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 امؾـــــدد لكمة

 امرمحن امرحميثسم هللا 

 

فذخاحِة املوجزت نلؾدد امثامر من جمةل امححوج املاهوهَة و امس َاس َة امصادرت  ٌسؾدين بأن بأنخة ُاثَ املكمة اال 

ؼن لكَة احللوق و امؾلوم امس َاس َة جبامؾة سؾَدت ،مخكون وس َةل رت  تني الأساثذت و امطلحة امحاحثني املخواجدٍن يف رتوع 

حذَاجاث بأ تني ثصال امؾاث اجلزائًرة ،ُذا امرت  و اال  اجل ُل امؾمل و امفكر ٌضجػ امححر امؾلمي وٌساؽد ؽىل مؾرفة ا 

 اموطن .

ن امححر امؾلمي مُس هم حذَاجاث اموطن كدل لك ص ئي ا  وضغاالث املفكٍرن و ا  ن مل ٍكن ًؾاجل ا  ٌل يف حد ذاثَ ا 

كذصوحل مضالك امضؾة كلك ،سواء اكهت س َاس َة بأو  ثؾلمي  جامتؼَة بأو ا  ادًة،لأن مصاًرف ُذا امححر َة بأو زلافِة بأو ا 

 مال امضؾة . من

ن  وضغاالث بأ ا  مََ يف حِاثيا امَومِة ،كدل بأن هححر يف ا  ة امححر امؾلمي يه بأن هححر فامي حنن يف حاجة ا  ومًو

 .ول اميامِةدول بأخرى بأو مضالك امكرت الأرضَة من فضاء وبأؼٌلق احملَطاث ام  ال ثؾخرب بأوموايث يف ادل

ثصاالث املوجودت الأن من خالل امفضائَاث و ص حكة املؾلوماث وامض حكة اال جامتؼَة كرتت الأفاكر و  ن اال  ا 

ىل تؾضِا امحؾض ،دلرجة بأن اال وسان بأصحح الأن ٌضؾر تلرتَ من لك امياس يف ُذا امؾا  ،و ملزلافاث امضؾوة امحؾَدت ا 

 كل ٌساهدمه من خالل امححوج ام  ثغِر يف ُاثَ اجملةل .بأو ؽىل الأ ن ٌساؽدمه بأ ِم و حياول ًخؾاطف مؾِم يف مضالك 
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 اًسَعة اًترشًـَة ضف ادلزائص و ٔبسس ٕاوضاء اًلصفة اًثاهَة ٌَربملان .

 ألس تارت:هـمية حـفصي

 ٔبس تارت مساؿست "ٔب"،خامـة سـَست

 ملسمــــة:

،ُو ألذش تيؼام اًلصفتني ضف تضىِي اًربملان ادلزائصي من ذالل  6991من ٔبمه اًيتاجئ املرتتحة ؾن اًتـسًي اصلس توزي ًس ية 

َس اًعسفة تي ناه   ه ذَفِاث ؤبس حاة حـَتَ ًؼِص ٕاوضاء "جمَس الٔ  مة "نلصفة ناهَة ٌَربملان ودجسز إإصازت ٔبن اؾدامذ ُشا اًيؼام  م ٍىن ًو

ة من اهـسام الاس تلصاز ضف ألوضاغ اًس َاس َة واصلس توز ًة ٕاىل اًوحوذ ،تصحؽ ابصلزخة ألوىل ٕاىل ما متزيث هبا اًتجصتة اصلس توزًة ادلزائًص

ائص مٌش اس تلالًِا  م تضِس ذس توزا واحسا وٕامنا جالجة ذساتري وتـسًالث ذس توزًة متـسذت ،وتياءا ؿَََ هَف نان صلك اًسَعة ،رعل ٔبن ادلز 

 ؟  اًترشًـَة ضف ػي ُشٍ اصلساتري ؟ وما يه ألس حاة اًس َاس َة واًلاهوهَة اًيت ٔبذث ٕاىل ٕاوضاء جمَس ألمة نلصفة ناهَة ٌَربملان ادلزائصي

ا وػَفة ضف  ًلس صِس موضوغ اًسَعة اًترشًـَة ؿست تعوزاث ؿرب خمتَف املصاحي اصلس توزًة اًيت ؾصفهتا ادلزائص ، من اؾتحاُز

ا سَعة مبوحة ذس توز  6991ذس توز  ال ثسخة  6911، ٔبما ذس توز  6991كدي تـسًهل وتـس تـسًهل س ية  6999ٕاىل اؾتحاُز  م ًـمص ظًو

من حِث تيؼمي  6999و 6991ـمي تَ فامي تـس ،ٕاإ ٔبن ُشا اصلس توز ًتفق مؽ ذس توزي دجمَسٍ تـس ٔبايما مـسوذت من ظسوزٍ وتـََق اً

، كصز املؤسس اصلس توزي تخىن هؼام اًلصفتني ٔبو ما  6991اًسَعة اًترشًـَة وفلا ًيؼام اًلصفة اًواحست ،ٔبما تـس اًتـسًي اصلس توزي ًس ية 

ٌسمى ابًحَاكمرياًَة
1

 يَة اًس َاس َة والاكتعاذًة والاحدامؾَة وألمٌَة ادلسًست .، دجاواب مؽ امللتضَاث واصلواؾي اًوظ 

ا ؾصف  مؤسساث ترشًـَة ٔبدصى ؿرب مصاحي  ٕاإ ٔبن ادلزائص ٕاىل خاهة املؤسساث اًترشًـَة اًيت ؾصفهتا ؿرب خمتَف ذساترُي

اهتلاًَة متـسذت 
2

وزي اًيامج ؾن حي اجملَس اًضـيب ، اهعالكا من اجملَس اًتبٔسُيس اًوظين مصوزا مبجَس اًثوزت ،ؤبمام اًفصاػ اصلس ت

تالٍ      اجملَس اًوظين الاهتلايل اطلي  6991ستضازي اًوظين اطلي مازش همامَ ٕاىل هناًة خاء اجملَس اإٕ  6991خاهفي  4اًوظين ضف 

 خمتَف املصاحي ،وؿَََ هَف نان تيؼمي اًسَعة اًترشًـَة ؿرب 6999ماي  69واظي ٔبذاء همامَ وفلا ٔلزضَة اًوفاق اًوظين ٕاىل هناًة 

 اصلس توزًة والاهتلاًَة اًيت ؾصفهتا ادلزائص ؟ 

                                      
1
   Christain poncelet  191، ض 1262رب ،هوزف 11اًض َود اًفصويس اًساتق (،هؼام اًثيائَة اًربملاهَة ،جمةل اًفىص اًربملاين ،جمةل تعسز ؾن جمَس ألمة ، اًـسذ زئُس جمَس 

2
ومن  6911حوان  69ٕاىل  6911زائص دجمَس ذس توز كا م ناًفرتت املمتست من ٔبنتوجص ، ومصاحي اهتلاًَة صِسث فهيا ادل 6911مهنا مصحةل اهتلاًَة ناه  متَِسا ًوضؽ ذس توز   

 6991وهوزفرب  6911، ومصاحي اهتلاًَة صِسث استدـاذ ذس توز زمسي نٌل حسج ماتني حوان  6991ٕاىل هوزفرب  6991خاهفي 
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 . 6911سخمترب  62ٔبوإ:اجملَس اًتبٔسُيس وٕاؿساذ ذس توز 

نان هتِجة مصحةل اهتلاًَة ؾصفهتا ادلزائص تـس ٕاؿالن الاس تلالل ومٌَ ٔبمه ما متزيث تَ تبٔسُس اجملَس  6911ٕان وضؽ ذس توز 

َث ًـترب اجملَس ٔبول مؤسسة ترشًـَة مٌترحة تـس الاس تلالل، امازش همامَ ًفرتت سمٌَة دحسذت ٕاىل ب  6911اًوظين اًتبٔسُيس ضف سخمترب 

كاًة اهتزاة اجملَس اًوظين ، ومن املِام ألساس َة اًيت ٔبس يسث ٕاىل ُشا اجملَس اًترشًؽ ابمس اًضـة ادلزائصي ، وٕاؿساذ اصلس توز 

 11/29/6911 واًتعًو  ؿَََ وفلا ٌَلاهون ٔبإس تفتايئ اًعاذز ضف
1

،ففي ما ًتـَق مبجال اًترشًؽ ٔبوحض اًلاهون املشهوز ٔبن اجملَس  

غ سَعتَ ضف اًترشًؽ ٌَحىومة ، ًىن ضف  اًتبٔسُيس ٍمتتؽ ثسَعة ترشًـَة نامةل كري مٌلوظة ٌس تثىن مهنا اذلاإث اًيت ًلوم فهيا اجملَس تتفًو

رشًـَة و م امازش وػَفة اًترشًؽ ٕاإ ضف حاإث انذزت إن زئُس اذلىومة ُو اطلي اًواكؽ  م ٍمتتؽ اجملَس تبٔي واحست من ملوماث اًسَعة اًت 

لاًترشًؽ تبٔوامص ٔبو مصاس مي ،ٔبما ابًًس حة جملال اًسَعة اًتبٔسُس َة فٕان نان املربز ألول ًوحوذ  حي دحهل ضف ممازسة تغل اًوػَفة ؾن ظًص

ٕاإ ٔبن معََة إإؿساذ مت  ذازح اجملَس اًتبٔسُيس تـس فضي اٌَجية اًربملاهَة اجملَس اًتبٔسُيس ُو ٕاؿساذ مرشوغ اصلس توز واملعاذكة ؿَََ ، 

ية اًيت ٔبوضبٔث من ذاذي اجملَس ٌَتىفي هبشٍ املِمة اًيت توإُا املىتة اًس َايس اطلي نان ٍصى مٌش اًحساًة ٔبن ألمص ٔبمه من ٔبن تلوم تَ دل 

جصملاهَة 
2

 اجملَس اًتبٔسُيس ، ؤبؿَيَ زئُس اذلىومة ابؾتحاٍز املرشوغ اًصمسي ٌَحزة . ،وتـس ٕامتام مرشوغ اصلس توز مت ٕاًساؿَ صلى مىتة 

وكس ٔبناز ٕاكعاء اجملَس اًتبٔسُيس من معََة ٕاؿساذ اصلس توز هلاصاث حاذت حول موكؽ اجملَس وذوزٍ ضف اًيؼام اًس َايس ادلزائصي 

اًسَعة اًتبٔسُس َة ًىن ابملـىن اًضلكي ،ٔلن اذلزة ُو ،ٕاإ اهَ وكؽ اتفاق ص حَ ؿام ؿىل ٔبن اجملَس ضف هؼام اذلزة اًواحس ُو ظاحة 

اطلي امازش تغل اًسَعة ابملـىن املاذي وابًتايل ٍىون ٔبذات ًتجس َس ٕازاذت اذلزة
3

 . 

ا ابإدتالف تني مضمون  ة ضف جمال اًسَعة اًترشًـَة كس متزيث ٔبجياء املصحةل ألوىل من معُص وما ًالحغ ٔبن اًتجصتة ادلزائًص

زسة اًواكـَة ، ورعل بَول اذلىومة دحي اجملَس اًوظين اًتبٔسُيس فامي ًتـَق ابًسَعتني اًترشًـَة واًتبٔسُس َة ، فاًيؼام اًيعوض واملٌل

ة . وضف ػي ُشٍ  اًياصئ ضف رعل اًوك  ُو  هؼام اذلزة اًواحس اًلا م ؿىل تصنزي اًسَعة ، واطلي إ ًتفق مؽ ملوماث سَعة ترشًـَة كًو

ة ًس ية اًـوامي ظسز ٔبول ذس تو  ، واس متص اجملَس اًتبٔسُيس كامئا ٕاىل كاًة اهتزاة اجملَس اًوظين تتازخي  6911ز ٌَجمِوزًة ادلزائًص

. وكس هصش ُشا اصلس توز مدسٔب ٔبحاذًة اًلصفة ابًًس حة ٌَربملان ادلزائصي ٔلول مصت ، اطلي   6911من ذس توز  99وفلا ٌٌَلذت  12/29/6914

ق ذزاسة مضاًزؽ ٔبو اكرتاحاث اًلواهني اًيت توذغ صلى مىتة اجملَس و ابًـمي اًصكايب ؿىل معي اذلىومة  حسذ ٔبمه هماهما اًترشًـَة ؾن ظًص

                                      
1
ست اًصمسَة ٌَمساوإث اًربملاهَ 12/29/6911املعاذق ؿَََ ضف     . 29، ض 6911سخمترب  19تتازخي  6ة ، اًـسذ ، اًعاذز ابدلًص

2
 - J.leca et J.C.Vatin ,in Algérie politique institutions et régime ,PFNSP ,paris ,1975 , p59. 

3
 41،ض  1262ائص ،ظاحل ابذلاح ،املؤسساث اًس َاس َة واًلاهون اصلس توزي ضف ادلزائص من الاس تلالل ٕاىل اًَوم ، ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،ادلز   
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ة واًىتاتَة والاس دامغ ٕاىل اًوسزاء ضف دلان اخملتعة ، نٌل امىن ٌَمجَس مصاكدة زئُس ازلِوزًة اطلي ُو زئُس  ؾن ظًصق ألس ئةل اًضفًو

اًوحِس ٔبمام اجملَس ، ورعل إبًساغ إحئة حسة اًثلة من اًصئُس ثرشظ ٔبن ًوكـِا جَثا اًيواة ،  اذلىومة ضف راث اًوك  ابؾتحاٍز املسؤول

مت اًتعوً  ؿَهيا ابٔلكَحَة املعَلة  ًو
1

 29/62/6911. ٕاإ اهَ  م ًعسز ؾن اًسَعة اًترشًـَة ٔبًة كواهني ثسخة دجمَس اًـمي ابصلس توز ضف  

املـازضة اًلامئة بٓهشاك ضف مٌعلة اًلدائي تلِاذت " دحيس واذلاح وبًٓ  ٔبمحس " و اًزناغ اذلسوذي من ظصف اًصئُس " جن تةل " متزشا من حصنة 

من اصلس توز .  19امللصيب جحة ٌَمٌلزسة اًسَعاث اًوازذت ضف املاذت 
2

 

وظين يه اذلزة مٌَ ؿىل ٔبن "حهبة اًتحٍصص اً 11ٔبهَ متزي تتخين ألحاذًة اذلزتَة ٕار تيط املاذت  6911وما ًالحغ ؿىل ذس توز 

ون ابًتوخَ الاصرتايك  اًعََـة اًواحس ضف ادلزائص " والاخنصاظ فَِ مُص
3

، ٕاإ ٔبن اذلزة  م ٌس تعؽ اًلِام تسوزٍ ٔبًعالئـي ثسخة قَاة 

اطلي دجاوس ؾيادضٍ اًلِاذًة من هجة واهفصاذ اًصئُس "جن تةل " بٓهشاك ابًسَعة اطلي ٔبذى ٕاىل وضوة دضاغ تٌَُ وتني كِاذت ادلُش ألمص 

 . 6911حوان  69تصتة ؿَََ ٕاظاحتَ تواسعة اذلصنة الاهلالتَة اًيت اًصئُس اًصاحي "ُوازي تومسٍن " ضف 

 مصحةل جمَس اًثوزت : -26

ٔبو"اًتعحَح اًثوزي " نٌل مسَة بآن راك ،دجمَس اًـمي ابصلس توز وتـعَي معي اجملَس اًوظين  6911حوان  69تصتة ؾن حصنة 

ؾضو اطلي ٔبظحح ظاحة اًس َاذت حِث ٔبس يسث   ه  11مت ٕاوضاء جمَس اًثوزت اطلي ًتىون من ًىن ذون إإؿالن ؾن حهل ، و

ًوًَو  62املؤزد ضف  691-11ادتعاظاث مؤسساث اصلوةل، وكس نان جمَس اًثوزت ضف هممة صخَِ ابملؤسسة اًترشًـَة حِث حسذألمص 

و اطلي  ه وػائف اذلىومة ؤبدضـِا ملصاكدة جمَس اًثوزت ،واس يس هممة دجس   6911 َس كصازاتَ ٕاىل اذلىومة اًيت تىون حت  سَعتَ ُو

اًتيؼميي ظالحِة تـسًَِا، وٕاهناء هماهما نٌل فوط جمَس اًثوزت اذلىومة ظالحِة اًترشًؽ تبٔوامص ضف اجملال اًلاهوين وٕاظساز املصاس مي ضف اجملال 

4
 . 

 

                                      
1
ة مٌش الاس تلالل ، جمةل اًيائة ، اًعاذزت ؾن اجملَس اًضـيب اًوظين ، ادلزا  ،ض  1221ئص ، اًـسذ ألول ، غ / ؿاصوزي و ي / ٕاجصاُميي ،املؤسساث اًترشًـَة ادلزائًص

61-61 . 
2
ة اًًرش دلامـة كاملة ، ادلزائص ، /انيج ؾحس اًيوز ، اًيؼام اًس َايس ادلزائصي  41ظاحل ابذلاح ،املصحؽ اًساتق ، ض   ،  1221من ألحاذًة اىل اًتـسذًة اًيَاتَة ، مسًٍص

 . 619ض 
3
 9M.T. Ben Saada ,le régime politique algérien , Alger ,1995,p59 . 

 . 61ي. ٕاجصاُميي ، املصحؽ اًساتق ، ض  –./غ . ؿاصوزي 619انيج ؾحس اًيوز ، املصحؽ اًساتق ، ض  9
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 .. 6991اًـوذت ٕاىل اذلَات اًربملاهَة ضف ػي ذس توز  -21

اًـوذت ٕاىل اذلَات اًربملاهَة واملٌلزسة اصلس توزًة تـس اهلعاغ ذام ٔبنرث من ٕاحسى ؾرش س ية ابًيط ضف ماذتَ   6991 ٔبكص ذس توز

مت تىوٍن اجملَس  611 ؿىل ٔبن:" اًوػَفة اًترشًـَة امازسِا جمَس واحس ٌسٌل اجملَس اًضـيب اًوظين و ه سَعة اًترشًؽ جاكمي اًس َاذت ." ًو

ق  الاكرتاغ اًـام املحارش واًرسي ، ؿىل اًلامئة راث ألكَحَة ضف ذوز واحس تياءا ؿىل اكرتاخ حزة حهبة اًتحٍصص اًضـيب اًوظين ؾن ظًص

توىل اجملَس اًضـيب اًوظين اًوػَفة اًترشًـَة من ذالل ٕاؿساذ اًلواهني واملعاذكة ؿَهيا ، وممازسة اًصكاتة ؿىل  اًوظين ملست مخس س يواث ،ًو

                                                                                    اًـمي اذلىويم .        

ٔبن مععَح اًسَعة مصتحط جصئُس ازلِوزًة ٔبما ابطف املؤسساث فٕاهَ إ ٌس تـمي  6991وما ًالحغ من ذالل ٔبحاكم ذس توز 

 اطلي ٔبهَع   ه اًوػَفة اًترشًـَة ، نٌل ٔبن اجملَس اًوظين صلى تَان ادتعاظاهتا سوى مععَح وػَفة ، مبا فهيا اجملَس اًضـيب اًوظين

ة من ذالل احتاكٍز ٌَرتص َح ، نٌل ٔبن ذس توز  ًو  م ًتضمن الًَٓاث اًصكاتَة  6991نان ملِسا ؾضواي من اًعصف اذلزة ، اطلي نان  ه ألًو

ة ، وؿَََ فلس حيض اًربملان ادلزائصي ضف وان نان رعل من اًياح  6911اًيت امىن ٔبن تؤذي ٕاىل ٕاسلاظ اذلىومة ، خبالف ذس توز  ِة اًيؼًص

ة ًىوهَ مت الاس تلياء ؾيَ وسخِا ضف مصحةل اًصئُس " ٔبمحس جن تةل " وتـس ؾز ه تصتة ؿَََ دجمَس  اًيؼام اًس َايس ألحاذي مباكهة ناهًو

اًوظين ملِسا ؾضواي ووػَفِا ، ألمص اطلي ًَـوذ اجملَس اًضـيب  6991- 6911املؤسساث اًس َاس َة فلاة اًربملان ضف اًفرتت املمتست من 

حـهل ًفتلص ٕاىل الاس تلالًَة واًفـاًَة ثسخة س َعصت اذلزة اًواحس اطلي نان ٍصى فَِ املؤسسة اًس َاس َة اًيت تىفي تتبٔمني الاس تلصاز 

 ارلوف من كِام اًلصفة اًثاهَة تـصكةل واًتواسن ألمص اطلي ذفؽ ادلزائص ٕاىل اًتزًل ؾن هؼام اًلصفة اًثاهَة ضف ؾِس اذلزة اًواحس ٕاضافة ٕاىل

اذلزة ضف ثسط ُمييتَ ؿىل لك املؤسساث اصلس توزًة .
1

ؾصف  ادلزائص ٍلوؿة من إإظالحاث  6999و 6999ٕاإ ٔبن ذالل مصحةل  

ألحساج  ، حِث صلك  ُشٍ 6999اًس َاس َة واصلس توزًة إس امي ؾلة ألحساج اًيت ؾصفهتا ادلزائص ًوم ارلامس واًـارش من ٔبنتوجص 

ا ابذزت اًسَعة اًتيفِشًة تتـسًي ذس توز  مث ٕاكصاز ذس توز  6999ضف هوزفرب  6991مٌـصخا ُاما ضف اذلَات اًس َاس َة ٌَحالذ ، ٕار ؿىل ٕاثُص

. 6999هوزفرب  11خسًس ضف 
2

 

 

 

                                      
1
 99، ض 6996ٔلمني رشًط ،دعائط اًتعوز اصلس توزي ضف ادلزائص ، زساةل ًيَي ذنتوزا ذوةل ، خامـة كس يعَية ا - 

2
 . 1-6، ض 1229ُوام اًض َزة ، اًتـسًالث اصلس توزًة ضف اًحضلان اًـصتَة ، املَتلى اصلويل اًثاًث ،جبامـة جَجى ؾٌلز ، ألقواظ ،  
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 :  6999ذس توز -21

ا مبوحة ذس توز  ن ظًصق توسًؽ اًسَعة تني زئُس اؾدامذٍ مدسٔب اًفعي تني اًسَعاث ، ؾ 6999من املحاذئ اًيت مت ٕاكصاُز

ٌَسَعة ازلِوزًة واًربملان ، وتخين اًتـسذًة اذلزتَة وفعي اذلزة ؾن اصلوةل ٕاإ ٔبهَ تلي اًيؼام اًس َايس ًـمتس ؿىل ٔبحاذًة اجملَس ابًًس حة 

ؼِص رعل ابرلعوض ضف ظًصلة تضىِي اجملَس اًضـيب  اًترشًـَة ، ٕاإ ٔبن وضؽ اًسَعة اًترشًـَة ضف ػي ُشا اصلس توز تلري وسخِا ًو

 اًوظين وادتعاظاتَ ، فِياك تـسذًة س َاس َة فامي ًتـَق ابملصذسني ٌَيَاتة من ممثًل ألحزاة اًس َاس َة وألحصاز ، وسَعاث ٔبوسؽ ضف جمال

ٔبًلا ُشٍ اًعالحِة  6999،ٕاإ ٔبن ذس توز  614وفلا ٌٌَلذت  6991اًترشًؽ إس امي تـس ٕاًلاء هؼام اًترشًؽ تبٔوامص اطلي نان جمسسا ضف ذس توز 

وهبشا ٍىون ُشا اصلس توز كس ٔبؿاذ سَعة اًترشًؽ نامةل ٕاىل اجملَس اًضـيب اًوظين إس امي تـس ؿسم ازتحاظَ تيؼام وحست اذلزة ، ٕاماكهَة 

اجملَس ٕاكصاز مسؤوًَة اذلىومة ٔبمامَ وٕازكامَ ؿىل الاس تلاةل تواسعة مَمتس اًصكاتة واًتعًو  ابًثلة 
1

اذلىومة اطلي ٍىون تعَة من 
2

  .

ضف اًيؼام اًس َايس ادلزائصي ، ابؾتحاٍز  6991، ٔبؾعى ٌَربملان هكؤسسة س َاس َة مصنزا ٔبنرث ٔبمهَة ؾن ذس توز  6999وهبشا ٍىون ذس توز 

جمسسا ًإلزاذت اًضـحَة ممثي ٌَعحلة اًس َاس َة ورعل تتوفري تـغ اًرشوظ اًيت تسامه ضف حتلِق اس تلالًَة اجملَس ؾضواي ؾن املؤسسة 

من اًزايذت ضف اذللوق واذلصايث وٕاهلاض من  6999يفِشًة ، ؾن ظًصق ٕاكصاز مدسٔب اًتـسذًة اذلزتَة . ًىن ابًصمغ ما حللَ ذس توزاًت 

ظالحِاث زئُس ازلِوزًة وٕاًلاء ُميية اذلزة اًواحس ؿىل اذلَات اًس َاس َة ضف ادلزائص تفتح اجملال ٔلحزاة ٔبدصى واًيت اس تعاؿة ٔبن تعي 

 11واًيت اظفصث ؾن فوس حزة ادلهبة إإسالمِة مث الاهتزاابث اًترشًـَة ألوىل ضف  6992احملََة اًتـسذًة ألوىل س ية ٕاىل الاهتزاابث 

واهنزام اذلزة اذلامك اطلي حاول خاُسا  412ملـس من ٔبظي  699، بَث ناه  اًيتِجة هفسِا يه فوس اذلزة راتَ تؼ  6996ذٌسمرب 

الاحتفاع ابًسَعة 
3

ق ٕاذذ  ال تـسًالث ؿىل كاهون الاهتزاابث ؾن ظًص
4

،واًزايذت ضف ؿسذ اصلوائص الاهتزاتَة ؿىل املس توى اًوظين  

اطلي نان دحي ذالف تني اًسَعة واذلزة ادلهبة إإسالمِة اًيت حاةل ذون ٕاحصاء اهتزاابث ؿىل  24/6996/ 21مبوحة اًلاهون اًعاذز ضف 

ق اصلدول ضف ٕارضاة ؿام تصتة ؿَََ  –تـس ضف ؾِس حىومة س َس ٔبمحس قزايل اًيت ناه  دحي تـسًي فامي  –ٔبساش ُشٍ اًلواهني  ؾن ظًص

 6996حوان  24تسُوز اًوضؽ وٕاؿالن حاةل اذلعاز ضف ًوم 
5

ملـس واًيت نان  699.ٕاإ ٔبن ٕاؿالن هتاجئ اصلوز ألول واًيت تصتة ؿَهيا تلاء  

                                      
1
 ارلاظة ثسحة اًثلة . 99ٕاىل  91َمتس اًصكاتة واملواذ من  ارلاظة مب  619، 619، 611حسة املواذ  

2
 91،ض 6994فوسي ٔبوظسًق ، اًواضف ضف رشخ اًلاهون اصلس توزي ، ادلزء اًثاًث ، ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ، ادلزائص ، اًعحـة ألوىل ،  

3
 K .Nezzar ,devoirs et vérités ,in ELwatan , mercredi ,15 mai 1996 ,p 2-3 .   

4
اطلي اًلي مبوحدَ منط الاكرتاغ ؿىل اًلامئة  21-96تلاهون زرف  24/6996/ 21وؿسل ٔبًضا ضف  6992مازش  19املـسل ضف  6999ٔبوث  29كاهون الاهتزاابث اًعاذز ضف  - 

لة الاكرتاغ ؿىل الامس اًواحس ابٔلكَحَة ضف ذوزٍن  فامي خيط اجملَس اًضـيب اًوظين وؾوط تعًص
5
 (. 6996حوان  61، املؤزذة ضف  19، املتضمن ٕاؿالن حاةل اذلعاز ، )ح . ز.زرف  6996حوان  21املؤزد ضف  91- 16اًصئايس  وفلا ٌَمصسوم 
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ًىن تسُوز ألوضاغ اًس َاس َة ضف  6991خاهفي  61ملصز ٕاحصاءٍ ضف من املفصوط ٔبن تىون موضوغ ٌَتيافس ضف اصلوز اًثاين اطلي نان 

ألمص  62/26/6991وتلسمي اًصئُس ازلِوزًة اس تلاًتَ ضف  24/26/6991اًحالذ حاةل ذون رعل إس امي تـس حي اجملَس اًضـيب اًوظين ضف 

ضاء َُئة ٔبس يسث ًِا زئاسة اصلوةل يه اجملَس اطلي تصتة ؿَََ فصاػ ذس توزي ومؤسسايت ، وحىت إ تحلى اًحالذ تسون مؤسساث مت ٕاو 

ضازي ألؿىل ًٔلمن اطلي اختش كصاز ابٕإحٌلغ إبًلاف املساز الاهتزايب وتيعُة َُالك اهتلاًَة ، ٔبمهِا اجملَس ألؿىل ٌضلوةل واجملَس الاست 

اًوظين
1

ؽ املصاس مي راث ظاتؽ اًترشًـي اطلي تـصط ؿَََ . اطلي ٌساؿس اجملَس ألؿىل ٌضلوةل ضف ٔبذاء همامَ ، إس امي ٕاتساء اًصٔبي ضف املضا ًز

 من اجملَس ألؿىل ٌضلوةل .

ٔبهَ  م ٍىن ٌَيؼام اًس َايس ادلزائصي  - 6994ٕاىل  6991اًيت ذام   –وما ًالحغ ؿىل ؾِست اجملَس الاستضازي اًوظين 

ة اتتـة ٌَمجَس ألؿىل ٌضلوةل اطلي نان امازش وػَفة اًترشًؽ مبوحة مصاس مي راث ظاتؽ  سَعة ترشًـَة ضف تغل اًفرتت وٕامنا َُئة استضاًز

تـس اؾدامذ ٔبزضَة اًوفاق اًوظين اًيت هع  ؿىل ٕاوضاء اجملَس اًوظين  6999ترشًـي واىهت  همام اجملَس اًوظين الاستضازي ضف س ية 

الاهتلايل 
2

 . 

 699وحس ٔبكىص ، نان ًضم بٓهشاك وحسذ ؾِستَ تثالج س يواث  6914ماي  61وكس مت تيعُة اجملَس اًوظين الاهتلايل ضف  

ؾضو امللصزٍن ضف ٔبزضَة اًوفاق اًوظين موسغ ؿىل ألظياف اًتاًَة : اصلوةل ،ألحزاة اًس َاس َة ،اًلوى الاكتعاذًة  122ؾضوا من ٔبظي 

 والاحدامؾَة .

ملواذ املتـَلة مبَسان اًلاهون ومن اًعالحِاث املس يست ٌَمجَس اًوظين الاهتلايل ممازسة اًوػَفة اًترشًـَة ؾن ظًصق ألوامص ضف ا

مبحاذزت من اذلىومة ٔبو فامي ًتـَق تبُٔساف املصحةل الاهتلاًَة مبحاذزت من جَث ٔبؾضاء اجملَس 
3

وما امزي املؤسساث اًيت ٔبوضبٔث ضف ػي املصحةل  

ف اجملَس ألؿىل ًٔلمن ، وابًصمغ من ٔبهنا كام  ؾن ظًصق اًتـَني من ظص  –زئاسة اصلوةل ، اذلىومة ، اجملَس اًوظين الاهتلايل -الاهتلاًَة 

ٕاإ ٔبهنا معَ  ؿىل توفري اًؼصوف املالمئة ٌَـوذت ٕاىل املساز الاهتزايب تـس ٔبن فلس  6999ؿسم استٌاذُا ؿىل ٔبي كاؿست ذس توزًة ضف ذس توز 

يافسة حول اًسَعة تـس ٔبن فتح ًِا اجملال اًيؼام اًس َايس ٌَحالذ تواسهَ واس تلصاٍز ،هتِجة اًعسام تني خمتَف اًلوى اًس َاس َة املتيافصت و املت 

ًىن ذون ٔبن ًمت ٕاحاظة رعل تبًَٓاث حتول ذون الاىزإق ووكوغ ألسمة ، ألمص اطلي ذفؽ ٕاىل اًتفىري ؾن اًرتاحؽ ؾن اًيؼام  6999ذس توز 

                                      
1
 ؾضوا . 12اطلي حسذ ٔبؾضاء اجملَس تؼ  6991اجًصي  16املؤزد ضف  61-91تياءا ؿىل مصسوم اًصئايس زرف  

2
 (.21.ض16/26/6994.املؤزذة ضف 21)ح.ز. 6994ًياٍص  19ضف  املؤزد 42-94واًيت مت ورشُا وفق املصسوم اًصئايس  

3
./ فوسي ٔبو ظسًق ، اًيؼام اصلس توزي ادلزائصي ووسائي اًتـحري املؤسسايت  612./ظاحل ابذلاح ،املصحؽ اًساتق ،ض  69.ؿاصوزي ،ي ٕاجصاُميي ، املصحؽ اًساتق ،ض 

 122 ،ض 1229،  1، ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ، ادلزائص ، ظحـة 
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َة ذون ٔبن ًرتك ٔبساش اًصابظ واًححث ؾن ٕاكامة هؼام متثًَل امىن مـَ اذلفاع ؿىل اًتـسذًة اذلزت  6999اًتبٔسُيس اطلي ٔبزساٍ ذس توز 

الاحدامؾي موكوفا ؿىل ٕازاذت كوت س َاس َة مبفصذُا، فاًتفىري نان ًيعة حول ٕاوضاء مؤسساث تضمن متثَال متواسان خملتَف اًلوى اًس َاس َة 

إ امىن مـَ اس تحوار ٔبي مهنا مٌفصذت ؿىل اًسَعة اًس َاس َة 
1

تـسًي اصلس توزي ، و وفلا ًِشا امليعق مت تبٔسُس جمَس ألمة مبوحة اً 

. اطلي وضؽ حسا ٌَتلََس اًلا م ضف اصلساتري اًساتلة اًيت تحً  ٔبحاذًة اًلصفة ابًًس حة ٌَربملان، ورعل تبٔذشٍ تيؼام اًلصفتني ضف  6991ًس ية 

 تضىِي اًربملان .

ة اًربملاهَة ضف اًتـسًي ومن ذالل ما س حق ما يه ٔبمه ألس حاة اًس َاس َة واًلاهوهَة اًيت ذفـ  ادلزائص ٕاىل تخين هؼام اًثيائَ

 ؟ ناهَا : ٔبس حاة ٕاوضاء اًلصفة اًثاهَة ٌَربملان ضف ادلزائص . 6991اصلس توزي ًس ية 

 تـس تتدؽ ٔلمه املصاحي اصلس توزًة والاهتلاًَة اًيت ؾصفهتا ادلزائص مٌش الاس تلالل ٕاىل اًَوم ،جنس ٔبهنا تحً  ضف اًحساًة هؼام اًلصفة

تخىن هؼام اًثيائَة اًربملاهَة ، زفا يه ٔبمه  6991ربملان ، مت حتوً  ؾن ُشا اًيؼام تـس اًتـسًي اصلس توزي ًس ية اًواحست فامي ًتـَق تتضىِي اً

ة ؟ ابًصحو  غ ٕاىل ألس حاة اًيت ٔبذث ٕاىل اًتزَط من هؼام اًلصفة اًواحست وتخين هؼام اًلصفتني ٔلول مصت ضف اتزخي اًتجصتة اصلس توزًة ادلزائًص

 شٍ ألس حاة ٕاىل ٔبس حاة س َاس َة ؤبس حاة كاهوهَة :ما س حق امىن تلس مي ُ

 ناهَا:ألس حاة اًس َاس َة اًيت ٔبذث ٕاىل ٕاوضاء اًلصفة اًثاهَة ٌَربملان ادلزائصي. 

من تني ألُساف اًيت  امىن اس تزالظِا من املشهصت اًيت ٔبؿسهتا زئاسة ازلِوزًة واملتـَلة ابملصاحـة اصلس توزًة ٔبن ٕاوضاء جمَس 

ا وحتسني اٍمتثَي ذاذي اًَِئة اًترشًـَة ألمة نلصفة ناه  َة ٌَربملان ادلزائصي ٍصيم ٕاىل حتلِق اًتواسن تني اًسَعاث وضٌلن اس تلصاُز
2

 . 

ا. -ٔب( ا واس متصاُز  حتلِق اًتواسن تني اًسَعاث وضٌلن اس تلصاُز

ة اًيت ٔبذث ٕاىل تخين هؼام ،من ٔبمه ألس حا6991تـترب اًؼصوف اًعـحة اًيت ؿاص هتا ادلزائص كدي اًتـسًي اصلس توزي ًس ية  

اًلصفتني ضف اًربملان إبضافة جمَس ألمة ٕاىل خاهة اجملَس اًضـيب اًوظين ، ورعل ملا تصتة ؾن  ُشٍ اًؼصوف من ؿسم الاس تلصاز 

اًس َايس وألمين واملؤسسايت ...
3

اصلس توزي  ، واًفصاػ  6996وٕاًلاء هتاجئ اهتزاابث   6999ومتثي ُشٍ اًؼصوف ٔبساسا ضف ٔبحساج ٔبنتوجص  

 اطلي ٔبحسجتَ اس تلاةل زئُس ازلِوزًة واًيت اكرته  ثضلوز اًربملان .

                                      
1
 . 691،ض 1221،ماي  21توهصا ٕاذٌزس ، جمَس ألمة ٔبذات ًتـَني اٍمتثَي ،اجملةل امللصتَة ًالكتعاذ واًلاهون ، معحـة ذاز اًًرش ٌَجسوز ، وخست ، اًـسذ  

2
 46.41،ض  6999، 26توهصإاذٌزس ، املصاحـة اصلس توزًة ضف ادلزائص تني اًثحاث واًتلَري ، جمةل إإذازت ، ادلزائص ، ؿسذ 

3
ة وألهؼمة امللازهة َلس توسَعان ، هؼام اًلصفتني ضف اًربملان ، تني اصلاملصاظَة ومتثَي اذلىومة ، املَتلى اًوظين حول هؼام اًلصفتني ضف اًتجصتة اًربمل  هفني  -./ 91،ض 1221اهَة ادلزائًص

 . 126. 619، ض  6999، مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة ، ًحيان ، مسـس ، اًيؼم اًس َاس َة اًـصتَة ، كضااي الاس متصاز واًتلَري )حاةل ادلزائص(
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: ًلس صلك  ُشٍ ألحساج مٌـصخا ُاما ضف اذلَات اًس َاس َة ٌَحالذ، إس امي تـس ارلسائص املاذًة  6999ٔبحساج ٔبنتوجص  -ة

واًخرشًة اًيت تصتة ؾهنا،
1

َالكَ ومن ألس حاة اًس َاس َة اًيت ٔبذث ٕاٍهيا زفغ اًتساو  ل ؾن اًسَعة ثسخة ٕاكالق ٔبتواة دجسًس اذلزة ُو

ق مدسٔب وحست اًلِاذت تني اذلزة واصلوةل وزفغ لك من  ه زٔبي خماًف ، ألمص اطلي تصتة ؿَََ توس َؽ ذائصت الاوضلاق ضف حزة  ؾن ظًص

اذي ًىن ثرسًة ، وتشعل ػِص املَول حنو حهبة اًتحٍصص اًوظين وػِوز ٔبحزاة مـازضة ، مهنا ما نان ًـمي ابرلازح ومهنا ما نان ًـمي ابصل

اطلُاة ًيؼام اًتـسذًة اذلزتَة واصلاملصاظَة 
2

ا ابذزث اًسَعة اًتيفِشًة مبجموؿة من  6999، واطلي تبٔنس ؾلة ٔبحساج ٔبنتوجص  ، ٕار ؿىل ٕاثُص

ة وامه ُشٍ إإظالحاث اًتـسًي إإظالحاث اصلس توزًة اًيت توسؽ من ذائصت اذللوق واذلصايث وتضََق من ذائصت ادتعاض زئُس ازلِوزً

واطلي ٔبمه ما تصتة ؿَََ ٕاكصاز جيائَة اًسَعة اًتيفِشًة تبٔحساج مصنز زئُس اذلىومة ٕاىل خاهة  6999هوزفرب  21اصلس توزي اطلي مت ضف 

ذلزة اًواحس ٕاىل هؼام ، واطلي ٔبمه ما تصتة ؿَََ الاهتلال من هؼام ا6999زئُس ازلِوزًة ، ٔبما إإظالخ اًثاين فِمتثي ضف ٕاظساز ذس توز 

 اًتـسذًة اذلزتَة ،واًتزًل ؾن مداذئ اًيؼام الاصرتايك .

: واًيت ناه  هتاجئِا ًعاحل ادلهبة إإسالمِة كري ٔبن ُشٍ اًيتاجئ  م  6996ٕاًلاء هتاجئ الاهتزاابث اًترشًـَة اجملصاث ضف ذٌسمرب 

اًيت كام  تتٌؼمي مسرياث ؿرب اًضوازغ  -اٌَجية اًوظيَة ًإلهلار ادلزائصحهبة اًلوى الاصرتاهَة و –ًتلدَِا اًىثري من ألوساظ اًس َاس َة 

إس امي تـس متسم ادلهبة إإسالمِة ًإلهلار جمتىِهنا من ممازسة اًسَعة ابًيؼص  6991خاهفي  21اًـامصة تعاًة إبًلاف املساز الاهتزايب ضف 

خاهفي  24ة س َس ٔبمحس قزايل إبؿالن ؾن ؿسم ىزاُة الاهتزاابث ضف ٕاىل اًيتاجئ احملعي ؿَهيا، وضف ػي ُشٍ اًؼصوف كام زئُس اذلىوم

ة واًزناُة ،وضف حو كوامَ اًتحسي اًرصحي من  11ابًيؼص ٕاىل اًـوامي احملَعة هبا و  اًيت  حـَ  اهتزاابث  6991 ذٌسمرب تفتلص ٕاىل اذلًص

ادلهبة إإسالمِة دجاٍ اًسَعة جبمَؽ اًوسائي املمىٌة ٕإسلاظ اًيؼام .
3

 

 :  6991اًفصاػ اصلس توزي واملؤسسايت ضف خاهفي  -ح 

ثسخة اكرتان اس تلاةل زئُس ازلِوزًة بي اجملَس اًضـيب اًوظين  
4

، ضف حاةل  6999من ذس توز  84، حفسة مفِوم هط املاذت 

ىن صلوز مٌعة زئُس ازلِوزًة ابإس تلاةل ًتوىل زئُس اجملَس اًضـيب اًوظين زئاسة اصلوةل ابًيَاتة ٕاىل حني  اهتزاة اًصئُس ادلسًس ، ًو

 اطلي حسج ٔبن اًصئُس ٔبؿَن اس تلاًتَ تـس حهل ٌَمجَس اًضـيب اًوظين ، ألمص اطلي تصتة ؿَََ صلوز مزذوح .

                                      
1
 - 1- 6ُوام اًض َزة ، املصحؽ اًساتق ، ض  

2
 . 14،ض 1262ؾلِةل دصاب يش ، مصنز جمَس ألمة ضف اًيؼام اصلس توزي ادلزائصي ، زساةل ذنتوزاٍ،لكَة اذللوق ،خامـة ابتية،س ية  

3
 619ظاحل ابذلاح ،املصحؽ اًساتق،ض. 

4
 6991خاهفي  4تـس توكِؽ زئُس ازلِوزًة ؿىل كصاز اذلي ضف  
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فلصت ٔبذريت هط ؿىل اهَ ًتوىل زئُس اجملَس اصلس توزي زئاسة  94ثسخة اًفصاػ اصلس توزي اًياجت ؾن هون ٔبن اصلس توز ضف املاذت 

و ألساش اطلي اؾمتس ؿَََ اجملَس اصلوةل ابًيَاتة  ضف حاةل اكرتان وفات زئُس ازلِوزًة بي اجملَس ,من ذون اكرتان الاس تلاةل ابذلي ُو

،و ما تصتة ؾن ُشا اًترصحي ؿسم ٕاماكهَة كِام زئُس اجملَس اصلس توزي ثسس اًضلوز 6991خاهفي  61اصلس توزي ضف ترصحي   ه ًوم 

يت تصتخ  ؾن  اس تلاةل زئُس ازلِوزًة واكرتاهنا بي اجملَس اًضـيب اًوظين ، زفا مسى ذس توزًة ُشٍ اًصئايس، وابًيؼص ٕاىل اًيتاجئ اً

 الاس تلاةل ؟

 إإصاكًَة اصلس توزًة إس تلاةل زئُس ازلِوزًة : -ذ

ٕإحاكم  من اًثات  ٔبن الاس تلاةل حق رسيص ملصز ًلك من ًتوىل هممة دحسذت ،وابًًس حة إس تلاةل زئُس ازلِوزًة وابًصحوغ

اًوظين اصلس توزًة فٕاهَ إ ًوخس ما ًلِس زئُس ازلِوزًة ضف ممازسة ُشا اذلق ، كري ٔبن اس تلاةل زئُس ازلِوزًة واكرتاهنا بي اجملَس اًضـيب 

هبشا كس ٔبنازث ؿست تساؤإث من اًياحِة اًس َاس َة اًلاهوهَة زفن اًياحِة اًس َاس َة فِياك ٔبنرث من وهجة هؼص س َاس َة  6991ضف خاهفي 

ا اس تلاةل ٔبم ٕاكاةل ؟ اًضبٔن من اؾتحاُز
1

 

ا ألس تار سـَس تو اًضـري تبهٔنا كري ذس توزًة ابًيؼص ٕاىل ػصوف تلسامِا اًيت إتيسمج مؽ  ٔبما من اًياحِة اًلاهوهَة فلس اؾترُب

اةل ، وتمتثي ُشٍ اًؼصوف واًيت امىن ضف ػَِا ٌَصئُس ممازسة حلَ ضف الاس تل 6999ما ذس توز  94اًؼصوف املـسذ ذس توزاي ضف املاذت 

تبٔهَ "ضف حاةل اس تلاةل زئُس ازلِوزًة ٔبو وفاتَ جيمتؽ اجملَس اصلس توزي وحواب وًثخ  اًضلوز اٍهنايئ  94من املاذت  1و1و4حسة اًفلصاث 

توىل زئُس اجملَس ا ًضـيب اًوظين همام زئُس ًصئاسة ازلِوزًة ، وتحَف صِاذت اًضلوز اٍهنايئ ٌَمجَس اًضـيب اًوظين اطلي جيمتؽ وحواب ، ًو

 اصلوةل  مست ٔبكعاُا مخسة ؤبزتـون ًوما ، تيؼم ذالًِا اهتزاابث مس حلة .

وما ٌستضف من ُشا اًيط تبٔهَ املؤسس اصلس توزي زتط حق الاس تلاةل توحوذ اجملَس اًضـيب اًوظين و م خيو ه دضاحة رعل 

ِوزًة واجملَس ( ملترصا ؿىل رهص اًوفات اًيت إ ذذي ٕإزاذت حِث ٍىون اجملَس مٌحال ٔلن رعل ًؤذي ٕاىل صـوز مزذوح )زئُس ازل 

 94من املاذت  62و29إإوسان كاًحا فهيا وضف ُشٍ اذلاةل اس يس هممة زئاسة اصلوةل ٕاىل زئُس اجملَس اصلس توزي ظحلا ٌَفلصتني 
2

، فاإس تلاةل 

                                      
1
ست اًرشوق اًَويم تتازخي   ُس  اس تلاةل ٕازاذًة ، ضف ترصحي  ه دلًص ا "ؿًل ُازون"، ٕاكاةل ًو ا ذاصل ىزاز ، اس تلاةل ٕازاذًة ضف نتاة  ه  11اًـسذ  1226خاهفي  16ٕار اؾترُب ضف حني اؾترُب

 ًوم سلط اًلٌاغ ؾن ادلهبة إإسالمِة ًإلهلار "، 6991محي ؾيوان ادلزائص خاهفي 

 
2
هنايئ ًصئاسة ازلِوزًة ًضعَؽ زئُس اجملَس واًيت تيط ؿىل بٔن: ٕارا اكرته  وفات زئُس ازلِوزًة ثضلوز اجملَس اًضـيب اًوظين ثسخة حهل ، جيمتؽ اجملَس اصلس توزي ٕإجحاث اًضلوز اٍ 

 ٌة ضف اًفلصاث اًساتلة .....اصلس توزي مبِمة زئُس اصلوةل ضف اًؼصوف املحُ 
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ز تؼصوف كري ؿاذًة حسة زٔبي هفس ألس تار تتٌاشف مؽ ضف ػصوف كري ؿاذًة ؤبجياء صلوز اجملَس اًضـيب اًوظين واكرتان رعل اًضـو 

 زوخ اصلس توز ٔلن : 

الاس تلاةل تبئت ضف وك  ًعـة فَِ ضٌلن اس متصاز اًـمي ابصلس توز تعفة لكَة ٕاإ ٕارا نان اًصئُس مرصا ؿىل ٕاحساج ٔبسمة  -

 ذس توزًة .

 مؽ ٕاحسى اًواحداث اصلس توزًة املَلات ؿىل ؿاتق زئُس نٌل ٔبن الاس تلاةل هبشٍ اًعوزت تـترب هتصاب من املسؤوًَة ، ٔلهنا تتٌاشف -

ازلِوزًة  ويه حٌلًة اصلس توز
1

. 

 وهؼصا إكرتان اس تلاةل زئُس ازلِوزًة بي اجملَس اًضـيب اًوظين زفا مسى ذس توزًة ُشا اجملَس ؟

 :  6991خاهفي  24مسى ذس توزًة حي اجملَس اًضـيب اًوظين ضف  -

املواضؽ اًِامة اًيت ٔبنازث اُدامم فلِاء اًلاهون اصلس توزي ، ورعل ابًيؼص ٕاىل ما حيسجَ كصاز حي  ٌضلك موضوغ حي اًربملان من

فصاػ  اًربملان من بنٓاز ُامة ابًًس حة زلَؽ املؤسساث ضف اصلوةل واملمتثةل ضف حي ادلِة اًلامئة ؿىل اًـمََة اًترشًـَة وما ًًتج ؾن رعل من

سَعة اًتيفِشًة ووحوذ إإماكهَة إىهتاك اذللوق واذلصايث ، طلعل اس تلصث ٔبكَحَة اًترشًـاث ترشًـي وقَاة اًصكاتة ؿىل ٔبؾٌلل اً 

اصلس توزًة اخملتَفة ضف اصلول اًربملاهَة ؿىل رضوزت اًيط ؿىل ٍلوؿة من اًضٌلانث ٔبو اًلِوذ 
2

تصذ ؿىل سَعة من  ه ُشا اذلق ، حىت إ  

 اث اصلس توزًة ضف اصلوةل . ًؤذي سوء اس تزسامَ ٕاىل املساش ابس تلصاز املؤسس

اًيت تليض تبٔهَ امىن ًصئُس ازلِوزًة  612فٕان حق اذلي امللصز ًصئُس ازلِوزًة مبوحة املاذت  6999وابًصحوغ ٕاىل ذس توز    

اذلىومة ٔبن ًلصز حي اجملَس اًضـيب اًوظين ٔبو ٕاحصاء اهتزاابث ترشًـَة كدي ٔبواهنا   تـس استضازت زئُس اجملَس اًضـيب اًوظين وزئُس 

 ؟. 612.وؿَََ ُي اس توشف كصاز حي اجملَس اًضـيب اًوظين اًرشوظ اًوازذت ضف املاذت 

مت اختارٍ تـس إإؿالن ؾن ٕاحصاء اهتزاابث ترشًـَة مس حلة ، ٕاإ اهَ  6991خاهفي  4ٕان كصاز حي اجملَس اًضـيب اًوظين ضف  -

 ة  ه ارلَاز تني احسٌُل وإ حيق  ه اًلِام ابٕإحصاءٍن ضف راث اًوك  . املشهوزت ٔبؿالٍ فٕاهَ زئُس ازلِوزً 612ابس تلصاز هط املاذت 

                                      
1
شا ما ٌستضف من املاذت   و حايم اصلس توز . 6999من ذس توز  19ُو  جيسس زئُس ازلِوزًة زئُس اصلوةل وحست ألمة ُو

2
 . 169زائصي ، املصحؽ اًساتق ، ض . / سـَس تواًضـري ، اًيؼام اًس َايس ادل41ؾلََة دصاب يش ، املصنز جمةل ألمة ضف اًيؼام اصلس توزي ادلزائصي ، املصحؽ اًساتق ، ض  
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و ما ٔبنسٍ  : ُشا ألذري ضف  –وان نان  زٔبًَ استضازاي  –ٕان كصاز اذلي مت ذون استضازت زئُس اجملَس اًضـيب اًوظين  - ُو

ٌس توحة ٕاتعا ه من كدي اجملَس  –ذت حسة هفس املا –حواز  ه مؽ حًصست اًضـة .وُيا ضف حاةل اؾتحاز رعل إإحصاء حوُصي 

 !اصلس توزي ضف حال ٕادعاٍز من كدي زئُس اجملَس اًضـيب اًوظين ، وُو ما  م حيسج 

، إ س امي تـس اكرتان ُشا اذلي ابس تلاةل  6991ًتجىل ًيا مما س حق ؿسم ذس توزًة كصاز حي اجملَس اًضـيب اًوظين ضف خاهفي 

صائني من مساش دعري ابس تلصاز تبمٔه مؤسساث اصلوةل . زئاسة ازلِوزًة واًربملان _ و ما جنم زئُس ازلِوزًة وما تصتة ؾن ُشٍن الاح

و إ ًـسو ٔبن ٍىون  ؾن رعل من فصاػ ذس توزي ومؤسسايت . تصتة ؿَََ احدامغ اجملَس ألؿىل ًٔلمة اطلي كصز توكِف املساز الاهتزايب ُو

ًة ضف لك اًلضااي املتـَلة ابٔلمة ،جمَس استضازي هممتَ تلسمي الٓزاء ٕاىل زئُس ازلِوز
1

مث تويل جمَس ألؿىل ٌضلوةل ادتعاظاث زئُس  

. 6991خاهفي  64ازلِوزًة مبوحة ٕاؿالن 
2

 

ٕاإ ٔبن ٔبسمة اًفصاػ اصلس توزي واملؤسسايت ، نان امىن تفاذهيا ، ًو اختش اجملَس اصلس توزي موكفا اجياتَا ؾن ظًصق زفغ     

يؼص ٕاىل ػصوف تلسامِا . ٔبو كدوًِا مؽ تلكَف زئُس اجملَس اصلس توزي مبِمة زئاسة اصلوةل .ذون اًتلِس ابًتفسري اس تلاةل زئُس ازلِوزًة ابً 

و  94اًضلكي ًيط املاذت  ِشا ًتفاذي سٌُاًز من اصلس توز ، ٔلن سالمة ازلِوزًة واس متصاز مؤسساهتا ُو ما ًتعاتق مؽ زوخ اصلس توز ، ًو

ء جمَس ألمة اطلي تًتلي زئاسة اصلوةل ٕاىل زئُسَ ضف حاةل حعول ماهؽ ًصئُس ازلِوزًة، مت ٕاوضا 6991ما حسج ضف خاهفي 
3

 . 

 نٌل ٍمتتؽ جمَس ألمة بعاهة ذس توزًة ،ٕار ًُس من ظالحِاث ٔبي هجة ٔبن تلوم بي اًلصفة اًيَاتَة اًثاهَة.

 حتسني اٍمتثَي ذاذي املؤسسة اًترشًـَة وألذاء اًترشًـي : -ه

 12و  19اس تلصاٍؤ من املشهصت اًصئاس َة املتـَلة ابملصاحـة اصلس توزًة ضف فلصتهيا  من ٔبمه ما امىن
4

ٔبن ٕاوضاء جمَس ألمة هيسف ٕاىل  

 توس َؽ جمال اٍمتثَي اًوظين تضٌلن متثَي ازلاؿاث احملََة ، نٌل تس تجَة اًتضىِةل اخملتَعة جملَس ألمة ٕاىل دجية هتمُش تـغ اًىفاءاث

 عاؿاث ذسمة ملعاحل ألمة .وضٌلن متثَي خمتَف اًل

                                      
1
 .6999من ذس توز  611ظحلا ٌٌَلذت  

2
ست اًصمسَة زرف    .92. ض 61/26/6991تتازخي  21اًعاذز ضف ادلًص

3
لكف تتويل زئاسة اصلوةل تًِاتَة من اصلس توز اذلايل اًيت تيط ؿىل ٔبن ًـَن اًربملان امليـلس تلصفتََ اجملمتـتني مـا جحوث املاهؽ ًصئُس ازلِوزًة ، تبٔكَ  99ظحلا ٌٌَلذت   حَة جَيث ٔبؾضائَ ، ٍو

 ًوم ..... 41زئُس جمَس ألمة مست ٔبكعاُا 

 
4
من هفس املشهصت 12نٌل خاء ضف اًفلصت " ٕان ٕاوضاء ُشٍ اًلصفة املـرتف هبا ضف لك ألهؼمة اصلاملصاظَة ٍصيم ٕاىل توسؽ جمال اٍمتثَي اًوظين تضٌلن متثَي ازلاؿاث احملََة "  19ٕار خاء ضف فلصت  

ال اًصايم ٕاىل ضٌلن متثَََة اًلعاؿاث " تس تجَة اًتضىِةل اخملتَعة جملَس ألمة إوضلال تفضَي مـاًري اًيضج و اًىفاءت صلى ٔبؾضائَ ضف اًتىفي ثضؤون ألمة نٌل تس تجَة إوضل

 .  62-29ة ذسمة ًٔلمة 'ض الاكتعاذًة والاحدامؾَة واًثلافِة ونشا تـحئة اًعاكاث اًتازخيَة واًس َاس َة واًـَمَ
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شا ما ٔبنستَ املاذت  ق الاكرتاغ كري املحارش واًرسي من تني  626ُو من اصلس توز تلوًِا "ًًترة جَثا ٔبؾضاء جمَس ألمة ؾن ظًص

 ومن ظصف ٔبؾضاء اجملاًس اًضـحَة اًحضلًة واجملَس اًضـيب ٔبًوإيئ .

ـني زئُس ازلِوزًة اًثَث ألدص من ٔبؾضاء جمَس ألمة من تني اًضرعَاث واًىفاءاث اًوظيَة ضف اجملاإث اًـَمَة واًثلافِة  ًو

ٔبؾضاء جمَس ألمة من ظصف ٔبؾضاء اجملاًس احملََة هيسف ٕاىل حتسني  1/1واملِيَة والاكتعاذًة والاحدامؾَة .." ومٌَ فٕان اهتزاة جَيث 

ؼام اٍمتثَي اًياجت ؾن الاكرتاغ اًـام املـمتس ضف اهتزاة ٔبؾضاء اجملَس اًيؼام اٍمتثًَل ذاذي اًَِئة اًترشًـَة ، ٔلهَ ًؤذي ٕاىل دجاوس سَحَاث ه

ق اٍمتثَي اًًس يب اطلي إ ًؤذي ٕاىل اًتـحري اًفـًل ؾن ٕازاذت ألمة ر عل ٔبن اًضـيب اًوظين ، ابٕإضافة ٕاىل سَحَاث الاكرتاغ ابًلامئة ؾن ظًص

ة اًيائة الٔنرث تـحريا ؾن م عاحل اًياددني ٕار جيس هفسَ مضعصا ٌَتعًو  وادتَاز لك ألسٌلء املوحوذت ضف اًيادة إ امىٌَ ادتَاز جلك حًص

اًلامئة ،
1

نٌل ٔبن هؼام الاكرتاغ املـمتس إدتَاز ٔبؾضاء اًلصفة ألوىل إ ًؤذي فلط ٕاىل ٕاقفال متثَي تـغ املياظق ٔبو سوء ادتَاز ممثًل اًضـة  

و اًيلط اطلي تساو ه املؤسس اصلس توزي من ذالل هؼام تضىِي جمَس ألمة وٕامنا ًؤذي ٔبًضا ٕاىل هتمُش تـغ اًىفاءاث اًوظيَة ، ُو

ًتجية ٕاكعاء ُشٍ اًفئاث من املضازنة ضف اًـمي اًيَايب من هجة وحتسني ألذاء اًترشًـي من هجة ٔبدصى ًتسازك مضلكة افتلاذ هواة 

ٍ املسائي ، ورعل مصحـَ ًـسم اصرتاظ فهيم ٔبي رشظ ًتـَق اجملَس اًضـيب اًوظين ٌَتحنك ضف املسائي اًلاهوهَة ، ٔلهنم كري خمتعني هبش

ملسائي ابصلزاًة ابًثلافة اًلاهوهَة ؾيس اًرتحش ضف اًلوا م الاهتزاتَة ، ألمص اطلي ًرتتة ؿَََ ٕاقفال هواة اجملَس اًضـيب اًوظين ؾن تـغ ا

ة من خمتَف الادتعاظاث ،اًلاهوهَة ، ورعل بنك ؿسم ٕاملاهمم هبا ضف حني جمَس ألمة ًضم نفاءاث وظيَ
2

وؿَََ فٕان تضىِةل جمَس ألمة  

 اًيت تضم ٔبؾضاء من اجملاًس احملََة امليترحة ؤبؾضاء مـَيني من خمتَف اًىفاءاث اًوظيَة هتسف ٕاىل :

صهحا و ٕاجياذ تسَِي اظالغ وذزاًة املمثَني احملََني امليترحني ضف جمَس ألمة ابملضالك واًعـوابث اًيت ًتـصط ًِا املواظيني وظ -

 اذلَول املياس حة ًِا ذاذي اجملَس .

نٌل هيسف ذوز ٔبؾضاء جمَس ألمة املـَيني من خمتَف اًىفاءاث اًوظيَة ٕاىل سس هلائط اٍمتثَي الاهتزايب ودجية ٕاكعاء ُشٍ  -

 اًفئاث واًسٌلخ ًِا ابملضازنة ضف اختار اًلصازاث اًيت ختط اذلَات اًـامة وتضمن احرتام حلوكِم .

 

                                      
1
ة ،  / توهصا ٕاذٌزس ، جمَس  92،ض 1222توهصا ٕاذٌزس ، مصنز جمَس ألمة ضف اًيؼام اصلس توزي ادلزائصي ، جمَس إإذازت  ورشت ؾن املسزسة اًوظيَة ًإلذازت ادلزائًص

 .694،ض  1221، 1ألمة ٔبذات ًتحسني اٍمتثَي ، اجملةل امللصتَة ًالكتعاذ واًلاهون ، وخست ، اًـسذ ، 
2
 Bomaaza Bachir : forum des sénats du monde ,le Bicamérisme une idée d’avenir "imprimerie des journaux official , paris ,2001 ,p 50 . 
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 مواهجة ٔبناز اًالَُلكَة اذلزتَة : -و(

تـس اًتـسذًة اذلزتَة من تني ألس حاة اًس َاس َة اًيت ٔبذث ٕاىل ٕاوضاء جمَس ألمة ، ٕار مبجصذ تخين اًتـسذًة اذلزتَة ؾلة ٔبحساج 

وكاهوهَة ضف ( حزاب ضف ػصف وخزي ، ثسخة ؿسم ضحط تىوٍن ألحزاة اًس َاس َة تلواؿس ذس توزًة 12مت اؾدامذ ٔبنرث من س تون ) 6999

ص ٕاظاز دحسذ ثضلك ذكِق من انحِة ومن انحِة ٔبدصى هتِجة حساجة وضبٔت اًتـسذًة اذلزتَة ضف ادلزائص وؿىل اًـموم فاًيؼام اذلزيب ضف ادلزائ

ًـاين من ؿست مضالك ٔبمهِا :
1

 

 ؿسذُا .ؿسم اس تلصاز ألحزاة اًس َاس َة ضف ادلزائص ، حِث ٔبهنا تؼم وتزول ثرسؿة ابٕإضافة ٕاىل ازتفاغ  -

 اًـجز ؾن اًتبٔظري اًس َايس ٌَمجمتؽ وؿسم اًلسزت ؿىل اس تلعاة اًىثري من املياضَني . -

اهـسام املٌلزسة اصلاملصاظَة ذاذي ألحزاة هفسِا ، وؿَََ فٕاهَ إ امىن ًٔلحزاة ٔبن  تعحق اثسط كواؿس اصلاملصاظَة ذاذي  -

 ظفوفِا  ضف حاةل اًوظول ٕاىل اذلنك .

ىل اًصمغ من اصلس توز ًيعط ؿىل ٔبن اًـِست اًربملاهَة تمتزي ابًعاتؽ اًوظين وضف هفس إإظاز وؿ
2

، ٕاإ ٔبن اًواكؽ اجخ  ٔبن اًـضو  

وإئَ اًس َايس .  امليترة ًحلى اتتـا ًياددََ ًو

وضف ألذري همٌل تـسذث ألس حاة اًس َاس َة اًيت وضـ  ًترٍبص ٕاوضاء جمَس ألمة : ٕاإ ٔبن تـغ اًفلِاء     
3

ًوا هلس ، كس حاو  

ؽ  ق اؿرتاط ٔبؾضاء جمَس ألمة ؿىل مضاًز ُشٍ اصلوافؽ ٔلهَ امىن ٔبن ًًتج ؾن ٕاوضاء جمَس ألمة معاذزت ٕإزاذت اًضـة .ورعل ؾن ظًص

 اًلواهني املـصوضة ؿَهيم من ظصف اجملَس اًضـيب اًوظين .

 صي .ألس حاة اًلاهوهَة اًيت ٔبذث ٕاىل ٕاوضاء اًلصفة اًثاهَة ٌَربملان ادلزائ -زاتـا:

من تني ألس حاة اًلاهوهَة اًيت ذفـ  ابملؤسس اصلس توزي ٕاىل ٕاوضاء جمَس ألمة نلصفة ناهَة ٌَربملان ادلزائصي ضف اًتـسًي 

 ٔبس حاة كاهوهَة نثريت ، وجنس كاًحَة ُشٍ ألس حاة تمتصنز حول اًيلاظ اًتاًَة : 6991اصلس توزي ًس ية 

 

 

                                      
1
 6999ة امللازهة ذلاةل ادلزائص ، ترشًـاث جمَس ألمة ، ادلزائص ، ذساتري ملني رشًط تـغ ادلواهة اًتبٔسُس َة واًترشًـَة جملَس ألمة ، ادلواهة اًتبٔسُس َة واًترشًـَة ضف اًيؼم اًربملاهَ 

 . 66-62،ض 
2
 من اصلس توز ؿىل ان "هممة اًيائة وؾضو جمَس ألمة وظيَة ، وكاتةل ٌَتجسًس وإ امىن ازلؽ تُهنا وتني همام او وػائف بٔدصى ". 621ٕار تيعط املاذت  

3
 . 619، ض  1221ضف اًيؼام اًس َايس ادلزائصي ، ذزاسة ملازهة ، ذاز ُومة ٌَعحاؿة واًًرش ، ادلزائص ،  ؾحس ػل توكفة ،بًَٓاث تيؼمي اًسَعة 
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 :   6999دجاوس اًثلصاث اًلاهوهَة اًيت تضمهنا ذس توز  - بٔ 

حِث نان هبسف ُشا اصلس توز ٕاىل ٕاكامة هؼام ذاملصاظي تـسذي ،ذون ألذش تـني الاؾتحاز الاحتَاظاث اًيت تلتضهيا ظحَـة 

و ما ٔبذى ٕاىل ٔبحساج  ، وما تحـِا من اضعصاابث ؿىل خمتَف 6996اًتحول ، ودجاُي اؾدامذ مهنجَة اًتسزح اًيت ًلتضهيا امليعق ُو

ألظـست
1

. 

  اًفعي تني اًسَعاث :تـٍزز فىصت  - ة

و اصلوز اطلي تـجز ؾن ضٌلهَ اًلصفة ألوىل هتِجة  فوحوذ جمَس ألمة نلصفة ناهَة ٌَربملان ، ٌضلك ؿامي اس تلصاز مؤسسايت ، ُو

ث تني اجملَس احدامل اًتلَري املفاحئ ضف ٔبكَحَة اجملَس اًضـيب اًوظين اثص اهتزاابث ؿامة مس حلة ٔبو تـس هناًة ؾِستَ ٔبو ضف حاةل وحوذ ذالفا

اًضـيب اًوظين واذلىومة مما ًؤذي ٕاىل حي اًلصفة ألوىل ،
2

ٔبما جمَس ألمة فميىن من ذال ه حتلِق اس تلصاز اصلوةل و مؤسساهتا ؾن ظًصق  

ـوذ رعل ٕاىل ؿست ٔبس حاة تسمع من مصنٍز اًلاهوين ويه :  حتلِق اًتواسن تني اًسَعتني اًترشًـَة و اًتيفِشًة ًو

هل من ظصف زئُس ازلِوزًة مما ًسمع مصنٍز وجيـي ٔبؾضاٍؤ ًتـامَون مؽ ٔبي موكف جصاحة ، ُشا من هجة ٕاإ اهَ ؿسم ٕاماكهَة ح -

 .من انحِة ٔبدصى إ امىٌَ ٕاكاةل اذلىومة ؾن ظًصق اًتعًو  ؿىل مَمتس اًصكاتة مما ٌستدـس وكوغ ٔبسمة تني جمَس ألمة واًسَعة اًتيفِشًة 

 ٔبؾضائَ   إختار  ٔبي كصاز  ، ُشا اًيعاة اًواضف و املسؤول .¾ س ألمة ملسز  اصرتاظ هعاة املعاذكة ضف جمَ -

 تـَني جَث ٔبؾضاء جمَس ألمة من ظصف زئُس ازلِوزًة وًفرتط ٔبن ٍىون ٔبؾضاء ُشا اًثَث من ٔبهعاز زئُس ازلِوزًة . -

 واث مما ًضمن اس متصاز اًَِئة اًترشًـَة .جمَس ألمة مؤسسة ذامئة ومس متصت واًتجسًس إ امس ٕاإ هعف ٔبؾضائَ لك جالج س ي -

 زئُس جمَس ألمة ُو اًضرعَة اًثاهَة ضف اصلوةل تـس زئُس ازلِوزًة. -

  تـٍزز ماكهة ألذاء اًربملاين: -ح

واًترفِف من خماظص اهفصاذ ٔبكَحَة س َاس َة ابًسَعة اًترشًـَة ؾن ظًصق املحاذزت ابًلواهني وما كس ًيجم ؾهنٌل من احدامإث 

ًتـسف ، وظسوز كواهني ٌضوهبا كعوز كاهوهَة ًِشا اؾترب جمَس ألمة معفات ٌَتسكِق ضف فن اًعَاكة اًترشًـَة اًِاذفة ،واملتىِفة مؽ ا

ؾيادض احملَط اًس َايس 
3

ا وكس اهتلس اًحـغ   ق الاؿرتاط ؿَهيا ،ٔبو ٕاكصاُز ؾن ظًص
4

ذوز جمَس ألمة ضف ُشا اجملال واؾتربوا رعل ٔبن من  

                                      
1
 . 62،ض  1221ؾحس اًلاذز جن ظاحل ، جمَس ألمة ؾِس ودجصتة ، جمةل اًفىص اًربملاين ؿسذ ذاض ، جمَس ألمة، ادلزائص ،   

2
 .   99س توزي ادلزائصي ، املصحؽ اًساتق ،ضؾلََة دصابيش ، مصنز جمَس ألمة ضف اًيؼام اصل 

3
 . 11،ض  6999ؾٌلز ؾواًسي ، ذوز جمَس ألمة ضف تصس َخ ذوةل اًلاهون ، ورشايث جمَس ألمة ، ادلزائص ، هوزفرب   

4
 . 612ؾحس ػل توكفة ، بًَٓاث تيؼمي اًسَعة ، املصحؽ اًساتق ، ض   



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 15 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

ـعي اًيعوض اًلاهوهَة اًيت تىون دحي ذالف تني اذلىومة واجملَس اًضـيب اًوظين، مما اميح تشعل تفوكا ٌَسَعة اًتيفِشًة ؿىل صبٔهَ ٔبن ً

حساة اًربملان ٕاإ ٔبن املٌلزسة اًـمََة جملَس ألمة إ تـىس ُمييتَ ؿىل اًـمي اًترشًـي ، إن ٔبكَحَة اًيعوض اًلاهوهَة راث معسز 

ة ومن انحِة ٔبدصى ًيحرص ذوز جمَس ألمة ؿىل املياكضة واًتعوً  ذون ٔبن ٍىون  ه حق اكرتاغ اًلواهني تـىس حىويم ُشا من انحِ

 اجملَس اًضـيب اًوظين .

ٔبما ذوزٍ ضف اجملال اًصكايب فاكن متبٔزحجا ضف لك ألحوال تني اًزتهَة اًال مرشوظة ٔلؾٌلل اذلىومة ،   
1

ابًيؼص لًَٓاث اًصكاتة  

م مسؤوًَة اذلىومة ، ألمص اطلي ًسفؽ ٕاىل اًتساؤل ؾن ذوز جمَس ألمة ضف لك من اجملال املميوحة  ه ذ س توزاي واًيت إ امىهنا حتًص

 اًترشًـي واًصكايب ؟ 

 ذامتــة:   

س حاة همٌل تـسذث ألس حاة اًس َاس َة واًلاهوهَة اًيت ٔبذث ٕاىل ٕاوضاء جمَس ألمة نلصفة ناهَة ٌَربملان ادلزائصي، ٕاإ ٔبن ُشٍ الٔ  

دجس مصحـِا ٕاىل ألس حاة وألسس اًـامة اًيت ٔبذث ٕاىل وحوذ هؼام اًلصفة اًثاهَة ابؾتحاٍز ٌضلك ؿامي اس تلصاز ٌَيؼام اًس َايس 

واصلس توزي ٌَحالذ ، ورعل ابًيؼص ٕاىل تىوٍهنا ومست معَِا وظالحِهتا وذوزُا ضف مٌؽ حسوج احتاكك ٔبو ٔبسماث تني اًسَعتني اًترشًـَة 

 ،ًِشا إتس ٔبن تمتتؽ اًلصفة اًثاهَة ٌَربملان ابًضٌلانث اصلس توزًة اًالسمة ٌَلِام تسوز حِوي ضف جمال اًـمي اًترشًـي واًصكايب وحىتواًتيفِشًة 

 قصفة إ تىون جمصذ ٔبذات ضف ًس اًسَعة اًتيفِشًة ٍمتٍصص مضاًزؽ اًلواهني اًيت تـازضِا اًلصفة ألوىل املمثةل ٌَضـة ،ٔبو حىت إ تىون جمصذ

ا تـغ اًضرعَاث اًـامة ضف اصلوةل ٔبو تلََس ًحـغ ألهؼمة اصلاملصاظَة ذون بث ؾن مسى خسواُا ابًًس حة ٌَسَعة اًترشًـَة.  ٌضلُص
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 املصاحؽ املس تـمةل :

Christain poncele - عسز ؾن جمَس ألمة )زئُس جمَس اًض َود اًفصويس اًساتق (،هؼام اًثيائَة اًربملاهَة ،جمةل اًفىص اًربملاين ،جمةل ت

 191، ض 1262،هوزفرب  11، اًـسذ 

- 
j
.leca et J.C.Vatin ,in Algérie politique institutions et régime ,PFNSP ,paris ,1975 . 

ظاحل ابذلاح ،املؤسساث اًس َاس َة واًلاهون اصلس توزي ضف ادلزائص من الاس تلالل ٕاىل اًَوم ، ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة - 

 . 1262ئص ،،ادلزا

-
ة مٌش الاس تلالل ، جمةل اًيائة ، اًعاذزت ؾن اجملَس اًضـيب  غ / ؿاصوزي و ي / ٕاجصاُميي ،املؤسساث اًترشًـَة ادلزائًص

 . 1221اًوظين ، ادلزائص ، اًـسذ ألول ، 

 
-

ة اًًرش دل  . 1221امـة كاملة ، ادلزائص ، انيج ؾحس اًيوز ، اًيؼام اًس َايس ادلزائصي من ألحاذًة اىل اًتـسذًة اًيَاتَة ، مسًٍص

-
M.T. Ben Saada ,le régime politique algérien , Alger ,1995,p59 . 

-
 . 6996ألمني رشًط ،دعائط اًتعوز اصلس توزي ضف ادلزائص ، زساةل ًيَي ذنتوزا ذوةل ، خامـة كس يعَية  

-
 . 1229لى اصلويل اًثاًث ،جبامـة جَجى ؾٌلز ، ألقواظ ، ُوام اًض َزة ، اًتـسًالث اصلس توزًة ضف اًحضلان اًـصتَة ، املَت  

-
 . 6994فوسي ٔبوظسًق ، اًواضف ضف رشخ اًلاهون اصلس توزي ، ادلزء اًثاًث ، ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ، ادلزائص ، اًعحـة ألوىل ،  

-
 K .Nezzar ,devoirs et vérités ,in ELwatan , mercredi ,15 mai 1996 .   

-
  1ٔبو ظسًق ، اًيؼام اصلس توزي ادلزائصي ووسائي اًتـحري املؤسسايت ، ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ، ادلزائص ، ظحـة  فوسي 

،1229 . 

-
،ماي  21توهصا ٕاذٌزس ، جمَس ألمة ٔبذات ًتـَني اٍمتثَي ،اجملةل امللصتَة ًالكتعاذ واًلاهون ، معحـة ذاز اًًرش ٌَجسوز ، وخست ، اًـسذ  

1221 . 

-
 46.41،ض  6999، 26وهصإاذٌزس ، املصاحـة اصلس توزًة ضف ادلزائص تني اًثحاث واًتلَري ، جمةل إإذازت ، ادلزائص ، ؿسذت 

-
اهَة َلس توسَعان ، هؼام اًلصفتني ضف اًربملان ، تني اصلاملصاظَة ومتثَي اذلىومة ، املَتلى اًوظين حول هؼام اًلصفتني ضف اًتجصتة اًربمل 

ة والٔ   .1221هؼمة امللازهة ادلزائًص

 . 6999هفني مسـس ، اًيؼم اًس َاس َة اًـصتَة ، كضااي الاس متصاز واًتلَري )حاةل ادلزائص( ، مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة ، ًحيان ، - 
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-
 .1262ؾلِةل دصاب يش ، مصنز جمَس ألمة ضف اًيؼام اصلس توزي ادلزائصي ، زساةل ذنتوزاٍ،لكَة اذللوق ،خامـة ابتية،س ية  

-
 Bomaaza Bachir : forum des sénats du monde ,le Bicamérisme une idée d’avenir "imprimerie des 

journaux official , paris ,2001 . 

 1221ؾحس ػل توكفة ،بًَٓاث تيؼمي اًسَعة ضف اًيؼام اًس َايس ادلزائصي ، ذزاسة ملازهة ، ذاز ُومة ٌَعحاؿة واًًرش ، ادلزائص ،  -

. 

  1221س اًلاذز جن ظاحل ، جمَس ألمة ؾِس ودجصتة ، جمةل اًفىص اًربملاين ؿسذ ذاض ، جمَس ألمة، ادلزائص ، ؾح -

 . 6999ؾٌلز ؾواًسي ، ذوز جمَس ألمة ضف تصس َخ ذوةل اًلاهون ، ورشايث جمَس ألمة ، ادلزائص ، هوزفرب   -

 املـسل . 6999ذس توز  - -

 21-96تلاهون زرف  24/6996/ 21وؿسل ٔبًضا ضف  6992مازش  19املـسل ضف  6999ث ٔبو  29كاهون الاهتزاابث اًعاذز ضف  -

 زٍن.اطلي اًلي مبوحدَ منط الاكرتاغ ؿىل اًلامئة فامي خيط اجملَس اًضـيب اًوظين وؾوط تعًصلة الاكرتاغ ؿىل الامس اًواحس ابٔلكَحَة ضف ذو 

- 
ا

حوان  61، املؤزذة ضف  19ضمن ٕاؿالن حاةل اذلعاز ، )ح . ز.زرف ، املت 6996حوان  21املؤزد ضف  91- 16ملصسوم اًصئايس 

6996 .) 

-
ي  16املؤزد ضف  61-91املصسوم اًصئايس زرف    اطلي حسذ ٔبؾضاء اجملَس اًوظين الاهتلايل. 6991اجًص

 (.21.ض16/26/6994.املؤزذة ضف 21)ح.ز. 6994ًياٍص  19املؤزد ضف  42-94املصسوم اًصئايس -
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 ء اًيؼصي ٌَس َاساث ادليائَة اًحيا

 "ذزاسة ضف ضوء املحاذئ ألساس َة و إإدجاُاث اًفلَِة اذلسًثة "

 كصمِسي فوسي /الٔس تار

 ٔبس تار مساؿس "ٔب"خامـة سـَست 

 ملسمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة 

ازتة و متـازضة إ ختي من متاص َا مؽ اتساغ حصنة اذلَات إإحدامؾَة و إإكتعاذًة اًيت تتضـة ًوما تـس ًوم، هؼِص معاحل متض

ة.  ٕاإ ٔبن املالحغ و ثضِاذاث ٔبُي ارلربت و املَسان ، ٔبن ُشا اًتـاز  ط تسٔب اًتـلِس تعفهتا هتِجة ظحَـَة ًتيوغ اذلاخاث إإحدامؾَة اًرضوًز

زنؿة املاذًة ألانهَة، مما ٔبذى ٕاىل خيصح ؾن املبًٔوف ًؼِوز نثري من اًزناؿاث املس تحسجة ضف هعاق اذلَات املـادضت إس امي تغل اًيت ظل  فهيا اً

حعول اىىٌلص ضف ادلاهة الاحدامؾي و ألذالطف و إإوساين و ازتفاغ وس حة ادلصا م ثضلك كري متوكؽ
1

 . 

ٕاإ ٔبن رعل إ ًـين ٔبن إإحاظة بلِلة ٔبي مضلكة من صبٔهَ ٔبن ًفيض ٕاىل حَِا حدام، فٕارا ما تضافصث ؾوامي و              

و اًؼصوف احملَعة ابٕإوسان ًُس  ناتتة من حِث حتللِا و من حِث  خمتَفة فٕان رعل ًٍزس من ظـوتة ألمص .فاًـوامي ػصوف متيافصت و

ا ، فاًؼصوف  و اًـوامي كري مس تلصت ؿىل مهنج واحس ، تي تتلري تتلري اًزمان و املاكن ، نٌل ٔبن تبٔجري ُشٍ اًؼصوف ؿىل رسعَة  تبٔجرُي

ا، ًِشا إإوسان ًُس  ناتتة يه ألدص  ى ، ٕار ٔبن ًلك ٕاوسان رسعَة مس تلةل ؾن ألدصى متاما من حِث هواسؾِا و اس تـساذاهتا و مضاؾُص

لواهني، اس تحاةل وحوذ كاهون نات  ًيؼم اًتفاؿي تني اًفصذ و اًؼصوف احملَعة تَ، ناًلواهني اًيت حتنك اًؼواُص اًعحَـَة ناًتحرص و حنوٍ من اً

هتاجئ متحاًية، و اًـوامي متيافصت فس تؤذي ٕاىل هتاجئ متضاهبة، فلس تتحلق اًؼصوف و إ حتسج ادلصامة، و كس فاًـوامي متضاهبة كس تؤذي ٕاىل 

سخِة و إ تتحلق ُشٍ اًؼصوف و اًـوامي ٕاإّ ٔبن ادلصامة تلؽ، و ُشا ًـين ٔبهَ ابًًس حة ًإلوسان فٕان اًـالكة تني اًـامي و اًيتِجة يه ؿالكة و 

ًُس  حمتَة
2

اميـيا من اذلسًث ؾن اًس َاسة ادليائَة من ذالل اًرتنزي ؾن جلافة و توخَ و تـس ُشٍ ألذريت   و اًتوهجاث ًىن ُشا إ  

ة اًيت من صبهٔنا حتسًس املواكف اًفلَِة اًتلََسًة و املـادضت ذلَول اًس َاسة ادليائَة مبـىن ٕانتضاف ٔبجنؽ اذلَول خملتَف املضا لك اًيت اًيؼًص

ة من ذالل س َاسة متَهيا جلافة مـَية ختتَف إبدتالف ألسمٌة و ألماهن و حىت إإذًوًوحِاث ، و ُشا ما سًتوىل تعصهحا اًؼاُصت إإحصامِ

                                      
1
ة ؾن وسازت ألوكاف ، اًـسذ     .612، كعص ، ض 629ٔب.ذ َلس صالل اًـاين ، ؾوملة ادلصامة زؤًة ٕاسالمِة ضف اًوكاًة ، نتاة ألمة ، سَسةل ذوزًة صًِص

2
َس ذََفة ُساوي ، واكؽ تيايم ادلصا م ضف اًـصاق ، بث ملسم   ٕاىل حَلة اصلزاسة ارلاظة ابدلصامة و تًدؤاث املس تلدي، املـِس اًـايل  اًعاًة . ذاًط ٕاجصاُمي ٔبذمه و ًو

 .1م تلساذ ، ض 6999ناهون ألول  19ٕاىل  19ًضحاظ كوى ألمن اصلاذًل ، من 
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ف ابًس َاسة ادليائَة ،ناهَا : إإدجاُاث اًفلَِة و اًوضـَة ٌَس َاسة ادليائَة ،  ناًثا: ا ٕإتـاذ اًثلافِة و تَاهَ ضف اًيلاظ اًتاًَة :  ٔبوإ : اًتـًص

 ٌَس َاسة ادليائَة  اًلاهوهَة

ف ابًس َاسة ادليائَة ٔبوإ :   :     اًتـًص

ف ٕاإ ٔبن                ا و مضازة مـصفهيا و نشا اذلزي اًزماين و املاكين ٌَتـًص تتـسذ اًتـًصفاث و تتضازة فامي تُهنا تتـسذ معاذُز

 اًتحََي اٌَلوي و إإظاليح ٌسِي ؿََيا فِم مشًول ُشٍ اًلكمة املصهحة.

 ٔب : مفِوم اًس َاسة ادليائَة :                            

 م ٍىن املععَح املصهة اًس َاسة ادليائَة مـصوفا ٔبوائي اًلصن اًتاسؽ ؾرش ، ٕار  ًـترب اًفلَِ ألملاين فِوزابد                 

(FEUERBACH س ية)ـلاتَة املتزشت من كدي اصلوةل ضس " ٍلوؿة إإحصاءاث اًمن ٔبوائي من اس تـمي ُشا اًتـحري و ٍصى ٔبهنا  6921

اجملصم"
1

ة و  ف ًحلى دحعوز سمٌَ فِـترب كادضا ؾن حتسًس املفِوم اذللِلي ٌَس َاسة ادليائَة فال امثي لك الادجاُاث اًفىًص ، ٕاإ ٔبن ُشا  اًتـًص

اًلاهوهَة تتبٔثٍص ٕاىل حس تـَس تيؼصت اًفلَ اًتلََسي ٕاىل اجملصم و ادلصامة
2

 . 

ف حيوي فامي مٌعوز زحٌلين تبٔهنا  نٌل ؾصفِا اصلنتوز " ارلعة اًيت تتخٌاُا اصلول سلاًة تـغ املعاحل ابًتجصمي   و اًـلاة ، و اًتـًص

حيوي اًس َاسة اًـلاتَة و تسائَِا و اًس َاسة إإحصائَة ، مؽ إإصازت ٕاىل ٔبن ُشٍ اًس َاسة ختتَف من ذوةل ٕاىل ٔبدصى"
3

، ٕاإ ٔبن ُشا  

ف ًحلى مهبٌل ثضموًَت  َ و ؿسم ذكتَ.اًتـًص

نٌل ؾصفِا اصلنتوز َلس اًصاسطف تبهٔنا " ٍلوؿة إإحصاءاث امللرتحة ؿةل املرشغ ٔبو يه املتخٌات فـال من كدهل ضف سمن و ضف تضل ما 

ف ٔبنرث ذكة من ساتلَِ ًَوحض ٔبن اًس َاسة ادليائَة انتضاف ٔلجنؽ اذلَول خملتَ ف املضالك ملاكحفة اًؼاُصت إإحصامِة ابؾتحاز ٔبن ُشا اًتـًص

 اًيت تعصهحا اًؼاُصت إإحصامِة. 

ف اًس َاسة ادليائَة حسة اصلنتوز فتوخ ؾحس ػل اًضاذيل تبهٔنا  " ارلعة اًيت تتخٌاُا اصلوةل ملاكحفة إإحصام ، فِيي و امىن تـًص

دحسذت ، يه ماكحفة ػاُصت تـين تيؼمي وسائي ماكحفة إإحصام ضف ذوةل مـَية ، ُشٍ اًوسائي تتزش ٔبصاكل متـسذت و هتسف ٕاىل كاًة 

ٕاحصامِة "
4

 

                                      
1
 .616ض  ،1224ذ. َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة ، ذاز اًىتاة ادلسًس املتحست ، تريوث، ًحيان، اًعحـة اًثاًثة ،   

2
 . 616ذ. َلس اًصاسطف ، هفس املصحؽ ، ض   

3
 .611، ض 1221ذ. مٌعوز زحٌلين ، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة ، ذاز اًـَوم ًٌَرش و اًتوسًؽ ؾياتة ، ادلزائص ،   

4
 . 19، ض  1221ًحيان ، اًعحـة  ذ. فتوخ ؾحس ػل اًضاذيل ، ٔبساس َاث ؿمل إإحصام و اًـلاة ، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ، تريوث ،  
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ا  فَـّي اًلول ٔبن اًس َاسة ادليائَة املساز ٔبو اٍهنج اطلي تسعٍص اصلوةل ملاكحفة ادلصامة، تتٌؼمي وسائي تبٔصاكًِا اخملتَفة و توفرُي

َة مِساهَة ؿَمَة    و اًيت هتسف ٕاىل اذلس من تفارف   اًؼاُصت إإحصامِة. ملاكحفة اًؼاُصت إإحصامِة، متَََ ؿَهيا ذزاساث ٔبًو

ف اًيت وزذث ضف ذزاسة اًعاًة " ذاصل جن ؾحس ا ه اًضاضف "  امىن ٕاذزاح ٍلوؿة من اًتـاًز
1

اًس َاسة * ٌَس َاسة ادليائَة مهنا  

صامة ، و اًوكاًة ادليائَة ، ٍلوؿة املحاذئ اًيت تصمس ضف جممتؽ ما ضف ماكن و سمان مـني ادجاُاتَ ألساس َة ضف دجصمي ، و ضف ماكحفة ػاُصت ادل

 مهنا و ؿالح اًسَوك إإحصايم " "ؿمل إإحصام و اًـلاة.

  ٍلوؿة اًوسائي و ألذواث و اًـازف اًيت متثي زذ اًفـي الاحدامؾي حِال ادلصامة ؿىل ضوء مـعَاث اًـَوم ادليائَة ، وـمل إإحصام و

عسي ملصتىدهيا ، و توكِؽ ادلزاء ادليايئ املياسة ؿَهيم، و مـامَهتم تلعس ؿمل اًيفس تلَة مٌؽ ادلصامة ،و اًوكاًة مهنا ،  و ماكحفهتا ابًت

 ٕاؿاذهتم ٕاىل حؼريت اجملمتؽ من خسًس.

  ف بٓدص اًس َاسة ادليائَة يه "ٍلوؿة اًوسائي اًيت امىن اختارُا ضف وك  مـني ضف تضل ما من ٔبخي ماكحفة إإحصام فَِ " و خاء ضف تـًص

 ضف حتسًس ما ًـترب حصامة ، و ضف اختار اًتساتري املاهـة ، و اًـلوابث امللصز ًِا. " املحاذئ اًالسم اًسري ؿَهيا

  اًس َاسة ادليائَة يه ٍلوؿة من اًوسائي املس تزسمة ٌَوكاًة و اًـلاة حِال ادلصامة " ًـحس اًصحمي ظسًلي، ضف مصحـَ "اًس َاسة

 ادليائَة ضف اًـا م املـادض " . 

" ٔبس تار ؿمل إإحصام جبامـة مرنايل نيسا   DENIS SZABO 1929ادليائَة ؾيس "ذهُس ساتو  و ًيؼص ٌَس َاسة             

ء ٔبهنا تصتىز  ابًًس حة ًصخال اًلاهون ؿىل تعحَق اًلواهني و اًيعوض احملسذت من ظصف املرشغ ذاظة مهنا كاهون اًـلوابث ، و ابًًس حة ًـٌَل

، ُياك ادلاهة اًوظفي اطلي ًـين اصلزاساث اًـَمَة لًَٓاث  اًلمؽ    و اًوكاًة و نتلِمي إإحصام ابٕإضافة ٕاىل اًتعحَق اًيعوض اًترشًـَة 

مسى فـاًَة اًترشًـاث املسعصت ٌَحس من اًؼاُصت إإحصامِة
2

فال ىىون ٔبمام س َاسة حٌائَة ٕاإ توحوذ هؼام رشؾي كا م تشاتَ تَ َُئاث   

ا: و من ُشا ا   .كضائَة ًِا سَعاث اًتجصمي و اًـلاة"  مليعَق امىن متَزي دعائط اًس َاسة ادليائَة إبؾتحاُز

ُاذفة، مبـىن رضوزت حتسًس ألُساف املسعصت ضف جمال اًتجصمي و امليؽ و اًـلاة، مبـىن ٔبن اًس َاسة ادليائَة هتسف ٕاىل حتلِق  -

  اًلاًة اًـَمَة

                                      
1
 .1املصحؽ اًساتق، ض اًعاًة، ذاصل جن ؾحس ػل اًضاضف، واكؽ تيايم ادلصا م ضف اًـصاق ، بث ملسم ٕاىل حَلة اصلزاسة ارلاظة ابدلصامة و تًدؤاث املس تلدي،   

2
  Denis Szabo, CRIMINOLOGIE ET POLITIQUE CRIMINELLE. Édition numérique réalisée le 21 mai 2007 à Chicoutimi, 

Ville de Saguenay, province de Québec, Canada. P 113. 
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 ؾَة ، صلا ختتف اًس َاسة ادليائَة من ذوةل ٔلدصى .وسخِة و رعل ٔبن ادلصامة وؼاُصت احدامؾَة تتبٔثص ابًحُئة و اًؼصوف الاحدام –

راث ظاتؽ س َايس، فاًس َاسة ادليائَة توخَ ثس َاسة اصلوةل اًـامة و ادتَازاهتا اًس َاس َة فازتحاظ اًتاتؽ ابملتحوغ، و تتبٔثُص مدارش  -          

                                                                                                هبشٍ اًـالكة.                                   

اًس َاسة ادليائَة متعوزت و راث حصهَة بنك اًتبٔثص ابًـوامي اًيت تتحنك ضف حتسًسُا فس َاسة اصلول تمتىش مؽ دحاوةل حرص املضالك  -    

املتجسذت و املتعوزت اًيت تعاذف اجملمتؽ
1

. 

 م ًـصف ٕاإ حسًثا، فٕاهَ نان مـموإ تَ ضف اًرشًـة إإسالمِة، و رعل فامي كام تَ اًرشغ اذلىمي من وسائي  و ٕارا نان املععَح

ق ما ٌسمى ابًس َاسة اًرشؾَة، و اًيت ًلعس هبا نٌل ًلوم اإٕ  مام ذاظة مليؽ ادلصامة و اًلضاء ؿىل مسخداهتا و اًـلوتة ؿَهيا. و رعل ؾن ظًص

اًعصق اذلىمية ضف اًس َاسة اًرشؾَة هلال ؾن إإمام اجن اًـلِي ضف اًفٌون  "فـي ما ٍىون اًياش مـَ ٔبكصة ٕاىل  اجن اًلمي ادلوسًة ضف مصحـَ

ف اًس َاسة اًرشؾَة تبهٔنا: "زؿاًة صؤون ألمة  اًعالخ، ٔبتـس ؾن اًفساذ و ٕان  م ًلم تَ اًصسول ، و إ ىزل تَ اًويح"  و مٌَ امىن تـًص

إإسالمِة " ابصلاذي و ارلازح وفق اًرشًـة
2

 

ؾصفِا ذ. ؾحس اًوُاة ذالف تبهٔنا:" تستري اًضؤون اًـامة ٌضلوةل إإسالمِة ، مبا ٍىفي حتلِق املعاحل و ذفؽ املضاز ، مما إ 

ًتـسى حسوذ اًرشًـة ضف ٔبظوًِا اًلكَة " 
3

 

و اًصؾَة " ؿىل ٔبهنا حٌلغ اًس َاسة   نٌل ؾصفِا إإمام ٔبتو اًـحاش ٔبمحس جن تميَة ضف نتاتَ " اًس َاسة اًرشؾَة ضف ٕاظالخ اًصاؾي 

اًـاذةل ، و اًوإًة اًعاذلة اًوازذت ضف اًىتاة و اًس ية مبا ظَح اًصاؾي و اًصؾَة "
4

 

و ٕارا ناه  اًس َاسة اًرشؾَة تيؼم اًضؤون اصلوةل إإسالمِة ؿامة ، فٕان اًس َاسة ادليائَة ختط ابدلاهة ادليايئ فلط و ؿَََ  

 من اًس َاسة ادليائَة فٕان اًس َاسة اًرشؾَة ٔبمشي

فاًس َاسة ادليائَة ضف اًرشًـة إإسالمِة يه " ٍلوؿة اًوسائي اًيت امىن مبوحهبا مٌؽ ادلصامة ، و ؾلاة مصتىدهيا مصاؿات ذلسوذ  

 اًرشغ ضف اًىتاة و اًس ية"

                                      
1
 .611ذ. مٌعوز زحٌلين، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق، ض   

2
َس ذََفة ُساوي ، واكؽ تيايم ادلصا م ضف اًـصاق ، بث ملسم ٕاىل حَلة اصلزاسة   ارلاظة ابدلصامة و تًدؤاث املس تلدي ،املـِس اًـايل ًضحاظ كوى ألمن  ذاًط ٕاجصاُمي ٔبذمه ًو

 21م،املصحؽ اًساتق ، تلساذ ،ض 6999ناهون ألول  19ٕاىل 19اصلاذًل من 
3
اة ذالف ضف مصحـَ "اًس َاسة اًرشؾَة"، مؤسسة اًصساةل، اًعحـة    ُؼ  6424، تريوث 21ذ. ؾحس اًُو

4
ة ، اًس َاسة اًرشؾَة ضف ٕاظالخ اًصاؾي و اًصؾَة ، بث و تلسمي ؾحس اًسمَؽ حدازي ، ألهُس سَسةل اًـَوم إإوساهَة حت  ٕارشاف ؿًل إإمام بٔتو اًـحاش بٔمحس اجن تميَ  

 .41، ض 6994اًىزن ، موذف ًٌَرش ، اًعحـة اًثاهَة .
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نٌل ؾصفِا اصلنتوز َلس جن مسين توساق 
1

فصذ و اجملمتؽ إبكامة ٔبحاكم اذلسوذ و ؿىل ٔبهنا " اًـمي ؿىل ذزء اًواكـة ٔبو املتوكـة ؾن اً 

ة ضف ضوء مداذئ اًرشًـة  ة ناه  ٔبم ماذًة حس َة ٔبو مـيًو ا، و اًتشزغ ًتحلِق ألمن جاكفة اًوسائي  و اًعصق املمىٌة فىًص اًلعاض و كرُي

 إإسالمِة و ملاظسُا و زوهحا 

ف وس تًدط ُسف واحس ٌسـى ٕاىل اًلضاء ؿىل ادلصامة ك   دي وكوؾِا و ماكحفهتا ابًوكاًة و تتوفري مجَؽ اًوسائي زفن لك ُشٍ اًتـاًز

 اًالسمة و املالمئة طلعل و ضف هفس اًوك  ماكحفة اًؼاُصت إإحصامِة تفصط اذلَول املالمئة ٌَجصامة املصتىدة ذاذي اجملمتؽ .

ف ابًس َاسة ادليائَة تتفق ؿىل اًتعسي ٌَجصامة و ماكحفهتا من ذالل س َاسة امليؽ و اًوكاًة ، و س َاسة اًتجصمي  و ُشٍ اًتـاًز

و س َاسة اًـلاة ، و الاس تفاذت من مـعَاث اًـَوم ادليائَة ضف ُشا الادجاٍ ، و اًيت ٔبذزح  ضف املعَة اًثاين حت  ؾيوان فصوغ 

 اًس َاسة ادليائَة.

 ة:   فصوغ اًس َاسة ادليائَة:            

اسة ادليائَة ًتفلون ضف املضمون و ضف ٔبنرث ألُساف ، و ٔبن ُياك كوامس ًتضح مما س حق إإصازت ٕاًََ ، ٔبن املِمتني مبوضوغ اًس َ 

ـي من ٔبجصسُا امليعَلاث و املعاحل  مضرتنة دجمؽ ُشٍ اًتوهجاث ضف مفِوم اًس َاسة ادليائَة، نٌل ٔبن ُياك حواهة خمتَفة فامي تُهنا ، ًو

ة و ٔبسسِا اًفَسفِة ا ملوهجة ًِا ، و ًـمل اًس َاسة ادليائَة فصوغ تتاكمي من ٔبخي ُسف املـتربت و اًيت ختتَف ابدتالف املسازش اًفىًص

اًتحاٍن ضف مضرتك و اطلي ٍوكن ضف هَفِة اًتـامي مؽ اًؼاُصت إإحصامِة ملاكحفهتا و اًوكاًة مهنا ، و ًـي اجصس اًفصوغ املتفق ؿَهيا ابًصمغ من  

ًـلاة ،و س َاسة امليؽ و اًوكاًةحتسًس فصوغ اًس َاسة ادليائَة تمتثي ضف س َاسة اًتجصمي ، س َاسة ا
2

. 

 اًفصغ ألول: س َاسة اًتجصمي                    

تصتحط جناؿة اًس َاسة ادليائَة ضف حزء همم مهنا ضف س َاسة اًتجصمي ، فٕارا اهعة اًتجصمي ؿىل ماإ جية ٔبن جيصم ، ٔبو ٔبمهي ما 

دليح و اخملاًفاث ٔبو اًـىس ادتي هؼام اجملمتؽجية ٔبن جيصم، ٔبو ٔبهَ وضؽ ما جية ٔبن ٍىون من ادلياايث ضف موضؽ ا
3

، رعل ٔبن اًلاهون إ 

ق ًعحق هفسَ تيفسَ ت ٕامنا ًعحق تلدول لك من مشَِم اًلاهون ، زفن امليتؼص ٔبن حيمي اًلاهون معاحل ألفصاذ و اجملمتؽ ، و هيسف ٕاىل حتلِ

ي ٔبن تىون س َاسة اًتجصمي مديَة ؿىل ٔبسس ؿَمَة مسزوسة ظموهحم و تعَـاهتم و نسا ٕاحساسِم ابسلاًة تتعحَلَ و صلا زفن اًرضوز 

                                      
1
 .61، ض 1221ناذامَة انًف اًـصتَة ٌَـَوم ألمٌَة ، اًصايط، س ية ذ. َلس جن مسين توساق ، ادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و اًرشًـة إإسالمِة "، بٔ   

2
مي ٔبذزح  ضف ابة ادجاُاث ؿمل جنس ضف تـغ املصاحؽ و ضف حتسًس فصوغ اًس َاسة ادليائَة : ؿمل اًـلاة ، ؿمل تلومي اجملصمني ، ؿمل احدامغ اًـلاة ، تُامن س َاسة اًتجص  

 ُو اًفصق جن اًفصغ و الادجاٍ ضف ُشا اًحاة هون ٔبن س َاسة اًتجصمي فصغ حسة خي املصاحؽ النٔاذامَة ارلاظة ابًس َاسة ادليائَة . اًس َاسة ادليائَة ، ًـي اًسؤال املعصوخ 
3
 .691ذ. مٌعوز زحٌلين، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق، ض   
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سا ٌٌَلذت ألوىل من كاهون اًـلوابث  تصاؾي معاحل اجملمتؽ ، تتجصمي ما ٌسخة ًِا رضزا و دجصمي ما حيول ذون حتلِق معاذلَ.  فتىٌص

ادلزائصي "إ حصامة و إ ؾلوتة ٔبو تساتري ٔبمن تلري كاهون "
1

حتسًس ادلصا م اًيت متط معاحل اجملمتؽ توضؽ ٕاظاز هتسف اًس َاسة ادليائَة ٕاىل  

كاهوين ٌَمعاحل احملمَة ابًتجصمي من ذالل هعوض اًلاهون ادليايئ اطلي حيسذ اًيتاجئ اًضازت ًلك فـي و اًيت تس توحة اًتجصمي و ادلزاء 

املال م
2

َا. ًىن ضف امللاتي ٌس تحَي ؿَهيم ٔبن ًضـوا كامئة . و كس ذزح اًفلِاء و زخال اًلاهون ٔبن ًـصفوا ادلصامة ابًفـي املـاكة ؿَََ حٌائ 

ابٔلفـال و اًترصفاث اًيت ناه  دحي دجصمي ، ٔلن اًتجصمي ًتلري ذامئا حسة اًـعوز و ألمم و حسة اًؼصوف ، جفصامة اًلتي مثال تـترب 

ن، فـيس اًحـغ اًلتي حفاػا ؿىل اًرشف من ادلصا م ألدعص ، و ًىن تـغ اًضـوة و اًلدائي إ تيؼص ًِشا اًسَوك ُشٍ اًيؼصت حىت الٓ 

ًـترب معي ملدوإ
3

. 

و من املـَوم ٔبهَ ضف مجَؽ اًترشًـاث اًوضـَة ًتسذي املرشغ ادليايئ تعفة ذامئة ٕإًلاء تـغ اًيعوض ٔبو تـسًَِا وفلا ملتعَحاث 

ف اًفضَةل و اًصرً ة الادتَاز اذلَات الاحدامؾَة و اًؼصوف ًلك تضل، ترضوزت ادتالف املس متص حول تـًص ةل ، اًلاًة و اذلافز، اذلمتَة و حًص

و اًيت تـترب ألسس  ملِمة ًـمل إإحصام، تتفاوث من جممتؽ لٓدص و من تُئة جلافِة ٔلدصى
4

،  اًتجصمي متحاٍن و متفاوث من س َاسة حٌائَة  

 ًيتِجة و اًتعحَق زفا ًحاخ ضف تضل ما حيصم ضف الٓدص.ٔلدصى زمغ دحاوةل توحِس اًترشًـاث ادليائَة ؿىل املس توى اصلويل ٕاإ ٔبهنا تحلى وسخِة ا

ٍصى تـغ اًـٌَلء ٔبن اًتجصمي من تني املضالك اًيت ًـاىهيا اجملمتؽ من حِث ادتَاز ألفـال املس تحلة ًتيسزح مضن كامئة 

حصام جية ؿَََ ٔبن ًتحصى اذللِلة احملؼوزاث، و اجملمتؽ تسوزٍ ممثال ضف اًسَعة اًترشًـَة من هجة ،   و من هجة ٔبدصى جنس ٔبن  ؿا م اإٕ 

 اًـَمَة ٌَمالحؼاث اًـَمَة إإحصامِة    ٔبو حىت اًتعحَح ؾيس اٌَزوم، فال تس ؿَََ ٔبن ًتساءل ؾن ألسس اًيت ًين ؿَهيا املرشغ ادليايئ

ا فاملـَاز اطلي هـمتسٍ نسًَي مصصس اًتجصمي و من مث ٌس تعَؽ ٔبن ًتخني فامي ٕارا ناه  هؼصت املرشغ ادليايئ ختتَف ٔبو تتفق مؽ ؿا م إإحصام طل

 املرشغ ضف معََة ًتجصمي تساءل معصوخ ،  و ًإلخاتة ؾيَ تـسذث وهجاث اًيؼص و اًيت تـترب هممة ويه :

 

 

                                      
1
 ، اطلي ًتضمن كاهون اًـلوابث املـسل و املمتم، املاذت ألوىل.6911هَو س ية ًو  29املوافق ل  6191ظفص ؿام  69، املؤزد ضف 611-11ألمص زرف   

2
ة ٕاحدامؾَة "ظوة جٌصس ،اًصابظ ، امل   ،   1221لصة ، اًعحـة ألوىل،ٔب . َلس اًلَاظ ، اًس َاسة ادليائَة و حٌلًة حلوق اذلسج ادلاحن ضف امللصة "ذزاسة كاهوهَة تصتًو

 .96ض 
3
 .11مل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق ، ض ذ. َلس اًصاسطف ، ؿ  

4
  Denis Szabo. Op.cit. p 12.13. 
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 اًتفصكة تني ادلصا م اًعحَـَة و ادلصا م إإظعياؾَة : 

( ، تـمتس ؿىل ألذش ضف ؿني إإؾتحاز 6914-6916من مؤسس اًتفصكة تني ادلصا م اًعحَـَة و إإظعياؾَة إإًعايل كازوفاًو )

ف اًـَمي ٌَجصامة و يه مسبةٔل ظحَـة ادلصامة . املضلكة ألساس َة اًيت تسوز حوًِا لك املياكضاث املتـَلة ابًتـًص
1

   

اصلت ، فِشا فادلصامة اًعحَـَة دصق صـوز ألذالطف و ألذيب اطلي وظَ  ٕاًََ اًخرشًة ابؾتحاٍز حزءا من اًلمي اًـامة و ارل -   

اًسَوك ًـترب كري ظحَـي و كري ٔبذالطف ابؾتحاز مصتىدَ انكط ٌَصوخ اًسامِة ، و اس تثٌاء ابًًس حة ًإلوسان اًـاذي و اطلي ٍمتزي ؾيَ 

ة اًًضوء و إإزتلاء صلازوٍن.   مبزياث ترشحيَة مـَية حسة ما ٔبوزذٍ ملربوسو ضف هؼًصتَ اًوضـَة و املتبٔثص تسوزٍ تيؼًص

ادلصا م اًيت متس صـوز ابًصمحة و اًرشف و تـين إإؾتساء ؿىل سالمة   اًعحَـَة : "كازوفاًو" تني هوؿني من ادلصا م و كس مزّي  

 .ادلسم و اًـصط  ادلصا م اًيت متس اًضـوز ألسيل ابٔلماهة و اًعسق و اًزناُة و تـين إإؾتساء ؿىل حق املَىِة و صِاذت اًزوز ...اخل 

تغل اًترصفاث اًيت جيصهما املرشغ ملعَحة ٕاكتعاذًة ، ٕاحدامؾَة ٔبو س َاس َة ، فِيي ضف اًلاًة متلريت و متجسذت   ادلصامة إإظعياؾَة : -

 حسة اًؼصوف و مـعَاهتا .

  :ادلصامة و إإحنصاف 

امة و إإحنصاف ًلة "لك ٕاتتـاذ ؾن ارلط املس تلمي "، و فىصت إإحنصاف مس تـمةل نثريا ؾيس ؿٌَلء إإحصام، فاًفصق تني ادلص 

ا تسون دجصمي الاحنصاف مؤسس ؿىل اًتحََي اًـام ٌَترصفاث اًلري احدامؾَة تتجصمي تـضِا و كرُي
2

. ففي اًوك  اطلي ًحسو فَِ ٔبن ُياك 

، اتفاق مضيًَا ؿي ٔبن الاحنصاف و إإحصام ٌُل مفِومان ٌس تـمالن هكصاذفني ًحـضِم اًحـغ ضف تـغ ألحِان ، ٕاإ ٔبن اًلاهون ًفصق تُهنٌل 

 ِـترب ٔبن إإحصام ُو لك فـي هع  ؿَََ اًلواهني ادلزائَة جفصمتَ ٔبو كصهتَ ابًـلاة ، تُامن الاحنصاف ُو لك دصوح ؾن اًسَوك الاحدامؾيف 

 املبًٔوف و املتـازف ؿَََ  ضف جممتؽ مـني ذون ٔبن ٍصذ ثضبٔهَ هط دجصامي ٔبو فصط ؾلوتة ؿَحَ.

وحة زذ فـي احدامؾي ًرتمج تـلوتة حزائَة تُامن الاحنصاف فِيلَة ؿىل ظاحدَ و مربزاث ُشا اٍمتَزي ؿسًست ٔبمهِا: إإحصام ٌس ت

ابٌَوم و الاسذزاء من اًلري ذون ٔبن تعي ذزخة اٌَوم ٕاىل اًـلاة ادلزايئ
3

    

                                      
1
 . 14ذ. َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة ،املصحؽ اًساتق ، ض   

2
 . 11ذ. َلس اًصاسطف ، هفس املصحؽ ، ض   

3
صاين ، ذوز ألوضع   ة اًثلافِة و اًصايضَة ضف تبَُٔي ألحساج ضف إإظالحِاث، ذزاسة ٌَحعول ؿىل صِاذت املاحس تري ضف اًـَوم اًعاًة . ظازق جن َلس ساًس اًُز

 .61، ض 1221الاحدامؾَة ، خامـة انًف اًـصتَة ٌَـَوم ألمٌَة ، اًصايط ، اًسـوذًة ، 
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ٌس تعَؽ إإحنصاف ٌضمي جمال واسؽ ضف اذلَات الاحدامؾَة " ضف اًـائةل، املسزسة، ادلامـة، اذلَات اًـمََة ..." فاملوػف اطلي إ 

اًتبٔكمل و إإس متصاز ضف معهل امليتؼم ًـترب احنصافا حىت ٕارا  م ٍصتىة حصامة مـَية مـاكدا ؿَهيا
1

 . 

نٌل رُة اصلنتوز َلس اًصاسطف ٕاىل رضوزت دجاوس اًعـَس املوضوؾي ًالحنصاف مبـىن ادلصامة يه فـي ٕاىل اًعـَس اًضريص  

ىل اجملمتؽ ًوحة ٕاؿاذت تبَُٔهل و تىَِفَ، ٕاإ ٔبن تـغ ؿٌَلء إإحصام ًـتربون دجصمي ابؾتحاز اًفصذ امليحصف اًالاحدامؾي ٌضلك دعص ؿ

،  الاحنصاف ابملـىن اًضريص دجاوسا ًتعاذمَ تحـغ املحاذئ اًلاهوهَة اًـََا ظاملا ٔبهنا إ تسخة دعص ؿىل اجملمتؽ، مثي اًتسول ، إإذمان

 اًحلاء .

َة من صبٔهَ ٔبن حيمي اجملمتؽ من َمن مٌه ؿىل اس تـساذ ذا م ووص َم ازتاكة ادلصامة ، ٕاإ ٔبهَ ٕادضاغ ٔبمثال ُؤإء ٕاىل هعوض دجصام  

ة ٔبو اًوكائَة اًيت تحًهتا نثريا من اًترشًـاث املـا دضت و فاإحنصاف اًفصذ اًضريص ممِس ٌَجيوخ  . و من ُيا ػِصث فىصت اًتساتري الاحرتاًس

 ادلصامة كدي وكوؾِا.  اًيت كاًحا ما توظف "ابدلصا م اذلواحز" اًيت متيؽ

  : ادلصامة و دصق اًيؼام ألذالطف 

ٍصى ٔبحصاة ُشا اًصٔبي ٔبن ألذالق مبـىن ٍلوؿة اًلمي اًيت توخَ سَوك ازلاؿة ضف سمان  و ماكن ما، يه املـَاز اًعحَح اطلي 

ٍىِف تبٔهَ حصامة. و مٌَ فبٔي ؾلوتة وس تعَؽ مبلتضاٍ ٔبن حنسذ ٔبساش اًتجصمي، فبٔي ترصف ٔبو احنصاف إ ٌس توحة اٌَوم و اًتوتَخ إ 

لوتة كري حٌائَة ابملـىن اصلكِق ٌَلكمة تعحق ؿىل امليحصف يه ٔبساسا ػاملة، فألفـال إ تـس حصا م ٕاإ ٕارا ناه  تربز توكِؽ اًـلوتة ، ٔلن اًـ

ز و اس هتجان ترصف مامٌعلِة ٕاإ ضف حاةل جماساهتا ؾن اًترصف املستٌىص و رعل ٕاإ ابًصحوغ ٕاىل ألذالق ًتحسًس استٌاك
2

  . 

 

                                      
1
ٍ الاحنصافاث " اًـعَان" و ُو سَوك احدامؾي ممِس ٌَجيوخ، و اًـعَان ُو ارلصوح  الاحنصاف ُو ما ًـسٍ اجملمتؽ "مضاًلاث" إ ٍصىض ؾهنا ٔبو حيحشُا، و من ٔبمثةل ُش  

 ؿىل املـاًري اًسَوهَة ٔبو ارلَلِة اًيت ٍصتىز ؿىل اًلمي الاحدامؾَة اًيت تضـِا ازلاؿة .

 : اًلتي و اًرسكة و اًزًتَف و ٕاذمان اخملسزاث ..اخل.اًفـي اطلي ًـس مٌحصفا تلغ اًيؼص ؾن سن و هوغ اًفاؿي، و ًسذي ضف ُشا اًتعيَف ضف جممتـاتيا اًـصتَة -6

يؼص ٕاٍهيم ؿىل ٔبهنم مٌحصفون، و كس اًفـي اطلي ًـس سواي ٕارا كام  تَ فئاث مـَية ضف اجملمتؽ، و مٌحصفا ٕارا كام  تَ فئاث ٔبدصى ، وـاذت اًتسذني ابًًس حة ًعلاز اًسن ، فِ  -1

م  تَ املصٔبت فلط . فِـس اًصخي اطلي ًَخس مالثس وساء احنصافا، نٌل ًعيف جممتـيا اًـصيب اًًساء اًاليت ًتسىـن ضف ًعيف اًفـي تبٔهَ سوي ٕارا كام تَ اًصخي فلط، ٔبو كا

 اًضوازغ ضف ساؿاث متبٔدصت من اٌََي مٌحصفاث، تُامن إ ًعيف اًصخال اطلٍن ًلومون تيفس اًـمي هفس اًتعيَف.

ا ٕارا مت ضف ماكن بٓدص، فِـترب جميء اًعاًة تَحاش اًححص ٕاىل مسزس تَ ضف مسًية ؾصتَة مثال معال مٌافِا ًلٓذاة اًـامة، ٔبي اًفـي اطلي ًـس سواي ٕارا مت ضف ماكن مـني، و مٌحصف -1

 ًـس احنصافا ؾن املبًٔوف.  

ة ضف نثري من اجملمتـاث املـادضت و ضف ُشٍ اًفـي اًسوي اطلي ًعحح مٌحصفاٌ ٕارا تَف ذزخة تىصاز مـَية، مثال ًـس تـاظي املرشوابث اًىحوًَة ؿاذت احدامؾَة ملدوةل و سًو -4

، 6991ز اٍهنضة اًـصتَة، تريوث ، س ية اجملمتـاث هفسِا ًوظف مسمن مخص ابإحنصاف." اصلنتوزت اًساؿايت سامِة حسن ، ادلصامة و اجملمتؽ ، بوج ضف ؿمل الاحدامغ ادليايئ ، ذا

   11.  ذ َلس اًصاسطف ، املصحؽ اًساتق ، ُامش ض  11ض 
2
 .19ذ. َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق ، ض   
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 اًفصغ اًثاين :س َاسة اًـلاة.                   

اًـلوتة ًلة تصحؽ ٕاىل مـىن اًتـاكة، و اًـلدة حزاء ألمص ، و ؾلدَ ذَفَ ضف ٔبمص ما ، و ٔبؾلدَ : ٔبوزجَ ، و اًـاكدة بٓدص لك     

يشء
1

، كال تـاىل " و ٕان ؿاكدمت فـاكدوا مبثي ما ؾوكدمت تَ"  
2

 

ا اظعالحا: حزاء ملصز ٔبو امىن تلسٍٍص ملعَحة ازلاؿة ؿىل ؾعَان ٔبمص اًضازغٔبم 
3

   

وضبٔث اًـلوتة مؽ تساًة ارلَق ألول، إزتحاظِا ابًؼاُصت إإحصامِة، و ادلصامة مصتحعة توحوذ اجملمتؽ اًخرشي، و طلعل فِيي كسامة    

ىت ًومٌا ُشا ،  م تًتَ ادلصامة ضف ٔبي حضازت و  م تيحرص ؾن ٔبي جممتؽ ؿىل وخَ كسم ُشا اجملمتؽ، ومٌش اًحساايث ألوىل ٌَتازخي اًخرشًة و ح

ا متثي زذ فـي ٕاساء من ذاًف كواؿس اًسَوك الاحدامؾي ألزط و اًـلوتة طلعل كسامة كسم اجملمتؽ إإوساين، ابؾتحاُز
4

، ُشٍ اًلواؿس  م تصتحط 

، رعل ٔبن لك اجملمتـاث إإوساهَة ٔباًي  ناه  ظوزهتا ٔبو ذزخة حترضُا اتفل  ؿىل دجصمي تـغ ألفـال اًيت متثي دصكا ًيؼام مبجمتؽ ذون كرٍي

ة و ٔبدصوًة ؿىل من ًًهتم هؼام ازلاؿة   ة حصم  تـغ ألفـال و فصض  ؾلوابث ذهًَو و ازلاؿة    و ختي تتواسهنا، نٌل ٔبن اًرشائؽ اًسٌلًو

ا تعُة ازلاؿة تبٔرى ، ًتعَة ملواهجتَ ٕاذلاق ٔبرى مماجي ابدلاين خيصح ؾن كواؿس اًسَوك اًلومي ، و  م ٍىن دجصمي ُشٍ ألف ـال ٕاإ ابؾتحاُز

 تمتثي ضف اًـلوتة اًيت تـترب رشًا ًلاتي رش ادلصامة ، و تيفش تلَة ٕاؿاذت اًتواسن الاحدامؾي .

ا ٔبمه وسائي اًس َاسة ادليائَة ضف ماكحفة إإحصام توكؽ ؿىل املسؤول ؾن ادلصام ة "نٌل ٔبسَفٌا" و ًتـسى ُسفِا اًـلوتة ابؾتحاُز

ٕاًالم
5

اًـام" احملىوم ؿَََ، ألثص املاهؽ اطلي ًًتؼٍص اجملمتؽ من توكِؽ ادلزاء ادليايئ. فتعحَق اًترشًؽ اًـلايب وفق س َاسة حٌائَة حيلق " امليؽ  

فة ما اظعَح "ابًصذغ ارلاض"و رعل ترصف ألفصاذ ؾن دحانات اجملصم اطلي ظحق ؿَََ اًـلاة  و اًيت تسوزُا اًـلوتة تؤذي وػَ
6

رشًعة  

 ٔبن تسفؽ احملىوم ؿَََ ٕاىل ؿسم تىصاز ادلصامة.

                                      
1
احس تري ، خامـة انًف اًـصتَة اًعاًة َلس جن ؾامثن جن َلس بٓل ؾامثن ، " اًس َاسة ادليائَة ضف ؾِس معص جن ؾحس اًـٍزز" ذزاسة تبٔظَََة ملازهة" بث ًيَي صِاذت امل  

   19، ض 1229 ٌَـَوم ألمٌَة ، اًصايط ،
2
 .611اًلصبٓن اًىصمي ، سوزت اًيحي ، الًٓة   

3
 19اًعاًة َلس جن ؾامثن جن َلس بٓل ؾامثن ، املصحؽ اًساتق ، ض   

4
 .194ذ. فتوخ ؾحس ػل اًضاذيل ، ٔبساس َاث ؿمل إإحصام و اًـلاة، املصحؽ اًساتق ، ض    

5
ص اًـلوتة ، ٔبمص تسهييي ٕار إ ؾلاة تسون   بٔ م، و ًلعس ابٕإًالم املساش بق ملن تزنل تَ اًـلوتة، فإإوسان ًب ٔم حني ًعاة ضف حق من حلوكَ، فَو ٔبمىن  " أل م حُو

ٔل م ٕاإ ٕارا َات كض  تبٔإ ٌضـص إإوسان ابٕاًالم ادلاين ذون املساش بق من حلوكَ ٔبو مبعَحة من معاذلَ، دلاس ٔبن ٍىون اًـلاة ٔبملا ذاًعا إ مساش فَِ ثيشء من رعل ، ًىن س ية اذل 

و املعاحل ابؾتحاز رعل رشظا إ دحَط ؾيَ ٔبظُة فامي ًـزت تَ و حيصض ؿَََ، و ٔبصس ما ًـزت تَ إإوسان و حيصض ؿَََ ُو حلوكَ و معاذلَ، فاكن ًزاما ٔبن تعُة اًـلوتة ُشٍ اذللوق 

 ، 111ًحـث أل م ضف هفسَ "، ذ. فتوخ ؾحس ػل اًضاذيل ، املصحؽ اًساتق ، ض 
6
حلِلَ ابًًس حة ًحـغ ذغ ارلاض ًـين ٕاظالخ اجملصم ابستئعال ارلعوزت إإحصامِة اًاكمٌة ضف رسعَ، تلعس تبَُٔهل ٌَحَات الاحدامؾَة . و ُشا اًلصط إ جمال ًت اًص   

 .119ػل اًضاذيل ، هفس املصحؽ  ، ض  اًـلوابث امللسزت رشؿا ، مثي اًلعاض، فِو ؾلوتة استدـاذًة إ ٍصىج مهنا ظالخ حال احملىوم ؿَََ هبا . ذنتوز. فتوخ ؾحس
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نٌل ؾصف  اًـلوتة تبهٔنا "ٕاًشاء ًَحق ابدلاين حزاءا  ه و حتشٍصا ملن ًٍصسون ٔبن ٌسَىوا سخِهل ضف الاؾتساء ؿىل اًلري " 
1

، و  

 غ و ًوكـَ اًلايض ؿىل لك من ازتىة فـال ٔبو امتياؿًا ًـسٍ اًلاهون حصامة"   اًـلوتة ؾيس اصلنتوز فتوخ ؾحس ػل اًضاذيل  "حزاء ًلصزٍ املرش 

ف اًـلوتة املضاز ٕاٍهيا ساًفًا و ؿمل اًـلاة تعفتَ اًـمل اطلي ًححث ضف هَفِة مواهجة اًؼاُصت إإحصامِة،  و جية اٍمتَزي تني تـًص

املـامةل اًـلاتَة اًيت ٍىون من صبهٔنا حتلِق ٔبقصاط ادلزاء ادليايئ ، زفن ؾن ظًصق ادتَاز و تيفِش ادلزاء امللصز ٌَجصامة، و ٕاتحاغ ٔبساًَة 

ق ألباج و اصلزاساث اًـلاتَة تبمٔه املح اذئ ُشا امليعَق و ًتحسًس املفاُمي املتساذةل فٕان ؿمل اًـلاة ٌسِم ضف اًس َاسة ادليائَة ؾن ظًص

 ة ضف ماكحفة ادلصامة و حتسًس ظصق تيفِشٍ اًيت توخَ املرشغ ضف ادتَاز ظوز ادلزاء ادليايئ ألنرث مالمئ

ف اًس َاسة اًـلاتَة اًيت تـترب ٍلوؿة من املحاذئ اًيت ًتوكف ؿَهيا حتسًس اًـلوابث   و من تـًص
2

ابإس تـاهة ابًيتاجئ اًيت توظي  

سا ٌٌَلذت ا ٔلوىل من كاهون اًـلوابث ادلزائصي "إ ٕاٍهيا ؿمل اًـلاة و ابدتَاٍز ٌَجزاءاث و ظصق تيفِشُا ملاكحفة اًؼاُصت إإحصامِة  تىٌص

حصامة و إ ؾلوتة ٔبو تساتري ٔبمن تلري كاهون "
3

   

ف امىن اس تًداظ دعائط اًس َاسة اًـلاتَة و اًيت امىن زذُا ٕاىل مخسة مداذئ ٔبساس َة :     مدسٔب  و ؿىل ضوء ُشٍ اًتـاًز

 مدسٔب احرتام هصامة و حلوق إإوسان  -مدسٔب اًـساةل    -مدسٔب اًضرعَة     -مدسٔب اًلضائَة    -اًرشؾَة  

   : امللعوذ هبشا املحسٔب الاستٌاذ ٕاىل كاهون ًلصزُا، فال حصامة ٕاإ تيط، ًضفي ؿىل اًفـي ظفة ؿسم املرشوؾَة فال جيوس مدسٔب اًرشؾَة

َة.و ًلعس مبحسٔب اًرشؾَة ادليائَة توكِؽ ؾلوتة ما  م تىن ملصزت هوؿا و ملسازًا  و ُشا ما ًـصف ضف اًلاهون ادليايئ مبحسٔب اًرشؾَة ادليائ 

ا هط اًلاهوين حرص الادتعاض ابًتجصمي و اًـلاة ضف ًس اًسَعة اًترشًـَة، و ًيحرص ذوز اًلايض ضف تعحَق اًـلوابث اًيت ًلُص
4

و 

 من هتاجئ مدسٔب اًرشؾَة : 

                                      
1
 .146ذ. مٌعوز زحٌلين ، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق ، ض   

2
 . 91ٔب. َلس اًلَاظ ، املصحؽ اًساتق ، ض   

3
 ".26املتضمن كاهون اًـلوابث، املصحؽ اًساتق، املاذت  611-11ألمص زرف    

4
ي ضس استدساذ اذلاكم و تـسف اًلضات، و مثصت هجوذ مفىٍصن و معَحني هصخال املسزسة اًتلََسًة اًيت نان ًزتمعِا إإًعايل"نان ُسا املحسٔب تتوجيا ًى    فاخ ٕاوساين ظًو

ن ُشٍ اًسَعة يه اًيت تتوة ؾن ازلاؿة ، لٔ "تَاكزاي" اطلي كصز ٔبن اًترشًـاث وحسُا يه اًيت تس تعَؽ ذَق ادلصا م و اًـلوابث و ًُس ًلري اًسَعة اًترشًـَة ٔبن امازش ُشٍ اًوػَفة 

تـس اًفىص اًتلََسي من هلِغ ٕاىل هلِغ . فلس ذفؽ  ضف وضؽ اًترشًؽ مبلتىض اًـلس الاحدامؾي من "تَاكزاي" اهتلَ  املعاًحة مبحسٔب رشؾَة ادلصا م و اًـلوابث ٕاىل فصوسا. و كس اهتلي ألمص

اؾتياق تـغ اًترشًـاث اًيت تبٔثصث تبٔفاكز املسزسة اًتلََسًة ألوىل ، ملحسٔب رشؾَة اًـلوابث ضف ظوزت خامست، متثَ  ضف تلٍصص ؾلوابث حتنك اًلضاء و استدساذٍ ضف اًتجصمي و اًـلاة ٕاىل 

ة ن و كرص ذوزٍ ؿىل اًيعق ابًـلوتة اًواحست امللصزت ٌَ و كاهون اًـلوابث اًفصويس اًعاذز س ية جصامة، ناتتة ٌَجصامة تي و ؾلوابث راث حس واحس ، و حصمان اًلايض من اًسَعة اًتلسًٍص

اجئ. ًىن ُشا املسغل ذفؽ املرشؿني فامي تـس ٕاابن اًثوزت اًفصوس َة تبٔثص ابٔلفاكز اًتلََسًة اًيت س حل  كِام اًثوزت و اؾتيق مدسبٔ اًرشؾَة ضف ظوزتَ ادلامست مبا ًرتتة ؿَََ من هت 6996

ؽ اًـلوتة ٌَجصامة اًواحست .و اًيط ؿَهيا تني اًترفِف من دضامة مدسٔب اًرشؾَة ، و الاًتجاء ٕاىل ه ق تيًو ؼام ٔبنرث مصوهة ضف حتسًس اًـلوتة ضف ٕاظاز من اًرشؾَة ، و كس مت رعل  ؾن ظًص

ُشا اذلي ،  6962ق و اًعاذز س ية ويس اًساتحسٍن خيتاز تُهنٌل اًلايض حسة ػصوف ادلصامة و رسعَة اجملصم ، و ٕاكصاز هؼام اًؼصوف اخملففة ...اخل . و كس اتحؽ كاهون اًـلوابث اًفص 
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                      ٔبظاًل حق اًتجصمي و اًـلاة .                                                                                                  كرص اًتجصمي و اًـلاة ؿىل اًسَعة اًترشًـَة و مـىن رعل ٔبهَ ًُس ٌَسَعة اًتيفِشًة   -

ن كاهون اًـلوابث ؿسم حواس تعحَق هط اًتجصمي و اًـلاة تبٔثص زحـي ، ٕاإ ٕارا نان رعل ضف ظاحل املهتم و ؿَََ فتيط املاذت اًثاهَة م  -

ادلزائصي ؿىل " إ ٌرسي كاهون اًـلوابث ؿىل املايض ٕاإ ما نان مٌَ ٔبكي صست"
1

    

حؼص اًلِاش ضف جمال اًتجصمي و اًـلاة ، صلا جنس اًلةل من اًترشًـاث اًيت إ تـتيق مدسٔب اًرشؾَة ، دجزي ٌَلايض الاًتجاء   -  

ٌَلِاش ضف جمال اًتجصمي ضف حاةل سىوث املرشغ
2

   

تفسري اًتجصمي و اًـلاة تفسريا ضَلًا ، فال جمال ٌَلايض ٔبن ًتوسؽ ضف تفسري هعوض اًلاهون ًَوكؽ ؾلوتة كري ملصز ضف   -  

 اًلاهون .

 *   مدسٔب اًلضائَة :

هوان ٕاإ ٕارا ظسز هبا ًلعس تلضائَة اًـلوتة ُو ادتعاض اًسَعة اًلضائَة تتوكِؽ اًـلوتة ادليائَة و ًـين رعل ٔبإ تيفش اًـلوتة ملصزت كا 

حنك كضايئ من دحوكة خمتعة، و تؤنس اًترشًـاث ُشا املحسٔب ضٌلان ٌَحصايث اًفصذًة و حٌلًة ًِا من تـسف اًسَعة اًتيفِشًة و استدساذُا 

املرشغ ادلزائصي هصش مدسٔب اًلضائَة ضف حفوى اصلس توز ادلزائصي
3

ئا حىت تث  لك:  41املاذت    تيعَ ؿىل :  خ  هجة كضائَة رسط ًـترب جًص

: إ ٕاذاهة ٕاإ مبلتىض كاهون ظاذز كدي ازتاكة اًفـي اجملصم.                                              41ملاذت إاذاهـتَ، مؽ لك اًضٌلانث اًيت ًتعَهبا اًلاهون        

 ن، وظحلا ًٔلصاكل اًيت هط ؿَهيا.: إ ًُتاتؽ ٔبحس، وإ ًُوكف ٔبو حُيتجز، ٕاإ ضف اذلاإث احملسذت ابًلاهو 49ملاذت ا

ا من ادلزاءاث اًلاهوهَة اًيت امىن ٔبن توكؽ ذون حاخة ٕاىل تسذي اًلضا ء و مدسٔب كضائَة اًـلوتة ُو اطلي امزي اًـلوابث ادليائَة ؾن كرُي

غ ُو حزاء مسين امىن اإتفاق ؿَََ تني دحسج اًرضز و املرضوز   فاًتـًو

                                                                                                                        
س اًـلوتة سواء ضف مصحةل اًترشًؽ ٔبو ضف م ة ٌَلايض ادليايئ و بٔحاظِا تلِوذ حتول ذون اًتـسف. و معس ٕاىل تفًص صحةل اًلضاء بٔو ضف مصحةل اًتيفِش. و هنج كاهون فوسؽ من اًسَعة اًتلسًٍص

س اًـلاة"، ذ. فتوخ ؾحس ػل اًضاذيل ، ٔبساس َاث ؿمل إإحصام و اًـلاة اٍهنج راتَ ، فوسؽ من سَ 6991اًـلوابث ادلسًس اًعاذز س ية  ة ضٌلان ٌَوظول ٕإىل تفًص عة اًلايض اًتلسًٍص

 . 191،املصحؽ اًساتق ، ض 
1
 املتضمن كاهون اًـلوابث، املصحؽ اًساتق، املاذت اًثاهَة . 611-11ألمص زرف    

2
اًـلوابث اصلامنصيك ، و اطلي تيط ماذتَ ألوىل ؿىل ٔبن ًلؽ حت  ظائةل ُشا اًلاهون لك فـي ًـاكة ؿَََ اًلاهون اصلامنصيك،  من تني اًترشًـاث اًيت دجزي اًلِاش ، كاهون   

 اذلاًتني و ؿَََ فاًلِاش ضف ٕإحتاذ اًـةّل ضففضاًل ؾن ٔبي فـي بٓدص ٌضاتَ اًفـي امليعوض ؿَََ متام املضاهبة ، و ُو ما ًـين حواس دجصمي فـي كِاسًا ؿىل فـي بٓدص مٌعوض ؿىل دجصامَ 

 . 191اًتجصمي ًتٌاشف و مدسٔب اًرشؾَة، ذ. فتوخ ؾحس ػل اًضاذيل ، ٔبساس َاث ؿمل إإحصام و اًـلاة، املصحؽ اًساتق ، ض 
3
ست اًصمسَة زرف  1229هوزفرب  61املؤزد ضف  29/69اًلاهون زرف     زائصي . . املتضمن اصلس توز ادل 1229هوزفرب  61املؤزد ضف  11،ادلًص



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 29 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

 و اًرشًـة إإسالمِة اًيت دجزي ًويل اصلم ضف حصا م اًلتي اًـمس ٔبن ًعَة استِفاء اًلعاض تيفسَ، و من اًواحض ُشا املحسٔب إ ًتٌاشف

استٌاذا ٕاىل كو ه تـاىل ضف سوزت إإزساء
1

َِ ُسََْعااًن فاَل ٌرُْسِْف ضِف اًْلَْتيِ "   ًَِِّ ًَِو َْيَا  ـَ من " مبـىن ٔبن توكِؽ اًـلوتة ُو  َوَمْن كُتَِي َمْؼَُومًا فَلَْس َح

ادتعاض ويل اصلم اطلي ًلتط تيفسَ من ادلاين ذون اًصحوغ ٕاىل اًلضاء ، و اًواكؽ ٔبن اًلايض ُو اطلي ًعسز حوكَ من اًلعاض من 

 ادلاين و ًلترص ويل اصلم ؿىل اًتيفِش ، و هبشا فَُس ضف رعل جمافات ملحسٔب كضائَة اًـلوتة ادليائَة    

  : مدسٔب اًضرعَة 

عاز ٔبذاُا ؿىل رسعَة مسؤول ؾن ادلصامة ، و ًـس ُشا املحسٔب من املحاذئ ألساس َة ضف اًيؼام ادليايئ اذلسًث تـين رسعَة اًـلوتة اكت 

واان ، ففي ٔبسمٌة مض  نان تعحَق اًـلوتة امتس ٕاىل ألكصابء ادلاين و لك من ٍصتط اجملصم تعةل ، إس امي ضف ادلصا م اًس َاس َة اًيت متثي ؿس

امكؿىل هؼام اصلوةل ٔبو رسط اذل
2

   

(َوَإ تَِزُز َواِسَزتٌ ِوْسَز ُبْدَصىنٌل س حل  اًرشًـة إإسالمِة ألهؼمة اًوضـَة ضف تبٔهَس مدسٔب اًضرعَة  ًلو ه تـاىل ضف حتىميَ ) 
3

و كول  

 اًصسول اًىصمي )ض( إ ًؤذش اًصخي جبٍصصت ٔبتََ     و إ جبٍصصت ٔبدَِ( .

 وؿَََ فاًـلوتة إ توزج. -وحوذ احملىوم ؿَََ اًيت تفرتط–ووفاٍ ادلاين ٌسلط تعحَق اًـلوتة  

  : مدسٔب اًـساةل 

 ٕان تعحَق اًـلوتة من ٔبخي حتلِق اًـساةل املًضوذت و ًَتس ىن راعل جية مصاؿات :

  ط و مـىن رعل ٔبن اًـلوتة إ تىون ا ذون ٔبي مداًلة ٔبو تفًص ا هوهنا رضوزت احدامؾَة و تلسز تلسُز جية ٔبن تىون ُياك رضوزت تلٍصُص

ةل ٕاإ ٕارا ناه  إسمة إ قىن ؾهنا، حِث امىن حٌلًة املعَحة الاحدامؾَة ابًوسائي ٔبدصى كري اًـلوتة دححش و ٕاذا نان كري رعل ؿاذ

                                      
1
 .11اًلصبٓن اًىصمي ، سوزت إإزساء الًٓة   

2
َ، و ٕاتـاذ ٔبفصاذٍ ؾن اًحالذ، ذ. من راعل مثال ما نان ملصزا ضف فصوسا كدي اًثوزت، حِث نان ًـاكة ؿىل اًتبٓمص ؿىل اصلوةل بٔو املغل إبؿسام ادلاين و معاذزت ٔبموال ٔبزست   

 .   191و اًـلاة، املصحؽ اًساتق ، ض  فتوخ ؾحس ػل اًضاذيل ، ٔبساس َاث ؿمل إإحصام
3
 .29اًلصبٓن اًىصمي ، سوزت اًصمز الًٓة   
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تـسفا ضف اس تـٌلل حق اًـلاة ، فاُدامم اًـساةل ضف ُشٍ املصحة من اًتجصمي  –زمغ دعوزتَ  –ٍىون اًتجاء املرشغ ٕاىل اًـلاة ادليايئ 

يت ًًدلي ٔبن توخَ املرشغ حني ٍزن املعاحل الاحدامؾَة ًَلسز ٔبوىل ابسلاًة ادليائَةمن ٔبمه ضواتط اً
1

    

  س ة ًَمتىن من تفًص جية ٔبن ٍىون ُياك تياسة تني ٕاًالم اًـلوتة و حسامة ادلصامة اًيت تتلصز من ٔبخَِا ، و مٌح اًلايض سَعة تلسًٍص

 اًـلوتة.

  اًلاهوين امللصز ٌَـلوتة، و رعل ُو مفِوم املساوات اًلاهوهَة اطلي حتصض اصلساتري جية اذلصض ؿىل تساوي اًياش مجَـا ٔبمام اًيط

.  اصلول ؿىل ٕاكصاٍز

  َجية تفًصس اًـلوتة و اطلي ًـس من املحاذئ ادليائَة اذلسًثة ، ٕار ًيال لك خاين من اًـلاة حصؿة تتٌاسة مؽ ذوزٍ ضف ادلصامة و ػصوف

ارلاظة
2

 . 

   إإوسان:مدسٔب احرتام هصامة و حلوق 

ٕان تعحَق اًـلوتة اًِسف مهنا اًصذغ و حتلِق اًـساةل مؽ اذلفاع ؿىل املعَحة الاحدامؾَة مؽ اذلفاع ؿىل هصامة احملىوم ؿَََ و مصاؿات  

إإؿالن نٌل تؤنس املواجَق اصلوًَة ُشا املحسٔب ٔبٍن دجسس ضف املاذت ارلامسة من  املرشغ بٓذمِة ادلاين ؾيس ادتَاز اًـلوتة اًيت ًلصزُا ، 

اًـاملي ذللوق إإوسان
3

و اًيت تيط ؿىل " إ ًـصط ٔبي ٕاوسان ٌَتـشًة و إ ٌَـلوابث ٔبو املـامالث اًلاس َة ٔبو اًوحض َة ٔبو     

َة  .  اذلاظة ابًىصامة " ، و ؿَََ فٕان مجَؽ اًس َاساث اًـلاتَة ؿَهيا ٔبن تتلِس تشعل و موافلة ترشًـاهتا مؽ املواجَق اصلًو

 اًـلاتَة جماإث اًس َاسة  -

 ومما تلسم امىن ٕاس تزالض جماإث اًس َاسة اًـلاتَة ضف اليٓت  

 .اجملال اًترشًـي و تعاػ اًـلوتة ضف ُشٍ املصحةل تعوزت جمصذت 

                                      
1
 . 199ذ فتوخ ؾحس ػل اًضاذيل ، ٔبساس َاث ؿمل إإحصام و اًـلاة، املصحؽ اًساتق ، ض   

2
س اًـلوتة ضف مصحةل اًتيفِش اًـلايب ٔبمص ملصز و مـرتف تَ و إ حيق ًسَعة اًتيفِش بٔن تتجاوس ك   سز إإًالم اطلي تفصضَ ظحَـة اًـلوتة احملىوم هبا .ٕارا ما تصاءى ًِا ؿسم تفًص

س ضف تيفِش اًـلوتة، و ٕامنا  ًـس من كدَي إإفالث ؿىل ادتعاض املرشغ و تياس حَ  مؽ ادلصامة املصتىدة ، ٕار ٔبن رعل خيصهجا ؾن هعاق ادتعاظِا، و إ امىن ٔبن ًسذي ضف مفِوم اًتفًص

 سًست إ ًيط ؿَهيا اًلاهون و  م ًعسز هبا حنك من اًلضاء ، حِث ًـس خماًفة ملحاذئ ُامة ضف اًلاهون ادليايئ اًلايض تتلٍصص ؾلوتة خ
3
 ، ٕاذازت صؤون إإؿالم، َُئة ألمم املتحست، املاذت ارلامسة.  6949ناهون ألول /ذٌسمرب  62إإؿالن اًـاملي ذللوق إإوسان،   
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  اجملال اًلضايئ ًتضمن ألسس اًيت جية ٕاتحاؾِا ؾيس اذلنك تتغل اًـلوابث اًيت هط ؿَهيا اًلاهون نٌل ٌضمي تَان حق اصلوةل ضف اًـلاة

 اءاث اذلنك ابًـلوابث و تيفِشُا .و ٕاحص 

 اجملال اًتيفِشي و ٌضمي ألسس اًيت جية مصاؿاهتا و إإحصاءاث اًيت جية ٕاتحاؾِا ؾيس تيفِش اًـلوتة
1

    

 اًفصغ اًثاًث: س َاسة امليؽ و اًوكاًة.    

وف ؿىل اًـوامي و املسخداث اًيت من صبهٔنا اًِسف من س َاسة امليؽ ُو دحاوةل ىزغ ٔبو استئعال اًسَوهَاث امليحصفة ضف اجملمتؽ و اًوك  

هتَئة ألحواء إس تفحاًِا، نٌل رُة اصلنتوز َلس توساق ضف ذزاس تَ ٕاىل اؾتحاز س َاسة امليؽ هتسف ٕاىل احتثاج اًـاذاث إإحنصافِة   

لَلي   ضف تًِة و تصهَة لك و اًلضاء ؿىل اًـوامي اًيت هتئي اًفصض إزتاكة ادلصا م و ٔبضاف ٔبًضا ٔبن ادلصامة ػاُصت احدامؾَة تت

ا  صـة من اًضـوة ضف اجملمتـاث اخملتَفة ثسخة ذَي ضف تًِة ٔبو تصهَة    ٔبو اًـالكاث إإوساهَة و اًلمي ألذالكِة اًسائست ابؾتحاُز

 ".خازوفاًودعوزت احدامؾَة حسة ما ؾصفِا "

لا ًس َاساث مربجمة إستئعال اًسَوك امليحصف اطلي و ًتفاذي ٔبي دعوزت احدامؾَة حٌائَة إتس من ٕاحصاءاث مٌـَة وكائَة تعحَ

تسوزٍ ًلوذ اجملمتؽ ٕاىل اىزإق و تـىص ظفو ألمن  و اًسىِية و الاس تلصاز ،و تصس َخ اًلمي اًفاضةل ، و إ ًتس ىن رعل ٕاىل مبواهجة 

دعوزتني
2

 من صبهٔنٌل حتسًس مـا م س َاسة حٌائَة ضف هؼام ما تؼ: 

 تىون مواهجة ارلعوزت الاحدامؾَة إبحتاذ اًتساتري  و ٕاحصاءاث مٌاس حة ملواهجة املضالك إإكتعاذًة ًوكاًة مواهجة ارلعوزت إإحدامؾَة اب :

ق اصلزاساث اًـَمَة و اًتحاًَي إإحعائَاث ادليائَة ، و الاس تـاهة تححوج و دجازة و نسا  و إإحدامؾَة تـس تضرَعِا ؾن ظًص

 متؽ ابًتًدؤ ابًتلرياث الاحدامؾَة. و من ٔبمه اًتساتري اًوكائَة : ذرباث اصلول ألدصى ، اٍمتىن من حس هحغ اجمل 

 اصلوز اًفـال ٌَتمنَة الاكتعاذًة و سايذت املوازذ و حسن توسًؽ اًرثوت و دحازتة اًحعاةل و اًفلص  -

ا ؾصضة ًالحنصاف    - ا من ٔبمه اًرشاحئ و ٔبنرُث  س َاسة إإظالخ و اًرتص َس و زؿاًة اًض حاة ابؾتحاُز

                                      
1
 .19اُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و اًرشًـة إإسالمِة ، املصحؽ اًساتق ، ض ذ. َلس جن املسين توساق ، ادج  

2
 .19ذ َلس جن مسين توساق ، ادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و اًرشًـة إإسالمِة، املصحؽ اًساتق ، ض   
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 ؿىل ُوت اًلامئة تني اًضـة و فئاتَ و ٔبهجزت ألمن و اًصذغ ٌَتـاون و اًلضاء ؿىل ػاُصت الاحنصاف اًلضاء  -

ة ٔبسالك ٔبهجزت ألمن ابدلاهة املـصضف اًـَمي إ اًلوت و اًـيف ًيفاذي ٔبي ظسام دحمتي ذاذي اجملمتؽ  -  تلًو

  ي اجملمتؽتوفري ألمن و دحاوةل تعحَق  ًـساةل احدامؾَة وـامي ٔبجنؽ و ٔبمه ذاذ -

اًفلص و ؿىل اًـموم فٕان تساتري اًوكاًة توخَ ذلي املضالك الاحدامؾَة اخملتَفة و مـادلة اًـوامي و ألمصاط املوصلت ٌَجصامة ، ناًحعاةل و 

ة و اًتفىم ألزسي ، و اًيت تساؿس ؿىل منو اًضرعَة إإحصامِة ٔبو احنصاف اًضرعَة اًسًو
1

ؾن  فٕان فائست اًس َاسة اًوكائَة تسفؽ 

اجملمتؽ نثريا من ألرضاز و ارلسائص ، و كساما كاًوا " ذزمه وكاًة ذري من كٌعاز ؿالح
2

" 

 ق اًيعوض اًتجصمي و اًـلاة، نتوحَِ سَويك  :مواهجة ارلعوزت ادليائَة تىون ُشٍ املواهجة ابًتيخَِ و اًتحشٍص و إإهشاز ؾن ظًص

ة ٔبو اًتيخهيَة ، مبوحدَ امليؽ ٔبو اذلؼص وحؼص ؿىل الاؾتساء ؿىل اًيفس  ٔبو مال اًلري ، كري ٔبهَ ٕارا ما  م تفس ُشٍ إإحصاءاث اًتحشًٍص

فِتوحة تعحَق ؾلوابث ظازمة ؿىل لك من خياًف هعوض اًتجصمي ًتحلِق مٌؽ ذاض جىف ادلاين ؾن اكرتاف حصامة ٔبدصى دفي 

فامي خيط امليؽ اًـام زفن ٔبُساف اًـلوتة جىف ٔبفصاذ  املس تلدي ، و تبَُٔهل و ٕاظالحَ حىت ًيسمج ضف اجملمتؽ و ًتىِف مؽ ٔبفصاذٍ  ، ٔبما

 اجملمتؽ ؾن إإكتساء ابجملصم حىت إ ًَحلِم ما ذلق ابجملصم املـاكة 

و تسمح تـغ اًلواهني إبحتاذ تساتري مٌـَة ًتحسًس ٔبو دجمَس دعوزت احدامؾَة ًضرط مـني ٕارا ما وضف  اصلزاساث اًيت ٔبحًص   

ُتَ و سَونَ املضاذ ٌَمجمتؽ ما هط ؿَََ اًلاهون الاجنَوسىسوين ضف ٕاؾعاء اًلضاء اذلق ضف ٕاظساز ؿىل اًضرعَة امليحصفة ؿسواه 

 . كصازاث تتضمن تساتري مٌـَة تياء ؿىل ظَة هجاث ٔبمٌَة

 

                                      
1
ذول اًـا م ، مبا فهيا اصلول اًيامِة ، كس تؤذي ٕاىل اس تفحال ػواُص ٕاحصامِة و احنصافاث  ٕاإ ٔبهَ و ؾلة اًتعوزاث ارلاظة ابٔلسمة الاكتعاذًة اًـاملَة اًيت متص هبا مـؼم  

َة ضف ُشٍ املصحةل مصتحعة ابدلاهة الاكتعاذي دعريت دحمتةل حىت وسط جممتـاث اصلول املتعوزت ، هتِجة اًترسحياث ابزلةل ٌَـٌلل و توكف جعَ  الاكتعاذ اًـاملي ، فارلعوزت الاحدامؾ 

ي تسوزٍ ٌسامه ضف احنصاف ألتياء .... ٕاىل كري ًؤثص مدارشت ؿىل اذلَات الاحدامؾَة  فاًحعاةل و اًفلص من ٔبمه اًـوامي الاحنصاف ، املؤذًة ٕاىل ؿست بٓفاث مهنا اًتفىم ألزسي ، و اطل اطلي

 رعل من اًيتاجئ اًسَحَة .
2
 .12و اًرشًـة إإسالمِة، املصحؽ اًساتق، ض  ذ. َلس جن مسين توساق ، ٕادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت  
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 ناهًَا  إإدجاُاث اًفلَِة و اًوضـَة   ٌَس َاسة ادليائَة:

ة اًثلافِة و اًلاهوهَة تني ٔبذس و ز  ة و اًس َاس َة و الاحدامؾَة و تحاًً  الادجاُاث اًفىًص ذ ضف تعوز مس متص حسة اًؼصوف اذلضاًز

اًثلافِة و حىت اًحَئِة ، جفاءث فصوق تني ؿست هؼصايث متحاًية كس ٍىتضف اًالحق من املس تجساث و املـعَاث ما ًياكغ ما اىهتيى ٕاًََ 

إإقصاق ضف اًتجًصس اًفَسفي ٕاىل املثاًَة فاملاذًة  اًساتق ، و  م ٍىن رعل اًتعوز مضن مٌعَلاث مضرتنة و ٔبسس و مداذئ متحست، زفن

املفصظة
1

، و من ُشا امليعَق فلدي ٔبن وسِة ضف رشخ الادجاُاث اًوضـَة إتس من اذلسًث ؿىل الادجاُاث اًفلَِة اًساتلة و اًيت همسث  

 اًعًصق ٔبمام تعوزاث ًس َاسة حٌائَة مـَية.

 ٔب :إإدجاُاث اًفلَِة ٌَس َاسة ادليائَة :

اًفىص ادليايئ و نلرٍي من اًتوهجاث اًـَمَة الاحدامؾَة ٍىون حت  تبٔجري زذوذ فـي احدامؾَة و اًؼصوف املصحََة و نسا اًـلائس و  ٕان 

ةل ٕاىل كاًة هناًة اًلصن اًثامن ؾرش ػِص اًفىص ادليايئ مساُ ٌل و اًيؼصايث اًفلَِة ، فاًـوامي الاحدامؾَة ناه  ٔبنرث ٔبمهَة ذالل كصون ظًو

َة ضف تعوز اًس َاسة ادليائَةتفـاً 
2

، و من ألمهَة مبا نان مـصفة ٔبساس َاث اًيؼصايث اًيت ػِصث ؿىل ٕاثص اًثوزت اًفصوس َة ٕإذزاك ارلالف  

 تني اًفلَ اًتلََسي و اًفلَ اذلسًث

 ::  إإدجاٍ اًتلََسي 26

ة و الٔنرث ص َوؿا حملازتة املشُة اطلي ًبٔذش تـني إإؾتحاز اذلي اًلمـي ٌَمضلكة ادليائَة، ابؾتحاٍز من بٔ   كسم اذلَول و الٔنرث اس متصاًز

 اًؼاُصت إإحصامِة.

ـي وصل ٕان اًعحَـة إإوساهَة راث اذلصنة اًـعحَة و اًـيَفة تسفؽ من وكؽ ؿَََ إإؾتساء ٔبن ًثبٔز و ًسفؽ اًرش ابًرش  و ؿىل ضوء ُشا اًصذ اًف

 صاحي يه: اًلاهون ادليايئ ، تـس مصوز زذ اًفـي الاهتلايم تـست م

                                      
1
 .19ذ. َلس مسين توساق ، هفس املصحؽ ، ض   

2
 .611ذ. َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق ، ض   
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  ٍمصحةل الاهتلام اًفصذي : حِث نان معحق سواء ذاذي اًـائةل اًواحست ٔبو اًـضريت اًواحست   ٔبو اًلدَةل ضس ادلصا م املصتىدة ذاذي ُش

اًـضريت
1

صى ، فٕارا ناه  ازلاؿة تضلك وحساث احدامؾَة واحست ، تفم ازلاؿة تضامٌا مؽ ادلاين و تضحي تَ ، ٔبما ضس ؾضريت ٔبو كدَةل ٔبد 

 فاًصذ ًبٔذش ظاتؽ حصة مسهَة تني اًلدائي .

 "غ من ظصف اًسَعة اًـََا "اصلوةل  مصحةل ػِوز فىصت اصلوةل فصط هؼام املعاذلة يح ذاذي اًـضريت ٔبو اًلدَةل ، مؽ حتسًس كمية اًتـًو

  تني ادلصامة و اًـلوتة و هبشا ػِوز فىصت اًلعاض " اًـني ابًـني و اًسن ابًسن" ، اًتياسة املعَق تني الاؾتساء و زذ اًفـي، ٔبو

فصذوذ اًفـي اًزائست نان اًضلي اًضاكي ٌضلوةل ضف ُشٍ املصحةل ، مبساؿست اًعصف املترضز ؿىل اذلعول ؿىل حلَ من ادلاين و اًتبٔنس من 

 مرشوؾَة الاهتلام ، وهبشا فٕان اًتيفِش ٕإزضاء اجملين ؿَََ ٔبو ؿائَتَ ٔبو ؾضريتَ فلط.

  ٕهتلام مٌش ٔبن اؾمتسث ًِا ٔبسس ذًًِة ، إبؾتلاذ اجملمتـاث اًحسائَة ٔبن ادلصامة تثري الًِٓة ، مربزٍن زخال اصلٍن هماهمم املـىن ادلسًس ًفىصت اإ

ث نلضات ًـمَون ؿىل اًترفِف من قضة الًِٓة ، فتعحَق اًـلوتة ؿىل اجملين  م ًـس ًإلزضاء اجملين ؿَََ فلط تي ذلفغ اًتواسن تني اًـالكا

وى ارلفِةإإوساهَة و اًل
2

  

 ٕان اًتعوز اًيوؾي ٌَلمؽ و حتلِق اًـساةل ادليائَة من الاهتلام اًفصذي ٕاىل الاهتلام ازلاؾي املعحق من ظصف اصلوةل ٔبو اًسَعة اًـََا 

احدامؾَة من صبهٔنا  ، ٕاىل اهتلام الًِٓة، ساؿس ؿىل تَوزت ٔبفاكز و ٔبظصوحاث و تزامٌَ مؽ توكةل مـا م اصلوةل اذلسًثة ، ابؾتحاز ٔبن ادلصامة ػاُصت

ٕإحصاءاث ٔبن هتسذ اًيؼام اًـام اًلا م ، ٕار ٔبن اصلوةل  ابملفِوم اذلسًث  م تـس هتمت فلط ابإهتلام اًفصذي تي دجاوسث رعل ابختارُا مجةل من ا

ة من ٔبخي اًوكاًة مضن س َاسة حٌائَة مسعصت و تفاذي وكوغ حصا م مس تلداًل ابس تـٌلل اًلوت سلاًة اًيؼام ف ٔبساش  اًرضوًز اًـام ، فاًترًو

، و اًيعف ألول من اًلصن اًثامن ؾرش فلس اؾمتس ؿىل اًوحض َة و و اًلسوت و اذلنك املعَق ، و  اًلاهون ادليايئ مٌش اًلصن اًساتؽ ؾرش

س فصائعَ من ُول كس ظوز مؤسس املسزسة اًـلاتَة اًتلََسًة "تَاكزاي"اًوضؽ  اًسائس حِيئش تلو ه " من اطلي حني ًلصٔب اًتازخي إ تصتـ

ا تبٔؾعاة ُاذئة ٕان ُشا إإزساف كري انفؽ ضف اًتـشًة  م ًؤذي ٔبتس ا اًتـشًحاث املتربجصت اًيت ٔبتتسؾِا ٔبانش ًسؾون ٔبهفسِم حىٌلء و هفشُو

من اًـٌَلء و ٕاىل ٕاظالخ اًخرشًة " . و مؽ تيايم اًوؾي اًفىصي و إإذزاك ابًوحض َة و اًـيف ٌَيؼام ادليايئ وصلث ٔبفاكز تلِاذت ٍلوؿة 

املفىٍصن و اًفالسفة مثي "حون خاك زوسو" و "موهتسىِو" تسٔب اًتلري ًعال اًس َاسة ادليائَة ضف ٔبوادص اًلصن اًثامن ؾرش حتسًسا 

                                      
1

 G . trde ,archive d’anthropologie criminelle  « de criminologie » , p 371 . 
2
 .611سطف ، هفس املصحؽ ، ض ذ. َلس اًصا  
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و ما    م ؿىل ًس تَاكزاي ضف نتاتَ "ادلصا م و اًـلوابث" ، تبٔفاكز ُاذئة و ؾلالهَة مٌاذاي ٕاىل ٕاس ياذ ادلِة اًترشًـَة فصط اًـلوابث    6914

ؿىل اًلضات ٕاإ تعحَق اًلاهون ، تتزَهيم ؾن سَعة فصط اًـلوابث ،نٌل نان من ألوائي من انذى مبحسٔب إ حصامة و إ ؾلوتة ٕاإ تيط ضف 

اًيؼام اًوضـي ، و ٕاًلاء ؾلوتة إإؿسام
1

  . 

   اًعاتؽ اًفىصي ٌَمشُة اًتلََسي  : 

 6949حصام و اًس َاسة ادليائَة " خبعوض تسمَة اًفلَ اًتلََسي و س ية ػِوزٍ ضف نٌل رُة اصلنتوز َلس اًصاسطف ضف مصحـَ " ؿمل اإٕ 

اتزخي ػِوز اًلاهون ادليايئ اًحافازي املستٌس ٔبساسا ؿىل ٔبفاكز ألملاين "فوزابد" 6961اتزخي ورش "زوخ اًلواهني" و س ية 
2

ٕاىل مصحـَة   ،  

ازط مؽ ألفاكز و اًتعوزاث اذلسًثة ٕار ٔبن ُشا املشُة  م حيسج اهلالاب فامي خيط زس اًتسمَة "تلََسًة" ضف اًواكؽ ٔلهَ مبًٔوف و ٔلهَ ًتـ

" ، حي املضلكة ادليائَة ، تي اؾمتس ؿىل اذلي اًلمـي نٌل ٔبصري ساتلا .  و تـوذ اًتسمَة ٔبًضا ٕاىل اًـرص اطلي ػِص فَِ "اًلصن اًثامن ؾرش

 حِث ػِصث مـؼم ألؾٌلل اًيت ٔبظحح  اًَوم تلََسًة .

عسز ألول ٌَمشُة اًتلََسي ُو ٔبؾٌلل موهتُسىِو و حون خاك زوسو و إإًعايل تَاكزاي ضف نتاتَ املضاز ٕاًََ ساتق "ضف ادلصا م و امل

اًـلوابث"
3

 ، وألملاين فوزابد.6969، و ألجنَزيي تًتام ضف نتاتَ " ذزاسة اًـلوتة و ادلزاء" س ية 6914س ية  

ىن ضف حتسًس اًـلوتة، مبـىن و ظصحوا ٔبهعاز ُشا الادجاٍ فىصا خسً سا مفاذٍ ٔبن وػَفة اًلاهون ادليايئ إ توكن فلط ضف دحازتة ادلصامة، ًو

اًفىًصة اًلوت ٌَلاهون حيول اًلاهون ادليايئ ًوكاًة املواظن ضس اصلوةل، و إ تعحق اًـلوابث ٕاإ ؾيس اًرضوزت اًلعوى .و من تني ٔبمه املصاحؽ 

 اٍ : اًيت سامه  ضف ٕاثصاء ُشا الادج

ة اًـلس إإحدامؾي "دلون خاك زوسو" - هؼًص
1

: ابؾتحاز ٔبن ألفصاذ  م ًلدَوا اذلَات ضف ازلاؿة ٕاإ مبلتىض ؾلس و اتفاق مت تُهنم تياًسوا مبلتضاٍ 

 ازلاؿة حىت ؿىل كسز من حلوكِم  و حصايهتم ، دحتفؼني متاما تحلِة ُشٍ اذللوق و اذلصايث ، ُشا اًلسز ُو ما ًَزم حدام ٕإكامة اًسَعة ضف

                                      
1
 .12ذ . َلس جن مسين توساق ، ادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و اًرشًـة إإسالمِة، املصحؽ اًساتق ، ض   

2
 .619ذ. َلس اًصاسطف، ؿمل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق ، ض  

3
ن تَاكزاي موػفا ماًَا ضف اصلوةل وكس ورش نتاتَ ؿىل ٕاثص ذالفَ مؽ ظسًلَ فريي اطلي نان مفتضًا ٌَسجون ، و . و نا6914ورش نتاة تًتام ٔلول مصت ضف مِالهو س ية   

ََ ،و كس هفسث س  ظحـاث مٌَ ضف س تة ٔبصِص فلط، و ناه  ٍلوؿة من النٔاذمِاث اًفصوس َة كس هؼم  مس ة ٕادتازث مضلكة اًيؼتصمج اًىتاة من كدي زخي اصلٍن موزًو ام اتلاث فىًص

 اًـلايب هكوضوغ ًِشٍ املساتلاث و نان من مضن اًفائٍزن فهيا زوثس حُري .
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ة اس متسث اصلوةل سَعهتا ضف  تمتىن من ٕاكصاز اًيؼام و ألمن ضف ازلاؿة و احملافؼة ابًتايل ؿىل حلوق ٔبفصاذُا " ، و مبلتىض ُشٍ اًيؼًص

 ٔبو اًـلس.اًـلاة تتٌاسل ألفصاذ ؿىل حزء من حلوكِم ٌَـُش ضف ٔبمن و سالم و هبشا فٕان ادلصامة تـترب ٕاُساز و دصق ًالتفاكِة ازلاؾَة 

ة إ تس تعَؽ ممازسة اذلق ضف اًـلاة ٕاإ ضف هعاق دحسوذ      و رعل تواسعة كواهني ترتمج إإز  اذت ٕاإ ٔبن اصلوةل و استٌاذا ٕاىل ُشٍ اًيؼًص

، مؽ  اًـامة، فاًلاهون وحسٍ اطلي جية ٔبن امغل حتسًس موضوؾَة و هعاق ما ُو مسموخ تَ و ما ُو دحؼوز ثسن اًلواهني اًلاتةل ٌَتعحَق

،  ٕادعاز ٔبفصاذ اجملمتؽ تيعوض ُشٍ اًلواهني كدي وكوغ ادلصامة ، و هبشا إ ٔبحس امىن  ه ٔبن خيىش ؾلااب ؿىل سَوك مـني  م ٍىن مـاكة ؿَََ

 و تفاذي اًسَوك املـاكة ؿَََ.

كِة يه ٔبساش املسبةٔل ادليائَة ، ٔلن : ٔبهعاز ُشٍ املسزسة كس تبٔثصوا ابًفَسفة ألذالكِة ٕار حـَوا املسؤوًَة ألذال  اًفَسفة ألذالكِة -

إإوسان كس ازتىة ما ٌس تحق ؿَََ اٌَوم و إ ٍىون رعل ٕاإ ٕارا نان حص الادتَاز
2

  . 

ة ٌَلِام تَ. وكس تساءل "ناه "  " ٔبان ٔبفىص ٕارن ٔبان موحوذ" بث ذٍاكزث ضف حوُص إإوسان ، ابؾتحاٍز نائن ؿاكي ًسزك اًواحة و ه اذلًص

  ممازسة واحهبا ضف اًـلاة ؟ ففي ؾن ٔبحلِة اصلوةل ضف

هؼٍص اذلق ضف اًـلاة ًـمتس ؿىل اًتىفري ؿىل ارلعبٔ . فصذغ ؿام ًتروًف ألفصاذ ًتجية مثي ُشٍ اًسَوناث املـاكة ؿَهيا ، و زذغ ذاض 

ٕإظالخ اًفصذ اجملصم
3

 . 

                                                                                                                        
1
  Jean-Jacques ROUSSEAU ,du contrat social , S.N.E.D- ALGER , 1980, p 19 .  « je suppose les hommes parvenus à ce point 

ou  les obstacles qui nuisent { leur conservation dans l’état de nature l’emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu 

peut employer pour se maintenir dans cet état . alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait s’il ne changeait sa 

manière d’être.  Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent.ils 

n’ont plus d’autre moyen pour se conserver que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l’emporter sur la résistance, de 

les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. Cette somme de forces ne peut naitre que du concours de plusieurs, 

mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, … Trouver une forme d’association qui 

défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant { tous n’obéisse 

pourtant qu’a lui-même et reste aussi libre qu’auparavant…. »  
2
 .12اًرشًـة إإسالمِة، املصحؽ اًساتق ،ض  ذ َلس جن مسين توساق ، ادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و  

3
 .44ٔب. َلس اًلَاظ، اًس َاسة ادليائَة و حٌلًة حلوق اذلسج ادلاحن ضف امللصة ، املصحؽ اًساتق ، ض   



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 37 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

اة اًصاذغ تفاذاي ًتفيش ػاُصت ادلصامة ذاذي اجملمتؽ، و : إ تتحلق ٕاإ ابس تتداة ألمن و اًسىِية ؾن ظًصق تعحَق اًـل امليفـة إإحدامؾَة -

من اٌظلت من زواذ ُسا املحسٔب "تَاكزاي" فريوابد" و "تًتام" إإجنَزيي اطلي اؾترب ٔبن اًـلاة إ ٍىون زاذؿا ٕاإ ٕارا ناه  صست أل م فَِ ٔبنرب 

و ٕاحساش اجملصم تب ٔم اًـلاة ثض ىت ٔبصاك ه
1

  . 

دجاٍ اًتلََسًة من امليؼوز اًـلايب فامي ًًلو امىن ٕاجياس ٔبمه مداذئ الا
2

: 

 .ة حتلِلا ٌَصذغ اًـام و ارلاض مـا  اًـلوتة رضوًز

  اًـلوتة ٌَحََوةل ذون ٕاكسام ادلاين ؿىل ادلصامة و تـترب زذ فـي اجملمتؽ ضس لك من هيسذ ألمن و الاس تلصاز، مؽ استٌاذُا ضف اًتعحَق

 هـىل مدسٔب اًرشؾَة.

  َلِم ٌَـلوتة ؿىل اًلواهني اًيت سً  من ظصف املرشغ ، دجيحا ٌَتـسف .مؽ اًتواسي تني ادلصامة و اًـلوتة املعحلة اؾدامذ اًلضات ضف تعح 

  املساوات تني مصتىيب ادلصا م ضف املسؤوًَة و اًـلاة 

 . حرص تعحَق اًـلوتة ٕاإ ؿىل ادلاين فلط ، تتعحَق مدسٔب رسعَة اًـلوتة 

 و من ٔبُساف إإدجاٍ اًتلََسي : 

 . "دجية وحض َة اًتـشًة ، مؽ ٕاًلاء ؾلوتة إإؿسام اًيت ذؿا ٕاٍهيا " تَاكزي 

  ة الادتَاز ، فٕارا اهـسم  املسؤوًَة اهتفى اًـلاة  رسعَة املسؤوًَة ادليائَة املحًِة ؿىل حًص

 .رشؾَة ادلصا م و اًـلوابث مليؽ تـسف اًلضات ضف اًتعحَق، و ظسوزُا طف كواهني واحضة   و دحسذت 

  اًـلاة و اًرضز احمللق من ظصف اجملصم، فٕارا اهتفى اًرضز اهتف  اًـلوتة.تياسة 

                                      
1
 من هفس اصلزاسة.  21ٔبهؼص مـىن أل م ضف ُامش  اًعفحة   

2
 .112تق ، ض ذ. مٌعوز زحٌلين ، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًسا  
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 ف اجملصم َة من ادلصامة ابمليؽ و ادلزز اًـام " اًصذغ اًـام " و ختًو ف و اًرُت  مٌؽ اًفصذ من إإكسام ؿىل ادلصامة كدي وكوؾِا ابًترًو

 تتعحَق اًـلوتة و حتلِق أل م ٕإظالحَ و ؿسم تىصاز فـَتَ. 

  إإدجاٍ اًتلََسي : هلس 

زمغ املزااي و ألفاكز اًيت خاء هبا ٔبهعاز ُشا الادجاٍ ٕاإ ٔبهَ إ خيَوا من ؾَوة هشهص مهنا 
1

: 

  اؾمتس الادجاٍ اًتلََسي ضف حتلِق اصلفاغ الاحدامؾي ؿىل اًـلوتة ذون اًتفىري ضف مصحةل تيفِش اًـلوتة حني اكترصث ؿىل زذت اًفـي ضس

 .ادلصامة و ٔبسَوة مٌـِا

  ا مما ٔبحسج ذَي ٕاٌُلل رسعَة ادلاين و ػصوفَ و ذوافـَ ًإلفصاظ ضف اًتجًصس و ُو ما ٔبذى ٕاىل حـي اًـلوتة واحست ضف هوؾِا و ملساُز

 و اًضـوز تـسم املساوات ًتيفِش ٔبصس اًـلوتة دلصامة تس تحق ؾلوتة ٔبُون  .

 :  إإدجاٍ اًوضـي:21   

و نتاة ؿمل  6991فَسفة اًوضـَة "ٔلًفس  هوه " تؼِوز نتاة ملربوسو" اًصخي اجملصم" س ية ػِص ُشا الادجاٍ ضف ٕاًعاًَا حت  تبٔجري اً  

ًلازوفاًو. ، اًفضي ٍصحؽ  ٕاىل ُؤإء ألكعاة اًثالجة ضف  6991ٕإىٍصىو فريي و نسا نتاة "ؿمل إإحصام" س ية  6996إإحصام ادليايئ س ية 

وإذت كاهون حٌايئ خسًس
2

  

ن ثسخة ٕادفاق الادجاٍ اًتلََسي ضف ماكحفة إإحصام ملثاًَة فىٍص و اًلَخِاث اًيت إ تستٌس ٕاىل ٔبذةل واكـَة ناتتة. و ػِوز الادجاٍ اًوضـي نا

حفسة ملربوسو اًعحُة اًرشؾي إإًعايل ، ٌَمجصمني ظفاث تَوًوحِة ختتَف ؾن كريمه من اًخرش اًـاذًني ، و رعل من ذالل ترشحيَ 

حثة جسني تـس موهتم  191َال" و إحغ  دجوًفا كري ؿاذاي ضف كاغ مججمتَ. و كام ٔبًضا تترشحي ما ًلازة دلثة ٔبحس ٔبدعص جمصيم ؾرصٍ "خََ

                                      
1
 .11ذ َلس مسين توساق ، ادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و اًرشًـة إإسالمِة ،املصحؽ اًساتق ، ض   

2
 .641ذ . َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق ، ض   
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جسني و ذَط ٕاىل املالحؼاث حتسذ سٌلث اجملصم ابحدامغ مخسة ٕاىل مثاهَة ظفاث حفدام جمصم ابًوإذت و ًلوم تبٔؾٌلل  1229، و حفط حوايل 

احمتـ  من ُشٍ اًعفاث من جالجة ٕاىل مخسة، زفن احملمتي اًلِام تبٔؾٌلل ٕاحصامِة و ٔبذزح مهنإاحصامِة مىت ٔبتَح   ه اًفصظة ٔبما ٕارا إ 
1

  : 

ا ، و كائص اًـَيني   -هتوء ؾعام ارلسٍن ، -الادتالف تني صلي ازلجمة، -ضَق ادلهبة، -  نرب ألرهني و جصوُس

 امحصاز صـص اًصٔبش  ٔبحِاان .  -كََي إإحساش ابٔل م ، -

جباهة اًسٌلث و اًعفاث اصلاذََة ٌَجاين ٔبما "فريي" فلس ادجَ ٕاىل اًـوامي الاحدامؾَة و انذى ابًـمي ؿىل ٕاظالخ اُمت "ملربوسو" 

وزٍ اًحُئة الاحدامؾَة ابًلضاء ؿىل اًـوامي املسخدة ٌَؼاُصت إإحصامِة  و ٕاحتاذ اًتساتري اًالسمة ٌَحََوةل ذون تفارف اًؼاُصت و ظيف تس

 :  ادلصا م ٕاىل مخسة ٔبهواغ

 اجملصمون ابًوإذت ، اجملصمون اجملاهني، اجملصمون املـتاذون، اجملصمون ابًعسفة، اجملصمون ابًـاظفة.  -

ٔبما ؾن "خازوفاًو" فلس اس تفاذ من ادجاُاث سمالئَ حِث كسم ادلصا م ٕاىل هوؿني
2

  

 ًلمي اًخرشًة اًسائست ادلصا م اًعحَـَة: ادلصا م املس تلدحة من ظصف خي اًترشًـاث اًـاملَة، مليافاهتا مؽ ا -

ا اًترشًـاث و متفاوتة من ذوةل ٔلدصى حتلِلا ملعاحل ػصفِة مؤكتة، تىتسة ظفة اًتجصمي من ارلعص  - ادلصا م الاظعياؾَة: تعسُز

اًلاهوين إ من اًلدح اطلايت
3

  

ن مٌؼوز الادجاٍ اًوضـي ؿىل ألكي و ما ًثاز ضف ُشا الادجاٍ اس تـٌلل ٔلول مصت مععَح اصلفاغ الاحدامؾي ٌضلإةل ؾن مـىن ذاض ، زف

ارلعص  اصلفاغ الاحدامؾي ُسفَ حٌلًة ازلاؿة تلغ اًيؼص ؾن ٔبي كِس كاهوين اًيت حتول تني ادلاين و اصلوةل ، و هبشا فِشا اصلفاغ ًلتيض ٕاتـاذ

إإحصايم ابؾدامذ هوؿني من إإحصاءاث
1

  : 

                                      
1
 .19ًـة إإسالمِة، املصحؽ اًساتق ، ض ذ. َلس جن مسين توساق ، ادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و اًرش   

2
 من هفس اصلزاسة. 29ٔبهؼص اًعفحة   

3
 .42ذ . َلس مسين توساق ، املصحؽ اًساتق ، ض   
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 صاء ملربوسو ًيؼصتَ اًتضاؤمِة ضف ُشا اًضبٔن  ٕاؿسام اجملصم ٔبو فعهل ؾن ازلاؿة و من ٔبهعاز ُشا إإح -

ٕاظالخ و هتشًة اجملصمني و من ٔبهعاٍز لك من فريي و كازوفاًو ، ٍصاين ٔبن اجملمتؽ ًُس  ه من سخِي فامي ًتـَق ابٕإحصام اًوزايث ٕاإ  -

ابًرتحِي من وسط احدامؾي ٕاىل بٓدص، تتحََس "إإوسان اًوحش" ، تُامن إإحصام الاحدامؾي فِـتلسان ٔبن ُياك سخِي ًإلظالخ و اٍهتشًة 

 يائَة .فتفـَي إإحصاءاث اًوكائَة و اصلفاؾَة اخملتَفة تسامه ضف اًتلسم ألذالطف ًإلوسان و ُو ما امزي ضف هؼص كازوفاًو س فريي اًس َاسة ادل 

     :مداذئ اًيت ٔبسس ؿَهيا إإدجاٍ اًوضـي 

 َة ٔبو تَئِة تًتفي ٔبماهما إإزاذت اًفصذًة ٌَمجصم.اًسَوك إإحصايم هتاح ذلمتَة تَوًوحِة و ؾوامي رسع  -

 اهـسام املسؤوًَة ادليائَة ابهـسام ٕازاذت ادلاين . -

تـسم  اًـلوتة زذ فـي حزايئ ؿىل اًلا م ابًـمي اجملصم ابدتَاٍز و ٕازاذتَ ، و ٕاذا اهـسم  إإزاذت اهتف  املسؤوًَة ادليائَة ، اًيت تسوزُا -

ةألساش اطلي ًلوم ؿَََ اًـلا
2

  . 

س اًتيفِشي ٌَـلاة، تتعيَف اجملصمني حسة ػصوفِم و ذزخة دعوزهتم . -  اًتفًص

ة و املاهـة، املتزشت كدي وكوغ ادلصامة ، و نسا تساتري اًوكاًة ملواهجة ارلعوزت إإحصامِة و حسة ٔبه - واغ اًرتنزي ؿىل اًتساتري إإحرتاًس

 ، اٍهتشًخِة...   ادلصا م مهنا تساتري إإستئعاًَة ، اًتساتري إإظالحِة

    : هلس الادجاٍ اًوضـي 

 ٕاُساز حلوق اًفصذ و رعل ضف متاذًَ ضف حتلِق اصلفاغ الاحدامؾي . -

ًِة مما حـَ   - يب، ذاظة تعيَفاث ملربوسو و مصذُا ٕاىل اًعحَـة اًحَوًوحِة اًتىًو إإفصاظ ضف مـادلة اًؼاُصت إإحصامِة ابملهنج اًتجًص

تَ تتـصط إهتلاذاث صسًست هؼًص
3

 . 

                                                                                                                        
1
 .641ذ . َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة ،هفس املصحؽ ، ض   

2
 .111اًساتق ، ض ذ . مٌعوز زحٌلين ، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة ، املصحؽ   

3
 .41ذ َلس مسين توساق ، ٕادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و اًرشًـة إإسالمِة، املصحؽ اًساتق ، ض   
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ؿامي الادجاٍ اًوضـي اجملصمني مـامةل  اذلَواانث اًيت تلتي ٔبو تسجن ضف ٔبكفاض ٔبو تسزة، ًىن مؽ لك ُشا فتح ُشا الادجاٍ بٓفاق  -

خسًست ٌَـساةل ادليائَة ، فهل اًفعي ضف ًف  إإهتداٍ صلزاسة ادلصم هفسَ تـس ما نان مضسوذا ٕاىل ادلصامة وـمي موضوؾي جمصذ
1

. ٔبثصى كاموش  

إإحصام ترضوزت ذزاسة ٔبس حاة إإحنصاف، و ذزاسة ذزخة ارلعوزت اًاكمٌة ضف اًضرط هفسَ هكوضوغ اصلزاسة، فِشا الادجاٍ ٔبناز ؿمل 

 اًتفىري اًـلايب مبَالذ ادجاٍ بٓدص مسى إإدجاٍ اصلفاغ إإحدامؾي.

 :ٕادجاٍ اصلفاغ إإحدامؾي.21  

، اطلي هيسف ٕاىل حٌلًة اجملصم و اجملمتؽ مجَـا من اًؼاُصت إإحصامِة ، ؿىل ؾىس 6941ػِص ُشا إإدجاٍ تـس اذلصة اًـاملَة اًثاهَة س ية 

الادجاٍ اًتلََسي اطلي هيسف ٕاىل حٌلًة اجملمتؽ من اجملصم
2

، و ًعَق ؿىل ُشا الادجاٍ مععَح حصنة إص دام ه ؿىل ؿست مشاُة، و كس  

ـَة إس تزالظَ مهنجا متواسان و متاكمال ، و تني كعوز الادجاُني، ابختارٍ اس تفاذ ُشا الادجاٍ من املسزس تني اًساتلتني اًتلََسًة و اًوض 

ًِسف و ٌضلفاغ الاحدامؾي صالك خسًسا حيلق املعاتلة تني اصلفاغ الاحدامؾي  ابؾتحاٍز ُسفا و ادلزاء هوس َةل ٕإظالخ اجملصم ، فاملعاتلة تني ا

وا تلَري املفِوم اًوس َةل ًضفي حساجة الادجاٍ و متزٍي ابًصايذت ضف ُشا اجمل ال من ذالل نتاابث املؤًف إإًعايل "قٌصسُين" و بٓدصون مما حاًو

اًضَق ٌَس َاسة ادليائَة و حرصُا ضف اًلاهون ادليايئ ، ٕاىل جمال ٔبزحة و ٔبوسؽ من رعل ، و ًتضح مفِوم ُشا الادجاٍ من ذالل ذزاسة 

 وهجاث هؼص لك من " فََِو حصاماتَاك و مازك ٔبوسي.

 صاماتَاك:وهجة هؼص ح 

حت  ؾيوان "اًلاهون ادليايئ  6914ؾصط حصاماتَاك ٔبفاكٍز ضف دعوظِا اًـًصضة كدي اذلصة اًـاملَة اًثاهَة ضف نتاتَ اًعاذز تتازخي 

اًضريص"
3

َة ٌضلفاغ الاحدامؾي ، و هيسف حصاماتَاك  6941، مث تـس س ية    ورش ؿست ملاإث و ذزاساث و اًيت ورش تـضِا ضف اجملةل اصلًو

ذزاساتَ ٕاىل اًتلَري اًضامي ضف اًيؼام ادليايئ ، سواء من انحِة اًتجصمي و اًـلاة و رعل ابًيؼص ٕاىل ضف
4

  : 

                                      
1
 .649ذ . َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق ، ض   

2
 41ضف امللصة، املصحؽ اًساتق ، ض  ٔب. َلس اًلَاظ ، اًس َاسة ادليائَة و حٌلًة حلوق اذلسج ادلاحن  

3
 " .principi di diritto penal soggetivo"ؾيوان اًىتاة ابٌَلة ألظََة إإًعاًَة "    

4
 .41ذ. َلس مسين توساق ، ادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و اًرشًـة إإسالمِة، املصحؽ اًساتق ، ض   
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  تصك اًوكاًة إإحصامِة و ٕاحالل اًضرعَة إإحصامِة دحَِا ًتلسٍص ذزخة الاحنصاف الاحدامؾي ،  و من ذالل رعل ًتـني حفط اًضرط

 ًس تساتري اصلفاغ الاحدامؾي املال م ًؼصوفَ و املياسة ًضرعَ. اجملصم ٌَوكوف ؿىل مسخداث ٕاحصامَ، و تفص 

 حدامؾي و ٕاًلاء كاهون اًـلوابث و اًلضاء ادليايئ ، و ٔبفاكز ادلصامة و اجملصم و اًـلوتة و املسؤوًَة ادليائَة ، و استدساًِا تلاهون اصلفاغ الا

الاحدامؾَة اًـالحِة ، و اًـمي ؿىل ذزاسة اًضرعَة امليحصفة ، ذزاسة صامةل  ٔبفاكز الاحنصاف و اًتضاذ مؽ اجملمتؽ  و تساتري اًوكائَة      و

 و ؿَمَة ًتضرَط ٔبس حاة الاحنصاف و ٕاس ياذ اًتبَُٔي ٕاىل اًسَعة اًتيفِشًة . 

ملسؤوًَة ادليائَة ، نٌل ٔبىىص حصاماتَاك حق اصلوةل ضف اًـلاة ملا ًـيََ من تسَط اصلوةل ؿىل اذللوق اًفصذًة ،  و تشعل إ ًـرتف ابدلصامة و ا

فِو ًٍصس ٔبن ٌس تـَغ ابصلفاغ الاحدامؾي ؾن كاهون اًـلوابث إ ذجمَ فَِ ، ٔلن اصلفاغ الاحدامؾي ٌضلك فصؿا مس تلال من اًلاهون و  ه 

مؤسساتَ ارلاظة تَ و هعاق تعحَلَ ٔبوسؽ من جمال اًلاهون ادليايئ ، هبسف ٕاظالخ اًفصذ
1

   

  بٓذش:ما ٍصذ ؾن هؼصت حصاماتَاك من م 

فصذ ٕاإ ٔبن ابًصمغ من سالمة امليعق اطلي اهعَق تَ حصاماتَاك و رعل ترتنزٍي ؿىل اًفصذ اجملصم  تسل اصلفاغ ؾن اجملمتؽ من ادلصامة و اًتضحَة ابً

 هؼصتَ  م تسمل من ؾَوة مهنا :

     و اًتبَُٔي      تتـصط اذلصايث ًالىهتاناث من حصاء مٌح اًسَعة اًتيفِشًة ًتلسٍص ؿسم اًتىَِف الاحدامؾي 

 . جعز ٔبفاكز حصاماتَاك ؿىل حتلِق اًصذغ اًـام ، ذاظة ابًًس حة ٌَجصا م ارلعريت 

  اًتلََط من اًضاتط اطلي حيسذ ؿىل ٔبساسَ اجملصمون ، إبىاكٍز ًفىصت ادلصامة و املسؤوًَة ادليائَة    و حـي فىصت ؿسم اًتىَِف

اتط اًلاهوين اًواحض ٔبي اًفـي إإحصايم و استدسا ه تضاتط اًسَوك اًلري الاحدامؾي مؽ ما الاحدامؾي حيي دحَِا .مما ًؤذي ٕاىل اًتزًل ؾن اًض

 فَِ من مغوط . 

 

                                      
1
 .619ًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق ، ض ذ . َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و ا  
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 :موكف مازك ٔبوسي 

ختتَف ؾن هؼصت حصاماتَاك ، ابًصمغ من  6914فىصت اصلفاغ إإحدامؾي اًيت تخٌاُا مازك ٔبوسي ضف مًضوزٍ "اصلفاغ الاحدامؾي ادلسًس" س ية  

فس اًيلعة ، و يه حٌلًة اجملمتؽ من ادلصامة مباكحفة ألس حاة و اًـوامي و اًؼصوف ، اصلافـة ٕاىل ازتاكهبا ، و حٌلًة اجملصم و اهعالكٌِل من ه

مساؿستَ ٌَتىِف مؽ اجملمتؽ  ، ٕاإ ٔبن ادتالفٌِل نان ضف اًيتاجئ اًيت وظي ٕاٍهيا مازك ٔبوسي
1

، ٕار ٔبهَ  م ًياذي إبًلاء كاهون اًـلوابث و اًلضاء  

اضاث دليايئ و اًتجصمي و املسؤوًَة ادليائَة ، و ٕامنا ذؿا ٕاىل حتصز من ظلَان اًفىص اًلاهوين اجملصذ ، و ٕاؿاذت اًيؼص ضف اًتـسف ضف الافرت ا

 اًلاهوهَة، مؽ احرتام اًىصامة إإوساهَة و حٌلًة اذللوق اًفصذًة و اذلصايث.

 ؾي ًتعف تعفتني زئُس َتني: و هبشا فلس ظاغ مازك ٔبوسي مشُحًا خسًسا ٌضلفاغ إإحدام 

هؼصت اصلفاغ إإحدامؾي هؼصت ٕاوساهَة هتمت إبظالخ و تبَُٔي اًفصذ ًَيسمج ضف اجملمتؽ ، فِشٍ اًيؼصت تصفغ اًفلَ اًتلََسي و املسزسة  ٔبوإ:

ة ضف الادتَاز " فإلوسان ًُس ٕاوساان ؾلالهَا نٌل ٍصاٍ "ذٍاكزث" و ًُس ت ة الادتحاز ،ادلرًب سمِة نٌل ٍصاٍ اًوضـَون ، و اًوضـَة ، "حًص

ًىن زمبا ٍىون إإوسان ألكصة ٕاىل زوخ اًـرص املضعصة و اًلَق نٌل ٍصاٍ ابساكل
2

     

تصتىز هؼصت مازك ٔبوسي ؿىل ذزاسة اًضرعَة، ٔلن لك جمصم  ه رسعَة مس تلةل، فادلصامة ضف هؼٍص إ تـرب ٕاإ ؾن ذلؼة دحسوذت ضف  ناهَا:

س حاة وظو ه ٕاىل ُشٍ اٌَحؼة، و وس تىضف ظحَـتَ ٌَمتىن من انتضاف املـامةل اًيت تياس حَ.و هبشا حِات اًضرط، فِيحلي مـصفة بٔ 

ء فاصلفاغ الاحدامؾي ادلسًس ٌس تَزم ٕاؿساذ "مَف ثضرعَة اجملصم " من كدي ٍلوؿة من ارلرباء، ٔبظحاء، ؿٌَلء اًيفس، ؿٌَلء الاحدامغ، ؿٌَل

 اًعيب    و اًفحط اخملربي. ٕاحصام و ٌس تـاط ؾن املهنج اًلاهوين ابملهنج

س ٔبن ٌس تفِس من  مؽ إإصازت ٕاىل ٔبن ُشٍن اًعفتني إ تـين ٔبن مازك ٔبوسي كس ؿامي ضف هؼصتَ امليحصفني ؿىل ٔبساش ٔبهنم مصىض ، و ًىن ًٍص

ضف اًضرعَةاملـعَاث اًـَمَة حول تحاٍن اًعحائؽ اًخرشًة " فَُس ُياك ٔبمصاط تي مصىض ، فَُس ُياك حصامة تي جمصمون خمتَفون 
3

  

                                      
1
 .49ذ . َلس جن مسين توساق ، ادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و اًرشًـة إإسالمِة ،املصحؽ اًساتق ،ض   

2
 .616ذ . َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق ، ض   

3
 .611ض  ذ . َلس اًصاسطف ، هفس املصحؽ ،  
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 و هبشا امىن توضَح ٔبفاكز مازك ٔبوسي ضف اًيلاظ اًتاًَة :  

  عَة اًزنؿة إإوساهَة ٌَلاهون اًـلايب، ابحرتام حلوق ألساس َة و مصاؿات مدسٔب اًرشؾَة و اًضٌلانث إإحصائَة و دحاهكة ؿاذةل تـس ذزاسة رس

ذلنك ابًـلوتة املالمئةاجملصم، و ؾصضِا ؿىل اًلايض يح ٍمتىن من الاس تفاذت مهنا و ا
1

. فال ماهؽ من وحوذ كاهون اصلفاغ الاحدامؾي جباهة 

 كاهون اًـلوابث ،ٌَتاكمي و املساهست .

 .َحتسًس ضواتط ارلعوزت ضف اًضرط امليحصف، و اًىضف ؾن ٔبس حاة الاحنصاف ، و رعل تسزاسة رسعَت 

 هَة و الاحدامؾَة و دجمؽ تني اًلاهون ادليايئ و ؿمل الاحدامغ و إإحصام ، و اًتعسي ٌَجصامة ثس َاسة حٌائَة واؾَة، تبٔذش تًتاجئ اًـَوم إإوسا

 تيعِص ضف س َاسة واحست.

ٕافصاػ ًىن هؼصت مازك ٔبوسي ٔبنازث صلى فلِاء اًلاهون ادليايئ نثريا من اًتحفغ ، حِامن ًياذي تتجًصس اًلاهون ادليايئ ، مؽ ٔبهَ  م ٍىن ًٍصس 

من دحتواٍ   و ٔبسسَ " اًتجصمي و اًـلاة "، حِث رُة اصلنتوز َلس اًصاسطف ٕاىل اؾتحاز ٔبن مازك ٔبوسي كس تياء اًلاهون ادليايئ اًتلََسي 

ىٌَ ابمللاتي ، ٍصفغ ٔبن ًضفى ؿىل سَوك اجملصم حى ٌل كامي ٔبساء اًتـحري مما ٔبوكـَ ضف تياكغ ، فِو إ ًَلي فىصت ارلعبٔ و املسؤوًَة ألذتَة ًو

ابًوػَفة اًتلََسًة خبعوض تـغ ادلصا م  و اًحـغ الٓدص نادلصا م اًـمسًة زذ فـي احدامؾي كاهوين امَي ٕاىل ٔبذالكِا ، و ًٍصس ٔبن حيتفغ 

 اًوكاًة ٔبنرث من املـاكدة .

 

 

                                      
1
ىن ُشا اًلضاء ٔبو ُشا اذلنك إ ٍىون مؤسسا فلط ؿىل ا     ملـاًري اًلاهوهَة املوضوؾَة " اًلايض ٌس متص ضف كضائَ بٔو ضف حوكَ ؿىل ُشا اًسَوك اجملصم تواسعة اًلاهون، ًو

ىن إتس ٔبن هبٔذش ضف الاؾتحاز املـعَاث و اًـيادض اًضرعَة ٌَفاؿي، فاًس َاسة ادليائَة ىن ُشٍ املـصفة اًـَمَة إ تىفي وحسُا،  و حسُا، ًو تتعَة مـصفة اجملصم من كدي اًلايض... ًو

يائَة اًتلََسًة و ُو ًلرتخ تلس مي ُشٍ إإحصاءاث فالتس ٔبن تسمج ُشٍ اصلزاسة ًضرعَة اجملصم ضف اصلؾوى ادليائَة و تعحح من ؾيادضُا اًصئُس َة و ُشا إ ًتبىٔت ٕاإ تتـسًي إإحصاءاث ادل 

 َتني: ٕاىل مصح 

 مصحةل اًفعي ضف اًوكائؽ من حِث اًتىَِف اًلاهوين ًِا، فٕارا تخ  ٔبن اًفاؿي مسان ًًتلي اًلايض ٕاىل املصحةل اًثاهَة  -

 مصحةل ادتَاز اًـلاة املياسة ًوضـَ و ػصوفَ و ممزياتَ اًفصذًة . -

 . 611ٕاحصاء ًتزش حِا ه ." ذ . َلس اًصاسطف ، هفس املصحؽ ، ؿىل ُامش ض  و ذزاسة ُشٍ اًـيادض تحسٔب ؾلة ازتاكة ادلصامة مدارشت و إ تًهتيي ٕاإ ابىهتاء بٓدص
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 : إإدجاٍ اًتلََسي ادلسًس:24   

ا ؿىل مداذئ سَفَ، فلس ًـترب تـس تَلي الادجاٍ اًتلََسي اهتلاذاث صسًست خاء الادجاٍ اًتلََسي ادلسًس ًتعحَح اًيلط تتعوزٍ اؾدامذ

ة الادتَاز و مدسٔب خماًف ة اًـلس الادجاٍ اًتلََسي ادلسًس امتساذا ٌَمحاذئ ألساس َة اًيت كام  ؿَهيا املسزسة اًتلََسًة مبا ضف رعل مدسٔب حًص

 الاحدامؾي كري ٔبن ُشٍ املحاذئ ؾصف  تعوزا تبٔفاكز و ٔبسس وسـ  جمال اًس َاسة ادليائَة .

دجاٍ ضف اًيعف ألول من اًلصن اًتاسؽ ؾرش و من ٔبمه زواذٍ اتًَص، خازسون ،ٔبوزتوإن و كريمه ، و كسم  ٌَيؼام وكس ػِص ُشا الا

ة الادتَاز فَُس  معَلة  ادليايئ توهجاث مـتربت ناصلؾوى ٕاىل اذلس ألكىص و ألذىن ٌَـلوتة ، وزنز ؿىل اًفوازق اًضرعَة ضف جمال حًص

ة ؾيس  مجَؽ ألصزاض ، نٌل سَع  اًضوء ؿىل ادليات اطلٍن ٍصتىدون ادلصا م حىت حت  اًتبٔجري اًيفيس و اًحَوًويج ضف هؼصمه و كري متساًو

و الاحدامؾي و اًيت تسوزُا تؤثص ؿىل ادلاهة اًضريص ٌَمسؤوًَة ادليائَة
1

. 

 فاإدجاٍ اًتلََسي ادلسًس متزي ؾن سَفَ إإدجاٍ اًتلََسي اًلسمي تؼ:

 َة إإدت ة ختتَف من رسط لٓدص ، فٕان تلٍصص مدسٔب حًص از مؽ ٔبن ألصزاض ضف هؼص زواذ ُشا املحسٔب كري متساوٍن ضف رعل  و تسعل فاذلًص

ة إإدتَاز، فَُس اًياش مجَـا ضف هفس املس توى من اًلسز ؿىل ملاومة اصلوافؽ اًرشٍصت اًيت تسفؽ  املسؤوًَة تىمتي ٕارا متتؽ ادلاين بًص

ة إإدتَاز ابزتاكة ادلصامة ُشا اًتفاوث ًزم تفاوث ضف اًـلوتة دف  ٔبو اص تسث حسة ملساز حًص
2

. 

 ة الٓدٍصن ة الٓدٍصن، و املساش بًص ة اًفصذ تًهتيي ؾيس تساًة حًص  ٔبساش اذلق ضف اًـلاة يه اًـساةل املعَلة اًيت انذى هبا "ناه "، حفًص

ة اجملصم     و حلوكَ ترصف كري ؿاذل، فاكتض  اًـساةل املساش بًص
3

نتوز َلس مسين توساق ضف مصحـَ املـمتس ٔبهَ تضم فىصت و ًضَف اصل .

                                      
1
 .111ذ . مٌعوز زحٌلين، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق ، ض  

2
 .11ذ . َلس مسين توساق ، ادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و اًرشًـة إإسالمِة، املصحؽ اًساتق ، ض   

3
نك ؿَََ ابٕإؿسام ، مث فىصت اًـساةل ؾيس "ناه " ابملثال اطلي رضتَ ؿىل ادلٍزصت املِجوزت، و مضموهَ ًو ٔبن فصذا من اًضـة ضف حٍزصت ازتىة حصامة ، تلتيض اذل " تتضح  

 ، بعول ألمن و الاس تلصاز ًـسم و حوذ اجملمتؽ  تـس جهص ادلٍزصت"    كصز رعل اًضـة اًتفصق و جهص ادلٍزصت ٌَزهمم تيفِش حنك إإؿسام فدي اًتفصق ، حتلِلا ٌَـساةل ، و ًو اهتف  امليفـة
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ة امليفـة الاحدامؾَة ًًتج املحسٔب اًلائي "ٔبن اًـلوتة جية ٔبإ تًزس ؿىل ما تس تسؾََ امليفـة من اس تلصاز ألمن و اس   تتداتَ ضف اًـساةل ٕاىل هؼًص

زاح ٔبمه مداذئ ُشا الادجاٍ فامي ًًلو ثضلك ؿام امىن ٕاذ .اجملمتؽ و إ دجاوس ما تلتضََ اًـساةل ٔبو اًرضوزت" 
1

 : 

ة ضف إإدتَاز ، إإؿرتاف ابملسؤوًَة اخملففة ٌَمعاتني ابإضعصاابث اًـلََة - اؾدامذ الادجاٍ تفىصيت  ختفِف اًـلوتة ؾيس جحوث هلعان اذلًص

ـةل ضف اًـلاة يه حتلِق اًـساةل ، و إ ًًدلي ٔبن اًـساةل و امليفـة إإحدامؾَة ضف حتسًس اًـلوتة ، و ازتحاظ رشؾَهتا ابًفىصتني .و مـياٍ ٔبن اً

س اًـلوتة ؾٌل ُو ؿاذل .  تًز

ة إإدتَاز ، مما ًتعَة اًتفًصق تُهنم ضف حتسًس املسؤوًَة. -  ؿسم تساوي اجملصمني ضف جمال حًص

 رضوزت تعيَف املسجوهني حسة ػصوفِم، حين تتفصذ املـامةل حسة حاةل لك فئة.  -

و اًتبٔجري ضف اًترشًـاث اًـلاتَة املـادضت فبمٔه ما   م ٌسمل من الاهتلاذاث إرؿة جصمغ ما حللَ من كدول و اهتضاز ٕاإ ٔبن ُشا الادجاٍ تسوزٍ

 ٔبذش ؾيَ : 

 اًسَعة اًواسـة ٌَلضات، اًيت حـَهتم امََون ٕاىل اًترفِف إبظساز ؾلوابث كري زاذؿة مما سخة راعل ٕاىل سايذت اًؼاُصت إإحصامِة. -

 صذغ اًـام و ارلاض مـًا، هؼصا ٌَـلوابث اًلعريت املست اًيت اؾمتسُا اًلضات.   اًفضي ضف حتلِق اً -

ة . - ة الادتَاز ، ًتحسًس املسؤوًَة ادليائَة و اًـلوتة املياس حة تلسز اذلًص  الافتلاذ ٕاىل مـاًري ؿَمَة ًلِاش ذزخة حًص

ٔبهَ حلق هتاجئ مـتربت تتبٔجرٍي ؿىل كاهون اًـلوابث اًفصويس ، إبذذال  ٕان الادجاٍ اًتلََسي اذلسًث و ابًصمغ من اهتلاذاث اًيت وهج  ٕاًََ ، ٕاإ

 ، مهنا :6911تـسًالث ُامة س ية 

ة واسـة  -ختفِف اًـلوتة ، و ٕاًلاء ؾلوتة إإؿسام    -  ٕاؾعاء ٌَلايض سَعة تلسًٍص

 حتسًس اًـلوتة بس ٔبؿىل و حس ٔبذىن . -الاؿرتاف ابًؼصوف اخملففة .      -

                                      
1
 . 111ذ . مٌعوز زحٌلين ، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق، ض   
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6992و كاهون اًـلوابث ألملاين س ية 6994اًـلوابث إإًعايل س ية نٌل ٔبثص ضف كاهون 
1

  

ي    و ؾين،  جية مـصفهتا ذاظة ٕارا تودِيا ٕاذزاك  ة فَسفِة ناه  ٔبم وضـَة و الاحدامؾَة يه حعَةل اتزخي ظًو ٕان ُشٍ الادجاُاث فىًص

ا ، و مؽ رعل فٕان ُشا اًتازخي إ ًؼ  ِص ضف ُشٍ اصلزاسة ٕاإ ثضلك ٕاصازاث موحزت تتـَق جلك ادجاٍ املواكف املِمة و اٍمتىن من حسن تلسٍُص

سًثة ، فاًتعوز و اًتلري ٔبو ابٔلحصى ُشٍ  اذلصهَة الاحدامؾَة املتجسذت تلتيض ذزاسة ذاظة، و ؿَََ فٕان املحارش تسزاسة حاةل من اًلضااي اذل

مفِوم اًس َاسة ادليائَة توخَ ؿام تثري حة إإظالغ ؿىل املًضبٔ  ًحسو جمصذ تياكغ ػاُصي إ كري ، فإإصازت ٕاىل الادجاُاث املتـَلة تحَوزت

 اطلي تس متس مٌَ وحوذُا .

 ة :  إإدجاُاث املـادضت  ٌَس َاسة ادليائَة :   

ة  اًفَسفِة و اًيت تسؾي ٔبهنا  من اًياذز خسا ٔبن جنس اًترشًـاث ادليائَة تـمتس ؿىل املحاذئ  اًفلَِة اًيت خاءث هبا الادجاُاث اًفىًص

ًـتسُا  تس توحهيا، فاملشاُة اًفلَِة تحاًف ذامئا ضف املهنجَة و إ هتمت ٕاإ جباهة واحس من املضلكة إإحصامِة ، متجاَُني رشظ املالمئة اًيت

املرشؾون ضف امللام ألول ، فألسماث الاكتعاذًة و اذلصوة و اًثوزاث تسفؽ تبحٔصاة اًلصاز ٕاىل اٌَجوء ٕاىل ما ٌسمى "كاهون ؾلوابث 

اًرضوزت
2

" ، اطلي امتاس ضف دحتواٍ تـوذتَ ٕاىل ألفاكز اًتلََسًة ضف اًتجصمي و اًـلاة ، فِزَو من ٔبي مداذزت ؿَمَة مسزوسة مس تلات من 

 اًواكؽ املـاص و اطلي ًـىس اذلاةل الٓهَة ٌَمجمتؽ و جناؿة إإحصاءاث اًيت تُس تًدط من ذزاساث حتََََة ٌَمجمتؽ ، واًلك ابإؾدامذ ؿىل

ق ٕاىل املرشغ ٌَحََوةل ذون تفارف اًؼاُصت إإحصامِة ذاذي اجملمتؽ.فألهؼمة اٌََرب اًت اًَة تضـص جازة اًساتلة و ألفاكز اًيت من صبهٔنا تيري اًعًص

 ٕاىل ابإزتَاخ تتعحَق اًلاهون ادليايئ اًتلََسي اطلي هيسف ٔبساسا رلَق فضاء ذاملصاظي ، ٔبما ألهؼمة الاستدساذًة ؾىس رعل ، متَي ٔبنرث

 ألذش تفىصت "حاةل ارلعوزت ٔكساش ٌَس َاسة ادليائَة ، مؽ اؾدامذ تعحَق ٔبصس اًـلوتة . 

عوزت" و ٕاإ ٔبهَ و ضف ؿامليا املـادض ادتَف  مواٍسن اًلوى و تسٔبث ألهؼمة اٌََرباًَة اًيت تسؾى ابصلاملصاظَة متَي ٕاىل فىصت تعحَق "حاةل ارل

ا ٕاىل توفري ضٌلانث كاهوهَة و ختفِف من صست اًـلوابث اًيت ناه  ٔبذات زذغ صلامومة توهجاهتا. ٔبما ؾن ألهؼمة الاستدساذًة متَي صُئا فضُئ

ة و اصلًًِة احملََة .اب ًصمغ من ؿامليا اًـصيب، فلاهوهنا اًوضـي مس توزذ كري انتؽ من راهتا و اطلي ؿاذات ًـىس مـعَاث احدامؾَة جلافِة ، فىًص

                                      
1
 .114ذ . مٌعوز زحٌلين، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق ، ض   

2
 .691اًس َاسة ادليائَة ،املصحؽ اًساتق ، ض ذ .َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و   
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الاهفعال ؾن اًفىص اًلاهوين اًلصيب دحاوإث ُيا و ُياك هتسف ٕاىل
1

، ًىن ُشٍ احملاوإث تلف ؿاحزت ٔبمام تض حؽ زخال اًلاهون و الاحدامغ   

 و اًيفس و لك اًفاؿَني ضف ُشا اجملال ابًثلافاث اًلصتَة مؽ دجاُي اذلضازت اًيت ًًمتون ٕاٍهيا .

 :  اًس َاسة ادليائَة ضف اًيؼام ادليايئ اًفصويس : 26  

ؼام ادليايئ اًفصويس ابؾتحاٍز منورخا ٌَلواهني اًلصتَة ألدصى ، و اًسخة ُو ٔبن ٔبفاكز "تًتام الاجنَزيي و تَاكزاي إإًعايل ض اؾمتسان اًي

ق جوزت  ، و املّس اًياتََوين ساؿس ؿىل فتح اًفىص اًلاهوين اًفصويس اًتلََسي ذالل اًلصن اًتاسؽ  6999ظحل  ٔلول مصت ضف فصوسا ؾن ظًص

 اسـة ٌَتعحَق ؿىل اصلول ألدصى ألوزوتَة.ؾرش بٓفاكا و 

ضف ػصوف س َاس َة و احدامؾَة ظـحة ، فبٔفاكز تَاكزاي     و مووسىِو اس توحاُا كاهون اًثوزت  6962ظسز كاهون اًـلوابث اًفصويس س ية  

صاابث و زذوذ فـي اهتلامِة ضس فرته  بنٓازا ؿىل اًلاهون اًـلوابث اًياتََوين ،   ٕاإ ٔبن ػصوف اذلصة و ما هتج ؾيَ من اضع 6996س ية 

 اًىثري من ادلصا م اًيت هتسذ اًيؼام اًـام ، مترغ ؾيَ رضوزت اًصذغ اًـام ابًـلوابث اًضسًست من إإؿسام    و اًسجن املؤتس...اخل .

 و ًإلملام تبمٔه تعوزاث اًلاهون اًفصويس امىن حرصُا ضف اًيلاظ اًتاًَة:

  تـسل تيعوظَ ؿىل ؾلوابث راث حسٍن  6996راث حس واحس نٌل س حق إإصازت ٕاًََ س ية نان كاهون اًـلوابث ًيط ؿىل ؾلوابث

، بَث ٔبظحح ًـعي اذلق ضف اًيعق ابًـلوتة املياس حة ذاذي جمال اذلسٍن. ٔبما ؾن ؾلوتة إإؿسام و اًسجن املؤتس 6962حسة كاهون 

فاًسَعة اًـسول ؾهنا ناه  كري نافِة
2

 . 

 نان ؾحازت ؾن زذ فـي تتـسًالث مـتربت ضف اًترشًؽ اًـلايب و ًؼِص خََا ضف كاهون  6912سًست س ية مسامهة املسزسة اًتلََسًة ادل

 تؼ 19/24/6911

 تعحَق اًؼصوف اخملففة ؿىل لك ٔبهواغ ادلصا م  -

                                      
1
 .694ذ . َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة ،املصحؽ اًساتق ، ض   

2
 .691ذ . َلس اًصاسطف ، هفس املصحؽ ، ض   
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 ػِوز سمل ٌَجصا م اًس َاس َة ٔبكي كسوت  -

 ٕاًلاء اًـلوابث ادلسسًة ناًلًل و اًيك  -

 اًترفِف من كسوت اًـلوابث ألدصى  -

 فِوم إإًالم دفف ضف مؤسساث إإظالحِة مبَوًِا ٕاىل زذ الاؾتحاز ٌَجيات ؾن ظًصق ٕاظالخ اًسجون م  -

 ٕاوضاء معحاث ذاظة ابًعلاز  -

 هلي احملىوم ؿَهيم ٕاىل املس تـمصاث " من ٔبخي ٕاظالخ إإوسان ابٔلزط و ٕاظالخ ألزط ابٕإوسان"  -

يل تؼِوز فىصت إإحصاءاث اًوكائَة فامي ًتـَق جبصا م اًـوذ املعحلة ؿىل اجملصمني ، خاء متبٔثصا ابإدجاٍ اًوضـي إإًعا 19/21/6991كاهون  -

 ابًـاذت 

 ٕاس توىح من إإدجاٍ اًوضـي ؾيس تفصكتَ تني اجملصم ابًـاذت و اجملصم ابًعسفة . 11/21/6996كاهون  -

اًـلوابث اًتحـَة ناذلصمان من اذللوق  ٔبنس ؿىل دعوظَة حصا م ألحساج إبحصاءاث وكائَة خسًست ، نٌل ػِصث 11/29/6961كاهون  -

 املسهَة .

هتمت ثضرعَة  6919مؤنسا ؿَََ كاهون إإحصاءاث ادلزائَة  6941حصنة اًتجسًس اًترشًـي فامي ًتـَق ابٕإظالخ اًـلايب اطلي تسٔب س ية -

 ـة تعوز ادليات تـس ؿسذ من إإذاانث.احملىوم ؿَََ ٔبجياء تيفِش اًـلوتة ؾن ظًصق اًيعوض ٕاوضاء كضات ذاظني تتعحَق اًـلوابث ، و متات

املتـَق جبيوخ ألحساج، ابدتَاز إإحصاء املياسة وفلا ًضرعَة ألحساج ،  21/21/641إإظالخ الٔنرث معلا ٌَترشًؽ ادليايئ تتازخي  -

ة ابًًس حة ٔلحساج ألكي من  ة خمتَفة ابًًس حة ٔلحساج من  61ٕاحصاءاث تصتًو س ية ، تعحَق اًـلوتة  69س ية ٕاىل 61س ية ، ٕاحصاءاث تصتًو

 اًفـََة ضف حاإث اس تثٌائَة .

وامي ٕان حتَني كاهون اًـلوابث ضف اصلول املتعوزت ًتبٔثص تـست ؾوامي من صبهٔنا ٔبن تسامه ضف إإثصاء  ٔبو إإًلاء ضف هعوظَ و من تني ُشٍ اًـ

احئ اًيت تلؽ ُيا و ُياك، ًتويح ٕاىل ذَي ضف اًرتهَحة الاحدامؾَة  اًيت تبٔثص وهبا اًلاهون اًفصويس وسائي إإؿالم اخملتَفة ، متصذ اًسجياء، اًفض
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و كري رعل من ألس حاة اًيت دجـي املرشغ ًفىص خساي ضف ظَاكة خسًست و بٓهَة ٌَلاهون بٓذشا تـني الاؾتحاز املـعَاث ادلسًست مبا ضف رعل 

تعوز اًيؼصت ٕاىل تـغ اًلمي اًسائست ضف اجملمتؽ اًفصويس
1

. 

ز اًرسًؽ ضف اجملمتؽ اًفصويس و اًتلري ضف مفِوم اًلمي و ٕازضاء اًصٔبي اًـام ُصلك  ؿست دلان مٌش تساًة ازلِوزًة ارلامسة ، ًِسف زفساٍصت ٌَتعو 

و مرشوغ  6991ٕاؿاذت اًيؼص ضف كاهون اًـلوابث ، و من ٔبمه مضاًزؽ اًلواهني اًيت ورشث املرشوغ اطلي ورش ضف اًضِص اًساتؽ من ؿام 

 .6999ادلسًس املًضوز س ية  كاهون اًـلوابث

 :  اًس َاسة ادليائَة ضف اًيؼام ادليايئ اًـصيب:  21                  

س اًالف  ًالهتداٍ و حنن هلصا ُشا اًـيوان، اًس َاسة ادليائَة ضف اًيؼام ادليايئ اًـصيب ، "مععَح اًـصيب"،  ٕار ٔبن ُشا املععَح إ ًـى

َامن هسزح اًيؼام ادليايئ اًفصويس ٔبو اًصٔبسٌليل ٔبو الاصرتايك فِيي تـىس دحتوى فىصي مـني ، مبـين مضامني ؾلائسًة راث دحتوى كاهوين، حف 

سالمِة ًِا كامي احدامؾَة مس تلصت ضف وك  ػِوز اًلاؿست اًلاهوهَة سلاًة اًلمي راهتا . زفن اًواحض مـىن هؼام حٌايئ ٕاساليم ًـين اًرشًـة اإٕ 

راث ٔبسس ؾلائسًة و كمي ناتتة
2

إ ٔبن اذلسًث ؾن اًواكؽ اًـصيب ضف ُشا اجملال رضوزي ٌَتَمَح ٕاىل تـسذ اًيؼم ادليائَة ذاذي اصلول . إ 

تالف اًـصتَة و اًيت ابث من اًواحة ذزاسة لك هؼام حٌايئ ؾصيب ؿىل حسا، مما اظعَح ؿَََ تؼ "اصلزاسة امللازهة ٌَيؼم اًـصتَة" اخملتَفة اد 

ا، زمغ املحاذزاث زخال اًفىص و اًلاهون و اًلضات اًـصة اًصامِة ٕاىل مجؽ خمتَف اًترشًـاث اًـصتَة و ٕاًسًوًوحِاث و مضازة اًلامئني ؿَهي

دحاوةل حرصُا ضف موسوؿاث موحست هكوسوؿة اًترشًـاث اًـصتَة
3

، اًيت تؼم مجَؽ اًترشًـاث اًـصتَة املـمول هبا، و يه ؾحازت ؾن جمضلاث  

اث هبا خي اًتوهجاث اًـاملَة ضف جمال ألهؼمة ادليائَة ذاظة ابصلول اًـصتَة" ، هتِجة اتتـاذمه ؾن خضمة ًتـسذ اًترشًـاث ، و تفصكِا "جمضل

كمي و جوات  ألسس إإسالمِة ، فاًـصة إ حيعي هلم املغل ٕاإ تعحلة ذًًِة من هحّوت ٔبو وإًة ٔبو ٔبثص ؾؼمي من اصلٍن
4

، و الاوس َاق وزاء 

                                      
1
 .699ذ . َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة،املصحؽ اًساتق ، ض   

2
 .691 ، هفس املصحؽ ، ض ذ . َلس اًصاسطف  

3
ة ، هؼم وػَفِة ذاظة، مس ترصح من موسوؿة اًترشًـاث اًـصتَة ، املـمول تَ    م ، خاء ضف امللسمة " ظسزث موسوؿة 6996-ُؼ6426ترشًؽ ارلسمة املسهَة ادلزائًص

ـمول هبا ضف اصلول اًـصتَة ...تتواىل ضف مسَسي ًحسٔب من زرف واحس ابًًس حة ًترشًـاث ذوةل اًترشًـاث اًـصتَة من ٕاؿساذ خنحة من زخال اًلضاء و اًلاهون اًـصة صامةل مجَؽ اًترشًـاث امل

 واحست و زرف ألًف ابًًس حة ًترشًـاث مجَؽ اصلول اًـصتَة ". 
4
ضف اًصئاسة...فٕارا نان اصلٍن ابًيحّوت ٔبو اًوإًة  "و اًسخة ضف رعل ٔبهنم رلَق اًتوحش اطلي فهيم ٔبظـة ألمم اهلِاذا تـضِم ًحـغ ٌَلَؼة و ألهفة و تـس اهلمة و امليافسة  

اجن ذضلون" املسّمى ذًوان املحتسٔب و ارلرب ضف اتزخي نان اًواسغ هلم من ٔبهفسِم و رُة ذَق اًىرب و امليافسة مهنم..."، اًـالمة ؾحس اًصحٌلن بٔتوسًس ويل اصلٍن اجن ذضلون، ملسمة اًـاّلمة 

 . 611،ض1224ي اًضبٔن الٔنرب"،وسزة دحللة ًوانن إبدصاح خسًس، ذاز اًفىص ٌَعحاؿة و اًًرش و اًتوسًؽ،تريوث، ًحيان، اًـصة و اًربجص و من ؿادضمه من رو 
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مس حلة طلعل. زفٌل إصم فَِ ٔبن واكؽ اصلول اًـصتَة ضف اًوك  اًصاُن هتاح ؾوامي اتزخيَة إ امىن  ٔبفاكز قصتَة و توهجاث ذون ٔبي ذزاسة

 حرصُا ضف ُشا اًحيس. 

،  6991، متبٔثصا تَ اًلاهون املرصي إبظساٍز كاهون اًـلوابث س ية 6962كاهون انتََون ًس ية  6919هحسٔبُا تتازخي تلََس اًلاهون اًـامثين س ية 

ة و املععَح ؿَََ "جصوهَوث"وس حة ٕاىل اٌَجية اًيت و تالُا ؿست م  ؽ ضف مرص تيفس امليوال ، و ٔبول مًضوز ابٌَلة اًفصوس َة و إإىلكزًي ضاًز

6916كام  إبؿساذٍ نان س ية 
1

 .رو ٔبظي فصويس .

