالُ الىظُكت الػامت،  الٌؿب ؾحر اإلاشغوع3 ًهى  طلَ بالخصُى غلى امىاُ  بؼٍغ

مما ًترجب  غلى اإلاىظل ؤلاغالن غً  وحىص إنغاع بالظمت اإلاالُت له ولؼوحه  وؤبىابه الهصغ مً ؤمىاُ مىهىلت وؾحر 

ًاث والخؿاباث في البىىى، والىهىص، والخلي، واإلاػاصن،  مىهىلت، بما في طلَ ألاؾهم، والؿىضاث، والخصص في الشغ

اإلاخػلو  48-40( مً الهاهىن عنم 20ىت، ومصاصع صزلهم ونُمت هظا الضزل، يما ؤشاعث الُه اإلااصة )وألاحجاع الثمُ

بالكؿاص والىناًت مىه، خُث جصضي اإلاشغع الجؼابغي لهظا الىىع مً الكؿاص بظغوعة ؤن ًهض  اإلاىظل الػمىمي 

اصة التي جؼغؤ غلى طمخه اإلاالُت مهاعهت بمضازُله ا غ غلى الٍؼ  .إلاشغوغتجهضًم جبًر

                                                           
 .22خاخت غبض الػالي، مغحؼ ؾابو، ص،  - (1)
 .22، 80، ص، ص، 2480، عا  هللا، 0ػبػت -نالجزاهت والشكاقُت واإلاؿاءلت في مىاحهت الكؿاص، قالبخالف مً ؤحل الجزاهت واإلاؿاءلت ؤما - (2)
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ازخالؽ اإلااُ الػا 3 ًخمثل في نُا  اإلاىظل الػمىمي بإزظ اإلااُ غمضا لصالخه هى، ؤو لصالح شخص ؤو يُان -

آزغ، وطلَ غً ؤزظ وقالؾدُالء غلى ممخلٍاث ؤو ؤمىاُ ؤو ؤوعام مالُت غمىمُت ؤو زصىصُت ؤو ؤي ؤشُاء ؤزغي طاث 

بها بشٍل آز مت في اإلااصة )نُمت غهض بها إلُه بدٌم مىنػه ؤو حؿٍغ ( مً 22غ، ؤشاع اإلاشغع الجؼابغي الى هظه الجٍغ

 اإلاخػلو بالكؿاص والىناًت مىه. 48-40الهاهىن عنم 

الغشىة3 حػخبر مً ؤؾهل ألاشٍاُ الشاةػت في الكؿاص، بالخصُى غلى ؤمىاُ او ؤي مىاقؼ ازغي مهابل الهُا  -

خصغ الغشىة في هىع واخض، في اإلااصة  48-40لو بالكؿاص عنم بػمل مسالل للهاهىن، اإلاشغع الجؼابغي في الهاهىن اإلاخػ

ت ؾحر مؿخدهت او غغطها غلُه او مىده اًاها، بشٍل مباشغ او  22 التي جىص غلى ؤن" ًل مً وغض مىظكا غمىمُا بمٍؼ

ًان طلَ لصالح اإلاىظل هكؿه او لصالح شخص آزغ ًهى  بإصاء غمل او قالمخىاع غً آصاء غمل  ؾحر مباشغ، ؾىاء 

 مً واحباجه".

 الفساد إلاداري -ب

هى غباعة غً مجمىغت مً ألاغماُ اإلاسالكت للهىاهحن وؤصُى الػمل ؤلاصاعي ومؿلٌُاجه الؿلُمت والهاصقت إلى 

الخإزحر غلى ؤلاصاعة الػامت، ؤو نغاعاتها، ؤو ؤوشؼتها، بهضف قالؾخكاصة اإلاباشغة ؤو قالهخكاع ؾحر اإلاباشغ مً الىظُكت، ؤو 

 ومً ؤمثلخه3   (1)ض  قالهخماء واإلاؿؤولُت ججاه الػمل الػا التراخي وغ

3 ًهصض به ؾعي الؿلؼاث الػامت لخدهُو مىاقؼ ؤو الىصُى إلى ؾاًاث ال جهؼ في اؾخؿالُ الىكىط الىظُكي-

ت في اإلاؤؾؿت، ؤشاع الُه اإلاشغع  صابغة ؤغماُ صاخب الىكىط، مً زالُ اؾدثماع اإلاػلىماث التي ًكترض ؤجها ؾٍغ

، بإهه إؾاءة اؾخؿالُ اإلاىظل إلاىصبه غمضا   مً ؤحل اصاء غمل او 48-40( مً الهاهىن عنم 22ؼابغي في اإلااصة )الج

قالمخىاع غً آصاء غمل في إػاع مماعؾت وظابل غلى هدى ًسغم الهىاهحن والخىظُماث بؿغض الخصُى غلى مىاقؼ ؾحر 

 مؿخدهت لىكؿه ؤو لصخص ؤو يُان آزغ.

لى جىكُظ ؤغماُ لصالح قغص ؤو حهت ًيخمي إليها الصخص، مثل خؼب ؤو غابلت ؤو مىؼهت، اإلادؿىبُت3 حػخمض غ-

اث خؿب مػاًحر اإلاؤؾؿت، في خحن حػخبر  م ألاولٍى
ّ
صون وحه خو يإن ًٍىهىا ؾحر مؿخدهحن لها، ؤو لِؿىا غلى ؾل

اضح ؤن هظا الىىع هى اإلاداباة جكظُل حهت غلى ؤزغي في الخضمت بؿحر وحه خو للخصُى غلى مصالح مػُىت، والى 

ذ الظي ًجغمه.  آلازغ مً ؤيثر ألاهىاع اهدشاعا مهاعهت مؼ غض  حىص الىص الهاهىوي الصٍغ

و الؼباغت للشهاصاث، - التزوٍغ3 ٌػخمض في لَ غلى جهلُض الخىنُػاث وألازخا  الغؾمُت ؤو الخٍىمُت غً ػٍغ

 .(2) وغغنلخهإطاقت الى اهدشاع ظاهغة غض  الشػىع باإلاؿؤولُت واهماُ الػمل 

ومً طلَ قئن ظاهغة الكؿاص ال جهخصغ جضاغُاتها غلى ما جكغػه ؾلبُاث نؼاع ما، وإهما جمخض ؤشٍاله الى مً 

ًاقت ؤقغاص اإلاجخمؼ، ولً جإزحر غلى انخصاص الضُو ألهه ًدض مً جدهُو الخىمُت يما ٌػمل غلى حػل  خُث الخإزغ الى 

 ضي الهُم ألازالنُت وجٍاص حػضمها.ألاقغاص ًخمؿٍىن بؿلىيُاث ؾحر ؤزالنُت جخػ

                                                           
 .22الجزاهت والشكاقُت واإلاؿاءلت في مىاحهت الكؿاص، مغحؼ ؾابو، ص،  - (1)
 .0اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص همىطج، -مضاحي غثمان، الجهىص الضولُت إلاٍاقدت الكؿاص- (2)
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 الجهود الذولية في مجال مكافحة الفساد -8

اعجٌؼث مٍاقدت الكؿاص صولُا غلى ما جظمىخه مسخلل قالجكانُاث التي هصذ في بىىصها غلى مٍاقدت الكؿاص 

، وججلذ جلَ اإلاباصعاث بصىعة زاصت في اجكانُت ألام م اإلاخدضة والخصضي له في إػاع حػاون مشترى بحن الضُو

إلاٍاقدت، التي ؤيضث غلى زؼىعة هظه اإلاشٍلت وما ًترجب غليها مً مساػغ غلى اؾخهغاع اإلاجخمػاث وؤمنها، مما ٌؿاغض 

مت  مت اإلاىظمت وجكانمها بشٍل ال ًمًٌ الخدٌم قُه، إطاقت الى اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الجٍغ في احؿاع الجٍغ

 يما ؾىداُو جىطُده في الىهاغ الخالُت3 اإلاىظمت، ومىظمت الشكاقُت الضولُت،

 اثفاقية ألامم املححذة ملكافحة الجريمة املىظمة عبر الوطىية -1.8

م صىع ؾلىى الكؿاص مً عشىة في هؼام  (1)(41حغمذ هظه قالجكانُت الكؿاص في اإلااصة ) وصغذ ألاػغاف الى ججٍغ

ض قيها غلى الىغض بالغشىة ؤو غغطها ؤو مىدها ؤي مً اإلاىظكحن الػمىمُحن الهابمحن بالخضمت الػمىمُت، والتي ٌػخم

هؤالء، ويظلَ ػلب الغشىة ؤو ؤلاجُان بإًت صىعة مً صىعها اإلاشاع إليها في اإلااصة، ومً آلالُاث التي هصذ غليها هظه 

 ( مً ؤهمها423قالجكانُت إلاٍاقدت الكؿاص، مجمىغت مً الخضابحر التي ؤشاعث إليها في اإلااصة )

ؼ هؼاه-  ت اإلاىظكحن الػمىمُحن بمً قيهم الهابمىن بالخضمت الػمىمُت.حػٍؼ

 الػمل غلى مىؼ الكؿاص ويشكه بمجغص خصىله.-

 مػانبت ألاشخاص اإلاؿيبحن في خضور الكؿاص.-

ت هي ألازغي مً الكؿاص.-  خماًت الهُئاث قالغخباٍع

ت-  .    (2)إلؼا  الضُو ألاػغاف بئعؾاء مؿؤولُت الهُئاث قالغخباٍع

جكانُت ؤغؼذ اهخماما ولى بصىعة بؿُؼت مً احل مٍاقدت الكؿاص والخصضي له، غلى اغخباع ؤن قهظه قال

ًاإلاسضعاث وؤلاججاع باليشغ وججاعة الؿالح، حػخبر ًلها مً نبُل الكؿاص زاصت  الجغابم الخؼحرة التي جدىاولها قالجكانُت 

ً الجغابم التي حؿعى هظه اإلاىظمت الى مداعبتها وؤن حغابم ؾؿُل ألامىاُ الظي جلجإ إلُه غصاباث اإلااقُا ؤصبدذ م

 والخصضي له بٍل ؤلاحغاءاث والخضابحر.

 اثفاقية ألامم املححذة ملكافحة الفساد-8.8

حػخبر ؤشمل اجكانُت ؤصعيذ ؤن الخدضًاث الهاهىهُت وألامىُت ال جٌكي وخضها إلاٍاقدت الكؿاص، بل ًجب وشغ  

جمُؼ زؼىعجه جم اغخماص قالجكانُت بمىحب نغاع صاصع مً الجمػُت الػامت زهاقت الكؿاص غلى ًل ألاصػضة لُضعى ال

صولت إلى  204، صاصنذ غلى قالجكانُت 2002صٌؿمبر  28وصزلذ خحز الخىكُظ في 2001ؤيخىبغ  82لألمم اإلاخدضة في 

 . (3) 2480ؾاًت 

ذ للكؿاص، إال ؤجه  ا خضصث مظمىهه مً زالُ وغلى الغؾم مً ؤن قالجكانُت لم جىعص في مظمىجها حػٍغل صٍغ

 حملت مً الجغابم التي جمثل صىعة الكؿاص، مً خُث اجها نمؿتها الى نؿمحن3

                                                           
، في صوعتها الثامىت والخمؿحن، صاصنذ غليها الجؼابغ بخدكظ بمىحب 0-21ألمم اإلاخدضة عنم إغخمضث ؤلاجكانُت بمىحب نغاع الجمػُت الػامت ل  - (1)

 . 821-40اإلاغؾى  الغباس ي عنم 
ىة، ، مغحؼ ؾابو، ص،  - (2)  08هىضة ؾٍؼ
 .84مضاحي غثمان، مغحؼ ؾابو، ص،  - (3)
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 حغابم ؤصلُت3 جخمثل في3-

 عشىة اإلاىظكحن الػمىمُحن ألاحاهب ومىظكي اإلاؤؾؿاث الضولُت الػمىمُت. -

بها بشٍل آزغ مً نبل مىظل غمىمي. -  ازخالؽ اإلامخلٍاث ؤو جبضًضها ؤو حؿٍغ

 خاحغة بالىكىط وإؾاءة اؾخؿالُ الىظابل.اإلا -

 . (1) الغشىة وازخالؽ اإلامخلٍاث في الهؼاع الخاص-

 حغابم جبػُت3 جخمثل في3-

 ؾؿل الػابضاث ؤلاحغامُت-

 ؤلازكاء.-

 إغانت ؾحر الػضالت. -

الىدى وؾػُا منها إلاٍاقدت الكؿاص مً حىاهبه اإلاسخلكت، ؾػذ الى وطؼ اؾتراجُجُت مىاؾبت للخصضي له غلى 

 الخالي3

وطؼ الخضابحر الىنابُت3 اغخمضث قالجكانُت جضابحر وناًت وطػتها، وؤلؼمذ ًل صولت ػغف غلى وطؼ وجىكُظ هظه • 

الخضابحر في هظامها الضازلي يألُاث قػالت ميؿهت إلاٍاقدت الكؿاص في إػاع حػاون بحن اإلاىظماث الضولُت وؤلانلُمُت طاث 

 الصلت، منها3

( مً قالجكانُت، 2قدت الكؿاص الىنابُت3 جخىلى جىكُظ الؿُاؾاث اإلاشاع إليها في اإلااصة )إًجاص هُئاث مٍا• 

وؤلاشغاف غلى جىكُظ جلَ الؿُاؾاث وجيؿُهها، وػٍاصة اإلاػاعف اإلاخػلهت بمىؼ الكؿاص وحػمُمه، إطاقت الى الػمل غلى 

 ة قػالت صوا ؤي جإزحر.مىذ الهُئت ما ًلؼ  مً قالؾخهاللُت لخمٌُنها مً الهُا  بىظابكها بصىع 

جغؾُش ؾُاؾاث ومماعؾاث مٍاقدت الكؿاص الىنابُت3 جخمثل في وطؼ ًل صولت ػغف وقها لىظامها الهاهىوي • 

ؼ مشاعيت اإلاجخمؼ وججؿُض مباصا ؾُاصة الهاهىن وجدؿحن  لؿُاؾاث ميؿهت قػالت مً ؤحل الخصضي للكؿاص، وحػٍؼ

ؼ إصاعة الشؤون واإلامخلٍاث الػمىمُت في إػاع  الجزاهت والشكاقُت واإلاؿاءلت، إطاقت الى اإلاشاعيت في البرامج واإلاشاَع

 الضولُت الغامُت الى مىؼ الكؿاص.

اغخماص هظم لخىظُل اإلاؿخسضمحن اإلاضهُحن في الهؼاع الػا 3 جهى  غلى الٌكاءة والشكاقُت واإلاػاًحر • 

ب ألاقغاص غىض جىل ي اإلاىاصب الػمىمُت التي حػخبر غغطت للكؿاص، اإلاىطىغُت، ووطؼ إحغاءاث مىاؾبت الزخُاع وجضٍع

يُت لخمٌحن اإلاىظكحن مً الىقاء بمخؼلباث آلاصاء الصخُذ للىظابل  الى حاهب الدصجُؼ غلى وطؼ بغامج حػلُمُت وجضٍع

ًاء وغيهم بمساػغ الكؿاص اإلاالػمت آلصاء وظابكهم. ب اإلاخسصص واإلاىاؾب مً ؤحل إط  الػمىمُت في إػاع الخضٍع

هاث الؿلىى للمىظكحن الػمىمُحن3 حػخبر مً ؤلاحغاءاث الكػالت في الخصضي للكؿاص، إن جم قاللتزا  وطؼ مضو • 

ٍىن غلى  بخؼبُو مباصا ألاماهت واإلاؿؤولُت بحن اإلاىظكحن الػمىمُحن مً ؤحل قالصاء الؿلُم للىظابل الػمىمُت، ٍو

مضوهاث الؿلىى التي ًظػىجها وقها إلاا جىص غلُه  غاجو ًل صولت اجساط الخضابحر الالػمت طض اإلاىظكحن الظًً ًسالكىن 

 ( مً اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص.41اإلااصة )

                                                           
 مىه.، مً إجكانُت ؤلامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص والىناًت 22-82اإلااصة   - (1)
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ؼ الشكاقُت في إبالؽ الىاؽ لٌُكُت جىظُم وحؿُحر ؤلاصاعة الػمىمُت3 ًغجبؽ هظا الخضبحر بظغوعة اغخماص •  حػٍؼ

لى اإلاػلىماث الٍاقُت غً يُكُت غمل ؤلاصاعة إحغاءاث ولىابذ جمًٌ غامت الىاؽ مً الخصُى غىض قالنخظاء غ

الػمىمُت وغملُاث اجساط الهغاعاث قيها، والصٍىى الهاهىهُت التي تهم غامت الىاؽ مؼ إًالء اإلاغاغاة الىاحبت لصىن 

ت مً ؤحل جِؿحر وصُى الىاؽ الى الؿلؼاث  خغمتهم وبُاهاتهم الصخصُت، الى حاهب جيؿُؽ ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 ي جخسظ الهغاعاث التي جسض  صالح الػامت.اإلاسخصت الت

م ألاقػاُ اإلاغجبؼت - م واإلاالخهت الجؼابُت لخجٍغ وطؼ الخضابحر الػهابُت3 اغخمضث قالجكانُت غلى جضابحر الخجٍغ

 بالكؿاص، مً اهمها3

م ألاقػاُ اإلاغجبؼت بمماعؾت الكؿاص3 جهى  هظه اإلاماعؾاث غلى عشىة اإلاىظكحن الػمىمُحن الىػىُح•  ن ؤو ججٍغ

ًاهذ  ألاحاهب ومىظكي مؤؾؿاث الضولت، ازخالؽ اإلامخلٍاث وجبضًضها، اإلاخاحغة بالىكىط وؤلازغاء ؾحر اإلاشغوع، وؾىاء 

غمضا بشٍل مباشغ او ؾحر مباشغ مً ؤحل ؤن ًهى  اإلاىظكحن بإقػاُ ؤو ًمخىػىا غً الهُا  بإقػاُ ؤزىاء آصاء واحباتهم 

مها في نىاهُنها الضازلُتالغؾمُت في الهؼاع الػا  او الخاص، وج  . (1) ىحب قالجكانُت غلى الضُو ألاػغاف إلؼامُت ججٍغ

اغخماص إحغاءاث حؼابُت إلاخابػت اإلاىظكحن3 جغجبؽ هظه ؤلاحغاءاث بمالخهت اإلاىظكحن اإلاغجٌبحن إلخضي ؤشٍاُ • 

ضقاع، ومالبمت الػهىبت مؼ الكؿاص، جخسظ الضُو جضابحر مىاؾبت وقها لهاهىجها الضازلي مؼ اغخباع الىاحب لخهىم ال

حؿامت الكػل، مً ؤحل جدهُو الكػالُت الهصىي لخضابحر الهاهىن التي جخسظ ٌشإن حغابم الكؿاص بدؿب الىظا  

 الضازلي لٍل صولت قُما ًخػلو بئحغاءاث اإلاالخهت واإلاخابػت.

ػاث زاصت وقُما ًخػلو باآلزاع اإلاترجبت غلى حغابم الكؿاص، خثذ قالجكانُت الضُو ألاػغاف غ لى وطؼ حشَغ

لخجمُض وحجؼ ومصاصعة الػابضاث ؤلاحغامُت اإلاخإجُت مً ألاقػاُ اإلاجغمت في قالجكانُت، مً زالُ مىؼ جإس ي البىىى 

ت بما ًخالء  مؼ الىظا   ػاث اإلاخػلهت باإلحغاءاث الجؼابُت وؤلاصاٍع التي جٍىن ؾحر زاطػت للغنابت وجٌُُل الدشَغ

جاخت اإلاػلىماث خُى الػابضاث وجىقحر الؿؼاء الهاهىوي الالػ  ألحل الخجمُض واإلاصاصعة مؼ الضازلي والخػاون الضولي إل

 . (2) وطؼ ؤحهؼة اؾخسباعاجُت مهمتها الغنابت اإلاالُت

ؼ الخػاون الضولي إلاٍاقدت الكؿاص3 ٌػخبر الخػان قُما بحن الضُو مً ألاؾالُب التي حؿاغض في مٍاقدت •  حػٍؼ

ت طاث الصلت بالكؿاص، مؼ اشتراغ جىاقغ الكؿاص، في مجاُ الخده ُهاث وؤلاحغاءاث الخاصت باإلاؿابل اإلاضهُت وؤلاصاٍع

م في مؿابل الخػاون الضولي، ومً ؤهم مظاهغ الخػاون إلاٍاقدت الكؿاص  3 (3) اػصواحُت الخجٍغ

مخلهُت حؿلُم اإلاجغمحن3 ًهى  هظا الخضبحر غىض وحىص الصخص مىطىع ػلب الدؿلُم في إنلُم صولت ػغف • 

ًان الجغ  اإلاغجٌب مً الصخص ال ٌػانب غلُه الهاهىن الضازلي لخلَ الضولت،  الؼلب، بىاء غلى قالجكانُت ختى وإن 

ًاهذ هىاى مػاهضة لدؿلُم اإلاجغمحن بحن صولت ػغف، وؤزغي ال جغجبؽ  وجسخلل إحغاءاث حؿلُم اإلاجغمحن بحن ما إطا 

                                                           
 ، اإلاغحؼ هكؿه.22-81اإلااصة  - (1)
، مجلت 48-40والهاهىن عنم  2442صعاؾت في طىء إجكانُت ألامم اإلاخدضة -بً غِس ى ؤخمض، آلالُاث الهاهىهُت الضولُت والىػىُت إلاٍاقدت الكؿاص - (2)

 .822، ص، 2482، 2الهاهىن والػلى  الؿُاؾُت، الػضص 
 ُت ألامم اإلاخدضة.وما ًليها مً اجكان 02اإلااصة  - (3)
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قالجكانُت )ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص( ألاؾاؽ الهاهىوي للخػاون  مػها بمػاهضة حؿلُم، خُث جٍىن في هظه الخالت

 بشإن الدؿلُم. 

ههل ألاشخاص اإلادٍى  غليهم3 ًهى  هظا الخضبحر غلى ههل ألاشخاص الظًً ًدٌم غليهم بػهىبت الخيـ ؤو • 

ت العجٍابهم ؤقػاال مجغمت وقها لالجكانُت ألامم اإلاخدضة الى إنلُمها لٌُملىا مضة  إخضي ؤشٍاُ الخغمان مً الخٍغ

 غهىبتهم.

اإلاؿاغضة الهاهىهُت اإلاخباصلت3 جهى  غلى جهضًم اإلاؿاغضاث بحن الضُو الؼغاف في مجاُ الخدهُهاث واإلاالخهاث • 

ىن مً احل الٌشل غً هظه  وؤلاحغاءاث الهظابُت اإلاخصلت بجغابم الكؿاص التي ًغجٌبها اشخاص ػبُػُىن ؤو اغخباٍع

، الظي 2482هىقمبر  0اإلاؤعر في  0-0اإلاىحىصاث ومصاصعتها، مثل ما ٌشحر الُه نغاع ألامم اإلاخدضة الجغابم واؾدباهت 

 ًدث الضُو ألاغظاء غلى ؤن ًمض بػظها البػع ؤيبر نضع مً اإلاؿاغضة الهاهىهُت.

يما  لهض جظمىذ اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص ؤخٍاما مخىىغت مً ؤحل الخصضي للكؿاص والخض مىه،

م الكؿاص  ا ؾػُا منها الؾخدضار آلُاث حضًضة لخجٍغ ؤجها جهى  بئصاعي ؤخٍا  حضًضة في صوعاتها التي حػهضها ؾىٍى

 وعصع حغابم قالخخُاُ وؾحرها مً ألاوشؼت ؾحر اإلاشغوغت

امت وعيؼث قالجكانُت غلى الخضابحر الىنابُت واؾترصاص اإلاىحىصاث والخغص غلى الشكاقُت في حؿُحر اإلاصالح الػ

للضولت، وؤزظث الضُو ألاػغاف  ما ًلؼ  إلاىابمت ؤػغها الهاهىهُت الضازلُت مؼ مظمىن قالجكانُت، مً زالُ جضغُم 

ػاث اإلاخسصصت ونىاهحن لإلحغاءاث  الهضعة غلى مٍاقدت الكؿاص وإوشاء ؾلؼاث مخسصصت في مٍاقدخه، وؾً الدشَغ

ت الشهىص واإلابلؿحن غً الجغابم وجدضًض مؿؤولُت ألاشخاص الجىابُت والجؼابُت ووطؼ آلُاث غهابُت وجضابحر لخماً

ؼ جضابحر الخػاون الضولي الظي ٌؿاهم بشٍل يبحر في مٍاقدت الكؿاص ألهه ٌػمل غلى الخض مً هظه  ىن، حػٍؼ قالغخباٍع

. ب الػابضاث ؤلاحغامُت الى زاعج الضُو  اإلاماعؾاث يما ًمىؼ حؿٍغ

ؿاص وغض  الهضعة غلى الخصضي له بالىظغ الى ألاؾالُب الجضًضة التي ؾحر ؤن طلَ لم ًمىؼ مً اؾخمغاع وحىص الك

ًخم قالغخماص غليها في مماعؾت ؤقػاُ الكؿاص، مثل حغابم الكؿاص التي جغجٌب إلٌتروهُا زاصت بػض اغخماص الخجاعة 

ؾدُالء في الػهىص التي ؤلالٌتروهُت، يما ؤن قالجكانُت لم جخظمً في هصىصها الػهابُت حغابم ؤلاطغاع باإلااُ الػا  وقال 

ًاث الػاإلاُت.  جبرمها الشغ

 مىظمة الحعاون والحىمية الاقحصادية-2.8

ت  حػخبر اجكانُت الخػاون والخىمُت قالنخصاصًت طض عشىة اإلاىظكحن الػمىمُحن ألاحاهب في اإلاػامالث الخجاٍع

، 8220الخىنُؼ غليها في صٌؿمبر الضولُت، مً قالجكانُاث اإلالؼمت إلاٍاقدت الكؿاص زاصت الكؿاص قالنخصاصي جم 

 ، جهى  اإلاىظمت غلى مػالجت الكؿاص مً زال82223ُوصزلذ خحز الىكاط ؾىت 

ؼ الجىاةي الضولي طض الكؿاص3 الظي ًهى  بشٍل يبحر غلى الغشىة التي حػغف اهدشاع يبحر في •  جىؾُؼ الدشَغ

ت، وؤن اإلاماعؾاث اإلاغجبؼت بها نبل اإلا ىظكحن ؾىاء بالخدٍغع او الخىاػؤ وؾحرها مً ألاقػاُ اإلاػامالث الضولُت الخجاٍع

مت حىابُت حؿخضعي الػهاب  . (1) حشٍل حٍغ

                                                           
 مً إجكانُت مىظمت الخػاون والخىمُت ؤلانخصاصًت. 2ف  8اإلااصة  - (1)



 

 2021الؿىت -02الػضص -08اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ الفساد جرمية مكافحة يف والىطنية الدولية اجلهىد

   ــــــــــــــــــــــــــ/الدين بدر خالف

  290  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

جىؾُؼ مً صكت اإلاىظل الػمىمي3 اإلاىظل الػمىمي ألاحىبي له مضلُى واؾؼ ٌشمل ًل شخص ٌشؿل مىصبا • 

ا او نظابُا مً بلض ؤحىبي، وؤي شخص ًماعؽ وظُكت غامت لصالح بلض  ػُا ؤو إصاٍع ؤحىبي لصالح حهاػ غمىمي ؤو حشَغ

 مؤؾؿت غمىمُت، وؤي مىظل ؤو ويُل إلاىظمت صولُت.

ت، جىؾُؼ مؿؤولُت •  جىؾُؼ الخاطػحن للمؿؤولُت3 جلؼ  اإلاىظمت مً ؤحل الخماًت الكػالت للىظُكت ؤلاصاٍع

و اؾخسضا  الىؾؼاء ت في خالت غغض ؤو جهضًم للغشىة مً ػغف إخضي ؤشخاصها، غً ػٍغ ًاث الخجاٍع طلَ  الشغ

مت.  ان وحىص الىؾُؽ ال ًسلي مؿؤولُت الشغيت مً اعجٍاب الغشىة واغخباعها حٍغ

إصماج هصىص قالجكانُت في الىظا  الضازلي للضُو ألاػغاف3 هصذ قالجكانُت غلى طغوعة حػاون ألاػغاف • 

ػاث  ، وصُاؾت اخٍا  اإلاىظمت وقها لدشَغ الضُو الضازلي مما الخىكُظ الٍامل لالجكانُت في الىظا  الضازلي للضُو

  ًخؼلب حػضًل نىاهُنها او ؾً نىاوي حضًضة جخىابم مباصا قالجكانُت.

مت  ت الضلُت حٍغ ًان لهظه قالجكانُت صوعا ها  في حػل عشىة اإلاىظكحن الػمىمُحن الجاهب في اإلاػامالث الخجاٍع و

ؤشٍاُ الكؿاص وهي الغشىة قئن جؼبُو  ٌػانب غليها في الهىاهحن الضازلُت للضُو اإلاصاصنت، وبما اجها جغيؼ غلى إخضي

مباصئها ٌػخبر مً الجهىص التي حؿاغض غلى مٍاقدت الكؿاص، بالغؾم مً ؤن قالجكانُت عيؼث غلى اإلاؤؾؿاث قالنخصاصًت 

ت صون اإلاىظل الػمىمي ألاحىبي.   ًاث الخجاٍع  والشغ

ولي في مٍاقدت الكؿاص مهاعهت مؼ حهىص البىَ الضولي3 غلى الغؾم مً غض  وحىص اعجباغ بحن صوع البىَ الض-ج

اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص ومىظمت الخىمُت والخػاون التي جغيؼ غلى الكؿاص قالنخصاصي، إال ؤهه ًلػب صوعا 

هاما في مداعبت الكؿاص مً زالُ قالؾتراجُجُاث التي ًهضمها للضُو إلاؿاغضاتها غلى مىاحهت الكؿاص، ٌػخمض في طلَ 

 ر ونابُت وؤزغي عصغُت.غلى جضابح

جضابحر ونابُت3 مً ؤهم الخضابحر التي اغخمضها البىَ في مٍاقدت الكؿاص، جهضًم الػىن للضُو ألاغظاء في مجاُ • 

الخبراث، ومىؼ قالخخُاُ الكؿاص في اإلاشغوغاث اإلامىلت مً ػغف البىَ الى حاهب ؤزظ مىطىع الكؿاص بػحن قالغخباع في 

ا البىَ بشإن الضُو ألاغظاء، حػضًل ؤلاحغاءاث اإلاخػلهت باإلاىانصاث الػامت وجٌَغـ زؼؽ الخىمُت التي ًباشغه

ػت إلاهخظُاث  الشكاقُت الػالُت غىض جلهي الػغوض ومىدها ألقظل غاعض مً ؤحل الخمًٌ مً قالؾخجابت الؿَغ

 . )(1)(يشل الكؿاص

ؼ التي ًهى  بها البىَ، خُث ٌشترغ  الخضابحر الغصغُت3 جمثلذ الخضابحر الغصغُت إلاىاحهت الكؿاص مً زالُ•  اإلاشاَع

لها خو إلؿاء الهغض وعقع قالنتراح اإلاخػلو بخػُحن مً جغؾى غلُه اإلاىانصت، مؼ خهه في الخدهُو في  في جمٍى

َ ًتهم بمسالكت الهىاغض التي ًكغطها البىَ.  اإلاسالكاث التي ًبلـ البىَ بها باليؿبت الى ًل مخػهض ؤو شٍغ

ت الكؿاص مً زالُ الغنابت التي ًكغطها غلى اإلاؿاغضاث اإلاالُت ب صوعا ؾحر مباشغ في مٍاقدقالبىَ الضولي ًلػ

ًاث الٌبري قئن طلَ ٌػخبر مً  ؼ والشغ ، خُث ان ؤي مسالكاث لهىاغضه مً ؤصخاب اإلاشاَع التي ًمُى بها الضُو

كؿاص الؿلىيُاث الكاؾضة التي جهخض ي الخدهُو واؾدبػاص ًل مً جثيذ إصاهتهم، لظلَ قئن الجهىص الضلُت إلاٍاقدت ال

                                                           
 22الجزاهت والشكاقُت واإلاؿاءلت في مىاحهت الكؿاص، مغحؼ ؾابو ص،  - (1)
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ال جهخصغ غلى هظه الهُئاث قهؽ بل هي مخػضصة، منها مىظمت الشكاقُت الضولُت إلاٍاقدت الكؿاص، صىضوم الىهض 

 الضولي، اإلاىظمت الضولُت للشغػت الجىابُت وؾحرها التي ال ٌؿؼ اإلاجاُ لظيغها حمُػا.

م بمػظلت الكؿاص في ًل حىاهبها ومؼ طلَ جظل اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص ؤهم اجكانُت خاولذ ؤن جل

 مً زالُ اإلاباصا والهىاغض التي جظمىتها مىاصها وؾػذ بمىحبها الى الػمل غلى الخض مىه نضع اإلاؿخؼاع.

 الجهود الوطىية في مجال مكافحة الفساد -2

ي ًخكش ى حػخبر الجؼابغ مً الضُو اإلاصاصنت غلى اجكانُت مٍاقدت الكؿاص والىناًت مىه، وإلاىاحهت الكؿاص الظ

بشٍل مؿخمغ غلى اإلاؿخىي الىػني ًخؼلب ألامغ طغوعة جٌَغـ ناهىن زاص للىناًت مً الكؿاص بٍل ؤشٍاله في 

م حضًضة  اؾخدضثها يما هى الخاُ باليؿبت لخلهى الهضاًا، وؤلازالُ  (1) 48-40الهاهىن عنم  ، الظي حاء بإشٍاُ ججٍغ

ًاإلزكاء وإغانت ؾحر بالتزا  حػاعض اإلاصالح وؾحرها مً ؤشٍاُ الكؿاص  ؼ الجؼاةي،  ًاهذ مهمشت في الدشَغ التي 

، وؾػُا منها إلاىاحهت الكؿاص وطػذ مجمىغت مً الخضابحر الىنابُت، وغمضث الى   (2(الػضالت وغض  ؤلابالؽ وؾحرها

ما إوشاء هُئت مٍلكت للىناًت مً الكؿاص الى حاهب ؾُاؾت غهابُت قػالت وطػتها للخض مً الظاهغة الخؼحرة، ي

 ؾىىضخه في الػىاصغ الخالُت3

 الحذابير الوقائية-1.2

اشخملذ الخضابحر الىنابُت غلى حملت مً الهىاغض التي ًلتز  بها مؿخسضمي الهؼاع الػا  غىض الهُا  بمهامهم، 

يُت مالبمت لخمٌحن اإلاىظكحن الػمىمُحن مً آلاصاء الصخُذ والج ه، جهى  غلى الشكاقُت والٌكاءة واغخماص بغامج جٍٍى ًز

 3(3)ؤهمهاوقها لشغوغ ؤؾاؾُت 

ذ باإلامخلٍاث مً ألاؾالُب التي حؿاهم في الخض مً جكش ي الكؿاص، إط ًترجب - ذ باإلامخلٍاث3 ٌػض الخصٍغ الخصٍغ

ذ باإلامخلٍاث التي ًدىػها هى وغابلخه، نصض طمان الشكاقُت  غلى اإلاىظل غىض جىلُه اإلاىاصب الػمىمُت الخصٍغ

ش جىصِبه في وغض  اؾخؿالُ الىظُكت، خُ ذ باإلامخلٍاث زالُ الشهغ الظي ٌػهب جاٍع ث ًهى  اإلاىظل بايخخاب جصٍغ

 وظُكخه.

وطؼ مضوهاث الؿلىى3 ًلؼ  الهاهىن ًل اإلاؤؾؿاث والهُئاث الػمىمُت بمسخلل ؤوشؼتها طغوعة وطؼ نىاغض -

ه للىظُكت ختى ال ًٍىن هىاى ؤي ججاوػ ًترجب غلُه وحىص  ؾلىيُت جدضص ؤلاػاع الظي ًظمً ألاصاء الؿلُم والجًز

 الكؿاص، يما ًترجب غلى طلَ جؼوٍض ًل مىظل غمىمي بيسخت مً مضوهت نىاغض الؿلىى طاث الصلت  

الشكاقُت في الخػامل3 جهى  هظه الهاغضة غلى طغوعة اخترا  اإلاىظكحن الػمىمُحن للمىاػىحن، وطلَ بخمٌُنهم -

ت، إطاقت الى الغص غلى غغابع وشٍاوي مً الخصُى غلى اإلاػلىماث التي ًدخاحىجها وجيؿُؽ ؤلا  حغاءاث ؤلاصاٍع

 اإلاىاػىحن وحؿبِب نغاعاتها غىضما جصضع في ؾحر صالح اإلاىاػىحن وجيُان ػغم الؼػً بشإجها.

                                                           
ضة الغؾمُت ل2440قُكغي  24، اإلاؤعر في 48-40الهاهىن عنم   - (1) ت، الػضص ، اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه، الجٍغ  80لجمهىعٍت الجؼابٍغ

ضة عؾمُت، غضص 2484اوث  20اإلاؤعر في  42-84، اإلاػضُ واإلاخمم بمىحب ألامغ عنم 2440لؿىت   .24، حٍغ
 مً ناهىن الػهىباث الجؼابغي  820الى  882اإلااصة  - (2)
 ، اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص.48-40، مً الهاهىن عنم 2 - 2اإلااصة  - (3)
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هىع مً الغنابت  48-40والىانؼ ؤن هظه الخضابحر ال جهخصغ غلى الهؼاع الػا  قهؽ، خُث قغض الهاهىن عنم 

هؼاع غلى الهىاغض الػامت في مماعؾت ألاغماُ الخاصت، وقاللتزا  بخؼبُو ؤخٍا  حؿدىض الى غض  زغوج هظا ال

 الهىاغض الهاهىهُت إلاٍاقدت الكؿاص في الهؼاع الخاص، مً زال3ُ

ػُت وؾحرها مً ؤلاحغاءاث إلاىؼ ومٍاقدت ؤغماُ الكؿاص والجغابم طاث الصلت التي ًغجٌبها  •  اجساط إحغاءاث حشَغ

 ص ؤو مً نبله.مىظكىن في الهؼاع الخا

إنامت آلُاث لدصجُؼ مشاعيت الهؼاع الخاص في مداعبت اإلاىاقؿت ؾحر الػاصلت واخترا  إحغاءاث الصكهاث  • 

 وخهىم اإلالٌُت.

ًاث مً صقؼ الغشاوي للكىػ بمىذ الصكهاث •  . (1)اجساط ؤي إحغاءاث ؤزغي نض جٍىن الػمت إلاىؼ الشغ

نها ومىؼ الخضنُو واإلاداؾبت مً زالُ مىؼ وحىص خؿا•  باث ؾحر مضوهت في الضقاجغ، مىؼ إحغاء مػامالث صون جضٍو

كت.  حسجُل هكهاث وهمُت ؤو اؾخسضا  مؿدىضاث مٍؼ

 إوشاء هيئة وطىية للوقاية من الفساد-8.2

هص اإلاشغع الجؼابغي غلى إوشاء حهاػ مً هىع جمثل في الهُئت الىػىُت للىناًت مً الكؿاص، بمىحب الهاهىن   

( غلى ؤ، جيشإ هُئت وػىُت مٍلكت بالىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه نصض جىكُظ 804ث هصذ اإلااصة )، خ48ُ-40عنم 

ًان إوشاء هظه الهُئت بىاء غلى ما هصذ غلُه اجكانُت ألامم اإلاخدضة  قالؾتراجُجُت الىػىُت في مٍاقدت الكؿاص، ونض 

ت وقها للمباصا ألاؾاؾُت لىظامها الهاهىوي غلى إلاٍاقدت الكؿاص التي ؤلؼمذ الضُو ألاػغاف قيها غلى ؤن جٌكل ًل صول

 . (2)وحىص هُئت ؤو هُئاث خؿب الخاحت جخىلى مىؼ اهدشاع الكؿاص

ت مؿخهلت طاث ازخصاص شامل ًهى  غلى مٍاقدت الكؿاص في ًل نؼاغاث، وهى  وحػض هظه الهُئت ؾلؼت إصاٍع

اإلاخدضة التي جىص غلى طغوعة مىذ ًل صولت ػغف ( الجكانُت ألامم 40مً اإلااصة ) 2اإلادخىي الظي هجضه في الكهغة 

للهُئت اإلاٍلكت بمٍاقدت الكؿاص، ما ًلؼ  مً قالؾخهاللُت لالطؼالع بىظابكها بصىعة قػالت وبمىإي غً ؤي جإزحر ال 

 مؿىؽ له، ومً مها  هظه الهُئت في مجاُ مٍاقدت الكؿاص3

الهاهىن وحػٌـ الجزاهت والشكاقُت واإلاؿؤولُت انتراح ؾُاؾت شاملت للىناًت مً الكؿاص ججؿض مباصا صولت  -

 في حؿُحر الشؤون وألامىاُ الػامت.

جهضًم جىحيهاث جسص الىناًت مً الكؿاص لٍل شخص ؤو هُئت غمىمُت او زاصت، وانتراح جضابحر زاصت طاث  -

عي وجىظُمي، والخػاون مؼ الهؼاغاث اإلاػىُت الػمىمُت والخاصت في اغضاص نىاغض ؤزال  ناث اإلاهىت.ػابؼ حشَغ

 إغضاص بغامج حؿمذ بخىغُت وجدؿِـ اإلاىاػىحن باآلزاع الظاعة الىاحمت غً الكؿاص. -

 حمؼ واؾخؿالُ ًل اإلاػلىماث التي حؿاهم في الٌشل غً اغماُ الكؿاص والىناًت منها. -

ت الغامُت الى الىناًت مً الكؿاص ومٍ - اقدخه، وجهضًم الخهُُم الضوعي لألصواث الهاهىهُت وؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 جىصُاث إلػالتها.

 قالؾخػاهت بالىُابت الػامت في حمؼ ألاصلت والخدغي في الىناةؼ طاث الػالنت بالكؿاص. -

                                                           
ل 84اإلاىاقو  8020عبُؼ ألاُو غا   88مؤعر في 820-40باس ي عنم مغؾى  ع  - (1)  .2440ؤبٍغ
 مً اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص  0اإلااصة  - (2)
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 الخيؿُو بحن الهؼاغاث والخػاون مؼ هُئاث مٍاقدت الكؿاص غلى الصػُض الىػني والضولي. -

ًاهذ جابػت للهؼاع جؼوٍض الهُئت باإلاػلىماث والىزابو التي جدخاحها مً ؤلاصاعاث و  - اإلاؤؾؿاث الػمىمُت ؾىاء 

 الػا  ؤو الخاص، التي جغاها حؿاغض في الٌشل غً ؤقػاُ الكؿاص.

باإلطاقت الى الهُئت الىػىُت للىناًت مً الكؿاص، جم إوشاء الضًىان اإلاغيؼي لهمؼ الكؿاص باغخباعه مصلخت 

ت غملُاجُت للشغػت الهظابُت، جخىلى مً زالله البدث غً  الجغابم في إػاع مٍاقدت الكؿاص ومػاًيخه، حمؼ مغيٍؼ

الضلت والهُا  بالخدهُهاث في وناةؼ الكؿاص، وإخالت مغجٌبيها للمثُى ؤما  الجهاث الهظابُت اإلاسخصت، خؿب اإلااصة 

 .(1)020-88( مً اإلاغؾى  الغباس ي عنم 42)

ها  التي جهى  بها، جخمخؼ ومً طلَ قئن إوشاء ؤحهؼة مخسصصت في ٌؿاغض في مٍاقدت الكؿاص مً زالُ اإلا

ت وطمت مؿخهلت، إال ؤجها جظل حػاوي مً نُىص جدض مً نُامها بضوعها الكػاُ في مجاُ مٍاقدت  بالصخصُت اإلاػىٍى

الكؿاص، قالهُئت الىػىُت للىناًت مً الكؿاص جسظؼ الى الغنابت مكغوطت غليها مً الىػٍغ اإلاٍلل باإلاالُت، وجٍىن 

غ ؾىىي  غً ؤغمالها لغبِـ الجمهىعٍت، غلى الغؾم مً جمخػها باالؾخهاللُت في آصاء غملها التي هي ملؼمت بئغضاص جهٍغ

ل ملكاث الكؿاص الى وػٍغ الػضُ الظي ًهى  بضوعه بئزؼاع الىابب الػا   (2) ؤصعي به ، يما ؤن جهُُضها بظغوعة جدٍى

َ الضغىي الػمىمُت قُه هىع مً العجؼ غً نُا  الهُئت بضوعها الكػل  ي للمها  اإلاىىػت بها.بخدٍغ

 إعادة ثىظيم السياسة العقابية-2.2

غمض اإلاشغع الجؼابغي الى اؾخدضار ؾُاؾت حضًضة إلاٍاقدت الكؿاص بالخػضًالث التي ؤصزلها غلى الػهىباث 

اإلاهغعة لجغابمه، خُث نغع غهىبت الخيـ والؿغامت بضال مً السجً، وحاء بجؼاءاث طاث ػابؼ مالي، مثل اإلاصاصعة 

ًالخالي3وؤزغ   ي طاث ػابؼ مضوي وإصاعي، يما ؾىىضخه 

جىػ الخٌم بها صون غهىبت ؤزغي، ؤو نض جًٌ  - مت ٍو الػهىباث ألاصلُت3 هي الػهىباث اإلاهغعة ؤصال للجٍغ

مغجبؼت مػها الػهىبت ألاصلُت، وهي مهغعة للصخص الؼبُعي والصخص اإلاػىىي غلى الؿىاء وجخدضص هظه الػهىبت 

مت غل  ى الىدى الخالي3بدؿب هىع الجٍغ

صج الى  244.44الصكهاث الػمىمُت3 ٌػانب اإلاشغع بالخيـ مً ؾيخحن الى غشغ ؾىىاث وبؿغامت مً •  

صج، ًل مىظل غمىمي ًهى  بئبغا  غهض او ًؤشغ ؤو ًغاحؼ غهضا او اجكانُت او صكهت او ملخها مسالل  8.444.444

ػُت والخىظُمُت الجاعي الػمل بها بؿغض إ غؼاء امخُاػاث، ًل جاحغ ؤو صىاعي ؤو خغفي او مهاُو مً للخٍا  الدشَغ

الهؼاع الخاص ، ؤو بصكت غامت ًل شخص ػبُعي او مػىىي ًهى  ولى بصكت غغطُت بئبغا  غهض ؤو صكهت مؼ 

الضولت او الجماغاث اإلادلُت ؤو اإلاؤؾؿاث والهُئاث الػمىمُت الخاطػت للهاهىن الػا  ؤو اإلاؤؾؿاث الػمىمُت 

 اإلاؤؾؿاث الػمىمُت طاث الؼابؼ الصىاعي والخجاعي.قالنخصاصًت و 

 48-40( مً الهاهىن عنم 20والغشىة في الصكهاث الػمىمُت حىدت مؿلظت ٌشضص قيها الػهاب، إط ؤنغث اإلااصة )

ً ؾىت، وبؿغامت مً  مت خُث هصذ غلى " ٌػانب بالخيـ مً غشغ ؾىىاث الى غشٍغ الػهىبت اإلاهغعة لهظه الجٍغ

صج3 ًل مىظل غمىمي ًهبع ؤو ًداُو ان ًهبع لىكؿه ؤو لؿحره بصكت مباشغة او  2.444.444 . صج الى8.444.44

                                                           
ضة عؾمُت غضص  - (1) ش 21حٍغ  2488صٌؿمبر  80، بخاٍع
 ، اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص.48-40مً الهاهىن عنم  20اإلااصة  - (2)
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ًان هىغها بمىاؾبت جدظحر او إحغاء مكاوطاث نصض ابغا  او جىكُظ صكهت او غهض  ؾحر مباشغة، ؤحغة او مىكػت مهما 

اعي والخجاعي او اإلاؤؾؿاث ؤو ملخو باؾم الضولت والجماغاث اإلادلُت واإلاؤؾؿاث الػمىمُت طاث الؼابؼ الصى

وهظه الػهىبت ؤنغها يظلَ اإلاشغع في خالت عشىة اإلاىظكحن الػمىمُحن ألاحاهب ومىظكي  الػمىمُت قالنخصاصًت.

 اإلاىظماث الضولُت الػمىمُت.

غلى ؤهه" ًٍىن مؿؤوال حؼابُا غً  48-40( مً الهاهىن عنم 22وباليؿبت للصخص اإلاػىىي ؤيضث اإلااصة )

مٌغع  81ىص غليها في هظا الهاهىن وقها للهىاغض اإلاهغعة في ناهىن الػهىباث، يما هصذ غلُه اإلااصة الجغابم اإلاىص

مً ناهىن الػهىباث، التي هصذ غلى ؤن" الػهىباث التي جؼبو غلى الصخص اإلاػىىي في مىاص الجىاًاث والجىذ هي في 

مت قالمخُاػاث  24.444ى صج ال 84.444مجاُ الصكهاث الػمىمُت جٍىن الػهىبت في الؿغامت مً  صج قُما ًخػلو بجٍغ

مت ازظ قىابض بصكت ؾحر ناهىهُت، ؤنغ لها غهىبت  الؿغامت مً  صج  24.444ؾحر اإلابرعة في الصكهاث الػمىمُت، ؤما حٍغ

مت الغشىة نغع لها الؿغامت مً   صج.844.444صج  24.444، وحٍغ

صج  244.444ؾيخحن الى غشغ ؾىىاث وؾغامت مً  عشىة اإلاىظل الػمىمي3 نغع لها اإلاشغع غهىبت الخيـ مً• 

ت ؾحر مؿخدهت او غغطها غلُه ؤو مىده اًاها بشٍل مباشغ او  8.444.444الى  صج، ًل مً وغض مىظكا غمىمُا بمٍؼ

ؾحر مباشغ ؾىاء لصالح اإلاىظل هكؿه او شخص آزغ لُهى  بإصاء غمل او قالمخىاع غً اصا غمل مً واحباجه، قما 

وباليؿبت للصخص اإلاػىىي ؤنغ لها اإلاشغع غهىبت الؿغامت  شضص في الؿغامت اإلاالُت بغقؼ خضها ألاصوى. ًالخظ ان اإلاشغع

 صج. 24.444صج الى  84.444صج، ونغع الؾخؿالُ الىكىط والخدٍغع غلُه الؿغامت مً  24.444صج الى  84.444مً 

 244.444حن الى غشغ ؾىىاث وبؿغامت مً قالزخالؽ واإلاخاحغة بالىكىط3 ؤنغ لها اإلاشغع غهىبت الخيـ مً ؾيخ• 

صج لٍل مىظل غمىمي ًسخلـ او ًخلل او ًبضص او ًدخجؼ غمضا وبضون وحه خو او ٌؿخػمل غلى  8.444.444صج الى 

هدى ؾحر شغعي لصالخت او لصالح آزغ، ؤًت ممخلٍاث او امىاُ او ؤوعام مالُت غمىمُت او زاصت او ؤي ؤشُاء ؤزغي 

 .  (1)ه بدٌم وظابكه ؤو بؿببهاطاث نُمت غهض بها الُ

مت  •  مت، مثل حٍغ الجغابم اإلاؿخدضزت3 ؤصعج اإلاشغع ؤشٍاُ الكؿاص اإلاؿخدضزت ونغع لها غهىبت  جدىاؾب والجٍغ

جلهى اإلاىظل الػمىمي للهضاًا إط حغ  اإلاشغع هظا الػمل وؤنغ له غهىبت الخيـ مً ؾخت ؤشهغ الى ؾيخحن وؾغامت مً 

ت ؾحر مؿخدهت  244.444صج الى  24.444 صج ، وهكـ الػهىبت جؼبو غلى اإلاىظل الػمىمي الظي ًهبل الهضًت ؤو مٍؼ

شترغ خؿب صُاؾت الىص اؾخالمها،  والصخص الظي نض  الهضًت مؼ غلمه بظغوف جهضًمها وجىقغ الؿغض منها، َو

ئن هظه الػهىبت مسككت ؤي وطؼ الجاوي ًضه غليها وهى ما ًمحزها غً الغشىة الؿلبُت، ومهاعهت مؼ باقي الػهىباث ق

مت ؤلازغاء ؾحر اإلاشغوح اإلاؿخدضزت بىكـ الهاهىن الخاص. وؤنغ لجىدت  ؾىاء باليؿبت للخيـ او الؿغامت، بسالف حٍغ

مت  صج. 8.444.444صج الى  244.44اؾخؿالُ الىظُكت غهىبت الخيـ مً ؾيخحن الى غشغ ؾىىاث وؾغامت مً ؤما حٍغ

 صج  8.444.444صج الى 244.444ت الخيـ مً ؾيخحن الى غشغ ؾىىاث وؾغامت مً   ؤلازغاء بال ؾيب التي ؤنغ لها غهىب

                                                           
 اإلاغحؼ هكؿه.،  22اإلااصة  - (1)
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 84.444الى  2444وباليؿبت للصخص اإلاػىىي ؤنغ له اإلاشغع في الجغابم اإلاؿخدضزت يخلهي الهضاًا الؿغامت مً 

مت ؤلازغاء بال ؾيب ؤنغ لها ؾغامت مً  مت صج، وهي هكـ الػهىبت ال 24.444صج الى  84.444صج، حٍغ تي ؤنغها لجٍغ

 ؾىء اؾخؿالُ الىظُكت.

وقُما ًخػلو بئنغاع اإلاشغع للػهىبت اإلاالُت غلى الصخص اإلاػىىي، ألهه ًمثل يُاها مؿخهال بظاجه غً ألاشخاص 

 اإلاٍىهحن له، وال ًصلح ؤن جهغع له غهىبت الخيـ يما هى الخاُ باليؿبت للصخص الؼبُعي.

مت ؤو ؤيثر مً الجغابم الػهىباث اإلاشضصة3 ؤنغ اإلاشغع ظغف الد- ًان مغجٌب حٍغ شضًض في بػع الجغابم، إطا 

اإلاىصىص غليها في هظا الهاهىن ناطُا ؤو مىظكا غاما ًماعؽ وظُكت غلُا، ؤو طابؼا غمىمُا او غظى في الهُئت او 

طابؽ او غىن شغػت نظابُت ؤو ممً ًماعؽ بػع صالخُاث الشغػت الهظابُت، ؤو ؤماهت طبؽ، ٌػانب بالخيـ 

مت اإلاغجٌبت ً ؾىت وبىكـ الؿغامت اإلاهغعة للجٍغ  . (1)مً غشغ ؾىىاث الى غشٍغ

َ صون الظغوف الىانػُت، يما مًٌ الهاض ي مً اؾخػماُ  خػلو ظغف الدشضًض في صكت الكاغل والشٍغ ٍو

غ الػهىبت اإلاىاؾبت طمً الخضًً اإلاهغعًٍ ناهىها، وباإلاهابل ؤنغ إمٍاهُت الدشض ت في جهٍغ ًض لهظه ؾلؼخه الخهضًٍغ

الػهىباث عؾم حؿلُظها متى جىاقغث الظغوف اإلاهغعة لظلَ، يما جسظؼ للظغوف اإلاسككت واإلاػكُت يؿحرها مً حغابم 

 . (2)الهاهىن الػا 

، هىغحن مً ألاغظاع التي جؤزظ بػحن قالغخباع 48-40مً الهاهىن عنم  02ؤلاغكاء مً الػهىبت3 ؤنغ اإلاشغع في اإلااصة -

ترجب غلى ألازغي جسكُع الػهىبت، التي جىص غلى ؤهه" في حغابم الكؿاص، ًت رجب غلى اخضاها غض  وحىص غهاب ٍو

مت ؤو  ٌؿخكُض مً ألاغظاع اإلاػكُت مً الػهىباث اإلاىصىص غليها في ناهىن الػهىباث، ًل مً اعجٌب ؤو شاعى في حٍغ

ت او ؤيثر مً الجغابم اإلاىصىص غليها في هظا الهاهىن، ونا  نبل مباشغة إحغاءاث اإلا خابػت بئبالؽ الؿلؼاث ؤلاصاٍع

 الهظابُت ؤو الجهاث اإلاػىُت وؾاغض غلى مػغقت مغجٌبيها.

الػهىباث الخٌمُلُت3 هي الػهىباث التي جلخو الجاوي بىاء غلى الػهىبت ألاصلُت، وهي غهىبت إطاقُت ال جلخو  -

ت للهاض ي ف24اإلادٍى  إال إطا هص غليها الهاهىن في اإلااصة ) ي الخٌم بها، يما ؤشاع اإلاشغع الى حؼاءاث (، وهي حىاٍػ

 3(3) ؤزغي مً شإجها ؤن حؿاهم في الهظاء غلى ؤؾباب الكؿاص والخُلىلت صون جدهُو طلَ مً زالُ إنغاع

التي جؤيض غلى حىاػ ججمُض وحجؼ الػابضاث وألامىاُ  8-28غهىبت الخجمُض والخيـ يما هى مدضص في اإلااصة  -

خىنل هظا الخجمُض غلى شغػحن ؤؾاؾُحن، ًخػلو قالُو باعجٍاب إخضي حغابم ؾحر اإلاشغوغت مً حغابم الك ؿاص، ٍو

، والشغغ الثاوي صضوع امغ نظاةي غً عبِـ اإلادٌمت اإلاسخصت ؤو ؤمغ مً 48-40الكؿاص اإلاهغعة في الهاهىن عنم 

 ؾلؼت مسخصت.

خإجُت او اإلاخدصل غليها بشٍل ، والتي جىصب غلى اإلامخلٍاث والػابضاث اإلا2-28غهىبت اإلاصاصعة خؿب اإلااصة -

ًاألمىاُ اإلاسخلؿت ؤو مبلـ الغشىة وما ٌػاصُ جلَ اإلاىاُ مً غهاعاث  مباشغ ؤو ؾحر مباشغ مً إخضي حغابم الكؿاص 

                                                           
 ، اإلاغحؼ هكؿه. 01اإلااصة  - (1)
، ؤغماُ اإلالخهى الضولي الخامـ غشغ خُى ، الكؿاص وآلُاث مٍاقدخه في 48-40وعصًت قخحي، الؿُاؾت الػهابُت إلاٍاقدت الكؿاص وقها لألمغ عنم  - (2)

اث، اإلاجلض الثاوي، الػضص  اث في ألاهظمت اإلاهاعهت، مسبر ؤلاحتهاص الهظاةي غلى خغيت ، مسبر الخهىم وا2الضُو اإلاؿاعبُت، مجلت الخهىم والخٍغ لخٍغ

ؼ، ًلُت الخهىم والػلى  الؿُاؾُت، بؿٌغة،   .200،، ص، 2480الدشَغ
 .200اإلاغحؼ هكؿه،  - (3)
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للجهت الهظابُت التي جىظغ في الضغىي الػمىمُت  48-40مً الهاهىن عنم  22وؾُاعاث او مجىهغاث، يما احاػث اإلااصة 

ذ ببؼالن غهض ؤو صكهت او بغاءة ؤو امخُاػ ؤو جغزُص مخدصل غلُه مً اعجٍاب حغابم الكؿاص اإلاىصىص غليها  الخصٍغ

 في هظا الهاهىن.

الخػاون الضولي3 عيؼ اإلاشغع الجؼابغي غلى آلُت الخػاون الضولي مً ؤحل مٍاقدت الكؿاص، غلى اغخباع آزاعه التي  -

، إحغاءاث ناهىهُت زاصت اهصيذ في مظمىن قالجكانُت 48-40ؤصبدذ حػغف جىؾػا غاإلاُا، وخضص في الهاهىن عنم 

اث واإلاخابػاث  الضولُت إلاٍاقدت الكؿاص، مً زالُ وحىص غالناث حػاون نظاةي غلى ؤوؾؼ هؼام في مجاُ الخدٍغ

وؤلاحغاءاث الجؼابُت الهظابُت اإلاخػلهت بالجغابم اإلاىصىص غليها في الهاهىن الؿابو، مً بحن هظه ؤلاحغاءاث، مىؼ 

ل الػابضاث ؤلاحغامُت زاصت قُما ًخػلو باإلاػلىماث الخاصت باألشخاص مدل اإلاخابػت، وحشضًض ويش ل وجدٍى

الغنابت غلى الخؿاباث ومىؼ قخذ قغوع للمصاعف التي لِـ لها خظىع ماصي ؤو ؾحر زاطػت للغنابت، الى حاهب جهضًم 

 اإلاىظكىن الػمىمُحن. اإلاػلىماث خُى الخؿاباث اإلاالُت اإلاخىاحضة بالخاعج التي ًمخلٌها

إطاقت الى عص ًل ما جم ازخالؾه ؤو نُمت ما خصل غلُه مً مىكػت ؤو عبذ ختى لى اهخهلذ الى ؤصُى الصخص ؤو 

ت ؼ اؾدثماٍع لها الى مٍاس ي ؤزغي في مشاَع  . (1)قغوغه ؤو ؤصهاعه، ولى جم جدٍى

 الخاثمة:

، وهظغا الهدشاعه الظي ؤصبذ ال  ٌشٍل الكؿاص إخضي اإلاشٌالث التي حػاوي منها ًل الهؼاغاث في مسخلل الضُو

ًان قالهخما  بئًجاص خلُى مىاؾبت إلاٍاقدخه غلى مؿخىي صولي مً زالُ جدضًض صىع  ٌػغف خضوص الضولت الىاخضة، 

الؿلىى اإلاجغمت والجؼاءاث اإلاهغعة إلاىاحهت الكؿاص في إػاع اجكانُاث صولُت جٍىن ؤؾاؾا ومىهجا حؿدىض إلُه الضُو 

ػاتها الضازلُت للخض مً الكؿاص ومػالجخه في إػاع الخػاون الضولي، إط وحصجػها  غلى اغخماص مباصئها في نىاهُنها وحشَغ

غملذ الضُو غلى بظُ مجهىصاث بىطؼ آلُاث وؤؾالُب مسخلكت مً ؤحل مٍاقدت الكؿاص، في إػاع اجكانُاث حػني به، 

ػاتها الضازلُت إلا ىاحهخه غلى اإلاؿخىي الضازلي وجإؾِؿا إلاا ؾبو طيغه ًمًٌ وجخهُض بها الضُو خاصت ألاػغاف في حشَغ

 :وطؼ حملت مً الخىصُاث التي حؿاهم في مٍاقدت الكؿاص

 إغؼاء اؾخهاللُت واؾػت للهُئاث اإلاٍلكت بالىناًت مً الكؿاص، قُما جهى  به مً ؤغماُ-

 ، ومشاعيتهم في مىاحهخهجىغُت اإلاىاػىحن نضع اإلاؿخؼاع بإزؼاع الكؿاص وآزاعه التي جمـ اإلاجخمؼ يٍل-

ؼ الهىاهحن واللىابذ اإلاخػلهت بالخصضي للكؿاص-  .مشاعيت الهُئاث اإلاػىُت بمٍاقدت الكؿاص في مشاَع

 مىايبت اإلاؿخجضاث ؤلاحغابُت اإلاخػلهت بمالخهت اإلاجغمحن، وجىؾُؼ هظه ؤلاحغاءاث لخخالء  مؼ الجغابم اإلاغجٌبت.-

 قائمة املراجع

غ الضولُت، صعاؾت خالت الجؼابغ، مٌخبت الىقاء عقاقت قاهت، الكؿاص وال .8 خىيمت، صعاؾت مسخُت للخهاٍع

ت، 8الهاهىهُت، ػبػت   ، 2480، قالؾٌىضٍع

                                                           
 ، اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص.48-40مً الهاهىن عنم  00- 20اإلااصة  - (1)
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ىة، الجهىص الػغبُت والضولُت إلاٍاقدت الكؿاص مً مىظىع ناهىوي، مجلت البدىر والضعاؾاث  .2 هىضة ؾٍؼ

 .2482ٌُضة، اوث، ؾٌ 24، ًلُت الػلى  ؤلاوؿاهُت، حامػت 82ؤلاوؿاهُت، غضص 

م ؾػض إبغاهُم الخثران، وانؼ ؤلاحغاءاث ألامىُت اإلاخسظة للخض مً حغابم الكؿاص مً وحهت هظغ  .2 غبض الٌٍغ

الػاملحن في ؤحهؼة مٍاقدت الغشىة في اإلاملٌت الػغبُت الؿػضًت، عؾالت ماحؿخحر، نؿم الػلى  الشغػُت، حامػت 

اض،    .2442هاًل الػغبُت للػلى  ألامىُت، الٍغ

ت غبض الػالي، آلالُاث الهاهىهُت إلاٍاقدت الكؿاص قالصاعي في الجؼابغي، اػغوخت صيخىعاه في الهاهىن خاخ .0

 .2482الػا ، ًلُت الخهىم والػلى  الؿُاؾُت، حامػت مدمض زُظغ بؿٌغة، 

غ الضولُت، صعاؾت خالت الجؼابغ، مٌخبت الىقاء  .2 عقاقت قاهت، الكؿاص والخىيمت، صعاؾت مسخُت للخهاٍع

ت، 8هىهُت، ػبػت الها  .2480، قالؾٌىضٍع

غبض الهىي بً لؼل هللا غلى حمُل، اهماغ الكؿاص وآلُاث مٍاقدخه في الهؼاغاث الخٍىمُت بالجمهىعٍت  .0

الُمىُت، صعاؾت مُضاهُت غلى قالحهؼة اإلاػىُت بمٍاقدت الكؿاص، اػغوخت صيخىعاه في الػلى  قالمىُت، ًلُت 

اض، الضعاؾاث الػلُا، نؿم الػلى  الشغػ  .2482ُت، حامػت هاًل الػغبُت للػلى  قالمني، الٍغ

، 8خمضي غبض الػظُم، غىإلات الكؿاص وقؿاص الػىإلات، مىهج هظغي وغملُـ الضاع الجامػُت، ػبػت  .0

ت، مصغ،   .2441ؤلاؾٌىضٍع

  ، عا0ػبػت -الجزاهت والشكاقُت واإلاؿاءلت في مىاحهت الكؿاص، قالبخالف مً ؤحل الجزاهت واإلاؿاءلت ؤمان .1

 .2480هللا، 

 .0اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص همىطج، -مضاحي غثمان، الجهىص الضولُت إلاٍاقدت الكؿاص .2

، في صوعتها الثامىت والخمؿحن، 0-21إغخمضث ؤلاجكانُت بمىحب نغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة عنم  .84

  .821-40صاصنذ غليها الجؼابغ بخدكظ بمىحب اإلاغؾى  الغباس ي عنم 

 

 .، مً إجكانُت ؤلامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص والىناًت مىه22-82اإلااصة  .88

 .، مً إجكانُت ؤلامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص والىناًت مىه22-81اإلااصة  .82

صعاؾت في طىء إجكانُت ألامم اإلاخدضة -بً غِس ى ؤخمض، آلالُاث الهاهىهُت الضولُت والىػىُت إلاٍاقدت الكؿاص .82

 .2482، 2، مجلت الهاهىن والػلى  الؿُاؾُت، الػضص 48-40م والهاهىن عن 2442

 .وما ًليها مً اجكانُت ألامم اإلاخدضة 02اإلااصة  .80

 .مً إجكانُت مىظمت الخػاون والخىمُت ؤلانخصاصًت 2ف  8اإلااصة  .82

ضة الغؾمُت2440قُكغي  24، اإلاؤعر في 48-40الهاهىن عنم  .80  ، اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه، الجٍغ

ت، الػضص  ، 2484اوث  20اإلاؤعر في  42-84، اإلاػضُ واإلاخمم بمىحب ألامغ عنم 2440لؿىت  80للجمهىعٍت الجؼابٍغ

ضة عؾمُت، غضص   .24حٍغ

 مً ناهىن الػهىباث الجؼابغي  820الى  882اإلااصة  .80

 .، اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص48-40، مً الهاهىن عنم 2 - 2اإلااصة  .81
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ل 84اإلاىاقو  8020عبُؼ ألاُو غا   88ؤعر في م820-40مغؾى  عباس ي عنم  .82  .2440ؤبٍغ

  مً اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص 0اإلااصة  .24

ضة عؾمُت غضص  .28 ش 21حٍغ  2488صٌؿمبر  80، بخاٍع

 .، اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص48-40مً الهاهىن عنم  01، 22، 20اإلااصة  .22

، ؤغماُ اإلالخهى الضولي الخامـ 48-40وقها لألمغ عنم وعصًت قخحي، الؿُاؾت الػهابُت إلاٍاقدت الكؿاص  .22

اث، اإلاجلض الثاوي، الػضص  ، مسبر 2غشغ خُى ، الكؿاص وآلُاث مٍاقدخه في الضُو اإلاؿاعبُت، مجلت الخهىم والخٍغ

ؼ، ًلُت الخهىم والػلى   اث في ألاهظمت اإلاهاعهت، مسبر ؤلاحتهاص الهظاةي غلى خغيت الدشَغ الخهىم والخٍغ

 ،2480ُت، بؿٌغة، الؿُاؾ

 ، اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص.48-40مً الهاهىن عنم  00- 20اإلااصة  .20
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  لخص:م

ًىاكش هزا اإلالاٌ الػالكت بحن الفعاد اإلاعدششي وؤصمت الذًملشاؾُت في ؤغلب ألاهظمت الػشبُت اهؿالكا مً    

ىغُذ الذغاثم ألاظاظُت التي جإزحر جلً الػالكت غلى جؿىس الذولت وجىمُت اإلاجخمؼ، لزا تهذف هزه الذساظت بلى ج

ظاهمذ في اظدششاء الفعاد في ؤغلب البلذان الػشبُت، اظدىاد بلى ماشش مذسواث الفعاد وؤمشلت مً واكؼ مماسظاث 

اإلااظعاث الاظخدىارًت ودوسها، واهؿالكا مً رلً  خلطذ هزه الذساظت بلى غشوسة مػالجت البِئت الحاغىت للفعاد 

اء باججاه دًملشاؾُت خلُلُت ؤو لللػاء غلى الفعاد باغخباس ول منهما ٌغزي اظخمشاس هبذاًت ألي اضالح خلُلي ظى 

  آلاخش.

 الػشبُت؛ ؤصمت الذًملشاؾُت؛ مىظمت الشفافُت الذولُت. بلذانالفعاد؛ ال: الكلمات املفحاحية

Abstract:  

This article discusses the analysis of the relationship between the endemic corruption and 

the crisis of democracy in most Arab regimes based on the influence of that relationship on 

the development of the state and the progress of society, so that this study aims at clarifying 

the main pillars that contributed to the purchase and spread of corruption in most Arab 

countries. Based on transparency International's Corruption perceptions Index with examples 

of the practices and role of ruling elites, The study therefore concluded that the environment 

directly linked to corruption should be addressed as the beginning of any serious reform, 

either toward a true democracy or to eradicate corruption, as each supports the continuation of 

the other. 

Keywords : Corruption; Arab countries; crisis of democracy; transparency 

International. 
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 لذمة:م

بن خلُلت ألاوغاع التي حػِشها الذولت واإلاجخمؼ في ؤغلب دٌو الػالم الشالض بما في رلً الذٌو الػشبُت ال ًمىً 

جفعحرها مً خالٌ جخلف الذولت واإلاجخمؼ غً مىاهبت الخلذم والخؿىس الزي ٌػخبر ظمت اإلاجخمػاث في الذٌو 

ت ؤو ختى لػذم جىفش كاغذة اإلاخلذمت، ؤو الظخدالت الىمى وجدلُم الشفاه في مجخمػ اجىا ؤو لغُاب الخُاساث الخىمٍى

بل بن ألاوغاع الحالُت ًفعشها حعاهذ الاظدبذاد اإلاشن )ؤصمت الذًملشاؾُت( وجفاكم  ،للخؿىس ًمىً الاهؿالق منها

ؤظهضة هظشا الهدشاسه غمً وجذاعي الفعاد واظدششاثه في ضلب الذولت وفي غمم اإلاجخمؼ في ؤغلب البلذان الػشبُت، 

ا ومدلُا وختى داخل اليعُج الاظخماعي للمجخمؼ فاظدششاء الفعاد بإهىاغه في الىشحر مً  ،وماظعاث الذولت مشهٍض

م الصحُذ إلضالح هُيلت الذولت وبىاء اإلاجخمؼ باججاه  بلذان اإلاىؿلت الػشبُت ًدٌى دون جدلُم ؤي جلذم هدى الؿٍش

بي للػالكت الترابؿُت بحن ؤصمت الذًملشاؾُت التي الخلذم، لزا حػنى هزه الذساظت بالجمؼ بحن الخد لُل الىظشي والخجٍش

حػِشها دٌو اإلاىؿلت الػشبُت والفعاد اإلاعدششي اهؿالكا مً جلذًم سئٍت هلذًت لىاكؼ الفعاد في الذٌو الػشبُت 

مت في اهدشاس ومذي جؿىسه داخل الذولت واإلاجخمؼ وهُف ظاهم الاخخالٌ في الػالكت بحن اإلاىاؾً والحيى  ،ومطادسه

 الفعاد ؤفلُا داخل اإلاجخمؼ وغمىدًا غمً الدعلعل الهشمي مً كمت الحىم بلى ؤظفله؟.

تهذف هزه الىسكت البدشُت بلى الخإهُذ غلى الترابـ الؿشدي بحن اظدششاء الفعاد في دٌو اإلاىؿلت الػشبُت 

ُت، باإلالابل ظاهمذ هزه ألاخحرة في همػاغف الخخالٌ الػالكت بحن الحاهم واإلاديىم ؤي اظخمشاس ؤصمت الذًملشاؾ

جضاًذ الفعاد واظدششاثه، غمً جشاهماث إلاجمىغت مً اإلاماسظاث الذاخلُت وؤخشي خاسظُت هدُجت الػالكت التي جشبـ 

اإلااظعاث الاظخدىارًت في ألاهظمت الػشبُت مؼ الىخب الحاهمت في دٌو ؤخشي، لزا جلىم فشغُت هزه الذساظت غلى ؤن 

ت بحن اظدششاء الفعاد وؤصمت الذًملشاؾُت في الاهظمت الػشبُت والػىغ صحُذ بر ًذغم ول منهما هىان غالكت ؾشدً

 اظخمشاس آلاخش.

ش  وظِخم مىاكشت مىغىع هزه الذساظت مً خالٌ جدلُل هلذي للىاكؼ الػشبي اظدىادا بلى مجمىغت مً الخلاٍس

ت الشفافُت الذولُت خالٌ زالر ظىىاث ألاخحرة والذساظاث ألاوادًمُت وهزا الاخطاثُاث التي سضذتها ول مً مىظم

ت التي جخمخؼ بها دٌو اإلاىؿلت الػشبُت ذم هاوط خٌى دسظت الحٍش ورلً غمً مدىسًٍ ؤظاظُحن  ،وهزا ماظعت فٍش

 هما: 

  .الفعاد في ألاهظمت العُاظُت الػشبُتؤسوان دساظت  -

 ؾبُػت الفعاد وماششاث اظدششاثه في الذٌو الػشبُت. -

  ساد في ألاهظمة السياسية العربيةالفأركان  -1

بي واخخالط ألامىاٌ الػامت والػمىالث،  ظىتجفلذ الذٌو الػشبُت اإلالُاساث ول  هدُجت الششاوي والتهشب الػٍش

إلااظعاث الذولت بر ًخغزي مىه اهؿالكا مً وظىد هظم  وول هزا ًلخلي مؼ اوػذام ألامً وؤلاغػاف اإلاعخمش

لاؾؼ مؼ مخخلف ألاوشؿت العابلت الزهش مؼ ؤوشؿت ؤشذ خؿىسة واألوشؿت والتي جخ ،اكخطادًت غحر سظمُت
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مت اإلاىظمت وؤلاسهاب وغحرها مً الشبياث الػابشة لللىمُاث في اإلاىؿلت  ؤلاسهابُت، وهى ما ًفعش وظىد شبياث للجٍش

مىً ، الػشبُت التي  سوانبلى ألا  سةؤلاشاخاضت في الذٌو ألاهثر هشاشت ولُبُا والُمً وظىسٍا والطىماٌ والعىدان، ٍو

حغزي الفعاد في الذٌو الػشبُت غمً مجمىغت مً الػىاضش التي جشجبـ ببػػها البػؼ مشيلت الخىلُفت اإلامحزة 

 .لألهظمت الػشبُت

 اخحالل العالكة بين الذولة واملىاطن في ألاهظمة العربية -1.1

ػخبر  ،ت غلى فشل الىظام في ؤظىؤ ألاخىاٌؤو غالم ،ٌػخبر الفعاد خلال واهدشافا ؤو بهتراء في خىاش ي هظام ما َو

الفعاد في مجمىغت مً الذٌو هظام بدذ راجه، فلذ جم حغُحر ؤغشاع الحيىماث لخذمت هذف لِغ له غالكت جزهش 

وهزا ما ًخخلف   (1)باإلداسة الػامت بل الثراء الصخص ي للشبياث الحاهمت وهي جدلم هزا الهذف بشيل فػاٌ جماما

الزي ٌشُؼ في ول البلذان بال ؤن دسظت جفشُه جخخلف مً دولت ألخشي وؤلاشياٌ ًؿشح هىا خٌى  غً الفعاد الػادي

ػىذما ًاوي "فالفعاد اإلاىظم الزي ًياد ًطبذ مششوغا وملىىا في بػؼ دٌو الػالم ومنها الىشحر مً الذٌو الػشبُت، 

دعتر غلُه ؤو غىذم ا ٌغص ى الىظام العُاس ي بشمخه ٍو ا ًخم الاظدُالء غلى ؤدواث غمل الحيىمت بلذ ما فعادا معدشٍش

ؼ الحلُلي للذولت ألغشاع ؤخشي بما ٌػىد باإلاىفػت اإلاادًت غلى غذد كلُل مً  ،ألاظاظُت وهى ما ًفعش رلً الخؿَى

وهى ما ٌػني ؤن الفعاد كذ ؤضبذ هظاما بدذ راجه، لزا ٌشيل هزا الىىع مً الفعاد الحاد مخاؾش  ،شبياث الىخبت

، وهى ما ٌػشف بالفعاد اإلاىظم هدُجت ؤزش ألافشاد في العلؿت غلى وشاؽ العُاظاث الحيىمُت (2)خخلفؤمىُت مً هىع م

ل ألامىاٌ الػامت وختى ؤضٌى الذولت إلاطلحتهم الزاجُت وجدلُم زشائهم غلى خعاب اإلاىاؾىحن.  ؤًً ًخم جدٍى

اؾً ورلً غمً مػادلت مفادها: وغػذ ألاهظمت الػشبُت ضُغت مدذدة إلداسة الػالكاث بحن الذولت واإلاى  للذ

"الخذماث الحيىمُت ملابل كبٌى الجمهىس وهى الػلذ الاظخماعي العاثذ، فالحيام ًىفشون للمىاؾىحن وظاثف في 

الصحت والخػلُم والؿاكت والغزاء ملابل الىالء في بػؼ اللؿاغاث واللؿاع الػام وظلؼ وخذماث مجاهُت ؤو مذغىمت 

اث اإلاذهُتبلى ظاهب الحذ ألادوى مً ال وولما خذر خلل في هزه الػالكت هدُجت فعاد   (3)حلىق العُاظُت والحٍش

الحيىماث وجذوي كذستها غلى الىفاء بىغىدها ؤدي رلً بلى خذور حغحراث في الػالكت بحن الحيىمت واإلاىاؾً خاضت ؤن 

ًىمىا هزا ال ًضاٌ هزا الػلذ ؤغلب الذٌو التي غشفذ سبُػا غشبُا فشلذ في الىفاء بمػمىن الػلذ، ومؼ ألاظف بلى 

الاظخماعي ؤظاط الحىم الفػاٌ في مػظم بلذان اإلاىؿلت الػشبُت سغم الشىساث التي فشلذ والتي ججذدث الُىم في 

ال في ظل احعاع  العىدان والجضاثش ولبىان والػشاق، بال ؤن ؤهظمت الحىم ال جفىش في حغحر هزا الػلذ الزي لً ٌػمش ؾٍى

ت الخػبحر والخجمؼ والبدض غً خذماث فػالت وميافدت الفعاد ومػاكبت اإلافعذًً، مؿالب الشػىب وجؿلػ هم لحٍش

 وكذ اغخمذث ؤغلب الحيىماث الػشبُت في جدلُم رلً الػلذ غلى مجمىغت مً الالُاث جشجبـ بما ًلي:

                                                           
  pub-mec.org/2014/06/06/ar https://carnegie-56178، 9132-2-31، 9134شاًض ظاسة،  الفعاد: الخؿش غحر اإلاذسن غلى ألامً الذولي، (1)
  هفغ اإلايان (2)

(3)
 Fakir, Intissar; and Yerkes, Sarah. Governance and future of the Arab World,  8102 , 18-9-2019, 

https://carnegieendowment.org/2018/10/16/governance-and-future-of-arab-world-pub-77501 

https://carnegie-mec.org/2014/06/06/ar-pub-56178
../../../madani/Desktop/Sarah
https://carnegieendowment.org/2018/10/16/governance-and-future-of-arab-world-pub-77501
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لى ؾبُػت ًشظؼ حعلُم العلؿت في ؤغلب الذٌو الػشبُت ب: النسبة لخسليم السلطة في بعض البلذان العربيةب -

بال ؤن ألاهُذ ؤن مػظم الذٌو الػشبُت لم ًىً الخُاس الذًملشاؾي هى الزي ًػفي  ،ألاهظمت العُاظُت في ول دولت

ػُت  الششغُت غلى الىظام اللاثم، ظىاء حػلم بالىظام اإلاليي الىساسي والزي ًخىلى فُه اإلالً وؤغىاهه ظلؿاث حشَش

دٌو الخلُج، ؤو هظام الحىم الجمهىسي الزي كام غلى ؤظاط خىم  هما هى الحاٌ في ،وجىفُزًت وبششافُت واظػت

الحضب الىاخذ اإلاعخمذ مً كىة اللبُلت ؤو الؿاثفت ؤو الػاثلت ؤو الاًذًىلىظُت العُاظُت، ؤو اإلاعخمذ مً الخدالف مؼ 

لت للحىم مً كبل سثِغ واخذ ؤو  ت وألامىُت، وغىذ الىظش بلى اإلاذة الضمىُت الؿٍى ؤن  ًدبحنخضب واخذ الىخبت الػعىٍش

جم جىسٍض هزه الشلافت غبر ألاظُاٌ، وكذ  البلذان الػشبُت حشترن في زلافت الؿاغت اإلاشترهت ججاه الىظام الحاهم

فاإلشاسة بلى ؤي حغُحر ؤو جلذًم ألفياس ظذًذة ٌػني بمشابت جمشد وخُاهت للحاهم في مطش مشال بر اظخلم الشثِغ مباسن 

( وبػذ الشىسة ظاء الاهلالب الػعىشي غلى الشثِغ اإلاىخخب مدمذ مشس ي إلاذد 9133 - 3293غاما ) 11الحىم إلاذة 

 3292ظىت ) 41الشثِغ العِس ي خىمه، وألامش ال ًخخلف في ؤغلب الذٌو الػشبُت ولُبُا التي خىم فيها اللزافي خىالي 

ً الػابذًً بلى ًىمىا هزا(، وفي – 9111( وفي ظىسٍا الشثِغ بشاس ألاظذ خىم مىز ظىت )9133 - جىوغ ظل الشثِغ ٍص

بحن ؤي غاما  11(، وفي الُمً اظخمش خىم الشثِغ ضالح ؤهثر مً 9133 - 3291ظىت ) 91بً غلي في العلؿت لحىالي 

خ سفؼ الشػب  (1)(9133 –3219ظىتي ) ً ظىت بلى غاًت جاٍس ض بىجفلُلت سثِعا لػشٍش وفي الجضاثش مشال ظل غبذ الػٍض

وال ًضاٌ معخمشا سغم الاهخخاباث الشثاظُت في  9132فُفشي  99مىز الحشان الزي بذؤ في الجضاثشي للػهذة الخامعت 

 .9132دٌعمبر  39

للذ اغخمذث ألاهظمت الػشبُت غلى : اسحنزاف ألاهظمة السياسية العربية لشعىبها وثىجيهها اجحماعيا -

لت بالشاون الاظخماغُت والاكخطادًت وظاثل وملىماث مدشابهت لػمان بلاءها، بالخدىم في اللشاساث الهامت اإلاخػل

والعُاظُت مما ؤظبر الشػىب غلى الابخػاد غً اإلاشاسهت في بداسة الشإن الػام وجم بشغالهم بالبدض غً جـإمحن للمت 

ؼ الىفؿي الزي جخمخؼ به بػؼ  (2)شالػِ ، وهى ما ًفعش اسجفاع وعبت البؿالت في ؤغلب الذٌو الػشبُت بالشغم مً الَش

خىا  الذٌو وهزا ما هلمعه في كٌى الشُخ مدمذ الغضالي سخمه هللا خٌى الفعاد العُاس ي بإهه" مشع كذًم في جاٍس

هىان خيام خفشوا خىادق بُنهم وبحن ظماهحر ألامت...ألن ؤهىاءهم ؾافدت...وشهىاتهم ظامدت...ال ًاجمىىن غلى دًً 

لت زا الاؾاس خشضذ ألاهظمت الػشبُت غلى اخخىاء وغمً ه (3)هللا وال دهُا الىاط...ومؼ رلً فلذ غاشىا آمادا ؾٍى

اليشؿاء واإلاعاولحن في مىكؼ اجخار اللشاس وؤظهضة الشكابت الشظمُت، هما كامذ بةوشاء ماظعاث مجخمؼ مذوي 

"خيىمُت" الخخىاء الػمل واليشاؽ اإلاذوي والجمعي، وظُؿشث غلى ؤظهضة ؤلاغالم الشظمُت واظخخذمذ في رلً وظاثل 

                                                           
(1)

 Talaat, Dina; and Elsayed, Badr. (July 2016).Causes of Corruption in the Arab Spring Countries: A Cross-

National Comparative Perspective Paper presented at the 24th World Congress of Political Science Poznan, 

Poland. p18 , 03-08-2019, http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_60532.pdf 
ش في بؾاس مششوع اكلُمي في اإلاىؿلت الػشبُت بةششاف مىظمت الشفالفساد السياس ي في العالم العربيوآخشون،  ؤبى دًت، ؤخمذ، (2) افُت الذولُت، . جلٍش

 9، ص9134ميشىساث الاثخالف مً ؤظل الجزاهت واإلاعاءلت، 
، 9111اللاهشة: ششهت نهػت مطش للؿباغت واليشش والخىصَؼ، الفساد السياس ي في املجحمعات العربية وإلاسالمية) أزمة الشىري(، الغضالي مدمذ، (3)

 1ص

http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_60532.pdf
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ض ظاهشة الضباثيُت واإلادعىبُت اللاثمت غلى الػاثلُت والؿاثفُت مخىىغت همىذ الا  مخُاصاث الاكخطادًت والاظخماغُت وحػٍض

 .فُما بُنها وششاء الىالءاث خاضت معالي ألاظهضة ألامىُت، وكذ لػب الفعاد في هزه اإلاىظىمت دوس الشابـ

م بحن ش 9133هما جإسجحذ ظُاظاث الذٌو الػشبُت التي غشفذ زىساث ظىت  شاء العلم الاظخماعي غً ؾٍش

الػام غلى الخذماث غحر الفػالت ؤو اظخػماٌ اللمؼ  ؤلاهفاقوصٍادة  ،الامخُاصاث وجبزًش اإلااٌ الػام وفم آلُاث مخخلفت

خُض جمىؼ الخجمػاث واإلاظاهشاث ، والخدٌى بلى دولت بىلِعُت هما هى الحاٌ في ظىسٍا ومطش مىز الاهلالب الػعىشي 

ت الياٌ الاخخجاط ختى ولى مجشد ؤو ؤي شيل مً ؤش خػلُم في وظاثل الخىاضل الاظخماعي وهى ما ظػل ماششاث الحٍش

ت الفشدًت  جخػاءٌ ذ مً الذًملشاؾُت والحٍش بشيل هبحر في اإلاىؿلت الػشبُت، وجاهذ ؤغلب الذساظاث غلى ؤن "اإلاٍض

ت للصحافت  وكػاء معخلل حػضص آلُاث الحذ مً وظُادة اللاهىن وما ًترجب غليها مً وظىد مػاسغت ظُاظُت وخٍش

(1)الفعاد" 
اث الفعاد خاضت في الذٌو الػشبُت التي ؤغلبها بما ؤهظمت ،  فالذًملشاؾُت حػخبر غامال مهما للخيبا بمعخٍى

ؤغُذ اهخخاب الشثِغ غبذ الفخاح العِس ي  9139مشال في ظىت ، ملىُت وسازُت ؤو دًملشاؾُت باالظم )اهخخاباث مضوسة(

مً ألاضىاث بػذ ؤن اخخجضث كىاث ألامً بطىسة حػعفُت مىافعُه، وألامش ال ًخخلف هشحرا غً دٌو % 21بيعبت 

ض بىجفلُلت الزي لم ًللى خؿابا مىز التي غشبُت ؤخشي والجضاثش  ش غهذة خامعت للشثِغ غبذ الػٍض خاٌو الىظام جمٍش

وان ظاثذا خٌى خالخه الصحُت،  وظل خالٌ الػهذة الشابػت غلى هشس ي مخدشن في ظل الغمىع الزي 9131ظىت 

ت سغم ؤن  ،وول هزا ًبحن غمم ؤصمت الذًملشاؾُت في ؤغلب ألاهظمت الػشبُت وغذم وظىد جذاٌو للعلؿت وغُاب للحٍش

مىً  ؤغلب هزه ألاهظمت غشفذ الىشحر مً الاخخجاظاث واإلاظاهشاث الجضثُت ختى بػذ زىساث الشبُؼ الػشبي، ٍو

ت  : الشيل الخاليمً خالٌ  الخفطُل في جذوي معخىي الحٍش

 : مسحىي الحرية في بلذان منطلة الشرق ألاوسط وشمال افريليا1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 2012-12-12،15، ص2012املصذر:الباحث اهطالكا من ثلرير فريذم هاوس لسنة 

ps://freedomhouse.org/sites/default/files/htt Feb2019_FH_FITW_2019_Report 

لُا ال جخجاوص  ت في مىؿلت الششق ألاوظـ وشماٌ افٍش دولت شملتها  39% باليعبت لـ33ًبحن هزا الشيل ؤن الحٍش

ت % فلـ مً ظيان اإلاىؿلت ؤخشاس في خُاساتهم العُاظُت، وحػخبر بزلً اإلاىؿلت ألاظ4الذساظت و ىؤ غمً ماشش الحٍش

باإلالاسهت مؼ مخخلف مىاؾم الػالم، بل وجطىف ول مً ظىسٍا وظىىب العىدان والعػىدًت والطىماٌ والعىدان 

                                                           
ضون ب. لىساوغ (1) ل،   وهىغخيخىن، ب. هاٍس  .919، ص 9112، جش: شىقي ظالٌ، اللاهشة: اإلاشهض اللىمي للترظمت، كيم الحلذمالثلافات و ضمٍى

https://freedomhouse.org/sites/default/files/%20Feb2019_FH_FITW_2019_Report
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اث اإلاذهُت 31ولُبُا مً بحن  اث اإلاذهُت (1)دولت ألاظىؤ مً خُض الحلىق العُاظُت والحٍش ، وول هزا الىبذ غلى الحٍش

 الػالكت بحن اإلاىاؾً والذولت وغضص مً غمم فجىة الشلت.  في ؤغلب الذٌو الػشبُت صاد مً اغػاف

بن الدعاهذ اإلاضدوط بحن ظلؿت : جساهذ الضعف املىجه للسلطة اللضائية مع اححىاء السلطة الخشريعية -

ػُت في ًذ الؿبلت الحاهمت ظهل غلى الفاظذًً ؤلافالث مً الػلاب، فلذ  كػاثُت غػُفت وغحر معخللت وظلؿت حشَش

لم الػشبي بِئت وفشص مً الفعاد غحر مشجبؿت بصخظ مػحن بل بجماغت ؤو شبىت ألاخضاب ؤو الػاثلت ؤو بشص في الػا

ػُت واللػاثُت وماظعاث  الؿاثفت، ولم جخم مداظبت ؤو معاثلت اإلاعاولحن غنها بعبب غػف العلؿخحن الدشَش

لم حػذ خاالث مػُىت ؤو ظاهشة غابشة ولىنها  اإلاجخمؼ اإلاذوي "والتي غالبا ما جظهش في ؤوكاث مىاظباجُت، ومؼ مشوس الىكذ

ؤضبذ مشجبؿت بشمىص الىظام وؤغىاهه وخاشِخه ومً اإلالشبحن مىه، خاضت وؤن مػظم هزه الذٌو ال ججشي فيها 

هُئاث معخللت إلاعاءلت  بلى ظاهب اوػذام الشفافُت ومدذودًت الىضٌى بلى اإلاػلىماث وغُاب ،اهخخاباث دًملشاؾُت

ُحن، هما ؤن غملُت الاخخىاء التي شملذ ؤغػاء البرإلااهاث )الزًً بذوسهم غالػىن في الفعاد بشيل اإلاعاولحن الػمىم

مباشش ؤو غحر مباشش( واهذ خؿىة مهمت لعً كىاهحن ؤدث بلى اإلادافظت غلى بلاء هزه ألاهظمت وجىظُه اإلاىاصهاث 

دت مً مشخلت الخدىالث  الاكخطادًت التي سافلذ غملُاث والعُاظاث الػامت لزلً، هما اظخفادث هزه الشٍش

دت مً  الخصخطت التي وان ًلىم بها اللؿاع الػام في ؤغلب ألاهظمت الػشبُت وؤكامذ ششاواث ومطالح مؼ شٍش

اللؿاع الخاص لخبادٌ اإلاىافؼ معخفُذة مً غُاب الشفافُت وغُاب آلُاث ومىظىمت فػالت للشكابت، ألامش الزي خلم 

وهى ما وظؼ كاغذة الىظام  ،ؿاع الخاص لها مطلحت باالهػمام للفئت الحاهمتششاواث مباششة بحن هخب مً الل

ومىىه مً الحطٌى غلى خطت مالُت مباششة، وفي اإلالابل جشاظؼ دوس الؿبلت الىظؿى وبفلاسها واسجفػذ مػذالث 

ظلُا بالىظام  البؿالت وصاد حجم اإلاجمىغاث اإلاهمشت ووعبت الفلش، وبالخالي هخج في الػالم الػشبي ما باث ٌػشف

العُاس ي الاظدبذادي اإلاشن اإلاػخمذ غلى الىالءاث الفشدًت الضباثيُت واإلاطلحُت التي ظاغذث غلى بلاثه، والتي حعاهذها 

مً خالٌ ؤهظمت مىالُت ؤو خلُفت جلىم بالذوس  (2)في رلً مىظىمت دولُت جلىم غلى مبذؤ جإمحن مطالحها وخماًتها

 اإلاىىؽ بها.

  حنمية وعالكتها بالحاريخ الاسحعماري فشل عمليات ال -2.1

ماظعاث الذولت في اإلاىؿلت الػشبُت فشل غملُاث الخىمُت والتي جشظؼ بجزوسها بلى بخفاق سافم غملُت  للذ

خ الاظخػماسي  ض فلش الىشحر مً دٌو الػالم الشالض بما في رلً  ،الخاٍس ذٌو الػشبُت ٌػىد بلى الفالعبب وساء حػٍض

ت بما غلى ؤظاط  ،،اسي الاظخػماسي "الخىظؼ ألاوسبي الخج فغالبا ما جم بىاء سبدُت الامبراؾىسٍاث ألاوسبُت الاظخػماٍس

جذمحر ألاهظمت العُاظُت اإلاعخللت الحاهمت والاكخطادًاث اإلادلُت في ظمُؼ ؤهداء الػالم ؤو غلى ؤظاط بوشاء 

الىكذ ؤدث اإلااظعاث الاظخدىارًت ...في راث ،ماظعاث اظخدىارًت اظخمشث بػذ اظخلالٌ ؤغلب الذٌو اإلاعخػمشة

ادة زشاء ألاكلُت غلى خعاب ألاغلبُت، وألاهم  العُاظُت بلى خلم ماظعاث اكخطادًت اظخدىارًت والتي حػمل غلى  ٍص

                                                           
(1)

freedom House , Freedom in the World 2019, p15, 22-09-2019,  

https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf 

   2وآخشون، مشظؼ ظابم ص ؤخمذ ؤبى دًت(2) 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf
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ؤنها هشظذ خللت مفشغت بخلم اإلااظعاث الاكخطادًت الاظخدىارًت هلاغذة إلاعاغذة اإلااظعاث العُاظُت 

بلاء، ولػل ما ًمحز  اإلااظعاث الاظخدىارًت ؤنها ال جلىم بإي مشاظػاث غذ اهتهاواث الاظخدىارًت غلى ؤن حعخمش في ال

ذ مً  اظخخذام العلؿت وال ٌػذ فعاد العلؿت مً غذمه مدل ظذٌ، فالعلؿت اإلاؿللت جفعذ بطىسة مؿللت بر جٍض

لي وميافدت الفعاد، هما وهى ما غلذ غملُاث ومبادساث ؤلاضالح ؤلاداسي واإلاا  (1)اغخطاب وبظاءة اظخخذام العلؿت"

ت وظُاظُت واظخماغُت ظِئت لغالبُت اإلاىاؾىحن، مما ؤدي  وشإ غً غملُت الاخخؿاف للذولت ظشوف اكخطادًت وجىمٍى

بلى اهدشاس خالت مً غذم الشغا وؤلاخباؽ في ؤوظاؽ الػامت، والزًً لم ًجذوا خال ظىي الشىسة غلى الىظام، وهزا ما 

وسبما  ت بذاًت مً جىوغ مشوسا بلُبُا ومطش وظىسٍا والُمً،...وخالُا العىدان والجضاثش خذر في غالبُت الذٌو الػشبُ

، بال ؤن هزا الحشان الػشبي الزي اهخهى بػػه بخدذًذ مشخلت اهخلالُت تهذف بلى ضُاغت غلذ الػشاق ومطش ولبىان

الجهىد  جػافش ى ما ًخؿلب ظذًذ، ًيبغي ؤن ًخم جىزُله دظخىسٍا وبةظماع غام وبال ظُيىن وسخت غً ظابله وه

ً في ول بلذ مً خالٌ جلذًم حصخُظ واكعي للفعاد العُاس ي، واغخمادا غلى هزا  الظُما مً كبل الخبراء واإلافىٍش

الدصخُظ ًخم ضُاغت مىاد الػلذ الاظخماعي الجذًذ بخػمُىه مفاهُم الجزاهت والشفافُت واإلاعاءلت واإلاداظبت، وهى 

لى بىاء هظام وؾني للجزاهت مما ٌعهل الاظشاءاث والخذابحر الالصمت إلايافدت الفعاد ألامش الزي كذ ٌعاغذ الخلا غ

  .(2)والفعاد العُاس ي خاضت

 ما غالبا وىنها ،الػشبُت البلذان ؤغلب فيها حشترن للفعاد اإلاغزًت وألاسوان الذغاثم واهؿالكا مما ظبم ًظهش ؤن

لت مشجبؿت جيىن   الذولت غلى ٌعُؿش  فمً الػامت، واللؿاغاث الاكخطادًاث توهُيلُ الذولت بخذخل بإخشي  ؤو  بؿٍش

 غُاب ظل في مشال  الخلُج بلذان في الفعاد مً ألاهبر  الجضء ٌشيل ما وهى  والثروة، اللىة مً ألاهبر  اإلاعخفُذ ظُيىن 

اتها، الحيىمت ضفلاث في اإلاىافعت غمان وبظشاءاث الشفافُت ت تآلُ وظىد غذم فهي ألاخشي  اإلاشيلت ؤما ومشتًر  كٍى

 هزا غً مشاٌ وؤبشص  الػلاب مً باإلفالث فاظذًً هباس  إلاعاولحن ٌعمذ ما الفعاد إلايافدت مدلُت كىاهحن لخؿبُم

ً هى  ؤلاخفاق  ؤن ٌػني ما وهى  ،(3)غػُف لها الذولت جؿبُم لىً الفعاد إلايافدت هافػت كىاهحن جملً التي البدٍش

 ًمىً ما وهزا العلؿت، هشم كمت في اإلاعاولحن غذ خدػاسهاباظ جشجبـ ما بلذس  باللىاهحن جشجبـ ال  الاشيالُت

 اإلااظعاث لذي بالفعاد فلـ ًشجبـ ال  والزي ،الػشبُت البلذان في الفعاد وواكؼ ؾبُػت خالٌ مً غىذه الىكىف

 ،ُتألاهل والحشوب بل ؤظلها مً الشىساث جلام غاًت ؤضبذ بالعلؿت الاهفشاد ليىن  هظشا بالعلؿت ًشجبـ ما بلذس  الذهُا

ذ مشاٌ بمشابت 3229 ظىت الجضاثش  في ؤوكف الزي الاهخخابي اإلاعاس  ولػل  والاهفشاد العلؿت الظترظاع ضشاع غً ضٍش

 ،ظُاظُت حػذدًت اوشاء ؤو  العلؿت مماسظاث جلُُذ ؤو  العُاظُت اإلااظعاث في حغُحر  بخذار ؤظل مً ولِغ بها

مىً   :9الشيل خالٌ مً رلً جلخُظ ٍو

                                                           
ساث اللاهشة: الذاس الذولُت لالظدشما، . جش: بذسان خامذملارا ثفشل ألامم أصىل السلطة الازدهار والفلراظُمىظلى  داسن ؛ وسوبيعىن ؤ. ظُمغ،  (1)

  .419-194، ص ص 9131الشلافُت، 
  419هفغ اإلاشظؼ، ص (2)
   https://carnegieendowment.org/sada/21411?lang=ar ،9132-19-11، 9119الذٌو الػشبُت: الفعاد وؤلاضالح،  ، ظفُان الػِعت، (3)
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 ملفرغة للحكم في البلذان العربية: الحللة ا2الشكل  

 

 املصذر: الباحث 

ؤن اإلااظعاث العُاظت الاظخدىارًت جفشص ماظعاث اكخطادًت اظخدىارًت جػمً بلائها  نيوهى ما ٌػ  

ت مباششة ؤو غحر مباششة مؼ  م سوابـ كٍى واظخمشاسها مً خالٌ الاظخفادة بشيل ؤهبر مً الثروة واللىة غً ؾٍش

ت،  في راث الىكذ جخمشل غاًت اإلااظعاث العُاظُت الاظخدىارًت الاهفشاد بالعلؿت وهى ما ًادي اإلااظعت الػعىٍش

مما ٌػني هفغ الخىظه الاكخطادي واظخمشاس الخخلف وكمؼ ؤي وشاؽ  ،جشاهمُا بلى زشاء ألاكلُت غلى خعاب ألاغلبُت

ب التي جخمخؼ وجدطل غليها اكخطادي ٌشيل تهذًذا لهم وللىخب الاكخطادًت، وهى ما ظػل الىشحر مً اإلاياظ

اإلااظعاث الاظخدىارًت مطذس ظزب لألشخاص ألاهثر ججشدا مً اإلابادت والػمحر للبدض غً فشضت الاظخدىار غلى 

العلؿت واخخياسها، وبالشغم مً ؤن الحللاث اإلافشغت كابلت للىعش بال ؤنها ضػبت في ظل الدعاهذ اإلاضدوط بحن 

ظُت التي حعخفُذ مً اظخمشاس جلً الىخب في الحىم، وحػخبر الشىساث الػشبُت اإلااظعاث الاظخدىارًت واللىي الخاس 

ت ، خحر مشاٌ إلاداوالث هعش جلً الحللت اإلافشغت وبخذار الخغحر بال ؤن ألامش ضػب" فهي مؿاؾُت ألنها جخلم غملُت كٍى

ادة زشواث الىخب وحشيل هزه ألاخحر  مً الخغزًت اإلاشجذة العلبُت باغخباس ؤن اإلااظعاث الاظخدىارًت حػمل غلى ٍص

وؾاإلاا ؾاٌ ؤمذ جلً الىخب ؤو ججذدث صاد اظخدىارها واظخخالضها للثروة   (1)وظُؿشتها" اؤظاط اظخمشاس هُمىته

ولػل جىوغ البلذ الػشبي ألاٌو الزي جمىً مً هعش جلً الحللت اإلافشغت باهخخاباث خشة ظىت  ،وؤضبدذ ؤهثر ظشػا

الػشبي فشضت غاجػت غلى غالبُت الشػىب الػشبُت التي جدشهذ مً ؤظل الخغحر بال  ، في خحن واهذ زىساث الشبُؼ9132

وحػخبر  ،بل وؤدي بلى ؤوغاع ؤظىء مما واهذ غلُه ظابلا ،ؤن جمذد اإلااظعاث الاظخدىارًت واسجذادها خاٌ دون رلً

 مطش واإلاملىت الػشبُت العػىدًت وظىسٍا ولُبُا والُمً خحر مشاٌ غلى رلً. 

 الفساد ومؤشرات اسخشرائه في الذول العربية طبيعة  -2

حشحر مخخلف اإلااششاث اإلاخىفشة خٌى الفعاد في ؤغلب البلذان الػشبُت ؤهه في احعاع داخل ماظعاث الذولت 

مما ظػله فعادا مخىىغا بحن الفعاد الىبحر والفعاد الطغحر والفعاد  ،وفي غمم اإلاجخمؼ في ؤغلب البلذان الػشبُت

ً ًشي ؤن الفعاد في بػؼ الذٌو خاضت الذٌو التي جدخل مشاجب ظِئت غمً ماشش مذسواث وهىان م ،الجشؼ

                                                           
  491اظُمىظلى  داسن ؛ وسوبيعىن ؤ. ظُمغ، مشظؼ ظابم، ص (1)
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الفعاد إلاىظمت الشفافُت الذولُت بإهه فعادا مىظم خاضت في ظل وظىد كىاهحن حعهل اظدششاء الفعاد واهدشاسه 

ى غلىباث ًمىً ؤن جدذ خاضت في ظل غُاب آلُاث كاهىهُت إلايافدخه ؤو ختى هدُجت وظىد كىاهحن غػُفت ال جادي بل

 مً الفعاد بلذس ما حعاهم في اظدششاثه.

 طبيعة الفساد في الذول العربية -1.2

جخخلف ؾبُػت الفعاد مً دولت غشبُت ألخشي هما اهه غلى الػمىم مخخلف ؤهىاع الفعاد جياد ججخمؼ في اغلب 

فيها خفاوث التي ًغلى الذٌو الػشبُت  واهؿالكا مً رلً ًمىً الخمحز بحن اهىاع الفعاد وبظلاؾه ،الذٌو الػشبُت

 دولت ألخشي وهي: الفعاد مً 

الفعاد الىبحر: الزي ًشجىبه اللادة العُاظُىن الزًً ًخىظهىن لبُؼ ؤمالن الذولت لخدلُم مطالحهم -

ىدشش لذي الهُئاث اإلاخىظؿت والذهُا في اإلاجخمؼ ورلً (1)الصخطُت هى ، وهى هىع مً الفعاد الزي ًإحي مً اللمت ٍو

الىىع اإلاعدششي في البلذان الػشبُت منها مطش والعىدان مشال، بلى ظاهب الفعاد الطغحر الزي ٌػخبر جِعحرا لألمىس في 

والخىمُت خاضت برا  ال ٌشيل مطذسا للللم وبن وان له جإزحر غحر مباشش غلى الىمى ؤلاداسة الػامت بشيل غام وهى 

ال معدششي في اللؿاع الػمىمي بشيل خاص في الىشحر مً البلذان اظدششي لذي فئاث واظػت مً اإلاجخمؼ، وهى فػ

 والعىدان والجضاثش واإلاغشب.

الفعاد الجشؼ: ٌػشف غمىما بإهه الابتزاص الزي جماسظه ؤظهضة الششؾت والزي وضف بإهه ألاهثر ؤرًت وبهاهت  -

ابؿت في هظام مىخذ بلى خذ ما وحػخبر باليعبت بلى ألاشخاص الػادًحن بال  ؤن هزه ألاهىاع اإلاخخلفت مً الفعاد متر 

جىذسط و ، ، وهى ما ٌػني امياهُت اظخماع اهىاع الفعاد غمىُا داخل الذولت الىاخذة(2)الثروة هي الهذف اإلايشىد لها

 البلذان الفاظذة جماما جدذ فئخحن هما:

: جخيىن  - ا وجيىن ؤهظمت الحىم مً البلذان التي فيها فعاد مىظم وعبُ الذٌو الفاظذة بشذة مً الطىف ألاٌو

فيها غاصمت غلى جدلُم مىفػت صمشة ؤو بػؼ صمش، وكذ جيىن في الذولت شبىت ؤو شبياث ولُبخىكشاؾُت غذة )الحيىمت 

وغادة  ،التي جشاهم الثروة الصخطُت والعلؿت العُاظُت للمعاولحن الحيىمُحن والللت الحاهمت غلى خعاب الجماغت

ما ًيىن هظام الحىم في جلً الحيىماث في ألاضل دًىخاجىسٍا ؤو واظدبذادًا ومؼ رلً فلذ جظهش اليلُبخىكشاؾُت في 

بػؼ الىظم الذًملشاؾُت(، وغالبا ما جخػاٌش بطػىبت، وؤخذ ألامشلت غلى هزا الىىع مً الذٌو الفاظذة هي مطش في 

عخان غلى ظضء هبحر مً الاكخطاد هما الجِش وشبىت اإلادعىبُت غهذ الشثِغ خعني مباسن ؤًً ظُؿشث شبىخان سثِ

ً الػابذًً بً غلي هدُجت ظُؿشة الشبياث  الشؤظمالُت بلُادة ظماٌ مباسن، هزلً جىوغ في غهذ الشثِغ ٍص

اث اللطىي في بػؼ الذٌو ؤدواث اللىة الشظمُت  اليلُبخىكشاؾُت غلى وظاثف الحيىمت اإلاهمت، وجخمشل بخذي ألاولٍى

ىؿبم ألامش هفعه غلى مطش الُىم، وغح ر الشظمُت والجضاثش بر حػذ الشبىت الحاهمت ألاداة الشثِعت لللىة ؤي الجِش ٍو

ولػمان ؤلافالث مً الػلاب حعخمُل الشبياث اليلُبخىكشاؾُت في الػادة العلؿت اللػاثُت بدُض جطبذ غحر فػالت 

                                                           
 .39، ص9112بحروث: داس العاقي،  ،والفساد في العالم العربيالفلر الخىحر ظمحر، .(1)
  شاًض ظاسة، مشظؼ ظابم.(2)
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ادة ك ػُت بٍض ذسة الشبياث الفاظذة غلى جدلُم ؤهذافها، بر ٌػذ جشجِب للمعاءلت وجػمً العُؿشة غلى الىظم الدشَش

لٌى الىاشـ في  ؼ الزي ًىاظبها ظمت ممحزة لألهظمت اليلُبخىكشاؾُت ٍو م الدشَش اإلاششوغُت لألوشؿت الفاظذة غً ؾٍش

ميافدت الفعاد جىفُم الشامشي غً جىوغ في غهذ بً غلي: "للذ ضىػىا كىاهحن بغُػت للخداًل غلى اللاهىن غً 

با اهدشش في الػذًذ مً الذٌو الػشبُت بةًجاد وظاثل جحجب ؾش  ٍم اللاهىن "وهزا ما ٌعهل الفعاد اللاهىوي وألامش جلٍش

مت ألاسباح اإلافاظئت وغحر اإلاخىكػت التي جدللها الىخبت ، هما لػب الىظام اإلاالي دوسا ملحىظا في اظدششاء الفعاد  (1)ظٍش

ً الػابذًً بً غلي ففي ول غام واهذ هىان كاثمت باللشوع التي ًخم شؿبها، في الذٌو الػشبُت ومنها جىوغ في غهذ ٍص

لت هفعها، خُض  بي ٌػمل بالؿٍش ووان اإلاداظبىن ًىكػىن غلى اللشاساث وي ًدافظىا غلى وظاثفهم ووان الغش الػٍش

ً بالتهشب مً دفؼ الػشاثب ف الحيىمُت هما في الجضاثش ومطش وغحرها مً الذٌو جمخظ الىظاث، ووان ٌعمذ للىشحًر

ؼ ألاشغاٌ الػامت  ل مشاَس م بظشاء حػاكذاث اخخُالُت وحشمل الحُل الىمىرظُت جمٍى هبحرا مً ألامىاٌ الػامت غً ؾٍش

التي ال لضوم لها ؤو اإلابالغ فيها واظدبذاٌ اإلاىاد الشدًئت بإخشي ميلفت وراث ظىدة غالُت مؿلىبت في الػلذ والخػاكذ مؼ 

لػب مىظفى الخذمت اإلاذهُت ؤًػا دوسا ؤظاظُا في مىذ ألاضٌى الػامت ششواث ًذًشها ؤفشاد غاثال  ث اإلاعاولحن، ٍو

)مشل جشاخُظ ألاساض ي ؤو الششواث( ألغػاء الشبىت بإظػاس جلل غً ؤظػاس العىق، وال جمشل هزه الؿشق البػذ 

اث الابتزاص والاظخغالٌ الىخُذ للفعاد بلى ظاهب الابتزاص والششاوي وششاء اإلاىاضب بشمً باهظ وكذ ؤضبدذ غملُ

 ظمت ًىمُت في خُاة الىاط الػادًحن.

الذٌو الفاظذة بشذة مً الطىف الشاوي: مخخلفت هىغا ما غً الفئت ألاولى وهي حشمل الذٌو التي كذ جىاظه -

، الفعاد اإلاخفص ي ولىً لِغ بالذسظت هفعها مً الخمىحن في ؤغلى الهشم وكذ ًيىن اخخياس ؤدواث اللىة ؤكل اهخماال

ولزلً كذ جىخشؽ شبياث الىخبت في مىافعت غلىُت وغىُفت لالظدُالء غلى مطادس الذخل، هما خذر في ظىىب 

العىدان والطىماٌ غلى مذي ظىىاث وغالبا ما ًيىن الاظدُالء غلى الهُاول الحيىمُت اإلادلُت ألاهثر هشاشت مً 

لخطىص دوسا هاما باليعبت بلى شبياث الاججاس وكذ هظحرتها الىؾىُت، وجلػب اإلاىاؾم الىاكػت غلى الحذود غلى وظه ا

، وحشمل ظُؿشة شبياث الفعاد في الذٌو الػشبُت غلى "اللؿاع الػام ؤي بظاءة اظخخذام (2)جيىن ؤهذافا سثِعت لها

بػُذا غً اإلاىفػت الػامت مً خالٌ الخدىم في الثروة  (3)العلؿت اإلاىولت لهم في اللؿاع الػام لخدلُم مياظب خاضت

 جخىفش في البلذان الػشبُت فئخان مً الثروة ٌععى الفاظذون الى الخدىم فيهما وهما:و  ،ظخفادة منهاوالا 

الثروة الىاججت غً اإلاىاسد الؿبُػُت: والتي جىضف بلػىت اإلاىاسد باغخباس خيىماث البلذان الػشبُت ال حػمل غلى -

ت للعيان، ولزا فةن زشوة الىفـ والغا ص ؤو الثروة اإلاػذهُت غشغت لالظدُالء مً الشبياث جدعحن اإلاخشظاث الخىمٍى

اليلُبخىكشاؾُت باغخباسها ممخلياث خيىمُت، وجخمحز غذد مً الذٌو الػشبُت بخمخػها بمىاسد ؾبُػُت هذٌو الخلُج 
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ظهش بشيل ظلي الفعاد الزي اظدششي هدُجت اظخغالٌ ؤمىاٌ  لُا وغلى سؤظهم الجضاثش ولُبُا ٍو وبػؼ دٌو شماٌ افٍش

ت.جلً  ؼ الخىمٍى ؼ النهب بذٌ اإلاشاَس  الثرواث في مشاَس

بر حععى  ،ؤما في البلذان الػشبُت الفلحرة باإلاىاسد حػخبر ألاساض ي الػامت مطذسا للثروة: ألاساض ي الػامت ومىكػها-

دان الشبياث اليلُبخىكشاؾُت في ظمُؼ ألاخىاٌ بلى الاظخئشاس بها وجخطُطها لىفعها وفي البلذان اللاخلت مشل العى 

ٌػخبر الىضٌى بلى اإلاُاه ومذي ضالخُت ألاسع للضساغت العمت الشثِعت التي جدذد كُمتها، وفي ؤماهً ؤخشي هما هى 

 ً الحاٌ في اإلاغشب ؤو جىوغ كذ ًيىن ؤهم غامل هى اللشب مً شاؾئ البدش ؤو اإلاىاؾم العُاخُت ألاخشي، وفي البدٍش

شة بىدى  الطغحرة ألاسع شحُدت بلى دسظت ؤن الحيىمت كامذ ذ معاخت الجٍض % 31بػملُاث ججٍشف مخىشسة وي جٍض

شها، وفي ؤماهً ؤخشي جدُذ العُؿشة غلى  ومىدذ مػظم ألاساض ي الجذًذة للمؿلػحن غلى ؤظشاس الىظام بغشع جؿٍى

ت للمعاولحن الفاظذًً الهُمىت غلى الاججاس باألظلحت واإلاخذساث والعلؼ ألاخشي اإلاضغضغت لالظخلشا س، اإلامشاث البًر

ففي الُمً مشال كذ ٌشيل ألافُىن واليىواًحن واإلاخذساث مطذسا ؤظاظُا للذخل وكذ حعخىلي الشبياث اليلُبخىكشاؾُت 

غلى اخخياس اإلاعاغذاث اإلاالُت الخاسظُت، فلشوع البيُت الخدخُت التي ًلذمها الاجداد ألاوسوبي ؤو البىً الذولي مشل 

ؼ غحر الػشو  ل خـ ظىت خذًذ العَش سي الشابـ بحن الشباؽ والذاس البُػاء في اإلاغشب ؤضبذ مطذسا آخش كشوع جمٍى

ت ؤو جلً الخاضت بميافدت ؤلاسهاب اإلالذمت بلى دولت  للذخل للحيىماث الفاظذة، هما كذ جىفش اإلاعاغذاث الػعىٍش

ألامىاٌ، وكذ والجضاثش ومطش والُمً خافضا فاظذا لػمان اظخمشاس ؤو ظهىس اليشاؽ ؤلاسهابي بهذف ؤلابلاء غلى جذفم 

ت الذولُت وول  (1)ًخم ؤًػا جإظِغ "مىظماث غحر خيىمُت جذًشها الحيىمت بطىسة مخػمذة لالظدُالء غلى اإلاىذ الخىمٍى

 هزه العبل ؤضبدذ همىرظا للمماسظاث الػلىُت اإلاػشوفت في الىشحر مً البلذان الػشبُت.

 ة الذوليةلذول العربية حسب منظمة الشفافيفي امذركات الفساد  مؤشر 2.2

ؾلم مٔىشش مذسواث الفعاد ظىت للذ 
ٔ
وؤضبذ مً ؤبشص اإلأىششاث الػاإلاُت لخلُُم اهدشاس الفعاد في اللؿاع  3221ا

ت غً دسظت اهدشاس الفعاد بخطيُف بلذان الػالم خىالي ) ػؿي اإلأىشش إلادت ظىٍى تراوح دولت(،  391الػام خاضت، َو ٍو

وهى ٌػني هظُف ظذا، ًمىً جفدظ واكؼ الفعاد في البلذان  311والشكم ما بحن الشكم ضفش وهى ٌػني فاظذ للغاًت 

 الػشبُت مً خالٌ الجذٌو الخالي:

  2020إلى  2012من نظمة الشفافية الذولية ملثصنيف الذول العربية ضمن مؤشر مذركات الفساد  :1الجذول 

 100إلى  0من  مؤشر درجة الفساد اسم الذولة العربية 

2012        2012        2012           

2020 

 بلذا 120بين  من رثبة البلذ

2012        2012        2012       

2020     

 93 93 91 93 13 13 11 13 الاماساث الػشبُت اإلاخدذة

 11 11 11 92 91 99 99 91 كؿش

                                                           
(1)

 Doughan, Yazan.op cit, p2. 
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 19 13 19 11 11 11 42 42 اإلاملىت الػشبُت العػىدًت

 91 91 19 12 42 49 42 49 ألاسدن

 42 19 11 99 14 19 19 44 غمان

 92 14 11 14 44 41 41 49 جىوغ

 99 80 11 93 41 41 41 41 اإلاغشب

ذ  19 85 19 91 49 40 43 12 اليٍى

ً  19 11 22 311 49 49 19 19 البدٍش

 314 106 311 339 19 35 11 11 الجضاثش

 331 106 311 331 11 35 11 19 مطش

 349 126 394 399 91 30 13 13 ظُبىحي

 342 137 319 341 91 28 99 99 لبىان

 314 137 344 341 92 28 91 99 مىسٍؿاهُا

 391 162 399 392 93 20 39 39 الػشاق

 311 168 311 313 31 18 31 31 لُبُا

 314 173 319 311 39 16 39 39 العىدان

 319 177 319 311 31 15 34 39 الُمً

 319 178 319 319 34 13 31 34 ظىسٍا

 312 179 319 312 39 12 31 39 ظىىب العىدان

 312 180 391 391 39 9 31 2 الطىماٌ

على  2020-2012و 2012- 2012منظمة الشفافية الذولية للسنىات املصذر: الباحث اهطالكا من معطيات 

 /https://www.transparency.org/en/cpi: الرابط
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 9191ظىت  39و 9131ظىت  2ذ باغخباسها ألاشذ فعاد بذسظت وغمً هزا الخطيُف جإحي الطىماٌ هأخش بل

دولت جخزًل الترجِب خعب  39جمشل الذٌو العذ الػشبُت باللىن ألاخمش الغامم غمً الذٌو ألاغلى فعادا مً بحن و 

ب ظىؤ الذٌو الػشبُت ؤداء هي ول مً الػشاق ولُبُا وظىى بلذ، هما ؤن ؤ 391جطيُف مىظمت الشفافُت الذولُت لــــ

العىدان والطىماٌ والعىدان وظىسٍا والُمً، وهي حػاوي ولها مً غػف اإلااظعاث الػامت والجزاغاث الذاخلُت 

وغذم الاظخلشاس، فهزه ألاوغاع ظمدذ للفعاد باالهدشاس مؼ غُاب اإلاعاثلت في خػم الػىف اإلاعخمش فػال غً 

ول مً الجضاثش في دسظت  41وبىدُجت ظِئت ؤكل مً ،(1)الحشوب والجزاغاث الذاخلُت وجأول ظمُؼ ؤشياٌ الحىم الششُذ

ذ خالٌ ظىتي  ً واليٍى دسظت،  41مً  بإهثر  9191و 9132ومطش ولبىان ومىسٍؿاهُا وظُبىحي مؼ جدعً في ول البدٍش

الػالمي  وهي ًجػل الفعاد ؤغلى مً اإلاخىظـ بىشحر، وهىان زالر دٌو فلـ حسجل ؤفػل مً اإلاخىظـ وهزا ما 

دسظت  13دسظت  وؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة هإٌو دولت غشبُت بـ 91دسظت وكؿش بـ  11ُت العػىدًت بـاإلاملىت الػشب

باغخباسها ؤكل فعادا، بػذ ؤن  9191و 9132وختى  9139و 9131هإفػل دولت غشبُت غمً ماشش الفعاد للعىىاث 

ً ؤغلى مً اإلاخىظـ وهي ول مً الاماساث الػشبُت اإلاخ 9139واهذ ظبؼ دٌو ظىت  دذة وكؿش بلى ظاهب ول مً البدٍش

ذ واإلاملىت الػشبُت العػىدًت وهى ما ًىضح ؤن ؤغلب الذٌو الػشبُت زابخت ؤو جىدذس غمً  ، (2)وألاسدن وغمان واليٍى

مما ٌػني ؤن الفعاد ٌعدششي لُطبذ فعادا مىظما، هما ؤن هىان "جؿابم واضح فالبلذان التي جخمحز  ،ماشش الفعاد

وهى ما ًبحن ؤن هىان جالصم بحن الػىف والفعاد، واإلاالخظ  ،ػاوي ؤًػا مً الطشاع ؤو فشل الذولتبالفعاد الشذًذ ح

والشيل اإلاشفم ًبحن  غمً خذود الذسظت بلى دسظخحن فلـ، مً خالٌ الجذٌو هى جدعً في سجبتي وماششي الفعاد 

طل مػذٌ ماشش الفعاد  39شملذ التي الذساظت غمً  لُاوشماٌ  ألاوظـٌو الششق لذ ؤلاكلُميدولت غشبُت ٍو  بفٍش

هشف الخدلُل ؤن الفعاد مخذهُت باإلالاسهت مؼ مخخلف اإلاىاؾم ألاخشي، هما  بكلُمُت% وهي دسظت 12دولت( بلى  39)

هما ، ؤهثر اهدشاسا في الذٌو التي ًيىن فيها جالصما بحن اإلااٌ والعلؿت العُاظُت والذٌو التي حػِش غذم اظخلشاس 

 .1ًىضحه الشيل

 2012: الذول العربية ألافضل وألاسىأ ضمن مؤشر مذركات الفساد لسنة 3كلالش

 

، على الرابط2020الشرق ألاوسط وشمال إفريليا، املصذر:    

https://www.transparency.org/news/feature/cpi_2019_Middle_East_North_Africa_AR 

                                                           
(1)

Talaat, Dina; and Elsayed, Badr, op cit,  p17. 
(2)

 Doughan, Yazan, op cit, p2 

https://www.transparency.org/news/feature/cpi_2019_Middle_East_North_Africa_AR
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بن ما ال ًمىً بهماله في دساظت واكؼ الفعاد في الذٌو الػشبُت وخاضت في ظل الخغحراث الاظخماغُت والشلافُت 

والغضو الشلافي الغشبي الزي ؾغى غلى خُاة الفشد الػشبي مً ظهت، وألاوغاع العُاظُت غحر اإلاعخلشة في بػؼ الذٌو 

ورلً بخإهُذها غلى وظىد "غالكت  ،دٌو ؤخشي ًخؿابم مؼ ما خلطذ بلُه الػذًذ مً الذساظاث اإلالاسهت والػىُفت في

ت بما في رلً  بحن اإلاخغحراث الشلافُت والعُاظُت وغلى اخخماالث الفعاد باغخباس ؤن الفعاد سهً كىة اللُم ألاظٍش

وبما ؤن اإلاىؿلت الػشبُت  (1)ا بلى ظهىس الفعاد واهدشاسه"لزا فالجزغت الػاثلُت غحر ألاخالكُت جادي ؤًػ ،مشاغش الالتزام

حشهذ اهلالبا لللُم فةن اإلاػاًحر ألاخالكُت لم ٌػذ لها راث الخإزحر غلى ألاظُاٌ التي واهبذ الخؿىساث اإلاػاضشة خاضت 

فض ؤو الهذف ، هما اججهذ بػؼ الذساظاث اإلالاسهت بلى ؤغمم مً رلً مً خالٌ الشبـ بحن الحا93مىز بذاًت اللشن 

اإلاشغىب في اهجاصه واللذسة غلى الاهجاص ؤي الىظاثل، معخيخجت ؤهه ولما اسجفؼ الحافض ولم جخىفش الىظاثل صاد الفعاد 

وهى ما ٌػني ؤن جلً الػىامل ًمىً ان حعاهم في  ،بعبب اهدشاف ألافشاد غً اإلاػاًحر اللُمُت لالهجاص والػىغ صحُذ

ع العُاظت وؤصمت الذًملشاؾُت باغخباس ؤن ول اللىاهحن التي ًخم ظنها للحذ مً مػاغفت الفعاد، وبن واهذ ألاوغا

العلؿت وإلاداسبت ؤي ظاهشة غحر ؾبُػت ًشجبـ بالىخبت الحاهمت واإلاالىت وجبػاث ظُاظتها غلى الىاكؼ اإلاػِص ي للمىاؾً 

 الػشبي.

الٌ وظُفي ًمىً الحذ مىه بجهذ الىشحر مً الباخشحن ًجمػىن غلى ؤن الفعاد ال ًمىً مػالجخه واخخ هما ؤن

غلى مذي الضمان واخخماٌ غىدجه بػذ الضواٌ، وما ال ًمىً بهماله  بلاثهبششي هادف هظشا "لشُىع الفعاد واؾشاد 

وبن وان  (2)ؤن الفعاد غادة ما ًضداد في ظشوف مػُىت وؤماهً دون غحرها وبيعب مخخلفت وختى في زلافت دون ظىاها"

ب ال ًىظذ بلذ ال ًىظذ به فعاد غلى اغخباس ؤن ختى جطيُف مىظمت الشفافُت الذولُت واكػُا ومً خُض الخجٍش

لىذا والذهماسن اللزًً اخخال اإلاشجبت ألاولى إلااشش إلاذسواث الفعاد للذٌو حشحر بلى خـ ًبذؤ بالذٌو ألاكل فعادا  هىُى ٍص

يخهي بالذٌو ألاهثر ؤ *دسظت 311مً  99مذسواث الفعاد بذسظت جطل بلى  وال ًىظذ دولت هضيهت  ،و ألاشذ فعادٍو

  و فاظذة جماما.ؤباإلاؿلم 

 الخاثمة:

حػشف ؤغلب الذٌو الػشبُت حعاهذا بحن ؤصمت الذًملشاؾُت واظدششاء الفعاد هدُجت الذوس الزي جلػبه اإلااظعاث 

ظخدىار جلً ؤو هدُجت ا ،الاظخدىارًت في هشم العلؿت غمً الػالكت التي جشبـ الىخب الحاهمت بالىخب اإلاالىت

ولإلشاسة بذاًت، ال ألاخحرة غلى الحىم، وهى ما ٌػضص مً الفعاد في اللؿاع الػام، هما اهدشش الفعاد في غمم اإلاجخمؼ، 

ًمىً وغؼ ول الذٌو الػشبُت في هفغ اإلاعخىي مً خُض اظدششاء الفعاد وؤصمت الذًملشاؾُت، بال ؤن اغلب الذٌو 

ت واإلاماسظت الذًملشاؾُت وختى مىكػها غمً ماشش مذسواث  الػشبُت حػشف دسظاث ظِئت مً خُض واكؼ الحٍش

 وؤهم الىخاثج التي جم الخىضل بليها ما ًلي:  الفعاد، 

                                                           
ضون ب. لىساوغ  (1)  999-991، ص ص مشظؼ ظابمٍل،ضمى  وهىغخيخىن، ب. هاٍس
ضون ب. لىساوغ (2) ل، وهىغخيخىن، ب. هاٍس  . 339 مشظؼ ظابم، صضمٍى

مً خالٌ الشابـ الخالي:  9191لالؾالع ؤهثر ؤهظش  ماشش مذسواث الفعاد إلاىظمت الشفافُت الذولُت لعىت *

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl 
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م اظخجزافها لشػىبها وجىظيهها اظخماغُت  - جدافظ الىخب الحاهمت في الذٌو الػشبُت غلى اظخمشاسها غً ؾٍش

ػُت بلى ظ بشيل غام، وحغُب الذوس العُاس ي للىخب الجزيهت اهب غػف العلؿت اللػاثُت واخخىاء العلؿت الدشَش

 غمً زىاًا اإلااظعاث الاظخدىارًت العُاظُت والاكخطادًت.

بي واخخالط ألامىاٌ الػامت  ظىتجفلذ الذٌو الػشبُت اإلالُاساث ول  -  هدُجت الفعاد )والششاوي والتهشب الػٍش

بر ًخغزي الفعاد مً رلً خاضت  ،عخمش إلااظعاث الذولتوالػمىالث(، وول هزا ًلخلي مؼ اوػذام ألامً وؤلاغػاف اإلا

بما في رلً ؤوشؿت ؤشذ خؿىسة  ،وظىد هظم اكخطادًت غحر سظمُت جخلاؾؼ مؼ مخخلف ألاوشؿت العابلتمؼ 

ت.  مت اإلاىظمت والهجشة العٍش  واألوشؿت ؤلاسهابُت والجٍش

بػػهما البػؼ هى الزي ظمذ باهدشاس بن حػلذ الػالكت بحن الفعاد وؾبُػت ألاهظمت العُاظُت ودغمهما ل -

الفعاد واهخظامه غمً مىظىمت ماظعاث الذولت، مما ضػب امياهُاث الاضالح في ظل اظخمشاس هفغ مىؿم الحىم 

 لذي ؤغلب البلذان الػشبُت.

لػالكاث اإلاطلحت الخاضت التي جشبـ الىخب افشل غملُاث الخىمُت في ؤغلب الذٌو الػشبُت بعبب جشاهم   -

غلى مطالح شػىبها، وهزا هدُجت  هبحر جإزحر لزلً ت في ؤغلب الذٌو الػشبُت بالىخب الحاهمت في دٌو ؤخشي و الحاهم

ت التي ًخم اغخمادها.  غىامل داخلُت مشجبؿت بعىء العُاظاث والخؿـ الخىمٍى

ت لم ؤن ؤغلب البلذان الػشبُ 9191و 9131حشحر ماششاث مذسواث الفعاد لشالر ظىىاث ألاخحرة بحن ظىت  -

وهى ما ٌػىغ اظخمشاس الفعاد اإلاعدششي وختى اإلاىظم في  ،حػشف ؤي حغُحر ؤفػل إلاشاجبها بال حغحراث ؾفُفت ؤو مىػذمت

لت غحر  ؤغلب البلذان الػشبُت وحغزًت ؾبُػت ألاهظمت العُاظُت، خاضت في ظل جىفش بِئت ظاهمذ هي ألاخشي بؿٍش

وهزا ظىء اداسة الػالكت بحن الؿمىح  ،زي حػشفه اإلاجخمػاث الػشبُتمباششة في اظدششاء الفعاد واالهفالث اللُمي ال

 وهى ما ظػل الفعاد زلافت ساسخت لذي بػؼ فئاث اإلاجخمؼ الػشبي. ،والىاكؼ

بن مً ظماث الفعاد في البلذان الػشبُت ضػىبت هشفه السجباؾه بالىخب الحاهمت هما ؤن مػالجخه ظضثُت 

، لزا و  ن مخخلف ظلؿاث الذولتبعبب الدشابً اإلاػلذ في الػالكت بح اإلااظعاث الاظخدىارًت خاسط جلً الذٌو

 فالخللُل مً الفعاد ٌعخىظب ما ًلي: 

خيازش غمىه الفعاد ؤي خل ؤصمت الذًملشاؾُت بشيل ؤظاس ي والفطل  - غشوسة مػالجت اإلاعدىلؼ الزي ًخىلذ ٍو

 إلامىىخت للىخب الحاهمت. بحن العلؿاث والخدذًذ الىاضح للطالخُاث واللػاء غلى الامخُاصاث ا

وغؼ آلُاث فاغلت مً ؤظل مداسبت الفعاد وجؿبُلها غملُا ألن اللىاهحن وخذها ال جىفي بن لم ًخم جفػُلها  -

 وجؿبُلها بشيل غادٌ غلى ظمُؼ اإلاىاؾىحن دون اظخصىاء.

خخما بلى مػاغفت  وؤخحر ال بذ مً ؤن هىىه بلى ؤن الدعاهذ بحن ؤصمت الذًملشاؾُت والفعاد هظاهشة ظُادي   

جُا مً ؤظل  الالظخلشاس والالؤمً في ؤي دولت غشبُت، لزا ال بذ غلى الذٌو الػشبُت البذا باإلضالح ختى وبن وان جذٍس

ت وغذالت للجمُؼ وؤهظمت ظُاظُت ظُذة ؤهثر اهفخاخا وؤهثر هجاغت في حعحر اإلااٌ الػام.   خٍش
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  ملخص:

ىضما جتزاًض اإلاىٓماث اإلاضاٞٗت ًٖ خ٣ى١  ٖىضما ًضعي أٚلبُت الٗالم ٖملُت الضٞإ ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان ٖو

ٟا٫ وجخ٩ازغ الىهىم الضولُت اإلاخٗل٣ت بظل٪ ،ٌٗخ٣ض الجمُ٘ بأن ٧ل شخو في َظا الٗالم ًخمخ٘ ٖلى  اليؿاء وألَا

الٗغقي أو الضًني أو  اهخماةهبٌٛ الىٓغ ًٖ  ،ئوؿاها اٖخباٍع٣ضع مٗحن مً الخ٣ى١ اإلا٨ٟىلت له ٖلى أؾاؽ ألا٢ل ب

ت مً  ، زني أو ال٣ىمي ،ل٨ً اإلاخٟدو لىا٢٘ ألا٢لُاث ٖبر الٗالمالا با جدىي مجمٖى ًجض أن مٗٓم الضو٫ ج٣ٍغ

الضعاؾت ٦خىيُذ إلاضي مؿاَمت ٢ىاٖض ال٣اهىن ألا٢لُاث التي جٟخ٣ض ئلى أبؿِ الخ٣ى١ ،ومً َظا اإلاىُل٤ جخم َظٍ 

غ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لأل٢لُاث  .،م٘ التر٦حز  زانت ٖلى مؿلمي بىعما الضولي في جدضًض وجٍُى

 .الايُهاص ؛ مؿلمي بىعما ؛اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي ؛خ٣ى١ ؤلاوؿان؛ ألا٢لُاث اليلماث اإلافخاحُت:

Abstract:  

    When the majority of the world claims to defend human rights and when organizations 

advocating for the rights of women and children are increasing and international texts are 

proliferating, everyone believes that everyone in this world has at least a certain amount of the 

rights guaranteed to them on the basis of being a human being regardless of race, religion, 

ethnicity or nationality, but looking at the reality of minorities across the globe, almost all 

States have a group of minorities who lack the most basic rights with a special focus on 

Burma Muslims.  

Keywords : Minorities ; Human rights ; Legal status ; Burma Muslims ; Persecution. 
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 ملذمت :

 هئطا ٧ان مً الهٗب ٖلى اإلاجخم٘ الضولي أن ًجؿض خماًت ٧اُٞت لخ٣ى١ ؤلاوؿان في مسخل٠ أهداء الٗالم ،ٞاه 

حر َظٍ الخماًت ٖىضما ًخٗل٤  لبُت في الاهخماء مً ألانٗب َى جٞى ت أشخام جسخل٠ ًٖ ألٚا زني أو الاألامغ بمجمٖى

ى ما ٌٗٝغ باأل٢لُاث َظٍ الٟئت مً ألاشخام التي قٛلذ اَخمام الٗضًض مً  ال٣ىمي أو الضًني أو اإلاظَبي ،َو

ؿها يمً الضؾاجحر   الهاث الضولُت ،لُخم ج٨َغ غيذ وحىصَا يمً مسخل٠ الىهىم و ؤلٖا اإلاىٓماث الضولُت ،ٞو

ا ال٣اهىوي في ْل  ا م مً طل٪ ال جؼا٫ ألا٢لُاث في الٗالم حٗاوي مً جضَىع مغ٦َؼ ىُت لبٌٗ الضو٫ ،ل٨ً بالٚغ لَى

الجؿُمت لِـ ٣ِٞ يض الخ٣ى١ التي جخمخ٘ بها بل يض وحىصَا في خض طاجه ،ولٗل أ٦ثر َظٍ ألا٢لُاث  الاهتها٧اث

–الٗام ىيٕى اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لأل٢لُاث في ال٣اهىن الضولي حاءث ٨ٞغة البدث في ملخ٣ى٢ها مؿلمي بىعما ، لظا  اهتها٧ا

 الضعاؾت جخمثل في الؿإا٫ اإلادىعي آلاحي : شيالُت٧اهذ ئ،ومً َظا اإلاىُل٤ ،  -مؿلمي بىعما همىطحا

ض اإلاشهض اللاهىن لألكلُاث ؟  وئحابت ئلى أي مذي اظخطاغذ هصىص اللاهىن الذولي الػام الػمل غلى حػٍض

ُت الخالُت :ٖلى الدؿاؤ٫ الغ   ةِس ي جُغح ألاؾئلت الٟٖغ

 ما َى مٟهىم ألا٢لُاث ؟ -

 ٠ُ٦ جُىع اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لأل٢لُاث ؟ -

 ما هي الخ٣ى١ التي ًخمخ٘ بها ألا٢لُاث بمىحب أخ٩ام ال٣اهىن الضولي الٗام ؟-

 بىعما ؟ يما مضي ججؿُض خ٣ى١ ألا٢لُاث باليؿبت إلاؿلم-

٫ أَمُت جد٤ُ٣  الخىاػن بحن الخ٣ى١ التي ًخمخ٘ بها ألا٢لُاث يمً الضعاؾت مً زال لخبرػ بظل٪ أَمُت  

الىهىم الضولُت  وبحن الخ٣ى١ التي ًخمخ٘ بها ألا٢لُاث في الىا٢٘ ، ٦اؾتراجُجُت لخدضًض اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لأل٢لُاث  

اث التي جماعؾها ال ضو٫ ، وطل٪ جؼامىا الظي أنبذ َاحؿا يهضص ألامً والؿلم الضولُحن مً زال٫ الهغاٖاث والًَٛى

 ناعزت . اهتها٧اثمً  مؿلمي بىعما م٘ ما ٌِٗكه 

مً زال٫ َظٍ الضعاؾت أن وؿلِ الًىء ٖلى مٟهىم ألا٢لُاث في ْل الازخالٝ الخانل خى٫  حاولىا و٢ض

ا اإلاغآة الٗا٦ؿت إلاؿخىي اإلاغ٦ؼ ال٣ اهىوي جدضًض مٗىاَا بض٢ت ،و٦ظا جدضًض الخ٣ى١ التي ًخمخ٘ بها ألا٢لُاث باٖخباَع

ظا مً زال٫ ئجبإ اإلاىهج  يلهظٍ ألا٢لُاث ،زم جدضًض مى٢٘ َظٍ الخ٣ى١ يمً اإلاٗاملت الضولُت إلاؿلم بىعما   ،َو

في ٖملُت الىن٠ الض٤ُ٢ واإلاىيىعي لأل٢لُاث ومسخل٠ نىعَا ،و٦ظا اإلاىهج الخدلُلي لخدلُل الىهىم الىنٟي 

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلا وؿان والٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت  و ٦ظا الضولُت الىاعصة في ٧ل مً ؤلٖا

بٌٗ اإلاماعؾاث الٗملُت لخ٣ى١ ألا٢لُاث ، لخدضًض الٟجىة بحن الىو الضولي اإلاىحىص  و وي٘ بٌٗ ألا٢لُاث التي 

٣ى١ التي ج٩اص أن جمحى مً الىحىص ، وطل٪ مً زال٫ الخٗغى ئلى مٟهىم ألا٢لُاث في اإلادىع ألاو٫ ،و٦ظا الخُغ١ للخ
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بىعما  يًخمخ٘ بها ألا٢لُاث يمً الىهىم الضولُت يمً اإلادىع الثاوي ،زم صعاؾت اإلاماعؾت الٗملُت لخماًت مؿلم

 ٦أ٢لُاث في اإلادىع الثالث .

 : مفهىم ألاكلُاث -1

ختى ًخطح مٟهىم ألا٢لُاث البض مً الخُغ١ أوال ئلى حٍٗغ٠ ألا٢لُاث وبُان نىعَا اإلاسخلٟت و٦ظا الخٗغى 

خي الظي مغث به ٨ٞغة لل  بدماًتها وججؿُض خ٣ى١ ألا٢لُاث ٖلى اإلاؿخىي ال٣اهىوي . الاَخمامخُىع الخاٍع

ف ألاكلُاث وصىسها :. 1-1 بؿبب ألاؾاؽ اإلاٗخمض في  ازخالٝهٓغا إلاا ًثحٍر حٍٗغ٠ مهُلح ألا٢لُاث مً حػٍش

٢لُاث ،وطل٪ للىنى٫ ئلى مٟهىم أ٢ل و٦ظا بُان نىع ألا الانُالحيالخٍٗغ٧،٠ان البض مً جدضًض مٗىاٍ اللٛىي و 

 . ٚمىى باليؿبت لأل٢لُاث

ت- الم هي مً ال٣لت ، و ال٣لت خؿب اإلاىجض في اللٛت و ألاكلُت مً الىاحُت اللغٍى ها  ؤلٖا ٗٞغ ئهما هي يض ال٨ثرة  َو

ت. نهاال٣امىؽ الجضًض للُالب بأ ٣ا إلاعجم لؿان الٗغب  (1)زالٝ ألا٦ثًر مىٓىع ٌٗىص ئلى  البًٞلٟٔ ألا٢لُت لٛت ٞو

حٗله ٢لُال و٢لله في ُٖىه أي عآٍ ٢لُال، وال٣لت ًسال٠ ال٨ثرة ، أما في اإلاٗاحم  أنل الٟٗل ٢لل، و٢لل الش يء أي 

الظي ٌٗني :" أنٛغ  ( minor)الٟغوس ي مكخ٣ت مً  Larousse في ٢امىؽ)  ( minoritéألاحىبُت ٞىجض أن لٟٔ ألا٢لُت

ت ما ٢بل البلٙى خُث ٩ًىن الصخو ٞا٢ضا لألَلُت  للضاللت ٖلى  مً" زم اؾخسضمذ في اللٛت الٟغوؿُت اإلاغخلت الٗمٍغ

 (2). ال٣اهىهُت

: ججم٘ أهاؽ في صولت ٌكتر٧ىن في زانُت مكتر٦ت، وج٩ىن ٖاصة ئما حيؿُت أو الاصطالحُتألاكلُت مً الىاحُت -  

٦غؾىا ٣ٖىصا مً اإلاٟاوياث ٖلى مؿىصة صًً أو ٖغ١ أو لٛت أو نٟت مخمازلت، و٢ض ْل أًٖاء ألامم اإلاخدضة الظًً 

ٌ خ٣ى١ ألا٢لُاث ْلىا صاةما ٖلى زالٞا خى٫ جدضًض حٍٗغ٠ لأل٢لُت، خُث أ٦ض   خؿب  مػُاس الػذدٖلى  الاججاه ألاو

ها ٖلى أنها ً في ئ٢لُم ئخضي الضو٫ حك٩ل َاةٟت  " : التر٦حز ٖلى ألانل اللٛىي لأل٢لُت ُٞٗٞغ ٤ أٞغاص مؿخ٣ٍغ ٍٞغ

ت مً الؿ٩ان ب مخمحزةخ٣ُ٣ت  ت و الضًيُت و ججض هٟؿها في خالت أ٢لُت ٖضصًت في ٢لب أ٦ثًر سانُتها الٗغ٢ُت و اللٍٛى

 لُأحي اإلاُٗاع الٗضصي في م٣ضمت اإلاٗاًحر التي اٖخمض ٖليها لخدضًض مٟهىم ألا٢لُت ٖلى أؾاؽ أنها ." وجىىي الاخخٟاّ بها 

٩ىن أٞغاصَا حماٖت جدّخل مغجبت أصوى مً الىاخُت الٗضصًت م٣اعهت ب ٩ىن لها مغ٦ؼ ٚحر مهُمً ٍو ب٣ُت ؾ٩ان الضولت ، ٍو

خمحزون بسهاةو  ت جسخل٠ ًٖ جل٪ التي ًخمحز بها ب٣ُت الؿ٩ان . زيُهامً مىاَني الضولت ٍو ،أما (3)أو صًيُت أو لٍٛى

ُت ،وهي خؿب َى اإلادضص ألاو٫ إلاٟهىم ألا٢ل الاحخماعي الىطؼ العُاس ي و الاكخصادي و٣ٞض أ٦ض أن  الثاوي الاججاه

ا  ٖغ٢ُتعأيهم ٧ل حماٖت  بٌٛ الىٓغ ًٖ ٖضص أٞغاصَا ٦ثرة ٧اهىا أم ٢لت ،مؿخًٟٗت أو م٣هىعة أو مٛلىب ٖلى أمَغ

                                                           
  2018،حاهٟي11،الٗضص 06،اإلاجلت الٗلمُت لجامٗت الجؼاةغ ،اإلاجلض- ألا٢لُت الٗغبُت في ئؾغاةُل–مغاص ٞى٫ ،الخضزل ؤلاوؿاوي وخماًت ألا٢لُاث   (1)

 . 30م
 . 302،م 2019، 03ػبيب زظًغ،آلُاث الخماًت ال٣اهىهُت لخ٣ى١ ألا٢لُاث ،مجلت الخ٣ى١ والٗلىم ؤلاوؿاهُت ، حامٗت الجلٟت ،الٗضص  (2)
ان ،الخضزل الضولي ؤلاوؿاوي لخماًت ألا٢لُاث بحن ال٣  (3)  ،48اهىن الضولي الخ٣لُضي وال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،الٗضصعايُت مٍؼ

    . 176،م2017حامٗت ؤلازىة مىخىعي ٢ؿىُُىت ،صٌؿمبر 
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الظي ًٓهغ في أو٢اث ألاػماث أو الجزاٖاث َى اإلادضص الغةِس ي  باالخخالفالشػىس أن  الثالث الاججاه،  في خحن ًغي (1)

ى ما جبيخه مد٨مت ٟها لأل٢لُت بما ًلي:  إلاٗنى ألا٢لُت ،َو ت مً ألاشخام » الٗض٫ الضولُت الضاةمت في حٍٗغ مجمٖى

ت بها حِٗل في صولت أو مى٣ُت مُٗىت ولها أنلها الٗغقي وصًنها ولٛتها وج٣الُضَا الخانت  و مخدضة مً زال٫ ٍَى

لُضَم و ٖلى ق٩ل الٗىهغ والضًً واللٛت والخ٣الُض في ْل قٗىع بالخًامً ُٞما بُنهم بٛغى اإلاداٞٓت ٖلى ج٣ا

 تهم و يمان حٗلُم و جغبُت أبىائهم باإلاىا٣ٞت لغوح و ج٣الُض أنلهم الٗغقي ، و ٣ًضم َإالء ألاشخام مؿاٖضا تهمٖباصا

 (2)لبًٗهم البٌٗ.

ُت إلاى٘ الخمُحز وخماًت ألا٢لُاث ٢غعث مإ٢خا في ٖام  لى أًت خا٫ ٞان اللجىت الٟٖغ ٖلى أهه، حٗني ٧لمت  1954ٖو

ت أو زهاةو جسخل٠ أ٢لُت: " جل اث ٚحر الٛالبت بحن ؾ٩ان لضيهم ج٣الُض وزهاةو ٖغ٢ُت أو صًيُت أو لٍٛى ٪ اإلاجمٖى

الن خى٫ ألا٢لُاث ٖضة  بىن في اإلاداٞٓت ٖليها." ول٣ض جم جأزحر مؿىصة ؤلٖا ٚغ ٧لُا ًٖ جل٪ التي لضي ب٣ُت الؿ٩ان ٍو

ا ؾاب٣ا جلخ٣ي  (3).ؾىىاث، حؼةُا لٗضم ٢ضعة الضو٫ ٖلى الاجٟا١ ٖلى حٍٗغ٠ ألا٢لُت ٟاث التي جم ط٦َغ ل٨ً حل الخٍٗغ

ت مً  ا  مجمٖى لُه ٞان ألا٢لُت ًم٨ً اٖخباَع لبُت. ٖو ٖىض ٖامل مكتر٥، َى ٨ٞغة الخمحز أو الخٗاعى بحن ألا٢لُت و ألٚا

لبُت اإلاؿُُغة في ئخضي اإلا٣ىماث الخال نها ألاٞغاص ج٣ُم في صولت ما وجخمخ٘ بجيؿُتها ئال أ ُت : الٗغ١، جخمحز ًٖ ألٚا

لأل٢لُاث نىع مخٗضصة جسخل٠ بازخالٝ الاهخماء الضًني أو اللٛىي أو .لظا ٧ان (4)ال٣ىمُت، اللٛت، الضًً، اإلاظَب

 الٗغقي أو ؤلازني ،لخى٣ؿم بظل٪ ئلى ٖضة نىع منها  :

ت ؾ٩اهُت جسخل٠ ًٖ ب٣ُت الؿ٩ان ٖلى أؾاؽ نٟاث بُىلىحُت ٧لىن البكغة ،  *ألاكلُت الػشكُت أو لىن :مجمٖى

جخمحز بما  نها جىدضع مً أنل أو ٖغ١ مٗحن ، و مً زم ٞا نها الُٗىحن ، الكٗغ أو َى٫ ال٣امت ، ٞهظٍ الجماٖت حكٗغ بأ

 . (5)جمخل٨ه مً زهاةو َبُُٗت مىعوزت.

ت اإلاٗخ٣ض لألٞغاص ، وطل٪ بىو اإلااصة  : * ألاكلُت الذًيُت الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان خٍغ والتي مىه  18ل٣ض ٦ٟل ؤلٖا

خه في حُٛحر صًىه أو مٗخ٣ضٍ » حاء ٞيها :  ت ال٨ٟغ والىحضان و الضًً ، و ٌكمل َظا الخ٤ خٍغ ل٩ل شخو الخ٤ في خٍغ

خه في ئْهاع صًىه أو مٗخ٣ضٍ بالخٗبض ، وأمام اإلاأل أو ٖلى خضٍ،  ٦ما ههذ اإلااصة  مً الٗهض الضولي للخ٣ى١  18، وخٍغ

كمل »َحاء ٞيها: اإلاضهُت و الؿُاؾُت ٖلى طاث الخ٤ خُث  ت ال٨ٟغ و الىحضان و الضًً ، َو ل٩ل ئوؿان الخ٤ في خٍغ

خه في ئْهاع صًىه أو مٗخ٣ضٍ  خه في اٖخىا١ أي صًً أو مٗخ٣ض ًسخاٍع ، و خٍغ خه في أن ًضًً بضًً ما وخٍغ طل٪ خٍغ

                                                           
ٗت وال٣اهىن الضولي   (1) الجىان ، ماحؿخحر في خ٣ى١ ؤلاوؿان ،حامٗت -الٗغا١ همىطحا–ؾىعان مدمض ٞخاح ،خ٣ى١ ألا٢لُاث وآلُاث خماًتها بحن الكَغ

 . 12،م 2016،لبىان ،
،مظ٦غة ماحؿخحر -صعاؾت م٣اعهت-الُاَغ بً أخمض ،خماًت ألا٢لُاث في ْل الجزاٖاث اإلاؿلخت بحن ال٣ٟه الجىاتي ؤلاؾالمي وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  (2)

ٗت وال٣اهىن ،حامٗت الخاج لخًغ باجىت ،  . 43، م 2010في الكَغ
الاعصن، الُبٗت الاولى،  –ر ٖؼث ههاع، معجم مهُلخاث خ٣ى١ الاوؿان، مغ٦ؼ ال٨خاب الا٧اصًمي، ٖمان حىن ئؽ . حُبؿىن، جغحمت: ؾمح  (3)

 .257، م. 2014
 .31مغاص ٞى٫ ،مغح٘ ؾاب٤ ،م  (4)
 . 47الُاَغ بً أخمض ،مغح٘ ؾاب٤،م  (5)
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و مً زال٫ طل٪ جم (1)ٍ،بالخٗبـض و ئ٢امـت الكٗاةغ ومماعؾت الخٗلُم بمٟغصٍ أو م٘ حماٖخه ، و أمام اإلاأل أو ٖلى خض

ا مً »حٍٗغ٠ ألا٢لُت الضًيُت ٖلى أنها:  ا ًٖ ٚحَر ٧ل حماٖت ٖغ٢ُت ًمثل الضًً اإلا٣ىم الغةِس ي لظاجُتها و جماًَؼ

 ئطا جغجب ٖلى 
ّ
الجماٖاث الٗغ٢ُت التي حكاع٦ها طاث اإلاجخم٘  ،وال ًمثل  الخىٕى الضًني في مجخم٘ واخض أَمُت ، ئال

ت.وحىصَا نغإ أو جىإػ   .(2)في مجاالث ال٣ُم أو الثروة أو الؿلُت أو أو ْهغث مٗاهاة هدُجت َُمىت و ْلم ألا٦ثًر

ت :هي حماٖاث حؿخسضم لٛت مسخلٟت ًٖ اللٛت أو اللٛاث الغؾمُت صازل الضولت ،لخ٩ل اللٛت في َظٍ  *ألاكلُت اللغٍى

ٟها ،ٞهي بمثابت ال ا في مجا٫ جدضًض ألا٢لُاث وحٍٗغ ٍغ خٗبحر الخاعجي ًٖ الازخالٝ والخماًؼ ،٦ما أنها الخالت ٖىهغا حَى

ت ؤلازيُت أو ال٣ىمُت ألي حماٖت مً  الىؾُلت ألانلُت للخٟاّ ٖلى ز٣اٞت ألا٢لُت ،وهي ٖامل أؾاس ي لخماًت الهٍى

 (3)حماٖاث ألا٢لُاث . 

ٛت أو الضًً ، و  *ألاكلُت ؤلاثيُت
ّ
هي جسخل٠ ًٖ : هي الجماٖت التي حكتر٥ في زهاةو ز٣اُٞت مُٗىت مثل الل

ا  ٍغ الجماٖاث ألازغي التي ج٣ىم ٖلى زهاةو َبُُٗت ٚحر ٢ابلت للخُٛحر ، و جغجبِ جل٪ الخهاةو اعجباَا حَى

ت التي ًم٨ً جدضًضَا احخماُٖا ٖلى  ا مً ال٣ضعاث الًٍٗى بال٣ضعاث ، أو ال٨ٟاءاث الظَىُت أو ال٣ٗلُت ، و ٚحَر

ُت إلاى٘ الخمُحز و خماًت زني اقمل مً الٗغ اأؾاؽ ز٣افي. وبظل٪ ٞان ٧لمت  لى َظا ألاؾاؽ اؾدبضلذ اللجىت الٟٖغ ١ ٖو

 (4)ٖلى اٖخبــاع أهه اإلاهُلح ألاوؾ٘. زيُهام ، مهُلح ٖغ٢ُت بمهُلح 1950الثالثت ؾىت  تها ألا٢لُاث في صوع 

خي إلاشهض ألاكلُاث .1-2 اإلاؿاةل التي جضزل ٧ان ال٣اهىن الضولي ٌٗخبر الٗال٢ت بحن الضو٫ ومىاَىيها مً  :الخطىس الخاٍس

الظي حٗغيذ له ألا٢لُاث ٖلى أًضي ألاهٓمت الخا٦مت  والايُهاصالضولت الضازلي ،ل٨ً هدُجت للٓلم  ازخهامفي 

 : ورلً غبر مشاحل ًمىً ئدساحها هماًلي(5)ألاكلُاث  التي جيخمي ئليها جضزل ال٣اهىن الضولي لخماًت

مىظ ال٣غن الثالث ٖكغ  ألا٢لُاثبضأث ٨ٞغة الاَخمام بدماًت :لىألاو كبل الحشب الػاإلاُت  ألاكلُاثحماًت حلىق - 

، خُث احؿمذ بأن الخماًت ٞيها ٧اهذ طاث نبٛت صًيُت في 1914ٚاًت ٢ُام الخغب الٗاإلاُت ألاولى ٖام  ئلىواؾخمغث 

نالح الضًني في اإلا٣ام ألاو٫، زم جىانلذ الخماًت م٘ الجهىص في ال٣غهحن الؿاب٘ والثامً ٖكغ، ٞىٓغا لٓهىع خغ٦ت ؤلا 

أوعوبا، ٣ٞض جؼاًض الاَخمام، وجؼاًضث َظٍ ألاَمُت في وكىء الهغاٖاث بحن ال٩ازىلُ٪ والبروحؿخاهذ آهظا٥، وأًًا ئلى 

الُٗٓم في  ؤلاؾالميمداوالث أوعوبا اإلاؿُدُت بىي٘ خضوص إلاٗاملت اإلاؿُدُحن في الضولت الٗثماهُت، في ٞترة الىٟىط 

 (6)ا و٦ظا في حىىب أوعوبا.قغ١ أوعوبا وقما٫ حىىب آؾُ

                                                           
 مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت . 18اإلااصة   (1)
 . 46ؾاب٤،م الُاَغ بً أخمض،مغح٘  (2)
ٗت ؤلاؾالمُت ،مظ٦غة ماحؿخحر في ال٣اهىن الضولي والٗال٢اث الضولُت ـ، حامٗت ا  (3) لُاَغ مدمض ٚؼو٫ ،خ٣ى١ ألا٢لُاث في اإلاىاز٤ُ الضولُت والكَغ

 . 24، م 2012مىالي ؾُٗضة ،
 . 48الُاَغ بً أخمض ،مغح٘ ؾاب٤،،م  (4)
،مجلت البدىر والضعاؾاث ال٣اهىهُت  -مى٘ الخمُحز ٦ىمىطج لظل٪–ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان حما٫ ٢اؾمُت ،الخ٣ى١ الجضًضة لأل٢لُاث في  (5)

 . 179،الٗضص الخاؾ٘ ،م
ت ٣ٖٗا١، جدضًض مٟهىم الا٢لُاث في ال٣اهىن الضولي والىؾاةل الضولُت لخماًتها، صاع ال٨ٟغ وال٣اهىن ،اإلاىهىعة ،مهغ ،م.   (6)  .09بضٍع
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غ الخماًت  ذ الضو٫ ألاوعوبُت ٖىض جىاػلها ٖلى ئ٢لُم صولت أزغي أن جخٞى اإلاخىاػ٫  ؤلا٢لُمالضًيُت في  لأل٢لُتٞاقتَر

ٗت أوعوبُت للخضزل في قإون  ئال مىيٕى الخماًت ما َى  وأنبذٖلُه،  ، و٢ض وكأ ًٖ طل٪ الٗضًض مً الٛحرطَع

الضًيُت، ٟٞي بضاًت الٗهغ الخضًث ونهاًت الٗهىع الىؾُى  ألا٢لُتبُت لهالح خماًت مٗاَضاث بحن الضو٫ ألاوعو 

وعوبا، وأنبذ الضًً بضال مً الٗغ١ َى أؾاؽ وحىص ألا٢لُاث و٢ض ؾاٖض في َظا الٗهغ أ٢مخه في  ئلىونل الايُهاص 

 (1)ْهىع ال٣ىمُت بأ٩ٞاع حضًضة.

مباقغة  1919م٘ ٢ضوم الخغب الٗاإلاُت، ٣ٞض صٖا الؿالم ٖام :ألاولىبػذ الحشب الػاإلاُت  ألاكلُاثحماًت حلىق -

ت الٗباصة والضًً في مىاص  ئصزا٫ ٢ىاٖض جخٗل٤ باإلاؿاواة في اإلاٗاملت لهالح ألا٢لُاث الٗغ٢ُت وال٣ىمُت و٦ظل٪ خٍغ

ل٤ بدماًت أز٤ٟ في جًمحن اجٟا٢ُت ٖهبت ألامم اي مىاص جخٗ 1919مُثا١ الٗهبت، والجضًغ بالظ٦غ أن مإجمغ الؿالم 

ألا٢لُاث ٞاهه أوص ى مً احل الخٟاّ ٖلى الؿلم وألامً الضولُحن بأَمُت اجساط بٌٗ الخُىاث لخماًت خ٣ى١ 

ألا٢لُاث وبىاء ٖلى طل٪ ج٣غع جىُٟظ هٓام خماًت ألا٢لُاث في ئَاع زمـ مٗاَضاث زانت والتي حؿمى بمٗاَضاث 

ًاء في ٖهبت ألام ظٍ الاجٟا٢ُاث هي:ألا٢لُاث والتي أبغمذ بحن ال٣ىي ألٖا ً، َو  (2)م والضو٫ خضًثت الخ٩ٍى

 .1111الحلفاء مؼ بىلىذا بفشظاي ظىت  اجفاكُت* 

ا٦ُا*اجٟا٢ُت الخلٟاء م٘   .1919ؾىت  حك٩ُىؾلٞى

ُيُحن*اجٟا٢ُت الخلٟاء م٘ ممل٨ت الهغب وال٨غواث   .1919ؾىت  والؿلٞى

 .1920*اجٟا٢ُت ؾُٟغ بحن الخلٟاء والُىهان ؾىت 

 (3)ٍ الاجٟا٢ُاث جم حك٨ُل لجان ألا٢لُاث.و بم٣خض ى َظ

غ لها خى٫ مٗاملت  ألا٢لُاث في  ٣ٞض ق٩ل مجلـ الٗهبت لجان ألا٢لُاث والتي ججبر الضو٫ ٖلى ج٣ضًم ج٣اٍع

غ للجىت وئعؾا٫ ٖغاةٌ ق٩اوي ُٞما ًخٗل٤ باهتها٧اث  مىا٤َ هٟىطَا، و٧اهذ ألا٢لُاث أًًا مسىلت بخ٣ضًم ج٣اٍع

ىمت لخ٣ى٢ها.  (4)مٖؼ

لم ًخًمً مُثا١ ألامم اإلاخدضة أي ئقاعة لخ٣ى١ ألا٢لُاث،  حماًت حلىق ألاكلُاث بػذ الحشب الػاإلاُت الثاهُت:-

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان لؿىت  ، ول٨ً اإلاؿألت هى٢كذ في الجمُٗت الٗامت، خُث أٖلىذ 1948و٦ظل٪ ؤلٖا

                                                           
ت ٣ٖٗا١   (1)  .10، م. ح٘ ؾاب٤،مغ بضٍع
،الُبٗت ألاولى ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث -الٟلؿُىُىن صازل الخِ ألازًغ –ابغاَُم مٗمغ،صوع ألامم اإلاخدضة ججاٍ ألا٢لُاث   (2)

 . 10، م2019
 ئبغاَُم. واهٓغ أًًا: 170،م.  2015اصًمي،، مغ٦ؼ ال٨خاب ألا٧ؤلاوؿانوقهاب الؼوبعي ، الخماًت الضولُت وؤلا٢لُمُت لخ٣ى١  ي الجؼ عاو عقُض   (3)

  11مٗمغ، اإلاغح٘ الؿاب٤، م
 .258 – 257حىن ئؽ . حُبؿىن ، اإلاغح٘ الؿاب٤، م. م.   (4)
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٢لُاث ولً ًب٣ى الخل ٚحر مخجاوـ باليؿبت ل٩ل صولت الجمُٗت بان ألامم اإلاخدضة ال جىىي الب٣اء ٚحر م٨ترزت بمهحر ألا

 (1)مً الضو٫ التي جىحض بها أ٢لُاث.

م مً أن مُثا١ ألامم اإلاخدضة لم ًىو ٖلى ازخهاناث مُٗىت للمىٓمت الضولُت، ُٞما ًخٗل٤  ٞٗلى الٚغ

اجه ألاؾ اؾُت، خُث جًمىذ باأل٢لُاث، وان ٧اهذ ٢ض وعصث في اإلاُثا١ ههىم ٖامت جخٗل٤ بد٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

صًباحت اإلاُثا١ : " ئن قٗىب ألامم اإلاخدضة جإ٦ض ئًمانها بالخ٣ى١ ألاؾاؾُت لإلوؿان وب٨غامت الٟغص." ٦ما ههذ اإلااصة 

اث ألاؾاؾُت للىاؽ حمُٗا بال جمُحز  ألاولى مىه ٖلى أهه: " حٗمل ألامم اإلاخدضة ٖلى اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان والخٍغ

٤ بحن الغحا٫ واليؿاء."بؿبب الجيـ أو اللٛت أو ال  (2)ضًً، وبال جٍٟغ

م مً طل٪ ٞان وكاٍ لجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان التي ٧ان الازخهام اإلاى٧ل ئليها بال٣غاع الهاصع في ُٟٞغي  لى الٚغ ٖو

اث اإلادضصة مؿألت ألا٢لُاث ٧ان البض مً أن ًإصي َظا اليكاٍ في مغخلت جالُت ئلى 1946 ، ًخًمً مً بحن اإلاىيٖى

 (3)ُت مسخهت لأل٢لُاث وم٩اٞدت مماعؾت الخمُحز.ئوكاء لجىت ٖٞغ

 :  ذولُتالحلىق اإلالشسة لألكلُاث بملخض ى الىصىص ال-2

ت مً الخ٣ى١   التي ًٟترى أن جخمخ٘ بها ألا٢لُاث ٦دض أصوى منها خ٣ى١ ٖامت ٞغيذ الىهىم الضولُت مجمٖى

 وأزغي زانت.

مُ٘ البكغ، وهي حمُ٘ الخ٣ى١ التي ههذ ٖليها اإلاىاز٤ُ ح بهاَظا الىٕى مً الخ٣ى١ ًخمخ٘   الحلىق الػامت : .2-1

ً الجمُٗاث وحك٨ُل  ت الخٗبحر، الخ٤ في ج٩ٍى الضولُت الخانت بد٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى ٚغاع الخ٤ في الخُاة، وخٍغ

 (4).ألاخؼاب، الخ٤ في الٗمل والخٗلُم والصخت

الهاث الضولُت ، ٢ض ع٦ الحم في الحُاة : - ؼث اَخمامها ٖلى الخ٤ في الخُاة ، و أو٧لذ مهمت ئن مٗٓم اإلاىاز٤ُ و ؤلٖا

الن الٗالمي لخ٣ى١  .خماًخه ئلى ال٣اهىن ، و الؿلُت الخا٦مت ، هي التي ج٣ىم بخُب٤ُ َظا ال٣اهىن و جىُٟظٍ  ٞاإٖل

ت و في ألامان ٖلى شخهه:» بأهه  03ؤلاوؿان ط٦غ في اإلااصة  و٢ٗذ ،ٞاطا خضر و أن  (5). ل٩ل ٞغص خ٤ في الخُاة و الخٍغ

مت ئباصة الجيـ مً َٝغ الضولت ٞالبض مً جى٢ُ٘ ال٣ٗاب ٖليها ،َظا باليؿبت للمىاز٤ُ و الاجٟا٢ُاث الضولُت و  . حٍغ

 (6)٦ظل٪ الخا٫ باليؿبت لالجٟا٢ُاث ؤلا٢لُمُت ، ٞهي ال جسلىا مىاصَا مً الىو ٖلى َظا الخـ٤ و الخأ٦ُض ٖلُه.

ت الذًيُت :  - ٖلى َظا  18ولُت اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ههذ في اإلااصة  ٞاالجٟا٢ُت الضالحم في الحٍش

ال ًجىػ حٍٗغٌ أخض إل٦غاٍ مً قأهه أن ًسل » الخ٤ ألاؾاس ي في ال٣ٟغة ألاولى مىه بىٟـ الخٗبحر و أياٞذ ئلى أهه : 

                                                           
 .170عقُض الجؼعاوي، اإلاغح٘ الؿاب٤، م.   (1)
 14ابغاَُم مٗمغ، اإلاغح٘ الؿاب٤، م  (2)
 .170عقُض الجؼعاوي، اإلاغح٘ الؿاب٤، م.   (3)
 . 34ى٫ ،مغح٘ ؾاب٤،ممغاص ٞ  (4)
الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان . 3اإلااصة   (5)  مً ؤلٖا
 . 136ا الُاَغ بً أخمض ،مغح٘ ؾاب٤،م  (6)
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خه في اٖخىا١ أي صًً أو مٗخ٣ــــض ًسخاٍع خه في أن ًضًً بضًً ما أو بدٍغ لجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى١ اإلاضهُت و ، ئن ال (1)بدٍغ

ت  1993لؿىت  22ـ الثامىـت و ألاعبٗحن خؿب الخٗل٤ُ الٗام ع٢م تهاالؿُاؾُت الخابٗت لألمم اإلاخدـضة في صوع  خى٫ خٍغ

ال٨ٟغ و الىحضان و الضًً أ٦ـضث ٖلى أن مٟهىم الضًً في ال٣اهىن الضولي ال ًخى٠٢ وال ٌكمل الجماٖاث ال٣ضًمت 

ًخٗضي ئلى الجماٖاث اإلاٗانغة التي ْهغث خضًثا و بالخالي ٞمغوهت الضًً حٗلذ لهـظٍ الجماٖـاث  ٣ٞـِ بـل ًجـب أن

 (2)خماًت زانـت ٧لمـا اعجبِ مٟهـىم ألا٢لُـت بالـضًً،

تراٝ بهظا الخ٤ َى ئُٖاء الٟغنت حم اإلاشاسهت في جذبحر الشإون الػامت - ئن الهضٝ ألاؾاس ي مً وعاء الٖا

يها للماع٦ت في الكإون الٗامت قأنهم في طل٪ قأن ب٣ُت الكٗب صازل الضولت ،ومً البضًهي أن لألشخام اإلاىخمحن ئل

اإلاكاع٦ت الٟٗلُت لأل٢لُاث في الكإون الٗامت للضولت ًيبغي أن ج٩ىن مداَت بخمثُل ؾُاس ي مىاؾب لأل٢لُاث صازل 

» مىه ٖلى أهه:  25الؿُاؾُت في اإلااصة  ،الؾُما بٗض أن سجل طل٪ الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت و (3)الضولت

صون ٢ُىص ٚحر  بها  ٩ًىن ل٩ل مىاًَ صون أي وحه مً وحٍى الخمحز الخ٣ى١ الخالُت التي ًجب أن جخاح له ٞغنت الخمخ٘

 م٣ٗىلت:

ت -  . أن ٌكاع٥ في ئصاعة الكإون الٗامت ، ئما مباقغة و ئما بىاؾُت ممثلحن ًسخاعون في خٍغ

 . في اهخساباث هؼيهتأن جيخسب و ًيخسب  -

اة٠ الٗامت في بلضٍ -  (4)أن جخاح له ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة ٖمىما م٘ ؾىاٍ ، ٞغنت ج٣لض ، الْى

اجه  الحم في الخصىصُت- : ل٣ض حاءث ئٖالهاث الخ٣ى١ والاجٟا٢ُاث الضولُت الخانت لخ٣ى١ ؤلاوؿان و خٍغ

 ؿ٨ىه ، وقإون أؾغجه و ٧ل ما ًخٗل٤ بمغاؾالجهألاؾاؾُت مإ٦ضة لخ٤ الخهىنُت اإلاخمثل في ٧ل ما ًخٗل٤ بدغمت م

ال ًجىػ حٍٗغٌ أي شخو ، ٖلى » ٖلى أهه :   17،خُث هو  الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت يمً ماصجه 

هدى حٗؿٟي أو ٚحر ٢اهىوي ، لخضزل في زهىنُاجه أو قإون أؾغجه أو بِخه ، أو مغاؾالجه ، وال ألي خمالث حٛحر 

ه أو ؾمٗخه ٢اهىهُت جمـ  الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان في ماصجه   (5)قٞغ ى ما جًمىه ؤلٖا التي أ٦ضث ٖلى أهه:   12،َو

ال ًجىػ حٍٗغٌ أخض لخضزل حٗؿٟي في خُاجه الخانت أو في قإون أؾغجه أو مؿ٨ىه أو مغاؾالجه ، و ال لخمالث » 

ه و ؾمٗخه ، ول٩ل شخو خ٤ في أن ًدمُه ال٣اهىن مً مثل طل٪  (6)الخضزل أو جل٪ الخمالث . جمـ قٞغ

ت الخػبحر : - ٌٗخبر خ٤ ئبضاء الغأي و الخٗبحر اإلاغآة الخ٣ُ٣ُت الٗا٦ؿت لصخهُت ؤلاوؿان ألنها جمحٍز ًٖ الحم في حٍش

ٚحٍر مً ال٩اةىاث الخُت ، ومً الُبُعي أهىا ال وؿخُُ٘ الٟهل بحن شخو ؤلاوؿان و خ٣ه في الخٗبحر ًٖ آعاةه ٦ما 

                                                           
 مً ؤلاج٣ا٢ُت الضولُت للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت . 18اإلااصة   (1)
بض هللا مىهُت ،نٗىباث ججؿُض الخماًت الضولُت لأل٢لُاث الضًيُت   (2)  ،في ال٣اهىن الضولي ،مجلت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُتماَغ بضًاع وبً بٖى

 234،حامٗت ٖباؽ لٛغوع زيكلت ، ،م02الٗضص
 . 46مدمض ٚؼو٫ ،مغح٘ ؾاب٤،م  (3)
 مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت . 25اإلااصة  (4)
 مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت 17اإلااصة   (5)
 . 142غ بً أخمض ،مغح٘ ؾاب٤،م الُاَ (6)
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ض بكٍغ واخض  ً الظًً ًجب أن ٌؿمذ لهم ًٍغ َى ٖضم اؾخسضام َظا الخ٤ ٧ىؾُلت يِٛ أو جأزحر ٖلى آعاء آلازٍغ

ت  مً الٗهض الضولي للخ٣ى١  19،ومنهم ألا٢لُاث زانت بٗض أن أ٦ضث  اإلااصة (1)بالخٗبحر ٖنها بىٟـ اإلاؿخىي مً الخٍغ

ظا أمغ أؾاس ي ل٣ضعة ألا ت الغأي والخٗبحر. َو ٢لُاث ٖلى الخىانل بلٛتها الخانت، وحكمل اإلاضهُت والؿُاؾُت  ٖلى خٍغ

ً صوهما اٖخباع للخضوص، ؾىاء ٖلى ق٩ل " ت الخماؽ مسخل٠ يغوب اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع وجل٣يها وه٣لها ئلى آزٍغ خٍغ

م٨خىب أو مُبٕى أو في  ٢الب ٞني أو بأًت وؾُلت أزغي". و٦ما َى الخا٫ باليؿبت ل٨ثحر مً الخ٣ى١ ألازغي، ًجىػ 

ت ً أو لخماًت  ئزًإ خٍغ ت الخترام خ٣ى١ آلازٍغ ُت أن ج٩ىن يغوٍع الخٗبحر لبٌٗ ال٣ُىص بىو ال٣اهىن، ول٨ً قٍغ

 (2)ألامً ال٣ىمي أو الىٓام الٗام أو الصخت الٗامت أو آلاصاب الٗامت.

ًاء ألا٢لُت ألن ئُٖاء   :الخ٣ى١ الخانت.2-2 ٌٗض الهضٝ مً َظٍ الخ٣ى١ َى الخٟاّ ٖلى الهٟت الجماُٖت أٖل

عهت م٘ باقي الؿ٩ان ب٣ضع ما ٌك٩ل وؾُلت للخٟاّ ٖلى طاجُت ألا٢لُت الخانت اٌٗض جمُحزا باإلا٣ ثل َظٍ الخ٣ى١ الم

اصاتها وج٣الُضَا   .(3)ٖو

٣ا لالجٟا٢ُت الضولُت لل٣ًاء ٖلى حمُ٘ أق٩ا٫ الخمُحز  الٗىهغي ٖلي الحم في غذم الخمُحز : - ئطا ٧ان الخمُحز ٣ًىم ٞو

تراٝ بد٣ى١ ن أو اليؿب أو ألانل ال٣ىمي أو الاأؾاؽ الٗغ١ أو اللى  ؿتهضٝ أو ٌؿخدب٘ حُُٗل أو ٖغ٢لت الٖا زني ،َو

اث ألاؾاؾُت أو الخمخ٘ بها أو مماعؾتها، ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة  في  اإلاُضان الؿُاس ي أو الا٢خهاصي أو  ؤلاوؿان والخٍغ

،ٞان ألا٢لُاث ال ًجىػ أن ج٩ىن ٖغيت للخمُحز (4)تالاحخماعي أو الث٣افي أو في  أي مُضان آزغ مً مُاصًً الخُاة الٗام

ا بكان ال٣ًاء ٖلى حمُ٘ أق٩ا٫ الخٗهب الضًني الظي أ٦ضث في   ى ما أ٦ضجه الجمُٗت الٗامت يمً ٢غاَع َو

ت وجى٨غا إلاباصب مُثا١  ئَاهتصًباحخه ٖلى أن:" الخمُحز يض البكغ ٖلى أؾاؽ الضًً أو اإلاٗخ٣ض ٌك٩ل  لل٨غامت البكٍغ

 (5)خدضةألامم اإلا

ت اإلاخٗل٣ت باأل٢لُاث ٧ىهه ٌك٩ل خماًت  الحم في الىحىد- : ٌٗخبر الخ٤ في الىحىص أخض أَم اإلاجاالث طاث ألاولٍى

 الظي ٢ض جخٗغى له. الامخهاملأل٢لُاث مً حغاةم ؤلاباصة الجماُٖت وؤلاباصة الث٣اُٞت أو الخضمحر و 

دت ئلى خ٣ى١ : جًمىذ اإلاىاز٤ُ الضو  حم ألاكلُت في الىحىد اإلاادي* لُت اإلاخٗل٣ت بدماًت ألا٢لُاث ئقاعة نٍغ

ال٣ىمُت  أو زيُت ؤلاألا٢لُاث في الىحىص اإلااصي مً زال٫ اإلااصة ألاولى مً ئٖالن ألامم اإلاخدضة الخام بد٣ى١ ألا٢لُاث 

ى طاث الخ٤ اإلاىهىم ٖلُه يمً    1992والضًيُت لؿىت   ها لؿىت مى٘ ؤلاباصة الجماُٖت واإلاٗا٢بت ٖلي اجٟا٢ُت،َو

1948  . 

                                                           
اث الٗامت وخ٣ى١ ؤلاوؿان ، اإلاإؾؿت الخضًثت لل٨خاب ،لبىان ،  (1)  . 341،م 2004زًغ زًغ ،مضزل ئلى الخٍغ
ى٠ُ اٖالن ألامم اإلاخدضة بكأن خ٣ى١ ألا٢لُاث ،النهىى بد٣ى١ ألا٢لُاث وخماًتها صلُل للمضاٞٗحن ٖنها ،اإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،ح (2)

 . 53،م 2012وهُِىع٥ ،
 . 46مدمض ٚؼو٫ ،مغح٘ ؾاب٤ ،م (3)
 . 55ألامم اإلاخدضة بكأن خ٣ى١ ألا٢لُاث ،النهىى بد٣ى١ ألا٢لُاث وخماًتها صلُل للمضاٞٗحن ٖنها ،مغح٘ ؾاب٤،م ئٖالن  (4)
يب زظًغ،مغح٘ ؾاب٤ ،م  (5)  . 318ٍػ
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وخماًت ؤلاعر الضًني والث٣افي  اخترام: جدؿ٘ خماًت الخ٤ في الىحىص لدكمل الخ٤ في  حم ألاكلُت في الىحىد الثلافي*

ت ألا٢لُاث ،بما في طل٪ اإلا٨خباث وال٨ىاتـ واإلاؿاحض وأما٦ً الؿ٨ً، ى ما أ٦ضجه اإلااصة (1)ألاؾاس ي لهٍى مً  27َو

والؿُاؾُت التي حاء ٞيها : :"ال ًجىػ  ئه٩اع خ٤ ألاشخام الظًً ًيخمىن ئلى أ٢لُاث الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت 

ت ٢اةمت في صولت ما، في  ت أو صًيُت أو لٍٛى ً م٘ حماٖتهم في الخمخ٘ بث٣اٞتهم أو  الاقترا٥ٖىهٍغ ًاء آلازٍغ م٘ ألٖا

الن ًٖ صًاهتهم و ئجبإ حٗالُمها أو   (2)لٛتهم".  اؾخٗما٫ؤلٖا

ش اإلاصحرالحم في جل - غ اإلاهحر, خ٤ الكٗب في أن ًد٨م هٟؿه بىٟؿه وفي أن ًىانل جىمُخه  ٍش : ٌٗني خ٤ ج٣ٍغ

غ اإلاهحر مٓهغان , مٓهغ صازلي وآزغ زاعجي ،  الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت بضون أي جضزل أحىبي، ولخ٤ ج٣ٍغ

ت هٓامه وان ًىانل جىم ُخه الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت، ٌٗني اإلآهغ الضازلي خ٤ الكٗب في أن ًسخاع بدٍغ

ٗني  ٣ت التي ًغاَا مىاؾبت له وبضون جضزل زاعجي ، َو اإلآهغ الخاعجي، اؾخ٣ال٫ الكٗب  وان ًد٨م هٟؿه بالٍُغ

وؾُاصجه ٖلى حمُ٘ مىاعصٍ وزغواجه ووحىب اخترام الضو٫ ألازغي الؾخ٣الله  و٦ظل٪ ٌٗخبر خ٣ا حماُٖا ولِـ خ٣ا 

تراٝ بد٤ الاهٟها٫ الظي ؾُإصي ئلى ٢ُام خالت ل٨ً الا  (3)ٞغصًا. ا ، ًإصي ئلى الٖا غ مهحَر ٖتراٝ بد٤ ألا٢لُت في ج٣ٍغ

زيُت ، أو ٢ىمُت ، أو صًً ، أو مظَب صولت زانت ُٞٗني امً ٖضم الاؾخ٣غاع،ٞاطا اٖخمض الٗالم مبضأ أن ٩ًىن ل٩ل 

تراٝ لأل٢لُاث بد٤ ج غ اإلاهحر مم٨ً ئطا ٧ان َظا الخ٤ َى هدُجت طل٪ يغب الىٓام الضولي ال٣اةم،لظا ٞان الٖا ٣ٍغ

اث  ت و اهتها٥ خ٣ى١ و خٍغ خخمُت للٓلم و الايُهاص اإلابالٜ ُٞه ، و الظي ٢ض ًإصي ئلى ؾُاؾت الخٟغ٢ت الٗىهٍغ

لت ٖىضَا ًهبذ طل٪ خ٤ ، و ٖلى اإلاىٓماث الضولُت اإلاٗىُت  ا و بٗض هًاالث ٍَى ألاٞغاص ، ٞاطا ٧ان الؿبب ايُغاٍع

تراٝ . الٖا  (4)به و ئ٢غاٍع

   )بىسما همىرحا يمعلم(:الحلىق اإلالشسة لألكلُاث بملخض ى اإلاماسظت الػملُت-3

م الخ٣ى١ اإلا٣غعة بم٣خض ى الىهىم الضولُت وونى٫ ألا٢لُاث ئلى مغ٦ؼ ٢اهىوي ال ٌؿتهان به يمً مدخىي  ٚع

بمغ٦ؼ ألا٢لُاث ئلى اإلاغاخل ألاولى  أًً ٧اهذ جخم الىهىم ال٣اهىهُت  ،ئال أن وحىص بٌٗ اإلاماعؾاث الٗملُت التي حٗىص 

ٖملُت اإلاُالبت بأبؿِ الخ٣ى١ ،وختى ًدبحن مؿخىي الٟاع١ بحن الىو والخُب٤ُ ،البض مً الخٗغى لىمىطج مً 

،ولٗل مؿلمي بىعما َم أخض  ألا٢لُاث التي ٨ٌٗـ وا٢ٗها نىعة أ٦ثر ويىح الىماطج التي جىته٪ ٞيها خ٣ى١ ألا٢لُاث

هاصا بلـٜ صعحـت الؿـد٤ وؤلاباصة،  افي ْل م ،ىع اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لأل٢لُاث واهتها٥ خ٣ى٢ها ٖلى جضَ حٗاهُه مً ايُـ

تها ؤلاؾالمُت  مً زال٫ مى٘ـ َـظٍ ألا٢لُاث مـً مماعؾـت  خُـث و٢ٗـذ ٞـي خ٣ها الٗضًض مً اإلاجاػع، ٦ما َمؿذ ٍَى

ا الضًيُت، ئلى حاهب الٗمل ٖلى حُٛحر ألاؾماء  .  (5). قـٗاةَغ

                                                           
 . 47،48مدمض ٚؼو٫ ،مغح٘ ؾاب٤ ،م  (1)
 لٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت . مً 27اإلااصة   (2)
يب زظًغ،مغح٘ ؾاب٤ ،م  (3)  . 132ٍػ
 . 154الُاَغ بً أخمض ،مغح٘ ؾاب٤،،م  (4)
ٗت ؤلاؾالمُت   (5) ،مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت و -الخضزل لهالح ألا٢لُاث اإلاؿلمت همىطحا  –آما٫ عوابدُت ،الخضزل ؤلاوؿاوي لخماًت ألا٢لُاث في الكَغ

 . 711،م 2019،ؾبخمبر 02،الٗضص 10ت ،اإلاجلض الؿُاؾُ
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مً الخُغ١ ئلى   مى٢ٗها وجغ٦ُبتها الاحخماُٖت والضًيُت  بىعما البض  يًٖ مؿلم ٖىض الخضًث:  مؿلمي بىعما  .3-1

 خ٣ى١  مؿلمي أع٧ان بالظاث . اهتها٥و٦ظا أؾباب 

مً جخمخ٘ بىعما بمى٢٘ مهم، ُٞدضَا مً الكما٫ الهحن والهىض، و  :)مُاهماس ظابلا (اإلاىكؼ الجغشافي لبىسما -

الجىىب زلُج البىٛا٫ وجاًالهض، ومً الكغ١ الهحن و الوؽ وجاًالهض،ومً الٛغب زلُج البىٛا٫ والهىض و بىٛالصف، 

مُل مغب٘، وهي ج٣٘ بحن 241.000وهي زاوي ا٦بر الضو٫ مؿاخت في حىىب قغ١ آؾُا، خُث ج٣ضع مؿاختها بدىالي 

 .إلاُاهماع، والهىض في الكما٫ الٛغبي منها  ٖمال٢حن في حىىب قغ١ آؾُا، ٞالهحن ج٣٘ في الكما٫ الكغقي

ت مً خُث  55و 50:ًبلٜ ٖضص ؾ٩ان بىعما مابحن  والذًيُت الاحخماغُتالترهُبت - ملُىن وؿمت، وهي مخٗضصة و مخىٖى

ى ما او٨ٗـ ٖلى حٗضص ٖغ١ بكغي و أَمها البىعمان،واإلا 140التر٦ُبت، ٞهي جدخىي أ٦ثر مً  ٙى و الغوَُىجا ،َو

ا ،خُث حك٩ل البىطًت خىالي الضًاهاث ٞي  وبٗضَا الضًاهت % 5% زم الىهغاهُت اإلاؿُدُت و حك٩ل  89ها واهدكاَع

 % . 20ؤلاؾالمُت واإلا٣ضعة بدىالي 

ِٗل منهم ، % 90 ملُىن وؿمت و اإلاؿلمحن ٞيها ًمثلىن خىالي  5.5وجىحض مى٣ُت أع٧ان الظي ٌِٗل ٞيها خىالي    َو

٧ي جخهاٖض  1948لخبضأ ال٣ًُت ؾىت  (1)٫ مؿلمي بىعما مً أنى٫ مسخلٟت. ملُىهان صازل بىعما، وجىدضع أنى 

ت  بٗض ٖىصتهم مً أصاء   2012وجحرتها  اث بىطًت مخُٞغ ،ٖىضما جم ٢خل الٗكغاث مً الضٖاة اإلاؿلمحن ٖلى ًض مجمٖى

هم وعاء م٣خل ٞخاة بىطًت ،ألامغ الظي أصي ئلى  ى الغوَُىجا في خغب قاملت ٖل اهضإلمىاؾ٪ الٗمغة  بضٖىي و٢ٞى

بان البىطًحن الغاص٩ًالُحن جدذ مىٓمت  اًت ؾامُت مً ٢بل الَغ اث البىطًت وجدذ ٖع ئ٢لُم أع٧ان  مً ٢بل اإلاجمٖى

 . (2)التي باجذ مٟٕؼ اإلاؿلمحن وؾببا لهغوبهم ئلى الضو٫ اإلاجاوعة . 969

ًحن في الىالًاث ألازغي ل٨ً ٌِٗل في بىعما مؿلمىن مً ٖغ٢ُاث مسخلٟت ًظوبىن وؾِ البىط :الاططهادأظباب -

 لٗضة أؾباب أَمها آلاحي: أع٧اناإلاظابذ مىحهت ئلى مؿلمي 

، والخخلص نهائُا مً فىشة أسوانبحلهم في اظخػادة مملىت  الغوَُىٛا*ئنهاء وحىد اإلاعلمحن جماما حتى ال ًطالب 

  .اإلاطالبت

وهزا ٌػطيهم حلىكا في الخىظُف واإلاشاسهت  ،أسوان*ظهىس الىفط والغاص في اإلاُاه الضحلت والػمُلت أمام ظىاحل 

ػطيهم أهمُت في اإلاششوغاث اللادمت.  ذ مً كىتهم َو  في الثروة اإلاعخخشحت مً أساطيهم، مما ًٍض

يا والغشب في هزه اإلاىطلت ؤلاظتراجُجُت  * خشُت حيام مُاهماس مً اظخخذام اإلاعلمحن معخلبال مً كبل أمٍش

ش وحعلُحهم للظغط غلى الحىىمت البى  سمُت، وهزا اإلابرس اإلاضغىم ًلذمه الىظام الػعىشي للجاهب الصُني لخبًر

طاهُحن ولىً  ؤلابادة والخهجحر، ولىً هزا الضغم غحر حلُلي ألهه وان ممىىا في فتراث ظابلت مىز خشوج البًر

                                                           
ت ل (1) ضاع وولُض قمال٫ ،ئق٩الُت بىاء الىٓام الؿُاس ي في بىعما بحن الخدضًاث الضازلُت والخضزالث الخاعحُت ،اإلاجلت الجؼاةٍغ ألمً ٖبض الخ٤ ٚػ

 . 202، 201،م 2016حاهٟي  08والخىمُت ،الٗضص
 . 79،م 2018،لبىان ، ٢30لُاث في ال٣اهىن الضولي ،مجلت حُل خ٣ى١ ؤلاوؿان ،الٗضص مهٗب زلىاحي،الخماًت ال٣اهىهُت لأل  (2)
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ش اإلاصحر بشيل ظلمي.  اإلاعلمحن فظلىا الصبر واهخظاس حم جلٍش

مً معلمي ألاطشاف الزًً لً ًذافؼ غنهم أحذ مً اإلاعلمحن، فال جىحذ  *جأهذ الىظام الػعىشي أن الشوهُىغا

 .أسوانهُاهاث أو سوابط ئظالمُت جمثل الػالم ؤلاظالمي جخصذي إلنهاء الىحىد ؤلاظالمي في 

*طمان غذم ؤلاداهت الذولُت بعبب الحماًت الصِىُت في مجلغ ألامً، وبعبب ئكباٌ اللىي الذولُت  مؼ اخخالف 

 الظترطاء الحىم الػعىشي لألهمُت اإلاخصاغذة إلاُاهماس في الصشاع بحن الصحن والىالًاث اإلاخحذة . -أهذافهم 

*اظخػادة الىظام الػعىشي الشػبُت التي افخلذها في صشاغه مؼ اإلاػاسطت، باظخمالت الىهىت البىرًحن اإلاخػصبحن 

م م٣ضمتها َغص الزًً ًلىدون الحشان الشػبي، وجحلُم مطالبهم التي في   (1).. ؤلاؾالم اٖخىا١مؿلمي أع٧ان وججٍغ

بىسما : كذ جلجأ الذولت في حػاملها مؼ كظُت ألاكلُاث ئلى ظُاظاث غىُفت جصل لحذ  ياإلاشهض الىاكعي إلاعلم . 3-2

جطهحر العيان، الزي ٌغطي مذي واظػا ًبذأ مً مماسظت الظغىط للهجشة، اهتهاء باإلبادة الجماغُت، مشوسا 

الطشد، وهى ما جم ججعُذه في بىسما ،أًً جم اهتهان مػظم حلىق معلمى أسوان سغم ما وصلذ  بحمالث الخهجحر و 

له ألاكلُاث مً مشهض كاهىوي طمً الىصىص اللاهىهُت ، لزا ًمىً الدعاٌؤ غً واكؼ الحلىق التي ًخمخؼ بها 

 بىسما ؟ي معلم

ػاث التي جلش  اهتهان- لؼ ٌػخلذ أن حم الحم في الحُاة: مؼ وحىد الترظاهت مً الدشَش
ّ
 اإلاط

ّ
س الحلىق العابلت  فان

الحُاة مصان و محافظ غلُه ، لىً الىظشة الفاحصت لحلائم ألامىس في بىسما ،ًجذ أنها جإهذ غىغ  رلً ، 

فاهذاس حُاة ألافشاد بشيل فشدي أو حماعي جحذ غطاء الظشوسة العُاظُت ، أو جلفُم التهم للخصىم بحجت 

م الظخدباب ألاوطاع الػامت في هظش أصحاب اإلاحافظت غلى ألامً والىظ ام حػل اهتهان هزا الحم أكصش طٍش

م (2)اللشاس م الجزاغاث  اسجياب،ورلً ئما غً طٍش حشائم طذ ؤلاوعاهُت والخطهحر الػشقي للشوهُىغا ،وئما غً طٍش

ذ اللعشي.  الػشكُت والدشٍش

هحر الؿ٩ان َى اؾدئها٫ مسُِ و م٣هىص مً جُ  حشائم طذ ؤلاوعاهُت والخطهحر الػشقي للشوهُىغا :  اسجياب*

ىبت مً الؿ٩ان.  ى (3)صولت مُٗىت لجماٖت ٚحر مٚغ ميؿ٣ت  هجماثو عصا ٖلى  ،أوث 25ما جم جُب٣ُه في بىعما ٟٞي   َو

(، أع٧ان" )حیل أع٧انٖلى مىا٢٘ ٢ىاث ألامً قما٫ والیت عازحن مً ٢بل مؿلخحن مً "حیل ئه٣اط الغوھیىٛا في 

٢امذ وخضاث ٖؿ٨غیت، ،ٖملیت ٖؿ٨غیت واؾٗت الىُا١ يض الؿ٩ان اإلاؿلمحن مً الغوھیىٛا قيذ ٢ىاث ألامً

واعج٨بذ اإلاظابذ ٖلى هُا١ واؾ٘ والاخخجاػ  ،ٖلى ٢غي الغوھیىٛاجىم الغازحن، بالھت  زيُابمؿاٖضة میلیكیاث مً 

التي ػعٖھا الجىىص ٖلى َغ١ الخٗؿٟي والخغ١ الٗمض،٦ما ٢خل بٌٗ الغوَُىٛا الظًً ٞغوا بؿبب ألالٛام ألاعيیت 

                                                           
(1) https://ar.islamway.net/article/74724/ بىعما-مؿلمي-طبذ-ٖلى-الٗالم-ًهمذ-إلااطا  

 . 137الُاَغ بً أخمض ،مغح٘ ؾاب٤، م (2)
يب زظًغ،مغح٘ ؾاب٤،م (3)  136ٍػ

https://ar.islamway.net/article/74724/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7
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٢غیت یؿ٨ىھا الغوھیىٛا  340نىع ألا٢ماع الهىاٖیت أن أ٦ثر مً  أْهغثبال٣غب مً الخضوص بحن بىٛالصیل وبىعما. 

 (1).بك٩ل عةیس ي ئما صمغث بك٩ل ٦بحر أو ٧لیا

ذ * غ٢لت  ل٣ؿغي اٍض حٗغى اإلاضهُىن ببىعما لخُغ الهجماث الٗكىاةُت والدكغ :  للعشي االجزاغاث الػشكُت والدشٍش ٖو

أل٠ مضوي مً الىاػخحن في اإلاسُماث في اإلاى٣ُت، و٦ثحر منهم  100اإلاؿاٖضاث مً حاهب الخ٩ىمت،خُث  ال ًؼا٫ خىالي 

ض في يٟٗهم ،ٟٞي  اهضل٘ ال٣خا٫ في مى٣ُت ٧ى٧اهج بىالًت  2017ماعؽ بال٣غب مً مىا٤َ الهغإ اليكِ، مما ًٍؼ

ني اإلاُاهماعي""حِل الخدال٠ الضًم٣غ قان ٖىضما َاحم  اث في لى٧اي اَي الَى ىَى ت و٧اٍػ ٞغ أ٦ثر مً  ،مىا٢٘ ٖؿ٨ٍغ

ض  10أل٠ شخو مإ٢خا ٖبر الخضوص ئلى الهحن، وهؼح هدى  20 آالٝ شخو ئلى وؾِ بىعما ، مما أصي ئلى حكٍغ

 (2). آلاالٝ الظًً ايُغوا ئلى جغ٥ مىاػلهم

ت الثلافُت والذًيُت :  - ت ومحى آلاثاس ؤلاظالمُت ورلً بخذمحر ل معلمي بىسما ًخػشض طمغ الهٍى طمغ الهٍى

 غلى ئغادة البىاء أو بىاء أي ش يء 
ً
 مً الترمُم فظال

ً
 باجا

ً
خُت، وما بلي ًمىؼ مىػا الذولت  للمعاحذ واإلاذاسط الخاٍس

حذًذ لـه غالكت بالذًً مً معاحذ ومذاسط ومىخباث ودوس لألًخام وغحرها، وبػظها تهّذم غلى سؤوط الىاط 

ش أو الاغتراف الحىىميبفػل ا ،هما جم مىؼ هزه ألاكلُاث مً مماسظت  لخلادم، واإلاذاسط ؤلاظالمُت جمىؼ مً الخطٍى

م  (3)شػائشها الذًيُت ئلى حاهب الػمل غلى حغُحر ألاظماء . ت، ٞٚغ ت باليؿبت للغوَُىجحن ٢ًُت مغ٦ٍؼ ٣ًُٞت الهٍى

تراٝ بأنهم م ِٖكهم في  ىاَىىن، و٢ض مىٗىا مً الدسجُل في ؤلاخهاء الؿ٩اوي ألازحر مُاهماع ألحُا٫ ٖضًضة ال ًخم الٖا

خه بأهه مهاحغ مً بىٛالصٌل ، خُث أوضخذ "حاهِذ حا٦ؿىن" اإلامثلت  َظا الٗام، ئال مً وا٤ٞ ٖلى جدضًض ٍَى

ت لهىضو١ ألامم اإلاخدضة للؿ٩ان ٢اةلت: "ل٣ض ٧اهذ اإلاٗاعيت ألي اؾخسضام إلاهُلح الغوَُىجا، في والًت عاز حن ال٣ٍُغ

أياٞذ أن "نىضو١ ألامم اإلاخدضة للؿ٩ان أٖغب ًٖ أؾٟه  ٢بل بضء الخٗضاص الؿ٩اوي، أ٦ثر حضًت ٖما َى مخى٢٘". و

تهم ومً زم لم ًخم ئصعاحهم في الخٗضاص". وط٦غ الهىضو١ في بُان له أن َظٍ  مً أن الىاؽ لم ٌؿخُُٗىا جدضًض ٍَى

ض الخىجغ في والًت عازحن   (4)."الخُىة "٢ض جٍؼ

علمحن مً مىاصلت الخػلم في اليلُاث والجامػاث، ئمػاها في وشش ألامُت، اإلاحشمان مً الخػلُم: ًحشم أبىاء ال -

ت، ومً ثم ٌػخلل غىذ  طىي كُذه مً سجالث اللٍش ًُ وجحجُمهم وئفلاس مجخمػاتهم ومً ًزهب للخاسج 

شمى به في غُاهب السجىن، ئطافت لحشمانهم مً الىظائف الحىىمُت مهم ا وان جأهُلهم، حتى الزًً غىدجه،ٍو

 .(5) واهىا ٌػملىن مىز حلبت الاظخػماس أو اللذماء في الىظائف أحبروا غلى الاظخلالت أو الفصل الخػعفي

لظا ٞان ٢ُام أٖما٫ الٗى٠ مً َٝغ الضولت يض مىاَىيها أو ٢ُام حماٖاث صازل الضولت بتهضًض ب٣اء حماٖاث أزغي 

ٞان َظا ٌؿخضعي جدغ٧ا مىاؾبا مً ٢بل الجماٖت الضولُت مً حل و ٠٢  في ْل عجؼ الضولت ًٖ يبِ ألاويإ،

                                                           
غ الٗالمي  (1)   01،م2018بلضا وئ٢لُما خى٫ الٗالم، 90ل٣ًاًا الخ٣ى٢ُت ألاؾاؾُت في أ٦ثر مً ا عاًدـ ووحل ًلخوالهاصع ًٖ َُىمً  2018الخ٣ٍغ
غ الٗالمي   (2)  . 02الهاصع ًٖ َُىمً عاًدـ ووحل،مغح٘ ؾاب٤ ،م 2018الخ٣ٍغ
 . 711آما٫ عوابدُت ،مغح٘ ؾاب٤،م  (3)
 . 57، م 2015في الٗالم ، َاع١ قضًض ،الغوَُىجا في مُاهماع ،ألا٢لُت ألا٦ثر ايُهاصا  (4)

(5) https://ar.islamway.net/article/10703/ ِٗكىن -الخُاة-في-لهم-خ٤-ال-ألاهٓمت-إلاسخل٠-ضخاًا-٧اهىا-بىعما-مؿلمى ً-َو الخهجحر-أو-الٗؼلت-َع  

https://ar.islamway.net/article/10703/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1


 

 2021الؿىت -02الٗضص -08اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- /بورها منوذجا يهسلو -املركز القانوني لألقليات يف القانوى الدويل العام
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /عثواني هرين

  328  
l 

EISSN: 2528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

اهتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان، لظا ٞان ئزباث َظا الاهتها٥ ًبرع أي جضزل مً َٝغ صولت أو مىٓمت صولُت لخماًت َظٍ 

ى ما ججؿض به(1)الجماٖاث أو ألا٢لُاث . لٗام الؿاب٤ عة م٣خًبت هدُجت لألخضار اإلاخٗا٢بت ،أًً جغأؽ ألامحن اى َو

تلجىت  ٧2016ىفي ٖىان ٖام  وؾلم ٧ىفي   ،مً أحل ج٣ص ي الخ٣اة٤ بخُٗحن مً ٢بل مؿدكاعة صولت مُاهماع اؾدكاٍع

ٍغ ئلى خ٩ىمت مُاهماع ؾىت  غ أحٝى ال ٨ٌٗـ حجم الاهتها٧اث  2017ٖىان ج٣ٍغ واٖخبرث اإلاىٓماث الخ٣ى٢ُت بأن الخ٣ٍغ

غ ئلى الخُهحر الٗغقي ٦ما  ت حُٗنها الخ٩ىمت ولم ٌكغ الخ٣ٍغ صٖذ َظٍ اإلاىٓماث ئلى جد٤ُ٣ صولي ال لجىت اؾدكاٍع

الًالٗت في أٖما٫ ؤلاباصة ، و٢ض وا٤ٞ مجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان الخاب٘ لهُئت ألامم اإلاخدضة ٖلى ئعؾا٫ بٗثت لخ٣ص ي 

ئلى أل٠ شخو   270وجأ٦ُض اإلاؼاٖم اإلاخمثلت في َغوب 2017بٗثت لخ٣ص ي الخ٣اة٤ ؾىت   2017الخ٣اة٤  ؾىت

والخاةؼة ٖلى حاةؼة هىبل  أووغ ظان حش يأل٠ َاعب ئلى صو٫ أزغي ، ولم ججض مؿدكاعة  مُاهماع  600بىٛالصف و

 (2)للؿالم  أمام الًِٛ ال٨بحر ٖلى خ٩ىمتها ئال ئصاهت الاهتها٧اث في ؤلا٢لُم  الكمالي أع٧ان .

 :  خاجمتال

 يمً جخمخ٘ بها يمً الىهىم الضولُت ؾىاء ٧ان طل٪ بٗض صعاؾت اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لأل٢لُاث وبُان الخ٣ى١ التي

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان أو يمً الاجٟا٢ُت الضولُت اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت أو الٗهض الضولي  ؤلٖا

ؼ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لأل٢لُاث ال ًدخاج ئلى جغؾاهت مً الىهىم  ،الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ًخطح أن حٍٗؼ

التي ٚالبا ما جٟخ٣ض للُاب٘ ؤلالؼامي ،ولٗل ما ًإ٦ض َظٍ  ،٣ضع ما ًدخاج ئلى آلُاث لخىُٟظ ما حاء في جل٪ الىهىمب

م أخض أ٦ثر ألا٢لُاث الضًيُت اإلاٗغيت لاليُهاص  مؿلمي بىعما الىدُجت َى  الىيُٗت اإلاؼعٍت التي ٌِٗكها  باٖخباَع

لم اإلاجخم٘  م مً وحىص الىهىم الضولُت ،ٖو بحن اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي  اعجباٍالضولي بظل٪ ،٦ما ًخطح أن َىا٥ بالٚغ

ى ما ًخأ٦ض مً زال٫ خماًت الهحن لخ٩ىمت مُاهماع  ،لأل٢لُاث و الؿُُغة الضولُت لل٣ىي الٗٓمى في الٗالم َو

ٗاصًت أومً ٢بل اإلاىٓماث البىطًت اإلا ،وحُُٛتها ٖلى مسخل٠ الاهتها٧اث الىا٢ٗت ٖلى اإلاؿلمحن ؾىاء مً ٢بل الؿلُاث

 وبٗض صعاؾت اإلاىيٕى ًم٨ً ئ٢تراح الخىنُاث الخالُت : ،لظا لإلؾالم

ؼ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لأل٢لُاث ،و٦ظا جىيُذ مسخل٠ ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت في -1 يغوعة جُٟٗل آلالُاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بخٍٗؼ

 خالت الاهتها٥ الىاضح لخ٣ى٢هم  .

م مسخل٠ الاهتها٧اث الىا٢ٗت  -2 غى ٣ٖىباث ناعمت في خالت ٢ُام الضو٫ بظل٪.الٗمل ٖلى ججٍغ  ٖلى ألا٢لُاث ،ٞو

ئلؼامُت جغحمت آلالُاث الضولُت لخماًت ألا٢لُاث يمً الضؾاجحر وال٣ىاهحن الضازلُت ،والؾُما في ٢ىاهحن خ٩ىمت  3

 مُاهماع.

ها وال٣غاعاث اإلابيُت ٖلى ئٖاصة الىٓغ في ئؾتراجُجُت مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،ؾىاء ٖلى مؿخىي الهُا٧ل الخىُٓمُت ل  -4

 أؾاؽ اإلاهالح الؿُاؾُت ،أو ٖلى مؿخىي حٗاملها ومىا٢ٟها الؿلبُت م٘ ٢ًُت مؿلمي بىعما   ،

                                                           
 . 718آما٫ عوابدُت ،مغح٘ ؾاب٤ ،م  (1)
 . 80مهٗب زلىاحي،مغح٘ ؾاب٤،م  (2)
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 :والمراجع قائمة المصادر

 :أوال:قائمة المصادر

 : االتفاقيات واإلعالنات -

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،أ٢غجه .1 اإلاى٣ٗض في باَعـ في  183ٖها الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة في احخما   ؤلٖا

  .1948صٌؿمبر 10

غى للخى٢ُ٘ والخهض٤ً والاهًمام بمىحب ٢غاع .2  الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت  اٖخمض ٖو

 . 1966صٌؿمبر  16اإلاإعر في 2200اإلاخدضة الٗامت لألمم الجمُٗت

 كائمت اإلاشاحؼ ثاهُا:

 الىخب : -أ 

،الُبٗت ألاولى ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي -الٟلؿُىُىن صازل الخِ ألازًغ –خدضة ججاٍ ألا٢لُاث ئبغاَُم مٗمغ،صوع ألامم اإلا .1

 .2019لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث 

ت ٣ٖٗا١، جدضًض مٟهىم الا٢لُاث في ال٣اهىن الضولي والىؾاةل الضولُت لخماًتها، صاع ال٨ٟغ وال٣اهىن،  .2 بضٍع

 اإلاىهىعة،مهغ.

ههاع، معجم مهُلخاث خ٣ى١ ؤلاوؿان، مغ٦ؼ ال٨خاب ألا٧اصًمي،  حىن ئؽ . حُبؿىن، جغحمت: ؾمحر ٖؼث- .3

 .2014ٖمان  ألاعصن، الُبٗت ألاولى، 

اث الٗامت وخ٣ى١ ؤلاوؿان ، اإلاإؾؿت الخضًثت لل٨خاب ،لبىان ، .4  . 2004زًغ زًغ ،مضزل ئلى الخٍغ

 . 2015ال٨خاب ألا٧اصًمي،عقُض الجؼعاوي وقهاب الؼوبعي ، الخماًت الضولُت وؤلا٢لُمُت لخ٣ى١ الاوؿان، مغ٦ؼ  .5

 . 2015َاع١ قضًض ،الغوَُىجا في مُاهماع ،ألا٢لُت ألا٦ثر ايُهاصا في الٗالم ، .6

 الشظائل الجامػُت : -ب

-الُاَغ بً أخمض ،خماًت ألا٢لُاث في ْل الجزاٖاث اإلاؿلخت بحن ال٣ٟه الجىاتي ؤلاؾالمي وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  .1

ٗت وال٣اهىن ،حامٗت الخاج لخًغ باجىت ،،مظ٦غة ماحؿخحر -صعاؾت م٣اعهت  .2010في الكَغ

ٗت وال٣اهىن الضولي  .2 ، ماحؿخحر في -الٗغا١ همىطحا–ؾىعان مدمض ٞخاح ،خ٣ى١ ألا٢لُاث وآلُاث خماًتها بحن الكَغ

 .2016خ٣ى١ ؤلاوؿان ،حامٗت الجىان ،لبىان ،

ٗت ؤلاؾالمُ .3 ت ،مظ٦غة ماحؿخحر في ال٣اهىن الضولي مدمض ٚؼو٫ ،خ٣ى١ ألا٢لُاث في اإلاىاز٤ُ الضولُت والكَغ

 .2012والٗال٢اث الضولُت ـ، حامٗت الُاَغ مىالي ؾُٗضة ،

 :اإلالاالث -ج

ٗت ؤلاؾالمُت .1 الخضزل لهالح ألا٢لُاث اإلاؿلمت  –آما٫ عوابدُت ،الخضزل ؤلاوؿاوي لخماًت ألا٢لُاث في الكَغ

 .2019،ؾبخمبر 02ٗضص،ال 10،مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ،اإلاجلض -همىطحا 
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،مجلت  -مى٘ الخمُحز ٦ىمىطج لظل٪–حما٫ ٢اؾمُت ،الخ٣ى١ الجضًضة لأل٢لُاث في ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان .2

، الجؼاةغ، حاهٟي ٧2لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت البلُضة البدىر والضعاؾاث ال٣اهىهُت ،الٗضص الخاؾ٘، 

2016. 

ان ،الخضزل الضولي.3 ؤلاوؿاوي لخماًت ألا٢لُاث بحن ال٣اهىن الضولي الخ٣لُضي وال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ،  عايُت مٍؼ

 .2017،حامٗت ؤلازىة مىخىعي ٢ؿىُُىت ،صٌؿمبر  48مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،الٗضص

ػبيب زظًغ،آلُاث الخماًت ال٣اهىهُت لخ٣ى١ ألا٢لُاث ،مجلت الخ٣ى١ والٗلىم ؤلاوؿاهُت ، حامٗت الجلٟت .4

 . 2019، 03،الٗضص

ضاع و ولُض قمال٫ ،ئق٩الُت بىاء الىٓام الؿُاس ي في بىعما بحن الخدضًاث الضازلُت والخضزالث .5 ٖبض الخ٤ ٚػ

ت لألمً والخىمُت ،الٗضص  . 2016حاهٟي  08الخاعحُت ،اإلاجلت الجؼاةٍغ

بض هللا مىهُت ،نٗىباث ججؿُض الخماًت الضولُت لأل٢لُاث الضًيُت في ال.6 ٣اهىن الضولي ،مجلت ماَغ بضًاع و بً بٖى

 ،حامٗت ٖباؽ لٛغوع زيكلت .02الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت ،الٗضص

،اإلاجلت الٗلمُت لجامٗت الجؼاةغ، -ألا٢لُت الٗغبُت في ئؾغاةُل –مغاص ٞى٫ ،الخضزل ؤلاوؿاوي وخماًت ألا٢لُاث  -.7

 .   2018،حاهٟي11،الٗضص 06اإلاجلض

،لبىان  30ال٣اهىن الضولي ،مجلت حُل خ٣ى١ ؤلاوؿان ،الٗضص مهٗب زلىاحي،الخماًت ال٣اهىهُت لأل٢لُاث في  .8

،2018 . 

ش الذولُت : -د  ؤلاغالهاث والخلاٍس

اٖالن ألامم اإلاخدضة بكأن خ٣ى١ ألا٢لُاث ،النهىى بد٣ى١ ألا٢لُاث وخماًتها صلُل للمضاٞٗحن ٖنها اإلاٟىيُت  .1

 .2012الؿامُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،حى٠ُ وهُِىع٥ ،

غ الٗالمي .2 بلذا  10للظاًا الحلىكُت ألاظاظُت في أهثر مً ا الهاصع ًٖ َُىمً عاًدـ ووحل ًلخو 2018الخ٣ٍغ

 . 2012وئكلُما حٌى الػالم،

 اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت : -ٌ

1.https://ar.islamway.net/article/74724/ش  بىعما-مؿلمي-طبذ-ٖلى-الٗالم-ًهمذ-ٖامغ ٖبض اإلاىٗم إلااطا ،جاٍع

إل   . 03/03/2020ؤلَا

2.ttps://ar.islamway.net/article/10703/hالخُاة -في-لهم-خ٤-ال-ألاهٓمت-إلاسخل٠-ضخاًا-٧اهىا-بىعما-مؿلمى-

ِٗكىن  ً-َو إل :  الخهجحر -أو-الٗؼلت-َع ش الَا  . 08/03/2020،جاٍع
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  ملخص:

اث مً باٖخباعها اإلاؿلم للمجخم٘ الضًيُت الىخضة ٖلى الجؼاةغي  اإلاكٕغ مً خفاْا     اللىمي ألامً أولٍى

 حكيل التي ألافٗاٌ مً ضالٗضً حغم ، ؤلاؾالمُت اإلالضؾاث ٖلى الخٗضي أقياٌ إلاسخلف مىاحهخه ئَاع وفي الجؼاةغي،

 الهضص هظا وفي ،الخانت الىهىم بٌٗ أو الٗلىباث كاهىن  ههىم زالٌ مً ؤلاؾالمُت اإلالضؾاث ٖلى اٖخضاء

ٌ  ًُغح ٌ  الدؿاؤ  ؤلاؾالمُت؟ اإلالضؾاث ٖلى الخٗضي أقياٌ مىاحهت في الجؼاةغي  الٗلىباث كاهىن  ههىم فٗالُت خى

ًتها ئال أهه لم ًدلم الغصٕ اليافي في مىاحهت هظه الٓاهغة بهظه اإلالضؾاث وخما هٖلى الغغم مً اهخمام

لهُت، حُُٗل وطلً ألهه لم ًجغم بٌٗ ألافٗاٌ هاهياع الىبىة، ؾب الظاث ؤلا ،ؤلاحغامُت ولم ًىجح في الحض منها

ُت  جخمحز  هما الكٗاةغ،  لها.الٗلىباث التي أكغها اإلاكٕغ الجؼاةغي بأجها ٖلىباث مسففت ملاعهت باألخيام الكٖغ

 الخضهِـ والخٗضي؛ ؤلاهاهت ؤلاؾالمُت؛ اإلالضؾاث الضًيُت؛ اإلالضؾاث الجىاةُت؛ الؿُاؾت: الكلماث املفخاحيت

ب  .والخسٍغ

Abstract:  

In order to preserve the religious unity of the Muslim community as one of the priorities 

of the Algerian national security, and in the context of its confrontation with various forms of 

encroachment on Islamic sanctities, the Algerian legislator has criminalized many acts that 

constitute an attack on Islamic sanctities through the provisions of the penal code or some 

special texts. In this regard, the question arises about the effectiveness of the provisions of the 

Algerian penal code in confronting all forms of encroachment on Islamic sanctities? 

    Despite his interest in these sanctities and their protection, he did not achieve sufficient 

deterrence in the face of this criminal phenomenon and did not succeed in reducing it, because 

he did not criminalize some acts, and the penalties approved by the Algerian legislator are 

characterized as light penalties Compared to the legal rulings that have been decided upon 

Keywords : criminal policy; Religious sanctities; Islamic sanctities; Insult and trespass; 

Desecration and sabotage. 
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 مقذمت:

 ألامىع  ئخضي الضًاهاث ول ٖىض الضًيُت واإلالضؾاث الخهىنُاث واخترام ؤلاوؿان خُاة في الضًً مؿألت حكيل

ٗاث اللىاهحن هفلذ وكض عمىػها، ٖلى الخٗضي أو بجىهغها اإلاؿاؽ ًلبل ال التي  في لىا ًخجلى إلاا هٓغا خماًتها والدكَغ

خه لإلوؿان جىفل ومباصب كُم مً الضًاهاث جلً زلافاث وافت  ألازحرة آلاوهت في اإلاالخٔ لىً وهغامخه، وئوؿاهِخه خٍغ

 أخض أو طاجه خض في ؤلاؾالمي الضًً ٖلى ٖخضاءبال  ؾىاء ؤلاؾالمُت اإلالضؾاث ٖلى هبحر بكيل ٖخضاءاثؤلا  جؼاًض هى

 يغوعة في الخفىحر ضٖىً ؤلاؾالمُت باإلالضؾاث باإلاؿاؽ واإلاؿخمغ الىبحر التزاًض هظا وأمام الٗباصة، أماهً أو عمىػه

م ًٖ ئال طلً ًخأحى ولً ألازحرة، لهظه فٗالت خماًت جىفحر  هظه إلاثل عصٖا أهثر جيىن  التي الجؼاةُت الحماًت ٍَغ

خضاءاث  .الٖا

اث مً باٖخباعها اإلاؿلم للمجخم٘ الضًيُت الىخضة ٖلى الجؼاةغي  اإلاكٕغ مً وخفاْا  اللىمي ألامً أولٍى

 التي ألافٗاٌ مً الٗضًض حغم فلض ؤلاؾالمُت، اإلالضؾاث ٖلى الخٗضي أقياٌ إلاسخلف همىاحهخ ئَاع وفي الجؼاةغي،

 هظا وفي. الخانت الىهىم بٌٗ أو الٗلىباث كاهىن  ههىم زالٌ مً ؤلاؾالمُت اإلالضؾاث ٖلى اٖخضاء حكيل

ٌ  ًُغح الهضص ٌ  الدؿاؤ  ٖلى الخٗضي أقياٌ حمُ٘ مىاحهت في الجؼاةغي  الٗلىباث كاهىن  ههىم فٗالُت خى

 ؤلاؾالمُت؟ اإلالضؾاث

 طهب الظي الىدى ٖلى ٖام بىحه واإلاغجبُت ؤلاؾالمُت اإلالضؾاث خهغ بضاًت خاولىا ؤلاقيالُت هظه ٖلى لإلحابت

 جم لظلً وجبٗا. ئلخ...اإلاىحى وخغمت الكٍغف اإلاصحف الٗباصة، أماهً الضًيُت، الكٗاةغ وألاهبُاء، بالغؾل الفله ئلُه

م اإلاخٗللت الجؼاةغي  اإلاكٕغ ؾُاؾت في البدث خضاءاث يض والٗلاب بالخجٍغ  في مخبٗحن اإلالضؾاث هظه جُاٌ التي الٖا

 والخٗضي ؤلاؾاءة أقياٌ واحه الجؼاةغي  اإلاكٕغ أن ئلى وزلهىا مُٗىت مىاي٘ في الىنفي واإلاىهج الخدلُلي اإلاىهج طلً

مه ؤلاؾالمُت اإلالضؾاث ٖلى لابه بخجٍغ  بالًغوعة الضًً مً واإلاٗلىم ألاهبُاءو بالغؾل جمـ التي ألافٗاٌ ٖلى ٖو

 وهى  الٗباصة أماهً خغمت خماًت وهظا الٗباصاث مماعؾت أزىاء ألاةمت ٖلى الخٗضي أفٗاٌ حغم هما الضًيُت، والكٗاةغ

 بمىحب الٗلىباث للاهىن  الجضًض اللاهىوي الخٗضًل ْل في زانت الخالُت الٗىانغ زالٌ مً له هخٗغى ؾىف ما

ل29 في إعراإلا 06-20 اللاهىن   :2020أفٍغ

ٌ اإلابدث   الضًيُت، اإلالضؾاث ٖلى والخٗضي ؤلاؾاءة حغاةم :ألاو

ب الخضهِـ حغاةم اإلابدث الثاوي:  .الضًيُت اإلالضؾاث ٖلى الىاكٗت والخسٍغ

 الذًييت املقذشاث على والخعذي لاشاءة حزائم :ألاول املبحث 

م ؾُاؾت مً الجؼاةغي  اإلاكٕغ مىكف ٖلى للىكىف  ؤلاؾاءة حغاةم مىاحهت في اجبٗها التي ٗلابوال الخجٍغ

 أفٗاٌ اإلاكٕغ حغم زاللها مً والتي الٗلىباث كاهىن  في الىاعصة الخانت لألخيام وٗىص الضًيُت اإلالضؾاث ٖلى والخٗضي

ٌ  ؤلاؾاءة  الضًً مً  باإلاٗلىم الاؾتهؼاء وهظا الؿالم ٖليهم والغؾل ألاهبُاء وبلُت وؾلم ٖلُه هللا نلى للغؾى

 .06-20اللاهىن  بمىحب ؤلامام ٖلى والخٗضي ؤلاؾاءة أفٗاٌ حغم هما ؾالم،ؤلا  قٗاةغ مً قٗحرة بأًت أو غوعةبالً
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 لاشالمي الذًً إلى لاشاءة حزائم :ألاول املطلب 

م ألافٗاٌ اإلااؾت باإلالضؾاث ؤلاؾالمُت بمىحب حٗضًل كاهىن الٗلىباث  هو اإلاكٕغ الجؼاةغي ألٌو مغة ٖلى ججٍغ

مىه، ومً زالٌ هظه اإلااصة ًدبحن لىا أن  2مىغع  144هو اإلااصة  في 2001حىان  26اإلاإعر في  09-01ىن بمىحب اللاه

ت مً ألافٗاٌ التي مً قأجها ؤلاؾاءة والخٗضي ٖلى اإلالضؾاث الضًيُت وهي والخالي:  اإلاكٕغ الجؼاةغي حغم مجمٖى

اإلاٗلىم مً الضًً بالًغوعة أو أًت قٗحرة مً قٗاةغ ؤلاؾاءة للغؾٌى نلى هللا ٖلُه وؾلم وبلُت ألاهبُاء، الاؾتهؼاء ب

 .الاؾالم. وولها جخٗلم بالضًً ؤلاؾالمي 

مت جبٗا إلاا ًلي: :أركان الجزيمت: ألاول الفزع   ؾِخم الخٗغى ئلى أعوان الجٍغ

 مً كاهىن الٗلىباث أفٗاٌ ؤلاؾاءة ئلى الضًً الاؾالمي في نىعة 2مىغع  144حغمذ اإلااصة  الزكً الشزعي: -1

الاؾاءة ئلى الغؾٌى نلى هللا ٖلُه وؾلم وبلُت ألاهبُاء وهظا الاؾتهؼاء باإلاٗلىم مً الضًً بالًغوعة أو أًت قٗحرة مً 

حٍٗغف هجض واإلاالخٔ أن هظه اإلااصة لم جبحن اإلالهىص بفٗل ؤلاؾاءة أو الاؾتهؼاء، وبالغحٕى ئلى الفله  ،قٗاةغ الاؾالم

مت ؤلاؾاءة بأجها: "ول حٗبحر لفٓ ي أو زُي أو ئًداتي أو غحر طلً مهما واهذ وؾُلت أو أؾلىب نضوع هظا الخٗبحر حٍغ

. وألاهُض أن الٗلت مً  (1)مً قأجهم اإلاؿاؽ بدغمت ؾُضها مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم وملام ألاهبُاء ٖليهم الؿالم"

م مثل هظه ألافٗاٌ أن مثل هظه الجغاةم جغاعى فيها مكاٖغ وملضؾاث ومٗخلضا ث أفغاص اإلاجخم٘  والاؾاءة وعاء ججٍغ

 الى الغؾٌى نلى هللا ٖلُه وؾلم أو الكٗاةغ ؤلاؾالمُت  هي في الىاك٘  ئؾاءة ليل اإلاؿلمحن.

  هدىاٌو فُه الزكً املادي: -8

مت ؤلاؾاءة ٖلى الىدى اإلاظوىع في هو اإلااصة  محل الجزيمت:  -أ   ٖلى: مً كاهىن الٗلىباث 2مىغع 144جىهب حٍغ

فا  خُث اإلاٗلىم مً الضًً بالًغوعةء، و ٖلُه وؾلم وبلُت ألاهبُا الغؾٌى نلى هللا لم ًىعص اإلاكٕغ الجؼاةغي حٍٗغ

ٗت  ظهب فلهاء الكَغ للمٗلىم مً الضًً بالًغوعة لىىه اؾخٗمل هظا اإلاهُلح هما ًضٌ ٖلُه الفله ؤلاؾالمي. ٍو

ُٗت اللُُٗت في زبىتها وصاللتها وهي هظا اإلاهُلح ٖلى ول ألاخيام التي كغعتها الىهىم ال ؤلاؾالمُت ئلى حٍٗغف دكَغ

واحبت الخُبُم في ول ػمان وميان وال حؿلِ ًٖ اإلايلف ئال ٖىض الًغوعة أو ٖىض العجؼ ولُا ًٖ اللُام بها مً خُث 

 .(2)الُاكت الٗللُت والجؿضًت

فا للكٗاةغ  خُث أًت قٗحرة مً قٗاةغ الاؾالمجىهب اًًا ٖلى  الضًيُت لىً لم ًىعص اإلاكٕغ الجؼاةغي حٍٗغ

ها هللا وحٗلها أٖالما ٖلى صًىه" ، ومً (3)بالغحٕى ئلى الفله ؤلاؾالمي فُٗغفها بأجها "أٖالم الضًً الٓاهغة التي قٖغ

                                                           
ٗت -"الحماًت الجىاةُت لحغمت ألاهبُاء، بلخحر ؾضًض -(1) ت الغأي والخٗبحر"، أَغوخت صهخىعاه، حامٗت باجىت، صعاؾت ملاعهت بحن الكَغ واللاهىن في خٍغ

  .187، م2019/2020
ف في: ولُض كدلاح -(2)   .191، م2017/2018"حغاةم ؤلاؾاءة للملضؾاث الضًيُت"، أَغوخت صهخىعاه، حامٗت جبؿت،  ،وعص هظا الخٍٗغ
ف في -(3)  ماحؿخحر، مظهغة ،"الجؼاةغي  واللاهىن  الاؾالمي الفله بحن ملاعهت صعاؾت -ؤلاؾالمي ًللضً الجؼاةُت الحماًت" بسىف، عػٍم :وعص هظا الخٍٗغ

  .151م، 2006/ 2005، باجىت حامٗت
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أٖٓم قٗاةغ ؤلاؾالم وأقهغها أعوان ؤلاؾالم الخمؿت، ألاطان، ؤلاكامت، نالة الجمٗت، نالة الُٗضًً، نُام ًىم 

 .ئلخ.ٖغفت، ػواة الفُغ، مىاؾً الحج....

 ًخدلم فٗل ؤلاؾاءة باجُان الجاوي أخض الؿلىواث ؤلاحغامُت الخالُت: الصلىك لاحزامي:-ب

فه لفٗل اللظف اإلاىحه لألشخام بأهه ول اصٖاء بىاكٗت مً  فعل القذف: - ًظهب اإلاكٕغ الجؼاةغي في حٍٗغ

لهض بفٗل ؤلاؾىاص ٖلى الى(1)قأجها اإلاؿاؽ بكغف ألاشخام أو ئؾىاصها ئليهم دى الظي طهب ئلُه اإلاكٕغ  بأهه ، ٍو

مت ؤلاؾاءة في ، وؿبت أمغ أو واكٗت ئلى شخو مٗحن  بأي وؾُلت مً وؾاةل الخٗبحر خدلم الؿلىن ؤلاحغامي لجٍغ ٍو

هظه الحالت هأن ٌؿىض الجاوي ئلى ألاهبُاء أو أخضهم واكٗت أو اصٖاها ٖليهم مما ًمـ بكغفهم واٖخباعهم، ومياهتهم 

يىن طلً بأن ًيؿب ئلى أخضهم واكٗت ػها أو ٖىض هللا وعفٗت مجزل تهم في كلىب الىاؽ فلض كظفهم وأؾاء ئليهم، ٍو

 .(2)ؾغكت أو ْلم أو كخل أخض بغحر خم

ٌٗغف اإلاكٕغ الجؼاةغي الؿب بأهه ول حٗبحر مكحن أو ٖباعة جخًمً جدلحرا أو كضخا ال ًىُىي  فعل الصب:  -

لغؾٌى أو ألاهبُاء ٖليهم الؿالم ًيىن بأي حٗبحر مكحن مً قأهه أن ًإصي ، وبالخالي فان ؾب ا(3)ٖلى ئؾىاص أًت واكٗت

مت ؤلاؾاءة ئلى الغؾٌى نلى هللا ٖلُه (4)ئلى زضف قغفهم أو ًخًمً كضخا أو جدلحرا إلالامهم . وجبٗا لظلً جخدلم حٍغ

ال جلُم بملامهم أو جم  وؾلم وبلُت ألاهبُاء ٖليهم الؿالم ٖلى الىدى اإلاظوىع متى جم ونف ألاهبُاء بأوناف كبُدت

الحضًث ٖنهم بألفاّ مهُىت وىنفهم بالبسل أو الحمم أو الجهل أو الجبن..... ئلى غحر طلً مً ألاوناف اإلاؿِئت، أو 

. هما ٌكمل أًًا الؿب الظي مً قأهه (5)جم الًُٗ في نضكهم أو أماهتهم أو قغفهم أو اللضح في ٖلت مياهتهم مياهتهم

 غ الضًيُت. أو اإلاٗلىم مً الضًً بالًغوعة.أن ًدِ مً كُمت الكٗاة

فهم لفٗل الاؾتهؼاء بأهه ول فٗل أو كٌى أو ئقاعة أو ئًماء مً  فعل لاهاهت أو الاشتهزاء: - طهب الفله في حٍٗغ

ت والاؾخسفاف بظواث ألاهبُاء ٖليهم الؿالم ٗض مً كبُل الاهاهت والاؾتهؼاء بالغؾل الحضًث ٖنهم (6)قأهه السخٍغ . َو

ياجىعٍت أو جمثُل بأؾل م نىع واٍع ىب هؼلي ؾازغ ًدِ مً كُمتهم ومياهتهم أو ئْهاعهم في خاٌ ال ًلُم بهم ًٖ ٍَغ

ٗض مً كبُل ، (7)مؿغخُاث هما ٌٗض مً كبُل الاؾتهؼاء بالكٗاةغ الضًيُت الهالة ئلى غحر اللبلت، الهالة صون ويىء. َو

خلاصًت والىخضاهُت، الىبىة، والبٗث كبُل الاؾتهؼاء باإلاٗلىم مً الضًً بالًغوعة  الاؾتهؼاء أ ت مً ألامىع الٖا و السخٍغ

 والجؼاء أو مً ألامىع الٗملُت واهتهان خغمت عمًان.

                                                           
 مً كاهىن الٗلىباث الجؼاةغي. 296أهٓغ اإلااصة  - (1)
 .114عػٍم بسىف: اإلاغح٘ الؿابم، م - (2)
  مً كاهىن الٗلىباث الجؼاةغي. 298أهٓغ اإلااصة  - (3)
مت مؿخللت مثالها اللاهىن اللُبي، اللاهىن اإلا - (4) م ؾب ألاهبُاء ٖليهم الؿالم هجٍغ ٗاث الجىاةُت الحضًثت ئلى ججٍغ ىعٍُاوي، طهبذ الٗضًض مً الدكَغ

  اللاهىن ؤلاًغاوي....ئلخ.
 . 114اإلاغح٘ الؿابم، م ،عػٍم بسىف -(5)
  .193بلخحر ؾضًض، اإلاغح٘ الؿابم، م  - (6)
 .114اإلاغح٘ الؿابم، معػٍم بسىف،  - (7)
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طهب بٌٗ الفله ئلى أن هظه الهىعة جضزل في الاؾاءة الى ألاهبُاء ٖليهم الؿالم ليىجها حٗخبر أهثر  إهكار الىبىة: -

 . (1)ى باإلاٗاكبت مً غحرها مً الهىع لألاو قضة مً ؾبهم أو قخمهم، وجبٗا لظلً فهي 

ٌٗض عهً الٗلىُت هى أؾاؽ زُىعة فٗل ؤلاؾاءة الجهالها بٗلم الىاؽ أو الجمهىع بالىاكٗت  العلىيت:ركً  - 

وخؿب ما طهب ئلُه بٌٗ الفله  الكاةىت اإلايؿىبت لصخو الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم وؾاةغ ألاهبُاء ٖليهم الؿالم.

لى خغمت ألاهبُاء ٖليهم الؿالم أو الكٗاةغ الضًيُت أو اإلاٗلىم مً الضًً بالًغوعة مفاصها "اجهاٌ فان ٖلىُت ؤلاؾاءة ئ

لت  ت مً ألافغاص بفىغة أو عأي ًخًمً ئؾاءة كىلُت أو فٗلُت في خم ألاهبُاء مهما واهذ الىؾُلت  أو الٍُغ ٖلم مجمٖى

ٖلى الىدى الظي طهب ئلُه اإلاكٕغ مً ٖباعاث الحضًث  . وجٓهغ نىع الٗلىُت(2)التي خللذ طًٕى واهدكاع هظه ؤلاؾاءة"

الهاث أو الغؾىم أو الهىع أو الغمىػ، وحٗض هظه الهىع ٖلى ؾبُل  أو الهُاح أو التهضًض أو الىخابت أو اإلايكىعاث أو ؤلٖا

 اإلاثاٌ ولِـ ٖلى ؾبُل الحهغ. 

مت ؤلاؾاءة للىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم وبلُت ال الزكً املعىىي:  -3 غؾل ٖليهم الؿالم أو الاؾتهؼاء باإلاٗلىم حٍغ

ىفي في  مت ٖمضًت ٌكتٍر للُامها جىافغ اللهض الجىاتي، ٍو مً الضًً بالًغوعة أو بأًت قٗحرة مً قٗاةغ ؤلاؾالم حٍغ

هظه الحالت اللهض الجىاتي الٗام أي اججاه ئعاصة الجاوي ئلى ئجُان هظه ألافٗاٌ م٘ ٖلمه بأن ما ًأجُه مً ٖباعاث أو 

م أو ميكىعاث أو غحرها ًخًمً ؤلاؾاءة للغؾٌى نلى هللا ٖلُه وؾلم أو بلُت ألاهبُاء ٖليهم الؿالم أو الكٗاةغ عؾى 

 الضًيُت أو اإلاٗلىم مً الضًً بالًغوعة.

 العقىبت املقزرة للجزيمت :الفزع الثاوي

مت بالحبـ مً زالر ؾىىاث ئلى زمـ ؾىىاث وبغغامت مً  صج 100.000ئلى صج 50.000ٌٗاكب ٖلى هظه الجٍغ

الم ئطا  أو باخضي هاجحن الٗلىبخحن فلِ. هما ًمىً أن هُبم في هظا الكأن الٗلىباث اإلاىهىم ٖليها في كاهىن ؤلٖا

م وؾاةل اليكغ. مت ًٖ ٍَغ  اعجىبذ هظه الجٍغ

 حزائم لاهاهت والخعذي ضذ أئمت املصاحذ أثىاء جأدًت العباداث :الثاوياملطلب 

لجؼاةغي في اإلادافٓت ٖلى اإلالضؾاث ؤلاؾالمُت فلض حّغم أفٗاٌ ؤلاهاهت والخٗضي جماقُا م٘ ؾُاؾت اإلاكٕغ ا

فا ٖمىمُا وطلً بمىحب ههىم كاهىن الٗلىباث الجؼاةغي، والتي أيفى ٖليها  الىاكٗت ٖلى ؤلامام بىنفه مْى

ل29اإلاإعر في  06-20اللاهىن  نغاخت ٖلى اٖخباع  َابٗا زانا بىهه ،(3)اإلاٗضٌ واإلاخمم للاهىن الٗلىباث 2020أفٍغ

 أفٗاٌ الاهاهت أو الخٗضي الىاكٗت ٖلى ئمام أزىاء جأصًت الٗباصاث في اإلاسجض ْغف جدكضص مٗه الٗلىبت. 

 

 

                                                           
 الضٌو التي حٗخمض ٖلى الىٓام الجىاتي ؤلاؾالمي في كىاهُنها حٗالج هظه الهىعة يمً أخيام الغّصة.  -(1)
  227بلخحر ؾضًض، اإلاغح٘ الؿابم، م -(2)
ل28اإلاإعر في  06-20اللاهىن  -(3) ضة الغؾمُت ٖ 2020أفٍغ ل29اإلاإعزت في  25ضصاإلاٗضٌ واإلاخمم للاهىن الٗلىباث، اإلايكىع بالجٍغ   .2020أفٍغ
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 حزيمت لاهاهت املىحهت ضذ إمام: ألاول الفزع 

ف ٖمىمي بىحه ٖام ول فٗل أو كٌى أو ئقاعة ًإزظ مً ْاهغها  مت ؤلاهاهت اإلاىحهت يض مْى ًلهض بجٍغ

ف واٖخباعه الاخخلاع  ف الٗام اإلاىحه ئلُه ألالفاّ وفيها مؿاؽ بكغف اإلاْى . وللض هو ٖليها (1)والاؾخسفاف باإلاْى

مت ؤلاهاهت اإلاىحهت يض ئمام بالفلغة  144اإلاكٕغ الجؼاةغي بمىحب أخيام اإلااصة  مً كاهىن الٗلىباث لىىه زو حٍغ

مت والٗلىب 3  ت اإلالغعة لها كاهىها ٖلى هظا الىدى:مً هو هظه اإلااصة. وؾيخٗغى ئلى أعوان هظه الجٍغ

ت مً ألاعوان جخمثل في: أركان الجزيمت:  -1 مت ٖلى جىافغ مجمٖى  جلىم هظه الجٍغ

مت ؤلاهاهت وألانل أن جُبم هظه  144ههذ اإلااصة  الزكً الشزعي: -أ مً بلاهىن الٗلىباث الجؼاةغي ٖلى حٍغ

ف الٗمىمي، لىً بٗض اإلاٗضٌ للاهىن الٗلىباث أنبدذ  06-20نضوع اللاهىن  اإلااصة بكأن ول ئهاهت جُاٌ اإلاْى

 .في فلغتها الثالثت  144نفت ؤلامام ْغفا مكضصا ئطا اعجىبذ يضه وفلا إلاا ههذ ٖلُه اإلااصة 

مت ٖلى الٗىانغ الخالُت:الزكً املادي:  -ب  ًلىم الغهً اإلااصي لهظه الجٍغ

مت ٌكتٍر أن ًيىن اإلاجني ٖلُه في هظه  صفت املجني عليه: - وبالغحٕى ئلى اللاهىن ألاؾاس ي الخام  ئماما.الجٍغ

فحن اإلاىخمحن لألؾالن الخانت بالصاعة اإلايلفت بالكإون الضًيُت وألاوكاف عجب  4فان ؾلً ألاةمت ٌكمل  ،(2)باإلاْى

ٖلى  مدضص مهامهمىه وهي: ؤلامام اإلاٗلم، ؤلامام اإلاضعؽ، ؤلامام ألاؾخاط، وؤلامام ألاؾخاط الغةِس ي، وجخ 33خضصتها اإلااصة 

ٔ وؤلاعقاص،  الىدى الظي جًمىخه أخيام هظا اإلاغؾىم ٖلى وحه الٗمىم في ئمامت اإلاهلحن، اإلاؿاهمت في صعوؽ الٖى

ت والضعوؽ اإلاسجضًت.. ىان الضًيُحن، جغكُت الخُب اإلاىبًر ً ألاةمت وألٖا  .  (3)ئلخ.اإلاؿاهمت في جيٍى

ف الؿلىن ؤلاحغامي لجٍغ دلمًخ الصلىك لاحزامي: - مت ئهاهت مْى مت ئهاهت ئمام وفلا لللىاٖض الٗامت لجٍغ

م يىن طلً ٖاصة ًٖ ٍَغ مهما واهذ وؾُلت الخٗبحر اإلاؿخٗملت باللٌى أو اللغى أو الهغار ...بكٍغ الىالم  ٖمىمي، ٍو

م أن ًيىن الىالم مىحها الى ؤلامام هفؿه ِئت جخمثل في ول ئقاعة مهُىت أو مؿ خُث ؤلاهاهت بالقاعاث أو ًٖ ٍَغ

، اخخلاع الصخو اإلاىحهت ئلُه وهى في هظه الحالت ؤلامامو أو ئًماء ًفؿغ بىيىح اػصعاء  خغهت للجؿمول وجخمثل في 

مت جهم  كتٍر في هظه الحالت أن ال ًيىن طلً ٖلىُت وئال هُف ٖلى أؾاؽ أهه  بالىخابت أو الغؾملهاهت بالىم الجٍغ َو

يىن طلً ٖاصة باللٌى أو بالىخابت أو بالقاعة أو الهخاف أو  لتهضًضؤلاهاهت با الهىع هظه جضزل يمً ، كظف أو ؾب ٍو

 الطجُج الظي ًمى٘ ؤلامام مً أصاء واحبه.

