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 وط امشرش جمجةل امبحوث املاهوهَة و امس َاس َةش 
اجلامؼَة حرحب جمةل امبحوث املاهوهَة وامس َاس َة جمضارنة الأساثذة وامباحثني من خمخلف اجلامؼات و املرانز  -

ه اميَئـات املضـائَة  ،و املدارس  و املؼاىد اموظنَة، و مرانز امبحـر، و اميَئـات امؼلمَـة، أأو املندسـ بني ا 

 والأمنَة و اال داًرة.

صفحة، وأأن ٍكذب بآ ةل اممكبَـوحر  30 ثلبل امللاالت ابنلغخني امؼربَة  و الأجنبَة، ػىل أأن ال ًخجاوز امللال  -

مسو ودرجذـو امؼلمَـة  ،Arabic Transparentخبط  مرفوق بسرية ذاثَة خمخرصة نلصاحب امللال، ثخضمن ا 

وختصصو واجلية اميت ًؼمل هبا ورمق امياثف وامرًبد اال مكرتوين،مع امخآأند من أأن ادلراسة اكمةل، مدكلة مغـواي، 

رفلا بلرص خامَة من الأخعاء اال مالئَة وامنحوًة، ػىل أأن ًلدم امبحر معبوػا  يف صلك وسخخني وركِخني م

 مكرتوين نلمجةل.،أأو ٍرسل غن ظًرق امرًبد اال   cdمضغوط 

جراء ثؼدًالت احملمكني ػىل حبثو وفلا  - مزتام امباحر اب  ه اجملةل نلخلومي وامخحكمي  مع ا  ختضع امبحوث امللدمة ا 

مَو، وموافاة اجملةل بشسخة مؼدةل يف مدة حتددىا ىَئة امخحٍرر.  نلخلاٍرر املرسةل ا 

زبات اميوامش يف أأخر لك صفحة خبط  جيب  - ،مـع وعـع املصـادر  جنبَـةابنلغة الأ  10ابنلغة امؼربَة و  12ا 

 واملراجع املس خؼمةل  يف أ خر امبحر.

أأمام اجليـات  ومَة املاهوهَة والأخالكِة غهناؤ مع حتمليم املس،أأحصاهبا وأأراء غن أأفاكر ما ًشرش يف اجملةل ًؼرب   -

هخحال صفة ػلمَة أأو حزوٍر يف امبَاانت و املؼلومات اخملخصة يف حاةل وجود رسكة  ،أأو ا 

بـداء مـربرات  - ه اجملـةل اائَـة وحتـخفغ اميَئـة حبليـا يف ػـدم ا  كرارات ىَئة امخحٍرر بضآأن امللاالت امللدمة ا 

 ملراراهتا.

ػادة امللاالت لأحصاهبا سواء كبلت نلشرش أأم مل ثشرش  -     .ثؼخذر اجملةل غن ا 

دالء هبا غند احلاجة.مينح نلباحر  -  صيادة ثثبت ورشه نلملال مال 

ًداع امللاالت  -  .ثؼعى الأوموًة يف امشرش حسب اترخي ا 

دارة املكَة امخحٍرر مدٍرثودع امللاالت دلى مكذب  -   .املخواجد جملر ا 
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أأدرار(  جامؼةمؼسكر( ،أأ.د/ محلَل صاحل) جامؼةأأ.د/ غٌلر غباس)ان(،ــــــثلمسجامؼة )ن ــــــادلً

د/ ػلَان بـوزاين أأ. (،جامؼة سؼِــدة(،د/ىامل ىواري)جامؼة سؼِــدة)د/ هلادي غبد احلفِغ أأ.، 

 (جامؼـة سؼِــــدة)ًرد محمـد أأمحــد ـــــد/مثلمسان(،جامؼـة )ة بومــدٍن ـــد/ ظاشـارت(،ــثِــجامؼـة )

ي بـن غـٌلر ـــــد/ملن (ة سؼِـــدةـجامؼـ)ار ــــد/ كـوادري خمذـ لف(ــامضـ جامؼـة)ي أأمحـد ــد/رابح،

براىد/ بن أأ.، ارت(ــــثِة ــــجامؼ)   أأ.د/ غبد امؼايل غبد املادر ، ة(ـــلفــاجلة ــــــــجامؼ)مي ــــداود ا 

كِب ـــ د/بولكي حسن ص ،  (جامؼة سؼِــدة)د/ منادي ملَكة  (،جامؼة سؼِــدة)د/ مغريب كوًدر

جامؼـــة )د/ أأســـود محمـــد أأمـــني  (،جامؼـــة سؼِـــــدة)د/ بـــن أأمحـــد احلـــاج (،جامؼـــة سؼِـــــدة)

د/ غـٌلرة فذَحـة (،جامؼـة سؼِـــدة)د/ ًزدان جـٌلل (،جامؼة سؼِــدة)ًدمي محمد /د(،دةـــــــــسؼِــ

  (،جامؼـة سؼِـــدة)فِصـلمحمـد سا  د/(،جامؼـة سؼِـــدة)ظَعـوس فذحـيد/،(جامؼة سؼِــدة)

بــدري  د/(،جامؼــة سؼِــــدة)ٌلنــد امرحـــغامثين غبــد/(،جامؼــة سؼِــــدة)خنفـو  غبــد امؼٍزــز د/

مِ(،دةذـخخجامؼة سؼِــــ )واري أأحالمـــهد/(،سؼِــدةجامؼة )أأمبارنة  (،جامؼة سؼِــدةاس هؼمية )ـــد/ ا 

  .(جامؼة سؼِــدة) مِلودودل امصدًق  د/
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 *لكمة امؼدد* 
 

ملد حاومت جمةل امبحوث املاهوهَة و امس َاس َة امصادرة غن لكَة احللوق و امؼلوم امس َاس َة جبامؼة 

سؼَدة أأن حكون منذ بداٍهتا منربًا مفذوحًا ملك امباحثني يف جمال امؼلوم املاهوهَة و امس َاس َة ملمتسة 

سيا ا سٌلً و موكؼًا وىو ما مسح بآأن ثضع منف .خدمة امبحر امؼلمي و املؼرفة وفق مؼاًري اجلودة 

 اكدميي.مرموكًا يف اموسط اجلامؼي و الأ 

ثصدر اجملةل ػددىا امسادس     امعموحةو اس مترارًا يف مسريهتا امرًثة، و ثآأهَدا ػىل ملاصدىا     

اذلي ًخضمن نٌل غيدت حبواًث ػلمَة حممكة بآأكالم خنبة ممتزية من الأساثذة و امباحثني سدضلك حامتً 

خذصاصو يف جمال احللوق و امؼلوم ا  ٌس خفِد منو املراء و امباحثون لك حسب  و دون صم مرجؼا

 امس َاس َة  .

ن جمةل امبحوث املاهوهَة و امس َاس َة  و بصدور ىذا امؼدد اجلدًد ختعو خعوة ىامة ا  و هبذا ف     

حنو ثعورىا و حتلِق ملاصدىا بنجاح و ثواصل غعاءىا يف فذح أ فاق نلمؼرفة، و لك ىذا بخظافر 

رىا  كدر اال ماكن.  هجود ىَئاهتا و املامئني ػلهيا و اذلي مل ًدخروا أأي هجد يف سبِل حتسُهنا و ثعٍو

ميااًن منا بآأن اال     الثراء اال  و ا   جمساةمة و بخفاػل امليمتني ، حرتايف و املضمون املمتزي نلمجةل من ٍكوان ا 

ذ هبا و ملزتمني يف ذات اموكت جمواصةل كرتاحات امبناءة و اميادفة مذؼيدٍن ابلأخهخظار اال  ا  هنا يف ا  ف

ر اجملةل ػىل امنحو اذلي خيدم امؼمل و املؼرفة.  اجليود مخعٍو

  

 بن أأمحد احلاج /ادلنخور                                                       

 لوم امس َاس َةمعَد لكَة احللوق و امؼ                                                           

 

 



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 اًخحىمي إلحصايئ يف ا٣كال اًصاييض يف اًلاهون اّكزائصي

 ألس خارت/  كاًسي سوًَزة ،خامـة س َسي تَـحاش       

 اٗكنخوز/ظَعوش فذحي ،خامـة سـَست     

  ملسمة:   

ل صم يف ٔبن هؼام اًخحىمي وعًصق ٌَفعي يف اًزناؿاث تني ألفصاذ، ًوفص اًوكت ٕار ًخفاذى ٔبظصاف      

آكاظة من ذالهل ثـسذ ذزخاث اًخلايض، و تطء اًفعي يف اًزناغ موضوغ الثفاق ؿىل اًخحىمياًـالكاث 
1

.     

اتزخيَا ًـس اًخحىمي رضاب من اًلضاء، كسمي اًًضبٔت ؾصفذَ إلوساهَة يف مجَؽ اْكلة اْكضاًزة و كس كال فَِ   

ن ا٤كنك ٍصى اًـساٌك، و ل ًـخس ٕان ألظصاف ا٢كخياسؿة ٌس خعَـون ثفضَي اًخحىمي ؿىل اًلضاء لٔ « ٔبزسعو:

 اًلايض ٕال ابًدرشًؽ
2
«

 

فـىل اًصمغ من ٔبن اًخحىمي اكن من ٔبكسم اًوسائي اًلاهوهَة ًفغ اًزناؿاث مث ػِص تـسٍ اًلضاء اٙكي ثيؼمَ      

ا ؿىل فغ اًزنا ؿاث اٗكوٌك ٕال ٔبن اًخحىمي ٠ك ًيسثص تي ثعوز ثعوزا مَحوػا حىت ٔبظحح من ٔبمه اًوسائي و ٔبكسُز

يف اًوكت اْكارض،
3

ة   و كس ًلي فـاًَة هحريت حىت يف ا٣كال اًصاييض حِر ٔبوضبٔث َُئاث زايضَة ثخوىل جسًو

ق اًخحىمي ومن مث ميىن ٔبن هعصخ اًدساؤلث اًخاًَة:  اًزناؿاث اًيت كس ثثوز تني ألظصاف اًصايضَة ؾن ظًص

تَ ؟ و ما مسى ثعاتق اًخحىمي اًصاييض مؽ  هَف ٍىون اًخحىمي يف ا٣كال اًصاييض؟ وما يه اّكِاث ا٢كلكفة

ة ؟  اًخحىمي اًوازذ يف كاهون إلحصاءاث ا٢كسهَة و إلذاًز

ًإلخاتة ؿىل ُشٍ اًدساؤلث كسميا ُشٍ اٗكزاسة ٕاىل حموزٍن: هدٌاول يف ا٤كوز ألول اًخحىمي اًصاييض      

 اًوظين مث يف ا٤كوز اًثاين اًخحىمي اًصاييض اٗكويل.  

                                                           
1
ة،   -  س معص اًخحَوي، اًـيرص اًضريص ٤كي اًخحىمي، اًعحـة الٔوىل، ا٢كىذة اًـصيب اْكسًر، الاسىٌسًز  .16، ض.2008َلس اًسَ 

2
لص فذَحة، اًلاتََة ٌَخحىمي، مشهصت ماحس خري )فصغ كاهون الٔؾٌلل(، لكَة اْكلوق، خامـة اّكزائص، اًس ية اّكامـَة  -   .01، ض.2008ؼ2007كًص

3
ة، جنَة  -   .20، ض.2006ٔبمحس ؾحس ٝك اثتت اّكحًل، اًخحىمي يف اًلواهني اًـصتَة، تسون ظحـة، ا٢كىذة اّكامـي اْكسًر، إلسىٌسًز
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 ٔلول: اًخحىمي اًصاييض اًوظينا٢كححر ا

ٕان اًخحىمي معوما ُو اثفاق ٔبظصاف ؿالكة كاهوهَة مـَية ؾلسًة، بٔو كري ؾلسًة ؿىل ٔبن ًمت اًفعي يف      

ق ٔبصزاض ًمت ادذَازمه هكحوكني ٌَفعي يف ُشٍ  ا٢كياسؿة اًيت اثزث تُهنم بٔو اًيت حيمتي ٔبن ثثاز ؾن ظًص

ا٢كياسؿة،
1

 اًصاييض  ل ما يف ألمص ٔبن اًخحىمي اًصاييض اًوظين ٍىون ؿىل هفس اًيشء ابًًس حة ٌَخحىمي 

ة، س يحاول ثوضَح رٛك من ذالل اًـيادض اًخاًَة:  مس خوى حموكة اًخحىمي اًصاييض اّكزائًص

ة ا٢كعَة ألول:     وضبٔت حموكة اًخحىمي اًصاييض اّكزائًص

و رمارما ل ميىهنا ٔبن ثفَت من آكالفاث ا٤كمتٍك  ٕان اْكصنة اًصايضَة اًوظيَة، و هؼصا ًخـلِس َُلكِا اًخيؼميي    

و اًزناؿاث اًياجتة ؾن ظـوتة اسدِـاة اًلواهني و اًيعوض اًيت ثثري اًضىوك وثدسخة يف اّكسال و ٕاؿاذت 

اًيؼص يف تـغ اًلصازاث ا٢كخزشت من ظصف ّكان خمخَف الاحتاذايث اًصايضَة اًيت من ا٢كمىن ٔبن ثدسخة يف 

 ا و اًيت ميىن ٔبن متس اًعمبٔهٌُة و اًثلة اٌَخان جية ٔبن جسوذا ؿا٠ك اًصايضة.ؾواكة ًعـة ثًدُؤ

و من ٔبخي اًوكاًة من اًزناؿاث و آكالفاث تني ٔبؾضاء اْكصنة اًصايضَة اًوظيَة كامت أكـَة اًـامة ٌَجية     

ة ا٢كيـلست تخازخي  ؿَهيا مىذهبا اًخيفِشي تخازخي إبوضاء حموكة حتىمي زايضَة ظاذق  1999ماي  20ألو٢كحَة اّكزائًص

 ، و رٛك وؾَا مهنا ترضوزت وحوذ َُئة كاهوهَة مذرععة.1999حوان  27

ة تعفهتا َُئة كاهوهَة مس خلٍك ثخىفي ابًـساٌك اًصايضَة يف      و ُىشا مت ثيعُة حموكة اًخحىمي اًصاييض اّكزائًص

َني مبوحة ا٢كلصز زمق تالذان، و رٛك يف ٕاظاز ثوظَاث اٌَجية ألو٢كحَة و حموكة اًخح  752ىمي اًصاييض اٗكًو

ََة  12ا٢كؤزد يف  ََة  12ا٢كؤزد يف  755، و تسٔبث معَِا فـََا تخـَني ٔبؾضاهئا مبوحة ملصز زمق 1999حًو حًو

1999. 

ؾصفت ُشٍ اًَِئة اًلاهوهَة ظـوابث نثريت يف جمال اًدس َري هؼصا ًيلط اًيعوض و آكربت يف ُشا ا٣كال، ذما     

ة ًلومون تخحٍصص حمرض ؿسم اًفـاًَة يف حـي بٔ  ، و تشٛك 2001حوان  24ؾضاء حموكة اًخحىمي اًصاييض اّكزائًص

                                                           
1
 .17، ض.2008ؾحس اًحاسط َلس ؾحس اًحاسط اًرضايس، اًيؼام اًلاهوين لثفاق اًخحىمي، اًعحـة اًثاهَة، ا٢كىذة اّكامـي اْكسًر، اٍمين،   - 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ة إبؿاذت ثفـَي وضاظاث ا٤كوكة  مت ثوكِف وضاظِا، و ًىن دشؿان ما ثسازهت ألمص اٌَجية ألو٢كحَة اّكزائًص

ة ظحلا ٌٌَلذت  ، و 2001هومفرب  29ٌَجية ألو٢كحَة ا٢كؤزد يف  من اًلاهون اًخبٔسُيس 39اًخحىميَة اًصايضَة اّكزائًص

رٛك توضؽ موزذ ثرشي مذرعط يف اًلاهون را ذربت و ذزاًة و مـصفة تبٔموز اْكصنة اًصايضَة اًوظيَة، و ًُس 

ة و اس خلالًَة ُشٍ ا٤كوكة، و تسٔبث معَِا   هلم ٔبًة ؿالكة تعفة مدارشت مؽ اٌَجية ألو٢كحَة من ٔبخي ضٌلن حًص

ت اًـسًس من اًلضااي اًصايضَةتدضىٍِك خسًس ت و ثياًو
1

. 

ة      يف تساًة ألمص اكهت جسمى ّكية اًخحىمي اًصاييض اّكزائًص
2

، و يه اتتـة ٌَجية 1999مٌش ثبٔسُسِا س ية  

ة و يف س ية  ىن ثلريث جسمَهتا ًخعحح حموكة اًخحىمي اًصاييض اّكزائًص ة، ًو ٔبؾَس ثلَري  2006ألو٢كحَة اّكزائًص

َة ذالل سايزثَ ٌَجزائص ورٛك ثفاذاي ٌَوكوغ ٔبو احامتل الاًخحاش جسمَهتا تخوظ  َة من زئُس اٌَجية ألو٢كحَة اٗكًو

َة تَوسان )سوٌرسا( و تشٛك ثلريث جسمَهتا ًخعحح       "حموكة  يف الامس مؽ حموكة اًخحىمي اًصاييض اٗكًو

ة اًزناؿاث اًصايضَة و ا٢كعاْكة اًوظيَة"، ويف هفس اًس ية مت ثل  ا ًخعحح جسمَهتا ٕاىل ما يه ؿَََ جسًو َرُي

ة اًزناؿاث اًصايضَة" ة ًدسًو الٓن"ا٤كوكة اّكزائًص
3
ة" و كس   وابدذعاز ًعَق ؿَهيا "ا٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

ة، ٔبما ؾن ملص حموكة اًخحىمي اًصاييض  ٔبظححت حاًَا متخاس ابس خلالًَة ماذًة و ثرشًة ؾن اٌَجية ألو٢كحَة اّكزائًص

ة  ة ابًـامصةاّكزائًص فِوخس جباهة اٌَجية ألو٢كحَة اّكزائًص
4

. 