لتخس من اًلاهون م  6914اكتخس املرشغ املرصي ٔبحاكم كواهني لك من تَجَاك، ٕاًعاًَا و اًِيس ، مؽ تـسًالث س ية  6924و ضف س ية 

 .6914اًفصويس ًس ية 

 ٕان ُشٍ اًتوازخي تحني حلدة سمٌَة تبٔثص فهيا اًلاهون املرصي ابؾتحاز مرص ٔبول ذوةل ؾصتَة تسذي حصنة اًتلٌَياث ٔلس حاة ؿست ذاظة هبا و

ًث و هبشا ٔبظحح  تـَست لك اصلول اًـصتَة ألدصى. ًترعوا ُشٍ ألذري حشو مرص   و تسذي يه ألدصى حصنة اًتلٌَياث ضف اًـرص اذلس

 اًحـس ؾن املـعَاث اًرتاجَة جملمتـاث اصلول اًـصتَة و خباظة اًؼواُص إإحصامِة وًَست معق اجملمتؽ، فِيي كس ظحل  تـغ اًيعوض اًلاهون

هَ ؾن اًترشًـاث ادليائَة ادليايئ تعاتؽ ٕاساليم و ًىن ؿىل اس تحَاء . فاًلاهون ادليايئ اًـصيب ٔبو ابٔلحصى اصلول اًـصتَة إ خيصح من مضمو 

 اذلسًثة، و ًتجىل رعل ضف املحاذئ اًـامة اًيت حتوكَ " إ حصامة و إ ؾلوتة ٕاإ تيط " ...

 ناًثًا :  ألتـاذ اًثلافِة و اًلاهوهَة ٌَس َاسة ادليائَة  

ذًة   و الاحدامؾَة رلَق رعل املزجي ٔبجحت  اصلزاساث ألهرتوتوًوحِة و الاحدامؾَة كوت اًصاتعة اًلامئة ؿىل اًتضازة اًزنؿاث اًفص 

وسن  تني اًعحـة ألانهَة و الاحدامؾَة ٌَفصذ و من ذال ه ألزست فازلاؿة  و اًتـازط اًلا م تني ما ُو احدامؾي و ما ُو فصذي ، فٕارا نان

ا ضف كاًة تيؼميي هيسف املعاحل ازلاؿة ٍزذاذ مؽ تـلس اًعالث الاحدامؾَة فٕان ألهؼمة تعاًة و تـمي ؿىل تصمجة  ُشٍ اًزن  ؿاث و حتوٍُص

ٕاىل تلََط ما كس هيسذ تياء جممتؽ من ػواُص ختي ابًحًِة اًـام ٌَمجمتؽ من ذالل تسعري س َاساث مس تلات من هحغ  معق اجملمتؽ  ، و من 

 ذالل ُشا املححث هتعصق ٕاىل اًحـس اًثلاضف ٌَس َاسة ادليائَة و اًحـس اًلاهوين ًِا ضف معَحني :

                                      
1
 .691ذ . َلس اًصاسطف، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة ،هفس املصحؽ ، ض   
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 اًثلاضف ) املصحـَة  اًثلافِة ( ٌَس َاسة ادليائَة:  ٔب :  اًحـس               

مما إ صم فَِ ٔبن اًس َاسة ادليائَة موحوذت ضف لك تضل ، و يه ضف مصمي اًس َاسة اًـامة ، و من املفرتط ضف اًس َاسة ادليائَة و 

تـة من اجملمتؽ راتَ ،  كري مس توزت من جممتؽ بٓدص ، زفا ًعحق دععِا ٔبن تواهة اًتلرياث اخملتَفة و ٕاإ فلسث فـاًَهتا، و جية ٔبن تىون ان

 من س َاسة و دعط ضف جممتؽ مـني و ضف وك  مـني كس إ ًعَح فامي تـس ؾن اجملمتؽ هفسَ هؼصا ًتتاتؽ ألحساج    و املتلرياث ، و املتتدؽ

 و اًس َايس و الاكتعاذي   و الاحدامؾي اًسائس ذاذي اجملمتؽ . ملضامني و ادجاُاث اًس َاسة ادليائَة ًسزك ٔبهنا تتبٔثص ابًحياء إإًسًوًويج  

فاًس َاسة ادليائَة ٕارًا مصتحعة ابًسَوك و املتلرياث الاحدامؾَة و اًيت تـترب من ص مية اجملمتـاث  و ظحَـهتا ابًتفاؿي مؽ اًتعوزاث 

ؾي كس حيسج جفوى هحريت تُهنا و تني اجملمتؽ ٕاىل كسز ٕاحساج اًثلافِة ٌَمجمتؽ ، و صلى فٕان ختَف اًس َاسة ادليائَة ؾن مواهة اًتلري الاحدام

 فوىض ضف ٔبمن و هؼام ُشا اجملمتؽ . 

و تسـى اًس َاسة ادليائَة ٕاىل حتلِق ٔبُساف دحسذت من ذالل اًـلوابث املسعصت ٌَجصا م املصتىدة  و ذزخة دعوزهتا، و تمتثي  

واسن الاحدامؾي"    و اًتبَُٔي إإوساين ، فبٔما ؾن اذلرس إإحصايم فِـين اًلسزت ُشٍ ألُساف ضف اذلرس إإحصايم و اًتواسن اًـسيل "اًت

 ؿىل اًتلََط من ذزخة ٔبو وس حة ازتاكة ادلصا م ،و اًتواسن اًـسيل كاًة ًعـة حتلِلِا ضف جممتـاتيا اذلاًَة و ابًس َاساث اًصاُية و تـين

صاساث اًؼاُصت إإحصامِة  و اًتـسي ؿىل حلوق  و حصايث ألفصاذ، ٔبم ؾن تواسن و تاكفؤ نفيت مزيان اًـسل تـس ادتال ه من حصاء ٕاف

حياء اًتبَُٔي إإوساين فِو ذوز و مسؤوًَة اجملمتؽ ضف تبَُٔي احملىوم ؿَََ "امليحصف" و ٕاؿاذت ٕاذماخَ وسط اجملمتؽ ًَىون ؾيرصا فـاإ ضف اً 

الاحدامؾي ولك
1

     

ي ٌس توحة ؿَََ اًتحنك و اًس َعصت فامي حيسج ذاذي اجملمتؽ من ػواُص ٕاحصامِة مللاتةل تـترب اًس َاسة ادليائَة مبثاتة اًضاتط اطل 

ؿىل لك سَوك احنصاضف من صبٔهَ سؾزؿة اًيؼام اًلا م ؿَََ اجملمتؽ تلمي و  جوات  تضلك رعل اًحياء املرتاض و املتاكمي ، من ذالل احملافؼة 

 لة ٌَفصذ ، ألزست و اجملمتؽ ضف لك سمان و ماكن  و رعل تؼ: اًلمي و ألذالق و حتلق امليفـة  و املعَحة اذللِ

 :  إإُدامم ابًفصذ ذاذي اجملمتؽ: 26                   

ٕان تبٔجري ألوضاغ الاحدامؾَة و الاكتعاذًة ٍىون مصذوذ ٔبنرث ضف رسعَة اًفصذ من اًؼصوف ألدصى ،ٔلن بنٓاٍز إ تيحرص ضف فصذ 

تبزٔسٍ ٔبو ٍلوؿاث هحريت من ٔبتياء اجملمتؽ ، ٕاهَ من اًثات  صلى ؿٌَلء إإحصام و ؿٌَلء اًيفس ٔبن اًتبٔجري ابٕإوسان مـني و ٕامنا تتٌاول اجملمتؽ 

امليحصف و تلومي رسعَتَ ًُس ابٔلمص اًِني، ٕاضافة ٕاىل ٔبهَ كري مضمون اًـواكة هؼصًا إدتالف اًعحَـة اًخرشًة تني فصذ و بٓدص ، فلك 

                                      
1
 .99اًعاًة . ذاصل جن ؾحس ػل اًضاضف ، املصحؽ اًساتق ، ض   
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ٕاوسان ؿا م كا م تشاتَ
1

ضم ٍلوؿة كري متياَُة من املضاؾص و ألحاسُس  و اصلوافؽ اًيت تتداٍن ًُس من رسط لٓدص تي ضف اًيفس راهتا . ً  

اُص و صلى فٕان الاُدامم اًىدري ضف خي الادجاُاث اًفلَِة، استٌسث ضف حتاًََِا و كاايهتا ًتحلِق ألمن و الاس تلصاز الاحدامؾي و دحازتة ػ

 الل تبَُٔي امليحصف و وكاًة اًفصذ من الاحنصاف احملمتي ابًلضاء ؿىل مسخداتَ ضف ألزست و اجملمتؽ ولك.  إإحصام إ ٍىون ٕاإ من ذ

 :   احملافؼة ؿىل تياء ألزست:21                   

ادلسم و اطلي ًُـترب ابؾتحاز ألزست اٌَحية ألوىل ، و ألساش املتني اطلي ٌس تلمي ؿَََ اجملمتؽ ٔبو تـحازت ٔبدصى ارلََة ألساس َة ضف 

 اجملمتؽ "توهجة هؼص الادجاٍ اًوػَفي"، فٕان اًس َاسة ادليائَة تسـى ٕاىل اذلافؼة ؿىل اًصاتعة ألزسًة و من ذال ه الاحدامؾَة ، تتسعري

اجملمتؽ و  س َاسة تـىس ملوماث و مداذئ و اًلمي اًيت تلوم ؿَهيا ألزست ، و تخين س َاساث بٓذشت تـني الاؾتحاز ملوماث ألزست ذاذي

ذزاسة لك ما من صبٔهَ سؾزؿة هَان ُشٍ ارلََة ألساس َة تؼ
2

: 

زؿاًة ألزست و حٌلٍهتا من ؿسوى اًؼاُصت إإحصامِة من ذالل تسعري اذللوق و اًواحداث ٔبفصاذ ألزست، و حتلِق اًـُش اًىصمي و  -

  الاس تلصاز ضف حو ٔبزسي ُاذئ .    

، هسِوةل اذلعول ؿىل اًعالق ، فاذلصض ؿىل اس متصاز اذلَات ألزسًة معَة ٔبهَس ، فاًعالق و اًحـس ؾن ما هيز هَان ألزست ٔبو ًضـفِا  -

 تفض ََ ضف اجملمتؽ ًؤذي ٕاىل ؾواكة ودمية و ًلشي اًؼاُصت إإحصامِة من ذالل توافص ألزضَة ارلعحة ًالحنصاف و ذاظة ألحساج مهنم.

من ذَي ضف اًتًض ئة الاحدامؾَة ، فألزست تـترب اًحياء الاحدامؾي ألول اطلي امىن ٔبن معي ؿىل ؿسم تفارف ارلالفاث ألزسًة وما ًًتج ؾهنا  -

ضـف ًـمي ؿىل تعحَؽ و تًض ئة ألتياء مبا حيلق اًدامسم      و اًتعاتق الاحدامؾي تني ٔبفصاذُا ، و كس تىون اًـالكة ألزسًة ضـَفة صلزخة 

اًحياء الاحدامؾي ألنرب . فَٔلزست ذوز فـال ضف ضحط اجملمتؽ و سَوهَاتَ و يه اذلضن اًصواتط تني ٔبتياهئا ، و اطلي تسوزٍ ًضـف متاسم 

 ألول ًتمنَة اًسَوك اذلسن ٔبو امليحصف

اًـمي ؿىل تبٔظري س َاساث حٌائَة وكائَة من صبهٔنا اًرتتط و اًلضاء ؿىل اًسَوهَاث املِسذت ابإحنصاف ، ففضي مؤسساث اًتًض ئة  -

 سزسة ًـترب معال احدامؾَا مسؤوًإ و تسزخة هحريت ؾن الاحنصاف معوما. الاحدامؾَة نألزست و امل

 

 

                                      
1
 .614ل اًـاين ، ؾوملة ادلصامة زؤًة ٕاسالمِة ضف اًوكاًة، املصحؽ اًساتق ، ضذ . َلس صال  

2
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 :  احملافؼة ؿىل تياء اجملمتؽ:21                    

ٕارا ناه  ألزست كس حؼَ  ابُدامم اًس َاسة ادليائَة و تتسعري س حي حٌلٍهتا من إإىزإكاث حنو ادلصامة و اًلك ذون ارلصوح ؾن 

 ًيت تلام ؿَهيا ضف اجملمتؽ ، فٕان اجملمتؽ ولك كس ًلي ؾياًة ابًلة من ذالل :كميِا و مداذهئا ا

 الاُدامم ابصلزخة ألوىل خبََتَ ألساس َة املىوهة  ه و يه ألزست و ما تحؽ رعل من حٌلًة و وكاًة ًِا. -

د ادلَس ٌَؼواُص إإحصامِة من تعاةل، فلص، ؿسم حتلِق اًتواسن الاحدامؾي و اًـسل و إإهعاف، و دحازتة الٓفاث إإحدامؾَة اًيت توفص امليا -

 تاكفؤ اًفصض، و الاستدساذ...اخل.

 ة :  اًحـس اًلاهوين ) اًترشًـي ( ٌَس َاسة ادليائَة :             

و من  و احرتام اذللوق و اذلصايث، ٕإزساء ذؿا م ذوةل اذلق و اًلاهون ٌس تَزم توافص الًَٓاث اًىفِةل تتحلِق اًـساةل و املساوات

يايئ و تني الًَٓاث املعصوحة ضف ُشا املعَة الًَٓاث اًلاهوهَة اًيت تيؼم اًـالكة الاحدامؾَة تني ألفصاذ و املؤسساث ، و ٔبمهِا اًلاهون ادل 

صذغ و اًتبَُٔي اًفئة كاهون إإحصاءاث ادليائَة ،  و ما امىن حتلِلَ من حٌلًة و مٌؽ تفارف اًؼاُصت إإحصامِة و دحازجهتا من ذالل ٕازساء ذؿا م اً

امليحصفة، و ًلس حاول اًفلِاء تـساذ املعاحل املس هتسفة من ظصف اًس َاسة ادليائَة و رعل من ذالل ما سعصتَ ُشٍ ألذريت من جصامج 

اًوكاًة و امليؽ و اًتجصمي فلس كسموا املعاحل املس هتسفة ٕاىل جالجة ٍلوؿاث
1

 : 

 حدامؾَة اًيت تتضمن ُشٍ ألذريت ضٌلن ٔبمن ازلاؿة و اًفصذ و حتسًس ٔبمن لك من:معاحل ا -معاحل ؿامة   -معاحل فصذًة     -

* اًيؼم الاحدامؾَة و ألذالق و احملافؼة ؿىل اًرثوت اًـامة و حِات اًفصذ، انَُم ؾن احملافؼة اًضؤون اًـائََة و تحـاهتا من 

 "سواح، ظالق، مرياج..." 

 ضعصاابث و احملن .* اًيؼم اًس َاس َة و املتـَلة تبٔوكاث اإٕ 

 *  اًيؼم اًثلافِة املتـَلة ابًـلائس اصلًًِة و اذلصايث اًثلافِة و تحـاهتا 

* اًيؼم الاكتعاذًة املتـَلة جىِان ازلاؿة الاكتعاذي من ٕاهتاح و توسًؽ و اًـالكاث املرصفِة و تحـاهتا مؽ حٌلًة اًفصذ ضف لك 

مي ؿىل حفغ سالمة حسمَ  و حصتَ و حًصتَ اًضرعَة و ٕازاذت ترصفاتَ و نافة حصايتَ حواهحَ ادلسمَة، الاحدامؾَة و الاكتعاذًة ابًـ

ة   اًفىًص

                                      
1
 .699ذ . مٌعوز زحٌلين، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة،  املصحؽ اًساتق، ض   
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ٕاإ ٔبن ُشا اًتلس مي و اًتعيَف  م ٍصصف ٕاىل اًتعحَق اًضامي و اًواضف ضف مجَؽ اًس َاساث ادليائَة  و  م ٍصصف ٕاىل مس توى اإتفاق  

 وحِة مٌهتجة .ؿَََ إدتالف امليؼوز اًس َايس ًلك ذوةل و ًلك ٕاًسًوً

تَ تعحَق ُشٍ اًتعيَفاث ؿىل اًلواهني ادليائَة اذلاًَة رُة ٕاىل اؾتحاز ٔبن اًس َاسة   ٕاإ ٔبن اصلنتوز مٌعوز زحٌلين و ضف دحاًو

إ تتـازط ادليائَة اجملسست ضف ٔبحس كواهُهنا اًصذؾَة اًلاهون ادليايئ هيسف سلاًة املعَحة ازلاؾَة "الاحدامؾَة" ذون املعَحة اًفصذًة اًيت 

 سلاٍهتا ٕاإ ٕارا تضمي  ضف تيوذُا حٌلًة ٌَمعَحة إإحدامؾَة ، 

 فاملعَحة اًفصذًة ٕاما ٔبن ًيؼص ٕاٍهيا ٔبهنا معَحة ممتصنزت ضف اًفصذ فال ًـين اًلاهون ادليايئ و ٕاما ٔبن ًيؼص ٕاٍهيا تصتة بنٓاز كاهوهَة

ي،   و ُشا ما ًتجسس ضف اذلق ضف اذلَات و اًسالمة ادلسمَة و حٌلًة ووضـا حيمََ اًلاهون موضوؾَا سلاًة املعَحة الاحدامؾَة فِتسذ

 املمتَاكث اًفصذًة من الاؾتساء...

 تتفق لك اًرشائؽ و اًلواهني ؿىل ٔبن حٌلًة اًفصذ و اجملمتؽ و اًوكاًة من الاحنصاف و تفارف اًؼاُصت إإحصامِة إ ٍىون ٕاإ  ابًس َاسة 

اجملمتؽ املعحلة فَِ ، و ختتَف ضف ذزخة و تعيَف من ترشًؽ لٓدص ، فِيي تتفق ؿىل حفغ اًيفوش و ادليائَة مس تلات من اًواكؽ و كمي 

  .ألموال تتجصمي اًلتي ، اًرسكة و اًرضة و ادلصخ ، تُامن جنس معاحل ٔبدصى تتفاوث ضف اسلاًة و اًتجصمي ًتـىس توهجاث س َاسة حٌائَة 

  ضف اًـا م من ذالل توهجاهتا إإًسًوًوحِة املتحـة و نشا كواهُهنا ألساس َة و مواجَلِا اًوظيَة، و تؼِص مـا م اًس َاسة ادليائَة ٔلي ذوةل ناه

ناصلساتري و املواجَق
1

، و تس تلي مداذهئا ٕاضافة ٕاىل اًلواهني اصلاذََة ، من املـاُساث و املواجَق اصلوًَة و اإتفاكِاث املضرتنة و اًثيائَة،هشهص 

 مهنا : 

  َميَة واصلوًَة:و اًيت تـصف ؿىل ٔبهنا رعل اإتفاق تني ذوًتني ٔبو ٔبنرث ًتيؼمي مسبةٔل مـَيةاملـاُساث إإك
2

، و تيخثق ؾهنا ، بنٓاز كاهوهَة  

 واحدة اًتعحَق ، و ًَزتم هبا ٔبظصاف املـاُست 

  ة اًـامة ًٔلمم املتحستٕاؾمتستَ ازلـ6949َناهون ألول /ذٌسمرب  62مؤسساث حلوق إإوسان : إإؿالن اًـاملي ذللوق إإوسان ًؼ
3

. 

 

                                      
1
 6191زحة س ية  29مؤزد ضف  91/19، ًتضح مـا م اًتوخَ إإًسًوًويج، هكثال . ألمص زرف ....«ادتَازاهتا الاصرتاهَة  " ...و اًَوم فٕان ادلزائص تخين هفسِا ضف ٕاظاز   

 ، 11ًتضمن ورش املَثاق اًوظين، ض  6991ًوًَو س ية  21املوافق ًؼ 
2
 .19،ض 1226ة و اًًرش ، ادلزائص ، س ية ذ . ٔبؾصاة تَلامس ، اًلاهون اصلويل ارلاض ادلزائصي ، تياسغ اًلواهني، ذاز ُومة ٌَعحاؿ  

3
َزي ثسخة املصنز اًس َايس " ؿىل اًحضلان ألؾضاء ٔبن تـمي ؿىل ورشٍ و توسًـَ و كصاءتَ و ورشحَ، و إ س امي ضف املسازش و املـاُساث اًتـَميَة ألدصى، ذون ٔبي مت   

َاز ، ألمني اًـام ، بٔ   ، اصلًحاخة.6999. اتتسام كّصام ،املععَحاث اًلاهوهَة ضف اًترشًؽ ادلزائصي ، كرص اًىتاة ، اًحََست ، ادلزائص س ية  ٌَحضلان ٔبو ألكاًمي " ؾن ذافِري ترٍيز ذي هًو
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 ارلامتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة :

اًواكؽ ٔبن اًس َاسة ادليائَة ضف اًوك  اذلارض و ضف اًىثري من اجملمتـاث تواخَ مـسإث إإحصام املزتاًست، و ممترضة ؾن ػواُص 

رُة اًحـغ ٕاىل اؾتحاز ٔبهَ و تعحَلا ًس َاساث ٕاحصامِة متيوؿة و متفاوتة ارلعوزت و ألظـة من رعل ػواُص ٕاحصامِة متجسذت ، ٕار 

خِة ، تـس تسوزُا من اًـوامي  حٌائَة اًيت تيُ  ؿىل  اًّضن   و الاحدامإث و توهجاث ازدجاًَة،  ذون إإستٌاذ ٕاىل ٔبسس ؿَمَة دجًص

وامي و ٔبس حاة اًؼاُصت إإحصامِة و ، زفن ظـوابث حتلِق ٔبُساف اًس َاسة ادليائَة جنس  تزاًس ؾ 1املساؿست ؿىل تفارف اًؼاُصت إإحصامِة

 اًيت تساؿس ضف اس تفحال اًؼاُصت إإحصامِة و مهنا اذلاخة املاذًة و اًتساتق ؿىل اًىسة املال ًزتاًس متعَحاث اًـُش وسط ُشا اًزمخ من

َوهَاهتم، من تفيش ألانهَة و اًتيافس اًتعوز اًتىٌوًويج و اًـَمي ، مما ًؤثص ؿىل اًـالكة تني ألفصاذ و تلَري اًلمي ألساس َة  اًيت حتنك س

ئا تسل من اًتـاون و اًتسامح ،نٌل تَـة اًفصوق اًعحَلِة ضف اجملمتؽ ًـسم اًتواسن ضف تلس مي اًرثوت، و ػِوز اًفلري و اًلين و اهـسام صُ 

َة اطلي من صبٔهَ ٔبن ًوصل ػواُص ٕاحصامِة ٕاىل حس ا  ذلصوة ألََُة  .فضُئا اًعحلة اًوسعي، اًيت متتط رعل اًفصق اًُص

اًتفىم اًرسي ؿىل ٕاثص تفيش اًزنؿة املاذًة و سايذت املوازذ الاكتعاذًة، و اطلي ًؤذي ٕاىل ضـف اًصاتط ألزسًة وما ًًتج ؾن 

رعل من احنصافاث ذاظة ألحساج من ٔبفصاذ اجملمتؽ،فإإهتلال اًرسًؽ من ألزايف ٕاىل املسن و رعل ًؼصوف متـسذت، فدياء مسن خسًست 

، و تزاًس ذاذي ُشٍ املسن مصانز ٌَرتفَِ و ٌَصحب اًرسًؽ  2حص ٕاٍهيا ٔبزس نامةل من ألزايف ذون توافص رشوظ ألماهن و اًتـَمي و اًعحةهتا

 اذلسج ٕاىل الاحنصاف  . 3، ٌساؿس ؿىل حتٍصص

ىل املِاحص اًتبٔكمل مؽ اًثلافة اًرصاغ ضف اًثلافاث و ًتضح ذاعل ؾيس املِاحٍصن ٕاىل مسن هبا جلافاث و ؿاذاث خمتَفة مما ًعـة ؿ

 ادلسًست ذاظة مهنم املصاُلني. 

اًحعاةل كٓفة احدامؾَة دعريت و اًيت تـس اًضلي اًضاكي زلَؽ اًس َاساث اًـاملَة، فزتاًسُا وس حة اًحعاةل و تفاسفِا ًتضمي مجَؽ 

 اًرشاحئ كس توصل مدارشات ػواُص إإحصامِة، 

ترشًـَة واًيت سخهبا اًلاهون ورعل من ذالل ٕاابحة تـغ اًسَوناث اًيت من صبهٔنا ٔبن تؤذي نٌل إ امىن ٔبن هتجاُي  املـضالث اً 

 ٕاىل ادلصامة ، ٔبو اًيط دضاحة تبٔن إ ؾلوتة و إ حصامة ٌَحـغ من ألفصاذ ذاذي اجملمتؽ 

                                      
1  

 .19ذ . فتوخ ؾحس ػل اًضاذيل، ٔبساس َاث ؿمل إإحصام و اًـلاة، املصحؽ اًساتق ، ض

 .11رشًـة إإسالمِة، املصحؽ اًساتق ،ض ذ . َلس جن مسين توساق، ادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و اً   2

ة ابملفِوم اًواس  3  ؽ .هـين جلكمة حتٍصص اذلسج ٔبي فم اًلِوذ اًيت من صبهٔنا تبٔظرٍي تبٔظريا حس يا ، اًِسف مٌَ اًرتتَة و اًتـَمي ، إ اذلًص
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ُصت إإحصامِة فىِف ُياك تـغ اًسَوناث اًيت إ ًـاكة ؿَهيا اًلاهون فتجصمي اًسخة و املسخة مـا امىن اًلضاء ؾن اًؼا

 ٌَلاهون ٕاابحة ارلَوت تني اًصخي و املصٔبت و نسا اًزىن ضف تـغ اذلاإث    و حيصم إإهجاط اطلي هتج ؾن اًـمي امليحصف اًفاحش .

ىيب اًـفو تبٔهواؿَ اًـام و اًضامي ًحـغ ادلصا م ، و اًـفو ادلزيئ اطلي ًزنل كسم من اًـلوتة ،و ًـين ؿسم تعحَق اًـلوتة ؿىل مصت

ت ما ادلصا م ٔبو اًترفِف اًـلوابث ؾن ُشٍ ادلصا م و رعل مٌافِا ٔلُساف اًس َاسة ادليائَة و ًـترب ؿائلا ٔبمام تعحَق اًلاهون ، فاًـفو ؿاذ

 ٍىون تلصاز س َايس ، ٔبو مٌاس حاث وظيَة ضازتة ؾصط اذلائط إإحصاءاث و ٔبس حاة اًـلوتة و اًلاًة املصحوت من اًـلاة "إإًالم".

هة و يه اسلاًة اًيت ٍمتتؽ هبا خنحة من ٔبفصاذ اجملمتؽ و حتول تني اًفصذ و ٔبفـا ه و حتمهيم من ٔبي متاتـة كضائَة ضف حاةل ازتاكة اذلعا

 ادلصا م 

ذزخة إإًالم اًيت إ ختَو من اًـلوتة ، ففي تـغ اذلاإث جنس تعحَق اًـلوتة ذاذي املؤسساث اًـلاتَة ختَو من إإًالم اطلي 

من اًسجياء  ℅41صذغ ارلاض ، و اصلًَي ؿىل رعل حصا م اًـوذ اًيت تصتىة ًيفس اجملصم ، و ظحَـة اًسجن و املـامةل ذاذهل فؼحيلق اً

 . 1املفصح ؾهنم ضف ادلزائص ًـوذون ٕاىل ازتاكة ادلصامة

ةل و اًح  عَئة ٌضلؾوي و ضف ارلعومة و ضف ماذت اًلضاء امىن ٔبن ٍىون ؿائلا ًتحلِق ٔبُساف اًس َاسة ادليائَة نإإحصاءاث اًعًو

ًة ولك انَُم ؾن اًؼصوف اخملففة ًتعحَق اًـلوتة و ألؿشاز ، ٕاإ ٔبهيا وضري ٕاىل ٔبهَ ُياك تـغ اًلصازاث  و ألحاكم ترتك ٌَسَعة اًتلسٍص 

 ٌَلضات ، و من اًثات  ادتالفِم من حِث اًتىوٍن و اًزناُة و نثريا ما تؤذي كصازاهتم ٕاىل هتاجئ كري مصضَة.

ة ٌَلايض ، فاًلاهون وضؽ ًلك حصامة ؾلوتة و ٌَـلوتة حسٍن ألؿىل و ألذىن ، دض وغ اًؼصوف اخملففة وألؿشاز ٌَسَعة اًتلسًٍص

ٕاإ ٔبهَ ُياك تـغ اذلاإث ٔبو اًوكائؽ إ تياسة اًلاهون مما جيي اًلايض ارلصوح ؾن اًلاهون تتعحَق ؾلوابث كس تىون مسُئة ٌَلاًة 

 َاسة ادليائَة .املس هتسفة من ظصف اًس  

تطء إإحصاءاث و اًتبٔحِالث هؼصا ٌَـجةل اًلضائَة املََئة ابٕإحصاءاث و املواؾَس و اًتبٔحِالث املتىصزت . إإًساغ  

 املؤك  ضف اذلخس الاحتَاظي ذون احملاهكة، مث ًًل رعل اًرباءت تـس ٔبصِص من الاؾتلال ٔبو س يواث 

لى تـَست امليال، هتِجة ازتفاغ اًؼاُصت إإحصامِة ، واًسخة ضف رعل اهـسام ألساش ٕان ألُساف املصحوت من اًس َاسة ادليائَة تح

ة ًـي  ٔبدهتا  و ٔبتعَهتا ،  مؽ اًلعـي و اٌََوهة ضف اًتـامي من اًؼاُصت و اًسَوك امليحصف ٔبظال ، و اًتياكغ ضف اًعصخ ، فلكٌل ػِصث هؼًص

                                      
 .124ذ . مٌعوز زحٌلين، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة، املصحؽ اًساتق، ض   1
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ىرثت ألُساف اًضَلة اًيت إ تساؿس تي تىون ٔبحسى اًـوامي احملصنة و امللشًة اهـسام املوضوؾَة ضف تـغ اًلصاز ٌَس َاسة ادليائَة، ً

 .ًالحنصاف 

 املصاحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽ :

  ة ؾن وسازت ألوكاف ، اًـسذ ٔب.ذ َلس صالل اًـاين ، ؾوملة ادلصامة زؤًة ٕاسالمِة ضف اًوكاًة ، نتاة ألمة ، سَسةل ذوزًة صًِص

 ،تسون س ية ، كعص.629

  ، 1224ذ. َلس اًصاسطف ، ؿمل إإحصام  و اًس َاسة ادليائَة ، ذاز اًىتاة ادلسًس املتحست ، تريوث، ًحيان، اًعحـة اًثاًثة. 

  ، 1221ذ. مٌعوز زحٌلين ، ؿمل إإحصام و اًس َاسة ادليائَة ، ذاز اًـَوم ًٌَرش و اًتوسًؽ ؾياتة ، ادلزائص . 

 1221مل إإحصام و اًـلاة ، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ، تريوث ، ًحيان ، اًعحـة ذ. فتوخ ؾحس ػل اًضاذيل ، ٔبساس َاث ؿ . 

  إإمام ٔبتو اًـحاش ٔبمحس اجن تميَة ، اًس َاسة اًرشؾَة ضف ٕاظالخ اًصاؾي و اًصؾَة ، بث و تلسمي ؾحس اًسمَؽ حدازي ، ألهُس سَسةل

 .6994ـة اًثاهَة .اًـَوم إإوساهَة حت  ٕارشاف ؿًل اًىزن ، موذف ًٌَرش ، اًعح

 ط، ذ. َلس جن مسين توساق ، ادجاُاث اًس َاسة ادليائَة املـادضت و اًرشًـة إإسالمِة "، ٔبناذامَة انًف اًـصتَة ٌَـَوم ألمٌَة ، اًصاي

 .1221س ية 

 َة احدامؾ ة "ظوة جٌصس ،اًصابظ ، ٔب . َلس اًلَاظ ، اًس َاسة ادليائَة و حٌلًة حلوق اذلسج ادلاحن ضف امللصة "ذزاسة كاهوهَة تصتًو

 .  1221امللصة ، اًعحـة ألوىل،

  19،ض 1226ذ . ٔبؾصاة تَلامس ، اًلاهون اصلويل ارلاض ادلزائصي ، تياسغ اًلواهني، ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش ، ادلزائص ، س ية. 

  تلسمي ؾحس اًسمَؽ حدازي ، ألهُس سَسةل إإمام ٔبتو اًـحاش ٔبمحس اجن تميَة ، اًس َاسة اًرشؾَة ضف ٕاظالخ اًصاؾي و اًصؾَة ، بث و

 .6994اًـَوم إإوساهَة حت  ٕارشاف ؿًل اًىزن ، موذف ًٌَرش ، اًعحـة اًثاهَة .
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 املصاحؽ ابٌَلة اًفصوس َة 

 Denis Szabo, CRIMINOLOGIE ET POLITIQUE CRIMINELLE. Édition numérique réalisée le 21 

mai 2007 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, province de Québec, Canada.  

 G. TRDE, archive d’anthropologie criminelle  « de criminologie ». 

 Jean-Jacques ROUSSEAU, du contrat social , S.N.E.D- ALGER , 1980, 

 اًصسائي و ألباج 

  َس ذََفة ُساوي ، واكؽ تيايم ادلصا م ضف اًـصاق ، بث ملسم ٕاىل حَلة اصلزاسة ارلاظة ابدلصامة و اًعاًة. ذاًط ٕاجصاُمي ٔبذمه و ًو

 م تلساذ.6999ناهون ألول  19ٕاىل  19تًدؤاث املس تلدي، املـِس اًـايل ًضحاظ كوى ألمن اصلاذًل ، من 

 صاين ، ذوز ألوضعة اًثلافِة و اًصايضَة ضف تبَُٔي ألحساج ضف إإظالحِاث، ذزاس ة ٌَحعول ؿىل اًعاًة. ظازق جن َلس ساًس اًُز

 .1221صِاذت املاحس تري ضف اًـَوم الاحدامؾَة ، خامـة انًف اًـصتَة ٌَـَوم ألمٌَة ، اًصايط ، اًسـوذًة ، 

  اًعاًة َلس جن ؾامثن جن َلس بٓل ؾامثن ، " اًس َاسة ادليائَة ضف ؾِس معص جن ؾحس اًـٍزز" ذزاسة تبٔظَََة ملازهة" بث ًيَي صِاذت

 .1229ًف اًـصتَة ٌَـَوم ألمٌَة ، اًصايط ، املاحس تري ، خامـة ان

  اًعاًة َلس جن ؾامثن جن َلس بٓل ؾامثن ، " اًس َاسة ادليائَة ضف ؾِس معص جن ؾحس اًـٍزز" ذزاسة تبٔظَََة ملازهة" بث ًيَي صِاذت

 .  1229املاحس تري ، خامـة انًف اًـصتَة ٌَـَوم ألمٌَة ، اًصايط ، 

 اًلواهني و املصاس مي 

 املتضمن اصلس توز ادلزائصي .   1229هوزفرب  61املؤزد ضف  11،ادلًصست اًصمسَة زرف 1229هوزفرب  61املؤزد ضف  29/69ون زرف اًلاه 

  اطلي ًتضمن كاهون اًـلوابث املـسل و املمتم.6911ًوهَو س ية  29املوافق ل  6191ظفص ؿام  69، املؤزد ضف 611-11ألمص زرف ، 

 املـاُساث و إإتفاكِاث

  ٕٕاذازت صؤون إإؿالم، َُئة ألمم املتحست.6949ناهون ألول /ذٌسمرب  62ؿالن اًـاملي ذللوق إإوسان، اإ ، 
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ة كري ىزهية ضف املتـَق ابًلواؿس املعـحلة  24/21ػي اًلاهون زرف  حصامة إإصِاز اًتضًََل هكٌلزسة دجاًز

ة  ؿىل املٌلزسـاث اًتجاًز

 تحون ؾحس اًىصميألس تار/ 

 سـَست خامـة  ٔبس تار مساؿس "ة"                                          

 ملسمـــة 

هؼصا ًزتاًس و تيوغ اًسَؽ و ارلسماث ضف اًسوق تزاًسث اذلاخة ٕاىل اس تـٌلل وسائي تصوجيَة ًِا تمتثي ٔبساسا ضف معََة إإصِاز،             

إإكدال ؿىل تغل اًسَـة ٔبو ُشٍ ارلسمة، فإإصِاز رضوزي و ُام سواء ًٔلؾوان اطلي ًـترب ٔبحس اًوسائي اًيت من صبهٔنا ذفؽ املس هتغل ٕاىل 

ن الاكتعاذًني، نٌل ٔبهَ ٍىتيس هفس ألمهَة و ًـترب رضوزاي ٔبًضا ابًًس حة ٌَمس هتغل، ٕار ٔبهَ امثي معسزا ٌَمـَوماث ابملس حة ٕاًََ امىٌَ م

 تىوٍن كٌاؿة ثضبٔن ُشٍ اًسَؽ و ارلسماث.

إإصِاز كس ٍىون تضََََا فِجـي مٌَ وس َةل كري رشؾَة ٌَتبٔجري ؿىل املس هتغل من ذالل مضامني رعل إإؿالن اًتضًََل، ٕاإ ٔبن             

 نٌل ٔبهَ من صبٔهَ اًتبٔجري سَحا ؿىل امليافسة تني ألؾوان الاكتعاذًني، ألمص اطلي ًتعَة تسذي املرشغ تلَة اسلاًة من ُشٍ املٌلزساث

ة اًيت توظف تلري   اًزنهية.اًتجاًز

و ُشا ما ترتمجَ ٍلوؿة اًيعوض اًيت هتسف ضف امللام ألول ٕاىل حٌلًة املس هتغل ذاظة ضف ظوزهتا ادليائَة من تبٔجري إإصِاز             

اطلي  11/21/1224املؤزد ضف  24/21اًتضًََل و ضف امللام اًثاين حٌلًة امليافسني من تبٔجري ُشٍ املٌلزسة كري اًزنهية، من تُهنا اًلاهون زرف 

ة املـسل و املمتم، حِث حصم فـي إإصِاز اًتضًََل.  حيسذ اًلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًتجاًز

و ؿَََ، فإإصاكًَة اًيت تعصخ تتـَق مبضمون اسلاًة ادليائَة اًيت فصضِا املرشغ ادلزائصي ضف جمال إإصِاز اًتضًََل ضف ػي             

 ًثوز اًتساؤل حول مفِوم إإصِاز اًتضًََل و ألزنان ارلاظة اًيت تتعَهبا ُشٍ ادلصامة ًلِاهما، فضال ؿىل تساؤإث ، نٌل24/21اًلاهون زرف 

 ٔبدصى تتـَق مبـاًية ُشٍ ادلصامة و نشا اًـلوابث امللصزت ًِا، و اًيت متثي ٕاصاكًَاث فصؾَة ملوضوغ ُشٍ املساذةل.
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ة كري اًزنهية امليعوض ؿَهيا ضف اًلاهون زرف و تشعل سُمت اًتعصق ٕاىل حصام              24/21ة إإصِاز اًتضًََل هوهنا ٔبحس املٌلزساث اًتجاًز

مضن مدحثني، خيعط ألول ًحَان مفِوم ُشٍ ادلصامة و حتسًس ٔبزناهنا ارلاظة، ٔبما اًثاين فِرعط ٌَححث ضف مـاًًهتا و تَان اًـلوابث 

 شٍ ادلصامة.  امللصزت ًِا، ٕاضافة ٕاىل مسبةٔل اًـوذ ضف ُ

 و ألزنان ارلاظة املتعَحة ًلِاهما. ماَُة حصامة إإصِاز اًتضًََلاملححث ألول: 

ة كري ىزهية ٕاإ من ذالل اًححث ضف ماَُهتا مث الاهتلال ٕاىل حتسًس              إ امىن اًىضف ؾن حصامة إإصِاز اًتضًََل هكٌلزسة دجاًز

  .اًـيادض املىوهة ًِشٍ ادلصامة

 .ة ألول: ماَُة حصامة إإصِاز اًتضًََلاملعَ

سُمت اًححث ضف ماَُة حصامة إإصِاز اًتضًََل من ذالل حتسًس مفِوهما ضف اًحساًة ضف اًترشًؽ ادلزائصي مث ضف تـغ اًترشًـاث             

 امللازهة مؽ اًرتنزي ؿىل اًترشًؽ اًفصويس.

 دلزائصي.ضف اًترشًؽ ا اًفصغ ألول: مفِوم إإصِاز اًتضًََل

ة كري اًزنهية اًيت ؿادلِا املرشغ مضن اًفعي اًصاتؽ تـيوان " املٌلزساث              تـترب حصامة إإصِاز اًتضًََل ٔبحس املٌلزساث اًتجاًز

ة " من اًلاهون زرف  ة كري اًزنهية " من اًدـاة اًثاًث اطلي خاء تـــــيوان " ىزاُة املٌلزساث اًتجاًز  11/21/1224ضف  املؤزد 24/21اًتجاًز

ة املـسل و املمتم، حِث دعط ًِا املاذت  ناه   1221مٌَ، ؿٌَل ٔبهَ ٕاىل كاًة س ية  19اطلي حيسذ اًلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًتجاًز

ة اخملاًفة ٌَلاهون تلؽ حت  ظائةل كاهون واحس و ُو ألمص زرف  افسة، و املتـَق ابملي 11/26/6991املؤزد ضف  91/21املٌلزساث اًتجاًز

املتـَق ابمليافسة فعي املرشغ تني املٌلزساث امليافِة ًلواؿس امليافسة اًيت حيوكِا ألمص  69/29/1221املؤزد ضف  21/21تعسوز ألمص زرف 

ة و ىزاُهتا، 21/21زرف  ابمليافسة املتـَق  21/21حِث مت اًيط مضن ألمص زرف  1و تني خماًفة اًلواؿس املتـَلة ثضفافِة املٌلزساث اًتجاًز

ساًف اطلهص و اًيعوض اًتعحَلِة  91/21ؿىل اس متصاز اًـمي تعفة اهتلاًَة تبٔحاكم لك من اًحاة اًصاتؽ و ارلامس و اًساذش من ألمص زرف 

ة و ىزاُهتا،  24/21زرف  و يه ألتواة راهتا اًيت ٔبظحح  دحي ٕاًلاء مبوحة اًلاهون 2 ه املتعةل ابًلواؿس املتـَلة ثضفافِة املٌلزساث اًتجاًز

 3املشهوز بٓهفا.

                                      
1
 .116، ض 1262، 62، ذاز ُومة، ادلزائص، ظ 21حصا م اًزتوٍص، ح –حصا م املال و ألؾٌلل  –حصا م اًفساذ  –ٔبحسن توسلِـة: اًوخزي ضف اًلاهون ادلزايئ ارلاض اصلنتوز/  

2
 .1221ة ، س ي41املتـَق ابمليافسة املـسل و املمتم، ح ز  69/29/1221املؤزد ضف  21/21من ألمص زرف  21فلصت  91ٔبهؼص املاذت   

3
ة املـسل  و املمتم، ح ز  11/21/1224املؤزد ضف  24/21من اًلاهون زرف  26فلصت  11ٔبهؼص املاذت     . 1224، س ية 46اطلي حيسذ اًلواؿس املعـحلة ؿىل املٌلزسـاث اًتجاًز
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، ٕار من صبٔهَ ٔبن ٍصتة 1و ابًيؼص ٕاىل اؾتحاز إإصِاز اًتضًََل ٔبحس ألس حاة اًيت تؤذي ٕاىل الاضعصاة ضف اجملال الاكتعاذي            

 ز اًتضًََل.بنٓازا سَحَة سواء ؿىل امليافسة ضف اجملال اًتجازي ٔبو ؿىل املس هتغل، فلس تـسذث ظوز اسلاًة ادليائَة من إإصِا

و مهنا ما ًسذي مضن كواؿس اسلاًة ادليائَة  2تني ظوز اسلاًة ُشٍ ُا ما ًيسزح مضن اًلواؿس اًـامة ٌَلاهون ادلؼؼؼؼؼيايئ مضن حصامة اًيعة، 

املس هتغل و سفؽ  اًيت تفصضِا اًلواهني ارلاظة، و اًيت تعيف ٕاىل كسمني ٕار من صبٔن ألوىل ٔبن تضؽ حٌلًة حٌائِــــة ضف ٕاظاز كواؿس حٌلًة

ا من اًيعوض ارلاظة، ٔبما اًثاهَة فتضؽ حٌلًة حٌائَة تواخَ إإصِاز اًتضًََل ضف  4، و حٌلًة حٌائَة ضف ٕاظاز كاهون اًـالماث3اًلش و كرُي

ة و ضف رعل توس َؽ ًيعاق اسلاًة ادليائَة من إإصِاز اًتضًََل هك 24/21حس راتَ، و يه تتضمهنا دعوظا ٔبحاكم اًلاهون زرف  ٌلزسة دجاًز

 كري ىزهية. 

و  م ٍىن املرشغ ادلزائصي ًوحسٍ كس وضؽ ُشٍ اًلواؿس اسلائَة من امليؼوز ادليايئ ذاظة، رعل ٔبن اًترشًؽ اًفصويس كس س حلَ ٕاىل             

 رعل، و ُو ما سُمت تياو ه.  

 5ضف اًترشًؽ اًفصويس. : مفِوم إإصِاز اًتضًََلاًثايناًفصغ 

شهص ضف ٕاظاز املـادلة اًترشًـَة امللازهة طلاث ادلصامة ٔبن املرشغ اًفصويس كس حصم ُشا اًفـي اطلي ٍىون حصامة مس تلةل و رعل ً             

حِث تياول ابًتجصمي و اًـلاة فـي إإصِاز املضَي  21/29/6911مضن ٔبحاكم اًلاهون اًعاذز تتازخي  6911ابًيط ؿَهيا ٔلول مصت س ية 

 .اطلي ًتضمن اذؿاءاث ذاظئة ٔبو من صبهٔنا ٔبن تؤذي ٕاىل اًتضََي اطلي ًمت ثسوء هَة و

، ابٕإضافة ٕاىل ؿسم حتلِلَ ٌَـلوتة اًيت ٔبوزذُا ٔلي زذغ، 6كري ٔبن ٕاجحاث سوء اًيَة كس كَط ثضلك خسي من تعحَق ُشا اًيط            

َسا ابمللازهة مؽ هؼصا ًتواضـِا ٕان من هجة اذلخس اطلي ٍىون مضموإ توكف اًتيفِش ضف اًلاًة، و  ٕان من هجة اًلصامة اًيت تضلك مدَلا ُس

                                      
1
 .699، ض 1266، 26، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، تريوث، ظ -ذزاسة كاهوهَة  –اصلنتوزت/ تتول دضاوت ؾحاذي: اًتضََي إإؿالين اًتجازي و ٔبثٍص ؿىل املس هتغل   

2
من كاهون اًـلوابث ادلزائصي، و ًتىون زنهنا املاذي من جالجة ؾيادض: اس تـٌلل وس َةل من وسائي اًتسًُس، سَة مال اًلري، و اًـالكة  191ًـاكة ؿىل حصامة اًيعة مبوحة املاذت   

، 64، ذاز ُومة، ادلزائص، ظ 26تـغ ادلصا م ارلاظة، ح-ادلصا م ضس ألموال –ادلصا م ضس ألصزاض –لِـة: اًوخزي ضف اًلاهون ادلزايئ ارلاض اصلنتوز/ ٔبحسن توس اًس حخِة تُهنٌل. ٔبهؼص 

 .119، ض 1261
3
 .1229، 61املتـَق بٌلًة املس هتغل و سفؽ اًلش، ح ز  11/26/1229املؤزد ضف  29/21من اًلاهون زرف  92ٕاىل  19ٔبهؼص املواذ من   

4
 .1221، 44املتـَق ابًـالماث، ح ز  69/29/1221املؤزد ضف  21/21ٔبهؼص ألمص زرف   

5
 ؿىل اًتضؼؼؼؼؼؼًََل ضف اًترشًؼؼؼؼؼؽ اًفصويس، فضال مت اًرتنزي ضف تَان مفِوم إإصِاز اًتضًََل ؿىل اًترشًؽ اًفصويس ابًيؼص ٕاىل ؿست مربزاث ًـي ٔبمهِا وحوذ تسزح ضف تعوز مفِوم إإصِاز  

 وحوذ تلازة ضف اًىثري من املفاُمي راث اًعةل و امللاتةل ًِا ضف اًترشًؽ ادلزائصي.
6
 Nicole Ferry-Maccario,Droit du Marketing, Pearson éducation, Paris, 2008, p104. 
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كس حسذ موضوغ إإؿالن ضف امليتجاث  6911، فضال ؿىل ٔبن اًلاهون اًعاذز س ية 1ألزابخ اًيت حيللِا املـَن من حصاء تث إإؿالن اًاكرة

. ألمص اطلي ذؾى ٕاىل رضوزت تـسًي ُشٍ 2ال اًـلازيو ارلسماث مما ٔبذى احنساز اسلاًة ادليائَة ؾن إإؿالانث اًاكرتة و املضَةل ضف اجمل

-اًلاهون املتضمن توحَِ اًتجازت و اذلصف ضف فصوسا، و اطلي نان من مفاؾَهل تـسًي املواذ ل 19/61/6991ألحاكم حِث ظسز تتازخي 

صِاز، رعل ٔبهَ   استدسل ًفغ   امليتجاث ٕار تخىن املرشغ اًفصويس مفِوما ٔبوسؽ ًالٕ  3و ما ًَهيا من كاهون الاس هتالك ساًفة اطلهص، 616-6

اطلي وزذ ضف اًيط  اًساتق تَفغ بٓدص ٔبنرث اتساؿا و ًتـَق ألمص تَفغ ألموال، فلشى اًيط ًتضمن ألموال و ارلسماث، ٕاضافة ٕاىل ما 

   4ادجَ ٕاًََ اًصٔبي تبٔن ُشا اًيط كس ؿسل ؾن حٌحة إإؿالن اًاكرة ٕاىل إإؿالن ارلاذغ.

( املشهوزت سَفا ؿىل حاًِا، تي ٔبذذي املرشغ اًفصويس ؿَهيا تـسًال ًتـَق ابًـٌـــادض اًيت تىون 6-616- م تحلى ُشٍ املاذت )لو             

و ًشهص من تني ُشٍ اًـيادض مثال وحوذ ألموال ٔبو ارلسماث، ظحَـهتا،  6991دحال ًإلصِاز ارلاذغ ٔبو اًتضًََل مبوحة كاهون ظسز س ية 

ة، دحتواُا، هوؾِا و ٔبظَِا و هكَهتا و كري رعل من اًـيادض.مىوانهتا، دعائعِ     5ا ادلوًُص

مضن كاهون  1229و  م ًتوكف ألمص ثضبٔن تسذي املرشغ اًفصويس املتـَق هبشٍ ادلصامة، تي مت تـسًي راث ألحاكم س ية             

 119/1229و ما ًَهيا مٌَ   و رعل مبوحة   اًلاهون  زرف  6-616-الاس هتالك اًسازي املفـول حاًَا و يه ألحاكم املتضمية ضف املواذ ل

ة ارلاذؿة1229ٔبوث  24املؤزد ضف  اًيت تتضمن ٕاًتحاسا ٔبو ًخسا مؽ ٔبموال ٔبو ذسماث ٔبدصى ٔبو  6، حِث تيسزح مضن املٌلزساث اًتجاًز

ا، ٔبو اًيت ٍىون ٔبساسِا اذؿاءاث ذاظئة ٔبو من ظحَـهت ة ٔبو متيافس بٓدص و كرُي ا اًتضََي ثضبٔن ٔبحس ٔبو ٔبنرث من اًـيادض ؿالمة دجاًز

ة كري واحضة اًـيادض حِث  تؤذي املشهوزت ضف ُشٍ املاذت و يه متـَلة ابٔلموال ٔبو ارلسمة دحي ادلصامة ُشٍ، ٔبو اًيت تىون املٌلزساث اًتجاًز

ة امليتج مثال ٔبو تغل اًيت ًمت فهيا ٕاقفال ٔبو ٕادفاء مـَوماث حوُص  مؽ إإصازت ٕاىل هون ٔبن  7ًة موهجة ٌَمس هتغل.ٕاىل ؿسم ٕاماكهَة حتسًس ًُو

ة اًيت تس هتسف املِيَني.    8تـغ ألحاكم إ ًمت تعحَلِا ٕاإ ؿىل املٌلزساث اًتجاًز

                                      
1
، ض 1221ذزاسة مـملة ضف اًلاهون ادلزائصي، ذاز اًىتاة اذلسًث، ادلزائص، ظ ة ز، -ذزاسة ملازهة مؽ اًلاهون اًفصويس -اصلنتوز/َلس توذايل: حٌلًة املس هتغل ضف اًلاهون امللازن  

691. 
2
 .169اصلنتوزت/ تتول دضاوت ؾحاذي: املصحؽ اًساتق، ض   

3
 Bruno Lestrade, Publicité et Promotion des ventes- le cadre juridique-, Ed groupe la villegurium fiduciaires SA, Paris, 1995, P19. 

4
 .691اصلنتوز/َلس توذايل: املصحؽ اًساتق، ض   

5
 Voir < http:www.legifrance.gouv.fr/ >. 

6
 Voir< http://www.conso.net/visited >. 

7
 Brigitte Hess-Fallon et Anne-Marie SIMON, Droit des Affaires, Dalloz, Ed 18, Paris, 2008, P146. 

8
 Voir http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/publication/vie-pratique/fiches-pratiques/pratiques-commerciales-trompeuses/visited >. 

http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_915_1497-pratiques_trompeuses_(j138).pdf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/publication/vie-pratique/fiches-pratiques/pratiques-commerciales-trompeuses/visited
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 و همٌل ٍىن، فٕاهَ من اًثات  ٔبن إإصِاز اًتضًََل ًـترب حصامة كامئة تشاهتا معال مبحسٔب رشؾَة ادلصا م و اًـلوابث، و ابًتايل سُمت            

 اًححث ضف ٔبزناهنا.    

 ٔبزنان حصامة إإصِاز اًتضًََل.: اًثايناملعَة 

ساًف اطلهص ما ًًل: " ذون إإذالل ابٔلحاكم اًترشًـَة و اًتيؼميَة ألدصى املعحلة  24/21من اًلاهون زرف  19تضمي  املاذت             

 ًل، إس امي ٕارا نان:ضف ُشا املَسان، ًـترب ٕاصِازا كري رشؾي و مميوغ، لك ٕاصِاز تضََ

ف مٌتوح ٔبو ذسمة ٔبو جوكَتَ ٔبو وفصتَ ٔبو ممزياتَ، -6  ًتضمن ترصحياث ٔبو تَاانث ٔبو تضىِالث امىن ٔبن تؤذي ٕاىل اًتضََي تتـًص

 ًتضمن ؾيادض امىن ٔبن تؤذي ٕاىل الاًتحاش مؽ ابئؽ بٓدص ٔبو مؽ مٌتوخاتَ ٔبو ذسماتَ ٔبو وضاظَ، -1

ضف حني ٔبن اًـون الاكتعاذي إ ًتوفص ؿىل خمزون ناف من تغل اًسَؽ ٔبو إ امىٌَ ضٌلن ارلسماث ًتـَق تـصط مـني ًسَؽ ٔبو ذسماث  -1

 اًيت جية تلسامِا ؿاذت ابمللازهة مؽ خضامة إإصِاز".

ن اًصهن و ؿَََ، و ابٕإضافة ٕاىل اًصهن اًرشؾي اطلي ٍمتثي ضف مضمون ُشٍ املاذت ًتعَة ًلِام حصامة إإصِاز اًتضًََل لك م            

 املاذي و اًصهن املـيوي.

 اًفصغ ألول: اًصهن املاذي ٌَجصامة. 

املشهوزت بٓهفا، فٕان كِام اًصهن املاذي دلصامة إإصِاز اًتضًََل ًتعَة احدامغ ؾيادض تمتثي ضف: رضوزت  19ابًصحوغ ٕاىل هط املاذت             

تسل ؿىل رعل، فضال ؿىل وحوة ٔبن ٍىون دحي ادلصامة متـَلا ابمليتوح ٔبو  وحوذ ٕاصِاز، ٔبن ٍىون إإصِاز تضََََا تتضميَ اًـيادض اًيت

 اًســَؽ ٔبو ابرلسماث، و ُشا اًـيرص ألذري ًـترب تسهيَا. 

 ٔبوإ: رضوزت وحوذ ٕاصِاز ُسفَ اًرتوجي ًسَـة ٔبو ذسمة.

ة إإصِاز ؿىل ٔبهَ:" لك ٕاؿالن اطلي حيسذ اًلواؿس املعحلة ؿىل امل 24/21ًلس ؾصف املرشغ مضن اًلاهون زرف              ٌلزساث اًتجاًز

 1هيسف تعفة مدارشت ٔبو كري مدارشت ٕاىل تصوجي تَؽ اًسَؽ ٔبو ارلسماث همٌل نان املاكن ٔبو وسائي اإتعال املس تـمةل".

ز و ضف رعل حتسًس و ؿَََ، امىن اًلول ٔبن املرشغ ؿىل اًصمغ من ٔبهَ حسذ لك من اًسَؽ و ارلسماث اًيت تىون دحال ًإلصِا            

كري  1وجي.ًيعاق إإصِاز حِث تشعل ٍىون ٕاصِازا دجازاي، ٕاإ ٔبهَ كس اُمت ضف تَاهَ ًإلصِاز ضف مفِوم ُشا اًلاهون ابًلاًة مٌَ املمتثةل ضف اًرت 

                                      
1
ة املـسل  و املمتم، ح ز  11/21/1224املؤزد ضف  24/21من اًلاهون زرف  21فلصت  21ٔبهؼص املاذت     .1224، س ية 46اطلي حيسذ اًلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًتجاًز
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صِاز و من هجة ناهَة ٔبن املرشغ كس وفق من هجة ضف توس َـَ ًوسائي اإتعال اًيت تس تـمي ضف إإصِاز  فضال  ؿىل  اؾتساذٍ تبٔي  ماكن اإٕ 

 ضف الاؾتساذ ابًعًصلة املحارشت ٔبو كري املحارشت ضف إإؿالن. 

فاث اًيت ٔبذشث ابًلاًة من إإؿالن، امىن اًلول ٔبن              ف اطلي ٔبوزذٍ املرشغ و ابًيؼص ٕاىل ما ًتفق مؽ اًتـًص و من ذالل اًتـًص

مـيوي و ٍمتثي اًصهن املاذي ضف اس تزسام ٔبذات من ٔبذواث اًتـحري ٔباي نان صلكِا ؾيرصٍن: ماذي و  -وفق ما رُة خاهة من اًفلَ -ًإلؿالن

ٔبو ظوزهتا و ٌس توي ٔبن ٍىون صفاُة ٔبو مىتواب، مسموؿا ٔبم مصئَا تي و حىت و ًو نان ضف صلك زمس ٔبو ظوز...، ٔبما اًصهن املـيوي 

    2فِمتثي ضف اس هتساف اًصحب املاذي ابؾتحاز ٔبن إإؿالن دجازي.

و كس س حق ٌَمرشغ ٔبن ؾصف إإصِاز ضف هط بٓدص و ُو املتـَق جصكاتة ادلوذت و سفؽ اًلش ؿىل ٔبهَ:"مجَؽ الاكرتاحاث ٔبو             

 اصلؿاايث ٔبو اًحَاانث ٔبو اًـصوط ٔبو إإؿالانث ٔبو املًضوزاث ٔبو 

ق سَـة ٔبو ذسمة تواسعة ٔبس ياذ ترصًة ٔبو مسـَة ترصًة".   3اًتـَاميث املـست ًرتوجي تسًو

 ناهَا: وحوة ٔبن ٍىون إإصِاز تضََََا تتضميَ اًـيادض اصلاةل ؿَََ.

ٕاضافة ٕاىل رضوزت وحوذ ٕاصِاز، إتس ٔبن ٍىون رعل إإصِاز تضََََا و رعل تتضميَ ؾيادض تسل ؿىل هوهَ نشعل، و ؿىل سخِي             

ة كري ىزهية، فٕان املرشغ اًفصويس مثال كس توسؽ ضف امللازهة مؽ ترشًـاث ملازهة ًالحغ ضف صبٔن إإصِاز اًتضًََل من حِث هوهَ  ممازسة دجاًز

ة كري اًزنهية حِث  م ٍىتفي ابٕإصِاز تي تـساٍ ٕاىل مجَؽ املٌلزساث ة اًتضََََة اًيت تيسزح مضن املٌلزساث اًتجاًز من ُشا  4املٌلزساث اًتجاًز

اًؼصوف و  24/29/1229الك املـسةل مبوحة اًلاهون اًعاذز ضف من كاهون الاس هت 6-616اًيوغ مبا فهيا إإصِاز، حِث تًَ  املاذت ل 

                                                                                                                        
1
املرشغ مبياس حة تَان مفِوم إإصِاز اًتضًََل ٌَلول ؿىل ٔبهَ لك اذؿاء ٔبو ٕاًََ ابًًس حة ٌَرتنزي ؿىل اًلاًة من إإصِاز و ًُس مضموهَ، فِياك رُة ٕاىل هفس الادجاٍ اطلي رُة ًشهص ٔبهَ   

ط حول حلِلة ٔبو ظحَـة ٔبو حوذت ٔبو اس تـٌلل ٔبو معسز ٔبو هوؾَة ٔبو سـص اًسَـة ٔبو ارلسمة سمع ٔبو تبٔهَس ٔبو ٕاصازت ٔبو ؾصط نارة ٔبو مضَي ري ظحَـة من صبهٔنا ٕاًلاغ املس هتغل ضف كَ

ف إإصِاز اًتجازي ؿىل ٔبهَ : لك ٕادداز دجازي كاًتَ ٕاًعال اًـمل و املـصفة 169اًيت يه ُسف إإؿالن. ٔبهؼص اصلنتوزت/ تتول دضاوت ؾحاذي: املصحؽ اًساتق، ض  . و ًشهص ٔبًضا ٔبهَ مت تـًص

ق ٕاػِاز دحاس هنا و مزاايُا ؿىل حنو ًؤذي ٕاىل ذَق تلدي من كدي ازلِوز ًيـىس ٕاجياتَا ؿىل امليتجاث و ارلسماثحول م  جزايذت إإكدال ؿَهيا ذون كرص إإدداز  ٌتج ٔبو ذسمة ما، ؾن ظًص

ة"،  جمةل احمللق اذلًل ٌَـَوم اًلاهوهَة و اًس َاس َة، ذ ر م ن، اًـسذ ؿىل وس َةل ٕاؿالهَة مـَية". ٔبهؼص اصلنتوز/ ثىصت َلس حسني اًُسني، " النٔارًة املرشوؿة ضف إإؿالان ، 26ث اًتجاًز

 . 129ذ ر ش ظ، ض 
2
صت : اسلاًة اًلاهوهَة ٌَمس هتغل ضف كاهون ذوةل إإمازاث اًـصتَة املتحست، معحوؿاث جمةل اذلق، ذيب، ظ ة ز،    .122، ض 6999 اصلنتوز/ َلس املصيس ُس

3
 .6992، س ية 21املتـَق جصكاتة ادلوذت و سفؽ اًلش املـسل و املمتم، ح ز  12/26/6992املؤزد ضف  92/19من املصسوم اًتيفِشي زرف  29فلصت  21ٔبهؼص املاذت   

4
ة ؾيس تـسًهل ٌٌَلذت ل   ة كس تضميتَ اًتـَمية ألوزوتَة اًعاذزت ؾن و ما ًَهيا من كاهون الاس هتالك، كري ٔبن مفِوم املٌلزساث اًت 6-616 م ًـصف املرشغ اًفصويس املٌلزساث اًتجاًز جاًز

صِاز و اًيت هتسف ٕاىل حتلِق حٌلًة ٔبنرث اتساؿا ٌَمس هتغل ضف ُشا اجملال و رعل ابًيؼص ٕاىل ادتالف ترشًـاث اصلول ألوزوتَة اًيت تياًو  اإٕ  66/21/1221اًربملان ألوزويب تتازخي 

ة نٌل ًًل:اًتضًََل، و ؿَََ ؾصف  ُشٍ اًتـَمية املٌلزسا  ث اًتجاًز

« toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d ’un 

professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateur ». Voir Article 02/D de la 

DIRECTIVE 2005/29/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative aux pratiques commerciales déloyales des 

entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, JO de l’UE, 2005.              
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، اذلــــاإث اًيت متثي ُشٍ املمــازساث و مثاًِا ؾيسما ٍىون من صبهٔنا ذَق اًتحاش مؽ مال بٓدص ٔبو ذسمة ٔبدصى، ٔبو مؽ ؿالمة، امس دجازي

ئة ٔبو اًيت من ظحَـهتا ٔبن تؤذي ٕاىل اًتضََي و تتـَق ٔبو زمز حرصي مليافس، ٔبو ٔبن تىون مديَة ؿىل الاذؿاءاث ٔبو اًحَاانث مثال ارلاظ 

ة تتـَق ابملال ٔبو ارلسمة ٔبو تصك مغ ة تتـَق ابملال ٔبو ارلسمة موضوغ تغل املٌلزسة، ٔبو ٔبن ًمت مبوحهبا ٕادفاء ؾيادض حوًُص وط تـيادض حوًُص

 ثضبهٔنا.

اًصهن املاذي دلصامة إإصِاز اًتضًََل ًتعَة ألمص فضال ؿىل املشهوزت سَفا، و حىت ًلوم  19ُشا و ابًصحوغ ٕاىل هط املاذت             

وحوذ إإصِاز و هوهَ ًتعف جىوهَ تضََََا إتس من تضميَ ؾيادض تسل ؿىل ٔبهَ نشعل، حِث امىن اًلول ٔبهنا تتزش ُشٍ اًـيادض ظوزا 

 تمتثي ضف : 

ف مٌتوح ٔبو ذسمة ٔبو جوكَتَ ٔبو اًعوزت اًيت ًتضمن فهيا إإصِاز ترصحياث ٔبو تَاانث ٔبو تضىِالث امىن -6 ٔبن تؤذي ٕاىل اًتضََي تتـًص

   1وفصتَ ٔبو ممزياتَ، ٔكن ًتضمن إإؿالن ٕاذؿاء تبٔن مٌتوخا تَ ؾيادض ظحَـَة مؽ ٔبن مىوانتَ لكِا اظعياؾَة.

ٔبو وضاظَ، و ضف ُشٍ  اًعوزت اًيت ًتضمن فهيا إإصِاز ؾيادض امىن ٔبن تؤذي ٕاىل الاًتحاش مؽ ابئؽ بٓدص ٔبو مؽ مٌتوخاتَ ٔبو ذسماتَ-1

 اًعوزت ًؼِص خََا ٔبن املٌلزسة ُشٍ متس مبحاذئ امليافسة اًيؼَفة مؽ ألؾوان الاكتعاذًني امليافسني.  

اًعوزت اًيت ًتـَق فهيا إإصِاز تـصط مـني ًسَؽ ٔبو ذسماث ضف حني ٔبن اًـون الاكتعاذي إ ًتوفص ؿىل خمزون ناف من تغل اًسَؽ  -1

سماث اًيت جية تلسامِا ؿاذت ابمللازهة مؽ خضامة إإصِاز، حِث ٔبن ضف ُشٍ اًعوزت ًؼِص تبٔجري   ُشا إإصِاز   ؿىل ٔبو إ امىٌَ ضٌلن ارل

 املس هتغل  من هجة و ؿىل املتيافسني من هجة ناهَة.

اؾتحازا من هون ٔبن حصامة إإصِاز ٔبما ابًًس حة ملسبةٔل مسى إإؾتـــساذ ابًرشوغ ضف اًصهن املاذي من حصامة إإصِاز اًتضًََل، و             

من اًلاهون زرف  19و يه تبٔذش وظف ادليحة، و ٔبهَ ماذام ٔبن هط املاذت  24/21من اًلاهون زرف  19اًتضًََل املـاكة ؿَهيا مبلتىض املاذت 

امة مبجصذ اًرشوغ فهيا، و رعل  م تبئت ؿىل رهص اًرشوغ ٔبو احملاوةل، فٕاهَ إ امىن الاؾتساذ ابًرشوغ من ٔبخي اًـلاة ؿىل ُشٍ ادلص  24/21

ا ٕاإ تياء معال ابملحاذئ اًـامة ٔلحاكم اًرشوغ ضف ادلصامة امليعوض ؿَهيا ضف كاهون اًـلوابث، و اًيت تًَ  ٔبن احملاوةل ضف ادليحة إ ًـاكة ؿَهي

      2ؿىل هط دضحي ضف اًلاهون.

                                      
1
 .691ايل: املصحؽ اًساتق، ض اصلنتوز/ َلس توذ  

2
 املتؼؼضمن كاهون اًـلوابث املـسل و املمتم. 29/21/6911املؤزد ضف  11/611من ألمص زرف  16من املاذت  26ٔبهؼص اًفلصت   
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اًتضًََل و اًيت نثريا ما تعصخ ثضبهٔنا اًتساؤإث ذاظة ؾيسما ًتـَق ألمص ٔبما فامي ًتـَق مبسبةٔل الاصرتاك ضف حصامة إإصِاز             

ق وناةل ٕاؿالن إس امي من حِث اًـلوتة ؿىل اصرتاوِا مؽ اًـون الاكتعاذي اطلي مت إإؿالن ًعاذلَ، فٕان اًلواؿس اًـام ة إبصِاز مت ؾن ظًص

و حصامة إإصِاز اًتضًََل تبٔذش ُشا  –امة، تحني ٔبن الاصرتاك ضف ادليحة ًلاهون اًـلوابث  و فامي ًتـَق تـيادض اًصهن املاذي ًِشٍ ادلص 

                1ًـاكة ؿَََ تيفس اًـلوتة امللصزت ٌَجيحة. –اًوظف 

 اًفصغ اًثاين: اًصهن املـيوي دلصامة إإصِاز اًتضًََل.

ًتضًََل فامي خيط ألحاكم راث اًعةل ضف اًترشًـاث امللازهة ًلس ادتَف  الٓزاء ثضبٔن مضمون اًصهن املـيوي دلصامة إإصِاز ا            

إس امي اًفصويس، حِث ُياك من رُة ٕاىل اًلول ٔبن ُشٍ ادلصامة معسًة و إ جمال إفرتاط سوء هَة املـَن، متبٔثٍصن ضف رعل تتـسًي راث 

   2ـَن وكعس تشعل تَان اًعحَـة املاذًة ٌَجصامة.اطلي ٔبصاز دضاحة ٕاىل سوء هَة امل 6911ألحاكم ضف كاهون الاس هتالك اًفصويس ًس ية 

ٔبما اًصٔبي اًثاين فلس اؾترب ٔبن ادلصامة ُشٍ تحلى معسًة تتعَة زنيا مـيواي ٍمتثي ضف اًلعس ادليايئ، كري ٔبن الادجاٍ اًثاًث اؾترب             

ٕاىل ٕاتَان اًًضاظ املاذي املـاكة ؿَََ و  م تيرصف ٕازاذتَ ٕاىل ٔبن ُشٍ ادلصامة إ تـترب من ادلصا م اًـمسًة، فتلوم مىت اهرصف  ٕازاذت املـَن 

م تحرص. اًيتِجة احملضوزت، فاًلعس ادليايئ ًيـسم و حتي دحهل فىصت ارلعبٔ كري اًـمسي، و ابًتايل تلوم ادلصامة ٕارا ظسز من املـَن ٕاٌُلل ٔبو ؿس

وحوذ اًصهن املـيوي ٔبظال، رعل ٔبن اًلاهون جيصم اًفـي املاذي حِث  ٔبما الادجاٍ ألذري فلس اؾترب ٔبن ادلصامة ماذًة و إ حاخة ٌَيؼص ضف

 3ًضاز املس هتغل من إإؿالن اًاكرة و املضَي و ٌس توي ٔبن ٍىون املـَن حسن اًيَة ٔبو سُهئا.

ة ، و ضف قَاة الٔ 24/21ٔبما ثضبٔن ؾيادض اًصهن املـيوي ضف حصامة إإصِاز اًتضًََل مضن ٔبحاكم اًلاهون زرف              ؾٌلل اًتحضرًي

ٌَلاهون ُشا، و ابًيؼص ٕاىل ارلعوزت اًيت ٌضلكِا إإصِاز ؾيسما ٍىون تضََََا سواء ؿىل ازلِوز تعفة ؿامة و املس هتغل تعفة ذاظة حِث 

اطلي  ًضاز ُشا ألذري من ُشا اًفـي، فضال ؿىل دعوزتَ ؿىل امليافسة ٕار ًضاز اًـون الاكتعاذي امليافس من إإصِاز اًتضًََل ذاظة

ذ ًتضمن ؾيادض من صبهٔنا ٔبن حتسج ًخسا مؽ ؾون اكتعاذي بٓدص، و ابًيؼص ٕاىل ٔبهَ ٕارا مت املَي ٕاىل اؾتحاز ادلصامة ماذًة و ابًتايل استدـا

                                      
1
 املتؼضمن كاهون اًـلوابث املـسل و املمتم. 29/21/6911املؤزد ضف  11/611من ألمص زرف  44من املاذت  26ٔبهؼص اًفلصت   

2
 .112اصلنتوزت/ تتول دضاوت ؾحاذي: املصحؽ اًساتق، ض   

3
ي  61و  64مالخ اذلاح، "حق املس هتغل ضف إإؿالم"، املَتلى اًوظين حول الاس هتالك و امليافسة ضف اًلاهون ادلزائصي    ، لكَة اذللوق و خمرب اًلاهون ارلاض ألسايس، 1226اجًص

 .64خامـة ٔبيب جىرب تَلاًس، تَمسان، ض 
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شا اًصهن املـيوي ًلِاهما ًًتج ؾيَ ٕاحساج حاةل من اذلصض و اذلشز صلى املـَن من ٕاظساز ٕاؿالانث تضََََة، فٕاهَ امىن املَي ٕاىل ألذش هب

  1اًصٔبي.

و تـس اًححث ضف ٔبزنان حصامة إإصِاز اًتضًََل، ٍىون من املِم تياول مـاًية ُشٍ ادلصامة و نشا اًـلوابث اًيت كصزُا املرشغ             

 ًِشٍ ادلصامة، حِث سُمت اًتعصق ٕاًََ مضن املححث اًثاين.     

 امللصزت ًِا. املححث اًثاين: مـاًية حصامة إإصِاز اًتضًََل و اًـلوابث

و اًـلوابث امللصزت ًِا ٍىون من  24/21من ٔبخي اًححث ضف موضوغ مـاًٌـة حصامـــة إإصِاز اًتؼؼؼضًََل مضن اًلاهون زرف             

يت تعحق اًرضوزي اًتعصق ٕاىل ؾيرصٍن ٌُل ألؾوان املؤَُون ملـاًية حصامة إإصِاز اًتضًََل و اًسَعاث املميوحة، فضال ؿىل ادلزاءاث اً

 ؿىل مصتىهبا.  

 املعَة ألول: ألؾوان املؤَُون ملـاًية حصامـــة إإصِاز اًتضًََل و اًسَعاث املميوحة هلم.

كدي ٔبي بث ضف مـاًية ُشٍ ادلصامة، جية حتسًس ألؾوان املؤَُني ٌَلِام تشعل، مث حتسًس اًسَعاث املميوحة هلم من ٔبخي اًلِام             

 تشعل. 

 ٔلول : ألؾوان املؤَُون ملـاًية حصامة إإصِاز اًتضًََل.اًفصغ ا

ساًف اطلهص ألؾوان املؼؼؼؼؤَُني ٌَلِام ابًتحلِلاث و مـاًية خماًفاث ٔبحاكم اًلاهون زرف  24/21من اًلاهون زرف  49حسذث املاذت             

 ألمص جلك من:تعفة ؿامة، و اًيت من تُهنا حصامة إإصِاز اًتضًََل، حِث ًتـَق  24/21

  2ضحاظ و ٔبؾوان اًرشظة اًلضائَة امليعوض ؿَهيم ضف كاهون إإحصاءاث ادلزائَة،  -

ة اًـامة ٌَ - صكاتة املس تزسمون امليمتون ٕاىل ألسالك ارلاظة ابملصاكدة اًتاتـون ًإلذازت امللكفة ابًتجازت، حِث ًًمتي ظيف مهنم ٕاىل املسًٍص

، و ظيف بٓدص ؿىل مس توى املعاحل ارلازحِة ًوسازت اًتجازت  و مه امليمتون 3اًوسازت امللكفة ابًتجازت الاكتعـاذًة و سفؽ اًلش ؿىل مس توى

ة ٌَتجازت و نشا املسٍصايث اًوإئَة ٌَتجازت.  4ٕاىل املسٍصايث ادلًِو

                                      
1
ة ٌَلاهون زرف ؿىل   ٕاإ ٔبهَ و ابًصحوغ ٕاىل ذًَي املس هتغل ادلزائصي اًعاذز ؾن وسازت اًتجازت، فٕاهَ كس تضمن فامي ًتـَق ابٕإصِاز اًتضًََل ما  24/21 اًصمغ من قَاة ألؾٌلل اًتحضرًي

، ض 1261هتَىني ٔبو  م ًلعس". ٔبهؼص ذًَي املس هتغل ادلزائصي، وسازت اًتجازت، ادلزائص، ًًل: " إ هيم ٕان ضَي إإصِاز ٔبحسا ٔبو  م ًفـي ضف اًواكؽ، و إ هيم ٕان كعس املِين تضََي املس 

641 . 
2
 املتضمن كاهون إإحصاءاث ادلزائَة املـسل و املمتم. 29/21/6911املؤزد ضف  11/611و ما ًَهيا من ألمص زرف  61ٔبهؼص املاذت   

3
ة ضف وسازت اًتجازت  16/61/1221ضف املؤزد  21/414من املصسوم اًتيفِشي زرف  24ٔبهؼص     . 1221، 91، ح ز املـسل و املمتماملتضمن تيؼمي إإذازت املصنًز

4
 املتضمن تيؼِــم املعــاحل ارلازحِة ضف وسازت اًتجـازت 66/26/1266املؤزد ضف  66/29من املصسؼؼوم اًتيفِــــشي زرف  21ٔبهؼص املاذت   



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 69 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

 ألؾوان املـيَون اًتاتـون ملعاحل إإذازت ادلحائَة،  -

    1ؿىل ألكي املـَيون ًِشا اًلصط. 64ضف اًعيف ٔبؾوان إإذازت امللكفة ابًتجازت املصتحون  -

 اًفصغ اًثاين: اًسَعاث املميوحة ًٔلؾوان املؤَُني ملـاًية حصامة إإصِاز اًتضًََل

راث ألؾوان سَعاث و ظالحِاث من ٔبخي مـاًية حصامة إإصِاز اًتضًََل، رعل ٔبهَ مىهنم من اًلِام  24/21مٌح اًلاهون زرف             

ة ٔبو املاًَة ٔبو احملاسخِة، فضال ؿىل ٔبًة وسائي ملياظُس َة ٔبو مـَوماتَةتتفحط  ة ٔبو اًتجاًز ، ٕاضافة ٕاىل رعل ٔبؾعامه 2املستٌساث إإذاًز

ة و املاكتة و املَحلاث و ٔبماهن اًضحن ٔبو اًترٍزن ابس تثٌاء احملالث اًسىٌَة اًيت تتعَة ٕاحصاءاث  ة اصلدول ٕاىل احملالث اًتجاًز حًص

  3َهيا مضن كاهون إإحصاءاث ادلزائَة.ذاظة مٌعوض ؿ

و هبسف حتلِق خاهة من ؾيادض اسلاًة ادليائَة ضف جمال إإصِاز اًتضًََل مىن املرشغ ألؾوان املشهوزٍن من اًلِام بجز             

اًفعــــي ألول تـيوان " مـاًية  من اًلاهون هفسَ و اًيت خاء مضن 16، و ُو ما تضميتَ املاذت 24/21اًحضائؽ ظحلا ٔلحاكم اًلاهون زرف 

 اخملاًفاث " من اًحاة ارلامس ) مـاًية اخملاًفاث و متاتـهتا (.

موضوغ اخملاًفاث اًيت هع  ؿَهيا تـغ ٔبحاكم ُشا  4ٔبهَ امىن جحز اًحضائؽ 24/21من اًلاهون زرف  19و كس تًَ  املاذت             

(، و ٕاضافة ٕاىل اًحضائؽ ٔبضاف املرشغ ٕاماكهَة جحز اًـتاذ و اًتجِزياث اًيت  19اًتؼؼؼضَِـًل ) املاذت  ، من تُهنا ما ًتـَق ابٕإصِــــاز5اًلاهؼؼون

 اس تـمَ  ضف ازتاكهبا، ؿٌَل ٔبن املرشغ كس ٔبذزح اذلجز مضن ألحاكم اًيت تيسزح مضن ما اظعــَح ؿَََ املــرشغ ضف ُشا اًيط تؼ " ؾلوابث

 اًحاة اًصاتؽ " اخملاًفاث و اًـلوابث ".    ٔبدصى " و ُو ؾيوان اًفعي اًثاين من

ًبٔذش ٕاحسى اًعوزتني، فٕاما ٔبن ٍىون ؾًَِا و ُو جحز ماذي ٌَسَؽ، ٔبو ٔبن ٍىون  24/21و اذلجز ضف مفِوم اًلاهون زرف             

 ي اًتسَمي.   اؾتحازاي حِث ًتـَق ثسَؽ إ امىن ملصتىة اخملاًفة ٔبن ًلسهما ٔلي سخة نان، ٔبي ٔبن ضف ُشٍ اًعوزت ًًتف

ق  19من املاذت  21و كس تًَ  اًفلصت              ساًفة اطلهص ٔبهَ تىون املواذ اجملوست موضوغ دحرض حصذ وفق إإحصاءاث اًيت حتسذ ؾن ظًص

حصاءاث حصذ املتـَق ابٕ  61/61/1221املؤزد ضف  21/491ُشٍ املصسوم اًتيفِشي زرف  21اًتيؼمي، و ًلعس ابًتيؼمي اطلي ٔبحاً  ٕاًََ اًفلصت 

                                                                                                                        
 . 1266، 24و ظالحِاهتا و معَِا، ح ز  

1
 .1229، 91املتضمن اًلاهون ألسايس ارلاض املعحق ؿىل املوػفني امليمتني ًٔلسالك ارلاظة امللكفة ابًتجازت، ح ز  61/61/1229املؤزد ضف  29/461ٔبهؼص املصسوم اًتيفِشي زرف   

2
 ساًف اطلهص. 24/21من اًلاهون زرف  12من املاذت  26ٔبهؼص اًفلصت   

3
 ساًف اطلهص. 24/21من اًلاهون زرف  11ت من املاذ 26ٔبهؼص اًفلصت   

4
 من راث اًيط. 44من املاذت  21و ابمللاتي اس تـمي مععَح اًسَؽ ضف اًفلصت  24/21من اًلاهون زرف  19اس تـمي املرشغ فامي ًتـَق ابذلجز مععَح اًحضائؽ ضف املاذت   

5
ة ًٔلؾو     ان اخملول هلم كاهوان اًلِام ابذلجز.ًالحغ ٔبن املرشغ كس اس تـمي ًفغ " امىن " اتزنا سَعة تلسًٍص
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مٌَ ٔبهَ ٌض متي حصذ املواذ احملجوست إإحعاء اًوظفي و اًتلسٍصي جملموغ املواذ موضوغ خماًفاث تـغ  21املواذ احملجوست، حِث تًَ  املاذت 

ة، من تُهنا ؿىل ارلعوض حصامة إإصِاز اًتضًََل، ؿىل ٔبن ًتضمن دحرض ادلصذ وحواب ٍلو  ؿة من ٔبحاكم تتـَق جبصا م املٌلزساث اًتجاًز

رف اًحَاانث مهنا ما ًتـَق مبحرض اخملاًفة اطلي ًـسٍ املوػفون املؤَُون طلعل ) زسفَ و اتزخيَ (، و مهنا ما ًتـَق مبحرض ادلصذ هفسَ )ز

تاذ مصتىة حصامة إإصِاز اًتضًََل، و مهنا ما ًتعي ابملواذ و اًـ  1تسجَهل ضف جسي املياسؿاث(، و تَاانث ٔبدصى تتـَق ابًـون الاكتعاذي

  2احملجوس و كري رعل من اًحَاانث.

اطلي س حل  إإصازت ٕاًََ كس ٔبؾعى ٌَموػفني اطلٍن ًلومون  21/491و ضف مجَؽ ألحوال فٕان املرشغ مضن املصسوم اًتيفِشي زرف             

خي هناًة اًتحلِق، و ُو راث ٔبايم( إ امىن دجاوسٍ و رعل من ٔبخي ٕاؿساذ دحرض ادلصذ و حيتسة ألخي من اتز 29تـمََة اذلجز ٔبخال )

طلاث املوػفني املؤَُني ملـاًية حصامة إإصِاز اًتضًََل تلَة ٕاؿساذ دحارض املـاًية اًيت ًمت  24/21ألخي اطلي مٌحَ املرشغ مضن اًلاهون زرف 

ن احتساة ألخي ٍىون من اتزخي هناًة تحََلِا ٕاىل املسٍص اًوإيئ امللكف ابًتجازت اطلي ٍصسَِا ٕاىل وهَي ازلِوزًة اخملتط ٕاكَميَا، ؿىل بٔ 

ضوز اًتحلِق ٔبًضا، مؽ وحوة ٔبن ًحني ضف دحرض اخملاًفة ٔبن مصتىة ُشٍ ادلصامة كس مت ٕاؿالمَ مباكن و اتزخي حتٍصٍص  و مت ٕاتالكَ ترضوزت اذل

 3ٔبجياء حتٍصص احملرض.

 املعَة اًثاين: اًـلوابث امللصزت دلصامة إإصِاز اًتضًََل.

ي اًححث ضف اًـلوابث امللصزت دلصامة إإصِاز اًتضًََل ٍىون من اًرضوزي إإصازت ٕاىل ٔبهَ ُياعل حنك ًتـَق ابملتاتـة اًيت كد            

ابًًس حة  4تس حق اذلنك ابًـلوابث ؿىل ازتاكة حصامة إإصِاز اًتضًََل، حِث ًتـَق ألمص ابملعاذلة اًيت ًِا ٔبثص مهنيي ٌَمتاتـة اًلضائَة

ة، كري ٔبن ألمص إ ًيعحق ؿىل حصامة إإصِاز اًتضًََل اًيت ًُس  مـيَة ابملعاذلة ٕارا مت جملموؿة من ادل صا م امليافِة ًلواؿس املٌلزسة اًتجاًز

 24/21مالًني ذح، رعل ٔبهَ ُياعل حاةل هط ؿَهيا املرشغ ضف اًلاهون زرف  21ألذش ابذلس ألكىص ٌَلصامة امللصزت ًِشٍ ادلصامة و املمتثي ضف 

سوذ فهيا ٕازسال احملارض من ظصف املسٍص اًوإيئ ٌَتجازت مدارشت ٕاىل وهَي ازلِوزًة كعس املتاتـة و يه ؾيسما تىون اخملاًفة املسجةل ضف ح ًمت

 5مالًني ذح. 21قصامة تفوق 

                                      
1
ثي ضف لك من اًًضاظ و اًوضؽ اًلاهوين و خياظة املرشغ ضف ُشا اًضبٔن اًـون الاكتعاذي ؿىل اؾتحاز ٔبهَ ٔبصاز ٕاىل رضوزت ٔبن ٌض متي دحرض ادلصذ تـغ اًحَاانث املتـَلة تَ اًيت تمت   

 . 1221، 96املتـَق إبحصاءاث حصذ املواذ احملجوست، ح ز  61/61/1221املؤزد ضف  21/491وم اًتيفِشي زرف من املصس 21فلصت  24نشا زرف اًسجي اًتجازي. ٔبهؼص املاذت 
2
 املصحؽ هفسَ.  

3
 .191ض ، 21اصلنتوز/ ٔبحسن توسلِـة: املصحؽ اًساتق، ح  

4
 .24/21من اًلاهون زرف  16من املاذت  21ٔبهؼص اًفلصت   

5
 . 199ض ، 21تق، حاصلنتوز/ ٔبحسن توسلِـة: املصحؽ اًسا  
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 ُشا، و سُمت اًححث ضف اًـلوابث امللصزت ًِشٍ ادلصامة من ذالل اًتعصق ٕاىل ما ًًل:             

ة.اًفصغ الٔ   ول : اًـلوابث ادلزائَة و إإذاًز

ة كري اًزنهية متتاس ضف خاهة اًـلوت             ا ٔبحس ادلصا م امليافِة ٌَمٌلزساث اًتجاًز ة دجسز إإصازت ٕاىل ٔبن حصامة إإصِاز اًتضًََل ابؾتحاُز

ة حِث انتفى  املرشغ ابًلصامة املاًَة.   امللصزت ًِا جىوهنا تبٔذش وظف ادليحة، نٌل تلَة ؾهنا اًـلوتة اًساًحة ٌَحًص

مالًني ذح و  21ٔبًف ذح ٕاىل  12تلصامة من  24/21من اًلاهون زرف  19ًـاكة ؿىل حصامة إإصِاز اًتضًََل مبوحة املاذت             

 تـترب ُشٍ اًـلوتة ألظََة.

احملجوست، حِث ٔبهَ ٕارا ناه  املعاذزت تتـَق ثسَؽ و وـلوابث توكَََة، ٔبضاف املرشغ ٕاماكهَة ٔبن حينك اًلايض مبعاذزت اًسَؽ             

فٕان ُشٍ اًسَؽ تسمل ٕاىل ٕاذازت ٔبمالك اصلوةل اًيت تلوم تخِـِا  24/21من اًلاهون زرف  44من املاذت  21ناه  موضوغ جحز ؾَين، تًَ  اًفلصت 

 وفق اًرشوظ امليعوض ؿَهيا ضف اًترشًؽ و اًتيؼمي املـمول هبٌل.

ناه  ُشٍ اًسَؽ اًيت حنك اًلايض مبعاذزهتا موضوغ جحز اؾتحازي، فٕان املعاذزت تىون ؿىل كمية املواذ احملجوست جاكمَِا ٔبو ٔبما ٕارا             

ُشا ٕارا نان  1ؿىل حزء مهنا، ؿىل ٔبهَ و مجَؽ ألحوال ؾيسما حينك اًلايض ابملعاذزت، فٕان مدَف تَؽ اًسَؽ احملجوست مىتسة ٌَرًزية اًـمومِة.

ظسز حىٌل ًليض مبعاذزت اًسَؽ احملجوست، كري ٔبهَ ضف حاةل ظسوز حنك ًليض جصفؽ اًَس ؾن جحز سَؽ ضف حاةل ازتاكة حصامة اًلايض كس بٔ 

غ كمية اًسَؽ احملجوست ؿىل ٔبساش سـص اًحَؽ املعحق ا، ٌس تفِس ظاحهبا من تـًو  إإصِاز اًتضًََل و ناه  تغل اًسَؽ كس مت تَـِا ٕاثص جحُز

غ اًرضز اطلي ذللَ.من ظصف ظاحهبا ٔبجياء   2اذلجز، و ًعاحهبا ٔبن ًعَة تـًو

و وـلوتة توكَََة ٔبدصى ملصزت دلصامة إإصِاز اًتضًََل، ٔبضاف املرشغ ٕاماكهَة ٔبن ًبٔمص اًلايض احملىوم ؿَََ هنائَا ضف ُشٍ ادلصامة             

   3ابزست ضف ألماهن اًيت حيسذُا.تًرش اًلصاز اًلضايئ نامال ٔبو ذالظة مٌَ ضف اًعحافة اًوظيَة ٔبو ًعلَ تبٔحصف 

ابًيط ؿىل اًـلوابث ادلزائَة وجزاء ؿىل حصامة إإصِاز اًتضًََل صبهٔنا ضف رعل  24/21و  م ٍىتفي املرشغ مضن اًلاهون زرف             

ة اًزن  ة إس امي تغل امليافِة ٌَمٌلزساث اًتجاًز هية، تي ٔبضاف ٕاٍهيا ٕاماكهَة توكِؽ صبٔن ٍلوؿة ٔبدصى من ادلصا م امليافِة ٌَمٌلزساث اًتجاًز

 ؾلوابث راث ظاتؽ ٕاذازي تمتثي ضف اًلَق إإذازي ٌَمحي اًتجازي و نشا ألمص تًرش كصاز اًلَق.

                                      
1
 .   24/21من اًلاهون زرف  24و  21ٔبهؼص اًفلصتني   

2
 .191ض ، 21اصلنتوز/ ٔبحسن توسلِـة: املصحؽ اًساتق، ح  

3
 24/21من اًلاهون زرف  49ٔبهؼص املاذت    
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و اًيت هع  ؿىل ٕاماكهَة ٔبن  24/21من اًلاهون زرف  41ففامي ًتـَق ابًلَق إإذازي ٌَمحي اًتجازي، فلس ٔبصازث ٕاًََ املاذت             

ة ملست ٔبكعاُا س تون ًتزش اًو  ة ٌَمحالث اًتجاًز ايل اخملتط ٕاكَميَا تياء ؿىل اكرتاخ املسٍص اًوإيئ ٌَتجازت مبوحة كصاز ٕاحصاءاث كَق ٕاذاًز

ساًفة اطلهص و املتـَلة جبصامة إإصِاز  19( ضف حاةل خماًفة اًلواؿس امليعوض   ؿَهيا ضف ٔبحاكم ٍلوؿة   من املواذ   من تُهنا املاذت 12)

ضًََل، ؿٌَل ٔبن املرشغ كس مسذ من اذلس ألكىص ٌَلَق إإذازي ُشا حِث ناه  تيط هفس املاذت كدي تـسًَِا ؿىل مست ٔبكعاُا جالجون اًت 

 1( ًوما.12)

 ؿىل ٕاماكهَة ألمص من كدي اًوايل 24/29من اًلاهون زرف  49ٔبما فامي خيط ؾلوتة ورش كصاز اًلَق إإذازي، فلس هع  املاذت             

تًرش كصاز اًلَق إإذازي نامال ٔبو ذالظة ضف اًعحافة اًوظيَة ٔبو ًعلَ تبٔحصف ابزست ضف ألماهن اًيت حيسذُا و رعل ؿىل هفلة مصتىة 

 حصامة إإصِاز اًتضًََل. 

ة و ُو ما ً              يعحق ؿىل حصامة إإصِاز و كس ٔبضاف املرشغ ٔبهَ ضف حاةل توافص اًرشوظ املتـَلة ابًـوذ ضف حصا م املٌلزساث اًتجاًز

ة اًيت مت  إإصازت ٕاٍهيا.    2اًتضًََل، فٕاهَ تتزش ٕاحصاءاث اًلَق إإذاًز

 اًفصغ اًثاين: اًـوذ ضف حصامة إإصِاز اًتضًََل.

ة، و ُو ا             ٔلمص اطلي ًيعحق ًشهص ثضبٔن اًـوذ تعفة ؿامة ابًًس حة ٌَجصا م املتضمية خماًفة ٌَلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًتجاًز

ة كري ىزهية، فٕان املرشغ ٍىون كس ذمع اًلواؿس راث اًعاتؽ ادلزايئ اًيت تصيم ٕاىل حتلِق حٌل ًة ؿىل حصامة إإصِاز اًتضًََل هكٌلزسة دجاًز

ؼؼؼؼؼة إس امي ما ًتـَق تتضـََي املسـهتغل و املساش مبحاذئ امليافـــسـة اًيؼَفة و اًزنهية تني ألؾوان  حٌائَة ضف جمال املٌلزساث اًتجاًز

كِام اًـون  24/21املـسةل ؿىل ٔبهَ ًـس حاةل ؾوذ ضف مفِوم اًلاهون زرف  49من املاذت  21الاكتعاذًني ذاظة من ذالل هعَ ضف اًفلصت 

ِث ابمللازهة مؽ ( اًيت تًل اهلضاء اًـلوتة اًساتلة املتـَلة تيفس اًًضاظ، ح 21الاكتعاذي مبزاًفة ٔبدصى ًِا ؿالكة تًضاظَ ذالل اًس يتني )

و ما امىن كو ه ثضبٔن بنٓاز  3( من ازتاكة اًـون الاكتعاذي خملاًفة ٔبدصى.26راث اًفلصت من راث املاذت و اًيت حسذث مست ٔبكي من س ية )

ون من هفس املاذت كس هع  ؿىل مضاؾفة اًـلوتة، فضال ؿىل ٕاماكهَة مٌؽ اًلايض اًـ 21حاةل اًـوذ ؿىل اًـون الاكتعاذي فٕان اًفلصت 

                                      
1
اطلي حيسذ  11/21/1224املؤزد ضف  24/21اطلي ًـسل و ٍمتم اًلاهون زرف  61/29/1262املؤزد ضف  62/21كدي تـسًَِا مبوحة اًلاهون زرف  24/21من اًلاهون زرف  41ٔبهؼص املاذت   

 اًلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًتجاًزة
2
 .24/21من اًلاهون زرف  49من املاذت  26ٔبهؼص اًفلصت   

3
ا ضف حاةل اًـوذ نٌل ًالحغ بٔهَ زتط وحوذ حاةل اًـوذ ابزتاكة اًـون ٔبهَ ٔبحسن جمتسًسٍ ٌَمست اًيت ًـتس هب 62/21مبوحة اًلاهون زرف  49ًالحغ ٔبن املرشغ ؾيس تـسًهل ٌٌَلذت   

س اًـامة ٌَلاهون ادليايئ ًـصف ؿىل ٔبهَ= =ازتاكة الاكتعاذي خملاًفة ًِا ؿالكة تًضاظَ و اًيت تصتحط ٔبًضا ابهلضاء اًـلوتة اًساتلة املتـَلة تيفس اًًضاظ، ضف حني ٔبن اًـوذ مضن اًلواؿ

     .112، ض 1266، 62اصلنتوز/ ٔبحسن توسلِـة: اًوخزي ضف اًلاهون ادلزايئ اًـام، ذاز ُومة، ادلزائص، ظ هنايئ ؾن حصامة ساتلة. ٔبهؼص ضف ُشا اًضبٔن  حصامة خسًست تـس حنك
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س يواث، ضف  62تعفة مؤكتة و ملست إ تًزس ؾن  24/21من اًلاهون  21الاكتعاذي احملىوم ؿَََ من ممازسة ٔبي وضاظ مت رهٍص مضن املاذت 

حني ٔبن اًفرتت املؤكتة ُشٍ كدي تـسًي ُشٍ اًفلصت من هفس املاذت  م تىن دحسذت بس ٔبكىص من هجة و من هجة ناهَة فٕان هفس اًفلصت كدي 

ناه  كس هع  ؿىل ٕاماكهَة صعة اًسجي اًتجازي ٌَـون الاكتعاذي ضف حاةل اًـوذ، و ُو ما  م ًبئت املرشغ ؿىل رهٍص ضف اًعَاكة  تـسًَِا

ة اطلي تلسم  تَ اذلىومة  م ادلسًست ًِشٍ املاذت، حِث  دجسز إإصازت ٔبن مرشوغ اًلاهون اطلي حيسذ اًلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًتجاًز

كدي اًتـسًي، و ابمللاتي تضمن مرشوغ اًلاهون  21ضف فلصهتا  49هص مسبةٔل اًضعة من اًسجي اًتجازي اطلي تضميتَ املاذت ًبئت ؿىل ر

تلِام ألؾوان املؤَُني ٌَمصاكدة ابًسحة املؤك  ٌَسجي اًتجازي نٕاحصاء حتفؼي ٕاىل كاًة اًفعي اٍهنايئ من كدي اًلايض، كري ٔبن  حىٌل ًتـَق

ا اٍمتَِسي ؾن مرشوغ اًلاهون ُشا. 1مبوافلة اٌَجية اخملتعة ضف اًلصفة ألوىل من اًربملان ُشا اذلنك  م حيىض    2مضن تلٍصُص

، فلس تضمي  اًفلصت ألذريت من املاذت              تـس تـسًَِا حىٌل همٌل ًـترب من بنٓاز اًـوذ ضف ادلصا م امليافِة  49ٕاضافة ٕاىل ما تلسم رهٍص

ة إ ضف حني ٔبن اًفلصت راهتا  3( س يواث،21( ٔبصِص ٕاىل )21س امي إإصِاز اًتضًََل ًتـَق إبضافة ؾلوتة اذلخس من جالج )ٌَمٌلزساث اًتجاًز

 ( واحست.    26( ٔبصِص ٕاىل س ية )21كدي اًتـسًي كس تضمي  ٕاماكهَة تلٍصص ؾلوتة اذلخس من جالج )

 :ةذامتــــ

يت ًِا وػَفة مزذوخة ابًًس حة ٌَـالكة تني اًـون الاكتعاذي و املس هتغل، حِث من ًـترب إإصِاز ٔبحس اًوسائي اًرتوجيَة اً            

صبهٔنا تصوجي مٌتجاث اًـون الاكتعاذي فضال ؿىل هوهنا ٔبحس ٔبمه معاذز املـَوماث حول ُشٍ امليتجاث ابًًس حة ٌَمس هتغل، كري ٔبن إإصِاز 

اجملال الاكتعاذي و اًتجازي، ألمص اطلي ذفؽ املرشغ ٕاىل حٌلًة  ُشا   ؾيسما ٍىون تضََََا فٕان من صبٔهَ اصلفؽ كىل ٕاحساج اضعصاة ضف 

ة اًزنهية.  اجملال من تبٔجرياتَ   من ذالل دجصمي  ُشا اًفـي و اؾتحاٍز ٔبحس ادلصا م امليافِة ًلواؿس و مداذئ املٌلزساث اًتجاًز

َة من تبٔجرياث ُشٍ ادلصامة من ذالل اًيط ؿىل ؿست ظوز ًِشٍ و ضف ُشا إإظاز ٍىون املرشغ كس وسؽ من هعاق اسلاًة ادليائ             

ؾوان ادلصامة سواء ما تـَق مهنا ضف امللام ألول ابًـالكة تني اًـون الاكتعاذي و املس هتغل مث ضف امللام اًثاين ما ًتعي ابًـالكة تني الٔ 

فؼَة تتـَق بجز اًسَؽ اًيت تىون دحال ًِشٍ ادلصامة، نٌل هوغ من الاكتعاذًني فامي تُهنم، نٌل ٔبن املرشغ ضف جمال تسذهل كس هط ؿىل ٔبحاكم حت 

صى اًـلوابث امللصزت ًِشٍ ادلصامة سواء ضف خاىهبا ادلزايئ ٔبو ضف خاىهبا إإذازي، ألمص اطلي ًؼِص من ذالل اًيط ؿىل ؾلوابث ٔبظََة و ٔبد

                                      
1
 ًتـَق ألمص تَجية اًضؤون الاكتعاذًة و اًتمنَة و اًتجازت و اًعياؿة و اًترعَط ابجملَس اًضـيب اًوظين.  

2
ة، دلية اًضؤون الاكتعاذًة و  11/21/1224املؤزد ضف  24/21اٍمتَِسي ؾن مرشوغ اًلاهون املـسل و املمتم ٌَلاهون زرف  ٔبهؼص اًتلٍصص   اطلي حيسذ اًلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًتجاًز

 .61، ض 1262، حوان 19/21/1262، ث ٔب/1262اًتمنَة و اًتجازت و اًعياؿة و اًترعَط، اجملَس اًضـيب اًوظين، اًفرتت اًترشًـَة اًساذسة، ذوزت اًصتَؽ 
3
ة، ح ز،  11/21/1224املؤزد ضف  24/21اطلي ًـسل و ٍمتم اًلاهون زرف  61/29/1262املؤزد ضف  62/21ٔبهؼص اًلاهون زرف    ، 41اطلي حيسذ اًلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًتجاًز

1262. 
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ة مؽ اًتوس َؽ ضف اذلس ألكىص ضف توكَََة مثي ألمص ابملعاذزت  و ورش اذلنك و من ذالل اًيط نشعل ؿىل  اًلَق إإذازي ٌَمحالث اًتجاًز

 مست اًلَق، فضال ؿىل متسًس اًفرتت املـتس هبا ًتوافص حاةل اًـوذ ضف ُشٍ ادلصامة.  

 كامئة املصاحؽ

 ٔبوإ: اًىتـة ابٌَلـة اًـصتِـة 

، ذاز 21حصا م اًزتوٍص، ح –حصا م املال و ألؾٌلل   – حصا م اًفساذ –ن توسلِـة: اًوخزي ضف اًلاهون ادلزايئ ارلاض ؼؼصلنتوز/ ٔبحسا

 .1262، 62ُومة، ادلزائص، ظ 

، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، تريوث، ظ -ذزاسة كاهوهَة  –اًتجازي و ٔبثٍص ؿىل املس هتغل  إإؿاليناصلنتوزت/ تتول دضاوت ؾحاذي: اًتضََي 

26 ،1266 

، 26تـغ ادلصا م ارلاظة، ح-ادلصا م ضس ألموال –ادلصا م ضس ألصزاض –ادلزايئ ارلاض اصلنتوز/ ٔبحسن توسلِـة: اًوخزي ضف اًلاهون  

 .1261، 64ذاز ُومة، ادلزائص، ظ 

 .1266، 62اصلنتوز/ ٔبحسن توسلِـة: اًوخزي ضف اًلاهون ادلزايئ اًـام، ذاز ُومة، ادلزائص، ظ 

صت : اسلاًة اًلاهوهَة ٌَمس هتغل ضف  كاهون ذوةل إإمازاث اًـصتَة املتحست، معحوؿاث جمةل اذلق، ذيب، ظ ة ز، اصلنتوز/ َلس املصيس ُس

6999 

ذزاسة مـملة ضف اًلاهون ادلزائصي، ذاز اًىتاة -ذزاسة ملازهة مؽ اًلاهون اًفصويس -اصلنتوز/َلس توذايل: حٌلًة املس هتغل ضف اًلاهون امللازن

 1221اذلسًث، ادلزائص، ظ ة ز، 

 اًفصوسِـةناهَا: اًىتـة ابٌَلـة 

1-Brigitte Hess-Fallon et Anne-Marie SIMON, Droit des Affaires, Dalloz, Ed 18, Paris, 2008 

2-Bruno Lestrade, Publicité et Promotion des ventes- le cadre juridique-, Ed groupe la villegurium 

fiduciaires SA, Paris, 1995 

3-Nicole Ferry-Maccario,Droit du Marketing, Pearson éducation, Paris, 2008 
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   ناًثا:  اًيعؼوض اًلاهوهِـة اًوظيِـة

 اًيعؼوض اًترشًـِـة:

 من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة املـسل و املمتم. ـــاملتض 29/21/6911املؤزد ضف  11/611ألمص زرف 

 ابث املـسل و املمتم. املتضمن كاهون اًـلو 29/21/6911املؤزد ضف  11/611ألمص زرف 

 .1221، س ية 41املتـَق ابمليافسة املـسل و املمتم، ح ز  69/29/1221املؤزد ضف  21/21ألمص زرف 

 1221، 44املتـَق ابًـالماث، ح ز  69/29/1221املؤزد ضف  21/21ألمص زرف 

ة املـسل و املمتم، ح ز ساملٌلز اطلي حيسذ اًلواؿس املعؼؼؼؼؼحلة ؿىل ا 11/21/1224املؤزد ضف  24/21اًلاهون زرف   . 1224، س ية 46ث اًتجاًز

 .1229، 61املتـَق بٌلًة املس هتغل و سفؽ اًلش، ح ز  11/26/1229املؤزد ضف  29/21اًلاهون زرف 

املعحلة اطلي حيسذ اًلواؿس  11/21/1224املؤزد ضف  24/21اطلي ًـسل و ٍمتم اًلاهون زرف  61/29/1262املؤزد ضف  62/21اًلاهون زرف 

ة  .1262، 41، ح ز، ؿىل املٌلزساث اًتجاًز

 اًيعؼوض اًتيؼميِـة: 

 .6992، س ية 21املتـَق جصكاتة ادلوذت و سفؽ اًلش املـسل و املمتم، ح ز  12/26/6992املؤزد ضف  92/19املصسوم اًتيفِشي زرف 

ة ضف وسازت اًتجازت املـسل و املمتم، ح ز املتضمن تيؼمي إإذازت ا 16/61/1221املؤزد ضف  21/414املصسوم اًتيفِشي زرف   .1221، 91ملصنًز

 .1221 96املتـَق إبحصاءاث حصذ املواذ احملجوست، ح ز  61/61/1221املؤزد ضف  21/491املصسوم اًتيفِشي زرف 

امليمتني ًٔلسالك ارلاظة املتضمن اًلاهون ألسايس ارلاض املعحق ؿىل املوػفني  61/61/1229املؤزد ضف  29/461املصسوم اًتيفِشي زرف  

 .1229، 91امللكفة ابًتجازت، ح ز 

و ظالحِاهتا و معَِا، ح ز   ازتـم املعاحل ارلازحِة ضف وسازت اًتجـاملتضمن تيؼِ 66/26/1266املؤزد ضف  66/29شي زرف ـوم اًتيفِؼؼاملصس

24 ،1266.  

 زاتـا:  اًيعؼوض اًلاهوهِـة امللازهة

1-DIRECTIVE 2005/29/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative aux pratiques 

commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, JO de 

l’UE, 2005.              
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   ذامسا:  امللاإث

ة"،  جمةل احمللق اذلًل ٌَـَوم اًلاهوهَة و اًس َاس َة، ذ ر م اصلنتوز/ ثىصت َلس حسني اًُسني، " ألنارًة املرشوؿة ضف اإٕ  ؿالانث اًتجاًز

 ، ذ ر ش ظ26ن، اًـسذ 

ي  61و  64مالخ اذلاح، "حق املس هتغل ضف إإؿالم"، املَتلى اًوظين حول الاس هتالك و امليافسة ضف اًلاهون ادلزائصي  لكَة ، 1226اجًص

 .1226، مـة ٔبيب جىرب تَلاًس، تَمسانخااذللوق و خمرب اًلاهون ارلاض ألسايس، 

 ساذسا:  مواكؽ الاهرته 

Voir < http:www.legifrance.gouv.fr/ >. 

Voir< http://www.conso.net/visited >. 

Voir< http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/publication/vie-pratique/fiches-pratiques/pratiques-

commerciales-trompeuses/visited >.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_915_1497-pratiques_trompeuses_(j138).pdf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/publication/vie-pratique/fiches-pratiques/pratiques-commerciales-trompeuses/visited
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/publication/vie-pratique/fiches-pratiques/pratiques-commerciales-trompeuses/visited
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ق تيفِش اًس يساث ألحٌحَة.  تـٍزز مصنز اصلائن اصلويل ؾن ظًص

 ألس تار/ ذزتة ٔبمني 

 ٔبس تار  مساؿس "ٔب"،خامـة سـَست 

 ملسمة:

َة ضف اذللِلة، ٕارا نان اًلاهون اًوظين هيمت تتٌؼمي اًـالكاث اًلاهوهَة اصلاذََة ًٔلفصاذ، فان اًلاهون اصلويل ارلاض هيمت تتٌؼمي اًـال كاث اصلًو

ق تيفِش اًس يس ألحٌيب ارلا َة ارلاظة ٔبن ًلتيض حلَ، ورعل ؾن ظًص ظة ًٔلفصاذ اًيت ًتزََِا ؾيرص ٔبحٌحَا. وامىن ٌضلائن ضف اًـالكاث اصلًو

حة. ضف ٔبي ذوةل ما ؿىل ٔبسس جالج، ويه مدسٔب املـامةل ابملثي تني اصلول، ٔبو مدسٔب اجملامةل اصلوًَة، ٔبو مدسٔب اًيفار اصلويل ٌَحلوق املىتس  

ش َة ا تـسما ناه  اصلول ضف اًساتق إ تـرتف تتعحَق كواهني ٔبحٌحَة وإ تـرتف تبٔي س يس ٔبحٌيب ٍصاذ تيفِشٍ فوق ٔبزاضهيا تعحَلا ملحسٔب ٕاكَمي ُو

اًلواهني ثضلك كعـي. ًىن ٔبكَة اصلول دجاوسث رعل إؾتحازاث نثريت، من تُهنا نرثت تيلي اًسَؽ واًحضائؽ تني اصلول، واتساغ اًصكـة 

َة. ألمص اطلي هتَمسَ ضف ُشٍ اذلاةل صلى خي ادللصا فِة تني اصلول، ونشا اذلفاع ؿىل معاحل ألفصاذ ارلاظة تلعس اس تلصاز املـامالث اصلًو

ىن تـس مشوًِا تبٔمص ًليض تتٌ  ؿَََ فِشُا. و ألهؼمة اًلاهوهَة اخملتَفة مبا فهيا اًلاهون ادلزائصي، ُو اًسٌلخ ًٔلفصاذ تتٌفِش اًس يساث ألحٌحَة ًو

ا فَِ )املححث ألول(، مث هتـصط ٕإحصاءاث تيفِشٍ) املححث  ف اًس يس ألحٌيب واًرشوظ اًواحة توافُص سُمت مـادلة ُشا املوضوغ ضف تـًص

 اًثاين(.

ا فَِ.  املححث ألول: امللعوذ ابًس يس ألحٌيب واًرشوظ اًواحة توافُص

ف اًس يس ألحٌيب )معَة ٔبو  ا حىت ًعحح اًس يس س يسا ٔبحٌحَا )معَة سُمت مـادلة ُشا املححث ضف تـًص ل(، واًرشوظ اًيت جية توافُص

 نان(.

  املعَة ألول: امللعوذ ابًس يس ألحٌيب.

ف اًس يس ألحٌيب حسة ملتضَاث املفاُمي اًيت تسوذ ضف لك هؼام كاهوين مـني، ورعل ابٌَجوء ٕاىل مسبةٔل اًتىَِف  تتوكف مسبةٔل تـًص

لس تحاًً  زؤى اًفلَ حول ُشٍ املسبةٔل، ُي تىَِف اًس يس ألحٌيب خيضؽ ًلاهون ذوةل اًلاهوين ٌَس يس املصاذ تيفِشٍ ٔبم ام ٔبي كضاء وظين. ًو

 ٕاظساز اًس يس ٔبو ًلاهون ذوةل ألمص ابًتيفِش؟. 
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وةل اًيت ٍصاذ ٌَوكوف ؿىل ُشٍ املسبةٔل، فان اًتىَِف خيضؽ ًلاهون اًلايض املـصوط ٔبمامَ اًزناغ، ٔبي ٍىِف اًس يس ألحٌيب وفلا ًلاهون اصل 

و اًصٔبي اًصاحج تبٔن مسبةٔل تىَِف اًس يس ألحٌيب ٍىون ظحلا ًلاهون اصلوةل اًيت ظسز فهيا  1فهيا تيفِش اًس يس. و ًىن ٍصى تـغ اًفلِاء ُو

ٔبمام مصحةل  اًس يس اًتيفِشي ألحٌيب وختضؽ ٕاحصاءاث تيفِشٍ ًلاهون اصلوةل اًيت ًعَة مهنا تيفِش اًس يس. ؿىل ٔبساش ٔبن ضف ُشٍ اذلاةل ىىون

ُس ضف مصحةل ٕاوضاء اذلق.  اًتيفِش اصلويل ٌَحق ًو

ف ًِا، وٕامنا تصك ُشٍ املسبةٔل ٌَفلَ  وما ًالحغ ؿىل املرشغ ادلزائصي ضف جمال اًس يساث اًتيفِشًة ألحٌحَة، ٔبهَ  م ًـط تـًص

تشهٍص تيفِش اًس يساث  2حصاءاث املسهَة اًلسميمن كاهون اإٕ  111واًلضاء، وانتفى تشهص مسبةٔل تيفِشُا فلط. وهتَمس رعل ٔبنرث ضف املاذت 

ألحٌحَة ذون اًتـصط ًرشوظِا وهَفِة تيفِشُا، وٕامنا تصك ُشٍ املسبٔةل من ادتعاض اًفلَ واطلي هلَِا تسوزٍ من اًلضاء اًفصويس. وجنس 

ة ادلسًس تـصط ًرشوظ وٕاحصاءاث تيفِش اًس يساث ألحٌح  ف خامؽ ماهؽ ٌَس يس نشعل ٔبن كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز َة ذون ٕاؾعاء تـًص

 .4، مؽ احرتامَ ضف اًلاهون اًلسمي واذلايل ملحسٔب مسو املـاُست ؿىل اًيط اصلاذًل3ألحٌيب

وؾحازت اًس يس ألحٌيب تـين مبفِوهما اًواسؽ لك ما ًعسز من هجاث اًصمسَة ألحٌحَة،  سواء اًلضائَة ٕاما مبلتىض سَعهتا اًلضائَة 

ايئ، ٔبوامصٕاس تـجاًَة( ٔبو مبلتىض سَعهتا اًوإئَة )ٔبوامص الٓذاء، ٔبوامص ؿىل اًـصائغ(، ونشعل اًـلوذ اًتوجَلِة اًصمسَة )حنك ٔبو كصاز كض

. وكس حسذ اًلاهون ادلزائصي، كامئة ٌَس يساث اًتيفِشًة ؿىل 6، ونشا ٔبحاكم اًتحىمي كري اًوظيَة5اًعاذزت ؾن املوجلني واملوػفني اًـمومِني

س تزَط مما س حق 1، ابٕإضافة ٕاىل لك اًـلوذ وألوزاق ألدصى اًيت ًـعهيا اًلاهون ظفة اًس يس اًتيفِشي7حاةل 61سخِي اذلرص ضف  . ٌو

                                      
1
َني، اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىتاة، مرص، اًعحـة اًتاسـة ًـام ؾز اصلٍن ؾحس ػل، تياسغ اًلواهني وتياسغ الاد  -   .911، ض.6991تعاض اصلًو

2
املتضمن كاهون إإحصاءاث املسهَة املَلى، واًيت هع  ؿىل ما ًًل:" ألحاكم اًعاذزت من هجاث كضائَة  6911ًوهَو  9اًعاذز تتازخي  614-11من ألمص  111املاذت  - 

ة ٕاإ وفلا ملا ًليض تتٌ ٔبحٌحَة واًـلوذ اًصمسَ فِشٍ من ٕاحسى هجاث اًلضاء ة احملصزت مبـصفة موػفني معومِني ٔبو موػفني كضائَني ٔبخاهة إ تىون كاتةل ٌَتيفِش ضف مجَؽ ألزايض ادلزائًص

ة ذون  ٕاذالل مبا كس تيط ؿَََ اإتفاكِاث اًس َاس َة من ٔبحاكم خماًفة".  ادلزائًص
3
ي  11، املًضوز تتازخي 11/21/1229اًعاذز ضف  29-29من اًلاهون زرف  129ٕاىل  121من زاحؽ ضف ُشا امليوال املواذ  -  ست زمسَة زرف 1229ٔبفًص املتضمن كاهون  16، حًص

ة اذلايل.  إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز
4
ئُس ازلِوزًة، حسة اًرشوظ امليعوض ؿَهيا ضف حِث تيط ؿىل ما ًًل:" املـاُساث اًيت ًعاذق ؿَهيا ز  6991من اصلس توز ادلزائصي ًـام  611زاحؽ املاذت  - 

 اصلس توز تسمو ؿىل اًلاهون".
5
لاٍ من من اًلاهون املسين ادلزائصي ؿىل ٔبهَ:" اًـلس اًصمسي ؾلس ًثخ  فَِ موػف ٔبو ضاتط معويم ٔبو رسط ملكف خبسمة ؿامة، ما مت صلًَ ٔبو ما تَ 114تيط املاذت  - 

 َة وضف حسوذ سَعتَ وادتعاظَ".روي اًضبٔن ورعل ظحلا ًٔلصاكل اًلاهوه 
6
َا مبفِوم ُشا اًلاهون، اًتحىمي اطلي خيط اًزناؿاث املتـَلة ابملعاحل 6219تيط املاذت  -  ة ؿىل ٔبهَ:" ًـس اًتحىمي ذًو تني من كاهون ٕاحصاءاث املسهَة وإإذاًز  الاكتعاذًة صلًو

 ؿىل ألكي".
7
ة ؿىل ٔبهَ:" إ جيوس اًتيفِش ادلربي ٕاإ ثس يس تيفِشي.فلصت ٔبوىل من كاهون إإحصاء 122ًلس هع  املاذت  -   اث املسهَة و إإذاًز

 واًس يساث اًتيفِشًة يه:

 ٔبحاكم احملامك اًيت استٌفشث ظصق اًعـن اًـاذًة وألحاكم املضموةل ابًيفار املـجي. – 6

 ألوامص الاس تـجاًَة. -1
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، تبٔن املرشغ كسم اًس يساث ألحٌحَة ٕاىل فئتني ورعل تـس اس تلصاء املاذتني  ة. فاملاذت  121و 121رهٍص من كاهون ٕاحصاءاث املسهَة وإإذاًز

تتلكم ؾن اًـلوذ واًس يساث  121. واملاذت 2م ؾن ألحاكم وألوامص واًلصازاث اًعاذزت ؾن هجاث كضائَة ٔبحٌحَةمن هفس اًلاهون تتلك 121

. وتـس اًتـصط ملفِوم اًس يس ألحٌيب، جية إإصازت ضف املعَة املوايل 3اًصمسَة احملصزت ضف تضل ٔبحٌيب ٔبي تسذي مضهنا اًـلوذ اًثوجَلِة

 ًرشوظ تيفِش اًس يساث ألحٌحَة.

 املعَة اًثاين: رشوظ تيفِش اًس يساث ألحٌحَة.

و ما  ًتيفِش ٔبي س يس إتس من توافص ٍلوؿة من اًرشوظ وهفس اًيشء ًلال ابًًس حة ًتيفِش اًس يساث ألحٌحَة ضف اًلاهون ادلزائصي، ُو

ا ضف تيفِش ألحاكم اًعاذزت ؾن ادلِاث اًلضائَة الٔ  (، وابًًس حة ٌَرشوظ 6حٌحَة )اًفصغسًتـصط  ه ابًتفعَي ضف اًرشوظ اًواحة توافُص

ا ًتيفِش اًـلوذ اًصمسَة ألحٌحَة )اًفصغ  (.1اًواحة توافُص

 اًفصغ ألول: تيفِش ألحاكم ألحٌحَة اًعاذزت ؾن هجاث كضائَة

 تايل:ًتيفِش ألحاكم اًعاذزت ؾن هجاث كضائَة ٔبحٌحَة إتس من توافص ٍلوؿة من رشوظ هط ؿَهيا اًلاهون ادلزائصي ويه ناً  

ٔبإ ًتضمن اذلنك ألحٌيب ما خياًف كواؿس الادتعاض. ٔبي إتس ٔبن ٍىون اذلنك اًعاذز ؾن هجاث كضائَة ٔبحٌحَة دحرتما  :اًرشظ ألول -

ًلواؿس الادتعاض امليعوض ؿَهيا ضف كاهون اصلوةل اًيت ظسز فهيا اًس يس وابمس س َاذت اصلوةل اًيت ظسز ؾهنا ُشا اًس يس ٕاما مبلتىض 

سذي مضن كواؿس الادتعاض ابًًس حة ٌَحنك ألحٌيب الادتعاض احملًل واًيوؾي، 4اًلضائَة ٔبو مبلتىض وػَفهتا اًوإئَةوػَفهتا  . ًو

امليعوض ؿَََ وفلا ٌَلاهون ألحٌيب اطلي ظسز ضف ػهل اذلنك، ٔلن تيفِش اذلنك ألحٌيب هيسف ٌَحفاع ؿىل اًس َاذت اًوظيَة ُشا من هجة، 

                                                                                                                        
 ٔبوامص ألذاء. -1

 ألوامص ؿىل اًـصائغ. -4

 س املعاًزف اًلضائَة.ٔبوامص حتسً -1

 كصازاث اجملاًس اًلضائَة وكصازاث احملوكة اًـََا املتضمية اًزتاما ابًتيفِش. -1

ة وكصازاث جمَس اصلوةل. -9  ٔبحاكم احملامك إإذاًز

 دحارض اًعَح ٔبو اإتفاق املؤرش ؿَهيا من ظصف اًلضات واملوذؿة تبٔماهة اًضحط. -9

 ن كدي زؤساء ادلِاث اًلضائَة واملوذؿة تبٔماهة اًضحط.ٔبحاكم اًتحىمي املبٔموز تتٌفِشُا م -9

 اًض َاكث واًسفاجت، تـس اًتحََف اًصمسي ًالحتجاخاث ٕاىل املسٍن، ظحلا ٔلحاكم اًلاهون اًتجازي. -62

ة واًِحة وا -66 ة واًسىٌَة احملسذت املست، وؾلوذ اًلصط واًـاًز ن واًوذًـة.اًـلوذ اًتوجَلِة، إس امي املتـَلة ابٕإجيازاث اًتجاًز  ًوكف واًحَؽ واًُص

 دحارض اًحَؽ ابملزاذ اًـَين، تـس ٕاًساؾِا تبٔماهة اًضحط. -61

 ٔبحاكم زسو املزاذ ؿىل اًـلاز." -61
1
 فلصت اًثاهَة من اًلاهون اًساًف اطلهص. 122تصاحؽ ضف ُشا اًعسذ املاذت  - 

2
 ألوامص وألحاكم واًلصازاث اًعاذزت من هجاث كضائَة ٔبحٌحَة....". من هفس اًلاهون املشهوز ٔبؿالٍ:" إ جيوس تيفِش 121هع  املاذت  - 

3
 من اًلاهون هفسَ، ؿىل ٔبهَ:" إ جيوس تيفِش اًـلوذ واًس يساث ألحٌحَة احملصزت ضف تضل ٔبحٌيب ضف إإكَمي ادلزائصي...".  121هع  املاذت  - 

4
 .11، ض.1221ًلضايئ اصلويل، ادلًس َة، ذاز ُومة، ظ.، تياسغ الادتعاض ا1ٔبؾصاة تَلامس، اًلاهون اصلويل ارلاض، ح - 



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 80 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

ةومن هجة ٔبدصى ًتَحَة ح َة ونشعل ؿىل ٔبساش تعوز واسذُاز اًـالكاث الاكتعاذًة واًتجاًز . وما جية 1اخاث ومتعَحاث املـامالث اصلًو

اض، اًتيخَِ ٕاًََ، خبعوض اذلنك ألحٌيب اًعاذز ؾن َُئة كضائَة خمتعة ٔبن ٍىون متـَلا ابملعاحل ارلاظة ابٔلفصاذ واًيت حيوكِا اًلاهون ارل

ة، ؿىل ٔبساش ٔبن ُشا ألذري ًتـازط مؽ مدسٔب س َاذت فال امىن تبٔي حال من ألحوا ل كدول تيفِش حنك ٔبحٌيب ظاذز ضف ماذت حٌائَة ٔبو ٕاذاًز

ىن امىن كدول رعل ٕارا نان ألمص متـَلا تسؾوى مسهَة ابًتحـَة صلؾوى حزائَة  .2اصلول، ًو

شا اًرشظ إتس من ٔبن ٌس توضف اذلنك ألحٌيب املصاذ تيفِشٍ ًلِام ُ فِمتثي ضف وحوة حِاست اذلنك ًلوت اًيشء املليض تَ.  :ٔبما اًرشظ اًثاين

اًتيخَِ ٕاًََ، خبعوض حِاست اذلنك  اًـاذًة ظحلا ًلاهون اًحضل اطلي ظسز فَِ. وما جيسز ذلجَة اًيشء املليض تَ ٔبي استٌفاذٍ ًعصق اًعـن

، ؿىل ٔبساش ٕارا نان اذلنك ألحٌيب املصاذ 3خة واملوضوغذلجَة اًيشء املليض ٔبن ٍىون هنائَا وكعـَا فامي كىض تَ من وحست ضف ارلعوم واًس 

 .4س تلصاز ضف املـامالثتيفِشٍ  م ٌس توضف ًِشا اًرشظ كس ٍىون دحي ًإلًلاء ورعل لكَ من ٔبخي تالضف مسبةٔل ؿسم اإٕ 

ة، ؿىل ٔبساش ٔبن اذلنك ادلزائصي  ومؤذى اًرشظ اًثاًث ٔبإ ٍىون اذلنك ٔبو اًلصاز ٔبو ألمص متـازضا مؽ حنك س حق ظسوزٍ من احملامك ادلزائًص

ٔبوىل ابذلجَة واًيفار من اذلنك ألحٌيب، وظوزت رعل ؾيسما ٍىوانن اذلنك ألحٌيب واذلنك اًوظين كس ظسزا ضف ذؾوى واحست، متحست ضف 

ـازط مؽ حنك ظاذز ؾن املوضوغ واًسخة ونشا هفس ارلعوم ضف اصلؾوتني. ألمص اطلي ًفِم مٌَ ٕارا نان ُشا اذلنك ألحٌيب املصاذ تيفِشٍ ًت

ة فريفغ تيفِشٍ، ؿىل ٔبساش ٔبن ألحاكم اًوظيَة ٔبوىل ابًتيفِش من ألحاكم ألحٌحَة، وؿىل ٔبساش املعَحة اًوظيَة  .5احملامك ادلزائًص

فىصت اًيؼام اًـام ضف املمتثي ضف، ٔبإ ًتضمن اذلنك ألحٌيب ما ُو متـازط مؽ اًيؼام اًـام والٓذاة اًـامة ضف ادلزائص. ٕان  :ٔبما اًرشظ ألذري

حس راهتا مصهة ومتلريت حسة لك ماكن وسمان وختتَف من ذوةل ٕاىل ذوةل، ومن وك  لٓدص. ونٌل ٔبهنا وكتَة ٕار ٍىون تلسٍص ملتضَاث 

ألساس َة . وٍىون تسذي اًيؼام اًـام إستدـاذ تيفِش ألحاكم ألحٌحَة اًيت تتـازط مؽ املحاذئ 6اًيؼام اًـام وك  تيفِش اذلنك ألحٌيب

ة واسـة ٌَلايض ًتحسًس ملتضَ اث صلوةل اًلايض املعَوة مٌَ تيفِش ألحاكم ألحٌحَة. وكس تصك املرشغ ادلزائصي ضف ُشٍ اذلاةل سَعة تلسًٍص

                                      
1
 .169، ض.1221اًـصيب اًضحط ؾحس اًلاذز، ظصق اًتيفِش، ذاز اًِالل ٌَزسماث إإؿالمِة، ادلزائص، س ية  - 

2
 .911ؾز اصلٍن ؾحس ػل، املصحؽ اًساتق، ض. - 

3
سث كوت اًيشء املليض تَ تىون جحة مبا فعَ  فَِ من اذللوق، وإ جيوس كدول ٔبي ذًَي ًيلغ ُشٍ من اًلاهون املسين ؿىل ما ًًل:" ألحاكم اًيت حا 119تيط املاذت  - 

ىن إ تىون ًتغل ألحاكم ُشٍ اذلجَة ٕاإ ضف ىزاغ كام تني ارلعوم ٔبهفسِم، ذون ٔبن تتلري ظفاهتم وتتـَق بلوق ًِا هفس احمل  ي واًسخة.اًلًصية ًو

 اًلًصية تَلائَا". وإ جيوس ٌَمحوكة ٔبن تبٔذش هبشٍ     
4
 .111، ض.1221حفِؼة اًس َس اذلساذ، املوحز ضف اًلاهون اصلويل ارلاض، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، تريوث، ًحيان، ظ. - 

5
 .491، ض.6999فؤاذ ؾحس امليـم زايط، سامِة زاصس، تياسغ اًلواهني والادتعاض اًلضايئ اصلويل وبنٓاز ألحاكم ألحٌحَة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، مرص،  - 

6
ة، ظحـة -   .691، ض.1221ُضام ؿًل ظاذق، ذزوش ضف تياسغ اًلواهني، ذاز املعحوؿاث ادلامـَة، إإسىٌسًز
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َ اًعَلة .  وًلس كدي اًلضاء ادلزائصي تيفِش كصاز كضايئ ٔبحٌيب وٕاؾعائ1من اًلاهون املسين ادلزائصي 14اًيؼام اًـام ورعل حسة هط املاذت 

ة ٔلن رعل 2اًتيفِشًة خبعوض حتعَي اصلائن صلًوهَ من مسًيَ ق اًفوائس اًصتًو . وزفغ تيفِش اًضق املتـَق تسفؽ مداًف اصلًون ؾن ظًص

 .3من اًلاهون املسين ادلزائصي 414ًتـازط ضف حس راتَ مؽ اًيؼام اًـام ادلزائصي ومؽ زوخ هط املاذت 

، تصتُة حق الادتعاض تياء ؿىل حنك ٔبحٌيب ٕارا نان واحة اًتيفِش. مما ٌس تفاذ مٌَ 4املسين ادلزائصي  من اًلاهون 919وحيزي هط املاذت   

فس النٓاز تبٔن اًلاهون ادلزائصي ًـامي اذلنك ألحٌيب ٕارا نان واحة اًتيفِش، هفس املـامةل اًيت ًوٍهيا ٌَحنك اًوظين، مما ًرتتة ؾيَ ابًتايل ه

ا اًلاهون اطلي ٔبظسز كضاٍؤ ُشا اذلنك ألحٌيباًيت ترتتة ؾن اذلنك اًوظين  و ناه  ُشٍ النٓاز إ ًلُص . كري ٔبن املالحغ ؿىل املاذت 5حىت ًو

وزذ دعبٔ ماذي ابًًس حة ٌَيط اًـصيب، خبعوض ؾحازت َمْحوَكََتنْي وألحص ُو ُمَحوكني ٔبو َُئة اًتحىمي، ورعل ابًصحوغ ٌَيط اًفصويس  919

 اًيط اًفصويس واًيط اًـصيب فِـمي ابًيط اًفصويس ضف ُشٍ اذلاةل. ؿىل ٔبساش ٕارا وخس تـازط تني 

س تزَط مما س حق ٔبن اًلصاز اًعاذز من هجة كضائَة ٔبحٌحَة املصاذ تيفِشٍ ضف ادلزائص ٔبؾعى ٌضلائن مبلتىض ُشا اًس يس املثخ  صلائيُتَ  ٌو

شا ًتـٍزز مصنز اصلائن ضف اًـالكاث اصلوًَة ارلاظة.  ٌَتيفِش ؿىل مسًيَ، ُو

 .اًفصغ اًثاين: تيفِش اًـلوذ اًصمسَة ألحٌحَة

 ًتيفِش اًـلوذ اًصمسَة ألحٌحَة إتس من توفص رشوظ مـَية، حىت تـعى ًِا اًعَلة اًتيفِشًة ويه ناًتايل: 

و حِاست اًس يس ألحٌيب ًرشوظ زمسَة وفلا ًحضل اطلي حصز فَِ. ٔبي إتس ؿىل اًـلوذ واًس يساث اًصمسَة بٔ  :اًرشظ ألول ن تس توضف ُو

ا ظحلا ًلاهون اًحضل اطلي حصزث فَِ، ؤبن تىون دحصزت من كدي موجلني ٔبو موػفني معومِون  اًرشوظ املوضوؾَة واًضلكَة ٕإظساُز

مؤَُون ٕإظساز مثي ُاتَ اًـلوذ واًس يساث حىت تضفى ؿَهيا ظفة اًصمسَة. ٔبي إتس من اًتبٔنس ما ٕارا نان اًضرط اطلي حصز ُشا اًس يس 

 .6ضف رعل ًلاهون تضل حتٍصص ُشا اًس يس تعالحِاث اًسَعة اًـامة ًتحٍصص مثي ُشٍ اًـلوذ اًصمسَة، فٕاهيا ىصحؽ خمتط وامتاس

                                      
1
 الادتعاض ادلزائص، ٔبو جخ   ه وخاء ضف هط املاذت ما ًًل:" إ جيوس تعحَق اًلاهون ألحٌيب مبوحة اًيعوض اًساتلة ٕارا نان خماًفا ٌَيؼام اًـام ٔبو الٓذاة اًـامة ضف - 

 تواسعة اًلش حنو اًلاهون.

 ًعحق اًلاهون ادلزائصي دحي اًلاهون ألحٌيب اخملاًف ٌَيؼام اًـام ٔبو الٓذاة اًـامة".
2
غ اًلواهني، ذاز ، ٔبصاز  ه ؿََوص كصتوغ نٌلل، اًلاهون اصلويل ارلاض، ادلزء ألول، تياس 24، ؿسذ 6992كصاز كضايئ ظاذز ؾن اجملَس ألؿىل، اجملةل اًلضائَة ًس ية  - 

 .691، ض.1221ُومة، ظحـة ٔبوىل 
3
لؽ ابظال لك هط خياًف رعل". 414تيط املاذت  -   من اًلاهون املسين ؿىل ما ًًل:" اًلصط تني ألفصاذ ٍىون ذامئا تسون ٔبحص ًو

4
حق اًترعَط تياء ؿىل حنك ظاذز من دحوكة ٔبحٌحَة ٔبو ؿىل كصاز  من اًلاهون املسين، واًيت هعِا ؿىل ما ًًل:" إ جيوس اذلعول ؿىل 919زاحؽ ضف ُشا اًعسذ املاذت  - 

 ٕاإ ٕارا ٔبظحح حنك اًلصاز واحة اًتيفِش" دحوكتني ظاذز من
5
 .99ٔبؾصاة تَلامس، املصحؽ اًساتق، ض. - 

6
 - Mohand Issad, Droit  International Privé, Tome 2, Les Règles Matérielles, O. P. U., Alger, P.58. 
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ٍمتثي فامي ًًل، وحوة توفص ضف اًس يس ظفة اًلاتََة ٌَتيفِش. مبـىن ؿىل اًس يس ألحٌيب همٌل نان هوؿَ ، جية ٔبن ٌس توضف  :ٔبما اًرشظ اًثاين

وفلا ًلاهون اًحضل اطلي حصز فَِ، ٔلهَ إ امىن تبٔي حال من ألحوال تيفِش اًس يس ألحٌيب ٕاإ ٕارا نان ًتوفص ؿىل ؿىل ظفة اًلاتََة ٌَتيفِش 

 .1ونشا ظحلا ًلاهون تضل تيفِشٍ ؿىل اؾتحاز ٔبن اًس يساث كاتةل ٌَتيفِش ضف إإكَمي ادلزائصي  كاتََة تيفِشٍ ظحلا ًلاهون اًحضل اطلي حصز ضف ػهل

املمتثي ضف ذَو اًس يس املصاذ تيفِشٍ مما خياًف ٔبحاكم اًلاهون ادلزائصي واًيؼام اًـام. ٔبي إتس من ذَو اًس يس املصاذ تيفِشٍ  :واًرشظ ألذري 

ًف اًضـوز ضف إإكَمي ادلزائصي مما ًتـازط مؽ اًيؼام اًـام والٓذاة اًـامة ضف ادلزائص. ونٌل س حق حتََهل، ٔبي إ ٍىون اًس يس املصاذ تيفِشٍ خيا

مسَة ملحاذئ ألساس َة اًيت ًلوم ؿَهيا اجملمتؽ من ٔبسس احدامؾَة واكتعاذًة وذًًِة ضف ذوةل اًلايض املعَوة مٌَ تيفِش اًس يساث واًـلوذ اًص وا

ف فى ت ص ألحٌحَة. ونٌل ُو مـَوم ٔبًضا ٔبن الٓذاة اًـامة ما يه ٕاإ حزء من اًيؼام اًـام. وضف حلِلة ألمص ٔبن املرشغ ادلزائصي ٔبقفي تـًص

ف فىصت اًيؼام اًـام. وانتفى ضف بٓدص املعاف اب ًتيعَط اًيؼام اًـام ؿىل ٔبساش ٔبن املِمة جلِةل ضف حس راهتا، وتصك ألمص ٌَفلَ واًلضاء ًتـًص

زائصي. من اًلاهون املسين ورعل ضف حاةل وحوذ س يس ٔبحٌيب خماًف ٌَيؼام اًـام ٌستدـس من مِسان اًتيفِش ضف إإكَمي ادل 14ؿَهيا ضف املاذت 

 وٍىون تلسٍص ملتضَاث اًيؼام اًـام وك  تيفِش اًس يس فوق إإكَمي ادلزائصي.

 املححث اًثاين: ظصق تيفِش اًس يساث ألحٌحَة.

سُمت مـادلة ُشا املححث ؿىل اًيحو اًتايل: ظصق مـامةل اًس يساث ألحٌحَة ضف اًلاهون امللازن )معَة ٔبول(، مث ًىِفِة تيفِشُا من كدي    

 ادلزائصي)معَة نان(. املرشغ 

 هؼصت اًلواهني امللازهة ملسبةٔل تيفِش اًس يساث ألحٌحَة.  املعَة ألول:

ٔلمص تتٌفِش تلوم فىصت تيفِش اًس يساث ألحٌحَة ضف ذوةل ما، ؿىل مدسٔب اًتـامي ابملثي، ومفِوم ُشا املحسٔب ٔبن احملامك اًوظيَة صلوةل ما إ تلدي ا

امك ألحٌحَة اًيت ٔبظسزث ُشٍ اًس يساث تلدي تيفِش اًس يساث اًعاذزت من كدي دحامك ُشٍ اصلوةل تيفس اًلسز ُشٍ اًس يساث ٕاإ ٕارا ناه  احمل

 وضف هفس اذلسوذ. ٔبو ٍىون تيفِشُا ؿىل ٔبساش اًتحاذل اًترشًـي امليعوض ؿَََ ضف كاهون اصلول، ٔبي إ امىن تيفِش اًس يساث ألحٌحَة، ٕاإ

ا جيزي تتٌفِش تغل ألحاكم ألحٌحَة. وابًتايل ُشا املحسٔب ًلوم ؿىل مـامةل اًس يس اًتيفِشي ٕاما ؿىل ٔبساش ٕارا نان كاهون ُشٍ اصلول ًتضمن هع

 ٔبهَ جمصذ ذًَي ٕاجحاث، وٕاما ٕاؾعاء ٌَمحامك ٕارن تتٌفِشٍ.

ًسَعة اًـامة ضف اصلوةل، ٍمتثي هؼام ٕاؿاذت اًتلايض اطلي ٌسمى تيؼام اصلؾوى، ومفاذٍ ٔبن اًس يس ألحٌيب إ امىن تيفِشٍ مدارشت تواسعة ا

س تي ًتـني زفؽ ذؾوى خسًست ٔبمام اًلضاء اًوظين ٌَمعاًحة من خسًس ابذلق اطلي ٔبكٍص اًس يس ألحٌيب. ألمص اطلي ًفِم مٌَ ُو اؾتحاز اًس ي

                                      
1
 فلصت ألوىل من كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًزة. 124زاحؽ ضف ُشا اًعسذ املاذت  - 
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. وٕان اصلول ضف 1ألحٌيب جمصذ ذًَي، ٔبي ؿىل اًلايض اًوظين ٔبن ًتفحط حِسا ضف موضوغ اًزناغ من خسًس ٌَتبٔنس من حصة اًس يس ألحٌيب

شا موكف اصلول الاسىٌسًيافِة )اًرنو جي، ُاتَ املسبةٔل ادتَف  ضف مـامَهتا ًِشا اًس يس ألحٌيب، فِياك ذول تـترٍب ذًَال ثس َعا ًإلجحاث ُو

عاين س، اصلامنازك(. ضف حني ٔبن ُياك ذول تـترٍب نسًَي ٕاجحاث كاظؽ وُشا موكف اًلضاء اًرًب  .2اًسًو

شا اًيؼام ؾصف ٔبظال ضف فصوسا، وضف اصلول ٔبما هؼام ألمص ابًت  يفِش. ففي ُشٍ اذلاةل ًحلى اًس يس ألحٌيب دحتفؼا تعفتَ هس يس تيفِشي، ُو

مص ابًتيفِش. ألدصى نادلزائص ومرص مثال، ٔبي ٔبن اًس يس ألحٌيب إ ٍمتتؽ ابًلوت اًتيفِشًة ضف ٕاكَمي اصلوةل ٕاإ تـس مشو ه من احملامك اًوظيَة ابلٔ 

ِشا اًيؼ ٌل: هؼام املصاحـة ًلوم ؿىل مصاحـة اًس يس جاكمهل، ٔبي ٕاؿاذت تفحط اًس يس ألحٌيب من خسًس ٕارا نان حىٌل كضائَا ًو ام ظوزتني ُو

َة إتس من ذزاسة اًوكائؽ واملحاذئ اًلاهوهَة اًيت ظحلِا اًلايض ألحٌيب، كعس اس تعساز حىٌل وظيَا ًليض تلدول تيفِشٍ ضف اصلوةل اًيت ظ

ما هؼام اًصكاتة ًلوم ؿىل فىصت اًتحلق من ٔبن اًس يس ألحٌيب كس اس توشف اًرشوظ ارلازحِة، ذون مصاحـتَ من حِث املوضوغ، . بٔ 3مهنا رعل

اذا ورعل ابًتحلق من ٔبهَ إ ًتـازط مؽ اًيؼام اًـام. ٔبي ٔبن ٍىون اًس يس ألحٌيب واحة اًتيفِش ضف ذوةل اًلايض املعَوة مهنا تيفِشٍ، استٌ

 .4ويل ٌَحلوق ؿىل ٔبساش ٔبن ُشا ألمص تلتضََ حاخاث املـامالث اصلوًَةملحسٔب اًيفار اصل

 املعَة اًثاين: موكف املرشغ ادلزائصي من تيفِش اًس يساث ألحٌحَة.  

و مـامةل اًلايض اًوظين ٌَس يساث  تلوم مسبةٔل تيفِش اًس يساث ألحٌحَة ضف لك اًلواهني ومبا فهيا اًلاهون ادلزائصي ؿىل مدسٔب ُام ُو

ذز ؾهنا ُشا حٌحَة املصاذ تيفِشُا فوق ٕاكَميَ تيفس املـامةل اًيت تتَلاُا اًس يساث اًوظيَة املصاذ تيفِشُا فوق ٕاكَمي ُشٍ اصلوةل ألحٌحَة اًعاالٔ 

ل(، مث ومن مت سُمت اًححث ضف ُشٍ املسبةٔل، ضف هَفِة تيفِش ألحاكم اًلضائَة واًس يساث اًصمسَة ألحٌحَة )اًفصغ ألو  .5اًس يس ألحٌيب

 اس تـصاط مسبةٔل تيفِش ٔبحاكم اًتحىمي ألحٌحَة )اًفصغ اًثاين(.

 .اًفصغ ألول: تيفِش ألحاكم اًلضائَة واًس يساث اًصمسَة ألحٌحَة

ة إتس من ٕاتحاغ كواؿس ٕاحصائَة ًتيفِشُا، ويه تسجَي ذؾ  ى و ًتيفِش ألحاكم اًلضائَة ٔبو اًس يساث اًصمسَة ألحٌحَة ٔبمام احملامك ادلزائًص

ٕادتعامِة ٔبمام دحوكة ملص اجملَس مؽ تحََف ارلعوم مبضمون ُشٍ اصلؾوى. ٔبي تيفس إإحصاءاث افتتاخ اصلؾوى، ورعل وفلا ًيعوض املواذ 

                                      
1
 .411فؤاذ ؾحس امليـم زايط، سامِة زاصس، املصحؽ اًساتق، ض. - 

2
، 1221اسة ملازهة، ذاز وائي ًٌَرش، س ية كاًة ؿًل اصلاووذي، اًلاهون اصلويل ارلاض، تياسغ اًلواهني وتياسغ الادتعاض اًلضايئ اصلويل وتيفِش ألحاكم ألحٌحَة، ذز - 

 .141ض.
3
 .949ؾز اصلٍن ؾحس ػل، املصحؽ اًساتق، ض. - 

4
 .949املصحؽ هفسَ، ض. - 

5
 .119حفِؼة اًس َس اذلساذ، املصحؽ اًساتق، ض. - 
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ة. وجية تلسمي ظَة تيفِش اذلنك ٔبو اًس يس اًصمسي ألحٌيب ٔبمام احملوكة اًواكـة ابجملَس  69ٕاىل  64من  من كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز

تحسذ ادتعاض دحوكة ملص اجملَس ضف تيفِش اًس يساث اًصمسَة وألحاكم اًلضائَة ألحٌحَة، ٕاما مبوظن اًضرط امليفش ؿَََ، ٔبو  .1ًلضايئا ًو

. نٌل ٍصفؽ ُشا اًعَة ٔبمام اًلسم املسين صلى دحوكة ملص 2ؿىل ٔبساش دحي اًتيفِش، ٔبي املاكن اطلي ًحارش فَِ تيفِش اًس يساث ألحٌحَة

 .3ًلضايئ اخملتعة دحََا وهوؾَا ابًزناغاجملَس ا

ادلزائصي وما دجسز إإصازت ٕاًََ، ٔبهَ تـس ظسوز ألمص تتٌفِش ألحاكم اًلضائَة واًس يساث اًصمسَة ألحٌحَة إ تىون واحدة اًتيفِش ضف إإكَمي 

استٌفاذ ظصق اًعـن اًـاذًة )املـازضة،  ٕاإ تـس استٌفاذُا ًاكفة ظصق اًعـن اًلضائَة امليعوض ؿَهيا ضف اًلاهون ادلزائصي، ٔبي تـس

، ؿىل اؾتحاز من  ه س يس تيفِشي امىٌَ اذلعول ؿىل وسزة ممِوزت 4الاس تئٌاف(، مث تـس رعل متِص ابًعَلة اًتيفِشًة وفلا ٌَلاهون ادلزائصي

. وًلس مسح اًلاهون ادلزائصي 6يفِش اًس يس، وختضؽ ٕاحصاءاث اًتيفِش وكواؿس الادتعاض وفلا ًلاهون اصلوةل املعَوة مهنا ت 5ابًعَلة اًتيفِشًة

من اًلاهون املسين ادلزائصي ترتتُة حق الادتعاض ًفائست اصلائن اصلويل ؿىل ؾلازاث مسهََ املوحوذت ضف إإكَمي  919وفلا ًيط املاذت 

 ُة حق الادتعاض ؿَهيا.ادلزائصي، ورعل تتلسامَ ؾًصضة تشعل ٕاىل زئُس احملوكة اًيت تلؽ ضف ذائصهتا اًـلازاث اًيت ًٍصس تصت 

ة ٕاىل ٕاجصام اتفاكِة مؽ اصلوةل اًفصوس َة ثضبٔن  تيفِش ُشا ؾن اًلاهون اصلاذًل ادلزائصي، ٔبما ؿىل املس توى اصلويل، فلس معسث اصلوةل ادلزائًص

س يساث اًصمسَة إس امي من راث اإتفاكِة ؿىل ٔبهَ:" امىن تيفِش اً  29، ٕار اصرتظ  املاذت 69147ٔبوث  19اًس يساث ألحٌحَة ورعل تتازخي 

تني ٕاإ تـس ٕاؾعاء ألمص ابًتيفِش من كدي لك ذوةل حسة كاهوهنا اًوظين وما جية اًتيخَِ  .8اًـلوذ اًتوجَلِة املمتتـة ابًلوت اًتيفِشًة ضف اصلًو

                                      
1
ة.من كاهو 129اًفلصت ألذريت من كاهون إإحصاءاث املسهَة اًلسمي، واملاذت  29تصاحؽ ضف رعل املاذت  -   ن إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز

2
فِشًة من كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًزة ؿىل ٔبهَ:" ًلسم ظَة مٌح اًعَلة اًتيفِشًة ًٔلوامص وألحاكم واًلصازاث واًـلوذ واًس يساث اًتي  129ًلس هع  املاذت  - 

 ؿَََ ٔبو دحي اًتيفِش". ألحٌحَة، ٔبمام دحوكة ملص اجملَس اًيت ًوخس ضف ذائصت ادتعاظِا موظن امليفش
3
 - Mohand Issad, Op. Cit., P.84. 

4
 .91ٔبؾصاة تَلامس، املصحؽ اًساتق، ض. - 

5
 من اًلاهون املشهوز ٔبؿالٍ. 121، 126زاحؽ ٔبحاكم املاذتني  - 

6
 ةل اًيت تصفؽ فهيا اصلؾوى ٔبو تحارش فهيا إإحصاءاث".مىصز ق.م اًيت هع  ؿىل ما ًًل:" ٌرسي ؿىل كواؿس الادتعاض وإإحصاءاث كاهون اصلو 16زاحؽ ٔبحاكم املاذت  - 

7
ََة  19اًعاذز ضف  11/694ٔبمص زرف  -  ، املتضمن املعاذكة ؿىل اإتفاكِة املتـَلة تتٌفِش ألحاكم وتسَمي اجملصمني املربمة ضف ادلزائص وفصوسا، وؿىل مداذةل اًصسائي 6911حًو

ست زمسَة زرف 6911ٔبوث  19ي اًفصويس املؤزد ضف املتـَلة تتـسًي اًربوتوهول اًلضايئ ادلزائص   .6911ٔبوث  61املًضوزت تتازخي  19. حًص
8
 - Art.08 De Convention Judiciaire Algéro, Française Du 27 Aout qui dispose : « Les actes authentiques notamment les actes 

notariés, exécutoires dans l’un des deux états, sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente d’après la loi de l’état ou 

l’exécution doit être poursuivie ».  
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ة وفلا ملحسٔب مسو  ٕاًََ، امىن الاس تلياء ؾن تعحَق ٔبحاكم اًلاهون اصلاذًل وتعحَق هط املـاُساث املعاذق ؿَهيا من ظصف اصلوةل ادلزائًص

 .1املـاُست ؿىل اًيط اصلاذًل 

 اًفصغ اًثاين: تيفِش ٔبحاكم اًتحىمي ألحٌحَة. 

تتـسذ املـاًري اًفلَِة اًيت امىن من ذالًِا وظف حنك اًتحىمي جىوهَ ٔبحٌيب، ومهنا: املـَاز إإكَميي، ومضموهَ ٔبن حنك اًتحىمي 

وزك املؤزذة ضف ًـترب كري وظين، ٕار ظسز إبكَمي ذوةل و  حوان  62ٍصاذ تيفِشٍ فوق ٕاكَمي ذوةل ٔبدصى، وكس ٔبذشث هبشا املـَاز اتفاكِة هًَو

ضف  املتـَلة ابإؿرتاف وتيفِش ألحاكم اًتحىمي ألحٌحَة. ٔبما املـَاز اًثاين فِيؼص ٕاىل إإحصاءاث اًيت اتحـِا احملنك ٔبو َُئة اًتحىمي 6919

اءاث ٔبحٌحَة ؾن كاهون ذوةل اًتيفِش اؾترب حنك اًتحىمي ٔبحٌيب. ٔبما املـَاز اًثاًث فِو املـَاز ٕاظساز حوكِم، فٕارا ناه  ُشٍ إإحص 

َا مىت هتج ؾيَ تيلي اًسَؽ واًحضائؽ من ذوةل ٕاىل ٔبدصى ٍىون من صبٔهَ املساش ابًتجازت اصلوًَة.  الاكتعاذي اطلي ًـترب حنك اًتحىمي ذًو

َا مىت ختَي اًـالكة اًلاهوهَة ؾيرصا ٔبحٌحَا.ٔبما املـَاز ألذري ُو املـَاز اًلاهوين بٔ   ٍن ٍىون حنك اًتحىمي ذًو

ق ثضبٔهَ تني ما ٕارا نان حنك اًتحىمي ظاذز ضف ٕاظاز  ٔبما موكف املرشغ ادلزائصي من ُشٍ املـاًري املشهوزت ساًفا، فِجة اًتفًص

وزك ًـام  ٌيب معاذكة ؿىل مضمون ُشٍ اإتفاكِة. ُيا ضف ُشٍ اذلاةل ، ٔبي ٔبن تىون اصلوةل اًعاذز ؾهنا حنك اًتحىمي ألح 6919اتفاكِة هًَو

ًلدي اًلاهون ادلزائصي تيفِش حنك اًتحىمي ألحٌيب ؿىل ٔبساش املـَاز إإكَميي، رعل ٔبن ادلزائص ظاذك  ؿىل ُشٍ اإتفاكِة ويه واحدة 

 .2اًتعحَق

وزك، فٕاهيا ىصحؽ ٕاىل ٔبحاكم اًلا َوكوف ؿىل رعل إتس من الاضعالغ وٕارا ظسز حنك اًتحىمي ذازح اتفاكِة هًَو هون اصلاذًل، ٌو

من كاهون إإحصاءاث املسهَة اًلسمي املضافة ابملصسوم  3مىصز 419ؿىل ٔبحاكم كاهون إإحصاءاث املسهَة اًلسمي وادلسًس. ٕار ؾصف  املاذت 

ي  11اًعاذز تتازخي  29-91اًترشًـي زرف  تحىمي ٍىون ٔبحٌحَا ٕاما ؿىل ٔبساش املـَاز ، ؿىل ٔبن حنك اً 19ادلًصست اًصمسَة ؿسذ  6991ٔبفًص

 الاكتعاذي، ٔبو ؿىل ٔبساش املـَاز اًلاهوين.

                                      
1
ة ؿىل ٔبهَ:" ٕان اًـمي ابًلواؿس امليعوض ؿَهيا ضف املاذتني  129هع  املاذت  -  َة ٔبؿالٍ، إ  121، 121من كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز خيي تبٔحاكم املـاُساث اصلًو

ا من اصلول".  واإتفاكِاث اًلضائَة اًيت تربم تني ادلزائص وكرُي
2
وزك ًـام  -  ًتضمن الاهضٌلم تتحفغ ٕاىل اإتفاكِة املتـَلة ابؾدامذ اًلصازاث  6999هوزفرب  21اًعاذز ضف  111-99، مبلتىض املصسوم زرف 6919اهضم  ادلزائص ٕاىل اتفاكِة هًَو

ََة  61اًعاذز تتازخي  69-99. املعاذق ؿَهيا ابًلاهون زرف 6999هوزفرب  11املًضوزت تتازخي  49ميَة ألحٌحَة وتيفِشُا. ح.ز، زرف اًتحى  ست اًصمسَة زرف 6999حًو لس 19، ضف ادلًص . ًو

ٌل، ٔبإ تعحق ُشٍ اإتفاكِة ٕاإ ٕارا نان حنك اًتحىمي ظاذز ؾن ة ؿىل ٔبمٍصن ُو وزك. بٔما اًتحفغ اًثاين فِتـَق تتعحَق اإتفاكِة ؿىل  حتفؼ  اصلوةل ادلزائًص ذوةل معاذكة ؿىل اتفاكِة هًَو

ة ذون املسهَة.   املواذ اًتجاًز
3
َة، ٔبوٕارا نان ٔلحس اًعصفني ؿىل -  َا ضف مفِوم ُشا اًفعي، اًتحىمي اطلي ًفعي ضف مٌاسؿاث تتـَق ابًتجازت اصلًو ٔبو املوظن  ألكي مصنز ٔبؾٌلل هع  ؿىل ٔبهَ:" تـترب ذًو

 ابرلازح".
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َا، مبفِوم ُشا  6219ٔبما املاذت  ة ادلسًس، فلس هع  ؿىل ما ًًل:" ًـس اًتحىمي ذًو من ٔبحاكم كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز

اذًة صلوًتني ؿىل ألكي". ًتضح خََا من مفِوم املاذت اذلاًَة ٔبن املرشغ ٔبذش اًلاهون اًتحىمي اطلي خيط اًزناؿاث املتـَلة ابملعاحل الاكتع

ف ٔبحاكم اًتحىمي ألحٌحَة، إتس من اًتعصق ًىِفِة ٕاحصاءاث تيفِشُا.  ابملـَاز الاكتعاذي. تـس تـًص

حنك اًتحىمي. ٔبما ٕارا ظسز  وتيفِش حنك اًتحىمي اطلي ظسز ابدلزائص فِىون تبٔمص من زئُس احملوكة اًيت ظسز ضف ذائصت ادتعاظِا

مت الاؿرتاف تبٔحاكم اًتحىمي اصلو  ًَة ضف حنك اًتحىمي ذازح ادلزائص فِلسم ظَة تيفِشٍ ًصئُس احملوكة اًيت سُمت تيفِشٍ ضف ذائصت ادتعاظِا. ًو

َة تـس مٌحِا اًعَلة  . وتـس استٌفاذ ظصق اًعـن اًـاذًة، تيفش ٔبحاكم اًتحىمي1ادلزائص ثرشظ ؿسم خماًفهتا ٌَيؼام اًـام اصلويل اصلًو

     .2اًتيفِشًة

 ارلامتة:

ون ما امىن كو ه ضف ُشا اًححث، تبٔن ٌَس يساث اًتيفِشًة ألحٌحَة اًيت ًعَة تيفِشُا ضف ٔبكاًمي ذول ٔبدصى ذوز هحري ضف  تىٌصس مسبةٔل اًتـا

اجياتَة. وتشعل تىون اًس يساث ألحٌحَة ٔبذات  اًلضايئ تني اصلول ُشا من هجة، ومن هجة ٔبدصى تسامه ضف تسؾمي معاحل ألفصاذ تعوزت

ووس َةل ًتـٍزز مصنز اصلائن اصلويل ضف املـامالث اصلوًَة حىت ٍمتىن ظاحة املعَحة من اكتضاء حلَ ضف ػي املـامالث اذلاظةل ضف مِسان 

َة، وضف ٕاظاز الاستامثزاث ألحٌحَة.  اًتجازت اصلًو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1
ة. 6216ٔبهؼص هط املاذت  -   من كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز

2
 من اًلاهون هفسَ. 6211ٔبهؼص هط املاذت  - 



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 87 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

 كامئة املصاحؽ:

 املؤًفاث: 

 ٍَني، اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىتاة، مرص، اًعحـة اًتاسـة ًـام ؾز اصل  .6991ن ؾحس ػل، تياسغ اًلواهني وتياسغ الادتعاض اصلًو

  ،فؤاذ ؾحس امليـم زايط، سامِة زاصس، تياسغ اًلواهني والادتعاض اًلضايئ اصلويل وبنٓاز ألحاكم ألحٌحَة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة

 .6999مرص، 

 ،1221، تياسغ الادتعاض اًلضايئ اصلويل، ادلًس َة، ذاز ُومة، ظ.1اًلاهون اصلويل ارلاض، ح ٔبؾصاة تَلامس. 

 .1221حفِؼة اًس َس اذلساذ، املوحز ضف اًلاهون اصلويل ارلاض، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، تريوث، ًحيان، ظ. 

 - 1221ًة، ظحـة ُضام ؿًل ظاذق، ذزوش ضف تياسغ اًلواهني، ذاز املعحوؿاث ادلامـَة، إإسىٌسز. 

  1221اًـصيب اًضحط ؾحس اًلاذز، ظصق اًتيفِش، ذاز اًِالل ٌَزسماث إإؿالمِة، ادلزائص، س ية. 

  كاًة ؿًل اصلاووذي، اًلاهون اصلويل ارلاض، تياسغ اًلواهني وتياسغ الادتعاض اًلضايئ اصلويل وتيفِش ألحاكم ألحٌحَة، ذزاسة

 .1221ملازهة، ذاز وائي ًٌَرش، س ية 

  َ1221َوص كصتوغ نٌلل، اًلاهون اصلويل ارلاض، ادلزء ألول، تياسغ اًلواهني، ذاز ُومة، ظحـة ٔبوىل، ؿ 

 Mohand Issad, Droit  International Privé, Tome 2, Les Règles Matérielles, O. P. U., Alger. 

 اًيعوض اًلاهوهَة:

  6991اصلس توز ادلزائصي ًـام. 

  ََة  19ظاذز ضف  11/694ألمص زرف ، املتضمن املعاذكة ؿىل اإتفاكِة املتـَلة تتٌفِش ألحاكم وتسَمي اجملصمني املربمة ضف 6911حًو

 ادلزائص وفصوسا.

  املتضمن كاهون إإحصاءاث املسهَة املَلى. 6911ًوهَو  9اًعاذز تتازخي  614-11ألمص زرف 
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  تتحفغ ٕاىل اإتفاكِة اًيت ظاذق ؿَهيا مؤمتص ألمم املتحست ضف ًتضمن الاهضٌلم  6999هوزفرب  21اًعاذز ضف  111-99املصسوم زرف

وزك تتازخي  املًضوزت تتازخي  49وارلاظة ابؾدامذ اًلصازاث اًتحىميَة ألحٌحَة وتيفِشُا، ادلًصست اًصمسَة زرف  6919حوان  62هًَو

11/66/6999. 

  ََة  61اًعاذز تتازخي  69-99اًلاهون زرف وزك ًـام 19َة زرف ، ضف ادلًصست اًصمس 6999حًو ، ارلاض ابهضٌلم ادلزائص ٕاىل اتفاكِة هًَو

 املتـَلة ابإؿرتاف وتيفِش ألحاكم اًتحىمي ألحٌحَة. 6919

  ة، املًضوز تتازخي 11/21/1229اًعاذز ضف  29-29اًلاهون زرف ي  11، املتضمن كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز ، 1229ٔبفًص

 . 16حًصست زمسَة زرف 
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 ذوز امليؼٌلث اذلىومِة ضف اًتـامي مؽ  ػاُصت اًِجصت كري اًرشؾَة من مٌؼوز ملازابيت ٕافًصلي

 اصلنتوز:وصل اًعسًق مَِوذ        

 ٔبس تار دحارض "ة"،خامـة سـَست        

 ملسمة:  

اس َة ، س امي اًيت متثي دحوز صلك وإ ٍزال موضوغ اًِجصت كري اًرشؾَة  حزيا واسـا من اُدامماث اًـسًس من اًوحساث اًس َ

ؾحوز او مَجبٔ ٌَياسحني او مصتـا ٌَحصوة واًرصاؿاث اإجًِة اصلاذََة ، حىت احض  احسى اًتحسايث اًىربى اًيت تؤزق ظاهـي اًلصاز ملا 

ة  متثهل من دعص ؿىل  الامن اًوظين وإإكَميي ، الامص اطلي فصط رضوزاث وضؽ  ملازابث اكَميَة واسرتاتَجَاث مضرتنة امٌَة  وتمنًو

 ملواهجة اًتحسايث واٍهتسًساث املصتلدة.

ة من(وتسفلاهتا وذًيامِىِاهتا اًِجصت مسازاث ؾن ؿسًست ذزاساث وحوذ من اًصمغ وؿىل     تعفة وادللصافِة إإحدامؾَة اًزاًو

 من نافِة ذزخة ؿىل تسزش  م اًِجصت مسبةٔل ٔبن ٕاإ تـاجل مؼان ارلَي وتفىِم اًؼاُصت ، اًلاهوهَة ألظص حول بوج ،  وتوفص)ٔبساس َة

ا اىل  مس توايث الامن الاكتعاذي والاحدامؾي واًس َايس  املضرتك . مٌؼوز اكَميي هوإين  ًتجاوس تبٔجرُي

اىل اًححث ضف إإسرتاتَجَاث إإكَميَة  اًيت تضـِا ٍلوؿة   اصلؾوت من وجزء كري اًرشؾَة  اًِجصت حول اصلزاسة طلا تبئت ُشٍ    

مسى جناؾهتا مؽ مصاؿات املعَحَ اًوظيَة واًزتاماث لك ذوةل  مبا ضف رعل  احرتام اإتفاكِاث واًلواهني اصلوًَة ضف جمال حٌلًة حلوق اصلول و 

ظص اؾتلاذا ٔبن مواهجة تغل اخملا  , ونشا اتفاكِة حٌَف حول ٔبوضاغ اًالحئني واتفاكِة حٌلًة اًـٌلل املِاحٍصن ؤبزسمه  ,  . املِاحٍصن واًالحئني

 واًتحسايث تتعَة ظَاكة اسرتاتَجَة ًِا ٔبتـاذُا ودحاوزُا اًيت تمتزي ابًثحاث والاس تلصاز اًًس يب. 

لي  لي وحٌوة اًعحصاء  اًتاتؽ مليؼمة الاحتاذ الافًص نسزاسة حاةل  : وظف    -وتحـا طلعل ًمت ادتَاز دجمؽ ذول اًساحي إإفًص

وحوذ تصانٌلث واسماث امٌَة اكتعاذًة اب-وحتََي اسرتاتَجَة اًتجمؽ  ومسى  جناؾهتا   ؾتحاز ان ذو ه تـس موكـا دعحا ًًضاظ اًؼاُصت ًو

 احدامؾَة حصاء اس تفحال اًؼاُصت وإن ادلزائص اظحح  ؾضوا فاؿال فَِ س امي تـس سلوظ هؼام مـمص اًلشاضف ضف ًَخِا .  

 وتياء ؿىل ما تلسم امىن ظصخ إإصاكًَة اًتاًَة : 

 لازتة إإكَميَة ًتجمؽ اًساحي وحٌوة اًعحصاء جناؾهتا ضف مواهجة ػاُصت اًِجصت كري اًرشؾَة ؟ ٕاىل ٔبي مسى حلل  امل

 وملـادلة ُشٍ إإصاكًَة ًمت تلس مي اصلزاسة اىل احملاوز اًـَمَة اًتاًَة :  

 حتسًس املفاُمي ألساس َة ٌضلزاسة  

 وة اًعحصاء ألظص اًلاهوهَة واًس َاس َة ًًضبٔت دجمؽ ذول اًساحي الافًصلي وحٌ -

 ٕاسرتاتَجَة ذول اًساحي  ضف ماكحفة ػاُصت اًِجصت كري اًرشؾَة  -

 ذوز ادلزائص  ضف ماكحفة اًؼاُصت ضف اظاز دجمؽ ذول اًساحي . -
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 ٔبوإ : حتسًس املفاُمي ألساس َة ٌضلزاسة:

 مفِوم اًِجصت كري اًرشؾَة :  -26

ة  زسًة وتعًصلة زمسَة سفص ونائق تسون اًحالذ لاذزتتـًصف اًِجصت كري اًرشؾَة ضف اثسط ظوزُا ؿىل اهنا  " م     ومَتًو

ة ناه  سواء خمتَفة وظصق وسائي ابس تـٌلل ة ٔبو جًص  :مهنا هشهص حوًة" ، ٔبو بًص

ة اًعصق ؿرب املصوز -  احملصوسة. كري واًيلاظ اًرًب

 هبا. واًتريب اًحادصت ٕاىل اًصهوة معََاث ضف ملساؿسهتم اًححازت تـغ ٕاىل اٌَجوء -

   1اًضسًست واذلصاسة ٌَمصاكدة هؼصا خسا كََةل ويه ادلوًة اذلسوذ ؿرب ًـحوزا -

 واًترشًـاث اًلواهني تتجاوس لك اًرشؾي كري املِاحص ًلوم تبٔن ورعل ٔبدصى ذول ٕاىل واًتسَي ٌَحسوذ ويه اًضا  دصق    

ة اًِجصت تسمَة ؿَهيا ًعَق طلعل .هبا املـمول  مٌاظق ٕاىل ألظََة من مٌاظلِم اًزنوخ ٕاىل ازلاؿاث ٔبو ألفصاذ فهيا ًضعص حِث الاضعصاًز

 .املتلرياث من اًـسًس بنك ورعل ٔبدصى

 ونائق تسون اًلري تالذ ضف اًرشؾي كري اًتواخس ُو ٔبو بٓدص تضل ٕاىل "تَ املصدط كري" ابًسفص ٔبًضا اًرشؾَة كري اًِجصت تسمى و  

ةل ٔبو كعريت ًفرتت اءسو  اًحضل رعل ضف ابًحلاء ٌَفصذ تسمح ٔبو تبٔصريت زمسَة اجملِول  حنو زحةل ًىوهنا ورعل "املوث زحةل"ة نشعل ومسَ  .ظًو

 2ُامست حثة ٕاإ تَ ًـاذ إ وكس احدامإتَ ٔبكىص ضف املوث ًواخَ اًضرط ٔبن حِث وهتاجئِا، ؾواكهبا فاؿَِا جيِي وملامصت

فني ذالل من ًفِم   لة زسا ناًوظ ملاذزت ٔبهنا اًرشؾَة كري اًِجصت خبعوض اًتـًص  ؿرب ورعل ونائق ٔبي تسون كاهوهَة كري وتعًص

 .اصلوةل اًيت إ حتسذُا امليافش

فًا انرث احصائَة ُاش ذي ُاٍن اس تزسم وتحـا طلعل      ن ٌَِجصت كري تـًص  ٕاما مه اًرشؾَني كري اًرشؾَة فِو ًـتلس ان املِاحٍص

  وإحئني دلوء ظاًيب ٔبو ،)زمسي توػَف كري( إإكامة حق مٌحِم نذو  احملََة اًـمي سوق ضف توػَفِم ًـصط ٌس تجَحون هماحٍصن ؾٌلل

 تضلمه ٕاىل احملمتةل اًـوذت ٔبو اًتوظني اهتؼازًا ٕإؿاذت إإكامة، حق ؿىل حيعَوا ٔبن ذون مَجبٔ  فَِ وخسوا اطلي اًحضل ضف اًس حي هبم تلعـ 

 .) 3ٕاًََ اًوظول ؾن ذدول تبٔصريت ؿىل ؿسم اذلعول ؤبؿاكِم تـَست مٌعلة احتشجهتم ؿاجٍصن هماحٍصن ٔبو ألظًل،

 مفِوم إإسرتاتَجَة :  -21

ؿىل لك ما ه ؿالكة ابذلصة ،طلا اس تـمَ  اًلكمة كساما ضف الاس تـساذ  Strategy ًعَق ؿاذت مععَح الاسرتاتَجَة        

، ًلعس تَ  فن اس تزسام  واٍهتَؤ ٌَحصة تتحسًس دعة حصناث ادلُش ثضلك ؿام ًتحلِق ُسف مـني  وابًتايل يه مععَح ؾسىصي 

 .  4واملواذ تعًصلة مثىل , حتلق ألُساف املًضوذت إإماكهَاث

                                      
1

ة ، اًـسذ    41ض. 1262حوان  4فتَحة هصهوص، اًِجصت كري اًرشؾَة  ضف ادلزائص "ذزاسة حتََََة هفس َة احدامؾَة " ضف جمًل :ذزاساث تصتًو
2
 41حؽ هفسَ  ،ض.املص  

3
َة     99حتس ؿاملي ،تصمجة فوسًة سِاوهة ، مًضوزاث ادلامـة الازذهَة ، ؾٌلن ، الازذن.ض.–مازتن فََِة ووذقصن حوانش ،اًِجصت اصلًو

4
 http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htmمفاُمي ومععَحاث س َاس َة ضف : 
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س صاهسًري     اطلي ًـترب من ٔبوائي املِمتني مبوضوغ   ALFRID CHANDLERومن امه زواذ ومفىصي الاسرتاتَجَة اًفًص

 ٕاؿساذ ألُساف واًلاايث ألساس َة ٌَمؤسسة ٔبو ادتَاز اًتيؼمي والاسرتاتَجَة ابملؤسسة الاكتعاذًة، حِث ًـتلس ان الاسرتاتَجَة يه

ة ًحَوػ اًلاايث". اما تريش وزوتًسون    فِلسمان تـًصفا   PEARCE and ROBINSONدعط اًـمي وختعَط املوازذ اًرضوًز

ٔبخي حتلِق ألُساف املسعصت احصائَا صامال حِث ًـتلسان ان الاسرتاتَجَة يه ٍلوؿة اًس َاساث وألساًَة وارلعط واملياجه املتحـة من 

ضف ٔبكي وك  ممىن وتبٔكي هجس مدشول".ويه تشعل حتوكِا ٍلوؿة من ألفاكز ألساس َة تـترب مٌعَلاث  ومتعَحاث ًتحلِق ٔبُساف  ٔبي هوغ 

ة اًتيفِش مدسٔب إإًز  1من الاسرتاتَجَاث ، وتمتثي ُشٍ املتعَحاث ضف: ة اًترعَط وإ مصنًز ، مدسٔب  2امِة واملصوهة :مدسٔب اًـَمَة ، مدسٔب مصنًز

 اًواكـَة ،مدسٔب إإس متصاز و املضازنة. ".

 وؿىل ُشا ألساش ًمت ظَاكة  ٔبي اسرتاتَجَة ؿىل ضوء ٔبزتؽ زنائز ٔبساس َة:   

 ٕاذزاك اٍهتسًساث سواء ارلازحِة مهنا ٔبو اصلاذََة. ٔبوًإ:

ًَا: ن ًِا.زمس ٕاسرتاتَجَة ًتمنَة كوى اصلوةل واذلاخة ٕاىل الاهعالق املؤ  ناه  مَّ

توفري اًلسزت ؿىل مواهجة اٍهتسًساث ارلازحِة واصلاذََة تخٌاء اًلوت املسَحة وكوت اًرشظة اًلاذزت ؿىل اًتعسي واملواهجة ًِشٍ  ناًثًا:

 اٍهتسًساث.

وُاث واختار ٕاحصاءاث ملواهجة اٍهتسًساث اًيت تتٌاسة مـِا.. وتتعاؿس  زاتـا:    ًَّا مؽ تعاؿس   ٕاؿساذ سٌُاًز اٍهتسًس سواء تسزجي

 ذازحًِّا ٔبو ذاذًََّة

.

                                      
1
َة من اًـيف واًتىٌوًوحِا ، جمةل ألمن اًـام املرصًة ، اًـسذ َلس حسني َلوذ ، ادلصامة اًـرص     19.ض.92ًة ، مزجي ُز

2
 .41ض  92،  99دحسن اًـحوذي ، معََاث اًرشظة ، ًعَحة اًس ية اًثاهَة جلكَة اًرشظة جبمِوزًة مرص اًـصتَة ،   
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 خمعط الاسرتاتَجَة ألمٌَة جملموؿة ذول راث وسق اكَميي مضرتك ) 6(اًضلك 

 دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء: -21

ق دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء واحسا من اًتجمـاث إإكَميَة اًفصؾَة  اًيت صِسهتا اًلازت إإفًصلِة ، مثي اًسوق املضرتنة ٌَرش     

ا.و  لِا ٕاٍىواش ، واحتاذ ذول امللصة اًـصيب إإحتاذ امللازيب  وكرُي لي اًىومُسا ، وازلاؿة إإكتعاذًة نسول قصة افًص ُو مٌؼمة وادليوة الافًص

ِا ،  ٌسـى اىل تيفِش خمععا  6999اكَميَة فصؾَة راث ظاتؽ حىويم ، ٔبوضئ  س ية  ث هبسف زؿاًة اًًضاظ الاكتعاذي واًتاكمًل  تني ذًو

ة اًوظيَة ضف اصلول الاؾضاء ، ورعل من ذالل توػَف املوازذ والاماكانث املتاحة ضف تغل اصلول ، وضف  ة متاكمةل مؽ ارلعط اًتمنًو تمنًو

شٍ ثي ُاجملاإث اخملتَفة هوس َةل ٌَتـامي اًفـال والاجيايب مؽ اذلارض واملس تلدي ، وناه  مٌؼمة اًوحست الافًصلِة اكصث ضف وك  ساتق اكامة م 

ة ، ومن مث فان دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء إًـمي مبـزل ؾن مٌؼمة اًوحست الافًصلِة او الامم امل  تحست او اًتجمـاث الاكتعاذًة اًضامةل اًلاًز

لِة ، وامنا تصتعَ جبمَؽ تغل امليؼٌلث ؿالكاث واوخَ تـاون متيوؿة   .1امليؼٌلث الادصى راث اًعةل ابًضؤون الافًص

                                      
1
ظَ ؿًل ٔبمحس ، دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء ،ذزاسة ؿامة ًيؼص ضف :   

http://fr.scribd.com/doc/95270282/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-

%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 
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مؽ ذول اًساحي واًعحصاء  كس تسٔبث هواتَ ثس  ذول يه : ًَخِا وتضاذ واًيَجص ومايل وتوزهَيافاسو و واًسوذان وارا نان دج    

رتاي واًىوهلو اصلاملصاظَة  لِا اًوسعى و خامدَا واًز فلس اسذاذ ؿسذ اصلول الاؾضاء ًتعي اىل س  ؾرش ذوةل ابهضٌلم لك من حِحويت وافًص

 .12211هَجرياي  وادلزائص ٔبًضا بَول ؿام واًس يلال ومرص وتووس وامللصة و 

 ألظص اًلاهوهَة واًس َاس َة ًًضبٔت دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء : ناهَا 

دجسز إإصازت اىل ان ذزاسة دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء واسرتاتَجَتَ ضف ماكحفة اًِجصت كري اًرشؾَة تس تَزم ذزاسة وضبٔتَ و     

ف تَ وتتدؽ مصاحي اًتىوٍن ، واس تـصاط املـاُست اًيت مبوحهبا مت تبٔسُسَ، وألُساف  ألسس ٔبو اًصنائز اًيت ًلوم ؿَهيا من حِث اًتـًص

 واملحاذئ راث اًعةل تَ. 

 اًًضبٔت : -

ََة س ية      ذول اًساحي   6999ناه  تساًة وضبٔت اًتجمؽ من ذالل ذؾوت لك من ًَخِا وتضاذ واًيَجص ومايل توزهَيافاسو  ففي حًو

لي وحٌوة لِة  قصضَ تـٍزز اًَاث اًتـاون صلمع إإس تلصاز  إإفًص اًعحصاء اىل تضىِي دجمؽ اكتعاذي اكَميي ضف اظاز مٌؼمة اًوحست الافًص

اًس َايس والامين  تني ذول امليعلة ،ؿىل ان ٍىون اًتجمؽ مفتوحا امام ذول هَجرياي وادلزائص وامللصة وتووس وموزًتاهَا ومرص واًسوذان 

ترياي ، وضف سخمت احمتؽ وسزاء ذازحِة  لك من ًَخِا وتضاذ واًيَجص ومايل وتوزهَيافاسو  ضف ًَخِا كعس  ظَاكة   6999رب من هفس اًس ية واًز

حصى اإتفاق ؿىل اوضاء ما مسي دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء  بضوز اصلول اشلس    6999مرشوغ املَثاق ، وضف ألس حوغ إإول من فرباٍص  

 وصازك ضف ٕاحدامغ اًتاسُس تعفة مصاكة وفس من مرص وبٓدص من تووس .+ اًسوذان ذوإ مؤسسة ، 

لِا     نان اًتعوز او املرشوغ امللرتخ ٍمتثي ضف اوضاء تىتي او دجمؽ امتس افلِا ضف اًلازت الافًصلِة وٌضمي ذول مٌعلة الاهتلال تني افًص

رصاؿاث اًس َاس َة او املسَحة مٌش اوائي اًتسـَياث  مثي تضاذ اًلصتَة ضف اًضٌلل وذول افًصلِا حٌوة اًعحصاء ويه ذول تـج ومتتَئ ابً

 واًيَجص ومايل وموزًتاهَا.

 : مـاُست  اًًضبٔت

تيلسم مـاُست اوضاء دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء اىل ذًحاخة واحسى ؾرشت ماذت وتتضمن الاصازت اىل ان كاذت وزؤساء ذول     

ة اًـصتَة اٌََخِة ومجِوزًة ا ًسوذان ومجِوزًة تضاذ ومجِوزًة مايل ومجِوزًة اًيَجص ومجِوزًة توزهَيافاسو ًبٔذشون ضف إإؾتحاز لك من ازلاُرًي

 تعفة ؿامة املعاحل املضرتنة واًصواتط ادللصافِة واًتازخيَة واًـصكِة اًيت دجمؽ صـوهبم ، واهَ اذزانا ًضزامة وتـلس املضالك  اًيت تواخَ اًـا م

ا مهنم ؿىل جماهبة اًـوامي اصلاذََة وارلازحِة ٌَتزَف الاكتعاذي وؿسم إإس تلصاز  فلس وظَوا اىل كٌاؿة ابن وٕافًصلِا تعفة ذاظة ، واؿزتام

اًـمي املضرتك ضف اظاز اًتاكمي ُو افضي اًعصق إهسماح ذوهلم وصـوهبم ونشعل ٌَحفاع ؿىل ألمن وإإس تلصاز ضف مٌعلة اًساحي واًعحصاء 

كتعاذي واًثلاضف واًس َايس وإإحدامؾي امنا ًمت مبا ًتوافق مؽ احاكم مِثاق ألمم املتحست ، ومٌؼمة اًوحست ، ؤبن دجس َس ازاذت اًتاكمي الا

                                      
1
 املوكؽ هفسَ    
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لِة ، ومٌؼمة املؤمتص اإٕ  وامليؼٌلث الاكَميَة اًيت تًمتي اٍهيا اصلول الاؾضاء ، ؤبهَ ؿىل ضوء ما  6996ساليم ومـاُست اتوخا  املوكـة ؿام إإفًص

 .1كامة دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاءس حق فلس مت اكصاز ا

لي وإإساليم  ضف اًًضبٔت واًًضاظ وتؤنس ؿىل ٔبمهَة اًصواتط     ة ادلززٍن إإفًص ًو من ذالل ُشٍ اصلًحاخة هالحغ ٔبهنا تؤنس ؿىل اًو

َة  وإإكَميَة املتبٔسمة ، س امي ادللصافِة واًتازخيَة واًـصكِة اًيت دجمؽ صـوة اصلول ألؾضاء ؤبن اهعالكَ نان تـس مصحةل من حاةل اًـالكاث ا صلًو

لِة .  تـس اىهتاء اذلصة اًحازذت وما ظاحهبا من اهفجاز ضف اًزناؿاث اصلاذََة املسَحة وضف دضاؿاث اذلسوذ اًس َاس َة ضف اًلازت إإفًص

و حفغ اًسالم وتعو    ًق اًزناؿاث املسَحة اضافة اىل ُشا فان ذًحاخة املـاُست تؤنس ؿىل ُسف اسايس من اخهل نان اًتجمؽ ٔبإ ُو

و ما ًتِح ًِا اًفصظة اًاكمةل ٌَتجاوة مؽ مٌؼمة اًوحست الافًصلِة .  ، وتًس َق اًسمل والامن ضف مٌاظق ادلواز ادللصاضف والاكَميي ُو

َة الا اهنا  م تتوافق مؽ    مثي تغل وؿىل اًصمغ من ان مـاُست إإوضاء خاءث متوافلة ضف مـؼم هعوظِا  مؽ مواجَق امليؼٌلث اصلًو

زذت امليؼٌلث ضف تـغ املسائي ، مثي الاحصاءاث ادلزائَة واًـلاتَة اًيت امىن ان تعحق ؿىل اصلوةل ، ارا دصح  ؾن اًيعوض والاًزتاماث اًوا

 ضف املـاُست نٌل ًالحغ ؿسم وحوذ اًَة تصؾى اًِسف ألمين اطلي ظسز مَحق ذاض تَ وؿس موكال ٌَمـاُست املًض ئة 

ملـاُست املًض ئة ًتجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء املؤسساث اًيت تسري ٔبؾٌل ه فتضري اىل مخسة اهجزت يه جمَس اًصئاسة نٌل تتٌاول ا    

مليؼٌلث واجملَس اًتيفِشي والاماهة اًـامة ومرصف اًتمنَة واجملَس الاكتعاذي  واًثلاضف والاحدامؾي ومتثي ُشٍ املؤسساث تغل اًيت ضف كاًحَة ا

َة والاكَميَة  . اصلًو

 :2ٔبُساف اًتجمؽ -

ستٌاذا اىل  املـاُست املًض ئة ًتجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء فان اًِسف اًصئُيس اطلي من اخهل اكمي اًتجمؽ  ُو اجياذ دعط إ     

ة اًوظيَة ٌضلول  اصلول  ؾضاء ونشعل اساةل نافة اًـوائق اًيت حتول ذون وحستالٔ اكتعاذًة واسرتاتَجَاث ذكِلة  ضف تيفِش اخملععاث اًتمنًو

ًزتام اصلول تلسمي املساؿساث إ س تلصاز مؽ خي ضٌلن اًسالم واإٕ بٔ من من اق ًلٔ ؾضاء توضؽ مِثًضا رضوزت اًزتام اصلول الٔ بٔ رعل  الاؾضاء  ومن

 اىل تـضِا ضف حاةل اًرضوزت واًتـاون ضف مجَؽ اجملاإث جصوخ اًتضامن وألدوت 

الحغ   ا تس هتسف حث اصلول ألؾضاء ؿىل وضؽ مِثاق ًٔلمن ، ًضمن اًسالم ُساف امنٔبن اصازت مـاُست اًتجمؽ ًِشٍ الٔ  ًو

 ادصى. وإإس تلصاز وطلعل زنز ؿىل إإًزتام مبيؽ ٕاس تزسام ألزايض ٌضلول ألؾضاء ٌَلِام ابي وضاظ ًؤثص ؿىل اًس َاذت واًوحست إإكَميَة صلوةل

تضح رعل من مضمون املَثاق الامين اطلي  وؿىل رعل ًالحغ  اًضا وحوذ ُسف س َايس وامين من وزاء اكامة ُشا     اًتجمؽ ًو

او ظسز إحلا ٌَمـاُست وموكال ًِا .حِث تَزتم اصلول الاؾضاء تضٌلن ألمن ؿىل حسوذُا وان متتيؽ لك ذوةل ؾن اًتسذي ضف اًضؤون اصلاذََة 

شا املحسٔب ًـزس املحسٔبٍن اًساتلني حِث اًتبٔهَس ؿىل  رضوزت اًزتام اصلول الاؾضاء تضٌلن الامن هكسؤوًَة الاؾتساء ؿىل ذوةل ؾضو ضف اًتجمؽ ُو

                                      
1
 ظَ ؿًل ٔبمحس ، دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء ، مصحؽ ساتق  

2
 ساحي واًعحصاء ، مصحؽ ساتقظَ ؿًل ٔبمحس ، دجمؽ ذول اً   
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ىن ًتالسم مـَ رضوزت امتياغ ذوةل  ؾضو اًضا ضف سخِي حتلِق ُشا فصذًة ًلك ذوةل ؾضو ؿىل حسوذ اكَميِا وإًلترص ألمص ؿىل رعل ، ًو

 ؿىل ؿسم اًتسذي ضف اًضؤون اصلاذََة     –من الٔ 

ؾضاء اًعـحة ، اًيت متص هبا اصلول الٔ  ِث اًواكؽ إتاكذ تتٌاسة مؽ اًؼصوف واملضالكثن املالحغ ؿىل ُشٍ املحاذئ من ح بٔ كري    

ؾضاء من اًـسًس من املضالكث اضافة اىل  مـاانت مجَؽ اصلول الٔ ، فلك ذوةل ؾضو ًِا مضالكهتا اًيت تتٌوغ وتتداٍن ابدتالف ػصوفِا ، 

ة واملضالكث اإٕ هلالََُة واإٕ املزمٌة ، ناًرصاؿاث واذلصوة الٔ  والاسماث ص اطلي حـي من اًعـوتة مباكن  محدامؾَة الٔ كتعاذًة واإٕ ابث اًـسىًص

 كي ضف اًوك  اذلارض  وضف املس تلدي امليؼوز.م اذللِلي هبشٍ املحاذئ ، ؿىل الٔ ًزتاس متصاز ضف اإٕ اإٕ 
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ة )1(صلك   خمعط ًوحض  تبٔثص ألمن إإكَميي ازلاؾي إبهنَاز اصلوةل املصنًز
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 .اسرتاتَجَة ذول اًساحي  ضف ماكحفة ػاُصت اًِجصت كري اًرشؾَة  :ا: ناًث  

تـمتس ملازتة ذول اًساحي  ؿىل ٕاذماح و زتط اًـيادض الاسرتاتَجَة من اخي تسَِي تحاذل املـَوماث و اًتًس َق و تعحَق       

 اًـمََاث املضرتنة".  

    :1اُصت تياء ؿىل ماًًلوهتِجة طلعل حسذث ذول اًساحي اسرتاتَجَهتا ضف ماكحفة اًؼ

 .مصاكدة و تبٔمني اذلسوذ  ناحصاء وكايئ اميؽ ٔبي حصنة ٔبسَحة ٔبوىزوخ . -26

تضجَؽ دلية ألزنان اًـمََاتَة املضرتنة و وحست اإتعال واًتًس َق ؿىل مواظةل هجوذٌُل ًضٌلن تًس َق "ٔبفضي" ضف جمال  -21

اتَة و ص حاكث ادلصامة امليؼمة  .اًـاجصت ًٔلوظان مبا فهيا ص حاكث هتًصة اخملسزاث ماكحفة ازلاؿاث الاُز

تـٍزز اًتـاون و املساؿست س امي ضف جماإث "اًـساةل و ازلازك و رشظة اذلسوذ و ماكحفة تحُِغ ألموال و ادلصامة امليؼمة و -21

 "املتاحصت ابخملسزاث و ابًخرش

 تمنَةذمع  هجوذ اًتاكمي و احساج اوسجام من ٔبخي حتلِق ألمن و اً  -24

اظالق مداذزاث مضرتنة تني اصلول اجملاوزت ملصاكدة اذلسوذ وكس ًتـَق ألمص تتٌؼمي ذوزايث مضرتنة ًىن مثي ُشٍ املحاذزاث   -21

  . سوذتوابًتايل فان فـاًَهتا تؼي دح  , فِيي ايل خاهة هوهنا تتعَة تًس َلا ًوحستِا فاهنا كاًحا إامىهنا ان متتس ايل لك املياظق   , تحلي دحسوذت

تًس َق اًتـاون ألمين ؿًل مس توي املـَوماث واملـعَاث ًتفىِم اًض حاكث اًـامةل ضف ُشا الاظاز وضف ُشا اًس َاق مت احساج مصنز   -21 

 . املـَوماث واًتفىري واًتحاذل هبسف تمنَة اًتـاون تني خمتَف اصلول فامي ًتـَق ابًِجصت كري اًلاهوهَة وتيؼمي الاهتلال ؿرب اذلسوذ

لي "منورخا" ابًًس حة ًحضلان اًلازت ، وؿرب     تـترب ُشٍ الاسرتاتَجَة ضف جماهبة حتسي اًِجصت كري اًرشؾَة ضف هؼص الاحتاذ إإفًص

ازت اًىثري من اًس َاس َني ان مداذزت تضلان اًساحي يه "ٔبحسن ممازسة ضف جمال ماكحفة اًِجصت كري اًرشؾَة  و ضف جمال اًتمنَة ؿىل مس توى اًل

اانث إإسرتاتَجَة ٌَميعلة". هؼصا   ٌَُص

ٕان إإسرتاتَجَة اًيت تحًهتا ُشٍ اصلول ، "تس تفِس من تلعَة ذوًَة حِث دجس ظسى اجياتَا خسا صلى اًوإايث املتحست  ورشناءُا    

 . و ضف ُشا اًس َاق فان تضلان اًححرياث اًىربى اًس حـة كس ظاذك  ؿىل ٕاسرتاتَجَة مماجةل ٕإسرتاتَجَة ذول اًساحي

  2ذوز ادلزائص  ضف ماكحفة اًؼاُصت ضف اظاز دجمؽ ذول اًساحيزاتـا :  

 متزيث 2000 ؿام ٔبوادص ناه  فٕارا املاضَة، اًلََةل اًس يواث ذالل خسًساً  ظاتـاً  1ادلزائص ضف اًِجصت كري اًرشؾَة  اختشث    

                                      
1
ة ًيؼص ضف :    -http://www.aps.dz/%D8%AF%D9%88%D9%84ذول اًساحي ومـادلة اًِجصت كري اًلاهوهَة ، وناةل الاهحاء ادلزائًص

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9.html 
2
 : ،ًيؼص ضف 19، جمةل اًصاًة ، ؿسذ  ادلزائص صازه  تتىوٍن ودجِزي حِوص  

http://aldjazairalwatania.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B  

6-% D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-

%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86 
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ن مساحة توفري تـلِسا ما اس تَزم وػَفة   ٔبنرثوابت تلريث   1262فاهنا بَول س ية  ناتتة،  وتريت ؿىل املتواظةل، ابًِجصت  ًتدـِا وما ٌَمِاحٍص

  .2اًـحوز وػَفة من

َة اًـمي مٌؼمة ٔبحصهتا صلزاسة ٔبهَ وفلا اًعسذ ُشا ضف املِم ومن       وادلزائص امللصة حول اًِجصت كري اًرشؾَة ضف 2006 ؿام ضف اصلًو

 و 15 إحئاً  138 + رشؾَني كري 10.000 تُهنم من هماحص 90.000 وظي اىل انرث منفان ؿسذ املِاحٍصن كري اًرشؾَني ضف ادلزائص  وتووس،

 .3 1262ًياٍص  هناًة دلوء ظاًة 192

ٕاهعالكا من ُشا اؾمتسث ادلزائص ضف ملازجهتا ملاكحفة اًؼاُصت  ابًرتنزي ؿىل ذول ادلواز وابٔلدط ذول اًساحي الافًصلي وحٌوة     

احل ٕاسرتاتَجَة وتـمي سواي ؿىل اًتعسي ٌَؼاُصت. نٌل سـ  وتسـى اىل  تَوزت تعوز اسرتاتَجي ًدامىش مؽ اًعحصاء اًيت تتلامس مـِا مع

ؿىل مـادلة جالجة مَفاث زئُس َة ناه  دحوز ًلاءاث  4ػصوف املصحةل امللدةل  ،وؿىل ُشا ألساش ؾىف   مبـَة  اًيَجص وموزًتاهَا، ومايل

 ؾَا بثَة امٌَة تـاوهَة : وسزاء ارلازحِة واصلفاغ ضف جالجة احدام

 مَف ٕاؿالن كِام ذوةل ألسواذ ، وما ظاحهبا من زفغ معَق صلول ادلواز واجملموؿاث إإكَميَة واصلوًَة . 

و الادتعاف اطلي تحًتَ حٌلؿة  ني، ُو اتَة اًيت س َعصث ؿىل مٌاظق صٌلل مايل وادتعافِا ٌضلتَوماس َني ادلزائًص مَف ازلاؿاث إإُز

لِا املًضلة ؾن تيؼمي ٌَلاؿست. اًتوحِس وا  دلِاذ ضف قصة ٕافًص

 مَف اًالحئني واًزنوخ  حنو ذول اًضٌلل الافًصلي ومهنا ادلزائص ؿىل ارلعوض.

لِة ما م تيرفغ حست اًرصاؿاث واًزناؿاث اًلدََة تبٔذش مٌحا تياًسَا ضف اًلازت اإٕ  ن ػاُصت اًِجصت كري اًرشؾَة سوفبٔ إ ًحس  فًص

ة ًضـوهبا فان اً بٔ ملحاذزاث اكَميَة ووضـِا رلعط  اًصمغ من اس تـاذت ذول اًساحي واًض حَ وظيَة ،وؿىل ة مضرتنة تـَس اذلًَو تحسي مٌَة وتمنًو

                                                                                                                        
1
اطلي وضؽ كواؿس مفعةل ًتعحَق اتفاكِة حٌَف، ٔبوضئ مىتة حزائصي ًضؤون  6911ًوًَو/ متوس  11اًعاذز تتازخي  6911 - 194ضف ادلصائص ومبوحة املصسوم زرف   

ة ًالحئني وؿسامي ادلًس َة ونفاةل تيفِش اتفاكِة ؿام اًالحئني وؿسامي ادلًس َة ًالؿرتاف توضؽ اًالحئني وضٌلن اسلاً يط مصسوم  6916ة اًلاهوهَة وإإذاًز ؿىل ٕاوضاء دلية ٌَعـن  6911. ًو

املتـَق ثرشوظ  1229ًوهَو/ حٍزصان  11تتبًٔف من ممثًل جالج وسازاث (اًـسل واًضؤون ارلازحِة واًـمي واًضؤون الاحدامؾَة) واملفوضَة اًـََا ًضؤون اًالحئني.. ؤبذذي كاهون 

) ومن مدسٔب ظصذ ألخاهة اطلٍن ًسذَون ٕاىل اًحالذ ٔبو ًلميون فهيا تعفة كري 9ذدول وٕاكامة وتيلُّي ألخاهة ضف ادلزائص اس تثٌاءًا ًعاًيب اٌَجوء واًالحئني من كواؿس ذدول اًحالذ (املاذت 

 ) 41رشؾَة (املاذت
2
لي ًـام  6919ؿىل جصوتوهول و  6911ظاذك  ادلزائص ؿىل اتفاكِة حٌَف ضف ؿام   ثضبٔن  6919ذون ٕاتساء حتفؼاث. نٌل ظاذق ادلزائص ؿىل اتفاكِة مٌؼمة الاحتاذ إإفًص

 حلوق اًالحئني .
3
َحرياي وهَجرياي   ني ). وٕارا خيط ُشا اًصرف اًالحئني من حٌوة اًعحصاء اًىربى فلط (مواظين مجِوزًة اًىوهلو اصلاملصاظَة واًاكمريون وهوث ذًفواز ًو ٔبضفٌا اًعحصاًو

ة تتحسج ؾن  94.291واًفَسعَيُني، ٍىون ؿسذ اًالحئني ضف ادلزائص ضف إإحٌليل  ىن اًسَعاث ادلزائًص ـُش  611.222إحئًا وفق ٔبزكام املفوضَة (ًو رسط مـرتف هبم الكحئني). ًو

ون، اطلٍن وظئوا اًعحصاء اًلصتَة ضف ؿايم  حٌوة قصيب اًحالذ.  ؿالوت ؿىل رعل، رهصث اٌَجية ألمٍصىِة ًالحئني واملِاحٍصن ٔبن ُياك  ، ضف خماميث تيسوف ضف 6991و  6991اًعحصاًو

ة. ؤلن صلهيم فصظة اصلدول ٕاىل ادلزائص ذون تبٔصريت،  م ًتوخَ نثري مهنم ٕاىل املفوض  422 َة ومن مث فِم كري مسجَني مـِا. ومؽ رعل، إحئ فَسعَين مـرتف هبم من كدي اذلىومة ادلزائًص

ملفوضَة ضف مَف اًـمََاث اًلعصي ًـام املفوضَة اًـََا ًضؤون اًالحئني تـغ اذلاإث ادلازي اًححث فهيا مللسيم ظَحاث متىٌوا من اذلعول ؿىل ترصحي ٕاكامة وعالة. وكس ٔبصازث ا صلى

ىهنم مٌسجمني ضف اجملمتؽ ثضلك حِسؿسذاً كري دحسذ من اًالحئني اًفَسعَيُني ًـُضون ضف ادلزائص “اًلسم ارلاض ابدلزائص، ٕاىل ٔبن  – 1262  ”.ٔبًضًا، ًو
4
ًل ، ذول املَسان تححث دِازاث اًتـامي مؽ جالجة مَفاث مـلست ضف صٌلل مايل ،ًيؼص ضف : ًومِة املوؿس    زايط ًُو

 http://elmaouid.com/index.php/national/27573-2013-10-25-23-14-23اًَويم
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ًلسزاث ن ذول اًساحي ًُس  ضف مس توى واحس من حِث ابٔ هتا ضف اًواكؽ ، س امي وان ؿَميا سرتاتَجَاث وتصمجنرب ُو مسى جناؿة ُشٍ اإٕ الٔ 

ة واإٕ   سميت اًتوسًؽ واًتلَلي.بٔ ضف وحوذ اسماث اًتمنَة ذاظة  حدامؾَة وًُس  ضف مس توى واحساإٕ كتعاذًة و اًـسىًص

 ارلامتة :

َة فًصلِة ما م تيرفغ حست اًرصاؿاث واًزناؿاث اًلدَ تبٔذش مٌحا تياًسَا ضف اًلازت اإٕ  ن ػاُصت اًِجصت كري اًرشؾَة سوفبٔ إ ًحسو 

ة مضرتنة تـَبٔ ملحاذزاث اكَميَة ووضـِا رلعط حي س تـاذت ذول اًساإ واًض حَ وظيَة ،وؿىل اًصمغ من  ة ًضـوهبا فان اًتحسي مٌَة وتمنًو س اذلًَو

ًلسزاث ن ذول اًساحي ًُس  ضف مس توى واحس من حِث ابٔ هتا ضف اًواكؽ ، س امي وان ؿَميا سرتاتَجَاث وتصمجنرب ُو مسى جناؿة ُشٍ اإٕ الٔ 

ة واإٕ   سميت اًتوسًؽ واًتلَلي.بٔ سماث اًتمنَة ذاظة بٔ ضف وحوذ  احسحدامؾَة وًُس  ضف مس توى و كتعاذًة واإٕ اًـسىًص

 املصاحؽ :

ة ، اًـسذإ  ادلزائص "ذزاسة حتََََة هفس َة تَحة هصهوص، اًِجصت كري اًرشؾَة  ضف -   1262حوان  4حدامؾَة " ضف جمًل :ذزاساث تصتًو

َة   -  زذن.زذهَة ، ؾٌلن ، الٔ اث ادلامـة الٔ ة ، مًضوزحتس ؿاملي ،تصمجة فوسًة سِاوه–مازتن فََِة ووذقصن حوانش ،اًِجصت اصلًو

َة من اًـيف واًتىٌوًوحِا ، جمةل ألمن اًـام املرصًة ، اًـسذ  -  . ة ش 92َلس حسني َلوذ ، ادلصامة اًـرصًة ، مزجي ُز

 تَة.دحارضاث ٔبًلِ  ؿىل ظَحة اًس ية اًثاهَة جلكَة اًرشظة جبمِوزًة مرص اًـص دحسن اًـحوذي ، معََاث اًرشظة ،  -

 http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm:       مفاُمي ومععَحاث س َاس َة ضف   -

 ظَ ؿًل ٔبمحس ، دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء ،ذزاسة ؿامة ًيؼص ضف : -

http://fr.scribd.com/doc/95270282/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9% 

ة ًيؼص ضف : ذول اًساحي ومـادلة اًِجصت كري -  اًلاهوهَة ، وناةل الاهحاء ادلزائًص

http://www.aps.dz/%D8%AF%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8 

، ًيؼص ضف: 19ةل اًصاًة، ؿسذ جم   - 

http://aldjazairalwatania.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7 

1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9 

، ذول املَسان تححث دِازاث اًتـامي مؽ جالجة مَفاث مـلست ضف صٌلل مايل ،ًيؼص ضف : ًومِة املوؿس  زايط ُوًًل -

 http://elmaouid.com/index.php/national/27573-2013-10-25-23-14-23اًَويم

  

 

http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm
http://fr.scribd.com/doc/95270282/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%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
http://www.aps.dz/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9.html
http://www.aps.dz/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9.html
http://aldjazairalwatania.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%25B%20%0d1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://aldjazairalwatania.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%25B%20%0d1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://aldjazairalwatania.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%25B%20%0d1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://aldjazairalwatania.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%25B%20%0d1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://elmaouid.com/index.php/national/27573-2013-10-25-23-14-23
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 -ذزاسة ملازهة -اصلس توزًة ة ألمن اًلاهوين ٌَحلوق ـسمبٔ 

 وألس تار/كومس حاح قويث ،خامـة تَازث "ٔب  "ٔبس تار دحارض،ؿََان توساين اصلنتوز/                                                

 

 ملسمة:      

واملتلسمة ؿىل حس اًسواء، جفمَـِا ٌسـى ٕاىل حتلِق كسز من اًثحاث  اصلول اًيامِة اُدامماث ٔبحس ٔبمهألمن اًلاهوين  امثي             

واكتعاذاي، واحدامؾَا  ٌَجمَؽ ٔبمٌا ترشًـَا وكضائَا لقمبا حئًلفصاذ  وحس ٔبذىن من الاس تلصاز ٌَمصانز اًلاهوهَةضف مٌؼومهتا اًلاهوهَة  اًترشًـي

 ق  ٌَلواهني ضف املس تلدي. جيـَِم ًيـمون ابًثلة واًعمبٔهٌُة من اًتلري املفاحئ واملحا

ًـاين من ٔبسمة متـسذت املؼاُص ومتـاػمة اخملاظص ضف ػي تضرم اًترشًـاث ونرثت اًتـسًالث، خفعص  وزمغ ٔبمهَة ُشا املحسٔب فاهَ              

ا جيـي املحسٔب دحي ، مماًتضرم اًترشًـي وظي ضف تـغ اًلواهني ٕاىل حس اًتـازط اًترشًـي تني كواؿس اصلس توز وكواؿس اًلاهون واًتيؼمي

من صبٔهَ تـبٔسمي وضـَة حلوق  من كدي املرشغ  اًـاذي واًفصؾي، ألمص اطلي حِث تىون اذلصايث ألساس َة ؾصضة ًالهتلاض، اُزتاس

 املواظن وإإوسان اصلس توزًة.

املصمسة ٌَلواهني مما جيـَِا   ةاًلواؿس اًتيؼميَومن مؼاُص ٔبسمة ألمن اًلاهوين ٔبًضا ما ُو متـَق خبعص إإقفال اًترشًـي ضف ٕاظساز            

ومهنا ما ُو  ،اًوضوخو  اًيوؾَةتلَة ادلوذت و  حِثكري فـََة ومـَلة ضف اًتعحَق ٕاىل حني، ومهنا ما ذاض تتسين ضف ظَاكة تـغ اًلواهني، 

ةمتـَق ت  ابذللوق واذلصايث ألساس َة، توزًة املتـَلة اًلواؿس اصلس  مهنا تغل  ذاظة حـَِا ؾسريت اًفِم، ؾعَّة اًتعحَق، يلط ضف املـَاًز

م ادلِاس اًلضايئ سلاٍهتا، مما سامه ضف حـي مدسٔب  دضوغ حِث ٌس تـمي املؤسس اصلس توزي ؾحازاث إ تسل ؿىل إإًزام وٕاماكهَة حتًص

اًـموم واًلموط؛ ًيلعِا اصلكة اًلاهوهَة  إ ًَلى اس تجاتة صلى اًلضات هوهنا كواؿس كازكة ضف ٔبماهما ٌَلواؿس اصلس توزًة اًـاذي وإإذازي اًلايض

ذلصايث واملىصسة ًضٌلانث ممازس هتا متعفة اكفة  اذللوق واواملـَازتة؛ فألمن اًلاهوين ٌس توحة ٔبن تىون اًلواؿس اصلس توزًة اذلامِة ً

ة حىت امىن الاحتاكم ٕاٍهيا من كري مغوط وإ ًخس.   ابملـَاًز

اًثلة ضف املؤسسة من ذالل ضـف ألمن اًلضايئ ًتغل اذللوق اصلس توزًة حِث تيـسم  وين تـلِساوتزذاذ ٔبسمة ألمن اًلاه            

اذللوق اذلازش اًعحَـي  ومن مث تىون اذلاخة ٕاىل ألمن اًلضايئ، ؾيسما تلَة مـاًري الاس تلالًَة واذلَاذ واذلاهكة اًـاذةل، اًلضائَة

ة ضف مزيان حتلِق ألمن اًلاهوين اصلس توزًة    .رضوًز
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حي ٔبسمة ألمن اًلاهوين ٌَحلوق اصلس توزًة من ذالل بًَٓة ظَاكة اًلواؿس وؿَََ فان إإصاكًَة تسوز حول:هَف اًسخِي ٕاىل            

ة تىون مضموةل ابٍمتىني اًلضايئ ًٔلفصاذ من املعاًحة جىفاٍهتا،   َة:ت َرعة الٓ ٌ اوفلاصلس توزًة املتـَلة ابذللوق ظَاكة مـَاًز

ة ضف اًلواؿس اصلس توزًة مبحسٔب ألمن اًلاهوين.املححث ا    ٔلول: ؿالكة فىصت املـَاًز

ة اًلواؿس اصلس توزًة ؿىل ألمن اًلضايئ       .املححث اًثاين:اهـاكساث مـَاًز

ة ضف اًلواؿس اصلس توزًة مبحسٔب ألمن اًلاهوين.  املححث ألول: ؿالكة فىصت املـَاًز

تَزتم اًسَعاث واطلي مبوحدَ  ، ٔبحس ٔبمه ملوماث اصلوةل اًلاهوهَة اذلسًثة اًلامئة ؿىل س َاذت اًلاهونًـترب مدسٔب ألمن اًلاهوين           

ٌَمصانز اًلاهوهَة، يك ٍمتىن ألصزاض من اًترصف ابظمئيان  الاس تلصازاًـمومِة تضٌلن كسز من اًثحاث ٌَـالكاث اًلاهوهَة وحّس ٔبذىن من 

هَة اًلامئة إبؾٌلًِا وتصتُة ٔبوضاؾِم ؿىل ضوهئا، ذون اًتـصط ًترصفاث مداقتة هتسم توكـاهتم املرشوؿة ؿىل ُسي من اًلواؿس وألهؼمة اًلاهو 

ٔبوضاؾِم اًلاهوهَة. اس تلصازوتزؾزغ 
 1

  

ف ملا ٌسمى ابٔلمن اًلاهوين، ٕاإ ٔبن كاًحَة اًفلَ واًلضاء، ٌستٌس         ة، إ جنس ٔبي تـًص ون ضف تـًصفَ وابًـوذت ٕاىل اًيعوض اًلاهوهَة اًساًز

حنك اًلاؿست ؿىل ؿسذ من املحاذئ اًلاهوهَة، اًيت إ تس من الاًزتام هبا سواء من كدي املرشغ، ٔبو من كدي احملامك، ضف ٔبي تضل ٔبو جممتؽ، كا م ؿىل 

هوهَة اًيت جية ٔبن تتوفص ضف ذوةل مما ًـين ٔبن فىصت ألمن اًلاهوين، ٔبو الاس تلصاز اًلاهوين، فىصت مصهحة تعَق ؿىل ٍلوؿة املحاذئ اًلا ،اًلاهوهَة

ة املفـ ول، ألمن اًلاهوين مهنا: اًـمل ابًلاؿست اًلاهوهَة وٕااتحة ٕاماكهَة اًوظول ٕاٍهيا؛ وما ًرتتة ؿىل رعل من وحوة ورش اًيعوض اًساًز

 سواء مهنا اًترشًـَة ٔبو اًتيؼميَة.

هبا؛ فِيي  فضفاضة ًعـة حرصُا وحتسًسُا ًسـة اجملاإث اًيت تتـَق ومن ُيا ًتفق اًفلِاء ؿىل ٔبن فىصت ألمن اًلاهوين فىصت         

 ختتَف من جممتؽ ٕاىل بٓدص؛ ومن تُئة ٕاىل ٔبدصى ومن ؾرص ٕاىل بٓدص رعل ٔبن اًلاهون مبـياٍ اًواسؽ ُو ٍلوؿة من اًلواؿس اًلاهوهَة املَزمة

و ما جيـي مدسٔب ألمن اًلاهوين ؾص واًياػمة ذلَات ألفصاذ وازلاؿاث،  ضة ٌَـسًس من اًـوائق والاهصاُاث ابؾتحاٍز مدسٔب ُضا ًتبٔثص ابًثوزاث ُو

 الاحدامؾَة وابًِزاث اًس َاس َة.

ومؽ رعل ًـترب ألمن اًلاهوين رشظا ٔبساس َا إس تلصاز اجملمتؽ، ومن ٔبمه ألسس اًيت ٍصتىز ؿَهيا اًحياء اصلاملصاظي فَِ؛ فِو اطلي             

ض  حط ؿالكاهتم ضف خمتَف اجملاإث، وحيسذ مصانزمه ؤبوضاؾِم اًلاهوهَة ضف ممازس هتم ًًضاظاهتم اذلَاتَة اًـمََة ضف ًيؼم سَوناهتم وترصفاهتم ًو

             لك اجملاإث مبرتَف ٔبصاكًِا ؤبهواؾِا سواء ناه  اكتعاذًة ٔبو احدامؾَة ٔبو س َاس َة.

                                      
1
 /http://manifest.univ-ouargla.dzَس اصلس توزي ًتحلِق ألمن اًلاهوين،ذ/َلس مٌري حساين، بًَٓاث معي اجمل - 
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   :مفِوم ألمن اًلاهوينٕاصاكًَة املعَة ألول:  

، وُو ما تعَة ألمن اًلاهوين مٌاذا س َاس َا سَامي تضمن مبوحدَ اصلامومة اًلاهوهَة مؽ مواهحة اًتحوإث الاحدامؾَة والاكتعاذًةً             

ف واحض ًفىصت ألمن اًلاهوين؛ ًـلس  ٔبن تىون  ، فلِي ضف تـًصفَ "متـسذت ألصاكل ومتيوؿة املـاين ونثريت ألتـاذ فِيي فىصتظـوتة وضؽ تـًص

َهيا اًلاهوهَة مؤنست ودحسذت ضف تيؼميِا ٌَمصانز اًلاهوهَة ٔبو تضمن تبٔمني اًيتاجئ بَث ٔبن لك فصذ ٌس تعَؽ ٔبن ًتوكؽ ُشٍ اًيتاجئ وًـمتس ؿ اًلواؿس

تبٔن ًتوكؽ ملسما هتاجئ ترصفاتَ من حِث ما ه وما ؿَََ، فألمن اًلاهوين ًؤذي ٕاىل ٕاماكهَة توكؽ ألفصاذ ًيتاجئ ٔبفـاهلم سَفا
1

رعل فٕان ومؽ  ، 

ة اًفىصت ًلِ  دجاواب حِث نان اصلس توز ألملاين اًس حّاق ضف تصس َخ ُشا املحسٔب مٌش س ية  ، حِث ٔبنسث احملوكة اصلس توزًة فهيا 6916حًِو

 ُشا املحسٔب ؤبظحح مٌش رعل اًوك  مدسٔب مس تلال تشاتَ ضف اًلاهون اصلس توزي.    

 ٔبوإ: مفِوم ألمن اًلاهوين وؾيادضٍ:

يحسز مدسٔب ألمن اًلاهوين من اذلق اًعحَـي ضف ألمان، وتـس ػِوز فىصت اصلوةل هوس َةل ٌَرصوح من حاةل اًفوىض ضف  اذلَات ً              

ة ملحسٔب  املىوانث من اهعَلااًحسائَة ٕاىل حاةل اًيؼام وألمن واًسالم ضف حِات ػِص اًلاهون هكعسز ٌَحلوق احملمَة من ظصف اصلوةل،  و  اٌَلًو

من  مبٔمن اًفصذ اًواجق اًِاذئ اطلي ًـتلس اهَ ضف اةلح واخملاظص، فِ من مبٔمن ضف اًفصذ فهيا ٍىون اًيت اذلاةل ٕاىل ًيرصفجنسٍ  وينألمن اًلاه

ف اطلي ًويح ، ارلعص"  و اًتـًص ، مما ًسفؽ ٕاىل اًتساؤل ؾن معسز ارلوف من اًلاهون.معسز ارلعص ُو اًلاهون ؤكنُو
 2

  

ُس من اًلاهون تشاتَ، وٕامنا ضف ٔبوظاف معاحدة  ه، نتضرمَ، وتياكغ ٔبحاكمَ، ومغوضَ وؿسم مـَازتتَ، إصم ٔبن ُشا ارلوف ً       

احرتاهما ٌَوظول  ًلتيض مسمى"ألمن اًلاهوين" حتلق ٍلوؿة من املحاذئ واذللوق اًواحةومن ُيا  وؿسم اًـمل تَ، وظـوتة اًوظول ٕاًََ،

ة"، تالضف وضوخ اًلاؿست اًلاهوهَة؛ سِوةل  :ٕاًََ مثي فِمِا واستِـاهبا من كدي اخملاظحني هبا، تضمني اًلاؿست اًلاهوهَة كامي مـَية "كواؿس مـَاًز

ذةل، ؿسم تياكغ اًلواؿس، اس تلصاز اًـالكاث اًتـاكسًة، كاتََة اًلاهون ٌَتوكؽ، سِوةل اًوًوح ٕاىل اًلاهون واحملوكة، ضٌلن كواؿس احملاهكة اًـا

ويه املحاذئ املس تزَعة من اًـسًس من الاحهتاذاث اًلضائَة فلس اؾتربث احملوكة ألوزتَة ذللوق  ،فِةزحـَة اًلاهون، مدسٔب اًضفا

وح وتوكـَا"، نٌل ٔبنسٍ جمَس اصلوةل اًفصويس إإوسان:"حِث ٔبن اًلاهون ًَتحلق ضف تلٍصٍص اًـام ًس ية  فَِ ألمن جية ٔبن ٍىون ممىن اًًو

ٌَـالكاث اًلاهوهَة وحس  فىصت ألمن اًلاهوين تـين اًزتام اًسَعة اًـامة تتحلِق كسز من اًثحاث" :اطلي خاء ضف تـغ ٔبحزائَ ما ًًل 1221

ألمن واًعمبٔهٌُة زلَؽ ٔبظصاف اًـالكاث اًلاهوهَة فِو تـحري ؾن املياد اًس َايس اطلي ًضمن  ٔبذىن من الاس تلصاز ٌَمصانز اًلاهوهَة هبسف توفري

                                      
1
ة، -ذ/ ٔبمحس ٕاجصاُمي حسن، كاًة اًلاهون-   .692-699، ض1222ذزاسة ضف فَسفة اًلاهون، ذاز املعحوؿاث ادلامـَة، إإسىٌسًز

2
 .1، ض1229، ماي 1حق اًلضايئ، اًـسذذ/ؾحس اجملَس مغَجة، مدسٔب ألمن اًلاهوين ورضوزت ألمن اًلضايئ، جمةل املَ- 
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ًلتيض ٔبن ٍىون املواظن، ، فِو هحة ًلك اًتحوإث الاحدامؾَة والاكتعاذًة اًيت كس ترض ابإس تلصاز الاحدامؾياملـادلة اًلاهوهَة اصلامئة واملوا

حة اًلاهون اًسازي.و خاهحَ تشل جمِوذاث كري دحمتةل، كاذزا ؿىل حتسًس ما ُو مداخ و ما ُو دحؼوز مب رعل من تسؾيس  ذون ٔبن ٌ 
1

   

لس ذذي ُشا املحسٔب ٕاىل تـغ            اصلول ألوزوتَة ألدصى مثي فصوسا ؿرب تواتة كاهون اجملموؿة ألوزوتَة ودحوكة اًـسل ألوزوتَة، ًو

ة ألمن  la confiance légitimeحت  ؾحازت اًثلة املرشوؿة  6911فىصس تَ دحوكة اًـسل ألوزوتَة ضف س ية  اًيت يه متجاوسة مؽ هؼًص

، ٔبما ؾن اجملَس اصلس توزي اًفصويس وٕان  م ًؤسس 6996زوتَة ذللوق إإوسان مٌش س ية اًلاهوين؛ ويه اًـحازت سازث ؿَهيا احملوكة ألو 

زا ؿىل دضاحة ًِشا املحسٔب ٕاإ ٔبهَ  م ٌس تثٌََ ٔبًضا، واًفلَ اًفصويس ٍصى ٔبن اجملَس اصلس توزي ًتجَ حنو الاؿرتاف ابملحسٔب من ذالل تبٔهَسٍ مصا

فِمَ جلك ٌرس ابؾتحاز ٔبن لك رعل ًـترب حاخة ذس توزًة ذاظة ضف ماذت حٌلًة اًـلوذ  وحوتَة وضوخ اًلاهون وسِوةل اًوًوح ٕاًََ وٕاماكهَة

وضف املاذت ادلحائَة.
2

وضف امللاتي نان جمَس اصلوةل اًفصويس دساؿا ٔبنرث من اجملَس اصلس توزي ؾيس ٕاكصاٍز ملحسٔب ألمن اًلاهوين دضاحة، ورعل 

  14/21/1221مبوحة كصاٍز املؤزد ضف 

ف اًتايل:"ُو اًزتام اًسَعة اًـامة تتحلِق كسز من اًثحاث ٌَـالكاث اًلاهوهَة وحس ٔبذىن من الاس تلصاز  وؿَََ          فاهَ امىن تخين اًتـًص

هيسف ٕاىل حٌلًة ألصزاض فِو املحسٔب اصلس توزي اطلي  ٌَمصانز اًلاهوهَة هبسف توفري ألمن واًعمبٔهٌُة زلَؽ ٔبظصاف اًـلس اًلاهوين"،

ٌَلاهون، اًثاهوًة لنٓاز اًسَحَةواملمتَاكث من ا
3

ة حاهكة ومفعََة إ   طلعل إ تس ٔبن تىون اًلاؿست اًلاهوهَة واحضة إ ًخس فهيا وكاؿست مـَاًز

َة اًلاؿس اًلاهوه -ًِا، ٔلهنا كس تفصػ اًلاهون  -اًتعحَلِة –حتتاح ٕاىل اًتيؼمي ضف اًـمي هبا ٔبي إ تس من اًتلََي من اًتيؼمي واملصامس اًتيفِشًة 

ة ة اًلاؿست اًلاهوهَة، وثسالمهتا من ؾَوة اًلموط  ٍ،من تـغ دحتوا -كري املـَاًز حسو ٔبن ػِوز فىصت ألمن اًلاهوين مصتحط ترضوًز ًو

و م  جيـي مفِوهما مصتحط جبمةل من اًـيادض ألساس َة:  اواًتياكغ، ُو

 اًـمل ابًلاؿست اًلاهوهَة وسِوةل اًوظول ٕاٍهيا:  -6

سام ًلة واحضة ضف اًلاهون تسمح ٌَمواظن ابذزاك حلوكَ وواحداتَ، مما ًـين ٔبن تىون ظَاكة اًلاهون تعًصلة واحضة ٕان اس تز          

ي، لٔ  شا ما ٔبنستَ ؤبسَوة إ حيمتي اًتبًٔو ي ًعحح اًلايض مرشؿا وانظلا ابًلاهون حال هوهَ كري خمتط تشعل، ُو ن ضف إإنثاز من اًتبًٔو

                                      
1

 .9، ض1264س ية  -1-ًيؼص: بًٓ  ؾوذًة تَزري، ضٌلانث ألمن اًلاهوين ضف اًلاهون إإذازي ادلزائصي، زساةل ماحس تري، لكَة اذللوق، خامـة اًحَحست -
2
إ سال ٌض تيك من تسين تـغ اًلواهني من حِث اًيوؾَة وقَاة اًوضوخ  زئُس اجملَس اصلس توزي اًفصويس Pierre Mazeaud.ًىن تَاز ماسوذ 69/61/6999كصاز مؤزد ضف  - 

«clarté »" ة لس ظسز كصاز ؾن اجملَس اصلس توزي حت  ؾـسذ normativitéواملـَاًز ؤسس حلِلة ًتىٌصس مدسبٔ  1224/ 19/29تتازخي  12:24 122" ضف اًلواهني ًو كاًة ضف ألمهَة ًو

 .    ألمن اًلاهوين دضاحة ضف ٔبنرث من جمال
3
 .61، ض1229، ماي 1ذ/ؾحس اجملَس مغَجة، مدسٔب ألمن اًلاهوين ورضوزت ألمن اًلضايئ، جمةل املَحق اًلضايئ، اًـسذ- 
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فاًعَاكة اًترشًـَة ًُس  جمصذ فن، تي يه ؿمل كاهوين ٔبظَي تضحعَ كواؿس  توزػ ضف ٔبنرث من مٌاس حة؛دحوكة اًـسل ألوزوتَة ثسرتاس 

عاػ ًضحط ومداذئ ؿسًَة ًَزم ٕاتحاؾِا، ففي مدياٍ ًَزم اًوضوخ وؿسم إإهبام، مبا ًتس ىن مـَ ًلك فصذ ضف اجملمتؽ ٕاذزاك مـاهََ، فاًترشًؽ ٕامنا ً

حصنة اجملمتؽ وترصفاث ٔبفصاذٍ.
 1

. 