خدلمجخًمً نىع الؿلىن الاحغامي   طلً بأن ًغؾل الجاوي ئلى ؤلامام أقُاء جفُض  ئعؾاٌ أو حؿلُم أي ش يء: ٍو

 .مٗنى ؤلاهاهت هأن ًجٗله مدل قً في أهه كض اؾخلم عقىة

                                                           
خباع"، مظهغة ماحؿخحر -(1)  . 109،  م2014/2015حامٗت ؾُضي بلٗباؽ،  ،ػعوقي مدمض "الحماًت الجؼاةُت للحم في الكغف والٖا
فحن اإلاىخمحن لألؾالن الخ 2008صٌؿمبر 24اإلاإعر في  411-08اإلاغؾىم الخىفُظي  -(2) انت بالصاعة اإلايلفت اإلاخًمً اللاهىن ألاؾاس ي الخام باإلاْى

ضة الغؾمُت الٗضص ش  73بالكإون الضًيُت وألاوكاف، الجٍغ   .2008صٌؿمبر28الهاصعة بخاٍع
ض مً الخفهُل في مهام ؤلامام،  -(3)  . 411-08مً اإلاغؾىم الخىفُظي  36، 35 ،34، 17هٓغ اإلاىاص أإلاٍؼ
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ف  :حزامي أثىاء جأدًت العباداث وفي املسجذارجكاب الصلىك لا  - مت ئهاهت مْى ٌكتٍر اللاهىن للُام حٍغ

ُفخه أو بؿببها. وباليؿبت  ف الٗمىمي لْى ٖمىمي أن جهضع الٗباعاث أو الاقاعاث اإلاكيلت لإلهاهت أزىاء جأصًت اإلاْى

مت ئهاهت ئمام فُجب أن ًهضع فٗل ؤلاهاهت أزىاء جأصًت  ؤلامام للٗباصاث والهلىاث الخمـ أو الخُبت أزىاء نالة لجٍغ

جب أن ًل٘ فٗل ؤلاهاهت في اإلاسجض أي في أماهً الٗباصة خغنا وجأهُضا مً اإلاكٕغ ٖلى خماًت  الجمٗت أو في الُٗض. ٍو

 هظا اإلايان اإلالضؽ.

مت ٖمضًت ٌكتٍر للُامها يغوعة جىافغ اللهض ال الزكً املعىىي: -ج مت ؤلاهاهت حٍغ خدلم الٗام جىاتيحٍغ ، ٍو

في هظه الحالت بٗلم الجاوي بهفت اإلاجني ٖلُه بأهه ئمام وم٘ طلً ًلىم باهاهخه أي جخجه ئعاصجه ئلى ئجُان الؿلىن 

مىً اللٌى أن اإلاكٕغ  ؤلاحغامي اإلاٗاكب ٖلُه م٘ ٖلمه بمًمىن الٗباعاث أو ؤلاقاعاث أو ؤلاًماءاث ونفت الطحُت. ٍو

كض اقتٍر يغوعة جىافغ اللهض الجىاتي الخام في نىعة كهض اإلاؿاؽ بكغف  144اصة ومً زالٌ ما حاء في هو اإلا

 واٖخباع ألاشخام أو باالخترام الىاحب لهم ٖلى الىدى اإلاظوىع في هظه اإلااصة.

 العقىبت املقزرة للجزيمت: -8

مت ٖلى الىدى اإلاظوىع في اإلااصة  ٗلىباث بىنفها حىدت مً كاهىن ال 144ٌٗاكب اإلاكٕغ الجؼاةغي ٖلى هظه الجٍغ

هما ًجىػ للجهت اللًاةُت أن ، صج500.000صج ئلى 200.000بٗلىبت الحبـ مً ؾىت ئلى زالر ؾىىاث والغغامت مً 

جأمغ أًًا بيكغ الحىم وحٗلُله بالكغوٍ التي خضصث فُه ٖلى هفلت اإلاديىم ٖلُه صون أن جخجاوػ هظه اإلاهاٍعف 

 الحض ألاكص ى للغغامت اإلاظوىعة أٖاله.

 حزيمت الخعذي على إمام املسجذ أثىاء جأدًت العباداث فزع الثاوي:ال

اإلاٗضٌ للاهىن الٗلىباث فلض اٖخبر اإلاكٕغ الجؼاةغي فٗل الخٗضي ٖلى ئمام أزىاء  06-20بالغحٕى ئلى اللاهىن 

اإلاسجض وهظا  جأصًت الٗباصاث وفي اإلاسجض ْغفا لدكضًض الٗلىبت نىها مىه للٗباصاث والكٗاةغ الضًيُت التي جدضر في

 خغمت اإلايان في خض طاجه باٖخباعه أخض اإلالضؾاث ؤلاؾالمُت التي ًجب اإلادافٓت ٖليها ونىجها مً أي اٖخضاء ًُالها. 

مت الخٗضي ٖلى ئمام اإلاسجض أزىاء جأصًت الٗباصاث ٖلى ألاعوان الخالُت: أركان الجزيمت: -1  جلىم حٍغ

ف ٖام بهفت ٖامت في هو اإلااصة هو اإلاكٕغ الجؼاةغي ٖلى  الزكً الشزعي:  أ- مت الخٗضي ٖلى مْى  148حٍغ

فا ٖمىمُا ،  1فلغة وألاهُض ن هظا الىو ًُبم في خالت الخٗضي بالٗىف أو اللىة يض ئمام اإلاسجض بىنفه مْى

أًًا، لىً ما اؾخدضزه اإلاكٕغ مً زالٌ الخٗضًل اإلاكاع ئلُه هى جىافغ ْغوف الدكضًض ٖلى الىدى اإلاظوىع في هو 

في فلغتها الثاهُت ًإصي ئلى حكضًض الٗلىبت ٖلى الىدى الخالي: "وئطا جغجب ًٖ الٗىف ئؾالت صماء أو حغح أو  148صة اإلاا

ًاء اإلادلفحن في حلؿاث مدىمت أو مجلـ  مغى أو وك٘ ًٖ ؾبم ئنغاع أو جغنض ؾىاء يض أخض اللًاة أو أخض ألٖا

 ."حكضص الٗلىبت ،ئمام في اإلاسجض بمىاؾبت جأصًت الٗباصاثكًاتي، أو ٖلى 
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مت الخٗضي ٖلى ئمام اإلاسجض أزىاء جأصًت الٗباصاث ٖلى الٗىانغ  الزكً املادي: -ب ًلىم الغهً اإلااصي لجٍغ

 الخالُت:

مت بٓغفها اإلاكضص ٌكتٍر أن ًيىن اإلاجني ٖلُه ئماما بمفهىم صفت املجني عليه: - للُام ٖىانغ هظه الجٍغ

٘ الؿاعي به الٗمل في هظا الخهىم  ٖلى الىدى اإلاظوىع في الٗىهغ الؿابم. الدكَغ

مً كاهىن الٗلىباث الجؼاةغي هجض أن اإلاكٕغ الجؼاةغي لم  148بالغحٕى ئلى هو اإلااصة الصلىك لاحزامي:  -

مت  ًدضص اإلالهىص بفٗل الخٗضي بالٗىف أو اللىة، وجبٗا لظلً وبالغحٕى ئلى الفله فان الؿلىن ؤلاحغامي لهظه الجٍغ

خضاء بالٗىف ًٖ الجاوي ًُاٌ حؿم ؤلاوؿان وهى ؤلامام في هظه الحالت أو ًمـ ؾالمخه البضهُت أو ًلىم ولما نضع اٖ

ظهب الفله ئلى أن أٖماٌ الٗىف التي ، واهذ يغبا أو حغخا أو غحرها مً وؾاةل الٗىف ألازغي.الصحُت ؾىاء  ٍو

اإلاجني ٖلُه ئلى أن ٌؿلِ أعيا، حلب  جهِب حؿم اإلاجني ٖلُه صون أن جإزغ ٖلُه أو جترن فُه أزغا  جخمثل في صف٘

ًُف الفله أًًا أهه مً  قٗغه ٖىىة، كو الكٗغ صون عيا الطحُت، حلب الطحُت مً أطهه، لىي طعاٖه...الخ. ٍو

اج أو  كبُل أفٗاٌ الخٗضي وهظلً ئجُان أفٗاٌ ماصًت ال جهِب حؿم الطحُت مباقغة لىنها مً قأجها أن جثحر اٖػ

يُغاب في كىاها الجؿضًت والىفؿُت هتهضًضها بؿالح هاعي أو ئمغ الظي ًإصي ئلى ايُغاب هبحر لضي الطحُت ألا 

 . (1)ؾىحن أو ٖها وهظلً  البهم ٖلى الطحُت، أو كظفه باإلااء

مت في هظه الحالت باجُان الجاوي فٗل الًغب أو الجغح أو أفٗاٌ الٗىف ألازغي ختى ولم جدضر أزغا  جلىم الجٍغ

ت بجؿم الطحُت لىنها جإزغ ف ي الٗلىبت اإلاؿخدلت  ٖلى الىدى الظي ؾيكحر ئلُه الخلا. وجبلى الؿلُت الخلضًٍغ

 لللاض ي في جلضًغ جىافغ خالت الخٗضي مً ٖضمها وفلا لٓغوف ومالبؿاث ول كًُت ٖلى خضي.

مت أن ًأحي الجاوي فٗ :ارجكاب الصلىك الاحزامي أثىاء جأدًت العباداث وفي املسجذ- ال ال ًىفي للُام هظه الجٍغ

مً أفٗاٌ الخٗضي بالٗىف أو اللىة في مىاحهت ؤلامام بل ًجب أن ًدضر طلً في اإلاسجض هميان للٗباصة ًلهضه 

 اإلاكٕغ بالحماًت وهظا أزىاء جأصًت ؤلامام للٗباصاث والهالة والخُبت. 

مت ٖمضًت ٌكتٍر للُامها يغوعة جىافغ اللهض الجى الزكً املعىىي: -ج مت الخٗضي ٖلى ئمام حٍغ اتي والظي حٍغ

ًخدلم بٗلم الجاوي بأن اإلاجني ٖلُه ئمام ومىحىص في اإلاسجض بهضص جأصًت الٗباصاث وم٘ طلً جخجه ئعاصجه ئلى اإلاؿاؽ 

احه ألامغ الظي ًإصي ئلى ايُغابه.  بؿالمت حؿمه أو بصحخه أو ئًالمه أو ئٖػ

مت الخٗضي ٖلى ئمام أزىاء جأصٌ العقىبت املقزرة للجزيمت: -8 ًت الٗباصاث في اإلاسجض ٖلى الىدى ٗاكب ٖلى حٍغ

 الخالي:

ٌٗاكب  148مً هو اإلااصة  1بالغحٕى ئلى اللىاٖض الٗامت اإلاىهىم ٖليها في الفلغة حىحت الخعذي على إمام: -أ

ئلى  200.000ؾىىاث وبغغامت مً 5الجاوي ٖلى ئجُاهه فٗل الخٗضي بالٗىف أو اللىة بالحبـ مً ؾيخحن ئلى 

 .صًىاع حؼاةغي 500.000

                                                           
،ألا  الجؼء الخام، الجىاتي اللاهىن  في الىححز بىؾلُٗت، أخؿً - (1)  . 59، م2014 هىمت، صاع ، الجؼاةغ ٌو
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ٖلى ٖلىبت الخٗضي ٖلى ئمام  06-20قضص اإلاكٕغ الجؼاةغي بمىحب اللاهىن  حىاًت الخعذي على إمام:-ب

ؾىىاث والغغامت مً  10ؾىىاث ئلى 5بالٗىف أو اللىة أزىاء جأصًت الٗباصاث وطلً بخغلُٔ الٗلىبت ئلى السجً مً 

مً هو  2ض اإلاىهىم ٖليها في الفلغة متى جىافغ ْغف مً ْغوف الدكضً صًىاع حؼاةغي،1.000.000ئلى  500.000

 ، أو جىافغ ؾبم ؤلانغاع أو الترنضلإلمام  واإلاخمثلت في: أن ًترجب ًٖ الٗىف ئؾالت صماء أو حغح أو مغى 148اإلااصة 

 .ٖىض اعجياب ألافٗاٌ

ه أو بتر أخض أًٖاء أو عجؼ ًٖ اؾخٗماله أو فل 20ؾىىاث ئلى 10السجً مً - ض ؾىت ئطا جغجب ًٖ الٗىف حكٍى

، هما السجً اإلاإبض ئطا أصي الٗىف ئلى الىفاة صون كهض ئخضاثها، وجيىن ئبهاع أخض الُٗىحن أو أي ٖاهت مؿخضًمت

ضام ئطا أصي الٗىف ئلى الىفاة م٘ كهض ئخضاثهاكغع لها ٖلىبت  هما ًمىً الحىم بٗلىبت جىمُلُت ٖلى الىدى ، ؤلٖا

 ٗلىباث .مً كاهىن ال 148في الفلغة ألازحرة مً  ئلُه اإلاكاع 

 حزائم الخخزيب والخذهيض الىاقعت على املقذشاث الذًييت املبحث الثاوي:

م ألا  فٗاٌ التي جمـ كضؾُت عمىػه، خُث زهو ؾعى اإلاكٕغ ٖبر الٗضًض مً الىهىم لهُاهت الضًً بخجٍغ

خضاءاث التي جُالها خفاْا ٖلى خغمتها ومياهتها الؿامُت، ئط جُغق ئلى الٗضًض  م الٖا مً الجغاةم التي ههىنا لخجٍغ

فٗاٌ التي زحرة، فهي ألا ٌٗض اللُام بها اٖخضاء ٖلى اإلالضؾاث الضًيُت و اههب مٗٓمها ٖلى جضهِـ و جسٍغب هظه ألا 

  .جمـ اإلاصحف الكٍغف وأماهً الٗباصة و جىتهً خغمت اللبىع واإلاىحى

 حزيمت جخزيب وجذهيض املصحف الشزيف و أماكً العبادة :ألاول املطلب 

اصة ٖلى و ت بٌٗ اإلالضؾاث الضًيُت مجالها لدؿاهم في الحفاّ ٖلى جماؾً اإلاجخم٘ جخٗضي كُم وخضجه فهي ٍػ

زالكُت، حٗض طاث كُمت احخماُٖت و هسو بهظا اللٌى اإلاصحف ُفتها الضًيُت في تهظًب الفغص و حكبٗه باللُم ألا ْو 

م ال الكٍغف و أماهً الٗباصة،  ومً أحل طلً كغع اإلاكٕغ لها ههىم جدذ َاةلت لىفالت خماًتها مً أفٗاٌ خجٍغ

ب   .و الخضهِـ التي جُالها الخسٍغ

 حزيمت جخزيب وجذهيض املصحف الشزيف: الفزع ألاول 

 .(1)بحن صفخحن ذهه اؾم ليل الصحف اإلاىخىبت التي يمىأٌٗغف اإلاصحف لغت بًم اإلاُم 

حم٘ ٖلُه في ٖهض الخلُفت ٖثمان  لى، وفلا إلاااأما انُالخا ٌٗبر اإلاصحف ًٖ اؾم للمىخىب فُه هالم هللا حٗ

بً ٖفان، و هى بظلً ٌٗبر ًٖ الىخاب ولِـ الصحاةف التي هخبذ مخفغكت في ٖهغ أبي بىغ الهضًم التي صوهذ فيها 

،خُث ؾىدىاٌو أعواجها والٗلىباث اإلاؿلُت ٖلى (2)الؿىع مجغصة مخفغكت صون جغجِب فلما حمٗذ أنبدذ مصحفا

 مغجىبها:

                                                           
 .14، م2014ى، مغهؼ الضعاؾاث و اإلاٗلىماث اللغاهُت، حضة، ألاول" مضزل ئلى حٍٗغف اإلاصحف الكٍغف"، الُبٗت ،خاػم ؾُٗض خُضع  - (1)
 .14م  ،اإلاغح٘ هفؿه - (2)
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مت في الغهً : أركان الجزيمت -أوال  اإلاٗىىي الغهً اإلااصي و الكغعي، الغهً جخمثل أعوان هظه الجٍغ

م ؤلاؾاءة ئلى اإلاصحف في هو اإلااصة : الزكً الشزعي -1   .مً كاهىن الٗلىباث 160كض حاء ججٍغ

 فٗل الٗلىُت وطلً ٖلى الىدى الخالي: و  بمسخلف نىعه ًخدضص في الؿلىن ؤلاحغامي الزكً املادي: -8

ب بأهه  الخخزيب:فعل  -أ جالف الٗكىاتي الظي ال ٌؿتهضف قِئا مُٗىا بظاجه أو جضمحر الص يء ؤلا"ٌٗغف الخسٍغ

فؿاص الص يء أو ئوحغُحر قيله بدُث ًهبذ غحر نالح للغغى الظي أٖض له أو ًىلو كُمخه، أو هى ول فٗل ًإصي ئلى 

لم ًىضح و  .(1)"ى فاٖلُخه لخدلُم الغغى مىهحُُٗله ولُا أو حؼةُا بدُث ال ًهلح الؾخسضامه مغة ازغي أو ًإزغ ٖل

ب أو صعحخه خُث ٌؿخىي أن ًيىن الخسٍغب هلي أو حؼتي، فالىو  اإلاكٕغ الجؼاةغي الىؾُلت اإلاؿخٗملت في الخسٍغ

ٌؿتهضف اإلادافٓت ٖلى زهىنُت اإلاصحف الكٍغف فان وان ولُا ٌؿخىي م٘ خالت الاجالف في هظه الحالت أما ئن 

م حؼء مىه.(2)ِباوان حؼةُا فِؿمى حُٗ  . مثل جمٍؼ

صزاٌ حٗضًالث ٖلى الىُان اإلااصي للص يء ٖلى هدى ًإصي ئلى حكىحهه ئجالف بأهه ": ٌٗغف ؤلافعل لاجالف-ب

وحغُحر مٗاإلاه خُث جىلو كُمخه أو ٖلى ألاكل جلل مىفٗخه وأوحه اؾخسضام اإلاالً له فهى نىعة مً نىع الخهغف 

 .اإلاصحف ث مً، مثل اهتزإ نفدا(3)اإلااصي بالص يء

ه أخض نىع الغهً  فعل الدشىيه:-ج مت وي٘ اإلاكٕغ الجؼاةغي الدكٍى ه لغت هى الخدٍغف، و في هظه الجٍغ الدكٍى

مت، و ًخمثل الخدٍغف ٖاصة في َب٘ اإلاصحف ولُا أو حؼةُا أو بٌٗ الهىع اإلاىفغصة مدغفت ؾىاء وان  اإلااصي للجٍغ

فا لفُٓا أو حغُحر جغجِب آلاًاث ه أو الخدٍغف اإلاو  .(4)جدٍغ طا وان ٌغحر مً مٗنى الص يء غحر ئكٕغ ٖاصة ما ًجغم الدكٍى

مت ألحلها الفله ؤلاؾالمي بالغصة فلى أن آن هظه اللاٖضة ال جُبم ٖلى اللغ أ م ألن اإلاؿاؽ به بدض طاجه حٍغ ن الىٍغ

 الصخو ٌغحر اليلماث و ًجٗلها في هفـ اإلاٗنى ٌٗض بظلً اٖخضاء ٖلى ولماث هللا ٖؼ وحل.

صهاؽ أٌٗني الخضهِـ لغت الىسخ و صوـ ًضوـ صوؿا فهى صوـ جىسخ وجضمـ احسخ والجم٘ فعل الخذهيض:  -د

ٖخضاء ٖلى مياهت اإلاصحف الخضهِـ ؤلا في ، وحكمل نىعة الغهً اإلااصي (5)و صوـ الغحل ٖغيها ئطا فٗل ما ٌكِىه

فٗاٌ الكاطة التي ًماعؾها الكٗىطة، أو بٌٗ ألا اإلالضؾت مثل ويٗه في اللاطوعاث أو اؾخٗماله في أٖماٌ السحغ و 

 بٌٗ ألافغاص مثل الضوؽ ٖلُه.

م هظه ألا   ُل بمىً أن جغجىب و حٗخبر مً كًفٗاٌ أزغي أفٗاٌ و لم ًخُغق ئلى ًالخٔ أن اإلاكٕغ  اهخفى بخجٍغ

حن الظًً أؤلاؾاءة ئلى اإلاصحف الكٍغف خُث  وعصوا طهغها أهه خضصها ٖلى ؾبُل الحهغ ٖىـ الٗضًض مً اإلاكٖغ

                                                           
 .72م  ،2010" الجغاةم الىاكٗت ٖلى الٗلاع"،الجؼاةغ، صاع هىمت، ،الفايل زماع - (1)
خضاء ٖلى الامىاٌ"، ،مدمىص هجُب خؿني - (2)  .688ميكىعاث الحلبي الحلىكُت، ، صون ؾىت وكغ، م لبىان، " حغاةم الٖا
 .580اإلاغح٘ هفؿه، م  - (3)
مُحز والىغاهُت بكأن ميافدت الخ 2015لؿىت  2ػصعاء في اإلاغؾىم بلاهىن عكم صًان مً ؤلا "الحماًت الجىاًت لحغمت ألا  ،مدمض أمحن الخغقت - (4)

 .337م ،2017صٌؿمبر ،2الٗضص ،14اإلاجلض  ،ماعاحي"، مجلت حامٗت الكاعكتؤلا 
ٌ حماٌ الضًً بً مىٓىع، لؿان الٗغب، اإلاجلض  - (5)  .423بحروث، صاع ناصع للُباٖت و اليكغ، صون ؾىت، م  ،ألاو
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٘ ؤلا  م ول نىع ؤلاؾاءة، مثلما هى الحاٌ في الدكَغ ماعاحي الظي وعصث فُه ٖباعة أي ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ لِكمل الخجٍغ

 .(1)زغي قياٌ ألا قيل مً ؤلاؾاءة مً ألا 

ن اإلاكٕغ اقتٍر نغاخت أخُث  160جمثل الٗلىُت عهىا ممحزا للجىدت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة ركً العلىيت:  -د

ه بهفت ٖلىُت صون أن ٌكحر ئلى الحاالث التي حٗخبر ٖلىُت أو وؾاةلها، لىً أُام ك ب و الخضهِـ و الدكٍى فٗاٌ الخسٍغ

ه مثال بلغاءة آًاث كغآهُت مدغفت  بٌٗ الفله ًىضح الحاالث التي جخدلم فيها الٗلىُت: فاللٌى ًخدلم فُه الدكٍى

به في ميان ٖمىمي أو ميان زام ًهىع فُه فُضًى مثال و أو  ،حهغا في ميان ٖام أو ميان زام ًهل إلايان ٖام بخسٍغ

م الىخابت و الٗضًض مً الهىع ألازغي التي ًمىً ئصعاحها في  ،ًخم وكغه ٖبر وؾاةل الخىانل الاحخماعي أو ًٖ ٍَغ

الم.  قٍغ الٗلىُت زانت في ْل الخلضم الخىىىلىجي الظي حكهضه وؾاةل اليكغ و ؤلٖا

زباتها بيافت الىؾاةل والُغق ئط أجها عهً أؾاس ي في ئللاض ي اإلاىيٕى خُث ًمىً  ٌٗىص جلضًغ عهً الٗلىُت

مت ٖلى اللاض ي أن ًبُنها في خىم ؤلاصاهت هما هى الحاٌ باليؿبت لثبىث الىكات٘ مً ٖضمه  .(2)الجٍغ

مت جغجىب ٖمضا وبالخالي جيخفي اإلاؿإولُت في خاٌ اع الزكً املعىىي:  -3 جيابها بالخُأ حاء في هو اإلااصة أن الجٍغ

مت بخدلم الٗلم و ؤلا أه عاصة ن ًغمي شخو ما هخابا صون ٖلمه أهه مصحف، و ًخدلم الغهً اإلاٗىىي في هظه الجٍغ

به، و أن  فُجب أن ًيىن الصخو ٖاإلاا بالىكات٘ أي أن مدل الفٗل اإلاغجىب هى مصحف قٍغف و أهه ًلىم بخسٍغ

 جخجه ئعاصجه لخدلُم طلً.

مت ؤلاؾاءة للمصحف الكٍغف حىاًت و كغع لها  ة للجزيمت:العقىباث املقزر  ثاهيا: اٖخبر اإلاكٕغ الجؼاةغي حٍغ

ؾىىاث، و ما ًالخٔ ٖلى هظه الٗلىبت أجها اكخهغث ٖلى  10ؾىىاث و  5ٖلىبت السجً الظي جتراوح مضجه بحن 

ت صون جىكُ٘ ٖلىباث مالُت،  مت حىاًت فان مئالٗلىبت الؿالبت للحٍغ غجىبها ًخم الحجغ ٖلُه يافت ئلى أن هظه الجٍغ

 مىغع. 9بلىة اللاهىن وفم اإلااصة 

لت مً اللغآن والؿىت خٌى صًمىً الخٗلُم ٖلى هظه الٗلىبت ملاعهت بما كغعه الفله ؤلاؾالمي باالؾدىاص ئلى ألا 

مت جمثل الغصة و بالخالي فان حؼاء فاأخُث أن مجمٕى الفلهاء اجفم ٖلى  ،حؼاء الظي حهحن اإلاصحف ٖلها ن هظه الجٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت التي  اإلاإكذ، بِىما اإلاكٕغ كغع لها ٖلىبت السجً (3)هى اللخل ؿخمض منها ووهى ما ًسالف أخيام الكَغ

 أؾاؾا كضؾُت اإلاصحف.

 

 

                                                           
 .337محن الخغقت، مغح٘ ؾابم، م أمدمض  - (1)
، " الىححز  ،أخؿً بىؾلُٗت - (2) ، 2007صاع هىمت، الجؼاةغ، في اللاهىن الجىاتي الخام، الجغاةم يض الاشخام و الجغاةم يض الامىاٌ"، الجؼء ألاٌو

 .206م
: هان اإلاصحف، مخاخت ٖلى مىك٘ صاع الافخاء ألا أالهاصعة ًٖ صاع الافخاء الاعصن، في مؿألت اؾدخابت مً  273الفخىي عكم  - (3) إل ش الَا -27عصهُت، جاٍع

 https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=273#.YBM4mUTjLIU: مخاح ٖلى الغابِ الخالي:  20:20الؿاٖت  01-2021
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 حزيمت جخزيب وجذهيض أماكً العبادة: الفزع الثاوي

وؿان ألن فيها ًخٗبض ؤلا قُاء كضاؾت في ألاصًان ٖامت و ٖىض اإلاؿلمحن زانتخض أهثر ألا أحٗض أماهً الٗباصة 

خلغب مً عبه، فلها صوع صًني هام و احخماعي أًًا في  نالح الفغص و جيكئت ألامت، لظلً خماها اإلاكٕغ الجؼاةغي مً ئٍو

خضاءاث ـ (1)ألاماهً التي ًىدؿً فيها و ًُُ٘ الٗبض مىاله ىُالحي ألماهً الٗباصة ئلنٍىهغف الخٍٗغف ؤلا ، و مسخلف الٖا

  .اةغي فلم ٌٗغفها ٖلى الغغم مً الىو ٖلى خماًتها نغاختأما اإلاكٕغ الجؼ 

 وهي والخالي: أركان حزيمت جخزيب و جذهيض أماكً العبادة -أوال

مً كاهىن الٗلىباث في هو  3مىغع  160في اإلااصة  صةاٖخضاءاث ٖلى أماهً الٗبحغم اإلاكٕغ ؤلا الزكً الشزعي: -1

ٖخضاء ٖلى اإلاباوي بايغام الىاع فيها وهى ٌ الىهىم التي ججغم ؤلا بٗ لذاقخم هما، وهى ما ؾىدىاوله بالضعاؾت زام

خضاء ٖلى عمىػ ألامت في  326هو اإلااصة  مت ؤلا ئمً كاهىن الٗلىباث، هظلً ما حٗلم بااٖل عهابُت وفم هو َاع الجٍغ

 مً كاهىن الٗلىباث. 3فلغة  87اإلااصة 

ب الزكً املادي: -8 والهضم والخضهِـ خُث ًىهغف الخسٍغب في هظه  حغم الىو الؿلىواث اإلاخمثلت في الخسٍغ

ب اإلايان اإلاسهو للىيىء أو للخُبت مما ًجٗله غحر كابل لإل  مت ٖلى ميان الٗباصة مثل جسٍغ  ؾخفاصة مىه.الجٍغ

هه أقض مىه" لظن أوعصه اإلاكٕغ أأما الهضم ٌٗغف بأهه "هلٌ البىاء خُث أهه نىعة مً نىعة الخسٍغب ئال 

، وأما الخضهِـ فُىهغف ئلى (3)ؾلفه وخُُاهه أو هضم خاةِ واخض مهضم وامل ميان الٗباصة بهضفُخدلم ب، (2)مىفغصا

ؽ فــي عمــي اللــاطوعاث ومــا ئلى طلــً فــي صوع الٗبــاصة، والفًــالث وحٗمــض ويــ٘ مــا ٌؿــبب الغواةــذ الىغحهــت لحزهــض الىــا

 .(4)اب اإلاٗخلــض والضًاهــت اإلاٗىُــت بالحماًــتاعجُاصهــا والخــغصص ٖليهــا مــً أصحــ

ب وهضم الزكً املعىىي:  -3 مت ٖمضًت جخدلم متى اههغفذ ئعاصة الجاوي ئلى جسٍغ مت هي حٍغ ئن هظه الجٍغ

لضؾها أبىاء نلت  وجضهِـ هظه ألامىىت، أي بٗلمه أهه ٌٗخضي ٖلى ميان مٗض لكامت الكٗاةغ الضًيُت ومباوي ًىغمها ٍو

 .(5)ٖخضاص بالباٖثت مُٗىت صون ؤلا أو َاةف

ت جخمثل في الحبـ مً العقىباث املقزرة للجزيمت:  -ثاهيا مت بٗلىبت ؾالبت للحٍغ ٌٗاكب مغجىب هظه الجٍغ

، وهي ٖلىباث بؿُُت ملاعهت م٘ صًىاع حؼاةغي  500000ئلى  200000ؾيخحن ئلى زمـ ؾىىاث، وغغامت مالُت بحن 

مت فه ي لِؿذ ماؾت بالىُان اإلااصي لهظه ألاماهً فلِ بل ئجها جإزغ مباقغة بالكٗىع ألازغ الظي جلحله هظه الجٍغ

 الضًني لضي الجماٖت و وكغ خالت مً الخىف أو السخِ للضؾُت هظه ألاماهً التي جخٗضي الخىاحض اإلااصي لها.

                                                           
ٗت ؤلاؾالمُت"أ"الحم في خماًت ،فاَمت هجاصي - (1) مظهغة ملضمت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الٗلىم ؤلاؾالمُت،  ،ماهً الٗباصة في اللاهىن الضولي و الكَغ

 .17، م 2013وهغان، حامٗت 
تي، اللؿم الخام"، ،ؾمحر مدمض ٖبض الغني -(2) ت، مهغ" قغح اللاهىن الجؼاتي اليٍى  .9، م2007، صاع الىخب اإلاهٍغ
 .208كدلاح ولُض، مغح٘ ؾابم، م  - (3)
 .338مدمض أمحن الخغقت، مغح٘ ؾابم، م - (4)
ت الجىاةُت"، الجؼء الثالث، حىضي ٖبض اإلالً - (5)  .738م  ،صون ؾىت وكغ صاع الٗلم للجمُ٘،، لبىان،  " اإلاىؾٖى
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  حزيمت جذهيض وجخزيب املقابز واهتهاك حزمت املىحىاملطلب الثاوي: 

٘ ؤلاؾالمي بدماًت زانت ليل ًيخلل ؤلاوؿان مً صاع ال فىاء ئلى صاع البلاء والخلىص، لظلً حاءث أخيام الدكَغ

م ؤلا  ٖخضاء ٖلى اإلالابغ ما ًخٗلم باإلاىث ؾىاء بالجثت أو ميان صفنها، وهى ما هغؾه اإلاكٕغ الجؼاةغي مً زالٌ ججٍغ

 .واهتهان خغمت اإلاىحى

 حزيمت جذهيض وجخزيب املقابز: الفزع ألاول 

م والغمـ والجامىع و الجباهت هما ٌؿميها ٌٗبر ًٖ اإلا لابغ بالٗضًض مً الخٗابحر مً بُنها الجضر والحضف والٍغ

تالبٌٗ الىضي و مٗٓم هظه ألا م والؿىت الىبٍى  . (1)لفاّ طهغث في اللغآن الىٍغ

ٗنى اللغىي ط ًظهب الفله ئلى اؾخٗماٌ اإلائوال ًياص الخٍٗغف الانُالحي ًسغج ًٖ اإلاٗنى اللغىي الؿابم لللبىع 

لبُان الخٗبحر الانُالحي هٓغا لٗضم زغوحه ًٖ اإلاٗنى، ئط ًُلم ٖلى اللبىع باإلاضافً و التي جىهغف ئلى صًاع اإلاىحى و 

 .خُاها مهُلح اإلاضافً وأخُاها اإلالابغأهه وان ٌؿخٗمل ألم ٌٗغف اإلاكٕغ الجؼاةغي اإلالابغ ختى  .(2)مىاػلهم

 الغهً اإلااصي و الغهً اإلاٗىىي الغهً الكغعي، الٗىىان ئلى هخُغق في هظا  أركان الجزيمت: -أوال

م  الزكً الشزعي: -1 ، خُث وي٘  6مىغع  160و  160في ههىم اإلاىاص  ئلى اللبىع فٗاٌ ؤلاؾاءة أحاء ججٍغ

مت اهتهان اللبىع الٗامت و اللبىع اإلاسههت للكهضاء أو عفاتهم.   اإلاكٕغ أخياما لجٍغ

ب و الخضهِـ التي بترجب ٖلى حغم اإلاكٕغ الزكً املادي:  -8 مت و ئافٗاٌ الهضم و الخسٍغ  : هيجُاجها كُام هظه الجٍغ

خُث لم ًىو ٖلى وؾُلخه و صعحخه فلض ًيىن ولُا أو حؼةُا وكض ٌؿخٗمل فُه الجاوي وؾاةل   فعل الهذم:-أ

لغحر خُث أن الفله ًظهب طا وان الهضم ًمـ كبرا لئخضًثت مثل آلاالث أو الىؾاةل الخللُضًت، ولم ًىضح اإلاكٕغ ما 

 .(3)ئلى اللٌى بأن كُام طوي اإلاخىفي بهضم كبر كامىا بدكُِضه ًىفي كُام اإلاؿإولُت الجؼاةُت

ب غحر أهه ًمىً اللٌى أن ول  فعل الخخزيب:-ب فٗاٌ الهضم أًىُبم ٖلُه هفـ الخٍٗغف الؿابم للخسٍغ

مت أفٗاٌ الهضم و الخسٍغ م أو وي٘ مىاص مخفجغة فلض حٗل والخسٍغب ؾىاء لىً ٌؿدبٗض مً الجٍغ م الحٍغ ب ًٖ ٍَغ

 .(4)زغي مخمحزةإٔ منها حغاةم كغ اإلا

 

                                                           
ٗت ؤلاؾالمُت"، أَغوخت صهخىعاه، أواصًمُت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألا  ،مدمض بكحر فلُفلي - (1) مىُت، حامٗت " الحماًت الجىاةُت لحغمت اإلاُذ في الكَغ

اى،   .210، م2008الٍغ
مت"هاف٘ جيلُف مجُض،  ،منى ٖبض الٗالي مىس ى - (2) اهتهان خغمت اللبىع صعاؾت ملاعهت"، مجلت اإلادلم الحلي للٗلىم اللاهىهُت والؿُاؾُت،  حٍغ

 .304، م 2018 ،الؿىت الٗاقغة، 1الٗضص
 .303مغح٘ هفؿه، م  - (3)
 .689مدمىص هجُب خؿني، مغح٘ ؾابم، م - (4)
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زالٌ بلضؾُت اإلالابغ والٗبث بها و جلُُسها باألوؾار، و ال ٌكتٍر هه ؤلا أوهى ول فٗل مً ق فعل الخذهيض: -ج

ظي اغخهب فخاة في اإلالبرة أن ًل٘ ٖلى اللبر في خض طاجه بل ًىفي أن ًل٘ صازل ملبرة و مً طلً اٖخبر الصخو ال

مت جضهِـ اإلالابغ  .(1)مغجىبا لجٍغ

م ؤلا  6مىغع  160أياف هو اإلااصة  ٖخضاء ٖلى اإلالابغ الخانت بٌٗ الهىع للغهً اإلااصي باليؿبت لخجٍغ

م. ه و الاجالف، و أًًا الحٍغ  بالكهضاء و بغفاتهم، و هي الدكٍى

مالزكً املعىىي:  -3 خضاء ٖلى اإلالابغ حٍغ مت الٖا ت ٖمضًت حؿخلؼم جىافغ اللهض الجىاتي الٗام بكلُه الٗلم و حٍغ

 عاصجه ئلى جدلُلها.ئالاعاصة، فُيىن الجاوي ٖاإلاا بهظه الؿلىواث الؿابلت و جخجه 

 العقىباث: -ثاهيا

مخحن حىدت ؾىاء اهتهان اللبىع الٗامت  و اهتهان كبىع الكهضاء وزهو لها ٖلىباث ؾالبت أاٖخبر اإلاكٕغ الجٍغ

ت ج ئلى  5ى، بِىما جأزظ الحالت الثاهُت ٖلىبت الحبـ مً ألاولأقهغ ئلى ؾيخحن  في الحالت  6خمثل في الحبـ مً للحٍغ

هما أهه هو ٖلى ٖلىباث الغغامت في  ن،ؾىىاث، و وُٗب ٖلى اإلاكٕغ هظا الخماًؼ الىبحر في قضة الٗلىبخح 10

مخحن بخدضًض مبلغ غغامت مً  مخحن و ٌؿخفاص مً نُغت  غي،صًىاع حؼاة 100000ئلى  20000الجٍغ وهي مخمازلت في الجٍغ

ت و غغامت ئيافت ئلى هظه ، الجم٘ أهه ال ًجىػ لللاض ي أن ًدىم بىاخضة منهما بل ًدىم بٗلىبت ؾالبت للحٍغ

مً كاهىن  1مىغع  9الٗلىباث خضص اإلاكٕغ ٖلىبت جىمُلُت جخمثل في الحغمان مً أخض الحلىق اإلاظوىعة في اإلااصة 

 الٗلىباث. 

 حزيمت اهتهاك حزمت املىحى : الفزع الثاوي

فٗاٌ التي حٗض اهتهاوا لحغمت اإلاىث في ٖضًض الهىع خُث جًمىذ حغاةم ٖامت مىهىم ٖليها في حغم اإلاكٕغ ألا  

مً كاهىن  154ئلى اإلااصة  151ما ًخٗلم بالؾاءة ئلى خغمت اإلاضافً واإلاىحى اإلاضفىهحن فيها بالىهىم الىاعصة مً 

 الٗلىباث.

م اإلاؿاؽ باإلاىحى في اإلالابغ أو غحرها مً أماهً الضفً جى حزيمت املصاس بحزمت املىحى: -1  فياٌو اإلاكٕغ ججٍغ

و لىً ًمىً اللٌى  ،مً كاهىن الٗلىباث وحاء الىو غامًا خُث لم ٌٗغف اإلاؿاؽ و لم ٌكغح نىعه 151اإلااصة 

م الخٗضي ٖلى خغمت ألامىاث مثل الؿب واللظف غ الجثت  أهه ًىهغف ئلى ججٍغ اللاةم ٖليهم في اإلالابغ، أو جهٍى

غيها مً زالٌ مىاك٘ الخىانل الاحخماعي ووكغ نىع جلً الجثت   .(2)وخؿغ الىفً ٖنها ٖو

مت ٖمضًت جخُلب ٖلم الجاوي بخىاحضه بميان اعجيابها واإلالبرة أو اإلاضفً و اججاه ئعاصجه لإلجُان بهظا  ئن هظه الجٍغ

 الؿلىن.

                                                           
 .316منى ٖبض الٗالي مىس ى، هاف٘ جيلُف مجُض، مغح٘ هفؿه، م - (1)
مت اهتهان خغمت اإلاىحى" مً مىك٘ اإلاجلـ ألا  واْم ٖبض - (2) ش ؤلا حاؾم الؼبضي: "حٍغ مخاح  16:00الؿاٖت  2021-01-29 ،َإلٖلى لللًاء الٗغاقي، جاٍع

 /.https://www.hjc.iq/view.5528ٖلى الغابِ: 
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ت بالحبـ مضة  جتراوح بحن زهو اإلاكٕغ ٖلىباث مس أقهغ وؾيخحن، أما  3خلفت فلضع الٗلىبت الؿالبت للحٍغ

الخٔ أن هظه الٗلىباث هي  100000هدض أصوى و  20000الغغامت اإلاالُت فهي جتراوح بحن  صًىاع حؼاةغي هدض أكص ى، ٍو

ض وفاجه ًمثل كُمت صًيُت أن خماًت حثت اإلاُذ وكبر ؤلاوؿان بٗ الاهتهان اللاةم خُثٖلىباث بؿُُت ملاعهت م٘ 

ٗت ؤلاؾالمُت و   . ؤلاوؿان ًًا كاهىهُت خُث جالمـ خلا مً خلىق أمؿخمضة مً أخيام الكَغ

مت صفً الجثت أو ئزغاحها زفُت أو صون جغزُو حزيمت دفً الجثت أو إخزاحها خفيت أو دون جزخيص:  -8 حٍغ

مً هفـ  441ٗلىباث و الفلغة الثاهُت مً اإلااصة مً كاهىن ال 152هى الخىُُف اللاهىوي الظي ههذ ٖلُه اإلااصة 

 .(1)اللاهىن 

ًخمثل الؿلىن ؤلاحغامي في هظه الحالت في اهتهان خغمت اإلاضافً أو صفً الجثت أو ئزغاحها زفُت، و ًالخٔ أن 

يىن مسالفاإلاكٕغ اؾخٗمل حٗبحر الاهتهان الظي ًىهغف مٗىاه ئلى ول فٗل مً قأهه ؤلا  للىاهحن ل اٖخضاء ٖلى اللبىع ٍو

خدلم بٗضًض الهىع مثل (2)و آلاصاب الٗامت ن الخفُت في هظه الحالت لفٔ غحر أ هما،صزاٌ خُىاهاث ئلى اإلاضفًئ، ٍو

ت للاض ي اإلاىيٕى في جدغي الحاالث التي ًخىافغ فيها هظا الغهً.  مٗغف و بالخالي جغح٘ الؿلُت الخلضًٍغ

حغامي باللُام بٗملُت الضفً صون عزهت ؿلىن ؤلا مً كاهىن الٗلىباث خضص ال 2فلغة  441ن هو اإلااصة ئ 

ف الحالت اإلاضهُت و   ٖماٌ الضفً.أجبإ اللاهىن اإلاٗمٌى به في امؿبلت مً مْى

مت ًلىم ٖلى ٖىهغي الٗلم و ؤلا  الغهً اإلاٗىىي  مت ٖمضًت جفترى جدلم الٗلم باعجياب لهظه الجٍغ عاصة فهي حٍغ

مت و اججاه   عاصجه لخدلُلها.ئهظه الجٍغ

ت جخمثل في الحبـ مً  152خضصث اإلااصة بت للٗلىباث باليؿ أقهغ ئلى ؾىت واملت أما  3ٖلىبت ؾالبت للحٍغ

الخٔ أجها ٖلىباث لِؿذ  ،صًىاع حؼاةغي 100000ئلى  20000الغغامت فلض خضصها ب م٘ الجم٘ بحن الٗلىبخحن، ٍو

ت ملاعهت م٘ حؿامت الفٗل  10فلض خضصث لها ٖلىبت الحبـ بحن  441أما اإلاسالفت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  ،ػحٍغ

ً وغغامت مً أ  . صًىاع حؼاةغي  16000ئلى  8000ًام وقهٍغ

ٌٗاكب اإلاكٕغ الجؼاةغي ٖلى ألافٗاٌ  حزيمت جذهيض الجثت أو القيام بأي عمل فيه وحشيت أو فحش عليها: -3

اهىن كمً  153ا و فم هو اإلااصة و الفاخكت اإلاغجىبت ٖليهأالتي حكيل جضهِؿا أو حكىحها للجثت أو أٖماٌ الىخكُت 

الٗلىباث، فالخضهِـ هىا ًخفم م٘ حٍٗغف اإلاهُلح الظي أوعصهاه ؾابلا و ًخدلم مثال بالخبٌى ٖلى الجثت أو عمي 

ه فممىً أن ًىهب ٖلى جلُُ٘  ما أهف والُض، حؼاء منها حغحر مً هُاجها، مثل الكٗغ و ألا أاللاطوعاث ٖليها، أما الدكٍى

ماٌ الىخكُت ٖاصة الخىىُل بها و طبدها أو كُ٘ عأؾها، واؾخسغاج ئحؼاء مً الجؿم مثل أفهي جىهغف ئلى كُ٘  ألٖا

                                                           
٘ الجؼاةغي"، ماحؿخحر، حامٗت باج -(1) ىت، ولُت الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت، كؿم الحلىق، بً ؾٗاصة ػهغة:" الحماًت الجىاةُت لحغمت اإلاُذ في الدؿَغ

 4، م 2011
 .305منى ٖبض الٗالي مىس ى، هاف٘ جيلُف مجُض، مغح٘ ؾابم، م  -(2)
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ًٖائها الضازلُت، وباليؿبت لفٗل الفاخكت فُىهغف ئلى اإلاماعؾاث الجيؿُت همجامٗت الجثت، ولم ٌكتٍر اإلاكٕغ أ

 بهظه الؿلىواث جلىم اإلاؿإولُت الجؼاةُت.مجغص اللُام بفالجؼاةغي عهً الخفُت أو الٗلىُت في هظه الحالت وبالخالي 

مت ٖمضًت جفترى جىافغ اللهض  ماٌ الىخكُت والفدل ٖليها حٍغ مت جضهِـ الجثت وحكىحهها واعجياب ألٖا حٍغ

عاصجه لللُام ئفٗاٌ ٖلى حثت شخو مُذ، وجخجه الٗام اإلاخمثل في الٗلم وؤلاعاصة، فالجاوي ٌٗلم أهه ًغجىب هظه ألا 

 بظلً.

صًىاع  100000ئلى 20000جُان بهظا الفٗل بالحبـ مً ؾيخحن ئلى زمـ ؾىىاث وغغامت مًٖلى ؤلاٖاكب اإلاكٕغ 

مت ٌٗبر ًٖ زُىعجه بهظحؼاةغي  ٌؿخىحب ٖلى اإلاكٕغ الخٗضًل في كُمتها، فاهه فٗاٌ ألا  ه، خُث أن مغجىب هظه الجٍغ

 زُىعة. زغي التي ال جلل ٖنهان واهذ حٗض أفًل مً الٗلىباث اإلالغعة للجغاةم ألا ئو 

زفاء ئن الؿلىن اإلااصي ًخمثل في أمً كاهىن الٗلىباث، خُث  154ىو اإلااصة بحغم هظا الفٗل  إخفاء حثت: -4

و صفىه في أن واهذ زالحت لحفٔ اإلاىحى ئزفاء ما ن ًسبئها، ولم ًدضص اإلاكٕغ هىا وؾُلت ؤلا أالجثت مً َغف الجاوي أو 

 لم ًدضص مضجه. زغ ال ٌٗلم ٖىه طوي اإلاخىفي مثال، هماآميان 

مت ًلىم ٖلى الٗلم و ؤلا  مت أما الغهً اإلاٗىىي في هظه الجٍغ عاصة وهما ٖىانغ اللهض الٗام خُث جلىم الجٍغ

 و باٖث الجاوي في اللُام بالزفاء.أبمجغص جىافغهما ولِـ هىان صاعي للبدث خٌى صاف٘ 

ت ملضعة بالحبـ مً ؾخت أقهغ ئلى  ن حكضص ئلى أزالزت ؾىىاث، ًمىً وكض خضص اإلاكٕغ ٖلىبت ؾالبت للحٍغ

ن الجثت لصخو ملخٌى جىفي هدُجت يغب أو حغح فان أالحبـ مً ؾيخحن ئلى زمـ ؾىىاث ٖىضما ٌٗلم اإلاسفي 

 الٗلىبت جيىن الحبـ مً ؾيخحن ئلى زمـ ؾىىاث.

 .و ال حكضص في الحالت الثاهُت بل جبلى هفؿها صًىاع حؼاةغي  100000ئلى  20000أما الغغامت فهي مً 

ن أن الىو حكىبه بٌٗ الىلاةو مً خُث مضة الٗلىبت وحكضًضها ئط أًمىً اللٌى أًًا في هظه الحالت 

مت اإلاغجىبت و جبضًض فغم الىنٌى للجاوي فالزفاء هىا ازفاء في الحؤلا  لت الثاهُت كض ٌؿاهم في َمـ مٗالم الجٍغ

مت  مت مىفهلت ًٖ الجٍغ  ى التي جيىن أفًذ ئلى اللخل.ألاولحٍغ

 خاجمت:ال 

ةُت لحماًت الضًً ؤلاؾالمي وملضؾاجه مً حمُ٘ أقياٌ ؤلاؾاءة ؼاح أخيام وؿخيخج أن اإلاكٕغ الجؼاةغي هفل

لى الغغم مً اهخمام بهظه اإلالضؾاث وخماًتها ئال أهه لم ًدلم الغصٕ اليافي في مىاحهت هظه  هالىاكٗت ٖلُه، ٖو

لهُت، لم ًجغم بٌٗ ألافٗاٌ هاهياع الىبىة، ؾب الظاث ؤلاوطلً ألهه  ،الٓاهغة ؤلاحغامُت ولم ًىجح في الحض منها

ُت  جخمحز  حُُٗل الكٗاةغ...ئلخ، هما الٗلىباث التي أكغها اإلاكٕغ الجؼاةغي بأجها ٖلىباث مسففت ملاعهت باألخيام الكٖغ

 حل جدلُم الفٗالُت في عصٕ هظه الجغاةم.أالتي كغعث لها خُث حٗض أهثر قضة مً 

ت مً اإلاوأمام هظه الىلاةو اإلا  ٖلى الىدى الخالي: لترخاثسجلت في هظا الهضص، هخلضم بمجمٖى
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م فٗل ؾب الظاث ؤلا- ٗاث يغوعة ججٍغ لهُت بىو زام وحكضًض الٗلىبت في هظه الحالت مؿاًغة للٗضًض مً الدكَغ

 الٗغبُت وؤلاؾالمُت.

م زام ًجغم ؤلاؾاءة للصحابت الىغام وأهل البِذ عض ي هللا -   ٖنهم.يغوعة الىو ٖلى ججٍغ

ؾاءة للملضؾاث الضًيُت هٓغا لخُىعة يغوعة الىو ٖلى ْغوف حكضًض جخٗلم باؾخٗماٌ وؾاةل اليكغ أزىاء ؤلا  -

.٘  هظه الىؾاةل في وكغ هظه ؤلاؾاءاث بكيل ؾَغ

ت بما فُه الىفاًت.ئ - ب والخضهِـ ألجها ال حٗض ػحٍغ  ٖاصة الىٓغ في الىهىم والٗلىباث اإلالغعة لجغاةم الخسٍغ

 و املصادر:  املزاحع قائمت

 أوال : املصادر

ضة الغؾمُت ،1966حىان  8اإلاإعر في  156-66ألامغ  -1 ، اإلاخًمً كاهىن 1966حىان  10، اإلاإعزت في 48ٖضص  ،الجٍغ

 الٗلىباث الجؼاةغي اإلاٗضٌ و اإلاخمم.

فحن اإلاىخمحن اإلاخًمً اللاهىن ألاؾاس ي الخام ب 2008صٌؿمبر 24اإلاإعر في  411-08اإلاغؾىم الخىفُظي  -2 اإلاْى

ضة الغؾمُت الٗضص ش  73لألؾالن الخانت بالصاعة اإلايلفت بالكإون الضًيُت وألاوكاف، الجٍغ الهاصعة بخاٍع

  .2008صٌؿمبر28

 ثاهيا : املزاحع

 :الكخب-أ

شخام والجغاةم يض ألامىاٌ"، الجؼء أخؿً بىؾلُٗت، الىححز في اللاهىن الجىاتي الخام، الجغاةم يض ألا -1

 .2007، الجؼاةغ ، صاع هىمتٌ، ألاو 

، الجؼاةغ ، صاع هىمت،  -2  .2014أخؿً بىؾلُٗت، الىححز في اللاهىن الجىاتي الخام، الجؼء ألاٌو

ٌ حماٌ الضًً بً مىٓىع، لؿان الٗغب، اإلاجلض -3  صاع ناصع للُباٖت واليكغ، صون ؾىت. بحروث، ،ألاو

ت الجىاةُت، الجؼء الثا، حىضي ٖبض اإلالً -4  صاع الٗلم للجمُ٘، صون ؾىت وكغ.لبىان ،  لث،اإلاىؾٖى

مغهؼ الضعاؾاث واإلاٗلىماث حضة، ى،ألاولالُبٗت ، مضزل ئلى حٍٗغف اإلاصحف الكٍغف، خاػم ؾُٗض خُضع -5

 .2014هُت،  آاللغ 

تي، اللؿم الخام،، ؾمحر مدمض ٖبض الغني-6 ت،صاع الىخب اإلا مهغ، قغح اللاهىن الجؼاتي اليٍى  .2007هٍغ

 .2010الجؼاةغ، صاع هىمت،  ،الجغاةم الىاكٗت ٖلى الٗلاع، زماعالفايل -7

خضاء ٖلى ألامىاٌ، مدمىص هجُب خؿني-8  ميكىعاث الحلبي الحلىكُت، صون ؾىت وكغ.، لبىان، حغاةم الٖا

 املجالث:-ب

بكأن  2015لؿىت  2"الحماًت الجىاًت لحغمت ألاصًان مً الاػصعاء في اإلاغؾىم بلاهىن عكم ،مدمض أمحن الخغقت-1

 .2017صٌؿمبر  ،2ـ الٗضص14، مجلت حامٗت الكاعكتـ اإلاجلض "ماعاحيميافدت الخمُحز والىغاهُت ؤلا 
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مت اهتهان خغمت اللبىع صعاؾت ملاعهت"، مجلت اإلادلم الحلي للٗلىم  ،منى ٖبض الٗالي مىس ى، هاف٘ جيلُف مجُض-2 "حٍغ

 .2018، الؿىت الٗاقغة،1اللاهىهُت والؿُاؾُت، الٗضص 

 :طزوحاث و املذكزاثألا -ج

ت الغأي -"الحماًت الجىاةُت لحغمت ألاهبُاء،بلخحر ؾضًض-1 ٗت واللاهىن في خٍغ صعاؾت ملاعهت بحن الكَغ

 .2019/2020والخٗبحر"،أَغوخت صهخىعاه، حامٗت باجىت، 

 .2017/2018"حغاةم ؤلاؾاءة للملضؾاث الضًيُت"، أَغوخت صهخىعاه، حامٗت جبؿت،  ،ولُض كدلاح--2

صعاؾت ملاعهت بحن الفله الاؾالمي واللاهىن الجؼاةغي"، مظهغة  -"الحماًت الجؼاةُت للضًً ؤلاؾالمي ،ٍم بسىفعػ -3

 .2006/ 2005ماحؿخحر، حامٗت باجىت ،

خباع"، مظهغة ماحؿخحر، حامٗت ؾُضي بلٗباؽ،  ،ػعوقي مدمض-4 "الحماًت الجؼاةُت للحم في الكغف والٖا

2014/2015 . 

٘ الجؼاةغي"، ماحؿخحر، حامٗت باجىت، ولُت الحلىق و بً ؾٗاصة ػهغة: -5 "الحماًت الجىاةُت لحغمت اإلاُذ في الدؿَغ

 . 2011الٗلىم الؿُاؾُت، كؿم الحلىق، 

ٗت ؤلاؾالمُت"، مظهغة ملضمت لىُل قهاصة  ،فاَمت هجاصي-6 "الحم في خماًت اماهً الٗباصة في اللاهىن الضولي و الكَغ

 .2013مُت، حامٗت وهغان، اإلااحؿخحر في الٗلىم ؤلاؾال 

ٗت ؤلاؾالمُت"، أَغوخت صهخىعاه، أواصًمُت هاًف ، مدمض بكحر فلُفلي-7 "الحماًت الجىاةُت لحغمت اإلاُذ في الكَغ

اى، الٗغبُت للٗلىم ألا   .2008مىُت، حامٗت الٍغ

 املىاقع الالكتروهيت:-د

مت اهتهان خغمت اإلاىحى"، مً مىك٘ ا"، واْم ٖبض حاؾم الؼبضي-1 ش ؤلا إلاجلـ ألا حٍغ ، ٖلى لللًاء الٗغاقي، جاٍع َإل

 ./https://www.hjc.iq/view.5528مخاح ٖلى الغابِ:  16:00الؿاٖت  29-01-2021

٘ صاع هان اإلاصحف، مخاخت ٖلى مىكأعصن، في مؿألت اؾدخابت مً فخاء ألا الهاصعة ًٖ صاع ؤلا  273الفخىي عكم -2

ش ؤلا الافخاء ؤلا  : عصهُت، جاٍع مخاح ٖلى الغابِ الخالي:  ، 20:20الؿاٖت  2021-01-27َإل

https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=273#.YBM4mUTjLIU 
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  ملخص:

ت الهالْاث الخهاْضًت في مجاٛ الىٓل البري،وفي   ًلهب نٓض الخإمين نلى مؿاولُت الىاْل صوعا ٖبيرا في جٍٓى

غ الاْخطاص الىؾجي،ٖظلٚ ٌهمل نلى الٓػاء نلى اإلاساٍو والطهىباث  حصجُو الاؾدثماع الىؾجي وألاحىبي،وفي جؿٍى

لىاْلين،لظلٚ ْام اإلاشغم باؾخدضار الخإمين البري ٖألُت ْاهىهُت،هضَها مىاحهت مسخلِ ألازؿاع التي التي ْض جىاحه ا

 ْض ًخهغع لها ؾالب الخإمين.

ت و ألاؾاؾُت،التي جػُي الثٓت وألامان بين  هض مبضؤ خؿً الىُت في نٓض الخإمين مً اإلاباصت الجىهٍغ َو

هاث نلى جَ٘غؿه غمً هكامها اإلاخهاْضًً اإلاخمثالن في اإلاامً واإلاامً له، لظلٚ خغضذ مسخلِ الدشَغ

الٓاهىوي،وزاضت اإلاشغم الُغوس ي الظي جبىاه ختى في مغخلت الخُاوع ْبل ببغام الهٓض في الٓاهىن اإلاضوي الجضًض 

 .2016لؿىت

 .  بػاجوال ؛خؿً هُت ؛خإمينال؛  ؿاولُتاإلا ؛ ىٓل بغي ال: الكلمات املفحاحية

Abstract:  

The insurance contract on the responsibility of the land carrier plays a major role in 

strengthening contractual relations in the field of road transport in on couraging national and 

foreign investment, and developing the national economy, it also works to eliminate the 

concerns and difficulties facing carriers therefore, the legislator has developed insurance as a  

legal mechanism aimed at confronting the various dangers that it may be exposed to The 

Principe of good faith in the insurance contract is one of the fundamental principles the give 

confidence and security between the contractors who are the insured, so the various 

legislations have ensured that is enshrined within their legal system, especially the French 

legislator that they a adopted even in the negotiation stage before the conclusion of the 

contract in new civilcode2016. 

Keywords: Insurance contract; Responsibility; Land carrier; good well; goods. 
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The principle of good faith is  the mechanism for insuring the liability of the cargo  carrier 
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 ملذمة:-

ه بلى الخإمين نلى هُؿه مً اإلاساؾغ التي ْض تهضصه، َُهخبر ًدخاج  ؤلاوؿان ؤزىاء خطىله نلى مهاشه ،وعْػ

نٓض الخإمين مً الهٓىص اإلاخهاٍع نليها بين الىاؽ، بط ؤّن ؤٖثر ما ٌشًل بالهم هى الخُ٘ير باإلاؿخٓبل والهمل لػمان 

 لهاثل في وؾاثل الىٓل.ألامان، زاضت مو اػصًاص حجم الخجاعة والخؿىع ا

للطهىباث وألازؿاع التي ْض جىاحه الىاْلين ؤزىاء مغخلت هٓلهم للبػاجو بلى خين حؿلُمها ألصخابها، وهكغا 

ت  ل ألازؿاع مً اإلاامً له بلى شٖغ َٓض زٛى لهم الٓاهىن الاؾخُاصة مً نٓض الخإمين، َهى آلالُت الٓاهىهُت لخدٍى

ظلٚ ألاَغاص مً جٓلُظ الخإمين، ولهظه ألاصاة ؤهمُت ٖبر  ي في الاْخطاصًاث الخضًثت َهي جمً٘ الٓؿام الخجاعي ،ٖو

ت الخإمين، خُث جلتزم هظه  مساؾغ اإلاؿخٓبل وخؿً الخطٍغ خُالها، ٌهخبر الىاْل هى اإلاامً له واإلاامً هي شٖغ

ؼ اإلآضع بدؿب الػغع مٓابل التزام اإلاامً له بضَو ألاْؿاؽ اإلاخُٔ ن ليها في نٓض الخإمين، ألازيرة بضَو الخهٍى

ه اإلاشغم الجؼاثغي في ض نَغ ،نلى ؤهه "نٓض ًلتزم بمٓخػاه ؤن ًضَو (1)مً الٓاهىن اإلاضوي الجؼاثغي   619 اإلااصة ْو

ىم الخاصر ؤو جدٓٔ الخؿغ اإلابين في  اإلاامً له واإلاؿخُُض الظي ٌشترؽ الخإمين لطالخه مبلًا مً اإلااٛ في خالت ْو

ٙىن الخإمين بما نلى البػاجو مدل الىٓل، الهٓض مٓابل ْؿـ ؤو ؤًت ص َهت مالُت ؤزغي ًاصي اإلاامً له للمامً "ٍو

ؤو نلى وؾُلت الىٓل التي جم نليها الىٓل، ؤو نلى مؿاولُت الىاْل وهى مىغىم صعاؾدىا في هظا البدث، خُث ًخدخم 

ذ بٙاَت البُاهاث الجىه ت الخامين ؤلاصالء والخطٍغ ت الخاضت بالخؿغ اإلاامً نلُه، ؤي نلى الىاْل اإلاخهاْض مو شٖغ ٍغ

 الالتزام بمبضؤ خؿً الىُت.

 جم ؾغح ؤلاشٙاٛ آلاحي:لظلٚ 

 ما مضي جؿبُٔ وبلؼامُت إلابضؤ خؿً الىُت في نٓض الخإمين مً مؿاولُت الىاْل البري الضولي للبػاجو؟  -

هاث الٓاهىهُت ومنها اجبهىا اإلاىهج الخدلُلي اإلآاعن وطلٚ بخدلُل إلاسخ ؤلاشٙالُتلئلحابت نلى هظه  لِ الدشَغ

 .2016اإلاشغم الجؼاثغي، واإلاشغم الُغوس ي الظي وؾو مً هؿاّ جؿبُٓه في الٓاهىن اإلاضوي الجضًض 

وحهضٍ هظا البدث بلى مداولت الىضٛى إلاضي ؤهمُت مبضؤ خؿً الىُت في نٓض الخامين الظي ًػُي نلى هظه 

اضت مو مؿخجضاث الٓاهىن الُغوس ي اإلاضوي الظي ؤلؼمه نلى الهٓىص هىنا مً جدُٓٔ ألامً وألامان الٓاهىوي، ز

ض ْؿمذ بدثي هظا بلى شٓين جىاولذ في الجؼء ألاٛو ؤلاؾاع الٓاهىوي لهٓض الخإمين مً  ين اإلاخهاْضًً. ْو الؿَغ

مؿاولُت الىاْل البري للبػاجو، ؤما في الشٔ الثاوي  َٓض حهغغذ بلى ؤزغ مبضؤ خؿً الىُت نلى نٓض الخإمين مً 

 مؿاولُت الىاْل البري للبػاجو.

 :إلاطار اللاهىوي لعلذ الحؤمين من مصؤولية الىاكل البري للبضائع -1

ؤهم ألاؾالُب التي اؾخدضثها ؤلاوؿان إلصاعة ألازؿاع في الهطغ الخضًث، بط هى ٌهخبر مً ؤَػل  الخإمين مًٌهض 

ؼ الخؿاثغ التي ْض ًخهغع ل الىؾاثل الهملُت هخبر الخالتي م٘ىخه مً حهٍى مين مً اإلاؿاولُت مً ؤهم مجاالث إها، َو

                                                           
م  -(1) ضة الغؾمُت 1975 ؾبخمبر 26 اإلااعر في58-75ألامغ ْع ت الضًمٓغاؾُت الشهبُت، اإلاخػمً الٓاهىن اإلاضوي، الجٍغ  78نضص للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 . مهضٛ ومخمم 1975ؾبخمبر 30الطاصعة في 



 

 2021الؿىت -02الهضص -08اإلاجلض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/    للبضائع  الربي الناقل مسؤوليت من للتؤمني كآليت النيت حسن مبدأ
  زروال معسوزة/  ــــــــــــــ/ عبلت مرسلي

 

  351  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

و اإلاساؾغ التي ْض جطِب الخجاع  لظلٚ ؾيخهغع بلى مُهىم نٓض ،ومنهم الىاْلين للبػاجو ،الخإمين خُث ؾاهم في َع

 بلى الالتزاماث اإلاخباصلت بين ؾغفي نٓض الخإمين. الخإمين مً مؿاولُت الىاْل،و

 :ة الىاكل البري للبضائعمفهىم علذ الحؤمين من مصؤولي -1.1

الهٓىص ألاؾاؾُت والهامت في خُاة ألاَغاص نامت، وباليؿبت لىاْلي البػاجو في نٓض الىٓل ٌهخبر نٓض الخإمين مً 

 ألاصاة ؤو الىؾُلت الٓاهىهُت التي جخدمل اإلاساؾغ نً الىاْل في خاٛ جدٓٔ مؿاولُخه. البري زاضت ، َهى

 : وليةجعزيف علذ الحؤمين من املصؤ   -8.1

الخإمين ًػمً اإلاامً الغحىم ،الظي ْض ًخهغع له اإلاامً له مً حاهب الًير بؿبب ما لخٔ بهظا في هظا الىىم  

ومً هىا ًكهغ حلُا ؤن هضٍ جإمين  الًير مً غغع حغاء َهل اإلاامً له ؤو َهل ألاشخاص ؤو ألاشُاء اإلاؿئٛى ننها،

الظمت اإلاالُت للمامً له مً حغاء التزامه  غمان لهضم بَٓاع ىؤي ه اإلاؿاولُت هى بضالح الػغع الظي لخٔ بالًير،

م(1)اججاه الًير ولهظا ًىضِ بإهه جإمين مً الضًىن  ض هظ نلُه اإلاشغم الجؼاثغي  في ألامغ ْع  25ماعر في  07-95، ْو

م 1995ًىاًغ ؾىت غمً اإلااصة   (2)الظي ًخهلٔ بالخإمُىاث 2006َبراًغ 20ماعر في  04-06، مهضٛ ومخمم بالٓاهىن ْع

ض 56 نلى ؤجها" ًػمً اإلاامً الخبهاث اإلاالُت اإلاترجبت نلى مؿاولُت اإلاامً له اإلاضهُت بؿبب ألاغغاع الالخٓت بالًير"، ْو

ه حاهب مً الُٓه اإلاطغي نلى ؤهه  نٓض حهضٍ بلى غمان اإلاامً له غض الغحىم الظي ْض ًخهغع له مً حاهب »نَغ

نىه، َهى ٌؿتهضٍ جإمين اإلاامً له غض الضًىن التي ْض حشًل طمخه بؿبب الًير بؿبب ما ؤضابهم مً غغع ٌؿإٛ 

 .(3)جدٓٔ مؿاولُخه"

ٗان ْض حههض مو اإلاغؾل، ؤو اإلاغؾل بلُه بإن  ولهل ما حهمىا في هظا اإلآاٛ هى جإمين إلاؿاولُت الىاْل البري الظي 

ٗاملت، وفي اإلاُهاص اإلاخُٔ نلُه في نٓض الىٓل،  ومتى جٓانـ الىاْل نً التزامه وحب نلُه ٌؿلمه البػاجو ؾلُمت و

ت الخإمين جخضزل لخًؿُت ألاغغاع التي  ٗان ْض لخٔ اإلاخهاْض مو الىاْل، وهى ما حهل شٖغ ؼ حبرا للػغع الظي  الخهٍى

ؼ اإلاؿخدٔ واإلآضع بدؿب حؿامت  مٓام الىاْل وجضَو َخٓىم،بظمت ضاخب الخٔ نلى البػاجو  جلخْٔض  الخهٍى

 .امً نلُه،والخؿغ اإلاألاغغاع

 :هطاق وأشاس مصؤولية الىاكل البري للبضائع -8.1.1

ٗاملت بلى اإلاٙان اإلاخُٔ نلُه ،حهضٍ نٓض الىٓل البري للبػاجو بلى جدُٓٔ عيبت اإلاغؾل في هٓل البػانت ؾلُمت  و

، ونلُه َالىاْل ًلتزم بػمان ؾالمت البػانت بلى ياًت حؿلُمها  للمغؾل بلُه  اإلاهين في في نٓض الىٓل ؤو اإلاإلٍى

وهى جدُٓٔ هدُجت جخمثل بةًطاٛ البػانت  ،اجُاّ الىٓل، َمؿاولُت الىاْل جٓىم نلى ؤؾاؽ ؤلازالٛ بالتزام نٓضي

ذ اإلادضص لها بلى اإلاٙان اإلاخُٔ نلُه، ولظلٚ جخدٓٔ مؿاولُت الىاْل في خاٛ هالٕ ؤو جلِ البػانت  ؾلُمت في الْى

                                                           
و)صعاؾت مٓاعهت(،الؿبهت ألاولى، م٘خبت صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو  نؿير، نبض الٓاصع  -(1) و البري في الدشَغ  .77،ص2001ن،ألاعصالدشَغ
م ْاهىن الخإمُىاث، مىلىص صًضان، -(2) م 1995ًىاًغؾىت 25ماعر في  07-95ؤمغ ْع ًخلهٔ 2006َبراًغ 20ماعر في  04-06،مهضٛ ومخمم بالٓاهىن ْع

 .20، ص2006الجؼاثغ،صاع بلِٓـ،مىاص الٓاهىن اإلاضوي، -بالخإمُىاث
ت الهامت للخإمين مً اإلاؿاولُ حمُل الىهُماث، -(3)  .52،ص2006ألاعصن،ت اإلاضهُت)صعاؾت مٓاعهت(،الؿبهت ألاولى، صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو، الىكٍغ
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ٓض وابخضاء مً جدمُلها مً نلى قهغ الشاخىت، ؤو في الٓؿاع وختى اهتهاء ٗلُا ؤو حؼثُا زالٛ مضة الىؿاّ الؼمجي لله

ٌ نلى  ٗان هىإ اجُاّ بين اإلاغؾل والىاْل نلى ؤن ًٙىن الخدمُل والخَُغ ٌ وبدؿلُم البػانت للمغؾل، بال بطا  الخَُغ

 .(1)اإلاغؾل ؤو اإلاغؾل بلُه

ض هطذ اجُاُْت الىٓل الضولي الؿغقي نلى مؿاولُت الىاْل ، مً مهاهضاث الىٓل  ةحهض هظه اإلاهاهضة واخضْو

هذ هظه اإلاهاهضة في نام  ض ْو ٓا إلآاًِـ الدؿهُالث ْو البري التي جلهب صوعا في حؿهُل نملُاث الخجاعة الضولُت، َو

بٓىلها"بن الىاْل مؿاوٛ نً الُٓضان ال٘لي ؤو 1َٓغة17، غمً اإلااصة 1961بال في نام  ولم جضزل خيز الىُاط 1956

ظلٚ نً الخإزغ في الدؿلُم"الجؼجي  ش حؿلُمها ٖو ش جىلي البػانت وجاٍع  .(2)للؿلو ونً الػغع الظي ًؿغؤ بين جاٍع

و  ، cimوهي الاجُاُْت اإلاهغوَت باجُاُْت ؾُم  ،(3)الخضًضًت ٖما هطذ اجُاُْت الخاضت بالىٓل الضولي بالؿ٘ٚ 

ش َٓض جم ال،حهض مً ؤْضم الاجُاُْاث الضولُت الخاضت بالىٓل  هي ُو نليها بخاٍع  COTIFالخضًضًت1890ؤٖخىبغ  14خْى

CIM  ض حاء نلى ؤهه" جٙىن الؿ٘ت الخضًضًت مؿاولت نً الػغع الىاجج نً الُٓضان ال٘لي ؤو  1َٓغة 36في اإلااصة،ْو

 ".الجؼجي للبػانت وحهُُبها الىاْهين انخباعا مً ْبىلها للىٓل وختى حؿلُمها

ظلٚ هجض اجُاُْت جىكُم الىٓل الب  ض (4)ري بين الضٛو الهغبُت ٖو حاءث هظه اإلاهاهضة مً ؤحل حصجُو هٓل ، ْو

اث التي جىاحه نملُت  ،البػاجو بين الضٛو الهغبُت ومىذ الدؿهُالث الالػمت إلػالت الُٓىص،  وجظلُل الهٓباث واإلاهْى

هطذ في ٓض َوبًُت جىخُض الٓىانض اإلاىكمت للىٓل الضولي للبػاجو نلى الؿّغ بين الضٛو  الىٓل البري،

                                                           
هاث الىؾىُت والهغبُت  –الىٓل البري -مدمىص مدمض نبابىت،ؤخٙام نٓض الىٓل)الىٓل البدغي  -(1) الىٓل الجىي( صعاؾت مٓاعهت نلى غىء الدشَغ

 .249،ص2015،،ألاعصن، صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو 1والاجُاُْاث الضولُت والاحتهاصاث الٓػاثُت،ؾبهت
هذ -(2) ض ْو ٓا إلآاًِـ الدؿهُالث ،ْو هظه حهض هظه اإلاهاهضة واخض مً مهاهضاث الىٓل البري التي جلهب صوعا في حؿهُل نملُاث الخجاعة الضولُت،َو

بلٌ نضص ألانػاء1961،ولم جضزل خيز الىُاط بال في نام  1956اإلاهاهضة في نام  هىا اإلاهاهضة ختى صزىلها خيز الىُاط  ،ٍو ؤنػاء،في خين  9الظًً ْو

 صولت ؾٍغ مخهاْض،والجؼاثغ لم جطاصّ نليها بهض. 44بلًذ ألاؾغاٍ اإلاخهاْضة َيها ختى آلان ؤٖثر مً 
ُاُْاث الضولُت الخاضت بالىٓل جىؿبٔ نلى الىٓل البري بالؿ٘ٚ الخضًضًت بدُث حهض مً ؤْضم الاجcimوهي الاجُاُْت اإلاهغوَت باجُاُْت ؾُم  -( 3)

ش ُو نليها بخاٍع ، والدؿمُت الٙاملت لها هي الٓىانض اإلاىخضة الخاضت بالىٓل الضولي للبػاجو بالؿ٘ٚ الخضًضًت،وجسػو 1890ؤٖخىبغ14َٓض جم الخْى

 cotifَبراًغ،وحهضًل الٙىج7ُِ،حهضًل1952،1961هظه الاجُاُْت إلاغاحهت وحهضًالث صوعٍت لخخالءم مو الخؿىع الٓاهىوي  والاْخطاصي،ؤهمها حهضًل

ش1980ماي  9اإلابرم في  ض صزل خيز الخىُُظ بخاٍع ٛ 1985،ْو ش1990صٌؿمبر 20، ونضلذ بمىحب بغوجٙى ض صزل خيز الىُاط بخاٍع  1،ْو

مبر ٛ 1996هَى ش 1999حىان 3،وؤزيرا بمىحب بغوجٙى ض صزلذ خيز الىُاط بخاٍع لُت1،ْو ض ضاصْذ نلُه الجؼاثغ بمىح2006حٍى  433-01ب اإلاغؾىم،ْو

ت الضًمٓغاؾُت الشهبُت،2006صٌؿمبر26اإلااعر في  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .2001صٌؿمبر 31الطاصعة في 82نضص الجٍغ
اث -( 4) التي  حاءث هظه اإلاهاهضة مً ؤحل حصجُو هٓل البػاجو بين الضٛو الهغبُت ومىذ الدؿهُالث الالػمت إلػالت الُٓىص،  وجظلُل الهٓباث واإلاهْى

بُت وهم جىاحه نملُت الىٓل البري،وبًُت جىخُض الٓىانض اإلاىكمت للىٓل الضولي للبػاجو نلى الؿّغ بين الضٛو اإلاخهاْضة ،لظلٚ اجُٓذ الضٛو الهغ 

ت الضًم ين، الجمهىعٍت الخىوؿُت، الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ٓغاؾُت الشهبُت، اإلامل٘ت ألاعصهُت الهاشمُت،صولت ؤلاماعاث الهغبُت اإلاخدضة،ممل٘ت البدٍغ

حمهىعٍت حُبىحي، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت،حمهىعٍت الؿىصان، الجمهىعٍت الهغبُت الؿىعٍت،حمهىعٍت الطىماٛ،حمهىعٍت الهغاّ،ؾلؿىت 

ذ، الجمهىعٍت اللبىاهُت،لُبُا،حمهىعٍت مطغ الهغبُت، اإلامل٘ت اإلا ًغبُت، الجمهىعٍت نمان،صولت َلؿؿين،صولت ْؿغ،حمهىعٍت الٓمغ اإلاخدضة،صولت الٍٙى

ض خغعث هظه الاجُاُْت في مضًىت الٓاهغة ًىم ،وهي جضزل خيز 2012ؾبخمبر5اإلاىأَ ٛ 1433شىاٛ 19ؤلاؾالمُت اإلاىعٍخاهُت،الجمهىعٍت الُمىُت، ْو

ش بًضام وزاثٔ جطضًٔ زالر مً الضٛو الهغبُت نليها وهظا  ُْت.مً هظه الاجُا 64خؿب اإلااصة الىُاص بهض زالزين ًىما مً جاٍع
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ظلٚ نً 3َٓغة13اإلااصة نلى ؤهه "ًٙىن مخههض الىٓل مؿاوال نً الخؿاعة الىاججت نً جلِ ؤو َٓض البػانت ٖو

ٗاهذ َُه البػانت في نهضجه ؾبٓا ألخٙام اإلااصة ذ الظي   ".14 الخإزير في الدؿلُم في الْى

مً الٓاهىن الخجاعي مً   47اإلااصةؤما نً اإلاشغم الجؼاثغي َٓض هظ نلى مؿاولُت الىاْل البري للبػاجو غمً 

م ذ حؿلمه ألاشُاء اإلاغاص هٓلها، نً غُانها ال٘لي 2005حىان 6اإلااعر في  02-05ْاهىن ْع "ٌهض الىاْل مؿاوال مً ْو

وبظلٚ هالخل ؤن اإلاشغم الجؼاثغي ْض اجُٔ مو هظه الاجُاُْاث الؿابٓت ،ؤو الجؼجي ؤو جلُها ؤو الخإزير في حؿلُمها " 

ؤن الىؿاّ الؼمجي إلاؿاولُت الىاْل هي مىظ حؿلم الىاْل للبػانت بلى خين حؿلُمها لطاخب الخٔ نليها الظٖغ نلى 

 وجخدٓٔ هظه اإلاؿاولُت بما بهالٕ البػانت ؤو جلُها ؤو بالخإزير بدؿلُمها.ه .ؾىاء اإلاغؾل هُؿه ؤو اإلاغؾل بلُ،

 :املصؤولية عن هالك البضاعة -1.8.1.1

ٓطض بهالٕ البػانت ال٘ ونضم ضالخُتها للًاًت اإلآطىصة منها، ،لي اوهضام ؤي ُْمت مالُت للبػاجو ُٖؿاصها ٍو

 ومثاٛ طلٚ ؾٓىؽ ألامؿاع نلى شخىت مً الؿ٘غ ،وطوباهه هدُجت نضم حًلُُه بالشاطع البالؾدُٙي الخامي له.

 :املصؤولية عن ثلف البضاعة -8.8.1.1

بال ؤجها حهاوي مً جلِ ؤو نُب َيها  ،عها ؤو نضصهاْض جطل هاْطت في مٓضا البػانت  اإلآطىص بالخلِ ؤن

 ٗىضٛى شخىت مً الؼهىع طابلت.

 :املصؤولية عن الحؤخير-1.8.1.1

ذ اإلاهخاص ذ اإلاخُٔ نلُه في الهٓض ؤو بهض الْى ًٙىن الىاْل مسؿئا ومؿئىال ، (1)وهي وضٛى البػانت بهض الْى

ػاجو ؤو جلُها ؤو الخإزير في حؿلُمها، وال جغجُو هظه بمجغص نضم جدُٓٔ الىدُجت اإلآطىصة، ؤي بمجغص هالٕ الب

اإلاؿاولُت نً الىاْل ،بال بطا ازبذ ؤن نضم جىُُظه بهما ًغحو بلى ؾبب ؤحىبي ال ًض له َُه ٖٓىة ْاهغة ،ؤو زؿإ مً 

 .(2)اإلاغؾل ؤو نُب في البػانت

ؼ وبالخالي متى زبدذ مؿاولُت الىاْل نً الػغع بؿبب زؿئ مىه ؤو مً ؤ        خض ؤنىاهه ،وحب نلُه الخهٍى

ؼ مغجبـ ؤؾاؾا بمضي زبىث مؿاولُت الىاْل مً نضم زبىتها،  للؿٍغ اإلاخػغع، َمضي ْاهىهُت الخطٛى نلى الخهٍى

ت الخإمين بالػمان ض نلى غغوعة زبىث مؿاولُت اإلاامً له ختى ًدٕغ التزام شٖغ ،  (3)وهجض الُٓه ؤلاهجليزي ًٖا

ؼ مىاؾب مو حج و للمػغوع.َخٓىم بضَو حهٍى  م الػغع الظي ْو

والخإمين نلى مؿاولُت الىاْل البري هي بلؼامُت باليؿبت للمشغم الجؼاثغي َٓض هظ نلى طلٚ في    

م 1975اإلااعر في ؾبخمبر 58-75مً ألامغ  2َٓغة166اإلااصة  2007-05-13اإلااعر في  05-07واإلاخمم بالٓاهىن ْع

ٔ البر ؤن ً٘خدبىا  (4)اإلاخػمً الٓاهىن اإلاضوي ْاهىن الخإمُىاث "ٖما ًجب نلى الىاْلين الهمىمُين للبػاجو نً ؾٍغ

                                                           
 . 251-250مدمىص مدمض نبابىت، اإلاغحو الؿابٔ، ص. ص-( 1)
فى-( 2) صط ت الهامت للٓاهىن الخجاعي والبدغي)صعاؾت مٓاعهت(،ؾبهت م ُت،لبىان، ؾىت 1ٗامل ؾه، الىكٍغ  .302، ص2006،ميشىعاث الخلبي الخْٓى
 .53الؿابٔ، ص مىس ى حمُل الىهُماث اإلاغحو -( 3)
ممىلىص صًضان، الٓاهىن  -( 4)  .12، ص2006، صاعبلِٓـ، الجؼاثغ، ؾىت 2005حىان 6اإلااعر في  02-05الخجاعي خؿب آزغ حهضًل له، ْاهىن ْع
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جإمُىا ًٌؿي مؿاولُتهم اإلاضهُت ججاه اإلامخلٙاث التي ًىٓلىجها"، ٖما هطذ نلى طلٚ اجُاُْت جىكُم الىٓل البري بين 

ت اإلاُهٛى نلى ؤهه" ًجب نلى مخههض الىٓل عبـ نٓض الىٓل بىزُٓت جإ4في اإلااصة 2012الضٛو الهغبُت لؿىت مين ؾاٍع

هاث الىؾىُت نلى ؤن جٙىن ضاصعة مً  ٓا للدشَغ ٗاَت التزاماجه اإلاالُت اإلاىطىص نليها في هظه الاجُاُْت  َو لخًؿُت 

ٗاث الخإمين اإلاهخمضة في صولت اإلآطض".                                      بخضي شغ

  :ىاكل البري التزامات ألاطزاف في علذ الحؤمين من مصؤولية ال  -8.1
ٗاث الخإمين في الهٓىص التي جبرمها بهؼ الشغوؽ التي البض للمامً له اخترامها َخطبذ  جدضص في الًالب شغ

ت الخإمين في خاٛ  ؼ التي جضَهه شٖغ نباعة نً التزاماث ًخُٓض اإلاامً له بدىُُظها، ختى ٌؿخُُض مً خٓه في الخهٍى

 ها ،ؤو بالخإزير في وضىلها.جدٓٔ مؿاولُخه  ؾىاء بهالٕ البػانت ،ؤو بخلُ

 :التزامات املؤمن له في علذ الحؤمين من املصؤولية الىاكل البري  -1.8.1

ًلتزم اإلاامً له في نٓض الخإمين مً مؿاولُخه بهضة التزاماث وغهها اإلاشغم مً ؤحل غمان الثٓت بين اإلاخهاملين 

ؼ الت ت الخإمين.ؾىاء اإلاامً ؤو اإلاامً له ،ؤو الًير اإلاؿخُُض مً الخهٍى  ي جدضصه شٖغ

 :إلادالء بالبياهات الجىهزية املحعللة بالخطز -1.1.8.1

ت اإلاخهلٓت بالخؿغ اإلاامً نلُه، وطلٚ  ًجب نلى اإلاامً له في نٓض الخإمين ؤن ًطغح بٙاَت البُاهاث الجىهٍغ

إلاؿدىضاث الخاضت بامخىانه نً بزُاء ؤي ش يء ًٙىن مدل انخباع مً الؿٍغ آلازغ، ٖما ًلتزم بخٓضًمه لٙاَت ا

هاث الىؾىُت منها اإلاشغم الجؼاثغي َٓض هظ في (1)بمىغىم الخإمين ض هطذ نلى هظا مسخلِ الدشَغ ، ْو

 نلى ؤهه"ًلؼم اإلاامً له: (2)مً ْاهىن الخإمُىاث 1َٓغة15اإلااصة

ذ نىض اٖخخاب الهٓض بجمُو البُاهاث والكغوٍ اإلاهغوَت لضًه غمً اؾخماعة ؤؾئلت حؿمذ لل-1 مامً بالخطٍغ

ٗان مً شإهه الخإزير في ْغاع  ٗان هى الضاَو للخهاْض، ؤو بطا  هخبر البُان حىهغي بطا  بخٓضًغ ألازؿاع التي ًخُ٘ل بها". َو

ػه، ؤو الخإزير في ْغاعه بشإن جدضًض الٓؿـ  .(3)اإلاامً مً خُث ْبىله ،ؤو َع

 التزام املؤمن له بذفع اللصط - 8.1.8.1

اإلاخُٔ نليها في ألاحل اإلادضص في الهٓض ؤي بضَو الٓؿـ ؤو ألاْؿاؽ التي ًخم  ًلتزم اإلاامً له بضَو اإلابالٌ

ض هظ نلى طلٚ اإلاشغم الجؼاثغي  (4)الاجُاّ نليها غمً الُٓغة الثاهُت  مً ْاهىن الخإمُىاث في   15في اإلااصة (5)،ْو

خالي جٕغ هظا الالتزام ؾىاء بضَو "...بضَو الٓؿـ ؤو الاشترإ في الُتراث اإلاخُٔ نليها.."وبال2015لؿىت 07-15ألامغ

ت ألاؾغاٍ، بالىكغ إلاضي حؿامت  هىص جٓضًغ ُْمت الٓؿـ لخٍغ الٓؿـ مغة واخضة ؤو نلى صَهاث الجُاّ ألاؾغاٍ َو

 الخؿغ.

                                                           
 .253مىس ى حمُل الىهُماث، اإلاغحو ؾابٔ،ص - (1)
 .47،صمىلىص صًضان، اإلاغحو الؿابٔ-(2)
 .252مىس ى حمُل الىهُماث، اإلاغحو الؿابٔ،ص- ( 3) 
 .212الؿابٔ،ص نبض الٓاصع الهؿير، اإلاغحو -( 4)
 .7مىلىص صًضان،اإلاغحو الؿابٔ،ص - (5)
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 إلاعالن عن ثفاكم الخطز -1.1.8.1

ض ًخُاحإ بكهىع هكغا إلاا ْض ًىاحه الىاْل البري مً ؤزؿاع الىٓل اإلاخهضصة ،زاضت نىض جىُُظه لهٓض الىٓل  ْ

اصة في حؿامت ألاغغاع اإلاترجبت مً شإجها ؤن جاصي بلى  اصة اخخماٛ الخؿغ، ؤو بالٍؼ مالبؿاث وقغوٍ ْض جاصي بلى  ٍػ

هاث ومنها اإلاشغم  و بين ما خضص مً ْؿـ وما ًٓابله مً غغع، لظلٚ ؤلؼمذ مسخلِ الدشَغ ازخالٛ في الخىاػن اإلاخْى

ذ   3نً ٗل اإلاؿخجضاث والخُاْم الظي ْض ًدطل بهض طلٚ وؤوضخذ طلٚ الُٓغةالجؼاثغي نلى اإلاامً له بالخطٍغ

ٗان زاعحا نً بعاصة اإلاامً له،  15مً اإلااصة ذ الضُْٔ بخًير الخؿغ ؤو جُاْمه بطا  اإلاظٗىعة ؾابٓا بىطها"..بالخطٍغ

ش بؾالنه نلُه بال في الخالت الؿاعثت ؤو الٓىة الٓاهغة..." و  7زالٛ  البض ؤن ًٙىن هظا الخُاْم ؤًام ابخضاء مً جاٍع

 للخؿغ زاعحا نً بعاصة اإلاامً له، وبال ٌؿٓـ خٓه في الػمان.

 :التزامات املؤمن -8.8.1

خُث ؤلؼم اإلاشغم  ، 2015لؿىت 07-15مً ألامغ 12لٓض خضص اإلاشغم الجؼاثغي التزاماث اإلاامً غمً اإلااصة 

ؼ للمامً له نً  نً زؿإ يير  والتي ْض جيخجت نً الخاالث الؿاعثت، الخؿاثغ وألاغغاع الىاجج ٗلاإلاامً بالخهٍى

ًدضثها ؤشخاص ًٙىن الىاْل مؿئىال ننهم ٖخابهُه، ؤو نً ألاغغاع التي حؿببها ؤشُاء ؤو  ،َٓضمخهمض مً اإلاامً له 

ًير اإلاخُٔ نليها لصخظ آزغ يير الًٓىم الىاْل  بىٓل بػاجو ؤزغي  نإٖ،خُىاهاث ًٙىن اإلاامً له مؿئىال ننها 

مين إنٓض الخإمين، ألهه عيم ؤن نٓض الىٓل ونٓض الخ هظا ًبرموحؿبب الػغع للبػاجو مدل نٓض الىٓل وب ،ػغوعاإلا

هما نٓضان مسخلُان مً الىاخُت الٓاهىهُت بال ؤجهما ًدبهان بهػهما البهؼ، َال ًمً٘ جطىع نٓض هٓل بضون نٓض 

البػاجو ،ؤو وؾُلت الىٓل،ؤو لخماًت الىاْل اإلاِؿاوٛ جإمين ،وطلٚ مً ؤحل مىاحهت جلٚ اإلاساؾغ التي ْض جخهغع لها 

 مً عحىم الًير اإلاخػغع نلُه .

 :جعزيف الحعىيض -1.8.8.1

ؼ مبضؤ ؤؾاس ي في نٓض الخ ت التي ًخدطل نليها إٌهخبر الخهٍى مين مً اإلاؿاولُت ،َهى ٌهض مً الخّٓى الجىهٍغ

ت الخاإلاػغوع اإلاخهاْض مو  اإلاامً له اإلاؿاوٛ نً الػغع الالخٔ  مين مدل اإلاامً له إبهظا الصخظ،لظلٚ جدل شٖغ

ؼوجٓىم )الىاْل(   في خضوص الخؿغ اإلاامً نلُه. اإلاػغوع  بخهٍى

ت الخإمين(،بمجغص ْبىلها الاٖخخاب في زؿغ ما،بإن جضَو مبلٌ الخإمين ؤو  وهى التزام ًيشإ نلى اإلاامً )شٖغ

ػاث اإلاؿخدٓت للمامً لهم ؼبػمان  ًلتزماماث اإلاامً وبمىحبه . َالهٓض هى مطضع التز (1)الخهٍى  في خالت الخهٍى

التي ؤلٓذ نلى ناجٔ اإلاامً له  95/07مً ألامغ 56،وهظا ما ٖغؾه اإلاشغم الجؼاثغي في اإلااصةنلى اإلاامً لهعحىم الًير 

إلاامً الخبهاث اإلاالُت اإلاترجبت نلى مؿاولُت اإلاامً له اإلاضهُت بؿبب ألاغغاع الالخٓت بالًير،ٖما خمل اإلاشغم ا

ىم خاص مػمىن   .(2)اإلاطاٍعِ الٓػاثُت الىاحمت نً ؤًت صنىي حهىص مؿاولُاتها بلى اإلاامً له بزغ ْو

 :ثلذًز الحعىيض -8.8.8.1

                                                           
 .51،ص2000حضًضي مهغاج، مضزل لضعاؾت ْاهىن الخإمُىاث الجؼاثغي، الجؼاثغ،صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت،  -(1)
ت للٓاهىن البدغي الهغباوي هبُل ضالح،نالْاث الخإمين باإلاؿاولُت اإلاضهُت وجإزير جامين اإلاؿاولُت نلى هكام اإلاؿاولُت اإلاضهُ -(2) ت،اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .152-131،ص ص2014(،2والىٓل، ٗلُت الخّٓى والهلىم الؿُاؾُت،حامهت ؤبى ب٘غ بلٓاًض،جلمؿان،الجؼاثغ)نضص
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ؼ التي جمىده للمػغوع في خاٛ جدٓٔ  ٗاث الخإمين نضة شغوؽ وغىابـ مً ؤحل جٓضًغ ُْمت الخهٍى جػو شغ

الىُت بدضور الخؿغ،َهي جدغص نلى بناصة اإلاامً له  س يءً له  مؿاولُت اإلاامً ،وهظا مً ؤحل جُاصي حهمض اإلاام

ؼه ألاضلي ىم الخؿغ و  ،بلى مٖغ ٗان نليها ْبل ْو ت الخٖظلٚ  التي  مين اإلاامىت  نلى إلخجىب بزغاءه نلى خؿاب شٖغ

 مؿاولُخه اإلاضهُت.

ؼ هي:  ومً الهىامل ألاؾاؾُت اإلادضصة لُٓمت الخهٍى

ؼ ،وهى يالبا ما وهى مدل التزام ؤؾغاٍ اله الخطز: ٓض واإلاامً زاضت،خُث نلى ْضعه ًخم جدضًض مبلٌ الخهٍى

ٔ اجُاّ ًدضص في نٓض الخ ٓانضة نامت إًخم نً ؾٍغ ين،ٖو ض ُْمت ؤمين إنٓىص الخ ( 1)فيمين بين الؿَغ هه ال ًيبغي ؤن جٍؼ

ؼ نً حجم الخؿغ اإلاامً نلُه  .(2)الخهٍى

ؼ لالحادث املؤدي للضزر  لمػغوع بمجغص جدٓٔ الػغع ،مً حغاء الخؿغ اإلاامً : ًلتزم اإلاامً بالخهٍى

ذ جدٓٔ الخؿغ،َباليؿبت للبػاجو  ٓا لُٓمت الص يء اإلاامً نلُه ْو ؼ َو ٗان الػغع ٖلي َُٙىن الخهٍى نلُه،َةطا 

ؼ نلى ؤؾاؽ ؼ بال باليؿبت للبػاجو الهال٘ت  الخالُت َُٙىن الخهٍى ذ الخلِ،وال ًٙىن الخهٍى ؾهغ جٙلُت الشغاء ْو

ذ جدٓٔ ؼ ٗل البػاجو اإلاامً نليها بؿبب مؿاولُت الىاْل.(3)الخؿغ ْو  ،ؤي ال ٌشمل الخهٍى

 : مين من مصؤولية الىاكل البري ؤأثز مبذأ حصن الىية على علذ الح  -8

ذ الضُْٔ  ت الخاضت بٙل الكغوٍ مً زالٛ نٓض  وال٘لي نلى حمُو ًلتزم اإلاامً له بالخطٍغ البُاهاث الجىهٍغ

هخبر  مين مً اإلاؿاولُت مً نٓىص خؿً الىُت التي ًمخىو َيها نلى ؤي مً اإلاخهاْضًً ؤن ًسُي إنٓض الخالىٓل البري، َو

هض نٓض الخإمين مً اإلاؿاولُت مً الهٓىص التي جٓىم نلى الثٓت  ؤي ش يء ْض ًٙىن مدل انخباع للؿٍغ آلازغ، َو

ين الغايبين في الخهاْض.  والؿمإهِىت بين الؿَغ

 : في علذ الحؤمين مفهىم مبذأ حصن الىية -1.8

بن مبضؤ خؿً الىُت هى مبضؤ نام في حمُو الهٓىص، لً٘ ْاهىن الخإمين ًخؿلب مؿخىي مغجُها مً الطضّ     

ًدٍغ في ًسُي ؤو   ؤنَال ًجىػ ألي ؾٍغ في الهٓض  ،وألاماهت ؤٖثر مً اإلاهخاص، َدؿً الىُت غغوعي لٙل الهٓىص

ت التي تهم الؿٍغ الثاوي.  البُاهاث الجىهٍغ

 جعزيف مبذأ حصن الىية -1.1.8

الهٓض هى اجُاّ بين شخطين ؤو ؤٖثر ًلتزم بمىحبه ؾٍغ ٌؿمى اإلاضًً اججاه ؾٍغ آزغ ٌؿمى الضاثً بةنؿاء  بّن 

ىهٓض الهٓض بمجغص جؿابٔ  ض نٍغ مبضؤ خؿً الىُت  ؤلاًجابش يء ؤو الُٓام بهمل ؤو الامخىام نً نمل، ٍو ، ْو والٓبٛى

 .(4)واهخُاء الًش واهخُاء الخهؿِ في اؾخهماٛ الخٔ بؿىء هُت واهخُاء الخؿإ الجؿُم بإهه اهخُاء للخؿإ الهمضي،

                                                           
 .1598،ص 2005،،مطغصاع النهػت الهغبُت، نبض الغػاّ الؿنهىعي، الىؾُـ في شغح الٓاهىن اإلاضوي  -( 1)
 .51ص،ٔحضًضي مهغاج ،اإلاغحو الؿاب  -( 2)
 .61-60ص ص،2008النهغي(، صاع الُ٘غ الجامعي،مطغ، –البري –الجىي -ؾاّع حمهت ؾُِ، جإمين الىٓل الضولي)البدغي  -(3)
ؼ ؾلُمان شيرػاص،خؿً الىُت في ببغام الهٓىص،صعاؾت في غىء الٓىاهين الضازلُت والاجُاُْاث الضولُت، صاع الضحلت -( 4) ، ؾىت ألاعصن نمان،نٍؼ

 .24،ص2008
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مً الٓاهىن اإلاضوي بٓىله " ًجب جىُُظ الهٓض ؾبٓا إلاا  107اإلاشغم الجؼاثغي هظ نلى خؿً الىُت في اإلااصة 

ٓت جخُٔ مو ما اشخمل نلُه بدؿً هُت، َالٓاض ي نىضما ًلؼم اإلاخهاْضًً بدىُُظ الهٓض ًُغع نليهما ؤن  ًىُظاه بؿٍغ

هه "ًجب جىُُظ الهٓض ؾبٓا ؤنلى  1َٓغة 148.ٖما هظ نلى هظا اإلابضؤ اإلاشغم اإلاطغي في اإلااصة (1)ًىحبه خؿً الىُت"

ٓت جخُٔ مو ما  ظا اإلاشغم الُغوس ي  مً زالٛ هظ اإلااصة(2)خؿً الىُت" ًىحبهإلاا اشخمل نلُه وبؿٍغ مً  1104. ٖو

مالٓاهىن اإلاضوي الُغوس ي    .(3)اإلاخهلٔ بةضالح ْاهىن الهٓىص 131-2016بهض حهضًل الٓاهىن اإلاضوي بمىحب ألامغ ْع

في خين هجض ؤن مبضؤ خؿً الىُت ال ًدخل مٙاها زابخا في ْىانض الٓاهىن ؤلاهجليزي بطُت نامت ،َخهض َ٘غة 

نخضاص بالىُت بىحه نام وبالخالي نضم الا  ،اإلآابل ؤؾاؾا ٖؿبب إلبغام الهٓض ؤي وشىء الهٓض بمجغص ما ًٓابلها

ت  ، وهظا زالَا للىهج الُغوس ي الظي ٌهخمض في جُؿيره للهٓىص نلى الىُت اإلاشتٖر بدؿباجها ؤمغا زاعحا نً الخطٍغ

 (4)ًللمخهاْضً

خي لئلزالٛ بمبضؤ خؿً الىُت هجض ؤن الُٓه لم ًً٘ ًميز ختى الٓغن الؿابو نشغ بين  وبالىكغ للخؿىع الخاٍع

الخطٍغ  ؤنوبين بزُاء البُاهاث َبانخباع الُهل ألاٛو ًترجب نلُه ببؿاٛ نٓض الخإمين نلى خين  ؤلاصالء بالبُاهاث

ألازالُْت التي جتٕر للجؼاء الضًجي َٓـ صون ؤزغ نلى نٓض الخإمين، ومو جؿىع الىكغة بلى  الثاوي ٌهض مً ْبُل ألازؿاء

،َٓض عاح بزُاء البُاهاث ًإزظ Lord Marsfieldشهىع والٓاض ي ؤلاهجليزي اإلاEmerigonمبضؤ خؿً الىُت نلى ًض الُُٓه

ت حضًضة بين ؾىء الىُت  عي ؤضبذ هىإ جُْغ هُـ مهجى حؼاء ؤلاصالء ببُاهاث زاؾئت، ومو الخؿىع الٓػاجي والدشَغ

هاث الضٛو ألازغي  لم ًُّغ بُنهما والجؼاء  ،وخؿً الىُت في الٓػاء ؤلاهجليزي، ؤما الٓاهىن اإلاطغي ونضًض مً الدشَغ

هاث، هى ببؿاٛ الهٓض واخخُاف اإلاامً بٙامل الٓؿـ في خالت ؾىء هُت اإلاامً له وهطُه في  اإلآغع في هظه الدشَغ

 .(5)خالت اهخُاء ؾىء الىُت

ت لهٓض الخإمين جخؿلب مً اإلاامً له إبن خؿً الىُت في نٓىص الخ مين جخسظ مهىا زاضا، طلٚ ؤن الؿبُهت الؿٍغ

اث الهمل إالخؤلاَطاح للمامً ْبل ببغام نٓض  مين ،نً ؤي قٍغ حىهغي ٌهلم به، ؤو ًُترع نلمه به مً مجٍغ

ػه، وفي خاٛ  ٗان مً شإهه الخإزير نلى ْغاع اإلاامً بًير الخإمين ؤو بَغ الهاصًت، والكٍغ الجىهغي ٌهخبر ٖظلٚ بطا 

ت اإلاامً له بىاْهت مهُىت مً شإجها ؤن (6)جدضًض مٓضاع الٓؿـ جازغ نلى حؿامت الخؿغ . َدؿً الىُت جخمثل في مهَغ

ٓت جٓضًغه، ولً٘ هكغا النخٓاصه  هظه الىاْهت يير هامت لم ًسبر اإلاامً بها، واإلاشغم الجؼاثغي  في اإلااصة  ؤنالخؿغ وؾٍغ
                                                           

م 107اإلااصة  -(1) ت الضًمٓغاؾُت 1975ؾبخمبر 26اإلااعر في  75/58مً ألامغ ْع ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، اإلاخػمً الٓاهىن اإلاضوي الجٍغ

 .مهضٛ ومخمم 1975ؾبخمبر 30الطاصعة في  78الشهبُت، نضص
ت،الخٓىين اإلاضوي اإلاطغي الجضًض: شغح مٓاعن نلى الىطىص، مطغ  -( 2)  . 1978،صاع النهػت الهغبُت،  مدمض نلي نَغ

(3)
-L’ordonnance n°2016-131 du 10 février2016,portant réforme du contrats,durégime générale et de la preuve des 

obligations,JORF n°0035 du 11février2016,texte n°26 
هت والٓاهىن والضعاؾاث ؤلاؾالمُت، عنضصؾهض بً ؾهُض الىُابي،  مبضؤ خؿً الىُت في الىكام الؿهىصي وألا  -(4) ، 32هكمت اإلآاعهت، مجلت الشَغ

 .46-15،ص ص 2014
هت والٓاهىن والضعاؾاث ؤلاؾالمُت،نضص ؾهض بً ؾهُض الىُابي-(5) ، مبضؤ خؿً الىُت في الىكام الؿهىصي وألاهكمت  اإلآاعهى،مجلت الشَغ

 .216،ص32،2014
و)صعاؾت مٓاعهت(،ؾبهتنبض الٓاصع الهؿير، الخإمين الب -( 6)  108،ص2015، ألاعصن،صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو،5ري في الدشَغ
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مً ْاهىن الخإمين ْض طٖغ خؿً الىُت خُث حاء َيها ؤهه "في الهٓىص التي ًدضص َيها خؿاب ألاْؿاؽ نلى ؤؾاؽ  20

داث  ألاحغ ؤو نضص ألاشخاص ؤو نضص ألاشُاء، لِـ للمامً الخٔ في خالت اعجٙاب زؿإ ؤو بيُاٛ بدـ هُت، في الخطٍغ

 اإلاخهلٓت بظلٚ بال في الٓؿـ اإلاًُل.

ج٘غاعها، ًدٔ للمامً ؤن  ؤو يُاالث ضًُت اخخُالُت، بد٘م ؾبُهتها، ؤو ؤهمُتها ونىضما ج٘دس ي ألازؿاء ؤو ؤلا 

ػاث التي صَهها ؿالب اإلاامً له ،ٌؿخهُض الخهٍى ؼ إلضالح الػغع ال  ٍو بالٓؿـ اإلاًُل،ٖما ًدٔ له اإلاؿالبت بخهٍى

 باإلااثت مً هظا الٓؿـ.20جخهضي وؿبخه

 جدضص الؿلؿت الٓػاثُت هظا الٓؿـ وجٓضًغه"

 ومىه،َاإلاشغم الجؼاثغي ؾبٔ مبض ؤخؿً الىُت باليؿبت للمامً له الظي ْض ًٌُل نً طٖغ ؤخض ألاْؿاؽ ؾهىا 

 .لً٘ بدؿً هُت ولِـ بؿىء هُت

 :الىطاق الزمني ملىحهى حصن الىية ومعاًير ألاخذ به -8.1.8

ت في نٓض الخ مين لظلٚ َاإلاخهاْضًً ملؼمين باألزظ بهظا إٌهض مبضؤ خؿً الىُت مً اإلاباصت ألاؾاؾُت  والجىهٍغ

 اإلابضؤ مىظ مغخلت الخُاوع نلى ببغام الهٓض بلى مغخلت اهٓػاء الهٓض.

 :الىية الىطاق الزمني ملبذأ حصن- 1.8.1.8

خؿً الىُت ال ًلؼم َٓـ نىض ببغام الهٓض، بل ًجب ؤن ٌؿخمغ ٖظلٚ زالٛ َترة جىُُظ الهٓض، بط ًجب نلُه ؤن 

اصة اإلاساؾغ اإلاًؿاة بالخإمين، ٖما نلُه ؤن  ٙىن مً شإجها ٍػ ًبلٌ اإلاامً بالكغوٍ التي حؿخجض ؤزىاء جىُُظ الهٓض ٍو

ىم الخؿغ، ولظلٚ  ٗاث الخإمين بضاَو الخُؿت الشتراؾها نلى خٓها في نضم صَو ٌؿاعم بةبالى اإلاامً خاٛ ْو جلجإ شغ

ن الشغؽ الظي ًغص في وزُٓت إ،َٓض خ٘م الٓػاء اإلاطغي ب(1)الشغوؽ ُْمت الخإمين، بطا زالِ اإلاامً له هظه

امً نليها ًىظ نلى ؤن ٗل حًُير ؤو حهضًل باليؿبت للًغع الظي ؤنض له اإلاٙان اإلادُىقت َُه البػاجو اإلا و ،مينإالخ

اصة اإلاساؾغ صون ْبٛى ٖخابي مً اإلاامً ًدغم اإلاامً له مً  ؤو  ٙىن مً شإهه ٍػ اإلاٙان الظي زطظ مً ؤحله ،ٍو

ؼ ؼ، ًغجب نلى مسالُخه الخغمان مً الخهٍى  .(2)الخهٍى

ٗان نلى يغاع اإلاشغم الجؼاثغي   ًٓخطغ الخضًث نً مبضؤ خؿً الىُت نلى ،ولً٘ باليؿبت للٓاهىن الُغوس ي  َٓض 

 1134ظ بانخباع هظا الالتزام مً الالتزاماث الخهاْضًت،ؤي الالتزاماث الىاشئت نً الهٓض،وهظا خؿب اإلااصةَترة الخىُُ

الظي صزل خيز الخىُُظ في الُاجذ مً  131-2016مً الٓاهىن اإلاضوي الُغوس ي،ولً٘ بهض الخهضًل الطاصع باألمغ

ا في مػمىن الٓاهىن الُغوس ي، 2016ؤٖخىبغ خُث لم ٌهض هظا الالتزام ًٓخطغ نلى الهٓض،و الظي ؤخضر حًُيرا حظٍع

هما ؤضبذ مطضعه الٓاهىن بالضعحت ألاولى،ألهه مً يير اإلامً٘ الٓٛى بإن بنلى مغخلت الخىُُظ ونلى اإلاضًً بالخىُُظ ،و 

ه اإلابضؤ  .الالتزام هى الهٓض،والهٓض لم ًيشإ بهض،وهظا ؤٛو حضًض نَغ

ين ؤؤما الىٓؿت الثاهُت  ن اإلاشغم ؤالغايبين في الخهاْض نلى خض ؾىاء. وبظلٚ هٓٛى هه ؤضبذ ٌشمل الؿَغ

ٗان صاثما مهُمىا في نٓض الخإمين بانخباعه مً نٓىص  الُغوس ي ْض وغو هىنا ما جىاػها بين ُٖتي اإلاامً الظي 

                                                           
 109نبض الٓاصع الهؿير، اإلاغحو الؿابٔ،ص -( 1)
م -( 2)  .388،ص2ناما بىظ 25مج  24/05/1955،ّ حلؿت279خ٘م الىٓؼ اإلاطغي،ؾهً ْع
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هُت باليؿبت للمشغم  ،ؤلاطنان،واإلاامً له الؿٍغ الػهُِ في الهٓض وحهخبر هظه الخًُيراث مً الىاخُت الدشَغ

ُُىه نلى ؤؾاؽ الُ ىا به،ٖو غوس ي ،لً٘ مً هاخُت ؤزغي َةن الُٓه والٓػاء الُغوس ي حهاملىا مو هظا اإلابضؤ وانتَر

ض ؤحمو َٓهاء الٓاهىن في َغوؿا نلى ؤن خؿً الىُت هى  ؤهه التزام ْاهىوي ًؿبٔ نلى مغخلت الخُاوع في الهٓض،ْو

ِ ًضٛ نلى هؼاهت وضضّ اإلاخهاْض،وطلٚ بًؼ الىكغ نً اإلا   .(1)غخلت التي ًخم َيهامْى

ه اإلاشغم الُغوس ي جم الخؿّغ ضغاخت إلابضؤ خؿً الىُت مً زالٛ هظ  وبهض الخهضًل الٓاهىوي الظي نَغ

ىه وجىُُظه بدؿً هُت"،و بهظا ؤضبذ هظا اإلابضؤ ملؼما لؤلؾغاٍ مىظ 1104اإلااصة "ًجب ؤن ًخم الهٓض في جُاوغه وجٍٙى

 الخُاوع نلى الهٓض بلى خين جىُُظه.

 معاًير مبذأ حصن الىية في ثكىين علذ الحؤمين - 8.8.1.8

ً مهُاع  بما ؤن مبضآ خؿً الىُت هى البدث نً الىُت الخُُٓٓت ؤي الخُُت، للمامً له َهي جدخىي نلى مهُاٍع

 شخص ي وآزغ مىغىعي.

 املعيار الشخص ي: 

ث الىُـ الخُُٓٓت، َٓض بانخباع الىُت مؿخترة وزُُت ًطهب نلى الٓاض ي عئٍتها زاضت ؤجها ج٘مً في  زلجا

ٗالخُاوع بضون حضًت،خُث ؤن خؿً الىُت بلجإ الُٓه  طضه  لى ْغاثً ًمً٘ مً زاللها ؤن ً٘شِ  هُت اإلاخهاْض ْو

ذ اعجٙاب الُهل ما ًجهل ألامغ بالٌ الطهىبت.  مُترع ختى ًثبذ اله٘ـ،ٖما  ًثبذ وحىص ؾىء ؤلاغغاع ْو

 املعيار املىضىعي:

اإلاهُاع اإلاىغىعي ال ًخهلٔ بالجاهب الىُس ي،وبهما ًخؿلب ألازظ بالهىامل  وبه٘ـ اإلاهُاع الظاحي َةن

الخاعحُت،مً زالٛ ألازظ باألنغاٍ والُٓم الاحخمانُت،ٖما ؤن للهضالت وإلابضؤ اإلاهٓىلُت ،الثٓت، ألاماهت والشُاَُت صوع 

 (2)البدث َيها في طلٚ،َٙل هظه الهىامل جبهض الٓاض ي نً اللجىء بلى الهامل الىُس ي بل ًخهضاه في

ً نٓض الخإمين،ال ًمً٘ ؤن ًٓاؽ  وبظلٚ ًم٘ىىا الٓٛى بإن خؿً الىُت وما ًخػمىه مً مهاوي نضًضة في جٍٙى

اإلاهُاعان مها ؤي الصخص ي واإلاىغىعي َهما مخالػمان ،ؤي ؤن الٓاض ي نلُه ؤن ًإزظ في جٓضًغه لخؿً الىُت في ببال 

ً الهٓض باألخىاٛ الىُؿُت للصخظ اإلاخها ه،ٖما نلُه ؤن ًإزظ بالكغوٍ اإلادُؿت به مً ؤماهت وزٓت جٍٙى ْض وؾلٖى

 وبهىطغ اإلاهٓىلُت.

 : مذي فعالية مبذأ حصن الىية في علذ الحؤمين من املصؤولية  -8.8

ٌهخبر مبضؤ خؿً الىُت مً اإلاباصت ألاؾاؾُت التي ًجؿضها نٓض الخإمين وطلٚ بًُت جٕغ هىم مً الثٓت 

 اْضًً، لظي َٓض ؤولى له اإلاشغم نىاًت َاثٓت.والؿمإهِىت في هُىؽ اإلاخه

 :إلزامية مبذأ حصن الىية في علذ الحؤمين -1.8.8

                                                           
ٓا أل  مدمض -( 1) اإلاهضٛ للٓاهىن اإلاضوي الُغوس ي،خىلُاث حامهت ْاإلات للهلىم  131-2016خٙام الامغخمُضاوي، ،مبضؤ خؿً الىُت في مغخلت الخُاوع َو

 .312-299،ص ص2019(، 26الاحخمانُت وؤلاوؿاهُت،)نضص
خىوي َاؾمت الؼهغاء،  -( 2) ت الهٓضمبضؤ خؿً الىُت في بدث مػمىن ٍػ  .442،ص2016،الجؼاثغ ،4مجلت الٓاهىن والهلىم الؿُاؾُت،الهضص،بؾاع هكٍغ
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الؿالُت الظٖغ خُث ؤن اإلاشغم الجؼاثغي حؿض الؿابو ؤلالؼامي نلى  مً الٓاهىن اإلاضوي  107خؿب اإلااصة   

ضٛ طلٚ نلى ؤهه في  وفي نٓض  الخإمين،مبضؤ خؿً الىُت ٖمبضؤ ؤؾاس ي وحىهغي في حمُو الهٓىص نامت زاضت، ٍو

ؼ مو َسخ  خالت مسالُت ؤخض اإلاخهاْضًً اللتزام خؿً الىُت في مغخلت جىُُظ الهٓض ،ًٓط ي إلاطلخت الضاثً بالخهٍى

هاث  يخج نلى هظا الؿابو ؤلالؼامي إلابضؤ خؿً الىُت ؤهه ٌهخبر مبضؤ ْاهىوي، بط ًكهغ طلٚ مً مسخلِ الدشَغ الهٓض، ٍو

مً ْاهىن  20،وفي ْاهىن الخإمين اإلااصة (1)لىُت غمً الٓىانض الهامت التي جد٘م ْىاهُنهاالتي وغهذ مبضؤ خؿً ا

 الخإمين الجؼاثغي. 

ُغع نليهم التزاماث وؾلٕى ؾىاء في مغخلت الؿابٓت  ٌهض مبضؤ خؿً الىُت واحب نام ًٓو نلى اإلاخهاْضًً، ٍو

 للخهاْض ؤو ؤزىاء جىُُظ الهٓض.

 :خلف مبذأ حصن الىية في علذ الحؤمين من املصؤوليةالجزاء اللاهىوي لح -  8.8.8

مين ، لظلٚ َٓض عجب اإلاشغم بهؼ إٌهخبر اإلاامً له مؿاوٛ نً بصعاج ٗل البُاهاث التي جخػمنها وزُٓت الخ

ٗاَُت  ؤو بصعاحه إلاهلىماث يير صخُدت نً الخؿغ اإلاامً مىه   داث يير    .لمامً لالجؼاءاث في خالت جٓضًم جطٍغ

و لظلٚ البض مً الخمُيز  ،خىاٛ َان هظه الجؼاءاث جسخلِ بالىكغ بلى خؿً ؤو ؾىء هُت اإلاامً له و في ٗل ألا 

ذ بالبُاهاث الًير صخُدت ،ؤو نضم بصعاحه للمهلىماث الٙاَُت بدؿً  بين الخالت  التي ًٓىم َيها اإلاامً له بالخطٍغ

م بصعاحه للبُاهاث الٙاَُت والضُْٓت بؿىء هُت ونً نض ،الىُت و الخالت التي لم ًطغح بها نً اإلاهلىماث الصخُدت

 ،خُث ؤن ؾبُهت الجؼاء جسخلِ بدؿب هُت اإلاامً له الخُُٓٓت.

  :املؤمن له حصن الىية -1.8.8.8

هكغا إلاا ًخميز به نٓض الخإمين  مً زٓت واثخمان، ؤصي باإلاشغم بلى التزام الطغامت في جىكُم الجؼاءاث اإلاترجبت نً 

ىم الخؿغ اإلاامً ،  ؤلازالٛ بالبُاهاث ٗان  اإلاامً له خؿً الىُت ،َلى نلم بها اإلاامً ْبل ْو ت ، ختى و لى  الجىهٍغ

اصة في وؿبت  ٗان لهظه البُاهاث صوع في جدضًض  ُْمت الٓؿـ ، في هظه الخالت ًمً٘ له الاؾخمغاع في الهٓض مٓابل  الٍؼ و

 الٓؿـ بطا ْبل اإلاامً  له طلٚ.

اصة في ُْمت الٓؿـ ًمً٘ للمامً َسخ الهٓض اإلاامً لهل َيها ولً٘ في الخالت التي ال ًٓب و في  هظه الخالت ،الٍؼ

ٗان ٌؿغ إؤي الُسخ َان اإلاامً ًغص حؼء مً ْؿـ الخ مين ، ؤما بطا إَيها نٓض الخ ي مين للمامً له ؾىاٛ اإلاضة التي 

ىم الخاصر مً هٓظ البُاهاث ؤو نضم صختها ، َُي هظه الخالت و خؿب  مً ْاهىن  19اإلااصة جدٓٔ بهض ْو

ؼ بٓضع هكغا إلاا ًخميز به نٓض الخ مين  مً زٓت واثخمان  ؤصي باإلاشغم بلى التزام إالخإمُىاث ، َان اإلاامً ًسُؼ الخهٍى

ٗان  اإلاامً له خؿً الىُت ،َلى نلم  ت ، ختى و لى  الطغامت في جىكُم الجؼاءاث اإلاترجبت نً ؤلازالٛ بالبُاهاث الجىهٍغ

                                                           
ت الخهاْض والٓىة اإلالؼمت للهٓض"، بدىر حا -( 1) مهت بْلىلي اولض عابذ ضاَُت، ،" الخَ٘غـ الٓاهىوي إلابضؤ خؿً الىُت في الهٓض: نىطغ مىاَـ لخٍغ

 .138-129،ص ص 2020، 14، الهضص1الجؼاثغ
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ٗان لهظه البُاهاث صوع في جدضًض  ُْمت الٓؿـ ، في هظه الخالت ًمً٘ له بها اإلاامً ْبل و  ْىم الخؿغ اإلاامً ، و

اصة في وؿبت الٓؿـ بطا ْبل اإلاامً  له طلٚ.   الاؾخمغاع في الهٓض مٓابل  الٍؼ

اصة في ُْمت الٓؿـ ًمً٘ للمامً َسخ الهٓض اإلاامً لهولً٘ في الخالت التي ال ًٓبل َيها  الخالت  و في  هظه،الٍؼ

ٗان ٌؿغ َيها نٓض الخإن اإلاامً ًغص حؼء مً ْؿـ الخةَ،ؤي الُسخ  مين ، ؤما بطا إمين للمامً له ؾىاٛ اإلاضة التي 

ىم الخاصر مً هٓظ البُاهاث ؤو نضم صختها ، َُي هظه الخالت و خؿب اإلااصة  مً ْاهىن  19جدٓٔ بهض ْو

ؼ بٓضع ألاْؿاؽ اإلا اإلاؿخدٓت َهال مً ؾٍغ اإلاامً له، مو حهضًل  ضَىنت ؤو الخإمُىاث ، َان اإلاامً ًسُؼ الخهٍى

 الهٓض.

 :املؤمن له س يء الىية-8.8.8.8

ٗاطبت ، و ًٓو  داث ؤو جٓضًم بُاهاث  حهخبر ؾىء الىُت مً اإلاامً له في خالت حهمضه في بزُاء ؤو ٖخمان الخطٍغ

 اٛ الهٓض.نبئ بزباث ؾىء الىُت نلى ناجٔ اإلاامً ، َةطا ازبذ طلٚ َان بةمٙاهه ببؿ

َالًش في هكام الخإمين ؤن  ،مبضؤ خؿً الىُت في نٓض الخإمين ْض ًضٛ نلى يش وجضلِـ اإلاامً له ازخالٍَ

ىم الخاصر اإلاامً مىه، ؤو نىض  ان الهٓض، ؤو ؤزىاء ْو ًطضع نً ؾالب الخإمين نىض ببغام الهٓض ؤو اإلاامً له نىض ؾٍغ

ذ م ؼ لخطٍغ يير مشغوم ؤو جطٍغ سالِ للخُٓٓت، ؤو امخىام نً ٖشِ خُٓٓت ماصًت مازغة في ْغاع اإلاؿالبت بالخهٍى

ٌشترؽ لخمؿٚ اإلاامً بالًش في بدُث  ،اإلاامً بٓطض مبِذ وبؿىء هُت، بهضٍ الاهخُام مً الـخإمين صون وحه خٔ

ه الخٓاثٔ، ؤو الُٓام  طضه اإلاخهمض في حشٍى مىاحهت اإلاامً له ؤن ًٙىن هىإ صلُل ماصي ًثبذ يش اإلاامً له ْو

ٗان طلٚ نً  ذ، ؤو الُهل الظي ًطضع نً اإلاامً له بدؿً هُت ؾىاء ؤ بُهل غاع، بط ؤن مجغص الخؿإ في الخطٍغ

 .(1)حهل ؤو بصعإ ألهمُت الىخاثج اإلاترجبت نلى طلٚ، ال ًبُذ للمامً ؤن ًخمؿٚ بالًش في مىاحهخه

ت بين خؿً الىُت وؾىء الىُت غي البهؼ ؤن ألاْغب بلى الهضالت هى الخُْغ مً ْبل اإلاامً له، وفي هظا  ٍو

ٗان  الطضص ًظٖغ بهؼ َٓهاء الٓاهىن ؤن بؿالن الخإمين ولى ٗان اإلاامً له خؿً الىُت خ٘م ًدؿم بالٓؿىة، و

الىاحب ْطغ البؿالن نلى الخالت التي ًٙىن َيها اإلاامً له س يء الىُت. وبالخالي في خالت نضم جىاَغ ؾىء الىُت ووَٓا 

ً:،ىء الىُت وال٘خمان لؤلهكمت التي جُّغ بين ؾ  وؤلاصالء ببُاهاث زاؾئت بدؿً هُت َةن اإلاامً ًٙىن له زُاٍع

ؼ نلى ؤؾاؽ وؿبت ألاْؿاؽ التي ؤصث َهال بلى  الخيار ألاول: ٗان الخؿإ مهٓىال، هىا ًخم اخدؿاب الخهٍى بطا 

ٗان ًجب ؤن جضَو، ؤي اإلاؿخدٓت الضَو.  ألاْؿاؽ التي 

ٗان الخؿإ حالخيار الثاوي هض الهٓض باؾال مو عص الٓؿـ اإلاامً ،مين إؿُم ًترجب نلُه نضم ْبٛى الخ: بطا  َو

 .(2)له

 

 

                                                           
 .721،ص2012ؾىت ألاعصن،، صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو، 1بهاء بهُج ش٘غي،بدىر في الخإمين،ؾبهت -(1)
(2)

  .61-60ؾاّع حمهت ؾُِ،اإلاغحو الؿابٔ،ص ص -
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 الخاثمة:

هاث  ٌهض مبضؤ خؿً الىُت في نٓض الخإمين مً مؿاولُت الىاْل مبضؤ شغعي وحىهغي ٖغؾخه مسخلِ الدشَغ

آلالُت الٓاهىهُت  ٌهخبر  ين الظي،ومنها اإلاشغم الجؼاثغي الظي هظ نلى بلؼامُخه، َهى ًمىذ الثٓت وألامان لهٓض الخإم

التي ْض حهترع الىاْلين زال ٛ عخلتهم مً ؤحل جدُٓٔ الًاًت اإلاغحىة مً نٓض الىٓل ،وهي  ،إلاىاحهت مسخلِ ألازؿاع

ٗاملت، وفي اإلاُهاص اإلاخُٔ نلُه في الهٓض   بًطاٛ البػانت ؾلُمت و

غحى مً ببغام نٓض الىٓل ؤًً جخدٓٔ ولً٘ في الخالت التي ْض ًخٓانـ هظا الىاْل نً جدُٓٔ الهضٍ اإلا

ت الخإمين  ؼ الالػم حؼاء جسلُه نً ؤصاء مهامه هى، ؤو ؤخض جابهُه َخٓىم شٖغ ٙىن ملؼما بضَو الخهٍى مؿاولُخه، ٍو

ؼ الالػم واإلآضع بحجم الخؿغ اإلاامً نلُه، مٓابل صَهه ألْؿاؽ الخ مين والتزامه إ،وجدل مدله بضَهها للخهٍى

ذ بٙاَت الب ٔ مبضؤ خؿً الىُت، َةطا ما زبذ ؾىء هِخه ؾٓـ بالخطٍغ ل اإلاؿخجضاث وطلٚ َو ت ٗو ُاهاث  الجىهٍغ

ؼ اإلاخالخٓه في  عيم بؿالن الهٓض هدُجت ؾىء هِخه   ُٔ نلُه،ولً٘ ًبٓى ملتزما بضَو ألاْؿاؽ  إلاطلخت اإلاامً،خهٍى

ي ؤهه في الخالت التي ًبؿل َيها  الهٓض ًميز نٓض الخإمين نً الهٓىص اإلاضهُت ألازغي ،التي جٓط وهى ما اججاه اإلاامً،

ٗان َيها ْبل ببغام الهٓض.  ،ًٙىن طلٚ بإزغ عحعي،وبالخالي ٌهىص اإلاخهاْضًً للخالت التي 

ؤن اإلاشغم الجؼاثغي ْض خاٛو خماًت اإلاامً له مً حهؿِ اإلاامً هدُجت وغهه لشغوؽ يير قاهغة في  عيمو  

ج٘خب بشٙل قاهغ،وباعػ لجلب اهدباه اإلاامً له بليها َإبؿلها،ولً٘ عيم وزُٓت الخإمين ،بط انخبرها  حهؿُُت بطا لم 

ت الخإمين شغوؾا، بىلهاطلٚ ْض جػو شٖغ زاضت وهدً وهلم ؤن ، هجغهٓ عيم ؤجها ًخدخم نلى اإلاامً له الغغىر لها ْو

ض ًُسخ نٓضه عيم  ت وؤهه ًبٓى ،زاضهه ًٙىن خؿً الىُت بؿبب ؾهى مىه ؤو وؿُانؤنٓض الخإمين هى نٓض بطنان ْو

 ملتزما بضَو ٗل ألاْؿاؽ اإلاترجبت نلُه،وهى ما ٌشٙل ٖػمان للمامً.

 ومً طلٚ ًم٘ىىا بصعاج  بهؼ الخىضُاث الخالُت:

ين في نٓض الخإمين مً اإلاؿاولُت مغاناة ٗل *  الشغنُت وألازالُْت مً ؤماهت وهؼاهت وضضّ  اإلاباصتالبض للؿَغ

 بين ألاؾغاٍ اإلاخهاْضة. 

غ الخماًت للمامً له بانخباعه الؿٍغ الػهُِ مً ؾىء هُت *ٖظلٚ البض م ً جضزل اإلاشغم الؾخدضار هظ ًَى

اإلاامً،خُث ؤن نٓض الخإمين مً نٓىص ؤلاطنان،ًخؿلب  مً اإلاامً ؤن  ًبظٛ نىاًت الغحل الخٍغظ، للخإٖض  وطلٚ 

ً، حمُو البُاهاث التي بةزباجه نلى ألاْل الُٓام بىاحب الاؾخهالم نً الخؿغ مدل نٓض الخإمين،ونضم بي ُاله بخضٍو

ذ بها ، و غغوعة الاؾخهاهت بسبراء للخٓص ي نً الخؿغ اإلاامً نلُه.   ًلتزم اإلاامً له باإلصالء والخطٍغ

ٗاث الخإمين *البض مً  ؼ التي جٓضمها شغ  ،التي ْض ال جخالءم مو حجم ألاغغاع،بناصة الىكغ في ُْمت الخهٍى

،زاضت في الخالت التي ًػؿغ َيها  الىاْل ؤي اإلاامً له  نلى ىاصر اإلاامً نليهاوالخؿاثغ اإلااصًت الىاججت نً الخ

ًغهٔ الظمت  هى ما و الخإمين نلى وؾُلت الىٓل ،وهى ٌهخبر جإمُىا بلؼامُا ونلى مؿاولُخه ، و نلى البػاجو اإلاىٓىلت 

  .هدُجت صَهه لهضة ؤْؿاؽ  لهاإلاالُت 
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كهغ حلُا ؤن ت نلى بلؼامُ 2016با مً زالٛ هطه في الٓاهىن اإلاضوي الجضًض لؿىت ضاثٗان  اإلاشغم الُغوس ي  *ٍو

ين في الهٓض،  مبضؤ خؿً الىُت ،وجىؾُهه مً هؿاّ مبضؤ خؿً الىُت مً مغخلت الخُاوع بلى الخىُُظ،ونلى الؿَغ

هُ اثالخؿىع  مىاٖبتلظلٚ نلى اإلاشغم الجؼاثغي  ا  الُغوس ي مً زالٛ حًُيرهؾُما اإلاشغم  ،ت اإلآاعهتالدشَغ حظٍع

  ،زاضت ٖما هى مهلىم ؤن الٓاهىن اإلاضوي الجؼاثغي هى وسخت مً الٓاهىن الُغوس ي الٓضًم. للٓاهىن اإلاضوي

بط ؤن انخماص مبضؤ خؿً الىُت في مغخلت الخُاوع له نضة هخاثج جىه٘ـ بًجابا نلى اإلاغاخل الالخٓت ننها، وهي 

ظلٚ جضنُم الثٓت ما  بين اإلاخهاْضًً،وهى ما ًاصي بلى زلٔ جىاػن خُٓٓي مغخلت الاوهٓاص ومغخلت الخىُُظ،ٖو

بُنهما،والابخهاص نً ٗل الخالنباث واإلاماعؾاث الًير ؤزالُْت التي تهضٍ بلى ؤلاغغاع بإخض ؤؾغاٍ الهالْت الخهاْضًت 

 ،والخُلىلت صون ُْامها .

ٗالتزام ْاهىوي ت  *ًجب الانتراٍ في الٓاهىن اإلاضوي الجؼاثغي بااللتزام بدؿً الىُت  نلى هُـ صعحت الخٍغ

الخهاْضًت،والٓىة اإلالؼمت للهٓض،لِشمل حمُو مغاخل الهٓض،ؤي مىظ ؤلانالن نً الغيبت في الخهاْض،بلى ياًت ػواٛ 

ت  الهٓض ؾىاء بدىُُظه،ؤو بُسخه ؤو بؿالهه،وطلٚ بالىظ ضغاخت نلى مٓخػُاث خؿً الىُت والالتزاماث اإلاخُْغ

 اٛ ؤلازالٛ بها،مو جػمُنها لآلزاع الٓاهىهُت الىاججت ننها في خاٛ مسالُتها.ننها،وبالجؼاءاث اإلادضصة  لها في خ
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 لخص:م

ىاةذه كلى  اإلاجخمم  و  ٍ مً بين ألامىس التي ًِىم بها اإلاعلمىن في حمُم د٘و اللالم ،هـشا ألهمُخه ًو ٌلخبر الُى

ِت حعُير حذًذة، مً أحل حلب اإلاىاًم و الذولت،  ٍ ًدخاج ئلى ػٍش وهـشا للخؼىس الللمي و الخٕىىلىجي أصبذ الُى

ين وآالث خذًثت مً أحل الدعُير الجُذ،لزا  اي الطخمت البذ لها مً أخصاةُين ومشًش ألاسباح، خُث أن بلع ألاُو

.ٍ ت للُى  هجذ أن الخٕىىلىحُا أصبدذ طشوٍس

ٌُت، وهخج كنها ًاةذة ٓبيرة، وحلذ هزه ججاسب هاجخت ُامذ الٕثير مً الذ٘و ب ٔاث الُى دعُير ألاساض ي و الشش

ل هزا بٌلل اظخخذام  البذ مً الاظخٌادة منها مً ُبل الذ٘و ألاخشي، ختى جخدِّ اإلاصلخت اللامت و الخاصت، ٔو

ذ.  الخٕىىلىحُا ومً بين هزه الخجاسب هزٓش ججشبت الهىذ و ماليزي، ألاسدن و الٍٖى

ٍ،الخٕىىلىحُا،دوس،ججاسب.: لماث اإلافخاخيتالك   الُى

Abstract: 

The endowment is among the things that Muslims do in all countries of the world, due to 

its importance and benefits to society and the state, and due to the scientific and technological 

development, the endowment has become a new method of management in order to bring 

benefits and profits, as some of the huge endowments must be specialized And supervisors 

and modern machines for good management, so we find that technology has become 

necessary to stop. 

Many countries have run lands and endowment companies, and they have produced a 

great benefit, and these are successful experiences that must be benefited from by other 

countries, so that the public and private interest can be delegated. And Kuwait. 

Keywords : Endowment; technology; role; experiences.
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 مقذمت:

ًشهب ؤلاوعان في اللمل بذهُاه ٓما ًشهب باللمل ألخشاه، خُث أن كلمه بمىجه أمش ال هباس كلُه مهما ػا٘     

 ّ ت ٌعخٌُذون منها بلذ مماتهم، و رلٗ كً ػٍش ٍ ُوبه الضمً، ًىجذ الٕثير مً البشش ًشهبىن بالُِام بأكما٘ خيًر

ٍخاصت ال همممخلٖات  ألخذ أنوال ًمًٕ  ، وجٖىن بزلٗ هزه ؤلاداسة معإولت كىه وما ًيخج مىه ًهى لها،لجهت الُى

،ٍ ِت حعُير هزه  ٌلخذي كليها أو ًأخزها ختى الىسزت الششكُين للصخص الزي ُام بالُى وما يهم في ألامش هى ػٍش

ٌُت، خُث أن الىاٍُ ُذ ًخبرق بص يء ملين ً ٍ، دخاج للدعُير،ألامىا٘ الُى أو أسض ًالخُت  مثل حلل مصىم ما ُو

لها جدخاج إلاً ٌعيرها بذُت لخلم الٌاةذة و لُداًف كليها ،ومم جِذم  صساكُت مىخجت ،أو مذسظت ُشآهُت أو....،ٔو

ودخلذ الخٕىىلىحُا مجا٘ الدعُير وخلذ مدل ؤلاوعان في ٓثير مً  اللصىس جِذمذ ؤلاداسة وجِذمذ ػَش الدعُير،

وهزا في ٓثير مً الذ٘و باللالم، لزا أسدها  ُاء، مثل اإلاصاوم التي أصبدذ حعير مً ُبل سوبىجاث بذال مً اللما٘،ألاش

 : ؤلاشكاليت آلاجيتػشح 

ٌُتما -  ؟ػبُلت اظخوال٘ الخٕىىلىحُا في ئداسة واظدثماس ألامىا٘ الُى

 كما هطشح إشكالياث فشعيت منها :

ٌُتاإلاشحىة مً وساء اظما هي آلازاس -  ؟خخذام الخٕىىلىحُا الخذًثت في ئداسة وحعُير ألامىا٘ الُى

ٌُت- ُت أداء ألامىا٘ الُى  ؟ٍُٓ حعهم الخٕىىلىحُا في جُش

 أهميت اإلاىطىع :

ها الىاٍُ في ًذ اإلاسجذ أو  ٌُت هي كباسة كً أماهت جٓش حلىد أهمُت جىاولىا لهزا اإلاىطىق ئلى أن ألامالْ الُى

ٌُت له  ، ولى هزه ؤلاداسة أن ًِىمىا بدعُيرها لٖي ال جضو٘ؤلاداسة اإلاعإولت، وكلى معإ  ًالخٌاؾ كلى ألامالْ الُى

ٍ مً خال٘ خصىله كلى ألاحش و الثىاب، ًجابُاث لإلداسة و للمىاػىين،الٕثير مً ؤلا  ٓما أن  وللملنى أًظا بالُى

ٔان ما٘ الُى  ٍ ًدخاج لخعاباث دُُِت.اظخلما٘ الخٕىىلىحُا ًجلل مً الدعُير ظهال وهير ملِذ، خاصت ئرا 

 اإلاىهج اإلاخبع:

خاصت أن البدث  اجبلىا في بدثىا كلى اإلاىهج الخدلُلي و الىصٌي لٖىن هزه اإلاىاهج هي ألاصلح في سأًىا للمىطىق،

ل له وحهت هـش خاصت به، وهِىم بخدلُلها و الىص٘ى ئلى هدُجت ملُىت.  به الٕثير مً آلاساء اإلاخخلٌت ٔو

 أهذاف الذساست:

ٍ ئلى :جخمد  ىس أهذاي جىاولىا إلاىطىق الخٕىىلىحُا ودوسها في حعُير وئداسة ما٘ الُى

 الىظاةل الخذًثت في الدعُير . أو أهمُت الخٕىىلىحُا  ئبشاص -

-.ٍ  جِذًم آساء مىخِذًً وملاسطين كلى الدعُير في مجا٘ الُى

ٍ. جدلُل-  ججاسب بلع الذ٘و في مجا٘ حعُير ما٘ الُى

 طىق مً خال٘ اإلاىهجُت آلاجُت : لزا هدا٘و جىا٘و اإلاى 
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ذة آلاساء اإلابدث ألا٘و : ٍ أمىا٘حُا في حعُير ى واإلالاسطت لخىؿٍُ الخٕىىل اإلاٍإ  .الُى

ٍ باظخلما٘ الخٕىىلىحُا.  اإلابدث الثاوي : الخجاسب الذولُت إلداسة وحعُير أمىا٘ الُى

 :الىقف أمىاليير جيا في حسى واإلاعاسطت لخىظيف الخكىىل اإلاؤيذة آلاساء اإلابدث ألاول :

مً أحل اإلاداًـت كليها  ٔل ألامىا٘ ) كِاساث ، مصاوم ، مدالث،...( جدخاج للدعُير مً ُبل شخص مإهل،

عخلمل خبرجه في  وحللها جدِّ مبخواها، وحلم الٌاةذة كلى الجمُم، ٔان ؤلاوعان ٌعير ٔل ألامىا٘ بىٌعه َو ًِذًما 

ت باألمش و  ئال أن الضمً جؼىس وأصبدذ الخٕىىلىحُا هي التي حعير في  اظدشاستهم،رلٗ و الاظخلاهت بأشخاص لهم ملًش

ٌُت، ئال أن هزه الخٕىىلىحُا لها آزاس ئًجابُت ) اإلاطلب وظلبُت ) اإلاطلب ألاول (حمُم الِؼاكاث، ومنها ألامىا٘ الُى

 ، مً خُث الدعُير و الىدُجت، لزا هدىا٘و رلٗ مً خال٘:الثاوي(

 :ثاإلاطلب ألاول : ؤلاًجابيا

حلخبر الخٕىىلىحُا أو الخِىُاث الخذًثت مً أهم ما جىصل ئلُه ؤلاوعان في هزا اللصش، خُث أنها حللذ مً 

يرة، ذ وبٕمُاث ًو وحعخلمل هزه الخِىُاث في الٕثير مً اإلاجاالث منها مجا٘  أًظل مً اللصىس العابِت، ؤلاهخاج ًٍض

ٌُت، ئال أن الٕثير مً الٌِهاء و ا ذون اظخلمالهاحعُير ألامىا٘ الُى ً ًٍإ  ومنهم مً ٌلاسطها ) الفشع ألاول (إلإٌٍش

ل له أظبابه وحجُخه، )الفشع الثاوي(  وهزا ما هدىاوله مً خال٘ : ٔو

  :الفشع ألاول : الشأي اإلاؤيذ

ٍ دوس ٓبير في البىاء الخظاسي، وجلبُت خاحاث اإلاجخمم اإلاخىىكت، لت ؤلاظالمُت  للُى ذ جظاًشث هصىص الشَش ُو

 ًظشب اإلاعلمىن أسوق ألامثلت في الامخثا٘ ججعُذا ألظمى صىس الخٖاًل الاحخماعي، كلى البز٘ و اللؼاء،اإلادٌضة 

خ جظشب أسوق ألامثلت في اللمل الخيري، ودكم الخذماث و البرامج الىاؿمت،  وهٕزا ؿلذ ألامت ؤلاظالمُت كلى مش الخاٍس

ٍ وصىسه وأظالُبه، ٍ مما وجؼىس جؼبُِاث الُى سظت كاإلاُت ال جِخصش جؼبُِاتها كلى الذ٘و ؤلاظالمُت، ختى هذا الُى

ش و ؤلاًادة باللذًذ مً الخجاسب، ًجابُت كلى الصلُذ الخظاسي و ئمدِِت بزلٗ اولٖاظاث  ٓما خـُذ بالخؼٍى

  (1).حخماعيو ؤلا  ؤلاُخصادي

ال لألمىا٘ كً الاظتهالْ واظدثماسها في أصى ًخمثل البلذ ؤلا ٍ في ٔىهه جدٍى جىلذ  ٘ ئهخاحُت،ُخصادي للُى

ٍ كملُت ججمم بين ؤلا  مىاًم وئًشاداث حعتهلٗ في اإلاعخِبل، ًهى ًخظمً خبغ أكُان  ظدثماس ملا،دخاس وؤلا ًالُى

لها ئلى اظدثماس ئهخاجي ًىلذ مىاًم للمجخمم . ٔان ًمًٕ للىاٍُ ئهٌاُها اظتهالُٓا،  وجدٍى

ذ كلى الع ٍ اإلاُإ ٍ الذاةم و الُى ٔاإلاباوي، ىاء،هزا اإلالنى مىحىد في الُى ٍ ألاكُان  و  ٓما هى ُاةم في ُو

ٔالعُاساث، و الخَِى اإلاالُت ٓدَِى اليشش، ت، اإلاىِىالث  ِت اإلاشآس أو  و الىِىد اإلادبىظت لالظدثماس كلى ػٍش

ٔاالهخٌاق بأسض، ٍ اإلاىاًم  ٍ ألاكُان اإلاخٕشسة في و  ؤلاُشاض الخعً وهى أًظا في ُو  .ُو

                                                           
ش اُخصادًاث - (1) اض،  كبذ هللا بً مدمذ اللمشاوي، جٍِش ٍ، داس اظدثماس الىٍُ،اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت، الٍش  .14، ص2018الُى
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ٍ اإلاىاًم و ألاكُان ٔان ُو ٌا للُِمت الشأظمالُت لهزه اإلاىاًم -ُخصادًائ–اإلاخٕشسة ًمًٕ جٌعيره  ئرا    باكخباسه ُو

ٔان  و ألاكُان اإلاعخِبلُت، ٍ ئظالمي هى أشبه ما ًٖىن باُامت مإظعت اُخصادًت راث وحىد داةم ئرا  ًان ئوشاء ُو

ٍ مإبذا، ذ، الُى ٍ اإلاُإ خا ٓما في الُى بدُث جخىصق خيراتها كلى  ِبل،ظدثماس للمعخًهى كملُت جخظمً ؤلا  أو مُإ

 .(1) ألاحُا٘ الِادمت في شٖل مىاًم وخذماث أو ئًشاداث وكىاةذ

ذ ؤلاهخاج وجىِص حهذ الٌالح"  "جىن بيكىن س"ًِ٘ى  ،وهى ما ٌلنى أن اظخخذام الخٕىىلىحُا (2)" آلالت جٍض

ل منهما ًجنى ًاةذة، ًجابُاث كلى الٌالح و ألاسض ملا،ئالخذًثت لها  ٌُت خُث أ ٔو ن اظخخذام آلالت في ألامىا٘ الُى

شها ،وبزلٗ جدُِّ أٓبر مىٌلت ممٕىت مً هزا اإلاا٘ الزي أصبذ  ادة في ئهخاحها ،و الخٌاؾ كليها وجؼٍى ٌعاكذ كلى الٍض

ٌا .  ُو

ٌُت   "سيان سيمىن سان"ٌلخبر  ٔاهذ ٓبيرة (3)أن الخٕىىلىحُا لها ًاةذة ٓبيرة في حعُير ألاكما٘ الُى ،خاصت ئن 

    مثل ألامىا٘  وصٍادة ئهخاحها، ًهىا جٖىن الخٕىىلىحُا هي ألاهجم للخٌاؾ كليها، اج أمىا٘ وأحهضة ضخمت،وجدخ

ٌُت التي حعيرها اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت ًهي اظخخذمذ جٕىىلىحُا ٓبيرة ومخؼىسة حذا مً  حل الدعُير أالُى

ٌُت وللخٌاؾ كليها ألٓبر  الخعً  هجشي سجلذ اإلاملٕت  1438مثال في كام  مذة ممٕىت،و الجُذ لهزه ألامىا٘ الُى

ُؼلت أسض أي ما  1482باإلائت و  27مضسكت أي ما ٌلاد٘ 2313 كىوسلخيىجخعب ئخصاةُاث مجمىكت بىظؼً 

ٔان ًمًٕ أن ًٖىن  وهىا هزا اللذد حاء هدُجت اظخخذام الخٕىىلىحُا أي الخاظىب،، (4)باإلائت  17ًِاسب  وبذوهه 

ادة أو الىِصان،اللذد خاػئ ئما بال  لزا ًان اظخلما٘ الىظاةل الخذًثت للدعُير و ؤلاداسة له ئًجابُاث ٓبيرة حذا . ٍض

 :الفشع الثاوي :الشأي اإلاعاسض

عمى  ٍ شخص معإو٘ كىه لدعُيره َو خدمل معإولُخه  "الىاظش "للُى ٍ وجىمُخه ٍو وهى مً ًخىلى ئداسة الُى

ٔان أو حماكت أو مإظعت أو  وصا ٍ  سة أو هدى رلٗ،وئداسجه ًشدا  وله أحشة و التي هي اإلاِابل اإلاالي إلداسة الىاؿش للُى

ِت مباششة   (5). ومعإولُخه كىه بؼٍش

ٍ ًخؼلب ئمٖاهُاث مادًت ملخبرة، كلما  ئن اظخلما٘ الخٕىىلىحُا أو الخِىُاث الخذًثت لدعُير وئداسة ما٘ الُى

ٍ ًٖىن بداحت ئلى أمىا٘ وهالبا ما ًٖىن الص  أن هزه الخِىُاث جخؼلب أمىا٘ ضخمت، يء الزي جم الخبرق به ُٔى

 ٓبيرة لجلله في خذمت اإلاجخمم.

ٍ،أمثال شخص جبرق بِؼلت  ل هإالء ًدخاحىن ئلى  سض وحللها ُو ًهزه ألاسض جدخاج ئلى أمىا٘ و ئلى كما٘ ٔو

ر هزا اإلاا٘، ًخؼلب هى ًمً أًً جأحى ؤلاداسة الىصُت بٖل رلٗ ؟، ٓما أن حلل معير أو هاطش أو ئداسي لدعُي أمىا٘،

 .آلاخش أمىا٘ ٓأحشة مِابل كمله في هزا اإلاجا٘ 
                                                           

ٍ، مشحم هٌعه،ص- (1) ش اُخصادًاث الُى  .29كبذ هللا بً مدمذ اللمشاوي، جٍِش
ٌُت، جشحمت كاسي أبى ظُذ الؼبيري، داس اإلاميز لليشش، ظىسٍا، - (2)  .1124،ص 1996حىن واهخين، ألامالْ الُى
ٌُت، مشحم هٌعه،ص حىن واهخي - (3)  .1128ن، ألامالْ الُى
ٍ، مشحم هٌعه،ص - (4) ش اُخصادًاث الُى  .37كبذ هللا بً مدمذ اللمشاوي، جٍِش
ٍ الٌِهُت ،ئداسة الذساظاث و اللالُاث- (5) ٍ الٌِهُت ُظاًا معخجذة وجأصُل ششعي،مىخذي ُظاًا الُى ٍ ،مىخذي ُظاًا الُى  ألاماهت اللامت للُى

ذ   .12،ص 2015،الخاسحُت،الٍٖى
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ٍ ًخؼلب حعيره (1) أن " الخٕىىلىحُا جدخاج ئلى أمىا٘ "  "سومىخين ف"ًشي  واهؼالُا مً هزا هجذ أن ما٘ الُى

ٍ خُث أنها  باإلطاًت ئلى أن اظخلما٘ الخٕىىلىحُا ال ًإزش ئًجابُا كلى بخِىُاث خذًثت مِابل أمىا٘ ٓبيرة، ما٘ الُى

،مثال شخص ًخبرق بمزبذ للمىاش ي خذًث الخٕىىلىحُا وحعخلمل به آالث -ئن صح الخلبير  –جيخج ظلبُاث ومدشماث 

وولشي أن الششق ؤلاظالمي ًخؼلب شٖل ملين في الزبذ مثل اظخِبا٘ الِبلت و الدعمُت و ػهاسة  حذًذة للزبذ،

     ًدتى الدعمُت  الخِىُاث الخذًثت ًجلل مً ٔل هزه ألامىس بها شٗ، ئال أن اظخلما٘ الصخص الزي ًِىم بالزبذ،

 ) بعم هللا ( ُبل الزبذ ال جٖىن الن آلالت هي التي حلمل ولِغ ؤلاوعان .

ٍ بذ٘ مً أن ججلل مىه ش يء رو ًاةذة كلى الجمُم، ظىاء  هىا الخِىُاث الخذًثت أزشث ظلبا كلى ما٘ الُى

ًشي أن الخٕىىلىحُا أو الخِىُاث (2) "خخيع فالبين"ًأصخاب هزا الشأي ومنهم  البعُؽ، ؤلاداسة اإلاعإولت أو اإلاىاػً

ٍ بِىله " كمل الُذ أًظل مً كمل آلالت "  ،وهىا ًجلل مً ًذ (3)الخذًثت ال جدِّ ًاةذة في ئداسة وحعُير ما٘ الُى

 ؤلاوعان أًظل وأحمل مً كمل آلالت ألهه ٌلخبرها أظاط الخم٘ى و الٕعل .

ٍ ًجلل منها مشٖلت في  "ينبفال"خال٘ ما ًِىله مً   وعخيخج أن اظخلما٘ الخِىُاث الخذًثت لدعُير ما٘ الُى

أن  الدعُير خُث أن اإلاعإو٘ ظُصبذ ٓع٘ى وال ًِىم بلمله ٓما ًيبغي، ٌصجم كمل الجهذ اللظلي بذ٘  "فالين"ٓو

خـه الُىم بدُث أن الخِىُاث الخذًثت ظهلذ وهى ما هال  بالشهم  مً أهىا ال هٍِ مله وولاسطه في رلٗ، مً آلالت،

 ٓثيرا في ؤلاهخاج وصادث الٕمُت مِاسهت بالجهذ اللظلي في العابّ.

 :اإلاطلب الثاوي : السلبياث 

ت لها ئػاسها اإلاإظس ي و ؤلا  ٍ ؤلاظالمي جمثل صُوت خظاٍس حخماعي و الِاهىوي لخذمت مٌهىم هاًت ئن ًٕشة الُى

ٔاًت مُادًنها اإلاخخلٌتوه خلّ ؤلاوعان في هزا الٖىن، ت في  ، ى كماسة الٖىن و التي جخمثل في بىاء وئكادة بىاء اإلالًش

ش  وللل مً أهم اإلاهام التي ًجب أن ًظؼلم بها الللماء و اإلإٌشون و اإلاخخصىن، هي في ئخُاء الترار الخظاسي وجىٍى

ا له في ألاسض واجيىاه من كل ش يء "إن مكىختى ٌعدثمش كالم ألاظباب  اللِل وبث الخٕمت وئكادة حشُٕل اللِل،

 (4) .85و  84آلاًت  سببا فأجبع سببا" سىسة الكهف

ٍ ختى ًدِّ ألاًظل، ئال أن  ِت ملُىت في حعُير ما٘ الُى مً أحل جدُِّ ٔل رلٗ وحب اظخلما٘ ػٍش

ُخصاد ٌلخبرون اظخلما٘ الخِىُاث الخذًثت بالدعُير حللذ الٕثير مً الٌِهاء و الللماء وخاصت كلماء اإلاالُت و ؤلا

ذالخٕىىلىحُا أو الخِىُاث الخذًثت لها آزاس ظلبُت كلى الدعُير و ؤلا       ومنهم اإلالاسض  ) الفشع ألاول(ظدثماس ومنهم اإلاٍإ

 وهى ما هدا٘و جىاوله مً خال٘ : ) الفشع الثاوي(

                                                           
ٌُت،مشحم ظابّ، ص  - (1)  .1109حىن واهخين، ألامالْ الُى
لت و  الِاهىن ،داس الشؤي الللمُت لليشش و الخلاون اإلالشفي، بىواصي،لُبُا، - (2) ٍ في الشَش  .36،ص 2006مششذ كلي ،الُى
لت و  الِاهىن ،مشحم ظابّ،ص  - (3) ٍ في الشَش  .36مششذ كلي ،الُى
ل،اإلاإجمش اللشبي ؤلاُلُمي الثالث للمُاه، الاجداد الذولي لخماًت الؼبُلت، اإلاجلغ اللشبي كىدة الجُىس ي،- (4) ٍ اإلااتي، مىاهج مبخٕشة في الخمٍى الُى

 .02، الِاهشة ،مصش ،ص 2006ظبخمبر  10للمُاه،
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 :الفشع ألاول : الشأي اإلاؤيذ

ٍ له آزاس ظلبُت كلى ؤلا ُخصادًين أن اظخلما٘ الخٕىىلىحُا ًشي الٕثير مً ؤلا ظدثماس  بما ًُه اظدثماس ما٘ الُى

ادة الؼلب كلى مصادس الؼاُت الٕهشباةُت، خُث ال حلمل ملـم أدواث  ًمثال مً حاهب الؼاُت ًشون أنها ظبب ٍص

 ظتهالْ.دخل اإلاجخملاث في أهماغ خذًثت مً ؤلا أالخٕىىلىحُا ئال بالؼاُت الٕهشباةُت ،مما 

ٍ صلى "بىظاةل خذًثت ٌلخبره البلع خشوج كً ألاصل خُث أن الِذامى في كصش الشظ٘ى  ئن حعُير ما٘ الُى

والخابلين اظخلملىا وظاةل بذاةُت وكادًت وبعُؼت لدعُير هزه ألامىا٘ وأهخجذ هخاةج حُذة مثل  "هللا كلُه وظلم

لزا خعب سأيهم ًان  ن،كلى ٔل الٌِشاء و اإلادخاحي حعُير ألاساض ي الضساكُت وجىصَم اإلاداصُل الىاججت كنها،

 الخٕىىلىحُا لِعذ مهمت وحلُّ اللمل و الدعُير بذال مً جِذمه.

ادة كذد مىاصب الشول، ئال أن اظخلما٘ الخٕىىلىحُا ًجلل رلٗ  ٍ مداولت ٍص ُل مً أمً ًىاةذ ما٘ الُى

لىد ظبب رلٗ ئلى أن آلاالث حلمل كمل كششاث خُث أن آلالت جدل مدل ؤلاوعان، ُبل بٕثير ، ألاشخاص بجهاص  َو

ٔاث ال جدخاج ئلى جىؿٍُ ٓمبُىجش واخذ، ٍ، ،(1) لزلٗ أصبدذ الشش ٍ  وهى ما ًىلٕغ كلى أهمُت ما٘ الُى مثل ُو

ت أو مصىم أو  ٍ  سض ًالخُت ًهىا ًخم اظخخذام آلالت،أشٓش وال ٌعخخذم البشش وبالخالي كذم جدُِّ هاًت ما٘ الُى

ادة الُذ اللاملت.  وهى ٍص

 :لشأي اإلاعاسضالفشع الثاوي : ا

ت ًِذ أصبذ لضاما كلى ؤلاوعان أن ًدذر ُؼُلت بين الثِاًت  هـشا للخؼىساث اإلاخلاُبت كلى خُاة البشٍش

ورلٗ بعبب اللىإلات وجؼىساث الخٕىىلىحُا التي صاسث مً أسقى  الخِلُذًت و الثِاًت اإلالاصشة إلاخخلٍ أهماغ خُاجه،

خُت،اإلالاسي الللمُت التي آدشٌها ؤلاوعان كبر ال  و التي اظخؼاكذ بٌظلها أن جصىم ؤلاوعان الخذًث، لصىس الخاٍس

 ًجابُاث ٓبيرة كلى خُاة ؤلاوعان.ئئال أن لها ، (2)بل صاس كبذا لها وهى مختركها 

م، وحعخلمل ٔل الىظاةل الخذًثت مً أحل جدُِّ  ًشي أصخاب هزا الشأي أن اظخخذام الخٕىىلىحُا الٍٕش

بالخللُم ُذًمت ُذم ؤلاوعان وخير شاهذ كلى رلٗ جلٗ الشظىماث التي خلٌها كلى  ًلالُت الخٕىىلىحُا ألاًظل،

ذ كلى اظخخذام الىظاةل الخللُمُت في  ن الكشيمآالقش ولِذ وسد في  بما في رلٗ الىدذ كلى الصخىس، الجذسان، ما ًٓإ

ب مصذاُا لِىله حلالى " ه كيفالخللُم و الخذٍس قال ًا  ًىاسي سىأة أزيه، فبعث هللا غشابا ًبدث في ألاسض ليًر

ئن  ،(3) 13سىسة اإلاائذة آلاًت "فأصبذ من الىادمين ويلتى أعجضث أن أكىن مثل هزا الغشاب فأواسي سىأة أخي،

وجِذم  الزي ًخمدىس خ٘ى اإلاخللم، اظخخذام الخٕىىلىحُا في الخذَسغ طشوسة ملخت ألنها حعاهم في الخللم اليشؽ،

                                                           
(1) -،ٍ م الالٕترووي : وصي وصي،الُى خ: https://sotor.comمِا٘ ميشىس كلى اإلاُى مبر  28،بخاٍس خ:2019هًى م بخاٍس حاهٌى  16،جم الاػالق كلى اإلاُى

2020. 
ت بلذًت ػىلِت - (2) هىس الذًً ظلذي،ملُِاث اظخخذام جٕىىلىحُا الخللُم في مشخلت الخللُم الثاهىي دساظت مُذاهُت كلى معخىي أظاجزة زاهٍى

و الاحخماكُت،ُعم الللىم الاحخماكُت ،شلبت كلم الاحخماق ،حاملت مدمذ  ؤلاوعاهُتد ،ٔلُت الللىم اللِعاوغ ٘ م  ةبعٕشة،مزٓشة لىُل شهاد

 .02،ص 2014/2015خُظش بعٕشة،
ذة،الخٕىىلىحُا ودوسها - (3) ىن همىرحا،مزٓشة جخشج لىُل شهادة اإلااظتر ،جخصص حللُمُت اللوت اللشبُت،ٔلُت  فيٓشدان ًٍش اللملُت الخللُمُت ،الخلٌٍض

 .14،ص2015/2016اللشبي ،حاملت كبذ الخمُذ ابً بادٌغ معخواهم، ألادباللشبي و الٌىىن ،ُعم  ألادب

https://sotor.com،بتاريخ:28
https://sotor.com،بتاريخ:28
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ت، مشاهذة بلع الخؼبُِاث الللمُت ،وئحشاء الخىاس و الدعلعل في الٕثير مً و  له الصىث و الصىسة و الخٓش

 (1).الذسوط

،ٍ ذ مً ؤلاهخاج أل  ًشي أصخاب هزا الشأي أن الىظاةل الخذًثت لها مىٌلت في حعُير  ما٘ الُى ن الخٕىىلىحُا جٍض

ٍ، وبزلٗ جدُِّ أٓبر مىٌلت، وظشكخه، ًجابُاث الخٕىىلىحُا ئرون خُث أنهم ٌلخب وهى الهذي اإلاشحى مً ما٘ الُى

خاصت مم ٓثرة كذد العٖان في  وبٌظلها جؼىسث ألامم و وصلذ ئلى ما هي كلُه آلان، في الدعُير أٓثر مً ظلبُاتها،

 حمُم الذ٘و دون اظخثىاء.

 :اإلابدث الثاوي : الخجاسب الذوليت إلداسة وحسيير أمىال الىقف باسخعمال الخكىىلىجيا

و  ٓبر الٕمُاث مً ؤلاهخاج هـشا للخاحتأم البشش هدُجت خاحخه ئلى العشكت وجدُِّ حلخبر الخٕىىلىحُا مً صى

ِت حعُير ؤلاداسة و اإلامخلٖاث مثل اظخخذام حهاص  بشٖل كام، اإلاىخجاثالؼلب الٕبير كلى  واظخخذمها أًظا في ػٍش

ٍ، الٕمبُىجش، ت مىخجت  وآلاالث و....،وهى ما ًىؼبّ أًظا كلى ما٘ الُى ٍ شٓش أو أي ش يء آخش ًدخاج مثل ُو

ٍ،أللدعُير مً  الذولُت في هزا اإلاجا٘ هدىا٘و رلٗ مً سب لزا هجذ الٕثير مً الخجا حل اظخمشاسه وجدُِّ هاًت الُى

 خال٘ :

 ألاسدن: اإلاطلب ألاول : ججشبت الىقف في الكىيذ و 

ٍ كىذ الٌِهاء، ٌاث الُى ٍ كً ٔىهه أخذ أه حلذدث حلٍش ىاق الخصذَ باإلاا٘ لٕنها ال جخشج في جصىسها للُى

له، بمميزاجه الخاصت ٓدبغ في أصل اإلاا٘ كً الخصشي ًال ًباق وال ًىهب وال ًىسر، أي  وحعبل زمشجه أو هلخه أو َس

ت ٔالزٍس ٔان مً الالصم اجخار  ،(2) أن جٖىن في ظبُل هللا ظىاء في اإلاصالح اللامت للمعلمين أو إلاصلخت ألاًشاد  لزا 

ِت ملُىت لدعُير  ِت ججلب ألاسباح، واكخماد ػٍش في الٕثير مً  ًخم اظخلما٘ وظاةل خذًثت لزلٗ، هزا اإلاا٘ بؼٍش

ذ  ،خُث هدىا٘و رلٗ مً خال٘:) الفشع الثاوي( ألاسدنو  )الفشع ألاول(الذ٘و منها الٍٖى

 :الفشع ألاول : ججشبت دولت الكىيذ

ٍ هى جدبِغ ألاصل وحعبُل الثمشة و اإلاىاًم مىه حلىد كلى الىاٍُ في  ً،الُى سسىل هللا صلى "قال ٓما  الذاٍس

 (3).""إرا ماث ؤلاوسان اهقطع عمله إال من زالزت،إال من صذقت جاسيت ،أو.... ":هللا عليه وسلم

                                                           
ذان خلٍ ،مشٕالث اظخخذام الخٕىىلىحُا - (1) بمذًىت  ؤلاكذادًتاإلاشخلت  فيجىاحه مذسس ي اللوت اللشبُت  التيالخللُم  فيالٌهذاوي هصشث حُاد ٍص

ت،الشمادي اللشاُُت مً وحهت هـشهم،مز اض، ألاوظؽحاملت الشَش ُعم ؤلاداسة و اإلاىاهج،ٓشة لىُل دسحت اإلااحعخير ،ٔلُت الللىم التربٍى  22،الٍش

 .121،ص 2015 أوث
ا، أمانمدمذ ًشدوط كبذ الشخمان ، - (2) ذ ودولت ماليًز خت دساظت مِاسهت بين دولت الٍٖى ٍ اإلاُإ ،د ب 14،اللذد journal fighهللا مدمذ،ججشبت الُى

 .74ص ،2017ن ،
ذ  التي ؤلاشٖاالثالشخمان،الخدذًاث و  أمانمدمذ ًشدوط بً كبذ هللا ،مدمذ  - (3)  فيوالًاث مخخاسة  فيجىاحه جؼبُّ صُوت الىٍُ اإلاُإ

ا،الصىس اإلاعخدذزت  ض اإلاجلذ وطىابؼهاماليًز ش ،اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت،أٓخىب03،اللذد30،مجلت الاُخصاد العُاس ي،حاملت اإلالٗ كبذ اللٍض

 .292،ص2017
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ت  ض الللم و اإلالًش ٔان لها أزش مهم في حلٍض ٌُت الخللُمُت التي  خ ؤلاظالمي باللذًذ مً الىمارج الُى ًدٌل الخاٍس

اي اسجباػا وزُِا،ًِذ اسجبؽ الخلل وبىاء الخظاسة، خ ؤلاظالمي بذاًت مً اإلاسجذ، ُم باألُو مشوسا  كلى مذاس الخاٍس

ل الخللُم في الخظاسة ؤلاظالمُت دون  باإلاذاسط واهتهاءا بالجاملاث، اي اإلاصذس الشةِس ي و الىخُذ لخمٍى ومثلذ ألاُو

تها ومما ًذ٘ كلى رلٗ كذم ئوشاء دًىان خٖىمي للخللُم أظىة  جذخل مً حاهب الذولت، ً التي كًش ببُِت الذواٍو

  (1) .الذولت ؤلاظالمُت

اي كً  اي بٌصل ئداسة اظدثماس أمىا٘ ألاُو ٍ ُامذ ألاماهت اللامت لألُو مً أحل الدعُير الخعً إلاا٘ الُى

ٌُت بخِذًم الخذماث التي  وحللذ الاظدثماس مً جخصص ئداسة الاظدثماس، ئداسة ؤلاهٌاَ، وجخصصذ الصىادًّ الُى

اي حذًذة، اي مً أحلها،وطلذ ألاُو اي واظخِؼاب أُو ٌي بشكاًت  ووشش الخىكُت باألُو خخصص الصىذَو الُى ٍو

ٌي، خذمت مجخملُت ملُىت، اي لخذمت هشطه الُى ذكى الصىذَو اإلاخبركين ئلى ئوشاء أُو ًالصىذَو ٌلمل كلى  ٍو

ٌُت، ٌي، اظخذساج الخبركاث الُى خخصص بشكاًت الوشض الُى الخذخل في اظدثماس ما ًخصص و ؤلاهٌاَ كلُه دون  ٍو

ٌُت، ت مً ميزاهُتها ٓمىسد أظاس ي للصىذَو  لوشطه مً أمىا٘ ُو وجخصص ألاماهت اللامت لٖل صىذَو مبالى ظىٍى

اي حذًذة  (2).ئلى أن جخم ئطاًت أُو

 :: ججشبت دولت ألاسدنالثاويالفشع 

لزا ًان  م أشٖالها بِذس اإلاعخؼاق،بخلاد كً اإلاخاػش مً حمُحلخبر الخٕىىلىحُا وظُلت لدعهُل الخُاة و ؤلا 

ٍ طشوسة لإلوعان و البِئت،              "خماًت ":  العمشي "ًُِ٘ى الذٓخىس  اظخلما٘ الخٕىىلىحُا في حعُير أمىا٘ الُى

لت ؤلاظالمُت، اث مِاصذ الشَش  طشوسجينًالخٌاؾ كليها خٌاؾ كلى  البِئت و اإلاداًـت كليها جأحى في ُمت ظلم أولٍى

لت اإلاداًـت كلى هاجين الظشوسجين، الىٌغ و اإلاا٘، هزه الخُاة، طشوساثمً  ًجمُم  ومً الىاحباث التي أُشتها الشَش

ٔاهذ دًلا أو ئزباجا، الىظاةل التي ًيبغي بها اإلاداًـت كليهما جأخز خٕم الىاحب، ألهه ما ال ًخم الىاحب ئال به  ظىاءا 

ٍ البُئي ٌلذ  ًهى واحب، لت،ومً هىا باث حلُا أن الُى لزا  وخثذ كليها، مً ئخذي الِشب التي هادث بها الشَش

ّ الهام وجششُذ مبادساجه "  (3).ًيبغي أن جىحه حهىد اإلادعىين و الىاٌُين ئلى سكاًت هزا اإلاًش

ٍ البُئي ًدخاج لالهخمام مً ُبل الذولت ألاسدهُت و اإلاىاػىين اإلادعىين ،ورلٗ  "العمشي "أي أن  ًشي أن الُى

ّ اظخخذام ٍ، كً ػٍش لت وجداًف كلى البِئت و كلى ؤلاوعان ،أل  الؼَش الخذًثت التي جدِّ أهذاي الُى ن الشَش

 ؤلاظالمُت جأمشها بزلٗ .

ٍ اإلااتي اللباسة الشهيرة للعُذة مً اإلابادب ؤلا صوحت  "صبيذة"ُخصادًت ؤلاظالمُت الشهيرة و اإلاشجبؼت بالُى

،كىذما جٌٕلذ بخىصُل مُاه الششب مً مىؼِت الخشم الشٍشٍ لدجاج بِذ هللا " العباس ي هاسون الششيذ"الخلٌُت 

                                                           
م - (1) خ https://mugtama.com/ntellectual/item. Consulté le : الالٕتروويأمين أمل خيري،مِا٘ ميشىس كلى اإلاُى مبر  30،ميشىس بخاٍس ،جم 2019هًى

خ: م بخاٍس  .2020حاهٌى  28الاػالق كلى اإلاُى
ٌُت في جدُِّ الخىمُت اإلاعخذامت دساظ- (2) ا،مزٓشة لىُل شهادة اإلااحعخير ،ٔلُت الللىم حلٌش ظمُت،دوس الصىادًّ الُى ذ وماليًز ت مِاسهت بين الٍٖى

ت وكلىم الدعُير ،حاملت ظؼٍُ،  .143،ص2013/2014الاُخصادًت و الللىم الخجاٍس
اتم وجىصُاث وسشت اللمل خ٘ى الخأصُل الششعى وجِىين الاخٖام الششكُت.  مدمذ كلُان اللمشي،- (3) ٍ و الخىمُت اإلاعخذامُو  14، سدنت فى ألا الُى

لُت   .07ص  ،2009حٍى
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طشب ولى طشبت الٌأط بذًىاس "،وهزا مبذأ ئكىذما سأث ملاهاتهم وصلىبت الخص٘ى كلى مُاه الششب،" الخشام،

ٔاهذ سأظمالُت أو حشوُلُت، ُخصادي مً خُث جٌٕل الصخص بجضء مً الخٖالٍُ،ئ لب وكلُه ًمًٕ أن ًل ظىاءا 

ادة اللاةذاث ؤلا ٍ ؤلاظالمي للمُاه دوسا هاما في ٍص ُخصادًت للمُاه في ألاوشؼت الضساكُت وهير الضساكُت ،وبالخالي الُى

ٌُت للذولت اهُت الىاط وجخٌٍُ ملاهاتهم خاصت الٌِش و الزي ًىدشش في اللذًذ مً اإلاىاػّ الٍش ادة معخىي ًس  (1).ٍص

ٌُت،حهاص ئداسي ًخىلى ئداسة  ألاسدنأوشأث  ختى ال ًٖىن بذون ساق ًشكاه،ًان ؤلاظالم ًِش بىحىد  ألامالْ الُى

،ٍ ٌُت، الِاةم كلى الُى وهٖىن كىذةز بصذد طشوسة  وبالخلبير الخذًث البذ مً حهاص ئداسي ًخىلى ئداسة ألامالْ الُى

ٌُت، ٍ التي حلنى باداسة ألامالْ الُى ٔاهذ ؤلاداسة في أي مإظعت اُخ وحىد مإظعت الُى صادًت وهير اُخصادًت وئرا 

ًان  ٓخدُِّ أكلى ألاسباح في مإظعت اُخصادًت خاصت، حععى ئلى جدُِّ هذي مدذد أوشئذ مً أحله اإلاإظعت،

اي حععى ئلى جدُِّ هذًين أظاظُين :  ؤلاداسة في مإظعاث ألاُو

ٍ بالصُاهت و الخلهذ و اإلاخابلت-  .اإلاداًـت كلى أصل الُى

ٍ بما ًظمً ال- ٍ أسطا أو بعخاهااظدثماس أصل الُى ٔان الُى  (2).لاةذ اإلاعخمش واظخمشاس ؤلاهخاج ئرا 

متٓما أن ألاسدن اكخمذث ٓويرها مً الذ٘و كلى الخ ٍ جشسخ الُِم الذًمِشاػُت و  ،ٓى مت الُى خُث أن خٓى

ٌُت، ض ظُادة الِاهىن طذ الٌعاد ،ئر جظم الخذود بين ا اللذ٘ و اإلاعاءلت و الشٌاًُت في اإلاعاةل الُى لخَِى وحلٍض

ٍ كلى جدذًذ اللالُت بين الىاٌُين  وجمىم اظخخذام ئظاءة العلؼت، الخاصت و اإلاصالح اللامت، مت الُى    وجِىم خٓى

ىي كليهم، ً وخملت ألاظهم وهيرهم، ومجالغ ؤلاداسة ، و اإلاُى ٍ، و اإلاذًٍش ادة ُُمت الُى ئلى أُص ى  بما ظُإدي ئلى ٍص

ل، ٌُت،ورلٗ كً ػ دسحت ممٕىت كلى اإلاذي الؼٍى م الُى ّ جدعين أداء اإلاشاَس وجششُذ اجخار الِشاساث ًيها  ٍش

ىي كليهم، خظمً رلٗ ئكذاد خىاًض وئحشاءاث جخذم مصالح اإلاُى ذ سهباث الىاٌُين ومصالح  ٍو وجدترم في هٌغ الُى

ٌي  (3).حمُم اإلاخلاملين مم اإلاششوق الُى

ااإلاطلب الثاوي : ججشبت الىقف في   :والهىذ ماليًز

ٔاث،...(،حمُم الذ٘و  اي مخلذدة ) أساض ي ،ظٕىاث ،مذاسط ،شش  باخخاليجخخلٍ  هي و  ؤلاظالمُت لها أُو

اي ٓثيرة ومخلذدة، الذولت أي مذي هىاء أًشاد شلبها، ئال  والذولت الٌِيرة ًٖىن اللٕغ جماما، ًالذولت الوىُت لها أُو

ٍ ًهى ًدخاج للدعُير باظخلما٘ ػَش خذًثت لظمان اظخ ٔان الُى مشاسها وئهخاحها بالشٖل الزي وحذث أهه مهما 

األحله هجذ مثال دولت  وهى ما هدا٘و جىاوله مً  لهما خبرة في هزا اإلاجا٘،)الفشع الثاوي( و الهىذ  )الفشع ألاول(ماليًز

 خال٘:

 

 

 

                                                           
ل،مشحم ظابّ ،ص  - (1) ٍ اإلااتي ،مىاهج مبخٕشة في الخمٍى  .12كىدة الجُىس ي،الُى
ٍ ودوسه في الخىمُت،مجلت سماح للبدىر و الذساظاث ،اللذد- (2)  .37،ص 2017،ألاسدن،22صاهذ الذًشي،الىؿٌُت الاُخصادًت للُى
مت- (3) ٍ، خعين كبذ اإلاؼلب ألاظشج،خٓى  .34،ص 2012،مصش ، munich personal repec archiv الُى
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ا ول الفشع ألا   :: ججشبت دولت ماليًز

ٌُت، ا لِغ لها طىابؽ ُاهىهُت للملُت ئداسة اإلامخلٖاث الُى ٔامل للمخىلين ختى ً ٔاهذ ماليًز ذ بشٖل  ِذ جٓش

ٍ ئلى كذم  ،1952كام  ٌُت وكذم وحىد أخٖام ُاهىهُت إلداسة الُى ولِذ أدث ٓثرة الخجاوصاث في ئداسة اإلامخلٖاث الُى

وهزا دًم بالشلىس ئلى طشوسة ظً ُىاهين للخذ مً هزه الخجاوصاث ًٌي كام  الٌٕاءة و ؤلاداسة هير اإلاىخـمت لألساض ي،

ٍ، جىهشًت اصبدذ وال 1911 ٍ ٌلشي باظم ُاهىن خظش الُى زم  أ٘و والًت جىزّ هصا ُاهىهُا مٕخىبا بشأن الُى

اي في  بيراكجبلتها والًت  هاًت آلان وصذوس ُىاهين حذًذة جخماش ي مم  ئلى،(1) 1951التي أدخلذ مشاُبت ُاهىن ألاُو

ٍ ًدخاج ألًذي كاملت وأمىا٘ ومها سة في الدعُير ختى ًخم الخص٘ى كلى اللصش الخذًث ،خُث أن حعُير ما٘ الُى

 اإلاىٌلت اإلاشحىة.

ا )  ٍ  (،سالهجىس،مالقا،هيجشي سيمبالن،جىهشججيز  بلع والًاث ماليًز ٍ الىِىد واظدبذا٘ الُى  اللمل بُى

ت، ًى ٍ، كلى اكخباس أن رلٗ مً الِىاكذ الجُذة لخىمُت ألامىا٘ اإلاُى يها مصلخت ساجخت ألػشاي الُى وهزا ٌشير ئلى  ًو

كلى ظبُل اإلاثا٘ هىاْ الٌخىي التي  الٌخاوي اإلالاصشة خصىصا ًُما ًخللّ باإلالامالث ال جخُِذ باإلازهب الشاًعي،أن 

ت لششاء ألاص٘ى الثابخت، ،2006ظبخمبر  5في  سالهجىس صذسث بىالًت  ًى ٍ الىِىد اإلاُى زم ًجىص أن ٌعخٌاد  بجىاص  ُو

 (2).مً مىٌلت رلٗ اللِاس أو ألاص٘ى الثابخت

يخج زماسه،بالشه ٌُت في  م مً وحىد اخخالي في الٌخاوي ئال أن الدعُير حُذ ٍو ًمثال ٌلذ ججشبت اإلاذاسط الُى

ا  ّ الىهج ؤلاظالمي،أماليًز ل الخللُم ًو  وبششآت مميزة بين الخٖىمت و الِؼاق الخيري، خذ الىمارج الىاكذة  لخمٍى

ٌُت في  ا خُث جم ئوشاء ظلعلت اإلاذاسط الُى  بالششآت بين وصاسة الخللُم و الِؼاق هير الشبحي، ،2011كام ماليًز

ً مً الشكاة في ئوشاء وئداسة هزه اإلاذاسط ًاسان أميرخُث حلاوهذ ٔل مً مإظعت " "هير الشبدُت مم كذد آخٍش

ت مً خال٘ زضاهت هاشيىهالورلٗ جدذ ئششاي " " بوشض جدعين هىكُت الخللُم في اإلاذاسط الخٖىمُت اإلااليًز

تالششآت مم وص   (3).اسة الخللُم اإلااليًز

ِت الخىسٍّ مً اإلاششوق  ٍ ومنها ػٍش ا اكخمذث كلى  الٕثير مً ألاشٖا٘ في الدعُير إلاا٘ الُى ٓما أن ماليًز

ت، "ألاظهم و العىذاث"، ل اإلاشآس ِت جمٍى خم رلٗ مً خال٘ ػٍش مً  اإلاظاسبت بشأط اإلاا٘ أو خَِى اإلاعاهمين، ٍو

ت الِا ٍ واخذ للشٓش  هزه ألاظهم ًمًٕ بُلها وششاؤها بعهىلت مً ُبل الجمهىس اإلاهخم، بظت،خال٘ مششوق ُو

ير العُىلت في الاظدثماس   (4).وبالخالي جًى

                                                           
ا دساظت مُذاهُت فى ؿىء الخدلُل الىِذي لإلػاس الِاهىوى و الخىـُمى )الاداسي( للصْٖى و  مشوة الٌاسط،- (1) ٌُت فى ماليًز آًاَ اصذاس الصْٖى الُى

ا ٍ في ماليًز  .63،ص 2019،اللشاَ،27،مجلت الجاملت اللاإلاُت " مجمم"،اللذد  الُى
ذ في والًاث مخخاسة في  - (2) ٍ اإلاُإ مدمذ ًشدوط بً كبذ هللا ،مدمذ أمان الشخمان، الخدذًاث و ؤلاشٖاالث التي جىاحه جؼبُّ صُوت الُى

ا،الصىس اإلاعخدذزت وطىابؼها،مشحم ظابّ،ص   .295ماليًز
م الالٕترووي : - (3)  ،مشحم ظابّ.https://mugtama.com/ntellectual/item. Consulté le أمين أمل خيري،مِا٘ ميشىس كلى اإلاُى
ا ظٌُان خلىفي،- (4) ٌُت فى جدُِّ الخىمُت مم الاشاسة لخجشبت ماليًز ،اللذد 2،حاملت ُعىؼُىت  مجلت دساظاث اُخصادًت .دوس الصْٖى الُى

 .416،ص 2014،حىان 1،اإلاجلذ4
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ا حلخبر مً الذ٘و التي حععى لخدُِّ الخِذم في حمُم اإلاجاالث وهى دولت مخؼىسة مِاسهت بذ٘و   أخشي، ئن ماليًز

ٍ جِىم باظخلما٘ الخٕىىلىحُا  مثل اظخخذام آلاالث الضساكُت  و الىظاةل الخذًثت لدعُيرها،خُث أهه في مجا٘ الُى

ٌُت،أالخذًثت و الؼَش الٌالخُت اإلاخؼىسة مً  رو حىدة      مىخجاثو الخص٘ى كلى  حل حعُير  ألاساض ي الضساكُت الُى

ٍ.       كالُت جِذم لالظتهالْ البششي،  وهى هاًت الصخص الزي ُام بالُى

 :لهىذالفشع الثاوي : ججشبت دولت ا

ٔالبُم و الهبت ...الخ،أألاصل في اإلاا٘  اث و اإلالامالث  هير أن هىاْ هىق مً  هه ُابل للخذا٘و بمخخلٍ الخصًش

ًُظل  الزي ًخشج كً داةشة الخلامل الىاُل للملُٕت، ألامىا٘ كلى ظبُل الاظخثىاء ال ًجىص الخصشي في أصلها،

ت ٌعخٌُذو  ا كلى شخص أو أشخاص ػبُلُت أو ملىٍى ًى له،مُى يخٌلىن مً َس دون أن ًٖىن لهم خّ الخصشي  ن ٍو

له ىمى َس  (1).في أصله ئال بمِذاس ما ًبِى هزا ألاصل ٍو

جصاالث في الذ٘و الصىاكُت اإلاخِذمت خال٘ اللِذًً العابِين مٖاهت مخلاؿمت في اخخلذ جٕىىلىحُا ؤلاكالم و ؤلا

ٔاًت، ٔاهذ اإلادْش الشةِس ي لىمىها ؤلا أوشؼت اإلاجخمم  وهير مً  ًجابُا كلى بيُت اإلاجخمم،ئًاولٕغ جأزيرها  ي،ُخصادو

وؿهش مجخمم مً همؽ حذًذ ٌلخمذ اكخمادا  ر آلُاث حلامل حذًذة لم جًٕ ملشوًت ظابِا،اخذئ ظلْى أًشادها و 

مُت ت و الخٕىىلىحُا الُش  (2) .متزاًذا كلى اإلالًش

اء ًجللىن ُ اي تهخم بها ،خُث أن ألازٍش اي الهىذ هي ألاخشي لها أُو ٔآين كلى شٖل أُو ؼم أساض ى وظٕىاث ود

ّ ئجباق  و اإلابذأ الزي ٌلمل به هإالء ألاشخاص هى  خذر الؼَش الللمُت في الدعُير ،أوجِىم الذولت بدعُيرها كً ػٍش

جب الاكخىاء به بٖل ما اظخؼاكىا، وهزا ًجللهم ًبدثىن كً الجذًذ ًِؽ  الخٌاؾ كلى اإلاا٘ ألهه أماهت كىذهم ٍو

ٔالضسق و الخشر و البزس  وحني الثماس ،خاصت في اظ وحلل الٌِشاء  خلما٘ آلاالث الضساكُت الخاصت بالدعُير الٌالحي 

ًدصلىن كلى هصُبهم مً خال٘ ئكذاد ُاةمت اظمُت كلى أحهضة الٕمبُىجش جـهش كذدهم وأظماؤهم ومٖان ظٕنهم 

ِت الخىصَم.     وهزه الخِىُت حعهل ػٍش

وهدُجت إلاعاهماث  ٌُها مً أحل الللم لٖل مً ًشهب بزلٗ مجاها وبذون مِابل،جىحذ أًظا بالهىذ مذاسط جم و 

لزا هِ٘ى أن  اإلادعىين و معاكذة الذولت جم ججهيزها بأًظل الىظاةل الخذًثت و الخٕىىلىحُا اإلاخِذمت للخللُم،

 اظخلما٘ الهىذ لىظاةل خذًثت ظاكذها ٓثيرا في أداء ما حععى ئلُه خذمت لٖل مدخاج.

 زاجمت:

ٌُت التي يهبها ألاشخاص أماهت في ًذ الذولت أو اإلاعير ، خُث أن الىاٍُ وهب هزا اإلاا٘ مً  حلخبر ألامىا٘ الُى

ِت حعُيره هي التي جدذد مذي اهخٌاق  يخٌم مىه الٖل دون اظخثىاء، وهزا ما حلل ػٍش ذ، ٍو أحل حلله ًٕبر و ًىمى و ًٍض

                                                           
ٌُت  لألمالْصسدوم صىسٍت،الىـام الِاهىوي - (1) م فيالُى الجضاةشي،مزٓشة لىُل شهادة اإلااحعخير،ٔلُت الخَِى و الللىم العُاظُت،حاملت  الدشَش

 .01،ص2009/2010الخاج لخـش ،باجىت،
جدُِّ الخىمُت اإلاعخذامت،مزٓشة لىُل شهادة اإلااحعخير ،ٔلُت الللىم  فيجٕىىلىحُا اإلاللىماث و الاجصاالث  فيخعين الللمي،دوس الاظدثماس - (2)

ت وكلىم الدعُير،حاملت ظؼٍُ،الاُخصادًت و الخج  .01،  ص 2012/2013اٍس
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ت أو مصىم   الجمُم به أم ال، ٔىن أن اظخلما٘ الدعُير الٕالظ ٔان شٓش ٍ، خاصت ئن  ُٖي ُذ ًإزش كلى ئهخاحُت الُى

ٍ وجداًف كلُه  ذ مً ئهخاحُت الُى أو أي ش يء آخش ًدخاج للدعُير و الخخؼُؽ، لزا ًان اظخلما٘ الخٕىىلىحُا جٍض

ا و الهىذ   وججلله ًخؼىس، وبالخالي الاهخٌاق مىه بأٓبر ُذس ممًٕ، وحلخبر ججاسب الذ٘و أٓبر مثا٘ كلى رلٗ خاصت مال يًز

لل مً وعبت البؼالت      اي ُلل مً ميزاهُت الذولت، ُو ذ، ًالىاُم ًثبذ أن اهخٌاق ألاشخاص بهاجه ألاُو ألاسدن و الٍٖى

.  و اإلادخاحين بهاجه الذ٘و

 

ـــ: هىص يٓما  ـــ ــ  بـ

ً كلى ػَش الدعُير في مجا٘ ا- ب و الخٍٖى ٍ وخاصت في دولت ئسظا٘ الجضاةش  لبلثاث ئلى الخاسج مً أحل الخذٍس لُى

ا ٔىنها خِِذ جِذم ٓبير حذا في هزا اإلاجا٘.  ماليًز

ابت و اإلاخابلت ؤلاًتراطُت هير اإلاباششة كً بلذ.- ٔاء ؤلاصؼىاعي و الُش  اظخخذام ألاظالُب الخذًثت مثل الز

حت ئليهم حلل الخٕىىلىحُا وظُلت للدعُير ولِغ وظُلت لخلّ مشأل مثل ئهِاص كذد اإلاىؿٌين بعبب كذم الخا-

 .ألن الخٕىىلىحُا خلذ مدلهم

ابت حلمُم الخٕىىلىحُا- ٍ هـشا لٌاةذتها وظشكت ئهخاحها وحعهُلها كملُت ؤلاهخاج و الُش  كلى حمُم أمىا٘ الُى

ٍ هـشا لٖىهه أماهت في ًذ اإلاعإولين- ابت حعُير ما٘ الُى   .اظخخذام الىظاةل الخذًثت لُش

 ُير هـشا للذم جماشيها مم اللصش الخالي.كً الؼَش الخِلُذًت في الدع ؤلابخلاد-

 اإلاشاجع:

 القشان الكشيم:-أ

  الكخب: -ب

01-،ٍ مت الُى  .2012،مصش ، munich personal repec archiv خعين كبذ اإلاؼلب ألاظشج،خٓى

ٌُت،جشحمت كاسي أبى ظُذ الؼبيري،داس اإلاميز لليشش، ظىسٍا،-02  .1996حىن واهخين، ألامالْ الُى

ٍ،اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت كبذ هللا -03 ٍ ،داس اظدثماس الُى ش اُخصادًاث الُى بً مدمذ اللمشاوي،جٍِش

اض،  .2018،الٍش

04- ٍ لت و الِاهىن ،داس الشؤي الللمُت لليشش و الخلاون اإلالشفي، بىواصي،لُبُا،  فيمششذ كلي ،الُى   .2006الشَش

ٍ الٌِهُت ُظا-05 ٍ ،مىخذي ُظاًا الُى ٍ ألاماهت اللامت للُى ًا معخجذة وجأصُل ششعي،مىخذي ُظاًا الُى

ذ   .2015،الٌِهُت ،ئداسة الذساظاث و اللالُاث الخاسحُت،الٍٖى

 اإلاجالث:-ث

ذ ودولت -01 خت دساظت مِاسهت بين دولت الٍٖى ٍ اإلاُإ مدمذ ًشدوط كبذ الشخمان ،أمان هللا مدمذ،ججشبت الُى

ا،  .2017،د ب ن ،14،اللذد journal fighماليًز
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ذ  مدمذ-02 ٍ اإلاُإ ًشدوط بً كبذ هللا ،مدمذ أمان الشخمان،الخدذًاث و ؤلاشٖاالث التي جىاحه جؼبُّ صُوت الُى

ض اإلاجلذ  ا،الصىس اإلاعخدذزت وطىابؼها،مجلت الاُخصاد العُاس ي،حاملت اإلالٗ كبذ اللٍض في والًاث مخخاسة في ماليًز

 .2017،اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت،أٓخىبش 03،اللذد30

ا دساظت مُذاهُت فى ؿىء الخدلُل الىِذي لالػاس الِاهىوى و  الٌاسط،مشوة -03 ٌُت فى ماليًز اًاَ اصذاس الصْٖى الُى

ا ٍ فى ماليًز  .2019،اللشاَ،27،مجلت الجاملت اللاإلاُت " مجمم"،اللذد  الخىـُمى )الاداسي( للصْٖى و الُى

ٌُت فى جدُِّ الخىمُت مم الاش ظٌُان خلىفي،-04 ادوس الصْٖى الُى  مجلت دساظاث اُخصادًت .اسة لخجشبت ماليًز

 .2014،حىان 1،اإلاجلذ4،اللذد 2،حاملت ُعىؼُىت 

ٍ ودوسه في الخىمُت،مجلت سماح للبدىر و الذساظاث -05 صاهذ الذًشي،الىؿٌُت الاُخصادًت للُى

 .2017،ألاسدن،22،اللذد

  اإلالخقياث: -ر

ٍ و ام الششكُت. الخأصُل الششعى وجِىين الاخٖ مدمذ كلُان اللمشي،-01 اتم وجىصُاث وسشت اللمل خ٘ى الُى ُو

لُت  14، الخىمُت اإلاعخذامت فى الاسدن  .2009حٍى

ل،اإلاإجمش اللشبي ؤلاُلُمي الثالث للمُاه،الاجداد الذولي -02 ٍ اإلااتي ،مىاهج مبخٕشة في الخمٍى كىدة الجُىس ي،الُى

 .هشة ،مصش ،الِا2006ظبخمبر  10لخماًت الؼبُلت،اإلاجلغ اللشبي للمُاه،

 اإلازكشاث:-ح

ذان خلٍ ،مشٕالث اظخخذام الخٕىىلىحُا في الخللُم التي جىاحه مذسس ي اللوت اللشبُت -01 الٌهذاوي هصشث حُاد ٍص

في اإلاشخلت ؤلاكذادًت بمذًىت الشمادي اللشاُُت مً وحهت هـشهم،مزٓشة لىُل دسحت اإلااحعخير ،ٔلُت الللىم 

ت،ُعم ؤلاداسة و اإلاىاهج،حا اض،التربٍى  .2015أوث  22ملت الشَش ألاوظؽ ،الٍش

خعين الللمي،دوس الاظدثماس في جٕىىلىحُا اإلاللىماث و الاجصاالث في جدُِّ الخىمُت اإلاعخذامت،مزٓشة لىُل -02

ت وكلىم الدعُير،حاملت ظؼٍُ،  .2012/2013شهادة اإلااحعخير ،ٔلُت الللىم الاُخصادًت و الخجاٍس

ا،مزٓشة لىُل حلٌش ظمُت،دوس الصىادًّ الى -03 ذ وماليًز ٌُُت في جدُِّ الخىمُت اإلاعخذامت دساظت مِاسهت بين الٍٖى

ت وكلىم الدعُير ،حاملت ظؼٍُ،  .2013/2014شهادة اإلااحعخير ،ٔلُت الللىم الاُخصادًت و الللىم الخجاٍس

ىن همىرحا،مزٓشة جخشج ل-04 ذة،الخٕىىلىحُا ودوسها في اللملُت الخللُمُت ،الخلٌٍض ىُل شهادة اإلااظتر ٓشدان ًٍش

،جخصص حللُمُت اللوت اللشبُت،ٔلُت ألادب اللشبي و الٌىىن ،ُعم ألادب اللشبي ،حاملت كبذ الخمُذ ابً بادٌغ 

 .2015/2016معخواهم،
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هىس الذًً ظلذي،ملُِاث اظخخذام جٕىىلىحُا الخللُم في مشخلت الخللُم الثاهىي دساظت مُذاهُت كلى معخىي -05

ت بلذً اللِعاوغ ٘ م د ،ٔلُت الللىم ؤلاوعاهُت و الاحخماكُت،ُعم  ةت ػىلِت بعٕشة،مزٓشة لىُل شهادأظاجزة زاهٍى

 .2014/2015الللىم الاحخماكُت ،شلبت كلم الاحخماق ،حاملت مدمذ خُظش بعٕشة،

م الجضاةشي،مزٓشة لىُل شهادة اإلااحعخير،ٔلُت -06 ٌُت في الدشَش الخَِى صسدوم صىسٍت،الىـام الِاهىوي لألمالْ الُى

 .2009/2010و الللىم العُاظُت،حاملت الخاج لخـش ،باجىت،

 اإلاىاقع الالكتروهيت: -ر

م الالٕترووي :-01  https://mugtama.com/ntellectual/item. Consulté أمين أمل خيري،مِا٘ ميشىس كلى اإلاُى

le خ مبر  30،ميشىس بخاٍس خ:2019هًى م بخاٍس  .2020حاهٌى  28،جم الاػالق كلى اإلاُى

م الالٕترووي :-02  ٍ ،مِا٘ ميشىس كلى اإلاُى خ: https://sotor.comوصي وصي،الُى مبر  28،بخاٍس ،جم الاػالق 2019هًى

خ: م بخاٍس  .2020حاهٌى  16كلى اإلاُى

https://sotor.com،بتاريخ:28
https://sotor.com،بتاريخ:28
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  ملخص:

ا وضوسة مً ضوس اإلاطىُاث  ُتاإلاوظُٓ اإلاطىُاث حهذ هوم مً الُىون تهخم بطىانت وهي  ألاضلُت،نمال ٍَ٘ش

وهكشا ألهمُت اإلاوظُٓى واهدشاسها الواظو واسجباؾها ، ألاوًام وجىكُم الهالْاث بُجها، ودساظت ؤلآًاناث وؤوصانها

ٗالًىاء واإلا ظ، ؤضب  لضاما وغو مىكومت ْاهوهُت حخماًت اإلاطىِ اإلاوظُٓ  ومال٘ بالهذًذ مً الُىون   عش  والْش

 .مً مخخلِ ؤشٙاٛ الانخذاء التي ْذ ًخهشع لها

ُُُت حماًخ  مً حمُو  لزلٚ ظىحاٛو مً خالٛ هزه الوسْت البحثُت جحذًذ مُهوم اإلاطىِ اإلاوظُٓ  ٖو

 الانخذاءاث التي ْذ جٓو نلُ .

 .ؤلآًام؛ ؤلابذام ؛ اإلاطىِ اإلاوظُٓ  ؛لخً اإلاوظُٓىال ؛ًلُ: االكلماث املفخاحيت

Abstract:  

Musical works are considered an intellectual work and an image of original works, and it 

is a type of art concerned with making rhythms, organizing the relationships between them, 

and studying rhythms and their weights. 

Given the importance of musical works and their association with many arts, such as 

singing, theater and dance, it became necessary to establish a legal system to protect the 

musical work and its owner from various forms of abuse that may be exposed to it. 

Therefore, through this research paper, we will try to define the concept of the musical 

work and how to protect it from all attacks that may fall on it. 

Keywords : The art; Melody; The rhythm; Creativity; Musical Workbook. 
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 ملذمت:

والُىُت وهي َشم ْاهوو  ًىكم حخّٓو اإلاالِ واحخّٓو  ألادبُتبن اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت مشجبؿت بحّٓو اإلالُ٘ت 

ت، وال ًخخلِ ؤحذ نلى ؤهمُت اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت   باإلبذاممخطلت  ألنهااإلاجاوسة اإلاشجبـ بحّٓو اإلالُ٘ت الٍُ٘ش

 .وؤلاوعاو الُ٘شي الثٓافي 

خ محذد ألضٛو اإلاوظُٓى، بن ؤضل ٗلمت موظُٓى  ًوهاو ، وهزا ٌشير بلى بذاًاتها احخُُٓٓت، ولً٘ ال ًوحذ جاٍس

ائُت ؤخزث بهذ َني لخٙون (1)بر بذؤث مو وشإة ؤلاوعان البذائ  بوضُها مهبرا نً ؤحاظِع  ، وهي قاهشة نلمُت َيًز

ائُت لٙونها قاهشة   ضوجُت جخح٘م َحها ْواهين نلمُت.نىطش زٓافي ل  مٙاهخ  في شتى مجاالث حُاة اإلاجخمو، َيًز

ً وجؿوسث اإلاوظُٓى في  ذ شانذ اإلاوظُٓى ٖثيرا في الهطوس الٓذًمت وخطوضا في حػاسة ما بين الجهٍش ْو

للًىاء، لخخؿوس بشٙل مدعاسم لترجبـ بمخخلِ  بل اإلاُالد، وؤضبحذ مشآَتالهطش الشوماو  مىز الٓشن الثامً ْ

جت اخخالؽ الشهوب والثٓاَاث حتى وضلذ بلى ما هي نلُ  آلان لخطب  الُىون وجذاخلذ مو بهػها البهؼ هدُ

 اإلاوظُٓى حضءا ال ًخجضؤ مً زٓاَت ؤي شهب.

ت ؤضبحذ اإلاوظُٓى مىدششة في ٗل مٙان بالهالم وبهذة  خ  البشٍش ومو الخٓذم والخؿوس الخ٘ىولوجي الزي نَش

هزا ما حهلها نشغت لالنخذاء خاضت مو احعام ؤهوام وؾبوم، جخخلِ باخخالٍ آلاالث اإلاوظُُٓت اإلاطاحبت لها، 

ٔ وظائل   .ؤلانالم والاجطاٛهؿاّ اإلاوظُٓى نً ؾٍش

هل الخىظيم اللاهىوي الذي وضعه املشزع الجشائزي للمصىفاث املىسيليت كاف ُت: ألحل رلٚ هؿش  ؤلاشٙال

 ؟الحماًت ألصحابها ر لخىفي

هج الخحلُلي واإلاىهج الوضُ ، وهزا بعبب ؾبُهت الذساظت، ونلُ  ظىحاٛو ؤلاحابت نلى هزه ؤلاشٙالُت بةجبام اإلاى

ِ اإلاششم احجضائشي مً حماًت اإلاطىِ اإلاوظُٓ   بِىما  َمً خالٛ اظخخذام اإلاىهج الخحلُلي ظىحاٛو جٓص ي مْو

 .اْتراحاثالٓاهوو  واحخشوج ب مً خالٛ اإلاىهج الوضُ  ظىٓوم بذساظت الكواهش في محُؿها

 عمىا الذساظت بلى ْعمين:ونلى غوء هزًً اإلاىهجين ْ

 _ مُهوم اإلاطىِ اإلاوظُٓ .

 _ احخماًت اإلآشسة للمطىُاث اإلاوظُُٓت.  

 املبحث الاول: مفهىم املصىف املىسيلي

اإلاوظُٓى هي ؤداة َانلت جؿبو الىُغ بؿابو اإلاش  والعهادة والطُاء، مً خالٛ مماسظت الًُ اإلاوظُٓ  للخهبير 

ذ صاد  الاهخمام باإلاوظُٓى في الهذًذ مً دٛو الهالم خاضت مجها اإلاخٓذمت ٗونها ؤضبحذ نً ألاحاظِغ واإلاشانش، ْو

                                                           
(1)

  https://www.chosic.com خ اليشش خ الاؾالم 15/10/2018الهطوس اإلاوظُُٓت جاٍس  .20.00نلى العانت  15/3/2021، جاٍس
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ؤداة لخىمُت اإلاهاساث والهاداث الصخُت وجىكُم العلٕو الاحخماعي والخواضل بين اإلاجخمهاث، لزلٚ ظىٓوم بخهٍشِ 

 اإلاطىِ اإلاوظُٓ  مو جحذًذ احخّٓو اإلامىوحت للمالِ نلى مطىُ .

 املصىف املىسيلياملطلب الاول: حعزيف 

ًخإزش ؤلاوعان واحخُوان وحتى الىباث باإلاوظُٓى نلى حذ ظواء، ونىذ ظمام ؤلاوعان لىًماث اإلاوظُٓى جحذر 

بهؼ الخًيراث الُ٘مُائُت والتي ًمخذ جإزيرها بلى حمُو حواط ؤلاوعان بما َحها الخُ٘ير والخىُغ والهاؾُت، والعبب 

حُض اإلاخ نلى بَشاص مادة " الاهذسوَين" التي جٓلل مً بحعاط ؤلاوعان في رلٚ ؤه  نىذما ٌعمو شخظ اإلاوظُٓى ج

ذ ؤوص ى الهالم " ابً ظِىا" باالظخمام بلى اإلاوظُٓى ألنها حعً٘ ألاوحام  .(1)باأللم، ْو

ًٓطذ باإلاطىِ اإلاوظُٓ  ؤي مطىِ َني ًػم ٗل ؤهوام الخإلُِ بين ألاضواث، الخإلُِ اإلاوظُٓ  اإلاصخوب 

ٙلماث، وهي جلٚ اإلاطىُاث التي جحاٗ  مشانش الُشد مً خالٛ الخهبير الطوح  الزي ًشآَ  ال٘الم ؤو يير اإلاصخوب ب

ون ؤو مً خالٛ الخمثُل.  ؤو يير ال٘الم، ظواء جم ؤدائها في ؤلارانت ؤو الخلٍُض

ٗاهذ  ٗاهذ ؤيىُت ؤو معشحُت ؤو موظُٓى، ؤو  ٖما ٌهخبر مطىِ موظُٓ  ؤي مطىِ جشآَ  اإلاوظُٓى ظواء 

ٗالبُاهو والهودهز ٗاَت باألدواث اإلاوظُُٓت ؤو بألت واحذة  وجخميز اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت بمخاؾبتها  (2)ه اإلاطىُاث جادي 

  .للمشانش وألاحاظِغ

بن اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت هي مطىُاث َىُت يالبا ما ًخج  جإزيرها بلى الشهوس والوحذان، وبزلٚ جُتّر نً 

ض احجمهوس في ؤن ، ٖما (3)لاإلاطىُاث ألادبُت التي جخاؾب الهٓ اإلاوظُٓ  والُني  ؤلاهخاجفي اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت ال ًٖش

نلى ؤَٙاس اإلاطىِ، وبهما نلى شٙل  ؤي نلى الُٓمت احجمالُت للمطىِ، رلٚ ؤن الاجطاٛ بين احجمهوس وهزه 

 والشئٍت والعمو ولِغ نلى ؤظاط الٓشاءة والُهم. ؤلاحعاطاإلاطىُاث ًخم نلى ؤظاط 

ذ هظ  (4)اإلاخهلٔ بحّٓو اإلاالِ واحخّٓو اإلاجاوسة 03/05األمش ب اإلاششم احجضائشي نلى اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت  ْو

َٓشة ج " حهخبر نلى احخطوص ٖمطىُاث ؤدبُت ؤو َىُت محمُت ما ًإح : ج ( اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت، اإلاًىاة  4في اإلاادة 

 .او الطامخت" 

خماًت حجمُو احمى   وبهماجضائشي لم ٌهٍش اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت بالشحوم بلى هظ اإلاادة  هالحل ؤن اإلاششم اح

لم  حعً َهل نىذما احجضائشي اإلاششم  ؤنترن بها، ووهخٓذ اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت ؤي اإلآترهت بٙلماث ؤو التي لم جٓ

 بها مً، رلٚ ؤن هزا اإلاجاٛ نٍش ال٘ثير مً الخًيراث بعبب الخ٘ىولوحُا وما ضاحإلاطىِ اإلاوظُٓىلخهٍشِ اًخؿّش 

اث هزا مً حهت ، ٖما    . مً حهت ؤخشى  معإلت الخهٍشِ هي مً اخخطاص الُٓ  ؤنجؿوساث نلى حمُو اإلاعخٍو

  

                                                           
خ      https:// ar.wikipedia.org 9:00نلى العانت  10/2/2021الاؾالمجاٍس

(1 ) 

 .69-68،ص 2004الٓاهوهُت حخٔ اإلاالِ، داس الثٓاَت لليشش والخوصَو، الؿبهت الاولى، الاسدنًوظِ احمذ الىواَلت، احخماًت  ( 2)
و احجضائشي، ؤؾشوحت دٖخوساه، حامهت ؤب  ب٘ش بلٓاًذ جلمعان، احجضائش، ( 3) ت في الدشَش ، 2014-2023بً دَسغ حلُمت، حماًت حّٓو اإلالُ٘ت الٍُ٘ش

 .24ص 
ذة سظمُت نذد  2003لُو ًو  19اإلااسخ في   03/05ألامش  ( 4)  .44ًخهلٔ بحّٓو اإلاالِ واحخّٓو اإلاجاوسة، حٍش
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 العىاصز املحميت في املصىف املىسيلي: الفزع ألاول:

ٚ الشهوس،  بن اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت هي ًَ جيعُٓ  آلالث موظُُٓت ؤو ضوث ؤلاوعان ؤو الازىين مها بهذٍ جحٍش

همل اإلاوظُٓى، وهي حشمل نلى زالزت اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت جوحب نلُىا جحذًذ الهىاضش التي ًٓوم نلحها الحماًت 

ش نلى ششؽ للخً وؤلآًام والخوأَ اإلاوظُٓ ، وال ًمً٘ حماًت اإلاطىُاث اإلاوظُٓا نىاضش:  (1)ؤلابذامُت ما لم جخَو

 ظُٓ  والتي ٌشٙل اللخً نمودها الُٓشي.الزي ًخمثل في ائخالٍ الهىاضش الثالزت اإلاٙوهت للهمل اإلاو 

 اللحن املىسيلي:أوال : 

 ً الىًماث ؤو ألاضواث اإلاخوالُت،ؤظاط الهمل اإلاوظُٓ ، واللخً نباسة نً ظلعلت م  la mélodieٌشٙل اللخً 

 ، َهو جخابو وجشجِب الىًماث بشٙل ؤَٓ .اإلاخخالُت ألاضواثد مً ر محذبهار نذد ييها ؤي

ٗاحجملت اإلاُُذة في اإلاطىُاث ألادبُتواللخً في اإلاطىُ َهو وغو الذسحاث الطوجُت اإلاشجبؿت ، اث اإلاوظُُٓت 

بالضمً بهػها وساء بهؼ لُهبر نً َ٘شة ؤو مشانش جبرص شخطُت اإلاالِ، َهي مجاٛ خطب في ؤلابذام والابخٙاس، بل 

 ظاس ي.ًشى البهؼ بإن حماًت ؤلاهخاج اإلاوظُٓ  ال جٙون مجذًت بال بحماًت اللخً ألا 

كهش  ،ؤه  موغوم اإلاطىِ اإلاوظُٓ  حماًت اللخًوؤظاط  مً ألامش  3حعب اإلاادة  وألاضالت ؤلابذام ششؾ  ٍو

جحمل الؿابو الصخص ي الزي ًػُُ  اإلاالِ  زه ألاخيرة هٗون مً اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت،  في هزا الهىطش   03/05

 .اإلاوظُُٓتإلاطىُ  اإلاوظُٓ  الزي ٌعم  بخمُيزه نً ما ظواه مً اإلاطىُاث 

 إلاًلاع:ثاهيا: 

ُذ الىًماث، ؤي اه  ًخمثل باألبهاد الضمىُت التي جُطل بين وًماث مخوالُت  Le rythmeؤلآًام  هو غبـ جْو

ٓا للُاساب " لضم ؤن جٙون الاهخٓاالث نلى الىًم في ؤصمىت... ولً٘، ًجب ؤن  مخخلُت ؤو ما بين وًم واحذ ًخ٘شس، وؤه  َو

اإلآادًش وجٙون مو رلٚ وعبها وعبا محذودة، والاهخٓاٛ الزي هو بهزه الطُت ٌعمى ؤلآًام، بن جٙون ؤصمىتها محذودة 

 .(2)ؤلآًام هو الىٓلت نلى الىًم في ؤصمىت محذودة اإلآادًش واليعب

وة َهو ًمثل ألابهاد الضمىُت ما بين  َاإلًٓام هو برن الوصن اإلاخٙون مً وحذاث صمىُت مهُىت جخخلِ غهُا ْو

 م اإلاخخلُت اإلاخوالُت.ألاوًا

ٗالخاوًو، الشوٕ، ألاهذلس ي  وؤلآًام بحذ راج  ال ٌهخبر نمال محمُا، َال ًمً٘ ألحذ ؤن ًذعى ملُ٘ت بًٓام محذد 

طب  ؤلآًام محمُا نىذما ًٓترن باللخً، ٖما ؤّن وغو بًٓام حذًذ إلاطىِ  ... ولً٘ ًٙون ألامش نلى خالٍ رلٚ، ٍو

 موظُٓى ْذًمين مً شإه  ؤن ٌشٙل نمال محمُا.موظُٓ  ْائم نلى حخً وجىايم 

 الخىافم املىسيلي:ثالثا: 

ًخمثل في بضذاس ؤوًام مخخلُت في آن واحذ وهو الاوسجام الٓائم  L’harmonieبن الخىايم ؤو الخوأَ اإلاوظُٓ  

ٔ ْوانذ موظُُٓت مهشوَت.  بُجهما َو

                                                           
 .  03/05مً ألامش  3اإلاادة  ( 1)
ش، ؤبو الىطش محمذ الُاساب  ، ٖخاب اإلاوظُٓى ال٘بير، جشحمت يؿاط نبذ اإلالٚ خشبت ومحمود احمذ احخُني، داس ال٘خاب الهشب  للؿبانت واليش ( 2)

 .435، ص 2016مطش 
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ترجب نلُ  ؤي حٔ مالِ، بال ؤّن بديام هزه الىًماث هزا الخوأَ اإلاوظُٓ  ال ٌهخبر نمال محمُا بحذ راج  وال ً

 ببهػها البهؼ ؤو اْترانها باللخً اإلاوظُٓ  مً شإه  ؤن ٌشٙل نمال محمُا بحٔ اإلاالِ.

هو الزي ٌهخبر مهُاس الابخٙاس، َاوسجام الىًم  –اللخً ؤو الىًم  –وججذس ؤلاشاسة بلى ؤن الهىطش ألاٛو وهو 

سجي الزي ًبرص َُ  اإلاوظُٓ  حخى  ألاظاس ي، َةرا لم جمخذ احخماًت بلى ألاظاط ؤضبحذ وؤلآًام ًمثالن ؤلاؾاس احخا

اللزًً  -اوسجام الىًم وؤلآًام –نذًمت احجذوى، بر ًىُسخ مجاٛ الاْخباط يير اإلاششوم بمجشد الخًُير في نىطشي 

هما احخماًت بال لطلتهما  .(1)باللخً ال ًطلخان وحذهما ؤن ًٙوها محال حخٔ اإلاالِ وال جذٖس

 املصىفاث املىسيليت املشخلت: الفزع الثاوي:

نماٛ ٖزلٚ ألا  ٛ اإلاوظُُٓت ألاضلُت، وبهما جخمخوبن احخماًت الٓاهوهُت لِعذ مٓشسة ومحطوسة َٓـ نلى ألانما

 اإلاوظُُٓت اإلاشخٓت بحماًت.

ت بلى حاهب اإلاطىُاث والُىُ ألادبُتاإلاواغُو ألاظاظُت للملُ٘ت  بحذىحهذ اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت اإلاشخٓت 

، وجدىوم اإلاطىُاث اإلاشخٓت نلى مثاٛ ألاخيرةألاضلُت، لزلٚ ًمً٘ جؿبُٔ نلحها مهكم اإلاُاهُم احخاضت بهزه 

ال٘ثير مً اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت هي نباسة نً جُُِ٘  ؤنبلى مطىُاث مشخٓت موظُُٓت، رلٚ  ألاضلُتاإلاطىُاث 

 إلاطىُاث موظُُٓت ظابٓت.

 ىسيلي: الارججال املأوال: 

بن الُىاهين اإلاادًً لهمل موظُٓ  ْذ ٌهمذون ومً دون ؤي بنذاد معبٔ بلى الاسججاٛ اإلاوظُٓ  

Improvisation .ٍت، ٖما هو حاٛ الهاٍص الزي ٌهمذ بلى بغاَت حملت حخىُت نلى حخً مهشو  بطوسة نٍُو

ٗان ٌهخبر مً ؤصخاب احخّٓو ا ا ؤو مؿشبا وبن  ٗان ناَص إلاجاوسة، بال ؤه  ًىٓلب بلى مالِ َالُىان اإلاادي ظواء 

ٗان مبخً٘شا. هخبر نمل  محمُا برا   باليعبت إلاا ْذم  مً اسججاٛ موظُٓ ، َو

 إعادة الخىسيع املىسيلي:ثاهيا:

الث والخُُُ٘اث الواْهت ؤلاهخاجفي مُذان  Arrangementsالخهذًالث ًٓطذ بمطؿلح نلى  اإلاوظُٓ ، ٗل الخحٍو

ت ْابلت  ألانماٛهزه  اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت حتى جطب   التي خططذ يير جلٚ حذًذة موظُُٓت نلى آالث ألاداءالٍُ٘ش

 .(2)ببذانهاىذ ن لها ؤضال 

تهذٍ بلى جُُِ٘ نمل موظُٓ  نلى آلت يير جلٚ التي ؤنذ في ألاضل  Arrangementsبن بنادة الخوصَو اإلاوظُٓ  

حعب الهذٍ الزي ٌععى بلُ  اإلاالِ وجخمثل  لً٘ هىإ جٓىُاث مخخلُت حعخهمل لهزا الًشع نلى لُهٍض نلحها،

ادة في نذد آلاالث اإلاوظُُٓت، ٓت الٍض ٓت الخخُُؼ وؾٍش ٓخين: ؾٍش ل  بلى ظمُوهُت موظُُٓت، ٖمثال ؤهمها في ؾٍش جحٍو

ها نلى آلت ؤو ؤٖثر، رلٚ ؤن لٙل آلت خطوضُتها والٓوانذ احخاضت بالهٍض نلحها.  ؤو جلخُظ ظمُوهُت بًُت نَض

هخبر محمُا نلى ْذس  بن هزا الىوم ما ٌه٘غ اإلاالم   مً ألانماٛ اإلاوظُُٓت هو ؤشب  بالترحمت اإلاوظُُٓت َو

الصخطُت إلاالُ ، بن بنادة الخوصَو اإلاوظُٓ  ٌهذ ؤظاس ي خاضت مو قهوس جٓىُاث حذًثت حتى ًدعنى بنادة نٍض 

                                                           
 .230، ص 2004اٍ ٖىهان، حٔ اإلاالِ: الىمارج اإلاهاضشة حخٔ اإلاالِ ووظائل حماًخ ، الؿبهت الاولى، داس الثٓاَت الاسدن، هو  ( 1)
 .442، ص 2006ن، احجضائشاَشحت صساوي ضاحح، الٙامل في الٓاهون الخجاسي، ابً خلذون لليشش والخوصَو، وهش ( 2)
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ُظ معبٔ مً اإلاالِ ألاضلي اإلاطىِ اإلاوظُٓ  بواظؿت آلاالث احخذًثت، وفي ٗل احخاالث ًجب احخطٛو نلى جشخ

 في حالت الخوصَو اإلاوظُٓ .

ي ٌهذ َىاها محمُا باإلاادجين زي ًادي ؤو ٌهٍض مطىُا موظُُٓا والزوفي هزا الطذد ًجب الخمُيز بين الُىان ال

بانخباسه ضاحب حٔ مجاوس، وبين مبذم اإلاطىِ اإلاوظُٓ  الزي ٌهخبر مالُا موظُُٓا،  03/05مً ألامش  108و  107

ؤن الهمل اإلاوظُٓ  ْذ ًحخوي نلى ؤنماٛ ؤضلُت وؤنماٛ مشخٓت، ٖما هو احخاٛ في الخوصَو اإلاوظُٓ  الزي ًخم  ٖما

ٗاة والزي انخبره اإلاششم احجضائشي مطىُاث مشخٓت ؾبٓا للمادة  و واإلاحا ل ؤو الخىَو ٔ الخحٍو مً  1/  5نادة نً ؾٍش

اة، َةن احخماًت جٙون إلاالِ الشؿش اإلاوظُٓى، ؤما اإلاًنى َال زٖش، َةرا اْترهذ اإلاوظُٓى بٙلماث مًىألامش العالِ ال

 .(1)ٌهذ مالِ وبهما ضاحب حٔ مجاوس، ؤما مالِ ٗلماث ألايىُت َحٓ  معخٓل نً اإلالخً ونً اإلاؿشب

بن نمل  ًٓوم نلى اخخُاس وجيعُٔ ألاياو  واإلآؿوناث  DJؤما باليعبت إلايعٔ اإلاوظُٓى ؤو ما ٌهٍش باٛ 

ٗان رلٚ في ؤلاراناث ؤو في احخُالث والعهشاث، َهمل  ٌهخمذ نلى رْو  وحع ،  mixجلت معبٓااإلاوظُُٓت اإلاس ظواء 

ذ ًٓخطش نلى مجشد الخىٓل مً ؤيىُت بلى ؤخشى ؤو مً مٓؿونت موظُُٓت بلى ييرها، وبالخالي، َةن نىطش الابخٙاس  ْو

ذ ًخهذى نم ل ميعٔ اإلاوظُٓى رلٚ، بلى بنادة خلـ في هزه احخالت غهُِ بر ًخجلى َٓـ في اخخُاس ألاياو ، ْو

ٓت مبخ٘شة معخخذما جٓىُاث ٖخًُير ؤلآًام ؤو الخ٘شاس بشٙل ًكهش بوغو  اإلاالم   ومضج ألاياو  ببهػها البهؼ بؿٍش

 الصخطُت للميعٔ، في هزه احخالت بن نمل ميعٔ اإلاوظُٓى مً شإه  ؤن ٌشٙل مطىُا مشخٓا محمُا بحٔ اإلاالِ. 

 الخغييراث: ثالثا :

شاث في الخوأَ  جخمثل في Variationsبن الخًُيراث  بغاَت بهؼ الهىاضش نلى اللخً ؤو الُٓام بخهذًالث ؤو جحٍو

اإلاوظُٓ  ؤو ؤلآًام، وبالخالي بن مثل هزه الخًُيراث مً شإنها ؤن حه٘غ بوغو  شخطُت مالُها وجادي بذوسها بلى 

 قهوس مطىِ َشعي محمي بذوسه.

ٔ  وبهخاج بةبذامُذان اإلاوظُٓ  وحعم  الخًُيراث في اإلا حًُيراث  بحذارنذة نىاضش مُلودًت حذًذة نً ؾٍش

ٔ حهذًل موغوم الٓؿهت اإلاوظُُٓت، وبما ألاضلينلى اإلاطىِ اإلاوظُٓ   ، َُمً٘ ؤن ًمغ الخًُير بما اللخً نً ؾٍش

ٔ حًُير  مطىِ واحذ وهزا ما والخألِ، ٖما ًمً٘ ؤن جىُز نذة ؾّش للخًُيراث اإلاوظُُٓت نلى  ؤلآًامنً ؾٍش

 .(2)ؤمشا ضهبا ألاضلي ؤلاهخاجًجهل الخهٍش نلى 

 مجمىعت املىىعاث:رابعا: 

جخػمً ؤنماال خاضت بُىان محذد ؤو بهذة َىاهين، هزه  Compilationsبن مجمونت اإلاىوناث اإلاوظُُٓت 

مبخ٘شا، ؤي ٌه٘غ  اإلاجموناث حهخبر مطىُاث محمُت بواظؿت حٔ اإلاالِ حُىما ًٙون اخخُاس وجشجِب مػمونها

 بشٙل ؤو بأخش شخطُت مىخج اإلاجمونت.

 

 

                                                           
ت لل٘خاب، مطش محمذ حعام لؿُ ، حٔ الاداء الهلني نلى ا ( 1)  .125، ص 1987إلاطىُاث اإلاوظُُٓت" دساظت مٓاسهت" ، الهُئت اإلاطٍش
 .118، ص 2013حامهت وهشان، سظالت ماحعخير،والُىُت،  ألادبُتفي ْاهون اإلالُ٘ت  ألاضلبشُخ َاؾمت الضهشاء، اإلاطىُاث اإلاشخٓت مً  ( 2)
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 ألاعمال املىسيليت املسخلهمت من الفىلكلىر: خامسا:

خ  الثٓاَُت وجيخٓل مً حُل  الُولٙلوس ًخمثل باألنماٛ اإلاوظُُٓت الشهبُت احخاضت ببلذ مهين والتي حه٘غ هٍو

في للذولت، وال ًمً٘ ألحذ ؤن ًذعي ؤي حٔ نلحها، ؤغِ بلى حُل، هزه ألانماٛ حشٙل حضءا مً الترار الشهبي والثٓا

، وجخمخو بحماًت خاضت حعب  ؤلاسربلى ان مالُحها بٓوا مجهولين نلى مش الضمً، َهزه ألانماٛ جذخل في  اإلاشتٕر

" حعخُُذ مطىُاث الترار الثٓافي الخٓلُذي واإلاطىُاث الوؾىُت التي جٓو في نذاد اإلالٚ 03/05مً ألامش  8اإلاادة 

 لهام مً حماًت خاضت ٖما هو مىطوص نلحها في ؤحٙام هزا ألامش.ا

 جخٙون مطىُاث الترار الثٓافي الخٓلُذي مً :

 _ مطىُاث اإلاوظُٓى ال٘الظُُ٘ت الخٓلُذًت،

 _ اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت وألاياو  الشهبُت..."

ٗان الهمل اإلاوظُٓ  ٌعخلهم مً الُولٙلوس، ؤي ٌعخهير مى  بهؼ الهىاضش  َةه  ًخمخو باحخماًت، مما هزا وبن 

ٗان الهمل ال ًخػمً ؤي  ٌهني ؤن الششؽ ألاظاس ي للخماًت ؤن ًحمل الهمل الؿابو الصخص ي إلاالُ ، ؤما برا 

 معاهمت شخطُت مً مالُ ، َةن الابخٙاس ال ٌهخبر مخحٓٓا وال ًخمخو الهمل بإي حماًت ْاهوهُت.

 املطلب الثاوي: حلىق املؤلف على مصىفه

ى  واغو اإلآؿونت وواغو اإلاوظُٓى، وبما ؤن احجضء ألاخير اإلاطىِ اإلاو  ظُٓ  هو اإلاطىِ الزي ٌشتٕر في جٍٙو

ش اليشش ؤو الهشع ؤو اليسخ. ٗان لطاحب  وحذه جٍٓش  هو اإلاهم في هزا اإلاطىِ 

بن اإلاالِ ال ًملٚ احخٔ ألادب  َٓـ بل ل  حٔ مالي واإلاخمثل في حٔ اظخًالٛ اإلاطىِ مالُا ونذم حواص 

 ٛ الًير لهزا احخٔ بال بةره .اظخًال

جؿبٔ نلحهما ؤحٙام مخميزة  (1)ونلُ  َةن حٔ اإلاالِ ًحخوى نلى هونين مً احخّٓو ألاٛو مهىوي والثاو  مالي

 بال ؤن الهىطش اإلاهىوي ٌعمو نلى الهىطش اإلاادي َهو بال مىاصم ؤٖثر ؤهمُت بٙوه  ًمثل الهٓل اإلاذبش حخٔ اإلاالِ.

للمؤلف دبيألا ألاول: الحم الفزع   

حهذ احخّٓو ألادبُت مً احخّٓو اللطُٓت بصخظ اإلاالِ، وجحمل بطماث َ٘شه وحه٘غ ملٙاث نٓل  

، ونلُ  ًمً٘ انخباس احخٔ اإلاهىوي بإه  حٔ ًىؿوي نلى وحهين، ًخمثل ألاٛو في احترام شخطُت اإلاالِ (2)وبلهام 

 .(3)را ُْمت بًؼ الىكش نً مالُ  بانخباسه مبذنا، والثاو  ًخمثل في حماًت اإلاطىِ بانخباسه ش يء

، ال ًمً٘ الُطل بُجهما، اإلاطىِ اإلاوظُٓ  الِِ ًشجبـ اسجباؾا وزُٓا بصخطُت مبن احخٔ ألادب  للمال

بحُث ٌهخبر اإلاطىِ اإلاشآة التي حه٘غ هزه الصخطُت لزا هجذ ؤن احخٔ ألادب  ًىطب نلى حماًت شخطُت اإلاالِ 

 .(4)ِ في حذ راج  مً حهت ؤخشى ٖمبخ٘ش للمطىِ مً حهت وحماًت اإلاطى

                                                           
 .03/05مً ألامش  21اإلاادة  ( 1)
تٔ اإلاالي للمالِ، داس احجامهت احجذًذة لليشش سغا مخولي وهذان، احخ ( 2)  .14-13، ص 2003، مطش، ؤلاظ٘ىذٍس
ت ، داس الثٓاَت لليشش والخوصَو، نمان  ؤظامت ( 3)  .183، ص 2011هائل اإلاحِعً، الوحيز في حّٓو اإلالُ٘ت الٍُ٘ش
 .83هواٍ ٖىهان، هُغ اإلاشحو، ص ( 4)
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ٗان ظُيشش هزا الهمل للهامت ؤم ال، ٖما ًخول   ش مطير الهمل وما برا  َللمالِ مً خالٛ احخٔ ألادب  جٍٓش

ؤًػا احخٔ في وغو اظم  نلُ  وؤن ًيعب  بلُ ، وؤن ًذاَو نى  غذ ؤي انخذاء ؤو حشٍو  ْذ ًٓوم ب  الًير وؤخيرا 

 الِخُاصاث التي ًٓشها احخٔ ألادب  إلاالخذاٛو بٓطذ حهذًل  ؤو بلًائ ، وهزه الامًخول  احخٔ في سخب الهمل مً 

 .(1)ألنها مشجبؿت بصخطِخ  ًمً٘ الخىاٛص نجها ؤو الخطٍش بهاال  اإلاطىِ اإلاوظُٓ 

وبهزا ُٖل اإلاششم احجضائشي إلاالِ اإلاطىِ اإلاوظُٓ  احخٔ في غمان احترام ظالمت مطىُ  اججاه الًير، وفي 

ذد ًحٔ للمالِ ؾلب بصالت ؤي انخذاء ًٓو نلى مطىُ  اإلاوظُٓ  مً شإه  حشٍو  ؤو جحٍشِ اإلاطىِ هزا الط

 .(2)وؤلاظاءة بلى ظمهت اإلاالِ ؤو شَش 

وبما ؤن مالِ اإلاطىِ اإلاوظُٓ  هو ضاحب الُػل في الخهبير نً اإلاطىِ اإلاوظُٓ  َةن ل  احخٔ وحذه 

اج .  ظواء وشش اإلاطىِ ؤحذ بالخمخو بيعب اإلاطىِ بلُ  وال ًىاصن  في رلٚ  اإلاوظُٓ  في حُاج  ؤو بهذ َو

ت ؤو ألادبُت في ؤنها يير ْابلت للخطٍش َحها، وال احدجض نلحها،  ونلُ  ًمً٘ اظخخالص خطائظ احخّٓو اإلاهىٍو

 ٖما ال ًجوص الخخلي نجها، ٖما ؤنها حّٓو ؤبذًت وجيخٓل للوسزت.

 الحم املادي للمؤلف: الفزع الثاوي : 

ٔ اإلاالي للمالِ هو حٔ مهتٍر ب  ناإلاُا، وهزا احخٔ مطذسه الٓاهون وهو حٔ ْابل للخىاٛص نى ، بمهنى بن احخ

ؤن اإلاالِ ًم٘ى  الخىاٛص نً حْٓو  لطاحح وسزخ  وهو حٔ اظخئثاسي، حُث ؤه  هو الوحُذ الزي ٌعخًل مطىُ  ٗل 

خت، وهزا لخجى ب احخٙاس اإلاالِ نلى مطىُ  ؤو الاظخئثاس اظخًالٛ ًخػو لترخُط ، واحخّٓو اإلاالُت هي حّٓو مْا

 ألابذي نلُ  وهو ؤًػا حٔ معخٓل، بمهنى ًمً٘ هٓل حٔ مالي دون آخش.

خت ًجوص الخطٍش َحها، وال ًجوص احدجض نلحها، ٖما جيخٓل بلى  جخميز احخّٓو اإلاادًت للمالِ بٙونها حّٓو مْا

اة اإلاالِ.  الوسزت بهذ َو

مً ألاشٙاٛ واحخطٛو نلى نائذ مالي مى ، ٖما ٌعم  ل  دون ظواه ؤن َللمالِ اظخًالٛ مطىُ  بإي شٙل 

 ًٓوم ؤو ٌعم  ؤن ًٓوم نلى احخطوص باألنماٛ آلاجُت:

ٗاهذ.  _ اظخيعاخ اإلاطىِ بإي وظُلت 

_ وغو ؤضل اإلاطىِ العمعي البطشي ؤو وسخ مى  سهً الخذاٛو بين احجمهوس بواظؿت الخإحير ؤو الخإحير الخجاسي 

 وب.لبرامج احخاظ

ٔ البث ؤلاراعي العمعي ؤو العمعي البطشي.  _ ببالى اإلاطىِ بلى احجمهوس نً ؾٍش

ت ؤو الخوصَو العلٙ  ؤو ؤًت وظُلت ؤخشى لىٓل  _ ببالى اإلاطىِ اإلازام بلى احجمهوس بالوظائل العلُ٘ت ؤو ألالُاٍ البطٍش

 ؤلاشاساث احخاملت لألضواث ؤو للطوس وألاضواث مها.

 م بواظؿت البث الالظلٙ  مً ْبل هُئت ؤخشى يير هُئت البث ألاضلُت._ ببالى اإلاطىِ اإلازا

 _  ببالى اإلاطىِ اإلازام بلى احجمهوس بواظؿت م٘بر الطوث ؤو مزًام ؤو جلُاص موغوم في مٙان مُخو .
                                                           

، اإلااظعت احجامهُت للذساظاث واليشش والخوصَو، لبىان، ألاولىلٓاهون" دساظت مٓاسهت"، الؿبهت محمذ خلُل ًوظِ ؤبو ب٘ش، حٔ اإلاالِ في ا ( 1)

 .42، ص 2008
 .03/05مً ألامش  25اإلاادة  ( 2)
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 _ ببالى اإلاطىِ بلى احجمهوس بإي مىكومت مهاحجت مهلوماجُت.

الث اإلاذخلت نلى مطىِ اإلاالِ التي جخولذ نجها مطىُاث _ الترحمت والاْخباط والخوصَهت ويير رلٚ مً الخ حٍو

 .(1)مشخٓت

 الحماًت امللزرة للمصىفاث املىسيليت املبحث الثاوي:

ؤدى قهوس ال٘مبُوجش بلى جحعين وجىوم ؤٖبر في اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت وبمواٖبت الهطش قهشث ؾّش مخخلُت 

ت للمعخمهين ٗ  ً٘دشُوا ؤحخاها  لُُُ٘ت جىُُز ؤلآًام في اإلاوظُٓى، ٖما ؤن الاهترهذ ش َشضا يير معبْو ؤضبحذ جَو

خواضلوا مباششة مو َىاهحهم اإلاُػلين، وبر جشجُو مهذالث الىُار بلى  خمخهوا باإلاوظُٓى في ؤي صمان ومٙان ٍو حذًذة ٍو

و ؤن ًضداد ؤلاهُار الهالمي بلى اإلاوظُٓى ًضداد مه  الانخذاء مما  الاهترهذ والهواجِ الزُٖت نلى الطهُذ الهالمي ًخْو

 .نلى اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت

َُمً٘ الاظخمام للموظُٓى في البِذ في العُاسة في  بن  اإلاالُاث اإلاوظُُٓت هي ألاٖثر اهدشاسا وجذاوال بين الهامت

ٗاهذ مًىاة ؤو  اإلاؿهم، في الؿائشة...احخ  مما ًجهلها نشغت لالنخذاء، لزلٚ وحب حماًت حمُو اإلاطىُاث ظواء 

ؤي اإلآترهت بٙلماث ؤو يير مٓترهت بها، َإضالت اإلاطىِ جكهش مً خالٛ جيعُٔ الهىاضش اإلا٘ملت ؤما باليعبت  ضامخت،

حخّٓو اإلاالِ َال ًمً٘ اٖدعاب حّٓو مىُهت بال نلى اللخً، واللخً هو ما ٌهادٛ الخإلُِ ؤو جىاٛو الُ٘شة في 

 اإلاالُاث ألادبُت.

 املىسيليالحماًت الىطىيت للمصىف  املطلب الاول:

ؿت نواؾِ نبر ؤيىُاتها،  اإلاوظُٓى حضء ال ًخجضؤ مً اإلاجخمو في حمُو ؤهحاء الهالم، حًزي الشو  وجشظم خٍش

مي  هضي ال٘ثير مً هزا الخحٛو بلى الهطش الْش وبالشيم مً هزا، وهِش في نطش ؤضبحذ َُ  اإلاوظُٓى ظهلت اإلاىاٛ َو

 الزي ال ًمً٘ بهٙاسه في نالم اإلاوظُٓى.

حّٓو اإلاوظُٓى وجشخُطها هي ألاٖثر شُونا بين مالُ  اإلاوظُٓى آلان، َالهذًذ مً ضىام ألاَالم  بن ْػاًا

ٓها بهذ بهخاج الهمل، ولً٘ هزا خاؾئ بر البذ مً  واإلاخشحين ٌهخٓذون ؤن حّٓو ملُ٘ت اإلآاؾو اإلاوظُُٓت ًخم حعٍو

 احخطٛو نلى جشخُظ مً مالِ اإلاوظُٓى.

ب مُادها ؤه  ًمً٘ اظخخذام اإلاوظُٓى والىًماث ٖما ؤن هىإ شائهت مىدششة ٖثي را بين الىاط نلى الٍو

باالنخماد نلى ْانذة الثواو  الهششة، لً٘ احخُٓٓت هي ن٘غ رلٚ، بر ال ًمً٘ ؤبذا اظخخذام اإلاواد اإلاحمُت بموحب 

ُٓى َهو ًخمخو زواو ، أله  ال ًمً٘ ججضئت اإلاالِ اإلاوظ 10ْاهون حٔ اإلاالِ دون جطٍش  مً ضاحبها حتى إلاذة 

ٗان صمً الاظخخذام ) ؾاٛ ؤو ْطش(.  بحماًت ْاهوهُت شاملت لٙل ما ًحخٍو  مهما 

ش الُُذًو، بر ًجب احخطٛو نلى جطٍش  ) جشخُظ( ؤو برن مً مالِ  هزا وهُغ احخ٘م ٌعشي ْبل جطٍو

 اإلاوظُٓى للخمً٘ مً اظخخذام الىًمت في الُُذًو.

                                                           
 .03/05مً الامش  27اإلاادة  ( 1)
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خذام اإلاوظُٓى في َُلم ؤو َُذًو ؤو ييرها مً ألانماٛ دون جشخُظ ومتى جم احخشوج نً الٓاهون بإن جم اظخ

 وهزا ما ظىبُى : 03/05مً اإلاالٚ حاص لطاحب احخّٓو ؤن ًدبو ؤلاحشاءاث الٓاهوهُت اإلاىطوص نلحها بموحب ألامش 

 إلاجزاءاث الخحفظيت:الفزع الاول: 

و َهال نلى ًٓطذ باإلحشاءاث الخحُك  ُت ؤي نمل ؤو بحشاء ًٙون الٓطذ مً وسائ  مواحهت الانخذاء الزي ًْو

 ّ ، َاإلاششم (1)حّٓو اإلاالِ وحطش ألاغشاس التي حخٓذ باجخار الخذابير الالصمت إلصالتها واحخُاف نلى هزه احخٓو

إلاخخطت الجخار بحشاءاث ألصخاب احخّٓو جٓذًم ؾلب بلى احجهاث ا 03/05مً ألامش  146احجضائشي ؤحاص في اإلاادة 

 وجذابير وهزا في احخاالث التي ًخص ى َحها الانخذاء نلى هزا احخٔ معخٓبال.