ا، حزوذ  05ؼ13من كاهون  106فعحلا ًيط ا٢كاذت       ُص ا٢كخـَق تدٌؼمي ألوضعة اًحسهَة و اًصايضَة و ثعٍو

ة اًزناؿاث اًصايضَة تني َُا ل اًخيؼمي و اًخًض َط  اٌَجية اًوظيَة ألو٢كحَة مبحوكة ٌَخحىمي حلكف تدسًو

                                                           
1
ة و مهنجَة اًرتتَة اًحسهَة و اًصؾحس اًى -  ايضَة، خامـة صمي مـٍزز، إكاًة اًلاهوهَة و اهـاكسِا ؿىل هخاجئ زاييض ا٢كس خوى اًـايل، زساٌك ذنخوزاٍ يف هؼًص

 .144، ض.2012ؼ2011، اًس ية اّكامـَة 03اّكزائص 

2
 )مَلى(. 18/08/2004، ا٢كؤزذة يف 52تَة اًحسهَة و اًصايضة، ح ز، اًـسذ، ًخـَق ابًرت 2004ٔبوث  14ا٢كؤزد يف  10ؼ04من اًلاهون زمق  56ٔبهؼص ا٢كاذت  - 

3
ََة  23ا٢كؤزد يف  05ؼ13من اًلاهون زمق  106ٔبهؼص ا٢كاذت   -  ا، ح ز، اًـسذ 2013حًو ُص ، ا٢كؤزذة يف 39، ًخـَق تدٌؼمي الٔوضعة اًحسهَة و اًصايضَة و ثعٍو

ََة  21  .2013حًو

4
ء، حموكة اًخحىمي اًصاييض، ؿسذ ذاض اب٢كَخلى اٗكويل اًثاًر تـيوان زؤًة مس خلدََة حول إلحرتاف اًصاييض، خامـة جن توساق فذَحة، توساق ٔبسٌل - 

 .90، ض.2014ًوسف جن ذست، اّكزائص، 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

اًصايضَني
1

ٔبو تني ٔبؾضاهئا و كس ٔبًزمت هفس ا٢كاذت الاحتاذايث اًصايضَة اًوظيَة ٔبن جسجي يف كواهُهنا  

رشظ حتىميألساس َة 
2)

3ًخـَق إبدعاز حموكة اًخحىمي يف حاٌك حسوج ىزاؿاث حممتٍك 
. 

ة عَة اًثاين:ا٢ك ن و جضىٍِك حموكة اًخحىمي اًصاييض اّكزائًص    : حىٍو

ة من  ثخىون ا٤كوكة اًصايضَة     ٔبؾضاء ًمت ادذَازمه من كدي أكـَة اًـامة ٌَجية ألو٢كحَة اّكزائًصة    08اّكزائًص

(COA تياءا ؿىل اكرتاخ من زئُسِا ٢كست )س يواث كاتٍك ٌَخجسًس، ُؤلء ألؾضاء مه:                زئُس  04

 س خنٌاف، مساؿسٍن، اكثة ضحط.ا٤كوكة،  انئة اًصئُس، ألمني اًـام، زئُس اًلصفة اًـاذًة، زئُس قصفة الا

فداًًس حة ٌَصئُس ًخوىل اًسِص ؿىل حسن سري وضاظاث ا٤كوكة اًصايضَة من ذالل حتسًس خسول ٔبؾٌلل      

احامتؿاهتا و حصٔبش خَساهتا، نٌل ٔبهَ ٌسِص ؿىل ثيفِش كصازاث ا٤كوكة و ميثَِا يف اًخرصفاث ا٢كسهَة ٔبمام ٔبًة مؤسسة 

ـَة اًـامة ٌَمحوكة اًصايضَة، ٔبما انئحَ فُساؿسٍ يف ٔبذاء رمامَ نٌل ٔبهَ ميازش مجَؽ ٔبو َُئة، و ًخوىل ٕادعاز أك 

 ظالحِاث اًصئُس يف حاٌك ثـشز ؿىل ُشا ألذري مدارشهتا.

ٔبما ألمني اًـام فُرشف ؿىل ٔبؾٌلل نخاتة اًضحط و ٌضازك يف ٕاؿساذ خسول ألؾٌلل، نٌل ٔبهَ مسؤول ؿىل      

ة اًصايضَة و ًـمي ؿىل جسسًس ٔبثـاة ا٤كوكني اًيت ثسفؽ من كدي ألظصاف، و ٌسِص ؿىل إلذازت ا٢كاًَة ٌَمحوك

4ثيؼمي اّكَساث
. 

فامي ًخـَق تسوز زئُس اًلصفة اًـاذًة فِوكن يف زئاسة قصفة اًخحىمي اًـاذًة و ٕاؿساذ جضىٍِك اًخحىمي من      

ة اًزناؿاث اًيت ختضؽ ًإلحصاء اًـاذي، نٌل ٔبهَ ميازش اكفة اًوػائف ألدصى ا٢كخـَلة حبسن سري  ٔبخي رممة جسًو

 إلحصاء ا٢كميوخ هل مبوحة هؼام اًخحىمي.

                                                           
1
ط اًصايضَني، اًيواذي و اًصاتعاث اًصايضَة، الاحتاذايث اًصايضَة اًوظيَة، اٌَجية اًو  -  ظيَة الٔو٢كحَة، اٌَجية اًوظيَة ص حَ ًلعس هبَا ل اًخيؼمي و اًخًضَ 

 الٔو٢كحَة و أكـَاث اًصايضَة.

2
ة، ح ز، اًـسذ 2008فِفصي  25ا٢كؤزد يف  09ؼ08من اًلاهون زمق  1007ٔبهؼص ا٢كاذت  -  ، مؤزذة يف 21، ًخضمن كاهون إلحصاءاث ا٢كسهَة و إلذاًز

23/04/2008. 

3
و هفس ما ثضميخَ ا٢كاذت   -  ة.من اًيؼام اٗك 54ُو  اذًل ٌَجية الٔو٢كحَة اًصايضَة اّكزائًص

4
ة اًزناؿاث اًصايضَة. 06، 05، 04، 03ٔبهؼص ا٢كواذ  -  ة ًدسًو  من اًلاهون الٔسايس ٌَمحوكة اّكزائًص
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2016حوان  

و هفس اًيشء ابًًس حة ًصئُس قصفة حتىمي الاس خنٌاف حِر ٍصٔبش قصفة حتىمي الاس خنٌاف و ًلوم إبؿساذ      

ث و اًيواذي و اًَِئاث جضىٍِك اًخحىمي من ٔبخي رممة حي اًزناؿاث ا٢كخـَلة تلصازاث الاحتاذايث و اًصاتعا

ألدصى اًصايضَة و رٛك تـس اسدٌفار إلحصاءاث اٗكاذََة
1

، و ابًًس حة ٌَمساؿسٍن فِلومان مبساؿست زؤساء 

اًلصف و ٕامتام رمارمم يف حاٌك ما ٕارا ثـشز ؿَهيم رٛك
2

. 

عسز ؾن اكثة اًضحط ٍلكف ابلثعالث و اًخحََلاث )اًخلكَف ابْكضوز، اس خسؿاء اًضِوذ( اًيت ث     

ا٤كوكة اًصايضَة ٔبو ألظصاف، ًوسغ اًعَحاث تني اًلصفذني تياءا ؿىل ظحَـة اًزناغ، ًيؼم جسي مصمق و مؤرش 

3ؿَََ من كدي اًصئُس ٔبو ألمني اًـام ٌَمحوكة اًصايضَة، ٌساؿس جضىٍِك اًخحىمي و حيصز ا٤كارض
. 

شا ما ًخعاتق مؽ ا٢كاذت ثخىون َُئة اًخحىمي من حمنك واحس ٔبو ؿست حموكني تـسذ فص       من كاهون  1017ذي ُو

ة ٔبما ؾن خًسُهتم فرتثحط ا٤كوكة ابثفاكِة اًخحىمي إلحصاءاث ا٢كسهَة و إلذاًز
4

. 

ٌضرتظ يف ا٤كنك ٔبن ٍىون ىزهيا و مس خلال ؾن ٔبظصاف آكعومة و ًِشا اًلصط فٕاهَ ًَزتم تخوكِؽ ثرصحي      

اُة و اس خلالًَة و حِاذ، نٌل ًَزتم إبؿالم ألظصاف و ا٤كوكة اًصايضَة ًخـِس مبلذضاٍ ؿىل مدارشت وػائفَ جلك ىز 

جلك حسج ٔبو ػصف من صبٔهَ ٔبن ٌضىم يف ىزاُخَ و اس خلالًَخَ و حِاذٍ و رٛك كدي ثثخِخَ، نٌل ًَزتم إبؿالم 

ألظصاف و ا٤كوكة اًصايضَة جلك حسج ٔبو ػصف ذمازي كس ًؼِص ذالل ٕاحصاء اًخحىمي
5

. 

ة من كدي ألظصاف ٔبو مبوحة اثفاكِة اًخحىمي ٔبو ًمت ادذَازمه من اًلاةمة اًيت ٍىون ثـَني       ا٤كوكني حبًص

ة، حِر ًمت ثـَني ا٤كوكني تـس  ٔبايم من اتزخي ثلسمي ظَة اًخحىمي و يف حاٌك  10ٔبؿسهتا ا٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

ٔبايم و يف حاٌك  8تبٔذاء ا٢كِمة يف قضون  ؿسم اثفاق ألظصاف، ًخىفي زئُس ا٤كوكة ٔبو زئُس اًلصفة ا٥كخعة

                                                           
1
لكجية الاهضحاظ   و ّكية  ًلعس ابسدٌفار إلحصاءاث اٗكاذََة، ؾصط اًزناغ ؿىل اٌَجان اًخبٔذًخِة ا٢كوحوذت ؿىل مس خوى اًصاتعاث و الاحتاذايث اًصايضَة  - 

 من كاهون تعوٌك هصت اًلسم ا٤كرتفة. 104و  101اًعـن و ٌَخفعَي بٔنرث زاحؽ ا٢كواذ 

2
ة اًزناؿاث اًصايضَة. 10، 09، 08ٔبهؼص ا٢كواذ  -  ة ًدسًو  من اًلاهون الٔسايس ٌَمحوكة اّكزائًص

3
ة  12ٔبهؼص ا٢كاذت  -  ة ًدسًو  اًزناؿاث اًصايضَة.من اًلاهون الٔسايس ٌَمحوكة اّكزائًص

4
ة. 11ٔبهؼص ا٢كاذت   -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

5
ة. 12ٔبهؼص ا٢كاذت  -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

الاس خـجال ًـني زئُس ا٤كوكة ٔبو زئُس اًلصفة ا٢كـيَة حمىٌل واحسا ٌَفعي يف ٕاحصاءاث ؿاذًة ٔبو اس خنٌافِة نٌل 

ة ذالل  بأيم  05متيح ُشٍ اًعالحِة ًٔلظصاف ٕارا اثفلوا ؿىل ُشا اًخـَني و يف ُشٍ اْكاٌك جية ٔبن ثمت اًدسًو

غ ظَة اًخحىمي مؽ اًـ١ك ٔبن ا٤كوكني اٙكٍن مت ثـَُهنم ل ًحارشون رمارمم ٕال تـس ثثخِهتم من ظصف من اتزخي ٕاًسا

ا٤كوكة
1

. 

ٕارا اكهت جضىٍِك اًخحىمي ثضم ؿست حموكني، ًمت ادذَاز زئُس اًدضىٍِك من كدي ا٤كوكني اٙكٍن ادذازمه      

ني بٓدص حمنك، و يف حاٌك ؿسم الثفاق، ثو ل رممة بأيم من اتزخي جسَمي ٔبماهة اًضحط ًخـَ 10ألظصاف، ذالل 

ٔبايم 05اًخـَني ٕاىل زئُس ا٤كوكة ٔبو زئُس اًلصفة ا٥كخعة و رٛك يف ٔبخي 
2

. 

ا٤كنك صبٔهَ صبٔن اًلايض كس ًمت زذٍ من كدي ٔبحس ألظصاف ٕارا ٔبزخت ُشا ألذري ٔبن ُياك وكائؽ من صبهٔنا      

َ، و ظحـا ل حيق ٔلي ظصف زذ حمنك صازك يف ثـٌََُ ٕال ٕارا ذفـَ ٔبن جضىم يف ىزاُخَ و اس خلالًَخَ و نفاءث

ٕاىل رٛك سخة ؿ١ك تَ تـس ثـٌََُ، حِر ٍصسي ظَة اًصذ فوزا ٕاىل ا٤كوكة اًصايضَة اًيت ثفعي فَِ تـس ٕادعاز 

ئُس اًعصف الٓدص و ا٤كنك ا٢كـين اٌٚكان ميَاكن اْكق يف ثلسمي مالحؼاهتم مىذوتة ذالل ألخي اٙكي حيسذٍ ز 

ا٤كوكة
3

. 

نٌل ميىن ؾزل ا٤كنك من كدي زئُس ا٤كوكة اًصايضَة تياءا ؿىل اكرتاخ من زئُس اًلصفة ا٢كـيَة ٕارا زخت      

ثلعرٍي يف ا٢كِام ا٢كولكة ٕاًََ، من خاهحَ ًَزتم زئُس ا٤كوكة ابلس امتغ ٔلكوال ا٤كنك ا٢كـين، و اّكسٍص ابٙكهص ٔبن بٔي 

ا ًصئُس حمنك كدي ا٢كِمة و اظَؽ ؿىل  ؾيادض ا٢كَف ل حيق هل ثلسمي اس خلاًخَ ٕال ٗكوافؽ حس مية ًرتك ثلسٍُص

 ا٤كوكة اًصايضَة.

                                                           
1
ة. 04، 03، 02، 01اًفلصاث  14ٔبهؼص ا٢كاذت   -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

2
ة. 05فلصت  14ٔبهؼص ا٢كاذت  -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

3
ة(، مشهصت ًيَ -  ة اًزناؿاث اًصايضَة )ذزاسة هصت اًلسم اّكزائًص ي صِاذت ماحس خري ذصُضة ؾحس اًصحٌلن، ذوز اّكِاٍسن إلذازي و اًلضايئ اًصايضَني يف جسًو

و اًصايضَة، ختعط إلذازت و اًدس َري اًصاييض، مـِس اًرتتَة اًحسهَة و اًصايضَة، خامـة اّكزائص، جن ًوسف جن ذست، يف هؼصايث و مهنجَة اًرتتَة اًحسهَة 

 .93، ض.2009ؼ2008اًس ية اّكامـَة 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

لة ثـٌََُ      و ٔبي حمنك مت زذٍ ٔبو ؾزهل ٔبو اس خلال ٔبو ثويف ًمت اسددساهل تيفس ظًص
1

. 

 ظَة اًخحىمي اًصاييضا٢كعَة اًثاًر:   

ظَة اًخحىمي مىذوة، و رٛك يف س خة وسخ ٔبمام نخاتة ضحط  ًلوم اًعصف ا٢كسؾي ٔبو ذمثهل اًلاهوين تخلسمي     

ة اًيت ثَزتم تسوزُا تخلسمي وظي ابلس خالم تـس اسدِفاء اًصسوم، نٌل ثَزتم ٔبماهة ضحط  ا٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

ا٤كوكة ذون ثبٔذري تددََف اًعصف ا٢كسؾى ؿَََ لس خالم ظَة اًخحىمي و اتزخي جسجَهل
2

. 

ظَة اًخحىمي يف إلحصاء اًـاذيجية ٔبن ًخضمن      
3

 ما ًًل: 

س إلًىرتوين،  ؼ الامس ٔبو اًدسمَة اًاكمٍك، اًعفة، اًـيوان، زمق اًِاثف، اًخََىس، اًفاهس، اًِاثف اًيلال، اًرًب

 ٔبو ٔبًة تَاانث ٔبدصى ختط ألظصاف.

 ؼ وسزة من اثفاكِة اًخحىمي بٔو رشظ اًخحىمي.

 هَة ٕاىل خاهة ٕاذؿاءاث اًعصف ا٢كسؾي.ؼ ؾصط موحز ٌَوكائؽ و ألساهَس اًلاهو 

ست ٌَعَة مضن   وسخ. 06ؼ اًواثئق و ا٢كسدٌساث ا٢كًؤ

ؼ امس ا٤كنك ا٢كـني تعَة من اًعصف ا٢كسؾي ٔبو مبوحة اثفاكِة اًخحىمي ٔبو اٙكي مت ادذَاٍز من كاةمة ا٤كوكني 

ة.  اًعاذزت ؾن ا٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

ٌَلة ا٢كـمتست يف حال اكن اًزناغ رو ظاتؽ ذويل اتتؽ ٌَلصفة اًـاذًةؼ تَاانث ختط اًلاهون ا٢كعحق و ا
4

. 