رعل مؽ ما ًـيََ رعل من اس تزسام ًلة واحضة تسمح ٌَمواظن إبذزاك حلوكَ وموحداتَ ؤبحاكمَ، مما ًـين ظَاكة اًلاؿست اًلاهوهَة          

و ما ٔبنستَ دحوكة اًـسل ألوزوتَة ضف سرتاس حوزػ ضف اًـسًس من ٔبحاكهما. ي، ُو تعًصلة واحضة، ؤبسَوة إ حيمتي اًتبًٔو
2

   

ـس اً          ـمل ابًيعوض اًلاهوهَة اًوظيَة واإتفاكِة وورشُاًو
3

وٕاؿالهنا اًتىٌصس اًـمًل ًوحوذ ٔبمن كاهوين ضف اصلوةل وان نان رعل كري 

اًـام  ناف ًوحسٍ ٌَتلعَة اًلاهوهَة؛ ؿىل ٔبن ٔبي ٕاقفال ترشًـي ضف تيؼمي جمال من اجملاإث الاحدامؾَة كس ًؤذي ٕاٌُلًِا ٕاىل تـىري ظفو اجملال

 ـَ مساسا مبحسٔب ألمن اًلاهوين.مما ًـس م

ـي ألدعص مساسا تَ نرثت اًتـسًالث اًوازذت ؿىل اًلواهني اًيافشت رعل ٔبن إإقفال اًترشًـي كس ٌس تسزنَ اًلضاء مبا  ه من سَعة         ًو

وإث الاحدامؾَة والاكتعاذًة، ضف اًتفسري والاحهتاذ مبا حيلق ألمن اًلضايئ خبالف نرثت اًتـسًالث ضف سمن إإظالحاث اًس َاس َة واًتح

                                      
 

1
  .phpwww.alchourouk.com/printذ/ اًعاُص جن تصهَة؛ ألمن اًلاهوين وألمن اًلضايئ ؿىل اًصتط   
2
كضائَة ذس توزًة: "ٔبن اًيعوض اًـلاتَة إ جيوس من ذالل اهفالث ؾحازهتا ٔبو  61ًس ية  12م، ضف اًلضَة زرف 6/62/6994وضف رعل تلول احملوكة اصلس توزًة اًـََا املرصًة ضف خَسة  - 

الهتا ٔبو اهتفاء اًتحسًس ادلاسم تضواتط تعحَلِا ٔبن تـصكي حلوق نفَِا اصلس توز، و  جية ٔبإ تىون ُشٍ اًيعوض ص حاناً ٔبو رشاناً ًَلهيا املرشغ متعَسًا ابتساؾِا ٔبو إبدفاهئا املهتمني تـسذ تبًٔو

ـ  و ما إ جيوس ٔبن تزًنق ٕاًََ اًلوااحملمتَني ًَىون تعيَفِم وتلٍصص من جيوس احتجاٍس من تُهنم ؾحئًا ؿىل اًسَعة اًلضائَة ًتحي ٕازاذهتا تـسئش دحي ٕازاذت اًسَعة اًترشً هني اًلضائَة َة، ُو

ة اًضرعَة تي ضٌلاًن ًفاؿََة  ابؾتحاز ٔبن ما ًًدلي ٔبن ًـَهنا ُو ٔبن حتسذ تعوزت خََة خمتَف مؼاُص اًسَوك. مبا ٍىفي ذومًا ٔبإ تىون ُشٍ اًلواهني جمصذ ٕاظاز ًتيؼمي اًلِوذ ؿىل اذلًص

 ممازس هتا".
3
ؿىل ٔبن : "املـاُساث اًيت ًعاذق  6991من ذس توز  611ث امللصزت ٌَحلوق إإوسان تبٔحِا ه اًثالج اًـمل تَ املاذت ومما ًتوحة ؿىل اصلوةل اًتبٔهَس ؿىل وحوة إإؿالم تَ املـاُسا - 

ي تعسًق من دح -حىت تسمو ؿىل اًلاهون-ساًفة اطلهص، جية ٔبن تىون املـاُست  611ؿَهيا زئُس ازلِوزًة حسة اًرشوظ امليعوض ؿَهيا ضف اصلس توز تسمو ؿىل اًلاهون"؛ ظحلا ٌٌَلذت 

َة وفلا  إإحصاءاث اًساتلة ؿىل ٕاظساز مصسوم اًتعسًق كعس توسًؽ الادت عاض تني زئُس ازلِوزًة واًربملان؛ و ٔبضاف ظصف زئُس ازلِوزًة ابختار  مصسوم اًتعسًق ؿىل املـاُست اصلًو

و ما ًثري اجملَس اصلس توزي ادلزائصي رضوزت ورش املـاُست ًتعحح حزء من اًتيؼمي اًلاهوين اًوظين و اًرشظ  اطلي  م ٌرش اصلس توز ٕاىل ٕاًََ ورشظ ًسمو املـاُست ؿىل اًلاهون، ُو   ُو

 ة توسازت ارلازحِة ظحلا ٕاىل املصسوم املؤزد ضفاًتساؤل ؾن مسى ٕاًزامِة رشظ اًًرش ًيفاذ املـاُست واهسزاهجا مضن اًلاهون اًوظين ادلزائصي؟ وضف ُشا اًعسذ ًالحغ ٔبن هممة ورشُا مٌوظ

مٌَ تيط ؿىل بٔهَ: " ٌسـى وسٍص ارلازحِة ٕاىل املعاذكة ؿىل اإتفاكِاث واإتفاكاث واًربوتوهوإث واٌَواحئ  62اطلي حيسذ ظالحِاث وسٍص ارلازحِة حِث هع  املاذت  62/66/6992

َة اًيت توكؽ ؿَهيا ادلزائص ٔبو اًيت تَزتم هبا نٌل ٌسـى ٕاىل ورشُا" فِشا اًيط حـي وسٍص ارلاز  و املععَح اطلي ًثري مضالك تتـَق تعحَـة الاًزتام املَلى اصلًو حِة ٌسـى ًًرش املـاُساث، ُو

. وكدي رعل نان ٌَمجَس اصلس توزي 649 - 649ؿىل ؿاتق وسٍص ارلازحِة ضف ُشا اجملال، زفععـَح )ٌسـى( إ ًفِس إإًزامِة بٔو ادلربحداز ؾحس اجملَس، تبٔمالث،  املصحؽ اًساتق،   ض  

6992ٔبوث  12وكفة مؽ ٔبمهَة اًًرش ٌَمـاُست ضف ادلًصست اًصمسَة حىت تىون جحة ورعل من ذالل كصاٍز املؤزد ضف ادلزائصي 
  

حِث دضخ: "وهؼصا ًىون ٔبًة اتفاكِة تـس املعاذكة ؿَهيا 

سَعة اًسمو ؿىل اًلواهني وامىن لك مواظن حزائصي ٔبن ًتشزغ  -6991من ذس توز  611امللاتةل ٌٌَلذت  6999من اصلس توز  611وورشُا تيسزح ضف اًلاهون اًوظين وتىتسة حسة املاذت 

ست إ تىتسة ظاتـِا إإًزايم ؿىل اًواهجة هبا ٔبمام ادلِاث اًلضائَة" فٌط ؿىل وحوة ورش املـاُست املعاذق ؿَهيا ورشظ بٔويل إهسزاهجا مضن اًلاهون ادلزائصي،  وؿىل رعل فاملـاُ

ىن ضف املَسان توخس ؿست حاإث تثري ٕاصاكًَاث ؿست، ٕار وخس ٕاما مصسوم اًتعسًق فلط ٔبو مصسوم اًًرش فلط ذون هط املـاُست  اصلاذََة وإ تعمح ٕاىل اًتعحَق ٕاإ ضف تـس ورشُا، ًو

ست اًصمسَة، وهمٌل ٍىن فدـس اختار ٕاحصاءاث ٕاذزاح املـاُست ضف اًتيؼمي اًلاهوين اًوظين تعحح ضٌلهة من ضٌلانث مدسٔب ألمن اًلاه ،  ق.ق، مس 6، ًيؼص اجملَس اصلس توزي، كصاز زرفوينادلًص

ست اًصمسَة زرف  6999ٔبقض  س ية  12مؤزد ضف   (.    6)مَحق  6249، ض 6999، قض  12 -11ًتـَق تلاهون الاهتزاابث، ادلًص

http://www.alchourouk.com/print.php
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ِشا  م ًتواىن اًفلَ اًلاهوين ضف وظف مدسٔب ألمن اًلاهوين ابًِضاصة ًتبٔثٍص ابًـسًس من  فاهنا كس هتسذ ملاظس ألمن اًلاهوين وتتٌاشف مؽ زوحَ، ًو

 املؤثصاث دعوظا اًثوزاث الاحدامؾَة واًِزاث اًس َاس َة.

 وهَة:حتلِق الاس تلصاز اًًس يب ٌَيعوض اًلاه -1

ٌضرتظ ضف اًترشًـاث جبمَؽ ٔبهواؾِا ؤبصاكًِا هوؿا من اًثحاث والاس تلصاز والاتتـاذ ؾن اًتـسًي اصلا م ٌَيعوض اًلاهوهَة مما ًؤثص             

ؿىل اس تلصاز ألوضاغ واذللوق املىتس حة
1

مـصضة  ، زفن رشظَ ٔبن تىون املصانز اًلاهوهَة اًيامجة ؾن اًًضاظ اًخرشي واحضة وفـاةل وكري

و ما ًوحة ؿىل املرشغ ٔبن ًضؽ اًلواهني تـس اصلزاسة املس تفِضة من ظصف ارلرباء واملترععني حىت ًتجية  ًالُزتاس واملفاخبٓث؛ ُو

ُس مـىن رعل مجوذ اًلاهون وؿسم تـسًهل، وٕامنا امللعوذ ُو ٔبإ ٍىون جمال تعوز اًلاهون وتـسًهل معسز ٌَعسماث  إإسِال ضف اًتـسًي؛ ًو

توكـةكري امل 
2

فَُس من متعَحاث حتلِق ألمن اًلاهوين ٔبو الاس تلصاز اًلاهوين ازلوذ اًترشًـي، تي نثريًا ما ٍىون ُشا ازلوذ وؿسم اًتلري  

و ًتعَة اًتالؤم مؽ الاحتَاخاث الاحدامؾَة والاكتعاذًة فٕاهَ ًتعَة اًتعوز املس متص مؽ ُشٍ  مؼِصًا ًـسم الاس تلصاز، فاًلاهون ُو

تحلِق ألمن اًلاهوين ٔبو الاس تلصاز اًلاهوين، فاس متصاز كواهني كسامة إ تتفق مؽ اًـرص واحتَاخاتَ، ًـترب مؼِصًا من مؼاُص الاحتَاخاث ً 

 ؿسم ألمن اًلاهوين ٔبو ؿسم الاس تلصاز اًلاهوين مبا خيَلَ من ٔبوضاغ صارت.

ف ألمن اًلاهوين تبٔهَ املالمئة املس متصت تني          ٔبحاكم اًلاهون واحتَاخاث اجملمتؽ؛ وطلعل جفموذ اًلواهني كس ٍىون  ومن ُيا امىن تـًص

ضف ؿا م مسؿات ًـسم ألمن ٔبو الاس تلصاز؛ فِفرتط ٔبن ٍىون اًلاهون مٌفتحا ؿىل تعوز املفاُمي اًلاهوهَة وتفاؿَِا مؽ اًـرص ذاظة ؤبهيا هتـامي 

تعوزاث ومساٍصت املفاُمي اًلاهوهَة اًالسمة ملواهجة احتَاخاث اًتـامي مؽ تزتاًس فَِ اًـالكاث الاكتعاذًة تني اصلول؛ وطلا جية مـادضت اً 

 ألوضاغ املس تجست. 

ـي ٔبمه جمال حيتاح ٕاىل اًثحاث اًترشًـي امللرتن ابًتحَني ضحط اًًضاظ الاكتعاذي ًىوهَ تعحَـتَ وضاظ حِوي وممتس وكري ػصضف،         ًو

ًًدلي ٔبن تىون ُياك فىصت واحضة ؾن املصانز اًلاهوهَة ًُس ضف اذلارض فلط، وٕامنا ضف املس تلدي  وذاضؽ ٌَتلَحاث الاكتعاذًة واملاًَة، وطلعل

ٔبًضًا. فال ًفاخبٔ املستمثص مثال ترضائة ٔبو تلصاماث ًُس  ضف كاهون الاستامثز وٕامنا ضف كواهني ٔبدصى كري متوكـة.
3

  

 

                                      
1

واهني حِست، وٕامنا اهؼص ٕارا ناه  مٌفشت ٔبم إ، إن اًلواهني ادلَست ؾيسما ٔبسوز تضلا ما، إ اهؼص ٕارا ناه  اًل»مٌش ٔبمس تـَس ضف ُشٍ املسبةٔل:  Montesqieuًلس حتسج موهتسىِو  -

 61، ض 1موحوذت ضف لك ماكن" موهتسىِو؛ وزخ اًلواهني تصمجَ سؾَرت؛ح
2
 www.alquds.com/news/article/view/id/214816ىل اًصاتط  مدسٔب ألمن اًلاهوين، ؿ امحس جصاك، ذ/ - 

 
3

  www.alchourouk.com/print.phpذ/ اًعاُص جن تصهَة؛ ألمن اًلاهوين وألمن اًلضايئ ؿىل اًصتط   - 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/214816%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20د/
http://www.alchourouk.com/print.php
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 فىصت اًتوكؽ املرشوغ ٔبو اًثلة املرشوؿة:  -1

ىصت اًتوكؽ املرشوغ من خاهة ألفصاذ من ألفاكز اذلسًثة ضف اًلواهني ألوزوتَة، وتصتحط ُشٍ اًفىصت ازتحاظًا وجَلًا تفىصت ألمن تـترب ف        

ا من املحاذئ اًلاهوهَة  ،الاحتاذ ألوزويب مَزمة ضف ذولويه تشعل تـس فىصت راث كمية ذس توزًة  ، اًلاهوين وتـترب ظوزت من ظوزُا ابؾتحاُز

اس َة املَزمة ؿىل مس توى اًلازت ألوزوتَة ضٌلاًن ذللوق ألفصاذ.ألس
 1

 

وتـين فىصت اًتوكؽ املرشوغ ٔبو اًثلة املرشوؿة ٔبن اًلواؿس اًـامة اجملصذت اًيت تعسز من اًسَعة اًترشًـَة ضف ظوزت كواهني ٔبو تعسز           

ل ة جية ٔبإ تعسز تعًص ة جفائَة مداقتة تععسم مؽ اًتوكـاث املرشوؿة ًٔلفصاذ واملحًِة ؿىل ٔبسس ؾن اًسَعة اًتيفِشًة ضف ظوزت ًواحئ ٕاذاًز

ومبلتىض ُشٍ اًفىصت جية احرتام اًتوكـاث املرشوؿة ًٔلفصاذ، واملحًِة ؿىل اًلواؿس ، موضوؾَة مس متست من ألهؼمة اًلامئة واًعاذزت ؾهنا

ة املفـول، مبا جيـَِم ًعمئيون ٕاىل هت  ، ِجة ٔبؾٌلهلم وترصفاهتم، وؿسم مفاخبهٔتم ٔبو مداقتهتم ا ٔبو ُسم توكـاهتم املرشوؿةوألهؼمة اًلاهوهَة اًساًز

ًلاهوين، ٕارا نان الاؾتساء ؿىل اذللوق اًلامئة اؾتساء ؿىل ألمن اًلاهوين، فان هتسًس الٓمال املرشوؿة وٕاحداظِا إ ًلي ٕاذالإ تفىصت ألمن اف

ؿة تلتيض ٔبإ تعسز كواهني جفائَة ومداقتة وكري متوكـة؛ تععسم مؽ اًتوكـاث املرشوؿة طلعل فٕان فىصت اًتوكؽ املرشوغ ٔبو اًثلة املرشو

ٌَمواظن.
 2

ىن ألمن ًـين ٔبًضًا وتيفس اًلوت احرتام اًتوكـاث  . وطلعل فٕان ألمن اًلاهوين إ ًـين حٌلًة املصانز اًلاهوهَة اًلامئة فلط، ًو

 والٓمال املرشوؿة.

: تلوم احملامك اًـََا تسوز ٔبسايس ضف ضٌلن س َاذت اًلاهون وسالمة تعحَلَ، وابًتايل حتلِق ألمن اًلاهوين، من توحِس الاحهتاذ اًلضايئ -4  

شا إ ذالل توحِس احهتاذاث احملامك ضف تعحَق اًلاهون  ٕان ألمن اًلضايئ ًتجىل ضف توفري الاظمئيان ٌَمتلاضني صلى املؤسسة اًلضائَة، ُو

ارلسماث اًيت ًؤذهيا من ذالل حوذت ألذاء واس تلصاز الاحهتاذ واًـمي اًلضائَني مبا ًتواسن وزوخ اًترشًؽ وحتلِق ًتبىٔت ٕاإ ابًصطف مبس توى 

ة ٔبو إإذازت واملؤسساث اًـمومِة، ٕار ٔبن الٔ  من اًـسل تني مىوانث اجملمتؽ، وإ خيتَف صلًَ ضف رعل ألفصاذ ٔبو ازلاؿاث وألصزاض املـيًو

   .الرا ٌَلك صلزء تـسف اًحـغ وظلَاهَاًلضايئ ًـترب حلِلة م

ًيعوي ؿىل ؿست خماظص  مضموهَحتسًس مما س حق ًؼِص اهَ زمغ ٔبمهَة مدسٔب ألمن اًلاهوين ضف حتلِق ألمن الاحدامؾي ولك، ٕاإ ٔبن             

فَ ثضلك  تـَق جية ٔبن تسوذ ٔبو تضمن ضف اًلواهني  اًيتٍلوؿة من املحاذئ واذللوق،  تتوافص، ٍصتحط فلَِاًِشا فٕان تـًصفَ و ، دحسذتـًص

ؿسم و وضوخ اًلاؿست اًلاهون، و  مدسٔب املساوات، :ثضلك إ تتـازط فَِ مؽ اصلس توز، ومؽ اإتفاكِاث اصلوًَة راث اًعةل، ؤبمه ُشٍ املحاذئ يه

                                      
1

 kenanaonline.com/users/law/posts/10365/ة ذس توزًة ؿىل اًصتط  ًيؼص اصلنتوز/ ٔبمحس ؾحس اًؼاُص، ألمن اًلاهوين نلمي -
2
 www.alquds.com/news/article/view/id/214816مدسٔب ألمن اًلاهوين ؿىل اًصتط   امحس جصاك؛ ذ/ - 
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ؿسم و احرتام املصانز اًلاهوهَة، و  املىتس حة،احرتام اذللوق و  اًعاتؽ اًتوكـي ٌَلاهون،و  اس تلصاز اًـالكاث اًتـاكسًة،و  تياكغ اًيعوض اًلاهوهَة،

 .احرتام مدسٔب اًثلة املرشوؿةو  زحـَة اًلواهني،

ة اًلاؿست اصلس توزًة ضف حتلِق ألمن اًلاهوين  .املعَة اًثاين:  ذوز مـَاًز

اهَ ًحلى موئي ومس توذغ حلوق  جمصذ ٔبذات تحني هَفِة حتصك ومعي اصلوةل وؼاُصت س َاس َة، ٕاإ ٔبن ٍىون اصلس توز إ ًـسوزمغ ٔبن            

َست اًلاهون اًعحَـي ٍىفي ضٌلهنا ضف مواهجة اًسَعة؛ ا  ألفصاذ وؼاُصت كاهوهَة ًو و ما جيـي من اًلاؿست اصلس توزًة كاؿست خمتعة ؾن كرُي ُو

ذس توزاي ٌَلضاء اصلس توزي  ابًسمو اًواحة واملفرتط فهيا؛ واطلي جيـَِا خامست كري كاتةل ٌَتـسًي حسة ٔبُواء اًسَعة وجيـي مهنا معسزا

واؾتحازا من ٔبن اًلاهون ُو اًوس َةل املتحوكة ضف ذَق املصانز اًلاهوهَة وحتسٍهثا وٕاًلاهئا، فٕان ألمن اًلاهوين  وكاؿست سامِة ضف هفوش املواظيني.

ة اًلاهون ومسى  ؛ كري ٔبن ابملفِوم اًساتق ًلوم ؿىل حوذت ومـَاًز ا ٔبهعاز ؿسم كاهوهَة ٔبحاكم اصلس توز من تني إإصاكإث اًيت ً و اس تلصاٍز ثرُي

 قَاة ادلزاء اًلاهوين؛ مما ٌضىم ضف اؾتحاز اًلواؿس اصلس توزًة كواؿس كاهوهَة مَزمة، فِيي ؾيسمه كواؿس كازكة ضف اًلموط، وؿسم اًتحسًس

ة  خفعوظَة اًلاؿست اصلس توزًة ضف جمال ذاظَة إإًزام كس .بنك ظحَـة وحساس َة املوضوؿاث اًيت تيؼمِا تـَق ضٌلن ألمن اًلضايئ ٌَحًص

 ألساس َة.

 :دعوظَة اًلواؿس اصلس توزًة  -ٔبوإ:  

اصلنتوز ٔبمحس نٌلل ٔبتو اجملس: "ٔبن هعوض  ًلولًتفق اًفلَ اصلس توزي ؿىل ٔبن متزي اًلواؿس اصلس توزًة مصحـَ ظحَـة موضوؿاهتا؛             

ا ؾن سائص اًيعوض اًلاهوهَة ٕار ًلؽ تـضِا ؿىل اذلسوذ اًفاظةل تني ؿا م اًس َاسة وؿا م اًلاهون ". اصلساتري هعوض ًِا ظحَـة ذاظة متزُي
1

 

ٕإكامة تـاٌش فاًلواؿس اصلس توزًة املتـَلة جصمس اذلسوذ اًفاظةل تني اًسَعاث اًثالج فامي تُهنا؛ ونشا فامي تُهنا وتني اذلصايث اًـامة ضف دحاوةل 

توهجاث موضوؾَة ؿامة تـاجل ضف ٔبتـاذُا حي املضلكة اصلس توزًة املمتثةل ضف ٕاصاكًَة اًرصاغ  سَمي تُهنٌل ذون تضحَة تبٔحسٌُل؛ تض متي ؿىل

ة تني اًسَعة واذلًص
2

ة   مما جيـَِا ثسخة معوهما ؾصضة ًتفسرياث متـسذت تفتح اًحاة واسـا ٔبمام اًلايض اصلس توزي ًَـمي سَعتَ اًتلسًٍص

 .اًواسـة 

وفلا ًفَسفة اًيؼام اًس َايس؛  ٔبهنا هتسف ٕاىل تيؼمي سَوك سَعوي س َايس كري متوكؽ -صلس توزًةاًلاؿست ا-جصس دعائعِا بٔ زفن          

وتتـحري بٓدص إإحاظة اًلاهوهَة ابًؼواُص اًس َاس َة حىت إ تؤذي ٕاىل اضعصاابث ؤبسماث ٔبو فنت ذاذََة، مما جيـَِا ؾعَة ؿىل اًتحسًس 

                                      
1
 691اةل ذ/ ؿًل اًس َس اًحاس؛ اًصكاتة ؿىل ذس توزًة اًلواهني ضف مرص؛ ض هلال ؾن زس  - 

2
ة اصلس توزًة، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ؛ ض   -   . 126ًوسف حايش، ضف اًيؼًص
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يا توكن ظـوتة ٕافصاػ ػاُصت اً  ة حاسمة،واصلكة اًلاهوهَة؛ ُو وضوؾِا جية ٔبن ًيعة زف سَعة اًس َاسة ضف كاًة كاهوين مضن كواؿس مـَاًز

ة وطلعل إ تصتحط ذوما جبزاء ػاُص ومدارش َ ُوزًو ًلول ؿىل تلٌني ما جية ٔبن ٍىون ؿَََ اًتواسن تني اًسَعة واذلًص اصلس توز تبٔهَ :"ٔبهسًز

ة ضف ٕاظاز اصلوةل  تيؼمي اًتـاٌش اًسَمي تني اًسَعة و اذلًص
1

.   

ًؼِص مما س حق ٔبن ٌَلاؿست اصلس توزًة راتُهتا ودعوظَهتا اًاكمٌة ضف هوهنا كاؿست مؤسسة وملصزت ملا جية ٔبن ٍىون ؿَََ اًسَوك           

ق ٕاحصاءاث ذاظة ا خبعوظَة ظَاقهتا وحتسًسُا ؾن ظًص   . اًس َايس من تيامغ مؽ اًلمي واملحاذئ اًيت ًؤمن هبا ٔبفصاذ اجملمتؽ، فضال ؾن متزُي

ة اًلاؿست اصلس توزًة:مسى   -ناهَا      مـَاًز

ة تيؼم اًـالكاث الاحدامؾَة، وازتحاظ اًلاؿست اًلاهوهَة             َس اًضـوز ابذلاخة ٕاىل كواؿس مـَاًز إ صم ٔبن اًلاهون هتاح احدامؾي ؤبهَ ًو

ٔلمع من اًلواؿس اًلاهوهَة ضف اصلوةل اذلسًثة ورعل ضف من حِث ظسوزُا ابًسَعة اًـامة واحض من ٔبن اصلوةل يه املعسز ألسايس ًٔلكَة ا

، وألفـالفاًلاهون ُو املـَاز اطلي ًلاش تَ اًسَوك  "،اًلاهون ملِاش لك يشء :"ضف كاموسَ احملَط  بآبذيًلول اًفريوس ؛ ظوزت اًترشًؽ

ِشا  ة تحني ما ُو خائز وما" تبٔهَـصف اًلاهون ًًو ".ُو كري خائز ٍلوؿة كواؿس مـَاًز
2

 ذكِق.  مـَازياحدامؾي  اًلاهون ؿملفِياك اتفاق ؿىل ٔبن  

تحسذ ضف ضوهئا اًسَوك اطلي  ٔبايٍلوؿة اًلواؿس اًيت ًضـِا اجملمتؽ  تبٔهًَتلومي اًسَوك اًفصذي،  ٔكذاتًـصف املـَاز و         ا ًو نان معسُز

ٌَ ضف املواكف اخملتَفة ٔبفصاذًٍتوكـَ اجملمتؽ من  شا هوغ من اذلنك اًتلوامي إ  ٔبنىن ما جية مبـ منط املـَازي، وفلا  ٍىون إ ما ُو نائن ابًفـي، ُو

اصلًًِة اًيت حتسذُا  ٔبو ألذالكِةاًلواؿس الاحدامؾَة  ٔبواًتلٍصصي، وتغل ضف اًواكؽ يه ارلاظَة اطلاتَة ٌَمفِوم، حِث ٍصاذ تَ تغل امللاًُس 

ٌَفـي واًسَوك، بَث تؤثص ضف سَووِم ودجـهل ٍمتزي ابًتعاتق واًتضاتَ مما ٌساؿس ؿىل منارح  ٔبوتوظفِا كاايث  ٔبفصاذُاحٌلؿة مـَية يك ٍمتثَِا 

لك ؿمل كاًتَ ومـَاٍز ، فلاًة  .وحست ازلاؿة رعل تبٔمن واس تلصاز ومعَحة ازلاؿة  وزتط ألفصاذاًلاهون حتلِق اًـسل وضحط سَوك  ؿملًو

ا اًترشًؽ  ؤباي ؾصفِة، ٔبوومـَاٍز اًلاؿست اًلاهوهَة سواء ناه  وضـَة  كواؿس اًـساةل  ٔبواًلاهون اًعحَـي  ٔبو اًـامة ٌَلاهون املحاذئ ٔبونان معسُز

ٍمتياُا  ٔبووملا ناه  تغل اًلاايث مثال ؿََا ًًضسُا  ازلوذ. ٔبواًفلِاء وحسة ظحَـة فصغ اًلاهون من حِث املصوهة  بٓزاء ٔبواًلضاء  ٔبحاكم ٔبو

ٍىون ؿَََ من اًفىص واًسَوك. ٔبناًوك  مـاًري زاخسة ملا ًًدلي  ضف هفس فٕاهناضف لك ماكن وسمان،  إإوسان
3

 

ياك          ة اًيت ًـاين مهنا اًلاهون  ألسمةماَُة  ُو تتعَة اًعحَـة ارلاظة ٌَلواؿس اصلس توزًة ؾياًة حِث ذس توزي دعوظا، املـَاًز

ن تني اًلمي اصلس توزًة املصتحعة ابملعَحة اًـامة وتني اًلمي اصلس توزًة فائلة ضف ٕاؿساذُا وتـسًَِا وظَاقهتا مبا ًضمن الاس تلصاز واًِسهة واًتواس 

                                      
1

َ ُوزًو، اًلاهون اصلس توزي واملؤسساث اًس َاس َة ، ح -  .19، ض 6994، ألََُة ًٌَرش واًتوسًؽ ، تريوث ،  6ٔبهسًز

 
2

  http://blog.amin.org/eyad/2012/12/04اًىصمي، املـَاز اًلاهوين  فازش ؾحس -

 
3

  http://blog.amin.org/eyad/2012/12/04فازش ؾحس اًىصمي، املـَاز اًلاهوين  -
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ة اًلاؿست اصلس توزًة، ٔبو املـَاز اًلاهوين ضف وضؽ وتـسًي  املصتحعة ابذللوق واذلصايث؛ مما حـي اًفلَ اصلس توزي املـادض ًتجَ ٕاىل فىصت مـَاًز

 كاًحَة اصلساتري اًالكس َىِة. اًلواؿس اصلس توزًة؛ تـَسا ؾن اًـمومِة واًلموط اطلي تىتيف

و ما ًعـة ضحعَ             ة تححث فامي جية ٔبن ٍىون ؿَََ سَوك إإوسان ووضاظَ؛ حىت ًعسز مس تلامي مـِا؛ ُو فاًلواؿس املـَاًز

ابس تثٌاء  –اذًة فِيي إ ختاظة بٓحاذ اًياش ناًلاؿست اًـثسخة متزي اًلاؿست اصلس توزًة ؾن اًلاؿست اًـاذًة ضف ألصزاض اطلٍن ختاظهبم؛ 

نٌل ٔبهنا ًلَة ؿَهيا اًعاتؽ اًفىصي واًتبٔمي اًفَسفي واًححث اًس َايس اطلي  –اًلواؿس اصلس توزًة املتـَلة مباذت اذلصايث واذللوق اصلس توزًة

 ٍىس هبا تـضا من اٌََوهة وإإهبام املتـمس ٔبحِاان صلى املؤسس اصلس توزي.

تَ اصلس توزًة:" فاًلاؿست اصلس توزًة إ ختاظة ضف اًلاًة ألفصاذ من حِث هَف وتتـحري ذكِق ًعاحدَ ذ/حايش ًوسف            ضف هؼًص

ىهنا تلول هَف جية ٔبن ٍىون اًفـي ٔبو اًترصف حىت ٍىون اًفـي ٔبو اًترصف  جية ؿَهيم ٔبن ًفـَوا ًَىون ترصفِم وسَووِم كاهوهَا؛ ًو

ُس سَوك من ًفـي اًفـي، ًِشا ٍىون ادلزاء اصلس توزي ذس توزاي، ومن مث فارلعاة اصلس توزي متوخَ ٕاىل هَفِة وحوة هون  اًفـي؛ ًو

ُس ؿىل اًفاؿي ورعل ٔبمه فصق تني اًلاؿستني اصلس توزًة واًـاذًة. مرتتة ؿىل اًفـي ًو
1

 

ة اًلواؿس اصلس توزًة دجـي من ٔبحاكم اصلس توز ًُس  جمصذ كمي مثاًَة تصهو ألحِال ٕاٍهيا، وٕامنا            يه كواؿس كعس  وضف اًواكؽ زفـَاًز

ا ٔبو إإذالل سُا من بنٓاُز ما ذوهنا وتوهَسًا ًسموُا ؿىل ما ؿساُا ًتؼي  مبلتضَاهتا تلََحا ًِا ؿىل مهنا ٔبن تىون مَزمة إ جيوس هتمُضِا ٔبو دجًص

فِحسذ ٌَسَعاث اًترشًـَة  اًلاهون ألسايس ألؿىل اطلي ٍصىس اًلواؿس وألظول اًيت ًلوم ؿَهيا هؼام اذلنك اًلكمة اًـََا ٌضلس توز ابؾتحاٍز

ٔبوضعهتا وحتول ذون تسذي لك مهنا ضف ٔبؾٌلل ألدصى، ملصزًا اذللوق واذلصايث  واًتيفِشًة واًلضائَة ظالحِاهتا واضـًا اذلسوذ اًيت تلِس

 مصتحًا ضٌلانهتا. اًـامة

ة ذس توزًة ما فٕان تسذهل جية ٔبن ٍىون متاكمي         ادلواهة مفـاًل ًاكفة اًضٌلانث اصلس توزًة  فٕارا تسذي املرشغ ًتيؼمي حق ٔبو حًص

 .مبا خياًف اصلس توز اذلق بَث ٕارا ٔبقفي خاهحًا فٕان رعل من صبٔهَ ٔبن ًلَي من اسلاًة اصلس توزًة ًِشا اذلق ًِشا

ُس مـىن ُشا ٔبن        ةل اًيؼص؛ ًو كواًة خامست  كواؿس اصلس توزىون تطلعل وحة ٔبن تىون اًلاؿست اًلاهوهَة اصلس توزًة استرشافِة وظًو

ويه تعحَـهتا ضف حاةل تعوز  ،وتـسًهل مِساان ٌَمفاخبٓث واًِزاث، فاًلاهون ًـرب ؾن حاخاث اجملمتؽٍ كري متحصنة وٕامنا امللعوذ ٔبإ ٍىون تعوز

                                      
1
ة اصلس توزًة، مصحؽ ساتقًوسف   -   . 126ض  ،حايش، ضف اًيؼًص
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.كري متيايه
1

ٔبو كري ناف  ضف ٔبنرث من موضؽ ٕاىل ٔبن تيؼمي املرشغ ٌَموضوغ ٕاما ٔبن ٍىون نافِاً  اًفصويس ففي فصوسا رُة اجملَس اصلس توزي

لصز ة ؿسم اصلس توزًة ٔلي تيؼمي ترشًـي ٍىون كري ناف ًو .ًيلط ضف املـَاًز
2

  

ؿىل ذس توزًة اًلواهني ًُس  معََة حساتَة ٔبو بًَٓة ًوضؽ هبا هط  اًـساةل اصلس توزًة ًُس  ٔبتسًا ؿساةل مـعوتة اًـَيني واًصكاتةف          

 مسى اًتعاتق تُهنٌل ٔبو مسى خماًفة اًلاهون ًيعوض اصلس توز. اصلس توز فتؼِص ؿىل اًفوز اًلاهون ضف مواهجة هط

ا ؿىل ألمن اًلاهوين: ناهَا  : ػاُصت اًتـازط اًترشًـي ؤبثُص

ملا ناه  اصلوةل إ تـرب ؾن ٕازاذهتا تبٔسَوة واحس تـَيَ، حِث ختتَف ظصق اًتـحري ؾن ٕازاذهتا ابدتالف اًسَعة اًـامة                  

رتتة ؿىل تيوغ معسز املولك ٕاٍهيا اً  تـحري ؾن ُشٍ إإزاذت، فاهَ معاذز اًلاؿست اًلاهوهَة تعري متـسذت بسة تـسذ املؤسساث املعسزت  ه؛ ًو

  .ٕاوضاء اًلواؿس اًلاهوهَة ضف اصلوةل احدامًَة وكوغ اًتـازط ٔبو اًتياكغ تني ُشٍ اًلواؿس، مما هيسذ من مدسٔب ألمن اًلاهوين

ازط اًلواؿس اًلاهوهَة اًوضـَة ػاُصت ؿامة وصامةل تـصفِا لك ألهؼمة اًلاهوهَة اًوضـَة بنك ثرشًة املعسز وتـسذ وُو ما جيـي تـ         

هجاث املًضئ ووهجاث اًيؼص ؾيسُا دعوظا ضف ػي اؾدامذ هؼام اًتـسذ اذلزتَة؛ 
 

مما جيـي ػاُصت )اًتـازط اًلاهوين( ػاُصت واكـَة إ 

و ما سوف ًرتت ة ؿَََ ابًعحَـة اًتـازط تني اًلواؿس اًلاهوهَة ذاذي اصلوةل اًواحست، مما ًفصط  اًححث ؾن الًَٓاث اًىفِةل مٌاض مهنا، ُو

إبساةل ُشا اًتـازط؟
3

واذلفاع ؿىل الاس تلصاز اًترشًـي ضف اًيؼام اًلاهوين ٌضلوةل. 
 4

 

مدسٔب اًتسزح اًسَمي ٌَلواؿس اًلاهوهَة اًيت تىون ؾيادض وتفاذاي ًعسوز كواهني متـازضة فامي تُهنا كصز اًفلَ اصلس توزي وضؽ           

املرشوؾَة؛ بَث تصتة اًلواؿس اًلاهوهَة ضف مصاتة متـسذت ومتتاًَة، بَث ٌسمو تـضِا ؿىل اًحـغ ألدص، ضف تسزح ٌضمي نافة ُشٍ 

 مهنا مصتحة، فال تس تعَؽ خماًفهتا وٕاإ ؿسث كري مرشوؿةاًلواؿس اًيت متثي اًتيؼمي اًلاهوين ٌضلوةل، فترضؽ اًلاؿست ألذىن مصتحة ٌَلاؿست ألؿىل
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 kenanaonline.com/users/law/posts/10365/ًيؼص اصلنتوز/ ٔبمحس ؾحس اًؼاُص، ألمن اًلاهوين نلمية ذس توزًة  -
2
ذس توزًة ٔبحس اًيعوض ٔلن املرشغ ٔبقفي حتسًس ادلصامة  كىض تـسم حِث 6991ًياٍص  69ضف  اًلصاز اًعاذز –اًصكاتة ؿىل إإقفال اًترشًـي  ومن ٔبمه كصازاتَ ضف ُشا اًضبٔن ضف جمال - 

اة وادلصا م اًعحفِة وكصاٍز  خاهة اًسَعاث اًـامة. نشعل كصاٍز اطلي اىهتيى فَِ ٕاىل ؿسم حتسًس املرشغ ٌَجصامة تعوزت حتول ذون وكوغ مثة تـسف من تعوزت نافِة فامي ًتـَق جبصا م إإُز

 . حتسًس مصتىيب ُشٍ ادلصا م وابًتايل إإذالل مبحسٔب املساوات اًوازذ ابصلس توز ث هؼم املرشغ تـغ ادلصا م اًعحفِة تعوزت كري دحسذت مما ًؤذي ٕاىل ؿسماًعحافة حِ اًعاذز ثضبٔن حًصة
3
صلزخة واًلمية اًلاهوهَة ٔكن ٍىون تني هط ؿام وبٓدص ذاض؛ وخسٍص ابٕإصازت ٔبن ػاُصت اًتـازط واًتياكغ تني اًلواؿس اًلاهوهَة إ تضلك مضلكة؛ ٕارا نان اًتـازط تني هعني من هفس ا - 

ة ابزلؽ تني اًيعوض واًرتحِح ٔبو تني هط ساتق متلسم؛ وبٓدص إحق متبٔدص، ففي ُشٍ اذلال ٍىون ٕاساةل اًتـازط ممىٌا وسِال ٕار سوف ًـمس اًلايض ٕاىل ٕاؾٌلل كواؿس اًتفسري  اٌَلًو

ًسخ اًيط اًساتق ابًًس حة ٌَحاةل اًثاهَة، حِث ابًًسخ واًترعَط و اًتلَِس؛ نلاؿست ختعَط  اًـام و تلَِس املعَق ابًًس حة ٌَحاةل ألوىل،  وكاؿست اًًسخ  ٔبي اًيط اًالحق ًَلي ًو

ط كس ًثوز تعسذ كواؿس كاهوهَة ً  ىن إإصاكل اًـًو ا هفس املصتحة إإًزامِة، فِىون ٔبحسُا ُس  ًٍِىون اًرتحِح ابستدـاذ ٔبحس اًيعني ًَعحق اًيط اًثاين ؿىل اًلضَة املـصوضة ؿَََ، ًو

َا؛ واًثاين هعا ترشًـا ؿاذاي ٔبو تيؼميَا، ٔبو ٍىون ٔبحسُا هعا ترشًـَا واًثاين تيؼميَا، ًيؼص   نٌلل ؾحس ا صي، اًلعوز اًترشًـي وسَعة اًلايض هط ذس توزاي ٔبو اتفاكا ذًو ًواحس ادلُو

ة، ض. وذ/س 612؛ ض  6994 6ادليايئ، ذاز اًىتاة اذلسًث، ظ  .  61ايم حٌلل اصلٍن، تسزح اًلواؿس اًلاهوهَة ومداذئ اًرشًـة إإسالمِة، مًضبٔت املـازف ، إإسىٌسًز
4

 29؛ض 1221/1221رشٔبمحس حميوذت؛ مدسٔب تسزح اًلواؿس اًلاهوهَة وبنٓاٍز ؿىل اًوػَفة اًلضائَة؛ مشهصت هَي ٕاخاست املسزسة اًـََا ٌَلضاء؛ اصلفـة اًصاتـة ؾ  -
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َة مضن اًتيؼمي اًلاهوين  611وهؼصا إؿرتاف اصلس توز ضف املاذت ،  مٌَ ثسمو املـاُساث ؿىل اًلاهون، زفـىن رعل ٕاذزاح اًلواؿس اإتفاكِة اصلًو

 اًلواؿس بَث تمتتؽ تـغ اًلواؿس تلوت ٕاًزامِة ٔبؿىل مما تمتتؽ تَ اًلواؿس ٌضلوةل.نٌل اهَ من انحِة ناهَة تسزح موضوؾي تحـا ٌَمصتحة إإًزامِة ًتغل

ـي ضف ُشا املضمون ما ٌساؿس ؿىل مـادلة ػاُصت اًتـازط  ألدصى اًيت تَهيا ضف املصتحة؛ ناًلاهون اًـضوي ابًًس حة ٌَلاهون اًـاذي ًو

خهتا إإًزامِةاًترشًـي؛ حِث ًمت اًرتنزي ؿىل اًلوت اًلاهوهَة ٌَلاؿست، ٔبو مصت 
2

. 

َة ثسخة مسو           رتتة ؿىل ُشا ٔبن تبئت اًلواؿس اصلس توزًة ضف امللسمة ثسخة مسو اصلس توز؛ مث تبئت تـسُا اًلواؿس اإتفاكِة اصلًو ًو

ٔبن تبئت مًسجمة مؽ  املـاُساث املعاذق ؿَهيا ؿىل اًلاهون؛ وتـسُا  اًلواؿس اًترشًـَة اًعاذزت ؾن اًسَعة اًترشًـَة اخملتعة، واًيت إ تس

َة؛ وتَهيا تـس رعل اًلواؿس اًالحئَة اًعاذزت ؾن اًسَعة اًتيفِشًة، واًيت جية ٔبن تبئت  معاتلة اًلواؿس اصلس توزًة واًلواؿس اإتفاكِة اصلًو

ٌَلواؿس اًلاهوهَة ألؿىل مهنا لكِا
3

 . 

وتة؛ ًَهيا تـسُا اًلواؿس كري املىتوتة هكحاذئ اًرشًـة؛ واًـصف واًلاهون وجيـي اًحـغ ُشا اًرتتُة تصتُدا ذاض ابًلواؿس اًلاهوهَة املىت        

ا، وما ذام  اذللوق مواذ  اًعحَـي واملحاذئ اًـامة ٌَلاهون وؿىل فٕاهنا كواؿس ؿََا   ذس توزًةوؿَََ فان كمية اذللوق واذلصايث من كمية معسُز

ُشا متتاس اًلواؿس اصلس توزًة ابًسمو واًس َاذت
4

ؾن املرشغ اصلس توزي ٔبي اًسَعة اًتبٔسُس َة، ويه ٔبؿىل سَعة ضف اصلوةل زت هوهنا ظاذ ،

)ٕان اصلس توز فوق  6991بَث إ تـَوُا سَعة ٔبدصى، وكس هط اصلس توز هفسَ ؿىل ُشا اًسمو دضاحة، ٕار خاء ضف ذًحاخة اصلس توز 

و اًلاهون ألسايس اطلي ًضمن اذللوق واذلصايث اًفصذًة وازلاؾَة تُدا ؿىل ما س حق فٕان اصلس توز ُو س َس اًلواهني مجَـِا وتص " ازلَؽ، ُو

 بس حاهَ نفِي اذلصايث وموئَِا ومٌاظ اذلَات اصلس توزًة، وابًتايل تمتوضؽ اًلواؿس اًوازذت فَِ ضف سفة اًِصم اًلاهوين ٌضلوةل.

ة ضف املصتحة إإًزامِة وسايذتت ؿىل رعل ًَزتم اًلايض اًزتام اًلايض بي ٕاصاكًَة اًتـازط اًلاهوين تني ا          ًيعوض اًلاهوهَة كري املتساًو

ة مٌَ، فِو املفرس واملعحق ٌَلاهون مبفِومَ اًواسؽ ورعل ًـست اؾتحازاث ٔبمهِا: ُس جمصذ مًز ُو اًزتام كاهوين مَلى ؿىل ؿاتلَ؛ ًو
5

 

                                      
1

صي، اًلعوز  11. و ظـمية ادلصف، املصحؽ اًساتق، ض 61سايم حٌلل اصلٍن، تسزح اًلواؿس اًلاهوهَة و مداذئ اًرشًـة إإسالمِة، ض ًيؼص ذ/  - وما تـسُا .و ذ/نٌلل ؾحس اًواحس ادلُو

 .611اًترشًـي وسَعة اًلايض ادليايئ،  املصحؽ اًساتق، ض 
2
ضَف اصلنتوز ظـمية ادلصف ٔبن اًتسزح املاذي  -   وما تـسُا .  91املصحؽ اًساتق ض  –ٔبًضا  ه ذذي ضف تصتُة اًلواؿس اًلاهوهَة ًو
3

ة اًـامة ٌَلاهون تحـسهيا اًلصيب واًرشؾي، ض  - ق اصلفؽ اًفصؾي، اًيسوت اًوظيَة اًثاهَة  666حسني ظلري، اًيؼًص وما تـسُا. َلس زبٔش اًـني، اًصكاتة ؿىل ذس توزًة اًلواهني ؾن ظًص

  611ض   6996فرباٍص  11/14/11عيوجص ٔبايم ٌَلضاء تياذي اً 
4

 .  19ض  اًساتق؛ سايم حٌلل اصلٍن، املصحؽ  -
5

ق اصلفؽ اًفصؾي، اًيسوت اًوظيَة اًثاهَة ٌَلضاء انذي اًعيوجص ٔبايم  - ؛  مًضوزاث اصلًوان اًوظين 6996فرباٍص  11/ 14/ 11َلس زٔبش اًـني، اًصكاتة ؿىل ذس توزًة اًلواهني ؾن ظًص

 .611، ض  6991ل اًرتتوًة ًٔلصلا
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حق اًلاهون ابملفِوم اطلي  ًيرصف ٌَلواؿس ٔبن حوُص وػَفة اًلايض تعحَق اًلاهون مبـياٍ اًواسؽ؛ وؿىل رعل، فٕان اًلايض ًع  ٔبوإ:    

َة ٔبو مداذئ اًـساةل و  ا ذس توزا ٔبو ترشًـا ؿاذاي ٔبو فصؾَا ٔبو مداذئ ؿامة ٌَلاهون ٔبو ؾصفا ٔبو اتفاكِاث ذًو اًلاهون اًلاهوهَة، همٌل نان معسُز

حيسذ ٔبهيا جية استدـاذٍ، ؤبهيا جية تعحَلَ،  اًعحَـي، فاًلايض معاًة تتعحَق لك ُشٍ اًلواؿس اًلاهوهَة، ويه اًيت كس تتـازط وؿَََ ٔبن

و ما ًفصط اًححث ؾن بًَٓة موحست ًَزتم هبا اًلضات ضف ُشا اجملال، سـَا إوسجام ألحاكم اًلضائَة وتوحِس الاحهتاذ اًلضايئ .    ُو

 اهَ كري خائز ٌَلايض الاحتجاح ابن ٔبن من ٔبمه ؤبدط همام اًلايض حتلِق وحست اًيؼام اًلاهوين واوسجامَ وتاكمهل؛ ومفاذ رعل  ناهَا:   

، ُياك تـازط كاهوين، تي واحدَ ُو اًتوفِق تُهنٌل ٔبو حي ُشا إإصاكل، ٔلن اًلول تلري رعل امثي ٕاذالإ مبحسٔب اًرشؾَة وٕاىاكزا ٌَـساةل

وضا ٔبو تـازط ٔبو هلعا ضف فاًلايض ُو اًسَعة امليوظ هبا تفسري اًلاهون وتعحَلَ، وؿَََ ٕارا ما ؾصط  ه ؿازط ٔبي ٕارا ما انتضف مغ

سـى ٕاىل ٕاساًتَ ٍميِس اًسخِي ٕاىل اًتعحَق اًعحَح ٌَلاهون، وإ صم ٔبهَ ًؤذي ُشا  اًترشًؽ اطلي هيم تتعحَلَ ٔبن ًتعسى ًِشا اًـازط، ٌو

اصلوز وًلوم هبشا اًواحة وفلا ًضواتط كاهوهَة دحسذت إ تفسح جماإ ًتـسف.
 

 

ؿىل لك اصلفوغ حت  ظائةل ؿسم اًتس حُة اطلي جيـي حوكَ مـصضا ٌَيلغ وإإتعال، فٕارا ٔبجري ٔبمامَ ذفؽ  ؤبن اًلايض مَزتم ابٕإخاتة ناًثا:  

من ٔبحس املتلاضني تبٔن اًيط املصاذ تعحَلَ ؿَََ خماًف ٌَيط اطلي ًـَوٍ ضف اصلزخة مما جيـهل كري ذس توزي ٔبو كري مرشوغ، فٕان اًلايض 

. مَزم ابًصذ ؿىل ُشا اصلفؽ ظاملا زبٍٓ خساي
1

 

ؤبمام ُشا الاًزتام اًلاهوين نان ؿىل اًفلَ اصلس توزي اًزتام بٓدص ُو اًححث ؾن بًَٓة ذلي ٕاصاكًَاث واحدامإث وكوغ اًتـازط ٔبو          

ق تلٍصص كاؿست ظازث دحي ٕاحٌلغ  يه ٔبو مدسٔب )تسزح اًلواؿس اًلاهوهَة( اًتياكغ فامي تني ُشٍ اًلواؿس، وكس حتلق رعل فـال ؾن ظًص
2

 

ا اًوس َةل اًوحِست ًتحلِق اوسجام اًيؼام اًلاهوين ٌضلوةل، ورعل إبساةل اًتـازط اًلاهوين لكٌل ظصخ ؿَََ ُشا إإصاكل، ابن ًضحي ابؾت  حاُز

 ابًلاهون ألذىن فُستدـسٍ ًعاحل اًلاهون ألمسى اطلي ًـمتسٍ ذلي اًزناغ املـصوط ؿَََ.

دحغ؛ ًتَرط ؾيس كاًحَة اًفلَ اصلس توزي ضف تَان ما ٕارا نان املرشغ ًـمي ضف ٕاظاز زفوضوغ اًصكاتة اًلضائَة ضف حوٍُص كاهوين         

ادتعاظاتَ وحسوذٍ املصسومة ذس توزاي ٔبم ٔبهَ دصح ؾن ملتىض ما ٌسمح تَ اصلس توز؛ وُشا ما كصزتَ دضاحة احملوكة اًـََا ضف ٔبمٍصاك ضف 

من اًخساظة تتَرط ضف ٔبهَ ٕارا ظـن ٔبمام احملوكة ابن كاهوان ما كري  حِث خاء فَِ:"ٕان هممة اًلايض ضف كاًة 6911كصاز صِري ًِا س ية 

                                      
1

 69ٔبمحس حميوذت؛ مدسٔب تسزح اًلواؿس اًلاهوهَة وبنٓاٍز ؿىل اًوػَفة اًلضائَة؛ مصحؽ ساتق ؛ ض - 
2
 ،  61و 61سايم حٌلل اصلٍن ، املصحؽ اًساتق ،ض  - 
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معاتق ٌَيؼام اصلس توزي فـىل اًسَعة اًلضائَة واحة واحس ُو ملازهة اًيعني واذلنك مبا ٕارا نان ُياك تـازط ٔبم إ." 
1

بٔن زفا ذام  

 ن ُو ادلزاء امللصز ًلك كاهون خماًف  ه.اصلس توز ُو اًلاهون ألؿىل ضف اصلوةل فان اًيتِجة اًعحَـَة ٔبن ٍىون اًحعال

ىن ًُس ذامئا         ؛ فلس ًضعص اًلايض ٕاىل امللازهة تني هوااي -امللازهة اذلصفِة تني اًيط اصلس توزي واًيط اًلاهوين  -هبشا اًوضوخ ألمصًو

ُس فلط الانتفاء ابًصكاتة اًيعَة؛ وضف واضـي اصلس توز وهوااي املرشغ؛ هوس َةل مليؽ تـسف املرشغ ضف اس تـٌلل سَعتَ اًترشًـَة اًتل ة ًو سًٍص

ُشا اًعسذ ٍصى حوزح تريذو "ٔبن اًلايض اصلس توزي سُتجاوس جما ه اًلاهوين ًَتسذي حدام ضف اجملال اًس َايس".
2

   

ة اًلواؿس اصلس توزًة ؿىل ألمن اًلضايئ       املححث اًثاين:اهـاكساث مـَاًز

اًيواسل  اًيعوض اًلاهوهَة املالمئة فٕاهنا تحلى ذامئا كادضت ؾن ٕاجياذ اذلَول ًلك ملَة ٔبهَ همٌل وضـ ًلس ٔبجحت  اًتجازة اًـا              

ؤلهنا تتٌاىه ابؾتحاز ؿسذُا خبالف اًوكائؽ اًيت إ تتٌاىه فِحلى املالر ُو اًلضاء  واًلضااي، ٔلهنا تحلى ٔبوإ من ظيؽ اًخرش كري املـعوم،

  .اذ حَول ًِإإؾٌلل احهتاذٍ ارلالق ضف ٕاجي

ؤبمام ُشٍ اًـوائق املىسزت ًعفو ألمن اًلاهوين ًبئت ذوز ألمن اًلضايئ املمتم ًضٌلانث كِام اصلوةل اصلس توزًة؛ زفىت نان اًلضاء             

 اًصذًف واًحسًي سَعة مس تلةل ؤبمىن اًيفار ٕاًََ ذون ؾوائق ٕاحصائَة ٔبو كِوذ تـسفِة وذون وتطء ضف فعي اًزناؿاث، حتلق ألمن اًلضايئ

ٌَحلِلة ًٔلمن اًلاهوين ملا ًـىسَ من اًثلة ضف املؤسسة اًلضائَة جبمَؽ مىوانهتا واظمئيان دجاٍ ما تعسٍز من ٔبحاكم كضائَة يه مبثاتة ؾياوٍن 

ًـاذةل من ٔبي سَعة كس وصـوزمه ابسلاًة ا وؿىل ُشا ًـترب ألمن اًلضايئ مالر حلِلي ٌَلك صلزء تـسف اًحـغ وظلَاهنم،اًلاهوهَة اًلائحة

       ث.تس هتني ابًلاهون وابًعصق املرشوؿة ًىسة اذللوق وممازسة اذلصاي

ألمن اًلضايئ ٔبحس ٔبمه اًلضااي اًيت تضلي اًس َاساث اًترشًـَة واًلضائَة ضف اصلول اًيامِة واملتلسمة ؿىل حس اًسواء؛ وامثي            

ن احدامؾي كا م ؿىل احرتام هصامة إإوسان وضٌلن مسامهتَ ضف اًتمنَة اًخرشًة، فألحاكم اًلضائَة ابؾتحاٍز امتساذ بنٓاز وحوذٍ ٕاىل حتلِق ٔبم

عمنئ ألحٌيب و  ٌضجـَ اًـاذةل ًِا هفس ٔبمهَة اًلواهني اًـاذةل ضف ذَق اًسالم واتمني املواظيني من ارلوف ؿىل حِاهتم وحصايهتم وممتَاكتَ ًو

  ؿىل اًس َاحة والاستامثز.

 

 

                                      
1
 699هلال ؾن زساةل ذ/ ؿًل اًس َس اًحاس؛ اًصكاتة ؿىل ذس توزًة اًلواهني ضف مرص؛ ض  - 

2
 696ن زساةل ذ/ ؿًل اًس َس اًحاس؛ اًصكاتة ؿىل ذس توزًة اًلواهني ضف مرص؛ ؛ ض هلال ؾ  - 
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  .ألمن اًلاهوينسؾمي عَة ألول: ذوز ألمن اًلضايئ ضف تامل    

ة وٕامنا ُو ممازسة تلتيض اًوضوخ ضف املصانز اًلاهوهَة ًٔلفصاذ واملساوات ٔبمام اًلاهون ضف اًـالكاث            ًُس ألمن اًلاهوين فىصت هؼًص

ا اً لضائَةاًلاهوهَة امليؼمة؛ وضٌلن اسلاًة اً عصف ألكوى ضف اًـالكاث اًلاهوهَة، فان معاًحة ابحرتام اًلاهون، وإ تيجح ًِا، فاًسَعة ابؾتحاُز

شا ما إ ًتحلق ٕاإ ضف ػي ذوةل اًلاهون. اذلق اصلوةل ضف رعل ما  م تىن اصلوةل يه اٍمنورح ألول ضف ارلضوغ والاحرتام  ٌَلاهون، ُو
1

 حِث  

، ًتفق اًفلَ اًلاهوين ؿىل ٔبن ألمن اًلضايئ زذًف ًٔلمن اًل ألمن اًلضايئ ؾيرصا من ؾيادض ٔبظحح  تياهوين واهَ اهـاكش  ه ومثصت من مثاٍز

فألمن اًلضايئ وفلا ًِشا اًتىَِف ٍىون ُسفا ٌَس َاسة اًلضائَة اًيت جية ٔبن تًضسُا اصلوةل ًضٌلن اًضـوز تـسم  املعَحة اًـامة اًلضائَة،

حصايتَ وممازسة حلوكَ، واملسامهة ضف اًـمي اًس َايس؛ دعوظا تـس اىهتاح اصلول ارلوف وذَق زوخ املحاذزت اذلصت، واًـمي من ٔبخي استامثز 

 اصلاملصاظَة ملحسٔب إإرشاف اًلضايئ ؿىل الاهتزاابث.

ضف ٕان احملامك اًـََا يه املؤُةل ًتحلِق ألمن اًلضايئ، اطلي ٔبحضى معَحا ٔبساس َا ضف اجملمتـاث اصلاملصاظَة، ابًيؼص ٕاىل ذوزُا اًعحَـي         

 توحِس الاحهتاذ اًلضايئ، ووضؽ اذلَول اًلاهوهَة. 

 وٍمتحوز ألمن اًلضايئ ؿىل املِمة اسلائَة ٌَلضاء ضف اجملمتؽ املـادض، اطلي إ تىمتي ملوماث هممتَ ٕاإ تتوفري بًَٓاث تضمن حسن سري        

يه لكِا ملوماث تحـث اًثلة ضف املؤسسة اًلضائَة، وتضمن اًلضاء، ناس تلالًَتَ، وحوذت ٔبحاكمَ، وسِوةل اًوًوح ٕاًََ، وجناؿة ٕاذازتَ، و

و ابًتايل تصس َخ ألمن اًلضايئ. واًِسف تَوزت فىص كضايئ موحس ًـمي كًَٓة سلاًة حلوق إإوسان وحصايتَ ألساس َة، ابؾتحاز ٔبن اًلضاء ُ

حري من الاس تلالًَة فال امىهنا ٔبن حتمي ُشٍ اذللوق ٔبمه ؤبنرب مؤسسة سلاًة حلوق إإوسان، وما  م تىن ُشٍ املؤسسة مؤُةل وؿىل كسز ه 

 وتواهة ُشا اذلصاك.

شا إ ًتبىٔت : اًفصغ ألول: مفِوم ألمن اًلضايئ ًتجىل مفِوم ألمن اًلضايئ ضف توفري الاظمئيان ٌَمتلاضني صلى دلوهئم املؤسسة اًلضائَة، ُو

ل ذسرتت حق املواظيني ضف اٌَجوء ٕاًََ وٕاؿالن جماهُتَ، واًـمي ؿىل زسؿة ٕاإ ابًصطف مبس توى ارلسماث اًيت ًؤذهيا مصفق اًلضاء من ذال

ًؽ اًفعي ضف اًلضااي املـصوضة ؿَََ، وتُسري ٕاحصاءاث اًتلايض وضٌلن اًتيفِش، فضال ؾن اس تلصاز الاحهتاذ اًلضايئ؛ مبا ًتواسن وزوخ اًترش 

 وحتلِق اًـسل.

ـصف ألمن اًلضايئ تبٔهَ رعل اًضـوز اطل        ي ًـعي ًلك رسط ظحَـي ٔبو مـيوي، اًثلة ضف املؤسسة اًلضائَة هوهنا اًساُصت ؿىل ًو

حـي س َاذت اًلاهون فوق لك اؾتحاز وابملساوات ٔبمام ازلَؽ.
 

 

                                      
 
1
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 -هفس َة واحدامؾَة واكتعاذًة -ٍاكذ ًتفق اًفلَ اًلاهوين ؿىل اهَ مفِوم فضفاط حيمي ؿست ٔبوخَ هؼصا ًتـسذ ٔبتـاذٍ ومؽ رعل        

املٌلجةل، وملا ًثرٍي ضف رُن املتَلي من اٌَخس وؿالماث الاس تفِام، زفععَح "ألمن اًلضايئ"  دتالظَ مؽ ٍلوؿة من املفاُمي ألدصىإو

 كوى ذاظة ملكفة تتٌفِش ألحاكم اًلضائَة. ٌس تـمي مثال ضف تـغ اصلول ٌضلإةل ؿىل

و ما ًـصف ضف رعل ٔبن اًـربت ضف حتلِق ألمن اًلضايئ ًُس ضف اًيع         ق ابٔلحاكم تي ضف ٕاًعال اذللوق ٕاىل ٔبحصاهبا ؿرب تواتة اًتيفِش ُو

:"ٕان ٔبحسن حنك ضف اًـا م وظاذز ؾن ٔبحسن كاط إ فائست مٌَ ٕارا  Marc schmitzاًفلَ إإحصايئ تـساةل اًتيفِش، ًلول اًفلَِ مازك مشَزت

 ٌَمساؿست اًلضائَة. م ًيفش".  نٌل ًعَق ضف تـغ اصلول ٌضلإةل ؿىل هؼام مدتىص 

و امللعوذ ضف ذزاستٌا ابؾتحاٍز ملوما من ملوماث اصلوةل اصلس توزًة اذلسًثة واطلي ًـمي ؿىل تبٔمني          ياك املـىن اصلس توزي ُو ُو

ـمي  اًلضايئ وٕاظساز تبٔمني توحِس الاحهتاذ واً :وناىهيٌلتبٔمني الاوسجام اًلاهوين واًلضايئ وذفؽ اًتـازط تُهنٌل؛  وإٌُلبٔ  :هلعتني ٔبساس َتني

ٔبحاكم كضائَة متتاس ابدلوذت واذلَاذ من اخي ؿساةل ٔبفضي.
1

  

ا املعسز ألسايس ًٔلمن اًلضايئ مَزمة مبوحة ٔبحاكم اصلس توز تتحلِق اًـسل اطلي ًحـث ضف هفوش         ٕان اًَِئاث اًلضائَة ابؾتحاُز

و ما سٌُـىس املتلاضني اًضـوز ابإظمئيان ٕاىل فـاًَة اًيعوض اًلاهوهَة و  اًوجوق ابًلاهون واًلضاء تعفة ذاظة ابؾتحاٍز املس تفِس ألول ُو

 تعفة ؿامة إؾتحاٍز املس تفِس اٍهنايئ مٌَ. ثضلك ٕاجيايب ؿىل جحم اًثلة ضف اًيؼام اًلاهوين

تني اًسَعاث اًـامة ضف اصلوةل، كس وإتس من إإصازت ٕاىل ٔبن وحوذ َُئة كضائَة خمتعة تفغ املياسؿاث تني ألفصاذ راهتم ٔبو تُهنم و          

م إ ٍىون نافًِا سلاًة حلوق ألفصاذ وحصايهتم، وتوفري ألمن اًلضايئ هلم؛ ٕار ٔبن تـلس ٕاحصاءاث اًتلايض، وازتفاغ تاكًَفِا، وتبٔدص حس

مة ؿىل كواؿس اًلاهون، ألمص اطلي اصلؿاوي، كس ًلف ماهـًا ذون اًتجاء ألفصاذ ٌَلضاء ٌَمعاًحة بلوكِم وحٌلٍهتم ؾيس دصوح اًسَعاث اًـا

ٌس توحة ٔبن تضم اًَِئاث اًلضائَة ؾيادض ؿىل كسز ؿال من اًىفاءت وارلربت.
2 

 

ٕان نفاةل حق اًتلايض ابًترشًؽ امليؼم ٌَحلوق واذلصايث، ٕامنا ًلتيض ٔبإ حيامك اًفصذ ٕاإ ٔبمام كاضَة اًعحَـي ٔبي ٔبمام اًلايض اطلي          

ًلتيض ٔبًضا ؿسم سَة اًوإًة اًـامة من احملامك، وؿسم ٕاوضاء دحامك اس تثٌائَة ٌَيؼص ضف اصلؿاوي، ونشعل إ تس من  ؾَيَ اًلاهون  ه، نٌل

احرتام، ألحاكم اًعاذزت ؾن احملامك، بَث إ جيوس ؿسم تيفِشُا ٕاإ وفلًا ٌَعصق احملسذت كاهواًن.
3 

 

                                      
1

 http://press.marocs.net/t3457-topic . ًيؼص: َلس ارلرضاوي، ألمن اًلضايئ ضف اًتجصتة امللصتَة ؿىل اًصاتط -
2

 .629ذ/ سـاذ اًرشكاوي، وسخِة اذلصايث اًـامة واهـاكساهتا ؿىل اًتيؼمي اًلاهوين، املعسز اًساتق، ض -
3

 .661ذ/ ثصوث ؾحساًـال ٔبمحس، اسلاًة اًلاهوهَة ٌَحصايث اًـامة: املعسز اًساتق، ض - 
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سا ضف راتَ وٕامنا ابؾتحاٍز ضٌلهة فـاةل ضف حتلِق رشوظ احملاهكة اًـاذةل؛ وألمن وضف حلِلة ألمص فٕان اس تلالًَة اًلضاء ًُس ملع         

 اًلضايئ.

 :مـاًري حتلِق ألمن اًلضايئ ضف اصلوةل اصلس توزًة اًفصغ اًثاين:

َة إبصاكًَة ألمن اًلضايئ ثضلك كري مدارش من ذالل وضؽ مـاًري حتلِلَ وضٌلهَ          ـ  ُشٍ املـاًري وكس وض ،اُمت  اًعىوك اصلًو

اًسَعة اًلضائَة" ضف "وجَلة املحاذئ ألساس َة ثضبٔن اس تلالل
1

اذلفاع ؿىل اس تلالل اًسَعة اًلضائَة  اًيت تتضمن املـاًري اًالسمة ًضٌلن 

ال اًلضاء من وؾزل زخ تبٔسَوة تـَني زخال اًلضاء، وتثخِهتم ضف وػائفِم، وحتسًس هجة هؼص اًلضااي، وادتعاظاهتا، وتعفة ذاظة فامي ًتـَق

  مٌاظهبم.

حِث خاء ضف ذًحاحهتا ما ًؤنس ؿىل اؾتحاز حق اٌَجوء ٌَلضاء واس تلالًَتَ مـَازا ذوًَا ٌَمحاهكة اًـاذةل وضٌلن ألمن اًلضايئ،            

تضل ًًدلي ٔبن ٌس تَِم "وحِث ٔبن تيؼمي وٕاكامة اًـسل ضف لك ومن مث مت وضؽ مؤرشاث ٌَلول ٕان وخسث ٔبمىن اذلنك ابس تلالًَة اًلضاء مهنا:

متىني  ُشٍ املحاذئ، نٌل ًًدلي تشل ادلِوذ ًرتمجهتا ابًاكمي ٕاىل اًواكؽ، وحِث ٔبن اًلواؿس املتـَلة مبٌلزسة مٌعة اًلضاء ًًدلي ٔبن هتسف ٕاىل

يت تؤثص ؿىل حِات املواظيني اًلضات من اًـمي وفلًا ًِشٍ املحاذئ، وحِث ٔبن اًلضات مه  من تلؽ ؿَهيم وتُياظ هبم مس ئوًَة اختار اًلصازاث اً

وحصايهتم وحلوكِم وواحداهتم وممتَاكهتم.
2

 

ٕان اًِسف من وزاء وضؽ ُشٍ املـاًري ُو مساؿست اصلول ألؾضاء ضف هممة ضٌلن وتـٍزز اس تلالل اًلضاء، ؾيس ترشًـاهتا اًوظيَة،       

ومن تني ُشٍ املـاًري اصلاةل ؿىل اس تلالل اًسَعة اًلضائَة.
 3

 

ٔب ذسرتت اس تلالل اًسَعة اًلضائَة تتىٌصسَ ضف ذس توز اًحضل ٔبو ضف كاهوهَ؛ وما ًرتتة ؿىل رعل وحوة احرتام اذلىوماث مدس - 6

 واملؤسساث ألدصى إس تلالل اًسَعة اًلضائَة واًتلِس تشعل ضف ممازس هتا ملِاهما ؤبؾٌلًِا.

زي وؿىل ٔبساش اذللائق ووفلًا ٌَلاهون، تـَسا ؾن ٔبي تبٔجري كري مرشوغ مدسٔب حِاذ اًلضاء ٔبجياء اًحث ضف املسائي املـصوضة ؿَََ تسون حت - 1

 ٔبو تصقَة ٔبو ضلوظ ٔبو هتسًساث ٔبو تسذالث.

                                      
1

، ووافل  ؿَهيا 6991ئَة اؾُتمسث ضف مؤمتص ألمم املتحست اًساتؽ حول مٌؽ ادلصامة ومـامةل اجملصمني، املـلوذ ضف مِالن ضف سخمترب ٍلوؿة املحاذئ ألساس َة ثضبٔن اس تلالل اًسَعة اًلضا -

ا  ا 6991هوزفرب  19، املؤزد 42/11ازلـَة اًـامة ضف كصاُز  .6991ذٌسمرب 61، املؤزد ضف 42/641، وكصاُز
2

ست اذلواز املمتسن اًـسذىزاُة واس تلالل سَزساق محس اًـواذي؛  - َة واًيؼام اًلاهون اًـصاطف؛ ملاةل مًضوزت ضف حًص  24/62/1262اًعاذز ضف  1644عة اًـساةل وفلا ٌَلواؿس واملـاًري اصلًو

  http://www.ahewar.orgؿىل اًصاتط
3

ق بث حت  ٕارشاف ذ/ َلس ٔبمحس اخملالضف؛ تلٍصص احملاهك - ؛ 1266ة اًـاذةل وضٌلانهتا تني اًواكؽ واًترشًؽ؛ اًًرش املصنز اٍميين ذللوق  إإوسان؛ ظحـة ًيؼص تفاظَي ُشٍ املـاًري ؾيس: فًص

 .24؛ وذ/ ؿاذل معص اًرشًف وح؛ جصواتن؛ اس تلالًَة اًلضاء ضف اًـا م اًـصيب؛ ض  11ض 
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مدسٔب اًوإًة اًلضائَة ؿىل مجَؽ املسائي اًيت ًِا ظاتؽ كضايئ، بَث ٍىون ٌَسَعة اًلضائَة ًوحسُا سَعة اًح  فامي ٕارا ناه  املسبةٔل  - 1

عاق ظالحِاتَ نٌل ًـصفِا اًلاهون.فضال ؾن الادتعاض احملجوس ًِا ًإلرشاف ؿىل ٕاذازت ٕاحصاءاث اصلؿاوى اًلضائَة املـصوضة ؿَََ تلؽ ضف ه

ؿىل حنو ًضمن إإهعاف واحرتام حلوق ألظصاف.
 1

 

ا احملامك ٔلً - 4  ة مصاحـة من كدي مدسٔب ؿسم تسذي ابطف اًسَعاث ضف اًـمََة اًلضائَة، بَث إ ختضؽ اًلصازاث اًلضائَة اًيت تعسُز

اًسَعاث ألدصى ذاظة اًسَعة اًتيفِشًة ما  م ًيط اصلس توز ؿىل ذالف رعل مثي ما ُو خازي اًـمي تَ مؽ حق اًـفو اًصئايس ضف 

 ختفِف تغل ألحاكم اًلضائَة ٔبو استدساًِا.

 احملامك اًـاذًة مبوحة إإحصاءاث اًلاهوهَة مٌؽ اس تحساج دحامك اًلضاء الاس تثٌايئ فَلك فصذ اذلق ضف املثول ٔبمام كاضََ اًعحَـي ضف - 1

املـمول هبا، وإ تًُضبٔ دحامك ٔبمن اصلوةل ًتضازك اًسَعة اًلضائَة ضف وإٍهتا اًلضائَة.
 2

  

. مدسٔب نفاءت اًلضات وىزاُهتم بَث جية ٔبن ٍىون ألصزاض اطلٍن خُيتازون ًضلي مٌاظة كضائَة ٔبصزاظًا ًتسمون ابًزناُة واًلسزت 1

و ما ًضمن وصلهي و ما ًتعَة ٕاتحاغ ٔبفضي  اًعصق إدتَاز اًلضات كدي تـَُهنم ضف مٌاظهبم  ُو م ارلربت ٔبو املؤُالث املياس حة ضف اًلاهون. ُو

اًزناُة بَث إ ًٌُلزش اًلايض اٍمتَزي ضس ٔبي رسط ثسخة اًـصق ٔبو اٌَون ٔبو هوغ ادلًس ٔبو اصلٍن ٔبو اًصٔبي اًس َايس ٔبو ٔبي زٔبي بٓدص ٔبو 

 ظي اًلويم ٔبو الاحدامؾي.ثسخة الٔ 

، مدسٔب حتفغ اًلضات مؽ اًزتاهمم ثرسًة املِية فامي ًتـَق مبساوإهتم وابملـَوماث اًرسًة اًيت حيعَون ؿَهيا ضف مـصط ٔبذاهئم ًواحداهتم -9

ُس تثىن من رعل ما ًسوز ضف ٕاحصاءاث اصلؿاوى اًـَيَة.  ٌو

ضاث ماًَة ؾن ٔبرضاز هتج  ؾن ترصفاث كري سَمية ٔبو ؾن تلعري ضف مدسٔب حعاهة اًلضات من ٔبًة ذؿاوى مسهَة ًُعاًحون ف -9 هيا تسفؽ تـًو

 ممازس هتم وػائفِم اًلضائَة،

مدسٔب اًصؿاًة الاحدامؾَة اًضامةل من ذالل حتسني ػصوف اًلايض املـُض َة من حِث ألحص املياسة املاهؽ من اًوكوغ ضف اًفساذ املايل   -9

من حِث تلعَة ػصوف ذسمتَ بَث جية ٔبن ًضمن اًلاهون ؿىل حنو مٌاسة مست معي اًلايض ضف ومـاص تلاؿسٍ، وسن اًتلاؿس  ه؛ و 

 مٌعحَ واس تلال ه ؤبمٌَ .  

                                      
1
 .اًلضائَة اًسَعة اس تلالل ثضبٔن ألساس َة املتحست ألمم مداذئ من 14 و 4 املحاذئ-  

2
 -  ٌَ َة ٌَحلوكِني ؛ ذًَيا رسا ؛ ض 21إإحصاءاث ادليائَة؛ ذًَي املٌلزسني  حاإث ضف احملانٌلث مصاكدة جية اصلًو  61؛ حٌََف؛ سٌو
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مدسٔب ؿسم ؾزل اًلضات: فال خيضؽ اًلضات ٌَتوكِف ؾن اًـمي مؤكتًا وإ ًفعَون من مٌاظهبم ٕاإ ٔلس حاة تتـَق تـسم كسزهتم ؿىل ٔبذاء  -62

 مٌاسة تـس دحاهكة ؿاذةل. وػائفِم ٔبو ثسخة سَوك كري

ا ضف اس تلصاز اصلوةل         و ما ؿرب ؾيَ اًفلَِ اًفصويس مما س حق تؼِص ٔبمهَة ألمن اًلضايئ ؤبثُص تلو ه: "ٕان ذري ضٌلن ٔلمن   Burdeauُو

ألفصاذ ؼ تـس احرتام اًلاهون ؼ ُو كِام ؿساةل ًحارش ضف ػَِا اًلايض وإًتَ كري مس هتس ٕاإ تيعوض اًلاهون".
1

 

   اٍمتىني اًلضايئ ٌَحلوق اصلس توزًةاملعَة اًثاين:     

ٕان مصاحـة خمتَف اًعَاكاث اصلس توزًة اًضامٌة جملموغ اذللوق واذلصايث ألساس َة           
2

ًالحغ ٔبهنا تلتيض اًتسذي إإًزايم ٌَربملان 

ٌس توحة تسذي اًلضاء اصلس توزي ًتعحَق اًلاهون ألمسى ًوضـِا موضؽ اًتيفِش، وٕاإ ىىون ٔبمام حاةل من حاإث إإقفال اًترشًـي، مما 

وٕاًزام اصلوةل تتوفري ُشٍ اذللوق مىت اؾتحازان اًلواؿس اصلس توزًة كضائَا كواؿسا سامِة كاتةل ٌَتبٔسُس اًلاهوين ؿَهيا.
3 

. 

صلساتري اًـصتَة تعَلة :"مضمون" ًـوذ كري ٔبن إإصاكل اطلي كس ًثاز ُو ُي مععَح اذللوق واذلصايث ألساس َة اًوازذ ضف كاًحَة ا       

ضف ٔبساسَ وضـَ ٕاىل ٍلوؿة اذللوق املسهَة واًس َاس َة ًإلوسان ضف حِهل ألول
4 

وحق ألمن اًفصذي، واذلق ضف اًتيلي وحق املَىِة، رعل 

اذلق ضف اًسىن  تي تضمي حىت ٔبن ظَاقهتا تعَف اًـموم جيـَِا تضمي خمتَف اذللوق واذلصايث املتـَلة ابدلَي اًثاين ناذلق ضف اًـمي و 

 حلوق ادلَي اًثاًث ناذلق ضف اًسمل واًحُئة واًتمنَة واًتضامن.

 :واذلصايثاذللوق مواذ ٔبوإ: ذسرتت     

 اس َةواًس َ املسهَة ٌَحلوق ألول اصلويل اًـِس تضمهنا اًيت اذللوق هفس تتخين هحري حس ضف اًواكؽ ٔبن كاًحَة اصلساتري ناه  متبٔثصت ٕاىل          

ا، ضف فىصسِا ،6911 س ية اًعاذز  إحلة خاءث اًيت( والاحدامؾَة الاكتعاذًة اذللوق) اًثاين ادلَي ذللوق ابًًس حة ألمص خبالف ذساترُي

                                      
1

ا ؿىل حٌلًة اذللوق واذلصايث اًـامة؛ ملاةل مَلات ابملَتلى اصلويل حول: ذو  -  ذازي ضف حٌلًة اذلصايث ألساس َة؛ ز اًلضاء اإٕ ذ/ هرص اصلٍن جن ظَفوز، حسوذ زكاتة اًلايض إإذازي ؤبثُص

 21؛ ض1262خامـة اًواذي ادلزائص س ية 
2

ق ازلـَة ؾن  11من اصلس توز ادلزائصي: "اذلصايث ألساس َة وحلوق إإوسان واملواظن مضموهة" ونشا املاذت  11ًيؼص مثال ظَاكة هط املاذتني املاذت  -  مٌَ:" اصلفاغ اًفصذي ٔبو ؾن ظًص

 سان و ؾن اذلصايث اًفصذًة وازلاؾَة مضمون" اذللوق ألساس َة ًإلو 
3

تبٔن  19/21/6992املؤزد ضف  92/194فـىل سخِي املثال ًـترب حق املسىن من تني ؾيادض حتلِق اًىصامة إإوساهَة   طلا زٔبى اًلايض اصلس توزي اًفصويس من ذالل كصاٍز زرف   - 

بَث ٔبنس ؿىل  69/26/6991املؤزد ضف  94/114فصضِا متعَحاث املعَحة اًوظيَة وُشا ما ٔبنسٍ نشعل من ذالل كصاٍز زرفاًتسَِالث املـعات ًتبٔمني مسىن ًٔلصزاض احملصومني ٕامنا ت

اًلمية اصلس توزًة ٌَحق ضف ضٌلن سىن ٌَمواظن ًيؼص
  

 . 191ؿاظف ٔبمني ظََخِا، مصحؽ ساتق، ض 
4

ؤنس ُشا اًفِم ٔبن مـؼم اذللوق واذلصايث اًيت ٔبؾلد  ُشٍ املاذت  - (، 14،11،19،42تـَل  ابذللوق املسهَة اًضرعَة ذاظة، وحؼص اًـيف اًحسين واملـيوي نٌل ُو اذلال ضف املواذ )ًو

 كري خاسمة.(، تعَلة 19،19،46،41 املواذ )ًىن ُشا إ ًـين ٔبن املرشغ اصلس توزي ٔبمهي حلوق ادلَي اًثاين )اذللوق الاكتعاذًة والاحدامؾَة(، تي ٔبوزذ اًىثري مهنا نٌل ُو اذلال ضف
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 كدي اًـُش ًلمة ضف ًفىص ادلائؽ إإوسان "ٔبن رعل واذلصايث اذللوق من ألول ابًيوغ الانتفاء تـسم مٌاذًة ألظواث تـاً  ٔبن تـس ًٔلوىل

زٔبي" ؾن اًتـحري ٔبو ملال كصاءت ضف ًفىص ٔبن
 1. 

   
ة واصلٍن واٌَلة حِث ابذزث اًىثري من اصلساتري  وخسٍص ابٕإصازت اًتيخَِ ؿىل      الاُدامم اصلس توزي ابذللوق اًثلافِة ذاظة ؾيادض اًًِو

ة ألكََاث ضف دحاوةل إمتعاض اًلضة اًضـيب خنط  لَة ضف لك من ادلزائص س ية اًـصتَة اذلسًثة ٕاىل ذسرتت ؾيادض ًُو ابطلهص ذسرتت ألماًس

1221
2

1266، وضف امللصة 
3

ة ونشا املؤسس اصلس توزي  ؛ وؿىل هفس امليوال سُسري املؤسس اصلس توزي اًتوويس واٌََيب مؽ كضَة اًربجًص

 املرصي مؽ كضَة ألكداظ ضف ػي اهتضاز ما ًـصف بلوق املواظية اصلس توزًة ضف اًوظن اًـصيب.

ِا  مو كاًحَة اصلساتري اًـصتَة خاءث ذاًَة مهنا فٕان اًامثهًَِاث ضف ػِوزُا تسبٔ  واًيت اًثاًث ادلَي حلوق ٔبما     ابذلسًث ٕاإ انذزا،  تتٌاًو

ـي  تزال إ ٕار اصلويل، ٔبو احملًل املس توى ؿىل سواء تـس، اذللوق ُشٍ تحَوز ؿسم ٕاىل ًـوذ اًلعوز رعل ضف اًسخة نسسرتت اذلق ضف اًحُئة ًو

اصلول ٕاإ حسًثا. مـؼم ضف اصلس توزًة ابسلاًة اٍمتتؽ ٕاىل تـس تصق و م وهؼص ذزاسة دحي اذللوق شٍُ
 4

 

                                      
1

 .621. ض1221حيي ازلي، حعاذ اًلصن اًـرشٍن ضف ؿمل اًلاهون. ذاز اًرشوق، اًلاُصت، مرص،  -
2

؛ اطلي مترغ ؾيَ مِالذ تًس َلِة اًـصوص هكفاوط ٌَيؼام حِث نان 1226ورعل  تـس سَسةل اًـيف املتحاذل تني اًيؼام واًلدائي ؾلة بٔحساج ما ؾصف جصتَؽ ادلزائص ألسوذ  - 

و ما اس تجات   ه اًسَعة من ذالل اًتـسًي اصلس توزي مبوحة اًلاهونامل لَة؛ ُو عَة اًصئُس ُو ذسرتت ألماًس
2

ي  62املؤزد ضف  21-21زرف   ؛ املتضمن مصاحـة اصلس توز؛ 1221بٔفًص

املتـَلة ابٌَلة اًـصتَة لكلة وظيَة  1ي ظاذق ؿَََ حِث مت ٕاكصاز توكَي هط املاذت مبحاذزت من زئاسة ازلِوزًة وتـس استضازت اجملَس اصلس توزي ومبحازنة من اًربملان امليـلس تلصفتََ مـا اطل

ا جلك تيوؿاهتا اٌَساهَة املس تـمةل ؿرب اًرتاة اًوظين."  ًيؼص ادل 21وزمسَة" وتمتميِا تيط املاذت  ل  يه نشعل ًلة وظيَة. وتـمي اصلوةل ًرتكِهتا وتعوٍُص ست اًصمسَة زرف مىصز" متاًس ؛ 11ًص

ي س ية  64ضف   61؛ ض1221ٔبفًص
3

ا، وتمنَة اس تـٌلًِا.  1ظحلا ٌَفعي  -  :"تؼي  اًـصتَة اٌَلة اًصمسَة ٌضلوةل. وتـمي اصلوةل ؿىل حٌلٍهتا وتعوٍُص

ا زظَسا مضرتنا زلَؽ امللازتة تسون اس تثٌاء حيسذ كاهون تيؼميي مصاحي تفـَي اًعا لَة ٔبًضا ًلة زمسَة ٌضلوةل، ابؾتحاُز لَة، وهَفِاث ٕاذماهجا ضف جمال اًتـَمي، وضف تـس ألماًس تؽ اًصمسي ًٔلماًس

ة، ورعل ًيك تمتىن من اًلِام مس تلدال توػَفهتا، تعفهتا ًلة زمسَة. تـمي اصلوةل ؿىل ظَاهة اذلساهَ ًو ة اًثلافِة امللصتَة جماإث اذلَات اًـامة راث ألًو ا حزءا إ ًتجزٔب من اًًِو ة، ابؾتحاُز

ة واًثلافِة اًوظيَة، وؿىل تـمل وٕاتلان اٌَلاملوحست، وؿىل حٌل اث ألحٌحَة الٔنرث تساوإ ضف اًـا م ؛ ًة اٌَِجاث واًتـحرياث اًثلافِة املس تـمةل ضف امللصة، وتسِص ؿىل اوسجام اًس َاسة اٌَلًو

ا وسائي ٌَتواظي، والاخنصاظ واًتفاؿي مؽ جممتؽ املـصفة، والاهفتاخ ؿىل خمتَف اًثلافاث، و  ؿىل حضازت اًـرص.حُيَسج جمَس وظين ٌَلاث واًثلافة امللصتَة، هممتَ، ؿىل وخَ ابؾتحاُز

ا تصانا ٔبظَال وٕاتساؿا مـادضا. ًو لَة، وخمتَف اًتـحرياث اًثلافِة امللصتَة ابؾتحاُز ضم لك املؤسساث املـيَة هبشٍ اجملاإث. وحيسذ كاهون تيؼميي ارلعوض، حٌلًة وتمنَة اٌَلتني اًـصتَة وألماًس

." ظ  الحِاتَ وتصهَخَتَ وهَفِاث سرٍي
4

:" ٍمتتؽ اًصخي واملصٔبت، ؿىل كسم املساوات، ابذللوق واذلصايث املسهَة واًس َاس َة والاكتعاذًة والاحدامؾَة واًثلافِة 1266من ذس توز امللصة  69ًيؼص ؿىل سخِي املثال اًفعي  - 

َة، نٌل ظاذق ؿَهيا امللصة، ولك رعل ضف هعاق ٔبحاكم اصلس توز وجوات  املمَىة ، اًوازذت ضف ُشا اًحاة من اصلس توز، وضف ملتضَاتَ اواًحَئِة ٔلدصى، ونشا ضف اإتفاكِاث واملواجَق اصلًو

 مسؤوًَة اصلوةل و اجملمتؽ و يه واحة ؿىل لك مواظن ." حٌلًة اًحُئةاًساتـة واًـرشون من اصلس توز اًسوزي ادلسًس :"وكواهُهنا." ونشا املاذت 
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 ؾهنا، قفي ٔبو اصلس توز تضمهنا سواء اذلصايثممازسة تضِسٍ  اطلي واًصطف اًتعوز مبسى ا مصتحط هتذسرت  وخسٍص ابٕإصازت ٔبن ؿسم        

 ضف وتعوزُا اذلَات تـلس بنك حسًثا ؾهنا قىن إ اًيت ألساس َة ألموز من ؤبظحح  اًلسمي، ضف ٔبساس َة تىن  م اذللوق من اًىثري ٔبن رعل

   حواىهبا. خمتَف

ا ًلوذ واذلصايث اذللوق ملسبةٔل اًرسًؽ فاًتعوز وؿَََ،           ة حصايث مجَـا ٕاىل اؾتحاُز  ادلَي حلوق ؿىل كرصُا وؿسم ؤبساس َة رضوًز

 تغل ظفو ًـىص ٔبن صبٔهَ من ما لك من وإإوساين الاحدامؾي ودحَعَ تَئتَ وسالمة واملـيوي، املاذي خاهحَ ضف إإوسان هَان ذلفغ ألول

.اًفصذ هبا ٍمتتؽ ٔبن ذون حيول ٔبو واذلصايث، اذللوق
1

فٕارا مت تعحَق ُشٍ املـاًري ؿىل تلٍصص اصلساتري اًـصتَة ٌَحلوق ادلَي اًثاين جنس اهَ  

ا ابذلق ضف اًتلايض ضف حاةل ؿسم اٍمتتؽ هبا وامىن اٍمتثَي ظَل  تعًصلة ؾضوائَة ذاًَة م ن تصتُة ٔبي حزاء ًوكؽ ؾيس اىهتاوِا؛ وذون تـٍزُز

طلعل ابذلق ضف اًـمي
2

حِث مت  ٕاكصاٍز تعَاكة واحضة ودحسذت وصامةل كري مرشوظة ٔبو مـَلة توضـَة اًحضل نٌل حال تـغ اصلساتري اًـصتَة  

ىن ضف حسوذ ٕاماكانث اًحالذ ظحلا ٌٌَلذت  اطلي هط 1266ألذري ًس ية  ناصلس توز ألزذين وفلا ًتـسًهل فلصت  21ؿىل حق اًـمي واًتـَمي ًو

تىفي اصلوةل اًـمي واًتـَمي مضن حسوذ ٕاماكهَاهتا وتىفي اًعمبٔهٌُة وتاكفؤ اًفصض زلَؽ ألزذهَني ." -1:"  21
3

كري ٔبن اًعَاكة حىت وان  

ؾَة فٕاهنا إ تىفي ٕارا  م تتسمع تضٌلهة نفاةل اذلق ضف اًتلايض ًعاذلِا رعل ٔبن الًَٓاث اًلضائَة يه ناه  ضف ظاحل ضٌلن اذللوق الاحدام

 اذلازش اًعحَـي ًِا دعوظا بًَٓة اًلضاء اصلس توزي فاهَ مبثاتة اًضٌلهة ألذريت إس تىٌلل اًضـوز ابٔلمن اًلضايئ.

 

                                      
1

و امل  -  :"تـمي اصلوةل واملؤسساث اًـمومِة وازلاؿاث اًرتاتَة، ؿىل تـحئة لك اًوسائي  16يحى  اطلي سازث ؿَََ  ذساتري ما تـس اًثوزت ًيؼص مثال اصلس توز امللصيب ادلسًس  اًفعي ُو

اسلاًة الاحدامؾَة واًتلعَة اًعحَة، واًتضامن اًتـاضسي ٔبو امليؼم   ة اًعحَة؛اًـالح واًـياً  املتاحة، ًتُسري ٔبس حاة اس تفاذت املواظياث واملواظيني، ؿىل كسم املساوات، من اذلق ضف:

ة امللصتَة، واًثوات  اًوظيَة اًصاخسة،  من صلن اصلوةل؛ اذلعول ؿىل تـَمي ؾرصي مُرس اًوًوح وري حوذت؛ اًتىوٍن املِين والاس تفاذت من اًرتتَة اًحسهَة    اًتًض ئة ؿىل اًتضخث ابًًِو

وح اًوػائف اًـمومِة حسة الاس تحلاق؛  -؛اًسىن اًالئق -واًفٌَة؛  اذلعول   اًضلي واصلمع من ظصف اًسَعاث اًـمومِة ضف اًححث ؾن مٌعة صلي، ٔبو ضف اًتضلَي اطلايت؛ ًو

ال حغ ٔبن ظَاكة املاذت خاءث مبععَح:" تـمي اصلوةل...ؿىل تـحئ  -ؿىل املاء واًـُش ضف تُئة سَمية؛ و تـحري تـَس ؾن اًعَاكة اًلاهوهَة اًتمنَة املس تسامة." ًو ة لك اًوسائي املتاحة" ُو

 املـَاًزة.
2

اطلي ٔبنس فَِ ؿىل ٔبن"ؿىل املرشغ ٔبن ًضؽ اًلواؿس اًيت تضمن ثضلك ٔبفضي  6991نٌلي  19مؤزد ضف  91/611من ذالل كصاٍز زرف  هصش اجملَس اصلس توزي اًفصويس اذلق ضف اًـمي  - 

 .641وػَفة، ابًلسز اطلي امىن ؿسذ انرب من املواظيني اٍمتتؽ هبشا اذلق"، ًيؼص ذ /ؿًل كامس زتَؽ، مصحؽ ساتق، ض  حق اًـمي لك فصذ يك ًتحعي ؿىل
3

َـة ٔبظي حِث مت تضمني ترشًؽ اًـمي تضٌلانث ذس توزًة ًعاحل اًـامَني ذون حسم  ظح 1266تفلصتهيا من اًتـسًي اصلس توزي  11 وتؤنس ؿىل  مضمون ُشٍ املاذت اًساذسة املاذت -

اًـمي حق زلَؽ املواظيني وؿىل اصلوةل ٔبن توفٍص ًٔلزذهَني تتوحَِ الاكتعاذ  -6اذلق ضف اًـمي ُي ُو حق مضمون ٔبم جمصذ حق مـرتف تَ، حِث ٔبن اًعَاكة خاءث مهبمة وهعِا :"

حتسًس ساؿاث اًـمي ألس حوؾَة ومٌح اًـٌلل  -اًـامي ٔبحصا ًتٌاسة مؽ هكَة معهل وهَفِتَ .ةٕاؾعاء  -حتمي اصلوةل اًـمي وتضؽ  ه ترشًـا ًلوم ؿىل املحاذئ الٓتَة :بٔ  -1اًوظين واٍهنوط تَ .

ة مؽ ألحص .ح غ ذاض ٌَـٌلل املـََني , وضف ٔبحوال اًترسحي واملصط واًـجز واًعوازئ اًياص ئة ؾن اًـمي .ذ -ٔبايم زاحة ٔبس حوؾَة وس يًو تـَني اًرشوظ ارلاظة تـمي اًًساء  -تلٍصص تـًو

 تيؼمي هلايب حص مضن حسوذ اًلاهون." -دضوغ املـامي ٌَلواؿس اًعحَة. و -اج .ُؼوألحس



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 121 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

ة اًلواؿس اصلس توزًة ناهَا:  :ضف املعاًحة اًلضائَة صايثٌَحلوق واذل : استامثز مـَاًز

ًٔلمة واجملسس خملتَف املؤسساث اًس َاس َة وتَان الادتعاظاث احملسذت ًِا، جية ٔبن  ـامةابؾتحاٍز اًتـحري ؾن إإزاذت اً               

سهتا؛ مؽ اؾتحاز اذلصايث تىون  ه اًس َاذت؛ وُشا ما ًـصف مبحسٔب مسو اصلس توز وفوكِتَ ؿىل اًلواهني اًربملاهَة؛ ويه اًلضَة اًيت ساذث ح

 اًـامة كواؿس ذس توزًة سامِة؛ ًِا ماكهة وكمية اصلس توز راتَ.

كري ٔبن املضلك اذللِلي ًُس ضف ٕاؿالن مسوٍ ومربزاتَ فلس ظاز رعل ٔبمصا ملضَا؛ وٕامنا ًتـَق ضف هَفِة فصط ٕاًزامِة كواؿسٍ؛ ومن خيول       

هني واًتيؼاميث ٔلحاكم اصلس توز، رعل ٔبن ظفة اًـَو اًيت تضفي ؿىل املوضوؿاث  ه ظالحِة ممازسة اًصكاتة ؿىل مسى معاتلة اًلوا

اصلس توزًة اًتفوق واًسمو؛ والاحرتام من ظصف مجَؽ اًسَعاث مبا فهيا اًسَعة اًترشًـَة.
1

 

ة واًفاص َة من اىهتاك ٌاًترشًـَة ؤبمام ما ٔبفصستَ اًتـسفاث            َلاهون ػِصث اذلاخة املاسة سلاًتَ ضف خمتَف اًيؼم اصلٍىتاتوزًة اًياًس

ابؾتحاٍز اًلاهون ألمسى ٌضلوةل واًواحة احرتامَ من ظصف ازلَؽ؛ حتمََفاكن اذلي ٕاكصاز مدسٔب رضوزت وحوذ زكاتة ؿىل ذس توزًة اًلواهني؛ 
2

 

اًلاهون ٔبن ٍىون معاتلا ٌضلس توز  معال مبحسٔب تسزح وتسَسي اًلواهني اطلي ًلتيض دضوغ اًلاؿست ألذىن ٌَلاؿست ألؿىل، ومن مث جية ؿىل

وكري خماًف ٔلحاكمَ؛ مما حيمت  حٌلًة اصلس توز ًُس فلط من تعش اًسَعة اًتيفِشًة حفسة؛ وٕامنا من حتنك اًسَعة اًترشًـَة وتـسفِا ضف 

ة  اس تـٌلل سَعهتا اًتلسًٍص
3

و املحسٔب اطلي ظاز مـمتسا صلى اصلول اًيت تبٔر مبحسٔب اًصكاتة اصلس توزًة ؿىل  ة ٌَمرشغ.ُو اًسَعة اًتلسًٍص
 4

 . 

ة ألساس َة من مٌؽ ٕاظساز ترشًـاث ضازت هبا  جية ؿسم الانتفاء بٌلٍهتا من اخملاًفاث و          من ٔبخي اًوكوف ؿىل حٌلًة فـاةل ٌَحًص

ة اذلصفِة اًرصحية واًؼاُصت ٌَمرشغ؛ تي جية ارلوط ضف هوااي املرشغ وتَان ملاظسٍ ؤبُسافَ ومصامَِ؛ ذون اًوكوف ؾيس امل لاتةل اًؼاًُص

واًيعَة تني اًلاؿست اًترشًـَة واًلاؿست اصلس توزًة؛ دعوظا ؤبهنا مسبٔةل تيؼمي اذلصايث اصلس توزًة وضحعِا يه من الادتعاض ألظًل 

ى ٌَمرشغ؛ ألمص اطلي جيـي املرشغ ًيحصف ضف تيؼميِا ؾن ملاظس اصلس توز وزوحَ اًـامة؛ ومن مث وحة اًتـمق ضف اًىضف ؾن  مس

ة ومسى موافلهتا ًصوخ اصلس توز مبلازىهتا مؽ هَة املؤسس  ذس توزًة اًلصط اذللِلي ٌَمرشغ واًحاؾث من ٕاظساٍز طلعل اًترشًؽ امليؼم ٌَحًص

املفرتضة.
 5

   

                                      
 .616، ض 1222ذ/ دحفوع ًـضة، اًتجصتة اصلس توزًة ضف ادلزائص، ذ.ظ،  - 1

 .622، ض1221ذ/ توهصا ٕاذٌزس، اًوخزي ضف اًلاهون اصلس توزي واملؤسساث اًس َاس َة، ذاز اًىتاة اذلسًث،ادلزائص، ذ.ظ،  - 2

 . 616، ض 6991/ٔبمحس فتحي زسوز، اًرشؾَة اصلس توزًة وحلوق إإوسان ضف إإحصاءاث ادليائَة، ذاز اٍهنضة، اًلاُصت، ظ ذ -3

 .91، ض6999ذ/ ؿًل اًس َس اًحاس، اًصكاتة ؿىل ذس توزًة اًلواهني، ذاز ادلامـاث املرصًة، إإسىٌسًزة، - 4
5
 21ض -1229-1229ٌَمرشغ؛ مشهصت ماحس تري؛ لكَة اذللوق س َسي تَـحاش  س ية اًـصيب جن صِصت؛ اًصكاتة ؿىل اًسَعة اًتلسًٍصة  - 
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من اًلاهون  اًِسففإ ًوخس ٕاحٌلغ ضف اًفىص اصلس توزي اًلضايئ حول اذلصايث اًيت جية ٔبن حتؼى ابسلاًة اًلضائَة؛  واملالحغ ٔبهَ        

و ما حتللَ اًلواؿس اصلس توزًة اًيت يه جمصذ ضٌلانث ٌَحلوق واذلصايث من  حٌلًة اذللوق واذلصايث وتصتُة حزاءاث ؿىل من خياًفِا؛ ُو

ةل ابًصذغ كدَي مدس ٔب اًفعي ومدسٔب املرشوؾَة واًلاهون ألظَح ٌَمهتم وكًصية اًرباءت ومن مث فان اسلاًة ٔبنرث فـاًَة من ضٌلانث ٔلهنا مضمو

كري املتوفص ضف اًلواؿس اصلس توزًة
1

 

م            ق حتًص ة وفصط احرتام اصلس توز؛ وثسط ؿَوٍ سواء ؾن ظًص ـول اًفلَ ؿىل اًلضاء اصلس توزي وضٌلهة من ضٌلانث حٌلًة اذلًص ًو

ًصق اصلفؽ ٔبمام اًلايض اًـاذي ذؾوى كضائَة ٔبظََة ٔبمام دحوكة ذس توزًة خمتعة ذس توزاي ابًفعي ضف مسى ذس توزًة اًلواهني؛ ٔبم ؾن ظ

تـسم ذس توزًة اًلاهون املصاذ تعحَلَ ؿىل اًزناغ؛ ما  م ًوخس هط دضحي وواحض اميؽ اًلضاء من اًيؼص ضف زكاتة ذس توزًة اًلواهني.
2

 

اًـاذي ٌَتسذي من  وضف ُشٍ اذلال حِث تحلى ٌَضجاؿة وادلصٔبت؛ وإإامان تلواؿس إإهعاف واًـسل؛ ذوز ضف ذفؽ مداذزت اًلايض          

اخي اًفعي ضف مسى ذس توزًة اًلواهني؛ حِث ًالحغ ٔبن تغل اًسواتق اًلضائَة ضف جمال ستسامه ضف ذفؽ املؤسس اصلس توزي ٕاىل 

شا ما اىهت  ٕاًََ كاًحَة اصلساتري اًيت  م تىن ترصخ وإ متيؽ؛ بق اًلضاء ضف اًصكاتة اًلضائ  ؿىل  َةالاؿرتاف بق اًلضاء ضف فصط زكاتتَ؛ ُو

. .ناًلضاء ألمٍصيك واًلضاء املرصي ذس توزًة اًلواهني
3

 

إ صم ٔبن اؾتحاز اصلس توز معسزا ٌَمرشوؾَة ابؾتحاٍز اًلاهون ألسايس ضف  :ٕاماكهَة اًتبٔسُس اًلضايئ ؿىل اًلواؿس اصلس توزًة ناًثا:      

اًلايض تعحَلِا، وخيتَف اًوضؽ تني اًلايض ادليايئ واًلايض اصلوةل، س َلوذ ٕاىل اؾتحاز اًلواؿس اًيت ًتضمهنا كواؿس كاهوهَة ًتوحة ؿىل 

ؿَََ ٔبن حينك ابًرباءت ظحلا ملحسٔب اًرشؾَة، اطلي  فداًًس حة ٌَلايض ادلزايئ ٕارا تلصز صلًَ ٔبن اًلاهون اطلي توتؽ تَ املهتم كري ذس توزي،، اًـاذي

املا كصز اًلايض ؿسم ذس توزًتَ وامتيؽ ؾن تعحَلَ، فٕاهَ  م ًحق صلًَ ًليض تبٔهَ إ حصامة وإ ؾلوتة ٕاإ تيط ترشًـي ظاذز ؾن اًربملان، وظ

 ز.ٔبساسا كاهوهَا ٌَمتاتـة، وتوحة ؿَََ تربئة املهتم، ٕاؾٌلإ ًلاؿست افرتاط اًرباءت ضف املهتم اطلي هط ؿَََ اصلس تو 
4

 

                                      
1
ة اصلس توزًة؛ ض  -    416ًوسف حايش؛ ضف اًيؼًص
2

 41ذ/ حيي ازلي؛ اًلضاء اصلس توزي ضف مرص؛ ض - 
3
ًس ية  91وُو اًلاهون زرف  6991ُشا الادتعاض ورعل ضف حنك ًِا س ية فلس رُح  دحوكة اًيلغ املرصًة ٕاىل حس ٕاًلاء اًلاهون اطلي تحني ًِا ؿسم ذس توزًتَ ذون وحوذ هط اميحِا - 

هلال ؾن صفِق ٕامام، تـس  6991كاضَا فامي ًـصف مبشبة اًلضاء  ًيؼص :دحوكة اًيلغ املرصًة،حنك ؿام  619املتـَق إبؿاذت تضىِي اًَِئاث اًلضائَة واطلي نان كس ؾزل استٌاذا  ه  19

ا www.ahram.orgذس توزًة اًلواهني، ٕاىل ٔبٍن مصنز اصلزاساث اًس َاس َة وإإسرتادجَة،  حنك دحوكة  اًيلغ اًصكاتة ؿىل . وؿىل سخِي املثال ما توظي ٕاًََ؛ مما ذفؽ ابملؤسس ٕاىل تلٍصُص

اصلس توزًة اًـََا ؿىل اًتوايل.ًيؼص ذ/ ؿًل اًس َس اًحاس؛ اًصكاتة ؿىل ذس توزًة اًلواهني ضف ذس توزاي من ذالل اًيط ضف ظَة اصلس توز ؿىل تبٔسُس احملوكة الاحتاذًة اًـََا؛ واحملوكة 

 وما تـسُا. 121مرص؛ض 
4

 .611، ض  1226ذ/ٔبمحس فتحي زسوز، اًلاهون ادليايئ اصلس توزي ذاز اٍهنضة اًـصتَة، ظ 

http://www.ahram.org/
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ضاف ٕاىل رعل، ٔبن اًلايض ادليايئ ًـمتس ؿىل اًيط اصلس توزي ؾيس كِامَ تتفس          ري اًيعوض ادلزائَة، وؿىل رعل زفن امللصز بٔن ًو

ا وفق ٌَمـىن املعاتق ٌضلس توز ظاملا ٔبن هعوض اًترشًؽ تتسؽ طلعل .اًلايض حني ًعحق اًيعوض اًترشًـَة جية ؿَََ تفسرُي
1.

   

ستدـس اًلاهون ؾن حنك اًزناغ فٕاهَ وابًًس حة ٌَلايض اًـاذي فـَََ اًزتام ابًفعي ضف اًزناغ وٕاإ نان مٌىصا ٌَـساةل، وظاملا اهَ ا          

يا جية اٍمتَزي تني هوؿني من اًلواؿس اصلس توزًة: س َعحق ٔبحاكم اصلس توز ابؾتحاز هوهنا كواؿس كاهوهَة مَزمة، ُو
 2

 

ا مدارشت ضف اًيعوض اصلس توزًة اًيت تلصز كاؿست كاهوهَة تعَح ٌَتعحَق املحارش، ويه اًيعوض اًيت تلصز حلوك :ٍمتثي اًيوغ ألول       

ًٔلفصاذ، مما جيـَِا تعَح ٔبساسا ٌَفعي ضف اًزناغ املـصوط ؿىل اًلايض، ففي ُشٍ اذلاةل إ ٍىون تعحَق اًيط اصلس توزي مـَلا ؿىل هط 

:"إ جيوس جحص ٔبي معحوغ ٔبو تسجَي ٔبو ٔبًة وس َةل ٔبدصى من وسائي اًتحََف 1/ 19كاهوين ٔبو تيؼميي ٍىفي تعحَلَ، ومن رعل هط املاذت 

َث ؿالم ٕاإ مبلتىض ٔبمص كضايئ" فِشٍ املاذت تعَح ٔبساسا ٌَفعي ضف اًزناغ املتـَق تلِام إإذازت بجص ٔباي من ألص َاء املشهوزت فهيا، ب واإٕ 

ة" فِـمتس 641وهط املاذت " ًحعي اًلايض رعل اذلجص ظاملا مت تسون ٔبمص كضايئ. :"ًيؼص اًلضاء ضف اًعـن ضف كصازاث اًسَعاث إإذاًز

ىل ُشٍ املاذت ًتلٍصص ادتعاظَ ذون حاخة ٕاىل هط كاهوين بٓدص، وكري رعل من اًيعوض اصلس توزًة اًيت ًعحلِا اًلايض مدارشت اًلضاء ؿ

هَ حيق ٌَفعي ضف اًزناغ ًىوهنا تلصز حلوكا ٔبو حصايث ًٔلفصاذ وخاءث واحضة كاتةل ٌَتعحَق و م تـَق ؿىل كاهون ٔبو تيؼمي ًتعحَلِا. وابملثي فإ 

يئش تبٔسُس ظَحاهتم وذفوؾِم مدارشت ؿىل هط ٔبو مدسٔب ذس توزي، ٕارا نان ُشا ألذري ُو معسز اذلق املعاًة تَ.ٌَمتلاضني حِ 
  

 

: فِو اًيعوض اصلس توزًة اًيت إ امىن تعحَلِا ٕاإ تـس ظسوز ترشًؽ ٔبو تيؼمي ٍىفي ًِا اًلاتََة ٌَتعحَق، ففي ُشٍ اًيوغ اًثاينؤبما       

عي ضف اًزناغ ابًصحوغ ملعاذز اًلاهون ألدصى، اًيت مهنا املحاذئ اًـامة ٌَلاهون حِث كس ٌس تزَعِا من ذًحاخة اذلاةل ًَزتم اًلايض ابًف

َة، ٕاضافة ٕاىل ما رهصتَ املاذت الٔ  وىل من اصلس توز راتَ ٔبو من املعاذز املضاز ٕاٍهيا ضف هعوظَ، هكحاذئ اًترشًـَة إإسالمِة واملـاُساث اصلًو

و ما جيـهل ًَجبٔ اًلاهون املسين ناًـص  ف ومداذئ اًلاهون اًعحَـي وكواؿس اًـساةل، ٕار ضف ُشٍ اذلاةل ٍىون اًلايض ٔبمام حاةل اهـسام اًترشًؽ، ُو

:"حلوق  19/1ٕاىل معاذز اًلاهون ألدصى، ومثال رعل تغل اًيعوض اصلس توزًة اًيت حتَي ؿىل اًلاهون ٔبو اًتيؼمي مدارشت نيط املاذت 

:"حيسذ اًلاهون رشوظ وهَفِاث ٕاوضاء ازلـَاث" ففي ُشٍ اًيعوض اصلس توزًة ومثَالهتا، ٍىتفي 1/1وهط املاذت املؤًف حيمهيا اًلاهون"

اصلس توز توضؽ املحسٔب دحَال ٌَلاهون ًتيؼميَ، وابًتايل فال تعَح مثي ُشٍ اًيعوض ٌَتعحَق املحارش، وطلعل ًَجبٔ اًلايض حِيئش ٌَمعاذز 

 ألدصى ٌَلواؿس اًلاهوهَة .

                                      
1

 وما تـسُا.   461. ض 6999لاُصت، ٔبمحس فتحي زسوز، اسلاًة اصلس توزًة ٌَحلوق واذلصايث، ذاز اًرشوق، اً - 
2

 69ٔبمحس حميوذت؛ مدسٔب تسزح اًلواؿس اًلاهوهَة وبنٓاٍز ؿىل اًوػَفة اًلضائَة؛ مصحؽ ساتق؛ ض -
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  متة:ارلا

ًيت ًلوم ؿَهيا تياء اصلوةل اًلاهوهَة فمبلتضاٍ تَزتم اًسَعاث اًـامة ضف اصلوةل ترضوزت اامثي مدسٔب ألمن اًلاهوين ٔبحس ٔبمه ألسس            

ؿة ألمن حتلِق كسز من اًثحاث اًًس يب ٌَـالكاث اًلاهوهَة وحس ٔبذىن من الاس تلصاز واًوضوخ ضف املصانز اًلاهوهَة اخملتَفة؛ هبسف ٕاصا

واًعمبٔهٌُة تني ٔبظصاف اًـالكاث اًلاهوهَة، بَث ٍمتىن ألصزاض من اًترصف ابظمئيان ؿىل مهناح مـَوم مس حلا من اًلواؿس وألهؼمة 

 ةاًلاهوهَة اًلامئة وك  كِاهما تبٔؾٌلًِا وتصتُة ٔبوضاؾِا ؿىل ضوء مهنا، ذون اًتـصط ملفاخبٓث ٔبو ترصفاث مداقتة ظاذزت ؾن اًسَعاث اًـام

واحرتام اًسَعاث نافة ذلنك اًلاهون وتعحَلَ حىت ؤبن نان ًتـازط مؽ  ،ٍىون من صبهٔنا سؾزؿة ُشٍ اًعمبٔهٌُة ٔبو اًـعف هبشا الاس تلصاز

 معاذلِا.  

هوهَة ؿىل ألمن اًلاهوين املًضوذ ًلتيض استدـاذ دعص ؿسم الاس تلصاز واهـاكساث اًتلَري املفاحئ ٌَلاؿست اًلاوكس وضف  اصلزاسة ٔبن         

 احرتام اًتوكـاث والٓمال املرشوؿة.  نٌل ًلتيض  حٌلًة اًفصذ، إس امي مىت تـَق ألمص ابذللوق واذلصايث ألساس َة.

 ادلزائصي ًتوحة ؿىل املؤسس اصلس توزي 6991من ذس توز  11ألساس َة ظحلا ٌٌَلذت اذلصايث وضٌلن اذللوق و وضف جمال حٌلًة           

ممثةل ضف اجملَس  ضاء اصلس توزيلمام اًبٔ ؿَهيا  اًتبٔسُسوامىن  ،تىون اًلواؿس اصلس توزًة واحضة حىتًـَة اًصظَية توػَف اًعَاكة اًترش 

ألول ٔبو اًثاين فلط تي ٔبو متتس ٕاىل  احَِِ ذون كرصُا ؿىلاخملتَفة،  ابٔحِاًِتتضمي تشعل لك حلوق إإوسان نٌل جية ٔبن  اصلس توزي،

شا  اًثاًث واىل ٔبتـس من رعل. اًالحلة ٌَلواهني املاسة بلوق إإوسان من ذالل تلٍصص حق اًصكاتة اصلس توزًة  املـادضت ما هؼمتَ اصلساتريُو

اتتساء ضف فصوسا من ذالل اًتـسًي اصلس توزي ًس ية  ؛ٔبمام هجاث اًلضاء اًـاذي ٔبو إإذازي ألساس َة من ذالل بًَٓة اصلفؽ تـسم اصلس توزًة

و املحسٔب اطلي ظاز رضوزاي ضف اذلَات اصلس توزًة  1264واصلس توز اًتوويس ًس ية  1266يب ًس ية ، مث ضف لك من اصلس توز امللص1229 ُو

 .املـادضت
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 املصاحؼؼؼؼؼؽ :

 /َلس مٌري حساين، بًَٓاث معي اجملَس اصلس توزي ًتحلِق ألمن اًلاهوين،ذhttp://manifest.univ-ouargla.dz/ 

  /ةذاز املعحوؿاث ادلامـَة،  ذزاسة ضف فَسفة اًلاهون، -ٔبمحس ٕاجصاُمي حسن، كاًة اًلاهونذ  .1222،إإسىٌسًز

  ٔ1229، ماي 1ألمن اًلاهوين ورضوزت ألمن اًلضايئ، جمةل املَحق اًلضايئ، اًـسذ ذ/ؾحس اجملَس مغَجة، مدسب. 

  س ية  -1-ضف اًلاهون إإذازي ادلزائصي، زساةل ماحس تري، لكَة اذللوق، خامـة اًحَحستبًٓ  ؾوذًة تَزري، ضٌلانث ألمن اًلاهوين

1264. 

 - ٔ1229، ماي 1ألمن اًلاهوين ورضوزت ألمن اًلضايئ، جمةل املَحق اًلضايئ، اًـسذ ذ/ؾحس اجملَس مغَجة، مدسب. 

  اًلضايئ ؿىل اًصتط   وألمناًلاهوين  ألمنذ/ اًعاُص جن تصهَة؛www.alchourouk.com/print.php  

 61، ض 1موهتسىِو؛ وزخ اًلواهني تصمجَ سؾَرت؛ح 

 /ؿىل اًصاتط اًلاهوين ألمن مدسبٔ  ،امحس جصاك ذ ، www.alquds.com/news/article/view/id/214816 

  اًلضايئ ؿىل اًصتط   وألمناًلاهوين  ألمنذ/ اًعاُص جن تصهَة؛www.alchourouk.com/print.php  

 ًؿىل اًصتط   ةاصلنتوز/ ٔبمحس ؾحس اًؼاُص، ألمن اًلاهوين نلمية ذس توز/kenanaonline.com/users/law/posts/10365 

 /ؿىل اًصتط   اًلاهوين ألمن مدسبٔ  امحس جصاك؛ ذwww.alquds.com/news/article/view/id/214816 

 ُوزًو، اًلاهون اصلس توزي واملؤسساث اًس َا َ  . 6994، ألََُة ًٌَرش واًتوسًؽ ، تريوث ،  6س َة ، حٔبهسًز

  فازش ؾحس اًىصمي، املـَاز اًلاهوينhttp://blog.amin.org/eyad/2012/12/04  

  فازش ؾحس اًىصمي، املـَاز اًلاهوينhttp://blog.amin.org/eyad/2012/12/04  

 اصلنتوز/ ٔبمحس ؾحس اًؼاُص، ألمن اًلاهوين نلمية ذس توزًة/kenanaonline.com/users/law/posts/10365 

 6994 6نٌلل ؾحس اًواحس ادلوُصي، اًلعوز اًترشًـي وسَعة اًلايض ادليايئ، ذاز اًىتاة اذلسًث، ظ .  

 ة وذ/سايم حٌلل اصلٍن، تسزح  ة ش .اًلواؿس اًلاهوهَة ومداذئ اًرشًـة إإسالمِة، مًضبٔت املـازف ، إإسىٌسًز

http://www.alchourouk.com/print.php
http://www.alquds.com/news/article/view/id/214816%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20د/
http://www.alquds.com/news/article/view/id/214816%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20د/
http://www.alchourouk.com/print.php
http://www.alquds.com/news/article/view/id/214816%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20د/
http://www.alquds.com/news/article/view/id/214816%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20د/
http://blog.amin.org/eyad/2012/12/04
http://blog.amin.org/eyad/2012/12/04
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  مدسٔب تسزح اًلواؿس اًلاهوهَة وبنٓاٍز ؿىل اًوػَفة اًلضائَة؛ مشهصت هَي ٕاخاست املسزسة اًـََا ٌَلضاء؛ اصلفـة اًصاتـة ٔبمحس حميوذت؛

 . 1221/1221ؾرش

  اهني ؾن ظًصق اصلفؽ اًفصؾي، اًيسوت اًوظيَة اًثاهَة ٌَلضاء تياذي اًعيوجص ٔبايم َلس زٔبش اًـني، اًصكاتة ؿىل ذس توزًة اًلو

 .  6996فرباٍص  11/14/11

 11اًيسوت اًوظيَة اًثاهَة ٌَلضاء انذي اًعيوجص ٔبايم  ،اًصكاتة ؿىل ذس توزًة اًلواهني ؾن ظًصق اصلفؽ اًفصؾي ،َلس زٔبش اًـني 

ة ؛  مًضوزاث اصلًوان 6996فرباٍص  11/ 14/  . 6991اًوظين ًٔلصلال اًرتتًو

  اصلنتوز/ حاسم اًححالوي، املصحؽ اًساتق .ؿىل اًصاتطwww.alchourouk.com/print.php?code=496416 

  َلس ارلرضاوي، ألمن اًلضايئ ضف اًتجصتة امللصتَة ؿىل اًصاتط http://press.marocs.net/t3457-topic 

  اًسَعة اًلضائَة اؾُتمسث ضف مؤمتص ألمم املتحست اًساتؽ حول مٌؽ ادلصامة ومـامةل ٍلوؿة املحاذئ ألساس َة ثضبٔن اس تلالل

ا 6991اجملصمني، املـلوذ ضف مِالن ضف سخمترب  ا 6991هوزفرب  19، املؤزد 42/11، ووافل  ؿَهيا ازلـَة اًـامة ضف كصاُز ، وكصاُز

 .6991ذٌسمرب 61، املؤزد ضف 42/641

  َة واًيؼام اًلاهون اًـصاطف؛ ملاةل مًضوزت ضف حًصست ىزاُة وازساق محس اًـواذي؛ س تلالل سَعة اًـساةل وفلا ٌَلواؿس واملـاًري اصلًو

  http://www.ahewar.orgؿىل اًصاتط 24/62/1262اًعاذز ضف  1644اذلواز املمتسن اًـسذ

 1266املصنز اٍميين ذللوق  إإوسان؛ ظحـة  َلس ٔبمحس اخملالضف؛ تلٍصص احملاهكة اًـاذةل وضٌلانهتا تني اًواكؽ واًترشًؽ؛ اًًرش. 

 َة ٌَحلوكِني ؛ ذًَي  .؛ حٌََف؛ سوٌرسا 21إإحصاءاث ادليائَة؛ ذًَي املٌلزسني  حاإث ضف احملانٌلث مصاكدة اٌَجية اصلًو

 ،ابملَتلى اصلويل  ؿىل حٌلًة اذللوق واذلصايث اًـامة؛ ملاةل مَلات ُاحسوذ زكاتة اًلايض إإذازي ؤبثص  ذ/ هرص اصلٍن جن ظَفوز

 .1262حول: ذوز اًلضاء إإذازي ضف حٌلًة اذلصايث ألساس َة؛ خامـة اًواذي ادلزائص س ية 

  ،1221حيي ازلي، حعاذ اًلصن اًـرشٍن ضف ؿمل اًلاهون. ذاز اًرشوق، اًلاُصت، مرص. 

  ،1222ذ/ دحفوع ًـضة، اًتجصتة اصلس توزًة ضف ادلزائص، ذ.ظ، 

  1221ضف اًلاهون اصلس توزي واملؤسساث اًس َاس َة، ذاز اًىتاة اذلسًث،ادلزائص، ذ.ظ، ذ/ توهصا ٕاذٌزس، اًوخزي. 
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  6991ذ/ٔبمحس فتحي زسوز، اًرشؾَة اصلس توزًة وحلوق إإوسان ضف إإحصاءاث ادليائَة، ذاز اٍهنضة، اًلاُصت، ظ. 

  ة، ذ/ ؿًل اًس َس اًحاس، اًصكاتة ؿىل ذس توزًة اًلواهني، ذاز ادلامـاث املرصًة، إإس  .6999ىٌسًز

  ة ٌَمرشغ؛ مشهصت ماحس تري؛ لكَة اذللوق س َسي تَـحاش  س ية  .1229-1229اًـصيب جن صِصت؛ اًصكاتة ؿىل اًسَعة اًتلسًٍص

 1226ذ/ٔبمحس فتحي زسوز، اًلاهون ادليايئ اصلس توزي ذاز اٍهنضة اًـصتَة، ظ. 

 6999ًلاُصت، ٔبمحس فتحي زسوز، اسلاًة اصلس توزًة ٌَحلوق واذلصايث، ذاز اًرشوق، ا. 
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 ًتـامي اًثاهوي ضف جمال اًعفلاث اًـمومِةا

ة   ألس تارت :ًَاًسس خمتاًز

 خامـة سـَست 

 مة:ملس

ة مبا ة كاهون اًعفلاث اًـمومِ ؾصف تعوزاث نثريت ٕار دضـ  اًعفلاث اًـمومِة ضف ادلزائص ًيؼام ذاض هبا ٔبجياء اًفرتت الاس تـٌلًز

ٔبما ؾيس الاس تلالل فلس اضعصث ادلزائص .و املتـَق ابًعفلاث املربمة ضف ادلزائص  29/26/6919املؤزد ضف  19/14خاء ضف املصسوم زرف 

تٌاشف واًس َاذت اًوظيَة وابًصحوغ ٕاىل موضوغ اًتـامي إ ً ابًترشًؽ و اًتيؼمي اًفصويس املتـَق ابًعفلاث اًـمومِة  ماذام مضموهَ  ًالحتفاع

هؼصا ًعحَـة اًيؼام اًس َايس  ابُدامم اًسَعاث اًـمومِة  6999 -6911ُشا املوضوغ  م حيؼى ضف اًفرتت املمتست تني اًثاهوي فميىٌيا اًلول ٔبن 

والاكتعاذي اطلي نان سائسا ضف تغل اًفرتت  اطلي  م ٌسمح تربوس املؤسساث اًعلريت و املتوسعة كري تغل اًيت ناه  اتتـة ٌَلعاغ اًـام 

 19/92ٔلمص نشعل ٕاىل ٔبن ظسز ٔبول ترشًؽ ذاض ابًعفلاث اًـمومِة ضف مصحةل الاس تلالل مبوحة ألمص زرف وتعوزت خس دحسوذت  و تلي ا

شا ؿىل قصاز ما خاء تَ اًلاهون املسين ادلزائصي   69/21/6919املؤزد ضف  بَث تياول موضوغ اًتـامي اًثاهوي  ضف اًعفلاث اًـمومِة ، ُو

 لاوةل اًفصؾَة ثضلك ؿام مبياس حة تعصكَ ٌَـلوذ اًوازذت ؿىل اًـمي .اطلي ظسز فامي تـس، حِث هؼم تسوزٍ امل

ًىن مؽ تساًة اًامثهٌُاث رشؾ  ادلزائص ضف ٕاؿاذت َُلكة املؤسساث اًوظيَة و اًلِام إبظالحاث اكتعاذًة إبؾعاهئا اًضوء ألدرض 

ذ  ُشا ما ٔبؾعى ذفـا كواي ًحساًة اًتفىري ضف تبٔسُس ًالستامثزاث ارلاظة من ذالل تلََط تسذي اصلوةل ضف اًًضاظاث الاكتعاذًة ًٔلفصا

ظََة وٕاوضاء املؤسساث اًعلريت و املتوسعة ،و اًيت اهخثل  ؾهنا املؤسساث اًيت ناه  هتمت جلك ٔبهواغ اًتـاكس من اًحاظن ضف ٕاظاز اًـلوذ الٔ 

 اًـمومِة .،ومٌَ اًسٌلخ ًِشٍ املؤسساث ابإستامثز ضف جماإث متـسذت من تُهنا جمال اًعفلاث 

ظسوز املصسوم اًتيفِشي زرف مت واس متصاز ضف س َاسة إإظالحاث الاكتعاذًة اًيت اىهتجهتا ادلزائص و حتسًسا مؽ تساًة اًتسـَياث 

-21املتضمن تيؼمي اًعفلاث اًـمومِة بَث ٔبصاز تسوزٍ ٕاىل موضوغ اًتـامي اًثاهوي مضن اًلسم اًساذش مٌَ .مث املصسوم زرف  96/414

املؤزد  126-21اطلي هؼم تسوزٍ اًتـامي اًثاهوي من ذالل ٍلوؿة من املواذ و كس ؿسل مبوحة املصسومني   يؼم ٌَعفلاث اًـمومِةامل  112

املتضمن  111-62ذون ٔبن امس ُشا اًتـسًي ابٔلحاكم املتـَلة ابًتـامي اًثاهوي .مث ظسز املصسوم اًصئايس  119-29وزرف   66/29/1221ضف 

 تيؼمي 
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و اًيت خاءث ضف ظَاكة خسًست هوؿا ما مؽ توس َؽ  629ٕاىل  629اًـمومِة حِث تياول ُشا املصسوم اًتـامي اًثاهوي ضف مواذٍ من  اًعفلاث 

ا ضف املتـامي اًثاهوي ،املـسل من ذالل املصسومني زرف  ست اًصمسَة  26/21/1266املؤزد ضف  99-66ضف تـغ اًرشوظ اًواحة توافُص ادلًص

ست اًصمسَة اًـسذ  69/26/1261املؤزد ضف  11-61امٌة و ألزتـون واًثاين زرف اًس ية اًث 64اًـسذ  اًس ية اًتاسـة و ألزتـون  24ادلًص

شٍن اًتـسًَني  م ًبٔتَا تبًٔة ٔبحاكم خسًست تيؼم اًتـامي اًثاهوي ،نٌل  م ًسزح فهيا مواذ خسًست تتٌاول ُشا املوضوغ و هفس اًيشء اب ًًس حة ،ُو

 تبٔي خسًس.  م ًبئت 1261ملصسوم 

و ما ذام املرشغ ادلزائصي استٌس ٕاىل اًلاهون املسين ؾيس وضـَ ًلاهون اًعفلاث اًـمومِة امىٌيا اًصحوغ ٕاىل اًلواؿس اًـامة اًوازذت 

و هفس املععَح املس تـمي  « la sous traitance  » ؿَهيا تؼ ضف اًلاهون املسين ادلزائصي و املتـَلة ابمللاوةل اًفصؾَة املععَح ضف كاهون  ُو

 اًعفلاث اًـمومِة ٌضلإةل ؿىل اًتـامي اًثاهوي.

ة صلى املؤسساث   من ُيا تتجىل ٔبمهَة اًححث ضف ُشا املوضوغ هؼصا ًعحَـتَ اًلاهوهَة وٌضلوز اًىدري اطلي تَـحَ اًتـامالث اًثاهًو

 ي .اًعلريت و املتوسعة اًيت متىهنا من امليافسة وحتلِق الاس تلصاز ؿىل اًعـَس الاكتعاذ

 و من ُيا ًثاز إإصاكل حول اًيؼام اًلاهوين ٌَتـامي اًثاهوي ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة؟ واطلي تتفصغ ؾيَ ؿست ٕاصاكإث ٔبمهِا :

 : ما ُو مفِوم اًتـامي اًثاهوي ؟ (1

 : ما يه رشوظ و ٕاحصاءاث اًتـامي اًثاهوي ؟ (2

 : ما مسى ٕاماكهَة اًتـامي ضف ٍلي اًعفلة ؟ (3

 مس تحلاث املتـامي اًثاهوي ؟: ؿىل من ًلؽ ذفؽ  (4

 : ما يه النٓاز اًيادجة ؾن اًتـامي اًثاهوي ؟ (5

 : من ُو املسؤول ادجاٍ املعَحة املتـاكست ؟ (6

  :ًإلخاتة ؾن الاصاكل هـاجل املوضوغ ضف مدحثني 

 هتعصق ضف املححث ألول اىل ألحاكم اًـامة ٌَتـامي اًثاهوي. -

 امي اًثاهوي.وضف املححث اًثاين ًلنٓاز اًلاهوهَة ٌَتـ -
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  ألحاكم اًـامة ٌَتـامي اًثاهويححث ألول:امل 

ة  ٕاىل دجمؽ اًـلوذ  ( ٔبوContrats) Sousًًمتي موضوغ اًتـامي اًثاهوي ٔبو اًتـاكس من اًحاظن ٕاحٌلإ ٕاىل اًـلوذ اًثاهًو

((Groupe De Contras   ة ؾصفِا اًلاهون ارلاض، و  م ًـصف اًلاهون اًـام تلٌَة ٕاإ ظسفة. ٔلن اًتـاكس  اًتـاكس من اًحاظنو ُشٍ اًيؼًص

.من اًحاظن ٔبواًثاهوي ضف اكَة ألحِان ُو ذدِي ؿىل اًـلس إإذازي و ابًتايل ًحلى ؾلسا من اًلاهون ارلاض مززوؿا ضف اًـلـــس إإذازي
(1)

  

 املعَة ألول: مفِوم اًتـامي اًثاهوي.

ؽ اًىربى ًإلذازت فصضتَ ملتضَاث اًتعوز الاكتعاذي ًـترب اًتـامي اًثاهوي  صالك من ٔبصاكل اًتـاون ضف  تيفِش املضاًز

الاس تـاهة ٕاىل من ًتـاون مـَ من ذالل ٕاجصام  واًترعط اًفين بَث اهَ إ امىن ملتـاكس واحس مبفصذٍ ٔبن ًيفش مرشوؿا هحريا ذون اٌَجوء ٔبو

ة.  ؾلوذ ناهًو

فاث  اًفلَِة  ه، ونشا دعائعَ وما امزٍي ؾن كرٍي من اًـلوذ  و امىن اس تزالض مفِوم اًتـامي اًثاهوي من ذالل اًتـًص

ف  اًتـامي اًثاهوي و اٍمتَزي تٌَُ و تني ألفاكز املضاهبة  ه. اًفصغ ألول:تـًص

ف اًتـامي اًثاهوي. ٔبوإ:   تـًص

ظن( تيفِش حزء من دحي امىٌيا تـًصفَ ؿىل اهَ ترصف كاهوين ًـِس مبوحدَ املتـاكس مؽ إإذازت ٕاىل رسط بٓدص )املتـاكس من اًحا 

اًـلس ألظًل ؿىل ٔبن ًحلى املتـاكس ألظًل مسؤوإ ؾن تيفِش اًـلس جصمتَ و ضامٌا ٌَمتـاكس من اًحاظن.
(2)

 

فَ ضف كاهون اًعفلاث اًـمومِة تي ٔبصاز ؿىل ٔبن اًتـامي اًثاهوي ٌضمي حزءا من موضوغ  ٔبما املرشغ ادلزائصي فمل ًيط ؿىل تـًص

م تـاكسي ٍصتط املتـامي اًثاهوي مدارشت ابملتـامي املتـاكس اًتاتؽ ٌَمعَحة املتـاكست مما ًفصط ابًرضوزت اًصحوغ ٌَلواؿس اًعفلة ضف ٕاظاز اًزتا

ٔبن ًؤذي معال ضف  صُئا ٔبو ؾلس ًتـِس مبلتضاٍ احس املتـاكسٍن ٔبن ًعيؽ  «من اًلاهون املسين امللاوةل تبهٔنا 149اًـامة حِث ؾصف  املاذت 

  .س تَ املتـاكس الٓدصملاتي ٔبحص ًتـِ

اًتـاكس من   «املـسل واملمتم ؿىل ٔبن  6991ذٌسمرب  16ًؼ 6114-91وكس ؾصفَ املرشغ اًفصويس ضف املاذت ألوىل من اًلاهون زرف 

فلة اًحاظن ُو معََة مبوحهبا ملاول ًتـاكس من اًحاظن وؿىل مسؤوًَتَ ًضرط بٓدص ٌسمى املتـاكس من اًحاظن تتٌفِش لك ٔبو حزء من اًع

املربمة مؽ اًسَعة املتـاكست.
 (1)

 

                                      
1
 .129ض  1266: ذ/ؿًل ؾحس ألمري كدالن، ٔبثص اًلاهون ارلاض ؿىل اًـلس إإذازي، ادلزء اًثاين، تريوث،ًحيان، اًعحـة ألوىل، 

2
ة ذزاسة ملازهة، مًضوزاث ٍسن اذللوكِة، تريوث، ًحيان، اًعحـة ألوىل : ذ/ هرصي مٌعوز    . 92-99،ض  1262انتَيس، اًـلوذ إإذاًز
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 ناهَا:اٍمتَزي تٌَُ و تني ألفاكز املضاهبة  ه .

 متزي اًتـامي اًثاهوي ؾن اًتياسل ؾن اًـلس. -(1

  اًتٌـاسل ؾن اًـلس إ ًرتتة ؿَََ سوى تلَري ضف ٔبظصاف اًـالكة اًلاهوهَة اًلامئة ذون حسوج تلَري ضف الاًزتاماث

 تـاكس اًثاهوي فِو مبثاتة ؾلس خسًس ًضاف ٕاىل اًـلس ألظًل.اًياص ئة ؾن اًـلس، ٔبما اً 

  فؼؼي اًتياسل ؾن اًـلس  حيي املتياسل ٕاًََ دحي املتياسل ضف نافة حلوكَ و اًزتاماتَ ضف مواهجة إإذازت. ؿىل ذالف اًتـامي

ة ضف اًـالكة تني إإذازت و املتـاكس ألظًل اطلي ٔبجصم ٕاتفاق اًت  ـاكس من اًحاظن. اًثاهوي توخس اس متصاًز

 اٍمتَزي تني اًتـامي اًثاهوي و مس تزسيم املتـاكس: -(2

 اًـلس اطلي ٍصتط املتـاكس ألظًل مبس تزسمَِ من ؾٌلل وهميسسني و فٌَني ُو ؾلس معي ٔبما ضف حاةل اًتـاكس اًثاهوي فان اًـلس ألظًل ُو 

 اطلي حيسذ ظحَـة اًتـاكس من اًحاظن.

 اتفاكاث تسَِي اًـلس.  اٍمتَزي تني اًتـامي اًثاهوي و -(3

اصرتاظ  اًتـاكس اًثاهوي كري خائز ٔكظي ؿام ٕاإ مبوافلة إإذازت، ٕاما ابًًس حة إتفاكاث تسَِي تيفِش اًـلس ألظًل فٕاهنا خائزت ٔكظي ؿام ذون

ا ٔبو  ًتعَة رضوزت موافلة إإذازت ؿَهيا ملسما. اذلعول ؿىل موافلة إإذازت، ما  م ٍصذ هط ضف اًـلس حيؼُص

 اًفصغ اًثاين :ظوز اًتـامي اًثاهوي و ٔبمه ارلعائط املمزيت  ه  

 ٌَتـامي اًثاهوي ظوز و ٔبصاكل خمتَفة هؼصا ًعحَـة ُشا اًـلس ودعائط ممزيت  ه ؾن كرٍي من اًـلوذ .

 ٌَتـامي اًثاهوي ٔبصاكل و منارح متـسذت مهنا :ٔبوإ:ظوز اًتـامي اًثاهوي:

ة ضف اًتـاكس من اًحاظن ظواؾَة و  اًثاهوي الادتَازي:اًتـامي اًثاهوي املفصوط و اًتـامي  (:1 ضف ألول إ ٍىون ٌَمتـاكس ألظًل اذلًص

 ادتَازا و ٕامنا تفصط ؿَََ إإذازت مؤسسة ٔبو رشنة مـَية ٌَتـاكس مـِا من اًحاظن.

 ثاهوي.ٔبما اًيوغ اًثاين ) الادتَازي ( ففَِ ًَـة املتـاكس ألظًل ذوزا حوُصاي ضف ادتَاز املتـاكس اً 

 اًتـامي اًثاهوي ؿىل ذزخة واحست و اًتـامي اًثاهوي ؿىل ذزخاث:  (:2

 ففي ألول ٍىون صلًيا متـاكس ناهوي وحِس .ٕاما ضف اًثاين ٍىون صلًيا ٔبنرث من متـاكس ناهوي  وًعَق ؿَََ اًتـاكس اًثاهوي ابًتسَسي

                                                                                                                        
1
، تصمجة اًـلوذ إإذاًزة، ذاز اًىتة اًلاهوهَة، مرص، ظحـة    .469، ض 1224: ذ/ َلوذ َلس ؿًل ظرٍب
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ففي ألول إ ٍىون  اًتـامي اًثاهوي مس تلال ؾن اًـلس مة(:  اًتـامي اًثاهوي رو اًعحَـة اًضفافة و رو اًعحَـة كري اًضفافة) املهب (:3

 ألظًل و ٕامنا ٍىون مصتحعا تَ.

ة واملتـاكس ألظًل ٔبي  ٔبهنٌل و ضف اًعوزت اًثاهَة كري اًضفافة ٔبو املهبمة إ ٌضري املتـاكسان ٕاىل اًـلس ألظًل املربم تني ادلِة إإذاًز

سان الازتحاظ ابًـلس إإذازي و إ   منا اًتحصز مٌَ .إ ًٍص

و مٌاظ اًتفصكة تني ُاتني اًعوزتني ُو ظحَـة اًـمي و اًتـامي اًثاهوي رو اًعحَـة اًتاكمََة و اًتـامي اًثاهوي رو اًعحَـة اًؼصفِة :  (:4

 هوؾَتَ وما ٕار نان من خًس معي املتـاكس ألظًل ٔبو اهَ خيصح من ختععَ.

 ًثاهوي تحـغ ارلعائط متزٍي ؾن كرٍي من اًـلوذ تمتثي .ٍمتزي اًتـامي ا ناهَا: دعائط اًتـامي اًثاهوي:

 ًـترب اًتـامي اًثاهوي من اًـلوذ اًلامئة ؿىل اًرتايض واًيت  م ٌضرتظ فهيا املرشغ صالك مـَيا، وٕامنا  ٍىفي اًرتايض إهـلاذٍ، وؿىلاًصيض: -6

ة ًِشا إإجحاث .  رعل فان اًىتاتة تىون ٕإجحاث اًـلس فلط مىت ناه  رضوًز

:فامللعوذ ابًتحـَة ٔبهَ إ امىن تعوز وحوذ اًتـاكس اًثاهوي ٕاإ ٕارا نان ُياك ؾلس ٔبظًل حِث ٔبن اًتـاكس اًثاهوي من حـَة و الاس تلاللاًت  -1

ة و ُو معي ٌس يس ًتيفِش حزء من اًـلس ألظًل.  اًـلوذ اًثاهًو

ٌل اًـلس ألظًل و  ٔبما ؾن ذاظَة الاس تلالل فان اًتـاكس اًثاهوي ًفرتط وحوذ ؾلسٍن ممتزٍين ٌس تلي لك مهنٌل ؾن الٓدص ُو

اًـلس اًثاهوي وابًصمغ من ُشا الاس تلالل تني اًـلسٍن ٕاإ ٔبهنٌل ٌضرتنان مـا من حِث احملي و املوضوغ و ُو اًلِام تـمي مـني ًعاحل 

 ظاحة اًـمي.

اماث متحاذةل ؿىل ؿاتق اًعصفني ، ٍمتثي اًزتام اًتـاكس اًثاهوي  من اًـلوذ اًتحاذًَة املَزمة دلاهحني و اًيت تصتة اًزت  اًتحاذًَة : -1

املتـاكس ألظًل ضف تلسمي ملاتي ماذي مـَوم ،ضف ملاتي كِام املتـاكس اًثاهوي تتلسمي معي ٔبو ظيؽ يشء.
 (1)

 

ًسفـَ املتـاكس ؾلس اًتـامي اًثاهوي من ؾلوذ املـاوضة و ًُس من ؾلوذ اًتربغ ،فاملتـاكس اًثاهوي ًؤذي معهل هؼريا ملاتي ماذي اًـوط: -4

 .ألظًل 

 املعَة اًثاين :رشوظ و ٕاحصاءاث اًتـامي اًثاهوي : 

                                      
1
 .61، ض 1224زف ًٌَرش، مرص، اًعحـة اًثاهَة :ذ/ َلس ًحُة صًة، رشخ  ٔبحاكم ؾلس امللاوةل، مًضبٔت املـا 
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 اًفصغ ألول :رشوظ اًتـامي اًثاهوي .

وضف اًلواهني اًيت تَتَ و اًيت س حلتَ  1262 م ًتٌاول املرشغ ادلزائصي ضف كاهون اًعفلاث اًـمومِة ًس ية ٔبوإ:اًرشوظ اًـامة ٌَتـامي اًثاهوي 

ا ٌَتـاكس اًثاهوي ،واًيت تـس رشوظا موحست ضف لك ٔبهواغ اًعفلاث .من كدي سوى اًرش   وظ ارلاظة اًواحة توافُص

وهفس اًيشء ابًًس حة ًيؼرٍي املرشغ اًفصويس و اطلي تسوزٍ  م ًتٌاول  سوى اًرشوظ ارلاظة و ٌَححث ضف جمال اًرشوظ اًـامة 

 وافص ألزنان اًثالج اًيت تتعَهبا اًـلوذ و يه.إتس من اًصحوغ ٕاىل اًلواؿس اًـامة ٕإجصام اًـلوذ ،ورعل تت

 اًرتايض ضف ؾلس اًتـامي اًثاهوي. -6

 اًرتايض ؿىل ماَُة اًـلس. (: بٔ 

 ًـترب ؾلس اًتـامي اًثاهوي من ؾلوذ اًترصف ، ٕار ٌضرتظ ضف املتـامي املتـاكس ٔبََُة اًترصف ابؾتحاٍز ًَزتم  ٔبََُةاملتـامي املتـاكس:

 .جية ٔبن ٍىون ابًلا سن اًصصس كري دحىوم ؿَََ توإًة ٔبو وظاًة و إ دحجوز ؿَََتسفؽ ألحص و ؿىل ُشا ألساش 

  :ابًيؼص ٔلناز ؾلس اًتـامي اًثاهوي و ما ًلتضََ من حلوق واًزتاماث فان ألََُة املتعَحة يه ٔبََُة اًترصف ٔبََُة املتـامي اًثاهوي

 واًيت متىٌَ من اًلِام جاكفة اًترصفاث و ألؾٌلل اًلاهوهَة.

ًيك ًيـلس اًتـامي اًثاهوي جية ٔبن ًرتاىض اًعصفان ؿىل اًـمي املعَوة تبٔذًتَ، و اًرتايض ؿىل اًرتايض ؿىل اًـمي:  (: ة

 اًـمي جية ٔبن ٍىون مـَيا ٔبو ؿىل ألكي كاتال ٌَتـَني و ٔبن ٍىون ُشا اًـمي ممىن و مرشوغ.

ذت املتـامي اًثاهوي ٕاىل تلايض احص ضف ملاتي اًـمي ٌضرتظ إهـلاذ ؾلس اًتـامي اًثاهوي ٔبن تتجَ ٕازااًرتايض ؿىل ألحص: (: ح

ـلس اطلي ًلوم تَ، مؽ ادجاٍ ٕازاذت املتـامي املتـاكس ٕاىل ذفؽ ألحص فٕارا ادجِ  ٕازاذت اًعصفني ٕاىل ٔبن ًمت اًـمي جماان تال ملاتي فال ًي

 اًـلس .

ـاكس خيتَف ابدتالف اًـلوذ و خيتَف ابدتالف هوغ وفلا ٌَلواؿس اًـامة اًسخة ضف اًتاًسخة و احملي ضف ؾلس اًتـامي اًثاهوي : -(1

ذاة اًـمي املصاذ اجناٍس مبلتىض اًـلس ،وكس ٔبكَص اًلاهون املسين ادلزائصي تعالن اًـلس ٕارا نان سخة الاًزتام خماًفا ٌَيؼام اًـام ٔبو الٓ 

 اًـامة ٔبما ٕارا ختَف اًسخة فان الاًزتام إ ًًضا من ألساش و إ ًيـلس اًـلس.
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 هَا : اًرشوظ ارلاظة ٌَتـامي اًثاهوي.نا

امللعوذ من رعل ُو حتسًس رضوزت حتسًس اًعفلة دضاحة ٌَمجال اًصئُيس ًتسذي املتـامي اًثاهوي وضف ذفرت اًرشوظ ٕارا ٔبمىن رعل : -(6

ٍ و تـٌََُ تـٌَُا اجملال ٔبو ألحزاء من اًعفلة اًيت س َولك من ذالًِا ٌَمتـامي ألظًل تيفِشُا ٌَمتـامي اًثاهوي و ُشا تتحسًس

 معَلا ٍىون انفِا ٌَجِاةل...

جية ٔبن حيسذ ضف اًعفلة دضاحة اجملال اًصئُيس   « 111-62من املصسوم  629و ُشا ما تيط ؿَََ اًفلصت ألوىل من هط املاذت  

   »ٌَجوء ٕاىل اًتـامي اًثاهوي و ضف ذفرت اًرشوظ ٕارا ٔبمىن رعل

املؤزد ضف  6624-1266املـسل ابملصسوم  1221اًـمومِة اًفصويس ًس ية من كاهون اًعفلاث  664و كس هع  املاذت 

 ؿىل ٔبن كدول اًتـامي اًثاهوي و اؾدامذ رشوظ اصلفؽ جية ٔبن ٍىون دحسذا ضف اًعفلة ٔبو  ضف ؾلس ذاض ًوكـَ اًعصفان. 64/29/1266

س مؽ إإذازت اًزتاماث رسعَة إ جيوس  ه ٔبن حيي كرٍي اًزتاماث املتـاكٕاًزامِة موافلة املعَحة املتـاكست مس حلا ؿىل اًتـامي اًثاهوي:  -(1

ظال و إ فهيا ٔبو ٔبن ًتـاكس ثضبهٔنا مؽ اًلري من اًحاظن ٕاإ مبوافلة إإذازت فٕارا حعي اًتياسل ؾن اًـلس ذون موافلة إإذازت فان رعل ًـترب اب

.ت ٔبًة ؿالكةحيتج تَ ضف مواهجة إإذازت و إ تًضبٔ تني املتـاكس من اًحاظن و تني إإذاز 
 (1)

  

جية ٔبن حيؼى لك متـامي ناهوي ؿىل موافلة املعَحة املتـاكست مس حلا ورشظ  111-62من املصسوم  629و اهعالكا من املاذت 

 ٌَجوء ٌَتـامي اًثاهوي.

َجوء ٌَتـامي اًثاهوي دلزء تبٔهَ امىن ٌَمتـامي املتـاكس اٌ 16/61/6991ٔبما ضف فصوسا : فلس هع  املاذت اًثاهَة من كاهون اًعفلاث اًـمومِة 

من اًعفلة ثرشظ موافلة اًسَعة املتـاكست
 (2)

 و إ حيق ٔلي متـامي متـاكس مٌح تيفِش حزء من اًعفلة ذون املوافلة املس حلة ًإلذازت ًِشا 

 ،وضف لك اذلاإث ًحلى املسؤول اًوحِس ٔبمام إإذازت.
(3)

  

 اًفصغ اًثاين : ٕاحصاءاث اًتـامي اًثاهوي .

: ًلسم ظَة املوافلة املس حلة ؿىل اًتـامي اًثاهوي ٌَمعَحة املتـاكست من كدي املتـامي : إإحصاءاث اًلاهوهَة ٌَحعول ؿىل موافلة إإذازتٔبوإ  

   املتـاكس و ٍىون ناًتايل :

                                      
1
ة، ظحـة   ة و اًتحىمي، ذاز ادلامـة ادلسًست، الاسىٌسًز  .629،ض 1224:ذ/ ماخس زاقة اذلَو، اًـلوذ إإذاًز

2
 :Frank Moderne ,La Sous Traitaince Des Marché Publics, Edition Daloz Paris 1995 ; P 45 

3 : Michel Villard, Yves Bachelot, Jean Michel Roméro, Droit Et Pratique Des Marchés Publics De Travaux, Edition  De 

Moniteur, Paris 1981.p 128. 
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كدي املتـامي املتـاكس  و ُيا ٍصفق ظَة املوافلة ؿىل اًتـامي اًثاهوي مصفلا مؽ اًـصط امللسم مناًعَة امللسم كدي ٕاجصام اًعفلة : -(6

 ؿىل ٔبن ًتضمن ُشا اًعَة ما ًًل :

 ظحَـة ألؾٌلل املولكة ٌَمتـامي اًثاهوي. -

 امس املتـامي اًثاهوي و ؾيواهَ و ملٍص اًصئُيس. -

 اًلمي املاًَة امللسزت هبا اًـمي و املحَف اطلي س َسفؽ ٌَمتـامي اًثاهوي.   -

 و ؿسم ٕاماكهَة تلَري املحَف.  رشوظ اصلفؽ و نشعل اإتفاق ؿىل ٕاماكهَة -

 إإماكهَة املاذًة و املاًَة و املِيَة ٌَمتـامي اًثاهوي مىت ظَحهتا املعَحة املتـاكست .-

ضف تـغ ألحِان و ٔبجياء تيفِش اًعفلة كس حتسج مس تجساث ٔبو ؾوائق تفصط ؿىل املتـامي املتـاكس اًعَة امللسم ٔبجياء تيفِش اًعفلة:  -(1

ضوغ اًعفلة ملتـامي ناهوي ًتيفِشُا، و ضف ُشٍ اذلاةل جية ؿىل املتـامي املتـاكس تلسمي ظَة املوافلة ؿىل اًتـامي ٔبن ًـِس جبزء من مو 

اًثاهوي ٌَمعَحة املتـاكست ؿىل ٔبن ٍىون ضف صلك مىتوة و مؤزد ومصفلا ابًونائق املعَوتة و متضميا هفس اًحَاانث املعَوتة ضف اًعَة 

.امللسم كدي ٕاجصام اًعفلة
 (1)

  

ضف ُشٍ اذلاةل جية ٔبن ًـمل املتـامي املتـاكس املعَحة املتـاكست جصساةل موىص ؿَهيا مؽ ؿمل اًعَة امللسم تـس ٕاجصام اًعفلة :   -(1

بَث   (Avenant)اًوظول جبمَؽ اًحَاانث و املـَوماث املتـَلة ابًتـامي اًثاهوي ،و املوافلة ضف ُشٍ اذلاةل جية ٔبن تىون موضوغ مَحق 

و ُشا املَحق ظحَـة ألؾٌلل املولكة ٌَمتـامي اًثاهوي وامسَ و ملٍص اًصئُيس ٔبوؾيواهَ و نشا املحَف اًواحة ذفـَ ٌَمتـامي اًثاهوي. ًتضمن 

ة ُشٍ إإحصاءاث ابًًس حة خملتَف اًـلوذ  ٕاىل اًلاهون اًفصويس جصحوؾيا ذامئا فـلس س حق و ٔبن هؼم  املاذت اًثاهَة من مسوهة اًـلوذ إإذاًز

ة املتـاكست ًحسي فهيا زقحتَ ضف اذلعول ؿىل املوافلاإٕ  ة و ظحلا ًِشٍ املاذت ًتلسم املتـاكس ألظًل تعَة نتايب ٕاىل ادلِة إإذاًز ة ؿىل ذاًز

 اًتـاكس من اًحاظن و جية ٔبن ًحني ُشا اًعَة: 

ني ؿىل إإذازت ٔبن تحسي زٔبهيا ضف ُشا اًعَة سواء امس املتـاكس من اًحاظن و نفاءتَ اًفٌَة اًالسمة ًتيفِش الاًزتاماث امليوظة تَ و ًتـ -

 ًوم حتسة من اتزخي وظول ظَة املتـاكس ألظًل ٕاٍهيا . 16ابًلدول ٔبو ابًصفغ ذالل مست 

                                      
1
 : Ben Khalifa Fouzi , Le Droit Des Marchés Publics, édition  CLE ,Tunis 2005.p 145 
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 ناهَا :ٕاحصاءاث اصلفؽ املحارش ٌَمتـامي اًثاهوي.

فِاث اصلفؽ املحارش ٌَمتـامي اًثاهوي ، املتـَق جىِ   19/21/1266هؼمِا املرشغ ادلزائصي مبا خاء ضف كصاز وسٍص املاًَة تتازخي 

ست اًصمسَة ؿسذ  .و كس حسذ ُشا رشوظ   29/62/1262املؤزد ضف    111-62من املصسوم اًصئايس  629تعحَلا ٔلحاكم املاذت  14ادلًص

ني إبتحاغ ٕاحصاءاث دحسذت  .  اصلفؽ املحارش حىت ًتس ىن ٌَمتـامَني اًثاهًو

 رشوظ اصلفؽ املحارش . (:6

 ط ضف ذفرت رشوظ املياكعة ؿىل اصلفؽ املحارش املتـامي اًثاهوي.جية ٔبن ًي -

 جية ٔبن ٍىون اًتـامي اًثاهوي دحي ؾلس تني املتـامي اًثاهوي و ظاحة اًعفلة. -

ن حِاسي ٌَعفلة. -  جية ٔبإ ٍىون املحَف اخملعط ٌضلفؽ املحارش ٌَمتـامي اًثاهوي مضموإ جُص

 احة اًعفلة من مدَف ارلسماث اًواحة تيفِشُا من كدي املتـامي اًثاهوي و املـين ابصلفؽ املحارش جية ٔبن خيعم مدَف اًتسخِق اخملعط ًع -

 جية ٔبن ختعم اذلعة اًلاتةل ٌَتحوًي من مدَف اًعفلة من املحَف اخملعط ٌَتـامي اًثاهوي احملًل .-

 ًًل: من اًلصاز وفلا ملا 21و ُشا ما خاءث تَ املاذت  هَفِاث اصلفؽ املحارش : (:1

 جية ٔبن ًوخَ املتـامي اًثاهوي ظَحا ٕاىل ظاحة اًعفلة ٌَموافلة ؿىل اصلفؽ املحارش ملاتي وظي اس تالم.  -

 ٕاىل املعَحة املتـاكست ظَحا ٌضلفؽ املحارش و ٔبن ٍىون ُشا اًعَة مصفلا ابًفواتري ٔبواًوضـَاث و وظي الاس تالم اًساتق ًعاحة اًعفلة.  -

ساء من اتزخي وظي الاس تالم ٕإؾعاء موافلتَ اًلكَة ٔبو ادلزئَة ٔبواًصذ جصفغ اصلفؽ املحارش ٌَمتـامي ًوما اتت 12تىون ًعاحة اًعفلة همةل  -

 اًثاهوي وؿَََ ٕادداز املعَحة املتـاكست نشعل .

 تصسي املعَحة املتـاكست ضف اكصة الٓخال وسزة من اًفواتري ٔبو اًىضوف ًعاحة اًعفلة. -

ًحسٔب زساين  111-62من املصسوم اًصئايس  99ًوما احملسذ ضف املاذت  12و اًىضوف مؽ مصاؿات اخي تلوم املعَحة املتـاكست ترصف اًفواتري بٔ  -

ًوما املشهوز ٔبؿالٍ ٕارا  م ًـعي ظاحة اًعفلة ٔبي  12ُشا ألخي اتتساء من اتزخي كدول ٔبوزفغ ظاحة اًعفلة ٔبو ؾيس اىهتاء اخي 

 زذ .

 س جلك ذفؽ ًعاحل املتـامي اًثاهوي. جية ٔبن تـمِل املعَحة املتـاكست املتـامي املتـاك -
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ء ٕارا زفغ ظاحة اًعفلة اصلفؽ املحارش ٌَمتـامي اًثاهوي جية ٔبن ًربز رعل و ضف ُشٍ اذلاةل إ امىن ٌَمعَحة املتـاكست ٔبن تسفؽ ٕاإ ادلز  -

 كري املتياسغ ؿَََ.

 ذفؽ مدارش ٌَمتـامي اًثاهوي.  جية ؿىل ظاحة اًعفلة ٔبن تؼِص ضف فواترٍي بٓو وضوفَ مدَف ألذاءاث اًيت ناه  دحي -

من كاهون اًعفلاث اًـمومِة املـسةل  661ٔبما ؾن املرشغ اًفصويس فلس هؼم هَفِاث اصلفؽ املحارش ٌَمتـامي اًثاهوي مبوحة املاذت 

ٕاىل  91ملواذ ؿىل ٔبن ٔبحاكم ا 661،ٕار تيط املاذت  661و نشا املاذت  11/29/1266املؤزد ضف  6222-1266من املصسوم زرف  19ابملاذت 

 مؽ مصاؿات ألحاكم احملسذت اًتاًَة : 664تيعحق ؿىل امللاوًني من اًحاظن املشهوزت ضف املاذت  622

ٔبوزو ضف حاةل موافلة اًسَعة املتـاكست ؿىل املتـاكس من  122ًمت ذفؽ مدَف ؾلس اًتـاكس من اًحاظن ؾيسما ٍىون املحَف ٌساوي ٔبو ٔبنرث من  -

 املحارش ضف حزء من اًعفلة اطلي ًمت تيفِشٍ.اًحاظن وؿىل رشوظ اصلفؽ 

ة  - و مؽ رعل و فامي ًتـَق توسازت اصلفاغ مبا ضف رعل اًامنرح ظفلاث اًتعيَؽ اًتجمَؽ والادتَاز و إإظالخ ٔبواًعَاهة و ارلسماث اًفىًص

 حَف إإحٌليل ٌَـلس.من امل  % 62ُيا ًسفؽ مدارشت ٌَمتـاكس اًثاهوي ٕارا نان مدَف اًـلس من اًحاظن ٌساوي ٔبو ًتجاوس 

ؿىل ٔبن امللاول من اًحاظن ًوخَ ظَحَ املتـَق ابصلفؽ ٕاىل املعَحة املتـاكست ٔبو ٕاىل ظاحة اًعفلة جصساةل موىص  661وحسذث املاذت  -

 ؿَهيا مؽ وظي الاس تالم ا وان ًعصخ اًعَة ٕاىل ظاحة اًعفلة مؽ وظي الاس تالم

  .الم ٔبو اًتسمل ٕإؾعاء موافلتَ ٔبو زفضَ ٕاىل املتـاكس من اًحاظن )اًثاهوي(ًوم ٕاتتساء من وظي الاس ت 61و ًعاحة اًعفلة مست  -

ٔبن ًعصخ ظَة اصلفؽ ٕاىل ادلِة املتـاكست ٔبو اًضرط اطلي حتسذٍ ادلِة املتـاكست مصفلا تفاتوزاث و وظي الاس تالم ٔبو صِاذت اس تالم  -

 ِااًعَة من ظصف ظاحة اًعفلة ٔبو تتبٔصريت اًرًبس ؿىل ٔبن اًصساةل مت زفض 

 اًسَعة املتـاكست ٔبو اًضرط اطلي حتسذٍ ٌسَمون ًعاحة اًعفلة وسزة من اًفاتوزاث امللسمة من املتـاكس من اًحاظن  -

و ًحسٔب ألخي من اتزخي اس تالم اًسَعة املتـاكست من اًلدول )اإتفاق(لكَا  99جية ؿىل اًسَعة املتـاكست اصلفؽ مضن اًوك  احملسذ ابملاذت  -

 فلة ؿىل اصلفؽ املعَوة.ٔبو حزئَا ًعاحة اًع

و ضف ُشا ألخي ٕارا  م ًحسي ظاحة اًعفلة ٔبي كدول و إ زفغ، جية ؿىل اًسَعة املتـاكست ٕاتالػ ظاحة اًعفلة ابصلفـاث  -

 ٌَملاول)من اًحاظن(.    
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 املححث اًثاين :النٓاز اًلاهوهَة ٌَتـامي اًثاهوي.

ة ٔلهَ ضف اكَة ألحِان  ُو ذدِي ؿىل  ٕاىل ٔبن موضوغ اًتـامي اًثاهوي ٔبو اًتـاكسس حق إإصازت  من اًحاظن ًًمتي ٕاىل اًـلوذ اًثاهًو

و ًحلى ضف راتَ ؾلسا من اًلاهون ارلاض مززوؿا ضف اًـلس إإذازي و ألظي ضف هعاق اًـلوذ ارلاظة ُو ٕاابحة اًتـاكس من  ،اًـلس إإذازي

 ؼص اًتـامي اًثاهوي.اًحاظن ظاملا ٔبن اًـلس ألظًل إ ًتضمن هعا دضحيا ٔبو مضيَا حي

 املعَة ألول:النٓاز اًلاهوهَة ٌَتـامي اًثاهوي مبوافلة إإذازت.

 اًفؼؼؼؼصغ ألول:ألثص ابًًس حة ًـالكة إإذازت ابملتـاكس ألظًل .

 و إ تًضبٔ ؾيَ ٕان اًتـامي اًثاهوي املصدط تَ، ٔبي امللرتن مبوافلة إإذازت إ ًؤذي ٕاىل حَول املتـاكس اًثاهوي دحي املتـاكس ألظًل

ة املتـاكست، تي تحلى اًصاتعة اًـلسًة تني املتـاكس ألظًل و ادلِة اإٕ  ة ٔبي ؿالكة ؾلسًة خسًست تني املتـامي اًثاهوي و ادلِة إإذاًز ذاًز

زء اطلي مت تيفِشٍ من املتـاكست كامئة ونامةل ذون املساش هبا،و تشعل ًؼي املتـاكس ألظًل مسؤوإ ؾن تيفِش اًـلس تبهٔكهل حىت ابًًس حة ٌَج

ا ٕاىل كدي املتـامي اًثاهوي واملتـاكس ألظًل، امىن ٔبن توكؽ ؿَََ ادلزاءاث ثسخة ؿسم اًتيفِش ٔبو اًتبٔذري فَِ حىت و ًو نان ُشا اًفـي زاحـ

 تلعري املتـامي اًثاهوي.

 اًفؼؼؼؼصغ اًثاين:ألثص ابًًس حة ًـالكة إإذازت ابملتـامي اًثاهوي .

الكة إإذازت ابملتـامي اًثاهوي فان موافلة إإذازت ؿىل اًتـامي اًثاهوي إ تًضبٔ ؾهنا ٔبًة ؿالكة ؾلسًة تني إإذازت ٔبما ابًًس حة ًـ

ص ُو واملتـامي اًثاهوي، و من مث إ ٍىون ُشا ألذري ظصفا ضف اًـلس ألظًل و لك ما ًرتتة ؿىل موافلة إإذازت ؿىل اًتـاكس اًثاهوي من ٔبم

غ ٔبن ُشا اًتـاكس  ٍىون مرشوؿا و من مث إ تس تعَؽ إإذازت ٔبن تتٌىص  ه تـس رعل و ٕاإ ازتىد  دعبٔ تـاكساي ًوحة مسؤوًَهتا ابًتـًو

ٔبمام املتـاكس ألظًل.
 (1)

  

ًفلَ و اًـالكة ظحلا ٌَلواهني اًفصوس َة اذلسًثة تني إإذازت و املتـامي اًثاهوي و ظحلا ًالحهتاذ اذلسًث ضف فصوسا وظحلا ملا اذش تَ ا -

 يه ؿالكة ماًَة تمتثي ابصلفؽ املحارش من إإذازت ٕاىل املتـامي اًثاهوي و ُشا حٌلًة ٌَمتـامي اًثاهوي. اذلسًث

من اًلاهون املسين ادلزائصي تتلٍصص مجةل من اذللوق ٌَملاول اًفصؾي تمتثي ٔبساسا ضف مٌح امللاول  111نٌل تسذي املرشغ ابملاذت 

 دارشت مبا ه من حلوق صلى امللاول ألظًل نٌل مٌحَ حق الامتَاس ضف حاةل توكِؽ اذلجز ؿىل ٔبموال امللاول.اًفصؾي حق معاًحة زة اًـمي م 

                                      
1

ة ذزاسة ملازهة ،ذاز اًفىص اًـصيب ،معحـة خامـة ؿني اًضمس ،اًعحـة ارلامسة : ذ /سَامين َلس اًعٌلوي،ألسس اًـامة ٌَـلوذ إإذ  .449.ض  6996اًز
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   اًفصغ اًثاًث : ألثص ابًًس حة ًـالكة املتـاكس ألظًل ابملتـامي اًثاهوي :

لسًة مدارشت و رعل هؼصا ًوحوذ اتفاق اًتـاكس من املسمل تَ فلِا ٔبن اًـالكة تني املتـاكس ألظًل و املتـامي اًثاهوي ٕامنا يه ؿالكة ؾ

حىت ضف اًثاهوي  املربم تُهنٌل، و هالحغ ٔبن اًـالكة اًـلسًة تني املتـاكس ألظًل و املتـامي اًثاهوي تـترب زاتعة من زواتط اًلاهون ارلاض 

ن الادتعاض ابًفعي ضف املياسؿاث اًياص ئة ؾهنا ٌَلضاء اذلاإث اًيت توافق فهيا إإذازت ؿىل اتفاق اًتـاكس من اًحاظن )اًتـامي اًثاهوي(وٍىو

اًـاذي
 

. 

 و ترتتة ٌَمتـامي اًثاهوي حلوق و اًزتاماث ادجاٍ املتـامي املتـاكس :

 املتـاكس ألظًل و تمتثي ضف :ُشٍ اذللوق تمتثي ٔبساسا ضف اًزتاماث ٔبوإ:حلوق املتـامي اًثاهوي :

 ي. متىني املتـامي اًثاهوي من اجناس اًـم  -(1

 س تالم ألؾٌلل دحي اًـلس تـس الاجناس.  -(2

 سساذ احص املتـامي اًثاهوي.   -(3

 ًضٌلن تيفِش ؾلس اًتـامي اًثاهوي ًلؽ ؿىل ؿاتق املتـامي اًثاهوي ؿست اًزتاماث تمتثي ضف :ناهَا: اًزتاماث املتـامي اًثاهوي :

 اجناس اًـمي دحي اًـلس .  -(1

 :الاًزتام تتسَمي اًـمي تـس الاجناس  -(2

 م ًلم املتـامي اًثاهوي تتسَمي اًـمي نامال ضف املاكن و اًزمان اًواحة تسَميَ فهيٌل، فاهَ ٍىون كس ٔبذي ابًزتامَ ابًتسَمي  فٕارا

غ ضف اذلاًتني ٕارا نان  ه ملتىض ٌرش  ظ فِىون ٌَمتـامي املتـاكس و مبوحة اًلواؿس اًـامة ٕاما ظَة اًتيفِش اًـَين ٔبو ظَة اًفسخ مؽ اًتـًو

 ـامي املتـاكس ابؿشاز املتـامي اًثاهوي ابًتسَمي.كِام املت

 ش.و ٌَلايض اًحث ضف ظَة اًتيفِش اًـَين ٕارا نان رعل ممىٌا، مؽ حواس الاًتجاء ٕاىل اٍهتسًس املايل ٕإحداز املتـامي اًثاهوي ؿىل اًتيفِ

 زحوؿَ ؿىل املتـامي اًثاهوي ابملعاًحة ابًتيفِش الاًزتام تضٌلن اًـمي وضف حاةل إإذالل هبشا الاًزتام : ًيحرص املتـامي املتـاكس ضف  -(3

 اًـَين،ٔبي إبظالخ اًرضز مىت نان رعل ممىٌا ٔبو ًعَة تترفِغ ألحص مما ًتٌاسة مؽ اًرضز اطلي ذلق تَ .

 النٓاز اًلاهوهَة ٌَتـامي اًثاهوي ذون املوافلة إإذازت.: املعَة اًثاين

 ذازت ابملتـاكس ألظًل.اًفصغ ألول: ٔبثص ؿسم املوافلة ؿىل ؿالكة اإٕ 

 ٍصي اًفلَ ٔبن املتـامي اًثاهوي كري امللرتن مبوافلة إإذازت إ ٌرسي ضف مواهجة ُشٍ ألذريت وإ حيتج تؽ ؿَهيا.
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حلي املتـامي ألظًل املسؤول اًوحِس ؾن تيفِش اًـلس .  وإ ًًضبٔ ؾيَ ٔبًة ؿالكة ؾلسًة تني املتـامي اًثاهوي و إإذازت، ًو

ملتـاكس ألظًل ابًتـامي اًثاهوي ذون تصدِط ساتق من إإذازت ًـترب دعبٔ ؾلساي ٍصتة مسؤوًَة ؾن ألرضاز اًيامجة وٕان كِام ا

ربز توكِؽ حزاء فسخ اًـلس ؿىل مسؤوًَتَ ورعل استٌاذا ٕاىل فىصت الاؾتحاز اًضريص ضف جمال تيفِش اًـلس إإذازي، و ُشا ما رُة  ؾيَ، ًو

ي واًفصويس ٕاىل ٔبن دلوء املتـامي املتـاكس ٕايل اًتـامي اًثاهوي ذون موافلة إإذازت ًـترب ٕاذالإ ابًزتامَ تتٌفِش اًـلس ٕاًََ لك من املرشغ ادلزائص 

 رسعَا مما اميح املعَحة املتـاكست اذلق ضف ظَة فسخ اًـلس ٕاؾٌلإ ٌَلواؿس اًـامة.

 هوي .اًفصغ اًثاين :اثص ؿسم املوافلة ؿىل ؿالكة إإذازت ابملتـامي اًثا

ملرتن مبوافلة إإذازت إ تًضبٔ ؾيَ ٔبًة ؿالكة ؾلسًة مدارشت تني إإذازت و املتـامي اًثاهوي،تي تؼي اًـالكة  ٕان اًتـامي اًثاهوي كري

 اًـلسًة املحارشت كامئة تني إإذازت و املتـاكس ألظًل، و ًحلى ُو املسؤول اًوحِس ؾن تيفِش نامي اًـلس.

 ملوافلة ؿىل ؿالكة املتـاكس ألظًل ابملتـامي اًثاهوي:اًفصغ اًثاًث : اثص ؿسم ا

ٕان ٔبناز اًتـامي اًثاهوي كري املصدط تَ ؿىل ؿالكة املتـاكس ألظًل ابًتـامي اًثاهوي ، إ ختتَف ؾن تغل املرتتحة ؿىل اًتـاكس 

شٍ اًـالكة تـترب زاتعة من زواتط اًلاهون ارلاض ، وًرتتة ؿىل رعل دضوؾِا ٔلحاكم اًلاهون ارلاض و ادتعاض اًلضاء  املصدط تَ ، ُو

 .اًـاذي ابًفعي ضف املياسؿاث اًياص ئة ؾهنا

              دؼؼؼؼؼؼامتة

ظصٔبث ؿىل كواهني اًعفلاث اًـمومِة مٌش ظسوز ٔبول   اًيتمن ذالل ذزاستٌا ملوضوغ اًتـامي اًثاهوي هالحغ ٔبن مجَؽ اًتلَرياث 

إ ًوخس ما ُو خسًس فامي خيط اًتـامي اًثاهوي نٌل  1262ٕاىل كاًة ظسوز ٔبدص كاهون س ية  6919 كاهون ٌَعفلاث اًـمومِة ضف ادلزائص س ية

مؽ ؿسم  ظ، مواذ( ٔبو من حِث املوضوغ ما ؿسا تـغ اًيلا 1 م تس تحسج مواذ ٔبدصى خسًست بَث تلِ  هفسِا سواء من حِث اًنَك )

من اًياحِة اًـمََة فان اًـسًس من  ٔبمااًلموط ضف كاهون اًعفلاث اًـمومِة احهتاذاث كضائَة نفِةل توضؽ تفسرياث ًحـغ اًيلائط و  وحوذ

ؽ و ًـي ألصاكل مصاذٍ ٔبن املعاحل املتـاكست ضف ادلزائص ًيلعِا اًـيرص اًخرشي  املعاحل املتـاكست إ تَجبٔ ٌَتـامي اًثاهوي ضف تيفِش املضاًز

ا ؿس ة تعفة ؿامة و اًيت إ تـمتس ؿىل ظصق اًىفء اطلي امىٌَ من متاتـة مضاًزؽ ٌضازك ضف اجناُس ت متسذَني ٕاضافة ٕاىل امللاوإث ادلزائًص

ُس  همَلكة ابًلسز اًاكضف مما ًؤذي ٕاىل ظـوتة مضازنة مثَالهتا من امللاوإث ضف  حسًثة ضف تس َري صؤوهنا وإ تـمتس ؿىل مسرٍين ٔبنفاء ، ًو

ياك من ٍصى ٔبن تسذي املتـامَني ؽ ، ُو ني ٌسخة فوىض هحريت ضف مِسان اًـمي ضف نثري من ألحِان إهـسام اجناس خمتَف املضاًز  اًثاهًو
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ني و ُشا ما سخة ؾزوف اكَة املعاحل ؾن ٕاذزاح تيس ضف ذفاتص اًرشوظ ًتِح تسذي  اًتًس َق اًـايل لكٌل ساذ ؿسذ املتسذَني اًثاهًو

ؽ تستٌس ٕاىل مؤسسة واحست فلط ِشا فاكَة املضاًز ني ،ًو و ٔبن نان ضف ملاتي رعل ٔبن تـغ املؤسساث اًوظيَة اًعلريت  املتـامَني اًثاهًو

ؽ .  واملتوسعة اس تعاؾ  زفؽ اًتحسي ابملسامهة ضف اجناس ؿست مضاًز

 ومٌَ امىن ٔبن ًمت ماًًل :

: من حِث اًيلط ضف اًيعوض إتس من اس تحساج هعوض كاهوهَة و تيؼميَة تدامىش واًتعوزاث اذلاظةل ضف اًساحة الاكتعاذًة  (6

ة ًتيؼمي اًـالكة تني املتـاكس ألظًل واملتـاكس اًثاهوي ضف اًعفلاث اًـمومِة .ادلزا  ئًص

ا ضف املتـامي اًثاهوي ذاظة ما ًتـَق توسائهل اًتلٌَة واملاًَة و املاذً ة ًضٌلن اًتيفِش ألحسن ًٔلؾٌلل رضوزت حتسًس اًرشوظ اًواحة توافُص

 ياسؿاث ارلاظة ابًتـامي اًثاهوي ....تخِان تعفة دضحية ادلِة اخملتعة ابًفعي ضف امل 

: و من اًياحِة اًـمََة جية تىثَف اجملِوذاث من اخي فتح اًتىوٍن ٔبمام اًَس اًـامةل وٕاجصام ظفلاث مؽ وسازت اًتىوٍن املِين ًتبَُٔي  (1

 اًَس اًـامةل تسإ من خَة اًَس اًـامةل ألحٌحَة .

ؽ الاكتعاذًة اًضرمة.وضؽ جصامج ذاظة تتبَُٔي املؤسساث اًعلريت و املتو : (1  سعة اًوظيَة ٍمتىِهنا من املسامهة ضف تيفِش املضاًز

اًـمي ؿىل تضجَؽ امللاوإث ادلامـَة مما ٌسمح إبذماح فئة اًعَحة ضف سوق اًـمي مؽ ذَق جمال تـامي تني ادلامـاث :  (4

ني و تبٔ  ََُِم ٕاىل خاهة فتح خماجص بث رلَق تـاون و واملؤسساث اًعلريت املتوسعة ذاظة ضف كعاغ ألصلال اًـمومِة ًتىوٍن امللاًو

ؽ الاكتعاذًة اًىربى صلفؽ جعةل اًتمنَة   ؿالكاث مؽ ادلامـاث و ٔبزابة اًـمي و رعل ٌَتىفي ابجناس املضاًز

لَي و و ابًتايل فان الاس تزسام املزتاًس ٔلسَوة اًتـامي اًثاهوي و تـمميَ ؿىل مجَؽ اًلعاؿاث سُسامه ضف سايذت فصض اًـمي و اًتض 

                     إإهلاض من اًحعاةل و تصكِة الاكتعاذ و ورش اًصذاء الاكتعاذي.

               كامئة  املصاحؽ 

 ٔبوإ : كامئة اًيعوض اًلاهوهَة

 . 11املتضمن تيؼمي اًعفلاث اًـمومِة ادلًصست اًصمسَة اًـسذ  1221ًوًَو  14املؤزد ضف  112-21املصسوم اًصئايس زرف  -1

ست زمسَة ؿسذ  29/62/1262املؤزد ضف  111-62ملصسوم اًصئايس زرف ا -2  19املتضمن تيؼمي اًعفلاث اًـمومِة ،حًص

 64،حًصست زمسَة ؿسذ  111-62املـسل و املمتم ٌَمصسوم اًصئايس زرف  26/21/1266املؤزد ضف  99-66املصسوم اًصئايس زرف  -3
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 .24، حًصست زمسَة ؿسذ 111-62ملـسل و املمتم ٌَمصسوم اًصئايس زرف ا 69/26/1261املؤزد ضف  11-61املصسوم اًصئايس زرف  -4

و املتضمن كاهون اًعفلاث  111-62املـسل و املمتم ٌَمصسوم اًصئايس زرف  61/26/1261املؤزد ضف  21-61املصسوم اًصئايس زرف    -5

 اًس ية اشلسني . 21اًـمومِة ،حًصست زمسَة ؿسذ 

 14متـَق جىِفاث اصلفؽ املحارش ٌَتـامي اًثاهوي حًصست زمسَة ؿسذ  1266ازش م 19كصاز وسٍص املاًَة املؤزد ضف  -6

 ناهَا : كامئة اًىتة :

 .ٔب: كامئة اًىتة ابٌَلة اًـصتَة

ة ذزاسة ملازهة ،ذاز اًفىص اًـصيب ،معحـة خامـة ؿني اًضمس ،اًعحـة   -1 ذ /سَامين َلس اًعٌلوي،ألسس اًـامة ٌَـلوذ إإذاًز

 6ارلامسة 

اًصساق امحس اًس هنوزي اًوس َط ضف رشخ اًلاهون املسين ،اجملضل ألول ،اًـلوذ اًوازذت ؿىل اًـمي ،امللاوةل و اًوناةل و ذ /ؾحس  -2

 . 6914اًوذًـة و اذلصاسة ،ادلزء اًساتؽ ،ذاز ٕاحِاء اًرتاج اًـصيب ،تريوث ًحيان ،ظحـة 

ذازي ،ادلزء اًثاين ،مىتحة ٍسن اذللوكِة و ألذتَة ،تريوث ،ًحيان ذ /ؿًل ؾحس ألمري كدالن ،اثص اًلاهون ارلاض ؿىل تعوز اًـلس اإٕ  -3

 . 1266،اًعحـة ألوىل 

املـسل و املمتم و اًيعوض  1262ٔبنتوجص  29ذ /ؾٌلز توضَاف ،رشخ تيؼمي اًعفلاث اًـمومِة وفق املصسوم اًصئايس املؤزد ضف  -4

 . 1266،ٔبنتوجص اًتعحَلِة  ه،حسوز ًٌَرش واًتوسًؽ ،ادلزائص ،اًعحـة اًثاًثة 

ة و اًتحىمي ،ذاز ادلامـة ادلسًست الاذ/ -5 ة.ظحـة ماخس زاقة اذلَو،اًـلوذ إإذاًز  629ض1224سىٌسًز

 .1224ذ/َلس ًحُة صًة،رشخ ٔبحاكم ؾلس امللاوةل،مًضبٔت املـازف ًٌَرش،مرص ،اًعحـة اًثاهَة  -6

ة.ذازاًىتة اًلاهوهَة،مرصذ/ -7 ،تصمجة اًـلوذ إإذاًز  . 1224،ظحـة َلوذ َلس ؿًل ظرٍب

ة،ذزاسة وملازهة مًضوزاث ٍسن اذللوكِةذ/ -8  1262اًعحـة ألوىل  ،تريوث،ًحيان، هرصي مٌعوز انتَيس،اًـلوذ إإذاًز

 اًىتة ابٌَلة اًفصوس َة ة :

1- Ben Khalifa Fouzi , Le Droit Des Marchés Publique, édition  CLE ,Tunis 2005. 

2- Frank Moderne, La Sous – Traitance , Des Marchés Public ,éditons  Dalloz Paris 1995. 
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3- Lojoye  Christoph .Droit Des Marchés Publics ,2
em

 éditons Gualince édition, Paris 2 

4- Michel Villard, Yves Bachelot, Jean Michel Roméro, Droit et Pratique Des Marchés Publics de 

Travaux, édition  De Moniteur, Paris 198 

 ناًثا : كامئة ألظصوحاث و اًصسائي 

 ٔب :ألظصوحاث:

تَزري سـَس ؾحس اًصساق ،سَعة إإذازت ادلزائَة ضف ٔبجياء تيفِش اًـلس إإذازي ذزاسة ملازهة ،ٔبظصوحة ًيَي ذنتوزاٍ،فصغ اًلاهون  -

 1229اًـام،لكَة اذللوق،خامـة ادلزائص 

 ة :اًصسائي :

املتضمن تيؼمي اًعفلاث اًـمومِة ،  112-21ًعفلاث اًـمومِة ،املصسوم اًصئايس زرف زايط ًوس ،ذزاسة اًتـسًالث املتـَلة اب -1

 . 1229-1221زساةل ماحس تري ضف اًلاهون فصغ اصلوةل و املؤسساث اًـمومِة، اًس ية ادلامـَة 
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 ماكحفة احملاابت ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة

 توكٍصن ؾحس اذلَمي/اصلنتوز 

 ألقواظ خامـة ؾٌلز جََجي

 

 ملسمة

من اصلس توز  16ارلاظة ُىشا خاء ضف املاذت  املعاحل رلسمة وس َةل وإ ٌَرثاء، معسزا اصلوةل مؤسساث ضف اًوػائف تىون ٔبن امىن إ

، فلس ،  ؤلن هؼام اًعفلاث ًـس  وس َةل فـاةل ضف توسًؽ املضاًزؽ وٕاجناس اًـمََاث املاًَة وتصص َس اًيفلاث اًـمومِة6991ادلزائصي ًس ية 

ٔبحاظِا املرشغ ابًـسًس من اًيعوض اًـلاتَة وجصامة اًصصوت ضف اًعفلاث اًـمومِة وحصامة مٌح ٕامتَاساث كري مربزت ضف جمال اًعفلاث 

 اًـمومِة، ُشٍ ألذريت اًيت تـس حصامة احملاابت ٕاحسى ظوزُا.. .

ق ٕاتحاغ ألحاكم اًلاهوهَة وٕارا نان اًلصط من هؼام اًعفلاث اطلي متتَىَ اًسَعة اًـامة ُو اًوظول إ  ىل ٕادتَاز ٔبفضي ؾصط ؾن ظًص

ة املفـول، فٕان تـغ املوػفني  ون خماًفة إإحصاءاث املتـَلة ابذلعول ؿىل اًعفلة اًـمومِة ؾن  -واًواكؽ اًـمًل ٌضِس ؿىل رعل –اًساًز حياًو

مؽ ٔبفضي ؾصط، ألمص اطلي ًؤذي ُسز املال اًـام ٔبو  ظًصق مٌح ٕامتَاساث كري مربزت ٔلحس املرتذسني، مفواًت ؿىل إإذازت فصظة اًتـاكس

ومن ُيا حناول ٔبن هتساءل ؾن فـاًَة س َاس َة املرشغ ضف اًتعسي حملاابت املوػفني اًـمومِني ًحـغ املرتذسني ؿىل حساة ٕاساءت دضفَ..، 

ق خماًفة ألحاكم اًترشًـَة املـمول هبا ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة ؟.  بٓدٍصن ؾن ظًص

ق احملوزٍن اًتاًَني :وس يحا  ول إإخاتة ؾن ُشٍ إإصاكًَة ؾن ظًص

 ضف جمال اًعفلاث اًـمومِةاحملاابت  فـاًَة دجصمي: ٔبوإ

 ناهَا: فـاًَة املتاتـة ضف حصامة احملاابت ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة

 ضف جمال اًعفلاث اًـمومِةاحملاابت  فـاًَة دجصمياملححث ألول : 

اًيت تيط ؿىل:" ًـاكة  1املـسل واملمتم املتـَق ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفتَ 21/26من اًلاهون  11/6صامة املاذت هع  ؿىل ُاتَ ادل    

  امتَاسا كري  ٌَلري  معسا اميح    معويم  موػف  لك ذح  6.222.222ٕاىل  122.222س يواث وتلصامة من  62ٕاىل  1ابذلخس من س يتني 

                                      
1
 .44، ح زغ  1266قض   21املؤزد ضف  66/61املـسل واملمتم ابًلاهون زرف  64املتـَق ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفتَ ح زغ  1221فرباٍص  12املؤزد ضف  21/26اًلاهون زرف  - 
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ة  املتـَلة  اًترشًـَة واًتيؼميَة  ًٔلحاكم  خماًفة  مَحق  ٔبو  ٔبو ظفلة  اتفاكِة  ٔبو  لسؾ  تبٔصري  ٔبو  ٕاجصام  ؾيس  مربز   اًرتحش  بًص

 ." إإحصاءاث  وصفافِة تني املرتذسني   واملساوات

 املعَة ألول : اًصهن املفرتط ضف حٌحة احملاابت

  اًفصغ ألول :  ظفة ادلاين

مؼٌح امتَؼاساث كؼري مؼربزت  "ضف جمال اًعفلاث اًـمومِةًفساذ ًفرتط ٔبن ٍىون ادلاين ضف حصامة احملاابت من كاهون ا 11/6وفلا ًيط املاذت     

 ؼ مٌَ املوػف اًـمويم تـبٔهَ: ت فلصت 21ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة" موػفا معومِا، وكس ؾّصف كاهون ماكحفة اًفساذ من ذالل املاذت 

ٔبو ٕاذازاي ٔبو كضائَا ٔبو ضف ٔبحس اجملاًس اًضـحَة احملََؼة امليترحؼة، سؼواء ٔبنان مـَيؼا ٔبو مٌترحؼا، رسط ٌضلي مٌعحا ترشًـَا ٔبو تيفِشاي  لك - 

 ذامئا ٔبو مؤكتا، مسفوغ ألحص ٔبو كري مسفوغ ألحص، ترصف اًيؼص ؾن زتختَ ٔبو ٔبكسمِتَ.

سامه هبشٍ اًعفة ضف  -  و مؤكتا، وػَفة ٔبو وناةل تبٔحص ٔبو تسون ٔبحص، ٌو ذسمؼة َُئؼة معومِؼة ٔبو مؤسسؼة معومِؼة ٔبو لك رسط بٓدص ًتوىل ًو

 ٔبًة مؤسسة ٔبدصى متغل اصلوةل لك ٔبو تـغ زٔبسٌلًِا، ٔبو ٔبًة مؤسسة ٔبدصى تلسم ذسمة معومِة.

لك رسط بٓدص مـصف تبٔهَ موػف معويم ٔبو من ضف حوكَ ظحلا ٌَترشًؽ واًتيؼمي املـمول هبٌل" - 
1

. 

لك رسط ٌضلي مٌعحا فساذ ًيلسم ٕاىل ؿست فئاث حِث تضم اًفئة ألوىل ف اًـمويم حسة كاهون ماكحفة اً ػوؿَََ فٕان مفِوم املو 

 ويه تتـَق ابٔلصزاض روو املياظة تيفِشاي ٔبو ٕاذازاي ٔبو كضائَا: 

اًتيفِشًة
2

ة  ٔبو إإذاًز
3

ٔبو اًلضائَة 
4

 سواء ناهوا مـَيني ٔبو مٌترحني، ذامئني ٔبو مؤكتني، ًـمَون تبٔحص ٔبو  

ٔبو زتخهتمتسوهَ، وترصف اًيؼص ؾن ٔبكسمِهتم 
5

. .. 

                                      
1
و م -  ملصسوم اًصئايس من اتفاكِة ألمم املتحست ملاكحفة اًفساذ املـمتست من كدي ازلـَة اًـامة ًٔلمم املتحست، واًيت ظاذك  ؿَهيا ادلزائص تتحفغ مبوحة ا 26فلصت  21ا هع  ؿَََ املاذت ُو

ي  69املؤزد  619-24زرف   . 1224ٔبفًص
2
لعس هبم ٔبؾضاء اًسَعة اًتيفِشًة وؿىل زبٔسِم زئُس  -   ازلِوزًة اطلي ٍىون مٌترحا. ًو

 اًوسٍص ألول واطلي ًـَيَ زئُس ازلِوزًة. - 

 اًوسزاء . - 
3
لعس تَ لك رسط ًـمي ضف ٕاذازت من إإذازاث اًـمومِة سواء تعفة ذامئة ٔبو مؤكتة تبٔحص ٔبو تسون ٔبحص وتلغ اًيؼص ؾن زتختَ ٔبو ٔبكسمِتَ.    -   ًو

4
لعس تَ اًلايض ابملـىن اًوازذ ضف  -   اًلاهون اًـضوي املتضمن اًلاهون ألسايس ٌَلضاء اطلي كسم اًلضات ٕاىل فئتني: ًو

 ن ضف إإذازت املصنًزة ًوسازت اًـسل.فئة اًلضات اًتاتـون ٌَلضاء اًـاذي ومه: كضات اذلنك واًيَاتة ٌَمحوكة اًـََا بٔو اجملاًس اًلضائَة ٔبو احملامك، ونشا اًلضات اًـامَو -

ة. فئة اًلضات اًتاتـ -  ون ٌَلضاء إإذازي ومه: كضات جمَس اصلوةل واحملامك إإذاًز

 ابٕإضافة لك من ٌضلي مٌعة كايض نلضات دحوكة اًتياسغ .
5
 .61-66، ض 1262، س ية 62 ، ذاز ُومة، ظ 1ٔبحسن توسلِـة، اًوخزي ضف اًلاهون ادلزايئ ارلاض، حٔبهؼص ٔبنرث تفاظَي  - 
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ـَا ٔبو مٌترحؼا ضف ٔبحؼس اجملؼاًس اًضؼـحَة احملََؼة:اًفئة اًثاهَةتُامن تضم  مه ٔبؾضؼاء اجملَؼس اًضؼـيب اًؼوظين و :  لك رسط ٌضلي مٌعؼحا ترشًؼ

 .. .اًوإئَةو ٔبؾضاء اجملاًس اًضـحَة اًحضلًة ، و ؤبؾضاء جمَس ألمة

ةل ضف َُئة ٔبو مؤسسة معومِة ٔبو راث زٔبسٌلل خمتَط ٔبو ٔبًة مؤسسة ٔبدصى تلسم لك رسط ًتوىل وػَفة ٔبو ونا  اًفئة اًثاًثة:ضف حني تضم  

تـَق ألمص ذسمة معومِة: ؼق اًؼوناةل، ٔكؾضؼاء جمَؼس إإذازت ضف املؤسسؼاث اًـمومِؼة  ُيا ًو جلك من ٌس يس ٕاًََ مٌعؼة مسؼؤوًَة ؾؼن ظًص

 . ٌَوػَفة اًـمومِةٔبو ؾن ظًصق اًوػَفة، مثي املوػفون مبفِوم اًلاهون ألسايس .الاكتعاذًة.

املسؼ تزسمني اًـسؼىًصني واملؼسهَني ضف اصلفؼاغ مؼن ُؼشٍ اًفئؼة تضؼمي لك و  لك رسؼط ًبٔذؼش حؼنك املوػؼف:نٌل ًيسزح مضن مفِوم املوػف 

ذ اًـَيندحافؼو اًحَؽ ابملزاو  ناحملرضٍن اًلضائني واملوجلني واملرتمجَني اًصمسَني اًوظين واًضحاظ اًـمومِون
1

.    

 حـغ ؾن ٕاماكهَة دضوغ املوػف اًفـًل ًوظف املوػف ؟.  وًتساءل اً    

صلي مٌعحا ٕاذازاي ذون تعفة كري كاهوهَة ناملوضف اطلي ٌس تلِي من مٌعحَ وًحلي مدارشا إؾٌل ه  اطلي املوػف اًفـىل ُو اًضرط

ة..، ٔبو اًضرط اطلي ًحارشٍ معال ٕاذازاي كدي ٕاس تىٌلل ٕاحصاءاث تيعَحَ ؟  ُؤإء ؿىل حصامة احملاابت ضف جمال  فِي امىن متاتـةإإذاًز

 مؽ ٔبن كاهوين، س يس ذون رسط ؾن ًعسوزُا اًفـًل هبا املوػف ًلوم اًيت اًلاؿست اًـامة تليض تحعالن ألؾٌللاًعفلاث اًـمومِة ؟  

 ًتـامي اطلي ٌَجمِوز ًةوحٌل اًـامة إبهتؼام، املصافق سري ذلسن ضٌلان ألحِان، تـغ ضف سَمية اًضرط ُشا ًـترب ترصفاث إإذازي اًلضاء

 كصاز ٔلن اًـلاة من رسط ًفَ  ٔبن امليعق من ..، وتني ُشا وراك ٍصي اًحـغ ٔبهَ ًُس إإذازت اًـامة إبؾتحاٍز امثي اًضرط ُشا مؽ

 اًوػَفة. همام فـال ابرش كس ابظال، ماذام ظسز كس تـٌََُ

اًضرط ًيك امىن وس حة ادلصامة ٕاًََ، فؼلك موػؼف ًلؼوم إبجؼصام ظؼفلة ٔبو  وجية ٔبن تتوافص ظفة املوػف اًـمويم ابملفِوم اًساتق اطلهص ضف 

 ًتـؼصط اتفاكِة ٔبو ؾلس ٔبو ًؤرش ؿَََ ٔبو ٍصاحـَ خماًفا تشعل ألحاكم اًترشًـَة ٔبو اًتيؼميَة املـمول هبا تلصط مٌح امتَاساث كري مربزت ٌَلؼري

 ألفـال اجملصمة ضف ابطف ادلصا م املتـَلة ابًفساذ. ٌَمساءةل ادلزائَة، ونشا اذلال ابًًس حة ًلك موػف ًلوم تفـي من

 اًفصغ اًثاين: وحوذ ظفلة معومِة 

 ؿىل ؾلس ٔبو ٕاتفاكِة ٔبو ظفلة ٔبو مَحق ٔبو اًتبٔصري ًلِام حصامة احملاابت ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة إتس من وحوذ مـامةل تىون ؿىل صلك

 هون ماكحفة اًفساذ ؿىل ُشٍ املـامالث وس يحاول اًتعصق ًِا إبجياس.من كا 11.، وكس هع  املاذت .اًـلس اًـلس ٔبو مصاحـة

 

                                      
1
 .64-61ض  بٔحسن توسلِـة املصحؽ اًساتق،ٔبهؼص  - 
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 ٔبوإ: وحوذ ؾلس

اًـلس ؾحازت من امللعوذ
1

 املؤسساث ٔبو اًَِئاث ٕاحسى ٔبو اصلوةل تربهما اًيت اًـلوذ تغل ُو اًفساذ، ماكحفة كاهون من 11/6 املاذت اًوازذت ضف 

ة ٔبصزاض مؽ ًِا اًتاتـة  اًلاهون ضف دحسذ ُو نٌل اًـامة اًسَعة امتَاساث ذون ٔبو تىون ًِا ظحَـي رسط مؽ ٔبو ذاظة، ٔبو ؿامة مـيًو

ة ابًـلوذ ألمص وًتـَق إإذازي، ة. واًَِئاث املؤسساث تربهما اًيت اًتجاًز  إإذاًز

   ناهَا : وحوذ اتفاكِة ٔبو ظفلة 

املتـَق ابًعفلاث اًـمومِة 62/111من املصسوم اًصئايس زرف  21املـسل واملمتم ٌٌَلذت  61/11من املصسوم اًصئايس زرف  21خاء ضف املاذت 
2

 ، ٔبن

 مالًني ذًياز ؤبزتـة اٌَواسم، ٔبو ألصلال ؾيَ رلسماث ًلي ٔبو ذح 9.222.222  مالًني ذًياز مدَلَ مثاهَة ٌساوي ظَة ٔبو ؾلس لك 

 ظفلة. ٕاجصام وحواب ًلتيض ارلسماث إ ٔبو اصلزاساث رلسماث ذح 4.000.000

ة ٔبو املؤسساث اصلوةل تربهما اًيت اًـلوذ ابٕإتفاكِة عسوؿَََ ًل  ؿام، ٔبو ظحَـي مـيوي ذاض بٓدص سواء نان رسط مؽ ًِا، اًتاتـة إإذاًز

من املصسوم  21املاذت  ابملاذت دحسذ ُو نٌل اًعفلة مدَف ًِا اخملعط املحَف إ ًحَف ًعاذلِا، ورعل ؾيسما ذسماث ٔبو ٔبصلال إبجناس واملتـَلة

 اًساًف اطلهص. 61/11زرف  اًصئايس

 ٔبو ألصلال ذح ابًًس حة رلسماث 9.222.222ارلسماث و ٔبو اصلزاساث ذح ابًًس حة رلسماث4.000.000 ٔبما ضف حاةل ما تَل  كمية اًـلس 

اٌَواسم، ففي ُشا اذلاةل تىون إإذازت مَزمة إبحصاء ظفلة واًيت تمت ٕاما ؾن ظًصق املزاًست
3

ٔبو املياكعة 
4

ٔبو إإستضازت 
5

ٔبو اًرتايض 
6

 . 

حا وتمت اإتفاكِة لة مهنا ما تـَق ٕاإ اًعفلة ٕاجصام ٕاحصاءاث تيفس تلًص مت ٕاجصام اًعفلاث تسءا  إإصِاز ٔبو املصاكدة ٔبو إإجصام تعًص اًعحفي، ًو

ابٕإؿالن ؾن اًعفلة
7

مصوزا تتلسمي اًـصوط
1

وظوإ ٕاىل ٕازساء اًعفلة واملعاذكة ؿَهيا
2

 . 

                                      
1
 من اًلاهون املسين. 14ؼص املاذت ًـصف اًـلس تبٔهَ لك اتفاق ًَزتم مبوحدَ رسط ٔبو ؿست ٔبصزاض حنو رسط بٓدص ٔبو ؿست ٔبصزاض، مبيح ٔبو فـي ٔبو الامتياغ ؾن فـي يشء ما ..، ٔبه - 

2
 .24ح زغ  69/26/1261املؤزد ضف  61/11املـسل واملمتم ابملصسوم اًصئايس زرف  19املتـَق ابًعفلاث اًـمومِة ح زغ  29/62/1262املؤزد ضف  62/111املصسوم اًصئايس زرف  - 

3
 .  62/111من املصسوم اًصئايس زرف  11املزاًست يه إإحصاء اطلي متيح اًعفلة مبوحدَ ٌَمتـِس اطلي ًلسم اًـصط ألكي مثيا..، ٔبهؼص املاذت  - 

4
 .62/111من املصسوم اًصئايس  11متيافسني مؽ ختعَط اًعفلة ٌَـازط اطلي ًلسم ٔبفضي ؾصط ٔبهؼص املاذت املياكعة ٕاحصاء ٌس هتسف اذلعول ؿىل ؾصوط من ؿست  - 

5
 .62/111من املصسوم اًصئايس  26فلصت  16ذت إإستضازت إإهتلائَة يه ٕاحصاء ٍىون املصذسون املصدط هلم تتلسمي ؾصط فَِ مه املسؾوون دعَعا ٌَلِام تشعل تـس ٕاهتلاء ٔبويل ٔبهؼص املا - 

6
 .62/111من املصسوم اًصئايس زرف  11اًرتايض ُو ٕاحصاء ختعَط ظفلة ملتـامي متـاكس واحس ذون ااصلؾوت اًضلكَة ٕاىل امليافسة..، ٔبهؼص املاذت  - 

7
ىون اٌَجوء ٕاىل .تـس ٕادتَاز املرشوغ من ظصف إإذازت تلوم ُشٍ ألذريت إبؿالم مجَؽ اًصاقحني ضف اًتـاكس مبوضوغ اًعفلة املصاذ اجصاهما -  هيسف اضفاء اًضفافِة ؿىل اًـمي إإذازي، ٍو

 اًست.إإصِاز اًعحفي اًزامِا ضف اذلاإث ألتَة : املياكعة املفتوحة ، املياكعة احملسوذت ، اصلؾوت ٕاىل إإهتلاء ألويل ٌَمساتلة ، املز 

لة إإًىرتوهَة "، نٌل مٌح املرشغ ًلك   62/111اًصئايس  ورش ٔبن املرشغ كس ٔبضاف وس َةل إإؿالن إإًىرتوين ٌَعفلاث مبوحة املصسوم حت  ؾيوان "إإتعال وتحاذل املـَوماث ابًعًص

لة الاًىرتوهَة، تسَِال مٌَ ًإلحصاءاث املـِوذت  الن إإًىرتوين ضف ػي اًترشًـاث اًساتلة وٕاذزاح إإؿاملتـِسٍن واملصذسني ٌَعفلاث اًـمومِة امتَاس اًصذ ؿىل اصلؾوت اىل امليافسة ابًعًص

سوسو سوًَزة، حصا م ة..، ٔبهؼص ٔبنرث تفاظَي مضن مصسوم اًعفلاث اًـمومِة ٕان ذل ؿىل يشء، فٕامنا ًسل ؿىل مواهحة املرشغ ادلزائصي ًوسائي إإؿالن اذلسًثة ضف جمال اًعفلاث اًـمومِ

ة خامـة كاظسي مصابخ وزكةل، اًعفلاث وبًَٓاث ماكحفة ضف ػي اًلاهون املتـَق ابًفساذ، مشهصت ماحس تري لكَة اذل  .49-49، ض 1266/1261لوق واًـَوم اًس َاسَ 
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 اًعفلاث مضهنا ًسذي حِث اًـمويم املوػف ًربهما اًيت اًـلوذ نافة ًُضمي فِتسؽ اًفساذ ماكحفة كاهون ضف وازذ ُو نٌل اًعفلة مفِوم ٔبما 

 اًـمومِة املؤسساث موػفو ًربهما اًيت اًـلوذ ٔبًضا تضم نٌل مٌَ من كاهون ماكحفة اًفساذ 21 ابملاذت املشهوزت اًَِئاث موػفو ًربهما

.، ومن رعل .معومِة ذسمة تلسم ذاظة مؤسسة ضف وناةل ٔبو وػَفة ًتوًون اطلٍن ألصزاض ًربهما اًيت لوذاًـ ٔبًضا تضمي نٌل الاكتعاذًة،

ٔبًضا اًعفلاث اًيت ًربهما مسؤوًو املؤسساث اًـمومِة إإكتعاذًة واملؤسساث راث زٔبش املال اخملتَط..، حِث خيضؽ ٕاجصام مثي ُشٍ 

إلحصاءاث احملسذت ضف اًلواؿس ارلاظة ًِشٍ املؤسساثاًعفلاث ومصاحـهتا وتـسًَِا ٌَلواؿس اًـامة ا ة ًو ًيت حتنك اًـلوذ اًتجاًز
3

 . 

        مَحق ناًثا :وحوذ  

ق ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة كس تعصٔب تـغ اًؼصوف اًيت ًتحمت مـِا تـسًي   ش ًمت ؾن ظًص املَحق، واطلي ًـصف  الاًزتاماث املتحاذةل..، ُو

 ؿست ٔبو تيس تـسًي ٔبو تلَََِا ٔبو ارلسماث سايذت وٍىون اًِسف مٌَ ألظََة، اًعفلة ٔبظصاف هفس تني ًربم ٌَعفلة اتتـة تـاكسًة وجَلة تبٔهَ

 إ ٔبن ثرشظ إإحٌليل اًعفلة موضوغ ضف تسذي خسًست معََاث املَحق موضوغ ارلسماث تلعي ٔبن وامىن ألظََة، اًعفلة ضف تـاكسًة تيوذ

حوُصاي اًعفلة موضوغ ًـسل
4
 . 

 ٌَعفلة ٔبو ٌَـلس ـا: وحوذ مصاحـةزات

 ٕاماكهَة فٕان اًعفلة ملصاحـة ابًًس حة ٔبما مـِا..، املتـاكس الٓدص واًعصف إإذازت اًعصفني، ٕإزاذت خيضؽ فٕاهَ مبفِومَ اًـلس ملصاحـة ابًًس حة   

 تيوذٍ ٔبحس ذالل من اًرشوظ ذفرت ضف ؿَهيا طاًي ًمت املتـاكس، واملتـامي املتـاكست املعَحة تني ؿَََ املتفق اًسـص ٔبو تيوذُا ٔبحس مصاحـة

حتٌََُ ٔبو اًسـص مصاحـة ٔبو اًعفلة تيوذ مصاحـة ٕاىل تؤذي كس اًيت ألس حاة ًحني نٌل ؿسهما، من املصاحـة ٕاماكهَة ًحني اطلي
5
. 

 

 

                                                                                                                        
1
ون تـصوضِم ٌَجِة  تـس معََة إإؿالن، وٕاؾعاء همةل دحسذت ٌَمـيَني ًتحسًس مواكفِم ٕادجاٍ املياكعة ومتىِهنم من اًونائق و املـَوماث ؾن املرشوغ املصاذ -  تيفِشٍ، ًتلسم املوزذون وامللاًو

مهنٌل مصحؽ املياكعة  ة بٔن تضمي اًتـِساث ؿىل ؾصط تلين وؾصط مايل، نٌل جية بٔن ًوضؽ لك من اًـصط اًتلين واًـصط املايل ضف ػصف مٌفعي وملفي وخمتوم ًحني لكاملـيَة، وجي

تضميان ؾحازت"تلين"و"مايل"..، بٔهؼص املاذت   . 62/111من املصسوم اًصئايس  16وموضوؾِا، ًو
2
ًمت ٕازساء اًعفلة ؿىل  تلوم املعَحة املتـاكست ابًتبٔنس من كسزاث املتـاكس اطلي ًتوافص ؾصضَ ؿىل اًرشوظ واملواظفاث املعَوتة ٕإجصام اًعفلة اًـمومِة وؿَََ ًمت ٕازساء اًعفلة تـسما - 

والازساء، وتعحح هنائَة هبشٍ املعاذكة اًيت جية تحََلِا ضف ٔبخي  ظاحة ٔبفضي ؾصط فٌَا وماًَا، ومن مثة ًمت اؾدامذُا تلصاز املعاذكة ؿىل الازساء، ًعسز ؾن اٌَجية اخملتعة دلية اًح 

، حسوز ًٌَرش 1ؾٌلز توضَاف، اًعفلاث اًـمومِة ضف ادلزائص، ذزاسة ترشًـَة و كضائَة وفلَِة، ظٔبهؼص ٔبًضا .. 49-49سوسو سوًَزة، املصحؽ اًساتق، ض صِص..، ٔبهؼص ٔبنرث تفاظَي 

 .661-629، ض 1229واًتوسًؽ ، ادلزائص، 
3
 .641بٔحسن توسلِـة، املصحؽ اًساتق، ض ٔبهؼص،  - 

4
 .611بٔحسن توسلِـة، املصحؽ اًساتق، ض  ٔبهؼص، - 

5
 ، املتـَق ابًعفلاث اًـمومِة. 1262ٔبنتوجص  29املؤزد ضف  62/111وما تـسُا من املصسوم اًصئايس  14ٔبهؼص املواذ  - 
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 اًعفلة ٔبو اًـلس ؿىل اًتبٔصري ذامسا:  

 ضف اًرشوغ كدي اًصضاء ؾيرص ٕإس تىٌلل ورشظ اإتفاكِة ٔبو اًـلس ؾن ؤولمن ظصف املس ًمت اطلي املعاذكة ٔبو إإمضاء ًلعس ابًتبٔصري    

..، حِث ختضؽ اًعفلاث ٌَصكاتة كدي ذدوًِا حزي اًتيفِش وتـسٍ، ومتازش ُشٍ اًصكاتة ضف صلك زكاتة ذاذََة ؾن ظًصق دلية فتح  اًتيفِش

سجَي اًـصوط، وٕاؿساذ كامئة اًتـِساث حسة تصتُة وظوًِا مؽ ألػصفة صلي املعَحة املتـاكست وهتسف ُشٍ اًصكاتة ٕاىل اًتثخ  من حصة ت 

توضَح مداًف امللرتحاث وحتٍصص احملرض ٔبجياء ٕاهـلاذ ادلَسة
1

، نٌل ٔبن ُياك زكاتة  ٔبدصى ويه اًصكاتة ارلازحِة هتسف ٕاىل اًتحلق من معاتلة 

َحة املتـاكست ٌَـمي املربمج جىِفِة هؼامِةاًعفلاث املـصوضة ؿىل اًَِئاث ارلازحِة، ونشا اًتحلق من معاتلة ٕاًزتام املع
2

، وابٕإضافة اًصكاتة 

اصلاذََة وارلازحِة جنس اًصكاتة اًوظائَة اًيت هتسف ٕاىل اًتحلق من معاتلة اًعفلاث اًيت تربهما املعَحة املتـاكست ٔلُساف اًفـاًَة 

إإكتعاذًة
3

. .. 

 ـمومِة املعَة اًثاًث: حتلق حصامة احملاابت ضف جمال اًعفلاث اً

ىل تتحلق حصامة احملاابت ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة تتوفص زنيهيا املاذي واملـيوي، وس يحاول تياول ُشٍن اًصهن ثيشء من اًتفعَي ٌَوكوف ؿ

ا.   ٔبمه مصاحي ٕازتاكة ُشٍ ادلصامة، ونشا اًتعصق ٕاىل ٔبجصس إإصاكًَاث اًلاهوهَة واًواكـَة اًيت تثرُي

 كري مربز  اًفصغ ألول : مٌح ٕامتَاس

احملاابت يه تفضَي املوػف اًـمويم ًضرط ٔبو َُئة ؿىل رسط ٔبو َُئة ٔبدصى ٕاستٌاذا ٕاىل احملحة اًيت دجمـَ هبشا اًضرط ٔبو اًَِئة ذون 

 وكاًسَ جنس ٔبن املتـَق ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفتَ  21/26من اًلاهون  11/6واًتيؼميَة، وابًصحوغ ٕاىل هط  اًترشًـَة مصاؿات ًٔلحاكم

 ٔبو مصاحـة تبٔصريت ٔبو مَحق ٔبو معومِة ظفلة ٔبو ٕاتفاكِة ٔبو ؾلس ٕاجصام ؾيس مربز كري ٌَلري امتَاسا معسا ادلاين ًتحلق ؾيسما اميح  الاحصايم

ة املتـَلة واًتيؼميَة اًترشًـَة ًٔلحاكم مصاؿاتَ ذون اًعفلة امللعوذ مبيح وًىن ما الاحصاءاث..،  وصفافِة املرتذسني تني اًرتحش واملساوات بًص

ًتحلق امليح تلِام املوػف جمتىني رسط ٔبو َُئة من إإمتَاس كري املربز، ومن ُيا إ ٍىفي جمصذ اًوؿس فامليح جية ٔبن ٕامتَاس كري مربز ؟..، 

ُس حوكَا..، كري ٔبن املرشغ  م ٍىن موفلا برصٍ ٌَسَوك ادلصم ضف امليح ضف حني جنس ٔبن حصامة اًصصوت مثال ت لؽ مبجصذ اًوؿس ٍىون فـََا ًو

كدي ٔبن  ٕاؾعاءطلعل هعاًة املرشغ إبضافة مععَح اًوؿس ٕاضافة ٕاىل امليح..، واملالحغ ٔبًضا ٔبن املرشغ نان ٌس تـمي كدي اًتـسًي مععَح 

                                      
1
 املـسةل واملمتمة. 62/111من املصسوم اًصئايس  611 – 611ٔبهؼص املواذ  - 

2
 املـسل واملمتم. 62/111من املصسوم اًصئايس  611ٔبهؼص املاذت  - 

3
 املـسل واملمتم. 62/111من املصسوم اًصئايس  619ٔبهؼص املاذت  - 
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وزمغ ٔبن املععَحني حيمالن هفس املـين ٕاإ ٔبن املرشغ ٔبظاة ضف ُشٍ اًيلعة هون مععَح مٌح ٔبوسة من اًياحِة  مٌح،ٌستدس ه مبععَح 

 اًلاهوهَة.  

 ٔبما مـين ٕامتَاس كري مربز فِلعس هبا ٍلوؿة املـَوماث ٔبو اًترصفاث ٔبو املواكف اًيت ًلوم هبا املوػف هبسف حـي ٔبحس املرتذسني ف 

اسا ، تعَلة ازلؽ كدي ٔبن ٌستدسًِا تـاجصت ٕامتَٕامتَاساث كري مربزتي مصنز ٔبفضي من مٌافس ََ..، واملالحغ ٔبن املرشغ نان ٌس تـمي ؾحازت 

و تـسل  ه ما ًربز ٕار إ ٌضرتظ ٔبن اميح املوػف ٍلوؿة من إإمتَاساث تي ٍىفي ٔبن امىن املرتحش من ٕامتَاس واحس جيـهل ضف  كري مربز، ُو

 مصنز ٔبفضي من تلِة املرتذسني.

متَاس كري املربزت ؾيس ٕاجصام ؾلس.. ونان ٔبما كو ه كري مربزت زفـياٍ ٔبن اًلاهون إ جيزي مٌح ُشٍ إإمتَاس..، واملالحغ ٔبن املرشغ حصم مٌح اإٕ   

 اًتاًَة: ٔلهَ مععَح ٔبمشي..، ومعوما امىن حرص ألفـال اجملصمة ضف اًعوز ؾيسماكن مععَح  مبياس حةؿىل املرشغ ٕاس تـٌلل مععَح 

  إإستضازت  ضف ٔبوإ: مٌح ٕامتَاس كري مربز كدي اًرشوغ

 حتلق احملاابت ضف ُشٍ اذلاةل تـست ظصق هشهص مهنا :

ق ؾن تواسعة اًفواتري، كِام املوػف اًـمويم ابًرشاء -  مثاهَة مدَلَ ٌساوي ظَة ٔبو ؾلس اًعفلاث اًـمومِة، فىٌل ُو مـَوم لك دجزئة ظًص

 مالًني ؤبزتـة ٌساوي ظَة ٔبو اٌَواسم، ولك ؾلس ٔبو ألصلال رلسماث ؾيَ ابًًس حة  ًلي ذح ٔبو  8.000.000مالًني ذًيازا

معومِة ظفلة ٕاجصام وحواب ًليض إ ارلسماث، ٔبو اصلزاساث ًًس حة رلسماثذح اب  4.000.000ذًيازا
1

 اًعفلة دجزئة ٕاىل اٌَجوء ًمت .، حِث .