 الحماًت املذهيت:الفزع الثاوي :

بلى مخخلِ ؤشٙاٛ الانخذاء مما ًػش بمٙاهخ  الُىُت، ألامش الزي ًخؿلب وحود  اإلاوظُٓ  ْذ ًخهشع اإلاطىِ 

وم الانخذاء ظواء ؤزىاء حُاج  ؤو بهذ مماج . حماًت لذَو الانخذاء الزي ْذ ًخهشع ل   بًؼ الىكش نً مذة ْو

نلى احخماًت اإلاذهُت حخٔ اإلاالِ ٖما ًلي: " جٙون  143هظ في اإلاادة  03/05بن اإلاششم احجضائشي مً خالٛ ألامش 

ؼ الػشس الىاجج نً الاظخًالٛ يير اإلاشخظ ب  إلاطىِ اإلاالِ والاداء إلاالٚ  احخّٓو الذنوى الٓػائُت لخهٍو

 اإلاجاوسة مً اخخطاص الٓػاء اإلاذو " 

و دنوى ْػائُت حجبر  اإلاطىِ اإلاوظُٓ  الِمى  إلا اإلاششم احجضائشي  ؤنًخطح مً هظ اإلاادة  احخٔ في َس

ٗانها الثالزت احخؿإ والػشس والهالْت العببُت بُجهما. ش ؤس و دنوى البذ مً جَو ؼ نما حخٓ ، ونلُ  ولَش  الػشس والخهٍو

 الخطأ:أوال: 

ت جكهش   مً ْبل الًير الزي ال  اإلاطىِ اإلاوظُٓ  لِفي حاالث الانخذاء نلى حّٓو ما  اإلاعاولُت الخٓطيًر

ً مادي هو العلٕو الزي  (2)مً الٓاهون اإلاذو  124نالْت ل  باإلاالِ، وحعب اإلاادة  جٓوم اإلاعاولُت اإلاذهُت نلى ٖس

ً اإلاهىوي هو ؤلادسإ بالُهل اإلاشج٘ب. ًٓوم ب  اإلاذًً والزي ٌشٙل الانخذاء نلى حٔ اإلاالِ اإلاحمي  ْاهوها، والٖش

ٌهخبر خؿإ في مجاٛ الانخذاء نلى اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت ٗل مً ًٓوم بهملُت حسجُل ألحذ الُىاهين ووسخ  

 وؾشح  للبُو دون برن ؤو جشخُظ.

، ولزلٚ ًخهين نلى ٗل  ونلُ  اظخهماٛ ؤي نىطش محمي بحٔ اإلاالِ ًخػو لترخُظ مً مالٚ احخّٓو

ت، َاظخخذام معخهمل اإلاطىُاث اإلاحمُت البحث بذْت نً مالُحها لؿلب موآَتهم ْبل ؤي  اظخهماٛ إلالُ٘تهم اإلاهىٍو

ؼ حجبر الػشس.  اإلاوظُٓى دون برن ضاحبها ًٙون احخؿإ الزي جشجب نلُ  غشس ًلضم َانل  بالخهٍو

 الضزر:ثاهيا: 

ٛ حّٓو اإلاالِ جخػمً شٓان   ؼ نً الػشس ًٙون في احخٔ اإلاالي الزي ًٙون مالي والثاو  ؤدب ،  ألاو َالخهٍو

َبموحب  ًحٔ إلاالِ  ، ؤما احخٔ ألادب (3)نلى ؤظاط ما حخٔ اإلاالِ مً خعاسة مالُت وما َاج  مً مٙاظب مادًت

                                                           
ض اإلاالُين  ( 1)  .114ص، 1979ليشش هاجُت، في مطش" حٔ اإلاالِ بين الواْو والٓاهون"، داس ا ألاحاهبابشاهُم احمذ ابشاهُم، مٖش
 اإلاخػمً الٓاهون اإلاذو ، مهذٛ ومخمم. 1975ظبخمبر  26اإلااسخ في  75/58الامش  ( 2)
 .306محمذ خلُل ًوظِ ؤبو ب٘ش، هُغ اإلاشحو ، ص  ( 3)
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اث آلاجُت: وعبت اإلاطىِ بلُ  ؤو وششه باظم  ؤو باظم معخهاس وادخاٛ ما  اإلاطىِ اإلاوظُٓ  مماسظت ؤي مً الخطَش

ً حهذًل ؤو بحشاء ؤي حزٍ نلى مطىُ ، والانتراع نلى ؤي حهذًل نلى مطىُ  ومىو ؤي حزٍ ؤو حًُير ؤو ًشاه م

.  بغاَت ؤو جحٍشِ ؤو حشٍو  ؤو ٗل معاط آخش بزاث اإلاطىِ وسخب مطىُ  مً الخذاٛو

ُاث ْام بها اإلاهخذي نلى اإلاطىِ ؼ نً الػشس َُ  مما حخٓ  مً حشويهاث وجحٍش  َُٙون ؤظاط الخهٍو

ادة والتي مً اإلامً٘ ؤن جمغ بعمهت ومٙاهت اإلاالِوظُٓ اإلا َةرا ما جم الانخذاء نلى حٔ  .(1)، ؤو ُْام  بحزٍ ؤو ٍص

 مً هزه احخّٓو َللمالِ ؤن ًلجإ للٓػاء.

 العالكت السببيت:ثالثا: 

ٗانهي زالث  اإلاعاولُت، رلٚ اإلاعاولُت اإلاذهُت، َخواَش الهالْت العببُت بين احخؿإ والػشس ؤمش غشوسي لُٓام  ؤس

ٗالىاشش الزي ًٓوم  ؤن احخؿإ ْذ ًٓو مً حاهب اإلاهخذي دون ؤن ًادي رلٚ بلى حذور غشس للمالِ ضاحب احخٔ، 

مً٘ للمذعى نلُ  ؤن ًىُ  الشابؿت العببُت  بخجاوص نذد اليسخ محل الاجُاّ مو اإلاالِ خالَا للهٓذ اإلابرم بُجهما، ٍو

ٗالعبب ألاحىبي الزي ٌشمل احخادر بجمُو ؾّش ؤلازباث، ٖإن ًثبذ بإن الػش  و لعبب آخش يير َهل ،  س ْذ ْو

و ويير ممً٘ ججىب   -الُجائ  ؤو َهل اإلاػشوس هُع  ؤو َهل الًير، َالهالْت العببُت مُترغت  –وهو ؤمش يير مخْو

ىت بإن ًثبذ العبب ألاحىبي ٔ اإلا(2)ونلى اإلاذًً بزباث ن٘غ الٍٓش ذو  َةه  ، وحتى ٌعخؿُو اإلاالِ ؤن ٌعلٚ الؿٍش

وم احخؿإ اإلايعوب بلى اإلاذعى نلُ  وهو َهل الانخذاء الزي ْام ب  وم الػشس  ،البذ ؤن ًثبذ ْو ٖما نلُ  ؤن ًثبذ ْو

 . (3)ونالْت العببُت بين احخؿإ والػشس 

بلى ؤن الهالْت العببُت بين احخؿإ والػشس ٖثيرا ما جٙون مهٓذة ؤو جحخوي نلى معإلت َىُت  ؤلاشاسةوججذس 

الٓاض ي بلى الاظخهاهت بشؤي ؤهل احخبرة، َاللخً الواحذ ًمً٘ نمل جوصَو ل  بؿّش مخخلُت، ٖما ًمً٘ حًُير  َُلجإ

ؤلآًام، وإلمٙان الخهٍش نلى بحذى اإلاالُاث اإلاوظُُٓت بهذ ؤن ًٙون ْذ جم بحشاء حًُيراث َحها مً حُث الخوصَو 

 إلاوظُٓى.الهشموو  ؤو ؤلآًام ؤو ٗلحهما مها َةه  ًخؿلب دساًت با

 ونلى الشيم مً ؤن اللخً ْذ قل واحذا، َةن الٓاض ي ًحخاج بلى الاظخهاهت بشؤي خبيرا في اإلاوظُٓى، حتى 

و اظدُالء  ت اإلاطىِ ال جوحذ بال برا ْو ت للخً ؤم ال، وبالخالي َةن ظْش هذ ظْش ٗاهذ ْذ ْو ٌعخؿُو ؤن ًٓشس ما برا 

 .(4)اإلاطىِ اإلاوظُٓى نلى اللخً، الزي ًمثل الهىطش ألاضُل بوح  خاص في

ٔ اإلاذو  ًٙون لخحُٓٔ هذَين، بما بضال  احخاٛ ؤو بنادج  بلى م ٗان مم٘ىا، ؤو واللجوء بلى الؿٍش ٗان نلُ  برا  ا 

ؼ نادٛ جٓذسه اإلاح٘مت.لل  خطٛو نلى حهٍو

 

                                                           
ت في الٓاهون الهشاقي" دساظت مٓاسهت" ، ميشوساث وصاسة الثٓاَت الهشاّ ( 1)  .307، ص 1978، ظهُل الُخالوي، حّٓو اإلاالِ اإلاهىٍو
ضائش امجذ نبذ الُخا  احمذ حعان، مذى احخماًت الٓاهوهُت حخٔ اإلاالِ" دساظت مٓاسهت" اؾشوحت دٖخوساه، حامهت اب  ب٘ش بلٓاًذ، جلمعان ، احج ( 2)

 .366، ص 2008
 .169ًوظِ احمذ هواَلت، هُغ اإلاشحو، ص  ( 3)
و احجضائشي والاجُاُْاث الذولُت، اؾشوحت دٖخوساه، حامهت باجىت بوساوي ؤحمذ، احخماًت الٓاهوهُت حخٔ اإلاالِ واحخ ( 4) ، 1ّٓو اإلاجاوسة في الدشَش

 .285، ص 2015-2014احجضائش، 
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 الحماًت الجشائيت:الفزع الثالث :

ؼ للمالِ ؤو وشش احخ٘م ؤو بنادة  ْذ ال حشٙل ؤلاحشاءاث الخحُكُت واحخماًت اإلاذهُت بما جخػمى  مً دَو حهٍو

ٗان نلُ  حبرا للػشس الزي حخٔ اإلاالِ، ٖما ال حشٙل ماوها ؤمام اإلاهخذي مً ج٘شاس هزه الانخذاءاث مشة  احخاٛ بلى ما 

ؼ، بر ًتهاون في ج٘شاس الانخذاء، لزلٚ دنمها  ؤخشى ؤو مواحهت الانخذاء برا ما اْخطش نلى دَو مبلٌ مهين ٖخهٍو

شم احجضائشي بحماًت حضائُت ؤشذ وؾئا نلى ٗل معتهتر يير مباٛ بما ؤْذم نلُ  مً ؤَهاٛ، بر حاءث هزه احخماًت اإلاش

 للخإُٖذ نلى حماًت ضاحب ؤلابذام الُني.

بلى حىحت الخٓلُذ هكشا ألهمُتها وخؿوستها التي جلخٔ غشسا ٖبيرا بحٔ  03/05جؿّش اإلاششم احجضائشي في ألامش 

ٗانها اإلاالِ وما ًترج ب نلى رلٚ مً آزاس وخُمت نلى ؤلابذام والُ٘ش والاْخطاد ونلى الُشد والذولت، َٓام بخحذًذ ؤس

 وسجب نٓوباث ضاسمت سادنت، ٖما جؿّش ؤًػا بلى حشائم مشابهت حجىحت الخٓلُذ.

ٗان اإلاششم ْذ هكم هزه احخماًت وخطظ لها هطوص اإلاواد  ، بال ؤه  03/05مً ألامش  160بلى  151وبرا 

اث الواسدة في هزه الىطوص هجذ ؤن اإلاششم ْذ حمهها ومثلها في ضوسجين:  بخمحُظ الخطَش

 جزيمت الخلليذ: أ _

ت بطُت نامت وبحّٓو اإلاطىُاث  حهل اإلاششم احجضائشي مً الخٓلُذ الزي ًمغ بحّٓو اإلالُ٘ت الٍُ٘ش

ً ألامش لُجهل  مجشد مخا  .(1)لُت ولم ًبالٌ َُ  بجهل  حىاًتاإلاوظُُٓت بطُت خاضت حىحت، وهو بزلٚ لم ًٓم بتهٍو

ٗان الىٓل ٗلُا ؤو حضئُا ؤو ٌهذ ما دون ؤخز موآَت مالُ   وظُٓىهٓل ؤو اظخهماٛ مطىِ مبن  جٓلُذا ظواء 

ىجش نً رلٚ ؤن الخهذًالث اإلاوظُُٓت ؤو الخًُيراث نلى اإلاطىُاث الًير مشخظ  اظخهمل مشة واحذة ؤو نذة مشاث، ٍو

 بها حهخبر جٓلُذا. 

ال٘شِ يير اإلاششوم، واإلاعاط بعالمت  03/05مً ألامش  151ُ  ٌهذ مشج٘با حجىحت الخٓلُذ في مُهوم اإلاادة ونل

. ٓت مً الؿّش زا جبلٌُ اإلاطىِ ؤو ألاداء بإًت ؾٍش  اإلاطىِ واظخيعاخ اإلاطىِ ؤو ألاداء، ٖو

ٌ اإلاطىِ ؤو ألاداء نً ٖما ٌهذ مشج٘با حجىحت الخٓلُذ ٗل مً ًىتهٚ احخّٓو اإلاحمُت بموحب هزا ألامش َُبل

ٔ الخمثُل ؤو ألاداء الهلني، ؤو البث ؤلاراعي العمعي ؤو العمعي البطشي، ؤو الخوصَو بواظؿت ال٘بل ؤو بإًت وظُلت  ؾٍش

 .(2)هٓل ؤخشى إلشاساث جحمل ؤضواجا ؤو ضوسا وؤضواجا ؤو بإي مىكومت مهاحجت مهلوماجُت

  الجزائم املشابهت لجزيمت الخلليذ: ب_ 

ت حهشع ألانما ت في حاحت بلى حماًت لُائذة مالٙ  هزه احخّٓو الظُما وؤن وظائل اليسخ الهطٍش ٛ الٍُ٘ش

اتهم، مما حهل الذٛو حععى حاهذة بلى جبني هكام حمائ   هم وجثبُـ مهىٍو ٓذان حْٓو هاالء بلى غُام مجهودهم َو

هم.   ًُ٘ل لهم نذم الخهذي نلى حْٓو

                                                           
ُت، بيروث  ( 1)  .143، ص 2007نبذ الشحمان خلُ ، احخماًت احجضائُت حخّٓو اإلاالِ واحخّٓو اإلاجاوسة، الؿبهت الاولى، ميشوساث احخلبي احخْٓو
 .03/05مً الامش 152اإلاادة  ( 2)
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بال ؤه  في حُٓٓت ألامش هي مها جحذ هُغ الاظم وهو الخٓلُذ، ى وحش لزلٚ ؤغاٍ اإلاششم احجضائشي ؤَهاٛ ؤخش 

ذ غمجها اإلاششم في اإلاواد   03/05مً ألامش  155و 151حى  مشابهت لُهل الخٓلُذ، وجمغ ؤظاظا بحّٓو اإلاالِ، ْو

 وهي:

 ،اظخيراد ؤو جطذًش وسخ مٓلذة مً مطىِ ؤو ؤداء 

 ،بُو وسخ مٓلذة إلاطىِ ؤو ؤداء 

 الخذاٛو ليسخ مٓلذة إلاطىِ ؤو ؤداء،جإحير ؤو وغو سه ً 

 .ؼ الهمذي لذَو اإلاٙاَإة اإلاعخحٓت للمالِ ؤو ألي مالٚ حّٓو مجاوسة  الَش

ااخز نلى اإلاششم احجضائشي ؤه  ؤنؿى للجى  اإلاشابهت للخٓلُذ اظم حىحت الخٓلُذ سيم ؤنها مً الىاحُت  ٍو

ها ال مت الخٓلُذ التي ٌهَش ٗان حٍش ُٓ  بإنها انخذاء نلى حّٓو اإلاالِ واحخّٓو اإلاجاوسة الٓاهوهُت هي بهُذة نً ؤس

واإلاخمثلت في الُٓام بيشش واظخًالٛ اإلاطىِ ؤو الُٓام بإداء َني دون برن اإلاالِ، َال ًمً٘ مى  وضِ حىحت 

 الخٓلُذ لبُو مطىِ مٓلذ ؤو اظخيراده ؤو جطذًشه ؤو نذم دَو مٙاَإة مالُت.

 يت في البيئت الزكميتاملطلب الثاوي: حماًت املصىفاث املىسيل

ت حهذ مً ؤهم الٓػاًا التي حشًل الُ٘ش الٓاهوو  وهزا بعبب اسجباؾها بال٘ثير مً اإلاجاالث  حشائم اإلالُ٘ت الٍُ٘ش

 واسجٙابها بوظائل جٓىُت حذًثت.

ً الظخخذام مىطت  ُوجوب لطىانت اإلاحخوى احخاص بهم، البن هزا اإلاوغوم لِغ ظهال خاضت مو جوح  ال٘ثيًر

ذ ظب ٔ ؤن حهشع نذد ٖبير مً ْىواث الُوجوب التي لذيها مالًين اإلاخابهين للخزٍ بشٙل نهائ  بذون ؤي ببالى ْو

 ورلٚ بعبب ججاوصاث حّٓو اإلاوظُٓى.

ٗان ٌعم  باظخخذام ؤنمال  اإلاوظُُٓت نلى  وؾّش  youtubeَمالٚ حّٓو الؿبو واليشش هو الزي ًحذد ما برا 

ش الُُذًو نلى اظخخذامها، لزا ظخازش ظُاظت حّٓو  ، َةرا ما  youtubeالؿبو واليشش التي ًؿبٓونها في بمٙاهُت جَو

 content IDجم اظخخذام محخوى موظُٓى في الُُذًو احخاص بٚ مً اإلاحخمل ؤن ًخم جلٓ  مؿالبت مٓذمت نبر 

 إلنالمٚ بإهٚ اظخخذمذ محخوى محمي بحّٓو الؿبو واليشش.

ولى بهخاج وجإلُِ وبثها شخطُاث نذًذة جخولى هي الُٓام بهزه اإلاهمت، بن بن اإلاطىُاث اإلاوحودة نلى الاهترهذ ًخ

هزا الخذاخل ًيص ئ في احخُٓٓت سوابـ مخهذدة بين اإلاخذخلين مً حهت وبُجهم وبين اإلاالِ الزي ًخم الانخذاء نلى 

 ُو احخاالث:مطىُ  مً حهت ؤخشى، َُ  هزه احخالت اإلاعاوٛ اإلاحخمل يير مهشوٍ بشٙل دُْٔ ولِغ واحذ في حم

 دور مسخخذم الاهترهت في جزائم الاعخذاء الالكترووي على حم املؤلف:  الفزع الاول:

مت جحمُل اإلاطىُاث نً بهذ دون احخطٛو نلى برن مً  لم ٌهذ معخحُال ؤن ٌعإٛ معخخذم الاهترهذ نً حٍش

 .(1)ضاحب احخٔ

معخخذم الاهترهذ، ما حاء في ْشاس مح٘مت ومً الخؿبُٓاث الىادسة في هزا احخطوص والتي ح٘م َحها بمعاولُت 

حُث ْػذ اإلاح٘مت" ؤن العما  للًير باالجطاٛ بشب٘ت الاهترهذ وصٍاسة  Queneauاظخئىاٍ باَسغ في ْػُت

                                                           
 .165، ص 2002حمُل نبذ الباقي الطًير، الاهترهذ والٓاهون احجىائ ، داس الجهػت الهشبُت، الٓاهشة  ( 1)



 

 2021العىت -02الهذد -08اإلاجلذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / اجلزائري القاًوى يف املوسيقية للوصٌفات القاًوًي التٌظين
   ـــــــــــــــــــــــــــ / جليلة عياد بي

  392  
l 

EISSN: 2528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

الطُحاث احخاضت وؤخز الطوس مجها ٌشٙل اظخهماال حمانُا وبنادة نشع للمطىِ مً حاهب اإلاعخخذم، وال  يهم 

ٔ احخٔ في  في رلٚ الٓٛو بإه  لم ًخخز ؤي ٓت غمىُت نً ؾٍش جطٍش بًجاب  لليشش، َالعما  بإخز ضوسة جم بؿٍش

و الاهترهذ  اسة مْو اسة هزه الطُحاث احخاضت، لزا ْػذ اإلاح٘مت بمعاولُت هزا الؿالب نً العما  للًير بٍض ٍص

 .(1)اإلاشتٕر َُ  وؤخز ضوسة للمطىُاث اإلاؿشوحت

 ىاء: املسؤوليت الجىائيت ملخعهذ إلاًالفزع الثاوي:

ش لهم الوظائل الُىُت  َو ً البُاهاث واإلاطىُاث وحُكها إلاطلخت نمالئ  ٍو بن مخههذ ؤلاًواء ًخولى جخٍض

واإلاهلوماجُت التي حعم  باحخطٛو نلى هزه البُاهاث واإلاطىُاث نبر الاهترهذ، َةرا زبذ ؤن مخههذ ؤلاًواء ْام بمهمت 

ها ْبل وششها للجمهوس، َةن معاولُخ  جٓوم هىا نً ألاغشاس َحظ ودساظت اإلاهلومت اإلاؿشوحت نبر الاهترهذ وجٓذًش 

 .(2)التي جطِب الًير مً حشاء اإلاهلوماث اإلايشوسة

 املسؤوليت الجىائيت ملخعهذ الىصىل: الُشم الثالث: 

بن ؾبُهت الذوس الزي ًماسظ  ؤو ًباششه مخههذ الوضٛو هو الزي ًحذد معاولُخ  احجىائُت، لزا َاألضل ؤه  ال 

معاوال نً مػمون اإلاهلوماث ؤو احخذماث التي جخم نبر وظائل  الُىُت، ونلُ  َلُٓام معاولُت موصم خذمت ًٙون 

الاهترهذ البذ مً الشحوم بلى الٓوانذ الهامت للمعاولُت احجىائُت بإن ًثبذ ؤن ل  دوس اًجاب  في بث مادة مهلوماجُت ؤو 

ش لذً  الٓطذ احجىائ   الهام بهىطٍش  الهلم وؤلاسادة، َػال نً غشوسة ْذسج  مطىُاث يير مششونت، وؤن ًخَو

 ٓ ابت اإلاادة اإلاهلوماجُت التي جىٓل نً ؾٍش  .(3)الُىُت نلى ْس

 املسؤوليت الجىائيت ملىرد املعلىماث: الفزع الزابع:

ٌهذ موسد اإلاهلوماث الصخظ الزي جخج  ضوب  ؤضابو الاتهام وجالحٓ  ال٘ثير مً الذناوى مً حشاء الانخذاء 

الال٘تروو  نلى حٔ اإلاالِ، َهو اإلاعاوٛ الشئِس ي نً اإلاطىُاث التي جخذاٛو جذاوال يير مششوم نلى الشب٘ت بانخباس 

اه  الوحُذ الزي ًملٚ ظلؿت حُُٓٓت في وششها ؤو بثها، ونلُ  ًخهين نلُ  احترام الٓوانذ وألاحٙام الٓاهوهُت التي 

 .(4)ٚ اإلاخهلٓت بمىو الانخذاء نلى حّٓو اإلاالِجُشغها الىطوص اإلاخخلُت، ونلى وح  الخحذًذ جل

 الخاجمت:

صاحمذ الابخٙاساث احجذًذة والخ٘ىولوحُا ٗل حاهب مً حواهب احخُاة حولىا، ونلى الشيم مً رلٚ َةن 

ٗاإلاوظُٓى  ذ مط ىاإلاواغُو التي سآَخىا لعىواث وظىواث ماصالذ موحودة  َالثوسة  التي جبرص ؤهمُتها مً ؤي ْو

مُت يير  ا ونادث نلُ  بُوائذ حمت مً حُث حودةالْش وجىونها  اإلاوظُُٓت اإلاطىُاث ث نالم اإلاوظُٓى حًُيرا حزٍس

اث الاظخمام بلحها.  وظبل وؤْو

                                                           
الو اماٛ ( 1) مُت، اؾشوحت دٖخوساه، حامهت احجضائش ظَو ت في البِئت الْش  .247، ص 2017-2016، 1، حماًت اإلالُ٘ت الٍُ٘ش
الو اماٛ، مشحو ظابٔ، ص  ( 2)  .247ظَو
ت، مطش ( 3)  .138-137، ص 2002نبذ الُخا  بُوم  حجاصي، الىكام الٓاهوو  حخماًت الخجاسة الال٘تروهُت، داس الُ٘ش احجامعي الاظ٘ىذٍس

 Bitan Hubert, Acteurs et responsabilite sur internet, Gaz Pal, 1, doctrine 1998 ,p 150 
.(4 )
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بن اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت هي مً ؤهم ما ًيخج  الهٓل البششي، لزا َةه  البذ مً خلٔ حو ًدىاظب مو هزه 

ءاث التي جٓو نلحها، َاحخماًت الٓاهوهُت للمطىُاث اإلاوظُُٓت في ألاهمُت مً خالٛ ظً ْواهين حخماًتها مً الانخذا

خجعذ في ْالب مادي ل  ُٖاه  اإلاحعوط،  الٓاهون احجضائشي تهذٍ بلى حماًت ؤلاهخاج الزهني الزي ًخػمً ببذانا ٍو

بٓطذ ومً هاحُت ؤخشى بلى حماًت ضاحب ؤلاهخاج الزهني وهو اإلاالِ وهزا بٓطذ حماًخ  ومىو الانخذاء نلُ  

 حصجُه  نلى مواضلت ؤلابذام والابخٙاس.

وجؿوسث مو جؿوس  ةومخهذد ةٖثير  حهانخذاءاث نلبال ؤن الا  اث اإلاوظُُٓتَشيم وحود ْاهون حخماًت اإلاطىُ

٘ت وبهما دمج اإلاطىِ اإلاوظُٓ  وبث  نلى شب الخ٘ىولوحُا، َالُوم الانخذاء لم ٌهذ مجشد ظؿو نلى اللخً ؤو ؤلآًام

ٗاٍ حخماًت اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت  الاهترهذ، وهو   ألاضلُتما ًجهل الخىكُم الٓاهوو  الزي وغه  اإلاششم احجضائشي يير 

 .واإلاشخٓت

،زنلُ  ولػمان حماًت َهالت لهو  ير بيُت جحخُت ْاهوهُت جُ٘ل مماسظت هزه احخّٓو ألحل  ه احخّٓو ًٓخط ي جَو

 رلٚ هوص ي بما ًلي:

 ولت باحخماًت._ جوغُ  بذْت اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت اإلاشم

 _ وغو آلُاث واضخت إلاىو الانخذاء نلى اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت.

الخ٘ىولوحُت خاضت ما حهلٔ بحماًت  اإلاجاوسة بما ًدىاظب مو الخؿوساث_ جحذًث ْاهون حّٓو اإلاالِ واحخّٓو 

مُت.     اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت اإلايشوسة في البِئت الْش

  املزاجع: املصادر  كائمت

 املصادر:أوال: 

 املخضمن اللاهىن املذوي، معذل ومخمم. 1975ظبخمبر  26اإلااسخ في  75/58ألامش_ 

 ، املخضمن كاهىن حم املؤلف والحلىق املجاورة.2003ًىليى  11املؤرخ في  03/05ألامز _ 
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  ملخص:

ت بعُضا عً  إلاا وان الحضر الجاهذ مسلىق بشغي غعُف وحب ؤن ٌعامل معاملت جدىاؾب وفئخه العمٍغ

 . وشخطِخه ؾىه ملخػُاث فيها جغاعىوال تهخم الاحغاءاث الخللُضًت التي ال 

اإلاخعلم بدماًت الؿفل الظي خمل بين ؾُاجه حملت  15/12كاهىن ألامغ الظي هغؾه اإلاشغع الجؼائغي مً زالٌ 

 مً الػماهاث وآلالُاث التي حعخبر بمثابت ؾُاج كاهىوي لحماًت الحضر بطفت عامت.

غق الى اهم آلالُاث اللػائُت والاحخماعُت التي حاءث بها ت البدثُت الخؿوكض خاولىا مً زالٌ هظه الىعك

هطىص كاهىن خماًت الؿفل ومضي فعالُتها في جىَغـ خماًت وافُت للؿفل الجاهذ وكض جىضلذ الضعاؾت الى ؤن 

ؼ خماًت فعالت للؿفل  اإلاشغع الجؼائغي بهظا اللاهىن كض زؿى زؿىة مهمت في مجاٌ غمان مداهمت عاصلت وحعٍؼ

م ؾلىن بضال مً علابه.الجاهذ  ال    ؾُما في الؿيي وعاء تهظًبه واضالخه وجلٍى

 .آلُاث الحماًت ؛الاخضار ؛حىىح الاؾفاٌ الكلماث املفتاخيت:

Abstract:  

Whereas the delinquent juvenile is a weak human creature of a special nature, he must be 

treated in a treatment commensurate with his age group, away from the traditional procedures 

that do not care in which the requirements of his age and personality are taken into account. 

The matter that the Algerian legislator consecrated through Law 12/15 related to the 

protection of the child, which carried with it a set of guarantees and mechanisms that are 

considered as a legal fence to protect juveniles in general. 

We have tried, through this research paper, to address the most important judicial and 

social mechanisms that came in the provisions of the Child Protection Law and their 

effectiveness in devoting adequate protection children. The study concluded that the Algerian 

legislator with this law has taken an important step in the field of ensuring a fair trial and 

promoting effective protection for the child. 

Key words: child delinquency; juveniles; protection mechanisms.
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 مقذمت:

زغي جدخل البِئت او ؤومً حهت ،حعخبر مغخلت الؿفىلت مً اإلاغاخل الجض خؿاؾت في خُاة الؿفل مً حهت

في جيشئخه، فالحالت الاحخماعُت والكغوف الىفؿُت والخعلُمُت والبُئُت  امهم االىؾـ الظي ٌعِش فُه الؿفل صوع 

م الؿ وججعل مىه خضزا حاهدا، وفي  ،ىي اإلاؿخلُمللؿفل الحضر كض جيىن ؾببا في اهدغافه وزغوحه عً الؿٍغ

 اإلالابل هي التي جدضص هىع الحماًت التي ًخللاها.

ٌ فكاهغة حىىح ألا  والتي عغفذ اهدشاعا هبيرا في آلاوهت الازيرة  ،ؾفاٌ حعخبر مً الكىاهغ الخؿيرة التي جىاحه الضو

على  و ؤمت اللُم الازالكُت صازل اإلاجخمع ؾخضعي صق هاكىؽ الخؿغ إلاا لها مً ؾلبُاث مؼصوحت ؾىاء على مىكى مما ا

ن ٌعامل معاملت زاضت بعُضا عً الاحغاءاث ؤؾغة والؿفل.وإلاا وان الؿفل الجاهذ مسلىق غعُف وحب مؿخىي ألا 

 .الخللُضًت التي ال جغاعى فيها الكغوف الصخطُت واإلاىغىعُت للحضر 

بهظه الفئت  كض اهخم اإلاشغع الجؼائغي  ي  هجض ؤنلفي هظا الاؾاع وجماشُا مع ما حغي به العمل في اإلاجخمع الضو 

اإلاخعلم بدماًت الؿفل الجؼائغي،  15/12الهشت مً اإلاجخمع وؤخاؾها بمىكىمت كاهىهُت زاضت جمثلذ في اللاهىن عكم 

مً اإلاىاص التي خملها هظا اللاهىن والتي جخىفل بدماًخه ؾىاء مً ا وافغ  اهطِبمً زالله  الظي وان للؿفل الجاهذ 

هثر مً الجاهب ؤالاحخماعُت لػمان مداهمت عاصلت في خله ًيىن فيها الجاهب الاضالحي التربىي  وؤلىاخُت الاحغائُت ا

 العلابي.

ي مضي وفم اإلاشغع الجؼائغي في خماًت الؿفل الجاهذ مً زالٌ ؤمغ الظي ًضفعىا الى ؾغح اشيالُت خٌى : الى ألا 

 الي هغؾها لػمان خماًت فعالت له؟ ؟ وما مضي هفاًت آلالُاث 12-15هطىص كاهىن 

 لالحابت على هظه الاشيالُت ؾىعخمض اإلاىهج الىضفي مً زالٌ عغع وجدلُل هطىص كاهىن خماًت الؿفل

 اإلاخعللت بألُاث خماًت الؿفل الحضر الجاهذ.بهضف اؾخجالء اإلاالمذ والجىاهب 

 :مبدثين وؾُيىن طلً وفم

 خذاثأمام قضاء ألا  آلياث خماًت الطفل الجاهذألاول:   املبدث

 الثاوي: آلياث الحماًت الاحتماعيت للحذث الجاهذ املبدث 

 ذاثخخماًت الطفل الجاهذ أمام قضاء ألا آلياث ألاول:   املبدث

 ماًت الؿفل داإلاخعلم ب 12-15عكم كاهىن اإلااصة الثاهُت مً  ذ مً زالٌ هٌعغف اإلاشغع الجؼائغي الحضر الجا

 واملت..." 18ؾً الثامىت عشغ ًبلغ  معلى ؤهه  " ول شخظ ل

وبالخالي فان ول شخظ لم ًبلغ ؾً الثامىت عشغ ؾىت واعجىب فعال مجغما كاهىها ، فاهه ال ٌعامل معاملت 

اء زاص في وافت مغاخل البالغين في احغاءاث اإلاخابعت اللػائُت، خُث زطه اإلاشغع الجؼائغي باحغاءاث زاضت وكػ

م او ازىاء اإلاداهمت وجىفُظ الحىم ، امام كاض ي الاخضار الظي يهضف في اإلالام ىاء عىض الخدغي والخدلُاإلاخابعت ؾ

م ؾلىن الجاهذ وجغبِخه.  الاٌو الى جلٍى
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 زىاء اإلاخابعت اللػائُت:ؤن هخعغع الى آلُاث خماًت الؿفل الجاهذ ؤؾىف هداٌو مً زالٌ هظا اإلابدث 

 بقت على صذور الحكم القضائيثىاء الاحزاءاث الساأطلب الاول : خماًت الطفل الجاهذ امل

غع الجؼائغي كض هفل  معاملت ن اإلاشؤاإلاخعلم بدماًت الؿفل هجض  15/12للاهىن عكم ء ااؾخلغامً زالٌ    

مت و  ، بهضفوافت مغاخل الضعىي اللػائُت  ؾفاٌ الجاهدين عبرت لل زاضى  زاعها.آ خماًتهم ووكاًتهم مً الجٍغ

 لضبطيت القضائيتالفزع الاول : آلياث الحماًت أمام ا

، خُث خضارغاءاث البدث والخدغي في حغائم ألا كبل جدٍغً الضعىي العمىمُت جخىلى الػبؿُت اللػائُت اح

مت وول ما  اث،جلىم بما جملىه مً ؾلؿ بخللي الشياوي وحمع البُاهاث والاؾخضالالث والبدث والخدغي في الجٍغ

  .(1)ًخعلم بمالبؿاتها  

ع الجؼائغي للؿفل الحضر مجمىعت مً الحلىق والػماهاث زالٌ هظه اإلاغخلت في هظا الاؾاع هفل اإلاشغ  

جخمثل  و  .(2) الؿابم الاشاعة الُه اإلاخعلم بدماًت الؿفل 15/12مً اللاهىن عكم  55ختى اإلااصة  48مً    بمىحب اإلاىاص

 زطىضا في:

و مداولت ؤبه به في اعجياب ؾىت واإلاشد 13ال ًجىػ احغاء الخىكُف للىكغ الا غض الجاهذ الظي ًفىق ؾىه  -1

 .(3)حىاًت هاعجياب

 13ن ًىكف للىكغ الؿفل الظي ًبلغ ؾىه ؤولى غابـ الشغؾت اللػائُت اطا صعذ ملخػُاث الخدغي ألا   -2

غ عً ؤؾباب الخىكُف  للىكغ  على ان ال ؾىت على ألا كل علُه وحىبا ازؿاع وهُل الجمهىعٍت على الفىع وجلضًم جلٍغ

كص ى ؾاعت ، وال ًخم الا في الجىذ التي حشيل ازالال بالىكام العام والتي ًيىن الحض ألا 24جخجاوػ مضة الخىكُف 

 .(4) ؾىىاث خبؿا وفي ماصة الجىاًاث (5زمـ ) للعلىبت فيها 

ت لحماًت الؿفل الجاهذ عىض الخىكُف للىكغ التي جىفل هغامت الاوؿان  -3   اجساط ول الاحغاءاث الػغوٍع

 .(5) احاجه ال ؾُما الغعاًت الصحُت والىفؿُت وزطىضُاث الؿفل واخخُ

 .ؾـ للضفاع عىه إمه بامياهُت الاؾخعاهت بمدام لُخازؿاع اإلامثل الشغعي للؿفل الجاهذ مع اعال -4

ن حؿخىمل ؤؾماع الؿفل  الحضر بعض ؾاعخين مً الخىكُف للىكغ ختى وان لم ًدػغ مدامُه على -5

 ..(6) و ممثله اللاهىوي اطا وان معغوفاؤلُه الشغعي الاحغاءاث فىع خػىعه، مع وحىبُت خػىع و 

                                                           
ع الثلافت لليشغ والخىػَع ، خلت الاخضار الجاهدين في مغخلت ما كبل اإلاداهمت اؾخضالال وجدلُلا ، صا، احغاءاث مال 1999ابغاهُم خغب خؿين ، (1)

 .25، الاعصن، ص عمان
 .39اإلاخعلم بدماًت الؿفل ، ج.ع عضص  15/07/2015، اإلاؤعر في  15/12اللاهىن عكم مً  2اإلااصة (2)
 لؿفل.اإلاخعلم بدماًت ا 15/12مً اللاهىن عكم  48اإلااصة (3)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل 15/12مً اللاهىن عكم  49اإلااصة .(4)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  50.اإلااصة (5)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل 15/12عكم  مً اللاهىن  55و 45اإلاىاص (6)



 

 2021الؿىت -02العضص -08اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ (15/12آليات محاية الطفل اجلانح )دراسة يف قانوى محاية الطفل اجلزائري القانوى رقن 
   جبايلي صربينةـــ/ـ / عواد ذبيح دهاى

  398  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

 باألخضارزاص كػائُت  ن اإلاشغع الجؼائغي لم ٌؿخدضر حهاػ غبؿُت ؤما ًمىً مالخكخه في هظا اإلالام 

 ٌ الى غغوعة اوشاء   1947بالغغم مً صعىة مىكمت الشغؾت الجىائُت الضولُت مىظ ؾىت  ،الجاهدين على غغاع باقي الضو

 خضار الجاهدين لحماًتهم.باأل شغؾت زاضت 

ًدُل اإلالف الى وهُل الجمهىعٍت الظي ًماعؽ بضوعه  ،بعض اهتهاء غابـ الشغؾت اللػائُت مً الخدغي و 

 02زيرة التي عغفها اإلاشغع الجؼائغي مً زالٌ هظ اإلااصة هظه ألا  .ؾلىب الىؾاؾتؤًلجإ الى ؤو   (1)الضعىي العمىمُت 

آلُت كاهىهُت تهضف إلى إبغام اجفاق بين الؿفل الجاهذ وممثله الشغعي مً حهت، وبين نها : " ؤمً هفـ اللاهىن على 

وتهضف إلى إنهاء اإلاخابعاث وحبر الػغع الظي حعغغذ له الضحُت ووغع خض  .الضحُت ؤو طوي خلىكها مً حهت ؤزغي 

مت و   .(2)اإلاؿاهمت في إعاصة إصماج الؿفل"آلزاع الجٍغ

 .(3) تهضف الى وغع خض للمخابعت اللػائُت اطا جم علض ضلح بين الؿغفين خُث حعض الىؾاؾت آلُت عالحُت

 مام قاض ي التدقيقأالفزع الثاوي : آلياث الحماًت 

خضار ن الى كػاء زاص مؿخلل هى كػاء ألا ؾفاٌ الجاهديؤهاؽ اإلاشغع الجؼائغي ازخطاص الخدلُم مع ألا 

 .(4) ؾلىب التربىي ُب في الخدلُم ال ؾُما ألا ؾالفػل ألا ؤللضعجه على هشف الحلُلت مع غغوعة اؾخعماٌ 

عخبر احغاء الخدلُم احغاء اؾخىمالي للبدث ألا   .(5) ولي الظي كام به عحاٌ الػبؿُت اللػائُتَو

 زىاء هظه اإلاغخلت مً زالٌ اإلاىاصؤؾاع فلض ؤخاؽ اإلاشغع الجؼائغي الؿفل الجاهذ بجملت مً الػماهاث في هظا ؤلا 

 هىحؼها في ماًلي: الؿابم طهغه، و  خماًت الؿفلمً كاهىن  79الى  56 مً

 تزير الى  الىكىف على الىغعُهظا ألا  في الجىاًاث والجىذ خُث يهضف (6)غغوعة إحغاء البدث الاحخماعي  -1

ت ال ت والتربٍى ؾباب ؤلتي جمىً حهاث الخدلُم مً معغفت ، واشإجهخاؾذ بالؿفل الجاهذ ازىاء جيؤتي اإلااصًت واإلاعىٍى

م الؿىي اهدغافه وز  ..(7) زيرة باجساط وافت الخضابير  لحماًخهالؿلُم في اإلالابل جخىفل هظه ألا  غوحه عً الؿٍغ

و ممثله ؤغغوعة خػىع مدامي عً الؿفل الجاهذ في وافت مغاخل الضعىي العمىمُت، واطا لم ًلم الؿفل  -2

 ..(8)ظلً الى هلُب اإلادامينو ٌعهض بؤخضار مدامُا مً جللاء هفؿه ٌعين له كاض ي ألا  ؛الشغعي بخعُين مدامي

                                                           
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  62اإلااصة  ا(1)
ل  28و 27عاغُت ، الىؾاؾت الجؼائُت هألُت لحماًت الؿفل الجاهذ ، ملخلى الحماًت اللاهىهُت للؿفل الجاهذ  ؤًام  للخفطُل اهكغ مشغي (2)  2017افٍغ

 وما بعضها 05،.عىابت ، الجؼائغ ،ص 
ل عبض الهاصي ، (3) ر اللاهىهُت والؿُاؾُت ، اإلاجلض ،الالُاث اللاهىهُت لحماًت الاخضار في كاهىن الؿفل الجضًض. اإلاجلت الاواصًمُت للبدى  2016لهٍؼ

، العضص الثاوي، حامعت عماع زلُجي ، الاغىاؽ ، ص   .373الاٌو
ان 15/07/2015اإلاؤعر في  15/12، الُاث خماًت الؿفل في اللاهىن عكم  999مىالفي ؾامُت ، (4) . مجلت الحلىق والعلىم الاوؿاهُت،  حامعت ٍػ

 .376عاشىع ، الجلفت ،ص
ت وجؿبُلُت. الجؼائغ: الضًىان حُاللي بغضاصي، (5) ت،الخدلُم صعاؾت ملاعهت هكٍغ  .61ص الىؾني لالشغاٌ التربٍى
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  06اإلااصة (6)
ل عبض الهاصي. مغحع ؾابم، ص (7)  .371لهٍؼ
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل 15/12مً اللاهىن عكم  67اإلااصة (8)
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ت غير ؤضل في احغاءاث الخدلُم ألا  -3 ضل العام باليؿبت ً ألا وعص اؾخثىاء عؤن اإلاشغع الجؼائغي ؤن جيىن ؾٍغ

 .(1)وممثله الشغعي باحغاءاث اإلاخابعت  ن ًسؿغ هى ؤخُث ًجب ،للؿفل الجاهذ

 :(2)ؾُما فُما ًخعلم ب  ن ًخسظ بعؼ الخضابير ال ؤؤزىاء مغخلت الخدلُم ًمىً للاض ي الخدلُم  -

ً حؿلُم الؿفل الى ممثله الشغع -  ثلت.بالي او الى شخظ او عائلت حضًٍغ

 وغعه في مؤؾؿت معخمضة ميلفت بمؿاعضة الؿفىلت. -

 وغعه في مغهؼ مخسطظ في خماًت الؿفىلت الجاهدت.  -

ت اإلاغاكبت وجيلُف مطالح الىؾـ اإلافخىح بدىفُظ ط -  لً .وغعه عىض الاكخػاء جدذ هكام الحٍغ

 ..(3)فعاٌ اإلايؿىبت للحضر كض حعغغه للحبـ ًجىػ لللاض ي وغعه جدذ الغكابت اللػائُتاطا واهذ ألا  -4

ى احغاء الحبـ اإلاؤكذ خُث لهزىاء مغخلت الخدلُم ؤخضار حغاءاث التي ًطل اليها كاض ي ألا مً ؤزؿغ الا   -5

ت الؿفل الجاهذ واًضاعه الحبـ اإلاؤكذؤ ن جثبذ اصاهخه بدىم نهائي اطا ؤكبل  حاػ اإلاشغع الجؼائغي اإلاؿاؽ بدٍغ

خضصتها )  الُه اللاض ي بخىافغ حملت مً الشغوؽإ جلحغاء ٌعض احغاءا اؾخثىائُا ًن هظا الا ؤ، الا (4) صعذ الػغوعة طلً

 : (5) همهاؤ( 72و 58اإلاىاص 

 غكابت اللػائُت صون مبرع.تزاماث اإلاترجبت عً اللن اإلاتهم لم ًخلُض باالؤو  ؤاهذ الخضابير اإلاؤكخت غير وافُت اطا و -

متاطا وان الحبـ اإلاؤكذ هى الاحغاء الىخُض للحفاف على ألا  -  .صلت وخماًت اإلاتهم ووغع خض للجٍغ

 3ؾىت ووان الحض الاكص ى للعلىبت اإلالغعة كاهىها هى الحبـ اكل مً  13هثر مً ؤن ًيىن ؾً الحضر ؤ -

 ؾىىاث

ً ؤ -  في ماصحي الجىاًاث والجىذ كابلت للخمضًض.ن ًيىن الحبـ اإلاؤكذ مدضص اإلاضة خُث جيىن شهٍغ

 مزخلتي املداكمت والتىفيذاملطلب الثاوي : خماًت الطفل الجاهذ اثىاء 

مغاخل خاؾمت ومً ؤهم  حعض مغخلت اإلاداهمت آزغ مغخلتجخجلى مكاهغ خماًت الؿفل في هظه اإلاغخلت التي 

مت مً عضمهاعجياب الحض و جخمثل اهمُتها في الخدلم مًالضعىي العمىمُت،  ، وهظلً هشف زُىؽ ر للجٍغ

                                                           
ان  . مجلت الحلىق والعلىم15/07/2015اإلاؤعر في  15/12، الُاث خماًت الؿفل في اللاهىن عكم  1999مىالفي ؾامُت ، (1) الاوؿاهُت، حامعت ٍػ

 .376الجلفت ،صعاشىع 
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  70اإلااصة (2)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  71اإلااصة (3)
 .139مغحع ؾابم ، ص  حُاللي بغضاصي ،(4)
اإلاخعلم بدماًت الؿفل ، مجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت  15/12، الحماًت الجىائُت لالخضار على غىء اللاهىن عكم  2018بً ًىؾف اللُىيي ،(5)

 .42-41،  ص 01والاكخطاصًت العضص 
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مت لخدضًض ما ًجب فعله وما ًملُه اللاهىن ؾاعي اإلافعٌى لحماًت الؿفل الجاهذ و اإلاجخمع ، ومالبؿاث و صوافع الجٍغ

 .(1) معا كضع الاميان

في هظا الاؾاع جىفل اإلاشغع الجؼائغي بمىحب هطىص كاهىن خماًت الؿفل باخاؾت الحضر الجاهذ بجملت مً 

 زىاء احغاءاث اإلاداهمت او ازىاء جىفُظ الحىم.ؤالتي جىفل له مداهمت عاصلت ؾىاء ػماهاث ال

 الفزع الاول: آلياث خماًت الطفل  الجاهذ اثىاء إحزاءاث املداكمت

مت اإلاغجىبت منهم اللاعضة التي جدىم احغاءاث مداهمت ألا  جلخط ي مً الىاخُت ؾفاٌ الجاهدين هى الىكغ في الجٍغ

ت ال   (2)مام كػاء مسخظ واحغاءاث زاضت ومخميزة عً  احغاءاث مداهمت البالغين ؤ الغصعُت التربٍى

خضار اللىاعض ؤزىاء الىكغ في كػاًا ألا مً  حملتجإؾِؿا على طلً فلض ؤوحب كاهىن خماًت الؿفل مغاعاة 

 هىحؼها في ماًلي:

عئِؿا ومؿاعضًً مدلفين خضار جخيىن مً كاض ي ؤخضار ىص مدىمت مسخطت جفطل في كػاًا ألا وح أوال :

 .(3)ازىين 

 .(4): الحم في مداهمت عاصلتثاهيا 

ت ثالثا  . فاطا وان الاضل العام في اإلاداهماث ان جخم في (5): جخم اإلاغافعاث امام كػاء الاخضار في حلؿاث ؾٍغ

لخبر الظي ؾُيىث حلؿاث علىُت، الا ان هظا اإلابضؤ ال ًؿبم في كػاء الاخضار، خماًت لؿمعت الحضر ومىعا لخفش ي ا

م مؿخلبله ىىب عىه  (6)علبت في ؾٍغ اث الؿفل وشعىعه الىفس ي كض ٌعفى مً خػىع اإلاداهمت ٍو وخفاغا على معىٍى

 .(7) ولُه اومدامُه غير ان الىؿم بالحىم ًجب ان ًيىن في حلؿت علىُت

 الفزع الثاوي : آلياث خماًت الطفل الجاهذ اثىاء جىفيذ الحكم

خضار في الاخيام التي ًطضعها غض الحضر الجاهذ ؾىه والكغوف التي صفعذ به الى ن ًغاعي كاض ي ألا ؤًجب 

مت،  م ؾلىهه واعاصة جاهُله على الاهدغاف واعجياب الجٍغ ؤن ًيىن خىمه عالحُا ال علابُا يهضف الى اضالخه وجلٍى

، واطا واهذ اإلاسالفت (9)غغامت  وعىض الاكخػاء ًمىً ان ًدىم على الحضر الجاهذ بالحبـ او ال اواؾخثىاء (8)وجغبِخه 

ت اإلاغاكبت   (10) زابخت ًدىم علُه اما بالخىبُش او بالغغامت  وان اكخػذ مطلحخه طلً وغعه جدذ هكام الحٍغ

                                                           
، مجلت الاؾخاط الباخث للضعاؾاث اللاهىهُت و  15/12ُت  على غىء كاهىن عغبىػ فاؾمت الؼهغاء، خماًت الؿفل الجاهذ في مغخلت  اإلاداهمت الجؼائ (1)

 .     274، ص 2017الؿُاؾُت، العضص الؿابع ، ؾبخمبر 
ل عبض الهاصي. مغحع ؾابم، ص (2)  .374لهٍؼ
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم 80اإلااصة (3)
 اًت الؿفل.اإلاخعلم بدم 15/12مً اللاهىن عكم  09اإلااصة (4)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  82اإلااصة (5)
 .278. مغحع ؾابم، صعغبىػ فاؾمت الؼهغاء(6)

 .44بً ًىؾف اللُىيي، مغحع ؾابم، ص(7)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  85اإلااصة (8)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  86اإلااصة .(9)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  87.اإلااصة (10)



 

 2021الؿىت -02العضص -08اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ (15/12آليات محاية الطفل اجلانح )دراسة يف قانوى محاية الطفل اجلزائري القانوى رقن 
   جبايلي صربينةـــ/ـ / عواد ذبيح دهاى

  401  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

 وكض خغص اإلاشغع الجؼائغي زالٌ هظه اإلاغخلت على جىَغـ حملت مً الػماهاث للحضر الجاهذ اهمها :

طاصعة عً الجهاث اللػائُت في سجل زاص ًمؿىه واجب الجلؿت وفي غغوعة جلُُض الاخيام واللغاعاث الوال :أ

 (1)صحُفت الؿىابم اللػائُت.

خضار  مً جللاء امياهُت اعاصة الىكغ في اللغاعاث اللػائُت وجضابير الحماًت ؾىاء مً ؾغف كػاء ألا  ثاهيا :

غ مطالح الىؾـ اإلافخىح او بىاءا ؤهفؿه   (2).العامتو بىاء على ؾلب مً الىُابت عل ًخلٍغ

 الثاوي: آلياث الحماًت الاحتماعيت للحذث الجاهذ املبدث

بىغع آلُاث للحماًت الاحخماعُت   ،اهخم اإلاشغع الجؼائغي مً زالٌ اللاهىن اإلاخعلم بدماًت الؿفل الجاهذللض 

وععاًخه وتهظًبه  ؾفاٌ الجاهدين بمعاملت زاضت مخميزة  تهضف الى خماًخهالياملت والخعامل مع ألا له جخميز بالعىاًت 

حه في اإلاجخمع بصخطُت اوعالحه مً زالٌ جيشئخه جيشئت ضالحت هافعت لىفؿه و ألؾغجه وللمجخمع كاؾبت العاصة اصم

 زالق حضًضة.ؤ و 

اإلاغاهؼ اإلاخسططت ل شإن هي خماًت الؿفل الجاهذ صازلُاث التي جىاولها اإلاشغع الجؼائغي في هظا الولعل ؤهم آلا

 ا جباعا:مخماًخه صازل مغاهؼ اعاصة التربُت واصماج الاخضار والتي ؾىدىاٌو الىكام اللاهىوي له في خماًت الؿفىلت، و 

 املطلب الاول: خماًت الطفل الجاهذ داخل املزاكز املتخصصت في خماًت الطفولت

صار الجاهدين خُث حعمل على ؤحعخبر اإلاغاهؼ اإلاخسططت في خماًت الؿفىلت مؤؾؿاث مسخطت في اؾخلباٌ الا

ا وهفؿُا ختى جيىن ضالحت العاصة اصماحها صازل اإلاجخمع.  خماًت هظه الفئت واعاصة جإهُلها جغبٍى

 الفزع الاول : أوشاؤها وجىظيمها القاهووي

اإلاؤعر  81)ج.ع عضص  75/64ؤكغ اإلاشغع الجؼائغي اوشاء اإلاغاهؼ اإلاخسططت في خماًت الؿفىلت بمىحب ألامغ عكم 

اإلاخػمً اللاهىن الاؾاس ي الىمىطجي  75/115ظا الامغ ضضع اإلاغؾىم الخىفُظي عكم (  وجىفُظا له10/10/1975في 

اإلاخػمً اوشاء   87/261للمؤؾؿاث اإلاخسططت في خماًت الؿفىلت واإلاغاهلت اإلاعضٌ واإلاخمم بمىحب اإلاغؾىم عكم 

مؤعزت في  49مغاهؼ مخسططت وحعضًل كىائم اإلاغاهؼ اإلاخسططت في خماًت الؿفىلت واإلاغاهلت ) ج.ع عضص 

( ، جلىم هظه اإلاغاهؼ بعملها  05/04/2012مؤلغزت في  21) ج.ع عضص   12/165. واإلاغؾىم الخىفُظي عكم 02/12/1987

 . (3) جدذ وضاًت الىػاعة اإلايلفت بالخػامً الىؾني

ت حعخبراإلاغاهؼ واإلاطالح اإلاخسططت في خماًت الؿفىلت مؤؾؿاث عامت طاث ؾابع اصاعي جخمخع بالصخطُت اإلاع ىٍى

والاؾخلالٌ اإلاالي اوشاث في ؾبُل ععاًت الاخضار الظًً واهىا مدل اوامغ واخيام وجضابير ضاصعة مً كػاء الاخضار 

 (4) جلط ي الى اعاصة جغبُتهم وتهظًبهم بهضف اعاصة اصماحهم في اإلاجخمع

 

                                                           
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  107و 106اإلااصة (.1)

 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  96اإلااصة (.2)

 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  116اإلااصة (.3)

ع الجؼائغي واإلالاعن. مىفم لليشغ،الجؼائغ، ص2013ًذ ، عبض اإلاالً الؿا(..4) ت لالخضار في غىء الدشَغ  .4،اإلاعاملت العلابُت والتربٍى
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 (1)وهي:  زخطاضهخضار الظي ًلع اإلاغهؼ في صائغة اجدشيل هظه اإلاغاهؼ مً عضة مطالح ًتراؾها كاض ي ألا  

: جلىم بمهمت مالخكت وصعاؾت شخطُت الحضر  والعىاًت به بضهُا وهفؿُا واحخماعُا  أوال : مصلحت املالخظت

غ ًغؾل الى كاض ي الاخضار.  واكتراح اؾلىب جغبِخه في جلٍغ

اغُت : جلىم هظه اإلاطلحت بئعاصة جغبُت الحضر  مً الىاخُت الازالكُت وال ثاهيا :مصلحت اعادة التربيت ٍغ

غا الى كاض ي الاخضار مشمىال بمالخكاتها في هظا الشإن ا  وجغؾل جلٍغ  .(2) والخعلُمُت باجباع البرامج اإلاؿؿغة وػاٍع

: جلىم هظه اإلاطلحت باعاصة اصماج الاخضار احخماعُا في اهخكاع الخضبير النهائي  ثالثا : مصلحت العالج البعذي

ً اإلانهي، وزالٌ هظه الفترة ًمى ماإلالغع في شانه  (3) ً وغع الؿفل بىعشاث زاعحُت للعمل او مغاهؼ الخيٍى

 الفزع الثاوي : خقوق الطفل الجاهذ داخل املزاكز املتخصصت في خماًت الطفولت

ؤولى اإلاشغع الجؼائغي عىاًت واملت في الاهخمام بدلىق الؿفل الحضر صازل هظه اإلاغاهؼ وطلً بالىظ على للض 

 اإلاخعلم بدماًت الؿفل منها: 15/12بها غمً اللاهىن عكم  حملت مً الحلىق التي ًخمخع

اعة كاض ي الاخضار في اي وكذ لهظه اإلاغاهؼ ومخابعت وغعُت الاؾفاٌ الظًً كط ى بىغعهم صازل  أوال : غغوعة ٍػ

 . (4) هظه اإلاغاهؼ

ت اغازل هظه اإلاغاهؼ بغامج حعلُمُت وجًجب ان ًخللى الؿفل اإلاىغع صا ثاهيا : يُت وجغبٍى فت الى الاوشؿت يٍى

اغُت والترفيهُت التي جدىاؾب مع ؾىه وشخطه وحيؿه، هما مً خله الاؾخفاصة مً الغعاًت الىفؿُت والصحُت  الٍغ

 .(5) الضائمت

خم الؿفل الجاهذ في الخغوج إلاضة زالزت اًام بعض اؾدشاعة مضًغ اإلاغهؼ مً ؾغف ممثله الشغعي وبعض  ثالثا :

هما ًدم له الخغوج إلاضة زالزت اًام في خالت وفاة اإلامثل الشغعي او اخض اكاعبه الى اؾالع كاض ي الاخضار ومىافلخه، 

ًىما بعض مىافلت  45، هما ًمىً مىذ الاؾفاٌ عؿلت ًلػىنها لضي عائالتهم إلاضة ال جخجاوػ (6) غاًت الضعحت الغابعت

خدمل اإلاغهؼ هفلاث الؿفل عىض خطىله على الاطن (7) لجىت العمل التربىي   (8).بالخغوج او على عؿلت زاعج الاؾغة،ٍو

ؼ الخعاون بين الىػعاء وبين ؤلاصاعاث بغغع جؼوٍض ألاخضار اإلاىغىعين في اإلاغاهؼ بالجاهب  ًجب  رابعا: حعٍؼ

ؿهغ على .(9) الخعلُمي واإلانهي  ىه اإلاضعس ي ؤو اإلانهي زاعج اإلاغهؼ َو ماعؽ مضًغ اإلاغهؼ  مغاكبت صائمت على الؿفل في جيٍى ٍو

سبر لجىت ا ً الؿفلجىفُظ الشغوؽ اإلاىطىص عليها في علض الخمهين ٍو غ جيٍى  .(10)لعمل التربىي بخؿٍى

                                                           
يب .(1) ً ،ؤٍػ  .252. صاع الثلافت لليشغ والخىػَع ، لبىان: ،  ،ص2، كػاء الاخضار صعاؾت ملاعهت ؽ 2009خمض عٍى
ً ، اإلاغحع هفؿه ، ص .(2) يب اخمض عٍى  ..257ٍػ
،خماًت الاؾفاٌ صازل مغاهؼ ومؤؾؿاث خماًت الؿفىلت، مجلت الاؾخاط الباخث للضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت،   ،اإلاجلض  2018وحي بؿمت ، ص..(3)

 ..1229الثاوي ، العضص الخاؾع ، اإلاؿُلت ، الجؼائغ  ،  ص 
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  119اإلااصة .(4)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12اللاهىن عكم مً  120.اإلااصة (5)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  121.اإلااصة (6)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم 122.اإلااصة (7)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  123.اإلااصة (8)
 .1230.صوحي بؿمت ، مغحع ؾابم ، (9)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  121ة .اإلااص(10)



 

 2021الؿىت -02العضص -08اإلاجلض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ (15/12آليات محاية الطفل اجلانح )دراسة يف قانوى محاية الطفل اجلزائري القانوى رقن 
   جبايلي صربينةـــ/ـ / عواد ذبيح دهاى

  403  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

ير وغعُت الؿفل، الؾُما ًجب على مضًغ اإلاغهؼ ؤن ٌعلم كاض ي ألاخضار اإلاسخظ بيل ما مً شإهه حغُ خامسا:

غ  مغغه ؤو صزىله اإلاؿدشفى ؤو شفائه ؤو هغوبه ؤو وفاجه، و ؤن ٌعلمه شهغا كبل اهلػاء مضة الىغع، و بمىحب جلٍغ

ه اإلاؿبب، و عاي لجىت العمل التربىي بشإن ما ًجب اجساطه في نهاًت مضة الخضبير  (1) ًخػمً ؤٍع

 كز اعادة التربيت وادماج الاخذاثاملطلب الثاوي: خماًت الطفل الجاهذ داخل مزا

 مً زالٌ الاوشاء و الىكام اللاهىوي للؿفل الحضر الجاهذ،  في هظا اإلاؿلب ؾىف هخؿغق إلاغاهؼ اعاصة التربُت 

 .خضارألا  وإصماجعاصة التربُت اإلاخعللت بئ غاهؼ جلً اإلا خلىق الؿفل الجاهذ صازلزم هضعؽ و هبين 

 وهظامها القاهوويلتربيت و ادماج ألاخذاث ء مزاكز اعادة االفزع الاول: اوشا

 05/04ؤكغ اإلاشغع الجؼائغي اوشاء اإلاغاهؼ الخاضت بغعاًت الاخضار واعاصة جاهُلهم واصماحهم بمىحب الامغ عكم 

اإلاخعلم  15/12مً اللاهىن عكم  132مغ الظي هغؾخه اإلااصة ، ألا (2) اإلاخػمً كاهىن السجىن واعاصة الاصماج الاحخماعي

الؿفل في هطها :"جسػع مغاهؼ اعاصة جغبُت واصماج الاخضار والاحىدت اإلاسططت لالخضار باإلاؤؾؿاث  بدماًت

 العلابُت الخيام كاهىن جىكُم السجىن واعاصة الاصماج الاحخماعي للمدبىؾين".

 إن مغاهؼ إعاصة التربُت و إصماج ألاخضار حعخبر مغاهؼ مسططت الؾخلباٌ ألاخضار اإلاديىم عليهم بالحبـ

ت، ٌعامل الحضر الجاهذ زالٌ جىاحضه في هظه اإلااعهؼ  اإلاؤكذ ؤو اإلاديىم عليهم في خىم نهائي بعلىبت ؾالبت للحٍغ

 .(3) معاملت  زاضت حؿتهضف جدػير عىصجه إلى ؤؾغجه و مجخمعه بصخطُت وازالق حضًضة 

ت في  في الىاكع العملي لم جيشإ هظه اإلاغاهؼ مؿخللت واهما  ًخم إًضاع الؿفل اإلاديىم علُه بعلىبت ؾالبت للحٍغ

ألاحىدت اإلاسخطت للخضار باإلاؤؾؿاث العلابُت، مع الازظ باالعخباع زطىضُت الحضر فال ًخم صمجه مع البالغين، إط 

جب إعاصة جإهُله وجغبِخه وجإصًبه هفؿُا وزللُا بهضف اعاصة اصماحه  اهه ًخم معاملت الحضر هصخظ ؤزؿإ ٍو

 .(4) الاحخماعي

 إلاغاهؼ مً مجمىعت مً اإلاطالح خضصها كاهىن جىكُم السجىن واعاصة الاصماج الاحخماعي هي:جخيىن هظه ا

: حؿخدضر على مؿخىي هظه اإلاغاهؼ و هظا باألحىدت، لجىت للخإصًب ًإعؾها مضًغ اإلاغهـؼ ؤو أوال : لجىت التأدًب

ت عئِـ مطلحت الاخخباؽ،  ومسخظ في علم مضًغ اإلاؤؾؿت العلابُت خؿب الحالت، و جدشيل مً عػٍى

جسخظ بخإصًب وجىحُه الؿفل في خالت اعجيابه لخؿإ او مسالفت لللىاهين صازل .(5) الىفـ،ومؿاعضة احخماعُت، ومغب

 ..(6)ؼاإلاغه

                                                           
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  127و  126اإلااصة .(1)
 .12اإلاخػمً كاهىن جىكُم السجىن واعاصة الاصماج الاحخماعي للمدبىؾين ، ج.ع عضص  06/02/2005اإلاؤعر في  05/04.الامغعكم (2)
 84-83مغحع ؾابم، ص ص عغبىػ فاؾمت الؼهغاء.  ..(3)
 272.عبض اإلاالً الؿاًذ ، مغحع ؾابم، ص(4)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  122.اإلااصة (5)
 1232.صوحي بؿمت ، مغحع ؾابم، ص.(6)
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: حؿىض إصاعة هظه اإلاغاهؼ إلى مضًغ ًسخاع مً بين اإلاىقفين اإلاؤهلين، الظًً ًىلىن اهخماما زاضا ثاهيا : املذًز

نهم الضاعس ي و اإلانهي، و  لشؤون ألاخضار الجاهدين، و ٌعمل جدذ إشغافه مىقفىن ٌؿهغون على جغبُت ألاخضار و جيٍى

 .(1) مخابعت جؿىع ؾلىههم، إلخُاء شعىعهم باإلاؿؤولُت و الىاحب ججاه اإلاجخمع 

ٌعخبر اإلاضًغ مؿؤوٌ عً صحت وؤمً ألاؾفاٌ صازل اإلاغهؼ، فئطا ؤضِب الؿفل بمغع ؤو وفاة ؤو هغوب وحب 

ع كاض ي ألاخضار ؤو عئِـ لجىت إعاصة التربُت و اإلامثل الشغعي للؿفل،  هما ًمىىه مىذ إطن في إحاػة علُه إزؿا

 ..(2)الاؾخثىائُت بمىاؾبت الاعُاص...الطُف للؿفل ومىذ ؤلاطن في العؿل 

ت، ًغاؾها جدضر لضي ول مغهؼ إلعاصة التربُت و إصماج ألاخضار لجىت إلعاصة التربُ : ثالثا : لجىت اعادة التربيت

، وعئِـ سخظ في علم الىفـ، ومغبي، وممثل عً الىاليمكاض ي ألاخضار جدشيل مً مضًغ مغهؼ ، وؾبِب هفؿاوي، و 

 و ممثله، ولها ان حؿخعين بإي شخظ ًفُضها في مهامها.ؤاإلاجلـ الشعبي البلضي 

هما جلىم بضاعؾت واكتراح مج الىؾىُت اإلاعخمضة، رابئعضاص بغامج الخعلُم وفلا للب جسخظ لجىت إعاصة التربُت

ض العلىبت مع جلُُم جىفُظ جؿبُم بغامج  إعاصة  التربُت وا عاصة ؤلاصماج الاحخماعي  ..(3) الخضابير الغامُت إلى جىُُف وجفٍغ

 الفزع الثاوي : خقوق الطفل الجاهذ داخل مزاكز اعادة التربيت وادماج الاخذاث

خضار فلض ؤولى اإلاشغع الجؼائغي عىاًت واملت في الاهخمام ألا ت التي جدط ى بها هظه الفئت مً همُبالىكغ لل 

اإلاخعلم بدماًت  15/12بدلىكها  صازل هظه اإلاغاهؼ ًغاعى فيها ؾنهم وخالتهم الىفؿُت وطلً غمً اللاهىن عكم 

 :الؿفل وكاهىن جىكُم السجىن واعاصة الاصماج الاحخماعي للمدبىؾين ومً اهم هظه الحلىق وآلُاث الحماًت هظهغ

ًجب ان ٌعامل الاخضار ازىاء جىاحضهم باإلاغهؼ او الجىاح اإلاسطظ لهم في اإلاؤؾؿاث العلابُت معاملت    أوال :

طىن هغامخه وفي ؾبُل طلً ٌؿخفُض  زاضت جغاعى فيها ملخػُاث ؾىه وشخطِخه بما ًدلم له ععاًت واملت ٍو

لعللي ، لباؽ مىاؾب ، ععاًت صحُت وفدىص الحضر اإلادبىؽ مً: وحبت غظائُت مخىاػهت ووافُت لىمىه الجؿضي وا

ت مباشغة مً صون فاضل ، اؾخعماٌ وؾائل الاجطاٌ  ؾبُت مؿخمغة ، فسحت في الهىاء الؿلم ًىمُا ، مداصزت ػائٍغ

 .(4)عً بعض جدذ عكابت الاصاعة 

اؽ الىفاءة :ًجب ان ًسخاع العاملين مع الاؾفاٌ صازل اإلاغاهؼ والاحىدت في اإلاؤؾؿاث العلابُت على اؾثاهيا

ىا زاضا بىُفُت الخعامل مع الؿفل صازل هظه اإلاغاهؼ جب ان ًخللىا جيٍى  ..(5)والخبرة ٍو

 .(6)ًسؿغ الحضر وحىبا بدلىكه وواحباجه صازل اإلاغاهؼ او الاحىدت العلابُت بمجغص اًضاعه فيها  ثالثا :

                                                           
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  123.اإلااصة (1)
 .268.عبض اإلاالً الؿاًذ، مغحع ؾابم، ص(2)
ضة، كىضوػ هاصًت. مغحع ؾابم، ص.ش(3) في فٍغ  .91ٍغ
 اإلاخػمً جىكُم السجىن واعاصة الاصماج الاحخماعي للمدبىؾين 05/04مً الامغ عكم  119.اإلااصة (4)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  129.اإلااصة (5)
 اإلاخعلم بدماًت الؿفل. 15/12مً اللاهىن عكم  130.اإلااصة (6)
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ىه العام ومؿاعضجه على ؤعابعا: ًجب  خل مشاوله الصخطُت والعائلُت  ن ٌؿدخفُض الحضر مً عفع مؿخىي جيٍى

ؿاعضه في طلً اإلاسخطىن في علم الىفـ واإلا ت وعٍاغُت َو غبىن العاملىن صازل هظه وان ًماعؽ اوشؿت زلافُت وجغبٍى

 .(1)اإلاغاهؼ 

ًجب على إصاعة اإلاؤؾؿت العلابُت وجدذ إشغافها وعكابتها  جمىين اإلادبىؾين مً مخابعت بغامج ؤلاطاعت  خامسا:

الاؾالع على الجغائض واإلاجالث وجللي اإلاداغغاث في اإلاجاٌ التربىي والثلافي والضًني، هما ًمىً بث الؿمعُت والخلفؼة و

ت الهاصفت إلى إعاصة التربُت بعض اؾدشاعة لجىت جؿبُم العلىباث ؤو لجىت إعاصة جغبُت ألاخضار    . .(2)ؤو الؿمعُت البطٍغ

ا ًلػيها عىض عائلخه ؤو بئخضي اإلاسُماث الطُفُت ؤو مغاهؼ ًىم ( 30)الحم في إحاػة إلاضة  زالزين :سادسا

ـــــغ اإلاغهؼ مع إزؿاع لجىت إعاصة التربُت بظلً   ـــ ـــ ـــــ ــ  .(3)الترفُه، ًمىدها له مضًــ

ًجب ان ٌؿخفُض الؿفل اإلاىصع صازل مغهؼ اعاصة جغبُت واصماج الاخضار وفي الاحىدت اإلاسططت   سابعا :

العلابُت مً الترجِباث التي حؿتهضف جدػير عىصجه الى خُاة الاؾغة واإلاجخمع وان ًخللى مً احل لالخضار باإلاؤؾؿاث 

اغُت والترفيهُت ا ً والتربُت والاوشؿت الٍغ  .(4)لتي جدىاؾب مع ؾىه وحيؿه وشخطِخهطلً بغامج الخعلُم والخيٍى

 خاجمت :ال

ا اإلاشغع الجؼائغي للؿفل ، وهظا ما ًبضو حلُا ألاهمُت اللطىي التي ًىليه سلظ إلىه صعاؾخه على غىء ما ؾبم

خماًت كػائُت  غمىهكض  ، و بدماًت الؿفل اإلاخعلم 15/12عكم للاهىن ل اإلاشغع الجؼائغي مً زالٌ اضضاع  

بضاًت مً مغخلت البدث والخدغي الى غاًت ضضوع الحىم  جخجلى مالمدها مً زالٌ واحخماعُت للؿفل الحضر الجاهذ،

ة الاؾخلغائُت لىطىص هظا اللاهىن هجضه جػمً العضًض مً آلالُاث التي حشيل غماهت هامت في وجىفُظه، فبالىكغ 

خماًخه ال ؾُما مً خُث اوشاء هُئاث كػائُت مسخطت جىكغ في كػاًا الاخضار بئحغاءاث زاضت ومخميزة ٌغلب 

 ماحه في اإلاجخمع .عليها الؿابع العالجي الظي  يهضف الى جغبِخه وتهظًبه  ال علابه مً احل اعاصة اص

مً زالٌ هظا اللاهىن وؾائل بضًلت لعلاب الحضر الجاهذ جمثلذ في اؾخدضر  اإلاشغع الجؼائغي وحضها ؤن  هما 

ت واإلاغاكبت والغكابت اللػائُت، آزظا باالعخباع ضغغ ؾىه وغعفه البضوي والعللي .  الىؾاؾت والحٍغ

 ؿفل هىعين مً اإلاغاهؼ اإلاخسططت التي حؿخلبلؤما عً الحماًت الاحخماعُت فلض جػمً كاهىن خماًت ال

ت، ؾالبت بعلىبت نهائي خىم في عليهم اإلاديىم ؤو اإلاؤكذ بالحبـ عليهم اإلاديىم ألاخضار خُث هغؽ اإلاشغع   للحٍغ

زاضت   معاملت الجؼائغي للحضر الجاهذ مجمىعت مً الحلىق صازل هظه اإلاغاهؼ جػمً خماًخه اًً وحب ٌعامل

م ؾلىهه وجدػيرعىصجهاضالخه و   حؿتهضف  مجخمعه بصخطُت وازالق حضًضة . و ؤؾغجه إلى جلٍى

 

                                                           
 اإلاخػمً جىكُم السجىن واعاصة الاصماج الاحخماعي للمدبىؾين 05/04مً الامغ عكم  16ة اإلااص.(1)
 اإلاخػمً جىكُم السجىن واعاصة الاصماج الاحخماعي للمدبىؾين 05/04مً الامغ عكم  92اإلااصة .(2)
 يناإلاخػمً جىكُم السجىن واعاصة الاصماج الاحخماعي للمدبىؾ 05/04مً الامغ عكم  125اإلااصة .(3)
 اإلاخػمً جىكُم السجىن واعاصة الاصماج الاحخماعي للمدبىؾين. 05/04مً الامغ عكم  131اإلااصة .(4)
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 وعلى ضوء هذه الىتائج هقترح التوصياث التاليت:

 غغوعة اوشاء شغؾت كػائُت زاضت ومخسططت بلػاًا الاخضار . -

ً وجضٍعب ألا - هم زطىضُت ، جيىن كاصعة  على مغاعاةجخمعشخاص اإلاخعاملين مع هظه الفئت الهشت مً اإلاجيٍى

 .واعؿائهم كضع واف مً الغعاًت والحماًت مع اكتراح الخضبير اإلاىاؾب لهم

مؿخللت عً اإلاؤؾؿاث العلابُت وجؼوٍضها ، جيىن ؾفاٌ الجاهدينغغوعة اوشاء مغاهؼ مخسططت في خماًت ألا  -

لها بالىؾائل اإلااصًت اليافُت لػمانت اإلاضعبت على الخعامل مع فئه ألا بالىؾائل البشٍغ اصائها إلاهامها في  خضار وجمٍى

 هضاف اإلاؿؿغة.لا لل فػل ضىعة ووفؤ

 قائمت املزاحع:

 أوال: القواهين و املزاسيم:

لُت  19اإلاؤعزت في  39اإلاخعلم بدماًت الؿفل ، ج.ع عضص  15/07/2015اإلاؤعر في   15/12اللاهىن عكم  -   .2015حٍى

السجىن واعاصة الاصماج الاحخماعي للمدبىؾين ،  اإلاخػمً كاهىن جىكُم 06/02/2005اإلاؤعر في  05/04الامغ عكم  -

 . 2005فُفغي  13اإلاؤعزت في  12ج.ع عضص 

 . 10/10/1975(اإلاؤعر في  81)ج.ع عضص  75/64ألامغ عكم  -

اإلاخػمً اللاهىن ألاؾاس ي الىمىطجي للمؤؾؿاث اإلاخسططت في خماًت الؿفىلت  75/115اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -

اإلاخػمً اوشاء مغاهؼ مخسططت وحعضًل كىائم اإلاغاهؼ   87/261خمم بمىحب اإلاغؾىم عكم واإلاغاهلت اإلاعضٌ واإلا

 . 02/12/1987مؤعزت في  49اإلاخسططت في خماًت الؿفىلت واإلاغاهلت، ج.ع عضص 

 . 05/04/2012( مؤلغزت في 21) ج.ع عضص   12/165اإلاغؾىم الخىفُظي عكم -

 الكتب:ثاهيا:

مالخلت الاخضار الجاهدين في مغخلت ما كبل اإلاداهمت اؾخضالال وجدلُلا، صاع ابغاهُم خغب خؿين. احغاءاث  -

 .1999 الثلافت لليشغ والخىػَع ، عمان

ت، الجؼائغ.  - ت وجؿبُلُت، الضًىان الىؾني لالشغاٌ التربٍى  .1999حُاللي بغضاصي. الخدلُم صعاؾت ملاعهت هكٍغ

يب  ً. كػاء الاخضار صعاؾت ملاعهت ؽؤٍػ  .2009صاع الثلافت لليشغ والخىػَع، لبىان ، ،  2خمض عٍى

ت لل  عبض اإلاالً الؿاًذ. - ع الجؼائغي واإلالاعن، مىفم لليشغ، الجؼائغاإلاعاملت العلابُت والتربٍى ،  خضار في غىء الدشَغ

2013. 

 املجالث:ثالثا: 

لؿفل. مجلت الاحتهاص اإلاخعلم بدماًت ا 15/12الحماًت الجىائُت لالخضار على غىء اللاهىن ،ً ًىؾف اللُىييب -

 .2018 .54-32، 01للضعاؾاث اللاهىهُت والاكخطاصًت العضص 
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. مجلت الحلىق والعلىم 15/07/2015اإلاؤعر في  15/12مىالفي ؾامُت، الُاث خماًت الؿفل في اللاهىن عكم  -

اوي عاشىع ، الجلفت، الجؼائغ   . صون ؾىت وشغ.377-359الاوؿاهُت، حامعت ٍػ

ؾفاٌ صازل مغاهؼ ومؤؾؿاث خماًت الؿفىلت. مجلت الاؾخاط الباخث للضعاؾاث اللاهىهُت ت ألا صوحي بؿمت. خماً  -

 .2018،  1237-1225والؿُاؾُت، اإلاجلض الثاوي ، العضص الخاؾع، حامعت اإلاؿُلت ، الجؼائغ ،

ل عبض الهاصي، -- صًمُت للبدىر اإلاجلت الاوا ،خضار في كاهىن الؿفل الجضًضالالُاث اللاهىهُت لحماًت ألا  لهٍؼ

 .2016،  379-367غىاؽ ، الجؼائغاللاهىهُت والؿُاؾُت، اإلاجلض الاٌو العضص الثاوي، حامعت عماع زلُجي ، ألا 

، مجلت الاؾخاط 15/12عغبىػ فاؾمت الؼهغاء، خماًت الؿفل الجاهذ في مغخلت  اإلاداهمت الجؼائُت  على غىء كاهىن  -

 .     274، ص 2017العضص الؿابع ، ؾبخمبر  الباخث للضعاؾاث اللاهىهُت و  الؿُاؾُت،

 امللتقياث:رابعا:

ع الجؼائغي، ع - اغُت, مشغي. الىؾاؾت الجؼائُت هألُت لحماًت الؿفل الجاهذ. الحماًت اللاهىهُت للؿفل في الدشَغ

ل,  28و  27، 16-1الطفداث   .2017افٍغ
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  ملخص:

خىهمت الهفلاث في  بفػالُتإطا ما واهذ الخىىىلىحُاث الخضًثت ؾدؿاهم لى جدضًض إتهضف الضعاؾت    

وطلً مً زالٌ جدلُل اإلاػُُاث اإلاخاخت بها،  زفٌ مػضالث الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي ىدُجتبالو  ،بالجؼابغ الػمىمُت

ىُت والخٌى هظا اإلاجاٌ في غضص مً الخل غ اإلاسخاعة الَى اكتراح مسُِ غملي ًىضح ؤهم الخُىاث  هما جم .ضولُتاٍع

ؤهم الىخابج اإلاترجبت غً  جىكؼ جم هظاو ، مكغوع الهفلت الػمىمُت ؤلالىتروهُت جؿُضغخلُت الىاحب اجساطها لخاإلا

عكمىت الهفلاث الػمىمُت زلهذ الضعاؾت إلى يغوعة  .اإلاػىكاث التي جدٌى صون ججؿُضهجدضًض و  ،اغخماصه

اع اللاهىوي اإلاىظم للهفلت الػمىمُت باإلصاعاث ال ت في ؤكغب آلاحاٌ، وؤلاؾغاع في اغخماص ؤلَا ػمىمُت الجؼابٍغ

 ؤلالىتروهُت.

  الخىهمت؛ الغكمىت؛ الخيىمت ؤلالىتروهُت. ؛الفؿاص ؛الهفلاث الػمىمُت: الكلماث املفخاخيت

Abstract:  

This study aims to determine whether modern technologies will contribute effectively to 

the governance of public tenders in Algeria, and consequently reduce the administrative and 

financial corruption rates, by analyzing the available data in some national and international 

chosen reports. Also, a practical scheme has been proposed that clarifies the most important 

steps to be taken in the process of implementing the project of E-public tender, the results of 

adopting this project have been anticipated as well, and the obstacles to its realization was 

determined. This study concluded that it is necessary to digitize public tenders in Algerian 

public administrations as soon as possible and to set up the legal framework governing the 

electronic public procurement. 

Keywords: public tenders; corruption; governance; digitization; E-governance. 
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 مقذمت:-

ًاث اإلاغفم الػامإنضاع كاهىن الهفلاث الػمىمُ جم الظي ، 16/09/2015اإلاؤعر في  15/247عكم  ت وجفٍى

ت الىنٌى إلى  ؾِكاع إلُه باإلاتن ازخهاعا بغمؼ: )ق م ع( همداولت إلحغاء إنالح هُىلي كابم غلى زالزت مباصا: خٍغ

ت ؤلاحغاءاث، غبر يبِ هُفُاث إغضاص وإبغام وجىفُظ الُلباث الػمىمُت، اإلاؿاواة في مػاملت اإلاغشخين وقفافُ

ومغاكبت الهفلاث الػمىمُت، بغُت اللًاء غلى ظاهغحي الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي، خُث جم إعؾاء مىظىمت عكابُت 

وهألُت لًبِ مماعؾاث ول مً ؤغىان ؤلاصاعة الػمىمُت  جخدغي الفػالُت، جغقُضا لؿبل إهفاق ألامىاٌ الػامت

اع، واإلاخػاملي ن الاكخهاصًين، ما ٌؿمذ بخفاصي وكىع اهدغافاث ؤزىاء وافت اإلاغاخل ؤلاحغابُت للهفلت، وفي طاث ؤلَا

اججه اإلاكغع هدى اؾخسضام الخىىىلىحُاث الخضًثت في هظا اإلاجاٌ، إط جم جإؾِـ بىابت إلىتروهُت للهفلاث الػمىمُت 

باصٌ اإلاػلىماث غبر الىؾابِ ؤلالىتروهُت، كهض الخدغع مبضبُت لغكمىت اللُاع، وجم جلىين َغق الاجهاٌ وج همداولت

 مً ؤؾالُب الدؿُير ؤلاصاعي الخللُضًت، والتي ؤزبدذ فكلها في الخػامل مؼ اإلاخغيراث الخالُت.

 أهميت الىرقت البدثيت:

ظ ٌػخبر هظام الهفلاث الػمىمُت حجغ ألاؾاؽ في جإَير ؤوحه الىفلاث الػامت للضولت، وؤصاة ؤؾاؾُت لخىفُ 

تمً الىاجج الضازلي ال %20الؿُاؾاث الاكخهاصًت، خُث ًمثل ما كُمخه  طلً فئن جىيُذ ، (1)خام للضولت الجؼابٍغ

ؾِؿاهم في يبِ اإلاػامالث اإلاالُت للمهالح  -مً زالٌ اؾخسضام الخىىىلىحُاث الخضًثت -آلُاث خىهمت هظا اإلاجاٌ 

لدؿُير )ؾىاء ؤلاعاصي ؤو الالإعاصي(، وجغكُت اإلاغفم الػمىمي غبر اإلاخػاكضة، خماًت ألامىاٌ الػامت مً الخبضًض وؾىء ا

 جدؿين الخضماث اإلالضمت إلى حمهىع اإلاىخفػين، وجًُِم مضازل الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي، الؾُما طاث اإلايكإ البكغي.

 أهذاف الىرقت البدثيت:

ت، ؤولها مداولت إزب  اث مؿؤولُت الػىهغ البكغي في ًغجىؼ مًمىن الىعكت البدثُت غلى زالر هلاٍ حىهٍغ

جلضًم جهىع منهجي غً الخُىاث اإلابضبُت الالػمت  وزاهُااؾدكغاء ظاهغة الفؿاص في مجاٌ الهفلاث الػمىمُت، 

غ إمياهُت ب ، ؤما الىلُت الثالثت فخػنىهالغخماص هظام الهفلت الػمىمُت ؤلالىتروهُت، وجىكؼ ؤهم الىخابج اإلاترجبت غى خلٍغ

 وجىيُذ ؤهم اإلاػىكاث التي جدٌى صون ججؿُضه.  بالجؼابغ  لت الػمىمُت ؤلالىتروهُتإعؾاء هظام الهف

 إلاشكاليت مدل الذراست:

غ مجلـ اإلاداؾبت  اغخماصا غلى اإلاػُُاث اإلايكىعة مً َغف مىظمت الكفافُت الضولُت، وغبر جدلُل مدخىي جلٍغ

مجال الصفقاث العمىميت  في خىكمتدقيق جهل يمكن ، جم نُاغت ؤلاقيالُت مدل الضعاؾت واآلحي: 2019لؿىت 

 اسخخذام الخكىىلىجياث الحذيثت؟. عن طريق 

                                                           
(1) 

OCDE, Revue du système de passation des marchés publics en Algérie : Vers un système efficient, ouvert et 

inclusif, Edition OCDE,  France, 2019, P.03. 
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هما جم إغضاص الىعكت البدثُت اغخماصا غلى اإلاىهج الخدلُلي اإلاىافم للضعاؾاث اللاهىهُت، وكؿمذ الضعاؾت مىهجُا إلى 

 دىعًٍ: م

 خىهمت مجاٌ الهفلاث الػمىمُت. .1

 فلاث الػمىمُت إلىتروهُا. الخىحه هدى إصاعة الهمبرعاث  .2

 :خىكمت مجال الصفقاث العمىميت -1

إن جلُُم مضي جىَغـ كىاغض الخىهمت في مجاٌ الهفلاث الػمىمُت ٌؿخىحب في البضاًت يبِ مفهىم هظا 

 الازخالالثؾُيىن مً اإلامىً جدضًض مهضع و )ق م ع( إلاباصبه ألاؾاؾُت،  الىظام، ومً زم جدضًض مضي مىافلت

ػُت، جخُلب ومػالجتها،  بها بؿهىلت، ؤو ازخالالث حكَغ ت، ًمىً جهٍى خؿب َبُػتها، إما جيىن مجغص ازخالالث هظٍغ

، ؤو إلغاءها بكيل هلي واؾدبضالها بىهىم كاهىهُت ؤهثر مالبمت،  ت اإلافػٌى اللُام بخػضًل الىهىم اللاهىهُت الؿاٍع

ت غلى مؿخىي الخإهُل والغكابت.ؤو كض ًيىن ميكإ الخلل جُبُلُا، ما ٌؿخلؼم اللُام بئنالخاث حى   هٍغ

 :مفاهيم قاعذيت -1.1

اع الػام للضعاؾت يبِكهض  خٌى هظام  جإؾِـ مفاهُمي ًجضع جلضًم نهجي للىعكت البدثُت،اإلابىاء وال ؤلَا

ت  بكيل مسخهغ، مً زالٌ حػٍغف هظا الىظام وجدضًض مؤقغاجه ألاؾاؾُت. الخىهمت ؤلاصاٍع

 :حعريف الحىكمت إلاداريت -1.1.1

فها مً َغف بغهامج ألامم (1)ًلهض بمهُلح الخىهمت ؤؾلىب مماعؾت ؾلُاث ؤلاصاعة الغقُضة ، وكض جم حػٍغ

اث،  ت إلصاعة الكؤون غلى وافت اإلاؿخٍى اإلاخدضة ؤلاهماةي غلى ؤنها: "مماعؾت الؿلُت الاكخهاصًت والؿُاؾُت، وؤلاصاٍع

ًم آلالُاث والػملُاث واإلاؤؾؿاث التي ًمىً مً زاللها لألفغاص والجماغاث مً الخػبير غلى مهالخهم، ومماعؾت  ٍو

ت زالفاتهم"خلىكهم والىف ػخبر مهُلح الخىهمت هى ألاهثر قُىغا ملاعهت باإلاهُلخاث ، (2)اء بالتزاماتهم وحؿٍى َو

 ػغبُت في اللاهغة وؤكغهألازغي )والخىماهُت والخيامت(، إط ؤن مهُلح الخىهمت للي اؾخدؿان عبِـ مجمؼ اللغت ال

 .(3)2002ؾىت 

وبػض جُىع الخىىىلىحُا وإصزالها في غملُت الدؿُير ؤلاصاعي، ؤفغػ هظا الخضازل مفاهُم مؿخدضزت غضًضة، 

واإلاغفم ؤلالىترووي وهظام الخضماث غً بػض، ومىىىت اللغاع ؤلاصاعي وؤلاصاعة ؤلالىتروهُت، وولها مهُلخاث مخلاعبت 

الخفانُل الضكُلت، لخجمؼ في هظام قامل ٌؿمى بالخيىمت ؤلالىتروهُت، جيبؼ مً طاث اإلاىهج، إهما جخماًؼ في بػٌ 

والظي ًلهض به: "إغاصة ابخياع ألاغماٌ وؤلاحغاءاث الخيىمُت، بىاؾُت َغق حضًضة إلصماج اإلاػلىماث، وجياملها، 

                                                           
، 01، الػضص03حامػت ؤصعاع، اإلاجلض ،مجلت اللاهىن واإلاجخمؼ"، خىهمت ؤلالىتروهُت لإلصاعاث اإلادلُتمً الخىهمت اإلادلُت إلى ال" ،ػعػاع الػُاش ي(1)

 .88م. ،2018
مجلت البدىر  ، "صوع جُبُم الخىهمت وميافدت الفؿاص في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت في الضٌو الػغبُت"،حىىخاث فًُلتكُىف و بكغي (2)

 .89، م.2018، 01، الػضص05بىاقي، اإلاجلضالاكخهاصًت واإلاالُت، حامػت ؤم ال
صاع الىخاب الجامعي ، ، صوع الخىهمت في الخض مً مماعؾاث غؿُل ألامىاٌ في قغواث الخإمين، اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًتالىهاع مدمض بً خمض(3)

 .24، م.2016لليكغ والخىػَؼ، 
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م مىكؼ إلىترووي، واإلاكاعهت في غملُت الكغاء وؤصاء الخضمت مىً اللٌى ؤن ، ٍو(1)"وإمياهُت الىنٌى لها غً ٍَغ

الخيىمت ؤلالىتروهُت جمثل هظاما مخيامال، ٌؿتهضف عبِ وافت اإلاهالح الػمىمُت للضولت بػًها ببػٌ غبر كىىاث 

عكمُت، ًخم مً زاللها جلضًم الخضماث للجمهىع، واهخلاٌ اإلاػلىمت بين ؤلاصاعاث الػمىمُت اإلاسخلفت، صون اغخباع للخيز 

 الؼماوي واإلاياوي.

 :الحىكمت إلاداريتمؤشراث  -2.1.1

ت ٌػخمض غلى كُاؽ حملت مً اإلاؤقغاث ألاؾاؾُت، والتي ن جدضًض مضي جبني صولت ما لىظام الخىهمت ؤلا إ صاٍع

ت به، ومً ؤهم اإلاؤقغاث الػامت هظهغ مؤقغ الكفافُت،  (2):جخػضص خؿب َبُػت ومجاٌ اللُاع، هُاكه واإلاهام اإلاىَى

اإلاكاعهت في غملُت نىؼ اللغاع وجغقُض ؾُاؾاث الاهفاق، خُث ًخم الخدلم  اللابلُت للمؿاءلت، آلُاث الغكابت، حجم

لى حاهبين: الجاهب ألاٌو طو َبُػت كاهىهُت، ؤًً ًخم جدضًض مضي جلىين هظه اإلاباصا إمً هظه اإلاؤقغاث بالىظغ 

مالخظت خلُلت طا جم جًمُنها في نلب الىهىم اللاهىهُت اإلاػخمضة، ؤما الجاهب الثاوي فُخػلم بإومػاًىت ما 

بُػت الهُاول الخىظُمُت  الخُبُم الفػلي إلاباصا الخىهمت غلى ؤعى الىاكؼ ومضي مُابلت هىغُت اإلاماعؾاث الػملُت َو

 إلالخًُاث هظا الىظام.

حػخبر الكفافُت: "مً ؤهم صغابم الخىمُت الكاملت واإلاؿخضامت ومً ؤهم مباصا الخىم  جدلُم مبضؤ الكفافُت: -

صاعي واإلاالي، فال نالخُت حؿتهضف الخض مً اهدكاع الفؿاص ؤلا إؤنها حػض عهيزة ؤؾاؾُت ألي مداولت ، هما (3)الغاقض"

غ جضفم إًمىً الخضًث غً هظام مدىهم في ظل الخىخم والدؿتر غلى اإلاػُُاث وغضم  جاختها للجمهىع، فخدٍغ

ويبُها وبىاء عوابِ زلت بين اإلاغفم ؾهام في جفػُل ألاصواع الغكابُت وجدضًض اإلاؿؤولُاث اإلاػلىماث مً قإهه  ؤلا 

ت اإلاخسظة مً زالٌ اإلافايلت بين البضابل اإلاخاخت.الػمىمي واإلاىخفػين مً زضماجه، هما ٌؿمذ بخلُُم اللغاعاث ؤلا   صاٍع

جمثل اإلاؿاءلت ؤخض الىؾابل الغكابُت الهامت، وطلً غبر: "وحىص ؤؾالُب  إمياهُت اإلاؿاءلت وجىفغ آلُاث الغكابت:-

صاعة الكؤون الػامت، بدُث جيىن إمؤؾؿُت جمىً مً مؿاءلت ول شخو مؿؤوٌ ومغاكبت ؤغماله في ملىىت و 

، فمً الًغوعي ؤن جيىن وافت ؤغماٌ اإلاغفم الػمىمي (4)مًمىهت بدىم اللاهىن ومخدللت بىحىص كًاء مؿخلل"

ت بها، ؾىاء مً زالٌ ؤهظمت الغكابت  زايػت للغكابت بهفت مؿخمغة، لًمان غضم اهدغافها غً اإلاهام اإلاىَى

ت جخمخؼ باالؾخلاللُت الالػمت ألصاء مهامها )عكابت زاعحُت(، إعباؾُت(، ؤو غبر ؤحهؼة وهُاول -الضازلُت )عكابت طاجُت صاٍع

وهظلً  بىاؾُت جفػُل صوع الغكابت الكػبُت، ؤما مً الجاهب الغصع والػلاب فىحىص كًاء مؿخلل في ؤخيامه ٌػخبر 

ا، فال ًخهى  ع ؤن ًخم جبني هظام الخىهمت ؾىي في صولت الػضٌ واللاهىن، ؤًً ًيىن الجمُؼ غلى كضم ؤمغا خٍُى

 اإلاؿاواة جدذ ؾلُت اللًاء، زايػين ألخيامه.

                                                           
 .18.، م2018، ألاعصن،مؼغىن وهاقغون، -الخيىمت ؤلالىتروهُت-الػامت  ، الاججاهاث الخضًثت والخىىىلىحُاث في ؤلاصاعةهمغ مدمض ؾػُض(1)
-187، م2015، 01، الػضص06مجلت الػلىم اللاهىهُت والؿُاؾُت، حامػت الىاصي، اإلاجلض "،الخىهمت...صعاؾت في اإلافهىم، "بً خؿينعاحؼ: ؾلُمت 2) )

191. 
 .161، م.2012غ والخىػَؼ، بىيُاف غماع، قغح كاهىن البلضًت. الجؼابغ، حؿىع لليك (3)
 .181، مغحؼ ؾابم، م.ؾلُمت بً خؿين (4)
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ًجب ؤن جماعؽ مهام إصاعة اإلاغافم الػمىمُت بإؾلىب  طو َابؼ حماعي، كابم غلى ؤؾـ  اإلاكاعهت الفػالت:-

َالق اخخياعها مً َغف فغص مػين ؤو حهت بظاتها، هىهُت، وال ًمىً غلى ؤلا الدكاوع وجباصٌ الخبراث، وفلا لألَغ اللا

غجىؼ هظام الخىهمت في حىهغه غلى فىغة الدكاعهُت، والتي ًمىً مً زاللها صفؼ وافت  جدذ َابلت الاؾدبضاص، ٍو

جهاٌ الفػاٌ، الفاغلين للمؿاهمت في غملُت نىؼ اللغاعاث ومغاكبت مضي جىفُظها، وطلً بىاؾُت جىثُف كىىاث الا

ؾىاء الغؾمُت و/ؤو غير الغؾمُت، مؼ ألازظ بػين الاغخباع مدخىي الخغظًت الػىؿُت، بظلً ؾُدُذ مبضؤ اإلاكاعهت 

 مياهُت جًُِم مضازل الفؿاص وؤؾبابه.إالفػالت 

ن ئإلاا واهذ الهفلاث الػمىمُت في َبُػتها غباعة غً هفلاث مالُت غلى غاجم الضولت، ف  جغقُض ؤلاهفاق: -

خىهمت الهفلاث الػمىمُت ًلخض ي يغوعة الترقُض والخضكُم واإلاداؾبت، هما ؤهه مً الىاحب صعاؾت حضوي هظه 

الػلىص الخيىمُت بكيل مؿبم، كبل اللُام بالخإقير غليها مً َغف اإلاهالح اإلاؤهلت، ؾىاء مً هاخُت مضي هفاًت 

ؼ اإلالغعة خؿب الاخخ لى اإلاغصوصًت إُاحاث اإلاسجلت، وبالىظغ ؤًًا اإلاسههاث اإلاالُت ؤو َبُػت وهىغُت اإلاكاَع

ؼ، وطلً كهض جفاصي جبضًض ألامىاٌ الػمىمُت، غبر جطخُم اللُم اإلاالُت ؤلا  هخاحُت ؤو الخضماجُت لهظه اإلاكاَع

 للهفلاث مثال.

 :جكريس خىكمت الصفقاث العمىميت بين إلاصالح الدشريعي واخخالالث الخطبيق -2.1

ًلخض ي جلىين مباصا هظا الىظام في نلب الىهىم اللاهىهُت اإلاىظمت للهفلت  إن خىهمت الهفلاث الػمىمُت

م الاهدغافاث اإلاالخظت غلى مؿخىي الخُبُم وفم كىاغض الغكابت وآلُاث الخضزل الفػاٌ.  الػمىمُت، وهظلً جلٍى

 :جبني املشرع لقىاعذ الحىكمت في مجال الصفقاث العمىميت  -1.2.1

الع غلى مىاص ) ق م ع(، ًالخظ ؤن اإلاكغع الجؼابغي كض اعجىؼ فػلُا غلى ؤهم مباصا هظام مً زالٌ الَا

الخىهمت غىض نُاغخه لهظا الىو اللاهىوي، وعبما ًيىن طلً جىفُظا إلاا ههذ غلُه اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت 

وكاء هظم قغاء ػمت إل، الؾُما اإلااصة الخاؾػت مىه، والتي جؤهض غلى: "وحىب اجساط الخُىاث الال 2003الفؿاص لؿىت  

خطح اغخماص اإلاكغع (1)مىاؾبت جلىم غلى الكفافُت والخىافـ وغلى مػاًير اإلاىيىغُت في اجساط اللغاعاث..." ، ٍو

 ً اإلاػُُاث:الجؼابغي غلى مباصا الخىهمت غىض نُاغت )ق م ع( إلى غضص م

الهفلاث الػمىمُت، واؾدىاصا  ٌػخبر غىهغ الكفافُت حجغ ألاؾاؽ في ؾبُل خىهمت جىَغـ غىهغ الكفافُت: -

في مسخلف  حغاءاثلؼامُت مغاغاة مبضؤ قفافُت ؤلا إللماصة الخامؿت مً )ق م ع(، هجض ؤن اإلاكغع  هو نغاخت غلى 

 مغاخل الهفلت الػمىمُت.

هفلت وجدضًض مػاًير ألاؾالُب ؤلاحغابُت لل ويبِجخجلى ؤهم مظاهغ جىَغـ هظا اإلابضؤ في إلؼامُت ؤلاقهاع هما 

 ُاع اإلاخػامل اإلاخػاكض.ازخ

                                                           
ش 2003اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص لؿىت  (1) ، مخىفغ غلى الغابِ: 21/11/2003،  الضوعة الثامىت والخمؿىن للجمػُت الػامت، بخاٍع

tps://www.hrlibrary.umn.udu/arabic/UNCAC.pdfht   :الع ش الَا  .10/03/2021، جاٍع

https://www.hrlibrary.umn.udu/arabic/UNCAC.pdf
https://www.hrlibrary.umn.udu/arabic/UNCAC.pdf
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بغام الهفلاث الػمىمُت بألُاث عكابُت مدكضصة، إخغم اإلاكغع غلى جإَير غملُت  إعؾاء مىظىمت عكابُت: -

عؾاء كىاغض الخىهمت اإلاغجىؼة غلى إلى إَاعها الؼمني، وهظا ما  ًخىافم مؼ الخىحه الضاعي إمخػضصة الىُاق، وممخضة في 

 .حكضًض آلُاث الغكابت

خطح   الع غلى مًمىن )ق م ع(، إط جم ٍو جدضًض خاالث إكهاء بػٌ  -غلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الخهغ-طلً بااَل

اإلاخػاملين الاكخهاصًين وقمىلُت غملُت الغكابت كبل وبػض وؤزىاء صزٌى الهفلت الػمىمُت خيز الخىفُظ وهظا إوكاء 

ًاث اإلاغفم الػام.  ؾلُت يبِ الهفلاث الػمىمُت وجفٍى

بخًمين مباصا الخىهمت في نلب )ق م ع(،  فػال  بم، هجض ؤن اإلاكغع الجؼابغي كض كاملى ما ؾإبالىظغ 

ىت الػمىمُت حغاء اهخػاف غابضاث  همداولت إلاػالجت الفؿاص اإلاخفص ي في اللُاع، الؾُما بػض اعجفاع مضازُل الخٍؼ

نالح غير ؤهه بالغغم مً هظا ؤلا الجباًت البترولُت وػٍاصة خغهُت الخػاكضاث الخيىمُت وجىؾؼ مهام اإلاغفم الػمىمي، 

عي، والظي ٌػخبر خؿب مىظمت الخىمُت والخػاون الاكخهاصي  ؤهه: "خلم جلضما مػخبرا، مؼ يغوعة ويؼ  OCDEالدكَغ

خهابُاث اإلاخػللت بالفؿاص بلذ غلى ن ؤلا ئ، ف(1)يافُت كهض الخيؿُم بين اإلاىظىمت الخىظُمُت واإلاؤؾؿاجُت"إحهىص 

اتها اإلاػخاصة، خ ( 180( يمً مابت وزماهين )106باإلاغجبت مابت وؾخت ) 2019ُث هجض ؤن الجؼابغ جمىكػذ ؾىت مؿخٍى

 .(2)هاصع غً مىظمت الكفافُت الضولُتصولت قملها جهيُف مؤقغ مضعواث الفؿاص ال

فئن اللًاء غلى ، خض غىاعى ؾىء الخىهمت وعجؼ الضولت غلى جدلُم ؤهضافهاؤإال  ى وبما ؤن الفؿاص ما ه

لهض هىا بخػضص ألابػاص ؤن ؤلانالح ، (3)ألابػاصإنالخاث هُيلُت مخػضصة  غبر فؿاص ال ًمىً جدلُله إال ظاهغة ال ٍو

عي مىفغصا ال ًمىىه بإي خاٌ مً ألاخىاٌ جدلُم ألاهضاف اإلاغحىة، إط ًجب ؤن ًيىن الجاهب الاحغاةي  الدكَغ

ؤو غبر ويؼ خيز الخُبُم آلُاث  لً مؿدبػض()وط والخُبُلي مىافلين إلاًمىن الىو اللاهىوي، إما بهىعة جللابُت

حؿاهم في ، جمىؼ ؤي مماعؾاث مً قإنها ؤلازالٌ بالىهىم اللاهىهُت اإلاىظمت لهظا اإلاجاٌ ؤو غلى ألاكل مخػضصة فػالت

 منها. خضال

 :املذوهت بالخقرير السىىي ملجلس املداسبت الاخخالالث -2.2.1

عي في مجاٌ الهفلاث الػمىمُت، بكيل غام، ًمىً اللٌى ؤن ؤؾباب الفؿاص ال  جغجبِ بالًغوعة بإي زلل حكَغ

ت اإلافػٌى خالُا، ؾىاء مً َغف اإلاهالح إهما ًغحؼ طلً إو  لى ؾىء جُبُم الىهىم اللاهىهُت الؿابلت و/ؤو الؿاٍع

مىً  ؼ ههىم كاهىهُت مخػاكبت لخىظُم مجاٌ الهفلاث الػمىمُت، ٍو اإلاخػاكضة ؤو اإلاخػهضًً، وطلً عغم حكَغ

غ الؿىىي إلاجلـ اإلاداؾبت لؿىت ؾخنىاؽ بمًمىن الخالا  حغاء إالازخالالث ؤزىاء  الظي غاًً حملت مً (4)2019لٍغ

 الهفلاث الػمىمُت مً َغف بػٌ اإلاهالح الػمىمُت.

                                                           
OCDE, op.cit. , P.11

 (1)         
 

(2)
 Transparency International, The Corruption perceptions index 2019 report, 2019, p.03.  

(3) 
Cartier-Bresson, L'agenda de la gouvernance, Cahier de CEMOTEV, N°3, 2011, P.07. 

ت الضًملغاَُت الكػبُت. (4) ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ غ الؿىىي. الجٍغ ش  ، 75الػضص  مجلـ اإلاداؾبت. الخلٍغ  .04/12/2019الهاصع بخاٍع
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فدو غضص مً مدايغ الاؾخالم مً َغف مجلـ اإلاداؾبت، ؤظهغ وحىص  بػض غضم اخترام البىىص الخػاكضًت: -

لى إػللت بػضم التزام بػٌ الكغواث اإلاخػاكضة بالبىىص اإلاىهىم غليها بضفاجغ الكغوٍ، باإليافت بػٌ اإلاسالفاث اإلاخ

 .في آلاحاٌ الؼمىُت اإلاُلىبت حغاءاث اإلاىهىم غليها كاهىهاصاعاث الػمىمُت اإلاػىُت في اجساط ؤلا جلاغـ ؤلا 

غ غلى وحىص بػٌ الازخالال  الخػضًل اإلاؿخمغ في ؾلم الخىلُِ: - ط لىخظ إث اإلاخػللت بؿلم الخىلُِ، ؤهض الخلٍغ

ؤهه في بػٌ الخاالث ًخم اغخماص ؾلم جىلُِ ال ٌصجؼ غلى اإلاىافؿت بين اإلاخػهضًً، خُث ًمىذ بهىعة يمىُت 

الظي ًدىافى مؼ ملخًُاث  ألامغ لى ويؼ مخػهض وخُض في خالت هُمىت، إًؤصي  ًمىً ؤنجفًُال إلاخػهض صون آزغ، بل 

 مبضؤ اإلاىافؿت الخغة.

لى غضم حضوي إؤصث الىلابو والفجىاث اإلاالخظت في بػٌ صفاجغ الكغوٍ  الىلابو اإلاغجبُت بضفاجغ الكغوٍ: -

ؼ، إغالنها غضة مغاث، الص يء الظي ؤصي ئبػٌ اإلاىاكهاث، عغم اللُام ب لى خضور جإزير في آحاٌ ججؿُض اإلاكاَع

غت صفاجغ الكغوٍ بالكيل اإلاىاؾب، وفم الؾُما فُما ًخػلم بػملُاث الخجهيز، لظلً فمً الًغوعي ؤن ًخم نُا

غ الخلىُت اإلاػمٌى بها، وباخترام ال , وهظا ما ًىضخه الجضٌو عكم )ألَا ت اإلافػٌى  ( ؤصهاه:01لىاغض اللاهىهُت الؿاٍع

 عالن عنها عذة مراث.جم إلا )جىريذاث( : صفقاث 01رقم الجذول 

 اإلاالخظاث آلاحاٌ غضص الػغوى الػىىان

ت.صعاحت ها 150اكخىاء   مثمغ ؾىىاث8 7 ٍع

 غير مجضي ؾىىاث6 6 اكخىاء ججهيزاث لإلهلاط الُبي

زالًا مخىللت للخضزالث الىُمُابُت  10اكخىاء 

 وؤلاقػاغُت
 غير مجضي ؾىىاث6 6

 غير مجضي ؾىىاث7 3 ؾُاعة هلل اللىاث 60اكخىاء 

 ؾىىاث7 1 اكخىاء ججهيزاث الخضزل وميافدت خغابم الغاباث
غضم هفاًت عزهت 

 لبرهامجا

 .20ص.مرجع سابق، : مجلس املداسبت، املصذر

ٌ اإلاػُُاث الىاعصة جدلُل زالٌ مً  ً مالخظخين ؤؾاؾ01) عكم بالجضو  :خينِ(، جم جضٍو

 مً اغضصزانت ؤن ؾىىاث، وهي آحاٌ غير مػلىلت،  (08) إلى زماهُت (06) جمضص آلاحاٌ لفترة ما بين ؾخت 

الؾُما  ما ؾُؤزغ بالًغوعة غلى ؾير هظه اإلاغافم الػمىمُت،وهى ر مجضًت، غي اثهفلالإلى وىن ؤفض ى  هظه الػملُاث

 بالجىصة اإلاُلىبت. غً جلضًم الخضماث الػمىمُت هاوعجؼ مً خُث الخجهيز، 

 الهفلاث اإلا ٌ طاث اغخماصاث مالُت مػخبرة، لظلً فالخإزغ في اؾخغاللها وفم آلاحاٌ اإلاىاؾبت  بِىت بالجضو

ت البيروكغاَُت، ما ؾ ؾُؤصي بالىدُجت إلى جغاهم ؼ غلى ؤعى الىاكؼ. فيؤزغ ؾلبا ُؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع  ججؿُض اإلاكاَع
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ت الػمىمُت :اللجىء اإلاخىغع إلبغام اإلاالخم - غ لجىء بػٌ اإلاؤؾؿاث ؤلاصاٍع إلى إصزاٌ حػضًالث  (1)صّون الخلٍغ

ت، غلى غضص مهم مً الهفلاث اإلابرمت، وطلً غبر إ الخلت، غضاص مالخم، الص يء الظي عفؼ مً بػًها حػضًالث حىهٍغ

اصاث مػخبرة جفىق وؿبت الخيلفت النهابُت للهفلاث اإلاػاًىت،   .%100وؤخُاها ما جيىن هظه الٍؼ

 : ارجفاع الخكاليف النهائيت لبعض الصفقاث هديجت اللجىء املخكرر إلبرام مالخق(02) رقم الجذول     

 مىيىع الهفلت

 جفهُل اإلاالخم

 صج() الخيلفت ألاولُت
 الخيلفت النهابُت

 )صج(
اصة   %الٍؼ

 غضص اإلاالخم

 3 57.35 131.254.095 83.415.150 زضماث ألامً

 3 7.19 420.477.700 392.241.072 نفلت صعاؾاث

 2 48.17 268.184.304 180.987.768 قغاٌ الخغاؾتؤ

 6 33.18 4.679.769.949 3.513.693.901 صعاؾت الخىفُظ

 4 19.13 4.185.935.958 3.513.693.901 صعاؾت الخىفُظ

 3 59.26 388.481.926 243.915.750 نفلت ؤقغاٌ

 5 126.53 9.446.686.588 4.170.095.180 نفلت ؤقغاٌ

 2 61.56 322.624.858 199.702.200 مغاكبت ألاقغاٌ

 .24: مجلس املداسبت، مرجع سابق، ص.املصذر

 غلى ازخالف َبُػتها الخيلفت ألاولُت إلاجمىع الهفلاث(، هجض ؤن 02مدخىي الجضٌو عكم )جدلُل ومً زالٌ 

الخيلفت النهابُت بػض اللجىء إلى  وجطخمذصج،  12.297.745.222,00 )زضماث، صعاؾاث، ؤقغاٌ( حؿاوي مبلغا كضعه:

اصة جلضع بـ:  19.843.415.378,00إغضاص مالخم إلى مبلغ كضعه:  صج، وهى مبلغ حض  7.545.670.156,00صج، ؤي بٍؼ

 بر، وهظا ما ًىافي عهيزة مهمت مً عوابؼ الخىهمت اللابمت غلى جغقُض الىفلاث.  مػخ

غلى ؤن إقيالُت الفؿاص بمجاٌ الهفلاث الػمىمُت لِؿذ طا ميكإ  -يمني ولى بإؾلىب-ومىه، ًمىً الخإهُض 

ػُت ؤو ؾىء في الهُاغت اللاهىهُت ل  مدخىي  ضًل فيخػلل مداولت )ق.م.ع(، ما ًجػل ؤيـهاجج غً ازخالالث حكَغ

اإلاغجبُت  باالهدغافاث ًخػلم، بل إن حىهغ الفؿاص فػلي ملمىؽ ؤي جإزير  ال ًدضر الىهىم اللاهىهُت ؤمغا غير مجض،

مىً ؤن جيىن ؾىاء حػلم ألامغ باإلاىظفين الػمىمُين مً حهت ؤو اإلاخػهضًً مً حهت ؤزغي  ،بالػىهغ البكغي  ، ٍو

ػت مً مىُلم اوػضام الىفاءة وؾىء الدؿُير، هما كض ًيىن فؿاصا مخػمضا اإلاماعؾاث اإلاؤصًت للفؿاص غير مخػمضة هاب

 مغجىؼا غلى اللهض.

 :اإلكتروهيجه هدى إدارة الصفقاث العمىميت الخى مبرراث  -2

لت مياهُت إ )ق م ع(هغؽ اإلاكغع الجؼابغي بمىحب الفهل الؿاصؽ مً  الاجهاٌ وجباصٌ اإلاػلىماث بٍُغ

(، وؤوكإ في هظا الهضص بىابت إلىتروهُت للهفلاث الػمىمُت، غهض بدؿُيرها إلى الىػاعة 206ى إل 203إلىتروهُت )اإلاىاص

                                                           
ىُت للؿضوص والخ02)في هظه الخالت فالجضٌو عكم  (1)  الث، والتي واهذ مدل مغاكبت مً ( ًخػلم ببػٌ الهفلاث اإلابرمت مً َغف الىوالت الَى دٍى

 َغف مجلـ اإلاداؾبت.
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مفهىم البىابت الالىتروهُت ؤوؾؼ وججضع ؤلاقاعة ؤن: "، اإلايلفت باإلاالُت والىػاعة اإلايلفت بخىىىلىحُاث ؤلاغالم والاجهاٌ

ب ألازغي بىثير مً مفهىم اإلاىكؼ الالىترووي، خُث حكيل البىابت هلُت البض  .(1)"اًت لالجهاٌ بمىاكؼ الٍى

ؤهه ؾمذ بئمياهُت إحغاء اإلاؼاص ؤلالىترووي الػىس ي والفهاعؽ الالىتروهُت للمخػهضًً، في إقاعة واضخت مىه  هما

لت الالىتروهُت في اإلاخػلم بالخىكُؼ  04-15اللاهىن عكم إنضاع  إلىإيافت  ،ػمىمُتلحؿُير الهفلت ا إلى جبني الٍُغ

كاهىهُت ؤؾاؾُت لًبِ ؤَغ إصزاٌ الخىىىلىحُا في غملُت الدؿُير  ؤعيُت، والظي ٌػض (2)لىتروهُينوالخهضًم ؤلا

 ؤلاصاعي.

 غضًضة. الخللُضًت مً مؿاوا  الدؿُير  ؤؾالُب ؤفغػجه إلاافػل مفهىم  عصّ ٌػّض ، فئن هظا الخىحه لظلً

 :عن فساد قطاع الصفقاث العمىميت الخقليذيتمسؤوليت إلادارة  -1.2

قيلذ بالىدُجت  لى بغوػ حملت مً الؿلبُاث، والتيإصاعة الخللُضًت ؤصي وؤؾالُب ؤلا  مىاهجالاغخماص غلى  إن

 صاعي واإلاالي.إلاسخلف ؤقياٌ الفؿاص ؤلا خايىت 

 :ظاهرة الترهل إلاداري  -1.1.2

غير  فايلتالػمىمُت صون الاؾدىاص إلى مػاًير الىفاءة والاؾخدلاق، والاغخماص غلى اإلاإن حؿُير اإلاؤؾؿاث 

واإلاُل هدى اإلاداباة واإلادؿىبُت، ؾىاء غلى مؿخىي الخىظُف ؤو الخػُين باإلاىانب الػلُا ؤو الخلُُم،  اإلاىيىغُت

اججاه بُنخه ومضي قػىعه بالغيا  ،غىض كُاؽ مغصوصًت اإلاىظف الػمىمي في ؤصاء مهامه تع ؾلبُاؤز ترجب غىهؾُ

 للىاغض اللاهىهُت التي جدىمهم،با اإلاىظفين الػمىمُينغضم التزام ِئت ، وؾُيىن مً اإلاخىكؼ في مثل هظه البالىظُفُت

لىؿب غير احىىخهم هدى اإلاماعؾاث اإلاجغمت، بلهض بالخالي  وهظا ججاهلهم إلاًمىن ؤزالكُاث الىظابف الػمىمُت،

 : (3)ضغى جخػاظمفظاهغة الترهل ؤلاصاعي   ،غير مكغوغت اإلاكغوع والخهٌى غلى امخُاػاث

ؼ إلاػىاه ولهضفه الخلُلي، خُث ؤهه لم ٌػىـ الًغوعة التي جخُلبها مؤؾؿت الػمل ؤلاصاعي.فلضان ال -  دكَغ

يػف ؤؾالُب ؤلاصاعة اإلاؿخسضمت في الػمل وجضازل الؿُاؾاث والػىامل غير اإلاىيىغُت، وهظلً يػف  -

ت.  إخيام الغكابت غلى اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

واغخُاص مظاهغ الىهج الاقتراوي الظي جم جبيُه بػض  الخللُضًت،صاعي فئن غضم الخسلي غً ؤؾالُب الدؿُير ؤلا 

ت اللغاعاث، وهظام التركُت اللابم غلى مبضؤ ألاكضمُت،  الاؾخلالٌ، الؾُما فُما ًخػلم بالىمِ البيروكغاَي، مغهٍؼ

ت خالُا، ولى بمؿخىي ؤكل خضة مما واميان مػاًيخه باألوؾاٍ ؤلا والظي ال ًؼاٌ باإل  ت الجؼابٍغ هذ غلُه ؾابلا، ول صاٍع

اث الفؿاص الاصاعي واإلاالي بالبلض، بالخالي إطلً ؤصي  لى جفاكم واضح لظاهغة الترهل الاصاعي، وبالىدُجت اعجفاع مؿخٍى

                                                           
ؼ مباصا بىػٍضي زالض (1) لت الالىتروهُت هئحغاء حضًض لخػٍؼ  الكفافُت واإلاؿاواة في مجاٌ الهفلاث الػمىمُت"،،"الاجهاٌ وجباصٌ اإلاػلىماث بالٍُغ

اث الػامت، حامػت مؿخغاهم، اإلاجلض  .150، م.2018، 02، الػضص03مجلت خلىق ؤلاوؿان والخٍغ
ضة الغؾمُت للجمهىعٍت 01/02/2015، اإلاؤعر في 15/04اللاهىن عكم  (2) ، اإلادضص لللىاغض الػامت اإلاخػللت بالخىكُؼ والخهضًم ؤلالىتروهُين، الجٍغ

ت، الػضص ش 06الجؼابٍغ  . 10/02/2015، الهاصعة بخاٍع
غ، مهغ، مؤؾؿت خىعؽالهيرفي مدمض (3)  .39-38، م 2018الضولُت،  ، الفؿاص بين ؤلانالح والخٍُى
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ناع مً الالػم جدضًث ؤؾالُب حؿُير الاصاعة الػمىمُت، الؾُما في مجاٌ الهفلاث الػمىمُت، غبر اؾخسضام 

 الخىىىلىحُاث الخضًثت.

 :عخباراث البشريتالا  -2.1.2

ت، ه ال ًمىً الاؾخغىاء ولُا غلى الػىهغ البكغي زالف ؤهال  ٌػخبر في ول الخاالث  فهى في ؾيروعة الػملُت ؤلاصاٍع

الػىهغ صاعي، والاكخهاع غلى صزاٌ الخىىىلىحُاث الخضًثت في غملُت الدؿُير ؤلا إغضم مهضعا لللغاع ؤلاصاعي، إال ؤن 

 بؿبب:ُفغػ مكاول حمت وطلً ؾت لهُلت، البكغي، بما ًخهف به مً طاجُ

، نػىبت الخدىم بالػىهغ البكغي، فاإلوؿان ال ًمىً بغمجخه واآللت ألصاء مهام مػُىت وفم يىابِ مدضصة -

 زهىنا في ظل هكاقت ألاهظمت الغكابُت وآلُاث اإلاؿاءلت.

مىمُت، غلما ؤن الغواجب مداوالث ؤلاغغاء الظي ًخػغى لها اإلاىظف ؤلاصاعي الػامل بمجاٌ الهفلاث الػ -

صج، ما  60.000,00صج و 25.000,00بين  في الغالب اإلامىىخت باإلاؤؾؿاث الػمىمُت طاث الُابؼ ؤلاصاعي جتراوح كُمتها

ػغفًفخذ مجاال واؾػا لخفص ي الفؿاص في ألاوؾاٍ ؤلا  ت، َو غلى ؤهه: "إؾاءة اؾخػماٌ  الفؿاص البىً الضولي صاٍع

 .(1)"الىظُفت الػامت للىؿب الخام

بكيل فػاٌ، خُث  الػىهغ البكغي جضزل  إَيرالالىتروهُت كض ٌؿاهم في ج الخيىمتغلى هظام  فالخىحهلظلً، 

ت في جللُو الاهدغافاث ملاعهت بإؾالُب ؤلا حؿاهم مىىىت الػملُت ؤلا  لى: "الخض مً إصاعة الخللُضًت، هما ؤهه ًؤصي صاٍع

 .(2)مً صوع الىؾُِ بين الخيىمت وألافغاص"مؿخىي الفؿاص في اللُاع الػام مً زالٌ الخللُل 

 :قابليت الصفقاث العمىميت للمعالجت الرقميت 2.2

ت الخيىمت لخىفُظ ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت غ مغاحػت مضي حاهٍؼ ، فلض حغي جىفُظ غضص مً (3)وفلا لخلٍغ

الخُبُلاث غلى مؿخىي بلضًت الجؼابغ، وهي جُبُلاث جخًمً مػلىماث وبُاهاث غً حؿُير الخضماث اإلاسخلفت 

مىً اغخباع للبلضًت،  لىتروهُت، ولى هظه الخُىة مبضبُت، لىنها في غاًت ألاهمُت كهض الخىحه هدى هظام الخيىمت ؤلا ٍو

صاعاث الػمىمُت ببػٌ الضٌو ألازغي هضٌو الاجداص ألاوعوبي، الىالًاث كىعن بىاكؼ ؤلا  طا ماإحغاء بضاةي ومخإزغ، إؤهه 

ىُت، الُابان وؤلا  ت بالؿىىاث ألازيرة كض ؤبضث خغنا ماعاث الػغبُت اإلاخدضة، اإلاخدضة ألامٍغ غير ؤن الضولت الجؼابٍغ

في الخُاب الغؾمي للجهاػ الخيىمي،  خلُلُا لغكمىت اإلاغافم الػمىمُت، وبظلذ لظلً حهىصا خثِثت، وهظا ما ججلى

، وجىفير مجمىغت Progressوكض جم اؾخدضار غضص مً ؤهظمت اإلاػلىماث، هىظام وػاعة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي 

 .وػاعة الػضٌو  ٍت وىػاعة الضازلُتمً الخضماث غً بػض، وطلً في غضص مً ألاحهؼة الىػاع 

                                                           
هُت صعاؾت خالت البىابت ؤلالىترو-الخيىمت ؤلالىتروهُت ومؿاهمتها في الخض مً الفؿاص في الهفلاث الػمىمُت " هاصًت غبض الغخُم،و ؤمين بً ؾػُض (1)

ت للهفلاث الػمىمُت ت للػلىم الاحخماغُت وؤلاوؿاهُت، حامػت الجؼابغ-الجؼابٍغ  .57، م.2015، 04، الػضص02إلاجلض، ا03"، اإلاجلت الجؼابٍغ
ص ي غمغ مىس ى حػفغ (2)  .51، ؤزغ الخيىمت ؤلالىتروهُت في الخض مً الفؿاص ؤلاصاعي، لبىان، ميكىعاث الخلبي الخلىكُت، م.اللَغ

ش (3) ت الخيىمت لخىفُظ ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت، الهاصع بخاٍع غ مغاحػت مضي حاهٍؼ ،  02/12/2018مجلـ اإلاداؾبت، جلٍغ

https://www.ccomptes.dz/ar/  :الع غلى اإلاىكؼ ش الَا   .24/04/2021، جاٍع

https://www.ccomptes.dz/ar/
https://www.ccomptes.dz/ar/
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 يت إلالكتروهيت.مراخل جكريس هظام الصفقت العمىم 1. 2.2

لت  204بما ؤن اإلااصة  مً )ق م ع( بفلغتها الثالثت ؤحاػث ؤن ًخم جىُُف إحغاءاث الهفلت الػمىمُت غلى الٍُغ

وكاء كاغضة البُاهاث ألاولُت إ( زُىاث مغخلُت مخخابػت، بضاًت بالػمل غلى 07اغخماص ؾبػت ) ، ًمىً(1)ؤلالىتروهُت

جاخخه للجمهىع غلى الىُاق الىاؾؼ، هما هى إلى غاًت حػمُم الاؾخسضام و إُت غبر عكمىت اإلاؿدىضاث والىزابم الىعك

 مىضح بالكيل ؤصهاه:

 (: هرم إرساء مشروع الصفقت العمىميت الالكتروهيت01الشكل رقم )

 
 املصذر: من إعذاد الباخثين.

غبر حمؼ الابخضابُت بُاهاث هلل ال، ؤولها وطلً مً زالٌ اغخماص زُىجين مخخابػخين إوكاء كاغضة بُاهاث ؤولُت: -

هػضص الهفلاث اإلابرمجت واإلاىفظة وهىغها والخسهُهاث اإلاالُت اإلاخػللت بها،  (الخفهُلُت)وافت اإلاػُُاث ؤلاخهابُت 

جهمُم كاغضة ، زم غلى مؿخىي إصاعة همىطحُت ؤو ؤهثر، زم هللها إلى الىؾابِ ؤلالىتروهُت خؿب الُغق ؤلاحغابُت

لبُاهاث: "مسؼن ليافت البُاهاث طاث ألاهمُت واللُمت باليؿبت للمؿخفُضًً مً هظام مػالجت كاغضة اوجمثل بُاهاث: 

 . (2)ث"اإلاػلىما

ل اللىاغض ؤلاحغابُت للهفلت الػمىمُت واإلاىهىم  عكمىت اإلاغاخل الاحغابُت للهفلت الػمىمُت: - إط ًخم جدٍى

مغ ًخم إصزالها في البرهامج اإلاػخمض، ما ؾُؤصي إلى غليها كاهىها، مً مجغص ههىم مىخىبت إلى مجمىغت حػلُماث وؤوا

  :ًمىً ت ؤلاحغاء هيل، وغلى ؾبُل اإلاثاٌمىىى

 ًض هىع َلب الػغوى الىاحب إحغاءهغىض إصزاٌ مبلغ نفلت ما بالبرهامج ؾُلىم البرهامج جللابُا بخدض. 

  جُا الاغخماص النهاةي للهفلت ًخم  بىاؾُت الخىكُؼ ؤلالىترووي.جضٍع

  إحغاء الُػىن إلىتروهُا )غبر الخِ(.إمياهُت 

                                                           
ًاث اإلاغفم الػام، ( الفلغة الثالثت مً كاهىن الهفلاث الػمىمُت 203جىو اإلااصة ) (1) غلى ؤهه: "ول غملُت زانت باإلحغاءاث غلى خامل وعقي وجفٍى

لت ؤلالىتروهُت"ًمىً ؤن جيى   .ن مدل جىُُف مؼ ؤلاحغاءاث غلى الٍُغ
 .88م. ،2018 صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَؼ، عصن،ألا  جىىىلىحُا اإلاػلىماث، غالء غبض الغػاق الؿلمي،(2)
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غبر ازخُاع لغت البرمجت والخهمُم اإلاىاؾبين، وألاحضع ؤن جيىن لغت بغمجت  بغمجت وجهمُم البرهامج الىترووي: -

، مؼ ألازظ بػين الاغخباع مً بغامج مىاؾبت "الباًثىن"، "س ي++"، "الضلفي" و"الجافا" ؤو ما قابه :غالُت اإلاؿخىي، مثل

 كغُل اإلاػخمض. هظام الد

مالُت مػخبرة، جخػلم  غخماصاثاغ ًخػلم بخػاكضاث الىتروهُت طاث بما ؤن ألام جىهِب صغابم الدكفير والخماًت: -

ابم البرهامج الالىترووي للهفلت الػمىمُت بضغ إخاَتبؿير اإلاغافم الػمىمُت وججهيزها، فمً الًغوعي ؤن ًخم 

وؾغكت اإلاػلىماث وؾىء  ت البرمجُاث وكىاغض البُاهاث مً اللغنىتبلهض خماً، الدكفير والخماًت اإلاىاؾبخين

 .الاؾخسضام

، والظي ًخمثل اغخماص الخىكُؼ ؤلالىترووي بالًغوعة الػمل بالىؾابِ الالىتروهُت ٌؿخلؼم ججضع ؤلاقاعة، إنهما 

ت مً وكؼ في: "قهاصة عكمُت جدخىي غلى بهمت الىتروهُت للصخو اإلاىكؼ جىيؼ غلى وزُلت جؤهض ميكإها  وهٍى

فُجب ؤن ًخىفغ في هظا الخىكُؼ حملت اإلاخُلباث الىاعصة بلاهىن الخىكُؼ والخهضًم ؤلالىتروهُين، ختى ًهير  .(1)"غليها

 .(2)الخىكُؼ ؤلالىترووي اإلاىنىف ممازال للخىكُؼ اإلاىخىب

بُت: - ً هُاق مدضوص، تهضف هظه اإلاغخلت إلى ويؼ اليسخت ألاولُت خيز الخُبُم، يم اؾخهضاع وسخت ججٍغ

بُت، وجلُُم  وطلً بهضف مػالجت ؤي ازخالالث جلىُت مػاًىت وجصخُذ ؤي مً الىلابو اإلاالخظت زالٌ الفترة الخجٍغ

ت به، والػمل غلى جإمُىه وفم اإلاػُُاث اإلاخاخت.  مضي فػالُت البرهامج اإلالترح في ؤصاء اإلاهام اإلاىَى

ىتروهُت غلى وافت ألافغاص، وهي زُىة ؤؾاؾُت ًجب جدلُلها ًجب بضاًت حػمُم اإلاػغفت ؤلال جإهُل ألافغاص: -

كبل ويؼ الخيىمت الالىتروهُت خيز الخُبُم، وطلً خفاظا غلى مبضؤ مؿاواة اإلاغافم الػمىمُت في جلضًم زضماتها 

 .(3)ع للجمهى 

ت الؿابلت، ؤي ويؼ خيز الخُبُم هظام الهفل حػمُم الاؾخسضام: - ت الػمىمُت وحػخبر هدُجت للمغاخل الخدًيًر

ؤلالىتروهُت غلى الىُاق ألاوؾؼ، خُث ًمىً ازخُاع إصاعاث همىطحُت ؾىاء غلى مؿخىي الجماغاث اإلادلُت ؤو اإلاهالح 

ت غلى خض ؾىاء، فخػمُم الاؾخسضام ًفغى فُما بػض جىؾُؼ الكبىت لدكمل الهُئاث  غير اإلامغهؼة ؤو الهُئاث اإلاغهٍؼ

 اؾبت ومفدكُت اإلاالُت.الغكابُت والغكابت اإلاالُت، مجلـ اإلاد

هما ججضع ؤلاقاعة ؤن إوكاء البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الػمىمُت وان ؾابلا ألواهه، إط وان مً اإلاؿخدؿً 

  .الاؾخسضامؤزىاء غملُت حػمُم  وخين إجمامها ًخم ويؼ البىابتبالخُىاث الؿبػت اإلاىضخت ؤغاله، ؤّوال اللُام 

عؾاء هظام ًمىً جلخُو الىخابج اإلاخىكػت إل  :هظام الصفقت إلالكتروهيتالىخائج املخىقعت إلرساء  2. 2.2

 لىتروهُت يمً الىلاٍ آلاجُت:الهفلت الػمىمُت ؤلا

 

                                                           
 .121، م.2010، مهغ، صاع السخاب لليكغ والخىػَؼ، ؤلاصاعة ؤلالىتروهُتهاللي،  خؿين مهُفى(1)

 .08، مغحؼ ؾابم الظهغ، م.15/04، اللاهىن عكم (07عكم )عاحؼ: اإلااصة  (2)
ص ي غمغ مىس ى حػفغ (3)  .180، مغحؼ ؾابم، م.اللَغ
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ت اإلاؿخمغة واإلاباقغة، جىكؼ لىتروهُت "ًًاغف مً الغكابت ؤلا ن جبني مكغوع الخىهمت ؤلاإ مياهُت الخدبؼ:إ - صاٍع

لىتروهُت ؤنها جترن ؤزغا ليل مً مداؾً ألاصواث ؤلا، ف(1)مً البيروكغاَُت..."الخلل وجدبؼ مػامالث اإلاىاَىين والخللُل 

اإلاػامالث، ومً الهػب للغاًت خظف ؤي غملُت جمذ مً زاللها، وهظا ما ًمىً مً جىفير اإلاػُُاث الفػلُت إلاماعؾت 

اث الخىظُمُتالغكابت ؤلا  ت غلى مسخلف اإلاؿخٍى  .صاٍع

جدمي البرامج اإلاؿخسضمت لدؿُير الهفلاث الػمىمُت مً زُغ  ،وهُت آمىتلىترإغير ؤهه ٌؿخىحب جىفير بِئت  

 غنىت ؤو التزوٍغ ؤو الخداًل.الاغخضاء ؤو الل

لىتروهُت ن كُام اإلاغفم الػام بخلضًم زضماجه بكيل خهغي غبر الىؾابِ ؤلاإ  يمان خُاص اإلاغفم الػمىمي: -

اؾخسضام هظام الخىهمت  هظه الخضماث، خُث ؤنمً قإهه مىؼ وحىص جمُيز بين ألافغاص غىض الخهٌى غلى 

مباقغة بين الفغص  لً جيىن هىان ؤي مىاحهت الالىتروهُت ؾىف ٌؿاغض في اللًاء غلى خاالث الغقىة، بدُث

 .(2) واإلاىظف الػام

لىتروهُت هى جإَير وكاَاث مً هظا اإلاىُلم، ًمىً اللٌى ؤن الهضف ألاؾاس ي لخبني هظام الهفلت الػمىمُت ؤلا

غبر اوػضام اإلاػامالث صاعة الالىتروهُت غلى الػمىم، صاعة الػمىمُت ويبِ جضزالث الػاملين بها، وهظا ما جىفغه ؤلا ؤلا 

 ، ويمان مؿاواة ؤلاصاعة الػمىمُت في جلضًم زضماتها للمغجفلين في إَاع الكفافُت. الخفًُلُت

فايلت بين البضابل اإلاخاخت، زم ازخُاع الىاحؼ لى اإلاإصاعي ٌؿدىض ؤؾاؾا إن اجساط ؤي كغاع إ جىفغ الاخهابُاث: -

ال غبر جىفغ اإلاػُُاث والاخهابُاث بهفت آهُت، ما ًمىً إمنها بىاء غلى َبُػت ألاهضاف اإلاغاص جدلُلها، وطلً ال ًيىن 

ت اإلاىاؾبت، لظلً فإمً  م ن الاغخماص غلى هظائحغاء غملُاث الغكابت والخلُُم والخضكُم واجساط اللغاعاث الاصاٍع

خهابُاث وصعاؾتها، هما ؤن هىغُت هظه الاخهابُاث لىتروهُت مً قإهه حؿهُل غملُت حمؼ ؤلا الهفلت الػمىمُت ؤلا

 صاعة الخللُضًت. ؾخيىن ؤهثر مىزىكُت وؤهثر صكت ملاعهت بخلً التي جم حمػها وفلا لألؾالُب اإلاؿتهلىت لإل 

غىهغ  جفػُللىتروهُت مً قإهه هفلت الػمىمُت ؤلان الاغخماص غلى هظام الإ الضفؼ هدى اكخهاص ؤهثر خغهُت: -

لى جدلُم إؤن الخػامل ؾِخم غبر الىؾابِ الغكمُت، الص يء الظي ؾُؤصي  خُثاإلاىافؿت بين اإلاخػاملين الاكخهاصًين، 

غ ؾبل الابضاع وجفػُل الغابِ بين مخغيري الجىصة والؿػغ باإلالابلت بين ؤخؿً الػغوى  ؤهبر كضع مً الاهخاحُت وجٍُى

مً خُث اإلاؼاًا الاكخهاصًت وؤكل الػغوى مً خُث الؿػغ، هما ؤهه ؾِؿاهم في جىمُت اإلاؤؾؿاث الهغيرة 

لى زلم مجاٌ اكخهاصي ًخميز بالخغهُت إن جضازل حمُؼ هظه الػىانغ ؾُؤصي بالًغوعة ئواإلاخىؾُت، وبالخالي ف

 وؾغغت الخفاغل.

ت: - هذ غلى ؤزاع مخفاوجت غلى مؿخىي الػالم بإؾغه، وؤصث إلى التي ؤبا 19-ًمىً اغخباع حابدت وىفُض الاؾخمغاٍع

ت بالجؼابغ، ؤبؿِ صلُل غلى مضي ؤهمُت الاغخماص غلى الخىىىلىحُاث الخضًثت في  جضهىع ؤغلب زضماث اإلاغافم ؤلاصاٍع

ت جلضًم الخضماث للجمهى  ت غً بػض، خُث ؤن اؾخمغاٍع ع مجاٌ الهفلاث الػمىمُت، ويغوعة جىفير الخضماث ؤلاصاٍع

حػض مً اإلاباصا ألاؾاؾُت التي جدىم ؾير اإلاغافم الػمىمُت، لظلً فئن جىَغـ هظام الهفلت الػمىمُت ؤلالىتروهُت 

                                                           
 .53، م2018،البِئت آلامىت للخيىمت ؤلالىتروهُت بين اإلاساَغ ومخُلباث ألامً والخماًت، مهغ، صاع الىخب والضعاؾاث الػغبُت، غبضه ؤقغف مدمض(1)
ت والخُبُم، مهغ، صاع الجامػت الجضًضة، ، الخيىممُغ غهام غبض الفخاح (2)  .94م.ت ؤلالىتروهُت بين الىظٍغ



 

 2021الؿىت -02الػضص -08اإلاجلض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ/ -15/247 الرئاصي املرصوم- اجلزائري التشريع يف اإللكرتونية العمومية الصفقات حوكمة
   نرجش صفو/  ــــــــــــ /بلعرتوس الدين مسش

  421   
l 

EISSN: 2528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

، خُث ؤهه: "ؤنبذ ؾُدُذ إمياهُت اؾخمغاع اإلاغفم الػمىمي في ؤصاء مهامه في ظل هظه الظغوف، وؤي ظغوف مكابهت

ت لخفػُل ألاصاة ؤلالىتروهُت في مجاٌ الهفلاث الىيؼ الُىم اؾخثىابُا، ًخُلب ؤهثر مً ؤي وكذ مض ى إ غُاء ألاولٍى

 .(1)الػمىمُت"

 معىقاث إرساء هظام الصفقت إلالكتروهيت. 3. 2.2

غ مجاٌ الهفلاث الػمىمُتلإمياهُت وحىص عغم  الفىغة واكػُا حػتريها حملت  ججؿُضؤن  إال  ،تؤلالىتروهُ خٍُى

 :واآلحي ؤبغػهاًمىً إًغاص مً اإلاػىكاث، 

مً خُث  لخدلُم مكغوع الهفلت الػمىمُت ؤلالىتروهُت،جىفير البيُت اللىحؿدُت إن  :لكلفت املاليت الباهظتا -

وهظا ما  غالفا مالُا مػخبرا، ٌؿخلؼم ،وما إلى طلً مً مخُلباث الخجهيز باإلاػضاث الالػمت وجإهُل اإلاىظفين واإلاخػاملين

ت "عجؼا صابما ومؿخمغا...." خُث حػغف لي،غلى ألاكل في الىكذ الخا ال جخىفغ غلُه الجؼابغ، ، هما ؤن (2)ميزاهُتها الؿىٍى

ؾُاؾت الضغم الاحخماعي اإلاػخمض مً َغف الضولت جلخُؼ كضعا مػخبرا مً الاغخماصاث اإلاالُت، هظه ألازيرة التي جخإزغ 

ا للمض ّي كضما بخجؿُبهفت صابمت بخللباث ؾىق اإلادغوكاث  ض هظا اإلاكغوع.، فُػّض هظا ألامغ غابلا حىهغٍّ

غلى  ًغجىؼ بكيل خُىّي  مكغوع الهفلت الػمىمُت ؤلالىتروهُتإن  عذم اعخماد وسائل الذفع إلالكترووي: -

غ آلُاث الخػامل الىلضّي، ،اغخماص وؾابل الضفؼ الالىترووّي  والظي لم جخبىاه الجؼابغ بالكيل اليافي ختى آلان، إط  وجٍُى

  (.Virement compte a compte) لُب الخللُضًتالُت جخم وفم ألاؾاؤن الػملُاث اإلا

ؼإن ال :)فقذان الخأهيل( عذم الاسخعذاد إلاداري  - ًغجبِ بمضي الاؾخػضاص  خىحه هدى مثل هظه اإلاكاَع

ين ؤهّفاء ٌػهض إليهم مهمت الخػامل مؼ هظه البرامج ؤلالىتروهُتؤلاصاعّي  ، فخجؿُض الهفلت الػمىمُت ، ؤي وحىص إصاٍع

اللُام مؤكخا غير ؤهه مً اإلامىً  ٌؿخلؼم مؿخىي غاٌ مً الخإهُل، الؾُما باليؿبت للمىظفين الػمىمين،ؤلالىتروهُت 

ت إلعؾاء هظام الهفلت الػمىمُت ؤلالىتروهُت ولى بكيل حؼةيب وفم  ؤو غلى مؿخىي مغهؼي  بػٌ اإلاغاخل الخدًيًر

غاف اإلاخضزلت في مجاٌ ِىت ؾابلاالخُىاث اإلاب ً ألَا ىا مدىما.، إلى خين جيٍى  الهفلاث الػمىمُت جيٍى

 123اإلاغجبت دخل ، هجض ؤن الجؼابغ جاإلاخػللت بؿغغت جضفم الاهترهذ ؤلاخهابُاثبالىظغ إلى  بطء جذفق ألاهترهذ: -

ؾِكيل خخما غلبت ؤؾاؾُت في ججؿُض مكغوع  وهي جمثل مغجبت مخضهُت للغاًت، فهظا، (3)غلى الهػُض الػالمي

 هُت.الهفلت الػمىمُت ؤلالىترو

 

 

                                                           
 ، 2020، 03ػضصال، 34، اإلاجلض1خىلُاث، حامػت الجؼابغمجلت  "،19-ملُىت مىؾاوي، "ملخًُاث إبغام الهفلاث الػمىمُت في ظل حابدت وىفُض (1)

 .89م.
ؼ ومسخاع خمُضة، "جغقُض ؤلاهفاق الخيىمي وص (2) ً هٍؼ (" ، مجلت 2017-2007وعه في غالج عجؼ اإلاىاػهت الػامت للضولت )صعاؾت خالت الجؼابغ وؿٍغ

 .117م. ،2018 ،01، الػضص08، اإلاجلض2ؤلابضاع، حامػت البلُضة
(3)

 Speedtest, Algeria's mobile and fixed broadband internet speeds, April 2021,     

https://www.speedtest.net/global-index/algeria#mobile  ,  date of the last access: 01/05/2021. 

 

https://www.speedtest.net/global-index/algeria#mobile
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 الخاجمت:

إن إصزاٌ الخىىىلىحُاث الخضًثت في مجاٌ الهفلاث الػمىمُت ؾِؿاهم خخما في الضفؼ هدى خىهمت هظا 

وؾِؿاهم بالخإهُض في خهغ  -ملاعهت بالىيؼ الخالي-زفٌ وؿب الفؿاص وهظلً  ،اللُاع وججؿُض مباصبه ألاؾاؾُت

 ؤؾبابه الغبِؿُت.

ُت جىفغ الػمىمُت ؤلامكغوع الهفلت ؤن ًجضع الخإهُض هما   لىتروهُت بالجؼابغ كابل للخجؿُض الفػلي، قٍغ

ت لظلً، وؤولها يغوعة الاؾدىاص  نالح هُىلي إحغاء إعاصة فػلُت للؿلُاث الػلُا بالبالص في إلى إاإلاخُلباث الًغوٍع

لخلُلي هدى مؿاع صاعة الػمىمُت، وجسهُو الاغخماصاث اإلاالُت اإلاىاؾبت لخدلُم طلً، والخىحه اقامل إلاىظىمت ؤلا 

جُتصاعة ؤلاالغكمىت واغخماص مضزالث ؤلا    .لىتروهُت، ولى وان طلً بهفت جضٍع

 ًمىً مً زالٌ مدخىي الىعكت البدثُت بُان الىخابج آلاجُت:  هخائج الذراست:

غً الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي في كُاع الهفلاث بهفت مباقغة إن ؤؾالُب الدؿُير ؤلاصاعي الخللُضي مؿؤولت  -1

 .والخُبُلُتػمىمُت، الؾُما فُما ًخػلم بالجىاهب ؤلاحغابُت ال

اع اللاهىوي الخالي ٌؿخىغب فىغة  -2 خهف في آن ، غير ؤهه ًججؿُض مكغوع الهفلت الػمىمُت ؤلالىتروهُتإن ؤلَا

 واخض بالهكاقت واإلاغوهت.

 ٌ الهفلاث الػمىمُت.في إعؾاء مػالم الخىهمت في مجا همخغير ؤؾاس ي إمياهُت مؿاهمت الخىىىلىحُا الخضًثت -3

 ًمىً اكتراح حملت مً الخىنُاث الهامت واآلحي: :املقترختخىصياث ال

ين، وعحاٌ الازخهام في يغوعة اللُام بخػُين لجىت غالُت اإلاؿخىي جًم زبراء في مُضان الغكابت والدؿُير ؤلا  -1 صاٍع

ليها، خؿب إػاعة الغكمىت والاخهابُاث  ٌػهض مجاٌ الخلىُت والخىىىلىحُا الخضًثت، وممثلين غً وػاعة اإلاالُت وهظا و 

 لىتروهُت.ازخهام ول َغف، الخىفل بضعاؾت مكغوع ججؿُض الهفلت الػمىمُت ؤلا

غ الػمل غلى جضغُم ؤلا  -2 ًاث اإلاغفم الػام بىهىم كاهىهُت مىملت، جَؤ َاع اللاهىوي للهفلاث الػمىمُت وجفٍى

ام باؾخدضار هو كاهىوي حضًض باليلُت ًسخو بدىظُم مجاٌ ، ؤو اللُبهفت ؤصّق  لىترووي وجًبُهالخػامل ؤلا

 .ىفُظًت واإلاظهغاث الخُبُلُت لهاخإنضاع اإلاغاؾُم الؤلاؾغاع في لىتروهُت، والهفلت الػمىمُت ؤلا

لت الخىانل ؤلاالؿعي هدى  واحب -3 ت للخػامل بين ؤَغاف الهفلت كاهىهُت لىترووي وىؾُلت اغخماص ٍَغ خهٍغ

ي اللاهىهُت حغاءاث مً الىىاحهض يمان قفافُت اإلاػامالث، مؼ ألازظ بػين الاغخباع ؾالمت ؤلا الػمىمُت، وطلً بل

 واللىحؿدُت وألامىُت.

آلاهُت اللُام بػملُت ونل اإلاغافم الػمىمُت اإلاػىُت بهُئاث الغكابت غبر عوابِ عكمُت، ما ًدُذ إمياهُت الغكابت  -4

اث الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي.والخضزل في الىكذ اإلاىاؾب، ما ٌؿاهم في خى   همت اللُاع وزفٌ مؿخٍى

لىترووي ومداولت حػمُمها، الؾُما غىض الخػامل اإلاالي مؼ مسخلف ألاحهؼة دصجُؼ غلى اؾخسضام وؾابل الضفؼ ؤلاال -5

ت الػمىمُتؤلا   .صاٍع

يُت بهفت صوعٍّ  -6 ل ؤلالىترووي في مجاٌ ت جخػلم بخإهُل اإلاىظفين الػمىمُين في هُفُاث الخػامإحغاء صوعاث جيٍى

 الهفلاث الػمىمُت.
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 ألامني الهاجسإعادة اكتشاف الحذود بين نزعت التعاون الاقتصادي و في ظل العوملت: 

In The Age Of Globalization: The Reinvention Of Borders Between 

Cooperation Trend and Security Obsession  Economic 

  ملخص:

ًان للخذود العُاظُت دوسا في وؽؤة الذولت الهىمُت، لزلَ بهي لهزه الخذود أهمُت حُىظُاظُت، ججذ مً 

الػالناث الذولُت، بحن غظم املٍاظب التي ججىيها الذُو مً جكٌَُ بُذ أن جؼىس  ًمىدها الاغخباس الٌبحر الى ًىمىا هزا.

هزه الخذود، والخهلُص مً نذاظتها. ووقو الخدلُل الىظُكي، ًدذر الاهدؽاس مً الخػاون لِؽمل مخخلل الػملُاث 

ل في العُاظت الػابشة للخذود، بما ًيخج معخىي مً الشقاه ال جهبل املجخمػاث الػىدة غىه. باظخخذام مهاسباث الخدلُ

الذولُت، يمذخل الىظام، والىظُكُت، والخٍامل الانلُمي، والاغخماد املخبادُ، أمًٌ جدلُل املىطىع املثاس، والزي 

 ًىؼىي غلى حذُ واظؼ في مجاله.

 الػملُاث الػابشة. ؛املٍاظب ؛ألامً ؛الخػاون الانلُمي؛ الخذود: الكلماث املفتاحيت

Abstract:  

Political borders played an important geopolitical in the funding of national state. 

Whereas the international relations have been changing and developing different natures of 

system and interaction between states. This changing nature has resulted various mechanisms 

of cooperation across borders, by which a great amount of gains have been acquired by 

dismantling borders. 

According to functional approach, the spillover of interaction crossing borders is a 

dynamic and continuing process, where cooperating societies will prefer the gains of 

interdependence. Rather the return to “borders worship”. 

To improve analysis of this thematic various approaches of methodology, such as the 

international system analysis, foreign policy, international political economy, functional 

cooperation, and regional integration process, are used to consolidate the study issue.  

Keywords: Borders; economic cooperation; Profits; Security; Transnational 

Transactions. 
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 مقذمت:-

ً، بؤن الخذود بحن الذُو قهذث نذسا يبحرا مً أهمُتها  ت الػالناث الذولُت، جبحن للباخثحن واملىظٍش في هظٍش

العُاظُت، وهزا مىز أن بذأ الخبادُ والخذقو غبر هزه الخذود، ًؤخز مىحى جصاغذًا وصٍادة مدعاسغت في حجمه 

ًاهذ قترة العخِىاث بشهىذ غلى اخخىاءها لىخائج ووجحرجه. ًمًٌ الخذًث غً هزا بػذ الخشب الػاملُت الث اهُت، و

ا. لهذ  الاغخماد املخبادُ، وخُثُاث الخػاون واملٍاظب امللمىظت، مً اصالت الخىاحض الجمشيُت بحن الذُو املخػاوهت ججاٍس

ادة ألا  همُت زإصالت أوضح مىظشو الخٍامل بؤن للخػاون إلانلُمي، خاصُت الاهدؽاس، وهي التي غملذ يػامل مًٌ مً ٍص

ًان رلَ أًظا  الخذود الانخصادًت والعُاظُت، اظخجابت للملمىط مً مٍاظب الخبادُ املخذقو غبر هزه الخذود، و

ذ مً جكٌَُ  باملػنى الزي خذده أصخاب الاغخماد املخبادُ، خُىما جلمغ الذُو غائذاث الخػاون الانخصادي، ظتًز

 الخذود.

لخػاون إلانلُمي، ظىاء أصخاب الخٍامل، أصخاب الاغخماد ولًٌ ولِغ يهصىس في أػشوخاث أصخاب ا

املخبادُ، يٍل مشخلت حعجض قيها الانخصادًاث غً الاظخجابت للؼلباث الاحخماغُت، ومػها الخٍىماث هؽت الؽشغُت، 

 قبنها جبزؽ ظشوف وبِئاث، ًخم قيها الذغىة الى اخُاء الخذود.

مُيُت في دُو الىظام الشأظمالي غلى لهذ حػالذ الذغاوي مً نبل جُاساث ظُاظُت، وأً ت، ٍو ذًىلىحُاث ؼػبٍى

ًاهذ أوالهما في أغهاب أخذار الخادي غؽش مً ظبخمبر  الانخصادًت -، والثاهُت في هخائج ألاصمت املالُت0822مىحخحن، 

ذُو في . خُث انتربذ هزه الخُاساث مً العلؼت ومنها مً بلـ ظذة العلؼت قػال، في غذد مً ال0880الػاملُت ظىت 

ٍا الؽمالُت.  أوسبا وأمٍش

ت الخجاسة، وسقؼ الخىاحض أمامها، وبمٍاقدت  مً الىاضح حلُا أن نىي غظمى ويبري ظلذ لهشون جىادي بدٍش

ش، وادامت الهُمىت  الىػىُاث الانخصادًت، بمػنى اصالت الخذود والخهلُل مً أهمُتها، مً أحل الخمخؼ بمٍاظب الخدٍش

ي، ولٌنها في ظل الخؿحر الخاصل في جىصَؼ الهىة، وحذث هكعها جىادي بىػىُت ؼىقُيُت، غلى الىظام الخجاسي الػالم

ًاهذ غليها في مشخلت ما بػذ واظخكالي،  مؽذدة غلى اغادة الىظش في الخذود، وسبما اغادتها الى هكغ املٍاهت التي 

 وبذاًاث الذولت الهىمُت.

ٌُت الصِىُت في املش  خلت الشاهىت، ػؿُان الجزغت الخذودًت لذي الىالًاث املخدذة، مً املالخظ في الػالناث ألامٍش

في مداولت زإغادة اسظاء غالناث الؼشقحن، وهزا في ظل الدعاسع في حػاظم الهىة الانخصادًت للصحن. ونذ أصبذ حلُا 

ٌُت املخػانبت، الظُما الخؤيُذ غلى أن الخمائُت ساسخت في الاظتراجُجُت التي جدبػها  الجمهىسٍت منها، إلاداساث ألامٍش

 بداسة الشئِغ دوهالذ جشمب، بؿُت الخخكُل مً حعامت الاخخالُ في محزان الخجاسة مؼ الصحن.ق

ً، ودلُل رلَ  ، في الهشن الخادي والػؽٍش مً حاهب اخش لػله ًبذو غبثا الخذًث غً الخذود الانلُمُت للذُو

ػشف بالخذود ًىمُا، بحن مخخلل الذُو والهاساث، وحجم حجم الخبادُ والخذقهاث املادًت وؾحر املادًت التي حػبر ما ٌ

الخذقو هزا لِغ قهؽ ؾحر نابل للخدٌم بل هى ٌؽمل ختى املػلىماث والػهائذ والثهاقاث والػالناث الاحخماغُت، بما 

، بل ًئيذ غلى امٍاهُت أن حعبب جلَ الجزغاث ي ت الخذود بحن الذُو ثحرا ًبرهً غلى غذم حذوي الخكٌحر في اغادة جهٍى

 مً الخذاغُاث ؾحر املدمىدة غلى مخخلل ألاوؽؼت الانخصادًت والعُاظُت.
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حػذ الخذود مكهىما ناهىهُا ًدذد اخخصاص الذولت الهظائي غلى انلُم جشابي ما. ولٌىه مشجبؽ يزلَ بمماسظت 

ًاهذ مدل هضاع وصشاغاث معلخت، بحن الذُو املخجاو  سة، ونذ نل العلؼت، واليؽاغ الانخصادي، لزلَ يثحرا ما 

خُا أن ًجذ اي باخث في هزا املىطىع، أن دولخحن نىمُخحن مخجاوسجحن، لم ًيؽب بُنهما هضاع خذودي، ولى لكترة  جاٍس

خهما املؽترى.  وححزة مً جاٍس

خُت، وفي  املالخظ أن هزه الخذود الهاهىهُت، العُاظُت، والانخصادًت في هكغ الىنذ، ظهشث بترايماث جاٍس

ًاهذ  نها، بِىما في بػع الخاالث الاخشي، لػبذ الثهاقاث بػع الخاالث  الػىامل الجُىظُاظُت مهمت في جٍٍى

ً هزه الخذود.  وألادًان، ويزلَ املٍاظب الانخصادًت دوسها املهُمً في جٍٍى

ألاهمُت  ًمًٌ اغخباسهفي غصش الػىملت ًخجه املىهج الىظُكي الى جدلُل هزه الجذلُت، املخمدىسة خُى ما 

، وصىال 0882ت وألامىُت للخذود، جلَ التي ظهشث يىدُجت لخذاغُاث هجماث الخادي غؽش مً ظبخمبر الجُىظُاظُ

ت الخمائُت_ الػىدة الى املشيىخلُت. وفي ظُام  الى ألاهمُت الانخصادًت لها، والتي ججعذث في اجباع العُاظاث الخجاٍس

ىملت، معؤلت سحػُت، بػذ  التراحؼ غً املٍاظب مً هزا، ًخجلى أن اغخباس املىهج الىظُكي لهزه الخذود، في غصش الػ

ش وألاظىام املؽتريت، الى  الخػاون، والخذقهاث العلػُت والخذمُتـ والشأظمالُت، والتي ججعذث في ظُاظاث الخدٍش

ذ مً الخؤيُذ غلى هزه الخذود، جذغُم هزه الخذود، الخػاون غلى اداسة مؽتريت لهزه الخذود، وألايثر مً رلَ  مٍض

ً(، الهاهىهُت)غبىس املجشمحن(، الخػ اون غلى اداسة الازاس ألامىُت) غبىس الجماغاث الاسهابُت( ، الاحخماغُت) غبىس املهاحٍش

 الانخصادًت )غبىس العلؼ والخذماث ؾحر املخكو غليها(، لهزه الخذود. 

 إلاشكاليت: جحذيذ-1

ع مً أهمُت الخذود واصالتها بالىظش الى في الػالناث بحن الذُو ًدبحن أن للخػاون دوسا مدىسٍا في الخخكُ

الثرواث الضخمت املدصلت يػائذاث مً الخػاون الانخصادي الػابش لهزه الخذود. بُذ أن ألاصماث ألامىُت 

والانخصادًت، بُيذ وطػا ممضوحا بمخخلل املخاػش التي جىجش غً اصالت الخذود والخخلص منها، خُث جبزؽ هضغاث 

تها. وقو هزا هؼشح ألاظئلت:أمىُت ونىمُت، تهمل الكى   ائذ الانخصادًت زإصالت الخذود، أمام املٍاظب ألامىُت في جهٍى

ت حػني بالىدُجت أمما امىت؟    هل خذود نٍى

 هل ًمًٌ اهماُ الكىائذ املدصلت انخصادًا مً اصالت الخذود مهابل الؽػىس باألمً؟

 د الى ظابو غهذها؟هل لذي جُاساث الجزغت ألامىُت نذسة غلى اغادة أهمُت الخذو 

 :الفزضياث-1-2

 جتراحؼ ألاهمُت الجُىظُاظُت للخذود ًلما حػمو الخػاون بحن لِؽمل الخكاغالث ألامىُت والانخصادًت.   

ت، ابان ألاصماث الانخصادًت واملصاغب ألامىُت.  ًتزاًذ الاهخمام بالخذود الهٍى

 ألاًذًىلىجي.اع جؤزشث الخذود دوما بؼبُػت الىظام الذولي، وباججاهاث الصش 

 :املنهجيت-3- 1

خعب ػبُػت املىطىع الزي هذسظه في هزا املهاُ، قان مىهجها مشيبا مً مخخلل مهاسباث    

ًاقت حىاهبه، وغالناجه  البدث والخدلُل املػهىدة في خهل الػالناث الذولُت، طشوسي للعُؼشة غلى 
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اث في الخدلُل، بحن إلانلُمي  الػالمي، ويزلَ اخخالف مجاالث -والذولياملدؽابٌت، مؼ مخخلل املعخٍى

الخدلُل مثل الىظام الذولي، الذواعي ألامىُت، ألاهذاف الانخصادًت، الخدالكاث، وجكاغل العُاظت 

 الخاسحُت.

ت الػالناث الذولُت، مىهج الخدلُل اليعهي لذساظت  بزلَ هٍىن أمام خخمُت اظخخذام هظٍش

ذولُت، مىهج الخدلُل الىظُكي في دساظت معاساث الخٍامل الىظام الذولي، مهاسبت جدلُل الجزاغاث ال

 .الذولي وؾحرهاوالخػاون الانلُمُحن، مهاسبت الانخصاد العُاس ي 

 :   السياسيت والاقتصاديت للحذود" أطزوحت مزكنتيليت" ألاهميت-2

خظمً الخكاغل حمُؼ سؾباث ا ، ٍو لذُو جمثل الخذود الذولُت معشح جكاغل العُاظاث الخاسحُت للذُو

الخاسحُت، العُاظُت، ألامىُت، الانخصادًت، الثهاقُت والاحخماغُت، وهي جصؼذم في سؾبتها في الخكاغل مؼ ؾحرها، بهزه 

ًاهذ مدل هضاع الهُام بهالخذود املخظمىت ملا هى معمىح الهُام به، ويزلَ ما هى ؾحر معمىح  ، ولزلَ هي يثحرا ما 

ًاهذ معشح حػا  )1(ون وجدالل مً حهت أخشي.وخشوب مً حهت، ويثحرا ما 

وهي بهزا الخصىص جمثل مذخال لذساظت الىظام الذولي، ومػشقت اججاهاجه، مً خالُ الىظائل التي جئديها، 

دولت في أنل  204دولت بػذ الخشب الػاملُت الثاهُت، الى خذود  44واملشاخل التي مش بها، خُث جم الاهخهاُ مً خذود 

ً ظىت املىالُت مؼ ػبُػت مخؿحرة للىظام في ًل مشخلت، ًدبحن أن  ،في الىنذ الشاهً. 088الى أيثر مً  ، زم0مً الػؽٍش

ًاهذ ؾالبا ما جخش ى ما ًؤحي مً الخذود، الى أن وصلىا الى مشخلت حني الػىائذ، والاػمئىان مً أن الخخكُع  الذُو 

الخذودًت لصالح اصدهاس مً اهخمام الذُو بدذودها، ًمًٌ أن ًدمل مالمذ غصش حذًذ، جظمدل قُه الخشوب 

 )2(  .انخصادي ًهىم غلى ونؼ هزا الخخكُع

خي للخذود، ظهشث الذولت الهىمُت، مػخمذة غلى مكهىم الخذود والزي ٌؽمل الثهاقت، والذًً،  في الخٍىن الخاٍس

خ، والعُادة، وألامً، واليؽاغ الانخصادي. وجمعَ الذولت الهىمُت بالخذود، هابؼ مً أهمُت العُ ادة والخاٍس

 ُ  .الهىمُت، والتي ال ًمًٌ الخىاُص غنها بؤي ؼٍل، أو جدذ أي ظشف مً ظشوف الػالناث بحن الذو

ًاهذ الخذود جئدي وظُكتها ألامىُت، اهؼالنا مً  وفي أوج نىة الذولت الهىمُت، وهُمىتها غلى وانؼ الػالناث، 

ًاهذ الخذود مدٌمت الانكاُ، اوػٌغ رلَ غلى جماظَ وصىن العُادة الهىمُت،  اغخباساث املصالح الهىمُت، قٍلما 

ت الخمائُت. وبػذ نشهحن  وجذغم ألامً الهىمي، ومػه ًدمى اليؽاغ الانخصادي الهىمي، بما غشف بالعُاظاث الخجاٍس

                                                           
The Substance and Study of Borders in International Relations Starr, Harvey, and Benjamin A. Most. “-

)1(

, JSTOR 620.–, vol. 20, no. 4, 1976, pp. 581International Studies Quarterly .”Research

.. Visit:26/09/2020www.jstor.org/stable/2600341. Accessed 25 Sept. 2020  
(2)

- Kerry Goettlich The rise of linear borders in world politics. European Journal of International Relations. 

2019, Vol. 25(1) 203–228 . p. 203. 

  

http://www.jstor.org/stable/2600341.%20Accessed%2025%20Sept.%202020
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ش الخبادُ، وجكاهماث دولُت، واصشاس يبحر مً الذُو املخدالكت، ًجذ  الباخثىن غىدة مً الضمً، وطمً ظُاظاث جدٍش

ت  وجخذاغمى الخذود، الشإٍت ال هزه ًائضها في ظُاظاث الهىي الخجاٍس  )1(ًىمىا هزا. الػاملُت، فيس

لهذ ظلذ الخذود غلى جلَ ألاهمُت الجُىظتراجُجُت، جدٌم العُاظاث الخاسحُت للذولت الهىمُت، قهذ خذدث 

ألاخحرة جشبػذ غلى نذس  مصالخها، ما خذدث أمنها الهىمي، وبالشؾم مً الكشم بحن العُادة الهىمُت والخذود، الا أن

ت الىػىُت، والثهاقت الهىمُت، ومماسظت العلؼت  ًاهذ نذ ايدعبخه مً اوسخابها غلى الهٍى حلل مً ألاهمُت، 

. بُذ أن مكهىم العُادة نذ هضح مً أن جٍىن مشجبؼت بامللَ، هدى اسجباػها (2)العُاظُت، بمىحب مػاهذة واظخكالي

ة الكشوعُت، وهزا نذ ألهى بظالله غلى ألاهمُت الجُىظُاظُت للخذود، خُث أن بالؽػب، في املشاخل التي جلذ الثىس 

ت الهىمُت ، وبٍل بعاػت  (3)جؤزش العُادة بهزه الخدىالث، ػىس مً مكهىم "الهىمُت"، يما ػىس مً مكهىم الهٍى

ذ مً  الخكٌَ و التراحؼ ظُؼىس مً ألاهمُت الجُىظُاظُت للخذود، ألامش الزي ظُذقػها سقهت غىامل أخشي، الى مٍض

ت املشجبؼت بها، وفي نذستها غلى جىقحر ألامً والاصدهاس الانخصادي امليؽىد، جدذًذا بػذ ؾضو ألانالُم  في اغخباساث الهٍى

 .(4)ما وساء البداس، والثىسة الصىاغُت وما أهخجخه مً نىة الخجاسة الخاسحُت

ؼ ًمخاص بظهىس دًىامٌُُت حذًذة للشقاه اللُبرالي، لهذ ظشغذ طشوساث قخذ ألاظىام الخاسحُت، باالهخهاُ الى وط

ت، وخماًت الصىاغت  ت، غىذما اسجبؽ ألامً بالخذود الهٍى ًان مشجبؼا بدذود نٍى الانخصادي والاحخماعي، قما 

الهىمُت، قاهه اغخباسا مً بضوؽ غصش الثىسة الصىاغُت، لً ًٍىن لهزه الخذود هكغ الهذس مً هزه ألاهمُت، بل و 

ؽجر ، دوس مهم للىمى الانخصادي، وللمىاسد وظائل أن ًان ألامش غلُه بٌثحر، خُث ظِبذأ وقو جهعُم يَش ل مما 

 .(5)املادًت، يما للمىاسد املػشقُت، أهمُت متزاًذة في جىقحر ألامً

 مزحلت التحول في ألاهميت الجيوسياسيت للحذود: أطزوحت "ليبراليت": .3

ظام في أغهاب الخشب الػاملُت الثاهُت، لًٌ أسطِخه ألادبُت وألاًذًىلىحُت، وؽؤ الىظام اللُبرالي وظهش غلى أهه ه

مثل مئلل أدام ظمُث "الثروة بحن ألامم" الىبراط  ججذ أظاظها في أػشوخاث اللُبرالُت املشاقهت للثىسة الصىاغُت، ٍو

الهائم غلى مبذأ "دغه ٌػمل الزي اظدىاسث به اللُبرالُت الانخصادًت، وبعشغت اهدؽاسها جؤظغ الىظام الانخصادي، 

ت اليؽاغ والخجاسة، البدث  اجشيه ًمش"، وهى املبذأ ألاُو في هذم نىاغذ الخذود باملكهىم املشيىدُلي، وبذاًت غصش خٍش

ت الخػاوهُت  غً مئظعت هظام الػالناث الذولُت، ألامً الخػاووي، الػالم الذًمىنشاػي، الخؿحر هدى اسقاه، الدعٍى

 . (6)ً الالُاث التي ٌػمل بها هظام خذود أنل مؼ ججاسة أيثرلألصماث، وؾحرها م

اظخمش الخؼىس في الىظام اللُبرالي، ومػه جؼىس وطؼ الخذود، قٍلما جىػذث الُاث غمل الىظام الخػاووي، ًلما 

ذ مً الخكٌَُ للخذود، ختى ظهشث مىاػو الخجاسة الخش، والاجداداث الجمشيُت، واجداداث  جذاعى رلَ غلى مٍض

                                                           
(1)

- George Costas Georgiou. From Mercantilism to Exclusive Economic Zones: How Nation-States Have 

37. P.12-27(3). Pp 6 Quarterly Mediterranean Laid Claim to the World's Resources.  

Ibid. p. 16- 
(2)

. 

Ibid. p. 6- 
(3)

 

Ibid. p. 12- 
(4)

 

Ibid. p. 14- 
(5)

. 

nGeorge SørenseOUP Oxford. 2015. P. 61Introduction to International Relations: Theories and Approaches. . -
(6)  

https://www.researchgate.net/journal/1047-4552_Mediterranean_Quarterly
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Georg+S%C3%B8rensen&search-alias=books-fr-intl-us&field-author=Georg+S%C3%B8rensen&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Georg+S%C3%B8rensen&search-alias=books-fr-intl-us&field-author=Georg+S%C3%B8rensen&sort=relevancerank
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ىظم املالُت، والىظم الىهذًت، وحػمُم مكهىم العُادة املؽاسيت. لهذ أصبدذ الخذود معشح حػاون، بالشؾم مً ال

اظخمشاس خالت الخخىف مً حمُؼ خؼىاجه، رلَ أن الىظام اللبرالي، اخخىي هظاما أمىُا غابشا للخذود، هظاما انخصادًا 

ًٌ ما ساقهه مً غائذاث ملمىظت احخماغُا، غمل غلى غابشا للخذود، وهظام خهىم اوعان يزلَ غابش للخذود، ل

جُا، ختى وػمذ ؼػىب مُثام ؼماُ ألاػلس ي، وؼػىب مػاهذة سوما، باالصدهاس الانخصادي  جبذًذ الخخىف جذٍس

 .(1)املدؽاسى والىاحم غً جكٌَُ الخذود

ت مً الشقاه والىانؼ أن مىاػو أخشي مً الػالم نذ ؼهذث معاساث ؼبيهت، وجمخػذ أًظا بيعب مخكاوج

لما احعؼ هؼام الىظام اللُبرالي، ًلما وحذث  الانخصادي والاحخماعي، املٌدعب مً خالت الىظشة اللُبرالُت للخذود، ًو

أػشوخاجه غً الخذود ؼشغُت في جؼبُهها، ختى اهدؽشث غملُاث الخٍامل إلانلُمي، والخػاون في مخخلل الؽئون بحن 

، بؽٍل غابش للخذود، غلى صىس ح لُت، والتي قيها أصبذ ممٌىا للذولت الهُام باخخصاصاث، والخمخؼ بدهىم الذُو

ؼ الهىة قدعب  .(2)وقو الهاهىن، ال وقو جَى

ًاهذ الخذود في الػصش املشيىدُلي أغؼذ العُادة املؼلهت، وبيذ شخصُت للذولت الهىمُت، قدذود الػصش  ارا 

ًاث اللُبرالي مكٌٌت، ومخآًلت لذسحت، الاهخهاُ الزي خذم مؼ  الذبلىماظُت الانخصادًت، ومكاوطاث الذُو مؼ الؽش

ؼاهُت في خهل الػالناث  ًاهذ الباخثت البًر الػمالنت، والتي غشقذ بالىخذاث غابشة للهىمُت. مىز ما ًهاسب سبؼ نشن، 

ُ في هزا الذولُت، ظىصان ظتراهج، نذ بُيذ ألاهمُت الي ايدعبتها هزه الىخذاث، مؼ ألاهمُت التي ًمثلها غالم ألاغما

الخهل، ومً بذيهُاث وؽاغ غالم ألاغماُ، الخخلص مً نىة الخذود، وحؿحر الكاغلىن الذولُىن بالكاغلحن الػاملُحن، 

اح في مكهىم  ا أمام وجحرة الىمى والخبادالث املخذقهت. ان هزا الاهٍض ا ال اخخُاٍس ًان احباٍس اح نُمت الخذود،  وارا قان اهٍض

 3.حذد لهم العلؼت، والهىة في هظام الػالم الانخصادي الخذود، ظاهم في خلو قاغلحن

ػا، لهذ ؾحرث الثىسة اللُبرالُت في املكاهُم، وغىذما بذا واضخا اهخصاس الىظام اللُبرالي،  ًان الاهدؽاس ظَش لهذ 

 جضاًذ حجم اليؽاغ الانخصادي، مؼ أػشوخاث الٌالظٌُُت الانخصادًت، وحؿحر مػها املكهىم وألاهمُت مً الخذود

ش جبذو واغذة  ًاهذ حػؼُه له املشخلت املشيىدُلُت. خُث أن املٍاظب مً الخدٍش مػا، الى مكهىم مشن وأهمُت أنل مما 

ًاهذ يثحر مً الذُو جخؽاه، وجظؼ خذودا أمامه، بل جهىي مً إلاحشاءاث  بؽٍل مؿش، يما بذا حلُا ان الىظام الزي 

 ام حعاسع الى سبؽ غالناث أنىي به.الخذودًت طذه، ها هي مىز نهاًت الثىائُت في الىظ

ًاهذ حػخهذ بهىتها، ونذستها غلى جىقحر ألامً  لهذ غملذ الذُو بعشغت غلى هذم إلاحشاءاث الخذودًت التي 

والشقاه امليؽىدًً، وفي مؽهذ ًبذي مدذودًت نىة الذولت أمام ما هخج غً هذم هزه إلاحشاءاث، قان سأظماُ 

ذ الاظخكادة،  الىخذاث الػابشة للهىمُت )غابشة ذا مً الاهذماج في الىظام اللُبرالي، وغلى ًل مً ًٍش للخذود(، ًؼلب مٍض

ل إلاحشاءاث الخذودًت املاوػت الهخهاُ العلؼ وسأط املاُ ًان مؽهذا دساماجٌُُا، خُث حعاسع الهذم في  .4أن ًٍض لهذ 

                                                           
Ibid p. 4.

 (1)
 

Ibid p. 4.
 (2)

  
3)

-Milan Babic, Jan Fichtner & Eelke M. Heemskerk. States versus Corporations: Rethinking the Power of 

Business in International Politics. The International Spectator Italian Journal of International Affairs.
 

VOL. 52, 

NO. 4, pp.20–43 p. 21. 
(

 

Peterson Institute for International Economics Updated September DATE GUIDE. -TO-TIMELINE: AN UP -
4

24, 2018. P.3  
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ط املاُ هزا، ألهه ًىقش مخؼلباث الشقاه، مىاػو انلُمُت غذة، في ظبام خام وظعي الى جدصُل ولى الىزس الهلُل مً سأ

عاغذ في الىلىج الى ألاظىام الذولُت  .(1)َو

نذ ًهُى سأي مً الىانػُت، بؤن الخذود بالشؾم مً حؿحر الىظام، ماجضاُ غلى هكغ الهذظُت، أو ألاهمُت، لًٌ 

ذ حذال  ًان الخدلُل لِغ هذقه الخخُحر بحن مزهب واخش، قلٍل مشجٌضاجه وأهذاقه، وال هٍش غهُما في هزا، بهذس ما 

الهذف هى الالخكاث الى مىاهج جدلُل، وأػشوخاث غلى نذس يبحر مً ألاهمُت، جم اهمالها، بعبب اهخمام بالـ 

 بؤػشوخاث مذسظت دون ؾحرها.

اث، ألاظىام املالُت، أظىام العلؼ والخذماث،  لهذ قخذ سأط املاُ الخذود، بكخده ألاظىام،  مً ًل املعخٍى

لُبرالُا، أصبذ الصما،  -الػاملُت، قان خىاسا وانػُا-حػظُم قهمىا لذوس غالم ألاغماُ في الػالناث الذولُتومً أحل 

، الذولت الامت لِعذ مً ًهىم بهزا الذوس، غلى ألانل  الشأظمالُت الػاملُت جىصع الهىة بحن ألامم، جم دم هانىط الخدُى

املاُ املذمش للخذود، لم ٌػذ مً الىانعي اهماُ دوسه ونذسجه في لِغ لىخذها، لهذ تهاوث احشاءاتها الخذودًت، سأط 

الخؤزحر غلى العُاظاث الخاسحُت، بل وخذ الىظم الكشغُت الذاخلُت، لهذ ؾحر ختى الذولت بدذ راتها وخذ مً 

 .(2)اخخصاصها

ُت مً ابهاءها، وأن وبالخالي هخلص الى أن الاهخصاس اللُبرالي، نذ بحن أن اصالت إلاحشاءاث الخذودًت، أيثر أهم

الهىة املٌدعبت مً الخبادُ والخجاسة، يىىاجج ألامً الخػاووي، والاصدهاس املخبادُ، والخبادُ رو املٍاظب املىصغت، هي 

ش  أيثر أهمُت. بل ان ألامً الهىمي نابل للخدهو، قهؽ بالهىة الانخصادًت، وهي في مػظم مٍىهاتها مٌدعبت مً الخدٍش

 .(3)وصٍادة الػبىس للخذود

 :مذهب التحليل الوظيفي -4

 ، ًان الخدلُل الىظُكي، أيثر مً ؾحره وطىخا في الىظش الى الخذود العُاظُت بحن الذُو في أػشوخاجه ألاولى 

خُث بحن دًكُذ مُتراوي، يُل للخذود أن جخدُى الى بىزهه حػاون بحن الذُو ألاوسبُت، بذال مً مدىس صشاع وخشب. 

املىظماث ؾحر الخابػت للذولت، وهىا اغخماد واضح لػبىس الخذود غلى جكاغالث ًمًٌ لزلَ أن ًخدهو بكػل 

مٌنها أن حؽمل غذة مىاحي مً الخُاة الػامت للؽػىب)4(احخماغُت، نابلت للخىظؼ والاهدؽاس  .، ٍو

ًان إلاػاس الهادف ألػشوخاث الىظُكُت ألاولى، ملتزما بالبدث غً العالم غبر الخذود الهىمُت، أي ظالم  لهذ 

، وأصش غلى نذسة أي غمل ؾحر سظمي وؾحر ظُاس ي غبر الخذود غلى حؿُحر هظشة ألامم  غالمي، اهؼالنا مً خذود الذُو

ت التي ظُهذ غً مثل هزا الخىظحر، الا  للخذود وبالخالي حؿحر ألاهمُت الجُىظُاظُت لها، وبالشؾم مً الىظشة الؼىباٍو

                                                           
Milan Babic. Op. Cit. p. 22.

 (1)
 

- Ibid. p. 23.
 (2)

 

Robert Jackson, G. Sorensen. Op. Cit. p. 63.
(3)

 
(4)

- Kamil wolski. Wider Europe, Greater Europe? David Mitrany on European Security Order. JCMS 

2017 Volume 55. Number 3. pp. 645–661. P. 646.   
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هها الى الىانؼ، قظال غً الاوعُاب الزي محز ما بػذ الخشب  أن صُػا مً املئظعاث الػابشة للخذود، نذ وحذث ػٍش

 .(1)والدعاسع باالػشادالٌبري، 

ًاهذ الىظم الذولُت لهذ وضح جدلُل مُتراوي صػىباث الجزغت هدى العالم في الػالم، بمخخلل إلاح شاءاث التي 

ىؼلو هزا ًله مً "غبادة الخذود  ًاهذ في ظل غذم جىاصن، ٍو خُا لم جىجح في اػالت قترة خشحت، بل  جخخزها، جاٍس

ًاهذ املاوؼ ألايبر لخؤظِغ "مجخمؼ دولي"، وفي جدلُله الخىحه هدى حؽٌُل خٌم  العُاظُت" بدعب حػبحره، والتي 

ذا مً غالمي، ٌػخمذ اهدؽاس املص ذا مً الخكاغل الاًجابي، ال مٍض الح غابشة للخذود، واملترابؼت بؽٍل ٌعخذعي مٍض

 .(2)غبادة الخذود العُاظُت

وبػذها في املىحت املىالُت، أي في ظل الىظُكُت الجذًذ، هجذ جؤيُذا غلى الذغىة املُتراهُت للٌكشان بهذظُت 

ذُو الخخلص مً "وزيُت الخذود"، وخلو املشيض العُاس ي الخذود، بل والزهاب بػُذا، قىقو معاس ظُاس ي ًمًٌ لل

الجذًذ للىالء، وقهؽ وقو هزا املعاس ظِخىنل الىاط، بما قيها الىخبت العُاظُت غً اظخخذام الخذود لألؾشاض 

ت، والىصُى الى العلؼت، وؾحرها مً غملُاث حؿزًت الجزاغاث الهىمُت غبر الخذود  .(3)الؽػبٍى

لُاث إلانلُمُت هى خلو هزا املشيض صاخب الىالءاث العُاظُت والاهخماء، قزلَ بٍل ًان هذف معاس الػم ارا

ش الخذود مً نُىد غبىس ألاشخاص، والعلؼ والخذماث، وفي ؾظىن رلَ ٌػبر أًظا ما هب ودب  جؤيُذ ًمش غبر جدٍش

و ألامً مً الكٌش والػهائذ، والتي مً طمنها ما ًذغى الى جٌَشغ الجماغت إلانلُمُت، وجذغُم يُا الجماعي نها غً ػٍش

الجماغت ألامىُت(، ودون جشدد قهزه الجماغت لً جخٍىن دون اغخماد انخصادي مخبادُ معبو، وهى بزاجه معاس ٌػمل )

 .(4)غلى الخهلُل مً ألاهمُت الجُىظُاظُت للخذود

، نذ أصبذ معؤلت ال ًخجه الخدلُل الىظُكي، في مشخلت الػىملت الى اغخباس الػبىس الزي ًخم غبر الخذود بحن  الذُو

ججذ خال مً نبل دولت واخذة، وال حعخؼُؼ بهذساتها الزاجُت أن جىاحه ما ًترجب غً غملُت الػبىس، مً الازاس بجاهب 

  .(5)الؽئون ألامىُت، الانخصادًت، الثهاقُت، وؾحرها

، وجخمثل ألاول ىؼلو هزا الخدلُل مً أن هىاى جىانظا ًظهش بحن هضغخحن لذي الذُو ى في الذاقؼ هدى الخػاون ٍو

الانلُمي، جلمغ الذُو املٍاظب املادًت مً الخػاون الانخصادي، والخبادُ الخجاسي، وجذقو سإوط ألامىاُ، بما ٌػني 

 اصالت للخذود، أو الخهلُص مً أهمُتها.

ًان أمىا نىمُا أو داخلُا، قان جذاغُاث الخػاون الانخصا صبذ ألامً أًظا معؤلت حػاوهُت، خُث  دي الانلُمي، ٍو

ػني أهه لِعذ الخذود مً ًمىؼ املجشمحن، أو مصادس التهذًذ ألاخشي مً  جىدؽش لخئظغ العُاظت ألامىُت الانلُمُت. َو

                                                           
TRANSYLVANIAN . rom Federalism to FunctionalismDavid Mitrany: FMIHAI ALEXANDRESCU. 

33. P. 22.  -REVIEW •  VOL. XVI, NO. 1 (SPRING 2007). Pp. 20
(1)

-   

Ibid p. 23.  -
(2)

 

functionalism. -https://www.researchgate.net/publication/330259562_Neo. functionalism-Neo. Niemann Arne--

. Visit: 25/08/2020.P. 3
 (3)

                                                    

- Ibid. p. 4. (4)
 

Robert Jackson. Op. Cit. p 63.- 
(5)

 

https://www.researchgate.net/publication/330259562_Neo-functionalism.%20P.%203
https://www.researchgate.net/publication/330259562_Neo-functionalism.%20P.%203
https://www.researchgate.net/profile/Arne_Niemann
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الػبىس، ولًٌ الخػاون وبىاء العُاظت ألامىُت الانلُمُت هى مً ًكػل. وهىا ًظهش ألامً الخػاووي، يمئؼش غلى أهمُت 

 . (1)اصالت الخذود

لما بِىما جخمثل  الجزغت الثاهُت، في الشقع وغذم الخػاون في معؤلت اهخهاُ ألاقشاد، خُث أن الخجاسة حُذة، ًو

اصداد جذقهها ًلما اوػٌغ غلى أداء انخصادي حُذ، ولًٌ اهخهاُ ألاقشاد، ًٍىن مدكىقا بػبىس املجشمحن، والاسهابُحن، 

بت، وغلُه جىؿمغ الذُو في معاس  ً بثهاقاث وغهائذ ؾٍش مىاص ملعاس الخػاون الانلُمي، ًخمثل في البدث غً واملبؽٍش

و الخذود ت في غهب ألاصمت املالُت الػاملُت، ًمًٌ (2)ألامً، غً ػٍش . ودون أن وػخبر رلَ مبرسا لبزوؽ الجزغاث الؽػبٍى

س ي أن وػخبر الذغىة مً حذًذ الى خالت "غبادة الخذود العُاظُت بخػبحر مُتراوي، لِعذ ظىي حػبحر غً اقالط ظُا

لخُاساث وأًذًىلىحُاث، لم حػذ جهىؼ بهذس ما جذم الىىانِغ، وجبث الكضع، مً بػع الػىامل، أبشصها الخؼىس 

و جزلُل غهباث الخذود امام الخبادُ والاغخماد املخبادُ  .(3)الاحخماعي، والشقاه الانخصادي املٌدعب غً ػٍش

 أسباب وجذاعياث "ألامن عن طزيق الحذود": -5

، خهُهت اظخػذاد الذُو الهىمُت، لخؿلُب 0882لالخهت لهجماث الخادي غؽش مً ظبخمبر بُيذ الكترة ا

حن الػالمي ويزلَ الانلُمي،  اًجابُاث الؽػىس باألمً، غلى املٍاظب املادًت امللمىظت لخػاون الانخصادي، غلى املعخٍى

ً، الا ان املٍاظب املادًت خُث أن املعؤلت لم جًٌ واسدة نبل الهجماث، خُث بالشؾم مً غبىس املجشمحن و  املبؽٍش

، جكٌش في امٍاهُت الػىدة الى الىساء، وؾلو الخذود بحجج ال جبذو  ًاهذ أيبر بٌثحر مً أن ججػل الذُو للخػاون، 

ت الخجاسة، وال مؼ املػؼُاث ألاخشي للهشن الزي وػِؽه  .(4)مخماؼُت، ال مؼ الكىائذ املدصلت مً خٍش

مت املىظمت، واهخهاُ املىظماث الاسهابُت، وغبىس الثهاقاث وألادًان لهذ ظُهذ حجج امٍاهُت اهخهاُ  الجٍش

 املخخلكت، ولٍل هزه الاغخباساث، ما ًترجب غىه مً الخؤزحراث غلى املجخمؼ واوسجامه، وغلى غمىم العلم املجخمعي.

ت، بػذم ظُؼشتها غلى وفي مشخلت ألاصمت الانخصادًت الػاملُت، وفي ظل املػاهاة التي غاؼتها الخُاساث الُمُيُ

العلؼت، وغذم نذستها غلى انىاع الؽػىب بهىاحغ ألامً الهادمت ؾبر الخذود، وحذث هزه الخُاساث الكشصت لخهذًم 

لت  .(5)خؼاب ٌػُذ للخذود نذظُتها التي قهذتها غبر قتراث، ولخهبت صمىُت ػٍى

ًاهذ هزه الخُاساث العُاظُت الثهاقُت، ؼاهذة غلى معاس جكٌَُ ا لخذود، وغلى مىجضاث معاساث الخٍامل لهذ 

إلانلُمي، وبثذ أًذًىلىحُا مػادًت لٌثحر مً مدخىي معاساث الخٍامل هزه، ومؼ رلَ لم ٌػشف أي معاس اهخٍاظت، أو 

غىدة غً إلاهجاصاث املدصلت، لهذ ايدعبذ ججشبت الخػاون والخٍامل ألاوسبُت، الُت وقهها ًخذغم معاس اصالت الخذود، 

كعش لىا هزا بؤهه لِغ هىاى قشصت للخخلي غً امللمىط ًلما ظهشث ا لخُاساث املػادًت له، ونذ غشف بمعاس الخػلم. ٍو

 .(6)مً الخكٌَ في الخذود، لصالح الػىدة الى ما نبل اللُبرالُت، أو ختى الى ما نبل الخشب الػاملُت الثاهُت

                                                           
(1)

 Stanford  . State: Functionalism and International Organization-beyond the NationHaas, Ernst B.     

University Press. CA. 1964. P. 07.     

 -  
(2)

Ibid. p. 13. 
(3)

 Ibid. p. 13. - 
(4)

 - Chunding Li, Chuantian He & Chuangwei Lin (2018) Economic Impacts of the Possible China–US Trade 

War,Emerging Markets Finance and Trade, 54:7, 1557-1577. P. 1578. 
(5)

 - Ibid. p.  

 
(6)

 Ibid. p. 1578.- 
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ؽاًل الػابشة للخذود، الى الصذاسة في ًضداد الخؤسجح والاظخهؼاب بحن الجزغخحن، وخصىصا بػذ اهخهاُ امل

ادة غً هجماث ظبخمبر، حػشطذ اوسوبا الى هضاث ممازلت، حػلها حػُذ الىظش في حػاوهانها  ، قٍض اهخماماث الذُو

ً مً الؽشم، 0824، ومىلُمبَُ في بلجٍُا 0824العُاظُت وألامىُت، قبازإطاقت الى هجماث باَسغ  ، وجذقو املهاحٍش

في مىطؼ اخخباس، لم جًٌ هخائجه لخبخػذ غً الىانػُت، يما  الاوسبُت،ػذ العُاظاث الخػاوهُت ومً الجىىب، نذ وط

 )1( .لم ًًٌ ببمٍانها الخخلي غً مٍاظب غظُمت وقشها الخػاون الانخصادي الانلُمي، الزي مثل الصكش خذود

 :الخاجمت

العائذ، وػبُػت الػالناث الذولُت  ًمًٌ الخؤيُذ غلى أن خالت الخذود لؼاملا اهؼبػذ بىمؽ الىظام الذولي

املخمحزة في ًل مشخلت، وأن أهمُتها الجُىظُاظُت بمثل ما ايدعبتها غبر خهب مخخلكت، قهي بذأث في قهذانها يزلَ 

ًابدت، في خحن البدث غً ألاظىام والثروة داقػا هدى  ًاهذ الذواقؼ ألامىُت  غبر خهب مخػذدة، وفي ًل مشخلت 

 الخخلص مً احشاءاتها.

ت هضاغاث مػُىت لها هزس  ت، بالىظش لػذم حعٍى ظدبهى ظُاظاث الذُو سهُىت لظشوف الػىدة الى خذود نٍى

بالخصػُذ، أو الخذاغُاث ؾحر املدعىبت، وبالخالي قكي غصش الػىملت، والخذقو الهائل للمػلىماث، وصٍادة الترابؽ في 

الػالمي، هاهَُ غً املعخىي الانلُمي، يىىع مً البِئت الانخصاد الػالمي، وحؽابَ املصالح، بحن الامم غلى املعخىي 

التي ججذ الخُاساث الهىمُت ومىظشيها، نذسة غلى اغادة ألاهمُت العُاظُت والانخصادًت، وألامىُت للخذود، بالشؾم مً 

ذ مً ال خػاون أن املىهج الىظُكي ًئيذ غلى روبان هزه الخذود، وأن ًل املعائل الىاججت ظخٍىن داقػا لألمم ملٍض

 خىلها. 

ًان الاهدؽاس املػشوف في املىهج الىظُكي، ًجذ مً الذُو واملعاساث الخٍاملُت الانلُمُت، مً ًخبىاه في  ارا 

مت، والاسهاب، والهجشة، جدذ مً الاقشاغ في الخكاُإ بؤهمُت املٍاظب  ظُاظاجه، الا أن العجض غً اداسة معائل الجٍش

خىف والاهٌؽاف الزي حؿلظه أًذًىلىحُا الُمحن، واملداقظحن، والٌُاهاث التي امللمىظت مً الخػاون، بمهابل ؼػىس ال

مًٌ جلخُص رلَ في ًىن:  ؾالبا ما جكؽل في الىصُى الى العلؼت، أو العُؼشة غليها. ٍو

ان اخخُاس الامم للُهحن، لِغ مػىاه الاخخُاس ما بحن الخخلي غً غىائذ جكٌَُ الخذود، أو ألامً، بل ان حػهذ    

ىم ألامً في املشخلت الشاهىت، لم ٌػذ ممٌىا قُه قصل الانخصادي غً العُاس ي، أو الثهافي، انها معاساث مكه

 ميسجمت، مخبادلت الخكاغل ومً هزا الخكاغل جيخج ألامً باملكهىم املػاصش.

ت العلمُت، والخػاو   ت أمت امىت" في الىانؼ بُيذ أن الصحن نذ غملذ غلى الدعٍى ن غلى ان مهىلت "خذود نٍى

قع الجزاغاث غلى خذودها، مكظلت في رلَ الخذقو املتزاًذ للعلؼ والشظامُل بيها وبحن املىاػو الجزاغُت غلى 

 خذودها، مهابل أي صُؿت أخشي ًمًٌ أن جبذد مً قشص الخمخؼ بػائذاث الخػاون غلى الخذود.  

                                                           
(1)

--Michael Minkenberg. Pattern, Process, Policies: Conceptualizing Radical Right Impact. 

visit:25/08/2020.          928ef890c1ed.pdf-9026-4a71-2ecb-https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/37f31939  

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/37f31939-2ecb-4a71-9026-928ef890c1ed.pdf
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و الخذود مدٌمت الانكاُ هى خُاس الىالًاث املخدذة خالُا، ىحذ حذُ واظؼ داخل الىالًاث  الامً غً ػٍش ٍو

ٌُت، أم أهه سإٍت هخبت ًمُيُت، ظُدذر بػذها  ًان رلَ قػال خُاسا اظتراجُجُا للمصالح ألامٍش املخدذة، خُى ما ارا 

ًاجكام هاقخا مثال.   الػىدة الى الخُاساث الاغخُادًت، 

ش والخػاون مً أصماث،  او تهذًذاث، قال ًمًٌ الخخلي غً ان الامم جخخاس الخػاون مهما أهخجذ غملُاث الخدٍش

مت الػابشة، الاسهاب الػابش،  مٍاظبهما الػظُمت، قبمثل ما خذر الخػاون الانخصادي، ًيؽؤ الخػاون خُى الجٍش

الهجشة الػابشة، وؾحرها مً الػىامل التي حؿزي خؼابا أًذًىلىحُا ال ٌػبر ظىي غً خُباث الهضائم في الاهخخاباث 

 الػامت.

ًان ػبُػُ ل الخذود، معاسا ليؽؤة العُاظت الامىُت إلانلُمُت، لهذ  ا أن الخػاون الانخصادي إلانلُمي الزي ًٍض

 وهي إلاػاس املؽترى ألًت حماغت ظُاظُت، للعُؼشة غلى الىىاجج العلبُت مً جكٌَُ الخذود. 
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 ملخص:

ا  اهخِاال هىكُا لم  2020بت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في الجؼاثغ بثغ الخلضًل الضؾخىعي لؿىت شهض مجا٘ الُغ

خُث ؤُغ  1963ٌلغي له مثُل طمً مؿحرة ؤلاصالخاث الضؾخىعٍت التي مغ بها مىظ وطم ؤ٘و صؾخىع للجؼاثغ ؾىت 

ابت كلى اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي طمً هظه ؤلاصالخاث الىص كلى بوشاء مدٕمت صؾخىعٍت وؤه اغ بها مهمت الُغ

ابي الظي ال ًىلِض لها جلِاثُا وبهما ًٖىن  صؾخىعٍت الِىاهحن بضال كً اإلاجلـ الضؾخىعي، مم جىؾُم إلاجا٘ صوعها الُغ

ّ آلُت ؤلازؼاع  .لها طلٗ كً ػٍغ

 .آلُت بزؼاع ؛اإلادٕمت الضؾخىعٍت؛ 2020عي لؿىت : الخلضًل الضؾخى  الكلمات املفتاحية

Summary:  

As a consequence of the latest constitutional amendment, the field of monitoring the 

constitutional laws has witnessed a major transition. A transition that is unprecedented in the 

Algerian history, since the drafting of the first Constitution of the independent Algeria, 1963. 

In the frame of the latter amendments, the Algerian constitutional assembly decided to 

establish The Constitutional Court which was given the task of monitoring the 

constitutionality of laws instead of the Constitutional Council. While expanding the scope of 

its regulatory role, which is not automatic but rather go through the notification mechanism. 

Key words:  constitutional amendment of the year 2020; constitutional court; notification 

mechanism.
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 :مقذمة

ًِخط ي وحىص مجمىكت مً الِىاكض الِاهىهُت اإلاضعحت ؤو اإلاغجبت خُث  ما مً شٗ ؤن جىـُم الخُاة في الضولت

ٌللى بلظها البلع ًال ٌؿخؼُم ألاصوى مسالٌت ألاكلى منها، و ًٖىن للِىاكض الضؾخىعٍت الخىـُم الِاهىوي للضولت 

اتهم اللامت لُٖىن الضؾخىع بظلٗ حمىه ًخخسظ  م ًىقي ال ٌللىه شٖلها و ؾلؼاتها و كالُاتها، وخَِى ألاًغاص و خٍغ شَغ

ابُت ه مً ؤصواث خامُت ، ومً ؤهمها هُئت لالؿمى البض هظا هص، هحر ؤن  مؿخِلت ًٖىن لِغاعاتها الِىة ؤلالؼامُت ُع

كلى الؿلؼاث ٓما كلى حمُم الهُئاث و ألاًغاص في الضولت بكالء للشغكُت الضؾخىعٍت وصىها ألخٖام الضؾخىع في ؿل 

هص اإلااؾـ ، ىع بمباصثه هى ؤؾـ الِىاكض التي ًِىم كليها هـام الخٕم في الضولتصولت الِاهىن، وبما ؤن الضؾخ

 باالؾخِاللُتكلى بوشاء مدٕمت صؾخىعٍت جخمخم  2020الضؾخىعي الجؼاثغي طمً حملت ؤلاصالخاث الضؾخىعٍت لؿىت 

ابت كلى صؾخمهمتها  اث اإلاىاػىحن مً زال٘ الُغ بضال ،  ىعٍت الِىاهحنالؿهغ كلى خماًت الضؾخىع وصىن خَِى و خٍغ

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن مثُال  ىدُجت في الجؼاثغ، ٓكً اإلاجلـ الضؾخىعي في ؾابِت لم ٌشهض لها مجا٘ الُغ

تها ا ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن التي عاًِذ خخمُت الخوحراث و الخدىالث الؿُاؾُت التي كًغ ، لبالصإلاخؼلباث جٌلُل الُغ

ض زص اإلااؾـ الضؾخىعي الج و اإلاهام ألاؾاؾُت في مسخلٍ  الازخصاصاثؼاثغي اإلادٕمت الضؾخىعٍت بجملت مً ُو

ؼ ؾُاصة الِاهىن  -اللاصًت منها و هحر اللاصًت -الـغوي   .ؾلُا لخلٍؼ

 إلاشكالية:

بصىعة لها ال جىلِض  ها ازخصاصاثبال ؤن،اإلادٕمت الضؾخىعٍت  ازخصاصاثعهم ألاهمُت البالوت التي جدـى بها 

ألامغ الظي ، طلٗ ألاخُِت  في البض مً بزؼاعها مً ػغي بخضي الجهاث التي خضصها الضؾخىع ومىدها جلِاثُت بل 

في ضبط آلية إلاخطار بما  8080إلى أي مذي ساهم التعذًل الذستىري لسىة : خاليصًلىا بلى ػغح الدؿا٘ئ ال

 ائز؟قىاهين في الجش كلفة بالزقابة على دستىرية الًتماش ى و التحىل الجذري الذي مس الهيئة امل

إحزاءات ثحزيك الزقابة على دستىرية القىاهين في ظل التعذًل الذستىري لسىة املبحث ألاول: 

8080. 

ابُت مً بحن ؤهم اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت في ؤي هـام ؾُاس ي ألامغ الظي حلل اإلااؾـ  حلخبر الهُئاث الُغ

ٔاهذ الضؾخىعي الجؼاثغي ًسص اإلاجلـ الضؾخىعي بةصالخاث في ٔل ح لضًل صؾخىعي، بال ؤن ؤهمها كلى ؤلاػالَ  

ابت كلى صؾخىعٍت  2020، وعهم طلٗ ًان الخلضًل الضؾخىعي لؿىت 2016جلٗ التي خـي بها  ؾىت  ُض ازظ بالُغ

ض مً هصٍ ُغن مً الؼمً ألؾباب ؤملتها طغوعاث ؾُاؾُت  الِىاهحن في الجؼاثغ بلى مىحى هحر الظي ؾاعث كلُه ألٍػ

اهىهُت )اإلاؼ ت والىؿٌُُت كلى آلُت ُو ابي و البيُت اللظٍى (،  ٓما ؤحى ًُه الخوُحر ًظال كً ألاؾلىب الُغ لب ألا٘و

ابُت )اإلاؼلب الثاوي(. ٗ كمل هظه الهُئت الُغ  جدٍغ

 املطلب ألاول: مبررات ألاخذ بىظام املحكمة الذستىرية .

ابت الؿُاؾُت  كلى صؾخىعٍت الِىاهحن جمخاػ بش  يء مً الخُاص ٓما ال ًمًٕ ؤًظا الجؼم ال ًمًٕ بهٖاع ؤن الُغ

ابت كلى  بإنها في مىإي كً ألاهىاء الؿُاؾُت، ومً هىا ؿهغث صلىباث الاؾخِاللُت التي ًيخٌي ملها اإلاِصىص مً الُغ
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ّ اإلاجلـ  ابت كً ػٍغ صؾخىعٍت الِىاهحن الهخٌاء الخُاص واإلاىطىكُت في مماعؾتها، وهى ما ؤصي بلى اهدصاع الُغ

ابيالضؾخىعي في م ، وكلى زالي طلٗ (1)لـم الض٘و الضًمِغاػُت في اللالم الٓدشاًها كضم هجاكت هظا ألاؾلىب الُغ

ابت الِظاثُت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن هجاخا في جَٕغـ مبضؤ ؾمى الضؾخىع ًإصبذ ؤمغ اكخماصها  خِّ ؤؾلىب الُغ

، ومً بُنها ص٘و اإلاوغب ال لغبي التي جإثغث بالخىحه اللام لض٘و مالػما لٖل حلضًل صؾخىعي حضًض في ملـم الض٘و

ابت الِظاثُت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن اثغ حلضًل صؾخىعها ؾىت  ، 2011اللالم خُث ؤزظث اإلاملٕت اإلاوغبُت بىهج الُغ

، وكلى هغاع ص٘و الجىاع هص اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي كلى بوشاء مدٕمت صؾخىعٍت 2014ثم جلتها جىوـ ؾىت 

(، وؤزغي ُاهىهُت جخللّ بٌاكلُت ألاؾلىب  2020عي لؿىت بمىحب الخلضًل الضؾخى  لضواعي ؾُاؾُت )الٌغق ألا٘و

ابي) الٌغق الثاوي(.   الُغ

 الفزع ألاول: املبررات السياسية لألخذ بىظام املحكمة  الذستىرية .

 -بُت ٖٓلفي ؿغوي اؾخثىاثُت مغث بها الجؼاثغ ٓما مغث بها اإلاىؼِت اللغ  2020حاء الخلضًل الضؾخىعي لؿىت 

حوحر كلى بثغها الىـام الؿُاس ي في البالص وحاء ؤزغ، و لخلبُت هظا ألازحر ما ؤمًٕ مً اإلاؼالب  -الخغاْ الشلبي

ؼ زُاع اإلاغاحلت الضؾخىعٍت ٔىاخضة مً حملت ؤلاصالخاث الضؾخىعٍت اإلاِغعة في بشاعة مىه بلى  الشلبُت ُام  بخلٍؼ

ت واإلاخوحراث التي جم بصعاحها في  الىص الضؾخىعي جلٗ التي التزامه بؿُاصة الِاهىن، ًٖان مً بحن ؤلا  صالخاث الجىهٍغ

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن،  مً زال٘ الخسلي كً اإلاجلـ الضؾخىعي بصُوخه الخالُت و الىص كلى  مؿذ مجا٘ الُغ

ابت الؿُاؾُ ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن، ؤي الاهخِا٘ مً الُغ ت كلى صؾخىعٍت بوشاء مدٕمت صؾخىعٍت جخىلى الُغ

ابت الِظاثُت كليها .  الِىاهحن بلى الُغ

ابت كلى صؾخىعٍت  ٔان مً بحن ما وعص مً ؤؾباب ألازظ بىـام اإلادٕمت الضؾخىعٍت ٓهُئت للُغ وفي هظا الؿُاَ 

، ؤن بوشاء مدٕمت  2020الِىاهحن بضال مً اإلاجلـ الضؾخىعي طمً اإلاشغوق الخمهُضي لخلضًل الضؾخىع ؾىت 

  (2)لٌُها بالؿهغ  كلى طمان اخترام الضؾخىع طغوعة ؤمالها واحب الخٌٕل باإلاؼالب الشلبُت .صؾخىعٍت وجٖ

ِا غ التي ٌلضها الخبراء لل ًظال كً ؤزظ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي بالخجاعب الىاجخت للض٘و اإلاِاعهت ًو خِاٍع

ابت كلى  بجباقبإًظلُت جِغ التي الخابلحن للجىت ألاوعوبُت لخؼبُّ الضًمِغاػُت بىاؾؼت الِاهىن  مدٕمت صؾخىعٍت للُغ

صؾخىعٍت الِىاهحن وزاصت بطا عهبذ صولت ما في ؤن جيش ئ أل٘و مغة في هـامها الِظاجي ماؾؿت للِظاء الضؾخىعي، 

ظاء ؤن حؿىض مماعؾت الصالخُاث الضؾخىعٍت بلى ماؾؿت زاصت جٖىن في ُخصؾخىع حضًض كىض الا اكخماصبمىاؾبت 

 .(3)آم اللاصًت.مغجبت ؤكلى مً اإلاد

 

                                                           
ل اإلاجلـ الضؾخىعي الى مدٕمت صؾخىعٍت، (1) ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن وجدٍى مجلت مدمض بىمضًً: : مبرعاث الاكتراي للِظاء الجؼاثغي بضوع في الُغ

 .78-77، ص ص 2019، حىان  4الاحتهاص للضعاؾاث الِاهىهُت والاُخصاصًت،اللضص 
ت الشلبُت، 2020لالػالق ؤٓثر اعحم بلى كغض ألاؾباب في اإلاشغوق الخمهُضي لخلضًل الضؾخىع ماي  (2) م عثاؾت الجمهىعٍت الجؼاثٍغ  كلى مُى

 .10ص 
 .27مدمض بىمضًً: مغحم ؾبّ طٓغه، ص  (3)
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 الفزع الثاوي: املبررات القاهىهية لألخذ بىظام املحكمة الذستىرية.

ابت الِظاثُت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن جِىم كلى ؤؾاؽ ُاهىوي ؾلُم، وؤصبدذ طغوعة الػمت لظمان  بن الُغ

ب ًُه ؤن بؾىاص مهمت الخدِّ مً مضي مؼابِت الِىاهح ن اإلاسخلٌت للضؾخىع بلى ؾمى الِىاكض الضؾخىعٍت، ومما ال ٍع

غ مً ُبل في خالت جىلي هُئت ؾُاؾُت لهظه اإلاهمت ابت (1)الِظاء ًدِّ مؼاًا لم جخًى ٔاهذ الُغ ، لظا ًاهه وان 

ّ اإلاجلـ الضؾخىعي مؼبِت ختى آلان في ًغوؿا، ًةهىا هجض باإلاِابل ؤن ؤهلب صؾاجحر الض٘و ُض  الؿُاؾُت  كً ػٍغ

غحم طلٗ ألؾباب ًخلخص ؤهمها في ألاحي:ججاوػتها الكخِاصها حاػمت ؤن ؤؾ  لىبها ُلما ؤصي صوعه ٍو

ؤؾلىب حلُحن ؤكظاء اإلاجالـ الضؾخىعٍت ٓثحرا ما ًدىلها بلى ؤصاة مؼىاكت بُض الجهت اإلالُىت، وبالخالي كمل  -

اث هالبا ما هظه ألازحرة كلى جِضًم مصالخها كلى خؿاب اإلاهام التي ؤوشئذ اإلاجالـ ألحلها، ٓما ؤن ؤكظاء هظه الهُئ

ابت صؾخىعٍت الِىاهحن، وهي كملُت ُاهىهُت بؼبُلتها  .(2)ال ًخىاًغ ًيهم الخإهُل الِاهىوي الالػم  المتهان الُِام بلملُت ُع

الخُاص الالػم والاؾخِال٘ اللظان ًخىاًغان في  -اإلاجلـ الضؾخىعي –مً الصلب ؤن ًخىاًغ ألكظاء هظه الهُئت  -

ابت بلى خض ٓبحر، زاصت مم جإثغ هاالء ألاكظاء باألهىاء الؿُاؾُت بؿبب  الِظاة مما ًظلٍ هظا الىىق مً الُغ

 (3)اهخماءاتهم الخؼبُت.

اصغة كً ٌٓالت الوغض اإلاِصىص منها، وهى اإلاداًـت كلى مبضؤ ؾمى  ابت الؿُاؾُت هحر ًلالت ُو حلض الُغ

ابت ؤو الاؾدىاص بلى ؤصواتها اإلاسخلٌت الضؾخىع، وبالخالي خماًخه مً الخغوج كلى ؤخٖامه ولظا ٌؿخدُل الاحتزا ء بهظه الُغ

ابت. ؼ ًيها هظه الُغ ابت الِظاثُت التي جِىم كليها مدٕمت كلُا جتٓر  (4)ٓبضًل كً الُغ

ب في ؤن   بؾىاص مهمت الخدِّ مً مضي مؼابِت ؤو مىاًِت الِىاهحن اإلاسخلٌت ألخٖام الضؾخىع بلى  لظا ًاهه ال ٍع

هُئت ؾُاؾُت بهظه اإلاهمت، بط جخىاًغ كاصة في عحا٘  اطؼالقم جخىاًغ مً ُبل في خالت الِظاء ًدِّ مؼاًا كضًضة ل

نهم الِاهىوي م، الِظاء طماهاث الخُضة و اإلاىطىكُت و الاؾخِال٘ في مباشغة وؿٌُته ٓما ؤنهم ماهلحن بدٕم جٍٖى

  (5)بمهمت ًدص الِىاهحن للخلغي كلى مضي مىاًِتها ألخٖام الضؾخىع، لالطؼالق

 : الجهات املخىل لها إخطار املحكمة الذستىرية.ثاويال  طلبامل

 ّ ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في الىـام الضؾخىعي الجؼاثغي كً ػٍغ ٗ الُغ ًِصض به: الظي  ؤلازؼاعًجغي جدٍغ

ابتها  كلى "آلالُت التي ًخم بىاؾؼتها الاجصا٘ باإلادٕمت الضؾخىعٍت و التي حؿخؼُم مً زاللها الشغوق في مماعؾت ُع

ٍ اإلادٕمت الضؾخىعٍت  (6)،مىطىق ملحن ٓما ًِصض به ؤًظا "ؤلاحغاء الظي جِىم به الجهت إلاسىلت صؾخىعٍا بؼلب مُى

عي ؤو جىـُمي ؤو ملاهضة، بوغض ببضاء اإلادٕمت الضؾخىعٍت لِغاعها بشإن مضي  خ٘ى مضي صؾخىعٍت هص حشَغ

                                                           
ُّ الُٕالوي: الؼلً في صؾخىعٍت الِىاهحن"صعاؾت مِاعهت"، مظٓغة ماحؿ (1) ض اخمض جًى ٖاث، ٔلُت ٍػ خحر في الِاهىن اللام، بشغاي هاػي مىاوع صٍو

 .16، ص 2012الضعاؾاث الللُا، حاملت الىجاح الىػني هابلـ ًلؿؼحن،
ت مصغ، صاع اإلاؼبىكاث الجاملُت،  (2) لم: اللىاع الضؾخىعي، ؤلاؾٕىضٍع  .121 -120، ص ص 2020مدمض كلي ؾٍى
ت مصغ، صاع الٌٕغ الجامعي، غصلحر صابغ ببغاهُم زىشىاو: صوع الضؾخىع في  (3)  .259 -258، ص ص 2015، 1بعؾاء صولت الِاهىن،ؤلاؾٕىضٍع
لم: مغحم ؾبّ طٓغه، ص  (4)  .121مدمض كلي ؾٍى
 .82-81، ص ص 2017، 1خؿً مصؼٌى البدغي: الِظاء الضؾخىعي" صعاؾت مِاعهت"، غ (5)
، 1صٓخىعاه في الِاهىن اللام، بشغاي مىصىع مُلىص، ٔلُت الخَِى حاملت الجؼاثغحما٘ بً ؾالم: الِظاء الضؾخىعي في الض٘و اإلاواعبُت، ؤػغوخت  (6)

 .343، ص 2014-2015
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ابت الؿابِت منها و الالخِت خُث  ؤلازؼاع لُت و جخصل آ(1)مؼابِت ؤو صؾخىعٍت الىص اإلالغوض ٔلُا ؤو حؼثُا، بالُغ

مً الخلضًل  193في ؤخٖام هص اإلااصة  ؤلازؼاع دّ بها  لجسؼغ اإلادٕمت الضؾخىعٍت مً ػغي هُئاث ملتري 

ٔاآلحي. 2020الضؾخىعي لؿىت   وهي 

 من قبل السلطة التىفيذًة و البرملان. إلاخطار الفزع ألاول: 

ًدبحن اؾخِغاع اإلااؾـ الضؾخىعي كلى مىذ الجهاػ  2020لؿىت مً الخلضًل  193هص اإلااصة  بغحىكىا بلى 

عي خّ   بػاع اإلادٕمت الضؾخىعٍت كً ػٍغّ ؤلاخالت في  بزؼاع اإلاباشغ )ؤوال( ٓما ؤهه ًمًٕ  ؤلازؼاع الخىٌُظي و الدشَغ

 الضًم بلضم الضؾخىعٍت مً ػغي الجهاث الِظاثُت )ثاهُا(.

 تىفيذًة.من قبل السلطة ال إلاخطار أوال: 

كلى ؤخُِت عثِـ  2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  193مً زال٘ اإلااصة اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي  هص

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن مً  ٗ الُغ الجمهىعٍت )ؤ( و ٓظا الىػٍغ ألا٘و ؤو عثِـ الخٖىمت خؿب الخالت )ب( في جدٍغ

 زال٘ آلُت ؤلازؼاع.

اهٌغاصي في مجا٘  بزؼاع جمهىعٍت في الىـام الضؾخىعي  الجؼاثغي بدّ ًخمخم عثِـ الرئيس الجمهىرية: -أ

ابت ؤلالؼامُت ت ال ًدّ صؾخىعٍا لؿ الُغ م مجا٘ اؾخسضامه بلى حمُم ؿخّ ال ًدًهى  ،(2)ىاهكلى الِىاهحن اللظٍى

ابت اإلادٕمت الضؾخىعٍت  اُخصاع جدٍغٗ  ، ومغص ؤلازؼاعلجمُم الهُئاث التي جخمخم بدّ وال الِىاهحن التي جسظم لُغ

ابت اإلاؼابِت كلى شخص عثِـ الجمهىعٍت عاحم بلى ٔىهه خامي الضؾخىع وله بظلٗ خّ  لٌدص  الى حىبي ؤلازؼاعُع

ت  تي البرإلاان مؼابِت الِىاهحن اللظٍى ابت  اإلادٕمت  (3)،وألاهـمت الضازلُت لوًغ و ججضع ؤلاشاعة  هىا بلى ؤن ُع

ابتها كلُه بضعاؾت  ، ًمخض بلى الِاهىن بإٓملهالضؾخىعٍت كلى هظه الؼاثٌت مً الِىاهحن  ما وعص مىه في و ال جٕخٌي في ُع

ِا ألخٖام اإلااصة  مىطىق عؾالت ؤلازؼاع  عثِـ بةمٖان ، ًظال كلى ؤهه 2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  190/5ًو

 مً هٌـ الخلضًل. 193اإلادٕمت الضؾخىعٍت بسصىص باقي الِىاهحن كمال بما حاء في هص اإلااصة  بزؼاع الجمهىعٍت 

 الىسيز ألاول أو رئيس الحكىمة حسب الحالة.-ب

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في الىـام الضؾخىعي الجؼاثغي الىػٍغ ألا٘و  ٗ آلُت الُغ شمل جىؾُم مجا٘ جدٍغ

ألامغ الظي ؤٓضه اإلااؾـ الضؾخىعي طمً  (4)،2016مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  187بمىحب ؤخٖام اإلااصة 

ت و  مىه، 193في هص اإلااصة  2020الضؾخىعٍت لؿىت  الخاثؤلاص بال ؤن خِه في طلٗ ال ًمخض بلى الِىاهحن اللظٍى

تي البرإلاان و اجٌاُُاث الهضهت و ملاهضاث الؿلم التي ٌلىص  بشإنها بلى عثِـ  خّ ؤلازؼاع الىـامحن الضازلُحن لوًغ

بإخُِت اح لجمُم ألاػغاي اإلالىُت خً الِىاهحن ًهى مؤما ما صون طلٗ م (5)بشٖل بلؼامي،و الجمهىعٍت صون هحره 

                                                           
لُت و اإلاغاُبت، بً كٕىىن  1996: الىـام الؿُاس ي الجؼاثغي: صعاؾت جدلُلُت لؼبُلت هـام الخٕم في طىء صؾخىع  ؾلُض بىالشلحر (1) الؿلؼت الدشَغ

 .249، ص 4، ج2013، 2الجؼاثغ، ص.م.ج، غ
 مصضع ؾبّ طٓغه. 2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  190/5اإلااصة  (2)
ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في الجؼاثغ،الجؼاثغ،  صاع هىمت ،  ؾلمُت مؿغاحي (3)  .65، ص 2012: هـام الُغ
ت ، اللضص 2016ماعؽ  06الخلضًل الضؾخىعي اإلااعر في  (4) ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش  14، الجٍغ  .2016ماعؽ  07الصاصعة بخاٍع
 ، مصضع ؾبّ طٓغه.2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت ،  190اصة اإلا (5)
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بلى الىػٍغ ألا٘و ؤو عثِـ الخٖىمت خؿب الخالت ؤمغ ؾُلىص باإلًجاب صون شٗ كلى ًاكلُت  لهو جىؾُم مجاؤلازؼاع، 

ابت الضؾخىعٍت باكخباعه اإلاىٌظ لبرهامج عثِـ الجمهىعٍت  لخّ في بلى ؤن الضؾخىع مىذ خٖىمت الىػٍغ ألا٘و ا بطاًت،الُغ

م الِىاهحن  ومىاُشتها كلى مؿخىي مجلـ الىػعاء، هظا ًظال كلى ؤهه بغحىكىا بلى الىاُم اللملي  (1)اإلاباصعة بمشاَع

لُت لظا  ٔاهذ هصىصا حشَغ ٔان عثِـ الجمهىعٍت ًؼلب الىـغ في صؾخىعٍتها حلها  ًمً هجض ؤن الىصىص التي 

ل هظا الخّ بلى الىػٍغ ألا ألاوؿب  ٘ جدٍى حر اإلاىؼِي ؤن جٖىن هىاْ مىاًِت مً ػغي عثِـ الجمهىعٍت ألهه مً ه و

ه لُِىم  بصضاعهكلى هص ُاهىوي جم   (2)اإلاجلـ الضؾخىعي للىـغ في صؾخىعٍخه. بةزؼاع مً ػًغ

 البرملان إلاخطار من قبل  ثاهيا:

عيؤخُِت مٖىهاث الجهاػ الد 2020الضؾخىعٍت لؿىت  ؤلاصالخاثؤٓض اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي بمىحب  -شَغ

ّ بزؼاع اإلادٕمت الضؾخىعٍت مً ػغي عئؾاء  -البرإلاان ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن وطلٗ كً ػٍغ ٗ الُغ في جدٍغ

خُ ِا لشغوغ حضًضة ههًغ  .)ؤ( و ؤكظاثه )ب( ًو

تي الخىٌُظي  مٖىهاث الجهاػمىذ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي بلى حاهب رؤساء غزفتي البرملان: -أ لغئؾاء هًغ

ق غو ٔل مشؤن ًظال كلى بهضي جدُِّ الخىاػن بحن الؿلؼاث في الضولت، اإلادٕمت الضؾخىعٍت  بزؼاع  ّ فيالبرإلاان الخ

جلـ ألامت كلى الخىالي ختى جخم وممً ػغي اإلاجلـ الشلبي  تمىطىق مىاُشًجب ؤن ًٖىن ؤو اُتراح ُاهىن 

اؾخمغاع مىذ اإلااؾـ كلُه ًو  (3)،2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  145/1اإلاصاصُت كلُه ػبِا لىص اإلااصة 

تي البرإلاان ؤمغ مىؼِي ؤلازؼاع الضؾخىعي خّ  ت مً الؼلً في صؾخىعٍت ، بل لغثِس ي هًغ طغوعي لخمٕحن ٔل هًغ

ت ألازغي .  الِىاهحن التي حؿً كلى مؿخىي الوًغ

خّ في كلى مىذ ؤكظاء وهىاب البرإلاان الاإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي  خٌاؾ : بنهىاب و أعضاء البرملان-ب

ت الٌللُت في اللمل كلى خض ؾىاء اإلالاعطت البرإلااهُت مٕحن ألاكظاء و مً شإهه ج ؤمغ  اؾخلما٘ آلُت ؤلازؼاع  مً اإلاشآع

ت إلاماعؾت خِها في الخُاة الؿُاؾُت هاجا٘ ؤمامإلاًٌسح ا، ٓما اهه البرإلااوي ت اإلالاعطت هىا في جىحُه ، (4)بدٍغ و جإحي خٍغ

الهضي النهاجي ، و  او جىحهاته  اؿخؼُم الخلبحر كً ؤعائهحدىاصا بلى الىؾاثل اإلاخاخت بدُث الىِض بلى ؤزؼاء الخٖىمت اؾ

جم ؤًظا جسٌُع  2020الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  مً 193/2اإلااصة ، وبمىحب ؤخٖام مً طلٗ هى زضمت اإلاىاػً

 هاثبا، 40هاثبا بلى ؤعبلحن  50باليؿبت للمجلـ الشلبي الىػني مً زمؿحن الىصاب اإلاشترغ الؾخلما٘ آلُت  ؤلازؼاع 

 خض ؿاهم في وطمٌ وهى ما مً شإهه ؤن، كظىا 30ثالثحن كظىا كً مجلـ ألامت بضال مً 25و بسمـ و كشغون 

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن الجؼاثغ مجا٘  لـاهغة كضم الٌاكلُت التي ؾاصث ٔان الىصاب ماػا٘ مغجٌلا  الُغ ال وان  ػٍى

ؤكظاء مً مجلـ  05ىصىص كلُه في الضؾخىع اإلاوغبي الظي خضص الىصاب بسمؿت وؿبُا بطا ما ُىعن بما هى م

ً، 40الىىاب وؤعبلىن  والضؾخىع الخىوس ي الظي خصغ هظا الخّ بىصاب ال ًخجاوػ  (5)كظىا مً مجلـ اإلاؿدشاٍع

                                                           
 ..37: مغحم ؾبّ طٓغه، ص  ؾلمُت مؿغاحي (1)
 .79 -78ص ص ، اإلاغحم هٌؿه   (2)
 ، مصضع ؾبّ طٓغه.2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  145/1اإلااصة  (3)
 .206، ص 2018، 2لضؾخىعي في الجؼاثغ، ص.م.ج، غ: اإلاجلـ ا ؾلُض بى الشلحر (4)
 .2011مً الضؾخىع اإلاوغبي لؿىت  132ؤهـغ/ الٌصل  (5)
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ً ٓهُ 30ثالثحن  ئت ثاهُت هاثبا مً مجلـ الىىاب وطلٗ بلض جسلي اإلااؾـ الضؾخىعي الخىوس ي كً مجلـ اإلاؿدشاٍع

م ، وهي زؼىة مدمىصة ألن لجىء اإلالاعطت البرإلااهُت الؾخلما٘ خِها في ؤلازؼاع ؤمغ مً شإهه جٌلُل الضوع (1)للدشَغ

ابي للمدٕمت الضؾخىعٍت   (2)الُغ

 .املحكمة الذستىرية بإحالة قضائية إخطار الفزع الثاوي: 

ت جؼىع الشلىب هدى الضًمِغاػُت وبىاء صولت ال اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي كلى  هصِاهىن، مؿاًغة مىه لخٓغ

ض ، مً زال٘ الضًم بلضم الضؾخىعٍت ؤلازؼاع اؾخلما٘ آلُت في ًغاص ألا  خّ في طلٗ خظو هـحره الٌغوس ي الظي  خظاُو

مىذ اإلاىاػً ٓما ؤن الىص كلى ، 2008مً الضؾخىع الٌغوس ي اإلالض٘ ؾىت  61/1هص كلى هظه آلالُت في هص اإلااصة 

 1948مً ؤلاكالن اللالمي لخَِى ؤلاوؿان ؾىت  08ما هصذ كلُه اإلااصة  بػاع في ؤًظا لخّ حاء اهظا الجؼاثغي 

لٖل شخص الخّ في ؤن ًلجإ بلى اإلادآم الىػىُت إلهصاًه مً ؤكما٘ ًيها اكخضاء كلى الخَِى التي ًمىدها »بِىلها: 

ابي حاء به الخلضًل الضؾخىعي لؿىت جىحه هى ، و «له الِاهىن   195/1اإلااصة مىه و ؤٓضجه 188ص اإلااصة في ه 2016ُع

غ كاملحن في هظا الىىق مً ؤلازؼاع البض مً اإلادٕمت الضؾخىعٍت لخٌصل و  ، 2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  جًى

الىـام لضم صضوع وشحر هىا بلى اهه هـغا لالضًم بلضم الضؾخىعٍت )ؤوال( و  ؤلاخالت الِظاثُت )ثاهُا(،و هما ؤؾاؾُحن 

ذ الغاهً اكض كمل اإلادٕمت الضؾخىعٍتاإلادضص لِى  بىصىص مً في بلع حىاهب هظه الضعاؾت ؾيؿخلحن  في الُى

هحر اإلاخلاعطت منها مم ؤخٖام الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  2019لؿىت  الىـام اإلادضص لِىاكض كمل اإلاجلـ الضؾخىعي

2020. 

هحر  ؤلازؼاع هـام كلى لجؼاثغي اإلااؾـ الضؾخىعي ا هصاملحكمة الذستىرية:  إخطار أوال: حق ألافزاد في 

اإلادٕمت الللُا -ةخالت مً ُبل الجهاث الِظاثُت الللُا ب -الضًم بلضم الضؾخىعٍت–اإلاباشغ ؤو ما ًصؼلح كلُه باؾم 

ِت ٌ -و مجلـ الضولت ًٖىن الضًم ؤمام اإلادٕمت ؤو كلى ؤن  صكىي مىـىعة ؤمام الِظاءشترغ ًيها وحىص وهي ػٍغ

ِا إلاا حاءث به ؤخٖام اإلاىاص  (3)يِظاجالهُئت طاث الازخصاص ال و  2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  195/1و ًو

ٗ صكىي الضًم بلضم الضؾخىعٍتًان  (4)16-18مً الِاهىن اللظىي  02/1 ٔاآلحي:  شغوغ جدٍغ  هي 

هى  بملنى ؤن ًٖىن عاًم الضكىي  ،واحب جىاًغه في عاًم الضكىي الضؾخىعٍت لخِبل صكىاه شغغ الصٌت و هي -

ؼ الِاهىوي اإلاؼلىب خماًخه مً زال٘ مباشغة صكىي الضًم بلضم الضؾخىعٍت وهضًه مً طلٗ  صاخب الخّ ؤو اإلآغ

اجه التي ًدميها الضؾخىع و ججضع ؤلاشاعة هىا ؤهه ٌؿخىي في طلٗ ؤن ًٖىن اإلاخِضم بضكىي الضًم  ه و خٍغ خماًت خُِى

ا، وػىُا ؤو ؤح  (5)ىبُا.بلضم الضؾخىعٍت شخصا ػبُلُا ؤو ملىٍى

                                                           
 .2014مً الضؾخىع الخىوس ي لؿىت  120والٌصل  50ؤهـغ/ الٌصل  (1)
 ..259، ص 2017، حاهٌي01هُت،كضصمجلت الضعاؾاث الِاهى -الجؼاثغ، جىوـ، اإلاوغب –كمغ ًالَ: بزؼاع الِاض ي الضؾخىعي في الضؾاجحر اإلاواعبُت  (2)
ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن الؿابِت و الالخِت، مصغ، صاع الجاملت الجضًضة ،  بيهاب مدمض كباؽ (3)  .281، ص  2018: الُغ
م  (4) ضة الغؾمُت،2018ؾبخمبر  02ماعر في  16-18الِاهىن اللظىي ُع ٌُُاث جؼبُّ الضًم بلضم الضؾخىعٍت، الجٍغ  54كضص  ، ًدضص شغوغ ٓو

 .2018ؾبخمبر  05ماعر في 
ابت الِظاثُت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن  (5) لؿؼحن، مظٓغة ماحؿخحر في بصاعة –طُاء الضًً ؾلُض اإلاضهىن: الُغ ٖا ومصغ ًو صعاؾت مِاعهت بحن ؤمٍغ

ٔاصًمُت ؤلاصاعة و الؿُاؾت للضعاؾاث الللُا بغهامج الضعاؾاث الللُا اإلاشتْر مم حاملت ألاُ  .133، ص 2014ص ى، هؼة ًلؿؼحن، الضولت، ؤ
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ؤن مً ؤخٖام اإلااصجحن ؤكاله، ًظال كً ٌؿدشٍ طمىُا   هاإلاصلخت:عهم ؤهه شغغ لم ًغص طٓغه صغاخت لٕى-

ٔل هؼاق لظا مً البضًهي ؤن  ؤؾاؽو هي  ،ؤصل الضز٘ى في مىاػكت ؤمام الِظاء ًٖىن بدثا كً اإلاصلخت ؤو خماًت لها

م »لى ؤنها: ك ال ًغص طٓغها صغاخت و ُض كغي الٌِه الضؾخىعي اإلاصلخت اإلاىٌلت ؤو الٌاثضة التي حلىص كلى اإلاضعي مً ًع

ع ٔاهذ الٌاثضة جخمثل في خماًت  خِه ؤم الخص٘ى كلى حلٍى  (1)«.الضكىي ؤمام الِظاء ؾىاء 

ٔان هظا ألازحر ماؾا  ؤؾاؾهم الضؾخىعٍت هؼاق ضو كلُه ًمًٕ الِ٘ى ؤن الضًم بل عي ؤو جىـُمي بطا  هص حشَغ

ه ؤو خٍغبمصلخت ؤخض ؤػغاي ا  شغغجه بطا ما جم جؼبُّ ؤخٖامه للٌصل في الضكىي ألاصلُت، الجزاق ؤو مىتهٖا لخُِى

ًٖىن الضًم حضًا ال ؤن ًٖىن مخىهما و ال ًمٕىه اإلاؿاؽ بمصلخت اإلاضعي، ؤو ٓإن ًٖىن الوغض مىه حوُحر مجغي  ؤن

م صضوعه كنها .  الضكىي ؤو الخٕم اإلاخُى

خاإلاا جخإٓض مدآم الضعحت ألاولى ؤو الثاهُت مً  :عليا للمحكمة الذستىر الجهات القضائية الإخطار  ثاهيا:

ضكىي بخِضًم الض ُجُِ و ًخم (2)،بةخالخهللشغوغ الِاهىهُت اإلاِغعة جصضع ُغاعها اء  الضًم بلضم الضؾخىعٍت اؾدٌُ

ٔاًت ؤهىاق الضكاوي ًة حغاءاث الخِاض ي ػلب للمدٕمت الللُا ؤو مجلـ الضولت خؿب الخالت شإنها في طلٗ شإن 

 وال ًدّ ،و هظا الؼلب ًخمثل في صخٌُت الضكىي  -ًال جِاض ي بوحر ػلب–بشٖل كام ال جماعؽ بال بىاء كلى ػلب 

جباشغ صكىي الضًم بلضم  ؤلاحغاءاثوبىٌـ  (3)للمدٕمت الللُا الىـغ مً جلِاء هٌؿها في اإلاؿإلت الضؾخىعٍت،

ت،الظي ًٖىن مً حهت ُظاثُت  هابعؾالالضؾخىعٍت ؤمام مجلـ الضولت مم ًاَع في  ت الضكىي صعاؾوجخم بلضها  بصاٍع

ؤمام اإلادٕمت الللُا ؤو مجلـ الضولت خؿب الخالت كلى ًض حشُٕلت ُظاثُت بغؤؾها عثِـ ٔل حهت ، مهمتها الىـغ في 

ؤمام اإلادٕمت  و ججضع ؤلاشاعة بلى ؤهه ًمًٕ ؤن ًثاع الضًم بلضم الضؾخىعٍت مباشغة (4)اإلادا٘ بليها،كىي مىطىق الض

ِا إلاا حاء في ؤخٖام اإلااصة  مً  02/01الللُا ؤو مجلـ الضولت مً زال٘  زصىمت ًىـغان ًيها ؤ٘و  و آزغ صعحت ًو

ٓما ًمًٕ جِضًم الضًم بلضم الضؾخىعٍت مباشغة ؤمام مجلـ الضولت بمىاؾبت زصىمت، و ، 16-18الِاهىن اللظىي 

تو مجلـ الضولت الٌصل في الضكىي اإلاؼغوخت كليهما كلى ؾبُل افي هظه الخالت كلى ٓال مً اإلادٕمت الللُا   ألاولٍى

 11باؾخثىاء الخاالث الىاعص طٓغها في اإلااصة  (5)اإلادضص صؾخىعٍا، آلاحا٘ةخالتها كلى اإلادٕمت الضؾخىعٍت طمً ب طلٗ

ت ، كلما ؤن هظه الخاالث جخللّ بما بِظُت ًىحض ًيها شخص مدغوم م16ً-18مً الِاهىن اللظىي  ؤو ، الخٍغ

مجلـ الضولت ؤو هظا و ًخلحن كلى اإلادٕمت الللُا ، ؤحل مدضص ؤو كلى ؾبُل الاؾخعجا٘في ُظُت ًيبغي الٌصل ًيها 

 10جبلُى مِغعها بلى الجهت الِظاثُت التي ؤعؾلذ الضًم بلضم الضؾخىعٍت، ٓما ًبلى ألاػغاي الجزاق في ؤحل كشغة 

                                                           
ؼ اللغبي لليشغ و  كؼُت الهاللي  كلي (1) ٗ الضكىي الضؾخىعٍت، صعاؾت جدلُلُت مِاعهت، مصغ، اإلآغ : اإلاباخث اإلاىضخت لظاجُت شغح اإلاصلخت في جدٍغ

 .41، ص 2018، 1الخىػَم، غ
ٔاصًمُت للبدث الِاهىوي، اللضص زالي ًاجذ: كً كىاثّ الضًم بلضم الضؾخىعٍت في طىء ا   كمُىع ًغخاث (2) صٌؿمبر  04لِاهىن الجؼاثغي اإلاجلت ألا

 .349، ص 2020
ضة الغؾمُت كضص  2019مً الىـام اإلادضص لِىاكض كمل اإلاجلـ الضؾخىعي لؿىت  13و 12اإلاىاص (3) ًىهُى ؾىت  30اإلااعزت في  42اإلالض٘ و اإلاخمم الجٍغ

2019. 
 مصضع ؾبّ طٓغه. ،16-18مً الِاهىن اللظىي  16اإلااصة  (4)
 مً اإلاصضع هٌؿه. 14اإلااصة  (5)
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ًةهه ًخىحب كلى اإلادٕمت الللُا ؤو مجلـ الضولت الٌصل  16-18ن اللظىي مً الِاهى  13و بمِخط ى اإلااصة  (1)ؤًام،

ً  بخالتفي  ش  02مىطىق الضًم بلى اإلادٕمت الضؾخىعٍت في ؤحل شهٍغ بليها، و في خا٘ كضم  بخالخهابخضاء مً جاٍع

آلُت بلى  وحىبُهت ًدا٘ بصٌ هاإلادضصة ًةه آلاحا٘الضًم بلى اإلادٕمت الضؾخىعٍت مً كضمه في  بخالتًصلها في مىطىق 

 (2)اإلادٕمت الضؾخىعٍت لخٌصل في مىطىكه.

 قىاعذ عمل املحكمة الذستىرية ومذي هجاعة آلية ثحزيكه.الثاوي:  بحثامل

ماؾؿت مؿخِلت مٖلٌت بظمان اخترام هص اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي كلى ؤن اإلادٕمت الضؾخىعٍت  

جاصي اإلاهام اإلاؿىضة بليها في هصىص الضؾخىع ٓما  مُت،الضؾخىع، وجظبؽ ؾحر اإلااؾؿاث ووشاغ الؿلؼاث اللمى 

البض مً ػلب جخِضم به بخضي الجهاث التي جخمخم بدّ  بط ،مً جلِاء هٌؿهاألصائها  جخدْغ ، هحر ؤنها ال باؾخِاللُت

 .(3)2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  193ؤلازؼاع الىاعص الىص كليها في ؤخٖام اإلااصة 

 .فصل املحكمة الذستىرية في مىاضيع إلاخطارل بط إلاحزائيةاملطلب ألاول: الضىا

ض مً زالله مىاطُم ؤلازؼاع الىاعصة بليها  في ٌصلٔلٍ اإلااؾـ الضؾخىعي اإلادٕمت الضؾخىعٍت بال بِغاع جٓا

ٔان طلٗ بةزؼاع مباشغ ،وطت كليها بإخٖام الضؾخىع شٕال ومىطىكاغ مضي التزام الىصىص الِاهىهُت اإلال ؤو ، ؾىاء 

 .خالت ُظاثُتبة

 املباشز. إلاخطار فصل املحكمة الذستىرية في هص ضىابط ألاول:  لفزع ا

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في ؿل الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  ذ الُغ ٔاجىىك 2020كًغ ابت ؾابِت الذ ها ؾىاء  ُغ

ٔاهذ  وحىبُه تال، ؤو  ابت الخِت ازخُاٍع و حسجُلها كلى مؿخىي مصالح  ؤلازؼاعفي ٔل ألاخىا٘ بمجغص بلىن عؾالت ، وُغ

ٌلحن بضوعه مِغعا ؤو ؤٓثر خؿب الخالت مً ، وفي خا٘ ُب٘ى الٌصل في مىطىكها  عثِؿهابلى اإلادٕمت الضؾخىعٍت جبلى 

غ ًخظمً مشغوق ُغاع بسصىصه، ولىص٘ى اإلاِغع بلى  وبكضاص ؤلازؼاعبحن ؤكظائها لُخىلى مهمت صعاؾت مىطىق  جٍِغ

مً مللىماث ووثاثّ ٓما ًمٕىه في ؾبُل طلٗ  ؤلازؼاع لها حمم ٔل ماله صلت بمىطىق هظه اإلاغخلت ًخلحن كلُه ُب

لت له ،(4)الاؾخلاهت بسبراء بلض مىاًِت عثِـ اإلادٕمت الضؾخىعٍت وسخت  ُمؿلًِىم بد وبلض اهتهاء اإلاِغع مً اإلاهام اإلأى

اإلالغوض كليها  ؤلازؼاع مجخملت في مىطىق هظه ألازحرة جىـغ وؤكظاء اإلادٕمت الضؾخىعٍت  كً مشغوق الِغاع لغثِـ

مشغوق الِغاع كىه في حلؿت  بكضاصو  بالخدُِّبلض الاؾخماق بلى اللظى اإلاِغع الظي ُام باؾخضكاء مً عثِؿها، و 

ت للضؾخىع ا مولِت بدظىع ؤهلبُت ؤكظائها جصضع ُغاع  إخٖام كمال بباألهلبُت اإلاؼلِت بشإن مؼابِت الِىاهحن اللظٍى

ؤما ما كضاها مً الِىاهحن ًهي جسظم لىـام ؤهلبُت ألاكظاء  ،2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  197/2اإلااصة 

                                                           
 مصضع ؾبّ طٓغه.. 16-18مً الِاهىن اللظىي  19اإلااصة  (1)
 مً اإلاصضع هٌؿه. 13اإلااصة  (2)
م م (3) ، ًخللّ بةصضاع الخلضًل الضؾخىعي اإلاصاصَ 2020صٌؿمبر ؾىت  30اإلاىاًّ  1442حماصي ألا٘و كام  15ماعر في  442-20غؾىم عثاس ي ُع

مبر  ت، اللضص 2020كلُه في اؾخٌخاء ؤ٘و هًى ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .82،  الجٍغ
 مصضع ؾبّ طٓغه. ،2019مً الىـام اإلادضص لِىاكض كمل اإلاجلـ الضؾخىعي 37اإلااصة   (4) 
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ِا إلاا حاء في ؤخٖام اإلااصة  ً مم جغحُذ لصىث الغثِـ في خا٘ حلاص٘ ألاصىاث ًو جٌصل ، ٓما 197/1الخاطٍغ

ابت الضؾخىعٍت مً الىاخُخحن الشٖلُت و اإلاىطىكُت ف ظه للُب  ؤلازؼاع ي ألاولى بِب٘ى اإلادٕمت الضؾخىعٍت في ُع ؤو ًع

ؤما في الثاهُت و التي جخللّ بالجاهب اإلاىطىعي ًخٌصل بضؾخىعٍت ما حاء في ؤخٖام الِاهىن مىطىق ،  ؤلاحغاءاثفي 

ًةهه ًخلحن كلى اإلادٕمت  2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  194ووًِا إلاىؼَى اإلااصة ؤلازؼاع مً كضمها، 

عثِـ ًخِضم باؾخثىاء وحىص ػاعت ًىما 30ثالثحن  ؤلازؼاع في ؤحلاعها بغؾالت مىطىق الضؾخىعٍت ؤن جصضع ُغ 

ابت  10جسٌُع ألاحل بلى كشغة بؼلب  ؤثغهالجمهىعٍت  كلى  ٔاهذ الُغ ؤًام، وألامغ  هىا ًخللّ باإلزؼاع اإلاباشغ ؾىاء 

ت مم الللم ؤن ٔل ما ًصضع كً اإلادٕمت ال بلؼامُتالِاثمت بسصىصه  ضؾخىعٍت مً ُغاعاث ًهي جدىػ ؤو ازخُاٍع

ٔاًت الؿلؼاث  يحجُت الش يء اإلاِط  تًُه و ًخلحن كلى الؿلؼاث اللامت في الضولت  وؤًظا  و الِظاثُت الالتزام  ؤلاصاٍع

 (1)الخام بها.