ا يف ظَة ٕاحصاء حتىمي الاس خنٌاف      ٔبما ؾن اًحَاانث اًواحة ثوافُص
1

ا يف   يه هفس اًحَاانث اًساتق رهُص

 فهيا. ظَة اًخحىمي ا٢كخـَق ابٕلحصاء اًـاذي ًضاف ٕاٍهيا اًًسزة ألظََة من اًلصاز ٔبو اًلصازاث ا٢كعـون

                                                           
1
 من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًصة 04، 03، 02اًفلصاث  16ٔبهؼص ا٢كاذت  - 

2
ة.من هؼام ا 03ٔبهؼص ا٢كاذت  -   ًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

3
ة اًيت ًِا ؿالكة ابًصايضة. -   ٕاحصاء اًخحىمي اًـاذي ٍىون ٔبمام اًلصفة اًـاذًة و ُو ًخـَق ؿاذت ابًزناؿاث اًخـاكسًة و اًخجاًز

4
ة. 01فلصت  04ٔبهؼص ا٢كاذت  -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

نٌل ميىن ٔلي خشط ٗكًَ معَحة ٌَمضازنة يف إلحصاء اًخحىميي ثلسمي ظَة ٗكى نخاتة ضحط ا٤كوكة،      

2ٌرشخ من ذالهل اًوكائؽ و ألس حاة اًلاهوهَة اًيت ثربز اًخسذي
. 

م ُشا ألذري تـس ثلسمي ا٢كسؾي ًعَة اًخحىمي مذضميا ًلك اًحَاانث إلًزامِة و ثحََف ا٢كسؾى ؿَََ تشٛك ًَزت      

ًوما تسءا من اتزخي اس خالم ظَة اًخحىمي و ميىن متسًس ُشا  21تخلسمي اّكواة ًىذاتة ضحط ا٤كوكة ذالل ٔبخي 

ٔبايم ٕاضافِة وكوفا ؾيس ظَة ا٢كسؾى ؿَََ ًـصط من ذالل حواتَ ٔبوخَ ذفاؿَ مؽ ثـَني  08ألخي اس خثٌائَا ٢كست 

دََف اًعصف ا٢كسؾي ذالل ًومني مث ًمت ؾصط ا٢كَف ؿىل جضىٍِك حمنك، من هجهتا ثَزتم نخاتة ضحط ا٤كوكة تد 

ٔبايم من ٔبخي حتسًس اتزخي اّكَسة ُشا ٕارا  08اًخحىمي من ظصف زئُس ا٤كوكة ٔبو زئُس اًلصفة ا٥كخعة يف ٔبخي 

ذاتة ثـَق ألمص إبحصاء حتىمي ؿاذي ٔبما ٕارا ثـَق ألمص إبحصاء حتىمي الاس خنٌاف فريسي ا٢كس خبٔهف ؿَََ حواتَ ًى 

ًوما و ًـصط من ذالهل ذفاؿَ و ًـني حمنك و ثَزتم نخاتة اًضحط تددََف حواتَ ذالل ًومني  21اًضحط ذالل 

ًوما و ٠ك ًحسي اًعصف ا٢كس خبٔهف ؿَََ حواتَ، ثلوم جضىٍِك  21ٌَعصف ا٢كس خبٔهف و يف حاٌك جتاوس ٔبخي 

ة ثحََف اًعصف ا٢كس خبٔهف فِمت اًخحََف ؾن اًخحىمي ابًفعي و ٕاظساز حنك اًخحىمي قَااب، و ٕارا ثـشز ؿىل ا٤كوك

ق ا٤كرض اًلضايئ من ذالل مشهصت ثحََف يف بٔخي  ٔبايم حتسة من اتزخي ثـَني ا٤كرض من كدي نخاتة  10ظًص

اًضحط
3

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
1
ظة  الاس خنٌاف ٍىون ٔبمام قصفة الاس خنٌاف و ُو ًخـَق ابًلصازاث اًعاذزت ؾن الاحتاذايث و اًصاتعاث و اًيواذي ٔبو اًخيؼاميث اًصايضَة ذإاحصاء حتىمي - 

ا٤كوكة اًصايضَة ام اًلصازاث اًخبٔذًخِة، و الاس خنٌاف ُيا ل ًبٔذش مـىن الاس خنٌاف نسزخة ظـن اثهَة يف اًخلايض و ٕامنا جمصذ جسمَة، فاًزناغ اٙكي ًـصط ٔبم

ة كس ًسذي يف ادذعاض قصفة اًخحىمي اًـاذًة ٔبو قصفة حتىمي الاس خنٌاف و رٛك حسة ظحَـة اًزناغ، فالك اًلصفذني ثيؼص يف اًزناغ نسزخة ٔبوىل بٔما  اّكزائًص

َة )  (.TASاٗكزخة اًثاهَة فذىون ٔبمام حموكة اًخحىمي اًصايضَة اٗكًو

2
 هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًصة.من  03، 02فلصت  04ٔبهؼص ا٢كاذت  - 

3
ة. 05ٔبهؼص ا٢كاذت  -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 آكعومة اًخحىميَة اًصايضَة ا٢كعَة اًصاتؽ:

ٔبن ًددـوا فهيا ا٢كحاذئ اًيت ثسٍص آكعومة اًخحىميَة صبهٔنا صبٔن آكعومة اًـاذًة ًخـني ؿىل ا٤كوكني      

آكعومة معوما اكًوخاَُة وحق اٗكفاغ
1

، حِر ميىن ًٔلظصاف الاس خـاهة مبسدضاز من ادذَازمه ًمت ثوهَهل 

 كاهوهَا.

ٔبما ؾن الٓخال يف آكعومة اًخحىميَة فذحسة ؾلة ًوم اكمي من اس خالم اًخحََف و ٕارا اكن بٓدص ًوم      

الٓخال ٕاىل ٔبول ًوم معي موايل، نٌل ثـخرب الٓخال ا٤كسذت يف هؼام اًخحىمي اًصاييض ًٔلخي ُو ًوم ؾعٍك، متسذ 

كاتٍك ٌَخرفِغ يف حاٌك الاس خـجال، ٔبو اٍمتسًس ابكرتاخ من جضىٍِك اًخحىمي
2

. 

ة، نٌل حيق       و اّكسٍص ابٙكهص ٔبهَ ل ًلدي ٕاحصاء ا٢كـازضة ؿىل مس خوى حموكة اًخحىمي اًصاييض اّكزائًص

ف ٕاذذال اًلري يف ٕاحصاء اًخحىمي، حِر ثو ل رممة اًخحََف ٕاىل اًعصف اٙكي ظَة ٕاذذاهلم، من خاىهبا ًٔلظصا

ٔبايم  10ثَزتم نخاتة ضحط ا٤كوكة ٔبًضا إبؿالمَ و ٌضرتظ ٔبن ٍىون إلذذال يف ٕاحصاء اًخحىمي مربزا و بٓخاهل 

خاهة ا٢كسدٌساث و اًواثئق ًىذاتة حتسة من اتزخي ثحََف ألظصاف من ٔبخي ثلسمي مالحؼاهتم ا٢كىذوتة ٕاىل 

ة 3ضحط ا٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص
. 

و سواء ثـَق ألمص إبحصاء ؿاذي ٔبو اس خنٌايف، فٕان جضىٍِك اًخحىمي حتسذ اّكَسة يف حني هتمت نخاتة      

اًضحط تددََف ألظصاف
4

 ، حِر ًلوم زئُس ا٤كوكة تخوسًؽ اًلضااي تني خمخَف اًلصف حسة ظحَـة اًزناغ و

ثَزتم نخاتة اًضحط تدسَمي  ل حمنك يف جضىٍِك اًخحىمي وسزة من ا٢كَف
5

. 

نٌل ميىن ذاةما يف ٕاظاز آكعومة اًخحىميَة ًدضىٍِك اًخحىمي اًخحلِق يف اًلضَة جاكفة اًوسائي اًيت حصاُا      

َة من بٔحس ألظصاف مٌاس حة، ٕار جس خعَؽ جضىٍِك اًخحىمي ظٍَك فرتت مدارشهتا إلحصاء تياءا ؿىل ٕازاذهتا ٔبو تع

                                                           
1
ة اّكسًس، اًعحـة اًثاًثة، مومف ًٌَرش، اّكزائص،  -   .522، ض.2012ؾحس اًسالم رًة، كاهون إلحصاءاث ا٢كسهَة و إلذاًز

2
ة. 02، 01فلصت  10ٔبهؼص ا٢كاذت   -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

3
ة. 08، 07ٔبهؼص ا٢كاذت   -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

4
ة. 06ٔبهؼص ا٢كاذت  -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

5
ة. من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة 19، 18ٔبهؼص ا٢كواذ  -   اًصايضَة اّكزائًص
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ة، و جس خعَؽ ٔبًضا جضىٍِك اًخحىمي مبحاذزت مهنا ٔبو  ٕاًزام اًعصف الٓدص تخلسمي اًواثئق و ألذٌك اًيت حصاُا رضوًز

تعَة من ٔبحس ألظصاف ثـَني ددري ٔبو ؿست ذرباء، و حتسذ ا٢كِام ا٢كولكة ٕاٍهيم و بٓخال ثيفِشُا و اس خالم 

ضوز ألظصاف ٔبو ذمثَهيم ٔبو حىت تلَاهبم و يف حاٌك ثـشز ؿىل آكحري بٔو ثلاٍزصمه و الاس امتغ ٔلكواهلم سواء حب

اًضِوذ حضوز اّكَسة، ميىن سٌلؾِم جاكفة اًعصق ا٢كخاحة لس امي اًِاثف، فِسًو معوز ٔبو ٔبًة وس ٍَك حىٌوًوحِة 

هتم 1جسمح جىضف ٍُو
. 

خاٍز ألظصاف ٔبو اثفاكِة اًخحىمي بٔو ثفعي جضىٍِك اًخحىمي يف موضوغ اًزناغ ظحلا ًلواؿس اًلاهون اٙكي خي      

َة، ًمت ثعحَق كواؿس اًلاهون ا٢كيعوض  /كاهون اًـلس و ٔبو اًلواهني ا٢كـمول هبا، ٔبما ٕارا ثـَق ألمص تزناؿاث ذًو

 ؿَََ يف اثفاكِة اًخحىمي و ٕان ٠ك ًوخس ففي كاهون اًـلس.

 اًخحىمي تياءا ؿىل ظَة بٔحس ألظصاف    ٌس خعَؽ زئُس ا٤كوكة ٔبو زئُس اًلصفة ا٥كخعة ٔبو زئُس جضىٍِك     

و فوز اس خالم ا٢كَف ألمص جاكفة اًخساتري اًخحفؼَة و ا٢كؤكذة اًيت ٍصاُا مٌاس حة، نٌل ميىهنم يف حاٌك الاس خـجال 

ق ٔبمص.  ٕاظساز ثساتري ؾن ظًص

فؼَة ٔبو مؤكذة     و ٕارا زفضت ا٤كوكة اًصايضَة حيق ًٔلظصاف معاًحة اًسَعاث اًلضائَة إبظساز ثساتري حت      

و ثَزتم ُشٍ ألذريت إبؿالم ا٤كوكة اًصايضَة اًيت ثخىفي تسوزُا تددََف جضىٍِك اًخحىمي
2

. 

 بٔحاكم اًخحىمي اًصاييض ا٢كعَة آكامس:  

ًمت اًيعق تبٔحاكم اًخحىمي ذالل ٔبخي ٔبكعاٍ زالزة ٔبصِص تسءا من اتزخي ثثخِت ا٤كنك اًوحِس ٔبو زئُس      

و كس متسذ ُشٍ الٓخال اس خثٌائَا ٢كست صِص من ظصف زئُس جضىٍِك اًخحىمي جضىٍِك اًخحىمي
3

. 

ٍىون حنك اًخحىمي مىذواب، مؤزذا، ًخضمن ماكن ظسوزٍ و مسخة و موكؽ من ظصف ا٤كنك ٔبو ا٤كوكني،      

ما ٕارا ٕار ثـصط جضىٍِك اًخحىمي ؿىل ا٤كوكة مرشوغ حنك اًخحىمي كدي ثوكِـَ من ظصف ا٤كوكني، و يف حاٌك 

                                                           
1
ة. 27ٔبهؼص ا٢كاذت  -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

2
ة. 03، 02، 01فلصاث  29، 28ٔبهؼص ا٢كواذ  -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

3
ة. 30ٔبهؼص ا٢كاذت  -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص
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اكهت جضىٍِك اًخحىمي حٌلؾَة و زفغ بٔحس ا٤كوكني اًخوكِؽ ًمت إلصازت ٕاىل رٛك مضن اْكنك اًخحىميي و يف ُشٍ 

.  اْكاٌك ًًذج ُشا ألذري  ل بآثٍز

ثعسز جضىٍِك اًخحىمي ٔبحاكم حتىمي متَِسًة ٔبو مؤكذة ٔبو حزئَة ٔبو هنائَة ٔبو ٕاضافِة ٔبو ثعحَحَة، فٕارا      

ًخحىمي ؾن اًفعي يف ظَة زئُيس، ميىهنا ٔبن ثعسز حىٌل ٕاضايف، و ثلوم جضىٍِك اًخحىمي ٔبقفَت جضىٍِك ا

ًوما ا٢كواًَة لس خالم حنك اًخحىمي إبظساز حنك ثعحَحي  30ثَلائَا ٔبو تعَة من ٔبحس ألظصاف ذالل 

ألظصاف، ًخعحَح ٔبي دعبٔ ماذي ٔبو حسايب ٔبو معحـي، نٌل ميىن ًدضىٍِك اًخحىمي اس خجاتة ًعَة ٔبحس       

ٔبن ثلوم إبظساز حنك ثفسريي ٢كيعوق حنك اًخحىمي مىت ثضمن ُشا ألذري مغوط بٔو ثياكغ
1

. 

ثعسز ٔبحاكم اًخحىمي تبٔكَحَة ألظواث ٕارا اكهت جضىٍِك اًخحىمي ثضم زالزة حموكني ٔبو ٔبنرث و يف حاٌك      

ًخحىمي ًٔلظصاف تـس جسسًس اكفة قَاة إلحٌلغ ٍصحؽ زٔبي زئُس اًدضىٍِك، ثَزتم ٔبماهة اًضحط تددََف حنك ا

ف اًخحىمي و ٔبثـاة ا٤كوكني، و ًلوم زئُس ا٤كوكة اًصايضَة تياءا ؿىل ظَة ألظصاف و ؿىل هفلهتم  معاًز

2تدسَمي وسخ معاتلة ًٔلظي يف حني حتخفغ ٔبماهة ضحط ا٤كوكة ابًًسزة ألظََة
. 

ي فعَت فَِ، حتوس ٔبحاكم اًخحىمي فوز اًيعق تعسوز حنك اًخحىمي ثخزىل جضىٍِك اًخحىمي ؾن اًزناغ اٙك     

هبا جحَة اًيشء ا٢كليض فَِ و ًَزتم ألظصاف تدٌفِش حنك اًخحىمي ؿىل اًفوز و حبسن هَة، حِر ثو ل رممة 

1035ثيفِش حنك اًخحىمي ٌَعصف الٔنرث اس خـجال ظحلا ٔلحاكم كاهون ٕا م ٕا لس امي ا٢كاذت 
3

. 

ة ٕاىل و يف حاٌك زفغ ٔبحس ألظصاف الاًزت  ام تدٌفِش حنك اًخحىمي، ًخوخَ زئُس حموكة اًخحىمي اًصاييض اّكزائًص

زئُس ا٤كوكة اًواكـة يف ذائصت ادذعاظِا إبًساغ ظَة وضؽ اًعَلة اًخيفِشًة ؿىل رًي اًلصاز اًخحىميي ّكـهل 

كصازا واحة اًخيفِش
4

. 

                                                           
1
ة. 31ٔبهؼص ا٢كاذت  -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

2
ة. 33، 32ٔبهؼص ا٢كواذ  -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

3
ة. 34ٔبهؼص ا٢كاذت  -   من هؼام اًخحىمي آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

4
س توسانذ تالل، اكثة ضحط ا٤ك -  ة، مبىذحَ ؿىل مس خوى ا٤كوكة اًصايضَة، يف ملاتٍك مؽ اًسَ   ، اّكزائص اًـامصة.2015مازش  10وكة اًصايضَة اّكزائًص
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ظاز اًزناؿاث اًلاةمة تني َُا ل اًخيؼمي و ميىن ٔبن حىون ألحاكم اًعاذزت ؾن حموكة اًخحىمي اًصايضَة يف إ      

ة ا٢كفـول و نشا ألهؼمة اًصايضَة  اًخًض َط اًصايضَني ٔبو ٔبؾضاهئا، حمي ظـن ظحلا ٌَلواهني و ألهؼمة ساًز

َة اٗكًو
1

. 

َة تَوسان )      ( هجة ظـن يف كصازاث حموكة اًخحىمي TASوثحـا ٙكٛك ثـخرب حموكة اًخحىمي اًصاييض اٗكًو

ة اً زناؿاث اًصايضَة ابّكزائص  ويه ثـخرب بٓدص ذزخة ظـن ابًًس حة ٌَزناؿاث اًصايضَةًدسًو
2

. 