 ورش ٕاؿالن املياكعة وـسم امليافسة..، ضف اًوضؽ ٕاحصاء إبصِاز املتـَلة واملساش ابًلواؿس ضف امليافسة اًوضؽ ٕاحصاءاث ًتفاذي ورعل اًـمومِة،

اًـمويم املتـامي لاثًعف اًصمسَة اًًرشت ضف
2
 . 

 ٌَفوس مؤسسة مؤُةل ٕاتـاذ ًيوي اطلي اًـمويم فاملوػف ضف امليافسة، اًوضؽ ٕاحصاء مبياس حة املصذسني إبؾدامذ املتـَلة اًلواؿس ؿسم ٕاحرتام -

 ٔبو ًلوم املِيَة، اثابًىفاء ًتـَق فامي املعَوتة اًرشوظ فهيا إ تتوفص املؤسساث تغل ٔبن ًلصز جصضاٍ، حيؼى مصحش حساة ؿىل ابملرشوغ

ٕاىل ٔبحس املرتذسني ٌَؼفص ابًعفلة..، ٔبو خيتاز مؤسسة تصذسِا كري ملدول املـَوماث تـغ زسًة إبفضاء
3

. 

 

                                      
1

 .21، ح زغ  61/26/1261املؤزد ضف  61/21املـسةل واملمتمة مبوحة املصسوم اًصئايس زرف  62/111من املصسوم اًصئايس  21اهؼص، املاذت  -
2

 .619بٔحسن توسلِـة، املصحؽ اًساتق، ض ٔبهؼص،  -
3
ف ٕإؿساذ ؾصوضِم مث جية ٔبن ٍىوهوا ومن رعل ٔبًضا ؿسم ٕاحرتام اًلواؿس املتـَلة إبًساغ اًـصوط ضف ٕاظاز ٕاحصاءاث اًوضؽ ضف امليافسة ..، بَث جية ٔبن ٍىون ٌَمرتذسني وك  نا - 

 .642بٔحسن توسلِـة، املصحؽ اًساتق، ض  .ٔبهؼص،ؿىل ؿمل ابلٓخال احملسذت ًِشا اًـصط .
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 اًـصوط حفط مٌح ٕامتَاس كري مربز ٔبجياء :ناهَا

املتـاكس، وؿَََ ًـترب  اًرشًم َازٕإدت  اًـصوط تلِمي ؤبجياء ألػصفة فتح تـس املرتذسني مؽ تفاوط تبٔي ٌسمح اًلاؿست اًـامة تليض تبٔهَ إ

مبا ًتٌاسة مؽ اًـصط املعَوة، نٌل  ؾصوضِم ًتـسًي اًـصوط فتح تـس املصذسني مؽ تـغ ابًتفاوط كِام املوػف اًـمويم سَونا جمصما

املـَن ؾهنا، ٔبو ألذش مبـاًري إ  هبا  كاهوان..، ٔبو ؾيسما إ ًمت ٕاحرتام املـاًري املـمول ًإلحصاءاث ذالفاً  ٔبسـاز اًعفلة ًتحلق اًسوك مبصاحـة

ا اًلاهون ًلُص
1

  . 

 اًعفلة ختعَط مٌح ٕامتَاس كري مربز تـس ناًثا :

 واًتيؼمي ٌَترشًؽ مَحلاث خماًفة ٕاجصام ٔبو تعحَحَة ظفلاث تيؼمي ٕاىل - اًعفلة ختعَط ًمت ٔبن - ضف ُشٍ اذلاةل ًـمس املوػف اًـمويم تـس

 ضف اًوك  ومهَة احصاءاث فِـمس املوػف ٕاىل تيؼمي اًتعحَحَة ظ ٕاحصاء مٌافسة خبعوض اًعفلاثتَ، حِث ٔبن اًلاهون إ ٌضرت  املـمول

تعسذ املس تجساث اًيت تعصٔب ؿىل اًعفلة فٕان مٌح الامتَاساث تىون ٌَمَحلاث ابًًس حة ٔبجنزث، ٔبما كس ألصلال فَِ تىون اطلي
2

 . 

ق خماًفة زاتـا:  اًتبٔصري ٔبحاكم احملاابت ؾن ظًص

ًدلي إتس من معومِة ظفلة ٔبو ؾلس ٔبي ًتيفِش  ؿَََ ًيط ما حسة اًتبٔصري ؿىل اًعفلة ٍىون ٔبن تبٔصريت متيح من ظصف املعاحل املـيَة، ًو

اًـمومِة اًعفلاث جمال ضف تَ املـمول اًترشًؽ
3

 املصذسني ٔبحس مؽ املتـاكست املعَحة ٔبو اًَِئة موػفي من ، وتتحلق احملاابت ضف حاةل تواظئ

 ِة.ٌَعفلة اًـموم 

  اًلعس ادليايئ ضف حصامة احملاابت: اًثاين  اًفصغ

وفص ٕإندامل حصامة احملاابت إتس من توفص اًلعس ادليايئ صلي املوػف اًـمويم، حِث تـترب ُشٍ ادلصامة معسًة إ تلوم ٕاإ ؾيس اًتثخ  من ت

و ما ٔبنسٍ املرشغ ضف تـسًي املاذت  66/61حفة اًفساذ مبوحة اًلاهون من كاهون ماك 11اًلعس ادليايئ صلي املوػف ُو
4

، حِث وابًصحوغ ٕاىل 

 ذح  6222222ٕاىل  122222س يواث وتلصامة من  62ٕاىل  1ًـاكة ابذلخس من س يتني اًسَفة اطلهص جنسُا تيط ؿىل ٔبهَ  11هط املاذت 

                                      
1
ث املاًَة واًتلٌَة، اًسـص واًيوؾَة ؤبخال جية ٔبن تىون مـاًري ٕادتَاز املتـامي مشهوزت ٕاحدازاي ضف ذفرت اًرشوظ ارلاض ابملياكعة بَث جية ٔبن تستٌس معََة إإدتَاز ٕاىل اًضٌلان - 

 . 619ًساتق، ض بٔحسن توسلِـة، املصحؽ ااًتيفِش.. ٕاخل  ٔبهؼص، 
2
من  1ؤسساث اًـمومِة امليعوض ؿَهيا ضف املاذت ٔبما ابطف اًـلوذ واًعفلاث اًيت ًربهما املوػف اًـمويم واًيت تضمي ؿالوت ؿىل اًعفلاث اًـمومِة اًيت تربهما إإذازاث واًَِئاث و امل - 

اذًة و املؤسساث راث زٔبسٌلل خمتَط واملؤسساث ارلاظة اًيت تلسم ذسمة معومِة، فِرضؽ ٕاجصام مثي ُشٍ كاهون اًعفلاث اًـمومِة، اًعفلاث اًيت تربهما املؤسساث اًـمومِة إإكتع

ا وتـسًَِا ًإلحصاءاث احملسذت ضف اًلواهني ارلاظة هبشٍ املؤسساث ٔبو ضف ًواحئِا اًتيؼميَة..، ٔبهؼص  . 11سوسو سوًَزة، املصحؽ اًساتق، ض  اًعفلاث ومصاحـهتا وتبٔجرُي
3
 .62/111وما تـسُا ومن املصسوم اًصئايس  612املاذت ٔبهؼص  - 

4
 .44ح زغ  1266قض   21املؤزد ضف  66/61اًلاهون زرف  - 
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ٔبو ظفلة.."  ةاتفاكِ  ٔبو  ؾلس  تبٔصري  ٔبو  ٕاجصام  ؾيس  مربز  امتَاسا كري  ٌَلري  معسا اميح معويم  موػف  لك
1

وإبضافة املرشغ  حِث 

يئ صلًَ، ملععَح معسا فٕاهَ إ امىن متاتـة املوػف اًـمومِة ؾن حصامة احملاابت ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة ٕاإ تـس اًتثخ  من توفص اًلعس ادليا

اًىثري من اًفلَ ٔبن رعل سوف ًؤذي ٕاىل ... ٍصي    وًىن ُي نان املرشغ موفلا ؾيس تعَحَ اًلعس ادليايئ ضف ُشٍ ادلصامة تـس اًتـسًي ؟

ٕافالث اًـسًس من املوػفني ٕاستٌاذا ٕاىل ؿسم توفص اًلعس صلهيم، وٍصي اًحـغ الٓدص ٔبن املرشغ ؿاجل ٕاصاكًَة تتـَق تعـوتة ٕاجحاث تواظؤ 

 املوػف ذاظة ؾيسما تىون مصانز املرتذسني متلازتة.. .

 ـسًي تتعَة وحوذ كعس ؿام وبٓدص ذاض، بَث ًلوم اًلعس اًـام ؾيسما ًلوم املوػفومن هجة ٔبدصى ىصي ٔبن ُشٍ ادلصامة ناه  كدي اًت 

 اًلصط ؾلس ٔبو ٕاتفاكِة ٔبو ظفلة ؾن ؿمل وٕازاذت اتمة، ٔبما اًلعس ارلاض فِتحلق ؾيسما ٍىون إبجصام اًـمويم مبزاًفة الاحاكم اًلاهوهَة املتـَلة

مربزت كري إبمتَاساث ٕافاذت اًلري اًًضاظ اجملصم من
2

متىٌَ من اًتفوق ؿىل كرٍي من املرتذسني ٔبو اذلعول ؿىل ممزياث دجـهل ضف وضـَة  ،

تشعل ٕاكتعاذًة مٌاس حة..، ؤبما تـس اًتـسًي فٕان ُشٍ ادلصامة تلوم ؾيس ٍىون املوػف اًـمويم ؿاملا تبٔهَ اميح ٌَلري ٕامتَاسا كري مربز ؤبهَ 

و كعس ًتوحة ؿىل  خياًف ألحاكم اًترشًـَة املتـَلة ابًعفلاث اًـمومِة وألحاكم ارلاظة ضف ٕاتفاكِاث اًيت إ تتعَة ٕاجصام ظفلة..، ُو

 اًيَاتة اًـامة ٕاجحاتَ.

 املححث اًثاين: فـاًَة املتاتـة ضف حصامة احملاابت ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة

صا م احملؼاابت ضف جمؼال اًعؼفلاث اًـمومِؼة، وكؼس ًلس ٕاس تحسج املرشغ ٍلوؿة من إإحصاءاث ارلاظة ملواهجة حصا م اًفساذ واًيت مؼن تُهنؼا حؼ  

 هط املرشغ ؿىل ُشٍ إإحصاءاث ضف لك من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة وكاهون ماكحفة اًفساذ. 

 املعَة ألول: زظس ٕاحصاءاث متس خبعوظَاث املوػف

إإحؼصاءاث ضف ٕاؿؼرتاط املصاسؼالث وتسؼجَي هط املرشغ ؿىل ٍلوؿة مؼن إإحؼصاءاث ارلاظؼة ملواهجؼة تـؼغ ادلؼصا م ارلعؼريت، وتمتثؼي ُؼشٍ 

ألظواث وٕاًتلاظ اًعوز واًترسة ٔبو اًرتظس إإًىرتوين، ويه ٕاحصاءاث متس ثضلك هحري ابذلَات ارلاظة ٌَموػف ًىهنؼا تسؼامه ثضؼلك هحؼري 

 ضف اًىضف ؾن ادلصامة .

                                      
1
ٔبو ذح لك موػف معويم ًلوم إبجصام ؾلس ٔبو ًؤرش 6222222ٕاىل  122222( س يواث وتلصامة من 62( ٕاىل )1وكس ناه  ؿىل اًيحو اًتايل كدي اًتـسًي "ًـاكة ابذلخس من س يتني ) - 

 ت ٌَلري...".ٍصاحؽ ؾلسا ٔبو اتفاكِة بٔو ظفلة ٔبو مَحلا خماًفا تشعل ألحاكم اًترشًـَة واًتيؼميَة ادلازي هبا اًـمي تلصط ٕاؾعاء امتَاساث كري مربز
2
ٕإذاهة، نٌل ًتوحة ؿىل اًلايض ٔبن ًربس ضف حوكَ إإحصاء اخملاًف ومٌَ تًتفي ادلصامة إبهـسام اًلصط من ٕاززناة سَوك احملاابت، وطلعل تضسذ احملوكة اًـََا زكاجهتا ؿىل ٕاجصاٍس ضف حنك ا - 

ٔلحاكم ٕإهـسم ٕاجصاس اًلصط من ؿسم مصاؿات ٌَلاهون، وزتعَ مبن زس  ؿَََ اًعفلة مؼِصا اًـالكة تني إإحصاء اخملاًف وٕاحصاء مٌح اًعفلة ٔلحس املصذسني..، حِث هلض  اًـسًست من ا

 .11سوسو سوًَزة، املصحؽ اًساتق، ض  ػ م..ٔبهؼص، 69/61/1222تتازخي  124191يؼميَة اًيت حتنك اًعفلاث اًـمومِة..، ٔبهؼص مثال ق ػ ح ألحاكم اًلاهوهَة واٌَواحئ اًت 
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 ةاًفصغ ألول: ٕاؿرتاط مصاسالث املوػف وتسجَي ٔبظواتَ وٕاًتلاظ ظوز  ه ٔبجياء ادلصام

ا من ادلصا م امليعوض ؿَهيا ضف كاهون ماكحفة اًفساذ ٔلحاكم ذاظ ة ختضؽ حصامة مٌح امتَاساث كري مربزت ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة، نلرُي

اث املـسل واملمتم ًلاهون إإحصاء 21/11اس تحسجَ املرشغ مبوحة اًلاهون زرف وُو ما خاء هبا ُشا ألذري ضف سخِي سفؽ خمتَف حصا م اًفساذ، 

املـسةل ٔبهَ "ٕارا اكتض  رضوزت اًتحصي ضف ادلصامة املتَخس هبا ٔبو اًتحلِق إإتتساىئ ضف حصا م  1مىصز 11ادلزائَة، حِث هط ضف املاذت 

نشا حصا م ..و اخملسزاث ٔبو ادلصامة امليؼمة اًـاجصت ٌَحسوذ اًوظيَة ٔبو ادلصا م املاسة تبٔهؼمة املـادلة الًَٓة ٌَمـعَاث ٔبو حصا م تحُِغ ألموال .

 اًفساذ جيوس ًوهَي ازلِوزًة اخملتط ٔبن ًبٔرن مبا ًًل:

 اؿرتاط املصاسالث اًىت تمت ؾن ظًصق وسائي اإتعال اًسَىِة واًالسَىِة. -

وضؽ اًرتتُداث اًتلٌَة ذون موافلة املـيَني من ٔبخي ٕاًتلاظ وتثخِ  وتث وتسجَي اًالكم املتوخَ تَ تعفة ذاظة ٔبو زسًة من ظصف  -

 " .و ؿست ٔبصزاض ضف ٔبماهن ذاظة ٔبو معومِة ٔبو ٕاًتلاظ ظوز ًضرط ٔبو ؿست ٔبصزاض  ًتواخسون ضف ماكن ذاضرسط بٔ 

مت اؿرتاط املصاسالث تياءا ؿىل ٕارن كضايئ من وهَي ازلِوزًة ٔبو كايض اًتحلِق ضف حاةل فؼتح حتلِؼق اتتؼسايئ ملؼست ٔبكعؼاُا  صؼِص كؼاتةل بٔ  4ًو

قٌَتحسًس حسة ملتضَاث اًتحصي ٔبو اًتحلِ
1

. 

املتـَق ابًلواؿس ارلاظة ٌَوكاًة من ادلصا م املتعةل تتىٌوًوحِا  29/24وضف سخِي تَان هَفِة معََة املصاكدة إإًىرتوهَة ظسز اًلاهون زرف 

ادلصا م اًىت  مٌَ مبصاكدة إإتعاإث إإًىرتوهَة تعفة اس تثٌائَة  ًتحسذ املاذت املواًَة مٌَ 1إإؿالم واإتعال وماكحفهتا، حِث مسح  املاذت 

جيوس فهيا ُشا  إإس تثٌاء
2

. 

وؿَََ تمت مصاكدة اتعاإث ومصاسالث املوػف املتضتدَ ضف توزظَ ضف تلسمي ٕامتَاساث كري مربزت ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة، ورعل    

اًـاذًة ٔبو حيت تتفلس زسائهل  ابًتيع  ؿىل ُاتفَ وٕاتعاإتَ، وتسجَي لك ما  ه ؿالكة ابدلصامة دحي اًححث ٔبو ابٕإظالغ ؿىل مصاسالتَ

سًة اًيت وظَ  ٕاًََ ٔبو ظسزث مٌَ سواء ناه  دحفوػة ٔبو هممةل ٔبو ضف ظًصق إإزسال.  اًرًب

ًوهَي وًضاتط اًرشظة اًلضائَة ٔبن ٌس تـني وٌُسرص لك ؾون مؤُي صلى معَحة  9مىصز 11وضف سخِي جناخ ُشٍ اًـمََة مسح  املاذت    

 سَىِة واًالسَىِة ٌَتىفي ابدلواهة اًتلٌَة ًـمََاث املصاكدة.ٔبو َُئة ملكفة ابإتعاإث اً 

                                      
1
 من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة. 9مىصز 11ًيؼص املاذت  - 

2
 من هفس اًلاهون اًساتق. 1مىصز 11سخدًا ًحعالن  إإحصاءاث اًـازضة... ًيؼص املاذت  كري ٔبهَ ٕارا انتضف  حصا م ٔبدصى ٔبجياء اًلِام تـمََة املصاكدة فٕان رعل إ ٍىون - 
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وابٕإضافة ٕاىل تسجَي ألظواث وٕاؿرتاط املصاسالث امىن ًضاتط اًرشظة اًلضائَة إبتحاغ هفس إإحصاءاث اًساتلة ٔبن ًَتلط ظوز 

و مؽ ادلاين ٔبو لك ظوزت تثخ  ٕازتاكة ادلصامة، لعس املوػف ُو  ظوز اًتلاظ تواسعهتا ًمت اًيت اًتلٌَة ََةاًـم  تغل اًعوز، ابًتلاظ ًو

عَق ذاض ماكن ضف تواخسوا وٕان ٔبصزاض ؿست ٔبو ًضرط  س تزسامابٕ  ٕاجحاتَ ٍصاذ ملا اًفوتوقصاضف اًتعوٍص تبٔسَوة اًتلٌَة ُشٍ ؿىل ًو

   .ذكِلة ٔبهجزت

تسجَي ألظواث وٕاًتلاظ اًعوز، ومن ٔبمه وضري ٔبن ُياك اًـسًس من اًضواتط املوضوؾَة واًضلكَة اًيت حتنك معََة ٕاؿرتاط املصاسالث و 

اًفساذ واًيت تـس حصامة احملاابت ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة  حصا م ؾن اًتحلِق ٔبو اًتحصي ٔبخي من إإحصاء ٍىون اًضواتط املوضوؾَة جنس ٔبن

 املصاسالث اؿرتاط مبِمة املرشغ اًلِام حـي اًضرعَة، إإوسان حلوق ؿىل إإحصاءاث ُشٍ رلعوزت ٕاحسى ظوزُا، نٌل ٔبهَ وهؼصا

 زؤساء إبس تثٌاء ادلزائَة إإحصاءاث كاهون من 15املاذت مبفِوم اًلضائَة اًرشظة ضحاظ ادتعاض من اًعوز واًتلاظ ألظواث وتسجَي

ة تلوم معََة، ومعوما إؾتحازاث اًضـحَة اًسًمجا ة ضف ممثةل املصنزي املس توى ؿىل اًرشظة اًلضائَة مسًٍص  الاكتعاذًة ٌَلضااي اًفصؾَة املسًٍص

( واملاًَة الاكتعاذًة اًفصق) اًلضائَة ٌَرشظة اًوإئَة املعاحل تلوم فامي وظيَاً  واملاًَة الاكتعاذًة ًتـَق ابًلضااي ما لك ؿىل ابٕإرشاف واملاًَة

دحََا اًعازئة اًلضااي ومـادلة مبِمة اًتحلِلاث
1

.  

كاتةل  ٔبصِص 4 ٔبزتـة ٔبكعاُا مبست ودحسذا مىتواب ٍىون فَِ ٔبن رن كضايئ اطلي ٌضرتظومن تني اًضواتط اًضلكَة جنس رضوزت اذلعول ؿىل إ 

واًزمٌَة اًضلكَة اًرشوظ هفس ومضن واًتحلِق اًتحصي ملتضَاث حسة ٌَتجسًس
2

، نٌل ًتوحة ؿىل اًلا م تـمََة املصاكدة ٔبن ًعف ٔبو 

ِس ضف ٕاػِاز اذللِلة، ؤبن حيصز دحرض ًشهص فَِ اتزخي تساًة املصاكدة وٕاىهتاهئاًًسخ املصاسالث واًعوز املتـَلة ثسَوك احملاابت ذون كرٍي مبا ًف 
3

. 

 اًفصغ اًثاين: اًرتظس إإًىرتوين 

هحاطف حصا م اًفساذ، تمت املتاتـة ابًًس حة دليحة احملاابت ابٌَجوء ٕاىل تـغ ألساًَة ادلسًست ضف اًتحصي ٌَىضؼف ؾؼن ُؼشٍ ادلؼصا م حِؼث      

من كاهون ماكحفة اًفساذ ؿىل ٔبهَ "من ٔبخي تسَِي معََؼة مجؼؽ ألذةل املتـَلؼة ابدلؼصا م امليعؼوض ؿَهيؼا ضف ُؼشا اًلؼاهون،  11/6خاء ضف املاذت 

امىن اٌَجوء ٕاىل اًتسَمي املصاكة ٔبو ٕاتحؼاغ ٔبسؼاًَة حتؼص ذاظؼة ناًرتظؼس الاًىؼرتوين والاذؼرتاق، ؿؼىل اًيحؼو املياسؼة وإبرن مؼن اًسؼَعة 

 اًلضائَة اخملتعة".

                                      
1
 .96، ض 1262/1266سومايت رشًفة، املتاتـة ادلزائَة ضف حصا م اًفساذ، لكَة اذللوق جن ؾىٌون، س ية ٔبهؼص  - 

2
 من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة. 9مىصز 11ٔبهؼص املاذت  - 

3
سان، ادلصامة املـَوماتَة ضف اًترشًؽ ادلزائصي واصلويل، ذاز اًِسي ؿني  رتمج ًرتمجة املاكملاث اًىت تمت ابٌَلة ألحٌحَة ؾيس الاكتضاء...، ًيؼص ضف ُشا املـىنوامىن الاس تـاهة مب -  ستَحة ًس

 .619، ض 1261مِةل ادلزائص، 
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لعس هبشا إإحصاء اٌَجوء ٕاىل هجاس ًإلزسال ٌسمح ترتظس حصناث املوػف املضتدَ فَِ، و م ًتعؼصق املرشؼغ ادلزائؼصي ٕاىل تـًصفؼَ     ًو
1

كؼري  

لتيضؼ ُؼشا ألسؼَوة اٌَجؼوء ٕاىل ٕاسؼ تـٌل ل ٔبهَ ابًصحوغ ٕاىل اًلاهون امللازن، جنس املرشغ اًفصويس كس ٔبذزخَ ضف كؼاهون إإحؼصاءاث ادلزائَؼة، ًو

 زسال ٍىون سوازا ٕاًىرتوهَا نٌل رهصان ٌسمح ترتظس حصنة املـين ابٔلمص وألماهن اًيت ًرتذذ ؿَهيا.هجاس إ 

ؼو ومن تني اًتلٌَاث اًصائست ضف جمال اًرتظس إإًىرتوين تلٌَة اًصمس إإًىرتوين إبؾدامذ اطلتشتؼة اًعؼوتَة واطلي ًؼمت وضؼـَ ضف مؼاكن ادلص  امؼة ُو

وًوحِة واًعوتَة ٌَضرط، حِث امىن ؾن ظًصلِا دجمَؽ اطلتؼشابث اًعؼوتَة اًؼيت إ تؼزال ؿاًلؼة ضف ظًصلة تساؿس ؿىل اًتـصف اًعفاث  اًفزًي

 اجملال ادلوي ٌَحعول ؿىل وسزة ٕاًىرتوهَة ذلسًث ساتق.    

 املعَة اًثاين: اٌَجوء ٕاىل اًترسة " إإذرتاق"  ًإلًلاغ ابملوػف

ٕإحصاءاث ادلزائَة واًيت ًِا ٔبمهَة هحريت ضف ٕاجحاث كِؼام املوػؼف اًـمؼويم ابحملؼاابت ضف جمؼال من تني إإحصاءاث ارلاظة اًيت خاءث ضف كاهون ا  

 ؾؼون ٔبو ضؼاتط كِؼام ابًترسؼة ًلعؼس ٔبهَ ادلزائَة إإحصاءاث كاهون من 61مىصز 11 املاذت ضف خاء اًعفلاث اًـمومِة.. جنس اًترسة، حِث

 حٌائَؼة ٔبو حٌحؼة ازتاكهبؼم ضف املضؼتدَ ألصؼزاض مبصاكدؼة اًـمََؼة تتًسؼ َق امللكؼف اًلضائَة اًرشظة ضاتط مسؤوًَة حت  اًلضائَة اًرشظة

 كؼايض ٔبو ازلِوزًؼة ًوهَؼي جيؼوس ٔبهؼَ ؿؼىل ادلزائَؼة إإحؼصاءاث كؼاهون مؼن 66مىؼصز 11 املاذت هع  نٌل ،...رشًم ٔبو مـِم فاؿي ٔبهَ إبهياهمم

 ٔبن املترسؼة ٌَضؼاتط املرشؼغ مسؼح وكؼس ،..اًلاهوهَؼة اًرشؼوظ مضؼن ترسؼةاً  معََؼة مبحؼارشت ًؼبٔرن ٔبن ازلِوزًؼة وهَؼي ٕادعؼاز تـس اًتحلِق

 ٔبو مٌتوخؼاث ٔبو ٔبمؼوال ٔبو مؼواذ ًـعؼي ٔبو ٌسؼمل ٔبو  ه ًيلؼي نان ًومه املوػف تبٔهَ موػف صلي هجة مـَية نٌل جيوس مس تـازت ُوًة ٌس تـمي

 اًوسؼائي ادلؼصا م ُؼشٍ مؼصتىيب ترصف حت  وضؽ  ه ٌسمح نٌل ازتاكهبا، ضف مس تـمةل ٔبو ادلصا م ازتاكة من ؿَهيا متحعي مـَوماث ٔبو ونائق

 .املايل ٔبو اًلاهوين اًعاتؽ راث

ضؼرتظ اًتحلِؼق كؼايض ٔبو ازلِوزًؼة وهَؼي مؼن إبرن ٕاإ ؤبؾؼواهنم اًرشظة ضاتط كدي من إإحصاء هبشا اًلِام امىن وإ     إإرن ٍىؼون ٔبن ٌو

 اًرشؼظة ضؼاتط وُوًؼة فهيؼا اًترسة املصاذ ادلصامة فَِ ًشهص حِث ،...61مىصز 11 اذتامل ًيؼص ،..اًحعالن ظائةل حت  ومسخداً  مىتوابً  املسمل

 ٔبو اًتحؼصي مللتضؼَاث رضوزت وخؼسث ٕارا ٕاإ ٔبصؼِص 4 تتجؼاوس ٔبن امىؼن إ اًترسة مست ٔبن ؿٌَل مسؤوًَتَ، حت  اًـمََة تمت اطلي اًـون ٔبو

 .املست ُشٍ  اهلضاء كدي توكفَ  وك ٔبي ضف ًبٔمص تبٔن إبحصائَ  زدط اطلي ٌَلايض وجيوس اًتحلِق،

 ضف املصاكدؼة ًتوكِؼف اًؼاكضف اًرضؼوزي ٌَوكؼ  وضؼاظاتَ مواظؼةل املترسؼة ٌَـؼون امىؼن متسًسُا ؿسم حاةل وضف اًترسة معََة وفق تلصز وٕارا

 .ٔبصِص 4 مست رعل ٔبإ ًتجاوس ؿىل  ،..حزائَاً  مسؤوإً  ٍىون ٔبن ذون ٔبمٌة، تضمن ػصوف

                                      
1
 . 11سومايت رشًفة، املصحؽ اًساتق، ض ..، ٔبهؼص 69/61/6999زائَة مبوحة اًلاهون املؤزد ضف ٔبذزح املرشغ اًفصويس ٔبسَوة اًرتظس الاًىرتوين ضف كاهون إإحصاءاث ادل - 
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  ه ٔبخاس اًيت ألموال املترسة اس تـٌلل مسى حيسذ  م املرشغاًـسًس من إإصاكًَاث اًلاهوهَة واًواكـَة ومهنا ٔبن كري ٔبن ُشا إإحصاء ًثري 

ا رشؾَة ؿسم زمغ اس تلالًِا اًلاهون  إإضافِة املِةل ٔبجياء املرشوؿة كري ألفـال ازتاكة ٌَمترسة ٌسوػ نان ٕارا ما حيسذ  م ٔبهَ نٌل، معسُز

ة حىت ٔبو مسهَة ترصفاث ؾلس ألحِان تـغ ضف تتعَة كس اًترسة معََة ٔبن، نٌل احملسذت املِةل هلضاءا حاةل ضف  ه املصدعة  ؾلوذ نٕاجصام دجاًز

 ُو زفا رعل ألمص اس تسغ ٕارا اًزواح وـلس هفسَ ٌَمترسة اًضرعَة اذلاةل متس ؾلوذ حىت ٔبو ملاوةل ٔبو توزًس ٔبو تَؽ وـلس اًزتاماث تصتة

 معري ما ٕاًََ املولكة املِمة اىهت  فٕارا معصوحا اًسؤال ًحلى وؿَََ املسهَة ٌَمسؤوًَة ٌرش  م املرشغ ؤبن ذاظة طلاثاب املسبةٔل ُشٍ ضف اذلي

؟ ؾهنا املرتتحة الاًزتاماث ؾن اًتيعي ٌَمترسة جيوس وُي ذامئة ٔبم وكتَة يه ُي اًـلوذ تغل
1

. 

ظوذت ملاكحفة اًفساذ حِث ًعحق ؿىل مسبٔةل تلاذم اصلؾوى اًـمومِة ابًًس حة وضري ٔبن ُياك اًـسًس من ألحاكم وإإحصاءاث ارلاظة املص      

اًفلصت ألوىل واًثاهَة من كاهون ماكحفة اًفساذ، وتليض اًفلصت ألوىل من ُشٍ املاذت تـسم تلاذم اصلؾوى اًـمومِة  14دليحة احملاابت هط املاذت 

ي ؿائساث ادلصامة ٕاىل ذازح اًو  املوحوذاث، ورعل ؾن ظًصق  واسرتذاذ اصلويل ظن، ومن تني إإحصاءاث جنس اًتـاونضف حاةل ما ٕارا مت حتًو

واملعاذزت املمتَاكث واسرتذاذ املاًَة واملؤسساث املعازف مؽ واًتـامي ادلصمِة اًـائساث ثضبٔن املـَوماث تلسمي
2

  .  

 ارلامتة :

ث اًـمومِة تحني ًيا تتـسذ ٔبوخَ اسلاًة، فاملرشغ حصم فـي احملاابت ٔبو مٌح من ذالل تعصكٌا ًس َاسة املرشغ ضف ماكحفة احملاابت ضف جمال اًعفلا

املوػف ٕإمتَاساث كري مربزت مبا خياًف ٔبحاكم اًعفلاث اًـمومِة وكس وفق ٕاىل حس هحري ضف ظَاكة هط اًتجصمي ذاظة تـس تـسًي كاهون 

ث خبعوض ظَاكة ُشا اًيط ومن رعل ؾحازت " ؾيس ٕاجصام " ، ومؽ رعل زظسان ؿست مالحؼا66/61ماكحفة اًفساذ مبوحة اًلاهون زرف 

 ونشا ؾحازت " اميح" " ٕامتَاسا ".

ا من حصا م اًفساذ ٍلوؿة من إإحصاءاث ارلاظة نٕاؿرتاط املصاسالث  ٔبما خبعوض ادلاهة إإحصايئ فلس زظس املرشغ ًِشٍ ادلصامة وكرُي

ىن تحلي ُشٍ إإحصاءاث مـعةل ما م ًمت تفـََِا جفصامة احملاابت ضف جمال وتسجَي ألظواث وٕاًتلاظ اًعوز واًرتظس إإًىرتوين واإٕ  ذرتاق..، ًو

 اًعفلاث اًـمومِة من ٔبنرث حصا م اًفساذ ٕاهتضازا ضف اجملمتؽ، ومن ٔبخي املسامهة ضف اذلس من ُشٍ ادلصامة هعاًة املرشغ مبا ًًل :

                                      
1
شا ًلؽ ؿىل ؿاتق املسٍصايث اًـامة ًلك من اًرشظة واصلزك ملساٍصت لك اًتل  -  ياك ٔبًضا مسبةٔل تىوٍن ٔبفصاذ مترععني ضف معََاث اًترسة ُو  ٌَاث املس تـمةل ؿاملَا.ُو

2
ائؼساث وألمؼوال من كاهون ماكحفة اًفساذ امىن ٌَلايض ٔبو اًسَعة اخملتعة واملمتثةل ٔبساسا ضف معاحل اًرشظة اًلضائَة، اذلنك ٔبو ألمؼص تتجمَؼس وجحؼز اًـ 26فلصت  16ٌَلذت نٌل ٔبهَ وفلا ٌ - 

 اث كري مربزت ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة.كري املرشوؿة اًيادجة ؾن ازتاكة حصامة ٔبو ٔبنرث مٌعوض ؿَهيا ضف كاهون اًفساذ، مبا فهيا حصامة مٌح امتَاس 
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ٕاىل  122222س يواث وتلصامة من  62ٕاىل  1اكة ابذلخس من س يتني ًـاملـسةل ؿىل اًيحو اًتايل "  11ٕاؿاذت ظَاكة هط املاذت  -

ٔبو   اتفاكِة  ٔبو  ؾلس  تبٔصري  ٔبو  ٕاجصام  مبياس حة  مربز  امتَاسا كري  ٌَلري  معسا ٔبو اميح ًـس معويم  موػف  لك ذح  6222222

 ظفلة".

لضائَة واًيَاتة اًـامة، تـمي هكؤسسة ملاوإتَة ظوزًة ٕاوضاء هجاس مضن اًَِئة اًوظيَة ملاكحفة اًفساذ تـمي ابًتًس َق مؽ اًضحعَة اً -

ون مٌح ٕامتَاساث كري مربزت ضف اًعفلاث اًـمومِة وكرٍي من حصا م اًفساذ.  ٕإًلاغ ابملوػفني اطلٍن حياًو

 .اًلاهون وس َاذت اًلضاء اس تلالًَة تـٍزز  -

ة ٔبنرث الًمجا فتح -  فـَي هؼام حٌلًة اًضِوذ واًضحااي.ذ، ونشا ت اًفسا مَفاث حول اذللائق ووضف اًتـحري ذلًص

 .هماهما وتسَِي..واًيلاابث وازلـَاث امليؼٌلث كسزاث تـٍزز -

 رضوزت اًتوؾَة اصلًًِة من ُشا اًيوغ من ادلصا م هوهنا معسزا ٌٌَلل اذلصام. -
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 املصاحؽ  -

  6991اصلس توز ادلزائصي ًس ية. 

 64 زغ ح وماكحفتَ اًفساذ من ابًوكاًة تـَقامل  1221 فرباٍص 12 ضف املؤزد 21/26 زرف اًلاهون  

 44 زغ املـسل واملمتم ًلاهون ماكحفة اًفساذ ح 1266 قض  21 ضف املؤزد 66/61 زرف اًلاهون. 

 زرف اًصئايس ابملصسوم واملمتم املـسل 19 زغ ح اًـمومِة ابًعفلاث املتـَق 29/62/1262 ضف املؤزد 62/111 زرف اًصئايس املصسوم 

 .24 زغ ح 69/26/1261 ضف زداملؤ  61/11

 21  زغ ح اًـمومِة املـسل واملمتم ملصسوم اًعفلاث ،61/26/1261 ضف املؤزد 61/21 زرف اًصئايس املصسوم. 

  سانتَحة س  .1261، ذاز اًِسي ؿني مِةل ادلزائص، واصلويل ادلزائصي اًترشًؽ ضف املـَوماتَة ادلصامة ،ًس

  1262/1266ا م اًفساذ، لكَة اذللوق جن ؾىٌون، س ية سومايت رشًفة، املتاتـة ادلزائَة ضف حص. 

 1229 ادلزائص، ، واًتوسًؽ ًٌَرش حسوز ،1ظ وفلَِة، كضائَة و ترشًـَة ذزاسة ادلزائص، ضف اًـمومِة توضَاف، اًعفلاث ؾٌلز. 

 1262، س ية 62 ، ذاز ُومة، ظ 1ٔبحسن توسلِـة، اًوخزي ضف اًلاهون ادلزايئ ارلاض، ح. 

  ا م اًعفلاث وبًَٓاث ماكحفة ضف ػي اًلاهون املتـَق ابًفساذ، مشهصت ماحس تري لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة سوسو سوًَزة، حص

 . 1266/1261خامـة كاظسي مصابخ وزكةل، 
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يت  ذوز اًربملان ضف اًيؼام اًس َايس اًىًو

 توكاسي ؾحس اًلاذز./ ألس تار                                                                                        

 خامـة مس تلامن.ٔبس تار مساؿس "ٔب"،                                                                  

 

 ملسمة:

يت، ٕار ؾصف ُشا اًيؼام مٌش الاس تلالل وضف ٕاظا ز تياء اصلوةل اذلسًثة تتلَا ُشٍ اًوزكة ذزاسة ذوز وموكؽ اًربملان ضف اًيؼام اًس َايس اًىًو

ء دجازة جصملاهَة متـسذت، حـَ  ُشٍ املؤسسة تمتزي ضف تيُهتا ووػائفِا وذوزُا وماكىهتا ؾن دجازة اًـسًس من اصلول اًـصتَة الادصى، سوا

يت اًيت ختَو من وحوذ مسبةٔل اٍمتثَََة ثضلك زمسي.  اًيت هبا جصملاانث مٌترحة، ٔبو ضف اًحُئة ارلازحِة ٌَيؼام اًىًو

وإ مٌاض ٔبن اًححث ضف ُشا املوضوغ  ٍىتيس ٔبمهَة ابًلة، ورعل حملاهكة واكؽ وذوز اًربملان ضف اًيؼام اًس َايس كِس اًححث، من حِث 

تساذ ذوزٍ ضف اًـمََة اًس َاس َة ؤبثٍص ؿىل الاس تلصاز اًس َايس ، ؿىل اؾتحاز ٔبن ٌَربملان ضف اجملمتـاث اصلاملصاظَة املفتوحة وػائف ًِا "ام 

و احتفغ تبٔساسَ اًلاهوين، ٔبضف ٕاىل رعل ٔبن اًربملان كاهو و تسون ٔبذائَ ًِشٍ اًوػائف ًفتلس ٔلساش وحوذٍ حىت ًو ين" وبٓدص "واكـي"، ُو

 ًـرب ؾن حزء من لك ُشا اًًسق اًس َايس اًـام، بَث إ امىٌيا ؾز ه ؾن ُشا اًس َاق، زفسبةٔل ٔبذاء اًربملان ًوػائفَ تبٔذاء اجيايب وفـال

 ذري وثضلك ٔبسايس ٕاىل ظحَـة اًًسق اًس َايس.ًـوذ ضف الٔ 

 نٌل إ ٍزال اًيلاص مفتوحا ؾيس ٔبؾضاء اجملمتؽ اًـَمي ًـمل اًس َاسة حول مسى ازتحاظ متلرٍين اجيني: 

 وحوذ جصملان اجيايب وفـال.-6                

 متلري الاس تلصاز اًس َايس.-1                

 ال ًرتمج ٔبساسا مضازنة فـاةل ٌَمواظيني ضف ظيؽ اًلصاز وٕاذازت صؤوهنم اًـامة.ابؾتحاز ٔبن وحوذ جصملان اجيايب وفـ

 وؿىل ضوء ُشا، ًثوز إإصاكل اًتايل:  

تِة ُو تـحري ؾن فـي ذاملصاظي ٔبم ٕاذؿاء ٌضلاملصاظَة ومعي ؿىل زفؽ  ُي وحوذ جصملان مٌترة ضف ٕاظاز هؼام س َايس وزايث وضف اذلاةل اًىًو

ة رش   ؾَة ألزست اذلاهكة؟وتثخِ  واس متصاًز

 تَتحق ابٕإصاكًَة احملوزًة ٔبس ئةل فصؾَة ٔبدصى ويه:  
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ًـمََة ما ذوز وموكؽ املؤسسة اًربملاهَة ضف اًىًو ؟ ما ؿالكة اًتبٔجري واًتبٔثص اًيت امىن اس تزالظِا من ؿالكة اًربملان ضف اًىًو  مبحسذاث ا

 اًس َاس َة؟ وما اهـاكش رعل ؿىل ٔبذاء اًيؼام اًس َايس؟

ا هكوخَ  سـَا بيث ًإلخاتة ؿىل الاصاكًَة احملوزًة وألس ئةل املتفصؿة ؾهنا، ًمت الاؾدامذ ؿىل ٍلوؿة من اًفصضَاث اًـَمَة واًيت امىن اؾتحاُز

 ًِشا املوضوغ ويه:

  م ٍىن اًربملان ضف اًىًو  هتِجة فـي ذاملصاظي ممتس تي نان هتِجة ًتفضَالث اًيرحة اذلاهكة. -6

 ان ضف اًىًو  ٌَتحوإث اًيت تعصٔب ؿىل اًًسق اًس َايس اًـام و م ٍىن كائسا ًِشا اًتحول.ٌس تجَة اًربمل -1

ٔلذاء اذلزيب وحوذ ٕاجيايب، وملؤسسة إإهتزاابث ٕاهتؼام وصفافِة، اهـىس رعل ٕاجيااب ؿىل ٔبمهَة -1  لكٌل نان ٌَثلافة اًس َاس َة ذوز فـال، ًو

 ومعساكِة اصلوز اًربملاين ضف اًيؼام اًس َايس.

ُس تصس َخ ٌَـمََة اصلاملصاظَة. -4  اجياذ جصملان ضف اظاز هؼام وزايث ُو تثخِ  ًرشؾَة اًيؼام  ًو

 احتفغ اًربملان ضف اًىوً  تحًِتَ وتىِف ضف ٔبذائَ ًوػائفَ. -1

 وٕإجحاث ُشٍ اًفصضَاث ٔبو هفهيا، تـمتس ُشٍ اًوزكة ؿىل ؾيادض حتََََة جالج تصتة ناًتايل:

يت  : مسذي اًلاهون اصلس توزي.ٔبوإ: اًربملان اًىًو

 ناهَا: اًربملان ودحسذاث اًـمََة اًس َاس َة ضف اًىًو : ذزاسة ملسذالث املؤسسة اًربملاهَة.

 ناًثا: اهـاكساث اصلوز اًربملاين ؿىل ٔبذاء اًيؼام اًس َايس ضف اًىًو : ذزاسة خملصخاث املؤسسة اًربملاهَة.

 ذامتة.

 اصلس توزي. ٔبوإ: اًربملان اًىوًيت: مسذي اًلاهون

يت اؾترب جىوهَ ؾلسا احدامؾَا توافلِا ت ني ًلس رُة اًىثري من احملََني ضف اًضؤون اًس َاس َة ارلََجَة اىل ٔبن وضوء اًيؼام اًس َايس اًىًو

ًتايل فـيس تسء اذلامك واجملمتؽ، فلس ؾصف  اًىًو  كدي الاس تلالل اؾدامذ ألزست اذلاهكة ؿىل اجملمتؽ ضف كضااي اًسمل واذلصة واملزياهَة، واب

ة مؽ ألزست اذلاهكة، ألمص اطلي  م ًؤذ ٕاىل اهفصاذ ا ٔلزست اًـرص اًيفعي اطلي توافق مؽ الاس تلالل نان ٌَمجمتؽ املسين ؿالكاث متساذةل كًو

 .1اذلاهكة تخٌاء اًيؼام اًس َايس

                                      
1

 .19، 19(، ض ض.1229)ًياٍص619، غاًس َاسة اصلوًَة" اًتحول اصلاملصاظي ضف ذول جمَس اًتـاون ارلََجي،" ،. ؾحس اًصضا ؿىل ألسريي 
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 12/61/6916تبٔسُيس مٌترة ضف  طلعل نان اًتحول من اًضلك اًتلََسي ٕاىل اصلوةل اصلس توزًة حتوإ سَسا. تضىِي جمَس 

و اصلس توز املـمول تَ ٕاىل 66/66/6911ُو ذري ذًَي ؿىل رعل، ُشا ألذري اطلي توىل هممة ٕاجناس اصلس توز اطلي مت إإؿالن ؾيَ ضف  م ُو

 .1حس الٓن

ٌلزساث املـمول هبا ضف لك من مرص )كدي وكس اؾترب اصلس توز ٕاجناسا س َاس َا ابزسا ضف اتزخي اًىًو  اذلسًث، وتبٔثص ُشا إإجناس ابًلواهني وامل

ة والاحدامؾَ عاهَة واًفصوس َة واًصوس َة، ونشعل تبٔثص تربامج اًصؿاًة ضف اًىوً  واًتلاًَس اًتجاًز ة اًثوزت( واملٌلزساث اصلس توزًة اًرًب

 .2ابًحالذ

يت ًتبًٔف من   ماذت موسؿة ؿىل مخسة ٔبتواة مصتحة ناًتايل: 691اصلس توز اًىًو

 21ٕاىل  26اذلنك ضف اًىًو ، املواذ من  اصلوةل وهؼام

يت. املواذ من   .11-29امللوماث ألساس َة ٌَمجمتؽ اًىًو

 .41-19اذللوق واًواحداث اًـامة. املواذ من 

 .691-12اًسَعاث. املواذ من-4

 .6913-694ٔبحاكم ؿامة ومؤكتة. املواذ من 

 16َعاث، وابٔلدط اًسَعة اًترشًـَة، ُاتَ الاذريت وظحلا ٔلحاكم املاذت كري ٔبهَ اطلي هيميا ضف ُشٍ اًوزكة، ُو اًحاة اخملعط ٌَس    

 من اصلس توز ًتوإُا لك من:

 جمَس ألمة. -1ٔبمري اًحالذ.                                     - 6              

 12ٕار ًتبًٔف ُشا اجملَس من  ُو جمَس ألمة،-ألحاذًة اًربملاهَة-ًتىون اًَِلك اًترشًـي ضف اًىًو  من جمَس واحس  

 ؾضوا ًًترحون ابإهتزاة اًـام اًرسي واملحارش، ابٕإضافة ٕاىل رعل ًـترب اًوسزاء كري امليترحني ٔبؾضاء ضف جمَس ألمة بنك وػائفِم.

                                      
1

 .121(، ض.1221)إإمازاث: ذاز اًىتاة اذلسًث،  اتزخي اًىًو  اذلسًث واملـادض. َلس حسن اًـَسزوش،  


ىن اجملَس اًتبٔسُيس 66/66/6911ٍصحؽ اًفضي ضف وضؽ بٔحاكم مسوذت اصلس توز ٕاىل اصلنتوز ؾحس اًصساق اًس هنوزي. ظاذق ألمري ؿىل مسوذت اصلس توز ضف   ، ًو

يت اس متص امازش سَعاتَ اًترشًـَة بٔجياء فرتت اذلنك الاهتلايل اىل كاًة اتزخي اًـمي ابصلس توز ضف: اس َة : َلس حسني اًححازهة، شا اًعسذ اهؼصم.ضف 6911ًُياٍص 19اًىًو اًتعوزاث اًسَ 

 .11-19(، ض.1221)اًىًو : ذاز اًىٌوس ألذتَة، 1224-6912 واصلس توزًة ضف ذول ارلََج اًـصتَة
2

 .114(،ض.6999)تريوث: مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة،بٔسمة اصلاملصاظَة ضف اًوظن اًـصيب.ٕاسٌلؾَي ظربي ؾحس ػل وبٓدصون،  
3

 92(، ض.1222)تريوث: مصنز ذزاساث اذللوكِة ٌَـا م اًـصيب، ٍلوؿة ذساتري اًحضلان اًـصتَةاًزم نيال فصوػ، . 
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مست جمَس ألمة تبٔزتؽ س يواث مِالذًة من اتزخي ٔبول احدامغ ٌَمجَس، ؤبًضا هع   91نٌل حسذ اصلس توز ضف ماذتَ   

 اذت ؿىل ؿسم حواس مس اًفعي اًترشًـي ٕاإ ٌَرضوزت، ضف حاةل اذلصة مثال، ؤبن ٍىون املس تلاهون.امل

ًـي من املياسة اًلول، تبٔن ٔبول هط ذس توزي خاء ضف اًفعي اخملعط ٌَسَعة اًترشًـَة حسذ تساًة ٔبهَ إ ًعسز   

 ادتعاظاث ُاتَ املؤسسة ضف:ٔبي كاهون ٕاإ ٕارا ٔبكٍص جمَس ألمة وظسق ؿَََ ألمري، نٌل امىن وضؽ 

 ادتعاظاث ترشًـَة:

  61من اًالحئة اصلاذََة جملَس ألمة اًعاذزت ابًلاهون 99ًلوم اجملَس مبياكضة مرشوؿاث اًلواهني اًيت تلسم ملرتحاهتا من ألؾضاء وفلا ٌٌَلذت 

را وافق ؿَََ من حِث املحسٔب، دجصى مٌاكضة لك م، ٔبو من كدي جمَس اًوسزاء، ودجصي مٌاكضة مرشوغ اًلاهون تعوزت ؿامة، فإ 6911ًس ية 

ؤذش اًصٔبي ؿىل لك ماذت مث ؿىل املرشوغ ضف ٍلهل.  ماذت ؿىل حسى، ًو

ًـصط ؿىل اجملَس ما ٔبظسٍز ٔبمري اًحالذ من مصاس مي تلواهني ضف اًفرتت تني ٔبذواز اهـلاذ اجملَس ٔبو ضف فرتت حهل، وجيصى اًتعوً  ؿَهيا  -ة

 ٔلؾضاء.وإ تصفغ ٕاإ تبٔكَحَة ا

 . 1من اصلس توز694ٌضرتك اجملَس مؽ ألمري ضف اختار ٕاحصاءاث تـسًي اصلس توز، ورعل ٕاؾٌلإ ٌٌَلذت  

 :ٕادتعاظاث زكاتَة -1

 وتضمي ألس ئةل وإإس تجواة وظَحاث املياكضة ٔبو اًتحلِق، وضف ُشا إإظاز امىن توضَح ُشٍ ألذواث اًصكاتَة ضف اًتايل: 

ٔبؾضاء اجملَس ٔبن ًوخَ ٕاىل جمَس اًوسزاء، وٕاىل اًوسزاء ٔبس ئةل إستِضاخ ألموز اصلاذةل ضف  ألس ئةل: حيق ًلك ؾضو من

من اًالحئة اصلاذََة جملَس ألمة ؿىل ٔبن زئُس اًوسزاء ٔبو اًوسٍص اخملتط جيَة ؾن اًسؤال  614(، نٌل ٔبوحض  املاذت 99ادتعاظاهتم)املاذت

س ؾن ٔبس حوؿني.ضف ادلَسة احملسذت ٌَيؼص فَِ، وامىن ًصئُس جم  َس اًوسزاء ٔبو اًوسٍص اخملتط ظَة تبٔحِي إإخاتة ملوؿس إ ًٍز

من اصلس توز حق لك ؾضو من ٔبؾضاء اجملَس ضف ٔبن ًوخَ ٕاىل زئُس جمَس اًوسزاء واىل اًوسزاء  622الاس تجواابث: حسذث املاذت -ة

 .واة كس ًؤذي ٕاىل ظصخ اًثلة ؾن اذلىومةاس تجواابث ضف ألموز اصلاذةل ضف ادتعاظاهتم، ودجسز إإصازت ٕاىل ٔبن الاس تج

                                      
1

 ضف املوكؽ: ،" إإدتعاض اًترشًـي واًصكايب جملَس ألمة،". اندض َلس اًضمصي 

run.asp!d=1155www.majlesalommah.net/  سوالا.21، ؿىل اًساؿة 1264سخمترب  29، ًوم اًثالناء 


.مؽ رعل  م "ًٔلمري وجَث ٔبؾضاء جمَس ألمة حق اكرتاخ تـسًي اصلس توز تتـسًي ٔبو حشف حنك ٔبو ٔبنرث من ٔبحاكمَ ٔبو إبضافة ٔبحاكم خسًست ٕاًََ".تيط ُاتَ املاذت ؿىل: 

 ًة واملساوات.جيز اصلس توز تيلِح ألحاكم ارلاظة ابذلص 


 . تمت مٌاكضة إإس تجواة تـس مثاهَة ٔبايم ؿي ألكي من تلسامَ ما م تىن ألموز مس تـجةل، ومبوافلة اًوسٍص دحي اًصذ ؿىل الاس تجواة. 

http://www.majlesalommah.net/run.asp!d=383
http://www.majlesalommah.net/run.asp!d=383
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اًتحلِق: حيق ٌَمجَس تبًَٔف دلان حتلِق ٔبو ٔبن ًيسة ؾضوا ٔبو بٔنرث من ٔبؾضائَ ٌَتحلِق ضف ٔبي ٔبمص من ألموز اصلاذةل ضف ادتعاض  -ح

 (.664)املتستاجملَس. ٔبًزم اصلس توز اًوسزاء ومجَؽ موػفي اصلوةل تتلسمي اًضِاذاث واًونائق واًحَاانث اًيت تعَة مهنم

بث ما ًحـث تَ املواظيون من ؾصائغ ٔبو صاكوى وتس توحض اٌَجية ألمص من  -ويه دلان من اجملَس-تتوىل دلية اًـصائغ واًضاكوى -ذ

 ادلِاث اخملتعة مث ختعص ظاحة اًضبٔن ابًيتِجة.

كدي صٍِصن ؿىل ألكي من اىهتاء اًس ية  ٌَمجَس ادتعاظاث ماًَة، حِث تتوىل اذلىومة ؾصط مرشوغ كاهون ٌَمزياهَة ؿىل اجملَس -ُؼ

 .1املاًَة، وان نان ٔبي تـسًي إ ًعحح سازاي ٕاإ مبوافلة اذلىومة، ومؽ ُشا فٕان كاهون املزياهَة إ ًعسز الا تـس اكصاٍز من اجملَس

 ٕادتعاظاث س َاس َة: -1

وًوحِة، وامثي اًصٔبي اًـام، فٕان ألموز اًتاًَة تـترب ابٕإضافة ٕاىل ٔبن اًربملان ًـترب مٌرب جيمؽ خمتَف اًتَازاث اًس َاس َة والاًسً   

يت:  ٔبًضا من مصمي إإدتعاظاث اًس َاس َة ٌَربملان اًىًو

امىن ٌَمجَس تياءا ؿىل ظَة موكؽ من مخسة ٔبؾضاء ظصخ موضوغ ؿام ٌَمياكضة ؿىل اجملَس إستِضاخ س َاسة اذلىومة ضف صبٔهَ  -بٔ 

سائص ألؾضاء اذلق   ضف الاصرتاك ضف املياكضة.وتحاذل اًصٔبي تعسذٍ، ًو

من حق اجملَس ٕاتساء زقحاث ٌَحىومة ضف املسائي اًـامة، فٕان تـشز ؿىل اذلىومة ألذش هبشٍ اًصقحاث، وحة ؿَهيا ٔبن توحض ٌَمجَس  

 .2ٔبس حاة رعل، ومن حق اجملَس ٔبن ًـلة مصت واحست ؿىل تَان اذلىومة

 : ذزاسة ملسذالث املؤسسة اًربملاهَة.ناهَا: اًربملان ودحسذاث اًـمََة اًس َاس َة ضف اًىوً 

ا ضف اًثلافة اًس َاس َة واًًضاظ اذلزيب والاهتزاابث وتؤثص لك ُاتَ ألذريت ضف         ٌَـمََة اًس َاس َة دحسذاث امىن ادتعاُز

 ٔبي هؼام س َايس. مؤسسة اًربملان، نٌل تصتحط هبا ازتحاظا وجَلا، ُشا اًتبٔجري ًيـىس ابًسَة ٔبو إإجياة ؿىل اصلوز اًربملاين ضف

تخني رعل ضف إإهـاكش اطلي تسخدَ ُاتَ اًعحَـة سواء ؿىل مس توى اًيؼام   فعحَـة اًثلافة اًس َاس َة تؤثص ؿىل فـاًَة اًربملان، ًو

اٍ ٔبحس ولك، ٔبو اًـمََة اًس َاس َة، ٔبو اًس َاسة اًـامة، ؿىل اؾتحاز ٔبن اًثلافة اًس َاس َة تضلك رعل اجملموغ من مِول وىزاؿاث املواظيني دج

 املس توايث اًثالج املشهوزت ساتلا.

                                      
1

 ..121-121،ض ض.مصحؽ ساتق.املصحؽ هفسَ، ونشا:فصوػ،  
2

 ، موكؽ اًىرتوين.مصحؽ ساتق.اًضمصي  
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نٌل تَـة ألحزاة اًس َاس َة ذوزا ضف اًـمي اًربملاين، رعل ٔبن ألحزاة اًس َاس َة يه حَحة اًرصاغ ؿىل من ًيزتغ   

 ٔبنرب ؿسذ من ملاؿس اًربملان، ويه اًالؾة ألسايس ضف حِات ٔبي جصملان.

ملاهَة، من حِث ػصوف ٕاحصاهئا واملصاحي اًيت متص هبا، فٕارا ناه  ىزهية وصفافة نٌل تتبٔثص ُشٍ املؤسسة تعحَـة إإهتزاابث اًرب  

 وؿاذةل ناه  اًتضىِةل اًربملاهَة راث تبٔجري ابًف، وٕارا ناه  كري رعل ٔبثصث ؿىل ُشا اصلوز وؾىس  اًضـف ضف ألذاء اًربملاين.

 ًمت مـادلة ُش اًـيادض ابًرتتُة ووفق اًتايل: 

ا ؿىل اًـمي اًربملاين:ظحَـة اًثلافة اًس َ -  اس َة ضف اًىوً  ؤبثُص

ٕان إإكرتاة من حتََي ٔبي هؼام س َايس واملؤسساث املتىون مهنا، إ تس ؤبن ًعححَ ذامئا وضؽ رلًصعة ألتـاذ املِمة ًثلافتَ         

 اًس َاس َة، ؿىل اؾتحاز ٔبن ُاتَ ألذريت تـىس دعوظَة اًيؼام اًس َايس وحتسذ مالدحَ.

دعوظَة تـىسِا جلافتَ اًسائست تني ٔبتيائَ، تغل اًثلافة اًيت تعوزُا ٍلوؿة اًلمي واملفاُمي واملـازف اًيت انتس هبا ؿرب فَلك جممتؽ  

 مرياجَ اًتازخيي واذلضازي وواكـَ ادللصاضف واًرتهَة الاحدامؾي وظحَـة اًيؼام اًس َايس، فضال ؾن املؤثصاث ارلازحِة اًيت صلك  ذرباتَ

 واهدامءاتَ.

و نان صـحاٍ ًًهتجان هفس         واًثلافة اًس َاس َة يه حزء من اًثلافة اًـامة ٌَمجمتؽ، ويه ختتَف من تضل لٓدص، حىت ًو

ًمتَان ٕاىل هفس اذلضازت وًتلاسٌلن الاُدامماث واًوإءاث.  ألساًَة اذلَاتَة، ًو

تِون ٌَيؼام ا ًس َايس؟ مث ٕاىل ٔبساًَة ممازسة اًسَعة اًس َاس َة؟ ٕاىل اًسؤال اطلي ًعصخ ضف ُشا اجملال ُو: هَف ًيؼص املواظيون اًىًو

 اًـمََة اًس َاس َة وٕاىل ٔبذاءاث اًس َاسة اًـامة؟

ٕان ألس ئةل املعصوحة ساتلا تسفـيا ٕاىل حتََي وضـَة ألزست اذلاهكة وهؼصت املواظيني ٕاٍهيا، فألزست اذلاهكة ضف اًىًو  تمتتؽ جاكمي  

ي، فِيي من ٔبكسم ألزس اذلاهكة، فلس ادتريث نٌل تلول املعاذز اًتازخيَة املتوفصت ابًرتايض ٔبسس اًرشؾَة، وتمتزي ابس تلصاز س َايس  ظًو

ة ألزست اذلاهكة ضف اًلسم واًصسود.  ًتويل اًلِاذت اًس َاس َة، نٌل تضازك تـغ اًـائالث اًتجاًز

تَاز ويل اًـِس، ٔبما املوافلة اًضـحَة اًـامة وإبوضاء اذلنك اًربملاين تصخس حنك ؿائةل اًعحاخ ذس توزاي، ووضؽ اصلس توز رشوظا إد  

 فِـرب ؾهنا من ذالل اجملاًس"اصلواوٍن"ألََُة اًيت ؿاذت ما تىون املؤرش اًضـيب إدتَاز من خيسم املياظة اًـامة املتلسمة من اًـائةل

ة من معاذز ص ىت تىون ٍلوغ اًصٔبي اًـام، تسفـِم  اذلاهكة، طلعل ًالطف اًعادحون مبياظة ؿََا ضف اصلوةل من ٔبتياء ألزست اذلاهكة ضلوظا كًو
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ىشا امثي حنك ألزست اذلاهكة زضا وٕاحٌلغ من  ٌَترصف املـتسل اطلي جييهبم اًيلس اًـام من ذالل املصاكدة اًضـحَة اًيت ًتـصضون ًِا، ُو

 .1ظصف مجوغ املواظيني وابًتايل إ ًالطف اًيؼام ٔبًة مـازضة من كدَِم

شا ما ذفؽ ألزست  اذلاهكة ضف اًىوً  ٕاىل ٕاتحاغ س َاسة اجملامةل ضف ؿالكهتا مؽ جممتـِا، حِث ٔبظحح  تـعي ًترصفاهتا تـسا ذًًِا  ُو

 ومؼِصا تلََساي كدََا وؿائََا، وإ تفصظ ضف اس تزسام اًـيف، وٕامنا تس تزسمَ ابًلسز اًاكضف ًالحتفاع ثسَعهتا املعَلة دجاٍ لك من هيسذ

و نان ٔبكصة امل َة تتعف ابًس َاسة  -وحصنة املعاًحة تـوذت اصلس توز مثال-لصتني، فـيسما تواخَ بصنة وظيَةسَعة اذلامك ًو فٕان زذت فـَِا ألًو

وحتصض ؿىل اًتـامي مؽ ُشٍ اذلصنة بٓذشت ضف إإؾتحاز ألؾصاف اًتلََسًة وإإؾتحازاث اصلًًِة، وإ تس تزسم اًـيف ٕاإ ؾيسما ًمت ٕاضـاف 

 .2اذًل وارلازيج ضسُاتغل اًتحصناث وتمت تـحئة اصل

ٕان اًيتِجة اًيت وظَ  ٕاٍهيا اًىوً  من ُشا ألمص ويه ٕاصاؿة اًلدََة واًعائفِة ضف اجملمتؽ، فبٔظحح  اًلدَةل تشعل تحسوا مؤسسة  

لا م مس تزسمة من ظصف اصلوةل ومتىِفة مؽ ألوضاغ اًس َاس َة وإإكتعاذًة، ؤبظحح  من اًلوى املـوكة ٌَتعوز املؤسيس اصلاملصاظي اً

 ؿىل ٔبسس اهتزاتَة، مما حـي اًفصذ ًًمتي ٕاىل اًلدَةل ٔبنرث من اهدامئَ ٕاىل اصلوةل.

من انحِة ٔبدصى فاًوزكة اًعائفِة سامه  يه ألدصى ضف تَوزت اًتـلِساث الاحدامؾَة وٕاصاؿة هوغ من اًتفصكة الاحدامؾَة ؾوضا  

ٍهنائَة يه فصط حاةل من اًتجمس واًتلكس صلى اًلوى إإحدامؾَة، ويه حاةل ؾن وحوذ تيؼاميث تلوم ٔبٍساسا ؿىل مدسٔب املواظية، واحملعةل ا

 من صبهٔنا إإتلاء ؿىل ألوضاغ واًـالكاث اًعائفِة من ذون تلَري.

ٕان ألموز املشهوزت ساتلا ٔبذث ٔبًضا ٕاىل توسـة فئة ألتحاغ ًس َاسة اصلوةل، فبٔظحح  ساحة اٌَـة ألساس َة يه اًلدَةل واًعائفة ذون 

 حاإت مبا جيصي ضف املصانز اذلىومِة، ٔبي ذون اصلدول ضف ٔبتون اًـمََة اًس َاس َة. امل 

تِة س َاس َا واكتعاذاي   ٔبس حاة ٔبدصى ٔبذث ٕاىل توسـة ُاتَ اًفئة، ويه اًـوامي اًيت ٔبذث ٕاىل تَوزت ٔبمناظ خسًست ضف اذلَات اًىًو

اذي وارلازح هتِجة اًرثوت اًيفعَة، اًيشء اطلي ٔبذى ٕاىل تـغ ارلَزةل واحدامؾَا، واًيت توصلث من ذالل ؿالكاث اًتفاؿي واًتحاذل تني اصل

ضف اًحىن اًتلََسًة واًثلافِة اًيت ؾصفهتا اصلوةل، ؤبٍسفصث ُشٍ اًتحوإث ؾن وحوذ ٔبساًَة وحتوإث)تـضِا ؾضوايئ(س َاس َا واكتعاذاي 

                                      
.112،ض.مصحؽ ساتق. َلس اًصمِحي، 

1
  

.92(،ض.6991)اًىًو :ذاز اًلصظاش،1،ظمسذي ٌَتعوز اًس َايس ضف اًىًو . كامن اًيجاز، 
2
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وًويج، واحملافؼة ؿىل اذلسوذ، واٍمنو املـٌلزي، واًححث ؾن اذلَات وكميَا ومهنا كَحة اًعاتؽ إإس هتاليك، وإإؿزتاس ابطلاث، واًتض َؤ اًتىٌ

 .1اًـشتة واٍمتتؽ واًرتفَِ

ف ٕاىل املسًية ذَق فضاء بٓدص متاتـا ٌَس َاسة، فضاء ذَق اجملمتؽ  كري ٔبهَ مؽ اسذايذ املسن  ضف اًىًو  وجهصت ٔبكَة ساكن اًًص

ة واًثلافِة و  شا ؿىل حساة ألحزاة اًس َاس َة مما ٔبذى ٕاىل توسـة فئة املضازنني ضف املسين من ازلـَاث كري اذلىومِة ارلرًي املِيَة، ُو

 .2اًىًو  هوؿا ما وذَق مواظيني بهٓبني ابًس َاسة وؿامَني هبا ومـازضني ًِا ضف اًىثري من ألحِان

ة واملشُحَة، ًالحغ اهتضاز واسؽ وحِث ٕان تًِة املسًية ضف اًىًو  يه تًِة كري مٌفىة مؽ إإوضلاإث إإحدامؾَة اًًصفِة واًلدََ 

ة ة -نٌل ٔبرشان ٕاىل رعل ساتلا-ًًضاظاث مواًس مثي ادلَساث واجملاًس واصلًواهَاث تتلاظـاهتا مؽ تغل اجملموؿاث اًـائََة ٔبو ألزسًة ٔبو اًـضائًص

وةل/اًسَعة، وتسذي ضف مواهجاث مؽ اًسَعة واًلدََة واملياظلِة، وهبشا ٔبظحح  ٔبنرث تبٔجري ضف اجملال اًس َايس، ودجاتَ اًتـامي مؽ وابدجاٍ اصل

 .3معاًحة ابصلاملصاظَة واًتـسذًة

يت،   ـي ؿىل اًىًو  واطلي ٔبثص ؿىل اًثلافة اًس َاس َة ٌَمواظن اًىًو كري ٔبن ما جية ٔبن ًشهص ضف ُشا اجملال ٔبًضا كَحة اًعاتؽ اًًص

ظ جممتـَة ثضبٔن املضازنة اًس َاس َة، مما ًـىس ؿالكة اًتبٔجري تني حِث ٔبذى ٕاىل تـمَق تحـَة املواظن ٌضلوةل، نٌل حصز اصلوةل من ٔبًة ضلو 

، فاملواظن ٔبظحح حيعي ؿىل مٌافؽ ماذًة حِست ملاتي وإئَ اًس َايس ٌَـائةل اذلاهكة، ٔبو ؿىل 4اجملال اًس َايس والاكتعاذي واجملال إإحدامؾي

يت ٔبن ارلري اطلي ًيـم تَ مصتحط توحوذ اًيؼام اًس َايس اًلا مألكي كدو ه"املِاذهة اًس َاس َة" مـِا، مما ٔبذى ٕاىل اؾتحاز املواظن ا ، 5ًىًو

و: هَف اثصث ظحَـة اًثلافة اًس َاس َة هبشا اًضلك ؿىل اًـمي اًربملاين؟  وطلعل ًعحح اًسؤال اًتايل ًعصخ هفسَ بست ُو

ًيؼام اًس َايس اىل ذَق اسماث متـسذت ٌَيؼام ًلس ذَل  ُش اًثلافة اًس َاس َة ارلاهـة وكري املحاًَة مبا جيصي من كصازاث ضف ا        

يت )ؿىل قصاز اكَة اصلول اًـصتَة(، ومهنا ٔبسمة رشؾَة ؤبسمة مضازنة اًس َاس َة ؤبسمة تاكمي، حِث ٔبذث ٔبسمة اًرشؾَة  اًس َايس اًىًو

لة حصَحة ممثال ًلك فئاث اجملمتؽ مما ؤبسمة املضازنة اًس َاس َة ٕاىل ذَق جفوت تني اًيؼام واجملمتؽ، و م ًعحح اًربملان اطلي  م ًًترة تعًص

 ٔبضـف ضف ألذري ذوز وماكهة اًربملان.

                                      
.99(،ض.1222)تريوث: مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة،ارلََج اًـصيب. س َاز ازلَي، 

1
  

%.92رسط، بٔ جزايذت تعي ٕاىل بٓإف 162 6992،فامي ناه  ؿام 6991مََون رسط ؿام 6.9.بٔظحح  املسًية ضف اًىًو  تس تلعة ماإ ًلي ؾن 

  

اس َة اًىوًتِة. فالخ ؾحس ػل املسٍصش،  .41(،ض.6991)اًىًو : املؤًف،1،ظاًتجمـاث اًسَ 
2
  

.11(،ض.1221)تريوث: مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة، اجملمتؽ واصلاملصاظَة واصلوةل ضف اًحضلان اًـصتَة. مرتوك اًفاحل، 
3
  

ة ضف ذول ارلََج،" املس تلدي اًـصيب،غ.119،)حوان1226(،ض ض.91-91. .كامن اًيجاز،" مس تلدي ألوضاغ اًس َاسَ 
4
  

5
 . John Waterbury, Democracy without Democrats? (London:i.b touries publishers,1994),p.23. 
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ومبا ٔبن اًربملان ًُس صلًَ اًلوت اصلس توزًة ًعحح ٌس تجَة ٔلحٌست اذلىومة واًسَعة اًتيفِشًة ؿىل اًـموم، فٌجس ؿَو سَعة  

املمثي اًوحِس ٌَتواسانث اًلامئة ضف اجملمتؽ من ظائفِة وكدََة  مؤسسة ألمري ؿىل حساة اذلىومة واًربملان، رعل ٔبن ألمري ٍصى ضف اًربملان

ة.  وؾضائًص

ٕاهَ وهتِجة  ًعحَـة ُشٍ اًثلافة اًس َاس َة اًصاضَة مبيعق مؤسسة ألمري، حـي ُاتَ ألذريت تـَو ؿىل ابطف املؤسساث اًيت ًفرتط فعَِا   

 فعال مصان ًؤذي ٕاىل تـاوهنا ضف ألذري.

من اصلس توز دجـي  16اًىًو  ؾىس رعل، ُو ثضرعَ حزء من اًسَعة، ٕان  م ٍىن املىون اًصئُيس ًِا، زفثال املاذت فاذلامك ضف          

ة ضف اًسَعة اًترشًـَة مؽ جمَس ألمة، اطلي من املفرتط ٔبن تىون ُشٍ اًوػَفة ملترصت ؿىل اًربملان  ألمري رشٍاك ثضرعَ وراتَ ألمرًي

ختصح ؾن هوهنا ؿاهسة ذلصنة اًرصاغ ذاذي اًيؼام اًس َايس هفسَ، وسَعاث ألمري ضف رعل يه سَعاث  حفسة، رعل ٔبن معََة اًترشًؽ إ

ة، فاملاذت  ُس  زمًز تتوكؽ ٔبن ألمري امازش سَعاتَ اًفـََة، وإ جيوس  ه اًزنول ؾن ادتعاظاتَ، توظفَ حزء إ ًتجزٔب من لك  12فـََة ًو

تلول ٔبن ألمري امازش سَعاتَ تواسعة وسزائَ،  11اًزنول ؾن ادتعاظاهتا، حىت ٔبن املاذت سَعة س َاس َة ًًتؼص ٔبن متازش ظالحِهتا وؿسم

ُس ٔبن اًوسزاء امازسون سَعاهتم اًتيفِشًة هَاتة ؾن هواة اًضـة، نٌل ُو اذلال ضف ألهؼمة اًربملاهَة.  ًو

ًبٔذش ضف ؿني إإؾتحاز اًتوهجاث املوحوذت ضف جمَس  فـىل سخِي املثال، فٕان ألمري وٕان نان ؾيس تلكَف زئُس اًوسزاء تتضىِي اًوسازت 

ألمة، ٕاإ ٔبهَ ًُس مضعص ٔلن ٍصاؾي تغل اًتوهجاث ؾيس تضىِي اذلىومة، فِو كس ًـني زئُس اًوسزاء من ذازح جمَس ألمة، وؿاذت ما 

 ربملاهَة.ٍلكف ٔبمري اًىًو  ويل اًـِس جصئاسة جمَس اًوسزاء)اذلىومة(ضازاب تشعل ؾصط اذلائط ألكَحَة اً

نشعل ؿاذت ما خيَوا جمَس ألمة من هواة مٌترحني ًًمتون ٕاىل ألزست اذلاهكة، حىت إ تتـصط ألزست اذلاهكة ٌَمِاتصاث، اًيت ؿاذت ما 

 .1تعاحة اسلالث إإهتزاتَة، ما كس امس راث ألمري اًيت ًعوهنا اصلس توز

ا نٌل حصث اًـاذت ضف ألهؼمة اًربملاهَة، فاًوسازت ضف اًتحََي ألذري حتنك ابمس ألمري، نٌل ٔبهَ إ ًتوحة حعول جلة اجملَس ًتويل اًوسازت ملِاهم

ُس هسَعة تيفِشًة مٌحثلة ؾن اًربملان.  ومسؤوةل ابًتضامن ٔبمامَ، ًو

ٕان ناه  تلرتة من اًيؼام وابًصمغ من س َاذت إإؾتلاذ تبٔن اًتجصتة اًيَاتَة ضف اًىوً  يه دجصتة جصملاهَة، ٕاإ ٔبهنا ضف اًواكؽ ًُس  نشعل، و 

يت ًتلكم ؾن فعي اًسَعاث ٕاإ ٔبهَ ًسؾو ٕاىل تـاوهنا)املاذت  (،ورعل متَِسا ًتىٌصس ذوز زئاسة 16اًصئايس، رعل ٔبن اصلس توز اًىًو

اصلوةل وتصمس (اًيت تـترب اذلامك اًفـًل ٔلهنا متازش اًسَعاث من ذالل اًوسزاء واًيت يه تيط اصلس توز هتمين ؿىل معاحل 14اصلوةل)املاذت

                                      
اسة اصلوًَة،غ.699)ًياٍص12221(،ض ض.99-11.  . ظالل ظاحل ٕاجصاُمي تيان، "اًتجصتة اًيَاتَة اًىوًتِة، ماًِا وما ؿَهيا،"اًسَ 

1
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(، وٕان ناه  زئاسة اذلىومة مولكة ٕاىل من ًـيََ رعل امليعة ٕاإ ٔبهَ ٍىون مسؤوإ ؤبؾضاء وسازتَ ٔبمام ألمري 611اًس َاسة اًـامة)املاذت 

ُس ٔبمام جمَس ألمة)املواذ  (.19-19-11-11ًو

سايس ووحِس ؾن إإزاذت اًضـحَة، ٕاإ ٔبهَ ضف وٕان نان ٔبظي اًسَعة ضف ألهؼمة اًس َاس َة اخملتَفة ُو اًسَعة اًترشًـَة هكـرب بٔ 

يت حتسج ؾن سَعة ألمري ضف حي جمَس ألمة)املاذت (، وًىٌَ  م ًتحسج ؾن سَعة جمَس 629اًىًو  جنس ؾىس رعل، فاصلس توز اًىًو

 (.626ألمة ضف حسة اًثلة من كري اذلىومة، وٕان نان كس حتسج ؾن حسة اًثلة من اًوسزاء تعوزت فصذًة)املاذت

يت ؾن احدامل ؿسم كِام تـاون تٌَُ وتني جمَس ألمة)املاذتو  (، وحـي كصاز حي 621فامي خيط زئُس جمَس اًوسزاء حتسج اصلس توز اًىًو

 جمَس ألمة ًٔلمري، نٌل تصك ًٔلمري تلسٍص ما ٕارا نان ًٍصس ٔبن ًـفي زئُس اًوسزاء وًـني وسازت خسًست، ٔبو ٔبن حيي جمَس ألمة، وٕان نان

 . 1ي ٕاىل زٔبي جمَس ألمة ٕارا جخ  ؿسم ٕاماكهَة تـاون زئُس جمَس اًوسزاء مؽ اجملَس ادلسًساصلس توز امَ

يت، ورعل ؿىل حساة اًربملان، زمغ ٔبن ُشا ألذري حي ؼى ذالظة ملا كِي فٕان ألمري جلك ُاتَ املـاين ٔبظحح املؤسسة اًفاؿةل ضف اًيؼام اًىًو

ة ٔلهَ املمثي اً يت.مباكهة صلى املؤسسة ألمرًي  وحِس ًٔلظَاف واًتواسانث ذاذي اجملمتؽ اًىًو

يشء بٓدص ًضاف ٕاىل تسُوز اًـالكة تني اًسَعاث وضف ٕاظاز اًثلافة اًس َاس َة ُو: ضـف ذوز وماكهة اًيائة، ورعل ٕإهـسام اًـالكة تني 

س تـمي ُشا اًربملان واملواظن، ٔلهَ  م ًًترة تعًصلة فـاةل، مما ًسفؽ اًيائة ضف اًىًو  ٕاىل الازتحاظ ابمل ـعى اًلدًل واًعائفي واًـضائصي، ٌو

امليعة رلسمة معاذلَ ومعاحل كدََتَ إ كري، فاًيواة هبشا املـىن ٔبظححوا هواة ذسماث فلط وإ ٌس تعَـون ارلصوح ؾن ُشا امليعق 

ة اًلدََة املضلكة هلم حتسذ لك مواكفِم ضف اجمل َس ذاظة ٕارا ما استضـصوا ٔبهنا همسذت ٔبو اًلدًل واًـائًل اطلي ٔبوظَِم ٕاىل ُشا امليعة، فاًًِو

ٔبن ارلعص دحسق هبا، وإ ًـتلس ٔبن اًيائة اًلدًل احملسوة ؿىل ٔبي من اًتَازاث اًس َاس َة اخملتَفة ذاذي اجملَس س َبٔذش موكفا مـازضا 

شا ما ًضـف ذوز ُشا اًـضو اًفـال ضف املؤسسة ألساس َة  .2ضف ٔبي هؼام س َايس ًلدََتَ اًيت ٔبوظَتَ ٕاىل امللـس اًربملاين، ُو

 ألذاء اذلزيب )اًتَازاث اًس َاس َة( واًـمي اًربملاين ضف اًىًو : 

ًـترب اٍمتثَي اذلزيب ضف اجملاًس اًترشًـَة ٔبو ضف اذلىوماث مسبةٔل مًسجمة مؽ مدسٔب املضازنة اًس َاس َة ومؽ فىصت      

ذشث اًىًو  هبشا امليعق مٌش اس تلالًِا، حِث مض  ذازظة احزاهبا اصلاملصاظَة، ومن سٌلث ألهؼمة اًس َاس َة اذلسًثة واملتعوزت، وكس ا

                                      
.19،92،ض ض.مصحؽ ساتق.ظالل ظاحل ٕاجصاُمي تيان، 

1
  

.ًوسف ذََفة اًَوسف،"ؾيسما تعحح اًسَعة قيمية،حاةل جمَس اًتـاون ارلََجي،"املس تلدي اًـصيب،غ.116)ماًو1229(،ض.19.
2
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تَازاث متـسذت اًصوافس والاًسًوًوحِاث، كري ٔبهنا ماساً  تفتلص ٕاىل اًوحوذ اذلزيب ذاظة من اًياحِة اًلاهوهَة واصلس توزًة، وطلعل مت 

 تسمَهتا ضف اًـيوان ابًتَازاث اًس َاس َة اًضا، واًيت جنسُا تمتثي ضف:

 مِني:إإسال -26

ن اًتَاز اًسَفي: نان اًتَاز اًسَفي كدي ٔبزتؽ س يواث تَازا واحسا ًتدؽ"مجـَة ٕاحِاء اًرتاج"ويه ٕاحسى مجـَاث اًيفؽ اًـام إإسالمِة، ًى

ة وس َاس َة كسمتَ ٕاىل ٍلوؾتني ٌُل:  ذالفاث فىًص

تدؽ مجـَة ٕاحِاء اًرتاج اًيت ت ضم اًتَاز الٔنرب من اًسَفِني، ًو يت اًتجمؽ اًسَفي:ًو صفغ زتط هفسِا تَ ٕاؿالمِا، حِث اميؽ اًلاهون اًىًو

 مجـَاث اًيفؽ اًـام من اًتسذي ضف اًس َاسة ٔبو املضازنة ضف الاهتزاابث.

ة، وكس كام تتبٔسُسِا ؿسذ من اًضرعَاث  اذلصنة اًسَفِة:ويه حصنة اوضل  ؾن اًتَاز اًسَفي اًصئُيس كدي جالجة ٔبؾوام ٕاثص ذالفاث فىًص

 .1مِة ٔبجصسمه"اصلنتوز ؾحس اًصساق اًضاجيي وحامك املعريي وكريمه"النٔاذامَة إإسال

اًتَاز إإدواين:و ه ٔبمه حصنة ويه اذلصنة اصلس توزًة إإسالمِة، ويه حصنة اهخثل  ؾن مجـَة إإظالخ الاحدامؾي ٔبوسؽ ازلـَاث ضف  -1

ا 6996اًىًو ، وٍصٔبسِا اًض َخ"ؾحس ػل املعوغ"، ٔبؿَي  اذلصنة ؾن هفسِا ؿام  ـترب إإسالم مصحـا ًفىُص م ؾلة اًتحٍصص مدارشت، ًو

 . 2وجصاجمِا وتعوزُا اًـلائسي ؤبذتَاهتا اًـامة

تىون من جمامِؽ ٕاسالمِة ووظيَة تـضِا دحسوة  -1 ضم إإئتالف إإٍساليم اًوظين، وامثي اًتَاز اًض َـي اذلصيك، ًو اًتَاز اًض َـي: ًو

لس واخَ ُشا اًتَاز مـاذإث ظـحة ضف ٕاظاز اًعائفة ما تني من مه ؿىل ٔبكىص ذزخاث ؿىل اًفىص املصحـي اًض َـي وتعحَلاهتا ا ذلزتَة.ًو

 اًتضسذ واٌََحرياًني.

و رو حضوز حٌلُريي، ًىن ًُس ابًثلي إإؿاليم اطلي ًـرب ؾيَ، فبةٓل  اًتَاز اٌََحريايل: -4 و تَاز ذََط من اًلومِني واًُساٍزن، ُو ُو

ضم ُشا اًتَاز:ُشا اًتَاز إإؿالمِة تـس ك ة إمتالنَ واس تحوارٍ ؿىل اًـسًس من املواكؽ إإؿالمِة املِمة، ًو  ًو

سمََ اًحـغ مبج -ٔب  موؿة امليرب اصلاملصاظي: ًـس ُشا امليرب ٔبنرب دجمؽ ًِشا اًتَاز، وًـترٍب تـغ املصاكدني اًس َاس َني اًوخَ الٓدص ٌَُساز، ٌو

 اًعََـة.

                                      
اس َة ضف اًوظن اًـصيب. همسي حصاذاث،  .129(،ض.1221مة ًٌَرش واًتوسًؽ،)ألزذن:ذاز ٔبساألحزاة واذلصناث اًسَ 

1
  

.129،ض.املصحؽ هفسَ. 
2
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من احتاذ اًتجمؽ اصلاملصاظي، واحتاذ اًضـة وؾيادض مس تلةل، حِث مت إإؿالن ؾن كِامَ تـس ٕاخالء تضلك امليرب اصلاملصاظي ضف اًىًو  

 اًلواث اًـصاكِة من اًىًو ، وذدول كواث اًتحاًف اصلويل.

اُري، م حِث ٔبؿَن ؾيَ هواة وظفوا تبهٔنم صـحَون ًيحاسون ملعَحة ازل6999اًتجمؽ اًضـيب اٌََربايل: ُو دجمؽ ػِص ذاذي جصملان -ة

َرباًَون ضف اًوك  هفسَ، ومن ٔبجصس كاذتَ"ٔبمحس اًسـسون ومسمل اًرباك"  .1ًو

م، ًىٌَ مين خبسازت فاذحة ضف الاهتزاابث ظاً  زموسٍ مثي"خامس اًلعايم"، 6991اًتَاز اًيادضي: ٔبؿَن ٔلول مصت مبياس حة اهتزاابث  -1

تِة.  ًىن ًـصف الٓن حاةل فتوز ضف اًساحة اًس َاس َة اًىًو

و امثي اًتَاز اًس َايس ًلصفة اًتجازت واًعياؿة ضف اًىًو ، ًىٌَ ضف ٔبكَة ألحِان إ ًؼِص هكضازك ضف تَا ز اًتجمؽ اصلس توزي: ُو

سمع جىرثت املس تلَني.  الاهتزاابث تي ًـمي من وزاء اًس تاز ًو

ىن زمغ ُشا اًتيوغ واًتـسذ ضف الاهدامءاث اًس َاس َة ضف اًىًو ، الا ٔبن اًـامي         اًلدًل واًعائفي ًحلى ُو دحوز ازتاكس اًـمََة  ًو

ـترب ٔبًضا من اًـوامي املؤثصت ضف اًًضاظ اذلزيب ذاذي اًربملان.  اًس َاس َة ضف ُشا اًحضل، ًو

ٕاىل خاهة ُشا  -فٌجس ٔبن اًـائةل واًلدَةل واملشُة تَـة ذوزا ٔبساس َا ضف تـٍزز ٔبو ٕاضـاف فصظة املصحش ٌَفوس مبلـسٍ، نٌل ًَـة  

ق اطلي ًـزس من فصظتَ ابًفوس،  -اًـامي اًوسن الاكتعاذي واًـالكاث اًضرعَة ذوزا اضافِا ابدجاَُ ٕاىل اًفوس، وؿىل املصحش سَوك اًعًص

يؼمة، مبا ضف رعل الاؾدامذ ؿىل اًوسائي اًتلََسًة ناًيفور اًـائًل ٔبو اًوإء اًلدًل ٔبو الاهتساة مليعة مـني، لك رعل ضف قَاة ألحزاة امل 

 اخنفاط وس يب ضف اًوؾي اًس َايس، نٌل تَـة اًؼصوف الٓهَة ضف وك  الاهتزاابث ذوزا ٔبساس َا ضف تصحِح اًتعًو  ًضرط ٔبو ونشعل ضف

 .2جملموؿة

ٔبما املصذسون اطلٍن ًفتلصون ٕاىل اًعالث اًالسمة ناملثلفني واًتىٌوكصاظني واملـازضني، فلس تسٔبوا ٌضلكون دجمـاث س َاس َة ظلريت  

غ، ناًَِئاث اًصايضَة ٔبو اًفٌَة مثال. راث مٌحى دجمَـي،  ٔبو ًَتعلون تًضاظاث دحححة ٕاىل ازلِوز اًـًص

                                      
.161،161، ض ض.املصحؽ هفسَ . 

1
  

2
اس َة ضف اًىًو ،". َلس اًصمِحي )تريوث:مصنز ذزاساث اًوحست ؾوامي إإهتلال ٕاىل اصلاملصاظَة ضف اًحضلان اًـصتَةضف ٕاسٌلؾَي اًضعي)دحصز(،،"دجصتة املضازنة اًسَ 

  .119،119(،ض ض.1221اًـصتَة،
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نٌل تس تزسم ُشٍ اًفئاث كري اًتلََسًة إإؿالن ضف اًعحف، واًتجمـاث اصلًًِة ضف املساخس ٔبو اذلس ًَِاث)مصانز دجمؽ  

و ما ًـىس ؿسم وحوذ ظالتة حزتَة و 1اًض َـة(ٌضلؾوت ٔلفاكزمه اًس َاس َة ؤذي ، ُو اًزتام حزيب، ألمص اطلي ًيـىس ؿىل اصلوز اًربملاين ًو

 تَ ٕاىل اًضـف، وما ؿسم الاس تلصاز اذلىويم ضف اًىًو  ٕاإ انرب ذًَي ؿىل رعل.

ٔبما ٔبذاء اًتَازاث اًس َاس َة ضف اًىًو  املمثةل ضف اًربملان، فٕاهيا هَمسِا ضف نرثت الاس تجواابث امللسمة من ظصف اًتَازاث 

 من ٔبخي الاس تجواة هفسَ وزفـؽ ألذاء اًربملاين، تي هتِجة اذلساس َاث اصلًًِة واملشُحَة واًعائفِة تني اًتَازاث اخملتَفة، ، إ2اخملتَفة

 وهبشا املـىن تحلى اًتَازاث اًس َاس َة ضف اًىًو  ُضة وضـَفة وكري احرتافِة، ورعل ًـسم وحوذ ٕاظاز س َايس جيمؽ امليمتني ٕاىل تَاز واحس

 صت املـازضة ٔلس حاة رسعَة.واس متصاز ػاُ

 تبٔجري الاهتزاابث ؿىل اصلوز اًربملاين ضف اًىوً : -ح

ا ؿىل ٕاحصاء ًمت مبلتضاٍ ادتَاز ممثًل ازلاؿاث وامليؼٌلث ضف اجملمتؽ ً   ضلي امىن اًلول تعفة ؿامة ٔبن اًؼاُصت الاهتزاتَة تيعوي ضف حوُُص

ا مؤسسة س َاس َة تمتثي ضف ٔبمٍصن ٔبساس َني:وػَفة ما، واًفىصت اًـامة اًيت تـىسِا ُشٍ اًؼاُصت   ابؾتحاُز

اًيؼص ٔبوهلٌل: ٔبن الاهتزاة اًوس َةل اصلاملصاظَة إدتَاز ممثًل اًضـة، تَس ٔبن اًتساؤل املعصوخ ضف ُشٍ اذلاةل ٍمتثي ضف ٔبن اصلول نافة تلغ 

 ًوخس تعاتق تني الاهتزاة هبشا املـىن ووحوذ ؾن ظحَـة ٔبهؼمهتا اًس َاس َة تضِس صالك ٔبو بٓدص من ٔبصاكل الاهتزاابث، وتـحازت ٔبدصى إ

 هؼام ذاملصاظي.

صى وناىهيٌل: تـس الاهتزاابث وس َةل ًتضىِي َُالك متثَََة ٔبو سَعاث هَاتَة، وظحلا ًِشا اًتحسًس تـترب الاهتزاابث تسًال ًإلحصاءاث ألد

 كري اصلاملصاظَة املس تزسمة ًتويل اًسَعة.

ؼام الاهتزايب دحوز الازتاكس اطلي حيسذ ظحَـة وكوت ٔبو ضـف املؤسسة اًترشًـَة ضف هؼام س َايس مـني، وضف هفس اًس َاق ًـترب اًي     

 ورعل اهعالكا من تبٔجرٍي ؿىل ظحَـة اصلوز )سواء اًصكايب ٔبو اًترشًـي( اطلي سوف ًَـحَ ؾضو اًربملان ورعل من ذالل جالج سوااي:

                                      
.هفس اًعفحة.
1
  

2
تجواة اًتىتي اًضـيب . هبٔذش ؿىل سخِي املثال إ اذلرص اس تجواة إإسالمِني ٌَض َخ "سـوذ اًيادض اًعحاخ" وسٍص إإؿالم اطلي ٔبذى ٕاىل سلوظ اذلىومة، نشعل اس   

اًيائة اًض َـي "ؾحاش ارلضازي" ًوسٍص ألوكاف واًضؤون إإسالمِة "ٔبمحس اًلكَة" ٕاىل  ًوسٍص املاًَة اٌََربايل "ًوسف الاجصاُمي" اطلي ٔبذى ٕاىل اس تلاةل اًوسٍص، نٌل تسخة اس تجواة

 اس تلاةل اذلىومة، كري ٔبن ُياك اس تجواابث فضَ  ضف مسـاُا ويه نثريت ومتـسذت.
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ات اًيَاتَة يه ذزاسة اًيؼام اطلي ًفصس ٔبؾضاء اجملاًس واًَِئاث اًيَاتَة راهتا، من ٔبخي مـصفة ألوىل: تتضح من ٔبن هلعة اًحسء ضف تلِمي اذلَ

ة ٍلوؿة اًلواؿس والًَٓاث ألساس َة اًيت دجسس رعل اًيؼام من انحِة، واًلِام تتحََي هلسي ٌضلًيامِاث اًيت حتَط تتغل اًلواؿس من انحِ

 ٔبدصى.

تزايب حيسذ ما ٕارا نان اًـضو ًًمتي ٕاىل حزة مـني ٔبم ٔبهَ مس تلي، ومن مث ُي امازش ذوزا زكاتَا اًثاهَة: متثي ضف ٔبن صلك هؼام الاه 

مس تلال ٔبم ذاضـا ثضلك ٔبو تبٓدص ًصقحاث اذلزة اطلي ًًمتي ٕاًََ، وٕارا نان حزتَا، فِي ًًمتي ٕاىل حزة مـازط ٔبم حزة حامك، فٕارا اىمتى 

تَة موهجة ضس حزتَ، ٔبم س َرضؽ ٌَدامسم اذلزيب، ٔبما ٕارا اىمتى اًـضو ٕاىل حزة املـازضة، ٕاىل اذلزة اذلامك، فِي س َلوم اًـضو تبٔوضعة زكا

 فِي س اميزش ذوزا زكاتَا مس تلال ؾن حزتَ ٔبم ضف ٕاظاز ُشا اذلزة.

متثي ضف  اًثاًثة: تتـَق تبٔن اًيؼام الاهتزايب حيسذ ٔبحِاان اًفئاث الاحدامؾَة، حِث حتسذ تـغ تغل اًيؼم حعة ًفئاث احدامؾَة دحسذت

ءاتَ ًِشٍ اًفئة اًربملان، نألكََاث اصلًًِة، ٔبو اًـصكِة ٔبو اًـٌلل.... ٕاخل، وضف ُشا اًعسذ ًسزش اًـالكة تني اًسَوك اًصكايب ًـضو اًربملان واهدام

ن ؾيرصا دحاًسا ضف ٔبذائَ ٔبو تغل، مبـىن ُي ناه  ممازسة ذوزٍ اًصكايب انتـة ؾن روذٍ ؾن معاحل ازلاؿة إإحدامؾَة اًيت ًًمتي ٕاٍهيا، ٔبم نا

 . 1صلوزٍ

ذائصت اهتزاتَة، ًًترة لك مهنا ؾضوٍن ٌََِئة اًترشًـَة، وحيتي  11وضف موضوغ الاهتزاابث واًيؼام الاهتزايب توخس ضف اًىًو              

مت ميء ا مللاؿس اًيت ختَو تني فرتتني اهتزاتَتني امللـسٍن ضف لك ذائصت اًـضوان اٌظلان حيعالن ؿىل ٔبؿىل ألظواث )ٔبي ألكَحَة اًخس َعة(، ًو

ق الاهتزاابث اًفصؾَة.  ؾن ظًص

ًترة ؾضو جمَس ألمة ابٔلكَحَة   ًىن تـس تـغ اًتـسًالث ٔبظحح الاهتزاة ضف اًىًو  جيصى ؾن ظًصق الاكرتاغ اًرسي، ًو

ة اًًسخِة ًـسذ ألظواث اًعحَحة املـرب ؾهنا، فٕارا حعي اجيان ٔبو ٔبنرث ؿىل ٔبظواث حصَحة  ة اكرتؾ  اٌَجية فامي تُهنم وفاس ابًـضًو متساًو

 من تلِة اًلصؿة،ًىن نٌل رُة ٕاىل رعل تـغ احملََني ًبٔذش ؿىل ُاتَ اًلاؿست اًسَحَاث اًتاًَة:

تِة ٔبؾضاء ضف جمَس ألم ة من ًُس معَواب من اًفائز اذلعول ؿىل ٔبكَحَة ألظواث اًعحَحة من اصلائصت، حِث تضِس اذلَات اًربملاهَة اًىًو

ياك وس حة هحريت خسا من املمثَني ضف اجملَس ممن حعَوا ؿىل وس حة ٔبكي من %12حعَوا ؿىل ٔبكي من   .%12، ُو

ة تني مصذسني ٔبو ٔبنرث، حِث نان  إ ٍصيض اًحـغ فىصت اًلصؿة نفِعي ًرتحِح املصحش ؿىل بٓدص ضف حاةل اذلعول ؿىل ٔبظواث متساًو

  من اًلصؿة ٔلهنا إ تـىس ادلسًة ضف مثي ُاتَ اذلاإث.ألوىل ابملرشغ اًيط ؿىل فىصت إإؿاذت تسإ

                                      
1

  914، 911،ض ض.ساتقمصحؽ ضف ؿًل اًعاوي )دحصز(، ،" ٕاظالخ اًيؼام الاهتزايب هكلسمة ٕإظالخ اًيؼام اًربملاين،". ؿًل زىض حساهني
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 .1ذائصت اهتزاتَة 11م والٓن ٔبًظحح 6992ذوائص من  62ٔبما ابًًس حة ًتوسًؽ اصلوائص فٕان اًىوً  ناه  تبٔذش تيؼام تـسذ اصلوائص ونان ؿسذُا 

ص اًسَحَة واًيت من ٔبجصسُا تىٌصس اًزنؿة اًلدََة واًعائفِة ٕاإ ٔبن ُشا اٍمنط املتحؽ ضف اًىًو  من اًيؼام الاهتزايب هصش اًـسًس من املؼاُ

تني املواظيني، فاإهتزاابث هبشا اًضلك ٔبًظحح  تسؾو املواظيني ٕاىل اًتجمؽ ضف مٌاظق سىٌَة واحست من ٔبخي ٕانثاز اًـسذ ٌَتبٔجري ؿىل 

ا ٌَلدَةل ٔبو اًعائفة  .اًـمََة الاهتزاتَة، وضٌلن اًيجاخ ضف مٌاظق مـَية واحتاكُز

ومما إ صم فَِ ٔبن اًتـعة ٌَلدَةل ٔبو ًعائفة مـَية من صبٔهَ ٔبن ًؤذي ٕاىل جحة اًعوث ؾن املصحش ادلَس، نٌل فتح ُشا اًيؼام 

 ؿسم اٍمتثَي املتواسن ًلك اًلوى اًس َاس َة املتيافسة ؤبظحح الاهتزاة إ امثَِا تلسز ٔبوساهنا اذللِلِة ضف اًواكؽ.

اًىًو  سامه ابس متصاز ضف ٕارناء اًـاذاث واًتلاًَس اًيت حتافغ ؿىل ؿسم تاكفؤ اًفصض)اًلدَةل  ٕاىل خاهة ٔبن ظلص جحم اصلائصت ضف 

(ٕاىل ؿسذ ًتٌاسة 11واًعائفة(ومن ُشا امليعَق ًسؾوا اًحـغ ٕاىل ألذش ابكرتاخ توس َؽ اصلائصت الاهتزاتَة، من ذالل تلََط ؿسذ اصلوائص)

 .2ن اطلي ُو ضف اسذايذ مس متصوظحَـة توسًؽ اصلوائص ضف اًىوً  مؽ ؿسذ اًساك

نٌل ٔبن ٔبمه ػاُصت تـصفِا اًىوً  ضف كضَة الاهتزاابث ويه مؤثصت ثضلك مدارش ؿىل ألذاء اًربملاين، ويه ػاُصت اًتوػَف اًس َايس        

ياث والاهلساماث اًلدََة واًـصكِة واًعائفِة واصلًًِة ذالل الاهتزاابث، ؤبمه مؼِص ًتجىل ضف ُشا اًتو  ػَف، ُو ػاُصت الاهتزاابث ٌَتىًو

اًفصؾَة اًيت ًِا تبٔجرياث سَحَة ؿىل مس تلدي معََة اًتعوز اصلاملصاظي، حِث ٔبهنا امىن ٔبن تضلك معاذز ًالس تلعاة اًلدًل واًعائفي 

ُا ٔبموز إ والاحدامؾي ذاذي اجملمتؽ، فضال ؾن تىٌصس وضـَة اًلدائي ٔبو اًلدَةل اًس َاس َة هحسًي ٌَتيؼاميث اًس َاس َة، ولك تغل وكري 

 تساؿس ؿىل ذَق ػصوف مالمئة ًتىٌصس معََة اًتعوز اصلاملصاظي.

ا ومـازضوُا، فٕاهيا هحسٔب من الاهتزاابث اًفصؾَة، واًيت   وٕارا ٔبٍزذان ٔبن وس تـصط هَف تسٔبث ُشٍ اًؼاُصت وهَف تمت ومن مه ٔبهعاُز

سًس مصذسي اًلدَةل ضف ُشٍ الاهتزاابث مٌـا ًتضت  ٔبظواث تمت ؿىل مس توى اًلدَةل، ويه تس حق الاهتزاابث اًـامة، واًِسف مهنا ُو حت

م ؾيسما ٔبحصث كدَةل"اًـجٌلن" ٔبول اهتزاابث فصؾَة ٌَفوس مبلاؿس ذائصت ألمحسي 6991انديب اًلدَةل، وتـوذ تساايث ُشٍ اًؼاُصت ٕاىل اًـام 

اهتزااب فصؾَا ملاتي اجيني ضف  61ُصت ًَحَف ؿسذُا م اتسؽ هعاق اًؼا6991اشلسة حسة اًتلس مي إإذازي ضف رعل اًوك ، وضف اهتزاابث 

 م.6991اهتزاابث 

                                      
.919-919،ض ضمصحؽ ساتقؿًل زايض حساهني،  .

1
 

.992،ض.املصحؽ هفسَ.
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انئحا، 66مرتذسا وظي مهنم ٕاىل جمَس  ألمة  19اهتزااب فصؾَا ٔبفصسث  69كفز ؿسذ الاهتزاابث اًفصؾَة ٕاىل  6991وضف اهتزاابث  

 .1هواة 62َس مرتذسا وظي مهنم ٕاىل اجمل 11اهتزااب فصؾَا ٔبفصسث  69مت ٕاحصاء  6991وضف اهتزاابث 

يت ثضبٔن الاهتزاابث اًفصؾَة، فِياك ادجاٍ ًـازط ُشٍ الاهتزاابث ًـست ٔبس حاة مهنا: ٔبن   ومثة اهلسام ضف اًصٔبي ذاذي اجملمتؽ اًىًو

ة ًالهتزاابث اًـامة ، وُو ما ُشٍ الاهتزاابث تؤذي ٕاىل تس َس اًلدَةل، مما ًرتتة ؿَََ تىٌصس اًوضؽ اًلدًل وحـي الاهتزاابث اًفصؾَة مواًس

اًضَلة ًـترب ٕارضازا مدارشا وكري مدارش مبحاذئ ؤبسس املواظية واًوحست اًوظيَة واجملمتؽ املسين، حِث ًمت ٕاؿالء املعاحل اًلدََة واًعائفِة 

 ؿىل حساة املعاحل اًوظيَة.

ى تـغ اصلوائص، فاًفئة ٔبو نٌل ٔبن الاهتزاابث اًفصؾَة ختَق حساس َاث احدامؾَة وس َاسة تني ألكَحَة وألكََة ؿىل مس تو     

حق اًفئاث اًيت تضلك ٔبكََاث احدامؾَة ضف ذائصت ما تضـص ابًلنب ًإلحساش ابدتفاء حلِا ضف ٕاًعال مصذسهيا ٕاىل اجملَس، وابٕإضافة ٕاىل ما س  

ا ختتَف ؾن الاهتزاابث اًفصؾَة اًيت دجصى ؿىل  مس توى ألحزاة رهٍص فٕان ٔبهعاز ُشا الادجاٍ ٍصفضون الاهتزاابث اًفصؾَة ابؾتحاُز

اًس َاس َة ضف تـغ اصلول، ورعل ٔلن فىصت اذلزة اًس َايس هَان س َايس  ه جصامج س َاس َة دحسذت ومـَية ًتحلِق اًعاحل اًـام، وًلدي ضف 

ُس ؿىل جصانمج س َايس، نٌل ٔبن الاهدام تَ لك من ًتفق مؽ ُشا اًربانمج، ٔبما اًلدَةل فِيي هَان احدامؾي ًلوم ؿىل زاتعة اصلم ًو ء ٕاٍهيا ؾضًو

ُس ابإدتَاز.  ابًوإء ًو

وابًتايل فٕان الاهتزاابث اًفصؾَة تؤذي ٕاىل تس َُس اًىِاانث اًلدََة وذَق ذوائص اهتزاتَة ملَلة ؿىل دجمـاث كدََة ثضلك مدارش،           

سَ ومتثَهل خملتَف ألظَاف ما ًرتتة ؿىل رعل من مضاؾفاث س َاس َة واحدامؾَة، ومهنا ؿىل ألدط ضـف ذوز وماكهة اًربملان وؿسم ؾى 

و املالحغ ضف اًىًو  ج و ما خيَق ُوت تني اًيؼام اًس َايس واجملمتؽ، مما ٌسلعَ ضف ٔبسمة اًرشؾَة، ُو ىرثت واًتَازاث املوحوذت ضف اجملمتؽ ُو

ًة ارلاظة تَ م، ورعل كدي ٔبن ٍوكي اًربملان اًـِست اصلس توز1229م و1221م و6999حي اًربملان ضف لك مصت، حِث حسج رعل س ية 

 .2واًيت يه دحسذت ذس توزاي تبٔزتؽ س يواث

                                      
.11(،ض.6991)ًيسن: ذاز اًساطف، دضاغ اًلدَةل واصلاملصاظَة: حاةل اًىًو ذضلون حسن اًيلِة،  .

1
  

         
2

ة واًتعوز اصلاملصاظي ضف اًوظن . حس يني توفِق ٕاجصاُمي،    .19،42(، ض ض6999)اًلاُصت: مصنز اًححوج واصلزاساث                اًس َاس َة، اًـصيبالاهتزاابث اًربملاَه
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س ٕإحصاء الاهتزاابث اًفصؾَة فٕاهَ ًيعَق من ٔبن ُاتَ اًـمََة ؾحازت ؾن بًَٓة تفصس اًـيادض املمزيت واملؤُةل من ٔبتي  اء ٔبما الادجاٍ املًؤ

هعاز ُشا الادجاٍ الاهتزاابث اًفصؾَة ؿىل مس توى اًلدَةل وذمعِم تلوت ذالل الاهتزاابث حىت إ تضت  ٔبظواث ٔبتياء اًلدَةل، وًـترب بٔ 

يت  .1اًلدائي مماجةل ًالهتزاابث اًفصؾَة ؿىل مس توى ألحزاة، ذاظة ؤبن اًلدَةل تضلك ؾيرصا ٔبساس َا ضف اًحًِة إإحدامؾَة ٌَمجمتؽ اًىًو

ة  ًىن زمغ ُشا الادجاٍ ورعل ٕاإ ٔبهَ من املؤنس ٔبن اًتـسذًة إإحدامؾَة اًلامئة ؿىل تـسذ  ياث ألوًَة، اًلدََة واًـصكِة وادلًِو اًتىًو

ة، تـترب اًسمة اًصئُس َة ٌَحىن واًَِالك الاحدامؾَة ضف اًىثري من اصلول اًـصتَة، ومتتس ُشٍ اًؼاُصت ًتَ لي تتبٔجرياهتا واصلًًِة واًعائفِة واٌَلًو

ياث ، ففي تـغ اذلاإث 2ًؿىل واكؽ اذلَات اًس َاس َة ضف ُشٍ اصلول تبٔصاكل خمتَفة الحغ ٔبن ألحزاة اًس َاس َة يه جمصذ امتساذ ًتىًو

ياث تـترب ؾيرصا حاسٌل ضف ٕاذازت اًـمََة الاهتزاتَة ضف اًـسًس من اصلول اًـصتَة، ذاظة ؾيسم َة كدََة وظائفِة، نٌل ٔبن ُشٍ اًتىًو ا تتجَ ٔبًو

و ما ألحزاة املضازنة ضف الاهتزاابث واملصذسون املس تلَون ٕاىل ٕاحِاء اًزنؿاث اًعائف  ِة واًلدََة واصلًًِة، بثا ؾن اًتبًَٔس ضف الاهتزاابث، ُو

 ًـصكي ىزاُة وصفافِة الاهتزاابث مٌش اًحساًة مما ًفصس جصملاانث ضـَفة ضف احملعةل اٍهنائَة.

ة ضف ذًيامِاث   َة واًـصكِة واًلدََة واٌَلًو ياث ألًو اًـمََة اًس َاس َة واملضلكة اذللِلة اًيت تعصخ ضف ُشا املضٌلز يه موكؽ اًتىًو

و: ُي امىن تياء جممتؽ مسين حلِلي وٕاجناس حتول ذاملصاظي حلِق مبـزل ؾن ُشٍ  ضف اصلول. وتتضمن ُشٍ املضلكة سؤال حوُصي ُو

ياث ٔبمص كري وازذ، زفا يه اًرشوظ واملتعَحاث اًيت امىن ضف ضوهئا تلََط اًتبٔجرياث  ياث؟ وٕارا نان اًلضاء ؿىل ٔبسس ُشٍ اًتىًو اًتىًو

ياث ؿىل اًـمََة اًس َاس َة؟.اً   سَحَة ًِشٍ اًتىًو

دحاوةل إستٌفاز الاخاتة وضف موضوغ الاهتزاابث اًربملاهَة ضف اًىًو  وابًيؼص اىل اًـَي اًيت تـاين مهنا  اًـمََة الاهتزاتَة هبشٍ          

َة ٌَيؼام اذلامك، ٔبنرث ما يه تسمع ذوز وماكهة اصلوةل، فٕان املالحغ ٔبن الاهتزاابث هبا ٔبظحح  ٕاحسى الًَٓاث ًتحسًث اًعحَـة اًتسَع 

ة ضف ظحَـة اًسَعة ؤبسَوة  اًربملان ابؾتحاٍز املؤسسة املِمة ضف ٔبي هؼام س َايس، حِث ٔبهَ ًرتتة ؿىل ٕاحصاء الاهتزاابث حتوإث حوًُص

مما ًفصس ؿست تساؾَاث ومضاؾفاث سَحَة ؿىل  ممازس هتا ومنط ؿالكاهتا ابجملمتؽ، نٌل ٔبظحح  تفصس ذامئا مضلكة ارلَي اٍمتثًَل ذاذي اًربملان

شا ضف لك اًفرتاث اًربملاهَة  م 6992ومٌش اًـمََة اًس َاس َة، اجصسُا ارلَي ضف اًرتهَحة اًربملاهَة ُاتَ  الاذريت اًيت اهـىس  ؿىل ٔبذائَ سَحا ُو

                                      
اسة بٔم اًلدَةل؟،"اجملةل، غ.919،)6991(،ض.61. . خامس اًضمصي، "الاهتزاابث اًىوًتِة: من سريحب، اًسَ 
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.661(، ض.6999ًـصيب،)ؾٌلن: مٌتسى اًفىص ا مس تلدي اجملمتؽ واصلوةل ضف اًوظن اًـصيب. سـس اصلٍن ٕاجصاُمي، 
2
  



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 176 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

وح لك اًلوى اًس َاس َة ٕاىل اًربملان ومتثََِا، ٕاإ ٔبن اًوضؽ ذاذي ُش ٍ املؤسسة اًترشًـَة ضف ُشا اًحضل متزي توضؽ سَيب ضف ، فداًصمغ من ًو

 .1ألذاء

 ناًثا: اهـاكساث اصلوز اًربملاين ؿىل ٔبذاء اًيؼام اًس َايس ضف اًىًو : ذزاسة خملصخاث املؤسسة اًربملاهَة.

تبٔثص هبا، واًيت مت     ا هكسذالث اىل ؿَحة املؤسسة تـس اذلسًث ؾن هَفِة ازتحاظ اًربملان مبحسذاث اًـمََة اًس َاس َة وهَف ًؤثص ًو اؾتحاُز

ا ؿىل ٔبذاء اًيؼام اًس َايس ضف ُشا اًعسذ ًمت اًتعصق اىل ذوز اًرب  ملان اًربملاهَة، ًتواظي اًححث ًتحََي خمصخاث ُشٍ املؤسسة وهَفِة تبٔجرُي

، مث ًتدؽ رعل ابًالكم ؾن مسامهة ضف حي مسبةٔل اًرشؾَة، ؿىل اؾتحاز ٔبن اًرشؾَة متثي ٔبحس ألمعست املِمة ًإلس تلصاز اًيؼام اًس َايس

 اًربملان ضف مسبةٔل اًتمنَة، رعل ٔبن مؤسسة اًربملان يه اًعاهـة ٌَلصازاث اًيت تعة ضف اجملال اًتمنوي.

 ٔبوإ: ذوز اًربملان ضف حي مسبةٔل اًرشؾَة ضف اًىوً .

س َايس، حىت ٔبهَ من اًعـوتة ٔبن تسفص ٔبي متاتـة اتزخيَة ٕان معَة اًرشؾَة  ه خشوزٍ اًتازخيَة اًـمَلة ضف اجملمتـاث إإوساهَة واًفىص اً   

شا ما ًسؾو ٕاىل اًلول تبٔهَ امىن ؿس فىصت  ؾن وحوذ ٔبي هؼام س َايس  م ًـمي جصقحة خادحة ًَحلق ًيفسَ ذزخة ؿاًَة من اًرشؾَة، ُو

 اًسَعة اًس َاس َة واس تلصاز اًيؼام اًس َايس. اًرشؾَة مبثاتة وحست اًتحََي ألساس َة ٌَفَسفة اًس َاس َة، واًلاؿست اًصئُس َة ملـصفة فـاًَة

 ومسبةٔل اًرشؾَة ظفة جية ٔبن تالسم ٔبي هؼام س َايس من ٔبخي ممازسة اذلنك، ويه تلوم ؿىل خاهحني:          

 ألول: خاهة صلكي ٍمتثي تسس توزًة اًسَعة، ٔبي ٕاكامهتا وممازس هتا وفق كواؿس اصلس توز.

شان ادلاهحان إ ًيفعالن ؾن تـضٌِل.اًثاين: خاهة موضوؾي ٍمتثي تلٌاؿة وزىض   ٔبفصاذ اجملمتؽ هبشٍ اًسَعة، ُو

وتبٔسُسا ؿىل ما س حق، فٕان مععَح اًرشؾَة ًتحسذ مـياٍ إبجياس ضف ٔبهَ امثي اًتـحري ؾن حاةل اًصضا واًلدول  اًيت كس ًحسهيا   

وكٌاؾهتم و تبًَٔسمه، ومن مث فٕاهنا متثي كاؿست ٔبكوى ؤبمنت املواظيون ٕاساء اًيؼام و ممازسة اًسَعة، فِيي اًلاؿست اًياتـة ضف مضري اًياش 

تحلِق ػ ة إ ترتتة ٕاإ تياء ؿىل تفاؿي ٕاجيايب تني املواظيني واًسَعة، ًو غل ٌَسَعتني، ٔبي كاؿست كاهوهَة، فاًصضا ؿامي هفيس وكمية مـيًو

 :2ًفرتط حتلِق ٔبمٍصن متاكمَني ٌُل

اجملمتؽ تلاًحُتَ، ٔبما ٕارا ناه  اًسَعة متثي تـحريا ؾن معاحل ضَلة، فٕان رعل ًرتتة ؿَََ اًوحست اًفـََة: تني ٔبُساف اًسَعة ؤبُساف 

ة. ة ٔبو خنحًو  اوضعاز ضف كاؿست اًرشؾَة ًتعحح كاؿست فئًو

                                      
.ؿًل اًعاوي،" املؤسسة اًترشًـَة ضف اًيؼم اًـصتَة،"اصلاملصاظَة،ؿسذ دجًصيب)6999(،ض ض.19،19.

1
 

.646(،ض.6999)ؾٌلن:ذاز جمسإوي ًٌَرش واًتوسًؽ،1، ظملسمة ٕاىل ؿمل اًس َاسة. ؾحس املـعي َلس ؾساف، 
2
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ُس جمصذ اًوؾوذ ٔبو ارلعة اسلاس َة، ؤبسا سِا وحوكِا املٌلزسة اًفـََة: املـربت ؾن ُشٍ اًوحست ضف ألُساف من اًرشؾَة كاؿسهتا املٌلزسة ًو

ىن إ امىهنا تضََي مجَؽ اًياش لك اًوك ، واذلسًث ؾن املٌلزسة اًفـََة، ُو رعل  ٔبهَ امىن ٔبن تضَي تـغ اًياش تـغ اًوك ، ًو

و اطلي امثي اذلصنة ارلفِة.   اذلسًث اصلائص ضف ٔبوساظ اًصٔبي اًـام ذامئا زسا ٔبو ؿَيا ُو

يت وذاظة معي اًربملان ضف جمال تثخِ  وزفؽ رشؾَة ألزست اذلاهكة ضف ابملـاين اًساتلة ملفِوم اًرشؾَة وتيؼصت فاحعة ٌ َواكؽ اًس َايس اًىًو

س تسل  اًىًو ، فٕان ُشٍ املؤسسة ما ساً  تـمي وابس متصاز ؿىل حي مسبةٔل اًرشؾَة وذمعِا، وذاظة رشؾَة ألمري وحامك ٔبول ٌَحالذ، ٌو

 ؿىل رعل من ذالل اًيلاظ اًتاًَة:

 مَىِة ذس توزًة نتـحري ظوزي ؾن حتول ذاملصاظي، فلام  إبوضاء مؤسساث مٌترحة ومن تُهنا اًربملان، اطلي ٔبن اًىًو  حتوً  ٕاىل-6

 اؾترب ذمع ًرشؾَة ألمري.

تِة ضف مِسان املٌلزسة اًترشًـَة يه ارلربت اًوحِست صلول امليؼومة ارلََجَة ضف مصحةل ما تـس إإس تلالل، فلس وضبٔ  حِث تـترب ارلربت اًىًو

م، واطلي كام إبؿساذٍ جمَس مٌترة"اجملَس 6911م، تـس ٕاظساز ذس توز ذا م ٌضلوةل ضف ؿام 6911س ألمة ضف اًىًو  ؿام جمَ

 اًتبٔسُيس"، وضف ُشا اًوك  نان جمَس ألمة اًىوًيت ُو اجملَس اًترشًـي اًوحِس امليترة ضف ذول ارلََج وص حَ ادلٍزصت اًـصتَة مما مٌحَ

يت، ؤبظحح ُشا اجملَس ٕاظازا س َاس َا تـرب فَِ اًلوى اًس َاس َة اخملتَفة ؾن  ذوزا زايذاي ٔبثص ضف تعَؽ تغل اًضـوة ٕاىل اٍمنورح اًىًو

 .1توهجاهتا

ٔبن اًرشد إإحدامؾي املوحوذ ضف اًىًو  من وحوذ جيائَاث خمتَفة اًتسمَاث)كدائي، تسو، حرض، ظوائف...ٕاخل(ُشا اًرشد ًـترب -1

فس اًس َايس ضف حال ؿسم وحوذ ٔبحزاة س َاس َة ضف اًىًو ، طلعل ٔبؾعى اًربملان رشؾَة ٌَمغل ضف امتعاض ابًًس حة ٕاًََ اًربملان ُو املتي

 ُشا اًرشد، حِث ٔبظحح ُاؤإء حيسون ٔبهفسِم ٔبهنم ذاذَون ضف ظياؿة اًلصاز.

ي-1 و: ُي امىن ًٔلمري ضف اًىًو  ٔبن ًـُش تسون جصملان؟ُو ٌس تعَؽ اطلُاة ٕاىل حِات  ٔبن اًسؤال ادلوُصي ابًًس حة ًلضَة اًرشؾَة ُو

 إ ذس توزًة؟.

ٌس تسل ًإلخاتة ؿىل ُشٍن اًسؤاًني مبعاًحة ألمري اًـوذت ٕاىل اذلَات اصلس توزًة تـس نازجة اًلزو اًـصاطف ٌَىًو  وما تصتة ؿَهيا  

ؾن معاذز ٌَرشؾَة  من تساؾَاث، فلس اتسم  إإهتزاابث ضف رعل اًوك  ابًزناُة، ورعل ضف ضوء حصض اًـائةل اذلاهكة ؿىل اًححث

                                      
.691(،ض.6919)تريوث: ذاز اٍهنضة، ًو مداذئ اًيؼام اصلس توزي ضف اًى. ؾحس اًفتاخ حسن، 

1
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اًس َاس َة، ووفاء ألمري ابًوؾوذ اًيت كعـِا ؿىل هفسَ ٔبجياء وحوذٍ ضف اًسـوذًة ذالل فرتت إإحتالل، واًيت ٔبنس فهيا اًزتامَ ابًـمي 

يت، تـس ٔبن ناه  ُياك ٕاحصاءاث ًتـسًي اصلس توز مبا ًلَط سَعاث جمَس ألمة ؾض َة اًلزو اًـصاطف ٌَىًو   .1ابصلس توز اًىًو

اًرشؾَة ٌَمغل مما ٔبؿاذ اذلَات اًس َاس َة ٌَحالذ، نٌل كام ُشا اجملَس وضف ٕاظاز  6991وكس ٔبؾعى اجملَس اطلي اهخثق ؾن اهتزاابث  

ذمع اًرشؾَة تسوز ترشًـي وزكايب مَموش ذالل فرتت وإًتَ، ورعل ابمللازهة تبٔذاء اجملاًس اًساتلة، حِث هؼص ضف مئاث اًلواهني اًيت 

ة، تـس حي اجملَس ؿام حسذث مبصاس مي بٔ  م، وصلك دلية ًتليص اذللائق ثضبٔن نازجة اًلزو وإإحتالل، وذَط تلٍصص اٌَجية ٕاىل 6991مرًي

 اهتام املسؤوًني ابًتلعري، نٌل ٔبكص اجملَس كواهني سلاًة املال اًـام، وفتح مَفاث إإدتالساث، وؾزس سَعاث ذًوان احملاس حة، وحلق ضف

ة، تي و  ة اًربملان من ٔبخي مسٍ ابًرشؾَة ظفلاث وؾلوذ ؾسىًص و ما ًـين حاخة املغل ٕاىل تلًو ذذَ  دلية من وسازت اصلفاغ ٌَمصت ألوىل، ُو

 .2وؿسم املساش هبا

 ناهَا: مسامهة اًربملان ضف اًتمنَة ضف اًىًو .

دامؾي موحة ذاذي اجملمتؽ اًـام اًىدري ٔبو املصسومة واخملعط ًِا ختعَعا سَامي، هبسف ٕاحساج تلَري اح-ٔبو ٍلوغ اًـمََاث-اًتمنَة يه اًـمََة

 اجملمتؽ احملًل اًعلري، ًتحلِق ألُساف اًيت ًعحو ٕاٍهيا ٔبؾضاء ازلاؿة اطلٍن ٍىوهون اجملمتؽ.

مبـىن بٓدص، ٔبهنا" اًـمََاث اًيت تحشل تلعس ووفق س َاسة ؿامة ٕإحساج تعوز موحة وتلسم احدامؾي وس َايس واكتعاذي وجلاضف مَموش 

 . 3ئاهتم، ورعل ابٕإؾدامذ ؿىل ادلِوذ اذلىومِة وألََُة املًسلة، ؿىل ٔبن تىتسة لك مهنا كسزت ٔبنرب ضف مواهجة مضالكث اجملمتؽ"ٌَياش وتُ 

ف اًساتق ٌَتمنَة، وضف جمال مسى مسامهة اًربملان ضف اًتمنَة من ذالل ما ُو متاخ  ه ذس توزاي، فٕان جملَس ألمة  يت حتلِلا ملـاين اًتـًص اًىًو

فاق زكايب همم ضف اًصكاتة املاًَة ؿىل اذلىومة، حِث ٔبوحة اصلس توز ٕاوضاء ذًوان ٌَمصاكدة املاًَة، حىت ًلوم مبصاكدة حتعَي إإٍصاذاث وٕاه ذوز

اًيت  املرصوفاث ضف حسوذ املزياهَة، وتلسمي تلٍصص س يوي ؾن ٔبما ه ٕاىل اجملَس، نٌل ٔبهَ من حق اجملَس مٌاكضة املزياهَة، وٕان ناه  اًتـسًالث

 .4ًلرتهحا إ تعحح انفشت ٕاإ مبوافلة اذلىومة

                                      
.91، ض.مصحؽ ساتق. حس يني توفِق ٕاجصاُمي، 

1
  

يت ضف اصلًشكصاظَة،"اذلَات،غ.119)6991(،ض.69. . اذلحُة ادليحاين،"اصلزش اًىًو
2
  

 و:حوزح مسـان، اًىًو  جمَس 6991 وزايخ اًتلَري،"اًوسط،غ.141)6991(،ض.11.

.41(،ض.1226،تص ٕاحسان َلس اذلسن وبٓدصون)تلساذ: تُ  اذلوكة، ست ضف ؿمل الاحدامغ الادجاُاث ادلسً. مض َي إ مدوش،
3
  

4
 . A.Al-Sbah, Socialisation in Kuwait : Astudy of Values and Social Change(Beirut :American university of Beirut,1976),p.56. 
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ًىن ضف املٌلزسة اًـمََة وزمغ اًالكم ؾن مسى اصلوز اطلي ًلوم تَ جمَس ألمة اًىوًيت، ٕاإ ٔبن اًتجصتة تؼِص مسى ُميية اًسَعة  

اؿس اًتوتص تُهنٌل ضف ٕاثص زفغ اجملَس تـغ اًتيفِشًة ؿىل اًسَعة اًترشًـَة، ٕار نثريا ما نان ًَجبٔ ألمري ٕاىل حي جمَس ألمة ضف حال تع

 ٕاكرتاحاث اًلواهني اًيت ًلسهما ألمري.

ًىن وتـس حصة ارلََج اًثاهَة صِسث اًتجصتة اًيَاتَة ضف ٕاظاز اًتحوإث اًس َاس َة تعوزا هحريا، متثي جزايذت ذوز اًربملان  

الكتَ ابًسَعة اًتيفِشًة، نٌل ٔبجري ضف اجملَس مسبةٔل ٕاؿاذت اًيؼص ضف امليترة ضف اًصكاتة واملساءةل، ومعاًحة اجملَس تعالحِاث ٔبوسؽ ضف ؿ

 اًلواهني اًيت اختشث ضف قَاة اجملَس، وخباظة تغل املتـَلة تلضااي حلوق إإوسان، وحق املصٔبت ضف اًتعوً  واًرتحش، وكاهون ادلًس َة.

 .    1ٕاكصاٍز كواهني تتـَق ابٕإساكن واس تلالًَة اًلضاء واًتلاؿس نٌل صِس اجملَس ٕاكصاز كواهني تتـَق تلضااي اًرتتَة واًتـَمي، فضال ؾن 

م وما تالُا صِس جمَس ألمة حتوإ ملعَحة اذلىومة، ألمص اطلي اهـىس ؿىل ٔبذائَ وذاظة ضف جمال 6991ًىن ؾلة اهتزاابث  

ثري من مضاًزؽ واكرتاحاث اًلواهني ؿىل خسول ٔبؾٌلل اًتمنَة، بَث  م ًمت ٕاكصاز ٔبي كاهون ظوال ذوز إإهـلاذ ألول ؿىل اًصمغ من وحوذ اًى 

اجملَس، ضف حني صِس ذوز إإهـلاذ اًثاين ٕاظساز كاهون حول إإهتزاابث اًفصؾَة، وانكش كضااي اًتوػَف واًتبٔمني اًعحي، وٕاوضاء دلية 

يت.  حتلِق ذاظة ثضبٔن تفيش اخملسزاث، نٌل وافق ؿىل تـسًي كاهون اًلضاء اًىًو

م، وٕاؿاذت تبًَٔفِا مؽ 6999م اًـسًس من املواهجاث تني اجملَس واذلىومة ٔبسفصث ؾن اس تلاٍهتا ضف مازش 6999م وكس صِس اًـا 

َس ٕاحصاء اًتـسًالث ؿَهيا، ألمص اطلي حـي ويل اًـِس ٍصفؽ ٕاىل ألمري ما ٌضري ٕاىل تـرث مسريت اًـمي اًوظين واس تحاةل اًتـاون تني اجمل

 من اصلس توز. 629م كدي ٔبن ٍوكي اجملَس مستَ اصلس توزًة وفق املاذت 6999ا بي جمَس ألمة ضف ماًو واذلىومة، فبٔظسز ألمري مصسوم

م ٕاخنفاضا ٕاىل 6991كاهون إ تزال ؿىل خسول اًـٌلل، وكس صِسث ٕاهتاحِة جمَس  11م اتزنا وزاءٍ حنو 6991وكس حي جمَس  

 .2م6991اًيعف كِاسا ؿىل ٕاهتاحِة جمَس 

ملواهجة متواظةل تني اًربملان واذلىومة ضف اًىًو  تؤذي ضف اًىثري من ألحِان ٕاىل اس تلاةل اذلىومة وحي ومٌش رعل اذلني وا 

ة ضف اًىًو ، وختفغ ٕاهتاحِة مؤسس ة اًربملان اًربملان، وٕاؿاذت إإهتزاابث اًربملاهَة من خسًس مما ًـترب من اًـوامي اًيت تـرث املسازاث اًتمنًو

 ضف اًتمنَة.

 

                                      
.11(،ض.6991، تصمجة حسن كدُيس)تريوث: ذاز اًساطف،اًلايض ٕاىل اًاكذيتضلان ارلََج اًـصتَة ومسبةٔل اًتحسًث من . ٕاًف مشَي،

1
  

2
 . Abdallah Al-Shayeji, Democratisation in Kuwait : The national Assembly as a Strategy for Sarvival(Texas : university of 

Texas,1996) ;p.109. 
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 ارلتام: ؿىل سخِي 

 

ة ودجازة اصلول اصلاملصاظَة ٔبن ٌَربملان وػائف ذس توزًة كاهوهَة، ؤبذاء س َايس ًيـىس  ًلس ٔبكصث اًـسًس من اصلزاساث اًيؼًص

ؿىل مـؼم مىوانث اًـمََة اًس َاس َة، واًيت من ٔبمهِا اًثلافة اًس َاس َة وألحزاة اًس َاس َة وإإهتزاابث وؿىل مواضَؽ هممة ًإلس تلصاز 

لس ؾىف  ُاتَ اًوزكة ؿىل مٌاكضة ظحَـة اصلوز اًربملاين واهـاكساتَ اًس َاس َة ضف اًىًو  حملاوةل اًس َايس و  اًتمنَة اًضامةل ضف اًحضل، ًو

يت، مـصفة ما ارا نان وحوذ اًربملان هبشٍ اصلوةل ُو ذاملصاظَة من هوغ ذاض، ورعل ابًيؼص اىل اًحُئة الاكَميَة احملَعة ابًيؼام اًس َايس  اًىًو

 يت ختَو من وحوذ جصملاانث مٌترحة، ام ان وحوذُا ُو فلط زفؽ وتثخِ  ًرشؾَة ٔبزست بٓل ظحاخ اذلاهكة ضف اًىًو ؟. واً

من اًياحِة اًـمََة وابًتفحط اصلكِق ضف ممازساث اًـمََة اًس َاس َة ضف اًىًو  فٕاهيا جنس ٔبن ألزست اذلاهكة ضف اًىًو  ٔبوخسث 

اظَة ذاذي ُشٍ اصلوةل، مث ٔبحاظتَ جبمةل من اًلِوذ واًضواتط اًيت هتمش من ذوزٍ ضف اًـمََة اًربملان ًَـرب ظوزاي ؾن وحوذ ذاملص 

ة واًىربى ؿاذت ما ًمت ٕاختارُا ذازح ٔبظص ُشٍ املؤ  سسة اًس َاس َة وابًتايل ذوزٍ ضف اًيؼام اًس َايس، تي ٔبهَ من املؤنس ٔبن اًلصازاث املعرًي

و مم        ا إ ٌساؿس ؿىل معََة تياء اصلاملصاظَة ضف ُشٍ اصلوةل.مؽ إإنتفاء مبوافلهتا ؿَهيا إحلا، ُو

ٕار تمتتؽ املؤسسة اًتيفِشًة ضف اًىًو  واملمثةل ضف رسط ألمري تعالحِاث ٔبنرب ضف مواهجة مؤسسة اًربملان، ٕار ألمري ُو املصحؽ 

ة املفـول، اىل خاهة ان ألمري راتَ معوهة إ متس اٍهنايئ ٌَلواهني اًيت إ تعحح كواهني ٕاإ تـس موافلتَ، وجية ٔبن حتمي توكِـَ ًتع  حح ساًز

و فوق اًـمََة اًس َاس َة. وظف ألمري تبٔن راتَ معوهة إ متس، تـين ٔبهَ إ ًتـصط ٌَيلس ٔبو املساءةل ٔبو احملاس حة ٔبو املسؤوًَة ؾن بٔ  ي ُو

َاسة وارلالفاث وتـسذ وهجاث اًيؼص، فبٔي مـىن ًوحوذ جصملان دعاء، وإ امىن خمامصة ألمري ابمسَ ٔبمام احملامك. فألمري ٕارا ذازح ًـحة اًس  

ة؟  مٌترة ضف ػي ُشٍ اًفؼاؿة ضف ثسط اًعالحِاث ألمرًي

ة اًتَلائَة ٔلؾضاء جمَس اًوسزاء ضف جمَس  و اًـضًو ياك مس توى ادص من مس توايث ضـف اًربملان ٔبمام اًسَعة اًتيفِشًة، ُو ُو

ًلواهني، اىل خاهة س َعصت اًـامي اًلدًل واًـالكاث اًضرعَة ضف ٕادتَاز اًيواة وتلسامِم ٌَرتحش ألمة وحلِم ضف اًتعًو  ؿىل مرشوؿاث ا

ُس ٌَعاحل اًـام.   واصلفؽ هبم ٌَفوس، مما ًفصس ضف ألذري هواة ذاذمني ٌَمعاحل اًلدََة واًعائفِة ًو

يت، ومهنا اًـعحَة ضف ادتَاز نٌل ًواخَ ذوز اًربملان ضف اًىًو  ؿسذا من املـوكاث اًيت تتـَق ابملوزوج اً  ثلاضف وإإحدامؾي ٌَمجمتؽ اًىًو

ؾن املضازنة اًس َاس َة، وُشٍ املـوكاث ٔبو اًؼصوف إ تس تسؾي تسذال من اًسَعة اًترشًـَة، تلسز -ٕاىل حس ما–املصذسني، وؾزوف املصٔبت 
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فرتاث و ما امىن اًوظول ٕاًََ من ذالل دحتوايث  ما حتتاح ٕاىل ٕاؿاذت تياء اًـلي اًىوًيت ؿىل كمي مثي املضازنة اًس َاس َة، ًو سمٌَة ممتست، ُو

 املياجه اصلزاس َة ووسائي إإؿالم.

ـمي ؿىل ذامومة ُشا اًيؼام واس متصاًزتَ واذلفاع ؿىل  ٕان ألزست اذلاهكة ضف اًىوً  ٔبوخسث اًربملان ًَثخ  رشؾَهتا وٍصفـِا ًو

، فاًواكؽ ٔبن ُشٍ ألزست إ تـعي ٔبمهَة كعوى ٌَمؤسساث اًصمسَة، تي حتنك  اس تلصاٍز اصلاذًل، وإبدتعاز يه ذاملصاظَة من هوغ ذََجي

ق ما ٌسمى ابًتضامٌَاث) ( كري اًصمسَة، وؾن ظًصق اًتالؾة ابًلوى الاحدامؾَة ضف تلس اميث معي corporationؾن ظًص

هفسِا مضن مؤسسة اذلنك، تواسعة زؤساء مـَيني  مس تجست.)امللعوذ ابًتضامٌَاث ُو اًلوى الاحدامؾَة املتضامٌة اًيت ًتاخ ًِا اًتـحري ؾن

 ٔبو دحسذٍن تـرتف هبم اصلوةل(، حِث امىن ٕاحعاء س  تضامٌَاث كري زمسَة من ُشا اًيوغ)ؿسا ألزست اذلاهكة(،و يه:

 املؤسسة اًلدََة: ص َود اًلدائي اطلٍن تتـامي مـِم اذلىومة ؿىل املس توى احملًل.

ة، نٌل متثَِم ؿاذت قصف اًتجازت واًعياؿة.اًتجاز: هحاز اًتجاز وزؤساء اًـا  ئالث اًتجاًز

 املؤسسة اًعائفِة: كاذت اًعوائف ناًض َـة واًس ية.

 املؤسسة اصلًًِة: اًلاذت اصلًًِون ٌَحصناث اصلًًِة واملعاوؿة وكريمه.

 مـِم ؿىل ٔبساش ؿائًل ٔبًضا. اًعحلاث اًوسعى: هؼصا ٕاىل مٌؽ اًتيؼاميث املِيَة من انتساة وػائف هلاتَة، فٕان اذلىومة تتـامي

 اًـٌلل: من املواظيني ألظََني.

فصط ٕان ٕاؾدامذ ألزست اذلاهكة ضف اًىًو  ؿىل ُاتَ اًتضامٌَاث ومتاجي ؿالكاهتا ًـالكاث ألزست اذلاهكة، وفص ًِا ألذواث إإًسًوًوحِة ً  

تِة ٔبن  حتلِق الا ، وًحسوا من مسريت اصلوةل اًىًو حتاكز ملعاذز اًلوت واًسَعة ضف اجملمتؽ، اكتىض ذَق تلس اميث معي هؼام حوكِا واس تلصاٍز

خسًست تني اًلوى إإحدامؾَة واًس َاس َة املمثةل ضف اًتضامٌَاث، بَث تمتىن ألزست اذلاهكة من اًتالؾة هبا ٌَحفاع ؿىل اًوضؽ اًلا م 

شا ُو  اًـيرص اطلي ًـعي ظفة اًفـاًَة إحتاكز معاذز اًلوت واًسَعة ضف واًرتتُداث إإحدامؾَة املتزَفة ضف املؤسساث اًلدََة واًعائفِة، ُو

 اجملمتؽ.
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 املصاحؽ: -

 :ٔبوإ: اًىتة 

  ٔابٌَلة اًـصتَة: -ب 

 ،(.6991ٕاًف مشَي، تضلان ارلََج اًـصتَة ومسبةٔل اًتحسًث من اًلايض ٕاىل اًاكذي، تصمجة حسن كدُيس)تريوث: ذاز اًساطف 

  (.6999مة اصلاملصاظَة ضف اًوظن اًـصيب )تريوث: مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة،ٕاسٌلؾَي ظربي ؾحس ػل وبٓدصون، ٔبس 

  حس يني توفِق ٕاجصاُمي، الاهتزاابث اًربملاهَة واًتعوز اصلاملصاظي ضف اًوظن اًـصيب )اًلاُصت: مصنز اًححوج واصلزاساث

 (.6999اًس َاس َة،

   (.6991)ًيسن: ذاز اًساطف، ذضلون حسن اًيلِة، دضاغ اًلدَةل واصلاملصاظَة: حاةل اًىًو 

 ،(.6999سـس اصلٍن ٕاجصاُمي، مس تلدي اجملمتؽ واصلوةل ضف اًوظن اًـصيب )ؾٌلن:مٌتسى اًفىص اًـصيب 

 ،(.1222س َاز ازلَي، ارلََج اًـصيب )تريوث: مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة 

 (6999واًتوسًؽ،)ؾٌلن:ذاز جمسإوي ًٌَرش 1ؾحس املـعي َلس ؾساف، ملسمة ٕاىل ؿمل اًس َاسة، ظ  

 ،(.6919ؾحس اًفتاخ حسن، مداذئ اًيؼام اصلس توزي ضف اًىًو  )تريوث: ذاز اٍهنضة  

 (.6991)اًىًو :ذاز اًلصظاش،1كامن اًيجاز، مسذي ٌَتعوز اًس َايس ضف اًىًو ، ظ 

 تِة،ظ  (.6991)اًىًو : املؤًف،1فالخ ؾحس ػل املسٍصش، اًتجمـاث اًس َاس َة اًىًو

  تة املضازنة اًس َاس َة ضف اًىًو ،"ضف ٕاسٌلؾَي اًضعي)دحصز(،ؾوامي إإهتلال  ٕاىل اصلاملصاظَة ضف اًحضلان َلس اًصمِحي،"دجص

 (.1221اًـصتَة)تريوث:مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة،

  ،(.1221َلس حسن اًـَسزوش، اتزخي اًىًو  اذلسًث واملـادض)إإمازاث: ذاز اًىتاة اذلسًث 

 اًىًو : ذاز اًىٌوس ألذتَة، 1224-6912اث اًس َاس َة واصلس توزًة ضف ذول ارلََج اًـصتَة َلس حسني اًححازهة، اًتعوز(

1221.) 

 ،(.1221مرتوك اًفاحل، اجملمتؽ واصلاملصاظَة واصلوةل ضف اًحضلان اًـصتَة )تريوث: مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة 
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 (1226س اذلسن وبٓدصون)تلساذ: تُ  اذلوكة، مض َي إ مدوش، الادجاُاث ادلسًست ضف ؿمل الاحدامغ ، تص ٕاحسان َل . 

 ،(.1221همسي حصاذاث، ألحزاة واذلصناث اًس َاس َة ضف اًوظن اًـصيب)ألزذن:ذاز ٔبسامة ًٌَرش واًتوسًؽ 

 ابٌَلة ألحٌحَة: -ة

 A.Al-Sbah, Socialization in Kuwait : A study of Values and Social Change(Beirut :American 

university of Beirut,1976) 

 Abdallah Al-Shayeji, Democratization in Kuwait : The national Assembly as a Strategy for 

Sarvival(Texas : university of Texas,1996) 

 -John Waterbury، Democracy without Democrats? (London:i.b touries publishers,1994). 

 : اجملالث:ناهَا

  يت ضف اصلًشكصاظَة،"اذلَات،غ.اذلحُة  (.6991)119ادليحاين،"اصلزش اًىًو

 .تِة: من سريحب، اًس َاسة ٔبم اًلدَةل؟،"اجملةل،غ   (.6991،)919خامس اًضمصي، "الاهتزاابث اًىًو

  (.6991)141وزايخ اًتلَري،"اًوسط،غ. 6991حوزح مسـان، اًىًو  جمَس 

 -ًَة، غ.ظالل ظاحل ٕاجصاُمي تيان، "اًتجصتة اًيَاتَة ا تِة، ماًِا وما ؿَهيا،"اًس َاسة اصلًو  (.12221)ًياٍص699ىًو

 ،(.1229)ًياٍص619اًس َاسة اصلوًَة،غ" اًتحول اصلاملصاظي ضف ذول جمَس اًتـاون ارلََجي،" ؾحس اًصضا ؿًل ألسريي 

 (يب  (.6999ؿًل اًعاوي،" املؤسسة اًترشًـَة ضف اًيؼم اًـصتَة،"اصلاملصاظَة،ؿسذ دجًص

 (.1226،)حوان119،" مس تلدي ألوضاغ اًس َاس َة ضف ذول ارلََج،" املس تلدي اًـصيب،غ.كامن اًيجاز  

 .(.1229)ماًو116ًوسف ذََفة اًَوسف،"ؾيسما تعحح اًسَعة قيمية،حاةل جمَس اًتـاون ارلََجي،"املس تلدي اًـصيب،غ  

 املواكؽ إإًىرتوهَة: ناًثا: -

  جملَس ألمة،" ضف املوكؽ:اندض َلس اًضمصي،" إإدتعاض اًترشًـي واًصكايب 

 www.majlesalommah.net/run.asp!d=1155  سوالا.21، ؿىل اًساؿة 1264سخمترب  29، ًوم اًثالناء 

http://www.majlesalommah.net/run.asp!d=383
http://www.majlesalommah.net/run.asp!d=383
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اتَة )ذزاسة ملازهة(  ذوز اًتبٔمني ضف خرب ألرضاز اًيامجة ؾن ادلصا م إإُز

 ذٌش موىس /ألس تار                   

  س تار مساؿس "ٔب" خامـة تَمسان بٔ   

 ملسمة:

اة من ٔبدعص اًؼواُص إإحصامِة اًيت ٌضِسُا اًـا م اًَوم ، زمغ ٔبن خشوزٍ متتس ٕاىل ٔبؾٌلق اًتازخي ًـترب إإُز
1

، ٕاَإ ٔبهََ و اؾتحازا من  

اة حت  تبٔجري ٔبس حاة ٕاًسًوًوحَِة ٔبو ذًًِة ٔبو س َاس َة ، نٌل تعوزث وسائهل حىت وظي ألمص ٕاىل  اًلصن اًـرشٍن تعوزث فىصت إإُز

اتَون اًتلسم اًتىٌوًويج، و ٕاستمثصوا ضف مٌاد اًـوملة إٕ  اة اصَلماز اًضامي ، و ٕاىهتز إإُز اة املفصظ ، ٔبو ٕاُز س تلالل ػِوز ما ٌسَمى ابٕإُز

 لك وسائي اًيلي ، وسِوةل هلي ألموال ، وزسؿة وسائي إإتعال . 

اة ٕاىل ٔبن ٔبظحح اًـيف واهجة زئُس َة تتعسز ُشا اًـا م ، و هتسذ ألمن و اًسالم ، و تـصط ألصزاض و وكس ٔبذى إ  هتضاز إإُز

املمتَاكث ٕاىل ٔبدعاز مَجة
2

 . 

                                      
1
َست اًَوم ، ابٕ  -  اة ًُس  ًو اة و إ ٍزال ضف ػي ؾرص " ٕاَن ػاُصت إإُز ا تمتثي ضف اًـيف و اًرتوًؽ كس إسم  إإوسان مٌش ؾرص ٕاوسان اًىِف ، و ٕاس تلص إإُز ؾتحاُز

ا  ة )اٍهيوذًة و املس َحَة و إإسالم( و كرُي ـترب من اصلايانث كري اًسٌلًوٕاوسان اًتىٌوًوحِا و جوزت املـَوماث . وكس ؾصف  اًـيف خمتَف اًضـوة و اصلايانث اًسٌلًو ة ناًِيسوس َة . ًو

ااب ظاملا نان سَونا ؿسواهَا ٕاجياتَا ًعسز ؾن حٌلؿة تؤمن تلمي تتـازط مؽ كمي اجملمتؽ توخَ ؿام ٔبو تتـازط مؽ اًلمي اًيت ت سافؽ ؾهنا اًسَعة اًـامة . وتؼِص اًربذايث ضف مرص اًلسامة اًـيف ٕاُز

 حزاة اًىِية و كريمه من حامًل ألفاكز املضاذت ".ظوزت ٌظلؾص و اًلسوت و اًـيف اًيامج ؾن دضاغ ذموي تني بٔ 

اة و ؿالكتَ ابملتلرياث إإحدامؾَة و إإكتعاذًة ، جمةل مصنز بوج اًرشظة ،       -        .  166، ض  6999ًوًَو  14َلس صفِق ، إإُز

اة اًس َايس و ؿاكد  ابٕإؿسام ؿىل حصا م ٔبمن اصلوةل من هج  ة ارلازح ٔبو اصلاذي ، و نشعل نان اًصومان ًـتربون اجملصم اًس َايس ؿسوا  ًٔلمة ، " نٌل ٔبن ٔبجٌُا ؾصف  إإُز

 و مه اطلٍن وضـوا ترشًـا ًـاكة ؿىل ٔبي حصم ضس اًضـة اًصوماين " .

-  DAVID(ERIC) : Le terrorisme , en droit International (définition . incrimination , répression) dans réflexion sur    la 

définition et la répression du Terrorisme Bruxelles , Ed L’U.L.L.B.1974.  

ن و تفاؿَِا مؽ ؾوامي اًحُئة احملَعة ، " فاًـيف و ادلصامة تعفة ؿامة نٌل ًلول ؿٌَلء إإحصام كسمي كسم اذلَات ؿىل ألزط ، و ُو مؼِص من مؼاُص اذلَات و صلهَ ظحَـة إإوسا

اتَة ".وطلعل جية اً  صحوغ ٕاىل مصاحي اًتازخي اًخرشى ٌَوظول ٕاىل ملوماث بث ٔبي حصا م و مهنا ادلصا م إإُز

ة ،  -  . 61، ض  6999ؾحس اسلَس اًضوايب ، ادلصا م اًس َاس َة و ٔبوامص إإؾتلال و كاهون اًعوازئ ، مًضبٔت مـازف إإسىٌسًز

اة ضف اًـعوز اًوسعى ، ٕار تىوه   اتَة تواسعة اًيحالء ًرتوًؽ دعوهمم من اًيحالء امليافسني "."  و كس ٕاس متص ػِوز إإُز  ؾعاابث ٕاُز

اة اصلويل و ٕاهـاكساتَ ؿىل اًرشق ألوسط ذالل ٔبزتـني كصان ، اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىتاة ، -  .19. 11،ض 6999حسني رشًف ، إإُز

 . 61. 61، ض 6994،  11من اًـام ، ؿسذؾلِس هباء اصلٍن ٕاجصاُمي ، اًلاهون و اًـلوتة ضف مرص اًلسامة ، جمةل الٔ  -

ُاة و إإقتَاإث اًس َاس َة " نٌل صلك اًـحَس ضف جوزاهتم و اًفازون من ملاظـاث ألس َاذ ؾعاابث ٌَلتي و ٕاصاؿة اًفوىض .  نشعل ؾصف  اصلوةل إإسالمِة ػاُصت إإز 

اًيوزٍن ؾامثن جن ؾامثن و تال رعل من ػِوز حصنة ارلوازح . و ذالل اًلصهني اًساتؽ ؾرش و اًثامن ؾرش ػِص ذاظة ضف اًفرتت اًيت تزامٌ  مؽ اًرصاغ ؿىل اًسَعة تـس ملتي ارلََفة ري 

ة و ٕازتاكة بٔؾٌلل اًسعو و اًـيف " .       كصاظية اًححاز ٍهتسًس املالحة اًححًص
2
اة ، مصنز ألُصام ٌَرتمجة و اً  زاحؽ -   .  21، ض 1229ًرش ، مرص ، : ٔبمحس فتحي زسوز ، املواهجة اًلاهوهَة ًإلُز
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اتَة ، و ٔبظحح  اًضلي اًضاكي ٌَحاحثني من زخال اًلاهون سواءا  غ حضااي ادلصا م إإُز ٔبمام ُشا لكَ ظف  ؿىل اًسعح مضلكة تـًو

ضاث ضف اذل لي ادليايئ ٔبو إإذازي ٔبو املسين ، ٔبٍن ظازث اًـسًس من اًلواهني اذلسًثة هتسف ٕاىل حتسني وضؽ اًضحااي ، ؾن ظًصق تلٍصص تـًو

ؿاخةل و نامةل هلم
1

اتَة ؿىل اًوخَ املعَوة و   . و ضف ُشا اًس َاق و ٔبمام كعوز كواؿس املسؤوًَة املسهَة ضف ٕاسـاف حضااي ألؾٌلل إإُز

اتَة ثسخة ؿسم مـصفهتم ، و حىت  مؽ فصضَة توكِفِم فٕان ٕاؾسازمه س َلف خائال ذون اذلعول ظـوتة ٕاكا مة مسؤوًَة مصتىيب ادلصا م إإُز

غ مهنم . ضف رعل ٔبن ٕاكامة مسؤوًَة اصلوةل ضف ُشا اجملال ٔبمص تـَس امليال ٕإؾتحاز ُشٍ ألؾٌلل من كدَي اًلوت اًلاُصت و  ؿىل ٔبي تـًو

اطلي ًعـة مـَ ٕاجحاث تلعري اصلوةل .  ٔبمام ُشا لكَ ػِصث الًَٓاث ازلاؾَة ٌَتـوًغ ، ٔبو ماًعَق ؿَهيا ابٔلهؼمة  اًؼصف إإس تثٌايئ ،

ضَة ارلاظة و من تُهنا اًتبٔمني و ظياذًق اًضٌلن اًتـًو
2

 . 

جملال و تًض َط ذوزٍ من ٔبخي و ملَا نان ٌَتبٔمني ذوز ُام ضف تفتَ  ألرضاز ادلس مية و اخملاظص اًىدريت ، وحة اًححث ؾيَ ضف ُشا ا

ا وًلي رضزُا دجزئة ارلعص ٕاىل ٔبحزاء ظلريت ، ًتحمي لك فصذ ضف ازلاؿة حزءا مهنا تسإ من تصوِا ؿىل ناُي فصذ واحس فِتالىش ٔبثُص
3

 ،

 طلعل مسَي تفن توسًؽ اًرضز ، اطلي ًعُة فصذا ٔبو ؿسذا كََال من ألفصاذ ؿىل ؿسذ هحري مهنم .

ا ، ٕاَإ ٔبن ألمص  م ًـس ؿىل ُشا  و ٕارا نان ُياك ص حَ  ٕاجحام من كدي رشناث اًتبٔمني ؿىل تلعَة ُشٍ اخملاظص ضف املايض ًلةل ٕاهتضاُز

سذ اًيحو ضف اًوك  اًصاُن ، اطلي ساذ فَِ ٕاهتضاز ُشٍ اخملاظص ؿىل مس توى اًـا م ٔبمجؽ ، و تـسذث ظوزُا و ٔبصاكًِا ، مما ٔبذى ٕاىل سايذت ؿ

ًضازون ثسخهبا ضف ٔبهفسِم و ٔبمواهلم ، ما ٔبذي ٕاىل رضوزت تًض َط ذوز اًتبٔمني و ٕاؾٌل ه ضف مواهجة خماظص ألؾٌلل  اطلٍن اًضحااي ألجصايء 

غ زسًؽ و متاكمي ًِؤإء اًضحااي , و ُو ما ٕاىهتجَ املرشغ ادلزائصي حِامن ٔبكص دضاحة جبواس  اتَة من ٔبخي حتلِق اًتـاون ؿىل تـًو إإُز

اتَة ، ٕاَإ ٔبهََ  م حيشو حشو املرشغ اًفصويس اطلي نان ٔبنرث خَسًة من ذالل ٕاًزامَ ًرشناث اًتبٔمني تتلعَة اًتبٔمني ضَس خماظص ألؾٌلل  إإُز

اتَة .  ألرضاز املاذًة اًيامجة ؾن ادلصا م إإُز

اتَة ، إ ًثري ٕاصاكإ من انح  ِة مسى مالءمة خماظص ُشٍ ٕاَن تًض َط ذوز اًتبٔمني و ٕاؾٌل ه ضف جمال خرب ألرضاز اًيامجة ؾن ادلصا م إإُز

ضَ ة ، ٔبإ ويه ادلصا م مؽ ٔبسَسَ اًفٌَة و اًلاهوهَة فلط ، و ٕامنا ًتـساٍ ٕاىل جصوس ٕاصاكًَة ٔبدصى هحريت تعصخ تـس ٔبن ًلوم اًتبٔمني توػَفتَ اًتـًو

                                      
1
ة ،  زاحؽ -  ق ظياذًق اًضٌلن ضف اًترشًؽ امللازن ، ذاز اًفىص ادلامـي ، إإسىٌسًز غ ؾن ظًص س ، اًتـًو  . 49، ض  1266: محسي ٔبتو اًيوز اًس َس ؾٌو

2
اة ، ذاز ادلامـة ادلسًست ،  زاحؽ -  غ ألرضاز اًياص ئة ؾن حصا م إإُز ة ، : ٔبمحس سـَس اًزكصذ ، تـًو  . 29، ض  1229إإسىٌسًز

3
 -Y-Lambert. droit des assurance terrestres . 6 Ed . Dalloz 1988 .P16 . 

-G.VINEY. traité de droit . civil . introduction à la responsabilité . 2 Ed . L.G.D.J.1995-P217 . 
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غ ؾن ظًصق اًتبٔمني ، و  ا من حصاء اًتـًو من ُيا فٕان اًفىصت اًيت ٍمتحوز حوًِا ٕاصاكًَة ماكهة كواؿس املسؤوًَة املسهَة و وػائفِا ومسى تبٔثُص

 ُشا اًححث تمتثي ضف إإخاتة ؿىل إإصاكًَتني اًتاًَتني :  

ضا نامال ؾن ألرضاز اًيت  .6 ضِم تـًو اتَة و تـًو ٕاىل ٔبي حَس امىن ٌَتبٔمني ٔبن ًَـة ذوزٍ ضف ٕاسـاف حضااي ادلصا م إإُز

 تَحلِم ؟

 امن اًتبٔمني ؟ –نلواؿس ٔبظََة  –ما ماكهة كواؿس املسؤوًَة املسهَة و وػائفِا  .1

اتَة و مسى كاتََهتا ٌَتلعَة اًتبٔمِيَة :امل   ححث ألول : ماَُة ادلصا م إإُز

ََة ُشا اًيوغ من ادلصا م  ق اًتبٔمني ، فٕان اًوكوف ؿىل ماُ اتَة يه ارلعص املصاذ مواهجتَ ؾن ظًص ؿىل ٕاؾتحاز ٔبن ألؾٌلل إإُز

ة ضف بثيا ، و ُشا حىَت ً   تس ىن ًيا مـصفة  ٕان ناه  ألدعاز املتوصَلت ؾهنا تعَح ٔلن تىون دحال ًـلس اًتبٔمني .مسبةٔل رضوًز

اتَة :  املعَة ألول : ماَُة ادلصا م إإُز

اة من ٔبنرث املواضَؽ ٕانازت ٌَزالف تني زخال اًلاهون و اًس َاسة و ؿمل إإحدامغ و خمتَف املفىٍصن ؿىل  ف إإُز ًـس موضوغ تـًص

  ًتـَق ابًتوظي ٕاىل ٕاحٌلغ ؿىل اًعـَسٍن اًوظين و اصلويل ، ًتحسًس ٕاظاز خامؽ      و ماهؽ ضف تـًصفَ . حس سواء ، ذاظة فامي

اة ٕاىل فصوؿَ اخملتَفة ف موحس ًإلُز و املتلريت تعحَـهتا ، ٔلهَ وًَس اًحُئة و اًؼصوف  و تـوذ ظـوتة إإتفاق حول تـًص

 .   اًتازخيَة و اًس َاس َة اًيت ختتَف من ذوةل ٔلدصى

اة :  ف اٌَلوي ًإلُز اة لكمة حسًثة ضف اٌَّلة اًـصتَة ، حِث ذَ  اًلوامُس اًـصتَة اًفصغ ألّول : اًتـًص ًـّس إإُز

اة من اًَصُحة مبـىن ارلوف ، وٕاصاؿة ؿسم الاظمئيان وتّث اًّصؾة واًفزغ تني  ايب" ، وإإُز اة" و"إإُز اًلسامة من لكمتا "إإُز

حَ ، مبـىن اًيّاش ضف اجملمتؽ ًتحلِ ق ٔبُساف مـَّية،   فلس خاء ضف ًسان اًـصة إجن مٌؼوز ضف مععَحاث ُزُة وَزُحَ واْسرُت

ٔبذافَ ؤبفزؿَ
1

. 

                                      
1

ري اًيلوسي: املفِوم اًلاهوين دلصا م -  اة اصلاذًل واصلويل، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، ظ ٔبهؼص: ؾحس اًلاذز ُس  .14، ض2008، ًحيان، 1إإُز
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لس وزذث لكمة اًّصُحة ضف اًلصبٓن اًىصمي ضف ٔبنرث من موضؽ وتبٔنرث من مـىن ، زفثال وزذث مبـىن ارلض َة من ػل و ُشا ضف كو ه تـاىل  ًو

حون".ثسم ػل اًصحٌلن اًصحمي   :"اي تين ٕازسائَي ٔبرهصوا هـميت اًيّت ٔبهـم  ؿََنك و ٔبوفوا تـِسي ٔبوف تـِسمك وٕاايي فاُز

اة مسَاك  ه من ٔبخي حتلِق ٔبُساف س َاس َة ايب ُو اطّلي ًتّزش من اًـيف وإإُز ٔبّما إإُز
1

 . 

اة يه  " ؾصفِا تبهٔنا         :" ٍلوؿة La Rousseوابًّصحوغ ٕاىل كاموش إزوش " Terrorismeوضف اٌَّلة اًفصوس َة تصمجة إإُز

ٔبؾٌلل اًـيف اًيت تصتىهبا ٍلوؿاث جوزًة ، ٔبو ٔبسَوة ؾيف تس تزسمَ اذلىومة"
2

" فـصفَ تبٔهََ : " Robert، ؤبما ضف كاموش زوتري "

وخَ ارلعوض  الاس تزسام امليؼم ًوسائي اس تثٌائَة ٌَـيف من ٔبخي حتلِق ُسف س َايس مثي الاهلالة ؿىل اًسَعة ٔبو دحازجهتا، وؿىل

كري ُو ٍلوؿة من ٔبؾٌلل اًـيف متثّي اؾتساءاث فصذًة ٔبو حٌلؾَة ٔبو تسمري تيفّشُا مٌّؼمة س َاس َة ٌَتّبٔجري ؿىل اًساّكن من ذالل ذَق مٌاد 

بٓمن"
3

. 

ة ًـّصف كاموش ٔبهسفوزذ " ايب تبٔهَّ: "لّك من حياول تـٍزز ٔبفاكٍز وزؤاٍ ابس تزOxfordٔبّما ضف اٌَلة الاجنَزًي سام هؼام اٍهتسًس " إإُز

وإإهصاٍ"
4

اة " ف تعفة ذاّظة ًتحلِق ٔبقصاط س َاس َة"Terrorism، ٔبّما لكمة إإُز " ًـّصفِا اًلاموش تبهّٔنا: "اس تزسام اًـيف واًترًو
5

. 

ة اة ضف املـامج اًفصوس َة والاجنَزًي ف اٌَلوي ًإلُز الحغ ؿىل اًتـًص ًو
6

ف تلصط حت   لِق ، ٔبهنا لكِّا تضرتك تبٔؾٌلل اًـيف واًترًو

عاهَا ؿرب خم  تَف ٔبُساف س َاس َة ، واًـةّل ضف ُشا تـوذ ٔلس حاة اتزخيَة مصتحعة ابًِميية واًتوّسؽ الاس تـٌلزي اطّلي ؾصفتَ لك من فصوسا وجًص

ا ؿىل مٌاظق اًـا م ، ذاّظة ضف ٕافًصلِا واًرشق ألوسط ، ودحاوإث صـوة ُشٍ اصّلول اًتحّصز من هَي الاس تـٌلز بٓهشاك مـمتست ضف دحاوإهت

تـغ ألفـال اًيت تيعوي ؿىل فىصت املاكحفة واس تزسام اًـيف واًرّتَُة ضّس املس تـمص ، هوس َةل ٌَّضلط ؿَََ من ٔبخي اذلعول ؿىل 

اس تلالًِا
  

. 

ف اًفلِيي اة :  اًفصغ اًثاين : اًتـًص  ًإلُز

اة تـّسذث إ امىن ٕاقفال اصّلوز اًفلِيي ضف لك مٌايح اًـَوم اًلاهوهَة ، سواًء ؿىل املس توى ا ًوظين ٔبو اصلويل، وضف جمال إإُز

ف ؿام ملدول. فاث اًفلَِة ، ٕاإّ ٔبهَّ  م ًمّت اًتوظي ٕاىل تـًص  اًتـًص

                                      
1

اة اصلويل، ذاز اًىتة اًلاهوهَة، مرص،  -  َة ادليائَة واملسهَة ؾن حصا م إإُز  .09، ض2008ٔبهؼص : ظازق ؾحس اًـٍزز محسي: املسؤوًَة اصلًو
2

 ٔبهؼص : كاموش إزوش . -
3

  . ٔبهؼص : كاموش زوتري -
4

اة ظياؿة ؿاملَة، هنضة مرص، اًلاُصت،  -  .40، ض2004اهؼص: خمتاز صـَة: إإُز
5
 -Use of violence and intimidation especially for political purposes. 
6

َس ٔبمحس حصاذي  - اة ضف اًرّشًـة واًلاهون  -ٔبهؼص: َلس ًو  .14ذاز اًيّفائس، ة.ش.ن ،مرص، ض -إإُز



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 188 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

اة ، تغل اًيت تشً  ؿام  ف إإُز لس ناه  ٔبمّه احملاوإث اًفلَِة ًتـًص ٔبجياء املؤمتص ألول ًتوحِس اًلاهون ادليايئ اطّلي اهـلس ضف  1930ًو

يسامسًية وازسو ضف توً 
1

 . 

فاث اًفلَِة ؿىل اًيحو اًتايل :  وامىن تَرَط ٍلي اًتـًص

اة تبٔهَّ :  Givanovithًـصف حِلاهوكِتش  - ألفـال اًيّت من ظحَـهتا ٔبّن تثري كَلًا صلى رسط ما ، من حِث ٕاصـاٍز ابٍهتسًس  »إإُز

اة تبّٔي كسز ، وتبًَٔة وس َةل ف وإإُز  «. ، ٔبو يه ألؾٌلل اًيّت تؤذي ٕاىل اًترًو

ـصفَ اصلنتوز ٍميىني  - ف واًرتوًؽ ابس تزسام اًـيف» تبٔهَّ  Lemkinًو  . «ًـين توخَ ؿام اًترًو

اة ٌضمي لك ادلصا م مبا فهيا ادلصا م اًس َاس َة والاحدامؾَة ، اًيّت ًؤذي  »تتـحري واسؽ تلو ه :  Saldanaنٌل ًـصفَ ساصلاان  - إإُز

ضَف ٔبًضا تيفِشُا ٕاىل اًتًدؤ تبٔس حاة مفزؿة ، وتضلك  اتَة ، تـترب من ألفـال إإحصامِة » دعصًا ؿامًا ؿىل ازلاُري ، ًو ٔبّن احملاوإث إإُز

مّت تيفِشُا تبًّٔة وسائي كاذزت ؿىل ٕاحساج دعص ؿام  َة ، واًيّت تصتىة تعفة ذاظة ، هبسف ورش اًصؾة وـيرص رايت ، ًو  «.اصلًو

صى تصان اتم  - اة ُو ٔبؾٌل:» ٔبّن  Tran-Tamٍو ف ، هبسف إإُز َة ، تصتىة ابس تزسام اًصؾة واًـيف واًترًو ل من ادلصامة اصلًو

 «.اًوظول ٕاىل ٔبُساف ؤبقصاط حمتَّة 

اة " فتلول ٔبّن ألساتشت اطلٍن صازهوُا ضف تبًَٔف ُشا اًىتاة ، متفلون ؿىل  - ٔبّما ألس تارت حوًَُ  ًوذح ، ضف نتاهبا " اٍهتسًس ابٕإُز

اة ، ُو  سائي كري رشؾَة تـمتس اس تـٌلل اًـيف تسون متَزي ، من ٔبخي اًلِام مبحاوإث اًتلَري اًس َايسٕاس تزسام و » ٔبّن إإُز
2

 . » 

اتَا ويه ؿىل اًيحو اًتايل : لس رُة تـغ اًفلَ ٕاىل حتسًس مـا م ، تساؿس ؿىل فِم مىت ٍىون اًفـي ٕاُز  ًو

و ٔبن تىون تواؾث مصتىيب ادلصامة ٕاًسًوًوحِة ٔبنرث مهنا رس اًحاؾث  -6  عَة.: ُو

: بَث ٍىون ُشا اًرضز ، ضس اذلَات ٔبو املمتَاكث ، وإ ًلسم مٌفـة رسعَة ٌَمجصم ، ظاحة اًحاؾث  ٕاذلاق ألرى واًرضز -1

 إإًسًوًويج ، تُامن ٍىّون ُشا اًرضز فائست رسعَة ٌَمجصم اًـاذي.

ايب ( ٌَلصط ، إ حيمي ابًرضوزت ؿال اًلصط -1 كة مؽ كاًتَ اٍهنائَة ، تُامن اجملصم اًـاذي ، فٕاّن اًلصط : حِث ٔبّن ادتَاز اجملصم ) إإُز

 ٍىون ُو اًلاًة ٔبو مصتحط تعفة ٔبساس َة هبا.

 فاجملصم رو اًحاؾث إإًسًوًويج ، ًححث ؾن اصلؿاًة ًفـهل ، تُامن اجملصم اًـاذي ًتجية رعل. اصلؿاًة وإإؿالن : -4

                                      
1

اة ضف اًلاهون ادليايئ -ٍنٔبهؼص : مؤوس دحة اصل -  . 73، ض1983زساةل ذنتوزاٍ ضف اًـَوم ادليائَة ، لكَة اذللوق، خامـة امليعوزت، مرص،  -إإُز
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ايب ؿاذت ، يه ٕاصاؿة ٔبو ورش معَة واحس دحّسذ ، وإ حيمي ابًرضوزت ؿالكة مؽ ٕار ٔبّن اًيتِجة اًيّت ًًضسُا اًيتِجة املصقوتة :  -1 إإُز

 قصط ادلصامة ، تُامن اجملصم اًـاذي ٍصى ٔبّن اًيتِجة املصقوتة وقصط ادلصامة ، ؿىل كسز من املساوات .

و اًتفىري ضف ألرى ٔبو اًرضز اًياجت ؾن اًفـي وؿاذت ما ٍىون كََي ألمهَاملهنج :  -1 ة ابًًس حة ٌَمجصم ، رو اًحاؾث إإًسًوًويج ، ُو

 خبالف اجملصم اًـاذي .

اة ؿىل ٔبهَّ :"حاةل من اًصؾة اًيّامج ؾن توػَف اًـيف املسَط ؿىل ألجصايء ،  ف إإُز وؿىل ضوء ما س حق ، ىصى ٔبهََ امىن تـًص

ف ًـترب تَرَعًا واؾدامذٍ وس َةل ٕاهصاٍ الٓدٍصن ، تلعس محَِم ؿىل اًصضود ملعاًة دحّسذت ضف كضَة  شا اًتـًص ما ٌسـى ادليات ٕاىل حتلِلِا". ُو

فاث اًفلَِة اًساتلة .  جملمي اًتـًص

اة :  ف اًلاهوين ًإلُز  اًفصغ اًثاًث : اًتـًص

ُس زنيًا فهيا . اة معي ماذي ، وتبٔهَّ ػصف ٍصتحط ابدلصامة ًو اة ًسفـيا ٌَحسًث ؾن هون إإُز ف اًلاهوين ًإلُز  ٕاّن حتسًس  اًتـًص

ايب معي ماذي : إٔبوّ    : اًـمي إإُز

ائن ،  ااب ، لك معي كري مرشوغ ًلوم ؿىل اس تـٌلل اًـيف ٔبو اٍهتسًس تَ ، ٔكؾٌلل اًلتي اًفصذي ، ٔبو ازلاؾي واحتجاس اًُص ًـّس ٕاُز

ة .  ؤبؾٌلل ارلعف ، وكس تعَهبم ضف ٔبمواهلم ، نٌل ضف حاةل اذلًصق املتـمس واًتفجري ، واًسعو املسَح  واًترًص

اتَة ، ٔبّما حضااي  ة اجملّصذت من كدَي ألؾٌلل إإُز ايب معي ماذي ، ٕار إ تـّس ألؾٌلل اطلُيَّة  ٔبو اًفىًص اًـمي وؿَََ فٕاّن اًـمي إإُز

اتَون  ايب فِم حٌلؿة من ألجصايء ٔبوكـِم حؼِم اًس ئّي ضف دضم ألحساج وساحهتا، ٕار إ ؿالكة هلم ابٔلُساف اًيّت ٌسـى إإُز إإُز

ايب ، وكسوتَ املمتثةل ضف رضة ألجصايء رلَق حاةل من اطلؾص وارلوف اًضسًسٍن صلى ٔبانش بٓدٍصن ًتحل  يا تتجىل وحض َة اًـمي إإُز ِلِا، ُو

، من ٔبخي محَِم ؿىل اختار موكف مـنّي ضف كضَة ما
1

 . 

ة وتلتَي حٌلؾي ذون واًتحََي ُشا ، ًيعحق متامًا ؿىل ما ؾصفتَ ادلزائص من حّصاء اًؼاُصت ضف صلك مساٌُلث ٌَم سارش املـزوةل وختًص

 متَزي .

اة ػصف ٍصتحط ابدلصامة وًُس زنيا فهيا :  ناهَا  : إإُز

اة نٌل ًلول ألس تار       اتَة راث منورح كاهوين دحّسذ. فإإُز ٍىون من ذالل حصا م  PELLAإ امىٌيا اًلول توحوذ حصامة ٕاُز

و ؿىل ُشا اًيحو ، ًُس حصامة كامئة تشاهتا ، وٕاهٌّل ػصف ٍصتحط تـسذ من ادلصا م .مـاكة ؾهنا مبلتىض كواهني اًـلوابث ضف خمتَ  ف اصلول ، ُو

                                      
1

 .218-217، ض 1992ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص،  -امللسماث ألساس َة ضف اًلاهون اصلويل ادليايئ -ٔبهؼص: ؾحس ػل سَامين سَامين -
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اة إ ختتَف ضف زنهنا املاذي ؾن ٔبًّة حصامة ؿاذًة ، ٕاإّ من حِث ٔبؾٌلل اًـيف اًيّت تعاحهبا ، واًيّت ٍىون من صبهٔنا  وحصا م إإُز

ة ؿىل هعاق واسؽ.  اًتسمري واًترًص

اتَة ، ُو ٔبهّنا كاًحا ما تىون من ظيؽ حٌلؿاث من اًيّاش ، مّما جيـي وضاظِا صسًس اًيفار وارلعوزت ، هؼصا نٌل ٔبّن ما  امزّي ادلصا م إإُز

عحَـة اًوسائي اًيّت ٌس تزسموهنا ، من هجة ٔبدصى .  ًتـسذمه من هجة ، ًو

اة ضف كاهون اًـلوابث ادلزائصي:  اًفصغ اًصاتؽ ف إإُز  :  تـًص

اة نان مبوحة املصسوم اًترشًـي زرف ٔبّول مّصت ت  ف إإُز املتـَّق مباكحفة  1992سخمترب  30املؤزد ضف  92-03ياول املرشغ ادلزائصي تـًص

اة ، واطلي ٔبًلاٍ ألمص زرف  ة وإإُز واملَحق تلاهون اًـلوابث ، حِث ٔبضَف ًِشا ألذري  1995فرباٍص س ية  25املؤزد ضف  95-11اًترًص

اتَة ٔبو ختًصخِة".ضف اًلسم اًصاتؽ مىص   ز واملـيون تؼ "ادلصا م املوظوفة تبٔفـال ٕاُز

اتًَا ٔبو ختًصخًِا ، ضف مفِوم ُشا ألمص ، لك فـي ٌس هتسف ٔبمن اصلوةل واًوحست اًوظيَة » مىصز ق.غ تبٔهَّ  87فٌّع  املاذت  ًُـسُّ فـاًل ٕاُز

ق ٔبي معي  ا اًـاذي ؾن ظًص  قصضَ ما ًبئت :واًسالمة اًرتاتَة واس تلصاز املؤسساث وسرُي

غ   تّث اًصؾة ضف ٔبوساظ اًساكن وذَق حو اهـسام ألمن من ذالل الاؾتساء املـيوي ٔبو ادلسسي ؿىل ألصزاض ، - ٔبو تـًص

 حِاهتم ٔبو حٍصهّتم ٔبو ٔبمهنم ٌَرعص ، ٔبو املساش مبمتَاكهتم.

ة اًتيلي ضف اًعصق واًتجمِص ، ٔبو الاؾتعام ضف اًساحا -  ث اًـمومِة.ؾصكةل حصنة املصوز ٔبو حًص

 الاؾتساء ؿىل زموس ألمة وازلِوزًة ، وهخش ٔبو تسهُس اًلدوز. -

 الاؾتساء ؿىل وسائي املواظالث واًتيلي واملَىِاث اًـمومِة وارلاظة ، والاس تحوار ؿَهيا ٔبو احتالًِا ، ذون مسوػ كاهوين. -

ألزط  ٔبو ٕاًلاهئا ؿَهيا ٔبو ضف املَاٍ ، مبا فهيا املَاٍ إإكَميَة و  الاؾتساء ؿىل احملَط ، ٔبو ٕاذذال ماذت ٔبو ترسٍهبا ضف ادلو ٔبو ضف ابظن -

 اًيت من صبهٔنا حـي حصة إإوسان ٔبو اذلَوان ٔبو اًحُئة اًعحَـَة ضف دعص.

ة ممازسة اًـحاذت واذلصايث اًـامة ، وسري املؤسساث املساؿست ٌَمصفق اًـام . -  ؾصكةل معي اًسَعاث اًـمومِة ٔبو حًص

 .«املؤسساث اًـمومِة ، ٔبو الاؾتساء ؿىل حِات ٔبؾواهنا ٔبو ممتَاكهتم ؾصكةل سري  -

 ومن ذالل اس تلصاء اًيط امىن ارلصوح ابملالحؼاث اًتاًَة :

اتَة.  87تـصض  املاذت  -6 اتَة ، ٔبو ألؾٌلل إإُز اة ثضلك ؿام. ضف حني نان ألوىل ابملرشغ ٔبن ًـّصف ادلصامة إإُز ف إإُز ق.غ ًتـًص

شا ًـين بٔ  فَ تيّط كاهوين ، ومٌَ ًحلى اًححث فامي ٕارا نان امىن اؾتحاٍز ُو اة ضف حّس راتَ إ ًـسُّ حصامة ، وؿَََ إ ٍىون واحدًا تـًص ّن إإُز



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 191 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

لوتة. َري اًـزنيًا ضف تـغ ادلصا م ، مبـىن ٔبهَّ ًلري من وظف ادلصامة اًلاهوين ، ٔبو ظحَـهتا. ٔبم ٔبهَّ ػصف تضسًس ًـلوابهتا ، فِلترص ٔبثٍص ؿىل تل 

ـغ ادلصا م فٕارا ما اؾترب زنيًا من ٔبزنان تـغ ادلصا م ، نان ألوىل ٔبن ًرتك ٌَفلَ واًلضاء ٔبمص حتسًسٍ. ٔبّما ٕارا اؾترب ػصفًا مضسذًا ًـلوابث ت

سُّ تشاتَ حصامة ، فِىون تـًصفَ ، فِتـنّي اًيؼص فامي ٕارا نان ًـترب ضف حّس راتَ حصامة وابهضٌلمَ ٕاىل ادلصامة ألظََة فتضّسذ ؾلوجهتا ، ٔبم ٔبهَّ إ ًُـ

ف لك من س حق إإدضاز واًرتظس.  تيط كاهوين رضوزاي ، نٌل ُو اذلال ضف تـًص

ف اطلي تخٌّاٍ املرشغ ادلزائصي ، تَف من ظول اًـحازت ، حّسًا ًعـة مـَ إإملام ابملـىن. ذاظة ٔبهَّ كس مجؽ تني ما ًـترب  -1 من ٕاّن اًتـًص

 ا ًـترب من اًـيادض املفرتضة اًوحوذ حال ازتاكة ألؾٌلل املاذًة.كدَي ألؾٌلل املاذًة ، وم

اة  3- اة ، ٍىون كس تبٔثص ابملرشغ اًفصويس اطلي ٔبضاف إإُز فَ ًإلُز ٕاّن املرشغ ادلزائصي إبدفامَ الاؾتساء ؿىل اًحُئة ، مضن تـًص

. ففضال 1810فرباٍص س ية  2سل ًتلٌني انتََون اًعاذز ضف واملـ 1992حوان س ية  22اًحُيئ ٕاىل كاهون اًـلوابث مبوحة اًلاهون اًعاذز ضف 

اتَة امليعوض ؿَهيا ضف املاذت  ق.غ. فصويس ادلسًس ٔبضاف املرشغ اًفصويس حصامة خسًست مبلتىض املاذت  421ؾن اًعوز اخملتَفة ٌَجصا م إإُز

اة ؾيسما ٍىون ؿىل 2فلصت  421 ظةل مبرشوغ ٕاحصايم فصذي ٔبو حٌلؾي، هيسف ٕاىل  اًيّت تيّط ؿىل ٔبهَّ: " ًـّس نشعل من ٔبؾٌلل إإُز

ف ٔبو تّث اًصؾة ، لك فـي ًسذي ضف اًِواء ، ٔبو ؿىل ألزط ، ٔبو ضف ابظن  ق اًترًو ٕاحساج اضعصاة حس مي ضف اًيؼام اًـام ؾن ظًص

ئة اًعحَـَة ٌَرعص "ألزط ، ٔبو ضف املَاٍ ، مبا فهيا اًححص إإكَميي ، ماذت تؤذي ٕاىل تـصط حصة إإوسان ٔبو اذلَوان ٔبو اًحُ 
1

. 

اة مبوحة كاهون اًـلوابث  ف إإُز اة اًحُيئ ضف تـصضَ ًتـًص نٌل وضري ٕاىل ٔبّن املرشغ املرصي تسوزٍ تبٔثص هبشا اًيّط ، حِث ؿاجل إإُز

 املرصي.

ا ، ٕاَإ ٔبهَنا ٕاتفل  اة ، و اًيت ٕادتَف  إبدتالف معسُز فاث اًيت كَِ  ثضبٔن إإُز مجَـِا ؿىل ٔبن  تـس ُشا اًـصط جملمي اًتـًص

اتَة تضلك دعصا من هوغ ذاض ، ًفوق ضف مساٍ و ٔبرضاٍز ادلصا م اًـاذًة . زفا مسى كاتََة ُشا اًيوغ من ألدعاز رو اًعحَ ـة ألؾٌلل إإُز

 ارلاظة ٌَتلعَة اًتبٔمِيَة ؟. 

 

 

 

 

                                      
 .614، ض 6999ذاز اًفىص اًـصيب، تسون تضل، س ية  -الادجاُاث اذلسًثة ضف كاهون اًـلوابث اًفصويس ادلسًس  -َلس ٔبتو اًـال ؾلِست ٔبهؼص:  -  1
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اتَة ٌَتلعَة اًتبٔمِيَة :  املعَة اًثاين : مسى كاتََة ٔبدعاز ادلصا م إإُز

اًتبٔمني ضف ٔبساسِا تلوم ؿىل دحاوةل توس َؽ ذائصت املسامهني ضف توفري اًضٌلن املايلٕان فَسفة 
1

ضاث املس تحلة حني ًتـصط   ، صلفؽ اًتـًو

ألفصاذ ٔلرضاز خضمة ، ثضلك ًـجز اًىثرٍين ؿىل حتمَِا
2

، ٕار امىن من ذالل اًتبٔمني تض تُ  ارلسازت و تحسًسُا من ذالل وحوذ ؿسذ 

 مه مجَـا دعص واحس ، بَث مىت حتلق ُشا ارلعص بق ٔبحسمه مت تـوًضَ من مداًف املتـاوهني .هحري من ألصزاض ٍهتسذ

من اًتلٌني املسين ادلزائصي ، اًتبٔمني تبٔهَ "ؾلس ًَزم املؤمن مبلتضاٍ ٔبن ًؤذي ٕاىل املؤمن  ه ، ٔبو  169و ضف ُشا اًس َاق ؾصف  املاذت 

لا من املال ٔبو ٕاٍصاذا ٔبو ٔبي ؾوط مايل بٓدص ، ضف حاةل وكوغ اذلاذج ٔبو حتلق ارلعص املحني ٕاىل املس تفِس اطلي ٕاصرتظ اًتبٔمني ًعاذلَ ، مدَ

 ابًـلس ، و رعل ملاتي كسط ٔبو ٔبًة ذفـة ماًَة ٔبدصى ًؤذهيا املؤمن  ه ٌَمؤمن.

ف و ابًصمغ من ٕاجصاٍس ٌَجواهة اًلاهوهَة ٌَتبٔمني إبؾتحاٍز ؾلس ًيؼم اًـالكة تني املؤمن و امل ؤمن  ه، و تَاهَ نشعل حملي اًـلس و ُشا اًتـًص

و ادلاهة اًفين املمتثي ضف اًتـ اون تني ٕاًزتاماث لك من اًعصفني ، ٕاإ ٔبهََ نٌل جيمؽ اًـسًس من اًفلِاء ، كس ٔبقفي ٔبمه خاهة ضف اًتبٔمني ، ُو

و ادلاهة اطلي امزي اًتبٔمني ؾن كرٍي م ان و امللامصتاملس تبٔمٌني مؽ دضوغ معََة اًتبٔمني ًلواهني إإحعاء ، ُو ن معََاث اًُص
3

. 

ف اًترشًـي ٌَتبٔمني ػِصث ؿست دحاوإث فلَِة ًتـًصفَ نان ٔبجصسُا رعل اطلي كسمَ اًفلَِ اًفصويس  ؤبمام ُشا اًلعوز ضف اًتـًص

HEMARD  ًتايل " اًتبٔمني و اطلي انل تبًَٔس ٔبكَحَة اًفلَ ثسخة مواسهتَ تني ادلواهة اًفٌَة و اًلاهوهَة ًتبٔمني و اطلي وزذ ؿىل اًيحو ا

و اًلسط ؿىل تـِس ًعاذلَ ٔبو ًعاحل اًلري ضف حاةل حتلق دعص  و املؤمن  ه هؼري ذفؽ مدَف مـني ، ُو معََة حيعي مبلتضاُا ٔبحس اًعصفني ُو

و املؤمن اطلي حيمي ؿىل ؿاتلَ ٍلوؿة من اخملاظص و جيصي تُهنا امللاَظة ، وفلا ًلواهني إإحعاء " مـني من ظصف الٓدص ، ُو
4

. و تصحؽ  

ف ٕاىل ٕاص دام ه ٔلسس اًيت ًلوم ؿَهيا اًتبٔمني ، سواءا اًفٌَة املمتثةل ضف ٕاؾدامذٍ ؿىل اًتـاون تني املس تبٔمٌني و ٕاح صاء امللاَظة ٔبمهَة ُشا اًتـًص

ق دجمَؽ ٍلوؿة من اخملاظص وفلا ًلواهني إإحعاء ٔبو اًلاهوهَة اًيت تمتثي ضف ٔبظصاف ؾلس اًتبٔمني  و اًلسط .    فامي تُهنم ؾن ظًص

اتَة ٌَتبٔمني من اًياحِة اًلاهوهَة :  اًفصغ ألول : مسى كاتََة خماظص ادلصا م إإُز

و تشعل ًـترب  ًـس ارلعص احملوز ألسايس ضف اًتبٔمني وـيرص مفرتط ، ٌسـى اًصاقة ضف اًتبٔمني ٕاىل حتعني هفسَ من بنٓاٍز املاًَة ، ُو

 مَما جيـي ُشا ألذري ًتوكف ضف كِامَ ؿىل و حوذ ارلعص . مبثاتة احملي اطّلي ٍصذ ؿَََ ؾلس اًتبٔمني 

                                      
1
ة ،  -   .199،ض1229ٔبهؼص: كاذت صَِست ، املسؤوًَة املسهَة ٌَميتج ، ذاز ادلامـة ادلسًست ، إإسىٌسًز

2
غ املرض -  ة ، زاحؽ : ذاصل مععفى فِمي ، تـًو اتَة ، ذزاسة ملازهة، ذاز اًفىص ادلامـي ، إإسىٌسًز  .614، ض 1229وٍزن من ألؾٌلل إإُز

3
اتَة ، ذاز اًىتة اًلاهوهَة ، اًلاُصت ،  -   .11، ض 1262زاحؽ ، محسي ٔبمحس سـس ، ذوز اًتبٔمني ضف مواهجة خماظص ألؾٌلل إإُز

4
 -Maurice Picard et André Besson . les assurances terrestres . le contrat d’assurance 11 Ed . LGDJ.1982.P2. 

   - Y.LAMBERT .OP.cit.P67.  
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مث ٔبّن ؾيادض اًتبٔمني ألدصى املمتثةل ضف كمية اًتبٔمني و ملاتي اًتبٔمني تصتحط ازتحاظا وجَلا مبسى ارلعص املؤمن مٌَ
1

 . 

ون اًتجازي ، حِث ٔبّن ارلعص ابملـىن و ًفىصت ارلعص مـىن ذاض ضف جمال اًتبٔمني ، خيتَف ؾن مـياٍ ضف جمال اًلاهون املسين ٔبو اًلاه

ِوم اًتبٔمِين ٕامنا ًؤذش مبفِوم ٕاكتعاذي ، ٍمتزي ؾن مفِومَ اًـام . اطلي ًـين ٔبهَ ٔبمص كري مصقوة فَِ خيىش إإوسان وكوؿَ ، ٔبّما ضف املف 

فَِ ٔبو كري مصقوة فَِ ، و ُشا ما ًرتتة  اًتبٔمِين فٕاّن ما خيضاٍ إإوسان ُو النٓاز املاًَة ٔلمص من ألموز ، سواءا نان ُشا ألمص مصقواب

ؿَََ ٕاتساغ فىصت ارلعص ضف اًتبٔمني ، ًتضمي ألموز كري املصقوة فهيا ، وألموز املصقوة فهيا ؿىل حس اًسواء ، ظاملا ناه  ُشٍ و تغل 

تصتة بنٓاز ماًَة خيضاُا إإوسان
2

 . 

اًـام ضف هوهَ ٔبمصا دحمتالًىن ارلعص ابملـىن اًتبٔمِين ٌضرتك تـس رعل مؽ ارلعص ابملـىن 
3

شا ما ًـين ٔبهَّ حسج مس تلدي ، كري مؤنس  ، ُو

ا حىّت ًعَح ٔلن ٍىون دحال ٌَتبٔمني . شٍ دعائط ارلعص اًيّت جية توافُص  اًوكوغ خيضؽ وكوؿَ ٌَعسفة ، ُو

اتَة نٌل ًعَق ًفغ ارلعص ؿىل اذلاذجة اًيت كس تلؽ ، فتحَسذ الاًزتاماث اًياص ئة ؾن وكوغ اذلاذجة  فارل عص املؤمن ؾيَ ضف ألؾٌلل إإُز

ايب و اًيّت تضلك معال كري دحسذ حسوجَ مس حلا ، وإ ًتوكف حسوجَ ؿىل دحغ ٕازاذت املؤمن ٔبو  امل ؤمن ُو اذلاذجة اًواكـة هتِجة اًـمي إإُز

 ه
4

ارلعص ٍمتثي ضف الاؾتساء اًواكؽ ؿىل  و ارلعص توخَ ؿام ُو املربز و اًسخة املحارش اطّلي من ٔبخهل كام ؾلس اًتبٔمني ، و ؿَََ فٕانّ  . 

شا ارلعص كري دحلق اًوكوغ فلس حيسج ٔبو إ حيسج ، فال ًتوكف حسوجَ ؿىل دحغ اتَة ، ُو  املؤمن هلم ، ومه اجملين ؿَهيم ضف اذلواذج إإُز

ايب ٕازاذت ٔبحس ٔبظصافَ ، وٕامنا متوكف ؿىل ٕازاذت اًلري مصتىة اًـمي إإُز
5

 . 

ي ٍىون دحاّل ًـلس اًتبٔمني اًرشوظ اًتّاًَة يه : ٔبن ٍىون ٕاحدامًَا وإ ًتوكف ؿىل دحغ ٕازاذت ٔبحس و ٌضرتظ ًتحلق ارلعص اطلّ 

 املتـاكسٍن .

اتَة  :  ٔبوإ :مسى ٕاحدامًَة خماظص ألؾٌلل إإُز

س حفىّت ًـترب حسج ما ٕاّن حوُص فىصت ارلعص ُو الاحدامل و اهتلاء اًَلني ، و الاحدامل ًلؽ تني حسٍن ٌُل حّس إإس تحاةل و حّس اًتبٔهَ

دعصا تبٔمِيَا جية ٔبّن خيصح من مٌعلة اًتبٔهَس
6

 . 

                                      
 
2

 . 46، ض  6994ٔبهؼص : مععفى َلس ازلال ، اًوس َط ضف اًتبٔمِياث إإحدامؾَة ، ة ذ ن ، اًلاُصت ،  - - 
3
 - Picard (M) et Besson (A) : OP . cit . P 43. 
4

 . 646ى فِمي ، املصحؽ اًساتق ، ض ٔبهؼص : ذاصل مععف - 
5

ضَة  –ٔبهؼص : َلس ؾحس اًواحس ازلًَل  -  اة تني ألهؼمة املسؤوًَة و ألهؼمة اًتـًو  .  69، ض  1221ذاز اٍهنضة اًـصتَة  اًلاُصت ،  –حضااي إإُز
6

 . 41ٔبهؼص : مععفى َلس ازلال ، املصحؽ اًساتق ، ض  -
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اتَّة هتسف ٕاىل رضة اًيؼام اًـام َو ٕاسلاظ ألجصايء ، تلغ اًيؼص ؾن ذٍهنم ٔبو خًس َاهتم ٔبو ٔبؾٌلزمه و ذون  و حِث ٔبّن ادلصا م إإُز

اتَة تضلك ذون صم حواذج احدامًَة ام ىن حسواها ضف ٔبي وك  ، فِيي ًُس  دحللة اًوكوغ ، بَث متَزي ، فٕاّن ٔبوضعة ازلاؿاث إإُز

ة ٔبو اًحـَس و كّس إ تلؽ ٔبظال . فارلعص ضف ادل صا م حيمتي ٔبن تلؽ ٔبو إ تلؽ وٕان تًدبأن توكوؾِا فال هـمل ٕان ناه  س تلؽ ضف املس تلدي اًلًص

اتَة وحاذجة احدامًَة ًتوكف حتلِلِا ؿىل مـَاز موضوؾي و ًُس مـَازا رسع  َا ، و ؿَََ فٕاّن جمّصذ صـوز اًضرط ابحدامل وكوغ إإُز

ىن اًؼصوف اًيّت ٔبثصث ؿىل وكوغ ارلعص و اًيادجة ؾن ُشا الاؾتساء يه اًيّت  ايب إ ًـترب دعصا ٌس تحق اًتبٔمني ؿَََ ، ًو  الاؾتساء إإُز

اتَة ضف حلِلهتا حواذج تلؽ ضف ػصوف كري مـصوفة مس ح لا ، وتىون ذازخة ؾن ٔبًة توكـاث مس تلدََة ، دجزي اًتبٔمني ، ٕار ٔبّن اخملاظص إإُز

ايب وإ امىن نشعل توكؽ ألرضاز اًيادجة ؾهنا ، واًيّت تتلري وفلا ًؼصوف لك حاةل و املاكن و اًزمان اطّلي وكؽ فَِ الاؾتساء إإُز
1

  ،

ث ضف ادلزائص ، ًُس  يه هفس فارلسائص اًيّت ترتتة ؿىل وضؽ متفجصاث ذاذي مسزسة ٔبو سوق ٔبس حوؾَة نٌل حعي ضف ؿسًس املياس حا

ة فألوىل ٍىون مساُا   ارلسائص اًيّت كس تلؽ من حصاء الاؾتساء ؿىل رسط ٔبو تـغ ألصزاض ابس تـٌلل اًسالخ ألتَغ ٔبو ألسَحة اًياًز

ا ٔبخضم و ٔبدعص سواءا ؿىل ألصزاض ٔبو ؿىل املمتَاكث .                  ودسائُص

اتَة ؿىل دحغ ٕازاذت ٔبحس املتـاكسٍن :ناهَا : مسى ؿسم توكف خماظص ألؾٌل  ل إإُز

ممن  ٕارا نان ارلعص تعحَـتَ ٔبمصا دحمتال مثٌَل تٌُاٍ ساتلا ، فٕاّن ُشا إإحدامل إ ًلوم ابًرضوزت ٕارا نان وكوغ ارلعص ذاضـا ًس َعصت واحس

جيـي وكوؿَ مؤنسا لكٌل ناه  معَحتَ ضف  تصتحط معاذلِم توكوؿَ ٔبو ؿسم وكوؿَ ، رعل ٔبّن س َعصت ٔبي من ُؤإء ؿىل وكوغ ارلعص ، سوف

 وكوؿَ ، نٌل ُو اذلال ابًًس حة ٌَمؤمن  ه ، ٔبو جيـي وكوؿَ مس تحَال مىت ناه  معَحتَ ضف ؿسم وكوؿَ نٌل ُو اذلال ابًًس حة ٌَمؤمن ، ولك

معَلا ضف ُشٍ اذلاةل ٕإهـسام دحهل و ُو من إإس تحاةل و اًتبٔهَس ًتـازضان مؽ إإحدامل اطلي تلوم ؿَََ معََة اًتبٔمني ، اطلي ًحعي تعالان 

 ًتفصغ ؾن رشظ إإحدامل اًساتق و ٍصتحط تَ .   -نٌل ٍصى اًفلَ  -ارلعص ، طلا فٕان ُشا اًرشظ

و ٕارا نان ألمص ًثري ظـوتة ابًًس حة ًٔلحساج اًيّت امىن ٔبن ٍىون ٕإزاذت إإوسان ذذي فهيا ، فاملسبةٔل  ًُس  نشعل فامي ًتـَق 

 ٌس تلي وكوؾِا ٔبظال ؾن ٕازاذت إإوسان ، نٌل ُو اًضبٔن ابًًس حة ًٔلحساج اًعحَـَة ناًفِضاانث اًيّت تتَف احملاظَي ٔبو ابٔلحساج اًيّت 

 تسلط ألزواخ . 

و تياءا ؿىل رعل جية ٔبن ًتوكف حتلق ارلعص ؿىل ٔبمص ذازيج ؾن ٕازاذت ٔبحس اًـاكسٍن ٔبو لكهيٌل حىت ًعح اًتبٔمني ؿَََ ، مبـىن 

ا ؾن ابطف ادلصا م ، ٕار ٔبّن ٔبكَة اًضحااي ضف دضوغ ُشا ارلع اتَة ، تي يه ذاظَة متزُي ص ٌَعسفة ، اًيت تيعحق متاما ؿىل ظحَـة ادلصا م إإُز

                                      
1
 . 649و  641ؽ اًساتق ض  اهؼص ذاصل مععفى فِمي املصح - 
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ايب ضف كاًحَ ما ُو ٕاإّ وضاظ ٕاحصايم ضف  اتَة مه ٔبصزاض ٔبوكـِم حؼِم اًس ئي و سوء ظاًـِم ضف دضم ألحساج فاًـمي إإُز ألؾٌلل إإُز

ايب من ذالل وضاظَ إإحصايم ٕاىل تث  ٔبماهن دحسّذت ، وضّس ٔبصزاض كري مس هتسفني طلواهتم ، من ٔبخي اصلؿاًة إإؿالمِة ، و هيسف إإُز

اًصؾة ضف هفوش ألصزاض ، و ٕاسلاظ ٔبنرب ؿسذ ممىن من اًضحااي تلغ اًيؼص ؾن مصانزمه ٔبو مس توايهتم ٔبو خًسِم ٔبو خًس َاهتم ، من 

 و اًـاملي ملرشوؿَ ٔبو ملرشوغ اًتيؼمي اطّلي ًـمي ذلساتَٔبخي ًف  ٔبهؼاز اًصٔبي اًـام احملًل
1

   . 

اتَة مه حضااي ابًعسفة ممّا جيـي ألدعاز اًيامجة ؾن تغل ادلصا م تيعحق ؿَهيا ذاظَة ٔبن ٍىون ارلعص  و ؿَََ فٕان حضااي ادلصا م إإُز

اتَة إ حسج خيضؽ وكوؿَ ٌَعسفة ، فِو ٕارا ًعَح ٔلن ٍىون دحال ٌَتبٔمني ، ٔبي ارلعص  ايب ، وٕاَن ألدعاز اًيامجة ؾن ادلصا م إإُز إإُز

اتَة من  غ هفسَ ٔلرضاز ادلصامة إإُز هجة ، تتوكف ؿىل ٕازاذت املؤمن و إ املؤمن  ه ٔلهَّ من كري املـلول ٔبن تىون ٌَمؤمن  ه ٕازاذت ضف تـًص

وإ امىن تعوز كسزت املؤمن ؿىل ذفؽ ُشٍ ألرضاز من هجة ناهَة
2

  . 

ؤال اطّلي ًعصخ ضف ُشا اًس َاق ، ُي ألصزاض ًؤّمٌون ٔبهفسِم . ٔبم ًؤّمٌون ٔبمواهلم  . ٔبم اإجيني مـا ضّس ألدعاز اًيّت كس و اًس 

اتَة ؟ .   تسخهبا ادلصا م إإُز

و ما س يلف ؾيس اتَة ، ُو ٍ ضف اًفصغ املوايل ضف حلِلة ألمص ٔبّن املسبةٔل مصتحعة ابٔلسس اًفٌَّة ٌَتبٔمني و مسى تالؤهما مؽ ألدعاز إإُز

ق ، ٔبو مؽ اًرس  اتَة مؽ اذلًص َّ ضف حاةل اكتعاز اًتبٔمني ؿىل ألدعاز اًيّت تعُة ألموال. تتساوى ادلصا م إإُز كة ٔبو مؽ ، ًىّن جية اًلول تبٔه

 مسامهتَ ضف ارلعص املؤمن مٌَ اًلوت اًلاُصت ناًًززال و اًفِضاانث . و ؿَََ ًتسؽ جمال ٕاماكهَة املؤمن  ه ٔلن ًـوذ ٕاىل اًعصق إإحتَاًَة ضف

غ ، ٕاإّ ٔبّن رشناث اًتبٔ  ايب و ٔبدعاٍز املؤمن مهنا، من ٔبخي اذلعول ؿىل اًتـًو مني وحصق املزنل ٔبو احملي اًتجازي و وسخهتا ًالؾتساء إإُز

 من  ه ضف ٕاتَان اًفـي املؤمن مٌَ . ًفرتط ٔبن ٍىون صلهيا ٍلوؿة من ارلرباء اطّلٍن ًَـحون ذوزا همّما ضف جمال اًوكوف ؿىل مسى مسامهة املؤ 

اتَة زفسامهة املؤمن  ه ضف ٕاًلاغ ألرى تيف  سَ ٔبّما ٕارا تـَق ألمص ابًتبٔمني ؿىل حِات ألصزاض و ؿىل سالمهتم اًحسهَة من ألدعاز إإُز

 ، ضف ُشا امللام من ٔبخي اذلعول ؿىل مداًف تبٔمِيَة ، فِو كري متعوز و كري مٌعلي .

اتَة امىن اًلول ٔبّن ُشٍ ألذريت و هؼصا تـس ُشا اًـصط ٌ َرعائط اًيّت ٍمتزي هبا ارلعص حىّت ٍىون دحي ٌَتبٔمني وملازىهتا ابٔلدعاز إإُز

رلعوظَهتا سواءا من حِث مساُا ٔبو من حِث حساسُهتا فِيي تعَح فـال ٔلن تىون دحال ٌَتبٔمني ؾهنا  هؼصا ملا ختَفَ من ٔبرضاز حس مية 

 تحـاهتا و ُشا ما حعي فـال ضف فصوسا . ًلّك حضاايُا ٔبو مواهجة

                                      
1
 .619ٔبهؼص: ذاصل مععفى فِمي ، املصحؽ اًساتق ، ض  - 

2
 . 11ٔبهؼص: محسي ٔبمحس سـس ، املصحؽ اًساتق ،ض - 
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اتَة :   اًفصغ اًثاين : ألسس اًفٌَة ٌَتبٔمني ومسى اهعحاكِا ؿىل ألدعاز إإُز

ًلوم اًتبٔمني ؿىل ٔبسس فٌَة هتسف مجَـِا ٕاىل حتلِق اًتضامن تني ٍلوؿة من ألفصاذ ًتـصضون رلعص واحس         ٔبو ٔلدعاز     

تُهنا وفلا ًلواهني إإحعاء متضاهبة ، وٕاحصاء امللاَظة
1

ق ذفؽ   ، فاًتـاون ًمت تني ٍلوغ املؤمن هلم تلصط حٌلٍهتم من دعص ٍهتسذمه ؾن ظًص

م ، مدَف من كمية اًتبٔمني امثي اًلسط ٕاىل املؤمن اطلي ٌسامه ضف ذمج اًتـاون تني ُشٍ اجملموؿة كعس اًتبٔمني من ارلعص اًواكؽ ؿىل ٔبي  مهن

ِس املؤمن ت ـَ شا تـس ٕاحصاء امللاَظة تني ٍلوؿة من اخملاظص اًيت حيمتي حسواها وفلا ًلواهني ؿىل ٔبن ًت بٔذاء مـني ؾيس حتلق ارلعص املؤمن مٌَ ُو

إإحعاء
2

  . 

وؿىل املؤمن حىّت ًلوم إبجصام ؾلس اًتبٔمني ٔبن ًتبٔنّس من توافص ألسس اًفٌَة ٌَتبٔمني ، حىّت ٍمتىن من ٕاحصاء تبٔمني ضّس ارلعص     

ٌَاملؤمن م 
3

اتَة ؟   ، فٕاىل ٔبي حّس تيعحق ُشٍ ألسس اًفٌَة اًيادجة ؾن خماظص ادلصا م إإُز

اتَة حىّت ىصى مسى ٕاماكهَة اًتبٔمني ؾهنا .  و ًإلخاتة ؿىل ُشا اًسؤال سوف هلوم تتوضَح تغل ألسس مث هلازهنا مؽ ألدعاز إإُز

 ٔبوإ : اًتـاون تني املؤمن هلم :

تبٔمني من ذالل اًـالكة اًفصذًة تني املؤمن و املؤمن  ه  ، تي ًتجاوس ألمص رعل ٕاىل زاتعة فـََة ًيؼمِا و إ ًًدلي اًيؼص ٕاىل معََة اً 

ا املؤمن تني ٔبنرب ؿسذ من املؤمن هلم ، اًصاقحني ضف تلعَة ٔبهفسِم من دعص مـني ًسٍُص
4

 . 

ق تفتَتَ و توسً ـَ تُهنم فٕاهَّ ًتالىش ٔبثص ُشا ارلعصو إ صم ٔبهَّ ؾيسما ًتحمي ؿسذ هحري من ألصزاض ارلعص ؾن ظًص
5

و ًتحمي  

تني ٍلوغ املؤمن هلم ، فَِلي ؾةء اًتبٔمني ؿىل نافة املضرتنني ، فاًتّـاون ٔبمص Mutualité تحـتَ اجملموغ ، ٕار ًلوم املؤمن تتًس َق اًتـاون 

ٔلمان هلم ، ٕار ٌضـصمه توكوف الٓدٍصن مـِم و حتمي مفرتط ضف اًـمََة اًتبٔمِيَة ٔلهَّ ًوسغ اخملاظص تني املضرتنني ضف ألكساظ و خيَق ا

 ارلعص ؾهنم ، و ُشا ما امزي اًتبٔمني ؾن اًـمََاث ألدصى املضاهبة  ه مثي الاذذاز اًفصذي و إإٍصاذ املصتة مسى اذلَات .

اتَة ؾحازت ؾن اس تزسام ٌَلوت من خاهة ادليات ، هبسف إإذالل ابًيؼام اً غ سالمة اجملمتؽ و ٔبمٌَ و ملَا ناه  ألدعاز إإُز ـام و تـًص

اتَة ٔبمص دحمتي غ حِاهتم و ٔبمواهلم ٌَرعص ، وؿىل اؾتحاز ٔبّن اخملاظص إإُز ق ٕاًشاء ألصزاض و ٕاًلاء اًصؾة تُهنم ، وتـًص  ٌَرعص ؾن ظًص

ٍن ٍهتّسذمه ُشا اًيوغ من ألدعاز و حسواها ، كس تعُة لّك واحست من ٔبفصاذ اجملمتؽ ، ٔبمام ُشا لكَ فألمص ٌس تَزم تـاون ُؤإء ألفصاذ اطلّ 

                                      
1
 .  91، ض  6991: ؾحس اًوذوذ حيى ، املوحز ضف ؾلس اًتامني ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ن اًلاُصت ،  ٔبهؼص - 

2
 .612اًساتق ، ض : ذاصل مععفى فِمي ، املصحؽ  ٔبهؼص - 

3
 - Hemard (J.):Théorie et pratique des assurances terrestres .T.I.Paris 1991. P91. 

4
ة ،  ض  -    . 12ٔبهؼص : َلس حسني مٌعوز ، مداذئ كاهون اًتبٔمني ، ذاز ادلامـة ادلسًست ، إإسىٌسًز
5
 - Picard (M) : Besson (A).OP .cit .P12 
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اتَة ٍصقحون ضف اًوكاًة من هتاجئَ اًسُّئة و احملمتي حسواها ، فَزاما ؿَهيم تضىِي حهبة ٌضلفاغ املضرتك ضّس ألدعاز إإُز
1

، حِث ًتـاون  

ق مسامهة لّك مهنم تلسط تبٔمِين ًسفـوهَ ٌَمؤمن .  ُؤإء ألصزاض ملواهجة ُشٍ ألدعاز ؾن ظًص

ايب ، دض َة تـصط حِاهتم و سالمهتم و ُشا  اًتّـاون إ ًتبىّٔت ٕاإّ من ذالل اصرتاك نافة املؤمن هلم ضف ؾلس اًتبٔمني من ارلعص إإُز

 ممتَاكهتم ًِشا اًيوغ من ارلعص اًضامي ، فتلوم رشناث اًتبٔمني تتوسًؽ ألدعاز احملمتي حسواها ؿىل املؤمن هلم .

اتَ ة حصامة معسًّة ، ًتـمس ادلاين ٕاحسااها ٔبهّنا فلسث ؾيرصا ٔبساس َا من ؾيادض ارلعص رعل ٔلّن ادلاين إ و ًُس مـىن ٔبّن ادلصامة إإُز

 ًـترب ظصفا ضف ؾلس اًتبٔمني .

 مث ٕاَن ٕاصرتاظ ؿسم ؿمل املؤمن  ه املس حق توك  وكوغ ارلعص اطّلي ًدامىش مؽ ملاظس اًتبٔمني اًيّت تلوم ؿىل فىصت حٌلًة إإوسان ضّس ما

اتَة اًيّت تيفصذ ًِشٍ ارلاّظَة .كس جيَ   حَ  ه اًلسز من ظسف سُئة ، ًدامىش مؽ ظحَـة ألدعاز إإُز

اتَة اًيت ًـترب ارل عص و ًلس ٔبناز ألس تار ذاصل مععفى فِمي تساؤإ همٌل ٍمتثي ضف مسى ٕاماكهَة اًتبٔمني من دعص كري دحسذ نادلصا م إإُز

 اًزمان و إ جحم ألرضاز . فهيا كري دحسذ اًوكوغ من حِث املاكن و إ 

و زّذ ألس تار ذاصل مععفى فِمي ؿىل ُشا اًتساؤل تتبٔهَسٍ ٔبّن املؤمن  ه كس ًلوم ابًتبٔمني ؿىل حسوج ارلعص و ًىن ؾيس تفارف ُشا 

اًزتام املؤمن ، فاإًزتام ًؼي  ألذري ، إ ٌسبٔل املؤمن ٕاإّ ؾن ارلعص املؤمن مٌَ و ضف حسوذ مدَف اًتبٔمني اطّلي إ امىن اًزايذت فَِ ٕاإّ مبلساز

 ناتتا إ ًٍزس و إ ًيلط .

غ ضف حسوذ مدَف اًتبٔمني همٌل دجاو  ايب ؾن مدَف اًتبٔمني فٕاّن املؤمن ًَزتم تبّٔن ًسفؽ اًتـًو سث ففامي ًتـَق ابحدامًَة سايذت ارلعص إإُز

اتَة املحَف احملّسذ ، وٍصى تبٔن تَزتم اصلوةل وفلا ًعيسوق اً غ ارلعص اًواكؽ .ألدعاز إإُز  ضٌلن تسفؽ اًفازق تني مدَف اًتبٔمني   و كمية تـًو

ًىن ًًدلي إإصازت ٕاىل ٔبّن املؤمن ؾيسما ًلوم تتحسًس كمية ألكساظ اًيّت جية ذفـِا من كدي املؤمن هلم ،  ؿَََ ٔبن ٍصاؾي تياسة  

اتَة ودمية و ؾؼمية  و نازجَة ٔبحِاان سواءا ؿىل ألزواخ ٔبو املمتَاكث ، زفن كري ارلعص مؽ كمية ألكساظ . و ماذام  بنٓاز ألدعاز إإُز

إ املـلول ٔبّن ٍىون سلف اًلسط فهيا ٔبكي من ذزخة دعوزهتا ، ٔبو ؿسذ املسامهني املؤمن هلم إ ًعي ٕاىل اذلّس املعَوة ، فٕاّن اصرتاناهتم 

واذج املسخدة ًتفارف ألرضاز من حساابث اًتبٔمني ؾن تلعي تغل ألرضاز ، وؿىل اًـموم إ جية ؿىل رشناث اًتبٔمني ٔبن ختصح تغل اذل

                                      
1

 . 611فِمي ، املصحؽ اًساتق ، ض  ٔبهؼص: ذاصل مععفى - 
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اتَة ، و ؿَهيا ٔبن تلوم تتـسًالث من صبهٔنا ٔبن توسؽ من هؼصهتا اًضَلة ملفِوم اهتضاز ُشا اًيوغ من اخملاظص ، وؿَََ وضؽ  اذلواذج إإُز

ا تَةترشًؽ ًلّص اًتبٔمني ؿَهيا وفق مٌؼومة اًـمي ذاذي اصلوةل ضف ٕاظاز ضٌلن ألرضاز إإُز
1

  . 

 ناهَا: ؾوامي إإحعاء : 

تساؿس كواهني إإحعاء املؤمن ضف مـصفة احدامإث وكوغ ألدعاز و ملساز حسامهتا ملّسما ، ورعل من ذالل تتدؽ و مالحؼة ٔبنرب ؿسذ 

من اذلاإث
2

سمٌَة زفثال ٌس تـني املؤمن ابٕإحعائَاث ملـصفة وس حة اًوفِاث اًيّت تلؽ تني ٍلوؿة من اًيّاش ذالل فرتت 
3

، مبياس حة خماظص  

اتَة . ٕار ٌس تعَؽ و ًو ؿىل وخَ اًتلًصة مـصفة ملساز ألكساظ اًالسمة مجـِا ًتسسًس مداًف ا ًتبٔمني دحسذت ناخملاظص امليجصت ؾن ادلصا م إإُز

اًيّت تس تحق ملن ًتحلق ارلعص صلًَ
4

 وكـ  و ملساز ارلسائص فبًَٓة إإحعاء تستٌس ؿىل كِام رشنة اًتبٔمني إبحعاء ؿسذ ألدعاز اًيّت .  

ضاث املتوكـة مث  اًيامجة ؾهنا ، مث تتوكؽ ؿىل ضوء رعل إإحعاء اًًسة احملمتةل ًتغل ألدعاز و ارلسائص ذالل س ية كاذمة ، وحتسة اًتـًو

ًف ارلاّظة اًيّت تتحمَِا تلسمِا ؿىل املؤمن ؿَهيم ًتحسًس هعُة لّك واحس مهنم فهيا  حِث ًسفؽ ُشا املحَف نلسط ٌَرشنة مضافا ٕاًََ املعاز 

و اًـموإث و وس حة من ألزابخ
5

(  ٔبو  La loi des grands nombres، نٌل ٔبّن املؤمن ضف اًـمََة إإحعائَة ًَجبٔ ٕاىل كاهون اًىرثت ) 

كاهون ألؿساذ اًىدريت
6

 . 

 ٔبي حس تتوافص ُشٍ اًرشوظ ضف خماظص و ؿَََ فٕاّن ٌَرعص املؤمن مٌَ رشوظ فٌَة جية مصاؿاهتا ؾيس اًلِام تـمََة إإحعاء . فٕاىل

اتَة ؟ :  ألؾٌلل إإُز

مبـىن ٔبهَّ لكٌل ناه  ألدعاز نثريت اًوكوغ  ، ٍىون اًتـاون مـِا تـوامي إإحعاء دحللا هتاجئ ٔبفضي ، ومن مّث فٕاّن  ٕاهتضاز اخملاظص : .1

ة ٕاحصاء ؾ ـَ ا كري مٌتؼمة ، مَما ًع َّا ألدعاز كري امليترشت تىون حساابث تلسٍُص وامي إإحعاء ؿَهيا   و ُو ما جيـَِا كري ظاذلة فٌ

 ٌَتبٔمني ؿَهيا ، ٔلهنا إ تسمح تتعحَق كاهون اًىرثت .

اتَة حىت تىون كاتةل ٌَتبٔمني ؟   زفا مسى توافص إإهتضاز ضف خماظص ألؾٌلل إإُز

                                      
1

 .  614ٔبهؼص: ذاصل مععفى فِمي ، املصحؽ اًساتق ، ض  - 
2

 . 92ٔبهؼص: محسي ٔبمحس سـس ، املصحؽ اًساتق ، ض - 
3

 . 11ٔبهؼص : َلس حسني مٌعوز ، املصحؽ اًساتق ، ض  - 
4

 . 96ٔبهؼص: محسي ٔبمحس سـس ، املصحؽ اًساتق ، ض - 
5

 . 11ض  11عوز ، املصحؽ اًساتق ، ض ٔبهؼص : َلس حسني مٌ - 
6

عص و مبـزل قن ألس حاة ًلعس تلاهون ألؿساذ اًىدريت اًًسة اًيّت امىن اس تلالًِا من حساة الاحدامإث مصاث متىصزت و نثريت وفلا ًٔلس حاة اًـاذًة ًتحلِق ارل - 

س من املـَوماث   . 41، ٔبهؼص : َُمث حامس املعاوزت ، املصحؽ اًساتق ، ض اًعازئة اًيّت تؤذي ٕاىل سايذت وسة ارلعص ٔبو هلعاهنا ، ملًز
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، و ًىن ًَزم معومِة ارلعص  ؤبن ٍىون موسؿا  ٔبي إ ًلؽ ضف ماكن واحس ٔبو ؿىل ٍلوؿة من املؤمن هلم ذفـة واحست تفصق اخملاظص : .2

غ نافة املؤمن هلم ؿىل ؿسذ هحري حىّت إ ًتـصط املؤمن ٕاىل وكوغ ارلعص املؤمن مٌَ ضف وك  واحس و حِهنا ٌس تحَي ؿَََ تـًو
1

، فلكٌل  

 ٔبتّعف ارلعص ابًـمومِة و اًتوسًؽ لكٌل سِي ؿىل املؤمن اًتبٔمني ؾيَ .

مبـىن ٔبهَّ ٕارا نان ارلعص انذز اذلسوج فٕاهَ ًعـة تلسٍص احدامإث حسوجَ مس تلدال ، و ابًتّايل  وكوؾِا : تواتص اخملاظص ٔبو ٕاهتؼام  .3

َس اًعسفة و ؿَََ كري مٌتؼم ّمٌل ًعـة حساة احدامإث وكوؿَ ، نٌل ًعـة ؿىل املؤمن تلسٍص  ٕاحصاء إإحعاء ؿَََ ٔلن ػِوزٍ ٍىون ًو

مدَف اًلسط اطّلي ًَزم تَ املؤمن  ه
2

 . 

اتَة فٕاهَّ ًتضح ًيا ٔبّن ُشٍ ألذريت ، و ٕار ناه  كري مٌترشت اذلسوج ٕاإّ ٔبّن وكوؾِا  و تتعحَق ُشٍ ألسس اًثالجة ؿىل ألدعاز إإُز

ة   و ذاظة املياظق اًيت متتاس  ًتىصز ، و تتسؽ احدامإث حسواها ضف تـغ املياظق و تعفة ذاظة املياظق اًس َاحِة ٔبو املياظق اًـسىًص

اتَة ًدامىش مؽ ٕاماكهَة ٕاحصاء ؾوامي إإحعاء ، من ذالل ضحط احدامإث وكوؾِا ابًىث افة اًساكهَة ، و ؿَََ فٕان اًتبٔمني كىل ألدعاز إإُز

اتَة ضف تغل املياظق تعفة متىصزت  نٌل ٔبّن رشناث اًتبٔمني اًيّت ناه  إ تلدي ضف املايض اًتبٔمني  ضف ػي ساتلة حسوج ُشٍ ألدعاز إإُز

 ألدعاز ناًًززال و اًفِضاانث  ؿسً  من حساابهتا تـس وكوغ ُشٍ ألدعاز نفِضاانث ابة اًواذ مثال . من تـغ

اتَة ؿاذت إ حتسج  ٔبّما فامي ًتـَق ترضوزت ٔبّن ٍىون ارلعص اًتبٔمِين موسؿا ًتعف ابًـمومِة حىّت امىن تبٔمني ؿَََ ، فٕان ألدعاز إإُز

اتَة زمغ هتسًسُا ضف ٔبماهن دحسذت تي حتسج ضف ٔبماهن متف صكة و ُو ما نان حيعي ابدلزائص ، حِث  م تسمل مٌؼمة ٔبو وإًة من اًِجٌلث إإُز

اتَة ضف تيفِ ش معََاهتم املياظق تعفة متتاًَة و متىصزت و حىّت مصنزت ثسخة مواكـِا ادللصافِة ٔبو تضاٌزسِا اًعحَـَة اًيّت تساؿس ازلاؿاث إإُز

ة و من ُشٍ املياظق : تزيي ووس و اًحََست و املسًة ... ٕاخل .  إإحصامِة و اًفصاز والادتفاء ثسِوةل من متاتـة ادلِاث ألمٌَة   و اًـسىًص

حِث ٔبّن ُشٍ اًوإايث و ألدصى تتواخس ضف مٌاظق متفصكة ، و ؿَََ فٕاّن معومِة ألدعاز ًُس  واحضة و يه ضف مٌاظق موسؿة و متفصكة 

ايب كري مٌتؼم اًوكوغ ، مبـىن ٔبّن كواهني إإحعاء إ امىهنا حتسًس ٔبكساظ ما ٌسِي ٕاماكهَة تبٔمِهنا ، ٕاَإ  ٔبَن ُياك ما رُة ٕاىل ٔبن ارلعص إإُز

                                      
1

غ املترضزٍن من اًًززال ضف وك  واحس ، ٕاّإ ٕارا نان كس  زفؽ مس تلدال  -  كمية اًلسط اًتبٔمِين ، ؤبّن تىون زفثال : ٕارا وكؽ ًسزال ؿىل مسًية ، فٕاهَ ًعـة ؿىل املؤمن تـًو

ىن تسٔبث رشناث اًتبٔمني ضف اًتبٔمني من  6991طلعل فٕاهَّ و ؿىل سخِي املثال  م ٍىن ًؤمن من ٔبدعاز اًًززال كدي وكوغ ًسزال  ُشٍ املياظق مـصضة ٔلدعاز اًًززال ، وتعحَلا ضف مرص ، ًو

 اًًززال ؾلة حسوجَ .