 .غير املباشز إلاخطار فصل املحكمة الذستىرية في هص ضىابط الفزع الثاوي: 

مىحهت بلى عثِؿها  بخالتالضًم بلضم الضؾخىعٍت بمىحب عؾالت  بػاع ًىلِض ازخصاص اإلادٕمت الضؾخىعٍت في 

و ًٖىن ُغاع  ،الضًم اإلاثاع مً ػغي ؤخض ؤػغاي الجزاقًت مً حاهب الجهاث الِظاثُت الللُا بلض جإٓضها مً حض

ِا بمظٓغاث و كغاثع ألاػغاي ػبِا ألخٖام اإلااصة و مؿببا  ؤلاخالت ُُِض ج، وبلض 16-18مً الِاهىن اللظىي  17مًغ

ؤو ؤٓثر ٓما هى ملمىال به في حمُم ؤهىاق  مِغعا هاكلى مؿخىي مصالح اإلادٕمت الضؾخىعٍت ٌلحن عثِؿ ؤلازؼاع عؾالت 

ابت ؤن جضزلها ًِخصغ كلى مجغص ، (2)ؤلازؼاع بال ؤن ؤصل ازخصاص اإلادٕمت الضؾخىعٍت في هظا الىىق مً الُغ

ًضوع الِاض ي ، اث الضكىي ألاصلُت و ال ؤصلتهاالٕشٍ كً اللُب الضؾخىعي اإلادخمل صون الخىض في مجٍغ

عي ؤو و الضؾخىعي هىا ُُض الىـغ في صكىي الضًم بلضم الضؾخىعٍت  ال ًخلضي الخإٓض مً مؼابِت الخٕم الدشَغ

ٍ كلُه مأ٘ الجزاق للضؾخىع، وبلض اهتهاء اإلاِغع مً صعاؾت مىطىق الضًم  م عثِـ اإلادٕمت لؿٌالخىـُمي الظي ًخُى

غ ٌشمل مشغوق الِغاع ؤلازؼاع كظائها وسخت مً ملٍ و ؤضؾخىعٍت ال ِت بخٍِغ ، كلى بثغ طلٗ ًإمغ عثِـ (3)وجٖىن مًغ

ش الجلؿت كمال ،اإلادٕمت الضؾخىعٍت بجضولت الضًم بلضم الضؾخىعٍت  مً الىـام اإلادضص  20إخٖام اإلااصة بو ًدضص جاٍع

الضكىي ألاصلُت التي ؤثحر بمىاؾبتها الضًم ال ًاثغ  هىا بلى ؤن اهِظاء ؤلاشاعةو ججضع ، لِىاكض كمل اإلاجلـ الضؾخىعي

ٔان كلى الٌصل في الضًم بلضم الضؾخىعٍت الظي جم  و كلى زالي ،اإلادٕمت الضؾخىعٍت بشإهه بزؼاع ألي ؾبب 

ؤلازؼاع اإلاباشغ جٖىن حلؿاث اإلادٕمت الضؾخىعٍت اإلاخللِت منها بالضًم بلضم الضؾخىعٍت كلىُت ًبلى ؤػغاي الجزاق ًيها 

ش اولِاصها، ب ؤو بؼلب مً ؤخض ألاػغاي  كِض حلؿت  ،لغثِـ اإلادٕمت الضؾخىعٍت جلِاثُا ًجىػ لظلٗ اؾخثىاء ٔوخاٍع

ٔان في بكالنها مؿاؾا بالىـام اللام و آلاصاب اللامت، ت بطا   ًخٌخخذ  مً ػغيهذ الجلؿت كلىُت او في خا٘ ٔ (4)ؾٍغ

غه خ٘ى الضًم بلضم الضؾخىعٍت ٓما ًؼلب مً اللظى اإلاِغع  الظي ٌؿخضعيعثِـ اإلادٕمت الضؾخىعٍت  لخالوة جٍِغ

                                                           
 .2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  198/5اإلااصة (1) 
 مصضع ؾبّ طٓغه. ،2019جلـ الضؾخىعيمً الىـام اإلادضص لِىاكض كمل اإلا 06اإلااصة   (2) 

 اإلاصضع هٌؿه .  38اإلااصة (3) 
 مصضع ؾبّ طٓغه.، 16-18اللظىي مً الِاهىن  22و  21اإلاىاص   (4) 
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ّ مداميهم  ت لُخم بلض طلٗ بصعاج الضًم بلض الضؾخىعٍت في اإلاضاوالث مً  ببضاءألاػغاي كً ػٍغ مالخـاتهم الشٌٍى

سا للىؼّ بالِغاع ٓما ػغي عثِـ اإلادٕمت الضؾخىعٍت  في  بصضاعه، الظي ًخلحن كلى اإلادٕمت الضؾخىعٍت (1)ًدضص جاٍع

ش  04ؤحل ؤعبلت  ؤشهغ بىاء  04و لها ؤن جمضص هظا ألاحل مغة واخضة إلاضة ؤُصاها ؤعبلت  بزؼاعها،ؤشهغ التي جلي جاٍع

مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  195/2خٖام اإلااصة ػبِا أل  ؤلازؼاعكلى ُغاع مؿبب ًبلى بلى الجهت الِظاثُت صاخبت 

ًم جمضًضا ؾىاء حللّ ألامغ بالخإؾِـ ؤو اإلابرعاث و الؾُما بطا ، خُث ًٖىن لها طلٗ في خا٘ اُخظذ ؿغوي الض2020

هىا بلى ؤهه في خا٘ اكخباع  وشحر و  ،(2)ٔان إلاأ٘ الىص جبلاث مالُت ؤو صؾخىعٍت كلى هصىص ؤزغي طاث صلت باإلاىطىق

عي ؤو الخىـُمي مىطىق  شمً الضاء ابخهحر صؾخىعي ًةهه ًٌِض ؤثغه  ؤلاخالتاإلادٕمت الضؾخىعٍت ؤن الخٕم الدشَغ  خاٍع

ًجب ؤن ًخظمً ، و ؤًام 08الظي جدضص اإلادٕمت الضؾخىعٍت، و ًبلى بلى الجهت اإلاسؼغة خؿب الخالت في ؤحل ثماهُت 

ُغاعها ؤؾماء ؤػغاي الجزاق و ممثليهم و جإشحراث الىصىص التي اؾدىضث بليها ، و اإلاالخـاث اإلاِضمت بليها خ٘ى الخٕم 

عي ؤو الخىـُمي مىطىق ال ُلاث ؤكظاء اإلاجلـ الدشَغ ضًم مم حؿبب للِغاع و اإلاىؼَى ًظال كً ؤؾماء و ؤلِاب و جُى

حن في اإلاضاولت  .(3)الضؾخىعي اإلاشآع

 املطلب الثاوي: وحهة هظز ثقييميه آللية إخطار املحكمة الذستىرية الجشائزية.

ابت كلى جىلُت مدٕمًٖاص ًجمم ًِهاء الِاهىن الضؾخىعي و ًِهاء الِاهىن الضولي كلى ؤن   ت صؾخىعٍت ؤمغ الُغ

اث ؤهم وؤخض  ،هي ؤخض ؤهم طماهاث صولت الِاهىن  صؾخىعٍت الِىاهحن  ضه ألامغ الظي طماهاث الخَِى و الخٍغ ًٓا

ابت  بىـام اإلاجلـ الضؾخىعياللمل ه اُخصاع ًٌؿغ ٓما الخىحه اللام لض٘و اللالم،  كلى صؾخىعٍت الِىاهحن كلى للُغ

ال ؤن ًاكلُت ؤصاء اإلادٕمت الضؾخىعٍت إلاهامها ؤمغ ًغجبؽ بشٖل مباشغ بمضي حضًت آلالُاث ، ب(4)ًغوؿا في ؤوعوبا ٔلها

اإلامىىخت لها في ؾبُل طلٗ، زاصت ما حللّ منها بالُت ؤلازؼاع باكخباعها خلِت الىصل بحن الجهاث اإلاسؼغة واإلادٕمت 

 الضؾخىعٍت.

 ات.الفزع ألاول: عىائق إخطار املحكمة الذستىرية من طزف الهيئ

عهم ؤلاصالخاث التي زص بها اإلااؾـ الضؾخىعي آلُت ؤلازؼاع مً ػغي الهُئاث جماشُا مم اكخماص هـام 

اإلادٕمت الضؾخىعٍت، بال ؤن صٌت كضم الٌاكلُت ماػالذ جالػم هظا ؤلاحغاء للىاثّ كضة لم ًخم ججاوػها طمً الخلضًل 

ٔاألحي:   2020الضؾخىعي لؿىت   و ًمًٕ جلخُص ؤهمها 

ابي للمدٕمت الضؾخىعٍت بدٕم بلؼامُت زظىق مىاطُله عهم  - ؤن ؤلازؼاع  الىحىبي ال ًاثغ ؾلبا كلى الضوع الُغ

لاث مدضصة ابت اإلاؼابِت، بال ؤن خصغ مجاله في حشَغ تي البرإلاان،  -لُغ ت،ألاهـمت الضازلُت لوًغ الِىاهحن اللظٍى

                                                           
 اإلاصضع هٌؿه.  23اإلااصة   (1) 
ابت صؾخىعٍت الِىاهحن وصخت الاهخساباث البرإلااهُت،بحروث لبىان، (2) ُت، غبلُاؽ حىاصي:  صوع اإلاجلـ الضؾخىعي في ُع ، 1ميشىعاث الخلبي الخُِى

 .140، ص 2019
 . 2019مً الىـام اإلادضص لِىاكض كمل اإلاجلـ الضؾخىعي 32و  31و  30اإلاىاص    (3) 
 ..27ص : مغحم ؾبّ طٓغه ،  مدمض بىمضًً (4)
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ابت ؤمغ مً شإهه بًالث  ُىاهحن ًمًٕ ؤن جٖىن  -وألاوامغ الغثاؾُت مشىبت بلُب كضم الضؾخىعٍت، لظا ًان حلمُم الُغ

لاث وختى الضولُت منها ُبل صزىلها في اإلاىـىمت الِاهىهُت للضولت ًبضو طغوعة ملخت.  ؤلالؼامُت كلى مسخلٍ الدشَغ

ظا البرإلاان ٌشٖل ُُضا كلى ألاصاء  - ت لإلزؼاع الجىاػي مً ػغي الؿلؼت الخىٌُظًت ٓو بن مىذ الؿلؼت الخِضًٍغ

ابي للمدٕمت الضؾخىعٍت في ؿل هُاب الىص كلى بحغاء بلؼامي ًٌغض كليها جٌلُل  هظا الىىق مً ؤلازؼاع.ال  ُغ

ؤن اؾخجابت اإلااؾـ الضؾخىعي للمؼالب الضاكُت بلى جسٌُع الىصاب اإلاؼلىب لخمٕحن اإلالاعطت البرإلااهُت  -

ت الٌللُت في ألاشوا٘ البرإلااهُت ٌلخبر زؼىة اًجابُت ج دؿب له في هظا اإلاجا٘. بط ًٕمل ؤلازؼاع بها هِص مً اإلاشآع

ابت  لُت لؿُاصة الشلب واإلاؿاهمت في جٌلُل الُغ لُض بىاء ًلؿٌت الىؿٌُت الدشَغ الخمثُل اإلابني كلى مىؼّ ألاهلبُت َو

ا زؼىة ، ٓما ؤنها هىاْ مً ًغي ؤنه(1)كلى صؾخىعٍت الِىاهحن زغوحا كً هُمىت الؿلؼت الخىٌُظًت وؤهلبُتها البرإلااهُت

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في الجؼاثغ مً زال٘ بزغاحها مً صوامت الجمىص اإلاٌغوطت  ؾدشٖل خال للضم ًلالُت الُغ

تي البرإلاان، بال ؤن الىصاب اإلاؼلىب  كليها حغاء ُلت اؾخلما٘ آلُت ؤلازؼاع مً ػغي عثِـ الجمهىعٍت وعثِس ي هًغ

، لخصبذ بكاصة الىـغ (2)ُِت ؤمام بكما٘ هظه الٌئت لخِها في ؤلازؼاعماػا٘ مبالى ًُه ألامغ الظي ُض ٌشٖل كِبت خُِ

ىكها في  مجضصا في جسٌُع الىصاب لخمٕحن اإلالاعطت البرإلااهُت مً بزؼاع اإلادٕمت الضؾخىعٍت ؤمغ البض مىه لخالفي ُو

ابُت الٌاشلت التي مغ بها اإلاجلـ الضؾخىعي ؾابِا.  هٌـ الخجغبت الُغ

ت الخؼىع هدى الضًمِغاػُت الضؾخىعٍت بالىص كلى بوشاء عهم مىآبت اإلااؾـ ال - ضؾخىعي الجؼاثغي لخٓغ

ابت ُظاثُت مخسصصت، بال اهه  ابت ؾُاؾُت بلى ُع ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن مً ُع اإلادٕمت الضؾخىعٍت والاهخِا٘ بالُغ

مً طلٗ ؾُجللها ًَى ٔل  لم ًمىذ اإلادٕمت الضؾخىعٍت ؾلؼت الخدْغ الخلِاجي ألصاء مهامها الكخِاص ؤن جمُٕنها

 (3)الؿلؼاث الضؾخىعٍت في الضولت

 الفزع الثاوي: عىائق إخطار املحكمة الذستىرية عن طزيق إلاحالة القضائية.

كلى هغاع هـحره اإلاوغبي اخخٌف اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي للمدٕمت الضؾخىعٍت بإهلب الازخصاصاث ألاصلُت 

الضًم بلضم الضؾخىعٍت بةخالت ُظاثُت، وعهم اهه وؾم مجالها بلى الخىـُماث للمجلـ الضؾخىعٍت ومً بُنها البذ في 

بال اهه ابِي كلى هٌـ ؤلاحغاءاث اإلالم٘ى بها في الؿابّ والتي ًٌترض به بكاصة الىـغ في هـامها جٌلُال لللضالت 

 الضؾخىعٍت زاصت ما حللّ مىه باالحي: 

اإلادٕمت الللُا ؤو  -لت مً ػغي الجهاث الِظاثُت الللُاجُُِض الضًم بلضم الضؾخىعٍت بشغغ بحغاء ؤلاخا -

عهم ما في طلٗ مً حلؼُل إلحغاءاث الخِاض ي ومؿاؽ لخَِى اإلاخِاطحن واإلاخللِت منها بالضكىي  -مجلـ الضولت

 ألاصلُت.

                                                           
ٔاصًمُت للبدث الِاهىوي،  -ُتمٕؿب اللضالت الضؾخىعٍت مىِىص الٌاكل -وهُبت بؼاع:بزؼاع البرإلااهُحن للمجلـ الضؾخىعي في الجؼاثغ (1) اإلاجلت ألا

 .116، ص 2018، 01اللضص
ٔاصًمُت للبدث الِاهىوي، اللضص (2) ، ص 2020، 01ؤهـغ/ حما٘ بغاهمي: بزؼاع اإلاجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي: هؼاَ ممضوص وحضوي مدضوصة، اإلاجلت ألا

371. 
ت اللامت للِظاء الضؾخىعي، بحروث ل  (3)  .89، ص 1،ج2014 ،1بىان، صاع بال٘ ، غؤهـغ/ ػهحر شٕغ: الىـٍغ
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ابت كلى صؾخىعٍت  - ؼ للُغ كضم مىذ الِظاء ؾلؼت ؤلازؼاع الخلِاجي للمدٕمت الضؾخىعٍت مم ؤن في طلٗ حلٍؼ

ابي اإلاىخهج خضًثا ب اكخباع الِظاء هى الِلب الىابع لخؼبُّ الِاهىن، وهى ؤمغ هحر مبرع زاصت في ؿل ألاؾلىب  الُغ

ّ الضًم بلضم الضؾخىعٍت. و ًغي  ِت هحر مباشغة كً ػٍغ عهم ؤن هىاْ مً ًغي ؤهه جم مىده هظه الؿلؼت بؼٍغ

اشغ ٌلض ُُضا ًخلاعض مم اإلابضؤ الِاثل بإهه مً خّ ألاؾخاط مدمض كلي ؤن كضم مىذ الِظاء الخّ في ؤلازؼاع اإلاب

 (1)اإلادآم الامخىاق كً جؼبُّ الِاهىن ألاصوى وبهما٘ خٕمه اإلاسالٍ إلاِخظُاث الضؾخىع ِٓاهىن ؤؾمى.

ٔان مً ػغي هُئت  ابي وان  بن الاؾخمغاع في بخاػت آلُت ؤلازؼاع بالُِىص ؾِؿخمغ مله الشٗ حلؼُل ألاصاء الُغ

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن وججؿُض  مخسصصت، ومً ثم ًاهه مً الظغوعي جبؿُؽ بحغاءاث ؤلازؼاع لخٌلُل الُغ

ابي للمدٕمت الضؾخىعٍت بلى ؤهضاي الىص كلى بوشائها والبلىن بها بلى ما  الضًمِغاػُت الضؾخىعٍت للىص٘ى باألصاء الُغ

 لم ًدِِه اإلاجلـ الضؾخىعي .

  الخاثمة:

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن كلى طىء ؤلاصالخاث الضؾخىعٍت بلض صعاؾدىا إلاىطىق اإلاؿخجض ف ٗ الُغ ي مجا٘ جدٍغ

ًمٕىىا الِ٘ى ؤن الىص كلى بوشاء مدٕمت صؾخىعٍت وجٖلٌُها بالؿهغ كلى اخترام الضؾخىع و بصزا٘   2020لؿىت 

ٔان كلُه ألامغ في اإلاجلـ الضؾخىعي ؾابِا ٌلض مٕؿ ٗ كملها مِاعهت بما  با صؾخىعٍا وزؼىة بصالخاث كلى آلُت جدٍغ

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في الجؼاثغ، بال اهه وعهم  غ الُغ بالوت ألاهمُت ؾُٖىن لها مً صون شٗ صوعا باعػا في جؼٍى

باإلااؾـ الضؾخىعي بلى الخوُحر ؤصث بلىن ألاهضاي التي طلٗ ال  ًمٕنها ؤن جظٌي كلى آلُت  ؤلازؼاع الٌاكلُت اإلاؼلىبت ل

اب ،للضم ججاوػ الخلضًل الضؾخىعي الجضًض للىاثّ ٓثحرة ماػالذ ت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن الجظعي ألؾلىب الُغ

 :مدُؼت بالُت ؤلازؼاع، وفي بػاع طلٗ زلصىا بلى الىخاثج والخىصُاث آلاجُت  

 الىتائج : –أوال 

دٕمت الضؾخىعٍت ملل بزؼاعه بمٖاهُت، مم ؤلالؼامي ؤلازؼاعفي  الخصغي الخّ بعثِـ الجمهىعٍت  الخإُٓض كلى زص  -

ت الؿابِت ٓما الالخِت ابت الازخُاٍع ما طلٗ الىػٍغ ألا٘و ؤو عثِـ الخٖىمت خؿب الخالت في  ، مم بشغاْباليؿبت للُغ

 .ؤلالؼامي ؤلازؼاعكضي 

تي البرإلاان، ًظال كً اؾخجابخه للمؼالب اإلاىاصًت إلا مىذ خّ ؤلازؼاع - عي مً زال٘ عئؾاء هًغ ٖىهاث الجهاػ الدشَغ

تي  لخمٕحن ؤكظاءرغ تالىصاب اإلاشبخسٌُع  ت الٌللُت في و هىاب هًغ  ألاشوا٘البرإلاان بما ًيهم اإلالاعطت مً اإلاشآع

 البرإلااهُت.

اث بلى الخىـُمها آللُت الضًم بلضم الضؾخىعٍت و جىؾُم مجال 2020الخلضًل الضؾخىعي لؿىت جَٕغـ بلى  بطاًت -

اث ألاًغاص التي ًظمنها الضؾخى   ع.صىها لخَِى وخٍغ

                                                           
ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في ؿل الخلضًالث الضؾخىعٍت (1) مجلت الِاهىن واإلاجخمم، اللضص  -الجؼاثغ واإلاوغب ؤهمىطحا-مدمض كلي:مخؼلباث جٌلُل الُغ

 .137، ص 2016، صٌؿمبر 8
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 التىصيات: –ثاهيا 

تي  - طغوعة جسٌُع الىصاب اإلاشترغ لصخت بزؼاع اإلادٕمت الضؾخىعٍت مً ػغي ؤكظاء وهىاب هًغ

 البرإلاان، ؤو جبؿُؽ بحغاءاجه كلى ألاُل وحللها مىخضة بحن حمُم حهاجه.

مت خّ بخالت ما ًغي ًُه شبهت مسالٌت الضؾخىع بلى اإلادٕ -اللاصي وؤلاصاعي  -مىذ الِظاء بشُِه   -

الضؾخىعٍت ختى بضون صًم ألاًغاص، وحللها مً صمُم ازخصاصه باكخباعه خامي الِاهىن و الؿاهغ كلى 

لُت.  خؿً جؼبُِه ، بما في طلٗ مىم الؿلؼاث مً ججاوػ ازخصاصاتها  الدشَغ

 بكاصة الىـغ في الىص الخاص باُخصاع بخالت الضًم بلضم الضؾخىعٍت كلى الجهاث الِظاثُت الللُا الزخصاع  -

سح اإلاجا٘ ؤمام اإلادآم ألصاء كملها صون خىاحؼ ُاهىهُت، بطاًت بلى ؤن في طلٗ خماًت  بحغاءاث الخِاض ي ًو

 للخَِى اإلاخللِت بالضكىي ألاصلُت .

ِا لظىابؽ وشغوغ ًخلحن الىص  - ابُت ًو مىذ اإلادٕمت الضؾخىعٍت خّ الخدْغ الخلِاجي ألصاء مهامها الُغ

 هىهُت والؿُاؾُت للضولت في بػاع مبضؤ الٌصل بحن الؿلؼاث.كليها بما ًخالءم واإلاىـىمت الِا

 قائمة املصادر  واملزاحع:

 أوال: قائمة املصادر

 الذساثير-أ

ت،اللضص 2016ماعؽ  06الخلضًل الضؾخىعي اإلااعر في -    ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش 14،الجٍغ ، الصاصع بخاٍع

 .2016ماعؽ  07

م   - ضة 2020صٌؿمبر ؾىت  30اإلاىاًّ  1442حماصي ألا٘و كام  15اعر في م 442-20مغؾىم عثاس ي ُع ، الجٍغ

ت، اللضص  ش 82الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .2020صٌؿمبر  30، الصاصع بخاٍع

ش 1.11.91الـهحر الشٍغٍ كضص -  ضة الغؾمُتكضص2011ًىلُىػ  29،الصاصع بخاٍع  5964،بدىٌُظ هص الضؾخىع، الجٍغ

ش   .2011ًىلُىػ 30مٕغع، الصاصعة بخاٍع

 .2014صؾخىع الجمهىعٍت الخىوؿُت لؿىت  -

 القىاهين -ب

ضة 2018ؾبخمبر  02ماعر في  16-18الِاهىن اللظىي  -   ، ًدضص شغوغ و ٌُُٓاث الضًم بلضم الضؾخىعٍت، الجٍغ

ت ، كضص   .2018ؾبخمبر  05،ماعر في 54الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ت،كضص  الىـام اإلادضص لِىاكض كمل اإلاجلـ- ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، 42الضؾخىعي اإلالض٘ واإلاخمم، الجٍغ

 .2019ًىلُى 30ماعر في 
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 ثاهيا: قائمة املزاحع:

 الكتب: -أ

ابت صؾخىعٍت الِىاهحن وصخت الاهخساباث البرإلااهُت،بحروث  -1 الُاؽ  حىاصي: صوع اإلاجلـ الضؾخىعي في في ُع

ُت،غ  .2019، 1لبىان،ميشىعاث الخلبي الخُِى

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن -2  . 2018الؿابِت والالخِت،مصغ، صاع الجاملت الجضًضة، -بيهاب مدمض كباؽ: الُغ

 .2017، 1صعاؾت مِاعهت، غ –خؿً مصؼٌى البدغي: الِظاء الضؾخىعي  -3

ت مصغ، صاع الٌٕغ الجامعي،  -4 ، 1غصلحر صابغ ببغاهُم زىشىاو: صوع الضؾخىع في بعؾاء صولت الِاهىن، ؤلاؾٕىضٍع

2015. 

ت اللامت للِظاء الضؾخىعي،ج -5  .2014، 1، بحروث لبىان، صاع بال٘ لليشغ والخىػَم،غ1ػهحر شٕغ: الىـٍغ

ابت كلى صؾخىعٍت الِىاهحن في الجؼاثغ،الجؼاثغ، صاع هىمت،  -6  .2012ؾلُمت مؿغاحي: هـام الُغ

 .2018، 2ؾلُض بىالشلحر: اإلاجلـ الضؾخىعي في الجؼاثغ،بً كٕىىن الجؼاثغ، ص و م ج ،غ -7
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  ملخص:

هاث إلاىاهبت الجؼاثغي  اإلاشغم نمض  مجاالث هإخض اإلاؿخضام الهمغان ؤضبذ ؤًً الخضًثت، الهمغاهُت الدشَغ

هاث مسخلف كبل مً اإلاخبىاة اإلالاعبت هى اإلاؿخضامت، الخىمُت  نمغاهُت وواثىاث مفاهُم ؤوحضث  والتي الهاإلاُت، الدشَغ

 بخجؿُضها اإلايلفين ومغافلت مهاإلاها، عؾم في البُئُت الجمهُاث شاعهذ والتي الخػغاء، اإلاضًىت منها مإلىفت غير

 جضاعهه،الى ًخؿلب وهىما زاص بىظ بفغاصها نضم عغم الهمغاهُت، والخيامت الدشاعوي، للخهمير لاجدلُ مُضاهُا،

 .الهمغاوي اإلاجاٌ في الجمهىي  اليشاؽ لخفهُل  ؤلاحغاءاث مً حملت اجساط حاهب

 .اإلاؿخضامت الخىمُت ؛ الجمهُاث ؛ الخػغاء اإلاضًىت ؛ اإلاؿخضام الهمغان: الكلماث املفخاحيت

Abstract:  

The algerian lawmaker has baptized to keep pace with modern urban legislation, where 

sustinable urbanization has becom one of the areas of sustainable development it is the 

approach adopted by various international legislations which created concepts and unfamiliar 

urban objects ,including the green city which environmental associations participated in 

drawing their features,and accompanying those charged with embodying them on the 

ground,in order to achieve participatory reconstruction and urban governance despit not 

singling it out with a special texte ,which requires remediation ,in addition to taking a set of 

measures to activate  associative activity in the urban sphere and in other areas . 

Keywords: Sustainable urbanizations ; greencity ; association ; sustainable development. 
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 مقذمت:-

 حهخمض ؤنها بط الخضًثت، الضولت ججلُاث ؤخض جىكُماجه، ؤهم بخضي الجمهُاث حهخبر الظي اإلاضوي اإلاجخمو ٌهض

 بُنها ومً ومجاالتها الخىمُت نملُاث مسخلف وفي واحخمانُا اكخطاصًا اإلاسخلفت بىقاثفها اللُام في شغاهخه ونلى نلُه

هض. الهمغاوي اإلاجاٌ  ؤهثر صعحت اإلاضن بهؼ شهغة بلغذ خُث وخضًثا كضًما الهامت ىغىناثاإلا مً اإلاضًىت مىغىم َو

 .اإلاخدضة الهغبُت باإلماعاث صبي مضًىت غغاع نلى بها جخىاحض التي البلضان مً

ٌ  مً هغيرها والجؼاثغ  مً الهضًض ؾيذ خُث الخهمير، مُضان في الهاإلاُت الخجاعب مىاهبت نليها لؼاما وان الضو

 غير نمغاهُت واثىاث ؤوحضث التي الخضًثت اإلالاعباث و الىماطج مؿاًغة بهضف الهمغاوي جاٌللم اإلاىكمت اللىاهين

 والاؾدثماع الؿاكت، اؾتهالن زفؼ زالٌ مً البیئي، البهض ومنها اإلاؿخضامت الخىمُت وؤبهاص مباصت ججؿض مإلىفت

ٌ  الؿبیهیت، للمىاعص ألامثل  ضضیلت  اإلاضیىت ؤو الخػغاء اإلاضیىت في تاإلاخمثل وهي اإلاخجضصة، الؿاكت مطاصع بلى والخدى

 .البیئت

 :هي هفؿها جفغع التي فاإلشكاليت هىا ومً 

و في هجض هل   باإلالاعباث نمال ججؿُضها في الجمهُاث ٌشغن الخػغاء للمضًىت جىكُما الجؼاثغي  الهمغاوي الدشَغ

 ؟الخهمير اإلاؿخضامو  الهاإلاُت الهمغاهُت

ت الؿُاؾاث ججؿُض في الجمهُاث مؿاهمت مضي جبُان الى مهالجتها ٌزال مً نهضف التي ألاشيالُت وهي  الخىمٍى

و مىاهبت  مضي وهظا للضولت  الخىمُت ومباصت بمفاهُم وألازظ الهاإلاُت الهمغاهُت للملاعباث الجؼاثغ في الهمغاوي الدشَغ

 .الخهمير مجاٌ في اإلاؿخضامت

ٌ  الىضفي، اإلاىهج و الخدلیلي اإلاىهج انخمضها ، ؤلاشيالُت نلى لإلحابت  الىطىص نضیض جدلیل في یخجلى فاألو

 مً به جخميز وما الخػغاء اإلاضًىت وضف زالٌ مً الثاوي یكهغ فیما الضعاؾت، في اإلاهخمضة اللاهىهیت واإلاىاص

ٌ  زطظ ؤؾاؾُين مدىعًٍ جخػمً زؿت وفم وطلً الخضًثت الهمغاهُت اإلالاعباث جؿبو ومهالم زطىضُاث  ألاو

 ججؿُض في الجمهُاث مشاعهت آلُاث فُه فخىاولىا الثاوي ؤما الخػغاء واإلاضًىت الجمهُاث مً ليل مياإلافاهُ لإلؾاع

 . الخػغاء اإلاضًىت

 :إلاطار املفاهيمي للجمعياث واملذيىت الخضراء -1

للخطٌى نلى جطىع واضح وشامل إلافهىم الجمهُاث وهظا للمضًىت الخػغاء ،ؾىف وهمل نلى غبـ حهٍغف 

مفهىم  ا جدضًض ما جخميز به مً زطاثظ ملاعهت بغيرها مً جىكُماث اإلاجخمو اإلاضوي،زم هدىاٌو هظلً للجمهُاث وهظ

فها وجبُان زطاثطها التي اإلاضًىت الخػغاء ؤو اإلاضًىت الطضًلت للبِئت هةخضي ملاعباث الخهمير اإلاؿخضام  وطلً بخهٍغ

عي ل ها في الجؼاثغ ؾىاء في اللىاهين الخاضت باإلاضن ؤو جميزها نً غيرها مً اإلاضن ، الى حاهب مضي الخىَغـ الدشَغ

    اللىاهين طاث الطلت.
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 مفهوم الجمعياث:ـــــ 1.1

فل صكُم  مفهىم للخطٌى نلى  هُا لجمهُاث ؾىف هدىاٌو حهٍغ ها ختى زطاثطنلى زم وهغج   ها فلهُا وحشَغ

 ٌؿهل جمُيزها نً غيرها هذ الخىكُماث ألازغي.

عي. حعريف الجمعياث: ــــ1.1.1  هخؿغق لخهٍغف الجمهُت مً اإلاىكىع الفلهي، والدشَغ

 الخعريف الفقهي: -

فاث الجمهُاث وازترها حهٍغف مضخذ مدمض ؤبى الىطغ، الظي نغفها بإنها: "مىكماث احخمانُت ال  حهضصث حهٍغ

ة ومخىىنت ًدخاج بليها اإلاجخمو، تهضف بلى الغبذ والهمل فيها ًلىم نلى ؤؾاؽ جؿىعي وتهضف بلى جلضًم زضماث نضًض

خاح ألنػاء هظه الجمهُاث وللىاؽ الاشتران في حمُو مغاخل الهمل في هظه الجمهُاث ًؿلم نليها في الىالًاث  ٍو

، واللؿام الخاص الهاصف بلى الغبذ هى اللؿام  اإلاخدضة اؾم اللؿام الثالث نلى ؤؾاؽ ؤن الضولت هي اللؿام ألاٌو

 (1) الثاوي"

 :  الدشريعي الخعريف -

 2012ًىاًغ  15اإلااعر في  06-12اللاهىن الهػىي مً  02هلخطغ نلى آزغ حهٍغف للجمهُت الىاعص في اإلااصة 

ين نلى  مفهىم هظا اللاهىن ججمو ؤشخاص ؾبُهُين ؤو حهخبر الجمهُت فيالتي حاء فيها: "اإلاخهلم بالجمهُاث،  مهىٍى

ٌشترن هاالء ألاشخاص في حسخير مهاعفهم و وؾاثلهم جؿىنا ؤؾاؽ حهاكضي إلاضة ػمىُت مدضصة ؤو غير مدضصة، 

الاحخماعي والهلمي والضًني والتربىي والثلافي ومغبذ مً احل جغكُت ألاوشؿت الؾُما في اإلاجاٌ اإلانهي ير ولغغع غ

اض ي والبُئي والخيري وؤلاوؿاوي  (2) "والٍغ

صًاث ؤو اجداص الجمهُاث اإلايشإة ؾابلا ، حهخبر الاجداصاث والاجدامً هفـ اللاهىن "  03هما هطذ اإلااصة 

هما جدىػ ضفت الجمهُت بمفهىم هظا اللاهىن، الجمهُاث طاث الؿابو الخاص . بملخط ى هظا اللاهىن  حمهُاث

حهض حمهُاث طاث ؾابو زاص ، اإلااؾؿاث جىظ:"  48" نلما ؤن اإلااصة مً هظا اللاهىن  48اإلاىطىص نليها في اإلااصة 

اغُتوالىصاصًاث والجمهُاث   (3)"الؿالبُت والٍغ

 ـــــــ خصائص الجمعياث:2.1.1

جخميز بها، وهى ما ًجهلها جسخلف نً غيرها مً جىكُماث اإلاجخمو اإلاضوي ألازغي ومنها  للجمهُاث نضة زطاثظ

 :ماًلي

 :الخىظيم -

لطض به الخىكُم  مىً ؤن ًي بمهنى هُىلي ٍو ىن لها ؤنها جخيىن مً عثِـ ومىخب جىفُظي وؤنػاء الجمهُت ٍو

ينفغوم مدلُت ؤو ملغاث فغنُت، وكض جدشيل مً ؤشخاص   .ؾبُهُين و/ ؤو مهىٍى

                                                           
 

اللاهىن،حامهت وعكلت،  ُاؾت و ، مجلت صفاجغ الؿ06-12بً هاضغ بىؾُب، الىكام اللاهىوي للجمهُاث في الجؼاثغ ، كغاءة هلضًت في غىء اللاهىن (1)

 .2014 ،10الهضص: 
ش  02، ًخهلم بالجمهُاث، ج عنضص 2012ًىاًغ ؾىت  12ماعر في  06 - 12مً اللاهىن عكم  02اهػغ اإلااصة (2)  .2012ًىاًغ  15ضاصعة  بخاٍع
 ،)اإلاطضع هفؿه(.48+اإلااصة  03اهكغ اإلااصة   (3)
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 : الربح جحقيق وعذم الخطوعيت -

مبضؤ ؤلاعاصي لفهل الىفو الهام وؤؾاؽ  نلى جلىم الغبذ اإلااصي فهي جدلُم نملها بلى الجمهُاث في  تهضف ال 

شترن ؤنػا واإلاؿانضة الهمل فيها الخهاون  في حسخير مهاعفهم ووؾاثلهم جؿىنا ولغغع غير ء الجمهُت والخػامً، َو

 .مغبذ مً ؤحل جغكُت ألاوشؿت وحصجُهها

 :الاسخقالليت -

ت وفلا ألهضاف الجمهُت اإلادضصة في كاهىنها ألاؾاس ي وللجمهُاث اؾخلاللُت مالُت  ٌهمل ؤنػاء الجمهُت بدٍغ

ت وؤهلُت جلاض ي مؿخللت، وال لخسػو لألخؼا  ب وال جماعؽ الؿُاؾت ولِؿذ جابهت لإلصاعة.ولها شخطُت مهىٍى

 :جحقيق الصالح العام-

فهي ال جلضم زضماث ألنػائها فلـ بل تهضف لخدلُم مىفهت نمىمُت وهى ما ًميزها نً الىلابت التي حؿعى 

خلضًم لخدلُم مؿالب وؤهضاف ؤصخاب مهىت مهُىت لخدؿين قغوفهم، هما جخميز نً الخهاغضًت التي حؿعى ل

 (1) .ى ؤنػائها وطوي خلىكهمزضماث بل

  مفهوم املذن الخضراء:ـــ  2.1

یلخطغ فلـ نلى اللىن ألازػغ ؤو وحىص اإلاؿاخاث الخػغاء هما یهخلض البهؼ،  بن مفهىم اإلاضن الخػغاء ال

، وللخطٌى نلى جطىع شامل للمضًىت الخػغاء بل ًخجاوػ طلً بلى مجمىنت الهىاضغ التي جيسجم مو البیئت

 الخهٍغف زم هبين زطاثطها ومميزاتها .ؾىدىاولها ب

 ــــ  حعريف املذيىت الخضراء:1.2.1

" مبنى ًاصي في جطمُمه ؤو حشُِضه ؤو حشغُله الى جللُل :حاء حهغیف اإلاجلـ الهالمي لألبيُت الخػغاء نلى ؤنها

ت و الؿبُهت، زالٌ مغاخل ؤو بػالت آلازاع الؿلبُت، بل و ًمىىه ان ًسلم آزاعا اًجابُت نلى اإلاىار و الصخت و البِئ

 (2) "الدشغُل و ؤلاوشاء و الخطمُم 

ىُت  البىاء ألازػغ بإههحهغفه  هما هى نملیت جؿبیم ألاؾالیب واؾخسضام الهملیاث  " :ووالت خماًت البِئت األامٍغ

ض اإلاىكو بضءا مً جدضی ،التي جغاعي الكغوف البیئیت وجدلم ؤهبر اؾخفاصة مً اإلاىاعص زالٌ مغاخل بوشاء اإلاباوي

ؤلاكخطاصًت  الانخباعاث والخطمیم مغوعا بمغخلت البىاء والدشغیل، الطیاهت والترمیم والهضم، ویدؿو اإلاطؿلح لیشمل

والغاخت نىض جطمیم اإلاباوي هما جخميز اإلاباوي الخػغاء باإلؾخضامت وألاصاء  وجلً التي جخهلم باإلاغافم وكضعة جدمل اإلابنى

 (3) ".الهالي

بهظا اإلاهنى هي التي حهمل نلى اؾخسضام هفاءة الؿاكت واإلاىاعص وجػو في الخؿبان الخطمیم،  اءفاإلاضیىت الخػغ 

وؾغیلت البىاء واإلاماعؾاث الدشغیلیت التي جللل بلى خض هبير و جلط ي نلى ؤزاع البىاء الؿلبیت نلى البیئت وجدافل نلى 

بن  ،ت والاكخطاصًت التي جاصي بلى اإلاهیشت اإلاؿخضامتانخباعا هظلً للهىامل الاحخمانُ الصخت الهامت لؿيانها، وجلیم 

                                                           
(1)

ت وؾب -  غها )اإلاىاعص وألاهضاف(، مجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت والاكخطاصًت، اإلاجلض: عخمت بامدمض ،، الجمهُاث الخيًر ، 70الهضص:  70ل جؿٍى

 .258، ص 2018
 .10، ص2017هاٌ مجلي، صلیلً في البىاء ألازػغ في ألاعصن، اإلاجلـ ألاعصوي لألبيُت الخػغاء ، ألاعصن ، - (2)
 .26ص  ،10،2015وهفاءة اؾخسضام اإلایاه، مجلت بیئت اإلاضن ؤلالىتروهُت، الهضص  ؤالن میالن، اإلاباوي الخػغاء اإلاؿخضامت - (3)
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اإلاباوي الخػغاء حهخبر مً ؤهم اللؿاناث في الاكخطاص ألازػغ، ليىنها جسضم البیئت وججهلها ؤهثر اؾخضامت، خیث ؤن 

 .اللجىء بلى البىاء ألازػغ، یيىن مً ؤحل بیجاص بصاعة بیئیت صخیت في البىاء

ٍف یمىىىا ؤن هسلظ بلى ؤن اإلاضن ؤو اإلاباوي الخػغاء هي مبان ضضیلت بهض اؾخهغاع ما ؾبم مً الخهاع 

للبیئت، حهخمض فيها ملاییـ اخترام البیئت، بيل حؼثیاتها وميىهاتها، یغحو بليها نىض ول مغخلت ؾىاء في الخطمیم ؤو 

ً اهبهار الغاػاث ؤلاهجاػ ؤو الشغل والاؾخغالٌ، خیث یيىن الخغص نلى نضم هضع اإلاىاعص  الؿبیهیت والخللیل م

 .وانخماص الؿاكت اإلاخجضصة وجضویغ الىفایاث، ؤهم الغاًاث اإلايشىصة

 خصائص املذيىت الخضراء:ـــــ 2.2.1

ؾىاء ما حهلم باإلاىاص اإلاؿخهملت في  نً غيرها مً اإلاضن الهاصًت  بجملت مً الخطىضُاث جخميز اإلاضًىت الخػغاء

ا حملت اإلاغافم التي حشخمل نليها مما ًػفي نليها ضفت الىؾـ الهمغاوي البىاء ؤو ؾبُهت الؿاكت اإلاهخمض نليها وهظ

 :یليومً هظه الخطاثظ ما  اللابل لإلؾخضامت  

 :الخكلفت -

حهخبر جيلفت اإلاباوي الخػغاء، ؤكل مً جيالیف البىایاث الهاصیت، بالىكغ بلى ؤشغاٌ الخجضیض، الطیاهت، الترمیم  

ت باإلاىاص الؿبیهیت والطضیلت للبیئت، حؿانض نلى بؾالت نمغ صوعة خیاة اإلاباوي، فاإلاباوي الخػغاء اإلابيی .وغيرها

  .مغاث والاؾدثماع فيها هى ؤهثر عبدا مً ؤلاؾدثماع في اإلاباوي الهاصیت بهشغ

 الكفاءة: -

ء البىاء ألازػغ ال یهترف بيلمت هضع ؤو بؾغاف، لظلً فاإلاا، طلً ؤن اؾخسضام اإلاُاهب وزاضت جلً اإلاخهللت 

اإلاؿخهمل فيها یيىن مً بناصة جضویغ میاه ألامؿاع ، میاه الطغف الطحي، میاه ألاوصیت واؾخسضامها مثال في الدشییض ؤو 

الؿاكت اإلالطىصة هىا هي الؿاكت كت و هفاءة اؾخسضام الؿا، الى حاهب في جىكیف اإلاغاخیؼ ؤو الؿاخاث الهمىمیت

خجضصة والتي حؿخسضم الخغاعة والىهغباء، الؿاكت اإلااثیت وول طلً مً اإلاخجضصة مثل الؿاكت الشمؿیت، ؾاكت الغیاح اإلا

 (1).وجدلیم الىخاثج اإلاغاص الخىضل بليها مؿخغىُت بظلً نً الىكىص ألاخفىعي ومػاعه شإهه جدؿين الهىاء، 

  :الحفاظ على البنى الخحخيت -

إلاىاعص باؾخغاللها بشيل نلالوي، وهفاءة الهماعة الخػغاء مبيیت نلى مبضؤ ؤلاؾخضامت الظي مً شإهه بؾالت نمغ ا

 ؿانض في الخفاف نلى البيیت الخدخیت ـ وح هظه اإلاباوي في اؾخسضام الؿاكت واإلاىاعص الؿبیهیت زالٌ صوعتها الخیاجیت

 ـــــــ الخكريس الدشريعي للمذيىت الخضراء في الجزائر:2

هُت اإلاخهللت بالهمغان ؤ مً صعهىا ؤن اإلاشغم الجؼاثغي لم یهغف اإلاضیىت زالٌ اؾخلغاثىا للمىكىمت الدشَغ

 . وبهما جم الانتراف الػمني باإلاضیىت الخػغاء في حشغیهاث ؤزغي طاث الطلت، اإلاضیىت  الخػغاء في حشغیهاث

                                                           
یجابیاث وؾلبیاث(، مضازلت ملضمت في صوعة البدث الهلمي بالضٌو الهغبیت بسطىص الؿاكاث البضیلت وصوعها بمىاٌ حىیضة، )الؿاكاث اإلاخجضصة   -(1)

 غهؼ الىؾني للفلً مضیىت اإلالً نبض الهؼیؼ للهلىم والخلىیت ،الؿهىصیت.باإلا 21/06/2013بلى  21/03/2013ؤلاًجابي والؿلبي في 
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 :غياب مصطلح املذيىت الخضراء في الدشريعاث الخاصت باملذن ــــ 1. 2

هاث نضة جخهلم باإلاضًىت، ؾى  اء ما حهلم منها بةوشاء اإلاضن الجضًضة ؤو اللاهىن ؤضضع اإلاشغم الجؼاثغي حشَغ

لىىه لم  اإلادفىقتوهظا اللؿاناث  ،الخىحُهي للمضًىت، وختى جلً اإلاىكمت للخضزل في ألاوسجت الهمغاهُت اللضًمت

 واآلحي:ٌؿخهمل مطؿلح اإلاضًىت الخػغاء وهى ما ؾىىضخه 

 :ذيذة وتهيئتهااملخعلق بشروط إوشاء املذن الج 08-02القاهون .  في 1.1.2

في مىكو زاٌ ٌؿدىض بلى هىاة  اإلاضیىت الجضیضة في مفهىم هظا اللاهىن هي: ول ججمو بشغي طو ؾابو خػغي ًيشإ

ت ؾىىُت بمهنى ؤنها حشيل مغهؼ جىاػن اكخطاصي واحخماعي، كض یيشإ هظا الخجمو في ميان زاٌ ٌهمغ  ،(1) ؤو نضة ؤهٍى

ؾم ؾىىیت مىحىصة مً كبل. ٍ و هظا مً ؤحل جىغیـ الهضف الهام الظي ألٌو مغة ؤو ؤن یيىن مداط ؤو مىمل إلاىا

یىضعج غمً الؿیاؾت الىؾىیت الهاصفت بلى بناصة الخىاػن للبيیت الهمغاهیت، وجىمیت اإلايشأث اللانضیت الىبري، واإلاغافم 

 (2) .لتهیئت ؤلاكلُم ؾني الاحخمانُت طاث اإلاىفهت الىؾىیت اإلالغعة في اإلاسؿؿاث اللؿانیت، التي یدضصها اإلاسؿـ الى 

عغم ؤن كاهىن بوشاء اإلاضن الجضیضة وتهیئتها، یهض كفؼة هىنیت في حشغیهاث ؾیاؾت اإلاضیىت، بال ؤن اإلاشغم لم  و

ذ وال بطىعة غمىُت ، ووان جغهيزه مىطب فلـ نلى  یظهغ اإلاضیىت ؤو ألابيیت الخػغاء ولم یخؿغق بليها ال بشيل ضٍغ

ؿىاخل والخىاغغ واإلاضن الىبري، وجغكیت اإلاىاؾم الجبلیت والهػاب الهلیا والجىىب، هیفیت جسفیف الػغـ نلى ال

وجصخیذ الخفاوث في الكغوف اإلاهیشیت مً زالٌ وشغ الخضماث الهمىمیت ومداعبت ول ؤؾباب التهمیش وؤلاكطاء، 

 (3) .واهدشاعها وجضنیمها وصنم ألاوشؿت ؤلاكخطاصیت بهظه ألاماهً وغمان جىػیهها 

 املخضمن القاهون الخوجيهي للمذيىت: 06/06في القاهون رقم ـــــ 2.1.2

وكض نغف هظا اللاهىن في اإلااصة الثالثت مىه اإلاضًىت بإنها: "ججمو خػغي طو حجم ؾياوي یخىفغ نلى وقاثف 

، هما جم وخضص بخضي نشغ مبضءا لؿیاؾت اإلاضیىت، منها الخىمیت اإلاؿخضامت (4) بصاعیت واكخطاصیت واحخمانیت وزلافیت"

جدضیض ألاصواث اإلااؾؿاجُت اإلاغافلت للمضیىت، مثل اإلاغضض الىؾني للمضیىت. لىً والهاصة اإلاشغم لم یهغف ضغاخت ؤو 

یشير بلى اإلاضیىت ؤو الهماعة الخػغاء في اللاهىن الخىحیهي للمضیىت، عغم ؤهه نغف اإلاضیىت وخضص ؤهىانها، ؾىاء خؿب 

 .ؤلاشهام اإلادلي، الجهىي، الىؾني ؤو الضولي الخطيیف الؿياوي ؤو خؿب الىقاثف ؤو 

 :الضمني باملذيىت الخضراء في الدشريعاث راث الصلت بموضوع املذيىتــــــ  إلاقرار 2. 2

عغم ؤن اإلاشغم الجؼاثغي وهما ؾبم الخؿغق بلیه، لم یهغف ضغاخت اإلاضیىت الخػغاء في الدشغیهاث ألاؾاؾیت 

وحشغیهاث اإلاضیىت بىىنيها، الا ؤهه ؤبضي عغبخه ولى غمىیا في جبني حشغیو وججؿیض  لتهیئت ؤلاكلیم والخىمیت اإلاؿخضامت

اإلاضیىت الخػغاء في الجؼاثغ، بالىكغ إلاا جدمله مً ایجابیاث في الخفاف نلى البیئت مً حهت، ونلى صخت ؤلاوؿان مً 

 :خضامت وهى ما وؿدشفه مً زالٌحهت ؤزغي، خیث هجضه عبـ بين البیئت والتركیت الهلاعیت بما یدلم الخىمیت اإلاؿ

                                                           
(1)

   .4،ص 34اإلاخهلم بشغوؽ بوشاء اإلاضن الجضیضة وتهیئتها، ج ع، نضص 2002ماي  08اإلااعر في  08-02مً كاهىن  02اإلااصة  ؤهكغ  -
 .23ص  77ج ع، نضص  15/12/2001ؿخضامت اإلااعر فياإلاخهلم بتهیئت  ؤلاكلُم وجىمیخه اإلا 20-01مً كاهىن  22اإلااصة ؤهكغ ـ (2)
ىم حمیلت صواع، اإلاضن الجضیضة في الدشغیو الجؼاثغي، ملالت ميشىعة في مجلت الخىاضل بين الاكخطاص وؤلاصاعة واللاهىن، ولُت الخلىق والهل-(3)

 .229.ص 2014، 38الؿُاؾُت، حامهت باجي مسخاع، نىابت، الهضص 
 .15اإلاخػمً اللاهىن الخىحُهي للمضًىت ،ج عنضص 2006فُفغي  20اإلااعر في 06ــ06اللاهىن  مً 03اهػغ اإلااصة -(4)
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 :املخعلق بترقیت الطاقاث املخجذدة في إطار الخىمیت املسخذامت 04/09قاهون رقم الالاعتراف بها في  .1. 2.2

اإلاخهلم بتركیت الؿاكاث اإلاخجضصة في بؾاع الخىمیت اإلاؿخضامت وجدضیضا بلى اإلااصة  04/09لاهىن عكم ال بالغحىم بلى

جىء بلى الثالثت التي نغفذ ا
ّ
لؿاكاث اإلاخجضصة نلى ؤنها: "مجمىم الؿغق التي حؿمذ باكخطاص مهخبر في الؿاكت بالل

 (1) ".جلىُاث هىضؾت اإلاىار الخُىي في نملُت البىاء

مً زالٌ ملخػیاث هظا الىظ وزطاثظ اإلاضیىت الخػغاء، هجض ؤن هىان ميزة مشترهت بینهما وهي الىفاءة في 

خیث جلىم اإلاباوي الخػغاء باالكخطاص في الؿاكت اإلاؿخسضمت وجللیل الغاػاث والخلىر  اؾخسضام الؿاكت في اإلاباوي،

نلى البیئت بالىكغ بلى الخطمیم الخاص الظي جلىم نلیه والظي یمىنها مً ؤلاؾخفاصة مً حمیو الؿاكاث اإلاخجضصة، 

 هؿاكت الغیاح، اإلایاه، الؿاكت الشمؿیت

 ر املساحاث الخضراء وحمایتها وجىمیتها:املخعلق بدسیی 06-07في القاهون  .2.2.2

یهخبر هظا اللاهىن مً اللىاهين الهامت في جغؾاهت الدشغیهاث الهمغاهیت واإلالطىص باإلاؿاخاث الخػغاء هي  

اإلاىاؾم اإلاىؿىة بالغؿاء ألازػغ صازل الىؾـ الهمغاوي وهظا هي الفػاءاث اإلاىحىصة صازل اإلاضیىت ؤو زاعحها، 

نلیه فان الهالكت بين اإلاؿاخاث الخػغاء واإلاىاؾم الهمغاهیت هي نالكت اث و مىؿى بالىباجبدیث یيىن كؿـ منها 

 .مخياملت فال وؿخؿیو جسیل مىاؾم نمغاهیت صون مؿاخاث زػغاء

ولم یمىً ؤن  01هظا وحشير ألابدار الهلمیت بلى ؤن ول مىؿلت ؾىىیت جخىفغ نلى خؼام مً ألاشجاع بهغع 

صعحاث مئىیت، مما یبرػ ؤهمیت الضوع الظي یلىم به  03بلى  2اعة في جلً اإلاىؿلت مً یؿانض في جسفیؼ صعحت الخغ 

 (2) .بالؿخاثغ الىباجیت الغؿاء الىباحي في جسؿیـ اإلاضن لدجب اإلاىاقغ غير اإلاغغىب فيها 

ء باليؿبت هما ؤن هظ اإلااصة الثاهیت في فلغجيها الغابهت والخامؿت نلى الخىالي: جغكیت وجىؾیو اإلاؿاخاث الخػغا

الضعاؾاث  للمؿاخاث اإلابيُت، الى حاهب الؼامُت بصعاج اإلاؿاخاث الخػغاء في ول مشغوم بىاء ًخم الخىفل به في

 (3) ، الهمىمُت والخاضت.الخػغیت واإلاهماعیت

هؿاق اإلاؿاخاث الخػغاء  یوهجض ؤن اإلاشغم الجؼاثغي ؤهض نلى غغوعة جىؾ ين،الفلغج ينلهاج یهتو في كغاءة ؾغ 

،  یـوجىغ  یىت،للخفاف نلى البهض الجمالي للمض یتاإلابي یتؾاع اإلابني واإلايشأث الهلاع في ؤلا  اإلاشهض الهمغاوي اإلالبٌى

لطضون به الؿىىاث  یضانفي م يناإلاسخط امنلماء ؤلاحخم یؿمیهواللػاء نلى الخلىر البطغي هما  الهمغان ٍو

اج اإلاؿاخاث الخػغاء في ول مشغوم ؤضبذ غغوعة والهشت، هظا مً حهت، ومً حهت ؤزغي بصع  یغیتاللطض یتالفىغى 

 .یتواإلاهماع  یتبإن جخىفل به الضعاؾاث الخػغ  یتوخخم

                                                           
(1)

، ضاصعة 52، ًخهلم بتركُت الؿاكاث اإلاخجضصة في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت.ج ع نضص2004غشذ  14ماعر في  09-04مً اللاهىن  03اهػغ اإلااصة -

ش   .2004غشذ  18بخاٍع
 .03،ص 23یئت والتركیت الهلاعیت، ملالت ميشىعة في مجلت الهلىم الاوؿاهیت والاحخمانیت، حامهت كاضضي مغباح وعكلت نضصالشیش  بىؾماخت، الب-(2)
، ؾىت 31، اإلاخهلم بدؿُير اإلاؿاخاث الخػغاء، وخماًتها، وجىمُتها، ج ع نضص 2007ماي  13اإلااعر في  06-07مً اللاهىن  02هظ اإلااصة  ؤهكغ (3)

2007. 
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اإلاظوىع آهفا هجض ؤن اإلاشغم هظ نلى اإلاضًىت الخػغاء  06-07مً اللاهىن عكم  32هما ؤهه وبالغحىم للماصة 

وبالفهل كض (1) «اصة نً ؾغیم الخىكیمجاؾـ حاثؼة وؾىیت للمضًىت الخػغاء، جدضص هیفیاث جؿبیم هظه اإلا»بلىله 

هیفیاث مىذ الجاثؼة الىؾىیت للمضًىت و الظي خضص جىكیم   2009ماعؽ  10اإلااعر في  101- 09ضضع اإلاغؾىم عكم 

 .الخػغاء

 املخعلق بالقواعذ العامت للتهيئت والخعمیر والبىاء: 175-91في املرسوم . 3.2.2

ًخم اللجىء الُه في غُاب ؤصواث الخهمير الخىكُمُت لخدلُم الىكام  ٌهخبر هظا اإلاغؾىم ألاؾاؽ اللاهىوي الظي

مىه نلى اهه: " بطا واهذ البىاءاث ؤو التهیئاث بفهل  05الهام الهمغاوي في حاهبه البُئي خُث حاء في هظ اإلااصة 

الخجؼثت ؤو  مىغىنها ومألها وحجمها مً ؾبیهتها ان جيىن لها نىاكب غاعة بالبیئت، یمىً عفؼ عزطت البىاء ؤو 

 (2) "البیئت... مىدها شغیؿت جؿبیم الخضابير التي ؤضبدذ غغوعیت لخمایت 

 ــــــ مشاركت الجمعياث في ججسيذ املذيىت الخضراء:3

هكغا لعجؼ ؤلاصاعة وخضها نً جدلُم وؾاثل جىكُم وعكابت اإلاضن، ؾهذ بلى جفهُل وبشغان اإلاجخمو اإلاضوي في 

الىاحم نً جؿبُم  الهمغاهُت منها الخهمير الدشاعويمفاهُم حضًضة في الؿُاؾاث  نملُاث الخهمير، زاضت مو بغوػ 

ت مشاعهت  الضًملغاؾُت الدشاعهُت بانخباعها شيل مً ؤشياٌ الخضبير اإلاشترن للشإن الهام الظي ًيبني نلى جلٍى

بشغاههم في جىكُم اإلاجاٌ طلً ؤن اإلاضًىت ملً لؿيانها وهى ما ًخؿلب  ، (3) اإلاىاؾىين في ضىو الؿُاؾاث الهمىمُت

وؾُلت خىم ؤو حؿُير للمضًىت ًخػمً جضزل مجمىنت فانلين » الهمغاوي جدلُلا للخيامت الهمغاهُت التي حهغف بإنها 

، فيان وؤن نمل (4) «ؾىاء نمىمُين ؤو زىاص، وجخؿلب مشاعهت للضعاث ول واخض مً زالٌ البدث نً جىافم بُنهما

ث في مجاٌ عكابت اليؿُج الهمغاوي بهض انترافه بةمياهُت جإؾِؿها في نضة مجاالث منها اإلاشغم نلى جفهُل صوع الجمهُا

 (5) .اإلاجاٌ البُئي

اؾدىاصا وهظا ما ؾيخهغع الُه مً زالٌ جلص ي ما ؤجاخه اللاهىن مً مجاٌ للمشاعهت الفهلُت ؤلاحغاثُت، وطلً 

ت اإلاشاعهت في لجىت الاهخلاء للجاثؼة الىؾىُت  الى حاهب ا ججؿض في ؤصواث الخهمير الخىكُمُت، وهظا الفغصًتإلا نػٍى

 . للمضًىت الخػغاء

 ر:أدواث الخعمیمن خالل  مشاركت الجمعياث في ججسيذ املذيىت الخضراء ــــــ 1.3

حهخبر ؤصواث الخهمير آلالُت اللاهىهُت التي ججؿض مشاعهت اإلاىاؾىين للؿلؿاث الهمىمُت في مؿعى جدلُم اإلاىفهت 

 .وفغصًت وجىلؿم الى هىنين جىكُمُت الضًملغاؾُت الدشاعهُت، مكاهغ مً  غ همكهالهامت 

                                                           
(1)

 )هفـ اإلاطضع(. 06-07مً اللاهىن عكم  32اإلااصة  اهكغ  -
 95،ص  1991،  28،اإلاخهلم بخدضیض اللىانض الهامت للتهیئت .والخهمير والبىاء، ج ع، نضص  1991ماي  28اإلااعر في  175-91اإلاغؾىم الخىفیظي _   (2)
اناث الاكلُمُت في الجؼاثغ،مجلت الخلىق والهلىم الؿُاؾُت، خمىصي مدمض، الضًملغاؾُت الدشاعهُت هألُت لخدلُم الخىمُت نلى مؿخىي الجم -(3)

  .123،ص: 2019حىان 12حامهت زيشلت، الهضص: 
(4)

-  Mouaziz ــ  bouchentouf Nadjet ,le mythe de la gouvrenance urbaine en Algerie ,le cas d ,Oran,op,cit,Page2ــ 
، 1مير بالجؼاثغ ، ؤؾغوخت صهخىعاه في اللاهىن ، جسطظ اللاهىن الهام، ولُت الخلىق، حامهت الجؼاثغنباؽ عاغُت، الىكام اللاهىوي للتهُئت والخه -(5)

 .350، ص: 2015 -2014
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 :الخعمیر الخىظيميتأدواث من خالل  مشاركت الجمعياث في ججسيذ املذيىت الخضراء 1.1.3

ًلطض بهظه ألاصواث حملت الىؾاثل التي انخمضها اإلاشغم مخىزُا بىاؾؿتها جىكُم نملُت الخهمير وببهاصها نً 

ت الغامُت لخمىين اإلاىاؾً مً الخهمير ال فىغىي ،هظا وحهخبر ؤصواث جىكُم اإلاجاٌ مً ازخطاص الؿلؿت ؤلاصاٍع

مماعؾت خله في البىاء واإلاىفٌى كاهىها، الى حاهب غغوعة مغاناة اإلاطلخت الهامت واإلاخمثلت في الىكام الهام الهمغاوي، 

ُضها بةحغاء ًخمثل في وحىب بشغان اإلاىاؾً في الؿعي وعغم ؤن اإلاشغم خفل لإلصاعة امخُاػها هؿلؿت نامت بال ؤهه ك

ـــ90مً اللاهىن  15لخدلُم اإلاطلخت الهامت خُث الؼمذ اإلااصة ـــ الؿلؿت اإلاسخطت (1) واإلاخهلم بالتهُئت والخهمير29 ـــ

ؿـ ؤؾاؾُين هما اإلاس باؾدشاعة الجمهُاث اإلادلُت في مسخلف مغاخل بنضاص هظه ألاصواث، واإلاخمثلت في مسؿؿين

باليؿبت لألٌو ومً اإلااصة 30الى  16الخىحُهي للتهُئت والخهمير ومسؿـ شغل ألاعاض ي اإلاىطىص نليهما في اإلاىاص مً 

 للثاوي. 38الى اإلااصة  31

َشترن اإلاسؿؿان اإلاظوىعان في بخضي اإلاغاخل الهامت مً انضاصهما وهي مغخلت بحغاثُت ًطؿلح نلى هظا و 

ؿا إلابضؤ مً ؤهم اإلاباصت التي جلىم نليها الخىمُت اإلاؿخضامت حؿمُتها كاهىها ب )الاؾخلطاء ا لهمىمي( والظي ٌهخبر جىَغ

ـــ88مً زالٌ اإلاغؾىم عكم  1988وهى مبضؤ )ؤلانالم واإلاشاعهت( والظي جبيخه الجؼاثغ في ؾىت  واإلاخهلم بخدؿين  131ـــــ

ًخهين نلى ؤلاصاعة ؤن جؿلو اإلاىاؾىين نلى » مىه نلى اهه 8خُث وان  هظ اإلااصة (2)الهالكت بين اإلاىاؾً وؤلاصاعة

يبغي في هظا ؤلاؾاع ؤن حؿخهمل وجؿىع ؤي ؾىض مىاؾب لليشغ وؤلانالم   (3) «الخىكُماث والخضابير التي حؿؿغها، ٍو

يا لإلصاعة في جلضًغ اإلاىفهت الهامت والضفام ننها وخماًتها خُث  هظا وكض بىؤ اللاهىن اإلاىاؾً مياهت حهلخه شٍغ

ـــ88مً اإلاغؾىم  38اصةهطذ اإلا و الجاعي به الهمل »هه ؤنلى  131ــــ ًمىً اإلاىاؾىين ان ًخىخلىا في حمهُت ؾبلا للدشَغ

 (4) «.بغُت الضفام نً ؤهضاف مشترهت ؤو نً مىفهت نامت

 :الخعمیر الفرديتأدواث من خالل  مشاركت الجمعياث في ججسيذ املذيىت الخضراء 2. 1. 3

صاعة الخهمير  جلً الغزظ والشهاصاث التي ٌؿعى الافغاص للخطٌى نليها بؿلبها مً ا وجخمثل هظه ألاصواث في

 19ـــــ15بهضف مماعؾت خلىكهم الخبهُت للخم ألاضلي اإلاخمثل في خم اإلالىُت والتي هظ نليها اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

مىه واإلاخهللت بغزطت الخجؼثت نلى غغوعة ؤن 19ًدضص هُفُاث جدػير نلىص الخهمير وحؿلُمها، خُث هطذ اإلااصة 

اإلاخهللت بجهل ألاعاض ي اإلاجؼؤة كابلت لالؾخغالٌ، مً زالٌ اجساط حملت  جخػمً وحىبا بهجاػ ضاخب الؿلب لألشغاٌ

 مً ؤلاحغاءاث منها زاضت ما حهلم بخسطُظ مؿاخاث لخىكف الؿُاعاث واإلاؿاخاث الخػغاء وهظا مُاصًً الترفُه

(5) 

 

                                                           
(1)

، اإلاهضٌ واإلاخمم بمىحب اللاهىن 52اإلاخهلم بالتهُئت والخهمير، ج ع نضص  1990صٌؿمبر  01اإلااعر في   29ــــ  90مً  اللاهىن عكم  15ؤهػغ اإلااصة  -  

 .55، ج ع نضص 2004ؤوث  14اعر في اإلا 05ــ 04
لُت  04اإلااعر في  131ــ 88اإلاغؾىم عكم  -  (2)  .27اإلاىكم للهالكاث بين ؤلاصاعة واإلاىاؾً ج ع نضص  1988حٍى
 ،)اإلاغحو هفؿه(.131ـــــــ88مً اإلاغؾىم   08اهكغ اإلااصة   - (3)
(4)

 غحو هفؿه(.،) اإلا131ـــــــ88مً اإلاغؾىم  38اهكغ اإلااصة  - 
ش 07ًدضص هُفُاث جدػير نلىص الخهمير وحؿلُمها، ج ع نضص  19ـــ15مً اإلاغؾىم الخىفُظي  19اإلااصة  -  (5)  .2015فُفغي  12.ضاصعة بخاٍع
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 مشاركت الجمعياث في أعمال لجىت الاهخقاء للجائزة الوطىيت للمذيىت الخضراء: ـــــــ 2.3

خبر جىَغـ هظه الجاثؼة غمً الؿُاؾت الهمغاهُت صافها ليل اإلاهىُين نلى الهمل نلى ججؿُض مباصت ٌه

ؤلاؾخضامت في اإلاجاٌ الهمغاوي مً زالٌ الدصجُو نلى اإلايشأث الهمغاهُت الطضًلت للبِئت، وهظا هى ؾغ عبـ ًىم 

الجمهُاث البُئُت ىت. هظا وجخجلى مشاعهت اهخىبغ مً ول ؾ 25حؿلُم الجاثؼة بالُىم الىؾني للصجغة اإلاطاصف لُىم 

في مسخلف اإلاغاخل ؤلاحغاثُت الهخلاء اإلاضًىت اإلاؿخدلت للفىػ بالجاثؼة الىؾىُت للمضًىت الخػغاء، وزاضت في هلؿين 

ت في لجىت الخدىُم. بلى ؤؾاؾِخين جخمثالن في صعاؾت ملف الترشح  حاهب الهػٍى

 يىت الخضراء  من خالل ملف الترشح:مشاركت الجمعياث في ججسيذ املذــــ 1.2.3

حملت الشغوؽ  اإلاخجضصة التي ًدم فيها  ملف الترشح للخطٌى نلى الجاثؼة الىؾىُت للمضًىت الخػغاء ًمثل

شخمل اإلالف نلى  (1) :لبلضًاث حمُو الىالًاث ؤلاشتران في اإلاؿابلت َو

فُت ليل بلضًت مً البلضًاث اإلاشاعهت في اإلاؿابلت -  .بؿاكت حهٍغ

 .غع نً اإلاؿاخاث الخػغاءن -

 اإلاضوي في اإلاضیىت. ؤنماٌ اإلادافكت، التهُئت، الخجمُل و التزیين باألػهاع، التي باصعث بها ول مضیىت، ؤو اإلاجخمو -

و التي واهذ مضنمت ( الىكافت، اؾخهماٌ اإلایاه، الؿاكاث اإلاخجضصة)ؤنماٌ ضضیلت للبیئت، في بؾاع جدؿين اإلاضیىت  -

 بطىع.

 ًىهاث ماعزت خضًثا.ضىع وفُض -

ت في ؤنماٌ الخثمين واإلادافكت التي جضزل في جدؿين الىؾـ اإلاهِش ي  وهىا هاهض ؤهمُت اإلاشاعهت الجمهٍى

ين و ؤوجغكُت اإلاضًىت مً زالٌ  ،وتهُئتها ،باإلاؿاهمت في الخفاف نلى اإلاؿاخاث الخػغاء، للمىاؾً خجمُل النماٌ التًز

 .مالث الخدؿِؿُت الغامُت الى وشغ الىعي البُئي لضي كاؾني اإلاضًىتوالخ ،وبػالت الىفاًاث ،للمدُـ الخػغي 

 مشاركت الجمعياث في ججسيذ املذيىت الخضراء من خالل عضويتها في لجىت الخحكيم: ـــــ2ـ 2.3

،ًدضص جىكُم 2009ماعؽ ؾىت  10اإلااعر في  101ـــــ  2009مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  04كض هطذ نليها اإلااصة و 

 في الفلغة الغابهت واآلحي:ث مىذ الجاثؼة الىؾىُت للمضًىت الخػغاء وهُفُا

 :جخيىن لجىت الخدىُم للجاثؼة الىؾىُت للمضًىت الخػغاء مً»

....... _ 

ـــــ   «.(نً حمهُخين وؾىِخين لخماًت البِئت02ممثلين )ـ

ـــ  09مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  05و 04وجؿبُلا ألخيام اإلااصجين ــ الظي ًدضص  2009ماعؽ  10اعر في اإلا   101ـــ

ش  ل ؾىت 25جىكُم وهُفُاث مىذ الجاثؼة الىؾىُت للمضًىت الخػغاء جم اضضاع كغاع بخاٍع والظي بمىحبه (2) 2018 ؤفٍغ

 بإؾمائهم وغمذ هال مً: جم حهُين ؤنػاء لجىت الخدىُم للجاثؼة الىؾىُت للمضًىت الخػغاء في ؾبهتها ألاولى

 (.الجؼاثغ“)الؿبُهت  اهدشاف” ممثل الجمهُت الىؾىُت الهلمُت للشباب الؿُض فغخاث بىػهىن، -

                                                           
 .2009،ؾىت 16الظي خضص جىكیم  وهیفیاث مىذ الجاثؼة الىؾىیت للمضًىت الخػغاء، ج ع نضص  101ــــــــــ09اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -  (1)

(2)
-  http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=1467 ش  ل الؿانت  13ؤؾلو نلُه بخاٍع ص                           21و  23ؤفٍغ  
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 (1) .(البلُضة) الؿُض ؾُض ؤخمض شلخت، ممثل حمهُت الُسػىع لخماًت البِئت -

بن اخخىاء اللجىت في حشىُلتها نلى ممثلين ازىين نً حمهُخين وؾىِخين لخماًت البِئت واإلاظوىعجان في اللغاع 

ت في اإلاجاٌ الهمغاوي، مً زالٌ ؤناله، هى  جىَغـ إلا بضؤ اإلاشاعهت ) مشاعهت اإلاجخمو اإلاضوي (  في اجساط اللغاعاث ؤلاصاٍع

بشغان الجمهُاث بانخباعها بخضي جىكُماجه ،زاضت الجمهُاث البُئُت التي حؿتهضف باألؾاؽ الهمل نلى خماًت 

بُت البُئُت والىعي البُئي لضي اإلاىاؾىين، وهى البِئت، وضُاهتها مً الخلىر بمسخلف ضىعه، وؾهيها الضئوب لغغؽ التر 

 ما ًكهغ في ؾلىههم ؤلاًجابي ججاه البِئت.

ــــ 09مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  04لىً ما ًاازظ نلُه اإلاشغم في اإلااصة  ــ اإلاظوىع ؾابلا هى حغُِبه للخمثُل  101ـ

غها لخدلُم وقاثفها في لجىت الالثم  إلخضي ؤهم ألاصواث اإلااؾؿاجُت اإلاىىؽ بها نملُت جغكُت ؾُا ؾت اإلاضًىت وجؿٍى

، وهى الظي جم الىظ «املرصذ الوطني للمذيىت:»جدىُم الجاثؼة الىؾىُت للمضًىت الخػغاء، وهلطض بهظه اإلااؾؿت 

ـــ  06نلى اؾخدضازه في اللاهىن عكم  مىه التي هطذ ضغاخت  26، اإلاخػمً اللاهىن الخىحُهي للمضًىت في اإلااصة  06ـــــ

وطلً بهضف جىَغـ اإلافاهُم اإلاهاضغة  ،(2)«اإلاغضض الىؾني»      ى اوشاء مغضض وؾني للمضًىت ًضعى في ضلب الىظنل

ـــ  07مللخىمُت ومنها الاؾخضامت البُئُت. وهى ماجم ججؿُضه باإلاغؾىم الخىفُظي عك ــ ــ اإلاخػمً حشىُلت اإلاغضض الىؾني  05ـ

 (3).للمضًىت وجىكُمه وؾيره

للمضًىت هى بؾاع للغضض والخدلُل والاكتراح وبنضاص صعاؾاث خٌى جؿىع اإلاضن في بؾاع ؾُاؾت  فاإلاغضض الىؾني

باإلغافت الى مخابهت ول ، واإلاؿاهمت في جغكُت الخهاون الضولي في مجاٌ اإلاضًىت ،(4)تهُئت الاكلُم وجىمُخه اإلاؿخضامت

 حغاء جلغعه الخيىمت في بؾاع جغكُت ؾُاؾت وؾىُت للمضًىت.ب

غ غُاب جمثُل اإلاجلـ الهلمي للمغضض الىؾني للمضًىت  في لجىت جدىُم  ا ومً هى فال ًمىً اؾدؿاغت او جبًر

الجاثؼة الىؾىُت للمضًىت الخػغاء، هػغا لىػن اإلاجلـ الهلمي اإلاشيل مً هفاءاث نلمُت كاصعة نلى جلضًم زضمت 

ت في الجؼاثغ، خُث ه ــــــ 07غؾىم الخىفُظي عكم مً اإلا 17طذ اإلااصة هىنُت في ؾبُل جغكُت اإلاىكىمت الهمغاهُت الخػٍغ ــ ـ

 ؤؾخاط ممثال  20اإلاجلـ الهلمي للمغضض الىؾني للمضًىت نلى ؤهه ًخيىن مً  نلى حشىُلت(5)اإلاشاع الُه ؾابلا 05

نلمُين و /ؤو حامهُين  08ث جغجبـ جسططاتها بيشاؾاث اإلاغضض الىؾني، باإلغافت الى ئالجامهاث ومهاهض وهُ

 :ًمثلىن 

                                                           
اعر في  101ــــــــ  09مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  05و 04اهػغ اإلاىاص  - (1) ًىت الظي ًدضص جىكُم وهُفُاث مىذ الجاثؼة الىؾىُت للمض 2009ماعؽ  10اإلا 

ش16الخػغاء، ج ع نضص   .2009ماعؽ  15،  ضاصعة بخاٍع
ش 15نضص  ،، اإلاخػمً اللاهىن الخىحُهي للمضًىت، 2006فُفغي  20اإلااعر في  06 -06مً اللاهىن  26ؤهكغ هظ اإلااصة .(2) ماعؽ  12، الطاصعة بخاٍع

2006. 
(3)

اإلاهضٌ  03ً حشىُلت اإلاغضض الىؾني للمضًىت وجىكُمه وؾيره ،ج ع نضص اإلاخػم 2007حاهفي  08اإلااعر في  05ـــ  07اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -  

 .2017فُفغي  26، اإلااعر في  94ـــ  17واإلاخمم باإلاغؾىم الخىفُظي عكم 
(4)

وحؿُير الاكلُم،  ، لجىاهب اللاهىهُت لؿُاؾت اإلاضًىت في الجؼاثغ، مظهغة ماحؿخير في اللاهىن الهام، فغم ؤلاصاعة الهامت واللاهىن  وؿُمت بلهُضي -  

 .21ص  ،1،2014حامهت كؿىؿُىت 
(5) 

 اإلاخػمً حشىُلت اإلاغضض الىؾني للمضًىت وجىكُمه وؾيره،) اإلاغحو الؿابم(. 05ـــ  07مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  17ؤهكغ اإلااصة  - 



 

 2021الؿىت -02الهضص -08اإلاجلض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ادلستدام للعمران حتقيقا اخلضراء ادلدينت  جتسيد يف اجلزائريت اجلمعياث مشاركت
   بوقندورة عبد احلفيظ/ ـــــــــــــــــــــ / رمضان بغورة

  464  
l 

EISSN: 2588-2309 ISSN: 2352-9806 

 

اإلاضعؾت ، اإلادافكت الىؾىُت للؿاخل.الىوالت الىؾىُت لتهُئت ؤلاكلُم، اإلاغضض الىؾني للبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت -

مغهؼ البدث ، اإلاههض الىؾني لغؾم الخغاثـ والىشف نً بهض، مههض باؾخىع بالجؼاثغ،  الهلُا للفىىن الجمُلت

اجي اجي والجُىفيًز ت.الىوالت الفػاثُت  الفليي والفيًز  الجؼاثٍغ

 هما ًمىً الاؾخهاهت بإي شخظ بةمياهه اإلاؿانضة في ؤصاء مهام اإلاغضض.

هماٌ الخمثُل اإلاالثم في لجىت جدىُم الجاثؼة الىؾىُت للمضًىت الخػغاء إلااؾؿت اإلاغضض بومىه فال ًمىً كبٌى 

ين ؤلاؾاع اإلاهِش ي للمىاؾىين، التي ؤوشإتها الضولت مً ؤحل مؿانضتها والجماناث ؤلاكلُمُت نلى جدؿ ،الىؾني للمضًىت

وجثمين صوع اإلاضًىت في الخىمُت اإلاؿخضامت، وهى ما ًخجؿض مً زالٌ بجاخت الفغضت للىفاءاث اإلاشيلت للمجلـ الهلمي 

، بل وجيلُفها بةنضاص صعاؾاث حؿاهم في جغكُت ؾُاؾت اإلاضًىت انخماصا نلى مهاًير ناإلاُت، وبإؾـ نلمُت وجلىُت، 

الغاهىت واإلاهاضغة مً جىمُت مؿخضامت، وملاعباث الخهمير اإلاؿخضام واإلاضن الخػغاء في بؾاع الهىإلات،  بانخباع اإلاخؿلباث

مض به مسخلف الهُوهظا ما ًيخكغ مً اإلاغضض الىؾني للمضًى ث اإلاشغفت نلى حؿُير وبهجاػ اإلاضن ئات ؤن ًلىم به ٍو

 .وجغكُت وقاثفها

 خاجمت:ال

ىت الخػغاء بلاهىن مؿخلل نلى غغاع طلً اإلاخهلم بةوشاء اإلاضن الجضًضة، بن لم ًسظ اإلاضً اإلاشغم الجؼاثغي و

 ،بال ؤن مفاهُم الخهمير ألازػغ التي جضعج البهض البُئي في الخىمُت الهمغاهُت اؾدىاصا الى ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت

اإلاخهللت بها، هما ؤن اإلاضًىت  جػمىتها مسخلف الىطىص اللاهىهُت اإلاىكمت للمجاٌ الهمغاوي، وهظا اإلاغاؾُم الخىفُظًت

الخػغاء قاهغة كاهىهُت مىحىصة مً زالٌ بكغاع الجاثؼة الىؾىُت اإلاسططت لها، بمىاؾبت بخُاء الُىم الىؾني 

اهخىبغ مً ول ؾىت، واإلاهىىهت ب "الجاثؼة الىؾىُت للمضًىت الخػغاء" في خفل ًيىن مغئوؾا مً  25للصجغة في اٌ

 كبل الىػٍغ اإلايلف بالبِئت.

و  التي حهخمض نلى شغاهخه في  هض مياهت اإلاجخمو اإلاضوي بانخباعه ؤخض ؤوحه كىة الضولتالجؼاثغي ؤهما ؤن الدشَغ

بانخباعها  الجمهُاثصوع مً زالٌ الخإهُض نلى   ،جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت في نضًض اإلاجاالث منها اإلاجاٌ الهمغاوي

ى غغاع ضت البُئُت منها في ججؿُض اإلالاعباث الهمغاهُت الخضًثت نلزا بخضي ؤهم جىكُماجه)جىكُماث اإلاجخمو اإلاضوي( 

انخباع هظه والتي حهىـ بدم البهض البُئي للخىمُت اإلاؿخضامت مً زالٌ  ،اإلاضًىت الخػغاء ؤو الطضًلت للبِئت

لهمغان ؾىاء وطلً بانخباعها ؤخض الفانلين في جىكُم ا ،ومغاكبا لها مً حهت ؤزغي  ،الجمهُاث مغافلا للضولت مً حهت

و الهمغاهُت ؤو جفهُل عكابتها مً زالٌ ؤصواث الخهمير الفغصًت بغغع اًجاص وؿُج  في ؤصواجه الخىكُمُت في بكغاع اإلاشاَع

والتي حشاعن الجمهُاث البُئُت في مسخلف مغاخل ججؿُضها  ،نمغاوي مؿخضام جمثل اإلاضًىت الخػغاء ؤخض هماطحه

التي جم جسطُطها بغغع زلم جىافـ بين  الخطٌى نلى الجاثؼة الدصجُهُتالتي حؿخدم وختى في اهخلاء اإلاضًىت 

 اث ملف صعاؾت  فياإلاخضزلين في حؿُير اإلاضن نلى الهمل بملاعباث الخهمير اإلاؿخضام، وطلً باإلاشاعهت  اللاثمين ومسخلف

ت التي ؤكغها اللاهىن  الترشح ؤو    شاعهُت والخيامت الهمغاهُت.ت الدفي لجىت الخدىُم وهظا انماال للضًملغاؾُ بالهػٍى
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 جوصياث:

هلترح ما  وجفهُل صوع الجمهُاث لخضنُم الهمغان اإلاؿخضام وججؿُض ملاعبت اإلاضن الخػغاء و الطضًلت للبِئت

 ًلي:

هاث - و زاص باإلاضًىت الخػغاء ًىمل مسخلف حشَغ  اإلاضًىت. غغوعة ؾً حشَغ

للهمغان ًٍ ؤؾاس ي للضولت في ججؿُض اإلافاهُم الخضًثت حصجُو الجمهُاث البُئُت وجفهُل صوعها بانخباعها شغ  -

ت الى  ألازػغ اإلاؿخضام وطلً بغفو مؿخىي الشغاهت اإلاهترف لها بها، نلى  ؤن جيخلل مً مؿخىي الاؾدشاعة الازخُاٍع

هاث اإلاخهللت بالجماناث اإلادلُت ُما ووؾىُا ف ،باليؿبت للجمهُاث البلضًت والىالثُت الىظ اإلالؼم بظلً في الدشَغ

ًخهلم بالجمهُاث الىؾىُت، وىن الشغاهت الخلُلُت جىمً في اإلاؿاهمت في ضىو الؿُاؾاث الهامت مو ضىام اللغاع 

، هكغا إلاا لها مً جإزير نلى الىؾـ اإلاهِش ي للمىاؾىين ،والتي حهخبر الؿُاؾت الهامت الهمغاهُت بخضي مجاالتها الىىنُت

لُت كاعة حؿاوهظا ما ًلخط ي بكغاع  نض الجمهُاث في مماعؾت صوعها الدشاعوي وطلً بخهضًل هطىص اللاهىن ضُغ جمٍى

     ظي ًىكمها.ال 06 -12الهػىي  

ت  -  ،الهمغان اإلاؿخضام منها اللاصعة نلى ججؿُض مؿعى والاكخطاصًتغغوعة جفهُل صوع اإلااؾؿاث اللاهىهُت ؤلاصاٍع

           و الخىمُت اإلاؿخضامت.وهظا اإلاغضض الىؾني للبِئت  ،نلى غغاع اإلاغضض الىؾني للمضًىت

غغوعة بشغان الجامهاث في عؾم وججؿُض الؿُاؾاث الهمغاهُت، وبنؿائها فغضت اإلاؿاهمت في جغكُت اإلاىكىمت  -

ت، اط  ت بإبهاص مخهضصة ، اكخطاصًت، واحخمانُت، وزلافُت وهي الىقاثف  ن طلً ٌهخبر غغوعةؤالهمغاهُت الخػٍغ جىمٍى

 ألاؾاؾُت للمضن.

 :املراجعقائمت 

 القواهین أوال: 

، الجغیضة الغؾمیت 15/12/2001، اإلاخهلم بتهیئت الاكلیم وجىمیخه اإلاؿخضامت، اإلااعر في 01/20ــــ كاهىن عكم 1 

ت الضًملغاؾُت الشهبُت، نضص  ش 77للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .2001صٌؿمبر  15، الطاصعة بخاٍع

الجغیضة الغؾمیت خهلم بشغوؽ بوشاء اإلاضن الجضًضة وتهُئتها، ، اإلا2002ماي  08، اإلااعر في 08-02كاهىن عكم ــ  2

ت الضًملغاؾُت الشهبُت، ش34نضص  للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .2002ماي   14، الطاصعة بخاٍع

، ًخهلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت، الجغیضة الغؾمیت 2003ًىلُى  19، اإلااعر في 10ــ  03ــ كاهىن عكم  3

ت الضًملغاؾُت الشهبُت، نضص للجمهىعٍ ش 43ت الجؼاثٍغ  .2003ًىلُى  30، الطاصعة بخاٍع

ت  ،  اإلاخهلم بالتهُئت والخهمير، 1990صٌؿمبر  01،  اإلااعر في29-90كاهىن عكم ــ 4 الجغیضة الغؾمیت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ش 52نضص  الضًملغاؾُت الشهبُت،  05،-04م  بمىحب اللاهىن عكم ، اإلاهضٌ واإلاخم1990صٌؿمبر  02، الطاصعة بخاٍع

ت الضًملغاؾُت الشهبُت، ، 2004ؤوث  14اإلااعر في  ش 51نضص  الجغیضة الغؾمیت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، الطاصعة بخاٍع

 2004غشذ 15

الجغیضة الغؾمیت للجمهىعٍت ، اإلاخػمً اللاهىن الخىحُهي للمضًىت،  2006فُفغي  20اإلااعر في  06،-06كاهىن عكم ــ  5

ت الضًملغاؾُت الشهبُت،الجؼاث ش 15نضص  ٍغ  .2006ماعؽ  12، الطاصعة بخاٍع
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الجغیضة ، اإلاخهلم بدؿُير اإلاؿاخاث الخػغاء، وخماًتها، وجىمُتها، 2007ماي  13، اإلااعر في 06-07ــ كاهىن عكم  6 

ت الضًملغاؾُت الشهبُت، ش 31نضص  الغؾمیت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .2007ماي  13، الطاصعة بخاٍع

 ملراسيم:ا-

لُت  04، اإلااعر في 131ــ 88اإلاغؾىم عكم ــ  1 الجغیضة الغؾمیت ، اإلاىكم للهالكاث بين ؤلاصاعة واإلاىاؾً، 1988حٍى

ت الضًملغاؾُت الشهبُت، ش 27نضص  للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .1988ًىلُى  06، الطاصعة بخاٍع

بخدضیض اللىانض الهامت للتهیئت والخهمير والبىاء،  ، اإلاخهلم1991ماي 28، اإلااعر في 175-91اإلاغؾىم الخىفیظي عكمــ 2

ت الضًملغاؾُت الشهبُت، نضص  ش 28الجغیضة الغؾمیت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  ــ  .1991ًىلُى  04، الطاصعة بخاٍع

، یدضص جىكیم وهیفیاث مىذ الجاثؼة الىؾىیت للمضیىت 2009ماعؽ 10، اإلااعر في 101-09اإلاغؾىم الخىفیظي عكم -3

ت الضًملغاؾُت الشهبُت ، الهضص الخػغاء ش16، الجغیضة الغؾمیت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .2009ماعؽ  15،  ضاصعة بخاٍع

، اإلادضص لىُفُاث جدػير نلىص الخهمير وحؿلُمها  2015حاهفي  25اإلااعر في  19،-15اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ــ 4

ت الضًملغاؾُت الشهبُت،  ش 07نضص  الجغیضة الغؾمیت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .2015فُفغي  12، الطاصعة بخاٍع

،  اإلاخػمً حشىُلت اإلاغضض الىؾني للمضًىت وجىكُمه 2007حاهفي  08،  اإلااعر في 05-07اإلاغؾىم الخىفُظي عكم ــ 5

ت الضًملغاؾُت الشهبُت،وؾيره،  ش 03نضص  الجغیضة الغؾمیت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، 2007حاهفي  10، الطاصعة بخاٍع

ت ،  2017فُفغي  26، اإلااعر في 94-17خمم باإلاغؾىم الخىفُظي  عكم اإلاهضٌ واإلا الجغیضة الغؾمیت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ش 14نضص  الضًملغاؾُت الشهبُت،  .2017ماعؽ  01، الطاصعة بخاٍع

 القراراث: -

لُت  07اللغاع اإلااعر في ــ 1 لترشح، وهظا ، ًدضص هكام اإلاؿابلت الىؾىیت للمضیىت الخػغاء، و هیفیاث ا2013حٍى

الشغوؽ   و اإلاهایير الخلىیت للجاثؼة الىؾىیت للمضیىت الخػغاء، و ؾبیهتها و مدخىاها، الجغیضة الغؾمیت للجمهىعٍت 

ت الضًملغاؾُت الشهبُت،نضص  ش 46الجؼاثٍغ لُت  31، الطاصعة بخاٍع  .2014حٍى

، یدضص هكام اإلاؿابلت الىؾىُت  2013ًىلُى  07 ،  یهضٌ و یخمم اللغاع اإلااعر في2019فُفغي  06ــ  اللغاع اإلااعر في  2

للمضیىت الخػغاء، و هیفیاث الترشح، وهظا الشغوؽ واإلاهایير الخلىیت للجاثؼة الىؾىیت للمضیىت الخػغاء، و ؾبیهتها و 

ش 37مدخىاها، الجغیضة الغؾمیت، الهضص   .2019حىان  09، الطاصعة بخاٍع

 الكخب:ثاهيا: 

 .2017ء ألازػغ في ألاعصن، اإلاجلـ ألاعصوي لألبيُت الخػغاء ، ألاعصن ،هاٌ مجلي، صلیلً في البىا

 رسائل الذكخوراه واملاجسخیر: ثالثا:

نباؽ عاغُت، الىكام اللاهىوي للتهُئت والخهمير بالجؼاثغ، ؤؾغوخت لىُل شهاصة صهخىعاه في اللاهىن، جسطظ ـــ 1 

 . 2015ــ 2014لجامهُت ،ولُت الخلىق، الؿىت ا1اللاهىن الهام، حامهت الجؼاثغ

ــ وؿُمت بلهُضي، الجىاهب اللاهىهُت لؿُاؾت اإلاضًىت في الجؼاثغ، مظهغة ماحؿخير في اللاهىن الهام، فغم ؤلاصاعة  2

 .2014ــ  2013،الؿىت الجامهُت 1الهامت واللاهىن وحؿُير الاكلُم، حامهت كؿىؿُىت 
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 املجالث:رابعا:

، مجلت صفاجغ 06-12مهُاث في الجؼاثغ ، كغاءة هلضًت في غىء اللاهىن بً هاضغ بىؾُب، الىكام اللاهىوي للج -1

 .2014، 10الؿُاؾت واللاهىن،حامهت وعكلت،  الهضص: 

غها )اإلاىاعص وألاهضاف(، مجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت  -2 ت وؾبل جؿٍى عخمت بامدمض ،، الجمهُاث الخيًر

 .2018، 70الهضص:  70والاكخطاصًت، اإلاجلض: 

 .10،2015میالن، اإلاباوي الخػغاء اإلاؿخضامت وهفاءة اؾخسضام اإلایاه، مجلت بیئت اإلاضن ؤلالىتروهُت، الهضص ؤالن  -3

حمیلت صواع، اإلاضن الجضیضة في الدشغیو الجؼاثغي، ملالت ميشىعة في مجلت الخىاضل بين الاكخطاص وؤلاصاعة  -4

 .2014، 38نىابت، الهضص واللاهىن، ولُت الخلىق والهلىم الؿُاؾُت، حامهت باجي مسخاع، 

الشیش  بىؾماخت، البیئت  والتركیت  الهلاعیت، ملالت ميشىعة في مجلت الهلىم الاوؿاهیت  والاحخمانیت، حامهت  -5

 .23كاضضي مغباح، وعكلت، نضص

الضًملغاؾُت الدشاعهُت هألُت لخدلُم الخىمُت نلى مؿخىي الجماناث الاكلُمُت في الجؼاثغ،مجلت  خمىصي مدمض، -6

 .2019،  12ىق والهلىم الؿُاؾُت، حامهت زيشلت، الهضص: الخل

 امللخقياث:خامسا:

مىاٌ حىیضة، )الؿاكاث اإلاخجضصة ایجابیاث وؾلبیاث(، مضازلت ملضمت في صوعة البدث الهلمي بالضٌو الهغبیت  -

ني للفلً مضیىت باإلاغهؼ الىؾ 21/06/2013بلى  21/03/2013بسطىص الؿاكاث البضیلت وصوعها ؤلاًجابي والؿلبي في 

 اإلالً نبض الهؼیؼ للهلىم والخلىیت ،الؿهىصیت

 املواقع الالكتروهيت:سادسا: 

 - http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=1467 ش ل الؿانت  13ؤؾلو نلُه بخاٍع  ص    21و  23ؤفٍغ

 ؾابها: اإلاغاحو باللغت الفغوؿُت:

Mouaziz  ــ 1 ــ  bouchentouf Nadjet ,le mythe de la gouvrenance urbaine en Algerie :le cas 

d ‘Oran-penser la ville-approches comparatives-khenchela-version1- 6may 2009. 
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     ملخص:  

حّعذ الىظام ألاوسبي ؤلاسادة الحلُلُت لخىَشغ حماًت هىعُت لحلىق ؤلاوعان، هزا ما عىعه الاهخمام اإلاعخمش 

شها وصٍادة فعالُتها مً خالٌ ما جظمىو وعان، لخبراء مجلغ ؤوسوبا بألُت الاجفاكُت ألاوسوبُت لحماًت حلىق ؤلا ه خجؼٍى

 في البروجىوىالث الالحلت بها.مً حعذًالث 

 في العالم؛ مً حُث سبؽ الىظام العام ألاوسبي  
ً
وؤصبح الىظام ألاوسبي لحماًت حلىق ؤلاوعان ألاهثر جيامال

في مجاٌ الحماًت الفعلُت للفشد ألاوسبي  ولعل ؤهبر اهخصاس   بلضامي.له اخخصاص  ،لحلىق ؤلاوعان بلظاء دولي ؤوسبي

للمؼالبت بشد بهتهان حلىكه  هى الاعتراف له بإهلُت بحشاثُت، بر ؤصبح بةميان الفشد اللجىء بلى اإلاحىمت مباؼشة

ع.  واإلاؼالبت بالخعٍى

؛  وعاناإلاحىمت الاوسبُت لحلىق ؤلا؛ ؤلاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان؛ حلىق ؤلاوعان: اليلماث اإلافخاحيت

ع عً اهتهان حلىق ؤلاوعان. ؛ألاهلُت ؤلاحشاثُت للفشد  الخعٍى

Abstract:  

The European system embodied the true will to devote specific protection to human 

rights, This is reflected in the continuing interest of the experts of the Council of Europe in 

the mechanism of the European Convention for the Protection of Human Rights, and 

developing it and increasing its effectiveness through the amendments it contained in the 

subsequent protocols. 

The European system for the protection of human rights has become the most integrated 

in the world. In terms of linking the European general system of human rights with a 

European international judiciary that has mandatory jurisdiction. Perhaps the biggest victory 

in the field of effective protection for the European individual is the recognition of him with 

procedural competence, As the individual can go to court directly to demand a restitution for 

violating his rights and to claim compensation. 

Keywords: human rights; European Convention on Human Rights;European Court of 

Human Rights; procedural capacity of the individual; compensation for human rights 

violations. 
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Compensation for human rights violations within the framework of the European 

Convention on Human Rights 
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 ملذمت:-

، مىظمت مجلغ ؤوسوبا بػاس حماعُت جم جحظحرها وصُاغتها في حعخبر الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان، اجفاكُت 

وكذ جظمىذ هزه ؤلاجفاكُت ؤهم  .3/9/1953، ودخلذ ححز الخىفُز في 4/10/1950جم الخىكُع عليها في مذًىت سوما في و 

اث ألاظاظُت لإلوعان، خصىصا ال حلىق العُاظُت واإلاذهُت، في ححن جم جظمحن الحلىق ؤلاكخصادًت الحلىق والحٍش

 ألاوسبي، هما هى الحاٌ على معخىي ألامم اإلاخحذة. الاحخماعياإلاُثاق  فيوالثلافُت في وزُلت مىفصلت جماما والاحخماعُت 

حيام عليها، بلصذ بطافت بعع ألا  ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان وجم جحظحر عذة بشوجىوىالث ؤطُفذ بلى الاجفاكُت

اث ذ مً الحلىق والحٍش اث ألاظاظُت، باإلطافت بلى  .ؤوؤلاكشاس بمٍض وحؽيل اجفاكُت حماًت حلىق ؤلاوعان والحٍش

عمى باالجفاكُت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان 16البروجىوىالث اإلاظافت بليها، وعذدها حتى آلان ٌم  .بشوجىوىال ما 

بُت كظاثُت للىظش في الاهتهاواث اإلاخعللت بحلىق ؤلاوعان، ومً للذ وان الىظام ألاوسبي ظباكا لىطع آلُت سكا

وطعذ هظاما مخلذما لحماًت حلىق ؤلاوعان بىاء على ػلب  1950رلً فةن الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان لعام

فاكُت ألاوسبُت ألافشاد. وفي هزا الؽإن جم بوؽاء اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان هجهاص سكابي داثم والضامي على الاج

 لحلىق ؤلاوعان، وهى ما ٌعذ في حذ راجه جؼىسا هاما في مجاٌ حماًت حلىق ؤلاوعان.

بن دساظت هزا اإلاىطىع مً ألاهمُت التي الصمذ جؼىس مشهض الفشد في اللاهىن الذولي، والزي بظخدبع الخؼىس 

حهضة وآلالُاث الشكابُت اإلايؽإة لحماًت الحاصل في حلىكه، مً حُث اإلاحخىي اللُمي لحلىق ؤلاوعان، ؤو مً حُث ألا 

هزه الحلىق. هما جبرص ؤهمُت الذساظت في ؤنها بظخىحبذ البحث في آلُخحن للحماًت اإلايؽإة بمىحب ؤلاجفاكُت الاوسبُت 

 لحلىق ؤلاوعان: 

باؼش ؤمام آلالُت ألاولى: " هظام ؼياوي ألافشاد"، هألُت بحشاثُت دولُت، حُث ؤصبح بةميان الفشد ؤلالخجاء اإلا -

ألاحهضة الشكابُت اإلااظعاجُت لخلذًم ؼيىاه حاٌ حعشطه إلهتهان حم مً حلىكه اإلاىفىلت بمىحب ؤلاجفاكُت الاوسبُت 

لحلىق ؤلاوعان، واإلاؼالبت بالخعىض بعذ بظدىفار آلُاث الحماًت الىػىُت، وهزا ما ٌعذ خؼىة حادة حعىغ مذي 

 ان.الخؼىس في الىظام الذولي لحماًت حلىق ؤلاوع

آلالُت الثاهُت:"اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان"، هألُت ماظعُت سكابُت داثمت، راث اخخصاص كظاجي في  -

مىاحهت الذٌو ألاػشاف في الاجفاكُت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان. وكذ جمذ عذة بصالحاث في عمل اإلاحىمت مً خالٌ 

ان، لعل ؤهمها البروجىوٌى الحادي عؽش، وهزا ما ٌعذ خؼىة البروجىوىالث ؤلاطافُت لالجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوع

 حادة حعىغ مً حذًذ مذي الخؼىس في الىظام الذولي ألاوسبي لحماًت حلىق ؤلاوعان.

 واهؼالكا مما جلذم جؼشح ؤلاؼيالُت الخالُت: 

حعويض هل ساهت ؤلاجفاكيت ألاوربيت لحلوق ؤلاوسان في حمايت فعليت لحلوق ؤلاوسان من خالل إكزار 

 عادل لألفزاد إلهتهان حلوكهم؟ 

 ولبحث هزه ؤلاؼيالُت جؼشح الفشطُت الخالُت:

ع فعاٌ لألفشاد  ٌعخبر الىظام ألاوسبي مجعذا في ؤلاجفاكُت ؤلاوسبُت لحلىق ؤلاوعان طماهت فعلُت إلكشاس حعٍى

 هدُجت بهتهان حلىكهم الىاسدة في ؤلاجفاكُت.
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 ت: وكذ كعمذ الذساظت بلى اإلاحاوس الخالُ

 جحذيذ الاخخصاص اإلاوضوعي لالجفاكيت ألاوربيت لحلوق ؤلاوسان  -2

 آلياث الىظز في إدعاءاث إهتهان حلوق في ؤلاجفاكيت ألاوربيت لحلوق ؤلاوسان -8

 فعاليت الخعويض عن اهتهان حلوق ؤلاوسان في الاجفاكيت ألاوربيت لحلوق ؤلاوسان -3

 وفُما ًلي جفصُال إلاا ػشح :

 خصاص اإلاوضوعي لالجفاكيت ألاوربيت لحلوق ؤلاوسان:جحذيذ الاخ -2

اث التي جظمىتها هزه ألاخحرة،  ًخحذد الاخخصاص اإلاىطىعي لالجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان بالحلىق والحٍش

 والتزاماث الذٌو في بػاس اإلالاسبت الحذًثت التي ػشحتها الاجفاكُت والبروجىوىالث الالحلت لها. 

 إطار الاجفاكيت ألاوربيت لحلوق ؤلاوسان:في لت بالحمايت الحلوق اإلاشمو  2-2

، مىظمت مجلغ ؤوسوبا بػاس حماعُت جم جحظحرها وصُاغتها في حعخبر الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان اجفاكُت 

ؤهم وكذ جظمىذ هزه ؤلاجفاكُت  .3/9/1953، ودخلذ ححز الخىفُز في 4/10/1950جم الخىكُع عليها في مذًىت سوما في و 

اث ألاظاظُت لإلوعان، خصىصا الحلىق العُاظُت واإلاذهُت، في ححن جم جظمحن الحلىق الاكخصادًت  الحلىق والحٍش

 ألاوسبي هما هى الحاٌ على معخىي ألامم اإلاخحذة. الاحخماعياإلاُثاق  فيوالثلافُت في وزُلت مىفصلت جماما والاحخماعُت 

بلصذ بطافت بعع ألاحيام عليها،  ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان كُتوجم جحظحر عذة بشوجىوىالث ؤطُفذ بلى الاجفا

، والبروجىوٌى سكم اث، والبروجىوٌى ألاٌو ذ مً الحلىق والحٍش ، ؤو حعذًل بعع مىادها، والبروجىوىلحن 4ؤوؤلاكشاس بمٍض

ام والبروجىوٌى ، ؤوبلغاء علـىبت ؤلاعذ2، ؤومىح اإلاحىمت ألاوسوبُت صالحُاث بطافُت، والبروجىوٌى سكم 4وسكم 3سكم

ت على آلُت الاجفاكُت، والبروجىوٌى سكم6سكم  ؤحياما خاصت  14وجظمً البروجىوٌى سكم . 11، ؤو بدخاٌ حعذًالث حزٍس

بخحعحن عمل اإلاحىمت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان، وؤلاظشاع في ؤلاحشاءاث ؤمامها، وجلصحر مهلت بصذاس ؤحيامها. 

اث ألاظاظُت، باإلطافت بلى البروجىوىالث اإلاظافت بليها، وعذدها حتى وحؽيل اجفاكُت حماًت حلىق ؤلاوعان وا لحٍش

عمى باالجفاكُت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان 16آلان ٌم  .بشوجىوىال، ما 

وبمشاحعت ملذمت الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان، ًخضح ؤن هزه الاجفاكُت لم جيش ئ حلىكا حذًذة ] اللعم 

([، بل كامذ بذوس الىؽف عً حلىق مىحىدة وكاثمت في ألاهظمت اللاهىهُت 18 -2ُت )اإلاادة ألاٌو مً الاجفاكُت ألاوسب

الذاخلُت للذٌو ألاػشاف وؤلاعالن العالمي لحلىق ؤلاوعان، ووان هذف الاجفاكُت هى وطع هُان كاهىوي بكلُمي لهزه 

. هما (1)، وجحلُم ؤلاجحاد بحن ؤعظاثهالحلىق، وحعل بعمالها وجىفُزها محل مشاكبت على اإلاعخىي ؤلاكلُمي ألاوسبي

حلىكا حذًذة لم جشد في الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان، ورلً على  (2)ؤطافذ البروجىوىالث اإلالحلت باالجفاكُت

 (:1الخفصُل الخالي في الجذٌو سكم )

                                                           
 .337،  ص 2005هبُل مصؼفى ببشاهُم خلُل، آلُاث الحماًت الذولُت لحلىق ؤلاوعان، اللاهشة، داس النهظت العشبُت،  (1)
خ  15صذس بشوجىوىالن حذًذان لم ًذخال ححز الىفار بعذ: البروجىوٌى  (2) خ  16، والبروجىوٌى 6/2013/ 24بخاٍس  .2013/  10/ 2بخاٍس
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 (: البروجىوىالث ؤلاطافُت اإلالحلت باإلجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان1حذٌو سكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاصذس: حىُذي مبرون، هظام الؽياوي هألُت للخؼبُم الذولي الجفاكُاث حلىق ؤلاوعان، ؤػشوحت ملذمت لىُل ؼهادة دهخىساه علىم في 

 .60، ص2015/ 2014الحلىق، حامعت محمذ خُظش، بعىشة، 

 اإلالاربت الحذيثت لالجفاكيت ألاوربيت لحمايت حلوق ؤلاوسان:  2-8

ٌ للذ ججاوصث الاجفا بحن ألاػشاف اإلاخعاكذة،  "الالتزاماث اإلاخبادلت  "كُت ألاوسبُت اإلالاسبت الخللُذًت اإلاخمحىسة حى

بل هي التزاماث مىطىعُت حعخىحى مً هظام الحماًت الجماعُت على ؤظاط " الخظامً اإلاؽترن "، همبذؤ حل محل 

إلاثل، فهي جخىلى حماًت مصالح ألاشخاص الزًً اإلابذؤ العاثذ في اللاهىن الذولي الخللُذي، واإلاخمثل في اإلاعاملت با

بلتزام هحى  "ًلُمىن فىق بكلُمها، ورلً باظم اإلاثل العلُا للذولت، وبالخالي فالحماًت جلع على عاجم الذٌو ألاػشاف

 .(1)"ألافشاد

                                                           
ذان الىهاط، ا - (1) لظماهاث اللظاثُت لحلىق الاوعان في وكذ العلم، مزهشة لىُل ؼهادة اإلااحعخحر في اللاهىن، حامت مىلىد معمشي، جحزي وصو، ٍص

 .57، ص. 2013الجضاثش، 
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حلُم اإلاثل بن الغاًت وساء ببشام الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان لِعذ بكامت حلىق والتزاماث مخبادلت، بل ج

ت في اإلاجخمع الذًملشاػي كاثم على مبادت احترام  العلُا وبكامت هظام عام ؤوسبي ماهذة على اللُمت ألاظاظُت الظشوٍس

 .(2)الىشامت ؤلاوعاهُت، مبذؤ ظُادة اللاهىن، ومبذؤ عذم الخمُحز

 وسان:آلياث الىظز في إدعاءاث إهتهان حلوق ؤلاوسان في ؤلاجفاكيت ألاوربيت لحلوق ؤلا -8

ؤوؽإث ؤلاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان والبروجىوىالث الالحلت بها العذًذ مً آلالُاث لحماًت حلىق 

، هما ؤوؽإث محىمت ؤوسبُت  ؤلاوعان، منها آلاًاث ؤلاحشاثُت واإلاخعللت بىظام الؽياوي الفشدًت والبالغاث بحن الذٌو

.  باعخباسها حهاص كظاجي ملضم للذٌو

 جزاييت للىظز في إدعاءاث إهتهان حلوق ؤلاوسان في ؤلاجفاكيت ألاوربيت لحلوق ؤلاوسان: آلالياث ؤلا  8-2

وجخمثل آلالُاث اإلايؽإة لىظش بدعاءاث اهتهان حلىق ؤلاوعان في هظام الؽياوي الفشدًت، وهظام الالخماظاث 

  .  وؤلادعاءاث بحن الذٌو

( لم ًىً لألفشاد حم جلذًم 25ألاوسوبُت )اإلاادةبملخض ى الىص ألاصلي لالجفاكُت  شياوى ألافزاد:  8-2-2

دخٌى البروجىوٌى سكم  – 1998هىفمبر 1الؽياوي طذ الذٌو بال ؤمام اللجىت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان، ولىً مىز 

(:'' ًجىص الخماط اإلاحىمت مً ؤي 34ؤصبح لألفشاد حم اللجىء مباؼشة بلى اإلاحىمت. فلذ هصذ اإلاادة ) -ححز الىفار 11

ص ػبُعي ؤو مىظمت غحر حيىمُت ؤو مجمىعت ؤشخاص، ًضعمىن اهتهاوا بحلهم مً ؤحذ ألاػشاف اإلاخعاكذة شخ

العامُت للحلىق اإلاعترف بها في الاجفاكُت ؤو بشوجىوىالتها، وجخعهذ ألاػشاف العامُت اإلاخعاكذة بإن ال حعشكل بإي وظُلت 

 ظبُل اإلاماسظت الفّعالت لهزا الحم". 

خص ؤومىظمت غحر حيىمُت ؤو مجمىعاث ألافشاد جلذًم ؼياوي بلى اإلاحىمت في حالت اهتهان وهىزا ًمىً ألي ش

 2005(، وفي ظىت 2003 -1998) %15حلىكهم اإلاعترف لهم بها الاجفاكُت. وكذ جضاًذث عذد الؽياوي الفشدًت بيعبت 

ادة بـ  اسة مىكع اإلاحىمت مً مياإلات ًىمُ 250سظالت و 900، واظخلبلذ اإلاحىمت حىالي %2لىحذها سجلذ ٍص ا، وجمذ ٍص

 ؤمام اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان، ًجب جىافش الؽشوغ الخالُت: (2). وللبٌى الؽيىي (1)ملُىن شخص 57كبل 

                                                           
 اإلاشحع هفعه.  (2)

(1)
 Luzius Wildhaber, The European Court of Human Rights : The Past, The Present, The Future, Amrican 

University International Law Review, Volume 22/ Issue 4, 2007, p527. 

 :  جشظل الؽيىي " الالخماط الفشدي" بلى العىىان الخالي (2)

The Registrar/ Monsieur le Greffier, European Court of Human Rights/ Cour européenne des droit de L’homme, 

Council of Europe/ Conseil de L’Europe, F-67075 Strasbourg cedex. 

: اظخماسة الؽيىي الفشدًت اإلالذمت بلى اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان مخىفشة على اإلاىكع -  

www.echr.coe.int 
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صفت الضحُت، بإن جيىن له صفت ومصلحت، بمعنى ؤن ًيىن كذ جم خشق حم مً حلىكه، وعلى الضحُت بزباث  -

 رلً ) صفت الضحُت(.

( مً الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان، وللمحىمت واظع الىظش فُما 35ؤلاهصاف الذاخلُت: )اإلاادة  اظدىفار ظبل -

ًخعلم بمذي جؼبُم هزه اللاعذة ػبلا لخفعحراتها وؼشوحها على ول كظُت، والتي تهذف مً وسائها بلى بسظاء حماًت 

اجه ألاظاظُت.  فعلُت لحلىق ؤلاوعان وحٍش

خ صذوس اللشاس النهاجي)اإلاادة ؤ 6سفع الؽيىي في غظىن  -  ( مً الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان.35/1ؼهش مً جاٍس

: اإلاادة  -  الفلشة ؤ/ب. 35ؤال جيىن الؽيىي ملذمت مً مجهٌى

 ؤال جيىن الؽيىي كذ عشطذ مً كبل على اإلاحىمت ؤو على هُئت دولُت ؤخشي.  -

فاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان، والبروجىوىالث اإلالحلت ؤن جيىن الؽيىي مبيُت على ؤظاط ظلُم وفلا ألحيام الاج -

 (.35/3بها، وغحر مؽىبت بعُب بظاءة الحم في جلذًمها )اإلاادة

( مً 35ؤن ًيىن الظشس الزي لحم بالفشد الضحُت ) الؽاوي( هبحرا وخؼحرا: وهى ؼشغ حذًذ ؤدخلخه اإلاادة ) -

 ٌ ان للبٌى الؽياوي الفشدًت على معخىي اإلاحىمت ألاوسبُت اإلالحم باالجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوع 14البروجىوى

لحلىق ؤلاوعان، وهزه ألاخحرة مخىلت بخلذًش حجم الظشس. فمتى ًيىن الظشس هبحرا وخؼحرا؟ ومتى ًيىن غحر رلً؟ 

 فهل كصذ مً رلً بعاكت ألافشاد في مماسظت حلهم في الؽيىي؟

اإلكامت، مما ٌعمح لألحاهب ظىاء واهىا مىاػني الذٌو هما لم جشبؽ الاجفاكُت ؼياوي ألافشاد بالجيعُت ؤوب

ألاػشاف في الاجفاكُت ؤم ال، بل حتى لألشخاص الزًً ال ًمليىن ؤًت حيعُت باللجىء بلى اإلاحىمت مادامذ الاهتهاواث 

 .(1)اسجىبذ في الذٌو اإلاعىُت، هما ٌعخفُذ مً رلً ألاشخاص فاكذي ألاهلُت وهزلً اإلاسجىهحن

( مً الىص الجذًذ اإلاعذٌ لإلجفاكُت ألاوسبُت 33وفلا لىص اإلاادة ) وؤلادعاءاث بين الذول: البالغاث 8-2-8

طذ دولت   ''Requête, Application''لحلىق ؤلاوعان ًمىً ألي دولت ػشف في ؤلاجفاكُت ؤن جلذم عٍشظت ؤوبلخماط

خشي. وال ٌؽترغ في هزا ؤلاحشاء ؤن ػشف ؤخشي بؽإن ؤي خشق ألحذ الحلىق اإلالشسة في ؤلاجفاكُت ؤوبشوجىوىالتها ألا 

جيىن الذولت صاحبت ؤلادعاء راث مصلحت شخصُت، فثمت حم مىطىعي ؤوحم عام ٌعمح ألي دولت ػشف في 

ؤلاجفاكُت ؤن جحشن دعىي بةظم الذٌو ألاػشاف في ؤلاجفاكُت، وهزا ماؤػللذ علُه اإلاحىمت الاوسبُت لحلىق ؤلاوعان 

 . (2)ليل دولت ػشف حماًت للىظام العام ألاوسبيفي ؤحيام عذًذة بإهه حم زابذ 

( مً الاجفاكُت اإلاعذلت 35وكذ اؼترػذ الاجفاكُت للبٌى البالغاث بحن الذٌو اظدُفاء الؽشوغ الىاسدة في اإلاادة )

وهي ؼشوغ عامت مؽترهت ليل بدعاءاث اهتهان حلىق ؤلاوعان، ظىاء ؤواهذ بالغاث بحن  11بملخض ى البروجىوٌى سكم

ؤوؼياوي ألافشاد. وهادسا ما جلجإ الذٌو بلى هزه ؤلادعاءاث بحزس ججىبا إلجاحت الفشص لذٌو ؤػشاف إلالاطاتها الذٌو 

زهش مً رلً  وفلا لهزه آلالُت، ولزلً لم جخجاوص بدعاءاث الذٌو  اإلالذمت بلى اإلاحىمت بظع عؽشاث مً العشاثع. ٍو

                                                           
(1)

 F . Sudre , La Convention Européenne des Droits de L’homme , 2006 , PUF , FRANCE, p 283. 
لليؽش والخىصَع ألاسدن، ، داس الثلافت 2005ىان، محمذ خلُل اإلاىس ى، اللاهىن الذولي لحلىق ؤلاوعان ، اإلاصادس ووظاثل الشكابت ، محمذ ًىظف عل (2)

 296ص.
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، والتي جلذمذ بها كبرص طذ جشهُا، 1996ؤلاوعان ظىت  الذعىي التي جم كبىلها مً كبل اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق 

ش  حن ألاجشان على بزش غضو هزه الجٍض  (1)ةهدُجت الاهتهاواث الجعُمت لحلىق ؤلاوعان اإلاشجىبت مً ػشف الععىٍش

اإلاحىمت ألاوربيت هأليت كضاييت لىظز إدعاءاث إهتهان الحلوق الواردة في ؤلاجفاكيت ألاوربيت لحلوق  8-8

 ؤلاوسان:

للذ وان الىظام ألاوسبي ظباكا لىطع آلُت سكابُت كظاثُت للىظش في الاهتهاواث اإلاخعللت بحلىق ؤلاوعان، ومً 

وطعذ هظاما مخلذما لحماًت حلىق ؤلاوعان بىاء على ػلب  1950رلً فةن الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان لعام

وسبُت لحلىق ؤلاوعان هجهاص سكابي على الاجفاكُت ألاوسبُت (، وفي هزا الؽإن جم بوؽاء اإلاحىمت ألا 25ألافشاد )اإلاادة

 لحلىق ؤلاوعان، وهى ما ٌعذ في حذ راجه جؼىسا هاما في مجاٌ حماًت حلىق ؤلاوعان.

وبالشغم مً ؤن الىظام ألاوسبي على معخىي الاجفاكُت ألاوسبُت والبروجىوىالث ؤلاطافُت اإلالحلت وان ًخمحز 

ؤن الذٌو ألاوسبُت لم جلخىع به هظشا لؼٌى ؤلاحشاءاث ؤمام اللجىت، بطافت بلى رلً، فحتى بالفعالُت واإلاىطىعُت، بال 

جىظش اإلاحىمت في الذعىي البذ ؤن جشفع مً اللجىت ؤو مً ؤحذ الذٌو ألاػشاف، فلم ًىً للفشد ؤن ًلذم ؼيىاه مباؼشة 

 بلى اإلاحىمت.

ة جىظُم آلُاث اإلاشاكبت اإلايؽإة باالجفاكُت ألحل وكذ كذسث الذٌو ألاعظاء في اإلاجلغ ألاوسبي بإهه ًجب بعاد

ت  ادة في عذد الؼلباث والعظٍى اجه ألاظاظُت، وبصفت خاصت هظشا للٍض جحعحن فاعلُت حماًتها لحلىق ؤلاوعان وحٍش

اإلاخىامُت للمجلغ ألاوسبي، وبىاء على رلً كشسث حعذًل ؤحيام معُىت مً الاجفاكُت وعلى وحه الخصىص بهذف 

 جىت واإلاحىمت اللاثمخحن بمحىمت حذًذة داثمت.اظدبذاٌ الل

وفخح  1993اإلاعخمذ بلشاس سئظاء الذٌو والحيىماث في ؤهخىبش عام 11حاء هزا الخعذًل بمىحب البروجىوٌى سكم

الزي صذس بهذف  (2)14، وبعذه البروجىوٌى سكم 1998هىفمبر 1ودخل ححز الىفار في  1994ماي 11باب الخىكُع في 

ش آل ع عملُت ؤلاحشاءاث وجلصحر مهلت بصذاس ؤحيامها جبعُؽ وجؼٍى ُـت اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان، وهزا حعَش

 ورلً هدُجت جضاًذ عذد الؽياوي اإلالذمت بليها، بعبب جضاًذ الذٌو ألاعظاء اإلاىظمت لالجفاكُت ألاوسبُت.

عىد رلً  بلى اهظمام عذد مً دٌو ؤوسوبا للذ جضاًذث بؽيل هبحر الؽياوي اإلالذمت بلى اإلاحىمت ألاوسوبُت، َو

الؽشكُت والىظؼى بلى مجلغ ؤوسوبا وجصذًلها على الاجفاكُت ألاوسوبُت، مما ظمح بالخالي بخلذًم مخخلف ؤهىاع 

خ دخٌى البروجىوٌى سكم 1998دولت ؤوسوبُت بلى اإلاجلغ ما بحن عام  13الؽياوي. فلذ اهظمذ  ححز الخىفُز،  11، جاٍس

خ اعخماد البروجى  دولت، مما  47، لُصبح حالُا عذد الذٌو ألاعظاء في اإلاىظمت 15/5/2004في  14وٌى سكم وجاٍس

اظخذعى حعذًل آلُت الحماًت التي اعخمذتها الاجفاكُت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان. وكذ جم بلغاء دوس اللجىت ألاوسبُت 

جفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان مً وؤلابلاء على هُئت واحذة ميلفت بالعهش على حعً جؼبُم الا لحلىق ؤلاوعان،

                                                           
 .252حىُذي مبرون، اإلاشحع العابم، ص (1)
 2010-6-1في  ودخل ححز الىفار  13/5/2004اإلالحم باالجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان في  14صذس البروجىوٌى  (2)
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هما جم إلكشاس حم ألافشاد في جلذًم الؽياوي مً  (1)كبل الذٌو ألاػشاف فيها، وهي اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان 

 دون مىافلت الذولت اإلاؽخيي منها، بال ؤهه جمذ بحاػت اظخعماٌ هزا الحم بظماهاث وكُىد.

عان بلى فحص الالخماظاث والعشاثع اإلالذمت بليها على مشحلخحن: مشحلت حعمذ اإلاحىمت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاو

البذ في اظدىفار ملبىلُتها، زم الىظش في  ؤظاظها وبصذاس حىم بؽإنها. وؤحيامها محاػت في العادة بظماهاث واظعت 

ىضح الؽيل س  ( ؤدهاه بحشاءاث 1كم)بغُت جىفُزها والجزوٌ على ملخظاها مً حاهب الذولت ؤوالذٌو ألاػشاف اإلاعىُت. ٍو

 الخلاض ي ؤمام اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان.

 ٌ ححز  11بن كظاء اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ألاوعان لم ًىً كظاء بلضامُا في حم الذٌو كبل دخٌى البروجىوى

ؤن جلبل ؤو ال الىفار، وهى جؼىس على حعاب اللاعذة اإلاعشوفت في اللاهىن الذولي، والتي حعؼي الذولت الؼشف الحم في 

جلبل بالخظىع لللظاء ؤلالضامي إلاحىمت على اإلاعخىي الذولي، والتي مىحذ للمحىمت اخخصاص الىظش في هزه 

 (2)الؽياوي بؽيل بلضامي

ؤحياما خاصت بخحعحن عمل اإلاحىمت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان، وؤلاظشاع  14وجخظمً مىاد البروجىوٌى سكم 

هلت بصذاس ؤحيامها. فلذ بُيذ ظىىاث الدععُيُاث مً اللشن الفاثذ بإن هزه اإلاحىمت في ؤلاحشاءاث ؤمامها، وجلصحر م

اث التي هصذ عليها الاجفاكُت ألاوسوبُت، وظعيها  ؤصبحذ ضحُت هجاحها في جحلُم حماًت فعلُت للحلىق والحٍش

ان الذٌو ألاػشاف في للفصل فُما ٌعشض عليها مً ؼياوي حيىمُت ؤو فشدًت ًذعي فيها ؤصحابها بإنهم ضحاًا اهته

. بن ما ًمّحز اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان، ؤّنها ساعذ في جإلُفها ما ًجعلها ؤهثر كذسة (3)الاجفاكُت إلاىادها وؤحيامها

وؤداء على ما ؤهُؽ بها مً مهام، ظىاء مً حُث جشهُبت كظاتها واإلاعاًحر اإلاعخمذة في اخخُاسهم، ؤو مً حُث حؽىُل 

 .(4)بلجانها وغشفهااإلاحىمت راتها 

بالشحىع بلى هصىص الاجفاكُت وبشوجىوىالتها اإلاىملت لها فلذ اهحصش اخخصاص اإلاحىمت بالىظش في اإلاعاثل اإلاخعللت 

 11( مً البروجىوٌى 32، هزا ما هصذ علُه اإلاادة) (5)بخفعحر وجؼبُم الاجفاكُت ألاوسبُت، والبروجىوىالث الخاصت بها

  :اإلالحم باالجفاكُت بلىلها

ًمخذ الاخخصاص اللظاجي للمحىمت بلى وافت اإلاعاثل التي جخعلم بخفعحر وجؼبُم الاجفاكُت والبروجىوىالث الخاصت  -1

 (47، 34، 33به، والتي جحاٌ بليها، هما جىص اإلاىاد) 

( مً الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق 45. )اإلاادة ) عىذ الجزاع بؽإن اخخصاص اإلاحىمت جفصل اإلاحىمت في رلً -2

 .ؤلاوعان(

                                                           
(1)

 Françoise Tulkens, and others, Judge Loukis Loucaides, An Alternative View on the Jurisprudence of the 

European Court of Human Rights, Acollection of Separate Opinions (1998-2007), Leiden, Boston, 2008, p11. 
 .168ص  حىُذي مبرون، اإلاشحع العابم، (2)
 .15، ص2009محمذ ؤمحن اإلاُذاوي الىظام ألاوسبي لحماًت حلىق ؤلاوعان، بحروث، ميؽىساث الحلبي الحلىكُت،  (3)
 .14مً البروجىوٌى  2( مً الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان، اإلاادة 24، 23، 21اإلاىاد  ) (4)
ا (5)  (.18 -02ث(، في اإلاىاد)الحلىق الىاسدة في اللعم ألاٌو بعىىان ) الحلىق والحٍش
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مً خالٌ هزه اإلاادة ًدبحن لىا ؤن اإلاحىمت وفي بػاس الاخخصاص اإلامىىح لها جماسط مهمت العهش على حماًت 

اث الىاسد في الاجفاكُت ألاوسبُت وبشوجىوىالتها اإلالحلت، وهزا مهمت الفصل في اخخصاصها  وعذم اهتهان الحلىق والحٍش

( ال جىظش في اإلاعاثل اإلاخعللت بخفعحر ؤو جؼبُم ؤي 32ص اإلاادة )"اخخصاص الاخخصاص" هما ؤن اإلاحىمت وػبلا لى

وزُلت ؤوسبُت ؤخشي. ففي بػاس اإلاُثاق الاحخماعي ألاوسوبي فةن اخخصاص لجىت الخبراء اإلاعخللحن ًخحذد مً الىاحُت 

رلً ؤن اإلاُثاق على خالف  مىطىع الؽيىي مخصال بىص كبلخه الذولت صشاحت، اإلاىطىعُت بظشوسة ؤن ًيىن 

الاجفاكُت ًدُح لألػشاف بمياهُت اللبٌى الجضجي للىصىص الىاسدة به، واإلاخعللت بالحلىق التي جلتزم بىفالتها للمىاػىحن 

 ومً زم فاهه خاسج بػاس ما كبلخه الذولت اإلاعىُت ال جخخص لجىت الخبراء مىطىعُا بىظش الؽيىي.

ؽترغ ليي ًىعلذ اخخصاص اإلاحىمت ؤن جيىن الؽيىي مىحهت طذ دولت ػشف في الاجفاكُت، وؤن ًيىن  َو

مىطىع الاهتهان ميعىبا بليها، هما جىظش اإلاحىمت في كظاًا التي جخعلم باهتهاواث إلاىاد الاجفاكُت بخصىص وكاجع 

الذٌو  وؤحذار وكعذ في ؤساض ي دٌو غحر ؤػشاف في الاجفاكُت ؤسجىب في حم عذد مً اإلاىاػىحن غحر الخاطعحن للظاء

(، اإلالذمت مً 98/61498(، اإلالذمت مً ؤوحالن طذ جشهُا، اللظُت سكم )46221/99ألاػشاف، واللظُت سكم)

ؼاهُا، اللظُت سكم  اإلالذمت مً عشاكُحن طذ اإلاملىت حٌى اهتهاواث حلىق  07/55721الععذون ومفذي طذ بٍش

فشدًت بخصىص ملخل ؤكاسبهم في مذًىت البصشة ؤلاوعان وكعذ في العشاق مً كبل كىاتها، حُث جلذم هاالء بؽياوي 

خ 2003عام  ، وبةحماع كظاة الغشفت الىبري، ؤهه وبملخض ى اإلاادة 7/7/2011، وكذ صذس الحىم في هزه اللظُت بخاٍس

( مً الاجفاكُت ألاوسبُت بخلذًم جشطُت عادلت للمذعحن، وػلبذ اإلاحىمت ألاوسبُت مً حيىمت اإلاملىت اإلاخحذة ؤن 41)

ع معىىي، ومبلغ  17ل مذع مبلغ جذفع لي  .(1)ؤلف ؤوسو بالخظامً بُنهم هىفلاث الذعىي  50ؤلف ؤوسو هخعٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  339لإلػالع حٌى جفاصُل اللظُت: ؤهظش، حىُذي مبرون،  اإلاشحع العابم، ص  (1)
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( ؤدهاه بحشاءاث الخلاض ي ؤمام اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان1الؽيل سكم)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .98، ص2، العذد 9والجذًذ، مجلت الحلُلت، اإلاجلذ اإلاصذس: ؼىبي فااد، اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان وفم الىظام اللذًم 
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 فعاليت الخعويض عن اهتهان حلوق ؤلاوسان في الاجفاكيت ألاوربيت لحلوق ؤلاوسان:  -3

ع عً اهتهان حلىق ؤلاوعان في الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان  مً خالٌ مذي  خحذد فعالُت الخعٍى ٍو

ع عً اهتهان حلىق ؤلاوعان.بمياهُت جىفُز ؤحيام اإلاحىمت ألاوسبُ  ت، وػبُعت الخعٍى

مً البذًهي ؤن ؤحيام اإلاحىمت ال جيىن كابلت للخىفُز بال بعذ مذى إمياهيت جىفيذ ؤحيام اإلاحىمت ألاوربيت:  3-2

صحروستها كؼعُت وباجت, هما ؤن ؤحيام اإلاحىمت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان ال جخمخع بلىة جىفُزًت راجُت داخل الىظم 

لُمُت للذٌو ألاػشاف في الاجفاكُت ) لِعذ كظاء بلغاء(، فاألحيام ال جيىن واحبت الخىفُز مً جللاء هفعها سغم ؤلاك

ت واملت الخخُاس الىظاثل والعبل اإلاىاظبت لخؼبُم ألاحيام الصادسة عنها داخل هظمها  ػابعها اإلالضم، فالذٌو جخمخع بحٍش

ع عادٌ اللاهىهُت، والعمل كذس ؤلاميان إلصالت آزاس  ش حعٍى الاهتهان ووكفه بال فُما ًخعلم باألحيام اإلاخظمىت جلٍش

 . (1)للؼشف، فخيىن الذولت ملضمت بإداثه

وللذ ؤهاػذ الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان بلجىت الىصساء الخابعت إلاجلغ ؤوسوبا ظلؼت الشكابت على جىفُز 

تها الشكابُت محذودة حذا وال مجاٌ إلالاسهتها بالعلؼت اإلامىىحت ، بال ؤن ظلؼ(2)الذٌو ألاػشاف اإلاعىُت ألحيام اإلاحىمت

 إلاجلغ ألامً بملخض ى مُثاق ألامم اإلاخحذة )الخذابحر اللمعُت(.

وجلىم لجىت الىصساء عىذ صذوس حىم اإلاحىمت بؼلب الذولت ؤوالذٌو اإلاعىُت به اللُام بةؼعاسها بالخذابحر 

ذ عً الشد على ػلب اللجىت، ًجشي جلُُذ اللظُت مجذدا على حذٌو اإلاخخزة علب صذوس حىم ؤلاداهت، فةرا امخىع

ؤعماٌ لجىت الىصساء إلاذة ظخت ؤؼهش، مً ؤحل حث الذولت ؤو الذٌو اإلاعىُت ودفعها بلى جىفُز الحىم الصادس بحلها، 

اإلاعلىماث التي  فةرا مظذ اإلاذة ولم جلم الذولت اإلاعىُت بدىفُز الحىم جصذس اللجىت كشاسا جثبذ فُه الحالت على طىء

 صّودتها بها الذولت اإلاعىُت.

ػابعا كظاثُا بطافُا مً خالٌ العماح للجىت الىصساء بالخلاض ي ؤمام اإلاحىمت  14وؤطفى البروجىوٌى سكم 

ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان في حاٌ امخىاع دولت ػشف في الاجفاكُت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان عً جىفُز كشاساث هزه 

مها، في ححن ؤن لجىت الىصساء لم ًىً ؤمامها بال تهذًذ هزه الذولت بالؼشد مً مجلغ ؤوسوبا في حاٌ اإلاحىمت وؤحيا

للجىت وصساء مجلغ  14( مً البروجىوٌى سكم10.  فلذ ؤعؼذ اإلاادة )(3)امخىاعها عً جىفُز كشاساث اإلاحىمت ألاوسوبُت

ىق ؤلاوعان، وجلذًم ؼيىي ؤمامها طذ دولت ؤوسوبا حم الخلاض ي ؤمام اللجىت الىبري للمحىمت ألاوسوبُت لحل

مخعاكذة ػشف في الاجفاكُت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان، والتي جشفع ؤن جىفز كشاس نهاجي لهزه اإلاحىمت ًخعلم بلظُت 

( مً الاجفاكُت 46هي ػشف فيها، ولىً بعذ ؤن ًخم لفذ هظش هزه الذولت عً جلصحرها، وفلا إلالخظُاث اإلاادة )

 ا ًجىص للجىت الىصساء، وفي بعع الظشوف ؤن جؼلب مً اإلاحىمت ألاوسوبُت جفعحر حىم ظبم ؤن ؤصذسجه.ألاوسوبُت. هم

 

                                                           
 .305عـلىان ًىظف، محمذ خلُل اإلاىس ى، اإلاشحع العابم، ص  (1)
 ( مً الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان.46اإلاادة )  (2)
 .31محمذ ألامحن اإلاُذاوي، اإلاشحع العابم ، ص (3)
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وخالصت اللٌى ؤن ؤحيام اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان ال جخمخع بلىة جىفُزًت راجُت داخل الىظم اللاهىهُت 

ش ؤو مفعٌى داخل الىظم اللاهىهُت، مما ًحذ الذاخلُت. ولىً هل جىإي الذٌو فعال عً بعؼاء ؤحيام اإلاحىمت ؤي ؤز

 مً فعالُت اإلاحىمت، وبالخالي ال ًشض ي الفشد الضحُت ؟ 

( مً الاجفاكُت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان التي جىشط حعهذ الذٌو 1/ 46جىمً ؤلاحابت على العااٌ في اإلاادة )

ىمت في هضاعاث جيىن ؤػشافا فيها، وهى حضء مً ألاػشاف في الاجفاكُت بالجزوٌ على ملخض ى ألاحيام التي جصذسها اإلاح

عمى على دظاجحر الذٌو ألاػشاف، ؤي ؤن الىظام ألاوسبي ًحىمه مبذؤ ؼشعُت اللاهىن واإلااظعاث،  هص الاجفاكُت، َو

، حُث وصفذ اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان في حىم (1)اللاثم على حعهذ الذٌو الحترام ؤحيام اإلاحىمت ألاوسبُت

، ؤن الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان هي" ؤداة ميؽئت لىظام عام ؤوسبي، وؤهه هظام ٌعمى على دظاجحر الذٌو (2)لها

( مً 3ألاػشاف اإلاخعاكذة". هما ؤن بحجام الذولت الؼشف عً جىفُز ؤحيام اإلاحىمت ًىؼىي على خشق لىص اإلاادة )

ادة اللاهىن، مما ٌؽحر بلى بمياهُت بًلاع حضاء على هزه هظام ؤظاس ي إلاجلغ ؤوسبا اإلاخظمً بلضام الذٌو باحترام ظُ

ت لجىت الىصساء الخابعت للمجلغ بلى ححن جىفُزها لحىم اإلاحىمت  .(3)الذولت مظمىهه حشمانها مً الحم في عظٍى

وكذ ظعذ الذٌو ألاػشاف في الاجفاكُت بلى حعذًل كىاهُنها الذاخلُت إلاالءمتها مع ؤحيام الاجفاكُت واحتهاداث 

إلاحىمت، وهى ٌعىغ المحالت ؼعىس الذٌو بىحىب الجزوٌ على ملخض ى هزه ؤحيام والاحتهاداث اللظاثُت للمحىمت ا

 ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان.

 طبيعت الخعويض عن اهتهان حلوق ؤلاوسان:  3-8

ذولت في حالت ًخظمً الحىم بةداهت ال ، والزي(4)هدُجت للؼابع ؤلاعالوي ألحيام اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان

ما برا وان هىان اهتهان لالجفاكُت ؤو بشوجىوىالتها، ًمىً اللٌى ؤن حىم اإلاحىمت ألاوسبُت لً ًىكف اهتهان حلىق 

ً مً بصالت ألاطشاس الىاججت عً اهتهاواث حلىق ؤلاوعان
ّ
، (5)الفشد الضحُت، بال ؤن الؼابع ؤلالضامي ألحيام اإلاحىمت ًمى

ع عادٌ في  ش حعٍى حالت ما برا وان اللاهىن الذاخلي للذولت اإلاعىُت ال ٌعمح بمحى آزاس ؤلاحشاء اإلاىتهً ورلً بخلٍش

 . (6)(46/2)اإلاادة  لحلىق الفشد ؤو ال ٌعمح بزلً بصىسة غحر واملت

بن ؤحيام اإلاحىمت ال جزهب بلى حـذ بلغاء اللاهىن ؤو ببؼاٌ الخصشفاث والعلىد داخل الىظام اللاهىوي للذولت، 

 Ergaاإلاحىمت ال ًلضم بال ؤػشاف الجزاع وألحل الحالت اإلاحيىم فيها، ؤي ال ًيىن ملضما في مىاحهت اليافت "  هما ؤن حىم

Omnes  ولىً هل ٌعني ؤن ؤحيام اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان لً جىكف اهتهاواث حلىق ؤلاوعان التي هفلتها ،"
                                                           

(1)
 Başak Çalı, Anne Koch and Nicola Bruch, The Legitimacy of the European Court of Human Rights: The 

View from the Ground , Strasbourg, May 2nd 2011, evialable at:  

: https://ecthrproject.files.wordpress.com/.../ecthrlegit  ?...(date of view 12-11-2020). 
(2)

  Loiridou c, Cour EDH, Turquie, L’arrêt du 23 mars 1995, A-310, Para, 70. 
 .308علىان ًىظف، محمذ خلُل اإلاىس ى، اإلاشحع العابم، ص  (3)
(4) Marckx c. Belgique/ v. Belgium 13.6.1979,31)  حىم اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان في كظُت 

ت والخؼبُم، مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة اإلااحعخحر في  الحلىق، ؤهظش في هزا الؽإن: معماػ صالح الذًً، اللاهىن ألاوسبي لحلىق ؤلاوعان بحن الىظٍش

 .154، ص 2006/2007حامعت الجضاثش،،
(5)

 E. Lambert, les effets des arrêts de la cour Européenne des Droits de L’homme, Bruxelles, Bruylant,1999,p59. 
(6)

 Shai Dothan, Judicial Tactics in the European Court of Human Rights, Public Law and Legal Theory Working 

Papers, University of Chicago Law School, Chicago Unbound,  available at :  

chicagounbound.uchicago.edu/.../viewcontent.cgi?...(date of view 12-11-2020). 

https://ecthrproject.files.wordpress.com/.../ecthrlegit
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لجّذي والفّعاٌ لحذ آلان لم ًخحلم بعذ، فغاًت الؽيىي هى على الاجفاكُت ألاوسبُت والبروجىوىالث اإلاىملت، فاألمش ا

 ألاكل سد الاعخذاء؟ 

( مً الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان، 46بن التزام الذٌو باالمخثاٌ ألحيام اإلاحىمت هى التزام بالىدُجت )اإلاادة 

، فخىفُز هزه ألاحيام جحخاج بلى ك اهىن داخل للذٌو لخفّعلها، فهل هزا ٌعني وجبلى وظاثل بلىغها لزلً جخخاسها الذٌو

 ؤن الىظام ألاوسبي طعُف؟ 

ًثبذ الاحتهاد اللظاجي للمحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان العىغ مً رلً، فهي ال جصذس ؤوامش للذٌو راث  

لت غحر مباؼشة بلى حـذ الظغ ؽ على ػبُعت جىفُزًت، وال جلغي ؤحياما مخالفت لالجفاكُت، بُذ ؤنها جصل ولى بؼٍش

اللاهىن الذاخلي، محذزـت حعذًله مً ؤحل احترام ؤفظل لالجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان واوسجام ؤفظل 

عاث ألاوسبُت عاث ألاوسبُت، وهى ما ًىذسج في بػاس هذف اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان في جيعُم الدؽَش . (1)للدؽَش

ع ع ش حعٍى  .(2)ادٌ للؼشف، فخيىن الذولت ملضمت بإداثهؤما فُما ًخعلم باألحيام اإلاخظمىت جلٍش

( في Allent de Ribemont ومً ؤهم ألاحيام الصادسة عً اإلاحىمت في هزا الؽإن، حىم اإلاحىمت في كظُت )

ع عً الظشس 1995/ 10/02 ، حُث حىم على فشوعا بذفع ؤلف فشهً همصاٍسف وؤحعاب، وملُىوي فشهً هخعٍى

اتهمخه وصاسة الذاخلُت باغخُاٌ هاثب في البرإلاان وهى وصٍش ظابم. وفي اللظُت اإلاادي واإلاعىىي لصخص بشيء، وكذ 

اإلالذمت مً الذاهماسن طذ جشهُا، واإلاخعللت باإلاىاػً الذاهماسوي )هماٌ وىن(  رو ألاصٌى الىشدًت، الزي كذم لحظىس 

، بتهمت معاعذة جىظُم 5/7/1996حىاصة ؤخُه. وكذ حعشض للمعاملت العِئت ؤزىاء جىكُفه والخحلُم معه في ؤهلشة في 

ل  5. وؤدًً بإسبع ظىىاث وهصف سجىا. وكذ حىمذ اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان في 'PKK''غحر ؼشعي ًذعى' ؤفٍش

ظا ملذاسه 2000 ت الىدًت بحن الحيىمخحن، جلذم بمىحبه العلؼاث الترهُت حعٍى ، بةصذاس كشاس ًلض ي بالدعٍى

عاث ؤوسو، بطافت بلى اعخزاس س 450000 ظمي عً جلً ؤلاظاءة. هما ظاهمذ هزه اللظُت في في جبني جشهُا لدؽَش

 .(3)وكىاهحن حذًذة في مجاٌ حلىق ؤلاوعان

خاجمت :ال  

حعذث ؤلاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان دظخىس لللاسة ألاوسبُت وؤظاط لىظام ؤوسبي لحماًت فعالت لحلىق 

في الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان بلظاء دولي ؤوسبي له  ؤلاوعان، حُث سبؽ حماًت حلىق ؤلاوعان الىاسدة

 اخخصاص بلضامي.

ش الزي حمله البروجىوٌى  ؤهبر اهخصاس في مجاٌ الحماًت الفعلُت للفشد ألاوسبي مً خالٌ  11وكذ ؤعخبر الخؼٍى

وعان مباؼشة إلالاطاة الاعتراف له بإهلُت بحشاثُت، بر ؤصبح بةميان الفشد اللجىء بلى اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلا

                                                           
 .162معماػ صالح الذًً، اإلاشحع العابم، ص (1)
 ، حُث  حىم على فشوعا بذفع1995/ 10/02(، في Allent de Ribemontؤهم مثاٌ في هزا الؽإن، حىم اإلاحىمت في كظُت) (2)

ف وؤحعاب، وملُىوي ع عً الظشس اإلاادي واإلاعىىي لصخص بشيء، وكذ اتهمخه وصاسة الذاخلُت باغخُاٌ هاثب في  ؤلف فشهً همصاٍس فشهً هخعٍى

 البرإلاان وهى وصٍش ظابم.
 .252حىُذي مبرون، اإلاشحع العابم، ص  (3)
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الذٌو ألاػشاف في الاجفاكُت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان مباؼشة ؤمام اإلاحىمت، بمعنى الاعتراف بحم ألافشاد ومىحهم 

ألاهلُت ؤلاحشاثُت الياملت لخلذًم الؽيىي ؤمام اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان دون ؤًت وظاػت، وهزا ما ٌعذ 

 ألاوسبي، هما ٌعخبر في حذ راجه طماهت مً طماهاث اإلاحاهمت العادلت. طماهت لحماًت حلىق اإلاىاػً

         مً ؤهم الاظخيخاحاث اإلالذمت في هزه الذساظت: 

حعذ الاجفاكُت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان مظلت الحماًت الىاسدة بها لألظشة الذولُت بإهملها، بر ال جلخصش على الفشد  -1

 ألاوسوبي. 

، 16ي إلابذؤ الخؼىس الىىعي، مً خالٌ البروجىوىالث ؤلاطافُت التي وصلذ بلى حذ  البروجىوٌى جىَشغ الىظام الاوسب -2

وهى ما ٌعىغ اظخجابت الاجفاكُت للعذًذ مً اإلاعخجذاث والصعىباث التي واحهتها، وهزا ما ٌعذ في حذ راجه ؤهبر 

ع آللُت الاجفاكُت  لا للىجاح. فلذ هؽف لىا الخؼىس العَش ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان حلُلت بسادة اهخصاس لها وػٍش

يي  الىظام ألاوسبي لالسجلاء وجحلُم الجىدة في ألاحيام التي جصذسها اإلاحىمت ملاسهت باألهظمت ؤلاكلُمُت ) ألامٍش

لي(، وهزا ما عىعه العذد الىبحر مً البروجىوىالث الصادسة.   وؤلافٍش

جخعلم بخفعحر وجؼبُم الاجفاكُت والبروجىوىالث الخاصت  ًمخذ الاخخصاص اللظاجي للمحىمت بلى وافت اإلاعاثل التي -3

 به، والتي جحاٌ بليها، دون الاجفاكُاث اإلاخعللت بحلىق ؤلاوعان اإلابرمت في بػاس الىظام العام ألاوسبي.

الؼابع ؤلاعالوي ألحيام اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان، بمعنى ؤن اإلاحىمت جىخفي بالحىم باإلداهت، فُما ًخعلم  -4

باالهتهاواث محل الؼعً فيها اإلاخالفت ألحيام الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان. وسغم ما جخصف به هزه ألاحيام مً 

بلضامُت ؤدبُت، بال ؤن لِغ ها كىة جىفُزًت داخل بكلُم الذٌو ألاػشاف، والتي ًىدعب كىاهُنها وؤحيامها الذاخلُت 

 حجُت الش يء اإلالض ي به.

ع هى عباسة عً حل حضجي والًظع حذا لالهتهاواث ًلخصش حىم اإلاحىمت عل -5 ع، غحر ؤن هزا الخعٍى ى مىح حعٍى

 محل الؼعً فيها، فغاًت الؽيىي لم جحلم بعذ وهى سد ؤلاعخذاء، مما كذ ال ًشض ي الضحُت.

ع عً بهتهاواث حلىق ؤلاوعان الصادسة عً اإلاحىمت ألاوسبُت   -6 الحم في الؼعً في ألاحيام اإلاخعللت بالخعٍى

 ق ؤلاوعان غحر مخاح.لحلى 

على الشغم مً هزه اإلاأخز بال ؤن اإلاحىمت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان حعخبر اإلاثاٌ الحُىي الزي ًجب ؤن ًحخزي 

لي والعشبي.   به، خاصت على اإلاعخىي ؤلافٍش

 : كايمت اإلازاجع

 / اإلاواثيم الذوليت: 2

  الذولُت الالحلت بها. والبروجىوىالث 1950الاجفاكُت ألاوسبُت لحلىق ؤلاوعان عام  -1

 :/ الىخب8

 .2005هبُل مصؼفى ببشاهُم خلُل، آلُاث الحماًت الذولُت لحلىق ؤلاوعان، اللاهشة، داس النهظت العشبُت،  -2
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  ملخص:

ت،جمثل في َغح ٞغوؿا إلاكغوٕ ٞهل الصحغاء ًٖ  ٦بحرا الظي جدضًااإلا٣الت حٗالج هظه  واحهخه الثىعة الجؼاثٍغ

ت،خخم ٖلى ٢ُاصة  ؿ٨ٍغ ا،حهؼث له بم٩اهُاث ماصًت ٖو الجؼاثغ ٦غهان حضًض،بٗض اؾخدالت خؿم اإلاٗغ٦ت ٖؿ٨ٍغ

ُت الجبهت الضازلُت بسُىعة اإلاكغوٕ.و  غ الغؤي الٗام الضولي بد٣ى١ الثىعة بىاء اؾتراجُجُت مًاصة،قملذ جٖى جىٍى

تراٝ بدبُٗت هظا  ًٖةحباع ٞغوؿا ب الجؼاثغ في الصحغاء،جىحذ في الجهاًت ت والٖا الٗضو٫ ًٖ خؿاباتها الاؾخٗماٍع

، وحاء ج٨َغـ هظه اإلا٩اؾب في مسخل٠ مىاز٤ُ الضولت 1962ؤلا٢لُم للجؼاثغ، خ٣ُ٣ت ج٨غؾذ في اجٟا٢ُاث اًُٟان 

ت بٗض الاؾخ٣ال ،ٖلما ؤن اإلاؿالت ججضصث 2020، واهتهاء بالضؾخىع ألازحر لٗام ٫1963، بضاًت بضؾخىع الجؼاثٍغ

ت، بانُىإ ؤػمت  صو٫  بُغوخاث  ؤزغي ،وصاثما جدذ الخإزحر الٟغوس ي الغامي بلى بخُاء  ٨ٞغة الجمهىعٍت الصحغاٍو

٣ي  الؿاخل ؤلاٍٞغ

ت :كلمات املفتاحيةال ني ؛الصحغاء الجؼاثٍغ غ  الَى ت حبهت الخدٍغ اإلاىٓمت اإلاكتر٦ت  ؛الاؾخٗماع الٟغوس ي ؛الجؼاثٍغ

ت ني يض الخ٣ؿُم  ؛لأل٢الُم الصحغاٍو  .الضؾخىع  ؛الُىم الَى

Abstract:  

        This article deals with a major challenge faced by the Algerian revolution, 

represented in France proposing the project to separate the Sahara from Algeria as a new bet, 

after the impossibility of resolving the battle militarily, the material and military capabilities 

were prepared for him, necessitating the leadership of the revolution to build a counter 

strategy, which included educating the home front about the danger of the project. The 

international year for Algeria’s rights to the Sahara, culminated in the end forcing France to 

renounce its colonial accounts and recognize the subordination of this region to Algeria, a fact 

enshrined in the Evian Accords of 1962, and the consecration of these gains came in the 

various charters of the Algerian state after independence, beginning with the Constitution of 

1963, and ending with the last constitution of the year 2020, knowing that the issue was 

renewed with other proposals and agendas, and always under the French influence aimed at 

reviving the Sahrawi Republic by fabricating the crisis of the Sahel countries. 

Key words: Algerian Sahara; Algerian National Liberation Front; French Colonialism; 

Joint Organization of Saharan Provinces; National Day Against Partition; Constitution. 
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  مقذمة:-

ت ٖلى الٗضًض مً اإلامحزاث، والخهاثو، ًم٨ً اؾدثماعها لخجاوػ الخدضًاث التي جىاحه الضولت  جىُىي الثىعة الجؼاثٍغ

ت بحن الكٗب و٢ُاصجه الثىعٍت، و٢ضعة هظه ألازحرة في جىححهه هدى  الحالُت، مجها ٖلى ألازو الخ٩امل والخجاوـ الجؼاثٍغ

زضمت ؤهضاٞها الؿامُت، وبغػ مٟٗى٫ هظه الخانُت في صٞإ الكٗب وال٣ُاصة ًٖ م٣ىم الىخضة الترابُت للجؼاثغ، 

٤ ؤمام مداوالث ٞغوؿا ٞهل هظا ؤلا٢لُم اإلاهم والحُىي ًٖ الجؼاثغ، وصٞٗها بلى ال غيىر لألمغ ألامغ الظي ؾض الٍُغ

ت ت الىا٢٘ والٗضو٫ ًٖ خؿاباتها الاؾخٗماٍع  في الصحغاء الجؼاثٍغ

 القانونية والسياسية لضرب الوحذة الترابية للجسائر إلاجراءات   -4

  (O.C.R.Sاملنظمة املشتركة لألقاليم الصحراوية )  -4/4  

خباعاث ٦ثحرة مجها: ل٣ض زُُذ الؿُاؾت الٟغوؿُت في الجؼاثغ، إلاكغوٕ ٞهل الصحغاء ًٖ الجؼاث غ، وطل٪ اٖل

 اواٖخماصها مغ٦ؼ  -م 1956-اإلاخٗاْمت للمى٣ُت زانت بٗض ا٦دكاٝ البترو٫ بها ٖام  الؿُاؾُتألاهمُت الا٢خهاصًت و 

ت ) ( O.C.R.Sللخجاعب الىىوٍت وإلهجاح اإلاكغوٕ باصعث ؤلاصاعة الٟغوؿُت بلى بوكاء اإلاىٓمت اإلاكتر٦ت لأل٢الُم الصحغاٍو

ت 1957/ 1/ 10 بمىحب ٢اهىن  ، وؤصعج يمً ؤهضاٞها الخُىع الا٢خهاصي،والتر٢ُت الاحخماُٖت للمىا٤َ الصحغاٍو

 .(1) الخابٗت للجمهىعٍت الٟغوؿُت  والتي حؿاهم ٞحها ٧ل مً الىُجغ، الجؼاثغ، حكاص، الؿىصان، مالي

٣ُت بٗض الخٛحراث التي خضزذ في بصاعة ألا٢الُم ؤًٖاء في  1958 ٢اهىن  حبالٟغوؿُت، والتي ؤنبدذ بمى  ؤلاٍٞغ

ت ، 1959/ 2/ 24(بط بمىحب ألامغ الهاصع في O.C.R.S، جم بصزا٫ بنالخاث ٖلى الىٓام الضازلي لـ )الٟغوؿُت اإلاجمٖى

الؿىت، جم بزًإ اهًمام الضو٫ بلى اإلاىٓمت بمٗاهضة جبرم بحن الح٩ىمت  ماعؽ مً هٟـ 21إلاغؾىم الهاصع في وا

اع جم  الٟغوؿُت والضو٫ اإلاهخمت، وجم ٣ُا )لُبُا، جىوـ، اإلاٛغب(، وفي هظا ؤلَا جىؾٗت اإلاكغوٕ لِكمل بلضان قما٫ بٍٞغ

  (2)م.1959ؾبخمبر  14والثاهُت م٘ حكاص في  1959ماي  8ببغام اجٟا٢ُخحن ٣ِٞ ألاولى م٘ الىُجغ في 

ت، والاؾخ٣ال٫ اإلاالي، و    ت بالشخهُت اإلاٗىٍى إلاحزاهُت حؿُحر ملح٣ت جخمخ٘ اإلاىٓمت اإلاكتر٦ت للمىا٤َ الصحغاٍو

ت الٟغوؿُت،  مباقغة بغثاؾت مجلـ الىػعاء الٟغوس ي، وحؿخُٟض ٦ظل٪ مً اإلاؿاٖضة الخ٣ىُت واإلاالُت للهُئاث اإلاغ٦ٍؼ

٣ُت، والهىضو١ اإلاغ٦ؼي للمؿخٗمغاث، وزضماث ٧ل الهُئاث  اث الهىاُٖت ؤلاٍٞغ زانت م٨خب جىُٓم اإلاجمٖى

ملُىن ٞغه٪  1958بلٛذ محزاهُتها في ٖام  (3) اَها يمً زضماث اإلاىٓمتالى٣ضًت واإلاالُت ألازغي. التي ًضزل وك

ملُىن ٞغه٪  2855بلى  1961ملُىن ٞغه٪ حضًض، وجهل في ٖام  208ٞغوس ي حضًض لترجٟ٘ في الؿىت اإلاىالُت بلى 

 (4) حضًض، وهظا عاح٘ بلى الٗاثضاث البترولُت ال٨بحرة التي حؿاهم في اإلاحزاهُت

 

                                                           
ت وال٣اهىن، جغحمت ٖلي الخل، صاع الغاثض لل٨خاب، الجؼاثغ،  (1)  .314 -312. م.م 2005مدمض بجاوي: الثىعة الجؼاثٍغ

(2)
 Slimane chikh : l’Algérie porte de l’Afrique, Edition Casba, Algerie, 2000, p122.  

 117م 2004اإلاُبٗت الٗغبُت، ٚغصاًت، الجؼاثغ،  1ٍ(،1962 -1952غوؿُت في الجؼاثغ، )الحاج مىس ى بً ٖمغ: الؿُاؾت الىُُٟت الٟ (3)
ضع  وآزغون (4) مبر بكاع ٢ٍى ىُت وزىعة وؤو٫ هٞى ني للضعاؾاث والبدث في الحغ٦ت الَى ت، ميكىعاث اإلاغ٦ؼ الَى : ٞهل الصحغاء في الؿُاؾت الاؾخٗماٍع

 .56م. ، 1998، َب٘ في ميكىعاث ال٣هبت، الجؼاثغ، 1954
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 ءوزارة الصحرا -4/8

ذ باؾم "   ت جم اؾخدضار وػاعة زانت بالصحغاء، ٖٞغ وجضُٖما لٗمل اإلاىٓمت اإلاكتر٦ت لأل٢الُم الصحغاٍو

ضة الغؾمُت الٟغوؿُت 1957حىان  13وػاعة الصحغاء"، بمىحب ٢غاع مجلـ الىػعاء الٟغوس ي في  ، والظي نضع بالجٍغ

ش  مبر  5بخاٍع ت  1957هٞى " ويمذ جدذ (1) قغاٝ ٖلحها "ما٦ـ لىحىن ونُت ٖلى الجىىب، جىلى ؤلا  ٦هُئت بصاٍع

ت ومهلحت للكاون الا٢خهاصًت  ُت للمالُت، ومهلحت للمؿخسضمحن والكاون ؤلاصاٍع ت ٖٞغ مؿاولُتها مضًٍغ

ت بلجىت ج٣ىُت جلٗب صوع  ت ومغا٢بت ألامً، ٦ما ٖؼػث هظه ألا٢ؿام ؤلاصاٍع والاحخماُٖت، ومهلحت للكاون الصحغاٍو

ت(، وجخ٩ىن هظه اللجىت مً اإلاؿاٖض للىػٍغ اإلا٩ل٠ ب الصحغاء. )اإلاٟىى الٗام للمىٓمت اإلاكتر٦ت للمىا٤َ الصحغاٍو

غ الخٗاون، و  زماهُت حؿٗت ؤًٖاء ًمثلىن الىػاعاث الخالُت: الضٞإ، الخاعحُت، واإلاالُت والٗمل والىػٍغ اإلا٣ُم ووٍػ

 .(2) ؤًٖاء مهمتهم مٗالجت اإلاكا٧ل الخ٣ىُت والهىاُٖت والاحخماُٖت

خط ح مً ٖغى هظه الىػاعة ومهالحها ألاهمُت التي ؤولتها ؤلاصاعة الٟغوؿُت للصحغاء، مً زال٫ بقغا٥ ٍو

٘ مهاصع محزاهُتها ٚحر ؤنها مُضاهُا لم جخم٨ً مً الٗىاًت بالبرامج التي ويٗتها. وهظا  الٗضًض مً الىػاعاث ٞحها، وجىَى

ؾؿاث الاؾخٗماع. وم٘ طل٪ ًم٨ً ؤن وكحر بلى مبرع نها ماؾؿت مً ما ؤمخى٢٘ بالُب٘ ٞالىػاعة ال جسغج ًٖ بَاع 

 31090ًخٗل٤ بدىا٢و اإلاحزاهُت اإلاسههت للىػاعة مً ؾىت ألزغي، ٣ٞض اهسًٟذ بؾهاماث اإلاحزاهُت الٟغوؿُت بلى 

ملُىن ٞغه٪ حضًض، وهظا بُبُٗت الحا٫ مغجبِ بالٓغوٝ  2755بلى  1961لخهل في ٖام  1960ملُىن في ٖام 

ت، وما جغجب ٖىه مً عص ٞٗل الُٝغ الٟغوس ي الظي عاهً بسىى مٗغ٦خحن الخاه٣ت التي ؤهخ جها ؾُا١ الثىعة الجؼاثٍغ

ىت الٟغوؿُت زؿاثغ باإلاالًحر، واإلاٗغ٦ت الا٢خهاصًت  ت التي احؿٗذ وناعث ج٩ل٠ الخٍؼ باهٓتي الثمً، اإلاٗغ٦ت الٗؿ٨ٍغ

ني التي جخمثل في مكغوٕ ٢ؿىُُىت، وما عنض له مً مبالٜ ضخمت، بهضٝ زل ٤ ال٣ىة الثالثت، وعبِ الا٢خهاص الَى

م٨ً ؤن ه٠ًُ  ني، ٍو آزغ  ٖامال بعجلت الا٢خهاص الٟغوس ي، ختى حؿهل مؿخ٣بال اإلاؿاومت ٖلى وخضة التراب الَى

ٌ ت ما صام اإلاٟىى  ًخٗل٤ بٞغ ٣ُت اإلاؿخ٣لت خضًثا الاقترا٥ في اإلاىٓمت اإلاكتر٦ت لأل٢الُم الصحغاٍو الضو٫ ؤلاٍٞغ

تالٗام الظي ًترؤؾ  (3) .ها مؿخمغا في مماعؾت وكاَه الؿُاس ي ل٣ؿم مً الصحغاء ؤال وهي الصحغاء الجؼاثٍغ

ُت ل٣اهىن ٞهل الصحغاء، اٖخمض ٢غاع  بالخىُٓم ؤلاصاعي للمىا٤َ الجىىبُت الظي زانا ،  اإليٟاء َاب٘ الكٖغ

ت، وا٤ٞ ٖلُه البرإلاان الٟغو ، 903/ 57س ي بمغؾىم ع٢م ًىضعج جدذ بقغاٝ اإلاىٓمت اإلاكتر٦ت لأل٢الُم الصحغاٍو

لـ الصحغاوي  ، واللخان حُُٛان مؿاخت (4) وبمىحبه جم بوكاء ٖمالخحن هما الىاخاث، والؿاوعة اإلامخضجحن حىىب ألَا

، بخٗضاص ؾ٩اوي ًبلٜ خىالي ملُىن وؿمت، وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الضزى٫ بلى الىالًخحن ٧ان ٦2م ٢2082500ضعها 

 (5) ال ًم٨ً ججاوػه بال بإزظ عزهت الضزى٫ بلى الىالًخحنبُجهما  ٢ض ؤ٢ُم خض ٞانل و ،ًسً٘ إلحغاءاث ٢اهىهُت زانت

                                                           
 .1961ماعؽ  13، 91، اإلاجاهض، ٖضص ''ماامغة الاؾخٗماع ٖلى صحغاثىا'' (1)
 .121. 119ؿاب٤ م. م. الغح٘ هٟـ اإلا الحاج مىس ى بً ٖمغ:  (2)
ت ) (3) الجؼاثغ  م٨ملت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر، حامٗت الجؼاثغ، مظ٦غة(.1962 -1955بً ٖمغ الحاج مىس ى: الؿُاؾت الٟغوؿُت في الصحغاء الجؼاثٍغ

 .11. 9، م. م. 1992
ت مً ما٦ـ لىحىن بلى صٌٛى٫ '' (4) ل  10، 93، مجلت اإلاجاهض، ٖضص ''الصحغاء الجؼاثٍغ  .1961ؤٍٞغ
 .8، م1961، الجؼاثغ2الجبا٫، ٖضص يخؿحن ؾاس ي: " صحغائها والىاع الاؾخٗماعي"، مجلت نض (5)
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ً ٖمضث الؿلُاث الٟغوؿُت بلى مض  مُضاهُا وبهضٝ ٖؼ٫ الصحغاء ٖما ًجغي في الكما٫، وباقي حهاث الَى

الٗبُض، وحهؼث  زِ ألاؾال٥ الكاث٨ت اإلا٨هغبت ٖلى َى٫ الحضوص الكغ٢ُت اإلاداًضة لخىوـ ولُبُا بلى مى٣ُت ماء

خضوص ؤ٢ص ى الجىىب الكغقي بمغا٦ؼ للمغا٢بت في مى٣ُت مؿٗىصة بمداطاة ٚضامـ اللُبُت وصججذ مى٣ُت حاهذ 

ًت للحضوص اإلاٛغبُت ٣ٞض ؤهجؼ ؾض ًمخض مً البدغ بلى ٖحن الهٟغاء، وحىضث طباإلاضُٞٗت، ؤما ٖلى الحضوص الٛغبُت اإلادا

ت في ٧ىلىمب بكاع بم٩ا هُاث هامت إل٣ًاٝ آالٝ اإلاٛاعبت الظًً ٌٗبرون الحضوص، باإلياٞت بلى جضُٖم ال٣ىاث الاؾخٗماٍع

 (1) مغا٦ؼ اإلاغا٢بت بحن جىضٝو و٧ىلىمب

ت جمهُضا لٟهلها ًٖ الكما٫ خاولذ  ت التي اجسظتها ٞغوؿا في الصحغاء الجؼاثٍغ هظه باليؿبت لإلحغاءاث ؤلاصاٍع

ت، زهىنا وؤن ٞغوؿا ج٨َغـ مكغوٕ الٟهل مُضاهُا، ؤو ٠ُ٦ حٗاملذ  ت للصحغاء الجؼاثٍغ م٘ اإلا٩ىهاث البكٍغ

ُت ٖلى اإلاكغوٕ ؟       اإلاىا٣ٞت الكٗبُت قٍغ ؤؾاس ي إليٟاء الكٖغ

 إستراثيجية الاستعمار الفرنس ي لتكريس مشروع الفصل ميذانيا      -8

ىاثضها ٖلى ؾ٩ان ال٣ض بظلذ ٞغوؿا حهىص الجىىب والضو٫  ٦بحرة للضٖاًت إلاكغوٕ ٞهل الصحغاء ًٖ الجؼاثغ ٖو

م٨ً جدب٘ مجاالث هظه ؤلاؾتراجُجُت ٖلى الىدى الخالي: ٣ُا، ٍو  اإلاجاوعة في بٍٞغ

  على مستوى الذول إلافريقية املجاورة:  -8/4

٣ُت، وبالظاث جل٪ التي ؤقغ٦تها في اإلاىٓمت  مً ألاوعا١ التي اؾخسضمتها ٞغوؿا في الخإزحر ٖلى مىا٠٢ الضو٫ ؤلاٍٞغ

ت هي ؤن الصحغاء " بدغ صازلي" ال ًسً٘ ألًت ؾُاصة، وبالخالي ٞهي خ٤ لجمُ٘ الضو٫ اإلاكتر٦ت للمىا٤َ ا لصحغاٍو

اإلاجاوعة، ومل٨ُتها مكاٖت بحن هظه الضو٫، ل٨ً جدذ بقغاٝ وجىحُه ٞغوس ي، وهظا مً ؤحل بًجاص مىٟظ لبث 

ظاء لحملتها الغامُت إلخغاج مى٠٢ الح٩ىمت ؤزىاء  ٣ُت، ٚو مٟاوياث بًُٟان. هظا بلى حاهب الخٟغ٢ت بحن الضو٫ ؤلاٍٞغ

٣ت بسغاثِ جلح ٞحها ٖلى اٖخباع الصحغاء مىٟهلت ًٖ الجؼاثغ،  جؼوٍض ٖىانم الٗالم بالٗضًض مً اإلاظ٦غاث اإلاٞغ

٤ طل٪ بٗغوى سخُت الؾخ٣ُاب عئوؽ ؤمىا٫ الكغ٧اث ألاحىبُت لالؾدثماع في الصحغاء ت وؤٞع  (2) .الجؼاثٍغ

 : على مستوى الجسائر :8-8

الُب التي اهخهجها الاؾخٗماع في الجؼاثغ، لخد٤ُ٣ مكغوٕ ٞهل الصحغاء ًٖ الجؼاثغ، مداولخه زل٤ مً ألاؾ

ت، ومً ؤقهغ  ال٢اجه ألاؾٍغ خه للمجخم٘ الجؼاثغي. ب٩ل ممحزاجه ٖو هلها ًٖ الجؼاثغ، بد٨م مٗٞغ اث ٖغ٢ُت، ٞو مجمٖى

٘ الٟغوؿُت في هظا اإلاُضان هظ٦غ مداولخه اؾخضعاج ٢باثل  ال٣اَىحن في ٧ل مً الجؼاثغ، ومالي، والىُجغ  اع١ الُى اإلاكاَع

غقي ًُل٤ ٖلُه اؾم "الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت "، وج٣ىص البضاًاث ألاولى لهظا اإلاؿعى بلى  ؾُاس ي٦ُان لدك٨ُل وحكاص،  ٖو

جُض Louis) ـلَى الًابِ  ، خُىما ؤعؾل الججرا٫ صٌٛى٫ 1959ؾىت  (الظي ٧ان مجىضا مً ٢بل في جامجراؾذ، ٍو

ُم اللٛت ا ، مدمال بغؾالت م٨خىبت، جخًمً في ؤٚلب الًٓ ٖغى صٌٛى٫ ٖلى باي الُىاع١ لخاع٢ُت بلى باي ؤزامى٥ ٖػ

اع الٟغوس ي، وجظ٦غ  ٩ىن هظا الاؾخ٣ال٫ جدذ ؤلَا ؤزامى٥، اؾخ٣الال صازلُا ًمىذ لخىاع١ اله٣اع ومالي والىُجغ، ٍو

                                                           
ضع وازغون (1)  .48، ماإلاغح٘ الؿاب٤: بكاع ٢ٍى
 .272، م. ٟؿهاإلاغح٘ ه (2)
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"... بن هظه ال٣باثل ٧اهذ ُٞما بُجها خغوب ٢بل  الغواًاث ؤن الباي ؤزامى٥ عص ٖلى مبٗىر الججرا٫ صٌٛى٫ ب٣ىلت

 (3) مجيء ٞغوؿا وهدً م٘ الجؼاثغ..."

اعة Michel Dupree، خحن ٢ام الىػٍغ ألاو٫ الٟغوس ي مِكا٫ صوبغي )1960ؤما اإلاداولت الثاهُت ٩ٞاهذ ؾىت  ( بٍؼ

شخهُا والى٢ٝى ٖلى بهجاخه، بلى مى٣ُت جامجراؾذ، بإمغ مً الغثِـ الٟغوس ي الججرا٫ صٌٛى٫ بُٛت َغح اإلاكغوٕ 

ت مً  ىاع١ الىُجغ ومالي وحكاص، احخمٗىا م٘ باي ؤزامى٥ في هؼ٫ جُجهىان وؾِ َو٢ض ٢ضم بلى جمجراؾذ ومٗه  مجمٖى

٣ُا، وجمخض مً َمضًىت جامجراؾذ إلاضة ؤؾبٕى ٧امل ؤًً ٖغى ٖلُه جىهِبه ٖلى صولت بؾالمُت ججم٘ ٧ل  ىاع١ بٍٞغ

ىن هىا وؤهخم ٢اعة لٛضع بلى حاهذ بلى بلحز  ىاٍ و٢ا٫ له مِكا٫ صوبغي "... وبهظا ًب٣ى الجؼاثٍغ ي مغوعا بىع٢لت بلى ألٚا

حن"  (1) هىا٥"، ٩ٞان عص باي ؤزامى٥ "ؤها حؼاثغي ًىالني ما ًىا٫ باقي الجؼاثٍغ

لُت  ٧14اهذ اإلاداولت الثالثت بمىاؾبت الاخخٟا٫ بظ٦غي  ٥ بةعؾا٫ َاثغة زانت الؾخ٣ضام الباي ؤزامى  1960حٍى

ًه ب٣ىله" بطا اؾخ٣لذ الجؼاثغ ٞىدً مٗها وبطا ب٣ُذ جدذ  اعة ٞغوؿا و٢ابل الججرا٫ صٌٛى٫ شخهُا، ٨ٞغع له ٞع لٍؼ

 .(2) ؾلُتهم ٞىدً مٗها"

"الكُش ؤوخمضون" بُاها بٗىىان "بلى ؤبىاء اله٣اع في حىىب  الُىاع١ وكغ ٦بحر عئؾاء  بُٛت بػالت ٧ل لبـ،

ضة اإلاجاهض بيك ُٞه ٢باثل  ذُٞه ؤبٗاص اإلااامغة الٟغوؿُت وصٖ ذغه ٧امال ٖلى ؤخض نٟداتها، بُيالصحغاء" ٢امذ حٍغ

 (3) بضون حىىب"وال قما٫  بلى الخمؿ٪ بالىخضة الترابُت للجؼاثغ ٢اثال "ال حىىب بضون قما٫  الُىاع١ 

لٟئت في ؤُٖان بني مؼاب، بالُب٘  لىٟـ الٛغى هٓغ إلا٩ان هظه ا الُىاع١ ٧اهذ الىحهت الثاهُت بٗض ٢باثل 

ت التي جغصصث ٖلى اإلاى٣ُت، لجـ هبٌ ؤهالي  ت، جضع٦ها الشخهُاث الٟغوؿُت الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ الصحغاء الجؼاثٍغ

اإلاى٣ُت خى٫ ٢ًُت الصحغاء، وزغحذ ب٨ٟغة مٟاصها "ؤن ٢بىلهم يغوعي ووحىصهم يمً هظه الجمهىعٍت هى 

( بلى O. Guicharؤعؾل الججرا٫ صٌٛى٫ ؤولُٟي ٢ِكاع )ن في اإلاكغوٕ، حيمان وحىصها وب٣ائها، وهٓغا ألهمُت اإلاؼابُ

الصحغاء، و٢ابل بٌٗ الشخهُاث التي لها وػن في اإلاى٣ُت، ٖلى عؤؾها الكُش بُىى، ٞى٢٘ الاحخمإ بم٨خب عثِـ 

ت بٛغصاًت ال٩ىلىهُل ٦الن ٦الف ) مكغوٕ بوكاء ممل٨ت محزاهُت، ومما ٢اله  –(، ٖغى ٢ِكاعK. Klechالضاثغة الٗؿ٨ٍغ

... ٞهي جمل٪ اإلاىاعص الطخمت واؾخ٣اللها.. ل٣ض ؤعؾلني عثِـ الجمهىعٍت صٌٛى٫ للخٟاوى مٗ٪ في مؿخ٣بل الصحغاء ".

إلاض الٗىن لخجهحز هظه  اؾخٗضاصيمً الٛاػ والبترو٫، وهي مخازمت إلاىعٍخاهُا الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت، وبوي ؤٖغب ل٪ ًٖ 

ٌ الضولت وؤزبر٥ ؤن زِ صٌٛى٫ الهاجٟي مٟخىح وهى ً ٣ت صبلىماؾُت ًبرػ ُٞه ٞع يخٓغ الجىاب" ٩ٞان عص بُىى بٍُغ

ىػٕ مؿاولُت  ياؾخٗما٫ بن ُت، ٍو ال٣غاع ٖلى ٖضة ؤَغاٝ بط ٣ًى٫ "... بما ؤن  طاساجمحزاب ٦ٗىهغ ًمىذ ٞغوؿا الكٖغ

                                                           
لى للٛت الٗغبُت، الجؼاثغ،  الُىاع١ خؿً مغمىعي:  (3) ً اإلاجلـ ألٖا ، م.م. 2010بحن الؿلُت الخ٣لُضًت وؤلاصاعة الٟغوؿُت في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

202 .203. 
ىُت لالجها٫ واليكغ والاقهاع الجؼاثغ، م.  (1)  .143ٖبض الؿالم بىقاعب: اله٣اع ؤمجاص وؤهجاص، اإلااؾؿت الَى
ضع وازغون (2)  170،م. اإلاغح٘ الؿاب٤ :بكاع ٢ٍى
 .1958/ 10/ 10، 30، اإلاجاهض، ٖضص''بلى ؤبىاء اله٣اع في حىىب الجؼاثغ'' (3)
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حرهم، ٞالجىاب ٖلى َلب٨م ٩ًىن ًٖ ٍَغ ٤ الصحغاء جًم زلُُا مً الؿ٩ان بني محزاب والكٗاهبت واإلاسال٠ُ ٚو

 .(4) هىا هدً اإلاؼابُحنساؾخٟخاء خغ، ٞال٣ًُت ٢ًُت الجمُ٘ ال ج

سُت ؤن اإلاى٣ُت قهضث في ؤ٦خىبغ   1959اإلاداوالث الٟغوؿُت لم جخى٠٢ ٖىض هظا الل٣اء، بط حكحر اإلاهاصع الخاٍع

٣ت ال٩ى  ُ٘ اإلاؿخىي. ٢اصه هظه اإلاغة الىػٍغ الٟغوس ي ألاو٫ مِكا٫ صوبغي ٞع ض ٞغوس ي ٞع اعة ؤزغي لٞى لىهُل ٖلي مغاص ٍػ

حخمإ في بلضًت ٚغصاًت يم الٗضًض مً الكغاثذ التي ٧اهذ ٞغوؿا مجلـ ألامت الٟغوس ي، ؤًً ٣ٖض ا ممثل الىاخاث في

جغي ٞحها ؤنها جمثل مى٣ُت محزاب، ٖلى عؤؾها هاثب محزاب في اإلاجلـ الجؼاثغي، وهىاب اإلاجلـ الٗمالي بىع٢لت وعئؾاء 

ني ًؼ٢ً، ال٠ُٗ، ال٣غاعاة، بىهىعة، مل٨ُت، و٧ان ٞدىي هظا الل٣اء ال ًسخل٠ ٖما بلضًاث محزاب الؿب٘: ٚغصاًت، ب

 (5) َغخه ال٣اصة الٟغوؿُىن في الؿاب٤ و٧ان لها هٟـ اإلاهحر

ضم الخجاوب الظي ل٣ُه قغوٖ ال٣اض ي بٟهل الصحغاء ًٖ  هال٣ض ٧ان مً هخاثج هظه الخدغ٧اث الٟغوؿُت، ٖو

بمداولت لؼعٕ  1961ؤوث  13زُحرة ٖلى اإلاى٣ُت، بط ٢امذ الؿلُاث الٟغوؿُت في الجؼاثغ لضي ؤُٖان الجىىب، هخاثج 

الٟخىت بحن اإلاال٨ُت وؤلابايُت، بإن ٧لٟذ ؤخض ٖمالئها بخضهِـ حام٘ وع٢لت وبلحا١ التهمت باإلاؼابُحن وهى الحاصر 

ً الىاخض، بال ؤن جضزل ؤهل ال٣ٗض وا جهاصمالظي ٧اص ؤن ًجغ اإلاى٣ُت  لحل ٖلى عؤؾهم: الكُش بُىى، بحن ؤبىاء الَى

٣ت  ٣غث، ب٨ك٠ زٍُى اإلااامغة، ؤٖاص الهضوء بلى بخ ُتجاهخُالوال٣اًض الُٗض مً وع٢لت، وؤخمض الخُجاوي قُش الٍُغ

 (1) اإلاضًىت

بلى حاهب هظا لجإث الاؾخٗماع بلى وؾُلت ؤزغي طاث وحهحن ؤو مغخلخحن جمثل الىحه ألاو٫ مجها في الًِٛ اإلاالي 

ً في الكما٫ وجىلى الاقغاٝ ٖلى هظه الٗملُت مضًغ بى٪ الجؼاثغ، وجخجؿض في تهضًض ٖلى الخجاع  حن اإلاؿخ٣ٍغ الصحغاٍو

لى  حن ٖو الخجاع باإلٞالؽ، زم بٖالن بٞالؾهم، ونضعث الخٗلُماث بلى اإلادا٦م ؤن جد٨م بةٞالؽ الخجاع الصحغاٍو

ً في الكما٫ مً ججاع محزاب، والبىى٥  ٌ بألازو اإلاؿخ٣ٍغ لب مجهم مىدهم ٞغ حؿضًض  بًغوعة الدؿهُالث َو

 .اإلاترجبت ٖلحهم. الضًىن 

ٗال جم جدُُم  ؤما الىحه الثاوي مً الٗملُت ُٞخمثل في جدُُم مدالث الخجاع اإلاظ٧ىعًٍ ب٣ىابل البالؾدُ٪، ٞو

ىن في الٗانمت، وفي الجىىب الجؼاثغي ٖمضث ؤلاصاعة  (90حؿٗحن )ؤ٦ثر مً  مدل ًمخل٨ها الخجاع الصحغاٍو

ت بلى ال٣م٘ اإلاباقغ بط جم ه٣ل ؤ٦ثر مًالاؾ ٖامل مً الٗما٫ البترولُحن في وع٢لت بلى  (1500 ال٠ وزمؿمئت) خٗماٍع

 (2) اإلاددكضاث في الكما٫.

ىا  ٞغ ما٫ ال٣مُٗت لم حٛحر في مىا٠٢ ؤهل محزاب مً ال٣ًُت اإلاُغوخت وجُٟىىا للماامغة ٖو بن هظه ألٖا

لحهم وصٞٗهم هدى جبني مكغوٕ ٞهل الصحغاء ًٖ الجؼاثغ، وبالخالي بُٖاء الح٣ُ٣ت التي ال جسغج ًٖ بَاع الًِٛ ٖ

ُت للخىاحض الٟغوس ي في الصحغاء.         هٕى مً الكٖغ

                                                           
ش بني محزاب، وػاعة الث٣اٞت الجؼاثغ،  (4)  .515، م. 2007ًىؾ٠ بً الحاج ب٨حر: جاٍع
 .225، م. 2003لى الاؾخ٣ال٫، صاع ألامل، الجؼاثغ اح: مى٣ُت وع٢لت وجى٢غث مً م٣اومت الاخخال٫ بجٖبض الحمُض ه (5)
 .67، م.2009الهاصي صعواػ: ال٣ُٗض مدمض قٗباوي، ألامل وألالم، صاع هىمت، الجؼاثغ،  (1)
 .1962حاهٟي  22، 113مىاوعاث في الصحغاء، مجلت اإلاجاهض، ٖضص  (2)
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حن في اؾخ٣ُاب ؤُٖان محزاب، ؤؾىضث مهمت الضٖاًت إلاكغوٕ  بٗض ٞكل ٞغوؿا ب٣اصتها الؿُاؾُحن والٗؿ٨ٍغ

ت، و٦ؿب الخإًُض لها بلى خمؼة بىب٨غ، إلاا جخمخ٘ به هظه الشخهُت مً هٟىط، ًم٨ً ؤن ج٣إع به  "الجمهىعٍت الصحغاٍو

سُت   اٞغوؿُ اٖضو وكاٍ الكُش بُىى وجإزحره ٖلى ؤهالي الجىىب، و٧ان زمً هظه اإلاهمت خؿب بٌٗ ال٨خاباث الخاٍع

خمؼة بىب٨غ بخىلُخه ؤمغ "بماعة الصحغاء" في خا٫ حك٩لها، م٘ ج٣ضًم ٧ل ؤلام٩اهُاث والدؿهُالث الالػمت لظل٪، باقغ 

ت اإلاخسههت  مهمخه بدملت بٖالمُت اقتر٦ذ ٞحها م٩اجب  ت، و S.A.Sالٟغ١ الاصاٍع  دُلتب جغوج للشخهُت الصحغاٍو

حن ًغصصون  ؤهاؽ اْهغمىه  ىن ولِؿىا بجؼاثٍغ ، وفي الجاهب اإلاُضاوي قٕغ في ٣ٖض حلؿاث م٘ ؤُٖان (3) ؤنهم صحغاٍو

والثاهُت في ؾاهذ ؤوححن بًىاحي الٗانمت ل٨جها باءث بالٟكل، بط الصحغاء، ٧اهذ ألاولى مجها في مضًىت ج٣غث، 

ً اعيذ ٧ل مداولت لخجؼثت الَى ت اإلاكغوٕ، ٖو ًذ الشخهُاث الصحغاٍو ، وعٚم طل٪ ٖاص خمؼة بىب٨غ بلى (4) ٞع

ت ( 54) اعبٗت وزمؿحن جىُٓم احخمإ زالث يم شخهُت مً ؤُٖان الصحغاء، اؾخٗان هظه اإلاغة ب٣ىاث الكَغ

الن ًٖ بحغاء مداصزاث بًُٟان إلحباعه ش ؤلٖا م ٖلى الحًىع، وجم طل٪ ببِذ والي الىاخاث بىع٢لت، وفي هٟـ جاٍع

ُان بٗض  با، ل٨ً هظا الل٣اء ٦ظل٪ اهخهى بلى الٟكل مثل ؾاب٣ُه، ٦ما لم ٌؿخُ٘ خمؼة بىب٨غ اٞخ٩ا٥ مىا٣ٞت ألٖا ج٣ٍغ

ًغها الىىاب اإلاؿلمىن خ، 1960زٍغ٠  حمٗهم في حلؿت مٛل٣ت إلخضي صوعاث اإلاجلـ الٗمالي بىع٢لت في

ٌ، وجإ٦ُضا ٖلى طل٪ ًم٨ً ؤن وكحر بلى جضزل بُىى الظي  والىهاعي، خُث ٧اهذ جضزالتهم جدمل ٧ل مٗاوي الٞغ

 
 
 ط
 
غ الغثِـ والىىاب بهالخُاث اإلاجلـ الٗمالي التي ج٣خهغ ٖلى الجاهب الا٢خهاصي واإلاالي، صون الخىى في اإلاؿاثل ٦

: بن ٞغوؿا لم ج٨ً حؿدكحرها في ؤمغ (1) ي مثل هظا ألامغ الخُحر والهام في هٟـ الى٢ذ، ومما ٢الهالؿُاؾُت، زهىنا ف

 ههٓام التراب الجىىبي، ولم حؿدكغها ًىم ٞهلذ ؤحؼاء وحٗلذ لها  هظه البالص، ٞلم حؿدكغها ًىم ٢ُٗذ الصحغاء

ض، بل ٖ ؤ٦ثر مً هظا ٦ىا هُلب ؤقُاء مً خ٣ىا ً الكما٫ ؾمتها ؤخىاػ مخمحزة، ٞهي جهل وجٟهل وجخد٨م ٦ما جٍغ

٘ ؤنىاجا ختى في جُب٤ُ ٢ىاهحن ؾىتها هي، ٞةطا ؤعاصاث ٞغوؿا ؤن حؿدكحر ٞلدؿدكغ ناخب الح٤، وهى الكٗب  وهٞغ

الجؼاثغي، ال ؤهذ ؤيها الغثِـ وال ؤها وال ؤخض مً الىىاب ًمل٪ ؤ٦ثر مً بُا٢ت اؾخٟخاء ًل٣حها في الهىضو١ ًىم 

 (2) الاؾخٟخاء

 1961صٌؿمبر  4ج٣خهغ حهىص خمؼة بىب٨غ ٖلى ؤُٖان الجؼاثغ، بل حٗضجه بلى الضو٫ اإلاجاوعة، بط ٢هض في لم 

٣ت ما٦ـ لىحىن، صولت الىُجغ، وخاو٫ ؤن ًخدضر م٘ عثِـ الىُجغ "خماوي  -مىخدال نٟت ممثل ؾ٩ان الصحغاء -ٞع

ت  ٌ صًىعي" في مداولت مىه اؾخمالخه لخإًُض مكغوٕ "الجمهىعٍت الصحغاٍو اإلاؿخ٣لت"، ل٨ً عثِـ الىُجغ واحهه بٞغ

اص خمؼة بىب٨غ ًدمل بلى الح٩ىمت الٟغوؿُت ؤهباء زُبت اإلاؿعى  ت" ٖو ٢اَ٘ ٢اثال: لً ؤٖحن ٖلى زل٠ ٧اجىٛا صحغاٍو

ت في باَعـ والجؼاثغ جٟانُل ٞكل اإلاهمت  .(3) الجضًض، بِىما ج٨ٟل آلازغون بةباٙل اإلاىٓمت الؿٍغ

                                                           
 .530م. مدمض ٖباؽ: ههغ بال زمً، صاع ال٣هبت لليكغ، الجؼاثغ، )ب ؽ ٍ(،  (3)
 .51 -50، م، م. 2009ببغاهُم بُىى: ؤٖمالي في الثىعة، حمُٗت الترار، ٚغصاًت، الجؼاثغ،  (4)
ام، الجؼاثغ.  (1)  .165م،  2005مدمض نالح هانغ: الكُش ببغاهُم بً ٖمغ بُىى، مهلحا وػُٖما، م٨خبت الٍغ
 .36. 35ببغاهُم بُىى: مهضع ؾاب٤، م، م. (2)
 ، اإلاجاهض، مهضع ؾاب٤.مىاوعاث في الصحغاء (3)
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ي اؾخسضمتها ٞغوؿا لخد٤ُ٣ هظا اإلاكغوٕ، ج٣ضًم الٗىن الٗؿ٨غي واإلااصي ل٣ىاث مً اإلاداوالث الُاجؿت الت

ل والدؿغب هدى الجىىب،  غ مً الخٚى بلىهِـ، وحشجُٗه ٖلى الخمغ٦ؼ في خضوص الخل ، لٗغ٢لت وخضاث حِل الخدٍغ

ل هٓامه غ ومى٘ جٚى ىُت لًغب حبهت الخدٍغ ماء الحغ٦ت الَى ا في الجىىب، ٣ٞض عاهىذ هظه الؿلُاث ٦ثحرا ٖلى ٖػ

وهظا ما ًٟؿغ لىا مداولت ٞغوؿا بقغا٥ هظه الحغ٦ت في مٟاوياث بًُٟان بحجت ؤن  هظه ألازحرة لها مىا٢٘ في اإلاىا٤َ 

ت  (4) الصحغاٍو

جمغ٦ؼث خغ٦ت بلىهِـ في اإلاثلث اإلاخ٩ىن مً الجلٟت وبىؾٗاصة و٢هغ الكاللت وصاعث بُجها وبحن ٢ىاث حِل 

غ مٗاع٥ ٖضة ٧اهذ حبا٫ غ مً جهُٟت ٖهاباث  الخدٍغ مىاٖت وجامؿىت مؿغخا لها، ولم جخم٨ً ٢ىاث حِل الخدٍغ

ؤًً ٢ط ي ٖلحها مً ٢بل الجِل الاؾخٗماعي،  1958بلىهِـ بط ْل وحىصها في اإلاى٣ُت ه٣ُت ؾىصاء ختى ؤواثل ؾىت 

ً مً اإلاؿاٖضاث بٗض ؤن ا٦دك٠ هظا ألازحر اإلاىاوعة الخ٨خ٨ُُت لبلىهِـ والتي حؿتهضٝ الحهى٫ ٖلى ؤ٦بر ٢ضع مم٨

ني، و٢ض جبحن  غ الَى غ البالص بٗض الخسلو مً حبهت الخدٍغ ت الٟغوؿُت، زم اؾخسضامها مً ؤحل جدٍغ اإلاالُت والٗؿ٨ٍغ

ٌ الاهًمام بلى "لجىت الؿالم" التي ؤوكإها اإلاٗمغون بٗض اه٣الب  ، وصٖا الجِل 1958ماي  13لها طل٪ ٖىضما ٞع

والٟغوؿُحن في الجؼاثغ، و٢ض ٢خل "بلىهِـ" في الاه٣الب الظي صبغه حِل  الٟغوس ي بلى حٗاون ؤوز٤ بحن اإلاؿلمحن

ش اإلاظ٧ىع، وػٖم الٟغوؿُىن بٗض طل٪ ؤنهم ؤٖضمىه ىحناإلاؿخَى  (5) .في الخاٍع

 إستراثيجية جبهة التحرير الوطني في الحفاظ على الوحذة الترابية للجسائر -3

 الوحذة الترابية في مواثيق الثورة -3/4

ىُت والضولُت، ويٗذ يمً في الح٣ُ ني مىظ ْهىعها ٖلى الؿاخت الَى غ الَى ، ااؾتراجُجُته٣ت ؤن حبهت الخدٍغ

مبر، الظي  ني، صون الخٍٟغِ في قبر مىه، وهى مبضؤ ؤٖلىذ ٖىه في بُان ؤو٫ هٞى غ ٧امل التراب الَى ٦ض نغاخت ؤجدٍغ

ني" وؤًًا "بن ٞخذ مٟاوياث  ت ؤن الهضٝ مً الثىعة هى "الاؾخ٣ال٫ الَى تراٝ بالؿُاصة الجؼاثٍغ ٖلى ؤؾاؽ الٖا

سُت التي ٧اهذ مىحىصة ببان نضوع البُان والتي جخًمً  وخضة ال جخجؼؤ، ؤي اؾخ٣ال٫ الجؼاثغ بدضوصها الُبُُٗت الخاٍع

 .(1) الصحغاء

التي ٖم٣ذ اإلاؿإلت ؤ٦ثر، وخضصث  1956ؤوث  20هظا ألامغ ؤ٦ضث ٖلُه و٦غؾخه وز٣ُت الهىمام الهاصعة في 

ت ووخضتها التي ال جخجؼؤ، وهي ال٣غاعاث التي ل٣ُذ اؾخدؿان وجإًُض قغوٍ  تراٝ باألمت الجؼاثٍغ و٠٢ ال٣خا٫ في الٖا

بٗا ٧ان ؤبىاء  حمُ٘ م٩ىهاث الكٗب الجؼاثغي، مً ؤخؼاب و٢ُاصاث ؾُاؾُت، زانت بٗض اهًمامهم بلى الثىعة، َو

 .(2) الصحغاء مً ؤبغػ اإلاؿاهمحن في نُاٚت هظه الىز٣ُت

                                                           
سُت صاع ألامت، الجؼاثغ،  (4) ؼ: الثىعة في الىالًت الثالثت الخاٍع ٍؼ الاتهاماث اإلاخباصلت بحن مهالي الحاج  ٦خابه : ، وؤهٓغ ٦ظل٪152، م. 2004ًخي بٖى

ني ) غ الَى ت وحبهت الخدٍغ  .49، م2001(، صاع هىمت لليكغ، الجؼاثغ، 1966 -1946واللجىت اإلاغ٦ٍؼ
ت للخإل٠ُ، مهغ ح (5)  .180، م1959ىان حلِس ي: زىعة الجؼاثغ، جغحمت نضقي ؤبى َالب، الضاع اإلاهٍغ
الم والث٣اٞت (1) ني،  :وػاعة ؤلٖا غ الَى  .10 -8، م. م. 1979، الجؼاثغ، 1962 -1954الىهىم ألاؾاؾُت لجبهت الخدٍغ
 .29. 28هٟـ اإلاهضع، م. م  (2)
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غ مباصت ؾُاؾتها الٗامت ججاه الصحغاء ٖلى لؿان ها٣َها الغؾمي اإلاجاهض في ٖضصها الهاصع  ؤ٦ضث حبهت الخدٍغ

 ، ملخهت طل٪ في مبضؤًً:1956ٖام 

ت ؤلا٢لُم ُٞما ٌٗني ؤن الصحغاء ٢ُٗت مً ؤعى الجؼاثغ.املبذأ ألاول   : هى خٍغ

٣ُت ٢بل الٗهض  : هى الُاب٘ الىخضوي للصحغاء "ٞبىاؾُت الصحغاء،املبذأ الثاني ذ الكٗىب ؤلاٍٞغ ٖٞغ

٣ُا  ٣ُا الكمالُت، وبٍٞغ خي للصحغاء ٦همؼة ونل بحن بٍٞغ اقتها.... ًجب بٖاصة الضوع الخاٍع الاؾخٗماعي، وخضتها ٖو

 .(3) حىىب الصحغاء

غ ألاعى الجؼاثغ بما ٞحها الصحغاء، وجغص ٖلى    غ، حٗلً ؤنها جداعب مً ؤحل جدٍغ بىاء ٖلى هظا حبهت الخدٍغ

ٖلى ؤن الصحغاء ٧اهذ زالُت، الًٟل لٟغوؿا في بخُائها، وبٗث الحغ٦ت ٞحها،  جا٦ضها ٞخئذ، التي ما اوؿٞغ صٖاءاث ا

ت جدذ ؾُاؾتها مٟاصها ٖضم  غ مً زال٫ هظا الُغح جىحُه عؾالت بلى ٞغوؿا والضو٫ اإلاىًٍى وال جيس ى حبهت الخدٍغ

تراٝ بإي اجٟا١ ؾاب٤، بحن ٞغوؿا وؤي َٝغ زالث آزغ  ت، وجىضح ؤن اإلاىٓمت اإلاكتر٦ت  الٖا مخٗل٤ بالصحغاء الجؼاثٍغ

٣ُا ت لبل٣ىت بٍٞغ ت ما هي بال ؤصاة اؾخٗماٍع  .(4) لأل٢الُم الصحغاٍو

 دبلوماسية الثورة في مواجهة مشروع الفصل -3/8

ني وكغ هظه ال٣ىاٖاث، لضي ألاوؾاٍ الضولُت وؤلا٢لُمُت مؿخٛلت في  غ الَى طل٪ خاولذ صبلىماؾُت حبهت الخدٍغ

ىص اإلاكاع٦ت، ؤو جىُٓم هضواث  الخٓاهغاث طاث الهلت بالصحغاء، واؾخٛال٫ مىاعصها، ٖبر بعؾا٫ مظ٦غاث بلى الٞى

ت بلى 1959لكغح اإلاى٠٢، ٟٞي حاهٟي  ، وحهذ الح٩ىمت اإلاا٢خت ٖلى لؿان عثِؿها ٞغخاث ٖباؽ، عؾالت جدظًٍغ

ُت ومما حاء ٞحها "ؤن الح٩ىمت اإلاا٢خت للجمهىعٍت الكغ٧اث البترولُت التي ؤبغمذ اجٟا٢ُاث م٘ الح٩ىمت الٟغوؿ

ت جا٦ض مً حضًض ٖلى عئوؽ اإلاأل خ٣ى١ الكٗب الجؼاثغي الثابخت في الصحغاء التي هي حؼء مً الجؼاثغ وهي  الجؼاثٍغ

جى٨غ ٖلى ٧ل ؤخض امخال٥ التراب الجؼاثغي بإي ٖىىان، وألي مضة وهي حٗخبر الاجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت باؾخٛال٫ مىاعص 

وبىاء ٖلى طل٪ جدظع الح٩ىمت الكغ٧اث اإلاهخمت بالخى٣ُب ًٖ الىِٟ مً ؤن جبرم اجٟا٢ُاث م٘  ملٛاةلصحغاء ا

 .(5) الؿلُاث الٟغوؿُت لِـ لىحىصها َاب٘ قغعي بط ؤنها ال جىحض آلان بال بٗىىان الاخخال٫ الٟغوس ي

ىع٥ في حىان  ض الجؼاثغي " ٦ضا، 1959في ماجمغ الٗالمي الخامـ للبترو٫ اإلاى٣ٗض في هٍُى ن اليكاٍ االٞى

لى ؤعواح الخ٣ىُحن التي  ني، ٢ض ج٩ىن له هخاثج زُحرة ٖلى ممخل٩اث الكغ٧اث ألاحىبُت ٖو غ الَى الكغعي لجِل الخدٍغ

ٟهم ني ، خظعث ُٞه ح1959" وهٟـ الص يء جم في اإلااجمغ الٗغبي الظي هٓمخه ال٣اهغة في ٖام ..جْى غ الَى بهت الخدٍغ

ت ٧اث ألاحىبُت مًالكغ   .(1) مٛبت الاؾدثماع في الصحغاء الجؼاثٍغ

المي ٢امذ صحاٞت الثىعة ب٨ك٠ اإلااامغة الٟغوؿُت ٖلى الىخضة الترابُت للجؼاثغ  في صحاٞتها  في اإلاجا٫ ؤلٖا

ت وال٣اهىن" بمضًىت بغو٦ؿل البلج٨ُُت ٖام باللٛت  الٗغبُت والٟغوؿُت ونضع ٦خاب مدمض بجاوي "الثىعة الجؼاثٍغ

ت  ُٞه مؼاٖم الٟغوؿُحن خى٫ الصحغاء مٟىضا، 1961 الٟغوؿُت ٖام  .الجؼاثٍغ

                                                           
 .1956، 2إلاجاهض، ٖضص ، ا"الصحغاء الٟغوؿُت خلم وؾغصاب" (3)

(4)
 Slimane Chikh :op.cit. p.122  

(5)
 A. O. M 81 F/ 2040. Communique du, G.P.R.A, janvier 1959

)
  

 .206ؿاب٤، م. ال غح٘ هٟـ اإلا مىس ى بً ٖمغ: الؿُاؾت الىُُٟت،  (1)
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ت" ًدخىي ٖلى ٢ؿمحن ألاو٫ ًخٗل٤  ع ٦ما ؤنض ت ٦خاب "الجؼاثغ الصحغاٍو ؿٍغ الم الٗغبي بجى٠ُ الؿَى مغ٦ؼ ؤلٖا

ت مً اإلا٣االث التي  بالجاهب ال٣اهىوي للصحغاء م٣خبـ مً ٦خاب "مدمض بجاوي" وال٣ؿم الثاوي ٌكمل ٖلى مجمٖى

حن خى٫ مؿإلت ججؼثت الصحغاء، و٢ض ٦خ ماء الجؼاثٍغ ضة اإلاجاهض، وبٌٗ ؤعاء وؤ٢ىا٫ الٖؼ  ٦خب م٣ضمخه بذ في حٍغ

 (2) الؿُض ؾٗض صخلب

بؿبب بنغاع اإلاٟاوى الٟغوس ي ٖلى اٖخباع " الصحغاء مك٩لت في خض  1961حىان  ٣ٖ13ب جإحُل هضوة بًُٟان 

ت ،  ا٢ضمذ هظه الىضوة طاتها، وؤعاصوا ٖؼلها ًٖ الى٣اقاث التي حغث في حهىصها ٖلى ج٨ث٠ُ الح٩ىمت اإلاا٢خت الجؼاثٍغ

٣ُا الؿىصاء لكغح وحهت هٓغها ٞحها ًسو الح٤ الكغعي للجؼاثغ في ب٢لُم الصحغاء َالبت  الضبلىماؾُت هدى بٍٞغ

٣ي لها في هظه اإلاك٩لت، ٣ٞض وحهذ مظ٦غة عؾمُت ماعزت في  ٣ٍُت ؤ٦ضث بلى الضو٫ ؤلاٞغ  1961حىان  30الضٖم الاٍٞغ

ًها ل٩ل الُغوخاث والاصٖاءاث الٟغوؿُت في الصحغاء، زانت الاصٖاء ال٣اثل "ؤن الصحغاء جمثل مك٩لت في  ٞحها ٞع

٣ُت اإلاجاوعة" ما٦ضة ؤن ؤي حٗضًل للحضوص ًخم  خض طاتها هٓغا لخ٣ٗض مك٩ل الحضوص بحن الجؼاثغ وبٌٗ الضو٫ ؤلاٍٞغ

ألن هظه الضولت ال جمل٪ خ٤ ٣ٖض اجٟا٢ُاث باؾم الجؼاثغ، وؾ٩ُىن مً م٘ الضولت اإلادخلت ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن صحُدا 

ٌ مثل هظه الاجٟا٢ُاث ، ٦ما قغخذ الح٩ىمت اإلاا٢خت في هٟـ اإلاظ٦غة  في جهضيها  –خ٤ الكٗب الجؼاثغي ٞع

ت ؤهه ال ماو٘ لضيها مً زل -للمكغوٕ الغؤؾمالي في الصحغاء ٤ وحهت هٓغها مً ٢ًُت اؾخٛال٫ الثرواث الصحغاٍو

حٗاون واؾ٘ ًً٘ هظه الثرواث في زضمت الخىمُت والخُىع والا٢خهاصي والاحخماعي لكٗىب ال٣اعة بُٗضا ًٖ الخٗاون 

٣ُت في الى٢ذ الحايغ واإلاؿخ٣بلخ٣ُ٣ُا  زُغا  مثلالظي ًهظا الخٗاون م٘ ٞغوؿا،   . (3) ٖلى ا٢خهاصًاث الضو٫ ؤلاٍٞغ

٣ب نضوع الىضاء الظي وحهخه ال ت  ح٩ىمتبلى حاهب هظا، ٖو بلى قٗىب وخ٩ىماث البلضان  اإلاا٢خت الجؼاثٍغ

لُت  5الهض٣ًت والك٣ُ٣ت لخٗغب في ًىم  ني يض الخ٣ؿُم -1961حٍى بهىعة بًجابُت  -الظي زههخه ٦ُىم َو

ىص بلى  مؿاهضتها للكٗب الجؼاثغي في ٦ٟاخه مً ؤحل الاؾخ٣ال٫ ووخضة جغابه، ٢امذ الح٩ىمت اإلاا٢خت بةعؾا٫ ٞو

ت ٟٞي مسخل٠ الٗىانم  ٣ي لل٣ًُت الجؼاثٍغ ٣ُت لكغح اإلاى٠٢، و٦ؿب الضٖم ؤلاٍٞغ لُت ؾاٞغ ٞغخاث  2ؤلاٍٞغ حٍى

م بل٣اؾم ومدمضي الؿُٗض بلى الغباٍ، ومجها ج ض، و٦ٍغ ض مخ٩ىن مً مدمض الحًز ٣ت ٞو ض بلى ىٖباؽ ٞع ٣ل مدمض الحًز

لُت( زم بلى باما٧ى ) ٧9ىها٦غي، ) لُت(، و٦ظل٪  12حٍى م بل٣اؾم  اججهحٍى ٣ت مدمضي الؿُٗض بلى بىٛاػي )٦ٍغ  07ٞع

لُت( ومجها بلى ال٣اهغة ) لُت(، وفي ٧ل هظه الٗىانم  9حٍى ض الجؼاثغي  جدهلحٍى الضٖم ال٩امل إلاى٠٢  ٖلى الٞى

داث الخالُت: خ٩ىمخه  ُٞما ًسو الىخضة الترابُت للجؼاثغ، جغحمخه الخهٍغ

للكٗب الجؼاثغي في ٦ٟاخه مً ؤحل  مؿاهضجه 1961/ 07/ 5حاللت اإلال٪ الحؿً الثاوي ؤٖلً في ًىم  -

ىُت،  صٖمه للح٩ىمت اإلاا٢خت في مٟاوياتها م٘ ٞغوؿا ٖلى ؤؾاؽ اخترام ؾالمت التراب  ما٦ضاالاؾخ٣ال٫ والىخضة الَى

 (1) ًٖ ٖؼمه اؾخٗما٫ حمُ٘ الىؾاثل إلخباٍ ٧ل مداولت لخ٣ؿُم الجؼاثغ" ٦ما ٖبر الجؼاثغي، 

                                                           
ضع وآزغون (2)  .152، ماإلاغح٘ الؿاب٤: بكاع ٢ٍى
ت عيا مال٪: الجؼاثغ في بًُٟان (3) ش اإلاٟاوياث الؿٍغ ، م. م. 2003، صاع الٟغابي، بحروث، لبىان، 1، جغحمت ٞاعؽ ًٚىب، 1962ٍ -1956، جاٍع

387- 391. 
ٌ ؤن ٩ًىن مُُت لالؾخٗماع'' (1)  .1961/ 07/ 18، 100، اإلاجاهض، ٖضص ''اإلاٛغب الك٤ُ٣ ًٞغ
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ض الجؼاثغي، بُاها عؾمُا ًىم  - ٦ضث ُٞه ا، 1961/ 07/ 07وكغث الح٩ىمت اللُبُت بمىاؾبت اؾخ٣بالها للٞى

ني بما  باؾم الكٗب اللُبي مؿاهضتها الالمكغوَت للكٗب الجؼاثغي في ٦ٟاخه مً ؤحل الاؾخ٣ال٫، ووخضة جغابه الَى

 في طل٪ الصحغاء.

اها ٢ض ؤنضعجا بُاه - ش الخالُت: للب ممازال  ا٧اهذ ُٚيُا ٚو / 07/ 12(، )1961/ 07/ 10ُان اللُبي في الخىاٍع

(، ومما حاء في البُان الٛاوي ما ًلي "بن خ٩ىمت ٚاها جا٦ض ؤن الصحغاء حؼء ال ًخجؼؤ مً الجؼاثغ، وؤن الؿلم 1961

٣ذ الض ماء في الجؼاثغ الح٣ُ٣ي والجهاجي في هظه البالص ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن بال ماؾؿا ٖلى ؾالمت جغاب الجؼاثغ، ٣ٞض ؤٍع

ل  "...لؼمً ٍَى

خؼب نىابا الىُجغي اإلاٗاعى عؾالت باإلاىاؾبت، خغى ٞحها ٖلى بْهاع مؿاهضة الكٗب الىُجحري  هح٦ما و 

للجؼاثغ في ٦ٟاخها مً ؤحل الاؾخ٣ال٫ وؾالمت وخضتها الترابُت بما ٞحها الصحغاء، وهى هٟـ اإلاى٠٢ الظي ٖبر ٖىه 

اعة خم  .    (2) 1961صٌؿمبر  4ؼة بىب٨غ للىُجغ في الغثِـ خماحي صًىعي ٣ٖب ٍػ

ذ  ٦ض ُٞه صٖمه إلاؿاعي الح٩ىمت اإلاا٢خت للجمهىعٍت ا٦ما ؤصلى عثِـ حمهىعٍت مالي "مىصًبى٧اًخا" بخهٍغ

ت حاء ُٞه "بن الصحغاء لم ج٨ً في ًىم مً ألاًام مؿخ٣لت، بنها لِؿذ ٦ُاها حٛغاُٞا وؾُاؾُا مؿخ٣ال، ل٣ض  الجؼاثٍغ

٩ىمت الجؼاثغ ولكٗبها، وصٖمىا مى٢ٟها ُٞما ًخهل بىخضة ؤعايحها.... وهدً وٗاعى وحىص صحغاء ٦ضها صٖمىا لحا

 (3) "جابٗت لٟغوؿا

وفي هٟـ الاججاه ط٦غ الؿُض لُىبىلض ؾىٛىع عثِـ حمهىعٍت الؿىٛا٫ ٖىضما ؾئل ًٖ مى٢ٟه مً الصحغاء 

دىا ٧اهذ صاثما هي  ت ٞإحاب "هٍٓغ ًجب ؤن ج٩ىن هي خضوصه ٖىضما ٧ان مؿخٗمغة، ن خضوص البلض اإلاؿخ٣ل االجؼاثٍغ

خباع هجض ؤن هىا٥ صحغاء مٛغبُت، وصحغاء  ت ولُبُت وجىوؿُت بلخ، ومً الهٗب مىعٍخاهُاوبهظا الٖا ، وصحغاء هُجٍغ

ت ًجب ؤن ال ج٩ىن مل٩ا للجؼاثغ إلاىعٍخاهُاًجب ؤن ج٩ىن  مىعٍخاهُاٖلُىا ؤن ه٣ى٫ ؤن صحغاء  ، وؤن الصحغاء الجؼاثٍغ

الخالٝ في عؤَي زالٝ لٟٓي، وفي هٓغي ؤن الح٩ىمت الٟغوؿُت ٖىضما جبخضت اإلاٟاوياث الح٣ُ٣ُت، ؾخٗتٝر  ٖلى ؤن

ت ٖلى الصحغاء  .(4) بالؿُاصة الجؼاثٍغ

٣ُت ل٣ًُتها الٗاصلت، وخ٣ى٢ها  ا٦ضث داث ٖلى هجاح الضبلىماؾُت في اؾخ٣ُاب الضو٫ ؤلاٍٞغ هظه الخهٍغ

ت–اإلاكغوٖت في الصحغاء ووعي ألاٞاع٢ت ٣ُت ٖلى  -بًٟل الثىعة الجؼاثٍغ ٘ الٟغوؿُت في الصحغاء ؤلاٍٞغ زُىعة اإلاكاَع

٣ي لح٣ى١ الجؼاثغ في الصحغاء، في  ٣ُت وؤ٦ضث اإلاجاهضة ٖلى هظه الىجاخاث وهظا الخٟهم ؤلاٍٞغ مؿخ٣بل الضو٫ ؤلاٍٞغ

٣ُا الىاُٖت حٗؼػ مى٢ٗىا في الصحغاء"  .(5) م٣ا٫ بٗىىان "بٍٞغ

 

 

                                                           
 .، هٟـ اإلاهضع100ًىم الخًامً الٗالمي م٘ الجؼاثغ، اإلاجاهض، ٖضص  (2)

(3)
 EL .Moudjahid, N82, 25/ 07 1961.  

 ، مغح٘ ؾاب100.٤هدً والصحغاء والبالص اإلاجاوعة، اإلاجاهض، ٖضص  (4)
٣ُا حٗؼػ مى٢ٗىا في الصحغاء، اإلاجاهض ٖضص  (5)  مغح٘ ؾاب٤. 100بٍٞغ
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 :  ذاخليةثوعية الجبهة ال -3/3

غ بدملت حٗبئت وججىُض واؾ٘ الىُا١ مؿذ حمُ٘ الكغاثذ  ٖلى مؿخىي الجبهت الضازلُت، ٢امذ حبهت الخدٍغ

ت في الصحغاء،  ٘ الاؾخٗماٍع الاحخماُٖت بما ٞحها الشخهُاث اإلادلُت والضًيُت بمساَغ الخ٣ؿُم والهضٝ مً اإلاكاَع

في بهجاح مكغوٖه، و٧اهذ هظه الٗملُت جخم باؾخسضام ٌٗى٫ ٖلحهم الاؾخٗماع  ًوقملذ الٗملُت ؤًًا ؤولئ٪ الظً

لى الٗمىم  خماص ٖلى مجاهضًً ممً لهم ٢ضعاث ؾُاؾُت وصٖاثُت، ٖو اإلاىاقحر، التي ٧ان جضاولها ماقغا، ؤو بااٖل

نيجلخهذ  غ الَى  في هظا اإلاُضان ٖلى: حهىص حبهت الخدٍغ

  ُان، وصٖىتهم بلى اجساط مى٠٢ واضح .الاجها٫ بإًٖاء اإلاجالـ الٗامت واإلادلُت والىىاب وال٣ُاص و٧ل ألٖا

 يض ٨ٞغة الٟهل.

 ٘ٞم٣اَٗت ٧ل الاهخساباث، ومى٘ الىىاب مً خًىع الاحخمإ اإلاؼم٘ بغثاؾت الٗمُل "خمؼة  الىاإلاىاَىحن  ص

 .تبىب٨غ في وع٢لت لإلٖالن ٖما ٌؿمى بالح٩ىمت الصحغاٍو

  ُت وال٣ُٓت لدكمل الٗاملحن في هُا٧ل ؤلاصاعة الٟغوؿُت واإلاىخسبحن بدثهم وب٢ىاٖهم جىؾُ٘ خمالث الخٖى

ت للثىعة ومىا٢ٟها ججاه الصحغاء.  بًغوعة اؾخ٣التهم بهىعة حماُٖت حٗبحرا ًٖ مؿاهضتهم ال٣ٍى

  ت صازل اإلاضن، وال٣غي واإلاضاقغ حٗمل ٖلى خل الجزاٖاث والخ٨ٟل بمسخل٠ اإلاكا٧ل حك٨ُل جىُٓماث ؾٍغ

 قإهه ج٣لُل جبُٗت اإلاىاًَ لإلصاعة الٟغوؿُت وم٣اَٗتها. التي جٓهغ ٖلى الؿاخت اإلادلُت وهظا مً

  ،ض ت، ٧اإلايكأث البترولُت، وو٧االث البًر ت في حمُ٘ هُا٧ل ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع ٠ُ ٖمالء وبوكاء زالًا ؾٍغ جْى

ت اإلاخسههت وم٩اجب  حن وحىىص الل٠ُٟ ألاحىبي، والجS.A.Sالٟغ١ الاصاٍع الُت ، في نٟٝى الحغ٦ت، واإلاجىضًً الجؼاثٍغ

 (1) الحهىصًت، جدذ هٟـ اإلاهام والٛغى

ض بًجابُت، ص٫ ٖلى طل٪ الخجاوب الىاؾ٘ الظي ل٣ُه بٖالن حؤؾٟغث مجهىصاث الثىعة في الصحغاء ٖلى هخاثج 

لُت  5الح٩ىمت اإلاا٢خت حٗل ًىم  ىُا يض الخ٣ؿُم، ًىٓم زالله بيغاب ٖام ٌكمل حمُ٘ اإلاضن، 1961حٍى ، ًىما َو

ا حاء ُٞه "في و٢ذ واخض، وفي ٧ل مضن الجؼاثغ مً الٗانمت واإلاضن ال٨بري بلى ؤنٛغ صقغة جخسلله مٓاهغاث، ومم

َىحن مً وؿاء وؤبٗض صواع ًىٟظ ؤلايغاب الٗام، جىُٟظا ص٣ُ٢ا قامال، وججغي اإلآاهغاث التي ٌكاع٥ ٞحها ٧ل اإلاىا

غ بهجىماث زاَٟت مٓ "...وعحا٫ وقُىر وؤَٟا٫ ت وفي هٟـ الى٢ذ ٣ًىم حِل الخدٍغ ٟغة ٖلى اإلاغا٦ؼ الٗؿ٨ٍغ

ىهب ال٨ماثً لضوعٍاث و٢ىاٞل الجِل الٟغوس ي  (2) الٟغوؿُت ٍو

ىاٍ، وهغان ؾ٠ُُ باجىت  اؾخجابت لهظا الىضاء زغج ؾ٩ان ٧ل مً الجؼاثغ الٗانمت، وبؿ٨غة والجلٟت، ألٚا

ىُت، وخملذ قٗاعاث "الصحغا ت" ٢ؿىُُىت، حُجل، ؾ٨ُ٨ضة ... في مٓاهغاث مُالبت بالىخضة الَى و٢ض ء الجؼاثٍغ

ضه  1961اإلاجاهض في ٖضص الهاصع ٖام  ٦خبذ ت في م٣ا٫ بٗىىان "الكٗب الظي لم ًسل٠ مٖى ًٖ هظه الهبت الجماهحًر

                                                           
ضع وآزغون (1)  .92، م. اإلاغح٘ الؿاب٤: بكاع ٢ٍى
ني يض الخ٣ؿُم 05"  (2) لُت الُىم الَى  .1961/ 7/ 3، 99جاهض، ٖضص ، اإلا''حٍى
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ت مً ؾ٩انها، واجسظث مٗغيا لجِل ٖغمغم  5"بما ًلي" ٧اهذ الجؼاثغ الٗانمت بٗض ْهغ  لُت ؤقبه بمضًىت ٞاٚع حٍى

 (3) لبؿت"مسخل٠ ألاولُت مخٗضص ألاؾلحت مخىٕى ألا

، 1962، ومٓاهغاث وع٢لت ٦1961ما قهض حىىبىا ال٨بحر مٓاهغاث في مىا٤َ ٖضة، ٚغصاًت، ومٓاهغاث ج٣غث 

ماعؽ، و٧ان ؾبب هظه  7التي ٧اهذ آزغ  وع٢ت ؤعاص الاؾخٗماع ؤن ًلٗبها للخإزحر ٖلى هخاثج اإلاٟاوياث التي حغث في 

ٖلى بمًاءاث جا٦ض للمٟاويحن جمؿ٪ ؾ٩ان الصحغاء  اإلآاهغاث ٢ضوم مبٗىر ٞغوس ي إلاى٣ُت وع٢لت، للحهى٫ 

ني خالذ صون و٢ٕى هظا الاحخمإ، بط ٢امذ ٢ُاصة الثىعة بةعؾا٫  غ الَى ب٨ٟغة ٞهلها ًٖ الجؼاثغ، ٚحر ؤن حبهت الخدٍغ

ض الٟغوس ي بدمؼة بىب٨غ، وم٣ اَٗت حٗلُماث بلى مؿاولي الىالًت الؿاصؾت الجساط الخضابحر الالػمت لٗغ٢لت احخمإ الٞى

 
م
اعة، والخغوج في مٓاهغاث قٗبُت ح ٌ ؾ٩ان الصحغاء لؿُاؾت الٟهل والخإ٦ُض ٖلى وخضة ٗ  هظه الٍؼ بر ًٖ ٞع

ني.  التراب الَى

جهم الجؼاثغ، زغج  اؾخجابت ألوامغ ال٣ُاصة الثىعة، ووُٖا باإلاؿاولُت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ ؾ٩ان الصحغاء، ججاه َو

ىُت، في مٓاهغ  1962ُٟٞغي  27ؾ٩ان وع٢لت ًىم  الم الَى اث ٖاعمت اهُل٣ذ مً م٩ان ٌؿمى ؾى١ ألاخض، عاٞٗت ألٖا

ني" وقٗاعاث مًاصة للؿُاؾت الٟغوؿُت "ال  غ الَى مغصصة قٗاعاث "هللا ؤ٦بر" "جدُا الجؼاثغ" جدُا حبهت الخدٍغ

ت" ال لٟهل الصحغاء ًٖ الجؼاثغ"  (1) للخٟغ٢ت" "وٗم للىخضة" "الصحغاء الجؼاثٍغ

مؿاخت للخإ٦ُض ٖلى هجاح اإلآاهغة،  1962ماعؽ  9الهاصع ًىم  116في ٖضصها زههذ مجلت اإلاجاهض 

وجمؿ٪ ؤهل الجىىب ب٣ُاصة الثىعة خُث حاء ُٞه "هٓم ؾ٩ان وع٢لت في ٢لب صحغاثىا اإلاجاهضة مٓاهغة نازبت 

ت البلضًت هخ٠ بٗض خغ٦ت ؤلايغاب الظي اهخٓم وهجح ماثت باإلااثت، وؤزىاء هظه اإلآاهغة الحُاصًت التي حغث في ؾاخ

ٟا٫  ني الجؼاثغي". -وعاء الٗلم الجؼاثغي  –الغحا٫ واليؿاء وألَا  بدُاة الجبهت والجِل الَى

ؤُٖذ هظه اإلآاهغاث جإ٦ُض ٢اَٗا لالؾخٗماع الٟغوس ي، جمؿ٪ الكٗب الجؼاثغي بىخضجه الترابُت، وز٣خه 

ض الٟغوس ي مً خُث ؤح ت، ٞٗاص الٞى ٘، زُبت ٞغيذ ٖلى الججرا٫ ال٩املت ب٣ُاصجه الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ ى بٟكل طَع

٘ وجحرة اإلاٟاوياث للىنى٫ بلى خل نهاجي، خُث جظ٦غ اإلاهاصع ؤهه بٗض هظه اإلآاهغاث ؤنضع صٌٛى٫  صٌٛى٫ حؿَغ

ضم بَالت ٖمغ اإلاٟاوياث  (2) حٗلُماجه إلاٟاويُه بٗضم ح٣ُٗض ألامىع بمل٠ الصحغاء، ٖو

م ؾتراجُجُت جضُٖم اوفي الجاهب الٗؿ٨غي  و يمً  الخىاحض الٗؿ٨غي بالجىىب، ٢غاع الىالًت الؿاصؾت ٚع

غ،  نٗىبت اإلاهمت الىاججت ؤؾاؾا ًٖ احؿإ مؿاخت الصحغاء، الٗاث٤ ال٨بحر ؤمام جى٣الث وخضاث حِل الخدٍغ

ت يض اإلاهالح البترولُت الٟغوؿُت بالصحغاء وؤؾٟغث  1957ٞابخضاء مً ٖام  غ ٖملُاجه الٗؿ٨ٍغ بضؤ حِل الخدٍغ

ىاٍ، ٦ما جم الهجىم ٖلى ث ًٖ جٟجحر الخِ الغابِ بحن جلُاهظه الٗم ٣غث وؾ٨ُ٨ضة، وجٟجحر مدُت ال٨هغباء باأٚل

                                                           
ش" (3) ضه م٘ الخاٍع  ، مغح٘ ؾاب100٤، اإلاجاهض، ٖضص "الكٗب لم ًسل٠ مٖى
سُت، صاع البٗث، ٢ؿىُُىت، الجؼاثغ، (1)  .185 -183م  -م 2004خمُضة ؤٖمحراوي: بدىر جاٍع
 .188هٟـ اإلاغح٘، م.  (2)
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ت، ؤؾٟغ ًٖ جضمحر ها٢لت بترو٫ ٖلى بٗض  ىاٍ  5ها٢الث البترو٫ ٢غب الحضوص اللُبُت الجؼاثٍغ ان ٢غب ألٚا ٧لم مً بٍغ

 (3)بمى٣ُت خاس ي الغمل. 

 النيجيرية -الجبهة املالية  -3/1

ني جىؾُ٘ بَاع اإلاىاحهت م٘ الٗضو الٟغوس ي بة٢امت حبهت ٖلى الحضوص  ث٢غع  1960ؾىت  بدلى٫  غ الَى حبهت الخدٍغ

ت ومىاحهت مسُِ ٞهل الصحغاء  -اإلاالُت ٣ي للثىعة الجؼاثٍغ ت، ٩ًىن مً ؤهضاٞها الخإ٦ُض ٖلى البٗض ؤلاٍٞغ الىُجٍغ

ً بالؿالح والا جها٫ بالضازل، زانت بٗض ٚل٤ الحضوص الكغ٢ُت، ًٖ الجؼاثغ، وب٢امت قب٩اث ومىاٞظ حضًضة للخمٍى

 .(4)ٖجها آزاع ؾلبُت ٖلى الىخضاث اإلا٣اجلت في الضازل  ذوالٛغبُت باألؾال٥ الكاث٨ت )زِ قا٫ ومىعَـ( والتي جغجب

ل٣ض ٧اهذ ٨ٞغة بوكاء الجبهت الجىىبُت مً بًداء وجسُُِ شخهُت "ٞغاهتز ٞاهىن" الظي ؤوعص في مظ٦غاجه التي 

ٖم  1960ام ٦خبها ٖ ت حن ممثال ٖىضما  في "ؤ٦غا" بم٩اهُت الخضُٖم اإلااصي للثىعة  للح٩ىمت اإلاا٢خت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ُض  ٣ها جىحُه الٗخاص هدى الىالًخحن ألاولى والخامؿت بٗض جَى بةوكاء ٢اٖضة زالثت حىىب الصحغاء ًخم ًٖ ٍَغ

هي ٞخذ حبهت الجىىب مً باما٧ى، ًجب جىحُه ألاؾلحت  الاجهاالث م٘ مالي مما حاء في مظ٦غاجه ما ًلي " بن مهمخىا

ت، ٞبٗض ؤن  ٪ ؾ٩ان الصحغاء وبزاعتهم، والدؿغب مً هىا٥ بلى الحضوص الجؼاثٍغ ٣لىا الجؼاثغ جىوالظزحرة، ًجب جدٍغ

٣ُا ٧لها هدى الكما٫، هدى مضًىت الجؼاثغ بلى ٖانمت ال٣اعة.. ٣ُا ألاعبٗت، ًجب ؤن ههٗض م٘ بٍٞغ . بلى ؤع٧ان بٍٞغ

ا، ولُهٗض  مً ىُل٤ مً مالي، ٞغ١ اإلاالُحن والؿىٛالُحن والُٛيُحن والٛاهُحن، و خول ى، وهُجحًر ؾاخل الٗاج والُٚى

ت لل٣ًاء ٖلى آزغ مٗا٢ل الاؾخٗماع.... ٦ما   ا٢ترححمُٗهم بلى مغجٟٗاث الصحغاء لُهجمىا ٖلى ال٣اٖضة الاؾخٗماٍع

 .  (1) مسُُا مهما إلهجاح ٖمل الجبهت

إلوكاء هظه الجبهت هى ٢اثض ألاع٧ان "هىاعي بىمضًً"  -بالُب٘ بىحي مً ؤ٩ٞاع ٞاهىن  –ل الظي جدمـ ول٨ً الغح

ت هُئت ألاع٧ان ٖلى خؿاب الح٩ىمت اإلاا٢خت، ٢ضمذ هُإجه مكغوٕ بوكاء الجبهت الجىىبُت اإلاخ٩ىهت  في ؾُٗه بلى ج٣ٍى

ني للثىعة في احخماٖه اإلاى٣ٗض  250مً  حاهٟي   18بلى  1959صٌؿمبر  6بُغابلـ مً ؤل٠ حىضي بلى اإلاجلـ الَى

. وبىاء ٖلى طل٪ َلبذ الح٩ىمت مً ممثلها في "ؤ٦غا" ٞغاهتز ٞاهىن حم٘ مٗلىماث ٧اُٞت ًٖ اإلاكغوٕ، ووؿ٣ذ (2) 1960

اجهاالتها م٘ ال٣اصة ألاٞاع٢ت الظًً ؤبضوا ججاوبا م٘ ٦ٟاح الكٗب الجؼاثغ زانت مجهم الغثِـ الُٛني "ؾ٩ُىجىعي"، 

بضوا ؤن "ٞاهىن" ٢ض لٗب صوعا ؤؾاؾُا في ب٢ىإ "ؾ٩ُىجىعي" "ومىص غ مالي، ٍو ًبى٧اًخا" الظي ٧ان ٩ًاٞذ مً ؤحل جدٍغ

ت واإلاالُت.  (3) بضٖم  اإلاكغوٕ والؿعي ل٨ؿب مى٠٢ الؿلُاث الىُجحًر

غاص مجهم بٗثت اؾخ٨كاُٞت يمذ زماهُت ؤٞ -بىاء ٖلى ا٢تراح هُئت ألاع٧ان–و٦سُىة ؤولى ق٩لذ الح٩ىمت اإلاا٢خت 

، واإلاخ٩ىن  غ٢ت الاجهاالث التي ُٖجها بىالهٝى ٞاهىن اإلاخىاحض في ٚاها، والُبِب ٞغخاث، وبً ؾبا١ ؤخمض الترقي ٞو

                                                           
ش الثىعة الخدٍغ غ الخ٣ٍغ (3) ت للٟترة )الجهىي للىالًت الؿاصؾت خى٫ جاٍع ل  17 – 16( اإلالخ٣ى الجهىي الثالث، بىؾٗاصة، الجؼاثغ، 1962 -1959ٍغ ؤٍٞغ

 .113. 112، م، م1987
ت،وػاػة الث٣اٞت، الجؼاثغ، (4) ت وصوعها الاؾتراجُجي في الثىعة الجؼاثٍغ  .20م  2009ٖبض هللا م٣الحي، مدّٟى عهىم: الجبهت الجىىبُت اإلاالُت الىُجحًر
٣ُا جغحمت:مً احل ٞغاهتز ٞاهىن: (1) ني لليكغ والخىػَ٘ الجؼاثغ، اإلاُلي الكغ٦تمدمض  بٍٞغ  .185،م)ب.ؽ.ٍ(الَى
ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ، )ب ؽ، ٍ( م2الكُش مدمض زحر الضًً، مظ٦غاث، ح (2)  .216 -211م.  -، اإلااؾؿت الَى
 .184 -183، م، م. الؿاب٤غح٘ اإلاٞغاهتز ٞاهىن:  (3)
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إل ٖلى ألاويإ وصعاؾت اإلاُضان،  اعة مالي والىُجغ، والَا مً نضاع ؾىىس ي، وؤبى الٟخذ، وس ي الٗغبي، وس ي ٖلي، لٍؼ

وبَالٖهم ٖلى اإلاكغوٕ، وهظ٦غ هىا صوع ُٚيُا، ومالي في حؿهُل  ُٖان اإلاسلهحنألا  والاجها٫ باإلاؿاولحن اإلاالُحن وعحا٫

ت الٗملُت  .(4) مهمت البٗثت مً خُث الى٣ل، ويمان ؾٍغ

غ ؤلاًجابي للبٗثت، ؤعؾلذ بٗثت ال٣ُاصة التي حكٝغ ٖلى بوكاء الجبهت والتي خغنذ ٢ُاصة ألاع٧ان   وبٗض الخ٣ٍغ

ؼ بىجٟل٣ُت، ويباٍ ال٣اٖضة الكغ٢ُت ؤن ج٩ىن مً  –ألؾباب بؾتراجُجُت الٗىانغ اإلاىالُت لها. في م٣ضمتهم ٖبض الٍٗؼ

ت، والِٗؿاوي  الظًً ؤَل٤ ؾغاخهم في هظا الى٢ذ و ٖبض هللا بلهىقاث، مدمض الكٍغ٠ مؿاٖضًه، وؤخمض صعاٍع

 .(5) ُتاإلاؿخ٣ضم مً ؤإلااهُا لإلقغاٝ ٖلى الكاون الصحهىع الضًً بكحر ،قىش ي، وؤي٠ُ بلحهم الُبِب 

،وبال٣غب مً مغ٦ؼ (6)اؾخ٣غث ال٣ُاصة في مغ٦ؼ "ٚاو" و٢ضمذ لها الؿلُاث اإلاالُت ٧ل اإلاؿاٖضاث اإلام٨ىت 

ت، وبالك٩ل الظي  ال٣ُاصة جم ٞخذ الٗضًض مً اإلاغا٦ؼ في قما٫ مالي والىُجغ باالجٟا١ م٘ الؿلُاث اإلاالُت والىُجحًر

. وؤوكإث بال٣غب مً هظه (7)٦ُضا٫، اهخضوي، اهخ٩ى،جاؾالبِذ،  ٌُٛي الحضوص الجىىبُت للجؼاثغ ومً ؤهمها مغا٦ؼ:

ً، حٗ ً وألازباع و  ضاإلاغا٦ؼ مغا٦ؼ لالجهاالث والخمٍى كٝغ ٖلحها لجان حبهت حبمثابت ٢ىاٖض زلُٟت جؼوصها بالخمٍى

ني، ومً ؤهمها مغا٦ؼ: اها٠ُٞ، ا٢همىع، ا٢هلى٥ غ الَى  (1) الخدٍغ

الىُجحري ومجها: مغا٦ؼ "بًغو"، ومغ٦ؼ َاوا، خُث ٧ان ٌكٝغ ٖلحهما: ٦ما ؤ٢ُمذ بٌٗ اإلاغا٦ؼ صازل التراب 

ت ٧ان مدضوص ضع، ل٨ً ما ًالخٔ ؤن اليكاٍ صازل ألاعاض ي الىُجحًر م٣اعهت بمالي  ا"الحاج بضة بً ٢غهُت وخمُخى ٢ٍى

غح٘ طل٪ بلى،٢ل ت، والحًىع الٟغوس ي ال٣ىي بهظا البلضت ٍو  .(2) الجالُت الجؼاثٍغ

حن الٗاملحن في الجِل الٟغوس ي ؾاهمذ ٦خاثب هظ  ٢هض ججىُضهم في  ه اإلاغا٦ؼ في عبِ اجهاالث م٘ الجؼاثٍغ

نٟٝى الثىعة، وتهٍغب الؿالح، بلى حاهب مؿإلت قٛلذ با٫ اإلاؿاولحن يض اهضإل الثىعة، وهي مؿإلت ججىُض ٢باثل 

ت "، بط جم ب٢ىإ ٢اثض مهاعي الخىاع١ الخىاع١ وبلحا٢ها بالثىعة، زانت في ْل َغح ٞغوؿا إلاكغوٕ "حمهىعٍت الصحغاٍو

ً بضٖم الثىعة  ت ،الٗاملحن في مغ٦ؼ جُمُاٍو حن  )آبائهموالؿماح بخجىُض قباب الخىاع١ طوي ألانى٫ الجؼاثٍغ حؼاثٍغ

 (3) (وؤمهاتهم مالُاث

 ٨ثرة الٗضصًت لهظه اإلاغا٦ؼ جض٫ ٖلى بؿِ هٟىط الجبهت ٖلى الحضوص الجىىبُت للجؼاثغ مً الىُجغ بلىالبن 

ت مازغة في اإلاى٣ُت، ًدؿب لها ؤل٠  مىعٍُاهُا مغوعا بمغا٦ؼ مالي الغثِؿُت وؤنبدذ هظه ال٣اٖضة ٢ىة ٖؿ٨ٍغ

ت التي ٢امذ بها هظه الجبهت ٧اهذ  خؿاب، زانت م٘ اعجٟإ ٖضص اإلاجىضًً في هظه اإلاغا٦ؼ، ٚحر ؤن اإلاباصعاث الٗؿ٨ٍغ

                                                           
 .136، م. 1995ؿاب٤ الغح٘ اإلا بىقاعب ٖبض الؿالم:  (4)
: الجبهت الجىىبُت  (5)  .45 -44ؿاب٤، م، الغح٘ هٟـ اإلا ٖبض هللا م٣الحي، عمىم مدّٟى

(6)
 Mohammad Guentari :’’ organisation polico – administrative et militaire de la révolution algérienne de 1954- 

1962’’, volume II ,Opu, Alger, p. 693  
(7)

 Ibid, p, 682  
ت ) (1) : صوع ب٢لُم الخىاث زال٫ الثىعة الجؼاثٍغ ، صاع الكغو١ للُباٖت واليكغ، 1(، 1962ٍ -1956جىاحي صخمان، م٣الحي ٖبض هللا، عمىم مدّٟى

 .117، م2008الجؼاثغ، 
 .84ؿاب٤، مالغح٘ هٟـ اإلاالجبهت اإلاالُت   ٖبض هللا م٣الحي، مدّٟى عمىم: (2)

(3)
 Guentari Mohammad : op, cit, p. 687  
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لم ًخم ال٣ُام باإلاباصعاث الهجىمُت التي ٧اهذ مغؾىمت،  في ؤٚلبها صٞاُٖت، ٞغيها مُضان اليكاٍ في الصحغاء، بط

مً الخظمغ لضي اإلاؿاولحن، واإلالل لضي الجىىص، وصٞ٘ البٌٗ بلى ال٣ى٫ بٟكل الجبهت في جإصًت  اوهظا ما ؤخضر هٖى

ضٝ مهامها م٣اعهت بالجبهاث ألازغي، ٚحر ؤن ال٣ُاصة الؿُاؾُت للثىعة ججاوػث هظا اإلاك٩ل بالخإ٦ُض ٖلى ؤن اله

ُت ؾ٩ان الصحغاء بمساَغ ٞهل الصحغاء ًٖ جألاؾاس ي مً بوكاء هظه الجبهت، هى جثبُذ الىٓام الؿُاس ي و  ٖى

ا ٖلى الٟغوؿُحن، و  جبُٗت هظه اإلاى٣ُت  ٍثبذالجؼاثغ، وبزباث جىاحض الثىعة في ؤ٢ص ى الجىىب بالك٩ل الظي ًازغ مٗىٍى

ني وهى َغح ٞغ  ، وبنغاع ٞغوؿا ٖلى الخمؿ٪ بمبضؤ ٞهل الصحغاء ًٖ خه مٗغ٦ت اإلاٟاوياثيالحؿاؾت للتراب الَى

 .(4) الجؼاثغ

٣ي، مجها ٖلى ألا   ؼ جدالٟاتها خ٣٣ذ الجبهت الجىىبُت هخاثج بًجابُت ٖلى الهُٗض ؤلاٍٞغ م٘ الاؾتراجُجي زو حٍٗؼ

٣ُا، والظي ٧ان مً ؤ٢ُابه "ؾ٩ُىجىعي" الظي  غ اإلاٗؿ٨غ الثىعي في بٍٞغ بهت، زضماث حلُلت إلهجاح هظه الج ٞو

٣ُت التي اعجبُذ  ومىصًبى٧اًخا الظي ججاوب م٘ اإلاكغوٕ و٢ضم له مؿاٖضاث زمُىت، وبٌٗ خغ٧اث الخدغع ؤلاٍٞغ

ىىن ال٣خا٫ والٗالج وؾالح ؤلاقاعة والاؾخٗالماث  ب ٖلى خغب الٗهاباث، ٞو بالثىعة مً زال٫ بعؾا٫ عحالها للخضٍع

ت، في مغا٦ؼ حبهت الخدٍغ ني ٖلى الحضوص الٛغبُت، وزانت في مغا٦ؼ "ٚاو" و"٦بضاوي  غ وال٣ُاصة الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ الَى

  .(5)" وػٚىًٛ، والىاْىع.... 