َة  ٢كححرا    اًثاين: حموكة اًخحىمي اًصايضَة اٗكًو

َة آكاظة و كس ٔبحِط       ًلس احذي موضوغ اًخحىمي ٔبمهَة ابًلة تعفة ؿامة يف اًـالكاث اًلاهوهَة اٗكًو

َة اًيت كس ل ختصح ؾن اُامتماث اًلاهون تسزاساث مفعٍك، و كس ؿسٍ اًحـغ حزء ا من موضوؿاث اًخجازت اٗكًو

اٗكويل آكاض، ٕال ٔبن دعوظَة اًلاهون اًصاييض اٗكويل آكاض، انتـة ؾن ُشٍ ا٢كزيت و ا٢كمتثٍك يف ثـَني هجة 

َة ذاظة ٌَخحىمي يف اًزناؿاث اًصايضَة اٗكًو
3

ان اًخبٔذًخِة ذاظة و ٔبن اًصايضة ا٢كيؼمة يه وضاظ ؿا٢كي، فاٌَج 

ة  ا٢كخواخست ؿىل مس خوى الاحتاذايث اًوظيَة و نشا حمامك اًخحىمي اًصايضَة اًوظيَة سَعهتا يف جمال جسًو

َة ة ىزاؿاث انجتة ؾن كصازاث َُئاث زايضَة ذًو اًزناؿاث اًصايضَة حمسوذت ٕاكَميَا و ل ميىهنا جسًو
4

ٙكٛك  

َة ا٢كـرتف ًِا ابلٔ  5ََُة اًلاهوهَةٔبوضبٔث اٌَجية ألو٢كحَة اٗكًو
َة   يف سوٌرسا حموكة اًخحىمي اًصاييض اٗكًو

                                                           
1
 ، ؼ اًساًف اٙكهص ؼ .05ؼ13من كاهون  03فلصت  106ٔبهؼص ا٢كاذت  - 

2
ة، ا٢كعاذق ؿَََ من كدي أكـَة اًـا 57ا٢كاذت  -   .2013ذٌسمرب  14مة يف من اًيؼام اٗكاذًل ٌَجية الٔو٢كحَة اًصايضَة اّكزائًص

3
َة حنو )كاهون زاييض ذويل ذاض(، اًعحـة الٔوىل، ذاز وائي ًٌَرش، ؾٌل -  ، 2005ن، َلس سَامين الٔمحس، ثياسغ اًلواهني يف اًـالكاث اًصايضَة اٗكًو

 .32ض.

4
 -  Gérald Simon, Cécile Chaussard, Philippe Icard, David Jacotot, Christophe de la Mardière, Vincent Thomas, 

Droit du sport, 1
re
 édition, thémis, Paris, 2012, p.570. 

5
 -  ART 01, Accord entre le conseil fédéral suisse et le comité international olympique relatif au statut du comité 

international olympique en suisse. 
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(TAS)  من ا٢كَثاق ألو٢كيب إبحاٌك ٔبي ىزاغ ًًضبٔ مبياس حة ذوزت ألًـاة ألو٢كحَة ٔبو ثسخهبا  74و كس ٔبًزمت ا٢كاذت

ا و رٛك ظحلا ًلاهون اًخحىمي يف اًلضااي و ا٢كسائي اًصايضَة ٕاىل حموكة اًخحىمي اًصاييض ذون كرُي
1

 . 

َة و ظحَـهتا اًلاهوهَة       س يحاول من ذالل ُشا ا٤كوز إلصازت ٕاىل  ل من وضبٔت حموكة اًخحىمي اًصاييض اٗكًو

ا و نشا رمارما و ٕاحصاءاث اًخحىمي ٔبمارما.  و سرُي

َة  ا٢كعَة ألول:    وضبٔت حموكة اًخحىمي اًصاييض اٗكًو

ة اًزناؿاث ذون اٌَجوء ًلس حصثة ؿىل إلزاذت ا٢كس خلٍك ٌَـا٠ك اًصاييض       اًخفىري يف ٕاوضاء َُئة ملكفة تدسًو

ٕاىل اًعـن ٔبمام اًلضاء اْكىويم، فاًزناؿاث اًيامجة ؾن ذمازسة اًصايضة ل ًوخس ًِا ذاةما هؼام كاهوين موافق يف 

كضاء اٗكوٌك
2

َة، ذما ٙكٛك و مؽ تساًة اًامثهٌُاث ػِص ظصحا كواي ًرص ؿىل اس خلالًَة اًصايضة و ذاظة مهنا اٗك  ًو

ة و ٕاجياذ حَول ٌَزناؿاث اًصايضَة اًيت ل ًيؼص فهيا اًلضاء اْكىويم  ٔبذى ٕاىل اًخفىري يف ٕاجياذ َُئة رممهتا جسًو

 ورٛك هدِجة ًخـلِساهتا.

َة إلس حاين"دوان ٔبهعوهَو       و من مث ثوٗكث فىصت ٕاوضاء َُئة كاهوهَة ٗكى زئُس اٌَجية ألو٢كحَة اٗكًو

ة اًزناؿاث اًصايضَة، و ذالل اٗكوزت 1981اتَ س ية سٌلزاوش" ٕاثص اهخز ٣كَس  85، رممهتا ٔبهنا ثـمي ؿىل جسًو

َة اًيت حصث جصوما ؿام  متت مٌاكضة اًفىصت و كُسم مرشوغ ٔبويل ًيؼام حموكة  1982اٌَجية ألو٢كحَة اٗكًو

َة، حبَر حصٔبش اًس َس" هَحا مداي" اًخحىمي اًصاييض اٗكًو
3

َة و ٍلوؿة من ألؾضاء اًخا  تـني ٌَجية ألو٢كحَة اٗكًو

َة و اًيت ظاذكت ؿَهيا اٌَجية ابٕلحٌلغ.  لُكفوا إبؿساذ اًلواهني ا٢كس خلدََة ٤كوكة اًخحىمي اًصاييض اٗكًو

                                                           
1
 .21، ض.٢2008كواهجاث اًـامة ٌَلاهون اًصاييض اٗكويل آكاض، اًعحـة الٔوىل، مًضوزاث اْكَيب اْكلوكِة، اًـصاق، َلس سَامين الٔمحس، ا - 

2
 -  Jean-Christophe Lapouble, droit du droit, ellipse édition marketing S.A, Paris, 2006, P.91. 

3
َة.كاط من اًس يلال، اكن مضن اًلضات اًخاتـني ٤كوكة اً -  َة تالُاي، زئُس ا٤كوكة اًـََا ابًس يلال و ؾضو ابٌَجية الٔو٢كحَة اٗكًو  ـسل اٗكًو
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اؿرتفت ا٤كوكة اًفسزاًَة اًسوٌرسًة و ا٤كوكة اًـََا ٌَىٌفسزاًَة  1983مازش  15و يف كصاز س١ك يف      

َة )اًسوٌرسًة مبحوكة اًخحىمي  ا ًوسان ثسوٌرسا  TASاًصاييض اٗكًو ( هكؤسسة حتىميَة مس خلٍك تشاهتا ملُص

 خمخعة يف حي اًزناؿاث راث اًعفة آكاظة، و اًيت حتسج هدِجة ذمازسة اًًضاظ اًصاييض. 

، ووضـت حتت اًسَعة إلذاًزة و ا٢كاًَة ٌَمجَس اٗكويل 1984حوان  30حِر تسٔبث معَِا زمسَا تخازخي      

َة حوايل ٌَخحىمي حمنك ًمت ادذَازمه وفق مـازفِم اًـَمَة  300 اًصاييض، ثضم حموكة اًخحىمي اًصاييض اٗكًو

 200ذوٌك و كس مت جسجَي حوايل  80ا٢كخرععة حول اًخحىمي و كاهون اًصايضة و مه ًيحسزون من ٔبنرث من 

َة  ل س ية ٕاحصاء حتىمي ٔبمام حموكة اًخحىمي اًصاييض اٗكًو
1

.
 

ىشا ػِصث     َة يف ٔبول صلك ًِا و تسٔبث معَِا ألسايس ا٢كمتثي يف اس خلدال  ُو حموكة اًخحىمي اًصاييض اٗكًو

هتا وفلا ٌَلواؿس إلحصائَة و اًلواهني اًيت حتوكِا     و تلِت  اًلضااي من خمخَف ٔبحناء ذول اًـا٠ك و حماوٌك جسٍو

 اًصاييض ووضـخَ حتت ثرصف ، حبَر كامت ا٤كوكة تًرش ذًَي اًخحىمي1991ؿىل ُشا اْكال حىت س ية 

َة من ٔبخي إلظالغ ؿَََ و حهثا ؿىل اٌَجوء ٕاٍهيا مؽ حتسًس منورح رشظ اًخحىمي اٙكي  اًَِئاث اًصايضَة اٗكًو

َة ُشا اٗكًَي ٔبذى ٕاىل ا٢كخاتـة يف ٕاحساج ٕاحصاءاث كاهوهَة حمسذت  ميىن ٔبن ثخخٌاٍ الاحتاذايث اًصايضَة اٗكًو

ة اًزناؿاث اًي َةهتسف ٕاىل جسًو اجتة ؾن اًلصازاث ا٢كخزشت من كدي ٔبؾضاء الاحتاذايث اًصايضَة اٗكًو
2

.
 

َة مذيوؿة و متس ؿست  1992ؼ1991وذالل سًيت      اكهت اًلضااي ا٢كعصوحة ؿىل حموكة اًخحىمي اًصاييض اٗكًو

ة وثخسذي حموك جمالث مثي: خًس َة اًصاييض، ؾلس اًـمي، ؾلس اًخياسل ؾن حلوق إلزسال و اًحر...اِك

ن َُئة ثضم زالزة حاكم، وميىن ًِشٍ ألذريت ٔبن ثحسي زٔبهيا حول مسائي كضائَة  َة تخىٍو اًخحىمي اًصاييض اٗكًو

تعَة من ٔبؾضاء اْكصنة اًصايضَة اًـا٢كَة
3

. 

                                                           
1
 .151ؼ150ؾحس اًىصمي مـٍزز، ا٢كصحؽ اًساتق، ض.ض.  - 

2
 - Jean-Christophe Lapouble, op.cit, P.92. 

3
 .89توساق فذَحة، توساق ٔبسٌلء، حموكة اًخحىمي اًصاييض، ا٢كصحؽ اًساتق، ض. - 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

َة ) TASوهؼصا ٔلن ثيؼمي      ( نٌل بٔن كواهُهنا ألساس َة اكن CIOملصز تعفة ٔبظََة ٌَجية ألو٢كحَة اٗكًو

 ل رٛك ٔبذى ٕاىل  TASيف ثـَني ٔبؾضاء  CIOابٕلضافة ٕاىل ثبٔزري زئُس  CIOمن ذالل ذوزاث ًعاذق ؿَهيا 

و ٕاوضاء  TASمت ثـسًي اًلاهون ألسايس ًيؼام  1994س ية   Gundelفـىل ٕاثص كضَة   CIOٕاىل TASثحـَة 

 مس خلٍك ( يف ا٣كال اًصاييض و من هخاجئَ ٔبن ٔبظححت حموكة اًخحىمي اًصاييضCIASجمَس ذويل ٌَخحىمي )

اٙكي حمتثي مسؤوًَخَ يف ضٌلن اس خلالًَة ا٤كوكة CIASتـس ٕاوضاء  CIOؾن
1

. 

ا يف كصاز لسوثٌُا اًياجت ؾن حموكة إلحتاذ  TASواّكسٍص ابٙكهص ٔبن الاس خلالًَة اًاكمٍك و ا٢كعَلة ًؼ  مت ٕاكصاُز

2003مازش  27اًسوٌرسي يف 
2

. 

َة و اًـسًس من اٌَجان اًوظيَة ألو٢كحَة ٔبذزحت  ل الاحتاذاي 1994و ٕاتخساءا من س ية      ث اًصايضَة اٗكًو

مىت زدعت اًلواهني اًوظيَة رٛك، فصمغ حتفغ اًحـغ مثي : الاحتاذًة  رشوظ اًخحىمي يف كواهُهنم ألساس َة 

َة ًىصت اًلسم َة واكهت  FIFAاٗكًو  ٕال ٔبهنا زخضت ًٔلمص اًواكؽ و اؿرتفت مبِازت حموكة اًخحىمي اًصاييض اٗكًو

َة ٌَفصوس َة يه ٔبول من ثخىن فىصت اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي اًصاييض، واكن رٛك ؿىل ٕاثص كضَة  الاحتاذًة اٗكًو

 .E_ Gundelا٢كًضعاث اًيت وخسث يف حعان مدساتق ٔب٢كاين ًسؾى 

َة مىذحني كري مصنًزني ًخواخس ٔبحسٌُل يف ٔبسرتاًَا " س َسين " و الٓدص يف        ٤كوكة اًخحىمي اًصاييض اٗكًو

ٌل ٕاىل جسَِي ّكوء ا٢كخياسؿني يف ذول ا٤كَط ؤبمٍصاك اّكيوتَة ٕاىل  وزك " وهيسف ٕاوضاُؤ ٔبمٍصاك اًضٌلًَة " هًَو

حموكة اًخحىمي اًصايضَة
3

. 

 

 

                                                           
1
 - Jean-Christophe Lapouble, op.cit, P.93. 

2
 - Laurence Chevé, la justice sportive, Gualino-lextenso éditions, Paris, 2012, P.173. 

3
 - Jean-Christophe Lapouble, op.cit, P.95. 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

اا٢كعَة اًثاين:     اًعحَـة اًلاهوهَة ٤كوكة اًخحىمي اًصاييض اٗكوًَة وسرُي

َة يه مؤسسة مس خلٍك      ة  َُئة اًخحىمي اًصايضَة اٗكًو ؾن  ل ا٢كيؼٌلث اًصايضَة ثـمي ؿىل حي وجسًو

اًزناؿاث اًصايضَة ؾن ظًصق س حي اًخحىمي ٔبو اًوساظة ابؾامتذُا ؿىل ٕاحصاءاث كاهوهَة واحضة ثخالءم وؿا٠ك 

 اًصايضة.

ٔبي ٔبهنا مؤسسة كاهوهَة ذاظة، مس خلٍك، ؿاذٌك ميىهنا اًفعي يف  ل اًزناؿاث اًلاهوهَة ا٢كصثحعة ابًًضاظاث      

ًصايضَة ؿىل ا٢كس خوى اٗكويل ذون ٔبي ثسذي من اًَِا ل و ا٢كؤسساث اًصايضَة، نٌل ٔبن ٔبحاكرما ثمت وفق ا

كواؿس ٕاحصائَة مضحوظة ثخجىل يف بٔحاكم ًِا هفس اًلوت اًخيفِشًة اًيت حمتخؽ هبا بٔحاكم ا٤كامك اًوظيَة
1

. 

ماذت ٔبساس َة حِر  63وكس ثضمن  1994 هومفرب 22فامي ًخـَق تلاهون اًخحىمي فلس ذذي حزي اًخيفِش يف      

َئة اًخحىمي اًصايضَة، نٌل هصش اًلاهون ألسايس  هط ؿىل ٕاوضاء جمَس اًخحىمي اٗكويل يف جمال اًصايضة ُو

ىن دشؿان ما مت  ٥كخَف ألؾضاء ؤبًضا هط ؿىل زالزة ٔبهواغ من إلحصاءاث ا٢كس خـمٍك تـَسا ؾن اًوساظة ًو

 .TASتيؼام اًوساظة ٔبمام    1999حوكٍك كاهون اًخحىمي س ية

اكًالؾة  TASحِر ٌس خعَؽ ٔبي خشط زاييض)ظحَـي ٔبو مـيوي( ٍمتخؽ حبلوكَ ا٢كسهَة ٔبن ٌس خـني خبسماث 

وهَة...اِك، فلك ما  ٔبو اًياذي ٔبو إلحتاذ اًصاييض ٔبو مٌؼم اًخؼاُصت اًصايضَة ٔبو اًصاؾي ًِا ٔبو مؤسسة ثَفًز

اثفاق ٕاذازي تٌَُ وتني دعمَ ؿىل رٛك، سواء اكن ُشا الثفاق تيسا ًخعَحَ كاهون اًخحىمي اًصاييض، ُو وحوذ 

تـلس ٔبو اثفاكا مس خلال ٔبو هعا يف هؼام ٔبو لحئة، اًزتم تَ ألظصاف
2

. 