إ امىن ضحط احدامإث حسواها و حتسًس سـص اًلسط  ٔبّما ابًًس حة ًٔلدعاز اًربناهَة و اًيّت تـترب انذزت اذلسوج مبا إ ٌسمح مـَ تعحَق كواهني إإحعاء ؿَهيا ، ٕار -   

 املياسة ًِا ، مّما ٌس تـحس اًتبٔمني ؿَهيا .

                                                                                                            Picard (M) : Besson (A).OP. cit .P11 .         
2

 .    619اصل مععفى فِمي املصحؽ اًساتق ض ٔبهؼص : ذ - 
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ىهنا ساذث و اهترشث ضف الٓوهة ألذريت و ضف تـغ اتَة ًُس  انذزت اذلسوج ، ًو  اًتبٔمني ، فٕاّن ُشا امىن اًّصذ ؿَََ تبّٔن ألدعاز إإُز

صاحـِا ضف ادلزائص ٕاإّ ٔبهنا إ ساً  حتعي من فرتت ٕاىل ٔبدصى ،ممّا ٌس تَزم مساؿست اًضحااي ) املؤمن هلم ( ضف تلعَة اًحضلان و ابمللاتي و زمغ ت

تغل ألدعاز ، وٌَمؤمن ٔبن ٍصفؽ من كمية اًلسط اًتبٔمِين حىّت ًلعي اًتبٔمني ؾن تغل ألدعاز ، و ؾن ظًصق تضجَؽ ٍلوؿة زخال ألؾٌلل 

اتَة مبا ٌسامه ضف اًترفِغ من سـص اًلسط       و ابًتّايل املساؿست ؿىل  حٌلًة اًضحاايو املستمثٍصن ضف اًتبٔمني  من ألدعاز إإُز
1

  . 

 ناًثا: ٕاحصاء امللاَظة تني اخملاظص : 

تتٌؼمي معََة تـين امللاّظة تني اخملاظص اًيّت ًتـصط ًِا املؤمن هلم وضؽ مدسٔب اًتـاون موضؽ اًتعحَق اًـمًل ، بَث ًلوم املؤمن     

اًتبٔمني من ذالل توسًؽ ؾةء اخملاظص اًالحلة تحـغ املؤمن هلم ، ؿَهيم مجَـا ذون ٔبن ًتحمي املؤمن ٔبذىن ؾةء من ما ه ارلاض
2

 . 

 وإتّس ٕإمتام معََة امللاّظة تني اخملاظص من حتلق ؾيرصٍن ٔبساس َني ٌُل : 

 اخملاظص : دجاوس -1

دجاوس ٔبو متاجي اخملاظص املسزوسة فِجة
3

اًيّت ًمت ٕاحصاء امللاّظة تُهنا ، وإ ٌضرتظ اًتجاوس اًتّام و املعَق ، تي ٍىفي جمصذ اًتضاتَ ،  

 فميىن دجمَؽ اخملاظص من حِث ظحَـهتا ضف ٍلوؿاث متضاهبة ، ختتط لك ٍلوؿة مهنا تتبٔمني مس تلي ، مثي اًتبٔمني ؿىل اذلَات ، و اًتبٔمني

ق و اًرسكة . نٌل امىن تلس مي من املسؤوًَة ، و اًتبٔمني من ألرضاز ،  و امىن ٕاحصاء تلس مي فصؾي ًلك هوغ حسة ظحَـة ارلعص مثي اذلًص

مني ، و اخملاظص وفلا ملوضوؾِا نامليلوإث و اًـلازاث ، ٔبو وفلا ًلميهتا حِث دجمؽ ألص َاء راث اًلمية املتلازتة حت  سلف هفس اًيوغ من اًتبٔ 

زتة اًلمية ؿىل حنو ًؤذي ٕاىل ؿسم ٕاذالل اًتواسن املايل ، و ًًدلي ٔبذريا تضاتَ ألدعاز من حِث رعل ٕإحصاء امللاّظة تني ٔبدعاز كري متلا

 مّسهتا ، حِث ًًدلي وضؽ ؾلوذ اًتبٔمني متلازتة املّست من دعص مـني ضف ٍلوؿة واحست حىّت ٌسِي ؿىل املؤمن ٕاحصاء امللاّظة تُهنا .

 

                                      
1

 . 612ٔبهؼص : ذاصل مععفى فِمي ، املصحؽ اًساتق ، ض  - 
2

 . 16ٔبهؼص : َلس مععفى حسني مٌعوز ، املصحؽ اًساتق ض  - 
3

 جية ًيك تيجح معََة امللاّظة تني ألدعاز ، ٔبن تىون ُشٍ ألذريت متجاوسة من هواخ ٔبزتـة يه :  - 

ق ٔبو اًرسكة ...ٔبخل اًعحَـة. من حِث 6     : ٔكن تىون مجَؽ ألدعاز اصلاذةل ضف امللاّظة متـَلة ابًوفات بٔو اذلًص

ق مثال كس ٍىون ارلعص متـَلا مبيلول ٔبو ؾلاز اطّلي كس ٍىون مزنإ ٔبو رشنة ٔبو معيؽ ، فال ًـلي ٔبن دجمؽ لكِا  من حِث املوضوغ. 1    ضف وؿاء : ففي اًتبٔمني من اذلًص

 صاء امللاّظة ، تي جية تلس ميِا ٕاىل فئاث متضاهبة بسة موضوغ لك مهنا .واحس ٕإح

َست ) ٌسريت ( و بٓدص كميتَ ابُضة . من حِث اًلمية. 1     : ٕار إ ًتعوز ٔبن تمت امللاّظة تني مزنل كميتَ ُس

ةل .: ٕار من كري املـلول ٕاحصاء امللاّظة تني تبٔمني ملّست كعريت وبٓدص ملست  من حِث املّست. 4     ظًو

س من اًتفاظَي  ٔبهؼص: محسي ٔبمحس سـس ، املصحؽ اًساتق ، ض              . 19.19ٌَمًز
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  نرثت اخملاظص : -1

غ اًواحة ذفـَ ؾيس حِث جية توافص ؿسذ هحري  من اذلاإث املـّصضة ًيفس ارلعص حىّت امىن املواسهة تني ألكساظ املسفوؿة و اًتـًو

رعل  حتلق ارلعص ، فاًىرثت إسمة إس تًتاح مـَوماث ذكِلة ؾن ؿسذ اذلواذج و كمية ألرضاز اًيّت تسخهبا و حتسًس احدامل ذزخة حتللِا ، لكّ 

ؾوامي إإحعاء وفلا ًلاهون ألؿساذ اًىثريت و
1

  . 

ف امللاّظة تني اخملاظص ؿىل ٔبهّنا "كِام املؤمن تتوسًؽ بنٓاز اخملاظص املؤمن ضسُا ؿ  ىل و ؿىل اًـموم و تحـا ملا س حق رُة اًحـغ ٕاىل تـًص

، ٕاهٌّل ًلاض تني بنٓاز مجَؽ املؤمن هلم ؾن هفس ُشٍ اخملاظص ٕارا ما حتلق دعص مهنا ٔلحسمه ، ٔبو ًحـضِم ، بَث إ ًسفؽ من زٔبسٌل ه صُئا 

ارلعص ٔبو اخملاظص اًواكـة و تني ٍلوغ ٔبكساظ اًتبٔمني املتحّعةل
2

 . 

اتَة ، إ امىن اًتبٔمني مهنا ٕاّإ تـس ٕاحصاء ٕاحعائَاث ؾن ألؾوام اًساتلة كدي ٔبن تَ ـة فامي ًتـَق ابخملاظص اًيّامجة ؾن ألؾٌلل إإُز

ذالل اًتلعَة اًتبٔمِيَة اًاكمةل ًتغل ألدعاز ، مث تلوم اًرشنة )املؤمن( إبحصاء ملازهة رشنة اًتبٔمني ذوزُا ًعاحل ُشٍ ألؾٌلل ، من 

اتَة مس تلدََة ، وٕاحصاء امللاّظة تني تغل اخملاظص ، و تني لك من مدَف  ٌَس يواث اًساتلة ، مؽ وضؽ حساابث إحدامإث وكوغ ٔبؾٌلل ٕاُز

ؤمن هلم ، حىّت امىن توسًؽ اًيتاجئ اًضازت ًِشٍ اخملاظص ، فِتحلق اًتـاون ضف تفاذي تغل اًتبٔمني املفرتط سساذٍ و اًلسط اًاّلسم مجـَ من امل

ؤمن هلم اًيتاجئ اًسُئة ، ونٌل س حق اًتعصق ٕاًََ ، فٕاّن املؤمن إ ًتحمي صُئا ٕاإّ ضف حاإث اس تثٌائَة ، زفِمتَ يه مجؽ ٔبنرب ؿسذ ممىن من امل

غ  ألرضاز اًيّت  حتلل  .ؾن ألدعاز املتضاهبة حىّت ًفي ما دجمؽ   صلًَ من ٔبكساظ ًتـًو

اتَة تتفق من حِث ظحَـهتا و من حِث موضوؾِا مؽ ملتضَاث ٕاحصاء امللاّظة     ومن ذالل اًـصط اًساتق وس تًتج ٔبّن ألدعاز إإُز

اتَة من حِث املّست ٔبو اًلمية  . و ُشا ًتعَة من املؤمن مصاؿات اًتجاوس تني اخملاظص اًيّت ًتعَهبا اًتبٔمني ، و ٕان ادتَف  ُشٍ ألدعاز إإُز

ملؤمن  ه ضف مّست اخملاظص اًيّت ًلوم هبا اًتبٔمني ، و هفس اًيشء ابًًس حة ًلمية اًيشء املؤمن ؿَََ حىّت امىن تلسٍص كمية اًلسط املياسة ؿىل ا

ُس مـىن ازتفاغ كمية اخملاظص ، ٔبو ادتالف مسهتا ، ؿسم ٕاحصاء اًتبٔمني ، تي  ه  ، ًَتحلق  ه اًتواسن املعَوة تني اذللوق و الاًزتاماث ، ًو

و  ٔبّن ًلدي اًتبٔمني مث ًَجبٔ ٕاىل وس َةل ٔبدصى ًَؤمن هفسَ ضّس خماظص حتلِق ُشا ارلعص ، و ُو ما جنسٍ ضف ٕاؿاذت اًتبٔمني ٔبو  املضازنة فَِ

 املـمول تَ ضف فصوسا. 

 

                                      
1

 . 16ٔبهؼص : َلس حسني مٌعوز ، املصحؽ اًساتق ، ض  - 
2

 .  91، ض  1224ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت ،  -اًوس َط ضف ؾلس اًتبٔمني-ٔبهؼص : ذاصل حٌلل ٔبمحس حسن  - 
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 اتَة و ؿالكهتا توػائف املسؤوًَة املسهَة :املححث اًثاين:ٔبحاكم اًتلعَة اًتبٔمِيَة خملاظص ادلصا م إإُز

و ضف لَك ألحوال ، كس ًمت ضف ٕاظاز      اة ًضحاايٍ اذلعول ؿىل اًتـوًضاث املياس حة ، ُو ًضمن اًتبٔمني ضَس ٔبدعاز إإُز

س ضف حاةل ا و ما تسزنَ اًتبٔمني ؿىل ألصزاض ، ٔبو ضف ٕاظاز اًتبٔمني ؿىل املمتَاكث . و إ صم ٔبن ألدعاز املؤمن ؿَهيا تًز اة  ُو ٕإُز

رشناث اًتبٔمني ؾيس ٕاؿساذ رشوظ ؾلوذ اًتبٔمني ، حِث تلوم ابًزايذت ضف كمية ألكساظ
1

. 

اتَة ، إ ساً  ضف مصاحَِا ألوىل ضف اًترشًـاث      و زمغ ٔبَن ٕاؾٌلل تلٌَة اًتبٔمني ضف جمال ألدعاز اًيامجة ؾن ادلصا م إإُز

امللازهة
2

ي نان س حاكا ضف ُشا اًحاة ملازهة جبي اًترشًـاث اًـصتَة، ٕاَإ ٔبَن املرشغ ادلزائص  
3

، حِامن ٔبذش مبحسٔب اًتبٔمني ؿىل خماظص ادلصا م  

اتَة ؾن ظًصق ألمص زرف  ( 6و ًو ؿىل سخِي ادلواس مثٌَل س يربسٍ إحلا )مط 12/21/1221املؤزد ضف  21/24املـَسل ابًلاهون 91/29إإُز

غ حض اتَة تـَسا ؾن كواؿس املسؤوًَة املسهَة ٔبظحح اًضلي اًضاكي ًصخال اًلاهون .مث ٔبن تفـَي ذوز اًتبٔمني ضف تـًو  ااي ادلصا م إإُز

اتَة :  املعَة ألَول : ٔبحاكم اًتلعَة اًتبٔمِيَة خملاظص ادلصا م إإُز

اتَة ٕاىل اذلس اطلي جيـَِا كا تةل ٌَتبٔمني ، مثٌَل زٔبًيا ضف املححث ابًصمغ من توافص ألسس اًلاهوهَة و اًفٌَة ٌَتبٔمني ضف خماظص ألؾٌلل إإُز

ـسم اًساتق ، ٕاإ ٔبهَ توخس تـغ اًعـوابث اًيت تـَق ٕامتام اًتبٔمني ؿىل ُشا اًيوغ من اخملاظص ، و ابًتايل من تُهنا تشزغ رشناث اًتبٔمني ت

اًزمان و املاكن و ألصزاض ، ويه  توافص اًياحِة اًفٌَة ًتبٔمني فهيا ؿىل اًوخَ املعَوة ، ذاظة رضوزت ٔبن ٍىون ارلعص مٌترشا من حِث

اتَة ؿائلا ٔبمام ٕاحصاء امللاظة فامي تُهنا ، بٔ  ـة اًيت تمتسم هبا رشناث اًتبٔمني اًيت تصى ضف كةل إإهتضاز خماظص ألؾٌلل إإُز و حساة اطلًز

ٕاحدامإث وكوؾِا ، وؿسم ٕاماكن دجمَـِا ضف ٍلوؿة متجاوسة
4

 . 

ة اًتـاكس ، ٔبو ؿسم وحوذ مـَوماث نافِة نٌل كس تمتسم رشناث اًتبٔمني إبستدـ اتَة ، ٕاستٌاذا ملحسٔب حًص اذ اًتبٔمني ؿىل خماظص ادلصا م إإُز

ؾن ظحَـة ألرضاز اًيت ًؤَمٌون ؿَهيا ، و مسى ٕاحدامل حسواها ابٕإضافة ٕاىل ٔبن ألرضاز احملمتةل كس تًزس ؾن املحاًف املتاحة
5

، مما كس ٍلكفِا 

                                      
1
 . 142تحي زسوز ، املصحؽ اًساتق ، ضزاحؽ ، ٔبمحس ف  - 

2
 . 19املصحؽ اًساتق ، ض –زاحؽ ، كاذت صَِست  - 

3
اتَة ، ؿىل قصاز املرشغ املرصي مثال، ٔبَما -  اصلوةل اًيت نان ًِا اًس حق ضف ُشا  حِث ٔبن خي اًترشًـاث اًـصتَة تستدـس اًتلعَة اًتبٔمِيَة ٌَمزاظص امليجصت ؾن ادلصا م إإُز

اتَة ، و ُشا تـس اذلاذج اطلي تـصط  ه اجملال يه ذوةل ست اًس َاسة اًىوًتِة ًوم  اًىًو  ، ورعل ؾيسما ٔبؿَي  ٕاحسى رشناث اًتبٔمني فهيا ؾن كدوًِا ًتلعَة خماظص ألؾٌلل إإُز ملص حًص

ي  62ألزتـاء  ق تيس ذاض ٍصذ ضف مَحق وجَلة اًتبٔمني ًليض إبًزتام املؤمن تتلعَة ارل  6992ٔبفًص سائص اًيت امىن ٔبن تًضبٔ ؾن ٔبي ٕاؾتساء هيسف ٕاىل إإرضاز حس مي ابٔلمن و رعل ؾن ظًص

س من املـَوماث حول ُشٍ املسبةٔل . اتَة . ملًز  و اًيؼام اًـام ضف اجملمتؽ ؿىل قصاز إإؾتساءاث إإُز

اة  -       اتَة ُي امىن ٔبن ًَـة اًتبٔمني ذوزا ًعاحل حضااي  –زاحؽ ٔبمحس مععفى ، اًتبٔمني ضف مواهجة إإُز ًياٍص  61  11جمةل مرص ٌَتبٔمني ، اًـسذ  –اًـمََاث إإُز

 . 61، ض 6994
4
 . 99ٔبهؼص:محسي ٔبمحس سـس ، املصحؽ اًساتق ، ض - 

5
 . 142ٔبهؼص:ٔبمحس فتحي زسوز ، املصحؽ اًساتق ، ض - 
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اتَة تتسم مداًف نثريت إ امىهنا مجـِ ا من املؤمن هلم ضف ػي كَهتم ، مما كس ًـصضِا رلسائص هحريت ٔبو ًإلفالش ، ذاظة و ٔبن خماظص ادلصا م إإُز

ضف مـؼم ألحِان ابًفساحة
1

 . 

اتَة إ سال متاحا ضف سوق اًتبٔمني ثرشوظ مـَية تتج َ وزمغ لك ُشٍ اًتحسايث ، وس تعَؽ اًلول تبٔن اًتبٔمني ؿىل خماظص ادلصا م إإُز

ٕاىل اًتحسن تفضي ضلط اًسوق ، وتفضي اًلِام ترتتُداث تني ٍلوؿة من اًرشناث ملواهجة ُشٍ ألدعاز ، و ُشا ما رُح  ٕاًََ  ؿسًس 

اتَة  1226. و مؽ رعل فٕاهَ ضف هناًة س ية  اصلول ؾيسما كصزث فتح جمال اًتبٔمني ، هوس َةل تساؿس ضف خرب ألرضاز اًيامجة ؾن ادلصا م إإُز

  1226سخمترب  66اًتبٔمني ؿىل حافة إإهنَاز مٌش ٔبظحح  مـؼم رشناث اًتبٔمني إ تصقة ضف تلعَة ُشٍ ألدعاز مٌش ٔبحساج  ٔبظحح سوق

من ذالل ما ٌسمى اًعيسوق املصنزي ٕإؿاذت اًتبٔمني  . و ٌَرصوح من ُشا املبٔسق ٔبكام  رشناث اًتبٔمني و رشناث ٕاؿاذت اًتبٔمني مؽ اصلوةل

اة هؼاما تبٔمِيَا  خمععا  ، مَسي إبذازت Caisse Centrale de Réassurance(CCR) ًحواًط اًتبٔمني ؾن ألدعاز اًىدريت نإإُز

اة .    اًتبٔمني و ٕاؿاذت اًتبٔمني ؿىل ألدعاز اًياص ئة ؾن ٔبؾٌلل إإُز

« Gestion de l’assurance et de la réassurance des risques Attentats et actes de terrorisme » 

ما حعي ضف فصوسا ، ٕار و مبوحة ُشا اًيؼام تَزتم رشناث اًتبٔمني ضف إإحتاذ اًفصويس ًرشناث اًتبٔمني ابٕإصرتاك ضف ُشا اًيؼام  و ُشا

امىن  اًتبٔمِين مؽ فتح ابة إإدتَاز ٌَرشناث ألدصى اًيت تلوم ابًتبٔمني املحارش ، ٔبما ابًًس حة ًٔلرضاز اًيت ًلعهيا اًيؼام اًساتق ، فٕاهَ

ضِ ا وفلا ًيؼام تبٔمِين ٕازاذي ٌسمى '' تضٌلن حواذج اذلَاتتـًو
2

  .''      Garantie des accidents de la vie .  اطلي ٍاكذ ًلعي

اتَة .  متاما اًيتاجئ املرتتحة ؿىل إإظاابث اًحسهَة ٔبو اًوفات ونشعل ألرضاز إإكتعاذًة اًيامجة ؾن ألؾٌلل إإُز

اتَة مضن ألرضاز اًيت امىن ًرشناث اًتبٔمني تلعَهتا ٔبما ضف ادلزائص و ابًصمغ من ٕاذزاح املرشغ ٔبدعاز ألؾٌلل إإُز
3

، ٕاإ ٔبن إإكدال من  

اتَة إ ٍزال تـَسا صبٔهَ ضف رعل صبٔن اًتبٔمني ؿىل ارلسائص و ألرضاز  ظصف املؤمن هلم ؿىل تبٔمني ممتَاكهتم من خماظص إإؾتساءاث إإُز

زال و اًفِضاانثاًيامجة ؾن اذلواذج اًعحَـَة ناًًز
4

 ، و ًـي ألمص ًـوذ جملموؿة من ألس حاة من تُهنا : 

اتَة ؿىل سخِي ادلواس ؾىس املرشغ  .1 ٔبن املرشغ ادلزائصي ٔبكص إبماكهَة اًتبٔمني ؿىل ارلسائص و ألرضاز اًيامجة ؾن ادلصا م إإُز

 اًفصويس اطلي ٔبًزم رشناث اًتبٔمني تتلعَة ُشا اًيوغ من ألرضاز .

                                      
1
 . 622ٔبهؼص:محسي ٔبمحس سـس ، املصحؽ اًساتق ، ض - 

2
 .146، ض ٔبهؼص:ٔبمحس فتحي زسوز ، املصحؽ اًساتق  - 

3
 املتـَق ابًتبٔمِياث . 91/29من ألمص  42املاذت  - 

4
 املتـَق ابًتبٔمِياث . 91/29من ألمص  46ملاذت  - 
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اتَة ملاتي كسط ٕاضاضف و ُو ما جيـي نٌل كس ًـو  .2 ذ اًسخة ٕاىل ٕاصرتاظ املرشغ ٔبن ًمت اًتبٔمني ؿىل ألرضاز اًيامجة ؾن ادلصا م إإُز

ق مثال إ هيمَ ٕان نان سخة اذلًصق فـي ٕاحصايم ؿاذي ٔبو  إإكسام ؿىل ُشا اًيوغ من اًتبٔمني ضـَفا ، فاًتاحص اطلي ًؤمن دحهل من اذلًص

ايب ، وؿَََ فِو ًفضي اًتبٔمني ؾن اذلًصق وفلا حاذج ذازح ؾن ٕازاذت ٔبح س ألصزاض ناًرشازت اًىِصابئَة مثال ، ٔبو سخدَ ًـوذ ٕإؾتساء ٕاُز

ايب ، زمغ ٔبن ارلربت ُيا كس ت ق اطلي ٌسخدَ اًـمي إإُز َـة ٌَلواؿس اًـامة تبٔكساظ ٔبكي من تغل اًيت ًسفـِا ًو ٔبمن دحهل اًتجازي ؾن اذلًص

ق .ذوزُا ضف حتسًس سخة اذل  ًص

اتَة ، فِو ٕاوضاء ظيسوق ذاض  .3 ٔبما اًسخة املحارش اطلي ٔبذى ابٔلصزاض ٕاىل تصذذمه ضف تبٔمني ممتَاكهتم ضس خماظص ادلصا م إإُز

غ ؾن مجَؽ ألرضاز املاذًة و ادلسسًة اًيت تعُة اًضحااي من ذون  غ ُشا اًيوغ من اًضحااي ، ٔبٍن ًتىفي ُشا اًعيسوق ابًتـًو ابًتـًو

 تسفؽ مداًف ألكساظ ملاتي اًتبٔمني .ٕاجلال ناَُِم 

اتَة سوف هَلي اًضوء ؿىل ُشٍ ألحاكم ضف اًترشًؽ اًفصويس ،  و ؿَََ وحىت ًتس ىن ًيا مـصفة ٔبحاكم اًتبٔمني ؿىل خماظص ادلصا م إإُز

اتَة .    اطلي فعي ضف ُشٍ املسبةٔل تفعَال ذكِلا ، تي و ٔبًزم رشناث اًتبٔمني تتلعَة ألرضاز اًيت كس تيجص ؾن إإؾت  ساءاث إإُز

اتَة :  اًفصغ ألول :ظحَـة اًتلعَة اًتبٔمِيَة ٔلرضاز ادلصا م إإُز

اتَة تي و ٕاستدـاذُا من هعاق اًتلعَة فامي تربمَ         من ؾلوذ ٔبمام تصذذ رشناث اًتبٔمني ضف كدول تلعَة خماظص ألؾٌلل إإُز
1

، ٔبناز  

غ حضااي اتَة، و تـس تضازة ضف الٓزاء  تني ازلـَة اًوظيَة اًفصوس َة و جمَس اًض َود اًتساؤل ضف فصوسا ؾن هَفِة ضٌلن تـًو ادلصا م إإُز
2

 

هل و تلشًتَ من إإصرتاناث ارل اتَة مؽ متًو اظة ، ٕاس تلص اًصٔبي ؿىل ألذش تيؼام ظيسوق اًضٌلن دلرب ألرضاز   اًيامجة ؾن إإؾتساءاث إإُز

اة و  6991سخمترب  29اًعاذز ضف  91/6212 تىٌصسَ من ذالل اًلاهون تـلوذ اًتبٔمني ؿىل ألموال . و ُو   ما مت املتـَق مباكحفة إإُز

 . Relative { la lutte contre le terrorisme et aux atteintes { la sureté de l’étatاملساش تبٔمن اصلوةل  

                                      
1
 . 661ٔبهؼص:محسي ٔبمحس سـس ، املصحؽ اًساتق ، ض - 

2
اة بَ -  ث ٌسمح ًٔلفصاذ اطلٍن ٍمتتـون ابًتبٔمني ضس تـسذ اخملاظص ٔبن ٕاكرتح  ازلـَة اًوظيَة اًفصوس َة هؼاما من صبٔهَ مس هعاق اًتبٔمني ٕاىل ألرضاز اًياص ئة ؾن إإُز

اتَة ، و ابًًس حة ًلري املؤمن ؿَهيم فِجصي تـو  ًضِم من ذالل ظيسوق ٌَضٌلن متو ه و تسٍٍص ًـوضوا مدارشت و تعوزت تَلائَة ؾن ألرضاز اًيت ذلل  هبم و اًيامجة ؾن ألؾٌلل إإُز

اتَة  كوتي ابًصفغ ضف دلية اًلواهني مبجَس اًض َود هؼصا ٌَمضالك اًيت تتوصل ؾن ُشا اًيؼام مهنا ظـوتة حتسًس ظحَـة ادلصامة اًيت ًـوط ؾهنا  رشناث اًتبٔمني ، و ًىن ُشا الاكرتاخ )ٕاُز

ضف امللاتي إإًلاء ؿىل فىصت إإؾدامذ ؿىل رشناث اًتبٔمني ٔبم إ (؟ نٌل ٔبن ُشا اًيؼام س َلسم ًرشناث اًتبٔمني فصظة مٌاس حة ملعاًَة معالهئا جزايذت ٔبكساظ اًتبٔمني ، و ٕاكرتخ جمَس اًض َود 

غ ؾهنا جية ٔبن ًمت اتَة اًيت تعُة ألموال ، ٔبما ابًًس حة ًٔلرضاز ادلسسًة فٕان اًتـًو   من ذالل ظيسوق ضٌلن ًًضبٔ ًِشا اًلصط .ابًًس حة ًتلعَة ألرضاز اًياص ئة ؾن معََاث إإُز

هل و و ٔبمام ُشا إإدتالف مت تضىِي دلية مضرت  اة مؽ متًو نة من اجملَسني حِث تحً  وهجة هؼص جمَس اًض َود ضف ألذش تيؼام ظيسوق اًضٌلن دلرب ٔبرضاز حصا م إإُز

شا ُو اًيؼام اطلي ٕاس تلص ؿَََ هنائَا .  تلشًتَ من ذالل إإصرتاناث ارلاظة تـلوذ اًتبٔمني ؿىل ألموال ، ُو
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 6992ًياٍص  11اًعاذز       ضف  92/91اًلاهون زرف  و 6991ذٌسمرب  12اًعاذز ضف  91/6111و اطلي مت تـسًهل مبلتىض اًلاهون زرف 

 91/666وكس ظسز ثضبٔهَ ُشا اًيط ؿسذ من املصاس مي و اًلصازاث ناملصسوم زرف  6992حوان  21اًعاذز ضف  92/199مث اًلاهون زرف 

ني املايل و اًلاهوين .  املتضمن إإًضاحاث اًلاتةل ٌَتعحَق ؿىل املس تًو

اتَة من ذالل ًَليض املرشغ تشعل ؿىل امل وكف اًسَيب ًرشناث اًتبٔمني ، و ًلص وحوة تلعَة ألرضاز املاذًة اًيامجة ؾن ألؾٌلل إإُز

 .  1/611Lما تضميتَ دضاحة اًفلصت ارلامسة من املاذت اًتاسـة من ُشا اًلاهون ، و اًيت ٔبضَف  ٕاىل كاهون اًتبٔمني حت  زرف 

اتَة ٔبو اًـيف اًيت تلؽ ؿىل إإكَمي اًفصويس ، و ٔبي رشظ خبالف ٕار إ جيوس ٌَمؤمن ٕاستدـاذ تلعَة ألرضاز اً  ياص ئة ؾن ألؾٌلل إإُز

رعل إ ًـتس تَ
1

. 

فدياءا ؿىل ُشا اًيَط ، ٔبظحح حسة اًفلَ إإستدـاذ من اًيؼام اًـام اطلي إ جيوس إإتفاق ؿىل خماًفتَ . نٌل ٔبن ُشا اًيط ٔبًلي ؿىل 

ناًتبٔمني  –ضف تيفِشٍ تيفِشا فـََا ، و ُشا من ذالل املحاذزت إبًلاء ٔبي رشظ ضف ؾلوذ اًتبٔمني ؿىل ألموال  ؿائق رشناث اًتبٔمني ٕاًزتاما ابًحسء

من اذلًصق ، ًتضمن ٕاستدـاذ تلعَة ُشٍ ألرضاز ، ٔبو إبذزاح رشظ ٕاضاضف ًليض تتلعَهتا فامي تربمَ من ؾلوذ خسًست ، وذاظة ؾلوذ 

فَِ ٔبن ُشا اًـلس ًلعي نافة ألرضاز اًيت تَحق ابٔلص َاء املؤمن ؿَهيا و اًيت امىن ٔبن تيجم ؾن  اًتبٔمني من ألرضاز ، ٔبٍن جية ٔبن تشهص

اة ة ٔبو اًـيف ٔبو اًفنت ٔبو اًثوزاث اًضـحَة ٔبو ٔبؾٌلل إإُز ٔبؾٌلل اًترًص
2

. 

اتَة تي  ا تني ٔبن ٔبما ضف ادلزائص فٕان املرشغ  م ًَزم رشناث اًتبٔمني تتلعَة ألرضاز اًيامجة ؾن ادلصا م إإُز ٔبخاس مدسٔب إإستدـاذ و ذرُي

اتَة و رعل  42تلدي ٔبوإ تلدي تبٔمني ُشٍ ألرضاز . و ًؼِص مدسٔب ادلواس من ذالل هط املاذت  اًيت ٔبخاسث اًتبٔمني من خماظص ألؾٌلل إإُز

لوذ ارلاظة تتبٔمِياث ألرضاز ملاتي تيعِا "امىن اًتبٔمني لكَا ٔبو حزئَا ؿىل ارلسائص و ألرضاز اًيامجة ؾن ألحساج اًتاًَة ضف ٕاظاز اًـ

 كسط ٕاضاضف :

 اذلصة ألََُة . - 

 اًفنت ٔبو إإضعصاابث اًضـحَة .  -

اة ٔبو اًترًصة .     -  ٔبؾٌلل إإُز

                                      
1
 - L’article c 126/2 «  Les centrâtes d’assurances de biens ne peuvent exclure la garantie de l’assureur pour les dommages 

résultant d’actes de terrorisme ou d’attentats commis sur le territoire national toute clause construire est réputée non écrite » 
2
 -BAROIS(T) / L4assurance centre les actes de Terrorisme .J.C.P 1991. P11. 
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اتَة اًيت ؿاص هتا ادلزائص ، نان من املفصوط ٔبن تـَجي تتفـَي ذوز اًتبٔمني مٌاظفة  مؽ ٕان  ألرضاز اًحاًلة املرتتحة ؾن إإؾتساءاث إإُز

اتَة ملواهجة ُشا اًيوغ من اخملاظص ، ذاظة ٕارا ؿَميا ٔبن ٍلي ٕاٍصاذاث ُشا اًعيسوق تمتثي ضف ظ  غ حضااي ادلصا م إإُز يسوق تـًو

ة من مزياهَة اصلوةل اًترعَعاث اًس يًو
1

ٕاجلال ناُي ُشٍ ألذريت  ، و يه مسبةٔل تس تحق ٕاؿاذت اًيؼص من  -ذون ٔبذىن صم  -، مما ٌسخة  

اتَة ، حٌحا ٕاىل حٌة مؽ ظصف املرشغ ، ذاظ غ حضااي ادلصا م إإُز ة إإس تـاهة تيؼام اًتبٔمني اًتـاوين اطلي كس ًَـة ذوزا هحريا ضف تـًو

 .   ظيسوق اًضٌلن و ُشا ثسخة ٕاتسام ُشا اًيوغ من اًتبٔمني ابًلدول من كدي نافة ٔبظَاف اجملمتؽ ، ٔلهَ ًتوافق مؽ ٔبحاكم اًرشًـة إإسالمِة

اتَة :اًفصغ اًثاين : دح  ي اًتلعَة اًتبٔمِيَة ًٔلرضاز اًيامجة من ادلصا م إإُز

اتَة ضف ألرضاز اًيت إ جيوس ًرشناث اًتبٔمني ٕاستدـاذُا من اًضٌلن 2ٍمتثي دحي اًتلعَة اًتبٔمِيَة ًٔلؾٌلل إإُز
، ويه تمتي ضف ألرضاز  

 كري ماذًة ، مبا فهيا تغل اًيت تيلط مٌفـهتا تفـي إإؾتساء كري ادلسسًة ، اًيت تَحق ابٔلص َاء املؤمن ؿَهيا سواءا ناه  ماذًة ٔبم كري

ايب إإُز
3
 . 

 : Dommage matérielsٔبوإ : ألرضاز املاذًة 

اتَة و اًيت ًَزتم املؤمن تتلعَهتا ، ُو هفسَ املفِوم اطلي مت إإتفاق ؿَََ ضف س   َاق مفِوم ألرضاز املاذًة اًيت تًضبٔ ؾن ألؾٌلل إإُز

ق ، واطلي ٍمتثي ضف ضٌلن نافة ألرضاز اًيت تَحق جبوُص ٔبو ماذت اًيشء املؤمن ؿَََ ، و حىت ًو حعَ   ه ُشٍ ألرضاز اًتبٔمني من اذل ًص

ٔبجياء دحاوةل ٕاهلارٍ
4

 . ابٕإضافة ٕاىل ضٌلن املؤمن ًضَاغ اًيشء ٔبو فلساهَ ٔبجياغ اذلاذج ، ما  م ٍىن رعل هتِجة اًرسكة .

 : Dommage immatérielsناهَا : ألرضاز كري املاذًة 

تمتثي ألرضاز كري املاذًة ، فامي ًَحق املؤمن  ه من رضز ثسخة ُالك اًيشء املؤمن ؿَََ ، ٕاضافة ٕاىل ما سخدَ ُشا اًِالك من فلسٍ 

إإهتفاغ هبشا ٌَيشء راتَ ، و مثال رعل اًيفلاث اًيت ًتىدسُا ٕإؿاذت اًيشء ٕاىل اذلاةل اًيت نان ؿَهيا ، ٔبو ماًَحلَ من رضز ثسخة فلسٍ 

 اًيشء املؤمن ؿَََ ، ابٕإضافة ٕاىل ماًتحمهل من اًيفلاث ٔبو ألتـاة اًيت ًتحعي ؿَهيا ذرباء اًتبٔمني ضف ٕاظاز تلسٍصمه ًٔلرضاز .

 

 

                                      
1
 . 669ٔبهؼص:محسي ٔبمحس سـس ، املصحؽ اًساتق ، ض - 

2
 من كاهون اًتبٔمني اًفصويس L   21/611املاذت  - 

3
 .  1221فرباٍص  21املتضمن كاهون اًتبٔمِياث املـسل و املمتم ابًلاهون   91/29من ألمص  41زاحؽ املاذت  - 

4
 . 669حؽ اًساتق ، ضٔبهؼص:محسي ٔبمحس سـس ، املص  - 
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 ناًثا : فلسان ٕاس تلالل اًيشء :

اتَة ، نشعل ألرضاز اًيامجة ؾن فلسان ٕاس تلال ل اًيشء املؤمن ؿَََ ، ملا تـصط تسذي مضن تلعَة ألرضاز اًيامجة ؾن ألؾٌلل إإُز

 ه من ٕاؾتساء ٔبذى ٕاىل ُالنَ ٔبو تَفَ ، و ماًرتتة ؿىل فلس ُشا إإس تلالل من فواث اًصحب اطلي نان س َحعي ؿَََ اًضحَة ، سواءا 

ؿىل رعل من هفلاث  ًتوكف اًـمي هبشا اًيشء و ذاظة ٕان نان رشنة ٔبو مؤسسة مثال ، ٔبو هلط وضاظِا      ٔبو ٕاهتاهجا املـِوذ و ما ًرتتة

 ٕاضافِة .

و ًلترص ضٌلن املؤمن ؿىل ألرضاز املحارشت ؾن ؿسم ٕاس تلالل اًيشء ملا تـصط  ه من خماظص ٔكظي ؿام ، ٔبما ما ًرتتة ؿىل رعل من 

ظ خسًس ، ٕار إ تـس ٔبرضاز كري مدارشت ، فال ًضمهنا املؤمن ، ورعل نارلسائص اًيامجة ؾن تلَري املؤمن  ه ًٌَضاظ اطلي نان ًلوم تَ ٕاىل وضا

ايب .  ُشٍ ارلسائص ٔبرضازا مدارشت ٌَـمي إإُز

نٌل ٔبن املؤمن كس ًضمن تـغ ألرضاز كري املحارشت ٕاس تثٌاءا ، ٔبو ًضؽ سلفا ًضٌلهنا ٔبو رشوظا مـَية ًِشا اًضٌلن     و رعل حسة 

ًيشء ٔبو املًضبٔت املؤمن ؿَهيا و اًيت إ جيوس  ه تلسٍٍص ًلك حاةل ؿىل حست ، ثرشظ ٔبن ٍىون ُشا اًضٌلن اتتـا ًٔلرضاز اًيت ذلل  اب

 ٕاستدـاذُا .

اتَة :  اًفصغ اًثاًث : هعاق تلعَة ألرضاز املاذًة اًياص ئة ؾن ادلصا م إإُز

اتَة ، لك من ؾلوذ اًتبٔمني و ألموال اًيت تضمَِا اًتلعَة و  ًتضمن هعاق اًتلعَة اًتبٔمِيَة ًٔلرضاز املتوصلت ؾن إإؾتساءاث إإُز

 هعاق اًتلعَة من حِث املاكن .

 ٔبوإ : هعاق اًتلعَة من حِث ؾلوذ اًتبٔمني :

اتَة ، و ؿَََ تيعح ق ؿىل لك لك ؾلوذ اًتبٔمني اًوازذت ؿىل ألموال تيعحق ؿَهيا اًتلعَة اًتبٔمِيَة ًٔلرضاز املاذًة اًيت ختَفِا ادلصا م إإُز

 ناذلًصق ٔبو اًرسكة مثال ، حىت و ًو تضمن مؽ رعل ٔبهواؿا ٔبدصى من اًتبٔمني ؾلس ًتضمن ؿىل ألكي اًتبٔمني ؿىل يشء ما ، ضس دعص مـني

ىل ، ناًتبٔمني ؿىل املسؤوًَة ، نٌل تيعحق ؿىل ؾلوذ اًتبٔمني ؿىل ألص َاء ، ناًتبٔمني      ؿىل الٓإث من اًىرس ٔبو اًتَف ، ٔبو اًتبٔمني ؿ

ة مثالاملـَوماث ، ٔبو اًتبٔمني متـسذ اخملاظص ابًًس حة ٌَسىن ٔبو احمل الث اًتجاًز
1

 . 

 

 

                                      
1
 - Y. Lambert . OP.cit  : P273 . 
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 ناهَا : هعاق اًتلعَة من حِث ألموال :

اتَة نافة ألموال سواءا ، ناه  مٌلوإث ناًسفن و اًعائصاث و اًلعازاث ٔبم  تسذي مضن اًتلعَة اًتبٔمِيَة ؾن ٔبرضاز ألؾٌلل إإُز

ٔلي سخة من ألس حاة ، وٕارا  م ٍىن اًيشء مؤمٌا ؿَََ فال  ؾلازاث ٔباي ناه  كميهتا ، ماذام ُياك تبٔمني ؿَهيا ، فال جيوس ٕاستدـاذ تلعَهتا

 تضمهل اًتلعَة .

اتَة من حِث املاكن :  ناًثا : هعاق اًتلعَة اًتبٔمِيَة خملاظص ادلصا م إإُز

اتَة نافة ألموال اًيت توخس ؿىل إإكَمي اًفصويس  سواءا جصا ٔبم بصا ٔبم تضمي اًتلعَة اًتبٔمِيَة ؾن ألرضاز املاذًة اًيت تسخهبا ادلصا م إإُز

ضَ من كدي رشناث و هفس اذلنك اطلي تخٌاٍ املرشغ ادلزائصي ، فبٔي مال تَحلة ٔبرضاز ماذًة و ًلؽ ؿىل إإكَمي ادلزائصي ًمت تـًو  حوا ، ُو

 اًتبٔمني .

 و ٌس توي ضف ظفة املؤمن  ه ٔبن ٍىون رسعا ظحَـَا ٔبو مـيواي ًيك تيعحق ؿَََ اًتلعَة اًتبٔمِيَة .

اتَا ، و فامي  ًتـَق توسائي اًيلي اًححصي ٔبو ادلوي و ما حتمهل من تضائؽ فٕان تلعَة ألرضاز املاذًة اًياص ئة ؾن إإؾتساء ؿَهيا ٕاُز

 خيتَف ؾن تلعَهتا تـلوذ ذاظة هبا ، ٔبٍن جيوس ٕاستدـاذ تـغ اخملاظص ناًىوازج اًعحَـَة ٔبو خماظص اذلصوة ، ٔبما تلعَة ٔبرضاز إإؾتساءاث

اتَة فال جيوس إإستدـاذ فهيا ضف فصوسا إإُز
1

 . ؾىس اًلاهون ادلزائصي اطلي ٔبذش املسبةٔل ؿىل سخِي ادلواس. 

 اًفصغ اًثاًث : حَول رشناث اًتبٔمني دحي املؤمن هلم :

غ املؤمن  ه من ظصف املؤمن حيق ًِشا ألذري اذلَول دحي املؤمن  ه ٕادجاٍ اًلري املسؤول تـس تـًو
2

شا ضف حسوذ مدَف اًتـو   ًغ ، ُو

ايب ٔبول املسؤوًني ؾن ُشٍ ألرضاز .  املسفوغ ، و ًـترب مصتىة إإؾتساء إإُز

شا ثسخة تلعرٍي ضف ٕاختار إإحصاءاث اًوكائَة  و كس ٍصحؽ املؤمن ؿىل مس تلي املاكن اطلي نان اًِسف اًصئُيس ايب ، ُو ٌَـمي إإُز

وغ ، ؾيسما ٍمتسم جىون اذلاذج ابًًس حة  ه ًـترب من كدَي اًلوت اًلاُصت ، اًالسمة مليؽ ُشا إإؾتساء ، زمغ ٔبهَ امىن ٔبن ًسفؽ ؾيَ ُشا اًصح

ضاث مهنم ، كس ًَجبٔ املؤمن ٕاىل اًصحوغ  .. مما ًـفَِ من املسؤوًَة ، و ٔبمام ظـوتة ٕاكامة مسؤوًَة ألصزاض اًـاذًني واذلعول ؿىل تـًو

اتَة و ما ٌسخدَ من دسائص ، مما ؿىل اصلوةل ، و دحاوةل ٕاكامة مسؤوًَهتا ؾن ألرضاز اًيت ذلل  اب ا ضف مواهجة ألؾٌلل إإُز ملؤمن  ه ًتلعرُي

                                      
1
 . 669ٔبهؼص:محسي ٔبمحس سـس ، املصحؽ اًساتق ، ض - 

2
 من كاهون املسين اًفصويس . 996املتضمن كاهون اًتبٔمِياث و اًيت تلاتَِا املاذت  91/29من ألمص  19املاذت  - 
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ضاث املياس حة ، ٕاإ ٔبهَ و حىت ضف ُشٍ اذلاةل ًُس ألمص ابًسِي ثسخة ظـوتة ٕاجحاث تلعري اصلوةل ضف  كس ًتِح ًِا اذلعول ؿىل اًتـًو

اتَة اًيت تتسم ابًفصذًة و اًرسًة .  مواهجة ألؾٌلل إإُز

ن اًلضاء إإذازي ضف فصوسا كدي ضف تـغ ألحِان زحوغ املؤمن ؿىل اصلوةل مبا ذفـَ من تـوًضاث ٌَمؤمن هلم ذاظة ابًًس حة و زمغ بٔ 

اتَة ، ٕاإ ضف اذلاإث اًيت ًثخ  فهيا وحوذ دعبٔ حس مي من ز  ة ، ٕاإ ٔبهَ ٕاستدـس ٕاكامة مسؤوًَة اصلوةل ؾن إإؾٌلل إإُز خال ٔلرضاز اًتجاًز

 َ سايذت ألرضاز ٔبو وحوذ ٔبرضاز خسًست .  اًرشظة تصتة ؿََ

اتَة ؿىل وػائف املسؤوًَة املسهَة املعَة اًثاين : مسى تبٔجري اًتبٔمني من ٔبدعاز ادلصا م إإُز
1

  : 

اتَة ، ُو ٕاس هتسافِا ًٔلزواخ و املمتَاكث ضف نثري من اجملمتـاث ، و ؿىل هعاق واسؽ         و ثضلك ٔبكي   ما  ٕان ما امزي ادلصا م إإُز

ًلال ؾيَ ٔبهَ مسمصَ 
2

و ما ٔبذى ٕاىل ٕاس تحساج بًَٓاث حٌلؾَة ًتـوًغ ُؤإء اًضحااي ، تـَسا ؾن كواؿس املسؤوًَة ، ٔبٍن صىم اًحـغ   ، ُو

ضف خسوى و ماكهة ُشٍ ألذريت
3

ضاث الًَٓة ناًتبٔمني ؿىل وػائف   ، فَلس ٕاهعة ٕاُدامم اًفلَ ضف الٓوهة ألذريت ، ؿىل ذزاسة مسى تبٔجري اًتـًو

املسؤوًَة املسهَة
4

، حِث ٔبحًص  اًـسًس من اصلزاساث حول ُشا املوضوغ ، مهنا ما رُة ٕاىل رضوزت اًـمي ؿىل اًتوفِق تني اًيؼامني ،  

غ تعفة ؿامة و اًتبٔمني تعفة ذاظة ، كس هيسذ هؼام املسؤوًَة املسهَة  نيؼام ٔبظًل  –ومهنا ما ذَط ٕاىل ٔبن فىصت الًَٓاث ازلاؾَة ٌَتـًو

وذٍ . ًىن اًواكؽ اًـمًل ٔبجخ  تبٔهََ حىت مؽ تسَمييا تبٔن اًتـوًغ ؾن ظًصق اًتبٔمني  ه تبٔجري ؿىل كواؿس املسؤوًَة املسهَة من حِث ضف وح –

 وػائفِا ، فِو إ ًـسو ٔبن ٍىون تبٔجريا ؾصضَا ًـوضَ هؼام اذلَول  .

ق اًتبٔمني ، امىن ٔبن حيي دحي املسؤوًَة  غ اًتَلايئ ؾن ظًص ضا وٕارا نان اًتـًو اتَة ، و ًوفص ٌَضحااي تـًو املسهَة ضف جمال ادلصا م إإُز

امَة و متياس حا مؽ ألرضاز اًيت ٔبظاجهتم ، فِي امىن ٔبن ًليض ؿىل وػائف املسؤوًَة املسهَة  املمتثةل ضف اًوػَفة اًتـوًضَة و اًوػَفة اًتلو 

 وػَفة ادلزاء ؟ .

 

                                      
1
ضَ ، و ٕاؿاذت تصتُة اًيؼام إإحدامؾي و  " ٕان املسؤوًَة املسهَة ، كام  ؿرب اًتازخي تـست -  وػائف ، متثَ  ضف مـاكدة املشهة مـاكدة املشهة و ٕازضاء هفس اًضحَة تـًو

غ و ادلزاء و اًوػَفة اًتلوامَة ".  ٔبذريا اًوكاًة من اًترصفاث اًلري ٔبذالكِة ، ٔبما الٓن فٕاهنا ظازث حتتفغ توػَفة اًتـًو

غ اًتَلايئ ًٔلرضاز تواسعة اًتبٔمني و ظياذًق اًضٌلن ، ذزاسة ملازهة ضف اًلاهون املرصي و اًلاهون اًفصويس ، ذاز ادلام ٔبهؼص ، ؿاتس فاًس ؾحس اًفتاخ -      ـة فاًس ، اًتـًو

ة ،   .  99، ض   1264ادلسًست ، إإسىٌسًز
2
 . 24ٔبهؼص : ٔبمحس فتحي زسوز ، املصحؽ اًساتق ، ض  - 

3
 . 99، املصحؽ اًساتق ، ض ٔبهؼص : ؿاتس فاًس ؾحس اًفتاخ فاًس  - 
4

- Voir. Russo (ch). de l’assurance de responsabilité { l’assurance directe . contribution { l’étude d’une mutation de la couverture 

des risques . DALLOZ.1226 .préface de G.J.Mortain P111 
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ق اًتبٔمني  غ ؾن ظًص ضَة ٌَمسؤوًَة املسهَة :اًفصغ ألول : مسى تبٔجري اًتـًو  ؿىل اًوػَفة اًتـًو

ضَة من ذالل  غ ، اًوػَفة ألساس َة و ألجصس ٌَمسؤوًَة املسهَة  و ُشا ضف خي اًيؼم اًلاهوهَة ، و تتجىل ارلاظَة اًتـًو امثي اًتـًو

ق دعئَ رضزا ٌَلري ًَزم فاؿهل اًيعوض اًلاهوهَة ٌَتلٌَاث املسهَة ، ففي اًتلٌني املسين ادلزائصي مت اًيَط ؿىل ٔبن لك رسط ٌسخ ة ؾن ظًص

غ " .ابًتـًو
1

 

ًلس ؾصف  كواؿس املسؤوًَة املسهَة تعوزا إفتا مما وضـِا ٔبمام حتسايث هحريت ، و ُشا ثسخة ػِوز ما ًـصف تبرٔضاز اًصفاَُة
2

، اًيت  

وًَة املسهَة .  وؿىل اًصمغ من ُشا اًتعوز ضف ٔبظحح  ًـوط ؾهنا وفلا طلاث اًلواؿس ، ابٕإضافة ٕاىل اًتعوز اطلي ؾصفَ ارلعبٔ ٔكساش ٌَمسؤ 

اتَة  ، مما ٔبذى ٕاىل كواؿس املسؤوًَة املسهَة ،ٕاإ ٔبهنا ماساً  إ حتلق اسلاًة اًفـاةل ٌَضحااي ، ذاظة ضف جمال ألرضاز اًيامجة ؾن ادلصا م إإُز

غ اًتَ غ ارلاظة تـَسا ؾن كواؿس املسؤوًَة ، مهنا هؼام اًتـًو لايئ ؾن ظًصق اًتبٔمني ، ٔبٍن حيعي اًضحَة ؿىل حلَ ضف جصوس هؼم اًتـًو

اة. غ ذون اذلاخة ٕاىل ٕاكامة مسؤوًَة املتسخة ضف اًرضز ٔبو اصلوةل ؾيس ماكحفهتا ًإلُز  اًتـًو

غ  ألمص اطلي  ق اًتبٔمني ، ًثوز اًتساؤل معن ًتحمي اًـةء اٍهنايئ ًِشا اًتـًو غ ؾن ظًص ًىن ؾيسما ًتحعي اًضحَة ؿىل اًتـًو

و ما ًـترب جيـي  املسؤوًَة تـوذ مَصت ٔبدصى ٌَؼِوز و رعل من ذالل حَول رشناث اًتبٔمني دحي اًضحَة ضف اًصحوغ ؿىل اًفاؿي  ، ُو

غ من رشنة اًتبٔمني )املؤمن( ما ُو ٕاإ تـحريا ضَة ٌَمسؤوًَة املسهَة ، مث ٕان حعول اًضحَة ؿىل اًتـًو ؾن  دجس َسا و حتلِلا ٌَوػَفة اًتـًو

غ املؤمن ، ضف حني إ توػَف ًفىصت ادل زاء املسين ؾن ارلعبٔ اطلي ٕازتىَِ املسؤول ؾن اًرضز ، فِىون اًضحَة كس حعي ؿىل اًتـًو

ٍىون ادلاين مـفى ابًتبٔمني
3

 . 

                                      
1

" لك فـي ٔباي نان مصتىدَ اًضرط خبعئَ ،  1229ماي  61املؤزد ضف  29/21ًلاهون املسين املـسل و املمتم مبوحة اًلاهون املتضمن ا 91/11من ألمص  614زاحؽ املاذت  -

غ " ، ويه املاذت اًيت تلاتَِا املاذت  سين اًفصويس و اًيت هع  من اًتلٌني امل 6191من اًتلٌني املسين املرصي ، و املاذت  611و ٌسخة رضزا ٌَلري ًَزم من نان سخدا ضف حسوجَ ابًتـًو

 ؿىل ما ًًل : 

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause { autrui un dommage . oblige celui par la faute auquel il est arrivé { le réparer » 
2
ـ  -  ة و ًُس  ماذًة . ويه ٍلوؿة ألرضاز اًيت إ تيعة ؿىل اطلمة املاًَة ٌَضحَة ، و ًىن تعَحَ ضف مضاؾٍص و مس  تَ ، فِيي ٔبرضاز مـيًو

س من إإضاحاث زاحؽ :  ملًز

G. VINEY et P. JOURDAIN(P.) . traité de droit civil . Les effets de la responsabilité , 2.éd. .LGDT ,Paris  2001.P03.                 

                 
3
 .  99حؽ اًساتق ، ض  ٔبهؼص: ؿاتس فاًس ؾحس اًفتاخ فاًس ، املص  - 
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نٌل  –وضف ُشا اًس َاق ٔبكص املرشغ ادلزائصي مدسٔب حَول املؤمن دحي املؤمن  ه ضف اذللوق و اصلؿاوى ٕادجاٍ اًلري املسؤول ؾن اًرضز 

صبٔهَ ضف رعل صبٔن لك من املرشغ املرصي و املرشغ اًفصويس ، و ٕان نان ُشا ألذري كرص اًتبٔمني من خماظص  –  اًإلصازت ٕاًََ س حل

اتَة ؿىل ألرضاز املاذًة ، فٕان املرشغ ادلزائصي ٔبؾعى هَعا ؿاَما ٌضمي مجَؽ ألرضاز ما ؿسا تغل اًيت تيجم ؾن حصة ٔبحٌ  حَةادلصا م إإُز
1

 . 

غ ، وؿَََ ، فإ  غ ؾن ظًصق اًتبٔمني اطلي ٌستدـس املسؤوًَة املسهَة ورشظ رضوزي ًضٌلن حق اًضحَة ضف اًتـًو هَ ضف هؼام اًتـًو

فٕاهنا امىن ٔبن تسرتذ سَعهتا مصت ٔبدصى ضف مصحةل إحلة ، ويه مصحةل زحوغ املؤمن ؿىل املسؤول ؾن اًرضز ٔبٍن امىن توكِؽ ادلزاء ؿىل 

غ اًاكمي ٌَرضز اًواكؽ  ادلاين من ذون ٔبن حيعي ٔبي مساش غ ، فادلاين ًن ٍىون مستدـسا من ٕاًزتامَ ابًتـًو بق اًضحَة ضف اًتـًو

 بجة ٔبن اصلفؽ كس مت تواسعة املؤمن ، ويه ٔبذاءاث ؾلسًة ًـترب املسؤول )ادلاين( ٔبحٌحَا ؾهنا .

يض  ، يه اًصحوغ ؿىل املسؤول من كدي رشنة اًتبٔمني ، من ُيا فٕان ألذات اًوحِست اًيت تسمح إبؿاذت تصتُة املوكف وفلا ٌَمحسٔب اًتـًو

غ ٌَلري اًصاحؽ   و املمتثي ضف املؤمن غ اًاكمي و املسؤول ُو اطلي ًضمن ذفؽ ُشا اًتـًو فاًضحَة سوف حيعي ؿىل اًتـًو
2

، و هبشا  

غ. غ اًضحَة ٕاىل حتمي املسؤول ٌَـةء اٍهنايئ ٌَتـًو ق اذلَول تـس تـًو  ًؤذي اًصحوغ ؾن ظًص

ألمص ٔبهَ ٕارا نان ٌَوفاء اًعاذز من املؤمن ٔبثص مربئ ٌظلمة ، فِو ٍىون ٌَمسؤول فلط ضف مواهجة اًضحَة  ٔلن اًصحوغ جيـي من  حفلِلة

ن  ه ، املسؤول ؾن اًرضز مَزتما ضف مواهجة املؤمن ، مبـىن ٔبن اًوفاء اًعاذز من رشنة اًتبٔمني ًًتج ٔبثصا مهنَا ٌَحق ضف مواهجة اًضحَة املؤم

مواهجة املسؤول ، فال ٍىون ٌَوفاء ٔبثصا انكال ٔبما ضف
3

، ٔبٍن حيي اًلري اصلافؽ دحي اًضحَة ضف حلوكَ كدي املسؤول ؾن اًرضز
4

. 

ق اًتبٔمني ، وهؼام املسؤوًَة جية ٔبن ٍىون دحىوما  غ ؾن ظًص تياءا ؿىل ما س حق امىن اًلول تبٔن لك ما ًتـَق ابًـالكة تني اًتـًو

اًتبٔمني إ جية ٔبن ًـسل من مسؤوًَة ادلاين املتسخة ضف اًرضز ، وؿَََ جية إإحتفاع توػائف املسؤوًَة ابًفىصت اًيت تلصز تبٔن وحوذ 

 من املسهَة حىت مؽ وحوذ اًتبٔمني ، ٔلهنا وضف ؿالكهتا هبشا ألذري ، إ امىن ًِا ٔبن تتجية تبٔجرٍي ؿَهيا و ؿىل وػائفِا ، فَلس ًتساذي لك

اًتبٔمني ثضلك هحري ، صلزخة ٔبن خاهة هحري من اًفلَ ٍصى ٔبن اًتبٔمني كس س حق املسؤوًَة ضف ُشٍ ألايم ، و ضف هؼام املسؤوًَة املسهَة و هؼام 

                                      
1
 املتـَق ابًتبٔمِياث .  91/29من ألمص زرف  19.19: املواذ  ٔبهؼص - 

2
 -YLAMBER . FAIRE . Le lien entre la subrogation et le  caractère indemnitaire des prestations des tiers payeurs . DALLOZ . 

1998 . P 98 . 
3
 . 661، املصحؽ اًساتق ، ض  خ فاًسٔبهؼص: ؿاتس فاًس ؾحس اًفتا - - 

4
 - YLAMBER . FAIRE.OP. P100 . 
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وحوذ تـازط ضف احملي و ألذات تني املسؤوًَة املسهَة و اًتبٔمني ، ٔبٍن ذَط ٕاىل  ANDRE TUNCُشا اًس َاق ٍصى اًفلَِ ٔبهسزي اتهم 

ني اطلي ٔبظحح ًـصف تتبٔمني املسؤوًَةتاليش املسؤوًَة املسهَة تواسعة اًتبٔم
1

. 

ق اًتبٔمني ؿىل اًوػَفة اًتلوامَة ٌَمسؤوًَة املسهَة غ اًتَلايئ ؾن ظًص   :   اًفصغ اًثاين : مسى تبٔجري اًتـًو

م ابًوػَفة ًـترب ارلعبٔ ألساش اًلاهوين املفضي ًتحلِق اًزنؿة اًفصذًة و اًضرعَة ٌَمسؤوًَة املسهَة ، ومؽ رعل فلس ٔبذى تزاًس إإُدام

ضَة ٌَمسؤوًَة ٕاىل ٕاحنساز ارلعبٔ و تصاحـَ ٔكساش ٌَمسؤوًَة املسهَة ضف مواهجة فىصت ارلعص  ٔبو حتمي اًتحـة ، و فىصت risque  Leاًتـًو

 .  La garantieاًضٌلن 

غ اًضحااي ابصلزخة ألوىل و رعل ؿىل حساة  وػَفة اًوكاًة و اًصذغ و نٌل ٔبن جصوس بًَٓاث اًتـوًضاث ازلاؾَة ، ٔبذى ٕاىل ٕاؾعاء ًتـًو

ُا ، ادلزاء ؾن اًترصفاث اًضازت ،لك ُشا ٔبذى ٕاىل هتسًس اًوػَفة اًتلوامَة ٌَمسؤوًَة املسهَة ضف فـاًَهتا ٔبحِاان ًىن من ذون ٔبن امس وحوذ

غ ؿىل ٍلوغ ٔبفص  اتَة ؾن ظًصق اًتبٔمني ، ٍصتىز  ضف حوٍُص ؿىل توسًؽ تلكفة اًتـًو غ حضااي ادلصا م إإُز اذ اجملمتؽ ، و ُو ما ًؤذي ٕاىل فتـًو

رصفاث تحسًس اًضـوز ابملسؤوًَة صلى ألفصاذ . و ًلس رُة اًفلَ ٕاىل ٔبن حلِلة اًوػَفة إإحدامؾَة ٌَمسؤوًَة املسهَة إ تلترص ؿىل دجية اًت

ا ًِشا اًعصخ ٍصى ألس تار و اًسَوناث اًضازت حفسة تي تتـساٍ ٕاىل مسامههتا ضف ػِوز حق رسيص ٍمتثي ضف اًتاكمي ادلسسي ، و تبٔهَس

، ٔبهَ ٕارا ناه  اًوػَفة اًتلوامَة ٌَمسؤوًَة املسهَة تؼِص ضف اًحساًة  YLAMBERT-FAIVREؿاتس فاًس ؾحس اًفتاخ جمازاي ضف رعل اًفلَِ 

 واسعة اًلري .وحث ؿىل دجية اًترصفاث إإحدامؾَة اًضازت ، فٕاهنا تثري خاهحا ٕاجياتَا ٍمتثي ضف تبٔمني ٕاحرتام اذللوق امليهتىة ت

ق اًتبٔمني ، ًتـازط مؽ لك من اًوػَفة اًتلوامَة  اتَة ؾن ظًص غ اًتَلايئ ًضحااي ادلصا م إإُز و ؿَََ فاًسؤال املعصوخ ، ُي اًتـًو

 اًيت متزي املسؤوًَة املسهَة ومؽ اًتاكمي ادلسسي اطلي حتللَ ُشٍ املسؤوًَة ؟.

غ اًتَلايئ  تـَسا ؾن ٕاجحاث ارلعبٔ و اًححث ؾن املسؤول ، تحـث ضف ُشا ألذري صـوزا إ صم ضف ٔبن إإؾدامذ ؿىل بًَٓة اًتـًو

 ابًالمسؤوًَة مما جيـهل إ ًحشل ٔبذىن جمِوذ ًتفاذي حسوج اًرضز اطلي سخدَ ٌَضحَة .

املسؤوًَة ًىن و مؽ رعل فٕان اًوػَفة اًتـوًضَة ٌَتبٔمني إ تستدـس اًوػَفة اًتلوامَة ، فـىل ؾىس ما ًشُة ٕاًََ املسافـون ؾن 

 املسهَة و وػَفهتا اًتلوامَة فٕان ارلعبٔ إ امىن ٔبن ًؤمن وحسٍ ُشٍ اًوػَفة ، فاًتبٔمني ٌسامه ُو الٓدص ضف مٌؽ حسوج اًرضز ؾيسما ٌسِي

غ ، مث حتي دحَِم ضف مواهجة املسؤول ، نٌل رهصانٍ ساتلا .  حعول اًضحااي ؿىل اًتـًو

                                      
1
 - TUNG(A) Responsabilité à civile , Economica , Paris  .6996 . P348. 
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و ما تعوز  مث ٕان املسؤوًَة املسهَة ضف حس راهتا تعوزث و ٔبظحح  موضوؾَة مديَة ؿىل ٔبساش اخملاظص من ذون اًيؼص ٕاىل ارلعبٔ  ُو

غ ذون ٕاجلال ناُهل إبجحاث ارلعبٔ ٔبو اًححث ة ضف اًتـًو ًو  ًلرتة من حِث فَسفتَ مؽ بًَٓة اًتبٔمني ضف ٕاُداممَ ثضرط اًضحَة و ٕاؾعائَ ألًو

ابذلق ضف اًتاكمي ادلسسي ٔبَوًإ وكدي لك يشء مثٌَل رُح  ٕاًََ اًس َست صاهتال  ؾن املسؤول . و ًياذي اًفلَ ضف اًلاهون اًوضـي ابٕإُدامم

 زوسو ، ألمص اطلي ًؤذي ٕاىل فِم اذلاذجة ضف راهتا املاذًة اس تلالإ ؾن ٔبًة زاتعة كس تصتط تني اًضحَة و املتسخة ضف اًرضز . 

غ اًتَلايئ ؾن ظًصق اًتبٔمني ؿىل ا  ًوػَفة اًـلاتَة ٌَمسؤوًَة املسهَة :اًفصغ اًثاًث : مسى تبٔجري اًتـًو

اتَة اطلي ًلسمَ اًتبٔمني ، إ جية ٔبن ًمت ؿىل حساة املسؤوًَة املسهَة ، اًيت إ تلترص وػَفهتا ضف  غ حضااي ادلصا م إإُز ٕان تـًو

غ ألرضاز ، تي تتـساٍ ٕاىل ؾلاة املسؤول ؾن ُشٍ ألرضاز ، واذلس مهنا ٔبو حىت مٌـِا ، وملا نان اًـ لاة ٍصتحط ٔبنرث ابملسؤوًَة تـًو

ادليائَة ، فٕان اًوػَفة اًـلاتَة ٌَمسؤوًَة املسهَة ٔبظَق ؿَهيا "اًـلوتة ارلاظة" متَزيا ًِا ؾن اًـلوتة ادليائَة
1

 . 

غ ٕاىل غ من اًتبٔمني ، فٕان ُشا ألذري جية ٔبن ًلوم إبمتام هممتَ من ذالل دحاوةل هلي ؾةء اًتـًو  فـيسما حيعي اًضحَة ؿىل اًتـًو

ويه ٔبذات كاهوهَة بًَٓة وضـِا املرشغ  La subrogation personnelleاملسٍن اًعحَـي ؾن ظًصق اًصحوغ ؿَََ إبس تـٌلل اذلَول اًضريص 

ـس ظسوز اذلنك ضف اصلؾوى ًعاحل رشنة اًتبٔمني ، ٍىون  ، مضموهنا حَول رشنة اًتبٔمني دحي اًضحَة ضف حلوكَ صلى مواهجة املسؤول ، ًو

غ اًرضز اطلي ٔبحسجَ تفـهل ٌَضحَة ، و من هجة ٍىون زحوغ املؤمن ، كس ساؿس ؿىل املسؤول ؾن اًرض  ز كس حتمي اًـةء اٍهنايئ ًتـًو

غ اطلي ذفـَ اًتبٔمني ٌَضحَة ابٕإضافة ٕاىل حتمي  حتلِق وػائف املسؤوًَة املسهَة و ذاظة توكِؽ ادلزاء ؿىل املسؤول اطلي سُتحمي اًتـًو

ف اًلضائَة .    ٌَمعاًز

 ة :ارلامت

اة ، و تفارف ألرضاز اًيامجة ؾهنا حمَت ؿىل ازلَؽ      ق مدارش ٔبو كري مدارش من ػاُصت إإُز إ صم ضف ٔبن مـاانت اصلول و ألفصاذ تعًص

وزٍ ؿىل تضافص ادلِوذ و مضاؾفهتا ملواهجة ُشٍ الٓفة و ألرضاز ادلس مية اًيت تسخهبا ، من ُيا نان جية إإًتفاث ٕاىل ؾلس اًتبٔمني و تفـَي ذ

ضِم من ذالل دجزئة اًرضز اًىدري ؿىل ٍلوغ املؤمن هلم فال  اًوخَ اًالئق مبا ًدامىش و معَحة اًضحااي ، ؾن ظًصق مسامهتَ ضف تـًو

اتَة ؿَهيم .  ٌضـصون تفساحة ألرضاز اًيت ختَفِا إإؾتساءاث إإُز

                                      
1
 -  A-JAUL T. La motion de peine privée . LGDJ. 2006 Préface de F.CHABAS.P 263 . 
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شا حىت ًتس ىن ًرشناث ًىن حىت ًؤذى اًتبٔمني وػَفتَ ؿىل ٔبهكي وخَ جية حتسًس مفِوم اًـمي ا ايب حتسًسا ترشًـَا ذكِلا ، ُو ٕإُز

اتَة ٕاكتساءا  اًتبٔمني حتسًس هعاق ارلعص اطلي س تلوم تتلعَتَ ، مث تـس رعل ًبٔث ٕاًزام رشناث اًتبٔمني ُشٍ تتلعَة خماظص ألؾٌلل إإُز

 ابملرشغ اًفصويس ، وؿسم تصك ًِا ارلَاز ، نٌل فـي املرشغ ادلزائصي .

غ ؾن ظًصق اًتبٔمني و مسى تبٔجرٍي ؿىل وػائف املسؤوًَة املسهَة ، فٕاهََ حلِلة إ امثي حىت الٓن تسًال ٔبَما خبعو      ض موضوغ اًتـًو

ؾن ُشٍ ألذريت ، وحىت ٕان ٔبثٍص ؿىل تـغ وػائفِا فٕاهَ ًحلى حدام ؿىل ألدصى ، ٔلن معَحة اًضحااي فوق ٔبي ٕاؾتحاز ُشا من هجة و من 

و ما  م حيعي ٕاىل هجة ٔبدصى فٕان اذلسًث ؾن ُ شا املوضوغ كس ٍىون ضف س َاكَ ، ًو ٔبهَيا معميا اًتبٔمني ؿىل مجَؽ ألدعاز و اذلواذج ، ُو

 ًومٌا ُشا .

 كامئة املصاحؽ 

 املصاحؽ ابٌَلة اًـصتَة : -

اة ، مصنز ألُصام ٌَرتمجة و اًًرش ، مرص ،  .6  .  1229ٔبمحس فتحي زسوز : املواهجة اًلاهوهَة ًإلُز

ة ، محسي ٔبتو اًي .1 غ ؾن ظًصق ظياذًق اًضٌلن ضف اًترشًؽ امللازن ، ذاز اًفىص ادلامـي ، إإسىٌسًز وز اًس َس ؾوٌس : اًتـًو

1266 . 

ة ،  .1 اة ، ذاز ادلامـة ادلسًست ، إإسىٌسًز غ ألرضاز اًياص ئة ؾن حصا م إإُز  . 1229ٔبمحس سـَس اًزكصذ : تـًو

ري اًيلوسي : املفِوم اًلاهوين دلص   .4 اة اصلاذًل واصلويل، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، ظؾحس اًلاذز ُس  . 2008، ًحيان، 1ا م إإُز

اة و ؿالكتَ ابملتلرياث إإحدامؾَة و إإكتعاذًة ، جمةل مصنز بوج اًرشظة ،  .1  . 6999ًوًَو  14َلس صفِق : إإُز

اة اصل .1 َة ادليائَة واملسهَة ؾن حصا م إإُز  . 2008ويل، ذاز اًىتة اًلاهوهَة، مرص، ظازق ؾحس اًـٍزز محسي : املسؤوًَة اصلًو

ة ،  .9  . 6999ذ.ؾحس اسلَس اًضوازيب : ادلصا م اًس َاس َة و ٔبوامص إإؾتلال و كاهون اًعوازئ ، مًضبٔت مـازف إإسىٌسًز

 6994،  11ؾلِس هباء اصلٍن ٕاجصاُمي : اًلاهون و اًـلوتة ضف مرص اًلسامة ، جمةل ألمن اًـام ، ؿسذ .9

 6999ُاة اصلويل و ٕاهـاكساتَ ؿىل اًرشق ألوسط ذالل ٔبزتـني كصان ، اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىتاة حسني رشًف : إإز  .9

اة ظياؿة ؿاملَة، هنضة مرص ، اًلاُصت ،  .62  . 2004خمتاز صـَة: إإُز

اة ضف اًرّشًـة واًلاهون  .66 َس ٔبمحس حصاذي : إإُز  ذاز اًيّفائس، ة.ش.ن ، مرص . -َلس ًو
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اة ضف اًلاهون ادليايئمؤوس دحة اصلٍن: اإٕ  .61   1983زساةل ذنتوزاٍ ضف اًـَوم ادليائَة ، لكَة اذللوق، خامـة امليعوزت، مرص،  -ُز

 . 1992ؾحس ػل سَامين سَامين : امللسماث ألساس َة ضف اًلاهون اصلويل ادليايئ، ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص،  .61

 . 6999كاهون اًـلوابث اًفصويس ادلسًس ، ذاز اًفىص اًـصيب ، تسون تضل، س ية َلس ٔبتو اًـال ؾلِست : الادجاُاث اذلسًثة ضف  .64

ة ، .61  . 1229كاذت صَِست : املسؤوًَة املسهَة ٌَميتج ، ذاز ادلامـة ادلسًست ، إإسىٌسًز

ة ، .61 اتَة ، ذزاسة ملازهة، ذاز اًفىص ادلامـي ، إإسىٌسًز غ املرضوٍزن من ألؾٌلل إإُز  . 1229 ذاصل مععفى فِمي : تـًو

اتَة ، ذاز اًىتة اًلاهوهَة ، اًلاُصت ،   .69  . 1262محسي ٔبمحس سـس : ذوز اًتبٔمني ضف مواهجة خماظص ألؾٌلل إإُز

 . 6994مععفى َلس ازلال : اًوس َط ضف اًتبٔمِياث إإحدامؾَة ، ة ذ ن ، اًلاُصت ،  .69

اة تني ألهؼمة املسؤوًَة و الٔ  .69 ضَة  ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة  اًلاُصت ، َلس ؾحس اًواحس اسلًَل : حضااي إإُز    1221هؼمة اًتـًو

 . 6991ؾحس اًوذوذ حيى : املوحز ضف ؾلس اًتامني ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ن اًلاُصت ،  .12

 .1992. َلس حسني مٌعوز : مداذئ كاهون اًتبٔمني ، ذاز ادلامـة  .16

ًتبٔمني و ظياذًق اًضٌلن ، ذزاسة ملازهة ضف اًلاهون املرصي و ؿاتس فاًس ؾحس اًفتاخ فاًس : اًتـوًغ اًتَلايئ ًٔلرضاز تواسعة ا .11

ة ،  . 1264اًلاهون اًفصويس ، ذاز ادلامـة ادلسًست ، إإسىٌسًز

 املصاحؽ ابًلة اًفصوس َة : -

1. Maurice Picard et André Besson . les assurances terrestres . le contrat d’assurance 11 éd. 

LGDJ.1982 

2. BAROIS(T) / L’assurance centre les actes de Terrorisme .J.C.P 1991   

3. Hemard (J.):Théorie et pratique des assurances terrestres .T.I.Paris  .6991.  

4. Russo (ch). de l’assurance de responsabilité { l’assurance directe . contribution { l’étude d’une 

mutation de  2001. la couverture des risques . DALLOZ. .préface de G.J.Mortain 

5. G. VINEY et P. Jourdain(P.) . traité de droit civil . Les effets de la responsabilité , 2.éd. .LGDT 

,Paris  2001   
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6.  YLAMBER . FAIRE . Le lien entre la subrogation et le  caractère indemnitaire des prestations 

des tiers payeurs DALLOZ . 1998. 

7.  A-JAUL T. La motion de peine privée . LGDJ. 2006 Préface de F.CHABAS 

8. TUNG(A) Responsabilité à civile , Economica , Paris .6996  
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 ابٔلكعاة ادلزائَة املترععة . اًلواؿس إإحصائَة ارلاظة 

ُ ؼؼؼؼزات /تألس تارو  ، مـمص ٔبس تار دحارض "ٔب"اصلنتوز فصكاق      ةــدــ ِ ــ ح و

  مس تلامن –خامـة ؾحس اسلَس جن ابذٌس   

 ملسمة :

ٕان اًتعوزاث اذلاظةل ضف اجملمتـاث ضف ص ىت املَاذٍن ، ساؿسث ؿىل اهتضاز اًؼواُص إإحصامِة  وامتساذُا ، مما ذفؽ خمتَف اصلول ٕاىل     

اس تثٌائَة  ٕاحصاءاثاملـلس ، ورعل توضؽ  إإحصامذ وسائي كاهوهَة وماذًة تساؿس ؿىل ضحط وس حة ازتفاغ كضااي ٕاؿاذت ظَاكة ترشًـاهتا واؾدام

 ختتَف ؾن تغل امللصزت حملازتة ادلصا م اًـاذًة .

حسج بٔ تس تـمي  ةٕاحصامِاًـاذًة إ تتوافق مؽ ػِوز حصا م حسًثة وتضلك ؾعاابث  إإحصامٕار ابت  اًعصق املـمتست ضف ماكحفة ػواُص    

 مداقتة متتحـهيا و تفاذي تسََط اًـلوتة ؿَهيا .ؿسم اًيت تساؿسُا ؿىل  اًتلٌَةوسائي 

ًض     َة ًو اُو املرشغ ادلزائصي ٌساٍص تعوز اًترشًـاث اصلًو ختتط  اًيتهجاث كضائَة ٔبسٌلُا " ابٔلكعاة ادلزائَة املترععة " ،  ئُو

 ادلزائَة ، تسذي ضف ٕاظاز إإحصام املـلس وارلعري . إإحصاءاثذت ؿىل سخِي اذلرص ضف كاهون ودحاهكة حصا م دحس ،اًتحلِق وتاتـة ابمل 

يا ًعصخ إإصاكل اليٓت:        إإحصاءاث ارلاظة تـمَِا ؟   ما يهألساش اًلاهوين ًٔلكعاة ادلزائَة املترععة ؟ و ما ُو ُو

واىل لك من ادتعاظِا إإكَميي واًيوؾي  وإإحصاءاث  ألكعاةوين ًـمي ُشٍ اًلاه ألساشومن ذالل ُشا امللال سُمت اًتعصق ٕاىل       

 ماهما .بٔ املتحـة 

 كعاة ادلزائَة املترععة اًلاهوين ًلٔ  ساش ٔبوإ : الٔ 

تمتزي  ٕان تعوز اجملمتـاث ؿىل املس توى اصلويل واًتحوإث الاكتعاذًة واًتىٌوًوحِة اًرسًـة ، ٔبفصسث ػِوز ٔبصاكل خسًست من إإحصام    

ذازح حسوذ اًحضل اًواحس ،  ٕاىلابرلعوزت واًتـلِس ، ورعل من حِث ماكن ازتاكة ادلصامة اطلي حتول واهتلي من ذاذي ٕاكَمي اصلوةل ، 

اًترشًـاث املوضوؿة ملواهجهتا  ، وكس  تدامىش ووسائي متعوزت ومتلريت  مس تـمةلتيؼامي  تًس َلا و ٔبنرث إإحصامِةازلاؿاث  ٔبظحح و 



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 218 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

ادلسًست من إإحصام ضف ػِوز ٍلوؿة من ادلصا م  م تىن مـصوفة ٔبو صائـة من كدي ، نادلصامة امليؼمة اًـاجصت ٌَحسوذ  شٍ ألصاكل دجسسث ُ

اة واًفساذ وحصا م اًرصف  اًوظيَة وتحُِغ ألموال وحصا م املـَوماتَة وإإُز
1

  . 

ماكحفة اًؼواُص إإحصامِة اًيت تـصف تيامِا زسًـا وابًف  ِا ألساشاًواحة اؾدامذ مٌؼومة ترشًـَة ٍىون ُسف  من ٔبخي رعل، نان     

ة واًصذؾَة اًيت تىفي اًىضف ؾن ادلصامة واًوكاًة مهنا ودحازجهتا ارلعوزت،  كعس مواهجهتا ابختار مًزس من اًتساتري الاحرتاًس
2

 . 

مِة اًاكمٌة ضف رسط فاؿَِا واملسامهني مـَ احص اًلاهوين ودعوزهتا اإٕ وملا ناه  تـغ ادلصا م راث اًعحَـة ارلاظة ابًيؼص ٕاىل تياهئا وتصهَهبا    

 ُشا اًيوغ ارلاض من ادلصا م ؤبذزحهتا مضن حزي ترشًـي ذاض ٕاكصاز، ازتبٔث كاًحَة اصلول ٕاىل 
3

 . 

واملـلست من ذالل  ارلعريتإإحصامِة املرشغ ادلزائصي ٔبظسز اًـسًس من اًلواهني اًيت هتسف ٕاىل اًتعسي خملتَف اًؼواُص  ٔبنواملالحغ    

تسؾمي امليؼومة اًترشًـَة تيعوض ؤبحاكم كاهوهَة مس تحسجة تتوافق وظحَـة ادلصا م اًيوؾَة وارلاظة مبا ًضمن زفؽ ٔبذاء ومس توى اًـمي 

ًيت ًتعَة حملاهكهتا املترععة موحضا تشعل ألمهَة اًيت تـعى ًيوغ اًلضااي ارلعريت وا و تشعل معس ٕاىل تبٔسُس ألكعاة ادلزائَة .اًلضايئ

 . هجاث كضائَة مترععة

ـترب ٕاوضاء ألكعاة اًلضائَة تعفة ؿامة سواء املسهَة مهنا ٔبو ادلزائَة توهجا خسًسا من املرشغ ادلزائصي ضف امليؼومة اًلضائَة ورعل      من ًو

ضاء ُشٍ ادلِاث اًلضائَة و ، بَث مت إ املتـَق ابًتيؼمي اًلضايئ ادلزائصي  1221-29-69املؤزد ضف  21/66ذالل اًلاهون اًـضوي 

زرف  زٔبي من 14يط املاذت ً  اادلزائَة وفل إإحصاءاثاملسهَة وكاهون  إإحصاءاثاملترععة ؤبؾعي ًِا ادتعاض هوؾي دحسذ ضف لك من كاهون 

ـَق مبصاكدة معاتلة اًلاهون املت 1221ًوهَو س ية  69املوافق ل  6411ؿام  ألولحٌلذى  62املؤزد ضف  21  ٌَمجَس اصلس توزي/ز.ق غ 26

 .اًـضوي املتـَق ابًتيؼمي اًلضايئ  ٌضلس توز 

( وإايث : 4فألكعاة املسهَة  م تيعة تـس ، ٔبما ابًًس حة ًٔلكعاة ادلزائَة املترععة فميىن اًلول ٔبهنا تبٔسس  ؿىل مس توى ٔبزتـة )    

صان ، كس يعَية وادلزائص اًـامصة  ، ٕار مت ٕاؾعاء ٕاصازت يا  1229وضاظِا ضف تساًة س ية  اهعالق وزكةل ، ُو رشف ؿَهيا كضات تَلوا تىًو ٌو

                                      
1

    611-611، ض ض :  1261ؿىل ضوء ٔبحسج اًتـسًالث وألحاكم اًلضائَة ، ذاز ُومة ، ادلزائص ،  هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف  - 
2

 . 91، ض :  1229اًعَة تَـزي ، ٕاظالخ اًـساةل ضف ادلزائص ، ذاز اًلعحة ًٌَرش ، ادلزائص ،  - 
3

 -  ًَ  . 9، اًعحـة ألوىل ، ض :  1229رش ، ألزذن ، ٔبسامة ٔبمحس املياؾسة ، اًوس َط ضف رشخ كاهون دحوكة امن اصلوةل ، ذاز وائي ٌ
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يا مترععا  ساؿسمه ضف رعل ٔبمٌاء ضحط تَلوا تسوزمه تىًو مترععا ذاذي وذازح اًوظن ٌو
1

. ٕار ٔبن ٕاوضاء ُشٍ ألكعاة ًفصضَ مٌعق  

م وتـلِس املياسؿاث اًيت ًتعَة ختععا ذكِلا ومزتاًسا دجمَؽ اًوسائي اًخرشًة واملاذًة واملاًَة ضف ؿسذ دحسذ من ادلِاث اًلضائَة ثسخة جح

ابس متصاز 
2

 . 

املوسؽ ًـين ٕاوضاء هجاث مترععة ذاذي هعاق اًيؼام اًلضايئ اًسازي املفـول ،  إإكَمييٕان مفِوم احملامك اخملععة راث الادتعاض     

ُس  هجاث كضائَة ذاظة تًضط إبحصاءاث تعحق إإحصاءاث اًلاهوهَة امليعوض ؿَهيا ضف اًلاهون اًـام ، فِيي هجاث ك ضائَة مترععة ًو

كاهوهَة ذاظة 
3

 . 

ا مٌحى ؤبسَواب      ٕان اًِسف من وزاء ٕاوضاء ٔبكعاة حزائَة مترععة ُو مواهجة ٔبصاكل ادلصا م املس تحسجة واًيت اختشث ضف تعوٍُص

ضف وكتيا اذلارض هؼصا ٌَمزاظص اًىثريت اًيت تيعوي ؿىل  فاذلسًث ؾن ادلصامة امليؼمة  ه ٔبمهَة ذاظة .اًلسمي  ألسَوةخيتَف ؾن  اخسًس

اجملمتؽ اصلويل ٔبم ؿىلناه  ؿىل اجملمتـاث اًوظيَة بٔ  ُشٍ ادلصا م سواء
4

تي من ٔبدعص  ،حصايم، ٕار تـس من ٔبدعص ؤبؾؼم معاذز اصلذي اإٕ  

اًًضاظاث املاسة تبٔمن وسالمة اجملمتـاث 
5

   . 

املمتثةل  - ثضلك حرصي -وضاء ألكعاة ادلزائَة املترععة ومٌح ًِا ظالحِة اًفعي ضف تـغ اًلضاايفلس كام املرشغ ادلزائصي ابٕ  ،وؿَََ   

وظيَة ضف حصا م اخملسزاث وتحُِغ ألموال وادلصا م املاسة تبٔهؼمة املـادلة الًَٓة ٌَمـعَاث وحصا م اًفساذ وادلصامة امليؼمة ؿرب اذلسوذ اً

  .ًرصف وادلصا م املتـَلة ابًترشًؽ ارلاض اب

                                      
1

 92، ض : املصحؽ اًساتق ظَة تَـزي ،  - 
2

ة ادلسًس ، موذف ًٌَرش ، ادلزائص ،  -   16، ض :  1266ؾحس اًسالم رًة ، كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز
3

َة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة ، خامـة اًـصيب جن همَسي ، ٔبم اًحواطف ، ادلزائص ، حوان هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، مشهصت ًيَي صِاذت ماحس تري ، لك  -  

 619، ض :  1261
4

 121،ض :  1221ؾحس اًـٍزز اًـضاوي ، اباج ضف اًلاهون اصلويل ادليايئ ، ذاز ُومة ، اًعحـة الاوىل ، ادلزائص ،  - 
5

 91، ض :  1224يم ، ذاز اًًرش ٌَجامـاث ، اًعحـة الاوىل ، مرص ، ؾعَة فِاط ، حصامة قسي الاموال ضف اًفلَ الاسال - 
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وٌَمحافؼة ؿىل اس تلصاز اجملمتؽ واكتعاذٍ اًوظين ناه  من ألس حاة امللٌـة ٌَمرشغ ادلزائصي ضف سخِي ماكحفة ُشا اًيوغ من ادلصا م    

تني واًتعسي ًِا ذزءا إس تفحاًِا واًسمو مبعَحة اجملمتؽ وماكحفة ادلصامة ومالحلة مصتىدهيا ًفصط حق اصلوةل ضف اًـلاة ورعل ابًتوفِق 

  ألدصىٕإحساُا ؿىل حساة  ٕاٌُللمعَحة اجملمتؽ واًفصذ ذون 
1

  . 

ًِشٍ احملامك املترععة حشث حشو ؿست ذول ٔبحٌحَة متعوزت ضف رعل ، بَث ٔبجخ  ٕاوضاء ُشا اًيوغ من احملامك  ٕاوضاهئإان ادلزائص ضف     

 6991ادلِاث اًلضائَة املترععة اتتساء من س ية  ٕاوضاءاؾمتس مسبةٔل  املترععة جناؾتَ ضف دحازتة ادلصامة امليؼمة ، فاًيؼام اًلضايئ اًفصويس

اتَة، إبوضائَ اًلعة اًلضايئ اخملتط ضف ماكحفة ادلصا م  اتَة اًيت ؾصفهتا اًـامصة ابٌزس ضف هفس  إإُز ، تـس سَسةل الاؾتساءاث إإُز

ذ اًلعة املترعط ضف ماكحفة ادلصا م الاكتعاذًة واملاًَة وظين ، مث مت اؾدام ادتعاضحِث مت حـي دحوكة ابٌزس راث           ،اًس ية

، حِث مت ختعَط ٔبنرث من دحوكة ذاذي لك جمَس كضايئ ٌَيؼص ضف ادلصا م راث اًعةل اًيت تصتىة ذاذي هعاق  6994ذالل س ية 

حِث مت تـَني  1224ًة ذالل س ية الادتعاض  ادللصاضف ًلك جمَس ، مث ضف ألذري مت اؾدامذ ما ٌسمى ابدلِاث اًلضائَة املترععة ادلِو 

ؿست جماًس كضائَة  ٕاىل إإكَمييدحامك امتس ادتعاظِا  29
2

 . 

ادتعاض دحامك  ٕاىلتوس َؽ الادتعاض احملًل ًـسذ من احملامك ت ادلزائَة  إإحصاءاثًلس كام املرشغ ادلزائصي ضف اًتـسًي ادلسًس ًلاهون      

شا ذًَيصا م املمتزيت ابرلعوزت واًتـلِس واًعحَـة ارلاظة ، جماًس كضائَة ٔبدصى ورعل ضف هوغ مـني من ادل ؿىل ٔبن ٕازاذاتَ متجِة ٕاىل  ُو

اس تحساج دحامك مترععة تىون وحسُا اخملتعة هوؾَا تتغل ألهواغ من ادلصا م ، وكس مشي اٍمتسًس ضف الادتعاض احملًل وهَي ازلِوزًة 

من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة املتضمن  119و  42و  19صي ؿىل هعوض املواذ وكايض اًتحلِق وهجاث اذلنك مبوحة اًتـسًي اطلي ُبح

املـسل واملمتم ًلاهون إإحصاءاث ادلزائَة   1224هوزفرب  62املؤزد ضف  64-24ابًلاهون زرف 
3

 . 

  كعاة ادلزائَة املترععة مام الٔ بٔ الاحصاءاث املتحـة ناهَا : 

ؿىل هَفِة سري ُشٍ  1مىصز  42،  4مىصز  42،  1مىصز  42،  1مىصز  42،  6مىصز  42واذٍ ادلزائَة ضف م إإحصاءاثهط كاهون       

وهَي ازلِوزًة صلى احملوكة اًـاذًة تـس ٔبن  6مىصز  42املاذت  ٔبًزم املوسؽ واًىِفِة اًيت ختعص هبا ، بَث  إإكَميياحملامك راث الادتعاض 

                                      
1

لكَة اذللوق واًـَوم فوسي ؾٌلزت ، اؿرتاط املصاسالث وتسجَي الاظواث واًتلاظ اًعوز واًترسة نٕاحصاء حتلِق ضف املواذ ادلزائَة ، جمةل اًـَوم الاوساهَة ،   - 

 . 111، ض :  1262ان ، ادلزائص ، حو  11اًس َاس َة ، كس يعَية ، اًـسذ 
2

 612هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
3

ط ، مشهصاث ضف كاهون الاحصاءاث ادلزائَة ادلزائصي ، ذاز ُومة ، اًساذسة ، ادلزائص ،  -   16، ض :  1261َلس حًز
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حَلوهَ تبٔظي وتًسرتني من ٕاحصاءاث اًتحلِق ، لك ما تـَق إبحسى خيرب فوزا من كدي اًضحعَة اًلضائَة ابًواكـة  ضف ذائصت ادتعاظَ ًو

ة راث ادلصا م اًيت تسذي مضن الادتعاض إإكَميي املوسؽ ، تبٔن ٍصسي اًًسزة اًثاهَة ٕاىل اًيائة اًـام صلى اجملَس اًلضايئ اًتاتـة  ه احملوك

املتـَق تتـَني وحتسًس احملامك راث  21/62/1221املؤزد ضف  149-21ًتيفِشي زرف الادتعاض احملًل املوسؽ حسة ما خاء تَ املصسوم ا

 الادتعاض إإكَميي املوسؽ ،

ٌَيائة اًـام اًتاتـة  ه احملوكة اخملتعة ذوزا دحوزاي ؤبساس َا ضف ٕادعاز احملوكة اخملتعة مبَفاث ادلصا م اًيت  1مىصز  42وحـَ  املاذت         

ن ٌَيائة اًـام وحسٍ ظالحِة ظَة مَف اًلضَة من ادلِاث اًلضائَة اًيت تسذي مضن إ ا احملًل اًـاذي ، حِث إ تسذي مضن ادتعاظِ

 الادتعاض املوسؽ ٌَمحوكة اًتاتـة  ه ، ضف حاةل ما ٕارا تحني  ه ٔبن اًوكائؽ امليوٍ ؾهنا ضف اًًسزة املصسةل ٕاًََ تسذي مضن ادتعاض ُشٍ

دوً  طلاث اًيائة اًـام ظالحِة املعاًحة مبَف إإحصاءاث ضف مجَؽ  مصاحي اصلؾوى ،  1مىصز  42اذت ألذريت ، تي ؤبنرث من رعل فٕان امل

هَ ضف حاةل فتح حتلِق كضايئ ًعسز كايض اًتحلِق اخملتط دحََا ٔبمصا ابًتزًل ؾن إإحصاءاث ًفائست كايض اًتحلِق صلى احملوكة اخملتعة إ و 

 راث الادتعاض إإكَميي املوسؽ ،

ال    حغ من املواذ اًلاهوهَة املشهوزت بٓهفا ٔبن املرشغ ادلزائصي وؿىل ذالف املرشغ اًفصويس ، اؾمتس ظًصلة إإدعاز اًتفضًَل ٌَمحوكة ًو

 اخملتعة ابًًس حة جملموؿة من ادلصا م اًيت ؿسذُا ، وحسذهتا ؿىل سخِي اذلرص ودوٍهتا حق الادتعاض فهيا واملعاًحة مبَفاث ٕاحصاءاهتا ضف

ة من هَاتة  ،ؿىل مس توى اًيَاتة موحوذاٍزال  ياسة ، فٕارا نان املَف إاًوك  امل  هَاتة ، ٔبما ٕارا نان  ٕاىلفِىون اًتزًل مبجصذ مصاسةل ٕاذاًز

املَف ًتواخس ضف مصحةل اًتحلِق ، فِمت اًتزًل مبلتىض ٔبمص ختًل ًعسز ؾن كايض اًتحلِق ًفائست كايض اًتحلِق ظاحة الادتعاض 

 من اًيَاتة اًـامة احملََة ، تياء ؿىل ظَة اًيائة اًـام اطلي تلؽ ضف ذائصت ادتعاظَ احملوكة راث الادتعاض املوسؽ ،املوسؽ ، تـس اًعَة 

وهبشا فٕان ظًصلة إإدعاز اًتفضَََة متىن من اًتجية تلوت اًلاهون ًحـغ حاإث تياسغ الادتعاض وتـعي كوت تيفِشًة فوزًة ٔلوامص     

ا كضات و ختًل تلوت اًلاهون ، كري ٔبن ُشا الادتعاض اًتفضًَل إ  اًتزًل اًيت ًعسُز اًتحلِق تياءا ؿىل ظَة اًيائة اًـام اخملتط ، ُو

خيَو من ٕاماكهَة حسوج ىزاغ حول   الادتعاض ورعل ماتني هجتني كضائَتني تمتزيان ابإدتعاض إإكَميي املوسؽ ، ًىن تحلى مسبةٔل 
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 اًوحِست اًىفِةل تتفاذي مثي ُشٍ اًـوازط املتـَلة ابإدتعاض املسبٔةل ن يهان اخملتعتاـني هلٌل احملوكتاًتًس َق ما تني اًيائحني اًـامني اًتات
1

 

 اؾدامذ ٔبساًَة حتص ذاظة  ناًثا : .

ري من  ًلس ؾصف اجملمتؽ ادلزائصي ضف اًفرتت ألذريت ؿست حتوإث ضف مِاذٍن ؿست ، ػِصث مـِا ؿست ٔبصاكل من ادلصا م  م تىن مـصوفة    

لوم ابزتاكهبا ٔبصزاض ٍمتتـون مبس توى كدي، اطلناء ، ما امىهنم من دجاوس لك وسائي مواهجة ادلصامة  من تس تـمي ضف ازتاكهبا وسائي حسًثة ًو

رشغ وكس ٔبذى اهتضاز ُشٍ ألهواغ من ادلصا م ارلاظة ضف اجملمتؽ ٕاىل املساش تبٔمن اجملمتؽ و ابس تلصاز اكتعاذٍ ، طلعل نان ؿىل امل  ،اًـاذًة

 اًتفىري ضف ٕاجياذ تساتري خسًست ملواهجهتا
2

. 

حتص ذاظة ضف حال اكتض  رضوزاث اًتحلِق رعل ، ضف  ٔبساًَة ٕاىلادلزائَة اٌَجوء  إإحصاءاثًلس ٔبخاس املرشغ ادلزائصي ضف كاهون        

صا م املاسة تبٔهؼمة املـادلة الًَٓة ٌَمـعَاث وحصا م تحُِغ تَاهنا : حصا م اخملسزاث ، وادلصامة امليؼمة اًـاجصت ٌَحسوذ اًوظيَة وادل اليٓتادلصا م 

اة ، وحصا م اًرصف ، ونشا حصا م اًفساذ  ألموال وإإُز
3

 . ويه ادلصا م اًيت ًمت متاتـهتا ٔبمام ألكعاة ادلزائَة املترععة . 

اجملمتؽ ، وخاء مهنا الاؿرتاط ؿىل املصاسالث  ضف ُشٍ ادلصا م ، هؼصا ملا حتوًَ من دعوزت ؿىل ألساًَةبَث مت اؾدامذ مثي ُشٍ     

واًتلاظ اًعوز واًترسة ألظواثوتسجَي 
4

ارلاظة خسإ هحريا حول مسى مرشوؾَة اس تـٌلل ُشٍ  اًتحصي ٔبساًَة ٕاىلاٌَجوء كس ٔبناز و ،  

ألساًَة
 5

ا وسائي كري مضموهة ٔلهنا إ ورعل من ،فلس اهتلسُا املـازضون ثضست،     تـىس ذامئا اذللِلة ، هؼصا ٕإماكهَة وهجني ، ابؾتحاُز

يعحق ُشا ألمص ؿىل  تلَري ٔبو حشف ٔبي ملاظؽ ٔبو ظوز ؾن تـضِا اًحـغ ، ٔبو ؿىل اًـىس من رعل تصهَهبا ثضلك ًلري من اذللِلة ، ًو

تًهتم مدسٔب حصمة  هنا تحارش من ظصف اًضحعَة اًلضائَة ُدفِة وذون ؿمل وزضا املضتدَ فَِ ، ويه تشعلإ اًعوث واًعوزت ، ومن حِث 

 تـَق مهنا ابؿرتاط املصاسالث وتسجَي ألظواث واًتلاظ اًعوز ما اذلَات ارلاظة ، وهتسم ٔبمه ضٌلانث حلوق إإوسان ذاظة
6

 . 

 

                                      
1

 . 641-641 هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، املصحؽ اًساتق ، ض ض : - 
2

ط ، كايض اًتحلِق ضف اًيؼام اًلضايئ ادلزائصي ، ذاز ُومة ، ادلزائص ،  -   . 49، اًعحـة اًثاًثة ، ض :  1262َلس حًز
3

 . 664، اًعحـة اًتاسـة ، ض :   1262ٔبحسن توسلِـة ، اًتحلِق اًلضايئ ، ااز ُومة ، ادلزائص ،  - 
4

 . 19، ض :  1261حصاءاث ادلزائَة ، ذاز اًِسى ، ادلزائص ، ؾحساًصمحن ذَفي ، دحارضاث ضف كاهون الا - 
5

 . 611هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ؿىل ضوء ٔبحسج اًتـسًالث وألحاكم اًلضائَة ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
6

 . 19ؾحساًصمحن ذَفي ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
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 اؿرتاط املصاسالث وتسجَي ألظواث واًتلاظ اًعوز : - 6

س الاًىرتوين واًصسائي واًوسائط اًىِصواًىرتوهَة ٔبي  اؿرتاط املصاسالث املتحاذةل ؿرب وسائي اإتعال اخملتَفة ناًِاتف اًيلال    واًرًب

اًوسائط اًسَىِة واًالسَىِة وتسجََِا واًتلاظ اًعوز ًتضمن مساسا ابذلَات ارلاظة ًٔلفصاذ ، ابؾتحاز ٔبن من حق ٔبي رسط ٔبن حيتفغ 

 19املاذت ضف  6991ذس توز  امضهن ُشا من املحاذئ اًيتثرسًة املـَوماث اًيت تحاذًِا مؽ اًلري و 
1

واًيت تيط ؿىل ٔبهَ "  إ جيوس اىهتاك ،  

"  ارلاظة ، وحصمة رشفَ ، وحيمهيا اًلاهون . زسًة املصاسالث واإتعاإث ارلاظة جلك ٔبصاكًِا مضموهة حصمة حِات املواظن
2

 . 

 : ٕاىلواًتلاظ اًعوز  ألظواثاؿرتاط املصاسالث وتسجَي  ٕاىلوتـوذ مربزاث اٌَجوء     

 اًتىٌوًوحِة،اس تـٌلل وسائي اإتعال  اجملصمني ٕاىلودلوء  مبرتَف ٔبصاكًِاادلصامة امليؼمة  تعوز ػاُصت -

ة اجملصمني ؾن ظًصق ٕاماكهَة - اؿرتاط املصاسالث وتسجَي  اس تزسام ُشٍ اًوسائي ٌَحعول ؿىل ٔبذةل ٕاجحاث ادلصا م واًتـصف ؿىل ًُو

 احملاذناث واًتلاظ اًعوز
3

 . 

س ٔبو تواسعة زسول ذاض ، ونشعل املعحوؿاث وكس ؾصف اًفلَ املصاسال      ث ٔبهنا مجَؽ ارلعاابث املىتوتة سواء ٔبزسَ  تعصق اًرًب

س ٔبو اًربق وسو  ي َو مفتوخ ، نٌل تـس من كد بٔ ذاذي مؼصوف ملَق  اء ٔبناه واًعصوذ واًربكِاث اًيت توخس صلى ماكتة اًرًب

        ارلعاابث اًيت تىون ضف تعاكة مىضوفة مىت  :املصاسالث

ـىن هبا نشعل تتدؽ احملاذجة ٔبو املاكملة ومـاًًهتا مـاًية ًلؼة    نان واحضا ٔبن املصاسي كعس ؿسم اظالغ اًلري ؿَهيا ذون متَزي ، ًو

ؿىل احملاذجة ومن انحِة ٔبدصى تسجََِا تبهٔجزت اًتسجَي ،  interception اًتعً ومالحؼهتا ، زفصاكدة اإتعاإث تـين من انحِة 

 اًتسجَي ًلِام املصاكدة ( ٔبو اًتعً )          ٕاحسى ُاتني اًـمََتني وٍىفي مدارشت 
4

 . 

ن اؿرتاط املصاسالث ٌضمي تسجََِا ؿىل وسائط اًىرتوهَة وهلي دحتواُا نتاتة ضف دحرض ، ووضؽ اًرتتُداث اًتلٌَة ذون موافلة إ بَث      

تَ من ذالل مٌاكضاث ذاظة وزسًة من ظصف رسط ٔبو ٔبنرث سواء ضف  املـيَني وذون ؿَمِم من ٔبخي اًتلاظ وتسجَي وتث اًالكم املتفوٍ

                                      
1

 . 91، اًعحـة ارلامسة ، ض :  1266اًلضائَة ، ذاز ُومة ، ادلزائص ، ٔبمحس كاي ، اًوخزي ضف تيؼمي وهمام اًرشظة  - 
2

 . 441، ض : 1266جنميي حٌلل ، اجحاث ادلصامة ؿىل ضوء الاحهتاذ اًلضايئ ، ذاز ُومة ، ادلزائص ،  - 
3

 . 99ٔبمحس كاي ، اًوخزي ضف تيؼمي وهمام اًرشظة اًلضائَة ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
4

 -  ٓ  . 641ًَاث ماكحفة حصامة اًرصف ؿىل ضوء ٔبحسج اًتـسًالث وألحاكم اًلضائَة ، املصحؽ اًساتق ، ض : هوز ظازق ، ب
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سمح إإرن اًعاذز ؾن كاط اًتحلِق ٔبو  و ضف املساهن ٌو و ناهوا ضف ٔبماهن ذاظة ًو ٔبماهن ذاظة ٔبو معومِة واًتلاظ ظوز ًضرط ٔبو ٔبنرث ًو

ًتلاظ اًعوز ذون اًتلِس   ابًوك  احملسذ ضف املاذت وهَي ازلِوزًة تسدول املساهن ًتيعُة ٔبهجزت اؿرتاط املصاسالث وتسجَي ألظواث وا

ادلزائَة وذون ؿمل ٔبو زضا ظاحة املسىن ؿٌَل ٔبن تفتُش املساهن ٍىون تـس اًساؿة ارلامسة ظحاحا وكدي اًثامٌة  إإحصاءاثمن كاهون  49

 مساء
1

 . 

ٔبن اؿرتاط املصاسالث وتسجَي ألظواث واًتلاظ  1221-61-12ادلزائَة ادلزائصي كدي  إإحصاءاثوكس ناه  اًلاؿست اًـامة ضف كاهون     

اًلضائَة اًيت إ جيوس اختارُا ٕاإ ؿىل مس توى اًتحلِق اًلضايئ مبوحة ٔبمص من كايض اًتحلِق ، وإ امىن اٌَجوء  إإحصاءاثاًعوز من 

و تـَق ألمص باةل تَخس ، مث اس تحسج املرشغ ا ٌَجوء ٕاىل ُشٍ ألساًَة مبوحة اًلاهون زرف ٕاٍهيا ذالل مصحةل اًتحصايث ألوًَة حىت ًو

ؤبما ضف فصوسا مت اس تحسااها مبوحة  ،مٌَ 62مىصز  11ٕاىل  1مىصز  11من ذالل اس تحساج املواذ  1221-61-12املؤزد ضف  21-11

 وما تـسُا من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة اًفصويس  91-921 اطلي اس تحسج املواذ  1224-21-29كاهون 
2

 . 

 رسة : اًت  - 1

ناليٓت : " كِام ضاتط اًرشظة اًلضائَة ٔبو ؾون اًرشظة اًلضائَة ، حت    infiltrationامللعوذ ابًترسة  61مىصز  11ؾصف  املاذت      

ٔبو  مسؤوًَة ضاتط اًرشظة اًلضائَة امللكف تتًس َق اًـمََة ، مبصاكدة ألصزاض املضتدَ ضف ازتاكهبم حٌاًة ٔبو حٌحة إبهياهمم ٔبهَ فاؿي مـِم

ة مس تـازت ؤبن ٍصتىة  رشًم هلم ٔبو ذاف ، بَث ٌسمح ًضاتط اًرشظة اًلضائَة ٔبو ؾون اًرشظة اًلضائَة ٔبن ٌس تـمي ًِشا اًلصط ًُو

ضا ؿىل ازتاكة ادلصا م :   ؾيس اًرضوزت ألفـال اليٓت تَاهنا اًيت إ تضلك حتًص

تجاث ٔبو ونائق ٔبو مـَوماث متحعي ؿَهيا من ازتاكة ادلصا م ٔبو مواذ ٔبو ٔبموال ٔبو مٌ  ٕاؾعاءاكتياء ٔبو حِاست ٔبو هلي ٔبو تسَمي ٔبو  -

 املس تـمةل ضف ازتاكهبا ،

اس تـٌلل ٔبو وضؽ حت  ترصف مصتىيب ُشٍ ادلصا م نافة اًوسائي  -
3

. 

                                      
1

 .    99-99ٔبمحس كاي ، اًوخزي ضف تيؼمي وهمام اًرشظة اًلضائَة ، املصحؽ اًساتق ، ض ض :   - 
2

 . 441جنميي حٌلل ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
3

 . 664ق ، ض :ٔبحسن توسلِـة ، املصحؽ اًسات - 
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ِة ورعل ؾون رشظة كضائَة ابًتوكي ذاذي حٌلؿة ٕاحصام  ٔبوو ًـصفَ اًحـغ تبٔهَ تلٌَة من تلٌَاث اًتحصي واًتحلِق ارلاظة تسمح ًضاتط    

حت  مسؤوًَة ضاتط رشظة كضائَة بٓدص ملكف تتًس َق معََة  اًترسة ، هبسف مصاكدة ٔبصزاض مضتدَ فهيم ووضف ٔبوضعهتم إإحصامِة 

تلسمي املترسة ًيفسَ ؿىل ٔبهَ فاؿي ٔبو رشًم  ة  اذللِلِة ، ًو ، ورعل إبدفاء اًًِو
1

 . 

عَق ؿىل اًترسة ضف اًلاهون ألمٍصيك امس " اًـمََة حت    لعس ابًـمََة حت  اًتلعَة لك حتلِق اطلي ًمت ضف اًلِام ًو   اًتلعَة " ، ًو

ة دِاًَة من ظصف ؾون من املىتة اًفِسزايل ٌَتحلِلاث ، نٌل هؼمَ املرشغ  ٔبوتبٔؾٌلل  وضاظاث تس تسؾي اس تـٌلل امس مس تـاز ٔبو ًُو

ادلزائَة  إإحصاءاثمن كاهون  99-921ٕاىل  96-921اًفصويس مبوحة املواذ 
2

 . 

ٔبدضـَ املرشغ ًضواتط وحـهل ًيفش إبرن من اًسَعة اًلضائَة وحت  مصاكدهتا  املحارشت واًسَعة اخملتعة  ، فلسوهؼصا رلعوزت ُشا إإحصاء   

يض ٔبما تـس فتح حتلِق كضايئ فِبٔمص تَ كا ،ضف وهَي ازلِوزًة ورعل كدي فتح حتلِق كضايئ -كاهوان–حرصُا مت ابٕإرن ابًلِام تـمََة اًترسة 

 من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة 21مىصز  42، هعل  هبشا اًفلصت اًثاهَة من املاذت اًتحلِق امللكف ابًلضَة تـس ٕادعاز وهَي ازلِوزًة
3

 . 

ٌَحعول ؿىل املـَوماث اًيت  ٕاحصامِةٕان ٕاحصاء اًترسة معي ظـة وضف كاًة ارلعوزت ًتؼاُص من ذال ه املترسة تبٔهَ فصذ من حٌلؿة     

ا ٔكذةل ٕإذاهة مصتىيب ادلصا م ، ٕار ختتَف إإحصاءاث املتـَلة تـمََة اًترسة  تفِسٍ  بسةوتساؿسٍ ٌَوظول ٕاىل اذللِلة ، ٔبٍن ًمت اؾتحاُز

 ادتالف اًلواهني واًترشًـاث .

 املصاكدة : - 1

ياس حة حتصايهتا حول ادلصا م مصاكدة ألصزاض من تني ٔبساًَة اًتحصي ارلاظة ومجؽ املـَوماث وألذةل اًيت تلوم هبا اًضحعَة اًلضائَة مب      

ٔبي متاتـة حتصك واهتلال ألصزاض  وألص َاء ، وتمت ُشٍ املصاكدة من ذون تسذي مدارش ضف اًًضاظ إإحصايم ادلازي ،  ،واًحضائؽ وألموال

ُس ٕاحصايئ ٔبي ٔبهنا إ تعصخ ٔبي ٕاصاكل كاهوين ذاض ٕاإ فامي ًتـَق مبتاتـة املصاكدة ذازح ذائصت الادتعاض إإكَميي  فِيي ٕارن معي ماذي ًو

من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة  61ًضاتط اًرشظة اًلضائَة ، فاًلاؿست اًـامة ابًًس حة صلائصت معي ضاتط اًرشظة اًلضائَة حسة هط املاذت 

ُمىٌَ ضف حاةل الاس تـجال مدارشت همبٔ  امَ ؿرب ذائصت ادتعاظَ ٕاىل نافة اًرتاة هَ امازش ادتعاظَ احملًل ضف حسوذ ذائصت وػائفَ املـتاذت ، ًو

                                      
1

 . 91 – 94ؾحساًصمحن ذَفي ، املصحؽ اًساتق ، ض ض :  - 
2

 . 614هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ؿىل ضوء ٔبحسج اًتـسًالث و ألحاكم اًلضائَة ، املصحؽ اًساتق ، ض :  -  
3

 . 91ٔبمحس كاي ، اًوخزي ضف تيؼمي وهمام اًرشظة اًلضائَة ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 226 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

ىن فامي ًتـَق تححث ومـاًية حصا م اخملسزاث وادلصامة امليؼمة ؿرب اذلسوذ اًوظيَة وادلصا م   اًوظين ٕارا ظَة مٌَ رعل كاط خمتط ، ًو

اة وادلصا م املتـَلة ابًترشً ؽ ارلاض ابًرصف ، امتس ادتعاض ضحاظ املاسة تبٔهؼمة املـادلة الًَٓة ٌَمـعَاث وحصا م تحُِغ ألموال وإإُز

اًرشظة اًلضائَة ٕاىل نامي إإكَمي اًوظين 
1

 . 

( ًؼِص ٔبن ُياك هوؿني من اًصكاتة ، مصاكدة ؿىل ألصزاض وألموال وألص َاء وما ٌسمى ابًتسَمي  61ومن ذالل هط املاذت ٔبؿالٍ )       

 املصاكة : 

املصاكدة تعوزت زسًة ذامئة ٔبو ذوزًة رسط ، ٔبماهن وسائي هلي ألص َاء ٔبو مواذ ٔبو ٔبموال ،  فداًًس حة ٌَيوغ ألول ًلعس هبا وضؽ حت      

اًِسف مٌَ اًتبٔنس من حصة مـَوماث وزذث ٕاىل اًضحعَة اًلضائَة تعًصق   ٔبو تبٓدص ، ٌَحعول ؿىل مـَوماث ذاظة تًضاظ فصذ ٔبو ٔبفصاذ 

 ،وان ، ٔبو مجؽ ألذةل حوًِا تـس وكوؾِا ووضف رسعَاهتم ومٌؽ ٕامتام ادلصا م ارلعريت كدي فواث الٔ 

املتحست ملاكحفة ادلصامة امليؼمة ؿرب اذلسوذ اًوظيَة املـمتست من ظصف ازلـَة اًـامة  ألممٔبما ابًًس حة ٌَتسَمي املصاكة فلس ؾصفتَ اتفاكِة     

املصوز ؿرٍب ٔبو  ٔبو ٔبنرث،صوح من ٕاكَمي ذوةل او مليؼمة ألمم املتحست ، تبٔهَ ألسَوة اطلي ٌسمح ًضحياث كري مرشوؿة ٔبو مض حوُة ابرل

ة ألصزاض اًضاًـني ضف ازتاكتَ  ،ذدو ه ، مبـصفة سَعاتَ اخملتعة وحت  مصاكدهتا تلَة اًتحصي ؾن حصم ما ووضف ًُو
2

 . 

 دتعاض ألكعاة ادلزائَة املترععة  : ااتـا ز 

 الادتعاض احملًل  – 6

ما ًتـَق مبسائي  1221و  1224ادلزائصي ضف تـسًي كاهون إإحصاءاث ادلزائَة ًس ية من املس تجساث اًيت اس تحساها املرشغ     

شا ضف حصا م وازذت ؿىل  ،الادتعاض بَث وسؽ من ادتعاض تـغ احملامك املترععة ًُضمي ادتعاض دحامك وجماًس كضائَة ٔبدصى ُو

ادلزائَة  إإحصاءاثمن كاهون  19/1سخِي اذلرص ظحلا ًيط املاذت 
3

كايض ،  تتوس َؽ الادتعاض احملًل ًلك من وهَي ازلِوزًة ، و رعل 

اًتحلِق 
4

املتضمن متسًس الادتعاض احملًل ًحـغ احملامك ووالكء  1221انتوجص  1املؤزد ضف  149-21. وكس حسذ املصسوم اًتيفِشي زرف  

                                      
1

 . 412جنميي حٌلل ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
2

 . 612هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ؿىل ضوء ٔبحسج اًتـسًالث وألحاكم اًلضائَة ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
3

 . 626ؾحساًصمحن ذَفي ،املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
4

 619ض :  هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، املصحؽ اًساتق ، - 
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ضف الادتعاض واملمتثةل ضف دحامك س َسي اَلس ،  وكضات اًتحلِق حسوذ الادتعاض احملًل ادلسًس  ٌَمحامك املـيَة هبشا اًتوسؽ ةازلِوزً

صان نٌل ًًل :  كس يعَية ، وزكةل ، ُو

ل :  ادلزائص واًضَف  دحامك اجملاًس اًلضائَة ٕاىلمتسًس الادتعاض احملًل حملوكة س َسي اَلس ووهَي ازلِوزًة وكايض اًتحلِق ، هبا     

 ،ًة واملس َةل وتومصذاش وتُداست وؿني اصلفىل والاقواظ واًحََست واًحوٍصت وتزيي وسو وادلَفة واملس

اًحواطف  ٔبممتسًس الادتعاض احملًل حملوكة كس يعَية ووهَي ازلِوزًة وكايض اًتحلِق ، هبا اىل دحامك اجملاًس اًلضائَة ل : كس يعَية و  -1

 ومِةل ، ٔبُصاشاًواذي وذًضةل وسوق وابتية وجباًة وثسىصت وتخسة وحِجي وسعَف وسىِىست وؾياتة وكاملة وجصح توزؾٍصصجي واًعازف و 

ذزاز واتمٌلس  بٔ متسًس الادتعاض احملًل حملوكة وزكةل ووهَي ازلِوزًة وكايض اًتحلِق ، هبا اىل دحامك اجملاًس اًلضائَة ل : وزكةل و  -1

 واًَزيي وتيسوف وقصذاًة ،

صان ووهَي ازلِوزًة وكايض اًتحلِق ، هب -4 ا اىل دحامك ادلاًس اًلضائَة ل : وُصان وثضاز و تَمسان و متسًس الادتعاض احملًل حملوكة ُو

تَازث وسـَست وس َسي تَـحاش ومس تلامن ومـسىص و اًحَغ وتس ميس ََ  واًيـامة وؿني تميوصً  وكَزيان 
1

 . 

تخني من ُشٍ اًيعوض ٔبن املرشغ ادلزائصي ُسف من ٕاوضاء تضىِالث من هجاث اًيَاتة ،اًتحلِق واحملاهكة     راث الادتعاض احملامك ،ًو

ضف رعل ، مما امىهنا من انتساة  هجواي اومٌحِا ادتعاظ ،املوسؽ املـيَة من ٔبخي اًتفصػ لكَا ٌَجصا م ادلسًست املضاز ٕاٍهيا ساتلا ، ذون سواُا

 ختععِا وحتلِق مـادلة فـاةل هبشا اًيوغ من إإحصام  ٕاىلدجصتة ، ابٕإضافة 
2

. 

 6مىصز  42ست فامي ًتـَق تلواؿس الادتعاض احملًل ًِشٍ ادلِاث اًلضائَة املترععة اس توحد  املاذت ؤلخي تيفِش ُشٍ اًتساتري ادلسً    

تالكَ تبٔظي وسرتني إ من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة من ضاتط اًرشظة اًلضائَة ٕادداز وهَي ازلِوزًة صلى احملوكة اًاكئن هبا ماكن ادلصامة و 

فوزا اًًسزة اًثاهَة ٕاىل اًيائة اًـام صلى اجملَس اًلضايئ اًتاتـة  ه احملوكة  وزًة املشهوز ٕازسا هومن وهَي  ازلِ،اًتحلِق  ٕاحصاءاثمن 

اخملتعة ، فٕارا اؾترب اًيائة اًـام ٔبن ادلصامة تسذي مضن ادتعاض احملوكة املوسؽ ًعاًة ابٕإحصاءاث فوزا وضف ُشٍ اذلاةل ًتَلى ضحاظ 

 1مىصز  42ض ُشٍ احملوكة اًتـَاميث املحارشت من وهَي ازلِوزًة صلى ُشٍ ادلِة اًلضائَة ) املاذت اًرشظة اًلضائَة اًـامَون تسائصت ادتعا

                                      
1

ط ، مشهصاث ضف كاهون الاحصاءاث ادلزائَة ادلزائصي ، املصحؽ اًساتق ، ض :  -   11َلس حًز
2

 619هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
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م اصلؾوى  ادلزائَة ( وتـسُا إإحصاءاثمن كاهون  م اصلؾوى اًـمومِة ثضبٔن ُشٍ ادلصا م وفلا ًٔلوضاغ املاذًة ًتحًص تسري ٕاحصاءاث حتًص

               فٕاهَ جيوس ٌَيائة اًـام  ،ٔبما ٕارا نان كس س حق فتح حتلِق كضايئ ابحملوكة ألظََة وكة اخملتعة ،اًـمومِة من ظصف وهَي ازلِوزًة صلى احمل

عسز كايض اًتحلِق ٌَمحوكة اًـاذًة ٔبمصا ابًتزًل ؾن   ه ادلِة اًلضائَةصلى اجملَس اًلضايئ اًتاتـة  اخملتعة ٔبن ًعاًة ابٕإحصاءاث ، ًو

وضف ُشٍ اذلاةل ًتَلى ضحاظ  اًرشظة اًلضائَة اًـامَون تسائصت ادتعاض ُشٍ احملوكة  ،حلِق صلى احملوكة اخملتعةإإحصاءاث ًفائست كايض اًت 

ادلزائَة (  إإحصاءاثكاهون  1مىصز  42اًتـَاميث مدارشت من كايض اًتحلِق هبشٍ ادلِة اًلضائَة ) املاذت 
1

  . 

ة  مهنا املـلست وامليؼمة ماكهة ُامة إ تلي ؾن اًلواؿس املوضوؾَة دعوظا ما ًتـَقارلاظة مبواهجة ادلصا م  إإحصائَةٕان ٌَلواؿس      بًص

ا  ،املساش بلوق إإوسان ألساس َة  دعوظا ضف مصحةل اًتحلِق الاتتسايئ ٕاىلومن املمىن ٔبن تؤذي  ،املواظن واس تلصاٍز واًيت دجس معسُز

وزًة اًوظيَة ؼؼؼؼعوض اصلستؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼضف املواجَق اصلوًَة واًٌ
2

ضمي الادتعاض   املوسؽ ٌَمحامك املترععة نافة مصاحي  إإكَميي. ُشا ٌو

َة  املتاتـة ادلزائَة ، اًتحلِق فاحملاهكة  ٕاىلاصلؾوى اًـمومِة اتتساء من اًتحصايث ألًو
3

   . 

 .سذ ادتعاظِا ضف كضااي إإحصام امليؼم (  ًتحJIRSمترععة مسَ  ) ٕاكَميَةهجاث كضائَة  ٕاوضاءوضف اًترشًؽ اًفصويس جنس تبٔهَ مت     

تخني ًيا من ذالل  .ادلزائَة اًفصويس  إإحصاءاثمن كاهون  91-921و  94 -921و  91-921ٔبزحـ  كواؿس ادتعاظِا ضف لك من املواذ  ًو

 ٕاظازصا م ارلعريت اًيت تمت ضف اس تلصاء ُشٍ املواذ ٔبن املرشغ اًفصويس زنز ُيا ؿىل مٌح الادتعاض ًِشٍ ادلِاث اًلضائَة املترععة ؿىل ادل

 مس حلا.ثضلك مٌؼم وخمعط  إإحصامِةاًلِام تًضاظاهتا  ٕاىلهتسف  مٌؼمة اًيتؾعاتة 

ومن رعل تصنزٍي ؿىل  ،حنو متلسم ٕاىلنشعل حاول املرشغ اًفصويس اًرتنزي ؿىل تـغ اًيلاظ اًيت تساؿس ؿىل ذفؽ مس توى ُشٍ ادلِاث     

 .ارلعري واملـلس  إإحصامهتِجة مصضَة ادجاٍ كضااي  ٕاىلتـاوهنم مؽ تـغ املعاحل ألدصى رلَق فـاًَة ٌَوظول   فامي خيطنيذوز اًيواة اًـام

من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة اًفصويس ،  921و حـي املرشغ اًفصويس ما ٌسمى املساؿسون املترععون اطلٍن مت اًيط ؿَهيم ضف املاذت     

 .هتِجة مصضَة  ٕاىلهتم وذرباهتم اًفٌَة هبسف مـادلة اًلضااي املـلست مبا ًضمن فـاًَة ضف اًوظول ٌساؿسون اًلضات ابس تـٌلل نفاء

                                      
1

ط ، مشهصاث ضف كاهون الاحصاءاث ادلزائَة ادلزائصي ، املصحؽ اًساتق ، ض :  -   11َلس حًز
2

 1262، ض :  1262س اًرٍبزاث ، ادلصامة امليؼمة ، ذاز اًثلافة ، اًعحـة اًثاهَة ، الازذن ، هجاذ َل - 
3

  619هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، املصحؽ اًساتق ، ض : - 
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خبَق بًَٓاث معي خسًست من صبهٔنا ٔبن  إإحصامِة،ٕان مثي ُشٍ ادلِاث املترععة من صبٔهَ ٔبن ٌساؿس ؿىل دحازتة اًؼواُص واًًضاظاث    

 واملـلس.َة ذاظة ًححث ومـاًية ٔبصاكل إإحصام املس تحسج ابؾدامذ كواؿس ٕاحصائ  ؿَهيا،تسِي معي اًلامئني 

 الادتعاض اًيوؾي   - 1

ٕاىل ثسط الادتعاض اًلضايئ وتوس َـَ إبوضائَ ًٔلكعاة ادلزائَة املترععة مؤنسا تشعل سـََ حنو  ادلزائصياملرشغ ادلزايئ  سازغ    

تعوٍص ترشًـي ٔبوسؽ 
1

َة متاص َا مؽ ٔبحسج اًس َاساث اًترشًـَة ادليا،   ئَة اصلًو
2

   . 

حتلِق اًفـاًَة واًرسؿة ضف ٔبذاء اًسَعة اًلضائَة ، فامي ًتـَق مبـادلة كضااي  ٕاىل 1224ادلزائَة ًس ية  إإحصاءاثتـسًي كاهون ت  وكس ُسف    

إإحصام امليؼم اًيت تتعَة مـادلة ذكِلة وؿاخةل 
3

ـسًي كاهون املتضمن ت 62/66/1224املؤزد ضف  64-24، حِث ومبلتىض اًلاهون  

املتـَق  21/62/1221املؤزد ضف  149-21من املصسوم اًتيفِشي  ألوىلمٌَ واملاذت  119،  42،  19ادلزائَة ورعل ضف املواذ  إإحصاءاث

 املوسؽ ، خاءث ابدلصا م اًيت ختضؽ إدتعاض تغل احملامك وخاءث ؿىل سخِي اذلرص ، إإكَمييتتـَني    وحتسًس احملامك راث الادتعاض 

 ضف : إإكَمييحِث جيوس ثضبهٔنا اًتوسؽ 

 حصا م اخملسزاث : -

املتضمن اًوكاًة من اخملسزاث واملؤثصاث اًـلََة  ،1224ذٌسمرب  11املؤزد ضف  69-24امليعوض واملـاكة ؾهنا مبوحة اًلاهون 

 وسفؽ الاس تـٌلل والادجاز كري املرشوؿني هبا
4

ـغ ألحاكم املسزخة ضف اًلاهون زرف نان اًترشًؽ ارلاض ابخملسزاث تيؼمَ ت فلس،  

 املؤزد ضف  91-21

خاء  ،ذزخة اًتىفي هبسٍ ادلصامة من مجَؽ حواىهبا ٕاىلاملتـَق بٌلًة اًعحة وتصكِهتا ، كري ٔبن ُشٍ ألحاكم  م تصق  61/21/6991

ؿَهيا ادلزائص   اصلوًَة اًيت ظاذكاًساًف اطلهص ًتىَِف اًترشًؽ اًوظين مؽ الاًزتاماث املرتتحة ؾن اإتفاكِاث  24/69اًلاهون 
5

 . 

 تخين هؼام كاهوين كا م ؿىل ٔبساش تفـَي اًوكاًة ضف جمال الاس هتالك ، مث اًصذغ ضف املتاحصت ضف اخملسزاث ورعل : ٕاىلبَث معس املرشغ     

                                      
1

سان ، ادلصامة املـَوماتَة ضف اًترشًؽ ادلزائصي واصلويل ، ذاز اًِسى ، ادلزائص ،  -   11، ض :  1266ًسححة ًس
2

اة وماكحفهتٌل ،  ذاز اًِسى ، ادلزائص ،  -  ي الاُز   16، ض :  1229ؾحَسي اًضافـي ، كاهون اًوكاًة من تحُِغ الاموال ومتًو
3

 92ظَة تَـزي  املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
4

 619هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
5

 419، ض :  1261هون ادلزايئ ارلاض ، ذاز اًِسى ، ادلزء الاول ، اًعحـة اًصاتـة ؾرش ، ادلزائص ، ٔبحسن توسلِـة ، اًوخزي ضف اًلا - 
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 مبضاؾفة اًـلوابث ، مؽ ألذش ضف اذلس حان اًعاتؽ اًوظين ٔبو اصلويل ٌَجصامة ، -

ؤبذريا  إإحصامِة،ٔبمام معاحل اًضحعَة اًلضائَة تسَِال ًـمََة اًتحصي ؾن اًض حاكث  فهيم،وكِف ٌَيؼص ًٔلصزاض املضتدَ متسًس مست اًت -

تاتـة واًيؼص ضف حصا م اخملسزاث مضن اًلعة ادلزايئ اخملتط امل 
1

 . 

 ادلصامة امليؼمة ؿرب اذلسوذ اًوظيَة : -

ة تشاهتا ضف اًترشًؽ ادلزائصي ، تي تـس ضف تـغ ادلصا م ػصف تضسًس بَث ٔبذزهجا املرشغ ٕان ادلصامة امليؼمة كري جمصمة وجصامة كامئ    

ؼِص ُشا من ذالل  ،ادلزائصي مضن ادتعاض ألكعاة ٕار ًحسو ٔبن ادلصامة امليؼمة يه مـَاز ادتعاض ألكعاة ادلزائَة املترععة ًو

و ك و  91-921اهون إإحصاءاث ادلزائَة اًفصويس ، ٕار ؾيس كصاءت هط املاذتني اس تلصاء اًلاهون ألظًل اطلي ٔبذش مٌَ املرشغ ادلزائصي ُو

ق حٌلؿة  921-94 مٌؼمة   ٕاحصامِةمن  كاهون إإحصاءاث ادلزائَة اًفصويس تويح تبٔن مـَاز الادتعاض ُو ازتاكة ادلصا م ؾن ظًص
2

 . 

 ادلصا م املاسة تبٔهؼمة املـادلة الًَٓة ٌَمـعَاث : -

ملرشغ ادلزائصي ساز توتريت متسازؿة ؿىل دعى اًترشًـاث اًـاملَة ضف ٕاظاز مواهحة اًتعوز اذلاظي ضف مضٌلز اًلاهون من املـَوم ٔبن ا     

ٌَمـعَاث ، بَث  الًَٓةتعوزٍ اذلسًثة س امي ما تـَق ابدلصامة امليؼمة وادلصا م املاسة تبٔهؼمة املـادلة  إإحصامجملاهبة اًتعوز اذلاظي ضف جمال 

زك وسس اًفصاػ اًلا م خبعوض جماإث اًتحلِق الاتتسايئ تسا ٕاىلسازغ 
3

  . 

ٕان وضؽ حٌلًة فـاةل ٔلهؼمة املـادلة الًَٓة ٌَمـعَاث ابًيط ؿىل ٍلوؿة من ادلصا م ؤبوحة ًِا ؾلوابث كاس َة ٌَحس من اكرتافِا     
4

  ،

، مبوحة  اًـلوابثمن كاهون  9مىصز  194 ٕاىلمىصز  194بَث مت اًيط ؿىل ادلصا م املاسة تبٔهؼمة املـادلة الًَٓة ٌَمـعَاث ابملواذ 

  .1221ذٌسمرب  12املؤزد ضف  11-21واًتـسًي اًثاين مبوحة اًلاهون  ، 1224هوزفرب  62املؤزد ضف  24/61اًتـسًي اًواكؽ ؿَََ ابًلاهون 

 

                                      
1

 621-624ظَة تَـزي ،  املصحؽ اًساتق ، ض ض :  - 
2

 642هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
3

سان ،  املصحؽ اًساتق ، -   661-664ض ض :  ًسححة ًس
4

 629، ض :  1262دثري مسـوذ ، اسلاًة ادليائَة جصامج اًىومدَوتص ، ذاز اًِسى ، ادلزائص ،   - 
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 حصا م تحُِغ ألموال : -

 ألموالاملتـَق ابًوكاًة من تحُِغ  1221فرباٍص  1املؤزد ضف  21/26هون من اًلا 11 ٕاىل 16امليعوض واملـاكة ؿَهيا ابملواذ من      

اةومتوًي  ، مبوحة اًتـسًي اًواكؽ ؿَََ ابًلاهون  اًـلوابثمن كاهون  9مىصز  199 ٕاىلمىصز  199وماكحفهتٌل ، ونشعل املواذ من  إإُز

 1221ذٌسمرب 12املؤزد ضف  21/11
1

اذلسًثة ٌَجصا م الاكتعاذًة املصتحعة ابدلصامة امليؼمة ، حِث تـترب ُشٍ ادلصامة من اًعوز  
2

،  فىٌل  

ؿىل مس توى الاكتعاذ  إإحصامِةاًـالكاث  ٔبًضاتضاجى  اًـالكاث الاكتعاذًة تني اصلول تضاجى  
3

،   طلعل فاكن إتس من اختار تساتري  

ام املايل واًحييك ثضلك ذاض خي حٌلًة الاكتعاذ اًوظين ثضلك ؿام واًيؼبٔ وكائَة ؤبحاكم زذؾَة ظازمة من 
4

 . 

اة : -  حصا م الاُز

اتَةٕان ادلصامة      ا ؾن تلِة ادلصا م من ذالل اس تزسام تـغ اًوسائي اًيت  إإُز تتعف تعحَـة ذاظة  ًِا دعوظَة متزُي
5

  .

اة،بَث جنس ٔبن املرشغ ادلزائصي توسؽ ضف حتسًس ما ًـترب من ٔبؾٌلل  س هتسف ٔبمن ٌ  فـيا لك حِث ؾصف تغل ألؾٌلل تبهٔن إإُز

ا اًـاذي  اصلوةل واًسالمة اًرتاتَة واس تلصاز املؤسساث وسرُي
6

 99 ٕاىلمىصز  99بَث مت اًيط واملـاكدة ؿَهيا  ابملواذ من  ، 

-21واًتـسًي اًثاين مبوحة اًلاهون  6991فرباٍص  11املؤزد ضف  91/66من كاهون اًـلوابث ، مبوحة تـسًهل ابٔلمص  62مىصز 

 1221ذٌسمرب  12زد ضف املؤ  11
7

 . 

 من واىل ارلازح :  ألموالحصامة خماًفة اًترشًؽ واًتيؼمي ارلاظني ابًرصف وحصنة زؤوش  -

ٔبهنا تصتىز ؿىل هعوض تيؼميَة ظاذزت ؾن تيم ادلزائص اطلي دول  ه اًلاهون  ؤبمهِا دعائعِا،دلصامة اًرصف ظحَـة ذاظة تؼِص ضف     

هؼم ضف ُشا اجملال وحصنة زؤوش ألموال من واىل ارلازح  ٕاظسازط ظالحِاث تيؼمي مصاكدة اًرصف تواسعة املتـَق ابًيلس واًلص  21/66

                                      
1

 642هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
2

 21، ض :  1229هخِي ظلص ، تحُِغ الاموال ضف اًترشًؽ ادلزائصي ، ذاز اًِسى ، ادلزائص ،  - 
3

 161، ض :  1229اسلَس ، ادلصا م الاكتعاذًة ، املىتة ادلامـي اذلسًث ، مرص ، وسرين ؾحس  - 
4

 629-621ظَة تَـزي  ، املصحؽ اًساتق ، ض ض :  - 
5

اتَة ، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ، اًعحـة الاوىل ، ًحيان ،  -  اة وادلصامة إإُز  99، ض :  1262سا م زوضان املوسوي ، فـي إإُز
6

اة ، املىتحة اًـصتَة اذلسًثة ، مرص ، اسامة حس -   91، ض :  1229ني دحي اصلٍن ، حصا م إإُز
7

 642هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
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 وٕامنا امىن ٔبن تبٔذش ؿست مؼاُص ذازحِة تـس لكِا ظوزت خمتَفة  ،متتاس حصامة اًرصف تبهٔنا إ تؼِص ضف صلك واحس ٕار،  62/21ًيؼمِا ألمص 

ف تلسز ؿسذ ٔبهواغ ألؾٌلل اًيت تضلك زنهنا املاذي ٌَجصامة ، حِث تتـسذ ظوز حصامة اًرص  
1

 . 

 حصا م اًفساذ : -

ة وٕاظساز هعوض كاهوهَة حسًثة وتـسًي ٔبدصى كامئة كعس       كَمهتا مؽ بٔ ًلس مت اختار سَسةل من اًتساتري إإحصاءاث اًَِلكَة واًتبٔظرًي

َة إس امي اتفاكِاث ألمم املتحست مباكحفة اًفسا ذ اإتفاكِاث اصلًو
2

 12املؤزد ضف  21/26، ٕار مت اًيط ؿىل حصا م اًفساذ واملـاكدة ؿَهيا ابٔلمص  

 6مىصز  14، وابرلعوض املاذت 1262 ٔبوث 11املؤزد ضف  62/21املتـَق ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفتَ ، املـسل واملمتم ابٔلمص  1221فرباٍص 

ا ضف ُشا اًلاهون إدتعاض ادلِاث اًلضائَة     راث الادتعاض احملًل مٌَ اًيت تيط دضاحة ؿىل ٔبهَ " ختضؽ ادلصا م امليعوض ؿَهي

،  املتاتـةمس توى  ٕاىلاملوسؽ ًتحسذ ابًيؼص  إإكَميياملوسؽ وفلا ًلاهون إإحصاءاث ادلزائَة " فاإدتعاض اًيوؾي ٌَمحامك راث الادتعاض 

ؿَهيا تـلوابث تعي ٕاىل  املـاكةظاتؽ حٌايئ  ٍىون را زفهنا ما اًلاهون: ضف ُشا اًتحلِق واحملاهكة ضف واحست ٔبو ٔبنرث من ادلصا م املشهوزت 

اةاًسجن املؤتس وإإؿسام مثي حصا م  من اًلاهون  69يؼمة ) املاذت ــــ م  ٕاحصامِةوتـغ حصا م اخملسزاث ضف حاةل  ازتاكهبا من كدي حٌلؿة  إإُز

ََة ( ، ونشعل اذلال ابًًس حة ًحـغ ادلصا م امليؼمة ـــ سزاث واملؤثصاث اًـل ؼؼؼؼؼاخملاًة من ؼؼؼؼؼاملتـَق ابًوك 11/61/1224ؤزد ضف ؼؼؼؼامل 24/69

ة  املؤزد ضف  21/21من ألمص زرف  64اًيت ًـاكة ؿَهيا تـلوتة اًسجن املؤتس حسة املاذت  ألسَحةاًـاجصت ٌَحسوذ اًوظيَة نهتًص

ة ، ومهنا ما ُو رو ظاتؽ ح  21/29/1221 ٌحي ًىن مضسذت اًـلوتة مثي تـغ حصا م اخملسزاث تسون توفص ػصف املتـَق مباكحفة اٍهتًص

س يواث  1مٌؼمة وتحُِغ ألموال وادلصا م املاسة تبٔهؼمة املـادلة الًَٓة ٌَمـعَاث وكاهون اًرصف حِث ترتاوخ اًـلوتة تني  ٕاحصامِةحٌلؿة 

قصاماث  ماًَة  ٕاىلس ية حخس ابٕإضافة  12 ٕاىل
3

 . 

                                      
1

  141، ض :  1261هخِي ظلص ، اًوس َط ضف رشخ حصا م ألموال ، ذاز اًِسى ، ادلزائص ،  - 
2

 24، ض :  1262وين ملاكحفة اًصصوت ، ذاز اًِسى ، ادلزائص ، موىس توذُان ، اًيؼام اًلاه - 
3

  641-646هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، املصحؽ اًساتق ، ض ض :  - 
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اًاكمٌة ضف رسط فاؿَِا واملسامهني  إإحصامِة راث اًعحَـة ارلاظة ابًيؼص ٕاىل تياهئا وتصهَهبا اًلاهوين ودعوزهتا وملا ناه  ُشٍ ادلصا م    

امت  ،مـَ  وٕاذزاهجا مضن حزي ترشًـي ذاض ٕاكصاُز
1

موسؽ ٔبو  ٕاكَمييدحامك حزائَة مترععة راث ادتعاض  ٕاوضاء، وكس مت ؿىل ٔبساش رعل  

 كًَٓة كضائَة خسًست ملاكحفة ُشا اًيوغ من ادلصا م ملترععة،ائَة اما ًععَح ؿَََ ابٔلكعاة ادلز 
2

. 

ًمت  تـلِسا،اًفساذ وادلصا م املاًَة الٔنرث  مترععة ملاكحفةوضف اًترشًؽ اًفصويس مت اًيط ؿىل ٔبهَ ضف حاةل ؿسم وحوذ هجة كضائَة      

 1224( ورعل مٌش JIRSاملترععة ) إإكَميَةاًتحلِق فهيا ودحاهكهتا مضن ادلِاث اًلضائَة  متاتـهتا،
3

 . 

ة : -  حصا م اٍهتًص

ة مبوحة ألمص       ة وابرلعوض املاذت  1221قض   11املؤزد ضف  21-21ًلس مت اًيط ؿىل حصا م اٍهتًص مٌَ  14املتـَق مباكحفة اٍهتًص

و 62ًِا " تعحق ؿىل ألفـال اجملصمة ضف املواذ  اًيت حسذث ادتعاض احملامك ادلزائَة راث الادتعاض احملًل املوسؽ ابًيؼص ضف اٍهتًصة تلو 

من ُشا ألمص هفس اًلواؿس إإحصائَة املـمول هبا ضف جمال ادلصامة امليؼمة "  61و64و61و61و66
4

 . 

 رشًعة ٔبن إ ،اًساًف اطلهص ٔبخاس اس تـٌلل نافة اًوسائي وألهجزت ٌَححث واًتحصي ٌَىضف ؾن حصا م اٍهتًصة 21-21ٕار ٔبن ألمص     

رشؾَة ٌَىضف ؾهنا وتتدـِا ، ٕاإ ٔبن رعل إ اميؽ من اً لاهوهَة وكري اًًتـسى رعل املساش بلوق ألفصاذ وحصايهتم والاتتـاذ ؾن اًعصق كري 

اًلِام إبحصاءاث اًححث واًتحصي ؾن ُشٍ ادلصا م ٔلهنا ٔبمص رضوزي حيافغ ؿىل ألمن الاكتعاذي وألمن اًـام ٌَمجمتؽ 
5

 . 

مس توى املتاتـة ، اًتحلِق واحملاهكة ضف واحست ٔبو  ٕاىلدتعاض اًيوؾي ٌَمحامك راث الادتعاض احملًل املوسؽ ًتحسذ ابًيؼص ٕارن فاإ     

اةاًسجن املؤتس وإإؿسام مثي حصا م  ٕاىلٔبنرث من ادلصا م اًساتلة ، واًيت مهنا ما ُو رو ظاتؽ حٌحي وًـاكة ؿَهيا  تـلوابث تعي   إإُز

املتـَق  11/61/1224املؤزد ضف  69-24من اًلاهون  69مٌؼمة ) املاذت  ٕاحصامِةث ضف حاةل ازتاكهبا من كدي حٌلؿة وتـغ حصا م اخملسزا

                                      
1

 9ٔبسامة امحس املياؾسة ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
2

َة ، لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة ، هوز ظازق ، احملاهكة ٔبمام ألكعاة ادلزائَة املترععة ، املَتلى اصلويل حول احمل -  اهكة اًـاذةل ضف اًلاهون ادلزائصي واملواجَق اصلًو

  91اجًصي ، ادلزائص ، ض :  66و  62خامـة اًـصيب جن همَسي ، ٔبم اًحواطف ، ًويم  
3

 - François Badie , la prévention de la corruption en France , service central de prévention de la corruption , le 18 septembre 

2012 , à bruxelles , p : 1 . 
4

  646هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 
5

 422-199، ض ض :  1229موىس توذُان ، اًيؼام اًلاهوين ملاكحفة اٍهتًصة ضف ادلزائص ، ذاز اذلسًث ٌَىتاة ، اًعحـة ألوىل ، ادلزائص ،  - 
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ة  اًيت ًـاكة ؿَهيا  ألسَحةابًوكاًة من اخملسزاث واملؤثصاث اًـلََة ( ، ونشعل اذلال ابًًس حة ًحـغ ادلصا م امليؼمة ٌَحسوذ اًوظيَة نهتًص

ة ،  21/29/1221املؤزد ضف  21-21من ألمص زرف  64سة املاذت تـلوتة اًسجن املؤتس ح   املتـَق مباكحفة اٍهتًص

، يه حصا م ابًلة ارلعوزت ومـادلهتا تلتيض حتصايث جلِةل وذاظة مما جيـَِا  إإكَمييواملالحغ ٔبن ادلصا م املـيَة تتوس َؽ الادتعاض     

بٔو   la saisine préférentielleاملرشغ ادلزائصي ظًصلة الادتعاض اًتفضًَل  ابًيتِجة من ادتعاض احملامك املترععة ، بَث اؾمتس

لعس هبا  تفضَي ٕاحاةل املَفاث املتـَلة ابدلصا م املشهوزت ؿىل سخِي اذلرص ؿىل احملامك ادلزائَة املترععة ، ؿٌَل  إإدعازظًصلة    اًتفضًَل ، ًو

شٍ اًعًصلة اًيت  إإحصاءاثًيائة اًـام اًتاتـة  ه تغل ادلِاث اًلضائَة املترععة مبَف ٔبن احملامك احملََة تحلى خمتعة ظاملا  م ًعاٍهبا ا ، ُو

ا كضات اًتحلِق     تياسغ اؾمتسث  متىن من دجية تلوت اًلاهون ًحـغ حاإث الادتعاض ،  وتـعي كوت تيفِشًة ٔلوامص اًتزًل اًيت ًعسُز

، تياءا ؿىل ظَة اًيائة    اًـام 
1

 .  

 ذامتة :

ًلس معس املرشغ ادلزائصي إبوضائَ دلِاث كضائَة مترععة ملاكحفة حصا م دعريت ومـلست ، ٕاىل اًـمي ؿىل تفـَي  ذوز املؤسساث اًلضائَة    

 ماذًةإبؾعاهئا من اًعالحِاث ما ٌساؿسُا ؿىل زفؽ ٔبذاء معَِا توافلا مؽ اًتعوزاث اذلاظةل ضف اجملمتؽ اصلويل ، بَث اؾمتس وسائي كاهوهَة و 

ذاظة من صبهٔنا ٔبن تسِي معي اًسَعاث املـيَة ٌَوظول ٕاىل هتاجئ فـاةل و تسمح تتتدؽ اًـعاابث إإحصامِة ثضلك ذكِق واًـمي ؿىل اذلس 

ا.    وؿَََ، كام املرشغ ادلزائصي   دصىبٔ   ًتضمي دحامك جماًس كضائَة ِاث اًلضائَة املترععةاحملًل ًِشٍ ادل  الادتعاضتوس َؽ ت  من اهتضاُز

كص ًِا ظالحِاث خسًست تسذي ضف ٕاظاز اًتحلِق اًلضايئ من رعل اًترسة واؿرتاط املصاسالث وتسجَي ألظواث واًتلاظ اًعوز، ، وبٔ 

َة و اصلساتري ،   ٕاإ ٔبن ابًصمغ من ٔبن ُشٍ ألذريت من صبهٔنا ٔبن متس ابذلصايث اًفصذًة واذلَات ارلاظة امللصزت ضف اًـسًس من املواجَق اصلًو

اًـمي هبا ًفائست وضف اذللِلة وتسََط حق اصلوةل ضف اًـلاة ، متتحـا تشعل هنج اًـسًس من اًترشًـاث ألحٌحَة اًيت ٔبكصث  املرشغ  ٔبذزح

 مثي ُشٍ اًلواؿس إإحصائَة ارلاظة هبسف ما تلتضََ املعَحة اًـامة املمتثةل ضف اذلفاع ؿىل ٔبمن اصلوةل وسالمة ٔبفصاذُا.

                                      
1

 641هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، املصحؽ اًساتق ، ض :  - 



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 235 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

 صاحؽ  ابٌَلة اًـصتَة :امل

  1261سن توسلِـة ، اًوخزي ضف اًلاهون ادلزايئ ارلاض ، ذاز اًِسى ، ادلزء ألول ، اًعحـة اًصاتـة ؾرش ، ادلزائص ، ٔبح . 

 1262، ، اًعحـة اًتاسـة  ص ،ٔبحسن توسلِـة ، اًتحلِق اًلضايئ ، ذاز ُومة ، ادلزائ . 

 1266، زائص ، اًعحـة ارلامسة ٔبمحس كاي ، اًوخزي ضف تيؼمي وهمام اًرشظة اًلضائَة ، ذاز ُومة ، ادل . 

  ، 1229ٔبسامة ٔبمحس املياؾسة ، اًوس َط ضف رشخ كاهون دحوكة ٔبمن اصلوةل ، ذاز وائي ًٌَرش ، اًعحـة ألوىل ،   ألزذن . 

  ، اة ، املىتحة اًـصتَة اذلسًثة ، مرص  . 1229ٔبسامة حسني دحي اصلٍن ، حصا م إإُز

 1262ة ، ذاز اًثلافة ، اًعحـة اًثاهَة ، ألزذن ، هجاذ َلس اًرٍبزاث ، ادلصامة امليؼم . 

  ، 1229دثري مسـوذ ، اسلاًة ادليائَة ًربامج اًىومدَوتص ، ذاز اًِسى ، ادلزائص . 

  ، سان ، ادلصامة املـَوماتَة ضف اًترشًؽ ادلزائصي واصلويل ، ذاز اًِسى ، ادلزائص ححة ًس  . 1266ًس

  اة اتَة ، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ، اًعحـة ألوىل ، ًحيان ، سا م زوضان املوسوي ، فـي إإُز  . 1262وادلصامة إإُز

  ، 1229ظَة تَـزي ، ٕاظالخ اًـساةل ضف ادلزائص ، ذاز اًلعحة ًٌَرش ، ادلزائص . 

  ، 1261ؾحس اًصمحن ذَفي ، دحارضاث ضف كاهون إإحصاءاث ادلزائَة ، ذاز اًِسى ، ادلزائص . 

 ة ادلسًس ، موذف ًٌَرش ، ادلزائص ، ؾحس اًسالم ذًة ، ك  . 1266اهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز

  ، 1221ؾحس اًـٍزز اًـضاوي ، ٔبباج ضف اًلاهون اصلويل ادليايئ ، ذاز ُومة ، اًعحـة ألوىل ، ادلزائص . 

  1224، مرص ، ؾعَة فِاط ، حصامة قسي ألموال ضف اًفلَ إإساليم ، ذاز اًًرش ٌَجامـاث ، اًعحـة ألوىل . 
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  ي  ألموالؾحَسي اًضافـي ، كاهون اًوكاًة من تحُِغ اةومتًو   . 1229وماكحفهتٌل ،  ذاز اًِسى ، ادلزائص ،  إإُز

  ، 1261هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف وفق ٔبحسج اًتـسًالث وألحاكم اًلضائَة ، ذاز ُومة ، ادلزائص . 

 ط ، مشهصاث ضف كاهون إإح  . 1261صاءاث ادلزائَة ادلزائصي ، ذاز ُومة ، اًعحـة اًساذسة ، ادلزائص  َلس حًز

  ، 1262موىس توذُان ، اًيؼام اًلاهوين ملاكحفة اًصصوت ضف ادلزائص ، ذاز اًِسى ، ادلزائص . 

  ة ضف ادلزائص ، ذاز اذلسًث ٌَىتاة ، اًعحـة ألوىل ، ادلز  . 1229ائص ، موىس توذُان ، اًيؼام اًلاهوين ملاكحفة اٍهتًص

  ، 1229هخِي ظلص ، تحُِغ ألموال ضف اًترشًؽ ادلزائصي ، ذاز اًِسى ، ادلزائص . 

  ، 1261هخِي ظلص ، اًوس َط ضف رشخ حصا م ألموال ، ذاز اًِسى ، ادلزائص . 

  ، 1266جنميي حٌلل ، اجحاث ادلصامة ؿىل ضوء الاحهتاذ اًلضايئ ، ذاز ُومة ، ادلزائص . 

 َ1229س ، ادلصا م الاكتعاذًة ، املىتة ادلامـي اذلسًث ، مرص ، ورسٍن ؾحس اسل . 

 : اًصسائي اًـَمَة

  هوز ظازق ، بًَٓاث ماكحفة حصامة اًرصف ، مشهصت ًيَي صِاذت ماحس تري ، لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة ، خامـة اًـصيب جن

 . 1261همَسي ، ٔبم اًحواطف ، ادلزائص ، حوان 

 اًـَمَة : لاإثامل

  سي ؾٌلزت ، اؿرتاط املصاسالث وتسجَي الاظواث واًتلاظ اًعوز واًترسة نٕاحصاء حتلِق ضف املواذ ادلزائَة ، جمةل اًـَوم فو

 . 1262، ادلزائص ،   حوان  11، اًـسذ كس يعَية  ، الاوساهَة ، لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة

  َة  :اًتؼاُصاث اًـَمَة  اًوظيَة واصلًو
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 ادلزائَة املترععة ، املَتلى اصلويل حول احملاهكة اًـاذةل ضف اًلاهون ادلزائصي واملواجَق  ألكعاة ماًـاذةل ٔبما هوز ظازق ، احملاهكة

َة ، لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة ، خامـة اًـصيب جن همَسي ، ٔبم اًحواطف ، ًويم  ي جبٔ  66و  62اصلًو  ، ادلزائص . 1261ًص

 : ألحٌحَةاملصاحؽ ابٌَلة 

 François Badie , la prévention de la corruption en France , service central de prévention de la 

corruption , le 18 septembre 2012 , à Bruxelles .     
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 مفِوم ٕاهتلال اًسَعة ضف اًفىص اًس َايس اٌََربايل

 /فاظمة ظِصانتس تارالٔ 

 ،خامـة سـَست  ابحثة خامـَة ،كسم اًـَوم اًس َاس َة

 

 :                                          ملسمة

مبسبةٔل تحُئة املفِوم وتتدؽ خشوزٍ  ،ألذتَاث اًيت اختشث من مفِوم اهتلال اًسَعة مسذال ًتحََي وذزاسة اًيؼم اًس َاس َة ُمت إ      

شا  املفِوم ًُس خسًسا ٕار ٔبن  ه خشوزٍ وامتساذاتَ اًساتلة ضف وتعوزٍ ضف اًفىص اًس َايس ورعل مٌش ٔبوادص مثاهٌُاث اًلصن اًـرشٍن، ُو

ة اًفىص اًس َايس تعفة ؿامة ونشعل ضف ارلرباث اًتازخيَة واملٌلزسة اًس َاس َة، وطلعل فٕان ادلسًس ضف ُشا املوضوغ اطلي ػَ  ختترٍب اصلزاس

تزاًس الاُدامم تَ ضف اًتحََي اًس َايس مٌش تساايث اًصتؽ ألذري ُو ٕاحِاء املفِوم وٕانازت مـاهََ ومضامِيَ نٌل وزذ ضف اًفىص اًس َايس اًـام مؽ 

 من اًلصن اًـرشٍن. 

وكس تزاًس رعل ذاظة مؽ املوخة اًثاًثة ٌَتحول اصلاملصاظي، ٕار صلَ  ذزاسة املفِوم حزيا هحريا من الاُدامم، وكس اس تزسم املععَح      

ىل مفِوم تساول اًسَعة وفلا ٌَتجارة املـصضف اطلي إسم مساز اًححث ؿىل تبٔنرث من مـىن تسءا خبالفة اًـصص ٕاىل الاس تزالف مث إ 

ة واًس َاس َة، ذاظة اصلزاساث املـادضت اطلي حـَ  مٌَ  مس توى امللازابث املصحـَة وخمتَف املس توايث اًتحََََة اًححثَة وتوهجاهتا اًفىًص

 ة وتلَة فَِ كواؿس املٌلزسة اًس َاس َة ذاظة ضف ما ٌسمى تسول اًـا م اًثاًث.كمية مـصفِة ممتزيت ًىن كائحة ابمللساز اطلي تلَة فَِ اصلاملصاظَ

وتبئت ٔبمهَة اس تزسام املفِوم ضف ُشٍ اصلزاسة، من مٌعَق اًىضف ؾن ُشٍ اًلمية املـصفِة واًس َاس َة وؿىل ُشا ألساش فٕان مفِوم      

ا  ص َوؿا ؤبحس املواضَؽ اًصئُس َة ضف اًـَوم اًس َاس َة ًُس ًىوهَ مععَحا اهتلال اًسَعة ًحلى من ٔبنرث املفاُمي واملععَحاث ٕانازت ؤبنرُث

ملصاي وخشااب حفسة، وٕامنا ًىوهَ ػاُصت س َاس َة كري مٌهتَة ػَ  تعصخ هفسِا ابس متصاز وتتجسذ لك مصت ومتتس ابمتساذ ذوزان اذلصنة 

ِا وسَعاهتا، وما تصتة ؾهنا من ٍل وؿة جوات  ومتلرياث وكمي ؤبًسًوًوحِاث ػَ  تسامه اًزمٌَة ٌَيؼم اًس َاس َة مٌش ٔبن تضلك  ذًو

 ثضلك هحري ضف زمس منط اًحياء اًس َايس ٌَحنك وتسمع اسرتاتَجَاث ٕاذازت وتيفِش اًس َاساث اًـامة. 
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َلة ًبئت املفِوم هبشا اًضلك، ٕاما ًُضلك مضلكة س َاس َة ؾيسما تتحول فَِ اًيرة اًس َاس َة ٕاىل بةٓل ٌَتسَط والاستدساذ، وٕاما ظ      

بئت متلري "اًتساول" ضف  ممىٌة ذلي مضلكة اذلنك ؾيسما تعحح سَعة اصلوةل وألذواز اًس َاس َة ألدصى املـازضة لكِا ذاضـة ٕإزاذت ألمة. ًو

ة تخىن هبا اصلول وألمم من هجة، وتتساكط فهيا اًيؼم واذلىوماث من هجة ٔبدصى.  مضامني املععَح فِتحول ٕاىل كمية حضاًز

ا، هوهنا خاءث ملصوهة ابملٌلزساث اًس َاس َة اًيت وضف ؾهنا اًفىص اًس َايس اًلصيب تعفة ويه ألمه       َة اًيت حاول ُشا املوضوغ ٕاجصاُس

ة اذلنك اٌََربايل تعفة ذاظة. ومضن ما تلسم امىن ٔبن تثاز ٕاصاكًَة املوضوغ وفق اًتساؤل اًتايل:  ؿامة وهؼًص

ملـصضف ضف مٌؼومة اًفىص اًس َايس اًلصيب؟ وماُو املوكؽ اًـمًل اطلي ػي ٍمتتؽ تَ مضن هَف دجىل مفِوم اهتلال اًسَعة ؿىل املس توى ا

ة اذلنك اٌََربايل؟   هؼًص

َة ٕان دحاوةل تـلة املفِوم وتتدؽ مضامِيَ الاحدامؾَة والاكتعاذًة ذاظة مهنا اًس َاس َة اًيت ًتضمهنا اًفىص اًس َايس اٌََربايل، حيَي معَ      

ة اًححث ٕاىل رضوزت تسَ  اظاث اًفىًص َط اًضوء ؿىل مساٍزن اجيني من مسازاث تياء ُشا اًفىص، وامثي املساز املـصضف ألول ٍلوغ إإُز

اًيت همسث ًتضلك مفِوم اهتلال اًسَعة ضف ٕاصازت ٕاىل اًفىص اًس َايس اًالكس َيك وهؼصايتَ اًس َاس َة اًتلََسًة ؤبفاكز اًـلس الاحدامؾي 

 ًة اًيت ؿاص هتا ٔبوزواب ضف اًلصن اًساتؽ ؾرش. املزتامٌة مؽ اًثوزاث اًربحواس 

ؤبما املساز اًثاين فميثي مصحةل اًتبٔسُس ٌَمفِوم ويه املصحةل اًيت ٔبػِصث ثضلك واحض فرتت س َاس َة دعحة ٔبسِم  ضف ٕادصاح املفِوم      

َ ادلسًس ٌَفىص اًس َايس اٌََربايل اطلي من جمال اًتفَسف ٕاىل جمال اًتس َُس واملٌلزسة، ًَبٔذش مصحةل اًفـي ويه ٕاصازت واحضة ٕاىل اًتوخ

ٔبذش ٌضِس وإذت خسًست ٌََرباًَة
1

. 

 تساًة تضلك املفِوم: -ٔبوإ

ة        توحض ُشٍ املسازاث املـصفِة اًيت تُلسهما معاذز اًفىص اًس َايس والاحدامؾي ألوزيب املتيوغ، مفاظي اًـالكة تني اًتعوزاث اًيؼًص

ا اًـمََة ضف س َاق اصلوةل هواكـة اتزخيَة . فِيي إ تىتفي تتوضَح ُشا حفسة، وٕامنا تلوم مبياكضة تبٔجري ًلٓزاء اًس َاس َة ؤبمناظ دجََاهت

ة ألوىل ضف رعل اًس َاق اطلي ُوخس فَِ اجملمتؽ وُوخسث فَِ سَعة اصلوةل حول تـاكة ٔبهؼمة حوكِا وؿىل ذزخة ؿاًَة من  ادجاُاهتا اًفىًص

                                      
1

ضف اًتلرياث الاحدامؾَة اًيت صِسُا اجملمتؽ ألوزويب مٌش تساًة اًلصن اًساذش ؾرش املَالذي، وتعوزث ثضلك خًل نفَسفة  ( Libéralismeاٌََرباًَة ) وضبٔث  - - 

ضف  تاح ٕإسِاماث اًفىص اًفَسفي واًس َايس اًلصيب. تسؾو ٕاىل حتلِق اٍمتثَي اًس َايس اًتـسذي ٌَمعاحل، و تتفق ضف لك مصاحَِا اًيت مصث هباس َاس َة ضف ٔبوائي اًلصن اًتاسؽ ؾرش ني 

 اًتبٔهَس ؿىل ٕاؾعاء اًفصذ حًصتَ وؿسم اًتسذي فهيا. ًإلظالغ ٔبنرث ؿىل وضبٔت وتعوز اٌََرباًَة ٍصحؽ ٕاىل:

 Rawls j, Libéralisme Politique, PUF,1995.     
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نان ًِا اًفضي وإإسِام اًىدرٍين ضف ٕاجصاس اًىثري من املفاُمي اًس َاس َة اًيت تلِ  ٕاىل كاًة ُشٍ  اًتفعَي، ظَةل فرتت سمٌَة خس متلسمة

ة واصلاملصاظَة واصلوةل اذلسًثة وحلوق إإوسان واًتساول ؿىل اًس ة اذلنك اٌََربايل اًسائست ضف اًلصة هكفِوم اذلًص  َعة. اٌَحؼة، دحوز هؼًص

 ارلعة واطلي ًبئت ضف ملسمتَ اًفىص اًس َايس املتجًل ضف اًتحََالث اًفَسفِة واًس َاس َة ألوىل ٕان حتََي ُشا اًرتاج املـصضف      

من واًيؼصايث اًس َاس َة اًيت ػِصث ضف ؾرص اٍهنضة وإإظالخ اصلًين واًس َايس و تبٔجرياهتا املتالحلة ضف تياء اصلوةل اذلسًثة، ٌسِم لكَ و 

رتامك ضف معََة تتدؽ املفِوم وتعوزٍ ضف ضوء اذلسًث ؾن ٔبمناظ اذلنك وذوزان اًسَعة املتـاكدة ذون صم ضف توضَح ُشا اذلضوز املـصضف  امل

 ودعوظَة اًـمََة اًس َاس َة املتضلكة ضف س َاق اجملمتؽ اٌََربايل.

ة وفَسفِة وس َاس َة متاكمةل ، تي املساحة        لكِا ٕان  م هحاًف ضف ًبئت موضوغ ٕاهتلال اًسَعة ًَبٔذش مساحة ٔبوسؽ ضف زحاة مٌؼومة فىًص

ة اصلوةل املسهَة املصتحعة ابًتجصتة اًس َاس َة املتضلكة ضف زمح اذلىوماث واًيؼم اًس َاس َة مٌش تساًة اًلصن اًساتؽ كدي  اًلول وـيوان ًيؼًص

ق ًتتحول فَِ اًسَعة وتًتلي ٕاىل مس توى ٌُسمح فَِ ٔبوإ ٌَيؼام  املَالذ. ويه اًفرتت اًيت تحسٔب ابدتفاء هؼام اذلنك املَيك ضف تالذ إإقًص

"ألزس تلصاظي"
1

Aristocracy  .ٔبن حيي دحي هؼام اًتوزًث وًحسٔب مـَ مساز بٓدص تتضلك فَِ ٔبول ظًصلة إهتلال اًسَعة 

 طلعل نان إسما تتدؽ هَف تضلك  ٔبمناظ ٔبهؼمة اذلنك ومـصفة ٍلوغ اًفئاث الاحدامؾَة واًس َاس َة اًيت ُوخسث ضف ٔبؿىل ُصم اًس َاسة و      

اًيت هَف اهتلَ  اًسَعة فهيا. ٔلن ُشا اًتضلك ُو اطلي ٌساؿس اًفىص اًس َايس اٌََربايل ضف ٔبن ًلوم تـمََة ملَمة جملموغ ألفاكز اًس َاس َة 

سوف ترُثى ؾيادضُا ومىوانهتا وتتبٔسس مضامِهنا من ذالل س َاق واكؽ اًتجصتة اًس َاس َة اًيت ساذث اًلصة واًيت ٔبثصث إحلا تعفة 

ة اًفعي تني اًسَعاث. ومـصفة ظحَـة ُشا اًتضلك اًفئوي ٔبو ذاظة من  ذالل ما كسمتَ ٔبفاكز اًـلس الاحدامؾي و ما ٔبسِم  تَ هؼًص

 اًيرحوي، سُساؿس تسوزٍ ؿىل فِم املوكؽ اطلي حيتهل مفِوم ٕاهتلال اًسَعة ضف ُشا اًفىص اًس َايس اًواسؽ. 

                                      
1

ا ًحـغ اًعفاث ارلَلِة واًـَمَة، ٔبو بنك الاألزس تلصاظَةتـين " -  ؾتلاذ تبهٔنا " ضف ؿمل اًس َاسة )حنك( اًعفوت اًيت متىٌ  من اًوظول ٕاىل اًسَعة بنك موكـِا واحتاكُز

َِا إن تىون حٌلؿة حاهكة. اما هؼام حنك ألزس تلصاظَة ضف اً و اًيؼام اطلي ًلوم اًيحالء تتضىِهل بنك متتغل مواظفاث سامِة تُؤ لي فِو  هؼام حنك "ألفضي"، ُو فىص اًس َايس إإقًص

ق. ونان) ٔبفالظون( ًسؾو ٕاىل حنك اًعفوت املثلفة. امىن اًصحوغ ٕاىل:  ظفاهتم ااًيخِةل ؤبظَِم اًـًص

 .111، ض6999،تريوث: ذاز اٍهنضة اًـصتَة،املسذي ٕاىل ؿمل إإحدامغ اًس َايسٕاسٌلؾَي ؿًل سـس،
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َ ٕاًََ ضف ملسمة ُشا اً       فىص. واطلي ٌس تحق ٕاًتفاتة نربى من كدي اٌََرباًَة املتضلكة، ُو تعيَفاث ٕان ٔبول يشء جية اًتيًو

ٔبمهَة  )ٔبفالظون( و)ٔبزسعو( اًس َاس َة ٔلمناظ اذلنك جصمغ اًتحزي اطلي ُبتستَ ٌضلاملصاظَة ألجًَِة. فِيي ٔبول من ٔبؾع  ًـمل اًس َاسة اٌََربايل

ي ؿَهيا ضف ضٌلن الاس تلصازاًححث ضف موضوغ اًرشؾَة واًسَعة وضف ذوز اًيرحة وؿالكهتا  ابملشُة اذلص اًيت سُمت اًتـًو
1

. 

كسث "ألزس تلصاظَة" اًيت اهتلَ  ٕاٍهيا اًسَعة مبوحة ُشا اًتحول اطلي ظصٔب ؿىل منط اذلنك ضف اًتجصتة اًس َاس َة ضف اًلصة، فئة       

ألدصى، حىت تسث مساوئ ُشٍ اًيرحة تتسؽ  مسريت ٌَحنك. ًىن زسؿان ما ٔبذشث توػف اًسَعة وتس تلَِا ًعاذلِا ؿىل حساة اًفئاث

ثضلك ٌرَسغ ضف امللاتي من ػِوز فئاث ؤبكََاث مس َعصت، حتاول يه ألدصى ٔبن دجس ماكهة مضن منط اذلنك اًسائس. و م ًـس ضف ملسوز فئة 

اًتلرياث الاكتعاذًة اذلاظةل، تي ٔبذى  اًيحالء نٌل تضري امللازابث املصحـَة ٌَفىص اًس َايس، ٔبن تيفصذ ًوحسُا ضف متغل اًسَعة واًرثوت تفـي

َجازهَة" رعل ٕاىل جصوس خنحة خسًست ػي ًعَق ؿَهيا حنك ألكََة ٔبو منط حنك "ألًو
2

 . Oligarchy  

ًىن حنك ألكََة ُشا، اطلي ػَ  سَعتَ ملترصت سوى ؿىل اًيرة اًيت تمتتؽ ثرشف ألظي ٔبو من تَسُا وفصت اًرثوت واملال، حـي       

َ اًسَعوي ًتجَ حنو ٕاؿاذت ٕاحاكم اًس َعصت هبسف اذلفاع ؿىل املاكهة الاحدامؾَة واًتواخس اًس َايس. وابًتايل فٕان اًيتِجة اذلمتَة مساز منع

 اًيت فصضهتا ظوزت اًـالكاث املتعاذمة تني حوكي اًلةل والازس تلصاظَة من هجة، وتني تـازط معاحل ألكَحَة من هجة ٔبدصى ضف تساًة دجصتة

ذربت اجملمتؽ ألوزيب، ٔبذى رعل لكَ ٕاىل تضىِي منعني اجيني من اذلنك. وامىن اذلسًث ُيا ؾن منط اذلنك اذلنك ضف 

"ألوتوكصاظي"
3

Autocracy  َِواطلي اهتلَ  فَِ اًسَعة ٕاىل حنك اًفصذ ٔبو اًضرط اًزؾمي. ومنط اذلنك "اصلاملصاظي" اطلي حتوً  ف

 ما ٌُسمى ابًتلَري ادلشزي. اًسَعة ٕاىل ذوةل املؤسساث ؾن ظًصق اًثوزت ٔبو

 ُشا اًتعيَف ٔلمناظ اذلنك املتـاكدة ضف اتزخي اجملمتؽ اًس َايس واملسين واطلي ؾىس تَ دعوظَة اًحُئة اًس َاس َة املضاز ٕاٍهيا، ذفؽ دحوز      

ٔبنرث مالمئة ًتحلِق اًفضَةل اُدامماث اًفىص اًس َايس وهؼصايتَ اًس َاس َة ٕاىل اًححث ؾن ٔبفضي منط ٌَحنك بَث تًتلي فَِ اًسَعة تعوزت 

                                      
1

لي امىن اًصحوغ ٕاىل: --  س من إإظالغ ؿىل اًفىص اًس َايس إإقًص  ٌَمًز

 .619، ض1221، ادلزائص، ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة، املسذي ٕاىل اتزخي اًيؼمفاضًل ٕاذٌزس، 
2

َجازهَةًلاتي مسًول " -  ٌُل ٔبظي اًلكمة الاجنَزًية واًفصوس َة ٔبًضا. ونان ًسل مععَح وتـين اذلنك، و  Archeاًيت تـين اًلةل...و oligar" اًلكمتني اًَوانهُيتالاًو

لي حنك اًلةل اًفاسست، ؿىل ؾىس ألزس تلصاظَة اًيت نان ًعَق ؿَهيا مععَح اذلنك اًعاحل. زاحؽ:  َجازهَة ضف اًفىص اًس َايس إإقًص  .114،ضمصحؽ س حق رهٍصٕاسٌلؾَي ؿًل سـس، الاًو
3

َايس ٕاىل اذلنك اًفصذي اطلي إ تلِسٍ سَعة ٔبدصى. وكس ٍىون اذلنك ألوتوكصاظي وزاجَا فُُسمى مَىِا بٔو كِرصاي ٔبو امرباظوزاي وكس " ضف املععَح اًس  ٔلوتوكصاظَةتضري "ا -

 ٍىون كري وزايث فُُسمى "ذٍىتاتوزاي". 



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 242 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

بٔذش مساحة ٔبوسؽ مضن اُدامماتَ اًحيائَة ذاظة ضف نتاة  و سؤال دحوزي ػي ٍصاوذ اًفىص ًو والاس تلصاز. زفا ُو ُشا اٍمنط املس تلص ؟ ُو

صاظَة..."ازلِوزًة" املـصوف حِامن ًلول ظاحدَ: تتداٍن ٔبهواغ اذلنك، زفهنا حنك اًعاقَة ومهنا اصلاملصاظَة ومهنا ألزس تل
1

 

وملا ٌضري اًفىص اًس َايس تبٔن اهتلال اًسَعة مضن منط اذلنك اصلاملصاظي تعحح يه ألدصى ؾصضة ًالهنَاز ؾيسما تؼِص خنحة مـَية       

َجازهَة فتحول اذلنك تسزجيَا حنو الاستدساذ. فظلعل جنسٍ حيصض لك اذلصض ؿىل اًتلِس مبجموؿة اًرشوظ واملوا ظفاث تتضاتَ مؽ اًيرحة الاًو

اًيت دجـي اهتلال اًسَعة حنو الاس تلصاز ممىٌة و "ؿىل اًض َود ٔبن حيوكوا وؿىل اًض حاة ٔبن ًعَـوا....ؤبن ٍىون ُؤإء ذري اًض َود 

ؤبظَحِم. وماذام ؿىل اذلاكم ٔبن ٍىوهوا ذري اذلصاش جية ٔبن ٍىوهوا ٔبظَح اًياش ٌَمحافؼة ؿىل املسًية..."
2

   

لس حسسث تعوزاث )ٔبزسعو(       ًو
3

ًيؼم اصلوةل هوؿا من اًتحََالث اًس َاس َة اًيت وضـ  ضف هؼصايث متاكمةل، ظيف  فهيا هؼم  

و هؼام حنك ألكَ  حَة اذلنك ؿىل ٔبساش اٍمنط ٔبو اًعًصلة اًيت ًمت هبا اًوظول ٕاىل اًسَعة. ٕاىل ٔبن اىهت  ٕاىل تفضَي هؼام اذلنك ازلِوزي ُو

ـس ضف اؾت لاذ )ٔبزسعو( من ٔبفضي هؼم اذلنك. ٔلن اهتلال اًسَعة فَِ تمت وفق كواؿس وٕاحصاءاث هؼم اطلي ًـمي من ٔبخي معَحة ألكَحَة. ًو

 كاهوهَة، تؤذي ضف ألذري ٕاىل زضا احملىومني.

وخسث ُشٍ اًتحََالث املتـَلة تبمٔناظ اذلنك اًيت ظيَفِا وؿَسذُا اًفىص اًس َايس تعفة ؿامة، اُدامما هحريا إس امي صلى مٌؼصي ما ٌسمى       

ًـلس الاحدامؾي ٔبمثال )توماش ُوجز( و)حون ًوك( و )حون خاك زوسو( ؿىل ألكي ضف تَوزت وحتسًس املالمح اًس َاس َة اًـامة ملوضوغ اب

 حتول اًسَعة هكفِوم وهكٌلزسة. واطلي خاء نيتاح ٌَتعوز اًصٔبسٌليل ضف اجملمتـاث اًلصتَة ذاظة ضف اًلصهني اًساتؽ ؾرش واًثامن ؾرش.

ت اًيت ازتحط ضف ػَِا اًتضلك اًتازخيي ٌَمجمتؽ اًصٔبسٌليل مبجمي اًتحوإث اًس َاس َة والاحدامؾَة والاكتعاذًة اًيت ٔبهن  ويه اًفرت       

ة "اًًضبٔت امللسسة ٌضلوةل". اًيؼام إإكعاؾي وذوًتَ اًيت استٌسث تسزخة هحريت ٕاىل هؼًص
4

 

                                      
1

 .11-11،ض6992، اًعحـة ألوىل. ادلزائص: موفص ًٌَرشازلِوزًةٔبفالظون،  - 
2

 .644،ضاملصحؽ اًساتقٔبفالظون،  - 
3

َعة. ظاحة زؤًتَ ذلق ارلالفة ؿىل رشظي اذلوكة واًفضَةل ٔكساش ًتويل اًسَعة واهتلاًِا. واىهتيى ٕاىل ٔبن اًلاهون ُو ألساش اًرشؾي ضف اهتلال اًس) بٔزسعو( تىن -

َلازيك -املَيك -: هؼام اذلنك اصلٍىتاتوزي"اًتعيَف اًسسايس ٌَيؼم" ادلزء اًثاًث، )تصمجة ذ.  ، اتزخي اًـمل،حوزح سازتون ِوزي.زاحؽ ضف رعل:ازل  -اصلاملصاظي -ألوزس تلصاظي -ألًو

ي وبٓدٍصن(. اًلاُصت: ذاز املـازف،  اسة، )ٔبزسعو ٔبًضا ٕاىل) نتاتَ املرتمج(: . و امىن اًصحوغ12-9؛ ض ض6992توفِق اًعًو تصمجة ٔبمحس ًعفي اًس َس(. اًلاُصت: اصلاز اًلومِة ، اًسَ 

 خي.ٌَعحاؿة واًًرش، تسون اتز
4

ة املسٌلت  -  ، يه ضف حلِلة ألمص جمصذ تعوز ٔبو فىصت س َاس َة حتاول ٔبن تفرس اصلوةل واًسَعة تفسريا  ٍصحؽ ٕاىل ٕازاذت ٕاًَِة ٔبمسى من ٕازاذت "ابًًضبٔت امللسسة"ُشٍ اًيؼًص

و ما وزاء اًعحَـة، ٕار دجـي سَعان اذلامك ملسسا وفوق لك مٌاكضة ثرشًة اًخرش. وتشعل فٕان اصلوةل وفق ُشا اًفىص ًُس  مؤسسة س َاس َة وٕامنا يه من ظيؽ ٔبهؼمة ما فوق اًعحَـة بٔ 

 إإًِيي كري املحارش ٌَسَعة.وإ جيوس مٌاكضة )الًِٓة(. وتصذذث ُشٍ اًفىصت ضف فرتت اًرصاغ تني اًىٌُسة واًسَعة املسهَة ٕاىل ٔبن حتوً  ٕاىل فىصت ٔبدصى ويه املعسز 
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سِام اًىدري ضف ذَق اًلوت املضاذت ٌَتسَط اصلًين واصلوةل املستدست ضف ٕاصازت ٕاىل وكس نان ًفالسفة اًتيوٍص واًعحلة اًصٔبسٌلًَة اًعاؿست اإٕ       

ة  ذوةل اًلاهون ومؤسساث اًـلس الاحدامؾي واًس َايس امليؼمة ٌَـالكاث اذللوكِة تني اصلوةل واجملمتؽ وفق ٍلوؿة من املحاذئ مهنا اذلًص

 و ضٌلن حلوكِم ضف اًتـحري ؾن بٓزاهئم ومـتلساهتم.واملساوات وحق ألفصاذ ضف ممازسة وضاظاهتم ثضلك مس تلي 

وضف ُشا اًس َاق اطلي ًتحول فَِ اًتلََس اًس َايس ألوزيب اًلسمي وتتحول مـَ اًسَعة، ًربس اًتضلك اًس َايس ادلسًس نتـحري ؾن       

يت ٔبصاز ٕاٍهيا )توماش ُوجز( واًيت ساذث هوغ من اًثوزت واًتلَري ورضوزت دجاوس الاضعصاابث واًفوىض اًوحض َة الاحدامؾَة واًس َاس َة اً

ت عاين. وًؼِص ُيا حصظَ ؿىل ٔبمهَة وحوذ هؼام س َايس تـاكسي تني اذلاكم واحملىومني كًَٓة ذلي مضلكة اًسَعة وارلالفة. ًو ضح اجملمتؽ اًرًب

رعل من ذالل نتاتَ "اًتيني"
1

و ما مسي"ابً   ـلس الاحدامؾي".اطلي وضؽ فَِ ألسس ألوىل ٌَمشُة اًس َايس ادلسًس ُو

تمت فَيك تًتلي سَعة إإوسان من حاةل اًعحَـة "املتوحضة" ٕاىل حاةل املسهَة املس تلصت ويه حاةل اجملمتؽ املسين، فِشٍ اًيلةل إ امىن ٔبن       

يح ًفصذ واحس ٔبو ٍلوؿة ٕاَإ ؾن ظًصق وحوذ هوغ من اًتـاكس الاحدامؾي ووحوذ سَعة ؿََا تلوم إبذازت ُشا اجملمتؽ، ويه سَعة راث س َاذت مت 

من ألفصاذ ًتيؼمي حِاهتم اًس َاس َة ورعل ؾن ظًصق اًتـاكس تني اذلامك واحملىوم اطلي مبوحدَ حيعي ظاحة اًسَعة اًس َاس َة ؿىل اًىثري 

 من اًعالحِاث ًتحلِق همامَ.

جيـي ألظصاف لكِا مَزمة ضف حفغ اذللوق تلسز ًىن تسا مفِوم ٕاهتلال اًسَعة هبشا اًضلك باخة ٕاىل ٕاكامة هوغ من اًتواسن  اطلي       

َحِا من ًسفؽ ٕاىل ٕاؿاذت تيؼمي اجملمتؽ ويه اذلسوذ اًيت فصضهتا ظحَـة اًـالكة اًلامئة تني اصلوةل واجملمتؽ املسين واًيت حاول )حون ًوك( توض 

ظصذمه ٕارا ما ٔبذَوا تبٔحس اًزتاماهتم. ؤلن مجَؽ ذالل ظوزت اًتـاكس ادلسًست اًيت ٔبًزم  احملىومني ضف حق تلَري حاكهمم وحىت ذَـِم ٔبو 

سم ألظصاف ُيا مَزمة تتٌفِش اًـلس املتفق ؿَََ وإ جية اًتياسل ؾن مجَؽ اذللوق وٕارا ما مت رعل، فٕان اذلاكم مَزمون بفؼِا ابًلسز اًال

ٕإكامة اجملمتؽ امليؼم
2

. 

                                      
1

ًَسافؽ ؾن وهجة هؼٍص ؾن فىصت منط اذلنك املعَق. وخاءث ٔبفاكٍز تبًَٔسا دضحيا ٌَسَعة املَىِة  "6199-6199")ُوجز(ي وضـَ اًـمالق"، ُو مؤًفَ اطلاًتيني" بٔو "" -

تضؽ حسا ٌَرصاغ اطلي وكؽ تني ٔبزست )ستِوازث املَىِة( واًربملان ضف ٕاجنَرتا ٕاابن اذلصة ألََُة.  ًو
2

ق املؤ 6924-6111حون ًوك)ًـس  -  ة ؿام (" ٔبحس ممِسي اًعًص ( املالمح 6912ذًة ٕاىل اٌََرباًَة اًس َاس َة، ودجَ  ٔلول مصت ضف مؤًفَِ ؾن اذلىومة )ورشا ابٌَلة إإجنَزًي

ة واذللوق اًعحَـَة مصنز اًعسازت ضف هؼًصتَ اًس َاس َة، ؿىل ٔبساش ٔبن هممة اصلوةل توكن  احؽ ضف ُشا إإظاز:" ز ضف حٌلًة ُشٍ اذللوق. اًحازست ٌضلوةل اصلس توزًة اذلسًثة. وحتتي اذلًص

َ  -ٔبهسزايش فرياٍىَ ةفصاهتس هُو ة اًس َاسَ  اس َة )اًيؼًص اس َة -، بٔظَس اًـَوم اًسَ  )تصمجة سايم ٔبتو حيي(. تريوث: املىتحة  اًـالكاث اصلوًَة(، -ألهؼمة اًسَ 

 .49،ض1261اًرشكِة،



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 244 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

ؼِص ؿىل صلك تياسل متحاذل ؾن اذللوق. ٕار ٔبن لك ألظصاف تتٌاسل وظوزت اًـلس ُشٍ احملسذت ٍمنط اًسَعة حسة)حون ًوك(، ت       

اًضٌلهة ؾن حلِا ًعاحل ازلَؽ وًَزتم اًلك ضف امللاتي ابرلضوغ ٕاىل اس تزسام سَعاث اصلوةل اًيت تًتلي ٕاٍهيا همام اًترشًؽ وتعحَق اًلواهني. و 

و: توسًؽ اًوػائف ألساس َة ٌضلوةل ؿىل ٔبهجزهتا املس تلةل ؾن تـضِا اًلاهوهَة واًس َاس َة اًيت ٌستٌس ٕاٍهيا ضف تعوزٍ إهتلال اًسَعة، ُ

اًحـغ واملتساذةل مـا ضف اًوك  هفسَ مضن ؿالكة ائدامهَة هتسف ضف ألذري نٌل ٌضري )حون ًوك( ٕاىل" مٌؽ مجَؽ اًياش من إإرضاز بلوق 

حلِلِا ضف هعاق اذلاةل اًعحَـَة"اًلري...وٕان تعحَق اًلاهون اًعحَـي ُو ٕاماكهَة توضؽ حت  ترصف لك رسط ًت 
1

. 

ة تتبٔسس ؿىل موافلة ٔبكَحَة        واذلاةل اًعحَـَة ُشٍ، تـس من اًياحِة املحسئَة حاةل كاهوهَة سَمَة. تحلى باخة فلط ٕاىل سَعة مصنًز

ا وحىت إ ًؤذي رعل ضف ألذري ٕاىل احملىومني ومتازش وفلا ملتعَحاث اصلوةل اًلاهوهَة، ذون ٔبن تمتصنز ممازسة اًسَعة ضف ًسي هجة بس راهت

سوء اس تزساهما. ومن ٔبخي حتلِق ُشٍ اًلاًة، ًلرتخ ُيا )حون ًوك( فىصت توسًؽ اًوػائف واًسَعاث ألساس َة ٌضلوةل ؿىل ٔبهجزهتا 

املس تلةل وفق ما ًًل
2

: 

جمَسني اجيني، احسٌُل ًًترحَ اًضـة والٓدص  اًَِئة اًترشًـَة ويه ٔبمه هجاس ضف اصلوةل. وكس انذى )ًوك( جمتثَي ُشا ادلِاس من ذالل -

تساوى اجملَسان ضف اًلِام مبِمة اًترشًؽ.  ٌضلكَ "اًيحالء". ًو

 اًَِئة اًتيفِشًة واًيت تحلى ذاضـة ٌََِئة اًترشًـَة وحت  ترصف املغل اطلي إ ٌرسي مفـول ٔبي كاهون ٕاَإ تـس موافلتَ. -

 امك املس تلةل.اًَِئة اًلضائَة واًيت تًضئ من ذالل احمل -

ويه اًفىصت هفسِا اًيت ٔبصاز ٕاٍهيا )صازل ًوٌس ذي موهتسىِو( ؾيسما زٔبى ٔبن هؼايم اذلنك ازلِوزي واملَيك ٌُل هؼامان حِسان ؿىل       

ة ٕاَإ ضف تـغ اصلول اًيت اختشث من هؼام اذلنك املَيك ة. وإ تتوفص ُشٍ اذلًص ٌل وجيمـٌِل ُو موضوغ اذلًص ضف"جًصعاهَا"  ٔبساش ٔبن ما امزُي

لمي مؤسساث ًيؼام اًفعي تني اًسَعاث اطلي حيول ذون اس تلالل اًسَعة واس تزساهما ٌَس َعصت  و اٍمنورح اطلي ٔبكام ًو منورخا. ُو

 والاس تحوار. 

                                      
1

َ ،  -ٔبهسزايش فرياٍىَ -   .49،ضمصحؽ ساتقفصاهتس هُو
2

  . 16، ضاملصحؽ هفسَ - 
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وكس انذى )موهتسىِو(      
 

ابًتساذي املتحاذل
1

حدامؾَة اًيت مثٌَل ما فـي)ًوك(، ظحلا ملحسٔب اًتـاون امليتؼم اطلي امس حىت اًسَعاث الا 

ة من هجة ٔبدصى.  امثَِا املغل من هجة وفئيت اًيحالء واًربحواًس

 حتول اًسَعة وفق ُشا امليؼوز واًيت جصسث نيتِجة حمتَة ًفىصت اًتـاكس اًيت ٔبكامهتا ألظصاف املـيَة، ٕامنا خاءث ًتًتلي من منط اذلنك      

ة ؿىل ٔبمن واس تلصاز اجملمتؽ ادلسًس اطلي جيـي من اصلوةل صُئا ممىٌا حىت تحَف نامي املعَق ٕاىل منط اذلنك امللِس من ٔبخي اذلفاع ضف اٍهناً

ظَلهتا اًوحوذًة ضف ٕاصازت ٕاىل اصلوةل اًلاهوهَة اًيت ًوخ ًِا )حون خاك زوسو(
2

. 

ق       إإزاذت اًـامة  ٕان اهتلال اًسَعة ٕاىل ُشٍ املصحةل وتَوقِا ذزخة الاندامل ًن ًتحلق حسة )حون خاك زوسو( ٕاَإ ؾن ظًص

والاس تفتاء اًضـيب. ويه ٕاصازت واحضة ٕاىل منط اذلنك اصلاملصاظي اطلي س َفسح اجملال ٕاىل هلي اًسَعة ٕاىل من مسح هلم اًـلس الاحدامؾي 

ؿةل ادلسًس ضف الاهتلال من مس توى سَعة اًضـة "اًس َاذت" املـربت ؾن ٍلوغ إإزاذاث اًضرعَة "املَىِة" ٕاىل مس توى املواظية اًفا

ة".   "اذلًص

وتياءا ؿىل ُشا، فٕان اًسَعة اًيت تًتلي مبوحة ُشا اًـلس اطلي ٔبصاز ٕاًََ)زوسو(، تعحح سَعة اًلك ظاملا ٔبن ظاحة اًس َاذت       

 وألفصاذ ٌضلكون هَاان واحسا، وتحلى اذلىومة إ متثي سوى ٔبذات حازسة ًِشٍ اًس َاذت، ٔلن اًضـة ُو املمثي ًإلزاذت اًـامة.

 ٕاهتلال املفِوم من املس توى إإفرتايض ٕاىل املس توى اًفـًل: -ناهَا

ٕاهتلال املفِوم ٕاىل ُشا املس توى، من مس توى الافرتاط ٕاىل مس توى اًفـي، ٕامنا خاء ًَؤسس ًيؼام اذلنك اصلاملصاظي املحارش هكسذي       

زًة ألوزتَة هصذ فـي جصحواسي ؿىل تلَِس هؼام اذلنك ٌَتحول ٕاىل"اٌََرباًَة اصلس توزًة". ويه اًتسمَة اًيت ٔبظَل  ؿىل اذلصنة اصلس تو 

املعَق ذاظة مهنا اذلصنة اصلس توزًة إإس حاهَة اًيت ناحف  ضس ٕاؿاذت تبٔسُس هؼام حنك ألمصاء املعَق. ونان الاُدامم ُيا ًححث ضف 

مى ابصلساتري وضٌلن مضازنة املواظيني ضف اًـمي اًتبٔسُس صلوةل اًلاهون من ذالل ضٌلن اسلاًة اًضامةل ٌَحلوق والاًزتام ابًلواهني اًيت تس

 اًس َايس وتويل همام اًترشًؽ من كدي اًَِئاث اٍمتثَََة امليترحة.

                                      
1

س ذي موهتسىِو( ٍصى  -  ٕار زتط تني تيوغ اًلواهني "زوخ اًلواهني"،  ٔبن ًلك جممتؽ كواهٌَُ ارلاظة امليخثلة ؾن ػصوفَ واوضاؿَ ورعل ضف مؤًفَ " 6911-6199")صازل ًٌو

ِوزي، املَيك والاستدساذي ورعل وفق مـَاٍزن اجيني: املـَاز الاول ؤبصاكل اذلنك. فتلري ُشٍ اًلواهني ًؤذي ٕاىل تلري ألهؼمة. وضف رعل ظيف ألهؼمة ٕاىل جالجة ٔبصاكل زئُس َة: ازل 

لة ممازس هتا ضف اًيؼام اًس َايس) اًت وسًؽ املؤسيس ٌَحنك( ؤبما املـَاز اًثاين فِتـَق ًتـَق ابًعحَـة اًيت ًلعس هبا ظحَـة اًيؼام وهـين هَ اًحًِة ارلاظة اًيت حتسذ معسز اًسَعة وظًص

لع  .س تَ ٍلوغ الاُواء ارلاظة املصتحعة ابًـاذاث اًخرشًة واًتواظي إإوساين اطلي ٌسمح مبـصفة الاموز واملسائي اًيت دجـي اًيؼام فاؿالابٔلظي واملحسٔب ًو
2

يا ٌضسذ )زوسو( ؿىل رضوزت ٕادتَاز َُئة اذال" 6999-6961)زوسو("حاول  -  كدة حٌلؾَة متثَِا ٔبن ًوحض ظحَـة اًسَعة اًـََا اًيت ختضؽ ًإلزاذت اًـامة ٌَضـة. ُو

 لواؿس ألذالكِة اًـامة.اًسَعة اًتيفِشًة تـسما تمت معََة اًتـاكس تني اًسَعة واًفئاث الاحدامؾَة. واًسَعة اًترشًـَة اًيت جية ٔبن ًتوفص صلهيا هؼام وضؽ اً
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وهبشٍ اًعوزت مت هلي اًسَعة ٕاىل اًضـة، وظاز ُشا ألذري ُو ظاحة اذلق ضف ادتَاز صلك اًيؼام اًس َايس وظاحة اذلق ٔبًضا       

وكَ ومتازش اًسَعة ابمسَ وًعاحل ٕازاذتَضف ادتَاز خنحَ اًس َاس َة اًيت حت
1

. وكس توصل ؾن رعل هؼم س َاس َة ممتزيت ضف اًوإايث املتحست 

عاهَا نامنرح تلتسي هبا ذساتري نثريت ذالل اًلصهني اًتاسؽ ؾرش واًـرشٍن. ويه اًامنرح اًيت ٔبػِصث جبالء ظوز حت ول ألمٍصىِة وفصوسا وجًص

وزت اصلاملصاظَة اٌََرباًَة ضف اًلصة تفـي اًثوزاث اًس َاس َة وتحـاهتا. ناًثوزت ألمٍصىِة واًثوزت اًسَعة ؿىل اًيحو اطلي تىمتي فَِ ظ

 اًفصوس َة. 

اك        وامىن ٕاذزاح ضف ؿساذ ُشا اًتيؼري اًس َايس اٌََربايل، املفىص اًفصويس )ٔبًىيس ذي تونفِي( اطلي ٔبجعة مبا كسمتَ اصلاملصاظَة ضف ٔبمٍص

و ظوزت تضلك مٌؼٌلث اجملمتؽ املسين  6999وز ألمٍصيك اًعاذز ؿاممٌش ٔبن اس تزسم اصلس ت واهتلَ  اًسَعة ؿىل ٕاثٍص ثضلك ٔبناز اُداممَ. ُو

ضة. وُو ما مسح  ه من وضؽ منعَة ً  يؼم اًواسـة اًيت تتِح اًتـحري اذلص ؾن معاحل واُدامماث خمتَفة من اًفئاث الاحدامؾَة واًس َاس َة اًـًص

َفةس َاس َة حسة مـاًري خمت
2

 واًتفًصق ألمه تني اًيؼم اصلاملصاظَة وألدصى كري اصلاملصاظَة ٔبنرث وضوحا تعوزت مَموسة. 

ة اًس َاس َة       جية ٔبن ًتبٔسس منط اًسَعة حسة تعوزٍ وفق مدسٔب اذلًص
3

و املحسٔب ألول املعَوة، اطلي ًؤذي ضف امليؼوز  . ُو

سمح ضف اصلاملصاظي اٌََربايل ٕاىل تلَِس سَعة اصلوةل وتضىِي ا جملمتؽ اًتـسذي اطلي ًؤذي تسوزٍ الٓدص، ٕاىل ٕاؾعاء رشؾية ًسَعة اذلنك ٌو

ة اًس َاس َة ؿرب اًلٌواث اًضـحَة. ؤبما املحسٔب اًث اين اًوك  هفسَ ٕاىل دجسذ اًيرة ضف س َاق س َايس امغل لك ملوماث املٌلزسة املحارشت ٌَحًص

زهتا ٔبن تتسمل اًسَعة ؤبن متازش همام اذلنك ذون ٔبن ًؤذي رعل ٕاىل مٌؽ ألكََة من فِو الاحتاكم ٕاىل ألكَحَة اًيت تسمح ًيرهبا اًيت ادتا

                                      
1
- Burdeau  G, la Démocratie, Essai syntetique , paris1956. P9  

2
ة واملساوات وإإستدساذ وإإس تلصاز، واتحؽ ضف تعيَف اًيؼم اًس َاس َة مـَاٍزن اجيني، ألول  "6919-6921"(ي)بًٔىيس ذي تونفِزنز   -  ؿىل ٔبمه اًلضااي املتعةل ابذلًص

ة ٔبو ؿسم وحوذُا واًثاين ًلوم ؿىل املضازنة اًس َاس َة وؿسذ اطلٍن ٌضازهون ضف اًـمََة اًس َاس َة. وتس تـمي اصلاملص  ظَة ؾيسٍ مبـيَني. ٍصتحط املـىن ألول ابؾتحاز اًلوم ؿىل وحوذ اذلًص

و ما ؿرب ؾيَ ضف مؤًفَ  اصلاملصاظَة هؼاما متثَََا كامئا ؿىل الاكرتاغ اًـام واملـىن اًثاين ابؾتحاز اصلاملصاظَة جممتـا تـترب فَِ املساوات كمية احدامؾَة . ٌضري "اصلاملصاظَة ضف بٔمٍصاك"ٔبساس َة ُو

ة ًىن ضف هفس اًوك  هتسذ امل )تونفِي( ٕاىل إإصاكًَة ا ة واملساوات ضف اًيؼم اصلاملصاظَة اًلامئة ؿىل اًفص ذاهَة واملاذًة اًيت تًتج ؾن اذلًص ساوات ضف اجملمتؽ طلعل ًيعح إبتحاغ ًلامئة تني اذلًص

 مجةل من اًوسائي اًيت تساؿس ؿىل حي املبٔسق وتسامه ضف اذلس من سَحَاث اصلاملصاظَة وضف رعل ًلرتخ:  

ة اًس َاس َة -     اذلًص

ة -     سَعة كضائَة ومس تلةل وكًو

ة إإذاًزة واذلصايث إإكَميَة واحملََة -     اًالمصنًز

 ٕاكامة ازلـَاث اذلصت من لك هوغ)س َاس َة، اكتعاذًة، جلافِة، احدامؾَة....( -   

 املزااي ألذالكِة )نإإحساش ابملسؤوًَة....( -   
3

اسة تعوزصوه  اص يت،  -   .611، ض1229، تريوث: تُسان ًٌَرش واًتوسًؽ وإإؿالم، املـىن وتيوغ امللرتابث اًسَ 
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ىشا ًمت ٕاهتلال اً  سَعة حق املـازضة واًيلس، ويه ألكََة اًيت ٌسمح ًِا هؼام اصلاملصاظَة ؾن ظًصق إإهتزاابث من ٔبن تتحول ٕاىل ٔبكَحَة. ُو

ََة ٕاىل ٔبكََة ٔبظحح  ٔبكَحَةضف اًيؼم اصلاملصاظَة اٌََرباًَة من ٔبكَحَة ظازث ٔبك 
1

. 

سذي ٔبًضا ضف س َاق ُشا اذللي املـصضف ٌَتيؼري اٌََربايل اذلسًث حتََالث خمتَفة مهنا حتََالث ماهس فِرب        ، و فَفًصس M.Weberًو

، وس ميوز D.Easton، و ذافِس ٕاس تون T.Persons، واًتحََالث اًوػَفِة ألمٍصىِة هشهص مهنا ٔبفاكز اتًىوث ابزسوىز V.Paretoابًزتو 

،وفََِة جصو M.Duvergerٕاىل خاهة اًتحََالث إإظالحِة اًفصوس َة ذاظة ؾيس لك من موزٌس ذوفصحَِ  S.Lipstًَخس  

P.Braudواًتحََالث اًصاذٍاكًَة اًرًبعاهَة املـادضت صلى لك من توم توتوموز .T.Bottomoreؤبهعوين حِسىز ،A.Giddens 
2

 

، رهص لك ص ئي ؾن ُشا املساز املـصضف املتيوغ و ؾن لك إإسِاماث اٌََرباًَة اذلسًثة، وٕامنا سُمت اًرتنزي فلط ؿىل ًن ًلتيض امللام ُيا      

. ألفاكز راث اًعةل مبوضوغ حتََي ػاُصت اًسَعة وما امىن ٔبن تضَفَ ثضلك ٔبنرث معلا وحتسًسا ضف مهنجَة اًتحََي املتحـة ضف ُشا املوضوغ

يا تؼِص كمية حتََال ث)ماهس فِرب(ُو
3

 وتبئت  ًتحتي ماكهة ٔبوسؽ ضف ُشا اجملال وؿىل مس توى ؿمل اًس َاسة ؿىل ارلعوض. 

ة مٌؼمة، امىن        ًؼِص حصض)فِرب( من ذالل ملازهتَ ٌَامنرح اًثالجة اًيت ٔبكاهما مضن تعيَفَ، ؿىل ٔبساش ٔبهنا متثي تياءاث تيؼمي سَعًو

ًوػَفِة ٌَـالكة اًلامئة تني اذلامك واحملىومني وفِم خمتَف تفاؿالث املس توايث ألدصى املحًِة ضف الاؾدامذ ؿَهيا ضف فِم مس توى اصلًيامِىِة ا

لكِا من ألساش ؿىل متلري اًلوت. ويه اًامنرح اًفصذًة اًيت حاول)فِرب( تخِاهنا ؿىل ٔبساش ٔبهنا متثي حتََال همٌل ًُؼِص فَِ متوكؽ اًسَعة وتض 

 فهيا اًلِاذت اًس َاس َة مؽ مٌؼومهتا الاحدامؾَة واًس َاس َة.ذالل تواخسُا مضن ٔبمناظ ترتاتط 

ا        ًحلى تعيَفَ ٔلمناظ رشؾَة اًسَعة اطلي اؾمتس ؿَََ، تعيَفا  ه ماكهتَ ورعل من ذالل تياو ه ٔلصاكل اًسَعة وظوزت اهتلاًِا ؤبثُص

ٕاٍهيا ٍىتسة تيؼاميث س َاس َة ممزيت. ٕار ًلسم )فِرب(  ؿىل وػَفة اًحياءاث اًتيؼميَة اًس َاس َة. فلك هوغ من ٔبهواغ اًسَعة اًيت ٔبصاز

اًسَعة ٕاىل جالجة منارح وفق جالجة ٔبمناظ ويه
1

: 

                                      
1
- Robert Dahl, Goverment and political oppositions. California. 1975.P116-117.  

2
 .1226،116وث: ذاز اٍهنضة اًـصتَة،تري  ؿمل إإحدامغ اًس َايس"اًًضبٔت اًتعوزًة والادجاُاث اذلسًثة املـادضت"،ؾحس ػل َلس ؾحس اًصحٌلن،  - 
3

" كضااي خس ُامة. ذاظة ٕاسِاماتَ حول حتََي اًسَعة ومنارهجا اخملتَفة وؿالكاهتا ابًحياءاث اًس َاس َة M.Weber "6914-6912)ماهس فِرب(تياًو  حتََالث  - 

فاتَ املضِوزت ٔبمهِا  ونتاتَ املـصوف:  le Savant et le Politique   : "اًـا م واًس َاسة والاحدامؾَة املتـسذت ضف مًؤ

Max Weber, the theory of social and economic organization , traslated by A. M. Henderson and Talcot Parsons , edited  with 

an  introd. by Talcot Parsons./Glencoe,IL ; Free Pess,1947.                                             
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 سَعة اًاكٍززما واًيت ًتبٔسس منط اذلنك فهيا ؿىل ٕاجصاس رسعَة اًفصذ اذلامك املمتغل ًلسزاث ذازكة ضف هؼص ٔبتحاؿَ.  -6

اًتلاًَس وؿىل ٔبسس الاؾتلاذ تلسس َة ألهؼمة واًسَعاث اًيت ناه  سائست مٌش  اًسَعة اًتلََسًة وٍصتىز منط اذلنك فهيا ؿىل سَعة -1

 اًلسم، تًتلي اًسَعة فهيا ثضلك وزايث.

ؿىل اًسَعة اًلاهوهَة اًـلالهَة واًيت ٌستٌس منط اذلنك فهيا ؿىل هؼام ٔبسايس كاهوين ونفاءت موضوؾَة. ويه سَعة اًحريوكصاظَة اًيت تـمتس  -1

 واًلواهني.ٍلوؿة اًلواؿس 

ة ؿىل تلِة ألصزاض الٓدٍصن، هؼصا        ًؼِص مفِوم "اًاكٍززما" ضف اٍمنورح ألول ؿىل ٔبساش اهَ ًُعحق ؿىل رسعَة مـَية ًِا ملسزت تبٔجرًي

اًلِاذت اًيت  ملا متتَىَ من دعائط مـَية كس تتضلك من منط مثايل من اًسٌلث نإإًِام واًلسوت و امللسزت ارلازكة اًيت تعَق ؿىل اًضرط ٔبو

 ابس تعاؾهتا حتلِق املـجزاث واس دامةل اًصٔبي اًـام. وتتحسذ رشؾَة ُشٍ اًسَعة حسة ما تلسمَ اًلِاذت املمسىة ابًسَعة من ٕاجناس، وتياءا

َة خسًست ؿَََ تتوكف حاةل اس متصاز اًسَعة ٔبو سواًِا. وكس تتحول رشؾَة اًسَعة اًلامئة هفسِا ٕاىل رشؾَة من هوغ بٓدص. مضلَكة تشعل رشؾ 

 ذاظة ٕارا ما ػِصث سٌلث ٔبو مؤُالث خسًست ضف اًلائس ادلسًس.

ًوإء وتلوم رشؾَة اًسَعة ضف اٍمنورح اًثاين ؿىل الاؾتلاذ تلسس َة اًتلاًَس اًلسامة املتوازجة اًيت تس متس من املاكهة الاحدامؾَة. وٍىون ا      

وتشعل ًعحح ُشا اٍمنط هكـَاز إدتَاز اًلاذت واملس ئوًني واملوػفني ُيا ٌَحاص َة ؤبحصاة املاكهة ومن هلم ظفة اًوإء اًضريص. 

 ادضت.اًحريوكصاظَني، نٌل ٌضري ٕاىل رعل)فِرب( مضن حتسًسٍ ملىوانث اًسَعة اًتلََسًة ضف ذزاس تَ امللازهة اًيت كام هبا ٌَيؼم اًلسامة واملـ

"ٔبما ضف اٍمنورح اًثاًث فِـمتس)فِرب( ؿىل مفِوم "اًـلالهَة      
2

و املفِوم اطلي ٔبؾعاٍ اُدامما واسـا ٔلهَ فسح  ه اجملال ضف اًىضف ؾن  . ُو

ارلعائط املمزيت ٌَحضازت اًلصتَة. ورشؾَة ُشا اٍمنط من اًسَعة تىون من ذالل ممازسة اًلوت راث اًعاتؽ اًس َايس واًيت تـمتس ؿىل 

 اًلواؿس اًلاهوهَة.

ون، جيـي ممازسة اًسَعة تسري ضف فغل اصلوةل اذلسًثة راث اًعاتؽ املؤسسايت اًـلالين. ويه وحوذ ُشٍ املـاًري ٕارن وؿىل زٔبسِا اًلاه      

اصلوةل املعاًحة حسة ما ًفِم من تعوز"فِرب"، ابًفعي تني اًوػائف اًس َاس َة راث اًتبٔجري اًسَعوي  واملسؤوًَاث اًوػَفِة اًيت تفصط 

                                                                                                                        
 
1
- Ibid, pp. 359-365  

2
ة  -  ة نإإذزاك واًصؤًة واًلاهون وتلس مي اًـمي واًترعط. ووحوذ ُشٍ اًـلالَه املـاًري لكِا، مسح اًيت ٔبصاز ٕاٍهيا )ماهس فِرب( مفِوم مصهة من ٍلوؿة اًلواؿس املـَاًز

 .111، ضمصحؽ س حق رهٍصخي. امىن اًصحوغ ٕاىل: ؾحس ػل َلس ؾحس اًصحٌلن، تحؼِوز وتضلك ما ٌسمى ابصلوةل اذلسًثة وحعَةل اهتاح وتعوز مس متص ؿرب اًتاز
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ة اًحريوكصاظَة من ذون ٔبن ٍىون هلم ذؿاًة ٔبو هفور. وابًتايل فٕان رشؾَة ؿىل احملرتفني فهيا تتٌفِش ألحاكم واًتـَاميث واإٕ  حصاءاث إإذاًز

سَعة اصلوةل إ تتبٔسس فلط ؿىل ٔبساش الاحتاكز اًفـًل ملٌلزسة اًـيف املرشوغ ٔبو امللنن، وٕامنا ٔبًضا ؿىل ٔبساش ما ٌسمى"ابٔلذالكِاث 

 اًس َاس َة".

اًضلك املفرتط، جيـي "ماهس فِرب" ًًتلي ٕاىل مس توى بٓدص ًححث فَِ، ؾٌل ًعَح وؾٌل إ تياء ُشا اٍمنط من اًسَعة وفق ُشا       

و تشعل، فان حتََهل إ ًلترص ؿىل تخِان اًوس َةل اٍمنعَة املس تزسمة ضف هلي اًسَعة من ذالل ؾصضَ ًامنرح  ًعَح ثضبٔن اذلنك املرشوغ. ُو

 عَوتة اًيت دجـي معََة ممازسة اًسَعة تمت ضف هعاق ؾلالين مٌاسة.   اذلنك اًثالج حفسة، وٕامنا ًححث ضف الًَٓة املثاًَة وامل

ُشا اًيعاق اًـلالين املحىص اطلي هَؼص  ه "ماهس فِرب"، وفَص فامي تـس فصض حتََي اًىثري من اًؼواُص واًيؼم واملضالكث اًس َاس َة،       

رباًَة ضف تلشًة هلاظ اًححث املضرتنة ضف نثري من املواضَؽ اًس َاس َة. ؤبفسح اجملال ٌَـسًس من املفىٍصن ضف املًزس من توضَح اًصؤًة اٌََ

ة اًتيافس اًيت ٔبجصسهتا ووحضهتا  ذاظة ما تـَق مهنا مبوضوغ اهتلال اًسَعة اطلي إ امىن فِمَ ٕاإ ضف س َاق اصلاملصاظَة وهؼًص

حول   V.Paretoو"فَفًصس ابًزتو" K.Davisو"هَيجزيل ذًفز"  R.Mertonو"زوجصث مريتون"  R.Michelsحتََالث"زوجصث مِتضَز" 

ة اًيرحة و معََة ذوزاهنا سواء ؿىل املس توى اصلاذًل اطلي ًمت فَِ ٕاحالل ٔبفصاذ دحي ٔبدٍصن ٔبو اصلوزان ارلازيج اطلي ًـين ٕاستدسال  هؼًص

 اًيرحة لكِا تبٔدصى.

ة اًتيافس اًيت ظصهحا "حوسًف ٔبًوٌس  صومدَرت"        ٕاحسى هواجت ٕاسِاماث اًفىص اًس َايس اٌََربايل.  J.A.Shoumpiterوتبئت هؼًص

واهتلال اًسَعة حسة زؤًتَ يه مؼِص من مؼاُص اصلاملصاظَة اًتـسذًة اًيت تتٌافس اًيرة اًس َاس َة ضف ػَِا ًىسة ٔبظواث املواظيني. 

لصاظَة اًتضاوزًة املتواسهة"ظاحة فىصت "اصلامY.Habermasونٌل تيسزح زؤًتَ ضف س َاق ألفاكز اًيت ٔبَسس ًِا "ًوزكني ُاجصماش "
1

 

                                      
1

 6996ؿىل مدسبٔ "اًتواظي" اطلي بٔهسة مساٍز اًححيث املـصضف، ظاتـا فىصاي ممزيا. ونتاتَ اطلي بًٔفَ ؿام  ضف  ألساش  6919( املوًوذ ؿام )ًوزكني ُاجصماشًـمتس فىص  - 

ة فـي اًتواظي"املوسوم ة رتنة ٕاىل خاهة ثي ذؾوت ٕإًلاء اًـيف واًتسَط واستدسال اًسَوك اًس َايس املضني ابًتفامه اًـلالين واًتفاوط تني مجَؽ املـيَني و ٔبحصاة املعاحل املضام  "هؼًص

سمة اًرصاغ وتضمن حتول اًسَعة حنو اًض ئي املصقوة توفص اذللوق اًس َاس َة وتوسًؽ اًسَعاث وذوةل اًلاهون ومٌؼٌلث اجملمتؽ املسين. ويه ؾوامي تسامه لكِا حسة )ُاجصماش( ٕاىل حي بٔ 

و اًلاهون واصلاملصاظَة اًتضاوزًة اًتوافلِة. ذاظة ضف نتاتَ املصموق اطلي ٔبًفَ ؿام)  " اًفاؿََة والاؾتحاز".( املسمى: 6991ُو
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ٔبحس جمسذي "اٌََرباًَة اًس َاس َة" J.Rawlsوذاظة "حون زاوًس"
1

اطلي حاول تسوزٍ اًـوذت ٕاىل ٔبفاكز اًـلس الاحدامؾي ودجسًسُا  

 والاس تفاذت مهنا.

وتلدي الاحتاكم ٕاىل رشؾَتَ. ؤبحاكم  متثي اصلاملصاظَة املـادضت هؼام حنك س َايس ملِس تسس توز ترتاىض اًلوى اًفاؿةل فَِ ؿىل ٔبحاكمَ      

 اصلس توز اصلاملصاظي إ تس ٔبن تصاؾي املحاذئ اصلاملصاظَة املـصوفة ويه مخسة:

 مدسٔب اًس َاذت ٌَضـة فِو ظاحة اًسَعة فهيا -ٔبوإ

 مدسٔب س َعصت ٔبحاكم اًلاهون  -ناهَا

 مدسٔب ؿسم ازلؽ تني اًسَعاث واًفعي املصن تُهنٌل -ناًثا

 ن اذللوق واذلصايث اًـامةمدسٔب ضٌل -زاتـا

 مدسٔب تساول اًسَعة -ذامسا

 ذامتة :

ضف اًـموم فٕان الًَٓة اًيت تتدـِا اصلاملصاظَة اٌََرباًَة ًتحلِق ٕاهتلال سَمي ٌَسَعة، يه بًَٓة املضازنة اًس َاس َة اًيت يه حوُص        

ق مبٔسسة املضازنة اًيت تسوزُا تمترغ ؾهن ة. اًـمََة اصلاملصاظَة ورعل ؾن ظًص ا اهتزاابث ذوزًة حصت وىزهية متثي ضف ألكَة زٔبي ألنرًث

شا ما ًؤذي ٕاىل زسود فىصت  ُشٍ املضازنة اًس َاس َة تىون ؿرب كٌواث املؤسساث اًس َاس َة وؿىل ٔبساش من اًتيافس واًتـسذًة ُو

ة واًـساةل.  املساوات واذلًص

من ذالًِا تياء اًسَعة، تعوزا همٌل ضف اًتفىري اًس َايس واملٌلزسة وهبشا ٔبحسج  اصلاملصاظَة وضلك من ٔبصاكل اذلنك اًيت ًمت       

اًس َاس َة حِث متىٌ  ُشٍ اًيؼم من حسم كضَة ارلالفة وتصس َخ ألسَوة اًسَمي إهتلاًِا، فاإهتزاابث اصلوزًة امليؼمة مسح  وإ 

اؾدامذا ؿىل ؾيرصي اًتيؼمي ادلَس واًتوافق تني ساً  تسمح ابًتـاكة اصلوزي ٌَحاكم ؿىل اًسَعة ورعل وفق بًَٓاث وكواؿس ذس توزًة 

ة واملٌلزسة اًـمََة.  اًلواؿس اًيؼًص

                                      
1

س( "ًححث  -  ة ٌَـساةل" من ذالل نتاتَ   "1221-6916)حون زاًو ًَاث املمىٌة اًيت دجـي اصلاملصاظَة اٌََرباًَة ضف ادجاٍ حتلِق (، ضف الٓ 6999اطلي ورشٍ ؿام)"هؼًص

ة هؼام اذلص س فَِ املعاًحة تتلًو س من اًتوسًؽ املتساوي هؼام احدامؾي ؿاذل. وحتلِق ُشا اًِسف ضف تعوزٍ، ًحلى كامئا ذاظة ؾيسما ًمت إإهتلال ٕاىل مس توى تًز ايث وتصفؽ فَِ املعاًة مبًز

 ٌَحلوق واًواحداث.
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شا ما ٌسمح        ٕان تويل اًسَعة ضف ُشٍ اًيؼم اصلاملصاظَة ػَ  دحسذت تفرتت سمٌَة ثضلك كاظؽ وواحض كاتةل ٌَتجسًس ًـِست واحست ُو

سمح تسوزان اًيرحة وابً  تايل ضٌلن إهتلال اًسَعة واًتـاكة ؿَهيا، نٌل ٔبن معََة اًتيافس ؿىل اًسَعة تـترب ابًتلري اصلوزي امليؼم ٌَحاكم ٌو

ـترب ازلِوز فهيا ٔبكوى ٔبذات ضف ٕاذازت ُشا اًتيافس ؿىل اًسَعة.  مؤسس َة ٕاىل حس هحري. ٕار تمت ؿىل ٔبساش كواؿس دحسذت ومضحوظة تسكة ًو

ق ذالفة اذلاكم ٌَسَعة اًـََا، فاًتـسذ وهبشا تضلك ألحزاة اًس َاس َة ظٌلم ٔبمام ووس َةل ضٌلن ًتل  َري سَمي ومٌؼم ٌَحىومة ؾن ظًص

 اذلزيب واملـازضة اًيت ًِا حق املضازنة، تَـة ذوزا همم ضف كضَة اهتلال اًسَعة ثضلك سَمي. 