 :الخاثمة

لظا مً ٣ٞضان ٧ل ش ي  اًٞلٞهل الصحغاء ًٖ الجؼاثغ مكغوٕ زُحر لجإث  بلُه ٞغوؿا،٦غهان للخغوج بص ي 

٣ُت بان و  ت   تاصًٞغث بم٩اهاث ضخمت مؾٗذ الى الاؾخٟاصة مً اويإ اإلاى٣ُت الاٍٞغ ؿ٨ٍغ ، وفي لخد٤ُ٣ طل٪ ٖو

٣الهُت بىجاخها في بصاعة اإلال٠ ٖلى حبهخحن.  اإلا٣ابل واحهخه ٢ُاصة الثىعة بد٨مت ٖو

ُت  -  ُٖانها بسُىعة اإلاكغوٕ  وصٞٗهم الى مٗاعيخه بمسخل٠ الىؾاثل والؿبل.االجىىب و  ؾ٩انصازلُا بخٖى

٣ُت وجإ٦ُضها ٖبر جٓاهغات - اإلاكاع٦ت في   ل٣ت بدبُٗت الصحغاء للجؼاثغ وعٌٞها اإلاسخزاعحُا بخإًُض الضو٫ ؤلاٍٞغ

ُت ألاٞاع٢ت  ت في جٖى ت وهظا بالُب٘ مغجبِ بىجاح الضبلىماؾُت الجؼاثٍغ ٣ُا ؤو زل٤ ٧اجىٛا صحغاٍو مكغوٕ بل٣ىت بٍٞغ

٣ُا. ٘ الٟغوؿُت في بٍٞغ  بسُىعة اإلاكاَع

 ا املقال يليوغرافيبب

 املصادر باللغة العربية أوال/ 

 قا/ الوثائ

- A. O. M 81 F/ 2040. Communique du, G.P.R.A, janvier 1959) 

 ب/ ال٨خب باللٛت الٗغبُت -

                                                           
(4)

 Guy Pervile ;le panafricanisme du FLN algerien,coloque intitulé  l’Afrique noire heure des indépendances 

,Aix-en-Provence ,Marseille ,paris,26-29/4/1990,pp514-517
)

  
ضع وازغون:  اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م (5)  .182بكاع ٢ٍى
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ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ، )ب ؽ، ٍ(2جالكُش مدمض زحر الضًً، مظ٦غاث، -  ، اإلااؾؿت الَى

الم والث٣اٞت- ني،  :وػاعة ؤلٖا غ الَى  1979، الجؼاثغ، 1962 -1954الىهىم ألاؾاؾُت لجبهت الخدٍغ

ت للٟترة ) غ ٍالخ٣غ - ٍغ ش الثىعة الخدٍغ ( اإلالخ٣ى الجهىي الثالث، 1962 -1959الجهىي للىالًت الؿاصؾت خى٫ جاٍع

ل  17 – 16بىؾٗاصة، الجؼاثغ،   1987ؤٍٞغ

ت للخإل٠ُ، مهغ  -  1959حىان حلِس ي: زىعة الجؼاثغ، جغحمت نضقي ؤبى َالب، الضاع اإلاهٍغ

 2009ترار، ٚغصاًت، الجؼاثغ، ببغاهُم بُىى: ؤٖمالي في الثىعة، حمُٗت ال -

٣ُا جغحمتمً احل  ٞغاهتز ٞاهىن: - ني لليكغ والخىػَ٘ الجؼاثغ، اإلاُلي الكغ٦تمدمض  بٍٞغ  (ٍ ؽ ب)الَى

 جريذة املجاهذ:ج/

 ا/ باللغة العربية

 1956، 2اإلاجاهض،ٖضص "الصحغاء الٟغوؿُت خلم وؾغصاب" -

 30،10/10/1958، اإلاجاهض، ٖضص''بلى ؤبىاء اله٣اع في حىىب الجؼاثغ'' -

 1961ماعؽ  91،13، اإلاجاهض، ٖضص ''ماامغة الاؾخٗماع ٖلى صحغاثىا '' -

ل  91،10، اإلاجاهض، ٖضص ''ماامغة الاؾخٗماع ٖلى صحغاثىا'' -  1961اٍٞغ

ت مً ما٦ـ لىحىن بلى صٌٛى٫ '' - ل  93،10، اإلاجاهض ، ٖضص''الصحغاء الجؼاثٍغ  1961اٍٞغ

ني يض الخ٣ؿُم5 " - لُت الُىم الَى   99،3/7/1961اإلاجاهض، ٖضص  ،''حٍى

ٌ ؤن ٩ًىن مُُت لالؾخٗماع'' - ٣ُا الغاُٖت حٗؼػ  "و"ًىم الخًامً الٗالمي م٘ الجؼاثغ ''و"اإلاٛغب الك٤ُ٣ ًٞغ بٍٞغ

ش " و "هدً والصحغاء والبالص اإلاجاوعة " و"مى٢ٗىا في مٗغ٦ت الصحغاء ضه م٘ الخاٍع ، اإلاجاهض، "الكٗب لم ًسل٠ مٖى

 100،18/7/1961ٖضص 

 1961حاهٟي  113،22، اإلاجاهض ، ٖضص "مىاوعاث في الصحغاء" 1962حاهٟي  22، 113ص ٗضال -
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  ملخص:

ؾاغ هـغا إلعجٌاق كضص خاالث ئزخؼاي ألاشخاص في الجؼائغ وباألزص ًئت ألاػٌا٘ ماولض خالت جسىي في أو    

اة جٖىن نهاًتهامم الظٓغ أن أهلب خاالث الخؼٍ اإلاجخمم اإلاضوي،  ِت وخشُت، أصضع اإلاشغق الجؼائغي  ًو الضخُت بؼٍغ

اًت مً ُاهىن زاص  ج  2020صٌؿمبر 30اإلاإعر في  20/15وهى الِاهىن  ألاشخاص و مٖاًدتها زخؼايئحغائم بالُى

ص ؾىاء البالوحن أو ألاػٌا٘، باإلطاًت ئلى أخٖام ئحغائُت اإلاِغع لجىاًاث زؼٍ ألاشخا الجؼاء ه، أهم ماجظمى81ع

مت. ائُت لخصضي لهظه الجٍغ  و ُو

خ٘ى أهم اللِىباث الجضًضة التي أُغها اإلاشغق أؾاؾا الدؿا٘ؤ الظي جم ػغخه طمً هظا اإلاِا٘ ًخمدىع 

ّ أخٖام ألامغ  ٔاهذ كلُه ًو مت مِاعهت بما  ـغوي التي حشضص أو للًت ، باإلطا66/156الجؼائغي إلاىاحهت هظه الجٍغ

وأهم ماجم الخىصل ئلُه هى أهه جم الدشضًض في اللِىباث  لخٖىن أٓثر عصكُت في مىاحهت مغجٕبي هظا الىىق ،  هاجسٌٌ

 مً الجغائم.

 كِىبت زؼٍ ألاشخاص؛ حشضًض اللِىبت؛ جسٌٍُ اللِىبت.: الكلماث املفخاحيت

Abstract:  

Due to the high number of kidnapping cases in Algeria, especially children, a state of fear 

has arisen in the circles of civil society, noting that most kidnapping cases end in the death of 

the victim in a brutal manner. The Algerian legislator issued a special law for the prevention 

and fight against kidnapping crimes, which is Law 20/15 of On December 30, 2020, Official 

newspaper n°81the most important of what is included in the prescribed penalty for felonies 

of kidnapping persons, whether adults or children, in addition to procedural and preventive 

provisions to address this crime. 

   The question that was raised in this article mainly revolves around the most important 

new penalties approved by the Algerian legislature to confront this crime compared to what it 

was in accordance with the provisions of Order 66/156, in addition to the circumstances that 

tighten or mitigate them, and the most important thing that was reached is that the penalties 

were tightened to be more Deterrence in facing the perpetrators of this type of crime.  

Key Words: Punishment for Kidnapping of Persons; Severe punishment; Reducing the 

penalty. 
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New penalties for the crime of kidnapping persons according to Law 15/20 (The Law on the 
Prevention and Combating of People Abduction Crimes) 
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 ملذمت:

ت اإلادمُت مً    ت ؤلاوؿان، هظه الخٍغ مت ئزخؼاي ألاشخاص مً أزؼغ الجغائم التي حؿتهضي خٍغ حلض حٍغ

م ؤلاؾالمي  مت لِؿذ مؿخدضزت بٔل صؾاجحر اللالمو ػغي الدشَغ ل لها حظوع جمخض مىظ وحىص ، صخُذ أن هظه الجٍغ

مخه باإلطاًت لخلضص  ت لًٕ اإلاؿخدضر ًيها هي الؼَغ اإلاؿخسضمت مً ػغي الجاوي لخىٌُظ حٍغ وجىىق أهغاض البشٍغ

مت ًمًٕ أن ًٖىن شخصمً أهغاض ئُخصاصًت أو ؾُاؾُت أو حيؿُت.....ئلخ الخؼٍ  ا،أما اإلاجني كلُه في هظه الجٍغ

 بيؿبت ملخبرة.ا أو ػٌال في أهلب الخاالث و بالو

هـغا إلعجٌاق ملض٘ ئزخؼاي ألاشخاص في الجؼائغ وباألزص الخؼٍ الظي ٌؿتهضي الٌئت ألآثر هشاشت في     

تاإلاجخمم وهي ًئت ألاػٌا٘،بدُث جٖىن نهاًتها في أهلب الخاالث  لّ في أوؾاغ اإلاجخمم  مأؾٍى مما زلّ خالت زىي ُو

ؼه ؤلاحخماعي،  صاجه بدشضًض اللِىباث لخصضي لهظهااإلاضوي ومى مت التي تهضص ٔل ًغص بوع الىـغ كً ؾىه أو مٓغ الجٍغ

ش  م 2020صٌؿمبر 30أصضع اإلاشغق الجؼائغي بخاٍع ضة الغؾمُت ُع اًت مً حغائم ئزخؼاي  81في الجٍغ ُاهىن الُى

ائي مً حغائم ؤلازخؼاي،ٌُُٓت خماًت ضخاًا حغائم  ألاشخاص و مٖاًدتها، جىا٘و هظا الِاهىن الجاهب الُى

،ُىاكض ئحغائُت باإلطاًت ألخٖام حؼائُت، هظه ألاخٖام هصذ كلى اللِىباث اإلاِغعة لجىاًاث الخؼٍ مم زخؼايؤلا 

ّ خؿاب  ئؾخدضار اإلاشغق لبلع الجغائم اإلاغجبؼت بالخؼٍ مثل التهضًض بالخؼٍ، الخدٍغع كلى الخؼٍ كً ػٍغ

م ئلٕترووي، بىاءا كلُه هؼغح الد اث الجذًذة امللزرة لجىاًاث خطف ألاشخاص من ماهي العلىبا٘ؤ الخالي: ؿأو مُى

 ؟20/15طزف املشزع الجزائزي بمىجب اللاهىن 

ٔاهذ كلُه في  بلباعة أزغي هل أخضر اإلاشغق الجؼائغي حوُحر في اللِىباث اإلاِغعة لجغائم زؼٍ ألاشخاص إلاا 

 ؟.49ج ع 1966ًىهُى08اإلاإعر في  66/156ألامغ 

، لإلشاعة أن حىذ زؼٍ ألاشخاص و حىاًت حشضًض وجسٌٍُ اللِاب اإلاِغع؟ماهي الـىابؽ التي ئؾخلان بها في 

 (.66/156زؼٍ وؾائل الىِل جم ؤلابِاء كليها طمً أخٖام ُاهىن اللِىباث)ألامغ 

ّ هظا اإلاِا٘ ؾىي ًخم ؤلاؾخلاهت أؾاؾا باإلاىهج الىصٌي ، ووًّ الخدلُلي للجىاب كلى هظه ؤلاشٖالُت ًو

 الخِؿُم الخالي:

: اإلاؼلب .1  اللِىباث اإلاِغعة لجىاًت زؼٍ ألاشخاص.ألا٘و

1.1. :  اللِىباث ألاصلُت.الٌغق ألا٘و

ت.الٌغق الثاوي: .2.1  اللِىباث الثاهٍى

 ؿغوي حشضًض و جسٌٍُ اللِىبت.اإلاؼلب الثاوي: .2

1.2. :  للِىبت.ل اإلاشضصة ـغويالالٌغق ألا٘و

 لِىبت.لل ٌتسٌاإلاـغوي الالٌغق الثاوي: .2.2
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 ت و زاجمت ئخخىث كلى أهم الىخائج و الخىصُاث اإلاخىصل ئليها. ًظال كً مِضم

 العلىباث امللزرة لجىاًت خطف ألاشخاص.املطلب ألاول: 1

مت،  له الِاض ي كلى مً جثبذ مؿإولُخه في ئعجٖاب حٍغ ًمًٕ حلٍغٍ اللِىبت كلى أنها حؼاء ًِغعه اإلاشغق و ًُى

ت، و و جخمثل اللِىبت في ئًالم الجاوي باإلهِاص مً بل ه الصخصُت و أهمها الخّ في الخُاة و الخّ في الخٍغ ع خُِى

 (1).مً هظا الخلٍغٍ ًمًٕ ئؾخسالص أهم زصائص اللِىبت و هي: الغصق، ئعطاء شلىع اللضالت و الخأهُل

ٔان شخص بالى أو ػٌل، و اإلالغوي  20/15و بالغحىق للِاهىن  وؿخيخج أهه كالج حىاًت زؼٍ ألاشخاص ؾىاء 

مت ؤلا   66/156زخؼاي أنها جىحض كلى وصٌحن: حىدت و حىاًت ، الجىدت أبِع كليها اإلاشغق الجؼائغي في ألامغ كلى حٍغ

َ ق، ألاولى جخللّ بجىدت  328و  326اإلاخظمً ُاهىن اللِىباث مً زال٘ اإلااصجحن  49ج ع 1966ًىهُى  08اإلاإعر في 

ًت زؼٍ ألاشخاص ًلِض زصها بِاهىن زؼٍ و ئبلاص ُاصغ أما الثاهُت ًهي حىدت زؼٍ اإلادظىن، أما حىا

اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها و التي هصذ مً زال٘ مىاصها كلى اللِىباث اإلاِغعة لهظه  الُى

مت.  الجٍغ

 العلىباث ألاصليتالفزع ألاول: .1.1

ت و جىِؿم اللِىباث ألاصلُت ئلى: اللِىبت البضهُت و حشمل كِىبت ئكضام اإلادٖىم كلُه، اللِىبت ا لؿالبت للخٍغ

، و جؼبّ هظه اللِىباث كلى الٌاكل ألاصلي ) (2)حشمل السجً و الخبـ، و اللِىبت اإلاالُت و حشمل كِىبت الوغامت

:ٗ  اإلااصي(، اإلادغض و الشٍغ

مت، أي ٔل مً ُام شخصُا باألًلا٘ الفاعل ألاصلي:  أ. هى الصخص الظي ٌؿاهم مؿاهمت مباشغة في جىٌُظ الجٍغ

مت، و هى ماهصذ كلُه اإلااصة اإلااصًت التي  ً الجٍغ مً َ ق بِىلها: " ٌلخبر ًاكال ٔل مً ؾاهم  41جضزل في جٍٖى

مت" مت هي الُِام بضوع عئِس ي في ئعجٖابها، و (3)مؿاهمت مباشغة في جىٌُظ الجٍغ ، و بهظا جٖىن اإلاؿاهمت ألاصلُت في الجٍغ

مت ٌوحر ًلل أصلي ًِىم كلُه جىٌُظها، و ُض ًغ  مت زمغة ال هخصىع حٍغ جٕب هظا الٌلل شخص واخض ًخخدِّ الجٍغ

ٖىن بظلٗ ًاكلها الىخُض، و ُض ًخِاؾم هظا الٌلل كضة أشخاص ًُلخبرون حمُلا ًاكلحن أصلُحن. و  (4)ليشاػه ٍو

 وؿخيخج أن اللِىبت ألاصلُت في حىاًت زؼٍ ألاشخاص ُؿمذ ئلى ُؿمحن : 28و  26،27بالغحىق ألخٖام اإلاىاص 

ب مً شخص بالغ:  حالت كىن الضحيت- و ًِم ؤلاكخضاء هىا باإلزخؼاي كلى ؤلاوؿان وهى طلٗ الٖائً آلاصمي اإلآغ

م، و حلله ًخمخم بىلمت اللِل و زصه بمجمىكت مً الخصائص و  حؿض وعوح زلِه ؾبداهه و حلالى في أخؿً جٍِى

ضا ًسخلٍ كً هحره مً الٖائىاث ا ٔائىا ًٍغ  (5)لخُت ألازغي.الصٌاث الىٌؿُت و الىحضاهُت مما ًجلاه 

                                                           
 .243، ص 2012صاع هىمت، الجؼائغ، أخؿً بىؾُِلت: الىححز في الِاهىن الجؼائي اللام، الؼبلت الخاصًت كشغ، ( 1)
 .207، ص 2016صهُا عشُض: شغح ُاهىن اللِىباث الجؼائغي، الؼبلت الثاهُت، صاع بلِِـ، الجؼائغ، -ؾلُض بىكلى (2)
 .166اإلاغحم هٌؿه، ص  (3)
 .315، ص 2019هىن الجىائي اللام، الؼبلت الغابلت، صاع بلِِـ، الجؼائغ، كبض الغخمان زلٌي: الِا (4)
لت ؤلاؾالمُت، صون ػبلت، اإلإخب الجامعي الخض (5) ًث، كبض الىهاب كبض هللا أخمض اإلالمغي: حغائم ؤلازخؼاي صعاؾت ُاهىهُت مِاعهت بأخٖام الشَغ

 .90، ص 2006مصغ، 
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مت، ألنها  مت ئوؿان حي أما بلض زغوج الغوح ووًاة ؤلاوؿان ًال ًمًٕ أن جِم كلُه هظه الجٍغ وبهظا ًٖىن مدل الجٍغ

مت ئهتهاْ لخغمت حثت  مت وكضها حٍغ لذ كلى حثت وبالىدُجت ًيبغي حلضًل الىصٍ الِاهىوي للجٍغ ؾخٖىن ُض ُو

ٔاملت  18الصخص الظي بلى ؾً الغشض الجؼائي و هى ببلىهه  ، أما مصؼلح " شخص بالى" ًُصضَ كلى(1)مُذ ؾىت 

، ألن الصخص الظي لم ًخجاوػ   (2)َ ق ج(. 49ؾىت ٌلض في هـغ الِاهىن ػٌال) اإلااصة  18ًما ًَى

ذ مً  26حاء في هص اإلااصة  صج 2000000ئلى  1000000ؾىت و بوغامت مً  20ؾىىاث ئلى  10:" ٌلاُب بالسجً اإلاُإ

مً طاث الِاهىن ًلِض هصذ كلى أًلا٘  02، أما اإلااصة (3)مً هظا الِاهىن" 02شخصا بمٌهىم اإلااصة ٔل مً ًسؼٍ 

زؼٍ ألاشخاص و ُبظهم و حجؼهم بضون أمغ مً الؿلؼاث اإلاسخصت و زاعج الخاالث التي ًجحز ًيها الِاهىن 

 الِبع كلى ألاشخاص.

ت الِضًمت اإلاِغعة لخؼٍ مً زال٘ هص اإلااصة هالخف أن اإلاشغق الجؼائغي ُض أبِع كل ى اللِىبت الؿالبت للخٍغ

ٔاهذ جىص كليها اإلااصة  َ ق، وأطاي كِىبت مالُت و اإلاخمثلت في الوغامت و حللها كِىبت  291ألاشخاص البالوحن التي 

ت.  ئلؼامُت جغاًّ اللِىبت الؿالبت للخٍغ

ذ اإلااصة حالت كىن الضحيت طفل:  - " ألهغاض هظه ؤلاجٌاُُت ٌلني الؼٌل مً ئجٌاُُت خَِى الؼٌل:  01لِض كًغ

، جأحي أهمُت (4)ٔل ئوؿان لم ًخجاوػ الثامىت كشغة، مالم ًبلى ؾً الغشض ُبل طلٗ بمىحب الِاهىن اإلاىؼبّ كلُه"

ان الخماًت اإلاِغعة بمِخط ى الِىاهحن التي جسص الؼٌل و جىـم شإوهه،  حلٍغٍ الؼٌل مً ٔىنها جدضص هؼاَ ؾٍغ

ِا لألهـمت التي جخبىاها الض٘و و التي جغجبؽ ئلى خض بلُض بمؿخىاها ؤلاُخصاصي و الثِافي ٓما أن خضوص الؿً جدبا ًً ًو

م الجؼائغي خُث خضص ؾً الغشض الجؼائي بثماهُت كشغ )(5)و ؤلاحخماعي و هحره ( ؾىت 18، و هى ماهلخمؿه في الدشَغ

مً  40ٔاملت بدؿب هص اإلااصة ( ؾىت 19َ ق ج، و ؾً عشض مضوي بدؿلت كشغ ) 49ٔاملت بدؿب هص اإلااصة 

م  2، أما اإلااصة (6)الِاهىن اإلاضوي الجؼائغي  ًىلُى ؾىت  15الٌِغة ألاولى والٌِغة ألازحرة اإلاإعر في  15/12مً الِاهىن ُع

خللّ بدماًت الؼٌل هصذ كلى ما ًلي : 2015 ٔاملت، ًٌُض  18" الؼٌل " ٔل شخص لم ًبلى الثامىت كشغ  ٍو ؾىت 

 ـ اإلالنى.مصؼلح " خضر " هٌ

ٔاملت، جٖىن اللبرة في جدضًض ؾً الغشض الجؼائي بؿً الؼٌل 18" ؾً الغشض الجؼائي ": بلىن زماوي كشغة ) ( ؾىت 

مت " بمىحب  1989وحلض الجؼائغ مً الض٘و اإلاصاصُت كلى ئجٌاُُت خَِى الؼٌل لؿىت ، (7)الجاهذ ًىم ئعجٖاب الجٍغ

                                                           
(1)

مت الخؼٍ في   .45، ص 2012، الؼبلت الثاهُت، صاع الخامض، ألاعصن، -صعاؾت مِاعهت-ُااهىن مٖاًدت ؤلاعهاب و اللِىباث ٓما٘ كبض هللا مدمض: حٍغ
(2)

 اإلاخظمً ُاهىن اللِىباث 49ج ع 1966ًىهُى  08اإلاإعر في  66/156اإلالض٘ و اإلاخمم لألمغ  39ج ع 2014ًبراًغ  04اإلاإعر في  14/01الِاهىن  
(3)

اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها. 81ج ع 2020صٌؿمبر  30اإلاإعر في  20/15الِاهىن    اإلاخللّ بالُى
(4)

ش   مبر  20ئجٌاُُت خَِى الؼٌل واًِذ كليها الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة بخاٍع ش 1989هًى ػبِا للماصة  02/09/1990، صزلذ خحز الخىٌُظ بخاٍع

49. 
(5)

 .16، ص 2014ائُت للؼٌل اإلاجني كلُه، الؼبلت ألاولى، اإلإخب الجامعي الخضًث، مصغ، خمضي كبض الخمُض مخىلي صالح: الخماًت الجى 
(6)

 اإلاغحم هٌؿه. 
 اإلاخللّ بدماًت الؼٌل. 39ج ع 2015ًىلُى  15اإلاإعر في  15/12الِاهىن (7)
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م  ت والتي خضصث ٓما أؾلٌىا الظٓغ ؾً  1997-04-05اإلاإعر في  102-92مغؾىم عئاس ي ُع داث جٌؿحًر مم جصٍغ

 الؼٌىلت بالثامىت كشغ ؾىت  ًُٖىن مً ألاوؿب كلى اإلاشغق الجؼائغي جىخُض هظا الؿً في ٔل الِىاهحن .

ّ اللىٍ أو التهضًض أو  01الٌِغة  28حاء في هص اإلااصة  :" ٌلاُب بالسجً اإلاإبض ٔل مً ًسؼٍ ػٌال كً ػٍغ

مً اإلاالخف أن هص هظه اإلااصة ال ًؼبّ كلى خالت زؼٍ ػٌل خضًث اللهض ، (1)هحرها مً الىؾائل"ؤلاؾخضعاج أو 

مت باؾخلما٘ الخُلت أو هحرها مً وؾائل الخضاق ،  بالىالصة بالغهم مً أهه ًىضعج طمً وصٍ الؼٌل و جىٌظ الجٍغ

مت  ألخٖام هص اإلااصة  ن اللِىباث ، وهظا عاحم لٖىن زؼٍ اإلاخظمً ُاهى  66/156مً ألامغ  321بل جدُلىا الجٍغ

ػٌل خضًث اللهض بالىالصة ًٖىن لوغض اإلاؿاؽ بيؿبه، لظا أصعحه اإلاشغق الجؼائغي طمً أخٖام الخُلىلت صون 

الخدِّ مً شخصُت الؼٌل، وبهظا ًٖىن مً اإلاؿخدؿً جسصُص هص زاص طمً أخٖام ُاهىن ئزخؼاي 

ضًث اللهض بالىالصة ، وهى ما ئهخهجه  اإلاشغق اإلاصغي خُث  ألاشخاص ٌلاُب بلِىبت حىائُت كلى ًلل زؼٍ ػٌل خ

 مً ُاهىن اللِىباث 283زصص هص اإلااصة 

مت  .66/156مً ألامغ  326، وهُاب اللىٍ و التهضًض ًدُلىا للخؼٍ اإلاىصىص كلُه في اإلااصة لهظه الجٍغ

لاث الؾُما املَحّزض على الجزيمت: ب. اإلاشغكحن الٌغوس ي و اإلاصغي هى ئكخباع ماًمحز اإلاشغق الجؼائغي كً باقي الدشَغ

ٖا مً َ ق ًاكال ٔل مً َخَغَض  41، خُث ٌلخبر في طىء الٌِغة الثاهُت مً اإلااصة (2)اإلاَدّغض ًاكال أصلُا و لِـ شٍغ

كلى ئعجٖاب الٌلل بالهبت أو الىكض أو التهضًض أو ئؾاءة ئؾخلما٘ الؿلؼت أو الىالًت أو الخداًل أو الخضلِـ ؤلاحغامي، 

مت في طهً شخص آزغ ً َدغ ض في طىء ُاهىن اللِىباث الجؼائغي هى شخص ٌلمل كلى بلث و زلّ ًٕغة الجٍغ
م
اإلا

َدَغض ًُضًله ئلى الخصمُم كلى ئعجٖابها، 
م
خُث حاء في  20/15مً الِاهىن  45و هى ماأٓضجه اإلااصة ًؼلّ كلُه ئؾم اإلا

ض كلى ئعجٖاب الجغائم اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن بأي " ٌلاُب باللِىباث اإلاِغعة للٌاكل ٔل مً ًدغ       هصها:

ّ هظا الِاهىن وصٍ زاص مً الخدٍغع و هى الخدٍغع كلى ئعجٖاب (3)وؾُلت" ، و لِض حغم اإلاشغق الجؼائغي ًو

مؿخلمال في طلٗ وؾائل ؤلاكالم و ؤلاجصا٘ و اإلاىاُم  20/15الِاهىن مً  30اإلااصة الجغائم اإلاىصىص كليها في 

ّ وشغ ؤلالٕ م ئلٕترووي، أو ئوشاء خؿاب ئلٕترووي أو بغهامج مللىماحي، أو كً ػٍغ ّ ئصاعة مُى تروهُت ؾىاء كً ػٍغ

ٌُها كلى أؾاؽ حىدت ملاُب كليها بالخبـ مً زمـ ) ( 10( ئلى كشغ )05الخدٍغع كبر الشبٕت ؤلالٕتروهُت ٓو

في هظه الجىدت باللِىبت اإلاِغعة  وعالشز  صج، و ٌلاُب كلى1000000صج ئلى 500000ؾىىاث خبـ، وهغامت مً 

مت الخامت خؿب ماهصذ كلُه اإلااصة  : ٌلاُب كلى الشغوق في ئعجٖاب الجىذ اإلاىصىص  20/15مً الِاهىن  43للجٍغ

مت الخامت  (4)".كليها في هظا الِاهىن باللِىباث اإلاِغعة للجٍغ

                                                           
اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص  81ج ع 20220صٌؿمبر  30اإلاإعر في  20/15الِاهىن  (1)  و مٖاًدتها.اإلاخللّ بالُى
 ًًِٕصض بؼٌل خضًث اللهض بالىالصة الؼٌل اإلاىلىص مىظ بظم ؾاكاث أو بظلت أًام كلى ألآثر، أي الؼٌل الظي لم جثبذ بلض خالت وؿبه و ًم 

مت زؼٍ ػٌل، مِخبـ مً خمضي  ُض ئؾمه في صًتر اإلاىالُض ًىٖىن أمام حٍغ كبض الخمُض اإلاؿاؽ بها، أما ئطا بلى الؼٌل مً اللمغ شهغا مثال ُو

 .323مخىلي صالح، اإلاغحم الؿابّ، ص 
(2)

 .317كبض الغخمان زلٌي: اإلاغحم الؿابّ، ص  
(3)

اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها. 81ج ع 2020صٌؿمبر  30اإلاإعر في  20/15الِاهىن    اإلاخللّ بالُى
(4)

 اإلاغحم هٌؿه. 
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الىىق مً الخدٍغع بلِىبت حىدُت  ختى لى  ٌلاُب كلى هظاوبالغحىق لىص هظه اإلااصة وؿخيخج أن اإلاشغق الجؼائغي 

دؿلُؽ كلى اإلادًغض طاث ب 20/15مً الِاهىن  45ٔان مىخج ألزاعه بالغهم مً أهه هص صغاخت بمىحب هص اإلااصة 

اللِىبت اإلاِغعة للٌاكل ألاصلي و هي كِىبت حىائُت، ًٌي هظه الخالت ال ٌلخض بالىؾُلت اإلاؿخلملت مً ػغي اإلادًغض 

أي وؾائل الخٕىىلىحُا الخضًثت، بل في الٌلل في خض طاجه و هى الخدٍغع كلى ئعجٖاب حىاًت الخؼٍ،  و اإلاخمثلت في

غ للمدًغض هٌـ كِىبت الٌاكل ألاصلي بوع الىـغ كً الىؾُلت اإلاؿخلملت في طلٗ.  ًجب جٍِغ

لى ًاكلها بظاث ٌلاُب ك 20/15شتراْ في مجمل الجغائم اإلاىصىص كليها في الِاهىن ئن ؤلا  علىبت الشزيك: جـ.

ٗ في  20/15مً الِاهىن  44اللِىبت اإلاِغعة للٌاكل ألاصلي، و هى ماهصذ كلُه اإلااصة  خُث حاء ًيها:"ٌلاُب الشٍغ

مت الخامت" لِض ئؾخلمل اإلاشغق  ،(1)ئعجٖاب ئخضي الجغائم اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن باللِىباث اإلاِغعة للجٍغ

مت الخامت،أي ٔان و اإلاىخجت ألزاعها، الٌلني أهه جم ئؾدبلاص ملاُبت  الجؼائغي مصؼلح الجٍغ مت مٕخملت ألاع الجٍغ

مت( مت الوحر جامت) اإلاداولت في ئعجٖاب الجٍغ ٗ في الجٍغ بل ٌلاُب بىٌـ اللِىبت اإلاِغعة للٌاكل ألاصلي و هظا  الشٍغ

التي حلاُب كلى  66/156 مً ألامغ 30بالغحىق لألخٖام اللامت لشغوق في ئعجٖاب الجىاًت مً زال٘ هص اإلااصة 

 اإلاداولت بظاث اللِىبت للجىاًت الخامت.

هجض أن اإلاشغق ُض هص كلى بلع أكما٘ اإلاؿاكضة الالخِت، و  20/15مً الِاهىن  27بالغحىق ألخٖام اإلااصة 

مت مؿخِلت ُ مت ًهي الحلض صىعة مً صىع اإلاؿاهمت الخبلُت و ئهما هي حٍغ ائمت اإلاؿاكضة الالخِت كلى ئعجٖاب الجٍغ

مت ئزٌاء اإلاؿغوُاث ً 15، و هظه ألاكما٘ ٌلاُب مغجٕبها بالسجً مً زمؿت كشغ )(2)بظاتها مثل حٍغ ( ؾىت ئلى كشٍغ

 صج و هي:200000صج ئلى 1500000( ؾىت و هغامت مً 20)

 ئكاعة مٖان لخبـ أو حجؼ أو ئزٌاء الصخص اإلاسؼىي مم كلمه بظلٗ.-

ٔان أو - ٔان ٌللم بالخؼٍ و ًِضم مؿاكضة للخاػٍ كلى أي وحه  ًسٌي الصخص اإلاسؼىي أو ٌؿهل هِله ئطا 

 باألًلا٘ التي صاخبخه أو جلخه.

ًِضم للٌاكل مٖاها لإلزخباء وهى ٌللم أهه ئعجٕب ئخضي الجغائم اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن، أو أهه مدل بدث -

ٌاء أو الهغوب، مالم حشٖل هظه مً الؿلؼاث الِظائُت أو ًد٘ى كمضا صون الِبع كلُه أو ٌؿاكضه كلى ؤلازخ

ٔا بمٌهىم أخٖام ُاهىن اللِىباث. اللِىبت ، لِض حلل اإلاشغق الجؼائغي مً زال٘ هص هظه اإلااصة (3)ألاًلا٘ ئشترا

ت أو اإلاالُت مً اللِىبت  اإلاِغعة إلاً ًِضم مؿاكضة الخِت للجاوي كِىبت أشض في خضها ألاصوع ؾىاء الؿالبت للخٍغ

ت  له في خضها ألاُص ى، وهظا صلُل كلى زؼىعة جِضًم  اإلاؿاكضة اإلاِغعة للٌاكل ألاصل في ي لجىاًت الخؼٍ ومؿاٍو

ِت التي هصذ كليها اإلااصة  كلى كلم و  20/15مً الِاهىن  27خالت حىاًاث الخؼٍ شغغ أن ًٖىن اإلاؿاكض بالؼٍغ

                                                           
اًت مً حغائم ئزخؼ 20/15الِاهىن  (1)  اي ألاشخاص و مٖاًدتها.اإلاخللّ بالُى
(2)

 .323كبض الغخمان زلٌي: اإلاغحم الؿابّ، ص  
اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها. 81ج ع 2020صٌؿمبر  30اإلاإعر في  20/15مً الِاهىن  27اإلااصة ( 3)  اإلاخللّ بالُى
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مت التي هٌظها الجاوي، لًٕ جبِع أًلا٘ الجاوي جملٗ صعحت مخِض مت مً الخؼىعة ألهه هى مً زؼؽ صعاًت جامت بالجٍغ

حن ، الجاوي و اإلاؿاكض.  غ هٌـ اللِىبت لؼًغ  و هٌظ، وبهظا ًمًٕ جٍِغ

 التهذًذ بالخطف:د.

مت أو ُض ٌلخبره الِاهىن كىصغا في بلع الجغائم ووؾُلت إلعجٖابها ٓما هى الشأن في ئن  ىا في حٍغ التهضًض ُض ًٖىن ٓع

ُلاث با متي ئهخصاب الؿىضاث أو الخُى لِىة أو التهضًض، و ئبتزاػ ما٘ الوحر بالتهضًض، و ُض ًٖىن ٓـغي مشضص مثل حٍغ

مت ى في خالت الخؼٍ و الخدٍغع كلى الٌؿّ و الضكاعة، ئال ًظال كً طلٗ ك ُب كلى التهضًض في طاجه باكخباعه حٍغ

ًـهغ في أشٖا٘ كضًضة وبهظا ًٖىن مً اللؿحر حلٍغٍ التهضًض ئط ، مً ُاهىن اللِىباث 284مؿخِلت هصذ كليها اإلااصة 

مت ُائمت هى الىُت أي  ض ًىحه للضخُت مباشغة أو بىاؾؼت الوحر، هحر أن ماًجلله حٍغ و ًخدِّ بىؾائل مسخلٌت، ُو

 (1).وعي الجاوي بما ًدضزه التهضًض مً كىٍ ملىىي كلى الضخُت

أحل الُِام أو ؤلامخىاق أصعج اإلاشغق الجؼائغي هص زاص ٌلاُب كلى التهضًض بالخؼٍ مً  20/15صضوع الِاهىن وب

َ ق، ًجاءث  284ِاعهت باللِىبت اإلاِغعة للتهضًض اإلاىصىص كلُه في اإلااصة مكً كمل، و اإلاالخف أهه شضص في اللِىبت 

( ؾىت و 15( ؾىىاث ئلى زمؿت كشغ)10خاملت الىص الخالي:" ٌلاُب بالخبـ مً كشغ) 20/15مً الِاهىن  29اإلااصة 

صج ٔل مً يهضص شخصا أو كضة أشخاص بازخؼاًهم أو بازخؼاي أخض أًغاص 1500000صج ئلى 1000000بوغامت مً 

 كائالتهم أو ؾائغ ألاشخاص الىزُِت الصلت بهم إلعهامهم كلى الُِام بلمل أو ؤلامخىاق كً أصائه.

ً)10جٖىن اللِىبت الخبـ مً كشغ) صج ئطا 2000000صج ئلى 1000000( ؾىت و بوغامت مً 20( ؾىىاث ئلى كشٍغ

 (2).التهضًض باإلزخؼاي مىحها ئل ى حمهىع أو ئلى مجمىكت مً ألاشخاص"ٔان 

ّ الِاهىن  الِض أصعج اإلاشغق الجؼائغي هص مت  20/15ًو في ئػاع خماًت شهىص و ضخاًا و زبراء و اإلابلوحن لجٍغ

ى ألاًلا٘ اإلاظٔىعة خُث ٌلاُب كل 32ؤلازخؼاي و ختى أًغاص كائالتهم مً التهضًض أو الترهُب أو ؤلاهخِام و هي اإلااصة 

 (3).صج1000000صج ئلى 500000( ؾىىاث و بوغامت مً 10(ؾىىاث ئلى كشغ)05بالخبـ مً زمـ)

مت الخِت، مً بحن هظه الجغائم  التهضًض بِخل أو ئًظاء اإلاسؼىي ئطا لم  مت ؾابِت لجٍغ ٌلغي كً ؤلازخؼاي أهه حٍغ

م ًلل ًخم جىٌُظ شغغ أو أمغ، لًٕ اإلاشغق الجؼائغي وؾم مً صائغ  وأُغ  ، التهذًذ بالخطفة التهضًض مً زال٘ ججٍغ

مت طو جأزحر ملىىي زؼحر كلى هٌؿُت مً  لها كِىبت حىدُت مشضصة جصل ئلى الخبـ زمؿت كشغ ؾىت ٔىنها حٍغ

ٔان شخصا أو كضة أشخاص ، وهظا لخٌاصي اللجىء ئلُه مً ػغي الجىاة مً أحل الخص٘ى ًىحه له التهضًض ؾىاء 

مت ؤلازخؼاي، ًبِع ُّ أمغكلى مىٌلت أو جدِ ، مم جىؾُم هظه الخماًت لدشمل شهىص و ضخاًا و اإلابلوحن كً حٍغ

 ئزباجه ًسصم لىؾائل ؤلازباث الجىائُت.

                                                           
، الؼبلت ئخض (1)  .70، ص 2019ي و اللشغون، صاع هىمت، الجؼائغ، أخؿً بىؾُِلت: الىححز في الِاهىن الجؼائي الخاص، الجؼء ألا٘و
(2)

اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها. 81ج ع 2020صٌؿمبر  30اإلاإعر في  20/15الِاهىن    اإلاخللّ بالُى
(3)

 الؿابّ.اإلاغحم  
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ٔل اللِىباث التي جم طٓغها هي كِىباث مِغعة للصخص الؼبُعي، أما ئطا ئعجٕب الصخص اإلالىىي الجغائم مالحظت: 

(، 20/15مً الِاهىن  39ٌلاُب خؿب أخٖام ُاهىن اللِىباث ) اإلااصة ًهى  20/15اإلاىصىص كليها في الِاهىن 

مٕغع مً َ ق ًخم خصغها في الوغامت التي حؿاوي مغة ئلى زمـ مغاث الخض ألاُص ى 18ًدؿب ماجِظُه اإلااصة 

مت اإلاغجٕبت للصخص الؼبُعي، وكىضما الًىص الِاهىن كلى كِىبت الوغامت باليؿبت  ص اخشلألللوغامت اإلاِغعة للجٍغ

الؼبُلحن ًان الخض ألاُص ى للوغامت اإلاددؿب لخؼبُّ اليؿبت الِاهىهُت اإلاِغعة لللِىبت ًُما ًسص الصخص 

ملُىهحن صج كىضما جٖىن الجىاًت اإلالاُب كليها مً َ ق جٖىن ٓماًلي:  2مٕغع 18اإلالىىي خؿب ماجِخظُه اإلااصة 

ذ، باإلكضام و السجً اإلاإبض، ملُىن  صج كىضما جٖىن الجىاًت مل صج باليؿبت 500000اُبا كليها بالسجً اإلاُإ

 مً َ ق. 2مٕغع/18، باإلطاًت للِىباث جٕمُلُت هصذ كليها اإلااصة (1)للجىدت

 العلىباث الثاهىيتالفزع الثاوي:  .2.1

و حلغي أًظا باللِىباث الوحر أصلُت، جىِؿم اللِىباث مً خُث مضي ئؾخِاللها بىٌؿها ئلى كِىباث أصلُت و هحر  

مت، أصلُ ت، وأؾاؽ هظا الخِؿُم هى ؤلازخالي مابحن اللِىباث مً خُث ٌٓاًتها لخدُِّ ملنى الجؼاء اإلاِابل للجٍغ

ت أو هحر ألاصلُت ًهي ال جٌٕع  ٔاًُت لىخضها لخدُِّ هظا اإلالنى، أما اللِىباث الثاهٍى ًاللِىباث ألاصلُت جٖىن 

، ئؾدىاصا كلى هص اإلااصة (2)جدبم كِىبت أصلُت أو جٕملها لظلٗ، و مً زم الًمًٕ أن جؼبّ لىخضها و ئهما البض مً أن

مً ُاهىن اللِىباث الجؼائغي هجض أن مشغكىا أزظ بالخِؿُم الثىائي لللِىبت ًِؿمها ئلى كِىباث أصلُت وأزغي  04

م  ت ئلى(3)06/23جٕمُلُت و طلٗ بلض ئلوائه لللِىباث الخبلُت بمىحب الِاهىن ُع  :، و جىِؿم اللِىباث الثاهٍى

ت جظاي ئلى اللِىبت ألاصلُت، جخظمً ؤلاهِاص مً الخَِى اإلاضهُت و العلىباث الخكميليت:  أ. هي كِىبت زاهٍى

، وهي كِىباث (4)الؿُاؾُت أو الىػىُت و بلع الخَِى ألازغي التي ًِضع اإلاشغق طغوعة الِظاء بها كلى اإلادٖىم كلُه

خظمً لللِىبت ألاصلُت، ولِض أوعصها اإلاشغق الجؼائغي في ًجب لخؼبُِها أن ًىص كليها الِاض ي صغاخت في خٕمه اإلا

مٕغع باليؿبت لللِىباث الخٕمُلُت  18مً ُاهىن اللِىباث باليؿبت للصخص الؼبُعي و هص اإلااصة  09هص اإلااصة 

 ، و هي هخِؿم ئلى:(5)اإلاؼبِت كلى الصخص اإلالىىي 

الِاض ي الجىائي الِظاء بها في خٕمه مِترهت باللِىبت و هي جلٗ اللِىبت التي ًجب كلى علىباث جكميليت إلزاميت:  -

مٕغع مً َ ق، و الخغمان مً مماعؾت  09ألاصلُت، و هي حشمل كِىبت الدجغ الِاهىوي اإلاىصىص كليها في اإلااصة 

مً َ ق اإلاخللِان بلِىبت أصلُت حىائُت  1مٕغع  09الخَِى الىػىُت و اإلاضهُت و اللائلُت اإلاىصىص كليها في اإلااصة 

خُث حاء ًيها:"  20/15مً الِاهىن  40، وهى ماأٓضجه اإلااصة (6)مً َ ق 1مٕغع  15ًِؽ، و اإلاصاصعة ػبِا لىص اإلااصة 

مم ؤلاخخٌاؾ بدَِى الوحر خؿً الىُت، ًدٕم بمصاصعة الىؾائل اإلاؿخسضمت في ئعجٖاب الجغائم اإلاىصىص كليها في 

                                                           
 .230صهُا عشُض: اإلاغحم الؿابّ، ص -ؾلُض بىكلي(1)
(2)

ت اللامت ل   .28، ص 2018، صون ػبلت، صاع بلِِـ، الجؼائغ، -اللِىبت و الخضابحر ألامىُت -لجؼاء الجىائيهبُلت عػاقي: اإلاسخصغ في الىـٍغ
 .29اإلاغحم هٌؿه، ص ( 3)
(4)

 .220صهُا عشُض: اإلاغحم الؿابّ، ص -ؾلُض بىكلي 
(5)

 .43هبُلت عػاقي: اإلاغحم الؿابّ، ص  
(6)

 .221صهُا عشُض: اإلاغحم الؿابّ، ص -ؾلُض بىكلي 
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م ؤلالٕترووي أو الخؿاب ؤلالٕترووي الظي أعجٕبذ بىاؾؼخه هظا الِاهىن و ألامىا٘ اإلاخدصلت منها و ئهالَ اإلاُى

مت ُض أعجٕبذ بللم  ٔاهذ الجٍغ مت أو حلل الضز٘ى ئلُه هحر ممًٕ و ئهالَ مدل أو مٖان ؤلاؾخوال٘ ئطا  الجٍغ

 (1)مالٕه".

ت ًتْر ؾلؼت جِضًغ مضي حجت الخٕم بها مً كضمه للِاض يعلىباث جكميليت إخخاريت:  -  هي كِىباث ئزخُاٍع

ؤلاُصاء مً  -ئهالَ اإلاإؾؿت -اإلاىم مً مماعؾت وشاغ أو مهىت -اإلاىم مً ؤلاُامت -الجؼائي وهي: جدضًض ؤلاُامت

حللُّ أو سخب عزصت الؿُاُت أو  -الخـغ مً ئصضاع الشُٖاث و/أو ئؾخلما٘ بؼاُاث الضًم -الصٌِاث اللمىمُت

، باإلطاًت (2)وشغ أو حللُّ خٕم أو ُغاع ؤلاصاهت -سخب حىاػ الؿٌغ -ئلواؤها مم اإلاىم مً ئؾخصضاع عزصت حضًضة

 20/15لهظه اللِىباث الخمُٕلُت ًمًٕ للجهاث الِظائُت اإلاسخصت وطم مغجٕبي الجغائم اإلاىصىص كليها في الِاهىن 

ِا لألخٖا م بلض ؤلاًغاج كنهم جدذ اإلاغاُبت الؼبُت و/أو الىٌؿُت، و/أو اإلاغاُبت ؤلالٕتروهُت إلاضة ال جخجاوػ ؾىت ًو

م الؿاعي اإلاٌل٘ى ) اإلااصة  ، لِض حلل اإلاشغق الجؼائغي الىطم (3)(20/15مً الِاهىن  42اإلاىصىص كليها في الدشَغ

ت، بملنى ًجىػ كضم الخٕم  جدذ اإلاغاُبت الؼبُت أو الىٌؿُت إلاغجٕب حىاًت زؼٍ الصخاص كِىبت جٕمُلُت ئزخاٍع

اللِىباث الخٕمُلُت ؤلالؼامُت إلاا لها مً صعء مساػغ بها مً ػغي ُاض ي اإلاىطىق، لًٕ مً ألاوؿب أن جٖىن طمً 

، زاصت لجاوي مً أن ًِضم الجاوي كلى ئعجٖاب هٌـ الٌلل مغة أزغي مغجٕب هظه ألاًلا٘ كلى اإلاجخمم، وهاطا جٌاصًا 

 الظي ٌلاوي مً أمغاض هٌؿُت.

ئزغ  1مٕغع 60مٕغع و 60جدضًضا في اإلااصجحن أصعج اإلاشغق الجؼائغي الٌترة ألامىُت في ُاهىن اللِىباث و الفترة ألامىيت:  بـ.

م  ِصض بها خغمان اإلادٖىم كلُه مً ؤلاؾخٌاصة مً (4)20/12/2006اإلاإعر في  06/23حلضًله بمىحب الِاهىن ُع ، ٍو

اإلاخظمً ُاهىن جىـُم السجىن و ئكاصة ؤلاصماج  06/02/2005الخضابحر آلاجُت اإلاىصىص كليها في الِاهىن اإلاإعر في 

 للمدبىؾً:ؤلاحخماعي 

ذ لخؼبُّ اللِىبت ) اإلااصة 129جضابحر جٍُُٕ اللِىبت مخمثلت في ئحاػة الخغوج) اإلااصة - ٍُ اإلاُإ ( و 130( و الخُى

 وماًليها(. 134ؤلاًغاج اإلاشغوغ) اإلااصة 

ت وماًليها(  100جضابحر ئكاصة التربُت زاعج البِئت اإلاولِت مخمثلت في الىطم في الىعشاث الخاعحُت ) اإلااصة - و الخٍغ

 .(وماًليها 104الىصٌُت) اإلااصة 

 التي جطبم على جىاًاث الخطف:  صىر الفترة ألامىيت -

ت  ض جٖىن ئزخُاٍع ، أما الىىق الظي ًؼبّ كلى الٌترة ألامىُت كلى هىكحن ًِض جٖىن الٌترة ألامىُت بِىة الِاهىن ُو

 حىاًاث الخؼٍ هي:

                                                           
(1)

اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها. 81ج ع 2020صٌؿمبر  30اإلاإعر في  20/15الِاهىن    اإلاخللّ بالُى
(2)

 .225صهُا عشُض: اإلاغحم الؿابّ، ص -ؾلُض بىكلي 
اًت مً حغائم ؤلازخؼاي و مٖاًدتها. 81ج ع 2021صٌؿمبر 30اإلاإعر في  20/15الِاهىن ( 3)  اإلاخللّ بالُى
(4)

 .385ز في الِاهىن الجؼائي اللام، اإلاغحم الؿابّ، ص : الىحح أخؿً بىؾُِلت 
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غث شغوػها صون خاحت ألن جىؼّ بها حهت الخٕمالٌترة ألامىُت بِىة الِاهىن: جؼبّ الٌترة ألا  ، (1)مىُت جلِائُا متى جًى

وهي حىاًاث و حىذ كلى ؾبُل الخصغ هص كليها اإلاشغق صغاخت كلى جؼبُّ الٌترة ألامىُت، و مً بُنها حىاًاث 

لًٕ بصضوع مٕغع(،  295مٕغع ) اإلااصة  293ئلى  291الخؼٍ و الخبـ و الدجؼ الخلؿٌي اإلاىصىص كليها في اإلاىاص 

اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها أصبدذ الٌترة ألامىُت جؼبّ بِىة  20/15الِاهىن  اإلاخللّ بالُى

خُث  20/15مً الِاهىن  48الِاهىن كلى ٔل الجغائم اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن مً زال٘ ماهصذ كلُه اإلااصة 

ت اإلاىصىص كليها في ُاهىن اللِىباث كلى الجغائم اإلاىصىص كليها في حاء ًيها:" جؼبّ ألاخٖام اإلاخللِت بالٌترة ألامىُ

، وبهظا ًٖىن اإلاشغق أطاي جؼبُّ الٌترة ألامىُت جلِائُا كلى حىاًت زؼٍ ألاػٌا٘ اإلالاُب كليها مً (2)هظا الِاهىن"

مت في أوؾاغ اإلاجخمم الجؼائغ 20/15مً الِاهىن  28زال٘ اإلااصة  اإلاشغق ُغ ي، ًِض أ، وهظا عاحم لخٌش ي هظه الجٍغ

 هظه اللِىبت كلى مغجٕب حىاًت زؼٍ الِصغ لُٖىن الجؼاء اإلاِغع أٓثر عصكُت.الجؼائغي 

مت مىصىص شزوط جطبيم الفترة ألامىيت:  - غ ٔل مً: ئعجٖاب حٍغ جخمثل شغوغ جؼبُّ الٌترة ألامىُت في طغوعة جًى

ت  مٕغع مً ُاهىن اللِىباث   60لغحىق ألخٖام اإلااصة ، وبا(3)بشأنها كلى ًترة أمىُت و الخٕم بلِىبت ؾالبت للخٍغ

ت التي مضتها حؿاوي كشغ ) ( ؾىىاث أو 10هجضها ُض هصذ كلى جؼبُّ الٌترة ألامىُت باليؿبت لللِىبت الؿالبت للخٍغ

ض كنها ، ًُما ًسص حىاًاث الخؼٍ ؾىاء اإلاغجٕبت كلى شخص بالى أو ػٌل كِىبتها مِضعة بالسجً بضءا مً (4)جٍؼ

ذ ًىص كلى جؼبُّ الٌترة ألامىُت كليها )اإلااصة  10كشغ) ، باإلطاًت لىحىص هص صٍغ مً الِاهىن  48( ؾىىاث ًماًَى

 (، ماًجلل جؼبُِها جلِائي.20/15

ً )مذة الفترة ألامىيت:  - ت هصٍ مضة اللِىبت اإلادٖىم بها، وجٖىن مضتها كشٍغ ( 20جِضع مضة الٌترة ألامىُت ؤلاحباٍع

، ٓما جؼَغ اإلاشغق الجؼائغي  (5)مً ُاهىن اللِىباث( 03مٕغع ًِغة 60لسجً اإلاإبض )اإلااصة ؾىت في خالت الخٕم با

ٔاهذ هظه الٌترة  إلاؿألت الخضا٘و كلى مضة الٌترة ألامىُت، ًاطا صضع الخٕم بالٌترة ألامىُت كً مدٕمت الجىاًاث ؾىاء 

ت ًمً الىاحب مغاكاة أخٖام اإلااصة  ت أو ئزخُاٍع ؤلاحغاءاث الجؼائُت اإلاخللِت بىحىب جضا٘و  مً ُاهىن  309ئحباٍع

ذ كليها باألهلبُت اإلاؼلِت خم الخصٍى  (6).أكظاء مدٕمت الجىاًاث ٍو

خؿب ماؾبّ طٓغه جٖىن هظه اللِىباث الجضًضة لجغائم زؼٍ ألاشخاص و بالظبؽ لجىاًاث الخؼٍ التي ؾنها 

مت و هى الِاهىن  ّ ُاهىن زاص بالجٍغ ًٕ اإلالغوي كً اللِىبت أنها لِؿذ  بمِضاع ، ل20/15اإلاشغق الجؼائغي ًو

ٔان هحرث مً مِضاع  ٔاملت ألاع مت  زابذ ًلتزم الِاض ي الجؼائي بخؼبُِه ، ولًٕ هىاْ ؿغوي ئطا ماأُترهذ بها الجٍغ

 كِىبتها، ؾىاء بالدشضًض أو بالخسٌٍُ و هى ما ؾجراه في اللىصغ اإلاىالي.

                                                           
(1)

ٔاصًمُت، حاملت الخاج لخظغ  م الجؼائغي، مجلت الباخث للضعاؾاث ألا ، 06، اإلاجلض-باجىت-خُاة هىعاوي: ؤلاػاع الِاهىوي للٌترة ألامىُت في الدشَغ

 . 2019،01للضصا
(2)

اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها.اإلاخل 81ج ع 2020صٌؿمبر  30اإلاإعر في  20/15الِاهىن    لّ بالُى
(3)

 .765خُاة هىعاحي: اإلاغحم الؿابّ، ص  
(4)

 07ج ع 2014ًبراًغ  04اإلاإعر في  14/01مٕغع مً الِاهىن 60اإلااصة  
(5)

 .الؿابّاإلاغحم  
(6)

 .767خُاة هىعاحي: اإلاغحم الؿابّ، ص  
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 ظزوف حشذًذ و جخفيف العلىبتاملطلب الثاوي: .2

نها و لٕنها جإزغ في حؿامتها مت و ال جضزل في جٍٖى ، ًٖاص ًخٌّ الٌِه (1)ئن الـغوي هي كىاصغ جبلُت جلخّ بالجٍغ

مت، ًىحىصها أو كضم وحىصها ال ًإزغ ئػالُا كلى  اإلاِاعن كلى أن الـغوي ال جضزل طمً اللىاصغ اإلاٖىهت للجٍغ

مت، وئهما صوعها الٌلضو أن ًٖىن  مت البيُان الِاهىوي للجٍغ ، هىاْ كضة جِؿُماث (2)مشضصا أو مسٌٌا لجؿامت الجٍغ

لهظه الـغوي مً بُنها الخِؿُم الظي ٌؿدىض لألزغ اإلاترجب  كليها خُث جىِؿم لـغوي مشضصة و ؿغوي مسٌٌت و هى 

 ماؾجراه بالخٌصُل.

 للعلىبت الظزوف املشذدةالفزع ألاول: .1.2

ائم ض مً حؿامخه أو حشحر ئلى زؼىعة مغجٕبه  ُض ًصؼدب اليشاغ ؤلاحغامي بلع الـغوي و الُى التي جٍؼ

ض جضزل اإلاشغق لُىص كلى بلظها ًُما ٌؿمى بالـغوي الِاهىهُت اإلاشضصة و  ًؼلّ كليها ئؾم: الـغوي اإلاشضصة، ُو

مت و حؿمى الـغوي الِظائُت اإلاشضصة،  ائم و مالبؿاث الجٍغ جْغ بلظها آلازغ لٌؼىت الِاض ي ٌؿخسلصها مً الُى

م اللِىبت ئلى وجسظم الـ ت للِاض ي، ًله ئطا مائُخىم بىحىصها أن ًًغ غوي الِظائُت اإلاشضصة هظه للؿلؼت الخِضًٍغ

خضها ألاُص ى ولًٕ الِاض ي ال ٌؿخؼُم أن ًخجاوػ الخض ألاُص ى اإلاِغع لللِىبت بضون هص، ئط ًخلاعض مثل هظا 

 غوي الِاهىهُت اإلاشضصة لللِىبت ًِؽ:ولظلٗ ًاهىا ؾىي  هِخصغ كلى جىطُذ الـ ،(3)الخجاوػ مم مبضأ الشغكُت

ًمًٕ أن جٖىن ؿغوي مشضصة جخللّ بصخص الجاوي و أزغي جخللّ بصخص اإلاجني أ/ الظزوف املخعللت بالشخص: 

 كلُه.

وهي مجمل الـغوي التي جسص صٌت الجاوي ئطا ماأُترهذ باللِىبت ألاصلُت للخؼٍ الظزوف املخعللت بالجاوي: -

لذ مً مِضاع اللِىبت و   هي:ًع

ً)15/ السجً مً زمؿت كشغ)1 ٔان 2000000صج ئلى1500000( ؾىت وبوغامت مً 20( ؾىت ئلى كشٍغ صج ، ئطا 

مت ) اإلااصة   (.20/15مً الِاهىن  33الٌاكل مىؿٌا كمىمُا ممً ؾهلذ له وؿٌُخه ئعجٖاب الجٍغ

مت بـ:2  / السجً اإلاإبض ئطا أعجٕبذ الجٍغ

 مً ُاهىن اللِىباث. 246ًبضو كليها طلٗ كلى الىدى اإلابحن في اإلااصة ئعجضاء بظلت عؾمُت أو شاعة هـامُت أو -

ٔاطب أو ئهخدا٘ صٌت أو بمىحب أمغ مؼوع للؿلؼت اللمىمُت .-  ئهخدا٘ ئؾم 

 مً ػغي أٓثر مً شخص.-

                                                           
(1)

مت"، الؼبلت الخامؿت، صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت، الجؼائغ، -الِؿم اللام-ئغي كبض هللا ؾلُمان: شغح ُاهىن اللِىباث الجؼا  "الجٍغ ، الجؼء ألا٘و

 .360صصون ؾىت، 
(2)

 .447كبض الغخمان زلٌي: اإلاغحم الؿابّ، ص  
 .368كبض هللا ؾلُمان: اإلاغحم الؿابّ، ص  (3)
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ٔاهذ طاث ػابم كابغ للخضوص الىػىُت )اإلااصة -  (1) (.20/15مً الِاهىن  34مً ػغي حماكت ئحغامُت مىـمت أو 

وهي الـغوي التي جسص الضخُت و ئُترانها مم اللِىبت ألاصلُت زوف املخعللت باملجني عليه) الضحيت(: الظ-

غ أخض الـغوي الخالُت : مت مم جًى مت ٌشضص كِىبتها ،خُث ٌلاُب كليها بالسجً اإلاإبض ئطا أعجٕبذ الجٍغ  للجٍغ

 /كلى أٓثر مً ضخُت واخضة.1

كظائه أو إللخاُه بيؿب الخاػٍ أو بيؿب أي شخص آزغ أو الدؿ٘ى به أو / بوغض بُم الؼٌل أو ؤلاججاع به أو بأ2

.  حلٍغظه للدؿ٘ى

 /بوغض ججىُض اإلاسخؼٍ في الجماكاث ؤلاحغامُت.3

ٔاهذ الضخُت مً كضًمي ألاهلُت أو مً طوي ؤلاخخُاحاث الخاصت أو في خالت ئؾخظلاي هاججت كً مغض أو 4 / ئطا 

 (.20/15مً الِاهىن  34خمل أو عجؼ طهني أو حؿضي ) اإلااصة 

لِض شضص اإلاشغق الجؼائغي مً كِىبت الخؼٍ خا٘ ؤلاججاع بالضخُت الؼٌل أو بأكظائه، لٕىه لم ًخؼَغ : مالحظت

ٔاهذ الضخُت شخص بالى الظي ًمًٕ أن ًٖىن زؼٌه لوغض ؤلاججاع به و زاصت  ئلى هٌـ هظا الـغي اإلاشضص ئطا 

مت أهه ٌلاُب كلى حاليؿاء أو بأكظائهم، صخُذ  مت مغجبؼت بجٍغ مت ؤلاججاع بالبشغ و باألكظاء آلاصمُت الًٓ ٓجٍغ ٍغ

 الخؼٍ، لًٕ مً اإلاؿخدؿً ان ٌلاُب كلُه ٓـغي مشضص لللِىبت.

مخه أهمها:ب/ الظزوف املشذدة املخعللت بالىسيلت:   وهي الىؾائل التي ئؾخلاها بها الجاوي في جىٌُظ حٍغ

ً) ( ؾىت15/ًدٕم بلِىبت السجً مً زمؿت كشغ)1 صج ئلى 1500000( ؾىت و بوغامت مً 20ئلى كشٍغ

 صج في خالت:2000000

ٔاهذ ) اإلااص- ّ اللىٍ أو التهضًض أو ؤلاؾخضعاج أو بأي وؾُلت أزغي   (.20/15مً الِاهىن  27ة  الخؼٍ كً ػٍغ

إلاا مً  ، أصعج اإلاشغق هظا الـغي(.20/15مً الِاهىن  33باؾخلما٘ جٕىىلىحُاث ؤلاكالم و ؤلاجصا٘ )اإلااصة  -

 الخٕىىلىحُا مً جأزحر كلى اإلاجخمم و ؾغكت في ؤلاهدشاع زاصت ألاهترهذ.

 /ًدٕم بلِىبت السجً اإلاإبض في خالت:2

 (.20/15مً الِاهىن  34التهضًض بالِخل)اإلااصة -

 (.20/15مً الِاهىن  34مم خمل الؿالح أو التهضًض باؾخلماله )اإلااصة -

مً الِاهىن  27خج كً الخؼٍ كاهت مؿخضًمت للضخُت البالى )اإلااصة باؾخلما٘ الخلظًب أو كىٍ حيس ي أو ه-

20/15.) 

 /ًدٕم باإلكضام في خالت:3

                                                           
(1)

ا 81ج ع 2020صٌؿمبر  30اإلاإعر في  20/15الِاهىن    ًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها.اإلاخللّ بالُى
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اة الصخص اإلاسؼىي )اإلااصة -  (.20/15مً الِاهىن  27ئطا أصي ؤلازخؼاي ئلى ًو

اة الضخُت )اإلااصة - ، لم ًظٓغ (1)(20/15مً الِاهىن  28ئطا حلغض الؼٌل اإلاسؼىي ئلى حلظًب أو كىٍ حيس ي أو ًو

اإلاشغق الجؼائغي ؤلاًظاء الجؿضي الظي ًمًٕ أن ًخلغض له الؼٌل اإلاسؼىي مثل الظغب و الجغح و ئخضار كاهت 

ؤلاخخجاػ و له جازحراث ؾلبُت كلى و ؿغوي مؿخضًمت ٓـغي مشضص، زاصت  الظغع الجؿماوي الظي ًيخج أزىاء ًترة 

ٍ جىٌُظها، هظا ؤلاشٖا٘ الظي ، باإلطاًت ًؼغح ئشٖا٘ آزغ خ٘ى حضوي ئصصخت الضخُت ضاع كِىباث ؤلاكضام و ُو

ؼ  لم جىٌظ خٕم ؤلاكضام، ًللى اإلاشغق ئكاصة الىـغ في جىٌُظ أخٖام  1996ئط أن الجؼائغ مىظ حض٘ ٓبحر  اإلاخىاحض في مٓغ

لاث التي  ألوذ مً مىـىمت ها ؤلاكضام زاصت في خّ  مغجٕب حىاًت زؼٍ ألاػٌا٘، واإلاالخف أن هىاْ بلع الدشَغ

م الٌغوس ي، خُث بالغحىق لخِؿُم اللِىباث اإلاىصىص كليها في  ٍ جىٌُظها مثل الدشَغ اللِابُت كِىبت ؤلاكضام لُى

 الهجض كِىبت ؤلاكضام بل حلخبر كِىبت اإلاإبض هي اللِىبت ألاشض. 1-131هص اإلااصة 

مت الخؼٍ كضة حغائم جمثل بدض طجـ/ الظزوف املشذدة املخعللت بالغزض:  اتها حغائم مؿخِلت كً جغجبؽ بجٍغ

مت الخؼٍ مت الخؼٍ ومً اإلامًٕ أن جٖىن هظه الجغائم هي هضي الجاوي في ئعجٖاب حٍغ ، وأهمها ػلب ًضًت (2)حٍغ

ا مشضصا لللِاب خُث هص كليها في:  أو جىٌُظ شغغ ماصًم اإلاشغق الجؼائغي أن حلل مىه ؿًغ

 وجٖىن كِىبتها: 20/15مً الِاهىن  27/اإلااصة 1

ذ مً زمؿت كشغ )السجً اإلا - ً)15ُإ دخجؼه ٓغهُىت بوُت 20( ؾىت ئلى كشٍغ (ؾىت ٔل مً ًسؼٍ شخصا ٍو

ت مً أي هىق.  الخأزحر كلى الؿلؼاث اللمىمُت في أصائها ألكمالها أو الخص٘ى منها كلى مىٌلت أو مٍؼ

ٔان الضاًم ئلى الخؼٍ هى حؿضًض ًضًت أو جىٌُظ شغغ أو أمغ أو ئطا ئؾخمغ - ؤلازخؼاي ألٓثر مً  ٌلاُب باإلاإبض ئطا 

 ( أًام.10كشغة)

ٔان الضاًم ئلى زؼٍ الؼٌل هى حؿضًض ًضًت أو جىٌُظ شغغ أو  20/15مً الِاهىن  28/اإلااصة 2 لاُب باإلكضام ئطا  َو

 (3)أمغ.

ًِصض باللىص الىصٍ الِاهىوي الظي ًلخّ بصخص كاص ئلى ؤلاحغام بلض د/ العىد كظزف مشذد كاهىوي عام: 

خضح مً طلٗ أن شغػي اللىص  الخٕم كلُه بلِىبت بمىحب خٕم ؾابّ باث طمً الشغوغ التي خضصها الِاهىن، ٍو

مت حضًضة بلض الخٕم الؿابّ ، ولِض حلل اإلاشغق (4)هما: صضوعخٕم باإلصاهتكلى الجاوي و ئُتراي الجاوي لجٍغ

ي جىص:"في خالت اللىص الت 20/15مً الِاهىن  46الجؼائغي اللىص مً الـغوي اإلاشضصة لللِىبت بمىحب هص اإلااصة 

 (5)جظاكٍ اللِىباث اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن".

                                                           
 هٌؿه.اإلاغحم ( 1)
(2)

مت الخؼٍ في ُاهىن مٖاًدت ؤلاعهاب و اللِىباث    91، ص2012، الؼبلت ألاولى، صاع خامض، ألاعصن، -صعاؾت مِاعهت-ٓما٘ كبض هللا مدمض: حٍغ
اًت مً ح 81ج ع 2020صٌؿمبر  30اإلاإعر في  20/15الِاهىن ( 3)  غائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها.اإلاخللّ بالُى
(4)

 .377/378كبض هللا ؾلُمان: اإلاغحم الؿابّ، ص 
(5)

اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها 81ج ع 2020صٌؿمبر  30اإلاإعر في  20/15الِاهىن    اإلاخللّ بالُى
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 للعلىبت الظزوف املخففتالفزع الثاوي: .2.2

مت وجإزغ بالخسٌٍُ كلى اللِاب، وئؾخلما٘ الِاض ي للـغوي  ًهي حلمل كلى الخِلُل مً حؿامت الجٍغ

كظاع ُاهىهُت مثل مً طبؽ ػوحه مخلبؿا أمغ باإلاسٌٌت مؿألت طاث شِحن ًهي مً حهت ملؼمت للِاض ي ئطا حللّ ألا 

ٔاهذ ُظائُت. ت ئطا  مت الؼها وهحر ملؼمت وجضزل في ؾلؼخه الخِضًٍغ  بجٍغ

وجٌصُل طلٗ أن الـغوي اإلاسٌٌت ُض جٖىن ُاهىهُت واعصة بىص ُاهىوي، أي أن اإلاشغق هى الظي جىلى جِضًغيها 

ها للِاض ي، ٓما ُض جٖىن هظه ألازحرة ُظائُت ائم  ولم ًتٓر بدُث ًتْر جِضًغها لِاض ي اإلاىطىق ٌؿخسلصها مً ُو

 ، ًخظمً ُاهىن اللِىباث هىكحن مً أؾباب جسٌُع اللِىبت: (1)الِظُت ومالبؿاتها

أؾباب ُاهىهُت خصغها اإلاشغق وبُنها في الِاهىن، وهي أؾباب زاصت مِصىعة كلى حغائم ملُىت وحؿمى ألاكظاع -

 الِاهىهُت.

ها -  (2).ؾباب كامت حؿمى الـغوي اإلاسٌٌتأوهي  اإلاشغق لخِضًغ الِاض يوأؾباب ُظائُت جٓغ

 وهي هىكان ألاكظاع الِاهىهُت اإلالٌُت و ألاكظاع الِاهىهُت اإلاسٌٌتأ/ ألاعذار اللاهىهيت: 

وهي جلٗ التي جإصي ئلى كضم كِاب اإلاتهم جماما، ولظا ًانها حؿمى بمىاوم اللِاب ًخِخط ي ألاعذار اللاهىهيت املعفيت: -

ٔاملت و جىاًغ اإلاؿإولُت الجىائُت بٖامل كىاصغها، ًُِغع الِاهىن ئؾخثىاًء كضم اللِاب  مت  هظه ألاكظاع ُُام الجٍغ

 كليها إلاصلخت ًغاها حضًغة حؿمى وحللى كلى اإلاصلخت في اللِاب.

خللّ املبلغ  عذر ها ، مً بُن(3)52هص اإلاشغق الجؼائغي كلى ألاكظاع اإلالٌُت مً اللِىبت في الٌِغة ألاولى مً اإلااصة  ٍو

مت اإلاؼكم ئعجٖابها  مت زم ًِضم زضمت للمجخمم بأن ًبلى اللضالت كً الجٍغ اإلاغ هىا أؾاؾا بمً ؾاهم في مشغوق الجٍغ

ت اإلاخىعػحن ًيها، ولِاء هظه الخضمت عأي اإلاشغق أن ًٖاًأ اإلابلى كً ػائٌت الجغائم الؾُما  جلٗ التي ًصلب أو كً هٍى

خُث حاء ًيها:"ٌؿخٌُض مً ألاكظاع  20/15مً الِاهىن  35هظا الِبُل ماهصذ كلُه اإلااصة  ، ومً (4)الٕشٍ كنها

مت أو أٓثر مً الجغائم  اإلالٌُت مً اللِىبت اإلاىصىص كليها في ُاهىن اللِىباث ٔل مً ئعجٕب أو شاْع في حٍغ

ام ُبل كلم الؿلؼاث اللمىمُت ب ت اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن أو خّغض كليها، ُو مت بابالن الؿلؼاث ؤلاصاٍع الجٍغ

ت مً ؾاهم في ئعجٖابها أو  ت مغجٕبيها و/أو ٓشٍ هٍى أو الِظائُت كنها وؾاكض كلى ئهِاط خُاة الضخُت و/أو ملًغ

ٖا أو مدًغطا كً (5)الِبع كليهم" ٔان ًاكال أو شٍغ ، وبهظا ًٖىن أصاب اإلاشغق الجؼائغي  خحن أُغ باكٌاء اإلابلى ؾىاء 

مت ُبل   مت جمامها أو ُبل أن جدضر كً الجٍغ لض٘و كً للطغعا بالضخُت، وهي مً صىع جدٍغع مغجٕب الجٍغ

ٌُه، وهى هٌـ مائهخهجه اإلاشغق الٌغوس ي   مً ُاهىن اللِىباث الٌغوس ي. 01ًِغة  1-5-224الٌلل ؤلاحغامي  و جُى

                                                           
(1)

 .448/449كبض الغخمان زلٌي: اإلاغحم الؿابّ: ص  
(2)

 .319لجؼائي اللام، اإلاغحم الؿابّ، صأخؿً بىؾُِلت: الىححز في ا 
(3)

 .236صهُا عشُض: اإلاغحم الؿابّ، ص -ؾلُض بىكلي 
(4)

 .314أخؿً بىؾُِلت: الىححز في الجؼائي اللام، اإلاغحم الؿابّ، ص  
اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها. 81ج ع 2020صٌؿمبر 30اإلاإعر في  20/15الِاهىن ( 5)  اإلاخللّ بالُى
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م ئطا ًلجأ اإلاشغق الجؼائغي أخُاها ئلى الجزو٘ باللِىبت اإلاألاعذار اللاهىهيت املخففت: - ِغعة أصال للٌلل مىطىق الخجٍغ

جىاًغث شغوغ ملُىت، وهي الخاالث التي ًخِغع ًيها ُاهىها الخسٌٍُ الىحىبي لللِاب، ٌلغي الٌِه ألاكظاع اإلاسٌٌت 

لؼم ًيها الِاض ي بخسٌٍُ اللِىبت ػبِا لظىابؽ مدضصة ًىص الِاهىن كنها" أو هي "أؾباب خضصها  ًٌ بأنها"أخىا٘ 

جىاًغها جسٌٍُ اللِىبت كً اإلاتهم"، ًالخسٌٍُ باليؿبت لألكظاع الِاهىهُت اإلاسٌٌت وحىبي  اإلاشغق وأوحب كىض

عي لللِاب ض الدشَغ ، أما ًُما ًسص ألاكظاع الِاهىهُت اإلاسٌٌت الخاصت بجغائم ئزخؼاي ألاشخاص (1)جؼبُِا للخٌٍغ

أو الشٍغٗ أو اإلادّغض مً ألاكظاع ؿخٌُض الٌاكل ٌخُث حاء ًيها:" 20/15مً الِاهىن  36ًِض هصذ كليها اإلااصة 

ٔاملت 05اإلاسٌٌت ئطا وطم جلِائُا خضا لإلزخؼاي في الجىاًاث اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن زال٘ زمؿت) (أًام 

بل ئجساط أي ئحغاء مً ئحغاءاث اإلاخابلت بخسٌُع اللِىبت ٓماًلي:  ُو

ذ مً كشغ)- ٔاه15( ؾىىاث ئلى زمـ كشغة)10السجً اإلاُإ  ذ اللِىبت اإلاِغعة هي ؤلاكضام.( ؾىت ئطا 

ٔاهذ اللِىبت اإلاِغعة هي السجً اإلاإبض.07(ؾىىاث ئلى ؾبم)05الخبـ مً زمـ)-  ( ؾىىاث ئطا 

ذ مً زمـ 05(ؾىىاث ئلى زمـ)03الخبـ مً زالر)- ٔاهذ اللِىبت اإلاِغعة هي السجً اإلاُإ (ؾىىاث ئطا 

ً)15كشغة)  (ؾىت.20(ؾىت ئلى كشٍغ

ذ مً كشغ)05زمـ)( ئلى 02الخبـ مً ؾيخحن)- ٔاهذ اللِىبت اإلاِغعة هي السجً اإلاُإ (ؾىىاث ئلى 10(ؾىىاث ئطا 

(ً  (ؾىت.20كشٍغ

 (أًام أو بلض ئجساط ئحغاءاث اإلاخابلت جسٌع اللِىبت ئلى:05وئطا ئهخهى ؤلازخؼاي بلض زمؿت)

ذ مً كشغة )- ً)10السجً اإلاُإ ٔاهذ اللِىبت اإلاِغعة هي ؤلاكضا20(ؾىىاث ئلى كشٍغ  م.(ؾىت ئطا 

ذ مً زمـ)- ٔاهذ اللِىبت اإلاِغعة هي السجً اإلاإبض.10(ؾىىاث ئلى كشغ)05السجً اإلاُإ  (ؾىىاث ئطا 

ذ مً كشغ 10( ؾىىاث ئلى كشغ)07الخبـ مً ؾبم)- ٔاهذ اللِىبت اإلاِغعة هي السجً اإلاُإ (ؾىىاث ئطا 

(10(ً  ( ؾىت.20(ؾىىاث ئلى كشٍغ

أو شاْع في ئخضي الجىذ اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن وجسٌع اللِىبت ئلى الىصٍ باليؿبت لٖل شخص ئعجٕب 

أو خّغض كليها و الظي بلض مباشغة ئحغاءاث اإلاخابلت ؾاكض في الِبع كلى شخص أو أٓثر مً ألاشخاص الظاللحن في 

ت مً ٌؿاهم في ئعجٖابها."  (2)ئعجٖابها و/أو ٓشٍ هٍى

ٔان مىصىص كلُه في هص اإلااصة  الؿابِت، هالخف أن اإلاشغق الجؼائغي ُض ُلص  66/156مً ألامغ  294مِاعهت بما 

أًام ئلى  10الٌترة التي خضصها خا٘ وطم خض لإلخخجاػ والتي جمًٕ الجاوي مً  ؤلاؾخٌاصة مً ؿغوي الخسٌٍُ مً 

أًام باليؿبت لإلخخجاػ خُث ًمًٕ أن ًخلغض ًيها اإلاسؼىي ألطغاع حؿُمت،  10أًام، وهظا عاحم لؼ٘ى مضة  05

                                                           
(1)

 .437الغخمان زلٌي: اإلاغحم الؿابّ، ص  كبض 
اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها. 81ج ع 2020صٌؿمبر 30اإلاإعر في  20/15مً الِاهىن  36اإلااصة ( 2)  اإلاخللّ بالُى
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اإلاضة ػاص زؼغ حلغض اإلاجني كلُه إلًظاء لِـ حؿماوي ًِؽ بل ختى هٌس ي، أما اإلاشغق الٌغوس ي ًِض ًٖلما ٓبرث 

 مً ُاهىن اللِىباث الٌغوس ي(. 02ًِغة  1-224أًام ٓدض أُص ى ) اإلااصة  07خضصها ب

ُم أن ٌؿلم اإلاشغق أن هىاْ ؿغوًا مسٌٌت حؿخضعي أزظ اإلاتهم بالغأًت الٌؿخؼب/ الظزوف اللضائيت املخففت: 

ض أحاػ له  ائم الضكىي ُو ها لٌؼىت الِاض ي ٌؿخسلصها مً ُو ًدضصها ؾلٌا ٓما ًلل باليؿبت لألكظاع، لظا ًِض جٓغ

، ولهظا الؿبب أحاػ اإلاشغق الجؼائغي للِاض ي أن (1)كىض جىاًغها أن ًج٘ز باللِاب ئلى ماصون الخض ألاصوع اإلاِغع 

مت و اإلاتهم ماًضكى ئلى ا ت للِاض ي، وهي مائصؼلح كلى ألغخمت و الغ ٌؿخيخج مً ؿغوي الجٍغ ِا للؿلؼت الخِضًٍغ ًت ًو

ت اإلاسٌٌت" أو " أؾباب الخسٌٍُ الجىاػي" بدُث حؿمذ هظه ألازحرة في هؼاَ  حؿمُتها كىض الٌِه بـ"ألاؾباب الخِضًٍغ

لاث طىابؽ أزغي و  ذ أمغ الِىاكض اإلادضصة ُاهىها الخٕم بلِىبت جِل كً الخض ألاصوع صون أم جدضص الدشَغ ئهما جٓغ

  (2).جدضًضها لٌؼىت الِاض ي، زاصت مم ئؾخدالت ؤلاخاػت بٖل الـغوي وخصغها مِضما

جِخط ي الِاكضة اللامت بامٖاهُت ئؾخٌاصة ٔل مدٖىم كلُه بدٕم ُظائي هطاق جطبيم الظزوف اللضائيت املخففت: 

ِؿذ مؼلِت خُث ئؾدبلض اإلاشغق مً الـغوي الِظائُت اإلاسٌٌت، هحر أن ُاكضة حىاػ جؼبُّ الـغوي اإلاسٌٌت ل

خُث حاء ًيها:" الٌؿخٌُض مً  20/15مً الِاهىن  37، وهى ماهصذ كلُه اإلااصة  (3)صغاخت جؼبُِها في بلع اإلاىاص

اإلاىاص ُاهىن اللِىباث مً ًغجٕب الجغائم اإلاىصىص كليها في الـغوي اإلاسٌٌت اإلاىصىص كليها في 

ٔان ، (4)مً هظا الِاهىن" 32و30و29و28و27و26 مت ئزخؼاي ؾىاء  ومىه وؿخيخج أن الجاوي اإلادٖىم كلُه في حٍغ

الٌؿخٌُض مً الـغوي الِظائُت اإلاسٌٌت لللِىبت، وهى  20/15يها في الِاهىن لشخص بالى أو ػٌل اإلاىصىص ك

مت  ٔان مىصىص كلُه مً ُبل صضوع هظا الِاهىن خُث ئؾدبلض اإلاشغق صغاخت ؿغوي الخسٌٍُ باليؿبت لجٍغ ما

ّ اللىٍ أو التهضًض أو ؤلاؾخضعاج اإلاىصىص كليها في اإلااصة زؼٍ أو  مٕغع ؾابِا، 293مداولت زؼٍ شخص كً ػٍغ

مت زؼٍ أو مداولت زؼٍ ُاصغ لم ًٕمل زماوي كشغة ) 1مٕغع 293و اإلااصة  غحم  (ؾىت18الؿابِت بسصىص حٍغ ، ٍو

مت مت، خُث حلض حٍغ ئزخؼاي ألاشخاص مً الجغائم  هظا ؤلاكٌاء مً الـغوي الِظائُت اإلاسٌٌت لؼبُلت الجٍغ

ت ألاشخاص و تهضي ئلى ػكؼكت أمً و ئؾخِغاع اإلاجخمم، وئُغاع اإلاشغق بلضم ئؾخٌاصة الجاوي  الخؼحرة التي جمـ خٍغ

مت  طاث ػابم  مً هظه الـغوي حلض صىعة مً صىع الغصق مداولت لىطم خض لهظا الؿلْى ؤلاحغامي الظي ٌلخبر حٍغ

 ئحخماعي أٓثر مً ُاهىوي. 

 لخاجمتا

وزخاما إلاا ؾبّ طٓغه خ٘ى اللِىباث الجضًضة اإلاِغعة بمىحب الِاهىن اإلاؿخدضر الخاص بجغائم ئزخؼاي 

 هخىصل لىخائج الخالُت: 81ج ع 2020صٌؿمبر 30اإلاإعر في  20/15ألاشخاص الِاهىن 

                                                           
(1)

 .393كبض هللا ؾلُمان: اإلاغحم الؿابّ، ص  
 .456كبض الغخمان زلٌي: اإلاغحم الؿابّ، ص  (2)
(3)

 .244ا عشُض: اإلاغحم الؿابّ، ص صهُ-ؾلُض بىكلي 
(4)

اًت مً حغائم ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها. 81ج ع 2020صٌؿمبر30اإلاإعر في  20/15الِاهىن    اإلاخللّ بالُى
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ت اإلاِضعة بالسجً مً كشغة)1 ً)( ؾىىاث ئ10/أطاي اإلاشغق كِىبت مالُت لللِىبت الؿالبت للخٍغ ( ؾىت 20لى كشٍغ

في خالت زؼٍ أو حجؼ أو ُبع أو خبـ أي شخص بضون أمغ مً الؿلؼاث اإلاسخصت وزاعج الخاالث التي ًجحز أو 

مً  26صج ) اإلااصة 2000000صج ئلى 1000000ًأمغ ًيها الِاهىن بالِبع كلى ألاًغاص، خُث ُضعث هظه الوغامت بـ

 (.20/15الِاهىن 

ٔاهذ  اللِىبت اإلاِغعة  / حشضًض اللِىبت لٖل مً ًسؼ2ٍ ّ اللىٍ أو التهضًض أو ؤلاؾخضعاج، خُث  شخص كً ػٍغ

ً )10مٕغع السجً مً كشغ)293ؾابِا بمىحب اإلااصة  (ؾىت و هغامت مً ملُىن ئلى ملُىهحن صج 20(ؾىىاث ئلى كشٍغ

ً)15ئلى السجً مً زمـ كشغة) 20/15مً الِاهىن  27وعًلها اإلاشغق بمىحب اإلااصة  (ؾىت و 20( ؾىت ئلى كشٍغ

 بوغامت مً ملُىن و هصٍ صج ئلى ملُىهحن صج.

أهه ئطا  27أًام، خُث حاء في هص اإلااصة  10/ جِلُص مضة ؤلاخخجاػ التي ٌلاُب كليها الجاوي باإلاإبض مً شهغ ئلى 3

 ئؾخمغ ؤلازخؼاي ألٓثر مً كشغة أًام ٌلاُب الجاوي بالسجً اإلاإبض.

ٔان ٌلاُب كلى الخؼٍ ًاؾخلما٘ وؾائل ا4 وهى خُث حلض مً الـغوي اإلاشضصة لللِىبت لىِل بالسجً اإلاإبض /

ٔاهذ جىص كلُه اإلااصة  (ؾىت ئلى 15َ ق الؿابِت، وأصبذ ٌلاُب كلى طاث الٌلل بالسجً مً زمـ كشغة) 292ما

(ً  (ؾىت  وبوغامت مً ملُىن وهصٍ صج ئلى ملُىهحن صج.20كشٍغ

إلاىحه لصخص أو كضة أشخاص أو أخض أًغاص كائلتهم إلعهامهم /لِض هـم اإلاشغق الجؼائغي لٌلل التهضًض بالخؼٍ  ا5

ٌُها كلى أؾاؽ حىدت  29و هي اإلااصة  20/15كلى الُِام بلمل أو ؤلامخىاق كىه بماصة زاصت طمً أخٖام الِاهىن  ٓو

(ؾىت و بوغامت مً ملُىن ئلى ملُىن وهصٍ صج، وبهظا 15(ئلى زمـ كشغة )10ملاُب كليها بالخبـ مً كشغة)

مت التهضًض اإلاىصىص كليها في اإلااصة أصبذ  مت مؿخِلت كً حٍغ  َ ق.  284التهضًض بالخؼٍ حٍغ

مً  48/ الخٕم بالٌترة ألامىُت كلى ٔل حغائم ؤلازخؼاي بما ًيها زؼٍ ألاػٌا٘ بدؿب ماهصذ كلُه اإلااصة 6

ٔاهذ كلُه ؾابِا خُث أُخصغث كلى حىاًت زؼٍ الصخص البالى ًِؽ)20/15الِاهىن  َ  295اإلااصة  ،بسالي ما

 ق(.

باللِىباث اإلاىصىص  20/15/ الخٕم كلى الصخص اإلالىىي الظي ًغجٕب ئخضي الجغائم الىصىص كليها في الِاهىن 7

 (. 20/15مً الِاهىن  39كليها في ُاهىن اللِىباث)اإلااصة 

صا٘ لخىٌُظ الجغائم / لِض حلل اإلاشغق الجؼائغي ًلل ؤلاؾخلاهت بىؾائل الخٕىىلىحُا الخضًثت في ؤلاكالم و ؤلاج8

ا مشضصا لللِىبت وهى ماهصذ كلُه اإلااصة  اًت مً ئزخؼاي ألاشخاص و مٖاًدتها ؿًغ اإلاىصىص كليها في ُاهىن الُى

 .20/15مً الِاهىن  33

مت،  20/15وبهظا ًٖىن الِاهىن  الخاص بجغائم زؼٍ ألاشخاص ُاهىن ملما بٖاًت اللِىباث اإلاِغعة لهظه الجٍغ

ٔاهذ كِىباث   .أصلُت للصخص الؼبُعي أو اإلالىىي، بالظىابؽ التي جسٌٍ أو حشضص اللِىبت أو حلٌيهاؾىاء 
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ولًٕ هالخف هُاب اللِىباث اإلاِغعة إلزخؼاي وؾائل الىِل بمسخلٍ أهىاكها، ألن الهضي مً زؼٍ هظه الىؾائل 

مت الخؼٍ، بلباعة أزغي أ ن زؼٍ وؾائل الىِل هى ألاشخاص اإلاخىاحضًً بمخنها وزالًا لظلٗ ال هٖىن أمام حٍغ

مت طمً أخٖام ٌشترغ جىاحض أشخاص بمخنها  مت وكلى هظا ألاؾاؽ ًمًٕ ئصعاج هظه الجٍغ ٔان الجٍغ لٖي جٕخمل أع

 هظا الِاهىن.

لٕىه لم ًىص كلى ًلل  20/15مً الِاهىن  28لِض جؼَغ اإلاشغق في هظا الِاهىن لخؼٍ ألاػٌا٘ بمىحب اإلااصة 

مت اإلااصة زؼٍ ػٌل خضًث اللهض بالىالصة، خ مً َ ق طمً أخٖام الجىاًاث و  321ُث جؼبّ كلى هظه الجٍغ

ّ مىاص  مت  ًو ٔان مً ألاوؿب ئصعاج هظه الجٍغ الجىذ التي مً شأنها الخُلىلت صون الخدِّ مً شخصُت الؼٌل، و

 ُاهىن ؤلازخؼاي.

كليها بمىحب اإلااصة  لِض حلل مً ًلل الخدٍغع كلى الخؼٍ باؾخلما٘ وؾائل الخٕىىلىحُا الخضًثت حىدت ملاُب

كلى ملاُبت ٔل مً ًدغض كلى الجغائم اإلاىصىص كليها  45، وباإلاِابل هص مً زال٘ اإلااصة 20/15مً الِاهىن  30

ٔاهذ الىؾُلت  20/15في الِاهىن  باللِىباث اإلاِغعة للٌاكل ألاصلي، وبهظا ًٖىن مً ألاوؿب ملاُبت ٔل مدًغض مهما 

 اإلاِغعة للٌاكل ألاصلي.اإلاؿخلملت في الخدٍغع باللِىباث 

لِض حلل اإلاشغق الجؼائغي وطم مغجٕبي حىاًاث ئزخؼاي ألاشخاص بلض ؤلاًغاج كنهم جدذ اإلاخابلت الىٌؿُت 

ت، بل ًٖىن مً ألاصح حللها كِىبت جٕمُلُت ئلؼامُت مً أحل ؤلاخاػت أٓثر  واإلاغاُبت الؼبُت ٓلِىبت جٕمُلُت ئزخاٍع

ّ ملالجت هٌؿُت لل مت كً ػٍغ ، مم ئكاصة الىـغ مً ػغي اإلاشغق في جاوي و مداولت ئكاصة ئصماحه في اإلاجخممبالجٍغ

 ئشٖالُت جىٌُظ كِىبت ؤلاكضام.
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  ملخص:

عاث ؤن وباقي الياثىاث الخُت،لهظا هجض خُىي ٌعِش ؿُه الاوؿان حعخبر البِئت وىؾـ الضولُت و  ول الدشَغ

ؼ الخلىق البُئُت الىؾىُت على خض ؾىاء الخؿىع الخىىىلىجي ؤؿغػ هخاثج وزُمت على عىاضغ  لىً ،حؿهغ على حعٍؼ

الخلىر البُئي الظي ؤزغ على خم الاوؿان في بِئت هكُـت و ؾلُمت، وؤخضر  وحؿبب فيبِئت واإلااء و الهىاء و التربت، ال

ؼ عً ألاغغاع وؾاثل وآ جم اؾخدضار هكم كاهىهُت و  ؿلض زلال في الىكام الاًيىلىجي هيل، ولهظا لُاث للخعٍى

ػا للمخػغعًٍحعخبر هػماهاث لخماًت البِئت مً الخضهى  والتي،البُئُت زاضت بطا واهذ  ،ع و بالىكذ هـؿه حعٍى

حعٍغف  ، لىً الػغع البُئي ًخمحز بسطىضُت هبحرة وعلُه جخمثل اشيالُت الضعاؾت فيالاصاعة هي التي اعجىبذ الخؿإ

ت  هظا الػغع ومساؾغه و  هطل و  مضي هـاًتها في خماًت البِئت؟ وما ؟تلبُئُاجدضًض ألاؾاؽ اللاهىوي للمؿاولُت الاصاٍع

تٌؿخىحب ن الػغع البُئي طو ؾبُعت زاضت ؤلىدُجت مـاصها  بما على ؤؾاؽ الخؿإ  جدمُل الاصاعة اإلاؿاولُت الاصاٍع

  .ؤو الػغع 

ت: الكلماث املفخاحيت  ؼ. ؛الػغع  ؛اإلاؿاولُت الاصاٍع  البِئت؛ الخعٍى

:ummaryS 

The environment is a vital medium in which human beings and other living organisms 

live, so we find all international and national legislation both to promote environmental rights, 

but technological development has produced serious consequences for elements of the 

environment such as water, air and soil, and caused environmental pollution that affected the 

human right to a clean and healthy environment, and disrupted the ecosystem as a whole, and 

therefore legal systems, means and mechanisms have been developed to compensate for 

environmental damage, which is considered as safeguards to protect the environment. From 

degradation and at the same time compensation to those affected, especially if the 

administration made the mistake, but the environmental damage is characterized by great 

privacy and therefore the problem of the study is to define this damage and its risks and to 

determine the legal basis of administrative responsibility for environmental damage? We 

conclude that environmental damage is of a special nature that requires management to be 

held administratively responsible either on the basis of error or damage. 

Keywords : Administrative responsibility; damage; environment; compensation.
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 مقذمت:

حعِش ؿُه حمُع  خُىي  هم مىاغُع اللاهىن الضولي البُئي، لهى مىغىع البِئت بما جمثله مً وؾـؤمً 

ت  و التربت   الؼظاء، اإلااء و الهىاءان على الياثىاث الخُت ومجها ًخدطل الاوؿ ؤي حمُع عىاضغ البِئت الػغوٍع

لخُاجه،وهكغا لألهمُت الىبري التي جدخلها البِئت في خُاة الاوؿان و الىباث و الخُىان على خض ؾىاء، ؿلض ؤهمذ 

عاث الضولُت لجمُع الضٌو بالبِئت لخىاهب اللىاهحن الىؾىُت  اهىن الضولي البُئي و اللاهىن ، التي مً ؤهمها اللالدشَغ

الضولي لخلىق الاوؿان و اللاهىن الضولي الاوؿاوي الظي حهخم بدماًت البِئت و خلىق الاوؿان ػمً الخغوب و الجزاعاث 

اإلاؿلخت وهظلً اللاهىن الضولي لالحئحن، هظا ألازحر الظي ؤضبذ ٌعالج مشيلت حضًضة على الطعُض الضولي ؤال وهي " 

وطلً بؿبب اهدشاع اإلاشاول البُئُت وهغوب الىاؽ مً اإلاىاؾم اإلالىزت بلى بِئت هكُـت و ؾلُمت و آمىت   الالجئ البُئي"

 بطىعة ؤهبر.

وعلُه وهكغا للخضهىع البُئي الغهُب الظي ؤضبذ ٌشيل هاحؿا للخيىماث و الشعىب و اإلاىكماث الضولُت 

ؼ خلىق الاوؿان البُئُت و بكامت و الخيىمُت و ػحر الخيىمُت ، ما صؿع ببىاصع صولُت لدشيل اهؿال كت خلُلُت لخعٍؼ

ؼ الىكم اللاهىهُت لخماًت البِئت، وكض ؤزمغث جلً اإلاباصعاث عً علض العضًض مً الاجـاكُاث الضولُت التي  حعٍؼ

ىصحاهحرو و  ماجمغ حىهاهؼبىعغ و  1972جمسػذ مً عخم اإلااجمغاث الضولُت  ومجها ماجمغ اؾخىههىلم لؿىت  و ماجمغ ٍع

ماجمغ هُىجى وماجمغ باَعـ وػحرها، وزاضت مع جطاعض مشاول بُئُت حضًضة واعجـاع خغاعة ألاعع و تهضًض اإلاىار و 

هثرة اإلالىزاث الطىاعُت في قل الخؿىع الخىىىلىجي الغهُب،الص يء الظي حعل مً البِئت ضخُت بيل اإلالاًِـ ولهظا 

ػاث باهػت  ؿلض ؾعذ الضٌو لخبني كىاعض كاهىهُت ملؼمت للضٌو للخض مً الخلىر الطىاعي بل وؤلؼمتها بضؿع حعٍى

ؼ عً الخلىر البُئي الظي حؿببذ ؿُه.  هخعٍى

اللاهىن الضولي البُئي على كاهىن البِئت الىؾني، جبني  العضًض مً مباصثه اإلاخعللت بدماًت  هم ججلُاثومً بحن ؤ

 3خُث غمجها اإلاشغع الجؼاثغي باإلااصة عكم   ،ر الضاؿعالبِئت و مجها مبضؤ الخُؿت و الخظع و مبضؤ الىكاًت، ومبضؤ اإلالى 

ؿهي جاهض  بيل وغىح جبني الجؼاثغ لخىحه باقي اإلاشغعحن في العالم مً  صؾترة هظا الخم ؤما  ،  03-10مً كاهىن 

مىاؾً الخم في بِئت في بؾاع لل"  ؤن التي جىظ على  2020مً صؾخىع  64اإلااصة  غغوعة خماًت البِئت  مً زالٌ 

ؾىاء في اللىاهحن الىؾىُت الخُت، وػحر الخُت  بدماًت بالؼت بجمُع عىاضغها البِئت جخمخع  ، و "لخىمُت اإلاؿخضامتا

واللاهىن الاصاعي و اللاهىن الجىاجي، وهــ الشإن في اللاهىن الضولي البُئي و اللاهىن الضولي الاوؿاوي، ػحر ؤن اللاهىن 

ى الخضهىع الظي حعِشه البِئت في مسخلف الضٌو وجؼاًض اإلاهضصاث البُئُت الضولي له الـػل والؿبم في الخىبُه بل

 باؾخمغاع ختى ؤضبدذ حشيل تهضًضا مباشغا لخُاة ؤلاوؿان.

خُث بلؼذ  ًىم بعض آزغ، التي جطِب البِئت و جؼصاص جباعا غغاع أل لجيبإ اإلاجخمع الضولي مخإزغ  على هظا ؿلضو 

هكغا للخؿىع العلمي والخىىىلىجي الظي ؤزغ على العىاضغ اإلايىهت ُا و الغكمىت، طعوتها في العطغ الخالي عطغ الخىىىلىح

 بِئت هكُـتخم الخمخع بو  بالخالي الخإزحر على  الىكام ألاًيىلىجي هيل،و   للبِئت، مما ؤصي بلى ازخالٌ الخىاػن البُئي

غؽ للؿاكاث اإلاخجضصة و الؿاكاث الخللُضًت بؿبب الاؾخسضام اإلاـ ، بال ؤن ألامغ بلؽ مىتهاه في العلىص ألازحرةوؾلُمت
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،  والؼاػ و الـدم ألاخـىعي و اؾخجزاؾ اإلاىاعص الؿبُعُت وهثرة الجزاعاث اإلاؿلخت التي اؾخسضمذ ؿحها عضًض ألاؾلخت

مما ٌؿخضعي جـعُل الخماًت الضولُت و الىؾىُت للبِئت ليىن البِئت جمثل جغازا مشتروا لالوؿاهُت، بُض ؤن زطىضُت 

ت ، الػغ  ع البُئي كض جدؿبب في  ؤهىاع عضة مً اإلاؿاولُت واإلاؿاولُت الجىاثُت و اإلاؿاولُت اإلاضهُت و اإلاؿاولُت الاصاٍع

ًيخلل مً صولت آلزغي و ال ًمىً ؤن ًيىن خبِـ الضولت كض   الػغع البُئيوهظا ازاعة اإلاؿاولُت الضولُت ليىن 

 الىاخضة.

لعلضًً اإلااغُحن اهخماما بالؼا بؿبب وشاؽ اإلاىكماث الضولُت وزاضت البِئت الكذ في ابىاء على ما ؾبم ؿةن  و 

صزاٌ هطىص ملؼمت ؿحها ب مىكمت ألامم اإلاخدضة التي حؿعى حاهضة لخشض الخعاون الضولي إلبغام الاجـاكُاث الضولُت و 

حىب جػمُىه في كىاهُجها ى ب لضٌو " و مؿالبخه لبضؤ اإلالىر الضاؿع، ومثاٌ طلً جبني اإلاجخمع الضولي " إلاللضٌو ألاعػاء

ث البِئت بدماًت  خمخع،ولهظا ؿالبِئت جوجىكُف ػخف اإلاساؾغ اإلاىازُت  الضازلُت للخض مً الاهبعار الخغاعي و جلٍى

مؼصوحت مً اللاهىن الضولي هما في اللاهىن الىؾني، وال ؤصٌ على طلً مً بضضاع الجؼاثغ للاهىن البِئت و الخىمُت 

ع ااإلاإلصزاٌ  البعض البُئي في ول  2003 ؾىت 03-10اإلاؿخضامت عكم  لغامُت لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، على ػغاع شاَع

والؼام اإلاخعاكضًً مع الاصاعة في الطـلاث  عضًض اإلاباصت البُئُت ومجها مبضؤ العضالت البُئُت ومبضؤ الىكاًت و الخظع 

  (1) .العمىمُت بدبني الغؾم البُئي

خؿاب الخم في بِئت هكُـت و  مؿلب شعبي وحماهحري ملح ؿُجب ؤن ال جيىن علىوباعخباع الخىمُت اإلاؿخضامت 

ؿاالصاعة ملؼمت في وشاؾها الغامي لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت باالخخيام  ، وعلُههدم مً خلىق الاوؿان  ؾلُمت

ت جبلى كاثمتللىاهحن الجمهىعٍت ، و علُه  ب البِئت و ًازغ على طًِبسطىص ول غغع كض  في خلها  ؿاإلاؿاولُت الاصاٍع

 (2) .هظا الخم

ؼ  همُت بالؼت بالىكغ بلى ألاغغاع اإلاخىىعت التي جطِب البِئت و غغوةؤوعلُه ًىدس ي مىغىع الضعاؾت  الخعٍى

مت البِئت،ؾىاء بسؿإ مً ألاشخاص ؤعجها  و حبر الػغع، لىً ألاغغاع البُئُت طاث ؾبُعت زاضت جطل لخض الجٍغ

ً واإلاؤالؿبُعُحن   إلًجاصيشأث اإلاطىـت التي ؤضبدذ جدضر جلىزا بُئُا زؿحرا ٌؿخضعي الخضزل الـىع و اإلاعىٍى

و بؿبب وشاؾاتها الخؿحرة التي ًىجغ عجها جلىر بُئي الخلٌى الالػمت ،وكض جدضر ألازؿاء مً كبل الاصاعة هـؿها ؤ

ت ي علحها اإلاؿاولُت اللاهىهُت ؾىؾ وعلُه وهكغا لخىىع ألاؾـ اللاهىهُت التي جيبن، ًدؿبب في بكامت اإلاؿاولُت الاصاٍع

ت عً الخلىر  هسطظ صعاؾدىا هظه لخعٍغف الػغع البُئي و الىكغ في بمياهُت وىهه ؤؾاؾا كاهىهُا للمؿاولُت الاصاٍع

  الاشيالُت الخالُت:  علُه هسخاع  و، البُئي

 .ت عن ألاضرار البيئيت؟ أصاش قيام املضؤوليت إلاداريمفهىم الضرر البيئي؟ وماهى  ماهى الرئيضت :الاشكاليت 

 همها:ؤوجىضعج جدذ هظه الاشيالُت الغثِؿت عضة اشياالث ؿغعُت ومً 

 ت زاضت؟خؾبُع و ما ماهي ممحزاث الػغع البُئي  -

                                                           
ػه، صاع الخلضوهُت لليشغ والخىػَع، الجؼاثغ، خمُضة حمُلت، الىكام اللاهىوي لل - (1)  .199، ص 2011ػغع البُئي وآلُاث حعٍى
ؼ عً الػغع البُئي، مجلت حامعت البعث، اإلاجلض  - (2)  .145، ص 2017، 45، العضص 39خمىص جىاع و ؾاعق ألابُؼ، مؿاولُت الاصاعة بالخعٍى



 

 2021الؿىت – 02العضص – 08اإلاجلض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ البيئية األضرار عن اإلدارية املسؤولية
   رؤوف بوسعذية /  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / اهلل ء عطب زوليخة

  523  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

 الػغع البُئي وملضاعه على حؼُحر ألاؾاؽ اللاهىوي للُام اإلاؿاولُت اللاهىهُت البُئُت؟ هىعازغ ًهل  -

ت ع -  خماًت الخم البُئي؟غغاع البُئُت في ً ألا مامضي هـاًت اإلاؿاولُت الاصاٍع

 ولالحابت على الاشيالُت الغثِؿت الؿابلت هدبع الخؿت الخالُت:    -

   ضؤوليت الاداريت ضرار البيئيت و املإلاظار النظري لل : املبحث ألاول 

 أصاش املضؤوليت الاداريت عن ألاضرار البيئيت وآثارها القانىنيت :املبحث الثاني

توؾيبضؤ باإل   ؾاع الىكغي ليل مً البِئت و اإلاؿاولُت الاصاٍع

 ضؤوليت الاداريت  : ضرار البيئيت و املاملبحث ألاول: إلاظار النظري لل 

غغاع البُئُت وجىامحها بطىعة بسؿىعة ألا  الضولي الىعي لخىامي هدُجت هى البُئُت اإلاؿاولُت قهىع  بضاًت هلٌى ؤن

 ٌ ، وهظا ما ؤزغ البِئت خماًت حمعُاث ووشاؾهم الضئوب في اإلاىاؾىحن ماٌ صوع هما ال ًمىً به ،مخىغعة في عضًض الضو

ٌ ختى خيىماث  و الضولي  اإلاجخمع وماؾؿاث الضولُت اإلاىكماثبضوعه على   بسؿىعة الخضهىع البُئي او ػاصها وعُ الضو

ٌ  مً بض ال ؤهه بُض. البُئي للػغع  و الاكخطاصًت واللاهىهُت الؿُاؾُتوألابعاص  ال ًمىً الاعخماص على خؿً  ؤهه  اللى

الىطاثذ اإلاىحهت لهم جباعا مً لػمان خماًت ضاعمت للبِئت، بط و بالغػم مً  هىاًا اللاثمحن على اإلايشأث اإلاطىـت

ن الىاكع ًثبذ الىثحر مً الخغوكاث للاهىن البِئت و اللىاهحن طاث الطلت هلاهىن اإلاُاه و ؤبال  كبل ؤلاصاعة البُئُت

ؾىاء  لبِئتاإلادضكت با لمساؾغ الغكابت الطاعمت ل هظا ما ًدخم على ؤلاصاعة البُئُت اجباع ؤؾلىب ، و كاهىن الؼاباث

ت.     ضضعث مً كبل ألاشخاص الؿبُعُحن ؤو باقي ألاشخاص اإلاعىٍى

و زاضت في خاالث الخلىر الخؿحر ؤو في عضًض الخاالث و ٌؿخدُل جالؿحها ألن ألاغغاع البِئت كض ًطعب ؤ 

ا هما ًمىً ؤن جيىن ، ه(1)اإلاضمغ ظا مً حهت ؤزغي ؿلض ًيىن اإلادؿبب في الػغع البُئي شخطا ؾبُعُا ؤو معىٍى

اإلاغاهؼ اللاهىهُت لألؾغاؾ الؿابلت ؿهظا خخما ؾُؼحر مً ؾبُعت آلازاع اللاهىهُت اإلاىجغة  الزخالؾؤلاصاعة هـؿها وهكغا 

  . ول ؾغؾ  ؤًاهاعً ؿعلتهم وهلطض بظلً هىعُت اإلاؿاولُت اللاهىهُت التي ًدمل 

ت عً ألاغغاع البُئُت ًخعحن علُىا ؤن هوعلُه و   حعٍغف الػغع البُئي وبُان دىاٌو كبل الخؿغق للمؿاولُت ؤلاصاٍع

ت في بؾاع البِئت  .زطاثطه  وبعض طلً هدىاٌو مـهىم اإلاؿاولُت الاصاٍع

  :       و خصائصها حعريف ألاضرار البيئيت املعلب ألاول:

هكمت اللاهىهُت لعضًض الضٌو التي يان اًجاص حعٍغف حامع ماوع للػغع البُئي هكغا الزخالؾ ألا مً الطعىبت بم  

هاهًُ عً وىن الػغع مخؼحر مً ػمً آلزغ ، خُث  ،هما ؾبم و ؤؾلـىا اؾخلهمذ طلً مً اللاهىن الضولي البُئي

كامت اإلاؿاولُت الضولُت اإلاضهُت، هما ب مدؿببا في ؤزغي  ًمىً ؤن ًيخلل مً ميان بلى ميان ؤو ًيخلل مً صولت بلى صولت

مت بُئُت ؾىاء باليؿبت  ًمىً ؤن ًدؿبب الػغع البُئي في بكامت اإلاؿاولُت الجؼاثُت في خالت ما شيل الـعل حٍغ

                                                           
(1)

 -Stéphane Pelzer,The system of environmental responsibility and the agricultural sector in France, a limited 

scope of Community law.  Site web : https://journals.openedition.org/rge/4614?lang=de,04/05/2021. 
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لللاهىن الجىاجي الجؼاثغي ؤو باليؿبت لللاهىن الضولي الجىاجي مثل ما حاء باإلااصة الثامىت مً هكام عوما ألاؾاس ي 

مت خغب.اإلاخعلم با  إلادىمت الجىاثُت الضولُت خُث اعخبر ؤن الاعخضاء على البِئت ػمً الجزاع اإلاؿلح بمثابت حٍغ

ـاث اإلاسخلـت للػغع البُئي:  وؿُما ًلي هخعغع للخعٍغ

 :ول: حعريف الضرر البيئيالفرع ألا 

 هخعغع لخعٍغف الػغع لؼت زم اضؿالخا في الىلاؽ اإلاىالُت: 

 أوال: حعريف الضرر لغت:

غ  و غغع زطمه ؤي ؤلخم به ؤطي، "مشخلت مً غع لؼت الػ و الػغع شضة و زؿاعة  و الـعل غغع، ًػغع جػٍغ

، وهي بسالؾ اإلاطلخت و ٌعني غض اإلاىـعت و الػض بالػض ٌعغؾ هما جلٌى اللاعضة الـلهُت (1) غُم و مىغوه "

 الىلطان الظي ٌعتري الص يء ؿُطِبه في هجهه و ؾبُعخه وحىهغه.

 الضرر  البيئي إصعالحا: ثانيا:حعريف

ـاث هسخاع     هه " ألاطي الظي ؤمجها جطضي الىثحر مً الـلهاء لخعٍغف الػغع البُئي ومً غمً جلً الخعٍغ

ًطِب الصخظ في خم مً خلىكه، ؤو في مطلخت له معخبرة شغعا، ؾىاء اجطلذ هظه اإلاطلخت اإلاشغوعت بؿالمت 

  (2) ."خاؾِؿهو في ؤفي اعخباعه ؤو في هغامخه ؤ حؿمه ؤو بماله ؤو 

ألاطي الظي ًطِب الصخظ ؤو اإلاؿاؽ بمطالخه اإلاشغوعت،  ؤهه "ه الضهخىع زالض مطؿـى ؿهمي هما عغؿ 

ؿخىي ؤن ًيىن طلً الخم ؤو جلً اإلاطلخت مخعللت بؿالمت حؿضه  خه ؤو شغؿه ؤو هغامخه ؤو عاؾـخه ؤَو و ماله ؤو خٍغ

 (4) .طي الظي ًطِب الاوؿان في خم او مطلخت مشغوعت له"و "هى ألا . (3)"إلاػغوعااإلاؿاؽ بمطلخت هى  و ، 

الظي " ًغي ؤن الػغع   M.dragoالبروؿِؿىع   في خحن هجض ؤن الـله الؼغبي كض عغؾ الػغع البُئي  على لؿان

م اإلادُـ الظي ٌعِش ؿُه ألاؿغاص" وبالخالي ؿلض ؤغاؾ هىا ول  البُئي  هى الظي ًطِب ألاشخاص ؤو ألاشُاء عً ؾٍغ

 (5)هػغع شخص ي ؤو عىاضغ البِئت الؿبُعُت باألشخاصغاع ؾىاء جمـ الاغ

اهض  الػغع ن ًيىن جلىر اإلاُاه و جلىر ألاعاض ي و ؤن الخلىر البُئي ال ٌعضو الـله الؼغبي في مىاغع ؤزغي ؤٍو

م لىاثذ اإلاؿاولُت البُئُت م مبضؤ الىكاًت عً ؾٍغ ُث ؤن ، خالظي ًطِب الخىىع البُىلىجي وجخم معالجخه عً ؾٍغ

ً ؤو  جلىر ألاعاض ي مً شإهه بضابت صخت الاوؿان بػغع بالؽ على اعخباع جىاحضه ؿىكها ؤو باللغب مجها هخلىثها بالبجًز

اثُت و ت التي ال ًمىً خطغها جخمثل ؤؾاؾا في مىاص طاث زطاثظ ؿحًز  باألشعت الىىوٍت وػحرها مً اإلالىزاث العطٍغ

                                                           
ش الاؾالع /:ar/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-//www.almaany.com/ar/dict/arhttpsؤهكغ اإلاىكع  - (1)  .02/05/2021، جاٍع
ً الخلىكُت، بحروث، لبىان،  - (2)  .81، ص2018مدمض ضالح اإلاهىا، اإلاؿاولُت اإلاضهُت عً مػاع الخلىر البُئي، ميشىعاث ٍػ
عاث الىؾىُت والاجـاكُاث الضولُت صعاؾت ملاعهت،صاع الـىغ  زالض مطؿـى ؿهمي، الجىاهب اللاهىهُت لخماًت البِئت مً الخلىر - (3) في غىء الدشَغ

ت ،مطغ،  .166،ص 2011الجامعي،الاؾىىضٍع
ت، مطغ - (4)  .86، ص2016عه هج عؾٌى مدمض، اإلاؿاولُت اإلاضهُت عً جلىر البِئت، صاع الجامعت الجضًضة،  الاؾىىضٍع
ؼ - (5)  .109ص  121،2017مجلت البدىر والضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت، العضص  ألاغغاع البُئُت، خمُضة حمُلت، صوع اللاض ي في مىاػعاث حعٍى

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B6%D8%B1%D8%B1/
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ت حض زؿحرة، ؤما هه ًطِب خخما اإلادمُاث الؿبُعُت  ؤالخىىع البُىلىجي ؿبؿبُعت الخاٌ الػغع الظي ًطِب  هُمُاٍو

ت اإلالىزت او اإلاىتهُت الطالخُت   (1).ومثالها ألاؾمضة الىُماٍو

مً  124ؾبلا لىظ اإلااصة  الاصاعي ؿال ًسخلف عً الػغع في مجاٌ اللاهىن اإلاضوي ؤما الػغع البُئي في اإلاجاٌ

صون غغع ًىجغ عىه و حؿبب في بزاعة ٌ بخاجا اكغاع مؿاولُت الاصاعة ػحر اإلاعلى اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي، خُث مً 

ت  .، هما هى مخعاعؾ علُه في كىاعض اإلاؿاولُت الخللُضًت عً ألاغغاع (2)اإلاؿاولُت الاصاٍع

اؾخعمل ألٌو مغة مً  و كض،الظي ًدضر حعضًا على عىاضغ الىكام البُئي  الػغع  طلً"َعخبر الػغع البُئي و 

  (3) ." 1968عام  Despaxألاؾخاط  ؾغؾ

و وؿخيخج ؤن " هىان عالكت وؾُضة بحن الخلىر و البِئت، بُض ؤن البِئت جدشيل مً مجمىعت العىامل الؿبُعُت 

الخُت و ػحر الخُت وول ما اغاؿه ؤلاوؿان ؿحها مً ميشأث، ؿالخلىر هى اخضار حؼُحر ًازغ ؾلبا على العىاضغ 

 (4) .الؿابلت"

 : حعريف الضرر  البيئي حضب املشرع الجسائري :يالفرع الثان

لت مباشغة بل عغؾ الخلىر البُئي،و هجض ؤن اإلاشغع الجؼاثغي لم ٌشغ لخعٍغف الػغع البُئي   اهخـى  بؿٍغ

زاعه مباصت خماًت البِئت همبضؤ الخُؿت و الخظع و مبضؤ الىكاًت و مبضؤ اإلالىر الضاؿع و هظلً الاشاعة آلباإلشاعة بلى 

خُث  03-10عكم  هظ اإلااصة الثالثت مً كاهىن البِئت و الخىمُت اإلاؿخضامت ءت، ووؿدشف طلً مً اؾخلغاالىزُم

مبضؤ عضم جضهىع اإلاىاعص الؿبُعُت، الظي ًيبغي بملخػاه ججىب بلخاق الػغع باإلاىاعص الؿبُعُت واإلااء و جىظ على " 

جب ؤال جازظ بطـت مىعؼلت في جدلُم الهىاء و ألاعع التي حعخبر في ول الخاالث حؼء ال ًخجؼء مً م ؿاع الخىمُت، ٍو

 (5) .جىمُت مؿخضامت "

ذ العباعة في اإلااصة الغابعت مً هــ اللاهىن على حعٍغف الخلىر البُئي بلىله"  مع ؤن اإلاشغع الجؼاثغي ؤشاع بطٍغ

دؿبب ؿُه ول ؿعل ًدضر ؤو كض ًدضر وغ عُت مػغة بصخت و الخلىر هى ول حؼُحر مباشغ ؤو ػحر مباشغ للبِئت، ٍو

و اإلااء و ألاعع و اإلامخلياث الجماعُت و الـغصًت" ووؿخيخج هىا ؤن  ؾالمت الاوؿان و الىباث و الخُىان و الهىاء و الجى 

و ؤاإلاشغع الجؼاثغي ًاهض على آلازاع الخؿحرة حضا للخلىر البُئي و ؤهه ًطِب ول الياثىاث الخُت ؾىاء الاوؿان 

اإلاىار و الهىاء الظي هدىـؿه، وهى ممازل لخعٍغف الخلىر خؿب اإلاىاعص الؿبُعُت وهظلً  ؤو باقيالخُىان و الىباث 

                                                           
(1)

 - Pollution incidents and environmental damage What is environmental damage? Site web : 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/what-environmental-damage,04/05/2021. 
ت،مجلت الاحتهاص اللػاجي، اإلاجلض - (2)  .1045، ص 2021، ماعؽ 01، العضص 13ؾعاص بىػٍان، زطىضُت عهً الػغع في اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع
ع الجؼاثغي،مظهغة مىملت لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في اللاهىن العام،جسطظ كاهىن  - (3) ؼ ألاغغاع البُئُت في الدشَغ عخمىوي مدمض،آلُاث حعٍى

 .9، ص2016-2015، 2الخلىق والعلىم الؿُاؾُت، حامعت ؾؿُفالبِئت،ولُت 
 .34عه هج عؾٌى مدمض، مغحع ؾابم، ص - (4)
ت في اللاهىن الجؼاثغي، صاع الخلضوهُت،الجؼاثغ،- (5) . واهكغ هظ اإلاىاص 9، ص2008علي ؾعُضان، خماًت البِئت مً الخلىر باإلاىاص الاشعاعُت و الىُماٍو

 اإلاخعلم بلاهىن البِئت و الخىمُت اإلاؿخضامت. 03-10ن الثالثت و الغابعت مً كاهى 
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طِب ؤ زحر اإلاشغع اإلاطغي خُث ًاهض هظا ألا  لت مباشغة ؤو ػحر مباشغة، ٍو ن الخلىر ًطِب زىاص البِئت ؾىاء بؿٍغ

 (1) .ؤي ميشأث حعُم مماعؾت الاوؿان لخُاجه بشيل ؾبُعي الياثىاث الخُت ؤو 

ـاث الؿابلت وؿخيخج وم ميىهاث البِئت ي خضب الظي ًطِب  الخؼُحر  ًن الػغع البُئي هى طلؤً زالٌ الخعٍغ

ت لخُاة الاوؿان و باقي الياثىاث  ،الؿبُعُت بجمُع عىاضغها اإلااصًت و ػحر اإلااصًت ؤي على اإلااء و الهىاء و التربُت الػغوٍع

اصة ؤو هلطان الخُت، ي الىكام الاًيىلىجي و ًازغ على خؿً اؾخؼالٌ اإلاىاعص الؿبُعُت و زلل فبخضار ًاصي بلى  ، و ٍػ

ت ؤو اإلاضهُت ؤو الجىاثُت ؤو الضولُت جبعا لجؿامت الػغع و آزاعه، ؤو  ًىجغ عىه بزاعة اإلاؿاولُت اللاهىهُت ؾىاء الاصاٍع

 .بطا ما جىاؿغث الشغوؽ اللاهىهُت  حمُع جلىم ألاهىاعًمىىه ازاعة 

 ائص  الضرر البيئي واملضؤوليت الاداريت البيئيت: املعلب الثاني:  خص

ـه خؿب اإلاشغع الجؼاثغي، هيخلل آلان  ـه لؼت و اضؿالخا وهظا حعٍغ بعضما جىاولىا الػغع البُئي مً زالٌ حعٍغ

ت عً ألا  هلضعاؾت ؤهم زطاثط  غغاع البُئُت خؿب ماًلي:زم هخؿغق لخطاثظ اإلاؿاولُت الاصاٍع

و ؤهىاع خؿب حؿامخه ولخكت وكىعه و قهىعه  للػغع البُئي عضة زطاثظالبيئي: : خصائص الضرر ول لفرع ألا ا

 :  هظهغ مجها ماًلي(  (2))وآزاعه اللاهىهُت 

: وطلً ليىن الػغع البُئي ًطِب  عىاضغ البِئت مباشغة هػغع عُني، وعلُه  ضرر غير شخص يالضرر البيئي  أوال:

ؼ ًجب ؤن ًىطغؾ الحها لىً البِئت لِؿذ شخظ ؿخيىن البِئت هي الطخُت الخلُلُت،ومىه خم الخ ، ؾبُعيعٍى

ؼ عً الػغع البُئي ًاوٌ للصخظ الؿبُعي، هضعحت زاهُت  (3) .وبالخالي ؿالخعٍى

خُث ؤن آزاعه كض ال جكهغ بطىعة ؤهُت ،ؿالػغع البُئي ًمخاػ بؿبُعت الـجاثُت :ضرر غير مباشر  الضرر البيئي ثانيا:

شعت بالعحن اإلاجغص ن ال هغي ألا طلً الػغع الاشعاعي ؿمً اإلامىً ؤ ومثاٌ. الؿىحن  ن جؿٌى مضتها إلائاثؤبل ًمىً 

و مثالها ما خضر في  .لىً بأالث جىىىلىحُا عالُت الضكت و الخؿاؾُت كض هؿلع على ضىع مغعبت لدجم الػغع 

ت حغاء الجغاثم الىىوٍت الـغوؿُت في عكان ت الصخغاء الجؼاثٍغ ؤو جلىر  جلىر هىويضر خ خُث ؤي بالصخغاء الجؼاثٍغ

حىت بعض حشىه زللي و حشىه ألا  وحىص سخطىن ؾباء و اإلالم ًكهغ في خُىه واهدشف ألا ماػاٌ الى الُىم و (4) شعاعيب

وهظلً واعزت حشغهىبُل بإوهغاهُا  عع و اإلاُاه و الهىاءعلىص مً الؼمً، هاهًُ عً جلىر ؾبلاث الـػاء و عمم ألا 

في  1968حاهـي  24اإلاؼوص بغئوؽ هىوٍت في  954طىاعي الؿىؿُتي وىػمىؽ و ؾلىؽ خؿام اللمغ ال 1986ؾىت 

يي  ؼ  هىضا خُث صؿع الاجداص الؿىؿُتي وكتها زالزت مالًحن صوالع ؤمٍغ ت ؾىت هخعٍى  1981ؾبلا لبروجىوٌى الدؿٍى

  (5) .بمىؾيى

                                                           
 .7علي ؾعُضان، اإلاغحع هـؿه، ص  - (1)
ؼ ألاغغاع البُئُت،خمُضة حمُلت،  - (2)  .92-78مغحع ؾابم، ص ص صوع اللاض ي في مىاػعاث حعٍى
ت للعلىم اللا- (3) ؼ هألُت مً آلُاث حبر الػغع البُئي، اإلاجلت الجؼاثٍغ  .2018، صٌؿمبر4، العضص 55هىهُت و الؿُاؾُت، اإلاجلض عغا هضاج، الخعٍى
 .27علي ؾعُضان، مغحع ؾابم، ص - (4)
ت،  ماؾؿت خماصة للضعاؾذ الجامعُت، و صاع الُاػوعي، ألاعصن،  - (5) ىاث، اللاهىن الضولي الىىوي و الؿاكت الظٍع  .168، ص 2011هجُب بً عمغ عٍى
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زاضُت للػغع البُئي، بدُث وهي ؤهم  شغ مً ميان آلزغ ىدهه ًؤؤي  :الضرر البيئي ضرر رو ظابع اندشاري ثالثا: 

اح مً مىؿلت ألزغي  ئاث الهىاء و الٍغ م جىاولها و هي ملُئ ؤو ًيخلل مً ألاؾمان لإلوؿان عً  ،ًيخلل عبر حٍؼ ت ؾٍغ

باألشعت اإلاؿغؾىت ؤو اإلاشعت هما خضر مع ؾمىت ألاعهب، ؤو ًيخلل مً اإلااء اإلالىر بلى الخُىان و الاوؿان معا ؾىاء 

زاضت  وكض ًيخلل مً صولت آلزغي و باإلاُاه اإلالىزت،  ؤإلاداضُل الؼعاعُت بمُاه الطغؾ الطخي مباشغة ؤو بعض ؾلي ا

ؤي ملىر ضىاعي هُماوي آزغ ، هما كض ًيىن عً  بحن صٌو الجىاع مثل الخلىر بضزان اإلاطاوع بحن الضٌو اإلاخجاوعة ؤو 

م  ت مً اإلاىؿلت التي ؾلـ ؿحها، هما و مشعت خُث ًىدشغ الخلىر بضاًضاعور ؤو كظاثف جدمل عئوؽ ملىزت ؤؾٍغ

خضر هظه ألاًام مع الطاعور الطُني الشاعص الظي ؤخضر ععبا عاإلاُا و الخسىؾ مً ؾلىؾه ؿىق مىؿلت آهلت 

 . هه ؾلـ في عغع مُاه البداعؤو الخمض هلل  بالؿيان

ماصًت ال ئت الؿبُعُت ؤو الللبِ ًتؾىاء اإلايىهاث اإلااص، وعلُه ؿالػغع البُئي ال ٌؿدثني ؤي ش يء مغ به بال ولىزه

ؤعلى  ال ٌؿدثني حمُع الياثىاث الخُت واالوؿان و الىباث و الخُىان و ًوهظل ،والهىاء و الؿابع الجمالي للؿىاخل

ثها ؤو اؾخسضامها االتي ًجب ؤن جيىن هكُـت ومسططت للبدث العلمي الغ  ،ؾبلاث الـػاء قي و ؿلـ وال مجاٌ لخلٍى

 في ػحر ألاػغاع الؿلمُت.

غغاع البُئُت جخمخع بسطىضُت معُىت  جسخلف عً باقي الاغغاع،  مً ؿاأل   :الضرر البيئي ضرر متراخي جذريجي  ابعا:ر 

جدضًضها بضكت مخىاهُت   تخُث جإزحرها ووكذ خضوثها و مطضعها مع امتزاحها بإغغاع ؤزغي، وهظا ما ٌعلض مً مؿإل

 (1) .ه ألاوؿب في حؿمُت هظا الىىع مً ألاغغاعليىه ن الـله ٌؿمحها " ألاغغاع اإلاىدشـت"لهظا هجض ؤ

هه بؿيئ الكهىع ػمىُا و ؤن الػغع البُئي كض ًكهغ بيؿب معُىت عبر ؿتراث ػمىُت مخلاعبت وؿبُا ؤي ؤ بمعنى

م آزاعه الخؿحرة  بل جكهغ ، ًسخـي وكض ال جكهغ آزاعه في الجُل الخاغغ  في ألاحُاٌ اللاصمت هؿـغة وعازُت ؤو عً ؾٍغ

وهي الخالت التي جىؿبم جماما على الجغاثم الىىوٍت في  . شىهاث زللُت و ؤمغاع جىـؿُت و خؿاؾُت مـغؾتبغوػ ح

ؼ في مضة زمؿت عشغ ؾىت ال ًمىً ؤن جدىم الػغع  ت، ولهظا ؿؿلىؽ خم اإلاؿالبت بالخعٍى الصخغاء الجؼاثٍغ

جي للػغع البُئيالبُئي باعخباعه زغوحا عً كىاعض اإلاؿاولُت الخللُضًت وجماشُا مع الؿاب  (2) .ع الخضٍع

و  بالجؿامت بلى ؤن ألاغغاع البُئُت في معكم ألاخُان جمخاػ هىا ؤلاشاعة  وججضع  ضرار البيئيت:خامضا: خعىرة ألا 

ىاص بلى الخبرة اللػاثُت، بغاؿت دالؾؤًػا ل غؿغ ؤوغعُت الطخُت وبن  ًضكم فياللاض ي ؤن ، "لظلً على الخؿىعة

غغاع بالبِئت، عً ول ألاؿعاٌ التي جاصي بلى ألا  ألاغغاع البُئُت جخؿلب اؿتراع اإلاؿاولُتبلى ؤن ؾبُعت وزطىضُت 

 (3) ."واؿتراع عالكت الؿببُت عً ول ؿعل ًدؿبب في بلخاق الػغع بالعىاضغ الؿبُعُت

لبُئي ؿمً اإلاعلىم ؤن الػغع ا : الضرر البيئي ًدضبب في إثارة أنىاع مخعذدة من املضؤوليت القانىنيت صادصا:

، وهل  وطلً بالىكغ بلى ؾبُعت الػغع  هل هى غغع بؿُـ ؤو حؿُمًسخلف مً خُث مطضعه و ؾبُعخه و حؿامخه 

                                                           
 .174زالض مطؿـى ؿهمي، مغحع ؾابم، ص - (1)
ػه، مغحع ؾابم،ص ص  - (2)  .289-288خمُضة حمُلت، الىكام اللاهىوي للػغع البُئي و آلُاث حعٍى
ؼ ألاغغاع البُئُت، - (3)  .118مغحع ؾابم، ص  خمُضة حمُلت، صوع اللاض ي في مىاػعاث حعٍى
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مت بُئُت ؤ(1) خكيالػغع مؿخمغ ؤم ل م مجغص زؿإ ػحر عمضي، وهل اعجىب الخؿإ شخظ وهل الـعل ٌشيل حٍغ

به الاصاعة، وعلُه ذ بب زؿىعة ؿعل كامؾبُعي ؤو معىىي ) ميشإة مطىـت مثال(، ؤم هى زؿإ مً ؤلاصاعة  ؤم بؿ

ؿُمىً ؤن ًدؿبب الػغع البُئي في ازاعة اإلاؿاولُت اإلاضهُت ؿلـ ؤو كض ًثحر اإلاؿاولُت اإلاضهُت و الجىاثُت معا هما 

مت بُئُت صولُت .ؤًمىً   ن ًثحر اإلاؿاولُت الضولُت اإلاضهُت و/ ؤو الجىاثُت بطا عض الـعل حٍغ

ؼ عاصٌ وم واهذ علُه كبل  ىطف ألهه عملُا ٌؿخدُل في خالت ألاغغاع البُئُت بعحاع الخالت بلى ماهما ًىجغ عىه حعٍى

ت البُئُت  . وكىع الخلىر ؤو الػغع البُئي .وهيخلل آلان لضعاؾت زطاثظ اإلاؿاولُت الاصاٍع

سُا ؤن مً:  خصائص املضؤوليت الاداريت عن ألاضرار البيئيت: الفرع الثاني البىاصع  لضواؿع و ؤهم ا اإلاخعاعؾ علُه جاٍع

ت سُت التي ؤصث بلى بغوػ مبضؤ اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع  " كػُت بالهيى التي ؾغخذ على اللػاء الـغوس ي والتي ؿطلذ الخاٍع

ش: ب مدىمت الخىاػع الـغوس ي  ؿحها  (2) ."1873ؿُـغي  08اوعلاص الازخطاص ؿحها بلى اللػاء ؤلاصاعي بخاٍع

ت في مجاٌ خما ًت البِئت" هىع مً ؤهىاع اإلاؿاولُت اللاهىهُت جىعلض وجلىم في هؿاق الىكام حعخبر اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

مىً جدضًض معىاها باإلاعنى الػُم  اللاهىوي ؤلاصاعي، وجخعلم بمؿاولُت الضولت وؤلاصاعة العامت عً ؤعمالها الػاعة، ٍو

ؼ عً بإجها الخالت اللاهىهُت التي جلتزم ؿحها الضولت ؤو اإلااؾؿاث ؤو اإلاغاؿم والهُئا ت جهاثُا بضؿع الخعٍى ث العامت ؤلاصاٍع

ت الػاعة مشغوعت  ت الػاعة ؾىاء واهذ هظه ألاعماٌ ؤلاصاٍع الػغع ؤو ألاغغاع التي حؿببذ للؼحر بـعل ألاعماٌ ؤلاصاٍع

ت اإلاساؾغ وفي هؿاق  ؤو ػحر مشغوعت، وطلً على ؤؾاؽ الخؿإ اإلاغؿلي ؤو الخؿإ ؤلاصاعي ؤؾاؾا، وعلى ؤؾاؽ هكٍغ

ؼ عً الاغغاع التي جلخم (3))ؿاولُت للضولت ؤو ؤلاصاعة العامت".هكام اإلا " ؤجها  هكام للخعٍى (.وكض عغؿذ ؤًػا باللٌى

سل به بالىاحب العام بعضم الاغغاع  باالشخاص و اإلامخلياث مً حغاء ؿعل ؤو حعض ًلترؿه الـاعل كطضا ؤو اهماال، ٍو

 (4) .صاعي هدُجت الخؿإ مً ؾغؿها ؤو جلطحرها"بالؼحر،ختى ال جخدغج الاصاعة بالىكىؾ ؤمام اللاض ي الا 

 ًلي: هظهغ مجها ما ((5)) للمضؤوليت إلاداريت عذة خصائص

جخدمل مً زاللها ال جيىن بال بمىحب كاهىن مهما وان هىعه، و ؤجها  ؤي :املضؤوليت إلاداريت مضؤوليت قانىنيتأوال:

ؼ للمػغوع. الضولت وؤلاصاعة العامت اإلاؿببت للػغع الىاجج عً ؤعمال ت عبئ الخعٍى على ؤؾاؽ ؤن ؤلاصاعة هي  ها ؤلاصاٍع

ت جإزغ ؾلبا على  اإلاؿاولت عً الىكام العام و وشاؾها الػبؿي زاضت في مجاٌ البِئت، ؿلض جطضع عجها كغاعاث بصاٍع

لبُئي، وفي البِئت وجدؿبب في الخلىر البُئي همىدها جغزُظ إلاطىع هُماوي وحؼـل عً مغاكبخه وهظا عً جلُُم ألازغ ا

ػاث الالػمت عً واؿت ألاغغاع التي  باإللؼاءهظه الخالت ًجىػ ليل مخػغع الؿعً في كغاعاتها  و هظا اإلاؿالبت بالخعٍى

  (6) .حؿببذ ؿحها

                                                           
ػه، اإلاغحع هـؿه، ص  - (1)  .294خمُضة حمُلت، الىكام اللاهىوي للػغع البُئي و آلُاث حعٍى
عاث البُئُت، اإلاجلض  - (2) ، 05ػعوق العغبي و خمُضة حمُلت، ازخطاص اللػاء ؤلاصاعي في مجاٌ اإلاىاػعاث البُئُت، مجلت البدىر العلمُت في الدشَغ

 .192، ص 2018، 02العضص
ت صعاؾت جإضُلُت جدلُلُت وملاعهت، صًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت ، - (3) ت اإلاؿاولُت الاصاٍع  27-26، ص ص 2012عماع عىابضي، هكٍغ
 .150خمىص جىاع و ؾاعق ههالن ألابُؼ، مغحع ؾابم، ص   (4)
ت صعاؾت ملاعهت بالـله ؤلاؾالمي واللاهىن الىغعي - (5) ، مىخبت مدمض بً بغان الـىػان، مؿاولُت الضولت عً ؤعمالها ػحر اإلاشغوعت وجؿبُلاتها ؤلاصاٍع

 .23، ص2014اللاهىن والاكخطاص، الؿعىصًت، 
 .409، ص 2012ؾماعُل هجم الضًً ػهىىه، اللاهىن الاصاعي البُئي، ميشىعاث الخلبي الخلىكُت،  بحروث، لبىان، ا - (6)
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 ؿاولُت عً ؿعل الؼحر.اإلاالاصاعة  دمل خبمعنى ؤهه ًمىً ج ؤي  :املضؤوليت إلاداريت مضؤوليت غير مباشرة  ثانيا:

وال جىعلض بال بطضصه، بغاؿت بلى ؤن اللػاء ؤلاصاعي هى اإلاسخظ  :ت إلاداريت مرجبعت بخصرف إداري املضؤولي ثالثا:

ت  ؤو ، ؾبلا للىاعض الازخطاص وهي مً اللىاعض العامت و ال ًجىػ الخغوج علحها (1) بالـطل في اللػاًا ؤلاصاٍع

وعُت باألؾاؽ بمعنى وحىب ؤن جيىن كغاعاث ألن عكابت اللاع الاصاعي هي عكابت مشغ  ،مسالـتها جدذ ؾاثلت البؿالن

 ٌ  (2) .الاصاعة ولها مؿابلت إلاا ًىظ علُه اللاهىن الؿاعي اإلاـعى

لِؿذ  " ؿهي جىـغص بهظه الخاضُت ، وبالخالي ؿهي ،راث نظام قانىني مضخقل وخاص بهااملضؤوليت إلاداريت"  رابعا:

 (3) م".عامت وال مؿللت، لىجها جخؼحر جبعا لؿبُعت وخاحت ول مغؿ

 أصاش مضؤوليت إلادارة عن ألاضرار البيئيت وظبيعت الخعىيض عنها ::  املبحث الثاني

م الخؿإ  ت عً الػغع البُئي، ؾىاء عً ؾٍغ و ؤفي هظا اإلابدث ؾىؾ هدىاٌو ألاؾاؽ اللاهىوي للمؿاولُت الاصاٍع

ت اإلاساؾغ(  .الػغع ) هكٍغ

وحشمل مؿاولُت ؤلاصاعة عً ألاغغاع البُئُت على  لبيئيت:ألاول: أصاش مضؤوليت إلادارة عن ألاضرار ا علبامل

 ؤؾاؽ الخؿإ ومؿاولُتها على ؤؾاؽ اإلاساؾغ:

 الخعئيت ( مضؤوليت إلادارة عن ألاضرار البيئيت على أصاش الخعأ) املضؤوليت البيئيت -:الفرع ألاول 

وجسخلف ضىع الخؿإ  ُت بُجهما،جلىم هظه اإلاؿاولُت على ؤؾاؽ ؤعوان زالزت: الخؿإ، الػغع والعالكت الؿبب "

 ئؤن جسؿ ( ؤو الخؿإ الؿلبيفي عضم كُامها بىاحب وكاًت البِئت ) ئ لض جسؿبازخالؾ العمل اإلايؿىب لإلصاعة، ؿ

م ؤلاصاعة في  (4)" (زؿإ بًجابيلُامها بىاحب وكاًت البِئت )ل اًجاص ؾٍغ

ت الالػمت : وطلً مً ز خعأ إلادارة بضبب عذم قيامها بىاجب وقاًت البيئت_  الٌ عضم اجساط ؤلاصاعة لللغاعاث ؤلاصاٍع

لىكاًت البِئت،وعضم كُام اإلاغؿم بإصاء عمله،بغاؿت بلى عضم كُام ؤلاصاعة بالغكابت والخىحُه، وهظا ماؾىىضخه وؿم 

 ماًلي:

ت عضم اجساطها خُث  جثاع مؿاولُت ؤلاصاعة في خال" :عذم اجخار إلادارة القراراث إلاداريت الالزمت لىقاًت البيئت  -

ت الالػمت مً ؤحل خماًت البِئت، على ؾبُل اإلاثاٌ  خُث ؤكغ مجلـ "( Doubletصوبلُه)  "كػُت الؿُضلللغاعاث ؤلاصاٍع

ؼ مً البلضة حغاء ما ؤضابه مً الػغع،  ؿبب الػىغاء اإلاىبعثت مً بالضولت الـغوس ي خله في ؤن ًدطل على حعٍى

عغع الىكام العام باإلاىؿلت ؤخض اإلاؿاهً اإلاؿخعملت مً كبل معؿىغ لل جِش في اإلاضًىت بشيل ًؼعج اإلاجاوعًٍ، َو

للخؿغ، وهدُجت عضم اؾخسضام عمضة اإلاضًىت الؿلؿت التي ًخمخع بها في بضضاع كغاع الػبـ للمداؿكت على الؿىُىت 

                                                           
 مدمض بً بغان الـىػان، هــ اإلاغحع، هــ الطـدت. - (1)
 .414اؾماعُل هجم الضًً ػهىىه، اإلاغحع هـؿه، ص  - (2)
 .24مدمض بً بغان الـىػان، هــ اإلاغحع، ص  - (3)
 .151خمىص جىاع و ؾاعق ههالن ألابُؼ، مغحع ؾابم، ص  - (4)
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ابحر الالػمت إلاىع هه بطا جغادي العمضة جغازُا مـغؾت في عضم اجساط الخضؤكغع  1980وفي خىم آزغ له في عام  ،العامت

 (1) "الػىغاء، ؿةن الؿاعً ٌؿخؿُع الالخجاء بلى مؿاولُت الضولت إلػالت هظا الخلطحر ؤو الخطغؾ الؿلبي اإلاـغؽ.

وطلً عىض امخىاع بصاعة اإلاغؿم عً اللُام بىاحباتها، ؤو التزاما مً التزاماتها اللاهىهُت، ": عذم قيام املرفق بأداء عمله-

غجب مؿاولُتها على ؤؾاؽ الخؿإ، خُث طهب مجلـ الضولت الـغوس ي بلى  ًم وؤصي هظا الامخىاع بلى الخاق غغع بالؼحر، 

هىن جدلُلا للمطلخت العامت، وجبرػ هظه ؤن الازخطاضاث اإلامىىخت لإلصاعة، حعخبر بمثابت واحب ًـغغه علحها اللا

الطىعة مً زالٌ ألاغغاع الىاحمت عً ألاشؼاٌ العامت، خُث سخب مجلـ الضولت الـغوس ي اإلاؿاولُت بلى خالت ما 

بطا امخىعذ ؤلاصاعة عً اللُام ببعؼ ألاشؼاٌ العامت، هدالت عضم وغع ؤلاصاعة خىاحؼ وكاثُت جمىع ؾلىؽ اإلااعة 

م مغجـع  (2) ."ؿىق ؾٍغ

جثاع مؿاولُت ؤلاصاعة على ؤؾاؽ الخؿإ عىض عضم كُامها بىاحب الغكابت  ":عذم قيام إلادارة بالرقابت والخىجيه  -

سلف طلً غغعا ش وهي بخضي اهم اإلاهام اإلاللاة على عاجلها،  والخىحُه ٍو  17/01/2000" وكض ؤكغ مجلـ الضولت بخاٍع

اولُت اإلاؿدشـى عً اإلاىقـحن الخابعحن لها في وؿاة )ث ق(، في كػُت اإلاؿدشـى الجامع   ) ع ( غض )ؽ م( مؿ

اإلاطابت بمغع زؿحر)اليىلحرا("، خُث لم ًىـظوا الخعلُماث الؿبُت اإلاىحهت لهم مً كبل، والتي حؿخلؼم عبـ الهالىت 

 (3)."التي واهذ خغاعتها مغجـعت، مما ؤزغ علحها طلً وؤصي بها ألامغ بلى عمي هـؿها مً الىاؿظة

ٌؿدىض كُام مؿاولُت ؤلاصاعة على ؤؾاؽ الخؿإ بؿبب  :" إلادارة بضبب صىء أدائها لىاجب وقاًت البيئت خعأ_  

ؾىء ؤصائها لىاحب وكاًت البِئت، عىض كُامها بإخض ألاعماٌ اللاهىهُت ؤو اإلااصًت، ولم جلتزم باجساط ول الاخخُاؾاث 

طلً ماطهب بلُه مجلـ الضولت الـغوس ي الظي ؤكغ"  والاحغاءاث اللاهىهُت للىكاًت مً ألاغغاع البُئُت، ومثاٌ

ت عً ألاغغاع التي حؿببذ لطُاصي الجهغ مً حغاء بللاء اإلاُاه اإلالىزت بـػالث البلضًت، خُث  مؿاولُت الىخضة ؤلاصاٍع

 (4).زبذ عضم جؿهحر هظه اإلاىاص بطىعة واؿُت هدُجت للدشؼُل اإلاعُب إلادؿت الخؿهحر اإلاىحىصة في الىخضة"

ال ًمىً خطغها، ومً ؤمثلتها، ؤلاهماٌ والخإزحر و  ضىع الخؿإ في مجاٌ ألاعماٌ اإلااصًت مخعضصة" بلى ؤنبغاؿت 

ؿةطا ما ضاخبذ ألاعماٌ اإلااصًت ، وعضم الخبطغ وعضم الخُؿت والخظع خحن جىـُظ العمل ػحر اإلاشغوع ؤو بجُاهه ابخضاء

خُيئظ ًمىً بزاعة مؿاولُت ؤلاصاعة وبلؼامها  ،البِئتو ؤلخم بظلً غغعا باإلوؿان و ؤ لإلصاعة ؤي مً ضىع الخؿإ 

ؼ  ".ومً ؤمثلت جلً ألاعماٌ اإلااصًت اإلاػغة بالبِئت وألاؿغاص حؿغب الؼاػاث الؿامت مً بعؼ اإلاطاوع الىبحرة ،بالخعٍى

(5) 

                                                           
 450اؾماعُل هجم الضًً ػهىىه، مغحع ؾابم، ص - (1)
 389، ص2015، 2هماٌ مدمض الامحن، مؿاولُت ؤلاصاعة على ؤؾاؽ الخؿإ في ماصة الخعمحر والبىاء، مجلت الضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت، العضص - (2)
ت، مظهغة ماحؿخحرفي الخلىؾ ؿغع بصاعة ومالُت، حامعت الجؼاثغخمِش ضاؿُت، الػغع الل- (3) ؼ في اإلاؿاولُت الاصاٍع بً ًىؾف بً  1ابل للخعٍى

  .13، ص2012-2011زضة، 
ُت ولبىػٍضي بىعالم، آلالُاث اللاهىهُت للىكاًت مً جلىر البِئت صعاؾت ملاعهت، ؤؾغوخت صهخىعاه في اللاهىن العام، حامعت ؤبى بىغ بللاًض،   (4)

  .169-168، ص ص 2018-2017الخلىق والعلىم الؿُاؾُت جلمؿان، 
 .461اؾماعُل هجم الضًً ػهىىه، الغحع الؿابم، ص - (5)
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الخؿإ،  لىً عملُا  جاهض "الخؿبُلاث اللػاثُت جاهض على هضعة الضعاوي اإلاخعللت بالػغع والخلىر البُئي بؿبب

بط هاصعا ما جاؾـ على ؤؾاؽ الػغع ألجهها ؤؾهل لإلزباث و ؤؾغع في الاحغاءاث و ؤكطغ الؿغق لىضٌى اإلاػغوع 

، وهظا بؿبب ضعىبت وضف وشاؽ الؼضاعة بالخاؾئ الن ألاغغاع عاصة جلع (1) الؾدُـاء خله بىاؾؿت اللػاء الاصاعي 

اإلاسؿإ خلُلت بؿبب جضازل وشاؽ عضًض الاصاعاث اإلاسخلـت  بؿب وشاؾاث الاصاعة اإلاشغوع،  وهظلً ضعىبت جدضًض 

ت اإلالىزت للبِئت  وهى ما ًثلل واهل اإلاػغوع في بزباث طلً مما ًدؿبب في غُاع الخلىق   ؤي هثرة الاشخاص اإلاعىٍى

ث وصزٌى اإلاعني في مخاهاث هبحرة ، هاهًُ عً زطىضُت الػغع البُئي هما ؾبم وؤؾلـىا، والص يء ألاضعب هى ازبا

 (2) .الغابؿت الؿببُت بحن الخؿإ و الػغع 

 :) املضؤوليت البيئيت املعلقت(املخاظرنظريت  مضؤوليت إلادارة على أصاش  :الفرع الثاني

ؼ  هكغا لخطىضُت الػغع البُئي جبعا إلاا جم شغخه آهـا، وهكغا للطىع كىاعض اإلاؿاولُت الخللُضًت في الخعٍى

عاث الخضًثت في اإلاجخمع الضولي الخاالثؿإ ؤلاصاعة في عضًض عً ألاغغاع البُئُت و ضعىبت ازباث ز ، ؿلض عغؿذ الدشَغ

ت جلىم على ؤؾاؽ الخؿإ اإلاـترع، عُت، وؤضبدذ اإلاؿاولُت الاصاٍع زاضت في قل الخؿىع   هيل جؿىعا و زىعة حشَغ

،  هظا مً حهت، (3) شُاء، وهظا في خالخحن؛ بما على ؤؾاؽ اإلاؿاولُت عً عمل الؼحر ؤو اإلاؿاولُت عً ألا الخىىىلىجي

مؿاولُت جىمُلُت إلاؿاولُت ؤلاصاعة على ؤؾاؽ الخؿإ، حعخبر  مؿاولُت ؤلاصاعة على ؤؾاؽ اإلاساؾغ  ومً حهت ازغي 

ؼ عً  خُث ًلطض باإلاؿاولُت على ؤؾاؽ اإلاساؾغ طلً الؿبب الظي مً ؤحله جخدمل ؤلاصاعة مؿاولُت الخعٍى

 (4) لخؿإ مً حاهبهاالػغع الظي جدؿبب به، ختى ولى لم ًثبذ ا

ؿيل جطغؾ  ،(5) وجلىم هظه اإلاؿاولُت على عهني الػغع والعالكت الؿببُت بحن الػغع والعمل اإلاشغوع لإلصاعة    

ؼ ، لىً مؿاولُت ؤلاصاعة ؾبلا ؾبلا لللىاعض العامت للمؿاولُت اإلاضهُت جطغؾ ٌؿبب غغعا للؼحر ٌؿخىحب الخعٍى

ًمىً ججىبه على الغػم مً بظٌ  ال، و ن" الػغع زاضا واؾخثىاثُا ػحر عاصي لهظا ألاؾاؽ) اإلاساؾغ( الجلىم بال بطا وا

  (6).العىاًت الالػمت لخجىب ألاؾباب التي جاصي بلى وكىع الػغع"

ث البِئت وؤؾلىب  ،ؾلىبحنؤمً زالٌ اإلاساؾغ مؿاولُت ؤلاصاعة على ؤؾاؽ  وجلىم ؤؾلىب مباشغ لإلصاعة في جلٍى

ث البِئت    ؿم ماًلي:و ػحر مباشغ في جلٍى

                                                           
 .54عه هج  عؾٌى مدمض، مغحع ؾابم، ص - (1)
 .56-55عه هج  عؾٌى مدمض، اإلاغحع هـؿه، ص ص  - (2)
 .57عه هج عؾٌى مدمض، مغحع ؾابم، ص - (3)
ضة، - (4) ، العضص 17اإلاؿاولُت بضون زؿإ جىحه حضًض هدى بكغاع مؿاولُت اإلاغاؿم الؿبُت العامت، اإلاجلت ألاواصًمُت للبدث اللاهىوي، اإلاجلض عمحري ؿٍغ

 .98-97 ، ص ص2018، 1
عاث الخعمحر والبىاء، العضص - (5) ت في مجاٌ الخعمحر والبىاء، مجلت حشَغ   (5).154، ص 2017، حىان 2عِشىبت عماع، ؤؾاؽ اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

 خمىص جىاع وؾاعق ههالن ألابُؼ، اإلاغحع الؿابم، ص -
 155خمىص جىاع وؾاعق ههالن ألابُؼ، اإلاغحع الؿابم، ص  - (6)
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ث البِئت، لطض بً :ث البيئتيجلى في إلادارة املباشر  نشاط أوال: ظلً الخلىر اإلاىجغ عً بيشاؽ ؤلاصاعة اإلاباشغ في جلٍى

ت في الضولت  وشاؽ طاث  الثآلو اؾخعمالها ؤوشاؾها الخؿغ،  عبر  بلى ؤلاغغاع بالبِئت جاصي ، ؿلضاإلاغاؿم العامت ؤلاصاٍع

ت الخالُت:(1) بلى بزاعة مؿاولُتها طلًًاصي مما ، زؿغة ؾبُعت  ومثاٌ طلً اإلاغاؿم ؤلاصاٍع

جلىم مؿاولُت ؤلاصاعة على ؤؾاؽ اإلاساؾغ مً حغاء اؾخسضام وؾاثل ماصًت زؿغة كض جازغ " :املرافق الصحيت  -1

جت عً ، هظهغ مجها على ؾبُل اإلاثاٌ: خاالث العضوي باألمغاع الىاج(2) "على الصخت العامت وعلى اإلادُـ البُئي

عملُاث هلل الضم، ختى ولى لم ًثبذ زؿإ اإلاؿدشـى على اعخباع ؤهه اإلاؿاوٌ عً ول غغع ًلع للمخبرع ؤو اإلاخبرع له، 

ش Dijonوهظا ماؾبلخه" مدىمت صًجىن  "، وهــ الشيئ باليؿبت لألغغاع الىاججت 20/05/1964في خىمها الطاصع بخاٍع

ت على ؤؾاؽ اإلاساؾغ، خُث حعخبر اإلاىخىحاث ا(3) عً عملُاث الخللُذ ت مطضعا مً مطاصع اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع لضمٍى

ت في خالت الغمي ػحر  .(4) وطلً عاحع بلى زؿغ العضوي بـحروؽ مغع الؿُضا مثال هما ًمىً ؤن جلىم اإلاؿاولُت الاصاٍع

ػا اإلاؿاولُت ػحر الخلني وػحر اللاهىوي للىـاًاث الؿبُت مً كبل اإلاؿدشـُاث و اإلاغاؿم الصخُت، و ًمىً ؤن حعلض ؤً

 الجىاثُت جبعا للشغوؽ اإلاخؿلبت كاهىها. 

ذ و  مرفق النقل و -8 جىحض العضًض مً اللػاًا بسطىص مغاؿم الىلل واإلاىاضالث هظهغ مجها  :املىاصالثمرفق البًر

ؼ على "  مجلـ الضولت الـغوس ي خىم  Vill deفي كػُت ) 1950ًىهُى  15ؾاؽ اإلاساؾغ في خىمه الطاصع في ؤبالخعٍى

Bel fort ؤلاصاعة كامذ بىلل العغباث والضباباث اإلادؿمت والتي جسلـذ عً الخغب  ؤن( والتي جخلخظ قغوؿها في

بت مً بلضة بلـىع، ؿىجم عً طلً اجالؾ ؾغق جلً البلضة عاإلاُتال  (5) ".صون زؿإ مً حاهب ؤلاصاعة الثاهُت واللٍغ

ىض اؾخعماٌ وؾاثل زؿحرة تهضص ؾالمت البِئت عػم ؤجها : جلىم اإلاؿاولُت على ؤؾاؽ اإلاساؾغ عمرافق ألامن العام-3

ت للخـاف على اؾخلغاع وؾالمت الضولت ، خُث 1999ماعؽ  08. واللغاع الطاصع عً مجلـ الضولت في: (6) غغوٍع

ت هثُـت مً ؾغؾ عحاٌ الضعن، مما اصي بلى وؿاة ؤخض عواب الؿُاعة  "حعغغذ ؾُاعة اإلاضعى ع م بلى ؾللاث هاٍع

ؼ".وبضابت آلا  ً بجغوح، ؿغؿع طوي خلىق الهالً، صعىي غض وػاعة الضؿاع الىؾني للمؿالبت بالخعٍى  (7) زٍغ

هظه اإلاغاؿم  لها وشاؽ هبحر حضا ؾىاء في البر ؤو البدغ،  وهي حؿخسضم معضاث ضخمت و  املرافق إلاقخصادًت: -4

ت و الُابؿت زؿحرة على البِئت، لهظا هىان عضًض اللػاًا اإلاغؿىعت غض الشغواث الاكخطا صًت التي جلىر البِئت البدٍغ

ػاث اإلاىطـت، ومجها الضعىي اإلاغؿىعت على شغهت الالىمىهُىم في ؿغوؿا خُث جؿاًغث  ػاػاث ملىزت  للمؿالبت بالخعٍى

ػاث للمخػغعٍجن عػم جإهُض اإلادىمت ان  للبِئت مً ملغها وكض ؤلؼمذ مدىمت جىلىػ الـغوؿُت الشغهت بضؿع حعٍى

                                                           
 467اؾماعُل هجم الضًً ػهىىه، اإلاغحع الؿابم، ص - (1)
ت اإلاترجبت عً - (2) اإلاؿاؽ بالبِئت، مجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت  عمغ ؾضي، عبض الغخمان بً عماع، اإلاؿاولُت الجىاثُت واإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

 .534 ، ص2020،  01العضص  09والاكخطاصًت، اإلاجلض
ضة، اإلاغحع الؿابم، ص  - (3)  100عمحري ؿٍغ
ت على ؤؾاؽ اإلاساؾغ، مجلت اللاهىن العام الجؼاثغي واإلالاعن، العضص - (4)  29، ص2016، 4بشحر مدمض ؤمحن، اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع
 .475 -474اؾماعُل هجم الضًً ػهىىه، اإلاغحع الؿابم، ص ص  - (5)
 .534عمغ ؾضي وعبض الغخمان بً عماع، اإلاغحع الؿابم، ص  - (6)
ت، الىخاب الثاوي اإلاؿاولُت بضون زؿإ، صاع الخلضوهُت، الجؼاثغ،  - (7) ت، صعوؽ في اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع  42، ص 2007لخؿحن بً شُش آر ملٍى
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في وؾعها اجساط جضابحر جالفي جلً ألاغغاع مهما ؿعلذ بؿبب جؿلب جىىىلىحُاث عالُت الضكت لم  الشغهت لم ًىً

 (1) .ًخىضل الحها العالم بعض

 :نشاط إلادارة غير املباشر وجلىث البيئت ثانيا:

بعؼ الها لهدُجت اؾخعم "م مؿاولُتها ى هه ًمىً ؤن جلؤعػم عضم خُاػة ؤلاصاعة آلالث زؿغة وملىزت بؿبُعتها بال   

عت ضىاؾخـاصة مجها في لال  ػالت مؿاخاث هبحرة واؾعت مً الؼاباث، هةبلى الخلىر بطىعة ػحر مباشغة التي جاصياإلاىاص 

ؼ مشغو  ن عض بحغاءب و اؾخعماٌ ألاعع ألهضاؾ ػحر ػعاعُت و ؤ ،الخشب عا بظاجه، بال ؤهه بالىدُجت حؿبب في حعٍغ

وهظلً كض ًاصي بلى  بخعٍغػها لخؿغ الاهلغاع، ر الػاع على الياثىاث الخُتمً زالٌ الخإزح،الخىاػن البُئي بلى غغع 

اػصًاص عكعت الخصخغ هما ًازغ على جللُل اهبعار ػاػ ألاهسجحن بلى الهىاء بما ٌعخبر عامال ًاصي بلى جىؾع في حجم 

ىثر مً الاخخباؽ   (2) ."الخغاعي  زلب ألاوػون ٍو

 رار البيئيتظبيعت الخعىيض عن ألاض: املعلب الثاني

ؼ عً ألاغغاع ًيىن هلضًا، ؤو عُيُا وهظا ماؾيخؿغق بلُه وؿم ماًلي:  ؾبلا لللىاعض العامت ؿةن الخعٍى

ؼ :الخعىيض العيني الفرع ألاول: ؼ العُني ضىعة مً ضىع الخعٍى بعاصة الخاٌ بلى ما وان علُه وهى  ،ٌعض الخعٍى

 (3).كبل خضور الػغع 

ؼ العُني في مىاحهت ؾخلغ علُه اللاهىن ؤلاصلىً ما ؤ ؼ الىلضي ألن الخىم بالخعٍى اعي هى الخىم بالخعٍى

 إلاىـعت 
ً
ت جلبُت ؤلاصاعة ػحر حاثؼ، ألن طلً ؾِخم على خؿاب اإلاطلخت العامت، ؿال ٌعلل ؤن تهضم ول الخطغؿاث ؤلاصاٍع

بل ًىخـي بالؼامها بضؿع  زاضت، وال ًمىً لللاض ي ؤلاصاعي ؤن ًإمغ ؤلاصاعة بدىـُظه ؾبلا إلابضؤ الـطل بحن الؿلؿاث،

ػا عً ألاغغاع التي واهذ ؾببا في خضوثها وهظه بخضي ضىع مبضؤ اإلالىر الضاؿع الظي ًمحز  .(4) مبالؽ هلضًت حعٍى

 اللاهىن البُئي .

 :: الخعىيض النقذيالفرع الثاني

ػا اخخُاؾُا، خُث ؤن اللاض ي ال ًلجإ بلُه بال عىضما ًيىن ال خبر ٌع ؼ الىلضي حعٍى ؼ العُنيالخعٍى ػحر  خعٍى

ت لللاض يصاثما  ومؿإلت جلضًغه جبلى ، (5) باهكت حض ههـلاج ؤنؤو  ،ممىً ؾىاء حعظع جدلله  .للؿلؿت الخلضًٍغ

ؼ الىلضي ال جللى جإًُضا في مجاٌ اإلاؿاولُت عً  ت الخعٍى لىً وبالىكغ بلى زطىضُت الػغع البُئي ؿةن "هكٍغ

ه ألاهكمت البُئُت بما في طلً اإلاىاقغ الؿبُعُت ؤو الدؿبب في  ألاغغاع البُئُت، وطلً ألن اللػاء على واثً حي ؤو حشٍى

                                                           
 .473-471الضًً ػهىىه، اإلاغحع هـؿه، ص  ص  اؾماعُل هجم - (1)
 .477اؾماعُل هجم الضًً ػهىىه، اإلاغحع الؿابم، ص  - (2)
ع الجؼاثغي، مجلت العلىم اللاهىهُت والؿُاؾُت، العضص  - (3) ت في الدشَغ داوي، الػغع البُئي هإؾاؽ للُام اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع ، حاهـي 15ؤمُىت ٍع

 336، ص2017
 163ؾاعق ههالن ألابُؼ، اإلاغحع الؿابم، صخمىص جىاع و  - (4)
داوي، اإلاغحع الؿابم، ص - (5)  .337ؤمُىت ٍع
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جلىر اإلاُاه والهىاء والتربت، هى ؤمغ الٌعىغه مبلؽ مً اإلااٌ ؿػال عً ؤن كُاؽ كُمت ألاغغاع الىاحمت عً الخلىر ؤمغ 

ًمىً بهياعها، وهي ؤن ضعب الخدضًض خُث جدباًً كُمخه بدباًً الىخضاث اإلاعغغت لإلضابت به، وزمت خلُلت ال 

معكم الضٌو وباألزظ الىامُت، جـخلغ بلى معلىماث على صعحت عالُت مً الىـاءة ًىاؽ بها خؿاب اللُمت الخلُلُت 

  (1) لخلً ألاغغاع".

  ت:ـاجمـــــــــــخال

اثُت و الىُمُاثُت لعن الػغع البُئي ؤوبعض ما جلضم هلٌى  ىاضغ البِئت  هى طلً الخؼُحر في بخضي الخطاثظ الـحًز

ازغ على العىاضغ اإلااصًت و ػحر اإلااصًت للبِئت، وهظا  ث البِئت، ٍو اصة ؤو هلطاها، مدؿببا في جلٍى واإلااء و الهىاء و التربت، ٍػ

 .بىضـه خلا مً خلىق الاوؿانزؿحر حضا بالخم في بِئت هكُـت و ؾلُمت ما ٌعض مؿاؾا 

ت ع ً ألاغغاع البُئُت، ؿهي ال حعضو ؤن جيىن بما على ؤؾاؽ ؤما بسطىص ألاؾاؽ اللاهىوي للمؿاولُت الاصاٍع

الخؿإ الظي جدؿبب ؿُه الاصاعة و ًدضر ؤغغاع بُئُت و العالكت الؿببُت بُجهما، وهى ما ٌؿمى باللىاعض الخللُضًت 

ت للمؿاولُت اإلاضهُت، لىً وبالىكغ لخطىضُت الػغع البُئي مً وىهه غغع ػحر مخىكع و مترادي  و مىدشغ ، وضعىب

بزباث مطضعه بضكت مخىاهُت و جضازل ألاشخاص اإلاؿببت للخلىر و ضعىبت جلضًغ مضاه و خحزه الجؼغافي و ال  جدضًض 

آزاعه على عىاضغ البِئت،و ضعىبت ازباث العالكت الؿببُت بحن الخؿإ و الػغع، وضعىبت وضف وشاؽ الاصاعة 

ت بالخاؾئ، ؿلض جم اؾخدضار ؤؾاؽ كاهىوي آزغ  للمؿاولُت الاص ت عً خماًت البِئت مً الخلىر وهى هكٍغ اٍع

ت الخؿإ اإلاـترع وهي خُلت كاهىهُت إلاىاحهت الخؼُحراث الجضصًت و عضم هـاًت كىاعض  اإلاؿاولُت اإلاىغىعُت ؤي هكٍغ

ؼ العاصٌ و اإلاىطف عً ألاغغاع البُئُت  ت اإلاؿاولُت اإلاضهُت الخللُضًت ، ختى ال هلٌى عجؼها في الخعٍى ، وهظه الىكٍغ

، وجدضًضا على ؤؾاؽ ىم على ؤؾاؽ اؿتراع زؿإ ؤلاصاعة في قل اإلاؿاولُت عً عمل الؼحر ؤو اإلاؿاولُت عً ألاشُاءجل

يىن  ت ؾىاء بإؾلىب مباشغ ؤو ػحر مباشغ، ٍو ؼ عً ول ألاغغاع التي جدؿب ؿحها الاصاٍع الػغع، خُث ًجب الخعٍى

ؼ مً كبل اللػاء الاصاعي اإلاخسطظ.  :صبق ضخنخج من خالل مان ومىه جدضًض هظا الخعٍى

عاث الضولُت و الىؾىُت بدماًت البِئت و بدش البِئت خم مً خلىق الاوؿان، ولهظا - ًض هكام كاهىوي ضؿلض عىذ الدشَغ

و ألاشخاص ؤكاع و ضاعم ًدىم اإلاؿاولُت اللاهىهُت عً الخلىر البُئي ، ؾىاء ضضع مً ألاشخاص الؿبُعُحن 

ت العامت ؤ  .ؾىاء و الخاضت على خضاإلاعىٍى

تللض ؾاًغ اإلاشغع الجؼاثغ اللىاعض العامت للمؿاولُت اإلاضهُت في عضًض الىلاؽ اإلاشترهت - ؼ عً  هةحباٍع الخعٍى

خضي عىاضغ البِئت، لىً في بعؼ الخاالث جؿغح زطىضُت الػغع البُئي اشياالث بألاغغاع التي جطِب الاوؿان ؤو 

 .ٌؿخىحب الخغوج عً اللىاعض العامت عضة مما

ؼ عًاإلاؿا - ت اخضي غماهاث الخعٍى  .لخدلُم الخماًت الـعلُت للبِئت  الػغع البُئي ولُت الاصاٍع
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وطلً باهـغاصه بالؿابع ػحر الصخص ي وػحر اإلاباشغ  الاغغاع الخللُضًت،ؤن للػغع البُئي عضة زطاثظ جمحزه عً -

 .هدشاعي الا ؿابع وال

ت عً ألاغغاع البُئُت ًخمثل في اإلاؿاولُت على ؤؾاؽ الخؿإ اللاثمت على زالر ؤعوان  _ ؤن ؤؾاؽ اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

ت على ؤؾاؽ اإلاساؾغ التي حشترؽ ؤن ًيىن الػغع زاضا  )الخؿإ، الػغع، العالكت الؿببُت( واإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

 واؾخثىاثُا. 

ؼ عً ألاغغاع البُئُت في معكم الخاالث ال_ ؤن   .ًخالءم مع ؾبُعتها اإلاعلضة الخعٍى

هظا غغاع البُئُت جخؿلب اؿتراع اإلاؿاولُت عً ول ألاؿعاٌ التي جاصي بلى ؤلاغغاع بالبِئت، و لأل  لخاضتاؿبُعت الؤن _ 

 ؾبب غغعا للبِئت.اؿتراع عالكت الؿببُت عً ول ؿعل 

ؼ العُني في مىاحهت ؤلاصاعة ػحر حاثؼ، ألن طلً ؾِخم على خؿاب اإلاطلخت العامت، بغاؿت بلى ؤن  "- الخىم بالخعٍى

ؼ ا ه الخعٍى لىلضي ال جللى جإًُضا في مجاٌ اإلاؿاولُت عً ألاغغاع البُئُت، وطلً ألن اللػاء على واثً حي ؤو حشٍى

ألاهكمت البُئُت بما في طلً اإلاىاقغ الؿبُعُت ؤو الدؿبب في جلىر اإلاُاه والهىاء والتربت، هى ؤمغ الٌعىغه مبلؽ مً اإلااٌ 

ر ؤمغ ضعب ، وهي ؤن معكم الضٌو وباألزظ الىامُت، جـخلغ بلى ؿػال عً ؤن كُاؽ كُمت ألاغغاع الىاحمت عً الخلى 

 (1) ًىاؽ بها خؿاب اللُمت الخلُلُت لخلً ألاغغاع" ضكتمعلىماث على صعحت عالُت مً ال

 ًمىىىا ؾغح الاكتراخاث الخالُت: الاقتراحاث:

ت ألجها حعخبر زغوج عً اللىاعض اإلاؿالبت بةوشاء مدىمت زاضت باألغغاع البُئُت، ؤو على ألاكل بلؿم زاص  باإلادىم-

 الخللُضًت للمؿاولُت اإلاضهُت .

 .غغع مترادي كض ال ًكهغ مباشغة ألههوحىب الازظ بالػغع الاخخمالي في مجاٌ البِئت -

ت ال جىـي لخماًت البِئت- لهظا هؿالب بدشضًض البُئُت ،  بل ال بض مً اكغاع اإلاؿاولُت الجىاثُت ،اإلاؿاولُت الاصاٍع

حن ؤعلى مىتهيي الخلىق البُئُت ؾىاء مً ألاشخاص الؿبُعحن العلىباث   . و اإلاعىٍى

 غغاع البِئت ختى ًىـل خماًت هبحرة للطخاًا .غغوعة مىذ اللاض ي الاصاعي ضالخُاث واؾعت في مجاٌ ألا -

ت للخىهمت البُئُت ألجها حعخبر هػماهت خلُلُت لخماًت البِئت ، هىىع مً الىكاًت و جؿبُل- ا إلابضؤ ؤلاخخُاؽ مىذ الاولٍى

ؼ  كُم اإلاىاؾىت البُئُت و التربُت البُئُت، و حصجُع اإلاجخمع  و الىكاًت باعخباعهما ؤهم مباصت كاهىن البِئت، وهظلً حعٍؼ

اإلاضوي على مغاؿلت الاصاعة البُئُت و الجماعاث اإلادلُت لدسجُل الضعاوي غض الشغواث التي جىتهً الخم البُئي  

 إلاىاعص الؿبُعُت واؾخسضام الؿاكاث البضًلت.وحصجُع جغشُض اؾخؼالٌ ا

 :قائمت املراجع

 :الكخب-أوال:
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ػه، صاع الخلضوهُت لليشغ والخىػَع، الجؼاثغ،  -1  .2011خمُضة حمُلت، الىكام اللاهىوي للػغع البُئي وآلُاث حعٍى

ً الخلىكُت، بحر -2  .2018وث، لبىان، مدمض ضالح اإلاهىا، اإلاؿاولُت اإلاضهُت عً مػاع الخلىر البُئي، ميشىعاث ٍػ

عاث الىؾىُت والاجـاكُاث ازالض مطؿـى ؿهمي،  -3 لجىاهب اللاهىهُت لخماًت البِئت مً الخلىر في غىء الدشَغ

ت ،  .2011مطغ،الضولُت صعاؾت ملاعهت،صاع الـىغ الجامعي،الاؾىىضٍع

ت في اللاهىن الجؼاثغ  -4 ي، صاع علي ؾعُضان،خماًت البِئت مً الخلىر باإلاىاص الاشعاعُت و الىُماٍو

 .2008الخلضوهُت،الجؼاثغ،

ت،  ماؾؿت خماصة للضعاؾذ الجامعُت، و صاع  -5 ىاث، اللاهىن الضولي الىىوي و الؿاكت الظٍع هجُب بً عمغ عٍى

 .2011الُاػوعي، ألاعصن، 

ت صعاؾت ملاعهت بالـله  -6 مدمض بً بغان الـىػان، مؿاولُت الضولت عً ؤعمالها ػحر اإلاشغوعت وجؿبُلاتها ؤلاصاٍع

 .2014المي واللاهىن الىغعي، مىخبت اللاهىن والاكخطاص، الؿعىصًت، ؤلاؾ

اؾماعُل هجم الضًً ػهىىه، اللاهىن ؤلاصاعي البُئي صعاؾت جدلُلُت ملاعهت، ميشىعاث الخلبي الخلىكُت ، لبىان،  -7

2012. 

ؾاث اللاهىهُت هماٌ مدمض الامحن، مؿاولُت ؤلاصاعة على ؤؾاؽ الخؿإ في ماصة الخعمحر والبىاء، مجلت الضعا -8

 .2015، 2والؿُاؾُت، العضص

ت، مطغ -9  .2016عه هج عؾٌى مدمض، اإلاؿاولُت اإلاضهُت عً جلىر البِئت، صاع الجامعت الجضًضة،  الاؾىىضٍع

ت، الىخاب الثاوي اإلاؿاولُت بضون زؿإ، صاع الخلضوهُت،  -10 ت، صعوؽ في اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع لخؿحن بً شُش آر ملٍى

 .2007الجؼاثغ، 

 لجالث:امل-ثانيا

ؼ عً الػغع البُئي، مجلت حامعت ا  -1 ، 39لبعث، اإلاجلض خمىص جىاع و ؾاعق ألابُؼ، مؿاولُت الاصاعة بالخعٍى

 .2017، 45العضص 

ؼ ألاغغاع البُئُت، -1 مجلت البدىر والضعاؾاث اللاهىهُت خمُضة حمُلت، صوع اللاض ي في مىاػعاث حعٍى

 .2،2017العضص  ،6اإلاجلضوالؿُاؾُت،

ت،مجلت الاحتهاص اللػاجي، اإلاجلض ؾعاص بىػٍان -8 ، ماعؽ 01، العضص 13، زطىضُت عهً الػغع في اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

2021. 

ت للعلىم اللاهىهُت و الؿُاؾُت، اإلاجلض  -3 ؼ هألُت مً آلُاث حبر الػغع البُئي، اإلاجلت الجؼاثٍغ عغا هضاج، الخعٍى

 .2018صٌؿمبر .4، العضص 55

اص اللػاء ؤلاصاعي في مجاٌ اإلاىاػعاث البُئُت، مجلت البدىر العلمُت في ػعوق العغبي و خمُضة حمُلت، ازخط -4

عاث البُئُت، اإلاجلض   .2018، 02، العضص 05الدشَغ

ضة، اإلاؿاولُت بضون زؿإ جىحه حضًض هدى بكغاع مؿاولُت اإلاغاؿم الؿبُت العامت، اإلاجلت ألاواصًمُت  -5 عمحري ؿٍغ

 .2018، 1، العضص 17للبدث اللاهىوي، اإلاجلض
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عاث الخعمحر و     -6 ت في مجاٌ الخعمحر والبىاء، مجلت حشَغ ، 2البىاء، العضصعِشىبت عماع، ؤؾاؽ اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

 .2017حىان 

ت على ؤؾاؽ اإلاساؾغ، مجلت اللاهىن العام الجؼ  -7  .2016، 4اثغي واإلالاعن، العضصبشحر مدمض ؤمحن، اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

داوي، الػغع البُئي هإؾاؽ للُا -8 ع الجؼاثغي، مجلت العلىم اللاهىهُت ؤمُىت ٍع ت في الدشَغ م اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

 .2017، حاهـي 15اؾُت، العضص والؿُ

ت اإلاترجبت عً اإلاؿاؽ بالبِئت، مجلت  -9 عمغ ؾضي، عبض الغخمان بً عماع، اإلاؿاولُت الجىاثُت واإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

 .2020،  01العضص  09صًت، اإلاجلضالاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت والاكخطا

 رصائل الجامعيت: ال-ثالثا

ع الجؼاثغي،مظهغة مىملت لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في اللاهىن  -1 ؼ ألاغغاع البُئُت في الدشَغ عخمىوي مدمض،آلُاث حعٍى

 .2016-2015، 2العام،جسطظ كاهىن البِئت،ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت، حامعت ؾؿُف

ت مً جلىر البِئت صعاؾت ملاعهت، ؤؾغوخت صهخىعاه في اللاهىن العام، بىػٍضي بىعالم، آلالُاث اللاهىهُت للىكاً -8

 .2017حامعت ؤبى بىغ بللاًض، ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت جلمؿان، 
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  ملخص:

إلى الىلل ألافلي أي اظخحراد  أاللاإلاُت،  والذٌو الىامُت جلج إن مصادس الخىىىلىحُا جياد جىدصش في الؽشواث    

ا هجذها في الللىد كلمبخاصُت ملُىت الخىىىلىحُا التي حلبر الحذود مما ًؼبم كلىد هلل الخىىىلىحُا في هزه الذٌو 

هزه حلذ  جمش بها ألاػشاف الشاغبت في الخلاكذ كبل إبشام الللذ هي مشخلت الخفاوض بُنهما، و التي اإلاشخلت و هزه ،ألاخشي 

ه مً كىصش  اإلاشخلت في مجاٌ كلىد هلل الخىىىلىحُا مً أهم اإلاشاخل التي ًمش بها هزا الللذ، وأخؼشها بما جدخٍى

ت اماث وخلىق الؼشفحن )اإلاىسد و اإلاعخىسد(، وبما ًيؽأ كنها مً مؽىالث كاهىهُت كذًذة ظىاء جدذًذ ألهم التز و  العٍش

ما ًخللم منها باإلاخالفاث الالخلت لاللتزاماث العابم جدذًذها في هزه اإلاشخلت أو ما ًخللم منها بىؼاق وهىق اإلاعؤولُت 

 التي جيؽأ كلى كاجم الؼشف الزي ًدعبب في وكىكها.

ت ؛ الخفاوض؛  كلذ هلل الخىىىلىحُا :اخية الكلمة املفح    .الالتزاماث؛العٍش

Abstract:  

The sources of technology are almost limited to the world, and developing counties resort 

to horizontal transfer, that is, importing technology that crosses borders, which prints 

technology transfer contracts in these countries witch a certain characteristic that we rarely 

find in other contracts, and this stage that the parties wishing to contract go through before 

concluding the contract is the stage of negotiation between them. This stage in the field of 

technology contracts is one the most important stages that the contract passes through, the 

most dangerous of them is the element of confidentiality it contains and a determination of the 

most important obligations and rights of the importer  and rights of the importer and importer 

parties, and the many legal problems that it creates, whether related to subsequent violations 

of the previously defined obligations at this stage or related to it, the scope and type shoulders 

of the party that causes it to occur.        

Ke1ywords: technology transfer contract; negotiate; confidentiality; obligations. 
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 ملذمة:-

ىه كادة إلى مشخلت صمىُت جفصل بحن ؤلاًجاب الصادس مً ػالب  إن كلذ هلل الخىىىلىحُا الزي ًدخاج في جيٍى

الخىىىلىحُا ومخلليها وكبٌى الؼشف آلاخش ماهذ هزه الخىىىلىحُا، جخم خاللها كذة للاءاث بحن الؼشفحن ًبذي ول 

ه الخىىىلىحُا دون غحرها، وحعمى هزه الفترة الضمىُت بمشخلت ػشف خاللها آساءه وأهذاف حلاكذه وأظباب اخخُاسه لهز

في إبشاص خاصُت الخفاوض التي جمحز كلذ هلل الخىىىلىحُا كً غحره مً الللىد لاٌ إلااا هز أهميةالخفاوض، وجىمً 

لاٌ اإلا اهز أهذافالخاصُت اإلاىطىكُت وؤلاحشائُت لللذ هلل الخىىىلىحُا. وجخمثل    لاٌاإلا اهز عالجيو ألاخشي، 

كلذ هلل الخىىىلىحُا وىهه ًخمحز بعماث جمحزه كً غحره، فهى ٌلذ مً الللىد التي جبرم بىاء كلى كشاساث  بالخلشف كلى

 بحن ألاػشاف إلى أن جصل في نهاًت 
ً
جُا  لِعذ باللصحرة، وحعخمش جذٍس

ً
ودساظاث مخلاكبت بحن أػشافه جأخز كادة مذدا

 مىهج وصفيومً خالٌ  ،الخىفُم بحن الشغباث اإلاخلاسطت، واإلاخبادلت بحن أػشافهألامش إلى اجفاق نهائي ًدعم بمداولت 

ىه كادة إلى مشخلت صمىُت جفصل بحن ؤلاًجاب الصادس ً داٌو الخلشف كلى كلذ هلل الخىىىلىحُا الزي ًدخاج في جيٍى

كذة للاءاث بحن الؼشفحن مً ػالب الخىىىلىحُا ومخلليها وكبٌى الؼشف آلاخش ماهذ هزه الخىىىلىحُا، جخم خاللها 

ًبذي ول ػشف خاللها آساءه وأهذاف حلاكذه وأظباب اخخُاسه لهزه الخىىىلىحُا دون غحرها، وحعمى هزه الفترة 

لخصش  كلى دساظت مىطىق  اإلافاوطاث  خُث أن مىسد الخلىُت ًىلي  هطاق البدثالضمىُت بمشخلت الخفاوض. ٍو

 باإلاخللي الزي ٌععى إلُه
ً
 هبحرا

ً
مً خُث هفاءجه اإلاالُت وكذساجه الفىُت التي جؤهله الظدُلاب الخلىُت  اهخماما

ت، وواهذ الخلىُت مدل  واإلادافـت كلى معخىي الجىدة الظُما إرا اكترن بالترخُص باظخخذام اظمه أو كالمخه الخجاٍس

 الخخالف وحهاث الخلاكذ ال جخمخم إال بدماًت جشجىض كلى ظحرتها، لزلً دكذ الحاحت إلى اللجىء للمفاوطاث، ه
ً
ـشا

ب وحهاث الىـش بحن الؼشفحن جخمثل ، و (1)الىـش في ؼشوغ هزه الللىد أو بىىدها، فياهذ اإلافاوطاث وظُلت لخلٍش

في: هل خاصية الحفاوض التي يسحأثز بها علذ هلل الحكىولوحيا جسحلزم عىصز السزية وثزثب  لالاملا إشكالية هذ

 هما ًلي8 سئِعُحن دىسًٍ م ىإل ا اإلالاٌهزكعم  وكذ  التزامات؟ 

 املدور ألاول:  الخصوصية املوطوعية لعلذ هلل الحكىولوحيا

 في علذ هلل الحكىولوجي كخصوصية إحزائية املدور الثاوي: املفاوطات

 املدور ألاول:  الخصوصية املوطوعية لعلذ هلل الحكىولوحيا

هذف جدلُم الخلذم الاكخصادي والصىاعي ب -ن خاحت الذٌو الىامُت إلى الخىىىلىحُا الحذًثت واإلاخؼىسة إ

وإؼباق خاحاث اإلاجخمم وجللُل الفجىة الخلىُت اللمُلت التي ال جضاٌ كائمت بحن الذٌو اإلاخلذمت مً حاهب والذٌو 

أكؼذ لللذ هلل الخىىىلىحُا أهمُت هبحرة مً كبل هزه الذٌو في الىكذ الشاهً، خُث  -الىامُت مً حاهب آخش

الذٌو بالذوس اإلاهم والحاظم الزي جللبه الخىىىلىحُا في كملُت الخىمُت الاكخصادًت، كلى  جىلذث كىاكت لذي هزه

                                                           
ً الشوابؽ الللذًت فُما بحن الغائبحن، غ د. صالح (1)  .52، ص2741، داس النهظت اللشبُت، 2الذًً صوي، جيٍى
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 إلاؽيلت الخخلف الاكخصادي التي حلاوي مىه الذٌو الىامُت 
ً
 فلاال

ً
أظاط أن اكتران الخىىىلىحُا بالخصيُم ٌلذ كالحا

 ٌعمذ بعذ الفجىة الخىىىلىحُت اللائمت بُنها وبحن الذٌو اإلاخ
ً
 .(1)لذمتوكامال

ومً هىا فئن جىطُذ ماهُت كلذ هلل الخىىىلىحُا ًمثل البذاًت الصحُدت التي ًجب أن هىؼلم منها للخىض في 

ت واللاهىهُتخاصُت الخلاكذ مىطىق  ومً زم ، ، ورلً مً خالٌ جدذًذ مفهىم  الخىىىلىحُا مً الىاخُت اللغٍى

 جدذًذ صىس كلذ  هلل الخىىىلىحُا كلى الىدى آلاحي8

 : جعزيف علذ هلل الحكىولوحياأوال

ت إلى جفىًُ اإلاصؼلحاث زم اللُام ببىائها مً   كلذ هلل الخىىىلىحُاملاسبت مىطىق  ًدخاج همداولت جفعحًر

هلل  " أوال، زم مارا حلني ولمت "الخىىىلىحُا إال إرا كشفىا مارا حلني ولمت " كلذ هلل الخىىىلىحُاحذًذ فال ًفهم 

ًأخز بؽيل كام  حلٍشف كلذ هلل الخىىىلىحُازالثا، رلً أن  حلٍشف كلذ هلل الخىىىلىحُا" "" زاهُا، زم الخىىىلىحُا

ضداد ألامش فيهما حللُذا ولما كمىا بخىصُفهما، والظُما مم الخؼىساث التي  ملاوي هثحرة وواظلت وغحر مدذدة ٍو

 .مشامي واظتراججُاث أػشاف ملُىت ٌؽهذها اللالم والتي خىلذ الىثحر مً اإلافاهُم باججاهاث هُفذ باألظاط لخذمت

مً الثابذ أن أصل ولمت "جىىىلىحُا" لِعذ كشبُت، /مذلول الحكىولوحيا من الىاخية اللغوية واللاهوهية:  2

وملىاها الفً أو الصىاكت،  "Techne"وإهما راث أصل الجُني، وأن ولمت جىىىلىحُا، ًخيىن مً ملؼلحن، اإلالؼم ألاٌو 

 هى دساظت الفىىن والصىاكت أو  "loges"واإلالؼم الثاوي هى 
ً
وملىاها الذساظت أو الللم. واللفـان ٌلؼُان ملنًى واخذا

 لها. (2)كلم الفىىن أو الصىاكت
ً
.حعخلمل ولمت " الخلىُت " في اللغت اللشبُت للذاللت كلى الخىىىلىحُا وجلفف مشادفت

اللاف وهعش الىىن للذاللت كلى الخىىىلىحُا، لىحىد خُث جبنى مجمم اللغت اللشبُت ولمت "جلىُت" بىعش الخاء وظيىن 

، هما أن ولمت الخلىُت وؤلاجلان مؽخلت مً فلل جلً, (3)حؽابه في اللفف واإلالنى بحن اليلمخحن اللشبُت وألاحىبُت

م كاٌ هللا حلالى في آلاًت )(4)وإجلان ألامش إخيامه، وأجلً الص يء أخىمه  )ُصْىم   ( مً ظىسة الىمل66. وفي اللشآن الىٍش

ِه 
َّ
ِزي الل

َّ
ً   ال
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ْ
ج
 
لَّ  أ

ُ
ْيٍء( و

 
 .(5) ش 

ت، فلذ جؼىسث اليلمت مً أصلها الالجُني  لخلني  "Technology"إلى ولمت  "Technologos"أما في اللغت ؤلاهيلحًز

شجبؽ بهزه اليلمت مفهىم  ت لُلِغ (Technique)كلم دساظت الصىائم. ٍو  اإلاعخخذم بىفغ الؽيل في اللغت ؤلاهيلحًز

فخلني أظلىب أداء اإلاهىت أو الصىلت ،  "Technologie". وفي اللغت الفشوعُت الخللُذًت (6)أظلىب أداء اإلاهىت أو الصفت

 La( وحلني كلم الفىىن واإلاهً أو كلم الفىىن والحشف أو كلم الصىاكت )Technologieوجؼىسث وعبُا الى ولمت )

                                                           
ت 2777( لعىت 25د. ظمُدت الللُىبي، ؼشح كاهىن الخجاسة اإلاصشي سكم ) (1) وكملُاث البىىن، الؼبلت الثالثت، داس النهظت  –، الللىد الخجاٍس

 .121، ص 0888اللشبُت، اللاهشة،
 .2م، ص 2765بذ الحمُذ كماس، كلذ هلل الخىىىلىحُا، داس النهظت اللشبُت، اللاهشة، ك حذد. ما (2)
 .72اإلاعجم الىبحر، ألفاؾ الحظاسة، الجضء الثالث، صادس كً مجمم اللغت اللشبُت، اللاهشة، ص  (3)
 . 56روث، بال ظىت ػبم، ص ، بح2مدمذ بً أبي بىش بً كبذ اللادس الشاصي ، مخخاس الصحاح، داس الىخاب اللشبي، حـ (4)
 .66ظىسة الىمل، آلاًت  (5)
، ولُت د. إبشاهُم كادم، الؽشوغ اإلالُذة في كلىد هلل الخىىىلىحُا ودوسها في جىَشغ الخبلُت الخىىىلىحُت كلى اإلاعخىي الذولي، سظالت دهخىساه (6)

 .5، ص 0880الحلىق، حاملت كحن ؼمغ، 
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seience des arts et métiers لصذ بها الذساظت اللللُت للفىىن الظُما ال(، هما حؽحر إلى ذساظت الشؼُذة للفىىن ٍو

 .(1)الفىىن الصىاكُت

أما مذلٌى الخىىىلىحُا مً الىاخُت اللاهىهُت فلذ حلذدث وجباًيذ آساء الفله اللاهىوي مً أحل الخىصل إلى 

ؽأن. خُث ًخخلف اإلالنى مفهىم مدذد للخىىىلىحُا، وواهذ الىدُجت كذم اجفاق الفله كلى حلٍشف مدذد بهزا ال

اللاهىوي للخىىىلىحُا كً أي ملنى آخش، ألهه ًخؼلب ولماث كاػلت ماولت حاملت لخلٍشف الخىىىلىحُا، ختى ال 

فه ألي مصؼلح م في حلٍش  .(2)ًخخلؽ بملنى آخش، لزلً ًخدشي ول مً الفله واللظاء والدؽَش

ا بأنها "ماٌ مىلٌى ملىىي له كُمت اكخصادًت وغحر إلى حلٍشف الخىىىلىحُ (3)للذ رهب حاهب مً الفله اللاهىوي

هئخذي جدذًاث اللصش،  (Know-How)مؽمٌى بدماًت كاهىهُت خاصت, والزي اصؼلح كلى حعمُخه بدم اإلالشفت 

وإن حاص اللٌى بأن اإلالشفت الفىُت حلذ أهم كىاصش ألامىاٌ الخىىىلىحُت أو سأط اإلااٌ  الخىىىلىجي، بل أضحذ جمثل 

 ئِس ي للملُاث هلل الخىىىلىحُا".اإلادىس الش 

إلى الشبؽ بحن مفهىم الخىىىلىحُا واإلاهاسة بؽيل هبحر كلى اكخباس أن مفهىم اإلاهاسة  (4)ورهب اججاه آخش مً الفله

 فيها. وكذ سبؽ أصحاب 
ً
 أظاظُا

ً
بملىاها الىاظم ٌغؼي مفهىم الخىىىلىحُا، في خحن أن بمفهىمه الؼبُعي ٌلذ كىصشا

خُث جم جلٍشب هزا اإلافهىم إلى ملنى اإلاهاسة.  (Savoir – Faire)فهىم اإلاهاسة، وبحن اإلاصؼلح الفشوس ي هزا الشأي بحن م

 للملنى الىاظم للمهاسة "بأنها "اإلالشفت التي حلخمذ كلى 
ً
ومً هىا رهب أصحاب هزا الشأي إلى حلٍشف الخىىىلىحُا وفلا

 ًدعم الىظائل والخلىُاث واإلاللىماث مً أحل الىصٌى لإلهخاج ا
ً
 حذًذا

ً
لصىاعي الفلاٌ". وهي بزلً حلذ هـاما

م اللالكاث الخلاكذًت، وأهه ال مشد لحماًتها إال بخظىكها  ً مً اظخغالله كً ػٍش ت وؿُفخه جمىحن آلاخٍش بالعٍش

 للخؼبُم.

ت في الفله إلى حلٍشف الخىىىلىحُا بأنها "مجمىكت مً اإلاللىماث التي جبحن وجىضح جؼبُم ه (5)ورهب سأي آخش ـٍش

ت ملُىت أو اختراق، أي أنها الجاهب الخؼبُلي للللم، وحعمى في الاصؼالح ه أي "خم اإلالشفت" وهي  (Know – How)ـٍش

 بزلً حلخبر ماٌ ملىىي معخلل ومىفصل كً آلاالث اإلاعخخذمت في ؤلاهخاج راجه".

ي خللذ فيها 8 ًلصذ بىلل الخىىىلىحُا بصفت كامت، هللها مً اإلاجخملاث الت/ جعزف هلل الحكىولوحيا8

مجاالث هبحرة مً الخىمُت إلى اإلاجخملاث التي هي في خاحت إليها لخدلُم راث الىخائج في مجاالتها الاكخصادًت 

 .(6)والاحخماكُت وغحرها

                                                           
ىـام اللاهىوي لللذ هلل الخىىىلىحُا في مجاٌ الخبادٌ الذولي الخاص, سظالت دهخىساه, ولُت الحلىق,حاملت د. ًىظف كبذ الهادي ألاهُابي، ال (1)

 .00م، ص 2767اللاهشة,
 .20د. إبشاهُم كادم، الؽشوغ اإلالُذة، مشحم ظابم، ص  (2)
ت, . إبشاهُم اإلاىجي، كلذ هلل الخىىىلىحُا، الؼبلت ألاولى, ميؽأة اإلالشف لليؽش, الاظأ (3)  .01، ص  0880ىىذٍس
 .14م، ص 2777د. صالح بىش الؼُاس، الللىد الذولُت لىلل الخىىىلىحُا، مشهض الذساظاث اللشبي ألاوسبي، الؼبلت الثاهُت،  (4)
 .3 – 2م، ص 2756د. مدعً ؼفُم ، هلل الخىىىلىحُا مً الىاخُت اللاهىهُت، مؼبلت حاملت اللاهشة، الىخاب الجامعي،  (5)
 .122 – 128ُدت الللُىبي، مشحم ظابم، ص د. ظم (6)
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زهب البلع ت التي جلىم ما بحن مىسد الخىىىلىحُا  (1)ٍو إلى حلٍشف هلل الخىىىلىحُا بأنها "جلً اللملُت الفىٍش

يها، إر كلى اإلاىسد أن ًدُذ فشصت للمعخىسد للىصٌى إلى مللىماجه وخبراجه، هما أن كلُه أن ًلشبها ومعخىسدها أو مخلل

 إلجمام هزا الىلل".
ً
ىفشها للمعخىسد، وهزا ًلخض ي كُام حلاون وجبادٌ فُما بُنهما جمهُذا  ٍو

زهب حاهب آخش ل اإلالاسف اللملُت، وهخ (2)ٍو فها بأنها "كملُت جدٍى ائج البدىر التي جخم داخل مً الفله إلى حلٍش

اإلالامل، إلى جؼبُلاث كملُت في مىاكم ؤلاهخاج، للذفم بها إلى ألاظىاق، في ؼيل ظلم، أو أحهضة، أو ػشق صىاكُت 

 حذًذة، أو جؼبُلاث حذًذة لؼشق ملشوفت".

 ٌ الثاوي  بأهه ًىحذ هلل للخىىىلىحُا "كىذما ًظم أخذ ألاػشاف جدذ جصشف الؼشف (3)وهىان مً رهب إلى اللى

 مً اللملُخحن وبىظائل ًخفم كليها مً خالٌ الخفاوض، بدُث ًصبذ الؼشف 
ً
جا كملُت ؤلاهخاج أو كملُت ؤلاداسة أو مٍض

 للـشوف، هزه اللملُت أو جلً اللملُاث هما 
ً
ألاخحر في وطم ٌعمذ له أن ًىفز بىفعه، ومً خالٌ مذة جخخلف وفلا

م  لها كىذ الاكخظاء كً ػٍش  ججذًذها اإلابني كلى جلً اإلاشاخل لالهؼالق".هي، أو بلذ جؼَى

بأهه "بىاء كاهىوي ٌؽحر إلى  (4)كشفذ ظمُدت الللُىبي كلذ هلل الخىىىلىحُا/جعزيف علذ هلل الحكىولوحيا: 3

 
ً
جىافم إسادة أػشافه كلى حلهذ الؼشف الزي ًملً أو ًدىص جىىىلىحُا ملُىت بىللها إلى الؼشف آلاخش بملابل, وػبلا

 أو ًمىً وحىده لللىاكذ ا
ً
 للخلُحن ومىحىدا

ً
 أو كابال

ً
للاهىهُت فئن مدل الللذ وهى الخىىىلىحُا ًجب أن ًيىن ملُىا

 غحر مخالف للىـام اللام أو خعً آلاداب".
ً
 وأن ًيىن مؽشوكا

إن  كلذ هلل الخىىىلىحُا ًخصف بخصائص جمحزه كً غحره مً الللىد ورلً ألهمُت هزا الللذ وػبُلخه 

، هما أهه كلذ  الخاصت، فهى 
ً
كلذ ججاسي ؼىلي ال ًىفي التراض ي وخذه الوللاده، بل البذ مً هخابخه وإال وان باػال

ملضم للجاهبحن ًشجب التزاماث كلى كاجم الؼشفحن )اإلاىسد واإلاعخىسد( وإخالٌ أي ػشف في جىفُز التزاماجه ٌعخىحب 

 إلاا ٌلؼُه، وأهه ٌلخبر مً كلىد اإلاذة.اإلاعؤولُت، هما أهه ٌلخبر مً كلىد اإلالاوطت، خُث أن ول ػشف ً
ً
 أخز ملابال

 ثاهيا: صور علذ هلل الحكىولوحيا

ٌلذ كلذ هلل الخىىىلىحُا مً أهم الىظائل وألاظالُب التي ًخم مً خاللها هلل الخىىىلىحُا في الىكذ الشاهً، 

لذ هلل الخىىىلىحُا, لزلً جخلذد إال أهه ال ًىحذ في الىاكم اللملي صُغت كاهىهُت أو مشهب كلذي ملحن ًؼلم كلُه ك

ألاهىاق وألاؼياٌ الللذًت في مجاٌ هلل الخىىىلىحُا، وجخخلف باخخالف الغاًت منها، فهي جىدؽش في وافت اإلاجاالث، 

 للخىىىلىحُا
ً
 لىىق الخىىىلىحُا مدل الللذ، وال ًمىً إًشاد خصش للللىد التي جخظمً هلال

ً
 .(5)وجدباًً جبلا

                                                           
 اإلادامي ًىوغ كشب، كلذ هلل الخىىىلىحُا واإلاىكف مً ؼشوػها اإلالُذة للمىافعت، بدث ميؽىس كلى اإلاىكم ؤلالىترووي8 (1)

http:/www.barasy.com.forum,showtheard.  
ت "الالتزاماث والل (2) شي، كاهىن اإلالامالث الخجاٍس ت"، داس النهظت اللشبُت، اللاهشة، د. مدمىد مخخاس بٍش  .21 – 20م، ص 0886لىد الخجاٍس
 .00د. إبشاهُم كادم، اإلاشحم ظابم، ص  (3)
 .187ؼشح كاهىن الخجاسة، مشحم ظابم، ص د. ظمُدت الللُىبي،  (4)
م، ص 2764، أهخىبش 284اإلالاصشة، اللذد لتزام بالظمان في كلىد هلل الخىىىلىحُا، مجلت مصش د. ظمُدت الللُىبي، جلُُم ؼشوغ الخلاكذ والا (5)

364 . 
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خىىىلىحُا بدعب مدلها، إلى كلىد اهدعاب الخىىىلىحُا والتي ًيىن مدلها الشئِس ي، هلل وجىلعم كلىد هلل ال

ب وكلىد اإلاعاكذة الفىُت وكلىد البدث، وإلى  اإلالشفت واللذساث الخىىىلىحُت، وهي كلىد الخىـُم، وكلىد الخذٍس

 في مجاٌ هلل الخىىىلىحُا دون أن جيىن هزه آلازاس هي اإلادل ا
ً
لشئِس ي للللذ، وهي كلىد الترخُص في كلىد جيخج آزاسا

اظخغالٌ بشاءاث الاختراق، وكلىد بُم اللذد وآلاالث، وإوؽاء وبُم اإلاجملاث الصىاكُت أو كلىد الخذماث 

 .(1)الهىذظُت

 8( 2)وبىاًء كلى ما ظبم ًمىً جلعُم كلىد هلل الخىىىلىحُا إلى ػائفخحن هما

لتي ًىصب مدلها كلى مجشد جىـُم الحم في اظخلماٌ وحؽمل هزه الؼائفت الللىد ا الطائفة ألاولى:

م  الخىىىلىحُا دون اإلاعاط بملىُتها أو الاجفاق كلى جللُنها وحللُمها للؼشف الثاوي، وهي ما حلشف بللىد جذاٌو وحعٍى

 الخىىىلىحُا، أي أنها مجشد أدواث لدعهُل جذاٌو الخىىىلىحُا.

 فل الطائفة الثاهية:
ً
 للخىىىلىحُا وحؽمل الللىد التي ًيىن مدلها جمىحن وهزه الؼائفت جمثل هلال

ً
 وخلُلُا

ً
لُا

 كً هلل اللذسة 
ً
اإلاخللي مً اهدعاب العُؼشة الخىىىلىحُت الالصمت الظخغالٌ وجؼبُم الخىىىلىحُا اإلاعخىسدة فظال

ذخل مً كبل كلى إكادة إهخاج وجدعحن هزه الخىىىلىحُا بدُث ًيىن للمعخىسد اللُام بزلً بزاجُت واظخلالٌ دون ج

 .الغحر، وحعمى هزه الؼائفت مً الللىد بللىد الهدعاب العُؼشة الخىىىلىحُا

 في علذ هلل الحكىولوحيا كخصوصية إحزائية املدور الثاوي: املفاوطات

إن مشخلت الخفاوض في كلىد هلل الخىىىلىحُا جياد جيىن الخاصُت التي ٌعخأزش بها، وهي مشخلت خخمُت الظُما  

، خُث أن ػالب الخلىُت ًجشي دساظاث للعىق للخلشف كلى الؽشواث راث العملت الجُذة في إرا وان الل
ً
لذ دولُا

ت  .(3)مجاٌ الخلىُت ومذي كذستها كلى مالئمت ؿشوفه وكذساجه الفىُت والبؽٍش

داٌو ال فله لزلً حلذ مشخلت اإلافاوطاث في كلىد هلل الخىىىلىحُا مً أهم اإلاشاخل التي ًمش بها هزا الللذ، ٍو

ت للمللىماث الفىُت مدل الخلاكذ  مً خاللها دساظت اإلاشاهض اللاهىهُت لألػشاف اإلاخفاوطت مً هاخُت، والالتزام بالعٍش

 . (4)مً هاخُت أخشي 

إلى جدذًذ اإلالصىد باإلافاوطت والؽيل الزي جشد فُه وأهمُتها ومعألت اإلافاوطت  وكلُه ظيخلشض في هزا اإلادىس 

ت والىخائج اإلا  ترجبت كلى اإلافاوطاث ورلً كلى الىدى آلاحي8وكىصش العٍش

 
ً
 :ثدذيذ امللصود باملفاوطة -أوال

8 جبادٌ الشأي مً روي الؽأن، وفاوطه في أمشه أي حاساه، وجفاوض اللىم في ألامش، أي فاوض املفاوطة في اللغة

ت واجفاق، وفاوطه في ألامش بادله الشأي فُه ب  فُه بغُت الىصٌى إلى حعٍى
ً
ت بلظهم بلظا غُت الىصٌى إلى حعٍى

لاٌ فاوطه في الحذًث بادله اللٌى فُه، وجفاوطا8 فاوض ول صاخبه  .(5)واجفاق، ٍو

                                                           
 . 108 ، ص،2765د. خعام كِس ى، هلل الخىىىلىحُا, دساظت في آلالُاث اللاهىهُت للخبلُت الذولُت، داس اإلاعخلبل اللشبي، اللاهشة،  (1)
 .211د. إبشاهُم كادم، الؽشوغ اإلالُذة، مشحم ظابم، ص  (2)
شي، كاهىن اإلا (3) ت، مشحم ظابم، ص د. مدمىد مخخاس بٍش  .56لامالث الخجاٍس
 .47-46، ص، 0883د. ظمُدت الللُىبي، الىظُؽ في ؼشح كاهىن الخجاسة اإلاصشي، الجضء الثاوي، الؼبلت الشابلت، داس النهظت اللشبُت، اللاهشة،  (4)
 .023مدمذ بً أبى بىش بً كبذ اللادس الشاصي، مخخاس الصحاح، مشحم ظابم، ص  (5)
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أما في الاصؼالح اللاهىوي فخلشف بأنها "بزٌ اإلاداوالث للىصٌى إلى جفاهم مخبادٌ بحن الؼشفحن لُلف ول منهما 

ت واجفاق ًخم صبه في كالب كلى مذي اظخلذاد ول ػشف للبٌى ؼشوغ الؼشف آلاخش، وختى ًدعنى ا لىصٌى إلى حعٍى

 .(1)إًجاب ًخم جىحيهه إلى الؼشف آلاخش"

بأنها "كباسة كً جبادٌ في وحهاث الىـش خٌى مىطىق الللذ وؼشوػه، ومىاكؽت لها وحلبحر كً  (2)وكشفها آخش

 مىاكف مً اللشوض واللشوض اإلالابلت التي ًخخزها اإلاخفاوطىن". 

ش والذساظاث الفىُت م (3)هما كشفها حاهب آخش ً الفله بأنها "جبادٌ الاكتراخاث واإلاعاوماث واإلاياجباث والخلاٍس

والاظدؽاساث اللاهىهُت التي ًدبادلها أػشاف الخفاوض لُيىن ول منهما كلى بيُت مً أفظل ألاؼياٌ اللاهىهُت التي 

 ." لؼشفُهجدلم مصلحت ألاػشاف، وللخلشف كلى ما ٌعفش كىه الاجفاق مً خلىق والتزاماث 

فها بأنها "الخداوس واإلاىاكؽت للىصٌى إلى اجفاق مؽترن بحن الؼشفحن للحصٌى كلى خل  (4)ورهب سأي آخش إلى حلٍش

مخفم كلُه للحفاؾ كلى مصالح ألاػشاف اإلاخفاوطت وخل ما بُنهما مً مؽىالث أو جلٍشب وحهاث الىـش بأظلىب 

 خظاسي".

ؼلم البلع كلى اإلافاوطاث باإلاباخثاث، و  هي فترة جفصل بحن الللاء ألاٌو وبحن إبشام الللذ، وجخصف هزه ٍو

الفترة بالىلاػ واإلاىاحهت بحن وحتهي هـش الؼشفحن، ومداولت الخىفُم بُنهما خعب ػبُلت الللىد اإلاشاد إجمامها، وفىشة 

ً الللذ، خُث ًيىن للمذة دوس  أظاس ي في الخلاء  اإلاباخثاث جىؼىي كلى خىاس مبذئي، جدخىي كلى فىشة الخذسج في جيٍى

، أي الخلاء إسادة ػشفي الللذ  .(5)ؤلاًجاب واللبٌى

هما كذ ًدعم مفهىم اإلافاوطت، لِؽمل اإلالترخاث ألاولُت التي ًبذيها أخذ الؼشفحن هئكالن الشغبت في الخلاكذ، 

ىاكؽاث التي جخم بُنهما التي ال جصل إلى خذ ؤلاًجاب اليامل، واإلالترخاث اإلاظادة التي كذ ًخلذم بها الؼشف آلاخش، واإلا

 . (6)ظىاء واهذ مباؼشة أو غحر مباؼشة

مىً حلٍشف اإلافاوطاث في كلىد هلل الخىىىلىحُا بأنها جبادٌ وحهاث الىـش والاكتراخاث والذساظاث الفىُت  ٍو

شوف للـ مالأمتهاوالاظدؽاساث اللاهىهُت بحن اإلاعخىسد واإلاىسد، خٌى الخىىىلىحُا مدل الخلاكذ ومذي هذستها و 

ً الللذ والؽشوغ اإلالترهت بدىفُزه وجدذًذ الالتزاماث اإلاخىلذة  الاحخماكُت والاكخصادًت لبِئت الؼشف اإلاعخىسد وجيٍى

ت اإلاىاصكاث الىاؼئت كً هزا الللذُوم كىه وحضاء ؤلاخالٌ بها، لت حعذًذ اإلالابل وهُفُت حعٍى  . لاد الخىفُز وػٍش

                                                           
 .55لذًً صوي، مشحم ظابم، ص د. صالح ا (1)
ي، الالتزام باإلدالء باإلاللىماث كىذ الخلاكذ، أػشوخت دهخىساه، ولُت اللاهىن، حاملت بغذاد، ( 2)  .282م، ص 0888د. أواص ظلُمان دَص
 مكى ، بدث ميؽىس في ؼبىت ؤلاهترهذ كلى اإلا1، ص 0882أ. صابش مدمذ كماس، اإلافاوطت في كلىد الخجاسة ؤلالىتروهُت،  (3)

www.mohamoon.com/montada/messagedetails.http://   
 .وما بلذها 22، ص 2771د. خعً الحعً، الخفاوض واللالكاث اللامت، اإلاؤظعت الجاملُت للذساظاث واليؽش والخىصَم، بحروث،  (4)
ت،  (5)  .208، ص2765د. هصحرة بى حملت ظلذي، كلىد هلل الخىىىلىحُا في مجاٌ الخبادٌ الذولي، سظالت دهخىساه، ولُت الحلىق، حاملت ؤلاظىىذٍس
 .1، ص مشحم ظابمأ. صابش مدمذ كماس،  (6)

http://www.mohamoon.com/montada/messagedetails.asp?p0messagied=333-51K
http://www.mohamoon.com/montada/messagedetails.asp?p0messagied=333-51K
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اللخلاء اإلاىسد واإلاعخىسد، وما جدذزه مً اإلاباخثاث اإلاشطُت وجىافم  لزلً حلذ هزه اإلاشخلت مً اإلاشاخل الهامت

 خٌى إمياهُت الخلاكذ، وهزا ًخىكف كلى هُفُت ظحر 
ً
 وصادكا

ً
 خلُلُا

ً
ؤلاساداث وجبادٌ الىزائم التي حلؼي اهؼباكا

 .(1)اإلاباخثاث والاكتراخاث التي ًخلذم بها ول ػشف

اث في مجاٌ الللىد ومنها كلذ هلل الخىىىلىحُا، فئهه مً الىادس وكلى الشغم مً الذوس الزي جللبه اإلافاوط

لاث جلىم بئكؼاء جىـُم خاص بهزه اإلاشخلت، خُث لم ًىص اللاهىن اإلاذوي اللشاقي وال اللاهىن اإلاذوي  وحىد حؽَش

 اإلاصشي كلى ألاخيام التي جترجب كلى فترة اإلافاوطاث وبالخالي جخظم هزه اإلاشخلت لللىاكذ اللامت.

 بمفهىم  وكذ
ً
جبذأ فترة اإلافاوطاث بذكىة حعمى بالذكىة إلى الخفاوض، لىً هزه الذكىة ال حؽيل كشطا

ؤلاًجاب، وإهما جيىن الغاًت منها الخداوس وجبادٌ آلاساء والخفاوض كبل ؤلاكذام كلى الخلاكذ، فاإلافاوطاث جفخذ العبُل 

 .(2)صادًت كبل جدمل ما ًيؽأ كً الخلاكذ مً آزاس كاهىهُتأمام الخفىحر بدذود الخلاكذ مً الىاخُخحن اللاهىهُت والاكخ

جب الخمُحز بحن مشخلت الخفاوض بؽأن كلذ مً كلىد هلل الخىىىلىحُا ومعألت الاخخُاساث الخىىىلىحُت،  ٍو

ؼلم كليها الذساظاث الخمهُذًت ، وهي جمثل الجهذ والبدث الزي كام به في ظبُل اخخُاس الخىىىلىحُا اإلاالئمت (3)ٍو

ظخلشاسه كلى هىق ملحن ومدذد بأوصاف خاصت ومً مصاوم أو إهخاج الؼشف آلاخش الزي ًشغب في الخلاكذ مله وا

هعابلت خبراجه في هزا اإلاجاٌ، أي أن مشخلت الخفاوض جأحي الخلت إلاشخلت الاخخُاس والتي ًلىم بها الؼالب وخذه في 

لش كلُه بىاًء كلى دساظاجه الاكخصادًت والفىُت ظىق الخىىىلىحُا لُدذد الىىق الزي ًأمل الخلاكذ والزي اظخ

 .(4)ودساظاث الجذوي التي كام بها خبراءُه 

هما ًجب أن جبنى اإلافاوطاث في كلىد هلل الخىىىلىحُا كلى أظاط الصذق وألاماهت وخعً الىُت، والابخلاد كً 

اد كً ألاظالُب التي جدىافى مم مبذأ الىزب، وكذم اظخغالٌ هلص الخبراث في الؼشف آلاخش أو جصُذ ألاخؼاء، والابخل

ذ بها أو اظخخذام أظلىب  خعً الىُت والـهىس بمـهش الشحل الؼُب، أو التهذًذ باالوسحاب مً اإلافاوطاث والخلٍى

 .(5)الشحل الؼُب والشحل الزئب أو أظلىب اإلاعاومت

الاظخلاهت بأشخاص لزلً فئن مشخلت اإلافاوطاث في كلىد هلل الخىىىلىحُا جخؼلب مً اإلاعخىسد طشوسة 

ً كلى هعب اإلاىاكف، وخبراء ومخخصصحن لذيهم ججاسب كملُت بؽأن اهخلاٌ خم رو ػبُلت خاصت،  مفاوطحن كادٍس

وهى خم اإلالشفت. ومشخلت اإلافاوطاث هلاكذة كامت ال جخظم لؽيل ملحن أو كالب كاهىوي مدذد ًجب إجباكه كلى 

                                                           
ت مىاصكاث كلىد هلل الخىىىلىحُا  (1) ، داس النهظت اللشبُت, اللاهشة, ـام الخدىُم العلىدي""دساظت في اللاهىن اإلاصشي وهفهذ بجاد اإلاال فخ، حعٍى

. وججذس ؤلاؼاسة إلى أن هىان حاهب مً الفله ًشي أهه ًمىً أن ججشي اإلافاوطاث العابلت كلى إبشام كلذ هلل الخىىىلىحُا كبر 15-14, ص 0887

ىسد واإلاعخىسد، والاجفاق كلى أجمام الصفلت، وبلذها الدعلُم الاهترهذ، خُث ًمىً الخلشف كلى اإلاللىماث الفىُت اإلاؼلىب هللها، والخفاكل بحن اإلا

 مً خالٌ الاهترهذ، بِىما حعلم 
ً
ألاهىاق خُث ًشجبؽ بىىق اإلاللىماث والخذماث الفىُت الالصمت لدؽغُل الخىىىلىحُا، خُث ًخم الدعلُم الىتروهُا

م مىذوب اإلابُلاث، أو الىظائل الالىتروهُت اإلا  . 52خاخت. اهـش إبشاهُم اإلاىجي، كلذ هلل الخىىىلىحُا، مشحم ظابم، صألاخشي بالُذ أو كً ػٍش
ً، اإلاجلذ  (2)  .208، ص 2775، بغذاد، 2د. صبري خمذ خاػش، كؼم اإلافاوطاث الللذًت، بدث ميؽىس في مجلت حاملت النهٍش
 .57د. العُذ مصؼفى أخمذ أبى الخحر، مشحم ظابم، ص  (3)
 .102ىن الخجاسة، مشحم ظابم، ص د. ظمُدت الللُىبي، ؼشح كاه (4)
 .62 – 68د. العُذ مصؼفى أخمذ أبى الخحر، مشحم ظابم، ص  (5)
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م (1)وحه ؤلالضام ذة بللاءاث ، فلذ جخم ؼفاهت أو هخابت بؼٍش اإلاشاظالث أو جبادٌ الشظىماث الخىطُدُت اإلاٍؤ

 
ً
, هما أهه (2)واحخماكاث معخمشة بحن الؼشفحن ومخابلت هخائج مشاخل اإلافاوطاث وجدذًذ اإلاشفىض واإلالبٌى منها جباكا

( أن ٌعخلمل أي صُغت ظىاء صُغت اإلااض ي أم اإلاظاسق أم ألامش أم الا 
ً
 أم معخىسدا

ً
. (3)ظخفهامًمىً للمفاوض )مىسدا

وجـهش أهمُت اإلافاوطاث باليعبت إلى اإلاخفاوض مً خالٌ بُان سأي مً ًخفاوض مله, هما جبرص أهمُت اإلافاوطاث 

، ٌعاهم  لت كذ حعفش في النهاًت كً إًجاب وكبٌى بؽيل خاص في الىثحر مً الللىد التي ال جخم إال بلذ مفاوطاث ػٍى

ىد الذولُت ومنها كلىد هلل الخىىىلىحُا، خُث أن ؤلاًجاب في هزه الؼشفان في إكذادهما وؼشوػهما، هما في اللل

 .(4)الللىد ال ًصذس إال هدُجت للمفاوطاث

 في جفعحر الللذ مً أحل جىفُزه، كىذ الاظترؼاد بها في جفعحر إسادة اإلاىسد   
ً
 هاما

ً
هما إن للمفاوطاث دوسا

 كً أنها ح
ً
لذ حضًء ال ًخجضأ مً الللذ، إر ججٌز جلً اإلافاوطاث واإلاعخىسد ورلً كىذ غمىض بلع بىىد الللذ، فظال

 
ً
مجزلت الؽشوغ الخلاكذًت الىاسدة بالللذ كىذ ؤلاخالت إليها، ومً زم حعخمذ كىتها ؤلالضامُت بئسادة اإلاخلاكذًً، فظال

في كلىد  كما جخمخم به اإلافاوطاث مً دوس هبحر في مجاٌ ؤلازباث، لزلً حلذ مشخلت اإلافاوطاث العابلت كلى الخلاكذ

 روي خبرة خاصت
ً
 .(5)هلل الخىىىلىحُا مً أصلب اإلاهام والتي جلخض ي أػشافا

 ثاهيا: املفاوطات وعىصز السزية

ت اليامىت في خلىق اإلالشفت واإلالاسف الفىُت الذاخلت في   جخمحز اإلافاوطاث في كلىد هلل الخىىىلىحُا بلىصش العٍش

 .(6)مظمىن اإلافاوطاث الخمهُذًت العابلت كلى الخلاكذ كلى هلل الخىىىلىحُا

ت في هزا الخصىص لِغ مجشد إحشاء اإلافاوطاث في هخمان وغحر كالهُت، ت في  واإلالصىد بلىصش العٍش بل العٍش

ت وغحر مدل الخلاكذ والتي ًىؽف كنها بالظشوسة أزىاء اإلافاوطاث لبُان  اإلاللىماث الفىُت أو الهىذظُت أو الىُماٍو

لت الخدظحر أو الترهُب أو  خصائص ومضاًا الخىىىلىحُا مدل الخلاكذ، هما إرا واهذ اإلالشفت الفىُت جىمً في ػٍش

 .(7)ش ألاظاظُت مدل الخلاكذالاظخلماٌ .. إلى غحر رلً مً اللىاص

ذ مً  ت في كلىد هلل الخىىىلىحُا، في أن ػالب الخىىىلىحُا )اإلاعخىسد( ًشغب في ملشفت اإلاٍض ىمً مىػً العٍش ٍو

الخىىىلىحُا ختى ال ًخىسغ في كلذ ال ٌلشف خلُلت مدله وال مذي صالخُخه له، هما أن مىسد الخىىىلىحُا ًخص ى مً 

، لزلً فئن اإلاىسد (8)ا ٌعخدبم مله بالظشوسة الىؽف كً بلع خلائم الخىىىلىحُاهؽف خلُلت الخىىىلىحُا، مم

ت الخلىُت التي ًملىها أو ًدىصها إرا ما اػلم كليها  ًبدث كً وظُلت جؤمً له اإلادافـت كلى كذم هؽف ظٍش

                                                           
ت,  (1)  . 52، ص0880أ. إبشاهُم اإلاىجي، كلذ هلل الخىىىلىحُا، الؼبلت ألاولى, ميؽأة اإلالشف لليؽش, الاظىىذٍس
 .102ص  د. ظمُدت الللُىبي، ؼشح كاهىن الخجاسة اإلاصشي الجذًذ، مشحم ظابم، (2)
، مىخبت داس الثلافت واليؽش والخىصَم، كمان، بذون ظىت ػبم،ص 0د.مدمذ وخُذ الذًً ظىاس، الؽيل في الفله ؤلاظالمي، غ  (3)  .222، ؤلاصذاس ألاٌو
 . 3أ. صابش مدمذ كماس، مشحم ظابم، ص  (4)
 .223أ. إبشاهُم اإلاىجي، مشحم ظابم، ص  (5)
 .42، ص 2756للىمُت اإلاخلذدة مً الىاخُت اللاهىهُت، مؼبلت حاملت اللاهشة، الىخاب الجامعي، د. مدعً ؼفُم، اإلاؽشوكاث راث ا (6)
 .112د. ظمُدت الللُىبي، ؼشح كاهىن الخجاسة، مشحم ظابم، ص (7)
 .66 – 65د. العُذ مصؼفى أخمذ أبى الخحر، مشحم ظابم، ص،  (8)
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 إلخ
ً
فاق كملُت اإلاعخىسد، وهما ًدشص كلى كذم البىح إال بالجزس الِعحر الزي ًدعم باللمىمُت ورلً جدعبا

 .(1)الخفاوض

 في خالت الاظخلاهت بأهل الخبرة اإلاخخصصحن في كلىد هلل الخىىىلىحُا، مما ًجلل هؽف 
ً
وجـهش اإلاؽيلت أًظا

خلُلت هزه الخىىىلىحُا واضحت أهثر مما ًيبغي، مما يهذد بعشكت هزه الخىىىلىحُا، فلذ ًيىن اإلاخفاوض س يء 

. وهزه الحعاظُت كذ (2)لع الحلائم اإلاخلللت بالخىىىلىحُا مدل الللذالىُت، أي ًخفاوض ألحل ملشفت خلُلت أو ب

 ألهمُت الىؽف كً اإلاللىماث الفىُت في هـش الؼشف ػالب الخىىىلىحُا، 
ً
جؤدي إلى فؽل اإلافاوطاث واهتهائها هـشا

ت الخىىىلىحُا الخاصت به  . (3)وخشص الؼشف آلاخش كلى خفف ظٍش

لىد هلل الخىىىلىحُا، لزلً ًلجأ اإلاخفاوطىن إلى بلع الحلٌى اإلالترخت وهزه اإلاؽيلت تهذد اإلافاوطاث في ك

مىً إحماٌ هزه الحلٌى بئخذي الىظائل  ت خالٌ مشخلت الخفاوض، ٍو لحل هزه اإلاؽيلت والتي جىفل طمان العٍش

 آلاجُت 8

 الحعهذ الكحابي املسبم: -2

 ًلتزم ًخفم اإلاخفاوطىن في هزه الحالت كلى أن ًلذم ػالب اإلالشفت الفى
ً
 هخابُا

ً
ُت أو معخىسد الخىىىلىحُا حلهذا

ت اإلاللىماث اإلاخلللت بالخلىُت مدل الللذ التي جصل إلُه أزىاء اإلافاوطاث، وأن ال ًفؽيها  بمىحبه باإلادافـت كلى ظٍش

، هما إرا واهذ اإلاللىماث جخص (4)أو ٌعمذ بدعشبها وأن ًمخىم كً اظخخذامها أو ٌعهل اظخخذامها مً كبل الغحر

لت اظخلماله أو جشهُبه أو غحر رالً مً ألاظشاس التي جشجبؽ باإلالشفت الفىُت  جصمُم آلالت أو الجهاص اإلاشاد حؽغُله أو ػٍش

ت أو غحره فئهه بخلهذه طامىا إلاً ٌعخلحن  مدل الخلاكذ. وإرا ما اظخلان ػالب الخىىىلىحُا بأخذ اإلاياجب الاظدثماٍس

 . (5)بهم

ً الىاكم أن هزا الخلهذ ًمث   ل اخخُاسا مىحها إلى ػالب الخىىىلىحُا، بملنى أن هزا ألاخحر ًيىن بالخُاس بحن أمٍش

، إما أن ًدشس هزا الخلهذ فخبذأ اإلافاوطاث وحعخمش في حى مً الاػمئىان، وإما أال ًىكم فال جبذأ مشاخل اإلافاوطاث 

ت ًللب د .اإلاخلاكبت وجيخهي ولُت وسا هاما في مشخلت اإلافاوطاث خُث ًبث وهزا الخلهذ الىخابي بالحفاؾ كلى العٍش

ؤهذ مبذأ خعً الىُت الىاحب أجباكه. هما ًترجب كلُه وصٌى أػشاف  الثلت والاػمئىان في هفىط اإلاخفاوطحن ٍو

الخفاوض إلى غاًاتهم، خُث ٌعخؼُم ػالب الخىىىلىحُا مً الىكىف كلى الفائذة الحلُلُت ، دون مبالغاث ، للملشفت 

 .(6)، هما ًمىىه الاظخلاهت بمً ٌؽاء مً الخبراء دون أًت خعاظُاث في هزا الخصىصالفىُت مدل الخلاكذ

                                                           
شي، الالتزاماث والللىد الخجاٍس (1) ,  111, د. ظمُدت الللُىبي، ؼشح كاهىن الخجاسة، مشحم ظابم، ص  57ت، مشحم ظابم، ص د. مدمىد مخخاس بٍش

 .40د.مدعً ؼفُم، هلل الخىىىلىحُا، مشحم ظابم، ص
 .42د. مدعً ؼفُم، هلل الخىىىلىحُا، مشحم ظابم، ص  (2)
 .112د. ظمُدت الللُىبي ، ؼشح كاهىن الخجاسة، مشحم ظابم، ص (3)
   .42لل الخىىىلىحُا مشحم ظابم، ص , د. مدعً ؼفُم، ه278ي، مشحم ظابم، ص د. مدمىد الىُالو (4)
 .113د. ظمُدت الللُىبي ، ؼشح كاهىن الخجاسة، مشحم ظابم، ص (5)
 .114-113د. ظمُدت الللُىبي،  ؼشح كاهىن الخجاسة, مشحم العابم، ص  (6)
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ؤدي  ترجب كلى هزا الخلهذ وؽىء التزام مً حاهب واخذ باإلسادة اإلاىفشدة للمخللي أو معخىسد الخلىُت، ٍو ٍو

التي ًىص كليها اللاهىن اإلاخفم  ؤلاخالٌ به إلى جىكُم الجضاءاث التي كذ ًخظمنها الاجفاق اإلابذئي كىذ بذاًت الخفاوض أو 

ظاث اإلادذدة في الاجفاق أو التي ًلض ي بها  كلى خظىق مشخلت الخفاوض ألخيامه؛ وجخمثل هزه الجضاءاث في الخلٍى

  كظاءً 
ً
 .(1)أو جدىُما

 جعهذ مؤسس على الثلة: -0

اسجه هى وبلع الفى ُحن والخبراء الخابلحن له وهى إكشاس هخابي ًىكله اإلافاوض ػالب الخلىُت )اإلاعخىسد( أزىاء ٍص

إلايؽأة صاخب اإلالشفت الفىُت، وأظاط هزا الخلهذ هى الثلت اإلاخبادلت بحن ػشفي اإلافاوطاث وكذ ًيىن مصذس هزه 

الثلت ظابلت الخلامل بُنهما أو ظملت الؼشف اإلافاوض في العىق اللاإلاُت، كلى أن هزا الخلهذ ال ٌللم كلُه صاخب 

الىكذ راجه ال ٌلذ مصذس كلم لؼالب اإلالشفت، بعبب طلف الالتزام الزي ًللُه كلى  اإلالشفت أهمُت هبحرة وهى في

 .(2)كاجله

فئن مخالفت هزا الخلهذ مً حاهب ػالب الخىىىلىحُا ًجلله في مشهض س يء وظملت غحر مشغىب فيها في  ومم رلً

 لِغ فلؽ مم الؼشف آلاخش بل مم 
ً
ؼشواث أخشي, ألامش الزي ًشجب العىق اللاإلاُت كذ جدشمه مً الخلاكذ معخلبال

 بالغت الخؼىسة إرا ما اخخاج هزا الؼشف إلى الاظخلاهت بخىىىلىحُا في ؿشوف أخشي 
ً
 .(3)أزاسا

 ثلذيم طمان مالي: -3

ًخفم اإلافاوطىن في بلع ألاخُان كلى أن ًلىم ػالب اإلالشفت الفىُت أو معخىسد الخىىىلىحُا بذفم مبلغ مً 

ت اإلاللىماث أو اإلااٌ ملابل إػالكه كلى أ لذ هزا اإلابلغ بمثابت طمان للذم إفؽاء ظٍش ظشاس هزه اإلالشفت، َو

اظخخذامها. وفي خالت الخىصل إلى إبشام الللذ فئن هزا اإلابلغ ًددعب دفله مً كُمت اإلالابل الزي ًخم الاجفاق 

ع كلُه، أما في خالت كذم الاجفاق كلى إبشام الللذ فئن هزا اإلابلغ ٌلاد إلى صاخبه أو  ًفلذه كلى أظاط أهه حلٍى

 
ً
لصاخب اإلالشفت الفىُت كً إػالق مً جفاوض مله كلى أظشاسها، وأن أمش إكادجه أو فلذاهه ًخم الاجفاق كلُه ملذما

 .(4)بحن اإلاخفاوطحن

 إلميان فؽل اإلافاوطاث الهدؽاف كُىب في 
ً
زهب البلع إلى طشوسة اجخار ػالب الخلىُت حاهب الحزس هـشا ٍو

ذم إؼباكها للحاحاث التي وان ًخىكم اإلاعخىسد إؼباكها مما ال ًبرس مصادسة الظمان ألن ألامش ال ًخللم الخلىُت أو ك

ت، لزلً ًدعً اإلاعخىسد الخدلم مً مالئمت اإلاىسد وأماهخه أو حللُم اظخدلاق الظمان اإلالذم كلى  بئخالٌ بالعٍش

ت  .(5)إزباث واكلت ؤلافؽاء وؤلاخالٌ بالعٍش

ت واظخلماٌ اإلاللىماث دون إبشام الللذ، فئهه ًخلحن لخدذًذ معؤولُت ػالب  وفي خالت الىؽف كً العٍش

8ً  الخىىىلىحُا في هزه الحالت، الخفشكت بحن أمٍش

                                                           
ت، مشحم (1) شي، الالتزاماث والللىد الخجاٍس  . 68ظابم، ص د. مدمىد مخخاس بٍش
 .272د. مدمىد الىُالوي، مشحم ظابم، ص  (2)
 .115د. ظمُدت الللُىبي ، مشحم ظابم، ص  (3)
 .272د. مدمىد الىُالوي، مشحم ظابم، ص  (4)
شي، مشحم ظابم، ص  (5)  .62د. مدمىد مخخاس بٍش
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ً
ت أو اظخلماٌ اإلاللىماث  8أوال خالت وحىد حلهذ هخابي معبم، وفي هزه الحالت ًترجب كلى الىؽف كً العٍش

ظاث، وهزه اإلاعؤولُت حعدىذ كلى الخىىىلىحُت، اإلاعؤولُت الللذًت لؼالب ال خىىىلىحُا، والحىم كلُه بالخلٍى

 .(1)الخلهذ اإلاعبم وهى هما رهشها التزام مً حاهب واخذ هى الؼشف اإلاخللي

 
ً
 لللىاكذ اللامت  8ثاهيا

ً
خالت كذم وحىد الخلهذ الىخابي اإلاعبم، فخىدصش معؤولُت ػالب الخىىىلىحُا وفلا

ت، هما ًخلش   لللىاكذ اللامت في اإلاعؤولُت الجىائُتللمعؤولُت الخلصحًر
ً
 .(2)ض ػالب الخىىىلىحُا للجضاء الجىائي وفلا

 لللىاكذ اللامت للمعؤولُت، فئهه ًلضم جىافش زالزت ؼشوغ للُام اإلاعؤولُت، ظىاًء في مشخلت الخفاوض أو   
ً
وػبلا

 كىذ جىفُز الللذ8

 للحماًت اللاهىهُ -2
ً
ت ومدال  ت.ًجب أن جيىن اإلاللىماث ظٍش

ًجب أن ًيىن اظخخذام هزه اإلاللىماث أو ألاوطاق كنها كذ جم باإلاخالفت ألخيام اللاهىن أو الاجفاق وبذون  -0

 إرن معبم مً صاخب الحم كليها.

 . ًجب زبىث الظشس الىاحم كً هزا الاظخخذام أو ؤلافؽاء -1

 إن هخائج اهتهاء مشخلت اإلافاوطاث، فئنها ال جخلى كً فشطحن8  

 هجاح املفاوطات بين املحللي واملورد: -ول الفزض ألا 

وفي هزه الحالت إرا هجحذ اإلافاوطاث الخمهُذًت واإلاباخثاث ومعاعي الاجفاق، وأظفشث كً اجفاق ألاػشاف بأن   

هؽف اإلاىسد كً كىاصش الخلىُت وهُفُت اظخخذامها وما جؤدي إلُه مً هخائج، واػمئىان اإلاعخىسد إلى الخلىُت التي 

 ٌ كليها لخدلُم ما ًصبى إلُه، فئن الؼشفحن ًيخلالن إلاشخلت إبشام الللذ وصُاغت بىىده وجدذًذ التزاماث  ًبغي الحصى

ت اإلاىاصكاث الىاؼئت كً جىفُز  ول ػشف, ومىاكُذ الخىفُز والجضاءاث اإلاترجبت كلى صىس ؤلاخالٌ اإلاخخلفت وهُفُت حعٍى

 الللذ.

 رد:فشل املفاوطات بين املحللي واملو  -الفزض الثاوي

كذ جىؽف مشخلت الخفاوض بحن اإلاخللي واإلاىسد كلى إبشام كلذ هلل الخىىىلىحُا كً مىاطُم خالف في بلع  

رلً أن الخفاوض ال  .البىىد ًخلزس الخىصل بؽأنها إلى خل وظؽ جىفُلي، وهزا ٌلني إنهاء اإلافاوطاث باجفاق الؼشفحن

إلى فؽل اإلافاوطاث، وجلف كىذ خذ ملحن دون إبشام  ًؤدي بالظشوسة إلى هجاح الىخائج، فلذ جـهش كلباث جؤدي

ت إنهاء الخفاوض، دون إحباس آلاخش كلى اإلاض ي في الخفاوض، وال  الللذ، وبالخالي كؼم اإلافاوطاث، فيل مفاوض له خٍش

ظاث إال إرا زبذ حلعف أخذ الؼشفحن واجخاره مىاكف غحر  ًيىن هىان مجاٌ سحىق أخذهما كلى آلاخش بأي حلٍى

 بالؼشف آلاخشمبرسة ج
ً
ت وإؿهاس حؽذد لفشض ؼشوغ جلحم طشسا ، أو (3)ىؽف كً ظىء هِخه هئجباكه أظالُب ملخٍى

ت اإلاللىماث التي جم الاػالق كليها، رلً أن مجشد اهتهاء اإلافاوطاث بالفؽل ال  إرا أكذم اإلاخفاوطىن كلى إفؽاء ظٍش

                                                           
 .77د. ًىظف كبذ الهادي ؤلاهُابي، مشحم ظابم، ص  (1)
 .66ظُؽ في ؼشح كاهىن الخجاسة، مشحم ظابم، صد. ظمُدت الللُىبي، الى  (2)
شي، اإلاشحم ظابم، ص  (3)  .60د. مدمىد مخخاس بٍش
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ا الؼشف ٌللم بأن الؼشف آلاخش كذ جىبذ ٌؽيل خؼأ جلىم كلى أظاظه معؤولُت أخذ ألاػشاف ختى ولى وان هز

 . وبالخالي اهتهاء الفترة العابلت كلى الخلاكذ.(1)هفلاث كلى اكخباس أهه ظِخم إهجاص الللذ

 :خاثمةال 

ت خُث   التزاماثخاصُت الخفاوض في كلذ هلل الخىىىلىحُا جشجب  إن مشخلت جمثل  وجفشض كىصش العٍش

كلذ هلل الخىىىلىحُان وهزه الخاصُت كلما هجذها في الللىد ألاخشي  خُث مً  اإلافاوطاث الخاصُت التي ٌعخأزش بها 

فاث التي كُلذ في حلٍشف اإلافاوطت إال أن حمُلها  غحر اإلاخصىس أن ًبرم هزا الللذ بذون هزه اإلاشخلت، وحلذد الخلٍش

لتزام به، خُث ًمىً مخدذة مً خُث اإلاظمىن، وأن اإلافاوطت هلاكذة كامت ال جخظم للالب أو ؼيل ملحن ًجب الا

م وظائل الاجصاالث الحذًثت )الاهترهذ(. وللمفاوطاث  أهمُت خُث حلذ اإلافاوطاث  أن جخم ؼفاهت أو هخابت أو بؼٍش

 ال ًخجضأ مً الللذ في خالت هجاخها هما أنها حعاكذ كلى جفعحر بىىد الللذ في خالت غمىطه، خُث ًمىً 
ً
حضءا

ؼاد بها لخدذًذ ما اججهذ إلُه إسادة الؼشفحن، هما ًجب كلى اإلاخفاوطحن الالتزام للمدىمت التي جىـش في الجزاق الاظتر 

بالصذق وألاماهت والابخلاد كً الىزب وأظلىب اإلاشاوغت وجصُذ ألاخؼاء واظخغالٌ هلص خبراث وهفاءة الؼشف آلاخش 

مىً للؼشف ػالب الخىىىلىحُ ا في هزه اإلاشخلت الاظخلاهت في هزا الىىق مً الللىد غحر الخللُذًت كىذ الخفاوض، ٍو

ت  بالخبراء وروي الاخخصاص واللاهىهحن الزًً لذيهم خبرة وججاسب كملُت في هزا الىىق مً الللىد. هما أن لعٍش

اإلاللىماث الفىُت اإلاخلللت بالخىىىلىحُا مدل الخفاوض أهمُت وما حؽيله مً خعاظُت كذ حلُم الىصٌى إلى إبشام 

ت اإلاللىماث الفىُت خالٌ مشخلت اإلافاوطاث والخلهذ الىخابي اإلاعبم والخلهذ اإلاؤظغ الللذ، والىظائل التي جىفل  ظٍش

 كلى الثلت وجلذًم الظمان اإلاالي.

 :كائمة املزاحع

 8الكحب-2

ت، ،إبشاهُم اإلاىجي، كلذ هلل الخىىىلىحُا، ميؽأة اإلالشف لليؽش   .2  . 0880ؤلاظىىذٍس

الخىىىلىحُا ودوسها في جىَشغ الخبلُت الخىىىلىحُت كلى اإلاعخىي إبشاهُم كادم، الؽشوغ اإلالُذة في كلىد هلل   .0

 .0880الذولي، سظالت دهخىساه، ولُت الحلىق، حاملت كحن ؼمغ، 

ي، الالتزام باإلدالء باإلاللىماث كىذ الخلاكذ، أػشوخت دهخىساه، ولُت اللاهىن، حاملت بغذاد،   .1 أواص ظلُمان دَص

0888. 