ثدضلك جضىٍِك اًخحىمي ٕاما من حمنك فصذ، وٕاما من زالزة حموكني، فٕارا ٠ك ًخضمن اثفاق ألظصاف ؿسذ      

س قصفة اًخحىمي ُو اٙكي ًلصز ؿسذمه، فٕارا اثفق ألظصاف ؿىل حمنك واحس بٔو ا٤كوكني )فصذ ٔبو زالزة( فٕان زئُ

ًوما حيسذٍ اكثة اًضحط  20ٔبمص تشٛك زئُس اًلصفة، فٕان ألظصاف ًخوًون حتسًسٍ ابثفاكِم ا٢كضرتك ذالل بٔخي 

                                                           
1
 .152ؾحس اًىصمي مـٍزز، ا٢كصحؽ اًساتق، ض. - 

2
 .153ا٢كصحؽ هفسَ، ض. - 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

اثفاق ألظصاف بٔو تـس اس خالمَ ًعَة اًخحىمي، ويف حاٌك ثـشز اثفاكِم ثوىل زئُس اًلصفة حتسًس ا٤كنك فٕارا اكن 

ٕارا ٔبمص زئُس قصفة اًخحىمي، يف حاٌك ؿسم وحوذ مثي ُشا الثفاق ٔبن حىون جضىٍِك اًخحىمي من زالزة حموكني 

فٕان ظاًة اًخحىمي خيخاز حموكَ يف ظَة اًخحىمي ٔبو ذالل ا٢كست اًيت حيسذُا كصاز زئُس اًلصفة تخحسًس ؿسذ 

لوم اًعصف الٓدص يف اًخحىمي تخـَ ني حموكَ ذالل ا٢كَـاذ اٙكي حيسذٍ هل اكثة اًضحط مٌش اس خالمَ ا٤كوكني ًو

ًعَة اًخحىمي، ويف حاٌك ختَف ُشا اًخحسًس من خاهة اًعصفني، ثولٍ زئُس اًلصفة ؾن  ل ظصف مهنٌل، فٕارا 

هلٌل مت ثـَني حموكي اًعصفني، ثوًَا ثـَني ا٤كنك اًثاًر )زئُس اًدضىٍِك( ابثفاكِم ا٢كضرتك ذالل مِـاذ حيسذٍ 

اكثة اًضحط، ويف حاٌك ؿسم الثفاق ذالل ا٢كَـاذ ا٢كشهوز، ثوىل زئُس اًلصفة ثـَني ا٤كنك اًثاًر ؾن اًعصفني 

من كاهون اًخحىمي( 2/3Rؼ40)ا٢كاذت 
1 

 ُشا ابًًس حة ًلصفة اًخحىمي اًـاذًة.

ٌافِة ٕال يف ٔبن زئُس ول خيخَف ألمص نثريا، ٕارا ثـَق ألمص تزناغ معصوخ ؿىل قصفة اًخحىمي الاس خن      

اًلصفة ُو اٙكي ًـني ا٤كنك اًفصذ ٔبو ا٤كنك اًثاًر، ٕارا ما اثفق اًعصفان ؿىل هون ا٤كنك فصذا ٔبو ٕارا اثفلا ؿىل زالزة 

حموكني، ٔبو ٕارا ازثبٔى زئُس اًلصفة رٛك، نشٛك ٕارا ختَف ٔبحس اًعصفني ؾن ادذَاز حموكَ، ثوىل رٛك زئُس 

الحغ ٔبن ا٢كس خبٔهف  ضة اًعـن )ا٢كاذت  10ضسٍ، ًلوم تخـَني حموكَ ذالل اًلصفة ًو ٔبايم من اتزخي اس خالمَ ًـًص

53 R   .)من كاهون اًخحىمي 

و سواء اكن اًخحىمي ٔبمام اًلصفة اًـاذًة ٔبو ٔبمام اًلصفة الاس خنٌافِة، فٕان ا٤كنك ٔبو ا٤كوكني ا٥كخاٍزن ، ل      

من كاهون اًخحىمي  33Sيَة كصازا ًؤنس رٛك تـس مصاحـة ا٢كاذت ًـخربوا كس ؾَيوا ٕال ٕارا ٔبظسز زئُس اًلصفة ا٢كـ 

 . TASاًصاييض اًيت ثوحة ٔبن ٍىون ا٤كنك ٔبو ا٤كوكني من ا٢كلِسٍن تلاةمة حموكة اًؼ 

 ل حمنك ؾيس ادذَاٍز تلاةمة ا٤كوكني ًوكؽ ٕاكصازا، ًَزتم فَِ مبٌلزسة معهل تعفة خشعَة، و جلك موضوؾَة و      

زتما تيعوض كاهون اًخحىمي اًصاييض، و جيوس زذ ٔبحس ا٤كوكني، ورٛك ٕارا ذؾت اًؼصوف ٕاىل اس خلالًَة، مَ

 CIASاًدضىِم يف حِاذٍ و اس خلالهل، جيوس اًصذ يف ٔبي وكت و مبجصذ مـصفة ٔبو وضف سخدَ، حِر خيخط 

ىن ثلَري ا٤كنك ٕارا نٌل مي R 2ؼ34من ذالل مىذحَ ابًفعي يف ظَة اًصذ مذحـا إلحصاءاث ا٢كيعوض ؿَهيا اب٢كاذت 

                                                           
1
 - Jean-Christophe Lapouble, op.cit, P.P.94-95. 
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زفغ ٔبو وخس ٗكًَ ماهؽ ٢كحارشت رممخَ، و ٔبذريا ميىن اسددسال ا٤كنك تبٓدص يف حاٌك ثلسميَ لس خلاًخَ بٔو وفاثَ بٔو 

ؾزهل ٔبو زذٍ وفلا ًلواؿس ثـَني ا٤كوكني ا٢كضاز ٕاٍهيا ساتلا، ؿىل ٔبن جس متص إلحصاءاث ذون ٕاؿاذت ٢كا مت مهنا كدي 

اًعصفان ؿىل رٛك ٔبو ٔبمص تَ زئُس اًلصفة ا٢كـيَة الاسددسال، ٕارا ما اثفق
1

. 

حىون ٕاحصاءاث اًخحىمي دشًة فألظصاف و ا٤كوكون و ا٤كوكة اًصايضَة راهتا مَزتمون تـسم ٕاراؿة بٔو ٕافضاء      

رٛك ٔبًة وكائؽ ٔبو مـَوماث ًِا ظٍك ابًزناغ ٔبو ٕاحصاءاثَ ٌَلري، نشٛك فٕان بٔحاكم ا٤كوكة ل ثًرش، ٕال ٕارا هط ؿىل 

اْكنك راثَ ٔبو ٕارا اثفق ألظصاف ؿىل رٛك و ُشا ا٢كحسٔب مت اًيط ؿَََ ثضبٔن إلحصاءاث ٔبمام قصفة اًخحىمي 

اًـاذي
2

 ، ول ًوخس ما مييؽ ثعحَلَ ثضبٔن إلحصاءاث ٔبمام قصفة اًخحىمي الاس خنٌافِة. 

َة ا٢كعَة اًثاًر:     ادذعاظاث ووػائف حموكة اًخحىمي اًصايضَة اٗكًو

 حموكة اًخحىمي اًصايضَة مؤسسة مس خلٍك ؾن  ل مٌؼمة زايضَة، ثلوم تخلسمي ذسماث هتسف ٕاىل ثـخرب     

ق اًخحىمي ٔبو اًوساظة من ذالل ٕاحصاءاث ثخفق  جسَِي معََة حي ا٢كياسؿاث يف جمال اًصايضة و رٛك ؾن ظًص

مؽ اْكاخاث آكاظة ًـا٠ك اًصايضة
3

ًق ٍلوؿة من ا٤كوكني، و ، و ثحارش حموكة اًخحىمي اًصايضَة معَِا ؾن ظص 

 مبساؿست نخاتة اًضحط .

ثـس رممة حسم ا٢كياسؿاث اًلاهوهَة اًياص ئة يف جمال اًصايضة، يه ا٢كِمة ألساس َة ٌَمحوكة اًصايضَة، ٙكٛك      

ٔبوضنت قصفذني ٔبساس َدني ٌَمحوكة، ٕاحساٌُل ًعَق ؿَهيا قصفة اًخحىمي اًـاذي وختخط حبي ا٢كياسؿاث اًيت ثعصخ 

اًلصفة نسزخة ٔبوىل، و اًثاهَة ًعَق ؿَهيا قصفة اًخحىمي إلس خنٌافِة، و ثخوىل حسم ا٢كياسؿاث اًياص ئة ؾن ؿىل 

ة ٔبو اًوظيَة ٔبو بٔي مٌؼٌلث زايضَة، ٕارا اكهت ٔبهؼمهتا و  كصازاث ظاذزت من هجاث اًخبٔذًة ابلحتاذاث اًلاًز

 ليض تَ .ًواحئِا ثيط ؿىل اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي ٔبو ٕارا اكن ُياك اثفاق ً

                                                           
1
ة ا٢كياسؿاث يف جمال اًصايضة، تسون ظحـة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت،   -   .84ؼ83، ض.ض.2005ٔبسامة ٔبمحس صويق ا٢كََحي، جسًو

2
 - Jean-Christophe Lapouble, op.cit, P.96. 

3
ماخس َلس مسـس فصكًل، ٔبماين َلس حمسن اًرشًف، َلس ٔبمحس ؿًل فضي ٝك، َلس ٕاجصاُمي نٌلل اٗكٍن ؾحس اًصحٌلن ذزوٌش، هخَِ ؾحس إكَس اًـَلايم،  - 

 .211، ض.2012ملاوزي، اًيؼم اًصايضَة و اًحسهَة اًدرشًـَة، اًعحـة الٔوىل، مىذحة ألخَو ا٢كرصًة، اًلاُصت، 
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ًخوىل ؿاذت اكثة اًضحط ثوسًؽ ا٢كياسؿاث ؿىل قصفيت ا٤كوكة حبسة ظحَـة ا٢كياسؿة، ذون ٔبن ٍىون      

ًٔلظصاف الاؿرتاط ٔبو اًعـن ؿىل ُشا اًخوسًؽ، ويف مجَؽ ألحوال ل ختخط حموكة اًخحىمي اًصايضَة ٕال ٕارا 

ُشا اًزناغ كس ًًضبٔ ؾن ؾلس ًخضمن رشظ اًخحىمي اثفق ألظصاف ؿىل ظصخ ىزاؾِم ا٢كخـَق ابًصايضة ؿَهيا، و 

ٔبو كس ٍىون حمال لثفاق مٌفعي و لحق ٌَخحىمي، و يف ُشا اًفصط ًيـلس الادذعاض ًلصفة اًخحىمي اًـاذي، 

و كس ٍىون اًزناغ مذعال ابًعـن ؿىل كصاز ظاذز من هجة ثبٔذًخِة ٔبو هجة مضاهبة ابلحتاذاث و ا٢كيؼٌلث 

هؼمهتا و ًواحئِا ثيط ؿىل رٛك ٔبو وخس اثفاق ًخضمن اًعـن ٔبمام حموكة اًخحىمي اًصايضَة اًصايضَة، ٕارا اكهت بٔ 

 و يف ُشا اًفصط ًيـلس الادذعاض  ًلصفة اًخحىمي الاس خنٌافِة .

ة كري مَزمة ثضبٔن مسائي كاهوهَة مصثحعة ابًصايضة       ختخط ٔبًضا حموكة اًخحىمي اًصايضَة تخلسمي بٓزاء اسدضاًز

َة ٔبو الاحتاذاث اًوظيَة ألو٢كحَة ٔبو الاحتاذاث ا٢كـرتف هبا من اٌَجية   تياء ؿىل ظَ ة اٌَجية ألو٢كحَة اٗكًو

 ألو٢كحَة، و ّكان ثيؼمي ألًـاة ألو٢كحَة .

ق ذوائص ثًض هئا، ثخعف تبهٔنا كري ذاةمة، حبسم ا٢كياسؿاث       ثلوم ٔبًضا حموكة اًخحىمي اًصايضَة، ؾن ظًص

ألًـاة ألو٢كحَة ٔبو ٔبًـاة اًىومٌوًر مثي ذوزت اًىومٌوًر اًيت ؾلسث يف هوالا٢كحوز اًياص ئة ؾن مٌافساث 

ا من ا٢كيافساث ا٢كضاهبة 1998مباًزياي ؿام  ٔبو كرُي
1

. 

 TASٕاحصاءاث اًخحىمي بٔمام  ا٢كعَة اًصاتؽ:   

 زالزة ٔبهواغ من إلحصاءاث : TASًوخس ٔبمام 

من ٔبخي بٔن   TASنٌايف، ٕاحصاء حتىمي ذاض و ميىن ٔبًضا ٕادعاز ٕاحصاء اًخحىمي اًـاذي، ٕاحصاء اًخحىمي إلس خ 

 ثعسز بٓزاء ٔبو يف ٕاظاز اًوساظة و اًيت جضلك ٕاحصاءاث كري ٕاًزامِة .

 

                                                           
1
 .78ؼ77ٔبسامة ٔبمحس صويق ا٢كََحي، ا٢كصحؽ اًساتق، ض.ض. - 
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 ؼ ٕاحصاء اًخحىمي اًـاذي : 1

ٔبي ظصف ٍصقة يف اٌَجوء ٕاىل حموكة اًخحىمي اًصايضَة يف ىزاغ ًسذي يف ادذعاض قصفة اًخحىمي       

س ظَة حتىمي مذضمن تَاانث ؿسًست، ٔبمهِا، ؾصط موحز ٌَوكائؽ و اًيلاظ اًلاهوهَة        و اًـاذي، ؿَََ ٔبن ًـ

ألس ئٍك اًيت ٍصقة يف ٔبن جتَة ؿَهيا ا٤كوكة، و تَاانث ذاظة ابٓكعم، و ظوزت من اًـلس اٙكي ًخضمن اثفاق 

يض، و ؿَََ ٔبن ٌسسذ زسٌل اًخحىمي ٔبو ٔبي وزكة ٔبدصى ثثخت الثفاق ؿىل اًخحىمي وفلا ًلاهون اًخحىمي اًصاي

ْكساة ا٤كوكة، و ًؤذي ختَف اًسساذ ٕاىل ؿسم تسء ٕاحصاءاث  64Rفصهم سوٌرسي حسذثَ ا٢كاذت  500كسٍز 

ف آكرباء و اًرتمجة و اًضِوذ ٕان وخسوا و ٔبثـاة  64Rاًخحىمي، و ثخوىل ا٢كاذت  حتسًس زسوم اًخحىمي و معاًز

ا٤كوكني وفلا ٌَجسول اٙكي ثضـَ ا٤كوكة
1

. 

و ٕارا ثحني ًاكثة اًضحط وحوذ اثفاق ؿىل اًخحىمي ٔبمام حموكة اًخحىمي اًصايضَة، رشغ يف اختار اكفة      

إلحصاءاث اًالسمة ًوضؽ اًخحىمي موضؽ اًخيفِش، فِرعص آكعم الٓدص تعَة اًخحىمي، و ًعَة من ألظصاف 

و      TASلدذَاز حمنك من كاةمة حموكي حتسًس اًلاهون اًواحة اًخعحَق و حيسذ ٌَرعم ا٢كسؾى ؿَََ مِـاذا 

 اًصذ ؿىل ظَة اًخحىمي مذضميا وسائي ذفاؿَ.

جضمي إلحصاءاث ٔبمام َُئة اًخحىمي ؿىل ٕاماكهَة اًخحلِق ا٢كىذوة، و ُو ألظي مث اًخحلِق           

اف مبضمون ٕاحصاءاث ا٢كصافـاث حِر ٍصاكة اًصئُس اًزتام ألظص  3R، 2/4ؼ44اًضفوي، و كس هؼمت ا٢كاذت 

مشهصاهتم ا٢كىذوتة، و حىون ا٢كساوٌك دشًة ما ٠ك ًخفق ألظصاف ؿىل كري رٛك، و ًمت ٕازحاهتا يف حمرض، تـس سٌلغ 

ألظصاف و اًضِوذ و آكرباء، جيوس ًلك ظصف ٔبن ًعَة من َُئة اًخحىمي ٔبن ثبٔمص دعمَ تخلسمي مسدٌساث 

وحوذُا ٗكًَ و ٔبمهَهتا ٢كوضوغ اًزناغ، و جيوس ًَِئة يف حِاسثَ ٔبو حتت س َعصثَ رشًعة ٔبن ًلسم اٗكًَي ؿىل 

  4Rؼ44اًخحىمي ابثفاق ألظصاف ٔبن ثبٔمص ابٌَجوء ٕاىل ٕاحصاءاث ؿاخٍك حتسذ صلكِا ا٢كاذت 

                                                           
1
 - Jean-Christophe Lapouble, op.cit, P.97. 
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ؾيسما ثفعي اًَِئة يف اًزناغ، فٕاهنا ثعحق كواؿس اًلاهون اًيت اثفق ؿَهيا ألظصاف، و ٕال كضت وفلا ًلواؿس      

 حاٌك ؿسم وحوذ الثفاق و جيوس ًٔلظصاف ٔبن ًـِسوا ٌََِئة تبٔن ثفعي وفلا ًلواؿس  اًلاهون اًسوٌرسي يف

اًـساٌك، ًعسز اْكنك نخاتة تبٔكَحَة ألظواث ٕارا اكهوا مذـسذٍن، و مسخدا ما ٠ك ًخفق ألظصاف ؿىل كري رٛك 

ؤزد و ًوكؽ من كدي زئُس اًدضىٍِك )ا٢كاذت  (46/1Rًو
1

. 

  :ؼ ٕاحصاء اًخحىمي الاس خنٌايف 2

ًمت اٌَجوء ٕاىل قصفة اًخحىمي إلس خنٌافِة يف  ل حاٌك ٌسمح فهيا هؼام إلحتاذ اًصاييض ٔبو ا٢كيؼمة اًصايضَة      

تشٛك ضس كصازاث اّكِة اًخبٔذًخِة ٔبو ٔبي هجة صخهية هبا اتتـة هل ٔبو تياء ؿىل اثفاق تُهنا و تني ألظصاف حبَر 

ا٢كيعوض ؿَهيا تبٔهؼمة و ًواحئ ا٢كيؼمة اًصايضَةٍىون اًعاؾن كس اسدٌفش ظصق اًعـن اًلاهوهَة 
2

. 