شا ًـىس ذزخة ؿاًَة من املؤسس َة. ًو       بئت ُشا تياءا ؿىل دجصي معََة هلي اًسَعة ضف اًيؼم اصلاملصاظَة، ثضلك ذوزي ومٌؼم ُو

تىٌصس مدسٔب اًتواسن تني اًسَعاث واًفعي املصن تُهنا، مما اميؽ تصنزي اًسَعة تَس رسط واحس تي ًمت فَِ تلس مي ٔبذاء ألذواز وفق مدسٔب 

ا امازش تلس مي اًـمي. وهبشا اس تعاؾ  ُشٍ اًيؼم حي خسًَة اًـالكة تني اًسَعة واجملمتؽ فاختشث من الاهتزاابث وس َةل ًِا من ذالًِ

 اًضـة سَعتَ ضف ادتَاز حاكمَ.

 امئة املصاحؽ:ك

 ابٌَلة اًـصتَة -ٔبوإ

ة اًس َاس َة ، ٔبظَس اًـَوم اًس َاس َةفصاهتس هوَُ  -ٔبهسزايش فرياٍىَ -6 تصمجة سايم ) اًـالكاث اصلوًَة(، -ألهؼمة اًس َاس َة -)اًيؼًص

 .6992. ادلزائص: موفص ًٌَرش، اًعحـة ألوىلِوزًةازل ٔبفالظون،  -1    .49،ض1261. تريوث: املىتحة اًرشكِة،(ٔبتو حيي

  .6999تريوث: ذاز اٍهنضة اًـصتَة،،املسذي ٕاىل ؿمل إإحدامغ اًس َايسٕاسٌلؾَي ؿًل سـس، -1

ي وبٓدٍصن(. اًلاُصت: ذاز املـازف،  ، اتزخي اًـمل،حوزح سازتون -4   .6992ادلزء اًثاًث، )تصمجة ذ. توفِق اًعًو

 .تريوث: ذاز اٍهنضة اًـصتَة ؿمل إإحدامغ اًس َايس"اًًضبٔت اًتعوزًة والادجاُاث اذلسًثة املـادضت"،س اًصحٌلن، ؾحس ػل َلس ؾح -1

 .1229، تريوث: تُسان ًٌَرش واًتوسًؽ وإإؿالم، اًس َاسة تعوز املـىن وتيوغ امللرتابثصوه  اص يت،  -1

 .1221ملعحوؿاث ادلامـَة، ، ادلزائص، ذًوان ااملسذي ٕاىل اتزخي اًيؼمفاضًل ٕاذٌزس،  -9

                                                                   ابٌَلة ألحٌحَة: -ناهَا

9- Rawls j, Lébéralisme politique,1995.                                                         

 10- Robert Dahl, Goverment and political opposition.california.1975.       
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 اًعحَـة اًلاهوهَة ٌَسـص ضف ٕاظاز اًعفلاث اًـمومِة                

 خامـة سـَست  ، ُامشي فوسًةألس تارت/

 ملسمة: 

سُا من تتدؤب اًعفلاث اًـمومِة ماكهة ُامة وابزست ضف امليؼومة الاكتعاذًة، فِيي تضلك دحوزا ٔبساس َا ٌضلوةل، اًيت تحشل كعازى هج   

ة تبٔؿىل حوذت ممىٌة، وتبٔكي اًتاكًَف و ضف ٔبكرص الٓخال.  ٔبخي ذمعَ، من ذالل تًض َط حصنة ٕاجناس املضاًزؽ اًتجِزًي

تحلق إإذازت ٔبُسافِا اًـامة وٕاجناس ٔبقصاضِا، ختتاز ألسَوة ألمثي و ألجنؽ ٌَتـاكس، وفق ٕاحصاءاث ورشوظ دحسذت تسكة ضف ذفاتص  ًو

 اًرشوظ.

ا اًلاهوهَة، فِتوصل ؾهنا حلوق و اًزتاماث ترسي فدـس ٕاجصام امل عَحة املتـاكست ٌَعفلة اًـمومِة، وذدوًِا حزي اًتيفِش، تعحح مٌتجة لنٓاُز

ة ضف حِال اًعصفني املتـاكسٍن، ومن ٔبمه اذللوق اًيت تًضبٔ ًعاحل املتـامي املتـاكس، حلَ ضف امللاتي املايل ٔبو اًسـص اطلي حيسذٍ املتـاكس ان بًص

 تفاق اطلي ًًتج ؾيَ اًـلس، تـس زسو اًعفلة ؿىل املتـاكس املـين ابٕإجياة واًلدول.اإ

وكس ختتَف ظًصلة حتسًس اًسـص حسة ظحَـة لك ؾلس، سواء ؾلس ٔبصلال ٔبو اكتياء ًواسم، ٔبو ذسماث ٔبو ذزاساث. نٌل ٔبن اًعحَـة 

، ًفصط هفسَ تلوت ؿىل اًعصفني ضف حتسًس اًسـص، وفق ٌَضلك اطلي اًتيؼميَة ٌَعفلاث اًـمومِة، ووحوذ ذفاتص اًرشوظ وـيادض مىوهة ًِا

لة ٕاجصام اًعفلة من مٌاكعة ٔبو تصايض.  ًياسة ظًص

ة حول: ما يه اًعحَـة اًلاهوهَة ًتحسًس اًسـص ضف اًعفلاث اًـمومِة؟      ومن ُيا تثاز ٕاصاكًَة حوًُص

 حلِلة ؤبمهَة حتسًس اًسـص ضف اًعفلاث اًـمومِة من ذالل ما ًًل: وتبٔسُسا ؿىل ما س حق، هتسف ُشٍ اًوزكة اًححثَة ٕاىل تَوزت   

 املعَة ألول: مفِوم اًسـص.

 املعَة اًثاين: ٔبهواغ اًسـص.
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 املعَة اًثاًث: حتسًس ظحَـة اًسـص ضف اًعفلة اًـمومِة.

 املعَة ألول: مفِوم اًسـص

ة، ٔبمه حلوق املتـامي املتـاكس، وضف هفس اًوك  ُو اًزتام واكؽ ضف  امثي اًسـص ضف ٔبي ؾلس، سواء تـَق ألمص تـلوذ رسعَة ٔبو ؾلوذ    ٕاذاًز

 رمة اًعصف اًثاين، من اًـالكة اًتـاكسًة اطلي ًَزتم تَ ضف ٔبخا ه احملسذت.

ٔلذري ؾيسما وؿَََ فٕان اًِسف ألسايس ٌَمتـاكس مؽ إإذازت ضف تيفِش اًعفلة اًـمومِة، مصتحط ابدلاهة املاذي واملايل ًِا. رعل ٔبن ُشا ا

ذسمة ٔبو  خيوط قٌلز معََاث ٕاجصام اًعفلاث اًـمومِة )املياكعة ٔبو اًرتايض(، ًتـِس ٔبمام إإذازت ابًوفاء ابًزتاماتَ من ٕاجناس ٔبصلال، ٔبو تلسمي

عي ؿَهيا من ذزاسة ٔبو توزًس مواذ، هيسف و ٌسـى من وزاء تـاكسٍ ٕاىل حتلِق ؿائس ٔبو اًصحب املاذي، من ذالل املاكسة املاًَة اًيت حي

ف و تاكًَف تيفِشٍ ٌَـلس، هؼصا ملا ًتىدسٍ من هفلاث و معاًز
1

  . 

ت، من وابؾتحاز ٔبن اًسـص زهن حوُصي ضف اًـلس، ؤبحس ٔبمه اذللوق اخملوةل ٌَمتـاكس مؽ إإذازت، فلس ٔبوإٍ تيؼمي اًعفلاث اًـمومِة ٔبمهَة هحري 

 ظٍص ارلاظة.ذالل ٕافصاذٍ ٌَـسًس من املواذ تيؼمَ و حتوكَ وتحني بٔ 

ف ذكِق وواحض ًِشا اذلق اتزنا تشعل ألم    ص ًىن زمغ ُشٍ ارلعوت إإجياتَة ضف حٌلًة حلوق املتـاكس، ٕاإ ٔبن املرشغ ادلزائصي  م ًـط تـًص

 ٌَفلَ.

و ابًصحوغ ٕاىل اًلواؿس اًـامة فامللاتي املايل ٔبو اًسـص ُو مدَف من اًيلوذ   
2

هلي مَىِة اذلق املحَؽ ٕا ًََ من ًَزتم املضرتي تبٔذائَ، ضف ملاتي  

 ظصف اًحائؽ.

نٌل  و من ُيا امىن اًلول ٔبن اًسـص ٍمتثي كاًحا ضف ألحص، اطلي ًـس تَـا ٌَميفـة، ٌس تحق ؾيس تسَمي ُشٍ امليفـة ٔبو الاىهتاء من تلسامِا، 

ة املتـاكست، و ٍىون مس تحلا مبجصذ الاىهتاء ًـصف  اًسـص ٔبًضا، ؿىل ٔبهَ امللاتي ملا ٔبذاٍ املتـاكس من ٔبؾٌلل ٔبو توزًساث ًعاحل ادلِ ة إإذاًز

من ألؾٌلل ٔبو تسَمي ألظياف املوزذت، ؿىل حنو ما ٔبوزذتَ اًعفلة املربمة ٔبو ذفاتص اًرشوظ
1

. 

                                      
1

ة، ظ. - ة، ذاز اًفىص ادلامـي، إإسىٌسًز ؛ ؾحس اًلين ثس َوين ؾحس ػل، 99، ض 1221َلس ٔبهوزحٌلذٍ، كواؿس و ٕاحصاءاث تيؼمي املياكعاث و املزاًساث و اًـلوذ إإذاًز

ة...-اًلاهون إإذازي ذزاسة ملازهة ٔلسس و مداذئ اًلاهون إإذازي وتعحَلِا ضف مرص  ة، ظ.، مًضبٔت -...اًـلوذ إإذاًز  .112، ض 6996املـازف، إإسىٌسًز
2

 ق.م.ح. 116هع  ؿَََ املاذت  - 
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ـصف ٔبًضا اصلنتوز هرصي مٌعوز انتَيس امللاتي املايل، ٔبو اٍمثن ؿىل ٔبهَ امللاتي اًيلسي اطلي ٌس تحلَ املتـاكس مؽ إإذازت، ًتلعَة هفلاث و  ًو

تاكًَف اًـمََة املتـاكس ؿَهيا ابٕإضافة ٕاىل ٔبزابحَ املرشوؿة
2

. 

ٕارا فامللاتي املايل ًـس حلا ظحَـَا و مرشوؿا ٌَمتـاكس مؽ إإذازت، و إ امىن ٔلي رسط ٔبو هجة ٕاىاكٍز ؿَََ ٔبو اًتـصط  ه، فِو ؾيرص    

ة تعفة ؿامة و اًعفلاث اًـموم  ِة تعفة ذاظة، فتزَفَ ٔبو قَاتَ ٔبجياء معََة إإجصام ًؤذي ٕاىل اهـسام اًـلس ٔبو حوُصي ضف اًـلوذ إإذاًز

 اًعفلة.

ة، فلس تتـسذ ظوزٍ، كس ٍىون مصتحا صِصاي ضف حاةل ؾلوذ اًتوػَف، و كس ٍىون     و كس ختتَف ظحَـة ُشا اًسـص ابدتالف اًـلوذ إإذاًز

ة ألدصى، زسوما تفصط ؿىل امليتفـني ًلاء ارلسماث امللسمة ضف ؾ لس اًزتام، ٔبما ضف ؾلس ألصلال اًـامة ؾلس اًتوزًس و مجَؽ اًـلوذ إإذاًز

3فِمتثي ضف اٍمثن ٔبو اًسـص مـني ًمت اإتفاق ؿَََ ضف اًـلس
. 

 املعَة اًثاين: ٔبهواغ اًسـص  

نٌل ٍصحؽ حتسًسٍ ٔبًضا  ،كست و املتـامي املتـاكسفِو هتِجة توافق ٕازاذيت املعَحة املتـا ،ًَـة حتسًس اًسـص ضف اًعفلاث اًـمومِة ذوزا فـاإ   

ًِشا ًمت اًيط ؿَََ ، اًيت تؤثص ضف معََة اًتيفِش الاكتعاذًةونشا اًؼصوف  ،ًـست ؾوامي ٔكمهَة اذلاحِاث اًيت تعَهبا ادلِة املتـاكست نٌل وهَفا

 تسكة ضف ذفاتص اًرشوظ.

 وتمتثي ضف:  62/111من املصسوم اًصئايس  11املرشغ ادلزائصي ضف املاذت  اهط ؿَهي ٔبحس ألسـاز اًيت وؿَََ فٕان املتـاكسٍن خيتازان

 ادلزاضف اًسـص إإحٌليل و  – 6

ف ُشاإ  اًسـص، ًىن وابًصحوغ ٕاىل ذفرت  اًيوغ من ن املرشغ ادلزائصي كس ٔبقفي ضف لك اًتيؼاميث اًلاهوهَة ٌَعفلاث اًـمومِة ؾن تـًص

ة اًـامة ضف املاذت ألوىل فلصت )ة( حزٔب )ٔب( ؿىل ٔبن: " ظفلة املرشغ لاؿست ألساس َة ٌَعفلاث اًـمومِة، هط اً ابؾتحاٍز ،اًرشوظ إإذاًز

 متام اًضلي املعَوة من امللاول، و اطلي جيصي حتسًس سـٍص مجةل ومس حلا".إ اًسـص إإحٌليل اًضامي يه اًعفلة اًيت حسذ فهيا ؿىل 

                                                                                                                        
1

ة، ظ.-...اًتيفِش...-ؾحس اًـٍزز ؾحس امليـم ذََفة، ألسس اًـامة ٌَـلوذ إإذاًزة -   .692، ض1221، ذاز اًفىص ادلامـي، إإسىٌسًز
2

ة ذزاسة ملازهة، مىتحة ٍسن اذلل -   .416، ض 1262وكِة وألذتَة، ظ.ألوىل هرصي مٌعوز انتَيس، اًـلوذ إإذاًز
3

ة، ظ. - ة ضف ضوء اًفلَ، اًلضاء، اًترشًؽ، مًضبٔت املـازف، إإسىٌسًز  .                           12، ض 1221ؾحس اسلَس اًضوازيب، اًـلوذ إإذاًز
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اًسـص ادلزاضف إإحٌليل اًضامي، نٌل هط ؿَََ املرشغ ضف ذفرت اًرشوظ اًـامة ًس ية ًتضح ٔبن ظفلة  ،ُشٍ املاذت اس تلصاءومن ذالل    

  ٌُل:ًتضمن رشظني  6914

 ؛حتسًس اًـمي املعَوة ٕاجناٍس من ظصف امللاول – 6

 مس حلا.حتسًس اًسـص ٕاحٌلًَا و  – 1

ة وحهبا ًمت حتسًس املحَف املس تحق ٌَمتـاكس تعوزت ٕاحٌلًَة اًيت مب ،وؿَََ فٕان ُشا اًسـص ًلعي مجةل ارلسماث املعَوتة من ظصف ادلِة إإذاًز

ا.اً نٌل امثي اًسـص إإحٌليل ادلزاضف ٔبًضا خمتَف  .و مس حلة ة ٕإجناُس  ـيادض احملسذت ضف اًعفلة ٔبو حزء مهنا، ذون حتسًس ٌَوكَاث اًرضوًز

ٕار إ امىن ٌَمتـامي املتـاكس ظَة تلري ٔبو  ،تـا ناتتا وهنايئٍىتيس ظا ،ٕان اًسـص إإحٌليل ادلزاضف جيـي من اًسـص اطلي مت حتسًسٍ مس حلا   

ٔبنرث من رعل فٕان ُشا  تي .ًسوء تلسٍص املىوانث واًـيادض اًيت تسذي ضف ٕاجناس و تيفِش موضوغ اًعفلة املربمة ،اًصحوغ ؾن اًسـص احملسذ

ًتعممي ٕار ًتحمي املتـاكس مؽ إإذازت لك ألؾحاء ضف تيفِش ٌستدـس معاًحة امللاول ضف سايذت اًسـص هتِجة ًتـسًي ضف ا ،اًيوغ من ألسـاز

شا ما هصسَ جمَس اصلوةل ضف كصاٍز اًعاذز تتازخي  ،اًتـاكسًة اًزتاماتَ ي  61وؿىل حساتَ ارلاض ُو ، ٕار ٔبًزم املتـاكس مؽ إإذازت 1221ٔبفًص

عاًحة تبًٔة جزايذتابًتلِس ابذلساة اًـام واٍهنايئ، احملسذ ابًسـص إإحٌليل ادلزاضف، ذون امل
1

 . 

، ٕاإ ضف وكس ٔبذس جمَس اصلوةل اًفصويس ٔبًضا هبشا املحسٔب، حِث ٍصفغ ٔبًة سايذت ضف ألحص ٕارا ما ٔبجصم  اًعفلة ثسـص ٕاحٌليل و حزاضف   

 . حاةل اًعـوابث املاذًة كري املتوكـة

 ،كاتََتَ ٌَتـسًي وحصمان املتـاكس من املعاًحة تبًٔة سايذت من ذالل ؿسم ،ُشٍ اًرصامة اًيت ًـصف هبا اًسـص إإحٌليل و ادلزاضف ٕاإ ٔبن   

ا اس تلصاز هتسف ٕاىل ضٌلن زفثال ٔبصلال اًحًِة اًفوكِة اًيت  ،ألسـاز، ذاظة تـس اًتحسًس اصلكِق ٌَزسمة املعَوتة و اًتلٌَاث اًالسمة ٕإجناُس

و تلريث ألصلال امليجزتو ًِشا تـسًي اًسـص ك .امىن اًتحنك ضف اًوكَاث اًيت تس تـمي ضف إإجناس ري مصحج حىت ًو
2

 . 

 كري ٔبن املرشغ ادلزائصي كس دفف من حست ُشٍ اًرصامة ؿىل جحاث اًسـص إإحٌليل و ادلزاضف و مىن املتـاكس من املعاًحة ثسـص ٕاضاضف،

 :ورعل تتوافص ٕاحسى اذلاإث اًتاًَة

                                      
1
ي  61ق.م.ذ.ح.، اًلصفة ألوىل،  -    . 92، ض 4، جمةل جمَس اصلوةل، غ.9291، مَف زرف 1221ٔبفًص

2
 - Brahim Boulifa, Marchés publics, 1

er
  vol., Berti édit., Alger, 2013 , p 41. 
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  :حاةل اًلوت اًلاُصت – 6

املرشغ ادلزائصي مىن املتـامي  ،اًتـاكسًة ضف ُشٍ اذلاةل اًزتاماتَوكـة، تؤثص ؿىل املتـاكس ضف تيفِش كري مت اس تثٌائَة ٕارا ظصٔبث حواذج   

ة اًـامة 19/4املتـاكس ضف هط املاذت  ورعل إبؿالهما نتاتَا ضف ٔبخي ؾرشت ٔبايم  ،اًسـص معاًحة ادلِة املتـاكست جزايذت من ذفرت اًرشوظ إإذاًز

 لوت اًلاُصت، وإ ًتحعي املتـاكس ؿىل ٔبًة سايذت ٕاإ تـس معاذكة إإذازت ؿىل رعل.( ؿىل الٔنرث من حعول ا62ً)

 :كِام تبٔصلال كري ملصزت ضف اًعفلة – 1

اًـام و امللصز ٔبن حيصض املتـامي املتـاكس ؿىل تيفِش ألؾٌلل املعَوتة تسكة و ثضلك لكي و ذون سايذت فهيا. ًىن املرشغ  ألظيٕان    

ة اًـامة، دول ٌَمتـاكس ارلصوح ؾن ُشٍ اًلاؿست و ٕاجناس ألؾٌلل اًيت إ تتضمهنا تيوذ  19املاذت ادلزائصي ومبوحة  من ذفرت اًرشوظ إإذاًز

ا رضوزاي حسة كواؿس تيفِش ألؾٌلل املعَوتة ،اًعفلة، ًىن تؼِص ٔبمهَهتا ٔبجياء تيفِش موضوغ اًعفلة بَث ًعحح ٕاجناُس
1

و تياء ؿىل ٔبمص  

ة ٌَمرشوغ  .تـاكستخبسمة من ادلِة امل   تحسة كميهتا حسة اًسـص املتفق ؿَََ ًتيفِش ألؾٌلل ألظََة.ف زفاذام  ُشٍ ألؾٌلل رضوًز

  :دضوغ اًسـص إإحٌليل و ادلزاضف ًعَلة املصاحـة – 1

إإحٌليل ادلزاضف ٍىون دحي  فٕان اًسـص ،ٕارا ناه  ادلِة املتـاكست تيط ضف ذفاتص رشوظِا ارلاظة ؿىل ٕاماكهَة اٌَجوء ٕاىل ظَلة املصاحـة   

ة اًـامة 11حسة ما هع  ؿَََ املاذت  ،تلَري ؿىل ٔبساش سـص كاتي ٌَمصاحـة و اًتـسًي  .من ذفرت اًرشوظ إإذاًز

 اًسـص تياء ؿىل كامئة اًوحست – 1

تـس اًسـص  ،ضف املصتحة اًثاهَةؿىل ُشا اًيوغ من ألسـاز وزتحَ  62/111من املصسوم اًصئايس  11هط املرشغ ادلزائصي مبوحة املاذت    

ة اًـامة اطلي  م ًتجاُي ُشا اًسـص ؾيس اًيط ؿَََ، حِث ؾصفَ  ف  ه ؿىل ذالف ذفرت اًرشوظ إإذاًز إإحٌليل ادلزاضف ذون ختعَط تـًص

ؿىل ٔبسـاز اًوحساث ضف ادلزء )ة( اًفلصت )ة( من املاذت ألوىل ؿىل ٔبهَ: " ٕان ظفلاث ٔبسـاز اًوحساث يه اًعفلاث اًيت جيصي تسسًسُا 

تساوةل وفلا ٌَملاذٍص امليفشت فـََا وجيوس تعوزت ذاظة ٕاؿساذ ٔبسـاز اًوحساث ؿىل اًعفلة املـتربت )ادلسول( ٔبو ٕاؿساذُا ؿىل ٔبسـاز اًًرشت امل 

 )املتسَسةل(".

                                      
1
 من ذ.ص.ٕا.غ. 12املاذت  -  
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ة اًـامة ًس ية  62/1ٔبما املرشغ اًفصويس فلس ؾصفَ ضف املاذت  " لك مثن إ ٍىون حزافِا ابملـىن  ؿىل ٔبهَ: 1261من ذفرت اًرشوظ إإذاًز

 احملسذ، ٔبو لك مثن ًيعحق ؿىل هوغ من ألصلال إ تىون هكَاهتا دحسذت ضف اًـلس ٕاإ تعفة مؤكتة ".

مٌَ، و  11اطلي كري مععَحَ ضف ظفلاث املتـامي اًـمويم ضف املاذت  ،ٔبن املرشغ ادلزائصي تخىن سـص اًوحستاملاذت ألوىل، ًفِم من    

ـين ٔبن املرشغ  .تـمي مععَح سـص تياء ؿىل كامئة ًسـص اًوحستٔبظحح ٌس   ورعل بساة سـص لك  ا اًيوغ من ألسـاز،ؿىل ُش اؾمتسًو

وحست ٔبو اًوحساث احملسذت مس حلا ًلك ذسمة معَوتة، وؿَََ ٕان ُشا اًسـص ًعحق فلط ؿىل اًوحساث امليجزت فـََا
1

شا ًـين ٔبن ضحط  ، ُو

صوف، رعل ٔبن ُشا ألذري مصتحط تـسذ اًوحساث اًيت ًمت تيفِشُا من كدي املتـاكس مؽ إإذازت، ٔبي ٌَحعول اًسـص اٍهنايئ ٌَزسمة كري مـ

ة ترضة سـص لك وحست املتفق ؿَََ ضف ؿسذ اًوحساث امليجزت فـََا ، مث ؿىل املحَف اطلي سُمت ذفـَ هكلاتي مايل ٌَمتـاكس، تلوم ادلِة إإذاًز

وضف ُشا امللام دجسز إإصازت، ٔبن املرشغ اًفصويس ُو الٓدص ًلوم تـمََة اًرضة ) سـص لك  اًسـص اٍهنايئ. ًمت مجؽ لك اًيتاجئ ٌَحعول ؿىل

ة ًس ية  66/11وحست ضف ؿسذ اًوحساث امليجزت فـََا( ًتحسًس املحَف مس تحق اصلفؽ، حسة ما هع  ؿَمي املاذت  من ذفرت اًرشوظ إإذاًز

1261 . 

لة إ امىن مـصفتَ، ٕاإ تـس اًتيفِش اًلكي ملـصفة اًوحساث امليجزت، وؿىل ُشا ألساش ًتـني ؿىل املتـِسٍن اًسـص إإحٌليل ٌَعف ٔبنكري     

ضف اصلؾوت ٕاىل امليافسة ابًًس حة ٌَعفلاث اًيت تض متي ُشا اًيوغ من ألسـاز، ٕازفاق ؾصوضِم ابًتفعَي اًتلسٍصي و خساول ٔبسـاز كعس 

اكض تَاٍمتىن من حتََي اًسـص امللرتخ و مٌ
2

  . 

ُشا اًيوغ من ألسـاز ضف اًعفلاث، اًيت تتضمن تيفِش ؿست ذسماث متضاهبة مثي ظفلة اًعَحَة ادتَازو تياء ؿَََ، فٕاهَ ًعَح 
3

، ٔبو ضف 

     اٌَواسم و اًتوزًساث. اكتياءاًعفلاث اًيت امىن فعي اًوحساث املضلكة ًِا ؾن تـضِا اًحـغ مثي ظفلاث 

ابًوكَاث امليجزت فـََا، ألمص اطلي خيي مبحسٔب  إزتحاظَاملتلري ُو اٍمثن إإحٌليل  ، ٔبماسـص لك وحست تعفة ناتتةضف ُشٍ اذلاةل ًمت حتسًس 

و رشظ حتسًس اٍمثن  ،حوُصي ٌَسـص  .ٕازاذت اًعصفني املتـاكسٍن ابتفاقُو

                                      
1
 - Brahim Boulifa, Marchés publics, 1

er
  vol., op, cit,  p 42. 

2
ؽ ضف ٕاظاز تيؼمي اًعفلاث اًـمومِة، ذاز ارلضلو  -    .119،، ض 1266هَة ًٌَرش و اًتوسًؽ، ادلزائص، ظ.اًيوي دصيش، تُسري املضاًز

3
 1امىن ٔبن تتجاوس مست ظفلة اًعَحَة تض متي ؿىل ٕاجناس ٔبصلال ٔبو اكتياء اٌَواسم ٔبو تلسمي ذسماث راث اٍمنط اًـاذي و اًعاتؽ اًتىصازي ضف ٔبخي س ية واحست، وإ  -  

س من اًتفعَي ٍصاحؽ هط املاذت  َمًز  .61/11من م.ز.زرف  12س يواث. ٌو
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ٔبما ٕارا تحني ٔبجياء معََة اًتيفِش ٔبهَ من  .ذت واملتفق ؿَهيااحملس تتٌفِش اًوكَاث والاًزتامتيوذ اًـلس  ابحرتاماملتـاكس مؽ إإذازت مَزم ٕارا ف   

ٕإجناس و تيفِش اًتعممي املتفق ؿَََ ًَزم جماوست اًوكَة امللسزت جماوست دحسوسة، ففي ُشٍ اذلاةل جية ؿىل املتـامي املتـاكس ٕادعاز  ،اًرضوزي

 اسرتذاذ اٍمثن. فٕارا كام هبشٍ اجملاوست ذون ٕاؿالم إإذازت سلط حلَ ضف ضف اذلال املعَحة املتـاكست تشعل، مدَيا ملساز ما ًتوكـَ من سايذت ضف

ما خاوس تَ كمية اًوكَة من هفلاث
1

   . 

 اًسـص تياء ؿىل هفلاث املصاكدة  –1

ذون ٕاؾعائَ  ،62/111 زرف من املصسوم اًصئايس 11سـص تياء ؿىل هفلاث املصاكدة ضف املصتحة اًثاًثة، نٌل ُو وازذ ضف هط املاذت اً ًبئت    

ف خامؽ وواحض  ه. ة اًـامة،ؾىس  تـًص فا ًسـص تياء ؿىل هفلاث املصاكدة مبلتىض ذفرت اًرشوظ إإذاًز املاذت ألوىل من ادلزء  اطلي تضمن تـًص

ة ) اًَس اًـامةل و : " ٕان ظفلة اًيفلاث املصاكدة يه اًعفلاث اًيت تىون هفلاث امللاول فهيا حلِلِة و مصاكداًيت خاء فهيا )ح( من اًفلصت )ة(

ألذواث و املواذ املس هتَىة و هصاء الٓإث و اًيلي و ما ٕاىل رعل ...( واًيت تس هتسف تيفِش صلي دحسوذ، وجيصي تسسًسُا ٕاًََ مؽ ٕاضافة 

 سايذت ضف ملاتي اًيفلاث اًـامة و  اًصحب".

ف ٔبن حتسًس اًسـص تياء ؿىل هفلاث املصاكدة ة ٌَيفلاث اًفـََة و اذللِلِة  ًمت ؾن ،ًتضح من ذالل ُشا اًتـًص ظًصق مصاكدة ادلِة إإذاًز

ا ة ،ًٔلصلال اًيت مت ٕاجناُس اًيت مت دجيَسُا ٕإجناس املرشوغ ٕاضافة  ،من ظصف املتـاكس مـِا من ذالل تلسامَ ٌَفواتري و زلَؽ اًوسائي اًرضوًز

ًصحب و اًفائستوِامش إاىل وس حة مـَية 
2

. 

ؿىل  الاؾدامذٕاىل  ،لاث املصاكدة تربم تسون حتسًس ٌَسـص املس حق ضف تيوذ اًـلس ٕار ٍصحؽ حتسًس ُشا اًسـصفاًعفلاث اًيت تتضمن هف إار   

كري دحسذ وكري  ففي ُشٍ اذلاةل ًحلى اًسـص .من ظصف املتـامي املتـاكس و مجَؽ فوائسٍ ،مصاكدة اًيفلاث اذللِلِة ًٔلؾٌلل اًيت مت تيفِشُا فـََا

َ ٕاإ ؾيس هناًة ألؾٌلل و اًتيفِش اًلكي ٌَمرشوغ، و ؿَََ فٕان ُشٍ اًعفلاث إ تتضمن تسكة اًسـص ألويل، تي إ امىن مـصفت مـصوف، ٕار

ة ؾيس هناًة اًعفلة.  تتضمن فلط سـص اصلفؽ ٔبو اًتسًو

                                      
1
 من ق.م.ح. 112/6املاذت  -  

2
 - Jean Marie Anby, Pierre Bon, Droit administratif des biens domaine travaux publics expropriation, précis  Dalloz, 2

ème
  édit., 

Paris, 1993,  P237. 
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املرشغ اًفصويس إ جيزي  ٕان حتسًس اٍمثن ضف اًـلس، هبشا ألسَوة ٌضلك دعصا ؿىل املزياهَة اًـامة، ألمص اطلي حـي ،وؿىل ُشا ألساش   

اٌَجوء ٕاىل اًتـاكس ؿىل ٔبساش سـص تياء ؿىل هفلاث املصاكدة ٕاإ اس تثٌاء
1

و هفس الادجاٍ اطلي تخٌاٍ املرشغ ادلزائصي ضف ذفرت اًرشوظ  ، ُو

ة اًـامة، مبوحة املاذت ألوىل من ادلزء )ة( اًيت تيط ؿىل: " جيوس ٕاجصام اًعفلاث ثسـص ٕاحٌليل صامي ٔبو تبٔسـاز اًوحساث ٔبو  إإذاًز

 تعوزت اس تثٌائَة ؿىل ٔبساش اًيفلاث املصاكدة ".

اتَ ًؼِص خََا من هط املاذت، ٔبن املرشغ ٔبخاس اٌَجوء ٕاىل سـص تياء ؿىل هفلاث املصاكدة، و الاؾدامذ ؿَََ ًىن تعوزت اس تثٌائَة ثسخة تـلِس 

 واخملاظص املاًَة اًيت تيجم ؾن اًتـامي تَ.                                                 

 ًـمومِة ادلزائصي،  م ٌرش املرشغ ٕاىل ٔبًة دعوظَة ٔبو اس تثٌاء ًِشا ألسَوة.ضف حني وابًصحوغ ٕاىل تيؼمي اًعفلاث ا

 اًسـص اخملتَط   –4

ملرشغ ادلزائصي ٔلول مصت احِث هط ؿَََ  ، حسًث اًًضبٔت،ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة نيوغ من ٔبهواغ ألسـاز ٕان ٕاكصاز اًسـص اخملتَط   

ف  ه، ذاظة ؤبن ُشا اًعيف من ألسـاز  م ًتٌاو ه ذفرت 21/112من املصسوم اًصئايس  16مبوحة هط املاذت  ، ذون تلسمي ٔبي تـًص

ة اًـامة.  اًرشوظ إإذاًز

اًعحَـَة  َومن ٔبمه دعائع ، ٍمتزي ابؾدامذٍ ؿىل ظيفني من ألسـاز ضف ظفلة واحست،وؿَََ فٕان اًسـص اخملتَط، و حسة املٌلزسة اًـمََة

 . هاس تـٌلاملصوهة اًيت ٍمتزي هبا ٔبجياء 

ؼِص خََا ٓ اًسـص اخملتَط واسؽ، ضف ظفلاث ألصلال اًيت ًعحق فهيا اًسـص إإحٌليل ادلزاضف ؿىل اًحًِة اًفوكِة ٌَمًض اس تـٌللٔبن جمال  ًو ث ب

اًلاؿسًة احملسذت مس حلا، ٔبما ابًًس حة ٌَحًِة اًتحتَة و هؼصا ًـسم ٕاماكهَة حتسًسُا تسكة ًعحق ؿَهيا اًسـص تياء ؿىل كامئة اًوحست
2

 . 

 

                                      
1
 - Michel Villard, Yver Bachelot, Jean-Michel Romiro, Droit et pratique des marchés publics de travaux, édit. du moniteur, 

Paris,1981,  p237. 
2
 - Brahim Boulifa, Marchés publics, 1

er
  vol., op, cit, p 43. 
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 املعَة اًثاًث: حتسًس ظحَـة اًسـص ضف اًعفلة اًـمومِة  

عصفني تتضمن اًعفلة اًـمومِة اًيت ًمت ٕاجصاهما من ظصف املعَحة املتـاكست و املتـامي املتـاكس، سـصا ًمت حتسًسٍ و اإتفاق ؿَََ إبزاذت اً   

ِشا فٕان اتفاق ظصضف اًـلس ؿىل  اًسـص ًـترب هنائَا و ناتتا، فال جيوس ٔلي من املتـاكسٍن إإهفصاذ ضف كدي اًرشوغ ضف تيفِش ٔبي اًزتاماث ًو

 تـسًهل ٍمتتـَ ابًلوت ٕاًزامِة ادجاٍ اًعصفني.

 اتفاق ظصضف اًعفلة ؿىل اًسـص اًثات  -6

ًـلس و ُو اٍمثن، اطلي ًـترب اًسـص ٔبو اٍمثن احملوز ألسايس ضف اًعفلة، رعل ٔبن املتـاكس ؾيسما ًلوم تتلسمي تـِسٍ ًوحض ٔبمه رشظ ضف ا   

ا ٍىون كاذزا ؿىل ٔبذاء اًـمي مبوحدَ ٕاضافة ٕاىل ابطف اًرشوظ ألدصى اًيت تفصضِا املعَحة املتـاكست. و هبشا فٕان حتسًس اٍمثن ٍىون معََ

ادلَس ًٔلموال مبوحة زسو اًعفلة ؿىل املتـاكس ومبـصفة اًعصفني، اس تجاتة ًٔلُساف املسعصت مس حلا، اًيت تسوز ٔبكَهبا حول اًتس َري 

 اًـمومِة و حتلِق اًعاحل اًـام.

و ؿَََ فٕان اًـلس ُو املعسز ألسايس ًتحسًس اًسـص، ٔلن رشوظَ ارلاظة يه رشوظ تـاكسًة مَزمة ٌَعصفني. ومن املس تلص ؿَََ فلِا 

ام املتـاكسٍن جبمَؽ اذللوق و الاًزتاماث وكضاء ٔبن اًـلس ضف  اًلواؿس اًـامة، حيوكَ مدسٔب ؾلس رشًـة املتـاكسٍن، اطلي ًتضمن ضف تيوذٍ اًزت 

اًيت مت اإتفاق ؿَهيا. وإ امىن ٔلي مهنٌل اًتحَي مهنا ٔبو تـسًَِا إبزاذتَ امليفصذت
1

  . 

و من املسمل تَ ٔبًضا، ٔبن اًحيوذ اًتـاكسًة اًيت تتضمن اًسـص ضف ٕاظاز اًعفلاث اًـمومِة تلوم ؿىل مدسٔب همم و ٔبسايس، ٍمتثي ضف جحاث    

افلة ـص و ؿسم كاتََتَ ٌَتـسًي، ٕار إ امىن ٔلي ظصف سواء املعَحة املتـاكست ٔبو املتـاكس مـِا، ٔبن ًتعاول ؿىل اًسـص املتفق ؿَََ ٕاإ مبو اًس

اًعصف الٓدص
2

. 

 ابًًس حة ًإلذازت -6

يفِش الاًزتاماث املحًِة تَ. حِث ًفصط ٕان اًسـص اًثات  اطلي مت اإتفاق ؿَََ ضف اًعفلة، ُو كمية اًتـاكس اًيت ازتضاُا ظصضف اًـلس ًت    

 ؿىل إإذازت املتـاكست الاًزتام مبا اتفل  ؿَََ ؾيس ٕاجصاهما ٌَعفلة.

                                      
1
 من ق.م.ح.، ؿىل ٔبن: " اًـلس رشًـة املتـاكسٍن، فال جيوس هلضَ، وإ تـسًهل ٕاإ ابتفاق اًعصفني...".  621تيط املاذت  - 

2
 - Jean Marie Auby, Pierre Bon, op, cit, p 238. 
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و من امللصز ٔبن اًرشوظ اًيت تـترب اتفاكِة تني اًعصفني، إ تيسزح مضن اًرشوظ اًيت إ جيوس ًإلذازت ٔبن تـسًِا إبزاذهتا امليفصذت
1

و اًيت  

ـة اًيت متَىِا ُشٍ ألذريت، ضف ٕاظاز اًعفلاث اًـمومِة ملواهجة املتـاكس مـِا، ضف مصحةل تيفِش اًعفلة و ًضٌلن تسذي مضن اًسَعاث اًواس

ء سري املصافق اًـامة ابهتؼام و حتلِق املعَحة اًـامة. ًىن ما ؿسا رعل من اًرشوظ ارلاظة و اًيت تتعي ابًسـص اًثات  املتفق ؿَََ ٔبجيا

 إإذازت ٔبن تلوم تتلرٍي ٔبو تـسًهل إبزاذهتا امليفصذت همٌل ناه  اصلوافؽ و ألس حاة احملَعة تَ. ٕاجصام اًعفلة، امتيؽ ؿىل

هيا، ٕان ؿسم كاتََة اًسـص ٌَتـسًي، ًفصط هفسَ جلك دضامة ؿىل املعَحة املتـاكست ضف الاًزتام احرتام اًحيوذ اًتـاكسًة اًيت مت اإتفاق ؿَ   

 هفصاذي ًٔلسـاز همٌل ناه  اًؼصوف. فال امىهنا اًتفىري ضف اًتـسًي الا

 ابًًس حة ٌَمتـاكس: -1

ٕان اًحيوذ اإتفاكِة اًيت تتضمن اًسـص اًثات ، تفصط هفسِا ؿىل املتـاكسٍن، رعل ٔبن ألظي اًسـص ضف اًعفلة اًـمومِة ًتسم تعاتؽ 

 ما ًلسمَ ًإلذازت هؼري تيفِش اًزتاماتَ. الاس تلصاز و اًثحاث، ٔلن ٔبول يشء ًلوم تتحسًسٍ املتـاكس ُو اٍمثن اطلي ًعَحَ ًلاء

 و ًِشا إ امىن ٌَمتـاكس ٔبن ًعاًة تتـسًي اًسـص ٔبو املعاًحة تفصق اًسـص، مواسات مؽ اًتلرياث الاكتعاذًة اًيت ظصٔبث ؾيس مصاحي تيفِش

ة تـاك سٍ، رعل ٔبهَ ًو مت تـسًي اًسـص ابٕإزاذت امليفصذت اًعفلة. زفحسٔب اًسـص اًثات  حيمي املتـاكس زلَؽ هتاجئ املصتحعة ابًزتامَ اًياجت ؾن حًص

و  ٌَمتـاكس، س َؤذي  حدام ٕاىل سايذت ٔبؾحاء املعَحة املتـاكست، اًيت تصاؾي ذامئا الاؾتحازاث ارلاظة و هتسف ٕاىل حسن سري املصافق اًـامة

 حتلِق املعَحة و اًيفؽ اًـام.

 اتفاق ظصضف اًعفلة ؿىل اًسـص املتلري -1

ن ضف مجَؽ اًـلوذ، كمية اًتـاكس اًيت ازتضاُا ظصضف اًـلس. حِث إ جيوس تـسًهل ٔبو املساش تَ ٕاإ مبوافلة اًعصفني. فٕارا نان جحاث ًـترب اٍمث   

هتِجة  اٍمثن، مدسٔب متفق ؿَََ و خيضؽ ًتفاوط وٕازاذت ظصضف اًـلس، فٕان ؿسم املساش تَ ًُس ابملعَق، ٕار امىن اإتفاق ؿىل تـسًي اٍمثن

ية املتـاكس وتؤدٍص ضف تيفِش اًزتاماتَ اًتـاكسًة.ًؼصوف اك  ق دًز  تعاذًة و مـعَاث تؤثص ضف ألسـاز، تعصٔب ٔبجياء معََة تيفِش اًعفلة، فرُت

ن ٕازاذت اًعصفني، وفق ًعصكيت املصاحـة واًتحَني . ِشا ًحلى تـسًي اٍمثن ُز  ًو

                                      
1
ة، ذاز اًفىص اًـصيب، اًلاُصت، ظ.ألوىل   -   .196، ض 1229َلوذ ؿاظف اًحيا، اًـلوذ إإذاًز
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 املصاحـة -6

ًسـص، ابًزايذت ٔبو اًيلعان و حـي اًسـص احملسذ ضف اًـلس مٌاس حا مؽ اًؼصوف مصاحـة ألسـاز يه معََة هتسف ٕاىل ٕاؿاذت اًيؼص ضف ا

 ادلسًست، ٔبي تىَِف اٍمثن وفلا ٌَؼصوف و اًتلَرياث الاكتعاذًة اًواكـة. 

يعة فلط فاملصاحـة مدسئَا إ ًمت اٌَجوء ٕاٍهيا ٕاإ ابًيط ؿَهيا دضاحة، وٕاذزاهجا مضن رشوظ اًعفلة، ابتفاق دضحي تني اًعصفني، حِث ت 

شا ما هع  ؿَََ املاذت  من  19/1ؿىل حزء من اًعفلة، ٔبي ؿىل ألصلال اًيت مت تيفِشُا فـال ؾيس حسوج اًتلرياث الاكتعاذًة، ُو

 : "إ امىن اًـمي تخٌس مصاحـة ألسـاز ٕاإ مبلتىض ارلسماث امليفشت فـال ذون سواُا حسة رشوظ اًعفلة".62/111املصسوم اًصئايس زرف 

ة، إ امىن اًرتاحؽ ؾهنا، ٕار تعحق حىت ؿىل املَحق ٕارا وخس مؽ ألذش تـني الاؾتحاز، خمتَف وتمت امل صاحـة ابتفاق ؿىل ظَف حساتَة خرًب

 اًـيادض املىوهة ٌَسـص من ألحوز املواذ اًتاكًَف اًـامة و اًفوائس.

 و تمتثي املـامالث اًيت جية مصاؿاهتا ضف ظَف مصاحـة ألسـاز فامي ًًل:

 ملـامالث احملسذت مس حلا و اًوازذت ضف اًونائق املتـَلة ابملياكعة؛ا - 

 املـامالث احملسذت ابتفاق مضرتك تني ألظصاف املتـاكست ؾيسما ًتـَق ألمص تعفلة مربمة حسة ٕاحصاء اًرتايض. - 

 ٔبما ظَف مصاحـة ألسـاز فتضمي ما ًًل:

ضف اًـلس فامي خيط اًتسخِق ادلزاضف، وهمٌل ٍىن من ٔبمص إ امىن ٔبن ًلي ُشا ادلزء حزء نات  إ امىن ٔبن ًلي ؾن اًًس حة امليعوض ؿَهيا  -

 ؛% 61ؾن 

 ؛%1حس اس تلصاز اًتلَري ضف ألحوز كسٍز  -

 ألزكام الاس تسإًَة " ألحوز "و"املواذ" املعحلة ومـامي اًتاكًَف الاحدامؾَة. -

مت تعحَق ُشٍ ألزكام الاس تسإًَة من ظصف املعاحل امل  ـيَة املتـاكست، اتتساء من اتزخي املعاذكة و املوافلة ؿَهيا تلصاز من اًوسٍص امللكف ًو

 ابًسىن، ابًًس حة ًلعاغ اًحياء و ألصلال اًـمومِة و اًصي.
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ق واملوافلة ٔبما ألزكام الاس تسإًَة ألدصى فتعحلِا املعاحل املـيَة، تـس ٕاؿساذُا من ظصف اًَِئاث اخملوةل طلعل اتتساء من اتزخي اًتعسً

 ؿَهيا، تلصاز من اًوسٍص اطلي تتدـَ اًَِئة املـيَة.

 املصاحـة معََة ظًصلة حتضري

ًلوم ظصضف اًعفلة تتحََي املىوانث ألساس َة ٌَسـص، من ٔبحوز، سَؽ وؾتاذ. مث جيزئ لك مىون ٔبسايس، ٕاىل مىوانث تفعَََة مثي    

ة ٔبو مدَف لك مىون تفعًَل ألحوز ٔكحوز املِيسسني و اًـٌلل ...اخل وسَؽ نإإمس  ا، و تـسُا حتسذ اًًسة املئًو ي ، اًصمي، اذلىص وكرُي

ًَمت حتسًس اًسـص الاتتسايئ
1

. وتـسُا ختتاز ألزكام الاس تسإًَة اًيت تـرب ؾن اًتلرياث، فِيي متثي ألزكام اًلاؿسًة ًمت املوافلة ؿَهيا وتًرش ضف 

ست اًصمسَة، ٔبو حصائس املتـامي اًـمويم  ٔبو ضف ٔبي ورشت ٔبدصى مؤُةل، حِث متثي ُشٍ ألزكام اًضِص املوايل ًتازخي هناًة ظالحِة ادلًص

 اًـصط.

 ما ًًل: 62/111من املصسوم اًصئايس زرف  92/6وجية ٔبن تؤذش ألزكام الاس تسإًَة اًلاؿسًة تـني الاؾتحاز و ظحلا ٌٌَلذت 

ؾيسما ٍىون ألمص ابرلسمة كس ظسز تـس اهلضاء فرتت ظالحِة اًـصط ٔبو اًضِص اطلي ٔبؾعي فَِ ٔبمص ارلسمة ابًرشوغ ضف ألصلال،  -

 ألسـاز؛

ٔبزكام اًضِص اطلي اىهت  فَِ ظالحِة اًـصط، ؾيسما ٍىون ٔبمص ارلسمة ابًرشوغ ضف ألصلال كس ٔبؾعي كدي اىهتاء فرتت ظالحِة اًـصط  - 

 ٔبو ألسـاز.

صحةل تعحَق ظَلة املصاحـة ذلساة فازق اًسـص. فدساًة و تـس تلسمي ألمص ابًرشوغ فدـس وضؽ تيوذ مصاحـة ألسـاز ضف اًعفلة، تبئت م   

ا مٌش ظسوز ألمص  ضف ارلسمة، ًلوم امللاول ضف هناًة لك صِص تتحٍصص خسول ألصلال، ُشا ألذري ًتضمن مجَؽ ألصلال اًيت مت ٕاجناُس

ياث واًسَؽ ا ملوحوذت ذاذي اًوزصة، وفلا ًٔلسـاز ألوًَة املحٌُة ضف اًعفلة. فدـس ُشٍ ابٔلصلال ٕاىل كاًة وضؽ ادلسول، ونشا مجَؽ اٍمتًو

                                      
1
 .111اًيوي دصيش، املصحؽ اًساتق، ض  - 
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املحٌُة اًـمََة خيعم مدَف ألصلال امليجزت، فِمت اذلعول ؿىل ارلسماث امليجزت ضف اًضِص املـين ابملصاحـة واطلي حيسة ظحلا ًٔلسـاز ألوًَة 

ضف اًعفلة
1

. 

 ث فٕاهَ ًمت مصاحـة اًسـص ناليٓت:وضف حاةل اس تفاذت امللاول من مدَف اًتسخِلا

 مدَف ألول ٌَزسماث امليجزت، ًضاف ٕاٍهيا املحَف ألويل اًياجت ؾن تعحَق ظَف املصاحـة خمعوما مٌَ مدَف ٔبو كسط اًضِص اًتسخِق.

  اًتحَني -1

اًيادجة ؾن تبٔدص ضف تسء اًتيفِش. واًتحَني فاًتحَني ُو معََة ٕاؿاذت اًيؼص ضف مثن اًـلس املتفق ؿَََ، تلَة مصاؿات اًتلرياث الاكتعاذًة،    

 تلٌَة تفصط حضوزُا تلوت ضف ظفلاث ألصلال اًـمومِة ورعل بسوج اًؼصوف املوحدة ًِا مبًٔوفة و متىصزت.

ٔبذث  فٕارا تبٔدصث املعَحة املتـاكست ؾن ٕاظساز ُشا ألمص املعَحي ٌَملاول ٌَحسء ضف تيفِش ألصلال، ٔبو ظاحدتَ ػصوف اكتعاذًة خمتَفة،

ٕاىل تحاٍن ضف ألسـاز
2

، فِحق ٌَمتـامي املتـاكس، معاًحة إإذازت املتـاكست تتـسًي اًسـص املتفق ؿَََ، ًَتَلى ٔبحٍص ؿىل ٔبساش اًسـص احملني، 

 96، 11، 11:" امىن ٔبن حيني اًسـص حسة اًرشوظ احملسذت ضف املواذ  62/111من املصسوم اًصئايس زرف  14/1امليعوض ؿَََ ضف املاذت 

 من ُشا املصسوم ".

ا ًتعحَق معََة اًتحَني، حِث امىن حتَني ألسـاز   من هفس املصسوم 11وكس هع  املاذت     اًصئايس ٔبؿالٍ، ؿىل رشوظ اًيت جية توافُص

مة، ٔبخي ًفوق اًيت مت حتسًسُا ابتفاق ظصضف اًـلس، ٕارا نان ًفعي تني اتزخي احملسذ ٕإًساغ اًـصوط واتزخي ألمص ابًرشوغ ضف تيفِش ارلس

 ٔبصِص ونشعل ٕارا تعَح  اًؼصوف الاكتعاذًة رعل. 21مست ظالحِة اًـصوط سائس 

ٕان موضوغ اًتحَني ًيعة ؿىل مصاحـة اًسـص الاتتسايئ املتفق ؿَََ ضف اًعفلة اًـمومِة، تـس مصوز فرتت سمٌَة تفوق ٔبخي ظالحِة    

ٔبصِص، رشًعة ٔبن حيسج تلرياث ضف  21ألمص ابًحسء ضف تيفِش ارلسماث سائس  اًـصط واحملعوزت تني اتزخي احملسذ ٕإًساغ اًـصط، واتزخي

 اًؼصوف الاكتعاذًة ذالل ُشٍ اًفرتت  و من ُيا ًتضح ٔبن رشوظ اًتحَني يه:

                                      
1
 .119اًيوي دصيش، هفس املصحؽ، ض  - 

2
 -Mohamed Tayeb Medjahed, contrat type des marchés publics, Houma édit., Alger, 2007, p37. 
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 ٔبصِص. 21ٔبن تىون اًفرتت اًفاظةل تني حتسًس اًسـص و فرتت ألمص تتٌفِش ألصلال املتفق ؿَهيا ٔبظول من فرتت حتضري اًـصوط سائس  -6-1 

 ٔبحزاء ويه: 1ٕان ُشا اًرشظ ًتضمن 

، ًتضح ٔبن املرشغ  م حيسذ ٔبخي ٕإًساغ اًـصوط، 62/111: ؾيس اس تلصاء هعوض املصسوم اًصئايس زرف بٓدص ٔبخي ٕإًساغ اًـصوط -1-6-بٔ  

ـلِس موضوغ اًعفلة املـزتم ظصهحا، وٕامنا تصك ألمص ٕإزاذت املعَحة املتـاكست ضف ادتَاز ألخي اطلي ًياس هبا، مؽ مصاؿات ؾيادض مـَية مثي ت 

املست اًالسمة ًتحضري اًـصوط وٕاًعال اًتـِساث، نٌل ٔبخاس املرشغ ًإلذازت حق ضف متسًس ٔبخي ٕاًساغ اًـصوط ٕارا اكتض  اًؼصوف 

الاكتعاذًة رعل
1

 . 

حسٔب حساة بٓدص ٔبخي ٕإًساغ اًـصوط من ٔبول ًوم ظسوز إإؿالن ؾن املياكعة ضف ادلًصست اًَومِة )و  ة (، ضف اًًرشت اًصمسَة ًو ظيَة ٔبو هجًو

ٌَعفلاث املتـامي اًـمويم، مؽ ٕاذزاخَ ضف ذفرت اًرشوظ
2

 ًإلحاظة ٔبنرث ثرشوظ اًتـاكس. 

شا إبظالؾِم ؿىل مست  نٌل ًتضمن إإؿالن ؾن اصلؾوت ٌَميافسة تَان حوُصي وٕاًزايم، ٍىفي ٌَمـيَني من املتيافسني فصظة املضازنة ُو

ًساؾِاحتضري اًـصوط وماكن إ 
3

، اًيت متثي ضف اًوك  هفسَ فرتت ظالحِة اًـصوط، اًيت حسذهتا املعَحة املتـاكست ضف ٕاؿالن ؾن اصلؾوت 

 ٌَميافسة ٔبو ضف ذفرت اًرشوظ ًيك ًحسٔب مٌَ حساة فرتت اًتحَني.

ا املعَحة املتـاكست وتصاُا مٌاس حة ٌَحث ضف مسبةٔلٔبخي ظالحِة اًـصوط -1-6-ة   الادتَاز، ٕار ٌضرتظ اًلاهون : ويه اًفرتت اًيت ختتاُز

ؿىل: "حتتوي اًونائق املتـَلة  62/111من املصسوم اًصئايس زرف  49دضاحة ؿىل حتسًسُا ضف مَف اصلؾوت ٕاىل امليافسة، حِث تيط املاذت 

ة اًيت متىهنم من تلسمي  ابملياكعة ٔبو ؾيس الاكتضاء ابًرتايض تـس الاستضازت اًيت توضؽ حت  ترصف املصذسني ؿىل مجَؽ املـَوماث اًرضوًز

 تـِساث ملدوةل إس امي ما ًًل:

 ٔبخي ظالحِة اًـصوط." - 

                                      
1
 .62/111من م.ز.زرف  12املاذت  - 

2
 .62/111من م.ز.زرف  12/1املاذت  - 

3
 .62/111من م.ز.زرف  41املاذت  - 
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مٌَ، ٔبما ضف املصسوم اًصئايس زرف  11واملاذت  42ًوما ظحلا ٌٌَلذت  92، ناه  حتسذ مست ظالحِة اًـصوط 19/92ؿٌَل ٔبهَ ضف ػي ألمص زرف 

ة ضف ادتَاز ظالحِة ا21/112  ًوم. 612و  92ًـصوط وكاًحا ما ناه  ترتاوخ املست ما تني ، ناه  ٌَمعَحة املتـاكست اذلًص

وتفاذاي ٔلي دصوكاث كس حتسج، ضف املعاًحة تتحَني ألسـاز ؿىل ٔبخي مـني، ُو اًفرتت اًفاظةل  62/111كس هط املصسوم اًصئايس زرف    

 ٔبصِص. 21اًـصط مضافا ٕاٍهيا  تني اتزخي احملسذ ٕإًساغ اًـصوط واتزخي ألمص تتٌفِش املرشوغ، ٔبخي ًفوق مست حتسًس

إإذازت وكس ٔبحسن املرشغ ظيـا ؾيسما ذفؽ املعَحة املتـاكست ٕاىل تلعري مسبةٔل اًحث ضف ادتَاز املتـاكس، إبضفاء هوغ من املساوات اًًسخِة تني 

ة ٌَعصفني ضف حتضري اًـصط ابًًس حة ٌَمتـاكس، واًحث ضف اد  تَاز املتـامي املتـاكس ابًًس حة واملتـاكس مـِا، رعل مبيح فرتت سمٌَة مساًو

 ٔبصِص. 21ٌَمعَحة املتـاكست، مضافا ٕاٍهيا ضف ٔبكىص اذلاإث مست 

ا املعَحة املتـاكست إبزاذهتا امليفصذت تتضمن تلسمي ألمص ابًرشوغ ضف ارلسمة -1-6 -ح  ة تعسُز : ٔبمص ابًرشوغ ضف ارلسمة، ُو وجَلة ٕاذاًز

 ًحَف هبا املتـامي املتـاكس اطلي  ه اذلق ضف تلسمي حتفؼاتَ ٕارا ٔبؾترب متعَحاث ألمص ابًرشوغ ضف تيفِش تـَاميث متـَلة ثسري و تيفِش اًعفلة، مث

 ارلسمة، تتجاوس اًزتاماتَ اًتـاكسًة.

ُشا  ًـترب اتزخي ألمص ابًرشوغ ضف تيفِش ارلسمة دحي اًتـاكس ؾيرصا ٔبسايس، ًمت تواسعتَ حتسًس فرتت اٌَجوء ٕاىل حتَني اًسـص، رعل ٔبن

ِشا فان اتزخي ٕاجصام اًعفلة إ ًؤثص ضف ظَة اًتحَني. –ألمص ابًرشوغ  –اًتازخي   ٍىون كري مـَوم ٔبجياء ٕاجصام اًعفلة، ًو

ق اًرتايض، فِيا حتَني اًسـص ًمت ؾيس اهلضاء ٔبخي ظالحِة اًسـص امليعوض ؿَََ ضف اًتـِس، اطلي ًفعي     ٔبما ٕارا ٔبجصم  ظفلة ؾن ظًص

 .62/111من املصسوم اًصئايس زرف  11/1املتـاكس ؿىل اًعفلة واتزخي ألمص ابًرشوغ ضف ارلسمة، ُشا ما هع  ؿَََ املاذت  تني اتزخي توكِؽ

حسوج تلرياث ضف اًؼصوف الاكتعاذًة: ًيك ٍمتىن املتـاكس من معاًحة إإذازت تتحَني اًسـص، جية ٔبن حتسج تلرياث وتعوزاث  -1-1 

 اًعفلة وتؤثص اهـاكساهتا ؿىل اًسـص ألويل ٌَعفلة. اكتعاذًة ٔبجياء مصاحي تيفِش

 من املصسوم اًصئايس املشهوز ٔبؿالٍ ؿىل ظصكتني ٌُل: 11/1ٔبما ؾن هَفِة حتسًس مدَف اًتحَني، فلس هط املرشغ ادلزائصي ؿىل رعل ضف املاذت 

لة ٕاحٌلًَة و حزافِة و ابتفاق املضرتك: ففي ُشٍ اذلاةل -بٔ    ًمت اإتفاق املضرتك تني إإذازت املتـاكست واملتـامي حتسًس مدَف اًتحَني تعًص

 املتـاكس، ؿىل املحَف احملني اطلي امثي اًسـص ادلسًس ًعحق ؿىل اًعفلة.
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تعحَق ظَلة مصاحـة ألسـاز اًيت هع  ؿَهيا اًعفلة: ضف ُشٍ اذلاةل، ٕارا تضمي  اًعفلة ظَلة ٌَمصاحـة، فان حتَني اًسـص ًمت  -ة 

ا ملصاحـة ألسـاز.تتعحَق املـاذةل   اًيت مت ادتَاُز

ٔبما ألزكام الاس تسإًَة اًلاؿسًة اًيت جية مصاؿاهتا ؾيس حساة مـامي اًتحَني، يه ٔبزكام صِص هناًة ظالحِة اًـصط حسة ما هع     

 .62/111من املصسوم اًصئايس  زرف  11/1ؿَََ املاذت 

 ذامتة:

ًـمومِة، ضف حتلِق اًتمنَة الاكتعاذًة ٌضلوةل من ذالل خض ألموال اًـامة، هبسف ذفؽ وتًض َط هؼصا ٌضلوز إإجيايب اطلي تَـحَ اًعفلاث ا   

، اًـجةل الاكتعاذًة، و سايذت جحم اًيفلاث اًـمومِة، فلس ٔبوىل املرشغ ادلزائصي ٔبمهَة نربى ٌَسـص ابؾتحاٍز اًصهن ادلوُصي ًلِام اًـلس

حاٍز ٔبمه حق ٌَمتـامي املتـاكس ؤبول اًزتام ضف رمة ادلِة املتـاكست. طلا ًًدلي تـٍزز فضائي اذلواز ومؤرش ؾن اًوضـَاث املاًَة ٌَمتـاكسٍن، ابؾت 

ٌل، مضن واًتضاوز تني اًعصفني املـيَني مبِمة ٕاجصام اًعفلاث اًـمومِة، من ٕاذازاث متـاكست و متـامَني اًـمومِني، ًتحسًس اًسـص ابتفاق ٕازاذهت

شا تلَة اًوظول ٕاىل ظفلاث معومِة انحـة، الاًزتام مسـى مًسجم ومًسق ٍصيض اًعصف ني، ووفلا ملا هط ؿَََ املرشغ ادلزائصي، ُو

 ابًلاهون ؾٌلذُا وحتلِق اًيفؽ اًـام ُسفِا.    

 كامئة املصاحؽ املـمتس ؿَهيا:

 ٔبوإ املصاحؽ ابٌَلة اًـصتَة

 .1266ارلضلوهَة ًٌَرش و اًتوسًؽ، ادلزائص، ظحـة اًيوي دصيش، تس َري املضاًزؽ ضف ٕاظاز تيؼمي اًعفلاث اًـمومِة، ذاز   -6

ف ابًلاهون   -1 ؾحس اًلين ثس َوين ؾحس ػل، اًلاهون إإذازي ذزاسة ملازهة ٔلسس ومداذئ اًلاهون إإذازي وتعحَلِا ضف مرص) اًتـًص

ة، اًرتنزي وؿسم اًرتنزي إإذازي، ؾٌلل اًسَعة ة إإذاًز ة، اًالمصنًز ة إإذاًز ة، اًضحط إإذازي، املصافق اًـامة،  إإذازي، املصنًز إإذاًز

ة، ظحـة  ة(، اًيارش مًضبٔت املـازف، إإسىٌسًز ة، امتَاساث اًسَعة إإذاًز ة، ٔبموال اًسَعة إإذاًز ة، اًـلوذ إإذاًز اًلصازاث إإذاًز

6996. 

ة ضف ضوء اًفلَ، اًلضاء واًترشًؽ، اًيارش مًضبٔت امل -1 ة، ظحـة ؾحس اسلَس اًضوازيب، اًـلوذ إإذاًز  .1221ـازف، إإسىٌسًز
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ة) إإجصام، اًتيفِش، املياسؿاث ضف ضوء ٔبحسج ٔبحاكم جمَس اصلوةل ووفلا   -4 ؾحس اًـٍزز ؾحس امليـم ذََفة، ألسس اًـامة ٌَـلوذ إإذاًز

ة، ظحـة   .1221ٔلحاكم كاهون املياكعاث واملزاًساث(، ذاز اًفىص ادلامـي، إإسىٌسًز

ة، ظحـة َلس ٔبهوز حٌلذٍ، كواؿس   -1 ة، ذاز اًفىص ادلامـي، إإسىٌسًز  .1221وٕاحصاءاث تيؼمي املياكعاث واملزاًساث واًـلوذ إإذاًز

ة، ذاز اًفىص اًـصيب، اًلاُصت، اًعحـة ألوىل    -1  .1229َلوذ ؿاظف اًحيا، اًـلوذ إإذاًز

  اًلصازاث اًلضائَة: -ناهَا 

 .24، جمةل جمَس اصلوةل، اًـسذ 9291، مَف زرف 61/24/1221تتازخي  كصاز جمَس اصلوةل ادلزائصي، اًلصفة ألوىل، اًعاذز -1

 املعاذز اًلاهوهَة: - ناًثا

 ألوامص: -1

، املتضمن اًلاهون املسين، ادلًصست اًصمسَة، 6991سخمترب  11، املوافق 6191زمضان  12، مؤزد ضف 91/19ألمص زرف  -

 متم.  ، املـسل و امل 99، اًـسذ 6991سخمترب  12اًعاذزت تتازخي 

 ملصاس مي:ا -2

، متضمن تيؼمي اًعفلاث اًـمومِة، 1262ٔبنتوجص  29، املوافق 6416صوال  19، مؤزد ضف 62/111املصسوم اًصئايس زرف  -6

ست اًصمسَة، اًعاذزت تتازخي   . املـسل واملمتم.19، اًـسذ 1262ٔبنتوجص  29ادلًص

، ًـسل وٍمتم املصسوم اًصئايس زرف 1261ياٍص ً  69، املوافق 6411ظفص  14، مؤزد ضف 61/11املصسوم اًصئايس زرف   -1

 ، املـسل واملمتم.24، اًـسذ 1261ًياٍص  11، متضمن تيؼمي اًعفلاث اًـمومِة، ادلًصست اًصمسَة، اًعاذزت تتازخي 62/111

 اًلصازاث: -1

ة ا6914هوزفرب  16، املوافق 6194زحة  61كصاز مؤزد ضف  - ًـامة املعحلة ؿىل ، متضمن املعاذكة ؿىل ذفرت اًرشوظ إإذاًز

ست اًصمسَة، اًعاذزت تتازخي  ، اًـسذ 6911ًياٍص  69ظفلاث ألصلال ارلاظة توسازت دجسًس اًحياء وألصلال اًـمومِة واًيلي، ادلًص

21. 
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 ناهَا املصاحؽ ابٌَلة اًفصوس َة:

1- Brahim Boulifa, Marchés publics-manuel méthodologique-, volume 1, Berti éditions, Alger, 

2013. 

2- Jean Marie Auby, Pierre Bon, Droit administratif des biens domaine travaux publics 

expropriation, précis Dalloz, 2
ème

  éditions, Paris, 1993. 

3- Michel Villard, Yver Bachelot, Jean-Michel Romiro, Droit et pratique des marchés publics de 

travaux- passation, exécution, financement-, éditions du moniteur, Paris, 1981. 

4- Mohamed Tayeb Medjahed, Contrat type des marchés publics, Houma éditions, Alger, 2007. 

 املعاذز اًلاهوهَة ابٌَلة اًفصوس َة  -3

- Décret n° 76-87, du 21 janvier 1976, approuvant le cahier des clauses administratives 

générales applicables  aux  marches publics de travaux, modifie par décret n° 76-625 du 5 

juillet 1976, décret n°81-99 du 3 février 1981, décret n° 81-271 du 18 mars 1981, décret n° 

86-447 du 13 mars 1986, décret n° 91-472 du 14 mai 1991, et la dernière modification été 

le 2 avril 2012.  

 

 

 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/Cahier-des-clauses-administratives-generales-appli-17#dec1
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 خ تُئة ألؾٌلل من مٌؼوز ٍلوؿة اًحيم اصلويل ٕاظال

 س تار اصلنتوز هـميي فوسي الٔ                                   

 خامـة س َسي تَـحاش ، ادلزائص                                            

   

 ملسمة: 

تتجَ تًِة اًَِلكَاث الاكتعاذًة امللازتَة ٔبنرث فبٔنرث ٕاىل اًتلَري و اًتىَِف، زقحة مهنا ضف مواهحة اًتوهجاث ادلسًست ًالكتعاذ      

و "إإظالخ". املفِوم املـو م. و ٍاكذ ُشا ا ًتلَري و اًتىَِف اذلاظي مٌش س يواث ذَ  ٔبن ًيسزح حت  ؾيوان هحري و مـتاذ ُو

ا  فَ تبٔهَ اًتسذي ثس َاساث مـَية ٕإظالخ الاحنصافاث و حتسني ٔبذاء اًيؼم الاكتعاذًة اخملتَفة ذون املساش جبوُُص اطلي امىن تـًص

ة ضف اًوإايث املتحست  و فَسفهتا ناًتبٔممي ضف ٕاجنَرتا و فصوسا ًتحلِق اًـساةل و اًصفاَُة ضف اًيؼام اًصٔبسٌليل، و اًس َاساث اًىِزًن

ًترفِف حست اًتلَحاث الاكتعاذًة و اًيمي ضف اجملص و اًربوسرٍتاك ضف الاحتاذ اًسوفِايت ساتلا.
1

 

مهنا اصلول امللازتَة ُو الاكتياغ ترضوزتَ ٕان ما ًـاة ؿىل مفِوم "إإظالخ الاكتعاذي" ؾيسما ًتـَق ألمص باةل اصلول اًيامِة و    

ة اصلوً  َة و حمتَة ٕاحساجَ فلط ضف ٕاظاز اًتـامي و تس َري اًضلوظاث اًفوكِة اًيت كاًحا ما متازسِا امليؼٌلث املاًَة و اًيلسًة و اًتجاًز

 كتعاذي و الاحدامؾي. ٔبو تغل اًضلوظاث اًتحتَة اًيت متازسِا مٌؼٌلث اجملمتؽ املسين احملََة اًًضعة ضف اجملال الا

ٕاضافة ٕاىل رعل، فإإظالخ الاكتعاذي ابملفِوم املتساول ٍمتزي تلسز من اًًسخِة دجـي مٌَ ضف اًىثري من ألحِان إ حيلق اًلصط    

َة مـمتست ٔبتحث  كسزا  مٌَ، و ضف ُشٍ اذلاةل تعصخ مسبةٔل "مصحـَة إإظالخ" ٔبو إإظالخ ابًيؼص ٕاىل مارا؟ ٔبُو مصاؿات مللاًُس ذًو

ة اًرصفة ؿٌَل ٔبن اًىثري  ًص َة راث اًصؤًة اًتحٍص همٌل من اًفـاًَة و ألذاء اذلسن ضف لك اًؼصوف ٔبم تىَِفا مؽ توظَاث امليؼٌلث اصلًو

ؽ  ي،وضـ  ٕإهلار املضاًز من املِمتني هبشا اجملال ًؤنسون حلِلة ُشٍ اًتوظَاث تبهٔنا جمصذ ذازظة ظًصق مصمسة تسكة و ؿىل مسى ظًو

َ ة اًىربى من ٔبي تـرث و ابًتايل اذلفاع ؿىل اًتلس مي اصلويل ٌَـمي ضف صلكَ اًتلََسي ) فتحين ارلوظعة نتوظَة ٕإهلار اصلًو

املؤسساث اًـمومِة اًيت تـاين من إتواسانث َُلكَة ذاذََة مسح ابس تلعاة وس حة هممة من الاستامثزاث ألحٌحَة املحارشت ضف 

                                      
1
ة،   .91،ض1229اًس َست ٕاجصاُمي مععفى و بٓدٍصن،كضااي ٕاكتعاذًة مـادضت،لكَة اًتجازت،خامـة إإسىٌسًز
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ََة ٔبدص  ى( ٔبمام اس متصاز ضـف املصنز اًتفاويض و اًتيافيس ٌضلول امللازتَة و ما ٍصتحط تَ من سوء ضف كعاغ ارلسماث وكعاؿاث حتًو

 حوذت اًلواؿس اًتيؼميَة و املؤسساتَة حملَط ألؾٌلل ضف ُشٍ اصلول.

، و ٕارا كاة ٔبي ٕان دحَط ألؾٌلل ُو هتاح مجةل ؾوامي ٕارا تاكمَ  اهعَل  حصنة ألؾٌلل تعفة ؿامة و مـِا حصنة اًتمنَة اًضامةل  

َة و مـِا سائص ؾيادض إإهتاح إ امىن  مهنا، تـرثث حصنة ألؾٌلل و اًتمنَة ٔبو ختَف .نٌل ٔبن تسفق زؤوش ألموال ؿرب اذلسوذ اصلًو

ٔبن ًتوخَ ظوة ٔبي تضل إ ًتوافص فَِ دحَط ألؾٌلل املعَوة، ومن ُيا رضوزت مـادلة لك اًلضااي و تشًَي لك اًـوائق اًيت حتول 

ن كِام دحَط ٔبؾٌلل ٕاجيايب ضف صلك حزمة ٕإظالحاث دجَة ؾن تساؤإث زخال ألؾٌلل اذللِلِني و تساز ثضلك حيلق ؾيرصي ذو 

 اًفـاًَة و اصلامومة.

ف ابًربامج اًتضلَََة ٌَتلَري املؤذًة ٕاىل جناخ إإظالحاث ضف دحَط ألؾٌلل من مٌؼوز اًحيم اصلويل و جصامج ذسمة  .6 اًتـًص

 فائست الاستامثز ألحٌيب.الاستضازت ً

تـمتس اذلىوماث ضف ٕاسرتاتَجَهتا الاكتعاذًة ؿىل هجوذ تـجَي و توس َؽ إإظالحاث اًيت متس ابرلعوض تعوٍص و تصكِة مٌاد        

ة ضف ٔبًة دعة تعحَحَة ٔلي  ًو ِا.فإإظالحاث املوهجة  ٌَححث ؾن املياد املياسة ًٔلؾٌلل ٔبظحح  راث ٔبًو ألؾٌلل ضف ذًو

اذ، نٌل ٔبحض  ملِاسا ٌَححث و اًتعَؽ حنو مـسإث منو مصتفـة و ذامئة.فبٔي دحاوةل ًـالح ٕاصاكًَة ؿسم اًفـاًَة ضف ُشا اجملال اكتع

جية ٔبن امتس ٕاىل املس توى املَىصوٕاكتعاذي ذاظة ما تـَق مٌَ ابٕإظالحاث اًواسـة اًيت جية ٔبن تعي ألظص اًلاهوهَة ، اًتيؼميَة 

 ًٔلؾٌلل. و املؤسساتَة امليؼمة

فصمغ ظـوتة حتلِق و دجس َس إإظالحاث اًواسـة و اصلامئة ضف ُشا اجملال ٕاإ ٔبن إإظالخ اًياحج حسة ذرباء ٍلوؿة اًحيم       

ًتعَة اًتلَة ؿىل خماوف اًتلَري و تـلِساتَ ضف ػي اصلًيامىِة اصلويل ًتعَة ٕاؾعاء اُدامم ًالك اًلعاؿني اًـام و ارلاض، نٌل 

 املياذاث الاكتعاذًة و الاحدامؾَة ضف اًىثري من ذول اًـا م.اًيت متزي 

ًلس صِسث اًس يواث ألذريت تصامك مـترب ملـعَاث نثريت ) من ٔبخي وضؽ ٕاظالحاث تيؼميَة انحجة ضف اصلول اًيامِة( تضمي      

الاستامثز ألحٌيب اًتاتـة ًِا.َُالك بثَا ًـمتس ؿىل دجازة و هجوذ ٍلوؿة اًحيم اصلويل وجصامج ذسمة الاستضازت ًفائست 
1

فصمغ ٔبمهَة  

َ من دجازة و ذزوش ملن ًٍصس ٔبن ًحاذز إبظالخ مٌاد ألؾٌلل ٕاإ ٔبن زوحَ و فَسفتَ  م ختصح من ٕاظاز  اًححث امللسم مبا حيتًو

                                      
1
 Lessons For Reformers : How To Launch,Implement,and Sustain Regulatory Reform,An analysis of six case studies in 

developing and high-income countries,The World Bank Group,Washington,DC,Juin 2009,p.1. 
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ة اًضامةل اًيت تتخٌاُا ثضلك تلََسي مؤسساث جصتون ووذش و املحًِة ٔبساسا ؿىل حتفزي اًعَ ة اصلاذًل و مصوهة اًصؤًة اًتحٍصًص

ق ٔبحاذي الادجاٍ و ُو اًوحِس املؤذي ٕاىل ارلالض الاكتعاذي.  ألسواق و ذاظة اًسوق اًيلسًة و ٔكهيا ضف ظًص

من مٌؼوز ٍلوؿة اًحيم اصلويل و جصامج ذسمة الاستضازت ًفائست الاستامثز ألحٌيب فٕاهَ تلغ اًيؼص ؾن دحتوى إإظالخ املًضوذ، 

من س حـة جصامج تضلَََة ٌَتلَريفاًيجاخ ًتبٔثص خبََط 
1

: 

ة،لكٌل ٕاًزتم  اذلىوماث و جلك كوت ضف تيؼمي اًـوملة ٔبو امليافسة - : فلكٌل تًتلي زؤوش ألموال و اًرشناث ؿرب اذلسوذ جلك حًص

ازسة امليافسة.نٌل ٔبهَ و ٌَمحافؼة ؿىل الاستامثزاث املوحوذت و ٕاس تلعاة ٔبدصى خسًست فِجة ؿَهيا اًـمي ؿىل دفغ تلكفة مم

ي.   ألؾٌلل مبا فهيا تاكًَف و خماظص الاستامثز اًيت سوف تـوذ ؿَهيا تـائساث مـتربت ذاظة ؿىل املسى املتوسط و اًعًو

فتجصتة إ ًًدلي تضََؽ فصظة وكوغ ألسمة ٕإظالخ الاحنصافاث ابًصمغ من ٔبهنا تـترب من امللازابث راث ارلعص اًـايل، ألسمة:  -

. نٌل ٔبهَ إ ًوخس ما زاي بٔنسث ٔبن إإظالحاث اًيت تعَق ؿي ذَفِة ألسماث ممىن ٔبن تىون ظـحة احملافؼةٕاًعاًَا و مجِوزًة هو 

 ًضمن اختار اًلصازاث اًعائحة ضف ػي ُشٍ اًؼصوف.

نيا ٕان معي اًلِاذت اًس َاس َة اًصاصست ُو توحَِ إإظالحاث حنو اًيجاخ، و إ امىن ٔبن ًتحلق رعل ٕاإ ٕارا اًلِاذت اًس َاس َة:  -

ٔبمام كِاذت تمتتؽ مبِازاث تؤذي ٕاىل سايذت كسزت اًتلَري.نٌل ٔبن اًىفاءت تؼِص ضف اًلسزت ؿىل زمس و تعحَق إإظالحاث ثضلك زسًؽ 

 ًترفِغ تلكفة تضََؽ اًفصض و تسًَي بٓإم املصحةل الاهتلاًَة.

اقعا ٕإظالخ اًلعاؿاث ألدصى و ُىشا.. و : إإظالحاث املوخَ ٌَسوق كس تىون ؿامال ضالاوسجام إإظاليح اًواحض و املـَن -

ة امتساذ إإظالحاث وكاتََهتا ًالهتضاز ؿىل صالكة اًىثي اًثَجَة اًضرمة اًيت تهناز ؿىل خاهة ادلحي مبجصذ ُو ما ٌسمى  تيؼًص

فة ازلصهَة تؤذي ابًرضوزت ٕاىل ٕاظالخ سوق إإهتاح اًوظين امللدالاحتاكك جبزئَة ظلريت ي ؿىل مواهجة مٌافسة .مثال: ٕاظالخ اًتـًص

ة ذوز اًتلٌوكصاظ و ػِوز كوٍ ضاقعة اًيافتا امليتوخاث املس توزذت.نٌل ٔبن اهضٌلم املىس َم ٕاىل تىثي  الاكتعاذي ٔبذى ؿىل تلًو

تلوذُا مجـَاث اًعياؾَني ارلواض هبسف اًتلََط من تسذي املىثف ٌَحىومة ضف الاكتعاذ.سايذت ؿىل رعل،فَلس تخث ٔبن 

                                      
1
 Lessons For Reformers : How To Launch,Implement,and Sustain Regulatory Reform,An analysis of six case studies in 

developing and high-income countries, Ibid,p.2 
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ة إإظالحاث املصتح عة تـضِا اًحـغ كس تضلك جصانجما تضلَََا كواي ٌَتلَري و ٔبن اًىثري مهنا مصتحط ٔبو انجت ؾن حتٍصص املٌلزسة اًتجاًز

 ؿرب اًـا م و ٔبن اًضلوظاث املزتاًست اًيت تفصضِا امليافسة اصلوًَة تؤذي ضف اًلاًة ٕاىل ظَة اًرشناث ٕاىل حتسني مٌاد ألؾٌلل. 

ًىثري من اًتجازة ٔبن اًتلٌوكصاظ اذلىومِني اطلٍن ٍمتزيون تتىوٍن ؿال و ؿىل ٔبؿىل مس توى من املِازت و ًلس تخث ضف ااًتلٌوكصاظ:  -

ئم اطلٍن ٌض تلَون ؿىل مس توى املؤسساث املس تلةل اًيت تـىن مبسائي إإظالخ، ؿاذت ما ًعوزون مداذزاهتم  ارلربت ٔبو ٔبًو

ِلي ؿىل ؾىس ما امزي اًس َاس َني اطلٍن ًتخٌون دعاة اًوؾوذ ابٕإظالخ إإظالحِة مـمتسٍن ؿىل تصكِة مفِوم اًعاحل اًـام اذلل 

 إس دامةل ٔبظواث اًياددني إكري.

ٕان إإظالخ ًُس هممة اذلىوماث فلط،فميىن ٌَرشناث و هلاابث اًـٌلل و تلِة مىوانث اجملمتؽ املسين اًتلرياث ضف اجملمتؽ املسين: -

ا ؿىل  املس تلي املضازنة ضف تياء و ذمع فصض توس َؽ إإظالخ تتـحئة امليرصظني وتلِة ٔبفصاذ اًضـة خبعوزت تـغ املٌلزساث و تبٔجرُي

 اخل …الاكتعاذ و اًوظن ذاظة ؾيسما ًتـَق ألمص مبسائي مصتحعة ابًفساذ، اذلنك اًصاصس

 اًوزكة اًيت كسمهتا ًلس ٔبػِصث ذزاساث اذلاةل اًيت اؾمتسث ؿَهيا ٍلوؿة اًحيم اصلويل ضفاًضلوظاث و الاًزتاماث ارلازحِة: -

نسزوش ٌَمعَحني ٔبمهَة الاًزتاماث ارلازحِة هوزكة ضلط من ٔبخي اًتلَري و ٕاظالخ الاحنصافاث.و ًـي ٔبجصس مثال ؿىل رعل ُو ما 

ة وكـ  ؿَهيا ذوةل املىس َم من تبٔجري ؿىل اًلصاز اصلاذًل تتحٍصص اًسوق و دوظعة املؤسساث.    ٔبحسجتَ اتفاكِة دجاًز

ن مٌؼوز ٍلوؿة اًحيم اصلويل و جصامج ذسمة الاستضازت ًفائست الاستامثز ألحٌيب،إ امىن ًِشٍ اًربامج اًتضلَََة ٔبن نٌل و ٔبهَ و م

م معََة إإظالخ ٕاإ ضف   ٕاظاز ٕاسرتاتَجَة مسزوسة متىن من الاس تلالل ألكىص ٌَفصض اًيت ختَلِا ُشٍ اًربامج.تسفؽ ٕاىل حتًص

ا امليؼمة املشهوزت ضف لك من مجِوزًة         هوزاي،املىس َم،ٔبسرتاًَا،ٕاًعاًَا،املمَىة املتحست تحني فسزاساث اذلاةل اًيت اؾمتسث ؿَهي

ٔبن اًحـغ من ؾوامي اًتلَري كس تىون حلا ذازحِة ٕاإ ٔبن اذلىوماث امىن ٔبن تـمي ٔبنرث و تحسل املًزس من ادلِوذ رلَق رشوظ 

ٕاصاكًَة اذلنك اًعاحل و حوهكة اًرشناث.تحلق رعل ٕاإ ابٕإخاتة ؿىل اًتلَري املًضوذت دحََا و تَلائَا و إ امىن ٔبن ً 
1

ابٕإضافة ٕاىل ٔبن  

اًتلَري تتـحئة و اس تلالل ٍلوغ اًربامج اًتضلَََة املعَحني ضف دحاوٍهتم ًحـث معََة إإظالخ كس ًؤثصون ؿىل ادجاُاث و دعواث 

لة " اًسخة و ألثص" ًـامي واح ف و ٕاجناخ إإظالحاث املتوذات.املشهوزت ؾوط اٌَجوء ٕاىل ظًص  س رلَق و تـًص

زفثال إ امىن ًـامي ألسمة ٔبو اًلِاذت اًس َاس َة ًوحسٌُل ٔبن خيَلا إإظالخ و تحـاتَ ٔبو احملافؼة ؿَََ، نٌل ٔبهَ من كري املضمون ٔبن 

 تيجح اًلِاذت اًس َاس َة ضف اختار اًلصازاث املياس حة ضف مواهجة ألسمة.

                                      
1
ست اًرشوق اًَويم،اًـسذ    69،ض1994ثضري معَعفي،ترصحي اًوسٍص ألول:ُي تـين اذلىومة ماتلول؟،حًص
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ساث اًيت ٔبؿسهتا اًَِئاث اصلوًَة املشهوزت ٔبػِصث ٔبن اًربامج اًتضلَََة تمتزي تعاتؽ تتاتـي ٔبو تـاكيب، و إ سايذت ؿىل راعل،فاصلزا

 امىن ًِا ٔبن تتفاؿي ٕاإ من ذالل ٔبزتـة دعواث دحسذت:

 :   ارلعوت ألوىل 6.6

َة ضف اهعالق إإظالحاث، فِـاذ من كس ٍىون ًـامي ألسمة ٔبو ؿامي اًضلوظاث اًيادجة ؾن إإًزتماث ارلازحِة ٔبمه            

ف اًس َاس َة الاكتعاذًة املصافلة ًـمََة تـث اًتلَري من خسًس،  نٌل تساؿس ألسمة و إإًزتماث ارلازحِة ؿىل ٕاضـاف ذالًِا تـًص

 املسافـني ؿىل إإتلاء ؿىل اًوضؽ اًصاُن و ٌضجؽ ضف هفس اًوك  املعَحني ذاذي اذلىومة اًواحست.

 

  اًثاهَة: ارلعوت  6.1  

تلغ اًيؼص ؾن املعاحل اًتلََسًة اصلاذََة  زسانمة ٕاظالخٕان ٔبول موخة ًإلظالخ تبئت ضف اًلاًة ؾيسما ًضؽ اًس َاس َون           

ٌَحضل. ُشا اًيوغ من اًصسانماث كس ٌس توزذ من ارلازح ٔبو ًـس من ظصف ٔبحصاة اًتفىري إإظاليح من اًتلٌوكصاظ احملََني بَث 

  ألُساف ارلاظة و دحتوى إإظالحاث املبٔموةل.حتسذ من ذال ه

  ارلعوت اًثاًثة: 6.1

ُشٍ املوخة اًيت تحسٔب حشزت ٕاىل حس ما، تزذاذ كوت و اهفتاحا ًتلرياث ٔبدصى من ذالل ذَق ضلوظاث و حتاًفاث خسًست. و          

ٕإظالحاث اًيت تيسزح ضف ٕاظاز اتفاكِاث ذوًَة موكـة كس متتس ٕاىل ٕاوضاء مؤسساث خسًست تصفؽ من تبٔجري و ُميية اًتلٌوكصاظ. نٌل ٔبن ا

ا من  و معاذق ؿَهيا حتس من ٕاماكهَة اًصحوغ ؾهنا، و كس تصفؽ تـغ إإظالحاث تلكفة ؿسم إإظالخ ،زفثال فتح ألسواق و حتٍصُص

ة اًيت حيمَِا الاهفتاخ و ُو ما ًـترب ُميية اصلوةل ًؤذي ابًرضوزت ٕاىل ٕاظالخ هؼام ألؾٌلل احملًل )اًوظين( تفـي كوت امليافسة ارلازحِ

 تلكفة ٕاضافِة ٔبدصى. 

 ارلعوت اًصاتـة:  6.4 

تعحح إإظالحاث ذامئة فلط ؾيسما توضؽ ضف ٕاظاز مؤسسايت ذاذي بًَٓة اذلىومة،نٌل ٔبن ذسرتت اًتلَري جية ٔبن تىون            

 و ضف ٕاظاز توافلي. مضن اًـمََة اًس َاس َة

ؾيسما تضـِا اذلىوماث ضف صلك ص حىة واسـة من مؤسساث امىن ٔبن تىون ٔبنرث فـاًَة و جناحا  ٕاىل خاهة رعل،فإإظالحاث 

 اًتفىري إإظاليح من ذالل معي إإذازت اًـمومِة.
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ٕاسرتاتَجَا،الاس تلالل املتـاكة ٌَربامج اًتضلَََة ٌَتلَري املشهوزت ًؼِص همٌل خسا ًتجس َس إإظالخ اصلا م، نٌل ٔبن اًفِم           

 دلَس ًِشٍ اًربامج و ألثص اطلي كس ًًتج ؾهنا امىن ٔبن تصفؽ من حؼوع اًتلَري اًواسؽ و اًياحج ٔبجياء تيفِشٍ.ا

   اًتوظَاث اًيت تساؿس ؿىل تعحَق ذزوش إإظالخ ثضلك ٕاجيايب: .1        

 توظَاث ٔبمهِا:ًلس توظي واضـو ُشٍ اًتساتري من ذالل ذزاساث اذلاةل املشهوزت ؿىل ٍلوؿة من اً          

 ٕانازت إإظالخ ابس تـٌلل ألسمة ٕان ٔبمىن، ٔبما ذامومهتا زفصتحعة ابًتجصذ و الاتتـاذ ؾن اًزؿامة اًس َاس َة و ذمع ألحزاة. .6

ًحسو ٔبن ؾوامي اًيجاخ إ امىن ٔبن ٍىتة ًِا اًيجاخ ٕاإ و يه جممتـة و مصتحعة تحـضِا اًحـغ. فاذلىوماث اًياحجة تستمثص ثضلك . 1

م اذلواز اًـمويم و ارلاض و ضحط اًيتاجئ فامي تـس. نٌل ٔبهَ ًُس ابًرضوزت ٔبن تىون لك ُشٍ مزتام ن ضف ٕاذازت جصانمج إإظالخ،حتًص

 اًـوامي ؿىل ٔبؿىل مس توى من اًتعوز فضـف اًواحست كس ًـوط تلوت ألدصى.

 ٌصس اًلِاذت و املتاتـة اًَومِة ًإلذازت اًـمومِة.ٕان تًض َط ٕاذازت إإظالخ و تسؾميِا ًـترب من ألمهَة مباكن ذاظة من ذالل تى .1

ة كسزاث إإظالخ و تصكِهتا و ضحعِا و ذمعِا من ذالل لك ٔبهجزت إإذازت،فِيي تلوم  ابٕإضافة ؿىل رعل، فاذلىوماث اًيت تلوم تتلًو

 توضؽ اٌَحياث ألوىل ٌَتيفِش.

ن املستمثص و املتواظي. نٌل ٔبن الاس تفاذت من دجازة املٌلزساث ادلَست ٍىون اًتيفِش جمساي و فـاإ ؾيسما ًلرتن ابًتـَمي و اًتىوٍ .4

 ضف اصلول اًس حاكة ضف ُشا اجملال ًحلى ذامئا انفـا و رضوزاي.

ة اًربامج اًتضلَََة ًإلظالخ،تي ٔبنرث من رعل .1  ًًدلي وضؽ اًضفافِة ضف كَة معََة إإظالخ،فِيي ًُس  فلط ٔبذات ًتلًو

 ختفِغ خماظص اًتيؼمي.فاإخنصاظ ضف مداذئ اًضفافِة و املساءةل ًـترب ؿامال ٔبساس َا إنتساة جلةفِيي راث ٔبمهَة هحريت ضف 

 اًسوق ضف اصلوةل اذلسًثة، نٌل ٔبن إإظالخ جية ٔبن ًتضمن تعوٍص و تصكِة ٔبؾصاف صفافة خسًست ؿرب معي إإذازت اًـمومِة.

لَري اليٓل من ذالل اؾدامذ منورح "إإظالخ اًواحس تَو الٓدص" ٕان اًِسف ألول من إإظالخ ُو اًوظول ٕاىل ما ٌسمى ابًت  .1

م جعةل إإظالخ. و لكٌل حتعَيا ؿىل هتاجئ ٕاجياتَة ثرسؿة لكٌل ساؿسث اذلىوماث ؿىل تياء  تلعس تياء كوت ذفؽ ذَفِة ًتحًص

ة و اًتيؼميَة ؿىل اًلصاز املعساكِة،نٌل ٔبن اًيجاخ ًوصل اًيجاخ. ٕان مٌاد ألؾٌلل املياسة امتس ٕاىل ما وزاء تبٔجري ا ملٌلزساث إإذاًز

 ألؾٌليل،فُضمي مجةل من املسائي ألدصى ناًَِالك اًلاؿسًة،املوازذ ألوًَة،اخملاظص اًس َاس َة و الاس تلصاز املاهصو ٕاكتعاذي. كري ٔبهَ

ا هلعة الاًتلاء الٔ  ة ضف ؿا م املال و ألؾٌلل ابؾتحاُز وىل و املحارشت ،فـىل اذلىوماث ٔبن تحسي و ٔلمهَة املسائي اًتيؼميَة و إإذاًز

ف و حتسًس مؤرشاث جناخ املياد إإذازي و اًتيؼميي املوخَ  اُدامهما ابملوضوغ من ذالل س َاسة دحسذت تعصخ فهيا جبس هَفِة تـًص
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ياد إإذازي و اًتيؼميي ًٔلؾٌلل، ٔبو مبـىن بٓدص هَفِة كِاش اًتعوز املًضوذ ضف ُشا اجملال؟ ابًًس حة ٌضلول املتلسمة، زفؤرش جناخ امل 

ًؼِص فامي كس ًيجص ؾن ٔبي ٕاظالخ ضف ُشا اجملال من زفاَُة احدامؾَة واسـة تؼِص ثضلك خًل ؿىل ٔبفصاذ اجملمتؽ. و امىن اس تـٌلل 

حلي ؿىل اًتلٌَاث اخملتَفة ًتحسًس املاكسة الاحدامؾَة اًعافِة اًيادجة ؾن اًوػَفة اًتيؼميَة ٌَحىوماث زمغ ظـوجهتا. و ؿىل لك، فِي 

 املًضلَني ابٕإظالخ اًـمي ؿىل ٕاجياذ مزيان تيؼميي ًواسن تني تلكفة إإظالخ و املاكسة اًيت امىن ٔبن جنيهيا من وزائَ. 

 فبمٔهِا: ًتلكفة تيؼمي مٌاد ألؾٌللو ٔبما ابًًس حة 

ة -  : مبا فهيا إإحصاءاث،اًصصاوى،إإؿالم.اًتلكفة إإذاًز

 وسائي و ؾلازاث.: نتلكفة رشاء اًتلكفة املاًَة -

ي تبٔزابخ ؿىل مسى كعري، و ُو ما ٌضلك ظـوتة  و ٔبما خماظص اًتيؼمي: فتؼِص مثال ؾيسما تستدسل الاستامثزاث راث املسى اًعًو

ة و اًتيؼميَة ؿىل مٌاد  ضف اس تلعاة استامثزاث اًَِالك اًلاؿسًة ) تتلري كواؿس اٌَـحة(. ٕارن ؾيسما هياكش اًتبٔجرياث إإذاًز

،فٕاهيا تشعل هياكش تبٔجري تاكًَف و خماظص اًتيؼمي ؿىل ألؾٌلل تعفة ؿامة، رعل ٔبهَ ًفرتط ٔبن تـغ تاكًَف اًتيؼمي و الاستامثز

خماظٍص ؾيسما تعُة اًرشنة فتؤذي حدام ٕاىل ختفِضاث مَموسة ضف جحم الاستامثزاث. و ُيا جية ٔبن وضري ٕاىل ٔبن تلكفة حٌلًة 

ت،تُامن ؾيسما تىون ارلسمة اًـمومِة ذون املس توى املعَوة ٔبو تيرفغ فهيا ملاًُس اذلوهكة املس هتغل مثال  كس تؤذي ٕاىل ٔبزابخ هحري 

 فٌىون ٔبمام هتاجئ ؾىس َة.

ف جناخ ٕاظالخ املياد املياسة ًٔلؾٌلل تبهٔنا تغل إإظالحاث ٕايل تؤذي ٕاىل زفؽ اًـائساث  و تياء ؿىل رعل، فميىن مٌعلِا تـًص

 ظص اًعافِة ٌَتيؼمي ٔبو ٌَتاكًَف ٔبو ًىٌَِِل مـا.ارلاظة ًالستامثز ؿرب ختفِغ اخملا

ف كس تىون  ه تبٔجرياث ؿىل ٕاسرتاتَجَة إإظالخ بَث تتحول ٕاىل ٕاظالحاث بًَٓة مسوكة ضف ظوزت هؼام،  ٕان مثي ُشا اًتـًص

ةل املسى،مؤسسة و تيعَق من ألؿىل حنو ألسفي.  ظًو

ل ألزابخ الاكتعاذًة اًيت تىتسة ؿىل ظول املسافة اًيت تصتط ابٕإضافة ؿىل رعل، فميىن كِاش جناخ دحَط ألؾٌلل من ذال

املتـامَني حنو املس هتَىني. ٔبما إإظالحاث اًيت تصفؽ مس توى امليافسة فَُس  ذامئا انفـة ًصبَة ألؾٌلل ابًلسز اطلي 

 حيلق اصلامومة املعَوتة.

 

 



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 277 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

 .كِاش إإظالحاث اًفـاةل حملَط ألؾٌلل:1

اًعصق ًلِاش اًتبٔجري اًعاضف خملاظص و تاكًَف اًتيؼمي ًُس  ضف لك ألحِان موجوكة.ففي املايض  تعفة ؿامة، مـؼم     

ة،ًوحغ ٔبن اًىثري من املؤرشاث اًيت س حق إإصازت ٕاٍهيا محَ  كسزا مـتربا من الاجياتَاث مس  دحَط ألؾٌلل و حصنتَ حنو  اًلًص

مصتحط ضف جناحَ ازتحاظا وجَلا ابًيجاؿة الاكتعاذًة اًضامةل مما ًحني ٔبن ألحسن، نٌل ٔبهنا و من هجة ٔبدصى ٔبنسث ٔبن اًحـغ مهنا 

اصلول اًيت تسـى ًتعوٍص كسزاهتا ابإؾدامذ ؿىل ُشٍ املؤرشاث سوف تعوز حدام دحَعِا ألؾٌليل و ابًتايل تضجَؽ الاستامثزاث و اٍمنو. 

سفي حنو ألؿىل،نٌل معسث ؿىل ادتَاز تـغ املسائي اًتيؼميَة من هجة ناهَة، تـغ ُشٍ املؤرشاث تحً  امللازتة اًيت تيعَق من الٔ 

ة نربى و ظوزث ابًتايل ملاًُس هكَة ذلساة تلكفة اًتيؼمي و اخملاظص املتـاًَة.و ُيا جية ٔبن وضري  ًو ا راث ٔبًو ة اًيت تـترُب و إإذاًز

ؽ اً يت تس تـمي مثي ُشٍ املؤرشاث.ٔبن اًتلٍصص اًس يوي ٌَحيم اصلويل حول ممازسة ألؾٌلل ًـترب من تني املضاًز
1

                                       

 ذالظة:

ًحسو ٔبن ما خاء ضف اصلزاسة اًيت ٔبؿسُا ذرباء ٍلوؿة اًحيم اصلويل و جصامج وناةل الاستضازت ًفائست الاستامثز ألحٌيب و املوسومة        

ًتيؼميي حملَط ألؾٌلل " حيمي ما كس جيَة ؾن اًىثري من اًتساؤإث اًيت " ذزوش ٌَمعَحني: هَف تعَق،تيفش و حتافغ ؿىل إإظالخ ا

ـي تعصخ ضف الٓوهة ألذريت ؿىل مٌاذاث ألؾٌلل ضف اصلول امللازتَة و ذاظة ؿىل مس توى حىوماث ادلزائص و ًَخِا اًيت تـُش حاةل تصذذ ترشً

ؿىل اًـوائس اًحرتوًَة من هجة و ضـف اًلسزت ؿىل ضحط و توحَِ و زكاتة  و تيؼميي إ مثَي  ه تفـي ظحَـة ألهؼمة الاكتعاذًة اطلي تـمتس

حصنة زؤوش ألموال ألحٌحَة املوػفة ذاذي ُشٍ اصلول ضف ػي س َاسة اًتحٍصص الاستامثزي اطلي تحًهتا ضف اًس يواث ألذريت من هجة 

اًتحٍصص  م ًـط ما نان مصحوا مٌَ من اس تلعاة ٔبدصى. من ذالل دجصتة ادلزائص ابرلعوض، فٕاظالخ مٌاد ألؾٌلل من ذالل مسـى 

َة  إستامثزاث ٔبحٌحَة توكي وػَفة اصلوةل و اًحيوك اًوظيَة ضف توفري اًس َوةل و حفز الاستامثز. نٌل محي مـَ تشوزا ًفساذ تفىش ثضلك ُز

زت اصلوًَة ...اخل . و ُيا تثاز مسبًٔتني و دجاوساث ًلواهني ازلِوزًة ذاظة اًلاهون املرصضف ، كاهون اًـمي و اًيعوض اًيت تيؼم اًتجا

ث ٌَيلاص: ألوىل تمتثي ضف ٕاماكهَة ٕاظالخ مٌاد ألؾٌلل من ذالل الادتَازاث امللِست اًيت تًترص ٌَصٔبسٌلل احملًل ضف ملاتي ؾصوط اًرشنا

َة راث اًتوهجاث اٌََرباًَة؟ و ٔبما ألحٌحَة اًيت تس تلي مزااي كاهون الاستامثز و ابًتايل ارلصوح ؾن وظااي املؤسساث املاًَة و اًي لشًة اصلًو

اًثاهَة ٕاماكهَة جناخ إإظالخ ضف دضم اًيلط اذلاذ ضف حوذت املؤسساث و اذلنك اًصاصس؟.
2

 

                                      
1
 www.doingbusiness.org 

2
 Voir plus,Lakhlef.B,la Qualité des Institutions Et Le Climat Des Affaires,Magazine Investir,Mars-Avril,Alger, 2009,P.56-57. 
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 املصاحؽ:

 ،ة  .91،ض1229اًس َست ٕاجصاُمي مععفى و بٓدٍصن،كضااي ٕاكتعاذًة مـادضت،لكَة اًتجازت،خامـة إإسىٌسًز

 Lessons For Reformers : How To Launch,Implement,and Sustain Regulatory Reform,An 

analysis of six case studies in developing and high-income countries,The World Bank 

Group,Washington,DC,Juin 2009,p.1. 

 Lessons For Reformers : How To Launch,Implement,and Sustain Regulatory Reform,An 

analysis of six case studies in developing and high-income countries, Ibid,p.2 

  ست اًرشوق اًَويم،اًـسذ  .69،ض1994ثضري معَعفي،ترصحي اًوسٍص ألول:ُي تـين اذلىومة ماتلول؟،حًص

 www.doingbusiness.org 

 Voir plus,Lakhlef.B,la Qualité des Institutions Et Le Climat Des Affaires,Magazine 

Investir,Mars-Avril,Alger, 2009,P.56-57. 
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 ين ٌَمؤسساث إإستضفائَة اًعحَة ارلاظةهواًيؼام اًلا

 ألس تارت/ جن سوٌيس ذريت 

    خامـة سـَست 

 مـلـسمــــة:

اصلول اًيامِة، وكس ناه  صِسث س يواث اًامثهٌُاث من اًلصن اًـرشٍن تلَحاث وتوتصاث ضف اًيؼم الاكتعاذًة صلى خمتَف     

سماث انتـة ٔبساسا من فىصت "ذوز اصلوةل" ضف الاكتعاذ وٕاذازهتا وفق ٔبساًَهبا ؤبذواهتا، ٕاإ ٔبن ُشٍ اًفىصت ٔبذشث تتبلٓك صُئا فضُئا هتِجة الٔ 

ا ضـفالاكتعاذًة ضف تضلان اًـا م اًثاًث اًيادجة ؾن إإذازت اذلىومِة اًيت إ حتمت لًَٓاث اًسوق ٔبو امليافسة ا  ذلصت، واًيت نان من بنٓاُز

اًىفاءت وتصذي ادلوذت ضف امليتجاث وارلسماث، ألمص اطلي ٔبذى ٕاىل اًترفِف من حست اًتسذي اذلىويم ضف تس َري ذفة الاكتعاذ، وفتح 

اجملال ٔبمام اًلعاغ ارلاض ًَبٔذش ذوزٍ ضف اًفرتت امللدةل.
1

 

ه  حىصا ؿىل اصلوةل إس امي مهنا اًلعاغ اًعحي اطلي اكرتن وحوذٍ حصنة اًتلَري ُشٍ امتسث ٕاىل مجَؽ اًلعاؿاث اًيت نا   

وتالسم مؽ وحوذ املستضفِاث ُشٍ ألذريت اًيت صِسث تعوزاث ؿرب اًـعوز
2

، هؼصا ٔلن دحَِا اًـمي اًعيب، فلس صِس اًعة ذالل ؾلوذٍ 

ضف ُشا اجملال ذالل اشلسني ؿاما ألذريت جياوس ضف  ألذريت تعوزا هحريا و تلسما مَحوػا حـي اًحـغ ًلص تبٔن ما حسج من تعوز و تلسم

ٔبمهَتَ ما مت ذالل ؾرشٍن كصن من معص اًعة، و إ ٍزال اًعة ًبئت لك ًوم مبا ُو خسًس، تي و مهبص ضف نافة فصوؿَ و ختععاتَ ، بَث 

  اًعة اذلسًث ًتجاوس حسوذ هممتَ ألظََة، ٔبظحح ٔبمه ما امزي اًعة اذلسًث ضف هؼص اًـامة، ُو إإجياتَة و اًفـاًَة، ُشٍ ألذريت حـَ

اًيت يه اًوكاًة و اًـالح من ألمصاط، ًُضمي ٔبًضا حتلِق زقحاث إإوسان ضف نثري من اجملاإث كري اًـالحِة.
3

 

ن ومؽ اهتضاز وتزاًس ألمصاط وألوتئة ابزتفاغ وس حة اًساكن اطلي مس اًـا م تبزٔسٍ، ُشا ألمص اطلي صلك منوا ُائال مض    

ا ابًضلك املض حؽ ذلاخاث ألفصاذ. ة، تزامن رعل مؽ ؿسم استِـاة ظاكة اصلوةل احملسوذت ًتوفرُي  احتَاخاث املس هتغل ًِشٍ ارلسمة اًرضوًز

                                      
1
ازت رشناث اًلعاغ اًـام وكس ناه  حىومة "مازقًص  اتترش" ضف جًصعاهَا مٌش ٔبوائي اًامثهٌُاث يه ظاحدة اًس حق ضف جمال تًض َط اًلعاغ ارلاض ًُسامه ضف مَىِة وٕاذ  

 واًيت اظعَح ؿىل س َاسة ارلعرعة.
2
ًىدري ضف اًلاُصت مض ؿست " فلس اسذُص منو اًعة ؾيس اًـصة، ومت ٕاوضاء املستضفِاث ؾيسمه كدي ٔبن ًلوم مثهل ضف اًـا م اًلصيب مبئاث اًس يني، حِث تين املستضفى ا   

غ وس تان تـين مزنل بٔو م  ا تاميزس تان اًـتَق ٔبتًِة وحسائق فس َحة وكس مسَ  املستضفِاث ضف رعل اًوك  ابًحاميزس تان: تامي تـين املًص م ٔبسسَ ظالخ اصلٍن 6691ًضبٔت ، ومن ٔبصُِص

م، وزسؿان ما تعوزث ضف اًـرص اًـحايس، ٔبما ضف ٔبوزواب فمل تضِس رعل ٕاإ ضف اًلصون اًوسعى "، 6191ألًويب، وتاميزس تان كالوون ٔبسسَ اًسَعان املمَويك مٌعوز اًلالوون ؿام 

 www.pdffactory.com ء املسَمني، جنسٍ ضف املوكؽ الاًىرتوين:ٕاسالم املاسين، زوائؽ اتزخي اًعة وألظحا
1
ة،     .26، ض1229َلس حسن كامس، ٕاجحاث ارلعبٔ ضف اجملال اًعيب، ذاز ادلامـة ادلسًست، إإسىٌسًز
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ؿىل ُشا ألساش، اس تحسج  َُالك حصَة ذاظة من تُهنا املؤسساث إإستضفائَة ارلاظة وفلا ملا خاء ضف املصسوم اًتيفِشي     

 ه  تسمى كدال ابًـَاذاث ارلاظة.واًيت نا 29-116

 م ٔبؾترٍب كط موضوؿا خسًسا مٌفصذ تشاتَ، وٕامنا ٕامتام ملا س حلين تَ اًحاحثون واُتساءا تبٓزاهئم،  -زمغ حساجتَ -ُشا اًححث اطلي   

 ٔبكسم فَِ هؼصت ٔبنرث تـملا حتسًسا وتفعَال.

 اًلاهوين ٌَمؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ؟ ماُؼو اًيؼام وُو من ُيا نان من اًواحة إإخاتة ًـصط ُشا املوضوغ ؾن ٔبمه تساؤل ٔبإ

ًإلخاتة ؾن ُشا اًتساؤل سوف جنس ٔبهفس يا ٔبمام ٍلوؿة من إإصاكإث تتفصغ ؾن ُشا اًتساؤل سوف تبٔذش ظاتؽ اًـيادض 

 ألساس َة ًِشا اًححث ُشٍ إإصاكإث تمتثي ضف:

احي تعوز ترشًؽ املؤسساث إإستضفائَة ارلاظة؟ فامي تمتثي اًزتاماث مارا هـين  ابملؤسساث إإستضفائَة ارلاظة؟ مايه مص  

 ُشٍ ألذريت و ماُو حزاء إإذالل هبشٍ الاًزتاماث؟

 ٔبوإ: مصاحي تعوز ترشًؽ املؤسساث إإستضفائَة ارلاظة.

ري اىل ظسوز املصسوم ًلس مَص تعوز املؤسساث إإستضفائَة ارلاظة ضف ادلزائص تـست مصاحي ترشًـَة، ٔبَذث هبا ضف ألذ   

 اطلي اس تحسج ُشا اًَِلك ادلسًس. 116-29اًتيفِشي 

، مث ما 124-99فمل ًمت اظعالهحا هبشا الامس ٕاإ ضف ُشا اًلاهون، ٕار ناه  تُسمى ساتلا ابًـَاذاث ارلاظة، وفق املصسوم زرف   

 ًحث ٔبن ظصٔبث ؿَََ تـسًالث سُمت اذلسًث ؾهنا ضف اًفعي ألول.

 مؼصحـَــة اًـــِــاذاث ارلــاظة. املححث ألول:

من اًرضوزي كدي ارلوط ضف اذلسًث ؾن اًترشًؽ املتـَق ابًـَاذاث ارلاظة، ٔبن هتعصق اىل ظحَـهتا اًلاهوهَة وتـغ اًلواؿس اًيت  

 ٌس توحة مصاؿاهتا ٕإوضاء ؾَاذت ذاظة، ونـشا خمتَف املِام اًيت امىن ٔبن تًضبٔ اًـَاذت ارلاظة تلصضِا.

 ول: اًعحَـة اًلاهوهَة ٌَـَاذاث ارلاظة.املعَة الٔ 

وضف ُشا ادلزء سُمت اذلسًث ؾن اًـَاذت ارلاظة ضف تساًة ظصهحا هكرشوغ، وؾن اًلواهني اًيت جية مصاؿاهتا ضف ٕاوضاهئا، وؾن     

 . ٔبمه ألوضعة اًعحَة اًيت امىن ممازس هتا ضف اًـَاذت ارلاظة
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 اًفصغ ألول: تىِِــف املضؼؼصوغ.

من اًعحَـي ٔبَن ٔبي مًضبٔت ٔبو رشنة تلوم ضف ابذئ ألمص ؿىل صلك مرشوغ ًمت حتسًس ظحَـتَ من ذالل ٍلوؿة من         

 اًرشوظ واًلواؿس اًيت جية مصاؿاهتا، وحتسًس هوغ ُشا املرشوغ.

ة حتسًس هوغ ُشا املرشوغ:   ؿىل اؾتحاز ٔبَن اًـَاذت ارلاظة تمتتؽ تتٌؼمي مس تلي، فِيي إ تمتتؽ جبم   -6 َؽ مواظفاث اًرشناث اًتجاًز

هَة اًيت اًيت تسـى اىل حتلِق اًصحب تواسعة املضازتة، وابس تـٌلل ؾيادض مثي اًتساول وامليافسة اذلصت، وإ يه تمتتؽ تبمٔه ممزياث املؤسسة املس

ة مبجصذ كِاهما وكدي استِفاهئا ٕإحصاءاث اًلِس واًضِص.  تىتسة اًضرعَة املـيًو

ىن ُي امىن اؾتح    ي حسم املرشغ ادلزائصي موكفَ ًو ة؟ ُو از اًـَاذت ارلاظة مؤسسة مسهَة، ٔبم هعيفِا مضن املؤسساث اًتجاًز

 من ُشا إإصاكل؟

*  امىن اؾتحاز اًـَاذت ارلاظة مؤسسة مسهَة هؼصا ٔلن موضوؾِا ٍمتثي ضف تلسمي ذسمة دحََِا زؿاًة وؿالح املصىض، واذلفاع ؿىل 

وس تبٔي حال من ألحوال اًتـامي فَِ ابس تزسام ظصق امليافسة اذلصت واملضازتة ٔلخي حتلِق اًصحب، ومن سالمة حسم إإوسان اطلي إ جي

ىن تعفة ملٌية ضف تيؼمي ذاض خيصح ؾن إإظاز اًتجازي.  هجة ٔبدصى إ امىٌيا ٕاىاكز ٔبَن ُشٍ املًضبٔت كس تسـى اىل حتلِق اًصحب ًو

ة.مَث ٕاَن كعس اًصحب ُو قصط مـؼم اًًضاظاث اً      خرشًة، فِو ؾيرص مضرتك تني ألؾٌلل املسهَة واًتجاًز

ة، نٌل     ٔبما ؾن امللاوةل، فِياك ٔبؾٌلل امازسِا ٔبحصاهبا ضف صلك ملاوةل، تـترب من كدَي اًًضاظ املسين وإ ؿالكة ًِا ابذلَات اًتجاًز

 ابذلصف املسهَة )ابًيؼص اىل موضوغ اًـمي املؤَذى(. ُو اًضبٔن ابًًس حة ًٔلؾٌلل اًيت ًلوم هبا املِيسش، واًعحُة وكريمه، مَمن ٌض تلَون

ة إ تىون جحة ؿىل اًلري ٕاَإ تـس استِفاء     ُشٍ املؤسسة املسهَة مبجَصذ تىوٍهنا تـترب رسعًا مـيواي، كري ٔبَن ُشٍ اًضرعَة املـيًو

اىل ظفة اًـمي اطلي تلوم تَ،ظاملا ٔبن اًـمي  ٕاحصاءاث اًضِص اًيت ًيط ؿَهيا اًلاهون ، واؾتحاز ُشٍ املؤسسة راث ظفة مسهَة استٌاذا

ة، حِث ًـترب فهيا تبٔذًة ذسمة حصَة مفاذُا احملافؼة ؿىل حصة إإوسان، فِو معي را ظحَـة مسهَة  اطلي تؤذًَ خيصح ؾن ألؾٌلل اًتجاًز

وابًتايل فِيي مؤسسة مسهَة.
1

 

ة، فِيي هتسف اىل حتلِق اًصحب و  املضازتة ضف تلسمي ٔبفضي اًوسائي وتوفري ٔبحسج املـَساث * تـترب اًـَاذت ارلاظة رشنة دجاًز

 وألهجزت، وألظحاء ألنفاء ٕإزضاء املتـامَني مـِا )املصىض( سـَا مهنا اىل خَة ٔبنرب ؿسذ ممىن من مس هتَيك ارلسمة اًعحَة.

                                      
1
 .92-19ؾحس اًلاذز اًحلرياث، دحارضاث ضف ماذت اًلاهون اًتجازي ادلزائصي، خامـة ادلزائص، ض  
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و نان      موضوؾِا مسهَا.نٌل ًـترب لك من اًترشًؽ اًفصويس وادلزائصي موضوغ اًـمي اًتجازي بسة صلكَ حىت ًو

ٌل ٔبمصان صائـان ضف ألؾٌلل   وؿَََ فاًـَاذت ارلاظة ُمَزمة ابًلِس ضف اًسجي اًتجازي ويه ُمجربت ؿىل اًلِام إبحصاءاث اًضِص، ُو

ة.  اًتجاًز

ث * ٔبما ؾن موكف املرشغ ادلزائصي: فمل حيسذ اًعحَـة اًلاهوهَة اًيت ٌس توحة ٔبن تمتتؽ هبا اًـَاذاث ارلاظة )املؤسسا   

ا فَِ، مب ة ٕاوضاء ُشا اًَِلك ضف اًلاًة اًلاهوين املصاذ ٕاجناُس ـىن ٔبهَ ًـوذ إإستضفائَة ارلاظة حاًَا(، وٕامنا تصك اجملال ٌَمستمثٍصن وارلواض حًص

ًعاحة املرشوغ
1

ة.  ة ٕاكامة ؾَاذت ذاظة ضف صلك مؤسسة مسهَة ٔبو مؤسسة دجاًز  حًص

و ألمص اطلي ٌستضف من املاذت   حٌلًة اًعحة وتصكِهتا من كاهون 9ُو
2

ضف اًفلصت اًثاهَة مٌَ ؿىل ٔبهَ " امىن نشعل ٕاوضاء َُالك  

ا ؾن ظًص ق ٕاكامة تسمع اًَِالك اًعحَة وحيوكِا املحسٔب اًتجازي، وامىن ٔبن تىون ُشٍ اًَِالك معومِة ٔبو ذاظة حتسذ هماهما وتيؼميِا وسرُي

 اًتيؼمي."

ًلاهون، تلوًِا ٔبَن" املؤسساث إإستضفائَة ارلاظة )اًـَاذاث ارلاظة ساتلا( امىن مىصز من هفس ا129وما خاء ٔبًضا ضف هط املاذت 

 اس تلالًِا من كدي:

 املؤسساث راث اًضرط اًوحِس وراث املسؤوًَة احملسوذت. -

 اًرشناث راث املسؤوًَة احملسوذت. -

 رشناث املسامهة. -

 اًتـاضسايث وازلـَاث...". -

ة نامةل وٕازاذت معَلة ضف ادتَاز إإظاز اطلي ؾيس اًوكوف ؿىل مععَح) امىن( ًتخني    تبٔن املرشغ حـي ًعاحة املرشوغ حًص

ة فألمص  ٍصقة ٕاكامة مرشوؿَ املمتثي ضف اًـَاذت ارلاظة )املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة( فَِ، سواء نان مؤسسة مسهَة ٔبو رشنة دجاًز

 حواسي.

                                      
1
تبٔهَ " لك رسط ًحارش ؿىل وخَ الاحرتاف وضاظًا اكتعاذاي مٌؼٌل تلعس ٕاهتاح بٔو تحاذل اًسَؽ  6941س ية 1211غ إإًعايل ظاحة املرشوغ ضف املاذت ًلس ؾَصف املرش   

 وارلسماث(، واملرشوغ ُو وضاظ تس تزسم فَِ موازذ مـَية وتيفق من ٔبخهل ألموال ٌَحعول ؿىل مٌافؽ متوكـة ذالل فرتت سمٌَة مـَية."
2
 املـسل واملمتم ًلاهون حٌلًة اًعحة وتصكِهتا، ساًف اطلهص. 61/29/1221املؤزد ضف  29-21ألمص   
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ىن ضف هفس اًوك  ًؼِص ًيا من ذالل اس تلصاء ُاتني امل   اذتني ٔبن املرشغ امَي اىل حـي ُشا اًَِلك ذاضـا ٌَمحسٔب اًتجازي ًو

ة، هؼصا ملا امثهل ُشا اًيؼام من سِوةل ومصوهة ضف تعحَق كواؿسٍ، كاًة مٌَ ضف تُسري ٕاجناس ُشا اًيوغ من اًَِالك اً  عحَة ؿىل واًلواؿس اًتجاًز

 ٔبوسؽ هعاق ممىن وتضجَـا ًإلستامثز ضف ُشا اجملال.

مىصز من كاهون حٌلًة اًعحة وتصكِهتا، ٕاماكهَة اس تلالل املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ) اًـَاذاث ارلاظة 129املاذت  ًلس تياوً   

ة ًتخني ًيا تبهٔنا تـترب  ة، انَُم ؾن اًتـاضسايث وازلـَاث، فـيس اًتعصق ًِشٍ اًرشناث اًتجاًز ساتلا( من كدي مؤسساث ورشناث دجاًز

اذلساش وابًف ألمهَة ٌَزسمة املُلَسمة من ظصف املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة )اًـَاذاث ارلاظة(، رعل ٔبهَ إ رشناث ٔبموال، هؼصا ٌَعاتؽ 

امىن تبٔي حال من ألحوال ٔبن ًُلام ُشا اًَِلك من كدي رشنة ٔبصزاض، ٔلهَ من ممزياث ُشٍ ألذريت ٔبهَ امىن حََِا ثسخة وفات ٔبحس 

شٍ اًـوازط إ تدامىش وملتضَاث ارلسمة اًعحَة، ٔبما رشناث ألموال فِيي اًرشناء ٔبو اذلجص ؿَََ ٔبو ٕافالسَ ٔبو  اوسحاتَ من اًرشنة، ُو

ِشا فٕان ُشٍ  تلوم ؿىل الاؾتحاز املايل وإ ٍىون ًضرعَة اًرشًم ٔبثص فهيا، فاًـربت ضف ُشٍ اًرشناث مبا ًلسمَ لك رشًم من مال، ًو

اًرشناث إ تتبٔثص مبا كس ًعصٔب ؿىل رسط اًرشًم.
1

 

ا ملاوإث واًيت إ تمتتؽ ابًضرعَة و  ة ُسفَ تفاذي اؾتحاُز كاًة املرشغ ٔبًضا ضف اكرتاخ كِام اًـَاذاث ارلاظة ضف صلك رشنة دجاًز

ة حسة املاذت من اًلاهون املسين12املـيًو
2

، طلعل خاءث  اًرشنة نلالف ٔبو قعاء ٌَملاوةل حىت متتؽ ُشٍ ألذريت ابًضرعَة اًلاهوهَة، 

املـَسل  19-91ن ظاحهبا، طلعل فاًرشنة وس َةل كاهوهَة ًتيؼمي امللاوةل، ُشا املفِوم ًتجسس من اًياحِة اًـمََة ضف ألمصوتعحح مٌفعةل ؾ

واملمتم ٌَلاهون اًتجازي
3

) اًيت ناه  تـترب ملاوةل فصذًة(. EURL، اطلي اؿرتف تتبٔسُس املؤسسة راث اًضرط اًوحِس 
4

 

ل واملؤسساث اًيت امىن ٔبن تُس تلي اًـَاذت ارلاظة ًفائسهتا.من ُيا خاء املرشغ ادلزائصي تبٔصاك   
5

 

 ٔبمه إإحصاءاث اًواحة ٕاتحاؾِا ًلِام ُشٍ املًضبٔت.  -1

ًلس س حق اذلسًث ؿىل ألصاكل اًيت امىن ٔبن تًضبٔ من ذالًِا ؾَاذت ذاظة، فلس تًضبٔ ضف صلك مؤسسة مسهَة، وكس تلوم ؿىل ٔبساش    

ة.  رشنة دجاًز

                                      
1
 Salomon.R, Précis de droit commercial, presses universitaires de France, 1

re
 édition, 2005, Paris, p331. 

2
 سين املـَسل واملمتم.، املتضمن اًلاهون امل6991سخمترب 11املؤزد ضف  19-91ألمص   

3
 ، املـَسل واملمتم ٌَلاهون اًتجازي، املـَسل واملمتم.6991ذٌسمرب 66، املؤزذة ضف 99، ح ز ؿسذ6991ذٌسمرب 29املؤزد ضف  19-91ألمص   

4
 .6991املرشغ اًفصويس اؿرتف ابملؤسسة راث اًضرط اًوحِس س ية  

5
رشغ ارلَاز ًعاحة املرشوغ اختار ؾَاذتَ ارلاظة ضف اًضلك اطلي ٍصقة تَ سواء مؤسسة مسهَة)مجـَة ٔبو تـاضسًة( ًىن ًُـاة ؿىل ُشا ألمص جُصمتَ، ٕار هَف ًرتك امل   

ة، فارلَاز ُيا كا م ؿىل هؼامني خمتَفني كامئني تشاهتٌل.  ٔبو رشنة دجاًز
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ة ٌَمؤسسة املسهَة تلوم مبجَصذ تىوٍهنا، كري ٔبَن ُشٍ اًضرعَة إ تىون جحة ؿىل اًلري ٕاَإ تـس استِفاء  وابًيؼص اىل ٔبنَ    اًضرعَة املـيًو

ٕاحصاءاث اًضِص اًيت ًيط ؿَهيا اًلاهون.
1

 

ة ٕاإ من اتزخي كِسُا ضف اًسجي اًتجازي.   ة فٕاهنا إ تمتتؽ ابًضرعَة املـيًو ٔبما ابًًس حة ٌَرشنة اًتجاًز
2

 

 ًفصغ اًثاين: اًلواهني اًواحة مصاؿاهتا من ظصف اًـَاذت ارلاظة.ا

اًلاهون ُو تعفة ؿامة ٍلوؿة اًلواؿس اًلاهوهَة املَزمة اًيت حتنك سَوك ألفصاذ وؿالكاهتم ضف اجملمتؽ، ويه تيلسم اىل كاهون ؿام 

وكاهون ذاض
3

لك، تعَوزث مـَ اًلواؿس اًيت تواهة ُشا اًتحَول، ، ومؽ اًتعوز اًـَمي والاكتعاذي والاحدامؾي اذلاظي ضف اًـامي و 

كواهني ؤبظحح  ُياك ما ٌسَمى ابًلواهني اًالكس َىِة املـصوفة مٌش اًلسمي، واًلواهني اذلسًثة اًيت ػِصث هتِجة ُشا اٍمنو، وؿىل اؾتحاز ٔبهنا 

 فِيي كواؿس تَزتم اًـَاذاث ارلاظة ابحرتاهما واًسري ؿىل هؼاهما.

 وتضمي ما ًًل:   اًالكس َىِة. فصوغ اًلاهون  -6

 اًـَاذت ارلاظة واًلاهون املسين: - بٔ 

وهؼصا ٔلن ٔبمه ؾيرص ضف ترصفاث اًـَاذت ارلاظة ًيعة ضف ٕاظاز اًـلس، ُشا ألمص ٍىفي ٌَلول تبٔن اًلاهون املسين ُو حوُص 

 اًتيؼمي اًلاهوين ٌَـَاذاث ارلاظة.

 اًـَاذت ارلاظة واًلاهون اًتجازي:-ة     

ة اًيت ٌس تَزم مصاؿاهتا من ظصف اًـَاذت ارلاظة نٌل س حق اذلسًث، ضف ٕاماكهَة ٕاوضاهئا ضف صلك من تني ٔبمه  اًلواؿس اًتجاًز

ة ذاضـة ٌَيؼام اًتجازي ضف تـغ ٔبحاكمَ.  دجازي وتشعل تعحح مؤسسة دجاًز

 اًـَاذت ارلاظة وكاهون اًـلوابث: - ح

ذت ارلاظة ٕاتحاؾِا تلرتن جبزاء ؾلايب، ٔلهَ حسة اًترشًؽ ادلزائصي، ٕان اًىثري من ألحاكم والاًزتاماث املفصوضة ؿىل اًـَا   

 فاًضرط املـيوي تتحلق فَِ املسائةل ادلزائَة إس امي ٕارا ما نيا ٔبمام دعبٔ انجت ؾن تس َري ُشا اًَِلك.

 اًـَاذت ارلاظة وتـغ فصوغ اًلاهون اذلسًثة.  -1

                                      
1
 من اًلاهون املسين ادلزائصي. 469املاذت   

2
 من اًلاهون اًتجازي ادلزائصي. 149املاذت   

3
 .621، ض6999اتتسام اًلَصام، املععَحاث اًلاهوهَة ضف اًترشًؽ ادلزائصي، كرص اًىتاة، اًحََست،   
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 كاهون حٌلًة املس هتغل:  -بٔ 

سَـة ٔبو ذسمة موهَجة ًالس تـٌلل اٍهنايئ من ٔبخي  -مبلاتي ٔبو جماانً  –ط ظحَـي ٔبو مـيوي ًلتين ؿىل اؾتحاز "ٔبَن لك رس   

تَحَة حاخاتَ اًضرعَة ٔبو تَحَة حاخة رسط بٓدص    ٔبو حِوان ُمتىَفي تَ."
1

غ مـيَن نشعل تيط ُشٍ املاذت.   ًـترب ُمس هتَاك، فاملًص

 كاهون اًحُئة:  -ة

ةل وجَلة بٌلًة اًحُئة، تي ٕاهنا من مصمي حٌلًة اًحُئة، ُشٍ ألذريت اًيت تتىون من املوازذ اًعحَـَة ٕاَن همام اًـَاذاث ارلاظة ًِا ظ

ة ة واًالحًِو اذلًَو
2

ا جية ٔبن   ، فإإوسان حزء من اًحُئة، دحاظ هبا وًتفاؿي مـِا، طلعل فٕان همام اًـَاذاث ارلاظة تي وحىت كدي ٕاجناُس

 رضاز ابًحُئة ٔلن إإرضاز هبا من صبٔهَ ٔبن ًرُض ابٕإوسان ضف حَس راتَ.تس توضف اًرشوظ املالمئة دجُيحا ًالٕ 

 املصاحي اًلاهوهَة ٕإوضاء ؾَاذت ذاظة. املعَة اًثاهؼي:

 124-99امَص ٕاوضاء ؾَاذت ذاظة تـست مصاحي كاهوهَة وٕاحصائَة ٌس تَزم مصاؿاهتا ًلِاهما ، ُشٍ اًرشوظ تضمهنا املصسوم زرف      

 اس اًـَاذاث ارلاظة وفتحِا ومعَِا، تعحَلا ًيط املاذت ألوىل من املصسوم ساًف اطلهص.اطلي حيسذ رشوظ ٕاجن

 اًفصغ ألول:   مصحةل اجناس ؾَاذت ذاظة وفتحِا.

ختضؽ مصحةل ٕاجناس اًـَاذت ارلاظة اىل رشوظ وٕاحصاءاث ًتـني ؿىل ظاحة املرشوغ استِفاهئا ًلِام ؾَاذتَ ارلاظة، وكس    

 .124-99من املصسوم  1و1تياوٍهتا املواذ 

 رشوظ ٕاجناس اًـَاذت ارلاظة.  -6

ؿىل ٔبهَ "خيضؽ ٕاجناس ؾَاذت ًصدعة ٌُسََمِا ُمس حلا وسٍص اًعحة اًـمومِة استٌاذا اىل مَف  124-99من املصسوم  1هع  املاذت   

ضمي ؿىل تعاممي املرشوغ ووظفَ ابًتفعَي، وماكن ٕاكامتَ واًًضاظ وألؾٌلل ا مللَصز اًلِام هبا، سايذت ؿىل ألوزاق و ًؤرشٍ اًوايل، ٌو

 اًونائق املعَوتة ٌَحياء.

 ٕاحصاءاث فتح اًـَاذت ارلاظة.  -1

هع  اًفلصت اًصاتـة من املاذت اًثاهَة
1

ؿىل ٔبهَ "حُتسذ اًرشوظ ارلاظة ًفتح اًـَاذاث ارلاظة من منورح اًـالح كري املُـَعي ومعَِا  

 من وسٍص اًعحة واًساكن."ونشا ملاًُسِا اًتلٌَة واًعحَة تلصاز 

                                      
1
 .29/21/1229، املؤزذة ضف 61، املتـََق بٌلًة املس هتغل وسفؽ اًلش، ح ز ؿسذ11/21/1229املؤزد ضف  21-29املاذت اًثاًثة من اًلاهون    

2
 .629و 629، ظفحة  1221ًَة املسهَة اًيامجة ؾن تَوج اًحُئة، اًعحـة ألوىل، هجَية ًٌَرش واًتوسًؽ، ألزذن، ُاةل ظالخ ايسني اذلسًيث ، املسؤو  
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ا.  اًفصغ اًثاين:  تيؼمي اًـَاذت ارلاظة وتس َرُي

 هتعصق فَِ اىل ألحاكم اخملتَفة اًيت تيؼم اًـَاذت ارلاظة، وألحاكم ادلزائَة.

 ٔبحـىــام مـتـفؼصكـة:   -6

ذت ارلاظة، وزفؽ تـغ اًلِوذ ؿىل ٔبحصاهبا ورعل تساًة إتس من إإصازت اىل ٔبَن املرشغ حاول تبٔنرب كسز ممىن تُسري ٕاحصاءاث تيؼمي اًـَا  

 هبسف تضجَؽ س َاسة الاستامثز ضف ُشا اًلعاغ ، ٔبمه ُشٍ اًتسَِالث:

 ٔبحـىــام حؼزائـِـة:   -1

 (، وتتوفص حاةل إإذالل مثال ضف:64تٌـاكة اًـَاذت ارلاظة ضف حاةل ٕاذالًِا ابٔلحاكم املتـَلة مبلاًُس معَِا ورشوظِا )املاذت   

 ذالل ابمللاًُس اًحَئِة مثال )من هؼافة، تـلمي املـَساث وألهجزت، ضف هَفِة ويم هفاايث اًـَاذت...اخل(.اإٕ 

 املححث اًـثـاهؼي:    مصحةل ترشًؽ املؤسساث إإستضفائَة ارلاظة.

ز ضف ٕاوضاهئا ًعاحة املرشوغ ضف توظَيا فامي س حق ٔبن املرشغ ضف مصحةل ٕازسائَ ًلواؿس ٕاجناس اًـَاذت ارلاظة وفتحِا ومعَِا، تصك ارلَا

ة.  اؾدامذُا مؤسسة مسهَة ٔبو دجاًز

مَت ٕاًلاء ُمجمي املصسوم ساًف اطلهص، وتلريث مـَ تسمَة ُشٍ املًضبٔت، واس تحسج   116-29واؾتحازًا من ظسوز املصسوم اًتيفِشي 

 .ستضفائَة ارلاظةاملؤسساث اإٕ تيؼاميث وكواؿس  م تضِسُا مصحةل اًـَاذاث ارلاظة، ؤبظحح  تُسمى ٕارن ة

 

 املعَة ألول:  اًعحَـة اًلاهوهَة ٌَمؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.

ة ٌَمؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ابؾتحاز ٔبَن املرشغ ضف املصسوم  دَضخ جمتُتـِا  29/116هتٌاول ضف ُشا اًححث، اًضرعَة املـيًو

ة وذون اصرتاظ كِاهما إبحصاءاث اًلِس واًضِص،   مث هتحَسج ؾن ألحاكم اًـامة ًِشٍ املؤسسة واًيت تضمهنا ُشا املصسوم.ابًضرعَة املـيًو

ة ٌَمؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.  اًفصغ ألول:   اًضرعَة املـيًو

 ضف ُشا اًعسذ هتعصق اىل ٔبحاكم اًضرط املـيوي تعفة ؿامة، وؾن ٕاذازت ُشا اًَِلك.

 ٔبحاكم اًضرط املـيوي:   -6

                                                                                                                        
1
متم املصسوم زرف 21/21/1221املؤزد ضف  19-21املصسوم اًتيفِشي زرف     .61/21/1221، املؤزذة ضف 66، ح ز ؿسذ 124-99، ًُـَسل ٍو
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ة تعحَلًا ًيط املاذت تمتتؽ املؤسسة إإستضفائَة ا من املصسوم1رلاظة ابًضرعَة املـيًو
1

، وهتِجة طلعل فٕاهنا تمتتؽ جبمَؽ اذللوق ٕاإ ما نان 

ُمالسما ًعفة اًضرط اًعحَـي
2

ق م(12/6وحلوق اًضرعَة واًعحَـَة )املاذت  
3

. 

 ٕاذازت املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.   -1

ة، توضؽ حت   تعحَلا ملا س حق اذلسًث ؾيَ ضف اًفصغ ألول، فٕان املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة، وابؾتحاز متتـِا ابًضرعَة املـيًو

شا ما هع  ؿَََ املاذت اًثاًثة من املصسوم اًتيفِشي  ساًف  116-29املسؤوًَة اًفـََة واصلامئة ملسٍص تلين ظحُة وتُزوذ تَجية ظحَة، ُو

 اطلهص.

 ائَة ارلاظة.اًفصغ اًثاين:   ألحاكم اًـامة ٌَمؤسسة إإستضف

هَط املرشغ ادلزائصي ضف ألحاكم اًـامة ًتيؼمي املؤسساث إإستضفائَة ارلاظة، ٔبحاكم تتـََق هبشا اًَِلك إإستضفايئ ارلاض ضف  حَس  

 راتَ )اًفصغ ألول(، وؾن ٔبحاكم تتـََق ابٕإحصاءاث اًواحة مصاؿاهتا من ظصف ُشٍ املؤسسة )اًفصغ اًثاين(.

 َلك.ٔبحاكم ختَط اًِ    -6

ا  -اظعالحِا-ٔبوزذ املرشغ ضف اًفلصت ألوىل من املاذت اًثاهَة، من املصسوم تـًصفا كاهوهَا ٌَمؤسسة إإستضفائَة ارلاظة، حِث اؾترُب

 "مؤسسة ؿالح واستضفاء تٌُلزش فهيا ٔبوضعة اًعة وادلصاحة مبا فهيا ظة اًًساء واًتوًَس ؤبوضعة الاس تىضاف".

 حصاءاث اًواحة ٕاتحاؾِا من ظصف ُشٍ املؤسسة.ألحاكم اًيت تتـَق ابإٕ   -1

ا ة ٔبزَست وحس ٔبذىن و م حيَسذ اذلس 9ٔبًزم املرشغ ؿىل املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة وس حة مـَية من ظاكة استِـاهبا ًٔلزَست، وكَسُز

شا ما ًؤنس تضجَؽ وذمع اصلوةل ًتمنَة ُشا اًيوغ من اًَِالك، ن4ألكىص ًِا )املاذت  ٌل ٔبوحة ؿىل املؤسسة ٔبن تضمن من املصسوم( ُو

من راث املصسوم ؿىل ٔبهَ "ًتـني 1(، وفصط ؿَهيا ٔبًضا ٕاحصاء اًتبٔمني حِث هَط ضف املاذت 1ٌَمتـامَني مـِا ذسمة ذامئة ومس متصت )املاذت 

 ؿىل املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة انتتاة تبٔمني ًتلعَة املسؤوًَة املسهَة ٌَمؤسسة وُمس تزسمهيا ومصضاُا."

 عَة اًثاين:   إإظاز اًلاهوين ٕإوضاء املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.امل

                                      
1
 ، ساًف اطلهص.1229ٔبنتوجص 11املؤزد ضف  116-29من املصسوم اًتيفِشي  1املاذت   

2
 .99ؾحس اًحلرياث، مصحؽ ساتق، ض  

3
ة اًـامة ًالًزتام ضف اًلاهون املسين ادلزائصي ، ادلزء ألول،ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة،ادلزائص،تَحاح اًـصيب،    .94، ض6991اًيؼًص
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، واًيت تمتثي ضف رشوظ 116-29ٕإوضاء مؤسسة استضفائَة ذاظة تعفة كاهوهَة، إتَس من استِفاهئا ٌَرشوظ اًيت هَط ؿَهيا املصسوم 

 سة )املعَة اًثاين(.اًفتح وإإجناس )املعَة ألول(، وكواؿس ٔبدصى تتـَق تتٌؼمي وتس َري ُشٍ املؤس 

 اًفصغ ألول:   رشوظ إإجناس واًفتح.

ا ومهنا ما خيَط ٕاحصاءاث فتحِا.  ختضؽ املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة اىل ؿَست رشوظ مهنا ما ًتـََق جىِفِة ٕاجناُس

 صؼؼصوظ إإهؼؼجـــاس.  -6

ة اًوإًة خيضؽ ٕاجناس املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة اىل تصدِط اًوسٍص امللَكف ابًعحة  ؿىل ٔبساش مََف ٕاذازي وتلين ًوذغ صلى مسًٍص

امللَُكفة ابًعحة وحيتوى، ؿالوًت ؿىل اًونائق واملستٌساث املعَوتة ضف اًحياء، اخملععاث واًوظف اًتفعًَل ٌَمرشوغ وموكؽ ٕاكامتَ 

وألوضعة وألؾٌلل املُزمؽ اًلِام هبا، ٌسمَل وظي ٕاًساغ املَف اىل ظاحة املرشوغ.
1

 

 حصاءاث فتح املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.إ    -1

ة  خيضؽ فتح املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة اىل تصدِط اًوسٍص امللَكف ابًعحة ؿىل ٔبساش مَف ًوذؿَ ظاحة املرشوغ صلى مسًٍص

سمَل وظي ٕاًساغ املَف اىل ظاحة املرشوغ. )املاذت   (.61اًوإًة امللَكفة ابًعحة، ٌو

 املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ؤبساًَة مصاكدهتا.اًفصغ اًثاين:  كواؿس تيؼمي 

ا وكِاهما إبحصاءاث اًفتح ٔبن تصاؾي كواؿس تيؼمي وتس َري ُشا اًَِلك، واًيت هَط ؿَ هيا ًتـنَي ؿىل املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة تـس ٕاجناُس

 دحوز ذزاستٌا. 116-29املصسوم اًتيفِشي 

 ُا.تيؼمي املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة وتس َري    -6

من املصسوم ساًف اطلهص ؿىل ٔبهَ "حيَسذ تيؼمي املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة وفلا ٌَضلك اًلاهوين 16*اًـتـٌؼؼـِـم.هع  املاذت 

 امليعوض ؿَََ ضف كاهوهنا ألسايس ظحلًا ٌَترشًؽ املـمول تَ."

 * تس َري املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.

ساًفة اطلهص، تسرَي املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة من اًتـاضسايث وازلـَاث ظحلًا ٌَترشًؽ  16مصاؿات ًٔلحاكم امليعوض ؿَهيا ضف املاذت 

ا مسٍص، وامىن ٔبن ًسٍص ُشٍ املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة مسٍص تلين ظحُة. سٍُص  املـمول تَ، جمَس ٕاذازت ًو

 ٔبساًَة مصاكدة املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.  -1

                                      
1
 .116-29من املصسوم اًتيفِشي  9املاذت   
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ؿىل ٔبهَ ختضؽ املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ملصاكدة املعاحل اخملتعة اًتاتـة ٌَوسازت امللَكفة ابًعحة،  116-29من املصسوم  42هع  املاذت 

 ذون إإذالل تبٔصاكل املصاكدة امليعوض ؿَهيا ضف اًترشًؽ واًتيؼمي املـمول هبٌل.

 اًفصغ اًثاًث:   ألحاكم املاًَة ٌَمؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.

ا رسط مـيوي ٍمتتؽ ابإس تلالل  من اًعحَـي تي ومن اًالسم ٔبن تتوفص املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ؿىل مزياهَة ذاظة هبا، ابؾتحاُز

 املايل، وؿىل ُشا ألساش تتضمن مزياهَة املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة، ابتـًا ًإلٍصاذاث وابتـًا ٌَـٌـفــلاث.

 إإذالل هبا. ناهَا:  اًزتاماث املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة وحزاء

ة، اًيت متىهنا من امتَاساث اًضرط املـيوي، فٕاهَ هتِجة طلعل ًلؽ   ؿىل اؾتحاز ٔبن املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة تمتتؽ ابًضرعَة املـيًو

ستضفائَة ؿىل ؿاتلِا اًزتاماث ادجاٍ مس تزسمهيا، واًزتاماث حنو املتـامَني مؽ ُشا اًَِلك )املصىض(، وضف ملاتي رعل تتـصط املؤسسة اإٕ 

ارلاظة ٌَمسؤوًَة ٕارا ما ٔبكسم  ؿىل دصق ٔبحس ُشٍ الاًزتاماث املفصوضة ؿَهيا، من تني ُشٍ الاًزتاماث ما اؾمتستَ ؿَست ذول
1

و   ٔبإ ُو

 هؼام الاؾدامذ.

هتا ابًعحُة من ما هيَميا ضف ُشا اًححث ُو اًححث ؾن الاًزتاماث اًيت ٌس توحة ؿىل املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة اًلِام هبا ضف ؿالك

غ من هجة ٔبدصى، وما حزاء ٕاذالًِا هبشٍ اًواحداث؟  هجة وابملًص

 املححث ألول:  اًزتاماث املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.

و اًعحُة، وابذلسًث  تتجَسس اًزتاماث املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة من ذالل، ذزاسة ؿالكهتا تبمٔه ؾيرص ضف وحوذُا وكِاهما ٔبإ ُو

غ(.ٔبًضا ؾن ؿالك  هتا مبس هتغل ذسماهتا )ٔبي املًص

 املعَة ألول:   ؿالكة املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ابًعحُة.

غ، ابإس تـاهة تبٔظحاء روي ختَعط لَك ضف جما ه، وعحُ ة كاًحًا ما تلوم املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ٔبجياء تيفِش اًزتاماهتا تـالح املًص

 َـي.اًتزشٍص، ظحُة ألصـة، ظحُة اًـالح اًعح 

 

 

                                      
1
، ٕاجنَرتا 6996، هَوسًالهسا 6996، ٕاس حاهَا 6912، ضف نيسا ؿام 6916املضرتنة إؾدامذ املؤسساث اًعحَة ضف ث املتحست ألمٍصىِة مثاًل تبٔسس  اٌَجية ففي اًوإاي  

 . 1222صايط ضف هُسانٔبظسزث مٌؼمة اًعحة اًـاملَة اصلًَي ألول إؾدامذ املؤسساث اًعحَة تـس احدامغ اً 1226، وضف 6999، ٕاًعاًَا 6991، فصوسا 6991
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 اًفصغ ألول:  اًؼجــاهؼؼؼؼؼة إإذازي.

ًيعحق ؿىل اًعحُة ضف ؿالكتَ ابملؤسسة إإستضفائَة ارلاظة هؼام ألخري، نٌل تلوم ؿىل ٔبساش اًتحـَة توظف اًعحُة اتتـا ًِشٍ  

ق م فصويس(6194/1املؤسسة )املاذت 
1

ذلال ابًًس حة ٌَعحُة اخملشز وادلَصاخ من اًلاهون املسين ادلزائصي، نٌل ُو ا 611واًيت تلاتَِا املاذت  

و ما اؾُترب ضف هؼص اًحـغ ُمٌتلسًا وُمزاًفا ٔلذالكِاث املِية. واًلاتةل، ُو
2

 

 اًفصغ اًثاين:   ادلــاهة اًفؼؼؼؼؼٌؼؼي.

اظة(، ٕاَإ ٔبهَ ٍصى تـغ اًفلَ ٔبهَ ؿىل اًصمغ من ازتحاظ اًعحُة ابملستضفى ٔبو ٔبًة مؤسسة حصَة ًـمي هبا )املؤسسة إإستضفائَة ارل

 مس تلي ضف ممازسة معهل وضف هَفِة ٕاحصائَ ذون ٔبن ٍىون ٌَمؤسسة سَعة اًصكاتة واًتوحَِ ٔبجياء كِامَ تـمهل اًفين، وابًتايل ًـترب اتتـاً 

 ٌَمستضفى ضف ألموز اًيت ختصح ؾن اًـمي اًفين وتُسبٔل املؤسسة ؾن دعئَ ضف ُشٍ اذلاةل )وـسم اًىضف ؾن ظفي معاة مبصط مـسي

 كدي ٔبن ًـِس تَ اىل ُمصضؽ فتعي ٕاٍهيا اًـسوى(، حِث ىىون تعسذ ٕاٌُلل ؿاذي ًُس  ه ظحلة فٌَة.

غ.  املعَة اًثاين:  ؿالكة املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ابملًص

غ، ٔلن ألذري ًُس جمَصذ ٕاَن الاُدامم ابدلاهة إإوساين ٌَـالح كدي اًلِام ابملـادلة اًعحَة ٔبو اًتلٌَة ٌساؿس اىل حَس هحري ؿىل صفاء املًص

 ٍلوؿة من ارلالاي تي ُو ٕاوسان  ه ٔبحاسُسَ وؾواظفَ وحاخاتَ وؿالكاتَ وادجاُاتَ.

ة، ًوحوذ ؿالكة تيؼميَة إحئَة، فٕاَن ألمص ضف هعاق املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة  فٕارا ناه  مسؤوًَة املستضفى اًـمويم مسؤوًَة تلعرًي

ا اًـلس.خيتَف إهـسام ُشٍ اًـالكة اًت  3يؼميَة وحَول دحََِا ؿالكة ؾلسًة معسُز
 

غ واملؤسسة إإستضفائَة ارلاظة نٌل س حق اًلول ُو ؾلس استضفايئ ًيعة حول ألؾٌلل اًيت إ امىن ٕاذزاهجا   فاًـلس املربم تني املًص

غ ٔبجياء ٕاكامتَ وؿالخَ ابملؤسسة.  فلط مضن ألؾٌلل اًعحَة، ٔبي تغل ارلسماث امللَسمة ٌَمًص

غ كدي    غ ٌسَمى ابًـلس اًعيب اطلي ًـترب ؾلسًا ذاظًا، ٍصتة اًزتاماث ؿىل لك من املًص ٔبما اًـلس املربم تني اًعحُة واملًص

غ.  اًعحُة واًعحُة كدي املًص

 

                                      
1
 Le Code Civil, version 20110721, Date de dernière modification 09/07/2011, édition 24/07/2011.  

2
 .41، ض 1221زاٌس َلس، املسؤوًَة املسهَة ٌَعحُة، زساةل ذنتوزاٍ ضف اًلاهون، خامـة حِاليل اًَاثس، س َسي تَـحاش، ادلزائص،   

3
غ ؿىل ضوء اًتعوز اذلاظي ضف كواؿس املسؤوًَة إإذاًزة، مشهصت ماحس تري، جلكَة اذللوق، خامـة حِاليل اُوازي سـاذ، وض   ًَاثس، اظ املصفق اًـام املوحة ٌَتـًو

 . 19و 11، ض1229س َسي تَـحاش، 
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  ملححث اًثاين:  حزاء ٕاذالل املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ابًزتاماهتا.ا

 )ظحَـي ٔبو مـيوي(، جية ؿَََ تيفِشٍ وٕاَإ نان مسؤوإ ؾن إإذالل تَ.من اًحسهييي ٔبَن ٔبي اًزتام ًلؽ ؿىل ؿاتق رسط مـنَي  
1

 

غ ابؾتحاٍز اًعصف اًضـَف ضف  وتشهصان ًالًزتاماث اًيت ٌس توحة ؿىل املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ومس تزسمهيا اًلِام هبا حنو املًص

، فٕاهَ ٔبي ٕاذالل من ُشٍ املؤسسة ٔبو ٔبحس مس تزسمهيا ثسخة ُشٍ اًـالكة ومضن ٔبي دصق إًزتام تضميَ اًـلس إإستضفايئ واًـلس اًعيب

ا مسؤوًَة من خاىهبا )مسؤوًَة مسهَة(، ٔبَما ٕارا صلك إإذالل ٔبو ارلصق ضف ٔبذاء الاًزتام املفصوط ًِا ومن ٔبحس مَعاًِا حصامة مٌعوض ؿَهي

 تبٔذًخِة اًيت امىن ٔبن تُوكؽ ؿىل املؤسسة.ضف كاهون اًـلوابث فٕاهيا ىىون ٔبمام املسؤوًَة ادلزائَة، ٔبضف ٕاىل املسؤوًَة اً 

 املعَة ألول:  املسؤوًَة املسهَة اًعحَة ٌَمؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.

ًلس نان ٌَلضاء ذوز هحري ضف املسؤوًَة اًعحَة، بَث كس دجاوس هممتَ ضف تعحَق وتفسري اًيعوض اىل إإوضاء والاحهتاذ هؼصا ًىرثت 

دي ألظحاء واًيت تؤذي ابًتايل اىل ٕاذلاق اًرضز ابملصىض وروهيم.وتيوغ ألدعاء املصتىدة من ك 
2

  

لوم ؿىل اًثلة املتحاذةل   تني وملَا نان اًـلس اًعيب ٔبو إإستضفايئ ؾلس مَزم ٌَجاهحني ًًضئ اًزتاماث متلاتةل ضف رمة لك من املتـاكسٍن، ًو

غ ًُـَس من ٔبمَه اًرشوظ اًيت تتِح ٌَعحُة م  لوم اًزتام اًعحُة ؿىل تشل اًعصفني، فصىض املًص غ ًو دارشت ٔبؾٌل ه اًعحَة ؿىل حسس املًص

 اًـياًة.

لس اهـلس إإحٌلغ اًفلِيي  واملسؤوًَة املسهَة تتحلق ؾيس ٕاذالل املسٍن ابًزتام جية ؿَََ، وتصتة ؿىل ُشا إإذالل رضز ٔبظاة اًلري، ًو

من كدهل ٔبجياء مـادلتَ ٌَمصىض، و م ٍىن ُشا ألمص مثريًا ٌَجسل واًيلاص، ؿىل كِام املسؤوًَة املسهَة ٌَعحُة ؿىل ارلعبٔ واًتلعري اًعاذز 

ة؟  ٕاَإ ٔبن ادلسل ناز حول تىَِف ُشٍ املسؤوًَة فامي ٕارا ناه  ؾلسًة ٔبم مسؤوًَة تلعرًي

 )اًعحَـة اًـلسًة ٌَمسؤوًَة اًعحَة(. اًفصغ ألول:  ٔبهواغ املسؤوًَة املسهَة

غ ٕاىل املؤسسة اإٕ  ستضفائَة ارلاظة، فٕاهَ ًربم مؽ ُشا ألذري ؾلسًا ٕاستضفائًَا، تَزتم فَِ املؤسسة تتلسامِا ٌَـالح اًالسم ؾيس دلوء املًص

 ابإس تـاهة تبٔظحاء صلهيا ملاتي تسل ًمت اإتفاق ؿَََ.

 

                                      
1
 .6999ٔبهوز سَعان، املحاذئ اًلاهوهَة اًـامة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت،   

 
2
ة ؿىل ضوء اًلاهون ن، املسؤوًَة ادليائَة ٌَعحُة ضف اًلاهون واًتعحَق اًلضايئ ضف اًسوذان، ٔبؾٌلل اًَوم اصلزايس حت  ؾيوان املسؤوًَة ادليائَة اًعحَٕاجصاُمي ٔبمحس ؾامث  

ي  61والاحهتاذ اًلضايئ، ادلزائص،   .1و 6، ض 1262ٔبفًص
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 اًفصغ اًثاين:    مؼاُص مسؤوًَة املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.

فائَة ارلاظة ؾن ٔبؾٌلًِا اًضرعَة وؾن مسؤوًَهتا ؾن ٔبؾٌلل اًعحُة، مث هتعصق ضف ُشا اًعسذ س يتٌاول مسؤوًَة املؤسسة إإستض

 ٕاىل املسؤوًَة ؾن فـي اًلري.

 مسؤوًَة املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ؾن ٔبؾٌلًِا اطلاتَة.  -6

حة ممازسة وضاظِا مثي إصم ٔبَن املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة مسؤوةل ؾن فـَِا ٕارا ما ازتىة فهيا معال كري مرشوغ ٔبو دعبٔ مبياس  

 سوء ٕاذازهتا.

 مسؤوًَة املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ؾن ٔبؾٌلل اًعحُة.   -1

غ اىل املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة إ ٍىون ٕاَإ تياءًا ؿىل  ؿىل ؾىس اذلال ابًًس حة ٌَمؤسساث اًـمومِة إإستضفائَة، فٕان دلوء املًص

و مضين تٌَُ وتني ٕاذازهتا، فـلس الاس  ُو اطلي حينك اًـالكة اًتـاكسًة تُهنٌل، ذالف ألمص  Contrat d’Hospitalisationتضفاء ؾلس ًو

غ ابملؤسسة إإستضفائَة اًـمومِة. Règlementaireضف اًـالكة اًالحئَة   اًيت تصتط املًص

 مسؤوًَة املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ؾن فـي اًلري.  -1

َة اًـَاذت ٔبو املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة، إ ؾلساًي وإ تلعرياًي ؾن ٔبؾٌلل اًعحُة ٔبو رهصان ساتلا ٔبن ألظي اًـام ُو ؿسم مسؤوً 

 ادلَصاخ، هؼصًا إس تلالهلٌل ضف ٔبذاء معٌَِل املِين ٔبو اًفين، ؿىل ؾىس اذلال ضف املستضفِاث اًـامة.

 املعَة اًثاين:  املسؤوًَة ادلزائَة واملسؤوًَة اًتبٔذًخِة.

اىل املسؤوًَة ادلزائَة ٌَضرط املـيوي ومسؤوًَة املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة حزائًَا، مث هتعصق اىل وضف ُشا اًعسذ هتعصق 

 املسؤوًَة اًتبٔذًخِة ًِشٍ املؤسسة.

 اًفصغ ألول:  املسؤوًَة ادلزائَة ٌَمؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.

ا رسط مـيوي كاتي ٌَمسائةل ادلزا ئَة وفلا ٌَترشًؽ ادلزائصي، وابًتايل امىن تعحَق اًيعوض اًـلاتَة املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ابؾتحاُز

 اًساًفة اطلهص ؿىل ُشا ادلِاس، ٔلن املرشغ دَضخ تثدوث ادلصامة ضف حلِا )ٔبي ذلساهبا ٔبو ملعَحهتا( من ظصف ٔبحس ٔبؾضاهئا ٔبو ممثَهيا ٔبو

 ألصزاض اطلٍن مه حت  حصاس هتا.

ا ٔبو ؾضو ٔبو ٔبؾضاء جمَس ٕاذازهتا، ٔبو ألظحاء املوحوذٍن هبا ٔبو  وإإكصاز مبسؤوًَة املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة إ ًيفي مسؤوًَة مسٍُص

 ٔبؾضاء املساؿسٍن ص حَ اًعحَني اطلٍن ًـمَون هبا، ثرشظ ٔبَن لك ألفـال ٔبو لك فـي ٌُس يس مللرتفَ.
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 املـسؼؤوًِـة اًـتـبٔذًـدـِـة.:  اًفصغ اًثاين

ؿىل ٔبهَ ضف حاةل مـاًية خماًفة اًترشًؽ واًتيؼمي املـمول هبٌل، ًـشز املـين) ٔبي  116-29صسوم اًتيفِشي من امل41ضف ُشا اًعسذ هع  املاذت 

و املسٍص اًتلين ًِا( اطلي جية ؿَََ الامتثال ضف ٔبخي إ ًتجاوس صِصًا، وضف حاةل ؿسم احرت  ام املسؤول ؾن املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة ُو

 َة:إإؿشاز، ًتـَصط ٌَـلوابث اًتاً 

 *توكِف ممازسة وضاظ الاستضفاء.

 ٔبصِص.1*كَق املؤسسة ملست إ تتجاوس 

 *حسة تصدِط فتح املؤسسة إإستضفائَة ارلاظة.

 ًلَصز اًوسٍص امللَكف ابًعحة اًـلوابث املشهوزت ٔبؿالٍ ؿىل ٔبساش تلٍصص مفَعي تُـَسٍ املعاحل اخملتعة ٌَوسازت امللَكفة ابًعحة.

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة: ارلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامتؼ

مَما س حق امىن اًلول تبٔهَ إتَس من الاؿرتاف تعـوتة وضؽ ذامتة حتَط مبوضوغ اًيؼام اًلاهوين ٌَمؤسساث إإستضفائَة ارلاظة، ثسخة 

هؼصايث ذكة اًححث وحساسُتَ دلِة اتعا ه جبسم إإوسان وما جية ٔبن ًتوافص  ه من اًصؿاًة واسلاًة، وهؼصًا إفتلاز ُشا املوضوغ ؿىل 

اًفلِاء والاحهتاذاث اًلضائَة، ٔبضف اىل رعل ادتالف ألهؼمة اًعحَة ضف ترشًـاث ابطف اصلول، ما جيـَيا هَزتم ضف اًلاًة ؿىل ذزاسة 

ىل ظاوةل ؿاًتيؼمي اطلي ٔبىت هبشا ادلِاس، وثسخة حساجة اؾدامذ ُشا اًَِلك اطلي  م تُبلٔك مثاٍز تـس فِو ًـترب من ٔبمه املسائي املعصوحة حاًًَا 

 اًيلاص تني زخال اًعة وزخال اًلاهون ضف ادلزائص، من ُيا خاءث زقحتٌا ضف تياول ُشا اًححث ٕإثصائَ، مؽ اؾدامذان ضف اًـسًس من اًـيادض

 ؿىل الاحهتاذ وكِاش تـغ اًيؼصايث اًيت امىن ٕاسلاظِا ؿىل ُشا اًيؼام، طلعل س يحاول إإحاظة ابملوضوغ تعفة موحزت.

واطلي هَمس  ه مبوحة  116-29ُيا ، ُو ٔبن املرشغ ضف تيؼميَ ٌَمؤسسة إإستضفائَة ارلاظة من ذالل املصسوم اًتيفِشي ما امىن كو ه 

 املـَسل ًلاهون حٌلًة اًعحة وتصكِهتا، كس ٔبظاة ضف اًتفعَي وإإملام جلك ما ًتـَق هبـا. 29-21ألمص 
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 ؼؼؼؼؼائــمة املعاذز واملصاحؽك

 املعؼؼؼؼؼاذز: -6

 ، املتضمن اًلاهون املسين املـَسل واملمتم.6991سخمترب 11املؤزد ضف  19-91مص الٔ  -

، املـَسل واملمتم ٌَلاهون اًتجازي، املـَسل 6991ذٌسمرب 66، املؤزذة ضف 99، ح ز ؿسذ6991ذٌسمرب 29املؤزد ضف  19-91ألمص  -

 واملمتم.

املؤزد ضف  29-21حٌلًة اًعحة وتصكِهتا، املـَسل ابٔلمص ،املتضمن كاهون 29، ح زؿسذ61/21/6991املؤزد ضف 21-91اًلاهون  -

 .69/29/1221، املؤزذة ضف 49، ح ز ؿسذ61/29/1221

 .29/21/1229، املؤزذة ضف 61، املتـَق بٌلًة املس هتغل وسفؽ اًلش، ح ز ؿسذ11/21/1229املؤزد ضف 21-29اًلاهون  -

، املتضمن حتسًس رشوظ ٕاجناس اًـَاذاث 124-99م املصسوم زرف، ًـسل وٍمت61/62/6991املؤزد ضف 192-91املصسوم اًتيفِشي  -

 .69/62/6991، املؤزذة ضف 91ارلاظة وفتحِا ومعَِا، ح ز ؿسذ

، حيسذ حزافِا سـص ًوم من الاستضفاء وذسماث اًفٌسكة وألظـمة ضف 11/62/6999اًلصاز اًوسازي املضرتك املؤزد ضف  -

فة ما ًـوضَ اًضٌلن  الاحدامؾي. اًـَاذاث ارلاظة وتـًص

ا،ح ز ؿسذ1229ٔبنتوجص11املؤزد ضف  116-29املصسوم اًتيفِشي  - ، 19،ًتضمن تيؼمي املؤسساث إإستضفائَة ارلاظة وسرُي

 .1229ٔبنتوجص 14املؤزذة ضف 

، ًتضمن ٕاوضاء املؤسساث اًـمومِة إإستضفائَة واملؤسساث اًـمومِة 1229ماي 69املؤزد ضف  642-29املصسوم اًتيفِشي زرف   -

ة، ح ز ؿسذ ٌ  .1229ماي 12، املؤزذة ضف 11َعحة ادلواًز

، املؤزد ضف 11، ًتضمن ٔبذالكِاث همية اًعة، ح ز ؿسذ21/29/6991املؤزد ضف 191-91املصسوم اًتيفِشي زرف  -

69/29/6991. 

 املؼؼؼؼصاحؼؼؼؼؼؽ: -1

 اتتسام اًلَصام، املععَحاث اًلاهوهَة ضف اًترشًؽ ادلزائصي، كرص اًىتاة، اًحََست. -
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صاُمي ٔبمحس ؾامثن، املسؤوًَة ادليائَة ٌَعحُة ضف اًلاهون واًتعحَق اًلضايئ ضف اًسوذان، ٔبؾٌلل اًَوم اصلزايس حت  ؾيوان ٕاج -

ي  61املسؤوًَة ادليائَة اًعحَة ؿىل ضوء اًلاهون والاحهتاذ اًلضايئ، ادلزائص،   .1262ٔبفًص

ة اًـامة ًالًزتام ضف اًلاهون املسين ادلتَحاح اًـصيب، -  زائصي ، ادلزء ألول،ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة،ادلزائص.اًيؼًص

 .1221زاٌس َلس، املسؤوًَة املسهَة ٌَعحُة، زساةل ذنتوزاٍ ضف اًلاهون، خامـة حِاليل اًَاثس، س َسي تَـحاش، ادلزائص،  -

 ؾحس اًلاذز اًحلرياث، دحارضاث ضف ماذت اًلاهون اًتجازي ادلزائصي، خامـة ادلزائص. -

ة.َلس حسن كا -  مس، ٕاجحاث ارلعبٔ ضف اجملال اًعيب، ذاز ادلامـة ادلسًست، إإسىٌسًز

 .1221ُاةل ظالخ ايسني اذلسًيث ، املسؤوًَة املسهَة اًيامجة ؾن تَوج اًحُئة، اًعحـة ألوىل، هجَية ًٌَرش واًتوسًؽ، ألزذن،  -

غ ؿىل ضوء اًتعوز اذلاظي ضف ك - ة، مشهصت ماحس تري، ُوازي سـاذ، وضاظ املصفق اًـام املوحة ٌَتـًو واؿس املسؤوًَة إإذاًز

 .1229جلكَة اذللوق، خامـة حِاليل اًَاثس، س َسي تَـحاش، 

- Salomon.R, Précis de droit commercial, presses universitaires de France, 1
re
 édition, 2005, Paris. 

- www.pdffactory.com. 
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 اًرضوزت اذلصتَة ضف ٕاظاز اًلاهون اصلويل اًـام. 

 ألس تار/تَزري اًعَة 

 ٔبس تار مساؿس "ٔب"،خامـة سـَست

 ملسمة:

ة ٔبو )اذلصتَة( والاؾتحازاث الاوساهَة، فاًرضوزت  ًلوم اًلاهون اصلويل الاوساين ؿىل ٔبساش املواسهة تني متعَحاث اًرضوزت اًـسىًص

اؿس ألساس َة اًيت تتضمهنا كواهني ؤبؾصاف اذلصة ونشعل ًعَق مععَح كاهون اًزناؿاث املسَحة ٔبو اًلاهون اصلويل اذلصتَة تـترب احسى اًلو 

ة ٔبجياء اًزناؿاث املسَحة اصلوً  َة الاوساين ؿىل ُشٍ اًلواهني واًيت تـصف ؿىل ٔبهنا ٍلي املحاذئ واًلواهني اًيت تيؼم اًـمََاث اًـسىًص

َة، ن ٌل حتسذ املحاذئ واًلواهني واًواحداث ًٔلظصاف املتياسؿة، نٌل حتسذ اًـالكاث مؽ تـضِا اًحـغ، نٌل مؽ اصلول احملاًست، واًزناؿاث كري اصلًو

ني اطلٍن نفوا ؾن  نٌل تيؼم تغل اًلواهني حسوذ اس تـٌلل اًلوت ٔبجياء اًزناؿاث املسَحة، ٕاىل خاهة ضٌلن حٌلًة اًساكن املسهَني واًـسىًص

ة ذلَات وتلاء اًساكن نٌل اًلتال، ابإضافة إ  ىل حٌلًة ألؾَان واملمتَاكث اًثلافِة واملستضفِاث وتـغ املواكؽ الاسرتاتَجَة واملًضبٓث اًرضوًز

 ٔبكصث تغل املحاذئ واًلواهني املسؤوًَة اًلاهوهَة ٌضلول واملسؤوًَة ادليائَة ًٔلفصاذ اطلٍن ًًهتىون اًلاهون اصلويل الاوساين.

ؿىل مدسٔب اًرضوزت اذلصتَة ضف هعاق كاهون اًزناؿاث املسَحة وكدي اًتعصق ٕاىل موضوغ ؿََيا ٔبن هـصف ُشا ما ذام ذزاستٌا تيىة 

س َةل املحسٔب، حِث ًـصفِا اصلنتوز دحي اصلٍن َلس ؾوط وألس تار ذريي تيوهة تبهٔنا اذلاةل اًيت ًحسو فهيا اًتيىص ًلواهني وؿاذاث اذلصة اًو 

ة، ومبـىن بٓدص يه اذلاةل اًيت تـصط ٔبجياء اذلصة وٍىون اًوحِست ًتيفِش معََة من اًـمََ ة ٔبو ًتحلِق هتِجة انحجة ًـمََة ؾسىًص اث اًـسىًص

س تثٌايئ، فِيي اذلاةل اًيت دجـي فهيا اًفـي احملؼوز ظحلا ٌَلواهني وؿاذاث اذلصة من احملمت ازتاكتَ، ٔبو ًحسو رضوزاي ثسخة املوكف اذلصيب اإٕ 

موكف اذلصيب من اًرضوزي خماًفة اًلواؿس اًـامة ٌَحصة، وؾصفِا ذًَي اًلواث املسَحة ارلاظة ابملمَىة املتحست فهيا اًؼصوف الاس تثٌائَة ٌَ

ؤذي  م "ٔبهنا اذلاةل اًيت ختول ٌَعصف1224ًـام  احملازة اس تزسام ظصق ووسائي كتاًَة  م حتؼص من كدي كاهون اًزناؿاث املسَحة، ًو

ة م  ماكن مؽ ٔبكي دسائص ضف ألزواخ رشوؿة سواء حزئَا ٔبو لكَا ضس اًـسو ضف وك  مدىص كسز اإٕ اس تزساهما ٕاىل حتلِق ٔبُساف ؾسىًص

 واملمتَاكث".
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ِا ذًحاخة  َة نان ٔبًو ٔبما ؿىل ظـَس اًلاهون اصلويل الاوساين فلس مت  إإصازت ٕاىل مدسٔب اًرضوزت اذلصتَة ضف اًـسًس من اًعىوك اصلًو

اكتيـ  اصلول املضازنة ضف ظَاكة رعل الاؿالن ابذزاح ُشا املوضوغ ؿىل خسول ٔبؾٌلل املؤمتص ، تـس ٔبن 6919ٕاؿالن سان تَرتس حوزػ ًـام 

ورعل ابًيط "وملا ناه  ُشٍ اٌَجية كس زمس  ابتفاق مضرتك اذلسوذ اًتلٌَة اًيت ًًدلي ٔبن تلف ؾيسُا اًرضوزاث اذلصتَة ٔبمام املتعَحاث 

الاوساين كس ٔبسِم ضف تلٌني اًىثري من ألؾصاف اًيت ناه  سائست ٔبهشاك، ونشا هحح ٔبفـال الاوساهَة". طلعل امىن اًلول ٔبن اًلاهون اصلويل 

ئم اطلٍن جصزوا اس تـٌلل ظصق ووسائي كتاًَة ؾصف  تلسوهتا وتعضِا واًيت إ متزي تني املسهَني وامللاتَني، وؿَََ الاصاكًَة اًيت حن ن ٔبًو

 تعسذ مـادلهتا:

 رضوزت اذلصتَة؟ما موكف اًفلَ اصلويل من مدسٔب اً

 مدسٔب اًرضوزت اذلصتَة من ذالل ممازساث اصلول اًسواتق اًلضائَة؟ ما يه اًتعحَلاث؟

 املححث ألول: مفِوم مدسٔب اًرضوزت اذلصتَة

ة تتعَة ة والاؾتحازاث إإوساهَة، فاًرضوزت اًـسىًص  ًلوم اًلاهون اصلويل إإوساين ؿىل ٔبساش املواسهة تني متعَحاث اًرضوزت اًـسىًص

ة ابًلسز اًالسم ًتحلِق اًتفوق اًـسىصي، تُامن تتعَة الاؾتحازاث إإوساهَة ٔبن ًمت ُشا اًيرص اًـسىصي تبٔكي  اس تزسام اًلوت اًـسىًص

ارلسائص ضف ألزواخ وألموال
1

. زفحسٔب اًرضوزت ًسوز ضف ٕاظاز فىصت كواهما ٔبن اس تـٌلل ٔبساًَة اًـيف واًلسوت وارلساغ ضف اذلصة تلف ؾيس 

س ومـازط ًِشا املحسٔب. حس كِص  اًـسو وؿَََ ادتَف فلِاء اًلاهون اصلويل تني مًؤ

 املعَة ألول: اًفلَ اصلويل املؤًس ملحسٔب اًرضوزت اذلصتَة

رُة ُشا الادجاٍ اًفلِيي ٕاىل اؾتحاز مدسٔب اًرضوزت اذلصتَة ضف حلِلة ألمص، مدسٔب مسمل تَ من مداذئ اًلاهون اصلويل اًـامة، ؿىل 

مـصوفة نشعل ملحسٔب من املحاذئ اًـامة ٌَلاهون ضف اًيؼم اصلاذََة املس تلصت، تي ٕان خاهة من ُشا الادجاٍ ٌسمل هبا وحق من قصاز ما يه 

َة، ويه ٕارا ناه  إ تؤذي ٕاىل إإؾفاء من املسؤوًَة اصلوًَة متاما حِامن تصتىة مبوحهبا اصلوةل فـ ال كري اذللوق امللصزت ضف اًـالكاث اصلًو

اًرضز تسوةل ٔبدصى مرشوغ تَحق
2

. وؿَََ اؾترب ٔبهعاز ُشا الادجاٍ اًرضوزت اذلصتَة ٕاحسى املحاذئ اًـامة ٌَلاهون اصلويل، اًيت تلصز ؿسم 

                                      
1
 .91، ض1266، املصنز اًلويم ًالظسازاث اًلاهوهَة اًلاُصت، اًعحـة ألوىل ُضام ثضري، حٌلًة اًفئة ضف ضوء ٔبحاكم اًلاهون اصلويل الاوساين  

2
َة ضف ضوء كواذ اًلاهون اصلويل ااًـام، ذاز اًِسى ؿني مِةل ادلزائص، ظحـة     .116، ض1266سازت رلرض، ٔبحاكم املسؤوًَة اصلًو
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ة، فاًرضوزت اذلصتَة ظحلا ملحاذهئم هتمين وتسوذ ؿىل  مسؤوًَة اصلوةل ؾن ألرضاز اًيت هتج  ؾهنا ثسخة اذلاخاث املَحة ٌَـمََاث اًـسىًص

شا ما ًخِحَ وًلٍص اًلاهون اصلويل، وتغل ناه  جحة ٔبملاهَا ضف احتالًِا لك اًلاهون، ف سامئا ما هيسف ُشا املحسٔب ٕاىل حٌلًة حق اصلوةل ضف اًحلاء ُو

ًحـغ اصلول ألوزتَة ٔبجياء اذلصة اًـاملَة اًثاهَة
1

ربز ٔبهعاز ُشا الادجاٍ وهجة هؼصمه تبٔن تَوػ اًيرص اًـسىصي ًفصط ازاذتَ ؿىل نافة  ، ًو

 ؾتحازاث الاوساهَة، وهمٌل ناه  ارلسائص اًخرشًة والاكتعاذًة، فاصلوةل ضف حاةل اًزناغ املسَح إ تضؽ الاؾتحازاث الاوساهَة ضف ؿنيالا

الاؾتحاز تلسز ما هتسف ًتحلِق ماكسة س َاس َة واكتعاذًة من رعل اًزناغ، وذاظة ٔبن اصلول اًـؼمى ؿاذت ما تَجبٔ ٕاىل ترٍبص اىهتاوِا 

شا إ امىن كدو ه ٔلن ًلواؿس اً لاهون اصلويل الاوساين ؿىل ٔبساش ٔبهنا كري ملعوذت ٔبو كري متـمست، ٔبو ٔبهنا ازتىد  ضف ػصوف كاُصت، ُو

كاهون املياسؿاث املسَحة إ ًسؾوا ٕاىل اس تـٌلل سالخ مـني ضس ُسف ؾسىصي مـني، تي ؿاذت ما ًسؾو ٕاىل حتلِق اًتواسن تني مدسٔب 

( Jean Lecaتني الٓإم اًيت إ مربز ًِا ظحلا ملفِوم اًتياسة من هجة ٔبدصى، وكس ٔبوحض اًفلَِ "حون إنا" )اًرضوزت اذلصتَة من هجة و 

ربز مبوحهبا لك اًترصفاث اًيت تبٔتهيا اصلوةل حني إ ٍىون مبلسوزُا مواهجة Droit de Necessiteًعف ُسا املحسٔب ة"حق اًرضوزت" ' ' ًو

ة، ٔبما ألس تار  ما حيَط هبا من ٔبدعاز دحسكة، فتلسم ا من اصلول ٌَمحافؼة ؿىل تلاهئا وتلاء معاذلِا اذلًَو ؿىل ٔبفـال تًهتم هبا معاحل كرُي

( فريى ٔبهَ إ ًوخس حق اًرضوزت ؾيسما ًوخس حلان ٔبحسٌُل ٔبؿىل من الٓدص، وظحلا ًتسزح املعاحل Joseph Kohlerحوسًف هوَُص )

ة ٌَمعاذلة ألؿىل ًو تـعى ألًو
2

( ملصز دلية اًلاهون اصلويل ٕاىل ألرُان حاةل اًرضوزت حِامن ٔبصاز Agoٍ رُة ألس تار )وضف هفس الادجا 

، واكٌاغ ٔبؾضاء اٌَجية ابذزاهجا مضن مرشوغ مسؤوًَة اصلول، وابًصمغ من تبًَٔس 6991ٕاٍهيا ضف تلٍصٍص امللسم ٕاىل دلية اًلاهون اصلويل اًـام ؿام 

(Agoذلاةل اًرضوزت، ٕاإ ٔبن رعل نان وسخِا ) ومرشوظا تـست رشوظ
3

. 

 املعَة اًثاين: اًفلَ اصلويل املـازط ملحسٔب اًرضوزت اذلصتَة

ا ضف ٕاظاز اًلاهون اصلويل ٔلن اذلصة لكِا دعص ؾسىصي واًتـصط ٌَرعص  رُة اًصٔبي املـازط اًرضوزت اذلصتَة، يه مدسٔب كري ملدول اؾترُب

ذلصة( ٔلن ضف تفاذي ارلعص مٌفـة وختَط من اًِزامة وزقحة ضف اذلعول ؿىل ضف اذلصة إ ًربزٍ ارلصوح ؿىل كاهون اًزناؿاث املسَحة )ا

ة ارلعص اًـسىصي تلتيض حتسًس ذزحتَ  اًيرص، وخماًفة كاهون اذلصة من ٔبخي امليفـة ٔبو من ٔبخي اًيرص اًـسىصي مدسٔب كري ملدول، وهؼًص

                                      
1
، 1261زساةل ًيَي ذزخة اصلنتوزاٍ ضف اًلاهون اصلويل اًـام، خامـة اًلاُصت، لكَة اذللوق، س ية موىس خاجص موىس، حاةل اًرضوزت واملسؤوًَة ضف اًلاهون اصلويل اًـام.   

 .99ض
2
َة، ذاز اًلافةل ًٌَرش واًعحاؿة اًتوسًؽ، س ية     .622، ض6999مهُيس زضا، املسؤوًَة اصلًو

3
َة، معحـة اًتوفِق، ؾٌلن، اًعحـة ألوىل س ية     .19، ض6992قسان ادليسي، املسؤوًَة اصلًو
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سَحة تفاذاي ٌَرعص اًـسىصي فٕان رعل سوف ًحعي الاًزتام ابًلواؿس كري ٔبهَ إ امىن وضؽ مـَازا ًِا، وٕارا مسح مبزاًفة كاهون اًزناؿاث امل 

اًـصفِة واإتفاكِة ًلاهون اًزناؿاث املسَحة )اًلاهون اصلويل الاوساين(، ؤلن اذلصة لكِا ٔبدعاز فلك دحازة حيسذ دعوزهتا حسة مـَاز 

حيسذٍ تيفسَ، فاًرضوزت اذلصتَة ًُس  مربزا خملاًفة اًلاهون
1

ُشا الادجاٍ ابًلول ٔبن اًرضوزت اذلصتَة مدسٔب دعص وكري كاتي . وؿَََ ًشُة 

ا من اصلول، فاإٕ  كصاز هبا ٌَتعحَلفي جمال اًـالكاث اصلوًَة وإ ماكن ًِا ضف اًلاهون اصلويل الاوساين، ٔلهنا تسمح ٌضلوةل ابإؾتساء ؿىل كرُي

ة ظحلا ملا تلتضََ  خماظصت إ امىن حتمي هتاجئِا، نٌل ان إإكصاز ابًرضوزت اذلصتَة ٌسمح ٌضلوةل املتشزؿة ابًرضوزت ابس تزسام اًلوت اًـسىًص

( ٔبصس Stephen Rootاًرضوزت ؤبن ملساز تغل اًلوت مصتحط مبا تصاٍ اصلوةل رضوزاي تلَة حتلِق ٔبُساف حصتَة كري مرشوؿة. وًـترب اًفلَِ )

ميا توحوذ حاةل اًرضوزت ضف جمال اذلصوة فَن ٍىون ُياك كاهون املـازضني ذلاةل اًرضوزت اذلصتَة حِث ًـرب ؾن رعل تلو ه "ٔبهَ ٕارا سَ 

اؿس ذويل، ٔلن املحسٔب إ امىن تلَِسٍ ابًلواهني املتـَلة ابذلصة، فِجة ٔبن تتزىل ؾن مفِوم اًرضوزت اذلصتَة ثضلك هنايئ ٔبو هضؽ هناًة ًلو 

 اًيت تًهتج س َاسة ؿسائَو وتلوم تبٔؾٌلل وترصفاث كري مرشوؿة إ اًلاهون اصلويل"، وتسمع اصلنتوزت ؿائضة زاتة ُشا اًلول تلوًِا "ٔبن اصلوةل

ة ٔلن اًلاهون اصلويل إ  ًـرتف تبٔي امىهنا املعاًحة ابذللوق املصتحعة هبشٍ اًترصفاث ٔباي ناه  ُشٍ اذللوق، نٌل امىهنا اصلفؽ ابًرضوزت اًـسىًص

رضوزت تربز ألؾٌلل اًـسائَة كري املرشوؿة"
2

شا ٔبًضا ما رُة ٕاًََ اصلنتوز ظالخ اصلٍن ؿامص تلو ه "ٔبن اصلول حِامن تَجبٔ ٕاىل اس تزسام  . ُو

َة املرتتحة ؿىل اىهتاك اًلاهون اصلويل الاوساين، ومن بٔ  خي اىهتاك مدسٔب اًرضوزت اذلصتَة، امىن اًلول ٔبهنا هتسف ٕاىل اٍهتصة من املسؤوًَة اصلًو

تغل الاىهتاناث ٔبو ؿىل ألكي ختفِضِا"
3

تبٔن استدـاذ اًرضوزت اذلصتَة من هعاق مفِوم حاةل اًرضوزت وٕاىاكز ٔبي كمية  . وًضَف ألس تار

تحمت دجَِِا، فاإؾتحازاث الاوساهَة نا ه  كاهوهَة ًِا، فىٌل كِي ٔبن اًرضوزت اذلصتَة ٔبو مس تَزماث اذلصة ًُس  مربزا خملاًفة اًلاهون، ًو

 ٔبكوى من اؾتحازاث اًرضوزت اذلصتَة.

 هون اًزناؿاث املسَحة من اًرضوزت اذلصتَة.املعَة اًثاًث: موكف كا

ة املفـول ضف ٔبوكاث ة، كس وزذث الاصازت ٕاًََ دضاحة ضف نثري من مواذ اإتفاكِاث ساًز  ومما دجسز الاصازت ٕاًََ ٔبن مدسٔب اًرضوزت اًـسىًص

وةل اًلِام تبٔي وضاظ ٍىون من صبٔهَ مضن ؿىل ٔبهَ "خيعص ؿىل اصل 6929ح( من اتفاكِة إًُل اًصاتـة ًـام 611اًزناغ املسَح ومهنا املاذت )

ٔبص َاء ٔبدصى تسمري ممتَاكث اًـسو والاس تالء ؿَهيا، ما إ امىن اًتسمري ٔبو الاس تالء ٔبمصا حتمتَ رضوزت اذلصة"، ونشعل ما هع  ؿَََ 

                                      
1
 .99موىس خاجص موىس، حاةل اًرضوزت واملسؤوًَة ضف اًلاهون اصلويل اًـام. هفس املصحؽ اًساتق، ض  

2
 .99، ض6919ؿائضة زاتة، تـغ ادلواهة اًلاهوهَة ٌَزناغ اًـصيب الازسائًَل، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت   

3
 .614، ض6999، 14 ألزايض احملتةل، اجملةل املرصًة ٌَلاهون اصلويل، جمضل ظالخ اصلٍن ؿامص، اذلق ضف اًتـَمي واًثلافة اًوظيَة ضف  
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تة ٔبو مٌلوةل تتـَق تبٔفصاذ ٔبو (من اتفاكِة حٌَف اًصاتـة من ٔبهَ "خيعص ؿىل ذوةل الاحتالل ٔبن تسمص ٔبي ممتَاكث ذاظة ٔبو نات 11املاذت )

تلتيض  حٌلؿاث ٔبو اًسَعاث اًـامة ٔبو امليؼٌلث الاحدامؾَة ٔبو اًتـاوهَة، ٕاإ ٕارا ناه  اًـمََاث اذلصتَة تلتيض حدام ُشا اًتسمري"، فضال ؾٌل

كَميََ مبِامجة ٔبو تسمري ٔبو تـعَي ( من اًربوتوهول الاضاضف ألول املَحق ابتفاكِاث حٌَف من اماكهَة اًعصف احملازة ؿىل الا14تَ املاذت )

تضح تلَِس اًرض  وزت الاؾَان واملواذ اًيت إ قىن ؾهنا ًحلاء اًساكن املسهَني دض َة اس تالء اًـسو ؿَهيا، واس تفاذتَ مهنا ضف اذلصة ضسٍ، ًو

ة ضف اذلاةل الاذريت ضف هوهنا متازش ضف ٕاظاز حق اصلفاغ اًرشؾي ؿىل الاكَمي اًوظين ضس اًل زو ٔبو الاحتالل، ؤبن اًرتدِط ملٌلزس هتا اًـسىًص

ملصزت ٌَعصف املـتسي ؿَََ ذون املـتسي
1

. 

سي ٕاإ ٔبهَ ابًيؼص ملا كصزتَ اتفاكِاث حٌَف واًربوتوهول الاضاضف ألول ؾن حاةل اًرضوزت اذلصتَة، فٌجس ٔبهنا كس وضـ  حٌلًة ٌَعصف املـت

، فلس ٔبخاسث اتفاكِاث حٌَف ٌَلاذت اًـسىًصني ضف املَسان الاس تالء ؿىل املحاين ومن مث اضفاء املرشوؾَة ؿىل ؿىل ترصفاتَ كري املرشوؿة

واخملاسن ارلاظة ابملًضبٓث اًعحَة ارلاضـة ًلواهني اذلصة ًـالح املصىض وادلصىح ومصىض اًلواث املسَحة ٕارا اكتض  اًرضوزت اذلصتَة 

رعل
2

. 

اًلتي اًـمس، واًتـشًة ٔبو املـامَو اًحـَست ؾن الاوساهَة مبا ضف رعل اًتجازة ؤبخاسث صلوةل الاحتالل اىهتاك حلوق الاوسان مبا ضف رعل 

ارلاظة تـمل اذلَات، اإتالف اًضامي ٌَمٌِلث ارلاظة ٕار اكتض  اًرضوزت اذلصتَة رعل
3

، ؤبخاسث ٔبًضا ًلائس اًحادصت اذلصتَة الاس تالء ؿىل 

ى ٕارا اكتض  اًرضوزت اذلصتَة رعلألماهن اخملععة ٌَمصىض وادلصىح واس تزساهما ضف ٔبقصاط ٔبدص 
4

. نٌل ٔبخاسث اتفاكِاث حٌَف صلوةل 

َة ٔبو الاحتالل تسمري املتـَلاث اًثاتتة وامليلوةل ارلاظة ابٔلفصاذ ٔبو حىومة اصلوةل احملتةل، ونشعل استِالء ذوةل الاحتالل ؿىل مواذ كشائ 

                                      
1
 رشًف ؿَمت، َلس ماُص ؾحس اًواحس  

َة ٌَعََة - اًساذسة  ألمحص، اًلاُصت اًعحـة موسوؿة اتفاكِاث اًلاهون اصلويل الاوساين، اًيعوض اًصمسَة ًالتفاكِاث واصلول املعاذكة واملوكـة، اظساز تـثة اٌَجية اصلًو

1221. 

 .6929ح( من اتفاكِة إُاي اًصاتـة ًـام 611املاذت ) -

 .6944( من اتفاكِة حٌَف اًصاتـة 11املاذت ) -

 .6949( من اًربوتوهول الاضاضف ألول املَحق ابتفاكِاث حٌَف 14اهؼص املاذت ) -
2
 .91موىس خاجص موىس، هفس املصحؽ اًساتق، ض  

3
ارلاظة تتحسني حاةل ادلصىح واملصىض من ٔبفصاذ اًلواث املسَحة ضف املَسان ؿىل ٔبن "تحلى املحاين واملٌِلث واخملاسن ارلاظة ابملًضبٓث من اتفاكِة حٌَف  11تيط املاذت   

َِا ؾن ُشٍ ألقصاط ظاملا ناه  ُياك حاخة ٕاٍهيا ٌَـياًة ابدلص ىن جيوس حتًو صىض، ومؽ رعل فٕاهَ جيوس ٌَلاذت ضف املَسان ىح واملاًثاتتة واًتاتـة ٌَلواث املسَحة ذاضـة ًلواهني اذلصة ًو

 الاس تفاذت مهنا ضف حاةل اًرضوزت اذلصتَة اًـاخةل ثرشظ اختار تسًزحاث ساتلة ًصاحة ادلصىح واملصىض اطلٍن ًـادلون هبا".
4
يه اًيت تتضمن ٔبحس ألؾٌلل اإتَة ٕارا اكرتف  ضس ٔبصزاض ٔبو ( من اإتلاكِة ساًفة اطلهص ؿىل ٔبن "اخملاًفاث ارلعريت اًيت تضري ٕاٍهيا املاذت اًساتلة، 12تيط املاذت )  

اًيت تسخة معسا ٔبإم صسًست ٔبو ٕاظاتة دعريت ٌَجسم ٔبو  ممتَاكث حتمهيا اإتفاكِة، اًلتي اًـمس، اًتـشًة ٔبو املـامةل اًحـَست ؾن الاوساهَةمبا ضف رعل اًتجازة ارلاظة تـمل اذلَات، ألؾٌلل

 ٌِلث ارلاظة اطلي إ تربزٍ اًرضوزت اذلصتَة واطلي جيصي تعًصلة كري مرشوؿة واستدساذًة".اًعحة،اإتالف اًضامي ٌَم 
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الاحتالل ؤبفصاذ الاذازت اًتاتـة ًِا ارا اكتض  اًرضوزت اذلصتَة رعلامساذاث ؤبذواث ظحَة مما ُو موحوذ ابٔلزايض احملتةل ذلاخة كواث 
1

 ،

ؤبخاسث صلوةل الاحتالل ٔبًضا ٔبن تس تويل ؿىل املستضفِاث ًـالح ادلصىح ومصىض كواث الاحتالل ٕارا اكتض  اًرضوزت اذلصتَة رعل
2

 .

ة املسَحة اًتاتـة تي دجاوسث اتفاكِة حٌَف ٔبنرث من رعل حِث ٔبابح  ًلواث الاحتالل اهصاٍ ألفص  اذ واملسهَني ؿىل ارلسمة ابًلوت اًـسىًص

ائن وتسمري واقت عاة ًِا، وحصماهنم من حلِم ضف ٔبن حياهكوا تعوزت كاهوهَة وكري متحزيت وفلا ٌَتـَاميث اًوازذت هبشٍ اإتفاكِة، ؤبذش اًُص

املمتَاكث ٕار اكتض  اًرضوزت اذلصتَة رعل
3

. 

 صتَة تني اًلضاء اصلويل واملٌلزسة اصلوًَة.املححث اًثاين: مدسٔب اًرضوزت اذل

و ادلاهة اًيؼصي ًِشٍ اصلزاسة، هتـصط ضف ُشا ادلزء  تـس ٔبن تعصكٌا ضف املححث ألول ملفِوم اًرضوزت ضف ضوء كاهون اًزناؿاث املسَحة ُو

َة وممازسة اصلول ًِشا املحسبٔ  وموكف اًلضاء اصلويل من اًرضوزت اذلصتَة ؿىل  ٕاىل اًتعحَلاث اصلوًَة اًيت تمتثي ضف كصازاث ث امليؼٌلث اصلًو

 اًيحو اًتايل:

 املعَة ألول: مدسٔب اًرضوزت اذلصتَة وفق تني ممازسة اصلول وامليؼٌلث اصلوًَة.

ة س يـاجل من ذالل ُشا املعَة تسذي ألمم املتحست ضف  ؾيس اًتعصق ًتعحَلاث اًتسذي الاوساين املؤسس ؿىل ٔبساش اًرضوزت اًـسىًص

ة س يىتفي تشهص حاةل اًاكزوًني اًىوهل  م.6991و ٔبما فامي خيط اصلول ذلاةل اًرضوزت اًـسىًص

 

                                      
1
ة احرتام ( من اتفاكِاث حٌَف ًتحسني حاةل ادلصىح واملصىض واًلصصف ابًلواث املسَحة ضف اًححاز ؿىل ٔبهَ "ٕارا وكؽ كتال ؿىل ػِص ابدصت حصتَة فِج19تيط املاذت )  

َِا ؾن ألقصاط اخملععة ًِا ظاملا نأبماهن املصىض وؿسم الا ىن جيوس حتًو ه  ُشٍ ضف حاخة ٕاٍهيا ؾتساء ؿَهيا تلسز الاس تعاؿة، وتحلى ُشٍ ألماهن وهمٌلهتا ذاضـة ًلواهني اذلصة، ًو

بٔن ًضمن اًـياًة اًتامة ٌَجصىح واملصىض اطلٍن ناهوا ًلميون  ٌَجصىح واملصىض ؿىل بٔهَ امىن ٌَلائس اطلي تلؽ حت  اًسَعتَ ٔبن ٌس تزسهما ضف ٔبقصاط ٔبدصى ضف حاةل اًرضوزت اذلصتَة، تـس

 هبا".
2
ذاظة  ( من اتفاكِة حٌَف ارلاظة بٌلًة ألصزاض املسهَني وك  اذلصة ؿىل ٔبهَ "حيؼص ؿىل ذوةل الاحتالل ٔبن تسمص ٔبي متـَلاث ناتتة بٔو مٌلوةل11تيط املاذت )  

ا من  ة".ابٔلفصاذ ٔبو ازلاؿاث بٔو ٌَحىومة ٔبو كرُي  اًسَعاث اًـامة بٔو مٌؼٌلث احدامؾَة ٔبو تـاوهَة ٕاإ ٕارا ناه  اًـمََاث اذلصتَة تليض حدام رضوزت ُشا اًترًص
3
حَة شائَة واًع ( من اإتفاكِة ساًفة اطلهص ؿىل ٔبن "من واحة ذوةل الاحتالل ٔبن تـمي تبٔكىص ما تسمح تَ اًوسائي اًيت حت  ترصفِا ؿىل توفري املؤن اًل11تيط املاذ )  

ا، ٕارا ناه  موازذ ألزايض احملتةل كري نافِة ،  وإ جيوس صلوةل الاحتالل ٔبن تس تويل ؿىل مواذ كشائَة ًٔلُايل ومن واحهبا ؿىل ألدط ٔبن تس توزذ ما ًَزم من املواذ اًلشائَة واًعحَة وكرُي

تالل ؤبفصاذ الاذازت ؿىل ٔبن ٍىون رعل ثرشظ مصاؿات اًوفاء ابحتَاخاث اًساكن املسهَني، ومؽ مصاؿات ٔبو امساذاث ٔبو ٔبو ٔبذواث ظحَة مما ُو موحوذ ابٔلزايض احملتةل ٕاإ ذلاخة كواث الاح 

َة ألدصى، تتزش ذوةل الاحتالل  الاحصاءاث اًيت تىفي ذفؽ كمية مـلوةل ملا تس تويل ؿَََ من اًحضائؽ،وصلوةل الاحتالل ضف ٔبي وك  ٔبن تتحلق من حاةل املؤن ٔبحاكم اإتفاكِاث اصلًو

 اًلشائَة واًعحَة ضف ألزايض احملتةل ٕاإ ٕارا ناه  ُياك كِوذ وكتَة اس تسؾهتا رضوزاث حصتَة كًِصة".
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 م.6919ٔبوإ: حاذجة اًاكزوًني 

املثال اًتلََسي ذلاةل اًرضوزت اذلصتَة هكربز كاهوين إس تزسام اًلوت ضف اًـالكاث  6919ذٌسمرب  19تـترب حاذجة اًاكزوًني اًيت وكـ  ضف 

َة، واًيت تتزَط ة ذاذي اًوإايث املتحست ألمٍصىِة  اصلًو وكائـِا ٔبهَ ؾلة وضوة حصة الاس تلالل ألمٍصىِة ناه  ُياك ضلوظ كًو

عاين ضف نيسا و م تىن حىومة اًوإايث املتحست تمتسم تبٔي معاًة اكَميَة ضس خازهتا اًضٌلًَة ٕاإ ٔبه َ ناه  تلعس اًـمي ؿىل اهناء اذلنك اًرًب

 من نيسا و م تىن حىومة اًوإايث املتحست ألمٍصىِة تـمي ؿىل انازت اًـعَان واٍمتصذ ضس اذلىومة إ تزال ُياك حٌلؿاث ذاذي لك

اًرًبعاهَة. وابًصمغ من ٔبن وسٍص ذازحِة اًوإايث املتحست ألمٍصىِة كس ظَة من حاكم اًوإايث اًيت تلؽ ؿىل اذلسوذ مؽ نيسا اؾتلال 

ٔبي ذوةل ٔبحٌحَة تصتحط مؽ اًوإايث املتحست ألمٍصىِة تـالكاث اًعساكة، ٕاإّ ٔبن ُؤإء املمتصذٍن ألصزاض اطلٍن ٍصتىدون ٔبفـاإ ؿسائَة ضس 

سمه ضف  نيسا، كاموا ابإس تالء اًسفِية ألمٍصىِة )اًاكزوًني( واس تزسموُا ضف تيلالهتم ونشعل ضف هلي مـساهتم اذلصتَة ؿرب هنص هَاحصا ٕاىل مًؤ

دعوزت املوكف ٔبزسَ  كواث ٕاىل اذلسوذ ألمٍصىِة ٌَلدغ ؿىل ُشٍ اًسفِية، وابًفـي وابًفـي تـسث  وملا استضـصث اذلىومة اًرًبعاهَة

ُشٍ اًلواث هممهتا ترضة اًسفِية وتصتة ؿىل ُشا اًرضة كتي اًـسًس من اًححازت ألمٍصىِني واظاتة اًحـغ الٓدٍصن
1

. 

ٔبن حٌوذُا ًُسوا ٕاإّ مٌفشٍن ٔلوامص زؤساهئم، ٔبما اذلىومة هفسِا فلس ترصف  ضف ٔبما اذلىومة اًرًبعاهَة فلس ذفـ  اإهتام املوخَ ٕاىل اتتـهيا 

ع َ اذلىومة اًرًب اهَة، ضوء ٔبحاكم اًرضوزت اًيت تتعَهبا ظَاهة اطلاث ذاظة، ؤبن اًوضؽ راتَ  م ٍىن ٌسمح ابتالػ اذلىومة ألمٍصىِة مبا تيًو

ًعاهَة واحتجاهجا ابًرضوزت "ٔبهَ ٕارا ناه  اًرضوزت املعَلة يه وحسُا اًيت امىن ٔبن ٔبما اذلىومة ألمٍصىِة فلس زذث ؿىل ذفؽ اذلىومة اًرب 

ِجة تربز ازتاكة ٔبؾٌلل ؿسائَة ضف ٕاكَمي ذوةل ضف حاةل اًسمل، فِجة ؿىل اذلىومة اًرًبعاهَة ٔبن تثخ  ٔبن ُشا اًـمي من خاهة كواهتا ناه  هت 

از ٔبو وك  ٌَتضاوز ضف ألمص"رضوزت مَحة إ امىن ملاومهتا وإ ترتك جماإ ًالدتَ
2

، وكس اتفل  اذلىومتني ؿىل حصة اصلفؽ باةل اًرضوزت ضف 

ُشا اًزناغ
3

. 

 

                                      
1
 .611، ض6991حوان  11؟ ظاحل، مربزاث اس تزسام اًلوت ضف اًلاهون اصلويل اًـام، اجملةل املرصًة ٌَلاهون اصلويل، اًـسذ  

2
 .119موىس خاجص موىس، هفس املصحؽ اًساتق، ض  

3
تلو ه "ٔبن اذلىومة ألمٍصىِة ًن تسمح  6946ذٌسمرب  9دجسز الاصازت ٔبن زئُس اًوإايث املتحست ألمٍصىِة كس ٔبؿَن ضف ارلعاة اطلي وحجَ ٕاىل اًىوهلصش ألمٍصيك ضف   

صزاض اىهتىوا اًلاهون اصلاذًل ًِشٍ اذلىومة ألحٌحَة ٔبو ًتسمري ممتَاكهتم، ٔبتسا ٔلي حىومة ٔبحٌحَة ٔباي ناه  ٕاّإ ضف اًرضوزت اًلعوى اًحاًلة ارلعص تسدول اكَميِا سواء إًلاء اًلدغ ؿىل بٔ 

 .119ٔبهؼص موىس خاجص موىس، هفس املصحؽ اًساتق، ض
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 م.6912ناهَا: تسذي ألمم املتحست ضف اًىوهلو ًعصذ اًلواث اًحَجَىدة 

َة ضف مضلكة اًىوهلو حِامن تَلى ألمني اًـام ًٔلمم املتحست جال حوان  61، 61، 62جة ظَحاث ؿاخةل ضف تسٔب اًـمي اصلتَومايس ٌَميؼمة اصلًو

ِا تزتوًس حىومة اًىوهلو مبساؿساث فٌَة من تُهنا دجِزياث كواث ألمن 6912 م من زئُس اذلىومة اًىوهلوًَة )حوسًف ناسافوتو( ًتـَق ٔبًو

ة ٌضلفاغ ضس اًـسوان اًحَجَيك، وٕاساء تـَق اًعَحان الٓدصان ابمساذ ُشٍ اذلىومة تلواث ؾسىًص تـي  اذلىومة اًحَجَىِة  وتسََحِا ًو

 وزفضِا الاوسحاة من اًىوهلو ابإضافة ٕاىل اص تـال اذلصة ألََُة تني اًلواث الاهفعاًَة واًلواث اذلىومِة، ٔبظسز جمَس ألمن كصاٍز زرف

 م واطلي تضمن:6912حوان  64( ضف 641)

 ذؾوت اذلىومة اًحَجَىِة ٕاىل حسة كواهتا من ٕاكَمي اًىوهلو. -6

ي ألمني ا -1 ة ًٔلسمة ٌَتضاوز مؽ حىومة مجِوزًة اًىوهلو ًزتوًسُا ابملساؿساث ختًو ًـام ًٔلمم املتحست اختار ارلعواث اًرضوًز

ة اًيت حتتاهجا ٕاىل ٔبن تصى ٔبن كواث ألمن اًوظيَة ٔبظحح  كاذزت ؿىل اًلِام تواحداهتا تعوزت نامةل.  اًـسىًص

موافات ألمني اًـام مبا ًَزم إختار اًتساتري اًساتلة. -1
1

 

 69( ضف 641ٕاإّ ٔبن اًلواث اًحَجَىِة  م تًسحة من اًىوهلو تيفِشا ًلصاز جمَس ألمن اًساتلمٌل ذفؽ جمَس ألمن ٕاىل ٕاظساز اًلصاز زرف )

( اًساًف الاصازت ٕا641ًََم ًسؾو فَِ اذلىومة اًحَجَىِة ٕاىل الازساغ تتٌفِش كصاز جمَس ألمن زرف )6912حوان 
2

. و م ٍىن صلى ألمني 

ام ًٔلمم املتحست )مهصصوصل( ٕاإّ ٔبن ًـَن ٔبن ألمم املتحست سوف تتسذي ضف اًىوهلو، ؤبن معََة اًتسذي ستٌحرص ضف دصوح اًلواث اًـ

اًحَجَىِة ذون اًتعصق ذلسم اذلصة ألََُة تني اذلىومة اًىوهلوًَة وحىومة ناتيجا من هجة ٔبدصى
3

. 

6912ٔبوث  9( ضف 641ؤبذز كصاٍز زرف ) وتياءا ؿىل تلٍصص ألمني اًـام، احمتؽ جمَس ألمن
4

 و ٔبنس فَِ ؿىل: 

كصازي ذؾوت اذلىومة اًحَجَىِة حسة كواهتا من ٕاكَمي ناتيجا ووفلا ملا ًلصزٍ ألمني اًـام وتلسمي مساؿساهتا نامةل جلك وس َةل ممىٌة ًتيفِش 

ؤنس ؿىل ٔبن كواث  جمَس ألمن واًـمي ؿىل تسذي كواث ألمم املتحست ٕاىل اكَمي ناتيجا ابؾتحاز ٔبن رعل الاحصاء رضوزاي ًتيفِش كصازاتَ، ًو

ت ألمم املتحست ضف اًىوهلو ًن تىون ظصفا ضف ٔبي ىزاغ ذاذًل، وابًفـي تسٔبث كواث ألمم املتحست ضف اًوظول ٕاىل اًىوهلو حِث تسٔبث اًس َعص 

                                      
1
 (.S/4199م )6912حوان  64( ضف 641اهؼص كصاز جمَس ألمن زرف )  

2
 (.S/4461م )6912حوان  11( ضف 641اهؼص كصاز جمَس ألمن زرف )  

3
 .699، هفس املصحؽ اًساتق، ضموىس خاجص موىس  

4
 .691موىس خاجص موىس، هفس املصحؽ اًساتق، ض  
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ة تـس اوسحاة اًلواث اًحَجَىِة مما ذفؽ زئُس وسزاء اذلىومة  ؿىل املعازاث وألماهن اًـامة ضف اًىوهلو ذون اًتًس َق مؽ اذلىومة املصنًز

ة ضف اًىوهلو ًومومدا ٕاىل اًلول ضف  ة وممازسة اًسَعة ضف  6912ٔبوث  69املصنًز ٔبن ألمم املتحست تسـى ٕاىل الاحتالل دحي اذلىومة املصنًز

ًة، ؤبن هممهتا اًوحِست نٌل ٔبؿَهنا ألمني اًـام ًٔلمم املتحست اًىوهلو. و ٔبنس ؿىل ٔبن اًلواث اصلوًَة ما خاءث ٕاإ تياءا ؿىل ظَة اذلىومة املصنز 

ة ناه  تصى ٔبن تسذي ألمم املتحست ًمت ٕإؿاذت سَعة  6912ٔبوث  9ضف  يه ظصذ اًلواث اًحَجَىِة، من اًواحض ٔبن اذلىومة اًىوهلوًَة املصنًز

اذازهتا، تُامن ٍصى )مهصصوصل( ٔبن ُسف احصاءاث ألمم املتحست  اذلىومة ؿىل مجَؽ مٌاظق اصلوةل ؤبن كواث ألمم املتحست جية ٔبن تـمي حت 

وزك ؤبهنا مسؤوةل ٔبما م ُو حفغ اًيؼام ضف اصلوةل وحٌلًة ٔبزواخ اًخرش ؤبن كواث ألمم املتحست ختضؽ ًٔلوامص اًعاذزت ؾن امليؼمة ضف هًَو

ًىوهلوجمَس ألمن اطلي ًـمي ابًتضاوز مؽ مجَؽ اصلول املـيَة ضف ملسمهتا حىومة ا
1

،من را امليعَق ذؾى ألمني اًـام ًٔلمم املتحست كواث 

ة وذاظة تـس فضي كواث ًومومدا ضف اصلدول ٕاىل ناتيجا وابٔلدط ؾيسما تـصض  كدائي امللاظـة  ألمم املتحست إس تزسام اًلوت اًـسىًص

اًتسذي ضف صؤون حِث تـث تربكِة صسًست اٌَِجة ٕاىل وسٍص  الاهفعاًَة ٕاىل اًـسًس من املشاحب، فلس خنىل ألمني اًـام ًٔلمم املتحست ؾن مدسبٔ 

ذازحِة اًىوهلو ًَتزش دعواث فوزًة ٌَس َعصت ؿىل ادلُش ضف ناساي، ونشعل ٔبظسز ٔبواٍز ٕاىل كائس كواث ألمم املتحست ضف اًىوهلو ٔبن ًَجبٔ 

ٕاىل اًلوت ؾيس اًرضوزت ًوكف تغل املشاحب
2

. 

 اذلصتَة.املعَة اًثاين: تـغ اًتعحَلاث ٌَرضوزت 

ول، نلاؿست ؿامة، فلس ؾصف اًلضاء اصلويل اًتلََسي اًتـامي مؽ حاةل اًرضوزت وكدي هبا ًترٍبص تـغ ألفـال كري املرشوؿة اًيت تلوم هبا اصل

انف ٌَمسؤوًَة فلس ناه  هؼصث اًلضاء اصلويل ٔبهشاك متواسهة مؽ معي اصلول وممازساهتا اًتلََسًة، حفاةل اًرضوزت ناه  مـصوفة تلََساي هكحسٔب 

َة.  اصلًو

 وسًتـصط ٕاىل تـغ ألمثةل من اًلضاء اصلويل ملا اؾمتس ؿىل مـَاز حاةل اًرضوزت اذلصتَة.

تًضة  احملوكة اصلامئة ٌَـسل اصلويل: تـس كِام ؾعحة ألمم ٔبظحح  احملوكة اصلامئة ٌَـسل اصلويل ادلِة امليوظ هبا اذلنك ضف املياسؿاث اًيت ٔبوإ:

اًفرتت ما تني اذلصتني اًـاملَتني، وكس ٔبسس  احملوكة مبوحة هط ضف مِثاق اًـعحة ومت  معاذكة وتوكِؽ ٔبكَحَة اًـعحة ؿىل تني اصلول ضف 

                                      
1
 .626، ض6991َلس مععفى ًووس، مالمح اًتعوز ضف اًلاهون اصلويل الاوساين، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًعحـة اًثاهَة   
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الادتَازي  اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة اطلي مت  ظَاقتَ حت  زؿاٍهتا، وكس ؾصض  ؿىل احملوكة ما ًلازة ٕاحسى ؾرشت كضَة مبوحة اًلدول

ًة احملوكة ٌَيؼص هبشٍ املياسؿاثوموافلة احملوكة ؿىل وإ
1

. 

ضاث اًصوس َة ضس تصهَا )الامرباظوزًة اًـامثه  َة( وكس تـصض  احملوكة ذلاةل اًرضوزت ضف تـغ اًزناؿاث امليؼوزت ٔبماهما من تُهناكضَة اًتـًو

ًيت ًسفـِا ٕاىل اًصؿااي اًصوش حصاء اذلصة . وكس ذفـ  تصهَا ابًرضوزت اذلصتَة واًلوت اًلاُصت ٌَتحَي من ذفؽ املحاًف ا6961هوزفرب  66تتازخي 

مالًني فصهم من تصهَا ٕاىل املواظيني زوش  1ومما رهصتَ احملوكة "ًحسو ٔبهَ من املحاًف فَِ اًلول تبٔن ذفؽ  6999/6999اًرتهَة اًصوس َة ؿام 

" وما فهيم من حنك احملوكة ٔبن ُشٍ ألذريت  م ًؤذي ٕاىل وضؽ الامرباظوزًة اًـامثهَة ضف دعص، ٔبو هيسذ اًوضؽ اصلاذًل وارلازيج ًالمرباظوزًة

َة، وٕامنا زفض  تعحَلاهتا ؿىل اًلضَة املـصوضة ؿَهيا فلط ًـسم توافص رشوظِا فهيا تصفغ حاةل اًرضوزت هكحسٔب انف ٌَمسؤوًَة اصلًو
2

.ٔبما ضف 

شا ( ضف كضَة Max.Huberحنك احملنك ) كضَة ٔبدصى اس تزسم  حاةل اًرضوزت ثضلك انحج من ٔبخي اكصاز اهتلاذ املسؤوًَة اصلوًَة ُو

م. فلس خاء ضف ُشا اذلنك "اصلوةل كري مسؤوةل ؾن اًيتاجئ 6911املعاًة اًرًبعاهَة ؾن ارلسائص اًيادجة ضف امليعلة الاس حاهَة ضف امللصة ؿام 

م ٕاإّ تواحة ٔبسايس، واصلوةل كري اًيت حتسج ثسخة كِاهما تلصط ألمن ٔبو مواهجة اًـسو، وؾيسما تترصف اصلوةل هبشا اًضلك فٕاهنا إ تلو 

ة ًلواهتا املسَحة" مسؤوةل ؾن ألرضاز اًيادجة ؾن اًـمََاث اًـسىًص
3

. 

َة: ٕان اًلضاء اصلويل املـادض  م ًـس ٍصى ضف حاةل اًرضوزت جماإ ًترٍبص سَوناث خماًفة ًلواؿس اًلاهون اصلويل وإ ناهَا: س امي دحوكة اًـسل اصلًو

سام املسَحة، حفؼص ُشٍ ألفـال ألذريت ٔبظحح مسٌَل تَ ضف ضوء اًلاهون اصلويل املـادض نلاؿست بٓمصت إ جيوس اىهتاوِا ضف جمال اًـسوان واس تز

ا ضف ُشٍ اذلاةل: ـي ٔبجصس ألمثةل هشهُص  حت  ٔبي قعاء ٔبو ترٍبص همٌل نان، ًو

عاهَا ؤبًحاهَا ؿام  - َة ضف كضَة مضَق هوزفو تني جًص ٕاذؿاء جًصعاهَا وحتججِا باةل اًرضوزت ذالل  6949زفغ دحوكة اًـسل اصلًو

ة، وتني اصلول راث اًس َاذت فٕان احرتام  املصافـة ٔبمام احملوكة وكس ذهصث ُشٍ ألذريت تبٔهَ "إ امىن ٌَمحوكة ٔبن تس تلدي ُشٍ اًيؼًص

اًس َاذت الاكَميَة ُو رشظ ٔبساش ٌَـالكاث اصلوًَة"
4

ة ، وضف كضَة ٔبدصى تعسث ًِا احملوكة واملمتثةل ضف  كضَة ألوضعة اًـسىًص

ة ؿام  ي 6994/6991وص حَ اًـسىًص َة ضف ٔبجًص م ظَح  ضف ملسمهتا كدول 6994، تلسم  هَاكزاقوا تسؾواُا ٕاىل دحوكة اًـسل اصلًو

                                      
1
َة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت     .611، ض1221ٔبمحس ٔبتو اًوفا، اًلاهون واًـالكاث اصلًو

2
 .191سازت رلرض، هفس املصحؽ اًساتق، ض  

3
 .194سازت رلرض، هفس املصحؽ اًساتق، ض 

4
 .114موىس خاجص موىس، هفس املصحؽ اًساتق، ض  



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 306 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

ة ذؾواُا صالك واختار الاحصاءاث اًتحفؼَة ؿىل حىومة اًوإايث املتحست ألمٍصىِة وضف املوضوغ إبذاهة اىهتاناث اذلىومة ألمٍصىِ

( من مِثاق ألمم املتحست اًيت حتؼص ؿىل اصلول اس تزسام اًلوت واٍهتسًس هبا ضف ؿالكاهتا. فضال 1/4ًلواؿس اًلاهون وإس امي املاذت)

غ ؾن ألرضاز اًيت ٔبظاجهتا من حصاء املٌلزساث ألمٍصىِة املمتثةل ضف فصط اذلعاز الاكتعاذي واًتجازي ؿَهيا.  ؾن حلِا ضف اًتـًو

ا ظصضف اًزناغ. مث ٔبظسزث حوكِا ضف اًضق الاحصايئ اًضلكي ضف وكس تسٔبث احمل هوزفرب  14وكة تساًة ضف هؼص ادلواهة اًضلكَة اًيت ٔبناُز

 19، ؤبكصث ابدتعاظِا تيؼص ذؾوى هَاكزاقوا ضس اًوإايث املتحست ألمٍصىِة، مث ٔبظسزث حوكِا ضف اًضق املوضوؾي ضف 6994

ؿىل اذاهة سَوك اًوإايث املتحست خملاًفة كواؿس اًلاهون اصلويل اًيت حتؼص اس تزسام اًلوت ٔبو واطلي ٔبنسث فَِ احملوكة  6991حوان 

وزفض  احملوكة املربزاث  6911اًتسذي ضف اًضؤون اصلاذََة ٌضلول، ابإضافة ٕاىل خماًفة املـاُست اًعساكة واًتجازت املربمة ؿام 

ا من اصلول ضف اصلفاغ اًرش   ؾي ازلاؾي.ألمٍصىِة ثضبٔن حلِا كرُي

ؤبذريا كمي  احملوكة وضاظ اًوإايث املتحست ابًًس حة ٕاىل مـَازي اًرضوزت واًتياسة فمل تس تعؽ ٔبن دجس ٔبن ألوضعة املـيَة كس مت  ضف 

ضوء اًرضوزت، ووخسث ٔبن تـضِا إ امىن اؾتحاٍز وافِا مبـَاز اًتياسة، حفق اصلول ضف اس تزسام اًلوت ضف اًلاهون اصلويل إتس ٔبن 

ىون رضوزاي ومتياس حا مؽ ارلعصٍ
1

. 

َة جية ٔبن ٌستٌس ذلق  َة كس ٔبنسث ضف حوكِا ٔبن اس تزسام اًلوت ٔبو اٍهتسًس هبا ضف اًـالكاث اصلًو وكس ابث واحضا ٔبن دحوكة اًـسل اصلًو

ًرضوزت ورشظ من رشوظ اصلفاغ اًرشؾي ازلاؾي ؤبن ٍىون ُشا الاس تزسام ظحلا ملـاًري اًرضوزت واًتياسة، ٔبي ٔبن احملوكة هؼصث ذلاةل ا

 اصلفاغ اًرشؾي ازلاؾي.

 املعَة اًثاًث: اًتعحَلاث ًحلضائَة ٌَرضوزت اذلصتَة ٔبمام اًلضاء ادليايئ اصلويل

س ومـازط إكصاز اًرضوزت اذلصتَة تُامن اًلضاء اصلويل اًتلََسي كدي هكـَاز ًترٍبص تـغ ألؾٌلل كري  ًلس ادتَف اًفلَ اصلويل تني مًؤ

يت تلوم هبا اصلول، ٔبما اًلضاء اصلويل املـادض  م ًـس ٍصى ضف حاةل اًرضوزت جماإ ًترٍبص سَوناث خماًفة ًلواؿس اًلاهون اصلويل املرشوؿة اً

 وإس امي ضف جمال اًـسوان واس تزسام اًلوت املسَحة، ٔبما اًلضاء ادليايئ اصلويل فتجسس موكفَ من ذالل دحوكة هوزمربػ واحملوكة ادليائَة

َة،   واطلي وس تـصضَ ناليٓت:اصلًو

                                      
1
َة(، مىتحة خامـة ظيعا،     169م، ض6991مععفى ٔبمحس فؤاذ، ذزاساث ضف اًلاهون اصلويل اًـام)اًلاؿست اصلًو
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 دحوكة هوزمصػ وموكفِا من اًرضوزت اذلصتَة: ٔبوإ:

م ًلواتَ، ًوحض ضف ٔبن ألوضاغ تتعوز ضف اًحضلان 6941تتزَط وكائؽ دحانٌلث هوزمربػ فامي ٔبظسٍز ُتَص من ٔبمص نتايب ضف ٔبول مازش 

 من اًرنوجي واصلامنصك، وجصز ُشا الاحتالل مليؽ اجنَرتا من الاسىٌسًيافِة، وطلا فٕان ألمص ًتعَة تبٔكىص زسؿة ٕاؿساذ اًـست إحتالل لك

تني ضف  تني، وابًفـي مت احتالل اصلًو ي ؿام  9اًتلسم ٕاىل مٌعلة اًحَعَق واًـحوز ؿرب ُتني اصلًو ، ؤبجياء فرتت الاحتالل ازتىد  6942ٔبجًص

ؿىل املسهَني وابىهتاء اذلصة صلك  ذول اذلَفاء دحانٌلث ٌَياًسني اًلواث ألملاهَة حصا م ؿسًست سواء تستري املمتَاكث ٔبو الاستِالء، اًلدغ 

اطلٍن ازتىدوا حصا م ذالل ُشٍ اًفرتت
1

( وكضَة Hadamar. وكس تـصض  دحوكة هوزمربػ ذلاةل اًرضوزت ضف جالج من ٔبحاكهما ويه كضَة )

(Peleus( وكضَة )Erchard Milch وس يىتفي ضف ُشٍ اصلزاسة ابًلضَة ألوىل )–Hadamar Case-  تصحؽ وكائؽ تغل اصلؾوى ٔبن

 Alfons Klein- Adolf Wohlman- Heinrich Ruoff- Adolf Merkle- Ingard Hurber and Philipاملهتمني اًس تة ومه: 

Blum  ؤإء املهتمون ناهوا ًـمَون ضف معحة ظلريت ضف تضلت ي  6حىت  6944حوان  6تبمٔلاهَا وكاموا ضف اًفرتت من  Hadamarُو  6941ٔبفًص

رسط من اًحوًيسًني واًسوفَِ  وناهوا خَِم من اًًساء وألظفال ورعل بلهنم مبواذ خمسزت سامة، وناهوا ًثختون ضف جسي  491تلتي حوايل 

اًوفاايث ٔلس حاة ظحَة كري حصَحة، حِث نان املهتمون ًلومون تلتي اًضحااي وذفهنم ضف ملاجص حٌلؾَة ورعل ؿىل اؾتحاز ٔبهنم مصىض 

غ ٕاىل تَوم ٔبو ًومني ٕاىل املعحة، وكس اؿرتف املهتمون جبصامهتم تفعَال ٔبمام َُئة احملوكة.هفس َني،   ونان ًمت فـي اًلتي تـس وظول املًص

من هؼام دحوكة هوزمربػ "اىهتاك  1وكس وهج  احملوكة ٌَمهتمني هتمة اىهتاك اًلاهون اصلويل وابًتحسًس كاهون اذلصة ظحلا ًيط املاذت 

 اذلصة وازتاكة حصا م ضس إإوساهَة".ؿاذاث وكواهني 

ُسوا  وذفؽ املهتمون اًس تة تبٔن سَووِم نان مرشوغ ضف ػي اًلاهون ألملاين وتربزٍ اًرضوزت اذلصتَة، ؤبهنم من املوػفني املسهَني ًو

 من ٔبفصاذ اًلواث املسَحة، وإ جيوس اهتاهمم ابزتاكة حصا م حصة ٔبو حصا م ضس الاوساهَة.