دساظت في آلالُاث اللاهىهُت للخبلُت الذولُت، داس اإلاعخلبل اللشبي، اللاهشة، خعام كِس ى، هلل الخىىىلىحُا,   .2

2765. 
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 .277د. مدمىد الىُالوي، مشحم ظابم، ص  (1)
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  ملخص:

وطلً  ،في الجؼاةغ ئصالخاث مخلّضصة اكخمضتها الضولت مىظ الاؾخلالٌالاكخصاصًت كغفذ اإلاإؾؿاث اللمىمُت 

عها أصاة الضولت لبىاء الاكخصاص الىػني ووؾُلتها الؾدشماع اإلااٌ اللام. والػالذ هظه ؤلاصالخاث مخخالُت في ؾبُل باكخبا

غ الخضمت اللمىمُجدلُم الخىهم  ت.ت، الجىصة وجؼٍى

اصة ألاكماٌ في حؿُير وئصاعة اإلاإؾؿاث اللمىمُت وجدؿين أصائهائالؿُاؾاث الخالُت  حؿعى  ؛لى اكخماص مباصب ٍع

ت اإلاباصعة لخلم الثروة وججؿُض اإلاغوهت في اجساط اللغاعب مّما ٌؿاهم في بىاء اكخصاص وػني  ،كيل ٌؿمذ بدصجُم خٍغ

عهاهاث وجدّضًاث هبري للخغلب  -في هظا الكأن –في الجؼاةغ جيخـغها الاكخصاصًت كىي. مً زمت فاإلاإؾؿاث اللمىمُت 

 كلى اللغاكُل والصلىباث التي جىاظهها.

اصة ألاكماٌ الاكخصاصًت؛ اإلاإؾؿاث اللمىمُت؛ خىهمت: ملفخاحيتالكلماث ا    ؛ زضمت كمىمُت.وػنياكخصاص  ؛ٍع

Abstract:  

The public economic enterprises in Algeria have known many reforms adopted by the 

state since independence; as they are the state's tool to build the national economy and its 

means of investing public money. These reforms are still in progress in order to achieve 

governance, quality and development of public service. 

The current policies seek to adopt the principles of entrepreneurship in the management 

and administration of public enterprises and to improve their performance; in a way that 

allows encouraging freedom of initiative to create wealth and embodies flexibility in decision-

making, which contributes to building a strong national economy. Hence, economic public 

enterprises in Algeria are awaiting - in this regard - great stakes and challenges to overcome 

the obstacles and difficulties they are facing. 

Keywords: Governance; economic public enterprises; entrepreneurship; national 

economy; public service. 
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 ملذمت:

مً أظل جبني ؾُاؾاث  ،ظاهضة -كلى ازخالف هـمها الؿُاؾُت، اللاهىهُت والاكخصاصًت -الضٌو الُىم حؿعى 

ت وطلً إلاا لهظه ألاصواث مً . اإلاإؾؿاث اللمىمُت والخاصتطلً  بما في، حكغن مً زاللها مسخلف الفاكلين، جىمٍى

غ الخضماث جدؿين و و  أهمُت في بىاء الاكخصاص الىػني  .اللمىمُت اإلالّضمتجؼٍى

ٌ  –الجؼاةغ  مىظ  اللمىمُت الاكخصاصًت اجسظث كضة ؾُاؾاث صاكمت لضوع اإلاإؾؿاث -هغيرها مً الضو

: الدؿُير الظاحي، فأؾلىب اإلاإؾؿت الىػىُت، فالدؿُير جظمىذ ،ضة مغاخل. فلض مغث هظه اإلاإؾؿاث بلؾخلالٌالا 

ت واإلاالُت وػىُاف  الاقتراوي،  .ومدلُا، زم الخدّىٌ هدى الخىصصت والضزٌى ئلى اكخصاص الؿىق  اكاصة الهُيلت اللظٍى

  بغُت الجهىض باالكخصاص الىػني وجدلُم الخىمُت في مسخلف اإلاجاالث. وكض وان طلً 

اصة ألاكماٌ أو اإلالاوالجُت وئصماط مباصئها طمًاإلاؿخدضزت الُىم مً بين الؿُاؾاث  : الاكخماص كلى فىغة ٍع

ت اإلاباصعة لخلم الثروة وججؿُض اإلاغوهت ، اق اللامأؾالُب الدؿُير في اللؼ إلاا جدؿم به هظه ألازيرة مً زصاةص هدٍغ

 2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  61، زاصت وهي ججض أؾاؾها في الضؾخىع الجؼاةغي، ؾُما اإلااصة في اجساط اللغاع

ت الخجاعة والاؾدشماع واإلالاولت مظمىهت وجماعؽ في ئ  ػاع اللاهىن.التي جىص كلى أن خٍغ

اصة ألاكماٌ في ئلى اإلاؿاهمت في جدلُل مضي فلالُت ؾُاؾاث صكم  نهضف مً زالٌ هظه الىعكت البدشُت مباصب ٍع

مً أظل جفلُل أصاء  ،والىكىف كلى مضي كضعة الؿُاؾاث الخيىمُت كلى الخدىم في مسخلف اللىامل، الجؼاةغ

 .اإلاإؾؿاث اللمىمُت وجىفير البِئت اإلاالةمت لخىهمتها

اصة ألاكماٌ في مجاٌ  ،لضعاؾت اإلاىطىق هؼغح ئقيالُت أؾاؾُت واآلحي: ئلى أّي مضي ًمىً الاكخماص كلى مباصب ٍع

 مً أظل جدلُم ظىصة الخضمت اللمىمُت وبىاء الاكخصاص الىػني؟الاكخصاصًت، جدلُم خىهمت اإلاإؾؿاث اللمىمُت 

اصة ألاكماٌ؟ فغكُت، ه حؿاؤالثًخفّغق كً هظه ؤلاقيالُت ألاؾاؾُت كضة  ما هي ظهغ مً بُجها: ما اإلالصىص بٍغ

ما اإلالصىص بدىهمت اإلاإؾؿاث؟ هل ًمىً جؼبُم مُشاق خىهمت اإلاإؾؿاث كلى اإلاإؾؿاث اإلاباصب التي جلىم كلحها؟ 

جخجه  الخدّضًاث التي جىاظه اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت في الجؼاةغ وهيما هي  في الجؼاةغ؟الاكخصاصًت اللمىمُت 

اصة ألاكما  ؟ٌلخؼبُم مباصب ٍع

اصة ألاكماٌ ؾبُل فّلاٌ لضكم ضعاؾت هظم ل اإلاىطىق فغطِخين أؾاؾِخين، جخظمً ألاولى أن: اكخماص مباصب ٍع

 .الاكخصاصًت وخىهمت أصاء اإلاإؾؿاث اللمىمُت

ض في مكاول اإلاإؾؿت اللمىمُت أن وجخظمً الفغطُت الشاهُت اصة ألاكماٌ ًٍؼ في  خصاصًتالاك: اكخماص مباصب ٍع

ظلف أصاءها؟  الجؼاةغ بكيل ٌلىق ٍو

للض خاولىا جىاٌو اإلاىطىق مً زالٌ الاكخماص كلى اإلاىهج الىصفي والخدلُلي باألؾاؽ وكض جم جلؿُم هظه 

 الىعكت البدشُت ئلى زالر كىاصغ أؾاؾُت، واآلحي:



 

 2021الؿىت -02اللضص -08اإلاجلض

  ـــــــــــــــــــــــــــة األعمال وحوكمت املؤسساث العموميت االقتصاديت يف اجلزائر /ــــــــــــــــــــــــــــــمبادئ رياد

 ــــــــــــــــــــــــــــ  كحيل/ ـــــــــليلى بو

 

  554  
l 

EISSN: 2588-2309 ISSN: 2352-9806 

 

اصة ألاكماٌ والخىهمت: مفاهُم ومباصب.  أوال: ٍع

 الخىهمت. ٌؿتهضف جدلُمفي الجؼاةغ: جؼىع الاكخصاصًت  اللمىمُت زاهُا: أؾالُب حؿُير اإلاإؾؿاث

اصة ألاكماٌ لخىهمت اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت في الجؼاةغ.زالشا:   خضوص صكم مباصب ٍع

 :أوال: سيادة ألاعمال والحىكمت: مفاهيم ومبادب

اصة ألاكماٌ وخىهمت اإلاإؾؿاث ، فاهه البض مً ؤلاقاعة ئلى اصًتاللمىمُت الاكخص كبل جىاٌو اللالكت بين ٍع

اصة ألاكماٌ اإلالصىص بهظه اإلاصؼلخاث.   .)ب(زم مفهىم خىهمت اإلاإؾؿاث  )أ (وكلُه هدىاٌو مفهىم ٍع

 :مفهىم سيادة ألاعمال - أ

اصة ألاكماٌ طمًهدىاٌو  اصة ألاكماٌ مفهىم ٍع اصة ألاكماٌ(1): حلٍغف ٍع اصة ألاكماٌ(2)، أهىاق ٍع  (3)، مباصب ٍع

اصة ألاكماٌزم هخ   .(4)اةج اكخماص مباصب ٍع

 :حعشيف سيادة ألاعمال .1

اصة ألاكماٌ كضة حلاٍعف هظهغ مً بُجها اصة ألاكماٌ هي: " ،وطلذ بكأن ٍع كملُت جدضًض مكغوق ججاعي أن ٍع

وحلّغف أًظا  .(1)" ملّين للبضء به والترهيز كلُه وجىفير اإلاىاعص الالػمت وجىـُمها وجدمل اإلاساػغ في ؾبُل جدلُم عبذ مالي

غ مىـماث كاةمت، وهي بالخدضًض ئوكاء كمل أو "كلى أّنها  كملُت ئوكاء مىـمت أو مجمىكت مىـماث ظضًضة أو جؼٍى

اصة  ،ئطافت ئلى اإلالاوالجُتوججضع ؤلاقاعة ئلى أهه  .(2) "كضة أكماٌ ظضًضة أو الاؾخجابت لفغص ظضًضة فلض أػلم كلى ٍع

م"و أ "الاكخماع"ألاكماٌ أًظا مصؼلح:   . (3)"هىضؾت اإلاكاَع

اصة ألاكماٌ هسلص ئلى أن  م باإلبضاق، بمىاظهت اإلاساػغ ، أفياع كمىما، جلىم كلى:ٍع
ّ
زاصت  -هـم وبغامج جخلل

 زلم الثروة وجدلُم الغبذ.صىاكت الازخالف،  :وتهضف ئلى -الاكخصاصًت والاظخماكُت

 

 

 

                                                           
ش الاػالق:  wikepediaمىؾىكت     -(1) ىُبُضًا، جاٍع  /https://ar.wikipedia.org  ؾا. 14.05، 09/04/2021، مىكم ٍو
ت وكلىم  -(2) مدمض كىظُل، مؼبىكت صعوؽ في اإلالاوالجُت، مىظهت لؼلبت اإلااؾتر ظمُم الخسصصاث، ولُت الللىم الاكخصاصًت والللىم الخجاٍع

 .3، ص 2017-2016ضي مغباح، وعكلت، الدؿُير، ظاملت كاص
اصة ألاكماٌ طاث أصلي فغوس ي، مً ولمت -(3) وكض صلب ئًجاص مغاصف لها باللغت اللغبُت، . Entrepreneurو  Entrepreneuriat ٌكير الفله ئلى أن ٍع

" ،"مىـم" في البضاًت :لظلً جم اكخماص مصؼلح وبلضما زبذ هجاح هشير مً الكباب في مجاٌ قغواث  - 20زم ومىظ حؿلُىاث اللغن الـ، زم "ملاٌو

فلض أصبذ الخضًض كً  -ل مإؾؿاتهم الصغيرة ئلى قغواث هبري زالٌ مضة كصيرةجلضًم زضماث الخاؾىب وزضماث الاهترهذ وبلض جمىجهم مً جدٍى

اصي وعٍاصة ألاكماٌ بضٌ اإلالاٌو واإلالاوالجُت اصة ألاكماٌ، غ .فىغة الٍغ  .36-31، ص ص 2019، اللاهغة، الضاع ألاواصًمُت للللىم، 01أخمض ابغاهُم، ٍع

 Allali Brahim, vers une théorie de l’entrepreneuriat, centre national de documentation, royaume du  .3، ص مغظم ؾابممدمض كىظُل، 

. ialsoc-et-economique-textuelle/developpement-http://www.abhatoo.net.ma/maalamamaroc,  ش الاػالق  .ؾا 01.02، 28/04/2021جاٍع

http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social
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اصة ألاكماٌجأزظ : سيادة ألاعمال أهىاع .2  :(1)ض لها واآلحيًمىً الخلغّ  كضة أقياٌ ٍع

اصة باإلاخاظغ الصغيرة؛ همدال  سيادة ألاعمال الصغيرة: - ل هظا الىىق مً الٍغ
ّ
ضًغ ث الخالكتًخمش ًُ ، الىجاعة، ئط 

فىن أخض أفغاص اللاةلت أو مىؿفين مدلُين
ّ
 . وهي ال جدلم أعباخا هبيرة .ألاشخاص أكمالهم بأهفؿهم أو ًىؿ

ضعن ًخم في هظا الىىق  للخؼىيش:سيادة ألاعمال اللابلت  - ًُ بامياهه ئخضار حغُير مً  صاخبه أنئوكاء كمل 

 زالله، 

 .
ً
ف أفظل اإلاىؿفين وأهثرهم ئبضاكا

ّ
ىؿ بُت ٍو ت وججٍغ ؼ في البدض كً أوكؼت ججاٍع

ّ
غه ً، وٍُ  ًجظب اإلاؿدشمٍغ

اصة حؿخمّغ الكغواث الىبيرة في ج سيادة الششكاث الكبيرة: - لضًم وحلضًل مىخجاتها الغةِؿُت، في هظا الىىق مً الٍغ

اصة الظغؽ كلى هظه الكغواث إلهخاط مىخجاث مبخىغة وػغخها  لخىىىلىجيائط ًإّصي الخلّضم  واإلاىافؿت الجضًضة ئلى ٍػ

 مسخلفت. ئلى فئاث للبُم في أؾىاق ظضًضة و 

اصة كلى ئهخاط اإلاىخجاث وجلضًم الخ الشيادة الاجخماعيت: - ؼ هظا الىىق مً الٍغ
ّ
غه ضماث التي جدّل اإلاكاول ًُ

ي اخخُاظاث اإلاجخمم صون جدلُم أّي أعباح مالُت.
ّ
غؼ

ُ
 اإلاجخملُت وح

  . مبادب سيادة ألاعمال:3

اصة ألاكماٌ كلى ظملت مً اإلاباصب   جلىم ٍع
ّ
شلت اإلابضكين، اإلاخمخلين بال :ألاشخاص الشياديينم بيل مً: التي جخلل

زاصت  - جىفغ مهاعاث، االؾخلاللُتب :اإلاغجبؽ بالبعذ الخنظيمي خدمل.كلى ال ًٍصع االخضخُاث واللي ىشير البالىفـ، 

  .(4)وجىفغ مىار اؾدشماع مىاؾب ص ألاؾىاقكلى حلّض  :اللاةمبالبعذ البيئي وأًظا  غؤي اؾدكغافُت.وب -الخلىُت مجها

  ،بملنى أهه
 
 ص  ع  ئطا أ

 
اصة الاكماٌ، ا جدلُم خىهمت للمإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت مً زالٌ اكخماص مباصه ب ٍع

م، ًدترم أؾالُب صعاؾاث الجضوي، ًدؿً جلضًغ الاخخُاظاث باليؿبت  فالبض مً اهخلاء مً ًدؿً ازخُاع اإلاكاَع

للمإؾؿت والؿىق ؾُما: اإلاضًغ والجهاػ الخىفُظي له،  البض مً اللمل كلى صىاكت وجغكُت الخىافؿُت وزلم الازخالف 

خياع، مً اإلاساػغة. وول طلً ًخؼلب تهُئت ؿغوف مىاؾبت زاصت مً خُض كما هى مىظىص في الؿىق، البض مً الاب

 الاؾخلاللُت.

 :سيادة ألاعمال مبادبهخاةج اعخماد  .4

اصة ألاكماٌ اللؼاق الخاص للمؿاهمت في الجهىض باالكخصاص الىػني وبمؿخىي ألافغاص واإلاجخمم وفي  حصجم ٍع

جصل مؿاهمت اللؼاق  -صون الخضًض كً اإلاخؼىعة –الىامُت في هشير مً الضٌو الخسفُف كلى ميزاهُت الضولت. ف

ال جخجاوػ وؿبت مؿاهمت اللؼاق الخاص في الىكذ الظي في مشال: الخاص في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ئلى وؿب ملخبرة؛ 

  %80، وفي الدكًُ  %70عوؾُا ًصل اللؼاق الخاص في  % 50وؿبت الـ  -بما في طلً اإلاإؾؿاث اللمىمُت -الجؼاةغ 

                                                           
اصة ألاكماٌ، مىكم "مىطىق"،  آزغ جدضًض:  -(1) ش الاػالق  2021ظاهفي  03ؾا ،  17:37صاهُت ؾمدان ، ما هي ٍع  .09/04/2021جاٍع
 .45-36أخمض ابغاهُم، مغظم ؾابم، ص ص  - (4)
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اصة ألاكماٌ كضة هخاةجومً زمت ًمىً اللٌى أهه  .(2) ئًجابُت باليؿبت للفغص واإلاجخمم،  ًترجب كلى اكخماص مباصب ٍع

اإلاؿخىي  في جدؿين، ؾدؿهم في جدؿين الىاجج اإلادليو في عفم ملّضالث الىمى الاكخصاصي دؿاهمؾُما مً خُض أنها ؾ

الظي ًؼصهغ بخيافل ظهىص اإلاخضزلين في اللؼاكين اللام  إلاجخمماو  .تالظي لً ًيىن مخىال كلى الضولاإلالِش ي للفغص 

اصة ألاكماٌ   .التي جإصي ئلى ؤلابضاق والابخياع وزلم وصىاكت الازخالف كّما هى مىظىص   م اإلاىافؿتحصجوالخاص. فٍغ

 مفهىم حىكمت املإسساث. - ب

 (2)حعشيف حىكمت املإسساث، (1) اللمىمُت اإلاإؾؿاثبخلٍغف الهدىاٌو طمً مفهىم خىهمت اإلاإؾؿاث: 

 .(4)زم مباصب خىهمت اإلاإؾؿاث  (3)زصاةص خىهمت اإلاإؾؿاث 

 .الاكخصاديت املإسساث العمىميتبخعشيف ال -1

ت جدىػ فحها الضولت أو أّي شخص ملىىي آزغ كغق اف اإلاكغّ  إلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت بأنها: قغواث ججاٍع

 . (1) وهي جسظم لللاهىن اللام. ٌ الاظخماعي مباقغة أو غير مباقغةزاطم لللاهىن اللام، أغلبُت عأؽ اإلاا

حلخبر زلُت أؾاؾُت لبىاء الاكخصاص الىػني الجؼاةغي، عأؾمالها جابم  الاكخصاصًت اإلاإؾؿاث اللمىمُتبالخالي، ف

ي مجاٌ الكغواث ا، وجسظم لللىاكض اللامت فوئصاٍع امالُ مؿخلال  اكاهىهُ الللؼاق اللام. جخمّيز بأنها جملً هُاه

ت  .الخجاٍع

 :حعشيف حىكمت املإسساث -2

طلً الظي بمىظبه جيىن "هه: في ملنى كام كلى أ ف اللاهىن الخىظُهي للمضًىت الخىهمت أو الخىم الغاقضكغّ 

فلض وطلذ خىهمت اإلاإؾؿاث أّما . (1)"ؤلاصاعة مهخمت باوكغاالث اإلاىاػً وحلمل للمصلخت اللامت في ئػاع الكفافُت

هـام قامل ًخظمً مجمىكت مً آلالُاث الخىـُمُت وألاؾالُب الغكابُت، ": هاأن هظهغ مً بُجها، ضة حلاٍعفكبكأنها 

حلمل كلى جىظُه وئصاعة اإلاإؾؿت مً زالٌ جدضًض الؿلؼاث وجىػَم اإلاؿإولُاث والخأزير كلى الخيامل واإلاؿاءلت 

  .(2)" وجماؾً اللالكت بين اإلاإؾؿت وأصخاب اإلاصلخت

                                                           
ؼ، بً كلي مدمض، صوع اللؼاق الخاصمدمض  – (2) ت زغط اإلادغوكاث والخدظير إلاغخلت ما بلض البتروٌ،  بً كبض اللٍؼ في جغكُت الصاصعاث الجؼاةٍغ

خمض اإلاؿاظضي، هصغ أزالض صالح ًحي . 166،ص 2017، 8مجلت اللاهىن الللاعي والبِئت، مسبر اللاهىن الللاعي والبِئت، ظاملت مؿخغاهم، اللضص 

اصة ألاكماٌ، اإلاجلت الضولُت للضعاؾاث صالح كبضه خؿً الجغباوي، كامغ ؾلض أخمض ظبران، صوع خاط جين هدى ٍع ىاث ألاكماٌ في جىظُه الؼلبت الخٍغ

ت والىفؿُت، اإلاغهؼ الضًملغاػي اللغبي، أإلااهُا  .140، ص 2020، ظىان 09اللضص  بغلين،-التربٍى
 47خصاصًت وحؿُيرها وزىصصتها، ط ع ط ط كضص  ًخللم بدىـُم اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاك 20/08/2001مإعر في  04-01مً ألامغ عكم  02اإلااصة  -(1)

.  وما ًالخف هى الازخالف بين 02/03/2008مإعزت في 11، ط ع ط ط كضص  28/02/2008مإعر في  01-08، مخمم باألمغ عكم 22/08/2001زت في مإع

لت اللامت: اللاهىن اإلاضوي والخأي اللىا  (droit commun)الىص اللغبي: ًظهغ أنها جسظم "لللاهىن اللام" والىص الفغوس ي : ًظهغ  اعي .جكض أو الكَغ

ف بكأن ا اإلالابل،ب خماص مدمض .  ًمىً الغظىق ليل مً: ي الفله اللغبي، الغغبي والجؼاةغ  :إلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت بينفلض حلّضصث الخلاٍع

ت اإلاإؾؿاث اللمىمُت، الجؼاةغ، صًى   .87-21، ص ص 16، ص 1982  ان اإلاؼبىكاث الجاملُت،قؼا، جؼىع وؿُفت الضولت، الىخاب الشاوي، هـٍغ

-Francis-Paul BENOIT, le droit administratif français, Dalloz, Paris, 1968, p.201-229. 
 .12/03/2006مإعزت في  15ًخظمً اللاهىن الخىظُهي للمضًىت، ط ع ط ط كضص  20/02/2006مإعر في  06-06اللاهىن عكم  -(1)
ت، اإلاباصب وآلالُاث، مجلت اإلاالُت وألاؾىاق، ظاملت كبض خمؼة ػه -(2) اء محي الضًً، بللاؾم أمدمض، هدى خىهمت اإلاإؾؿاث اللمىمُت الجؼاةٍغ ٍغ

 .207، ص 2018، 09، اللضص 05الخمُض بً باصٌـ، مؿخغاهم، اإلاجلض 
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م بىطم الخىهمت ن هسلص ئلى أ
ّ
لت م ،كماٌئهجاػ ألا برامج و اإلاإؾؿاث جخلل مً أظل جدلُم  لها، سؼؽبؼٍغ

اللمل كلى ئًجاص واخترام أفظل الفؿاص، طغوعة الىكاًت مً كير ئلى مضعوؾت وجدضًض اإلاؿإولُاث. وهي حأهضاف 

جدؿين  مً أظل بخياع واإلاىافؿتحصجم كلى الا وهي  في الدؿُير مً أظل الىصٌى ئلى خلٌى وهخاةج أهثر فاكلُت.الؿبل 

 .ً  أصاء اإلاإؾؿت وخماًت خلىق اإلاؿدشمٍغ

 :خصاةص حىكمت املإسساث -3

مً ػغف اللضًض مً اإلاىـماث  -همباصب–ص، جمذ صُاغتها ظملت مً الخصاةكلى خىهمت اإلاإؾؿاث  جلىم

 :(3)ُما ًأحيف، ًخم جىاولها (OCDE)الضولُت واإلادلُت، زاصت مىـمت الخلاون الاكخصاصي والخىمُت 

  اجباق الؿلىن ألازالقي اإلاىاؾب والصخُذ.  :  الاهظباغ -

 جلضًم صىعة خلُلُت ليل ما ًدضر.  : تــــــالشفافي -

 : كضم الخظىق ألّي جأزيراث غير الػمت.الاسخلالليت -

 : ئمياهُت جلُُم وجلضًغ أكماٌ مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىفُظًت.اءلتــــــــــــــــــــــاملس -

 أمام ظمُم ألاػغاف طوي اإلاصلخت.جدمل هدُجت ألاكماٌ : تــــــــملسإوليا -

 : اخترام خلىق مسخلف أصخاب اإلاصلخت في اإلاإؾؿت.تـــــــــــــــــــــالعذال -

 طم زؼؽ اؾتراجُجُت مؿبلت.و  : الشؤيت الاسدششافيت -

 : الىـغ ئلى اإلاإؾؿت همىاػً صالح.املسإوليت الاجخماعيت -

ؿهم 
ُ
اصة ألاكماٌ، فاطا  هضافألا في جدلُم اةص هظه الخصح اإلاغظىة. واإلاالخف أن لها كالكت وزُلت بمباصب ٍع

جىفغ: الاهظباغ والكفافُت وجدّضصث اإلاؿإولُاث وأكُمذ اإلاؿإولُاث وجم الخسؼُؽ للمؿخلبل وفم عؤي 

ىذ اإلاإؾؿت 
ّ
م اللاةمين كلحها –اؾدكغافُت، وجىفغث الاؾخلاللُت جمى طاتها، ومً الشلت في مً جدلُم  -كً ػٍغ

 كضعاتها، ومً صىم الفاعق. 

 :مبادب حىكمت املإسساث -4

 :(2)، واآلحيجلىم الخىهمت كلى ظملت مً اإلاباصب التي جىصلذ ئلحها مىـمت الخلاون الاكخصاصي والخىمُت 

  .تؤلافصاح والكفافُ -                                    .طمان وظىص ئػاع فلاٌ لخىهمت اإلاإؾؿاث -

ت للمؿاهمين -  .خماًت خلىق اإلاؿاهمين -                                                     . اإلالاملت اإلادؿاٍو

 .مؿإولُاث مجلـ ؤلاصاعة -                                     .صوع أصخاب اإلاصالح  في خىهمت اإلاإؾؿاث -

                                                           
اء محي الضًً، بللاؾم أمدمض، مغظم  - (3)  . 208، ص هفؿهخمؼة ػهٍغ
اإلاباصب الخىظحهُت إلاىـمت الخلاون الاكخصاصي والخىمُت بكأن خىهمت الكغواث اإلاملىهت للضولت : وسخت  خلاون الاكخصاصي والخىمُت،مىـمت ال  -(2)

 . 70-03، ص ص 2015كامت، 

-https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264274273-

ar.pdf?expires=1623341722&id=id&accname=guest&checksum= 

249A1355ED38D5A15E66E8F4378E6F2D سا. 11.01، 11/00/2021تاريخ االطالع    

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264274273-ar.pdf?expires=1623341722&id=id&accname=guest&checksum
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264274273-ar.pdf?expires=1623341722&id=id&accname=guest&checksum
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264274273-ar.pdf?expires=1623341722&id=id&accname=guest&checksum
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اكخباعها جمشل كىصغا مهما في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، في وطلذ هظه اإلاباصب بكأن اإلاإؾؿاث الخابلت للضولت، ب

مجاٌ الكغل وفي الؿىق. وباكخباعها اإلاهُمىت كلى أهم اإلاجالث والؼاكت، البنى الخدخُت والاجصاالث. جم طلً أٌو مغة 

كلى ب كمىما هظه اإلاباص. جلىم (2)لها كُمت أصبُت أن هظه اإلاباصب . وما ًمّيز 2015زم جم جدضًثها ؾىت  2005ؾىت 

ب ئقغان اإلاؿاهمين وملاملتهم كلى كضم وظى  ازخُاع ألاهفأ وألافظل.ب ى ظو  ،جىفير اإلاىار اإلاىاؾب لللملوظىب 

ا ومالُا، وظىب اإلاؿاواة واخترام خلىكهم التي كلى عأؾها الللم بدلُ غ لت وطلُت اإلاإؾؿت ئصاٍع الصضق في الخلاٍع

 التي ًفترض أن جىطم بصفت صوعٍت. 

  ساليب حسيير املإسساث العمىميت الاكخصاديت في الجزاةش: جؼىس يستهذف جحليم الحىكمت.ثاهيا: أ

اكخمضث الجؼاةغ كضة أؾالُب في حؿُير اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت. وطلً بهضف جدلُم: الخىهمت، 

اعاث التي ؾلىتها الفاكلُت واللظاء كلى مسخلف مـاهغ الفؿاص. وكض جأزغث هظه ألاؾالُب باألًضًىلىظُاث والخُ

: أؾالُب حؿُير اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت في اإلاغخلت الاقتراهُت  زم  )أ(الضولت في ول مغخلت. وكلُه ؾىدىاٌو

 .)ب(أؾالُب حؿُير اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت في اإلاغخلت اللُبرالُت

 ت:في املشحلت الاشتراكي العمىميت الاكخصاديت اثاملإسسأساليب حسيير  -أ

يان لظلً جأزيره كلى الؿُاؾاث التي ف، (1)الاقتراهُت هىهج أًضًىلىجي :ازخاعث الجؼاةغ بلض الاؾخلالٌ مباقغة

   ؾُما مً خُض هـام الاكخصاص اإلاىظه والخسؼُؽ اإلاغهؼي.، اكخمضتها في مسخلف اإلاجاالث بما فحها اإلاجاٌ الاكخصاصي

 :1965-1962مشحلت الدسيير الزاحي:  -1

ت كغاعاث الدؿُير بكيل اولضمذ مله اؾخلاللُت زث هظه جميّ  الفترة باكخماص الخسؼُؽ الاكخصاصي، ومغهٍؼ

لؿعي هدى جدلُم ألامً الاظخماعي وجىفير اجمّيزث اإلاإؾؿت اللمىمُت زالٌ هظه الفترة ب. وكض اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت

  .(2) أصاة للخىمُت الاكخصاصًتفهي  ،سالف ألاهضاف التي وظضث مً أظلهامىاصب اللمل كلى خؿاب كضعاتها، بكيل ً

 .1971-1965مشحلت املإسست الىػنيت:  -2

جدّىلذ الجؼاةغ في هظه اإلاغخلت ئلى أؾلىب اإلاإؾؿت الىػىُت، فأوكأث اللضًض مً اإلاإؾؿاث التي أوولذ لها 

. وان حؿُير 1967 ، الكغهت الىػىُت إلاىاص البىاء1966مهمت الدؿُير في مجاالث مسخلفت:  والكغهت الىػىُت للمىاظم 

ىه الىػٍغ اإلاسخص. وكض أوولذ له صالخُاث واؾلت ًماعؾها بالدكاوع مم  ُّ م مضًغ كام ٌل هظه الكغواث ًخم كً ػٍغ

ت، ألامغ الظي حؿّبب في كضة مكاول بِىه وبين اإلاؿخسضمين وخاٌ صون جدلم ألاهضاف  . (3)هُئاث اؾدكاٍع

 :1980-1971مشحلت الدسيير الاشتراكي للمإسساث:  -3

                                                           
 اإلاصضع هفؿه. مىـمت الخلاون الاكخصاصي والخىمُت، -(2)
ت الضًملغاػُت الكلبُت مإعر في صؾخىع  -(1) ش هفؿه 64، ط ع ط ط كضص 10/09/1963الجمهىعٍت الجؼاةٍغ  .مإعزت في الخاٍع
 .22/03/1963مإعزت في  15ًخللم بدىـُم وحؿُير اإلاإؾؿاث اإلاؿيرة طاجُا، ط ع ط ط كضص  18/12/1963مإعر في  95-63مغؾىم عكم  -(2)
اء محي الضًً، بللاؾم أمد -(3)  .211مض، مغظم ؾابم، ص خمؼة ػهٍغ
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بضأث هظه اإلاغخلت مم ئصضاع مُشاق الدؿُير الاقتراوي للمإؾؿاث، فخم الخدّىٌ ئلى اإلاإؾؿت الاقتراهُت. وكض 

اإلاإؾؿاث  قازظكضة هصىص، جمّيزث با -في هظه اإلاغخلت -. هما صضعث (3) وان مً ممّيزاتها ئقغان اللماٌ في الدؿُير

 .(3)الصفلاث اللمىمُتالللىص  في مجاٌ، ؾُما يلللىاكض هفؿها التي جدىم اللؼاق اللمىمالاقتراهُت 

 :1988-1980مشحلت ئعادة الهيكلت:  -4

ا ومالُا الظي كام كلى كضم  ،1984-1980اإلاسؼؽ الخماس ي  . وكض اهؼللذ مم بضاًتجمذ ئكاصة الهُيلت كظٍى

ت وؤلاهخاظُت    -زالٌ هظه اإلاغخلت -. هما صضعث (3)الخمُيز بين ألاوكؼت ؤلاصاٍع
ّ
مذ اإلاجاٌ الاكخصاصي كضة هصىص هـ

ض في اإلااصة الخامؿت  ،اإلاخظمً حلضًل صفلاث اإلاخلامل اللمىمي 145-82ؾُما مجها: اإلاغؾىم عكم  ،اللمىمي
ّ
الظي أه

كّضعث بأهثر  ئصضاع هخلت هلضًت قهضثالجؼاةغ أن  مّما مّيز هظه اإلاغخلت، .(2)مىه كلى أن جسظم له ظمُم اإلاإؾؿاث

لم ًلابلها ئهخاط. وهخج كً ئكاصة الهُيلت  لىً -كصض ئكاصة الهُيلت اإلاالُت للمإؾؿاث- ملُاع صًىاع آهظان 400مً 

ت جؼاًض في كضص اإلاإؾؿاث هظلً . 1982قغهت كام  480ئلى  1980قغهت وػىُت كام  150الظي اعجفم مً  ،اللظٍى

صًىاع وطلً في الشالسي ألاٌو  ملُاع  425سجلذ هظه الفترة اعجفاق في الضًىن ؤلاظمالُت للمإؾؿاث اللمىمُت ئلى  فلض

ػبلا ول طلً أعهم الضولت، فبضأث بىاصع الخدّىٌ هدى مىذ الاؾخلاللُت للمإؾؿاث مم نهاًت  .(2)1982مً كام 

بصضوع اللاهىن الخىظُهي للمإؾؿاث عكم  -كلى الخصىص-. جم طلً 1989الشماهِىاث وكبل حلضًل الضؾخىع ؾىت 

 . (3)صاصًت مً مجاٌ اإلاخلامل اللمىمي وئزظاكها لللاهىن الخجاعي وئزغاط كلىص اإلاإؾؿاث الاكخ 88-01

 والخىجه هحى اكخصاد السىق: مشحلت الليبراليتفي  العمىميت الاكخصاديت اثأساليب حسيير املإسس -ب

حلضًل أن كضة خىاصر كاإلاُت وصازلُت، اطؼغث الضولت ئلى  20الـ قهض اللالم مم نهاًت الشماهِىاث مً اللغن 

الظي جظّمً الخدّىٌ مً الىـام الاقتراوي الظي وان ، و (3)1989 واهذ البضاًت بخلضًل الضؾخىع ؾىتها. وكض كىاهُج

 زُاعا ال عظلت فُه ئلى الىـام اللُبرالي اللاةم كلى الخىافؿُت واكخصاص الؿىق. 

 

 

                                                           
اء محي الضًً، بللاؾم أمدمض، مغظم ؾابم، ص  -(3)  .212خمؼة ػهٍغ
 .13/05/1975مإعزت في  38ًخظمً اللاهىن ألاؾاس ي الىمىطجي للمإؾؿت الاقتراهُت، ط ع ط ط كضص  29/04/1975مإعر في  23-75ألامغ عكم  -(3)
اء محي الضًً، بللاؾم أمدمض، مغظم  -(3)  .212ؾابم، ص خمؼة ػهٍغ
اإلاغؾىم   .1980/ 07/10مإعزت في  41ًخللم باكاصة هُيلت اإلاإؾؿاث اللمىمت، ط. ع ط ط كضص   101980/ /04مإعر في  242-80مغؾىم عكم   -(2)

مإعر في  01-88اللاهىن . 13/04/1982مإعزت في  15كضص  ع ط ط ًخظمً حلضًل صفلاث اإلاخلامل اللمىمي، ط 10/04/1982مإعر في  145-82عكم 

  .)ملغى ظؼةُا(م ، ملّضٌ ومخّم 13/01/1988مإعزت في  02 ط ط ًخظمً اللاهىن الخىظُهي للمإؾؿاث اللمىمُت، ط ع  12/01/1988
ش الاػالق https://arabprf.com/?p=1792كاؾم مُلىص، كالكت اإلاىاػً باإلصاعة الخيىمُت بين ألاػمت ومداوالث ؤلاصالح: الجؼاةغ همىطظا،  -(2) ، جاٍع

 ؾا. 10.43، 10/06/2021
اإلاخظمً حلضًل  29/03/1988مإعر في  72-88اإلاغؾىم عكم  .ًخظمً اللاهىن الخىظُهي للمإؾؿاث اللمىمُت، ؾالف الظهغ 01-88اللاهىن  -(3)

 .145-82اإلاغؾىم عكم 
  .01/03/1989مإعزت  09، ط ع ط ط كضص 1989، ًخظمً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت 28/02/1989مإعر في  18-89مغؾىم عةاس ي عكم  -(3)

https://arabprf.com/?p=1792
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 :1995-1989مشحلت جأكيذ اسخلالليت املإسساث  -1

هىكا مً الاؾخلاللُت، ئط احؿمذ  -ٌ هدى اإلاغخلت اللُبيرالُتالخدىّ  مم -كغفذ اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت 

ت الصىاكت والخجاعة. وػبلا وان لظلً جأزيره في أؾالُب حؿُير اإلاإؾؿاث  بفخذهظه الفترة  اإلاجاٌ أمام خٍغ

 ،1993 كائها فيصضع مغؾىم ئو. زم (1)الاكخصاصًت. مً أهم ما مّيز هظه اإلاغخلت أهه جم الخدظير إلوكاء بىعصت الجؼاةغ

ت، فوػبلا  زاصت مً خُض أكماٌ البىعصت، حؿخفُض مً اللمىمُت الاكخصاصًت  تاإلاإؾؿان باكخباعها قغهت ججاٍع

لطماهاث ا التي صاخبذ ئوكاء وكمل بالـغوف ألامىُت والاظخماكُت  -ؾلبا  -جأزغث  لىً الىاكم أنها .لخمٍى

 .(2)البىعصت

 ئلى اليىم: 1995صصت:  مشحلت الخى  -2

وكض وان هظا الخدّىٌ في أؾلىب حؿُير اإلاإؾؿت . (2) 2001زم جأهضث ؾىت  1995ؾىت جبني هـام الخىصصت  جم

اللمىمُت الاكخصاصًت هدُجت كضة أؾباب، مً بُجها: ألاػماث البترولُت واهسفاض ؾلغ الىفؽ، بكيل ظلل هظه 

ل كبئا كلى الضولت. هظلً فلض واهذ لضي الضولت عغبت في 
ّ
جدؿين أصاء مإؾؿاتها وػٍاصة ملّضالث اإلاإؾؿاث حكي

هصىضوق الىلض -الىمى الاكخصاصي. هظا هاهًُ كً ألاؾباب الخاعظُت والكغوغ التي جفغطها اإلاإؾؿاث الضولُت 

مً أهم ما ميز هظه الفترة أهه جم زاللها ئوكاء مجلـ مؿاهماث الضولت الظي خّل  .(3)بكأن جلضًم اللغوض -الضولي

وئن  -. هظا الخضازل بين الخيىمت و الاكخصاص(4)ؿاهماث الضولت، ًخىلى عةاؾخه عةِـ الخيىمتمدل اإلاجلـ الىػني إلا

سُف اإلاؿدشمغ اإلاخلامل  -وان له ما ًبرعه مً خُض ؾُاصة الضولت والخفاؾ كلى الىـام اللام الاكخصاصي ًُ ه كض 
ّ
ئال أه

الخىصصت أهه لم ًخم الخدىم في جلىُاتها،  . هظلً فمً ؾلبُاث)زاصت اإلاؿدشمغ ألاظىبي(مم اإلاإؾؿت الاكخصاصًت 

ذ أهثر مً  . وهـغا (5)ألف كامل بؿبب خل اإلاإؾؿاث اللمىمُت ووطلها باإلاؼاص 500لم ًخم بُم أّي مإؾؿت وجم حؿٍغ

 ألهمُت كىاهين الاؾدشماع فؿىفغص لها خضًشا في الىلؼت اإلاىالُت.

                                                           
ش  -(1)  170-91اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،إلالامالث الخاصت باللُم اإلاىلىلتًخظمً ا 196-91اإلاغؾىم الخىفُظي عكم ول مً:  28/05/1991صضع بخاٍع

ًخللم بلجىت جىـُم كملُاث البىعصت  171-91اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ٌ،ؤوؽ ألامىاا وقغوغ ئصاعة قغواث ع ًدضص أهىاق اللُم اإلاىلىلت وأقياله

ضة الغؾمُت ومغاكبتها،  ًخللم بالىلض واللغض، ط ع ط  14/04/1990مإعر في  10-90اللاهىن عكم هما صضع . 01/06/1991إعزت في اإلا 26كضص الجٍغ

عي عكم  1993خجاعي ؾىت هما جم حلضًل اللاهىن ال، 18/04/1990مإعزت في  16ط كضص  ، ط ع 25/04/1993مإعر في  08-93بمىظب اإلاغؾىم الدكَغ

 .27/04/1993مإعزت في  27ط ط كضص 
عي عكم  -(2)  .23/05/1993مإعزت في  34ًخللم ببىعصت اللُم اإلاىلىلت، ط ع ط ط كضص  23/05/1993مإعر في  10-93اإلاغؾىم الدكَغ
مإعزت في  48ًخللم بسىصصت اإلاإؾؿاث اللمىمُت طاث الؼابم الاكخصاصي، ط ع ط ط كضص  26/08/1995مإعر في  22-95ألامغ عكم  -(2)

03/09/1995. 

ت الخابلت للضولت، ط ع ط ط كضص  10/09/1995مإعر في  25-95ألامغ عكم  لىً هظه . 27/09/1995مإعزت في  55ًخللم بدؿُير عؤوؽ ألامىاٌ الخجاٍع

ًخللم بدىـُم اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت وحؿُيرها وزىصصتها، ؾالف الظهغ.   مدمض  04-01مغ عكم ألا ألغُذ بمىظب الىصىص ما لبصذ أن 

م الجؼاةغي، غ بلليالصغير  غي، 1988، اإلالهض الىػني للضعاؾاث والبدىر، الجؼاةغ، 02، اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت في الدكَغ ، ؾلاص هٍى

 . 2-1، ص ص 2000-1999ىمُت الاكخصاصًت في الجؼاةغ، عؾالت ماظؿخير، ولُت الخلىق، ظاملت كىابت، الىـام اللاهىوي لللىص اإلاإؾؿاث اللم
، 01، اللضص 01ولُمت كبضلي، فخذ عأؽ ماٌ اإلاإؾؿت اللمىمُت الاكخصاصًت، مجلت الضعاؾاث خٌى فللُت اللاكضة اللاهىهُت، بجاًت، اإلاجلض  -(3)

 .249-248، ص ص 2017
م بدكىُلت مجلـ مؿاهماث الضولت، ط ع ط ط كضص  10/09/2001مإعر في  253-01فُظي عكم اإلاغؾىم الخى -(4)

ّ
 .12/09/2001مإعزت في  51ًخلل

 . صون صفدتكاؾم مُلىص، مغظم ؾابم،  -(5)
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 جشكيت الاسدثماس طشوسة لخذعيم الخىصصت: -3

لخلضًالث التي مؿذ كاهىن ازاصت جلً  ،مً زالٌ كضة مداوالث اللملن مىار يى جدؿئل الجؼاةغ ؾلذ 

لؿىت ي لالضؾخىع  ، والظي ُوطم بلض الخلضًل09-16التي وان مً أهّمها ما ظاء به كاهىن الاؾدشماع عكم و ؛ الاؾدشماع

ً ؾُما مجها: جبؿُؽ ؤلاظغاءاث ً كضة امخُاػاث لفاةضة اإلاؿدشمٍغجظمّ  ومّما مّيز هظا الىص، أهه. (1) 2016 هفؿها

ً الىػىُين وألاظاهب، ملاعهت بالىصىص الؿابلت،  ان آزاع الخلضًالث التي جؼغأ كضم الخمُيز بين اإلاؿدشمٍغ كضم ؾٍغ

ت في الىصىص الؿابلتالللىص اإلابرمت في ئػاع أخيامه، الخلا كلى   .(1)لىىه خافف كلى اللضًض مً اإلاباصب الؿاٍع

 :املإسساث العمىميت الاكخصاديت في الجزاةش دب سيادة ألاعمال لحىكمتحذود دعم مبا: ثالثا

اصة ألاككلى كخماص عغم أهمُت الا  غ جدلُم خىهمت اإلاإؾؿاث اللمىمُت، وفي ؾبُل اٌ في ؾبُل ممباصب ٍع جؼٍى

ٌؿخىظب  ، مّماًوجدؿين الخضماث اللمىمُت التي جلّضمها، ئال أن هىان بلع اللغاكُل التي جدٌى صون طل ئهاأصا

اصة ألاكماٌ. مباصبمً زالٌ الاكخصاصًت البدض في آلُاث جدلُم خىهمت اإلاإؾؿاث اللمىمُت  وكلُه ؾىدىاٌو  ٍع

اصة ألاكماٌ لخىهمت اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت  زم  )أ(بلع اإلالّىكاث التي جدٌى صون جدلُم مباصب ٍع

 .)ب( سيادة ألاعمال مبادبل من خالالعمىميت الاكخصاديت جحليم حىكمت املإسساث  طماهاث

 :العمىميت الاكخصاديتمعّىكاث جحليم الحىكمت في املإسساث  - أ

كضة كغاكُل، ًمىً الخمُيز بسصىصها  -بصفت كامت-في الجؼاةغ  اللمىمُت الاكخصاصًتٌلتري خىهمت اإلاإؾؿاث 

 
ّ
إلاإؾؿاث اللمىمُت مً مجاٌ م باؾدبلاص ابين كغاكُل صازلُت وأزغي زاعظُت، هاهًُ كً أهمُت الؿبب اإلاخلل

ت.  زم هدىاٌو  (2)الخاعظُت كاث لىّ ، اإلا(1)ضازلُتالكاث ملىّ لغض للؾيخوكلُه جؼبُم مُشاق خىهمت اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ

ت   .(3) اؾدبلاص اإلاإؾؿاث اللمىمُت مً مجاٌ جؼبُم مُشاق خىهمت اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ

 :ذاخليتالعىكاث امل .1

باللالكت بين أظهؼة  -تي جدٌى صون خىهمت اإلاإؾؿاث في الجؼاةغ بصفت كامتال -جغجبؽ اإلالىكاث الّضازلُت  

مىً الترهيز في هظا اإلاجاٌ كلى فىغة كضم الفصل بين ةهمجلـ ؤلاصاعة، أكظا في خض طاتها اإلاإؾؿت ه ولجاهه. ٍو

الترهيز كلى الفاكلُت  فاطا وان اإلاالخف في اللؼاق الخاص أن الىاكم ًفغػ وظىص قغواث كاةلُت بضٌ اإلالىُت وؤلاصاعة.

والىفاءة في ؤلاصاعة والدؿُير، فان ألامغ قبُه به في اإلاإؾؿاث اللمىمُت؛ أًً جملً الضولت أغلبُت عأؾماٌ اإلاإؾؿت 

                                                           
 03-01األمغ اإلاالُت وهـم مجاٌ الاؾدشماع بلضة هصىص، هظهغ  مجها كلى الخصىص في مغخلت الخىصصت: كىاهين الاؾدشماع اإلاخلاكبت وكىاهين  -(1)

غ الاؾدشماع، ط ع ط ط كضص  20/08/2001مإعر في  ، 17/02/2009مإعر في  01-09،  ألامغ عكم ؾابلا22/08/2001مإعزت في  47ًخللم بخؼٍى

مً كاهىن بخظ 26/08/2010مإعر في  01-10، ألامغ عكم 26/07/2009مإعزت في  44، ط ع ط ط كضص 2009ًخظمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت 

اإلاخللم بتركُت الاؾدشماع، ط ع  03/08/2016اإلاإعر في  09-16، اللاهىن عكم 29/08/2010مإعزت في  49، ط ع ط ط كضص 2010اإلاالُت الخىمُلي لؿىت 

 42ط كضص  ، ط ع ط2018ًخظمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  11/07/2018مإعر في  13-18، اللاهىن عكم 03/08/2016مإعزت في  46ط ط كضص 

 .15/07/2018مإعزت في 
 .اإلاخللم بتركُت الاؾدشماع، ؾالف الظهغ 09-16اللاهىن عكم  ، م25ً، 22، 19-12، 4 اإلاىاص: -(1)
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سخاع كلى أؾاؾها(3)بكيل ًمىدها الخم في حلُين اإلاؿإوٌ ًُ اإلاضًغ وأكظاء مجلـ  ، وهى ما ًؼغح ئقيالُت اإلالاًير التي 

  .إؾؿاثؤلاصاعة في هظه اإلا

لت ب
ّ
اصة ألاكماٌ هفىغة ظضًضة، مم هظا هاهًُ كً اللغاكُل اإلاخلل كضم جىفغ كُاصة مخمىىت مً مباصئها اكخماص ٍع

ل ما ًصاخبه مً الخىف مً الخجضًض والخغُير وجدمّ غوجين الظي حلغفه اإلاإؾؿاث كمىما، و لمم امً ظهت، و 

 .(1)اإلاؿإولُت

 :معىكاث راث مصذس خاسجي .2

اصة  مباصبكاث الخاعظُت التي كض جدٌى صون جدلم الهضف مً خىهمت اإلاإؾؿاث وصون هجاح جخلّضص اإلالىّ  ٍع

 ألا 
ّ
مىً ئعظاق هظه اإلالّىكاث أؾاؾا للضم جىفغ بِئت مىاؾبت زاصت ما ًخلل م باإلاىار الاؾدشماعي كماٌ في الجؼاةغ. ٍو

لى جدؿين مىار اللمل، ؾُما مً زالٌ فغغم مؿاعي الجؼاةغ ئ وكضم فاكلُت اللىاهين اإلاىـمت لليكاغ الاكخصاصي.

 -وعغم مؼاًاها –هما ؾبم الخىطُذ أكاله، ئال أن جلً الخلضًالث  -الخلضًالث التي أظغتها بسصىص كاهىن الاؾدشماع

كض جيىن في خّض طاتها صلُال كلى هكاقت اللىاكض التي جدىم مجاٌ الاؾدشماع وكضم اؾخلغاعها. هاهًُ كً احؿاق 

كىاهين اإلاالُت، ئطافت ئلى كىاهين الاؾدشماع في خض طاتها. : جىـُم الصفلاث اللمىمُت، وحكختها طمً أخيام هظا اإلاجاٌ

، فهى فلال جظمً كضة امخُاػاث. لىىه أبلى كلى خم الضولت في 09-16وئطا أزظها همشاٌ: اللاهىن ألازير لالؾدشماع عكم 

ض كلى خم 
ّ
م والخىـُم، وأه  -% 51الكفلت. هظا هاهًُ كً اؾخمغاع اللمل بلاكضة جلُُض الاؾدشماع بمىظب الدكَغ

 –. وهظه اإلاؿاةل 2016بمىظب كاهىن اإلاالُت لؿىت  % 49
ُ
برع بؿُاصة الضولت وطغوعة الخفاؾ كلى اإلااٌ وئن واهذ ج

ؼغح كىض اؾخل. (1) ئال أنها كض حؿّبب جسّىفا لضي اإلاؿدشمغ ألاظىبي كلى الخصىص -اللام ًُ غاء أهثر مً طلً فان ؾإالا 

التي  43خظف الفلغة الشاهُت مً اإلااصة  إلااطا جم، 2016بلض ملاعهخه مم حلضًل ؾىت  2020الخلضًل الضؾخىعي لؿىت 

والتي واهذ جىص كلى أن الضولت حلمل كلى جدؿين مىار ألاكماٌ وحصجم كلى اػصهاع اإلاإؾؿاث  2016ظاء بها حلضًل 

ت لؿُاصتها وأمجها ؟(1)صون جمُيز، زضمت للخىمُت الاكخصاصًت الىػىُت . عبما وان الؿبب ألن الضولت جىلي ألاهمُت وألاولٍى

جلله ًبدض كً ؾىق كمل في صٌو أزغي، بكيل ًإزغ  ظا مبرع ملبٌى لىىهوهالىػني.  ًإصي ئلى جسّىف اإلاؿدشمغ ٍو

اصة ألاكماٌ التي جلىماغ اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت. وهى ما ؾلبا في وك ، الؿغكت :كلى ال ًدىاؾب ومباصب ٍع

ت.اإلاساػغة،   اغخىام الفغص وجبني ألافياع الابخياٍع

                                                           
 ًخللم بدىـُم اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت وحؿُيرها وزىصصتها، ؾالف الظهغ.  04-01مً ألامغ عكم  02اإلااصة  -(3)
 .142ؿاظضي ومً مله، مغظم ؾابم، ص زالض صالح ًحي أخمض اإلا -(1)
، ًخظمً كاهىن 30/12/2015 مإعر في 18-15لاهىن عكم ال .اإلاخللم بتركُت الاؾدشماع، ؾالف الظهغ 09-16اللاهىن عكم  ... م31ً، 30، 3 اإلاىاص: -(1)

: زؼىة أزغي هدى 2016ؾدشماع الجضًض لؿىت ملمغ خُخالت، كاهىن الا عاظم أًظا: . 31/12/2015مإعزت في  72، ط ع ط ط كضص 2016اإلاالُت لؿىت 

. ملُىت أوباًت، كً فلالُت كىاكض اللاهىن عكم 06-01، ص ص 2017، 8جدؿين مىار الاؾدشماع، مجلت اللاهىن الللاعي والبِئت، كمً جصضع اللضص 

، 10اهىوي، ظاملت كبض الخمُض ميرة، بجاًت، اإلاجلض اإلاخللم بتركُت الاؾدشماع في اؾخلؼاب الاؾدشماع ألاظىبي، اإلاجلت ألاواصًمُت للبدض الل 16-09

 .124-108، ص ص 2019، 03اللضص 
 .2020مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  61اإلااصة  و  2016مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  43اإلااصة  -(1)
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 :اسدبعاد املإسساث العمىميت من مجال جؼبيم ميثاق حىكمت املإسست الجزاةشيت. 3

جم اكخماص مُشاق لخىهمت اإلاإؾؿاث في الجؼاةغ ئال أن هظا اإلاُشاق اؾدبلض مً مجاٌ جؼبُله اإلاإؾؿاث 

 اللمىمُت. 

 ٌ ت ومً زمت ؾىدىاو مُشاق ، اإلاباصب التي جدىم (1) كغطا خٌى ؤلاػاع اللام إلاُشاق خىهمت اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ

 .(3)إؾؿاث اإلالىُت بمجاٌ جؼبُلهاإلازم جدضًض  (2) خىهمت اإلاإؾؿاث

   :عشض إلاػاس العام مليثاق حىكمت املإسست الجزاةشيت .1

زم جمذ  ،واكتراح 2007اهذ اإلاباصعة ؾىت وفلض  مّغ ئكضاص مُشاق خىهمت اإلاإؾؿاث في الجؼاةغ بلضة مغاخل .

م كمل لخىهمت الكغواث  ، GCGFاإلاىخضي اللالمي لخىهمت الكغواث  ول مً :  ٌلمل بالخيؿُم مم ،مغخلت ئوكاء فٍغ

ل الضولُت   غ اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت و    IFCمإؾؿت الخمٍى بلضها جمذ مغخلت ئصضاع  .(1)بغهامج "مُضا" لخؼٍى

 .زاص باإلالاًِـ ألاؾاؾُت للخىهمت :زاص بالضوافم ئلى الخىهمت والشاوي :ًخظمً ظؼةين: أخضهما صلُل الكغواث

 في الجزاةش: ميثاق حىكمت املإسساثالتي جحكم بادب امل .2

. وهي (1)اإلاداؾبت و  اإلاؿاءلت، الكفافُت، ؤلاهصاف: جظمً مُشاق خىهمت اإلاإؾؿاث أعبم مباصب أؾاؾُت هي

همشاٌ كً اإلاىـماث الضولُت  – 2005كذ كلحها مىـمت الخلاون الاكخصاصي والخىمُت ؾىت اإلاباصب طاتها التي صاص

 ، هما ؾبم الخىطُذ. 2015وكامذ بخدضًثها ؾىت  -الاكخصاصًت

 :املإسساث املعنيت بدنفيز ميثاق حىكمت املإسست الجزاةشيت .3

ت مل ض كلى أن ول اإلاإؾؿاث الجؼاةٍغ
ّ
ىُت مبضةُا بمباصب الخىهمت، ئال أهه ئطا وان مُشاق خىهمت اإلاإؾؿت كض أه

وهى ما ًؼغح الؿإاٌ بسصىص  .(1)اإلاإؾؿاث طاث الغأؾماٌ اللمىمي مً مجاٌ جؼبُله -في الىكذ هفؿه –اؾدشنى 

ت؟     ؾبب اؾدبلاص اإلاإؾؿاث اللمىمُت مً مجاٌ جؼبُم مُشاق خىهمت اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ

، أن  جغجبؽ باؾخلماٌ ألامىاٌ اإلاإؾؿاث اللمىمُت  وىن ئلى ٌلىص الؿبب في طلً باألؾاؽ ًمىً اللٌى

ئال أهه ًإزغ في  ،وهظه لها ػبُلت وخماًت زاصت مغجبؼت بؿُاصة وؾلؼت الضولت. هظا وئن وان مبرعا ملبىال .اللمىمُت

 هـغا ألهمُت اإلاباصب التي ًلىم كلحها هظا اإلاُشاق. زم ئن الؿبُل ،ؾلبا اللمىمُت الاكخصاصًتخىهمت اإلاإؾؿاث 

لخدلُم الفاكلُت وجدؿين  اللمىمُت الاكخصاصًتاإلاإؾؿاث  البض أن جسىطه، لخىهمت ًخؼلب هىكا مً اإلاساػغةل

 . الخضمت اإلالّضمت

 سيادة ألاعمال. مبادبجحليم حىكمت املإسساث من خالل طماهاث  - ب

اصة ألاكماٌ في خىهمت اإلاإؾؿاث اللمىمُت مباصب ختى جىجح  فغ ظملت مً ، فال بض مً جى الاكخصاصًت ٍع

 ما ًأحي: ،التي هظهغ مً بُجها الظماهاث

 

                                                           
 2009ت في الجؼاةغ، ئصضاعميكىعاث وػاعة اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت والصىاكت الخللُضًت، مُشاق الخىم الغاقض للمإؾؿ -(1)
 ميكىعاث وػاعة اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت والصىاكت الخللُضًت، مصضع هفؿه. -(1)
 .هفؿهميكىعاث وػاعة اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت والصىاكت الخللُضًت، مصضع  -(1)
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 .جظمن أداء املإسست العمىميت الاكخصاديت وفم مبادب سيادة ألاعمال هصىص اعخمادطشوسة  .1

الاهخمام بىطم هصىص جظمً جدؿين أصاء اإلاإؾؿاث، ؾُما جلً اللىاهين اإلاخلللت بالىكاًت مً الفؿاص ًجب 

ت، فاإلافغوض أن جسظم اإلاإؾؿت  ُت واإلاؿاواة.وميافدخه واكخماص مباصب الكفاف هظلً وباكخباعها قغواث ججاٍع

اللمىمُت الاكخصاصًت ألخيام اللاهىن الخجاعي، في مجاٌ ؤلازباث، حؿُير الكغواث وأن جغاعي كىاكض اإلاداؾبت 

اللمىمُت الاكخصاصًت وفم مباصب هصىص جىـم ؾبل حؿُير اإلاإؾؿاث  )زم اخترام(صُاغت ًيبغي  الخدلُلُت. بملنى

اصة ألاكماٌ، وحصجم اصة : الابخياع واإلاىافؿت وحلمل كلى زلم الثروة. فمً اإلاهم ٍع غ أهماغ الدؿُير، ٍػ ججضًض وجؼٍى

م ؤلاهخاط. مً اإلاهم ازخُاع مضًغ وأكظاء  ً،اللضعة كلى اإلاىافؿت، جىَى ًخمّيز ول مجهم بالىفاءة، باالهظباغ،  مؿّيًر

لمإؾؿت، باالػالق الىاؾم والاهفخاح. وهظه مىاصفاث عاةض ألاكماٌ لبدب وقغف اللمل وؤلاهخاط و باإلبضاق، 

 . (1)الىاجح

 الاهخمام بالخكىين والخعليم في مجال سيادة ألاعمال وحىكمت املإسساث. .2

اصة ألاكماٌ وخىهمت اإلاإؾؿاث هخمامًيبغي الا  ً ضوع الخيأهبر لمً زالٌ جفلُل  في الجؼاةغ، بمجاٌ ٍع ٍى

ش جبيُه ئلى كام  اإلالاوالحي، الظي ٌلىص والخللُم إلصاعة   "هاعفاعص"خُىما جم جضَعـ اإلالاوالجُت في ظاملت ، 1947جاٍع

الخللُم كلى كضة آلُاث وهماطط مً بُجها: اؾتراجُجُت اإلاماعؾت والخجغبت، اؾتراجُجُت للب هظا ٌلخمض . ألاكماٌ

جسصصاث ظضًضة كلى مؿخىي  فمً اإلاهم فخذ . (2)ٍاعاث اإلاُضاهُتألاصواع، صعاؾت الخالت، كصص واكلُت، الؼ 

  ،الجاملت
ّ
اث  ،كلى ألاكل جظمُجها طمً البرامج البُضاغىظُت أو  م بالخىهمت وعٍاصة ألاكماٌجخلل في مسخلف اإلاؿخٍى

عة ، زاصت مً هاخُت اؾدكاالجاملتبصكم كالكت اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت والخسصصاث. هظلً مً اإلاهم 

هاهًُ كً أهمُت حصجُم هـام خاطىاث ألاكماٌ الجاملُت لضكم وصىاكت عواص أكماٌ ألاواصًمُين وكبٌى التربصاث. 

 مخسصصين مً بين الؼلبت اإلاخسغظين.

 املإسساث العمىميت الاكخصاديت.دعم مبادب سيادة ألاعمال لحىكمت لذولت في مجال مشاجعت دوس ا .3

صاص الىػني والىـام اللام الاكخصاصي، وباكخباعها اإلاالً ألغلبُت عأؾماٌ مً خم الضولت الخضزل لخماًت الاكخ

ىاظهت إلاحصجُلها  ، ئهما ًجباؾخلاللهااإلاإؾؿت اللمىمُت الاكخصاصًت، لىً طلً ًجب أال ًصل لضعظت اإلاؿاؽ ب

إلاالً الىاعي، أن جماعؽ صوع اكلى الضولت  ؛جلّغه مىـمت الخلاون الاكخصاصي والخىمُتما دؿب ف .الؿىق  جدّضًاث

ً بلىاًت و الظوي ضعظت واللمل باللابلُت للمؿاءلت، مم الخأهُض كلى مبضأ  .تُبما ًظمً الكفافو  صعاًت، جسخاع اإلاؿيًر

الاكخصاصًت للمباصب الخىظحهُت اإلاإؾؿاث اللمىمُت وفي هظا ؤلاػاع هلترح طغوعة اخترام  .تكالُت مً اإلاهىُت والفلالُ

اإلاىطىكُت والىفاءة في ازخُاع ، اص الكفافُتاكخمب ،الاكخصاصًت والخىمُت واإلاخلللت أؾاؾا التي وطلتها مىـمت الخلاون 

                                                           
 ؾابم. صون صفدت. صاهُت ؾمدان ، مىكم -(1)
 .147-145، ص ص 138، ص 135، ص 132مغظم ؾابم، ص  ، لهومً م خمض اإلاؿاظضيأزالض صالح ًحي  -(2)

ؼ كغفي، مداطغاث في ملُاؽ اإلالاوالجُت، ولُت الللىم الاكخصاصًت وكلىم الدؿُير، ظاملت كىابت، اإلاداطغة الشامىت، صون صفداث  . كبض اللٍؼ
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ً، هاهًُ كً أهمُت .  هما (2) اللمل كلى جسفُف اإلاساػغ التي كض تهّضص اإلاإؾؿاث وباإلالابل ئكامت اإلاؿإولُت اإلاؿّيًر

ؾُما مً زالٌ عبؽ كالكاث اكخصاصًت  ،اإلاإؾؿت اللمىمُت الاكخصاصًتحصجم هغي أهه ًخلّين كلى الضولت أن 

ض  ،واجفاكاث قغاهت ّهِّ
م 
ُ
لخصضًغ مىخىط  -في الىكذ طاجه-مم صٌو مسخلفت لالؾخفاصة مً الخبراث مً ظهت. وختى ج

 . )زاصت في الضٌو الىامُت(مإؾؿاتها الاكخصاصًت ئلى أؾىاق ظضًضة 

 املإسساث.الاػالع على الخجاسب امللاسهت في مجال سيادة ألاعمال وحىكمت  .4

اصة ألاكماٌكغفذ هشير مً الضٌو كضة ججاعب  غبت ول مىً أن وكير في هظا ؤلاػاع لخج، ٍوفي مجاٌ الاهخمام بٍغ

ىُت الُابان التي جمىذ الجاملاث اؾخلاللُت كً الخيىمت، مً: التي جلّضم بغامج مخسصصت في  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اصة ألاكماٌ وجىـم مؿابلاث في هظا الكأ م  ، اإلاملىت اإلاخدضةنٍع اصة ألاكماٌ حؿٍى وكض أوكأث مغاهؼ لخللُم ٍع

اصة ألاكماٌ في اإلادىع ألاٌو الخجاعب اإلالاعهتالجمم بين مً زالٌ . بالخالي ف(2) ألابدار ، وبلض أن حلغفىا كلى أهىاق ٍع

اصة ًمىً اللٌى أن خىهمت اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت في امً هظه الىعكت البدشُت، فاهه  لجؼاةغ جأزظ قيل ٍع

لىً كلحها أن حؿعى ،  وكاػها. ومً زمت ًخلّين كلى اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت أن حؿخمغ في (2)الكغواث الىبيرة

م مىخجاتها، في الىكذ طاجه ئلى جدؿين زضماتها اإلاىافؿت مً زالٌ الخىىىلىجي، و  ؼىع الخباالؾخلاهت بما ًلّضمه  وجىَى

 أؾىاق ظضًضة. ياع، مم البدض كً الابخ التي حصجم كلى

اصة ألاكماٌ اللمىمُت الاكخصاصًتأن الاهخمام بدىهمت اإلاإؾؿاث  هسلص ئلى طمً آلُاث  ،وئصعاط مباصب ٍع

كىة ًدلم بكيل ٌؿهم في بىاء الاكخصاص الىػني،  ،يرها ووكاػها، مً قأهه أن ًدلم همى وجؼىع ؤلاهخاط الىػنيُحؿ

ًُ  الضولت  .فغصً مؿخىي الدّؿِّ هما 

 الخاجمت:

أن الخضًض كً اإلاإؾؿاث وعٍاصة ألاكماٌ في الجؼاةغ وؾبل جدؿين  ئلى سلص في نهاًت هظه الىعكت البدشُته

م أصائها وجدلُم خىهمتها ُّ   جلله ًخلاػم مم كضة مداوع طاث الصلت.جًأزظ أبلاصا مسخلفت ، في غاًت ألاهمُت، ق

  جىصلنا ئلى عذة هخاةج أهمها: للذ

ؾلذ صاةما ئلى جدؿين أصاء اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت مً زالٌ اكخماصها للضة أؾالُب في الدؿُير، الجؼاةغ  أن

اصة كلى كخماص لىّجها في ول مغخلت واهذ جىاظه كغاكُل مسخلفت جدٌى صون جدلم الغغض، وهغي أن الا  مباصب ٍع

م  أفياععها حلخمض كلى ؛ باكخباألاكماٌ ؾبُل فّلاٌ لضكم وخىهمت أصاء اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت
ّ
وبغامج جخلل

 -وكض زبذ  .وتهضف ئلى زلم الثروة وجدلُم الغبذ ،-مجهازاصت الاكخصاصًت والاظخماكُت -باإلبضاق، بمىاظهت اإلاساػغ 

                                                           
اصي والخىمُت بكأن خىهمت الكغواث اإلاملىهت للضولت : مصضع مىـمت الخلاون الاكخصاصي والخىمُت، اإلاباصب الخىظحهُت إلاىـمت الخلاون الاكخص -(2)

 .70-17ؾابم، ص ص 
 . 150-131مغظم ؾابم، ص ص ، ومً مله خمض اإلاؿاظضيأزالض صالح ًحي  -(2)
 .مىكم ؾابم، صون صفدتصاهُت ؾمدان ،  - (2)
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في خين ال ًخجاوػ ( % 80أن مؿاهمت اللؼاق الخاص مً الىاجج اإلادلي، كض جصل ختى  وؿبت  -في صٌو هامُت ملاعهت

، خىهمت اإلاإؾؿاثوكالكخه الىػُضة بخدلُم ىطىق اإلاأهمُت ،هما ؾبم الخىطُذ.  لىً عغم ) %50بت في الجؼاةغ وؿ

وعغم ول الاظغاءاث اإلاخسظة فماػالذ هىان ملّىكاث جدٌى صون جدلم ألاهضاف، زاصت بلضما جم خظف الفلغة مً 

كلى اػصهاع اإلاإؾؿاث صون جمُيز، الضؾخىع التي واهذ جىص كلى أن الضولت حلمل كلى جدؿين مىار ألاكماٌ وحصجم 

 . عفم الخدّضًاث مً أظل جدلُم الفاكلُت.  ومً زمت ًجب 2020زضمت للخىمُت الاكخصاصًت الىػىُت، بمىظب حلضًل 

 متها: وعليه، فاهه يمكن جلذيم بعع الاكتراحاث، والتي يأحي في ملّذ 

خىمُت، ؾُما مً خُض ئكاصة الىـغ في صوع اكخماص اإلاباصب الخىظحهُت إلاىـمت الخلاون الاكخصاصي وال أهمُت

ألغلبُت عأؾماٌ اإلاإؾؿت اللمىمُت الاكخصاصًت وصلىبت جسلحها كً صوعها الغكابي  الضولت. ًجب الخىفُم بين ملىُتها

م بأمىاٌ كامت(
ّ
وبين طغوعة صكم الؿُاؾت الاكخصاصًت مً ظهت أزغي. ومً طلً ًجب  .، مً ظهت)باكخباع ألامغ ًخلل

الاهخمام باألفياع ؤلابضاكُت وزلم فغص للخىافـ الفلاٌ بين مسخلف الفاكلين ، شماع في اللىصغ البكغي الاؾدصكم 

ووطم عؤي اؾدكغافُت جضعؽ الىاكم، جضعؽ الؿىق، حصخص اإلاكاول الخسؼُؽ ًجب الاظخماكُين والاكخصاصًين. 

 صب ؤلافصاح والكفافُت. ًجب اخترام خلىق اإلاؿاهمين، ًجب اخترام مبا  وحؿخيخج الخلٌى اإلاىاؾبت.

وزاهحها: أهه البض مً الؿعي هدى جدلُم الجىصة والىىكُت كلى مؿخىي اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت، 

ً وئقغاههم في وؿب مً ألاعباح، جخفاوث  باكخباعها أصاة الضولت لبىاء الاكخصاص؛ فمً اإلاهم مىذ الاؾخلاللُت للمؿّيًر

كُت، وطلً في ؾبُل جدفيز اإلاؿخسضمين . طلً مً قأهه زلم زلافت ؤلاخؿاؽ خؿب حجم مجهىصهم وأفياعهم ؤلابضا

باإلاؿإولُت والكلىع باالهخماء الظي ًىمي لضي اإلاؿخسضم الؼمىح، ؤلابضاق، الكغف باللمل وؤلاهخاط وللمإؾؿت، 

ةضة كلى ٌصجله كلى الاػالق والاهفخاح وفم ما جفغطه مىاصفاث عاةض ألاكماٌ الىاجح. ول طلً ؾُلىص بالفا

 اإلاإؾؿت، الفغص واإلاجخمم.

ً الجامعي واإلانهي في مجاٌ الخىهمت وعٍاصة ألاكماٌ واللالكت بُجهما. وخبظا لى  زالشا: ًجب هظلً الاهخمام بالخيٍى

في الخلىُاث الجضًضة، هاهًُ كً صكم كالكت اإلاإؾؿاث اللمىمُت  أهثر  ظمً الخدىمجًخم فخذ جسصصاث 

غ صوع خاطىاث ألاكماٌ ، زاصت الجاملتبالاكخصاصًت  مً هاخُت اؾدكاعة ألاواصًمُين وباإلالابل كبٌى التربصاث وجؼٍى

 مخسصصت مىاهبت للىاكم اإلالاف. وئهجاػاث ما ًظمً جلضًم بدىر وصعاؾاثالجاملُت، ب

اصة ألاكماٌ ؾبُل فّلاٌ لضكم كلى أن في الخخام وكلُه، هإهض  خىهمت أصاء اإلاإؾؿاث و اكخماص مباصب ٍع

، لىً كضم فهم هظه اإلاباصب وكضم وطلها مىطم الخؼبُم وكضم جىفير  اإلاىار اإلاىاؾب، كض الاكخصاصًت اللمىمُت

ظلف أصاءها ض في مكاول اإلاإؾؿت اللمىمُت الاكخصاصًت في الجؼاةغ ٍو  . ًٍؼ

 كاةمت املشاجع.

 :الكخب-1

اصة ألاكماٌ، غ  -  .  2019، اللاهغة، الضاع ألاواصًمُت للللىم، 01أخمض ابغاهُم، ٍع

ت اإلاإؾؿاث اللمىمُت، الجؼاةغ، صًىان اإلاؼبىكاث  - خماص مدمض قؼا، جؼىع وؿُفت الضولت، الىخاب الشاوي، هـٍغ

 .1982الجاملُت، 
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م الجؼاةغي، غ  - ، الجؼاةغ، اإلالهض الىػني 02مدمض الصغير بللي، اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت في الدكَغ

 .1988للضعاؾاث والبدىر، 

 - Francis-Paul BENOIT, le droit administratif français, Dalloz, Paris, 1968 

 املجالث:-2

ت زاعط اإلادغوكاث مدمض  - ؼ، بً كلي مدمض، صوع اللؼاق الخاص في جغكُت الصاصعاث الجؼاةٍغ بً كبض اللٍؼ

لبِئت، ظاملت مؿخغاهم، والخدظير إلاغخلت بلض البتروٌ، مجلت اللاهىن الللاعي والبِئت، مسبر اللاهىن الللاعي وا

 .2017، 8اللضص 

ت، اإلاباصب وآلالُاث، مجلت  - اء محي الضًً، بللاؾم أمدمض، هدى خىهمت اإلاإؾؿاث اللمىمُت الجؼاةٍغ خمؼة ػهٍغ

 اإلاالُت 

 .2018، 09، اللضص 05وألاؾىاق، ظاملت كبض الخمُض بً باصٌـ، مؿخغاهم، اإلاجلض 

اصة ألاكماٌ، زالض صالح ًحي أخمض اإلاؿاظضي ومً مل - جين هدى ٍع  ه، صوع خاطىاث ألاكماٌ في جىظُه الؼلبت الخٍغ

ت والىفؿُت، اإلاغهؼ الضًملغاػي اللغبي أإلااهُا  .2020، ظىان 09بغلين، اللضص -اإلاجلت الضولُت للضعاؾاث التربٍى

ىطظا، كاؾم مُلىص، كالكت اإلاىاػً باإلصاعة الخيىمُت بين ألاػمت ومداوالث ؤلاصالح: الجؼاةغ هم -

https://arabprf.com/?p=1792 ش الاػالق  ؾا.  10.43، 10/06/2021، جاٍع

: زؼىة أزغي هدى جدؿين مىار الاؾدشماع، مجلت اللاهىن 2016ملمغ خُخالت، كاهىن الاؾدشماع الجضًض لؿىت  -

 . 2017، 8الللاعي والبِئت، كمً جصضع اللضص 

 اإلاخللم بتركُت الاؾدشماع في اؾخلؼاب الاؾدشماع ألاظىبي، اإلاجلت  09-16ملُىت أوباًت، كً فلالُت كىاكض اللاهىن عكم  -

 . 2019، 03، اللضص 10ألاواصًمُت للبدض اللاهىوي، ظاملت كبض الخمُض ميرة، بجاًت، اإلاجلض 

ولُمت كبضلي، فخذ عأؽ ماٌ اإلاإؾؿت اللمىمُت الاكخصاصًت، مجلت الضعاؾاث خٌى فللُت اللاكضة اللاهىهُت،  -

 ًت، بجا

 .2017، 01، اللضص 01اإلاجلض 

 مزكشاث علميت. -3

غي، الىـام اللاهىوي لللىص اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت في الجؼاةغ، عؾالت ماظؿخير، ولُت الخلىق  - ؾلاص هٍى

 .2000-1999ظاملت كىابت، 

 محاطشاث. -4

ؼ كغفي، مداطغاث في ملُاؽ اإلالاوالجُت، ولُت الللىم الاكخص - اصًت وكلىم الدؿُير، ظاملت كىابت، كبض اللٍؼ

 اإلاداطغة الشامىت. 

ت  - مدمض كىظُل، مؼبىكت صعوؽ في اإلالاوالجُت، ماؾتر ظمُم الخسصصاث، ولُت الللىم الاكخصاصًت والللىم الخجاٍع

 .2013-2016وكلىم الدؿُير، ظاملت كاصضي مغباح، وعكلت، 

 مشاجع الالكتروهيت: -5
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اصة ألا  - ش الاػالق  2021ظاهفي  03ؾا ،  17:37كماٌ، مىكم "مىطىق"  آزغ جدضًض: صاهُت ؾمدان ، ما هي ٍع جاٍع

09/04/2021. 

ش الاػالق:  wikepediaمىؾىكت  - ىُبُضًا، جاٍع  /https://ar.wikipedia.orgؾا،  14.05، 09/04/2021، مىكم ٍو

ُت، اإلاباصب الخىظحهُت إلاىـمت الخلاون الاكخصاصي والخىمُت بكأن خىهمت مىـمت الخلاون الاكخصاصي والخىم   -

rary.org/docserver/9789264274273ilib-https://www.oecd-.  2015الكغواث اإلاملىهت للضولت : وسخت كامت، 

ar.pdf?expires=1623341722&id=id&accname=guest&checksum= 

249A1355ED38D5A15E66E8F4378E6F2D ش الاػالق   ؾا.. 18.08، 11/06/2021جاٍع  

-Allali Brahim, vers une théorie de l’entrepreneuriat, centre national de documentation, royaume du 

maroc, http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social.  ش جاٍع

ؾا 01.02، 28/04/2021الاػالق   

 النصىص اللاهىهيت: -6

ت الضًملغاػُت الكلبُت مإعر في  - ش  64، ط ع ط ط كضص 10/09/1963صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاةٍغ مإعزت في الخاٍع

 هفؿه.

 09، ، ط ع ط ط كضص 28/02/1989مإعر في  18-89الصاصع باإلاغؾىم الغةاس ي عكم  1989لخلضًل الضؾخىعي لؿىت ا -

  .01/03/1989مإعزت 

مإعزت           14، ط ع ط ط كضص 06/03/2016مإعر في  01-16اللاهىن عكم الصاصع ب 2016الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  -

 . 07/03/2016في 

 82، ط ع ط ط كضص 30/12/2020مإعر في  442-20اإلاغؾىم الغةاس ي عكم الصاصع ب 2020لؿىت الخلضًل الضؾخىعي  -

 .30/12/2020مإعزت في 

ًخظمً اللاهىن ألاؾاس ي الىمىطجي للمإؾؿت الاقتراهُت، ط ع ط ط كضص  29/04/1975مإعر في  23-75ألامغ عكم  -

 .13/05/1975مإعزت في  38

ًخظمً اللاهىن الخىظُهي للمإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت، ط ع ط ط  12/01/1988مإعر في  01-88اللاهىن عكم  -

 .)ملّضٌ ومخّمم وملغى ظؼةُا(، 13/01/1988مإعزت في  02كضص 

 .18/04/1990مإعزت في  16ًخللم بالىلض واللغض، ط ع ط ط كضص  14/04/1990مإعر في  10-90اللاهىن عكم  -

عي عكم  - مإعزت  27، ًخظمً حلضًل اللاهىن الخجاعي، ط ع ط ط كضص 25/04/1993ي مإعر ف 08-93اإلاغؾىم الدكَغ

 . 27/04/1993في 

عي عكم  - مإعزت في  34ًخللم ببىعصت اللُم اإلاىلىلت، ط ع ط ط كضص  23/05/1993مإعر في  10-93اإلاغؾىم الدكَغ

 وحلضًالجه. 23/05/1993

إؾؿاث اللمىمُت طاث الؼابم الاكخصاصي، ط ع ط ط ًخللم بسىصصت اإلا 26/08/1995مإعر في  22-95ألامغ عكم  -

 .03/09/1995مإعزت في  48كضص 

https://ar.wikipedia.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264274273-ar.pdf?expires=1623341722&id=id&accname=guest&checksum
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264274273-ar.pdf?expires=1623341722&id=id&accname=guest&checksum
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264274273-ar.pdf?expires=1623341722&id=id&accname=guest&checksum
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ت الخابلت للضولت، ط ع ط ط كضص  10/09/1995مإعر في  25-95ألامغ عكم  -  55ًخللم بدؿُير عؤوؽ ألامىاٌ الخجاٍع

  .27/09/1995مإعزت في 

غ الاؾدشماع، ط 20/08/2001مإعر في  03-01ألامغ  -  .22/08/2001مإعزت في  47ع ط ط كضص  ًخللم بخؼٍى

ًخللم بدىـُم اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاكخصاصًت وحؿُيرها وزىصصتها، ط ع  20/08/2001مإعر في  04-01ألامغ عكم  -

مإعزت في  11، ط ع ط ط كضص  28/02/2008مإعر في  01-08،مخمم باألمغ 22/08/2001زت في مإع 47ط ط كضص

02/03/2008. 

مإعزت في  15ًخظمً اللاهىن الخىظُهي للمضًىت، ط ع ط ط كضص  20/02/2006مإعر في  06-06اللاهىن  -

12/03/2006 . 

مإعزت في  72، ط ع ط ط كضص 2016، ًخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت 30/12/2015مإعر في  18-15اللاهىن  -

31/12/2015. 

 .03/08/2016مإعزت في  46اع، ط ع ط ط كضص اإلاخللم بتركُت الاؾدشم 03/08/2016اإلاإعر في  09-16اللاهىن عكم  -

مإعزت  42، ط ع ط ط كضص 2018ًخظمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  11/07/2018مإعر في  13-18اللاهىن عكم  -

 .15/07/2018في 

 15ًخللم بدىـُم وحؿُير اإلاإؾؿاث اإلاؿيرة طاجُا، ط ع ط ط كضص  18/03/1963مإعر في  95-63مغؾىم عكم  -

 .22/03/1963في  مإعزت

مإعزت  41ًخللم باكاصة هُيلت اإلاإؾؿاث اللمىمت، ط. ع ط ط كضص  101980/ /04مإعر في  242-80مغؾىم عكم  -

 .1980/ 07/10في 

مإعزت  15ًخظمً حلضًل صفلاث اإلاخلامل اللمىمي، ط ع ط ط كضص  10/04/1982مإعر في  145-82اإلاغؾىم عكم  -

 حلضًالجه.و  13/04/1982في 

ًخظمً اإلالامالث الخاصت باللُم اإلاىلىلت، ط ع ط ط كضص  28/05/1991مإعر في  196-91غؾىم الخىفُظي عكم اإلا -

 . 01/06/1991مإعزت في  26

ًدضص أهىاق اللُم اإلاىلىلت وأقيالها وقغوغ ئصاعة قغواث  28/05/1991مإعر في  170-91اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -

 .01/06/1991زت في مإع  26عؤوؽ ألامىاٌ، ط ع ط ط كضص 

ًخللم بلجىت جىـُم كملُاث البىعصت ومغاكبتها، ط ع ط ط  28/05/1991مإعر في  171-91اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -

 . 01/06/1991مإعزت في  26كضص 

م بدكىُلت مجلـ مؿاهماث الضولت،ط ع ط ط كضص  10/09/2001مإعر في  253-01اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -
ّ
  51ًخلل

 .12/09/2001 مإعزت في

 ميكىعاث وػاعة اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت والصىاكت الخللُضًت، مُشاق الخىم الغاقض للمإؾؿت في الجؼاةغ،  -

2009.                               
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  ملخص:

ؤلاصاعة ىذ ٌلبر كِض الامخُاػ كً ألاؾلىب الظي ًِىم بىِل حؿُحر اليشاغ اللمىمي إلى هُئاث زاصت، بدُث جم 

ّ كِض الامخُاػ ؤو الالتزام , و بظلٗ ٌلخبر مً ابغػ اللِىص حؿُحر واؾخوال٘ هظه اإلاغاًّ إلى ؤشخاص زاصت كً ػٍغ

ت.  ؤلاصاٍع

و جبرػ ؤهمُت كِض الامخُاػ ؤلاصاعي,  في جغؾُش الخلاون بحن الِؼاق اللام و الخاص,  و مً هىا ُض جثىع بشان 

خلت ؤلابغام ؤو في مغخلت الخىٌُظ, خُث ٌلِض ازخصاص الِاض ي ؤلاصاعي مغة,  و مغة هظه اللِىص مىاػكاث ؾىاء في مغ 

ؤزغي ازخصاص الِاض ي اللاصي, و جٌاصًا للمىاػكت الِظابُت في كِض الامخُاػ, ؤُغ اإلاشغق الجؼابغي مً زال٘ ُاهىن 

ت ا ت آلُاث ُاهىهُت و اإلاخمثلت في ػَغ بضًلت لدؿٍى  لىصًت إلاىاػكاث كِض  الامخُاػ. ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع

 .الخدُٕم  ىؾاػت،ال الِظاء الٖامل؛ ؛صكىي ؤلالواء ؛كِض الامخُاػ: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The concession contract reflects the manner in which the conduct of public activity is 

transferred to private bodies, so that management grants the operation and use of such 

facilities to private persons through the concession or obligation contract, and is thus one of 

the most prominent administrative contracts. 

Highlights the importance of the Management Excellence Contract in strengthening 

public-private cooperation, Hence, disputes may arise with respect to such contracts both at 

the conclusion stage and at the execution stage. Where the jurisdiction of the administrative 

judge is once and again that of the ordinary judge, In order to avoid litigation in the 

concession contract, the Algerian legislator, through the Code of Civil and Administrative 

Procedure, has established legal mechanisms that are alternative ways of settling amicable 

disputes in the concession contract. 

Keywords: concession contract; annulment claim; full jurisdiction; mediation;  

arbitration. 
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 ملذمة:

غاخل اليي مغ ىٌـ اإلاوبظلٗ مغ ب ,اؾخلمل كِض الامخُاػ في الجؼابغ بيؿب مخٌاوجت، مىظ الاؾخِال٘ إلى ًىمىا هظا

بها الىـام الِاهىوي الجؼابغي، والظي بضوعه جإزغ باألهـمت الؿُاؾُت والاُخصاصًت. ًإؾلىب الامخُاػ في اإلاغاًّ 

 .(1)لؿحر اإلاغاًّ اللامت اللمىمُت هى  ولُض الاصًىلىحُت اللُبرالُت

والامخُاػ بمٌهىمه الخِلُضي كغي جؼبُِا في الجؼابغ زاصت مم ؾُاؾت الاؾخِال٘، لالن الؿلؼاث آهظاْ كمضث 

اللمل بالِىاهحن الٌغوؿُت، لًٕ بلض الاؾخِال٘ كغي ؤؾلىب الامخُاػ جؼىعا ملخىؿا بخوُحر ألاوطاق الؿابضة في 

اؾخلمل كِض الامخُاػ إلُامت كالُاث ُاهىهُت بحن الضولت مً حهت   وبحن اإلاؤؾؿاث  البالص، بلض كملُاث الخإمُم، ًِض

ض  ت الىػىُت لؿٕٗ الخضًضًت، ُو واإلاِاوالث اللمىمُت لدؿُحر اليشاػاث، هظٓغ منها كلى ؾبُل اإلاثا٘ امخُاػ الشٓغ

الامخُاػ جِهِغا وطلٗ عاحم  زم بلض طلٗ كغي ؤؾلىب ,اؾخلمل ٓظلٗ بحن الضولت  والبلضًت مثالها ُاكاث الؿِىما

 لالؾدبضا٘ اإلاِاوالث اللمىمُت باإلاِاوالث الاشترآُت كلى هاًت نهاًت الثماهُيُاث.

م  عي والخىـُمي، هظٓغ منها ُاهىن ُع اإلاخظمً  83/17زم ؤكُض له الاكخباع بصضوع الىصىص طاث الؼابم الدشَغ

باليؿبت لِاهىن البلضًت   واإلااصة  138- 133، الؾُما اإلاىاص (2) 1990ُاهىن اإلاُاه، ٓظلٗ ُاهىوي البلضًت والىالًت لؿىت 

ظا اإلاغؾىم الخىٌُظي  130 لت 308-96باليؿبت لِاهىن الىالًت ٓو  . (3)اإلاخظمً امخُاػ الؼَغ الؿَغ

م  لؼاما كلى الضولت  لِض صاخب الخوُحر الجظعي الاُخصاصي مجمىكت مً  إصالخاث في شيى اإلاُاصًً، ًُى

وؿابٌها باللمل بلِىص الامخُاػ والؿماح للخىاص باخخال٘ مىؼِت في حؿُحر اإلاغاًّ اللامت صون الخىا٘ػ  كىضما حوحرث

ّ اللمىمي وهى ؤهم صىعة له، ًٌي ًغوؿا هجض  ع اإلاًغ كليها مً ُبل الضولت، ًإصبذ بظلٗ كِض الامخُاػ ُلب جٌٍى

ِت وا ّ اللام في ػٍغ ع اإلاًغ خضة وهي الامخُاػ، والظي ٌلخبر الشٖل ألاؾاس ي مثال جُاع ًضكى الجمُم ٔل ػَغ جٌٍى

 والجُض   والٖامل.

ؤصي ؤلازال٘ بهظه الالتزاماث إلى  بما ؤن كِض الامخُاػ هى كِض ملؼم للجاهبحن ًهى ًىلض كضة خَِى  والتزاماث، ٍو

حلاُضًت،  حلغض الؼغي ألازغ لألطغاع، والؼبُلت الِاهىهُت لهظا اللِض هي زلُؽ ما بحن شغوغ جىـُمُت وؤزغي 

وجٌاصًا ًاإلاىاػكاث اإلاثاعة جاعة جٖىن مً ازخصاص الِاض ي ؤلاصاعي، وجاعة ؤزغي مً ازخصاص الِاض ي اللاصي،  

ت في طلٗ, كمض اإلاشغق إلى إًجاص آلُاث ُاهىهُت ؤزغي  للجىء إلى الِظاء و حلُِضاث إحغاءاجه و اإلاضة الؼمىُت اإلاؿخوُغ

ت الىصًت  إلاىاػكاث كِض الامخُاػ و اليي هي بمثابت الؼَغ البضًلت لخل الجزاق في كِض مً شانها اإلاؿاهمت في الدؿٍى

ت ,  ّ اللام صون شل وشاػه. خُث ؤٓض كليها ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع ت اإلاًغ الامخُاػ, كمال بمبضؤ اؾخمغاٍع

 شٖالُت الخالُت:ؾىي وؿىن ؤلا اإلاىؼلّ ومً هظا 

                                                           
 .183, ص 2010هاصغ لباص, الىححز في الِاهىن ؤلاصاعي,  صاع اإلاجضص لليشغ والخىػَم, الجؼابغ,   (1)
م  (2) ل  07اإلاىاًّ ٘  1410عمظان  12اإلاؤعر في  90/08ُاهىن ُع م  1990ؤبٍغ عمظان  12اإلاؤعر في  90/09اإلاخظمً ُاهىن البلضًت و الِاهىن ُع

ل  1410  اإلاخللّ بالىالًت اإلاخمم. 1990اإلاىاًّ ٘ ؤبٍغ
م  (3) ضة الغؾمُت اللضص  1996ؾبخمبر  18اإلاؤعر في  308-96الِاهىن ُع لت, الجٍغ ش  55اإلاخللّ بمىذ امخُاػ الؼَغ الؿَغ  .1996ؾبخمبر  25صاصع بخاٍع



 

 2021الؿىت -02اللضص -08جلضاإلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ/واإلداريت املدنيت اإلجراءاث قانىن ظل حتج حللها البديلت والطرق االمتياز عقد زعاثمنا
 ــــــــــ/فىزيت قدادرة

  572  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

ها كاهون إلاجراءات املذهية و إلادارية كطرق بذًلة لتسوية الودًة في منازعات ما آلاليات اللاهوهية التي جاء ب-

 ؟  علذ الامتياز 

، جم اكخماص اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي ألهه ألاوؿب في جىطُذ ازخصاص ت اإلاؼغوختفي ؿل هظه ؤلاشٖالُمىه و و 

ت ؤُغهاالىصًت الِاض ي ؤلاصاعي واللاصي في مىاػكاث كِض الامخُاػ مم جبُان ؤهم  الؼَغ  ُاهىن   و اليي حاءث ٓدؿٍى

ت لخل هظه الجزاكاث.  ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ألا٘و هؼاكاث كِض الامخُاػ ؤمام الجهاث  دىع عبِؿُحن: طم اإلا دىعًٍو كلُه جم جِؿُم هظه الضعاؾت إلى م

 الثاوي. دىع الِظابُت، والؼَغ البضًلت لٌع مىاػكاث كِض الامخُاػ مً زال٘ اإلا

 هساعات علذ الامتياز أمام الجهات اللضائية -1

ت هي  800إكماال باإلالُاع اللظىي ووًِا إلاِخظُاث اإلااصة  ت: "اإلادآم ؤلاصاٍع مً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ت.  حهاث الىالًت اللامت في اإلاىاػكاث ؤلاصاٍع

ي جٕؼن ًيها الضولت ؤو الىالًت ؤو البلضًت، جسخص بالىـغ في ؤ٘و صعحت بدٕم ُابل لالؾخئىاي في حمُم الِظاًا الي

ا ًيها"  .(1)ؤو إخضي اإلاؤؾؿاث اللمىمُت ػًغ

ت صاخبت  و  حز كلى صٌت الجهت ؤلاصاٍع ًِصض باإلالُاع اللظىي في مجا٘ جدضًض ازخصاص الِاض ي ؤلاصاعي، التٓر

 اليشاغ صون ؤزظ بلحن الاكخباع مىطىق اللِض.

ت، لٖىن  الؼغي اإلااهذ لالمخُاػ شخص ُاهىن كام، ًإي مىاػكت و بما ؤن كِض الامخُاػ هى مً اللِى  ص ؤلاصاٍع

ت ػبِا للماصة  ا مم اإلالتزم ؤو مم  اإلاىخٌم، ًلالزخصاص ٌلىص إلى اإلادآم ؤلاصاٍع مً الِاهىن 902و  800ًٖىن ًيها ػًغ

ت"الؿابّ:"ًسخص مجلـ الضولت بالٌصل في اؾخئىاي ألاخٖام وألاوامغ الصاصعة كً اإلادآم ؤلا   .(2)صاٍع

م  10إطاًت إلى اإلااصة  ، اإلاخللّ بازخصاصاث مجلـ الضولت 1998ماي  30اإلاؤعر في  98/01مً ُاهىن ُع

 .(3)وجىـُمه وكمله

ً طض عبِـ بلضًت وهغان الظي ؤؾٌغ كً ازخصاص الِاض ي  ت هِل اإلاؿاًٍغ و بغحىق لألخضار ُظُت شٓغ

ضما جٖىن ؤلاصاعة إما مضعى ؤو مضعى كلُه، ؤي اإلاىاػكاث اليي جٖىن بحن ، وبخالي كى(4)ؤلاصاعي في مىاػكاث كِىص الامخُاػ

ظا اإلاىاػكاث اليي جٖىن بحن ؤلاصاعة ماهدت الامخُاػ واإلاىخٌلحن.  ؤلاصاعة ماهدت الامخُاػ  وصاخب الامخُاػ ٓو

حن:صكىي الِظاء الٖامل ؤو صكى  م صكٍى ت ًمًٕ ًع ع لظلٗ وخؿب ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت  وؤلاصاٍع ي الخلٍى

واليي جٖىن طض الِغاعاث الصاصعة مً ؤخض ألاشخاص اللامت ؤو صكىي ؤلالواء واليي جٖىن ًيها ؤلاصاعة ُض حلؿٌذ 

 باؾخثىاء جلٗ الِغاعاث ؤو ألاكما٘ اليي جىضعج طمً ألاكما٘ الضازلُت لخىٌُظ اللِض.

 

                                                           
ت, اإلااصة  2008ًبراًغ  25اإلاؤعر في  08/09ِاهىن ال (1)  . 800اإلاخظمً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع
 مىه. 902اإلااصة  (2)
 اإلاخللّ بازخصاصاث مجلـ الضولت وجىـُمه وكمله. 1998ماًى  30اإلاؤعر في   98/01مً ُاهىن  10اإلااصة  (3)
م  (4) م  11950الِغاع ُع م الجىىب وعبِـ  , الصاصع 11952الٌهغؽ ُع ً, ؾَغ ت هِل اإلاؿاًٍغ ت الثالثت, مجلت مجلـ الضولت )ُظُت بحن شٓغ كً الوًغ

 بلضًت وهغان(.
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 اختصاص اللاض ي إلاداري في منازعات علذ الامتياز إلاداري  1.1-

ؾلؼاث الِاض ي ؤلاصاعي في صكىي الِظاء الٖامل وصكىي ؤلالواء، وهظا ما ؾىي ولغطه في الٌغوق  جخلضص

 آلاجُت:

 اللضاء الكامل 1.1.1-

ت جسظم لىالًت الِظاء الٖامل وحاءث اإلااصة مً  801ؤؾٌغث ؤخٖام الِظاء ؤلاصاعي كلى ؤن اللِىص ؤلاصاٍع

ت  والظي هص  ت  واليي جخمثل في صكىي الِظاء ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت  وؤلاصاٍع كلى هظا الىىق مً الضكاوي ؤلاصاٍع

 .(1)الٖامل

ت  ولم  إن اإلاشغق الجؼابغي اؾخلمل صكىي الِظاء الٖامل لأل٘و مغة طمً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت   وؤلاصاٍع

ع الىاججت ، ٓض(2)ٌؿخلملها مً ُبل وإهما طٓغ بلع ؤهىاق صكاوي طمً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت الؿابّ كىي الخلٍى

ت الخاطلحن  للِاهىن اللام وطلٗ طمً هص اإلااصة   مىه. 7كً مؿؤولُت ألاشخاص اإلالىٍى

ت  واليي هي صكىي الِظاء  ذ اللباعة كلى إخضي هظه الضكاوي ؤلاصاٍع و هىا هجض اإلاشغق الجؼابغي ُض هص بصٍغ

ع، وؤن مصؼلح الٖامل اليي جس٘ى الِاض ي ؤلاصاعي الىـغ في اإلاىاػكت بخصٌُت الج م وحلضًل وحلٍى زاق بٖل جٍِى

 الِظاء الٖامل مؿخمض ؤؾاؾا مً الؿلؼت اليي ًخمخم بها الِظاء بالٌصل في اإلاىاػكت.

ت كضة صىع هظٓغ منها:   وجإزظ مىاػكاث اللِىص ؤلاصاٍع

ىه ؤ1 ٔان اللِض ؤو جٍٖى و ( صكىي بؼالن اللِض: ًُِمها ؤخض ؤػغاي اللِض للُب في شغوغ الصخت ؤو ؤع

ت  .(3)إحغاءاجه، وؾبُل الِظاء الٖامل هى ألاوؿب لالن صكىي ؤلالواء الهخصب إال كلى الِغاعاث ولِـ اللِىص ؤلاصاٍع

ع كً ألاطغاع 2 ( صكىي الخص٘ى كلى مبالى مالُت: جٖىن كلى شٖل زمً او ؤحغ مخٌّ كلُه في اللِض ؤو حلٍى

 .(4)بمبلى  مً اإلاا٘ اليي جٖىن ُض لخِذ بالؼغي الثاوي واليي جؤصي إلى الخٕم

اث ؤلاصاعة هحر مشغوكت وجسل 3 ٔاهذ جصًغ اث ؤلاصاعة )ؤلازال٘ بالتزاماتها(: إطا  ( صكىي إبؼا٘ بلع جصًغ

ّ الِظاء الٖامل، ؤما ًُما  اث كً ػٍغ بالتزاماتها اللِضًت، ًُمًٕ للمخلاُض ملها ؤن ًدصل كلى إبؼا٘ لهظه الخصًغ

بالجؼاءاث الخلاُضًت ؤو بٌسخ اللِض ؤو إنهاءه ؤو إلواءه ًهي ٔلها جضزل في ًسص ُغاعاث جىٌُظ اللِض ٓخلٗ الخاص 

 .(5)والًت الِظاء الٖامل

( حؿتهضي هظه الضكىي ًسخ اللِض: كىضما ًؼالب اإلاخلاُض بٌسخ اللِض، لألؾباب مثل: الِىة الِاهغة ؤو 4

ىه ؤو جىٌُظه، إزال٘ ؤلاصاعة بالتزاماتها وال ًِخصغ الِظاء ؤلاصاعي كلى اإلاىاػكاث ا إلاخللِت باللِض مباشغة، ؾىاء في جٍٖى

 ٍ ؼلٗ في ػلب ُو ت ٓو بل ًمخض هظا الازخصاص إلى ٔل ما ًخٌغق كىه مثل الؼلباث اإلاؿخعجلت في اللِىص ؤلاصاٍع

 جىٌُظ الِغاعاث.

                                                           
ت, اإلاغحم الؿابّ. 801اإلااصة  (1)  مً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع
م  (2)  مىه 7اإلاخظمً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت  اإلااصة1966 نحىا 8اإلاؤعر في  154-66ألامغ ُع
 .96, ص2012ٔلىفي كؼ الضًً, هـام اإلاىاػكت في مجا٘ الصٌِاث اللمىمُت, صاع اليشغ وحُؼلي,  (3)
ت, صاع الٌٕغ اللغبي , مصغ , غ (4)  .179, ص 1999, 1ؾلُمان الؼماوي, ألاؾـ اللامت لللِىص ؤلاصاٍع
ت, الامخُاػ كِض  (5)  80www.droit.maroc.blocspot.com, ص 2013 في الِاهىن ؤلاصاعي, مجلت الِاهىن  والللىم ؤلاصاٍع

http://www.droit.maroc.blocspot.com/
http://www.droit.maroc.blocspot.com/
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( الٌصل في ؤمىع الاؾخعجا٘: إطا ما جىاًغث شغوغ الاؾخعجا٘، زظم الٌصل في ػلب لىالًت الِظاء 5

ت هي بؼبُلتها مىاػكاث مخٌغكت كً اللِض الٖ امل، طلٗ لالن مىاػكاث ؤمىع الاؾخعجا٘ اإلاخللِت باللِىص ؤلاصاٍع

 .(1)ؤلاصاعي 

و بخالي هٌهم مً صكىي الِظاء الٖامل ؤنها جدىػ كلى حجم ٓبحر مً ؾلؼاث الِاض ي ًهي واؾلت ومخلضصة 

وحىص الخَِى الصخصُت اإلإدؿبت والاكتراي  مِاعهت مم صكىي ؤلالواء، ًالِاض ي ًماعؽ هىا ؾلؼت كً مضي

ت الظاعة زم البدث كً اإلاـ وألاطغاع بالخَِى  بىحىصها، زم ؾلؼت البدث والخِضًغ كً مضي شغكُت ألاكما٘ ؤلاصاٍع

ع الٖامل  واللاص٘ اليي ؤصابذ  ت هحر اإلاشغوكت، ًؿلؼت جِضًغ الخلٍى الصخصُت اإلإدؿبت بٌلل  ألاكما٘ ؤلاصاٍع

ع ٔلها ؾلؼاث ُاض ي الِظاء الٖامل الخَِى الصخص ت بضًم الخلٍى ُت اإلإدؿب، وؾلؼت ؤمغ الؿلؼاث ؤلاصاٍع

 .(2)الىاؾلت   واإلاخلضصة

 كضاء إلالغاء 2.1.1-

جِخصغ ؾلؼت الِاض ي كلى الخٕم باإللواء ُغاع إصاعي هحر مشغوق، والصىعة ألاؾاؾُت لِظاء ؤلالواء في 

ّ الؼلً recours pour excès de pouvoirلؿلؼت الِاهىن الٌغوس ي هى الؼلً بؿبب ججاوػ ا ، الظي ٌلخبر ػٍغ

ت كمىما  .(3)ألاصلي باليؿبت لإللواء الِغاعاث ؤلاصاٍع

ت ػبِا للماصة  مً الِاهىن الؿابّ طٓغه بما لها والًت كامت باليؿبت للمىاػكاث  800إطن جسخص اإلادآم ؤلاصاٍع

ت منها: ص ت بمجمىكت مً الضكاوي ؤلاصاٍع كىي ؤلالواء، صكىي الخٌؿحر، صكىي جِضًغ اإلاشغوكُت، صكىي ؤلاصاٍع

بُت، الصٌِاث  ت ؤزغي جسخص ًيها بمىحب هصىص زاصت مثل مىاػكاث الاهخسابُت والظٍغ ع وصكاوي إصاٍع الخلٍى

 :(4)مً الضؾخىع  143اللمىمُت....الخ، واؾدىاصا لىص اإلااصة 

ت"،  ًئن الِاهىن الجؼابغي ؾمذ بالؼلً بئلواء الِغاعاث "ًىـغ الِظاء في الؼلً في ُغاعاث الؿلؼاث ؤلاصاٍع

ت. ظا اإلادآم ؤلاصاٍع ت ٓو ت ؤمام الهُئاث الِظابُت ؤلاصاٍع ت الصاصعة في مسخلٍ الؿلؼاث ؤلاصاٍع  ؤلاصاٍع

و تهضي صكىي ؤلالواء إلى الِظاء كلى آلازاع والىخابج اإلاترجبت كلى الِغاع ؤلاصاعي وإػالتها، خُث ؤن ُظاء ؤلالواء 

ت اإلاىٌصلت كً اللِض قي  .(5)مجا٘ كِىص الالتزام، ًؤو٘ بالؼلً في الِغاعاث ؤلاصاٍع

 اختصاص اللاض ي العادي في علود الالتزام 2-1.

ت، إط ال  ت الِظابُت هي صاخبت الازخصاص  اللام في مجا٘ اإلاىاػكاث ؤلاصاٍع الِاكضة اللامت ؤن الجهاث ؤلاصاٍع

بِىما هجض في اإلاِابل  بإهه ججىػ للمدآم اللاصًت الٌصل في ؤي هؼاق إصاعي إال جدخاج  إلى هص إلاماعؾت  ازخصاصاتها، 

                                                           
(1)  َ  ,   ؤٓلي ولُمت, الىـام الِاهىوي للِض الامخُاػ في الجؼابغ, مظٓغة مً ؤحل  الخص٘ى كلى شهاصة اإلااحؿخحر في الِاهىن اللِىص, ٔلُت الخِى

 .167, ص 2013وػو,  ي حاملت  مىلىص ملمغي ، جحز     
ت في الىـام الِظاةي في الجؼابغ, صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت, غ (2) ت اللامت للمىاػكاث ؤلاصاٍع  .338, ص 2016و, 5كىابضي كماع, الىـٍغ
ت, صاع الخلضوهُت, غ (3)  .145, ص 2ػاهغي خؿحن, الِاهىن ؤلاصاعي واإلاؤؾؿاث ؤلاصاٍع
 .1996مً الضؾخىع  143اإلااصة  (4)
ت, صاع الللىم لليشغ والخىػَم, ب ص غ, ؾىت مدمض الص (5)  .41, ص2011وحر بللي, اإلادآم ؤلاصاٍع



 

 2021الؿىت -02اللضص -08جلضاإلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ/واإلداريت املدنيت اإلجراءاث قانىن ظل حتج حللها البديلت والطرق االمتياز عقد زعاثمنا
 ــــــــــ/فىزيت قدادرة

  575  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

م  802بمىحب  هص ُاهىوي، إط جىص اإلااصة  ت زالًا للماصة ُع ًٖىن  800و 801مً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 ازخصاص اإلادآم اللاصًت في اإلاىاػكاث الخالُت :

1-  َ  مسالٌاث الؼغ

باث جابلت لضولت ؤو إخضي الىالًاث ؤو البلضًاث، اإلاؤؾؿاث اللمىمُت طاث اإلاىاػكاث ا -2 لىاحمت كً مٓغ

ت  .(1)الصبوت ؤلاصاٍع

ّ اللام واإلاىاػكاث اليي جٖىن   ًُسخص الِظاء اللاصي باإلاىاػكاث اليي جِم بحن اإلالتزم واإلاىخٌلحن بسضماث اإلاًغ

ظا بحن اإلالتزم وا ّ اللام ٓو  لوحر.بحن اإلالتزم وكما٘ اإلاًغ

 املنازعات بين امللتزم والعمال  1.2.1-

ّ اإلاضاع بإؾلىب الامخُاػ هم ػبلا زاطلحن للِاهىن الخاص، ألهه جغبؼهم كالُت مضهُت  باليؿبت لللاملحن في اإلاًغ

ظا الجؼابغ، في  ؼا ُاهىهُا حلاُضًا مم اإلالتزم، لهظا ًسخص الِظاء اللاصي في ٔل مً ألاعصن ومصغ ٓو شولىن مٓغ َو

ىاكض ُاهىن اللملمىاػ  ّ ؤخٖام ُو  .(2)كاتهم مم اإلالتزم بالٌصل ًيها ًو

 املنازعات بين امللتزم واملنتفعين 2.2.1-

 ّ ٓإصل كام ٌلىص ازخصاص الٌصل في اإلاىاػكاث اليي حشىب بحن صاخب الالتزام واإلاىخٌلحن مً زضماث اإلاًغ

حن وطلٗ جؼبُِا للملُاع اللظىي، لًٕ هظا اللام للِظاء اللاصي، لالهخٌاء شغغ وحىص الصخص اللام في ٓال ا لؼًغ

ٔان صاخب الالتزام هى شخص مً ؤشخاص الِاهىن اللام  .(3)ال ًمىم ؤن ًٖىن ازخصاص الِظاء ؤلاصاعي إطا ما 

 املنازعات بين امللتزم والغير 3.2-1-

ت، وطلٗ مً احل  جلبُت خ ّ كالُاث كِضًت،مضهُت وججاٍع ظا ًخلامل اإلالتزم مم الوحر كً ػٍغ احاث الجماكت ٓو

حن، في هظه الخالت ٌلخبر الِظاء اللاصي هى اإلاسخص في  اء بااللتزاماث، مما ًؤصي ّإلى ؿهىع زالًاث بحن الؼًغ الًى

حن، ٓما ًمًٕ إطاًت مىاػكاث اإلالتزم مم الوحر اإلاخظغعًٍ مً ؤلاحغاءاث  الٌصل في اإلاىاػكاث اللاصًت بحن الؼًغ

ت الصاصعة ؤزىاء جىٌُظ  ّ اللامؤلاصاٍع  . (4)مهمت الدؿُحر، ٓما لى ؤصِب شخص مً ػغي كغبت جابلت إلاؿحر اإلاًغ

 التسوية الودًة ملنازعات علذ الامتياز عن طريم اللجوء إلى الطرق البذًلة 2-

ٌلخبر كِض الامخُاػ اإلاىار اإلاالبم ؤًً جثاع ًُه اإلاىاػكاث بحن ؤػغاي اللِض،إال ؤن الىـام الِاهىوي لهظا ألازحر 

اصة الؼغي الثالث وهم  اإلاىخٌلحن، ًؤزغ كلى جدضًض ازخصاص الِاض ي والظي ًخىػق ما بحن وال ظي ًخمحز بخلُِضه، بٍؼ

حز كلى اإلاىاػكاث اإلاثاعة في مغخلت الخىٌُظ.   الِظاء ؤلاصاعي والِظاء اللاصي ولهظا ًمًٕ التٓر

ظاث اإلا 15/247ؤٓض اإلاغؾىم الغباس ي  ّ اللام كلى ًٕغة الخل الىصي اإلاخظمً الصٌِاث اللمىمُت وجٌٍى ًغ

للجزاق وجٌاصي اإلاىاػكت الِظابُت ٓما ًخذ ؾبُل اللجىء إلى اللجىت الىػىُت للصٌِاث، إلى جبني مبضؤ الخل الىصي 

                                                           
م  (1) ت, اإلااصة  08/09الِاهىن ُع  .802-801-800اإلاخظمً ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع
 .170ؤٓلي ولُمت, اإلاغحم الؿابّ, ص  (2)
 .173اإلاغحم الؿابّ, ص  (3)
ت,  كِض الامخُاػ في الِاهىن ؤلاصاعي, (4)    83www.droit.maroc.blocspot.com, ص 2013 مجلت الِاهىن  والللىم ؤلاصاٍع

http://www.droit.maroc.blocspot.com/
http://www.droit.maroc.blocspot.com/
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م  مً اإلاغؾىم الؿابّ: "ًجب كلى اإلاصلخت اإلاخلاُضة صون اإلاؿاؽ بخؼبُّ ؤخٖام  153للجزاق، وطلٗ ػبِا للماصة ُع

 ِي كلى خل وصي للجزاكاث، ٔلما ؾمذ الخل بما ًإحي:الٌِغة ؤكاله ؤن جب

 .(1)إًجاص الخىاػن للخٖالٍُ اإلاترجبت كلى ٔل ػغي مً ألاػغاي -

 الخىصل إلى ؤؾغق إهجاػ إلاىطىق الصٌِت. -

ت نهابُت ؤؾغق  وبإُل جٖلٌت. -  الخص٘ى كلى حؿٍى

ت الى   حن، ٌلغض الجزاق ؤمام اللجىت للدؿٍى صًت للجزاكاث اإلاسخصت، اإلايشاة بمىحب وفي خالت كضم اجٌاَ الؼًغ

 ؤصهاه. 155مىه خؿب الشغوغ اإلاىصىص كليها في اإلااصة  154ؤخٖام اإلااصة 

ت الىصًت للجزاكاث ُبل ٔل  ًجب كلى اإلاصلخت اإلاخلاُضة ؤن جضعج في صًتر الشغوغ، اللجىء لإلحغاء الدؿٍى

 مِاطاة ؤمام اللضالت.

 LA CONCILIATIONالصلح  1.2-

ٔاهذ"،  17اإلااصة هصذ كلُه  مً ُاهىن إ.م.إ: "ًجىػ للِاض ي مصالخت ألاػغاي، ؤزىاء هـغ الضكىي في ؤًت ماصة 

ت"  .(2)وبظلٗ ؤحاػ اإلاشغق الجؼابغي الصلح في ٔل الِظاًا بما ًيها الِظاًا ؤلاصاٍع

ت، إال ؤن ًالصلح هى إحغاء وصي لخل الجزاكاث اإلاضهُت إلى حاهب الؼَغ البضًلت اإلالغوًت ٓخدُٕم والىؾاػ

ٔان  ت، خُث هِله مً ػابله اإلاىطىعي الظي  اإلاشغق الجؼابغي ُض ؤكاص بلىعجه في ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت   وؤلاصاٍع

ٌه وجىـُمه، بل ًبحن ؾبل مماعؾخه خيى في  ًدؿم به الِاهىن الؿابّ إلى الؼابم ؤلاحغاةي الظي ال ًٕخٌي بمجغص حلٍغ

 الِظاء ؤلاصاعي.

خه اإلااصة   لان به هؼاق مدخمال، وطلٗ   459وكًغ ان هؼاق ُابما ؤو ًخُى مً الِاهىن اإلاضوي: "هى كِض ًىهي به الؼًغ

 .(3)بإن ًدىا٘ػ ٔل منهما كلى وحه الخىا٘ػ  كً خِه باؾخثىاء ما حللّ بالخالت الصخصُت ؤو بالىـام اللام

ّ إحغاةي مؿخدضر هـ  مه اإلاشغق الجؼابغي في و الصلح له صىعجان هما:* الصلح الِظاةي وهِصض به ػٍغ

 الباب ألا٘و مً ُاهىن إ.م.إ.

م صكىي ُظابُت   . (4)*الصلح الوحر  ُظاةي  وهى الظي ًِم زاعج صابغة الِظاء وصون الخاحت لًغ

 وظائف الصلح 1.1.2-

مً ُاهىن إ.م.إ كلى ؤهه "ًجىػ للخصىم الخصالح جلِابُا، ؤو بؿعي مً الِاض ي، في حمُم  990هصذ اإلااصة 

 .(5)الخصىمت" مغاخل

ت زال٘ ؤي مغخلت مً مغاخل  ًخطح مً زال٘ هص اإلااصة ؤن الصلح هى إحغاء ازخُاعي لٌع اإلاىاػكاث ؤلاصاٍع

غ هظا ؤلاحغاء ًغحم بالظغوعة إلى ؤهمُخه وإلى ما ًخمخم به مً وؿابٍ ًمًٕ إحمالها ًُما ًلي:  الخصىمت، ًخٍِغ

ت  وما جد -  ؿم  به مً حلُِض في ؤلاحغاءاث.ججىب الخىض في هماع الضكاوي ؤلاصاٍع

                                                           
ّ اللام . 247-15مً اإلاغؾىم الغباس ي  153اإلااصة  (1) ظاث اإلاًغ  اإلاخللّ بالصٌِاث اللمىمُت وجٌٍى
ت.مً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضه 17اإلااصة  (2)  ُت وؤلاصاٍع
 .2009, 2,  صاع هىمت, غ2007ماي  13اإلاؤعر في 05-07ًىؾٍ صالهضة, الِاهىن اإلاضوي  (3)
ت, مجلت الللىم ؤلاوؿاهُت, حاملت مدمض ًُصل, بؿٕغة, (4)  .27ص ،2012, 26اللضص  ماوم ؾلمى, الؼَغ البلضًت اإلاؿخدضزت لخل اإلاىاػكاث ؤلاصاٍع
ت.مً ُاهىن ؤلاحغا 990اإلااصة  (5)  ءاث اإلاضهُت  وؤلاصاٍع
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 مداولت الٌصل في اإلاىاػكاث بصٌت وصًت. -

 مداولت الؿغكت في الٌصل في اإلاىاػكاث وججىب الخماػل وػ٘ى ؤلاحغاءاث الِظابُت. -

 مداولت الاؾخٌاصة  مً مؼاًا الصلح في الِظاء ؤلاصاعي ؤًظا. -

 مراحل الصلح  2.1.2-

 :(1)ها ٓما ًليًمغ الصلح بلضة مغاخل ًمًٕ إحمال

 ؤ( مغخلت اإلاباصعة بئحغاء الصلح

هي جلٗ اإلاغخلت اليي ًباصع ًيها ألاػغاي لؼلب إحغاء الصلح ؾىاء جلِابُا ؤو بلض ؾعي مً الِاض ي في ؤي مغخلت 

ت. 990مً مغاخل الخصىمت خؿب مِخظُاث اإلااصة   مً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع

ىن بصىعة جلِابُت ولِـ إلؼامُت، ٓما ًمًٕ ًع الجزاق بالخصالح بضال مً خُث ًخطح مما جِضم ؤن الصلح ًٖ

 اهخـاع صضوع الخٕم الِظاةي الظي ُض ال ًغض ي ألاػغاي  في ألازحر عهم ػ٘ى ؤحغاءجه وما ًخؼلبه طلٗ مً مصاٍعٍ.

 ب( مغخلت اولِاص الصلح

غي اهه مىه، ًالصلح ًخم في  اإلاٖان والؼمان الظي ًدضصه الِ 991خؿب اإلااصة  اض ي الظي ًىـغ في الجزاق ٍو

ٌُُت الُِام به، بل الىدُجت اليي ؾخدِّ واليي جؤصي إلى  مىاؾب للُِام به، ًاإلاهم هظا لِـ ؤلاحغاء في خض طاجه ٓو

ذ وؤُل الخٖالٍُ.  جسٌٍُ اللبء كلى حهاث الِظاء مً حهت وجدِّ ًابضة ألاػغاي بإؾغق ُو

 ج( مغخلت إكضاص مدظغ الصلح

م كلُه الخصىم بلض إحغاء ا لصلح بحن ألاػغاي مً ُبل الِاض ي، ال بض مً إزباث طلٗ في مدظغ عؾمي ًُى

 .(2)والِاض ي وؤمحن الظبؽ اإلالني، لُخم إًضاكه بلض طلٗ بإماهت الظبؽ للجهت الِظابُت اليي جىـغ في الجزاق

سظم ٓما ؤن اإلادظغ ٌلخبر ؾىضا جىٌُظًا بمجغص الاهتهاء مىه وإًضاكه بإماهت طبؽ الجه ت الِظابُت اإلالُىت، ٍو

 (3) مً ُاهىن إ.م.إ. 604-600لألخٖام الخىٌُظ الىاعصة في اإلاىاص 

 هتائج الصلح 3.1.2-

ذ  في خالت ما ازخاع ؤػغاي الجزاق اللجىء إلى الصلح ٓؿبُل لالزخصاع ؤلاحغاءاث  والخىصل إلى خل بإؾغق ُو

حن وبدظىع الِا ت في مباشغة هظا ؤلاحغاء خيى وؤُل جٖلٍُ، ًخم هظا ؤلاحغاء بحن الؼًغ ض ي الظي له الؿلؼت الخِضًٍغ

 ًدِّ الىدُجت اإلاغحىة مىه.

 ًالىخابج اليي جترجب كً إحغاء الصلح ال جسغج بإي خا٘ مً ألاخىا٘ كً هدُجخحن هما:

ع الصلح  والاؾخمغاع في الجزاق إلى هاًت صضوع الخٕم الِظاةي. -  ًع

 . (4)لظي ٌلض ؾىضا جىٌُظًا لٖل ما حاء ًُههجاح الصلح وإزباث طلٗ في اإلادظغ ا -

 

                                                           
ت, غ (1)  .517,ص 2009, 1بغباعة كبض الغخمً, شغح ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت  وؤلاصاٍع
ت, صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت,ب غ, ؾىت  (2) جت خؿحن, اإلاباصا ألاؾاؾُت في ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع  .459, ص2010ًٍغ
ت.مً ُاهىن ؤلاحغاءاث إلا 993اإلااصة  (3)  ضهُت وؤلاصاٍع
 .32ؾلمى,  اإلاغحم الؿابّ, صماوم  (4)
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 LA MEDIATIONالوساطة  2.2-

ت الجزاكاث خُث جِىم كلى جضزل ػغي زالث, ًخىلى اُتراح  حلغي الىؾاػت بملىاها اللام كلى ؤنها إحغاء لدؿٍى

ِحن ؤو ؤٓثر كً ػغ  ت الجزاق, ؤو ؤنها مداولت ًع هؼاق ُابم بحن ًٍغ ٍّ الخٌاوض و خل جىاًِي كلى ألاػغاي لدؿٍى

 1الخىاع

ت الجؼابغي الجضًض ولًٕ ًمًٕ اؾخسالصه  لم ًغص حلٍغٍ واضح للىؾاػت في ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

مً زال٘ ؤخٖام اإلاىاص اليي جىاولها الِاهىن، ًُمًٕ حلٍغٍ الىؾاػت بإنها إخضي الؼَغ الٌلالت لخل الجزكاث اليي 

لت جِىم كلى مداولت جٍِغب جثاع بحن ألاشخاص بلُضا كً كملُت  ت   وؾَغ الخِاض ي، وطلٗ مً زال٘ إحغاءاث ؾٍغ

ت.  وحهاث الىـغ بحن ؤػغاي الجزاق بوُت الىص٘ى إلى حؿٍى

خا ؤُل مً الخدُٕم ًظال كً  خا وماال، إط حؿخوَغ إحماال ُو غ للمخىاػكحن ُو إطا ما هجخذ الىؾاػت ًئنها جًى

 .(2)ٔىنها ؤُل جٖلٌت، إال ؤن ًابضتها ألاؾاؾُت جٕمً في طمان جىٌُظ الخل الظي وصلذ إلُه هـغا إلاىاًِت الجمُم كلُه

 اريةالوساطة في كاهون إلاجراءات املذهية  وإلاد 1.2.2-

مىه خُث حاء: "ًجب كلى الِاض ي كغض إحغاء الىؾاػت كلى الخصىم في  994لِض هـم ُاهىن إ.م.إ في اإلااصة 

 .(3)حمُم اإلاىاص"

ٌاث الؿابِت، خُث جٕدس ي الؼابم  ًخطح مً هظه اإلااصة ؤن الىؾاػت في هظا الِاهىن جسخلٍ كً الخلٍغ

ٌاث ألازغي بصٌت كامت حلخبرها الِظاةي وجٖىن مغجبؼت بىحىص مىاػكت وصكىي ُظابُت  ف ي خحن ؤن مسخلٍ الخلٍغ

ِا ًلجإ لها ألاًغاص ُبل اللجىء للِظاء.  ػٍغ

ت البضًلت للمىاػكاث، جِىم كلى ؤؾاؽ ػلب الِاض ي مً الخصىم  ًالىؾاػت هي ؤؾلىب مً ؤؾالُب الدؿٍى

ت وبلُضة كً  .(4)كلىُت الجلؿاث مداولت خل الجزاق زاعج ؾاخت الِظاء مً ػغي شخص ؤزغ مداًض بصٌت ؾٍغ

بدبني الىؾابل  2002و ُض حاء هظا الخىحه مً اإلاشغق الجؼابغي، اؾخجابت لخىصُاث اللجىت ألاوعوبُت ؾىت 

ت الجزاكاث.  البضًلت لدؿٍى

في ًِغتها ألاولى: ًالىؾاػت وحىبُت خُث ًخلحن كلى الِاض ي الظي ًىـغ في الجزاق ؤن ٌلغض  994و خؿب اإلااصة 

ع الخصىم، كلُه ؤن ٌشحر إلى طلٗ في الخٕم وجدذ ػابلت هظا ؤلاحغاء كلى  ألاػغاي  ٓإصل كام،  وفي خالت ًع

 البؼالن.

 أسلوب الوساطة 2.2.2-

مًٕ إحمالها ًُما ًلي:  إن اللجىء إلى الىؾاػت له كضة ؤؾباب صًلذ اإلاشغق الجؼابغي إلى جبىيها في ُاهىن إ.م.إ ٍو

 الخل الىصي للجزاق -

                                                           
, جسصص ُاهىن  1  ت الجزاق ؤلاصاعي في الِاهىن الجؼابغي, عؾالت مِضمت لىُل شهاصة صٓخىعاه كلىم في الخَِى كام,  زالي ًاجذ, مٖاهت الىؾاػت لدؿٍى

 .5, ص2015-2014حاملت مدمض زُظغ, بؿٕغة, 
 .33اإلاغحم الؿابّ , ص(2)
ت.مً ُاهىن  994اصة اإلا (3)  إلحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع
 .523بغباعة كبض الغخمً, اإلاغحم الؿابّ , ص  (4)
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 وؾُؽ خُاصي ُبل اللجىء للِاض ياإلاداولت مً ػغي  -

 الخٌاؾ كلى اللالُت بحن ألاػغاي -

 ججىب جغآم الجزكاث اليي ًمًٕ خلها وصًا. -

 الاؾخجابت للخؼىعاث الخاصلت في اإلاجخملاث. -

ذ واإلاا٘ -  .(1)ججىب إحغاءاث الخِاض ي  وما جدؿم به مً حلُِض وطُاق للُى

 مراحلها 3.2.2-

 مغاخل الىؾاػت جٖىن:بىاءا كلى الِاهىن إ.م.إ  ً

 مغخلت اللغض مً الِاض ي ( ؤ

بِى كلى ألاػغاي  994خؿب اإلااصة  مىه، وحىب حلُحن الىؾُؼت مً ُبل الِاض ي وكغطها كلى الخصىم  ٍو

ت ما كضا الاؾخثىاءاث اليي طٓغث مً ُبل.  ُبىلها وهظا اللغض ًمـ ٔل الجزكاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 مغخلت حلُحن الىؾُؽ ( ب

بئحغاء الىؾاػت، ًِىم الِاض ي بخلُحن الىؾُؽ مً زال٘ ُابمت حلض له  واليي حشغي كلى بلض ُب٘ى ألاػغاي 

جب ؤن جخىاًغ في الىؾُؽ الِظاةي حملت مً الشغوغ ػبِا للماصجحن   مىه: 998و 997إكضاصها وػاعة اللض٘ ٍو

 ؤن ًٖىن شخصا ػبُلُا ملتري له بدؿً الؿلْى والاؾخِامت. -

ه اإلاضهُتؤال ًٖىن ُض حلغض للِىبت  - مت مسلت بالشغي وؤال ًٖىن ممىىكا مً خُِى  .(2)كً حٍغ

 ؤن ًٖىن مؤهال للىـغ في اإلاىاػكت اإلالغوطت كلُه. -

 ؤن ًٖىن مداًض ؤو  مؿخِال في مماعؾت الىؾاػت. -

م  الظي ًدضص ٌُُٓاث حلُحن الىؾُؽ ( 3) 09/100باإلطاًت إلى كضة شغوغ ؤطاًها اإلاغؾىم  الخىٌُظي ُع

 ليي هظٓغ منها:الِظاةي وا

 ما لم ًًٕ ُض خٕم كلُه بؿبب حىاًت ؤو حىدت باالؾخثىاء الجغابم هحر اللمضًت. -

 ُض خٕم كلُه ٓمؿحر مً احل حىدت ؤلاًالؽ ولم ًغص اكخباعه. -

م كؼله ؤو مدامُا شؼب اؾمه ؤو مىؿٌا كمىمُا ك٘ؼ بمِخض ى إحغاء جإصًبي نهاةي. -  طابؼا كمىمُا ُو

ُؽ الِظاةي مً بحن ألاشخاص اإلالتري لهم بالجزاهت والٌٕاءة والِضعة كلى خل الجزكاث ٓما ًخم ازخُاع الىؾ

تها بالىـغ إلى مٖاهتهم الاحخماكُت.  وحؿٍى

 ً ٓما هالخف ؤن هظا اإلاغؾىم لم ٌشترغ خص٘ى هؤالء ألاشخاص كلى شهاصة حاملُت ؤو صبلىم ؤو جٍٖى

 .(4)مً اإلاغؾىم 3ق ملحن مً الجزاكاث واإلااصة مخسصص ؤو ؤي وزُِت  ؤزغي جؤهله لخىلي الىؾاػت في هى 

                                                           
 .35ماوم ؾلمى,  اإلاغحم الؿابّ, ص  (1)
ت.مً ُاهىن   998اإلااصة (2)  ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع
م  (3) ضة الغؾمُت اللضص اإلادضص لٌُُٕاث حل  2009ماعؽ  10اإلاؤعر في  09/100اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع ش  16ُحن الىؾُؽ الِظاةي, الجٍغ الصاصعة بخاٍع

 .2009ماعؽ 15
م  3اإلااصة  (4)  اإلاخللّ بٌُُٕاث حلُحن الىؾُؽ الِظاةي 09/100مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع
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ٓما ًخم ازخُاع الىؾُؽ الِظاةي مً بحن الِىابم  اليي ٌلضها اإلاجلـ الِظاةي، ٓما ًجىػ للجهت الِظابُت في 

بل مباشغة مهامه، كلُه ؤن  خالت الظغوعة حلُحن  وؾُؽ هحر مسجل في الِىابم اإلاىصىص كليها ووفي هظه الخالت ُو

 .(1)مً اإلاغؾىم  10ن اإلاىصىص كليها في اإلااصة ًؤصي الُمح

ت بمجمىكت  ُى جىحه ػلباث الدسجُل في ُابمت الىؾؼاء الِظابُحن إلى الىابب اللام لضي اإلاجلـ الِظاةي مًغ

 مً الىزابّ وجغؾل هظه الىزابّ إلى وػٍغ اللض٘ خاًف ألازخام وللمىاًِت كليها بمىحب ُغاع. 

ٔاهذ للىؾُؽ  ؤو اخض - ت الىؾاػت وحب إزؼاع الِاض ي بظلٗ لالجساط  إطا ما  ألاػغاي مىاوم الاؾخمغاٍع

 ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت  لظمان خُاص الىؾُؽ واؾخِاللُخه:

ٔاهذ له مصلخت شخصُت في الجزاق. -  إطا 

ٔاهذ له ُغابت ؤو مصاهغة بِىه وبحن ؤخض الخصىم -  إطا 

ٔاهذ له زصىمت ؾابِت ؤو ُابمت مم ؤخض الخصىم. -  إطا 

ٔان ؤخض الخصىم في زضمخه. -  إطا 

ٔان بِىه وبحن ؤخض الخصىم صضاُت ؤو كضاوة.  -  إطا 

سصم مً ؤحلابه النهابُت.  ًدضص الِاض ي ؤحلاب الىؾُؽ وله ؤن ًؼلب حؿبُِا مً الِاض ي ٍو

 مغخلت اللىصة للِظُت باهتهاء الىؾاػت ( ث

غ مدظغ بما جىصل له وإ زباع الِاض ي ٓخابُا بما جظمىه اإلادظغ كىض اهتهاء الىؾُؽ مً ؤصاء مهمخه، كلُه جٍِغ

لض اإلادظغ ؾىضا  ُم الخصىم، بلض طلٗ ًِىم الِاض ي بخصضًّ كلى اإلادظغ بمىحب ؤمغ هحر ُابل للؼلً َو بلض جُى

 .(2)جىٌُظًا

  آلاثار اللاهوهية لعملية الوساطة 4.2.2-

ىم ؤو مً الىؾُؽ هٌؿه إلنهائها جيخهي كملُت الىؾاػت باهتهاء الىؾُؽ الِاهىوي إلاهمخه ؤو بؼلب مً اخض الخص

ترجب كلى هظا ٔله بلع آلازاع الِاهىهُت:  ؤو مً ػغي الِاض ي كىضما ًغي اؾخدالت إلاىاصلتها ٍو

 ( جىصل ألاػغاي إلى خل1

سبر ٓخابُا   غ مدظغ ًخظمً مدخىي الاجٌاَ ٍو كىض جىصل ألاػغاي إلى خل ًِىم الىؾُؽ الِظاةي بخدٍغ

ِىم بخىزُِه الخصىم ػبِا للماصة  الِاض ي بما جىصل إلُه الخصىم  .(3)مً اإلاغؾىم الخىٌُظي 1003مً اجٌاَ ٍو

ِىم الِاض ي باإلاصاصُت كلى مدظغ الاجٌاَ  ش اإلادضص لها مؿبِا ٍو زم جغحم الِظُت ؤمام الِاض ي في الخاٍع

لض مدظغ الاجٌاَ هظا ؾىضا جىٌُظًا اإلااصة   .(4)1004بمىحب ؤمغ هحر ُابل لؼلً َو

ِا لألخٖام  مىه، ال ًجىػ الخىٌُظ الجبري إال بؿىض جىٌُظي، والؿىضاث الخىٌُظًت هي: 600اإلااصة  و ًو

 .(5)مداطغ الصلح ؤو الاجٌاَ اإلاؤشغ كليها مً ػغي الِظاة واإلاىصكت بإماهت الظبؽ-

                                                           
 مىه. 10اإلااصة  (1)
 .37ماوم ؾلمى , اإلاغحم الؿابّ, ص  (2)
ت.مً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلا  1003اإلااصة  (3)  صاٍع
 مً هٌـ ُاهىن . 1004اإلااصة  (4)
 مىه. 600اإلااصة  (5)
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 ( جىصل ألاػغاي إلى خل حؼةي2

غ مدغع اجٌاَ إطا ما شملذ كملُت الىؾاػت حؼء وجم الخىصل ًُه إلى خل، ًِىم الىؾُؽ الِظا  ةي بخدٍغ

لخبر هظا اإلادظغ ؾىض جىٌُظي. صاصَ كلُه الِاض ي َو  ًضون ًُه مدخىي ما جىصل إلُه الخصىم، ٍو

غ  ّ جٍِغ ؤما ًُما ًسص الىِاغ اليي لم ًخىصل ًيها الخصىم لخل، ًُِىم الىؾُؽ بئزباع الِاض ي كً ػٍغ

 ى الجلؿت اإلادضصة لها مؿبِا.ٓخابي، وبلض طلٗ ًِىم الِاض ي بالٌصل ًيها بلض عحىق الِظُت إل

 ( كضم جىصل ألاػغاي إلى خل3

غ ٓخابي، ًسبر به الِاض ي، ًلىضبظ جغحم  غ جٍِغ م كلى الىؾُؽ الِظاةي جدٍغ إطا لم ججضي الىؾاػت هٌلا، ُو

ّ ؤمحن الظبؽ، وطلٗ ػبِا  ؿخضعى الىؾُؽ والخصىم إليها كً ػٍغ الِظُت إلى الجلؿت اإلادضصة لها مؿبِا، َو

 .(1)مً ُاهىن إ.م.إ 1003للماصة 

ٔاًُت بمٖىهاث اإلاىاػكت، ٓما له  و لظمان هجاح كملُت الىؾاػت، ال بض مً ًخدلى الىؾُؽ بدؿً الؿحرة وصعاًت 

 ؤن ًِترح كلى الخصىم اللجىء إلى الخدُٕم لخل الجزاق ؤلاصاعي.

 التحكيم 3.2-

خآما، ًُٖىن الخٕم ًُما بحن الخصمحن الخدُٕم هى جىلُت الخصمحن خآما ًدٕم بُنهما، ؤو هى جسُحر الوحر 

ٔاإلاصلح ٔاًت الىاؽ وفي خّ هحرها   .(2)ٔالِاض ي في خّ 

حن كلى اإلادٕم مً الاهُاع ٌلحن   خه  اإلادٕمت الضؾخىعٍت الللُا إلاصغ:"  بإهه كغض لجزاق ملحن بحن ػًغ وكًغ

ع منهما، كلى طىء شغوغ ًدضصانها لٌُصل هظا اإلادٕم في ط لٗ الجزاق بِغاع ًٖىن بلُضا كً بازخُاعهما ؤو بخٌٍى

ان كلُه بلض ؤن ًضلي  ٔل  اػلا لجابغ الخصىمت في حىاهبها، اليي ؤخالها الؼًغ الشبهت إلاىالاة مجغصا مً الخداًل ُو

 . (3)منهما بىحهت هـغه جٌصُال مً  زال٘ طماهاث الخِاض ي  الغبِؿُت"

ت الجؼاب :".......و ال ًجىػ لألشخاص 1003غي وبخدضًض اإلااصة ؤما الخدُٕم في ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت  وؤلاصاٍع

ت اللامت ؤن جؼلب الخدُٕم، ما كضا في كالُاتها الاُخصاصًت الضولُت ؤو في إػاع الصٌِاث اللمىمُت"  .(4)اإلالىٍى

، ؤن ججغي جدُٕما إال في الخاالث (5)800مىه: ال ًجىػ لألشخاص اإلاظٔىعة في اإلااصة  975و باؾخِغاء اإلااصة 

 اعصة في الاجٌاُُاث الضولُت اليي صاصُذ كليها الجؼابغ وفي ماصة الصٌِاث اللمىمُت.الى 

ت   وبظلٗ هٌهم مً هاجحن اإلااصجحن اهه بئمٖان الضولت ؤو الىالًت ؤو البلضًت ؤو إخضي اإلاؤؾؿاث اللمىمُت ؤلاصاٍع

ٔان مىطىق الجزاق اجٌاُُاث صولُت، واليي صاصُذ كلي ها الجؼابغ في اإلاجا٘ الاُخصاصي ؤو في اللجىء إلى الخدُٕم، إطا 

 ماصة الصٌِاث اللمىمُت.

                                                           
 مً هٌـ الِاهىن : " كىض إنهاء الىؾُؽ إلاهمخه, ًسبر الِاض ي ٓخابُا بما وصل كلُه الخصىم مً اجٌاَ ؤو كضمه".1003اإلااصة   (1)
ت, ب ؽت مىاػكاث اللِىص لُلى عاض ي ماػن, مشغوكُت اللجىء إلى الىؾابل البضًلت في حؿٍى (2)  .7ص ,ؤلاصاٍع
م  (3)  .1994صٌؿمبر  17الصاصع في  2015لؿىت  13ُغاع اإلادٕمت الضؾخىعٍت في خٕم لها ُع
ت . 1003إلااصة ا (4)  مً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع
 مً هٌـ الِاهىن. 975اإلااصة  (5)
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 الخاثمة

زلصىا في هظه الضعاؾت ؤن كِض الامخُاػ كِض جمىده إصاعة مً احل جسٌٍُ اللبء كليها، ًهى هىق مً ؤهىاق 

ّ اللام،  ٌٓل كضة ػَغ  في ٓثحر مً ألاخُان جثىع مىاػكاث بشإن هظه اللِىص, لًٕ اإلاشغق الجؼابغي ػَغ حؿُحر اإلاًغ

ذ ممًٕ و بالخالي الخىصل إلى ؤؾغق  ت بإؾغق ُو ت الجزاق صون اللجىء إلى الِظاء, بوغض الخص٘ى كلى حؿٍى لدؿٍى

إهجاػ إلاىطىق كِض الامخُاػ لظمان الخىاػن للخٖالٍُ اإلاترجبت كلى ٔل ػغي مً ؤػغاي اللِض,  و بظلٗ هٖىن   ُض 

 الخالُت: و الخىصُاث جىصلىا إلى مجمىكت مً الىخابج

 النتائج: -أوال

ٔان  ,شخص كام ؤو زاص إما كِض الامخُاػ كِض ًبرم بحن ؤلاصاعة ماهدت الالتزام وصاخب الالتزام والظي ًٖىن  - وػىُا 

ٖىن طلٗ مِابل عؾىم ًخلِاها مً اإلاىخٌلحن. ّ اإلاغاص حؿُحره واؾخوالله، ٍو  ؤو ؤحىبُا خؿب مدل اإلاًغ

ت هي ػَغ ٌُٓلت لٌع مىاػكاث كِض الامخُاػ و الخض الؼَغ البضًلت اليي حاء بها ُاه - ىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع

 مً اللجىء صابما إلى الِظاء.

ت الىصًت  - جؼبُّ الصلح و الىؾاػت و الخدُٕم ٓألُاث ُاهىهُت لخل مىاػكاث كِض الامخُاػ هى الؿبُل ألاًظل لدؿٍى

ت ألاؾغق و الن غ الدؿٍى  هابُت للجزاق .لهظه اإلاىاػكاث ألنها جًى

 حلخبر هظه الؼَغ بمثابت وؾابل جسٌٍُ اللبء كً الجهاث الِظابُت.  -

ؤصبدذ هظه الؼَغ ؤشض إلخاخا مً ػغي اإلاخساصمحن في كِض الامخُاػ, ألنها حلخبر وؾُلت ًلالت لخِلُل اإلاصاٍعٍ  -

ذ. و بخالي اإلاداًـت كلى اللالُت بحن ؤلاصاعة ماهدت حر الُى  كِض الامخُاػ و صاخب اللِض. و الخٖالٍُ, و جًى

 التوصيات: -ثاهيا

م زاص بالؼَغ البضًلت لخل اإلاىاػكاث  كِض الامخُاػ, و في خالت كضم جمًٕ الِاض ي ؤلاصاعي  اللمل  - كلى وطم حشَغ

ت.  مً خل الجزاق ًُخلحن كلُه اللىصة إلى الخٖام اللامت و اإلاىحىصة في  ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع

ت   با  - ٔان هىاْ  وؾؼاء ًخمخلىن باإلاهاعاث و اإلالًغ ِت ًلالت لٌع اإلاىاػكاث, خبظا لم  ليؿبت للىؾاػت و بما ؤنها ػٍغ

 والضعاًت الٖاًُت لجمُم الىصىص الِاهىهُت, و بخالي حؿهُل الُِام بمهمت الىؾاػت.

ً الىؾؼاء الِظابُحن, لظمان حؿهُل كملُت ال  - لجىء إلى الؼَغ البضًلت لخل جىـُم صوعاث  زاصت مً ؤحل جٍٖى

 اإلاىاػكاث.

ت الىصًت صون اللجىء إلى الجهاث الِظابُت, مً شاهه حؿهُل ألامىع كلى اإلاخِاطحن,  - الخلٍغٍ بالؼَغ البضًلت لدؿٍى

 خُث ًٖىن طلٗ مً زال٘ وشغ الىعي بُنهم.

ت,  976في  مىاػكاث كِض الامخُاػ و  بالغحىق إلى ؤخٖام اإلااصة دُٕم خباليؿبت لل  - مً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع

ٔاهذ بإصَ الخٌاصُل خ٘ى الجهاث  اإلاس٘ى لها بالخدُٕم  في هظه اإلاىاػكاث وما  باكخباعها  الىص الخاص, خبظا لى 

ل.  هي الخلٌُاث الِاهىهُت وعاء طلٗ الخسٍى
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 كائمة املراجع

 /الكتب 1

 ،2010إلاجضص لليشغ والخىػَم، الجؼابغ، هاصغ لباص، الىححز في الِاهىن ؤلاصاعي،  صاع ا  -

 .2012ٔلىفي كؼ الضًً، هـام اإلاىاػكت في مجا٘ الصٌِاث اللمىمُت، صاع اليشغ وحُؼلي،   -

ت، صاع الٌٕغ اللغبي ، مصغ ، غ  -  .1999، 1ؾلُمان الؼماوي، ألاؾـ اللامت لللِىص ؤلاصاٍع

ت في  - ت اللامت للمىاػكاث ؤلاصاٍع ، 5الىـام الِظاةي في الجؼابغ، صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت، غكىابضي كماع، الىـٍغ

2016. 

ت، صاع الخلضوهُت، غ -  .2ػاهغي خؿحن، الِاهىن ؤلاصاعي واإلاؤؾؿاث ؤلاصاٍع

ت، صاع الللىم لليشغ والخىػَم، ب ص غ، ؾىت  -  .2011مدمض الصوحر بللي، اإلادآم ؤلاصاٍع

ت، غبغباعة كبض الغخمً، شغح ُاهىن ؤلاحغاءاث ا -  .2009، 1إلاضهُت  وؤلاصاٍع

 .2009، 2،  صاع هىمت، غ2007ماي  13اإلاؤعر في 05-07ًىؾٍ صالهضة، الِاهىن اإلاضوي  -

ت، ب ؽ، بض ن. - ت مىاػكاث اللِىص ؤلاصاٍع  لُلى عاض ي ماػن، مشغوكُت اللجىء إلى الىؾابل البضًلت في حؿٍى

ت، غبغباعة كبض الغخمً، شغح ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت  وؤلا   .2009، 1صاٍع

ت، صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت،ب غ،  - 1 جت خؿحن، اإلاباصا ألاؾاؾُت في ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع  .2010ًٍغ

 / النصوص الرسمية8

م  1996دستور  -أ م 08/12/1996اإلاؤعر في  96/438الصاصع بمىحب اإلاغؾىم الغباس ي ُع ضة الغؾمُت ُع  76، الجٍغ

م اإلالض٘ واإلاخم ضة الغؾمُت اللضص  15/11/2008اإلاؤعر في  08/19م بمىحب الِاهىن ُع  .63الجٍغ

 اللواهين العضوية -ب

م   - اإلاخللّ بازخصاصاث مجلـ الضولت وجىـُمه وكمله.  1998ماًى  30اإلاؤعر في   98/01ُاهىن اللظىي ُع

م  ضة الغؾمُت ُع ش  37الجٍغ  .01/06/1998الصاصعة بخاٍع

 اللواهين -ج

ّ اللام. 247-15ؾىم الغباس ي اإلاغ  - ظاث اإلاًغ  اإلاخللّ بالصٌِاث اللمىمُت وجٌٍى

م   -  اإلاخظمً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت. 1966حىان  08اإلاؤعر في  66/154ألامغ ُع

م   - ت. 2008ًبراًغ  25اإلاؤعر في  08/09الِاهىن ُع  اإلاخظمً ُاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

م  - ل  07اإلاىاًّ ٘  1410عمظان  12ر في اإلاؤع  90/08ُاهىن ُع  اإلاخظمً ُاهىن البلضًت . 1990ؤبٍغ

م  - ل  1410عمظان  12اإلاؤعر في  90/09الِاهىن ُع  اإلاخللّ بالىالًت اإلاخمم. 1990اإلاىاًّ ٘ ؤبٍغ

م  - ضة ا 1996ؾبخمبر  18اإلاؤعر في  308-96اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع لت، الجٍغ لغؾمُت اإلاخللّ بمىذ امخُاػ الؼَغ الؿَغ

ش  55اللضص   .1996ؾبخمبر  25صاصع بخاٍع

م  - ضة   2009ماعؽ  10اإلاؤعر في  09/100اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع اإلادضص لٌُُٕاث حلُحن الىؾُؽ الِظاةي، الجٍغ

ش  16الغؾمُت اللضص   .2009ماعؽ 15الصاصعة بخاٍع
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 اللرارات  -د

م  - م  11950الِغاع ُع ت ا11952الٌهغؽ ُع ت هِل ، الصاصع كً الوًغ لثالثت، مجلت مجلـ الضولت )ُظُت بحن شٓغ
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 *بىصاوص وشُضة

 1حامهت الجؼاةغ  ولُت الحلىق ، بً ًىؾف بً زضه

Nachida.boudaoud74@gmail.com 

 22/00/2021جاريخ اللبىل:       22/06/2021جاريخ املزاجعت:   00/05/2021ًذاع:جاريخ لاإ

إ ملخص:

ت ، ًلو نلى اإلاغقي الهلاعي ئلتزاماث مهىُت جضزل في ئؾاع أزالكُاث اإلاهىت  هكمها كاهىن  في مجاٌ التركُت الهلاٍع

ًخدمل اإلاغقي الهلاعي مؿإولُخه اإلاهىُت  ، وكض جغجب نليها مؿإولُت مهىُت ، ئط17/02/2011الطاصع في  04-11م ــعك

في خالت ئزالٌ بىاحباجه اإلاهىُت اإلاىطىص نليها كاهىها بانخباعها مهىت مىكمت ، لظي وحب الخؿغق ئلى هظا الىىم مً 

اإلاؿإولُت بهضف مهغفت فهالُت الىكام الخأصًبي وفم اللىانض الخىكُمُت إلاهىت اإلاغقي الهلاعي مً زالٌ الهلىباث 

بُت اإلافغوغت كاهىها وهظا جمُحزها نً بلُت اإلاؿإولُاث اإلاترجبت نلُه واإلالغعة كاهىها مً زالٌ جبُان مضي الخأصً

 جضازلها وئؾخلاللُتها نً اإلاؿإولُت الهلضًت والجؼاةُت في هفـ الىكذ.

 .الهلىباث الخأصًبُت ؛اإلاؿإولُت اإلاهىُت ؛اإلاغقي الهلاعي  الكلماث املفتاحيت :

 Abstract:   

In the field of real estate promotion, the real estate promoter has professional obligations 

that fall within the framework of professional ethics regulated by Law No. 04-11 of 

02/17/2011, and they have entailed a professional responsibility, as the real estate promoter 

bears his professional responsibility in the event of a breach of his professional duties 

stipulated by law As a regulated profession. Therefore, it is necessary to address this type of 

responsibility in order to know the effectiveness of the disciplinary system in accordance with 

the organizational rules of the profession of real estate promoter through the disciplinary 

penalties imposed by law, as well as distinguishing it from the rest of its responsibilities and 

legally established by showing the extent of its overlap and its independence from contractual 

and penal liability at the same time. 

Key words: Real estate promoter; professional responsibility; disciplinary penalties. 

 

                                                             
*
 .الُمراِسل الُمؤلِف 

إاملطؤوليت املهىيت في وشاط التركيت العلاريت

Professional responsability in the real estate promotion activityإ
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إملذمت:-

م الىهي نً بهؼ الؿلىواث أو ألامغ باجبام ؾلىن  ئن ول مهىت جدمل في ؾُاتها كىانض زاضت جىكمها نً ؾٍغ

فيلما ، مهحن، ونلى أؾاؽ جلً اللىانض ًيشأ هكام جأصًبي ٌؿخمض فهالُخه وكىجه بدؿب الشيل الخىكُمي للمهىت 

  ت بأهثر صكت مً زالٌ جبُحن واحباث وخلىق ول ؾغف .واهذ اإلاهىت مىكمت أهثر ، ولما واهذ كىانض جىكُمها مػبىؾ

ت مهىت مىكمت ، نغفذ ضضوع نضة كىاهحن جىكمها أولها كاهىن عكم  َو  الطاصع  06-86هض وشاؽ التركُت الهلاٍع

عي  (1) 04/03/1986في  ت زم جاله اإلاغؾىم الدشَغ لم اإلاخه (2)01/03/1993 يالطــــاصع  ف 03-93اإلاخهلم بالتركُت الهلاٍع

ت  (3) 17/02/2011في  04-11باليشاؽ الهلاعي ئلى أن ضضع آزغ كاهىن عكم   اإلاخهلم بدىكُم وشاؽ التركُت الهلاٍع

والظي غبـ وشاؽ اإلاغقي الهلاعي لغفو ول لبـ أو جالنب في مهامه والىاحباث التي جلو نلُه ، ول طلً إلؾخلغاع 

ت ؾىاء حهلم ألامغ بدلىق اإلالخىح ن أو اإلاخهاملحن مو اإلاغقي الهلاعي مً ملاٌو أو مهىضؽ أو مياجب اإلاهامالث الهلاٍع

 صعاؾاث وختى خم الضولت واإلاجخمو . 

مهىت اإلاغقي الهلاعي بخدضًض ول اللاةمحن بأنماٌ التركُت  04-11لض هكم اإلاشغم الجؼاةغي مً زالٌ كاهىن ف

ت ئلى حاهب اإلاؿخسضمحن في وشاؾها مً زالٌ جدضًض الشغوؽ الخ اضت والهامت الىاحب الخمخو بها إلهدؿاب الهلاٍع

 ضفت اإلاغقي الهلاعي والحطٌى نلى ؤلانخماص.

فلض وغو اإلاشغم الجؼاةغي كاهىن زاص ًىكم مهىت اإلاغقي الهلاعي أًً خضص واحباجه وخلىكه التي جلهب صوع 

ت اإلاغقي الهلاعي وهظلً هبحر في جدضًض اإلاؿإولُت اإلاهىُت له، ئط أن هاجه الحلىق والىاحباث هي أؾاؽ جىكُم مهى

اإلادضص  (4)20/02/2012الطاصع في 84-12أؾاؽ اإلاؿاءلت اإلاهىُت بطفت زاضت، هما ضضع اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

حن اإلاهضٌ  لىُفُاث مىذ ؤلانخماص إلاماعؾت مهىت اإلاغقي الهلاعي وهظا هُفُاث مؿً الجضٌو الىؾني للمغكُحن الهلاٍع

اإلاخػمً صفتر الشغوؽ الىمىطجي الظي ًدضص  20/02/2012اإلاإعر في  85-12عكم واإلاخمم وهظا اإلاغؾىم الخىفُظي 

 ؤلالتزاماث واإلاؿإولُاث اإلاهىُت للمغقي الهلاعي.

ومً هىا ًخجلى هضف اإلاؿإولُت اإلاهىُت اإلافغوغت نلى اإلاغقي الهلاعي في اإلادافكت نلى خلىق اإلاخهاملحن 

لهلاعي صوعه بطفت فهالت، فمً حهت هي حشيل خماًت للمغكُحن باإلغافت ئلى جدطحن اإلاهىت ختى ًإصي اإلاغقي ا

ؿا أًػا للخؿبُم الصحُذ لللاهىن  حن ومً حهت أزغي خماًت إلاسخلف اإلاخهاملحن مهه وجىَغ  . الهلاٍع

هل أن وجىد كاهىن ًىظم وشاط التركيت العلاريت كاف لتىظيم مهىت املزقي فاإلشيالُت اإلاؿغوخت هي والخالي: 

ضعه املشزع لىظام جأدًبي خاص لتحميله املطؤوليت املهىيت عً كل خطأ ًزجكبه أثىاء جأدًت مهامه العلاري أم أخ

إ؟

                                                             
ت ، ج ع نضص 04/03/1986الطاصع في  06-86كاهىن عكم  - (1)  .05/03/1986مإعزت في  10اإلاخهلم بالتركُت الهلاٍع
عي عكم  - (2)  03/03/1993مإعزت  14الهلاعي،ج ع اإلاخهلم باليشاؽ  01/03/1993الطاصع في  03-93اإلاغؾىم الدشَغ
ت،ج ع  2011فبراًغ  7مإعر في  04-11كاهىن  - (3)   11/03/2011مإعزت 14ًدضص اللىانض التي جىكم وشاؽ التركُت الهلاٍع
 .2013-03-06مإعزت في  13، ج ع عكم  2013فبراًغ  26اإلاإعر في  96 -13جم حهضًله باإلاغؾىم الخىفُظي عكم  - (4)
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لإلحابت نلى هاجه ؤلاشيالُت ، فاهىا ئنخمضها نلى اإلاىهج  الىضفي الخدلُلي لبهؼ الىطىص اللاهىهُت الطاصعة في 

ت وطلً بخلؿُم زؿت البدث ئلى مبدثحن، هخؿغق  ئلى أؾاؽ كُام اإلاؿإولُت  املبحث ألاولإفي  مجاٌ التركُت الهلاٍع

 اإلاهىُت للمغقي 

الهلاعي مً زالٌ جدضًض ألافهاٌ اإلايشئت للمؿإولُت اإلاهىُت مو جبُان ؾغق ئزباث جلً اإلاسالفاث اإلاهىُت 

وحب الخؿغق والجؼاء اإلاترجب نليها، وإلاا وان للمؿإولُت اإلاهىُت جضازل مو اإلاؿإولُت اإلاضهُت والجؼاةُت للمغقي الهلاعي 

مً هاجه والخاجمت أوحؼها فيها الىخاةج اإلاخىضل ئليها  املبحث الثاوينىاضغ الخضازل والخفغكت بُنهما في ن أهم ائلى جبُ

إالضعاؾت .

إأضاص املطؤوليت املهىيت للمزقي العلاريإ -املبحث ألاولإ

جيىن ئما جأصًبُت نىض مسالفت ئن اإلاؿإولُت اإلاهىُت مخهضصة الؿبُهت اللاهىهُت وطلً بخهضص أؾبابها ، فلض 

للىانض اإلاهىت  وكض جيىن نلضًت نىض ؤلازالٌ باإللتزام الهلضي ، هما كض جيىن حؼاةُت كاةمت نلى ئعجياب فهل مهاكب 

نلُه كاهىها ، هما أن كىانض اإلاؿإولُت اإلاهىُت جسخلف نً اللىانض الهامت التي نالجذ اإلاؿإولُت اإلاضهُت مً غغوعة 

ؼ ، ئط أن للمهىت أهمُت هبحرة في جدضًض مهُاع الخؿأ   وحىص زؿأ ، غغع  ونالكت ؾببُت بُنهم ختى جىحب الخهٍى

الظي جلىم نلُه اإلاؿإولُت اإلاهىُت ، وبالخالي فلض ًيىن الخؿأ مطضع للمؿإولُت اإلاهىُت ، هما ًمىً أن ًجض أؾاؾه 

 ومطضعه الحلُلي في أنغاف اإلاهىت وأزالكُاتها .

مو جدضًض ؾغق ئزباجه والجؼاء اإلاترجب نلى ئعجياب مثل جلً  ل اإلايش ئ للمؿإولُت اإلاهىُت الفهلظلً وحب جدضًض 

 . ألازؿاء التي جطىف أزؿاء مهىُت

إالفعل امليش ئ للمطؤوليت املهىيت للمزقي العلاريإ  املطلب ألاول:

اإلادضص  04-11ٌ كاهىن وغبـ اإلاؿإولُاث اإلاهىُت له مً زال (1)للض هكم اإلاشغم الجؼاةغي مهىت اإلاغقي الهلاعي 

ت، هما خـــــــــضص ؤلالتزاماث  واإلاؿإولُاث اإلاهىُت مً زالٌ ئضــــضاعه  لل مغؾىم للىانض جىــــكُم وشـــــــــاؽ التركـــــُت الهلاٍع

لُاث اإلاخػمً صفتر الشغوؽ الىمىطجي الظي ًدضص ؤلالتزاماث واإلاؿإو  (2) 20/02/2012اإلاإعر  85-2 1الخىفُظي عكـــــم 

 اإلاهىُت للمغقي الهلاعي والتي ًترجب الخغوج ننها ئمياهُت مخابهخه مهىُا وختى كػاةُا.

فاطا عحهىا ئلى أخيام جلً اللىاهحن، فان اإلاؿإولُت اإلاهىُت ًمىً أن جيشأ نً ؤلازالٌ بلىانض اللاهىن وهظا 

ى اإلاغقي الهلاعي ؤلالتزام به في مماعؾت كىانض ألازالق التي حهخبر مجمىنت اللىانض التي جدىم الؿلىن التي ًجب نل

وهظا  مهىخه لظلً هخؿغق ئلى ألازؿاء التي ًغجىبها اإلاغقي الهلاعي أزىاء جأصًت مهامه واإلاسالفت لللىاهحن وألاهكمت أوال 

 ألافهاٌ التي ًغجىبها والتي حهض مىافُت ألزالكُاث اإلاهىت  والتي ٌؿأٌ ننها مهىُا في هلؿت زاهُت.

                                                             
و حضًضة أو جغمُم أو ئناصة جأهُل أو  04-11مً كاهىن  3نغفذ اإلااصة  - (1) اإلاغقي الهلاعي بأهه ول شخظ ؾبُعي أو مهىىي ًباصع بهملُاث بىاء مشاَع

 ججضًض ، وطلً كطض بُهها أو جأححرها .
ىطجي الظي ًدضص ؤلالتزاماث واإلاؿإولُاث اإلاهىُت للمغقي الهلاعي ج ع اإلاخػمً صفتر الشغوؽ الىم 20/02/2012اإلاإعر  85-12إلاغؾىم الخىفُظي ا - (2)

 . 2012-02-26مإعزت في  11عكم 
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إل:  مخالفت اللىاهين وألاهظمت املتعللت بيشاط التركيت العلاريت الفزع ألاوإ

مهما بلغذ هفاءة اإلاغقي الهلاعي ومهاعجه في أصاء مهامه، فاهه كض ًطاصف في خُاجه اإلاهىُت خاالث كض جإصي به 

ت أو في ئؾاع ئهجاػه للمشغوم الهلاع  ي ، مً شأن جلً ئلى ئعجياب  أفهاٌ ؾىاء بمىاؾبت كُامه بيشاؽ التركُت الهلاٍع

ألافهاٌ ؤلاغغاع بمطالح الغحر منهم اإلالخىحن، لظلً وحب نلى اإلاغقي الهلاعي أن ًخدلى ببهؼ ؤلالتزاماث والىاحباث 

 وأن ًخجىب ول ما هى

ت بما فيها كاهىن  ماوو ، ختى ال ًلو في اإلاسالفاث الىاعصة في اللىاهحن وألاهكمت اإلاىكمت ليشاؽ التركُت الهلاٍع

مو واحب ؤلاخترام الطاعم لللىاهحن والخىكُماث التي  20/02/2012اإلاإعر في  85-12ا اإلاغؾىم الخىفُظي وهظ 11-04

 .(1)جىكم اليشاؽ الخجاعي 

إأوال:  لالتزام بالىاجباث

خضصث اللىاهحن اإلاظوىعة أناله نضة ئلتزاماث أؾاؾُت التي جلو نلى اإلاغقي الهلاعي والىاحب نلُه ئخترامها 

 ت كُامه وشاؾه التركىي أو في ئؾاع ئهجاػ اإلاشغوم الهلاعي.ؾىاءا بمىاؾب

ففي خالت كُامه بيشاؾه، ًفغع اللاهىن أن ًخمخو اإلاغقي الهلاعي بيافت خلىكه اإلاضهُت ختى ًلخمـ ؤلانخماص 

و أي مً غغوعة خىػجه نلى شهاصة نلُا في مجاٌ  الهىضؾت والبىاء أ(2)ؾىاء حهللذ بىفاةخه اإلاهىُت اإلاغجبؿت بيشاؾه

 .  (3)مجاٌ جلني ٌؿمذ بمماعؾت طلً اليشاؽ ، هما ًجب أن ًخمخو بلضعاث مالُت وافُت إلهجاػ اإلاشغوم الهلاعي 

خهحن نلى اإلاغقي الهلاعي أن جخىافغ لضًه مدالث وافُت ومالةمت إلؾخلباٌ الؼباةً ئلى حاهب جىفغه نلى كضع واف  ٍو

وؾاةل وجىىىلىحُاث ؤلانالم وؤلاجطاٌ في نالكاجه مو شغواةه.  أما  مً اإلاىقفحن اإلاإهلحن ،هما ألؼم اإلاشغم ئؾخهماٌ

في ئؾاع ئهجاػه للمشغوم الهلاعي، فُلو نلى اإلاغقي الهلاعي نضة ئلتزاماث جػمىتها اللىاهحن وألاهكمت، فُلو نلُه نلى 

حت البُاهاث الىاعصة فيها، وحه الخطىص الىفاء بالتزاماجه في ول الحاالث، هالتزامه بابغام الهلىص وهظا الؿهغ نلى ص

هما ًلتزم باجساط حمُو ؤلاخخُاؾاث الالػمت لحؿً جىفُظ الهلض ألحل نضم ئلحاق غغع للمىخدب أو اإلالخىحن 

 اإلاؿخلبلحن هكغا ألن ئلتزامه هى ئلتزام بخدلُم هدُجت، فله أن ًبضٌ الهىاًت الالػمت لخدلُلها.

السجل الخجاعي الظي ٌهض ؾىضا عؾمُا ًإهل إلاماعؾت اليشاؽ وكض ألؼم اإلاشغم اإلاغقي الهلاعي بالدسجُل في 

ت الُىمُت وصفتر الجغص اإلاىحبت كاهىها ئلى  الخجاعي وبمجغص خطىله نلى طلً السجل ًخهحن نلُه مؿً الضفاجغ الخجاٍع

حن حاهب ئلؼامه بضفو الػغاةب اإلاؿخدلت أمام اإلاطالح اإلاهىُت، وهظا الدسجُل في السجل الىؾني للمغكُحن ال هلاٍع

 . (4)الظي ٌهض بمىحبه جغزُطا إلاؼاولت مهىت اإلاغقي الهلاعي بهض خطىله نلى ؤلانخماص

                                                             
اإلاىكم  04-11مً كاهىن  19اإلادضص لإللتزاماث واإلاؿإولُاث اإلاهىُت للمغقي الهلاعي واإلااصة  85-12مً اإلاغؾىم الخىفُظي  05عاحو في طلً اإلااصة  - (1)

ت  .ليشاؽ التركُت الهلاٍع
ت، نلض خفل الحم،نلض البُو نلى الخطامُم، صاع الخلضوهُت،ؾىت - (2)  55،ص   2019شىقي بىاس ي ، نلض التركُت الهلاٍع
غ الؿىً اإلاإعر في  01اإلااصة  - (3) اإلاخهلم بازباث اإلاىاعص اإلاالُت اليافُت إلهدؿاب ضفت  06/12/2012مً اللغاع الىػاعي اإلاشترن بحن وػٍغ اإلاالُت ووٍػ

 . 2013-01-13مإعزت في  2قي الهلاعي، ج ع نضص اإلاغ
ت .  04-11وما ًليها مً كاهىن  4اإلااصة  - (4)  اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع
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هما ًجب نلى اإلاغقي الهلاعي الؿهغ نلى جىفُظ اإلاشغوم في قل ئخترام ألاهكمت الخلىُت والفىُت مً زالٌ 

شغاٌ ؤلاهجاػ  وهظا جلبُت ول الخيؿُم في حمُو الهملُاث التي جضزل في ئؾاع الضعاؾاث وألابدار ألحل جىفُظ أ

ؤلاحغاءاث اإلاخهللت باإلاغاكبت وكض ئشترؽ اإلاشغم أن ًلىم اإلاغقي الهلاعي في ئؾاع جطمُم وئهجاػ مشغونه أن ًدترم 

اللىانض الهامت للتهُئت والخهمحر ، مً زالٌ وغو مسؿؿاث التهُئت والخهمحر  لخدلُم اإلاطلحت الهامت  نً ؾٍغم 

 لخهمحر غبـ نملُاث البىاء وا

، لػمان ضالخُت اإلاباوي مً الىاخُت الفىُت والصحُت والحفاف نلى (1)نبر نضة أصواث أهمها عزطت البىاء 

الىكام الهام واإلاطلحت الهامت الهمغاهُت.، هما ًجب نلى اإلاغقي الهلاعي أن ًلىم بخىُُف الؿىىاث لػمان عاخت 

بما فيها غمان ئشهاع ضاصق نً  (2)ث اإلاؿلىبت إلهجاػ مشغونهؾاهىيها هما له أن ًىخدب في وافت الخأمُىاث والػماها

اإلاىكم ليشاؽ  04 -11اإلاشغوم لبُهه في ألاماهً اإلاسططت لإلنالم وؤلاشهاع ووفلا لىُفُاث البُو اإلالغعة في كاهىن 

ت، لظلً ًخهحن نلى اإلاغقي الهلاعي نضم ؤلازالٌ بخلً الىاحباث وئال جترجب نلُه اإلا ؿإولُت اإلاهىُت مً التركُت الهلاٍع

ت.  زالٌ لجىؤه ئلى ؤلاشهاع الياطب بأي شيل مً ألاشياٌ وفلا إلاا ًلخػُه كىانض كاهىن وشاؽ التركُت الهلاٍع

 ثاهيا: إجتىاب حاالث املىع 

فترع فُه أن ًيىن نلى صعاًت جامت باللاهىن  ًخهحن نلى اإلاغقي الهلاعي أن ًلخضي بؿلىن منهي مألىف ٍو

مه وجىكم وشاؾه، لظلً وحب نلُه ؤلامخىام نً ئجُان بأي نمل مً شأهه اإلاؿاؽ بدلىكه أو وألاهكمت التي جدى

ً بما فيهم اإلالخىحن.  خلىق آلازٍغ

ت بهؼ الحاالث وألامىع التي ًخهحن  04-11وكض خضص اإلاشغم الجؼاةغي في كاهىن  اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

ؿإولُت اإلاهىُت ، فُخهحن نلُه ؤلامخىام نً جللي ئي مبال  أو حؿبُلاث نلى اإلاغقي الهلاعي ئحخىابها ختى ال جترجب اإلا

ش ئؾخدلاق الضًً أو التي  ال حشيل الضًىن اإلاىخكمت  ألحل ئنضاص نلض البُو  مالُت كبل جىكُو أي نلض أو كبل جاٍع

لت مباشغ (3)نلى الخطامُم أو نلض خفل الحم ة أو غحر مباشغة ئطا ، هما ًمخىو نلُه مً ٌشاعن بأنماٌ ؤلاهجاػ بؿٍغ

ت. 04-11مً كاهىن  20وان مديىم نلُه بهلىبت حؼاةُت اإلاىطىص نليها في اإلااصة   اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

له لصخظ آزغ وئال ؾِخهغع لهلىبت جأصًبُت ،  هما ًمىو نلى اإلاغقي الهلاعي الخىاٌػ نً ؤلانخماص أو جدٍى

دػغ نلُه ئعجياب أًت أفهاٌ مً شأنها أ أو والتزوٍغ في مدغعاث  (4)ن حهغغه ئلى نلىبت حؼاةُت والبىاء بضون جغزُظٍو

 أو زُاهت ألاماهت أو الىطب والخداًل نلى اإلاىخدبحن واإلاؿخفُضًً مً ئهجاػ الؿىىاث.

مىو نلُه ئؾخغالٌ  خهحن نلى اإلاغقي الهلاعي هظلً أن ًمخىو نً أي فهل ًمىً أن ًمـ بؿمهخه اإلاهىُت ٍو ٍو

اإلاخهلم  85-12مغؾىم  11اإلالخىحن بأي شيل مً ألاشياٌ أزىاء مماعؾت مهىخه جؿبُلا للماصة  خؿً هُت وزلت

                                                             
 . 21، ص2017مدمض ألامحن هماٌ ، صعوؽ في كاهىن التهُئت والخهمحر ، صاع بللِـ ، الجؼاةغ، ؾىت  - (1)
ؼ نلي الؿً، اإلاؿإو  - (2)  .67،ص2014لُت الجىاةُت لللاةمحن بأنماٌ البىاء، صاع الفىغ واللاهىن، اإلاىطىعة، ؾىتنبض الىاضغ نبض الهٍؼ
 .85 -12مً اإلاغؾىم الخىفُظي   28– 19وهظا  اإلاىاص   04-11مً كاهىن  3فلغ  47و 42اإلاىاص  - (3)
 .100،ص 2016دت،ؾىت ،مىل2ًاؾمحن ؾتي كؼاحي ،الجزام الجؼاتي الىاجج نً البىاء بضون جغزُظ، صاع هىمت ، ؽ - (4)
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باإللتزاماث واإلاؿإولُاث اإلاهىُت للمغقي الهلاعي وهظا اللُام بأي وشاؽ آزغ مضفىم ألاحغ مىاػاة مو وشاؽ التركُت 

ت بانخباعها مهىت مىكمت.  الهلاٍع

ض اإلاهىُت ما هي ؾىي خماًت للمهىت والحفاف نليها وهظا للمخهامل مو ونلُه ًخطح أن ؾً اللىاهحن واللىان

اإلاغقي الهلاعي، فُجب نلُه الخلُض بالىاحباث اإلافغوغت نلُه وؤلامخىام نً ؤلاجُان بأًت أنماٌ مً شأنها أن حهغغه 

 ؾىاء إلاؿإولُت مهىُت أو حؼاةُت.

إللمطؤوليت املهىيت  الفزع الثاوي:  ألافعال املىافيت ألخالكياث املهىت كأضاص

حهغف أزالكُاث اإلاهىت بأنها جىَغـ للمباصب واإلاثل الهلُا التي ًجب نلى اإلانهي الخلُض بها نىض مماعؾت مهىخه، 

فهي بظلً مجمىنت مً اللىانض واإلاباصب التي جدىم الؿلىن الظي ًجب نلى اإلانهي ؤلالتزام به في مماعؾت اإلاهىت، هما 

 والىاحباث ألاؾاؾُت الخاضت باإلانهي ئط كض ًترجب نلى مسالفتها اإلاؿإولُت اإلاهىُت . أنها حشمل نلى حمُو الحلىق 

اإلاهضٌ واإلاخمم الظي خضص صفتر الشغوؽ الىمىطجي  20/02/2012في  85-12فطضوع اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

فت فهالت في ؤلازغاء الضاةم وؤلالتزاماث واإلاؿإولُاث اإلاهىُت للمغقي الهلاعي ،أ وحب نلى اإلاغقي الهلاعي أن ٌؿاهم بط

ألزالكُاث اإلاهىت وؤلاخترام الطاعم لها، مما ًخهحن نلُه أن ًلخضي بؿلىن اإلانهي اإلاألىف ، لظلً ًجب أن ًيىن مخمخو 

 بمباصب الجزاهت واإلاىغىنُت نىض كُامه بأنماله.

ً وطلً بدباصٌ اإلاؿانضاث ونضم  هما ًجب أن ًخدلى بأزالكُاث اإلاهىت ؾىاءا في نالكاجه مو اإلاغكُحن آلازٍغ

ئلحاق غغع بؿمهت اإلاغقي آلازغ وهكغا للحاحت ئلى الؿمأهِىت والثلت نىض مؼاولت مهىخه ختى ال ًمـ بدلىق اإلاىخدبحن 

أو ختى مو ػباةىه  مو حهل مطلحت ػباةىه واإلاؿخفُضًً فىق مطلحخه الخاضت وطلً مً زالٌ جىفحر ؾىً الةم 

ت للهِش الحؿً لػمان عاختهم وؾىُىتهمومخػمً ليافت الشغوؽ الالػمت وا  . (1)لػغوٍع

لظلً ًخهحن نلى اإلاغقي الهلاعي ئخترام كىانض وأزالكُاث اإلاهىت نىض أصاء اإلاهام وأن ًخدلى بالطضق والجزاهت 

هاث نىض أصاء واحباجه ئججاه ػباةىه وأن ٌهلم اإلاؿخفُضًً باإللتزاماث والحلىق وآلازاع الىاحمت نً ئبغام الهلض والػما

 .(2)وآلالُاث التي ًمىدها لهم اللاهىن ،هما ًخهحن نلُه نضم ئؾخغالٌ خؿً هُت وزلت اإلالخىحن بأي شيل مً ألاشياٌ

وإلاا واهذ مفاهُم أزالكُاث اإلاهىت مغجبؿت بالجاهب ؤلاوؿاوي وألازالقي أهثر مما هى كاهىوي ألنها جمـ بؿمهت 

 هلاعي زؿأ منهي ئال ئطا مـ باللُم ألازالكُت لها.اإلاهىت وهبتها، فال ًمىً ئنخباع زؿأ اإلاغقي ال

أما  ئطا أزل اإلاغقي الهلاعي بالتزاماجه اإلاهىُت صون كطض ؤلاغغاع بالغحر أو صون كطض ؤلاغغاع بأزالكُاث اإلاهىت ، 

مضًت ، هما في خالت نضم الحُؿت والحظع وهى ًلىم بأصاء واحباجه فخلىم بظلً مؿإولُخه اإلاهىُت ، بِىما ألازؿاء اله

ت للمغقي الهلاعي ، لظلً ًخجلى  فانها ال جغجب مؿإولُت مهىُت وئهما جىضعج غمً اإلاؿإولُت الهلضًت أو الخلطحًر

ت زاضت باليؿبت لإلزالٌ باإللتزاماث  ؾىاءا  ئعجباؽ اإلاؿإولُت اإلاهىُت مو ول مً اإلاؿإولُت الهلضًت أو الخلطحًر

ت .  الخهاكضًت أو الخلطحًر

                                                             
و، مظهغة صهخىعاه نلىم حامهت لىهِس ي نلي، البلُضة، ولُت الحلىق، ؾىت  -(1)  .27، ص 2017آؾُا صوة، مؿإولُت اإلاغقي الهلاعي في ئؾاع ئهجاػ اإلاشاَع
 اإلاخهلم باإللتزاماث اإلاهىُت للمغقي الهلاعي. 85-12مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  11و اإلااصة 5اإلااصة  - (2)
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إإثباث لاخالل باإللتزام املنهي والعلىباث امللزرة لذلك املطلب الثاوي:  

خم ئزباث ئزالٌ اإلاغقي  ئطا زبذ ئزالٌ اإلاغقي الهلاعي بالتزاماجه اإلافغوغت نلُه كاهىها، جلىم اإلاؿإولُت اإلاهىُت، ٍو

ت  مهاًىت مسخلف  ألحل  الهلاعي بالتزاماجه اإلاهىُت مً كبل أنىان مإهلحن ومخسططحن في ئؾــاع التركُت الهلــاٍع

 اإلاسالفاث التي ًغجىبها اإلاغقي الهلاعي والتي جغجب مؿإولُخه اإلاهىُت وطلً بفغع الهلىباث الالػمت .

إالفزع ألاول: إثباث املخالفاث مً كبل هيئاث مؤهلت كاهىها 

إأوال : إثباث املخالفاث مً كبل  لجان إعتماد مؤهلت 

زؿاء بمىاؾبت مماعؾت وشاؾه وكبل البضء في ؤلاهجاػ ، فيل ئزالٌ هما ؾبم بُاهه ، كض ًغجىب اإلاغقي الهلاعي أ

ت، ًخم مهاًىتها مً كبل لجىت مإهلت كاهىها  بالىاحباث التي ًفغغها اللاهىن نلى اللاةمحن بيشاؽ التركُت الهلاٍع

والهمغان إلاضة زالر ميشأة لضي الىػٍغ اإلايلف بالؿىً والهمغان ٌهحن أنػاءها بلغاع مً الــــــــىػٍغ اإلايلف بالؿىً 

وجلىم هاجه اللجىت بضعاؾت اإلالفاث اإلالضمت إلاىذ ؤلانخماص للمغقي الهلاعي وئبضاء عأيها خىله ،  (1)ؾىىاث كابلت للخجضًض

 ففي خالت جػمً اإلالف لبهؼ الىلاةظ ، ًمىنها عفؼ ؾلب ؤلانخماص .

ت مهامه اإلاخمثل في ئهجاػ اإلاشغوم الهلاعي فان أما ئطا كام اإلاغقي الهلاعي بازالٌ بالتزاماجه اإلاهىُت أزىاء جأصً

اإلاشغوم الجؼاةغي كض هظ نلى أنىان مخسططحن في ئؾاع مهاًىت مسخلف اإلاسالفاث لألخيام اإلاىطىص نليها في 

اإلاخهلم بخدضًض ؤلالتزاماث اإلاهىُت للمغقي الهلـــاعي ، والتي جغجب مؿإولُت واإلادضصة في  85-12اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ىن  04-11مً كـــــــــــــــــاهىن  64اصة اإلا اصة نلى غباؽ وأنىان الشغؾت اللػاةُت ًإهل اإلاخطغفىن ؤلاصاٍع التي جىظ :" ٍػ

ىن وألاؾالن الخلىُت ألازغي الخابهت إلصاعة الؿىً والهمغان التي جدضص كاةمتهم نً  واإلاهىضؾىن واإلاهىضؾىن اإلاهماٍع

م الخىكُم   أخيام هظا اللاهىن " .بمهاًىت مسالفاث  (2)ؾٍغ

داث اإلاخهللت باإلاسالفت ، زم ًىكو نلُه ئلى  نها في مدػغ ًضون فُه وافت الخطٍغ خم مهاًىت اإلاسالفاث وجضٍو ٍو

 (3)حاهب جىكُو مغجىب اإلاسالفاث ، زم ًخم ئعؾاله ئلى ول مً الجهت اللػاةُت اإلاسخطت وئلى الىالي اإلاسخظ ئكلُمُا 

أن اإلاشغم الجؼاةغي لم ًبحن ما ئطا ٌهغع اإلادػغ نلى اللجىت اإلاإهلت لضعاؾخه وئجساص ومً زالٌ هظا ؤلاحغاء ًخطح 

ؤلاحغاء والهلىبت الالػمت ، أو ًغؾل مباشغة ئلى الجهت اللػاةُت اإلاسخطت، فمً اإلافغوع أن ًغؾل أوال ئلى لجىت 

 ؤلانخماص للمغاكبت وئجساص اللغاع كبل نغغه نلى اإلادىمت اإلاسخطت .

إثباث املخالفاث مً كبل صىذوق الضمان والكفالت املتبادلتثاهيا : إ

ًمىً أن جخم مهاًىت اإلاسالفاث وؤلازالٌ باإللتزاماث اإلاهىُت للمغقي الهلاعي مً كبل اإلاىخدبحن الظًً ًلضمىن 

اضت شياوي أمام ضىضوق الػمان والىفالت اإلاخباصلت خٌى ججاوػاث اإلاغقي الهلاعي في ئهجاػ اإلاشغوم زاضت جلً الخ

 .بامخىانه نً ئجمام ؤلاهجاػ أو حؿلُمه للملخني

                                                             
اإلادضص لىُفُاث مىذ ؤلانخماص إلاماعؾت مهىت اإلاغقي الهلاعي  20/02/2012اإلاإعر في  84-12مً اإلاغؾىم الخىفُظي  22ئلى  18و اإلاىاص مً  15اإلااصة  - (1)

حن.  وهظا مؿً الجضٌو الىؾني للمغكُحن الهلاٍع
 .ُىملم ًطضع اإلاشغم الجؼاةغي هظ جىكُمي ًىكم هإالء ألانىان ئلى غاًت ال - (2)
ت. 04-11مً كاهىن  68اإلااصة  - (3)  اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع
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ما ئطا كام اإلاغقي الهلاعي بضفو (1)هما ًمىً ألحهؼة الطىضوق الػمان والىفالت اإلاخباصلت مً مخابهت ومغاكبت 

ت الالػمت أم ال، فطىضوق الػمان والىفالت اإلاخباصلت ًلهب صوع هام في الهمل نلى غبـ أزالكُاث  ؤلاشتراواث الؿىٍى

غ اإلاؿإولُت اإلاهىُت للمغقي الهلاعي.  اإلاهىت وجلٍغ

إثالثا:  إثباث لاخالل باإللتزام املنهي مً كبل املجلظ ألاعلى ملهىت املزقي العلاري.

ت بما فيهم اإلاغقي  04-11للض وغو كاهىن  ت، آلُاث إلاغاكبت وشاؽ التركُت الهلاٍع اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

بالتزامه اإلانهي ، وجمثل طلً في ئخضار هُئاث جخىفل باإلاغاكبت ومخابهت وشاؽ اإلاغقي الهلاعي ،  الهلاعي في خالت ئزالله

ت ومً بحن هاجه الهُئاث ًىحض اإلاجلـ ألانلى للمغقي  فاطا زبذ ئزالٌ في ئلتزامه اإلانهي كض ًخهغع ئلى نلىباث ئصاٍع

هىت مً كبل اإلاغقي الهلاعي ، هما له ؾلؿت ئبضاء الظي ٌهمل نلى الؿهغ نلى ئخترام كىانض أزالكُاث اإلا (2)الهلاعي 

، غحر أن اإلاشغم الجؼاةغي لم ًدضص هُفُاث جضزل اإلاجلـ في مغاكبت  أنماٌ اإلاغقي (3)الغأي في ول مؿألت جخهلم باإلاهىت

هضة الهلاعي ، لىً الىاكو الهملي ًبحن أن هظا اإلاجلـ لم ًىطب فهلُا ئلى ًىمىا هظا مىظ ئوشاءه عغم أهه ولف ب

 مهام أؾاؾُت لػبـ مهىت اإلاغقي الهلاعي وجدضًض اإلاسالفاث اإلاهىُت التي ًغجىبها في ئؾاع مماعؾت وشاؾه.

إالفزع الثاوي: جشاء لاخالل باإللتزام املنهي 

ت نلى اإلاغقي الهلاعي في  04-11مً الىاضح أن كاهىن  ت ، كض فغع نلىباث ئصاٍع اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

خه ألخيام طلً اللاهىن وهظا للىطىص اإلاخسظة لخؿبُله بما فيها جلً اإلاخهللت بخدضًض ؤلالتزاماث اإلاهىُت خالت مسالف

للمغقي الهلاعي ، ئط جخسظ جلً الهلىباث بهض ئجساص عأي اللجىت اإلايشأة لضي الىػٍغ اإلايلف بالؿىً والهمغان ،التي لها 

ت هدُجت  صوع هام في صعاؾت اإلالفاث اإلاخهللت بازالٌ اإلاغقي الهلاعي بالتزاماجه وطلً إلبضاء عأيها في فغع الهلىبت ؤلاصاٍع

 اإلاسالفاث اإلاغجىبت ، وجخمثل فُما ًلي:

إأوال: السحب املؤكت ،النهائي والتللائي لإلعتماد

ًمىً أن ًخهغع اإلاغقي الهلاعي ئلى نلىبت السحب لإلنخماص ، بمسخلف ضىعه ، فلض ًيىن السحب مإكخا إلاضة 

(أشهغ في خالت نضم ئخترامه للىانض أزالكُاث اإلاهىت ، أو جلطحره في ئلتزاماجه اللاهىهُت وهظا نىض 6وػ ؾخت )ال جخجا

، هما كض ًإصي ئمخىام اإلاغقي الهلاعي نً صفو ؤلاشتراواث ئلى  (4)الخىفُظ الجؼتي وغحر اإلابرع إللتزاماجه ججاه اإلالخىحن

ً م  ىحهحن مً كبل الطىضوق .هفـ الهلىبت في خالت نضم عصه نلى ئنظاٍع

ت وغهُخه في أحل ئغافي مضة  وكض ًخدٌى هظا الىكف اإلاإكذ لإلنخماص ئلى السحب النهاتي في خالت نضم حؿٍى

ت في ماصجه  04-11زالزت أشهغ، هما جػمً كاهىن  نلى خاالث أزغي جإصي للسحب النهاتي  64اإلاىكم للتركُت الهلاٍع

                                                             
و ،اإلاغحو الؿابم، ص  -(1)  .69أؾُا صوة ، مؿإولُت اإلاغقي الهلاعي في ئؾاع ئهجاػ اإلاشاَع
ت. 04-11مً كاهىن  24اإلااصة  - (2)  اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع
الظي ًدضص حشىُلت اإلاجلـ ألانلى إلاهىت اإلاغقي الهلاعي وجىكُمه وؾحره ج ع  19/11/2013اإلاإعر في  386 -13مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  2اإلااصة  - (3)

 .08/12/2013مإعزت في  61
ت. 04-11مً كاهىن  64اإلااصة  - (4)  اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع
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اإلاغقي الهلاعي للشغوؽ التي مىىخه مً الحطٌى نلى ؤلانخماص وهظا جلطحره لإلنخماص وطلً في خالت نضم ئؾدُفاء 

 وججاهله الهمضي لإللتزاماث اإلاللاة نلى ناجله وئنهاةه لإلنخماص الظي مىذ له صون ئزؿاع الؿلؿت اإلاهىُت.

ػاتي أما ئطا حهغع اإلاغقي ألي عجؼ حؿماوي ًمىهه مً اللُام بيشاؾه أو في خالت وفاجه أوحهغغه لحىم ك

ًخهلم بالخطفُت اللػاةُت أو الغش الجباتي، ففي هاجه الحاالث ًخم السحب الخللاتي لإلنخماص الظي مىذ له وئطا لم 

ًلم اإلاغقي الهلاعي باإلهدؿاب ئلى الطىضوق في أحل أكطاه ؾخت أشهغ مً خطىله نلى ؤلانخماص فُخم ئجساص كغاع 

 أشهغ . إلاضة ال جخجاوػ ؾخت (1)بالىكف اإلاإكذ إلنخماصه

ئن هظه الجؼاءاث وئن واهذ جسخلف نً الجؼاء اإلاضوي أو الجؼاتي، فان لها كىتها في الغصم، فالسحب اإلاإكذ 

لإلنخماص وهظا السحب النهاتي والخللاتي له، ًإصي ئلى اإلاىو مً مماعؾت مهىت اإلاغقي الهلاعي، وأن هظا الجؼاء كض ًيىن 

ٍؼ اإلااصي الظي ًدىم به أمام اإلاداهم الهاصًت جؿبُلا للىانض اإلاؿإولُت أزؿغ مً الحىم نلى اإلاغقي الهلاعي بالخهى 

 اإلاضهُت .

إثاهيا: الىكف مً لاهتطاب لذي صىذق الضمان والكفالت املتبادلت

ؾبم وأن بِىا أن أحهؼة ضىضوق الػمان والىفالت اإلاخباصلت ًمىنهم مً مغاكبت ما ئطا كام اإلاغقي الهلاعي بضفو 

ٍت الالػمت أم ال، ئط ًخهحن نلى ول مغقي نلاعي مهخمض ومسجل في الجضٌو الىؾني للمغكُحن ؤلاشتراواث الؿىى 

حن ؤلاهدؿاب ئلى الطىضوق ختى جمىذ له ضفت اإلاخهاون   . (2)الهلاٍع

وفي خالت نضم صفو جلً ؤلاشتراواث ، ًخىلى الطىضوق فغع نلىبت نلى اإلاغقي الهلاعي واإلاخمثلت في وكف 

 . (3)غصه مً الجمهُت الهامت ومً هُئاجه ألاؾاؾُت اللاهىهُتئهدؿابه للطىضوق وؾ

ًخطح مً زالٌ الهلىباث اإلالغعة للمؿإولُت اإلاهىُت ، أنها ما هي ئال ئكغاع بانخباع كىانض أزالكُاث اإلاهىت مطضع 

ص ى مً مً مطاصع ئلتزاماث اإلاغقي الهلاعي وأن أي ئزالٌ لها ًغجب حؼاءاث ضاعمت كض جيىن في بهؼ ألاخُان أك

 الهلىبت اإلاضهُت أو الجؼاةُت التي كض جخضازل في بهؼ ألاخُان فما بُنها ، لظي وحب الخؿغق ئليها في اإلابدث الثاوي .

إالكت املطؤوليت املهىيت باملطؤوليت املذهيت والجشائيت للمزقي العلاريإاملبحث الثاوي : ع

ًبحن هىم   اث اإلاغقي الهلاعي وهظا ؤلالتزاماث اإلاهىُت ئن ؤلازالٌ في ؤلالتزاماث الىاعصة في اللاهىن اإلاىكم لىاحب

ي جإصي  ئلى وجلً الت عي والتي كض جيشأ مؿإولُت مضهُت مً ؤلالخباؽ خٌى ألافهاٌ التي ًمىً أن ًغجىبها اإلاغقي الهلا

                                                             
ت والجؼاةُت في كاهىن  -(1) ت في اإلاخهلم  04-11مدمض ضغحر ؾهضاوي، اإلاؿإولُت ؤلاصاٍع ت ، ملخلى وؾني خٌى التركُت الهلاٍع بيشاؽ التركُت الهلاٍع

 .218الجؼاةغ، الىاكو وآلافاق ، ولُت الحلىق ، حامهت كاضضي مغباح ، وعكلت، الجؼاةغ، ص 
ت ألازغي مً ًدضص شغوؽ وهُفُاث حؿضًض ؤلاشتراواث والضفهاث ؤلا  05/06/2014اإلاإعر في  182 -14مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  8اإلااصة  - (2) حباٍع

حن ، ج ع نضص   .19/06/2014مإعزت في  37ؾغف اإلاغكُحن الهلاٍع
اإلاهضٌ واإلاخمم اإلاخػمً ئخضار ضىضوق الػمان والىفالت اإلاخباصلت  3/11/1997اإلاإعر في  406 -97مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  3الفلغة  4اإلااصة  - (3)

ت ، باإلاغؾىم الخىفُظي عكم ضة عؾمُت نضص  05/06/2014اإلاإعر في  180 -14 في التركُت الهلاٍع  . 19/06/2014مإعزت في  37حٍغ
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ا أزل بها اإلاغقي لظي وحب الخؿغق ئلى جبُان الخفغكت بُنهما ختى ًدؿنى مهغفت ؤلالتزاماث التي ئط اإلاؿإولُت الجؼاةُت 

إالهلاعي جإصي ئلى اإلاؿإولُت اإلاهىُت.

إعالكت املطؤوليت املهىيت باملطؤوليت املذهيت املطلب ألاول: 

ت هجضها جىظ نلى ئلتزاماث مهىُت و أزغي جضزل  ئن الخضازل في كىانض اللاهىن اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

ت، فهاصة ما جلىم في ئؾاع اإلاؿإولُت اإلاضهُت للمغقي الهلاعي التي  جدُلىا ئلى جؿبُم اإلاؿإولُت الهلضًت أو الخلطحًر

ت اإلاؿإولُت اإلاهىُت بجىاع اإلاؿإولُت ولىً ًىحض بهؼ الحاالث التي حؿخلل اإلاؿإولُت  اإلاضهُت ئما نلضًت أو جلطحًر

إ.اإلاهىُت نً اإلاؿإولُت اإلاضهُت 

إيت للمزقي العلاريإجذاخل املطؤوليت املهىيت مع املطؤوليت املذه الفزع ألاول: 

ت مً أهثر اإلاجاالث حهلُضا مً خُث الهلىص اإلابرمت في ئؾاعها وؤلالتزاماث اإلاخىلضة ننها  ئن وشاؽ التركُت الهلاٍع

وما كض ًىجغ نً هظا اليشاؽ مً أغغاع وبالخالي جباًً اإلاؿإولُت اإلاترجبت ننها، فلض جيىن مؿإولُت نلضًت كاةمت نلى 

ي، وكض ال ًيىن وحىص ألي نلض ولىً جترجب اإلاؿإولُت نً ألاغغاع التي كض جلحم بالغحر بؿبب ؤلازالٌ باإللتزام الهلض

 في ؤلاهجاػ والدشُِض. الغحر أو ألاشُاء اإلاؿخهملت الفهل الصخص ي أو فهل

إأوال : لاخالل باإللتزام العلذي 

ت وهظا اإلاغاؾُم الخىفُظًت الطاصعة بشأهه كض خضصث ؤلالتزاماث  04-11ئن كاهىن  اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

اللاهىهُت للمغقي الهلاعي، فان ول ئزالٌ باإللتزام الهلضي الظي ًغبؿه بأخض اإلاىخدبحن أو الغحر، ًىلض مؿإولُت 

يخج ؾىاءا نً الخأزحر في جىفُظ ؤلالتزام أو نضم جىفُظه . لىً نلضًت لىحىص نلض شىلي أو عغاتي ًغبؿه به والتي كض ج

كض جخضازل أخيام اإلاؿإولُت اإلاهىُت مو اإلاؿإولُت الهلضًت مً واكو أن ؤلازالٌ باإللتزام الهلضي له ضىعجان، ئما 

 ؤلازالٌ ببظٌ نىاًت أو ؤلازالٌ بخدلُم هدُجت.

ٌ نىاًت وئهما ًخهحن نلُه جدلُم الىدُجت اإلاغحىة مً ئبغام فاألضل أن اإلاغقي الهلاعي ال ًلو نلُه ئلتزام ببظ

الهلض وهى ئهجاػ اإلاشغوم الؿىني وحؿلُمه للمؿخفُض ، لىىه مو طلً فهى ملؼم ببظٌ الهىاًت اإلافغوغت كاهىها 

خهماٌ وحهاكضا لخدلُم الىدُجت  فله في طلً ببظٌ الهىاًت الالػمت وؤلاهخمام وئجساط وافت ؤلاخخُاؾاث الالػمت واؾ

فاي ئزالٌ بىاحب الحُؿت والحظع أو   (1)ألاحهؼة وألاصواث والؿلو الجُضة  إلجمام اإلاشغوم الهلاعي نلى أخؿً وحه

مجغص الخلطحر في حاهبه ًىلض ئزالٌ بالتزام ببظٌ الهىاًت ، مما ًغجب اإلاؿإولُت اإلاهىُت واإلاؿإولُت الهلضًت مها 

 للغحر.زاضت ئطا حؿبب في أغغاع للمخهاكض مهه أو 

هظا ؤلالتزام بؿالمت اإلابنى و (2) هما أن مً واحب اإلاغقي الهلاعي ؤلالتزام باإلشغاف والغكابت نلى اإلاشغوم الهلاعي 

مً الهُىب ، فالتزامه بؿالمت اإلابنى وئجمامه هى ئلتزام بخدلُم هدُجت ، فاطا ما أزل بهظا ؤلالتزام جلىم اإلاؿإولُت 

 لضًت لهضم جىفُظ أخيام الهلض في هفـ الىكذ.اإلاهىُت وجلىم مهها اإلاؿإولُت اله

                                                             
 اإلادضص لإللتزاماث واإلاؿإولُاث اإلاهىُت للمغقي الهلاعي. 85-12الخىفُظي عكم   مً اإلاغؾىم 17و 16اإلاىاص  - (1)
 هىُت للمغقي الهلاعي.اإلادضص لإللتزاماث واإلاؿإولُاث اإلا 85-12الخىفُظي عكم   مً اإلاغؾىم 24اإلااصة  - (2)
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إثاهيا :لاخالل باإللتزام اللاهىوي 

ت جفترع نضم وحىص نالكت نلضًت وال وحىص لغابؿت ؤلالتزام  زالفا للمؿإولُت الهلضًت، فان اإلاؿإولُت الخلطحًر

ؤلاغغاع بالغحر، ئط جلىم نىضما  بحن اإلاػغوع واإلاؿإوٌ، فهي جترجب نً ؤلازالٌ بىاحب كاهىوي واخض وهى ؤلالتزام بهضم

 .(1)ًيىن هىان ئغغاع بالغحر هدُجت لفهل غحر مشغوم 

ت لظي وحب جؿبُم  04-11واإلاشغم الجؼاةغي لم ًدضص هظه اإلاؿإولُت في كاهىن  اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

مؿإولُت شخطُت نً فهل  اللىانض الهامت الخاضت بها نلى اليشاؽ الهلاعي للمغقي الهلاعي ، فُهض بظلً مؿإوال 

غحر مشغوم أغغ به الغحر ، هما ًيىن مؿإوال نً ألاغغاع التي ًغجىبها نماله الظًً ٌؿخهحن بهم في ئهجاػ اإلاشغوم 

الهلاعي ماصام الخؿأ وكو منهم خاٌ جأصًت وقُفتهم أو بؿببها وهظا ًخىكف نلى ؾلؿت الغكابت والخىحُه التي للمغقي 

 .الهلاعي نلى نماله 

أن جؼاًض ئؾخهماٌ آلاالث وجطخمها وزؿىعتها، حهلذ اإلاغقي الهلاعي مؿإوال نً ألاغغاع التي جلحم بالغحر  هما

مً حغاء ؾىء ئؾخهماٌ جلً آلاالث واإلاهضاث ، بانخباعه خاعؾا لها، وبالخالي فان مؿإولُت اإلاغقي الهلاعي هىا 

إولُت اإلاهىُت للمغقي الهلاعي جىحب بظلً حبر مفترغت صون خاحت إلزباث الخؿأ ، مما ًجهلها جخضازل مو اإلاؿ

 الػغع.

إإضتلالليت املطؤوليت املهىيت عً املطؤوليت العلذًت الفزع الثاوي: 

 ئن هال مً اإلاؿإولُت الهلضًت واإلاؿإولُت اإلاهىُت ًسخلفان نً بهػهما البهؼ في نضة هىاحي أهمها: 

 أوال : لاضتلالليت مً حيث ألاطزاف 

لُت الهلضًت ًيىن صاةما ألاؾغاف اإلاخهاكضة مً مغقي نلاعي ومىخدب أو مغقي نلاعي مو ئن أؾغاف اإلاؿإو 

ً ؾىاء اإلالاٌو أو اإلاهىضؽ اإلاهماعي، وجلىم في خالت وحىص ئزالٌ بالتزام نلضي ًإصي ئلى ئلحاق  اإلاخهاكضًً آلازٍغ

ؼ، بِىما اإلاؿإولُت اإلاهىُت جلىم ئال ما بحن اإلاغقي الهلاعي والهُئاث اللاةمت  الػغع باإلاخهاكض آلازغ ًىحب الخهٍى

بالغكابت نلُه ، فهي ججهل اإلاغقي الهلاعي في مىاحهت مسخلف الهُئاث التي جغاكبه وحشغف نلى وشاؾه بغغع خماًت 

 اإلاهىت مً الخطغفاث الطاصعة نً أخض مماعؾيها والتي كض حشيل مؿاؾا بها .

إثاهيا: لاضتلالليت مً هاحيت املضمىن 

 (2)ُت الهلضًت أؾاؾها الخؿأ أي ؤلازالٌ باإللتزام الهلضي وأن اإلاؿإولُت جلىم متى ألحم غغع للغحرئن اإلاؿإول

فمً واحب اإلاغقي الهلاعي في مغخلت جىفُظ الهلض اإلابرم بِىه و بحن اإلاؿخفُض  أن ًلتزم بالبىاء زم هلل اإلالىُت بهض  ،

 ؤلاهتهاء مىه 

                                                             
ت، صاع الهاإلاُت الضولُت لليشغ، نمان،ؾىت  - (1) ؼ اللطاضمت، اإلاؿإولُت اإلاضهُت الخلطحًر  15، ص2002نبض الهٍؼ
مطؿفى بً وهاب، مؿإولُت اإلاغقي الهلاعي في نلض البُو نلى الخطامُم، مظهغة ماحؿخحر،فغم الهلىص واإلاؿإولُت، حامهت أخمض بىكغة ،  -(2)

 .85، ص  2017اؽ، ولُت الحلىق بىصواو، ؾىت بىمغص
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اإلاغقي الهلاعي بهض الدؿلُم النهاتي للبىاًت أن ًلىم بانضاص هكام اإلالىُت  ئغافت ئلى ؤلالتزام بالدؿلُم ،هما ًلتزم

غ الػمان الهشغي للبىاًت ،   فمتى أزل اإلاغقي الهلاعي بخلً ؤلالتزاماث  اإلاشترهت وهكام الدؿُحر لها ئغافت ئلى جلٍغ

 اإلادضصة في الهلض ٌهض بظلً زؿأ نلضي ًغجب  اإلاؿإولُت الهلضًت.

حظع أو ًمـ اإلاهىُت أؾاؾها ؤلازالٌ باإللتزام اإلانهي الظي كض ًيىن غالبا في نضم الحُؿت وال بِىما اإلاؿإولُت

، جغجب  85-12، وول ئزالٌ بلىانض اإلاهىت وؤلالتزاماث اإلاهىُت اإلادضصة في اإلاغؾىم الخىفُظي عكم بشغف اإلاهىت وهغامتها

ت اإلاؿخدلت لطىضوق الػمان والىفالت اإلاخباصلت ، اإلاؿإولُت اإلاهىُت للمغقي الهلاعي ههضم صفو ؤلاشتراواث الؿى ٍى

وهظا نضم ئهخخاب بهؼ الخأمُىاث اإلافغوغت أو ئنهاء وشاؾه بىفؿه صون ئزؿاع مؿبم مً الؿلؿت التي ؾلمخه 

 ؤلانخماص.

إثالثا : لاضتلالليت مً حيث لاثباث والجشاء 

باث ؤلازالٌ باإلاؿإولُت اإلاهىُت ، ئط ًخم ئزباث ئن كىانض ؤلازباث الىاعصة  في اللاهىن اإلاضوي ال جؿبم نلى ئز

ؤلازالٌ اإلانهي ناصة مً كبل لجان مإهلت كاهىها لظلً ، نىـ اإلاؿإولُت الهلضًت الظي ًخم ئزباث ئزالٌ باإللتزام 

لو نبء ئزباث ؤلازالٌ باإللتزام نلى ناجم مً ًضنُه ةل ؤلازباث اإلاىطىص نليها كاهىهاالهلضي بيافت وؾا  .(1)ٍو

ؼ  وكض ًطل ئلى غاًت ىفُظ الهُني أو الخىفُظ بملابل ا في ًسظ الجؼاء في اإلاؿإولُت الهلضًت هى الخأم الخهٍى

هما ًمىً ألخض ألاؾغاف اإلاخهاكضة ؾلب  فسخ الهلض ئطا لم ًلم اإلاخهاكض الىلضي نً ألاغغاع التي أضابذ اإلاػغوع،

اإلاؿإولُت اإلاهىُت للمغقي الهلاعي ًيىن ئما سحب ؤلانخماص مإكخا  بِىما الجؼاء اإلالغع في آلازغ بدىفُظ ئلتزامه الهلضي ، 

في خالت وفاة اإلاغقي الهلاعي أو عجؼه الجؿماوي أو الهللي ًمىهه  أو جللاةُا مما جيخفي مهه ضفت اإلاغقي الهلاعي نهاةُا 

 مً اللُام بالتزاماجه .

 خللخان نً بهػهما البهؼ.وبالخالي مً زالٌ ما جم نغغه ، فُخطح أن هال مً اإلاؿإولحن مؿ

إعالكت املطؤوليت املهىيت باملطؤوليت الجشائيت للمزقي العلاريإ املطلب الثاوي:

للض جضزل اإلاشغم الجؼاةغي في جدضًض اإلاؿإولُت الجؼاةُت والهلاب لللاةمحن بأنماٌ الدشُِض والبىاء بما فيهم 

اصة مسالفاث البىاء بيافت ضى  عها وأهمها نضم مغاناة ألاضٌى الفىُت في البىاء والغش اإلاغقي الهلاعي، وطلً هدُجت ٍػ

وما ٌؿببه مً زؿاةغ في (2)وئؾخهماٌ مىاص بىاء مغشىشت ، وما ًترجب نليها مً ئنهُاع الهضًض مً البىاًاث والهماعاث

 ألاعواح وألامىاٌ باإلغافت ئلى هثرة البىاء بضون جغزُظ والىطب وؤلاخخُاٌ نلى اإلاىخدبحن .

جلً الخجاوػاث، جضزل اإلاشغم الجؼاةغ في فغع اإلاؿإولُت الجؼاةُت للمغقي الهلاعي التي حاءث  وهكغا لخهضص

 04-11فلض جػمً كاهىن  (3)لخدمل هظا ألازحر هخاةج اإلاترجبت نً فهله ؤلاحغامي وجدمل الجؼاءاث التي ًلغعها اللاهىن 

                                                             
ت الهامت  لإللتزام  في اللاهىن اإلاضوي الجؼاةغي،الجؼء ألاٌو ) الخطغف اللاهىوي ، الهلض، ؤلاعاصة اإلاىفغصة(ص - (1) ًىان اإلاؿبىناث بلحاج الهغبي ، الىكٍغ

 .855،ص2016الجامهُت، بً نىىىن،الجؼاةغ، ؾىت 
 9ص 2015هُم صًاب، اإلاؿإولُت الجىاةُت إلاشُضي البىاء، مىخبت الىفاء اللاهىهُت ،مطغ، ؾىت مدمض فخحي شحاجه ئبغا - (2)
،ص 2007،صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجؼاةغ، ؾىت 5نبض هللا ؾلُمان، شغح كاهىن الهلىباث الجؼاةغي، اللؿم الهام، الجؼاء الجىاتي، ؽ  -(3)

406. 
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ت نضة مىاص جىظ نلى الهلىباث اإلالغ  عة في خالت ئعجياب اإلاغقي الهلاعي لبهؼ ألافهاٌ اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

مت في هكغ كاهىن الهلىباث   التي حهض حٍغ

ونلُه فاهه ال ًمىً جغجِب اإلاؿإولُت الجؼاةُت للمغقي الهلاعي ئال ئطا ئعجىب أخض ألافهاٌ اإلاىطىص واإلاهاكب 

ت وهظا كاهىن ال 04-11نليها ضغاخت في كاهىن  هلىباث واللىاهحن الخاضت بما فيها كاهىن اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

التهُئت والخهمحر بانخباع أن الضولت حؿعى لخىلي ؤلاحغاءاث الهلابُت الالػمت والخضزل لخىكُم نملُت البىاء في التركُت 

ت والحفاف نلى الىكام الهام الهمغاوي لخفاصي اليىاعر والحىاصر  . (1)الهلاٍع

مت ، جلىم اطا وضل الفهل اإلاغجىب مً كبل اإلاف غقي الهلاعي ئلى صعحت الخؿأ الجؼاتي أي ئلى مؿخىي الجٍغ

اإلاؿإولُت الجؼاةُت له، وجخجلى اإلاؿإولُت الجؼاةُت للمغقي الهلاعي في بهؼ الخطغفاث الطاصعة نىه والتي جيىن 

خخُاٌ وهي أهثر زاعج ألازؿاء اإلاهىُت مً بُنها الغشىة وئؾخغالٌ الىفىط، التزوٍغ واؾخهماٌ اإلاؼوع ، الىطب وؤلا 

كض جخضازل اإلاؿإولُت اإلاهىُت مو اإلاؿإولُت الجؼاةُت في غاًت واخضة وهي ، و  اإلاغجىبت مً كبل اإلاغقي الهلاعي  الجغاةم

جغحُذ اإلاطلحت الهامت ، وخماًت الؿغف الػهُف  ئال أنها جسخلفان فُما بُنها وحؿخلالن نً بهػهما البهؼ في نضة 

 هىاحي أهمها : 

إلاضتلالليت مً  حيث شزعيت العلىبت   الفزع ألاول:

مت ٌهاكب اللاهىن نلى ألافهاٌ اإلااصًت التي م والتي جيّىن ماصًاث الجٍغ ، وبالخالي ول (2) جخؿابم مو هظ الخجٍغ

 فهل ئعجىب ، ؾىاءا نً كطض أو غحر كطض ومهاكب نلُه كاهىها ، جلىم بظلً اإلاؿإولُت الجؼاةُت للمغقي الهلاعي .

مت و ال نلىبت ئال بىظ " وئن هظا اإلابضأ ال هى ؿإولُت الجؼاةُت األضل في اإلاف كُامها نلى مبضأ كاهىوي هى " ال حٍغ

ت ، ئط أن صنىي اإلاؿإولُت اإلاهىُت هي  04 -11هجضه مىطىص نلُه ضغاخت في كاهىن  اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

ا حاءث بطفت الهمىمُت ، مما ًجهل للؿلؿت أو نباعة نً صنىي جلام نلى أؾاؽ أفهاٌ غحر مدضوصة كاهىها ، وئهم

ت الىاؾهت في جىُُف ألافهاٌ بأنها ئزالٌ ًالتزام منهي .  الهُئت الخأصًبُت الؿلؿت الخلضًٍغ

 لاضتلالليت مً حيث جحذًذ العلىبت  الفزع الثاوي :

ت للهُئت أو اض الهلىبت في اإلاؿإولُت اإلاهىُت ئن مؿألت جدضً للجان اإلايلفت باإلاغاكبت متروهت للؿلؿت الخلضًٍغ

، بِىما الهلىباث اإلالغعة في اإلاؿإولُت (3)وئجساص اللغاع وكض جيىن الهلىباث اإلاخسظة ئما سحب ؤلانخماص مإكخا أو نهاةُا

ت ، كض جيىن الحبـ اإلاإكذ ئلى حاهب غ ؼ نً ألاغغاعالجؼاةُت فهي نلىباث ؾالبت للحٍغ ، غاماث مالُت والخهٍى

ملغعة ئما في اللىانض الهامت للاهىن الهلىباث ،أو جلً الجغاةم اإلاىطىص نلُا في اللىاهحن وهظه الهلىباث هجضها 

ت .  الخاضت هلاهىن التهُئت والهمحر وهظا كاهىن اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

ها أن غحر أهىا هغي مً زالٌ هظا ًخطح أن اإلاؿإولُت اإلاهىُت مؿخللت نً اإلاؿإولُت الجؼاةُت وهظلً الهلضًت ،

لِؿذ مؿللت بل ًىحض بهؼ ؤلاؾخثىاءاث باليؿبت لىالهما ، ئط اإلاؿإولُت الهلضًت جلام نىضما ًغجىب اإلاغقي 

                                                             
 .21ص  2017، ؾىت  3الهمغان الجؼاةغي ،صاع هىمت لليشغ، ؽضافُت ئكلىلي أولض عابذ، كاهىن  - (1)
 .71نبض هللا ؾلُمان، شغح كاهىن الهلىباث الجؼاةغي، اللؿم الهام، اإلاغحو الؿابم، ص  -(2)
ت. 04-11مً كاهىن  64اإلااصة   - (3)  اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع
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الهلاعي ئزالٌ بالتزام نلضي  وهى في هفـ الىكذ واحب مفغوع نلُه اللاهىن ، فُإصي ئلى كُام اإلاؿإولُخحن مها، 

 هما في خالت ججاهل 

ر في جىفُظ ئلتزامه باهجاػ اإلاشغوم الهلاعي، خُث ًمىً للهُئت اإلايلفت باإلاخابهت اإلاغقي الهلاعي إللتزاماجه والخلطح

باجساط ؤلاحغاء اإلاىاؾب اإلاخمثل في السحب اإلاإكذ لإلنخماص ، هما ًمىً للمخػغع مً طلً أن ًخابو اإلاغقي الهلاعي 

ػه نً ألاغغاع أو ئلؼامه بدىفُظ ئلتزامه اإلاللى نلى ناجله .وفي هاجه الحالت لِـ للمدىمت الخلُض  (1)كػاةُا ألحل حهٍى

ؼ  بلغاع اللجىت اإلايلفت باجساط كغاع السحب لإلنخماص وئهما ًمىً لها أن جلض ي بما هى مىاؾب فُما ًسظ الخهٍى

 وحبر الػغع.

هفـ ألامغ باليؿبت للمؿإولُت الجؼاةُت التي جلىم  في خالت ئعجياب اإلاغقي الهلاعي لجىدت مسالفت لللىانض 

ُماث اللاهىهُت وفي خالت ئعجيابه لغش أصي ئلى تهضم البىاًت اإلاىجؼة مما ٌؿبب أغغاع ماصًت وحؿماهُت والخىك

 للملخىحن.

إ:خاجمتال

ت مً زالٌ جىكُم  غ وشاؽ التركُت الهلاٍع مً زالٌ ما جم نغغه ، ًخطح أن اإلاشغم الجؼاةغي ؾعى ئلى جؿٍى

وؤلاحخمانُت  عي ، وطلً بغُت جدلُم اإلاطلحت الهامت ؤلاكخطاصًت ؾلىن ألاشخاص اللاةمحن بها بما فيهم اإلاغقي الهلا

 للضولت وهظا الخاضت باإلالخىحن في خطىلهم نلى مؿىً الةم وآمً.

تولحؿً ؾحر مهام اإلاغقي ا ، فلض غبـ اإلاشغم الجؼاةغي جطغفاجه مً زالٌ لهلاعي في وشاؽ التركُت الهلاٍع

، بانخباعهم أشخاص مدترفحن في مجاٌ البىاء وؤلاهجاػ ولهم اإلاهىُتنً ول ئزالٌ بالتزاماجه  فغع مؿإولُت مهىُت

ت وبيل ما ًخهلم بالهل لؿغق ، هما لهم صعاًت بيل اللىاهحن وااع ونملُاث ؤلاهجاػ الىاكهت نلُهصعاًت بالؿىق الهلاٍع

 .الخىكُمُت الخاضت باإلهجاػ 

ظلً ألحل مىذ خماًت واملت وشاملت لظلً وحب جدضًض مؿإولُتهم اإلاهىُت هكغا لطلتهم بفً البىاء وه

 للمخهاملحن مهه ؾىاء اإلالخىحن أو ممً ًخهاكض مهه.

خم اإلاغاكبت لإلزالٌ باإللتزاماث اإلاهىُت غبر مسخلف هُئاث الغكابت واللجان الخلىُت واإلاهخمضة ، بانخباعها  ٍو

ت . 04-11مخسططت في طلً اإلاجاٌ والتي هظ نليها اإلاشغم في مىاص مخفغكت مً كاهىن   اإلاىكم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

هما خضص في هظا اللاهىن ئحغاءاث اإلاخابهت في خالت ئزباث ؤلازالٌ باإللتزام اإلانهي والتي جطل ئلى السحب  النهاتي 

 لإلنخماص.

ت مً زالٌ ئخترام  فُخطح ئطن أن ئجساط الضولت مثل هاجه الخلىُاث هضفها وغو جىكُم ليشاؽ التركُت الهلاٍع

ن والخىكُماث في مماعؾت اليشاؽ الهلاعي التركىي لجهل الؿمأهِىت والثلت في الخهامل والحغص نلى اللُام اللىاهح

 بيشاؽ في ئؾاع كاهىوي مػبىؽ لحماًت اإلاخهاملحن مو اإلاغقي الهلاعي .

                                                             
ؼ، الجؼء  - (1)  .251ص   ،2011لليشغ ؾىت  ، مىفغ 2نلي فُاللي، الفهل اإلاؿخدم الخهٍى
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خطح مً زالٌ ما ؾبم أن اإلاغؾىم الخىفُظي اإلادضص للمؿإولُاث اإلاهىُت للمغقي الهلاعي لم ًدضص كىان ض ٍو

أزالكُت واضحت وئهما ئهخفى بؿغص بهػها في هطىص مسخلفت، فلم ًػو اإلاشغم الجؼاةغي كاهىن ًدضص كىانض 

أزللُاث مهىت اإلاغقي الهلاعي مثلما فهله باإلاهً ألازغي واإلاىزم واإلادامي ، وئهما ئهخفى بالؿغص ببهؼ الىطىص 

إلاغقي الهلاعي ، ئال أن ضفت ؤلالتزام بها ججض أؾاؾها في اللاهىهُت التي جخػمً كىانض ئلؼامُت جخهلم بأزالكُاث مهىت ا

 أنغاف اإلاهىت وجلالُضها وأن الجؼاءاث الخأصًبُت ما هي ئال هدُجت إلاسالفتها.

لظلً مً ألاخؿً أن ًلىم اإلاشغم الجؼاةغي ، باضضاع كاهىن زاص بأزالكُاث مهىت اإلاغقي الهلاعي ختى ال  

ت اإلاهىُت واإلاضهُت للمغقي الهلاعي ، وطلً بخطُف ألازؿاء التي حهض أزؿاء ًيىن هىان لبـ وجضازل بحن اإلاؿإولُ

مهىُت وجلً التي جضزل في ئؾاع اإلاؿإولُت اإلاضهُت ، وختى ًدؿنى لللػاء في الفطل في اللػاًا التي حهغع نلُه 

 بأخؿً وحه.

ت التي جلهب صوع مهم في هما أن الخأزغ في ئضضاع اإلاغاؾُم الخىكُمُت ، كض نغكل مهام بهؼ الجهاث ؤلاصا ٍع

 ئزباث اإلاسالفاث اإلاهىُت وهظا الغكابت نلى وشاؽ اإلاغقي الهلاعي.

وفي الخخام ، البض أن وشحر أن اإلاشغم الجؼاةغي كض بظٌ الهضًض مً اإلاجهىصاث لخىكُم هظا اليشاؽ ، وطلً مً 

ت به، ول طلً لغغع وخُض وهى الحفاف زالٌ ؾىه للهضًض مً اللىاهحن واإلاغاؾُم اإلاىكمت له وهظا ألاحهؼة اإلاغجبؿ

ت واللػاء نلى الغش واإلاىافؿت غحر اإلاشغونت.  نلى ألامً وؤلاؾخلغاع في اإلاهامالث الهلاٍع

إ:كائمت املصادر

 اللىاهينأوال : 

ت ، ج ع نضص 04/03/1986الطاصع في  06-86كاهىن عكم  -1  .05/03/1986مإعزت في  10اإلاخهلم بالتركُت الهلاٍع

عي عكم اإلاغؾى -2 اإلاإعزت في  14اإلاخهلم باليشاؽ الهلاعي، ج ع نضص  01/03/1993الطاصع في  03-93م الدشَغ

03/03/1993. 

ت،ج ع  2011فبراًغ  7مإعر في  04-11كاهىن عكم  -3  مإعزت 14ًدضص اللىانض التي جىكم وشاؽ التركُت الهلاٍع

11/03/2011 . 

 املزاضيم التىفيذًت -إأ

اإلاخػمً ئخضار ضىضوق الػمان والىفالت اإلاخباصلت في  3/11/1997اإلاإعر في  406 -97اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -1

ت ، اإلاهضٌ واإلاخمم باإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ضة عؾمُت نضص  05/06/2014اإلاإعر في  180 -14التركُت الهلاٍع  37حٍغ

 . 19/06/2014مإعزت في 

ُفُاث مىذ ؤلانخماص إلاماعؾت مهىت اإلاغقي الهلاعي اإلادضص لى 20/02/2012الطاصع في 84-12اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -2

حن اإلاهضٌ واإلاخمم باإلاغؾىم الخىفُظي عكم   26اإلاإعر في  96 -13وهظا هُفُاث مؿً الجضٌو الىؾني للمغكُحن الهلاٍع

 .2013-03-06مإعزت في  13، ج ع عكم  2013فبراًغ 

فتر الشغوؽ الىمىطجي الظي ًدضص ؤلالتزاماث اإلاخػمً ص 20/02/2012اإلاإعر في  85-12اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -3

 واإلاؿإولُاث اإلاهىُت للمغقي الهلاعي .
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الظي ًدضص حشىُلت اإلاجلـ ألانلى إلاهىت اإلاغقي الهلاعي  19/11/2013اإلاإعر في  386 -13اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -4

 .08/12/2013مإعزت في  61وجىكُمه وؾحره ج ع 

ًدضص شغوؽ وهُفُاث حؿضًض ؤلاشتراواث والضفهاث  05/06/2014ر في اإلاإع  182 -14اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -5

حن ، ج ع نضص  ت ألازغي مً ؾغف اإلاغكُحن الهلاٍع  .19/06/2014مإعزت في  37ؤلاحباٍع

 كـــــــــــــزار وساريإ -إب

غ الؿىً اإلاإعر في - ص اإلاالُت اليافُت اإلاخهلم بازباث اإلاىاع  06/12/2012اللغاع الىػاعي اإلاشترن بحن وػٍغ اإلاالُت ووٍػ

 . 2013-01-13مإعزت في  2إلهدؿاب ضفت اإلاغقي الهلاعي، ج ع نضص 

إثاهيا:املزاجع 

 الكتب -أ

ت الهامت  لإللتزام  في اللاهىن اإلاضوي الجؼاةغي،الجؼء ألاٌو ) الخطغف اللاهىوي ، الهلض،  -1 الهغبي  بلحاج ، الىكٍغ

 .2016نىىىن،الجؼاةغ، ؾىت ؤلاعاصة اإلاىفغصة(صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، بً 

  2017، ؾىت  3الهمغان الجؼاةغي ،صاع هىمت لليشغ، ؽضافُت ئكلىلي أولض عابذ، كاهىن  -2

ؼ ، الجؼء  -3  2011، مىفغ لليشغ ؾىت 2نلي فُاللي ، الفهل اإلاؿخدم الخهٍى

ت، صاع الهاإلاُت الضولُت لليشغ، نمان،ؾىت -4 ؼ اللطاضمت، اإلاؿإولُت اإلاضهُت الخلطحًر  .2002 نبض الهٍؼ

،صًىان اإلاؿبىناث 5نبض هللا ؾلُمان، شغح كاهىن الهلىباث الجؼاةغي، اللؿم الهام، الجؼاء الجىاتي، ؽ  -5
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  ملخص:

ً والالحئحن في مىاحهت الخدضًاث غحر     ألغغاى جخعلم بًغوعة اخترام اإلاماعؾت الخلىكُت لفئت اإلاهاحٍغ

، وان البض 19اإلاؿبىكت التي جفغػها ألاوياع الاؾخثىابُت الىاحمت عً الخضاعُاث والاوعياؾاث الؿلبُت لجابدت وىفُض 

ضًض ألابعاص الخلىكُت في الاؾخجابت لهظه الجابدت ، وإن هظه اإلاؿألت جُغح إقيالُت مًمىنها مضي جدلُم مً جد

الضٌو لؿُاؾت الخىافم بحن الالتزاماث اإلاترجبت على عاجلها اهُالكا مً واحب خماًت الصخت العامت، والتزامها بًمان 

ً والالحئحن، ألامغ ال ظي ًبرػ يغوعة جىمُت اللُم  اإلاخعللت باإلاؿؤولُت  في إَاع الىعي اإلاماعؾت الخلىكُت لفئت اإلاهاحٍغ

الفىغي الخًامني ؤلاوؿاوي مً زالٌ عىإلات اإلاساَغ والخضاعُاث  ججؿُضا لفىغة اإلاهالخت بحن ملخًُاث ألامً 

ً والالحئحن وفم مباصا الخىاؾب و اإلاالبمت ،الًغوعة و الٓغ   فُت . الهحي ومخُلباث الخفاّ على خلىق اإلاهاحٍغ

ً؛ الالحئحن. ؛ خالت الُىاعا الصخُت ؛19حابدت وىفُض : الكلماث املفتاحيت   خلىق ؤلاوؿان؛ اإلاهاحٍغ

Abstract:  

For the necessity of respecting the human rights practice of migrants and refugees in the 

face of the unprecedented challenges posed by the exceptional situations resulting from the 

negative repercussions and repercussions of the Covid-19 pandemic, it was necessary to 

define the human rights dimensions in responding to this pandemic, Which pose a 

problematic about the extent to which states have achieved the policy of consensus between 

The obligations arising from the obligation to protect public health, and its commitment to 

ensuring the human rights practice of the migrants and refugees , which highlights the need to 

develop values related to responsibility within the framework of intellectual solidarity 

awareness of humanity through the globalization of risks and repercussions as an embodiment 

of the idea of reconciliation between the requirements of health security and of preserving the 

rights orequirement and the refugees according to the principles of proportionality and 

appropriateness, necessity and circumstance. 

Keywords : The COVID-19 Pandemic; Health emergency; human rights; Immigrants; 

refugees.
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 ملذمت:

اث في قيل جضابحر اؾخثىابُت  في ْل اللُىص التي جفغيها الضٌو على مجاٌ مماعؾت ألافغاص للخلىق و الخٍغ

اوعياؾاث الجابدت على اإلاماعؾت ؾُما فُما حعلم بال   -19ىفُض و -بدت فحروؽ وىعوهاإلاجابهت الاهدكاع الغهُب لجا

ً والالحئحن، باعخباعها مً أهم اإلاىايُع التي  حعالج الىيع اإلاؿخجض الظي ًُغح الخدضًاث غحر  الخلىكُت للمهاحٍغ

ً والالحئحن، فئن هظا الىيع ًثحر بدضة عضة  إقياالث اإلاؿبىكت التي جىاحه الخيىماث ألحل ؤلاخاَت بىيعُت اإلاهاحٍغ

مت لهظه الفئت، وججىب آلازاع الؿلبُت  التي ًفغػها هظا جخمدىع خٌى يغوعة الاهخمام بًمان  مخُلباث الخُاة الىٍغ

ً والالحئحن  التي جيىن في مىيع زُغ مً حىاهب عضة.  الىيع الاؾخثىاةي لفئت اإلاهاحٍغ

ً والالحئحن ف حعض مً أبغػ ألاػماث في  19ي ْل حابدت وىفُضإن الخدضًاث التي جفغيها الخالت الخُغة للمهاحٍغ

واعزُت على حمُع هىاحي الخُاة، مما ًخُلب ججىض  وكخىا الخالي، والتي تهضص ملىماث الضولت هٓغا آلزاعها الؿلبُت و

اع الضٌو إلاىاحهت مسخلف التهضًضاث في ْل الاعجباٍ الىاجج عً واكع جأزحر الجابدت بكأن هظه الفئت ) ؾغعت اهدك

ً والالحئحن(، مً زالٌ فغى اؾتراجُجُاث مخعضصة خؿب مخُلباث حؿُحر الؿُاؾت اء ،الىيع الخُغ للمهاحٍغالىب

ً والالحئحن بهىعة  19الضازلُت للضولت يض حابدت وىفُض  ألحل معالجت اوعياؾاتها على اإلاجخمع، وعلى فئت اإلاهاحٍغ

ألابعاص الخلىكُت في الاؾخجابت لخضاعُاث  ألتزانت ، الؾُما و أن ألامغ ًُغح بعٌ الخدفٓاث فُما حعلم بمؿ

اإلاخسظة  لخماًت خلىق ؤلاوؿان في ْل خالت الُىاعا  ؤلاحغاءاث  ، مما ٌؿخضعي بدث مضي هجاعت 19حابدت وىفُض 

 الصخُت.

، في مداولت إبغاػ 19على طلً ًخلخو الهضف ألاؾاس ي مً صعاؾت ْاهغة الهجغة واللجىء في ػمً حابدت وىفُض

ً والالحئحن في ْل حابدت وىفُض أبعاص اإلا ، وطلً مً زالٌ الترهحز على اوعياؾاث الىباء 19ماعؾت الخلىكُت للمهاحٍغ

ً والالحئحن في صٌو العالم ، والىكىف على مضي إمياهُت  العلمي على الىيع الهحي والاحخماعي والاكخهاصي للمهاحٍغ

 الفحروؽ. امخضاص آلازاع الؿلبُت على ويع هظه الفئت بعض ػواٌ هظا

أمام هظا الىيع جُغح إقياالث جخعلم  بىُاق جُبُم معاصلت يغوعة الخىاػن بحن ملخًُاث ألامً الهحي 

، زانت وأن الضٌو اإلاؿخلبلت ججض هفؿها أمام 19ومخُلباث الخفاّ على خلىق ؤلاوؿان في ْل حابدت وىفُض

مع طلً ًبلى الالتزام بمدافٓت عً خلىق   يغوعة الخلُض بالتزاماتها اإلاخعللت بًمان الصخت العامت بمىاػاة

ً والالحئحن كابما، مً هظا اإلاىُلم جدبلىع إقيالُت  البدث على الىدى الخالي:  ما مذي جحليم الذول لطياضت اإلاهاحٍغ

التىافم بين الالتزاماث املترجبت على عاجلها انعالكا من  واجب حماًت الصحت العامت، والتزامها بضمان املمارضت 

 ؟19ظل جائحت كىفيذ ىكيت للمهاجزين والالجئين في الحل

في يىء طلً وألحل ؤلاحابت عً إقيالُت الضعاؾت ؾىعخمض على اإلاىهج الىنفي مً زالٌ أؾلىب جدلُلي الظي 

ألحل جدلُل معاصلت خخمُت الخيامل بحن  مخُلباث الخماًت مً الىباء والالتزام  ،ًدىاؾب مع معُُاث البدث اإلاُغوح

 لىق ؤلاوؿان، وطلً وفلا للخُت الخالُت:باخترام خ

 )أوال(. 19ألابعاد الحلىكيت في الاضتجابت لتذاعياث جائحت كىفيذ  

 متعلباث الحفاظ على حلىق املهاجزين و الالجئين ) ثانيا(. 
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 .19ألابعاد الحلىكيت في الاضتجابت لتذاعياث جائحت كىفيذ  -1

ت  في مىاحهت حابدت وىفُض ألحل اإلادافٓت على الخىاػن اللابم بحن الخضاب ويماهاث  19حر الىكابُت والاختراٍػ

خماًت خلىق ؤلاوؿان مً الاهتهاواث، جبرػ يغوعة اجساط جضابحر ًفغيها واحب الضولت في يمان الصخت العامت على 

(، وباإلالابل فئن هظا الىهج ا إلاخبع  ألحل هدى ًدىاؾب مع اإلاساَغ اإلاخدملت واإلادضكت بالصخت العمىمُت )الفغع ألاٌو

ً والالحئحن  ) الفغع الثاوي(.     الخهضي للجابدت جترجب عىه اوعياؾاث ؾلبُت على مجاٌ مماعؾت خلىكُت للمهاحٍغ

 مضمىن واجب الذولت في حماًت الصحت العامت. - 1.1

 ٌعخبر الخم في الصخت خم مخُىع بخُىع اللىاعض اإلاؤؾؿت له إط جمتزج كىاعضه بحن اللاهىهحن العام

، منها الخم في الؿالمت الصخُت البضهُت، الؿالمت )1(خام،لظا فهى ًخغحر باؾخمغاع لُأزظ العضًض مً ألاقياٌوال

الصخُت الىفؿُت،الخم في الؿالمت البُئُت، اإلاهىُت، الخم في الخهٌى على ألاول، والكغب الالبلحن، الخم في العالج 

ً في الخمخع بالغعاًت الصخُتاليافي،الخم في الثلافت الصخُت، الخم في اإلاؿاواة م   .)2(ع آلازٍغ

يي اإلاخسهو في الصخت العامت حكاعلؼ إصواعص  و في هٓغة أهثر قمىال إلاهُلر الصخت العامت ، كضم العالم ألامٍغ

يؿلى ) ت إلاًمىن الصخت العمىمُت ،خُث  اعخبرها علم وفً الىكاًت مً  Charls- Edward Winslow)ٍو إخاَت هٍٓغ

م ميافدت ألامغاى اإلاعضًت باالعخماص الدصخُو اإلابىغ لألمغاى،وهظلً مً زالٌ ألامغاى وجغكُت  الصخت، عً ٍَغ

، فالصخت العمىمُت )3(العالج الىكاةي مً مسخلف ألامغاى، بئيافت إلى جلضًم الخضماث الاحخماعُت اإلاخهلت بالصخت

ت و الاحخما عُت التي حؿتهضف اإلادافٓت على صخت الفغص حعبر عً مجمىعت مً الخضابحر الىكابُت و العالحُت و التربٍى

 .)4(والجماعت وجدؿُنها

يمان الىنٌى العاصٌ إلى ؾبل العالج صون جمحز  أو  19على طلً ًخُلب الخض مً اهدكاع  حابدت وىفُض 

لتي جفًُل في العىاًت الصخُت ، وهظا ٌعني الخغلب على العىابم اللابمت أمام الغعاًت الصخُت اإلاِؿىعة الخيلفت، وا

ًمىً الخهٌى عليها، ومعالجت اإلاعاملت الخفًُلُت اإلاخأنلت واللابمت على الضزل أو الجيـ أو الجغغافُا أو العغق، 

ىُت إلاىاحهت الجابدت ً والالحئحن حؼءا ال ًخجؼأ مً الىٓم والخُِ الَى  .) 5(ومً هىا ًجب أن جيىن فئت اإلاهاحٍغ

ت، فيل فغص الخم في  طلً أن اإلاؿاواة حعض مً مباصا خلىق ؤلاوؿان ، وهي حؼء ال ًخجؼأ عً الخىمُت البكٍغ

مت البلت جدىاؾب مع جُلعاجه، وال ًجىػ أن ٌعِل أي فغص خُاة كهحرة أو باةؿت إلاجغص أهه ًيخمي إلى  الخُاة الىٍغ

                                                           
(1)

 .219، الجؼابغ، م2012،  مجلت صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن, العضص الؿاصؽ, الجشائزي  الحم في الصحت في اللانىن كىضلي عمًان ، 
ت للخلىق  و العلىم (19-حماًت الصحت العمىميت في الجشائز خالل جائحت فيروص كىرونا) كىفيذ خباوي هماٌ،  -بً عُاص حلُلت(2) ، اإلاجلت الجؼابٍغ

 . 128ؼابغ، م، الج2020العضص الثالث زام ، ،05الؿُاؾُت، اإلاجلض
(3)

 Michael T ,Hamelinr, William C , Meeker (3122) , Introduction to Public Heath for Chiropracteurs , Jones 

and Bartlett Publisher, 2011,P35.       
(4)

 Khalfouni Mohamed Adnan ( 2014) , Evaluation de la santescolaire en Algérie, Science et pratiques des 

physiques sportives et artistiques, volume 3, n° 1, année 2014, p2. 
ش : فيروص كىرونا هى اختبار ألنظمتنا وكيمنا وإنطانيتنامِكُل باقلُه، فُلُبىغغاهضي،(5)   ىعل 2021ماعؽ 12، بدث ميكىع بخاٍع

ش الخهفذ:  https://www.unhcr.orgاإلاىكع:  .23/04/2021، جاٍع
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جحرة َبلت أزغي أو بلض آزغ، أو مجمىعت أزيُت أو عغكُت أزغي أو حيـ آزغ، إط أهه في ْل عضم اإلاؿاواة جدباَأ و 

ت، وكض جىكف ولُا في بعٌ الخاالث، وهظا ما ًدهل في ْل الفىاعق في الخعلُم والصخت   .)1(الخىمُت البكٍغ

ذ على الخم في الصخت  وللض جًمىذ الكغعت الضولُت مً زالٌ ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوؿان الىو الهٍغ

هت له و ألؾغجه، وزانت على نعُض اإلاأول بلىلها : " ليل شخو خم في مؿخىي معِكت ًىفي لًمان الصخت والغفا

 .)2(واإلالبـ و اإلاؿىً والعىاًت الُبُت"

وبعض ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوؿان جأهض الخم في الصخت هدم صؾخىعي بكيل ٌعىـ مضي إصعان اإلاجخمع 

 .)3(الضولي ألهمُت الؿالمت الصخُت الصخهُت وبًغوعة إًجاص آلُاث كاهىهُت لخماًت الفغص

ا الؿُاق ًؤهض الفله الضولي على خخمُت الترابِ في العالكت بحن اللىابذ الصخُت الضولُت واللاهىن الضولي في هظ

لخلىق ؤلاوؿان، مجاصلحن بأن التزاماث الضولت بمىحب اللىابذ الصخُت الضولُت ًجب أن جًع في الخؿبان بمىاػاة 

 .)4(الالتزاماث اإلاىهىم عليها في نيىن خلىق ؤلاوؿان الضولُت

ًىٓغ إلى الصخت العامت مً مىٓىع حصخُو وعالج اإلاكاول الصخُت اإلاىحىصة  في اإلاجخمع مع جلضًغ اخخُاحاث 

كترن الفغص في هظه اإلاجهىصاث مً زالٌ : صخت  البِئت الصخُت وجدؿُنها مً زالٌ اإلاجهىصاث اإلاىٓمت للمجخمع، َو

 .)5(لى الدصخُو اإلابىغ والعالج الىكاةي لألمغاىالبِئت، ميافدت ألامغاى اإلاعضًت، الخثلُف الهحي، العمل ع

وعلُه فئن الخم في الخهٌى على الضواء هى حؼء ال ًخجؼأ  مً الخم في الصخت، هما ٌعخبر الخهٌى على الضواء 

  .)6(أخض اإلاعاًحر  ألاؾاؾُت التي ًمىً بمىحبها كُاؽ مضي  التزام الخيىماث بصخت قعىبها

لهحي اإلاضلٌى الًُم لعىهغ الصخت العمىمُت، خُث إطا واهذ هظه ألازحرة حعبر ًخجاوػ مفهىم الىٓام العام ا

عً مجغص الخضابحر اإلاىحهت إلاداعبت التهضًضاث اإلااصًت و الخاعحُت لصخت ؤلاوؿان، أي جلً الىاججت أؾاؾا عً 

لعىامل الخاعحُت مدُُه،فئن الىٓام الهحي ًمخاػ باحؿاع مجاله اإلااصي، خُث ًغمي باإليافت إلى الخهضي لهظه ا

للخُغ، إلى فغى ؾلىهُاث صخُت مدضصة على ألافغاص مهضع التهضًض الهحي مثل الىكف الُبي ؤلاحباعي، إلؼامُت 

 .)7(الخبلُغ عً بعٌ ألامغاى للؿلُاث الصخُت، إلؼامُت العالج...إلخ

ىؾُع هُاق الغعاًت البض مً ج 19ألغغاى جخعلم بخفعُل صوع اإلاىٓىمت الصخُت اإلاخياملت يض حابدت وىفُض 

ً والالحئحن الظًً ًيىهىن في معٌؼ عً طلً ، خُث أن الىثحر مً اليؿاء والغحاٌ  الصخُت لدكمل فئت اإلاهاحٍغ

                                                           
 .57، م2014 -2013ماحؿخحر، حامعت فغخاث عباؽ، الجؼابغ ،  مظهغةاللاهىن الضولي لخلىق ؤلاوؿان،  محر لغكِ ، الفلغ مً مىٓىع ؾ(1)
 .1948صٌؿمبر  10مً ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوؿان اإلاؤعر في  3أهٓغ اإلااصة (2)
 .26-25، م 2011مظهغة ماحؿخحر، حامعت مىلىص معمغي، جحزي وػو، ،دور اللضاء الجنائي الذولي في حماًت حلىق إلانطانزُاَي مسخاع، (3)

(4)
OlhaBozhenko,  More on Public International Law and InfectieuseDiseuses :Fondations of the Obligation 

to Report Epidémique Out breaks, European Journal of International Law, Vol 30, N° 3 , August 2019, 

retriever from : https://bit.ly/2TSQIhy.  
. 3، م2020صٌؿمبر  18، اإلاعهض اإلاهغي للضعاؾاث،  جغهُا، اؾُىبٌى الذًملزاظيت في ظل جائحت كىرونا: الالتزاماث و التحذًاثؾهُلت هاصي ، (5)

 . eg.org-www.eipss. على الخِ:3م
حىعج هبُل مِكُل حغحـ، الترزُو ؤلاحباعي باؾخغالٌ بغاءة الازتراع وصوعه في خماًت الصخت العامت في مهغ، صاع النهًت العغبُت ، مهغ، (6)

 .18، م2016
ف قمـ الضًً بكحر)  (7 مجلت   ألاضاضيت مع النظام العام الصحي، .......مصالحت الحلىق و الحزياث 19-جائحت كىفيذ لعلابي ؾمُدت ،  -الكٍغ

لُت 34، عضص زام: اللاهىن وحابدت وىفُض، اإلاجلض 1مجلت حىلياث الجشائز  . 141-140، الجؼابغ، م2020، حٍى

https://bit.ly/2TSQIhy
http://www.eipss-eg.org/
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ض مً  فاٌ ًجضون أهفؿهم في أماهً جخعغى فيها الخضماث الصخُت للًغِ أو ًخعظع الىنٌى إليها، مما ًٍؼ وألَا

ؾت  لخلضًم الضعم الضولي ألحل مؿاعضة البلضان اإلاًُفت على عفع زُغ الخعغى للىباء، وبالخالي هىالً خاحت ما

ىُت ألن الفكل  ً والالحئحن، واللُام بئصعاحها في جغجِباث الىكاًت والاؾخجابت الَى مؿخىي الخضماث اإلالضمت للمهاحٍغ

ُلها إال ، وعلُه فئن العضًض مً حىاهب الخم في الصخت ال ًمىً جدل)1(في طلً ؾىف ٌعغى صخت الجمُع للخُغ

ت ألاؾاؾُت  على مغاخل، مع طلً فئن بعٌ الالتزاماث ألاؾاؾُت جدمل الضولت واحباث فىعٍت، منها جؼوٍض اليل باألصٍو

 .)2(بكيل غحر جمُحزي 

فًمان ألامً الهحي مؿؤولُت جلع على عاجم الضولت على إكلُمها، واللاهىن الضولي ًسٌى لها اجساط إحغاءاث 

ى بما في طلً جضابحر جلُُضًت لخماًت الصخت العامت، بما ًدمله هظا اإلاعنى مً إمياهُت للىكاًت و ميافدت ألامغا

العمل بدالت الُىاعا الصخُت، إال أن جُبُم طلً لِـ بأمغ الهحن هٓغا للُبُعت اإلاعلضة لألػمت الصخُت التي زلفتها 

هاخب طلً خضور ؾلؿلت مً الخدضًاث ، والتي ؾخمخض آزاعها إلاا بعض وىعوها،فمً اإلاخىكع أن ً 19-حابدت وىفُض 

ً والالحئحن.  اإلاؿخلبلُت و التي ؾخلف عابم  زانت أمام فئت اإلاهاحٍغ

 الانعكاضاث الطلبيت لضزورة الصحيت على مجال ممارضت حلىكيت للمهاجزين والالجئين. - 2.1

الًغوعة خؿب  ٌؿمذ اللاهىن الضولي لخلىق ؤلاوؿان بفغى كُىص على اإلاماعؾت الخلىكُت لألفغاص عىض

مخُلباث الهالر العام وفلا لخاالث الُىاعا الصخُت أو ختى زاعحها إن اكخًذ الًغوعة إلجباع  هظا اإلاؿلً 

 الخلُُضي ألحل مىاحهت اهدكاع ألاوبئت .