ًلسم ثلٍصص اًعـن ابلس خنٌاف مذضميا ظوزت اًلصاز ا٢كعـون فَِ، و ادذَاز حمنك ؾن اًعاؾن، ما ٠ك ٍىن      

ألظصاف مذفلني ؿىل اٌَجوء ٕاىل حمنك واحس ًلوم تخـٌََُ زئُس اًلصفة ٔبو ٕارا زٔبى ُشا ألذري رٛك، و ظوزت من 

، و ٔبذريا معاًة TASألسايس ٔبو لحئة ا٢كيؼمة اًصايضَة ٔبو اثفاق إلحصاءاث ؿىل اًخحىمي ٗكى  اًيؼام

اًعاؾن اٙكي ٌس خعَؽ ٔبن ًعَة وكف ثيفِش اًلصاز ا٢كعـون فَِ رشًعة ٔبن ٌسخة ظَحَ، و ؿَََ ٔبن ًوذغ زسٌل 

ي ٔبن ٕاحصاءاث اًعـن ٔبمام فصهم سوٌرسي، و ٕال امذيـت ا٤كوكة ؾن هؼص اًعـن، و ٕارا اكن ألظ 500كسٍز 

ف ا٤كوكة، ٕال ٔبن ُشا  قصفة الاس خنٌاف جماهَة، حِر ثخحمي ا٤كوكة حاكًَف و ٔبثـاة ا٤كوكني فضال ؾن معاًز

ف ألظصاف و اًضِوذ و آكرباء ٕان وخسوا و اًرتمجة، اًيت جية سساذُا ملسما، وٕارا ٠ك حيسذ  ل ٌضمي معاًز

اًخيؼمي اًصاييض ا٢كـين ٔبو اثفاكِة اًخحىمي ا٢كوكـة تني ألظصاف مِـاذا     اًيؼام ألسايس ٔبو لحئة الاحتاذ ٔبو

ٔبايم اًخاًَة  10ًوما من اتزخي ٕاؿالن اًلصاز ا٢كعـون فَِ ابلس خنٌاف، و ذالل  21ًالس خنٌاف، اكن ا٢كَـاذ 

يت ًؤسس ؿَهيا لىهتاء مِـاذ الاس خنٌاف، ًخلسم اًعاؾن مبشهصت مذضمية ٌَوكائؽ و ألساهَس اًلاهوهَة اً

الاس خنٌاف، و ٍصفق هبا مجَؽ ا٢كسدٌساث، و ٔبذٌك إلزحاث اًيت ٍمتسم هبا، و ًمت تـس رٛك ٕادعاز ا٢كعـون ضسٍ 

                                                           
1
 .89ٔبسامة ٔبمحس صويق ا٢كََحي، ا٢كصحؽ اًساتق، ض. - 

2
 - Jean-Christophe Lapouble, op.cit, P.97. 
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ق نخاتة اًضحط و ًلوم زئُس اًلصفة  تدضىِي َُئة اًخحىمي اًيت سدٌؼص يف اًعـن  وذالل   20ابًعـن ؾن ظًص

سٍ إبًساغ مشهصت ثخضمن ٔبذًخَ و ذفوؿَ، و حتنك جضىٍِك ًوما من اس خالم ٔبس حاة اًعـن، ًلوم  ا٢كس خبٔهف ض

اًخحىمي الاس خنٌافِة وفلا ٌََواحئ ا٢كعحلة، و اًلواؿس اًلاهوهَة اًيت ًخفق ؿَهيا ألظصاف، و يف حاٌك ؿسم وحوذ 

 اثفاق، حتنك اًدضىٍِك وفلا ًلاهون اٗكوٌك اًيت ًوخس هبا ملص إلحتاذ ٔبو ا٢كيؼمة اًصايضَة. 

ـخرب حنك الاس خنٌاف خيضؽ ح      نك اًخحىمي الاس خنٌايف ٙكاث اًلواؿس اًيت خيضؽ ًِا حنك اًخحىمي اًـاذي ًو

هنائَا، كري كاتي ٌَعـن فَِ ٕال يف حالث وازذت ؿىل سخِي اْكرص ٔبمام ا٤كوكة اًفِسزاًَة اًسوٌرسًة ما ٠ك ًدٌاسل 

 ألظصاف ؾن حلِم يف اًعـن دضاحة .

ٔبصِص اًخاًَة ٕلًساغ ثلٍصص اًعـن وميىن متسًس ُشا ألخي  04ْكنك ًٔلظصاف ذالل و ًخـني ٕاؿالن مٌعوق ا     

من كدي زئُس قصفة اًخحىمي الاس خنٌافِة تياءا ؿىل ظَة مسخة من زئُس اًدضىٍِك و ميىن ورش مَحغ ًِشا 

ٕال ٕارا اثفق ألظصاف ؿىل حـي اًخحىمي دشاي TASاْكنك مبـصفة 
1

 . 

 : ad hocؼ ٕاحصاء حتىمي ذاض  3

ُشا إلحصاء ًضمن ؾيس اًرضوزت اًفعي تبٔكىص دشؿة يف اًزناؿاث اًيت كس حتسج مبياس حة مدازايث      

َة ضس اًصايضَني، فِشا إلحصاء  CIOزايضَة رممة، و معوما ثٜك اًيت ثًذج ؾن كصازاث  ٔبو الاحتاذايث اٗكًو

ًلوم ؿىل ٔبساش ٔبهؼمة ذاظة ثـس من ٔبخي  ل مٌافسة مـَية
2

اًيت جسجي ٔبمام قصفة اًخحىمي آكاظة  فاًزناؿاث 

ثخـَق ٔبساسا ابًلصازاث ا٢كخزشت ضس اًصايضَني و اًيت ثرض مبعَحهتم مثي : زفغ اًدسجَي ٔبو ؿسم اًخبَُٔي، 

 . CIASٔبما ابًًس حة ٌَحاكم فِمت ادذَازمه من اًلاةمة اًيت ًـسُا 

اس امتزت اًدسجَي و ًوذغ ظَة مىذوة ٔبمام ُشا إلحصاء ميخاس ابًخساظة ٕار ٍىفي ٔبن اًضرط ا٢كـين مئل      

اكثة اًضحط مؽ رشخ اًوكائؽ ابدذعاز و ألساهَس اًلاهوهَة اًيت ًؤسس ؿَهيا اًعَة، جضىٍِك اًخحىمي مبجصذ 

                                                           
1
 .93ؼ92ٔبسامة ٔبمحس صويق ا٢كََحي، ا٢كصحؽ اًساتق، ض.ض. - 

2
 - Frédéric Buy, Jean-Michel Marmayou, Didier Poracchia, Fabric Rizzo, droit du sport, L.G.D.J, Paris, 2006, P.170. 
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ٕاًساغ اًعَة جس خسؾي ألظصاف ٕاىل خَسة واحست و ثيعق ابًلصاز اًخحىميي، فِشا إلحصاء ميخاس ابًرسؿة ٔلهَ 

 24اٌك اًرضوزت اًصايضَة )حاٌك اس خثٌائَة( ٗكزخة ٔبن اًلصاز اًخحىميي كس ًعسز يف ػصف ًبٔذش تـني الاؾخحاز ح

ساؿة
1

. 

ورمٌل ٍىن هوغ ٕاحصاء اًخحىمي فٕان كصاز اًخحىمي اًعاذز ؾن َُئة اًخحىمي ًبٔذش صلك اْكنك حِر ًمت      

 واث .ٕاؿساذٍ ٕاتخساءا  من ا٢كساوٌك اًيت حىون دشًة ٕاىل كاًة ٔبن ًعسز تبٔكَحَة ألظ

ا اٙكي ٍىديس جحَة اًيشء ا٢كليض فَِ فوز ظسوزٍ      ثًهتيي رممة َُئة اًخحىمي تعسوز كصاُز
2

، فبٔحاكم 

متخاس تعاتؽ كضايئ و هبشٍ اًعفة حتوس جحَة اًيشء ا٢كليض فَِ و ثَزتم ألظصاف  TASاًخحىمي اًعاذزت ؾن 

خيفِشًة ذما ٌس خسؾي اٌَجوء ٕاىل اًلايض كعس تدٌفِشُا، ٕال ٔبن دعوظَة بٔحاكم اًخحىمي حوكن يف قَاة اًلوت اً 

 اْكعول ؿىل ٔبمص ابًخيفِش يف حاٌك ؿسم اًخيفِش اًخَلايئ .

ٕان اًلضات اًـاذًون ل ميَىون ادذعاض اًفعي يف اًزناؿاث اًصايضَة ٕارا زخت ٔبن اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي ٔبمام      

TAS ًخحىمي سواء من حِر إلحصاءاث ٔبو من اكن حصَحا، و ًىن كس ًخسذي اًلايض اًـاذي ٢كصاكدة حنك ا

حِر اًحعالن، فلس ًَجبٔ بٔحس ألظصاف ٕاىل اًلايض كعس مٌح حنك اًخحىمي اًعَلة اًخيفِشًة و يف ُشٍ اْكاٌك 

ًَزتم اًلايض إبحصاء زكاتة ٕاحٌلًَة ؿىل مسى حصة كصاز اًخحىمي و كاهوهَة اثفاكِة اًخحىمي ورٛك من ذالل اًخبٔنس 

 لِا مؽ اًيؼام اًلاهوين ٌ٘كوٌك.لس امي من مسى ثعات 

، حِر       ومن هجة ٔبدصى كس ٍصقة ٔبحس ألظصاف يف ٕاًلاء حنك اًخحىمي ًـسم مرشوؾَخَ حسة وهجة هؼٍص

ًَجبٔ ُشا ألذري ٕاىل كايض اٗكوٌك ٌَح٘ك اٙكي ظسز فَِ حنك اًخحىمي تعفذَ ا٥كخط اًوحِس من حِر ا٢كحسبٔ إبًلاء 

                                                           
1
 - Jean-Christophe Lapouble, op.cit, P.99. 

2
 - Frédéric Buy, Et-al, op.cit, P.171. 
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ألذريت جيصي اًلايض زكاتة جسدٌس يف جمال اًخحىمي اًصاييض ؿىل الاحهتاذ  حنك حتىمي ذويل، يف ُشٍ اْكاٌك

رسي ا٢كلكفة جصكاتة بٔحاكم اًخحىمي اًعاذزت ؾن جضىِالث اًخحىمي اًخاتـة ًؼ TASاًلضايئ ٤كوكة الاحتاذ اًسٌو
1

.
 

 

ًسوٌرسي ٌَلاهون ثلوم ؿىل اًلاهون الاحتاذ ا TASفذجسز إلصازت ٕاىل ٔبن زكاتة اًلايض اًسوٌرسي ؿىل     

نٌل ٔبن ٔبوخَ اًعـن ضس كصازاث اًخحىمي اًعاذزت  1989حوان1( اٙكي ٔبظحح انفشا يف LDTPاٗكويل آكاض)

  وازذت ؿىل سخِي اْكرص ويه: TASؾن

 TASؼ اًدضىٍِك كري اًيؼامِة ًؼ 1

 ؼ ؿسم الادذعاض ًخزَف رشظ اًخحىمي2

 ؼ اْكنك مبا ٠ك ًعَة ألظصاف ٔبو تيلِض3َ

 اٗكفاغ ٔبو ا٢كساوات تني ألظصافؼ دصق حق 4

ؼ آكصوح ؿىل كواؿس اًيؼام اًـام5
2 

ٔبما ٕارا اكن ألظصاف ًُس هلم موظن ٔبو حمي ٕاكامة ؿاذي ٔبو ٕاكامة ثسوٌرسا، واكهوا كس ثياًسوا دضاحة ؾن      

ىن يف تساًة إلحصاءاث، ً  عحح اْكنك حلِم يف اًعـن ؿىل حنك اًخحىمي يف اثفاق اًخحىمي ٔبو يف اثفاق لحق ًو

 كري كاتي ٌَعـن فَِ.

وزك ًالؿرتاف وثيفِش ٔبحاكم ا٤كوكني  و      حنك حموكة اًخحىمي اًصايضَة واحة اًخيفِش وفلا لثفاكِة هًَو

ختضؽ يف ثيفِشُا ًلواؿس اًخيفِش ا٤كََة يف  TASوابًخايل فٕان ألحاكم اًعاذزت ؾن 1958ألحٌحَة ا٢كربمة ؿام 

فهيا وفلا ًِشٍ الثفاكِةاٗكوٌك ا٢كعَوة ثيفِشُا 
3

. 

                                                           
1
 - Gérald Simon, Et-al, op.cit, P.P.577-578. 

2
 - Jean-Christophe Lapouble, op.cit, P.93. 

3
 .95ض. ٔبسامة ٔبمحس صويق ا٢كََحي، ا٢كصحؽ اًساتق، - 
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 ذامتة:   

من ذالل ما س حق وس خعَؽ اًلول ٔبن اًَِئاث بٔو اّكِاث ا٢كلكفة ابًخحىمي يف ا٣كال اًصاييض يه ا٤كوكة      

ة، ُشا ؿىل ا٢كس خوى اًوظين،  ة اًزناؿاث اًصايضَة ٔبو ما ًـصف ابدذعاز ا٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص ة ًدسًو اّكزائًص

َة )ٔبما ؿىل ا٢كس خ ( فدـس ٔبن وحضيا فامي س حق TASوى اٗكويل فِىون اًخحىمي ٔبمام حموكة اًخحىمي اًصايضَة اٗكًو

 هَف ًُحارش ٕاحصاء اًخحىمي ٔبمام اًَِئاث اًساتلة وس خعَؽ الٓن آكصوح جبمٍك من اًيخاجئ ًـي ٔبمهِا:

ني يف ا٣كال اًصاييض اٌَجوء ؼ ٔبن ذمازسة ألوضعة اًصايضَة معي مرشوغ و مداخ كاهوان و ابًخايل جيوس ٌَياصع

 ٕاىل اًخحىمي يف ا٢كسائي ا٢كخـَلة ابًًضاظ اًصاييض ٔلهنا ل متس ابًيؼام اًـام.

ة ٔبو ما مسَخَ ابًخحىمي  ؼ رشظ اًخحىمي اًصاييض صبٔهَ صبٔن اًخحىمي اًوازذ يف كاهون إلحصاءاث ا٢كسهَة و إلذاًز

ا٢كرشغ اّكزائصي الاحتاذايث اًصايضَة اًوظيَة ٔبن جسجي يف إلحصايئ ٍىون مىذواب، فـىل ا٢كس خوى اًوظين ٔبًزم 

كواهُهنا ألساس َة رشظ اًخحىمي ًخـَق إبدعاز حموكة اًخحىمي يف حاٌك حسوج ىزاؿاث حممتٍك، و ا٢كالحغ بٔن 

اًخحىمي اًصاييض اًوظين ٕاًزايم و ًُس ادذَازي ؾىس اًخحىمي إلحصايئ ٔبما اًخحىمي اًصاييض اٗكويل فلس 

ة بٔو ًخضمن ا ًـلس رشظ اًخحىمي ٔبو كس ٍىون حمال لثفاق مٌفعي ٔبو كس ثيط ًواحئ و بٔهؼمة الاحتاذايث اًلاًز

 اًوظيَة ٔبو ٔبي مٌؼٌلث زايضَة ؿىل اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي.

ؼ يف حاٌك ؿسم اثفاق ألظصاف ؿىل مسبٌٔك ثـَني ا٤كوكني اًصايضَني ًخىفي زئُس ا٤كوكة ٔبو زئُس اًلصفة ا٥كخعة 

٢كِمة سواء ثـَق ألمص ابًخحىمي اًصاييض اًوظين ٔبو اٗكويل ٔبما يف اًخحىمي إلحصايئ فٕارا ما ُوخسث ظـوتة تبٔذاء ا

يف جضىِي حموكة اًخحىمي، فِـني ا٤كنك ٔبو ا٤كوكني من كدي زئُس ا٤كوكة اًواكؽ يف ذائصت ادذعاظِا حمي ٕاجصام 

 اًـلس ٔبو حمي ثيفِشٍ.

ة اًخحىمي من حمنك بٔو ؿست حموكني تـسذ فصذي و يف اًخحىمي اًصاييض اًوظين ؼ يف اًخحىمي إلحصايئ ثدضلك حموك

هفس اًيشء ٔبما اًخحىمي اًصاييض اٗكويل فِىون ؿسذ ا٤كوكني ٕاما حمنك واحس بٔو زالزة حموكني و يف اٍهناًة ُو 

 ؿسذ فصذي.
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ىن ٔبن جضىم يف ىزاُخَ         ؼ ا٤كنك اًصاييض ميىن زذٍ صبٔهَ صبٔن ا٤كنك اًـاذي مىت زخت ٔبن ُياك وكائؽ مي

و اس خلالًَخَ و نفاءثَ، نٌل ٔبهَ ل جيوس ظَة زذ ا٤كنك من اًعصف اٙكي اكن كس ؾَيَ ٔبو صازك يف ثـٌََُ ٕال 

 ًسخة ؿ١ك تَ تـس اًخـَني، حِر ثُحَف حموكة اًخحىمي و اًعصف الٓدص ذون ثبٔذري ؾن سخة اًصذ.