ؽ باةل اًرضوزت فلس زٔبث احملوكة ٔبن حاةل اًرضوزت إ امىن اصلفؽ هبا إ من حِث اًواكؽ وإ اًلاهون، ٔلهنا إ امىن ٔبن ٔبما ابًًس حة ٌضلف

ذلَات تربز كتي املسهَني تال مربز وذفهنم ضف ملاجص حٌلؾَة، وكس حوك  احملوكة ؿىل املهتمني اًس تة تبٔحاكم ترتاوخ تني الاؿسام واًسجن مسى ا

                                      
1
َة هوزمربػ ضف  مت اؿالن مِثاق احملوكة   ة اصلًو َة من كضات من اًوإايث املتحست ألمٍصىِة 6941ٔبوث ؿام  9اًـسىًص ة اصلًو م ضف مؤمتص ًيسن، وتتبًٔف احملوكة اًـسىًص

ني اًلِاذًني ومثوهلم ضف دحاهكة ضف هوزمربػ ابًي ازتاكة  -ص ضف ادلصا م اًتاًَة: ازتاكة حصا م ضس اًسالمؼوجًصعاهَا، وفصوسا واًتحاذ اًسوفِايت )ساتلا( ومت  ضف تغل احملانٌلث دحاهكة اًياًس

 .99ٔبهؼص موىس خاجص موىس، هفس املصحؽ اًساتق، ض -ازتاكة حصا م ضس اوساهَة -حصا م حصة
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( Peleus Case( )Erchard Milch Caseس ية. وضف هفس الادجاٍ زفض  احملوكة ضف اًلضَتني ) 11س ية و 11 وابًسجن ملست

الاحتجاح ابًرضوزت اذلصتَة ضف خماًفة كواهني اذلصة.
1

 

 موكف احملوكة ادليائَة اصلوًَة من اًرضوزت اذلصتَة ناهَا:

َة ٕاىل اذلاةل اًرضوزت اذل صتَة نشعل، فاستٌسث مـاكدة جمصيم اذلصة ٕارا ناه  اًرضوزت حمت  ؿَهيم ازتاكة كس استٌسث احملوكة ادليائَة اصلًو

ة جبصا م اذلصة ؿىل ٔبهَ تـين حصا م اذلصة وفلا ٌَيؼام ألسايس ٌَمحوكة 4/ٔب/9تـغ ألفـال، فلس هع  املاذت ) ( من اًيؼام ألسايس املـيًو

لتَ ؿاتثة""اذلاق تسمري واسؽ اًيعاق ابملمتَاكث والاستِالء ؿَهيا  ة تربز رعل ابخملاًفة ٌَلاهون وتعًص ذون ٔبن تىون ُياك رضوزت ؾسىًص
2

 

 امتة:ذ

من اًيتاجئ املس تزَعة صلزاسة موضوغ مدسٔب اًرضوزت اذلصتَة من خاىهبا اًيؼصي واًتعحَلي واملمتثي ضف موكف اًفلَ اصلويل وموكف كاهون 

َة واًلضاء اصل ا حاةل من حاإث الاؾفاء من اًزناؿاث املسَحة، ونشا املٌلزساث اصلًو ويل من ُشا املحسٔب، فٕان اًرضوزت اذلصتَة ابؾتحاُز

س ًِا ًىن موكفٌا ًشُة مؽ الادجاٍ اًص  افغ املسؤوًَة اصلوًَة تلِ  ٕاىل ًومٌا ُشا مدسٔب خمتَفا فَِ تني ٔبحٌحة اًفلَ اصلويل تني زافغ ومًؤ

ًيا ملحسٔب اًرضوزت اذلصتَة فٕاهيا سًتوظي ٕاىل اًتزًل ؾن كواؿس اًلاهون اصلويل اطلي ؿرب ؾيَ اصلنتوز ظالخ اصلٍن ؿامص ٔلن ضف حاةل كدو 

ا ؿىل ُشا املحسٔب إىهتاوِا كاهون اًزناؿاث املسَحة وضف ػي ُشا اًتعوز اًِائي ضف ألسَحة وذاظة  ٔبسَحة الاوساين ٔلن اصلول ضف حاةل ترٍبُص

اء اصلول من املسؤوًَة اصلوًَة وما ًرتتة ؾيَ من هتاجئ ودمية ؿىل اًخرشًة مجـاء وؿىل اصلماز اًضامي فتىون الاىهتاناث ًِشٍ اإتفاكِاث واؾف

 رشؾي.اًحُئة اًعحَـَة وطلعل هـترب مدسٔب حؼص اس تزسام اًلوت ضف اًـالكاث ٕاإ الاس تثٌاءاث اًوازذت ؿىل ُشا املحسٔب ٕاإّ فامي خيط اصلفاغ اً 

 

 

 

                                      
1
 .99موىس خاجص موىس، هفس املصحؽ اًساتق، ض  

2
 .621مهُيس زضا، هفس املصحؽ اًساتق، ض  
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 املصاحؽ:

  ٔوساين، املصنز اًلويم ًالظسازاث اًلاهوهَة اًلاُصت، اًعحـة ألوىل حاكم اًلاهون اصلويل اإٕ ُضام ثضري، حٌلًة اًفئة ضف ضوء ب

1266.  

 1266رلرض، ٔبحاكم املسؤوًَة اصلوًَة ضف ضوء كواذ اًلاهون اصلويل ااًـام، ذاز اًِسى ؿني مِةل ادلزائص، ظحـة  ساست. 

 ويل اًـام. زساةل ًيَي ذزخة اصلنتوزاٍ ضف اًلاهون اصلويل اًـام، خامـة موىس خاجص موىس، حاةل اًرضوزت واملسؤوًَة ضف اًلاهون اصل

 .1261اًلاُصت، لكَة اذللوق، س ية 

 6999زضا، املسؤوًَة اصلوًَة، ذاز اًلافةل ًٌَرش واًعحاؿة اًتوسًؽ، س ية  مهُيس. 

  6992قسان ادليسي، املسؤوًَة اصلوًَة، معحـة اًتوفِق، ؾٌلن، اًعحـة ألوىل س ية.  

 6919زسائًَل، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت اإٕ  -ائضة زاتة، تـغ ادلواهة اًلاهوهَة ٌَزناغ اًـصيبؿ. 

  6999، 14ظالخ اصلٍن ؿامص، اذلق ضف اًتـَمي واًثلافة اًوظيَة ضف ألزايض احملتةل، اجملةل املرصًة ٌَلاهون اصلويل، جمضل. 

 
1
 رشًف ؿَمت، َلس ماُص ؾحس اًواحس  

 َة كِاث اًلاهون اصلويل اإٕ موسوؿة اتفا وساين، اًيعوض اًصمسَة ًالتفاكِاث واصلول املعاذكة واملوكـة، اظساز تـثة اٌَجية اصلًو

 .1221ٌَعََة ألمحص، اًلاُصت اًعحـة اًساذسة 

  6929اتفاكِة إُاي اًصاتـة ًـام. 

  6944اتفاكِة حٌَف اًصاتـة. 

  ٕ6949حٌَف  ضاضف ألول املَحق ابتفاكِاثمن اًربوتوهول اإ. 
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  6991حوان  11س تزسام اًلوت ضف اًلاهون اصلويل اًـام، اجملةل املرصًة ٌَلاهون اصلويل، اًـسذإ ظاحل، مربزاث. 

 ( ضف 641كصاز جمَس ألمن زرف )6912حوان  64( 4199م/S.) 

 ( ضف 641كصاز جمَس ألمن زرف )6912حوان  11( 4461م/S.) 

 6991اهون اصلويل الاوساين، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًعحـة اًثاهَة َلس مععفى ًووس، مالمح اًتعوز ضف اًل. 

   َة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت   . 1221ٔبمحس ٔبتو اًوفا، اًلاهون واًـالكاث اصلًو

  ،َة(، مىتحة خامـة ظيعا  .م6991مععفى ٔبمحس فؤاذ، ذزاساث ضف اًلاهون اصلويل اًـام)اًلاؿست اصلًو

  ًة اصلوًَة هوزمربػ ضف اؿالن مِثاق احملوكة ا   .م ضف مؤمتص ًيسن6941ٔبوث ؿام  9ـسىًص
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 "ذزاسـة ملازهـة فلِـا وترشًــا" وًِـةؤ اًتبٔمِؼن مؼن املس 
 اصلنتوز كواذزي خمتاز.          

 ٔبس تار دحارض "ٔب"،خامـة سـَست   

 

  ملسمة :

ِة ؿىل حواس خمتَف ظوز اًتبٔمني اًتـاوين؛ ناًتبٔمني الاحدامؾي، ورعل تساًـًة، اتفق فلِاء اًلاهون املسين وفلِاء اًرشًـة إإسالم 

املاذي، مبا فَِ اًتبٔمني من املس ئوًَة اطلي ادتَف فلِاء اًرشًـة حو ه، ٕار تُامن  ؿىل ذالف اًتبٔمني اًتجازي؛ اطلي هيسف ٔبساسًا ٕاىل اًصحب

لول جبواٍسحصمَ فًصق مٌَ، اطلٍن  م ٍص تـغ اًحاحثني املـادضٍن قضاضة ضف اً
.1

 

وما هيميا ضف حسوذ ُشٍ اصلزاسة ُو ٕاجصاس ماَُة اًتبٔمني من املسؤوًَة، ؤبكسامَ وهعاكَ، و اًتبٔمني من املسؤوًَة ضف اًترشًؽ 

 .ادلزائصي، ؤبذريا  موكف اًفلَ إإساليم املـادض من اًتبٔمني من املس ئوًَة

 احملوز ألول: ماَُة اًتبٔمني من املسؤوًَة

ف اًتبٔمني من املسؤوًِـة وما ًتـَق تَ، إ تس من إإصازت ٕاىل ٔبهَ ُو تبٔمني دـاض، ًيسزح حت  اًتبٔمني من  كدي تَان تـًص

و ما ًلاتي تبٔمني ألرسـاض " " Assurance de dommagesألضؼصاز " " ؿىل اذلِـات ٔبواملؼصط ٔبو Assurance de personnes ، ُو

 إإظاتـاث اًيت متس سالمة حسمَ. 

و هوؾـان: واًتبٔمني من  ن  ه ؾن ارلسازت اًيت تعَحَ ضف رمتَ املاًَة، ُو ن ٔبو املؤمَّ  ألضؼصاز ًتـَق تتبٔمني املؤّمِ

ؼق، ٔبو اًرسكـة، ٔبو موث املاصِـة.  Assurance de chosesاًيوغ ألول: تبٔمني ؿىل ألصِـاء"  "؛ ناًتبٔمني ضس اذلًص

ن ًـَ ؾن  Assurance de responsabilitéاًيوغ اًثاين: وتبٔمني من املسؤوًِـة" ن ٔبو املؤمَّ غ املؤّمِ "؛ اطلي ٍصيم ٕاىل تـًو

ث، املحاًـف اًيت ًسفـِا ٌَلري ٕارا حتلل  مسؤوًَتـَ؛ ورعل نتبٔمني املسؤوًَة اًياص ئة ؾن ألدعاء اًعحَة، وحواذج اًـمي، وحواذج اًس َازا

 وحواذج املعاؿس اًىِصابئِـة.

 

 

                                      
1
 م.6999 -ُؼ6429، 6تريوث، ظ -ذاز اًصصاذ إإسالمِةفِعي موًوي، هؼام اًتبٔمني وموكف اًرشًـة مٌَ، مالحق،  مثي ألس تار مععفى اًززكا، زاحؽ: اًض َخ  
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ف اًتبٔمني من املسؤوًَة ود  عائعَٔبوإ:  تـًص

ف اًتبٔمني من املسؤوًَة -6  تـًص

ن  ه ضس زحوغ اًلري؛ اطلي ٔبظاتَ رضٌز ثسخدَ، تسؾوى  اًتبٔمني من املسؤوًَة ُو ؾلس اًِسف مٌَ ضٌلن املس تبِٔمن ٔبو املؤمَّ

غ ؿَََ. اًتـًو
1

ن -اًعحُة مثالً -ففي ُشا اًيوغ من اًتبٔمني ٍىون ٌَمس تبِٔمن  سٍ من مرصوفاث مبا تىدّ  -رشنة اًتبٔمني-اًصحؼوغ ؿىل املؤّمِ

 وتاكًَف ضف ذفـؽ املسؤوًِـة ؾٌـَ.

غ اطلي ًسفـَ ٌَمرضوز، تياء ؿىل مسؤوًَتَ  وؿَِـَ، ًلعي اًتبٔمني من املسؤوًَة ارلسازت املاذًة اًيت تَحلَ ثسخة اًتـًو

 املسهَة، حِامن ًتسخة املس تبِٔمن ضف إإرضاز ابًلري؛ اطلي تصتعَ تَ ؿالكة ؾلسًة ٔبو إحئَة. 

ن  ه ٔبو املس تبِٔمن، واملعاة ٔبو املترضز؛ اطلي  ه ٔبن ٍصفؽ ذؾوى ضس وضف ُشٍ  ن، واملؤمَّ اذلاةل ىىون تعسذ جالجـة ٔبصزاض: املؤّمِ

غ، ابًصمغ من ٔبهَ ًُس ظصفًا ضف اًـ ؼن ؿىل ٔبساش اصلؾوى املحارشت؛ ٌَحعول ؿىل تـًو ن ًـَ؛ ؿىل ٔبساش املسؤوًِـة، ٔبو ضس املؤّمِ لس. املؤمَّ

شا ؾىس تبٔمني  ن  ه )املس تفِس(.ُو ن، واملؤمَّ  ألصِـاء ؛ اطلي فَِ ظصفـان ٌُل: املؤّمِ

 دعائط اًتبٔمني من املسؤوًَة: -1

 ٕاضافة ٕاىل ارلعائط اًـامة ًـلس اًتبٔمني املمتثةل فامي ًًل:

  ًثخ  ؿاذًت ٕاإ توجَلة اًتبٔمني. ألظي ضف ؾلس اًتبٔمني ٔبهَ ؾلس زضايئ، ًيـلس مبجصذ توافق إإجياة واًلدول؛ ًـسم وحوذ ٕاهصاٍ فَِ، ٕاإ ٔبهَ إ ٔب.

و ؾلس مـاوضة؛ ٔلن الك من املتـاكسٍن ًبٔذش ملاتال ملا ٔبؾعى. ة.  ُو

 نٌل ٔبهَ ؾلس سمين؛ ٔلن الاًزتاماث تس متؼص فَِ ظوال فرتت اًتبٔمني. ح.

و ٔبًضا من ؾلوذ إإرؿان؛ ٔلن املس تبِٔمن ُو اًعصف اًضـَف اطلي إ امغل حق مٌاكضة اًرشوظ اًيت ذ. ا  ُو تفصضِا رشنة اًتبٔمني، ؤبنرُث

 ُمْفَصػٌ ضف منورح معحوغ ومـصوط ؿىل ازلِوز.

اًتبٔمني من ؾلوذ حسن اًيَة، وإ صم ٔبن مدسٔب حسن اًيَة ًًدلي ٔبن ٌسوذ ضف نافة اًـلوذ، ٕاإ ٔبن ُشا املحسٔب ًَـة ضف ؾلس اًتبٔمني  ُؼ.

 ذوزا همٌل وحاسٌل.

                                      
1
 Picard et Besson :" Les assurances terrestres 5

e 
ed

 
., 1982 n174, Viney(G) Les obligation, la responsabilité : effets 1988, n° 356, 

p. 464 . 
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و ٔبهَ ؾلس .  ؤبمه دعائط ؾلس اًتبٔمني، اًيت سوف ٍىوو ن ًِا ألمهَة اًىربى فامي ًتـَق ابذلنك ؿَََ من انحِة فلَ اًرشًـة إإسالمِة، ُو

رشغ احمتـايل؛ ٔبي من ؾلوذ اًلؼصز، وألظي اًـام ٔبن اًرشًـة إإسالمِة إ تلدي ؾلوذ اًلصز؛ ملا تفيض ٕاًََ من اًزناغ، ٕاإ ما اس تثٌاٍ اً 

ٕاًََ ٔبو ما نان اًلنب اًياصئ مٌَ ٌسريا.تيعوض ذاظة؛ هحَؽ اًسمل اس تحساان ٌَحاخة 
1

 

غ ٕاإ بَول  ن  ه ٔبو املس تبِٔمن مدََف اًتـًو ضَة، فال ًتلاىض املؤمَّ ٍمتزي تبٔمني ألرضاز؛ مبا فَِ تبٔمني املسؤوًَة، ابًعفة اًتـًو

غ إ ًتحسذ ٕاإ تـس وكوغ ارلعص وتلسٍص اًرضز. شا ؿىل ؾىس تبٔمني ألصزاض،  اًرضز، وابًلسز اطلي ًتٌاسة مـَ. ومن مث فٕان اًتـًو ُو

ن مٌَ ؾيس وكوغ ارلعص، تلغ اًيؼص ؾن وحوذ رضز من ؿسمَ. فِشا  اطلي ًُس  ه ظفة تـوًضَة، حِث حيعي املس تفِس ؿىل املحَف املؤمَّ

 املحَف ٍىون دحسذا سَفًا ؾيس تسء اًتبٔمني.

غ اطلي ًتلاضاٍ من اًلري املس ئول،  وإ جيوس ٌَمس تبِٔمن ضف تبٔمني ألرضاز؛ مبا فَِ تبٔمني املسؤوًَة، ازلؽ تني مدَف اًتبٔمني واًتـًو

شا خبالف تبٔمني ألصزاض، حِث امىن ازلؽ تني املحَلني، وإ جيوس  ن؛ ٔبي رشنة اًتبٔمني، ُو غ من حق املؤّمِ تي ٍىون رعل اًتـًو

 ٔبن تصحؽ ؿىل اًلري املتسخة ضف اذلاذج.  -ابًتايل-ٌَرشنة

 ني املسؤوًَة، مصتحطٌ مبوضوغ اًتبٔمني، خبالف تبٔمني ألصزاض، فضرعَة املس تبِٔمن يه دحي اؾتحاز.وتبٔمني ألرضاز؛ مبا فَِ تبٔم

تبٔمني ؿىل ألضؼصاز؛ اطلي ًـس تبٔمني املسؤوًَة هوؿًا مٌَ، نٌل كس ًُتومه، َ وخسٍص ابطلهص ٔبن اًتبٔمني ؿىل إإظاتـاث، ًُس مصاذفا ٌ 

 وٕامنا ُو ًيسزح حت  تبٔمني ألصزاض. 

من املسؤوًَة إ ًـين إإؾفاء من املسؤوًَة؛ ٔلن إإؾفاء من املسؤوًَة ًؤذي ٕاىل إإؾفاء من ٔبي تحـة معَلًا، وابًتايل  واًتبٔمني

َغ ًُضاف ٕاىل  غ. تي ابًـىس اًتبٔمني من املسؤوًَة ًؤنس املسؤوًَة، كاًَة ما ضف ألمص ٔبن اًتـًو سلوظ حق املرضوز ضف املعاًحة ابًتـًو

ىٌَ حيوًِا من ؿاتق املس ئول رمة حٌلؾَة تلف وز ة، إ ًَلي اًتبٔمنُي املسؤوًََة، ًو اء اطلمة اًفصذًة ٌَمس ئول ويه رشنة اًتبٔمني. وتـحازت مواًس

و تشعل ًسمع مصنز املرضوز، وإ ًُضـفَ نٌل ُو اًضبٔن ضف رشظ ؿسم املس ئوًَة. ن، ُو ٕاىل ؿاتق املؤّمِ
2

 

 

 

                                      
1
ض ذزاسة ؿامة مؽ تعحَلِا ؿىل اًيؼام اًلاهوين ٌَتبٔمني ضف ازلِوزًة اًـصتَة اٌََخِة، تضاز َلس سـَس ؾحس اٌَعَف، هؼم اًتبٔمني وحوكِا ضف اًرشًـة إإسالمِة، زاحؽ: املس  

ة، 99ًَة اًعحَة، ض و ذ.َلس حسني مٌعوز، املسؤو م، 6999ُؼ، 6469، 6اًلاُصت، اذللوق دحفوػة ٌَمؤًف، ظ -توسًؽ مىتحة ذاز اًرتاج، 19 ، ذاز ادلامـة ادلسًست، إإسىٌسًز

 م.1226
2
 ُؼ.6412م/6999ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، ، 66زاحؽ: ذ. ٔبرشف خاجص، اًتبٔمني من املسؤوًَة املسهَة ًٔلظحاء ، ض  



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 314 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

  احملوز اًثاين: ٔبكسـام اًتبٔمني من املسؤوًِـة

ًيلسم اًتبٔمني من املسؤوًَة ٕاىل كسمِؼن زئُس َِؼن ٌُل : اًتبٔمني من دعص دحسوذ ٔبو مـني، واًتبٔمني من دعص كري دحسوذ ٔبو كري 

مـني، ورعل نٌل ًًل
1

 

ن  ه ؾن اًرض ٔبوإ: اًتبٔمني من املسؤوًَة ؾن دعص دحسوذ:  ز اطلي ُو تبٔمني ؿىل كمية ملسزت ٔبو كاتةل ٌَتلسٍص؛ ضٌلاًن ملسؤوًَة املؤمَّ

غ سَفًا، ويه ؿاذت ما تىون كمية ُشا اًيشء.  -ابًتايل-ًَحق ثيشء مـني، وامىن  تلسٍص كمية اًتـًو

صت،  تحلق رعل ضف اًتبٔمني من املسؤوًَة ؾن يشء مـني حيوسٍ رسط كرُي ماعل ُشا اًيشء؛ ناملس تبٔحص ابًًس حة ٌَـني املؤحَّ ًو

ؤمن ٔبمني اًيلي من مس ئوًَتَ ؾن واًياكي ابًًس حة ٕاىل اًحضائؽ اًيت ًيلَِا، فِؤم صت، ًو ن املس تبٔحص من مس ئوًَتَ ؾن حًصق اًـني املؤحَّ

 اًحضائؽ اًيت ًيلَِا. 

الحغ ٔبهَ ؾىس اًيوغ ألول، إ ناهَا: اًتبٔمني من املسؤوًَة ؾن دعص كري دحسوذ:  ُو تبٔمني ذال من كمية ملسزت ٔبو كاتةل ٌَتلسٍص، ًو

 ُ غ اًواحة ذفـَ. ورعل مثي اًتبٔمني امىن تلسٍص كمية اًضٌلن سَفًا، و ن  ه ٔباي نان ملساز اًتـًو يا ًَزتم املؤمن تتلعَة مسؤوًَة املؤمَّ

 من املسؤوًَة ؾن حواذج اًس َازاث، واًتبٔمني من املسؤوًَة املِيَة.

ن فق ؿَََ، ابًصمغ من ٔبن ٌس تعَؽ حتسًس اًزتامَ ابًضٌلن ضف حسوذ مدَف اًتبٔمني املت -رشنة اًتبٔمني-ودجسز إإصازت ٕاىل ٔبن املؤّمِ

شا إ ًـين ٔبهيا تعسذ تبٔمني ؾن دعص دحسوذ.  ارلعص املؤمن مٌَ كري دحسوذ، ُو

تبٔمني من دعص كري دحسوذ، ٕاإ ٔبهَ ًُس ُياك ما حيول ذون ٔبن ًضؽ -مثال-وؿىل اًصمغ من ٔبن اًتبٔمني من املس ئوًَة اًعحَة 

ن)رشنة اًتبٔمني( حّسًا ٔبكىص ملحَف اًتبٔمني؛ اطل ن  ه.املؤّمِ  ي ًَزتم تَ ضف حاةل حتلق مس ئوًَة اًعحُة املؤمَّ

 La règleوتحسو ٔبمهِـة ُشا اًتلس مي ضف ادتـالف ألحىـام اًيت تعحق ؿىل لك كسم مهنـا،  فلاؾـست اًًس حِـة "

proportionnelle"
2

"La surassuranceَ "، واًتبٔمني اًزائــس ٔبوامللــاىل فِــ
1

اًتبٔمني، ٕاإ ٕارا نيا تعسذ  ، إ تعحق ٔبحاكم ٔبّيٍ مهنٌل ؿىل

 اًتبٔمني من دعؼص دحـسوذ؛ حِث ىىون تعسذ كمية ملـسزت ٔبو كاتَـة ٌَتلسًؼص.

                                      
1
  .41زاحؽ: َلس سـَس ؾحس اٌَعَف، هؼم اًتبٔمني وحوكِا ضف اًرشًـة إإسالمِة، ض 

2
، تي اس تحلاق وس حة حَلاث كاؿست ؿسم اًزتام املؤمن ٕاإ تلمية اًرضز اًفـًل، ومفاذُا ؿسم اس تحلاق لك كمية اًرضز املؤمن مٌَ، ٕارا ُغل اًيشء ُالنا حزئَاً ويه من تع  

 من كمية اًرضز تـاذل وس حة مدَف اًتبٔمني ٕاىل كمية اًيشء وك  اًاكزجة : 

 .111ٔلظحاء ، ض ذ. ٔبرشف خاجص، اًتبٔمني من املسؤوًَة املسهَة ً
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ٔبما ضف هعاق اًتبٔمني من املس ئوًَة كري احملسوذ، فال جمال ًتعحَق كاؿست اًًسخِة؛ حِث إ توخس كمية ملسزت ٔبو كاتةل ٌَتلسٍص، ٕار 

ن  ه غ اطلي امىن ٔبن ًرتتة  -نفضال ؾن املؤمِّ -جيِي لك من املؤمَّ اًلمية اذللِلِة ٌَرعص؛ ٔلهَ إ ًـصف حتسًسا مسى اًرضز وإ مسى اًتـًو

و ما امىن اًلول مـَ ٔبهيا إ جنس ضف ُشا اًيوغ من اًتبٔمني من املس ئوًَة كمية دحسذت مؤمٌا ؾهنا، حىت هًسة  ن  ه. ُو ٕاٍهيا مدَف ؿىل وضاظ املؤمَّ

ؾهنا ٔبم إ. اًتبٔمني، فٌـصف ما ٕارا نان ًلي
2

  

ٔبن ًثوز ثضبٔهَ اًتبٔمني اًزائس، رعل ٔبهَ من املتـشز ؿىل ٔبًضًا ملا نان اًتبٔمني من املس ئوًَة تبٔمِيًا من دعص كري دحسوذ، فال ًتعوز 

ن ، ٔبن ًلسز مس حلًا ارلعص احملمتي حتللَ، فارلعص ٔبو اًرضز اطلي كس حيعي ضف املس تلدي إ سخِي بٔ  ن  ه، تي ؿىل املؤّمِ مام ظصضف اًـلس املؤمَّ

ن حسا ٔبكىص ٌَضٌلن اطلي ًلسمَ مبوحة ؾلس اًتبٔمني -ٕاىل تلسٍٍص ن )رشنة اًتبٔمني( ؿاذت ما ًيؼص  -وإ ًتـازط مؽ رعل ٔبن حيسذ املؤّمِ واملؤّمِ

ٌني ؿىل اًـزوف ؾن Un risque mal tarifiéٕاىل ُشا ارلعص ؿىل ٔبهَ دعص يسء اًتلسٍص" شا ما حيمي اًىثري من املؤّمِ ضٌلن  "، ُو

فامي ًتـَق ابخملاظص ادلس مية، اًيت تيجم ؾن تـغ ظوز اًًضاظ اًعيب توخَ ذاض. -مثالً –مس ئوًَة ألظحاء 
3

 

من كاهون اًتبٔمني اًفصويس 1-616نٌل هؼمهتا املاذت  -ذالظة اًلول، إ جمال ًتعحَق ٔبحاكم اًتبٔمني اًزائس
4

ضف هعاق اًتبٔمني من  

عال ؾلس اًتبٔمني ضف حاةل حعول امللاإت ثسوء هَة، ٔبو ختفِغ مدَف اًتبٔمني ضف حاةل حعول رعل املس ئوًَة اًعحَة مثال، حِث ظَة ٕات

 بسن هَة، إ وخَ ٕإؾٌل ه ضف هعاق ُشا اًتبٔمني.

 هعـاق ارلعؼص املؤمن مٌـَاحملوز اًثاًث: 

ن  ه ٔبو املس تبِٔمن مس ئوإ ؾيَ ن مٌَ ُو وكوغ اذلسج اطلي ٍىون املؤمَّ ، وما ًرتتة ؾيَ من معاًحة املرضوز من حتلق ارلعص املؤمَّ

س توي ضف رعل ٔبن تىون املعاًحة كضائَة ٔبو ٔبن تىون ذازح اًلضاء. غ. ٌو ُشٍ اًواكـة  ه ابًتـًو
5

ن )رشنة اًتبٔمني( إ   واًلاؿست ٔبن املؤّمِ

                                                                                                                        
1
تةل ٌَتحسًس، وتىون اًلمية املـَية فَِ ٔبنرب ٍىون اًتبٔمني سائسًا حِامن ٍىون املحَف املؤمن تَ ضف ؾلس تبٔمني واحس، ٔبنرب من كمية اًيشء املؤمن ؿَََ، ٔبو ُو اطلي ٍصذ ؿىل كمية كا 

 . 111من اًلمية اذللِلِة ٌَيشء املؤمن ؿَََ: ذ. ٔبرشف خاجص، املصحؽ راتَ، ض 

 
2
 Picard(M) et Besson(A) , Les assurances terrestres, 5

e
 éd. 1982,n°. 312, p.312,461 

3
 Jean Lois Foyix : Difficultés et Perspectives d’avenir de l'assurance des profession médicales, 1982, p.11. 

 
4
  .26/9/1221املؤزد ضف  921-1221كاهون  

 
5
اًصٔبي اًثاين ٕاىل حول تصتُة ٔبحاكم اًزتام املؤمن تلمية اًتبٔمني، حِث اؾتس اًصٔبي ألول ترتتُة ُشٍ ألحاكم مبجصذ وكوغ اذلاذج املؤمن مٌَ، تُامن رُة  ناز ذالف فلِيي 

غ من خاهة املرضوز. زاحـؽ: ذ.مععفى َلس حٌلل   .  494ٔبظول اًتبٔمني )ؾلس اًضٌلن( ض  –تصتُهبا ٕاىل حني املعاًحة ابًتـًو
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غ املرضوز تتاز ـتس ضف تـًو غ ٕاإ ٕارا حتلق ارلعص املؤمن مٌَ ٔبجياء زساين اًضٌلن، ًو ن مٌَ، إ تتازخي ًَزتم ابًتـًو خي حتلق اذلاذج املؤمَّ

 املعاًحة؛ ٔلن حلَ ًًضئ من وكوغ اذلاذج إ من املعاًحة. وفامي ًًل ؾصط اخملاظص امللعات تـلس اًتبٔمني، واخملاظص املستدـست.

 اخملاظؼص امللعـات:  -ٔبوإ

ن   ه ٔبو املس تبِٔمن ٔبجياء مدارشت ٔبؾٌلل هميتَ، ابدتالف ظوزُا. ًلعس هبا تلعَة نافة النٓاز املاًَة اًيامجة ؾن املسؤوًَة املسهَة ٌَمؤمَّ

 وتتلصز مسؤوًَتَ ضف ظوز متـسذت، ٕارا نان ارلعص احمللق ًـترب دعبٔ ناتتًا ٔبو مفرتضًا، اؾتس تَ اًلضاء؛ تياء ؿىل ارلربت اًلضائَة.

ة، بَث إ ًلترص ؿىل ٔبحسٌُل ذون الٓدص، ٕاإ ما اس تثٌاٍ اًلاهون؛  وؾلس اًتبٔمني ابًرضوزت ًلعي صلي املسؤوًَة املسهَة اًـلسًة واًتلعرًي

 نألدعاء اًـمسًة.

 وتضمي اخملاظص امللعات، الكًّ من املسؤوًَة ؾن اًلري، مث املسؤوًَة ؾن حواذج الٓإث وألهجزت املس تزسمة ضف اًًضاظ اًعيب.

 املسؤوًِـة ؾن اًلِؼص: -6

 بِٔمن ٔبو املؤمن ًـَ، ونشعل اًحسًي اطلي حيي دحَـَ ناًعحُة ٔبو احملايم اًحسًي.حِث تضمي ألضؼصاز اًواكــة من اتتـي املس ت  

ن  ه ٔب.  :تلعَة اًـلس ًٔلرضاز اًواكـة من اتتـي املؤمَّ

ٌضمي تلعَة ؾلس اًتبٔمني لك ألرضاز اًيت تيجم ؾن ألصزاض اًتاتـني ٌَمس تبِٔمن، اًيت تىون كاتةًل ٌَتبٔمني ؿَهيا؛ بَث ٍصحؽ 

غ. وكس وزذ ضف هط املاذت ؿىل املؤِمن من كاهون اًتبٔمني اًفصويس ؿىل ٔبهَ "  616/1ضف اذلسوذ اًيت ٍىون فهيا ُشا اًلري مس ئوإ ؾن اًتـًو

ن  ه  ارلاظة  –6194مسهَا، مبوحة املاذت  -املس تبِٔمن–ًضمن املؤمن ارلسائص وألرضاز اًيت تلؽ تواسعة ألصزاض اطلٍن ٌسبٔل ؾهنم املؤمَّ

ة ؾن اًلريابملس ئوًَة اًت لعرًي
1

من اًلاهون املسين املرصي،  919من اًلاهون املسين، ٔباًي ناه  ظحَـة ٔبدعاهئم وحسامهتا ". وًلاتَِا املاذت  -

من اًلاهون املسين ادلزائصي 611واملاذت 
2

  

ن ؿاذًت ما ٌضرتظ وإ ٌُضرتظ ٕإؾٌلل ُشا اًضٌلن ٔبن ٍىون مٌعوظًا ؿَََ دضاحًة ضف ؾلس اًتبٔمني، حِث تَلائًَا، ٕاإ ٔبن امل ؤّمِ

و ما حيسج ضف اذلاإث اًيت  اًيط ؿَََ دضاحًة ضف اًـلس هبسف سايذت اًلسط؛ ٍىون اطلي ًتضاؾف لكٌل ساذ ؿسذ اًتاتـني واملساؿسٍن، ُو

 امتغل فهيا املؤمن  ه ؾَاذت ٔبو مىتحا معومِا. 

                                      
1
 Dernière modification du texte le 01 juin 2009 - Document généré le 30 avril 2009 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance . 

 
2
 .62-21مبوحة كاهون  
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ن  ه وظحَـة ذوز لك  مهنم، وإ ًثري ٕاحصاء ُشا اًتحسًس ٔبًة ظـوتة ضف وضف ُشا اًحيس ارلاض ًَزم حتسًس ؿسذ مساؿسي املؤمَّ

املؤسساث ارلاظة، تُامن ًعـة رعل ضف املصافق اًـامة ناملستضفِاث اًـامة؛ حِث ًعـة تلسٍص ُؤإء؛ ٔلهنم ضف تلري مس متص؛ ٔلن املصافق 

ن )رشنة اًتبٔمني( ٕاإ ٔبن ًَجبٔ ٕاىل "، وإ سخِي حِي Un corps interchangeableاًـامـة تـترب َُئـة كاتَـة ٌَتلَري واًتحسًي" ئٍش ٔبمام املؤّمِ

اًتلسًؼص ادلؼزاضف.
1

 

 :ة. هعاق اًضٌلن من حِث ألفـال

ن  ه. استدـاذ تـغ ٔبدعاءتتـَق ُشٍ املسبةٔل مبسى حواس  ن ٔلفـال اتتـي املؤمَّ ن  ه، ٔبو هعاق ضٌلن املؤّمِ  اتتـي املؤمَّ

س اًتبٔمني ٌضمي لك ٔبدعاء اتتـي ااملؤمن  ه، همٌل ناه  ذزخة حسامهتا؛ ٔلهنا إ ومن مث، ٕارا ناه  اًلواؿس اًـامة تليض تبٔن ؾل

ن  ه ؾن اًيتاجئ اًضازت ًٔلدعاء اًـمسًة ٌَلري املس ئول ؾهنم مسهًَا، -ٔبي املؤمن  ه-تتـَق إبزاذتَ ، فٕان خاهحًا من اًفلَ ٍصى ٔبن مسؤوًَة املؤمَّ

خين زٔبًَ ؿىل اؾتحاٍزن ٌُل :إ تـترب اس تثٌاًء من مدسٔب ؿسم حواس اًتبٔمني م ن  ه، ًو  ن ارلعبٔ اًـمسي ٔبو اًتسًُس ٌَمؤمَّ

دعبٔ اًلري، دعوظًا، ألصزاض اطلٍن ٌُسبٔل ؾهنم املؤمن  ه مسهًَا ٌضلك هوؿًا من ارلعص، وٕارا نان دعص ُؤإء ألصزاض ًُس  ؼ6ة/ 

ن  ه ًلؽ ؿَََ حنومه ؾةء اًصك س تعَؽ، ابًتـايل، ٔبن ًتزش تـغ الاحتَاظـاث اًيت متيـِم من من كدَي اذلاةل اًفجائِـة، ٕاإ ٔبن املؤمَّ اتـة. ٌو

 ٕاحـساج اًضؼصز.

ن ، ٕار إ امىن ٔبن ؼ1ة/ و نان معساًي، فَن تىون  ه ُشٍ اًعفـة ضف مواهجة املؤّمِ  دعبٔ اًلري؛ اطلي ًـترب املؤمن  ه مس ئوإ ؾهنم مسهًَا، ًو

ن  ه رسعَ ًا.ٍصصف ٕاىل مصتحة اًلش اًعاذز من املؤمَّ
2

 

  ح. هعاق اًضٌلن من حِث ألصزاض :

ن من حِث ألصزاض؛ اطلٍن  تـغ اتتـيوتتـَق ُشٍ املسبةٔل مبسى حواس استدـاذ ٔبدعاء  اًعحُة املؤمن  ه، ٔبو هعاق ضٌلن املؤّمِ

 ًـترب املؤمن  ه مس ئوإ ؾهنم مسهًَا.

ن  ه ٔبو مجَـِم من هعاق ذالفًا ملا رُح  ٕاًََ دحوكة اًيلغ اًفصوس َة، من ؿسم حواس اإتفاق ؿىل  استدـاذ ٔبفـال تـغ اتتـي املؤمَّ

من كاهون اًتبٔمني اًفصويس، رُة اًفلَ ضف فصوسا 616/1اًضٌلن، ؿىل ٔبساش اًلوت الٓمصت ٌٌَلذت
3

ومرص 
1

ٔبًضًا ٕاىل ٔبهَ جية ٔبن ًلوم ؾلس 

                                      
1
 وما ًَهيا. 699زاحؽ: ذ. ٔبرشف خاجص، اًتبٔمني من املس ئوًَة املسهَة ًٔلظحاء، ض  

2
يت  – زاحؽ: ذ. دحسن ؾحس اسلَس اًحََ  ، ض  6999ظحـة  –جمةل احملايم اًىوًتِة  –اًتبٔمني من ألدعاز اًياص ئة ؾن دعبٔ املؤمن  ه ضف اًلواهني املرصي ، اًفصويس ، اًىًو

114 . 
3
 Picard et Besson, op.cit., n°. 189, p.308 
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حىت إ هضؽ ؿىل ؿاتق من ًلدي ضٌلن املسؤوًَة تتحسًس ألصزاض اطلٍن ٌضمَِم اًضٌلن،  -ذازح هعاق حاإث اًتبٔمني إإحدازي–اًتبٔمني 

ن  ه ؾةء مسؤوًَة نافة ألصزاض؛ اطلٍن ٍىون مس ئوًإ مسهَا ؾهنم. فِشا اًلول ٌس تَزم ٔبن ًعحح تبٔمني ٔبفـال ُؤإء  اًضرعَة ٌَمؤمَّ

و ما  م ًلعسٍ املرشغ. وإ صم ضف اتفاق رعل مؽ ٔبحس املحاذئ ألساس َة ضف ؾلس ة املتـاكسٍن ضف  تبٔمِيًا ٕاحدازاًي، ُو و مدسٔب حًص اًتبٔمني، ُو

ة حتسًس ارلعص دحي اًتبٔمني ومسى  حتسًس ارلعص املؤمن مٌَ، زفحسٔب سَعان إإزاذت ٌسمح ًٔلفصاذ تتحسًس موضوغ ودحي اًـلس؛ ٔبي ٕان هلم حًص

 اًضٌلن.

ؿىل استدــاذ تـؼغ اتتــي اًعحُة املؤمن  وتعحَلًا طلعل ضف جمال اًتبٔمني من املس ئوًَة اًعحَة مثال، امىن اإتفـاق ضف ؾلس اًتبٔمني

  ه؛ اطلٍن إ تتوافؼص فهيم ارلربت واًىفاءت اًالسمة.

ودجسز إإصازت ٕاىل ٔبن املرشغ اٌََيب كس هؼم تبٔمِيًا ٕاحدازاًي من املس ئوًَة اًعحَة، ًُس ؿىل اًلامئني ابملِن اًعحَة حفسة، وٕامنا 

ؤ ربم ُشا اًتبٔمني صلى "َُئة اًتبٔمني اًعيب".نشعل ؿىل اًلامئني ابملِن املصتحعة هبا، ُو  إء مه اًتاتـون، ًو

ق ؾلس اًتبٔمني املربم تواسعة ُشا اًضرط،  َغ تفـي ٔبحس اتتـي اًعحُة، تمت تلعَتَ ؾن ظًص وطلعل، فلكُّ رضٍز ًعُُة املًص

و ما امىن ا ضف ػي اًتبٔمني إإحدازي ًتاتـي  -ًلول مـَذون حاخٍة ٕاىل ٕانازت اًضٌلن اًياصئ ؾن ؾلس اًتبٔمني املربم تواسعة اًعحُة. ُو

ألظحاء ضف كاهون اًعحة اٌََيب
2

ن  ه من اًضٌلن.   تــسم حواس اإتفاق ؿىل استدــاذ تـغ اتتـي اًعحُة املؤمَّ

 ":Le remplaçant" ذ. تلعَة ؾلس اًتبٔمني ًٔلرضاز اًواكـة من اًحسًي

اةل قَاتَ، وإ صم ضف ٔبمهَة اصلوز اطلي ًلوم تَ ُشا اًحسًي، اطلي ٍمتثي امللعوذ ابًحسًي اًضرط اطلي حيي دحي املس تبِٔمن ضف ح

ة ذسماث املصفق اًـام ٔبو املصفق ارلاض حىت إ ًتـصط اًزتياء ٕاىل توكف ذسماهتم، اًياص ئة مبوحة ؾلس ٔبو إحئي تيؼميَ ة؛ ضف ضٌلن اس متصاًز

ة.   نتوكف اًصؿاًة اًعحَة وتـشز متاتـة مَفاهتم إإذاًز

 من ٔبن اًحسًي إ ًـترب اتتـًا ٌَمس تبِٔمن، ٕاإ ٔبهَ ٌُسبٔل املؤمن  ه ؾن لك فـي ًعسز من اًحسًي، وتلوم ُشٍ املس ئوًَة ؿىل وابًصمغ

 ٔبساش سوء ادتَاٍز  ه.

                                                                                                                        
1
 .6994، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، 121ًىوًيت واًفصويس، ض زاحؽ: خالل َلس ٕاجصاُمي، اًتبٔمني، ذزاسة ملازهة تني اًلاهون املرصي واًلاهوهني ا 

 
2
. زاحؽ: ذ. ٔبرشف خاجص، املصحؽ اًساتق، ض 11حِث زتط اًرتدِط ملزاوةل همية اًعة إبجصام ؾلس اًتبٔمني من املسؤوًَة ظحلًا ٌٌَلذت  621/6991اًلاهون اًعحي زرف  

691. 
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وجية ٔبن ًيط املؤمن  ه دضاحًة ضف ؾلس اًتبٔمني، ؿىل ٔبهَ ًضمن مس ئوًَة اًحسًي، نٌل جية ٔبن خُيعص رشنة اًتبٔمني؛ خبعاة  

 ََ ابمس اًحسًي اطلي س َحي دحهل، دحسذًا املست اطلي س َحي فهيا اًحسًي دحي املؤمن  ه.موىص ؿَ 

ن )رشنة اًتبٔمني( رشوظًا  واًلاًة ٔبن ٌرسي اًضٌلن، ابًًس حة ٌَحسًي، تيفس اًرشوظ ارلاظة ابملؤمن  ه، ومؽ رعل كس ًضؽ املؤّمِ

ي مـني ٔبو تىون  ه ذربت نافِة.  ٔبو كِوذًا ؿىل ضٌلن اًحسًي، تتـَق ُشٍ اًرشوظ جىفاءت اًحسًي؛ َُّ  ٔكن ٌضرتظ حعو ه ؿىل مؤ

ن ٔبن ٍىون قَاة املؤمن  ه ضف اذلاإث  نٌل تتـَق ابًؼصوف وألحوال اًيت جيوس فهيا كِام اًحسًي دحي املؤمن  ه؛ ٔكن ٌضرتظ املؤّمِ

ُضرتظ  املسموخ هبا كاهواًن؛ ٔبي مبسوػ كاهوين، فٕان نان قَاتُـَ خماًفًا ٔلحاكم اًلاهون، –فال امتس اًضٌلن ٕاىل ٔبدعاء اًحسًي اطلي حيي دحهل. ٌو

 ضف اًحسًي ٔبن ٍىون مبٔرواًن  ه كاهواًن مبزاوةل اًًضاظ اطلي ًضعَؽ تَ. -تساُةً 

ؤبجياء كِام اًحسًي تـمهل، إ جيوس ٌَمؤمن  ه ٔبن ٍزاول وضاظَ ٕاىل خاهحَ، وٕامنا ًلترص اًـمي ؿىل اًحسًي وحسٍ؛ حِث ٍىون 

 املس تفِس وحسٍ من اًضٌلن. اًحسًي ُو

ومؽ رعل ًؼي املؤمن  ه دحتفؼًا ابًضٌلن ابًًس حة ًٌَضاظ املِين؛ اطلي امازسَ ضف اذلاةل امليعوض ؿَهيا ضف كاهون اًـلوابث امللازن 
1

ويه  

 حاةل اًرضوزت، املتـَلة ابإًزتام مبساؿست ألصزاض؛ اطلٍن ٍىوهون ضف حاةل دعص. 

 اًتبٔمني من مسؤوًَتَ ؾن راث ارلعص، اطلي ًلعََ ؾلس اًتبٔمني املربم تواسعة املؤمن  ه. وإ حيق ٌَحسًي ٕاجصام ؾلس

غ ؿىل سخِي اًتضامم " "Solidumوكس كيض ابًتـًو
2

تني اًعحُة املؤمن  ه واًحسًي ، ضف حاةل ٔبدعبٔ اًحسًي ضف اس تزسام هجاس 

غ. فبٔما وخَ مسؤوًَة اًعحُ ن  ه  –ة ٔبصـة، مما تصتة ؿَََ، وكوغ ٔبرضاز ٌَمًص ُو ٕاساءتَ ضف ادتَاز اًحسًي، كري املس توضف  –املؤمَّ

ا ضف ُشا اًـمي، ٕار نان إ ٍزال ظاًحًا. ؤبما وخَ مسؤوًَة اًحسًي، فاكه  ًلدو ه اس تزسام ادلِاس مؽ ؿَمَ تـسم  ٌَرشوظ اًالسم توافُص

 نفائتَ.

                                      
1
 - avril 2009 01 ، ق.غ.ف، حسة بٓدص تـسًي:   9-1-111/1ق.غ.ح، املاذت  1/ 691 ، املاذت19/6919كاهون اًـلوابث املرصي زرف  11زاحؽ: املاذت  

Document généré le 28 avril 2009 : www.Legifrance.gouv.fr 

 
2
 Cou. d’app. de paris, 1

er
  juill. 1992,J.C.P , 7 oct. 1992,2591 ; D. 1993, som.com., p.28 
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 Lesض اطلٍن إ ٍزاًون ًتَلون تسٍزهبم ؿىل مزاوةل اًعة"وفضاًل ؾن اًحسًي، امىن ٔبن ًلعي اًـلس ألدعاء اًيت ٍصتىهبا ألصزا

stagiaires  حت  ٕارشاف اًعحُة املؤمن  ه، ومثي ُؤإء ٔبظحاء الامتَاس، ٕار امىن ٔبن ًتضمن ؾلس اًتبٔمني من املس ئوًَة املربم تواسعة "

ن  ه رشظًا ابمتساذ اًضٌلن ٕاىل ُؤإء. اًعحُة املؤمَّ
1

 

 إث وألهجزت املس تزسمة ضف اًًضاظ اًعيب :ؼ املسؤوًِـة ؾن حواذج الٓ  1

ة؛ كس ًتـسى ؾلس تبٔمني اًتاتـني ٕاىل ما ٌس تزسمَ اًعحُة من ٔبهجزت وبٓإث ؿَمَة، ؤبساش ُشٍ املسؤوًِـة يه اًـالكـة اًـلسًـة إ اًتلعرًي

 ورعل مىت ناه  اًـالكـة تني املس تبِٔمن واًزتون ٔبو املس هتغل ؿالكـة ؾلسًـة.

رتتة ؿىل رعل  ُس املفرتط؛ ٔلن ارلعبٔ املفرتط إ وحوذ  ه ضف اًـالكة  ًو ٔبن ُشٍ املس ئوًَة ُِيا تلوم ؿىل ارلعبٔ اًثات  ًو

الكـة اًـلسًة تُهنٌل، وٕامنا مِساهَ اطلي ٌسوذ فَِ ُو؛ حِث ٍىون املس تبِٔمن حازسًا ٌَيشء، وتىون اًـالكـة تٌَُ وتني اًزتون ٔبو املس هتغل ؿ

ة-قِؼص ؾلسًـة  غ اًرضز، ذون حاخٍة ٕاىل ٕاجحاث دعبٍٔ ضف خاهحَ؛ ظحلًا ؛ -ٔبي تلعرًي ففي ُشٍ اذلاةل حفسة، ٌُسبٔل املس تبِٔمن ؾن تـًو

ـة ؾن ألصِـاء كري اذلِـة مة ٌَمس ئوًِـة اًتلعرًي ٌَيعوض اًلاهوهِـة امليّؼِ
2

؛ ابدتعاز صسًس،  ُو ٔبهَ كس اس تزسم هجاسًا إ ًعَح   وترٍبٍص

اس تزسامَ
3

 

ن تغل الٔ  ضمن املؤّمِ مت اًيط ًو رضاز، سواء ناه  انص ئًة ؾن دعبٔ املس تبِٔمن اًضريص، ٔبو ؾن دعبٔ ٔبحس اتتـََ، ٔبو اًحسًي، ًو

و  ".نٌل ًَزم حتسًس تغل ألهجزت ضف La clause d’usage d’appareilما ًـصف ثرشظ اس تزسام ألهجزت ""ؿَََ مدارشًت ضف ؾلس اًتبٔمني ُو

ن تتلعَة مس ئوًَة اًعحُة ؾن اس تزسام ُشٍ ألهجزت. جيااي ُشا اًرشظ؛ بَث ًتحسذ ؿىل حنو ذكِق م  سى اًزتام املؤّمِ

ن تلعَة ألرضاز اًيت امىن ٔبن تًضبٔ ؾن تـغ ألهجزت؛ ٔكهجزت ألصـة  ٔبدِؼصًا، خسٌٍص ابٕإصازت ٕاىل ٔبهَ من املتعوز ٔبإ ًلدي املؤّمِ

ن تلعَة تغل ألرضاز هؼِ  ؼَص ٔبكساٍظ مصتفــٍة.اًيت تيجم ؾهنا ٔبرضاز ابًلة، وكس ًلدي املؤّمِ

 ناهًَا: اخملاظؼص املستدــست 

 ؾلس اًتبٔمني مجَؽ ألرضاز اًيامجة ؾن حتلق ارلعص املؤمن مٌَ، همٌل نان سخدَ، حىت حاًيت اًلش وارلعبٔ اًـمس.ألظي ٔبن ٌضمي 

                                      
1
 .694اًتبٔمني من املس ئوًَة املسهَة ًٔلظحاء، ض زاحؽ: ذ. ٔبرشف خاجص،  

2
 ق.م.ح. 619/6ق.م.م ، واملاذت  699ق.م.ف ، واملاذت  6194/6ويه املاذت  

 
3
وؿاث خامـة معح، 149ض املسهَة ضف ػي اًلواؿس اًلاهوهَة اًتلاًسًة،  زاحؽ تفعَي ُشا: ذ. دحسن ؾحس اسلَس اًحََ، هؼصت حسًثة ٕاىل دعبٔ اًعحُة املوحة ٌَمس ئوًَة  

 م.6991اًىًو ، 
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ن )رشنة اًتبٔمني( مستدـسًا هبا ٕاإ ٔبهَ من اًياذز معًََا ٔبن ًبئت اًـلس ؿىل ُشا اًيحو، حِث إ خيَو ؿاذًت من رشوظ ًسزهجا امل ؤّمِ

اًضٌلن ؾن تـغ اخملاظص، وؾلس اًتبٔمني من املس ئوًَة املِيَة ثضلك ذاض ٍمتزي تبٔهَ ٍِصذ ؿىل خماظص راث ظحَـة ذاظة، تتعي ابًًضاظ 

يا املِين راتَ، كس ًرتتة ؿَهيا بنٓاز كاًة ضف ألمهَة. طلا نان من اًعحَـي ٔبن حيتوي اًـلس ؿىل تغل اًرشوظ ا ًيت تستدـس تغل اخملاظص، ُو

 ىىون تعسذ "استدـاذ اتفاطف".

و ما ًـصف تؼ"الاستدـاذ اًلاهوين".  ٕاضافًة ٕاىل رعل، فٕاهَ وفلًا ٌَلواؿس اًـامة ضف اًتبٔمني، إ جيوس اًتبٔمني من تـغ اخملاظص، ُو

ة اًتـاكس ًة ٌَمتـاكسٍن اًيت تتجىل ضف حتسًس هعاق وخيتَف إإستدـاذ ؾن اًسلوظ، فاإستدـاذ ًلعس تَ اًتـحري ؾن مدسٔب اذلًص

ن إبذزاهجا ضف اًضٌلن.   ارلعص املؤمن مٌَ ابستدـاذ تـغ اخملاظص وؿسم اًزتام املؤّمِ

ن  ه ضف تلعَة ارلعص  ضف حني ٔبن اًسلوظ ُو حزاء مٌعوض ؿَََ ضف وجَلة اًتبٔمني ٔبو مَحق ًِا، وملتضاٍ سلوظ حق املؤمَّ

ن توكوغ ارلعص ٔبو اًاكزجة.  -ن  هاملؤمَّ -املؤمن مٌَ، ٕارا ٔبذي   ابًزتاماتَ؛ مثي ؿسم ٕاؿالن املؤّمِ

 " Les exclusions légales" إإستدــاذ اًلاهؼوين -6

إ جيوس اًتبٔمني من املسؤوًَة ادليائَة، وارلعبٔ اًـمسي ؿىل حّسٍ سواء، وإ دعوظَة ًـلس اًتبٔمني من املس ئوًَة، فِو استدـاذ 

تـَق ابًيؼام اًـام. تلصزٍ اًلواؿس اًـامة ٌ   َتبٔمني، ًو

ن  ه دلصامة حٌائَة؛ تعحَلا ملحسٔب رسعَة اًـلوتة ضف كاهون  ن اًلصاماث اًيادجة ؾن ازتاكة املؤمَّ زفن هجة، إ امىن ٔبن ًضمن املؤّمِ

ن  ه ُشٍ املحاًف من رمتَ املاًَة ارلاظة.   اًـلوابث؛ حِث جية ٔبن ًتحمي املؤمَّ

و ناه  اًلص  رسي اذلؼص ًو ن  ه مبياس حة دعبٔ ظاذز من رسط بٓدص؛ ٔكن ٌس تـني تحسًي ٔبو اتتؽ، ذون ٌو امة احملىوم هبا ؿىل املؤمَّ

ن  ه كس سامه حٌائًَا تلسٍز ما ضف ازتاكة ادلصامة من اًحسًي ٔبو اًتاتؽ.   ٔبن ٍىون مصدعًا هلٌل مبزاوةل املِية، حِث ٍىون ا املؤمَّ

غ املسين اطلي كس حُينك تَ تحـًا ٌَـلوتة وإ ًتٌاول اذلؼص النٓاز املسهَة ٌَحنك ادل  يايئ، فِشٍ جيوس اًتبٔمني مهنا، وطلعل فٕان اًتـًو

ن  ه، جيوس ٔبن ًضميَ ؾلس اًتبٔمني من املس ئوًَة؛ ٔلهَ إ حيمي ظفة اًصذغ ٔبو اًـلوتة.  ادليائَة اًيت ًُلىض هبا ؿىل املؤمَّ

ن  ه ٔبن ًؤمن من مس ئوًَتَ  شا تعحَلًا ٌَلواؿس اًـامة اًيت تس تَزم ٔبإ ٍىون ومن هجة ٔبدصى، إ جيوس ٌَمؤمَّ ؾن ارلعبٔ اًـمسي، ُو

و إإحدامل؛ ن  ه، وٕاإ اهتفى اًـيرص ادلوُصي ًـلس اًتبٔمني ُو ٔلهَ  ارلعص املؤمن مٌَ مـَلًا ؿىل دحغ ٕازاذت ٔبحس ظصضف اًـلس، وذاظة املؤمَّ

 ن املس تحَي.من امللصز ؿسم حواس اًتبٔمني ؿىل ارلعص املؤنس اذلسوج، فضاًل ؾ
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و ما ٌسمى  غ ماذت سامة ًريحيَ من ذاء ؾضال، ُو شا اًفصط وٕان نان انذزًا، ٕاإ ٔبهَ متعوز؛ نٌل ًو ٔبؾعى اًعحُة ٌَمًص ُو

ن ة. وؿَِـَ، فال ًتحمي املؤّمِ غ اًرضز  -رشنة اًتبٔمني-ابملوث اًصحمي، ٔبو ٔبن ًحرت ؾضوًا ًضرٍط تلعس ٕإؾفائَ من ارلسمة اًـسىًص تـًو

 َ اًعحُة املؤمن  ه معسًا ابًلري.اطلي ًَُحل

وادتَف اًفلَ ضف حاةل ارلعبٔ اًـمس، فشُة مـؼم اًفلَ املرصي ٕاىل اًلول تحعالن ؾلس اًتبٔمني تعالاًن معَلًا. ورُة تـغ اًفلَ 

، فامي ًتـَ -ٔبي ارلعبٔ اًـمسي-ٕاىل اًلول ابستدـاذ ُشا اًرشظ حلى اًـلس حصَحًا ومٌتجًا لنٓاٍز ق ابٔلدعاز اًيت إ تصحؽ ٕاىل من ؾلس اًتبٔمني، ًو

وما  ارلعبٔ اًـمسي ٌَمؤمن  ه. وزذ ُؤإء ؿىل اًلائَني ابًحعالن ابًلول تبٔن اًلواؿس اًـامة إ تس تَزم اًحعالن، وٕامنا ٕاساةل اًـازط حفسة.

ٌس تفاذ من حفوى هعوض كاهوهَة ملازهة
1

ن، وٕاجصاء رمتَ، ٕارا حتلق ارلعص هتِجَة ف ن  ه، ذون ٔبن ، ُو سلوظ اًزتام املؤّمِ ـٍي متـّمس من املؤمَّ

 ًرتتة ؿىل رعل ٔبي تعالن. 

 " Les éxclusions conventionnellesاذ اإتفـاطف "ـإإستدـ -1

اًـلس رشًـة املتـاكسٍنألظي ٔبن ظحلًا ملحسٔب سَعان إإزاذت، 
2

ة حتسًس دحهل؛ نتحسًس ارلعص   وابًتايل، ٍىون ٔلظصاف اًـلس حًص

 ٌلن اطلي ًَزتم تَ املؤمن ورشوظَ.املؤمن مٌَ، ومسى اًض

ُس ُياك ما اميؽ ذون اتفاق املؤمن مؽ املؤمن  ه، ؿىل حتسًس ارلعص املؤمن ؿَََ؛ سواء من حِث هوغ املس ئوًَة ٔبو حسامة ارلعبٔ ٔبو وضؽ   ًو

" من Exclusion de risque"تـغ اخملاظص، ٔبو استدـاذ دعص ما "Non assuranceكِؼوذ ٔبدصى، ٍىون اًلصط مهنا ؾـسم تبٔمِؼن "

 ضٌلن املؤمن. وتياء ؿىل ماس حق، فٕان ًالستدـاذ اإتفاطف ظوزتني ٌُل :

  "L’éxclusion directeٔب. الاستدـاذ املحارش"

 ؿىل ٔبن املؤمن إ ًضمن دعصًا ٔبو ٔبدعازًا مـَية.  ًلعس تَ اإتفاق ضف وجَلة اًتبٔمني دضاحةً 

ن  ه ذازح حسوذ ختععَ املبٔرون  ه كاهواًن ومثا ه ضف هعاق اًتبٔمني من املس ئوًَة املِيَة،  ٔبن ًيط املؤمن ٔبن اًـلس إ ًلعي مسؤوًَة املؤمَّ

س اًتبٔمني من مس ئوًَتَ ٔبن ٍىون  مترععًا؛ حىت ًضمن كسزًا ٔبذىن من اًىف ن  ه اطلي ًٍص ن ضف املؤمَّ تَ، وؿاذًت ما ٌضرتظ املؤّمِ اءت صلًَ، مبزاًو

 س من اًضٌلن مس ئوًَة املٌلزش اًـام.تلي مـَ احدامإث حتلق ارلعص، فُستدـ

                                      
1
 كاهون مسين مرصي. 919/1كاهون اًتبٔمني اًفصويس، واملاذت  61/1كاهون اًتبٔمني ادلزائصي، واملاذت  621/6املاذت  

11
 .619خالل ٕاجصاُمي، اًتبٔمني ض ،19، ذ.َلس مٌعوز، مداذئ ؾلس اًتبٔمني، ض 121: ذ. ٔبرشف خاجص، املصحؽ اًساتق، ض 

2
 من اًلاهون املسين ادلزائصي. 621ض  تَ املاذت زاحؽ مثاًل ما ك 
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" Exclusion de" responsabilité in solidumومن رعل ما كس ٍِصذ ضف وجَلة اًتبٔمني من استدـاذ املس ئوًَة اًتضاممَة 

ن  ه  واخَ ُشا اًرشظ حاةل ما ٕارا حتلل  مس ئوًَة املؤمَّ ن  ه، ًو  سخِي اًتضامم. ؿىل -مثالً –مؽ ظحُة اًتزسٍص  -ٔكن ٍىون حصاحاً  -ٌَمؤمَّ

ن  س تعَؽ ٔبن حيتج -رشنة اًتبٔمني–ومبلتىض ُشا اًرشظ إ ًَزتم املؤّمِ ٕاإ تتلعَة هعُة املؤمن  ه من املس ئوًَة، ذون كرٍي من املس ئوًني، ٌو

ن من ُشا اًرشظ ٕاىل دجية معاؾة اًصحوغ ؿىل تلِة املس ئوًني مؽ املؤمن  ه، ٕان ُو  ٔبوشف املرضوَز تَ ضف مواهجة املرضوز. وهيسف املؤّمِ

غ ناماًل.   حلَ ضف اًتـًو

ضف ُشا اجملال كض  دحوكة اًيلغ اًفصوس َة تعحة ُشا اًرشظ وحواس الاحتجاح تَ ضف مواهجة املرضوز، سواء هُط ؿَهيا ضف 

اًوجَلة راهتا، ٔبو ضف مَحق ًِا، ثرشظ ٔبن ٍىون رعل كدي حتلق اًاكزجـة
1

ن  ه من ُشٍ ا ي ؼملسؤوًَة، وٕامنا تًىن ُشا إ ًـين ٕاؾفـاء املؤمَّ

ن ؿَِـَ.  كامئـة ضف مواهجة املرضوز ؾن ادلؼزء كري املؤمَّ

 ومن اخملـاظؼص اًيت تستدــس تعؼوزت مداصؼصت :

ؼ املسؤوًَة اًيادجة ؾن ٕاحصاء اًتجازة اًعحَة
2

لِا، اًيت امىن ٔبن ًرتتة ؿَهيا كسز هحري من ادلسامة .  ، وامليتجاث اصلوائَة كدي تسًو

"، ورعل ٔلن املؤمٌني إ ًيؼصون ٕاىل ُشٍ ادلصاحة ؿىل ٔبهنا تسذي La chirurgie esthétiqueاًيادجة ؾن حصاحة اًتجمَي "ؼ املسؤوًَة 

ـاذت ضف ملساز اًلسط .  ضف إإظاز اًتلََسي ٌَـالح، ومؽ رعل ًلدي املؤمٌون  مضـان ُشا ارلعص ملاتـَي ًس

سمى إإهجاط الادتَازي L’interruption volontaire de grossesse"ي ؼ املسؤوًَة اًيادجة ؾن معََاث اًوكف إإزاذي ٌَحم "، ٌو

ٌَحمي.
3

 

 "  Exclusion indirecte"ة. الاستدـاذ كري املحارش

ستدـس ما  م ٍَِصذ  ًلعس تَ اذلاةل اًيت حيسذ فهيا املؤمن تسكة اخملاظص اًيت ًضمهنا، فِسذي ضف اًضٌلن ما ًيسزح حت  ُشٍ اخملاظص، ٌو

اًتحسًس؛ ٔكن ًيط ضف ؾلس اًتبٔمني ؿىل تلعَة مسؤوًَة اًعحُة ضف ؾَاذت مـَية ٔبو مستضفى مـني. وؿَِـَ، فبٔي دعص ًتحلق ٔبجياء ضف ُشا 

ن اًضٌل َن ؿىل ممازسة وضاظَ ضف ؾَاذت ٔبدصى ٔبو مستضفى بٓدص إ ٍىون دحال ٌَتبٔمني ؿَََ. ومثال الاستدـاذ كري املحارش ٔبًضًا ٔبن ًلرِصَ املؤّمِ

                                      
1
 Cass.1

re
 civ., 1

re
 oct. 1980, Bull. Civ.I, n° .235. 

 
2
 .12/61/6999اًعاذز ضف  99/6619هؼم املرشغ اًفصويس تبٔمِيًا ٕاحدازاًي من املس ئوًَة ًياص ئة ؾهنا مبوحة كاهون  

3
من كاهون اًعحة اًـامة، ٔبو ضف بٔي  611/6رشت ٔبساتَؽ ألوىل من اسلي ٕارا نان ًلري قصط ؿاليج حسة املاذت فلس ٔبخاس املرشغ اًفصويس ُشا إإهجاط تضواتط ذالل ؾ  

 من راث اًلاهون. 611/61وك  ٕارا نان اس متصاز اسلي ًـصط حصة املصٔبت رلعص صسًس مبوحة املاذت 
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ن ؿىل ٔبن اًـلس ًلعي  مس ئوًَة ة، فِشا ًـس استدـاذًا ٌَمس ئوًَة ألدصى. ومثال رعل ٔبًضا ٔبن ًيط املؤّمِ اًعحُة اًـلسًة ٔبو اًتلعرًي

غ، فِشا ًُـس استدـاذًا كرَي مدارٍش؛ ًٔلرضاز املاذًة وألذتَة اًيت تعَحَ، من هعاق اًضمـان.  ألرضاز ادلسسًة، اًيت تعُة املًص

جية توافص جالجـة صؼصوظ ًلدول الاستدــاذ من اًتبٔمني، ويه ٔبن ٍىون وازذًا ضف اًـلس، ؤبن ٍىون كاظـًا، وتياء ؿىل ما س حق، 

 ودحسذًا. ورعل نٌل ًًل: 

ؼ جية ٕاذزاح رشظ الاستدـاذ ضف وجَلة اًتبٔمني ٔبو ضف دحَق ًِا، ؿىل ٔبن ٍِصَذ تيط ذاض ضف اًوجَلة، ورعل ٔلن الاستدـاذ إ 

 عًصق اًلِاش ؿىل ٔبس حاة وزذ تَاٌن ابًوجَلة ؿىل استدـاذُا.ًُفرتط وإ ٌُس تًتج ت

ؼ جية ٔبن ٍىون رشظ الاستدـاذ من اًتبٔمني كاظـًا؛ مبـىن ٔبن ٍىون ناصفًا ؾن ٕازاذت ألظصاف ضف استدـاذ تـغ اخملاظص من 

ساٍ من اًرشوظ، وٕاإ نان اًضٌلن، ضف وضوخ اتّمٍ إ ًخس فَِ و إ مغوط، ورعل توزوذٍ ضف اًوجَلة ثضلك ػاٍُص ممزٍي ؾٌل ؿ

 ابظاًل.

ي  و ما ًـين ؿسم حواس وزوذٍ ضف ظَلة ؿامة، حتمتي نثريًا من اًتبًٔو ؼ جية ٔبن ٍىون رشظ الاستدـاذ من اًتبٔمني دحسذًا، ُو

 واًتحنك، سواء من ِكدَِي ألظصاف ٔبو كايض املوضوغ. 

ن  ألدعاء ومن ٔبمثةل رشوظ الاستدــاذ اًـامـة اًيت تلؽ ابظَـة ضف جمال اًتبٔ  مني من املس ئوًَة، ٔبن ٌستدـس املؤّمِ

ن  ه، ذون ٔبن ًضؽ حتسًسًا ًُـني ضف اًتـصف ؿَهيا، ٔبو ٔبن ٍِصذ إإستدـاذ ؿىل "ارلعبٔ املِين ٔبو اًفين"  ادلس مية" ٌَعحُة املؤمَّ

شٍ تسوزُا ظَلة كري دحسذت ؛ ٔلن اٍمتَزي تني ارلعبٔ اًفين  وارلعبٔ اًـاذي إ خيَو من ٌَعحُة املؤمن  ه ذون ارلعبٔ اًـاذي، ُو

الادتالف، زفا تـترٍب دحوكٌة ٔبهَ دعبٔ ؿاذي، كس تلسٍز دحوكٌة ٔبدصى ؿىل ٔبهَ دعبٔ فين؛ ٔلهَ ًتـشُز ضف تـغ اذلاإث اًفعُي تني 

فـي اًعحُة اًـاذي وفـهل اًفين.
1

 

 اًتبٔمني من املسؤوًَة ضف اًترشًؽ ادلزائصي احملؼوز اًصاتـؽ:

اًتبٔمني من املسؤوًَة حت  ؾيوان اًتبٔمِياث إإًزامِة؛ حِث دعط اًتبٔمِياث  29-91 كاهون اًتبٔمني زرف هؼم املرشغ ادلزائصي ضف

ة )املواذ من  ة )املواذ 612 - 641إإًزامِة ضف جمال اًًضاظاث اًححًص ( . وضف اجملال اًربي حسذث 612 -619( وضف جمال اًًضاظاث ادلًو

 اض واملِن اًيت تىون فهيا اًتبٔمني من املسؤوًَة املسهَة ٔبمصا ٕاحدازاًي.وما ًَهيا املؤسساث وألصز 611املاذت 

                                      
1
 .129زاحؽ: ذ. ٔبرشف خاجص، املصحؽ اًساتق، ض  
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جية ؿىل املؤسساث اًعحَة واملسهَة ولك ٔبؾضاء اًسغل اًعيب، واًض حَ اًعيب واًعَسإين  تلوًِا:" 619حِث هع  املاذت 

 مصضامه و دجاٍ اًلري".  املٌلزسني ذلساهبم ارلاض ٔبن ٍىتتحوا تبٔمِيا ًتلعَة مسؤوًَهتم املسهَة املِيَة دجاٍ

: "جية ؿىل املؤسساث اًيت تلوم تزنغ ٔبو تلَري اصلم تلوًِا  619ٔبدضـ   ه املؤسساث اًتاتـة ٌَلعاغ اًعحي؛ مبوحة املاذت نٌل 

  من ٔبخي الاس تـٌلل اًعيب ٔبن تىتتة تبٔمِيا ضس اًـواكة املرضت اًيت كس ًتـصط ًِا املتربؾون ابصلم ٔبو املتَلون  ه".

ؿىل املحتىٍصن ٔبو املس توزذٍن ٔبو املوسؿني ٕاًزامِة اًتبٔمني من مسؤوًَاهتم املسهَة املِيَة؛ اًيت تتسخة  619وحد  املاذت نشعل بٔ 

 ضف ٔبي رضز، دجاٍ املس هتَىني واملس تـمَني واًلري، ًلك املس تحرضاث اًلشائَة واًعَسإهَة ومس تحرضاث اًتجمَي واملواذ اًعياؾَة...اخل. 

ٔبن ٍىون اًضٌلُن املىتتة نافًِا، ابًًس حة ًٔلرضاز ادلسٌلهَة وألرضاز املاذًة ؿىل حس سواء. ومٌـ  ؾلس  691ؤبوحد  املاذت 

 اًتبٔمني من ٔبن ًيط ؿىل سلوظ ٔبي حق؛ امىن ٔبن حُيتج تَ ؿىل اًضحااي، ٔبو روي حلوكِم. 

ًـاكة ؿىل ؿسم  "املسؤوًَة املسهَة تلوًِا :  نمحت  ظائةل املسؤوًَة ؿسم الامتثال ٕإًزامِة اًتبٔمني  694ؤبذريًا، حـَ  املاذت 

ذح.  622.222ذح و  1.222ٔبؿالٍ تلصامة ماًَة ًرتاوخ مدَلِا تني  694و 691ٕاىل  611الامتثال ٕإًزامِة اًتبٔمني املضاز ٕاٍهيا ضف املواذ 

 وجية ٔبن تسفؽ ُشٍ اًلصامة ذون إإذالل ابنتتاة اًتبٔمني املـين". 

 ًفلَ إإساليم من اًتبٔمني من املس ئوًَة موكف ا احملوز ارلـامس:

هتٌاول موكف اًفلَ إإساليم من اًتبٔمني من املس ئوًَة ثيشء من إإجياس ضف حسوذ ُشا امللال، حِث ادتَف فلِاء اًرشًـة 

 املـادضٍن فَِ ٕاىل زٔبًني ٌُل:

بٔن  املِين ٔبو اًعياؾي مثال، س يسٍ ضف رعل ٔبوًإ: رُة خاهة من اًفلَ إإساليم ٕاىل حواس ؾلس اًتبٔمني من املس ئوًَة ضف اجملال

وألظـي ضف اًـلؼوذ إإابحـة، وابًتايل، جيؼوس اس تحساج ظؼوز  ؾلس اًتبٔمني اميح ألمان والاظمئيان ٌَمس تبِٔمن ؿىل ما ه ومس تلدي حِاتَ،

شٍ ألذةل اًلكِـة خسًست من اًـلوذ، دعوظا ٕارا ذؾ  املعَحـة املصسَـة، واًضؼصوزت املَجئـة، واذلاحـة اًـامـة اً يت تزنل مزنةل اًرضوزت، ُو

 يه فاظةل ضف املوضوغ، تليٌُا ؾن رهص ألذةل ادلزئِـة. 

 ـلس مبا ًًل: ناهًَا: و م ًعمس من تشزغ ًـسم حواس ُشا اً

 ٕاهَ ًفيض ٕاىل اًلؼصز املمتثي ضف ؿسم اًتياسة املاذي تني ما ًبٔذش وتني ما  -1

هنيي ؾيَ ٔلهَ كس ًُفيض ٕاىل اًزناغ، فٕارا اتفق ألظصاف، ازتفؽ اًزناغ، وضف ُشٍ اذلال امتيـ  ؿةل اًتحصمي، تبٔن اًلصز ٕامنا ًسفؽ؛ ًىٌَ زذ ؿَََ 

و اًلول تتحصمي اًتبٔمني؛ ملا فَِ من قصز.  فازتفؽ مـِا املـَول، ُو
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 اهـسام اًتـاذل تني ألكساظ ومدَف اًتبٔمني وما ًُثرٍي من ص هبة اًصاب: -2

صت ضف ُشٍ اذلاةل ٔبن ٍصى ُشا الادجاٍ ٔبن مدَف ا ًتبٔمني ٕارا ساذ ؾن ألكساظ املسفوؿة، فِو زاب، واًصاب مهنيي ؾيَ. وٍصى فضَةل اًض َخ ٔبيب ُس

ؾلس اًتبٔمني ًُـترب دضفا ابظال؛ ٔلهَ رشاء َذٍٍْن تَسٍٍْن، وؾلس اًرصف إ ًعح ٕاإ ابًلدغ.
1

 

 ل سائس، ؾيس ؿىل ٔبن اجملزٍين ٍصذون رعل تبٔن زاب اًفضي ًتحلق ضف مداذةل مال مبا

ة اًس تة امليعوض ؿَهيا وما ُبذلق هبا. وزاب اًًسُئة ُو ما ًتضمن فضي مال ضف  احتاذ خًس اًحسًني ٕارا نان من ألظياف اًصتًو

 ملاتةل ألخي؛ ٔبي تبٔذري اًوفاء، ٔبو ًتحلق تتبٔذري كدغ اًحسل، وٌرسي ؿىل ُشا ٔبحاكم اًرصف. وؾلس اًتبٔمني ذاٍل من اًصاب؛ ٔلن املـاوضة

 ىل سخِي اًتلاتي تىون تني هلوذ تسفؽ ٔبكساظا ٌَرشنة، و تني مٌفـة تمتثي ضف حتمَِا تحـة اًاكزجة ٔبو اًضٌلن.ؿ

 دــامتـة: 

ًيتعوز مك من إإصاكإث امىن ٔبن تعصخ ٕارا دلبٔ ألظحاء ٔبو اًعياؾَون ٕاىل مسح لك ٔبثص ًسل ؿىل مس ئوًَهتٌل، مما ًَحق ٔبذريا، 

و رسط ؿاذي. وإ ٍاكذ ًفَ  من املترضز من كنب هحري، ٍمتثي  ضف ٔبهَ  جية ؿَََ، وفلا ٌَلواؿس اًـامة ًالًزتام، ٔبن ًثخ  ارلعبٔ اًفين ُو

شٍ كس إ هيتسي إ  ًََ ٕاإ ُشا املبٔسق ٕاإ ٕارا دلبٔ ٕاىل اًلضاء ادليايئ؛ يك ًـفى من رعل، وتتىفي اًيَاتة اًـامة ابًححث واًتحصي ؾن ألذةل. ُو

ومترععة. ومؽ وحوذ ُشٍ اذلَةل، ًىن اذلنك ادليايئ ًُس مضموان، فلس ًَجبٔ اًلايض ٕإًلاف ُشٍ اذلَةل جبوكَ  تياء ؿىل استضازت كاهوهَة

و ما ًـَس املرضوز ٕاىل ظصخ موضوؿَ ٔبمام اًلضاء املسين، ما جيـي هممتَ ظـحة ٌَلاًة، ٕارا  م  تـسم وحوذ ؿالكة س حخِة تني ارلعبٔ واًرضز. ُو

سا تـلس تبٔمني من امل  لة هؼامِة.ٍىن مًؤ  سؤوًَة ابًًس حة ٌَمس تبِٔمن، جيـهل ٍصفؽ ؾيَ اًرضز تعًص

ًة وتياء ؿىل اذلوكة اًلائةل تبٔن ػل  ٍََزُغ ابًسَعان ما إ ٍزغ ابًلصبٓن، ففي اًلول إبًزام املتـامي ابًتبٔمني من املس ئوًَة حفغ وحٌل

 ملعَحة اًعصف اًضـَف.

ياؾي همسذا إبماكن تسََط س َف املساءةل ؿَََ، سوف ًسفـَ ٕاىل ٔبن حُيجم ؾن ٔبن وضف امللاتي، ٕان تلاء املتـامي اًعيب ٔبو اًع  

و ما من صبٔهَ ٔبن ًُلـسٍ ؾن ازتَاذ ارلعص،  ًتحىل ابًضجاؿة وادلصٔبت اًالسمتني ضف هميهتٌل، دعوظا ضف تـغ اًترععاث اذلساسة، ُو

                                      
1
 .91، 91ضف ٔبس حوغ اًفلَ إإساليم، ض زاحؽ: بثَ املضاز ٕاًََ  
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ؤإء من دعص زحوغ املرضوز ؿَََ ابًضٌلن. وضف لكتا اذلاًتني؛ ٔبي وتعوٍص اًححث اًـَمي، وضف فصط ٕاًزامِة اًتبٔمني من املس ئوًَة حٌلًة ًِ

ة.   ٕاؾٌلل اًتبٔمني من املس ئوًَة، حتصي ملةل املعَحة اًـامة ذومنا ًز

 املعاذز واملصاحؽ: -

  ،م.6999 -ُؼ6429، 6تريوث، ظ -ذاز اًصصاذ إإسالمِةاًض َخ فِعي موًوي، هؼام اًتبٔمني وموكف اًرشًـة مٌَ، مالحق 

 1 : Picard et Besson :" Les assurances terrestres 5
e 
ed

 
., 1982 n174, Viney(G) Les obligation, la 

responsabilité : effets 1988, n° 356.  

  ،ذزاسة ؿامة مؽ تعحَلِا ؿىل اًيؼام اًلاهوين ٌَتبٔمني ضف َلس سـَس ؾحس اٌَعَف، هؼم اًتبٔمني وحوكِا ضف اًرشًـة إإسالمِة

 .م6999ُؼ، 6469، 6اًلاُصت، اذللوق دحفوػة ٌَمؤًف، ظ -توسًؽ مىتحة ذاز اًرتاج ة اًـصتَة اٌََخِة ازلِوزً

  ة، 99َلس حسني مٌعوز، املسؤوًَة اًعحَة، ض  م.1226، ذاز ادلامـة ادلسًست، إإسىٌسًز

    ،ُؼ..6412م/6999ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، 6ٔبرشف خاجص، اًتبٔمني من املسؤوًَة املسهَة ًٔلظحاء 

  ، َلس سـَس ؾحس اٌَعَف، هؼم اًتبٔمني وحوكِا ضف اًرشًـة إإسالمِة،ٔبرشف خاجص، اًتبٔمني من املسؤوًَة املسهَة ًٔلظحاء 

 Picard(M) et Besson(A) , Les 

assurances terrestres, 5
e
 éd. 

1982,n°. 312  

 
9
 : Jean Lois Foyix : Difficultés et Perspectives d’avenir de l'assurance des profession médicales, 

1982. 

 
62

 .26/9/1221املؤزد ضف  921-1221: كاهون 

 Dernière modification du texte le 01 juin 2009 - Document généré le 30 avril 2009 - Copyright 

(C) 2007-2008 Legifrance . 
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  ََيت اًتبٔمني من ألدعاز ا –دحسن ؾحس اسلَس اًح جمةل احملايم  –ًياص ئة ؾن دعبٔ املؤمن  ه ضف اًلواهني املرصي ، اًفصويس ، اًىًو

تِة      6999ظحـة  –اًىًو

  يت واًفصويس، ض  .6994، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، 121خالل َلس ٕاجصاُمي، اًتبٔمني، ذزاسة ملازهة تني اًلاهون املرصي واًلاهوهني اًىًو

  621/6991اًلاهون اًعحي زرف . 

 19/6919ون اًـلوابث املرصي زرف كاه. 

  كاهون اًـلوابث ادلزائصي 

  كاهون اًـلوابث اًفصويس 

  اًلاهون املسين ادلزائصي 

  اًلاهون املين اًفصويس 

  اًلاهون املسين  املرصي 

  كاهون اًتامني ادلزائصي 

  اًتامني اًفصيس كاهون 

 اًتامني املرصي كاهون ا 

01 avril 2009 - Document généré le 28 avril 2009 : www.Legifrance.gouv.fr 

 Cou. d’app. de paris, 1
er
  juill. 1992,J.C.P , 7 oct. 1992,2591 ; D. 1993, som.com.  

  املسهَة ضف ػي اًلواؿس اًلاهوهَة اًتلاًسًة،معحوؿاث  ذ. دحسن ؾحس اسلَس اًحََ، هؼصت حسًثة ٕاىل دعبٔ اًعحُة املوحة ٌَمس ئوًَة

 م. 6991 ، خامـة اًىًو
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 اًيؼام اًلاهوين ٌَمحَفني بٔمام دحوكة ادلياايث ضف اًترشًؽ ادلزائصي

 ألس تار /ميك جن زسحان 

 سـَست  ث  مصنز خامـة اًتىوٍن املتواظي    

 ملسمة:

ا تهنيى ؾيَ ٔبو الامتياغ ؾن " معي م ٔبهنا: –وٕان  م تـصفِا مـؼم اًلواهني واًترشًـاث اًـلاتَة خملتَف اصلول  –امىن اًلول تبٔن ادلصامة      

معي ما تبٔمص تَ اًلواهني اًيت تصيم ٕاىل احملافؼة ؿىل اًيؼام الاحدامؾي وألمن اًـام"
1 

ومٌَ اؾتربث ادلصامة ؿىل مص اًـعوز هتسًسا ٔلمن اجملمتؽ واس تلصاٍز توحة اًتعسي ًِا، ٕار مت سن كواهني اًـلوابث اًيت ظيف  ادلصا م      

ق وحسذث اًـلوابث اًال سمة ًِا ًصذغ ادليات واجملصمني، من ذالل َُئاث كضائَة تيوة ؾن اجملمتؽ ضف اكتضاء حلَ ضف اًـلاة ؾن ظًص

ق هجاس اإهتام ٌَتحلِق ضف ازتاكة ادل صامة اصلؾوى اًـمومِة ٔبو ادليائَة واًيت تـترب وس َةل اصلوةل ضف اكتضاء حق اجملمتؽ ضف اًـلاة ؾن ظًص

ٕاىزال اًـلاة تَ.وتلٍصص مسؤوًَة مصتىهبا و 
2 

وكاهون إإحصاءاث ادلزائَة اطلي وضـ  هعوظَ ًىفاةل حسن سري اًـساةل     
3

اؾتىن ابصلؾوى اًـمومِة ومتاتـة حتلِق ادلصا م مٌش ذلؼة  

لضايئ اًتاتؽ ًِا، ازتاكهبا ٔبو اًرشوغ فهيا ؤبحِاان اًترعَط ًِا، و هؼم ادتعاظاث خمتَف ٔبهجزت اًلضاء سواء اًيَاتة اًـامة وهجاس اًضحط اً

ق كايض اًتحلِق، ٔبو كضاء اذلنك ؾن ظًصق كضات املوضوغ اٌظلٍن دول هلم املرشغ سَعة اًتحلِق اٍهنايئ ضف  ٔبو اًتحلِق الاتتسايئ ؾن ظًص

 ادلصا م وٕاظساز ألحاكم اٍهنائَة ثضبٔهنا.

لواهني إإحصائَة اًـاملَة ابدتالف ذزخاث اًتلاضؼؼؼي وؾيرص وختتَف هجاث اذلنك ظحلا ًلاهون إإحصاءاث ادلزائَة ادلزائصي نلرٍي من اً     

اًتضىِي،
4

 فاهتسة ٌَحىــم ٔبمــــام احملانؼؼؼؼؼؼؼم الاتتسائِـــة ؿَؼؼؼؼؼى  

اًلصف  ىمس توى ألكسام ادلزائَة كايض فصذ ًليض تبٔحاكم اتتسائَة ضف ٔبول ذزخة، ؤبهَط ابًفعي  ضف ألموز ادلؼؼؼؼؼؼزائَة ؿَؼؼؼؼؼؼى مستؼؼؼؼؼؼو 

 ابجملاًس اًلضائَة ًتضىِةل حٌلؾَة مؼؼؼؼؼن كايض جصتحة زئِؼؼؼؼؼس قؼؼؼؼؼؼصفــة 

                                      
، مىتحة اًـمل ٌَجمَؽ، تريوث، ادلزء 1221دِاهة ألماهة(،اًعحـة ألوىل،  –دعف ألظفال  –حصا م اذلضُش  –ٔبهؼص: حٌسي ؾحس املغل تم، املوسوؿة ادليائَة ) حصامة  1

 .21اًثاًث، ض 
 .29، ذاز ُومة ٌَعحاؿة واًًرش واًتوسًؽ، ادلزائص، ض 1261ـة اًثاهَة، ٔبهؼص: ؿًل مشالل: اصلؿاوى اًياص ئة ؾن ادلصامة، اًعح 2
 .61، ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص، ادلزء ألول، ض 1221ٔبهؼص: ٔبمحس صوطف اًضَلاين: مداذيء إإحصاءاث ادلزائَة ضف اًترشًؽ ادلزائصي، اًعحـة اًثاًثة،  3
اتَة: رشخ كاهون 4  .21، ذاز ُومة، ادلزائص، ض 1221إإحصاءاث ادلزائَة ادلزائصي ) اًتحلِق واًتحصي(، ظحـة  اصلنتوز/ ؾحس ػل ٔبُو
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ساؿسٍ ضف رعل كاظَني جصتحة مستضاز.   ٌو

نئ ناه  ألكسام واًلصف ادلزائَة تتضلك من كضات دحرتفني، فٕان كاهون إإحصاءاث ادلزائَة      ًو
1

هط ؿىل تضىِي اس تثٌايئ دلِة حنك  

زي تيؼام كاهوين ذاض ويه دحوكة ادلياايث، بَث و ٕاىل خاهة زئُس احملوكة واًلاضَني احملرتفني املساؿسٍن تتضلك من وفعي هوؾَة تمت

لصزان ثض بهٔنا دحَفني اجيني من ؿامة اًضـة امثالن اجملمتؽ وجيَسان ؿىل مٌعة اًلضاء ٌَحنك واًفعي ضف ألفـال املوظوفة ؿىل ٔبهنا حٌاايث ًو

 ا.ضف اًـلوتة من ؿسهم

س متس ؾيرص احملَفني ٔبمام دحوكة ادلياايث رشؾَتَ من املاذت       من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة  119من اصلس توز ادلزائصي واملاذت  641ٌو

اًيت ؿسذث تضىِي احملوكة.
1  

مفِوم هؼام احملَفني واًلضات ؤبمام ُشا اًتضىِي املمتزي واًيوؾي اطلي ًـمتس ٔبساسا ؿىل اًـيرص اًضـيب تعصخ ٕاصاكًَة تمتحوز حول      

 اًضـحَني ٔبمام دحوكة ادلياايث؟ 

ويه ٕاصاكًَة تتفصغ ٕاىل ؿست ٕاصاكًَاث تتـَق مبعسز ُشا اًيؼام وتعوزٍ ضف اًترشًؽ ادلزائصي،   و ما يه رشوظ ادتَاز احملَفني،      

 وهَفِة تـَُهنم، وما مسى جناؿة ُشا اًيؼام ؤبمهَتَ ضف اًلضاء ادليايئ؟

 سُمت تياول موضوغ هؼام احملَفني ٔبمام دحوكة ادلياايث من ذالل ارلعة اًتاًَة:و      

 املححث ألول: اًيؼام اًـام ٌَمحَفني  

 املححث اًثاين: رشوظ وهَفِة تـَني احملَفني  

 ذامتة  

 املححث ألول: اًيؼام اًـام ٌَمحَفني

خيتط اًلضات إبظساز ألحاكم، وامىن ٔبن ًـَهنم ضف رعل مساؿسون ٔبهَ مٌَ ؿىل  641ًلس هط اصلس توز ادلزائصي من ذالل املاذت      

صـحَون حسة اًرشوظ اًيت حيسذُا اًلاهون، ضف ٕاصازت ٕاىل كاهون إإحصاءاث ادلزائَة اطلي هط ؿىل اًلضات اًضـحَني ضف مـصط تيؼميَ 

                                      
1
( 1 )فلصت واحس من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة :" تضلك دحوكة ادلياايث من كاط ٍىون جصتحة زئُس قصفة ابجملَس اًلضايئ ؿىل ألكي، ومن كاضَني 119ٔبهؼص: املاذت  

 جملَس ؿىل ألكي ومن دحَفني اجيني".ٍىوانن جصتحة مستضاز اب
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وكدي اًتعصق ٕاىل هؼام احملَفني ومؤذاٍ، وما امللعوذ تَ توحة  وما ًَهيا، 149ٕإحصاءاث احملاهكة ٔبمام دحوكة ادلياايث، اتتساء من هط املاذت 

ف مبحوكة ادلياايث ًُس تلص مفِوهما وهوغ اًلضااي اًيت تفعي فهيا.  اًتعصق تيوغ من اًتفعَي ٕاىل اًتـًص

ف دحوكة ادلياايث  املعَة ألول: تـًص

ى      فا حملوكة ادلياايث، ًو ن ابًصحوغ ٕاىل اًيعوض املًض ئة وامليؼمة ًِا امىن اًلول ٔبهنا دحوكة ٕان كاهون إإحصاءاث ادلزائَة  م ًضؽ تـًص

صـحَة راث وإًة ؿامة ختتط ابذلنك ضف اًلضااي املوظوفة تـبهٔنا حٌاايث وما كس ٍصتحط هبا، تبٔحاكم هنائَة.
1

 

دليايئ، نٌل تـترب ذائصت من ذوائص ودحوكة ادلياايث َُئة كضائَة توخس ؿىل مس توى اجملَس، ختتط ابًفعي ضف اًلضااي راث اًعاتؽ ا     

اجملَس من حِث ذزحهتا.
2

وهط املرشغ ادلزائصي ؿىل ٔبحاكهما ضف اًحاة اًثاين حت  ؾيوان " ضف دحوكة ادلياايث "، من اًىتاة اًثاين     

مٌَ ؿىل ٔبن دحوكة ادلياايث  149من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة، وهع  املاذت  119ٕاىل املاذت  149املتـَق ة : " هجاث اذلنك "، من املاذت 

اتَة بٔ  و ختًصخِة، تـترب ادلِة اخملتعة ابًفعي ضف ألفـال املوظوفة حٌاايث، ونشا ادليح واخملاًفاث املصتحعة هبا، وادلصا م املوظوفة تبٔفـال ٕاُز

 واحملاةل ؿَهيا تلصاز هنايئ ظاذز ؾن قصفة اإهتام.

فِيؼمِا كاهون إإحصاءاث ادلزائَة مضن ٔبحاكم اًـيوان ألول من اًىتاة اًثاين ، ضف املواذ من  ٔبما دحوكة ادلياايث ضف اًلاهون اًفصويس     

ليض هط املاذت  61 - 192ٕاىل  116 من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة اًفصويس تبٔن دحوكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة ادلياايث متثي هجؼؼؼؼؼة حنك حزائَة  111، ًو

اًـام وختتط ابًيؼص ضف ادلياايث. ونحتوكِا كواؾؼؼؼؼؼؼؼؼس اًلاهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
3 

 فِيي ادلصامة اًيت ًـاكة ؿَهيا اًلاهون تـلوتة صائية وحس مية.  »  crime»ؤبما ًفغ حٌاًة      

يا ذاظا، وٕاحصاءاث من هوغ       ا واًيت تتعَة تىًو وحملوكة ادلياايث ظفة ممتزيت ضف اًلضاء ادليايئ، هؼصا رلعوزت ادلصا م اًيت ختتط تيؼُص

اض. ذ
4

 

                                      
1
ة، ٔبهؼص: ؾحس اًلاذز جن صوز: "ألظول اًـامة حملوكة ادلياايث وٕاحصاءاث احملاهكة"، اًيسوت اًوظيَة ٌَلضاء ادليايئ، وسازت اًـسل، اصلًو   ، 6994ان اًوظين   ًٔلصلال اًرتتًو

 .49ض 

 
 .624  - 621، ض 1221  -419دلزائَة اجملضل اًثاًث ضف احملاهكة ، زرف إإًساغ اًلاهوين ٔبهؼص: ألس تار ؿًل حصوت: املوسوؿة ضف إإحصاءاث ا 2
3
ة، اًـسذ س تة «ذزاسة حول هؼام دحوكة ادلياايث ضف اًلواهني امللازهة » ٔبهؼص: ذلسن سـاذي:   ، ورشٍ اًلضات ، وسازت اًـسل ادلزائص، اصلًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوان اًوظين ًٔلصلال اًرتتًو

 . 91، ض 1266وس تون، 
 .62، معحـة ٔبظَس، اًلاُصت، ض 6991ؾحس اذلنك فوذٍ: دحوكة ادلياايث ذزاسة ًًضاظِا وذوز اصلفاغ ٔبماهما ؿىل ضوء كضاء اًيلغ، ٔبهؼص:  4
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لس مت ٕاظالق امس دحوكة ادلياايث ؿىل ُشٍ ادلِة متَزيا ًِا ًتفاذي ٔبي تـحري كس ًثري ذَعا تُهنا وتني قصف اجملَس ألدصى، ومٌَ فٕان       ًو

ظة ضف هَفِة دحوكة ادلياايث يه هجة كضائَة ذاظة ممتزيت جمتزي هوغ اًلضااي احملاةل ؿَهيا، ذاظة من حِث ادتعاظِا احملسوذ، وٕاحصاءاهتا ارلا

ضف ماذت ٕاحاةل اصلؾوى ادليائَة ٕاٍهيا ابًعًصق امليحرص ضف كصاز إإحاةل اٍهنايئ اًعاذز ؾن قصفة اإهتام، ورعل تـس اًتحلِق اًلضايئ اًوحويب 

ث اًتضىِي ادلياايث، و نشعل ذوزاث اهـلاذُا اًيت ختضؽ ًضلكَاث وبٓخال مـَية، مبا جيـَِا َُئة كضائَة راث ظاتؽ ذاض ممتزي، من حِ

 وهوغ اًلضااي احملاةل ٕاٍهيا وظًصلة ٕاذازهتا.

ي حيسذ فبٔما من حِث اًلضااي املس يست ًِا فِيي متتاس ابًعاتؽ ادليايئ ٔبو املوظوفة تبهٔنا حٌاًة ظحلا ٌَـلوتة امللصزت ًِا، ٔبو اًيط ارلاض اطل     

ٔبهَ إ حصامة وإ ؾلوتة ٔبو تساتِؼؼؼؼؼص ٔبمؼؼؼؼؼؼؼؼن تلري كاهون،  يت تضمي ظحَـهتا، ورعل ظحلا ًيط املاذت ألوىل من كاهون اًـلوابث ادلزائصي اً

واًيت حسذث اًـلوابث ألظََة ضف  1221ذٌسمرب  12املؤزد ضف  11 -21وهط املاذت ارلامسة من راث اًلاهون املـسةل مبوحة اًلاهون زرف 

 ماذت ادلياايث.

تمتزي خباظَة وحوة دضوؾِا ٌَتحلِق اًلضايئ من ظصف كايض اًتحلِق ؿىل مس توى احملوكة نٌل ٔبن اًلضااي احملاةل ؿىل دحوكة ادلياايث      

من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة ادلزائصي 11الاتتسائَة، حت  زكاتة قصفة اإهتام، ورعل ما كصزتَ املاذت 
1

بَث ٔبن اًلضااي املعصوحة ٔبماهما دحلق 

إهتام.فهيا كضائَا ؿىل ذزحتني كايض اًتحلِق وقصفة ا
2  

ٔبما من حِث اًتضىِي فِيي مىوهة من تضىِةل حٌلؾَة من كضات دحرتفني ودحَفني صـحَني، ؤبحاكهما تعسز تياء ؿىل الاكتياغ اًضريص  

 .تعفة هنائَة إ تلدي ٕاإ اًعـن ابًيلغ 

 املعَة ااًثاين:  اًيؼام اًـام ٌَمحَفني

حوان  12املؤزد ضف   11 - 14مت تلٌَيَ مبوحة اًلاهون زرف  -ًلاهون إإجنَزيي مبٔدور من ا –ٕان هؼام احملَفني هؼام فصويس كسمي      

6192،
3

 م. 6949ٔبوث  29م، واًلاهون اًعاذز تتازخي  6996سخمترب  19مث دضؽ ٌَتـسًي واًتيلِح تواسعة كواهني ؿّست ٔبمهِا كاهون  

مؽ اًوػائف اذلىومِة، واميؽ مٌَ من إ ٍمتتؽ ابدلًس َة اًفصوس َة ٔبو ونان ًيؼص ٕاىل هؼام احملَفني ضف تساًتَ ؿىل ٔبهَ وػَفة تتـازط      

ابؾتحاٍز  املس حوق كضائَا ٔبو املفَس، واطلي إ ٍمتتؽ بلوكَ املسهَة،    و اتسم ُشا اًيؼام ؾٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس وضبٔتَ إبضفاء اًعفة اًس َاس َة ؿَََ

اًلضاء، نٌل اتسم ابًعاتؽ اًضـدؼؼؼؼؼي املمتِؼؼؼؼؼؼؼز هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصا ًىرثت اًرتص َحاث  ضٌلهة ًـسم ظلَان اًسَعة اًتيفِشًة ممثةل ضف املغل ؿىل هجاس

                                      
 .11، ذاز ُومة، ادلزائص،  ض 1262ٔبهؼص: ؾحس اًـٍزز سـس: ٔبظول إإحصاءاث ٔبمام دحوكة ادلياايث،  11
 .669اًساتق ، ض ٔبهؼص: ؿًل حصوت : املصحؽ  2
 .612ٔبهؼص: ؿًل حصوت: املصحؽ اًساتق، ض  3



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 333 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

َة ضف ٕازساء اًضـحِؼؼؼؼؼؼؼؼة ًِــــشٍ اًوػَفة، وحؼؼؼؼؼؼؼؼسذ هعاة ًـمتس ؿىل اًىثافة اًساكهَة ًتحسًس ؿسذ احملَفني، و ًلس سامه  اًثوزت اًفصوس  

ة، و تحًتَ مـؼم اصلول اًلصتَة ًَحَوز فامي تـس ذؿامتَ اًيت اس متسُا من اصلاملصاظ  َة اذلسًثة واًتحصز اًفىصي، حىت ٔبظحح مـَازا ٌَيؼم اذلضاًز

و ًعحح هؼاما كضائَا ضف اصلاملصاظَاث اًلصتَة و ألكعاز اًتاتـة ًِا.
1

  

ة، و ؿىل اًيّلِغ من رعل فٕان ُشا اًيؼام  م جيس ظسى ضف اصلول الاستدساذًة بٓهشاك واًيت       ناه  تيؼص ٕاىل اًلضاء ؿىل ٔبهَ وػَفة ٕاذاًز

و وس َةل ًتحلِق مبٓزة اًس َاسة و سفؽ املـازضني  و اًتضََق ؿىل اذلصايث، رعل ٔبن املحاذئ الاستدساذًة تتـازط مؽ هؼام احملَفني اطلي 

اًلضات املوػفني اطلٍن ناه  بٓهشاك  اس متس كوتَ من فىصت اصلاملصاظَة و رضوزت ٕاكامة اًـسل من كضات صـحَني ًعـة اًس َعصت ؿَهيم، ؾىس

ت ؾن هلم اؾتحازاث وػَفِة  تتـَق ابملساز املِين واذلفاع ؿىل املزااي واملصتحاث، مبا جيـَِم اتتـني ًيؼام اذلنك اطلي نان ضف مـؼمَ ؾحاز 

 ممَاكث.

لوم اًيؼام اًـام ٌَمحَفني ؿىل مداذئ ؤبسس تىصش اصلاملصاظَة اًيت مصحـَهتا ألوىل       مضازنة ٔبفصاذ اًضـة ضف ٕاذازت اذلنك وؿىل ًو

 زٔبسَ هجاس اًـساةل، ومن ٔبظو ه رهص ما ًًل :

 مبا ٔبن ادلصامة تـس دصكا و تـساي ؿىل اجملمتؽ نان ًزاما ٔبن ًتعسى ًِا تيفسَ وإ ًتبىٔت رعل ٕاإ من ذالل كضات اًضـة. - بٔ 

ق احملَفني، حىت تىون تعحَق اصلاملصاظَة فَسفة وواكـا، ورعل من ذالل تس َري اجملمتؽ لٔ   - ة حوا ه، و مهنا دحاهكة اجملصمني ؾن ظًص

  .  اًـلوتة انتـة من اجملمتؽ و توسائهل إ من كرٍي

ة تـِــــسا ؾن ٕازاذت اًسَعــــة اذلاهكـــة اًتؼؼؼؼؼي تسـى ٕإزسا - ح    ء ٔبقصاضِا ٔبن هؼــام احملَفِؼؼؼؼؼؼؼن ًـرب ؾؼؼؼؼؼن الاس تلالًِــة و اذلؼؼًص

 اًضَلة. اًس َاس َة

 هَ ٌسامه ضف تـٍزز مدسٔب الاس تلالًَة اًلضائَة.بٔ  -ذ    

ؼؼؼؼؼؼس اًلضاء ٔبن ادلصامة ػاُصت احدامؾَة ًـالهجا توحة ٕاس ياذ اًـلاة ًلضات دحَفِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن امثَؼؼؼؼؼؼؼون اًضـة واجملمتؼؼؼؼؼؼؽ تسل تلِِؼؼؼؼؼؼؼ - ه   

 ابدلاهة اًتلين واًيؼصي ٔبنرث مٌَ ابدلاهة اًواكـي والاحدامؾي.ضف اًتضىِةل احملرتفة، اًيت تـس راث ظَؼؼؼؼؼؼؼؼة 

ا من وكؽ و هؼام احملَفني واًلضات اًضـحَني تسٔب تعحَلَ معََا مٌش وضبٔتَ ضف جمال اًلضااي ادليائَة اًيت متثي دعصا ؿىل سالمة اجملمتؽ وملا ًِ     

ؿَََ،
1

 ذ ادلزائَة من خماًفاث وحٌح. و حافغ ؿىل ُشا اًًسق و م ًمت تـمميَ ؿىل ابطف املوا 

                                      
 .612ٔبهؼص: ؿًل حصوت: املصحؽ اًساتق، ض  1
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واحملَفون مواظيون ؿاذًون ٔبؾعامه اًلاهون ظالحِة اذلنك وفق ما ًلتيـون تَ وإ مـلة ؿىل اكتياؾِم.     
2 

سون ٔبن ُش      سٍن  و مـازضني، فريى املًؤ ا و اهلسم املِمتون واصلازسون ٌَيؼم واًلواهني إإحصائَة ادلزائَة حول هؼام احملَفني تني مًؤ

 ًيعوض. اًيؼام ًضمن اس تلالًَة اًلضاء بنك ٔبن احملَفني امثَون اًصٔبي اًـام ومضري اجملمتؽ، ما من صاهَ تعحَق زوخ اًلواهني تـَسا ؾن مجوذ ا

ق املـازط ٔبن املَفاث ادليائَة مـلؼؼؼؼؼست من حِث الًَٓاث وإإحؼؼؼؼؼؼصاءاث ومن حِث اًوكائؽ واًـلوابث      املس يست ًِا،  و ًؼؼؼؼؼؼؼصى اًفًص

و ما ٌس توحة ؿىل  رعل ما ًتعَة نفاءت و ذربت ضف تعحَق اًيعوض اًلاهوهَة ؿىل وكائؽ ادلصامة ومالثساهتا و ٕاذزاك مصافـاث ألظصاف، ُو

 .اًلايض اًياػص ًِشٍ اصلؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوى

ٔبن ٍىون ممتتـا مبس توى ؿَمي و كاهوين ممتزي و ُو ما إ ًتوفص ضف ٔبكَة كضات اًضـة.
3 

 املححث اًثاين: رشوظ و هَفِة تـَني احملَفني

ٕان احملَفني كضات صـحَون، تتوفص فهيم رشوظ ألََُة امليعوض ؿَهيا كاهوان وهماهمم إ تتـازط مؽ تـغ اًوػائف اذلىومِة، خيتازون      

ة احملسذت من كدي اٌَجية امليـلست مبلص اجملَس اًلضايئ.  تواسعة اًلصؿة من اًلامئة اًس يًو

و مععَح احملَف معسٍز من لكمة اذلَف ٔبي اًلسم، رعل ٔبهَ ًؤذي اٍميني اًلاهوهَة تـس خَوسَ ؿىل امليعة ًيؼص اصلؾوى ادليائَة      

 نلايض.

  و كس اؾمتس املرشغ ادلزائصي هؼام احملَفني نلرٍي من تـغ اًترشًـاث ادلزائَة ودط تَ مواذ ادلياايث، و ؿاجل حِثَاتَ و ٕاحصاءاتَ حت     

من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة ٕاىل املاذت  116ابة: " دحوكة ادلياايث " ضف اًلسم اًثاين حت  ؾيوان:  " ضف وػَفة احملَفني " تسءا من املاذت 

اًيت حـَ  ادتعاض ٕاظساز ألحاكم اًلضائَة ٌَلضات وامىن ٔبن  641ضف هط املاذت  6991، نٌل هط ؿىل ُشا اًيؼام ضف ذس توز 119

ضف رعل مساؿسون صـحَون. ٌساؿسمه
4

  

ة هلم، و حاإث اًتياضف و       وسُمت حت  ؾيوان املححث اذلايل مـادلة رشوظ ادتَاز احملَفني و هَفِة تـَُهنم و ٕاؿساذ اًلامئة اًس يًو

 ورعل فامي ًًل: –من ق ٕا ح  119نٌل ؿرب ؾهنا املرشغ ادلزائصي ضف هط املاذت  -اًتـازط مؽ ٔبذاء ُشٍ اًوػَفة 

                                                                                                                        
1
 .96، ذاز اًلعحة ًٌَرش، احملوكة اًـََا، ادلزائص، ض 1224ٔبهؼص: خمتاز س َسمه: " دحوكة ادلياايث وكصاز إإحاةل ؿَهيا "، الاحهتاذ اًلضايئ ٌَلصفة ادليائَة، ؿسذ ذاض   

 .11ٔبهؼص: ؾحس اًلاذز جن صوز: املصحؽ اًساتق، ض  2
 .11هفس املصحؽ، ض  3

، ًتـَق إبظساز هط تـسًي اصلس توز، اًعاذز 6991ذٌسمرب س ية  9ه املوافق  6469زحة ؿام  11املؤزد ضف  419 -91من املصسوم اًصئايس زرف  641ٔبهؼص: املاذت  6

ست اًصمسَة اًعاذزت تتازخي:   .  91م، اًـسذ  6991ذٌسمرب  9ه املوافق  6419زحة ؿام  19ابدلًص
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 عَة ألول:  رشوظ ادتَاز احملَفني.امل

جيوس ٔبن ًحارش وػَفة املساؿسٍن احملَفني ألصزاض رهوزا ناهوا ٔبم » من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة ادلزائصي ؿىل ٔبهَ :  116هع  املاذت      

و ادلًس َة اًحاًلون من اًـمص جالجني س ية نامةل املَمون ابًلصاءت و اًىتاتة و املمت  تـون ابذللوق اًوظيَة و املسهَة و اًـائََة و ٕاانج، حزائًص

«  111و 111ضف ٔبًة حاةل من حاإث فلس ألََُة ٔبو اًتـازط احملسذت ضف املاذتني  اطلٍن إ ًوخسون
 

.
1

 

مساؿسا مـؼم اًرشوظ اًيت ٌضرتظِا اًلاهون ًَرتحش رسعا ما رهصا ٔبو ٔبهىث ًوػَفة احملَف، و ٍىون  116وتشعل فلس تياوً  املاذت      

 دحَفا ضف تضىِةل دحوكة ادلياايث.

اًساًفة اطلهص تني اطلهص وألهىث ضف اًرتحش ًوػَفة اًلايض اًضـدؼؼؼي، و اصرتظ  ورشظ ٔبول ٔبن ٍىون من خًس َة  116فساوث املاذت      

ة، و رعل ما جنسٍ ضف خمتَف ترشًـاث اًـا م اًيت تضرتظ ادلًس َة ٌَوكوف ؿىل مٌعة اًلضاء معوم ا، نٌل حسذث اًسن اًلاهوهَة حزائًص

ون سن اًالسمة ٌَرتحش ًَِئة دحَف و ُؼؼؼؼؼؼي تَؼؼؼؼؼؼؼوػ جالجِؼؼؼؼن س ية نامةل، وضف ُشا اًعسذ هلض  احملوكة اًـََا حىٌل صازك فَِ دحَف ذ

اًثالجني س ية، ٔلهنا اؾتربث رعل من اًيؼام اًـام جيوس ٕانازتَ ضف ٔبًة مصحةل ناه  فهيا اصلؾوى ادليائَة.
2

   

ؼون نٌل اصرتظ املرشغ ضف من ًتلسم ًوػَفة احملَف ٔبن ٍىون ممن حيسن اًلصاءت واًىتاتة، ٔلن ٕاحصاءاث احملاهكة ٔبمام دحوكة ادلياايث تىؼؼؼؼ     

 نتاتَة، واًتعوً  اًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصي تـحازت ) هـم ( ٔبو ) إ ( ومن إ حيسن رعل إ امىن ٔبن ٌضلّك مبحوكة ادلياايث.

 ٌضرتظ ضف املرتحش ًوػَفة دحَف ٔبن ٍىون ممتتـا بلوكَ املسهَة و اًـائََة، و إ ٍىون دحي حنك كضائؼؼي ظاذز ضسٍ حصمــَ من نٌل     

 ُشٍ اذللؼؼؼؼوق لكِــا ٔبو تـضِا تياءا ؿَؼؼى متاتـؼؼؼؼؼؼؼة حزائَة إزتاكتَ دلصم مـاكة ؿَََ ظحلا ًلاهون اًـلوابث.

َف فاكسا ٔلََُتَ نادليون ٔبو اذلجص اًلاهوين ٔبو اًلضايئ، ٔبو ًتـصط  ه ؿازط من اًـوازط امليعوض ؿَهيا و ٔبذريا ٔبن إ ٍىون احمل     

 من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة ادلزائصي.  111 -111تيط املاذتني 

 

 

                                      
1
ست اًصمسَة اًعاذذزت ًوم ازلـة 6911ًوهَو س ية  9ه املوافق 6191ظفص ؿام  69املؤزد ضف  611 -11ٔبهؼص: ألمص زرف   م، ًتضمن كاهون إإحصاءاث ادلزائَة، اًعاذز ابدلًص

 .49، اًـسذ م، اًس ية اًثاًثة6911ًوهَو س ية  62ه املوافق 6191ظفص ؿام  12

  .196، ذاز اًِسى، ؿني مََةل، ض 1229ٔبهؼص: هخِي ظلص: كضاء احملوكة اًـََا ضف دحوكة ادلياايث،  1
2
، ذاز 1229ٔبهؼص: هخِي ظلص: كضاء احملوكة اًـََا ضف دحوكة ادلياايث،  196.1، ذاز اًِسى، ؿني مََةل، ض 1229ٔبهؼص: هخِي ظلص: كضاء احملوكة اًـََا ضف دحوكة ادلياايث،  

 .196اًِسى، ؿني مََةل، ض 
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 املعاًة اًثؼؼؼؼؼاين:  حاإث اًتياضف و اًتـازط مؽ تـَني احملَفني

 6991 /21/ 61املؤزد ضف  21-91ن إإحصاءاث ادلزائَة املـسةل مبوحة اًلاهون زرف من كاهو 111ًلس هع  املاذت      
1

ؿىل ٔبن ُياك  

 ٔبصزاض إ جيوس هلم و إ امىهنم ٔبن ٍىوهوا من املساؿسٍن احملَفني، ومـىن رعل ٔبهنم إ ٌس تعَـون ٔبظال اًرتحش ًوػَفة املساؿس احملَف و

 مه:

 ٔبو ابذلخس صِصا ؿىل ألكي دليحة. ألصزاض احملىوم ؿَهيم تـلوتة حٌائَة  (6

 ذح  و رعل ذالل مخس س يواث من اتزخي اذلنك اٍهنايئ.  122ألصزاض احملىوم ؿَهيم جبيحة ٔبكي من صِص ٔبو تلصامة إ تلي ؾن  (1

 اًسجن ٔبو ألصزاض اطلٍن ٍىوهون ضف حاةل اهتام ٔبو احملىوم ؿَهيم قَاتَا من دحوكة ادلياايث و اًعاذزت ضف صاهنم ٔبمص ابٕإًساغ ضف (1

 ابًلدغ.

 موػفو اصلوةل ؤبؾواهنم و موػفو اًوإايث واًحضلايث املـزوًون من وػائفِم. (4

 ٔبؾضاء اًيلاابث املِيَة اًعاذز ضّسمه كصاز اميـِم مؤكتا ٔبو هنائَا من مدارشت اًـمي. (1

 املفَسون اطلٍن  م ٍصّذ ٕاٍهيم اؾتحازمه. (1

 ذؾون مستضفى ألمصاط اًـلََة. احملجوز ؿَهيم واملـنّي ؿَهيم كمي كضايئ ٔبو املو  (9

شٍ اذلاإث اًس حؽ تـترب حاإث إ ختول ًعاحهبا اذلق ضف اًرتحش ملِمة املساؿس احملَف إؾتحازاث كاهوهَة تـَل  تعفتَ ؤبََُتَ.      ُو
2

  

ــــازاث و ٔبس حاة وػَفِة، ويه تغل اًيت نٌل ٔبن ُياك حاإث تتـازط مؼؼؼؼؼؽ ممازسة وػَفة احملَف ًؼؼؼؼؼؼؼسى دحوكؼؼؼؼؼؼؼؼة ادلياايث إؾتد     

ؼؼؼؼي:   111هع  ؿَهيا املاذت   من ق ٕا ح ُو

 ؾضو اذلىومة ٔبو اجملَس اًوظين. -

ألمني اًـام ٌَحىومة ٔبو ٕإحسى اًوسازاث ٔبو املسٍص إبحسى اًوسازاث و زخي اًلضاء املـني ضف اًسغل اًلضايئ و وايل اًوإًة و  -

 ٔبمِهنا اًـام و زئُس اصلائصت.

                                      
1
  .19 -19ٔبهؼص: ؾحس اًلاذز جن صوز: املصحؽ اًساتق، ض  

2
 .11ٔبهؼص: ؾحس اًـٍزز سـس، املصحؽ اًساتق، ض  
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موػفو معاحل اًرشظة و زخال ادلُش مبرتَف ختععاهتم ٔبجياء ذسمهتم و موػفو ازلازك و اًرضائة ومعاحل اًسجون ٔبو املَاٍ  -

 ٔبو اًلاابث.

و لك من هؼص كضَة تعفتَ ضاتط من اًضحعَة اًلضائَة ٔبو حلق فهيا ٔبو نان فهيا صاُــــسا ٔبو مساؿسا ٌَـساةل ورحري ٔبو مرتمج ٔبو  -

ق مسين فال جيوس  ه ٔبن ٍىون دحَفا فهيا.صاهَا ٔبو ظاحة ح
1

 

ة ٌَمحَفني  املعَة اًثؼؼؼؼؼؼؼاًث: ٕاؿساذ اًلامئة اًس يًو

ة ٌَمحَفني حتس حا ًلك ذوزت حٌائَة ًمت افتتاهحا ذالل تغل اًس ية، سواء ناه  ذوزت    تياول املرشغ ادلزائصي هَفِة ٕاؿساذ اًلامئة اًس يًو

من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة حت  ؾيوان : " ضف ٕاؿساذ كامئة احملَفني " و م ًرتك جماإ  119ٕاىل  114ؿاذًة ٔبم اس تثٌائَة ضف هعوض املواذ 

ٌَتيؼمي من ظصف زئُس اجملَس اًلضايئ ٔبو زئُس دحوكة ادلياايث ٔبو اًيائة اًـام و ٕامنا هط ؿىل رعل دضاحة     و تتفعَي ناضف خملتَف 

 . إإحصاءاث و اًلواؿس اًيت ختط ُشٍ اًـمََة

جنسُا تتضمن ؿىل ٔبهَ  6991ًس ية  62 - 91من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة املـسةل ابًلاهون  114ومن ذالل إإظالغ ؿىل هّط املاذت   

ة وضفا تبمٔســاء احملَفِؼؼن، ًوضؽ دـــالل ألصِص اًثالج -ٔبي ذائصت اجملَس اًلضايئ اًتاتـة  ه  -ًـس س يواي ضف ذائصت ادتعاض دحوكة ادلياايث 

ألذريت من لك س ية ٌَس ية اًيت تَهيا، من كدي دلية حتسذ مبصسوم
2

و دجمتؽ مبلص اجملَس اًلضايئ، تس تسؾى اٌَجية من كدي زئُسِا و ُو زئُس 

اجملَس كدي موؿس الاحدامغ خبمسة ؾرش ًوما ؿىل ألكي.
3

  

 َس اًلضايئ ٔبو مٌسوتَ ، زئُسؼؼؼؼؼا مؼؼؼؼؼؼن :  " تتىون اٌَجية امللكفة إبؿساذ كامئة احملَفني ادليائَني سايذت ؿىل زئُس اجمل

 كاط ٌَحنك ٔبو كايض ٌَيَاتة ًلك دحوكة صلائصت ادتعاض احملوكة ادليائَة ًـَيَ زئُس اجملَس اًلضايئ ابكرتاخ من زئُس احملوكة. -

 زئُس اجملَس اًضـيب اًحضلي ًلك تضلًة اتتـة صلائصت ادتعاض احملوكة ادليائَة ٔبو ممثهل "  -

                                      
1
ا ًيفور اًسَعة وهؼام اذلنك و املالحغ ٔبن حاإث اًتـازط ثسخة اًوػَفة اس متسث مداذهئا من ظحَـة هؼام احملَفني هفسَ اطلي ًؤنس ؿىل اذلضوز اًضـيب ضف اًلضاء حرص  

  من ق ٕا ح. 111و 111اطلي ًسٍص ٔبموزٍ ؿرب ُسٍ اًوػائف و تىٌصسا ملحسٔب اس تلالًَة اًلضاء، ورعل ما اؾمتسٍ املرشغ ادلزائصي من ذالل هط املاذت  
2
املـسل  611 – 11من ألمص  114ًتضمن تعحَق املاذت  6992ي اجًص 69املوافق   6462زمضان ؿام  11، املؤزد ضف 92/629من املصسوم اًتيفِشي زرف  21ٔبهؼص: املاذت  

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، اًـسذ  ي س ية  69ُؼ املوافق  6462زمضان ؿام  11، اًعاذزت تتازخي : 61واملمتم واملتضمن كاهون إإحصاءاث ادلزائَة، ادلًصست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائًص   6992ٔبجًص

 149اًعفحة 
3
كاهون  -اًلاهون اًتجازي  -اًلاهون املسين  -كاهون إإحصاءاث ادلزائَة  - مسـوذي: املواؾَس اًلاهوهَة املسهَة وادلزائَة ضف ) كاهون إإحصاءاث املسهَة و إإذاًزةٔبهؼص: ؾحس ػل 

 .644حاؿة و اًًرش واًتوسًؽ، ادلزائص، ضكاهون اًححصي ( ، ذاز ُومة ٌَع  -كاهون ازلازك  –كاهون ادلًس َة  -ترشًؽ اًتامني -ترشًؽ اًـمي   -ألزست 
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( دحَفا من لك ذائصت ادتعاض دحوكة ادلياايث، نٌل ًـس 11ًتضمن اًىضف ارلاض ابحملَفني اطلي تـسٍ ُشٍ اٌَجية س تة و جالجون )و      

( دحَفا ٕاضافِا ًمت ادتَازمه من تني مواظين ذائصت ادتعاض احملوكة، و ًوذغ صلى نتاتة ضحط اجملَس ورعل ما 61وضفا ذاض ابجين ؾرش )

 من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة. 111هع  ؿَََ املاذت 

ق اًلصؿة اجين ؾرش       و كدي افتتاخ ذوزت دحوكة ادلياايث تـرشت ٔبايم ؿىل ألكي ٌسحة زئُس اجملَس ضف خَسة ؿَيَة مبلص اجملَس تعًص

 دحَفا مساؿسا ًتغل اصلوزت من ٔبظي اًس تة واًثالجني.

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼص إإضافِني من اًىضف ارلاض هبـــم، وابًتايل فٕان لك ذوزت ٌسحة ًِا نٌل ًلوم ابدتَاز دحَفني اجيني من ٔبظي ٔبجٌؼؼؼى ؾض     

مهنم وضف ًتىون من ٔبزتـة ؾرش دحَفا مهنم اجيني ٕاضافِني، ٌس تسؾون ؿىل مساز اهـلاذ اصلوزت ادليائَة مبحوكة ادلياايث ًتمت اًلصؿة إدتَاز 

 دحَفني مساؿسٍن جيَسان ؿىل مٌعة اذلنك.

لوم اًي      ائة اًـام تتدََف لك دحَف حسة امسَ ضف اًلصؿة تًسزة من خسول اصلوزت اخملتعة تَ، ورعل كدي اهـلاذُا تامثهَة ٔبايم، وجية ًو

من ق ٕا ح، 192اًتيخَِ ؿَََ ضف ُشا اًتحََف ترضوزت اذلضوز ضف اًَوم واًساؿة احملسذٍن و ٕاإ تـصط ٌَـلوابث امليعوض ؿَهيا ضف املاذت 
1

وٕان 

تحََلَ رسعَا فَموظيَ ٔبو ًصئُس اجملَس اًضـيب اًحضلي اطلي جية ؿَََ ٕاؿالمَ تتـٌََُ دحَفا صلى دحوكة ادلياايث. م ٍمتىن من 
 

 املعَة اًصاتؽ: ٕاحصاءاث ادتَاز دحَفي اذلنك ٔبجياء ادلَسة

اصلوزت ملصاحـة كوامئِم و وضوفِم  تـس افتتاخ ادلَسة وٕاحضاز املهتم و ٔبمص ناتة ادلَسة من ظصف زئُس احملوكة ابملياذات ؿىل دحَفي      

ًتعحَح ما تـَق ابًيعاة ًلامئة ألظََني و تسازك ؾوازط مضازنهتم و تفلس اًلائحني، فٕان زئُس احملوكة ًضعَؽ مبِمة ٕاحصاء اًلصؿة تني 

ت احملرتفني،ٌَجَوش ضف مٌعة اذلنك ٕاىل خاهة اًلضا احملَفني ألظََني إدتَاز دحَفني اجيني امثالن اًتضىِةل اًضـحَة
2

ًتىمتي اًتضىِةل  

 من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة.  194اشلاس َة ًَِئة اًفعي ظحلا ٌَترشًؽ ادلزائصي فامي تضميتَ املاذت 

                                      
1
: " ... و حينك ؿىل لك دحَف ختَف تلري ؿشز مرشوغ ؾن الاس تجاتة ًالس تسؿاء اطلي تَف ٕاًََ ٔبو اس تجاة ٕاًََ مث اوسحة كدي 24من ق ٕا ح فلصت  192ٔبهؼص: املاذت  

 ذًياز ". 122ٕاىل  622ٕاهناء هممتَ تلصامة من 
2
 .191، ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص، ادلزء اًثاين، ض 6991مداذئ إإحصاءاث ادلزائَة ضف اًترشًؽ ادلزائصي، ظحـة  ٔبهؼص: ٔبمحس صوطف اًضَلاين: 
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ضف ٔبن ٍصذ جالجة ؿىل الٔنرث من  -ؿىل سخِي ادلواس  -وجية ؿىل زئُس دحوكة ادلياايث كدي ٕاحصاء اًلصؿة ٔبن ًًدَّ املهتم تبٔن  ه اذلق      

حملَفني و الاؿرتاط ؿىل ادتَازمه و ؿسم كدوهلم ٌَجَوش نلضات حنك ٌَفعي ضف مَفَ، و ٍىون اًصّذ ذون ٕاتساء ٔلي سخة مؼؼؼؼؼؼؼن ا

و اطلي حصث ؿَََ اًـاذت ضف واكؽ احملانٌلث ادليائَة. ألس حاة، و امىن ٌَمهتم اٍمتتؽ هبشا اذلق تيفسَ ٔبو ؾن ظًصق دحامَِ، ُو
1

 

و جالجة دحَفني، ورعل ما تياو ه املاذت  و ضف حاةل تـسذ      من كاهون  194املهتمني اصرتهوا لكِم ضف زذ اًـسذ ألكىص املسموخ تَ ُو

 إإحصاءاث ادلزائَة.

اًتَ و ملمثي اًيَاتة اًـامة اذلق ضف زذ اجيني من احملَفني اٌظلٍن اس تلصث ؿَهيم اًلصؿة ذون ٔبن حيتاح ٕاىل تيخَِ من زئُس احملوكة بنك ذز      

ابٕإحصاءاث املـمول هبا، وحق اًصذ كري مٌوظ ابًعصف املسين وإ املسؤول املسين.
2

 

ق وضؽ ٔبسٌلء احملَفني اذلارضٍن ضف كعاظاث وزكِة ذاذي ظيسوق مث ٌسحة مٌَ زئُس احملوكة امس دحَفني       و تمت اًلصؿة ؾن ظًص

عَة مهنٌل الاًتحاق مبياظهبم ضف مٌعة اذلنك  مث ًـَن ٔبن دحوكة ادلياايث اس توكَ  هعاة  - م ًتـصضوا ٌَصذ اًساًف اطلهص ٕارا  -اجيني، ًو

تضىَِِا تشهص امس احملَفني، مث ًوخَ هلٌل اًلسم
1 

تتالوتَ حصفِا ٕاىل بٓدص مٌعوكَ، مث ًلف لك  194املتضّمن ضف اًفلصت ألذريت من هط املاذت 

ي ٕاصِاذا ؾن ظًصق ناتة اًضحط ؿىل اٍمين املؼؼؼؤذات، و اًيت تتضمن ٔبمؼؼؼؼؼؼص ، مث ًـع«ٔبكسم ابؼل » مهنا ؾيس اًيساء ؿَََ كائال ؾحازت 

 احملَف ٕاؾعاء اًـياًة اًالسمة ًإلحؼؼؼؼؼؼؼصاءاث ومتاتـة اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوكائؽ وألذةل واًتحًل ابًزناُة و ألماهة واذلَاذ. 

رصاح ٔبسٌلء احملَفني من ظيسوق اًلصؿة ٔبن ًلوم املهتم جصذ جالجة من وجيوس ٔبوإ ٌَمهتم ٔبو حملامَِ مث من تـسٍ اًيَاتة ٌَـامة ضف ساؿة اس ت

 احملَفني واًيَاتة جصذ اجيني. وٍىون اًصذ تلري ٕاتساء ٔبس حاة ".

 دــــامتــــة

من مخسة ٕان مسبةٔل ٕارشاك احملَفني ضف هؼص اًلضااي املوظوفة ؿىل ٔبهنا حٌاايث، و ادلَوش ضف تضىِةل احملوكة ادليائَة تًس حة اجيني      

 كضات، وٕاظساز اذلنك ادليايئ، ابت  مسبةٔل فهيا هؼص وادتالف تني اًفلِاء و املِمتني بلوق إإوسان. 

                                      
1
 . 19ٔبهؼص: ؾحس اًـٍزز سـس: املصحؽ اًساتق، ض  

2
لوم اًصئُس ؾيسئش إبحصاء اًلصؿة ؿىل احملَفني املس ت 4ٕاىل  1من ق ٕا ح فلصت  194ٔبهؼص: املاذت    ـسٍن ٌَجَوش جباهة كضات احملوكة.: " ًو
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ؿىل ٔبهَ  6991من ذس توز  641ففي اًترشًؽ ادلزائصي ٌس متس هؼام احملَفني رشؾَتَ من اصلس توز ٔبوإ، ورعل ما هع  ؿَََ املاذت      

َة وامىؼؼؼؼن ٔبن ٌساؿسمه ضف رعل مساؿسون صـحَون حسة اًرشوظ اًيت س َحسذُا اًلاهون، ضف خيتط اًلضات إبظساز ألحاكم اًلضائ 

لس نان اًتضىِي اًلسمي ًتضمن جالجة كضات دحرتفني ؤبزتـة دحَفني، ًىن  ٕاصازت ٕاىل دحوكة ادلياايث وتيؼمي كاهون إإحصاءاث ادلزائَة ًِا، ًو

ٔبظحح  اًتضىِةل ؿىل ما يه ؿَََ الٓن من جالجة كضات  62 - 91مبوحة ألمص زرف   6991تـس الاهتلاذاث اًواسـة ومبوحة تـسًي س ية 

دحرتفني وكاضَني دحَفني مساؿسٍن
1

 

واملالحغ ٔبهَ  م ًحق تبٔجري ٌَمحَفني ضف ٕاظساز اذلنك تـس ٔبن ماً  نفّة ألكَحَة ٕاىل اًلضات احملرتفني، انَُم ؾن جصوس تـغ ألظواث      

ا بنك ٔبهَ إ توخس خّسًة ومـاًري راث نفاءت إدتَازمه ابإؾدامذ ؿىل جلافهتم وىزاُهتم، و ٔبهنم كري كاذٍزن ؿىل حتََي اًوكائؽ اصلاؾَة ٕإًلائَ متام

م، واملالثساث ادليائَة، ذاظة مؽ تعوز إإحصام وادليات، اًيت  ًعـة ؿىل اًلضات احملرتفني مبا هلم من نفاءت وذربت وتىوٍن جمازات ٕاحصاهم

ُتـامي مـِا احملَفون اطلٍن كاًحا وًيلط نفاءهتم و دجصجهتم جنسمه ذاضـني ٌَلضات اًيؼامِني؟فىِف س 
2 

من كاهون إإحصاءاث ادلزائَة، ابًصمغ من  199ومن املسمل تَ ٔبن ٔبحاكم ادلياايث إ تسخة وتخىن ؿىل الاكتياغ اًضريص ظحلا ٌٌَلذت      

حوة ٔبن تـَي ألحاكم اًلضائَة، فِعصخ خاهة من اًفلَ سؤال مفاذٍ من ٔبٍن ًتىون هع  ؿَؼؼؼؼى و  6991من ذس توز  644ٔبن املاذت 

حملاهكة مثي اًلضات الاكتياغ اًضريص ٌَمحَفني؟ زفا ُو واكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽ معََا ٔبن احملَفِؼؼؼؼؼؼن إ ًعَـؼؼؼؼؼؼؼؼون ؿَؼؼؼؼى املَفاث ادليائَة كدي خَسة ا

ىل ما ذاز ابدلَسة، مث ًواظي ُشا الادجاٍ ؿ اغ املهتم ٔبو اًعصف املسين، و ابًتايل فٕان اكتياؾِم ٍىون تياءاحملرتفني ٔبو ممثي اًيَاتة اًـامة ٔبو ذف

خ ٔبس ئةل ؿىل اهتلاذٍ من اًواكؽ اًـمًل ٌَمحانٌلث ادليائَة اًيت تًَّ  ٔبن احملَفني كاًحا ما ٍىوهون ذازح ٔبظواز احملاهكة تـسم تشل اًـياًة ٔبو ظص 

حة ٔبو هجال ابٕإحصاءاث، ذاظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة ما تـَق توسائي إإجحاث اًتلٌَة املـلست، ٕار ٔبظصاف اصلؾوى ؾن ظص  ًق زئُس ادلَسة، ورعل ٕاما ُز

ٔبن لك ُشٍ ألس حاة جممتـة حـَ  من الادجاٍ املـازط ًيؼام احملَفني ًلّوي ظوتَ و ًضلط حنو ٕاًلاءٍ.
3 

                                      
1
 Baghdadi Djilali: Guide Pratique du Tribunal Criminel; P.108: « 345 - sous le régime du décret n° 63-146 du 25 Avril 1963 

portant création des tribunaux criminels populaires. Le nombre des assesseurs jures composant le jury de jugement était de six. Il été 

ramène a quatre par l ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de p p pour être réduit a deux par l ordonnance n° 95-10 du 25 

février 1995«. 

 
2
 .91خمتاز س َسمه ، املصحؽ اًساتق ، ض  ٔبهؼص:  

 .14 -16ؼس، املؼؼصحؽ اًساتق، ض. ؾحس اًـٍزز سـؼؼؼؼؼؼ 3
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فامي توكّف     
 

َفني ضف دحوكة ادلياايث اطلي ًضم دحَفني اجيني فلط تـس اًتـسًي، و زٔبى ٔبحصاتَ ٔبهَ خاهة بٓدص ؾيس اًتضىِي اًـسذي ٌَمح

 ُشا اًـسذ ظاز ذون ٔبمهَة تشهص، فٕاما ٔبن تىون ألكَحَة ٌَـيرص اًضـيب، وتىون دحوكة ادلياايث خسٍصت تتسمَة احملوكة اًضـحَة، ؤبما ٔبن

 امك اًـاذًة. حيشف لكَة وتعحح دحوكة احرتافِني تعحق اًلاهون مثي احمل

هوؾَة ضف  تَس ٔبهَ وتني املوكفني اًساًفي اطلهص امىن اًلول ٔبن ألذش تيؼام احملَفني من كدي املرشغ ادلزائصي ضف احملاهكة ادليائَة ًـترب هلةل     

تَاز ألحسن ًضرط احملَف ٕازساء اصلاملصاظَة واملسامهة واًصكاتة اًضـحَة ؿىل ٔبؾٌلل اًسَعة اًلضائَة، ًىن توحة تفـَهل ؾن ظًصق الاد 

 اطلي جية ٔبن تتوفص فَِ رشوظ املـصفة اًلاهوهَة واذللوكِة ٕاىل خاهة اًرشوظ اًساًفة اطلهص، وإ جية الانتفاء تتـٌََُ من ؿامة اًضـة،

 مٌبٔى ؾن اًتبٔثص تتوخَ ٔكن ٌس تـان ابًلاهوهَني واذللوكِني من ٔبساتشت خامـاث وانصعني مسهَني، مبا هلم من ذربت وذزاًة كاهوهَة دجـَِم ضف

 اًلضات، وكاذٍزن ؿىل املسامهة ضف ظيؽ اذلنك مبا ٍىفي حلوق لك ظصف ماجي ٔبمام احملوكة.
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  املصاحؽ ابٌَلة اًـصتَة: 6

ة، ادلزائص، ، ذًوان املعحوؿاث ادلامـ1221َٔبمحس صوطف اًضَلاين: مداذيء إاحصاءاث ادلزائَة ضف اًترشًؽ ادلزائصي، اًعحـة اًثاًثة،   -6

 ادلزء ألول.

 ، ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص، ادلزء اًثاين.6991ٔبمحس صوطف اًضَلاين: مداذيء إإحصاءاث ادلزائَة ضف اًترشًؽ ادلزائصي، ظحـة  -1

، 1221، دِاهة ألماهة(، اًعحـة ألوىل –دعف ألظفال  –حصا م اذلضُش  –حٌسي ؾحس املغل تم: املوسوؿة ادليائَة ) حصامة  -1

 مىتحة اًـمل ٌَجمَؽ، تريوث، ادلزء اًثاًث. 

اتَة: رشخ كاهون إإحصاءاث ادلزائَة ادلزائصي ) اًتحلِق واًتحصي(، ظحـة   -4  ، ذاز ُومة، ادلزائص.1221ؾحس ػل ٔبُو

ة  -1 اًلاهون  -هون إإحصاءاث ادلزائَة كا -ؾحس ػل مسـوذي: املواؾَس اًلاهوهَة املسهَة وادلزائَة ضف ) كاهون إإحصاءاث املسهَة و إإذاًز

كاهون اًححصي ( ، ذاز  -كاهون ازلازك  –كاهون ادلًس َة  -ترشًؽ اًتامني -ترشًؽ اًـمي   -كاهون ألزست  -اًلاهون اًتجازي  -املسين 

 ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش واًتوسًؽ، ادلزائص.

 ، معحـة ٔبظَس، اًلاُصت.6991ٔبماهما ؿىل ضوء كضاء اًيلغ، ؾحس اذلنك فوذٍ: دحوكة ادلياايث ذزاسة ًًضاظِا وذوز اصلفاغ   -1

 ، ذاز ُومة ٌَعحاؿة واًًرش، ادلزائص.1262ؾحس اًـٍزز سـس: ٔبظول إإحصاءاث ٔبمام دحوكة ادلياايث،   -9

ؿًل حصوت: املوسوؿة ضف إإحصاءاث ادلزائَة اجملضل اًثاًث ضف احملاهكة ، زرف إإًساغ   -9

 .1221 -419اًلاهوين 

 ، ذاز ُومة ٌَعحاؿة واًًرش واًتوسًؽ، ادلزائص. 1261الل: اصلؿاوى اًياص ئة ؾن ادلصامة، اًعحـة اًثاهَة، ؿًل مش  -9

 ، ذاز اًِسى، ؿني مََةل.1229هخِي ظلص: كضاء احملوكة اًـََا ضف دحوكة ادلياايث،  - 62

 اًححوج وامللاإث:

، ورشٍ اًلضات ، وسازت اًـسل ادلزائص، اصلًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوان اًوظين «ازهة ذزاسة حول هؼام دحوكة ادلياايث ضف اًلواهني املل» ذلسن سـاذي:  -66

ة، اًـسذ س تة وس تون،   .1266ًٔلصلال اًرتتًو

، ذاز اًلعحة ًٌَرش، 1224خمتاز س َسمه: " دحوكة ادلياايث وكصاز إإحاةل ؿَهيا "، الاحهتاذ اًلضايئ ٌَلصفة ادليائَة، ؿسذ ذاض  -61

 احملوكة اًـََا، ادلزائص.
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ؾحس اًلاذز جن صوز: "ألظول اًـامة حملوكة ادلياايث وٕاحصاءاث احملاهكة"، اًيسوت اًوظيَة ٌَلضاء ادليايئ، وسازت اًـسل، اصلًوان  - 61

ة،   .6994اًوظين ًٔلصلال اًرتتًو

 اًيعوض اًترشًـَة:

، ًتـَق إبظساز هط تـسًي 6991ذٌسمرب س ية  9ه املوافق  6469زحة ؿام  11املؤزد ضف  419 -91املصسوم اًصئايس زرف  -64

.91م، اًـسذ  6991ذٌسمرب  9ه املوافق  6419زحة ؿام  19اصلس توز، اًعاذز ابدلًصست اًصمسَة اًعاذزت تتازخي:   

م، ًتضمن كاهون إإحصاءاث ادلزائَة، اًعاذز 6911ًوهَو س ية  9ه املوافق 6191ظفص ؿام  69املؤزد ضف  611 -11ألمص زرف  -61

.49م، اًس ية اًثاًثة، اًـسذ 6911ًوهَو س ية  62ه املوافق 6191ظفص ؿام  12ة اًعاذذزت ًوم ازلـة ابدلًصست اًصمسَ  

ي  69املوافق   6462زمضان ؿام  11، املؤزد ضف 92/629املصسوم اًتيفِشي زرف  -61  11من ألمص  114ًتضمن تعحَق املاذت  6992اجًص

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، اًـسذ  املـسل واملمتم واملتضمن كاهون إإحصاءاث 611 – ست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائًص ، اًعاذزت 61ادلزائَة، ادلًص

ي س ية  69ُؼ املوافق  6462زمضان ؿام  11تتازخي :  .149اًعفحة   6992ٔبجًص  

 املصاحؽ ابٌَلة ألحٌحَة: 1

17- Baghdadi Djilali: Guide Pratique du Tribunal Criminel; Edition Anep. 
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 اًِيسسة إإهتزاتَة ضف ادلزائص: تبٔمالث ضف ٕاس تلالًَة إإذازت ورشؾَة اًيؼام اًس َايس.

 ٔب/ذًدــاس هكــــال ، ٔبس تار مساؿس "ة"كسم اًـَوم اًس َاس َة ،خامـة تَازث

            مسـوذي ٔبمِية ،خامـة تَمسان  ألس تارت/،و 

 ملسمة :

ؽ اصلويل واًيؼم اًس َاس َة املـادضت تضلك اًوس َةل اصلاملصاظَة ٕإس ياذ اًسَعة، ما ًلس ٔبحض  اًيؼم إإهتزاتَة ؿىل ظـَس اجملمت

 ٍىن رعل  م ٔبن مىصسة مليعق اصلس توز، ٕاإ ٔبحس ٔبمه اًلصازاث ٔلي هؼام س َايس، فٕارا ناه  مؤدصا تمت وفق معََاث جيـي من مساةل اهتلاهئا

ٕاًسًوًوحِة محَ  تحـاث ُائةل ؿىل مس تلدي اذلَات اًس َاس َة ٌَـسًس من ؾصيض مىصسة إؾتحازاث  ثضلك تمت مىض تي ناه  فامي نشعل

 اصلول.

شا اًعصخ ًعسق ؿىل ظحَـة اًيؼام إإهتزايب ادلزائصي هوهَ ؾصف اًـسًس اًثلصاث ؿرب     مساٍز اًتعوزي اطلي كعـَ من مصحةل  ُو

ةألحاذًة اذلزتَة وحىت اًتـسذًة اًس َاس َة، فدـس مصوز ٔبنرث من زتؽ كصن  فضال ؾٌل محَتَ من اىزإكاث س َاس َة  من الاهتزاابث اًزتهًو

َس واحدامؾَة خاءث ظائفة من اصلساتري ًفتح اجملال ًتىوٍن ازلـَاث وألحزاة اًس َاس َة مبا اس تسؾي ُيسسة هؼام ٕاهتزايب ٍىفي اًتيؼمي ادل 

شا من صبٔهَ ٔبن ًعصخمت ٕاظساز اًـسًس من اًلواهني الاهتز ٌَمٌلزسة اًس َاس َة ودجس َسا ًِشا اًعصخ  ٕاصاكًَة مفاذُا: اتَة ُو

اانث إإذازت الاهتزاتَة ضف تـث كاهون ٕاهتزايب ًتحمي ؾئب ٕاىل ٔبي مسى سامه  إإهفتاخ ؿىل اًتـسذًة وًضمن رشؾَة اًيؼام  ُز

 اًس َايس؟.

 تَ؟.ًرتس َخ اذلنك اًصاصس؟ ٔبم تـمَلا ٔلسم  وتعَلة ٔبدصى ُي سامه  اًِيسسة الاهتزاتَة ضف ٕاجياذ فضاء

ف ابًِيسسة الاهتزاتَة:    ٔبوإ: تـًص

ًلعس ابًِيسسة الاهتزاتَة ظَاكة اًلواؿس والًَٓاث اًىفِةل تضٌلن املضازنة اًس َاس َة اصلوزًة ٌَمواظيني ضف نيف اًزناُة  

واًتـسذًة والاهتؼام،  وراعل من ذالل توفص مجةل من املـاًري:
1

 

                                      
 اًِيسسة الاهتزاتَة: ملازتة مـصفِة"، ٔبهؼص اًصاتط:  ٔبدحيس جصكوق، ": -1

http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1430    12/21/1264ل. اتزخي اصلدو 

http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1430
http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1430
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ادللصاضف ٌضلوةل وجممتـِا من حِث تـسذ ٔبو اًتجاوس فضال ؿىل مس توى اًىثافة رضوزت ألذش تـني الاؾتحاز ظحَـة الامتساذ  -

 اًساكهَة وتوسًـهيا.

ٔبسس اًتبَُٔي الاهتزايب  مصؿاث ظحَـة اًيؼام اًس َايس وجلافتَ اًس َاس َة ومسى وحوذ َُلكة حلوكِة ًمت ؿىل ضوهئا حتسًس -

ة املواظن هكعسز وكاًة ٌَـمي اًس َايس.   تىٌصسا ملصنًز

ظحَـة اٍمنط الاهتزايب من ذالل مصاؿات: منط تعوً  )هؼام اٍمتثَي اًًس يب ٔبو اًتـسذي ٔبو اخملتَط(، ونشا منط اًلعَؽ  حتسًس -

الاهتزايب اطلي جية ٔبن ٍصاؾي املزح تني املـَاز ادللصاضف واًىثافة اًساكهَة، وؾتحة اٍمتثَي اًيت جية ٔبن حتلق اٍمتثَي إإًسًوًويج 

 ون ٕاكعاء.ضف اجملاًس امليترحة ذ

 ظحَـة ألحزاة اًس َاس َة ومس توى هضجِا اًفىصي واًـمًل. ثرضوزت مصؿا -

 مصؿاث اذلَاذ اًفـًل ًإلذازت مؽ إإذلاخ ؿىل وػَفهتا اًتلٌَة إ اًس َاس َة ضف اًـمََة الاهتزاتَة. -

م اًس َايس فلط، تي ُيسسة اًيؼام ٕان ما امىن ٔبن وس تًتجَ من ُشٍ امللازتة املـصفِة ٔبن اًِيسسة إإهتزاتَة إ تـين ُيسسة اًيؼا

ومن ٔبخي حتلِق رعل إتس من تعوٍص اًِيسسة إإهتزاتَة ؿىل حنو ًـىس إإزاذت اًضـحَة اذللِلِة ٔلن فـاًَة اًيؼام إإحدامؾي ولك، 

صلى وحة ٔبن ًلوم اجملمتؽ،  اًس َايس كامئة ؿىل فـاًَة اًيؼام إإهتزايب املصتىز تسوزٍ ؿىل ظحَـة اًثلافة واملضازنة اًس َاس َة اًسائست ضف

َََ اًتعممي اًياحج ٌَيؼم إإهتزاتَة ؿىل اًيؼص ٕاىل إإظاز املؤسيس واًس َايس ولك، مبا ٌس تجَة خملتَف املـاًري اًيت من صاهنا ٔبن تضفي ؿ 

 اًعاتؽ اصلاملصاظي، اطلي ًضمن ًيادة حق إإكرتاغ  واملرتحش حق اًرتحش.

 ضاء اجملاًس اًضـحَة اًوظيَة)اًربملان(.ناهَا:ألحاكم املتـَلة إبهتزاة ٔبؾ

ٕارا ناه  اًرتص َحاث ضف ػي ٔبايم ألحاذًة اذلزتَة ملترصت ؿىل تفضَالث اذلزة اذلامك، فٕان ُشا اًعصخ كس ٔبًلي متاما ؤبظحح اًرتحش    

ئصت الاهتزاتَة ضف حاةل ٕارا نان من انديب اصلا 10%مسموحا تَ خملتَف اًتضىِالث اًس َاس َة سواء إبمس مجـَة راث ظاتؽ س َايس ٔبو تتوكِؽ

املرتحش حصا، وٕارا نان ٔبؾضاء اجملاًس اًضـحَة ًًترحون من كامئة تضمي ؿسذ من املصذسني ٌساوي ضـف امللاؿس املعَوة صلَِا ٌَمجاًس 
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اًضـحَة احملََة وؿسذ من املصذسني ٌساوي جالجة ٔبضـاف امللاؿس املعَوة صلَِا ٌَمجَس اًضـيب اًوظين
1

عصخ ُو الٓدص ٔبذذَ  فِشا اً، 

حِث ٔبنس املرشغ ادلزائصي ؿىل ٔبن ًًترة اجملَس اًضـيب اًحضلي واًوإيئ تعًصلة إإكرتاغ اًًس يب ؿىل اًلامئة مؽ ٔبفضََة  ؿَََ تـسًالث

ٕاإ ؿىل ملـس واحس ؿىل ألكَحَة ضف ذوز واحس، وُشا ما ًيعحق ؿىل اجملَس اًوظين كري ٔبهَ جيصى إإكرتاغ ضف اصلوائص إإهتزاتَة اًيت إ تتوفص 

ٕامس واحس ابٔلكَحَة ضف ذوز واحس
2

. 

ٕان ُشا اًعصخ ٍىضف اًيلاة ؾن مسى مِول املرشغ ًيؼام ألكَحَة ضف ُشٍ املصحةل من اتزخي ادلزائص ٕاإ ٔبهَ ٔبناز ٔبنرث من تساؤل        

 م حيسذ اصلوائص إإهتزاتَة وؿسذ  61-99واملَلى ابًلاهون 6992ذاظة فامي ًتـَق ابصلوائص إإهتزاتَة، فىٌل ُو مـَوم فٕان كاهون إإهتزاابث

61-99امللاؿس اخملععة ٌَربملان تي ًلس سن اجملَس اًضـيب اًوظين اًلاهون
3

واملتضمن حتسًس اصلوائص إإهتزاتَة وؿسذ امللاؿس املعَوة صلَِا  

 ًتجسًس اجملاًس اًضـحَة احملََة ذون ٔبن ًتعصق ٌَمجَس اًضـيب اًوظين.   

 هؼام الاهتزاة اًفصذي ابٔلكَحَة املعَلة:ومدسٔب  21-96هون كا - بٔ 

إإهتزاابث اًترشًـَة تضلك إإمتحان ضف س َاق اذلصنة اصلس توزًة اًيت ؾصفِا تعوز اًيؼام إإهتزايب مٌش ٕاؿالن اًتـسذًة، فلس ٔبحض        

ؿىل اًصمغ من ؿسم تعحَق ُان الٔنرب ٌَجمـَاث اًس َاس َة، و اًثاين ٌضلاملصاظَة اًياص ئة وتواتة اًوظول ٕاىل ممازسة اًسَعة اًيت تضلك اًص 

ٕاإ ٔبن اًوضؽ اًس َايس املَساين اًيامج ؾن ٕاهتزاابث هؼام ألكَحَة اًًسخِة ؿىل ٔبزط اًواكؽ ًـسم وحوذ ذوائص ٕاهتزاتَة هبشٍ املواظفاث، 

تضلًة من  99و »تضلايث ٕاسالمِة «غ  اًحضلايثمن ٍلو  911 م ٍىن ًَسفؽ حزة حهبة اًتحٍصص اًوظين ابًتفاؤل ٕار ٔبظحح   6992حوان

 تضلًة ًٔلحصاز. 621ؿالوت ؿىل من ٔبخي اًثلافةهعُة اًتجمؽ 

 ؤبمام ُشا  م ًحلى ٔبمام اجملَس اًوظين ذلزة حهبة اًتحٍصص اًوظين سوى اٌَجوء ًيؼام ٕاهتزايب بٓدص ٍصذ ٌَحزة اذلامك جمسٍ اًتََس  ٔبايم     

س يواث تعًصلة إإكرتاغ ؿىل إإمس اًواحس  5 رشغ ؿىل ٔبن ًًترة ٔبؾضاء اجملَس اًضـيب اًوظين ملستٔبٍن حصض امل الاحاذًة اذلزتَة 

                                      
 . 29-92من اًلاهون زرف  67، 66املاذتني  -1

 .61-99اًفلصت ألوىل من اًلاهون زرف 11املاذت  -2
3

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، كاهون زرف - ضف املتضمن حتسًس اصلوائص الاهتزاتَة وؿسذ امللاؿس املصاذ صلَِا  6999قض 11دحصم املوافق ًؼ12املؤزد ضف 61-99ازلِوزًة ادلزائًص

ست اًصمسَةاجملاًس اًحضلًة واًوإئَة،   .6999ماي11( اًعاذزت11، ؿسذ: )ادلًص
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ابٔلكَحَة ضف ذوزٍن
1

شا مبوحة اًلاهون  احملسذ ٌضلوائص  29-96وهبشا مت تلس مي اًحالذ ٕاىل ذوائص ٕاهتزاتَة فمتثي لك ذائصت ٕاهتزاتَة مبلـس واحس ُو

 ذائصت ٕاهتزاتَة.  114صلَِا ضف اجملَس اًضـيب اًوظين ٕار ٔبظحح ؿسذُا  إإهتزاتَة وؿسذ امللاؿس املعَوة

دجسز إإصازت ٕاىل ٔبن منط اًتوسًؽ واًتلس مي ُشا كاتهل زفغ صسًس  من ظصف ازلـَاث اًس َاس َة ذاظة من ظصف حهبة  إإسالمِة      

مه زنائز اذلنك اًصص َس واًيت تـرب ضف خاهة هحري مهنا ؾن ؿسم اًيت زٔبث فهيٌل دصك  مدسٔب املساوات اًس َاس َة اًيت تـترب احس بٔ FIS))ًالتلاذ

الاس تلالًَة ًإلذازت الاهتزاتَة، ألمص اطلي ذفـِا ٕاىل إإؿالن ؾن ٕارضاة مفتوخ وخس ظساٍ ؾيس خمتَف ازلـَاث اًس َاس َة املـازضة، 

 ؼام إإهتزايب تضري اصلزاسة ٕاىل مٌؼوزٍن ٔبساسني:ذٌسمرب ووضفا ًواكؽ اًي 11ؤلس حاة ٔبمٌَة ؿسً  اًلواهني ؤبخَ  إإهتزاابث ًلاًة

حهبة اًتحٍصص وضف ػي مٌاد فوضوي كام  حىومة موًوذ محصوص جمتٍصص تـغ من زة ٕان اًِزامة اًيت حاك  بامليؼوز اًلاهوين: -6

 اًلواهني إإهتزاتَة ًىدح حزة حهبة إإهلار من ذالل:

ًلس خاء ُشا اًلاهون :21-96كاهون  -
2

املتضمن كاهون إإهتزاة واًيت نان من ٔبجصسُا  61-99ماذت من كاهون زرف 11ن ًَـسل ٔبنرث م 

تلري منط إإكرتاغ، فدـسما نان ًًترة ٔبؾضاء اجملَس اًضـيب اًوظين ؾن ظًصق إإكرتاغ اًًس يب ؿىل اًلامئة مؽ ٔبفضََة ألكَحَة ضف ذوز 

واحس
3

ق إإكرتاغ ؿىل إإمس اًواحس ابٔلكَحَة  ضف ذوزٍن، ٔبظحح ًمت ؾن ظًص
4

شا ما حـي اًتـسًي ألذري ٍمتزي جبمةل من ارلعائط مهنا:  . ُو

 إإهلالق ٔبو هؼام ألكَحَة امللَقSystème majoritaire-fermé: راعل ٔبن املضازنة ضف اصلوز اًثاين تحلى دحعوزت ضف املرتذسني

ة من ساحة امليافسة اًس َاس َة  ضف اصلوز ألول هعوث وضف اصلوز حسة اًـحازت اًضِريت "ألول واًثاين، ومٌَ تلىص لك اًتضىِالث اجملًِص

شا ابٕإؾدامذ ؿىل املساوماث مؽ ألحزاة اًس َاس َة ألدصى"اًثاين هعفي  .، ُو

  :اًتعحَق ؿسًست ضف ٔبصاكلًـصف  اطلي واحس ذوز ضف ابٔلكَحَة اًواحس إإمس ؿىل إإكرتاغ خبالفاًخساظةplusieurs 

variantes  ةل مصحةل تـس ادلزائصي اًيادة تتوافٍص ؾيس ادلزم خسا اًعـة من مـلست وُو ٔبمناظ املزح ويه ي ٔبوإإدتَاز  نإإكرتاغ  من ظًو

  Des élections plébiscitaires اًزتهوًة  إإهتزاابث

                                      
1

 . 21-96اًفلصت ألوىل من اًلاهون زرف  94املاذت  -
2

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، كاهون زرف  - ي 21املوافق ًؼ 6466زمضان  69املؤزد ضف  21-96ازلِوزًة ادلزائًص متم كاهون زرف   6996افًص املتضمن كاهون  61-99ًـسل ٍو

ست اًصمسَة، الاهتزاة،  ي 21، اًعاذزت تتازخي 19(، س ية 64ؿسذ: )ادلًص  .6996افًص
3

 .61-99من اًلاهون زرف  94املاذت  -
4

 . 21-96اًفلصت ألوىل من اًلاهون زرف  94املاذت  -
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يَ ضف تسِم  م و ادلزائصي اًيؼام ؾصفِا اًيت  س َاس َا. تىًو

 :زٍن امىن اًياددني من مـصفة ٔلصزاض امليترحني تسإ من إإكرتاغ ضف ذوز ٕان إإكرتاغ ؿىل إإمس اًواحس ابٔلكَحَة ضف ذو  اٍمتىني

ة إإدتَاز هوهنم ًحلوا حدُيس اًتعوً  ؿىل ألحزاة ٔبو اًربامج ضف حني تَلى رسعَة املرتذسني، ألمص  واحس اطلي جيصذ اًياددني من حًص

حََ، ضف حني ٔبن الاؾدامذ ؿىل الامس اًواحس ٍىون اًيادة ؿىل اطلي جيـي امليترة مس ئوإ ٔبمام اذلزة ٔبنرث مما ُو مس ئول ٔبمام مٌتر 

 ُشا ٔبن ًـين ذزاًة حِست مبن ُو تعسذ اًتعًو  ؿَََ وابًتايل ٍىون امليترة ؾيس فوسٍ ممثال حلِلِا ٌَيادة ضف اُدامماتَ ومعاًحَ ُشا إ

 اٍمنط ضف ُشا املزيت ُشٍ من إإس تفاذت فٕان وابًتايل ى،ٔبدص  س َاس َة مبٓزة  ه ناه  تي ُشا، ًلعس نان هؼام ألكَحَة ٔبذذي اطلي اًتـسًي

و ما سُمت توضَحَ إحلا. من ٕاظاتة ناه   كري ملعوذت ُو

 Le rapport des اًلوى ظوزت واحضة ملواٍسن إبؾعاء اٍمنط من إإكرتاغ ُشا ٌسمحمن هجة ٔبدصى      

forces politiques تني  املساوماث ضف املمتثةل اًالٔبذالكِة تحـغ املٌلزساث ٔبدصى ةهج من ٌسمح ألول، ًىٌَ اصلوز هتاجئ ذالل من

ن إإوسحاة ٕاماكهَة تفتح اذللِلِة املتاحصت ذزخة ٕاىل تيحط كس اًس َاس َة، اًتضىِالث خمتَف سمى ضف اصلوز ٌَفائٍز  إإوسحاة ُشا ألول ٌو

 les alliances إإهتزاتَة ػاُصت اًتحاًفاث امٔبم اجملال ًفتح رعل ٔبن نٌل le désistement républicain ابًتياسل ازلِوزي

électorales جصملاهَة  ٔبكَحَة تلِام  واذلىويم اًس َايس إإس تلصاز ًوفص إإكرتاغ من اٍمنط ُشا اصلوزٍن، وما خنَط ٕاًََ ٕارا نان تني ذاظة

ة، ٕاإ ٔبهَ  : بنٓاٍز ما ًًل مضن زفن تـغ املرتذسني حق ضف ابٕإحجاف ٍمتزي كًو

 مي:اًتضر ػاُصتL’Amplificationتلىص اٍمتثَي، ضف ٕاحجاف ٕاىل مما ًؤذي ابمللاؿس، اًفوس ٕاىل ألظواث ضف إإهتعاز تصمجة ٔبي 

تسون زمحة ألكََة متثي اًيت اًس َاس َة اذلساس َاث فَِ
1

 . 

29-96كاهون  -
*

و ًتضمن تلس مي اصلوائص إإهتزاتَة حِث حسذ ؿسذ امللاؿس املصاذ صلَِا ضف اًربملان تؼ :  191ملـس تسإ من  141ُو

فِشا اًتلس مي ٔبذش ابملـَاز ادللصاضف ؿىل حساة اًىثافة اًساكهَة ٕار اؾترٍب اًس َس ؾحس اًـٍزز  6999فِفصي11ؾضوا اًيت مت ٕاهتزاهبا ضف 

                                      
1

 زاييض ًلاهون ظحلا ملاؿس ٕاىل تصمجة ألظواث ضف خسا هحري اًتضرمي ٍىون ٕار واحس، زذو  ضف اًواحس إإمس ؿىل إإكرتاغ ضف حست ٔبنرث اًؼاُصت ُشٍ ٔبن ؿىل اًفلِاء جيمؽ -

 ألظواث. ضف ؿَهيا حتعي اًيت امللاؿس مىـة ٌساوي حزة لك كدي من ؿَهيا املتحعي ؿسذ امللاؿس تني اًصايضَة اًـالكة ٔبن ًـين واطليLa loi du cubeاملىـة تلاهون ًسؾى
*

ة اازلِوزًة  - ي  21املوافق ًؼ  6466زمضان 16، املؤزد ضف 29-96صلاملصاظَة اًضـحَة، كاهون زرف ادلزائًص املتضمن حتسًس اصلوائص الاهتزاتَة وامللاؿس املصاذ صلَِا  6996افًص

ست اًصمسَة، ؿسذ:)  .6996/ 24/ 21(، تتازخي 61ًتجسًس اجملَس اًضـيب اًوظين، ادلًص
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ة اًضـة من انددهيم ذاظة ضف املياظق اًضاسـة، نٌل حسذ سن اًرتحش تؼ ة وتلًص تعـمي س ية وراعل ً  12تَزاذم تىٌصسا ٌَـساةل ادلًِو

 اًربملان تبٔؾضاء تتسم ابرلربت واًتواسن.

 احملََة إإهتزاابث ؾن مترض  اًس َاس َة اًيت ابًتعوزاث ًفرس اٍمنط ًِشا ادلزائصي املرشغ ٕاؾدامذ ٕان امليؼوز اًس َايس:  - 2

موًوذ محصوص ًٔلذش هبشا اًثيائَة اًلعحَة تني حهبة إإهلار وحهبة اًتحٍصص، ومعسث حىومة  من هوؿا ذَل  خسًست س َاس َة كوى تؼِوز

ابمللاؿس، مما ًلتيض وحوذ ذوائص ٕاهتزاتَة ظلريت ًتٌاسة  اًفوس ٕاىل ألظواث ضف إإهتعاز تصمجة تضرمي اٍمنط من إإكرتاغ هوهَ ًـمي ؿىل

شا ُو ما خاء تَ كاهون اصلوائص إإهتزاتَة   . 29-96جحمِا مؽ ملـس واحس، ُو

 ؿىل حساة اًىثافة اًساكهَة ٔلن ادلهبة إإسالمِة ًإلهلار ناه  تمتصنز ضف املسن راث اًىثافة اًساكهَة فَلس مت ألذش ابملـَاز ادللصاضف     

فِة ًًترة فهيا ؿسذ مساوي من اًيو  اة، تُامن ناه  حهبة اًتحٍصص اًوظين ممتصنزت ضف ألزايف زفعَحهتا ناه  تلتيض مضاؾفة ؿسذ اصلوائص اًًص

شا ما صلك سايذت هحريت ًـسذ اًيواة ملازهة ابجملَس اًلا م ٔبهساك  141ائصت ًًترة فهيا ذ 141وابًفـي كسم  اًحالذ ٕاىل انئة،  191انئة ُو

تَ ابس تـٌلل مزااي منط إإكرتاغ ُشا وتوػَف بنٓاٍز اًس َاس َة ًعاذلَ.  فاًيؼام اذلامك ٔبزاذ ٔبن ًضمن ٕاس متصاًز

 »ظحزة خسًست« حزاة املـازضة وذاظة حهبة إإهلار اًيت ٕاؾتربهتإان ُشٍ اًِيسسة إإهتزاتَة كوتَ  ابًصفغ اًضسًس من ظصف بٔ  

 ًإلحتفاع ابًسَعة، نٌل وخسث فهيا ما ًلشي محَهتا ٌَتضِري ابًيؼام وحزتَ اًتحٍصصي ؤبذاه  لك ما ه ؿالكة ابًفىص اًلصيب من ذاملصاظَة

ؼِص راعل من ذالل صـازاهتا ة مثي صـاز وذس توز هوهَ إ ًدامىش مؽ اًـلِست إإسالمِة ًو إ مِثاق إ ذس توز، كال  « ضف اًتجمـاث ازلاُرًي

 .»ؼل وكال اًصسول

ـة ٌَرصوح ٕاىل اًضازغ ومن مث إإؿالن ؾن ٕارضاة      ٕان اًتبٔحِي املـمتس ًإلهتزاابث وؿسم اس تلالًَة إإذازت الاهتزاتَة مٌح ًإلهلار رًز

ة ٔبمام اطلي ٔبؾترب حتس س َايس ضف وخ 6996ماي11مفتوخ ٕاتتساء من  َ اًيؼام ٔبمام اًصٔبي اًوظين واصلويل وٕاس تـصاط ًلوهتا اًضـحَة واًتـحًو

ة ة وادلًِو ألحزاة اجملًِص
1

ة  وتـس ٔبن تَف اًتوتص ٔبؾيف فعو ه ٕاىل ذزخة ذفـ  ابًصئُس ٕاىل إإستٌجاذ ابملؤسسة اًـسىًص
2

ٕإس تتداة ألمن 

ومِة وٕاؾتحاز إإرضاة كري كاهوين ٔلهَ هيسذ اًيؼام اًـامٔبظسزث وسازت اصلاذََة تَاان تعاًة فَِ إبذالء اًساحاث اًـم
3

، وؿىل ٕاثص ُشا 

                                      
1

 .622-99، ض ض.1261ا ضف اًيؼام اًس َايس ادلزائصي، ادلزائص: مؤسسة اًعحاؿة اًضـحَة ٌَجُش،ظاحل تَحاح، اًسَعة اًترشًـَة وماكىهت -
2

املتضمن مسامهة ادلُش اًوظين اًضـيب ضف همام حٌلًة ألمن  6996ذٌسمرب1حٌلذى ألول املوافق ًؼ19املؤزد ضف 11-96كاهوىصرف اًضـحَة، اصلاملصاظَة ادلزائًصة ازلِوزًة -

ست اًصمسَة، ؿسذ)اًـمويم ذازح   .6996ذٌسمرب 29تتازخي  ، اًعاذزت19(، اًس ية11اذلاإث الاس تثٌائَة، ادلًص
3

َة، مشهصت ماخُس تريهـمية وصل ؿامص،"املضازنة اًس َاس َة ضف ادلزائص"،  -  .611.، ض.1226، خامـة ادلزائص: لكَة اًـَوم إإوساهَة، كسم اًـَوم اًس َاس َة واًـالكاث اصلًو
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ؾن حاةل اذلعاز 6996حوان 4اًوضؽ ٔبؿَن زئُس ازلِوزًة ؾض َة
1

وٕاكاةل اًس َس موًوذ محصوص ًَزَفَ  اًس َس ٔبمحس قزايل وناه  هممتَ  

و ما ٔبناز ٕاستِاء حهبة اًتحٍصص اًوظين.ألوىل تـسًي اًلواهني إإهتزاتَة ذاظة اصلوائص إإهتزاتَة حىت تىون ا  ٕإهتزاابث ىزهية وصفافة ُو

ٔبوث ٕاىل  11ٔبوث واًثاين من 1حوًََة ٕاىل  12وضف ٕاظاز حتضري رشوظ اًزناُة معسث اذلىومة ٕاىل ؾلس ًلائني مؽ ألحزاة ألول من       

ًتتدـِا ٕاهتزاابث زئاس َة مدىصت، وضف الك اٌَلائني تلَخ   6996، وؿس فهيٌل زئُس اذلىومة ٔبن إإهتزاابث س تجصى كدي هناًة 6996ٔبوث  14

شا ما ًتٌاشف ومدسٔب اذلواز هون ٔبن اًوضؽ إٌسمح تحـث ممازسة  4حهبة إإهلار ٔلهنا ٕاؾتربث ٔبن فصط حاةل اذلعاز ملست ٔبصِص وٕاؾتلال كاذهتا ُو

هؼَفة ما ٔبزمغ اًسَعاث ؿىل تلسمي تياسإث
2

صخ مجةل من اًتـسًالث ٔبمهِا:، حِث كام  حىومة ٔبمحس قزايل تع
3

 

 ٕاؾدامذ منط إإكرتاغ ؿىل إإمس اًواحس ضف ذوزتني تسإ من إإكرتاغ اًًس يب ؿىل اًلامئة.  -

 س ية تضجَـا ًتوس َؽ ذائصت املضازنة اًس َاس َة. 19س ية ٕاىل  12ختفِغ سن اًرتحش من  -

ؽ فلط  وٕان ٔبجصس هلعة دعِا اًتـسًي يه توكِ 61توكِؽ مؽ تبٔنس اًلايض من  122ٕاىل122ختفِغ توكِـاث املرتحش من  -

ًًل زمس تَاين ًوحض  وفاميملـس  412ٕاىل  114واملتـَق  تترفِغ ؿسذ ملاؿس اًربملان من  69-96اًيت ؿسً  تلاهون  29-96املتـَلة ابًلاهون

 راعل.

 

 

 

 

 

 

                                      
1

ست اًصمسَة، املتضمن تلٍصص حاةل اذلعاز، 6996حوان  4املوافق ًؼ 6466ذي اًلـست16املؤزد ضف  691-96زرف زئايس مصسوم اًضـحَة، اصلاملصاظَة ادلزائًصة ازلِوزًة - ، ادلًص

 .6996حوان  61، اًعاذزت تتازخي19(، اًس ية19ؿسذ:)
2

، خامـة ادلزائص: لكَة اًـَوم اًس َاس َة وإإؿالم، كسم اًـَوم اًس َاس َة مشهصت ماخُس تريملٌلزسة، املس تلدي". ذاصل تواسي، "اًؼاُصت اذلزتَة ضف ادلزائص: اًتازخي، املاكهة، ا -

َة،   .661، ض.1221-1221واًـالكاث اصلًو
3

َة،  ، خامـة ادلزائص: لكِـة اًـَوم إإوساهَة،مشهصت ماخُس تري("، 6999-6999هصامة حدازي،"إإظـالحاث اًس َاسِـة فؼي ادلزائؼص) - كسـم اًـَوم اًس َاس َة واًـالكاث اصلًو

 .91، ض.1226
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املتـَلني تتحسًس اصلوائص إإهتزاتَة وؿسذ  69-96و 29-96" ًوحض فوازق توسًؽ اصلوائص الاهتزاتَة حسة اًلاهوهني 6اًضلك زرف "         

امللاؿس املعَوة صلَِا ًتجسًس ٔبؾضاء اجملَس اًوظين
.

 

 

ة ازلِوزًة -املعسز: ي 21زمضان املوافق ًؼ 69املؤزد ضف 29-96زرف كاهون اًضـحَة، اصلاملصاظَة ادلزائًص حتسًس اصلوائص املتضمن 6996افًص

ست اًصمسَة، ؿسذ:)الاهتزاتَة وامللاؿس املصاذ صلَ  ي  21، اًعاذزت تتازخي 19(، اًس ية 61ِا ًتجسًس اجملَس اًضـيب اًوظين، ادلًص  .6996افًص

ة ازلِوزًة - املتضمن حتسًس  6996انتوجص  61املوافق ًؼ 6461زتَؽ اًثاين 29املؤزد ضف  69-96زرف كاهون اًضـحَة، اصلاملصاظَة ادلزائًص

 69، اًعاذز تتازخي 19(، اًس ية 49ادلًصست اًصمسَة، ؿسذ:)اًوظين،  اًضـيب اجملَس ًتجسًس صلَِا املعَوة امللاؿس وؿسذ الاهتزاتَة اصلوائص

 .6996انتوجص

 : ألثص املـاهس ٌَيؼام الاهتزايب ٔبم دِحة ٔبمي املِيسش؟.6996ناًثا: دجصتة الاهتزاابث اًترشًـَة 

ة ٔبظسز زئُس ازلِوزًة مصسوماهتِجة ًتوفص خي إإحصاءاث ارلاظة ابٕإهتزاابث اًترشًـَ
1

ًتضمن ٕاس تسؿاء َُئة اًياددني ٕإحصاء إإهتزاابث 

ٕإحصاء اصلوز ألول ًَـلدَ اصلوز اًثاين تـس جالجة ٔبساتَؽ من هفس اًتازخي، وابًفـي اهعَل   6996ذٌسمرب 11اًترشًـَة، وكس حسذ ًوم 

 ملـس. 412مـمتست ٌَتيافس ؿىل  19ن ٔبظي مجـَة س َاس َة م 49اسلةل إإهتزاتَة نٌل جصمج ًِا حِث تلسم 

                                      
1

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، املصسوم اًصئايس زرف  - ست املتضمن ٕاس تسؿاء اًَِئة اًياددة ًالهتزاابث اًترشًـَة،  6996ٔبنتوجص  61املؤزد ضف  191-96ازلِوزًة ادلزائًص ادلًص

 .6996ٔبنتوجص  61، اًعاذزت تتازخي  19(، اًس ية49، ؿسذ:)اًصمسَة
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 64من هجة ادصى  كاظؽ لك من حزة ألمة وحزة اًعََـة إإصرتايك بجة هلط صـحُهتٌل ٔبما حهبة إإهلار  م تـصف مضازنهتا ٕاإتـس       

و ما ٔبناز خسإ ضف ألوساظ اًس َاس َة اًوظيَة واصلوًَة اًيت ناه  تصاكة مس تلدي املضِ 6996ذٌسمرب س اصلاملصاظي ضف ادلزائص حِث ُو

َة، اهعَل  اسلةل إإهتزاتَة ضف حو ٌضحيَ ارلعاة اًس َايس اًـيَف ثضلَِ اصلًين واًـٌَلين ٔبًلى ضف راعل لك ما ه ؿالكة ابزلـَاث اًس َاس  

هتزاابث اًترشًـَة ٕإؿاذت فدـس ُشا إإدتَاز اطلي صلك مصحةل خسًست من مصاحي تعوز اًيؼام إإهتزايب خاءث هتاجئ اصلوز ألول من الا

 توسًؽ امللاؿس اًربملاهَة ؿىل اًيحو اًتايل:

 .6996" ًوحض تـغ املـَوماث إإحعائَة حول إإهتزاابث اًترشًـَة ًـام 6ادلسول زرف"

 مََون اندة 61.119.114 ؾـسذ اًياددني املسجَني

 من املسجَني %91ٔبي وس حة  9.991.111 ؾـسذ املعؼوتؼون

 من امليترحني  %69.99ٔبي ما ًـاذل 1.999.969 املـرب ؾهنا ؾـسذ ألظواث

 من املعوتني  %66.91ٔبي وس حة  914.921 ؾـسذ اًلوائـم املَلـات

 من املسجَني %46تًس حة  1.411.919 ؾـسذ اًلِـاة املمتيـني

 مصنز تعًو  62.699 ؾـسذ املصانز الاهتزاتَة

 مىتة تعوً  16926 ؾـسذ مىـاتة اًتعوً 

 ٔبحصاز 6216ابمس ٔبحزاة و 4196مرتحش مهنم 1961 ذ املتؼصذسِؼنؾـس

 .611، ض.6999املعسز: ؾحس اًيادض خايب، إإهتزاابث: اصلوةل واجملمتؽ. ادلزائص: ذاز اًلعحة ًٌَرش،
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 .69996ذٌسمرب  11" ًوحض هتاجئ اصلوز ألول ًإلهتزاابث اًترشًـَة 1ادلسول زرف "

اًتضىِالث 

 اًس َاس َة

واث املتحعي ألظ

 ؿَهيا

وس حة ألظواث 

 املـرب ؾهنا

ؿسذ امللاؿس املتحعي 

 ؿَهيا

 اًًس حة املؤوًة ًٔلظواث

 املتحعي ؿَهيا

 %41.91 699 14.19 1112111 ح.ٕا.إ 

 %1.96 11 1.91 162112 ح.ق.إ 

 %1.91 61 61.69 6161149 ح.ث.و

 %2.92 21 1.11 129114 املس تلَون

ة املوافق  6461حٌلذى اًثاهَة ؿام 11اصلاملصاظَة اًضـحَة، ٕاؿالن اجملَس اصلس توزي املؤزد ضف  املعسز: ازلِوزًة ادلزائًص

، ًتضمن اًيتاجئ اًصمسَة ًإلهتزاابث اًترشًـَة )اصلوز ألول(، ادلًصست اًصمسَة،اًـسذ ألول، اًس ية اًتاسـة واًـرشون، 6996ذٌسمرب12ًؼ

 .6996ذٌسمرب  11تتازخي

 .6996مس تَاين ًيتاجئ اصلوز ألول ًإلهتزاابث اًترشًـَة" ًوحض ز1اًضلك زرف"

 

 .املعـسز:مؼن ٕاؾـساذ اًحاحـث
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ًلس متزي اصلوز ألول من ُشٍ إإهتزاابث اًترشًـَة جبمةل من ألزكام واًلصاءاث نان من ٔبجصسُا ٕاخنفاط وس حة املضازنة اًس َاس َة          

و ما امثي تصاحـا  %19حِث تَل  %42تًس حة فٕارا  %66.91، ضف حني تَف ؿسذ ألوزاق املَلات6992ؾن ٕاهتزاابث حوان %21تًس حةُو

شا ما ًـين ٔبن هعف اًياددني  %49ٕافرتضيا ٔبن ُشا اًسَوك إإهتزايب ُو تـحري ؾن امللاظـة تيرفغ وس حة املضازنة ٕاىل ُو

 مََون( م اميحوا ٔبظواهتم ٔلي من اًتضىِالث اًس َاس َة.61املسجَني)

ملـس 111صث ُشٍ اًيتاجئ فوس اًساحق ٌَجهبة إإسالمِة ًإلهلار تبٔكَحَة امللاؿس املميوحة ضف اصلوز ألول حِث مت اًتيافس ؿىل نٌل ٔبػِ     

مرتحش ٔبما  61مرتحش وادلهبة إإصرتاهَة 619مرتحش ٌضلوز اًثاين وحهبة اًتحٍصص 696ملـس ٌضلوز اًثاين، جفهبة إإهلار ّمص مهنا 699ًَحلى

ذسني.مص  9ألحصاز
1

 من ذالل ُشٍ املـعَاث حتاول اصلزاسة إإصازت ٕاىل تـغ املساذي ٕإس تلصاء ذَفِاث ُشٍ اًيتاجئ: 

لك من دعط ًربملان فس َفسايئ حيوي خمتَف  املسذي اًلاهوين: - بٔ  ٕان  منط إإكرتاغ وهتاجئ إإهتزاة صالك دِحة ٔبمي ٌَمِيسش ًو

وحوذُا اًفـًل املؤثص، راعل ٔبن منط إإكرتاغ اًيامج ؾن ؿسم ٕاس تلالًَة إإذازت اًلوى اًيت تًضط ضف اًساحة اًس َاس َة تًسة تًسجم مؽ 

ملـس( فِحني ٔبن حهبة اًتحٍصص اًوظين انً  هعف 699صوٍ معََة اٍمتثَي ٕار تفضهل انً  حهبة إإهلار ٔبكَحَة امللاؿس املميوحة ضف اصلوز ألول)

من امللاؿس اًيت انٍهتا حهبة إإهلار وناه  متبٔدصت تتسـة ملاؿس ؾن ادلهبة  %9.1لازتؼما ٔبحصستَ حهبة إإهلار من ألظواث و م تيي سوى ما ً

 إإصرتاهَة اًيت ٔبحصسث هعف ٔبظواث حهبة اًتحٍصص.

من ٍلوغ ألظواث املـرب ؾهنا ٔلن حتتي املصتحة ألوىل ضف  19.99فمنط إإكرتاغ املضوٍ ُشا مسح ٌَجهبة إإصرتاهَة ابذلعول ؿىل        

من ألظواث املـرب ؾهنا  م ًفز تبٔي  %41.11انئة، تُامن حزة اًتجمؽ من ٔبخي اًثلافة واصلاملصاظَة اطلي حعي ؿىل61ٌعلة تزيي وسو تؼم 

ىشا نان ارلازس الٔنرب من انحِة امللاؿس احملصست ابمللازهة مؽ ؿسذ ألظواث ضف ُشا اصلوز ُو حزة حهبة اًتحٍصص اًوظين اًيت  ملـس هَايب، ُو

  حضَة دِحة هميسسِا اصلس توزيزاح
2

و ما تسخة ضف ٕاًلاء هتاجئ اصلوز ألول ًَمت توكِف املساز إإهتزايب ومٌَ املساز اصلاملصاظي  ، ُو

ىن ًُس ضف ظاحل اذلزة اذلامك تي ؿىل حساتَ، ولك. ة ًِشا اٍمنط كس تصمج  جاكمَِا ٕاىل واكؽ معًل ًو ٔبٍن ٔبفىض ًتحاٍن ٕان النٓاز اًيؼًص

و ما ًوحضَ اًضلك اًتايل:واحض تني ٕاح  ساجُيت ألظواث اًيت حتعَ  ؿَهيا لك تضىِةل س َاس َة ووس حة امللاؿس ُو

 

                                      
 .21ذٌسمرب ض. 19، اًعاذزت تتازخي9949ًومِة اًضـة، ؿسذ -1

 .622، ض.مصحؽ ساتقظاحل تَحاح، اًسَعة اًترشًـَة وماكىهتا ضف اًيؼام اًس َايس ادلزائصي،  -2
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 تسوزٍن اًفصذي إإهتزاة ػي هؼام ضف وامللاؿس ألظواث تني اًتياسة " ًوحض ذزخة1اًضلك زرف"

 -1991 س ية ترشًـَاث من ألول اصلوز

-  

 

 

 

 

 

 .6996ىل هتاجئ ٕاؿالن اجملَس اصلس توزياملعسز: من ٕاؿساذ اًحاحث تـس إإظالغ ؿ

فلس اس تفاذث مهنا حهبة إإهلار بَث متىٌ  من ٔبن حتوس ؿىل ألكَحَة من امللاؿس اًيت مت L’Amplification فداًًس حة ًؼاُصت اًتضرمي

ياك  ػاُصت ٔبدصى هتج  ؾن ُشا صلَِا ضف ُشا اصلوز ويه هفس اًؼاُصت اًيت نان تسوف تَـة ًعاذلَ ضف اصلوز اًثاين ًو مت ٕاحصاءٍ، ُو

رب إإكرتاغ متثَ  ضف كَة املـعَاث حِث ًعحح اًفائز ضف ألظواث ذازسا  ضف امللاؿس ثسخة مع ؿساةل اًتلعَؽ إإهتزايب، فاكن ارلازس الٔن

 ُو اذلزة اذلامك.

هبة اًلوى إإصرتاهَة حتعي ؿىل ٔبكي ملـسا فلط، ضف حني ٔبن ح 61من ألظواث املـرب ؾهنا، ٕاإ ٔبهَ  م ًيي  ℅61.69فَلسحتعَـىل      

ملـسا، ومن هجة ٔبدصى فٕان اذلزة اذلامك انل هعف هعف ٔبظواث اذلزة اًفائز)حهبة 11من ألظواث املـرب ؾهنا ٕاإ ٔبهَ انل ℅ 1.91من 

ايث ػاُصت كَة ملـسا، وتغل يه ٔبجبس61ملـسا ضف حني ٔبن اذلزة  م حيعي ٕاإ ؿىل  699إإهلار( اطلي حتعي ؿىل ٔبكَحَة امللاؿس ٔبي

 املـعَاث اًيت صلك  دِحة ٔبمي املِيسش اصلس توزي.

َة  6999ًلس صلك ذس توز وفلا ٌَعصخ اًيؼمي "صلافِس ٕاس تون" ٔبحس ٔبمه خمصخاث اًيؼام اًس َايس ادلزائصي هؼصا ًتوايل ضلوظ اًحُئة اصلًو

ًِا اًيؼام اًس َايس إإهتلال من ألحاذًة اذلزتَة ٕاىل واًوظيَة ضف س َاق ماؾصف ابملوخة اًثاًثة من اًتحول اصلاملصاظي، ٕاس تعاغ من ذال
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اًتـسذًة اًس َاس َة وراعل من ذالل ظصخ مجةل من إإظالحاث اًس َاس َة، ٕاإ ٔبن اًواكؽ ٔبجخ  ٔبن ُشٍ إإظالحاث  م تىن تس تجَة 

و ما ٔبذى ٕاىل توكِف ٔبول دجصتة تـسذًة زاتَةؿسم اس تلالًَة إإذازت الاهتًعحَـة املصحةل إإهتلاًَة وإ ًعحَـة اًثلافة اًس َاس َة اًسائست ) ( ُو

 ًَسذي اًيؼام اًس َايس ٔبسمة ذاهلة ٔبفصسث مؤسساث ٕاهتلاًَة تفصط هفسِا تـَس ؾن مدسٔب اًرشؾَة اصلس توزًة واًضـحَة مـا. 

 زاتـا: توكِف املساز إإهتزايب وٕاصاكًَة رشؾَة اًيؼام اًس َايس.

 ٔبهَ جلافة اًيؼام اًس َايس ادلزائصي ضف ػي ُشٍ املصحةل الاهتلاًَة  م تىن تـرب ؾن مـىن حلِلي ٕان املس تلصئ ملساز اًتازخي ًتخني  ه      

مت مدارشت ٕاوضاء جمَس اًثوزت  6911ًإلظالحاث اًس َاس َة مبا ًضمن اًتساول اًسَمي ؿىل اًسَعة، زفثال ؾلة إإهلالة اًـسىصي حوان 

"ًلك سَعة كسز مساوي من اًلوت وًلك كوت كسز مساوي من ازخيَة ٕاهعالكا من مدسٔب ٔبن اًت -ومجس اًـمي ابصلس توز ابمس اًرشؾَة اًثوزًة

وحت  مـعى ٔبن اًتازخي ًـَس هفسَ وتحـا ملا ؿاص تَ ادلزائص من ٕاىزإكاث  س َاس َة ؤبمٌَة حصاء توكِف املساز إإهتزايب فلس مت  اًرشؾَة"،

 هسَعة تبٔسُس َة فـََة. 6911 ٕاوضاء اجملَس ألؿىل ٌضلوةل اطلي حاىك دعى جمَس اًثوزت

ة حتمي مـىن ألسعوزت اًس َاس َة فال امىن ٔبن تىون انتـة من اٌَجوء "Légalitéمن هجة ٔبدصى ٕارا ناه  اًرشؾَة         كضَة حوًُص

وساق اًس َاس َة ٕاىل وسائي اًلرس املاذي واملـيوي تلَة حتلِق ارلضوغ اًالسم ٕاس متصاز اًـمََة اًس َاس َة ٔلن ُشا إٌس تلمي ٕاإ ضف ػي الٔ 

امللَلة، وٕاإ فٕان اًرشؾَة يه ٔبذات ًرتص َس مؤسساث اًيؼام اًس َايس وفق مٌؼومة اًلواؿس امليؼمة ٌَسَوك اًس َايس، حِث تَزم اذلىومة 

 تعوزٍ.ابإس تلالًَة و اًترصف إبمس اًلاهون وتسمح ضف هفس اًوك  مبضازنة املواظيني ضف ادلسم اًس َايس مبا ًفيض ٕاىل ٕاس تلصاز اًيؼام و 

ومن متام ُشٍ اًرشؾَة ٕاؿرتاف اًيؼام اًس َايس ثرشؾَة املـازضة املـربت ؾن ٕاًسًوًوحِة  جةل من اجملمتؽ املياوئة ٌَيؼام وس َاساتَ،         

شا من صبٔهَ ٔبن ًفيض ٕاىل ظصخ فىصت املرشوؾَة  هكتلري ضف اًتحََي اًس َايس، وؿَََ فاًرشؾَة ًُس  مٌؼومة كاهوهَة  Légitimitéُو

ؿاث لط، واملرشوؾَة ًُس  كمي ٕاًسًوًوحِة تـرب ؾن اًصضا احملىومني ابذلامك حفسة، وٕامنا اًتوافق تني املحاذئ اًيت ٍمتسم هبا اًيؼام وكٌاف

ألفصاذ اطلٍن ًـُضون ضف نيفَ ُو اطلي من صبٔهَ ٔبن جيـي من اًرشؾَة ظفة مالسمة ًيؼام اًس َايس
1

، زفن ذالل ُشا اًس َاق فٕان 

 ؟.ًعصخ هفسَ ُو ما موكؽ ُشٍ املؤسساث إإهتلاًَة من مدسيئ اًرشؾَة واملرشوؾَة إإصاكل اطلي

 

                                      
1

 .19-19.، ض ض2003 مصنز ذزاسـاث اًوحست اًـصتَة، : ،.تريوثٕاصاكًَة اًرشؾَة ضف ألهؼمة اًـصتَةمخُس حزام وايل، -
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 صلوز مٌعة اًصئاسة تني إإكاةل وإإس تلاةل:

ٕان اًصساةل املوهجة من ظصف اًصئُس اًضاذيل جن خسًس ٕاىل املواظيني ٔبمام اجملَس اصلس توزي  م تتضمن مععَح إإس تلاةل وٕامنا ٔبس تـمي 

ِشا فٕاهين من اًَوم ٔبختىل ؾن همام زئُس ازلِوزًةرضوزت إ "...فهيا " وسحايب من اًساحة اًس َاس َة..، ًو
1

ٕاإ ٔبن ُشا اًتزًل ؾن همام زئاسة ، 

 وما رشؾَتَ؟  ازلِوزًة محي ضف جياايٍ اًـسًس من اًلصاءاث ضف تس َري املصحةل إإهتلاًَة، فِي ما ٔبكسم ؿَََ اًصئُس نان ٕاكاةل ٔبم ٕاس تلاةل؟.

 ا حتمهل اًـالكة اًوػَفِة تني مععَح إإكاةل وإإهلالة ألتَغ من ذإإث.فضال ؾن م

ا حلا من حلوكَ  ففي كصاءت ذس توزًة ٌَحاحث "موًوذ ذًسان" ٔبن ٕاس تلاةل زئُس ازلِوزًة تـس كري ذس توزًة فصمغ ٔبن اصلس توز ٕاؾترُب

ُس تؼصوف حهل ما جيـي اجملَس ٕاإ ٔبهَ كس حسذ ػصوفِا، نٌل ٔبن املؤسس زتط إإس تلالةل تؼصوف كِام اجمل َس اًضـيب اًوظين ًو

ا ٔبجياء  تبٔذًتَ ٌَميني اصلس توزًة املىصسة ٕإحرتام اصلس توز ومؤسساث اصلس توزي زافضا ٕإس تلاةل اًصئُس ًتـازضِا مؽ اًزتاماتَ اًيت ٔبكُص

 ًـَن رعل ٕاإ حني تلسمي ٕاس تلاًتَ ضف كدي تلسمي ٕاس تلاًتَ و مراعل ٔبن زئُس ازلِوزًة كام بي اجملَس اًضـيب تبأيم ازلِوزًة، 

ذون ساتق ٕاصـاز ًصئُس اذلىومة وإ ًصئُس اجملَس اًضـيب اًوظين اطلي ٔبكص زئُسَ وكهتا ٔبهَ ًـم ٌستضؼص فؼي ألمؼص. 6991خاهفي66
2

ٕان   

سخِال ٌَرصوح مٌَ سوى ٕاكاةل ٔبذذي اصلوةل واجملمتؽ ضف هفق مسسوذ  م ٍصى اًيؼام ما  612ُشٍ املٌلزسة صلك  دصكا صلس توز ضف ماذتَ 

 اًصئُس ضف جوة إإس تلاةل. 

ة ٕاىل سَعة تبٔسُس َة.  - بٔ   اجملَس ألؿىل ًٔلمن من َُئة ٕاستضاًز

وىل ٕان ٕاكسام زئُس ازلِوزًة ؿىل تلسمي ٕاس تلاًتَ اطلي تزامن مؽ حي اجملَس اًضـيب اًوظين كس ٔبفصس وضـا ابًف اًتـلِس، فاكن من امليتؼص ت

زي زئاسة اصلوةل ابًيَاتةزئُس اجملَس اصلس تو 
3

ٕاإ ٔبهَ زفغ ٕاسلاظ حاةل إإس تلاةل ؿىل اًوفات هون املؤسس  م ًيط ؿَهيا ؤبؿَن ؾوضا ؾن  

ة –راعل حاةل اًفصاػ اصلس توزي، ؤبمام ُشا اًوضؽ ٔبكسام اجملَس ألؿىل ًٔلمن  ؿىل حتمي مسؤوًَة كصاز ٕاًلاء املساز  -وَِئة ٕاستضاًز

كاث س َاس َة ؤبمٌَة، حِث ٔبن ُشا اًلصاز  م ٍىن ٌستٌس إي ٔبساش ذس توزي ٔبو كاهوين، فٕاًلاف املساز إإهتزايب ما تسخة ضف ٕاىزإ

إإهتزايب ذون زفؽ اًعـون ٌَمجَس اصلس توزي  ًَيؼص فهيا
4

 ًَـس ٕاىهتانا ظازذا ٌضلس توز وراعل ما امىن تفسرٍي من ذالل املـعَاث اًتاًَة: 

                                      
1

ا ؿىل اًلمي ضف اجملمتؽ ادلزائصي: ذزاسة مِساهَة حتََََة ًـَية من اًض حاة ادلامـيظاُص َلس توصَوص،  - ، ادلزائص، ذاز جن 6.ظ.اًتحوإث إإحدامؾَة وإإكتعاذًة وبنٓاُز

 .121، ض.1229مصاتط ًًرش واًعحاؿة، 
2

 .611، ض.6991.ادلزائص: مًضوزاث ذحَة،اًس َاس َة ادلزائص تني ألسمة الاكتعاذًة وألسمةَلس حسن هبَول، -
3

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، ذس توز -  .94، املاذت6999ازلِوزًة ادلزائًص
4

ة ٌَـَوم اًلاهوهَة واًس َاس َة وإإؿالمَلس وحَوةل، املصاكدة اصلس توزًة ضف ادلزائص ضف ٕاظاز معي اجملَس اصلس توزي،  -  .119-119، ض ض.6991، 21، ؿسذاجملةل ادلزائًص
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اًحث ضف ٕاس تزالف زئُس ازلِوزًة  وتبٔسُس اجملَس ألؿىل ٌضلوةل ومتسًس ؾِستَ ٕان حتمي اجملَس ألؿىل ًٔلمن مسؤوًَة   -1

ة ٕاىل سَعة  6994إحلا واًتسذي ًتـني زئُس اصلوةل ضف هسوت اًوفاق اًوظين خاهفي  ٍىون كس مٌح ًيفسَ ظفة إإهتلال من َُئة ٕاستضاًز

تبٔسُس َة
1

. 

اء من ظصف زئُس ازلِوزًة طلاعل إ امىٌَ إإحدامغ ضف ػي صلوز مٌعحَ ٕان اجملَس ألؿىل ًٔلمن إ ًيـلس ٕاإ تياء ؿىل ٕاس تسؿ -2

ومٌعة زئُس اجملَس اًضـيب اًوظين امليحي وزئُس اجملَس اصلس توزي اطلي زفغ إإانتة ٔلن اصلس توز  م ًيط ؿىل راعل ما حـهل 

ًَتجاوسُا ٕاىل ٕاظساز كصازاث هوكف املساز إإهتزايب  ًتجاوس لك ظالحِاتَ فامي تـَق ثرشوظ إإهـلاذ وهمامَ امللترصت ؿىل تلسمي ألزاء

 وإإؿالن ؾن تبٔسُس اجملَس ألؿىل ٌضلوةل اطلي إ ًعح كاهوان وإ ؾصفا ٔبن تًضا َُئة ذهَا َُئة ؿََا مث ختضـِا ًلصازاهتا؟.

فِو من ٔبساسَ رو ظحَـة كري ذس توزًةوهبشا ٍىون اجملَس ألؿىل ٌضلوةل كس اس متس رشؾَتَ من سَعة كري خموةل كاهوهَا طلاعل،         
2

 ،

من اصلس توز فضال ؿىل ٔبهَ ٔبصاز ٕاىل ٕاوضاء جمَس  611نٌل إ امىن ٕاظالكا ٕاس ياذ تس َري مؤسساث اصلوةل جملَس ٕاستضازي تيط املاذت 

 وظين ٕاستضازي ٌساؿس اجملَس ألؿىل ٌضلوةل ًمت تـَني ٔبؾضائَ تـَسا ؾن اًرشؾَة اًضـحَة واملضازنة اذلزتَة؟. 

 اجملَس ألؿىل ٌضلوةل وس َاسة مَئ اًفصاػ:  - ح

من اصلس توز ؿىل  611ضف ػي اًفصاػ اصلس توزي اًيامج ؾن توكِف املساز إإهتزايب ٔبكسم اجملَس ألؿىل ًٔلمن اطلي هع  املاذت 

ة ٕاىل ؾلس ٕاحدامغ مترغ ؾيَ ٕاس ياذ مسؤوًَة زئاسة اصلوةل ٕاىل َُئة حٌلؾَة حتمي ٕامس ا جملَس ألؿىل ٌضلوةلتبٔسُسَ وَِئة ٕاستضاًز
3

ٔكحس  

و ما ٌس تسؾي ظصخ اًـسًس من اًتساؤإث ثضان مسى رشؾَة ومرشوؾَة ُشا  مؤسساث املصحةل إإهتلاًَة ًسس اًفصاػ اصلس توزي ُو

َئة كري خمول ًِا راعل ذس توزاي اجملَس فِو كس ٕاس متس وحوذٍ من ٔبسمة هؼام س َايس ُو
4

شا ما جيـهل من ٔبساسة روا ظحَـَة كري  ، ُو

6999س توزًة ٕار إ وحوذ جملَس هبشا إإمس ضف ذس توزذ
5

 . 

                                      
1

ةألمني رشًط،  -  .461، ض.6991. ادلزائص: معحوؿاث خامـة كس يعَية، املؤسساث اًس َاس َة ادلزائًص
2

 .            19-19، ض ض.6991ابتية: رشنة صِاة،  -، ادلزائص6ظ. مداذئيا تني مجوخ اًس َاسة ودِازاث اًضـة. ذلسن جصنة، -
3

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة - ست اًصمسَةًتضمن ٕاكامة اجملَس ألؿىل ٌضلوةل،  6991ًياٍص س ية  64املوافق ًؼ  6461زحة ؿام  9، ٕاؿالن مؤزد ضف ازلِوزًة ادلزائًص ، اًـسذ: ادلًص

 .6991ًياٍص س ية  61(، اًعاذزت تتازخي 11)
4

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، ذس توز  -  .611، املاذت 6999ازلِوزًة ادلزائًص
5

 .19، ض.6991، ادلزائؼص: رشنـة صِاة، 6. ظ.اًس َاسة ودِازاث اًضـة مداذئيا تني مجوخذلسن جصنة،  -
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ٕاظساز مصاس مي راث ظاتؽ ترشًـيُشا من انحِة تبٔسُسَ، ٔبما من انحِة ممازساتَ فلس ٔبس يس ًيفسَ ظالحِاث        
1

) فلس ٔبظسز ؿالوت 

توز  م اميحِا حىت ًصئُس ازلِوزًة مصسوما ترشًـَا ضف ػي قَاة اتم ًسَعة ترشًـَة مٌترحة(ؿٌَل ٔبن اصلس   69ؾن املساوإث ألزتؽ 

 99َإبس تثٌاء حاةل اذلصة، نٌل ٔبن متسًس ؾِستَ ٕاىل كاًة ٕاىهتاء الٓخال اًياص ئة ؾن بٓدص ٕاهتزاابث زئاس َة فَِ خماًفة ٔبدصى ٌضلس توز ضف ماذت

 ًوما.  41اًيت تيط ؿىل ٔبن فرتت ٕاانتة زئُس ازلِوزًة إ امىن ٔبن تتـسى

هبشا ٍىون تـَني اجملَس ألؿىل  -فاًـالكة تُهنٌل واحضة -زئاسة اصلوةل من ظصف َُئة ٍصٔبسِا زئُس اذلىومة من هجة ٔبدصى ٍىون  تـَني  

ًٔلمن اطلي تصٔبسَ زئُس اذلىومة ٌَمجَس ألؿىل ٌضلوةل كس حصف ؾلِست اًـالكة املوحوذت تني مؤسسة اًصئاسة واذلىومة ضف اًتلاًَس 

لة  شا ما ًؤنس ٔبن اصلاملصاظَة اًـًص  هسَعة تبٔسُس َة فـََة. 6911اجملَس ألؿىل ٌضلوةل كس حاىك هفس دعى جمَس اًثوزت ضف ُو

 :ومدسٔب اًتـني اجملَس إإستضازي اًوظين - ذ

و ما ؿس مبثاتة    ة ُو ٕان إإؿالن اًعاذز ؾن اجملَس ألؿىل ًٔلمن ٕإوضاء اجملَس ألؿىل ٌضلوةل هط نشاعل ؿىل ٕاوضاء َُئة ٕاستضاًز

إإستضازي اًوظيناًيط املؤسس ٌَمجَس 
2

اطلي ًـس ضف اذللِلة دجاوس ًعالحِاتَ احملسذت تتلسمي ٔبزاء ذون ٕاظساز كصازاث ٕإوضاء اجملاًس،  

هَ وابًتايل فٕان ٕاوضاء ُشا اجملَس ٍىون اندجا ؾن كصاز س َايس تـَسا ؾن إإزاذت اًضـحَة، ألمص ًفلسٍ اًرشؾَة اصلس توزًة واًضـحَة مـا لٔ 

 اًصقحة ضف مَئ اًفصاػ اًياجت ؾن حي اجملَس اًضـيب اًوظين.ٕاحصاء صلكي ًـىس فلط 

إ امىٌَ ممازس هتا ٕاإ تـس ٕادعاز ٔبو موافلة كدََة من ظصف اجملَس ألؿىل ٌضلوةل هوهنا إ ختصح  19-91فاًعالحِاث اخملوةل  ه حت  زرف       

ا وراعل خبالف اجملَس ؾن توحهياث إ تصتلي ًعفة إإًزامِة فِو َُئة مساؿست فلط جمصذت من لك س َعة زكاتَة ؿىل ٔبؾٌلل اذلىومة ٔبو كرُي

اًضـيب اًوظين تعفتَ َُئة مٌترحة تمتتؽ ابًس َاذت اًاكمةل ضف ٕاؿساذ اًلاهون واًتعوً  ؿَََ
3

فَو وخس ًَزَف اجملَس اًضـيب اًوظىن ًاكن  

 من ألوىل ٔبن تس يس  ه اًوػَفة اًترشًـَة.

اةل اًصئُس امللرتهة بي اًربملان اًيامجة ؾن توكِف املساز إإهتزايب  م تفصس فصاػ ذس توزاي حفسة، تي ٕان ما امىن ٕاجحاتَ ٔبن ٕاس تل       

وضـ  اذلجص ألساش ًوكف  املساز اصلاملصاظي ولك، ووضف  ضف هفس اًوك  ُضاصة املؤسساث اصلس توزًة وجعز كِاذهتا اًس َاس َة ضف 

                                      
1

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، مساوةل زرف  - ي  64املوافق ًؼ  6461صوال  66/م.ٔب.ذ مؤزذة ضف 21-91ازلِوزًة ادلزائًص ادلًصست تتـَق ابملصاس مي راث اًعاتؽ اًترشًـي،  6991ٔبجًص

 .6991اجًصي 61ًـرشون اًعاذزت تتازخي (، اًس ية اًتاسـة وا19):،ؿسذاًصمسَة
2

س حول ظالحِاث اجملَس اًوظين إإستضازي وظصق تيؼميَ ومعهل ٔبهؼص ضف: -  4املوافق ل6461زحة ؿام 12املؤزد ضف 19-91املصسوم اًصئايس زرف  -ٌَمًز

ست اًصمسَةاملتـَق تعالحِاث اجملَس اًوظين الاستضازي وظصق تيؼميَ 6991فرباٍص  .6991فرباٍص  9(، اًس ية اًتاسـة واًـرشون، اًعاذزت تتازخي 62ؿسذ:) ،ادلًص
3

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، ذس توز  -  .91، املاذت معسز ساتق، 6999ازلِوزًة ادلزائًص
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يسسة اذلَول مبا ًسمع مسوا اصلس توز وذوةل اًلاهون، فٕازاذت اًضـة وكواؿس اصلس توز  إ ٕاؿاذت َُلكة اًيؼام اًس َايس ملواهحة ألحساج  ُو

 مـىن ًِا ٕاإ ٕارا اكرته  مؽ توهجاث اًيرحة املس َعصت ؿىل مفاظي اًلصاز ضف َُلك اًيؼام اًس َايس. 

َ إإزاذت ووزالظة فَلس صلك  ػاُصت ؿسم اس تلالًَة إإذازت الاهتزاتَة سخدا نافِا ًإلذال         ل تزناُة اًـمََة الاهتزاتَة ومٌَ تضًو

ساتلة اًضـحَة ورشؾَة اًيؼام اًس َايس، ألمص اطلي ٔبرن جهناًة اًـلس إإحدامؾي تني اصلوةل واجملمتؽ ؤبجخ  ٔبن دجصتة اصلاملصاظَة ُشٍ ناه  

ظَة ضف اًـا م، وؿَََ فَلس صلك  ُشٍ املصحةل مبا ٔلواهنا ابًضلك اطلي ظصح  وموزس  تَ ٔلن راعل ؿس مزاًست ؿىل ٔبنرث ألهؼمة ذاملصا

س من إإظالحاث  ٕاهعوث ؿَََ من ٔبسماث حاذت مٌـعفا ُاما ضف اتزخي اًيؼام اًس َايس ادلزائصي اذلسًث اطلي  م جيس ٔبمامَ سوى ظصخ املًز

ظاٍز املؤسيس اًيت ٔبفلستَ اًرشؾَة اًس َاس َة مبا ٌس تسؾى تبٔمالث معَلة ضف دجصتة اًس يواث اًفازظة وضف خمتَف اًـيادض املىوهة إٕ 

 واملرشوؾَة وكس دجسسث ُشٍ اًتبٔمالث من ذالل ٕاؿاذت َُلكة اًيؼام وتصتُة اًـمََة اًس َاس َة ًتوس َؽ ذائصت املضازنة اًس َاس َة مبا ًتال م

َة مـا.  ومس تجساث اًحُئة اًوظيَة واصلًو

 .21-61واًلاهون اًـضوي 29-99ني الامصذامسا: كصاءت  ضف دجصتة إإظالخ الاهتزايب: ملازتة كاهوهَة ت

تلٌَاث اًيؼام اًربملاين ًُضلك اذلجص ألساش ٕإؿاذت اًتواسن املؤسسايت ٕار ٔبظحح  6991مضن ُشا إإظاز هصش اًتـسًي اصلس توزي         

امازش اًسَعة اًترشًـَة "ٔبهَ  من اصلس توز ؿىل 99اًربملان ادلزائصي ًتىون من قصفتني تلَة ممازسة اًوػَفة اًترشًـَة حِث هع  املاذت

ـصف ألس تار "ؾواتسى" جمَس ألمة تبٔهَ مؤسسة ترشًـَة  ،"جصملان ًتىون من قصفتني ٌُل اجملَس اًضـيب اًوظين وجمَس ألمة. ًو

وزكاتَة
1

صلس توزًة جماإ ًتسذي اجملَس اًضـيب اًوظين، ٕاإ ٔبن املصاحـة ا 11من اصلس توز حسذث 661، ومن هجة ٔبدصى ٕارا ناه  املاذت

مِساان ناه  ضف اًساتق كري خمععة  ه وإ س امي اًلواؿس املتـَلة ابصلفاغ اًوظين وٕاس تـٌلل اًسَعاث املسهَة ٌَلواث  12ألذريت وسـتَ ٕاىل

املسَحة وتيؼمي حاةل اًعوازئ و حاةل اذلعاز...ٕاخل
2

. 

املؤسس اصلس توزي  م خيضؽ اجملَسني ٍمنط واحس من  من اصلس توز ًتخني ٔبن 626ابستٌعاق املاذت اًحًِة اًرتهَخِة جملَس ألمة:  - بٔ 

س تثىن من راعل 1إإكرتاغ، تي ًمت ٕاهتزاة ٔبؾضاء اجملَس اًضـيب اًوظين وفق منط إإكرتاغ اًرسي اًـام واملحارش ملست مخس) ( س يواث ٌو

                                      
1

ة واًس   مساذةل ٔبًلِ  ضف ٕاظاز اًيسوت اًوظيَة حول:ؾٌلز ؾواتسي، "ذوز جمَس ألمة ضف تصس َخ ذوةل اًلاهون"،  - َاس َة جملَس ألمة"، ادلزائص: جمَس "امليعَلاث اًفىًص

 .16، ض.6999ألمة، 
2

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، ذس توز  -  . 619، 619، 611،611، 91، 99، املواذ: 6991ازلِوزًة ادلزائًص
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 ٔبؾضاء اجملاًس اًضـحَة اًحضلًة ( س يواث من تني1ٕاهتزاة جَثا ٔبؾضاء جمَس ألمة ؾن ظًصق إإكرتاغ كري مدارش واًرسي ملست س تة)

ـني زئُس ازلِوزًة اًثَث ألدص من تني اًىفاءاث اًوظيَة، وؿىل ٔبن  واًوإئَة وفق منط ألكَحَة ضف ذوزت واحست ؿىل مس توى اًوإًة ًو

تُامن ًًترة زئُس جمَس  (س يواث ؤبن ٍىون ٕاهتزاة زئُس اجملَس اًضـيب اًوظين ٌَفرتت اًترشًـَة1دجسذ تضىِةل جمَس ألمة لك جالجة )

ألمة تـس لك دجسًس حزيئ ًتضىَِتَ
1

، وؿَََ فٕان سايذت ؾِست ٔبؾضاء جمَس ألمة ثس ية واحست ؿىل ؾِست ٔبؾضاء اجملَس اًضـيب اًوظين 

.وزئُس ازلِوزًة ًـس  توافلا مؽ مدسا اًحَاكمرياًَة ووس َةل ًتفاذي اًفصاػ اصلس توزي اطلي ُسذث مؤسساث اًيؼام اًس َايس و   اس تلصاٍز

26-61و 29-99ٕان اًثات  من استٌعاق هط اًلاهوهَني      
*

س يواث تعًصلة إإكرتاغ 1ٔبهَ ًمت ٕاهتزاة ٔبؾضاء اجملَس اًضـيب اًوظين ملست  

َِا سائس اًًس يب ؿىل اًلامئة نٌل ٔبهَ ًمت تسجَي املرتذسني ضف اًلوا م ابًرتتُة ؿىل ٔبن ٍىون ؿسذ املرتذسني مساوي ًـسذ امللاؿس املعَوة صل 

َتني جالجة مصذسني ٕاضافِني وحتسذ اصلائصت إإهتزاتَة ألساس َة حسة اذلسوذ إإكَميَة ٌَوإًة حِث امىن تلس مي اًوإًة ٕاىل ذائصتني ٕاهتزات 

ساكهنا  وفق املـَاز اًىثافة اًساكهَة ٕاحرتام اًتواظي ادللصاضف ؿىل ٔبإ ًلي ؿسذ امللاؿس ؾن ألزتـة ابًًس حة ٌَوإايث اًيت ًلي ؿسذ

 وسمة. 112.222ؾن

ومن هجة ٔبدصى ًرتتة ؿىل ظًصلة إإكرتاغ اًساتلة توسًؽ امللاؿس حسة وس حة ألظواث اًيت حتعي ؿَهيا لك كامئة مؽ تعحَق كاؿست       

اًحاطف ألكوى
2

َي، فضال ؿىل ٔبهَ ؿىل ألكي من ألظواث املـرب ؾهنا ورشظ ًـتحة اٍمتث %1وإ تبٔذش ضف اذلس حان اًلوا م اًيت  م حتعي ؿىل

ظواث اًيت تـس توسًؽ امللاؿس ؿىل اًلوا م اًيت حعَ  ؿىل املـامي إإهتزايب فٕان ألظواث اًحاكِة اًيت حعَ  ؿَهيا اًلوا م اًفائزت مبلاؿس والٔ 

تحلِة ؿىل حسة ُشا حعَ  ؿَهيا اًلو م كري اًفائزت مبلاؿس  فٕاهنا تصتة حسة ٔبمهَة ؿسذ ألظواث اًيت حعَ  ؿَهيا وتوسغ امللاؿس امل 

 3اًرتتُة، وضف حاةل تساوي ألظواث تني اًلوا م اميح امللـس ألذري ًلٔنرب س يا.

زفن ذالل ُشا اًعص خ ًتخني ٔبن منط إإكرتاغ ؾصف تلَريا من إإهتزاة ؿىل إإمس اًواحس ابٔلكَحَة ضف ذوزٍن ٕاىل منط إإكرتاغ اًًس يب      

مسي ضف حتلِق ألُساف املصحوت مٌَ ذالل ٔبول دجصتة ترشًـَة تـسذًة هؼصا ٌَتلس مي إإزدجايل ٌضلوائص ؿىل اًلامئة هؼص ًفضي إإكرتاغ اإٕ 

يت إإهتزاتَة اًيامج ؾن  ؿسم ٔبس تلالًَة إإذازت الاهتزاتَة ما تسخة ضف ٕاحجاف مفصظ ذلق اًتضىِالث اًس َاس َة ضف اًـالكة تني ألظواث اً

                                      
1

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، ذس توز  -  . 664، 621، املاذتني 6991ازلِوزًة ادلزائًص
*

 .99، 91، 94ضف ماذتََ 26-61واًلاهون اًـضوي624، 626،621ضف مواذٍ 29-99ٔبي ألمص -
2

ث املـرب ؾهنا ؿىل ؿسذ امللاؿس ابًًس حة ًلك ذائصت ٕاهتزاتَة فان املـامي إإهتزايب اطلي ًؤذش ضف اذلس حان ؾيس توسًؽ امللاؿس املعَوة صلَِا ُو حاظي كسمة ؿسذ ألظوا -

 املعَوة صلَِا.
3

 .29-99اًفلصت اًثاةل من ألمص 624املاذت -
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 -مٌش ٕاؿالن اًتـسذًة – 6991زئاس َة ٕاهتزاابث ٔبول ٕاحصاء ما ٔبذى ٕاىل ٕاىزإكاث تـسذث ٔبتـاذُا، فدـسانٍهتا وؿسذ امللاؿس املميوحة ًِا 

 هسوت ضف املضازنة ألحزاة ٔبمجـ  إإهتزاابث حِث ًيؼام اًاكمةل اًلاهوهَة امليؼومة سن ضف اًرشوغ اًوفاق مت ٔبزضَة ضف خاء ملا وتعحَلا

 اًتجصتة ًفضي ٔبفىض 6996إإهتزاابث اًترشًـَة اًيؼام ألكَحَة ضف تعحَق ٔبن ؿىل ألمني سزوالاًصئُس  ٕاٍهيا ذؿا اًيت اًثاهَة اًوفاق

شا  اٍمتثَي هؼام وٕاؾدامذ ألكَحَة ضف ذوزٍن هؼام ؾن ٌَتزًل إإهتلايل ٌَمجَس ٔبمص مرشوغ تتلسمي بٓهشاك ابذلىومة ٔبذى ما اصلاملصاظَة، ُو

لة بٔذش اًس َاس َة ًتضىِالثا جمتثَي خمتَف ٌسمح ؤبسَوة اًًس يب تعًص  تىون ادللصافِة ٔبٍن اًساكهَة وإإؾتحازاث إإؾتحاز اًىثافة تـني ًو

 دحسذت تسكة. إإهتزاتَة اصلوائص

امليترحة، دعوظا ٕارا تـَق  اًَِئاث ممثةل ضف تىون ٔبن ضف زقحهتا ُو اًًس يب اٍمتثَي تيؼام ألذش ؿىل ألحزاة اًس َاس َة حصض ٕان    

 اًس َاس َة نفاةل اًلوى واًتضىِالث من ممىن ٔبنرب ؿسذ إبس تلعاة تسمح قصفة تبٔسُس تعسذ اًوظين فسًٌىون ـيباًض ابجملَس ألمص

 ظاذق اجملَس تلسم ملا اًس َاس َة، وتياء اذلَات تفاؿالث تصتهبا كس اًيت اًربملاهَة ًٔلكَحَة مرتوًة كري ممازسة ًلك املؤسسايت وحسا ٌَتواسن

 ، فتيؼمي1996ذس توز  ػي ضف اجملَس ؿىل ًـصط ؾضوي هط ٔبول تشعل وُو اًـضوي اًلاهون املتضمن ألمص مرشوغ ؿىل إإهتلايل

س املعَلة واًـمومِة ازلوذ خبعائط املتسمة اصلس توز ٔبحاكم توكةل اًسامِة، هيسف ٕاىل ابًلمية ٍمتتؽ ؾضوي كاهون مبوحة إإهتزاابث  واًتجًص

ضمن ضف ظَاقهتا، اًلكي ألمص اطلي ٍىس حَ ؾيادض ادلسًة ضف تفسري ٔبحاكم 1اًثاتتة اصلس توزًة ٌَلمي ٕاُساز ذون لِاتعحَ  ومصوهة واكـَة ًو

م اصلس توز وتعحَلاتَ اًسَمَة فضال ؿىل تىٌصسَ ًالس تلالًَة إإذازت الاهتزاتَة مبا ًفىض ًزناُة اًـمََة الاهتزاتَة و مٌَ رشؾَة اًيؼا

 اًس َايس. 