قملذ الخأزحر  الىاؾع على خلىق ؤلاوؿان، خُث واهذ لها اوعياؾاتها الؿلبُت على   19فخضاعُاث حابدت وىفُض

خلىق ألاؾاؾُت والخم في الصخت، الخم في الخُاة الخانت، الخم في العمل، الخم في الخهٌى على مسخلف ال

 اإلاعلىماث، الخم في الخلاض ي، الخم في الخجمع.  

ٌعخبر الخم في الخُاة أهم الالتزاماث الضولُت التي اهتهىتها الضٌو عىضما فلضث الؿُُغة على الىيع الهحي 

ت بحن اإلاهابحن بفحروؽ وىعوها، وؾعذ إلى اهلاص ألانغغ بؿبب هثرة خاالث ؤلانابت  فيها، فعمضث إلى ؾُاؾت جمحًز

،  هما مؿذ )3(ؾىا منهم على خؿاب الفئت الهكت مً يعُفي اإلاىاعت أصخاب ألامغاى اإلاؼمىت وهظلً هباع الؿً

ً والالحئحن ،وهظا الىيع قهضجه أغلب   الضٌو ألاوعبُت.هظه  الخفغكت في  العىاًت الصخُت فئت اإلاهاحٍغ

على الغغم مً فعالُت إحغاءاث خٓغ الخجٌى ؤلالؼامي في هبذ اهدكاع الىباء زاعج اإلاىُلت اإلادانغة، إال أن 

الُىق الهحي ٌعض أهثر الخضابحر حعلُضا وجأزحرا على خلىق ؤلاوؿان، ألن هظا ؤلاحغاء  ًمىً أن ًؤصي إلى آزاع ؾلبُت 

حخماعُت واعجفاع أؾعاع اإلاىاص الغظابُت واهسفاى ؤلامضاصاث الالػمت للبلاء ، على على خلىق ؤلاوؿان الاكخهاصًت و الا 

عت ألحل اهتهان خلىق ؤلاوؿان اإلاضهُت والؿُاؾُت، مثل  19ؾبُل اإلاثاٌ، هما ًمىً اؾخسضام حابدت وىفُض  هظَع

                                                           
 مِكُل باقلُه، فُلُبىغغاهضي، مغحع ؾابم.(1)
غ اإلالغع الخام بدم ول إوؿان في الخمخع بأعلى مؿخىي ممىً مً الصخت(2) البضهُت والعللُت بكأن إمياهُت الخهٌى على  أهاهض غغوفغ، جلٍغ

ت،   A/HRC/53/34، وزُلت عكم 2013ماي  1ألاصٍو
التكييف اللانىني لإلجزاءاث املتخذة في مىاجهت جائحت كىرونا و أثزه على حلىق ألاضاضيت لألفزاد، (، 2020العىجت مىاع) –اصًت آًذ مالً ه(3)

لُت 34، اإلاجلض 19حابدت وىفُض خىلُاث حامعت الجؼابغ، عضص زام، اللاهىن و   .132، الجؼابغ، م2020، حٍى
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ة مً أن بعٌ الخيىماث كض الاعخلاٌ الخعؿفي أو الغكابت أو ؤلاحغاءاث الاؾدبضاصًت ألازغي، فهىان مساوف متزاًض

اث العامت، فبدؿب ألامحن  ٌ اإلاباصا الضًملغاَُت، الخًُِم مً مجاٌ الخٍغ حؿخفُض مً ؾلُاث الُىاعا لخلٍى

عت العخماص جضابحر كمعُت ألغغاى ال نلت  19العام لألمم اإلاخدضة أهُىُىغىجحٌرل " اؾخغلذ أػمت حابدت وىفُض  هظَع

ؼاًض زُاب الىغاهُت، اؾتهضاف الفئاث الًعُفت، وجؼاًض مساَغ الاؾخجاباث ألامىُت لها بالجابدت بما أصي إلاالخٓت ج

 .(1)الكضًضة التي جؤصي للتراحع عً مىدؿباث خلىق ؤلاوؿان في بعٌ البلضان

ت ومٓاهغ الخمُحز ججاه مجخمعاث مدضصة مً الضٌو زانت العغبُت منها ، هما احؿع هُاق  فللض جؼاًضث العىهٍغ

حن  الىغاهُت ججاه ً والالحئحن ، هما أصث ألاػمت الصخُت إلى حعلُم مؤكذ إلعاصة جَى ألاحاهب زانت مً فئت اإلاهاحٍغ

الالحئحن، باإليافت إلى الخأزحر على حجم الاؾخجاباث ؤلاوؿاهُت لالحئحن والىاػخحن زانت في ْل الاعخلاص الؿابض عىض 

ً والالحئحن ٌعخبرون مهضعا  لألوبئت، هما أنهم ٌعضون عبء إيافُا على محزاهُت بعٌ اإلاجخمعاث مً أن اإلاهاحٍغ

 الضولت، وهدُجت هظه الىٓغة العضابُت ًىٓغ لهظه الفئت اإلاًُهضة بىنم الىاقغ إلاسخلف آلافاث الاحخماعُت  .

ت لم ٌؿخثن مً طلً صوع العباصة  في هفـ الؿُاق وهدُجت لخًغ العضًض مً الضٌو الخجمعاث الجماهٍغ

ت مماعؾت الكعابغ الضًيُت جدذ مبرعاث الًغوعة )اإلاؿاحض، الىىاةـ و  اإلاعابض(، خُث جم جلُُض الخم في خٍغ

بت عً ملخًُاث  الصخُت،مع أن طلً كض ٌؿخغل  في البعٌ مً الضٌو هغُاء لخدلُم غاًاث ؾُاؾُت و أمىُت غٍغ

ً والالحئحن اإلاؿلمحن زانت في ال  ضٌو ألاوعبُت.ألامً الهحي ، وهظا الىيع الظي عاهذ مىه فئت اإلاهاحٍغ

اى  مً بحن ؤلاحغاءاث ألاولُت اإلاعخمضة لًمان الخباعض الاحخماعي ألحل الىكاًت مً العضوي الفحروؾُت غلم ٍع

فاٌ، اإلاضاعؽ والجامعاث وإجباع أؾلىب الخعلُم عً بعض، مع طلً فئن هظا الىمِ مً الخعلُم ًفغى جدضًاث  ألَا

ً والالحئحن التي ال جمخلً ، الخأهُل الالػم للخعلُم  عضة جؤزغ على خم اإلاؿاواة في الخعلُم الؾُما باليؿبت لفئت اإلاهاحٍغ

ً والالحئحن  في اللغت الخانت بالبلض اإلاؿخلبل ، هظلً نعىبت  عً بعض زانت فُما حعلم بهعىبت جدىم اإلاهاحٍغ

مؿً هظه الفئت بثلافت جأكلمهم مع زلافت اإلاجخمعاث الجضًضة في الضٌو اإلاؿخلبلت والتي جبلى غحر مىخملت في ْل ج

نلُت، مما يهضص باوعضام الخىانل الثلافي صازل اإلاجخمعاث اإلاؿخلبلت. 
أ

 اإلاجخمعاث ألا

مً بحن الخلىق التي أزغث عليها أًًا الجابدت خم ؤلاوؿان في العمل،  فدؿب مىٓمت العمل الضولُت، فئهه 

ً أهثر اللُاعاث اإلاخًغعة  ول مً الىلل ملُىن شخو في العالم عمله، وم 25مً اإلادخمل أن ًفلض ما ًلاعب 

ذ العمالت اإلاؤكخت التي جخلاض ى أحىعا يعُفت، فًال عً  والؿُاخت، هما ؾدىعىـ جضاعُاث الفحروؽ على حؿٍغ

 .(2)جسفٌُ ؾاعاث العمل، مما جغجب عىه اهسفاى صزل العمالت الخغة واإلاؤكخت

ت ا  لتي حكهض جىافض هبحر للمىاَىحن في ْل الٓغوف هما جلغع حعلُم مماعؾت الىثحر مً اليكاَاث الخجاٍع

كاع الىباء، مع طلً ًبلى الخلُض الجامض للخم دحل الخسفُف مً الاخخيان بحن الىاؽ ألن طلً ًؤصي إلى اهأل العاصًت 

 في العمل بمثابت تهضًض لألمً اإلاجخمعي، إلاا ٌؿببه مً اهسفاى للمؿخىي اإلاعِص ي لألفغاص.

                                                           
، 34اإلاجلض  ،1هدالت َىاعا صخُت، مجلت خىلُاث حامعت الجؼابغ  19ػغىحي عابذ،، مكغوعُت جلُُض خلىق ؤلاوؿان في ْل إعالن حابدت وىفُض (1)

 .109،م  2020العضص الثالث، ؾبخمبر 
ل الاكتصادًت لفيروص كىرونا املطتجذ على الذول العزبيت جلزيز التذاعياثالعغبي ،  نىضوق الىلض(2)  .13، م2020، أبى ْبي،أفٍغ
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ض الىيع جفاكم بهىعة أهثر  19عً حابدت فحروؽ وىفُض بظلً فئن ألايغاع الىاحمت ٍؼ ،ٍو تهضص اكخهاص الضٌو

ً والالحئحن، بدُث أنبدذ ْغوف عمل هظه الفئت ال حؿمذ بااللتزام بئحغاءاث الخباعض  زُغا على فئت اإلاهاحٍغ

،على طلً (1)وجالاحخماعي، ألن اخخُاحاتهم  اإلابرعة بالبدث عً هؿب عِكهم في أوؾاٍ مؼصخمت جفغى عليهم الخغ 

ً والالحئحن مً الفلغ و عضم جىافغ اإلاؿىً الالبم والخغظًت الصخُت،  ونعىبت الخباعض الجؿضي  فئن معاهاة اإلاهاحٍغ

بؿبب جىاحض عضص هبحر مً العماٌ ، ول طلً ؾىف  ًؤصي  إلى جؼاًض زُغ ؤلانابت بفحروؽ وىعوها، وباإلالابل فئن 

اث هظا الىيع ًؤصي هظلً إلى  جغاحع صوع  العمالت اإلاهاحغ في صعم الخىمُت هدُجت فلضان فغم العمل وجضوى مؿخٍى

ً والالحئحن ًفخلضون في الغالب للًمان الاحخماعي الظي ٌغُي فترة البُالت  ض ألامغ ؾىء وىن اإلاهاحٍغ ٍؼ ألاحىع، ٍو

عِكُت، هما ٌؿبب اهلُاع والاهلُاع عً العمل، مما  ًترجب عىه جغاحع مضازليهم اإلااصًت الالػمت لخغُُت الىفلاث اإلا

 الضعم اإلاالي لعابالتهم في البلضان ألانلُت .

ض  ً والالحئحن بهفت زانت جٍؼ على طلً فئن ألاوياع التي ٌعكها العالم بهفت عامت وفئت اإلاهاحٍغ

ً غحر مؿخعضًً للعىصة إلى بالصهم في وكذ كٍغب ألؾباب هثحرة جخعلم معٓم ها جضهىعا،زانت وأن هثحرا مً اإلاهاحٍغ

،باعخباع أن العمل هى الؿبب الجىهغي الظي جفؿغ به ْاهغة الهجغة  ؾىاء واهذ الكغعُت غحر (2)بٓغوف العمل

 .(3)الكغعُت

ً غحر الكغعُحن جؼصاص حعلُضا هدُجت عضم إمياهُت حسجُل  و إن يغوعة جىفحر الغعاًت الصخُت لفئت اإلاهاحٍغ

مغاى في البلضان اإلاؿخلبلت زىفا مً جغخُلهم ،إيافت إلى إجباع أهفؿهم في البرامج الصخُت اإلادلُت للخأمحن على ألا 

الخيىماث في الغالب أؾلىب اإلاعاملت الخفًُلُت  اللابم على أؾاؽ الخمحز في يمان الخم في الصخت،  وهظلً ألازغ 

ت التي جُبع حؿُحر الىٓم الصخُت ،  ول طلً ًضزل في مجاٌ اللُ ىص التي جغص على الؿلبي الىاجج عً العغاكُل ؤلاصاٍع

هُاق مماعؾت الخم في الصخت الؾُما في ْل الخضماث الصخُت اإلايلفت ملابل كضعتهم اإلاالُت اإلادضوصة لفئت 

ً والالحئحن، وإن هظا الىيع ًىحي بفكل اإلاىٓىمت الصخُت في الاؾخجابت لجابدت وىفُض  ، خُث ٌكيل  19اإلاهاحٍغ

 تهضًضا للصخت العامت في  بلضان اإلالهض .

فت إلى التهضًض الهحي اإلاباقغ لعضوي فحروؽ وىعوها ًىاحه اإلاهاحغون أًًا ونما متزاًض ًدخجىن إلى إيا

ًا الؾخجابت الصخت  الخماًت مىه، زانت في ْل جؼاًض زُاب الىغاهُت لألحاهب صون الخهضي، مما ٌكيل جلٍى

 ً بهفتهم خاملحن للفحروؽ، ألامغ الظي يهضص العامت للجابدت، هٓغا الهدكاع الغواًاث  الكعبُت التي حؿتهضف اإلاهاحٍغ

 .(4)بؼعؼعت ألامً اللىمي مً زالٌ الايُغاباث الاحخماعُت

 

                                                           
ش: اججاهاث جأثير وباء كىرونا على الهجزة العامليتباؾم عاقض، (1) ل 07،بدث ميكىع بخاٍع ش https:// futureuae .comعلى اإلاىكع:  2020أفٍغ ، جاٍع

 .23/04/2021الخهفذ: 
 . 16ىعت الؿُاؾُت لكباب، الهجغة غحر الكغعُت، الُبعت ألاولى،  صاع النهًت للُباعت واليكغ والخىػَع، مهغ، مؾعُض الالوهضي ،اإلاىؾ( 2)
، أَغوخت صهخىعاه، حامعت وهغان، الجؼابغ، دراضت ملارنت بين الفله إلاضالمي واللانىن الذولي–الحماًت الذوليت لالجئين خىُاوي بىحمعت، (3)

 .393، م2018-2019
ش: آال (4) ً العاللحن عبر العالم ًخعغيىن إلاساَغ صخُت واحخماعُت هبحرة حغاء حابدت وىعوها، بدث ميكىع بخاٍع ، على اإلاىكع: 7/05/2020ف اإلاهاحٍغ

https://news.un.org  :ش الخهفذ  .23/04/2021جاٍع
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 متعلباث الحفاظ على حلىق املهاجزين والالجئين. -2

ً والالحئحن وان أل  حل خهغ صابغة الاوعياؾاث الؿلبُت لًغوعة الصخُت على مجاٌ اإلاماعؾت الخلىكُت للمهاحٍغ

(، وطلً مً زالٌ يبِ َبُعت ألا  اث جخعلم بًغوعة اخترام ألابعاص الخلىكُت ) الفغعالبض مً فغى التزام ٌو

 الاؾخجابت للىباء خؿب مخُلباث الخفاّ على خلىق ؤلاوؿان ) الفغع الثاوي( .

 ضزورة احترام املمارضت الحلىكيت للمهاجزين و الالجئين. -1. 2

خت العامت جلابلها يغوعة الالتزام باخترام ألابعاص إن اللُىص اإلافغويت وفلا إلالخًُاث الخفاّ على الص

، وهى ألامغ الظي ال ًىخمل إال مً زالٌ اخترام 19الخلىكُت عىض الاؾخجابت في مىاحهت جضاعُاث حابدت وىفُض 

اللىاعض اإلاخعللت بعضم كابلُت الخلىق اإلاُللت للخلُُض، إيافت إلى طلً جخُلب الاؾخجابت الاًجابُت يغوعة هجاعت 

 .19خضابحر اإلاخاخت لًمان خلىق ؤلاوؿان أزىاء حابدت وىفُضال

بمىحب العهض الضولي الخام بالخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت فئن بعٌ خلىق ؤلاوؿان جخمخع بدماًت كاهىهُت 

ؿب مخُلباث خالت الُىاعا مُللت ، فال ًجىػ ألي صولت الاهخلام منها أو جلُُضها، ختى ولى وان طلً خ

عت لخغمان ألافغاص مً خلىكهم ألاؾاؾُت مثل الخم في فئعالن خالصخُت، الت الُىاعا ًجب أن ال ٌؿخعمل هظَع

الخُاة، والخم في الخفىحر والاعخلاص، هما ًجب أن ال حؿخغل ألحل الترزُو باإلاماعؾاث غحر ؤلاوؿاهُت أو الخاَت 

ال حعض خالت الُىاعا مبرعا لخغق الالتزاماث ، ف(1)بالىغامت ؤلاوؿاهُت  أو الخعظًب أو العبىصًت و الايُهاص والاؾدبعاص

الضولُت اإلاللاة على عاجم الضٌو فُما حعلم بًغوعة اخترام ألابعاص الخلىكُت عىض الاؾخجابت يض الىباء، إط ًجب على 

ًب الضٌو الخلُض اليامل بالتزاماتها الىاقئت عً الاجفاكُاث الضولُت و ؤلاكلُمُت واجفاكُاث حىُف ومعاهضة مىع الخعظ

ت اإلافعٌى ختى في خالت الخغب.   وخماًت خلىق الُفل و ألاكلُاث، خُث أن هظه الاجفاكُاث جبلى ؾاٍع

بأن نُغت الالتزام  2004لؿىت  31في ؾُاق هفؿه طهغث اللجىت اإلاعىُت بدلىق ؤلاوؿان في حعلُلها عكم 

غاف في العهض أن " الخمخع بالخلىق  التي ًىفلها العهض لِـ ملخهغا على  اللاهىوي العام اإلافغوى على الضٌو ألَا

غاف، بل ًجب أًًا أن ًيىن مخاخا لجمُع ألافغاص، بغٌ الىٓغ عً حيؿُتهم أو وىنهم عضًمي  مىاَني الضٌو ألَا

ً وغحرهم مً ألاشخام الظًً كض ًجضون أهفؿهم في  الجيؿُت مثل ملخمس ي اللجىء و الالحئحن والعماٌ اإلاهاحٍغ

 . (2)عحن لىالًتهاإكلُم الضولت الُغف أو زاي

فمً الجضًغ بالظهغ، أن بعٌ الخلىق مثل الخم في الخُاة  والخم في  الخدغع مً الخعظًب والعبىصًت  هي 

خلىق مُللت ال حؿمذ بأًت كُىص،  والهضف مً طلً هى خماًت ؾالمت الفغص و هغامخه، فال ًجىػ الخظعع بأي مبرعاث 

غ الاهتهان أو الا   .(3)هخلام مً هظه الخلىق ألي أؾباب واهذأو ْغوف مسففت ألحل جبًر

                                                           
 مً العهض الضولي للخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت الؿابم الظهغ. 2الفلغة  5اإلااصة (1)

-Adina PONTA( April2020), Human Rights Law in the Time of the corona virus , Insight,Vol.24,N° 5 , April 

2020,retrieved from : https://bit.ly/2X02Fli. 
غاف في العهض، نضع عً اللجىت في ، َبُعت الالتزام الل31اللجىت اإلاعىُت بدلىق ؤلاوؿان ، الخعلُم العام عكم (2) اهىوي العام اإلافغوى على الضٌو ألَا

 .2004صوعتها الثماهىن 
( على ضمان الحم في الحياة 19-انعكاضاث جذابير مكافحت جائحت كىرونا ) كىفيذ ( ، 2020خحزوم بضعالضًً مغغني ) -أخمض مؤمً بيىف(3)

اث الىظنيتدراضت جعبيليت في بعض التشزيعاث  -والصحت و ألامن  . 154، الجؼابغ، م2020،العضص الثالث ، 08، اإلاجلض، مجلت الخلىق والخٍغ

https://bit.ly/2X02Fli


 

 2021الؿىت -02العضص -08اإلاجلض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ـــــــــــــــــــــــــ19 كىفيد جبئحة ظل يف والالجئني للمهبجرين احلقىقية املمبرسة
 /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زبريي مبرية                   

  609  
l 

EISSN: 2588-2309 ISSN: 2352-9806 

 

جدض ي اإلاغافم الُبُت بأهمُت هبحرة في ْل اهدكاع فحروؽ وىعوها، لظلً ًخىحب على الضٌو أن جًمً جؼوٍضها 

ت لدؿهُل جلضًم زضماث الغعاًت الُبُت، ول طلً ٌعض مً  باء و العاملحن على خؿً ؾحرها و ألاحهؼة الًغوٍع باأَل

 جىافغها لىفالت الخم في الصخت.بحن يماهاث الىاحب 

هما ًخعحن على الضٌو خؿب واحب هفالت الخم في الصخت أن جلتزم بخىفحر مخُلباث الىٓافت الصخُت و وؾابل 

العٌؼ و مىع الخجمعاث صازل السجىن واإلادخجؼاث باعخباعها أماهً زُغة هدُجت اهدكاع وباء وىعوها،  ملابل الالتزام 

 .(1).يل شخو مدخجؼ صون أي جمحز مهما وان ؾببهبخلضًم الخضماث الُبُت ل

ت أزغي جخضر معالم يغوعة اخترام اإلاماعؾت الخلىكُت لألفغاص مً زالٌ مضي  هجاعت الخضابحر اإلاخاخت و مً ػاٍو

لًمان خلىق ؤلاوؿان أزىاء حابدت وىعوها) عكمىت اللُاعاث، الخعلُم والخلاض ي عً بعض ، صفع مىذ لبعٌ العماٌ 

 مً الجابدت بؿبب الخىكف عً العمل، مىدت الخُغ لبعٌ الفئاث(.اإلاخًغعًٍ 

ففي ؾبُل  الخض مً آلازاع الؿلبُت لللُىص الىاعصة على مجاٌ خلىق ؤلاوؿان وان البض مً اجساط مجمىعت مً 

ُت الخضابحر و ؤلاحغاءاث والؿُاؾاث على اإلاضي اللهحر واإلاخىؾِ لخسفُف  مً الخضاعُاث والخىُف مع ألاػمت الصخ

اصة اإلاعاقاث، زفٌ ؾعغ الفابضة  اصة أحىع العاملحن باللُاع العام، ٍػ الغاهىت، جخًمً أهمها في اإلاضي اللهحر في ٍػ

بُت، مىذ إعاهاث للعمالت غحر اإلاىخٓمت والعاملحن باللُاعاث اإلاخًغعة  مع مىذ حؿهُالث ابخماهُت وإعفاءاث يٍغ

غ كُاعاث والؿُاخت، وباليؿبت للؿُاؾاث على اإلاضي اإلاخىؾ ِ فدكمل جغكُت اإلاىٓىمت الصخُت ، وهظلً جٍُى

 . (2)الاجهاالث  وجىىىلىحُا اإلاعلىماث لضعم عملُت الخعلُم عً بعض وهُيلت الخضماث الخيىمُت

ً على الخهضي للخدضًاث غحر اإلاؿبىكت التي   في هفـ الؿُاق جم إعضاص بغامج حضًضة إلاؿاعضة اإلاهاحٍغ

ٌ ،ًىحهىنها أؾلىب قابياث ألامان الاحخماعي، و التي جلىم على اإلاؿاهضة اإلاباقغة و جخسظ عضة  خُث  اهخهجذ الضو

ٌ عً ألاؾعاع  نىع، فلض جيىن في نىعة مبالغ هلضًت، أو ؾلع و زضماث عُيُت لؿهىلت الاؾتهالن، و الخعٍى

 .(3)اإلاغجفعت

فحن ،و طلً إما مً ؾُاؾت جدفحز أعباب ألاعماٌ و الكغواث لالخخفاّ باهما ًمىً للضٌو أن جدبنى  لعماٌ و اإلاْى

ٍمىً و ، أو مً زالٌ إعاهاث العمالت زالٌ زفٌ خهت اإلاكاعهت في الخأمُىاث الاحخماعُت هما هى الخاٌ في الهحن 

ض العمالت اإلاهاحغة  أن حغُي هظه الؿُاؾاث اللىي العاملت بأهملها ، هما ًمىً جىفُظها مع الترهحز على مىع حكٍغ

 .(4)الؾُما في الضازل

واجسظث عضة خيىماث ؾُاؾت ألحل صعم العاملحن في اللُاع غحر عؾمي، الظًً ال ٌؿخفُضون في هثحر مً 

ألاخُان مً الاؾخدلاكاث الاحخماعُت أو اؾخدلاكاث العمل، و كض وؾعذ بعٌ البلضان مً هُاق بغامج اإلاؿاعضة 

                                                           
 ..129العىجت مىاع، مغحع ؾابم، م –هاصًت آًذ مالً (1)
مجلت اإلانهل الاكخهاصي، اإلاجلض ضياضاث جخفيف جذاعياث جائحت كىرونا على الاكتصاد املصزي والتكيف معها، قُماء أخمض خىفي، (2)

 .366الثاوي،  صٌؿمبر ، حامعت الكهُض خمت لخًغ بالىاصي، الجؼابغ، م ،العضص 03
ش:: الخيار الصحيح الذكيروناى ،الحماًت الاجتماعيت للمهاجزين أثناء جائحت كماوعوجِؿخافحرصي(3) على 04/28/2020،بدث ميكىع بخاٍع

ش الخهفذ: https//blogs.worldbank.orgاإلاىكع:   .23/04/20121، جاٍع
 .فؿهمغحع ه(4)
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ض مً ألاشخام بما فيهم العاملىن في اللُاع غحر عؾمي، هما أعضث بعٌ  الاحخماعُت اللابمت، لدكمل اإلاٍؼ

ً، و العاملحن في اللُاع غحر عؾمي الظًً  ُف العماٌ اإلاهاحٍغ الخيىماث على اإلاؿخىي الضازلي زُت عمل إلعاصة جْى

 ال عمل لهم.

ً والالحئحن في إَاع   جُبُم  في ؾبُل جفعُل الخماًت الخانت بالفئاث  الهكت زانت فُما حعلم باإلاهاحٍغ

ألحل 19العالمي للهجغة، وعلى يىء الخمالث اإلاخعضصة لألمم اإلاخدضة مىظ بضاًت حابدت وىفُض  أهضاف الاجفاق

ً والالحئحن، فللض جلغع بأن ملخًُاث ألامً اإلاجخمعي جخُلب جىفحر  ميافدت زُاباث الىغاهُت والخمُحز للمهاحٍغ

ًٍ والالحئحن حعخبر مً أهثر العىامل الخماًت والغعاًت الالػمت للفئاث الًعُفت ، طلً أن مٓاهغ الىنم للمهاحغ 

ًا لالؾخجابت يض حابدت وىفُض ، وألحل ججىب هظه الخأزحراث الؿلبُت إلآاهغ الخمُحز اججهذ إعاصة الضٌو هدى 19جلٍى

ً والالحئحن زالٌ حابدت وىفُض  بكيل عؾمي، وأوكئذ   19إصاهت ول هظه اإلآاهغ  العضابُت اإلاماعؾت يض اإلاهاحٍغ

 ألحل الخبلُغ عً أي مٓهغ مً مٓاهغ الىغاهُت والخمُحز عبر ا الهترهذ. صٌو أزغي أهٓمت

لت اإلاضي جىعىـ بها مالمذ الهجغة  19بىاء علُه مً اإلادخمل أن جيىن لخضاعُاث حابدت وىفُض  جأزحراث ٍَى

يل ًؤزغ على العاإلاُت مً زالٌ مؿابل أؾاؾُت هي: جىكف الُض العاملت اإلاهاحغة التي حعُل جىللها بؿبب الىباء، بك

ً هاكلحن  اصة الخفاوث العالمي، هظلً حعلُم الهجغة بذجت اعخباع اإلاهاحٍغ الاكخهاص وختى على ألامً الغظاةي، أًًا ٍػ

للعضوي إلى الضٌو اإلاؿخلبلت،أًًا معاهاة الىاػخحن كؿغا، وطلً مً زالٌ فغى كُىص على جدغواتهم، عضم اللضعة 

ً والالحئحن على الؿفغ  في أ ً بالبكغ.اإلاهاحٍغ  مً مً الىكىع في ًض اإلاهغبحن واإلاخاحٍغ

ىٓم الصخُت في غالب مً في ْل عجؼ  ال 19على طلً وألحل مىاحهت الاوعياؾاث الؿلبُت لجابدت وىفُض 

الضٌو عً اخخىاء هظه ألاػمت الصخُت، فئن هظا ألامغ ًبرػ يغوعة العمل وفم ههج جًامني  عالمي خؿب مخُلباث 

ت  واحب خماًت الصخت العامت صون جمُحز ،واجساط الغعاًت الصخُت هًغوعة ملخت مً زالٌ عنض ؤلامياهُاث الًغوٍع

 .(1)الخىػَع العاصٌ له ، وصعم ألاهٓمت الصخُت ألاهثر هكاقت في العالم مً أحل جىفحر الللاح للجمُع و يمان

ً والالحئحن في  وفي ؾُاق هفؿه ًجب على صٌو اإلالهض جىُُف اإلاىٓىمت الصخُت مع يغوعة صعم خم اإلاهاحٍغ

ً الصخت مً زالٌ حؿهُل إمياهُت الخهٌى على الخضماث الُبُت والغعاًت الصخُت الالػمت، وهظا إصعاحهم يم

زضماث الًمان الاحخماعي بكيل ٌؿاهم في جدلُم الخىمُت الاحخماعُت والاكخهاصًت اإلاؼصوحت لهالر البلضان 

 .(2)ألانلُت و هظلً لفابضة بلضان اإلاؿخلبلت على خض ؾىاء

 ضزورة جحليم التىاسن بين واجب حماًت الصحت العامت واملمارضت الحلىكيت  -2.2

الخابع لألمم اإلاخدضة عام  تي اعخمضها اإلاجلـ الاكخهاصي و الاحخماعيجلضم ول مً "مباصا ؾحراوىػا" ال

ت الخىلل، جىحيها ،1984 والخعلُلاث العامت للجىت خلىق ؤلاوؿان الخابعت لألمم اإلاخدضة بكأن خاالث الُىاعا وخٍغ

َىُت مً زالٌ ملؼما خٌى عصوص الخيىمت التي جلُض خلىق ؤلاوؿان ألؾباب جخعلم بالصخت العامت أو الُىاعا الى 

اتهم وفم قغوٍ مدضصة ، خُث ًجب أن  يبِ َبُعت الخضابحر التي جخسظ لخماًت الىاؽ والتي جلُض خلىكهم وخٍغ

                                                           
)1  (

 Nadjat Vallaud Belkacem , La crise sanitaire en Afrique, la possible des boussoles, spécial Afrique covid 19, 

Académie Africaine de la pratique du droit international, juin,2020 p13. 
غ الهجغة العاإلاُت لؿىت  (2)  .213، م2019ىُف، ، ح2020اإلاىٓمت الضولُت للهجغة ، جلٍغ
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ت، ومخىاؾبت، هما ًجب أن جيىن خاالث الُىاعا أًًا مدضصة ػمىُا، وول جلُُض  جيىن هظه الخضابحر كاهىهُت، ويغوٍع

 . (1)اإلاجمىعاث ؾياهُت أو فئاث مهمكت بعُنها للخلىق ًجب أن ًغاعي ألازغ غحر اإلاخىاؾب على

دضكت بالضولت في أؾغع وكذ جخسظ ؤلاحغاءاث اإلاسخلفت والالػمت لضعء اإلاساَغ الجؿُمت والخالت اإلا

ُت أن جيىن هظه ؤلاحغاءاث و الؿلُاث باللضع الالػم فلِ ممىً، ومماعؾت الؿلُاث الاؾخثىابُت الالػمت لظلً، قٍغ

 .(2)جؿُمت والخالت اإلادضكت وفي خضوص الًغوعة فلِلضفع هظه اإلاساَغ ال

 :(3)في هفـ الؿُاق جىو مباصا ؾحراوىػا على وحه الخدضًض على أن جيىن اللُىص على ألاكل      

 مدضصة و مُبلت بما ًخماش ى مع اللاهىن. 

 مىحهت هدى هضف مكغوع للمهلخت العامت. 

ت للغاًت في مجخمع صًملغاَي لخدلُم هضف ما.   يغوٍع

 كل جضزال وجلُُضا لبلىه هضف ما.ألا 

ت عىض الخُبُم.   مؿدىضة إلى أصلت علمُت، ولِؿذ حعؿفُت أو جمحًز

 مدضصة ػمىُا، وجدترم هغامت ؤلاوؿان، وزايعت للمغاحعت. 

يمً هظا الىهج ججحز الاجفاكُاث الضولُت جُبُم خالت الُىاعا في صولت ما ألحل مىاحهت الٓغوف الاؾخثىابُت 

ة الكعب وخلىكه لىً بعض إعالن عؾمي ووفلا لللىاهحن الضازلُت للضولت، وفي هظا الؿُاق ههذ اإلااصة التي تهضص خُا

اث اإلاضهُت والؿُاؾُت الهاصع عام 1الغابعت ) الفلغة على أهه " في خاالث الُىاعا  1966( مً العهض الضولي للخٍغ

غاف في هظا العهض أن جخسظ في أيُم الخضوص  الاؾخثىابُت التي تهضص خُاة ألامت، واإلاعلً كُامها عؾمُا، ًجىػ  للضٌو ألَا

ُت عضم مىافاة هظه الخضابحر  التي بخُلبها الىيع، جضابحر ال جخلُض بااللتزاماث اإلاترجبت عليها بملخض ى هظا العهض، قٍغ

ُض هى العغق أو لاللتزاماث ألازغي اإلاترجبت عليها بملخض ى اللاهىن الضولي و عضم اهُىائها على جمحز ًيىن مبرعه الىخ

 . (4)اللىن أو الجيـ أو اللغت أو الضًً أو ألانل الاحخماعي"

ت لخخسظ  مً الخضابحر الا  ؾخعجالُت ما جغاه مىاؾب وبخدلم الٓغوف الاؾخثىابُت جيىن للخيىمت الؿلُت الخلضًٍغ

ت في  جلضًغ ما ًجب اجساطه مً للخالت الخُغة، إط ًلضع الخُغ الظي يهضص ألامً والُمأهِىت بملضاع ما جُلم مً خٍغ

 . (5)إحغاءاث وجضابحر لهىن ألامً والىٓام  العام صون أن جمـ ألامً والُمأهِىت

فمؿألت يبِ هُاق الخأزحراث الىاحمت عً جضابحر الاؾخجابت لألوبئت على اإلاماعؾت الخلىكُت لألفغاص جٓل مً 

مً اللىابذ  32وؿان، مع طلً فئن اإلااصة الكىاغل الغبِؿُت خؿب ما جلخًُه أخيام اللاهىن الضولي لخلىق ؤلا

                                                           
مخاح على الخِ:   ،20ألابعاد الحلىكيت في الاضتجابت لفيروص "كىرونا" املطتجذ ، ص (، 2020ماعؽ  19هُىمجراًدؿىوحل ) (1)

https://bit.ly/36JxRVV: :الع علُه ًىم  .20،م(.04/01/2021) جم الَا
)2(

André DE LAUBADERE  ,Manuel de Droit Administratif, Paris, L.G.D.J , 1978, Page 93-94. 
مجلت اإلافىغ للضعاؾاث اللاهىهُت على حزيت التنلل و ممارضت النشاط الاكتصادي بالجشائز، 19-، انعكاضاث جائحت كىفيذ (2020ؾمحر بىعِس ي)(3)

 .108، م2020،العضص الثالث، ؾبخمبر3والؿُاؾُت، اإلاجلض 
 .1966مً العهض الضولي الخام بالخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت الهاصع عام  1فلغة  4اإلااصة (4)
ت، جمُمي هجاة، خالت الٓغوف الاؾخثىابُت وجُبُلاتها في الضؾخىع الجؼابغي، مظهغة ماحؿخحر، فغع ؤلاصاعة واإلاالُت، ولُت الخلىق والعلىم (5) ؤلاصاٍع

 .45، م2003-2002حامعت الجؼابغ،

https://bit.ly/36JxRVV
https://bit.ly/36JxRVV
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اث ألاؾاؾُت ال جلضم قغخا لىُفُت الالتزام  الصخُت الضولُت، والتي جىو على اخترام الىغامت وخلىق ؤلاوؿان والخٍغ

 . (1)بًغوعة اخترام خلىق ؤلاوؿان، وهي بظلً جخًمً خىم عام جسخلِ فُه اإلاعاوي اإلافخىخت

ت هي ألازغي باؾدكعاع هظا الخىاؾب الظي ًبلى هما أن اؾخجابت مىاَني الضول ت إلحغاءاث الخلُُضًت مىَى

إزباجه مغهىها بىفاءة ألاحهؼة الخيىمُت و اخترافُت ألاحهؼة ألامىُت وقفافُت ؤلاعالم في هلله للمعلىماث بيل مهضاكُت 

 هجاعت ؤلاحغاءاث اإلاخسظة . زانت فُما حعلم باإلخهابُاث الضالت على جُىع خالت الىباء، والتي حعض ملُاؽ إلاضي 

في هظا الؿُاق ًمىً اللٌى بأن الاهخمام باألمً الهحي، وإن وان أمغ مهم ويغوعي في جدلُم الىنٌى لألمً 

ؤلاوؿاوي، لىً ال ًلل عىه يغوعة الاهخمام باألمً الغظاةي وصعم الفئاث مدضوصة الضزل، وهظا ألامغ ال ًمىً أن 

ىع الاهخفاء الظاحي للبلض مً ألاغظًت الغبِؿت وحصجُع الهىاعت اإلادلُت، وول طلً ًخدلم ما لم ًخم الاهخمام بمىي

 . (2)ًمىً أن ٌؿهم في إًجاص فغم العمل

وفُما ًخعلم بمسخلف ؤلاحغاءاث التي جخسظ يض اإلاسالفحن إلحغاءاث الدجغ الهحي ٌعخلض أن الىٓغ في إحغاءاث 

لًماهت الخلُلُت لخماًت ي أن جىاٍ باإلاداهم التي هي االاعخلاٌ والخىكُف و الغغاماث هي مؿؤولُت ًيبغ

اث، هما أن جلاعؿها عً اللُام بظلً كض ًهل إلى صعحت الخىهل مً اإلاؿؤولُت اللًابُت التي جفغى عليها الخٍغ

اث ألافغاص كضع ؤلاميان، فلِـ  ت أزىاء ألاػماث و الخاحت لخماًت خلىق و خٍغ اإلاىاػهت بحن الخاحت لىحىص خيىمت كٍى

 .(3)هىان مً خالت َىاعا مهما واهذ زُىعتها جبرع للمداهم الخسلي عً واحبها في خماًت خلىق ؤلاوؿان

إحماال ًجب على الخيىماث يمان عىصة الخُاة إلى َبُعتها، في أكغب وكذ ممىً، وعضم اؾخسضام الهالخُاث 

حر مؿمى، مع الاعتراف بًغوعة أن اإلافغويت يمً إَاع خالت الُىاعا مً أحل جىُٓم الخُاة الُىمُت إلى أحل غ

 .(4)جخىافم الاؾخجابت مع اخخُاحاث مغاخل ألاػمت اإلاسخلفت، فالىفاءة اإلاىيىعُت للىؾُلت جيىن وافُت

 الخاجمت:

ً والالحئحن في ْل الجابدت  وىفُض ، جبرػ أهمُت التزام الضٌو  إن صعاؾت أبعاص اإلاماعؾت الخلىكُت للمهاحٍغ

ً والالحئحن بجعل الاؾخجابت يض الجا بدت أهثر اًجابُت خُث جغاعي الًغوعة اإلالخت لهالر جدؿحن ويع اإلاهاحٍغ

وهظه غاًت ًبضو بأنها نعبت الخدلم في ْل العىابم التي جفغيها زهىنُت البِئت الاحخماعُت، وجأزحر الٓغوف 

ؾخجابت، خُث جىاحه  الاكخهاصًت والؿُاؾُت وختى الثلافُت على اإلاؿخىي الضازلي ليل صولت في يبِ َبُعت الا 

 هظه الفئت الهكت الىثحر مً اإلاكىالث والعىابم التي جدٌى صون جدلُم ْغوف اإلاعِكت الالبلت في البلضان اإلاؿخلبلت. 

فئهىا ًمىً 19مع طلً  وعغم هظه الؿلبُاث التي جخسلل الؿُاؾت اإلاىخهجت مً كبل الضٌو يض حابدت وىفُض 

ت أهثر اًجابُت هبرػ مً زاللها مداؾً الاصاعة الغقُضة أن هلُم الجهىص اإلابظولت مً الضٌو  بكأن الاؾخجابت مً ػاٍو

                                                           
 .27(، مغحع ؾابم، م2005الصخت العاإلاُت )  أهٓغ: مىٓمت(1)

-Armin VON BOGDANDY –Pedro A.VILLARREAL(2020) , International Law On Pandemic Responsze : 

A First Stocktaking In Light of the corona virus Crisis ,MPIL RESEARCH ,Paper Series No.2020-07,P52. 
، ( على املطتىي الذولي والىظني19-إلاجزاءاث اللانىنيت ملىاجهت جائحت كىرونا )كىفيذ(، 2020ني خحزوم بضع الضًً)مغغُ -مؤمً بيىف أخمض (2)

 . 76، الجؼابغ، م 2020صٌؿمبر ، ، العضص الثالث04اإلاجلت الضولُت للبدىر اللاهىهُت والؿُاؾُت، ، اإلاجلض 
(3)

ً الخلىكُت، الُبعت ألاولى، لبىان، ، جغحمتمذخل لللانىن الذضتىري(، 2012اًغن بغهضًذ )  . 373-372، م 2012مدمض زامغ، ميكىعاث ٍػ
 .14خىان اإلاىُعي، مغحع ؾابم، م(4)
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للضٌو في مىاحهت هظه الجابدت، وطلً مً زالٌ مداولت الضٌو كض ؤلاميان الالتزام بخُبُم ؾُاؾت الخىافم بحن 

 اإلاماعؾت الخلىكُت لألفغاص. الالتزاماث اإلاترجبت على عاجلها اهُالكا مً واحب خماًت الصخت العامت والتزامها بًمان 

 بىاء علُه جىنلىا مً زالٌ هظه الضعاؾت إلى َغح الىخابج الخالُت:

ؼ صوع  19ان بدث مجاٌ الؿُاؾت الىكابُت في مىاحهت حابدت وىفُض  - ًىكف عً اإلاؿاعي اإلاعخبرة للضٌو هدى حعٍؼ

، وطلً  ألحل الخض مً ا وفم مباصا هدكاع فحروؽ وىعوها اإلاىٓىمت الصخُت في جىحُه مسُِ الضازلي للضٌو

بكأن جىُُف َبُعت الاؾخجابت بما ًسضم مخُلباث الخفاّ على ألامً الًغوعة و الٓغفُت و الخىاؾب واإلاالبمت 

الهحي وخؿب ملخًُاث خماًت خلىق الاوؿان، ومً زالٌ اعؾاء صعابم الخعاون والخيافل الاحخماعي واهماء اللُم 

، ملابل 19وع اإلاجخمع اإلاضوي في جسفُف مً الاوعياؾاث الؿلبُت لجابجت وىفُضالاوؿاهُت خؿب مخُلباث جفعُل ص

الضعم اليامل اإلالضم مً مؤؾؿاث الضولت في الاقغاف على ويع مسُِ قامل الخخىاء ألاػمت الصخُت ، وزانت 

غ اإلاىٓىمت الصخُت على اإلاؿخىي اإلادلي ألحل يبِ َبُعت الاؾخجابت يمً اَاع الى   . كاًت والعالجفُما حعلم بخٍُى

ً والالحئحن في ْل عجؼ الخيىماث عً 19بالىٓغ لخضة الاوعياؾاث الؿلبُت  لجابدت وىفُض - على فئت  اإلاهاحٍغ

الخىفل بهظه الفئت، أو ختى فُما حعلم بلهىع الاؾخجابت في مىاحهت الجابدت ، فئن هظا الىيع ًُغح اخخماٌ أن 

الجابدت، الؾُما فُما حعلم بخضهىع أوياع الصخُت والاحخماعُت  جمخض  هظه آلازاع الؿلبُت ختى بعض ػواٌ هظه

ً والالحئحن بهىعة زانت ، ألامغ الظي ؾخيىن له آزاع واعزُت جىعىـ على الضٌو اإلاًُفت.   والاكخهاصًت لفئت اإلاهاحٍغ

ً وا - لالحئحن الخأزحر الؿلبي  للض وان إلآاهغ الىنم والعضاء والىغاهُت اإلاماعؾت يض ألاحاهب الؾُما  على فئت اإلاهاحٍغ

، وهى  ألامغ الظي جغجب عىه بهىعة مباقغ  جضهىع أوياع هظه 19على جفعُل الاؾخجابت الضولُت في مىاحهت وىفُض 

 الفئت مً الىىاحي اإلاسخلفت فُما اعجبِ بًعف الغعاًت الصخُت وهضعة الفغم الاكخهاصًت والاحخماعُت.

، فئن طلً ؾُؤصي إلى  19خلبال بؿبب اؾخمغاع جضاعُاث حابدت وىفُضهدُجت فغى كُىص مكضصة على الهجغة مؿ  -

اصة معضالث الهجغة بُغق غحر هٓامُت، وما ًهاخب  ل، ألامغ الظي ًترجب عىه ٍػ حغُحر مالمذ الهجغة على اإلاضي الٍُى

ً والالحئحن هضخاًا لإلحغام اإلاىٓم .  طلً مً زُغ الىكىع  اإلاهاحٍغ

 :م الاكتراخاث الخالُتعلى يىء الىخابج الؿابلت هلض

يغوعة ججىب الخيىماث ألؾلىب فغى كُىص قاملت وفًفايت طاث َابع كؿغي والاؾخعايت عنها بلُىص إلؼامُت  -1

جلخمـ قغعُتها اهُالكا مً مبرعاث علمُت خؿب مخُلباث جأمحن آلُاث لضعم اإلاخًغعًٍ الؾُما فئت اإلاهاحٍغً 

 والالحئحن . 

ؼ  مخُلباث الخيىمت  -2 الصخُت ألحل إخضار الخىاػن بحن الخضابحر الىكاًت مً ؤلانابت بفحروؽ وىعوها يغوعة حعٍؼ

الىعي الفىغي الخًامني  إَاع وخماًت خلىق ؤلاوؿان مً الاهتهاواث، مً زالٌ جىمُت اللُم  اإلاخعللت باإلاؿؤولُت  في 

ً والالحئحن الىافضًً صازل ال ىُت ألحل صعم  اإلاهاحٍغ  ضٌو اإلاؿخلبلت. إوؿاوي، لخجىب ألاهاهُت الَى

باعخباع واحب الىكاًت والخهضي  19ًجب اعخماص إؾتراجُجُت  حكاعهُت مىخهجت وقاملت في مىاحهت حابدت وىفُض  -3

ىُت بامخُاػ أؾاؾها جًافغ الجهىص الفاعلحن الؿُاؾُحن واإلاضهُحن صازل مجخمع مً حهت  لألػمت الصخُت مهمت َو

ًٍ فُما حعلم بالخبرة اإلاهىُت واإلاؤهالث العلمُت عىى أؾلىب ؤلاكهاء ومداولت الخيىماث الاؾخفاصة مً فئت اإلاهاحغ 
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 و التهمِل في إَاع عالكت الترابِ بحن الهجغة و الخىمُت . 

ً والالحئحن بالخعاون والخيؿُم مع اإلاىٓماث ألاممُت و الضولُت وؤلاكلُمُت و  -4 ت الضعم لفئت اإلاهاحٍغ يغوعة اؾخمغاٍع

،  و 19جىفحر ؾبل الغعاًت والخماًت الالػمت في مىاحهت آلازاع الىاحمت عً حابدت وىفُضالضٌو ألاعًاء ألحل يمان 

غ مبضأ  ً في ػمً الجابدت، وباإلالابل البض مً الخأهُض على جلٍغ ت للمهاحٍغ الدكضًض على واحب حعلُم ؤلاعاصة اللؿٍغ

 الخًامً الضولي مع الضٌو اإلاؿخًُفت لالحئحن.

بحن صٌو ) اإلايكأ، العبىع ، اإلالهض، اإلاًُفت(و اإلاىٓماث اإلاعىُت بدلىق ؤلاوؿان في  يغوعة إعؾاء أؾـ الكغاهت -5

ً والالحئحن والىاػخحن وفم صعابم الاؾترقاص باإلاىازُم والاجفاكُاث  مجاٌ الخىعُت باإلاساَغ التي جىاحه فئت اإلاهاحٍغ

 الضولُت، خؿب مخُلباث يمان اإلاماعؾت الخلىكُت لهظه الفئت  .

زانت فُما حعلم بئعاصة جىحُه اإلاىاعص اإلاالُت ألحل  19ال جيىن اؾخجابت الضٌو يض حابدت وىفُض  ًجب أن -6

 ً مىاحهت الجابدت على خؿاب جفعُل هٓام الاؾخجاباث  ؤلاوؿاهُت اإلالخت ألػماث اللجىء والجزوح واخخُاحاث اإلاهاحٍغ

 والعابضًً لبلضانهم.

 كائمت املزاجع     

 يت: *املزاجع باللغت العزب

 : الاجفاكياث والىثائم الزضميت.أوال

 .1948صٌؿمبر  10ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوؿان اإلاؤعر في  -1

 .1966العهض الضولي الخام بالخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت الهاصع عام  -2

غاف ، َبُعت الالتزام اللاهىوي العام اإلافغوى 31اللجىت اإلاعىُت بدلىق ؤلاوؿان ، الخعلُم العام عكم-3 على الضٌو ألَا

 .2004في العهض، نضع عً اللجىت في صوعتها الثماهىن 

غ اإلالغع الخام بدم ول إوؿان في الخمخع بأعلى مؿخىي ممىً مً الصخت البضهُت والعللُت  -4 أهاهض غغوفغ، جلٍغ

ت،   A/HRC/42/23، وزُلت عكم 2013ماي  1بكأن إمياهُت الخهٌى على ألاصٍو

غ الهجغة العاإلاُت لؿىت اإلاىٓمت الضولُت    -5  .2019، حىُف، 2020للهجغة ، جلٍغ

 : الكتب.ثانيا

حىعج هبُل مِكُل حغحـ، الترزُو ؤلاحباعي باؾخغالٌ بغاءة الازتراع وصوعه في خماًت الصخت العامت في مهغ،  -1

 .2016صاع النهًت العغبُت ، مهغ، 

الكغعُت، الُبعت ألاولى،  صاع النهًت للُباعت واليكغ  ؾعُض الالوهضي  ،اإلاىؾىعت الؿُاؾُت لكباب، الهجغة غحر  -2

 . 2007والخىػَع، مهغ، 

غ الخضاعُاث الاكخهاصًت لفحروؽ وىعوها2020نىضوق الىلض العغبي ) -3  اإلاؿخجض على الضٌو العغبُت، أبى (، جلٍغ

ل   .2020ْبي،أفٍغ

 ًٍ الخلىكُت، الُبعت ألاولىًغن بغهضًذ، مضزل لللاهىن الضؾخىعي، جغحمت مدمض زامغ، ميكىعاث ػ  -4

 . 2012لبىان،
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 املجالث. :لثاثا

( على يمان 19-خحزوم بضع الضًً مغغني ، "اوعياؾاث جضابحر ميافدت حابدت وىعوها )وىفُض  -أخمض مؤمً بيىف -1

ىُت -الخم في الخُاة و الصخت وألامً عاث الَى اث، "-صعاؾت جُبُلُت في بعٌ الدكَغ  مجلت الخلىق والخٍغ

 ، الجؼابغ.2020،العضص الثالث،أهخىبغ08ضاإلاجل

( على 19-خحزوم بضع الضًً مغغُني ، "ؤلاحغاءاث اللاهىهُت إلاىاحهت حابدت وىعوها )وىفُض -أخمض مؤمً بيىف -2

ني"، اإلاجلت الضولُت للبدىر اللاهىهُت والؿُاؾُت، اإلاجلض   .2020، العضص الثالث ،صٌؿمبر 04اإلاؿخىي الضولي والَى

 ،("19-خباوي هماٌ، "خماًت الصخت العمىمُت في الجؼابغ زالٌ حابدت فحروؽ وىعوها) وىفُض  -حلُلتبً عُاص  -3

ت للخلىق و العلىم الؿُاؾُت، اإلاجلض  .2020، العضص الثالث زام، 05اإلاجلت الجؼابٍغ

مجلت  هدالت َىاعا صخُت"، 19ػغىحي عابذ ، "مكغوعُت جلُُض خلىق ؤلاوؿان في ْل إعالن حابدت وىفُض  -4

 .2020، العضص الثالث، ؾبخمبر 34، اإلاجلض 1خىلُاث حامعت الجؼابغ 

ت الخىلل و مماعؾت اليكاٍ الاكخهاصي بالجؼابغ"، مجلت 19-ؾمحر بىعِس ي، "اوعياؾاث حابدت وىفُض  -5 على خٍغ

 .2020، العضص الثالث، ؾبخمبر3اإلافىغ للضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت، اإلاجلض 

اث ألاؾاؾُت مع  19-لعلابي ؾمُدت ، "حابدت وىفُض  -ضًً بكحرالكٍغف قمـ ال -6 .......مهالخت الخلىق و الخٍغ

لُت 34، عضص زام: اللاهىن وحابدت وىفُض، اإلاجلض 1الىٓام العام الهحي"، مجلت خىلُاث الجؼابغ  .2020، حٍى

ي والخىُف معها"، مجلت قُماء أخمض خىفي، "ؾُاؾاث جسفُف جضاعُاث حابدت وىعوها على الاكخهاص اإلاهغ  -7

 .2020، العضص الثاوي،  صٌؿمبر 03اإلانهل الاكخهاصي، حامعت الكهُض خمت لخًغ بالىاصي ،اإلاجلض 

. 2012كىضلي عمًان ، "الخم في الصخت في اللاهىن الجؼابغي"،  مجلت صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن، العضص الؿاصؽ، -8

اللاهىوي لإلحغاءاث اإلاخسظة في مىاحهت حابدت وىعوها و أزغه على العىجت مىاع ، "الخىُُف  –هاصًت آًذ مالً  -9

لُت 34، اإلاجلض 19خلىق ألاؾاؾُت لألفغاص"، خىلُاث حامعت الجؼابغ، عضص زام، اللاهىن وحابدت وىفُض  ، حٍى

2020. 

 : الزضائل الجامعيت.رابعا

اث العامت في ْل الٓغوف الاؾخثىابُت، مظهغة ماح -1 ؿخحر في اللاهىن، ولُت الخلىق بً أخمض سخىحن ، الخٍغ

 .2005-2004عىىىن، حامعت الجؼابغ، 

جمُمي هجاة، خالت الٓغوف الاؾخثىابُت وجُبُلاتها في الضؾخىع الجؼابغي، مظهغة ماحؿخحر، فغع ؤلاصاعة واإلاالُت،  -2

ت، حامعت الجؼابغ،   2003-2002ولُت الخلىق والعلىم ؤلاصاٍع

صعاؾت ملاعهت بحن الفله ؤلاؾالمي واللاهىن الضولي، أَغوخت –ولُت لالحئحن خىُاوي بىحمعت، الخماًت الض-3

 .2019-2018صهخىعاه، حامعت وهغان، الجؼابغ، 

زُاَي مسخاع، صوع اللًاء الجىاةي الضولي في خماًت خلىق ؤلاوؿان، مظهغة ماحؿخحر، حامعت مىلىص معمغي، -4

 .2011جحزي وػو،
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لاهىن الضولي لخلىق ؤلاوؿان، مظهغة ماحؿخحر، حامعت فغخاث عباؽ، الجؼابغ ، ؾمحر لغكِ، الفلغ مً مىٓىع ال -5

2013- 2014.، 

 .املىاكع الالكترونيتخامطا:

(، خلىق الاوؿان في ْل حابدت وىعوها، مجلت اإلاىاعة، مخاح على الخِ : 2020ؾبخمبر 21خىان اإلاىُعي )  -1

ps://revuealmanara.comhtt   :ش الخهفذ  2021./04/01جاٍع

ً العاللحن عبر العالم ًخعغيىن إلاساَغ صخُت واحخماعُت هبحرة حغاء حابدت وىعوها، بدث ميكىع  -2 آالف اإلاهاحٍغ

ش:  ش الخهفذ:   https://news.un.org، على اإلاىكع: 7/05/2020بخاٍع  23/04/2021جاٍع

ش:  -3 ل 07باؾم عاقض، اججاهاث جأزحر وباء وىعوها على الهجغة العاإلاُت،بدث ميكىع بخاٍع على اإلاىكع:  2020أفٍغ

https:// futureuae .com :ش الخهفذ  .23/04/2021، جاٍع

ضعاؾاث،  (، الضًملغاَُت في ْل حابدت وىعوها: الالتزاماث و الخدضًاث، اإلاعهض اإلاهغي لل2020ؾهُلت هاصي ) -4

 eg.org-www.eipss. على الخِ:2020صٌؿمبر  18جغهُا، اؾُىبٌى 

ً أزىاء حابدت وىعوها: الخُاع الصخُذ الظوي،بدث ميكىع  -5 ماوعوجِؿخافحرصي،الخماًت الاحخماعُت للمهاحٍغ

ش: ش الخهفذ: https//blogs.worldbank.org على اإلاىكع:04/28/2020بخاٍع  .23/04/20121، جاٍع

ش :  -6  12مِكُل باقلُه، فُلُبىغغاهضي،فحروؽ وىعوها هى ازخباع ألهٓمخىا وكُمىا وإوؿاهُدىا، بدث ميكىع بخاٍع

ش الخهفذ: https://www.unhcr.orgعل اإلاىكع: 2021ماعؽ  .23/04/2021، جاٍع

الاؾخجابت لفحروؽ "وىعوها" اإلاؿخجض ، مخاح على (، ألابعاص الخلىكُت في 2020ماعؽ  19هُىمجراًدؿىوحل )  -7

الع علُه ًىم: https://bit.ly/36JxRVVالخِ :  ( .04/01/2021) جم الَا
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 :ملخص 

لي مىولتحِاوي  حدًدة مً التهدًداث والخددًاث التي  أهمانمً اهىؼاف أمني ًخجلى في بسوش  الظاخل الافٍس

ت في أٓلبها مثل: اهدؼاز ال حر ُظىٍس ب اإلاخدزاث، وألاوبئتفلس جخجاوش خدود "الدولت"، ٓو مت اإلاىٌمت، تهٍس ، الجٍس

...واإلاالخٍ  ؤلازهاب الفسد، مما ًجِلها مهددة إلاا ٌظمى  بأمًتهدًداث جسجبى وبـىزة مباػسة  أنهاالدولي، فؼل الدٌو

م وهى ما ًجِلىا أما 1994دخلذ خلل الدزاطاث الامىُت بلىة مىر  هملازبت "أممُت" في اإلاىولت، ؤلاوظاوي باألمً

ليفي مىولت الظاخل  ألامىُتمالءمت هره اإلالازبت الخخىاء التهدًداث  ئػيالُت  .ؤلافٍس

لي: الكلماث املفتاحُت  . التهدًداث الامىُت؛ ألامً الاوظاوي ؛الظاخل الافٍس

 Abstract:  

Africa’s Sahel suffers from a security vulnerability, which manifested in an emergence 

new patterns of “supranational” threats non military in general, and linked directly to the 

individual security, thus it will be threaten the so-called human security in the region, as a 

« UN » secutity approach. 

 Keywords :  Sahel region; Security threats ; Human Security.

                                                           
*
  

م
 إل  اإلا

م
 .لساط  ف اإلا

لي  ألامً ؤلاوظاوي هملازبت أمىُت أممُت بدًلت الخخىاء التهدًداث ألامىُت في مىولت الظاخل ؤلافٍس

The Humain Security as an Alternative UN  Security Approach to Containing 

Security Threats in the Sahel   
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 مقذمت:

ًلف مفهىم ألامً هاخدي اإلافاهُم التي جسجبى أطاطا بمفهىم اإلاخاهس والتهدًداث، في وحه جددًاث ُدًدة 

ت –ػهدث جدىالث في "بيُتها" واهخلل مفهىمها مً تهدًداث جللُدًت  باألطاض، ئلى تهدًداث أمىُت حدًدة  –ُظىٍس

التي ُملذ ُلى جىطُّ هرا  كوبنهاغنحٔرًخه مدزطت  "فىق كىمُت"، وهى ما  أدخله في سجاٌ هٌسي هبحر طاهمذ في

ت البدخت ؤلاوظاوياإلافهىم ئلى أبِاد لم ًىً ًىوىي ُليها مً كبل. لُأخر" ألامً  " بِدا جوبُلُا بُِدا ًُ ألاهس الىٌٍس

 اإلاخددة.  ألامممىٌمت  ئلى،هملازبت ججِل مً الفسد وخدة للخدلُل بدٌ الدولت، وبفلل ٌِىد 

ليل فمىولت الظاخ  حدًدة مً التهدًداث والخددًاث  أهمانحِاوي مً اهىؼاف أمني ًخمٌهس في بسوش  ؤلافٍس

ت في أٓلبها مثل: اهدؼاز الفلس  حر ُظىٍس ب اإلاخدزاث، وألاوبئتالتي جخجاوش خدود "الدولت"، ٓو مت اإلاىٌمت، تهٍس ، الجٍس

...واإلاالخٍ  ؤلازهاب الفسد، مما ًجِلها مهددة إلاا ٌظمى  بأمًباػسة تهدًداث جسجبى وبـىزة م أنهاالدولي، فؼل الدٌو

اإلاىطِت وفي الاهخماماث الدولُت  ألامىُتفي اإلاىولت، وهى مفهىم دخل بلىة في خلل الدزاطاث  ؤلاوظاوي باألمً

ت  1994وحِمُم اطخخدامه، مخجاوشا برلً اإلاىٌىز الخللُدي الىاكعي، وذلً ابخداء مً طىت  س الخىمُت البؼٍس ُبر جلٍس

لى هرا  لألمم ؤلاهمائيدز ًُ البرهامج الـا  الخالُت: إلاشكالُتهوسح  ألاطاضاإلاخددة ُو

في منطقت  ألامنُتالحتواء التهذًذاث  ألانسبالبذًل  إلانساني ألامنأي مذى ًمكن اعتبار مقاربت  إلى

قي الساحل   ؟إلافٍر

قي: الخصوصُت الجُوسُاسُت ملنطقت الساحل أوال  فرعي: إقلُميمن أكمركب  إلافٍر

بِدا مهما كمً مظاهماجه لدزاطت ألامً  باري بوزانمً خالٌ دزاطخه اإلاساحِت إلافهىم ألامً، ًلترح 

(، وهى الخـىز الري كد ًبدو مفهىما لدي البِم ئال أهه لم ًدزض بؼيل واف كبل Regional Securityؤلاكلُمي)

لى هرا ألاطاض فان ئكلُمُت ألامً خظب بىشان هي خاؿُت خلاد بان ألامً "ًاهسة  بىشان. ُو ت حظدىد ُلى الُا حىهٍس

(، وألن ألامً ُالئلي فال ًمىً جدلُم ألامً اللىمي ألًت دولت دون فهم الخى Relational phenomenonُالئلُت" )

خماد ألامً اإلاخبادٌ )   .(1)(، ٓحر اللابل للخجصئتSecurity Interdependenceالدولي اُل

ًسي بىشان بأن الِالكاث بحن الدٌو ًمىً أن جإطع ػبىت واطِت مً  لخدلُل مظألت ألامً ؤلاكلُمي

الـداكاث والخدالفاث مّ جلً التي حؼِس بالخىف، وباليظبت له فان مفاهُم الـداكت والِداوة ال ًمىً ئزحاُها 

ة بحن الدٌو ، الن الللاًا التي ًمىً أن جإزس ُلى ُالكاث الـداكت/ الِداو Balance of powerفلى ئلى جىاشن اللىي 

خُت.  (2)كد جيىن مسجبوت باالدًىلىحُت الازيُت والخلفُاث الخاٍز

                                                           
(1)

 Mariane Stone, « Security According to Buzan: a comprehensive security analysis, http://geast.msh-

paris.fr/paf/security-for-buzan-mp3.pdf. 
(2)

 Barry buzan and Ole weaver, Regions and powers: the structure of int relation, UK, Kambridge, University 

press, 2003, p 45. 
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(، Security complexإلاخالشمت ؿداكت/ ُداوة ًلىد ئلى فهم اكتراخه إلالترب مسهب ألامً ) بوزانئن جدلُل 

، جسجبى مخاوفها أو هىاحظها ألام ت مً الدٌو ت مـٔسة، خُث ٌِسفه ُلى اهه: "مجمُى ىُت ازجباها هىمىذج لفىكٍى

 . (1)وزُلا فُما بُنها، مما ًجِل مً ٓحر اإلامىً الىٌس واكُِا ألمً دولت ما بمٌِص ًُ أمىن الدٌو ألاخسي"

خماد اإلاخبادٌ في مجاٌ الخىافع ) ؼخمل مسهب ألامً ُلى الُا (، مثله مثل اإلاـالح اإلاؼترهت، أما Revalryَو

ظخىي الِالي مً التهدًد/ الخىف الري ٌؼِس به بؼيل مخبادٌ الِامل ألاطاس ي في حٍِسف مسهب ألامً فهى ُادة اإلا

لُه فان هرا اإلالترب ًمىً أن ًيىن ؤلاهاز ألاوظب إلاىاكؼت الللاًا الِاللت في أي مىولت مً  بحن دولخحن أو أهثر، ُو

 .(2)الِالم

لت هي أهه ًخأزس ٓالبا بالِىامل الخ بوزانئن اإلاحزة السئِظُت إلاسهب ألامً ؤلاكلُمي خظب  خُت مً الِداواث هٍى اٍز

اإلادي )الُىهان وألاجسان، الِسب والفسض، الخمحر الخمس والفُدىامُحن..( أو بااللخلاء الثلافي والخلازي )الِسب 

ت الخفاُالث  يا الجىىبُت(. هما ًلِب اللسب الجٔسافي دوزا خاطما في جلٍى وألاوزوبُحن، ػماٌ وحىىب آطُا ودٌو أمٍس

ت، الظُاطُت، الاحخماُُت والبُئُت -ؼيل هبحرب–ألامىُت ئلي جخجلى   .(3)في اللواُاث الِظىٍس

ت إلاسهب ألامً ؤلاكلُمي جسجىص ُلى أزبّ مخٔحراث هي:  أن البيُت الجىهٍس

 (: التي جمحز مسهب ألامً ؤلاكلُمي ُما حاوزه.Boundaries/ الخدود )1

ت )2 ألامً ؤلاكلُمي ًجب أن ًخيىن مً وخدجحن  (: التي حِني بأن مسهبAnarchy Structure/ البيُت الفىكٍى

 مظخللخحن فما فىق.

 (: الري ٌٔوي جىشَّ اللىي بحن الىخداث.Polarity/ الاطخلواب )3

 (: الري ًددد أهمان الـداكت والِداء بحن الىخداث.Social Construction/ البىاء الاحخماعي )4

ت مً مسهباث ألامً مً هرا اإلاىولم واُخمادا ُلى أبسش الدزاطاث الخاؿت با لىٌم ؤلاكلُمُت خدد بىشان مجمُى

لُا  يا الجىىبُت، الؼسق ألاوطى) مً اإلأسب ئلى باهظخان ػسكا ومً طىزٍا ئلى الـىماٌ حىىبا(، ئفٍس وهي: أمٍس

 الجىىبُت، حىىب آطُا، وأخحرا حىىب ػسقي آطُا وهي هُاهاث حٔسافُت.

لي همسهب ام ً ئكلُمي مظخلل له خـىؿِخه ألامىُت، ولىىه أدزحه كمً لم ًمحز بىشان مىولت الظاخل ؤلافٍس

لُا حىىب الصخساء التي ٌؼيل الظاخل حصء منها،  وهى مسهب ٌِسف كِفا هبحرا ًسحّ ئلى وكّ  ما ٌظمى بدٌو ئفٍس

"دولت" ما بِد الاطخِماز ألاوزوبي للمىولت، وهى ما اخدر ػسخا هبحرا في دًىامىُت جفاُالجه ألامىُت التي أؿبدذ 

 . (4) (failed Stateُسكت الهىؼافاث أمىُت خلفها "فؼل الدولت" )

لي مىولت ػبه حافت جلّ بحن الصخساء الىبري في الؼماٌ والظافاها في الجىىب،  حٔسافُا، ٌِخبر الظاخل ؤلافٍس

ا، حؼاد، الظىدان خ مخد ٓسبا مً الظُئُاٌ ُبر مىزٍخاهُا، مالي، بىزهُىافاطى، الىُجس، ػماٌ هُجحًر تى ئزُىبُا ٍو

                                                           
ت، ُبد الىىز بً ُىتر، البِد اإلاخىطوي لألمً الجصائسي، الجصائس، اإلا  (1)  .21، ؾ 2005ىخبت الِـٍس

(2)
 Mariane Stone, Op. cit. 

(3)
 Barry buzan and Ole weaver, Op.Cit, p 45. 

(4)
 Ibid, p 53. 
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لي للداللت ُلى الدٌو الثماهُت التي ججزوي جدذ ججمّ "اللجىت ما  ػسكا. وفي الٔالب ٌظخِمل مـولح الظاخل ؤلافٍس

  (1)(.CILSSبحن الدٌو إلايافدت الجفاف )

لُت الري ًلم ول مً الجصائس، اإلأسب، جىوع، لُبُا ومـس  جخىطى مىولت الظاخل ول مً ػماٌ اللازة ؤلافٍس

ُا ٌِسف بمسهب ألامً اإلأازبي، وما ٌِسف بدٌو  -خظب بىشان–ا دٌو مخىطوُت مؼيلت وهي وله مسهبا امىُا فُس

 (2)حىىب الصخساء التي ًسبى بىشان دًىامُاث ألامً فيها باللِف والفؼل. 

لي للِدًد مً الخجاذباث التي أفسشث ؿساُا ٓحر مِلً بحن اللىي الىبري  للد خلِذ مىولت الظاخل ؤلافٍس

ل ت مً بتروٌ واوزاهُىم ومِادن أخسي ُو ىُت، ُلى زسواث اإلاىولت الخٍُى ى زأطها فسوظا والىالًاث اإلاخددة ألامٍس

لُت التي أزطاها  -زمُىت. وزٓم أطبلُت الخىاحد الِظىسي وألامني الفسوس ي في اإلاىولت بفلل الظُاطت الفسوظُت ؤلافٍس

يي الري ، فان باَزع بدأث جفلد خالٌ اجورج بومبُذوزم  دٌغول  لدظُِيُاث  مـالخها ُلى خلفُت الخمىكّ ألامٍس

ت ملئ الفساْ ٌ  ف هٌٍس يي الري ًو ت الخمىكّ ألامٍس ف هٌٍس ، للمان جىاحد اهبر في مىاهم الىفىذ كروكرًو

 الخللُدًت. 

ت مً كبل الججراٌ  اث مثل الخسوب الال مخىاٍش ُف هٌٍس سلواشداد اهخمام الىالًاث اإلاخددة بالظاخل مّ جًى ي َو

، لخفظحر الـساُاث الجدًدة ُلى أطاض أنها لجوزٍف ناي، والخسوب ذاث الىواق اإلاددود واللبلُت الجدًدة كالرك

وهى ما ًدُل ُلى كسوزة جىكُذ هبُِت التهدًداث  (3)ؿساُاث بحن أهساف أكل حجما مً الدٌو بأدواث جللُدًت.

 ألامىُت التي حؼهدها اإلاىولت.

قيمنُت في الساحل ثانُا: طبُعت التهذًذاث ألا   :إلافٍر

لي مً اهىؼاف امني حِلها ُسكت مدل أهماَ ومداوالث اطخلواب واخخىاء  حِاوي مىولت الظاخل ؤلافٍس

لُت  اللىي الىبري، بالىٌس ألهمُت اإلاىولت اطتراجُجُا باُخبازها خللت وؿل ومىولت ُبىز بحن حىىب اللازة ؤلافٍس

. وهى اهىؼاف طاهمذ في بلىزجه حملت مً التهدًداث ألامىُت التي حِسف وػمالها اإلاول ُلى البدس ألابُم اإلاخىطى

ت الخللُدًت التي  بالـ"الجزاُاث الال جمازلُت" أو خسوب الجُل السابّ، وهى مفهىم أطلى الخـىزاث واإلاىوللاث الىٌٍس

ُلى أنها "  الوزوفُتشكحُٔحرا في مفهىم الخسب هما ُسفها  -آلُا –(، مما ُنى Clauseuwitz) كالوزوفُتشهٌس لها 

 .(4)امخداد للظُاطت بىطائل أخسي بحن فىاُل دولُت مً هفع الوبُِت "دٌو كىمُت"

                                                           
ف ػاهس،  (1) قُت: التحذًاث والرهاناثًٍس ، مرهسة لىُل ػهادة اإلااحظتي في الِلىم البعذ ألامني الجسائري في منطقت الساحل والصحراء الافٍر

 .39، ؾ 2009-2008الظُاطُت، حامِت باجىت، ولُت الخلىق، كظم الِلىم الظُاطُت، الظىت الجامُِت 
(2)

  Barry Buzan and Ole Weaver, Op.Cit, p 219. 
سطم اطتراجُجُاث الٔسب الامىُت"،   (3) لي ٌظخلوب أهماَ ٍو تخفٍُ ؿىالُلي، الظاخل الفاٍز ذة الخبر الجسائٍر ، الِدد 2010مازض  21، ألاخد جٍر

 .04، ؾ 3600
(4) “Guerre asymétrique et droit international , www.admin.ch/ch/f/ff/2007/5301.pdf 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.admin.ch%2Fch%2Ff%2Fff%2F2007%2F5301.pdf&ei=LBoWVNedAYfdaMG2gdgN&usg=AFQjCNFtPAzr3NBN7YXOeUZR_hDafhERGQ&bvm=bv.75097201,d.d2s
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ت  لي جخأحى ُمىما مً اطخخدام "الدولت" لىطائل ُظىٍس ٓحر أن الجزاُاث الال جمازلُت في مىولت الظاخل ؤلافٍس

كدها، هما أن آلب هره  ُلى دزحت ُالُت مً الخوىز كد حماُاث مخوسفت أو خسواث جمسد جدازب

 (1)الجزاُاث/التهدًداث هي ذاث هبُِت ُابس لللازاث /فىق كىمُت.

ت" التي خلفذ خاالث مخِددة مً الاكوساباث ألامىُت ال    حؼهد مىولت الظاخل ُددا مً "الخسواث ألاشمٍى

مت اإلاىٌمت، جلخـس فلى ُلى اخخواف السهائً أو بِم الِملُاث ؤلازهابُت بلدز ما جسجبى هره ألاخح رة بالجٍس

هي دٌو هؼت ُلى  -اإلاىخمُت حٔسافُا إلاىولت الظاخل -اإلاخاحسة باإلاخدزاث وألاطلخت. وبالىٌس ئلى أن هره الدٌو 

مظخىي البىاء الظُاس ي وكُِفت الخىمُت ُلى اإلاظخىي الاكخـادي ومىِدمت الخجاوع ُلى اإلاظخىي الاحخماعي، ما 

ت، ًجِل كدزتها ُلى الخِامل مّ هره ألا  خواز اإلاخىامُت أمسا ؿِبا خاؿت في ًل جىامي ألاهماَ الاكخـادًت والواكٍى

ىُت. لى زأطها الىالًاث اإلاخددة ألامٍس   (2)وهرا الخظاباث الجُى اطتراجُجُت للدٌو الىبري ُو

مىً جىكُذ الوبُِت الال جمازلُت للتهدًداث ألامىُت في مىولت الظاخل باُخبازها هاججت ًُ وؼان خسوا ث ٍو

الخمسد ػمالي مالي والىُجس، وهي خسواث اطخمدث وحىدها مً جىاحد الالحئحن الري ٌظبب مؼاول أمىُت في البلدان 

ت اهوالكا مً جساب  لى اُخباز أنهم ُادة ما ًلجإون ئلى حؼىُل مىٌماث مظلخت جلىم بِملُاث ُظىٍس اإلاظخلبلت ، ُو

با في أكص ى البلد اإلاظخلبل، هما أن جىاحد آلاالف منهم ًجلب ُاد ة اهخمام اإلاِىهت الدولُت، وهرا ما خدر جلٍس

 ً الجىىب الجصائسي في بداًت الِلد اإلااض ي، خُث ُسفذ اإلاىولت حساء جىاحد أُداد هبحرة مً الالحئحن واإلاهاحٍس

حن... وكد أخـذ  خداءاث ُلى مىاهىحن حصائٍس حن ُملُاث تهٍسب ججازة اإلاخدزاث وهرا حسجُل طلظلت مً الُا الظٍس

لُت، ووظبذ بِم هره ا ت في مدًىت جامجراطذ الخدودًت، جىاحد ما ًلازب أزبِحن حيظُت افٍس لصخافت الجصائٍس

حن، اطخلسوا في  الِملُاث اإلاخخلفت ئلى ُىاؿس مً خسهت أشواد ) الوىازق( وهم الحئىن مً الوىازق اإلاالُحن والىُجٍس

ت الجىىب الجصائسي وػيلىا بالخِاون مّ أفساد مً كبائلهم ل اث مظلخت حؼً ُملُاث ُظىٍس م حٔادز بلدانها مجمُى

ت التي جىاحه خسواث الخمسد ػماٌ مالي وهُجس.   (3)كد اللاث اإلاالُت والىُجٍس

مً أكدم وأُلد الخددًاث  وبالسحَى ئلى أشمت الوىازق في اإلاىولت وأطباب ًهىز خسواث الخمسد فيها، فانها حِد

ت مىر شمً كدًم ملازهت  التي جىاحه ألامً اللىمي الجصائسي بل ِخبر خلىزها كمً الؼىآل ألامىُت الجصائٍس َو

خه ئلى اطخلالٌ ول  ا ملٔما ًسحّ جاٍز بمؼىالث وتهدًداث دوائس ئطتراجُجُت أخسي. وحِد أشمت الوىازق مىززا اطخِماٍز

للبائل الوىازكُت ، ُىدما وحدث ا1962والجصائس 1960، وبىزهُىافاطى1960، ومالي 1960، والىُجس 1951مً لُبُا 

اإلاخمسهصة في الصخساء الىبري هفظها مؼدخت بحن هره الدٌو ذاث الظُادة، والتي اجفلذ ُلى اخترام مبدأ "ُدم 

لُت طىت  . ومِلىم أن 1963اإلاظاض بالخدود اإلاىزوزت ًُ الاطخِماز" اإلاىـىؾ ُلُه في مُثاق مىٌمت الىخدة ؤلافٍس

باالجفاق بحن فسوظا، التي وان أهبر حصء مً الصخساء جابِا لها، وإلطباهُا  الخلظُماث الجٔسافُت للصخساء التي جمذ

                                                           
(1)

  Ibid. 
ص هىاهس، "فؼل الهجىم الفسوس ي ًإهد حدوي الخدخالث الاحىُبُت في الظاخل"، -(2)  ٍُص

 http://www.djazairess.com/alahrar/17930 
 هفع اإلاسحّ الظابم. - (3)

http://www.djazairess.com/alahrar/17930
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لُت  وئًوالُا جم جلوُِها بؼيل اُخباهي لم ًساَ الخدود ألاهثروبىلىحُت )الِسكُت والدًيُت( للمجخمِاث ؤلافٍس

ت )الوىازق فُما ًخف خالت الجصائس(   (1)واللبائل الصخساٍو

ً دولت في ًل هرا الىاكّ، اهلظم الوى  والب بخيٍى ازق في زؤٍتهم ئلى مىكفحن: مىكف زافم لىاكِهم اإلالظم ٍو

ت في الخىلل  وت الخمخّ بالخٍس د للبلاء جدذ طُادة الدٌو اإلاظخللت ػٍس هىازكُت في الصخساء الىبري، ومىكف مٍإ

 بخددًد مجاٌ حٔسافي والخىم وؤلادازة الراجُت، ختى وئن وان أٓلب الوىازق في ألاؿل ال ٌِترفىن بفىسة الخدود وال 

الكاث الوىازق مّ ألاهٌمت اإلاخِاكبت ُلى الدٌو التي  لخىلالتهم التي جدظاًس مّ الخللباث اإلاىاخُت. ومىر ذلً الىكذ ُو

ًخىاحدون فيها ٌظىدها الخىجس طُما دولُتي مالي والىُجس اللخان مازطخا تهمِؼا وكمِا كد طيان ػماٌ ول منهما 

ت الثماهُيُاث لى خمل الظالح في  خالٌ ُؼٍس مً اللسن اإلااض ي مما أحبر الوىازق ُلى الهجسة ئلى الجصائس ولُبُا ُو

 (2)وحه حُىغ الىُجس ومالي للموالبت بدلىكهم.

ت مً خسواث  ت جمسدث ُلى طلوت الخيىماث  ألازوادوهىخاج للمىكف ألاخحر، ًهسث مجمُى ٍس حظمي هفظها جدٍس

ت إلاالي والىُجس وكادث خالفاته حن هدى اإلاسهٍص ً الظٍس ا مِها وجدسواتها كدها ئلى جىامي مىحاث الالحئحن واإلاهاحٍس

حن  ب، ججازة مخدزاث، اُخداءاث ُلى مىاهىحن حصائٍس الجصائس، وفلال ًُ الخبِاث ؤلاوظاهُت واإلاؼىالث ألامىُت )تهٍس

ً في صخساء الجصائس ومدنها الجىى  حرها( التي أفسشها وحىد هإالء الالحئحن واإلاهاحٍس بُت واطخخدامهم همىاهم اهىفاء ٓو

س أن  ت أو اإلاالُت. وال حظدبِد بِم الخلاٍز ئطتراجُجي واوسخاب في خاٌ مالخلاث مً هسف اللىاث الىٌامُت الىُجٍس

خحن للجِؽ اإلاالي في هُداٌ(  جيىن الِملُاث اإلاظلخت التي كامىا بها كد بلدانهم ألاؿلُت )وبخددًد كد زىىخحن ُظىٍس

ت وبالخِاون مّ أفساد كبائلهم الرًً لم ٌٔادزوا مىاهنهم في مولّ حظُِيُاث اللسن اهوللذ مً ألازاض  ي الجصائٍس

. وكد كادث هره الِملُاث ئلى جىجس ئكلُمي بحن البلد اإلاظخلبل )الجصائس( والبلدان ألاؿلُت 2006اإلاىـسم أو ختى طىت 

هىان وئلى فخذ حبهت حىىبُت لللخاٌ باليظبت للجصائس لالحئحن )مالي والىُجس( وادث أن جإدي ئلى اهفالث الىكّ ألامني 

  (3).واهذ في ٓنى ُنها بدىم جىَسظها لجهدها ألامني والِظىسي في ػماٌ البالد الري وان ٌِاوي مً ألالفُت اإلاىللُت

 بُِدا ًُ الخىق في اطتراجُجُاث الفاُلحن الخخىاء التهدًداث ألامىُت في اإلاىولت جماػُا مّ جأمحن مـالخها

فيها،ـ فان ما ًىضح ال جمازلُت التهدًداث ألامىُت في الظاخل هى هصوَ ول فاُل ئلى جبني جىحهاث مُِىت  إلاىاحهت 

ها ُلى جساب ُدة دٌو  خسواث جمسد جىؿف "باإلزهابُت" وهي خسواث جفخلس ئلى الخحز الجٔسافي اإلاددود وهرا جىشَ اذُز

ت ا للائمت باألطاض ُلى ُدم الخدخل في الؼإون الداخلُت للدٌو "مالي في اإلاىولت. فبحن الِلُدة ألامىُت الجصائٍس

يي ُلى الىطى مً ذلً  وهُجس"، وؤلاطتراجُجُت الفسوظُت اإلاظدىدة أطاطا ُلى الخدخل الِظىسي، ًلّ اإلاىكف ألامٍس

يي بمىولت الظاخل مّ ئُالن الجماُت الظلفُت للدُىة واللخاٌ الخداكها ب دىٌُم اللاُدة، خُث اشداد الاهخمام ألامٍس

" ابخداء مً بان الساحلوذلً بخفُِل آلُاث للخِاون ألامني والاطخخبازاحي وحؼىُل مبادزة بسهامج الدُم الِظىسي "

                                                           
 ئس ججاه الخوىزاث ألامىُت في مىولت الظاخل"، بىخىُت كىي، " اطتراجُجُت الجصا (1)

studies.aljazeera.net/.../06/20126310429208904.htm 
(2)

 هفع اإلاسحّ الظابم.  
 هفع اإلاسحّ الظابم.  (3)
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يي.  2004حاهفي  الري حمّ هُئاث ألازوان لدٌو اإلأسب الِسبي ودٌو الظاخل بملس اللُادة ألاوزوبُت للجِؽ ألامٍس

خطح مً خالٌ هره اإلابادزة أن مى ت ٍو ولت الظاخل أضخذ كمً هواق ما ٌِسف باللىض ألامني لللُادة الِظىٍس

ىُت " ت ألامٍس " ُلى اُخباز أن أي جىجس ُاٌ ًمىً أن يهدد مـالح الٔسب في اإلاىولت، وهى ما دفّ سانتكوماإلاسهٍص

لُت " ت افٍس كومواػىوً ئلى دُم هره الدٌو باكتراح حؼىُل كُادة ُظىٍس ّ أفٍر " وئكامت كاُدة للخدخل الظَس

م وؼان اللاُدة بان ساحلمدُمت بلىاث الـفىة "دلخا" حُبىحي، فلال ًُ جلدًم الدُم اإلاالي لبرهامج " " لخلٍى

  (1)بىخابت الدولت مؼسفا ُلى البرهامج. فُكتور نُلسون اإلاخىامي، وحُِحن مظإوٌ خاؾ ممثال في الِلُد 

 وظاوي ومدي مالءمتها الخخىاء التهدًداث ألامىُت في مىولت الظاخل:زالثا: اإلالازبت ألاممُت لألمً الا

، وجمخد مً أكص ى الظاخل  جخجاوش الخددًاث التي ًىاحهها ألامً ؤلاوظاوي في مىولت الظاخل خدود الدٌو

المي  ُلى مظخىي  الدٌو والصخساء ئلى أكـاه، ومً هىا ال ًمىً أن جيىن مىاحهتها ومِالجتها ئال بخِاون ئكلُمي ُو

والؼِىب، ًمخد ئلى الخِاون مّ الخجمِاث ؤلاكلُمُت اإلاداذًت،هىا جخجلى اإلالازبت ألاممُت اإلاخاهبت للتهدًداث ألامىُت 

س هٌام الخىهمت والؼفافُت واإلاظاءلت، وزلافت طُادة اللاهىن واإلاإطظاث  في مىولت الظاخل اللائمت ُلى جوٍى

ت الىحىد ؤلادازي للدولت وب  ىاء اللدزاث في اإلاجاٌ الللائي.اإلاىخخبت وجلٍى

فخذ اهخمام ألامم اإلاخددة باإلاىولت أمال هبحرا في ججاوش التهدًداث ألامىُت ؤلاوظاهُت. ومً هىا هلب مجلع ألامً 

( بلىزة ئطتراجُجُت مىدمجت للمىولت جخلمً 2012)ًىلُى/جمىش  2056مً ألامحن الِام لألمم اإلاخددة في كسازه زكم 

  (2).خيامت والخىمُت وخلىق ؤلاوظان والللاًا ؤلاوظاهُتأبِاد ألامً وال

ا خاؿا بالظاخل والصخساء، بسئاطت  2012دٌظمبر/واهىن ألاٌو  10هما ُلد مجلع ألامً في  احخماُا وشاٍز

اإلاملىت اإلأسبُت، ؿدز ُىه بُان زئاس ي ًدُى ئلى اُخماد ملازبت مىدمجت وميظلت خٌى ألاشمت مخِددة ألابِاد في 

سان .تاإلاىول كدم زوماهى بسودي اإلامثل الخاؾ لألمحن الِام في مىولت الظاخل ئلى مجلع ألامً  2013وفي ًىهُى/خٍص

ت وألامىُت، وحِبئت مىازد  اث الخدخل اإلاخخلفت الظُاطُت والخىمٍى ئطتراجُجُت مىدمجت خٌى الظاخل جخلمً مظخٍى

  .دُم مً حهاث ئكلُمُت ودولُت

 اماث أطاطُت هي: واُخمدث ؤلاطتراجُجُت زالر دُ

ص الخيامت )الخىهمت( الفِالت ٓحر ؤلاكـائُت في ػتى أهداء اإلاىولت أوال:  ،حٍِص

 جمىحن آلُاث ألامً الىهىُت وؤلاكلُمُت مً الخـدي للتهدًداث الِابسة للخدود،  ثانُا:

ل. وخدد في ول جيامل الخوى والخدخالث ؤلاوظاهُت وؤلاهمائُت مً أحل بىاء اللدزة ُلى الخدمل في ألا  :ثالثا حل الوٍى

ه   (3)  .ئحساء 75ٓاًت ئطتراجُجُت ُددا مً ألاهداف وؤلاحساءاث، بما مجمُى

                                                           
 هفع اإلاسحّ الظابم.  (1)
لي ألاشمت اإلاِلدة "،   (2)  طاخل مخلىف،"الظاخل ؤلافٍس

-sciences-des-et-droit-de-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-http://manifest.univ

-tiques/poli 
 : مىولت الظاخل والصخساء....الخددًاث والافاق اإلاظخلبلُت" " طِد الدًً الِثماوي،  (3)

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/2/1/ 

http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-de-droit-et-des-sciences-politiques/63-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A-2013/1086-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-de-droit-et-des-sciences-politiques/63-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A-2013/1086-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/2/1/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC2
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في الىـف الثاوي مً الِلد اإلااض ي هىدُجت لجملت مً الخدىالث الِاإلاُت خاؿت  ؤلاوظاوي ألامًبسش مفهىم 

( وما هخج ُنها مً ضخاًا في ؿفىف اإلادهُحن، ولِىإلات بِم اإلاؼاول ) البِئت،  اهدؼاز الـساُاث اإلادلُت )داخل الدٌو

حر  ألاوبئت ،الفلس...( فالِالم ًىاحه مىر طىىاث أهماها حدًدة مً التهدًداث والخددًاث جخجاوش ئهاز الدولت، ٓو

ت في أٓلبها هما  ت باألدواثختى وان مظذ الجاهب الِظىسي فاهه ًخِرز مىاحهتها  -طابلا أطلفىاُظىٍس ،  -الِظىٍس

ت لِام وهي أهما س الخىمُت البؼٍس  لألمم ؤلاهمائيالـادز ًُ البرهامج  1994ن حدًدة مً التهدًداث ُالجها جلٍس

وفي  اإلاىطِت ألامىُتوأدخله بالخالي وبلىة في الدزاطاث  ؤلاوظاوياإلاخددة والري ٌِخبر أٌو مً هٌس إلافهىم ألامً 

ِد هرا الخلٍسالاهخماماث الدولُت وحِمُم اطخخدامه مخجاوشا برلً اإلاىٌىز  مسحُِت  س الخللُدي )الىاكعي(. َو

  (1)مفهىمُت في هرا اإلاجاٌ.

ت اإلاروىز أزبِت خـائف أطاطُت  س الخىمُت البؼٍس  هي: ؤلاوظاوي لألمًوكد خدد جلٍس

 في ول ميان. لإلوظانػامل ُالمي، فهى خم  ؤلاوظاوي/ ألامً 1

 .خسآلا مخياملت ًخىكف ول منها ُلى  ؤلاوظاوي ألامً/ميىهاث 2

 ممىً مً خالٌ الىكاًت اإلابىسة وهي أطهل مً الخدخل الالخم. ؤلاوظاوي ألامً/ 3

ُت خُاة الىاض في ول ميان.ؤلاوظانمدىزه  ؤلاوظاوي/ ألامً 4 خِلم بىُى   ، ٍو

س ميىهاث  ت مً الخاحت ألاول: في ػلحن ،  ؤلاوظاوي ألامًوكد خدد الخلٍس ت مً والثانيهى الخٍس : هى الخٍس

س أخسي ػلا الخىف، وأ ت في الخُاة بىسامت  آخس كافذ جلاٍز  (2)وهى الخٍس

,ئُواء حٍِسف للخىمُت  1987وكد خاولذ اللجىت الِاإلاُت خٌى البِئت والخىمُت اإلاىِلدة في دوزتها طىت 

ىدي حاهحرو   1992اإلاظخدامت خُىما أهدث ُلى ازجبان هرا اإلافهىم بيل ما ًخـل بدماًت البِئت وؿىال ئلى كمت ٍز

لتي هسطذ زطمُا وئُالمُا مفهىم الخىمُت اإلاظخدامت الري ًسجىص ُلى زالزت أطع حؼمل الخوىز الاكخـادي وا

 (3),الِدالت الاحخماُُت والخفاي ُلى البِئت. 

خُاحي  ئهاز مً هىا أؿبذ الخدًث ًُ الخىمُت اإلاظخدامت ًمس باللسوزة ُبر الخدًث ًُ خماًت ؤلاوظان و جىفحر 

باالججاه هدى جبني جىٌُم طُاس ي ُلالوي و ُللىت الِمل الظُاس ي مً خالٌ جوبُم مفهىم الخىم وهرا ًيىن  ياًجاب

ت إلافهىم الخىمُت اإلاظخدامت والخىمُت  الساػد داخل الدولت وزطم طُاطاث ُامت حؼمل وحىبا اإلاخٔحراث البيٍُى

 .  الدًملساهُت

في مىولت الظاخل جخخلف وجدباًً بؼيل هبحر مً وججدز ؤلاػازة ئلى أن ألاوكاَ الظائدة في البلدان الىاكِت 

  دولت ئلى أخسي ,فاذا وان البِم منها ماشاٌ ٌِاوي أشمت بىاء الدولت و خوس الاهلظاماث الداخلُت)مثل مالي والىُجس (

ت إلاىاحهت اليىازر الوبُُِت , فان زمت دٌو جـىف كمً مىولت الظاخل دون آن حِاوي  وأشمت افخلاد اإلاىازد اللسوٍز

 مباػسة مً هره ألاخواز ئال أنها كد جخأزس خخما بمخلفاث جلً ألاوكاَ .

                                                           
 .27ز بً ُىتر ، مسحّ طابم، ؾُبد الىى  (1)
 .27، ؾ 2011وجوبُلاجه في اإلادافل الدولُت، مـس، اللاهسة، داز الظالم،  ؤلاوظاوي ألامًُبحر بظُىوي زكىان،    (2)
 طِد الدًً الِثماوي، مسحّ طابم.   (3)
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لُت  وفي طُاق الجهىد اإلادلُت وؤلاكلُمُت إلاىاحهت هره الخددًاث التي جىاحهها مىولت الظاخل واللازة ؤلافٍس

لُا هدُجت الدوز اإلادىزي الري لِبخه بِم الدٌو اإلادىزٍت الجصائ  أًلا . جم ئكساز مبادزة ئكلُمُت س وحىىب أفٍس

 .النِبادواإلاخمثلت في مبادزة 

و جسجىص ُلى   ومً أهداف هره اإلابادزة الجدًدة جدلُم جىمُت ػاملت طُاطُا واكخـادًا واحخماُُا وامىُا

 ٌ مظاواة ,هما أن هره اإلابادزة  الفلس والخسمان والال  وهى الخىمُت اإلاظخدامت إلاىاحهت جددًاث  جدلُم الهدف ألاو

ليالىابِت م لُت خاولذ أن حِالج مؼاول اللازة و مىولت الظاخل ؤلافٍس   وهى ما مً ػأهه  ً ُمم اللازة ؤلافٍس

لي .  جدلُم ألامً و الخىمُت في الظاخل ؤلافٍس

ت اكخـادًت  ،ئلى ذلً باإلكافت فان اًجابُاث هره اإلابادزة جىمً في السبى بحن الخىمُت اإلاظخدامت مً شاٍو

ا بالخىمُت الدًملساهُت مً خالٌ واحخماُُت ئلى حاهب كسوز  ة الظعي ئلى ججظُد الخىمُت الظُاطُت اإلاسجبوت بيٍُى

ص أهسها البىائُت هبىاء دولت اللاهىن واإلاإطظاث والخىم الساػد واخترام خلىق ؤلاوظان ,وجدلُم ذلً طىف  حٍِص

ان في اللازة وبالخبُِت في مىولت ٌظاهم ال مداٌ في جدلُم الاطخلساز وآلامً زم الىؿٌى ئلى جأطِع بِئت أمىت لإلوظ

لي .  الظاخل ؤلافٍس

 الخاجمت:

 ًمىً احماٌ حملت مً الىخائج ُلى الىدى الخالي: ،اهوالكا مما طبم

 اإلاسجىصة  ؤلاطتراجُجُتن اطتراجُجُاث الدٌو الفاُلت ججاه ألاشمت ألامىُت في مىولت الظاخل ذاث الخـىؿُت ئ

جمازلُت في اإلاىولت في ًل الفؼل الدوالحي الري حِسفه دٌو اإلاىولت  مىُت الالأطاطا ُلى ؿِىبت مجابهت التهدًداث ألا 

كسوزة حشخُف ألاشمت بدكت باُخبازها مخِددة ألابِاد وحظتهدف أمً الفسد كبل أمً  ئلى ًدُل  ) مالي وهُجس خاؿت(

 الدولت.

 الخُاة ؤلاوظاهُت اكخـادًا  أبِاد وملازباث مسجبوت بمخخلف مجاالث  ًىوىي مفهىم الخىمُت اإلاظخدامت ُلى

لى حاهبها ئالخىمُت اإلاظخدامت بخدخل الدٌو و هما ًسجبى أًلا جدلُم  ،واحخماُُا وطُاطُا وجلىُا وئُالمُا واجـالُا

 جخدخل فىاُل أخسي مثل اإلاىٌماث ٓحر الخيىمُت واإلاجخمّ اإلادوي والفسد بـفت ُامت .

  ت ػاملت جسجىص ُلى جوبُم مىوم  ،اخلألاممي لخلخلت ألاشمت في الظ ًمىً بىاء الخـىز خماد ُلى ملازبت جىمٍى بااُل

خماد اإلاخبادٌ ً أطاطُحن ًخمثالن في   الُا لي ألامًبحن مخٔحًر مً  ،و الخىمُت و حِلهما مخدخالن بُيُا في الظاخل ألافٍس

  .خالٌ جفُِل ُملي و واكعي إلافهىم الخىمُت اإلاظخدامت

 قائمت املراجع

ت، ُبد الىىز بً ُىتر،  .1  .2005البِد اإلاخىطوي لألمً الجصائسي، الجصائس، الىىخبت الِـٍس
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قُت: التحذًاث والرهاناثًٍسف ػاهس،  .2 ، مرهسة البعذ ألامني الجسائري في منطقت الساحل والصحراء إلافٍر

ُِت لىُل ػهادة اإلااحظتي في الِلىم الظُاطُت، حامِت باجىت، ولُت الخلىق، كظم الِلىم الظُاطُت، الظىت الجام

2008-2009. 

سطم اطتراجُجُاث الٔسب ألامىُت"،  .3 لي ٌظخلوب أهماَ ٍو ذة الخبر خفٍُ ؿىالُلي، الظاخل الفاٍز جٍر

ت  .3600، الِدد 2010مازض  21، ألاخد الجسائٍر

ص هىاهس، "فؼل الهجىم الفسوس ي ًإهد حدوي الخدخالث الاحىُبُت في الظاخل"، .4  ٍُص

 http://www.djazairess.com/alahrar/17930  

 بىخىُت كىي، " اطتراجُجُت الجصائس ججاه الخوىزاث ألامىُت في مىولت الظاخل"،  .5

studies.aljazeera.net/.../06/20126310429208904.htm 

لي ألاشمت اإلاِلدة "،  .6  طاخل مخلىف،"الظاخل ؤلافٍس

http://manifest.univ- ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-de-droit-et-des-sciences-
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 جأثير ألاسمت الكزدًت على الامن الهوياحي في جزكيا

The impact of the kurdish crisis on identity security in turkey 

  ملخص:

للضولت حعض اقيالُت الاكلُاث اخض اهم مىايُع الؿاعت هٓغا ملا جدمله مً اػماث تهضص الؿلم والامً الضازلي 

للجزاعاث إلازيُت و او لالكلُم هيل لظا جداٌو صعاؾدىا هظه الترهحز على اػمت اهغاص جغهُا على اعخباع انها اهمىطج 

تها" و "مياؾبها الؿُاؾُت"، ونىال الى املُالبت  اوعياؾها على الىُان اللىمي و الؿُاس ي في ْل مُالبها بخإهُض "هٍى

ً هُان ؾُاس ي حامع لللىمُت ال احي وغُاب بصاعة الخعضص بخيٍى ىغصًت هدُجت لؿُاؾاث إلالغاء و الخمُحز العغقي/الهٍى

اجُا بحن ألاكلُت الىغصًت و اللىمُت الترهُت، في  ألازني الظي ما لبث ؤن جدٌى بلى تهضًض امني وحىصي لترهُا، ونغاعا هٍى

ـ طلً على ؾُاؾتها الضازلُت و جىحهها ْل الفىض ى الاكلُمُت الىاقئت في صٌو الجىاع وبمخضاصها للعمم التروي، اوعى

احي للضولت هيل. الخاعجي و إلاكلُمي،  و ؤزغ بضوعه على ألامً الهٍى

احي ؛جغهُا ؛ألاهغاص؛ ألاػمت الىغصًت : الكلماث املفخاحيت  .كلُتألا ؛ألامً الهٍى

Abstract:  

The minorities’ issue is a one of the crucial topic of the day owing to the crisis that 

threaten the peace and the internal security of state Ore egıon,so, our study is going to focus 

on the crisis of “Turkey’s Kurds” are considered as one of the living examples of ethnic 

conflicts , and their reflection on the national and political entity in light of their demands to 

confirm its identity and “political gains”, leading to the demand for formation of a political 

entity discrimination , and the absence of  managing ethnic pluralism, with soon turned later 

an existential security threat  to turkey and struggle between the Turkish nationalism and 

Kurdish minority in light of the regional chaos emerging in the   neighboring countries and its 

extension to the Turkish depth this was reflected in its internal politics and its external and 

regional and in turn affected identity security as a whole.  

Keywords : Kurdish crisis ; Kurds ; turkey ; identity security ;minority. 
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 مقذمت:

ؤيخى مىيىع ألاكلُاث مً اهم املىايُع التي خُٓذ باهخمام صولي في ْل جغاحع البعض الاًضًىلىجي ؤمام 

ت و إلازيُت" هفاعل مدضص في العالكاث الضولُت، خُث اجسظث الجزاعاث صازل الضولت الُابع جهاعض مخغحر  "الهٍى

ت و البعض الثلافي اللُمي.  الازني امام جىامي اللًاًا املغجبُت بالهٍى

لت ؤو بإزغي على نعىص هظه ألاػمت في ْل جهاعض املُالب الىغصًت الغامُت  سُت بٍُغ هما عملذ الخلفُت الخاٍع

وكاء هُان حامع لللىمُت الىغصًت ومً زم جإؾِـ وىهفضعالُت مغجبُت مع بعًها زلايُا ؤمىُا و ؾُاؾُا ؤمام ويع إل

بكلُمي بيُىي ؾمخه "الخعلُض" و"الخىايـ" بحن صٌو إلاكلُم مً حهت و اعخباعها هلُت اعجياػ لعضًض الؿُاؾاث 

ُف بحن الححن و لا   زغ.الضولُت التي جباًيذ بحن الضعم و الخْى

حعض جغهُا ؤهبر بلض خايً للمجمىعت الىغصًت طاث إلامخضاصاث إلاكلُمُت في صٌو الجىاع، وعلُه يخُىع ألاػمت 

الترهُت مغجبِ بخهاصم الغئي بحن الجماعاث الىغصًت و الحيىمت الترهُت، هاهًُ عً جُىع البُئخحن إلاكلُمُت -الىغصًت

 ع في الضولت الترهُت خٌى بصاعتهم لالػمت، وعلُه هُغح الاقيالُت الخالُت:و الضولُت، و املىاكف املخباًىت لهىاع اللغا

احي في جغهُا؟  ما مضي جإزحر الاػمت الىغصًت على الامً الهٍى

 لالحابت على الاقيالُت، وؿدىض بلى الفغيُت الخالُت :

ىاكًاث مً زالٌ جبني بلضع ما واهذ هىان عغبت في الىنٌى بلى خالت جىايم في الغئي و املهالح و جللُل للخ

احي في جغهُا.  مُياهحزماث يعالت إلصاعة ألاػمت، ولما ؾاهم طلً في جدلُم ألامً الهٍى

 ألاهميت العلميت و العمليت للذراست:

جغجبِ اهمُت هظه الضعاؾت مً عضة اعخباعاث علمُت و عملُت، خُث جإزظ اهمُتها العملُت مً زالٌ املياهت 

اث املخعضصة و الترهُب اللىمي املسخلف، زهىنا وان الباعػة لالهغاص صازل الضو  لت الترهُت التي حعض طاث الهٍى

الاهغاص مً الجماعاث إلازيُت الغثِؿت في جغهُا هاهًُ عً املياهت الجُىؾُاؾُت الباعػة لهخه ألازحرة يمً هُاكها 

 إلاكلُمي و الحُىي.

ث إلصاعة ألاػمت الىغصًت مً كبل نىاع اللغاع في جغهُا ؤما الاهمُت العلمُت يخخمثل في إلاخاَت بإهم املُياهحزما

لخدلُم الحض ألاكص ى مً الخىايم زهىنا و ان الاهخمام الاواصًمي بمىيىع "بصاعة الاػماث إلازيُت" كض َغح العضًض 

مً مً الاصواث و امللاعباث إلعؾاء صعاثم الخعاٌل الؿلمي صازل املجخمعاث املىلؿمت و مىه الىنٌى بلى مؿخىي الا 

احي.  الهٍى

 :املىيىع مً زالٌ الخُت الخالُتوملداولت إلاحابت على إلاقيالُت املُغوخت ؾِخم معالجت   

 ملضمت

 ٌ سُتاملدىع الاو  .ػمت الىغصًتلؤل  : الخلفُاث الخاٍع

 .املدىع الثاوي:الخدضًاث الضازلُت لؤلػمت الىغصًت في ْل جدىالث البِئت إلاكلُمُت

احي.املدىع الثالث: الاصاعة  ت وجدلُم الامً الهٍى  الترهُت لؤلػمت الىغصًت: معًلت املىاثمت بحن مخغحر الهٍى

 .الخاجمت
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 :الكزدًت الخلفياث الخاريخيت لألسمتاملحور الاول: 

ٌعض الترهُب اللىمي و الضًني و اللغىي للؿيان في اي بلض مهضع مهم في وخضجه و جماؾىه وبىاثه    

غاق و اللىمُاث و املظاهب جًُغب العالكت بحن مسخلف الفئاث طاث الاهخماءاث ،يإًىما حعضصث الاع(1)الضازلي

املخعضصة صازل الضولت في ْل ازخالف املعاًحر التي جلىم عليها "العغكُت "في مفهىمها الًُم، واالعخماص على عامل 

 (2)اللغت او الضًً او العغق و بهماٌ باقي العىامل

 افيألاكزاد: ألاصول و الخوسيع الجغز  -1

ٌكيل الاهغاص اخض ؤهم مغهب بزني في الكغق ألاوؾِ، بط ٌعخبرون مً اهبر الاكلُاث في املىُلت ملا لهم مً 

حن الضازلي و إلاكلُمي و ًمخض صولُا خُث ٌكيلىن هدى ،مىػعحن على اعبع (3)ملُىن وؿمت  04جضاعُاث على املؿخٍى

ت بلى خض ما في ؤعمُيُا و لبىان وآؾُا الىؾُىصٌو )العغاق،ؾىعٍا،بًغان،جغهُا(،بِىما جمخض حغغايُتهم  حىىب  -البكٍغ

  . (4)اللفلام

مىً جدضًض املىُلت التي ًلُنها الاهغاص على انها جلً املىُلت الجبلُت املمخضة مً حىىب قغقي جغهُا و قماٌ  ٍو

سُا اؾم "هغصؾخان"، قماٌ قغقي العغاق و غغب اًغان و جمخض في هخىء مدهىع في قماٌ قغق ؾىعٍا ًُلم عليها جاٍع

ً" ؤن ألاهغاص قعب هىضو ش قعب و كًُت َو ًُف الاؾخاط "ؤخمض جاج الضًً" في هخابه "ألاهغاص جاٍع اًغاوي مً -ٍو

ش وجفغعى  الى اعبعت قعىب هي )هغماهج و وىعان،لىع و  االجيـ لاعي،كضمىا بلى مىاَم هغصؾخان في عهض ما كبل الخاٍع

ت التي اكامذ خًاعة في املىُلت ، وصًنهم الغؾمي وان"الؼعاصقُت" كبل بعخىاق هغهغ( وهم مً اكضم الكعىب لاٍع

ت  -،وحعض الجزعت الُاثفُت (5)الاؾالم عامل عثِس ي في الخىُٓم إلاحخماعي للكعب الىغصي،هظا ما  –اللبلُت و العكاثٍغ

ت  الخلا مً اؾخغاللها وىعكت يغِ إلزاعة و جدٍغً الىعغاث ا ُت الخالُت ؾمذ لللىي الاؾخعماٍع لُاثفُت والخٍغ

 ع الاهغاص في مىُلت الكغق الاوؾِجىضح جىػ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
خالت جغهُا و العغاق "،)ؤَغوخت صهخىعاه(، حامعت ابى بىغ بللاًض: جلمؿان، ولُت  -ؾعُض مهضًض، "الجزاعاث الازيُت و جإزحرها على مؿخلبل الضٌو  - (1)

 .138،م 2019/2020الحلىق و العلىم الؿُاؾُت،
ت لالمً و يًُلت خاج مدمض،" الجزاعاث إلا - (2) زيُت في جغهُا : صعاؾت لىمِ الخغحراث الضًىامُىُت للجزاع إلازني الىغصي في جغهُا"، املجلت الجؼاثٍغ

لُت2، ع9الخىمُت، املجلض  .477،م2020، حٍى
غة للضعاؾاث،عبض الباؾِ  - (3)  .3،م2018ؾُضا ،" هدى ملاعبت حضًضة لحل املؿإلت الىغصًت"، الضوخت: مغهؼ الجٍؼ
 .9،م2012هُف جخعامل جغهُا مع املؿالت الىغصًت "، املغهؼ العغبي لؤلبدار و صعاؾت الؿُاؾاث،ماعؽ-ُل مدفىى ،" جغهُا و الاهغاصعل - (4)
(5) - ٍ .ً ش قعب و كًُت َو  .12،م2000، مهغ: الضاع الثلايُت لليكغ،1اخمض جاج الضًً، ألاهغاص جاٍع
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 :مىاطق جوسع ألاكزاد في الشزق الاوسط11الخزيطت رقم 

 

 لى الزابطع:"كزد" ويكيبيذًا املوسوعت الحزة، املصذر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF  جاريخ

 0101/10/02الذخول:

عخبر"بِكىجي" ؤن ألاهغاص ؾيان ؤنلُحن لبالص "هغصؾخان"، بط ؤقاع بإنهم لِؿى  بإكلُت يهم ًيخمىن قإن  اَو

ت، و العغب و الفغؽ بلى الؿيان ألانلُح الُت إلاؾخعماٍع ن في الكغق الاصوى، غحر انهم قدخىا بفعل الؿُاؾاث إلامبًر

اصي هظا الخلؿُم بلى زفٌ وؿبت الاهغاص بحن مسخلف بلضان املىُلت، خُث ال ًمىً خؿبه جهىع ؤكلُت ًخعضي 

ً"، ؤ(1)ملُىن وؿمت 04ؾيانها  و "ؤهبر صولت عضًمت ،ومً بحن اهثر الخىنُفاث الكاجعت لؤلهغاص بإنهم "قعب بال َو

وعلُه ًىٓغ  ألػمت ألاهغاص على انها ججؿُضا لؿىء إلاصعان و الخسُُِ للحضوص و ججاهل واضح  ،(2)حيؿُت في العالم"

ت الىغصًت ما ػاص مً خضة الاػمت و يغم الحل مً وحهت هٓغه.  للهٍى

 

 

 

 

 

                                                           
ض: صاع  اؾماعُل بِكىجي ، هغصؾخان مؿخعمغة صولُت، - (1)  .33،م1998للُباعت و اليكغ، apec)جغحمت:ػهحر عبض امللً(، ؾخىههىلم، الؿٍى

(2)
 - Esposti, N. D. Whose Kurdistan?Class Politics and Kurdish Nationalism in the Middle East, 1918-2018, 

london, doctoral dessertation ,Department of International Relations of the London School of Economics and 

Political Science,september2020,p15. 
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 : ًوضح جواحذ الاكزاد ووسبهم في كل دولت11حذول رقم

 ؾىعٍا وؤعمُيُا العغاق بًغان غهُاج الضولت الحايىت

وؿب ألاهغاص في 

 %الضٌو 
02% 03% 34% 5% 

 م.ن3.4 م.ن1.5 م.ن34 م.ن31 العضص )ملُىن.وؿمت(

  من اعذاد الباحثخين

كيل ؤهغاص جغهُا    )جغهُا،بًغان،العغاق،ؾىعٍا واعمُيُا( بيؿب مخباًىت،  َو ًىضح الجضٌو جىػع ألاهغاص على صٌو

، لظلً حعخبر %46م.ن مً ؾيان الضولت بمعضٌ وؿبخه  15حض ألاهغاص بالكغق ألاوؾِ خُث ٌكيلىن ؤهبر وؿبت لخىا

جغهُا ؤهبر بلض خايً لهخه الاكلُت جليها اًغان و العغاق زم ؾىعٍا و ؤعمُيُا بيؿب كلُلت، خُث ؾهلذ حغغايُت املىاَم 

ت هظه ألاكلُت الجبلُت الىغصًت التي حؿمى ب"هغصؾخان" مً صون ؤي مىفظ بدغي على تها و  اؾخمغاٍع و الحفاّ على هٍى

 جلالُضها.

 حذور ألاسمت الكزدًت في جزكيا : -0
فىق عضصهم  % 20ٌعخبر ألاهغاص مً  بحن اهم الجماعاث إلازيُت الغثِؿت في جغهُا خُث ٌكيلىن   مً الؿيان ٍو

فان( او  15 ،يان ،ؾحريان،آٍع ما ًُلم عليها باؾم "هغصؾخان  ملُىن ًخىػعىن في مىاَم) صًاع بىغ،حيهان، بىغٌى

ُت الخالُت:(1)الكمالُت"  ،وهظا ما جىضحه الخٍغ

 :جمزكش ألاكزاد في جزكيا10الخزيطت

 
                                                           

املؿالت الىغصًت في ؾُاؾت اللىي الضولُت بحن إلاهياع و إلاعتراف ؤهغاص جغهُا همىطحا"، خىلُاث حامعت "حماٌ جغاهت، مسلىف عملي،  - (1)

 .386،م2020الجؼاثغ،ؾبخمبر
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 :اللىبلت املفخىخت"،على الغابِ -مدمىص خؿً حىاحي، "هغصؾخان الىبري املصذر:

://maqalati.com/2.htmhttp :0101/6/2جاريخ الذخول 

" و جلؿُم الترهت العثماهُت خحن ؤعاص  1916يإنل الاػمت الىغصًت ٌعىص الى ما كبل اجفاكُت "ؾاًىـ بُيى  

، وهي ؤٌو بعهاناث ألاػمت جؼامىا مع  "نهًت اللىمُت 1880ألاهغاص بكامت صولتهم املؿخللت عً الضولت العثماهُت عام 

ت الىغصً احي)اؾترحاع الهٍى ت" وواهذ اولى الخُىاث لخُىع الحغهت الخدغعٍت الىغصًت على الهعُضًً الثلافي و الهٍى

 .(1)الىغصًت(

ً  instrumentalismوعىض جدلُل الاػمت الىغصًت/الترهُت ويم "امللاعبت الىؾاثلُت " هجض ؤن مكيلت  "الخدٍغ

domesticعُض املؿالت الىغصًت بلى مؿخىي الاػمت،  زهىنا صوع اللىي "  بىىعُه الضازلي و الخاعجي ؾاهم في جه

ت ً الخاعجي باعخباعها الاؾخعماٍع "، خُث بعض نهاًت الحغب  domestic mobilisationؤهم الفىاعل الخاعحُت " الخدٍغ

ً ألاهغاص و بيايت ت مع هٓحرتها إلاكلُمُت على جلؿُم مَى صولخحن  العاملُت الثاهُت جىايلذ إلاعاصاث الاؾخعماٍع

حن"ؾىعٍا و العغاق"  ؤزٍغ

 بلى حاهب جىػعهم على حاهبي الحضوص الضولُت بحن الضولت العثماهُت و بًغان.

 اوال: مزاحل جطور الاسمت الكزدًت:

  :اهخلل مؿاع ألاػمت الىغصًت مً مغخلت "الؿالم املؿخلغ املزحلت الاولىstable peace في ْل غُاب العىف "

التي علضث بحن الضولت العثماهُت و الحلفاء بعض نهاًت الحغب العاملُت  1920ع معاهضة ؾُفغ في هظه املغخلت جؼامىا م

" زهىنا مع بغوػ اللىمُت الترهُت unstable peace، بلى "مغخلت الؿالم غحر املؿخلغالاؾخلالٌالاولى ملىذ هغصؾخان 

ت حضًضة جدللذ له بالفعل في معاهضة ( خحن ؤنغ هظا الازحر على حؿٍى  Atatürk  1923 -1938على ًض ؤجاجىعن)

لُت24لىػان  لت مً الخمغصاث و خغوب الىغ و الفغ بحن الحيىمت الترهُت و  1923حٍى ،  لخبضؤ بظلً ؾلؿلت ٍَى

غاف  اث الخىجغ في اعجفاع و اهسفاى ، لظلً ؾعذ الَا الحغواث الىغصًت، خُث ؤنبذ ييها الؿالم يعُفا و مؿخٍى

الىغصًت جإعجحذ ما بحن  ياألػمت اختراػي بلى  بمخالن الؿالح بهضف الغصع هغص يعل الىغصًت هدُجت ليل ما ؾبم 

الؿالم غحر مؿخلغ والاػمت خؿب الخضزالث الضولُت والاكلُمُت ييها واًًا خؿب حعامل صولت جغهُا مع اللًُت على 

 اعخباع انها اػمت صازلُت. 

قعب او زلايت  جسالف الثلايت و الكعب التروي يةن و ًغي اللىمُىن الجضص في جغهُا ان اي خضًث عً وحىص   

ىُت للضولت لظا بضا ان مؿإلت ألاكلُاث مثاعة بدضة صازل الضولت  ،(2)طلً ًاصي خخما الى ػعؼعت و تهضًض الىخضة الَى

ً باقي ،عturkishnationalism)في ْل غُاب ؤي خماًت لهظه الفئت في الضولت الترهُت ،ما ًىحي بخغلُب اللىمُت الترهُت)

 لؤلهغاص ؤوازغ الثالزِىاث و الاعبعُىاث. الاهخفاياثاللىمُاث،خُث جم كمع العضًض مً 

                                                           
 .14،م2009بهفجاع الجزاع خٌى هغصؾخان.، بحروث: ماؾؿت واعهُغي للؿالم الضولي، هجري باعوي ج ، الحاوٌ صون  - (1)

(2)
- Cemal KARAKAS, «  LaïcitéTurquepeut-elleêtre un mod ». Politique Etrangère(3), september2007,p47. 
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 :قهضث الفترة التي اعلبذ نهاًت الاعبعُىاث وبضاًت الخمؿِىاث في ْل الخعضصًت الحؼبُت املزحلت الثاهيت

بل و صزىلهم في مغخلت هضهت عيع بعٌ اللُىص عً الاهغاص   1950وونٌى الحؼب الضًملغاَي للبرملان  في ماعؽ 

"ؤو ما ؾمي ب " الؿالم الباعص" stable peace،ؤي عحىع مؿاع ألاػمت عىض "الؿالم املؿخلغ(1)وؿبُت مع الحيىمت الترهُت

بصعاوا مً كبل الُغيحن لىُفُت جدلُم املهالح املخعاعيت صون عىف، واؾخمغث هظه املغخلت بلى خحن اهبعار خؼب 

على يىء يترة الاهلالباث التي قهضتها جغهُا الحضًثت و الخدٌى kurdistan workers party)) 1979العماٌ الىغصؾخاوي

الى الخعضصًت الحؼبُت، بط ؾاهم بكيل هبحر في بخخضام الهغاع زهىنا مع جبيُه الىهج العؿىغي في امللاومت يض 

 الحيىمت الترهُت هظه ألازحرة التي نىفخه يمً الحغواث إلاعهابُت.

جباًيذ صًىامُىُاث الخهعُض في مىدنى ألاػمت الىغصًت/الترهُت ما بحن مؿخىي اصوى في ؾلم الاػمت "ؾالم  وعلُه  

التي ًيىن ييها زُغ الحغب وقًُ    " crisis مؿخلغ" زم مؿخىي ؤعلى مىه "ؾالم غحر مؿخلغ" ونىال  ملغخلت " الاػمت 

 بحن الُغيحن.

 الكزدًت في ظل جحوالث البيئت إلاقليميت:املحور الثاوي:الخحذًاث الذاخليت لألسمت 

لم ٌعض اعخباع ألامً اللىمي ملخهغا في كضعة الضولت على خماًت ؤعاييها و كُمها ألاؾاؾُت مً التهضًض الخاعجي، 

يمع جىؾع مفهىم ألامً/التهضًض، ومؼاخمت يىاعل غحر صوالجُت حعمل زاعج اَاع الؿُاصة و جىايـ الضولت في اصاء 

اثفها الخ  للُضًت الضياع/الامً.ْو

 communityيلض ؾاهمذ التهضًضاث طاث الُابع املجخمعي او ما ًُلم عليها ب "املساَغ املجخمعُت     
risks احي  للعىانغ الاحخماعُت صازل الضولت طاتها لخهبذ بظلً -"،باؾتهضاف الخيامل الىخضوي الثلافي الهٍى

 .(2)اعت الفىض ى" لخدلُم اهضايهاألؾلىب "بق اؾخسضامهازهىنا مع ، "هاحـ الضولت"

وعلُه واحهذ الاػمت الىغصًت العضًض مً الخدضًاث ؾىآءا على املؿخىي الضازلي باليؿبت لؤلهغاص املمثلحن في  

ت  خؼب العماٌ الىغصؾخاوي او مً كبل الضولت الترهُت، ؤما على املؿخىي الخاعجي يخمدىعث خٌى الخدىالث البيٍُى

 الضوع التروي يُه، و ؤبغػها ؤػمت هغصؾخان العغاق و ألاػمت الؿىعٍت. لضٌو الاكلُم املجاوع و 

 اوال: الخحذًاث الذاخليت لالسمت الكزدًت: 

 الجاهب الكزدي: -1

" الجهاػ pkkجغجبِ جىحهاث ألاهغاص في الضازل التروي بخىحهاث " خؼب العماٌ الىغصؾخاوي الِؿاعي   

 امخضاصاث ختى في صٌو الجىاع إلاكلُمي.في جغهُا والظي له  لؤلهغاصالخىُٓمي ألابغػ 

 

                                                           
 .20هجري باعوي ج،مغحع ؾابم،م - (1)
جت - (2) جت ، ؤخمض يٍغ  .164،م2016،حاهفي 14ضًضاث ألامىُت في عالم ما بعض الحغب الباعصة"، صياجغ الؿُاؾت و اللاهىن، ع"ألامً و الته ،لضمُت يٍغ
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 :pkk: إرهاصاث جأسيس حشب العمال الكزدسخاوي  1.1

ً، بالًبِ في هِؿان  في اهلغة  3530حعىص الجظوع الاولى لخإؾِـ الحؼب بلى اواثل ؾبعُيُاث اللغن العكٍغ

جم  املاعهؿُت بطت الجزعت ، خُث َبع على الحؼب و وكاَاجه الثىعٍocalan"(1)مً كبل ماؾؿه "عبض هللا اوحالن

ضًً و  3535الاعالن عً جإؾِؿه عؾمُا بةؾم خؼب العماٌ الىغصؾخاوي في آطاع بعض هؿب العضًض مً املٍا

 الضاعمحن له.

بضؤ الحؼب بالعمل زاعحا بلى خحن جإؾِـ الجىاح  3544بعض املىاحهاث التي اعلبذ الاهلالب العؿىغي 

غ الكعبُت الىغصؾخاهُتالعؿىغي له بلُاصة ؤوحالن مخمثال في   .(2)حبهت الخدٍغ

ل الحؼب مدخفٓا بلىجه و هفىطه على الغغم مً الًغباث املخخالُت التي وحهتها له الضولت الترهُا و التي    ْو

 5444،لُضزل بظلً الحؼب الى مغخلت حضًضة بضاًت ؾىت 3555اهتهذ باعخلاٌ كاثضه "عبض هللا اوحالن" ؾىت 

ؾتراجُجُت حضًضة، خُث ال جؼاٌ هظه املغخلت مؿخمغة لآلن وىنها حؿدىض بلى مباصت ؾُاؾُت خحن ؤكغ ههجا ؾُاؾُا و ا

 (3)و اًضًىلىحُت ؤهثر جىُٓما و عملا.

 : أهذاف الحشب:0.1

 ًمىً ان هلؿم اهضاف الحؼب الى مغخلخحن:

 :اعخمض خؼب  املزحلت الاولىpkk ِماؾؿه  في بضاًاث جإؾِؿه على الاًضًىلىحُت املاعهؿُت، خُث عب

اوحالن خل اللًُت بمضي جُبُم املباصت املاعهؿُت و هظا مً زالٌ َغخه لفىغة اللىمُت و اوكاء الضولت 

الىغصؾخاهُت املؿخللت  حىىب قغق جغهُا، جمهُضا لخإؾِـ صولت هغصؾخان الىبري املىخضة التي جًم اهغاص جغهُا و 

 العغاق و ؾىعٍا و اًغان.
  :الفترة بالخدىالث الضولُت التي قهضها الىٓام الضولي بعض انهُاع الاجداص اعجبُذ هظه املزحلت الثاهيت

الؿىيُاحي، بط حغحر هضف الحؼب مً بوكاء صولت مؿخللت بلى يىغة بوكاء وىهفضعالُت الكغق الاوؾِ التي َغخها 

ً بصاعاث مدلُت مغجبُت مع بعًها زلايُا و ؾ ُاؾُا، وبظلً جم "اوحالن" هبضًل ملؿإلت اللىمُت الجامعت، ؤي جيٍى

 (4).5441آطاع 53( في kckبوكاء  )مُثاق مىٓىمت املجخمعاث الىغصؾخاهُت
 
 

                                                           
". مغهؼ الضعاؾاث الاكلُمُت،املجلض 2007-1984خىا عؼو بهخان، "كًُت خؼب العماٌ الىغصؾخاوي و بوعياؾاتها على العالكاث العغاكُت الترهُت - (1)

 .4،م 2007، 5،ع12
 .5حع،مهفـ املغ  - (2)
"، مجلت العلىم 2013-1991( و صوعه في جُىع اللًُت الىغصًت في جغهُا مً عام pkkخمُض زمِـ صهام، عئي ؾىان، "خؼب العماٌ الىغصؾخاوي ) - (3)

لُت   .10،م2014الؿُاؾُت،حٍى
 .12هفـ املغحع،م-(4)
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 الجاهب التركي: -0
ت" تهضًضا وحىصًا ملا ٌؿمى ب "  اعخبرث اللًُت الىغصًت مً وحهت هٓغ الىسب الحاهمت و زهىنا "العؿىٍغ

اث ؾُاؾته(1)العلماهُت"-الضولت الترهُت ا الضازلُت و الخاعحُت، هما قيل جهاعض خؼب و هظا ما حعلها جخهضع ؤولٍى

ت و  العضًض مً الفغوع اللخالُت صازل الضولت و ختى في صٌو الجىاع،جدضًا ؤمىُا  امخالههالعماٌ مً الىاخُت العؿىٍغ

لترهُا، زهىنا بعض بعخلاٌ ؤبغػ كاصجه"عبض هللا ؤوحالن" و بهلُاع ؾبل الخىانل و الحىاع مع ممثلي الحؼب، ما 

لؿاما صازلُا بحن ألاوؾاٍ الؿُاؾُت و الحؼبُت،ججلذ مً زالٌ ألاػمت البرملاهُت بحن الىىاب ألاهغاص و خيىمت زلم به

، وعلُه يلض ؤنبذ الاهغاص ًمثلىن زلال ؾُاؾُا و بكخهاصًا في الضولت  (2)ؤعصوغان ،و ملاَعت الىىاب ألاهغاص للبرملان

مىاَلهم و يمان ول خلىكهم الثلايُت و الؿُاؾُت و الضؾخىعٍت و  مُالبحن الحيىمت الترهُت بمىدهم خىما طاجُا في

 املضهُت في بَاع الجمهىعٍت الترهُت هإكل جلضًغ.
ت الاجداص الاعوبي، لظلً عمضث  عغكل جُىع مؿاع ألاػمت الىغصًت جدلُم الغغبت الترهُت باالهًمام لعًٍى

مع الحؼب الىغصؾخاوي يمً اؾتراجُجُت انالخاث  الؿُاؾت الترهُت الجضًضة بلُاصة اعصوغان على الازظ و الغص

 جًم خؼمت مً الانالخاث . 5430ؾبخمبر  04قاملت اَللها الغثِـ في 
وعلُه عملذ جغهُا على زىاثُت بصزاٌ خؼب العماٌ للبرملان التروي يمً ؾلؿلت الانالخاث الؿُاؾُت و الؿماح 

ت املعخل ض و اصماحهم في املجخمع التروي  وهظا بسفٌ ؾلف الضزٌى لؤلهغاص باؾخسضام اللغت الىغصًت و مماعؾت خٍغ

 للبرملان ما ًدُذ جمثُال واؾعا لؤلهغاص، هخه الغئٍت املغهت  حاءث إلخخىاء الحؼب صازلُا و الحض مً آزاعه الخاعحُت.

بحن في خحن ؤن ؤهبر  جدضي باليؿبت للجاهب الىغصي صازل جغهُا هى اؾخمغاع الخىجغ الظي ًسُم على العالكت 

الق الىاع و اؾخعضاص الُغيحن إلكامت خىاع حاص و  pkkالحيىمت الترهُت وخؼب  في يتراث مخباًىت بحن وكف إَل

الضزٌى في مغخلت  ؾالم مؿخلغ و صاثم مع نعىص خؼب العضالت و الخىمُت وعيع خالت الُىاعت حىىب قغق جغهُا 

عص يعل بحن الحيىمت الترهُت وكُاصاث الحؼب، لىً وعيع الحٓغ عً اللغت الترهُت، وبحن الضزٌى في خللت يعل و 

حغُحر هضف الحؼب وجسلُه عً يىغه اللىمُت الجامعت و جبيُه ؾُاؾت حضًضة ؾمذ بفخذ آياق و ؾبل الحىاع بحن 

 الُغيحن.

 ثاهيا: الخحذًاث إلاقليميت لألسمت الكزدًت:

ًضاث الخاعحُت في صٌو الجىاع إلاكلُمي بةعخماص تهضف الخضابحر إلاؾخثىاثُت  التي جبىتها جغهُا في مىاحهت  التهض

 ،بهضف زلم حىاع بكلُمي بإكل  كضع مً التهضًض.(3)ملاعبت جصحُدُت  ججاه الىيع اللاثم على خضوصها 

و حاءث الضولت الترهُت الحضًثت لترس ي صوع "الالعب اليكُِ" لترهُا إلكلُمها ويلا ملبضؤ "نفغ مكاول في 

الىاقئت في ؾىعٍا و العغاق مً حهت و مىاحهت املض الىغصي مً حهت ؤزغي، وعلُه عملذ الحضوص"، في ْل الفىض ى 

                                                           
ؼ، "اللًُت الترهُت و جضاعُاتها على ألامً - (1) ً للبدىر و الضعاؾاث العلمُت،املجلض  بهاء غؼالي ،ؤًمً عبض العٍؼ اللىمي في جغهُا"، مجلت حامعت حكٍغ

 .549،م3،2015،ع37
 .550،م هفـ املغحع - (2)
 .86،م2012هُف جخعامل جغهُا مع املؿالت الىغصًت"، املغهؼ العغبي لؤلبدار و صعاؾت الؿُاؾاث ، ماعؽ-مدفىى علُل ، "جغهُا و الاهغاص - (3)
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ت في الخاعج، و بالخالي وكُذ  جغهُا على بكامت الخىاػن بحن املهالح اللىمُت في الضازل و مىاحهت الخدىالث البيٍُى

ت و الضبلىماؾُت زاعج خضوصها لخلم ؤمً حىاعي بهضف "بخالٌ   الؿالم في الضازل و الخاعج".العملُاث العؿىٍغ

 الذور التركي في أسمت كزدسخان العزاق: -1

هجض لترهُا مهالح و زىابذ جخمثل في الحُلىلت صون بهفهاٌ قماٌ العغاق يفي العغاق على غغاع باقي صٌو الجىاع 

ً "صولت هغصؾخان املؿخللت"، لظا يهي مً بحن اهم اوعاكها إلاكلُمُت بل و حعض مً زىابذ الامً اللىمي للبالص،  و جيٍى

ان حاهب هبحر مً هدُجت بعجباَها الجُىؾُاس ي و الاكخهاصي"الخجاعة و إلاؾدثماع و ؾىق الُاكت"، زهىنا و 

 إلاؾدثماعاث ًخم في بكلُم هغصؾخان .
بلى َفى  5430وؤيًذ الخُىعاث الحانلت في العغاق هدُجت لئليُغاب الظي ؤوحضه جىُٓم الضولت الؿُاؾُت

هاحـ إلاهفهاٌ و اكامت صولت هغصؾخان لضي الحؼب الضًملغاَي الىغصؾخاوي بلُاصة "مؿعىص بغػاوي"،وجم إلاؾخفخاء 

ونىث الىغص بإغلبُت عً إلاؾخلالٌ مً العغاق ،و علُه صكذ الؿلُاث الترهُت هاكىؽ الخُغ مً ان  ،5433ؾىت 

ت الضومُىى"و ًيخلل عضوي"إلاهفهاٌ" بلى الضازل الىغصي زهىنا بعض جإهُضاث مً بعٌ مسخهحن  جخدلم "هٍٓغ

، بلى حاهب parastin"(1)اؾخاًًعلى وحىص جيؿُم بحن "املىؾاص إلاؾغاثُلي و إلاؾخسباعاث الىغصًت املؿماة باع 

لس ي و ألاوعوب ىُت و الًغِ ألَا  . ياملؿاهضة الامٍغ

م الغغبت الىغصًت في بكامت صولت طاث خىم طاحي زهىنا و ان يم مضًىت هغوىن    لظا ؾعذ جغهُا لخٍُى

مىً ان جهبذ وعكت ياغُت لؤلهغاص و جىاحض الترهمان املىالىن لها و هظا الثروة  الىفُُت في هظه املضًىت و التي مً امل

 في ًض الاهغاص زهىنا بن ؤزحرث مؿإلت اللىمُت الجامعت ألهغاص جغهُا ؤًًا وهظا لِـ في مهلحتها.

 وعلُه جمدىع الضوع التروي  و جىحهاجه في هغصؾخان العغاق بلى بعضًً هما:

 ُت بالغت في جىحهاث الؿُاؾُت ألامً اللىمي التروي و الضوع الاكلُمي اليكِ في املىُلت وىن العغاق جمثل اهم

الخاعحُت الترهُت مً حهت،وجىاحض ملاجلحن لحؼب العماٌ الىغصؾخاوي في املىُلت و تهضًضهم ملهالح ووحىص الاكلُت 

الترهماهُت قماٌ العغاق على يىء الخىجغ اللاثم بحن الُغيحن،لظلً يلض هجحذ بالفعل في اللبٌ على ػعُم الحؼب 

 بعض خغب الخلُج. 3555يبراًغ  32الىغصؾخاوي "اوحالن" في 
 ."ت  املهالح الاكخهاصًت لترهُا قماٌ العغاق "الكغاهت الُاكٍى
 الخذخل التركي في سوريا -0

لخىُٓم نفىيها و حكىُل كىة 5433جمىىذ ألاخؼاب الىغصًت مً بؾخغالٌ  جإػم الىيع في ؾىعٍا بعض 

ت ملىاحهت جىُٓم الضولت إلاؾالمُت بهُالكا مً املىاَم ،و (2)طاث ألاغلبُت الىغصًت يمً ألاخؼاب املعاعيت عؿىٍغ

يي ملداعبت هظا الخىُٓم، لخدلم بظلً هللت هىعُت مً هاخُت  جمىىذ بالفعل مً الحهٌى على الضعم الغغبي و الامٍغ

 الخىُٓم الؿُاس ي و العؿىغي 
                                                           

ش الاؾترصاص : "،بؾغاثُل و الىهم الىغصي"ُض، عبض الخي ول - (1)  dz.com-https://www.politics: ، م2021ً/ 2/ 5جاٍع
غة للضعاؾاث، - (2)  .8،م2018مهىض ؾلىم،"الىاكع الؿُاس ي الىغصي و الخإزحراث إلاكلُمُت و الضولُت"، الضوخت: مغهؼ الجٍؼ
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َالق العضًض مً "، ؾعذ جغهُا إل 3554و في ؾعيها مليايدت إلاعهاب على الحضوص ويلا إلجفاكُت "ؤيىت   

ت ؤبغػها  :(1)العملُاث العؿىٍغ

  الضاعمت للمعاعيت الؿىعٍت في َغص جىُٓم الضولت مً الكماٌ الؿىعي، لىنها 5432عملُت صعع يغاث:

 قملذ اًًا ببعاص ملاجلحن اهغاص بلى مىُلت قغق نهغ الفغاث.
  خىن ً قمالي :واهذ نغاخت يض "وخضاث خماًت الكعب الىغصًت في 5434عملُت غهً الٍؼ مضًىت عفٍغ

ؾىعٍا التي جغي بانها"خماًت لحضوصها و امنها اللىمي" في خحن بعخبرتها الؿلُاث الؿىعٍت"بعخضاءا على الؿُاصة 

 الؿىعٍت".
 مثلذ جىحها واضحا للؿلُاث الترهُت و خؼب العضالت  يض "خؼب العماٌ 5435عملُت هبع الؿالم:

ً الؿىعٍحن في "،ووخضاث خماًت الكعب الىغصي pkkالىغصؾخاوي و بوكاء مىُلت آمىت للخسفُف مً اعباء املهاحٍغ

يي مً الحضوص الؿىعٍت، خُث زمت بقاعاث مخعضصة  جغهُا و مداولت هللهم بلى الضازل التروي، بعض إلاوسحاب ألامٍغ

ت ججاوػث كغة جغهُا. لت مًبَى  على ؤن بصاعة هخه الخضيلاث مً الالحئحن بٍُغ
 عحُت الترهُت في جضزلها في ؾىعٍا الى زالر مباصت والخالي:وعلُه اؾدىضث الؿُاؾت الخا

  ؼ خًىعها الاؾتراجُجي في املىُلت ومىاحهت املض الىغصي البدث عً امً جغهُا يمً هُاق جىاػن زابذ لخعٍؼ

.مداعبت الاعهاب يمً زالر حبهاث: جىُٓم الضولت الاؾالمُت و الجماعاث املدكضصة الؿىعٍت و كىاث ؾىعٍا 

 َُت طاث الاعجباٍ الىزُم بدؼب العماٌ الىغصؾخاوي .الضًملغا
  اعخباع ؾىعٍا خللت ونل بحن جغهُا و صٌو الحلُج لظا يهي هضف اؾتراجُجي ًضعن مً زالله ناوع اللغاع

ؼ هفىطها في املىُلت هالعب عثِس ي في مىُلت الكغق  التروي ان اي جمضص لترهُا اكلُمُا ٌؿمذ لها بةزباث و حعٍؼ

 الاوؾِ.

قيل املثلث إلاؾتراجُجي )الىغصي/الؿىعي/التروي( مهضعا هاما للهغاع في املاض ي و على مضي ؾىىاث خُث 

"،وعلى هظا ألؾاؽ جبنى جغهُا مىظ ونٌى خؼب pkkبؿبب، صعم ؾىعٍا ألوكُت "خؼب العماٌ الىغصؾخاوي 

لجمُع"، و جاهض امللاعبت " ؤو "ألامً لcommon security"العضالت و الخىمُت" للحىم  مفهىم "ألامً املكترن 

الترهُت على اهمُت الخيؿُم املكترن للخعامل مع التهضًضاث إلاكلُمُت التي حكيل تهضًضاث لئلكلُم هيل، بط ًلعب 

 الضوع التروي ن "ميؿم ؤمني بحن صوع الجىاع" إلعخباعاث حُىؾُاؾُت و امىُت مً حهت و ازغي بزيُت مً حهت ازغي.

، و طلً بالحض مً آزاع بهدكاع (2)غهُا للعب صوع "الفاعل ألامني"في ألاػمت الؿىعٍتومً هظا املىُلم يلض ؾعذ ج

املض الىغصي صازل ألاعاض ي الؿىعٍت ويلا مللاعبت واكعُت بدخت، خُث ؤزظث ػمام املباصعة ؤمام الفىض ى املىدكغة في 

                                                           
سُت للخضزل "البًُ ، ػاهغ  - (1) ش الاؾترصاص "التروي بالكماٌ الؿىعيحعغف على ؾذ مدُاث جاٍع غة2021/ 2/ 5، جاٍع   :، مً الجٍؼ

https://www.aljazeera.net/news/politics 
ت في العغاق و ؾىعٍا"،املجلت  -"جغهُا و امىىت املؿالت الترهُت ،عُاف بىقٍغف،صالٌ بدغي  - (2) ما بحن الخعلُضاث الضازلُت و الخدىالث البيٍُى

 .87،م2019،صٌؿمبر2،ع6الؿُاؾُت، املجلضالؿُاؾُت للضعاؾاث 
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ت و الضولت،ؤما في الحالت العغاكُت يلض لعبذ صوع "الىؾُِ" و بهخهجذ ملاعبت لُبر  الُت في ْل جىثُف العالكاث الخجاٍع

 إلاعخماص املخباصٌ بحن جغهُا و بكلُم هغصؾخان.

املحور الثالث: : الادارة التركيت لألسمت الكزدًت: معضلت املوائمت بين مخغير الهويت وجحقيق الامن 

 الهوياحي.

يغوعة لبىاء ؤؾـ بحخماعُت  حكيل ألاكلُت الىغصًت اهم معًلت مجخمعُت جىاحه الضولت الترهُت مما ًسلم  

مخجاوؿت جدلم الخيامل اللىمي و جمىع اؾخغالٌ هظه الىعكت هعامل يغِ زاعجي لخلم بيُغاباث صازلُت،  يدحن 

ت" جلجإ بظلً الاكلُت ولخىً "ألاهغاص" لخغلُب مٓاهغ "هدً"على املٓاهغ  جخمدىعاملعًلت املجخمعُت خٌى "الهٍى

اء بلى امليىهاث املجخمعُت بضٌ ماؾؿاث الضولت هًمان وخُض لهم للبلاء في مىار الخياملُت و الخعاوهُت، و الالخج

ٌؿىصه الفىض ى و عضم الثلت و الكً بحن الُغيحن، لخلع بظلً في صوامت الفعل/عصة الفعل بحن املُالبت بالحىم 

احي و  الظاحي و إلاهفهاٌ و عص طلً باللمع مً كبل الؿلُت الترهُت و جًُِم الخىاق على ألاهغاص ما ًجعل ألامً الهٍى

الؿلم املجخمعي مدل تهضًض  يدحن جدـ مجمىعت ما ب "الالؤمً "بػاء الؿلُت إلاكلُمُت يةن طلً ًاصي خخما بلى 

 ".social security dilemma" ب"املعًلت ألامىُت املجخمعُت buzanما ٌؿمُه "بىػان 

احي لضولت ما بلضعة املجخمع ييها    غجبِ ألامً الهٍى على الثباث على ؾماجه ألاؾاؾُت في مىاحهت الٓغوف ،  ٍو

احي في جغهُا ًىضعج يمً الؿُاؾاث العلُا للضولت التي مً واحبها ان جغنض له  وعلُه يالحضًث عً ألامً الهٍى

ت ت املغجبُت بهٍى  إلامياهاث و املُياهحزماث الالػمت لخدلُله و صعء التهضًضاث التي جمـ اللُم الثلايُت و الحًاٍع

 املجخمع يُه.

اجُا(،    ا، ؤم هٍى اهُالكا مما جلضم و في ْل عضم ويىح الُبُعت الحلُلُت لؤلػمت )هل جإزظ َابعا ؤمىُا عؿىٍغ

 هلترح املُياهحزماث الخالُت الصاعة ألاػمت مً كبل الىسب الحاهمت الترهُت:

 ت: إلاهخمام بئوشاء مؤسساث جوفيقيت إلازيُت لؤليغاص" هألُت  جخجلى ؤهمُتها في مداولت "مإؾؿت الهٍى

ض مً يغم هجاح الخدٌى بلى الضًملغاَُت و بيفاء املهضاكُت على الهىضؾت  مً لالُاث املاؾؿاجُت التي جٍؼ

ىُت و اللُم املكترهت هي الغاًت (1)الؿُاؾُت ىُت مكترهت جيىن املهلحت الَى ت َو ،بمعنى ؾعي الؿلُت الى زلم هٍى

ىُت عابغة الاؾمى التي ًخدلم مً زاللها "الا  ت َو هضماج املجخمعي" لؤلكلُت الىغصًت صازل املجخمع التروي في بَاع "هٍى

للحضوص إلازيُت"، و هظا لً ًيىن بال بخلضًم الًماهاث الكاملت للحلىق الؿُاؾُت و الثلايُت لؤلهغاص و جبني مفهىم 

ت و بلغاء خالت الُىا عت و يمان الخىمُت الكاملت للمىاَم "إلاصاعة الىاعمت بضٌ الخكىت هةنهاء العملُاث العؿىٍغ

 الىغصًت.

 خُث (2)ؤو ما ؤؾمخه هبُلت ؾالً ب"صوع الىسب في الخثلُف الؿُاس ي" :فاعليت الكفاءة السياسيت،

جلعب ياعلُت الثلايت الؿُاؾُت الضًملغاَُت صوعا مهما في املجخمعاث إلازيُت هًمان لئلؾخلغاع الؿُاس ي،بط ان 

                                                           
: ولُت الحلىق و العلىم الؿُاؾُت، 1هبُلت ؾالً، لالُاث املاؾؿاجُت إلصاعة الخعضص إلازني، )ؤَغوخت صهخىعاه(. ، حامعت باجىت - (1)

 .370،م2015/2016
 .365،مهفـ املغحع– (2)
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ع اللىي املجخمعُت طاث الُابع إلازني و بعخماص مبضؤ" العضالت الخىػَعُت" في جىػَع مغوهت الىسب في الخعاَي م

الحهو ؾىآءا الؿُاؾُت)املكاعهت الؿُاؾُت و الخمثُل البرملاوي( او الثلايُت)بصعاج اللغت الىغصًت يمً البرامج 

ت الىغصًت(، بط ٌعخبر هظا الخىحه وىؾُلت اؾدباكُت لض عء التهضًض الىاحم عً هظه ألاكلُاث الخعلُمُت و بعؾاء الهٍى

زهىنا ما حعلم بالجزعت إلاهفهالُت ،وهظا ما ؾعى له خؼب العضالت و الخىمُت ولى بكيل وؿبي، خحن جبنى ملاعبت 

"بهفخاخُت" تهخم بالحلىق الضؾخىعٍت لؤلهغاص، وجىعض ؤعصوغان بلى بحغاء حغُحراث في حعٍغف"ألامت و املىاَىت" في 

، مً احل بًجاص آياق ؾلمُت لحل ألاػمت،ولى اهه جىحض ؤؾباب زفُت جخعلم باؾخمغاع الؼعامت و (1)الضؾخىع التروي

 هؿب جاًض خؼب الؿالم و الضًملغاَُت الىغصي صازل البرملان.

احي صازل الضولت،ؾاهم طلً في زلم     لظا يجزع الُابع الامني عً املؿالت الىغصًت باهفخاح جغهُا على الخىىع الهٍى

مهاصهت و اؾخلغاع صازلي وؿبي، وبعاصة  جىُُف خُابها ججاه اللًُت الىغصًت بما ًىاثم جىحهها الخاعجي مً بِئت 

و يىػه  2002مىُلم اعجباٍ الؿُاؾت الضازلُت بالخاعحُت زهىنا بعض بعخالء خؼب العضالت و الخىمُت ؾضة الحىم 

اث ألاوعبُت  على ؤهلغة مً ؤحل ؾعيها  لئلهًمامها لئلجداص في العضًض مً املىاَم الىغصًت،  يًال عً الًغَى

 ألاوعوبي وويع بخترام ألاكلُاث و في ملضمتهم "ألاكلُت الىغصًت" هكٍغ ؤؾاس ي.

  الخاجمت:

قهض العالم بعض الحغب الباعصة جدىالث عمُلت ؾاهمذ في  حغُحر مؿاع العالكاث الضولُت، واخخلذ بظلً كًاًا 

خُث قيلذ الجزاعاث إلازيُت عضم الاؾخلغاع و خالت الالؤمً لضي العضًض  الؿُاؾُت،إلازيُاث مغهؼا هاما في ألاحىضة 

 مً الضٌو طاث الترهُبت الثيُت املخماًؼة، ومً بُنها جغهُا التي جدؿم بخعضص كىمُاتها و اصًانها و بزيُاتها.

لُت مً عمم اؾتراجُجي في وألن ألاهغاص في جغهُا ٌكيلىن اهم بزيُت و اهبرها عضصا في ْل ما حكيله هظه ألاك 

املىُلت هيل ويلا ملعُُاتها إلاكلُمُت و جىػعها الجغغافي و الؿياوي في صٌو الجىاع، خُث عغيذ بظلً هخه املؿالت 

مىدا مخهاعضا مىظ جإؾِـ الضولت العثماهُت مغوعا بخإؾِـ الجمهىعٍت الترهُت على ًض"ؤجاجىعن"، وجُىعث بعض نهاًت 

ع "خؼب العماٌ الىغصؾخاوي"وما قيله  مً جهعُض على املؿخىي  الؿُاس ي والعؿىغي الحغب الباعصة  مع ْهى 

 بالخهىم.

اث، يان الخضازل بحن الخدضًاث الضازلُت و املجخمعُت التي اؾتهضيذ    مً احل يدو صكُم عابغ للمؿخٍى

ىُت و اللىمُت التر  احي للضولت مخًاعبا مع مفاهُم املهلحت الَى هُت وما اعخبرجه الؿلُت تهضًضا الخيامل الىخضوي الهٍى

لىخضة الضولت و امنها اللىمي، وبحن الفىض ى املىدكغة في الجىاع إلاكلُمي املخازم لترهُا و ما قيله مً خالت 

الالبؾخلغاع التي امخضث آزاعها بلى العمم التروي  زهىنا ما حعلم باهغاص الجىاع غحر املؿخلغ)ؾىعٍا و العغاق(،اط 

احي وجدٌى بظلً الهغاع باليؿبت لؤلهغاص بلى "نغاع خٌى قيل طلً تهضًضا مب اقغا لىخضة ؤعاييها و امنها الهٍى

ت و ازباث الظاث".  الهٍى

                                                           
 .185،مغحع ؾابم،م-خالت جغهُا و العغاق  -لضٌو ؾعُض مهضًض، الجزاعاث الازيُت و جإزحرها على مؿخلبل ا - (1)
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ت و بحن    وعلُه ؾعذ جغهُا لخبني ملاعبت حعخمض على املىاثمت بحن ما هى صازلي زهىنا ما حعلم بلًاًا الهٍى

ء يىغة اللىمُت الترهُت ومداولت اصماج الاكلُت في املجخمع جغؾُش كُم املىاَىت ويلا لخىحه اؾتراجُجي هاصف إلعال

في البرملان و مىده بعٌ الهالخُاث الؿُاؾُت، هما ؾعذ للعب  pkkالتروي مً حهت ؤزغي و اصزاٌ خؼب العماٌ 

 صوع اكلُمي وكِ في الاػمت العغاكُت و الؿىعٍت.

ى الاهفهالي و الضزٌى في هؼاع صازلي ًدض مً ومً هظا ألاؾاؽ يالخدضي الاهبر للضولت الترهُت لخجىب الؿِى اٍع

غاف املخىاػعت و جغهؼ  كىتها إلاكلُمُت و الضولُت هى جبني ملاعبت حكاعهُت حؿدىض مً زاللها إلعاصة بىاء الثلت بحن ألَا

ت" هإصاة هامت إلصاعة ألاػمت وبىاء مكغوع "ؾالم صاثم"،وهظا زلم جىاػن بحن اللىمُت التره ت على مخغحر"الهٍى ُت والهٍى

 الىغصًت لخدلم ما ٌؿمى ب "املىاَىت الدكاعهُت".
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  ملخص:

ت التي ج يىن ملً للجماكت ٌلخبر الترار الشلافي الخللُضي و اإلالاعف الخللُضًت حؼء مً اللُم الشلافُت و الخظٍغ

ت و طاجُت الجماكت وهي الغابؽ بين اللضًم و  ش الشلىب الخاطغ، خُث جالتي أبضكتها، وهي حلىـ هٍى ىلل جاٍع

 ملخلضاجه و جلالُضه مً حُل آلزغ.و 

تها الىػىُت، حلتز اإلاجخملاث اإلادلُت بما جدىػه مً ملاعف و مماعؾاث و ابخياعاث جغازُت باكخباعها حلبير كً هٍىو 

التي جىدؿب و الخلىُت لاعف الخللُضًت ججؿُض للملاعف وبالبخياعاث واإلاماعؾاث الترازُت الللمُت و اإلافُلخبر الفىليلىع و 

 لجماكت ملُىت حلىـ زصىصُاتها و جيخلل مً حُل إلى آزغ.

هظا ما صفم الضٌو كلى اإلاؿخىي الىػجي و الضولي للبدث كً آلالُاث اللاهىهُت لخماًت الترار الشلافي الخللُضي 

تها.  واإلالاعف الخللُضًت مً خاالث بالهتهاواث و الخلضي إط أهه ًمشل طاهغة ألامت و اإلاترحم لهٍى

ت ؛ جغازُت ؛ اإلالاعف الخللُضًت ؛الترار الشلافي الخللُضي : الكلمات املفحاحية  .مماعؾاث مجخملُت؛ هٍى

Abstract:  

 traditional cultural heritage and traditional knowledge are part of the cultural and urban 

values that belong to the group that created them, and they reflect the identity and identity of 

the group and it is the link between the old and the present, as it transmits peoples' history, 

beliefs and traditions from one generation to the next. 

 Local communities take pride in their heritage knowledge, practices and innovations as 

an expression of their national identity. traditional knowledge are considered an embodiment 

of knowledge, innovations, and scientific and technical heritage practices that belong to a 

specific group that reflects their peculiarities and is transmitted from one generation to 

another. 

Keywords : traditional knowledge; heritage; identity; and community practices.  
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 مقذمة:

ً شخصُت ألامت و عمؼ  ٌلض الترار الشلافي الخللُضي و اإلالاعف الخللُضًت مً أبغػ  اللىاصغ التي جضزل في جيٍى

خه و جغبؽ ؤلاوؿان بالترار كالكت وػُضوحىصها، إط  سه ة وىجها اإلادضص ألاؾاس ي لهٍى ، هما ماطُهو الغابؽ لخاطغه بخاٍع

ت ألامت و ًدلم الخىاػن بين اإلااض ي و  ٌلخبر الترار مغحلا مىزىكا ًخميز بأهه أكىي مً الخاطغ، خُث ًظمً اؾخمغاٍع

  .)1(الخاطغ و اإلاؿخلبل

تها الشلافُت ه مً ملاعف ومماعؾاث و اث اإلادلُت بما جدىػ حلتز اإلاجخمل ابخياعاث جغازُت باكخباعها حلبر كً هٍى

مم جؼاًض ؤلاصعان  شلافي الخللُضيالترار الت بالكتراف باإلالاعف الخللُضًت و بغػث أهمُخفاؿا كلى مىاعصها الىعازُت، و و 

 . )2(بصىعة الخفاؾ كليها باكخباعها مصضعا للخىمُت في اإلاؿخلبل

بغػث و لاعف الخللُضًت في أجها أصبدذ مً اإلاىاطُم التي أزظث احؿاق في اإلاىاكشاث الضولُت جخجلى أهمُت اإلا

 .) 3(الخىمُتالشلافُت و الخُاة بالحخماكُت و جللب صوعا مدىعٍا في بالكخصاص و  أهمُتها زاصت مم جؼاًض ؤلاصعان بأجها

 أو ومجاالث الخىىىلىحُا  ؤلاوؿاويص ال جىدصغ اإلالاعف الخللُضًت  في مجاٌ ملين بل حشمل  مجاالث اإلاجهى 

تفي مجاالث  أهثر اإلالاعف الخللُضًت واضخت  أهـمتالفىىن، ولىً حلخبر   .) 4(ُىلىجيبو اإلادافـت كلى الخىىق ال ألاصٍو

و اإلاماعؾاث الترازُت الللمُت  و اإلالاعف الخللُضًت ججؿُض للملاعف و بالبخياعاث شلافي الخللُضيالفُلخبر الترار 

مً حُل إلى آزغ ، و جخغير بخغير خاحت الجماكت  لالتي جىدؿب إلى حماكت ملُىت حلىـ زصىصُاتها و جيخلُت و والخلى

 . )5(جؼىعها و جؤوٌ ملىُتها إلى الجماكت التي جىدؿب إليهاو 

خظاعي و فجي هبير، لظلً ًجب خماًخه طض مداوالث بالؾخغالٌ مشل ميرار زلافي و ً شلافي الخللُضيالترار الإن 

ت اإلاجخمم.غ  ير اإلاغزص طلً اهه ٌلىـ طاجُت و هٍى

إلى اإلادافـت كلى خلىق الضٌو الىامُت و شلىبها كلى ملاعفهم و  شلافي الخللُضيالوتهضف فىغة خماًت الترار 

ت الىػىُت للمجخملاث.  بما ًمىنهم مً اؾخغاللها و بالؾخفاصة منها و الخفاؾ كلى الهٍى

لخبر الترار الشلافي الخللُضي  ، ِذ بلىاًت هبيرة في الىكذ الخاليو اإلالاعف الخللُضًت مً أهم اإلاىاطُم التي خظَو

 ، و ما هي الضوافم خماًخه.فهىم هظا اإلاصؼلح و إبغاػ أهمُخهلظلً وان مً البضًهي مداولت البدث كً م

  :وفي طىء هظا الخمهُض اعجأًىا أن هؼغح ؤلاشيالُت الخالُت

                                                           
ت، عػاٌ خىُمت، مصىفاث الترار الشلافي الخللُضي، م -(1) ، ولُت الخلىق، حاملت  2019-2018ؼبىكت مىحهت لؼلبت اإلااؾخاع ، فغق ملىُت فىٍغ

 .02، ص 01الجؼائغ
، الخماًت اللاهىهُت للمأزىعاث الشلبُت )الفىليلىع و اإلالاعف الخللُضًت(، اللاهغة، صاع النهظت اللغبُت، بضون ؾىت وشغ، ص خؿً خؿين البراوي  -(2)

146 . 
بـ والُىبىف، أػغوخت صهخىعاه،  بللاؾمي ههُىت، -(3) ت و ألاصىاف الىباجُت وفم اجفاكُت جٍغ خماًت بالزتراكاث الىاججت كً الخىىىلىحُا الخٍُى

 .02، ص 01،2017جسصص كاهىن ألاكماٌ، ولُت الخلىق، حاملت الجؼائغ
بـ كلى الخىىق البُىلىجي و اإلالاعف ا -(4) ت ، صاع كبض الغخُم كىتر كبض الغخمً، أزغ اجفاكُت جٍغ لخللُضًت و اإلالاعف الخللُضًت اإلاغجبؼت به، ؤلاؾىىضٍع

 .09، ص 2009الفىغ الجامعي، الؼبلت ألاولى، 
ف ، هُت الخلىق ، بضون ؾىت حماٌ كبض الغخمً مدمض كلي -(5) ، الخماًت اللاهىهُت للمىاعص الىعازُت و اإلالاعف الترازُت اإلاخصلت بها، حاملت بً ؾٍى

 .16ص  وشغ .
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 ؟ الترار الشلافي الخللُضي و اإلالاعف الخللُضًت تخماًلضولُت فُما جخمشل الجهىص الىػىُت و ال

 ولإلحابت كلى هظه ؤلاشيالُت كؿمىا بدشىا إلى كؿمين:

 و املعارف الحقليذًة. التراث الثقافي الحقليذيمفهىم  : املبحث ألاول 

 .الثقافي الحقليذي و املعارف الحقليذًةحماًة التراث   : املبحث الثاني

 واملعارف الحقليذًة التراث الثقافي الحقليذيمفهىم  : املبحث ألاول  

لالم بخلضًم حلٍغف مىخض الباخشىن في ول أهداء الوخاٌو الفلهاء و  بخلاٍعف مخلضصةالترار الشلافي كغف 

طاجه وىهه ًظم مىطىكاث مخباًىت و  الترار الشلافي الخللُضي، إال اهه ًالخف أن مؿألت جدضًض ملصىص مىؼلي له

  . )1(مغاًغة

 :واملعارف الحقليذًة التراث الثقافي الحقليذي جعزيف  : املطلب ألاول  

هللم هى طلً الفغق مً فغوق اإلالغفت ؤلاوؿاهُت الظي ًدبم ألاؾلىب الللمي في ججمُم و  الترار الشلافي الخللُضي

مً الللىم بالحخماكُت التي صعاؾت اإلاأزىعاث الشلبُت بغغض جفؿير الخُاة و الشلافت كبر اللصىع، إهه واخض و جصيُف 

ش الخظاعةو جضعؽ    .)2(جفؿغ جاٍع

ت  في مىخصف اللغن الخاؾم كشغ ؾىت  الترار الشلافي الخللُضيجم إصعاج مصؼلح   خُث  1846في اللغت بالهجليًز

اث "  جى بمل الترار الشلافي الخللُضي، كض شاق بلض طلً مصؼلح "Wiliam john thomesاؾخسضم أٌو مغة كالم ألازٍغ

ا اإلاصؼلح مً كبل جم جبجي هظو ، )3(" خىمت الشلب و مأزىعاجه" همصؼلح ًضٌ كلى مىطىكاث ؤلابضاق الشلبي

  .)4(الفغوؿُين لضاللت كلى " صعاؾت آصاب و أكغاف الشلىب البضائُتألاهجلىؾىؿىن و 

 التراث الثقافي الحقليذي جعزيف الفزع ألاول:

 جبرػ أهمها هما ًلي: لترار الشلافي الخللُضيامفهىم  ٌ مً أبغػ الخلاٍعف التي حاءث خى 

اإلالاصغ  الترار الشلافي الخللُضيأهه: "كلم  الضهخىع مدمض الجىهغي خُث ٌلغفه حلٍغف :  الحعزيف ألاول  -1

 ." Populaire Tradition" أو " Folk traditionالترار الشلبي " أو "  Traditional cultureًضعؽ الشلافت الخللُضًت "

 ضعج جدذ هظا اللم أعبلت أكؿام :و ًى  

 اإلالخلضاث و اإلالاعف الشلبُت. -1

 اللاصاث و الخلالُض الشلبُت. -2

 ألادب الشعبي. -3

                                                           
 .16، مغحم ؾابم، ص اوي ً خؿين البر خؿ -(1)
 .13، ص هفـ اإلاغحم أكالهخؿً خؿين البراوي،  -(2)
 .16، ص 1987فىػي الفخُل، الفىليلىع ما هى ، بيروث، صاع اإلاؿيرة ، الؼبلت الشاهُت،  -(3)
 .13، مغحم ؾابم، ص عػاٌ خىُمت -(4)
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لألؾخاط الضهخىع أخمض مغس ي خُث ٌلغفه بأهه " الفىىن و اإلالخلضاث و أهماغ الؿلىن  :الحعزيف الثاني -8

و الخغهت أو ؤلاشاعة أو ؤلاًلاق أو الخؽ أو اللىن أو ، ؾىاء اؾخسضمذ اليلمت ألُت التي ٌلبر بها الشلب كً هفؿهالجم

   .)1(حشىُل اإلااصة أو آلت بؿُؼت"

، اهخمذ اللىاهين  الترار الشلافي الخللُضيحاءث في هخاباث صاعس ي  باإلطافت إلى الخلاٍعف الؿالفت الظهغ التي

 ٌ إبغاػ أهمها هما ًلي:ؾىداو    ، الترار الشلافي الخللُضيبالجفاكُاث الضولُت بخلٍغف واإلالاعهت 

مً ألامغ  08في اإلااصة  التراث الحقليذي وإهما خضص ميىهاث التراث الثقافي الحقليذي لغف اإلاشغق الجؼائغي لم ٌ

اإلاخللم بدلىق اإلاؤلف و الخلىق اإلاجاوعة خُث ًىص كلى أهه : "  حؿخفُض مصىفاث الترار الشلافي الخللُضي  03-05

 . )2(م في كضاص اإلالً اللام خماًت زاصت هما هى مىصىص كليها في أخيام هظا ألامغ" و اإلاصىفاث الىػىُت التي جل

 الفزع الثاني: جعزيف املعارف الحقليذًة 

ال ًىحض حلٍغف حامم ماوم للملاعف الخللُضًت، فمشال هجض اإلاشغق اإلاصغي لم ًىً ٌلغف في كىاهين اإلالىُت 

ت الؿابلت اإلالاعف الخللُضًت، وبض غ خماًت كاهىهُت لها  ثخضًال أالفىٍغ ، 1998مؤزغا مىظ كام  إال كً وحىب جلٍغ

ت ه، خُن1999 لجان جلص ي الخلائم لبدث اخخُاحاث خائؼي اإلالاعف  بئعؾاٌا كامذ اإلاىـمت اللالُت للملىُت الفىٍغ

غ خماًت كاهىهُت لها إمياهُتالخللُضًت ومضي   . )3(جلٍغ

ت اإلاصغي هما ًلي:" ٌلخبر الترار الخظاعي و الفىغي خُث حلغفها اإلااصة الغابلت مً مشغوق اإلالىُ البُئي و ت الفىٍغ

تعف الخللُضًت مليا كاما للضولت و و اإلالا التي ًىـمها هظا  جباشغ الىػاعاث اإلاسخصت كلُه خلىق اإلالىُت الفىٍغ

 . )4(اللاهىن، وحؿخسضم الخصُلت الىاججت كً مباشغة هظه الخلىق في اإلادافـت كلى الترار".

ت بدماًت الترار الشلافي اأما  لخللُضي باكخباعه كلى اإلاؿخىي الضولي فاهخمذ اإلاىـمت اللاإلاُت للملىُت الفىٍغ

ا و  ت الشلىب و مإبضاكا فىٍغ كغفتها بأجها " مصىفاث الترار الشلافي إلخضي ألامم التي ابخىغها يرازا زلافُا ٌلىـ هٍى

، مً أمشلت هظه اإلاصىفاثألاصلُت و ين الجماكاث ػىعها أشخاص مجهىلى الصخصُت حُال بلض حُل بخفـها و و 

  . )5(مسخلف الؼلىؽ الشلبُتلخىت آللت مىؾُلُت أو الغكصاث و اإلاىؾُلى اإلااللصص وألاغاوي الشلبُت و 

ٍخم الخلبير كنها بىاؾؼت الجماكت الشلافُت التي جبضكها الجماكت و  : " ول اإلاىعوزاثهما كغفخه الُىوؿيى هما ًلي

ت الشو  غاصأو بىاؾؼت ألاف باإلاداواة أو بأي وؾُلت  أو هي جيخم شفاهت لافُت بالحخماكُت لهظه الجماكت و حلىـ الهٍى

  . )6(" أزغي، و جخسظ أشياال مخلضصة.

ياعاث هما ًلي : " هي اإلالاعف و بالبخ الترار الشلافي الخللُضيبلض اؾخلغاض مسخلف الخلاٍعف ًمىً حلٍغف  

ت ألافغاص والجماكاث و خمم آلزغ و هي ميرار مشترن لإلوؿاهُت ٌلمً مجالتي جخىاعر مً حُل آلزغ و  ٍخم بر كً هٍى

 الخلبير كلُه بلضة وؾائل و ٌلىـ الخُاة اإلادلُت إلاجخمم ما".

                                                           
، ألاؾـ الىـ -(1) ت و اإلاىهجُت، صاع اإلالغفت، الؼبلت الغابلت، مدمض الجىهغي، كلم الفىليلىع، الجؼء ألاٌو  .99، ص 1981ٍغ
لُت  19اإلاؤعر في   05 -03ألامغ  -(2)  .44ع كضص  ، ج.بدلىق اإلاؤلف و الخلىق اإلاجاوعة ، اإلاخللم2003حٍى
 .4خؿً خؿين البراوي، مغحم ؾابم، ص  -(3)
 .147خؿً خؿين البراوي، هفـ اإلاغحم أكاله، ص  -(4)
بى -(5) بى، حىُف، ، مالٍى  .119، ص1998عجم اإلاصؼلخاث خم اإلاؤلف و الخلىق اإلاشابهت، مؼبىكاث الٍى

(6)
- www.UNESCO.org/culture//aws. 
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ٌ  الترار الشلافي الخللُضيت جىطُذ مصؼلح بلض مداول فهىم اإلاخُث أن  ،إبغاػ مفهىم اإلالاعف الخللُضًت ؾىدىاو

طلً أن اإلالاعف  ،الخظاعي إلاجخمم ملينُضًت التي حشيل الترار الشلافي والفجي و خللاللىاكض الٌشمل ول ألاؾـ و 

الجماكت بالبِئت الخللُضًت حشمل ول أهىاق اإلالغفت و الخبراث التي حؿخسضم في بالكخصاص بالحخماعي و كالكت الفغص و 

زة إلاجخمم حلخبر كالمت مميو ألزغ  هي جيخم مً حُلاإلالاعف إلاجخمم الظي وحضث فُه و  جيىن ملىُت هظهاإلادُؼت به، و 

 .)1(زصىصُت هظا اإلاجخممملين فهي حلىـ طاجُت و 

 خاٌو البلع وطم حلٍغف للملاعف الخللُضًت هما ًلي: وكض

م مً الىاؽ مً زالٌ أحُاٌ كاشذ في اجصاٌ وزُم مم الؼبُلت، و هي  " هي مجمىكت اإلالاعف التي ًخبىاها فٍغ

لظاجُت ًخدىم في إلاالخـاث البضائُت خٌى البِئت اإلادلُت و هـم للغضاعة اٌشمل هـاما لخصيُف و مجمىكت مً ا

هى ًضزل في هؼاق بالبخياع لؿيان اإلاجخملاث ألاصلُت لظا ًجب أن ًىـغ لهظه اإلالاعف باكخباعها و  ،اؾخلماٌ اإلاىاعص

 .)2(مـهغا مً مـاهغ اإلالغفت و بالبخياع

حلٍغف للملاعف الخللُضًت هما ًلي : " هي جلً اإلاىعوزاث  مً زالٌ اؾخلغاء الخلاٍعف الؿابلت ًمىً إكؼاء 

التي ًضزل في مفهىمها الفىليلىع، الخىىق البُىلىجي التي حشمل حمُم مُاصًً الخُاة و التي جىلل حُل بلض حُل و 

تو   الؼب الشلبي".و الصخت و الؼعاكت  ،الخىىىلىحُا الخٍُى

، و اإلاخللم بدلىق اإلاؤلف و الخلىق اإلاجاوعة 03/05في ألامغ أما اإلاشغق الجؼائغي فلم ٌلغف اإلالاعف الخللُضًت 

فلؽ. خُث ًؼغح الؿؤاٌ، هل ًضزل مفهىم اإلالاعف الخللُضًت في ألامغ  الترار الشلافي الخللُضيخماًت  إلىجؼغق  إهما

بى ٌؿخسضم مصؼلح اإلالاعف الخللُضًت لخلصض به:" ول اللىاكض و ألاؾـ الخلل03/05ُ ضًت في ، فدؿب مىـمت الٍى

، بالزتراكاث، بالهدشافاث الللُمت، الخصمُماث، وول اللىاكض الخللُضًت التي جخصل آلاصاب و ألاكماٌ الفىُت الللمُت

  باالزتراكاث و ؤلابضاكاث التي جيشا مً إبضاق فىغي ؾىاء أوان هظا ؤلابضاق صىاكُا، أو كلمُا أو أصبُا أو فىُا".

، وهظا ٌلض سغغة في اللاهىن 03/05اًت اإلالاعف الخللُضًت في مفهىم ألامغ خمصزاٌ إوكلُه ًمىً اللٌى أهه ًمىً 

كً اإلالاعف الخللُضًت في وىن أن ألازيرة أكم  زير ، خُث  ًسخلف ألا الترار الشلافي الخللُضيالجؼائغي ألهه عهؼ كلى 

 ػغق اللالج.  أو الخُىان  أو اإلالاعف التي جخصل بالىباث  آلاصابالفىىن و  إلى باإلطافتجظم  إط، ألاولىأشمل مً و 

جخم جدذ مـلت خلىق اإلاؤلف  الترار الشلافي الخللُضيخماًت  أنهما ًـهغ بالزخالف في وؾائل الخماًت، خُث 

ت بملىاها الىاؾم أي اإلالىُت ألاصبُت و  الخلىق اإلاجاعوة أما اإلالاعف الخللُضًت فُخم خماًتها هدذ مـلت اإلالىُت الفىٍغ

 صىاكُت.الفىُت و اإلالىُت الو 

 الترار الشلافي الخللُضياإلالاعف الخللُضًت أن و  لترار الشلافي الخللُضيل ً ول الخلاٍعف الؿابلتوؿخسلص م

ت فاوليشاغ ؤلاوؿاوي مً فىىن و آصاب وملخلضاث، و حؼء مً اإلالاعف الخللُضًت طلً أجها حشمل حمُم أوحه ا

  .)3(اليائىاث الخُت بالبِئت"

 
                                                           

 .133خؿً خؿين البضعاوي، مغحم ؾابم، ص -(1)
 .14كبض الغخُم كىتر كبض الغخمً، مغحم ؾابم، ص -(2)
 ..68بللاؾمي ههُىت، مغحم ؾابم، ص -(3)
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 :واملعارف الحقليذًة التراث الثقافي الحقليذي سباب حماًةدوافع وأاملطلب الثاني: 

 الفزع ألاول: دوافع الحماًة

ٌشيل الترار الخللُضي أخض الغوائؼ اإلاهمت و ألاؾاؾُت في الخفاؾ كلى الخىىق الشلافي في كصغ اللىإلات اإلاتزاًضة 

خه التي جميزه كً غيره مً الشلىب هما ًمىدها و ٌلخبر  كُمتها بالحخماكُت و الللمُت باؾخمغاع، و ًمىذ ول شلب هٍى

 .اإلايىن ألاؾاس ي للخظاعة

هما ًىدس ي أهمُت هبير لضوعه الفلاٌ في حغظًت الللل البشغي و مضه باللُم إلى حاهب مؿاهمخه في حشىُل  

ت اإلاجخممالىعي اللام و طمان جىاصل ألا   .حُاٌ و ًدضص مالمذ هٍى

مصاصع الشىعة للضولت خُث ًمىً لهظه ألازيرة اؾخغالله و بالؾدشماع  َلخبر الترار الشلافي الخللُضي مصضع مًو  

في هظا اإلاجاٌ الؿُاحي ختى ٌلىص بالفائضة كلى الخىمُت بالكخصاصًت إط حلخبر الؿُاخت مً اللؼاكاث الخؿاؾت 

 . )1(ؤلاؾتراجُجُت لخىمُت بالكخصاص الىػجيو

اللُمت ي جىلل كبره مً حُل إلى آزغ و إلالاعاث الفىُت التفي اإلالاعف و ا الترار الشلافي الخللُضيجىمً أهمُت و 

يزة مهمت في الخفاؾ كلى بالحخماكُت و بالكخصاصًت التي ًىؼىي كليها هظا الىلل للملاعف، و ٌشيل الترار الشلافي عه

ا و اإلاخمشلت في الترار الشلافي في كصغ اللىإلات اإلاتزاًضة في طىء الخغيراث اللاإلاُت التي ٌشهضها اللالم خالُالخىىق و 

جدلُم صي مؼلبا أؾاؾُا لخلضم اإلاجخمم و ، أصبدذ خماًت الترار الشلافي الالماؾغكت بالجصاالثو هفجاع اإلالغفي بال 

 . )2(الغفاهُت 

 الفزع الثاني: أسباب الحماًة

 و اإلالاعف الخللُضًت فُما ًلي: الترار الشلافي الخللُضيًىمً جلخُص أؾباب خماًت 

هى ما ًجللها ضٌو الىامُت جملً ميرازا هائال و ؾخغالٌ غير مشغوق لهظا الترار إط أن المىاحهت خاالث بال  -1

 .)3(جىلغض كلى مغ اللصىع لالؾخغالٌ غير اإلاشغوق و زاصت في ؿل الخلضم الخىىىلىجي

صبذ بلائها في زؼغ إطا حلغض ًاالث خًىاحه أصخاب اإلالاعف الخللُضًت مشىالث مسخلفت ففي بلع ال  -2

، هما أن الظغىغ بالحخماكُت و البُئُت الخاعحُت و جدضًاث أؾالُب الخُاة شلافي للمجخملاث اإلادلُت للخللُضالبلاء ال

، هظلً مً شأهه ًظلف الىؾائل بالكخُاصًت للخفاؾ كلى اإلالاعف أو غاب أؾالُب الخُاة الخللُضًتالخضًشت و اطؼ

 . )4(اهخلالها ألحُاٌ اإلاؿخلبل

ًخم اجساط الخضابير الالػمت الخترام اإلاىعور الخظاعي الظي جخميز به أغلبُت حؿخضعي اإلاصلخت اللامت أن  -3

، و مىم بالكخضاء كليها بغغض اؾخغاللها أو اؾخلمالها للخىصل إلى مبخىغاث مىمالضٌو اللغبُت و الىامُت كلى الل

                                                           
 .33و 32غحم ؾابم، صعػاٌ خىُمت، م -(1)
 .05، ص2020بللاؾمي ههُىت، بىزلجي أمُىت، الجهىص الضولُت لخماًت اإلاىعور الالماصي و الشلافت، مجلت الفىغ اإلاخىؾؼي، كضص زاص،  -(2)
لُت، حاملت الجؼائغ أؾماء صًضوح، ؾُاؾت اإلادافـت كلى الترار الشلافي الجؼائغي، مظهغة ماحؿخاع، جسصص الللىم الؿُاؾُت واللالكاث الضو  -(3)

 .32ص، 2016 -2015، 03
ت و اإلالاعف الخللُضًت، الىخِب عكم اإلاىـمت اللاإلاُت للم -(4) ت، اإلالىُت الفىٍغ بى، بضون ؾىت وشغ02لىُت الفىٍغ  .07،ص، ميشىعاث الٍى
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فل خلىق الضٌو و حضًضة حلخمض كلى هظا اإلاىعور و إلؼام الغير مً الخصٌى كلى مىافلت مً أصخابها بما ًى

 .) 1(اؾخغالٌ هظا اإلاىعور 

 :واملعارف الحقليذًة حقليذيحماًة التراث الثقافي ال : املبحث الثاني

اإلالاعف الخللُضًت إلى اإلادافـت كلى خلىق الضٌو الىامُت و شلىبها و  الترار الشلافي الخللُضيضف فىغة خماًت ته

ت اإلاجو   ٌ خملاث و مىاحهت خاالث بالؾخغالٌ الغير مشغوق لها طلً أن الضو جمىُنهم مً اؾخغاللها و الخفاؾ كلى هٍى

 الىامُت جمخلً ميرازا هائال و هى ما حللها جخلغض لالؾخغالٌ غير اإلاشغوق.

 و املعارف الحقليذًة على املسحىي الذولي ثقافي الحقليذيحماًة التراث ال:  املطلب ألاول  

ت الىػىُت ، فالترار الشلافي حؼء ال ًخجؼأ مً شخصُت إن اإلادافـت كلى جغار ألامت ٌلجي اإلادافـت  كلى الهٍى

ت ألامت و جسٌى مهمت جىفير الخماًت للترار الشلافي الخللُضي الالماصي و اإلالاعف الخللُضًت إلى هُئاث صولُت حؿمذ و  هٍى

 لها بمماعؾت الخلىق الىاعصة كلى هظا الىىق مً ألاكماٌ.

 على املسحىي الذولي ي الحقليذيثقافحماًة التراث ال ألاول: الفزع

 :حماًحهو  التراث الثقافي الحقليذيسكى في املحافظة على دور اليىن /1

غ خماًت كاهىهُت للترار الشلافي حلخبر مً أكضم ألاكماٌ التي جلىم بها الُىوؿيى  إن مداولت إوشاء هـام لخلٍغ

ً لُىوؿيى في و ال ، إلى أن صضعث جىصُت كً اإلاؤجمغ الخامـواهذ هىان كضة مداوالثو  ، 1979هىفمبر  15لشٍغ

و خفـه، هما اهخمذ الخىصُت  خهو حلُِىه و مؿألت صُاه شلافي الخللُضيالترار الاهخمذ هظه الخىصُت بخلٍغف و 

  ثقافي الالمادي معها.التراث الو إصماج اجفاكُت  خماًت   )2(شلافي الخللُضيالترار البمؿألت وشغ 

الغغض مً إبغام هظه بالجفاكُت هى و اجفاكُت خماًت الترار الشلافي الالماصي إبغام في إػاع حهىص الُىوؿيى جم 

ت واؾخضامت الترار الشلافي غير اإلااصي، بما في  خماًت وصىن الترار الشلافي غير اإلااصي مً زالٌ جضابير لظمان اؾخمغاٍع

ؼه و إبغاػه و هلله  خماًخه و و طلً جدضًض هظا الىىق مً الترار و جىزُله وأحغاء البدىر بشأهه  اإلادافـت كلُه و حلٍؼ

م الخللُم و الىـامي وغير الىـامي وإخُاء مسخلف حىاهب هظا الترار  .) 3(الؾُما كً ػٍغ

أوشأث اجفاكُت صىن الترار الشلافي غير اإلااصي آلُاث كاهىهُت مهمت بغغض خماًت الترار الشلافي غير ماصي كلى و  

و اإلاؿاكضة الضولُت أهمها اللجىت الضولُت الخيىمُت لصىن الترار الشلافي غير  اإلاؿخىي اللالمي و أوشؼت الخلاون 

التي أوولذ إليها هي جغوٍج أفظل اإلاماعؾاث و صُاغت جىصُاث بشأن الخضابير اإلاهام خُث أهه مً بين أهم  ،اإلااصي

 الغامُت إلى صىن الترار الشلافي غير اإلااصي الظي ًدخاج إلى صىن كاحل.

                                                           
ع ألاطغاع الىاججت كً الخؼبُلاث الىاججت كً الهىضؾت الىع  -(1) ت، صاع الجاملت الجضًضة، كصام أخمض مالً أخمض اللبس ي، حلٍى ازُت، ؤلاؾىىضٍع

 .35،ص2006
 .99و 98البضعاوي، مغحم ؾابم،ص خؿً خؿين -(2)
 .69عػاٌ خىُمت، مغحم ؾابم،ص -(3)
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طافت إلى طلً جم إوشاء صىضوق الترار الشلافي الالماصي و الغغض مىه صكم بغامج و اإلاشغوكاث و باإل         

 . )1(ألاوشؼت التي جىفظ كلى الصلُض الىػجي و صىن الترار الشلافي غير اإلااصي

 :حماًة الحعبيرات الفىلكلىرية ضذ الاسحغالل غير املزخصفي دور الىيبى  /8

بى كام  بئكضاص أٌو مشغوق كاهىن همىطجي ًخلين كلى الضٌو ألاكظاء أن تهخضي به  1978كام اإلاىخب الضولي للٍى

م صازلي ًدمي الفىليلىع كىض وط  .لها لدشَغ

ا و ميرازا زلافُا ٌلىـ   ت بدماًت الترار الالماصي باكخباعه إبضاكا فىٍغ اهخمذ اإلاىـمت اللاإلاُت للملىُت الفىٍغ

و الشلىب، فىـغا باكخباع الترار الالماصي حؼءا هاما مً ؤلاعر اللام إلاجخمم و هـغا للضم وحىص كىاهين في  طاجُت ألامم

 03اللضًض مً البلضان لخماًخه، فياهذ الخاحت لىحىص آلُت كاهىهُت مخِىت لخماًخه خُث جم إوشاء لجىت خيىمُت في 

ت و اإلاىاعص الىعا 2000أهخىبغ  زُت و اإلالاعف الخللُضًت و الفىليلىع بغُت خماًت ول أشياٌ الترار اإلالىُت باإلالىُت الفىٍغ

 .)2(لترار كلى اإلاؿخىي الضوليلي إلاىم إؾاءة بالؾخلماٌ و بالؾخغالٌ لمداولت صُاغت صً صو  ٌالالماصي مً زال

ت و اإلاىاعص الىعازُت و اإلالاعف الخلو  بى الخيىمُت الضولُت اإلالىُت باإلالىُت الفىٍغ لُضًت و الفىليلىع حلض لجىت الٍى

بى مىاكشت كظاًا خماًت اإلالاعف الخللُضًت و أشياٌ الخلبير الشلافي الخللُضي  مىخضي ًمىً فُه لضٌو ألاكظاء في الٍى

بى كام  صىضوق الخبركاث فائضة الجماكاث ألاصلُت و اإلادلُت اإلالخمضة لغغض  2005هما أوشأث الضٌو ألاكظاء في الٍى

ها إلى اإلافاوطاث الضولُت التي ججغحها اللجىت الخيىمُت الضولُت و ًخىلى إصاعة الخبركاث اإلاؿاكضة إلًصاٌ وحهاث هـغ 

بى بمؿاكضة مً اإلاىخب بالؾدشاعي لاإلاضًغ اللام ل  .)3(ٍى

 / املنظمة العزبية للتربية والعلىم و الثقافة:3

غ وخماًت مجاالث  إلى هي ووالت مخسصصت ملغها جىوـ حلمل في هؼاق حاملت الضٌو اللغبُت وحؿعى          جؼٍى

خجلى كملها في وطم خض الهتهاواث اإلامخلياث الشلافُت، التربُت و الشلافت والللىم كلى مؿخىي الىػً اللغبي خُث ، ٍو

غ وصعاؾاث كاهىهُت  بئكضاصجلىم  جلضًم اللىن اإلااصي لخماًت هظه اإلامخلياث، وهظلً اللمل كلى  إلى إطافتجلاٍع

الضعاؾاث  إلكضاصلجىت مخسصصت  بئوشاءالتي جم بالؾدُالء كليها في البالص اللغبُت وطلً  اللغبُت آلازاع اصة لاؾخ

 .)4(والخؼؽ اللملُت لىؾائل اؾخلاصتها

 :إلافزيقيمنظمة الاثحاد / 4

لي في" أصٌؿا أبِبا" ؾىت  لُت ؾابلا أزىاء اوللاص اإلاؤجمغ ؤلافٍغ و التي جللب  1963جم إوشاء مىـمت الىخضة ؤلافٍغ

م لجاجها اإلاخسصصتهبير في خماًت الترار صوع  حلمل مم الُىهِؿيى، وبظلً  فئجها، كالوة كلى طلً الشلافي كً ػٍغ

ا إكلُمُامغهؼ  أوشأث  .)5(لصُاهت اإلامخلياث الشلافُت في هُجيًر

                                                           
 .73،صعػاٌ خىُمت، هفـ اإلاغحم أكاله -(1)
 .232،ص2020، كضص زاص، 12، اإلاجلض ائي، مدمض صماهت، الجهىص الضولُت لخماًت الترار الالماصي، مجلت بالحتهاص اللظخاج صضوق لُىضة -(2)

(3)
- www.wipo.int/wo-ga-33-7-annexe1. 

 .159الشلافُت في اللاهىن الضولي، صعاؾت جؼبُلُت ملاعهت، صاع الشلافت لليشغ والخىػَم، كمان، صكلي زلُل إؾماكُل الخضًثي، خماًت اإلامخلياث  -(4)
 .155كلي زلُل إؾماكُل الخضًثي، هفـ اإلاغحم أكاله،ص-(5)

http://www.wipo.int/wo-ga-33-7-annexe1
http://www.wipo.int/wo-ga-33-7-annexe1
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لُاوفي ؿل بالهتهاواث الخؼيرة و اإلاخىغعة و هـغا لخاحت  ؼ ألامً وبالؾخلغاع، حاء بالجداص  إفٍغ ليؤلا لخلٍؼ  فٍغ

لُتهبضًل إلاىـمت الىخضة  لُتحل اللضعة كلى مىاحهت الخدضًاث التي جىاحه اللاعة أ، مً 2001ؾىت  ؤلافٍغ  .ؤلافٍغ

 :الجهىد الذولية للىيبى لحماًة املعارف الحقليذًة الفزع الثاني:

بى بدماًت اإلالاعف الخللُضًت فا ؾخدضزذ مجمىكت مً باإلطافت إلى خماًت الترار الشلافي الخللُضي  اهخمذ الٍى

ألاصواث اللملُت لخماًتها و منها بىابت كلى بالهترهذ جدُل إلى سجالث و كىاكض البُاهاث بشأن اإلالاعف الخللُضًت و 

اإلاىاعص الىعازُت و اإلاىاعص الىعازُت أو ملاًير بُاهُت مخفم كليها للسجالث و كىاكض البُاهاث اإلاخلللت باإلالاعف الخللُضًت 

ت كىض جىزُم اإلالاعف اإلاغجبؼت به، و  في هظا الىكذ الغاهً ًجغي الخلاون البخياع أصواث مسخصت إلصاعة اإلالىُت الفىٍغ

 . )1(الخللُضًت

 : و املعارف الحقليذًةالجهىد الىطنية لحماًة التراث الثقافي الحقليذي  املطلب الثاني:

 الذول النامية بعض جهىد  : الفزع ألاول 

مجخملاث ألاصلُت، لإلاؿخىي الىػجي آلُاث و مىاهج لخماًت اإلالاعف الخللُضًت لاكخمضث الضٌو الىامُت كلى ا

بالفلل كامذ كضة صٌو باؾخلماٌ كضص مً ألاهـمت و بالؾتراجُجُاث للخلامل مم مبخىغحها، خُث أوشأث هـام " و 

لُضًت، و هظه السجالث اإلاىـماث التي جمشلها اإلالاعف الخلت و اإلادلُحسجل كليها اإلاجخملاث ألاصلُت و  السجالث" خُث

، و مً بين الضٌو التي كامذ بئوشاء السجالث اإلابخىغاث و اإلاماعؾاث الخللُضًتهي كىاكض بُاهاث زاصت باإلالاعف و 

 .، الفلبين، هىضا.ف الخللُضًت هجض الهىض، اؾترالُاكىاكض البُاهاث للملاع و 

للُضًت خُث ًخم ججمُم و وشغ اإلاللىماث كً اإلالغفت الخ ٌ فمشال الهىض كامذ بئوشاء كاكضة بُاهاث عكمُت خى  

  .)2(بالؾخسضاماث الؿابلت و اإلادلُت كلى اإلاؿخىي الىػجي و الضولي

هما اكخمضث الهىض هـام جصيُف مصاصع اإلالاعف الخللُضًت و هى هـام مبخىغ للخصيُف ٌؿخسضم ألغغاض 

 .جغجِب اإلالاعف الخللُضًت و وشغها و اؾترحاكها بصىعة هـامُت

ن مصغ كامذ بئوشاء كاكضة بُاهاث الىغجىهُت لخىزُم جغاثها الشلبي خُث أوشأث مغهؼ جىزُم الترار هما أ

ت و الخظاعي و الؼبُعي، هما أوشأث مشغوق زاص بدىـ اإلاىاعص الخللُضًت اإلاخصلت ُم الخصٌى كلى اإلاىاعص اإلاصٍغ

 . )3(بها

عي أهه كلى اإلاؿخىي اللغبي أكضث اإلاىـمت اللغبُت لخىمُت ال ماه ؼعاكُت بشان خماًت اإلاىاعص الىعازُت صلُل حشَغ

عي ًدخىي كلى اللضًض مً البضائل حؿمذ ليل كؼغ كغبي في اإلادافـت كلى خلىكه خُث  ًخظمً اكتراح همىطج حشَغ

م الىػجي اًلضم الضلُل اإلاؿاكضة في إكضاص  حجم مىاعصها و ملاعفها الخللُضًت إلاا لظي ًدىاؾب مم ول صولت  و الدشَغ

 . )4(م مم اإلالاهضاث الضولُتًخىاف

 

                                                           
 .07ص بللاؾمي ههُىت، مغحم ؾابم، -(1)
 .08،صهفـ اإلاغحم أكالهبللاؾمي ههُىت،  -(2)
ت، مغحم ؾابم، ص  -(3)  .29اإلاىـمت اللاإلاُت للملىُت الفىٍغ

 .10بللاؾمي ههُىت، هفـ اإلاغحم أكاله ، ص -(4) 
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 و املعارف الحقليذًة التراث الثقافي الحقليذيالفزع الثاني: جهىد املشزع الجزائزي لحماًة 

م الجؼائغي  فُما ًسص ػىُت لخماًت الى  تاللجىهجض وػاعة الشلافت و  الجهىص اإلابظولت كلى مؿخىي الدشَغ

 لب صوعا مهما في خماًت الترار الشلافي.التي جل ألامىُت لألحهؼة  إطافتاإلامخلياث الشلافُت 

اإلاخللم  05/79مً اإلاغؾىم الخىفُظي  02فُخمشل صوع وػاعة الشلافت في مجاٌ خماًت الترار الشلافي خؿب اإلااصة 

همت كلى اوأهمها اإلاؿ بصالخُاث وػٍغ الشلافت في حملت مً اإلاهام ًلىم بها في مجاٌ الخفاؾ كلى الترار الشلافي

ت الشلافُت الىػىُت و جىػُضها.الخفاؾ كلى ال  هٍى

بجمم الىزائم والىؾائل اإلاخلللت بالترار الشلافي الىػجي، هما  لألمتهما ٌؿاهم في خفف الظاهغة الجماكُت 

فيو ًضعؽ كىاكض و جضابير خفف الترار اإلالماعي الخظغي  لىم أًظا بتركُت وصكم و وشغ اإلالاعف  الٍغ وجشمُىه. ٍو

سُت و الفىُت و ال  .)1(للمُت والخلىُتالخاٍع

باإلطافت إلى طلً هجض صوع اللجىت الىػىُت للممخلياث الشلافُت التي أوشأث لضي الىػٍغ اإلايلف بالشلافت خُث 

اإلاخللم بدماًت الترار الشلافي كلى أهه جيشأ لضي الىػٍغ اإلايلف بالشلافت لجىت  98/04مً اللاهىن  79جىص اإلااصة 

 مهامها: أهمو مخلياث الشلافُت  موػىُت لل

 إبضاء آعائها في حمُم اإلاؿائل اإلاخلللت بخؼبُم هظا اللاهىن و التي ًدُلها إليها الىػٍغ اإلايلف بالشلافت. -

الخضاٌو في ملترخاث خماًت اإلامخلياث الشلافُت وهظلً في مىطىق إوشاء كؼاكاث مدفىؿت طاث ألاهمُت  -

سُت أو   .الفىُت الخاٍع

 الخاثمة:

الشلافي للشلىب و ًخم الخلبير كىه بأهه وؾُلت و اإلادافـت كلُه مً ٌشيل اإلايرار   ضيالترار الشلافي الخللُ إن 

م هلله، والخاحت لخماًخه ٌلىـ طاجُت و  حُل إلى حُل ت الشلب طض مداوالث بالؾخغالٌ غير كً ػٍغ اإلاغزص هٍى

الخفاؾ كلى الخلبيراث  الضولتلخماًت ًخلين كلى اإلاجخمم و لزاص  ، و كبل إوشاء هـاموأكماٌ اللغصىت اإلاؿخمغة

م بالجفاق أوال كلى جدضًض صكُم كبل اإلاؼالبت بدماًخه و  الترازُت التي حؿخدم  الترازُت لخلبيراثلٍخدلم طلً كً ػٍغ

م  هازاهُا جىزُلو الخماًت   . )2(بما ًدفـها مً بالهضزاع هاجىزُلو  هاإوشاء أعشُف مخسصص حهخم بخجمُلالىػجي كً ػٍغ

بين أحهؼة الضولت و اإلاىـماث اإلاخسصصت همىـمت  حلاون كائم البض أن ًيىن هىان كلى اإلاؿخىي الضوليو  

بى، الُىوؿيى في ؾبُل إكغاع ملاهضة صولُت لخماًت الخلبيراث  هما أن مىطىق اإلالاعف الخللُضًت ٌؿخضعي ،  الترازُتالٍى

لاث أن حلُض الىـغ في اللىاهين اإلاخلللت باإلا ت و ؿائل اإلاخصلت باإلالىُمً الدشَغ صعاؾت مضي اؾدُلابها لخىـُم ت الفىٍغ

 بالهخفاق باإلالاعف الخللُضًت.

تها و هى اللبأهمُت هبيرة فهى طاهغة ألامت و  الترار الشلافي الخللُضيفُدط ى  ىام ألاؾاس ي ليل اإلاترحم لهٍى

ًت واهذ الخاحت للبدث اإلاساػغ التي ًخلغض لها الترار الشلافي و اإلالاعف الخللُضالشلىب و ألامم، وهدُجت للتهضًضاث و 

 كً خماًتها و الخفاؾ كليها و صىجها.

                                                           
 .2005ماعؽ  02، اإلاؤعزت في 16، ًدضص صالخُاث وػٍغ الشلافت، ج.ع، كضص2005فُفغي  26اإلاؤعر في  79-05كم مغؾىم جىفُظي ع  -(1)
 .180، صمغحم ؾابم ، خؿً خؿين البضعاوي  -(2)
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مً و  ،فلالت هفُلت لخماًت هظا الترارخُث اهخمذ بالجفاكاث الضولُت و اإلاىـماث الضولُت بخىفير آلُاث كاهىهُت 

ف كليهم أهمها جىزُم اإلالاعف الخللُضًت ووطم كىاكض بُاهاث خُث ال جىضزغ ختى ال جظُم خلىق أصخابها و ًخم الخلغ 

لظلً ال بض الخفاؾ كلى الترار الشلافي و اإلالاعف الخللُضًت فهى جغار مشترن لإلوؿاهُت و لخدلُم طلً البض جظافغ 

 حهىص حمُم الضٌو الؾُما الىامُت. 

 ومً أهم الخىصُاث التي هلترح في هظا البدث ماًلي:

م إوشاء أعشُف مخ الترار الشلافي الخللُضيطغوعة جىزُم  -1 سصص حهخم بخجمُم و جدلُم و جىزُم كً ػٍغ

 الخلبيراث بما ًدفـها مً بالهضزاع.

اإلالاعف و  الترار الشلافي الخللُضي الخلاون بين ألاحهؼة الضولُت و اإلاىـماث اإلاخسصصت إلكغاع ملاهضة صولُت لخماًت -2

 .الخللُضًت

 .جىفير آلُاث كاهىهُت فلالت هفُلت لخماًت الترار و اإلالاعف الخللُضًت -3

 وطم كىاكض بُاهاث ختى ال جىضزغ و جظُم خلىق أصخابها و ختى ًخم الخلغف كليها. -4

ت الشلىب طض مداوالث بالؾخغالٌ غير اإلاغزص بها و أكماٌ  -5 إوشاء هـام زاص للخماًت ٌلىـ طاجُت و هٍى

 اللغصىت اإلاؿخمغة. 

 :و املصادر املزاجع

 باللغة العزبية و املصادر  : املزاجعأوال 

 الخشزيعات الىطنية: -1

لُت  19اإلاؤعر في  05-03ألامغ   -  .44، ج.ع كضص بدلىق اإلاؤلف و الخلىق اإلاجاوعة ، اإلاخللم2003حٍى

 :الكحب -8

صاع النهظت  ،اللاهغة ،)الفىليلىع و اإلالاعف الخللُضًت(، الخماًت اللاهىهُت للمأزىعاث الشلبُت خؿً خؿين البراوي  -1

 اللغبُت ، بضون ؾىت وشغ.

ازُت اإلاخصلت بها، حاملت بً اإلالاعف التر ص الىعازُت و ، الخماًت اللاهىهُت للمىاع حماٌ كبض الغخمً مدمض كلي -2

ف  ، بضون ؾىت وشغ .ُت الخلىق ل، وؾٍى

 .1987، الؼبلت الشاهُت ، صاع اإلاؿيرة ،بيروث ، الفىليلىع ما هى ،فىػي الفخُل -3

ت و اإلاىهجُت، صاع اإلالغفتكلم الفىليلىع، الجؼء ألا ، مدمض الجىهغي  -4 ، ألاؾـ الىـٍغ  .1981، الؼبلت الغابلت، ٌو

بـ كلى الخىىق البُىلىجي و اإلالاعف الخللُضًت كبض الغخُم كىتر كبض الغخمً -5 و اإلالاعف الخللُضًت ، أزغ اجفاكُت جٍغ

ت  ،اإلاغجبؼت به  . 2009 ،الؼبلت ألاولى ،، صاع الفىغ الجامعيؤلاؾىىضٍع

ع ألاطغاع الىاججت كً الخؼبُالً أخمض اللبس يكصام أخمض م -6  ،لاث الىاججت كً الهىضؾت الىعازُت، حلٍى

ت  .2006،  صاع الجاملت الجضًضة ،ؤلاؾىىضٍع

ت -7 ت و اإلالاعف الخللُضًت، الىخِب عكم ، اإلالاإلاىـمت اللاإلاُت إلالىُت الفىٍغ بى ،02ىُت الفىٍغ ، بضون ميشىعاث الٍى

 ؾىت وشغ.
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 :طزوحاتألا املذكزات و  -3

بـ بللاؾمي ههُىت -1 ت و ألاصىاف الىباجُت وفم اجفاكُت جٍغ ، خماًت بالزتراكاث الىاججت كً الخىىىلىحُا الخٍُى

 .01،2017حاملت الجؼائغ كاهىن ألاكماٌ، ولُت الخلىق، ، جسصصصهخىعاهالُىبىف، أػغوخت و 

الللىم الؿُاؾُت  ، جسصصاحؿخاعمة ، ؾُاؾت اإلادافـت كلى الترار الشلافي الجؼائغي، مظهغ أؾماء صًضوح -2

 .2016-2015، 03الكاث الضولُت، حاملت الجؼائغ اللو 

 املجالت: -4

كضص  ،مجلت الفىغ اإلاخىؾؼي، بىزلجي أمُىت، الجهىص الضولُت لخماًت اإلاىعور الالماصي و الشلافت، بللاؾمي ههُىت -1

 .2020، زاص

،  12ائي، اإلاجلض ، مجلت بالحتهاص اللظلخماًت الترار الالماصي ُت، الجهىص الضولخاج صضوق لُىضة ، مدمض صماهت -2

 .2020كضص زاص، 

 امللحقيات: -5

: " صوع ازلت ملضمت في هضوة وػىُت بلىىان، مضلضولُت لخماًت اإلالاعف الخللُضًتبللاؾمي ههُىت، الجهىص ا -1

ت و الصىاكاث الضوائُت في ا  .2019 ،01حاملت الجؼائغ، ت الخلىق ، ولُ"لخىمُت بالكخصاصًتالخىىىلىحُا الخٍُى

 : املحاضزات -6

ت، مؼبىكت مىحهت لمصىفاث الترار الشلافي الخللُضي ،عػاٌ خىُمت  -1 -2018، ؼلبت اإلااؾخاع ، فغق ملىُت فىٍغ

  .01، حاملت الجؼائغولُت الخلىق ،  2019

 : املىاقع الالكترونية -7

بى ، اإلاغفم  -1 بى:، مىكم الA6/wo، 7/33وزُلت الٍى  ٍى

annexe1-7-33-ga-www.wipo.int/wo,   ،2019أهخىبغ  10أزغ اػالق كلُه. 

2- www.UNESCO.org/culture//aws. 

 وثائق أخزي: -8

بى ، معجم اإلاصؼلخاث خم اإلاؤلف و الخلىق  -1 بى، حىُفالٍى  .198، اإلاشابهت، مؼبىكاث الٍى

 :ألاجنبيةزاجع باللغة امل ثانيا:

1- Folklore, The scientific stay of all the knowledge, beliefs, habits ets of a racial or national 

roup, dictionary of English language and culture . 

 

http://www.wipo.int/wo-ga-33-7-annexe1
http://www.wipo.int/wo-ga-33-7-annexe1
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  ملخص:

الم مً خلىق ؤلاوؿان; ومً أهثر الخلىق أهمُت في الٗهغ الخضًث، وكض باصعث مٗٓم صٌو  ٌٗخبر الخم في ؤلٖا

الن الٗالمي لخلىق الاوؿان الٗالم إلى حؿه وهظا  ،1948ُل إجاخخه، وهاصث به ول اإلاىازُم الضولُت، بضاًت مً ؤلٖا

ت، زانت ما حاء في اإلااصة  الم هى طلً الخم 2020مً الخٗضًل الضؾخىعي  55اللىاهحن الجؼائٍغ لهض بالخم في ؤلٖا . ٍو

ت الخهٌى ٖلى أي مٗلىم وألن الصخت حٗخبر طاث أهمُت; فئن  .ت مىحىصةالظي ٌؿمذ ألي فغص مً أفغاص اإلاجخم٘ خٍغ

الم في اإلاجاٌ الهحي ال ًلل أهمُت ٖنها ت; وهي ٖامت; مً أحل أزظ  ،ؤلٖا ٍى لخحن، ألاولى; وكائُت وجٖى وهي جخم بٍُغ

والثاهُت زانت باإلاغضخى; وهي ٖالحُت; مخمثلت في جبهحر  ،الخُُت والخظع مً أي مكيلت صخُت كض جدضر مؿخلبال

ؾيخُغق في هظه الىعكت البدثُت إلى  اَغف الُبِب اإلاٗالج بمٗلىماث كبل وأزىاء وبٗض الخضزل الُبي، لظ اإلاٍغٌ مً

الم في اإلاجاٌ الهحي في إَاع صٖم الخضمت الٗمىمُت.  مسخلف الىهىم اللاهىهُت; التي هفلذ الخم في ؤلٖا

الم؛: الكلمات املفحاحية الم الهحي؛ الخم في ؤلٖا  إٖالم اإلاٍغٌ ؛إٖالم اإلاؿتهلً ؤلٖا

Abstract:  

Nowadays, the right to get information has become a human right. Almost all countries 

over the world have called for it. The first universal declaration of human rights goes back to 

1948. Algeria has announced that as well in the article 55 of the constitutional amendment 

2020. Getting information is very important in the health sector. It has got two major 

methods. The first preventive and educational it aims at giving more precautions in case of 

future health problems. The second is curative; here the attending doctor has to provide the 

patient with information about any medical intervention. Thus, in thus research paper, we will 

dealing with the different legal texts that undermine the right to information in the health 

sector. All within the framework of public service support. 

Keywords : The right to get information; health information ; the consumer’s 

information supply; the patient’s information supply 

                                                           


  
م
 ؤل  اإلا

م
 .لغاؾ  ف اإلا

 الحم في إلاعالم في املجال الصحي 

 The right to get information in health sector 

 بلٗمىعي هاصًت                                                        هىن ٖلي

 مدمض بً أخمض 2حامٗت وهغان                       مدمض بً أخمض 2حامٗت وهغان 

noun.ali@univ-oran2.dz                        belamouri.nadia@gmail.com 

 31/08/2021ثاريخ اللبول:       31/08/2021ثاريخ املزاحعة:        08/05/2021ثاريخ إلايذاع:



 

 2021الؿىت -02لٗضصا -08اإلاجلض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ الصحي اجملال يف اإلعالم يف احلق
  بلعموري نادية/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /  علي نون

  655  
l 

EISSN: 8528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

 ملذمة:

٘ اإلاضوي في إجساط اللغاع بٗض إنالخاث قهضث الجؼائغ أوازغ الثماهِىاث جبجي الخٗضصًت الخؼبُت; و إقغان اإلاجخم

ت مً اللغاعاث  ؾُاؾُت; ٖهفذ بالىٓام ؤلاقتراوي الظي ؾاص غضاة ؤلاؾخلالٌ، وكض عافم هظا ؤلانالح; إنضاع مجمٖى

ت اصة هامل الخٍغ اث; لًمان الٗضٌ  .لٍؼ وألن الخم في الخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث هى أخض مٗاًحر مماعؾت الخلىق والخٍغ

ن أفغاص اإلاجخم٘; فلض جم عؾم مالمذ هظا الخغُحر في الؿُاؾت ٖلى أعى الىاك٘; وواهذ البضاًت مً اإلاغؾىم واإلاؿاواة بح

لُت  04اإلاؤعر في  131-88عكم  ; الظي ًىٓم الٗالكت بحن ؤلاصاعة واإلاىاًَ، و ًىو  في بٌٗ مىاصه; ٖلى خم 1988حٍى

ت إل  ٖلى الىزائم و اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع مىه ٖلى : "ًخٗحن ٖلى ؤلاصاعة أن جُل٘ اإلاىاَىحن ٖلى  8اصة كض ههذ اإلاو  ،الَا

الم" اع ، أن حؿخٗمل و جُىع أي ؾىض مىاؾب لليكغ و ؤلٖا ، (1)الخىُٓماث و الخضابحر التي حؿُغها، و ًيبغي في هظا ؤلَا

ي الىنٌى إلى ; التي ههذ ٖلى : "ًخمخ٘ ول مىاًَ بالخم ف2020مً الخٗضًل الضؾخىعي  55اإلااصة وهظا ما حاء في 

 .(2)اإلاٗلىماث و الىزائم و ؤلاخهائُاث و الخهٌى ٖليها و جضاولها"

الم في اإلاجاٌ الهحي; فلض باصعث الىثحر مً الضٌو ٖلى غغاع الجؼائغ; إلى إجاخت الخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث;  أما ؤلٖا

الم و الاجهاٌ ٖلى مؿخىي الىثحر مً ؤلاصاعاث  ووي٘ إَاع كاهىوي لهظه الٗملُت; مً زالٌ إوكاء مياجب ميلفت باإٖل

ت  ت الٗامت للخماًت اإلاضهُت، مضًٍغ ت الصخت و الؿيان، اإلاضًٍغ والهُئاث الٗمىمُت; التي لها ٖالكت بالصخت، همضًٍغ

ت; خٌى الىثحر  ٍى ت البِئت و مؤؾؿاث أزغي; هضفها وكغ اإلاٗلىماث، و اللُام بدمالث جدؿِؿُت وجٖى الخجاعة، مضًٍغ

ت و اإلالغوءة، مىاك٘ ألاهترهذ ،وؾائل مً ألامىع التي له الم اإلاؿمٖى ا ٖالكت بصخت ؤلاوؿان، باؾخسضام وؾائل ؤلٖا

الخىانل الاحخماعي، وكغ بىؾتراث و ميكىعاث وعكُت، وإعؾاٌ عؾائل ههُت ٖبر الهاجف.  أما في مجاٌ الخجاعة 

ًلضمىن مىخجاث غظائُت وغحر غظائُت; والخضماث، فلض ألؼم اللاهىن الهىاُٖحن والخغفُحن وهظا اإلاؿخىعصًً الظًً 

م الىؾم أو الخغلُف. لت اؾخسضامه أو نهاًت نالخُخه ًٖ ٍَغ  بئٖالم اإلاؿتهلً; وجلضًم مٗلىماث خٌى اإلاىخج; هٍُغ

الم في اإلاجاٌ الُبي; فلض ألؼم اللاهىن اإلاهىُحن الٗاملحن في اللُإ الهحي; بئٖالم وجبهحر  وفُما ًسو ؤلٖا

 وبٗض الخضزل الُبي ًٖ َغق الٗالج.اإلاٍغٌ كبل وأزىاء 

الم; في هظه الىعكت البدثُت; هي جلً اإلاٗلىماث التي ًخللاها ألاشخام  جب ؤلاقاعة أن اإلالهىص بالخم في ؤلٖا ٍو

ً اإلاضعسخي أو ألاواصًمي.  مً الجهاث الغؾمُت في إَاعها اللاهىوي، وجىٓمها الضولت هشخو اٖخباعي; زاعج إَاع الخيٍى

مسخلف الىهىم اللاهىهُت التي لها ٖالكت جخمدىع خٌى هُفُت كُام اإلاكٕغ الجؼائغي بهُاغت  إطن ؤلاقيالُت

الم في اإلاجاٌألافغاص  دمب  الهحي؟  في ؤلٖا

                                                           
ت،  بحن الاصاعة و اإلاىاًَ تًىٓم الٗالك ،1988ًىلُى ؾىت  4اإلاىافم  1408طي اللٗضة ٖام  20مؤعر في  131-88مغؾىم عكم  (1) )الجمهىعٍت الجؼائٍغ

ضة الغؾمُت  (.1988ؾىت  ،27الٗضص  ،الجٍغ
ت، ،  2020الخٗضًل الضؾخىعي اإلاىافم ٖلُه في اؾخفخاء أٌو هىفمبر ؾىت  (2) ضة الغؾمُت)الجمهىعٍت الجؼائٍغ ؾىت صٌؿمبر  20 ،82الٗضص  ،الجٍغ

2020.) 
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لى  الخدلُليو اٖخمضها في هظه الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنفي  لإلحابت ٖلى هظه ؤلاقيالُتو  ، ٖو لإلخاَت باإلاىيٕى

المألاٌو إلى  اإلادىع ، خُث جُغكىا في دىعًٍ عئِؿُحنملضعاؾت إلى هظا ألاؾاؽ كؿمىا ا الهحي  خم الفغص في ؤلٖا

الم الهحي باٖخباعه مٍغٌفسههىاه ل ;الثاوي اإلادىع باٖخباعه مؿتهلً، أما   .خم الفغص في ؤلٖا

 حم الفزد في إلاعالم الصحي باعحباره مستهلك -1

ٖاصي أو مٍغٌ ًلخجي ؾلٗت همىخىج غظائي أو  ٖلى أهه شخو اإلادىع جم ؤلاقاعة إلى مهُلر مؿتهلً في هظا 

ت والخضماث الاؾتهالهُت وغحر الاؾتهالهُت.  غحر غظائي، وحكمل حمُ٘ اإلاٗامالث الخجاٍع

 03-09مً اللاهىن  4إن خماًت اإلاؿتهلً واحب ًفغيه اللاهىن ٖلى ٖاجم اإلاخضزل، هظا ما حاء في اإلااصة 

اإلاؿتهلً و كم٘ الغل التي ههذ ٖلى : "ًجب ٖلى ول مخضزل في ٖملُت اإلاخٗلم بدماًت  2009فبراًغ  25اإلاؤعر في 

 .(1)وي٘ اإلاىاص الغظائُت لإلؾتهالن اخترام إلؼامُت ؾالمت هظه اإلاىاص، و الؿهغ ٖلى أن ال جًغ بصخت اإلاؿتهلً"

 مفهوم إلالتزام باإلعالم الصحي الخاص باملستهلك -1.1

الم الهحي ٖباعة ًٖ حٗل ُماث وأوامغ بكغوٍ البُ٘ الهحي، غالبُتها مىحهت إلى اإلاخٗاملحن إن ؤلالتزام باإٖل

الم و خماًت اإلاؿتهلً بيل اإلاٗلىماث اإلاخٗللت باإلاىخىج اإلاىي٘ لإلؾتهالن بىاؾُت  ؤلاكخهاصًحن و الخجاع الخىام، إٖل

ش ألاكصخى و ألاصوى لإلؾخٗماٌ لت إؾخسضامه و قغوٍ يماهه، الخاٍع و قغوٍ الخفٔ،  الىؾم أو الخغلُف لخبُان ٍَغ

م و جىيِب اإلاىاص التي حكيل زُغ ٖلى صخت ؤلاوؿان و الخُىان و جؤزغ ٖلى البِئت.   و هظلً بكغوٍ حؿٍى

 و هي هظلً مغخلت حؿبم الخٗاكض بئصعاج مٗلىماث تهضف إلى جبهحر اإلاؿتهلً كبل اكخىاء مدل الٗلض.

 جعزيف إلالتزام باإلعالم الصحي الخاص باملستهلك  -1.1-1

أمغ أكغ به اللاهىن هأخض ؤلاحغاءاث الىكائُت لخماًت اإلاؿتهلً و جبهحره بيل اإلاٗلىماث اإلاخٗللت باإلاىخىج اإلاغاص هى 

الظي ًخٗلم بدماًت اإلاؿتهلً وكم٘  2009فبراًغ  25اإلاؤعر في  03-09مً اللاهىن عكم  17اكخىاءه ، خُث ههذ اإلااصة 

لً بيل اإلاٗلىماث اإلاخٗللت باإلاىخىج الظي ًًٗه لالؾتهالن الغل ٖلى : "ًجب ٖلى ول مخضزل أن ٌٗلم اإلاؿته

التي ههذ ٖلى : "ًجب ان جدغع  18و جلتها اإلااصة  (2)بىاؾُت الىؾم و وي٘ الٗالماث، أو بأًت وؾُلت أزغي مىاؾبت"

لت الاؾخسضام و صلُل الاؾخٗماٌ وقغوٍ يمان اإلاىخىج و ول مٗلىمت أزغي مىهىم ٖليها  في بُاهاث الىؾم و ٍَغ

الخىُٓم الؿاعي اإلافٌٗى باللغت الٗغبُت أؾاؾا، و ٖلى ؾبُل ؤلايافت، اؾخٗماٌ لغت أو ٖضة لغاث أزغي ؾهلت الفهم 

لت مغئُت و ملغوءة و مخٗظع مدىها"  .(3)مً اإلاؿتهلىحن، و بٍُغ

                                                           
ت، ، ًخٗلم بدماًت اإلاؿتهلً و كم٘ الغل، 2009فبراًغ ؾىت  25اإلاىافم  1430نفغ ٖام  29اإلاؤعر في  03-09اللاهىن عكم  (1) )الجمهىعٍت الجؼائٍغ

ضة الغؾمُت  (.2009ؾىت ماعؽ  8 ،15الٗضص  ،الجٍغ
 .اإلاظوىع ؾابلا ،2009فبراًغ ؾىت  25اإلاؤعر في  03-09اللاهىن عكم مً  17ًىٓغ  إلى اإلااصة   (2)
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2009فبراًغ ؾىت  25اإلاؤعر في  03-09اللاهىن عكم مً  18ًىٓغ إلى اإلااصة   (3)
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الم خله في اإلاؿتهلً و ٌٗجي خم  مىاحهت في الًُٗف الُغف أهه حام٘، زانت هدى ٖلى اإلاىخىج مٗغفت في ؤلٖا

لت زبرة جغاهمذ له واؾٗت، بضعاًت ًمخاػ الظي اللىي  الُغف  ال وحىص مٗه ٌؿخدب٘ الظي ألامغ اإلاٗامالث، مجاٌ في ٍَى

 .)1(الخٗاكض ٖلى اإلالبلحن الُغفحن هظًً بحن الٗلم .محزان  في فاصح جىاػن 

فها أًًا : "إخاَت لت الؿلُمتوبالُ ، وزهائهها الؿلٗت بميىهاث ٖلما اإلاؿتهلً و جم حٍٗغ  الؾخٗمالها، ٍغ

 أزىاء ختى أو الاؾخٗماٌ أزىاء مُٗىت اجساط اخخُاَاث إلى وجىحيهه الؿلٗت في اليامىت اإلاساَغ إلى اهدباهه لفذ إلى باإليافت

 . (2)الخُاػة "

الكغوٍ  الظي ًدضص 2013هىفمبر  9اإلاؤعر في  378-13مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  3هما أقاعث اإلااصة 

الم خٌى اإلاىخجاث خُث ههذ ٖلى : " هي ول مٗلىمت مخٗللت  بئٖالم اإلاخٗللت ثوالىُفُا اإلاؿتهلً إلى حٍٗغف ؤلٖا

باإلاىخىج مىحهت لإلؾتهالن ٖلى بُاكت أو أي وزُلت أزغي مغفلت به أو بىاؾُت أي وؾُلت أزغي بما في طلً الُغق 

 .(3)الخىىىلىحُت الخضًثت أو مً زالٌ ؤلاجهاٌ الكفهي"

له، وؾُلت ٌكتٍر لم اإلاكٕغ هظا الىو اللاهىوي وؿدىج أن ٌزال إطن مً  مُٗىت لإلٖالم خٌى اإلاىخج اإلاغاص حؿٍى

 اإلاىخج و ال ٖلى الخهغ. طلً إلعاصة جغن وإهما

 باإلابُ٘ ٖاإلاا اإلاكتري  ًيىن  ٖلى : "ًجب أن جىو التي اإلاضوي مً اللاهىن  352 اإلااصة في أًًا الجؼائغي  وهغؾها اإلاكٕغ

، (4)، و ٌٗخبر الٗلم وافُا إطا اقخمل الٗلض ٖلى بُان اإلابُ٘ و أونافه ألاؾاؾُت بدُث ًمىً الخٗغف ٖلُه"وافُا ٖلما

 خماًت للمكتري. ًمثل وهظا ، وافُا ٖلما باإلابُ٘ ٖاإلاا اإلاكتري  ًيىن  أن الٗلض لصخت أوحب اإلاكٕغ اإلااصة هظه زالٌ فمً

 ستهلك ضمون إلالتزام باإلعالم الصحي الخاص باملم -1.1-8

غ و جبهحر اإلاؿتهلً بجمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗللت باإلاىخىج اإلاغاص اكخىاءه، جبُان  الم الهحي; جىٍى ًخًمً ؤلالتزام باإٖل

ش ألاكصخى  ش الهى٘ أو ؤلاهخاج، و الخاٍع ش اإلاخٗللت بالخىيِب، ؤلاؾتهالن، الهالخُت، جاٍع زهائهه و ميىهاجه، الخىاٍع

 لإلؾخٗماٌ.

لى إؿخٗملت في إٖالم اإلاؿتهلً التي أكغها اإلاكٕغ هىان الىؾم و هىان الخغلُف و ؾيخُغق و مً بحن آلالُاث اإلا

 جدضًض الخٗاٍعف اللاهىهُت و الفلهُت ليل منهما.

                                                           
 حامٗت حامٗت الىجاح لألبدار )الٗلىم ؤلاوؿاهُت(، ملاعهت("، مجلت الجؼائغي )صعاؾت اللاهىن  في ؤلالىترووي اإلاؿتهلً زلفي، "خماًت الغخمان ٖبض (1)

 .6، م 2013(، 01)27الجؼائغ، اإلاجلض  بجاًت، محرة الغخمان ٖبض
ٌ  اإلاخدضة الٗغبُت صولت ؤلاماعاث بحن ملاعهت صعاؾت والهىاعي، الخجاعي  الغل مً اإلاؿتهلً خماًت مدمىص، ٖلي خؿحن هللا ٖبض (2) ، اللاهغة ألاحىبُت، والضو

 .173، م 2، ٍ 2002 الٗغبُت، النهًت صاع

 ، ًدضص الكغوٍ و الىُفُاث اإلاخٗللت بئٖالم اإلاؿتهلً.2013هىفمبر ؾىت  9اإلاىافم  1435مدغم ٖام  5اإلاؤعر في  378-13اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  (3)
 اإلاخًمً اللاهىن اإلاضوي، اإلاٗضٌ واإلاخمم. 1975ؾبخمبر ؾىت  26اإلاىافم  1395عمًان ٖام  20اإلاؤعر في  58-75ألامغ عكم  ( 4)
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 الوسم  -أوال

الم اإلاؿتهلً في هو اإلااصة  الالتزام ٌٗخبر الىؾم مً بحن آلُاث الم الهحي; وكض جمذ ؤلاقاعة إلُه إٖل مً  17باإٖل

ت بهضف اإلاؿتهلً ًلهض بها جؼوٍض "ٖملُت  :بأهه الؿالف الظهغ ، و ٌٗغف 03-09عكم اللاهىن   باإلاٗلىماث الًغوٍع

 .(1)جخمحز بها" التي الخهائو ألاؾاؾُت إلى بالىٓغ الؿل٘ ازخُاع جِؿحر

م٘ الظي ًخٗلم بدماًت اإلاؿتهلً و ك 03-09مً اللاهىن  3مً اإلااصة  4و حاء هظلً حٍٗغف الىؾم في الفلغة 

الغل ٖلى أهه : "ول البُاهاث و الىخاباث أو ؤلاقاعاث أو الٗالماث أو اإلامحزاث أو الهىع أو الخمازُل أو الغمىػ اإلاغجبُت 

بؿلٗت، جٓهغ ٖلى ول غالف أو وزُلت أو الفخت أو ؾمت أو ملهلت أو بُاكت أو زخم أو مٗللت مغفلت أو صالت ٖلى َبُٗت 

لت ويٗها"مىخىج مهما وان قيلها أو ؾىضها،   . (2)بغٌ الىٓغ ًٖ ٍَغ

 أو الىؾم ًٖ ٍَغم اإلاؿتهلً إٖالم خُث ههذ : " ًخم 378-13مً اإلاغؾىم الخىفُظي  4هما أقاعث إلُه اإلااصة 

الن أو الٗالمت وي٘ جب اإلاىخىج وي٘ ٖىض مىاؾبت أزغي  وؾُلت بأي أو ؤلٖا  ألاؾاؾُت الخهائو ًلضم أن لالؾتهالن ٍو

 .(3)اإلاغؾىم" اهظ ألخيام َبلا للمىخىج

ٗخبر وؾُلت لُت َو ت اإلاهالر جسضم خضًثت حؿٍى  الُلم، الهىاء في الٗغى ًٖ أؾلىب بضال للمخضزل الخجاٍع

لت هظه أن إلى باإليافت لم صعاًت ٖلى لُيىن  اإلاؿتهلً، ًدخاحها التي ألاؾاؾُت ول اإلاٗلىماث بخىيُذ حؿمذ الٍُغ  ٖو

ه ما بُبُٗت  .(4)مىخىحاث مً ٌكتًر

 11-18مً اللاهىن عكم  110لىؾم فُخمثل في خماًت اإلاؿخٗمل و خماًت البِئت هما حاء في اإلااصة أما صوع ا

اإلاخٗلم بالصخت التي ههذ ٖلى : "ًجب أن ًبحن وؾم اإلاىاص اإلاؿىكت ول ميىن طي زُغ  2018ًىلُى  2اإلاؤعر في 

 .(5)نحي ٖلى اإلاؿخٗمل أو أزغ ٖلى البِئت"

 الحغليف  -ثاهيا

ٖلى أهه : "ول حٗلُب ميىن مً مىاص أًا واهذ  03-09مً اللاهىن  3مً اإلااصة  3غلُف في الفلغة جم حٍٗغف الخ

ىه وهلله و يمان  غه و جسٍؼ َبُٗتها، مىحهت لخىيِب و خفٔ و خماًت و ٖغى ول مىخىج و الؿماح بشخىه و جفَغ

ً و خماًت اإلاىخىج مً أي (6)إٖالم اإلاؿتهلً بظلً" خم إٖالم ، و هى إحغاء وكائي لخسٍؼ زُغ والخلىر و الخلف ٍو

 اإلاؿتهلً بهظا ؤلاحغاء.

 

                                                           
ٗحن بحن ملاعهت صعاؾت بالىؾم لإللتزام ُتاللاهىه الخماًت، الخم ٖبض ماوي( 1)  في الٗلىم صهخىعاه لىُل ملضمت والجؼائغي، أَغوخت الفغوسخي الدكَغ

 .23، م 2016-2015، بؿىغة، الجؼائغ، زًُغ مدمض حامٗت الؿُاؾُت، والٗلىم الخلىق  ولُت الخلىق،
(2)

 .اإلاظوىع ؾابلا، 2009فبراًغ ؾىت  29اإلاؤعر في  03-09للاهىن عكم مً ا 4مً اإلااصة  3ًىٓغ إلى الفلغة  
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2013هىفمبر ؾىت  9 اإلاؤعر في 378-13اإلاغؾىم الخىفُظي عكم مً  4ًىٓغ إلى اإلااصة  ( 3)
 .77، م2006  الخضًث، الىخاب صاعالجؼائغ،  اإلالاعن، اللاهىن  في اإلاؿتهلً خماًت، بىصالي مدمض (4)

ت، ، ًخٗلم بالصخت، 2018ًىلُى ؾىت  2اإلاىافم  1439اٌ ٖام مؤعر في قى  11-18اللاهىن عكم  ( 5) ضة الغؾمُت)الجمهىعٍت الجؼائٍغ  ،46الٗضص  ،الجٍغ

 (.2018ؾىت ًىلُى  29
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2009فبراًغ ؾىت  29اإلاؤعر في  03-09اللاهىن عكم مً  3مً اإلااصة  3ًىٓغ إلى الفلغة  (6)
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 باإلعالم الصحي الخاص باملستهلك الالتزام هطاق -8.1

الم الهحي باليؿبت للمؿتهلً، والتي جلؿُمها إلى هُاق مً خُث إلى مجاال في هظه الجؼئُت ؾيخُغق  ث ؤلٖا

 خًمً مىخىحاث غظائُت و مىخىحاث غحر غظائُت.ألاشخام; وجخًمً مىخج ومؿتهلً، وهُاق مً خُث اإلاىخىحاث; وج

 من حيث ألاشخاص   -8.1-1

 املنحج )بكسز الحاء(  -أوال

ٖلى أهه : "ول شخو َبُعي أو مٗىىي ًخضزل في  03-09جم حٍٗغف اإلاىخج وفم مهُلر "مخضزل" في اللاهىن 

 ، (1)ٖملُت ٖغى اإلاىخىحاث لإلؾتهالن"

ً اإلاٗغوف وهى ؤلاهخاج، ٖملُت في ألانلي وهى اإلادؿبب النهائي، جللمىخى  ناو٘ اإلاىخج مفهىم في و ًضزل  ألن للمًغوٍع

 .(2)إؾمه ًدمل اإلاىخىج

 املستهلك  -ثاهيا

مً اإلااصة  1، هما حاء حٍٗغف اإلاؿتهلً في الفلغة (3)ؤلاؾتهالن" بٗملُت ًلىم الظي الشخو "ٌٗخبر اإلاؿتهلً هى :

بُعي أو مٗىىي ًلخجي، بملابل أو مجاها، ؾلٗت أو زضمت مىحهت ٖلى أهه : " ول شخو َ 03-09مً اللاهىن  3

ضزل (4)لإلؾخٗماٌ النهائي مً أحل جلبُت خاحخه الشخهُت أو جلبُت خاحت شخو آزغ أو خُىان مخىفل به" ، ٍو

 اإلاؿتهلً في ٖالكت حٗاكضًت م٘ اإلاخضزل بغغى الخهٌى ٖلى الؿل٘ و الخضماث.

 من حيث املنحوحات   -8.1-8

 ملنحوحات الغذائية  ا -أوال

ٖلى أنها : "ول ماصة مٗالجت أو مٗالجت  03-09مً اللاهىن  3مً اإلااصة  2جم حٍٗغف اإلااصة الغظائُت في الفلغة 

حؼئُا أو زام، مىحهت لخغظًت ؤلاوؿان أو الخُىان، بما في طلً اإلاكغوباث و ٖلً اإلاًغ، و ول اإلاىاص اإلاؿخٗملت في 

ت أو مىاص الخجمُل أو مىاص جهيُ٘ ألاغظًت و جدًحرها و م ٗالجتها، باؾخثىاء اإلاىاص اإلاؿخسضمت فلِ في قيل أصٍو

 .(5)الخبغ"

الم التي لها ٖالكت بالخغظًت في اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ، في الفهل الثالث 378-13و جم الخُغق إلى ؤلالتزام باإٖل

ى : "جُبم أخيام هظا الفهل ٖلى اإلاىاص الغظائُت مً اللؿم ألاٌو ٖل 8اإلاٗىىن "اإلاىاص الغظائُت"، خُث أقاعث اإلااصة 

 . (6)ؾىاء واهذ مٗبأة مؿبلا أم ال، و اإلاىحهت للمؿتهلً و الجماٖاث"

 

                                                           
 ..ؾبم طهغهمغح٘ ، 2009فبراًغ ؾىت  25اإلاىافم  1430نفغ ٖام  29اإلاؤعر في  03-09اللاهىن عكم  (1)
ٌ  أحل مً اإلابُ٘، مظهغة مساَغ الشخيء مً بالخدظًغ ٖضة، ؤلالتزام ٖلُان (2)  ومؿؤولُت، حامٗت بً ٖلىص الخلىق، فٕغ في اإلااحؿخحر قهاصة ٖلى الخهى

 .82، م 2009الجؼائغ، ولُت الخلىق،  زضة بً ًىؾف
مت، ؤلا خضوف( 3) الم لتزامهٍغ  اللاهىهُت، الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة مظهغة لىُل الغل، وكم٘ اإلاؿتهلً بدماًت اإلاخٗلم 03-09اللاهىن  إَاع في باإٖل

 .50، م 2012-2011بىمغصاؽ، الجؼائغ،  بىكغة مدمض حامٗت ومؿؤولُت، ٖلىص جسهو
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2009فبراًغ ؾىت  25في اإلاؤعر  03-09اللاهىن عكم مً  3مً اإلااصة   1ًىٓغ إلى الفلغة ( 4)

 اإلاظوىع ؾابلا، 2009فبراًغ ؾىت  25اإلاؤعر في  03-09اللاهىن عكم مً  3مً اإلااصة   2ًىٓغ إلى الفلغة  (5)
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2013هىفمبر ؾىت  9اإلاؤعر في  378-13اإلاغؾىم الخىفُظي عكم مً  8ًىٓغ إلى اإلااصة ( 6)
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، فلض جم الخُغق لبُاهاث الىؾم 12و جدضًضا اإلااصة  (1)أما اللؿم الثاوي اإلاٗىىن "البُاهاث ؤلالؼامُت للىؾم"

 الىاحب إصعاحها و التي جخًمً ما ًلي : 

 ؿمُت البُ٘ للماصة الغظائُت ح -

 كائمت اإلايىهاث  -

 الىمُت الهافُت اإلاٗبر ٖنها خؿب الىٓام اإلاتري الضولي -

ش ألاكصخى لالؾتهالن - ش ألاصوى للهالخُت او الخاٍع  الخاٍع

 الكغوٍ الخانت بالخفٔ و/ أو الاؾخٗماٌ  -

لت الاؾخٗماٌ و اخخُاَاث الاؾخٗماٌ في خالت ما اطا وان اغفا - له ال ٌؿمذ باؾخٗماٌ مىاؾب للماصة ٍَغ

 الغظائُت.

ش الخجمُض او الخجمُض اإلاىثف باإلاىاص الغظائُت اإلاٗىُت. -  جاٍع

ت  27اإلايىهاث و اإلاىاص اإلابِىت في اإلااصة  - مً هظا اإلاغؾىم و مكخلاتها التي حؿبب خؿاؾُاث او خؿاؾُاث مفَغ

 ػالذ مىحىصة في اإلاىخىج النهائُت و لى بكيل مغاًغ .اؾخٗملذ في نى٘ او جدًحر اإلااصة الغظائُت و ماو التي 

 الىؾم الغظائي -

مً الىدٌى خؿب  % 1.2بُان "وؿبت حجم الىدٌى اإلاىدؿبت" باليؿبت للمكغوباث التي جدخىي ٖلى اهثر مً  -

 الدجم.

 مهُلر "خالٌ" اليؿبت للمىاص الغظائُت اإلاٗىُت . -

 لخم الثالث مً هظا اإلاغؾىم مصخىبا بأخض البُاهاث الاجُت :اقاعة الى عمؼ اقٗإ ألاغظًت اإلادضص اإلا -

جب ان ًبحن مباقغة باللغب مً اؾم  ً او مك٘" ٖىضما جيىن اإلااصة الغظائُت مٗاحلت باألقٗت ألاًىهُت ٍو "مٍؤ

 الغظاء.

ش ألاكصخى لإلؾتهالن" مً الفهل  7هما جُغق اللؿم  ش ألاصوى للهالخُت و الخاٍع إلااصجحن مً ا 3اإلاٗىىن "الخاٍع

ش نالخُت اإلاىخىحاث الغظائُت و التي ًمىً أن حكيل زُغا ٖلى صخت ؤلاوؿان  32و 31 ، اللخان جخٗللان ببُاهاث جاٍع

 في خالت ٖضم إصعاحها.

 :  (2)ما ًلي 31و جخًمً اإلااصة 

ش الاصوى للهالخُت بٗباعة :   ٌؿبم الخاٍع

ش  -  الاقاعة الى الُىم."مً اإلاؿخدؿً اؾتهالهه كبل ... ٖىضما ًخًمً الخاٍع

 "مً اإلاؿخدؿً اؾتهالهه كبل نهاًت ... في الخاالث ألازغي. -

ش طاجه وإما باإلقاعة إلى اإلايان الظي جىحض  ًجب أن جىمل البُاهاث اإلاىهىم ٖليها في الفلغة أٖاله، إما بالخاٍع

 فُه ٖلى الىؾم.