ة اًصايضَة تياءا ؿىل اكرتاخ من زئُس اًلصفة ا٢كـيَة نٌل ميىن ؾزل ؼ ميىن ٔبًضا ؾزل ا٤كنك من كدي زئُس ا٤كوك

ة و رٛك من ذالل اس خلصاء ا٢كاذت   فلصت ٔبذريت مبفِوم ا٥كاًفة. 1018ا٤كنك وفلا ًلاهون إلحصاءاث ا٢كسهَة و إلذاًز

ثثخِت ا٤كنك اًوحِس  ؼ ًمت اًيعق تبٔحاكم اًخحىمي اًصاييض اًوظين ذالل ٔبخي ٔبكعاٍ زالزة ٔبصِص تسءا من اتزخي

ٔبو زئُس جضىٍِك اًخحىمي و كس متسذ ُشٍ الٓخال اس خثٌائَا ٢كست صِص من ظصف زئُس جضىٍِك اًخحىمي بٔما 

( ٔبصِص ثحسٔب من اتزخي ثـَُهنم ٔبو من اتزخي 04اًخحىمي إلحصايئ فَِزتم ا٤كوكون إبمتام رممهتم يف ػصف ٔبزتـة )

ًليض تلري رٛك، نٌل ميىن متسًس ُشا ألخي و ُو هفس ٔبخي اؿالن ٕادعاز حموكة اًخحىمي ما ٠ك ًوخس اثفاق 

 ساؿة. 24مٌعوق حنك اًخحىمي الاس خنٌايف اٗكويل ٔبما ٕاحصاء اًخحىمي آكاض فٌؼصا ًعحَـخَ كس ًعسز يف ػصف 

فة ؼ و سواء ثـَق ألمص ابًخحىمي اًصاييض ٔبو اًخحىمي إلحصايئ ميىن ًدضىٍِك اًخحىمي اًخحلِق يف اًلضَة جاك

 اًوسائي اًيت حصاُا مٌاس حة.

ؼ حىون ٕاحصاءاث اًخحىمي دشًة فألظصاف و ا٤كوكني و ا٤كوكة اًصايضَة راهتا مَزمون تـسم ٕافضاء ٔبًة وكائؽ ٔبو 

شا ما ًخوافق مؽ اًخحىمي اًـاذي.   مـَوماث ًِا ظٍك ابًزناغ ٌَلري نٌل ٔبن مساولث ا٤كوكني حىون دشًة ُو

 وما تبٔكَحَة ألظواث، هفس اًيشء ابًًس حة ٌَخحىمي اًصاييض.ؼ ثعسز ٔبحاكم اًخحىمي مع

ؼ ًخضمن حنك اًخحىمي اًصاييض هفس اًحَاانث اًوازذت يف حنك اًخحىمي اًـاذي، نٌل ثوكؽ ٔبحاكم اًخحىمي اًصاييض 

إلصازت من كدي مجَؽ ا٤كوكني و يف حاٌك ما ٕارا اكهت جضىٍِك اًخحىمي حٌلؾَة و زفغ ٔبحس ا٤كوكني اًخوكِؽ فِمت 

 من ق ٕا م ٕا . 1029ٕاىل رٛك مضن اْكنك و ٍصثة بآثٍز و ُشا ما جنسٍ ٔبًضا يف ا٢كاذت 
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ة ٔبو ثعحَحَة يف حاٌك ما ٕارا اكن اْكنك كامغ ٔبو ُوخسث  ؼ ميىن ًدضىٍِك اًخحىمي ٔبن ثعسز ٔبحاكم ثفسرًي

 حصايئ.ٔبدعاء ماذًة، و ُيا ٔبًضا ل جنس اًخحىمي اًصاييض كس دصح ؾن ما ًلٍص اًلاهون الٕ 

ؼ ا٢كـصوف ٔبن بٔحاكم اًخحىمي حتوس جحَة اًيشء ا٢كليض فَِ مبجصذ ظسوزُا، هفس اًيشء ابًًس حة ٔلحاكم 

اًخحىمي اًصاييض، حِر ثو ل رممة ثيفِش حنك اًخحىمي ٌَعصف الٔنرث اس خـجال و ا٢كالحغ ُيا ٔبن هؼام اًخحىمي 

ة حيََيا ٕاىل ا٢كاذت  من ق ٕا م ٕا،  و يف حاٌك ما ٕارا زفغ ٔبحس ألظصاف  1035آكاض اب٤كوكة اًصايضَة اّكزائًص

 ثيفِش حنك اًخحىمي اًصاييض فِىون اْكنك كاتال ٌَخيفِش تبٔمص من زئُس ا٤كوكة اًيت ظسز يف ذائصت ادذعاظِا.

 و اّكسٍص ابٙكهص ٔبن ٔبحاكم اًخحىمي اًصاييض صبهٔنا صبٔن ٔبحاكم اًخحىمي اًـاذي كري كاتٍك ٌَمـازضة.

ول زمغ اًعحَـة آكاظة ًٌَضاظ اًصاييض فٕاهَ يف ٕاظاز اًخحىمي اًصاييض اًوظين و حىت اٗكويل ذالظة اًل     

ل ميىن ًٔلهؼمة و اٌَواحئ ا٢كيؼمة ٌَخحىمي و ل حىت ٌَمٌلزسة اًـمََة اًيت ثمت حتت ٕارشاف َُئاث اًخحىمي بٔن 

ا٢كسهَة و إلذاًزة اًسازي ا٢كفـول يف اًح٘ك ثخـازط مؽ كواؿس اًيؼام اًـام إلحصايئ ا٢كيخثلة ؾن كاهون إلحصاءاث 

 اٙكي حيخضن اًَِئة.

 ا٢كصاحؽ:

 اْكسًر، اًـصيب ا٢كىذة ألوىل، اًعحـة اًخحىمي، ٤كي اًضريص اًـيرص اًخحَوي، معص اًس َس َلس 

ة،   2008 الاسىٌسًز

 لص  اّكزائص، خامـة اْكلوق، لكَة ،(ألؾٌلل كاهون فصغ) ماحس خري مشهصت ٌَخحىمي، اًلاتََة فذَحة، كًص

 2008ؼ2007 اّكامـَة اًس ية

 اْكسًر، اّكامـي ا٢كىذة ظحـة، تسون اًـصتَة، اًلواهني يف اًخحىمي اّكحًل، اثتت ٝك ؾحس ٔبمحس جنَة 

ة،  اًعحـة اًخحىمي، لثفاق اًلاهوين اًيؼام اًرضايس، اًحاسط ؾحس َلس اًحاسط ؾحس2006 إلسىٌسًز

 2008 اٍمين، ر،اْكسً اّكامـي ا٢كىذة اًثاهَة،
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 يف ذنخوزاٍ زساٌك اًـايل، ا٢كس خوى زاييض هخاجئ ؿىل اهـاكسِا و اًلاهوهَة إكاًة مـٍزز، اًىصمي ؾحس 

ة  2012ؼ2011 اّكامـَة اًس ية ،03 اّكزائص خامـة اًصايضَة، و اًحسهَة اًرتتَة مهنجَة و هؼًص

 52اًـسذ ز، ح اًصايضة، و سهَةاًح ابًرتتَة ًخـَق ،2004 ٔبوث 14 يف ا٢كؤزد 10ؼ04 زمق اًلاهون، 

 .(مَلى) 18/08/2004 يف ا٢كؤزذة

 ََة 23 يف ا٢كؤزد 05ؼ13 زمق اًلاهون ا، و اًصايضَة و اًحسهَة ألوضعة تدٌؼمي ًخـَق ،2013 حًو ُص  ثعٍو

ََة 21 يف ا٢كؤزذة ،39 اًـسذ ز، ح  .2013 حًو

 زؤًة تـيوان اًثاًر اٗكويل ٢كَخلىاب ذاض ؿسذ اًصاييض، اًخحىمي حموكة ٔبسٌلء، توساق فذَحة، توساق 

 2014 اّكزائص، ذست، جن ًوسف جن خامـة اًصاييض، إلحرتاف حول مس خلدََة

 ة، و ا٢كسهَة إلحصاءاث كاهون ًخضمن ،2008 فِفصي 25 يف ا٢كؤزد 09ؼ08 زمق اًلاهون  ز، ح إلذاًز

 .23/04/2008 يف مؤزذة ،21 اًـسذ

 ة ضَةاًصاي ألو٢كحَة ٌَجية اٗكاذًل اًيؼام  .اّكزائًص

 ة ٌَمحوكة ألسايس اًلاهون ة اّكزائًص  .اًصايضَة اًزناؿاث ًدسًو

 ة يف اًصايضَني اًلضايئ و إلذازي اّكِاٍسن ذوز اًصحٌلن، ؾحس ذصُضة  ذزاسة) اًصايضَة اًزناؿاث جسًو

ة اًلسم هصت  صايضَة،اً و اًحسهَة اًرتتَة مهنجَة و هؼصايث يف ماحس خري صِاذت ًيَي مشهصت ،(اّكزائًص

 جن ًوسف جن اّكزائص، خامـة اًصايضَة، و اًحسهَة اًرتتَة مـِس اًصاييض، اًدس َري و إلذازت ختعط

 .2009ؼ2008 اّكامـَة اًس ية ذست،

 ة و ا٢كسهَة إلحصاءاث كاهون رًة، اًسالم ؾحس  اّكزائص، ًٌَرش، مومف اًثاًثة، اًعحـة اّكسًس، إلذاًز

 .522.ض ،2012
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 ة، اًصايضَة ا٤كوكة ضحط اكثة تالل، وسانذت اًس َس مؽ ملاتٍك  ا٤كوكة مس خوى ؿىل مبىذحَ اّكزائًص

 .اًـامصة اّكزائص ،2015 مازش 10 يف اًصايضَة،

 ة، اًصايضَة ألو٢كحَة ٌَجية اٗكاذًل اًيؼام  ذٌسمرب 14 يف اًـامة أكـَة كدي من ؿَََ ا٢كعاذق اّكزائًص

2013. 

 َة اًصايضَة اًـالكاث يف اًلواهني ثياسغ ألمحس، سَامين َلس  ،(ذاض ذويل زاييض كاهون) حنو اٗكًو

 .2005 ؾٌلن، ًٌَرش، وائي ذاز ألوىل، اًعحـة

 Gérald Simon, Cécile Chaussard, Philippe Icard, David Jacotot, Christophe 

de la Mardière, Vincent Thomas, Droit du sport, 1re édition, thémis, Paris, 

2012. 

 Accord entre le conseil fédéral suisse et le comité international olympique 

relatif au statut du comité international olympique en suisse. 

 اْكَيب مًضوزاث ألوىل، اًعحـة آكاض، اٗكويل اًصاييض ٌَلاهون اًـامة ا٢كواهجاث ألمحس، سَامين َلس 

 .2008 اًـصاق، اْكلوكِة،

 Jean-Christophe Lapouble, droit du droit, ellipse édition marketing S.A, 

Paris, 2006. 

 َة اًـسل ٤كوكة اًخاتـني اًلضات مضن اكن اًس يلال، من كاط  اًـََا ا٤كوكة زئُس تالُاي، اٗكًو

َة ألو٢كحَة ابٌَجية ؾضو و ابًس يلال  .اٗكًو

 Laurence Chevé, la justice sportive, Gualino-lextenso éditions, Paris, 2012 
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2016حوان  

 ة ا٢كََحي، صويق ٔبمحس ٔبسامة  اًـصتَة، اٍهنضة ذاز ظحـة، تسون اًصايضة، جمال يف ا٢كياسؿاث جسًو

  2005 اًلاُصت،

 مىذحة ألوىل، اًعحـة اًدرشًـَة، اًحسهَة و اًصايضَة اًيؼم ٔبدصون، و ذزوٌش اًصحٌلن ؾحس اٗكٍن نٌلل 

 .2012 اًلاُصت، ،ا٢كرصًة ألخَو
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ة آكاظةإك  يف اًدرشًؽ اّكزائصي. اًة اًلاهوهَة ٌَمَىِة اًـلاًز

 مصاخ هـمية ،خامـة سـَست /اٗكنخوزت  

 ملسمة :

ان ٌَحَات و ًٔلمن يف ابذئ ألمص، مث ٌَلوت و ٌَس َاذت تـس رٛك. مفيس  اكهت ألزط ًإلوسان ُز

فعصت اًحلاء من ٔبخي ٕاص حاغ حاحِاثَ اًلشائَة و ألمٌَة، و اًيت ٔبذث تَ، تعحَـة اًـرص ما كدي اًخازخي منت ٗكًَ 

اْكال، ٕاىل اٍمتٜك اًفـًل ًٔلزط تعفة فصذًة        ٔبو كدائََة.
1

ؼ هبسف حصس َخ س َاذهتم ٔبو ثبٔمني مـاصِم ؼ و   

ًصة  ة و كضَة حُو لة اس خلالهل ًـس مسبٌٔك حًِو ثخحنك ٕاىل حس تـَس يف من ا٢كس١ك تَ ٔبن اًـلاز        و ظًص

 ثعوز اًضـوة تي و ثؤثص بٔساسا ؿىل مس خلدَِا.

وهؼصا ٔلمهَة اًـلاز يف حتلِق اًخمنَة الاحامتؾَة و الاكذعاذًة ا٢كصحوت، فٕان ا٢كياسؿاث حوهل حىرث و 

تي و ثدٌوغ ذاظة ٕارا اكهت اًيعوض اًلاهوهَة اًيت حتوكَ كري ذكِلة ومدـرثت يف ؿست هعوض جرشًـَة و ثيؼميَة، 

مذياكضة يف نثري من اْكالث، سذ ؿىل رٛك اًخشتشة اٙكي ؾصفذَ إلظالحاث اًس َاس َة و الاكذعاذًة يف 

اًحالذ، من هؼام اكن ميجس ا٢كَىِة أكاؾَة ٕاىل هؼام ًضمن ا٢كَىِة اًفصذًة.
2

مث ثخين هؼام اًضِص اًـَين مبوحة  

 75/74ألمص زمق 
3

ا٢كسح اًـلازي يف ت٘ك ل ساًت مساحاث صاسـة من و اٙكي بٔساسَ و زنزيثَ ٕامتام معََة  

حصاتَ ٠ك جضمَِا تـس معََة ا٢كسح.  ل ُشٍ ا٢كـعَاث       و ٔبدصى ٔبذث ٕاىل جصوس ٕاصاكًَاث حمتثي ٔبمهِا يف 

ة آكاظة يف اًدرشًؽ اّكزائصي. وحفاػا ؿىل حق ا٢كَىِة اكن  مسى نفاًة اًيعوض اًلاهوهَة ٕكاًة ا٢كَىِة اًـلاًز

ثوفري ضٌلانث ٢كٌلزسة ُشا اْكق.ًِشا ازثبًٔيا بٔن هـاَك ُشا ا٢كوضوغ و حناول ذزاس خَ يف زالزة هلاظ  لتس من

 اكًخايل:

 

                                                           
1

 .03، ض 2004ؼ ؾٌلز ؿَوي، ا٢كَىِة و اًيؼام اًـلازي يف اّكزائص، ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش و اًخوسًؽ، اّكزائص،  

2
ة، ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش و اًخوسًؽ، اّكزائص،    .03، ض 2004ؼ سزويق ًَىل، محسي ابصا معص، ا٢كياسؿاث اًـلاًز

3
ست اًصمسَة  12/11/1975ا٢كؤزد يف  75/74ؼ الٔمص زمق   ا٢كخضمن ٕاؿساذ مسح الٔزايض اًـام و ثبٔسُس اًسجي اًـلازي     و ا٢كصاس مي ا٢كخزشت ًخعحَلَ. اّكًص

ة اٗكميلصاظَة اًضـحَة اًـسذ   .1975ًس ية  92ٌَجمِوزًة اّكزائًص
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ة آكاظة.  ؼ ا٢كلعوذ اب٢كَىِة اًـلاًز

ة آكاظة.  ؼ ة ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلاًز  اًس يساث اًـلاًز

ة آكاظة . ؼ   وسائي حٌلًة ا٢كَىِة اًـلاًز

ة آكاظة.ا٢كححر ألول: ا٢كلعوذ   اب٢كَىِة اًـلاًز

 رمٌل واًحاحثني من اًىذاة وذاظهتم ؿامة تعفة اًـلاز ٍىدس هبا اًيت اًحاًلة ألمهَة ؿىل اًياش ؿامة خيخَف ٠ك

ة ا٢كَىِة ٔبن ومبا .ٔبو الاكذعاذ     اًس َاسة ٔبو اًلاهون يف اكهت سواء وختععاهتم نخاابهتم ادذَفت  آكاظة اًـلاًز

اًـلاز ُوو  اًيشء راث ؿىل ثيعة
1

ة آكاظة ٔبول مث حتسًس سَعاث و  هدٌاول ٔبن ، فـََيا مفِوم ا٢كَىِة اًـلاًز

ة آكاظة اثًثا يف ا٢كعاًة اًخاًَة ؿىل  ة آكاظة اثهَا مث حتسًس  ٔبكسام ا٢كَىِة اًـلاًز دعائط ا٢كَىِة اًـلاًز

 اًرتثُة.