 اجملاًس امليترحة.وضٌلانث اٍمتثَي ضف  21-61هؼام اًىوات - ة

ضف ٕاظاز ٕاس تىٌلل مضاًزؽ إإظالخ اصلس توزي وتعوٍٍص وإ س امي ؿىل ظـَس اًِيسسة إإهتزاتَة فلس صِس اجملمتؽ اذلزائصي ضف اًـلس      

ـي من ٔبجصسُا ُو ٕاؾعاء حلوق واسـة ٌَمصءت ضف خمتَف جماإث اذلَات هوهن ا متثي هعف ألذري حتوإث ساس َة واكتعاذًة واحدامؾَة إفتة ًو

سا ملفِوم اًتمنَة اًضامةل واملس تسامة، ٕاإ ٔبن ُشٍ ألذريت إامىن تصمجة ٔبُسافِا ؿىل ٔبزط اًواك و ما صلك هلةل هوؾَة تىٌص ؽ ٕاإ جمتىني اجملمتؽ ُو

 املصءت من املضازنة ضف اًـمََة اًس َاس َة ٔلن مضازنهتا ؿىل اًعـَس اًس َايس ضي ضئَال ملازهة ابًصخي.

                                      
1

 .19،ض 2003 اًـسذ اًثاين، مازش،جمَـة اًفـىؼص اًربملاين، ؾٌلزؾواتسي، فىصتاًلاهون اًـضوي وتعحَلاتَ ضف اًلاهون اًياػم ٌَربملان واًـالكاث اًوػَفِة تٌَُ وتني اذلىومة، -
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ان اًثات  من اًلول ٔبن كضَة اًىوات اًًسائَة صلك  دحوز ٕاُدامم اًـسًس من اًحاحثني اًس َاسني ضف جمال حلوق إإوسان وإ وؿََة ف    

املصٔبت  س امي املرشغ ادلزائصي اطلي ٕاؾترٍب مدسئَا حيلق املساوات تني ادلًسني ؤبحس زنائز اذلنك اًصاصس ٕار اهَ ًلري من هؼصت اجملمتؽ ٕاىل ذوز

َة ٌَمضازنة اًس َاس َة ٕاىل ٔبن ًتس ىن ًِا ٕاجحاث كسزهتا ونفائهتا مصحََا ضف اًتلََسي ه وهَ ٍىفي وحوذُا اًفـًل ضف اجملاًس امليترحة هكصحةل ٔبًو

 تسمل املياظة اًس َاس َة واًلِاذًة ًعيؽ اًلصاز ضف اصلوةل، وؿَََ زفا امللعوذ تيؼام اًىوات؟.

ف هؼام اًىوات: -6 اث ضف اذللي اًس َايس واًلاهوين ٔبن مضازنة املصٔبت ضف اذلَات اًس َاس َة ُو ٔبمص تاكذ دجمؽ اًـسًس من ألذتَ تـًص

خس رضوزي ًتحلِق اًتمنَة اًضامةل واملس تسامة جلك ٔبتـاذُا، ؤبن إ ًلترص حق اًرتحش والاهتزاة ٌَمجاًس امليترحة ؿىل اًصخال فلط، 

َة وذاظة املؤمتصاث شا ما ٔبنسث ؿَََ اًـسًس من املَتلِاث اصلًو اًيت ؾلسهتا ألمم املتحست ذالل اًـلس املايض مؤنست  ضف راعل ٔبمهَة ؿالكة  ُو

 املضازنة املصءت ابًتمنَة ضف معََة ظيؽ اًلصاز اًس َايس ومن ُشا اًلدَي تـس:

و " هوغ من اًىوات هؼام ٕاهتزايب خيعط ضف كاهون إإهتزاابث اًـامة من ٔبخي ضٌلن حلوق ألكََاث ٌَوظول ٕاىل اًسَعة اًس َاس َة، ُو

"اًتسذي إإجيايب ٌَتـجَي ابملساوات واًتلََي من اٍمتَزي تني فئاث اجملمتؽ اخملتَفة دعوظا تني اًصخي واملصٔبت.
1

 

ومن هجة ناهَة فٕان هؼام اًىوات خاء هتِجة ٌَرتاحؽ اطلي ٔبظاة وضؽ املصءت ضف اذلَات اًس َاس َة دعوظا وابًتايل فٕان سن هؼام اًىوات         

 ضمن وسة مؤوًة ضف اجملاًس امليترحة همٌل ناه  كامئة املصذسني وابًتايل دجيَس اًـيرص اًًسوي ًتسمل مواكؽ س َاس َة.خاء ٔبساسا ًَ

 :َة فٕاتفاكِة هؼام اًىوات اًًسائَة ضف اًترشًؽ ادلزائصي س َاكا ًعصخ اًساتق فٕان املرشغ ادلزائصي ًُس مبيبٔى ؾن اًترشًـاث اصلًو

ٔبًزم  ذول ألظصاف إبختار اًتساتري اًيت متىن املصٔبت من املضازنة ضف اذلَات اًس َاس َة  1979ضس املصٔبت  اًلضاء ؿىل نافة ٔبصاكل اٍمتَزي

ٌَحضل
2

ِشا دط املرشغ ضف اًلاهون اًـضوي زرف  21-61، ًو
3

مىصز  16هَفِاث توس َؽ حؼوع متثََِا ضف اجملاًس امليترحة تىٌصسا ًيط املاذت 

تصص َحاث سواء ناه  حصت ٔبو ملسمة من ظصف حزة س َايس وس حا مـَية تحـا ًـسذ امللاؿس ، حِث حسذ ضف لك كامئة 1229من ذس توز

 املتيافس ؿَهيا وامىن توضَح راعل من ذالل:

                                      
1

سَسةل اًـَوم إإوساهَة "جمةل ٔبباج اًريموك: وهجة هؼصاملصٔبت ألزذهَة"، َلس نيوص اًرشؿة، وىصمِيَو سفلوامنة، " اًىوات اًًسائَة ضف اًيؼام إإهتزايب ألزذين من  -

 .111، ض. 1266ح(، 6، اًـسذ )6، اجملضلوالاحدامؾَة"
2

وزك: مًضوزاث ألمم املتحست،1979ٕاتفاكِة اًلضاء ؿىل مجَؽ ٔبصاكل اٍمتَزي ضس املصٔبت، ألمم املتحست،   -  :اًصاتط 29املاذت ، هًَو

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf 26/66/1261اتزخي اصلدول                 . 
3

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، اًلاهون اًـضوي زرف - املتضمن حتسًس هَفِاث توس َؽ حؼوع متثَي  1261ًياٍص 61ًؼ املوافق 6411ظفص ؿام 69املؤزد ضف 21-61ازلِوزًة ادلزائًص

ست اًصمسَةاملصٔبت ضف اجملاًس امليترحة،   .64/26/1261، اًـسذ الاول، اًعاذزت ضفادلًص

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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 :ة ملازهة تـسذ امللاؿس املصاذ صلَِا  ابًًس حة ٕإهتزاة ٔبؾضاء اجملَس اًضـيب اًوظين ة ارلاظة ابذلعة اًًسًو حسذ املرشغ وس حة املًؤ

 يب اًوظين نٌل ًًل:ذاذي اجملَس اًضـ

 12%  ملاؿس. 24ؾيسما ٍىون ؿسذ امللاؿس ٌساوي ٔبزتـة 

 12% ملاؿس. 21ؾيسما ٍىون ؿسذ امللاؿس ٌساوي ٔبو ًفوق مخسة 

 11%ملـسا. 64ؾيسما ٍىون ؿسذ امللاؿس ٌساوي ٔبو ًفوق ٔبزتؽ ؾرش 

 42%ملـسا. 11ؾيسما ٍىون ؿسذ امللاؿس ٌساوي ٔبو ًفوق اجيني وجالجون 

 12%  مللاؿس ادلاًَة اًوظيَة ضف ارلازح.ابًًس حة 

ٔبن امللاؿس توسغ تني اًلوا م إإهتزاتَة وفلا ًـسذ ألظواث اًيت حتعي ؿَهيا لك كامئة، فضال ؿىل  1ومن هجة ٔبدصى ٔبنسث املاذت      

راث اًس َاق ٔبنس  وحواب ٌَمرتذساث حسة تصتُة ٔبسٌلهئن ضف اًلوا م اًفائزت، وضف 21ٔبهَ ختعط اًًسة احملسذت ساتلا ضف املاذت

اًلاهون ؿىل ٔبهَ جية ٔبن ٌس تزَف املرتحش ٔبو امليترة من هفس ادلًس، نٌل امىن ٌَحزة ٔبن ٌس تفِس من مساؿساث ماًَة وراعل 

ظحـا بسة ؿسذ مصذساتَ امليترحاث ضف اجملاًس امليترحة سواءا اًوظيَة ٔبو احملََة.
1

 

هتزاتَة ٔبن حتوي كامئة إإهتزاابث اًترشًـَة ٕامصءت واحست ؿىل ألكي ضف اصلائصت وس َاكا طلاعل فصط ٍمتثَي املصءت ضف اًلوا م اإٕ       

ة إإهتزاتَة اًيت تضم ٔبزتـة ملاؿس، ؤبن إ ًلي ؿسذ املصذساث ضف اًلامئة اًواحست ؾن جَث امللاؿس ضف اصلوائص إإهتزاتَة اًيت تضم مخس

مللاؿس ادلاًَة اًوظيَة ضف ارلازح. ملاؿس ٔبو ٔبنرث، وتزذاذ ُشٍ اًًس حة ٕاىل اًيعف ؿىل ألكي
2

 

  :واًلاهون  99ابًفـي ًلس نان ًإلظالحاث امليخثلة ؾن تعحَق ألمصٕاهـاكساث اًيؼام إإهتزايب ؿىل تصهَحة اجملاًس امليترحة: اًربملان

 ٕاهـاكساث ؿسًست ذاظة دجاٍ ؿسذ ملاؿس اًربملان فضال ؿىل ظحَـة تصهَختَ وراعل من ذالل:  61اًـضوي

 هوهَ ٔبتلى ؿىل  29-99امىن اًلول ٔبهَ زمغ ؿسم  ٕادتالفَ ؾن الامص 24-61ابًيؼص ٕاىل اًلاهون اًـضوي ذت ؿسذ ملاؿس اًربملان:ساي

ملاؿس ابًًس حة ٌَوإايث  4هؼام ٕاكرتاغ ًـمتس هؼام اًلوا م واٍمتثَي اًًس يب ضف ٕاهتزاابث تمت ؿىل اًعـَس اًوظين وضف ذوزت واحست وختعَط

                                      
1

 .21-61، من اًلاهون اًـضوي9، 1املاذت -
2

 .21، ض.1261. كعص: املصنز اًـصيب ًٔلباث واصلزاسة اًس َاساث، ًـَة ضف دلزائص، إإظالحاث اًس َاس َة وهتاجئِا احملمتةل تـس إإهتزاابث اًترش ؾحس اًلاذز ؾحس اًـايل -
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%1ملاؿس ٌَجاًَة اًوظيَة ابرلازح وهؼام اًحاصف ألكوى وؾتحة اٍمتثَي 9وسمة وختعَط  112.222لي ساكهنا اًيت ٌساوي ٔبو ً
1

، ٕاإ ٔبن 

ملـس ٕاإ ٔبهَ متاص َا  192ٌض متي ؿىل  6999حوُص إإدتالف تُهنٌل متثي ضف سايذت ؿسذ ملاؿس اًربملان حِث نان اجملَس اًيَايب امليهتيي وإًتَ

ملـس411ٕاىل192واًتوسًؽ اًساكين ادلسًس فلس ٕازتفؽ ؿسذ ملاؿس اًربملان منمؽ متعَحاث اٍمتثَي 
2

نٌل ازتفؽ ؿسذ ألحزاة املضازنة اًيت تضاف 

حزاب ٔبؾمتسوا حسًثا وتَف ؿسذ اًلوا م املس تلةل 16حزاب من مضهنم 44ٕاىل 19ٕاىل كامئة ألحزاة اًلسامة من
*

كامئة حصت. 129ٔبًسس من 
3

 

متزيا تـصكةل وسازت اصلاذََة إإؾدامذ اذلزيب تسؾوى تيؼمي اًساحة  29-99ٕارا نان اًـلسٍن املاضَني ضف ػي ألمصوؿىل ُشا ألساش ف       

اًس َاس َة وٕاًلاف فوىض اًًضاظ اذلزيب وٕاؿاذت ٕاهتاح اًتواسانث اًس َاس َة ٕاإ ٔبهَ من هجة ٔبدصى سامه وتلسز هحري ضف ٕاكعاء اًـسًس من 

ؿىل  66-99ازضة حِث ٔبزمغ  اًـسًس من ازلـَاث راث اًعاتؽ اًس َايس اًيت وضبٔث ضف ػي اًلاهونألحزاة ما ٔبذى ٕاىل حتجمي املـ

ا ؿىل تلَري تسمَاهتا ؤبُسافِا ؤبسسِا ؤبذى ضف هفس اًوك  ذلي حوايل  4حزة مهنا 12اًتىِف مؽ اًتـسًالث ادلسًست ألمص اطلي ٔبخرُب

ٔبسمة هؼام س َايس ًَـاجل مصحةل ؿاجصت ما ًـين ٔبهَ إ ًعَح ًَىون اًلاهون اًصمسي  خاء ضف ػي 29-99وؿَََ امىن اًلول ٔبن كاهون ألحزاة 

ِشا خاء إإظالخ إإهتزايب ادلسًس  19اطلي معي ؿىل ٕاؿاذت  تسَِي اًـمََة، حِث ٕازتفؽ ؿسذُا من من 24-61ضف ػي ٕاىهتاء ٔبسمة اًيؼام، ًو

 حزاب. 44ٕاىل

 تضـف متثَي ُاما ضف تصهَحة اًس َاس َة املضلكة  ه ففي اًساتق متزي-اتزخيَا -تلَريا ؾصف اجملَس اًضـيب اًوظين   :اٍمتثَي اًوظفي 

 ادلامـي، حِث مس توى ؿىل املتحعَني ووس حة اًتـَمي حِث من ادلزائصي اجملمتؽ هبا املصءت ضف حتؼى اًيت املاكهة اذلَات اًس َاسة زمغ ضف املصٔبت

ة املس توى ٔبوساظ اطلهوز ضف ℅ 65.85ملاتي ℅ 66.12وتَل  متسزسِن وس حة حتسً   ℅ 20.20ملاتي ًٌَساء ℅ 29.6اًثاهًو

ة ٌَمصٔبت املضازنة اًس َاس َة مؤرش ٔبن ٕاإ ٌَصخال  تلصفتََ خس  ادلزائصي اًربملان ضف اًس يوي اٍمتثَي جحم ػي ضـَفا حِث ًحلى ادلزائًص

 96ٔبظي من مٌترحاث 3جالجة  تؼ6999حضوزُا ضف جمَس ألمة  ضـَف، فسجي
5.

 

                                      
1

ست  6999مازش 1املوافق ًؼ 6469صوال ؿام19املؤزد ضف  29-99من ألمص 4، 1املاذت   - املتضمن حتسًس اصلوائص الاهتزاتَة وؿسذ امللاؿس املعَوة صلَِا ضف اًربملان ادلًص

 .6999مازش 21، تتازخيست اًصمسَةادلًص(، 61اًصمسَة اًـسذ: )
2

 .61، ض.1261، ادلزائص: 1261ماي 62ًتلٍصص اٍهنايئ حول إإهتزاابث اًترشًـَة ا(،N.D.Iاملـِس اصلاملصاظي اًوظين)  -
*

و زرف كِايس امثي ضـف اًلوا م اًساتلة ضف إإهتزااب 42ضف ُشا اًس َاق تَف ؿسذ اًلوا م اذلصت ضف املس َةل مثال  - ؾحس اًـايل، إإظالحاث ٔبهؼص  1229ث اًترشًـَةكامئة ُو

 .62ض. مصحؽ ساتقاًس َاس َة وهتاجئِا احملمتةل تـس إإهتزاابث اًترشًـَة ضف دلزائص، 
3

ة: تلَري ذاملصاظي ٔبم ؾوذت ٕاىل هؼام اذلزة اًواحس، - يس، إإهتزاابث اًترشًـَة ادلزائًص  .61، ض.1261، 19اًـسذ اجملَـة اًـصتَة ٌَـَؼوم اًس َاس َة  ذاصل تُو
4

 .696،  ض.مصحؽ ساتقَلس توضَاف، مس تلدي اًيؼام اًس َايس ادلزائصي،  -
5-

 .166، ض.1229، 12، اًـسذجمةل اًتواظيؾحس اًيوز انيج، اٍمتثَي اًس َايس ضف اًربملان اًتـسذي ادلزائصي،  
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 1221ٔبما ضف ٕاهتزاابث  ℅ 99.19ٔبي تًس حة  انئة 192ملاتي℅1.16انئحاث ٔبي 62اجملَس اًضـيب اًوظين فدَف ؿسذُن  ٔبما ضف

 91.16انئة ٔبي تًس حة 111ملاتي℅ 1.19انئحة ٔبي تًس حة 11اىل 6999فلس ٕازتفؽ ؿسذُن ضف اجملَس اًضـيب اًوظين ملازهة إبهتزاابث

℅
1

 4انئحة ٔبما ضف جمَس ألمة فمل ًتـسى ؿسذُن 29انئحا فلس وظي ؿسذ اًًساء ٕاىل 199ًَضماطل 1229ٔبما ضف إإهتزاابث اًترشًـَة  ،

و ما امثي 140وساء ملاتي ℅2.87انئة ُو
2

 641ٔبي %16.1ٕاىل %9.9ٕازتفؽ اٍمتثَي اًًسوي من 21-61ٕاإ ٔبهَ تفضي اًلاهون ادلسًس  

لصة اًـصيبمٌترحة حِث متثي ُشٍ اًًس حة ٔبؿىل متثَي ترشًـي ملازهة تحضلان امل
3

تـسما احتَ  املصتحة ألذريت ملازتَا تـس لك من موزًتاهَا 

1229وتووس وامللصة ضف جصملان
4

و ما ًوحضَ اًضلك  شا ما ًؤنس زقحة املرشغ ضف حتلِق مدسٔب اًـساةل اٍمتثَََة وتوس َؽ ذائصت املضازنة ُو ُو

 اًتايل:

 1261-6999َس اًضـيب اًوظين " ًوحض تعوز املضازنة اًس َاس َة ٌَمصٔبت ضف اجمل4اًضلك زرف "

 

 

 

 

 

 

 

 املعــسز:من ٕاؿساذ اًحاحث.

                                      
1

 .666ض. 1221-1224، خامـة ابتية: لكَة اذللوق، مشهصت ماخُس ترئبمحس تَعاظ،،" إإكرتاغ اًًس يب واٍمتثَََة: حاةل ادلزائص"،  -

 .61"،  ض.1229ؾحس اًيوز انيج، "ٔبسمة املضازنة اًس َاس َة ضف ادلزائص: ذزاسة حتََََة ًالهتزاابث اًترشًـَة -2
3

 .19ض. 1261، ادلزائص: 1261ماي 62(، اًتلٍصص اٍهنايئ حول إإهتزاابث اًترشًـَة ضف ادلزائصN.D.Iاملـِس اصلاملصاظي اًوظين) -
4

لاث،"ٕاظالخ اًيؼام إإهتزايب ًرتص َس اذلنك ضف ادلزائص"،   - اًس َاس َة  اًـَوم اًس َاس َة كسم واًـَوم اذللوق ، خامـة كس يعَية، لكَة مشهصت ماخُس تريؾحس اًصساق سًو

 .619ض.
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  .ٕاهـاكساث اًيؼام إإهتزايب ؿىل املضازنة اًس َاس َة 

واطلي  م ًـىس تعوزت حلِلِة ارلازظة  6996تفاذاي ًإلىزإكاث هؼام إإهتزاة ابٔلكَحَة ضف ذوزٍن املعحق ضف إإهتزاابث اًترشًـَة       

 29-99حِث ٔبذى ٕاىل ٕاكعاء اًـسًس مهنا زمغ ٔبن املرشغ وكهتا ٔبؾعاُا تسَِالث هحري ضف تبٔسُسِا خاء ألمص 66-99ة ؾن كاهوناذلزتَة امليخثل

و ما متثي ضف هؼام اٍمتثَي اًًس يب ٔكحس ٔبجصس مصحةل من مصاحي تعوز اًيؼام إإهتزايب. 26-61واًلاهون اًـضوي  ًإلؿالن ؾن هؼام تسًي ُو

  و حىت ألحزاة ضف اًربملان من ومتيوؿة موسـة متثَََة جصوس ضف هؼام اٍمتثَي وثضلك هحري ٌسامه ياسخِة اٍمتثَي.اًيؼام إإهتزايب: ت 

 من ًتضلك جصملان ألحِان كاًة ضف ًًتج اطلي ألكَحَة هؼام اًس َاس َة ؾوضا ؾن اذلَات ضف ٔبكََة وتضلك ظلريت ألحزاة ُشٍ ناه  ٕان

، 1229، 1221، 6999إإهتزاابث ضف املـمتس ادلسًس إإهتزايب اًيؼام املصحية، وؿَََ فلس دسؽ ضمن ألكَحَةت حزتَة ٔبو تىتالث حزتَة جيائَة

 ضف ؿَهيا اًـاذًة امليعوض اًتبٔسُس َة املؤمتصاث وفق ٔبو ٔبدصى ألحزاة من ابٕإوضلاق سواء خسًست س َاس َة تبٔسُس ٔبحزاة ؿىل 1261

 حزة لك ظصف من احملعي ؿَهيا امللاؿس ؿسذ ٍىون اًلامئة ؿىل اًًس يب إإهتزاة هؼام يػ فضال ؿىل ٔبهَ ضف 6999ًس ية ألحزاة كاهون

تسوزٍن اطلي إ حيلق ُشا املىسة نٌل ُو اذلال مؽ  اًفصذي اًيؼام إبؾدامذ ألذري ملازهة ُشا ؿَهيا حعي اًيت ألظواث ؿسذ مؽ تياس حا ٔبنرث

و ما توحضَ امليحيَاث6996إإهتزاابث اًترشًـَة  اًتاًَة: اًحَاهَة ، ُو

 تسوزٍن اًفصذي إإهتزاة ػي هؼام ضف وامللاؿس ألظواث تني اًتياسة " ًوحض ذزخة1اًضلك زرف"

 -1991 س ية ترشًـَاث من ألول اصلوز -

 

 

 

 

 

 

 

 .6996عسز: من ٕاؿساذ اًحاحث تـس إإظالغ ؿىل اًيتاجئ  إإهتزاتَةامل
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 اث وامللاؿس ضف ػي هعام اٍمتثَي اًًس يب ؿىل اًلامئة" ًوحض ذزخة اًتياسة تني  ألظو 1اًضلك زرف: "

 -  6999إإهتزاابث اًترشًـِـة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 .6999املعسز: من ٕاؿساذ اًحاحث تـس إإظالغ ؿىل اًيتاجئ  إإهتزاتَة

 " ًوحض ذزخة اًتياسة تني  ألظواث وامللاؿس ضف ػي هعام اٍمتثَي اًًس يب ؿىل اًلامئة9لك زرف: "اًض

 -  1221اًترشًـِـة   إإهتزاابث -

 

 

 

 

 

 

 

 .1221املعسز: من ٕاؿساذ اًحاحث تـس إإظالغ ؿىل اًيتاجئ  إإهتزاتَة
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 تني ٕاحساجُيت واحض كس ٔبفىض ًتحاًني 1991ضف ترشًـَاث تسوزٍن اًفصذي إإهتزاة ػي ضف ًتخني ٔبهَ ملازهة ابس تلصاء هتاجئ    

 ذزخة تحني فِيي -اًيامجة ؾن إإظالخ الاهتزايب -   1،9زرف امليحيَاث امللاؿس، ٔبما ووس حة س َاس َة تضىِةل لك ؿَهيا حتعَ  اًيت ألظواث

 تني اًفجوت إإهتزاابث وراعل من ذالل ضَق ُشٍ ضف اًس َاس َة اًفائزت ألحزاة حعَ  ؿَهيا اًيت وامللاؿس ألظواث تني اًتياسة احملللة

اًيلاظ، وؿَََ امىن اًلول ٔبن ُشٍ اًِيسسة الاهتزاتَة  من نثري ضف عاتلانًت امليحيَني ٔبن امللاؿس حىت ووس حة ألظواث وس حة مٌحىن

سامه  وثضلك هحري توس َؽ ذائصت املضازنة اًس َاس َة من ذالل اًتـحري ؾن خمتَف اًتضىِالث اًس َاس َة ألمص اطلي ٔبسس ًرشؾَة 

 س َايس ٔبجياء املصحةل إإهتلاًَة.اًيؼام اًس َايس وتعوزٍ تصس َزا ٌَحنك اًصص َس ملازهة يب ما ناه  ؿَََ املضِس اً 

 ارلـامتـــة:

تـس معََة ٕاهتلاء اًيؼام إإهتزايب ٔبحس ٔبمه اًلصازاث ٔلي هؼام ذاملصاظي كًَٓة مرشوؿة ًتلس مي همام اًسَعة تني اجملموؿاث اًس َاس َة         

ًس َاس َة، وراعل تفصط ٕاسرتاتَجَة مـَية ٕاما ضٌلان وفلا ٔلوساهنا اًًسخِة ما جيـهل ظاحة إإدتعاض ضف توس َؽ ٔبو تضَق ذائصت املضازنة ا

ٍ ٌَتساول اًسَمي ؿىل اًسَعة تني اًيرة اًس َاس َة ٔبو ٕإؿاذت ٕاهتاهجا من خسًس، وؿَََ فٕان اًثلصاث اًيت إسم  اًيؼام إإهتزايب ضف مساز 

اًلمي، تي صلك  املفجص ألسايس ًلك ألحساج اًتعوزي ناه  انمجة ؾن اسمة ؿسم اس تلالًَة الاذازت الاهتزاتَة مبا حال ذون دجس َس ُشٍ 

 اًيت صِسُا اًيؼام اًس َايس ًتسفؽ ادلزائص تلكفة اًتـسذًة زئاسة وحىومة وصـحا، نٌل ٔبن ٕاسذواحِة اًعصخ اًس َايس اًلاهوين وضف  اًيلاة

ة كمية مضافة ؾىس  تعوزت ؾن مسى تعاتق اًفـي مؽ اًلاؿست اًلاهوهَة من مٌؼوز اًلاًة واًوس َةل ألمص اطلي حـي من اًتجص  تة ادلزائًص

ا مفِوم اًِيسسة الاهتزاتَة  .واحضة خسًَة "اًـاملَة وارلعوظَة" اًيت ًثرُي

ومن هجة ٔبدصى فٕان فِم ظًصلة تبٔجري ألهؼمة إإهتزاتَة ؿىل ٕاس تلصاز اجملمتـاث ٔبظحح خس همم ًلك املضازنني ضف اًوكاًة من  

ٔلن اًيؼام ٕاهتزايب ُو سالخ رو حسٍن ٕاما ًـمي ؿىل -ألمة–ة ألذات اًـمََة ضف معََة تياء اصلوةل اًرصاغ ما جيـي من اًِيسسة إإهتزاتَ

تصخس اًوحست تُ  خمتَف ألظَاف اًس َاس َة ذاذي وؿاء ٕائتالضف من صبٔهَ ؿرب اًزمن اًتبٔجري ثضست ضف اًيؼام إإحدامؾي ولك، ٔبو ابمللاتي 

طلى ٔبظحح ًزاما ٔبن تـِس هممة وضؽ اًلواهني إإهتزاتَة ًَِئة كري متحزتة مىوهة من  ،اًس َاس َةتصس َخ إإوضعاز اًس َايس خملتَف اًفواؿي 

 ذرباء خمتعني ختضؽ ضف وضاظاهتا ًَِئة زكاتة كضائَة مس تلةل.
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 كــائـمــة اًـمؼؼصاحــؽ:

 اًىتة: - بٔ 

 

 .  6991ة صِاة، ابتية: رشن -، ادلزائص6جصنة ذلسن ، مداذئيا تني مجوخ اًس َاسة ودِازاث اًضـة. ظ. -

 .2003 مصنز ذزاسـاث اًوحست اًـصتَة، : حزام وايل مخُس ،ٕاصاكًَة اًرشؾَة ضف ألهؼمة اًـصتَة،.تريوث -

ا ؿىل اًلمي ضف اجملمتؽ ادلزائصي: ذزاسة مِساهَة حتََََة ًـَية من  - توصَوص ظاُص َلس ، اًتحوإث إإحدامؾَةوإإكتعاذًة وبنٓاُز

 .1229ئص، ذاز جن مصاتط ًًرش واًعحاؿة، ، ادلزا6اًض حاة ادلامـي.ظ.

 .6991هبَول َلس حسن ،ادلزائص تني ألسمة الاكتعاذًة وألسمة اًس َاس َة.ادلزائص: مًضوزاث ذحَة، -

 .1261تَحاح ظاحل ، اًسَعة اًترشًـَة وماكىهتا ضف اًيؼام اًس َايس ادلزائصي، ادلزائص: مؤسسة اًعحاؿة اًضـحَة ٌَجُش، -

ة. ادلزائص: معحوؿاث خامـة كس يعَية، رشًط، ألمني، امل -  .6991ؤسساث اًس َاس َة ادلزائًص

ؾحس اًـايل ؾحس اًلاذز ، إإظالحاث اًس َاس َة وهتاجئِا احملمتةل تـس إإهتزاابث اًترشًـَة ضف دلزائص. كعص: املصنز اًـصيب ًٔلباث  -

 .1261واصلزاسة اًس َاساث، 

 ".1229ادلزائص: ذزاسة حتََََة ًالهتزاابث اًترشًـَةؾحس اًيوز انيج، "ٔبسمة املضازنة اًس َاس َة ضف  -

 اجملالث و اصلوزايث: - ة

ة: تلَري ذاملصاظي ٔبم ؾوذت ٕاىل هؼام اذلزة اًواحس، اجملَـة اًـصتَة ٌَـَؼوم اًس َاس َة  - توُيس ذاصل ، إإهتزاابث اًترشًـَة ادلزائًص

 .1261، 19اًـسذ 

ىؼص ـاًلاهون اًياػم ٌَربملان واًـالكاث اًوػَفِة تٌَُ وتني اذلىومة، جمَـة اًفؾواتسي ؾٌلز، فىص تاًلاهون اًـضوي وتعحَلاتَ ضف  -

 . 2003 اًربملاين، اًـسذ اًثاين، مازش،

 .1229، 12انيج ؾحس اًيوز ، اٍمتثَي اًس َايس ضف اًربملان اًتـسذي ادلزائصي، جمةل اًتواظي، اًـسذ -
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ة ٌَـَوم اًلاهوهَة واًس َاس َة وإإؿالم، وحَوةل َلس ، املصاكدة اصلس توزًة ضف ادلزائص ضف ٕاظا - ز معي اجملَس اصلس توزي، اجملةل ادلزائًص

 .6991، 21ؿسذ

 نيوص اًرشؿة َلس ، وىصيم هَو سفلو امنة، " اًىوات اًًسائَة ضف اًيؼام إإهتزايب ألزذين من وهجة هؼصاملصٔبت ألزذهَة"، جمةل ٔبباج -

 .1266ح(، 6، اًـسذ )6ؾَة"، اجملضلسَسةل اًـَوم إإوساهَة والاحدام"اًريموك: 

 اًٌـسواث واملَتلِـاث: -ح

ة  - ؾواتسي ؾٌلز ، "ذوز جمَس ألمة ضف تصس َخ ذوةل اًلاهون"، مساذةل ٔبًلِ  ضف ٕاظاز اًيسوت اًوظيَة حول: "امليعَلاث اًفىًص

 .16، ض.6999واًس َاس َة جملَس ألمة"، ادلزائص: جمَس ألمة، 

 ؼوزت:اًـسزاسـاث قِؼص املًض     

 اًؼصسائـي ادلـامـِـة: -6

 .1224تَعاظ، ٔبمحس ،" إإكرتاغ اًًس يب واٍمتثَََة: حاةل ادلزائص"، مشهصت ماخُس تري، خامـة ابتية: لكَة اذللوق،  -

م تواسي ذاصل ، "اًؼاُصت اذلزتَة ضف ادلزائص: اًتازخي، املاكهة، املٌلزسة، املس تلدي". مشهصت ماخُس تري، خامـة ادلزائص: لكَة اًـَو  -

 .1221اًس َاس َة وإإؿالم، كسم اًـَوم اًس َاس َة واًـالكاث اصلوًَة، 

لاث ؾحس اًصساق ،"ٕاظالخ اًيؼام إإهتزايب ًرتص َس اذلنك ضف ادلزائص"،   -  اذللوق ، خامـة كس يعَية، لكَة مشهصت ماخُس تريسًو

 .1229اًس َاس َة ، اًـَوم اًس َاس َة كسم واًـَوم

("، مشهصت ماخُس تري، خامـة ادلزائص: لكِـة اًـَوم إإوساهَة، 6999-6999ـة فؼي ادلزائؼص)حدازي هصامة ،"إإظـالحاث اًس َاسِ -

َة،   .1226كسـم اًـَوم اًس َاس َة واًـالكاث اصلًو

وصل ؿامص هـمية ،"املضازنة اًس َاس َة ضف ادلزائص"، مشهصت ماخُس تري، خامـة ادلزائص: لكَة اًـَوم إإوساهَة، كسم اًـَوم اًس َاس َة  -

 .1226ًَة، الكاث اصلو واًـ
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 اًيعوض اصلس توزًة واًلاهوهَة: -ُؼ

 اصلساتري: -6

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، ذس توز  -  .29، اًـسذ:6999فِفصي  11ازلِوزًة ادلزائًص

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، ذس توز  -  .91، اًـسذ:6991هوزفرب  19ازلِوزًة ادلزائًص

 اًلواهني :   -1

ة اصلاملصاظَة  - ي 21املوافق ًؼ 6466زمضان  69املؤزد ضف  21-96اًضـحَة، كاهون زرف ازلِوزًة ادلزائًص ًـسل وٍمتم   6996افًص

ي 21، اًعاذزت تتازخي 19(، س ية 64املتضمن كاهون الاهتزاة، ادلًصست اًصمسَة، ؿسذ: ) 61-99كاهون زرف   .6996افًص

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، كاهون زرف  - ي  21املوافق ًؼ  6466زمضان 16 ، املؤزد ضف29-96ازلِوزًة ادلزائًص املتضمن  6996افًص

ست اًصمسَة، ؿسذ:) / 24/ 21(، تتازخي 61حتسًس اصلوائص الاهتزاتَة وامللاؿس املصاذ صلَِا ًتجسًس اجملَس اًضـيب اًوظين، ادلًص

6996. 

ة ازلِوزًة - املتضمن مسامهة  6996ذٌسمرب1ًؼ حٌلذى ألول املوافق19املؤزد ضف 11-96كاهوىصرف اًضـحَة، اصلاملصاظَة ادلزائًص

، اًعاذزت 19(، اًس ية11ادلُش اًوظين اًضـيب ضف همام حٌلًة ألمن اًـمويم ذازح اذلاإث الاس تثٌائَة، ادلًصست اًصمسَة، ؿسذ)

 .6996ذٌسمرب 29تتازخي 

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، كاهون زرف - املتضمن حتسًس اصلوائص  6999قض 11دحصم املوافق ًؼ12املؤزد ضف 61-99ازلِوزًة ادلزائًص

 .6999ماي11( اًعاذزت11الاهتزاتَة وؿسذ امللاؿس املصاذ صلَِا ضف اجملاًس اًحضلًة واًوإئَة، ادلًصست اًصمسَة، ؿسذ: )

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، اًلاهون اًـضوي زرف -  1261ًياٍص 61املوافق ًؼ 6411ظفص ؿام 69املؤزد ضف 21-61ازلِوزًة ادلزائًص

 .   64/26/1261من حتسًس هَفِاث توس َؽ حؼوع متثَي املصٔبت ضف اجملاًس امليترحة، ادلًصست اًصمسَة، اًـسذ الاول، اًعاذزت ضفاملتض
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 ألوامص واًيعوض اًتيؼميَة:  -1

 : املصاس مي 

ة ازلِوزًة - ، 6996حوان  4ؼاملوافق ً 6466ذي اًلـست16املؤزد ضف  691-96زرف زئايس مصسوم اًضـحَة، اصلاملصاظَة ادلزائًص

 .6996حوان  61، اًعاذزت تتازخي19(، اًس ية19املتضمن تلٍصص حاةل اذلعاز، ادلًصست اًصمسَة، ؿسذ:)

 

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، املصسوم اًصئايس زرف   - املتضمن   ٕاس تسؿاء اًَِئة  6996ٔبنتوجص  61املؤزد ضف  191-96ازلِوزًة ادلزائًص

ست اًصمسَة، ؿسذ:)اًياددة ًالهتزاابث اًترشًـَة، ا  .6996ٔبنتوجص  61، اًعاذزت تتازخي  19(، اًس ية49دلًص

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، املصسوم اًصئايس زرف  - املتـَق 6991فرباٍص 4املوافق ل6461زحة ؿام 12املؤزد ضف 19-91ازلِوزًة ادلزائًص

 9، اًس ية اًتاسـة واًـرشون، اًعاذزت تتازخي (62تعالحِاث اجملَس اًوظين الاستضازي وظصق تيؼميَ ،ادلًصست اًصمسَة ؿسذ:)

 .6991فرباٍص 

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، ألمص - املتضمن حتسًس  6999مازش 1املوافق ًؼ 6469صوال ؿام19املؤزد ضف  29-99ازلِوزًة ادلزائًص

 .6999مازش 21دلًصست اًصمسَة، تتازخي(، ا61اصلوائص الاهتزاتَة وؿسذ امللاؿس املعَوة صلَِا ضف اًربملان ادلًصست اًصمسَة اًـسذ: )

 :إإؿالهـاث 

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، ٕاؿالن مؤزد ضف  - ًتضمن ٕاكامة اجملَس  6991ًياٍص س ية  64املوافق ًؼ  6461زحة ؿام  9ازلِوزًة ادلزائًص

ست اًصمسَة، اًـسذ: )  .6991ًياٍص س ية  61(، اًعاذزت تتازخي 11ألؿىل ٌضلوةل، ادلًص

 :املــساوإث 

ة اصلاملصاظَة اًضـحَة، مساوةل زرف  - ي  64املوافق ًؼ  6461صوال  66/م.ٔب.ذ مؤزذة ضف 21-91ازلِوزًة ادلزائًص ٔبجًص

ست اًصمسَة،ؿسذ 6991 ي 61(، اًس ية اًتاسـة واًـرشون اًعاذزت تتازخي 19):تتـَق ابملصاس مي راث اًعاتؽ اًترشًـي، ادلًص اجًص

6991. 
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 ادلؼصائـس واذلؼوازاث: -و -

 .61/6996/ 19اًعاذزت تتازخي، 9949مِة اًضـة، ؿسذًو  -

 املؼواكـؽ إإًىتؼصوهِـة:  -ذ

 اًِيسسة الاهتزاتَة: ملازتة مـصفِة"، ٔبهؼص اًصاتط:  ٔبدحيس جصكوق، ": -

http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1430    .12/21/1264اتزخي اصلدول 

وزك: مًضوزاث ألمم املتحست، املاذت1979ٔلمم املتحست، ٕاتفاكِة اًلضاء ؿىل مجَؽ ٔبصاكل اٍمتَزي ضس املصٔبت،  -  :اًصاتط 29، هًَو

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf 26/66/1261اتزخي اصلدول                 . 
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 اًلاهوينحهتاذ اًلضايئ ضف حتلِق ألمن إٕ اذوز

 اصلنتوز / جعايل ذاصل

 خامـة تَازث

 ملسمــة:

ا, فٕان وػَفة حتلِق ألمؼن ضف  ٕارا نان ألمن ُو اًـيرص ألساش اطلي تلوم ؿَََ اجملمتـاث وؿَََ تؤسس كوهتا, وتَ ًلاش اسذُاُز

 لك جممتؽ وػَفة سامِة من وػائف اصلوةل تتلسم ؿىل لك اًوػائف ألدصى.

ة حتول مفِوم ألمن من مفِوم ضَق ًيحرص ضف اًضـوز ابًِسوء واًعمبٔهٌُة ٕاىل مععَح مؼالسم ًؼلك مٌؼايح وضف اجملمتـاث اذلسًث 

من اذلَات ومهنا ادلاهة اًلاهوين, فمل ًـس ارلعص وارلوف ًبئت من اًـسو ٔبو اًىوازج وألوتئة فلط تي ٔبظحح  اًلواهني معسز دعص ٔبًضا, فؼالٔ 

ة اًسَحَة ٌَلاهون واًيت مهنا اًتضؼرم اًترشًؼـي املؼؤذي ٕاىل اهـؼسام الاوسؼجام تؼني اًيعؼوض  اًلاهوين هيسف ٕاىل حٌلًة ألفصاذ من النٓاز اًثاهًو

واتسؼاغ  اًلاهوهَة ,وتـلس اًلواهني وؿسم وضوهحا وظـوتة اًوًوح ٕاٍهيا وتـسًَِا املتىصز والاس تثٌاءاث اًىثريت اًيت إ حرصؼ ًِؼا وظؼـوتة توكـِؼا

ا من مؼؼاُص اهـؼسام ألمؼن ضف اًؼيط اًلؼاهوين جيـؼي ُؼشا ألذؼري معؼسز دعؼص ؿؼىل اخملاظؼة ابًلاؿؼست زكـة زحـَة اًيعوض اًلاهوه  َة وكرُي

 اًلاهوهَة ؾوط ٔبن ٍىون معسز جلة ؤبمان.

وٕارا ناه  س َاذت اًلاهون ضف ٔبي جممتؽ تـين, من مجةل ما تـيَؼَ حٌلًؼة, اذللؼوق واذلؼصايث, فؼٕان ألمؼن اًلؼاهوين ُؼو ٔبحؼس اًـيؼادض 

سفِا ألساش, ورعل ٔلن اًلاؿست اًلاهوهَة هتسف ٕاىل توفري ٔبكىص حس مؼن الاسؼ تلصاز ٌَمصانؼز اًلاهوهَؼة وتىؼٌصس ألساس   َة ًِشٍ اسلاًة تي ُو

 جلة املواظن ضف اًيعوض اًيت حتنك ؿالكتَ تلرٍي من املواظيني وؿالكتَ ابصلوةل.

ؼق اًلاؿؼست اًلا هوهَؼة ٕاإ ٕارا مت تعحَلِؼا ثضؼلك سؼَمي ًوافؼق كاًؼة وضؼـِا واذلوكؼة ؤلن حتلِق اًـساةل ضف اجملمتؽ ًن ًتحلق ؾن ظًص

ٌلًؼة اًترشًـَة من س هنا, فٕان اٌَجوء ٕاىل اًلضاء ًـترب مصنز اًثلي ضف مزيان ألمن اًلاهوين, فـن ظًصق ادلِاس اًلضايئ حيعؼي املؼواظن ؿؼىل ح

 كضائَة ٌَحق املوضوؾي اطلي كصزٍ اًلاهون.
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ٍلوؿة من اًعـوابث اًؼيت تؼؤثص ؿََؼَ وتـسمؼَ ٔبحِاان,فؼٕان اًوػَفؼة اسلائَؼة ٌَجِؼاس اًلضؼايئ يه اًؼيت  ؤلن ألمن اًلاهوين تـرتضَ

ؼق اًـمََؼة اًلضؼائَة اًؼيت ٍؼصاذ هبؼا اًفعؼي ضف ارلعؼوماث وفلؼا ٌَلؼاهون وظؼوإ ٕاىل ٕاصؼاؿة  تىفي حتلِق ألمن ضف اًيعوض اًلاهوهَة ؾؼن ظًص

 اًضـوز ابًـساةل ضف اجملمتؽ.

تبٔمي ضف مسًوإث ألمن اًلاهوين ًوكن تبٔن من ٔبذواث حتلِق ألمن اًلاهوين احهتاذ اًلايض ضف بثؼَ وتفسؼرٍي ٌَؼيط وطلعل فٕان امل 

 اًلاهوين وتعحَلَ وفلا ملا وضؽ  ه, وتلري ُشٍ ألذات فَن ًتحلق ٌَمجمتؽ ٔبمٌَ وجلتَ ضف اًلاهون اطلي حيوكَ.

صلوةل اًثالج, فٕان اًفعي تني اًسَعاث واًتاكمي تُهنٌل ؿىل حنو ٌسمح تؼَ وٕارا نان ادلِاس اًلضايئ سَعة مس تلةل من سَعاث ا 

 اصلس توز ُو اًوس َةل اًوحِست ًتىٌصس ألمن ذاذي اجملمتؽ من اخملاظص اًيامجة ؾن اًلاهون.

واًححؼث  ؤلن هممة اًلايض إ تلترص ؿىل اًفعي ضف املياسؿاث وفلا ٌَيعوض املوضوؿة تي تتـسى رعل ٕاىل تفسري اًلؼامغ مهنؼا

 ؾن اذلي ضف حال ؿسم وحوذ هط مىتوة ضف معاذز اًلاؿست اًلاهوهَة اًصمسَة, فٕاهَ ًعَق ؿىل معهل ُشا الاحهتاذ اًلضايئ.

وطلعل حيق ٔلي هممت ابًيعوض اًلاهوهَة وابٔلُساف اًيت وضؼـ  مؼن ٔبخَِؼا ٔبن ًتسؼاءل ؾؼن ذوز الاحهتؼاذ اًلضؼايئ ضف حتلِؼق 

 ألمن اًلاهوين.

وفلا دعة تـاجل ُشا اصلوز من ذالل مدحثني, ًتٌاول املححؼث ألول ا امللال ُش ضمنت ٕإخاتة ؾن ُشٍ إإصاكًَة فٕاهياودحاوةل مٌا ا

ف الاحهتاذ اًلضؼايئ  وتَؼان حؼسوذٍ, ضف حؼني دعؼط  مفِوم الاحهتاذ اًلضايئ وؿالكتَ ابٔلمن اًلاهوين ؿرب معَحني دعط ألول مهنٌل تتـًص

 الاحهتاذ اًلضايئ ابًًس حة ًٔلمن اًلاهوين. املعَة اًثاين صلزاسة ٔبمهَة

وكس تياول املححث اًثاين من ُؼشٍ اًوزكؼة اًححثَؼة مؼؼاُص تؼبٔثص ألمؼن اًلؼاهوين ابإحهتؼاذ اًلضؼايئ مؼن ذؼالل معَحؼني, دعؼط 

ثؼاين صلزاسؼة وسؼائي املعَة ألول صلوز الاحهتاذ اًلضايئ ضف ضٌلن ٕاس تلصاز ألحاكم وتعوٍص اًيعوض اًلاهوهَة, ضف حني دعؼط املعَؼة اً 

ا ؿىل ألمن اًلاهوين.  تلَِس الاحهتاذ اًلضايئ ؤبثُص
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 املححث ألول:مفِوم الاحهتاذ اًلضايئ وؿالكتَ ابٔلمن اًلاهوين

ٕارا نان اًلصط من وضؽ اًلاؿست اًلاهوهَة ُو تيؼمي سَوك ألفصاذ ذاذي اجملمتؽ ؿىل حنو حيلق اًـسل تُهنم ,فٕان حتلِق ُشا اًِسف ًن 

ن ٕاإ توضؽ هجاس كضايئ حيسن تعحَق اًيعوض اًلاهوهَة تعحَلا سَامي وٍىصش ضف هفوش املتلاضني واخملاظحني ابًلاؿست اًلاهوهَة صـوزا ٍىو

 ابٔلمن ٔبظحح ًعَق ؿَََ ألمن اًلضايئ.

ٌَلضاء هممة اًفعي ضف ومبا ٔبن ألمن اًلاهوين ًن ًؤىت مثاٍز ٕاإ تتعحَق سَمي ٌَلاهون من ظصف اًلضاء، فٕان اصلس توز كس ٔبولك 

 املياسؿاث ؾن ظًصق اًتعحَق اًسَمي ٌَلاهون وتفسرٍي ؿىل حنو حيلق اًـساةل.

وضف ادلزائص ًوخس ؿىل زٔبش اًيؼام اًلضايئ هجاسان ٔبولك هلٌل اصلس توز هممة توحِس معي ادلِاث اصلهَا ؾن ظًصق ما مسي ابإحهتاذ 

ياسؿاث, وٕازساء مداذئ كاهوهَة تساؿس املرشغ ؿىل تعوٍص اًيعوض وسس ما ًؼِص من فصاػ اًلضايئ تلصط توحِس اذلَول اًلاهوهَة خملتَف امل 

 ؾيس تعحَلِا.

ؤلن ألمن اًلاهوين متالسم تالسم اًسخة ابًيتِجة , فٕان الاحهتاذ اًلضايئ ًؤثص ٕاجيااب وسَحا ووحوذا وؿسما ضف ألمن اًلاهوين , 

ف وطلعل فٕاهيا هتٌاول ضف ُشا املححث مفِوم الا حهتاذ اًلضايئ وؿالكتَ ابٔلمن اًلاهوين من ذالل   معَحني ,هتٌاول ضف ألول مهنٌل تـًص

 الاحهتاذ اًلضايئ وحسوذٍ, ًيتعصق ضف املعَة اًثاين ٔلمهَة الاحهتاذ اًلضايئ وماكهتَ ابًًس حة ٔلمن اًلاهوين.

ف الاحهتاذ اًلضايئ وحسوذٍ  املعَة ألول:تـًص

ا اًصمسَة فٕان  م جيس هعا فهيا ًعَح ذلنك اًزناغ اس تًدط اذلي من فِمَ ًحشل اًلايض هجسٍ ضف اس تً  داظ ألحاكم اًلاهوهَة من معاذُز

وهَة اًسَمي ٌَلاهون ؿىل حنو حيلق اًـساةل وختضؽ معََة الاس تًداظ ًصكاتة ادلِاث اًلضائَة ألؿىل هبسف اًوظول ٕاىل اس تلصاز املصانز اًلاه

 .ظن ضف اًسَعة اًلضائَةذاذي اجملمتؽ وتىفي جلة املوا

 وٕارا ناه  اًسَعة اًلضائَة يه اًضٌلهة اًفـاةل رلضوغ ازلَؽ ٌَلاهون فان اًـمََة اًلضائَة يه وس َةل ُامة ًتحلِق ألمن اًلاهوين.

ف الاحهتاذ  وضف ُشا املعَة هـاجل مفِوم الاحهتاذ اًلضايئ وؿالكتَ ابٔلمن اًلاهوين من ذالل فصؿني هتٌاول ضف ألول مهنٌل تـًص

 اًلضايئ ًيتوىل ضف اًفصغ اًثاين تَان حسوذٍ .
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ف الاحهتاذ اًلضايئ  اًفصغ ألول:تـًص

ٔلهَ إ جيوس ٌَلايض ٔبن ًَجبٔ ٕاىل الاحهتاذ حني وحوذ هط كاهوين واحض حينك اًزناغ املعصوخ ؿَََ
(1)

فٕان الاحهتاذ ًـين اذلي اطلي  

ؿسم وحوذ هط كاهوين ٔبو مغوضَ تتزشٍ هجة كضائَة ضف كضَة معصوحة ٔبماهما ضف حاةل
(2)  

عَق مععَح الاحهتاذ اًلضايئ ؿىل ٍلوؿة ألحاكم اًعاذزت ؾن ادلِاث اًلضائَة ضف موضوغ مـني ًو
(3)

 

عَق ؿىل الاحهتاذ اًلضايئ امس اًلضاء ويه لكمة تفِس مـيَني:  ًو

ي ًتىون من ٍلوغ احملامك املوحوذت ضف اصلوةل اًيت فلس ًلعس تَ اًسَعة اًلضائَة ٔبي هجاس اًفين اطلي ٌرشف ؿىل مصفق اًـساةل اطل

 تتوىل ٔبمص اًفعي ضف اًلضااي املعصوحة ٔبماهما.

وكس ًعَق ًفغ اًلضاء ٌضلإةل ؿىل ٍلوغ املحاذئ املس تزَعة من اس تلصاز ٔبحاكم احملامك ؿىل ٕاتحاؾِا واذلنك هبا ؾيس تعحَلِا 

ٌَلاهون
(4)

س تزسم ًفغ الاحهتاذ اًلضايئ ؾيس امل  ض تلَني ابًضؤون اًلضائَة ًَلعس تَ اس تلصاز ٔبحاكم احملامك ضف مسبةٔل مـَية ؿىل حنو .ٌو

مـني
(5)

. 

ٔلؿىل هجتني كضائَتني ضف ادلزائص هممة توحِس الاحهتاذ اًلضايئ 6991املـسل س ية  6999من ذس توز 1 فلصت 611وكس دوً  املاذت 

 الاحهتاذ اًلضايئ ضف مجَؽ ٔبحناء اًحالذ.." . :"تضمن احملوكة اًـََا  وجمَس اصلوةل توحِسحِث خاء فهيا

املتـَق ابدتعاظاث جمَس اصلوةل وتيؼميَ  12/21/6999املؤزد ضف  99/26من اًلاهون اًـضوي زرف  1فلصت  1نٌل  هع  املاذت 

اًلضايئ إإذازي ضف اًحالذ...". :" ًضمن جمَس اصلوةل توحِس الاحهتاذومعهل ؿىل ما ًًل
 (6)

 

                                      
ة,  - 1  .619,ض 6991حِاليل تلساذي ,الاحهتاذ اًلضايئ ,اصلًوان اًوظين ٔلصلال اًرتتًو
 .26ذ/توثضري دحيس ٔبملصان ,تلَري الاحهتاذ اًلضايئ تني اًيط واًتعحَق ,ض - 2
 .144ؾحس امليـم اًحساوزي ,مداذئ اًلاهون, اًلاُصت,مرص ذون اتزخي اًعحؽ ,ض - 3
 .129, ض 1229, 61ذ/َلس سـَس حـفوز ,مسذي ٕاىل اًـَوم اًلاهوهَة ,ذاز ُومَ ,ادلزائص اًعحـة  - 4
 .111,ض1229حهتاذ اًلضايئ ضف اًفلَ إإساليم وتعحَلاتَ ضف كاهون ألزست ادلزائصي ,زساةل ذنتوزاٍ ضف اًـَوم إإسالمِة كري مًضوز ,خامـة ابتية دحفوع جن ظلري الا -5
ست اًصمسَة ؿسذ  11/29/1266املؤزد ضف  66/61مبوحة اًلاهون اًـضوي زرف  99/26ؿسل اًلاهون اًـضوي زرف  -6  1266س ية  41ادلًص
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ـمي اًلضايئ ًعَق ؿَََ ًفغ احهتاذ كضايئ ٕارا نان ظاذزا ؾن هجة كضائَة حول موضوغ مـني ومس تلصا وكتا من ومن  مث فٕان اً

ؿىل اًزمن، وضف اًترشًؽ ادلزائصي ًعَق ًفغ الاحهتاذ اًلضايئ ؿىل كصازاث احملوكة اًـََا و جمَس اصلوةل مىت كصزث مدسءا كاهوهَا واس تلصث 

لاهون حينك املسبةٔل اًـمي تَ ذون ٔبن ًوخس هط ضف اً
(1)

. 

وٕان نان مـؼم زخال اًلاهون ًعَلون ًفغ الاحهتاذ اًلضايئ ؿىل لك كصازاث احملوكة اًـََا ، فٕان ُشا اٌَفغ ؿىل ٕاظالكَ كري ذكِق 

هتاذ اًلضايئ املتـَق تتٌؼمي احملوكة اًـََا و معَِا وادتعاظاهتا رهصث مععَح إإح 66/61من اًلااهون اًـضوي  69إ س امي و ٔبن املاذت 

ٔبؿالٍ ، تفعي احملوكة اًـََا  69من املاذت  21:" سايذت ؿىل اذلاةل امليعوض ؿَهيا ضف اًفلصت مبياس حة تيؼميِا ًـمي اًلصف اجملمتـة ٕار خاء فهيا 

 ".تلصفِا جممتـة ؾيسما ٍىون من صبٔن اًلصاز اطلي س َعسز ؾن ٕاحسى قصفِا تلَري احهتاذ كضايئ

 .املىوهة ًِا ن الاحهتاذ اًلضايئ ُو ما اس تلصث احملوكة اًـََا ؿىل اًـمي تَ,ٔبو ما ظسز ؾن اًلصف اجملمتـةووفلا ًِشا اًيط ًتضح بٔ 

 اًفصغ اًثاين:حسوذ الاحهتاذ اًلضايئ

ٕارا نان الاحهتاذ اًلضايئ ُو معََة اًححث والاس تًداظ اًيت ًلوم هبا اًلضاء ٌَوظول ٕاىل حي حينك اًزناغ ؾيس ؿسم وحوذ 

 ًلعس بسوذ الاحهتاذ اًلضايئ اذلاإث اًيت جيوس فهيا وتغل اًيت إ جيوس فهيا وتـحازت ٔبدصى مىت ًحسٔب الاحهتاذ ومىت ًًهتيي. اًيط,فٕاهَ

و نان اًيط اًلاهوين كامضا ٔبو مٌـسما ,نٌل إ جيوس ٌَلايض اًسِو ؾن اًفعي ضف ٔبحس اًعَحاث حىت ًو
(2)

 

سىوث ٔبو مغوط ٔبو هلط  اًلايض اطلي امتيؽ ؾن اذلنك بجة» ويس ؿىل ماًًل:من اًتلٌني املسين اًفص  4وضف ُشا كض  املاذت 

«  اًترشًؽ امىن ٔبن ًتاتؽ جهتمة ازتاكة ٕاىاكز اًـساةل
(3)

 

 وإ ٌس تعَؽ اًلايض ٔبن امتيؽ ؾن اذلنك ضف ٔبي ىزاغ ًـصط ؿَََ بجة ؿسم وحوذ كاؿست كاهوهَة امىن تعحَلِا وٕاإ ؿس مصتىدا دلصامة ٕاىاكز

 اًـساةل
(1)

 

                                      
 ا.ـاجل ضف اًححث منارح من كصازاث ظاذزت ؾن احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل صلك  احهتاذا كضائَا ذاًف هعوظا كاهوهَة تـس اس تلصاز اًـمي هبه -1
ة: " 29/29املاقى ابًلاهون من كاهون إإحصاءاث املسهَة  419وكس ناه  املاذت  -2 ؼو توحة ؿىل اًلضاء املتضمن الاحصاءاث املسهَة و الاذاًز اًفعي ضف لك كضَة تصفؽ ٕاًَؼَ ًو

و نان اًيط اًلاهوين كامضا ٔبو مٌـسم حنك فهيا ابًضعة ,نٌل إ جيوس ٌَلايض اًسِو ؾن اًفعي ضف ٔبحس اًعَحاث حىت ًو
،امؼؼص ضف رعل :

 واًضؼا : 26اًسؼاتق, ض صحؼؽتوتخضري دحيس ٔبملصان, امل 

 .122َلس سـَس حـفوز املصحؽ اًساتق,ض
3-  
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جيوس دحاهكة لك كاط... امتيؽ تبًٔة جحة ناه  ؾن اًفعي فامي جية ؿَََ ٔبن » من كاهون اًـلوابث ادلزائصي ؿىل ما ًًل: 611وتليض املاذت 

 ..«ًليض فَِ تني ألظصاف

والاحهتاذ  فواحة اًفعي ضف اًزناغ املعصوخ من هجة, وؿسم وحوذ اًيط من هجة ٔبدصى جيـالن اًلايض مَزما ابًححث والاس تًداظ

ٌَوظول ٕاىل كاؿست ًعحلِا ؿىل اًزناغ 
(2)

  

وكس وضؽ اًلاهون ٌَلايض ظًصلا إ تس من اًسري ؿَََ ضف حاةل ؿسم وحوذ هط ضف اًترشًؽ املىتوة ٕار جية ؿَََ ضف ُشٍ اذلاةل اًححث ضف 

مداذئ اًرشًـة إإسالمِة ؾن اذلنك املياسة ٌَزناغ
(3)

اًـصف, فٕان وخس ؾصفا اًزتم تتعحَلَ نٌل ًو ظحق  فٕان  م هيتس ٕاىل اذلي بث ؾيَ ضف 

و ضف تعحَلَ ٌَـصف خيضؽ ًصكاتة احملوكة اًـََا حني تصاكة اًتعحَق اًسَمي ٌَلاهون . و  م ٍمتسم تَ ارلعوم ُو اًلاهون حىت ًو
 (4)

  

لعس هبا ٍلوؿة املحاذئ واًلمي وٕارا  م ًوخس ؾصف حينك اًزناغ, بث اًلايض ضف مداذئ اًلاهون اًعحَـي وكواؿس اًـساةل واًيت ً

 إإوساهَة اًيت هيتسي اًـلي إإوساين ٕاٍهيا ضف ٔبي جممتؽ ثرشي.

 وٍصى اًفلَ ٔبن ٕاحاةل اًلايض ٕاىل مداذئ اًلاهون اًعحَـي وكواؿس اًـساةل ٕامنا ًلعس هبا تلكَفَ تبٔن جيهتس جصٔبًَ ابحثا ؾن اذلي اًـاذل

و ٕار  ًفـي رعل ًًدلي ؿَََ ٔبإ ًتبٔثص تبٔفاكٍز ومـتلساتَ اًضرعَة وٕامنا ًتـني ؿَََ ٔبن ًعسز احهتاذٍ تياء ٌَزناغ حىت إ ٍىون مٌىصا ٌَـساةل ُو

ٔبي اًلايض, ًلوم تـمي ٔبكصة ٕاىل معي املرشغ بَث جيـي ز  ؿىل اؾتحازاث موضوؾَة تصاؾي املحاذئ اًيت تسوذ اًيؼام اًلاهوين تبهٔكهل فِو

ؼمي ُشٍ املسبةٔل ما نان س َفـيهفسَ مرشؿا فِتعوز ًو ٔبن املرشغ ٔبزاذ تي
(5)

 

و تشعل ٌسـى ٕاىل تـٍزص جلة  واًلايض ضف لك ُشا الاحهتاذ ًححث ؾن اذلي اطلي حيلق اًـساةل وٍصيض اًضـوز اًـام هبا ُو

 اخملاظحني ابًلاؿست اًلاهوهَة ابًيعوض اًترشًـَة وتىٌصس ٔبمهنم وصـوزمه ابٔلمان ؾيس الاحتاكم ٕاًََ.

                                                                                                                        
 من اًتلٌني املسين ابٌَلة اًفصوس َة نٌل ًًل: 4اذت خاءث ظَاكة امل -1

«Le juge qui refusera de juger, Sous  prétexte du silence ,de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi ,pourra être poursuivi 

comme coupable de déni de justice» 
 ملفِوم اًواسؽ ٌَلكمة ذون اًلايض ادلزايئ اطلي اميؽ ؿَََ مدسٔب اًرشؾَة اًلِاش ٔبو الاحهتاذ مؽ اًيعوض اًـلاتَةهلعس ضف ُشا امللام ظحـا اًلايض املسين اب -2
 19,ض6994ذ/ؿًل ؿًل سَامين,هؼصاث كاهوهَة خمتَفة ,اًرشًـة إإسالمِة هكعسز ٌَلاهون ضف اًحالذ اًـصتَة ,ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ,ادلزائص  -3

 11, ادلزء اًثاين ,ض6911اق اًس هنوزي اًوس َط ضف رشخ اًلاهون املسين ذازاحِاء اًرتاج  ًحيان ذ/ؾحس اًصس - 4
 .121ذ/َلس سـَس حـفوز .املصحؽ اًساتق, ض - 5
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سَعة اًلايض ضف الاحهتاذ حيوكِا ٔبظي خامؽ مؤذاٍ ٔبهَ إ احهتاذ ضف موزذ اًيطوٕاما ٕارا وخس هط فٕان 
(1)

وزمغ رعل توحة هممة 

 اًلايض الاحهتاذ مؽ وحوذ اًيط ضف حاًتني:

ي فٕان اًلايض جيهتس ٕإجصاس كعس املرشغ مٌَ وُشا ما ًـصف ابًتفسري  فٕارا نان اًيط كامضا ًُس  ه مـىن دحسذ وحيمتي ٔبنرث من تبًٔو

ضايئ ٌَيط اًلاهويناًل
(2)

 

َ اًلموط إ ًـس متعوؿا تي ًـس تفسرٍي ٌَيط من مصمي معهل ضف فغ املياسؿاث, ٔلن  واًلايض ؾيس كِامَ تتفسري اًيط اطلي ًـرًت

و  م ًعَة مٌَ ٔبظصاف ارلعومة رعل  هممتَ يه تَان حنك اًترشًؽ ضف اًزناغ املعصوخ ؿَََ حىت ًو
(3)

 

ًيط اًلاهوين ٍىتيس ظاتـا معََا,فِو ًتعي ابًزناغ اطلي ؾصط ؿَََ وطلعل تتبٔثص معََة اًتفسري نٌل ٔبن كِام اًلايض تتفسري ا

ؤذي تفسرٍي ٕاىل ٕاثصاء اًيؼصايث اًفلَِة وتَان ادلواهة اًواكـَة واًتعحَلِة ًِا تؼصوف اًلضَة ومـعَاهتا ًو
(4)

 

ِشا ًتضح ٔبن هجس اًلايض ضف تفسري اًيط اًلاهوين اًلامغ ُو ظٌلم م ن ظٌلماث ألمن اًلاهوين، فاًتفسري اًعحَح واملوفق ًو

لشي صـوز املتلايض ابٔلمن دجاٍ اًيط اًلامغ.   ٌَيط اًلاهوين حيلق ٌَلاؿست ُسفِا ًو

ي, تي امتس ٕاىل حاةل اًيلط اطلي ًـرتي اًيط, فلس ًعسز  وإ ًلف هجس اًلايض واحهتاذٍ ؾيس تفسري اًيط اطلي حيمتي اًتبًٔو

اس ميَ اًتيفِشًة ما ًسفؽ اًلايض ٕاىل اًححث ؾن اذلي املياسة واس تَِامَ من ٍلوؿة املحاذئ اًيت ًلوم ؿَهيا اًيؼام هط كاهوين ذون مص 

 اًلاهوين ضف اصلوةل. 

ًتضح مما س حق ٔبن احهتاذ اًلايض مبياس حة تعحَلَ ٌَيعوض اًلاهوهَة ٍىون ضف حاةل ؿسم وحوذ اًيط اًترشًـي املىتوة فَِجبٔ ٕاىل 

شٍ يه حسوذ الاحهتاذ اس تلاء اًلا ا اًصمسَة الاحتَاظَة, نٌل جيهتس ضف حاةل مغوط اًيط اًلاهوين ٔبو كعوزٍ ُو ؿست اًلاهوهَة من معاذُز

 اًلضايئ ويه تؼِص ذوزٍ ضف حتلِق ألمن اًلاهوين.

 

                                      
 .619تلساذي حِاليل ,الاحهتاذ اًلضايئ, املصحؽ اًساتق, ض - 1
 696, ض1229,21توسًؽ ادلزائص, اًعحـةذ/ؾٌلز توضَاف, املسذي اىل اًـَوم اًلاهوهَة .ذاز حسوز ًٌَرش واً  - 2
 .191ذ/َلس سـَس حـفوز،املصحؽ اًساتق, ض - 3
 91, ضاملصجمؽ هفسَ - 4
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 املعَة اًثاين:ٔبمهَة الاحهتاذ اًلضايئ ضف حتلِق ألمن اًلاهوين

همٌل ضف تعوٍص مـؼم اًيؼصايث اًفلَِة واس تًداظ اذلَول اًلاهوهَة, فاًيط اًلاهوين إ حيلق احتي الاحهتاذ اًلضايئ ذوزا ابزسا, 

ن ًمت رعل ٕاإ ابحهتاذ كضايئ ًضؽ اًيعوض ضف موضـِا ومىت كام تتفسري  ُا فرسُا ٌَمواظن ٔبمٌا كاهوهَا حلِلِا ٕاإ ٕارا مت تعحَلَ تعحَلا سَامي,ًو

                              تعًصلة حتلق كاًة املرشغ من وضـِا.   

وٕارا ناه  اًلاؿست اًلاهوهَة اًـامة تليض تـسم زحـَة اًيط اًلاهوين ويه هتسف تشعل من مجةل ما هتسف ٕاىل تـٍزز اًثلة ضف   

ا مصانز ٔبحصاة اذللوق,فٕان الاحهتاذ اًلضايئ زحـي تعحَـتَ,فاًلايض إ جيهتس ٕاإ مبياس ح ة تعحَلَ هعا كاهوهَا ؿىل امليؼومة اًلاهوهَة واس تلصاُز

 وكائؽ حسج  كدي كِامَ ابإحهتاذ وُشا ما جيـي الاحهتاذ اًلضايئ زنزيت ٔبساس َة وملوما ُاما من ملوماث ألمن اًلاهوين .

يا وكس ٔبذى الاحهتاذ اًلضايئ ذوزا ُاما وابزسا ضف تعحَق اًيعوض اًلاهوهَة ؿرب خمتَف مصاحي تعوز امليؼومة اًلاهوهَة.وؿَََ، فٕاه 

 هتٌاول ضف ُشا املعَة ماكهة الاحهتاذ اًلضايئ ضف خمتَف اًرشائؽ ضف اًفصغ ألول مث دعائط الاحهتاذ اًلضايئ ضف اًفصغ اًثاين.

  اًفصغ ألول:ماكهة الاحهتاذ اًلضايئ ؿرب اًتعوز اًترشًـي

يؼام اًلضايئ اًسائس ضف لك مصحةل من مصاحي  م ًؼِص الاحهتاذ اًلضايئ ابًضلك اطلي ُو ؿَََ ضف وكتيا اذلايل، تي تبٔثص تتعوز اً 

 تعوز اًخرشًة .

ا ٕار ؿىل ٔبًسي اًرًبتوز فـيس اًصومان ٔبذى اًلضاء ذوزا ُاما ضف ذَق اًيعوض اًلاهوهَة وتفسرُي
(1)

 تعوز اًلاهون اًصوماين تعوزا هحريا. 

توزًة يه وػَفة كضائَة ختول ٌَحامك اًلضايئ  س مي ذامئة مبلتىض اًعالحِاث اخملوةل  ه اًيت تسمى ٕاظساز مصا اًرًبتوزفاًوػَفة اًرًب

توز توضؽ تفسرياث كضائَة ًيعوض اًلاهون اًصوماين ٔبو توضؽ هعوض خسًست ًَزتم اًاكفة هبا. سَعة كول اذلق"" ومبلتىض املصسوم ًلوم اًرًب
 

(2)
 

                                      
كدي املَالذ وملا ذذي اًصومان ضف ؿالكاث مؼؽ الاخاهؼة ٔبوضؼبٔث  119وػَفة ٔبو مٌعة كضايئ ٌَفعي ضف اًلضااي املسهَة تني املواظيني ٔبوضبٔث س ية  le préteurاًرًبتوز  -1

 (11,ض6991ة جًصتوز ألخاهة ًَتوىل ٕاذازت اًلضاء ضف زوما )زاحؽ ضف رعل ذ/توفِق حسن فصح, اًلاهون اًصوماين ,اصلاز ادلامـَة ًحيان, وػَف
 .  111,ض6999صفِق ادلصاخ, اذللوق اًصوماهَة ,معحـة ذمضق  -2
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تحلِق ألمن اًلاهوين ضف مصاس ميَ ًبٔمص اًرًبتوز تتـََلِا ضف ساحة املسًية ًُسِي الاظالغ ؿىل اًلواؿس اًلاهوهَة اًيت تتضمهنا, وتفـي  ًو

اًزمن وتصامك املصاس مي اًرًبتوزًة وضبٔ ما ٌسمى ابًلاهون اًرًبتوزي
(1)

 

وكس سامه اًلضاء اًرًبتوزي ضف ذَق هعوض نثريت اس تلصث مٌش رعل اًـِس اىل ًومٌا ُشا مهنا ذؾوى اًحعالن وذؾوى ٕاتعال اًـلس 

ا...ٕإهصاٍ واصلؾوى اًحوًَعَ  ة وكرُي

 وضف اًتازخي إإساليم نان اًلضاء ٔبحس ٔبمه معاذز إإًزام ابًلواؿس اًلاهوهَة ذاظة ضف ؾِس ارلَفاء اًصاصسٍن ًىٌَ نان ضف ًس واحست فمل

 ؾيَ ٍىن ًفعي تني اًلضاء واًوإًة فاظي ,فاذلامك ُو اًلايض, و تـس اتساغ زكـة اصلوةل إإسالمِة فعي س َسان معص جن ارلعاة زيض ػل

اًلضاء ؾن اذلامك
(2)

شا ما ٔبثص ؿىل ذوز اًلضاء  ، و ٔبظحح ًتوىل اًلضاء اًفلِاء املمتىٌون من اًفلَ فعاز تشعل اًفلَِ كاضَا واًلايض فلهيا ُو

ضف تفسري ٔبو تعوٍص الٓزاء اًفلَِة ذاظة تـس ػِوز املشاُة اًفلَِة و تلِس لك كايض ابملشُة اطلي ًتدـَ.
 (3)

 

ون اًصص َس ضف اًـرص اًـحايس ٔبوضئ  وػَفة كضائَة خسًست ويه وػَفة كايض اًلضات بَث ًـني ارلََفة من ٍصاٍ و ضف ذالفة ُاز 

لوم ابًتفتُش ؾهنم و ٍصاحؽ ٔبحاكهمم و  ه اذلق ضف ٕاًلاهئا  ، و ٔبول ظاذلا فِلضلٍ ٔبمص اًلضاء ًَـني تسوزٍ اًلضات ضف خمتَف وإايث اصلوةل ، ًو

و ًوسف اًفلَِ اذليفي تَمَش و ظاحة إإمام ٔبيب حٌَفة .من ؿني ضف ُشا امليعة ٔبت
 (4) 

ٔبما ضف ألهؼمة اًترشًـَة اذلسًثة فٕان ماكهة اًلضاء و ذوزٍ ًتٌاسؿَ هؼامان متحاًيان ألول جيـي ٔبحاكمَ معسزا زمسَا ٌَلاهون و ُو 

 .اًيؼام ألجنَوسىسوين واًثاين جيـهل جمصذ معسز تفسريي ٌَلاهون 

لاهوين ألجنَوسىسوين ًـس اًلضاء ٔبمه معسز زمسي ًلواؿس اًلاهون ٕارا تـترب ألحاكم اًفلَِة مبثاتة هعوض كاهوهَة ، و ففي اًيؼام اً

ن ٍىون اًلايض ظاهـا ٌَلاهون ، فاًساتلة اًلضائَة تَزم اًلضات إبحرتام و تعحَق ألحاكم اًيت ظسزث ؾهنم ضف املايض ٔبو تغل اًيت ظسزث ؾ

ساتلهيم.
 (5)

 

                                      
1

 .  121ُامش زرف  129ذ/ َلس سـَس حـفوز ,املصحؽ اًساتق ,ض -
 111هوز ,املسذي ٌَفلَ إإساليم, اتزخيَ ومعاذٍز وهؼصايتَ اًـامة, ذاز اًىتاة اذلسًث,اًىًو  ,ذون اتزخي اًعحؽ ضَلس سالم مس -2

 .129َلس سـَس حـفوز ,املصحؽ هفسَ ض - 3
 .111.111َلس سالم مسهوز,املصحؽ هفسَ ض - 4
 .661,ض 6992ؾحس امليـم فصح اًعست,مداذئ اًلاهون,مرص  - 5
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ام اًلضايئ ضف اصلول ألجنَوسىسوهَة ًلوم ؿىل مدسٔب ُام مفاذٍ ٔبن ٔبحاكم احملامك اًـََا مبا تضميتَ من كواؿس كاهوهَة تىون سواتق فاًيؼ

ا من احملامك ألذىن مهنا ذزخة, فتىون واحدة اًتعحَق ؿىل اًلضااي املٌلجةل و تَزم سائص احملامك هبا مس تلد  ال بَث إكضائَة مَزمة ًِا و ًلرُي

جيوس اًـسول ؾهنا, وُشا زمغ ٔبن ُشٍ الاحهتاذاث يه ؾحازت ؾن ٔبحاكم ظسزث ضف كضااي دحسذت ؾصض  ؿىل احملامك ونان كعس احملوكة ؾيس 

ا اًفعي ضف اًزناغ و ًُس وضؽ كاهون ؿام ًعحق ؿىل كري ٔبظصاف اًزناغ املفعول فَِ, و ًىهنا انتسخ  ُشٍ اًعفة إإًزامِة تـسما  ٕاظساُز

س تلصث. تىصزث و ا
(1)

 

و ألمص خمتَف ابًًس حة ٌَيؼام اًلضايئ ضف ألهؼمة اًالتًَِة و ادلصماهَة اطلي إ ٍصى ضف ٔبحاكم اًلضات معسزا ًإلًزتام فاًلايض ضف 

ٔبدصى و فصوسا و نثري من اصلول ألوزوتَة و اًـصتَة إ ًـترب هفسَ مَزما تعفة معَلة تبٔحاكم وكصازاث احملامك اًيت ظسزث ؾن هجاث كضائَة 

 حىت ؾيَ ُو ضف ػصوف و مالثساث ٔبدصى .

و كس تصتة ؿىل ُشا ٔبن ٔبظحح اًلضاء معسزا تفسرياي ٌرشخ هعوض اًلاهون ذون ٔبن ًتـسى ٕاىل ٕاوضاءٍ.
(2) 

 اًفؼصغ اًثـاين"دعائط الاحهتـاذ اًلضائؼي

سَحا ؿىل جحاث املصانز اًلاهوهَة و سؾزؿة  ًرتتة ؿىل اكتعاز ذوز الاحهتاذ اًلضايئ ؿىل معََة تفسري اًيعوض ذاظتني ُامتني تؤثصا

َهيا اًترشًؽ, اس تلصاز ألمن اًلاهوين ٌُل اهـسام اًعفة املَزمة ًٔلحاكم و اًلصازاث اًلضائَة مبا فهيا تغل املًض ئة ملحاذئ كاهوهَة ُامة  م ًيط ؿ

 واهـسام ظفة اًـمومِة و اًتجًصس ضف ألحاكم اًلضائَة .

ألهؼمة اًالتًَِة و ادلصماهَة و اًـصتَة اًيت إ تبٔذش تيؼام اًساتلة اًلضائَة ٔبن اصلوز اطلي ًؤذًَ الاحهتاذ  و ٍصى الادجاٍ اًلاًة ضف

اًلضايئ إ جية ٔبن ًتـسى معََة تفسري اًيعوض و تعحَلِا, وجحة ُشا اًصٔبي ٔبن وػَفة اًلضاء تيحرص ضف جمصذ تعحَق اًلواؿس اًلاهوهَة 

ًـَة ، زفحسٔب اًفعي تني اًسَعاث ٍصمس ًلك سَعة و حسوذُا. وحسوذ اًسَعة اًلضائَة يه اًفعي ضف املوضوؿة من ظصف اًسَعة اًترش 

املياسؿاث و ًُس ذَق اًيعوض اًلاهوهَة 
(3)

. 

                                      
 .11ارلاًق معص ,اًفلَ واًلضاء ضف كاهون املصافـاث ,ذون ماكن واتزخي اًعحؽ ,ضَلس ؾحس  - 1
 .166ذ/َلس سـَس حـفوز,املصحؽ اًساتق,ض - 2
 .19ض 1221رتَح مَِوذ,مدسٔب اًفعي تني اًسَعاث ضف اًيؼام اصلس توزي ادلزائصي ,مشهصت ماحس تري كري مًضوزت, خامـة اذلاح رلرض ,ابتية  -3
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و استٌاذا ًِشا اًصٔبي فٕان ألحاكم اًلضائَة تفتلص ًـيرص إإًزام فال تتلِس ٔبًة دحوكة بنك س حق ٔبن ٔبظسزتَ دحوكة ٔبدصى ، تي ٕان 

وكة راهتا اًيت ٔبظسزث اذلنك إ تَزتم تَ مس تلدال ، فلس ًـسل اًلايض ؾن مدسٔب حنك تَ ضف كضَة ما ٕاىل مدسٔب بٓدص ٍصاٍ سسًسااحمل
(1)

. 

ٔبما ما ذزح  ؿَََ احملامك اصلهَا ضف اًـمي ؿىل احرتام ما س حق ٌَمحوكة اًـََا ٔبن كصزتَ من حَول فِو اًزتام ٔبذيب ًلوم ؿىل ٔبساش ما 

احملوكة ضف هفوش كضات اذلوكة اًـََا من وكاز و هماتة, و تفاذاي ًيلغ اذلنك ضف حاةل خماًفتَ ملا اس تلص ؿَََ كضاؤُا ٕارا ما ؾصط تمتتؽ تَ ُشٍ 

 ؿَهيا .

توحِس الاحهتاذ اًلضايئ ضف  تضمن احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةلمن اصلس توز اًيت خاء فهيا : "  611و ضف ادلزائص وفلا ًيط املاذت 

فِم من ُشا اًيط ٔبهَ ٕارا اس تلصث احملامك ؿىل اًـمي بي مـني ٔبؾترب ُشا احهتاذا كضائَا  حناء اًحالذ و ٌسِصان ؿىل احرتام اًلاهونمجَؽ بٔ  " ًو

جيوس ٌَمحوكة اًـََا اًلضاء جصفغ ما خياًفَ تلصط توحِس اًـمي اًلضايئ ضف اًحالذ
(2)

 . 

إإحاةل ابًيلاظ اًيت انكض هتا احملوكة اًـََا و ٔبحاً  اًلضَة ٕاٍهيا من خسًس ثسخهبا  و مبياس حة ظسوز كصاز ؾن احملوكة اًـََا تَزتم هجة

ة ضف ُشٍ اذلاةل ٍىون احهتاذ احملوكة اًـََا مَزمة دلِة إإحاةل  194/1وفلا ًيط املاذت  من كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز
(3)

. 

س فاذلنك اًلضايئ  وفضال ؾن ؿسم متتؽ الاحهتاذ اًلضايئ ابًعفة إإًزامِة , فٕاهَ وذالفا ٔبًضا ٌَلواؿس اًلاهوهَة إ ٍمتتؽ ابًـمومِة واًتجًص

(4)ٍمتتؽ بجَة ابًًس حة ٔلظصافَ واملوضوغ واًسخة
فاًلايض ؾيسما ًفعي ضف اًزناغ هيمَ ابصلزخة ألوىل تلسمي اذلي اًلاهوين ألظصاف  

 ٕار ًـس ُشا ضف املصتحة اًثاهَة من اُدامماث اًلايض تعسذ هؼٍص ٌَزناغ.ارلعومة وإ ٌسـى ضف امللام ألول ٕازساء مدسٔب كاهوين 

ملس تلص , كري ٔبن ُاتني ارلاظَتني تؤثصان سَحا ؿىل ألمن اًلاهوين,فاخملاظة ابًلاؿست اًلاهوهَة ًفس اًثلة مصتني, مصت ضف اًيط اًلاهوين كري ا

هعا كاهوهَا تعًصلة تىون خماًفة متاما ملا ًعحلَ كاط ٔبدص ضف دحوكة ٔبدصى , نٌل ومصت ؾيس تعحَلَ ذون جحاث, فلس ًعحق كايض ضف دحوكة مـَية 

كس ًعحق هفس اًلايض هعا كاهوهَا س حق واهَ كاط ٔبدص ضف دحوكة ٔبدصى, نٌل كس ًعحق هفس اًلايض هعا كاهوهَا س حق واهَ ظحلَ ُو هفسَ 

 تعًصلة كدي مست كََةل.

                                      
إ اميـيم كضاء كضُ  ابٔلمس فصاحـ  فَِ هفسم وُؼسً  فِؼَ ًصصؼسك ٔبن »  معص جن ارلعاة زيض ػل ؾيَ ٕاىل ٔبيب موىس ألصـصي زيض ػل ؾيَ خاء ضف زساةل -1

 «تصحؽ ؾيَ ٕاىل اذلق ,ٕان اذلق كسمي ومصاحـة اذلق ذري من اًدامذي ضف اًحاظي 
ست,املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ,ض - 2  .99ذ/َلسي فًص
              «جية ؿىل هجة إإحاةل ٔبن تعحق كصاز إإحاةل فامي ًتـَق ابملسائي اًلاهوهَة اًيت فعَ  فهيا احملوكة اًـََا.... » ؿىل ماًًل: 194فلصت اًثاهَة من املاذت تيط اً -3
ة, ذاز ادلامـة ادلسًست الاسىٌسًز -4  .191ض ,1266ة ذ/هخِي ٕاسٌلؾَي معص, اًوس َط ضف كاهون املصافـاث املسهَة واًتجاًز
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ِشا اًسخة ومن ٔبخهل وضـ  احملوكة اًـََ ا وجمَس اصلوةل ؿىل ٔبؿىل سفة اًِصم اًلضايئ اًـاذي وإإذازي من اخؼي توحِؼس اذلَؼول ًو

ةل ٔبو وٕازساء ذؿا م الاحهتاذ اًلضايئ حتلِلا إس تلصاز املؤسسة اًلضائَة فامي تتدـَ من حَول كاهوهَؼة ذاظؼة ؾيؼسما إ ًوخؼس كؼاهون حيؼنك املسؼبٔ 

ي واًتفسري  .    ؾيسما حيمتي اًيط اًتبًٔو

 ًثاين:مؼاُص تبٔثص ألمن اًلاهوين ابإحهتاذ اًلضايئاملححث ا

ؤبهنؼا مؼن اًـوامؼي اًؼيت سؼامه  ضف تىؼوٍن اًلاؿؼست اًلاهوهَؼة  ،ًيؼص املرشغ ٕاىل ألحاكم اًلضائَة ؿىل ٔبهنؼا معؼسز مؼاذي ٌَيعؼوض اًلاهوهَؼة

ًتـؼسى رعل ٕاىل دجاوسُؼا بثؼا  الض مـياُا تؼي كؼسوحتسًس مضموهنا. ورعل ٔبن الاحهتاذ اًلضايئ إ ًلف ؾيس تفسري اًلاؿست اًلاهوهَة إس تز

   ؾٌل حيلق اًـساةل تني ٔبظصاف اًزناغ.

فؼصاذ ومبا ٔبن هعوض اًترشًؽ متثي كاًحا ما توظي ٕاًََ الاحهتاذ اًلضايئ ضف اًوك  اطلي وضـ  فَِ،فٕان تعوز اجملمتؼؽ وتيؼوغ املياسؿؼاث تؼني الٔ 

 تىفي  ه تواسهَ. جيـي اًيعوض خامست إ تَيب ٌَمجمتؽ حاحِاتَ وإ

ِشا اًسخة حيصض اًلضاء ؿىل اًتوفِق تني اًيعوض ؤبوضاغ اجملمتؽ املتلريت ؾن ظًصق ظحف اًيعوض تعؼحلة تـىؼس واكؼؽ اجملمتؼؽ وحتلؼق  ه  ًو

 تعَـاتَ.

ة ًيا من ألمثةل ما ًسٌي ؿىل ٔبن ألحاكم اًلضائَة صلك  معسزا ماذاي ًىثري مهنا،  ؼشا فضؼال ؾؼن ذوزُؼا وضف اًيعوض اًترشًـَة ادلزائًص ُو

 ضف اًتفسري اطلي إ امىن الاس تلياء ؾيَ.

كري ٔبن ؿسم اس تلصاز الاحهتاذ اًلضايئ واًرتاحؽ ؾيَ وؿسم جحاتَ تي وتياكضَ ضف ٔبحِان نثريت  من هجة ٔلدصى ًـؼس ؿؼامال ؾىسؼ َا ًؼؤثص ؿؼىل 

ـسم ألمن اًلضايئ ٔبحِاان.  ألمن اًلاهوين ًو

رعل فٕاهيا هلسم ُشا املححؼث ٕاىل معَحؼني، هتٌؼاول ضف ألول مؼهنٌل، ذوز الاحهتؼاذ اًلضؼايئ ضف ضؼٌلن  ومن ٔبخي تسََط اًضوء ؿىل يشء من

ا ؿىل ألمن اًلاهوين.   اس تلصاز ألحاكم وتعوٍص اًيعوض، ًيـاجل ضف اًثاين مهنٌل وسائي تلَِس الاحهتاذ اًلضايئ ؤبثُص

 تعوٍص اًيعوضاملعَة ألول:ذوز الاحهتاذ اًلضايئ ضف اس تلصاز ألحاكم و 

لشي صـوزمه ابًـسل.  س حق اذلسًث تبٔن وػَفة اًلايض ألساس َة توكن ضف اذلنك تني ظصضف ارلعومة ؿىل حنو حيلق اًـساةل ًو



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 387 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

ؼشُة تـؼغ اًفلؼَ ٕاىل  ٔبن و م ٍىن متعوزا ٔبن ًلوم اًلايض خبَق اًيعوض اًلاهوهَة ًوإ كعوز اًترشًؽ وؿسم ٕاحاظتَ ابًوكائؽ كري املتياَُة ًو

ىٌؼَ خيَؼق حؼال ؿؼاذإ ًؼزناغ ًؼُس  ه حؼي ضف اًيعؼوض اًلايض تَ ٕانٌلل اًيلط ضف اًلؼاهون إ خيَؼق كاؿؼست كاهوهَؼة ؿامؼة وجمؼصذت، ًو  ضف دحاًو

و ٕاكامة اًـسل سفَ ُو املىتوتة،واًلايض ضف رعل ًُس مدتسؿا تي ًـس مس تٌَِل ٌَحي من حوُص اًلاهون ُو
(1  )

    

ُاما ضف اس تلصاز ألحاكم اًلضائَة وتعوٍص اًيعوض اًلاهوهَة من ذالل احملوكة اًـََؼا وجمَؼس اصلوةل. وضف ادلزائص ٔبذى الاحهتاذ اًلضايئ ذوزا 

ضؼايئ وتلصط اًوكوف  ؿىل واكؽ الاحهتاذ اًلضايئ ادلزائصي، فٕاهيا هلسم ُشا املعَة ٕاىل فصؿني، هتٌاول ضف ألول مؼهنٌل اسؼ تلصاز الاحهتؼاذ اًل

 ضف اًفصغ اًثاين اًوػَفة اًيت تؤذهيا احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل ضف حتلِق ألمن اًلاهوين. ؤبثٍص ؿىل ألمن اًلاهوين، ًيـاجل

 فصغ ألول:اس تلصاز الاحهتاذ اًلضايئ ؤبثٍص ضف ألمن اًلاهويناً

س متحًِؼة ذلؼي ًلعس ابس تلصاز الاحهتاذ اًلضايئ ٔبن تحلى كصازاث احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل ضف موضوغ مـني ناتتؼة ؿؼىل هنؼج واحؼ

واحس مـصوف ٕاىل ٔبن ًعصٔب مربز فتلرٍي وفلا ملا هط ؿَََ اًلاهون من ٕاحصاءاث
(2) 

. 

وإ ًـترب اس تلصاز الاحهتاذ اًلضايئ وؿسم اًرتاحؽ ؾيَ كاًة ضف راتؼَ، تؼي وسؼ َةل ًتحلِؼق املِمؼة املسؼ يست ًؼلك مؼن احملوكؼة اًـََؼا 

و تسوزٍ هيسف ٕاىل حتلِق قصط ٔبمسى كري مـَؼن ُؼو ٕاتحؼاغ احملؼامك اصلهَؼا وهجؼا ث وجمَس اصلوةل، واًيت تمتثي ضف توحِس الاحهتاذ اًلض ايئ ُو

الاس تئٌاف ًِشا الاحهتاذ
(3) 

ؼشا حؼىت  وظوإ ٕاىل توحِس اذلَول اًلضائَة ٌَمضالك واملياسؿاث اًيت  م ٍصظس ًِا اًترشًؽ حؼال واحضؼا دحؼسذا. ُو

 .اهوهَة واًلضائَةٌضـص املواظن واملتلايض ابٔلمن دجاٍ امليؼومتني اًل

وٕارا ما اس تلص اًلضاء ؿىل تعحَق مدسٔب مـني كصزتَ احملوكة اًـََا ٔبو جمَس اصلوةل، وظاز متواتصا وواحة الاحرتام،فٕان ُؼشا املحؼسٔب 

اًلضايئ ًعحح مدسٔب زاخسا إ جيوس خماًفتَ ٔبو اًلضاء تـىسَ ما ًسفؽ املرشغ ٕاىل تلٌَيَ لكٌل ذؾ  اذلاخة ٕاىل تـسًي
(4) 

  

ذ ذَق الاس تلصاز اًلضايئ ٌَيعوض اًلاهوهَة ػِصث جالجة ادجاُاث فلَِة ،ألول ٍصى ٔبن ذوز الاحهتاذ اًلضايئ املس تلص ضف وتعس

امىؼن  ذَق املحاذئ اًلاهوهَة املَزمة ًلضات اصلزخاث اصلهَا إ ًلي ؾن ذوز اًسَعة اًترشًؼـَة، واًثؼاين ٍؼصى ٔبن اسؼ تلصاز الاحهتؼاذ اًلضؼايئ إ

                                      
ة .مرص, - 1 ة اًـامة ٌَلاهون, مًضبٔت املـازف ,إإسىٌسًز  .121ض 1221ذ/ مسري ؾحس اًس َس تياقو, اًيؼًص
 املتـَق ابحملوكة اًـََا ؿىل ٕاحصاءاث ؾلس اًلصف اجملمتـة وكس ٔبرشان ٕاًََ ساتلا وتـوذ ٕاٍهيا ضف اًفصغ املوايل. 66/61من اًلاهون اًـضوي  69هع  املاذت  -2
 21ذاتوثضري دحيس املصان ,امللال اًساتق,ض -3
ؼة امليـلؼس تؼربوث ًؼويم ؿًل ؾحس ػل اًـصاذي, ذوز الاحهتاذ اًلضايئ إإذازي ضف تـٍزص وتعوٍص اًلاهون إإذازي, وزكة معي ملسمؼة ٕاىل مؼؤمتص ألول ًصؤسؼاء احملؼ -4 امك إإذاًز

 .21,ض 1226حوان 16.12
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عسز زمسي ؤبهَ ًؼي جمصذ احهتاذ تسًَي ٔبن ألهؼمة اًلضائَة دجزي ٌَجِاث اًلضائَة اًرتاحؽ ؾٌل كصزتَ من مدؼاذئ ؤبهؼَ وجيؼة الاؿرتاف تَ هك

 كرص الاحهتاذ اًلضايئ، همٌل اسؼ تلص، ضف ذَؼق اذلَؼول اًلاهوهَؼة مؼن اًياحِؼة اًواكـَؼة واًفـََؼة، ضف حؼني ٍؼصى ادجؼاٍ ناًؼث ٔبن ذوز الاحهتؼاذ

ة ٌَيعوض اًلاهوهَة اًلضايئ املس تلص إ ًتـسى ٔبن ٍىون وس َةل تفسرًي
(1)  

 

ٕان ما جيـي اس تلصاز الاحهتاذاث اًلضائَة وس َةل ًتحلِق ألمن اًلاهوين وألمؼن اًلضؼايئ ضف ادلزائؼص ُؼو ذؿامتؼان ُامتؼان، توكؼن 

مؼن احملوكؼة اًـََؼا وجمَؼس اصلوةل.وتوكؼن  ألوىل ضف ٔبن املرشغ فصط ٕاحصاءاث ذكِلة ومـلست ؿىل معََؼة اًرتاحؼؽ ؾؼن الاحهتؼاذ اًلضؼايئ ًؼلك

ؼشا إ حي لؼق اًثاهَة ضف ٔبهَ فصط ؿىل ُاتني اًَِئتني اًلضائَتني ورش كصازاهتٌل ضف جمؼةل تلؼصط ٕاؿؼالم اًاكفؼة مبؼا ًعؼسز ؾؼهنٌل مؼن كؼصازاث ، ُو

 اًًرش فلط وِسف صلكي تي حيلق ٌَمحوكة اًـََا وجمَس اصلوةل اس تلصاز احهتاذٌُل.

ؼو ٔبذتَؼا مبضؼمون الاحهتؼاذاث فلضات اصلزخاث  اصلهَا ًتاخ هلٌل الاظالغ ؿىل ما ظسز ؾن ُاتني ادلِتني تعفة ذوزًؼة مؼا ًَؼزهمٌل ًو

شا ما ًٍزس ضف اهتؼام اًـمي اًلضؼايئ ضف فؼغل واحؼس. وزمغ ُؼشا اصلوز اطلي ًؤذًؼَ الاحهتؼاذ اًلضؼايئ املسؼ تلص ضف تسؼَِي اًـمؼي  اًلضائَة ُو

اًلاهوين وتـٍزز اًثلة ضف املصانز اًلاهوهَة. فٕاهَ ضف قَاة هط ًَزم كضؼات اصلزخؼاث اصلهَؼا مبؼا اسؼ تلص ؿََؼَ كضؼاء اًلضايئ وتوحِس وحتلِق ألمن 

تلٌؼني احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل، فٕان تـغ اًترشًـاث رهصث الاحهتاذاث اًلضائَة هكعسز ٌَيعوض اًلاهوهَة.فلس خاء ضف املاذت ألوىل من اً 

 ترسي اًيعوض اًترشًـَة ؿىل مجَؽ املسائي اًيت تتٌاوًِا ضف ًفؼِا ٔبو حفواُا:» املسين اًـصاطف ماًًل

ـة إإسؼالمِة الٔنؼرث  فٕارا  م ًوخس هط ترشًـي امىن تعحَلَ حوك  احملوكة مبلتىض اًـصف،فٕارا  م ًوخؼس فمبلتىضؼ مدؼاذئ اًرشًؼ

 كواؿس اًـساةل. مالمئة ًيعوض ُشا اًلاهون ذون اًتلِس مبشُة مـني، فٕارا  م ًوخس فمبلتىض

ا اًلضاء واًفلَ ضف اًـصاق مث ضف اًحالذ ألدصى اًيت تتلؼازة كواهُهنؼا مؼؽ اًلؼواهني  وتسرتصس احملامك ضف لك رعل ابٔلحاكم اًيت ٔبكُص

... «اًـصاكِة
(2) 

. 

شا ما ًسفـيا ٕاىل اًتساؤل ؾن اصلوز اصلس توزي واًلضايئ اطلي ًؤذًؼَ لك مؼن احملوكؼة اًـََؼا وجمَؼس اصلوةل ؼو مؼا هتٌؼاو ه ضف  ُو ُو

 اًفصغ املوايل.

                                      
 129, ض1222س توزًة تني اًسَعتني اًترشًـَة واًلضائَة,دلية اًتبًَٔف واًتـًصف واًًرش, خامـة اًىًو ,ذ.ؿاذل اًعحعحايئ, اذلسوذ اصل -1
و ًـس من اًلواهني املسهَة املس متست من اًفلَ إإساليم ضف مـؼم هعوظَ 6916ًس ية  42ظسز اًلاهون املسين اًـصاطف حت  زرف  -2  ُو
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 اًفصغ اًثــاين:وػَفة ٔبهجزت الاحهتاذ اًلضايئ ضف ادلزائص

ٕاىل تىٌصس ٍلوؿة من املحاذئ من صبهٔنا حتلِؼق ذوةل اًلؼاهون،ويه مدؼاذئ حتمؼي ضف ظَاهتؼا  6911ادجِ  ذساتري ادلزائص مٌش ؿام 

ـترب وحوذ اًسؼَعة اًلضؼائَة ضؼٌلهة ٔبساسؼ َة ًفـاًَؼة رعل.ٔلن اًلضؼاء ًؼؤذي دضوغ اصلوةل اًلاهون حىت ٍصىض ألفصاذ ابرلضوغ ًسَعهتا ، ًو

ذوزا ٔبساس َا ضف مصاكدة دضوغ ازلَؽ ٌَلاهون
(1) 

. 

وؿىل سفة اًِصم اًلضايئ اًـاذي وإإذازي ٔبوخس املرشغ احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل ومن تؼني مؼا ٔبولك هلؼٌل هممؼة كاًؼة ضف ألمهَؼة يه 

مؼن اصلسؼ توز والك مؼن اًلؼاهون اًـضؼوي املتـَؼق مبجَؼس اصلوةل  611حهتاذ اًلضايئ ضف اًحالذ. وكس هصس  ُشٍ املِمة املاذت هممة توحِس الا

وهؼرٍي املتـَق ابحملوكة اًـََا
(2)

 

وكؼة اًـََؼا ًيؼاظ ( فٕان احمل)احملامك واجملاًس اًلضائَةوٕاضافة ٕاىل وػَفة زكاتة اًتعحَق اًسَمي ٌَلاهون من ظصف ادلِاث اًلضائَة اصلهَا

ِؼشا ا ًلؼصط هبا ٕاكصاز الاحهتاذاث اًلضائَة اًيت توحس اذلَول خملتَف املسائي املعصوحة ؿىل اًلضاء ًتسَِي معَِا يه ومعي ادلِاث اصلهَؼا، ًو

ا،وٕازساء ماكهة الاحهتاذ اًلضؼايئ مت ٕاوضاء اجملةل اًلضائَة ًضٌلن اًًرش املوسؽ ًلصازاث احملوكة اًـََا ٕإؿالم املِمتني تـمي احملوكة اًـََا ووضاظاهت

ؼشا تلؼصط تـٍزؼز اً  ثلؼة ضف ضف هفوش اخملاظحني ابًلاؿست اًلاهوهَة وضف ضٌلئص اًلضات ٔبًضا ًَعحح اذلي اًلاهوين ًلك املسائي املتضؼاهبة واحؼسا ُو

 ادلِاس اًلضايئ ضف اصلوةل.

ة اًيافش فٕان احملوكة اًـََ ا ٕارا فعَ  ضف ظـن زفؽ ٕاٍهيا فٕاهنؼا تؼسزش ٔبوخؼَ اًعـؼن املثؼازت مؼن ووفلا ًلاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز

اىهتؼ  ظصف اًعاؾن، فٕان زٔبث ٔبهنا كري وحهية وكري نافِة ًيلغ اًلصاز املعـون فَِ ، توً  ٕانازت ما تصاٍ تَلائَا ًيلغ اًلؼصاز ٔبو اذلؼنك، فؼٕان 

ٔبو اًلصاز ٌَيؼص فهيا من خسًس ظحلا ٌَلاهون، وضف ُشٍ اذلؼاةل تَؼزتم ادلِؼة ٕاىل هلغ اًلصاز فٕاهنا تـَس اًلضَة ٕاىل هفس ادلِة اًيت ٔبظسزث اذلنك 

. فؼٕان  م تَؼزتم هجؼة إإحؼاةل تيلؼاظ اًؼيلغ 21و26فلؼصت  194احملال ٕاٍهيا تلصاز إإحاةل وابًيلاظ اًيت فعَ  فهيا احملوكة اًـََا ظحلا ًيط املاذت 

اًتعؼسي ملوضؼوغ اصلؾؼوى، وٕان  م تتعؼس ٌَموضؼوغ ؤبحاًؼ  اًلضؼَة مؼن خسًؼس ٕاىل هجؼة ؤبكمي ظـن نان ٔبمام احملوكة اًـََا خاس ًِشٍ ألذريت 

                                      
 26.ض 1221ضائَة ضف ادلزائص, زساةل ذنتوزاٍ ذوةل، خامـة موًوذ مـمصي تزيي وسو,توثضري دحيس املصان,ؾن اهتفاء اًسَعة اًل -1
مث اًلؼي  61/29/6991املؤزد ضف  91/11املتـَق تعالحِاث احملوكة اًـََا وؿسل مبوحة اًلاهون  61/61/6999املؤزد ضف  99/11ٔبوضئ  احملوكة اًـََا مبوحة اًلاهون  -2

املؼؤزد  99/26حيسذ تيؼمي احملوكة اًـََا ومعَِا وادتعاض جناخ ٔبما جمَس اصلوةل فلس ٔبوضئ ابًلاهون اًـضوي  11/29/1266املؤزد ضف  66/61اًـضوي  ُشا اًلاهون ٔبو ٔبستدسل ابًلاهون

 .41حص ؿسذ  21/29/1266املؤزد ضف  66/61وؿسل ُشا اًلاهون ابًلاهون اًـضوي زرف  19ح ز ؿسذ 12/21/6999ضف 
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سئؼش اًفعؼي ضف إإحاةل املضلكة تضىِةل ملاٍصت و م تَزتم يه ألدصى تيلاظ إإحاةل وزفؽ ألمص ٕاىل احملوكة اًـََا ٌَمصت اًثاًثة فٕاهَ جية ؿَهيؼا ؾي

 194موضوغ اًزناغ  وفلا ٔلحاكم املاذت 
(1) 

    

ة، وضف ػي اًلاهون   نان املرشغ ٌضرتظ إهـلاذ الادتعؼاض ٌَمحوكؼة اًـََؼا  99/11وكدي ظسوز كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز

 ٌَفعي ضف املوضوغ اصلؾوى املصوز مبصحَتني:

صث ؿََؼَ احملوكؼة ٕارا إحؼ  اًلصفة اًيت ؾصط ؿَهيا اًعـن ٔبهنا امىن ٔبن تعسز كصازا ًتضمن احهتاذا كضؼائَا ًتـؼازط مؼؽ مؼا اسؼ تل

ٔبؾضاء ؿؼىل ألكؼي 9 اًـََا فٕاهنا تسؾو ًالهـلاذ اًلصفة اخملتَعة اًيت تتضلك من قصفتني وبضوز
(2)

وٕارا زٔبث اًلصفتؼان ٔبن إإصؼاكل اًلؼاهوين .  

َمحوكة اًـََا وانئؼة اًؼصئُس ًؤذي اًفعي فَِ ٕاىل تلَري الاحهتاذ اًلضايئ فٕاهنا حتَي اًلضَة ٕاىل اًلصفة اجملمتـة اًيت تتبًٔف من اًصئُس ألول ٌ

ؾضوا ؿىل ألكي 11زؤساء اًلصف وزؤساء ألكسام ومعَس املستضاٍزن ضف لك قصفة وإ ًعح ٔبن جخ  ضف اًلضَة ٕاإ بضوز 
(3)

. 

ضؼَة مٌَ فٕان إإحاةل ؿىل اًلصفة اخملتَعة تىون ضف اذلاةل اًيت تعصخ فهيا اًل  61ووفلا ًيط املاذت  66/61ومبوحة اًلاهون اًـضوي 

سذ فِؼَ مسبةٔل كاهوهَة تَل  ٔبو من صبهٔنا ٔبن تتَلى حَوإ متياكضة ٔبمام قصفتني ٔبو ٔبنرث. وتمت إإحاةل تبٔمص من اًؼصئُس ألول ٌَمحوكؼة اًـََؼا حيؼ

اًلصف املـيَة وزئُس اًلصفة اخملتَعة اًيت تضلك من قصفتني ؿىل ألكي وتتساول بضوز مخس ؾرشت كاضَا ؿىل ألكي
(4)

. 

 سم اإتفاق خيعص زئُس اًلصفة اخملتَعة ًصئُس ألول اطلي حيَي اًلضَة ٔبمام اًلصفة اجملمتـة.وضف حاةل ؿ

ٔبما اًلصفة اجملمتـة ففضال ؾن ادتعاظِا تيؼؼص حؼاةل ؿؼسم اتفؼاق اًلصفؼة اخملتَعؼة، فٕاهنؼا تيـلؼس ؾيؼسما ٍىؼون مؼن صؼبٔن اًلؼصاز اطلي 

س َعسز ؾن ٕاحسى قصفِا تلَري احهتاذ
 

فة اجملمتـة تبٔمص من اًصئُس ألول ٌَمحوكة اًـََا مبحؼاذزت مٌؼَ ٔبو ابكؼرتاخ مؼن زئؼُس كضايئ، وتيـلس اًلص 

 ٕاحسى اًلصف.

وتتضلك اًلصفة اجملمتـة من اًصئُس ألول وانئة اًصئُس وزؤساء اًلصف وزؤساء ألكسؼام ومعَؼس املستضؼاٍزن ضف لك قصفؼة وتؼولك 

 ٕاىل احس املستضاٍزن وػَفة املستضاز امللصز.

                                      
 699ض 1261تساؤإث حول ممازسة احملوكة اًـََا ًسَعهتا هكحوكة موضوغ, جمةل ذفاتص اًس َاس َة واًلؼاهون, خامـؼة وزكؼةل, اًـؼسذ اًسؼاتؽ . حؼوان  ٔب/ هوز اصلٍن سزكون, -1

 .161,ض 
 املَلي. 99/11من اًلاهون  11زاحؽ املاذت  - 2
 املَلي. 99/11من اًلاهون  11و 11/1زاحؽ املاذتني  - 3
 .66/61من اًلاهون اًـضوي  69و61زاحؽ املاذتني  - 4
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ا ٕاإ بضوز هعؼف ٔبؾضؼاهئا ؿؼىل ألكؼي وضف لك اذلؼاإث تتزؼش كصازاهتؼا ابٔلكَحَؼة وٍؼصحج وإ ًعح بٔ  ن تخ  اًلصفة اجملمتـة ضف كصاُز

من كاهون احملوكة اًـََا 69ظوث اًصئُس ضف حاةل تـاذل ألظواث وفلا ًيط املاذت 
(1  )

 

حهتاذ اًلضؼايئ إإذازي ضف اًؼحالذ ًـلؼس خَسؼاتَ ضف صؼلك وابملثي فٕان جمَس اصلوةل وضف ٕاظاز ممازسة وػَفتَ اًصامِة ٕاىل توحِس الا

قصف جممتـة ضف اذلاإث اًيت ًًتؼص فهيا ٔبن ًعسز كصاز امثي تصاحـا ضف الاحهتاذ اًلضايئ
(2)

. 

تضلك جمَس اصلوةل ضف ُشٍ اذلاةل من زئُس اجملَس زئُسا وانئة اًصئُس وزؤساء اًلؼصف ومعؼساء لك قصفؼة وزؤسؼاء ألكسؼام،  ًو

 من اًلاهون اًـضوي امليؼم ًـمي جمَس اصلوةل . 11ح مساوإتَ ٕاإ بضوز هعف ؿسذ ألؾضاء ؿىل ألكي وفلا ًيط املاذت وإ تع

ومن اًلصازاث اًضِريت اًيت ظسزث ؾن احملوكة اًـََا ضف صلك قصفة جممتـة وصلك  احهتاذا كضائَا ٔبسال اٌَخس ؾن تـغ اًيعؼوض 

 تعحَلاث ثضبهٔنا هشهص ؿىل سخِي املثال:اًيت تضازت  ألحاكم اًلضائَة واً 

واطلي كؼصز رضوزت ٕاتحؼاغ اًضؼلك اًصمسؼي ضف  611611حت  زرف  69/21/6999كصاز اًلصفة اجملمتـة ٌَمحوكة اًـََا اًعاذز تتازخي  ؼ

ة مىصسا ٌٌَلذت  من اًتلٌني املسين 6مىصز  114ؾلس تَؽ اًلاؿست اًتجاًز
(3)

. 

واطلي ٔبزىس مدؼؼسءا كاهوهَؼؼا ٕاحصائَؼؼا ًتـَؼؼق ثسؼؼلوظ  126911 حتؼؼ  زرف 19/21/1226 اذز ضفومهنؼؼا كؼؼصاز اًلصفؼؼة اجملمتـؼؼة اًعؼؼؼؼؼ 

اًيلغ وإإحاةل بَث كصز ٔبهَ ٕارا ظؼسز كؼصاز احملوكؼة اًـََؼا ابًؼيلغ وإإحؼاةل وتلؼاؾس ظؼاحة املعؼَحة ضف ٕاؿؼاذت اًسؼري ضف   ارلعومة تـس

اصلؾوى تـس اًيلغ مست تًزس ؾن س يتني سلع  ارلعومة
(4)

. 

ال  112حغ ٔبن ُشا اًلصاز اًضِري ًـس احهتاذا كضائَا ظوى نثريا من ادلسل حول سلوظ ارلعومة تـس اًيلغ وفرس هط املؼاذت ًو

ة اًؼيت  119وما تـسُا من كاهون إإحصاءاث املسهَة اًلسمي، نٌل صلك ُشا اًلصاز معسزا ماذاي ًيط املاذت  من كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز

                                      
 .66/61من اًلاهون اًـضوي  69املاذت  - 1
 م ًفسح اجملال ًٔلظصاف ًعَة اهـلاذ احملوكؼة اًـََؼا ضف صؼلك قصفؼة جممتـؼة  66/61ٌضري ألس تار اصلنتوز توثضري دحيس ٔبملصان ضف ملاةل املشهوز ساتلا ٔبن اًلاهون اًـضوي  -2

املًضؼوز ابجملؼةل اًلضؼائَة  66/21/1221اًعاذز ضف  1112911, واًلصاز 1221ًس ية  26املًضوز ابجملةل اًلضائَة اًـسذ  61/29/1221اًعاذز ضف  129126مضِسا تلصاز احملوكة اًـََا زرف 

 .1221ًس ية  26اًـسذ 
 ةل ,خامـة ادلزائص ,لكَة اذللوق, ذون تَان اتزخي املياكضة.زاحؽ ضف تفعَي واضف ًـمي جمَس اصلوةل ثضري َلس, ٕاحصاءاث ارلعومة ٔبمام جمَس اصلوةل, ٔبظصوحة ذنتوزاٍ ذو -3
وكس ٔبناز اُدامما فلَِا وكضؼائَا ؿؼىل اًسؼاحة اًلاهوهَؼة ضف ادلزائؼص زمغ  6999ًس ية  16, وضف ورش اًلضات اًـسذ 61ٕاىل  62ض 6999ورش ُشا اًلصاز ابجملةل اًلضائَة ًس ية  -4

 و م ٌضلك احهتاذا حلِلِا ًؤذي ٕاىل ذَق مدسٔب كري موحوذ. 26مىصز  114اهَ ًؤنس هعا كاهوهَا موحوذا ُو املاذت 
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تي ضف اًلاهون اًلسمي ، وهبشا اًلصاز ٔبجخ  الاحهتاذ اًلضايئ ٌَمحوكة اًـََا ماكهتؼَ هكعؼسز رلَؼق اًيعؼوض اًلاهوهَؼة ووضؼؽ ًحيؼة  م ٍىن ًِا ملا

 من ًحياث ألمن اًلاهوين واًلضايئ ضف اًحالذ.

ُس ضف صؼلك قصفؼة جممتـؼة ًىهنؼا  ناهؼ  ختؼاًف هعوظؼا كامئؼة ومن ٔبمثةل كصازاث احملوكة اًـََا اًعاذزت مبياس حة اًفعي ضف اًعـون ًو

تضؼرتظ  1221مؼن كؼاهون ألزست ناهؼ  كدؼي تـؼسًَِا سؼ ية  14انفشت مت ٕاًلاهئا فامي تـس هشهص اًلصازاث املتـَلة ابرلَؽ ؿىل سخِي املثال،فاملؼاذت 

ري ٔبن احملوكة اًـََا ذاًف  ُؼشا موافلة اًزوح ضف ارلَؽ اوسجاما مؽ زٔبي ضف اًفلَ إإساليم ٍصى ٔبن ارلَؽ ؾلس زضايئ حتي تَ اًصاتعة اًزوحِة ك

اًيط ضف اًىثري من كصازاهتا، فدـس ٔبن كصزث احملوكة اًـََا ٔبهَ إ امىن ٌَزوخة ٔبن ختاًؽ هفسِا ٕاإ تـس موافلة اًزوح
(1)

ُس ضف ُشا ٕاىل تبٔهَؼس   ًو

َؽ واذلعؼول ؿََؼَ ذون موافلؼة اًؼزوح خماًفؼة املشهوزت ، ؿاذث احملوكة اًـََا ًتس تلص ضف نثري من كصازاهتا ٔبن جيوس ٌَزوخة ظَة ارل 14 ٌٌَلذت

من كاهون ألزست 11 تشعل هعا كاهوهَا ُو املاذت
(2)

  

ـي ُشٍ اًلصازاث يه ما صلك ذافـا ٌَمرشغ ًتـسًي املاذت  وٕاسلاظ رشظ موافلة اًزوح ؿىل ظَة ارلَؽ ٍمتىؼني  1221س ية  14ًو

 اًزوخة مٌَ.

لول تبٔن حق اًزوخة ضف ظَة ارلَؼؽ ظَؼة ٕازاذي معَؼق إ خيضؼؽ ملوافلؼة اًؼزوح كؼس وكس إحغ تـغ اًرشاخ ٔبن احملوكة اًـََا ابً

اختشث موكفا حاسٌل ضف مسبةٔل فلَِة ذالفِة وص َسث تياءا احهتاذاي ضف كاًة ألمهَة
(3)

. 

ني املتـَلني تتٌؼمي معي احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل  م ٌرش ٔبي مهنٌل ٕاىل ٔبن  ٕاحصاءاث تلَري الاحهتاذ ومبا ٔبن هعوض اًلاهوهني اًـضًو

ٕاظؼساٍز  اًلضايئ ٔبو ٕاظساٍز من اًيؼام اًـام و م ٍصتحا ٔبي حزاء ؿىل ؿسم احرتاهما، فٕان ٕاكصاز ٔبي احهتاذ كضايئ ٔبو اًرتاحؽ ؾيَ وٕاتحاغ ٕاحصاءاث

ًـس ظالحِة ًلك من احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل ذون وحوذ ٔبًة ضٌلهة ؿىل احرتامؼَ
(4)

ؼشا مؼا ٌضؼلك ضف هؼؼصان   ؾلدؼة ٔبمؼام حتلِؼق ألمؼن ُو

ؼا ضف هفؼوش اخملؼاظحني ابًلاؿؼست اًلاهوهَؼة  اًلاهوين، وامثي ؿامي اهـسام الاس تلصاز ًلصازاث ُاتني اًَِئتني ما ًؤثص سَحا ؿىل اًثلة اًواحة توافُص

شا ما ًـس مؤثصا سَحَا ؿىل تصاحؽ فصض ألمن اًلضايئ ضف تالذان.  ضف امليؼومة اًلضائَة ُو

                                      
 .621ٕاىل  99ض  1226ًس ية  6ورش ُشا اًلصاز ابجملةل اًلضائَة اًـسذ  - 1
 .6999ًس ية  11املًضوز تًرشت اًلضات اًـسذ  11/24/6996املؤزد ضف  91991زاحؽ ؿىل سخِي املثال اًلصاز زرف  -2
املًضؼوز ابجملؼةل  12/29/6991اًعؼاذز ضف  646111واًلصاز زرف  6999س ية  16املًضِص ضف ورشت اًلضات اًـسذ  69/24/6994اًعاذز ضف  621991ومن رعل اًلصاز زرف  -3

 .6999ًس ية  26اًلضائَة اًـسذ 
حَـؼة ألحؼاكم إبهنؼاء اًصاتعؼة اًزوحِؼة ؤبثؼص اًعـؼن فهيؼا, ظحـؼة زاحؽ ضف اًتـََق ؿىل كصازاث احملوكة اًـََا ضف ُشا املوضوغ وضف كرٍي اصلزاسة اًلمية ًٔلسؼ تار معؼص سوذت, ظ  -4

 وماتـسُا. 611.ض1221
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 ين:تلَِس الاحهتاذ اًلضايئ ؤبثٍص ؿىل ألمن اًلاهويناملعَة اًثـا

هيسف املرشغ من وزاء وضؽ اًيعوض اًلاهوهَة ًتحلِق الاس تلصاز ضف اجملمتؽ ُشا الاس تلصاز ًن ًتحلق ٕاإ ابٔلمن اًلاهوين اطلي ٍؼصاذ 

 هعوض اًلاهون. تَ مـصفة ألفصاذ ملصنزمه اًلاهوهَة مـصفة ٔبهَست ذون كَق ٔبو دوف من سوء تعحَق ٔبو تلَري

ـول املرشغ ضف حتلِق الاس تلصاز اًلاهوين ؿىل اًلايض اطلي ًفعي ضف ارلعوماث ؾن ظًصق ٕاظساز ألحاكم.  ًو

فاذلنك اًلضايئ إ ًـرب ؾن زٔبي اًلايض وابًتحـَة زٔبي اًلاهون ضف املسؼبةٔل املـصوضؼة ؿََؼَ ، تؼي ًـؼرب ؾؼن اذلؼي اطلي سؼ يَ املرشؼغ 

 ملواهجة اذلاإث املضاهبة. 

ؤلن اس تلصاز املصانز اًلاهوهَة إ ًتحلق مبجصذ ظسوز اذلنك، فٕان اًترشًؼـاث اخملتَفؼة كؼس وضؼـ  كاؿؼست جحَؼة اًيشؼء املليضؼ فِؼَ 

 ًتـرب ؾن اذللِلة اًلضائَة اًيت إ جيوس ٕاجحاث ؾىسِا ذسمة إس تلصاز َُحة اًلضاء، ضف هفوش اخملاظحني ابًيعوض اًترشًـَة. 

ًلضائَة تـس وس َةل ًتلَِس اًلايض ؾن هؼص اًزناغ من خسًس ٔبو خماًفة اذللِلؼة اًلضؼائَة،نٌل متيؼؽ املتلؼايض مؼن ومبا ٔبن جحَة ألحاكم ا

اٌَجوء من خسًس ًعصخ هفس اًزناغ وٕازابك ما كصزٍ اذلؼنك ضف هفؼوش املتلاضؼني فٕاهيؼا هـؼاجل ضف ُؼشا املعَؼة وسؼائي تلَِؼس الاحهتؼاذ اًلضؼايئ 

ؼا ؿؼىل ألمؼن اًلاهوين،ًيـؼاجل ضف اًثؼاين حفاػا وتىٌصسا ًٔلمن اًلاهوين  من ذالل فصؿني، هتٌاول ضف ألول مهنٌل جحَة اًيشء املليضؼ فِؼَ ؤبثُص

 اًوخَ اًسَيب ٌَحجَة املمتثي ضف استٌفاذ احملوكة سَعهتا ؤبثٍص ضف حتلِق ألمن اًلاهوين.

ا ؿىل ألمن اًلاهوين  اًفؼؼصغ ألول:جحَة اًيشء املليض فَِ ؤبثُص

ق اس تلصاز املصانز اًلاهوهَة اًيت كصزُا اذلنك اًلضايئ ٕاإ ؾيسما ٍىون ٌَحنك اًلضايئ كوتَ املَزمة دجؼاٍ اًلؼايض اطلي ٔبظؼسٍز إ ًتحل

شا ما ٔبكٍص املرشغ من ذالل ٕازساء مدسٔب جحَة اًيشء املليض فِ  َ.فال امىن   ه اًصحوغ ؾٌل حنك تَ، نٌل ًَزتم ارلعوم مبا كىض تَ اذلنك ُو

ؼيفس اًسؼخة تمتحؼوز حؼول املصانؼز اًلاهوهَؼة اًؼيت ناهؼ  دحؼال ومبلتىض ُش ا املحسٔب إ جيوس زفؽ ذؿاوى خسًست تني هفس ارلعوم ًو

ؼو جلؼة املتلؼايض ضف اذلؼنك اطلي  صلؾوى ساتلة ومت اًفعي فهيا بنك، وؾن ظًصق ُشا املحسٔب ًتحلق ؾيرص ُام من ؾيؼادض ألمؼن اًلؼاهوين ُو

 حعي ؿَََ وحّعن مصنٍز تَ .
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شٍ ألذريت يه مؼا ًـؼرب وتث  و تىن  ه كوت تيفِشًة، ُو خ  اذلجَة ًلك حنك سواء نان حىٌل مًض ئا ٔبو ملصزا، نٌل تثخ  ًلك حنك ًو

ؾهنا اًفلَ ابذلجَة  املؤكتة
(1 )

فلوت اًيشء املليض فَِ تـين استٌفاذ اذلنك اًلضايئ ًعصق اًعـن املوكفة ٌَتيفِش وابًتايل ظؼريوزتَ هنائَؼا واحؼة  

شاًتيفِ
(2)

 

 :اًيت خاء فهيا 119وكس هط ؿىل جحَة اًيشء املليض فَِ اًتلٌني املسين ادلزائصي ضف املاذت 

ألحاكم اًيت حاسث كوت اًيشء املليض تَ تىون جحة مبا فعَ  فَِ من حلوق وإ جيوس كدول ٔبي ذًَي ًيلغ ُشٍ اًلصهَؼة، » 

ني ارلعؼوم ٔبهفسؼِم ذون ٔبن تتلؼري ظؼفاهتم وتتـَؼق بلؼوق ًِؼا هفؼس احملؼي وًىن إ تىون ًتغل ألحاكم ُشٍ اذلجَؼة ٕاإ ضف ىؼزاغ كؼا م تؼ

«واًسخة....
 (3) 

 

ُس ًِا كوت تيفِشًؼة لصز ٔبهَ إ توخس ؿالكة تني اذلجَة واًلوت اًتيفِشًة ، فِياك ٔبحاكم ًِا جحَة ًو فصق اًفلَ تني اذلجَة واًلوت،ًو  ًو

ُس ياك ٔبحاكم ًِا كوت تيفِشًة ًو ًِا جحَة نألحاكم الاس تـجاًَة نألحاكم اًاكصفة ُو
(4 )

. 

واذلنك الاتتسايئ اًفاظي ضف املوضؼوغ مؼن دحوكؼة اصلزخؼة ألوىل جيؼوس اذلجَؼة مبجؼصذ ظؼسوزٍ سؼواء نان حصَحؼا ٔبو ابظؼال، فؼاذلنك 

ًلىضؼ ضف اًعـؼن ٕارا زفؼؽ  اًحاظي حيوس اذلجَة ٕاىل ٔبن ًتلصز تعالهَ تـس املـازضة ٔبو الاس تئٌاف ًىن جحَة اذلنك الاتتسايئ تؼؼي مؤكتؼة ٕاىل ٔبن

ٔبو ٕاىل ٔبن تيليص مواؾَسٍ
(5)

   

 فٕارا مت تبًَٔسٍ تبٔنسث جحَتَ ،وٕان ٔبًلي ساً  ؾيَ.

وزمغ ٔبن جحَة اًيشء املليض فَِ هتسف ٕاىل اس تلصاز اسلاًة اًلضائَة اًيت يه اًوػَفة ألساس َة دلِاس اًلضايئ وتسؼـى ٕاىل حتلِؼق 

املواظن ضف ٔبحاكم اًلضاء فٕان املرشؼغ ادلزائؼصي وذالفؼا ًؼلك اًترشًؼـاثألمن اًلاهوين ؾن ظًصق ٕازساء ؾوامي جلة 
(1)

. مٌؼؽ اًلضؼاء ٕاصؼازت  

ا ماًًل: 119اذلجَة من تَلاء هفسَ ما م ٍمتسم هبا ارلعوم فلس خاء ضف اًفلصت ألذريت من املاذت   اًيت س حق رهُص

                                      
 .29ذ/ توثضري دحيس ٔبملصان ,امللال اًساتق.ض - 1
ة, ذاز ادلامـة ادلسًست مرص  -2  .191,ض1266ذ/ هخِي ٕاسٌلؾَي معص, اًوس َط ضف كاهون املصافـاث املسهَة واًتجاًز

ة, ذاز ادلامـة ادلسًست مرص,ذ/ٔبمحس ُيسي ,كاهون املصا - 3  .129,ض 1229فـاث املسهَة واًتجاًز
ؼُس اًلؼوت تؼسًَي ٔبهؼَ ؿؼ -4 اذ فؼشهص ؾحؼازت ُؼشٍ إحغ اًفلَ ٔبن ُشا اًيط ذاظئ ٕارا اس تـمي ؾحؼازت كؼوت اًيشؼء املليضؼ فِؼَ ضف تساًؼة اًؼيط مؼؽ ٔبهؼَ نان ًلعؼس اذلجَؼة ًو

س من اًتفعَي زاحؽ: ذ/ؿًل ؿًل سَامين ,رض   .629.629,ض6991وزت ٕاؿاذت اًيؼص ضف اًلاهون املسين ادلزائصي, ذًوًن املعحوؿاث ادلامـَة ادلزائص اذلجَة.ملًز
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ية تَلائَا.»   «...وإ جيوس ٌَمحوكة ٔبن تبٔذش هبشٍ اًلًص

شا ضف هؼص ان دعبٔ ترشًـي جية تعحَحَ، زفيؽ اًلضاء من ٕانازت س حق اًفعي ضف اًؼزناغ مؼن تَلؼاء هفسؼَ ًـؼوق اسؼ تلصاز ألمؼن ُو

. اًلاهوين ، فاًسَعة اًلضائَة إ جية ٔبن ترتك إتفاق ارلعوم،ٕارا نان اتفاكِم هيؼسز جحَؼة ألحؼاكم وجيؼزي دجسًؼس لك ىؼزاغ فعؼي فِؼَ اًلضؼاء

شا ما ًؼزنغ ؾؼن ألحؼاكم اًلضؼا ئَة َُخهتؼا مؼن هفؼوش املتلاضؼني، فَؼو فصضؼيا ٔبن حىؼٌل كضؼائَا ظؼسز تؼني ظؼصفني وظؼاز هنائَؼا فثحتؼ   ه ُو

ين جحَة،وتـس مست زقة ألظصاف ضف دجسًس اٌَجوء ٕاىل اًلضاء واتفلوا ؿىل ؿسم متسم ٔبي مهنم ابذلنك اًساتق فٕان ُشا مـياٍ ٔبن ألمؼن اًلؼاهو

 ابصلؾوى اًلضائَة. كس مت ٕاُساٍز جملصذ زقحة ظصفني ضف اٌَِو

ضف فلصهتا ألذريت ًتٌاكغ مؽ س َاق اًيط ومؽ مضمون اذلجَة ضف حؼس راتؼَ،فاًلاهون ًفؼرتط ٔبن  119ٕان موكف املرشغ ضف املاذت 

عل اذلنك ُو ؾيوان اذللِلة ؤبهَ ًلوم ؿىل ذؿامتني ٌُل اًعحة واذللِلة اًيت جية ٔبن تس تلص ضف اًيفوش وتضمن كسس َة ٌَحنك واحرتاما  ه،وطل

 فاًلول تـسم حواس ٕانازت اذلجَة تَلائَا امس ابٔلمن اًلاهوين وابًثلة اًواحدة من ظصف اجملمتؽ ضف اذلنك اًلضايئ.

 اًفصغ اًثـاين:استٌفاذ اًوإًة ؤبثٍص ؿىل ألمن اًلاهوين

ا ودصحؼ  ُؼشٍ املسؼبةٔل مؼن ٕارا فعَ  هجة كضائَة همٌل ناه  ذزحهتا ضف مسبةٔل من املسائي املـصوضة ٔبماهما اهلض  سؼَعهتا ثضؼبهٔن

وإًة ادلِة اًلضائَة
(2) 

. 

لعس ابستٌفاذ اًوإًة ،ٔبن ادلِة اًلضائَة تعسوز حوكِا ضف اًلضَة إ متغل اًصحوغ فَِ،ٕار تفلس احملوكة سَعهتا وجِة كضائَة ًيؼؼص  ًو

هفس اًزناغ تـس ظسوز اذلنك فَِ
(3) 

. 

ىن كاهون إإحؼصاءاث املسهَؼة  11/614 ابٔلمصو م ٍىن كاهون إإحصاءاث املسهَة ادلزائصي اًعاذز  ًتضمن هعا ؾن استٌفاذ اًوإًة،ًو

ة وزذ فَِ هط املاذت   :اًيت خاء فهيا 191وإإذاًز
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اذلنك ضف املوضوغ ُو اذلنك اًفاظي لكَا ٔبو حزئَا ضف موضوغ اًزناغ ٔبو ضف ذفؽ صلكي ٔبو ضف ذفؽ تـسم اًلدؼول ٔبو ضف ٔبي ظَؼة » 

 ؿازط.

 « مبجصذ اًيعق تَ، حائزا ذلجَة اًيشء املليض فَِ ضف اًزناغ املفعول فَِوٍىون ُشا اذلنك 

وٕارا نان ُشا اًيط كس حسذ امللعوذ ابذلنك اًلعـي اًفاظي ضف اًؼزناغ، فٕاهؼَ زتؼة جحَؼة ؿؼىل ُؼشا اذلؼنك تسؼامه ضف تثخِؼ  املصانؼز 

و مؤكتا ملا ظسز ؾن اًلضاء من ٔبحاكم.  اًلاهوهَة ووضوهحا وتىفي احرتاما ًو

ًتزىل اًلؼايض ؾؼن اًؼزناغ اطلي : » من هفس اًلاهون ألثص اًياجت ؾن ظسوز اذلنك همٌل نان هوؿَ ٕار خاء فهيا 199 ٌل تضمي  املاذتن

 «فعي فَِ مبجصذ اًيعق ابذلنك.......

ا ٕاإ مبياسؼ حة فدعسوز اذلنك اًلضايئ ًتزىل اًلؼايض ؾؼن اًؼزناغ وإ جيؼوس  ه اًتعؼصق ناهَؼة ًؼيفس املسؼاةل اًؼيت سؼ حق  ه اًفعؼي فهيؼ

 تعحَح اذلنك ٔبو اًعـن فَِ ابملـازضة .

ـس هؼام استٌفاذ اًوإًة ضٌلهة حلِلة من ضٌلانث اًـمي اًلضايئ حتلق ألمن اًلؼاهوين، فاملتلؼايض تـؼس ظؼسوز حؼنك كضؼايئ سؼواء  ًو

س تلص ضف هفسَ ما كض  تَ احملوكة ًَعحح ؾيواان ٌَحلِلة.  ًعاذلَ ٔبو ضسٍ ًَزم ابحرتامَ ٌو

ؤ   ذي اؾدامذ كاؿست استٌفاذ اًوإًة حعاهة ًٔلحاكم اًفاظةل ضف املوضوغ حتول ذون املساش هبا وتلَق املياكضة حؼول املسؼائي اًؼيت ًو

 كض  فهيا، فاملسبةٔل اًيت حسمهتا احملوكة بنك كعـي ختصح متاما ؾن سَعهتا مبجصذ اًيعق تؼَ ٕار ًؼُس ٌَمحوكؼة ٔبن متؼس ابذلؼنك اطلي ٔبظؼسزتَ

تـَق استٌفاذ اًوإًة ابًيؼام اًـام ًىوهَ امس ابًيؼام اًلضايئ سواء من تَلاء و ضف حاةل اتفاكِم ، ًو هفسِا ٔبو تياء ؿىل ظَة ارلعوم ًو
(1) 

. 

وتلرتة فىصت استٌفاذ اًوإًة من فىصت جحَة اًيشء املليض فَِ، فاًفىصاتن تلومان ؿىل مدسٔب واحس ُو حتعني ألحاكم وؿسم مدؼارشت 

ضف دعوض هفس املسبةٔل ٔبنرث من مصت، ؿىل ٔبن اًفىصتني ختتَفان من حِث مضؼمون لك مؼهنٌل، حفجَؼة اًيشؼء املليضؼ فِؼَ اًوػَفة اًلضائَة 
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تسوز حول تلَِس ارلعوم ابًصٔبي اًلضايئ ضف ٕاحصاءاث وكضااي ٔبدصى مسؼ تلةل ؾؼن إإحؼصاءاث واملوضؼوغ اطلي ظؼسز فِؼَ اذلؼنك، فِؼيي فىؼصت 

ن اس تلصاز اسلاًة اًلضائَة اًيت كصزُا اذلنكتـمي ذازح ارلعومة تـس اىهتاهئا ًضٌل
(1) 

.
   

ضف حني ٔبن استٌفاذ اًوإًة يه ظفة ضف اذلنك راتؼَ وـمؼي كؼاهوين، فسؼَعة اًلؼايض تًهتؼيي ابًًسؼ حة ًؼلك مسؼبةٔل ًفعؼي فهيؼا ذاذؼي 

ارلعومة، نٌل ٔبن اذلجَة يه ألثص ألسايس ٌَحنك ٔبما الاستٌفاذ فِو وس َةل ذوام ُشا ألثص
(2) 

. 

ٌل ٍىن من صبٔن دعوظَة هؼام استٌفاذ اًواًَة فٕاهَ هؼام حيلق ٌَمتلايض ٔبمٌا كاهوهَا حلِلا،فدـس ظسوز اذلنك اًفاظي ضف مسبةٔل وهم

عمنئ تبٔن هفس املساةل ًن تعصق ناهَة ٔبمام هفس ادلِة اًلضائَة،  مـَية ومصنز كاهوين مـني ٌضـص ظاحدَ تيوغ من الاس تلصاز واًثحاث، ًو

شا من مصمي الٔ   .من اًلاهوين اطلي ًًضس اًيؼام اًلاهوين ضف لك ذوةل حتلِلَُو

 دــامتة:

ٕاىل تمتزي اًلاؿست اًلاهوهَة تبهٔنا ؿامة وجمصذت إ حصهَة فهيؼا حتمؼي اًعؼاتؽ اًؼواطف مؼن املياسؿؼاث ضف ظَاهتؼا, فؼٕارا وكؼؽ اًؼزناغ مت اٌَجؼوء 

شٍ اًـمََؼة  اًلضاء اطلي خيصح اًيط اًلاهوين من مجوذٍ ومعومِتَ ودجًصسٍ ٕاىل حصهَة وراتَة دجـي اًيط و ٔكهَ  م ًوضؽ ٕاإ ذلي ُشا اًزناغ, ُو

ن زمغ رضوزهتا وسـهيا ًتحلِق اًـساةل فٕاهنا تؤثص ضف ألمن اًلاهوين وحوذا وؿسما, فَو ٔبحسؼن اًلضؼاء تعحَؼق اًؼيط وفلؼا ٌَلؼاايث املصحؼوت مؼ

و ٔبساء تعحَلِا   إ دتي ألمن املًضوذ.وضـَ ًتحلق ألمن اًلاهوين ضف ٔبزصف ظوزٍ, ًو

ا, ورعل  ال ٌَلاؿؼست اًلاهوهَؼة همؼٌل نان معؼسُز وكس تحني من ذالل ُشٍ اًوزكة اًححثَة ٔبن الاحهتاذ اًلضايئ ًُس ضف حوٍُص ٕاإ تبًٔو

 ٔبن الاحهتاذ ًعَق ؿىل معي اًلايض ضف ٕاس تًداظ اذلي اطلي حينك اًزناغ.

اٍ ٕاىل اًححث ؾن اذلي اًـاذل اطلي ًؼو تحٌُؼَ املرشؼغ ًوضؼؽ هعؼا مىتؼواب وإ ًلف ذوز اًلايض ؾيس تعحَق اًيط اًصمسي تي ًتـس

 تعسذٍ,نٌل ًلوم اًلايض تتفسري اًيط اًلاهوين اطلي حيمتي اًتفسري.
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وطلعل ٔبجصسث اصلزاسة ٔبن اًفلَ ٔبمجؽ ؿىل ٔبن اًلاهون اذلي ُو اًلاهون اطلي تعيـَ احملامك, وؿىل ُشا ألساش فؼٕان اًلؼاهون إ امىٌؼَ 

ؾِا ؽ اًلضاء من الاحهتاذ ووضؽ اذلَول اًلضائَة ٌَحاإث اًيت  م ٍصذ ثضبهٔنا هط كاهوين,نٌل إ امىن ٌَلاهون ٔبن ًتجاُي اذلَول اًيت ٕاتتؼسٔبن امي

 اًلضاء, تي ٕان املرشغ جيس هفسَ ضف نثري من اذلاإث مضعصا ٕاىل تلٌني ٔبدص ما توظي ٕاًََ اًلضاء ٔبو ما ٕاس تلص ؿَََ من ٔبحاكم.

نان إإحهتاذ اًلضايئ ذوزٍ الاجيايب ضف حتلِق ألمن اًلاهوين, فٕان  ه ذوزا سؼَحَا ًؼؤثص ؿؼىل ألمؼن اًلاهوين,فلؼس ٍىؼون  ؿىل اهَ ٕارا

ؼة ٌَلؼايض اًؼيت دجـؼي اذلؼنك  اًيط دحللا ًٔلمن اًلاهوين ًىن تعحَلَ ثضلك سَيب ٔبو سوء تعحَلَ ًـسم ألمن, وظؼوزت رعل اًسؼَعة اًتلسًٍص

 ٔبن ؿسم ٕاًزتام احملامك مبا س حق ًِا ٔبن كصزتَ جيـي املصانز اًلاهوهَة مضعصتة, وطلعل وضؽ املرشغ وسائي ًتلَِؼس الاحهتؼاذ اًلضايئ كري متوكؽ, نٌل

اًلضايئ مهنا جحَة ألحاكم اًلضائَة وهؼام ٕاستٌفاذ اًوإًة. وتياء ؿىل ما سؼ حق فؼٕان ُؼشٍ اصلزاسؼة ودحؼاوةل مهنؼا ًتحلِؼق تـؼغ ٔبُؼساف ُؼشا 

 ًًل:  املَتلى تويص مبا

 رضوزت اًيط ضف اصلس توز ؿىل ٔبهَ من وػائف اًسَعة اًلضائَة نفاةل ألمن ضف اًيعوض اًلاهوهَة ضف امليؼومة اًلضائَة . ؼ

 رضوزت وضؽ فِصش وظين ًٔلحاكم اًلضائَة املًض ئة ٕإحهتاذاث كضائَة هوؾَة. ؼ

  املؤسساث مبا فهيا ادلامـاث.  اًـمي ؿىل ورش كصازاث احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل ثضلك مىثف ضف لكؼ 

من كاهون ألزست واملاذت ألوىل مىصز من اًتلٌني اًتجازي جبـؼي  111 تـسًي هط املاذت ألوىل من اًتلٌني املسين ادلزائصي واملاذتؼ 

 .  الاحهتاذ اًلضايئ معسزا زمسَا ٌَلاؿست اًلاهوهَة ًمت اٌَجوء ٕاًََ ضف حاةل مغوط اًيط ٔبو ضف حاةل تفسرٍي

ؼة ٔبن ًضؼؽ هعؼة ؼ  ة ٌَلايض تضاتط حتلِق ألمن اًلاهوين بَث ًلؽ ؿىل اًلايض مىت مازش سؼَعتَ اًتلسًٍص تلَِس اًسَعة اًتلسًٍص

 ؾًََِ كاًة كعوى ألمن اًلاهوين.

 ودتاما ىمتىن ٔلصلال ُشا املَتلى اًيجاخ وٌَلامئني ؿىل تيؼميَ اًتوفِق و اًسساذ. 
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 املصاحؽ :

 ة, حِاليل تلساذي ,الا  . 6991حهتاذ اًلضايئ ,اصلًوان اًوظين ٔلصلال اًرتتًو

 .ذ/توثضري دحيس ٔبملصان ,تلَري الاحهتاذ اًلضايئ تني اًيط واًتعحَق 

 ., ؾحس امليـم اًحساوزي ,مداذئ اًلاهون, اًلاُصت,مرص ذون اتزخي اًعحؽ 

  1229, 61ذ/َلس سـَس حـفوز ,مسذي ٕاىل اًـَوم اًلاهوهَة ,ذاز ُومَ ,ادلزائص اًعحـة . 

  دحفوع جن ظلري الاحهتاذ اًلضايئ ضف اًفلَ إإساليم وتعحَلاتَ ضف كاهون ألزست ادلزائصي ,زساةل ذنتوزاٍ ضف اًـَوم إإسالمِة كؼري

 .1229,خامـة ابتية تمًضوز 

  ؼست اًصمسَؼة 11/29/1266املؤزد ضف  66/61مبوحة اًلاهون اًـضوي زرف  99/26ؿسل اًلاهون اًـضوي زرف سؼ ية  41ؿؼسذ  ادلًص

1266 

  ة  كاهون إإحصاءاث املسهَة وإإذاًز

  ؿًل ؿًل سَامين,هؼصاث كاهوهَة خمتَفة ,اًرشًـة إإسالمِة هكعؼسز ٌَلؼاهون ضف اًؼحالذ اًـصتَؼة ,ذًؼوان املعحوؿؼاث ادلامـَؼة ,ادلزائؼص

6994 

  ادلزء اًثاين.  ,6911ؾحس اًصساق اًس هنوزي اًوس َط ضف رشخ اًلاهون املسين ذازاحِاء اًرتاج  ًحيان 

 1229,21ؾٌلز توضَاف, املسذي اىل اًـَوم اًلاهوهَة .ذاز حسوز ًٌَرش واًتوسًؽ ادلزائص, اًعحـة 

  ,6991توفِق حسن فصح, اًلاهون اًصوماين ,اصلاز ادلامـَة ًحيان. 

  ،6999صفِق ادلصاخ, اذللوق اًصوماهَة ,معحـة ذمضق  . 
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  ,اتزخيَ ومعاذٍز وهؼصايتَ اًـامة, ذاز اًىتاة اذلسًث,اًىًو  ,ذون اتزخي اًعحؽ َلس سالم مسهوز ,املسذي ٌَفلَ إإساليم 

 .َلس ؾحس ارلاًق معص ,اًفلَ واًلضاء ضف كاهون املصافـاث ,ذون ماكن واتزخي اًعحؽ 

 رضؼ ,ابتيؼة رتَح مَِوذ,مدسٔب اًفعي تني اًسَعاث ضف اًيؼام اصلس توزي ادلزائصي ,مشهصت ماحس تري كؼري مًضؼوزت, خامـؼة اذلؼاح رل

1221 . 

  ة ة, ذاز ادلامـة ادلسًست الاسىٌسًز  1266هخِي ٕاسٌلؾَي معص, اًوس َط ضف كاهون املصافـاث املسهَة واًتجاًز

 ,ة .مرص ة اًـامة ٌَلاهون, مًضبٔت املـازف ,إإسىٌسًز    1221ذ/ مسري ؾحس اًس َس تياقو, اًيؼًص

  املتـَق ابحملوكة اًـََا. 66/61اًلاهون اًـضوي 

 
1

حس ػل اًـصاذي, ذوز الاحهتاذ اًلضؼايئ إإذازي ضف تـٍزؼص وتعؼوٍص اًلؼاهون إإذازي, وزكؼة معؼي ملسمؼة ٕاىل مؼؤمتص ألول ؿًل ؾ  -

ة امليـلس تربوث ًويم   . 1226حوان 16.12ًصؤساء احملامك إإذاًز

  1222ًف واًًرش, خامـة اًىًو ,.ؿاذل اًعحعحايئ, اذلسوذ اصلس توزًة تني اًسَعتني اًترشًـَة واًلضائَة,دلية اًتبًَٔف واًتـص, 

 ,1221توثضري دحيس املصان,ؾن اهتفاء اًسَعة اًلضائَة ضف ادلزائص, زساةل ذنتوزاٍ ذوةل، خامـة موًوذ مـمصي تزيي وسو . 

  املؼؼؼؤزد ضف  91/11املتـَؼؼؼق تعؼؼؼالحِاث احملوكؼؼؼة اًـََؼؼؼا وؿؼؼؼسل مبوحؼؼؼة اًلؼؼؼاهون  61/61/6999املؼؼؼؤزد ضف  99/11اًلؼؼؼاهون

حيؼسذ تيؼؼمي احملوكؼة اًـََؼا  11/29/1266املؼؤزد ضف  66/61اًلي ُشا اًلؼاهون ٔبو ٔبسؼتدسل ابًلؼاهون اًـضؼوي  مث 61/29/6991

وؿؼسل ُؼشا  19ح ز ؿسذ 12/21/6999املؤزد ضف  99/26ومعَِا وادتعاض جناخ ٔبما جمَس اصلوةل فلس ٔبوضئ ابًلاهون اًـضوي 

 .41حص ؿسذ  21/29/1266املؤزد ضف  66/61اًلاهون ابًلاهون اًـضوي زرف 

  ,هوز اصلٍن سزكون, تساؤإث حول ممازسة احملوكة اًـََا ًسَعهتا هكحوكؼة موضؼوغ, جمؼةل ذفؼاتص اًس َاسؼ َة واًلؼاهون, خامـؼة وزكؼةل

 . 699ض 1261اًـسذ اًساتؽ . حوان 
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 .ثضري َلس, ٕاحصاءاث ارلعومة ٔبمام جمَس اصلوةل, ٔبظصوحة ذنتوزاٍ ذوةل ,خامـة ادلزائص ,لكَة اذللوق 

  6999ابجملةل اًلضائَة ًس ية . 

  1226، ًس ية 6اجملةل اًلضائَة اًـسذ . 

  6999ًس ية  11املًضوز تًرشت اًلضات اًـسذ  11/24/6996املؤزد ضف  91991اًلصاز زرف. 

  6999س ية  16املًضِص ضف ورشت اًلضات اًـسذ  69/24/6994اًعاذز ضف  621991اًلصاز زرف   

  6999ًس ية  26املًضوز ابجملةل اًلضائَة اًـسذ  12/29/6991اًعاذز ضف  646111اًلصاز زرف. 

  1221معص سوذت, ظحَـة ألحاكم إبهناء اًصاتعة اًزوحِة ؤبثص اًعـن فهيا, ة ذ ّظ، ظحـة. 

  ة, ذاز ادلامـة ادلسًست مرص  1266هخِي ٕاسٌلؾَي معص, اًوس َط ضف كاهون املصافـاث املسهَة واًتجاًز

  ة, ذاز ادلامـة ادلسًست مرص,ٔبمحس ُيسي ,كاهون املصافـاث    1229املسهَة واًتجاًز

  6991ؿًل ؿًل سَامين ,رضوزت ٕاؿاذت اًيؼص ضف اًلاهون املسين ادلزائصي, ذًوًن املعحوؿاث ادلامـَة ادلزائص. 
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La finance Islamique et ses institutions 

Boudali Khadidja           

  Maitre assistante classe « A » { l’université de Mascara    

Introduction : 

En septembre 2008, le monde a connu une crise financière de grande ampleur. Les analyses de 

cette crise mettent en évidence qu’elle est due au manque de réglementation adéquate et de 

transparence, aux conflits potentiels d’intérêts entre les agences de notation, aux pratiques non éthiques 

du management, et des risques des banques
1
 

Donc la transparence et la stabilité du système deviennent vitales. A ce propos, la finance 

islamique, distinguée par ses principes, peut aider { instaurer la discipline financière et la stabilité qu’il 

manque à nos marchés financiers notamment à travers les banques islamiques. 

La finance islamique dans son expression structurée et opérationnelle s’est fixée comme objectif 

et finalité l’offre de services financiers répondant aux besoins d’une économie moderne tout en 

observant les prescriptions de la charia musulmane prohibant les intérêts sur prêts est les transactions 

financières aléatoires et spéculatives
2
.  

                                      
1
 Khoutem Ben Jedidia Daoua, L’intermédiation financière participative des banques islamiques, Les cahiers de la finance 

Islamique, N 3, p 13 
2
 Nasser Hideur, La finance islamique entre la lettre et l’esprit, Les cahiers de la finance Islamique, N 4, p. 08. 
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C’est alors que la finance islamique a connu une importante expansion ces dernières années et 

bien que ce soit une industrie relativement jeune
1
, l’ensemble de ses actifs financiers est passé d’une 

valeur d’environ 5 milliards de dollars { la fin des années 1980 { environ 1000 milliards de dollars en 

2010. Les banques islamiques représentent la très grande majorité de ces actifs avec des actifs bancaires 

pour un montant total de 939 milliards de dollars en 2010
2
.   

Et bien qu’il n’existe pas de définition unique du financement islamique, on peut retenir que ce 

dernier recouvre l’ensemble des techniques financières et juridiques permettant le financement de biens 

ou de services conformément aux exigences de la charia
3
,  quelque que soit le droit applicable à la 

documentation contractuelle liée à ce financement. Le financement islamique se distingue donc de ce 

qu’il est convenu d’appeler le financement conventionnel ou commercial, puisque se dernier n’a pas { 

se conformer aux contraintes de la charia
4
. 

Dans le monde francophone, on évoque souvent les principes ou piliers fondamentaux de la 

finance islamique tout en précisant que celle-ci est d’avantage fondée sur des principes négatifs que sur 

des principes positifs
5
, on se pose donc la question de savoir quelles sont les sources et les principes de 

cette finance. De plus, face au développement de la finance islamique, et plus précisément des banques 

                                      
1
 Hakim Latrach-Stéphane Oddos, Le Tawarruq, un mal nécessaire ?,  Les cahiers de la finance Islamique, N 2, p. 51.   
2
 Laurent WEILL, Les banques islamiques favorisent-elles  le développement économique ?  Une analyse de la littérature 

empirique, Les cahiers de la finance islamique, N 4, p21.   
3
c’est- à-dire le droit islamique 

4
 Pascal GRANGEREAU-Mehdi HARON, Financement de projets et financements islamique, BANQUE ET DROIT, n° 97-

Septembre-Octobre 2004, p. 52. 
5
 Abderrazak BELABES, Epistémologie des principes de la finance islamique, Les cahiers de la finance islamique, N 2, p.  
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islamiques, il est important de savoir quelles sont les différentes formules de financement islamique 

bancaire.          

Nous proposons de répondre à ces questions en deux temps. Avant de présenter le modèle 

bancaire islamique (chapitre 2), nous allons d'abord étudier les outils éthiques islamiques dont nous 

disposons aujourd'hui et leur origine (chapitre 1).  

CHAPITRE 1 : Les outils éthiques islamiques 

La finance islamique peut être définie comme « un système financier conforme aux règles de la 

Charia impliquant une certaine dimension éthique »
1
 

Ainsi, nous détermineront quelles sont ces règles auxquelles le système financier islamique doit 

se conformer en présentant en premier lieu les sources de la Charia (A), ensuite cette finance éthique 

islamique se base sur des principes fondamentaux (B).  

A. Les sources de la Charia 

La définition de la Charia n’est pas aisée. Preuve en est, selon les auteurs, elle signifie tantôt, la 

« Loi islamique » qui se limiterait à au Coran et à la Sunna, tantôt, le droit islamique. A ces deux 

sources s'ajouteraient soit des méthodes d'interprétation qui vont différer en fonction des auteurs, soit 

la jurisprudence islamique dans son ensemble. D'autres auteurs distinguent des sources primaires et des 
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sources secondaires et ces mêmes auteurs ne sont pas parfaitement unanimes quant au contenu de 

chaque type de source. De même l'articulation entre Charia et fiqh ne fait pas l'objet de consensus.  

Nous définissons la Charia comme l’a fait Abdel Maoula Chaar tel qu’un « ensemble de 

normes, de valeurs est de règles qui ont pour objectif de s'assurer que les Hommes ont une vie 

conforme à la volonté divine. Celles-ci vont définir ce qui est licite (halal) et ce qui est interdit (haram) 

*…+ »
1
. Nous avons choisi une distinction retrouvée dans un certain nombre d'ouvrages relatifs à la 

finance islamique en faisant la différence entre sources primaires (A) et sources secondaires (B).  

A-Les sources primaires 

Les sources primaires sont constituées du Coran et de la Sunna. Le Coran est le livre sacré de 

l'Islam, la religion des musulmans pour qui le Coran est la transcription écrite de la parole de Dieu, 

Allah, révélée au Prophète Mohammed entre 610 et 632 par l'intermédiaire de l'archange Djbrîl
2
. Il est 

considéré comme parfait, donc immuable, et en cela, à la fois comme un miracle et à la fois comme la 

preuve de l'existence et de l'unicité d'Allah. A ce titre, le verset 2 de la Sourate 2, « la Vache »  énonce 

que « C'est [le Coran] le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute » 
3
ou encore les versets 23 et 24 de 

la même sourate défient en ces termes les sceptiques :   

                                      
(1)Abdel MAOULA CHAAR, « Chari'a : principes directeur et stratégies » (Chapitre 1) in La finance islamique à la française – 

un moteur pour l'économie, une alternative éthique, Jean-Paul LARAMEE (dir.) Secure finance, Edition B. Leprince, Paris, 2008, p. 34.  
2
 L'archange Djibrîl correspond à l'archange Gabriel dans les traditions juive et chrétienne 

3
 Noble Coran et la traduction en langue française de ses sens, p. 2 
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« Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur, tâchez donc de 

produire une sourate semblable et appelez vos témoins [les idoles] que vous adorez en dehors d'Allah, 

si vous êtes véridiques. 

Si vous n'y parvenez pas et, { coup sûr, vous n’y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le 

feu qu’alimenteront les hommes et les pierres, et qui est réservé aux infidèles» 
1
 

Le Coran est divisé en chapitres, les Sourates, elles-mêmes divisées en versets, Âyât. Les 

Sourates sont classées par ordre décroissant en fonction de leur taille, à l'exception de la première. On y 

trouvera un contenu divers, mêlant des récits prophétiques, des descriptions de l'au-delà, des preuves de 

la véracité du propos ou encore des règles de droit, le plus souvent implicites et sujettes à interprétation. 

Le Coran est complété par la tradition prophétique, la Sunna. Allah Lui-même enjoint les 

musulmans de suivre son Messager dans son Livre saint ; ainsi le verset 24 de la Sourate 54, « La 

Lumière » : 

 « Obéissez { Allah et obéissez au messager. *…+ Et il n'incombe au messager que de 

transmettre explicitement (son message) »
2
 

La Sunna est la « tradition » du Prophète Mohammed, son comportement tel qu'il est 

reconstitué à l'appui des différents témoignages apportés par ses contemporains après sa mort, les 

Ahâdîth (ou Hadiths). Le Prophète étant décédé, un important problème se posait quant { l’authenticité 

                                      
1
 Ibid., p. 4 

 
2
 Ibid., p. 357. 
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des propos relatés ce qui a donné lieu à une véritable science dédiée à classifier les Ahâdîth en fonction 

de leur fiabilité, de leur authenticité.  

Les juristes musulmans ont réalisé un travail méticuleux dans le but de rassembler ces 

témoignages et surtout de reconstituer scrupuleusement ce que l’on appelle « chaîne de transmission » 

du Hadîth, c'est-à-dire d’identifier les différentes personnes qui se sont relayés la tradition en question. 

Selon différents critères tels que la confiance accordée au témoin en fonction de sa foi, on classifiait le 

Hadîth comme plus ou moins fiable, « parfait », « bon » ou « faible »
1
.  

Les recueils d’Al-Bukhârî et Muslim sont ceux qui rassemblent la plus grande adhésion de la 

part des savants de l’Islam, chacun de ces auteurs a consacré sa vie au rassemblement et { 

l'authentification des Ahâdîth. Ils ont ainsi produit des ouvrages présentant des milliers de Ahâdîth 

« parfaits », sahîha. Les jurisconsultes musulmans se basent sur l'ensemble des Ahâdîth qu'ils ont à leur 

disposition (sans une prudence certaine quant aux traditions les moins fiables) ainsi que sur le Coran 

pour compléter le droit musulman. Leur production donne les sources secondaires, le fiqh.  

02-Les sources secondaires 

L'activité d'interprétation des sources primaires des jurisconsultes musulmans est dénommé 

ijtihad
2
. Cet ijtihad repose alors sur diverses techniques de raisonnement constituées par l'analogie, 

                                      
1
 Gilles CUNIBERTI, Grands systèmes de droit contemporains, 2

e
 édition, L.G.D.J., Paris, 2011, p. 342, § 562 p. 343 

2
 Abdel MAOULA CHAAR, « Chari'a : principes directeur et stratégies » (Chapitre 1) in La finance islamique à la française 

– un moteur pour l'économie, une alternative éthique, p. 39.  
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qyas, la préférence juridique, istihsan, sur la référence au consens de la communauté des croyants, ijma, 

à l'intérêt général, istislah, aux coutumes et traditions, urf, et au droit coutumier adat
1
. 

« D'un point de vue juridique, l'ijtihad constitue l'effort d'un juriste islamique qualifié dans 

l'interprétation ou la réinterprétation des sources de la doctrine, des vulgates ou des lois islamiques 

dans les cas où des directives claires et explicites émanant du Coran ou de la Sunna n'existent pas »
2
 . 

La Charia comprend en donc en elle une part d'humanité puisqu'elle est en partie issue de 

l'interprétation des sources primaires. Allah Lui-même n'a de cesse d'enjoindre l'homme, dans son 

Livre, à apporter sa pierre à l'édifice scientifique grâce à l'intelligence qu'il lui a conférée. Les premiers 

versets descendus auprès du Prophète ont été ceux qui lui commandaient :  

« Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ! Ton 

Seigneur est le Très Noble qui a enseigné par la plume [le calame], a enseigné à l'homme ce qu'il ne 

savait pas »
3
 

C'est donc à la lumière des sources primaires et grâce à l'effort d'interprétation des savants 

musulmans qu'on pu être dégagés les principes fondamentaux de la finance islamique
4
  

 

                                      
1
 Ibid., p. 19, Gilles CUNIBERTI, Grands systèmes de droit contemporains, p. 345, § 567 ; Isabelle CHAPELLIERE, Éthique et 

finance en Islam, Koutoubia, Paris, 2009, p. 24.  
2
 La finance islamique à la française – un moteur pour l'économie, une alternative éthique, p.311.  

3
 Le Noble Coran et la traduction en langue française de ses sens, Sourate 96, « L'adhérence », versets 1 à 5, p. 597.  

4
 Hadjar Bentayeb, L'avènement de la finance islamique en droit français, Rapport de recherche pour le diplôme universitaire 

d'éthique économique et des affaires, Aix-Marseille Université, 2013, p. 08. 
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B. Une finance éthique 

La finance islamique est composée de techniques de financement
1
qui dérivent d’un corps de 

principes
2
, simples mais fondamentaux et relativement précis. Leur nombre varie en fonction de la 

façon dont les auteurs vont plus ou moins les regrouper. 

1. Les principes à respecter  

Les principes de la finance islamique évoqués sont les suivants : 

-La prohibition de l’intérêt (prohibition du rîba) : 

Cette prohibition frappe tout intérêt payé sur les prêts de toutes sortes, quelques qu’en soient 

l’ordre de grandeur et l’usage auquel ils sont destinés, prêt à la production ou prêt à la consommation. 

L’intérêt est en effet assimilé selon l’opinion de la quasi-totalité des juristes musulmans au rîba des 

échanges (rîba al-qurudh) expressément prohibé par le texte du Coran 
3
 

- La prohibition du gharâr : 

 Le droit musulman interdit de vendre ce que l'on ne possède pas. Le gharâr correspond à : 

                                      
1
 Jérôme Lasserre Capdeville, La finance islamique : une finance douteuse ?, Les cahiers de la finance Islamique, N 2, p.12 

www.em-strasbourg.eu/docs/dufi/cahiers_fi_02.pdf  
2
 Hadjar Bentayeb, op cit, p08. 

3
 Ridah SAADALLAH, Finance Islamique et développement, Les cahiers de la finance Islamique, n° 3, p 6 
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 « *l’+ incertitude dans les termes d'un contrat ou d'une opération de vente, où les biens objets 

de la transaction ne seraient pas disponibles ou existant avec un degré de certitude minimal au moment 

de la clôture du contrat »
1
.  

Les transactions doivent donc être dénuées de « gharâr », ce qui implique que les parties à une 

transaction doivent avoir une connaissance parfaite des contrevaleurs qu’elles veulent échanger
2
. Fait 

exception la vente « salam », cas dans lequel la livraison de l’objet venu est différée alors que le prix est 

payé d’avance. L’interdiction du gharâr est aussi l’interdiction de la vente des produits avant de les 

détenir, la détention impliquant pour le vendeur une prise de risque qui légitime le profit. 

- La prohibition du maysîr : sont interdites les transactions dont l’issue dépend essentiellement 

du hasard. Le maysîr est « l'acte illicite de parier ou de s'engager dans des jeux d'argent avec l'intention 

de faire un profit facile, sans création nette de richesse par le travail »
3
. La notion de maysîr ne se limite 

donc pas { la notion de jeu mais englobe tout enrichissement injustifié moralement d’une partie au 

détriment d’une autre. Il renvoie { la notion de qimar qui désigne « les pratiques commerciales 

contenant un élément d’incertitude qui les assimile { un jeu de hasard » 
4
 

- la prohibition de transaction à terme  ou les contre valeurs sont simultanément différées, ce 

qui en fait un échange de dette contre dette (Bay’ al-kali bil kali). 

                                      
1
 Hadjar Bentayeb, op cit, p11 

2
 Ridah SAADALLAH, op cit, p 06 

3
 La finance islamique à la française – un moteur pour l'économie, une alternative éthique, Jean-Paul LARAMEE, p.311 

4
 François GUERANGER, Finance islamique - Une illustration de la finance éthique, p. 37-38 
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- Interdiction de s’engager dans des activités illicites, telles que la production ou la vente 

d’alcool, de stupéfiants, de tabac ou de toute activité contraire { la morale. La finance islamique est en 

ce sens une finance éthique et responsable. 

La finance islamique ne se réduit évidemment pas { cette énumération négative d’interdictions. 

L’Islam propose un système financier alternatif riche, diversifié et innovant qui couvre { la fois la 

finance intermédiée et la finance du marché
1
  

    2. Les techniques de financement islamiques 

En finance islamique, un financement peut être effectué de trois manières : il peut s'agir d'un 

financement en capital, d'un financement par la dette ou encore d'un financement par le marché. 

Diverses techniques ont été développées dans le cadre du financement islamique ; chacune d'entre elle 

peut être catégorisée au sein de chaque type de financement, ou on va les développer plus dans le 

model bancaire islamique. 

- Le financement en capital 

 Les deux principales techniques de financement en capital en finance islamique 

correspondent à la technique de la mudharaba et à celle de la mucharaka.
2
 

 

                                      
1
 Ridah SAADALLAH, op cit, p 06 

2
 François GUERANGER, Finance islamique - Une illustration de la finance éthique, p. 146. 
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-Le financement par la dette 

Les techniques de financement islamique par la dette peuvent être réduites au nombre de 

quatre : la murabaha, le salam, l’istisna, l’ijira.
1
 Leur avantage principal tient à ce qu'elles constituent 

des alternatives à l'utilisation de l'intérêt, la ribâ.  

- Le financement par le marché 

Le financement par le marché est essentiellement représenté par le sukk (sukuk au pluriel). Les 

sukuk peuvent être définis comme des certificats d'investissement, des titres de participation 

représentant une détention d'un actif tangible sous-jacent. On a l'habitude d'apparenter les sukuk aux 

obligations financières au point de parler d'« obligations islamiques »
2
 

Maintenant que nous avons distingué les principaux aspects de la finance islamique, il faut 

s'interroger sur la structure du modèle bancaire islamique.  

Chapitre 2 : Le modèle Bancaire islamique 

La croissance économique et l’accroissement de la richesse matérielle sont parfaitement 

compatibles avec la vision islamique du monde, { condition toutefois que cette recherche d’une plus 

grande richesse matérielle respecte l’éthique islamique et soit compatible non seulement avec les normes 

et les codes de conduite prescrits par la charia mais surtout avec les finalités ultimes de celle-ci
3
En ce 

                                      
1
 Ibid. 

2
 Hadjar Bentayeb, op cit, p 15. 

3
 Ridah SAADALLAH, op cit, p 04. 
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sens, les institutions bancaires islamiques sont des institutions financières qui collectent des dépôts(A) 

et qui les emploient dans le cadre de financements compatibles avec les principes de la charia 
1
par des 

formules ou des techniques de financement islamique (B). 

A. Les banques islamiques : présentation et fonctionnement 

1. Présentation général 

La finance islamique englobe tous les mécanismes permettant la   satisfaction des exigences 

financières des agents économiques tout en respectant la religion musulmane. Les banques islamiques 

constituent le noyau dur de cette finance et dominent les processus d’épargne et d’investissement.    

L’origine des banques islamiques se situe au début des années 1960, en Egypte, { l’instigation 

d’un économiste, Ahmed al-Nagg qui souhaitait « donner une base scientifique { l’activité bancaire en 

pays musulman ». Ce projet de création de caisses rurales s’inspirait du modèle des caisses d’épargne 

rurales allemandes d’après la seconde guerre mondiale. Il s’agissait alors d’inventer un système de 

financement nouveau
2
.   

Ces banques doivent adhérer à certains principes dont : l’interdiction de l’intérêt (rîba), la 

considération de la monnaie comme un moyen de financement de l’économie, l’interdiction d’investir 

dans certains secteurs prohibés tels que l’alcool, la transparence et l’équité doivent être assurées lors des 

opérations financières en interdisant l’incertitude excessive (gharâr). 

                                      
1
 Ahmed TAHIRI JOUTI, Le couple risque-rentabilité dans le modèle bancaire islamique, Les cahiers de la finance islamique, N 

4, p.45 
2
 Isabelle CHAPELLIERE, Ethique et finance de l’islam, KOUTOUBIA, p.107  
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Comme on peut distinguer différents type de banques islamiques selon leur fonction 

économique et de leur statut, public ou privé. Les banques se définissent principalement par leurs 

compétences (classiquement, l’intermédiation bancaire, soit la collecte des dépôts et l’attribution de 

prêts) et leur caractère islamique par la référence religieuse déjà évoquée
1
Le point d’unification de la 

finance islamique tient dans ce que les banques islamiques on toutes le même fonctionnement, que ce 

soit dans la collecte de leur fonds ou dans les technique de financement,  même si la répartition des 

différents types d’opérations peut varier d’une banque { l’autre. 

02- La collecte des dépôts dans les banques islamique   

Les institutions bancaires islamiques sont des institutions financières qui collectent des dépôts et 

qui les emploient dans le cadre de financements compatibles avec les principes de la charia. Un système 

financier islamique doit contribuer à la réalisation des objectifs économiques de l’Islam en assurant :  

- l’équité { travers le partage des risques entre les détenteurs de fonds et les agents ayant bénéficié 

du financement ; 

- la réduction de l’écart entre les différentes couches sociales en combattant la pauvreté
2
 

- la stabilité et la solidité de la monnaie et de l’économie { travers la solidité du système financier 

lui-même. 

Les banques islamiques proposent généralement trois types de comptes. 

 

                                      
1
 Ibid., p.124. 

2
 Khoutem BEN JEDIDIA DAOUD, p.15; 
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2-1 Les dépôts { vue (wada’i’jariya) 

Ce sont des dépôts à vue sans rémunération, exigibles à tout moment par le déposant, ces 

compte sont ouverts par une monnaie nationale ou en devises, et les fonds peuvent être retirés a tout 

moment
1
  

Les dépôts { vue servent { financer les opérations d’échange et de paiement. Leurs valeurs 

nominales sont garanties par la banque. Les titulaires de ces dépôts ne reçoivent ni bénéfices, ni revenus 

mais ils doivent payer des frais liés { l’administration de ces comptes. L’AAOIFI
2
définit les dépôts à vue 

comme étant des fonds reçus par une banque islamique de la part de clients ne désirant pas les investir. 

Ces dépôts prennent la forme de prêts garantis par la banque islamique qui s’engage { les rembourser { 

la demande des clients et ce, sans aucune plus-value. De plus, la banque islamique a la latitude d’utiliser 

les dépôts à vue et de les investir en toute liberté 
3
 

2-2 Les comptes d’épargne (wada’i’al-idhdhikhar) 

La norme 40 de l’AAOIFI distingue entre deux types de comptes d’épargne : 

- les comptes d’épargne gérés selon le principe de Wadiah : la banque est autorisée à utiliser les 

fonds et à distribuer des revenus sous forme de dons (Hiba) à sa propre discrétion ; 

                                      
1
 Isabelle CHAPELLIERE, op cit, p.127 

2
 L’AAOIFI (Accuonting and auditing organisation for islamique financial institutions) : première instance de finance islamique 

créée au Bahreïn en 1991 
3
 Khoutem BEN JEDIDIA DAOUD, p. 15 
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- les comptes d’épargne gérés selon le principe de Moudharabah : les règles régissant cette 

catégorie de comptes sont les mêmes que celles des comptes d’investissement
1
 

2-3 Les comptes d’investissement-wada’i’al-istithmar (de partage de profits et de pertes)  

Les comptes d’investissement fonctionnent totalement selon le principe islamique de la 

participation : leur rémunération varie selon les profits et les pertes de la banque 
2
 

L’AAOIFI définit les comptes d’investissement comme étant des dépôts reçus par les clients de 

la part des investisseurs sur la base du principe de Moudharabah. A ce niveau, la norme 40 de l’AAOIFI 

distingue entre les comptes d’investissement gérés sur la base du principe de Moudharabah absolue qui 

permet { la banque d’investir ces fonds { sa discrétion et les comptes d’investissement gérés sur la base 

du principe de Moudharabah limitée qui permet au client d’imposer à la banque les règles 

d’investissement des fonds.
3
 

Les formules de financement des banques islamiques 

Le modèle bancaire islamique actuel prévoit différents types de formules de financement. 

1) Mudharaba  

Une des techniques de financement des banques islamiques la plus connue et la plus conforme 

à la logique de partenariat et la moudharaba. Les mots « moudharaba » ou « qirad » signifient la  même 

                                      
1
 Ibid., p. 

2
 Isabelle CHAPELLIERE, op cit, p. 128 

3
 http://www.muamalat.com.my/consumer-banking/deposit/al-wadiah-savings.html 
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chose : « contrat par lequel la banque islamique avance la totalité du capital lors d’une association, alors 

que le client apporte ses compétences commerciales et en matière de gestion ». Il s’agit de prêter un 

capital { une personne pour qu’elle le fasse fructifier et de partager le profit obtenu entre les deux 

partenaires selon la répartition prévue par les termes du contrat
1
. Ce type de contrat est très utilisé pour 

financer le capital productif des entreprises mais également des opérations de commerce local et 

international. 

2) Musharaka 

Il s’agit d’un contrat d’association dans lequel la banque et le client apportent conjointement 

capital, travail et savoir faire et partagent, à terme, les profits et les pertes, selon un commun accord. Ce 

contrat diffère de la mudharaba par le fait que le client participe également au financement 
2

 

3) Murabaha 

Dans ce contrat la banque fournit à ses clients, des biens de production, comme des 

marchandises pour la réalisation d’un projet ou du matériel agricole …, donc la banque achète des 

marchandises pour le compte d’un client et les lui revend par un prix majoré, le client règle dans un 

délai convenu entre les deux parties. 

 

 

                                      
1
 ISABELLE CHAPELLIERE, op cit, p 130  

2
 Ibid. 



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 418 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

. Ijara et Ijara wa iktina 

Ces contrats  sont très répandus et permettent au client de devenir à terme propriétaire 

d’un bien qu’il loue. L’ijara et la location d’un bien choisi et spécifié par le client. Ijara wa iktina est 

une location-vente, le client peut devenir propriétaire à la fin de la période de location 
1

 

4) Autres services bancaires 

Les banques islamiques offre également des prêt sans intérêts, il s’agit souvent de 

finissement de projet à caractère social ou religieux, aussi elle offre d’autres services comme les 

transfères de fonds nationaux ou internationaux et l’émission de carte de crédit ou de chéquier 

pour les titulaires de comptes courants ou la location de coffres
2

 

Conclusion :  

Nous rappelons que la problématique à laquelle nous souhaitions déterminer quelles sont les 

différentes formules de financement islamique bancaire à la lumière des sources et des principes de la 

finance islamique.  

En premier lieu, il a fallu détailler les sources du droit musulman, la charia, qui se divise en 

sources primaires, le Coran et la Sunna, et en sources secondaires constituées par l’ijtihad, l’activité 

d'interprétation des sources primaires des jurisconsultes pour ensuite dégager les principes 

fondamentaux de la finance islamique tirés de ces sources. Il s’est agi des prohibitions du rîba, du 

gharâr, du maysîr, de la transaction à terme et de s’engager dans des activités illicites.  

                                      
1
 Isabelle CHAPELLIERE, op cit, p. 138  

 
2
 Ibid., p.139. 
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Ensuite, nous avons présenté et expliqué le fonctionnement des banques islamiques qui 

présentent un noyau dur constitué par la collecte des dépôts selon trois méthodes, les dépôts à vue 

(wada’i’jariya), les comptes d’épargne (wada’i’al-idhdhikhar), les comptes d’investissement wada’i’al-

istithmar (de partage de profits et de pertes).  

Enfin, nous avons défini les principales formules de financement des banques islamiques, à 

savoir la mudharaba, la musharaka, la murabaha, l’ijara et l’ijara wa iktina. 

 Les ouvrages : 
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finance islamique, N 2 
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 La Constitutionnalisation de la protection environnementale 

en algerie 

Abderrahim FATAHINE, Maitre assistant classe"A" 

Université D’Alger 01 

 

Introduction  

 La constitutionnalisation de la protection environnementale { l’aube de l’indépendance 

de l’Algérie n’était pas { l’ordre du jour du projet constitutionnel de ce pays { cette époque, ni inscrite 

parmi ses objectifs prioritaires. 

 En ce temps il s’agissait plutôt et urgemment de fonder les principes les plus 

fondamentaux pour un état ressuscitant nouvellement dans les formes des états modernes en 

réincarnant une âme agonisante que le colonisateur a failli faire disparaitre par sa restructuration à sa 

guise d’une société envahie, colonisée et humiliée et son façonnement prétendu suivant le projet social 

inscrit dans la constitution de 1789 mais en réalité allant { l’opposé des principes sacrés affichés par 

cette constitution la défense de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. 

 La constitution algérienne de 1963 n’a fait donc aucune référence dans son texte ni 

d’une manière explicite, ni d’une façon implicite { l’environnement ni { sa protection. 

 La constitution algérienne de 1976 a consacré des prescriptions relatives à une 

protection environnementale. 

 Elle est avec la constitution du Portugal dans la même année de 1976 parmi les 

premières du monde à avoir introduit la question environnementale.  
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 La comparaison avec certains états à propos de cette  inscription constitutionnelle de la 

protection environnementale et la description de son évolution d’une manière succincte dans les 

constitutions algériennes succédant { celle de 1976 tel est l’objet de cet article. 

I.-PRECOCITE ALGERIENNE DE LA CONSTITUTIONNALISATION DE LA 

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE EN 1976 

La consécration de la protection environnementale par le texte constitutionnel en Algérie a été faite, en 

comparaison avec certaines constitutions d’autres pays et même les plus démocratiques parmi eux dans 

le monde, d’une manière précoce. 

Pour commencer on tente une comparaison avec les pays du monde arabe méditerranéen. 

A.- Par rapport aux pays arabes méditerranéens  

1° Par rapport à ceux ayant une constitution contenant cette constitutionnalisation 

 a)Par rapport à la Tunisie  

La Tunisie  pays arabe méditerranéen le plus proche ayant des frontières { l’Est avec l’Algérie depuis sa 

constitution promulguée le 1
er
 juin 1959, toutes ses constitutions avant celle promulguée le 26 janvier 

2014 ne contiennent pas de normes protectrices de l’environnement
1
. 

La constitution tunisienne en vigueur contrairement à ces précédentes non seulement elle introduit la 

protection environnementale mais elle l’intègre d’une manière claire et explicite et rend l’état débiteur 

de sa protection notamment par l’article 45 de cette constitution énonçant cela de la manière suivante : 

« L’Etat garantit le droit { un environnement sain et équilibré et la participation { la sécurité du climat. 

L’Etat se doit de fournir les moyens nécessaires { l’élimination de la pollution environnementale ». 

                                      
1
- Constitution du 1

er
 juin 1959, lois constitutionnelles n°65-23 du 1 juillet 1965, n° 67-23 du 30 juin 1967, n°69-23 du 31 

décembre 1969, n°75-13 du 19 mars 1975, n°76-37 du 8 avril 1975, n°81-47 du 9 juin 1981, n°88-88 du 25 juillet 1988, n°95-90 du 6 

novembre 1995, n°97-65 du 27 octobre 1997, n°98-76 du 2 novembre 1998, n°2002-51 du 14 juin 2002 et n°2008-52 du 28 juillet 2008.  
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L’Etat a donc le devoir de fournir les moyens nécessaires { l’élimination de la pollution 

environnementale. 

D’autres articles dans cette constitution en faveur de la protection environnementale : 

- L’article 12 de cette constitution fixe parmi les objectifs de l’Etat : la réalisation du 

développement durable. Ce conditionnement du développement par la durabilité comporte l’idée de 

protection environnementale car tout développement ne peut être durable s’il ne renferme pas en son 

sein les conditions de cette durabilité liées aux respects de la réalité environnementale et écologique et 

sans lesquelles tout développement s’opposant { la nature entrainerait cette dernière contre lui et le 

rendrait plus nuisible que servant l’épanouissement, humain et des citoyens.     

- Et l’article 44 obligeant l’Etat { préserver l’eau et { l’utiliser d’une manière rationnelle est une 

condition allant dans le sens de la protection environnementale sans laquelle cette protection ne 

pourrait se réaliser notamment dans les pays arabes où sévit la sécheresse et la désertification.  

 b)Par rapport au Maroc 

Le Maroc pareillement à la Tunisie, dans ce pays la constitutionnalisation de la protection 

environnementale ne s’est faite qu’en 2011
1
, les constitutions précédentes n’en fait aucune mention { 

cette protection
2
. 

Dans l’article 31 de cette constitution marocaine de 2011 et dans ses : avant dernier et dernier 

points il est affirmé que l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales œuvrent afin de 

                                      
1
 - Constitution marocaine promulguée le 1 juillet 2011.  

2
 - Projet de constitution marocaine de 1908 et les constitutions marocaines suivantes : celles promulguées : le 17 décembre 

1962, celle  du 24 juillet 1970, celle du 1 mars 1972, celle du 23 mai 1980, celle du 30 mai 1980, celle du 31 août 1984, celle du 1 décembre 

1992 et celle du 13 novembre 1996. 
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mobiliser tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyens et citoyennes aux 

conditions leur permettant notamment de jouir des droits { l’accès { l’eau et { un environnement sain 

ainsi qu’au développement durable. 

Dans cet article est reconnu le droit { l’accès { un environnement sain et au développement 

durable. Une consécration donc du droit de l’environnement et du droit du développement durable.  

c)Par rapport { l’Egypte 

La constitutionnalisation de la protection de l’environnement en Egypte s’est faite tardivement 

comme au Maroc et en Tunisie.   

Toutes les constitutions égyptiennes avant la seconde république dans ce pays n’ont pas intégré 

la protection environnementale. Il a fallu attendre la constitution du 30 novembre 2012 pour 

l’énonciation de la préservation de l’environnement par son article 20 obligeant l’Etat { protéger son 

littoral, son domaine maritime, ses rivages, ses iles et ses espaces naturels, et faire disparaitre les causes 

leur portant atteintes. 

Son article 19 va aussi dans ce sens puisque l’Etat est obligé de protéger le fleuve du nil et les 

ressources en eau et l’interdiction de leur atteinte. 

La révision constitutionnelle égyptienne du 18 janvier 2014 a complété ces deux articles dans le 

sens toujours de la protection environnementale. 

L’article 20 a été complété par l’article 45 de cette révision constitutionnelle en ajoutant l’idée de 

l’interdiction de la pollution et l’obligation de la prise en charge de l’Etat de la protection et du 

développement des espaces verts, de la flore et de la faune et la protection des espèces animales et 

végétales, et renvoi { la loi leur mode d’organisation. 
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L’article 19 a été complété par l’obligation faite { l’Etat pour protéger les nappes d’eaux et par 

l’interdiction pour tout citoyen de porter atteinte { l’environnement fluvial notamment celui du nil et 

renvoi { la loi le mode d’organisation de cette protection. 

En outre cette révision constitutionnelle consacre encore d’une manière explicite son article 46 { 

la protection environnementale en introduisant le droit à un environnement sain pour chaque individu  

considérant la protection comme un devoir national (ou patriotique) tout en obligeant l’état { prendre 

toutes les mesures nécessaires pour assurer sa préservation et sa protection contre tout ce qui peut lui 

apporter préjudice et à utiliser rationnellement les ressources naturelles pour garantir le développement 

durable et les droits des générations à venir. 

Pour tous ces pays la constitutionnalisation de la protection environnementale est venue très 

tardivement par rapport aux constitutions algériennes. 

2° Par rapport aux constitutions des pays arabes méditerranéens 

dépourvues de normes constitutionnelles de protection de l’environnement 

Le Liban, la Lybie et la Syrie à ce jour leurs constitutions ne comportent pas de normes de 

protection de  l’environnement d’où la précocité évidente de la constitutionnalisation de la protection 

environnementale en Algérie par rapport à ces pays. 

B.-La précocité de la constitutionnalisation de la protection de l’environnement par rapport { d’autre 

pays non arabes 

1° Une précocité par rapport aux pays démocratiques ayant inscrit cette protection dans leurs 

constitutions   

La France pays considéré comme ayant instauré un Etat de droit toutes les tentatives avant le 18 

mars 2003 d’inscription de la question environnementale dans la constitution française ont été avortées. 
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Le Président Jacques Chirac { commencer { penser { inscrire le droit de l’environnement dans 

une charte adossée { la constitution aux cotés des droits de l’homme et ce n’est que quelques années 

après pour qu’elle fût adoptée ; il a fallu attendre la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1
er
 mars pour 

que fût consacrée pour la première fois la préservation environnementale par la constitution française 

de la V
e
 république

1
. 

En Allemagne la consécration constitutionnelle de la protection environnementale a été le 27 

octobre 1994 dans l’article 20 de la constitution de ce pays confiant { l’Etat le soin de protéger les 

conditions naturelles indispensables à la vie. 

En Italie presque { la même date que l’Allemagne a introduit dans sa constitution un principe 

similaire. 

L’inscription de la constitutionnalisation de cette protection en Autriche a été en 1984. 

En Espagne, en Finlande, en Grèce, dans les pays bas et en Suède elle l’a été en 2001. 

En Belgique elle l’a été en 2003. 

                                      
1
- François PRIET « France, rapport national »,  au Colloque international de Paris, « L’environnement dans le droit de 

l’urbanisme », les cahiers du Gridauh n°18-2008, P.243.  
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2° Une précocité par rapport { certains pays démocratiques n’ayant pas inscrit cette protection { 

ce jour 

 Il est toujours intéressant de signaler la précocité de l’inscription de la protection de 

l’environnement dans la constitution algérienne par rapport à des pays avancés sur le plan 

démocratique mais ne l’ayant pas fait { ce jour. 

Parmi ces pays on peut citer hormis le cas de l’Angleterre où cette non inscription résulte 

automatiquement du caractère coutumier de la constitution de ce pays, il est toujours utile de signaler 

la non consécration constitutionnelle de la protection environnementale à ce jour par les pays suivants :  

- Le Danemark  

- La Suisse  

- Le Luxembourg  

- L’Irlande  

- L’Argentine 

- Le Brésil  

- Et l’Equateur  

II.- LES LIMITES A LA CONSTITUTIONNALISATION DE LA PROTECTION 

ENVIRONNEMENTALE DANS LES CONSTITUTIONS ALGERIENNES  

A.-Les limites à la constitutionnalisation de la protection environnementale en Algérie dans la 

constitution de 1976  
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1° L’inscription constitutionnelle de la protection environnementale en 1976 d’une manière très 

générale   

 Si la constitution algérienne a le grand mérite d’avoir inscrit explicitement avant d’autres pays 

dans le corps de son texte porteur la protection environnementale , elle manque en même temps du 

détaillement et de l’approfondissement des composantes du concept de cette protection afin de lui 

donner une plus grande assurance même si dans la législation algérienne foisonnante en matière de 

protection environnementale avant 1983
1
 et comportant des procédures essentielles comme l’étude de 

l’impact considérée comme « L’outil de base de la mise en œuvre de la protection de 

l’environnement…elle vise { faire connaître et évaluer les incidences directes et/ou indirectes des projets 

sur l’équilibre écologique ainsi que sur le cadre et la qualité de la vie de la population »
2
 

La constitutionnalisation de la protection de l’environnement en France par contre a intégré en 

2005 les quatre principes : de responsabilité, d’intégration
3
, de précaution et de participation

4
 

Pour d’autres pays on peut signaler : 

- Le principe de prévention mentionné par les constitutions en vigueur : d’Argentine, du 

Portugal et de la Suisse. 

- Le principe de la réparation mentionné par les constitutions d’Argentine, du Brésil et de la 

Suisse. 

                                      
1
- Youcef BENACEUR «  La législation environnementale en Algérie » revue Algérienne des sciences juridiques économiques et 

politiques, volume XXXIII-N°3-1995. P.479. 
2
- Youcef BENACEUR, « Les études d’impact sur l’environnement en droit positif algérien, in les annales de l’équipement, n°2, 

1991, PP.29-37. 
3
- Michel PRIEUR, les nouveaux droits, dans le dossier spécial de l’AJDA, n°21 consacré { la charte de l’environnement, p.1162.  

4
-Jean Claude HELIN, « L’application des principes généraux du droit de l’urbanisme, dans le droit de l’urbanisme en Europe » 

colloque international de Paris dans les cahiers du Gridauh n°18-2008,P.59.  
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- Le principe du droit { l’information et/ou de participation mentionnés dans les 

constitutions d’Argentine, de la Finlande et du Norvège. 

- Le principe de l’éducation environnementale mentionné dans les constitutions d’Argentine, 

du Brésil et du Portugal. 

2° Absence du contrôle de constitutionnalité dans la constitution algérienne de 1976  

La constitution algérienne de 1976 consacrant la vision idéologique socialiste extrémiste de 

l’époque basée sur le centralisme politique ne pouvait concevoir le contrôle de la constitutionnalité de la 

loi car ceci diminuerait le pouvoir politique censé imposé une sorte de dictature du prolétariat. Le 

pouvoir législatif entre les mains d’une seule classe ne pouvant que bien faire car il est exempt des 

tentations { la corruption puisqu’il réalise un projet socialiste où les intérêts individuels et capitalistes 

ne sont pas représentés et les lois sont immunisées contre la corruption car celles-ci visent toujours : 

l’intérêt général, public et les entreprises qu’elles organisent sont publiques alimentées par l’argent 

public et visant la propriété publique. Par conséquent les lobbies privés ne peuvent en tirer profit et le 

contrôle des lois serait superfétatoire. 

Cette analyse semble être naïve en raison du nombre de textes anticonstitutionnels  promulgués 

au cours de la période socialiste tel que les décisions ayant permis une urbanisation sauvage pour 

satisfaire le développement industriel au détriment de la protection des terres agricoles les plus riches 

donnant une preuve de l’atteinte la plus grave { l’environnement. La publication du code pénal qualifié 

de « code pénal bis » à cette époque en est aussi un exemple de cette anti-constitutionnalité
1
. 

                                      
1
 -Omar DENDOURO, le conseil constitutionnel algérien, dans la revue du droit public et de la science politique en France et à 

l’étranger, n°1, 1991, pp.1638-1639-1640.  
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En outre le choix de l’option socialiste n’est pas en contradiction avec l’instauration du contrôle 

de constitutionnalité comme le démontre les exemples yougoslaves et tchécoslovaques
1
. 

B.- L’apport limité des constitutions algériennes succédantes { celle de 1976 en matière de protection 

environnementale  

1° L’apport en matière de l’objet de la protection environnementale   

L’objet de la protection environnementale dans la constitution de 1976 a continué { être le 

même dans toutes les autres constitutions succédant à cette constitution car les contenus des 

paragraphes n°19, n°20, n°21, n°22 et n°23 de l’article 122 des constitutions 1989,1996 et 2008 sont une 

quasi-transposition des contenus des paragraphes n°22,n°23, n°24 et n°25de cette constitution de 1976. 

Ces contenus obligent l’Assemblée Populaire Nationale { légiférer en matière d’aménagement du 

territoire, d’environnement, de qualité de la vie, de la protection de la faune et de la flore, d’élaboration 

des régimes généraux : des forêts et de l’eau. 

Aucun détaille ment, précision ou approfondissement de la notion de la protection 

environnementale n’a été ajouté.  

En plus cet objet ne consacre pas au moins un des principes du droit de l’environnement. Ce ne 

sont que les lois qui sont venus les introduire par la suite. 

L’apport de ces constitutions dans ce domaine a été pratiquement nul. 

2° Un apport limité relatif au contrôle de la protection environnementale  

a) L’apport des constitutions algériennes succédant { celle de 1976 : la séparation des pouvoirs   

                                      
1
.Bernard CHANTEBOUT, contrôle de constitutionnalité et démocratie, revue Tunisienne de droit, année 1985, numéro spécial 

« Mélanges Mustapha CHAKER », P.172.  
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La consécration à partir de la promulgation de la constitution de 1989 de la séparation des 

pouvoirs et de la permission du multipartisme a permis l’existence au sein de l’Assemblée populaire 

algérienne en 1989 et { l’APN et au conseil de la nation { partir de 1996 la représentation des partis 

d’opposition.   

Ces partis d’opposition pourraient par la dynamique de fonctionnement des nouveaux 

mécanismes de contrôles parlementaires : l’introduction des mesures protectrices de l’environnement 

comme elles peuvent tenter la censure des mesures portant atteintes { l’environnement car la séparation 

des pouvoirs permet mieux le contrôle politique, même si elle est relativement limitée par rapport aux 

pays ayant une plus grande expérience démocratique car les constitutions algériennes consacrent 

relativement la prééminence du pouvoir exécutif notamment du Président de la république sur le 

pouvoir législatif
1
. 

b) L’instauration du contrôle de constitutionnalité  

b1- L’instauration de ce contrôle par la constitution algérienne de 1989  

En mettant entre parenthèse le contrôle de constitutionalité institué par la constitution algérienne de 

1963
2
 car celle-ci ne prévoyant pas la protection environnementale, ce contrôle fut instauré pour la 

seconde fois par la constitution de 1989
3
. 

D’après l’article 155 de la constitution algérienne de 1989 le conseil constitutionnel est chargé 

du contrôle de conformité d’un traité, d’une loi, d’un règlement ou du règlement intérieur par rapport { 

                                      
1
- Abderrahim FATAHINE « L’apport de la constitution algérienne de 1989 : L’instauration d’un Etat de droit », Magister en 

droit public, faculté de droit de Ben Aknoun (Alger), année 2001-2002, P.82.  
2
- Articles 63 et 64 de la constitution algérienne de 1963 paru au JORADP du 10 septembre 1963 à partir de la page 894. 

3
- Articles de 153 à 159 de la constitution algérienne de 1989 paru au JORADP n°09 du 1

er
 mars 1989, PP.208 et 209. 
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la constitution de telle sorte que le texte contrôlé reproduise le schéma contenu dans les règles 

constitutionnelles dont il tire la substance. 

Encore il ne suffit pas à chacun de ces textes de ne pas être en contradiction avec le texte 

constitutionnel pour échapper { l’anticonstitutionnalité , il faut qu’il soit conforme { ce texte, comme 

cela a été annoncé très tôt dans un avis du 28 octobre 1989 du conseil constitutionnel à propos du 

règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale « considérant que la notion de conformité à la 

constitution doit être entendue de façon stricte, en ce que le règlement intérieur de l’Assemblée 

populaire nationale doit reproduire fidèlement le schéma contenu dans les règles constitutionnelles dont 

il tire la substance … »
1
. 

Ce contrôle de conformité est le meilleur garant de la protection environnementale. La loi ou le 

règlement autonome (car il s’agit ici du contrôle de ce règlement puisque le règlement d’application de 

la loi doit faire l’objet du contrôle par les juridictions administratives en matière soit de recours pour 

excès de pouvoir ou de recours en pleine juridiction) devront être conformes à la constitution.  

Les lois ou les règlements autonomes ne respectant pas la protection environnementale 

devraient être par ce contrôle de constitutionnalité frappées d’inconstitutionnalité et donc ne pouvant 

entrer en vigueur qu’après leur modification conformément aux exigences établies par le règlement de 

ce conseil. 

 

 

                                      
1
- dans le commentaire de l’avis n°1 ALCC 89 du 28 août 1989 relatif au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale 

fait par Yellès Chaouche Bachir dans son ouvrage le conseil constitutionnel en Algérie : du contrôle de constitutionnalité à la créativité 

normative, édition office des publications universitaires, année 199, PP.125-126. 
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 b2-L’évolution de ce contrôle dans les autres constitutions algériennes succédant { celle de 1989  

Le contrôle de constitutionnalité demeure très insuffisant dans toutes les constitutions 

algériennes promulguées après l’année 1989 

Si la saisine du conseil constitutionnel dans les révisions constitutionnels du 28 novembre 1996 

et de novembre 2008 a été élargie au Président du Conseil de la Nation d’après l’article 166 des 

constitutions de 1996 et celle de 2008, cette saisine demeure très limitée car ce Conseil ne peut pas être 

saisi par la minorité parlementaire seule motivée pour déceler les traités, lois ou règlement supposés 

inconstitutionnels notamment dans les cas où ils peuvent porter préjudice { l’environnement. 

La saisine par voie d’exception du juge { propos de l’inconstitutionnalité d’une loi, d’un traite 

ou d’un règlement n’est pas prévue par toutes les constitutions algériennes, un autre moyen de défense 

de la protection faisant défaut dans le régime constitutionnel algérien. 

Ce contrôle de constitutionnalité { posteriori par voie d’exception est instauré par la plupart des 

grands pays démocratiques.
1

                                      
1
- Ammar GUESMI, Le contrôle de constitutionnalité en Algérie : réalités et perspectives, revue algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques. Volume XXIX-N°03/1991, P.402. 
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 Décision du Conseil Constitutionnel 

 Avis du Conseil Constitutionnel n°1 ALCC 89 du 28 août 1989 relatif au règlement intérieur de 

l’Assemblée Populaire Nationale.  
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Les  droits reproductifs dans les documents  internationaux 

 Dr/ Lakrouf Ali 

Maitre de conférence .Université de Batna    

 

Introduction 

 Les droits liés à la procéation correspandent à certains droits de l’homme déj{ reconnus dans 

des législations nationales, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres 

documents des Nations Unies issu d’un consensus. 

       Selon les documents des Nations  les droits reproductifs  incluent  ‘‘le droit de décider 

librement, et { l’abri de toute discrimination, du nombre d'enfants qu'on souhaite avoir et de l'écart 

d'âge entre les enfants, et le droit au plus haut niveau possible de santé,  ainsi que le droit au respect de 

la vie privée. Ces droits sont intimement liés { d’autres: le droit { l’éducation, le droit { un statut égal 

au sein de la famille, le droit d’être { l’abri de violence domestique, et le droit de ne pas être marié 

avant d’être physiquement et psychologiquement préparé pour cet événement
1
. 

         A travers cette définition, il nous a paru   très  intéressant  d’illustrer tous ce qui  a trait  

aux  droits  relatifs à la procréation  dans les différents documents internationaux des droits de 

l’homme. Ainsi nous examinerons la place et l’importance des droits  susmentionnés  dans  les deux 

pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ,dans   la convention sur l’élimination de toutes les 

                                      
1
 United Nations  (1998 ), World Population Monitoring Report, 1996. Selected Aspects of Reproductive Rights and 

Reproductive Health, New York, p180. 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.larousse.fr%2Fdictionnaires%2Ffrancais%2Fsusmentionn%25C3%25A9_susmentionn%25C3%25A9e%2F75948&ei=3EQfVOTSIrHY7Aa1yYH4Cg&usg=AFQjCNF68qASl_0CRhw1qy1spItJ6IHyCw
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formes de discrimination { l’égard des femmes ,  ainsi que dans les documents finaux des conférences   

mondiales relatives aux populations et aux femmes. 

        Cette étude comporte  trois axes : le premier traite les droits liés aux choix reproductifs  des 

couples ,le second  aborde les droits  en matiere  de santé reproductive ,dans  le troisieme   nous 

examinerons les droits génésiques spécifiques aux femmes.  

I -Droits liés aux choix reproductifs 

I-1 Droit de décider librement  du nombre d’enfants 

Plusieurs résolutions adoptées par diverses conférences internationales appuient la notion de 

droits liés { la procréation. Par exemple, la conférence sur les droits de l’homme qui s’est tenue { 

Téhéran (Iran) en 1968, recommande aux Etats participants  que ‚les couples ont le droit fondamental 

de décider librement et en toute responsabilité du nombre d’enfants qu’ils veulent avoir et du moment 

de leur naissance, et aussi le droit d’être suffisamment instruits et informés de ces questions‛
1
.  

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques
2
 (entré en vigueur en 1976) contient 

un certain nombre de dispositions qui touchent le droit de décider volontairement de procréer en 

particulier l’alinéa 2 de l’article 23 de l’annexe 1qui précise que : ‚ le droit de se marier et de fonder une 

famille est reconnu { l’homme et { la femme { partir de l’âge nubile.‛ Et l’alinéa 3 du même article qui  

stipule que ‚nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux‛. 

Ces droits ont été  explicités et confirmés par la Conférence Internationale sur la Population et 

le Développement (CIPD) qui s’est tenue au Caire en 1994 et la Quatrième Conférence Mondiale sur 

                                      
1
  Nations Unies (1968). La conférence internationale des droits de l’homme, Téhéran, 22 Avril – 13 Mai 1968 .New York, p17. 

2
  Voir  Nations Unies (1978). Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, New York.  
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les Femmes qui s’est réunie { Pékin en 1995, les deux conférences ont l’une et l’autre, reconnu le droit 

de l’autodétermination en matière de reproduction. La coercition sous toutes ses formes, ont elles 

déclaré, est inacceptable. 

Cependant, on s’inquiète de plus en plus des effets que pourrait avoir sur la procréation 

humaine l’apparition des nouvelles techniques en matière de procréation médicalement assistée qui 

rendent possible l’insémination artificielle, la fécondation in vitro, le recours aux mères porteuses, la 

détermination du sexe juste au moment de fécondation et la sélection génétique. Ces avancées 

biotechnologiques posent, pour certaines, de graves questions sur le plan des droits et de la santé 

génésique, en particulier du point de vue de l’éthique, du respect des droits de l’homme et du risque 

d’éventuelles altérations de certaines caractéristiques démographiques, notamment la répartition par 

sexe des populations. 

 

II-2Education  sexuelle  

Vu les conséquences sanitaires, démographiques et socio-économiques des grossesses précoces 

et des maladies sexuellement transmissibles, en particulier le VIH/SIDA, les organisations 

internationales et les organisations non gouvernementales spécialisées, prêtent d'avantage attention au 

comportement sexuel des individus.  

Les préoccupations liées la question ont été exprimées pour la première fois en 1974 { l’occasion 

de la Conférence  Mondiale sur la Population
1
 qui s’est réunie { Bucarest. Le plan d’action qui en est 

                                      
1
 -Nations Unies. (1975). Rapport de la Conférence Internationale sur la Population, Bucarest 1974, New York. 

. 
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issu à vivement recommandé aux pays signataires de favoriser une éducation appropriée sur la parenté 

responsable.    

L’OMS accorde de sa part  une place particulièrement importante { l’éducation  

reproductive et invite les pays  ‚{ développer les programmes scolaires dans tous les pays pour ce 

qui concerne, non seulement l’éducation sexuelle au sens étroit du terme, mais aussi la sexualité, les 

questions sexuelles et les relations entre les sexes, qui seraient enseignées toutes les fois que possible 

par des professionnels de diverses disciplines‛
1
. 

Ces positions ont été réaffirmées maintes fois lors de conférences et congés .Ainsi, en 1991, lors 

d’un atelier organisé { Paris par le Centre International de l’Enfance (CIE) et la Fédération 

Internationale pour le Planning Familial (IPPF) les auteurs ont recommandé  que  ‚l’éducation sexuelle 

devrait intervenir à un âge aussi précoce que possible et devrait être poursuivie durant toutes les phases 

du développement. Les décideurs et les responsables doivent mettre en place des stratégies qui aident 

les parents dans ce processus ‛
2
.   

En 1993, le Premier Congrès International sur l’Education en Matière de Population et le 

Développement tenu { Istanbul, a  mis l’éducation  en matière de population au centre  de ses 

préoccupations principales, en indiquant  que ‚Pour relever les défis des prochaines décennies, il est 

indispensable d’élargir les contenus de l’éducation en matière de population au delà des programmes 

                                      
1
 OMS (1987). Education sexuelle et enseignement du planning familial { l’intention des jeunes .Copenhague, p107. 
2
  Brundrup Lukanow A, Mansour S, Howkins k. (1991). Sexualité des adolescents, synthèse de l’atelier tenu a Paris en juillet 

1991, CIE – IPPF.   Paris, p35. 
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relatifs { la maîtrise de l’accroissement démographique de l’heure dans la plupart des régions, comme 

des thèmes relatifs { la prévention du sida et des grossesses précoces‛
1
. 

En résumé, les rapports importants sur la question d’éducation sexuelle  recommandent aux 

pays de préserver les droits des  couples et individus { un plein accès l’information et ajoutent que  

ceux- ci devraient bénéficier d’une éducation complète en matière de sexualité pour qu’ils puissent 

prendre leurs responsabilités en ce qui concerne leur santé en matière de sexualité et de procréation.   

II- Droits liées à la santé reproductive 

II -1 Maternité sans risques 

Les complications de la grossesse et de l’accouchement provoquent  chaque année  le  décès  

de  centaines de milliers  de femmes. En effet,  selon   des statistiques récentes, l’OMS  a enregistré 

en 2013 dans le monde  289000 décès maternels
2
. Dans ce contexte alarmant, les traités, les 

conférences et autres réunions organisés ont indiscutablement mis l’accent sur la nécessité de 

réduire les taux de mortalité maternelle. 

 Ainsi, dans les années 70, le pacte  international sur les droits économiques sociaux et 

culturels
3
 (entré en vigueur en 1976), oblige les Etats à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

réduire les taux de mortinatalité et de mortalité maternelle. Il préconise : ‚ une protection spéciale 

doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance 

des enfants…‛. (annexe 3, article10, alinéa 2) 

                                      
1
 UNESCO/FNUAP. (1993). Premier congrès international sur l’éducation en matière de population  et le développement. 

Istanbul, p30. 
2
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/fr/ 

3
 Nations Unies (1978).Ibid. 



An] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة   
née] 

 

  ــست

  
- 443 - 

 

  

العدد 

 الثالث

4102 

En1978, le programme qui en est issu de la conférence internationale sur les soins de santé 

primaire qui s’est tenue { Alma–ata (Kazakhstan) a vivement recommandé  que ‚dans le cadre de la 

couverture totale des populations par les soins de santé primaires, une priorité élevée soit accordée aux 

besoins spéciaux des femmes ‛
1
. 

Dans les recommandations de  la conférence mondiale sur la population
2
  tenue à  Mexico 

en 1984 figure un passage, qui invite instamment les gouvernements ‚{ prendre des mesures 

appropriées pour aider les femmes { éviter l’avortement qui, en aucun cas, ne doit être encouragé 

comme méthode de planification familiale, et dans toute la mesure possible, à traiter avec humanité 

les femmes qui ont eu recours { l’avortement et { leur fournir des services de conseils ‛. (§18, e)  

Un objectif de réduction de 50% de taux de mortalité maternelle avant le début de XXI siècle a 

été formulé { la Conférence Internationale de Nairobi (Kenya) sur la maternité sans risques qui s’est 

tenue en 1987. A cet effet il était suggérer de ‚privilégier l’information et les services { l’intention des 

femmes dont la santé risquerait de pâtir d’une grossesse ou d’une naissance. Ceci signifie une 

compagne en vue de diminuer les grossesses non désirées et les avortements dangereux ‛
3
.  

Lors du sommet mondial pour les enfants en 1990, l’OMS et l’UNICEF se sont fixé deux 

objectifs qui intéressent directement la maternité sans risque: 

 ‚- Entre 1990 et l’an 2000 réduire de moitie le taux de mortalité maternelle; 

                                      
1
 OMS. (1978). Les soins de santé primaires, rapport de la conférence internationale, Alma -Ata  (Kazakhstan) 6 – 16 

septembre 1978. Genève, p28. 
2
Voir  Nations Unies. (1984). Rapport de la Conférence Internationale sur la Population, Mexico   6 – 14 Août 1984, New 

York. 
3
 IPPF. (1987). L’amélioration de la santé  par la planification familiale, recommandations de la conférence internationale sur la 

contribution de la planification familiale { l’amélioration de  la santé des femmes et des enfants. Nairobi ,pp 28-29.   
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  - Faire en sorte que toutes les femmes enceintes aient accès aux soins prénatals, qu’elles soient 

assistées lors de l’accouchement par des personnes formées { cet effet, et qu’elles aient accès { des 

services d’orientation en cas de grossesse { haut risque ou d’urgence obstétricale‛
1
. 

 Ainsi, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir, de parvenir à une réduction importante des 

taux de mortalité maternelle et { l’amélioration de la santé des mères, il est jugé nécessaire de corréler 

étroitement l’activité de planification familiale et l’ensemble des actions de protection de la santé 

maternelle et de lutter contre les grossesses non désirées et les avortements à risques. Les rapports sur la 

question insistent en outre sur l’importance pour les femmes d’avoir accès à des services de soins de 

santé adoptés pendant toute la période de grossesse et lors de l’accouchement et dans le post partum.  

II- 2 Lutte contre l’infection { VIH et le sida 

         La santé reproductive  implique également  la possibilité d’avoir une sexualité 

responsable, satisfaisante et sûre, c’est ainsi que les droits en matière de reproduction    tendent   { 

inclure  la lutte  contre l’épidémie d’infection par le VIH ,qui menace de faire reculer les avancées 

importantes obtenues dans la lutte contre la morbidité et la mortalité, tant dans les pays développés que 

dans les pays en développement. Pour inverser la progression de cette terrible maladie, des mesures 

décisives ont été prises notamment par l’Organisation Mondiale de la Santé.  

La stratégie mondiale d’action préventive et de lutte contre le sida (connue sous le nom de 

Stratégie mondiale de lutte contre le sida) élaborée par l’OMS en 1985 – 1986 constitue  le principal 

cadre d’action pour la lutte sur le plan mondial contre la pandémie.  

                                      
1
  OMS. (1993). Programme de la santé maternelle et maternité sans risque. Genève ,p1. 
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La stratégie invite { agir directement, ainsi qu’{ entreprendre des activités de recherche pour 

atténuer les effets de cette pandémie et en particulier, pour alléger la charge qui pèse sur les femmes. 

Qui sont souvent les principales dispensatrices de soins aux malades du sida. 

Les principaux objectifs de cette stratégie sont: 

 ‚- Prévenir l’infection { VIH. 

    - Réduire l’impact personnel et social de l’infection { VIH. 

    -Assurer l’unité des efforts nationaux et internationaux de lutte contre le Sida‛
1
.  

Dans sa résolution (1985/1992) l’assemblée mondiale de la santé, considère que ‚l’information 

et l’éducation du public ainsi que la disponibilité et l’utilisation de sang et de produits sanguins sans 

danger sont { l’heure actuelle les seules mesures susceptibles de limiter l’extension du sida‛
2
.  

          A la veile du 3éme millénaire, l’ONUSIDA a rédigé un ensemble de recommandations : il s’agit 

tout particulièrement ‘‘de donner aux personnels qui travaillent déj{ dans la santé reproductive une 

formation élémentaire en matière de conseil et de dépistage du VIH’’
3
.  

 Alarmée par l’épidémie ,qui s’est accéléré  d’une manière inattendue dans les années 

1990 et son impact mondial, l’assemblée générale des Nations Unies a décidé de convoquer une session 

extraordinaire consacrée au VIH/sida au niveau politique le plus élevé. La session, qui s’est tenue du 25 

au 27 Juin 2001 { New York, avait pour but d’intensifier la lutte internationale contre l’épidémie et de 

mobiliser les ressources financières et humaines  nécessaires.  

                                      
1
  Nations Unies. (1995).  Examen et évaluation du plan d’action mondial sur  la  population,  rapport 1994. New York, p78. 
2
  OMS. (1993). Recueil des résolutions et décisions de l’assemblée mondiale de la santé et du conseil exécutif, Volume III,  

3ème édition (1985 – 1992). Genève, p119. 
3
 ONUSIDA. (2000). Conseil et dépistage volontaire du VIH { l’intention des femmes enceintes dans les pays à forte prévalence du VIH, 

Genève.  p17. 
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          Selon l’organisation des Nations Unies, les domaines prioritaires de cette session 

extraordinaire étaient  les suivantes : ‘‘prévention, amélioration de l’accès aux soins et au traitement, 

prise en charge des enfants orphelins du sida et la mobilisation de ressources qui soient à la mesure de 

la crise’’
1
.  

          Au total, le sida étant incurable, le seul moyen pour freiner la propagation de l’épidémie 

repose sur des stratégies de prévention, celle-ci doit inclure la promotion d’un comportement sexuelle 

plus sûr et une amélioration de la communication en matière de sexualité, tout en veillant à ce que les 

règles d’hygiène soient respectées.  

        III- Droits génésiques spécifiques aux femmes  

III-1  Amélioration de la condition de la femme 

On s’accorde de plus en plus { admettre que les femmes occupent une place primordiale dans la 

dialectique : femmes, santé, population et développement. C’est ainsi que les droits liés { la procréation 

sont aussi étroitement  liés aux conditions des femmes, question qui suscite des discussions dans de 

nombreux pays 

 Dès 1967  l’organisation des Nations Unies, on avait soulevé le problème de l’égalité des 

femmes et du rôle que ce concept joue dans le développement. Ainsi l’assemblée générale des Nations 

Unies a proclamé solennellement  que : ‚la discrimination {  l’égard des femmes, du fait quelle nie ou 

limite l’égalité des droits de la femme avec l’homme, est fondamentalement injuste et constitue une 

atteinte { la dignité humaine ‛
2
. 

                                      
1
Nations Unies. (2000). Session extraordinaire de l’assemblée générale sur le VIH / sida. N 2173 .New York. 

2
 Nations Unies.(1983). Droits de l’homme, recueil d’instruments internationaux. New York, p46. 
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Divers conférences et convections internationales ont mis l’accent sur la nécessité de 

promouvoir et protéger les droits des femmes. La communauté internationale est convaincue que le 

maintien de la discrimination { l’encontre des femmes entrave le développement social, culturel et 

économique. Depuis 1975 déclarée ‚année de la femme‛, de nombreuses conférences abordent cette 

question. A cette même date s’est tenue { Mexico, la Conférence Mondiale de l’Année Internationale 

de la Femme qui a préconisé  que les gouvernements ‚introduisent des mesures efficaces pour la 

prévention de toutes les formes de discrimination et de cruauté contre le bien-être des femmes, qui 

les empêchent de participer activement au développement politique, économique et social …‛
1
.  

Le pacte politique confirme explicitement en édictant que ‚les Etats parties au présent pacte 

s’engagent { assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et 

politiques énoncés dans le présent pacte…‛. (annexe1, article3).Comme le pacte politique, le pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels   (entré en vigueur en 1976)
2
 déclare 

que ‚les Etats parties au présent pacte s’engagent { assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme 

au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent 

pacte…‛. (Annexe 2, article 3). 

En 1979, dans une tentative visant { combattre la discrimination { l’égard des femmes, 

l’assemblé général des Nations Unies a adopté la convention sur les femmes (dont le titre exacte est 

convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination a l’égard des femmes-  CEDAW). 

                                      
1
  Nations Unies. (1976). Rapport de la conférence mondiale de l’année  internationale de la femme, Mexico 19 Juin- 2 Juillet 

1975, New York, p94. 
2
 Nations Unies. (1978 ) ibid. 
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Il y est déclaré que ‚les Etats parties prennent les mesures appropriés pour éliminer la discrimination 

{ l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays‛
1
.   

L’article 16 de la convention  spécifie que les femmes ont les mêmes droits que les hommes { 

décider « librement et de façon responsable » du nombre et de la naissance des enfants. Elle  défend   

également  d’autres  droits en matière de procréation,  comme  l’accès { la planification familiale, au 

congé de maternité et aux systèmes de garde pour les enfants par exemple.  

Ces questions parmi d’autres ont occupé les personnalités éminentes en matière de population 

et de développement qui se sont réunies à Tokyo en 1994. Elles ont publié la déclaration de Tokyo, 

dans laquelle les auteurs demandent aux gouvernements ‚de favoriser la participation des femmes aux 

décisions touchant les plans de développement et leur application, de prendre l’égalité sexuelle comme 

axe du développement et de chercher plus vigoureusement { améliorer la condition de la fillette ‛
2
.  

La communauté internationale a réaffirmé une nouvelle fois l’importance des droits de la 

femme pour le développement { l’occasion de la Conférence Internationale sur la Population et le 

Développement
3
, qui a adopté un vaste programme visant { favoriser l’égalité des sexes et la 

promotion de la femme. Le programme qui en est issu s’exprime avec netteté: ‚promouvoir l’égalité 

entre les sexes et l’équité ainsi qu’assurer la promotion des femmes  et l’élimination de toutes les 

formes de violences à leur encontre, et veiller à ce que les femmes aient les moyens de maîtriser leur 

fécondité sont des éléments capitaux des programmes relatifs à la population et au développement 

… . (Chapitre 2, Principe 4).  

                                      
1
Nations Unies. (1994). Droits de l’homme, recueil d’instruments internationaux, Volume I. New York et Genève, p154. 

2
  FNUAP.(1994). La revue du FNUAP, populi, vol 21, N3.New York, pp 4-5. 

3
 Voir Nations Unies. (1995). Rapport de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, Le Caire 5 – 13 

Septembre 1994, New York. 
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La Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes
1
 a réaffirmé et mis en relief le 

consensus du Caire. Les signataires ont convenu que les femmes doivent être affranchies de toutes 

les formes de discriminations, de coercition et de violence, et être mises en mesures de prendre des 

décisions libres et responsables concernant leur santé en matière de sexualité et de reproduction. Il 

y est notamment préconisé que ‚les gouvernements devraient mettre au point et appliquer des 

politiques sectorielles et macro – économiques saines et stables, conçues de façon à assurer une 

participation complète et à part entière des femmes, qui favorisent une croissance économique 

soutenue et largement répartie, …, s’attaquent aux causes structurelles de la pauvreté et visent {  

éliminer la pauvreté et { réduire les disparités fondées sur le sexe ‛(§ 60,d ). 

En résumé, il est préconisé d’augmenter l’accès des femmes { l’emploi et aux postes de 

décision, de leur offrir le plus large accès { l’éducation et { la formation et de leur donner plus de 

pouvoir de sorte qu’elles puissent prendre les décisions relatives { leur propre santé notamment en 

matière de reproduction.    

    III-2  Réduire   la  violence  

          La violence et l’agression sexuelle { l’égard des femmes et des fillettes sont très 

préoccupantes dans la plupart des sociétés. Les femmes et filles en situation difficile y sont les plus 

vulnérables. Il importe par conséquent au plus haut point d’établir des programmes efficaces pour 

prévenir et éliminer ces pratiques néfastes. 

                                      
1
 Voir Nations Unies. (1995).  Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes, Beijing 4 – 15 septembre 1995, New York. 
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Toutes les conférences et déclarations sur le thème ont indiscutablement dénoncé les diverses 

formes de violence contre les femmes et notamment la violence à caractère sexuelle telles que la 

mutilation génitale féminine, les sévices, l’inceste, le viol et l’exploitation sexuelle. 

La Conférence Mondiale de l’Année Internationale de la Femme a instamment invité tous les 

pays  ‘‘de prendre des mesures pour empêcher la prostitution forcée des femmes et des jeunes filles, et 

de ne pas se limiter { des mesures répressives mais d’adopter aussi des mesures pour réadapter les 

prostituées’’
1
.  

La communauté internationale a pris l’engagement de continuer { préconiser l’élimination de 

toutes les formes de violence contre les femmes. Les différentes conférences internationales organisées 

et notamment les manifestations tenues après la Conférence Mondiale de l’Année Internationale de la 

Femme en l’occurrence la Conférence Internationale sur la Population et le Développement et 

Quatrième Conférence sur les Femmes, ont  réitéré les engagements près à Mexico en 1975, ces 

engagements soulignent que la violence { l’égard des femmes est une violation des droits fondamentaux 

des femmes. Dans ce cadre les pays et les gouvernements doivent formuler et mettre en œuvre des 

mesures concrètes pour combattre la violence sexuelle, à cet effet il est en particulier recommandé 

d’orienter les attentions vers la   prévention (telles que la sensibilisation et l’éducation des adolescents 

masculins et des hommes aux comportements discriminatoires fondés sur le sexe) et d’apporter un 

soutien et proposer des soins appropriés aux victimes (telle que l’intégration dans les services de santé 

sexuelle et reproductive des soins aux victimes d’actes de violence { caractère sexuelle).        

                                      
1
 Nations Unies, 1975, ibid, p 96. 
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A Pékin, Les signataires ont convenues que les auteurs de violences contre les femmes et en 

particulier la violence sexuelle, devraient payer leurs actes.  Le paragraphe 125.a  est ainsi libellé 

‘‘Promulguer et appliquer des lois sanctionnant les auteurs de pratiques et d’actes de violences { l’égard 

des femmes tels que les mutilations génitales, l’avortement de fœtus de sexe féminin, la sélection 

prénatale en fonction du sexe, l’infanticide et les violences liées { la dot, et appuyer vigoureusement sur 

les efforts déployés par les organisations non gouvernementales et les organisations communautaires en 

vue d’éliminer ces pratiques’’. 

La communauté internationale a ainsi reconnu l’importance de l’élimination de la violence { 

l’égard des femmes, en particulier les pratiques traditionnelles.  

          En conclusion, les messages importants sur la question imposent un refus absolu à la 

violence contre les femmes et ajoutent  qu’elle ne devrait jamais demeurer impunie. Dans ce cadre, les 

Etats doivent { titre prioritaire  mettre au point des politiques encourageant la tolérance { l’égard des 

attitudes néfastes, { savoir notamment le viol la mutilation génitale féminine l’inceste et l’exploitation 

sexuelle. 
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  Conclusion 

        Selon les formulations élaborées aux differents évenements , les droits de l’homme en matière de 

procreation   sont au coeur des objectifs des Nations unies sur le plan du développement humain. 

      Ainsi, la communauté internationale a décidé de promouvoir la santé sexuelle et reproductive en 

reconnaissant le droit de la personne humaine et en approuvant le concept de santé reproductive. Ce 

concept  est axé sur les besoins et le développement humains durant tout le cycle de la vie sans 

discrimination { l’encontre des femmes. 

       Selon les instruments internationaux, les droits en matière de santé reproductive reposent 

sur la reconnaissance du droit de tous les couples et individus de décider librement du nombre de leurs 

enfants. Ce droit  implique nécessairement, selon les textes des Nations Unies, la préservation d’autres 

droits, tels que : l'accessibilité à des services de santé, d'information et d'éducation complète et de 

qualité en matière de sexualité et de reproduction. 
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