                                                           
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2013هىفمبر ؾىت  9 اإلاؤعر في 378-13اإلاغؾىم الخىفُظي عكم مً  12ًىٓغ إلى اإلااصة  (1)

  ، اإلاظوىع ؾابلا.2013هىفمبر ؾىت  9اإلاؤعر في  378-13اإلاغؾىم الخىفُظي عكم مً  31ًىٓغ إلى اإلااصة  ( 2)
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ش مً ؤلاقاعة بىيىح وبالترجِب  إلى الُىم و الكهغ   و الؿىت.ًخيىن الخاٍع

 غحر أهه، باليؿبت للمىاص الغظائُت التي جيىن نالخُتها:

 ( أقهغ أو حؿاويها ، جىفي ؤلاقاعة إلى الُىم و الكهغ.3أكل مً زالزت ) -

 ( أقهغ ، جىفي ؤلاقاعة إلى الكهغ و الؿىت.3أهثر مً زالزت ) -

ً اإلااصة الغظائُت إطا واهذ ن ش مغجبُت بها.ًجب أن ًٓهغ ٖلى الىؾم ول قٍغ زام بخسٍؼ  الخُت الخاٍع

 :  (1)فخخًمً 33أما اإلااصة 

ٗت الخلف و التي  ش الاكصخى لالؾتهالن في خالت اإلاىخىحاث الغظائُت الؿَغ ش ألاصوى للهالخُت بالخاٍع ٌؿدبضٌ الخاٍع

 ( اقهغ ان حكيل زُغا فىعٍا ٖلى صخت الاوؿان .3ًمىً بٗض مضة اكل مً زالزت )

ش ألاكصخى لإلؾته ش ألاكصخى لإلؾتهالن ..." أو "ٌؿتهلً إلى غاًت ..." و ًجب أن ٌؿبم الخاٍع الن بالٗباعة "الخاٍع

ش طاجه أو باإلقاعة إلى اإلايان الظي جىحض فُه ٖلى الىؾم.  جدب٘ إما بالخاٍع

ش مً ؤلاقاعة بىيىح والترجِب إلى الُىم و الكهغ و اخخماال إلى الؿىت.  ًخيىن الخاٍع

 الخفٔ التي ًجب مغاٖاتها.جدب٘ هظه الٗباعاث ًىنف قغوٍ 

 املنحوحات غير الغذائية  -ثاهيا

، ٖلى أنها ول أصاه أو وؾُلت 378-13مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  37جم حٍٗغف اإلاىخىحاث غحر الغظائُت في اإلااصة 

 . (2)أو حهاػ أو آلت أو ماصة مىحهت للمؿتهلً إلؾخٗماله الخام أو اإلاجزلي

مً هفـ اإلاغؾىم التي أقاعث إلى البُاهاث  38ٗللت بالصخت مً زالٌ اإلااصة و ؾيخُغق إلى اإلاٗلىماث اإلاخ

ت اإلاىهىم ٖليها  اصة ٖلى البُاهاث ؤلاحباٍع ت اإلاخٗللت باإلاىخىحاث غحر الغظائُت الىاحب إصعاحها خُث ههذ "ٍػ ؤلاحباٍع

الم اإلاخٗلم باإلاىخىحاث غحر  ٘ و الخىُٓم اإلاٗمٌى بهما، ًجب أن ٌكمل ؤلٖا لت  في الدكَغ الغظائُت خؿب َبُٗتها و ٍَغ

ت آلاجُت  :  (3)ٖغيها، البُاهاث ؤلاحباٍع

لت اؾخٗماٌ اإلاىخىج، -  ٍَغ

ش ؤلاهخاج، -  حٍٗغف الخهت أو الؿلؿلت و/أو جاٍع

ش ألاكصخى لإلؾخٗماٌ، -  الخاٍع

 ؤلاخخُاَاث اإلاخسظة في مجاٌ ألامً، -

- ،ً  ميىهاث اإلاىخىج وقغوٍ الخسٍؼ

 خٗللت باألمً،ٖالماث اإلاُابلت اإلا -

 بُان ؤلاقاعاث والغمىػ الخىيُدُت لألزُاع اإلاظوىعة في اإلالخم الغاب٘ بهظا اإلاغؾىم -

                                                           
 ، اإلاظوىع ؾابلا.2013هىفمبر ؾىت  9اإلاؤعر في  378-13اإلاغؾىم الخىفُظي عكم مً  33ًىٓغ إلى اإلااصة  ( 1)
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2013هىفمبر ؾىت  9 اإلاؤعر في 378-13إلاغؾىم الخىفُظي عكم مً ا 37ًىٓغ إلى اإلااصة  ( 2)
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2013هىفمبر ؾىت  9 اإلاؤعر في 378-13إلاغؾىم الخىفُظي عكم مً ا 38ًىٓغ إلى اإلااصة   (3)
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الم خىله فلض أقاعث له اإلااصة  مً هفـ اإلاغؾىم  خُث ههذ ٖلى : "ًجب  41أما اخخُاَاث ؤلاؾخٗماٌ و ؤلٖا

الم خٌى ؤلاخخُاَاث اإلاخسظة إلؾخٗماٌ اإلاىخىحاث غحر ال غظائُت ٖلى الخدظًغاث اإلاخٗللت باألزُاع أن ًدخىي ؤلٖا

 .(1)اإلاغجبُت باؾخٗمالها، خؿب َبُٗتها و ؤلاؾخٗماٌ اإلاىحهت إلُه"

ش ألاكصخى لإلؾخٗماٌ التي ههذ ٖلى :  46هما أقاعث اإلااصة  إلى البُاهاث و الٗباعاث ؤلالؼامُت التي حؿبم الخاٍع

ش ألاكصخى لإلؾخٗماٌ، خؿب َبُٗت ا  :  (2)إلاىخىج و اؾخٗماله، بٗباعة"ًدب أن ٌؿبم الخاٍع

 قهغا، 24لإلؾخٗماٌ كبل ... م٘ ؤلاقاعة إلى الكهغ و الؿىت، ٖىضما جيىن مضة ؤلاؾخٗماٌ أكل مً  -

 قهغا، 24لإلؾخٗماٌ كبل نهاًت م٘ ؤلاقاعة إلى الؿىت، ٖىضما جيىن مضة ؤلاؾخٗماٌ أهثر مً  -

ش.ًجب أن ال ًىي٘ اإلاىخىج كُض ؤلاؾتهالن بٗض هظا ال  خاٍع

م و جىيِب ماصة الخبغ و هظلً اإلاىاص اإلاؿىكت التي حكيل زُغ ٖلى ؤلاوؿان  وجم الخُغق إلى قغوٍ حؿٍى

جىو  52، فاإلااصة  53،  52اإلاخٗلم بالصخت مً زالٌ اإلاىاص  2018ًىلُى  2اإلاؤعر في  11-18والبِئت في اللاهىن عكم 

م مىاص الخبغ، هخابت إهظاع  ٖام ٖلى الجاهب الٓاهغ مً الغالف و بدغوف هبحرة ًخًمً  ٖلى أهه: " ٌكتٍر في حؿٍى

اصة ٖلى ؤلاهظاعاث الصخُت اإلاىهىم  53، أما اإلااصة (3)الٗباعة الخالُت "اؾتهالن الخبغ مًغ بالصخت" جىو ٖلى "ٍػ

ث ًٖ أٖاله، ًجب ان جخًمً حمُ٘ اقياٌ جىيِب مىاص الخبغ و البُاكاث اإلالهلت ٖليها، بُاها 52ٖليها في اإلااصة 

  .(4)الترهُباث الؿامت ألاؾاؾُت وافغاػاتها"

 حم الفزد في إلاعالم الصحي باعحباره مزيض -8

إن مهىت الُبِب إوؿاهُت كبل أن جيىن َبُت، فالىاحباث اإلاهىُت اإلاخٗللت باإلوؿاهُت الُبُت جفغى ٖلى 

هما جغجبِ بدىم الٗالكت ؤلاوؿاهُت الُبِب، اللُام بأمىع اججاه اإلاغضخى، لِـ لها نلت مباقغة بالٗمل الُبي، وإ

ؼ هظه الٗالكت; ٖلى الُبِب أن ًلضم الٗمل ؤلاوؿاوي ٖلى الٗمل الُبي; وإخاَت اإلاٍغٌ بمٗلىماث  اإلاىحىصة، ولخٍٗؼ

ٗخبر اخترام إعاصة اإلاٍغٌ في كبٌى أو عفٌ الٗالج; حٗبحر ًٖ هظه الٗالكت.  ًٖ ويٗه الهحي، َو

 ملزيضالخاص باصحي العالم اإل مفهوم إلالتزام ب -1.8

بِبه ٖلض ٌؿمى ٖلض الٗالج، وهى ترجب والُبِب، اإلاٍغٌ مً هال ًغبِ الظي الٗلض طلً ًيكأ بحن اإلاٍغٌ َو  ٍو

ً هظًً مخباصلت بحن التزاماث ٖضة ٖىه   .(5)ألازحًر

ٗخبر إلتزام الُبِب بئٖالم اإلاٍغٌ و الخهٌى ٖلى مىافلخه للٗالج كبل أي جضزل َبي مً بحن أهم هظ ه َو

 .لظي ًسىله الخهغف في حؿم اإلاٍغٌؤلالتزاماث ، طلً ألن الُبِب هى اإلانهي اإلادترف الظي ًملً الٗلم ا

                                                           
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2013هىفمبر ؾىت  9 اإلاؤعر في 378-13ىفُظي عكم إلاغؾىم الخمً ا 41ًىٓغ إلى اإلااصة  ( 1)
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2013هىفمبر ؾىت  9 اإلاؤعر في 378-13إلاغؾىم الخىفُظي عكم مً ا 46ًىٓغ إلى اإلااصة  ( 2)

 .اإلاظوىع ؾابلا، 2018ًىلُى ؾىت  2 ؤعراإلا 11-18اللاهىن عكم مً  52ًىٓغ إلى اإلااصة  ( 3)
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2018ًىلُى ؾىت  2 ؤعراإلا 11-18اللاهىن عكم مً  53لى اإلااصة ًىٓغ إ ( 4)
م  ( 5)  . 11، م  2011 والخىػَ٘، لليكغ هىمت، صاع ،الجؼائغ الُبي، الٗلض ٖكىف، هٍغ
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غاف اإلاخٗاكضة، و مً بحن ؤلالتزاماث ما له ٖالكت َو ؼ الثلت و الخفاّ ٖلى خلىق ألَا الم وؾُلت لخٍٗؼ ٗخبر ؤلٖا

 لى ختى مهىخه ٖلُه جفغيها بالىاحباث ؤلاوؿاهُت  جلً التيالُبي، و ًلهض  بالٗمل بالىاحباث ؤلاوؿاهُت و ما حٗلم منها

 .(1)الفجي الُبي بالٗمل مباقغ لها اعجباٍ جىً لم

 ملزيضالخاص با الصحيعالم اإل جعزيف إلالتزام ب -1.8-1

ت اإلاخىفغة لضًه و التي حؿمذ للمٍغٌ باجساط كغاع  هي جبهحر و إزُاع الُبِب إلاٍغًه بيافت اإلاٗلىماث الًغوٍع

الم في حىهغه بمثابت التزام بالخىاع اإلاخهل بحن اإلاٍغٌ والُبِب زالٌ  ،(2)أن الٗالج أو عفًهبك و ٌٗخبر الالتزام باإٖل

 .مضة الٗلض الُبي بهضف الخهٌى ٖلى عيا مؿدىحر

هما ٖلى الُبِب أن ال ًىفي فلِ ٖىض إٖالم اإلاٍغٌ، ونف خالخه اإلاغيُت، و الٗالج الظي ًلترخه، بل ٖلُه 

مً مضوهت  43ي باإلاهضاكُت بئُٖائه مٗلىماث وافُت و ناصكت هفُلت بدبهحره، هما أقاعث طلً اإلااصة الخدل

أزالكُاث الُب التي ههذ ٖلى : "ًجب ٖلى الُبِب او حغاح الاؾىان أن ًجتهض إلفاصة مٍغًه بمٗلىماث واضخت 

 .(3)وناصكت بكان أؾباب ول ٖمل َبي"

 ملزيض :الخاص با صحيالعالم اإل مضمون إلالتزام ب -1.8-8

ت مً اإلاغاخل، بضاًت مً الدشخُو زم الٗالج و أزحرا مغخلت ما بٗض الٗالج، وول  جمغ فترة ٖالج اإلاٍغٌ بمجمٖى

مغخلت منها جخُلب إلتزام الُبِب اإلاٗالج بئٖالم و جبهحر اإلاٍغٌ فيها بدالخه اإلاغيُت، و الٗالج الىاحب جلضًمه له، 

 هظه اإلاغاخل .وؾِخم الخُغق ليل مغخلت مً 

 في مزحلة الخشخيص  الصحي إلاعالم -أوال

إن إٖالم اإلاٍغٌ بدالخه الصخُت ًخم بٗض حشخُو اإلاغى، و الدشخُو هى فدو اإلاٍغٌ و الىكف ًٖ 

غفه وأٖغايه وأؾبابه، زهائهه، خهغ ٍَغم ًٖ اإلاغى هٕى ماهُت مغيه، و هى جدضًض  بأهه الفله حاهب مً ٖو

ٌ  مهمت  وخالخه اإلاٍغٌ، مً ْغوف به ًدُِ ما وحم٘ وجُىعه، زُىعجه، وصعحت اإلاغى مٗغفت الُبِب فيها ًداو

 .(4)و الخأزحراث الىعازُت اإلاغيُت، ؾىابله الٗامت، الصخُت

و ًخم الدشخُو بٗضة َغق، هلُاؽ الًغِ، فدو صكاث الللب، نىع ألاقٗت، الخدالُل بأهىاٖها، و ًخم 

اإلاىاؾب له بٗض الخهٌى ٖلى الىخائج، هظا ما هو ٖلُه كاهىن الصخت عكم إٖالم اإلاٍغٌ بدالخه اإلاغيُت و الٗالج 

خُلبه و ألازُاع التي التي ههذ ٖلى : " ًجب إٖالم ول شخو بدالخه الصخُت و الٗالج الظي ج 23في اإلااصة  18-11

  .(5)ًخٗغى لها"

                                                           
 .67، م 2014 واللاهىن، الفىغ صاعغ، مه ملاعهت، صعاؾت للُبِب اإلاضهُت اإلاؿؤولُت في الخُأ خؿحن، عهً ًىؾف هىع أ  ( 1)
ولُت  التزام الُبِب بئٖالم اإلاٍغٌ، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الخلىق، فٕغ ٖلىص ومؿؤولُت، حامٗت بً ٖىىىن، أؾماء ؾُٗضاوي، (2)

 . 12، م 2001-2000الخلىق، الجؼائغ، 
ت، مضوهت ازالكُاث الُب،  ، ًخًم1992ًًىلُى ؾىت  6اإلاىافم  1413مدغم ٖام  5مؤعر في  276-92اإلاغؾىم الخىفُظي عكم ( 3) )الجمهىعٍت الجؼائٍغ

ضة الغؾمُت  .(1992ؾىت ًىلُى  08 ،52الٗضص  ،الجٍغ
ضة( 4) ، 2003 الجؼائغ،ٖىىىن،  بًحامٗت الخلىق،  ولیت ر،حاإلااحؿخ لىُل قهاصة مظهغة ملاعهت، صاعؾت، الُبُت اإلاؿؤولُتو  الُبي الخُأ ؿىؽ،ِٖ فٍغ

 .38م 
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2018ًىلُى ؾىت  2 ؤعر فياإلا 11-18اللاهىن عكم ً م 23ًىٓغ إلى اإلااصة  ( 5)
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ض فدهه و هظا إٖالمه و وؿخسلو مً هظه اإلااصة أن الُبِب مجبر ٖلى إٖالم اإلاٍغٌ بدالخه الصخُت بٗ

 ً بالٗالج، إال إطا إهُىي الدشخُو ٖلى مغى زُحر فُمىً ٖضم إٖالمه، م٘ ؤلالتزام بئٖالم أؾغجه أو أَغاف آزٍغ

 .ُٖنهم اإلاٍغٌ بىفؿه، هما ًجب ٖلى الُبِب أن ًدترػ ٖىض هكفه للمغى إطا وان زُحرا

 في مزحلة العالج الصحي إلاعالم  -ثاهيا

هى جدلُم الكفاء و جسفُف آلاالم، و هي مغخلت زاهُت جأحي بٗض الدشخُو، ًلىم زاللها  الهضف مً الٗالجإن 

ت أو بالخضزل  م ألاصٍو الُبِب بخدضًض الخل الظي ًلترخه في مىاحهت اإلاغى، وكض ًيىن الٗالج َبُُٗا أو ًٖ ٍَغ

ائل اإلامىىت مً أحل الىنٌى باإلاٍغٌ الجغاحي و ًمىً حٍٗغف الٗالج ٖلى أهه : "جلً اإلاغخلت التي ًخم فيها اجبإ الىؾ

 .(1)بالكفاء كضع اإلاؿخُإ"

ًجب ٖلى الُبِب أو حغاح  التي ههذ ٖلى : "مً مضوهت أزالكُاث الُب  47هما أقاعث ٖلى طلً اإلااصة 

ألاؾىان أن ًدغع ونفاجه بيل ويىح و أن ًدغم ٖلى جمىحن اإلاٍغٌ أو مدُُه مً فهم ونفاجه فهما حُضا، هما 

، وأن ًخأهض مً اؾدُٗاب اإلاٍغٌ للمٗلىمت أو ألهله ، هما (2)"ُه أن ًجتهض للخهٌى ٖلى أخؿً جىفُظ للٗالجًخٗحن ٖل

مً مضوهت أزالكُاث الُب، التي ههذ ٖلى : " ًيبغي أن جيىن الىنفت أو الكهاصة أو ؤلافاصة  56أقاعث إلُه اإلااصة 

ش و جىكُ٘ الُبِب أو حغاح التي ًلضمها َبِب أو حغاح ألاؾىان واضخت الىخابت حؿمذ ب خدضًض مىكٗها و جدمل الخاٍع

لت جخًمنها باإلاساَغ التي ٌٗلمه أن ، وهظلً(3)ألاؾىان " خسظ بها ًلحن اإلاٍغٌ ٖلى ًيىن  ختى الٗالج ٍَغ اللغاع  بكأنها ٍو

  .(4)اإلاىاؾب

 في مزحلة ما بعذ العالج  الصحي إلاعالم -ثالثا

ت أو إحغاءه لٗملُت حغاخُت، أو اؾخٗماٌ وؾُلت ٖالحُت أزغي، و ال  جخًمً مغخلت الٗالج أزظ اإلاٍغٌ لألصٍو

ًخىكف إلتزام الُبِب في هظه اإلاغخلت الٗالحُت، بل ًمخض إلى مغخلت أزغي و هي مغخلت ما بٗض الٗالج، بغغى مخابٗت 

ن جىجغ ًٖ هظا الخضزل، للخفاّ ٖلى إؾخلغاعه جُىع وي٘ اإلاٍغٌ، و ججىِبه أي مًاٖفاث أو أزُاع ًمىً أ

 الهحي،

إلى حاهب اإلاخابٗت الُبُت بٗض الٗالج، جخًمً هظه اإلاغخلت إلتزام الُبِب بئٖالم اإلاٍغٌ بالخىاصر التي خضزذ 

بالفكل،  و إٖالمه بالىخائج اإلاترجبت ًٖ ٖمله الُبي اإلالضم، أًا واهذ هدُجخه بالىجاح أو  (5)أزىاء اللُام بخُبُم الٗالج

لت فيها الىثحر  فئطا واهذ هدُجت الٗملُت الجغاخُت إًجابُت، ًخم إٖالمه بظلً، أما إطا واهذ ؾلبُت، فُجب إٖالمه بٍُغ

 مً الخغم لخجىب وكٕى اإلاٍغٌ في نضمت هفؿُت.

مضوهت اإلاخًمً  ;1992ًىلُى  6اإلاؤعر في  276-92اإلاغؾىم الخىفُظي عكم مً  43وكض أقاعث إلُه اإلااصة 

 زالكُاث الُب، وأًًا الهضف مً إٖالم اإلاٍغٌ في هظه اإلاغخلت، هى جبهحره بأزظ ؤلاخخُاَاث الالػم مغاٖاتهاأ

                                                           
 .214، م 1986 ، الٗغبُت النهًت صاعة، الُبي، اللاهغ  اإلاجاٌ في اإلاضهُت اإلاؿؤولُت مً الخأمحن مأمىن، الغقُض بضٖ ( 1)
 .اإلاظوىع ؾابلا ،1992ًىلُى ؾىت  6ؤعر في اإلا 276-92ىفُظي عكم خاإلاغؾىم المً  47ًىٓغ إلى اإلااصة  (2)
 .اإلاظوىع ؾابلا، 1992ًىلُى ؾىت  6ؤعر في اإلا 276-92ىفُظي عكم خاإلاغؾىم المً  56ًىٓغ إلى اإلااصة  (3)

ت، الُبي، مجاٌ في الخُأ إزباث كاؾم، خؿً مدمض( 4)  .159، م  2006 الجضًضة، الجامٗت مهغ، صاع ؤلاؾىىضٍع
 .103، م 2001 الٗغبُت، النهًت صاع، لبىان بحروث، صعاؾت ملاعهت، يالُب الٗمل فيؤلاعاصة  صوع  مذجىب، غبحا ٖلي (5)
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الم في هظه اإلاغخلت جؼوٍض اإلاٍغٌ بخىحيهاث و إعقاصاث مً أحل (1)مؿخلبلُت أزاع أي لخجىب ، و أًًا ًخًمً ؤلٖا

ت، و الج اث اإلاىاؾبت. اؾخىماٌ الٗالج بفٗالُت، هخبهحره بمىاُٖض ألاصٍو  ٖغ

 ملزيضالخاص با الصحيعالم اإل ب الالتزام هطاق -8.8

الم الهحي باليؿبت في هظه الجؼئُت ؾيخُغق  ، والتي جلؿُمها إلى هُاق مً خُث للمٍغٌإلى مجاالث ؤلٖا

وهُاق مً خُث مدل ؤلالتزام والتي جخًمً اإلاىاص  ;اإلاؤؾؿت، وهُاق مً خُث الُبِب واإلاٍغٌوجخًمً  ;ألاشخام

ًاء، الخبٕر بالضم و الخجاعب الُبُت  .الهُضالهُت، الخبٕر باأٖل

 من حيث ألاشخاص  -8.8-1

 الطبيب  -أوال

 وألانٌى اإلاؿخلغة الٗلمُت للمُُٗاث وفلا الٗالج وونف حشخُو اإلاغى مهّمت له جىول مدترف منهي شخو هى

 .أإلاه مً الخسفُف ألاكل ٖلى أو ٍغٌاإلا لكفاء الٗىاًت الالػمت بظٌ التزامه أؾاؽ ًمثل خُث الُب، مهىت في

اإلاخٗلم بدىُٓم َب الٗمل  1993ماي  15مؤعر في  120 – 93مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  6و كض جُغكذ اإلااصة 

فها لُبِب الٗمل أهه "ٌٗض َبِبا مؤهال إلاماعؾت َب الٗمل ول َبِب ًدمل قهاصة الخسهو في َب الٗمل  في حٍٗغ

 .(2)الخام" و مغزو له بمماعؾخه لخؿابه

 املزيض  -ثاهيا

 .الصخُت خالخه ًىبئ بخضهىع  أو خُاجه يهضص بمغى مهاب شخو ول هى

ت العوؽ "  :(3)ٖلى أهه ;" la Rousse de Pocheوجم حٍٗغف اإلاٍغٌ في مىؾٖى

Malade :  

- Dont la santé est altérée. 

- Dont l’état, le fonctionnement est déréglé. 

- un peu dérange intellectuellement. 

 ن حيث املؤسسة م -8.1-8

الم باألؾٗاع باليؿبت للمؤؾؿاث الخانت مً زالٌ اإلااصةللض   مً كاهىن الصخت 313 جُغق اللاهىن إلى ؤلٖا

التي ههذ ٖلى : "ًجب ٖلى الهُاول و اإلاؤؾؿاث الخانت للصخت أن جدترم الخىُٓم في مجاٌ إٖالم الجمهىع 

  .(4)يكاٍ الٗالجي"وألاؾٗاع اإلاخٗللت بال

 الخاص باملزيض الصحي من حيث محل الالتزام باإلعالم -8.8-3

 املواد الصيذالهية  -أوال

الم الٗلمي خىلها و إصعاج مٗلىماث خٌى اإلاىاص التي جضزل في جغهُبها و ًٖ للض  ت ؤلٖا هو اللاهىن ٖلى إحباٍع

ٖلى :  235مً كاهىن الصخت، خُث ههذ اإلااصة  236و  235آزاعها الٗالحُت و هُفُت اؾخٗمالها مً زالٌ اإلااصجحن 
                                                           

 .160م   ،.ؾبم طهغهمغح٘  الُبي، مجاٌ في الخُأ إزباث كاؾم، خؿً مدمض ( 1)

ت )الجمهىعٍ، ، ًخٗلم بدىُٓم َب الٗمل ،1993ماًى ؾىت  15اإلاىافم  1413طي اللٗضة ٖام  23مؤعر في  120-93خىفُظي عكم الغؾىم اإلا( 2)

ت،  ضة الغؾمُتالجؼائٍغ  .(1993ؾىت ًىلُى  19 ،33الٗضص  ،الجٍغ
(3)

 LE LAROUSSE DE POCHE, Larousse-Bordas 1997, Dictionnaire Noms Communs Noms propres, p 401. 
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2018ًىلُى ؾىت  2 ؤعراإلا 11-18اللاهىن عكم مً  313ًىٓغ إلى اإلااصة  (4)
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الم الٗلمي خٌى اإلاىاص الهُضالهُت إحباعي و ًجب أن ًيىن واضخا و كابال للخمدُو و مُابلا ألخضر مُُٗاث  "الٖا

الم" ا الدؿمُت اإلاكترهت الضولُت للماصة مىيٕى هظا ؤلٖا أما  ،(1)البدث الُبي و الٗلمي ٖىض جىػَٗه، و أن ًظهغ إحباٍع

الم الٗلمي خٌى اإلاىاص الهُضالهُت في ول مٗلىمت جخٗلم بترهُبها و آزاعها  236اإلااصة  ، فىهذ ٖلى : " ًخمثل ؤلٖا

الٗالحُت و البُاهاث الٗالحُت الخانت بمىافٗها و مًاعها، و ؤلاخخُاَاث الىاحب مغاٖاتها و هُفُت اؾخٗمالها و هخائج 

،  (2)مُت و الخدلُلُت اإلامدهت اإلاخٗللت بفٗالُتها و ؾمُتها الٗاحلت و آلاحلت"الضعاؾاث الُٗاصًت و الهُضالهُت و الؿ

الم الٗلمي، زهىنا إلاهىحي الصخت و للمغجفلحن بغغى يمان  والفلغة الثاهُت فلض ههذ ٖلى : "و ًىحه ؤلٖا

 .الاؾخٗماٌ الؿلُم للمىاص الهُضالهُت"

 الحبرع باألعضاء  -ثاهيا

 .(3)البكغي  الًٗى تزإاه أو اؾدئهاٌ بٗملُت حؿمى

 حغاخُت : ٖملُاث زالر خًمًجو 

ٌ  مً الؿلُم الًٗى اؾدئهاٌ ٖملُت -  مىه اإلاىلى

ٌ  مً الخالف الًٗى اؾدئهاٌ ٖملُت -  اإلاٍغٌ إلُه اإلاىلى

 الخالف الًٗى مدل الؿلُم الًٗى ػعٕ ٖملُت -

 مهضصة وخُاتهم بٗلت اإلاهابحن مألاشخا بٌٗ واخض، هىان آن في والؼعٕ الاؾدئهاٌ ٌكمل الىلل أن ٌٗجي وهظا

ًاء هلل ٖملُت إلى اللجىء مً مىام ال بأهه اإلاٍغٌ بئزُاع ًلىم الُبِب الجغاح أن باإلاىث، فٗلى ها ألٖا ت وػٖع  البكٍغ

ضم الخللُضًت الٗالج وؾائل عجؼ بؿبب وطلً خُاجه الهلاص   .(4)خالخه مثل في فٗالُتها ٖو

ت إٖالم ول مً اإلاخبٕر و اإلاخللي; و جبهحرهما باألزُاع التي ًمىً كض و كض هو اللاهىن الجؼائغي ٖلى احباٍع

ًاء; مً حؿم ألاٌو إلى الثاوي أي اإلاٍغٌ الظي ؾِؿخفُض مً الًٗى اإلاخبٕر  ًخٗغيان لها حغاء ٖملُت هٕؼ و هلل ألٖا

ا، باألزُاع التي كض مً كاهىن الصخت ٖلى : "جلىم لجىت الخبراء بئٖالم اإلاخبٕر مؿبل 360به، خُث أقاعث اإلااصة 

 . (5)ًخٗغى لها و بالٗىاكب اإلادخملت للجٕز و هظلً بالىخائج اإلاىخٓغة مً الؼعٕ باليؿبت للمخللي"

 وؿخيخج مً هظا الىو أن الخبهحر ٌكمل ألامىع الخالُت : 

 باليؿبت للمخبٕر : 

 ه أي أزىاء الٗملُت الجغاخُتألازُاع التي ًمىً أن ًخٗغى لها اإلاخبٕر أزىاء هٕؼ الًٗى اإلاغاص الخبٕر ب -

 ٖىاكب الجٕز مؿخلبال  -

 باليؿبت للمخللي : 

                                                           
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2018ًىلُى ؾىت  2 ؤعراإلا 11-18اللاهىن عكم مً  235اصة ًىٓغ إلى اإلا (1)
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2018ًىلُى ؾىت  2 ؤعراإلا 11-18اللاهىن عكم مً  236ًىٓغ إلى اإلااصة  (2)
اع، فًُلت كاوة اؾمي( 3) ًاء وػٕع هلل لٗملُاث اللاهىوي ؤلَا ت ألٖا  اإلاهىُت، اإلاؿؤولُت كاهىن  فٕغ ،للاهىن ا احؿخحر فيإلاا لىُل قهاصة عؾالت، البكٍغ

 .50، م 2011 ،ولُت الخلىق  ، وػو جحزي  مٗمغي، مىلىص حامٗت
ًاء مٗاقى لخًغ، الىٓام( 4) ت اللاهىوي لىلل وػٕع ألٖا ، م 2015-2014اللاهىن الخام،  في ضهخىعاهال قهاصة لىُل ملاعهت، مظهغة صعاؾت، البكٍغ

276. 
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2018ًىلُى ؾىت  2 ؤعراإلا 11-18اللاهىن عكم مً  360ًىٓغ إلى اإلااصة (  5)
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 الىدُجت التي آلذ إليها ٖملُت ػعٕ الًٗى  -

 ًٖى حضًض إطا لم ًخم ػعٕ بٗض إحغاء ٖملُت مهضصة ؾخيىن  خُاجه هما ٖلى الُبِب أن ًسُغ اإلاغبٌ بأن

 .ألاولى الٗملُت فكلذ إطا ػعٕ أزغي  ٖملُت إحغاء اهُتإمي هىان وأن الجضًض للًٗى حؿمه عفٌ ْاهغة ٖلى الؿُُغة

 الحبرع بالذم  -ثالثا

الضم  هظا إلى بداحت هى الظي اإلاٍغٌ إلى اإلاٗافى الاوؿان الؿلُم مً الضم هلل ٖام بكيل الىيُٗت اللىاهحن أحاػث

لىحىص  فيها الضم هلل مً البض تيوال الجغاخُت، والجغوح والٗملُاث الخىاصر في الخاٌ هى هما الهالن، مً خُاجه إلهلاط

 .اإلالّخت الًغوعة

 في وخلىه ؾلُم، شخو وعٍض مً الضمىي  الؿائل ومضعوؾت مً مدضوصة همُت سخب في الضم هلل ٖملُت وجخمثل

ٌ بلهض إلُه، بداحت مٍغٌ آزغ وعٍض شخو  وامال الضم هلل نىعة وهي الخُاة، يهّضص مفلىص بملضاع صم حٍٗى

اث والبالػما أو فلِ الضم ميىهاث إخضي ٖلى فلِ ىللال وكض ًلخهغ للمٍغٌ،  ختى أو البًُاء أو الخمغاء الضم هٍغ

ت، وهى الهفائذ  .(1)الضم مكخلاث هلل مهُلر جدذ ًىضعج ما الضمٍى

وميىهاجه،  بالضم للخبٕر اإلاىٓمت لللىاٖض اإلادضص 1998ماي  24اللغاع الىػاعي اإلاؤعر في  مً 07 اإلااصة وللض ههذ

لى عأؾها جبهحر اإلاخبٕر مً الضم أزظ الالتزاماث التي جل٘ ٖلى ٖاجم الُبِب ٖىض صثخض والتي   .(2)اإلاخبٕر ٖو

مً كاهىن الصخت ٖلى وحىب ملابلت َبُت م٘ اإلاخبٕر حؿبم ٖملُت الخبٕر خُث ههذ :  368هما أقاعث اإلااصة 

ي زاللها اللىاٖض الُبُت" . و في الفلغة ألاولى "ًجب أن جيىن ٖملُت الخبٕر بالضم مؿبىكت بملابلت َبُت م٘ اإلاخبٕر جغاع

مً هفـ اإلااصة اللاهىهُت ههذ ٖلى يغوعة إٖالم الشخو اإلاخبٕر كبل و أزىاء الٗملُت : " ًجب إٖالم اإلاخبٕر في مجاٌ 

 .ضم كبل و أزىاء ٖملُت هٕؼ الضم"الخبٕر بال

 الحجارب الطبية -رابعا

ٖلمُت للىكف ًٖ فغى مً الفغوى ألغغاى ٖلمُت، أو للخدلم  حٍٗغف الخجاعب الُبُت : هي حم٘ اإلاُُٗاث

بي ٖلى ؤلاوؿان و هي جسخلف بدؿب الغغى أو اللهض الٗام مً  مً صختها و هي الجؼء مً اإلاىهج البدثي الخجٍغ

 .(3)ُاث حغاخُت ججُبُت غحر مؿبىكتإحغائها ؾىاء واهذ ٖالحُت او غحر ٖالحُت أو ٖمل

التي ههذ ٖلى : "ًخمثل البدث في مجاٌ َب ألاخُاء  377الصخت مً زالٌ اإلااصة  و كض ٖغفها اإلاكٕغ في كاهىن 

غ اإلاٗاعف الىبائُت و الدشخُهُت و البُىلىحُت و الٗالحُت و جدؿحن  في إحغاء صعاؾاث ٖلى اليائً البكغي بغغى جٍُى

 .(4)اإلاماعؾاث الُبُت. و جضعى هظه الضعاؾاث في هظا اللاهىن "الضعاؾاث الُٗاصًت"

 جخمثل في : اإلاظوىعة أٖاله  377و جخٗلم الخجاعب الُبُت بمٗاًحر خضصتها اإلااصة 

                                                           
 اللاهىهُت الٗلىم مٗهض(، اإلاضوي اللاهىن  في جأنُلُت صعاؾت(اللاهىهُت  واإلاؿاءلت الٗالحُت الًغوعة بحن الضم هلل (، أ كؿم مؿاٖض أؾخاط) ًمُىت بغابذ( 1)

ت،   .15الٗضص  ،2016حاهفي  وؤلاوؿاهُت، الاحخماُٖتعاؾاث للض ألاواصًمُتمجلت  ،غلحزان الجامعي اإلاغهؼوؤلاصاٍع
 سبر، مصعاًت أصعاع خمضأ الجؼائغي صعاؾت ملاعهت، حامٗت الدكغی٘ في بالضم اإلاخبٕر لخمایت اللاهىهیت الًماهاثىعاه، صهخ باخث الضیً ههغ مىهغ( 2)

ش، واإلاجخم٘، مجلت الخلُلت اللاهىن  ٌ  جاٍع  .13، م 41لٗضص ، ا14/12/2017لليكغ  اإلالاٌ كبى
ُت وألازالكُت للخجاعب الُبُت ٖلى ؤلاوؿان في يىء اللاهىن الُبي الجؼائغي )صعاؾت ملاعهت(، الجؼائغ (3) صًىان ، بلخاج الٗغبي، الخضوص الكٖغ

ت،  اث الجؼائٍغ  . 16، م2011اإلاُبٖى
 .وىع ؾابلااإلاظ، 2018ًىلُى ؾىت  2 ؤعراإلا 11-18اللاهىن عكم مً  377ًىٓغ إلى اإلااصة   ( 4)
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 جُىع اإلاٗاعف الىبائُت  -

غ اإلاٗاعف الدشخُهُت  -  جٍُى

غ اإلاٗاعف البُىلىحُت  -  جٍُى

غ اإلاٗاعف الٗالحُت  -  جٍُى

 جدؿحن اإلاماعؾاث الُبُت -

الم فهى وحىبي ًل٘ ٖلى  مً كاهىن  386ٖاجم الُبِب، هظا ما أهضجه له اإلااصة أما فُما ًسو ؤلالتزام باإٖل

الصخت خُث ههذ : "ال ًمىً احغاء الضعاؾاث الُٗاصًت إال اطا ٖبر الاشخام اإلاؿخٗضون للخًٕى للضعاؾت 

دت و اإلاؿدىحرة ، هخابُا ، و بٗض  ُىن ًٖ مىافلتهم الخغة و الهٍغ الُٗاصًت، او ٖىض حٗظع طلً ، ممثلىهم الكٖغ

 :  (1)َغف الُبِب الباخث او الُبِب الظي ًمثله الؾُما ًٖاَالٖهم مً 

الهضف مً البدث و مىهجُخه و مضجه و اإلاىاف٘ اإلاخىزاة مىه و الهٗىباث و ألازُاع اإلاخىكٗت و البضائل الُبُت  -

 اإلادخملت.

 ؿاؽجدمل أًت مؿؤولُت وصون اإلا صون  وكذ أي سخب مىافلتهم في أو ما بدث في اإلاكاعهت عفٌ في خلهم -

 .بهم الٗالجي بالخىّفل

 الخاثمة:

غاف الظًً  لتزم به حمُ٘ ألَا ماٌ; ٍو الم في اإلاجاٌ الهحي، هى مجاٌ واؾ٘ ٌكمل حمُ٘ ألٖا إن ؤلالتزام باإٖل

اث، ًلضمىن زضماث للمجخم٘;  ومً زالٌ هظه الضعاؾت جم الترهحز ، بملابل أو بضون ملابلبهفتهم أفغاص أو مجمٖى

جضاوال للمٗلىماث اإلاخٗللت بصخت ؤلاوؿان في ٖالكتها م٘ أفغاص اإلاجخم٘، باٖخباعهما َغفحن ٖلى اإلاجالحن ألاهثر 

ت  ماٌ الخجاٍع ً، وهي ألٖا هظا و  ،الكغوٍ اإلافغويت ٖلى اإلاخٗاملحن الاكخهاصًحن ٖىض جلضًمهم للؿل٘ والخضماثو مؤزٍغ

ماٌ الُبُت، وكض ألؼم اإلاكٕغ ٖلى اللائمحن به ماٌألٖا وجبهحر الُغف آلازغ الًُٗف وهى اإلاؿتهلً، ; إفاصة ظه ألٖا

 مٍغًا وان أو ًخمخ٘ بصخت حُضة.

مً كاهىن  368التي حاءث، و منها هو اإلااصة  إال أهه جبلى هىان بٌٗ الخدفٓاث في بٌٗ الىهىم اللاهىهُت

الم إلى حاهب اإلاخبٕر بالضم ;11-18عكم الصخت  ًا، هظلً وان ٖلى اإلاٍغٌ أً ;التي وان مً الىاحب أن ٌكمل فيها ؤلٖا

 378-13مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  3اإلااصة اإلاكٕغ أن ٌؿخٗمل ٖباعة أهثر ويىخا مً ٖباعة "وؾُلت أزغي" في هو 

كُام اإلاكٕغ الجؼائغي في هو  و ، اإلاؿتهلً بئٖالم اإلاخٗللت الكغوٍ و الىُفُاث الظي ًدضص 2013هىفمبر  9اإلاؤعر في 

الم، وما ًترجبظي مً هفـ اإلاغؾىم الخىفُ 3اإلااصة  لت مً َغق ؤلٖا ٖنها مً إقياالث  بفخذ اإلاجاٌ إلؾخٗماٌ أي ٍَغ

الم وؤلاجهاٌ وحكٗب مجالها ;التي ًمىً أن جللى نٗىبت ;في َغق ؤلازباث  .هٓغا للمجاٌ الىاؾ٘ لخىىىلىحُا ؤلٖا

 كائمة املزاحع

 اللواهين: -1

                                                           
 .اإلاظوىع ؾابلا، 2018ًىلُى ؾىت  2 ؤعراإلا 11-18اللاهىن عكم مً  386ًىٓغ إلى اإلااصة   ( 1)
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 .2020ؾىت  الخٗضًل الضؾخىعي اإلاىافم ٖلُه في اؾخفخاء أٌو هىفمبر-

 .اإلاخٗلم بدماًت اإلاؿتهلً و كم٘ الغل 2009فبراًغ  25اإلاؤعر في  03-09عكم اللاهىن  -

 اإلاخًمً اللاهىن اإلاضوي. 1975ؾبخمبر  26اإلاؤعر في  58-75ألامغ عكم  -

 .اإلاخٗلم بالصخت 2018ًىلُى  2اإلاؤعر في  11-18اللاهىن عكم  -

 .اإلاؿتهلً بئٖالم اإلاخٗللت الكغوٍ و الىُفُاث الظي ًدضص 2013هىفمبر  9ي اإلاؤعر ف 378-13إلاغؾىم الخىفُظي عكم ا -

 .مضوهت أزالكُاث الُباإلاخًمً  1992ًىلُى  6اإلاؤعر في  276-92اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -

 .اإلاخٗلم بدىُٓم َب الٗمل 1993ماي  15مؤعر في  120-93اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -

لُت  04ي اإلاؤعر ف 131-88اإلاغؾىم عكم  -  .الظي ًىٓم الٗالكت بحن ؤلاصاعة واإلاىاًَ 1988حٍى

 الكحب:-8

 .2006  الخضًث، الىخاب صاعالجؼائغ،  اإلالاعن، اللاهىن  في اإلاؿتهلً خماًت، بىصالي مدمض -

 تالٗغبُ صولت ؤلاماعاث بحن ملاعهت صعاؾت والهىاعي، الخجاعي  الغل مً اإلاؿتهلً خماًت مدمىص، ٖلي خؿحن هللا ٖبض -

ٌ  اإلاخدضة  .2002 الٗغبُت، النهًت صاع، اللاهغة ألاحىبُت، والضو

 .2014 واللاهىن، الفىغ صاعغ، مه ملاعهت، صعاؾت للُبِب اإلاضهُت اإلاؿؤولُت في الخُأ عهً خؿحن، ًىؾف أهىع  -

 .1986 ، الٗغبُت النهًت صاعة، اللاهغ  الُبي، اإلاجاٌ في اإلاضهُت اإلاؿؤولُت مً الخأمحن مأمىن، الغقُض بضٖ -

ت، الُبي، مجاٌ في الخُأ إزباث كاؾم، خؿً مدمض -  . 2006 الجضًضة، الجامٗت صاع، مهغ ؤلاؾىىضٍع

 .2001 الٗغبُت، النهًت صاع، لبىان بحروث، صعاؾت ملاعهت، الُبي الٗمل فيؤلاعاصة  صوع  مذجىب، غبحا ٖلي -

ت، الُبي، مجاٌ في الخُأ إزباث كاؾم، خؿً مدمض -  . 2006 الجضًضة، الجامٗت صاع، مهغ ؤلاؾىىضٍع

ُت وألازالكُت للخجاعب الُبُت ٖلى ؤلاوؿان في يىء اللاهىن الُبي الجؼائغي )صعاؾت  - بلخاج الٗغبي، الخضوص الكٖغ

ت، ، ملاعهت(، الجؼائغ اث الجؼائٍغ  .2011صًىان اإلاُبٖى

م -  . 2011 والخىػَ٘، لليكغ هىمت، صاع ،الجؼائغ الُبي، الٗلض ٖكىف، هٍغ
(1)

 LE LAROUSSE DE POCHE, Larousse-Bordas 1997, Dictionnaire Noms Communs Noms 

Propres. 

 املجالت:-8

حامٗت الىجاح لألبدار  ، مجلت"ملاعهت( الجؼائغي )صعاؾت اللاهىن  في ؤلالىترووي اإلاؿتهلً خماًتي، "زلف الغخمان ٖبض

 .2013، (01)27اإلاجلض الجؼائغ،  بجاًت، محرة الغخمان ٖبض حامٗت )الٗلىم ؤلاوؿاهُت(،

 الزسائل و املذكزات: -3

ٗحن بحن ملاعهت صعاؾت بالىؾم لإللتزام اللاهىهُت الخماًت، الخم ٖبض ماوي -  ملضمت والجؼائغي، أَغوخت الفغوسخي الدكَغ

-2015 ، بؿىغة، الجؼائغ،زًُغ مدمض حامٗت الؿُاؾُت، والٗلىم الخلىق  ولُت الخلىق، في الٗلىم صهخىعاه لىُل

2016. 

ًاءاللاهىوي لىلل و  مٗاقى لخًغ، الىٓام - ت ػٕع ألٖا اللاهىن  في ضهخىعاهال قهاصة لىُل ملاعهت، مظهغة صعاؾت، البكٍغ

 .2015-2014الخام، 
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ٌ  أحل مً اإلابُ٘، مظهغة مساَغ الشخيء مً بالخدظًغ ؤلالتزام، ٖضة لُانٖ - الخلىق،  في اإلااحؿخحر قهاصة ٖلى الخهى

 .2009، ولُت الخلىق، الجؼائغ زضة بً ًىؾف ؤولُت، حامٗت بًومؿ ٖلىص فٕغ

مت خضوف - الم ؤلالتزام، هٍغ  قهاصة لىُل مظهغة الغل، وكم٘ اإلاؿتهلً بدماًت اإلاخٗلم 03-09اللاهىن  إَاع في باإٖل

 .2012-2011الجؼائغ، بىمغصاؽ،  بىكغة مدمض حامٗت ومؿؤولُت، ٖلىص جسهو اللاهىهُت، الٗلىم في اإلااحؿخحر

التزام الُبِب بئٖالم اإلاٍغٌ، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الخلىق، فٕغ ٖلىص ومؿؤولُت،  أؾماء ؾُٗضاوي، -

 .2001-2000ولُت الخلىق، الجؼائغ،  حامٗت بً ٖىىىن،

ضة - الخلىق،  ولیت اإلااحیؿتر، لىُل قهاصة مظهغة ملاعهت، صاعؾت، الُبُت اإلاؿؤولُتو  الُبي الخُأ ؿىؽ،ِٖ فٍغ

 . 2003 الجؼائغ،ٖىىىن،  بًحامٗت 

اع، فًُلت كاوة اؾمي - ًاء وػٕع هلل لٗملُاث اللاهىوي ؤلَا ت ألٖا  فٕغ ،اللاهىن  احؿخحر فيإلاا لىُل قهاصة عؾالت، البكٍغ

 .2011 ،ولُت الخلىق  ، وػو جحزي  مٗمغي، مىلىص حامٗت اإلاهىُت، اإلاؿؤولُت كاهىن 

 :لاالتامل -4

 اللاهىن  في جأنُلُت صعاؾت(اللاهىهُت  واإلاؿاءلت الٗالحُت الًغوعة بحن الضم هلل (، أ كؿم اٖضمؿ أؾخاط) ًمُىت بغابذأ  -

ت،  اللاهىهُت الٗلىم مٗهض(، اإلاضوي  ،وؿاهُتوؤلا الاحخماُٖتللضعاؾاث  ألاواصًمُتمجلت  ،غلحزان الجامعي اإلاغهؼوؤلاصاٍع

 .15الٗضص  ،2016حاهفي 

الجؼائغي صعاؾت ملاعهت،  الدكغی٘ في بالضم اإلاخبٕر لخمایت اللاهىهیت لًماهاثاىعاه، صهخ باخث الضیً ههغ مىهغ -

ش، مجلت الخلُلتواإلاجخم٘،  اللاهىن  سبر، مصعاًت أصعاع خمضأ حامٗت ٌ  جاٍع  .41، الٗضص 14/12/2017لليكغ  اإلالاٌ كبى
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  ملخص:

ع و  جعحبر اإلاطالحة الجمغهُة علض ًىهي مً زالله بصاعة الجماعن و اإلاسالف هؼاعا كاثما عً مسالـة الخشَغ

ة و ثىىعها ما ًاصي بلى اػصًاص  الحىكُم الظي ثحىلى بصاعة الجماعن ثؿبُله، و ثكهغ ؤهمُتها مع اػصًاص اإلاباصالت الحجاٍع

ُة، مً زالٌ الضوع الجىهغي الظي ثلعبه في ثدطُل الحلىق و الغؾىم الجمغهُة اإلاحملظ منها ؤو اإلاسالـات الجمغه

اإلاحؼاض ى عنها، و هظا مً زالٌ بعـاء بصاعة الجماعن مً مطاٍعف و ؤعباء الحلاض ي، ما صامد هظه ألازحرة ال ثملً 

لا آزغ إلاماعؾة الضعىي الجباثُة الغامُة لحدطُل الجؼاءات الجباثُ ة،  هظا مً حهة و مً حهة ؤزغي هكغا ؾٍغ

ىة العمىمُة ملاعهة بجهاػ اللػاء  للؿغعة التي ثحمحع بها في بنهاء الجزاع و اؾترصاص خلىق الخٍؼ

اإلاسالـات الجمغهُة؛ الحلىق والغؾىم اإلاحملظ منها ؤو ؛ علض؛ اإلاطالحة الجمغهُةالهلماث املفخاحيت: 

 .اإلاحؼاض ى عنها

Abstract:  

The customs transaction is considered to be a contract by which the customs 

administration and the offender put an end to an existing dispute in violation of the provisions 

of the laws and regulations that the customs administration is responsible for enforcing. Its 

importance appears through the essential role it plays in the collection of elusive or tolerated 

customs duties and fees, with the increase and diversification of trade which leads to an 

increase in customs offenses. This importance also appears in the fact that the customs 

administration is exempt from the costs and charges of litigation. Since the customs 

administration, on the one hand, has no other means of bringing the tax action to collect tax 

penalties, and on the other hand, the speed of the customs transaction to put end to the dispute 

and recover the rights of the public treasury compared to the slowness of the judicial system. 

Keywords: Customs transaction; contract; customs offenses; elusive or tolerated duties 

and taxes. 
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 اإلاطالحة الجمغهُة هألُة لـؼ الجزاع الجمغوي

Customs reconciliation is a mechanism for settling customs disputes 
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 مقذمت:

بن الحؿىع الظي جشهضه بالصها على ػغاع صٌو العالم في مجاٌ الحجاعة الخاعحُة و الظي هحج عىه اػصًاص اإلاباصالت 

ة، ؤصي بالػغوعة بلى اػصًاص اإلاسالـات الجمغهُة، باعحباع بصاعة الجماعن الىاحهة للبالص، بدُث ثمثل هظه  الحجاٍع

الظي ًمثل بضوعه مىؿلم ليل ثدطُل حمغوي، خُث جعحبر مىاػعة حمغهُة  اإلاسالـات لحكة مُالص الجزاع الجمغوي، و 

مً كاهىن الجماعن الجؼاثغي، والتي ثىظ في ؿلغتها ألازحرة على ؤن  05حمُع اإلاسالـات التي ثىؿبم عليها ؤخيام اإلااصة 

تي جخىلى إداسة الجماسك : " مل حشيمت حمشليت مشجنبت مخالفت أو خشقا للقىاهين وألاهظمت الاإلاسالـة الجمغهُة هي

 جطبيقها و التي ًىص هزا القاهىن على قمعها".

و علُه ثإجي مغخلة خل الجزاع الظي ًثىع بشإن هظه ألازحرة، بط ؤهه مً اإلالغع في اللاهىن الجؼاثغي و اللىاهحن 

لحن لحل الجزاع الجمغوي، بما بةثباع بحغاءات الحلاض ي ؤمام الجهات اللػاث ُة التي ثبد في اللػاًا اإلالاعهة وحىص ؾٍغ

لا آزغ إلاماعؾة الضعىي الجباثُة الغامُة لحؿبُم الجؼاءات الجباثُة  الجؼاثُة، ما صامد بصاعة الجماعن ال ثملً ؾٍغ

م الجؼاجي، و اللاعضة ؤن الطلح ال ًجىػ في الضعىي الجؼاثُة ألنها خم للمجحمع ؿلِـ ألخض ؤن ًحطالح  عً الؿٍغ

ام، و هظا ثبعا إلابضؤ عضم كابلُة الحطغؾ في الضعىي العمىمُة، ؤو بةثباع ألاؾلىب الىصي ؤال عليها إلاسالـة الىكام الع

 و هى اإلاطالحة الجمغهُة، 

و اإلاطالحة جعني ثجاوػ الجزاع اللاثم بحن ؾغؿحن ؤو ؤهثر  و ٌعني عـى ول ؾغؾ عً الؿغؾ آلازغ عىضما ثحعاعع 

 اإلاطالح ؾىاء واهد مشغوعة ؤو ػحر طلً. 

بر اإلاطالحة الجمغهُة الحل ألامثل للمىاػعات الجمغهُة لظا ؤوالها كاهىن الجماعن عىاًة زاضة، و اعحبرها و جعح

 بضًال عً اإلاحابعة اللػاثُة، و التي ثيىن ؿيها بصاعة الجماعن زطما و خىما في آن واخض بعُضا عً حهاػ اللػاء.

هظا ؤرغها في مسحلف الحعضًالت التي شهضها كاهىن بال ؤن هظه ألازحرة عغؿد عضة جؼحرات في مجاٌ ثؿبُلها و 

 الجماعن.

ما هي إحشاءاث املصالحت الجمشليت و آثاسها في ظل حعذًالث قاهىن و مً هىا ًمىىىا ؾغح ؤلاشيالُة الحالُة: 

 الجماسك ؟

 و لإلحابة على هظه ؤلاشيالُة هلترح الخؿة الحالُة:

 املبحث ألاول : ماهيت املصالحت الجمشليت.

: مـهىم اإلاطالحة الجمغهُةاإلا  ؿل  ألاٌو

 اإلاؿل  الثاوي: زطاثظ اإلاطالحة الجمغهُة

 املبحث الثاوي: املصالحت الجمشليت في ظل الخغيراث القاهىهيت.

: مجاٌ ثؿبُم اإلاطالحة الجمغهُة في قل جعضًالت كاهىن الجماعن.  اإلاؿل  ألاٌو

  ات اللاهىهُة.اإلاؿل  الثاوي: آراع اإلاطالحة الجمغهُة في قل الحؼحر 
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 املبحث ألاول : ماهيت املصالحت الجمشليت.

حن اهلػاء ؤؾباب ؤولى جعحبر اإلاطالحة  إلاا وطلً كاهىن الجماعن في ؤهمُة مً إلاا لها والجباثُة العمىمُة الضعٍى

 جؿحؼغق  ما هثحرا لتيا اللػاثُة وثـاصي ؤلاحغاءات اإلاىاػعة بنهاء وؾغعة ؾهىلة مً بؾاعها في اإلاحبعة ؤلاحغاءات به ثحمحز

ال وكحا    معلض. وبحغاءات ؾٍى

 املطلب ألاول: مفهىم املصالحت الجمشليت.

ـات والاحتهاصات خٌى اإلاطالحة الجمغهُة بال ؤنها ثغثبـ اعثباؾا ورُلا باإلاـهىم العام "للطلح"  عػم جعضص الحعٍغ

عة ؤلاؾالمُة همبضؤ  ، والظي هغؾحه الشَغ لـؼ الجزاعات بحن ألاؿغاص مهما واهد صعحة الظي ٌؿحمض وحىصه مىظ ألاٌػ

 ألاؿعاٌ اإلاجغمة.

عة ؤلاؾالمُة للطلح و الحطالح ختى في خالة الاكححاٌ مطضاكا للىله جعالى:" و بن ؾاثـحان مً  ولعل بباخة الشَغ

، ؿةن ؿاءت اإلاامىحن اكححلىا ؿإضلحىا بُنهما، ؿةن بؼد بخضاهما على ألازغي ؿلاثلىا التي ثبغي ختى ثـيء بلى ؤمغ هللا

، ألهبر صلُل على الضوع الهام للطلح في ؿؼ ؤعلض و (1)ؿإضلحىا بُنهما بالعضٌ و ؤكؿؿىا، بن هللا ًد  اإلالؿؿحن" 

ؤزؿغ الجزاعات ؿم بالً بالجغاثم الجمغهُة التي ال جعضو ؤن ثيىن حغاثم اكحطاصًة ثحمدىع ؤؾاؾا خٌى اؾححراص ؤو 

دات الخاؾئة بهضؾ الحملظ مً صؿع الحلىق و ثطضًغ بػاجع مدكىعة ؾىاء خكغا مؿلل ا ؤو وؿبُا و الحطٍغ

 الغؾىم الجمغهُة اإلاؿحدلة كاهىها.

 الخعشيف الفقهي: -1

اإلاضوي،  واللاهىن  واللاهىن الجىاجي ؤلاصاعي  اللاهىن  بحن ثتراوح التي للمطالحة اللاهىهُة الؿبُعة في الـلهاء ازحلف

 جعٍغف ًمىً خُث اإلاطالحة الجمغهُة، على ؤلاصاعي  الؿابع بغـاء بلى هالـل بعؼ ًحجه ؤلاصاعي  لللاهىن  ؿباليؿبة

ة العلىص ا شخطا ؤؾغاؿه ؤخض ًيىن  اثـاق بإنها ؤلاصاٍع حػمً جؿُحرها ؤو العامة اإلاغاؿم ؤخض بصاعة عاما بلطض معىٍى  ٍو

مُل بعؼ مإلىؿة، ػحر اؾحثىاثُة شغوؾا العلض ضىعثان  وللجؼاء حىاجي ؾابع طو الجمغهُة اإلاطالحة اعحباع بلى الـله ٍو

 وهما:

 شخظ ول على باؾم اإلاجحمع اللػاء ًىكعه الظي الجؼاء بإنها جعغؾ التي العلىبة، هي يهمىا وما والحضابحر، العلىبة

حه ؤو بضهه في بةًالمه وطلً الجاوي هي عصع مىه الؼاًة وثيىن  الجىاجي، لللاهىن  بظلً مسالـا ثغوا ؤو ؿعال اعثى   ؤوماله خٍغ

 الجمغهُة. في اإلاطالحة ثحىؿغ الخاضُة وهظه بضالخه، طضبل

ٌ  الظي للـله باليؿبة ؤما   ؤن ًغي  اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي، مً 459 اإلااصة ؤخيام بلى اؾخىاصا مضوي بهه علض ًلى

ٌ  بإن مدحمال وطلً هؼاعا به ًحىكُان ؤو كاثما هؼاعا الؿغؿان به ًىهي علض الطلح  عً لحباصٌا وحه عً منهما ول ًخىاػ

حمثل خله، ٌ  الؿغؿحن ؤخض مً اإلالضم وهى ؤلاًجاب الؿغؿحن بحن الغغا في ٍو ج  آلازغ، الؿغؾ عً الطاصع واللبى  ؤن ٍو

 الجؼاثغي. اإلاضوي اللاهىن  كىاعض ألخيام وؿلا الغغا عُىب مً وزاٌ باألهلُة شخظ ًحمحع مً ًطضع

                                                           
  ( مً ؾىعة الحجغات.09آلاًة الحاؾعة ) - (1)
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ًمىً اإلاتهم في الضعىي الجباثُة بضؿع مبلؽ معحن بلى وكض عغؿها الـلُه هبُل لىكبباوي، على ؤنها بحغاء وصي 

ىة الضولة وي ًحمىً مً عضم عؿع الضعىي غضه"  .(1)زٍؼ

ً الضعىي  بِىما ٌعغؿها الضهحىع علي خؿً عىع بإنها بحغاء بملحػاه ثلبل مطلحة الجماعن عضم ثدٍغ

 .(2)الجباثُة ملابل جؿضًض الؼغامات

عحبرها الضهحىع ؤخؿً بىؾلُعة على  ؤنها، بضًل للمحابعات اللػاثُة ثيىن ؿيها بصاعة الجماعن ؾغؿا وكاغُا  َو

 .(3)في آن واخض بعُضا عً العضالة وبمىإي عً ؤي عكابة كػاثُة

 الدششيعي. الخعشيف -2

الجماعن، بال ؤهه ومً زالٌ اؾحلغاء هظه  كاهىن  مً 265 ثم ثإؾحر مىغىع اإلاطالحة الجمغهُة بمىح  اإلااصة

ـا واضحا ومباشغا بالغػم مً اخحىاء اإلااصة على ؾحة ) ٌعغؾ لم اإلاشغع ؤن لىا نحاإلااصة ًخب ( ؿلغات بال 06اإلاطالحة جعٍغ

 ؤنها اهحـد بالىظ على شغوؽ اإلاطالحة، ألاشخاص اإلااهلىن الهححابها وهظا اللجان اإلاسحلـة اإلاسحطة بالىكغ ؿيها.

 الظهغ، الؿالـة الجؼاثغي  اإلاضوي اللاهىن  مً 459 اصةاإلا في عغؿتها التي اللاهىن العام العىصة ألخيام ًج  لظلً

لطض لة واإلاعاًىة الحجؼ مداغغ عً الىاثجة الجمغهُة اإلاىاػعة بنهاء بمياهُة باإلاطالحة الجمغهُة ٍو مً  وصًة بؿٍغ

ٌ  زالٌ  ؿاوٌاإلا بلى اإلاتهم مً ؾغؾ ًلضم ؾل  ؤؾاؽ على اللػاثُة اإلاحابعة اححىاب ملابل الجزاع لؿغفي محباصٌ ثىاػ

 اإلاطالحة. إلمػاء كاهىها اإلااهل الجمغوي

اإلااعر  136-19بال ؤن هظا الـغاغ في جعٍغف اإلاطالحة الجمغهُة ثم اؾحضعاهه مً زالٌ اإلاغؾىم الحىـُظي عكم 

ل  29في  ، اإلاحػمً بوشاء لجان اإلاطالحة وثدضًض جشىُلتها وؾحرها وهظا كاثمة مؿاولي بصاعة الجماعن (4)2019ؤؿٍغ

إلحغاء اإلاطالحة وخضوص ازحطاضهم ووؿ  ؤلاعـاءات الجؼثُة مً زالٌ الىظ في اإلااصة الثاهُة مىه على ؤن  اإلااهلحن

مة الجمغهُة  اإلاطالحة هي الاثـاق الظي بمىحبه ثلىم بصاعة الجماعن في خضوص ازحطاضها بالحىاٌػ عً مالخلة الجٍغ

 في ملابل ؤن ًمحثل الصخظ وألاشخاص اإلاسالـىن لشغوؽ معُىة.

ؿمً زالٌ هظا الحعٍغف ًحطح الؿابع الاثـاقي للمطالحة الجمغهُة، بال ؤهه ًسػع الصخظ اإلاسالف لشغوؽ 

مىذ بصاعة الجماعن الؿلؿة  معُىة، هظا ما ًجعل اإلاطالحة الجمغهُة ثسحلف عً الطلح الىاعص في اللاهىن اإلاضوي، ٍو

ا في هظا الاثـاق، الؾُما ؤنها ػحر ملؼمة بةحغاء الطلح بطـة كبلُة للمحابعة اللػاثُة،  العامة التي ثجعلها ؾغؿا كٍى

 .(5)هما ؤنها ػحر ملؼمة باللبٌى ألاولي لؿلبات اإلاطالحة

                                                           
 .157، ص 1994هبُل لىكا بباوي ، الجغاثم الجمغهُة ) صعاؾة ملاعهة ( ، صاع النهػة العغبُة ، اللاهغة، ؾبعة   - (1)
في اللاهىن الجؼاثغي، مظهغة لىُل شهاصة اإلااؾتر في اللاهىن، ثسطظ: بصاعة و ػعوقي خُاة، سجاٌ ؿحُدة، ؤلاؾاع اللاهىوي للمطالحة الجمغهُة  - (2)

غة،   .10، ص 2016مالُة، ولُة الحلىق و العلىم الؿُاؾُة، حامعة آهلي مدىض ؤولحاج البٍى
، صاع هىمة للؿباعة واليشغ والحىػبع، الثاهُة الؿبعة زاص، بىحه الجمغهُة اإلااصة وفي عام بىحه الجؼاثُة اإلاىاص في اإلاطالحة بىؾلُعة، ؤخؿً  - (3)

 .10، ص 2008الجؼاثغ، 
ل  29اإلااعر في  136-19اإلاغؾىم الحىـُظي عكم  -  (4) دضص جشىُلها وؾحرها وهظا كاثمة مؿئىلي بصاعة 2019ؤؿٍغ ، ًحػمً بوشاء لجان اإلاطالحة ٍو

ضة الغؾمُة عضص الجماعن اإلااهلحن إلحغاء اإلاطالحة وخضوص ازحطاضهم ووؿ  ؤلاعـاءات الجؼث ش  29ُة، الجٍغ   .2019ماي  5الطاصعة بحاٍع
  ، هــ اإلاغحع. 136-19مً اإلاغؾىم الحىـُظي عكم  23خؿ  ما هطد علُه اإلااصة  -  (5)
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ـه للمطالحة الجمغهُة هــ خظو بعؼ اللىاهحن ألازغي هظهغ منها  وثجضع ؤلاشاعة بلى ؤن اإلاشغع كض خظا في جعٍغ

ؤهه ًمىً إلصاعة الضًىاهة ببغام الطلح مع ألاشخاص الىاكع  (1)مً كاهىن الجماعن الحىوس ي 322ما وعص في الـطل 

ثخبعهم مً ؤحل اعثياب مسالـات ؤو حىذ صًىاهُة صون ثدضًض جعٍغف مباشغ لهظه اإلاطالحة، بل ثم الاهحـاء بؿغص 

غوس ي الظي شغوؾها وآلاراع اإلاترثبة عنها خؿ  الـترة التي ًلام ؿيها الطلح.  وهى هــ ما هجضه في كاهىن الجماعن الـ

مة  350ثىظ اإلااصة  مىه على ؤن بصاعة الجماعن مغزظ لها بةحغاء الطلح مع ألاشخاص اإلاحابعحن العثيابهم حٍغ

ع ؤو الحىكُم اإلاحعللة بالعالكات اإلاالُة مع الخاعج  ، صون طهغ الؿبُعة اللاهىهُة لهظا  (2)حمغهُة ؤو مسلـات الخشَغ

 ؤلاحغاء. 

مً كاهىن الجماعن اإلاطغي، على ؤهه ًجىػ لغثِـ مطلحة الجماعن  119طد علُه اإلااصة بغاؿة بلى ما ه             

في الضعىي، ملابل ؾضاص ما ال ًلل عً الحض ألاصوى للؼغامات  ؤو مً ًىىبه كبٌى الحطالح بلى ما كبل ضضوع خىم بات

ػات اإلاشاع بليها  عات التي ثؿغكىا بليها . ؿمً زالٌ ما ؾبم عغغه ًمىً ؤن وؿحسلظ ؤن حمُع (3)و الحعٍى الخشَغ

كض عهؼت على شغوؽ وهحاثج اإلاطالحة صون الحؿغق لحىُُـها اللاهىوي، وهى ما ًجعل مؿإلة الؿبُعة اللاهىهُة 

ة  للمطالحة الجمغهُة مدل جؿائالت وبشياالت ثحعلم بمضي اعحباعها طات ؾبُعة جعاكضًة ؤو مجغص كغاعات بصاٍع

 اإلادىع الثاوي.ؿغصًة وهى ما ؾىداٌو ثىغُده في 

 املطلب الثاوي: خصائص املصالحت الجمشليت.

بن ثدضًض الؿبُعة اللاهىهُة للمطالحة الجمغهُة، عاحع بلى عضم ثدضًض ؾبُعتها ضغاخة مً ؾغؾ اإلاشغع، 

وهظا الخشابه والحضازل اإلاىحىص بحن اإلاطالحة الجمغهُة وؤعماٌ كاهىهُة ؤزغي، وعلُه بات مً الػغوعي ؿً هظا 

الظي ًدىم خٌى الحىُُف اللاهىوي لها، باعحباع ؤن ثدضًض الىكام اللاهىوي الىاح  الحؿبُم عليها ًحدضص  الؼمىع

 بىاءا على ؾبُعتها اللاهىهُة مً خُث ثىُُـها على ؤنها علض مً حهة وحؼاء مً حهة ؤزغي.

 الطبيعت العقذًت للمصالحت الجمشليت: -1

على اإلاطالحة الجمغهُة وطلً بالترهحز على ؤوحه الخشابه خاٌو حاه  مً الـله بغـاء الؿابع العلضي 

اإلاىحىصة بحن اإلاطالحة الجمغهُة والعلض اإلاضوي وبحن اإلاطالحة الجمغهُة وعلض ؤلاطعان وفي ألازحر بحن اإلاطالحة 

 الجمغهُة والعلض ؤلاصاعي.

ال ًسحلف عً اإلاطالحة ًغي حاه  مً الـله ؤن اإلاطالحة الجمغهُة علض املصالحت الجمشليت عقذ مذوي: -أ

، و هظا باؾحلغاء اإلااصة  (4)اإلاضهُة ؾىي مً خُث ؾبُعة ؤخض الؿغؿحن اإلاحمثل في شخظ اعحباعي مً اللاهىن العام 

مً اللاهىن اإلاضوي، والتي اعحبرت ؤن الطلح اإلاضوي علض ًىهي به الؿغؿان هؼاعا كاثما ؤو ًحىكُان به هؼاعا مدحمال  459

واخض منهما على وحه الحباصٌ عً خله، ؿالخطاثظ اإلاشترهة بحن الطلح اإلاضوي و اإلاطالحة وطلً بإن ًخىاٌػ ول 

                                                           
(1)

- WWW. Douanes. Gov.dz/ code des douanes. 
(2)

-Décret n° 63-673 du 8 juillet 1963, contenant le code des douanes français, modifié complété. 
وهظا  2000لؿىة  160واللاهىن عكم  1980لؿىة  75، ًحعلم بةضضاع كاهىن الجماعن اإلاطغي اإلاعضٌ باللاهىن عكم 1963لؿىة  66اللاهىن عكم  -(3)

  .2001لؿىة  13اللاهىن عكم 
ض، الؿبُعة اللاهىهُة للمطالحة الجمغهُة، مجلة الحلىق وال -(4) ، ولُة الحلىق والعلىم 02، العضص 04علىم الؿُاؾُة، اإلاسلض بً بى عبض هللا ؿٍغ

  .68، ص 2019الؿُاؾة، حامعة ابً زلضون، ثُاعت، 
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الجمغهُة ثكهغ في شغوؽ الاوعلاص مً زالٌ الغغاثُة ؤي ؤلاًجاب و اللبٌى الظي ًحم بحن الؿغؿحن، وآراع العلض مً 

ؿل الطلح لعضم ألاهلُة و وحىص خُث البؿالن ًسػع الطلح لألؾباب هـؿها التي ثسػع لها العلىص اإلاضهُة، ؿُب

 عُ  مً عُىب الغغا والؼلـ و الحضلِـ.

بن هظا الخشابه الىبحر بحن اإلاطالحة الجمغهُة والعلض اإلاضوي حعل بعؼ الـلهاء ٌعحبرون اإلاطالحة الجمغهُة 

ة ب ُنهما، والتي ضلحا مضهُا، هظا اإلابضؤ الظي لم ٌؿلم مً الاهحلاصات بعض ببغاػ مجمىعة مً الازحالؿات الجىهٍغ

ثحمثل في الازحالؾ مً خُث ؾبُعة الجزاع، ؿالطلح اإلاضوي ًيىن خٌى هؼاع كاثم ؤو مدحمل الىكىع، على زالؾ 

 اإلاطالحة الجمغهُة التي ال ثيىن بال خٌى هؼاع كاثم ؿعال، مثبحا بمدػغ ًدغعه ؤعىان الجماعن اإلااهلحن لظلً.

ة ًدىمهم مبضؤ هما ًىحض هىان ازحالؾ مً خُث هُة ألاؾغاؾ ومغ  اهؼهم، ؿـي الطلح اإلاضوي ألاؾغاؾ مخؿاٍو

عة اإلاحعاكضًً وؿم اإلااصة  مً اللاهىن اإلاضوي، على عىـ اإلاطالحة الجمغهُة ؤًً ًيىن ؾغؿاها ػحر  106العلض شَغ

حن، ؿةصاعة الجماعن ثمثل الؿلؿة العامة تهضؾ مً بحغاءها للمطالحة ثدطُل الحلىق والغؾىم الجمغهُة  مخؿاٍو

ىة العمىمُة، بِىما اإلاسالف ٌؿعى بلى ثـاصي اإلاداهمة والحسـُؼ مً الؼغامة اإلاؿبلة علُه وبظلً لط الح الخٍؼ

 ًػع خضا للىحاثج اإلاترثبة عً اإلاسالـة.

مً اللاهىن  70ثلىم ؿىغة ؤلاطعان في العلىص مً الىاخُة اللاهىهُة مً مـهىم اإلااصة املصالحت عقذ إرعان: -ب

على ما ًلي: " ًدطل اللبٌى في علض ؤلاطعان بمجغص الخؿلُم بشغوؽ ملغعة ًػعها اإلاىح  وال اإلاضوي، والتي ثىظ 

"، ؿمً مـهىم هظه اإلااصة ًحطح وحىص شغؾحن ؤؾاؾُحن العحباع اإلاطالحة مً علىص ؤلاطعان، (1)ًلبل اإلاىاكشة ؿيها

ؤما الشغؽ الثاوي ؿُحمثل في عضم  ًحمثل ألاٌو في كُام اإلاىح  بىغع شغوؽ العلض وعغغها على اإلاحعاكض آلازغ،

 كبٌى اإلاىح  مىاكشة هظه الشغوؽ مً الؿغؾ آلازغ.

وفي اإلاطالحة الجمغهُة باعحباع ؾغؿيها ثسحلف مغاهؼهم اللاهىهُة ؤخضهم ًملي الشغوؽ وآلازغ ما علُه بال 

لجمغهُة ثسحلف عً اللبٌى ؤو الغؿؼ، حعل البعؼ مً الـلهاء ًطىـها غمً علىص ؤلاطعان، بال ؤن اإلاطالحة ا

علض ؤلاطعان، بدُث ؤن ألاولى ثجض مطضعها في مسالـة اللىاهحن، ؿـي خالة عضم ثمام اإلاطالحة ًحعغع اإلاسالف بلى 

اإلاحابعة الجؼاثُة، و مً حهة ؤزغي هجض خماًة اإلاشغع واللػاء للمحعاكض ألاغعف في علض ؤلاطعان والتي ال ثجض ما 

. وبطا واهد الشغوؽ في الاحغاثحن مدضصة مؿبلا، ؿةن عؿؼ اهححاب علض ؤلاطعان  (2)ًبرعها في اإلاطالحة الجمغهُة

ًاصي في ؤؾىء ألاخىاٌ بالؿغؾ الغاؿؼ بلى عضم ببغام علض آزغ مً هــ الىىع ؤي علض بطعان، في خحن ؤن عؿؼ 

 . (3)ً اإلاطالحةاهححاب اإلاطالحة الجمغهُة ًاصي بلى اإلاحابعة اللػاثُة، ختى ولى وان الازحُاع ؤؾىء خاال م

                                                           
  ، ًحػمً اللاهىن اإلاضوي، مغحع ؾابم.58-75ألامغ  -(1)
ض، الؿبُعة اللاهىهُة للمطالحة الجمغهُة، مغحع ؾابم، ص  (2)   .70بً بىعبض هللا ؿٍغ
لة وصًة لحل الجزاع، مجلة حُل ألابداذ اللاهىهُة اإلاعملة، العضص  هاصًة عمغاوي، مدمض -(3) ان، اإلاطالحة الجمغهُة علىبة حضًضة ؤم ؾٍغ ، 22ؤمحن ٍػ

  67، ص 2018ولُة الحلىق، حامعة العـغون، البلُضة، 
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ًغي حاه  مً الـله ؤن اإلاطالحة الجمغهُة ؤًػا علض بصاعي، اهؿالكا مً  املصالحت الجمشليت عقذ إداسي:-ج

ة مً كاهىن ؤلاحغاءات  800، وؿم ما ثم الىظ علُه في اإلااصة (1)اإلاعُاع العػىي اإلادضص للعلىص واإلاىاػعات ؤلاصاٍع

ة لُه ؤن زطاثظ العلض ؤلاصاعي رالرة وهي: ؤن ًيىن ؤخض ؾغفي العلض شخظ ، ومً اإلاحعاعؾ ع (2)اإلاضهُة وؤلاصاٍع

 .(3)عام، ؤن ًحػمً العلض بىىصا ػحر مإلىؿة، ؤو ما ٌعغؾ بامحُاػات الؿلؿة العامة

بىاءا على طلً ؿةن الخاضُة ألاولى محىؿغة في اإلاطالحة الجمغهُة على اعحباع ؤن ؤخض ؤؾغاؿها بصاعة الجماعن 

خظ اإلاعىىي ؤي الضولة، ؤما باليؿبة للخاضُة الثاهُة اإلاحمثلة في اعثباؽ العلض ؤلاصاعي بخؿُحر وثىكُم التي ثمثل الص

، ؿةنها ثبرػ في اإلاطالحة الجمغهُة (4)واؾحؼالٌ اإلاغؿم العام، الظي ًيىن الهضؾ مىه ثدلُم اإلاطلحة العامة

ىة العامة ، والحم في جعضًل العلض ؤو ؿسخه (6)ات الؿلؿة العامة. ؤما امحُاػ (5)باعحباعها تهضؾ بلى خماًة خلىق الخٍؼ

، هىا ًكهغ الازحالؾ اإلاىحىص بحن العلض ؤلاصاعي واإلاطالحة الجمغهُة، ؿةطا واهد إلصاعة الجماعن  (7)صون بشعاع مؿبم

الجماعن ؾلؿات واؾعة في ثلضًغ كبٌى ؾل  اإلاطالحة ؤو عؿػه، ؿـي اإلالابل ال ًمىً لها بحغاء جعضًل بىىص العلض 

 ؿسخه ؤو بغاؿة بىىص ؤو شغوؽ حضًضة. ؤو 

 الطبيعت الجضائيت للمصالحت الجمشليت: -2

طه  عضص مً الـلهاء بلى هـي ضـة العلض عً اإلاطالحة الجمغهُة، وعهؼوا على الجاه  اللمعي لها، بال ؤنهم 

 ازحلـىا خٌى ؾبُعة هظا الجؼاء هل هى حىاجي ؤم بصاعي.

ن العلىبة جشمل عضة مباصت و ثحمثل في مبضؤ الشغعُة، عضالة العلىبة باملصالحت الجمشليت حضاء حىائي: -أ

وؾابع ؤلاًالم، وعلُه ؾجري مً زالٌ هظه الىلؿة مضي ثىؿغ هظه الشغوؽ في اإلاطالحة الجمغهُة، ؿـُما ًحعلم 

حاثؼة بال بطا بمبضؤ الشغعُة، وهما ؾبم و ؤن طهغها ؿاإلاطالحة الجمغهُة ثخؿم بالؿابع الاؾحثىاجي ومً رم ؿهي ػحر 

وان اللاهىن ًىظ على حىاػها ضغاخة، هما ؤن اإلاشغع خضص مجاٌ ثؿبُم اإلاطالحة الجمغهُة و ؤوضح الجغاثم 

، ؤما ؿُما ًحعلم بعضالة العلىبة التي ثكهغ مً زالٌ اؾحـاصة حمُع (8)الجمغهُة التي ًجىػ ؿيها الحطالح وخضص آحالها

صاعة الجماعن ثحمحع بؿلؿة كبٌى ؾلبات اإلاطالحة ؤو عؿػها بال ؤنها حمُع اإلاسالـحن مً بحغاءات اإلاطالحة، و بن ب

 ػالبا ما جؿحجُ  ليل الؿلبات اإلاؿحىؿُة للشغوؽ صون ثمُحز.

هما جشترن اإلاطالحة مع الجؼاء الجىاجي في ؾابع ؤلاًالم الظي ًحمحز مً زالٌ ؤلاهلاص مً الحلىق اإلاالُة 

م جؿضًضه إلابلؽ اإلاطالحة.  للمسالف، عً ؾٍغ

                                                           
ة بىغُاؾ عماع، اللػاء ؤلاصاعي في الجؼاثغ، صعاؾى وضـُة ثدلُلُة ملاعهة، ؾبعة معضلة ؾبلا للاه -(1) ، حؿىع 2008ىن الاحغاءات اإلاضهُة وؤلاصاٍع

  116، ص 2008لليشغ والحىػَع، الجؼاثغ، 
ة ...... ثسحظ بالـطل في ؤٌو صعحة، بدىم كابل لالؾحئىاؾ في  800ثىظ اإلااصة  -(2) ة على ؤهه: " اإلاداهم ؤلاصاٍع مً كاهىن ؤلاحغاءات اإلاضهُة وؤلاصاٍع

ة ؾغؿا ؿيها. حمُع اللػاًا، التي ثيىن الضولة ؤو ال   ىالًة ؤو البلضًة ؤة بخضي اإلااؾؿات العمىمُة طات الطبؼة ؤلاصاٍع
  .61و  60، ص 2000عىابضي عماع، اللاهىن ؤلاصاعي، الجؼء الثاوي: اليشاؽ ؤلاصاعي، صًىان اإلاؿبىعات الجامعُة، بً عىىىن، الجؼاثغ،  -(3)
  62عىابضي عماع، هــ اإلاغحع، ص  -(4)
ان، هــ اإلاغحع، ص هاصًة عمغاو -(5)   68ي، مدمض ؤمحن مٍؼ
ض، الؿبُعة اللاهىهُة للمطالحة الجمغهُة، مغحع ؾابم، ص  -(6)   71بً بىعبض هللا ؿٍغ
  24، ص 2012ؾامي خؿً هجم الحمضاوي، ؤرغ العلض ؤلاصاعي باليؿبة للؼحر، الؿبعة ألاولى، اإلااؾؿة الحضًثة للىحاب،  -(7)
ض، ال  (8)   .74ؿبُعة اللاهىهُة للمطالحة الجمغهُة، مغحع ؾابم، ص بً بىعبض هللا ؿٍغ
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عػم الخشابه الىبحر بحن اإلاطالحة الجمغهُة و الجؼاء الجىاجي، بال ؤهه ثىحض زؿىؽ عٍغػة ثبحن الـغق اإلاىحىص 

بُنهما، ًحمثل الخـ ألاٌو في مبضؤ شخطُة العلىبة في الجؼاء الجىاجي الظي ٌعحبر مبضؤ صؾحىعي مىـٌى وؿم اإلاىاص 

هى مىحىص في اإلاطالحة الجمغهُة خُث ال ًلحطغ ؿيها العلاب مً الضؾحىع الجؼاثغي، وهظا زالؿا إلاا  47و  46، 45

على اإلاتهم و مً ؾاهم معه بل جشمل هظلً اإلاؿحـُض مً الؼش، الحاثؼ والىاكل والىهُل لضي الجماعن واإلاىول 

 مً كاهىن الجماعن. 317و  310والىـُل وجشمل ؤًػا اإلاؿاوٌ اإلاضوي الظي ٌعحبر  محػامىا، وهظا وؿم اإلاىاص 

ثسحلف اإلاطالحة الجمغهُة عً الجؼاء الجىاجي مً خُث كػاثُة العلىبة، ؿاإلاطالحة الجمغهُة ثحم على  هما

 ، وثدضًض اإلابلؽ اإلاؿحدم في اإلاطالحة ًيىن مً ؾغؾ بصاعة الجماعن.(1)هامش اللػاء

ة باإلغاؿة بلى ؤن اإلاطالحة الجمغهُة ال ثدلم وقُـة العلىبة وهي الغصع ألنها جؿخبضٌ العلىبا ت الؿالبة للحٍغ

ىة العمىمُة، في خالة عضم ضضوع خىم نهاجي خؿ  الحعضًل ألازحر  بضؿع الؼغامات اإلاالُة لحدطُل مؿحدلات الخٍؼ

والتي  75في ماصثه  2020اإلاحػمً كاهىن اإلاالُة لؿىة  2019صٌؿمبر  11اإلااعر في  14-19الظي حاء به اللاهىن 

 كاهىن الجماعن الخاضة باإلاطالحة الجمغهُة.في ؿلغتها الؿاصؾة مً  265عضلد اإلااصة 

عالوة على هظه الازحالؿات ًكهغ الازحالؾ هظلً مً خُث ؾلىؽ الضعىي العمىمُة، ؿالطلح الجىاجي ال ٌعحبر 

ؾببا عاما لؿلىؽ الضعىي العمىمُة، بل ًىكف الضعىي العمىمُة، بسالؾ اإلاطالحة الجمغهُة التي جعحبر ؾببا 

 ة.لؿلىؽ الضعىي العمىمُ

ًغي الـلُه " بىؾاع" ؤن اإلاطالحة الجمغهُة ما هي بال حؼاء بصاعي ًحـم املصالحت الجمشليت حضاء إداسي: -ب

لىم ملام العلىبة، مىضحا ؤن ؤلاصاعة ثحجى  محاع  ومساؾغ الضعىي الجىاثُة وهي جعمل  ة ٍو علُه الؿغؿان بدٍغ

 .(2)باإلالىلة " عطـىع في الُض زحر مً عطـىعًٍ في الصجغة"

بن الجؼاء ؤلاصاعي الظي ؤعس ى كىاعضه اإلاجلـ الضؾحىعي الـغوس ي وحعله ًجمع ؿُما بحن زطاثظ اللاهىن 

ؤلاصاعي وزطاثظ اللاهىن الجىاجي مثالها مبضؤ الشغعُة ومبضؤ اإلاؿاولُة، ؿهما اإلابضؤًً اللظان ًحـم ؿيهما الجؼاء 

ػع إلابضؤ الشغعُة ؿال مطالحة بضون هظ كاهىوي ولها هــ ؤلاصاعي مع اإلاطالحة في اإلااصة الجمغهُة، ؿهظه ألازحرة ثس

 الخطىضُات في باب اإلاؿاولُة ؾىاء جعلم ألامغ بػعف الغهً اإلاعىىي ؤو بحىؾُع مـهىم مغثى  اإلاسالـة.

وثبلى اللىاعض الجؼاثُة وخضها التي جعُم الحؿابم الىمىطجي بحن اإلاطالحة الجمغهُة والجؼاء ؤلاصاعي، خُث ؤهه 

وعي ثىؿحر غماهات مداهمة عاصلة في الجؼاء ؤلاصاعي وهي الحم في الضؿاع والحم في الؿعً، ؿـُما ًسظ مً الػغ 

الحم في الضؿاع ؿلم ٌؿبم للمسالـحن وؤن اؾحعاهىا بمدامحن ؤمام ؤلاصاعة، ؤما ؿُما ًسظ خم اإلاسالف في الؿعً، 

ـ له الحم في الؿعً، والخُاع الىخُض الظي ًملىه ؿـي خالة كبٌى اإلاسالف بالتزاماثه اإلاؿحدلة إلصاعة الجماعن ؿلِ

 هى كبٌى ؤو عؿؼ اإلاطالحة.

 

 

                                                           
ض ، الؿبُعة اللاهىهُة للمطالحة الجمغهُة، مغحع هـؿه، ص  (1)   .75بً بىعبض هللا ؿضٍع
ض، الؿبُعة اللاهىهُة للمطالحة الجمغهُة، مغحع هـؿه، ص  (2)   .76بً بىعبض هللا ؿٍغ
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 املبحث الثاوي: املصالحت الجمشليت في ظل الخغيراث القاهىهيت.

عغؾ هكام اإلاطالحة الجمغهُة عضة جؼحرات بمىح  الحعضًالت التي مؿد كاهىن الجماعن، و كض ثمدىعت هظه 

ا آلاراع اإلاترثبة عً ثؿبُم اإلاطالحة الجمغهُة و هظا ما ؾيحؿغق الُه بالحـطُل الحؼحرات خٌى مجاٌ الحؿبُم و هظ

 في اإلاؿلبحن اإلاىالُحن.

 املطلب ألاول: مجال جطبيق املصالحت الجمشليت في ظل حعذًالث قاهىن الجماسك.

الظي  31/12/1962اإلااعر في  175-62ض ضضوع اللاهىن للض وان هكام اإلاطالحة حاثؼا في الجغاثم الجمغهُة بع 

ع الـغوس ي ما عضا ألاخيام التي ثخىافى مع الؿُاصة الىؾىُة، و هظا بمىاؾبة ضضوع كاهىن  ؤحاػ العمل بالخشَغ

 06، الظي ؤصعج اإلاطالحة غمً اللاهىن الىؾني بمىح  هظ اإلااصة 1966حىان  08ؤلاحغاءات الجؼاثُة الطاصع في 

 ".ًجىص أن جىقض ي الذعىي العمىميت إرا مان القاهىن ًجيزها صشاحت تي ثىظ على ؤهه : " مىه، وال

ؾُلة هظه الـترة واهد اإلاطالحة ثؿبم على الجغاثم الجمغهُة بضون ثمُحز بُنها، و واهد مً آراعها اهلػاء 

ع الـغوس ي بةلؼاء اللاهىن ع  ، بمىح  ألامغ عكم 175-62كم الضعىي العمىمُة، هظا بلى ؤن ثم اؾخبعاص ثؿبُم الخشَغ

ش ضضوعه هأزغ ؤحل لطضوع اللىاهحن الىؾىُة، و كض ثؼامً هظا 05/07/1975الطاصع في   73-29 ، و الظي خضص ثاٍع

، الؾُما الـلغة ألازحرة مً اإلااصة 17/06/1975اإلااعر في  46-75مع جعضًل كاهىن ؤلاحغاءات الجؼاثُة بمىح  ألامغ 

" ال ًجىص بأي وحه من ألاوحه أن جىقض ي الذعىي العمىميت ه والتي ثىظ على ؤهه : في الـلغة الغابعة مى 06

 باملصالحت".

: خُث ؤهه زالؿا إلاا وان ملغعا، لم ًطضع كاهىن الجماعن 09-97املصالحت الجمشليت في ظل القاهىن  -1

، وهظا عػم خلٌى آلاحاٌ اإلا ع الـغوس ي الظي وان ؾاعي اإلاـعٌى ش الجؼاثغي بضال عً الخشَغ دضصة لطضوعه بحاٍع

، هخُجة لظلً اوعضم ثؿبُم اإلاطالحة ؤمام هظا الـغاغ اللاهىوي، بدُث وحضت بصاعة الجماعن هـؿها 06/07/1975

ع الـغوس ي ولم ًطضع كاهىن حمغوي حؼاثغي، وإلاىاحهة هظا الىغع عمل  في مىكف خغج بط ثىكف العمل بالخشَغ

ىة العمىمُة،  29-73م الاحتهاص اللػاجي على ثـؿحر ؤخيام ألامغ عك الؿالف الظهغ، مً ؤحل غمان مطالح الخٍؼ

ع  ة العمل بالخشَغ ولضعم ضالخُات بصاعة الجماعن اإلاحمثلة في الحـاف على الاؾحلغاع الىؾني مً زالٌ اؾحمغاٍع

 265، بدُث هطد اإلااصة 21/07/1979اإلااعر في  07-79الـغوس ي بلى ػاًة ضضوع كاهىن حمغوي حؼاثغي بمىح  ألامغ 

ع الـغوس ي، بط واهد اإلاطالحة  مىه على حىاػ اإلاطالحة في الجغاثم الجمغهُة بىــ ألاخيام اإلاعمٌى بها في الخشَغ

ة  الجمغهُة حاثؼة في حمُع الجغاثم الجمغهُة صون اؾحثىاء، ػحر ؤن اإلاشغع كام باؾخبضاٌ مطؿلح اإلاطالحة بالخؿٍى

ة و طلً ثـاصًا للحكغ الظي وان مـغوغا   .1975في اإلاؿاثل الجؼاثُة بمىجي جعضًل ؤلاصاٍع

واهد اإلاطالحة الجمغهُة حاثؼة في حمُع الجغاثم الجمغهُة بما ؿيها حغاثم  1975و علُه ؿةلى ػاًة جعضًل  

ة. 1975التهٍغ  و بعض جعضًل  ة ؤلاصاٍع  قلد اإلاطالحة حاثؼة ثدد جؿمُة الخؿٍى

ىاؾبة الاثجاهات الجضًضة للؿلؿة الؿُاؾُة هدى : بال ؤهه و بم1772املصالحت الجمشليت في ظل حعذًل  -2

م هظ اإلاُثاق الىؾني ؾىة  ، كام اإلاشغع 1986بصزاٌ جعضًالت على الىكام الاكحطاصي الؿاثض، والؾُما عً ؾٍغ

 4اإلااعر في  05-86بحعضًل هظ الـلغة ألازحرة مً اإلااصة الؿاصؾة مً كاهىن ؤلاحغاءات الجؼاثُة بمىح  اللاهىن 
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" لما ًجىص أن جىقض ي الذعىي العمىميت باملصالحت إرا مان و التي ؤضبدد ثىظ على ما ًلي : ، 1986ماعؽ 

 ".القاهىن ًجيزها صشاحت

، عاص اإلاشغع الؾحعماٌ اإلاطؿلح الؿابم (1)18/12/1991اإلااعر في  1992و بعض ضضوع كاهىن اإلاالُة لعام 

ة باإلاطالحة وهظا ما ؤهضه جعضًل  ة ؤلاصاٍع ؤوت  22اإلااعر في  10-98بمىح  اللاهىن     1998واؾخبضٌ الخؿٍى

، و علُه ؿاإلاطالحة الجمغهُة ؤضبدد حاثؼة في حمُع الجغاثم الجمغهُة بما ؿيها حغاثم التهٍغ ، و مً الضواؿع 1998

التي ؤصت بالعىصة بلى هظا الىكام هى الحسلي عً الىكام الاشتراوي الظي وان ال ًخؿامذ مع الجغاثم التي ثمـ 

كحطاص الىؾني، خُث بضؤ التراحع عىه في مجاالت ؤزغي بلى حاه  اإلاجاٌ الجمغوي هجغاثم اإلاىاؿؿة و ألاؾعاع و باال

لُة  09اإلااعر في  22-96حغاثم الطغؾ بمىح  ألامغ   . 1996حٍى

 2005ؤوت  23في  اإلااعر 05/06ألامغ  وبطضوع  بال ؤهه :املصالحت الجمشليت بعذ صذوس قاهىن التهشيب -3

مىه، و التي هطد على ؤهه  21 للماصة وؿلا التهٍغ  ؤعماٌ في حاثؼة ، لم جعض اإلاطالحة(2)بمياؿدة التهٍغ  اإلاحعلم

ع الجمغوي، و علُه  جؿخثنى حغاثم التهٍغ  اإلاىطىص عليها في هظا ألامغ مً احغاءات اإلاطالحة اإلابِىة في الخشَغ

مً كاهىن  325و  321، 320، 319عليها في اإلاىاص الجمغهُة ألازغي ؿلـ و اإلاىطىص  الجغاثم في مدطىعة ؤضبدد

 الجماعن، و اإلاحمثلة في اإلاسالـات مً الضعحة ألاولى، الثاهُة، الثالثة و الجىذ مً الضعحة ألاولى على الحىالي.

مً كاهىن  265: خُث بالغػم مً بصزاٌ جعضًالت على اإلااصة 2019املصالحت الجمشليت في ظل حعذًل  -4

اإلاعضٌ  2017ؿُـغي  16اإلااعر في  04-17مً اللاهىن  110باإلاطالحة الجمغهُة بمىح  اإلااصة الجماعن اإلاحعللة 

 للاهىن الجماعن بال هظا الحعضًل لم ًمـ مجاٌ ثؿبُم اإلاطالحة و ٌ الحكغ كاثما ؿيها باليؿبة لجغاثم التهٍغ .

ع ؿؼ  جؿهُل في هبحرا اصوع  : باعحباع اإلاطالحة بحغاءا ًلع  2017املصالحت الجمشليت في ظل حعذًل  -5 وجؿَغ

 ػالبا التي اإلاداهم بلى اللجىء اإلاحملظ منها ؤو اإلاحؼاض ى عنها، صون  والغؾىم الجمغهُة الحلىق  وبالحالي ثدطُل الجزاع 

ىة، ما حعلىا غغعا ٌشيل مما الـطل ؿيها صون  لؿىىات اللػاًا بدُث ثبلى وػمىُا ماصًا ثيلف ما  وعحبر اإلاطالحة للخٍؼ

ُة، و هظا ما ؤصي باإلاشغع بلى العضٌو عً ؿىغة عضم ثؿبُم اإلاطالحة الجمغهُة في حغاثم التهٍغ  ولها خحم غغوعة

 .2019صون اؾحثىاء و هظا بمىح  جعضًل 

( ؾىة ، عؼؾ 15خُث ؤهه و بعض الحىكف عً العمل باإلاطالحة الجمغهُة في حغاثم التهٍغ  إلاضة زمؿة عشغ )

ىة العمىمُة، بدُث اإلاشغع عً هظا الحكغ هكغا لألهمُ ة خلىق الخٍؼ ة و الضوع الظي لعبحه هظه ألازحرة في خماٍع

اإلااعر في  14-19مً اللاهىن عكم  87ثغاحع وؿبُا عً عضم حىاػ اإلاطالحة في ؤعماٌ والتهٍغ  وهظا مً زالٌ اإلااصة 

مىً بحغاء اإلاطالحة في حغاثم ، و التي ثىظ على ما ًلي: " ً (3)2020و اإلاحػمً كاهىن اإلاالُة لؿىة  2019صٌؿمبر  11

                                                           
ة اإلاىطىص عليها في اللاهىن عكم  1992مً كاهىن اإلاالُة لؿىة  136هطد اإلااصة  -(1) ة ؤلاصاٍع  21اإلااعر في  07-79على ما ًلي: " جؿخبضٌ عباعة الخؿٍى

لُة    ، و اإلاحػمً كاهىن الجماعن بعباعة اإلاطالحة".1979حٍى

ضة الغؾمُة عضص  2005ؤوت  23اإلااعر في  06-05ألامغ  -(2)  ش  59اإلاحعلم بمياؿدة التهٍغ ، الجٍغ   .2005ؤوت  28الطاصعة بحاٍع

ضة الغؾمُة عضص 2020و اإلاحػمً كاهىن اإلاالُة لؿىة  2019صٌؿمبر  11اإلااعر في  14-19اللاهىن عكم  -(3). ش  81، الجٍغ صٌؿمبر  30الطاصعة بحاٍع

2019   
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ع والحىكُم الجمغهُحن"، خُث حاءت لحعضٌ  التهٍغ  اإلاىطىص عليها في هظا ألامغ وؿلا إلاا هى معمٌى به في الخشَغ

 اإلاحعلم بمياؿدة التهٍغ . 06-05مً ألامغ  21ؤخيام اإلااصة 

ؾلحة والظزاثغ واإلاسضعات والبػاجع ػحر ؤهه جؿخثنى مً اإلاطالحة حغاثم التهٍغ  اإلاحعللة باإلاىاص اإلاضعمة وألا 

مً كاهىن الجماعن،  و هي ول البػاجع التي مىع اؾححراصها  21ألازغي اإلادكىعة خؿ  مـهىم الـلغة ألاولى مً اإلااصة 

 ؤو ثطضًغها بإي ضـة واهد.

ألاشخاص  مً كاهىن الجماعن هما ًلي:       " ًداٌ 265و كض هظ اإلاشغع على اإلاطالحة الجمغهُة في اإلااصة  

مة حمغهُة على الجهة اللػاثُة اإلاسحطة كطض مداهمتهم ؾبلا ألخيام هظا اللاهىن،  اإلاحابعىن بؿب  اعثياب حٍغ

ػحر ؤهه ًغزظ إلصاعة الجماعن بةحغاء اإلاطالحة مع ألاشخاص اإلاحابعحن بؿب  الجغاثم الجمغهُة بىاءا على ؾلبهم، و 

ُة، و ال ثجىػ اإلاطالحة في الجغاثم اإلاحعللة بالبػاجع اإلادكىعة عىض ال ًمىً ؤن ثحػمً اإلاطالحة بال بعـاءات حؼث

مً هظا اللاهىن، و ًسػع ؾل  اإلاطالحة لغؤي اللجىة  21الاؾححراص ؤو الحطضًغ خؿ  مـهىم الـلغة ألاولى مً اإلااصة 

مة و مبلؽ الحلىق و الغؾىم اإلاحؼاض ى  عنها ؤو اإلاحملظ منها الىؾىُة ؤو اللجان اإلادلُة للمطالحة خؿ  ؾبُعة الجٍغ

ؤو كُمة البػاجع اإلاطاصعة في الؿىق الضازلُة، و ال ًلؼم عؤي اللجان اإلاظوىعة ؤعاله عىضما ًيىن اإلاؿاوٌ عً 

ة ؤو مؿاؿغا، ؤو عىضما ، و خؿ  الحالة، ًيىن مبلؽ الحلىق و الغؾىم  مة عبان ؾـُىة ؤو كاثض مغهبة حٍى الجٍغ

صج(  1.000.000كُمة البػاجع اإلاطاصعة في الؿىق الضازلُة ؤكل مً ملُىن صًىاع )اإلاحؼاض ى عنها ؤو اإلاحملظ منها ؤو 

 .ؤو جؿاويها، ....." 

 املطلب الثاوي: آثاس املصالحت الجمشليت في ظل الخغيراث القاهىهيت.

عغؾ ثؿبُم اإلاطالحة الجمغهُة عضة آراع جؼحرت مع الحؼحرات التي عغؿها كاهىن الجماعن في ماصة اإلاطالحة 

وان ثؿبُم اإلاطالحة  1975-06-17بلى ػاًة  1962-12- 31الجمغهُة، ؿمع بضاًة ثؿبُلها في اإلاغخلة اإلامحضة مً 

حن العمىمُة و الجباثُة بلى ػاًة جعضًل كاهىن الاحغاءات الجؼاثُة ؾىة  ،  1975الجمغهُة ًاصي بلى اهلػاء الضعٍى

لجؼاثُة مع ببلاء العمل به في الجغاثم الجمغهُة ثدد جؿمُة بدُث ؤضبذ احغاء اإلاطالحة ػحر حاثؼ هيل في اإلاؿاثل ا

ة، و الظي ٌؿحىح  التزام اإلاسالف بضؿع ثمام العلىبات اإلاالُة، الحيالُف و هظا الالتزامات الجمغهُة،  ة ؤلاصاٍع الخؿٍى

 ػحر ؤن ثؿبُم اإلاطالحة في هظه الـترة ال ًترث  عىه اهلػاء الضعىي العمىمُة.

ة ثؿىعا واؾعا، بدُث لم ٌعض اإلاشغع 1983اإلاالُة لؿىة و مع ضضوع كاهىن  ة ؤلاصاٍع ، عغؾ احغاء الخؿٍى

ٌشترؽ للُامها صؿع ول العلىبات اإلاالُة، و هى ما ًىحي بةمياهُة ثسـُػها، باإلغاؿة بلى جعضًل كاهىن الاحغاءات 

ثىلض ي الضعىي العمىمُة ، خُث هطد اإلااصة الؿاصؾة مىه على ما ًلي: " هما ًجىػ ؤن  1986الجؼاثُة ؾىة 

باإلاطالحة بطا وان اللاهىن ًجحزها ضغاخة" ، و علُه ؤضبذ اهلػاء الضعىي العمىمُة مً بحن آراع اإلاطالحة 

 الجمغهُة في هظه اإلاغخلة.

مً كاهىن  265التي عضلد اإلااصة  110في ماصثه  04-17بمىح  اللاهىن  2017بال ؤهه و بمىح  جعضًل 

حة الجمغهُة ػحر حاثؼة بعض ضضوع خىم كػاجي نهاجي بسطىص اإلاسالـة الجمغهُة الجماعن، ؤضبدد اإلاطال

 مىغىع اإلاطالحة، و ال ًترث  عً هظه ألازحرة في خاٌ ثؿبُلها ؾىي اعـاءات حؼثُة صون اهلػاء الضعىي العمىمُة.



 

 2021الؿىة -02العضص -08اإلاجلض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/اجلمركي نزاعال لفض كآلية اجلمركية املصاحلة
 يشة عبد احلميدبن ع/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / منال خاللفة

  682  
l 

EISSN: 2528-2309 ISSN: 2352-9806 

 

اػ اإلاطالحة في ػحر ؤهه و بالىكغ للتراحع الظي سجل في ثدطُل الحلىق الجمغهُة و الؼغامات بؿب  عضم حى  

مً كاهىن اإلاالُة  75خالة ضضوع خىم كػاجي نهاجي، ؤصي باإلاشغع في آزغ جعضًل للاهىن الجماعن بمىح  اإلااصة 

، بلى بكغاع حىاػ اإلاطالحة الجمغهُة حاثؼة ختى بعض ضضوع خىم نهاجي، و هىا همحز بحن خالححن و هي  2019لؿىة 

حن العمىمُة و الجباثُة في  خاٌ احغاء اإلاطالحة كبل ضضوع خىم نهاجي، بال ؤهه و عىضما ثجغي اهلػاء الضعٍى

ة و الؼغامات الجؼاثُة و  اإلاطالحة بعض ضضوع الحىم النهاجي ال ًترث  عنها ؤي ؤرغ عً العلىبات الؿالبة للحٍغ

 اإلاطاٍعف ألازغي.

مة و ثمغ اإلاطالحة الجمغهُة عبر عضة مغاخل ؤوالها ؤلاطعان باإلاطالحة و الظي ٌعترؾ م ً زالله اإلاتهم بجٍغ

حمغهُة بصحة ألاؿعاٌ اإلايؿىبة الُه مً حهة و التزامه مً حهة ؤزغي بشغوؽ بنهاء الجزاع الجمغوي، و ثإجي هظلً 

اإلاطالحة اإلااكحة و التي جعحبر اثـاق ًحػمً شغوؾا ماكحة تهضؾ بلى بنهاء الجزاع بلى ػاًة مطاصكة اإلاؿاوٌ اإلااهل 

ُة، و بالحالي ؿاإلطعان باإلاطالحة و اإلاطالحة اإلااكحة ثدحىي على هــ اإلاعلىمات باؾحثىاء عليها إلحغاء مطالحة نهاث

ـات لم ثدضص خاالت اؾحعماٌ ول منهما بال ؤهه  اخحىاء ؤلاطعان باإلاىاػعة على شغوؽ عؿع الُض، و اعحباعا ؤن الحعٍغ

ذ الجمغوي و التي كض ثاوٌ بلى عملُا ثلىم بصاعة الجماعن بةعضاص ؤلاطعان باإلاطالحة في خالة اإلاغاكب ة آلاهُة للحطٍغ

اهخشاؾ اإلاسالـات و الجىذ، بِىما همىطج اإلاطالحة اإلااكحة ًحم اؾحعماله في خالة الغكابة الالخلة و اإلالطىص منها 

ذ بها لم ثىً  دات الجمغهُة ختى و بن هم بىً هىان حجؼ و ؤن البػاجع التي ثم الحطٍغ ثلً الغكابة البعضًة للحطٍغ

 دل ألي مالخكة زالٌ عملُات الـدظ.م

بعضها ثإجي اإلاطالحة النهاثُة و التي جعحبر اثـاق نهاجي ًىهي بمىحبه اإلاسالف و بصاعة الجماعن الجزاع الىاثج عً 

غ مدػغ  م الىصي وؿلا للشغوؽ الىاعصة في الىطىص اإلاىكمة لها، و ًحم على هظا ألاؾاؽ ثدٍغ مة حمغهُة بالؿٍغ حٍغ

 .إلاطالحة ختى ثطبذ واحبة الحىـُظؾغؾ اإلاؿاوٌ اإلااهل إلحغاء إلاطالحة و هظا اإلاؿحـُض مً ا مطالحة ًىكع مً

 خاجمت:

مما ؾبم عغغه ًمىً ؤن وؿحسلظ ؤن اإلاطالحة الجمغهُة جعحبر الىؾُلة ألاهثر ؿعالُة في ؿؼ الجزاع 

ألاخيام النهاثُة ملاعهة بؿغعة  الجمغوي، زاضة بالىكغ لإلحغاءات اللػاثُة اإلاعلضة واإلاضة التي ٌؿحؼغكها ضضوع 

ة، مً حهة وبالىكغ للىحاثج وألاعكام اإلادللة مً حهة ؤزغي، ؿاإلاطالحة  اإلاعامالت الاكحطاصًة واإلاباصالت الحجاٍع

الجمغهُة ثىخس ي ؤهمُة كطىي في ثدطُل الحلىق و الغؾىم الجمغهُة اإلاؿبلة على البػاجع عىض الحطضًغ 

واإلاحملظ منها، هما تهضؾ بلى ثسـُف الع ء على الجهاػ اللػاجي لىثرة اإلاىاػعات في والاؾححراص، و اإلاحؼاض ى عنها 

اللاهىن العام، و جعحبر في هــ الىكد امحُاػ مىده اإلاشغع للمسالف، بدُث ًمىىه اللجىء الُه لحـاصي عغع الجزاع 

 على اللػاء، و علُه ًمىً ثلضًم بعؼ الحىضُات:

خلا في ؿؼ الجزاع ًج  ؤن ًىؿغ لها اإلاىار اللاهىوي، مً زالٌ بضضاع الىطىص ختى ثيىن آلُة كاهىهُة بضًلة   -

الحىكُمُة التي ثدضص الاحغاءات اإلاحبعة في هظا الىكام، ؿىظهغ على ؾبُل اإلاثاٌ، عػم بعاصة بكغاع اإلاطالحة في بعؼ 

كُمُة الخاضة بىُـُة ثؿبُم ، بلى ؤهه لم ًحم بضضاع الىطىص الحى2019حغاثم التهٍغ  بمىح  كاهىن اإلاالُة لؿىة 

 هظه اإلااصة، ما هحج عىه اوعضام ؿعالُة هظه اإلااصة مً خُث الحؿبُم.
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هما ًج  على اإلاشغع بكغاع هىع مً الاؾحلغاع في الىطىص اللاهىهُة الخاضة بهظا الىكام و ثجى  الحؼحر الضاثم  -

 بها.ؿُه، و الظي ًيحج عىه عضم رلة اإلاحعاملحن في اإلاطالحة و عضم العمل 

ة معلضة مثل صعاؾة  - بغاؿة بلى جؿهُل بحغاءات اإلاطالحة مً زالٌ عضم بزػاع هظه ألازحرة إلحغاءات بصاٍع

ات، ألن هظا ؾُاصي بلى الضؿىع في ماصة الحل اللػاجي.  ؾلبات اإلاطالحة على عضة مؿحٍى

لة لحجؿُضه ألن طل - ة مضة ػمىُة ؾٍى ً ًحعاعع مع الؿغعة التي العمل على ؤن ال ٌؿحؼغق بحغاء اإلاطالحة ؤلاصاٍع

ٌعغؿها اإلاجاٌ الحجاعي زاضة في الحجاعة الخاعحُة باليؿبة اإلاىاػعات الجمغهُة التي ثمحاػ بالؿغعة و الثلة، وهظا مً 

 زالٌ ثدضًض آحاٌ صعاؾة ؾلبات اإلاطالحة والغص عليها كاهىها.

 :املشاحع

 النخب:  -أوال

اؾى وضـُة ثدلُلُة ملاعهة، ؾبعة معضلة ؾبلا للاهىن الاحغاءات بىغُاؾ عماع، اللػاء ؤلاصاعي في الجؼاثغ، صع  -1

ة   . 116، ص 2008، حؿىع لليشغ و الحىػَع، الجؼاثغ، 2008اإلاضهُة و ؤلاصاٍع

، 2012ؾامي خؿً هجم الحمضاوي، ؤرغ العلض ؤلاصاعي باليؿبة للؼحر، الؿبعة ألاولى، اإلااؾؿة الحضًثة للىحاب،  -2

 24ص 

ؤلاصاعي، الجؼء الثاوي: اليشاؽ ؤلاصاعي، صًىان اإلاؿبىعات الجامعُة، بً عىىىن، الجؼاثغ، عىابضي عماع، اللاهىن  -3

 .61و  60، ص 2000

 القىاهين و املشاسيم: -ثاهيا

 1980لؿىة  75، ًحعلم بةضضاع كاهىن الجماعن اإلاطغي اإلاعضٌ باللاهىن عكم 1963لؿىة  66اللاهىن عكم  -4

  .2001لؿىة  13للاهىن عكم و هظا ا 2000لؿىة  160واللاهىن عكم 

 ًحػمً اللاهىن اإلاضوي، اإلاعضٌ و اإلاحمم. 1975 -09-26اإلااعر في   58-75ألامغ  -5

لُة  21اإلااعر في  07-97اللاهىن  -6 ضة الغؾمُة العضص  1979حٍى الطاصعة  30واإلاحػمً كاهىن الجماعن، الجٍغ

ش  لُة  24بحاٍع  .1979حٍى

ضة الغؾمُة عضص اإلا 2005ؤوت  23اإلااعر في  06-05ألامغ  -7 ش  59حعلم بمياؿدة التهٍغ ، الجٍغ  28الطاصعة بحاٍع

 .2005ؤوت 

ة.  2008ؿُـغي  25اإلااعر في  09-08اللاهىن عكم  -8  و اإلاحػمً كاهىن الاحغاءات اإلاضهُة و ؤلاصاٍع

ضة الغؾمُة 2020و اإلاحػمً كاهىن اإلاالُة لؿىة  2019صٌؿمبر  11اإلااعر في  14-19اللاهىن عكم  -9  81عضص ، الجٍغ

ش   .2019صٌؿمبر  30الطاصعة بحاٍع

ل  29اإلااعر في  136-19اإلاغؾىم الحىـُظي عكم  -10 ، ًحػمً بوشاء لجان اإلاطالحة و ًدضص جشىُلها و 2019ؤؿٍغ

ؾحرها و هظا كاثمة مؿئىلي بصاعة الجماعن اإلااهلحن إلحغاء اإلاطالحة و خضوص ازحطاضهم و وؿ  ؤلاعـاءات الجؼثُة ، 

ضة الغؾمُة  ش  29عضص الجٍغ   .2019ماي  5الطاصعة بحاٍع

11- Décret n° 63-673 du 8 juillet 1963, contenant le code des douanes français, modifié 

complété. 
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 الشسائل و املزلشاث و املقاالث :  -ثالثا

ض، الؿبُعة اللاهىهُة للمطالحة الجمغهُة، مجلة الحلىق و العلىم الؿُاؾُة -12 ، 04، اإلاسلض بً بى عبض هللا ؿٍغ

 .68، ص 2019، ولُة الحلىق و العلىم الؿُاؾة ، حامعة ابً زلضون، ثُاعت، 02العضص 

لة وصًة لحل الجزاع، مجلة حُل  -13 ان، اإلاطالحة الجمغهُة علىبة حضًضة ؤم ؾٍغ هاصًة عمغاوي، مدمض ؤمحن ٍػ

 . 67 ، ص2018ة، ، ولُة الحلىق، حامعة العـغون، البلُض22ألابداذ اللاهىهُة اإلاعملة، العضص 
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  ملخص:

في مجاٌ الظبؽ  19اإلاىطىق بلى ببغاػ الؿلؼاث اإلاسىلت للىالي في بػاع ميافدت حاثدت وىفُض  هظا يهضف

لُت اللاهىهُت و الػغ ؤلاصاعي الصحي و طلً وفلا لل  خفاؿا مً حهت كلى مبضؤ اإلاكغوكُت ًخجاوػها  التي ًجب ؤل دكَغ

اثو مً حهت ؤزغي كلى واحب اخترام  فهى الظي ؤوول له اإلاكغق حملت مً اإلاهام في الـغوف اللاصًت و في ، الخٍغ

خـهغ ؤهمُت هظا ألازحر مً زالٌ ؾلؼاجه فالخالث الاؾخثىاثُت التي جضزل اإلاجخمم في خالت مً الظكغ و الخىف، 

ت و الظبؼُت ال تي جىؿف في الخفاؾ كلى ألامً و الؿىُىت و الىـام اللام في هظا الـغف و الؿهغ كلى مصالر ؤلاصاٍع

  .ألافغاص

اث ؛الصحي الظبؽ ؤلاصاعي  الىالي؛ ؛19حاثدت وىفُض : الكلماث املفتاحيت  مبضؤ اإلاكغوكُت. ؛الخٍغ

Abstract:  

 This topic aims to highlight the authorities entrusted to the governor in the context of 

combating the Covid-19 pandemic in the field of health administrative control, in accordance 

with the legal and legislative frameworks that he must not exceed in order to preserve on the 

one hand the principle of legality and on the other hand the duty to respect freedoms, as he is 

the one who has been entrusted by the legislator. A number of tasks in normal circumstances 

and in exceptional cases that enter society in a state of panic and fear, the importance of the 

latter appears through its administrative and regulatory powers that are employed in 

maintaining security, tranquility and public order in this circumstance and ensuring the 

interests of individuals. 

Keywords : COVID-19 pandemic; viceroy; health administrative control; liberties; The 

principle of legality. 
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The health administrative control authorities of the governor between restricting freedoms and 
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 مقذمت:

و كض ػالذ ؾلبُاث هظا بلى ًىمىا الخالي،  2020مىظ مؼلم ؾىت  19لض جإزغ اللالم بغمخه حغاء حاثدت وىفُض ل

الىباء ول اإلاجخملاث بما فيها اإلاجخمم الجؼاثغي، الظي وان ًـً في ألاًام ألاولى مً ؿهىعه ؤهه بلُض كىه، و كض وان 

ل، فإزغ كلى الجاهب ألامني و الخىـُمي و اإلالِش ي و الاكخصاصي، و هى اإلاىـىمت الاحخماكُت هي كلىلهظا الىباء ؤزغا بالغا 

ما حلل مً اللاثمحن كلى الضولت ًداولىن اؾدُلاب حجم هظا الخؼغ و الخللُل مىه ما ؤمىً في مداولت لخلت 

 لللظاء كلُه.

ت اإلادلُت ت و كلى عؤؾها الىالي اإلاؿاوٌ كلى الؿلؼاث ؤلاصاٍع إلاا ًسىله له اللاهىن مً  و حلخبر الظبؼُت ؤلاصاٍع

صالخُاث في الخالث اللاصًت و هظلً مً صالخُاث في الـغوف الاؾخثىاثُت طاث ؤهمُت بالغت، و بالترهحز كلى مهام 

في الخالث و الـغوف اللاصًت و هى ؤًظا الىالي وىهه ؤصال ميلف بدماًت ألامً اللام و الؿىُىت و الىـام في اإلاجخمم،

الـغوف الاؾخثىاثُت، فله في هظا ؤلاػاع صالخُت مماعؾت الظبؽ ؤلاصاعي الصحي، زصىصا        له ؾلؼاث واؾلت في 

و هدً وللم الفىض ى التي خلذ في اإلاجخمم الجؼاثغي حغاء جفش ي هظا الفحروؽ الخؼحر، خُث وان لبض مً وطم 

ت و كاإلات بمؼالب و اخخُاحاث زؼت مبصغة بدلُلت الىاكم و مضعهت إلمياهُاث الضولت في هظه الـغوف الاؾخثىاثُ

و بهظا فال ًىحض ؤخؿً و ؤهجم ؾبُل غحر طلً الظي ًىول اإلاهام إلاً هى كلى اجصاٌ وزُم ، الكلب في هظه الـغوف

فالىالي مً ؤحل جمىحن الجهاث اإلالىُت مً وطم مسؼؽ و اؾتراجُجُت فلالت لؾدُلاب هظا الىباء،  ،مــبإفغاص اإلاجخم

ت اإلادلُت و ًمخثلىن ألوامغه ًمىً له ؤن ًلىم  مً زالٌ مً ٌؿاكضوه في بيل ما ًلؼم في ؿل هظه بػاع الظبؼُت ؤلاصاٍع

 .في بػاع ما ٌؿمى بالظبؽ ؤلاصاعي الصحي الجاثدت و 

الؿابلت مً واحبه اإلادافـت كلى اؾخدباب ألامً و الىـام في اإلاضن  الصحي فهى خؿب ؤغغاض الظبؽ ؤلاصاعي 

هما ؤهه مً واحبه الخفاؾ كلى صخت ألافغاص باجساط ؤلاخخُاػاث الالػمت  ؼاق ازخصاصهو اللغي و ول ألاماهً في ه

، بما ًدلم الاػمئىان للجمهىع كلى ؤهفؿهم و كلى ؤولصهم و ؤكغاطهم و ؤمىالهم مً ول زؼغ وفلا للػغ اللاهىهُت

،  هما جفش ي الىباء كضع ؤلاميانمىم كض جإحي به هظه الجاثدت، هما ؤهه مً واحبه اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت بغغض 

 ًجب كلُه جىفحر الهضوء و الؿىُىت في ول الؼغق و ألاماهً اللمىمُت و  مىم اهدكاع الفىض ى.  

و لىً في ؿل هظه الـغوف و وفلا إلاا هى ماػغ مً مهام لهظا ألازحر بمىحب اللاهىن كض ًجض هفؿه ملؼم في 

و في حاهب آزغ بىاحب اخترام مبضؤ ؾخلغاع اإلاجخمم في ؤي ؿغف، هضكامت لػمت ل ألامً كلى حاهب بىاحب الخفاؾ 

ما ًىحب كلُه جىخي الخظع  بػاء حملت ألاوامغ و الخصغفاث  اإلاكغوكُت هإؾاؽ ألي حلامل للفغاص في صولت اللاهىن 

اث ألافغاص اإلاىغؾت صؾخىعٍا بل باللضع الظي ًلخظُه الص الصاصعة مىه  الر اللامفال ٌلخضي بن صر اللٌى كلى خٍغ

 .مً ؤحل الخض مً الىباء

لُت الخىحه كحؿلُؽ الظىء كلى حملت اللىاكض اللاهىهُت التي جبرػ مضي هجاكت و فا  تهضف هظه الضعاؾت بلىو 

الظي اكترخه اإلاكغق للخفاؾ كلى ؤهم ؾبل اؾخلغاع اإلاجخمم زصىصا بطا واهذ الضولت ؤو ؤخض ممثليها اللاثم اإلاباقغ 

اث و الخفاؾ كلى الصالر اللام، و زصىصا في الخالث كلى طلً و الـغوف  و هُفُت فصله بحن الخفاؾ كلى الخٍغ
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مً الىاخُت اللاهىهُت صون ؤلازالٌ  ألاوطاقفي الخدىم في  ؤلاؾغاقبمىحبها الاؾخثىاثُت التي جإحي فجإة ما ٌؿخضعي 

عي اللا باإلاباصت الؿابلت و    م في الخفاؾ كلى مصالر الفغص و اإلاجخمم.جضكُما للؿُاؾت و الخىحه الدكَغ

الىالي كأعلى هيئت محليت و أحذ أهم املفىضين كيف جبرص سلطاث و بىاء كلُه خاولىا ػغح حؿاٌئ مهم مفاصه: 

ضشوسة الحفاظ على  جتجاربهكغشف استثىائي  11في مكافحت جائحت كىفيذ  الصحي بمهام الضبط إلاداسي 

        في املجتمع و ضشوسة احترام مبذأ املششوعيت كأساس عام لكل ألاعمال إلاداسيت؟ الحشياث و ألامن

و مً ؤحل ؤلاحابت كً هظا الدؿاٌئ خاولىا بجباق اإلاىهج الخدلُلي مً ؤحل جدلُل و جمدُص خُثُاث اإلاىطىق مم 

 .الاؾخلاهت باإلاىهج الىصفي ولما اؾخضكذ بلُه الظغوعة

ٌ  و كض كؿمىا هظا اللمل بلى  :مدلُــت و ًدىاٌو الثاوي صحي الىالي هؿلؼت طبؽ بصاعي : مبدثُــً ًدىاٌو ألاو

 .19وىفُض زاصت في ؿل حاثدت  صحي خضوص مهام الىالي هؿلؼت طبؽ بصاعي 

 محليت. صحي املبحث ألاول: الىالي كسلطت ضبط إداسي 

التي حؿهغ بصفت مباقغة كلى ًداٌو اإلاكغق الجؼاثغي مىذ صالخُاث للؿلؼت الخىفُظًت و زصىصا اإلادلُت 

و الىـام في الضولت، و كض بغهىذ الـغوف الاؾخثىاثُت  خاحاث اإلاىاػً و جداٌو صاثما ؤن جفغض ألامً و الؿىُىـــــت

 .ول ما هى ػاعت كلى اإلاجخمم جدىمكلى ؤهمُت الخىـُماث اللاهىهُت اإلاؿبلت التي  19هجاثدت وىفُض 

ت و و              ؾلؼت ؾُاؾُت في هفـ الىكذ في الـغوف اللاصًت و في الخالث الاؾخثىاثُتٌلخبر الىالي ؾلؼت بصاٍع

و ٌؿخسلص مً الىصىص اللاهىهُت بإهه ٌكيل الؿلؼت ألاؾاؾُت في الىلًت و كلى هظا ألاؾاؽ فهى ًخمخم بصالخُاث 

 .(1) هامت حضا جخمثل في وىهه مً حهت ممثل للضولت و مً حهت ؤزغي ممثل للىلًت

 .بصفت عامت الىاليو اختصاصاث ملطلب ألاول: سلطاث ا

ت و ؾلؼت ؾُاؾُت في هفـ الىكذ و ٌؿخسلص مً الىصىص اللاهىهُت بإهه ٌكيل ٌلخبر الىالي  ؾلؼت بصاٍع

الؿلؼت ألاؾاؾُت في الىلًت و هى كلى هظا ألاؾاؽ ًخمخم بصالخُاث هامت حضا جخمثل في وىهه مً حهت ممثل الضولت 

ت، فهى اإلاخصغف    بؿلؼت الضولت و هى مىضوب الخيىمت  و اللاثض ؤلاصاعي لها و خللت الىصل بُنها و بحن الؿلؼت اإلاغهٍؼ

مً كاهىن الىلًت ؤن: " الىالي ممثل الضولت كلى  12خُث حاء في اإلااصة و اإلامثل اإلاباقغ و الىخُض ليل وػٍغ مً الىػعاء، 

 .(2)مؿخىي الىلًت، و هى مفىض الخيىمت"

ت و ؤمام اإلاجخمم ب و مً حهت ؤزغي هى ممثل للىلًت فمهمخه جمثُل الىلًت في ، (3) يل فئاجهؤمام الهُئاث اإلاغهٍؼ

ت، و جمثُلها ؤمام اللظاء و هى ما حاء وفلا للماصة   07-12مً كاهىن الىلًت،  2فلغة  105الخُاة اإلاضهُت و ؤلاصاٍع

 .  الؿابم طهغه

                                                           
، 35، اإلاجلض 1عي، مجلت خىلُاث حاملت الجؼاٍثغ امضي جضكُم الىصىص اللاهىهُت إلاياهت الىالي في مجاٌ الظبؽ ؤلاص بى قشط سبيعت:. ؤهـغ ... (1)

 .382، ص 2021، 2اللضص 
ضة الغؾمُت، كضص  21/02/2012اإلااعر في  07-12القاهىن سقم . (2) ش  12اإلاخللم بالىلًت، الصاصع في الجٍغ  . 29/02/2012بخاٍع

 ، ؤهـغ : 132، ص 1999، الجؼاثغ، ميكىعاث صخلب، 1عي، الخىـُم ؤلاصاعي، الؼبلت ا: اللاهىن ؤلاصلباد هاصش. (3) 

Actualité jurisprudance Droit Administratif, DALLOZ, octobre, 2005, p 1854. 
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وىفُض صالخُاث الىالي ؤزىاء الخالث الاؾخثىاثُت هـغف حاثدت فخخىؾم كمىما ؤما في مجاٌ الظبؽ ؤلاصاعي 

و حسخحر ألاشخاص و اإلامخلياث إلاىاحهت  بط بةمياهه حسخحر حكىُالث الكغػت و الضعن اإلاخمغهؼة في بكلُم الىلًت ،19

غ الخالت الاؾخثىاثُت في خالت وحىص زؼغ صاهم ًىقً ؤن ًصِب اإلاجخمم و ماؾؿاث الضولت ؤو ، ول تهضًض و ًخم جلٍغ

مً  116الؿلؼاث الاؾخثىاثُت، و هظا خؿب ما وعص في هص اإلااصة  اؾخلاللها و جلخض ي الترزُص للىالي بمماعؾت

 . (1)الؿابم طهغه 07-12اللاهىن 

 .الصحي املطلب الثاوي: مفهىم الضبط إلاداسي 

و كضًما ، ـ الش يءــــٌكخم الظبؽ لغت مً ولمت طبؽ ًظبؽ طبؼا، بملنى لؼمه و كهغه و كىي كلُه و هى خب

ُــــاس ي، و لظلً هجض ملنى البىلِـ هى الخىـُمواهذ جفُض ول بحغاء جخسظه      الضولت ألحل جدلُم ؤهضاف اإلاجخمم الؿ

ــــت ًؼلم كليها اؾم الضولت اإلاىظبؼــــت  .(2)و الضولت اإلاىـمـ

فاث مسخلفت للفف الظبؽ ؤلاصاعي، غحر ؤن الفلهاء عهؼوا كلى ملىُِــــً ٌلغفان و  ؤما كاهىهُا فُمىً بكؼاء حلٍغ

إلالُاع ألاٌو الظبؽ ؤلاصاعي فدؿب ا ،اإلاصؼلر و طلً بالؾدىــــاص كلى اإلالُاع اللظىي و اإلالُاع اإلاىطىعي بهما هظا

الهُئاث التي جخىلى اللُام بالخصغفاث و ؤلاحغاءاث التي تهضف بلى اإلادافـت كلى الىـام و  هى:" مجمىكت ألاحهــــؼة

 .(3)اللام"

اإلااصي فلغف الظبؽ ؤلاصاعي كلى ؤهه:" مجمىكــــت ؤلاحـــــغاءاث و الخضابحر التي ؤما اإلالُاع الثاوي ؤي اإلاىطىعي ؤو و 

و مً هىا فاإلاغؼي مً هظا الىىق مً ؤلاحغاءاث هى الؿعي بلى  ،جلىم بها الهُئاث اللامت خفاؿا كلى الىـام اللام"

 .(4)وكاًت اإلاجخمم مً الفىض ى و اإلاكاول و طمان كضم اإلاؿاؽ بالىـام اللام

ىان حاهب مً الفله مً كغف الظبؽ ؤلاصاعي بإهه: ول ؤلاحغاءاث و ألاؾالُب اللاهىهُــــت و اإلااصًــــت و الفىُت و ه

لت وكاثُت في  التي جلىم بها ؾلؼاث الظبؽ ؤلاصاعي اإلاسخصت و طلً بهضف طمان اإلادافـت كلى الىـام اللام بؼٍغ

اث الؿاثضة في   .    (5) الضولتهؼاق الىـام اللاهىوي للخلىق و الخٍغ

ؤما الظبؽ ؤلاصاعي الصحي هصالخُت مسىلت للىالي فهى  جلً ؤلاحغاءاث و ألاؾالُب اللاهىهُت و الفىُت التي جلىم 

      بها ؾلؼاث الظبؽ ؤلاصاعي اإلاسخصت والىالي و التي حؿاهم في خماًت الصخت و جغكُتها في الغاخت البضهُت و الىفؿُت 

 .(6)ل مجغص اولضام اإلاغض ؤو العجؼ للصخص  الاحخماكُتو 

                                                           
 و ما والاها. 110، ص 2006، الجؼاثغ، صاع الهضي، 1، والي الىلًت في الخىـُم ؤلاصاعي الجؼاثغي، الؼبلت عش ي عالء الذًن. ؤهـغ ... (1)
اللهضة اإلادلُت، اإلادخىي و اإلالخظُاث، مضازلت ملضمت ملخلى خٌى حؿُحر الجماكاث اإلادلُت، بجاملت ؤلازىة مىخىعي  عبذ املىمن عبذ الىهاب:. (2) 

ش 1كؿىؼُىت   .11، ص 10/01/2008و  09، بخاٍع
 .12ص  ،هفؿهغحم اإلا.  (3)
ت، الصغير بعلي محمذ:.  (4)  .116ص ، 2004، الجؼاثغ، صاع الللىم، 1الؼبلت  كاهىن ؤلاصاعة اإلادلُت الجؼاثٍغ

 .260، ص 1986اللاهغة، )صون صاع وكغ(،  ،1ؤصٌى اللاهىن ؤلاصاعي، الؼبلت شيحا ابشاهيم، حسين عصمان محمذ عصمان حسين:. (5)
كً اهخماٌ ؾالمت الفغص الجؿمُت و اللللُت و الاحخماكُت، و هى ما طهبذ بلُه  . و الظبؽ ؤلاصاعي الصحي حاء ملغوها بلفف الصخت التي حلبر(6)

ضة الغؾمُت كضص  11-18مً كاهىن الصخت  2اإلااصة   ش 46اإلاخللم بالصخت و الصاصع في الجٍغ  .  2018، بخاٍع
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          فهي كضًضة كمىما و التي ٌلخبر الظبؽ ؤلاصاعي الصحي مً بُنها، و ؤما باليؿبت لخصاثص الظبؽ ؤلاصاعي 

و مخىىكت، خُث جخمثل في وىهه وكاغ جباقغه ؤلاصاعة )الؿلؼت الخىفُظًت( و ل جماعؾه حهاث ؤزغي ؾىاء واهذ 

لُت ؤو كظاثُت،  .و جخمحز حىاهبه اللاهىهُت بالؼابم الاهفغاصي حكَغ

ت بمفغصها و الهضف مىه هى اإلادافـت كلى الىــــــام اللام، و ما كلى ألافغاص  ؤي ؤهه بحغاء جباقغه الؿلؼت ؤلاصاٍع

ــــت الؿلؼت بل الخظـــــىق و الامخثاٌ لجملت ؤلاحغاءاث التي جفغطها هظه ألازحرة ػبلا وفلا إلاا ًدضصه اللاهىن و جدذ عك ابـ

اللظاثُــــــت و هي بحغاءاث ل جسظم للمؿاومت و ل لالجفاق، هما ًدؿم الظبؽ ؤلاصاعي بساصُت الىكاثُت ؤو الؼابم 

ت في مماعؾت ؤلاحغاءاث  ت خُث لإلصاعة الؿلؼت الخلضًٍغ الىكاجي فهى ًضعؤ اإلاساػغ كً ألافغاص، و ؤًظا بالصفت الخلضًٍغ

 . (1)ىن مجاله مدضوص بخدلُم الىـام اللام و ل ًخجاوػهالظبؼُت و ًدؿم ؤًظا بي

و مً هىا هجض ؤن الظبؽ ؤلاصاعي الظي ٌلخبر الىالي ؤخض ميىهاجه ًخمحز كً غحره مً اإلافاهُم والظبؽ اللظاجي 

و ما ًجللىا هفغق بُنهم هى الىـغ في الهضف اإلايكىص مً ول هىق منهم، خُث يهضف الظبؽ  ،و الظبؽ الاحخمـــــاعي

اللظاجي بلى البدث كً الجغاثم و ملغفت مغجىبيها و ًىاغ بهظه الىؿُفت ؤحهؼة مىدها اللاهىن صفت الظبؼُت 

 .اللظاثُت

ت اإلاسخصت مً ؤحل ؤما الظبؽ ؤلاصاعي فهى هما كلىا طلً اليكاغ ؤلاصاعي الظي جباقغه الؿلؼ ت ؤلاصاٍع

اإلادافـت كلى الىـام اللام، هما ؤن ؤكماٌ الظبؽ ؤلاصاعي في غالبُتها جخللم بيكاغ الؿلؼت الخىفُظًت و اإلاىاػكاث 

ع كنها، ؤما  التي جثىع بكإنها جضزل في ولًت اللظاء ؤلاصاعي فُسخــــص ببدث مكغوكُتها و ًلض ي بةلغائها و الخلٍى

 .(2)لظاثُت فخسغج مىاػكاتها كً ولًت اللظاء ؤلاصاعي ؤكماٌ الظبؼُت ال

لظبؽ الاحخماعي فهى مضلٌى ؤوؾم مً الظبؽ ؤلاصاعي الظي بضوعه ًىؼىي جدذ ؤكؿام الظبؽ و باليؿبت ل

اث الالػمت للمجخمم و هى هاحم كً زاصُت  اللاهىوي و هظا ألازحر )الظبؽ الاحخماعي( كباعة كً طغوعة مً الظغوٍع

وؿان و ؤن فاثضجه هي اإلادافـت كلى اإلاصلخت اللامت للفغاص في اإلاجخمم و كلى مصلخت الخاهم في ػبُلُت في ؤلا

اؾخلامت خىمه، و ٌلخبر وؾُلت فلالت في جدلُم الخىاػن صازل اليؿم الاحخماعي و فُه جبرػ ؤهمُت الخيكئت 

 .(3)الاحخماكُت التي حللم الفغص اللُم و وحىب اخترامها

 .11في عل جائحت كىفيذ الصحي : صالحياث الىالي كمخىل بمهام الضبط إلاداسي لثاملطلب الثا

ت للىكاًت مً وباء  و اللضًض مً الؿلؼاث اإلادلُت بلى حاهبه زٌى اإلاكغق الىالي صالخُت اجساط الخضابحر الظغوٍع

الىـام اللام، ؤي الخفاؾ  وىعوها و الخض مً اهدكاعه، فهظا ألازحر ًخمخم في الخالث اللاصًت بصالخُاث الخفاؾ كلى

، و التي جمىىه مً فغض كُىص (4)مً كاهىن الىلًت 114كلى ألامً اللمىمي و الصخت اللامت و الؿىُىت، ػبلا للماصة 

كلى خلىق ألافغاص الخاصت و هي كُىص وكاثُت بالضعحت ألاولى بل ؤن هظه الصالخُت في الـغف الخاص الظي جمغ به 

                                                           
 .265ص  هفسه،املشجع : شيحا ابشاهيم، حسين عصمان محمذ عصمان حسين .(1)
 1عكابت الدؿُحر كلى الجماكاث اإلادلُت، مضازلت ملضمت ملخلى خٌى حؿُحر الجماكاث اإلادلُت، بجاملت ؤلازىة مىخىعي، كؿىؼُىت  شطاح صهير:. (2)

ش   .109، ص 10/01/2008و  09بخاٍع
ت، الؼبلت  محيى أحمذ:. (3)  ، ؤهـغ ؤًظا:415، ص 2006، الجؼاثغ، صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت الجؼاثغ، 4مداطغاث في اإلااؾؿاث ؤلاصاٍع

Charle Debbach ; droit administratif, 3
ème

 édition , 1971, p 369. 
ضة الغؾمُت، كضص  21/02/2012اإلااعر في  07-12القاهىن سقم . (4) ش  12اإلاخللم بالىلًت، الصاصع في الجٍغ  .29/02/2012بخاٍع
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إلاخمثل في جدلُم غاًت هبذ الفحروؽ مً الاهدكاع، ما اؾخضعى مىذ الىالي صالخُت اجساط البالص ل جفي بالغغض ا

 .(1)69 -20اللضًض مً الخضابحر إلاىاحهت اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها كلى اإلاؿخىي اإلادلي بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ت  بط مً ؤهم الخضابحر التي مىدذ له بمىحب هظا اإلاغؾىم هجض: جىـُم هلل ألاشخاص مً ؤحل طمان اؾخمغاٍع

ت ػبلا للماصجحن   الؿابم طهغه       مً اإلاغؾىم الخىفُظي  7و  4الخضماث اللمىمُت و الخفاؾ كلى اليكاػاث الخٍُى

ءاث الترفُه و الدؿلُــــت و اللغوض و اإلاؼاكم كبر جغاب و غلم اإلادالث الخاصت ببُم اإلاكغوبـــاث و ماؾؿــاث و فظا

حن الخابلحن للصخت  الىلًت ؤو حؼء مىه و اإلاخلللت بلؼاق الصخت مً زالٌ حسخحر مؿخسضمي الصخت و اإلاسبًر

و الخاصت، و هظلً كؼاق ألامً مً زالٌ حسخحر اإلاؿخسضمحن الخابلحن ألؾالن ألامً الىػني و ؤًظا  اللمىمُت

 .(2)اإلاضهُت الخماًت

مجاٌ الىـافت و الىكاًت مً زالٌ حسخحر اإلاؿخسضمحن اإلالىُحن بالىـافت اللمىمُت، و ول ؾلً ملني  في و 

بخضابحر الىكاًت مً الىباء و ميافدخه، و حسخحر ول فغص جمىً ؤن ًيىن ملىُا بةحغاءاث الىكاًت و اإلايافدت طض هظا 

مغافم ؤلاًىاء و اإلاغافم الفىضكُت ؤو ؤي مغفم ًمىىه جلضًم زضماث  الىباء بدىم مهىخه ؤو زبرجه اإلاهىُت و حسخحر 

 .ؤلاًىاء و ؤلاػلام ؾىاء وان جابم لللؼاق اللــــام ؤو الخاص

ت اللمىمُــــت و الخاصت ؤو ؤي وؾُلت هلل كامت ؤو زاصت ًمىً ؤن حؿخلمل  و ؤًظا حسخحر وؾاثل الىلل الظغوٍع

ي و حسخحر اإلايكأث اللمىمُت ؤو الخاصت لظمان الخض ألاصوى مً الخضماث في الىلل الصحي ؤو ججهحز للىلل الصح

 للمىاػىحن.

و هظلً ألامغ باجساط ول بحــــغاء ًغمي بلى الخض مً اهدكاع الىباء و ميافدخـــه و لىً ؾغكان ما جدىلذ هظه 

اصة للجىت الىلثُت التي ًغؤؾها الىالي  70 -20الخضابحر بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  اإلاسخص بكلُمُا و هظا هـغ لٍؼ

 .(3)حجم ؤلاصاباث

هما هجض الىالي كظىا في اللجىت الىلثُت اإلايلفت بخيؿُم اليكاغ اللؼاعي للىكاًت مً وباء فُـــــغوؽ وىعوها 

لجىت ولثُت جدل مدل الىالي في مماعؾت جضابحر  70 -20( و ميافدخه، خُث ؤوكإ اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 19)وىفُض 

الظبؽ للىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها، و جدكيل اللجىت مً الىالي و ممثلي مصالر ألامً و الىاثب اللــــــام       

 .(4)و عثِـ اإلاجلـ الكلبي الىلجي و عثِـ اإلاجلـ الكلبي البلضي إلالغ الىلًت

ي في هظه الـغوف بط اكخصغ ألامغ كلى لصغ ًمثل كؼاق الصخت الظي ٌلخبر ؾىضا مهما للىاو اإلاالخف هى غُاب كى

الجاهب ألامني فلؽ، عغم ؤن الضافم مً بوكائها هى مداولت اللظاء كلى الفُــــغوؽ و هى ؤمغ ًمـ الصخـــت اللامت 

                                                           
ضة  – 19وىفُض –اإلاخللم بخضابحر الىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها  21/03/2020اإلااعر في  01-20املشسىم التىفيزي . 1) ) و الصاصع في الجٍغ

ش  15الغؾمُت كضص   . 21/03/2020بخاٍع
مجلت خىلُاث حاملت الجؼاثغ  (،19صوع جضابحر الظبؽ ؤلاصاعي، اليكاغ ؤلاصاعي في الخض مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها )وىفُض  غشبي أحسن:.(2) 

 .12، ص 2020، كضص زاص، اللاهىن و حاثدت وىفُض، 34اإلاجلض، 
ت، بدىر و 19صوع ؾلؼت الظبؽ الاحخماعي كلى فلالُت الظبؽ الاحخماعي في ؿل حاثدت وىفُض : هؿىع آؾُا. (3) ، مجلت الخىمُت و بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .112ص ، 2020، 1، اللضص 8صعاؾاث، اإلاجلض 
 .11مغحم ؾابم، ص  عبذ املىمن عبذ الىهاب:. (4)
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ىصا و ؤن اللجىت ًغزص لها باجساط ألفغاص اإلاجخمــــم، و هىا وان مً الىاحب جىاحض ممثلحن كً كؼاق الصخت، زص

 الخضابحر ؤلاطافُت للىكاًت مً هظا الفحروؽ خؿب وطلُت و زصىصُت ول ولًت.

 .11كىفيذ خاصت في عل جائحت  صحي مهام الىالي كسلطت ضبط إداسي املبحث الثاوي: حذود 

بن اإلاهام الؿامُت التي جبرػ كلى وحه الخصىص للىالي في هظه الـغوف الاؾخثىاثُت جدضها فىغجحن ؤؾاؾِخحن 

حلخبران مً ؤهم صكاماث اللاهىن في اللصغ الخضًث ؤل و هما واحب الالتزام بمبضؤ اإلاكغوكُت و اخترامه خحن اللُام 

ـــل ؤو جصغف في مىاحهت اإلاىاػً، و  ــ  هظلً طغوعة اإلادافـت كلى ألامً اللام هظغوعة احخماكُت ملخت.  ؤو ألامغ بإي كمـ

 .11في عل جفش ي جائحت كىفيذ كضشوسة أولى : واجب الحفاظ على ألامن ول املطلب ألا 

بن مؼلب ألامً طغوعة خخمُت ؤصبدذ مً الىاحب الخفاؾ كليها في قتى الـغوف و بغع الىـغ كً ألاهضاف 

، بل ؤن هظا ألازحر ًبلى الهضف ألاؾمى ألن اولضامه 19ُت هجاثدت وىفُض ثؾخثىااإلاغحىة في الخالث و الـغوف الا 

 و ٌلضم ؤي وؾُلت جداٌو اللظاء كلى هظا الىباء. الاؾخلغاع ًاصي بلى طُاق 

تو                 ًــــمً باب ؤمً و ؾلم و هى مً ألامً و ألامان و آمىه فهى آم ،ًلصض باألمً همصؼلر ؤٌو مً الىاخُت اللغٍى

و آمىه اػمإن و لم ًسف فهى آمً و ؤمحن، و ًلاٌ لً ألامان ؤي ؤمىخً و ؤمً البلض ؤي اػمإن فُه ؤهله، و ؤمً الكـــغ 

خىن)  .(1)(..." 3( و هظا البلض ألامحن)2( و ػىع ؾىحن)1و مىه ؾلم و كض كاٌ هللا كؼ و حل:" و الخحن و الٍؼ

ألامً طض الخىف و ألامان هى الؼمإهِىت و الصـــضق و اللهــــض و الخماًت و الظمـــــت ؤو ما ًلابل الخىف و ألامً  و 

 .(2) طض الخىف مؼللا بن كىاصغ الىـام اللام اإلااصي في زالزت كىاصغ ألامً اللام و الؿىُىت اللامت و الصخت اللامت

ي ًمىً ؤن حؿتهضف ألافغاص في تالالػمت اإلاخسظة للىكاًت مً ألازؼاع الو ًلصض باألمً اللام ول ؤلاحغاءاث 

ؤخىالهم و ؤهفؿهم و صختهم، لظا فةن ول ؤلاصاعة و كلى عؤؾها الىالي و جدلُلا لهظا الهضف كليها ؤن جخسظ الخضابحر 

فىجض ؤن الىالي ميلف  الىفُلت بدفف الىـام اللام في الضولت ولها مما ًلض ي مىم الخىاصر التي كض ٌؿببها الفغص،

 .(3)بالؿهغ كلى جؼبُم الخضابحر اإلالغعة في مجاٌ الؿالمت و ألامً في ول اإلااؾؿاث اإلاىحىصة في ولًخه 

    فدالت الفىض ى و الخىف التي كمذ اإلاجخمم و اهدكغث بحن ألافغاص زىفا مً جفش ي ألامغاض و زىفا مً هلص 

ت و الخىف مً الؿغ  كــــت و الاؾخفداٌ الـىاهغ غحر اإلاكغوكت و الاؾخغالٌ حلل الىاحب الظي و هفاط ألاغظًت و ألاصٍو

خالت ؤلاغالق للمدالث و ألاماهً  وان مللى كلى كاجم الىالي في الـغوف اللاصًت مظاكف في الخالث الاؾخثىاثُت، و

ي ؤن ول ممثل اللامت و الكغواث و مسخلف اإلااؾؿاث ؤفلضث اإلاىاػً الثلت في ول مً خىله و هإهه ؤصبذ ًغ 

للؿلؼت كضو له و فاقل في جىفحر خاحُاجه و لهظا وان كلى الىالي و الؿلؼاث التي حلمل جدذ بمغجه ؤول ػعق بىاصع 

 الثلت بحن ألافغاص اججاهه و مً زمت الخدىم في ألاوطاق مً ؤحل بكاصة الىطم بلى الاؾخلغاع اإلالهىص.

 . و عذم التعسف في جقييذ الحشياث في جىفيز املهام : واجب الالتزام بمبذأ املششوعيتثاوياملطلب ال

                                                           
 .3و  2و  1، آلاًت سىسة التين. (1) 

 .114، ص الؿابماإلاغحم كسىس آسيا: ؤهـغ....  (2)

 .119. اإلاغحم هفؿه، ص (3) 
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ت و التي حلخبر ؤكماٌ الىالي  اإلاكغوكُت هي صفت ول ما هى مؼابم لللاهىن و هى مبضؤ ؤؾاس ي للخصغفاث ؤلاصاٍع

مً بُنها، و طمً هظا اإلابضؤ لبض مً جىافغ الظماهاث ألاؾاؾُت للفغص و خُث ل حؿخؼُم ؤلاصاعة بمىحبه اللمل بل 

بلا لللاهىن و هظا ٌلني ؤن الخصغفاث التي جخيىن منها الضولت و منها الىلًت هجؼء، و كلى عؤؾها الىالي ل جخمخم ػ

بدماًت اللاهىن و لً جيىن لها ؤًت كُمت ما لم جىً مخىافلت مم كىاكضه الىافظة، خُث جغؾم هظه اللىاكض خضوص 

ؤلاصاعة ًظلها في صاثغة اإلاؿاءلت و ٌلغض جصغفاتها بلى الخصغف ؤلاصاعي و ؤن ؤي ججاوػ لهظه الخضوص مً كبل 

 .(1)ألازؼاع

اث التي مً واحب الىالي كض الخلؿف و الخلضي كليها خحن اؾخلماٌ الصالخُاث اإلامىىخت له في ؿل  (2)ؤما الخٍغ

ت هص كليها اللاهىن و ًلغ لها خماًت، فهظا ؤلاػاع هى الظماهت اللاهىهُت 19 الـغف الاؾخثىاجي وىفُض ، فهي ول خٍغ

مً الضؾخىع الجؼاثغي الؿابم طهغه ؤهه: "جلؼم ألاخيام  34، فلض حاء في اإلااصة خُاٌ كضم حلضي هظا ألازحر 

اث اللامت و طماهاتها حمُم الؿ لؼاث و الهُئاث اللمىمُت..."          الضؾخىعٍت طاث الصلت بالخلىق ألاؾاؾُت و الخٍغ

اث ...".  35و حاء في اإلااصة   مً هفـ الضؾخىع ؤهه: " جظمً الضولت الخلىق ألاؾاؾُت و الخٍغ

فالىالي خُىما ًلىم كلى حملت مً ؤلاحغاءاث التي هص كليها اإلاكغق و ؤػغها كاهىها إلاثل هظه الـغوف كلُه ؤن 

في ؿغف حاثدت وىعوها ًيىن ملني و لى بصفت غحر مباقغة بالىصىص الخىـُمُت  ًخدغي اإلاكغوكُت بإصق جفاصُلها، و 

مً اللاهىن عكم  42اإلاكغق الجؼاثغي مثال مً زالٌ اإلااصة فدحن هص ، و اللاهىهُت التي جاػغ هظا الـغف الخؿاؽ

ع الضولي و ميافدتها اإلاخللم بالصخت بإهه: "جسظم الىكاًت مً ألامغاض طاث الاهدكا 20/07/2018اإلااعر في  18-11

ــــت" ُـ ــــت اللاإلا  .(3) ألخيام اللىاثذ الصخُت الضولُت إلاىـمت الصخـ

لى عؤؽ الجهاػ الخىفُظي الىلجي هيل ًضعن ؤهه مساػب ؤًظا بظغوعة الؿعي هما ؤن هظا ألازحر بصفخه ك

لخىفحر ول ؾبل اللالج و الىكاًت بن و الخفاؾ كلى الصخت بمىم ول ما ًاصي لهدكاعها و الؿعي  لخؼبُم هظه اللىاثذ

ؤمىً للفغاص صون الخفٍغؽ في واحباث ؤزغي ؤمالها اللاهىن هةصاعة قاون الىلًت في هظا الـغف ؤو الىـغ في خلىق 

اإلاىاػىحن التي جسغج كً مخؼلباث الصخت اللامت و ل ًمىً له ؤلاهماٌ و الخفٍغؽ ألهه مدضوص بىصىص كاهىهُت لبض 

 مً بجباكها.

ُــــت الضولُت  3هما هجض ؤهه مً قغوغ فغض الدجغ الصحي في بػاع الخضابحر التي خضصتها اإلاـــــاصة  مً اللىاثذ الصخ

ـــــت  اث ألاؾاؾُت و هغامت و خلىق ؤلاوؿان و الخىاصل مم  (4)2005لؿىـ و التي جلض ي بظغوعة الاخترام اليامل للخٍغ

ــــم و بقغاههم في ول ما ًخ        للم بكإن الخضابحر اإلاخسظة التي جسص الدجغ الصحي للخض مً خالت الظكـــــغ ؤفغاص اإلاجخمـ

                                                           
، كضص زاص، اللاهىن      34، اإلاجلض 1صوع الظبؽ ؤلاصاعي في الىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها، خىلُاث حاملت الجؼاثغ  شيخ عبذ الصذًق:.  (1)

 . 61، ص 2020، 19و حاثدت وىفُض 
ضة الغؾمُت كضص 2020صٌؿمبر  30مً الضؾخىع ألازحر الصاصع في  25. فلض حاء في هص اإلااصة (2) ش بخ82، و الصاصع في الجٍغ ؤهه:   2020صٌؿمبر  30اٍع

 "ٌلاكب اللاهىن كلى اؾخغالٌ الىفىط و الخلؿف في اؾخلماٌ الؿلؼت".
م الجؼاثغي. صعاؾت جدلُلُت ملاعهت، اإلاجلض ا: ؾلؼت الىالي في حسخحر ألامىاٌ الخاصت إلاى صَعـ فخحي هماٌ .(3) ،اللضص 13حهت فحروؽ وىعوها في الدكَغ

  .  616، ص 2021زاص، 
 . 69ص  ،هفؿهاإلاغحم  .(4)
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و قفافـــــت و هظلً  و جدؿحن اللبٌى و الامخثاٌ له، و جؼوٍض الؿلؼاث اللمىمُت اإلاىاػىحن بةعقاصاث واضخـــــت و مدضصة

 .مللىماث مىزىكت كً جضابحر الدجغ الصحي

اث اإلاىاػىحن همؼلب صؾخىعي و هى فىجض ؤن الىالي اإلاساػب مباق غة بظغوعة الخفاؾ كلى ول خلىق و خٍغ

ٌؿإٌ ؤمام اللاهىن بن لم ًؼبم في هظه الـغوف فال ًىتزق منهم ؤخض الخلىق بل للمصلخت اللامت و صون الخماصي في 

...اؾخلماٌ ما زىله له اللاهىن، واإلاىم مً الخىلل و اإلاىم مً الؿفغ و اإلاىم مً الخغوج مً اإلا  ىاٌػ

و هظلً ًيبغي كلى الىالي في هظه الـغوف الاؾخثىاثُت و بملُت ألاحهــــــؼة و الهُئاث اإلاسخصت اإلاسىلت كاهىها الؿعي 

و هظلً كلى  ألن ًدصل الخاطلىن للدجغ الصحي كلى الغكاًت الصخُت الالػمت و الضكم اإلاالي و الاحخماعي و الىفس ي

ت لخخُاحاث  حمُم الاخخُاحاث ألاؾاؾُت بما فيها ت ألازغي كلى ؤن حلؼى ألاولٍى الغضاء و اإلااء و اإلاؿخلؼماث الظغوٍع

 .الفئاث ألاطلف

و ًسفف  و ًخمحز الدجغ الصحي في خاٌ جؼبُله كلى ؤهمل وحه بيىهــــه هافم و فلاٌ بطا وان في ؤٌو اهدكاع الىباء

كلى الىدى الؿلُم فُمىــــً ؤن ٌكيل مصضعا  الظغؽ كلى اإلاؿدكفُاث و لؾُما مصلخت ؤلاولاف، ؤما بطا لم ًؼبم

ـــاع ألامغاض و هى ما ًسل بالصخت و الؿالمت اللامت للمجخمم. ـــا للخلىر و اهدكــ  بطافُــ

و صون  هما ٌؿهغ الىالي و هى كلى عؤؽ حهاػ الظبؽ ؤلاصاعي في بػاع الىصىص اإلاىـمت لهظه الـغوف الاؾخثىاثُت

الدجغ اإلاجزلي الظي ًسص ألاشخاص اإلاصابحن و لِـ كامت الىاؽ ؤو الظي ٌكدبه في  الخغوج كنها كلى جىفُظ جضبحر 

بصابتهم، و هى الظي ًسخلف كً الدجغ الصحي في وىن هظا ألازحر هـام ًسص ؤشخاص ؤصخاء ل جـهغ كليهم 

ٌؿغخىن ؤكغاض مغطُت و لىً ٌكدبه في بصابتهم بفحروؽ وىعوها خُث ًخم حجغهم مم جىفحر ول ما ًلؼمهم زم 

 .باهتهاء فترة الدجغ

ؤما الدجغ اإلاجزلي فهى باألؾاؽ ًسص الخالث اإلاصابت بالفحروؽ و جيىن مؿخلغة و ل صاعي  إلبلائها في 

ت في اإلاجٌز مم الخغص كلى كضم ازخالػها مم باقي ؤفغاص ألاؾغة  اإلاؿدكفى خُث ًخم كؼلها في غغفت مهُإة و حُضة التهٍى

ت، للخُلىلت صون اهخلاٌ اإلاغض، و الدجغ اإلاجزلي بهظا اإلافهىم ؤهىاق الدجغ اإلاجزلي و اجساط حمُم الاخخُاػاث  الظغوٍع

 .(1)الىلي و الدجغ اإلاجزلي الجؼجي

ؤو  ؤما ألاٌو فِؿهغ الىالي كلى طغوعة بلؼام للشخاص بلضم مغاصعة مىاػلهــــــم ؤو ؤماهً بكامتهـــم زالٌ الفترة

، و كض ػبم كلى ولًت البلُضة باكخباعها الىلًت ألاهثر جظغعا مً الىباء بلى غاًت صضوع الفتراث الؼمىُت اإلادضصة للدجغ

الظي ًخظمً جمضًض بحغاء الدجغ الجؼجي اإلاجزلي اإلاخسظ في  23/04/2020اإلااعر في  20/102اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ــــه و 19بػاع الىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها )وىفُض   .(2)حلضًل ؤوكاجه ( و ميافدخــ

خُث جم عفم الدجغ الىلي كً هظه الىلًت و اؾدبضاله بالدجغ الجؼجي بلصض الخسفُف كلى اإلاىاػىحن مً وػإة 

الدجغ الىلي، ؤما الدجغ اإلاجزلي الجؼجي فُخمثـــــل في ؤن الىالي و ول مً ٌلملىن جدذ ؾلؼخه في مجاٌ الظبؽ ؤلاصاعي 

ة مىاػلهم ؤو ؤماهً بكامتهم زالٌ الفترة ؤو الفتراث الؼمىُت اإلالغعة مً ػغف الؿلؼاث ألاشخـــــاص بلضم مغاصع  ًلؼمىن 

                                                           
 .61ؿابم، ص الغحم اإلا شيخ عبذ الصذًق:  .(1)

ل  23اإلااعر في  102 -20املشسىم التىفيزي سقم  .(2)  ػاع الىكاًت مً الىكاًت مً ب، و اإلاخظمً جمضًض بحغاء الدجغ الجؼجي اإلاجزلي اإلاخسظ في 2020ؤفٍغ

ضة الغؾمُت كضص  ،( و ميافدخه و حلضًل ؤوكاجه19 اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها ) وىفُض ش، 24و الصاصع في الجٍغ ل  26، بخاٍع  .2020ؤفٍغ
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اللمىمُت و كض ػبم هظا الىـام في البضاًت كلى ولًت الجؼاثغ زم قمل مجمىكت مً الىلًاث ألازغي بمىحب ول مً 

و اإلاخظمً جمضًض بحغاء الدجغ اإلاجزلي و اإلاغؾىم الخىفُظي  (1)28/03/2020اإلااعر في  70 -20اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

اإلاخظمً جمضًض ألاخيام اإلاخلللت بخضابحر الىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها  02/04/2020في  اإلااعر 86 -20عكم 

 .   (2)ميافدخهو ( 19)وىفُض 

 الخاجمت:

ت بصفت زاصت، ؤن هظا الىىق لللالم بإؾغه بصفت كامت و ألفغاص  19للض ؤهضث حاثدت وىفُض  الضولت الجؼاثٍغ

مً الـغوف الاؾخثىاثُت جؼكؼق الهُاول الضازلُت و ؤؾـ الاؾخلغاع الاحخماعي ما لم ًىً هىان جسؼُؽ مؿبلا و 

 و كض وصلىا لجملت مً الىخاثج هي:  ،هصىصا ؾابلت جىـم هظه اإلاغاخل

و الفلاٌ في ؤلاإلاام  للىالي مً ؤهم الؿلؼاث التي لها الضوع الىاحم اإلاىىختالصحي * حلخبر ؾلؼاث الظبؽ ؤلاصاعي 

في الـغوف الاؾخثىاثُت التي جفاجئ اإلاجخمم و جدل في الفىض ى و كضم  بؼمام ألامىع في اإلاجخمم كلى اإلاؿخىي اإلادلي

 .الاؾخلغاع

مخؼلبـــاث و اخخُاحاث الكلب، و  * هـغا ليىن الىالي اإلامثل اإلادلي للضولت ؤو الؿلؼت الخىفُظًت فهى ألاكغب بلى

ت ... و التي حكهض في هظا الـغف  ً اإلادلُحن كلى مؿخىي الهُاول الصخُت ؤو الخجاٍع ألاكغب بلى اللاثمحن اإلاباقٍغ

ُــــغ و بالخالي و مً زالٌ الؿلؼاث اإلاسىلت للىالي ًمىً له الخضزل مً خُث الخىـُم  اللصِب طغؼا مىلؼم الىـ

و هُفُت حلاملهم مم اإلاصالر الخؿاؾت اإلادلُت، فله ؤن ًىـم وفلا إلاا ؤكؼاه بًاه اللاهىن ؤوكاث             للفغاص

اللامل و ؤوكاث الخىاحض و ؤوكاث الضزٌى و الخغوج و حملت الكغوغ التي جىفغ الخباكض و اإلاىم مً الخغوج ... و طلً 

 ألحل الصالر اللام.

الفلاٌ للىالي فةهه جلم كلى كاجله ؤًظا مؿاولُت الخفاؾ كلى ألاػغ  * هـغا ألهمُت الضوع اإلاباقغ و الخؿاؽ و 

ض ججاوػها ؤًظا، و طلً مً ؤحل الخفاؾ  اللاهىهُت هى و مً ٌلمل جدذ بمغجه و ؾلؼخه فال ًخجاوػها و ًغاكب مً ًٍغ

اث اإلاىاػً اإلادمُت صؾخىعٍا و التي ل ًمىً ألخض ججاوػها بل  ىن ألحل الصالر اللام بلضع مللىم ًسىله اللاه كلى خٍغ

 و بل اجصف الخصغف الىاعص مً الىالي بلضم اإلاكغوكُت.

بحغاءاث لػمت و ختى بن لجإ بلى اؾخلماٌ اللىة اللمىمُت بن صخُت * حلخبر ؾلؼاث الىالي هؿلؼاث طبؼُت 

اكخض ى ألامغ لفغض اخترام اإلاىاػً لجمُم الخضابحر ألامىُت و الصخُت اإلالمٌى بها في هظا الـغف، و لىً هظا ؤلاحغاء 

مغ الؿلؼاث لً ًيىن طو فاثضة ما لم ًلابل بالجاهب الخىكىي للفغاص و هظلً الىعي اللالي لهم بالمخثاٌ ألوا

                                                           
 اإلاغؾىم الخىفُظي . (1) 

، مجلت الخىمُت و بصاعة اإلاىاعص 19 صوع ؾلؼت الظبؽ الاحخماعي كلى فلالُت الظبؽ الاحخماعي في ؿل حاثدت وىفُض: كسىس آسياؤهـغ ؤًظا ... 

ت، بدىر و صعاؾاث، اإلاجلض   .119، 104، ص 2020، 1، اللضص 8البكٍغ
        ( 19اإلاخظمً جمضًض ألاخيام اإلاخلللت بخضابحر الىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها )وىفُض أفشيل، 2املؤسخ في  60-20املشسىم التىفيزي سقم  . (2)

ضة الغؾمُت عكم ميافدخهو  ل  2اإلااعزت في  19، و الصاصع  في الجٍغ  .2020ؤفٍغ

 . 61، ص ؾابممغحم  شيخ عبذ الصذًق:... أًضا  أهغش 
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و زصىصا الىالي كلى اإلاؿخىي اإلادلي، و اخترام الفغص لجمُم الخضابحر كبل اطؼغاع هظه ألازحرة لدسخحر  الظبؼُت

 اللىة اللمىمُت. 

 و مً حملت الخىصُاث اإلاخىصل بليها:

لًخه بالخغحاث الخدىم في ػمام ؤمىع و صحي * في بػاع الؿعي لللظاء كلى الىباء لبض كلى الىالي هؿلؼت طبؽ بصاعي 

 اإلاُضاهُت التي ججلله ملما بيل ما ًدصل كلى صلُض ولًخه.

* لبض كلى الىالي كلى اإلاؿخىي اإلادلي ؤن ًلم بيل الخالث و الباع اإلاىحىصة التي فيها اهدكاع هبحر للىباء، و هظا 

لمؿاكضة في خاٌ اخخلان اإلاؿاهمت في وطم مسؼؼاث لدؿُحر ألاػمت و ؤلاقغاف كلى جىـُم لجان زاصت باألخُاء ل

الىطم و وطم اإلاؿاولُت لظلً في ًض ؤهفاء مىزىكحن ٌلغفىن زباًا ألاخُاء اإلاىبىءة و خاحُاتها و ما ًلؼمهــــا صون بفغاغ 

ؽ.  و ل جفٍغ

* لبض كلى الىالي ؤن ًضًغ بجزاهت و قفافُت الاكخماصاث اإلاالُت التي جىفغها الضولت في هظه الـغوف الاؾخثىاثُت 

 للؿلؼاث الظبؼُت كلى اإلاؿخىي اإلادلي، إلاا لها ألاهمُت اللصىي في بعؾاء صكاثم ألامً و الاؾخلغاع لضي اإلاىاػً.

* بن الىاحب الىاكم كلى كاجم الؿلؼاث الظبؼُت و منها الىالي ًجلل مً الىاحب كليها في هظه الـغوف اإلاىاػهت بحن 

اث ألافغاص باللضع الالػم إلايافدت و الخض سٌى لهاواحب الخدىم في الىطلُت الىباثُت وفلا إلاا هى م ، و الاكخؼاق مً خٍغ

   مً اهدكاع الىباء.

م في الضولت، و هظلً مهمت الخفاؾ كلى الخلىق                * بمىحب ؤخيام اللاهىن و اهؼالكا مً الضؾخىع هإكلى حكَغ

اث اإلاىفىلت صؾخىعٍا ألفغاص اإلاجخمم كلى الؿىاء فال يهظ م ؤي خم ألي فغص صون ؾبب وحُه ؤو بذجت الصالر و الخٍغ

اللام و بهما ما ًىتزق مً خلىق لفتراث وححزة مدضصة بمىحب هصىص جىـُمُت لبض ؤن جيىن للظغوعة الخلُلُت 

)واإلاىم مً الؿفغ و الخىلل و الخغهت و الؿفغ و الخجمم...( ألهه جؼغح صاثما خٌى الصلُض اللاهىوي بقيالث كضًضة 

اث في هظه الفتراث الاؾخثىاثُت و الـغوف الؼاعثت.  جخمدىع خ  ٌى اهتهان الخلىق و الخٍغ

ل الاكخماصاث  * ل في هظا الـغف الاؾخثىاجي جدٍى اإلاالُت اإلامىىخت ًمىً للىالي هإكلى ؾلؼت مدلُت ؤن ًؼلب جدٍى

  ت إلاؿاكضجه في ميافدت الىباء.  للىػاعاث و التي لِـ لها ؤي صوع في الخض مً اهدكاع وباء وىعوها، بلى الجهاث اإلادلُ

 .قائمت املشاجع

 أوال: املشاجع باللغت العشبيت. 

 القىاهين: -1

ضة الغؾمُت كضص 2020صٌؿمبر  30الصاصع في  الذستىس ألاخير - ش 82، و الصاصع في الجٍغ  .2020صٌؿمبر  30بخاٍع

ضة الغؾمُتاإلاخللم بالىلًت، الصاصع فُفغي،  21 ياإلااعر ف 07-12القاهىن سقم  - ش  ،12كضص  في الجٍغ فُفغي  29بخاٍع

2012. 

 –اإلاخللم بخضابحر الىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها  2020ماعؽ  21اإلااعر في  01-20املشسىم التىفيزي  -

ضة الغؾمُت كضص  – 19وىفُض  ش  15و الصاصع في الجٍغ  .2020فُفغي 21بخاٍع
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ل  23اإلااعر في  102 -20املشسىم التىفيزي سقم  - ، و اإلاخظمً جمضًض بحغاء الدجغ الجؼجي اإلاجزلي اإلاخسظ 2020ؤفٍغ

( و ميافدخه و حلضًل ؤوكاجه، و الصاصع في 19في بػاع الىكاًت مً الىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها ) وىفُض 

ضة الغؾمُت كضص  ش، 24الجٍغ ل  26، بخاٍع  .2020ؤفٍغ

ل 2اإلااعر في  60 -20املشسىم التىفيزي سقم  - اإلاخظمً جمضًض ألاخيام اإلاخلللت بخضابحر الىكاًت مً  ،2020 ؤفٍغ

ضة الغؾمُت عكم 19اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها )وىفُض  ل  2اإلااعزت في  19(  و ميافدخه، و الصاصع  في الجٍغ ؤفٍغ

2020. 

ضة الغؾمُت كضص ، 2018اإلااعر في  11-16قاهىن الصحت  - ش 46اإلاخللم بالصخت و الصاصع في الجٍغ  .  2018، بخاٍع

 :عاجمامل-2 

 . 1964، بحروث، صاع الللم للمالًحن، 1معجم الغاثض، الؼبلت  جبران مسعىد: -

 :الكتب-3
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عكابت الدؿُحر كلى الجماكاث اإلادلُت، مضازلت ملضمت ملخلى خٌى حؿُحر الجماكاث اإلادلُت، بجاملت  شطاح صهير: -

ش 1ؤلازىة مىخىعي، كؿىؼُىت   .10/01/2008و  09، بخاٍع

لجماكاث اللهضة اإلادلُت، اإلادخىي و اإلالخظُاث، مضازلت ملضمت ملخلى خٌى حؿُحر ا عبذ املىمن عبذ الىهاب: -

ش 1اإلادلُت، بجاملت ؤلازىة مىخىعي، كؿىؼُىت   .10/01/2008و  09، بخاٍع

 ثاهيا: املشاجع باللغت الفشوسيت.

 - Charle Debbach , droit administratif, 3
ème

 édition , 1971, p 369. 
 - Actualité jurisprudance Droit Administratif, DALLOZ, octobre, 2005, p 1854. 
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Résumé : 

L’immigration sélective a toujours été avantageuse pour les économies des pays les plus 

industrialisés en ceci qu’elle alimente considérablement leur marché de l’emploi. Or, la 

proportion de cette forme de mobilité devient problématique en engendrant une perte de 

compétences et de population active pour les pays sous-développés où les perspectives 

d’avenir font cruellement défaut. Elle aggrave de ce fait les problèmes de développement 

structuraux de ces pays. L’émigration des Algériens vers le Canada en est un exemple réel. 

Ces derniers quittent leur pays souvent contraints et forcés à travers les programmes des 

travailleurs qualifiés du Québec ou du Canada.  

Les Algériens sont sélectionnés pour leurs compétences linguistiques et professionnelles, 

deux critères qui, censés les aider à intégrer le marché de travail québécois, semblent entrer en 

conflit avec certaines réalités administratives restrictives telles que la difficile reconnaissance 

de leurs diplômes et expériences professionnelles. D’où une situation précaire illustrée par des 

taux de chômage très élevés et une rémunération en dessous de la moyenne québécoise, ce qui 

nous amène à nous interroger sur les enjeux de cette mobilité. Relève-t-elle d’une migration 

économique visant à combler les besoins en main d’œuvre des économies des pays 

développés ou plutôt d’une forme d’exode des compétences du Sud vers le Nord à travers des 

programmes d’immigration sélective. 

Au fil de cet article, nous aborderons les différentes facettes du cas des Algériens ayant 

choisi et choisissant de s’installer au Québec afin de mieux comprendre leur situation sur le 

marché du travail et ainsi saisir et définir les vrais enjeux de cette mobilité. 

Mots clés : Immigration économique ; algériens du Québec ; intégration professionnelle ; 

fuite des cerveaux ; politique d’immigration… 

Abstract: 

Selective immigration has always been beneficial to the economies of the most 

industrialized countries in that it significantly feeds their labor markets. However, the 

proportion of this form of mobility becomes problematic by causing a loss of skills and labor 

force for underdeveloped countries where future prospects are sorely lacking. It therefore 

exacerbates the structural development problems of these countries. The emigration of 
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Algerians to Canada is a real example. The latter often leave their country forced and forced 

through the programs of skilled workers in Quebec or Canada. 

Algerians are selected for their linguistic and professional skills, two criteria which, 

supposed to help them integrate the Quebec labor market, seem to come into conflict with 

certain restrictive administrative realities such as the difficult recognition of their diplomas 

and professional experiences. Hence a precarious situation illustrated by very high 

unemployment rates and remuneration below the Quebec average, which leads us to wonder 

about the challenges of this mobility. Is it part of an economic migration aimed at meeting the 

labor needs of the economies of developed countries or rather a form of brain drain from the 

South to the North through selective immigration programs. 

Throughout this article, we will discuss the different facets of the case of Algerians who 

have chosen and choose to settle in Quebec in order to better understand their situation on the 

labor market and thus understand and define the real issues of this mobility. 

Keywords : algeriens in Québec; brain drain; professional intégration; immigration 

policies; economic immigration 

 ملخص:

لطاملا كاهذ الهجسة الاهخلائيت مفيدة الكخصاداث معظم البلدان الصىاعيت مً حيث أنها حغري أسواق العمل    

فإن وسبت هرا الشكل مً الخىلل جصبح مشكلت مً خالل الدسبب في فلدان املهازاث واللوى بشكل كبير. ومع ذلك، 

العاملت في البلدان املخخلفت حيث جىلص آلافاق املسخلبليت بشدة. ولرلك فهو ًفاكم مشاكل الخىميت الهيكليت لهره 

ين إلى كىدا هي مثال حليلي. غالًبا ما ٌغادز لا  جبرون مً خالل البلدان. إن هجسة الجزائٍس ا ٍو خسون بلدهم كسسًٍ

 بسامج العمال املهسة في كيبيك أو كىدا.

ت واملهىيت، وهما معيازان مً املفترض أن ٌساعداهم على الاهدماج في سوق  ين ملهازاتهم اللغٍو ًخم اخخياز الجزائٍس

ت الخلييدًت مثل الا  بدو أنهما ًخعازطان مع بعع الحلائم إلاداٍز عتراف الصعب بشهاداتهم العمل في كيبيك، ٍو

وخبراتهم املهىيت. ومً ثم فإن الوطع غير املسخلس ًخضح مً معدالث البطالت املسجفعت للغاًت ولاحوز التي جلل عً 

كيبيك، مما ًدفعىا إلى الدساؤل عً جحدًاث هرا الخىلل. هل هي حزء مً هجسة اكخصادًت تهدف إلى جلبيت مخوسط 

ث الدول املخلدمت أو باألحسى شكل مً أشكال هجسة لادمغت مً الجىوب إلى الشمال احخياحاث العمالت الكخصادًا

 مً خالل بسامج الهجسة الاهخلائيت.

ين الرًً اخخازوا الاسخلساز في كيبيك واخخازوا  في هرا امللال، سيىاكش الجواهب املخخلفت للظيت الجزائٍس

لعمل وبالخالي فهم وحعٍسف اللظاًا الحليليت لهرا الاسخلساز في كيبيك مً أحل فهم أفظل لوطعهم في سوق ا

 الخىلل.

ين: الكلمات املفتاحية ً الجزائٍس  .هجسة لادمغت  ؛ سياست الهجسة  ؛ الهجسة إلاكخصادًت ؛ املهاحٍس
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Introduction : 

 Dans une contribution dans Le Monde Diplomatique, Akram Belkaid décrit la situation 

de la communauté maghrébine en général et algérienne en particulier au Québec
(1)
. Il qualifie 

la situation de mitigée. En effet, les membres de ces communautés ont le sentiment d’être 

enfin libres et de mieux vivre mais devant faire face aux contraintes liées à leur intégration 

socioprofessionnelle. Les statistiques démontrent que les Algériens restent parmi les plus 

surqualifiées mais aussi parmi les plus touchés par le chômage. Le dernier rapport de la ville 

de Montréal met la lumière sur une autre réalité, à savoir le profilage racial dont la 

communauté maghrébine est victime. Elle est en effet la troisième communauté la plus 

touchée par ce phénomène après les « les Noirs » et les « Autochtones ». 

Bon nombre d’Algériens ont choisi et choisissent de s’installer à Montréal. Ils 

représentent environ 7 % de l’ensemble de la communauté algérienne vivant à l’étranger. La 

France a longtemps été leur première destination mais à partir des années 1970 les 

destinations se diversifient. Ainsi, dès 1973, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur 

l’immigration au Québec qui s’intéresse au capital humain des migrants
(2)
, les premiers 

Algériens commencent à atterrir sur cette province du Canada. 

La communauté algérienne au Québec est ainsi le résultat d’une migration croissante due 

à des facteurs culturels, historiques et surtout linguistiques. Toutefois, son intégration au 

marché de l’emploi n’est guère aisée si l’on se fie aux taux de chômage et à la rémunération 

perçue, laquelle, rappelons-le, se situe en dessous de la moyenne québécoise. D’où la 

problématique suivante : la mobilité des Algériens vers le Québec est-elle une immigration 

économique sélective ou une forme de fuite des cerveaux ?  

Pour aborder cette problématique, nous partons de l’hypothèse selon laquelle 

l’immigration sélective mise en place par le Canada et le Québec contribue grandement à la 

mobilité des Algériens vers cette destination malgré une intégration professionnelle souvent 

difficile. Aussi s’agit-il d’une fuite des cerveaux en ceci que la sélection cible les personnes 

les plus scolarisées, les jeunes et les détenteurs d’expériences professionnelles.  

1-La dimension historique de la migration algérienne: 

 Pour aborder cette dimension, nous nous intéresserons au phénomène de la migration sous 

son angle historique, particulièrement à l’influence de l’environnement intérieur et extérieur 

sur les voies et les destinations prisées par les Algériens. 

1.1- La migration postcoloniale. 

À l’instar de beaucoup de pays nouvellement indépendants, l’Algérie a longtemps 

souffert de séquelles profondes de la colonisation. Il s’agit tout particulièrement de difficultés 

socioéconomiques qui se traduisent par des taux de chômage et d’analphabétisme très élevés. 

Ces différents facteurs constituent le déclencheur principal d’une migration massive 

d’Algériens et de Français nés en Algérie vers la France de façon particulièrement
(3)
. Ces 

facteurs consistent, entre autres, en : 

                                                 
-(1)
 A. Belkaïd : Désenchantement des Maghrébins au Québec, Le monde diplomatique, mars 2017, p. 8.9. 

-(2)
 J. M. J. M. Deborah Hodge : L'histoire de l'immigration au canada (Ser. Héritage jeunesse , Saint- Lambert: 

Éditions Héritage, page 56.2006. 
-(3)
 T. C. Marie Poinsot : « La situation paradoxale de l’immigration algérienne », Hommes & migrations, 2012, 

pp. 26-39.  
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- des conditions économiques difficiles engendrées par sept ans de guerre ; 

- des tensions intercommunautaires provoquées par un ensemble de politiques et de pratiques 

coloniales ;  

- des craintes de représailles visant les ressortissants français.   

Ajoutons à cela un nombre important de cas d’étudiants en quête de meilleures 

perspectives académiques dans les universités françaises.  

Cette migration vers la France s’explique également par les empreintes socioculturelles et 

linguistiques qu’a laissées celle-ci dans la jeune nation indépendante. Ce contexte historique 

ne favorise donc pas une migration ailleurs que vers la France
(1)
. 

1.2- Décennie Noire : un autre facteur de départ d’Algériens 

Pendant les 25 premières années de la jeune nation algérienne, la France reste de loin la 

première destination des Algériens, et ce pour les mêmes facteurs que ceux évoqués 

précédemment. Ce qui caractérise cette période, c’est la diversité des causes de départ. C’est-

à-dire, outre les facteurs liés directement à la période coloniale, il y a désormais de nouveaux 

enjeux liés à l’instabilité sécuritaire et à des conditions économiques difficiles 
(2)
. 

Au long de ces années de guerre civile, des laïcs sont pourchassés par des groupes 

terroristes et un nombre important d’Algériens fuient le pays suite à des poursuites judicaires 

arbitraires - arrestations administratives -. De plus, une chasse aux intellectuels est lancée, ce 

qui augmentera significativement le nombre de personnes s’exilant en France de façon 

particulière, mais aussi en Grande-Bretagne et au Canada
(3)
. 

1.3- Période contemporaine 

Bien que les violences de cette guerre civile aient comme théatre l’Algérie, la France 

n’est pas épargnée de quelques évènements qui vont menacer sa sécurité. D’où l’instauration, 

par les autorités françaises, de restrictions en matière d’octroi de visas aux Algériens. C’est à 

ce moment-là que ces derniers tournent la tête vers d’autres horizons comme le Québec et le 

Canada, tentés par des programmes d’immigration économique par sélection 
(4)

.  

Les impacts de cette période sur la mobilité des Algériens se traduisent par : 

- Une migration diversifiée touchant des intellectuels, des démocrates, des étudiants, etc. 

- Un choix de destination s’élargissant au Québec, au Canada, à la Grande-Bretagne, etc. 

Vers la fin des années 1980, commencent les premières migrations d’Algériens vers le 

Québec et le Canada suite aux premières violences qui secouent le pays. Cette tendance va en 

s’accélérant pour atteindre des niveaux records dans les années suivant la fin de la guerre 

civile. Ce qui favorise ce flux migratoire outre-Atlantique, c’est particulièrement la mise en 

place par le Québec d’un programme d’immigration sélective ayant le choix de francophones 

comme critère fondamental. Voilà pourquoi beaucoup d’Algériens vont s’intéresser à cette 

destination.  Bien que le Canada soit aujourd’hui vu comme une terre d’accueil, il ne cesse de 

s’adapter à l’évolution de ses réalités socioculturelles, économiques et politiques caractérisant 

chaque moment de son histoire.  

 

                                                 
-(1)
 C. Bataillon, « Algérie coloniale et post-coloniale, » Espace géographique, vol. 39, n° %13, 2010, pp. 286.  

-(2)
 M. Zaater, Les barbelés de la mémoire : L'Algérie, de la décennie noire à la fin du règne de Bouteflika, Paris: 

L’Harmattan, 2017.page 22.  
-(3)
 A. E. J.-P. P. Jean-Pierre Peyroulou, L'Algérie en guerre civile, Calmann-Lévy, Paris.2002. Page 73.  

(4)-
Alaoui, « Exilés » ou « immigrés » ? Regards croisés sur les Algériens en France et au Québec. L’Harmattan, 

2001/4 n 3.  Paris, page 110. 
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Figure (1) : Évolution du nombre de migrants algériens et maghrébins au Québec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:
(1)
. 

Ce graphique illustre l’évolution de ce phénomène dans toute sa fluctuation. Ainsi, nous 

constatons que la mobilité des Algériens prend de l’ampleur notamment vers la fin des années 

1990. 

Après une stabilité sécuritaire relative en Algérie à l’aube des années 2000, la migration 

prend des ramifications diverses. Ainsi, la France n’est plus la première destination des 

Algériens quittant le pays, le Canada se positionnant désormais comme une destination 

importante de ces derniers. Les objectifs de cette migration sont multiples. En fait, elle 

consiste en une installation définitive, temporaire (études, travail, visite familiale ou 

touristique) et humanitaire pour le cas des réfugiés, par exemple. 

2- La dimension juridique de la migration algérienne au Québec. 

Nous aborderons ici les différents mécanismes régulateurs de cette migration. En premier 

lieu, nous nous intéresserons au cadre réglementaire dans le pays d’accueil (Canada- Québec). 

En second lieu, nous aborderons le cadre réglementaire algérien qui régit cette mobilité. 

2.1- Cadre législatif Canadien. 

Ce cadre législatif a évolué pour s’adapter aux différents impératifs économiques, 

historiques, socioculturels, etc. Globalement, nous pouvons distinguer deux grandes périodes 

qui se caractérisent par la mise en place des critères d’admission suivants 
(2)

 : 

A- Critères d’admission basées sur les origines ethniques : 

À cette époque, le contrôle et la sélection des immigrants n’est pas à l’ordre du jour et la 

libre circulation est sujette à certaines restrictions ayant trait à la santé et au pays de 

provenance du migrant. Pour le premier critère, il s’agit de mesures de protection de la santé 

publique des Canadiens. Ainsi, les autorités canadiennes octroient à leurs agents un pouvoir 

de décision en matière de sélection des candidats à l’immigration entrant par les différents 

ports frontaliers. Du coup, toute personne soupçonnée d’avoir une maladie peut se voir refuser 

                                                 
-(1)
 S. Canada, « Profils des communautés de 2006, Recensement de 2006, » Catalogue de Statistique Canada, 

Ottawa, 2007.  
(2)- 

M,
 
Boulet, l’évolution de la qualité d’emploi des immigrants du Canada par rapport aux natifs : une 

comparaison interprovinciale, Thèse de doctorat, Université de Montréal, Canada, 2013, p 10.  
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l’entrée au pays. Cette politique prend de l’ampleur avec l’aménagement de centres de 

quarantaine sur une île à Halifax pour abriter les candidats le temps que les agents 

d’immigration vérifient l’état de santé de chacun d’eux
(1)
.  

Quant au second critère, à savoir les pays de provenance des migrants, il s’agit d’une 

sélection prenant en compte l’origine ethnique. La Commission Royale sur l’immigration 

était, à titre d’exemple, réticente à l’égard des Chinois et de leur culture en ceci qu’elle remet 

en question leur compatibilité avec la société canadienne. Elle le stipule en ces termes : 

 « On semble s’occuper beaucoup de savoir si les Chinois appartiennent à une nation 

inférieure à la nôtre 
(;2)
. 

Au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, l’économie canadienne sort d’une 

récession et a besoin de main d’œuvre. Cela contraint le gouvernement à remettre en question 

ses critères de sélection et d’admission, lesquels subissent des changements au cours des 

années qui suivent. Cela commence par l’abolissement de l’interdiction d’entrée aux Chinois 

mais en maintenant certaines pratiques discriminatoires à l’encontre de ressortissants non 

européens et non américains jusqu’en 1962, année où le gouvernement finit par abolir toute 

pratique discriminatoire basée sur l’appartenance ethnique. 

B- La politique d’immigration d’après-guerre 1945 : 

La seconde moitié du 20
e
 siècle connait une modernisation du système d’immigration par 

la mise en place d’une grille de sélection qui fait fi de tout enjeu lié à l’origine ethnique. Ce 

sont désormais les compétences professionnelles et linguistiques qui sont recherchées. Cette 

refonte des critères de choix se veut une porte ouverte aux candidats aptes à intégrer le 

marché du travail et à s’intégrer à la société d’accueil. Elle s’intéresse aux critères suivants : 

- L’âge ;  

- Le niveau de scolarité ; 

- L’expérience professionnelle ;  

- La maitrise d’une ou des deux langues officielles.     

Il est à noter que cette grille est susceptible d’adaptations, suivant les besoins de chaque 

province et ceux du marché du travail 
(3)

.  

Au cours de cette période, des catégories de migrants sont établies afin d’énoncer les 

droits et devoirs de chacune d’elles. En vertu de la politique de l’immigration de 1976, les 

immigrants sont soit résidants temporaires ou permanents, soit demandeurs d’asile. 

 

D- L’autonomie du Québec en matière d’immigration économique (Accord Canada-

Québec) : 

 Des éléments historiques et linguistiques distinguent le Québec des autres provinces 

canadiennes. En effet, la situation des francophones a modelé les rapports de la province avec 

la Confédération. De plus, la protection de la langue française et de la culture québécoise 

détermine grandement le choix de migrants par la province, celle-ci étant la seule autorité 

                                                 
-(1)
 J. M. J. M. Deborah Hodge, L'histoire de l'immigration au Canada, Saint-Lambert: Éditions Héritage, 

2006.page 47.  
-(2)
 J. R. Steven Schwinghamer, Pier 21: à history, Ottawa: University of Ottawa Pressa, 2020. 33.  

(3)-
  Carpin, G. Le réseau du Canada : étude du mode migratoire de la France vers la Nouvelle-France, 1628-

1662. Septentrion. 2001, page 31. 
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instaurant ses propres politiques de sélection de migrants économiques. Le critère linguistique 

constitue donc désormais un critère incontournable dans l’admissibilité des candidats à 

l’immigration
(1)
.  

Le poids de ce critère dans le choix des travailleurs qualifiés augmentera 

considérablement les chances des Algériens francophones souhaitant s’établir au Québec, 

dont le nombre ne cessera d’augmenter.  Nous pouvons retracer la migration algérienne au 

Québec comme suit :  

Tableau (1) : Évolution de la migration algérienne au Québec. 

 

Source : Par l’auteur de l’article, sur la base des informations précédentes 

 

La figure suivante n
0 (2)

 illustre les flux migratoires au Québec selon le pays de 

provenance entre 1946 et 2005. Ainsi, les Européens furent les premiers à être admis au 

Québec. Or cette tendance commence à diminuer à partir des années 1980, période qui 

connaît une diversification constante des nationalités des nouveaux arrivants. En effet, celles-

ci s’étendront à l’Europe de l’Est et à l’Afrique, dont l’Algérie. Cela s’explique en partie par 

l’instauration de la grille de sélection basée sur le facteur humain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
-(1)
 Q. Canada., Accord Canada-Québec relatif à l immigration et à l admission temporaire des aubains, Sans ville 

: Sans Maison d'édition, 1991. Page 23 à 27.  

Politique d’immigration du Québec 
Migration algérienne vers le 

Québec. 

Critères d’admission basés sur les 

origines ethniques 
Aucune migration 

Politique d’immigration d’après-guerre Aucune migration 

Basées sur le capital humain Migration importante  
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Figure (2) : Évolution du pays de provenance des migrants au Québec 1946-2005. 

 

Source :
(  (1

 

2.2- Cadre législatif algérien. 

Il s’agit d’un ensemble de lois et de règlements qui exercent un impact indirect sur la 

mobilité des ressortissants algériens vivant à l’étranger. Bien que les juristes doutent de 

l’existence d’une politique publique ayant trait à ce domaine, il existe des règles et des lois 

susceptibles de régler des questions relatives à la migration comme le statut des binationaux, 

la question de – Harraga - ou la migration clandestine. De plus, les autorités algériennes ont 

mis en place différents programmes d’incitation au retour pour minimiser les impacts négatifs 

de la fuite des cerveaux.  

Le Ministère délégué à la communauté nationale à l’étranger, institué en 1995, veille à la 

protection des droits des ressortissants algériens à l’étranger et à l’accompagnement de ceux 

qui souhaitent retourner au pays. En d’autres termes, la mission phare de ce ministère est 

l’application d’une politique consistant en des mesures d’accompagnement d’Algériens 

souhaitant se rétablir définitivement en Algérie. Ainsi, une exonération des frais de douane et 

un accès facile à des crédits bancaires constituent quelques-unes de ces mesures
(2)
. Par 

ailleurs, pour lutter contre la migration clandestine, les autorités algériennes ont signé des 

accords et des conventions avec des pays européens et d’Amérique du Nord, nommant le 

Canada. Ces ententes ont pour objectif de faciliter les opérations de rapatriement de tout 

Algérien se trouvant en situation irrégulière dans ces pays. Des mesures de dissuasion sont 

également adoptées afin de lutter contre les réseaux de trafic d’êtres humains. 

Ces mesures demeurent néanmoins peu efficaces face au manque criant de perspectives 

économiques qui incite les Algériens à songer au départ à l’étranger. 

 

                                                 
-(1)
 Piché, V. 2003. 7. Un siècle d’immigration au Québec : de la peur à l’ouverture. In Le Bourdais, C., & Piché, 

V. (Eds.), La démographie québécoise : Enjeux du XXI
e
 siècle. Presses de l’Université de Montréal. Page 17. 

-(2)
 M. s. musette, « migrants de retour en Algérie une nouvelle stratégie en perspective? » institut universitaire 

européen, Florence, 2007. Page 22. 
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3 -  Situation des migrants algériens sur le marché du travail québécois. 

La communauté algérienne ne fait pas exception sur le marché du travail par rapport à 

l’ensemble de la communauté immigrante au Québec. En effet, son indice d’employabilité 

ainsi que sa rémunération traduisent bien sa difficile intégration dans l’économie québécoise.
 

(1).
 Ainsi, le taux de chômage chez les migrants algériens est 10 fois plus élevé que chez les 

natifs. Selon les spécialistes, cette situation s’explique par certaines pratiques administratives 

et systémiques qui entravent l’accès à l’emploi et qui consistent principalement en : 

- la non-reconnaissance de l’expérience étrangère ;  

- la non-reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger ;  

- la non-suffisance d’une seule langue (le français  sur un marché d’emploi requérant 

généralement le bilinguisme ; 

- la nature corporative des Ordres professionnels. 

 

Tableau (2) : Les taux de chômage chez la communauté algérienne. 

 
Source :  

(2)
 

 

Nous constatons que les niveaux records qu’atteint le chômage chez la communauté 

algérienne touchent aussi bien les femmes que les hommes. De plus, leur rémunération 

demeure en dessous de la moyenne provinciale, une réalité qui s’explique par les difficultés 

d’accéder aux emplois bien rémunérés.  

 

 

 

 

                                                 
(1)-  

 Lenoir-Achdjian, Annick, Sébastien Arcand, Denise Helly, Isabelle Drainville et Michèle Vatz Laaroussi, 

2009, « Les difficultés d’insertion en emploi des immigrants du Maghreb au Québec : une question de 

perspective », Choix IRPP, vol. 15, no 3, Montréal. Page 9. 
-(2)
 S. canada, « Statistique Canada. 2007. Montréal, Québec, » Catalogue de Statistique Canada, Ottawa, 

2007.page 57,58.  



 
 

 

Immigration algérienne au Québec : fuite des cerveaux ou immigration sélective ?/ـــــــــــــ 

    DAHMOUN MERZOUK/ ــــــــــ  

VOLUME: 08 NUMÉRO : 02 / 2021 

707 
 

ISSN: 2352-9806 

 

EISSN: 8528-2309 

Tableau N° (3). La rémunération des Algériens au Québec 2000. 

 

 
Source :

 (1)
 

Ce qui est frappant dans ces chiffres reste sans conteste le gros écart entre les revenus des 

hommes et ceux des femmes. En d’autres termes, celles-ci sont deux fois moins rémunérées 

que ceux-là.  

À la lumière de ce qui précède, nous ne pouvons que constater qu’en dépit de leurs 

diplômes et expériences étrangers, les Algériens peinent à se trouver une place à la hauteur de 

leurs espérances sur le marché du travail québécois. En fait, la structure de celui-ci ne joue 

pas en leur faveur et constitue une entrave à leur intégration. Face à cette réalité, ils optent 

pour des moyens leur permettant de contourner ces difficultés. 

4 - Fuite des cerveaux : impacts et solutions. 

Nous nous intéresserons ici aussi bien aux impacts positifs et négatifs de la migration -en 

général- sur les économies des pays d’origine qu’aux apports de celle-ci aux sociétés 

d’accueil. 

4.1- La migration sélective et la fuite des cerveaux  

La mobilité entre nations est un phénomène des plus naturels dans l’histoire de 

l’Humanité. Cependant, celle d’aujourd’hui peut être permanente, temporaire, économique, 

humanitaire, régulière ou irrégulière. Cette diversité s’explique par le fait que, dans certaines 

régions du monde, on vit des tensions d’ordre économique ou politique qui rendent la vie 

difficile. D’où l’envie d’aller chercher son épanouissement ailleurs
(2)
. De nos jours, le facteur 

économique est la principale cause de départ dans un monde plein d’inégalités et où l’accès 

                                                 
-(1)
 Statistique Canada, « Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011., » sans maison, d'édition, 

Ottawa, 2011. Page 48.et 22. 
-(2)
 F. C. Fanny-Aude Bellemare, « La dynamique migratoire : quels facteurs causaux de la fuite des cerveaux ? 

Une étude dans le contexte économique des territoires insulaires caribéens, » Revue d’Économie Régionale & 

Urbaine, n° 15, Décembre 2013, pp. 809.  
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aux richesses est hors de portée de la plupart des communautés. Ainsi, les personnes les plus 

scolarisées et expérimentées vivant dans des pays pauvres ont de quoi tenter leur chance en 

quête d’une vie meilleure. Dans le même temps, les pays industrialisés mettent en œuvre des 

politiques d’immigration favorisant l’accueil de personnes hautement qualifiées, attirées par 

ces programmes. 

Fanny-Aude Bellemare et Frederic Carluer citent, dans un article sur les répercussions de 

la migration sélective économique, le président Julius Nyerere qui qualifie ce phénomène de 

fuite des cerveaux d’« une trahison envers la nation d’origine» 
(1 (
 

Pour ce type de migration, les pays d’origine, souvent sous-développés, investissent fort 

peu dans leur capital humain en perdant ainsi des compétences et des talents pouvant 

contribuer grandement à leur développement. Par ailleurs, les pays d’accueil ont accès à cette 

main d’œuvre très qualifiée venant y chercher en quoi investir son savoir-faire. Néanmoins, le 

migrant peut s’attendre à la non-reconnaissance de ses acquis, laquelle le mènera, du moins 

lors de ses premières années, à l’exercice de métiers pour lesquels il est surqualifié. 

Il est à se demander comment garantir la libre circulation des gens hautement qualifiés 

sans compromettre l’épanouissement économique de leurs pays d’origine. Il faut d’abord 

noter que la fuite des cerveaux est une réalité qui touche principalement les pays du Sud. La 

contribution des Nations-Unies et de L'OCDE en 2013 dresse un portrait des migrants du Sud. 

Cela nous permet de constater la grande proportion des migrants scolarisés, souvent 

hautement qualifiés ainsi que la progression de ce phénomène
(2)
. 

Dans l’espace de l’OCDE, les migrants provenant d’Afrique représentent 10 millions de 

personnes, ce qui constitue 2,4% de la population africaine. La proportion migrante hautement 

scolarisée est 5 fois plus importante que le reste. Autrement dit, un migrant africain hautement 

qualifié a 5 fois plus de chance que ses pairs, dits non qualifiés, d’être accueilli dans un pays 

développé. 

Les pays de l’Amérique latine n’échappent pas non plus à ce phénomène, les migrants 

étant six fois plus élevé que le reste de la population. 

En Asie, les personnes qualifiées représentent 50 % de l’ensemble de la population 

migrante. Cependant, ce continent ne formant pas un bloc homogène, cette réalité touche 

davantage certains pays que d’autres suivant le développement de chacun. Par exemple, pour 

les Philippines, les personnes qualifiées représentent la majorité de la migration économique 

quand le Japon n’est touché qu’à la hauteur de 0.9%
.
 
(3) 

Toutefois il faut dire que l’exode des personnes hautement scolarisées n’est pas un 

phénomène propre aux pays du sud. On le trouve aussi présent dans les pays industrialisés. En 

revanche les causes de départs ne sont pas les mêmes. Si on prend l’exemple de la migration 

interne de la population anglophone de Québec vers les autres provinces canadiennes, on peut 

                                                 
-(1)
 O. -. N. Nations Unies, « Les migrations internationales en chiffre, » Daes, New York, 2013.  

-(2)
 M. H. Alaoui, «« Exilés » ou « immigrés » ? Regards croisés sur les Algériens en France et aux Québec, » 

Confluences Méditerranée, vol. 39, n° %14, 2001, p. 107.  
(3)

 Schiff, M. (2014 . Fuite des cerveaux, qualité  de l éducation et politique d immigration : l'effet sur le capital 

humain productif. Revue D'économie Du Développement, 22(3).  (Schiff, 2014) Page 5. 
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constater que cette fuite n’est pas seulement liée aux conditions économiques mais bien à des 

considérations linguistiques et à des problèmes de discrimination. 

4.2 Fuite des cerveaux : Quelle solutions ? 

Pour lutter contre ce phénomène sans faire obstruction au droit de mobilité des personnes 

et sans priver certains pays de leurs compétences, plusieurs spécialistes suggèrent des 

solutions qu’il est possible de résumer en deux volets : 

A- Imposer de manière permanente les citoyens établis à l’étranger. C’est-à-dire, quand 

une personne réside et travaille à l’étranger, elle doit payer un impôt à son pays d’origine pour 

lui compenser la perte du capital humain et conserver un lien avec son pays. Ainsi, ces 

revenus sont injectés dans l’économie nationale pour contribuer au développement de ses 

divers secteurs.
 (1)

 

B- Percevoir un impôt temporaire. Cette méthode, appelée Baghwati, consiste en un 

impôt payé par le migrant pendant les 10 ans suivant son départ, et ce à raison de 10 % des 

impôts qu’il paye au gouvernement de son pays de résidence. Comme la première, cette 

méthode permet de compenser les dépenses liées à ses études et formation.
 (2)

 

Par ailleurs, des experts du domaine nous font remarquer que la migration se féminise de 

plus en plus, ce qui engendre des répercussions directes sur certains secteurs réservés aux 

femmes dans leur société d’origine. D’où l’idée de surtaxer les femmes pour les dissuader de 

partir.
 (3)

 

Conclusion: 

L’intégration de la communauté algérienne à Montréal est critique. Les facteurs de cet 

état de fait sont divers. En effet, la mobilité des ressortissants algériens est fonction de 

facteurs sociaux, juridiques et historiques ayant déterminé non seulement leurs destinations 

mais aussi leur implication tant dans la société d’origine que dans la société d’accueil.  

Les critères déterminant leur sélection par le Canada ou le Québec ne signifient pas un 

gage d’intégration au marché de l’emploi. Ainsi, cette mobilité a des répercussions négatives 

sur la vie des immigrants qui se retrouvent souvent dans une situation précaire illustrée par 

des chiffres de chômage et de rémunération. L’Algérie, quant à elle, voit partir chaque année 

des milliers de jeunes souvent hautement qualifiés. Elle perd ainsi des compétences qui 

auraient pu jouer un rôle crucial dans une économie en manque cruel de savoir-faire. 

À la lumière des éléments évoqués, le phénomène de la migration des Algériens vers le 

Canada ne peut être qu’une fuite des cerveaux en manque de perspectives dans leur pays. Il 

convient donc à l’Algérie à prendre exemple de ces pratiques d’imposition afin de réduire les 

impacts négatifs de cet exode.  

                                                 
(1) 
Ballatore, M., Bl ss Thierry, Ceccaldi, S., Ennafaa, R., Gorgeu, A., Hugonnier, B., Kirsch, J.-L., Lassus, I. de, 

Leménager Nathalie, Mathieu René, Paivandi, S., Paul, J.-J., Schomburg, H., Teichler, U., Thévenot Magali, 

Vaux, M. B. de, Vergnies Jean-Frédéric,   Vinokur, A. (2008 . Fuite ou mobilité des cerveaux ? Formation 

Emploi. Page 22.
 

(2). 
Kouvibidila, G.-J. (2010). La fuite des cerveaux africains - le drame d'un continent réservoir (Ser. 

Harmathèque . Harmattan. Page 28.
 

(3)
 Fourel, J. (2005). Fuite et circulation des cerveaux: les défis américains et asiatiques. Problèmes 

Économiques, 2869(2869), page 13. 
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Résumé: 
Les plateformes numériques créées par les grandes entreprises technologiques offrent de 

nombreux avantages, elles se sont largement approprié les données des consommateurs, ce 

qui leur confère une position de force sur le marché. De nombreux pays étudient les effets 

négatifs qui résultent du pouvoir de marché acquis par ces plateformes et cherchent des 

moyens d’y remédier. 

Le présent article porte sur les incidences des plateformes numériques sur le droit de la 

concurrence. Il recense les domaines du droit de la concurrence dans lesquels il est nécessaire 

d’adapter la législation pour contrer les effets négatifs qui peuvent découler de l’activité des 

plateformes dominantes. On y trouvera quelques possibilités d’action susceptibles de protéger 

et de promouvoir la concurrence dans l’économie numérique. 
Mots clés : Les plateformes numériques ; Droit de la concurrence ; Adaptation ; 

Plateformes dominantes; L’économie numérique. 

Abstract: 
  Digital platforms created by Big tech companies offer many advantages, but they have 

largely taken over consumer data, giving them a strong position in the market. Many countries 

are studying the negative effects that result from the market power gained by these platforms 

and are looking for ways to remedy them. This article focuses on the impact of digital 

platforms on competition law.  It identifies areas of competition law in which it is necessary 

to adapt the legislation to counter the negative effects that may arise from the activity of 

dominant platforms. It contains some policy options that can protect and promote competition 

in the digital economy.  

Keywords : Digital platforms; Competition law; Adaptation; Dominant platforms; 

Digital economy. 

 لخص:م

املنصات الالكترونُة املنشأة من ظسف الشسكات الحكنىلىجُة العمالكة عدة مزاًا، لكنها أصبحد ثمحلك ثمنح 

ز وضعُتها في الصىق.  إن العدًد من البلدان ثدزس آلاثاز  املععُات الخاصة للمصتهلكين و هى ما ٌصمح لها بحعٍز

 ق و ثبحث عن شبل معالجتها.الصلبُة الناثجة عن شلعة هره املنّصات في الصى 

ز هرا امللال على آثاز املنّصات الالكترونُة على كانىن املنافصة و ًحّدد مجاالثه التي ًكىن من الضسوزي فيها 
ّ
ًسك

ع ملىاجهة آلاثاز الصلبُة التي كد ثنشأ عن نشاط املنصات املهُمنة على الصىق ، إذ هناك بعض  ثكُُف الخشَس

زها في الاكحصاد السكمي.       إلامكانُات العملُة التي  من شأنها حماًة املنافصة و جعٍز

ف، املنّصات املهُمنة، الاكحصاد السكمي.: الكلمات املفتاحية ُّ  املنصات الالكترونُة، كانىن املنافصة، الحك
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Introduction : 

La digitalisation du  monde conteste progressivement les représentations économiques 

traditionnelles pour faire émerger un nouveau modèle de concurrence. Sur chaque marché 

numérique, un seul acteur concentre une large majorité d’utilisateurs et instaure ainsi une 

position dominante. Facebook domine les réseaux sociaux, Google la recherche internet, 

BlaBlaCar le covoiturage, Netflix les films et YouTube les vidéos. Le leader est apparemment 

soumis à une faible concurrence et conteste ainsi le modèle classique du marché. 
 (1)

 

Dans l’économie numérique, les technologies afférentes et les modèles d’affaires associés 

évoluent très vite. Cette caractéristique de vitesse d’évolution représente donc un frein à la 

régulation de ces nouveaux acteurs.  

Par conséquent il parait souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui 

se déploient autour du numérique, et notamment de déterminer la place que peut y prendre le 

droit de la concurrence. Si ce dernier a naturellement su évoluer au fil du temps, la rapidité 

mise en œuvre  

par l’économie numérique pose la question de son adaptation et de son évolution. On peut 

néanmoins préciser qu’il semble y avoir une prise en compte croissante des contraintes de 

l’économie numérique appliquées au droit de la concurrence, comme le montre l’organisation 

des séminaires et tables rondes organisés dans les pays Européens. 

Dans cet article, il s’agira d’étudier les défis imposés par ces modèles économiques aux 

dispositifs de régulation, tout en proposant quelques réponses (Premier chapitre) qui y ont 

été apportées par les autorités de la concurrence de certains pays Européens qui considèrent 

qu’il faut se donner les moyens d’inventer les nouvelles régulations, qui supportent 

l’innovation et ne créent pas de barrières à l’entrée (Deuxième Chapitre). Cependant il 

convient de souligner que ce thème, au-delà de sa complexité et l’intérêt qu’il suscite, a été 

difficile à étudier à cause de  la rareté des ouvrages qui l’ont traité. 

1-Premier titre principal : Les problèmes de concurrence posés   

                                        par l’essor de l’économie numérique 

Les GAFA ont atteint des monopoles de fait en très peu de temps, une dizaine d’année 

tout au plus. Mais ceci semble encore bien long lorsqu’on regarde les niveaux atteints par la 

nouvelle vague que sont Uber ou Airbnb par exemple. Cette prise de pouvoir sur des pans de 

marchés entiers de l’économie mondiale, provoque des difficultés d’application du droit de la 

concurrence sur ces nouveaux business  models. 
(2)

 

Les nouveaux acteurs de l’économie numérique ont utilisé la technologie pour développer 

des modèles d’affaires innovants afin de contourner de nombreuses contraintes. Les nouvelles 

technologies permettent ainsi une délocalisation de l’activité.  Airbnb par exemple, depuis 

                                                           
(1)

 - SCHWERER Charles-Antoine, (2016), La concurrence au défi du numérique, fondapol.org, Juillet 2016, 

Disponible sur le site : https://www.fondapol.org/etude/charles-antoine-schwerer-la-concurrence-au-defi-du-

numerique/, consulté le 15/09/2020, p 4.  
(2)

 - MALVERT Nicolas, (2017), Le droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, HAL Id : 

Dumas-02074079, Droit 2017, Paris 2016-2017, Disponible sur le site : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-

02074079/document, Consulté le 05/09/2020, p 15. 
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l’Irlande, alors que le locataire, le bien mis en location et le loueur peuvent être tous les trois 

domiciliés en France. Cette flexibilité géographique n’est pas sans créer un  déséquilibre 

d’ordre fiscal avec des opérateurs historiques établis sur le marché géographique concerné et 

permettent aux sociétés numériques d’optimiser leur fiscalité en fonction de leur 

localisation.
(1)

 

La rapidité du développement technologique a modifié la nature des marchés et des 

modèles économiques. Cette modification pose un certain nombre de problèmes en ce qui 

concerne le droit et la politique  de la concurrence, qui doivent être adaptés aux nouvelles 

réalités du marché et aux nouveaux modèles économiques pour garantir que les marchés 

soient concurrentiels. Cette modification a remis en cause les indicateurs classiques dans 

l’application du droit de la concurrence (Section 1) Les méthodes d’évaluation des abus de 

position dominante dans l’économie numérique (Section 2) et appelle à La prise en compte de 

nouveaux indicateurs dans l’examen des opérations de concentration dans l’économie 

numérique (Section 3).  

1.1 Section 1 : La remise en cause des indicateurs classiques  

                  dans l’application du droit de la concurrence 

Pour  protéger  la libre concurrence et la promouvoir dans l’économie numérique, les 

indicateurs et critères classiques du droit de la concurrence sont remis en cause. Face à la 

prise de pouvoir des sociétés numériques qui semble implacable, le premier contre-pouvoir 

juridique reste le droit de la concurrence. Le contrôle qu’il exerce sur les concentrations et les 

activités restrictives de concurrence doit permettre de maintenir un marché sain et 

concurrentiel au bénéfice des consommateurs, en tous cas selon les missions qui lui sont 

dévolues.  

Par conséquent il parait souhaitable de réfléchir à des moyens de réguler les activités qui 

se déploient autour du numérique à travers les différentes remises en cause des critères et 

indicateurs sur les quels se base le droit de la concurrence pour que ce dernier soit aux défis 

de cette nouvelle forme de concurrence. 

A-La remise en cause du critère du bien-être du consommateur par le niveau  

                         des prix dans le numérique 

Le critère du bien- être du consommateur est aujourd’hui le critère qui est à la base de la 

législation antitrust et qui sert à mesurer l’avantage ou le préjudice pour les consommateurs 

par le niveau des prix. Le droit de la concurrence ne se préoccupe pas de pratiques telles que 

la fixation de prix d’éviction, qui est un élément clef de la stratégie commerciale suivie par les 

principales plateformes de vente en ligne pour développer leur marché et se placer en position 

de monopole, et qui consiste à baisser les prix de vente sur le court  et le moyen termes 

jusqu’à l’éviction des concurrents. Ensuite les prix peuvent augmenter, et le choix 

s’amoindrit, faute de concurrence ou de concurrence suffisante. Pourtant les autorités de 

concurrence n’enquêtent pas sur ces pratiques qui semblent avantageuses pour les 

consommateurs puisque les prix, au début, sont faibles. 
(2)

 

                                                           
(1)

 -Ibid. 
(2)

 - Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, (2019), Question de concurrence dans 

le contexte de l’économie numérique, Note du secrétariat de la CNUCED du 1
er

 mai 2019, Disponible sur le 

site : https://unctad.org/system/files/official-document/ciclpd54_fr.pdf consulté le 03/10/2020, p 5.  
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Le critère du bien-être du consommateur pose un autre problème celui de la difficulté 

qu’il y a à analyser les prix sur les places de marché en ligne, du fait de la rapide fluctuation 

des prix et de leur personnalisation à l’aide d’algorithmes. Qui plus est, n’est pas le meilleur 

critère pour analyser la concurrence sur ces plateformes car de nombreux services y sont 

offerts gratuitement, même si, en réalité, les consommateurs fournissent en contrepartie leurs 

donnés personnelles. 
(1)

 

Le critère du bien- être du consommateur devrait donc être étendu de manière à 

comporter d’autres paramètres tels que la protection de la vie privée et du choix des clients, la 

protection des données personnelles, le niveau des couts de transfert et le degré de captivité 

des clients. 
(2)

   

B- La remise en cause de la définition du marché pertinent  

Le marché pertinent est défini comme l’espace où se rencontre l’offre et la demande de 

produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme 

substituables entre eux, et « sa définition (…), au niveau tant des produits que de sa 

dimension géographique, doit permettre de déterminer s’il existe des concurrents réels, 

capables de  peser sur le comportement des entreprises en cause ou de les empêcher d’agir 

indépendamment des pressions qu’exerce la communication effective. 
(3)

 Cette définition est 

rendue complexe par les modèles économiques multifaces. 
(4)

 

 Des acteurs dominants comme Amazon et Apple se sont engagés dans le développement 

vertical de leurs activités, en amont et en aval, et sont entrés en concurrence avec les 

commerçants ou les développeurs d’applications  qui utilisent leur plateforme. Grace à cette 

expansion, ils peuvent collecter davantage de données et devenir encore plus compétitifs, en 

contrôlant les boutiques en lignes et les marchés d’applications, dont ils sont à la fois 

propriétaires et utilisateurs. Cette situation peut à tout moment donner lieu à des 

comportements abusifs et à des pratiques d’exclusion de la part des plateformes dominantes.  

La position de quasi-monopole d’Amazon pourrait donner lieu à un comportement abusif, 

par exemple par le prix d’éviction et la discrimination vis-à-vis de ses concurrents dans le 

commerce de détail. 
(5)

 

Cependant, il faudrait ne pas négliger la difficulté à délimiter les marchés qui se traduit 

par une difficulté à déterminer des parts de marchés avec suffisamment de fiabilité, 
(6)

 d’où la 

nécessité de séparer les faces d’une même plate-forme. 

1. Séparation des faces d’une même plate-forme.  

                                                           
(1)

 - Ibid. 
(2)

 -Ibid. 

 

 
(3)

 - CE Communication de la commission Européenne, (1997),  La définition du marché en cause aux fins du 

droit communautaire de la concurrence, JOCE, 97/C372/03, Disponible sur le site : https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al26073#:~:text=D%C3%A9finir%20le%20march%C3%A9%20en%20c

ause,n%C2%B0%20139%2F2004).  
(4)

 - SAUTEL Olivier, (2011), « La pratique des autorités de concurrence face à la convergence 

numérique », concurrences N° 3-2011, Colloque Culture médias§ numérique : nouvelles questions de 

concurrence(s) Paris, p-p 1-57, p 36. 
(5)

 - Idem. 
(6)

 - Ibid. 
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Une des évolutions possible, mise en avant par plusieurs institutions en Europe, serait 

d’imposer une séparation entre les différentes faces d’une même plateforme, ce qui aurait, 

selon elles, le mérite de développer la concurrence. Ce dégroupage, est notamment mis en 

avant dans le cas de Google. Le Parlement européen a ainsi évoqué dans une résolution de 

2014 la séparation entre l’activité de moteur de recherche et les autres activités commerciales 

de la société. Google conteste bien entendu cette proposition en mettant en avant qu’il serait 

dans l’impossibilité de développer des innovations de rupture nécessitant de gros 

investissements, tel que le développement de la voiture autonome, sans ce modèle. Une telle 

décision serait donc susceptible d’avoir un impact fort sur l’innovation. Pour l’heure, dans sa 

décision rendue en 2017 sur Google Shopping, la Commission n’a pas souhaité imposer à la 

société cette séparation de ses activités. Toutefois, cette démarche imposant la neutralité des 

résultats de recherche peut être perçue comme une première étape.
(1)

 

2. La nécessaire prise en compte des caractéristiques des plateformes numériques 

Les caractéristiques des plateformes numériques tels que les effets de réseau et leur 

caractère multifaces, leur coût de transfert élevés, leurs fortes économies d’échelle et leur 

important niveau de contrôle sur les données, sont autant d’indicateurs pertinents pour la 

définition du marché en cause. Pour ce qui est des plateformes telles que Facebook et Google, 

on s’accorde à dire que chaque face de la plateforme devrait être définie comme un marché 

distinct du moment que les consommateurs, les annonceurs, les fournisseurs de contenus et 

les autres parties prenantes, quelles qu’elles soient, n’engagent pas de transactions directes les 

uns avec les autres, parce que les produits sont perçues comme plus au moins substituables 

d’une face à une autre de la plateforme ; par exemple, les réseaux sociaux et les moteurs de 

recherche peuvent être considérés comme substituables pour les annonceurs, mais pas pour les 

consommateurs.  

On constate alors, que dans l’économie numérique, que les entreprises « se 

concurrencent pour le marché et non sur le marché, le vainqueur remportant toute la 

mise à l’issue de la confrontation ». 
(2)

 

1.2 Section 2 : La nécessité d’adapter les méthodes d’évaluation des abus de position  

dominante dans l’économie numérique 

L’ensemble des notions liées à l’abus de position dominante sont délicates à appliquer 

aux modèles d’affaires de l’économie numérique. 

Des cas récents montrent que, les méthodes d’évaluation des abus de position dominante 

dans l’économie numérique devraient être plus souples. Par exemple, dans sa décision 

d’interdire à Facebook de recouper les données d’utilisateurs provenant de différentes 

sources, l’Office fédéral des ententes allemand a invoqué non seulement la violation des lois 

antitrust mais aussi d’autres principes et lois tels que les règles sur la protection des données. 

Il a établi que Facebook, dont la part de marché dépassait 95%, occupait une position 

dominante sur le marché intérieur allemand des réseaux sociaux. 
(3)

 

Le préjudice subi par les consommateurs réside dans le fait qu’ils perdent le contrôle de 

leurs données personnelles, qui sont utilisées pour définir les profils des clients ; sur l’autre 

                                                           
(1)

 - MALVERT Nicolas, (2017), Le droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, op.cit, p 46. 
(2)

 - Ibid. 
(3)

 - Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, (2019) Question de concurrence dans le 

contexte de l’économie numérique, op.cit, p 8. 
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face du marché, l’Office fédéral des ententes Allemand a établi que les services publicitaires 

subissaient un préjudice concurrentiel, car leurs clients et leurs concurrents étaient face à un 

fournisseur d’espaces publicitaires sur les réseaux sociaux qui est dominant puisque Facebook 

est devenu de plus en plus indispensable aux annonceurs, comme en témoigne la croissance 

rapide de son chiffre d’affaires ces dernières années. 
(1)

 

1.3 Section 3 : La prise en compte de nouveaux indicateurs dans l’examen des 

opérations de concentration dans l’économie numérique 

L’analyse des opérations de concentration est une méthode ex ante qui permet de 

résoudre les problèmes de concurrence qui pourraient découler d’une position dominante sur 

le marché des plateformes. Toutefois, à l’heure actuelle, dans la plupart des pays, seules les 

opérations dont la valeur atteint un seuil de chiffre d’affaires ou d’actifs sont soumises à 

examen. La valeur des données et le contrôle de ces données par les parties à l’opération, ne 

sont pas pris en compte.  

A- Le rôle des données dans l’examen des opérations de concentration 

Dans l’économie numérique, les données jouent un rôle important et confèrent du pouvoir 

aux entreprises qui les contrôlent. Etant donné que, dans la plupart des pays, l’opération de 

concentration sont notifiées à partir du moment où certains seuil sont atteints-généralement de 

chiffre d’affaires ou d’actifs, il arrive que, malgré leur valorisation élevée, les entreprises 

numériques et les start-up ne soient pas concernées, car souvent elles n’atteignent pas le seuil 

de chiffre d’affaires prescrits. 
(2)

   

C’est ce constat qui a conduit l’Office fédéral allemand des ententes à introduire, dans le 

droit allemand de la concurrence, un nouveau seuil de notification de concentrations, qui 

s’ajoute au seuil des chiffres d’affaires réalisés sur le marché mondial et sur le marché 

intérieur. Les opérations sont soumises à contrôle dès lors que la contrepartie de l’acquisition, 

c’est-à-dire, le prix d’achat et le passif assumé, est supérieure à 400 millions d’euros. Par 

conséquent, l’Office devrait désormais être informé du rachat d’une petite entreprise 

innovante et prometteuse par une grande plateforme, même si le chiffre d’affaires réalisé par 

cette petite entreprise sur le marché intérieur n’atteint pas le seuil de 5 millions d’euros, ce qui 

est fréquent dans l’économie numérique. 
(3)

 

Si l’on considère combien il est difficile d’agir une fois qu’une entreprise a le monopole 

sur un marché, les autorités de la concurrence devraient, dans l’idéal, détecter les entraves à la 

concurrence qui sont susceptibles de résulter d’une opération de concentration et les éliminer 

dès le début, plutôt que d’essayer d’en corriger à posteriori les effets anticoncurrentiels.   

Dans l’économie numérique, la société peut être dominante sur une face du marché et en 

forte concurrence sur une autre. Google est ainsi dominant sur la face gratuite de la recherche 

en ligne, mais largement dépassé par d’autres acteurs, comme facebook, sur le marché du 

                                                           
(1)

 - WAELBROECK Patrick, DUBUS Antoine, (2019), La nouvelle problématique de concurrence posée par 

l’accès aux données dans  l’économie numérique, theconversation.com, Disponible sur le site : 

https://theconversation.com/la-nouvelle-problematique-de-concurrence-posee-par-lacces-aux-donnees-dans-

leconomie-numerique-119760, Consulté le  30/08/2020. 
(2)

 - Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, (2019), Question de concurrence dans 

le contexte de l’économie numérique, op.cit, p 10. 
(3)

 - PERROT Anne, (2018), « Données et règles de la concurrences », Enjeux Numériques N°2- Annales des 

Mines, Juin 2018, p-p 35-38. 
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placement publicitaire en ligne. Cette distinction n’est pas sans remettre en cause les notions 

conventionnelles de domination appliquées au droit de la concurrence.  

B-La remise en cause de l’indicateur du chiffre d’affaires dans l’examen des              

       opérations de concentration.  

Ainsi le chiffre d’affaires et la notion de parts de marché, couramment utilisés par les 

autorités de concurrence et les juridictions pour déterminer le caractère de dominance sur un 

marché, déjà décriés par certains économistes sur les marchés conventionnels, ne sont plus 

des indicateurs pertinents dans le cadre de l’économie numérique. C’est particulièrement vrai 

lorsque des modèles d’affaires freemium
(1)

 sont mis en œuvre aboutissant de fait à une marge 

négative sur certaines faces. Il en est de même dans le cas du contrôle des concentrations, 

pour lequel se pose la question du seuil pertinent. La fusion Facebook/WhatsApp a failli 

échapper au contrôle de concentration compte tenu du chiffre d’affaires très faible du second 

de l’ordre de 20 millions de dollars, et notamment lorsqu’on le met en parallèle de sa 

valorisation de 22 milliards de dollars. En outre, les business models sont parfois non 

profitables, comme l’atteste Twitter, qui malgré sa domination sur son marché, et l’usage 

important qui en est fait par de très nombreux consommateurs, ne parvient pas à dégager des 

sources de revenus conformes à son statut. 
(2)

 

2: La nécessité de développer et structurer les autorités  de concurrence. 

Le droit de la concurrence est confronté à de nombreuses problématiques du fait 

de l’émergence de ces nouveaux modèles d’affaires en lien avec des technologies en 

permanente évolution. Néanmoins, ce même droit n’est pas démuni et a déjà trouvé à 

s’appliquer en faisant preuve de souplesse dans l’usage d’outils conventionnels. Il n’en 

demeure pas moins que des évolutions semblent nécessaires. Il s’agit d’évolution du 

fonctionnement des autorités de concurrence (Section 1), de remédier à la lenteur des 

procédures et des décisions et de la réglementation qui puisse encadrer l’économie 

numérique (Section 2). Ainsi, il est indispensable de faire évoluer les procédures pour 

tenir compte de l’économie numérique (Section 3). 

2.1 Section 1 : Evolution du fonctionnement des autorités de concurrence                                    

       et des procédures  

Précédemment, il a été mis en évidence l’intérêt qu’il y avait à développer le droit de la 

concurrence et de le faire évoluer pour en faire un outil transversal capable d’appréhender les 

spécificités de l’économie numérique. Au premier rang des évolutions possibles, se trouvent 

celles qui touchent aux organismes en charge de l’application des règles de la concurrence. 

A-Un déficit technique à combler.  

Les Autorités Nationales de Concurrence ont sans conteste un déficit technique important 

dans les domaines du numérique, qui les freine dans l’analyse des modèles d’affaires des 

acteurs du numérique. Une première piste de réflexion serait donc de développer des 

compétences (data scientist, Big Data management, etc.) parmi les Autorités Nationales de la 

Concurrence de manière à ce que celles-ci soient plus en mesure d’intégrer les spécificités 
                                                           
(1)

 - Wikipédia , définition du mot Freemium « Le freemium est une stratégie commerciale par laquelle on 

propose un produit ou le plus souvent un service gratuit, en libre accès, qui est destine à attirer un grand 

nombre d’utilisateurs ».  
(2)

 - MALVERT Nicolas, (2017),  Le droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, op.cit, p 19. 
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technologiques du numérique à leur analyse des marchés et des acteurs, comme l’a d’ailleurs 

mis en avance le conseil d’analyse économique dans sa quatrième recommandation.
(1)

 

B- L’importance des compétences techniques pour les autorités de concurrence 

Les compétences techniques auxquelles il est fait référence concernent les données et le 

traitement des données opérées par les plateformes. 

 Effectivement, elles sont fondamentales pour mieux analyser les stratégies des acteurs. 

Et l’autorité de la concurrence n’est pas le seul acteur public qui aurait besoin d’être mieux 

outillé. 
(2)

  

A la suite des différents débats, rapports et travaux, un certain nombre de concepts ont été 

progressivement dégagés pour encadrer la collecte et le traitement des données par les 

plateformes. Il s’agit de répondre d’une part à des préoccupations de fluidité des marchés par 

la portabilité pour limiter les coûts de changement de services; Et d’autre part d’imposer des 

obligations de transparence et de loyauté des pratiques des plateformes et des algorithmes de  

façon à ce que les pratiques réelles soient conformes aux promesses affichées. 
(3)

 

2.2  Section 2 : La lenteur des procédures, une incitation à la réglementation                             

      des pratiques de l’économie numérique 

L’économie numérique se caractérise par la mise en œuvre rapide de nouveaux modèles 

d’affaires, mais aussi par leur évolution permanente, intrinsèquement liées à l’impératif d’être 

le premier sur le marché. Or les procédures législatives ou l’adoption de réglementations, 

ainsi que le traitement des affaires par les autorités de concurrences ou les tribunaux, prennent 

nécessairement du temps. Ce délai, très long à l’échelle de l’économie numérique, permet aux 

sociétés de prendre pied, voire de devenir incontournable sur le marché visé avec une 

domination devenue irréversible et des pratiques de consommation bien ancrées. Il est par 

conséquent nécessaire de trouver des réponses temporelles appropriées au rythme imposé par 

cette nouvelle économie. 
(4)

 

La rapidité avec laquelle une idée se développe en un marché économique, en jouant sur 

la mise en relation d’usagers au moyens des nouvelles technologies, est peu compatible avec 

                                                           
(1)

 -GUILLOUX-NEFUSSI Sofie, HAINCOURT Sofie, JOUSSELIN Edouard, PERROT Anne, (2019), « Quelle 

politique de la concurrence face à l’essor de l’économie numérique ? » Billet n°112, Disponible sur le site : 

https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/billet-de-blog/quelle-politique-de-la-concurrence-face-lessor-de-

leconomie-

numerique#:~:text=Enfin%2C%20la%20collecte%20et%20la,%C3%A0%20l'exclusion%20des%20concurrents.

, Consulté le 17/01/2020. 
(2)

 - TOLEDANO Joëlle, « Réguler le « numérique » ? Les plateformes numériques ? Ou plutôt adapter les 

régulations au XXIème siècle », Disponible sur le site : https://chairgovreg.fondation-

dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-dauphine.fr/files/attachments/201703_GovRegWP_Toledano.pdf, p-p 1-

24, p 15, consulté le 24/02/2020, p 16. 
(3)

 - TOLEDANO Joëlle, « Réguler le « numérique » ? Les plateformes numériques ? Ou plutôt adapter les 

régulations au XXIème siècle », Disponible sur le site : https://chairgovreg.fondation-

dauphine.fr/sites/chairgovreg.fondation-dauphine.fr/files/attachments/201703_GovRegWP_Toledano.pdf, p-p 1-

24, p 15, consulté le 24/02/2020, p 16. 
(4)

 - CHARLIER BONATTI Béatrice, (2016), « Les pratiques liées à l’économie digitale : aspects de droit de 

la concurrence »,  AJCA, Dalloz, Février 2016, PP.64-66, p 65. 
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les processus de régulation conventionnels et semble Quasiment impossible à encadrer, sans 

risque d’entraver fortement l’innovation. 

A-Un exemple de la lenteur des décisions : le traitement de l’affaire Google. 

a-L’enquête préliminaire et les conclusions. Après plusieurs plaintes, la CE décide 

d’ouvrir une enquête préliminaire le 30 novembre 2010 sur le cas de google COMP/C-

3/39.740,COMP/C-3/39.775&COMP/C-3/39.768  quant à d’éventuelles violations de l’article 

102 du TFUE. En l’espèce, Google était notamment accusé d’avantager le placement des 

articles vendus sur Google Shopping lors des requêtes sur son moteur de recherche au 

détriment des autres places de marché. 

En mars 2013, la CE informe formellement Google de ses conclusions préliminaires et 

notamment d’une éventuelle atteinte aux règles d’abus de position dominante sur quatre 

pratiques commerciales : 

1-« Le traitement préférentiel dont bénéficient, parmi les résultats d’une recherche 

Google sur Internet, les liens renvoyant vers les services de recherche spécialisés de Google, 

par rapport aux services spécialisés concurrents (Services permettant par exemple aux 

utilisateurs de rechercher certaines catégories spécifiques d’informations comme des 

restaurants, des hôtels ou des produits) ; 

2-L’utilisation, par Google, dans ses propres services de recherche spécialisés sur 

Internet, du contenu original de sites web appartenant à des tiers, sans leur consentement ; 

3-L’existence d’accords obligeant les sites web de tiers (« éditeurs ») à obtenir la totalité 

ou la majorité de leurs annonces publicitaires contextuelles en ligne de Google ; 

4-Les restrictions contractuelles relatives à la portabilité des compagnes de publicité 

contextuelles en ligne vers les plates-formes de moteurs de recherche concurrents et à la 

gestion de ces compagnes à la fois sur la plate-forme Adwords de Google et sur les plates-

formes concurrentes. » 
(1)

 

b- La procédure d’engagement. La CE, et notamment le commissaire européen à la 

concurrence de l’époque, Monsieur Joaquin Almunia, va dans un premier temps mettre en 

œuvre une procédure d’engagement avec Google, issue du Règlement 1/2003 du 16 décembre 

2002. Ainsi, dès le 3 avril 2013, Google propose un engagement de sa part sur 5 ans pour 

développer la concurrence sur ces segments. La CE lance un test du marché le 25 avril 2013 

et informe Google que les engagements proposés ne sont pas satisfaisants et que d’autres 

engagements doivent être pris. S’ensuivent de nombreux échanges qui ne satisfont toujours 

pas la CE.
(2)

 

c- Les communications de griefs. Cette dernière adresse formellement une 

communication de griefs le 15 avril 2015 et accuse Google d’abus de position dominante dans 

le cadre du service Google Shopping, invoquant le fait que le résultat des requêtes sur le 

moteur de recherche était présenté systématiquement de manière à mettre en avant les 

produits vendus via Google Shopping. Cette décision annoncée par la nouvelle commissaire 

européenne à la concurrence, Madame Margrethe Vestager, marque un tournant dans cette 

affaire et préfigure une décision contentieuse. 
(3)

 

                                                           
(1)

 - MALVERT Nicolas, (2017), Le droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, op.cit, p 23. 
(2)

 -Ibid. 
(3)

 - Idem 
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d- La sanction. Le 14 juillet 2016, la CE fait un pas de plus dans son enquête pour 

atteinte aux pratiques anticoncurrentielles, et plus précisément pour abus de position 

dominante, en adressant de nouveaux griefs à Google. Enfin, le 27 juin 2017, Google est 

condamné par la commission à versé une amende de 2,42 milliards d’euros, uniquement sur le 

volet Google Shopping, sans présager de la suite des enquêtes en cours sur d’autres services 

commerciaux, et notamment sur le système d’exploitation Androïde. 
(1)

 

Cette affaire reflète bien la lenteur des procédures de concurrence traitées par la CE. Il est 

d’autant plus dommageable qu’elle a eu un fort écho médiatique et qu’elle fut suivie tout au 

long de son déroulé. Les auteurs, notamment doctrinaux, n’ont pu que se faire l’écho d’une 

lenteur qui rend difficilement efficace le droit de la concurrence : « L’absence de tout résultat, 

cinq ans après le dépôt devant la Commission des premières plaintes à l’encontre de Google, 

nourrit à coup sûr le sentiment d’impuissance du droit de la concurrence (…) Force est de 

constater, à la lumière des atermoiements de la Commission dans les affaires Google comme 

du choix effectué en faveur des procédures d’engagements, que l’application du droit des 

pratiques anticoncurrentielles aux acteurs de l’économie numérique se heurte à de sérieuses 

difficultés ». En conséquence de quoi, les acteurs politiques ont plus volontairement choisi la 

voie de la réglementation.
(2)

 

B-L’instauration de délais 

L’instauration de délais est un avantage temporel aussi bien vis-à-vis des organismes de 

régulations ex ante et ex post que des tribunaux, est un élément déterminant qui doit amener à 

des évolutions. Le traitement du cas Google par la commission Européenne, que nous avons 

détaillé précédemment, en est ainsi un bon exemple, s’étalant sur plus de sept ans. 

 Par conséquent, on ne peut que souhaiter l’instauration d’une limite temporelle dans les 

procédures d’engagements afin d’éviter que les affaires ne trainent trop longtemps, la 

longueur des délais étant de surcroit au bénéfice des sociétés mises en cause, qui ralentissent 

volontairement les procédures. Il devrait en être de même du traitement des litiges pour non-

respect des engagements pris.
(3)

 

C-La réglementation : une voie plus rapide pour encadrer l’économie numérique.  

Comme nous l’avons vu, le traitement des entraves à la concurrence prend beaucoup de 

temps, dans un contexte portant en évolution extrêmement rapide qui devrait réclamer des 

réactions en adéquation avec le rythme imposé. Pour enrayer cette concurrence considérée par 

certains comme déloyale, ou du moins comme ayant un impact fort sur les acteurs 

conventionnels, la voie choisie par les autorités est celle de la réglementation, qui a comme 

avantage certain sa rapidité de mise en œuvre. 
(4)

 

a-Recommandation de l’Autorité de la concurrence française sur l’excès     

réglementaire.  

Il convient de noter les recommandations émises par l’Autorité de la concurrence 

française quant à un excès réglementaire lors d’un avis rendu sur la publicité en ligne : 

                                                           
(1)

 - Ibid 
(2)

 - MALVERT Nicolas, (2017), Le droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, op.cit, p 23. 
(3)

- CHAGNY Murielle,(2015),  « L’adaptation du droit de la concurrence à l’économie numérique », La 

Semaine Juridique Edition Général n°49 doctr .1340, §16,  30/11/2015, p-p 2237-2243.  
(4)

 - MALVERT Nicolas (2017),  Le droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, op.cit, p 25. 
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« L’Autorité souhaite également attirer l’attention des pouvoirs publics sur les risques 

qu’entrainerait une intervention réglementaire trop précoce ou trop rigide. Il faut, à cet égard, 

saluer la réussite industrielle et économique de Google et, d’une façon plus générale, 

souligner les gains pour l’économie que peut faire naitre l’innovation dans le secteur des 

moteurs de recherche et de la publicité en ligne ». 
(1)

 

On voit ainsi que l’Autorité prend soin de ne pas pénaliser un acteur sur le simple 

fondement qu’il serait plus efficace que la concurrence, en mettant en exergue la notion 

d’efficiency offense, qu’il convient d’éviter sous peine de pénaliser l’innovation et le 

développement économique.  

2.3    Section 3 : Le besoin de faire évoluer les procédures et pistes d’amélioration     

pour tenir compte de l’économie numérique 

Il s’agit de limiter le recours aux engagements et de faire évaluer les procédures 

d’engagement, ainsi que d’être à la recherche d’évolutions possibles pour améliorer les 

aspects négatifs des procédures d’engagement. 

A-Limiter le recours aux engagements. 

 Si la procédure d’engagement est mise en avant pour sa rapidité, le cas Google vu 

précédemment n’en est pas moins un bon contre-exemple. Néanmoins, on peut relever que les 

engagements permettent une correction de certains abus à l’intérieur du marché, sans recours 

au législateur ou au régulateur. Cette procédure n’est cependant pas exempte de reproches. 

La procédure d’engagement échappe à tout contrôle juridictionnel, et n’implique aucune 

qualification juridique des faits reprochés. Enfin elle prive la société mise en cause d’un 

éventuel recours extra contractuel à l’encontre de l’état, tout en la faisant dans le même temps 

échapper aux sanctions, ce qui atténue fortement le rôle dissuasif. 
(2)

 

B-Faire évoluer les procédures d’engagement.  

L’échec de la Commission européenne, dans le contentieux qu’il a ouvert contre Google 

en 2010, à imposer les « bons » remèdes dans le cadre d’une procédure négociée qui a eu des 

effets ravageurs sur l’évaluation de la capacité du droit de la concurrence comme outil de 

traitement compatible avec le temps économique d’un pouvoir de marché dont les effets 

apparaissaient peu contestables. Google est une entreprise emblématique du numérique 

d’abord bien sûr pour son immense capacité d’innovation. Mais aussi parce que certaines des 

ses pratiques sont contestés.  

Le temps de la procédure d’engagement peut être compatible avec celui de l’activité 

économique, pas les six ans écoulés depuis le début de la procédure. 
(3)

 

C-Evolutions possibles pour améliorer les aspects négatifs des procédures 

d’engagement  

Des solutions peuvent être proposées pour améliorer ou du moins limiter les aspects 

négatifs des procédures d’engagement : 

1. La définition de critères précis de la part des autorités permettant de lancer une 

procédure d’engagement ou non ; 

                                                           
(1)

-Autorité de la concurrence Française,(2010),  Avis n° 10-A-29 du 14/12/2010, sur le fonctionnement 

concurrentiel de la publicité en ligne §354, Paris, 2010, Diponible sur le site : 

https :www.autoritedelaconcurrence.fr. 
(2)

 - MALVERT Nicolas, (2017), Le droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, op.cit, p 47. 
(3)

 - MALVERT Nicolas, (2017), Le droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, op.cit, p 47. 
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2. Une meilleure implication des plaignants tout au long de la procédure, qui restent tout 

de même un élément fondamental du contradictoire ; 

3. La mise en place d’un suivi renforcé avec des bilans périodiques qui ne portent pas sur 

le respect des engagements, mais sur leur efficacité vis-à-vis du marché. 

4. Enfin, le Parlement européen, dans son rapport annuel du 10 mars 2015 sur la politique 

de concurrence de l’UE, appelle la Commission à être plus transparente en publiant les 

objections adressées au défendeur, et notamment dans le secteur du numérique. Cet effort ne 

pourra qu’avoir un effet bénéfique sur l’information des acteurs de l’ensemble du marché. 
(1)

 

D- Problèmes spécifiques aux pays en développement et  solutions possibles. 

Dans la plupart des pays en développement, les autorités de la concurrence sont de 

création assez récente ; souvent aussi, elles sont de petite taille et ne disposent que de 

ressources limitées pour traiter les affaires de concurrence dans une économie mondiale de 

plus en plus concentrée. Si les règles du jeu applicables aux plateformes étaient définies par 

voie réglementaire, certains risques pourraient être désamorcés, évitant aux autorités de la 

concurrence un certain nombre d’interventions a posteriori.  

La mise en place de politiques et de règles relatives au commerce électronique, à la 

concurrence et à la protection du consommateur applicable au niveau régional serait peut-être 

plus efficace pour lutter contre les pratiques abusives des plateformes numériques mondiales 

et contre les opérations de concentration d’entreprises numériques, et pour garantir que les 

entreprises locales et régionales puissent accéder aux plateformes dominantes dans des 

conditions équitables. Les efforts déployés au niveau régional seraient donc mieux adaptés à 

l’ampleur de leur impact économique. Des cadres régionaux pourraient faciliter l’échange de 

données et d’expérience, au sein d’une région, entre les autorités de la concurrence 

expérimentées et les organismes plus récents. 
(2)

 

 CONCLUSION  

Des affaires récentes montrent qu’il est nécessaire d’adapter la législation relative à la 

concurrence et sa mise en application aux caractéristiques et aux modèles économiques des 

plateformes numériques. Les plateformes numériques qui contrôlent les données des 

consommateurs ont la responsabilité d’en garantir la confidentialité et de respecter les droits 

de chacun à la protection des données et à la vie privée. Il est donc nécessaire d’adapter le 

socle sur lequel s’appuient les règles de la concurrence en étendant la définition du critère du 

bien-être du consommateur au-delà des considérations de prix et de parts de marché, car s’il 

est vrai que la protection du consommateur renvoie à la notion de prix abordables, elle 

recouvre également les notions de choix, de protection de la vie privée, de protection des 

données.  

 A titre d’exemple, comme on l’a souligné dans le présent article, l’Allemagne a intégré 

certaines caractéristiques de l’économie numérique-telles que les plateformes et les services 

gratuits dans sa loi révisée sur la concurrence et a prévu de nouveaux seuils pour l’examen 

des opérations de concentration entre entreprises numériques, tandis qu’au Royaume-Uni, la 

                                                           
(1)

 - Ibid.  
(2)

 - MALVERT Nicolas, (2017), Le droit de la concurrence à l’épreuve de l’économie numérique, op.cit, p 47. 
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Chambre des lords suggère, dans un rapport, que l’on envisage d’appliquer un critère de 

l’intérêt général dans les fusions-acquisitions d’entreprises basées sur les données. 
(1)
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