ة آكاظة :  ا٢كعَة ألول : مفِوم ا٢كَىِة اًـلاًز

ا٢كَىِة ؿىل ٔبهَ:" مزيت مييحِا اًلاهون ًضرط ما و حيمهيا تعصق كاهوهَة، و مبلذضاُا ؾصف اًفلَ حق  

2ًخرصف اًضرط، مدسَعا ؿىل مال مـرتف هل تَ، تعفذَ ماًاك    ٔبو مس خحلا هل."
وكس ثبٔثص ا٢كرشغ اّكزائصي  

ف ؿاما ْكق ا٢كَىِة يف هط  ف اًساتق جفاء اًخـًص ف حق ا٢كَىِة ابًخـًص من اًلاهون  674ا٢كاذت ؾيس وضـَ ًخـًص

ا٢كسين تلوهل: "ا٢كَىِة يه حق اٍمتخؽ و اًخرصف يف ألص َاء ثرشظ ٔبن ل ٌس خـمي اس خـٌلل حتصمَ اًلواهني و 

ألهؼمة."
3

 

                                                           
1

ة آكاظة، مشهصت ًيَي صِاذت ا٢كاحس خري يف احٌان مسَحة ؼ دواذحِة  ْكلوق ،كسم اًلاهون اًـلازي، خامـة كس يعَية، لكَة اْكلوق، ، كِوذ ا٢كَىِة اًـلاًز

 . 4، ض 2007/2008مٌخوزي، 

2
 .164، ض 2004ؼ سٌلؿني صامة، اًيؼام اًلاهوين اّكزائصي ٌَخوحَِ اًـلازي، ذزاسة وظفِة وحتََََة، ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش اّكزائص،  

3
، وؿَََ ٍىون ا٢كرشغ اّكزائصي كس 1975ًس ية  78من اًلاهون ا٢كسين، ا٢كـسل و ا٢كمتم، حًصست زمسَة ؿسذ ا٢كخض 1975سخمترب 26ا٢كؤزد يف  57/58ـالٔمص زمق 

ٍك ًِا، فٕارا اس خـمي اْكق يف كري ما رشغ هل، ؿس رٛك  زمس مـا٠ك حق ا٢كَىِة و ُشا تخلَِس اْكق ابًلاًة اًيت رشغ ًِا، فاْكق ًُس ُو ا٢كعَحة، تي ُو اًوسَ 

ياكضخَ  ٔبي ٔبهَ وٕان لكن اًفـي مرشوؿا يف راثَ ابًيؼص ٕاىل ٕاس ياذٍ ٕاىل اْكق، ٕال ٔبهَ ًـس كري مرشوغ ابًيؼص لس خـٌلهل يف كري كاًخَ و ُشا مب ثـسفا يف اس خـٌلهل
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ة آكاظة، ثلذيض مٌا اًخعصق   ف ًخخني ًيا ٔبن اًوكوف ؿىل حلِلة ملعوذ ا٢كَىِة اًـلاًز من ذالل ُشا اًخـًص

ف اًـلاز ٔبول.  ٕاىل ثـًص

ف اًـلاز:  ؼ  وكافَ ؾَيَ و اًـلاز تفذح      اًـلاز يف اٌَلة مجؽ ؾلازاث، و يه ا٢كزنل ٔبو ألزط ٔبو اًضَـةثـًص

يف ماكهَ كري  ا٢كس خلص اًثاتت اًيشء فِـصف ؿىل ٔبهَ: " ُوبٔما اظعالحا :   ؤبظهل تعحَـخَ اًثاتت اًيشء ُو

ماكن بٓدص تسون ثَف.'' كاتي ٌَيلي مٌَ ٕاىل
1

من اًلاهون ا٢كسين  683فَ ا٢كرشغ اّكزائصي يف ا٢كاذت و كس ؾص       

تلوهل :" ل يشء مس خلص حبزٍي واثتت فَِ ول ميىن هلهل مٌَ ذون ثَف فِو ؾلاز و ل ما ؿسا رٛك من يشء فِو 

مٌلول ."فاًـلاز ٕارا ُو اًيشء اًثاتت كري كاتي ٌَيلي من ماكهَ ٕاىل ماكن بٓدص تسون ثَف و ُشا ذالفا ٌَميلول 

ًـس حبنك ظحَـخَ كاتال ٌَيلي و اْكصنة.اٙكي 
2

 

ة: ف ا٢كَىِة اًـلاًز ف اًـلاز فميىن اًلول ٔبن حق ا٢كَىِة اًـلاًزة   ؼ ثـًص فٌا ْكق ا٢كَىِة و ثـًص من ذالل ثـًص

آكاظة، يه سَعة مدارشت ًعاحة اًـلاز، اٙكي ٌس خعَؽ مبوحهبا ٔبن ٌس خـمهل و ٌس خلهل و ًخرصف فَِ مضن 

ة يف ا٢كاذت  هؼمة ا٢كـمول هبا.حسوذ اًلواهني و الٔ  من اًلاهون  27وجنس ا٢كرشغ اّكزائصي كس ؾصف ا٢كَىِة اًـلاًز

ا٢كخضمن اًخوحَِ اًـلازي 18/11/1990ا٢كؤزد يف  90/25
3

ة آكاظة يه حق اٍمتخؽ و   ؿىل ٔبهَ:" ا٢كَىِة اًـلاًز

 فق ظحَـهتا بٔو قصضِا ." اًخرصف يف ا٢كال اًـلازي و/ٔبو اْكلوق اًـًَِة من ٔبخي اس خـٌلل ألمالك و 

ة ا٢كَىِة ٔبن ذالل ما س حق رهٍص من ًخخني ا مدارشت سَعة يه آكاظة اًـلاًز  ؿىل ًضرط مـني اًلاهون ًلُص

 ، حيوكِا اًلاهون ا٢كسين و كاهون اًخوحَِ اًـلازي.ؾلازي ؾَين حق ٔبو ؾلاٍز

                                                                                                                                                                                            
ة اًفصذًة و الاحامتؾَة ٌَحق وحـي ٌَحق وػَفة احامتؾَة، جف ـي مٌَ مزيت ٌس خبٔثص هبا ٌَلواهني و الٔهؼمة. وتشٛك ٍىون ا٢كرشغ اّكزائصي كس ثبٔثص جلك من اًيؼًص

 ظاحدَ، كري ٔبن ُشٍ ا٢كزيت ملِست تـسم إلرضاز ابًلري سواء اكن فصذا بٔو حٌلؿة، و ٕال ؿس ثـسفا يف اس خـٌلل حق ا٢كَىِة.

1
 .05ؼ محسي ابصا معص، ا٢كصحؽ اًساتق، ض  

2
اًـلاز يف اًحاة آكاض ابلدذعاض اًلضايئ ،فبٔزحؽ ولًة اًيؼص يف اًلضااي ؼ ٗكا جنس بٔن ا٢كرشغ اّكزائصي كس مزي يف كاهون إلحصاءاث ا٢كسهَة تني ا٢كيلول و  

٤كوكة اًيت ًؤول ًِا الادذعاض يه ا٢كخـَلة ابًـلازاث و اْكلوق اًـًَِة اًـلاًزة ٕاىل حموكة موظن اًـلاز ، لٔن ُشا ألذري ٍمتزي مبوكؽ اثتت ، ٔبما ا٢كواذ ا٢كيلوٌك فا

 ٢كيلول ًُس هل موكؽ اثتت حبنك ظحَـخَ اًيت جسمح تيلهل من ماكن لٓدص .حموكة موظن ا٢كسؾى ؿَََ لٔن ا

3
ة اٗكميلصاظَة  1990هومفرب18ا٢كؤزد يف  90/25اًلاهون ؼ   ا٢كخضمن كاهون اًخوحَِ اًـلازي ا٢كـسل و ا٢كمتم، ظاذز ؾن اّكًصست اًصمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائًص

 .1990ًس ية 49اًضـحَة اًـسذ
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

و ماًَهيا، و يه ٕاما ٔبن حىون  ٢674كواذ و ابًصحوغ ٔلحاكم اًلاهون ا٢كسين فٕان ا٢كَىِة آكاظة هؼمهتا ٔبحاكم ا

 . مَىِة اتمة، ٔبو جمزٔبت، ٔبو مضرتنة ٔبو مضاؿة، هخحسج ؾهنا يف ا٢كعَة اًخايل 

ة آكاظة.  ا٢كعَة اًثاين:سَعاث و دعائط ا٢كَىِة اًـلاًز

ة ؿىل ٔبهَ :" ا٢كَىِة 18/11/1990ا٢كؤزد يف  90/25اًـلازي اًخوحَِ كاهون من 27 ا٢كاذت هعت  آكاظة اًـلاًز

 ٔبو ظحَـهتا وفق ألمالك اس خـٌلل ٔبخي من اْكلوق اًـًَِة ٔبو/و اًـلازي ا٢كال يف واًخرصف اٍمتخؽ حق يه

من اًلاهون ا٢كسين ؿىل ٔبهَ :"ا٢كَىِة يه حق اٍمتخؽ و اًخرصف....." نٌل هعت ا٢كاذت  674نٌل هعت ا٢كاذت ."قصضِا

يف  ل مثاٍز و مٌخجاثَ و مَحلاثَ ...."من ذالل اًيعوض  من اًلاهون ا٢كسين ؿىل ٔبهَ :" ٢كاٛك اًيشء حق 676

اًلاهوهَة ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ وس خزَط ٍلوؿة من اًسَعاث دوًِا ا٢كرشغ اّكزائصي ٢كاٛك اًـلاز ميازسِا ؿَََ ابؾخحاٍز 

 ماٛك هل .و حمتثي ُشٍ اًسَعاث يف :

لعس ؼ سَعة  مٌَ اس خرصاح ميىن ما كري من اًيشء وًِاخي ٔبن ميىن اًيت ا٢كيفـة من الاس خفاذت تَ الاس خـٌلل:ًو

ومثاز من مٌخجاث
1

 ، ٌسىٌَ مزنل اكن وٕارا ، جززاؾهتا ٍىون سزاؾَة ٔبزط اكهت ٕارا اًـلاز اس خـٌلل ظوز . ومن

سذي ص ،حصممي اًعَاهة اْكفغ، ٔبؾٌلل الاس خـٌلل سَعة وحوٍ يف ًو  ألزط يف آكياذق اْكائط،حفص ا٢كزنل،جسٍو

ا اًززاؾَة وكرُي
2

.  

 تخبٔخرٍي ٍىون ا٢كزنل اًيشء، فاس خلالل مثاز ؿىل ٌَحعول اًالسمة ابٔلؾٌلل اًلِام الاس خلالل: ويه سَعة ؼ

ا. ٍىون جبين اًززاؾَة ألزط وحتعَي ٔبحصثَ، واس خلالل مثاُز
3

 

صاي ذمزيا اًخرصف: ثـخرب ؼ سَعة يرصف ا٢كَىِة ْكق حُو  ،ٔبي اًلاهوين ٕاىل اًخرصف اًـلاز يف اًخرصف مفِوم ًو

اًلري ٢كعَحة ؿَََ ؾَين حق حصثُة ٔبو حزئَا ٔبو لكَا ا٢كَىِة يهل
1
اًـلاز وحق  يف ا٢كاذي اًخرصف ،وثـين نشٛك 

اًضرط يف كَؽ ألجشاز من حسًلذَ، ٔبو حق ثلَري اًحياًة.
2

  

                                                           
1

ة، اًفذح، ذاز ا٢كَىِة، ؼامه أكال، مععفى ؼ   .62ض ، 2000 إلسىٌسًز

2
 . 123ؼ ؾٌلز ؿَوي ، ا٢كصحؽ اًساتق ض  

3
 . 10حٌان، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض  مسَحة دواذحِةؼ  
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ة ختخَف  ة خيخط مبزياث ثفصكَ ؾن ٔبي حق ؾَين بٓدص ،فا٢كَىِة اًـلاًز و هبشا وس خًذج ٔبن حق ا٢كَىِة اًـلاًز

اي ؿىل حق ا٢كَىِة ا٢كٌلزش ؿىل يشء مٌلول ، مفاٛك اًـلاز ُو ظاحة حلوق خمخَفة و مذـسذت ًـرتف خشز

 اًلاهون مبٌلزس هتا ؿىل ثٜك اًلعـة .

ومن ذالل ٍلوغ اًسَعاث ا٥كوٌك ٢كاٛك اًـلاز وس خزَط ٍلوؿة من آكعائط اًيت حمتزي هبا ذمازسة حق 

 ا٢كَىِة.

ة آكاظة حق خامؽ و ماهؽ :مييح اًلاهون ٢كاٛك اًـلاز مجَؽ اًسَعاث ٢كٌلزس هتا ؿَََ ، فِو جيمؽ  ؼ ا٢كَىِة اًـلاًز

 سَعة الاس خـٌلل و الاس خلالل و اًخرصف ، و ل حيس من سَعاثَ ٕال ما ًفصضَ اًلاهون .

ة آكاظة حق ذامئ : ًسوم  ا٢كالك هبالنَ وثـاكة ٕال اْكق ًيليض ول اًـلاز ماذام ا٢كَىِة حق ؼ ا٢كَىِة اًـلاًز

خشط ظاحدَ . ثلَري مؽ اْكق هفس اهخلال وٕامنا ا٢كَىِة حق اهلضاء ؿَََ ًرتثة ل اًـلاز ؿىل
3

  

ة آكاظة :   ا٢كعَة اًثاًر :بٔهواغ ا٢كَىِة اًـلاًز

ة آكاظة، حِر هؼمت    ٔبحاكرما ا٢كواذ  وما  674حينك اًلاهون ا٢كسين و اًلواهني ا٢كخفصؿة ؾيَ ألمالك اًـلاًز

ا٢كخـَق ابًًضاظ    و اًخوحَِ اًـلازي.و ا٢كَىِة ٕاما ٔبن حىون مَىِة  90/25اًلاهون ا٢كسين و نشا اًلاهون ًَهيا من

 اتمة ٔبو جمزئة ، ٔبو مضرتنة بٔو مضاؿة .

فا٢كَىِة اًخامة يه ا٢كَىِة اًيت ٌس خجمؽ فهيا ا٢كاٛك اًسَعاث اًثالج ويه حق الاس خـٌلل وحق الاس خلالل، 

شٍ اْك لوق ميازسِا ا٢كاٛك ؿىل مَىَ اًـلازي،     و كس حىفَت تخحسًس هعاق حق ا٢كَىِة و حق اًخرصف. ُو

من اًلاهون ا٢كسين. 677و 674،675،676اًخامة ا٢كواذ 
4

من كاهون اًخوحَِ اًـلازي. 27و ا٢كاذت  
5

و ًخضح من  

                                                                                                                                                                                            
1

 . 11حٌان، هفس ا٢كصحؽ ، ض  مسَحة دواذحِةؼ  

2
 . 124ؾٌلز ؿَوي ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض  

3
 . 12حٌان، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض مسَحة دواذحِةؼ  

4
 من اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي ا٢كـسل و ا٢كمتم. 677و 674،675،676ؼ ا٢كواذ  

5
ة من ٔبخي ٕاس خـٌلل الٔمالك من كاهون اًخوحَِ اًـلازي27ؼ ا٢كاذت  ة آكاظة ،يه حق اٍمتخؽ و اًخرصف يف ا٢كال اًـلازي و/ ٔبو اْكلوق اًـلاًز :" ا٢كَىِة اًـلاًز

 وفق ظحَـهتا ٔبو قصضِا ."
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ة ٌضمي اًيشء و ما ًخفصغ ؾيَ من مثاز و مٌخجاث و مَ حلاث،ٔبما ٕارا اكن ُشٍ اًيعوض ٔبن حق ا٢كَىِة اًـلاًز

ُشا اًيشء ٔبزضا مشَت مَىِهتا ما فوكِا و ما حتهتا ٕاىل اْكس ا٢كفِس يف اٍمتخؽ هبا، و رٛك فامي ؿسا ما ٌس خثٌََ 

اًلاهون ٔبو الثفاق .
1

  

ٕارن فلوام ا٢كَىِة ُو اْكلوق اًثالج ) الاس خـٌلل، الاس خلالل، اًخرصف( اًيت دوًِا اًلاهون ٌٌَلٛك.ًىن كس 

ألذري ؾن تـغ ُشٍ اْكلوق ًفائست اًلري ، فِجزٔب مَىِخَ ، ٔكن ًدٌاسل ؾن حلَ يف اس خـٌلل اًيشء ًدٌاسل ُشا 

ٔبو اس خلالهل ًعاحة ؼ حق الاهخفاغ ؼ فٌلول ٔبن ا٢كَىِة جمزٔبت .ٔبما ٕارا ثـسذ ا٢كاًىون يف اًيشء اًواحس ، تسون 

احس مهنم ماٛك ؿىل اًض َوغ ، و كس ٔبن ثخحسذ حعط  ل واحس مهنم ، فِلال ٌَمٜك ٔبهَ صائؽ ، و ًلال ًلك و 

من اًلاهون ا٢كسين ٌٌَلٛك ا٢كض خاغ اْكق يف ٔبن ًخزش من اًوسائي ما ًَزم  718دول ا٢كرشغ اّكزائصي يف ا٢كاذت 

و اكن رٛك تلري موافلة ابيق اًرشاكء يف ا٢كَىِة . ْكفغ ا٢كال ا٢كضاغ ًو
2

ٔبما ا٢كَىِة ا٢كضرتنة فِيي اْكاٌك اًلاهوهَة 

هيا اًـلاز ا٢كحين ٔبوٍلوؿة اًـلازاث ا٢كحًِة واًيت حىون مَىِهتا ملسمة ٕاىل حعط تني ؿست ٔبصزاض اًيت ٍىون ؿَ

جضمي  ل واحست مهنا ؿىل حزء ذاض و هعُة يف ألحزاء ا٢كضرتنة،نٌل ُو اْكال ابًًس حة ًٔلحزاء ا٢كضرتنة يف 

اًـٌلزاث ألسعح وذمصاث اٗكدول و ا٢كعاؿس .
3

   

ة.اًس يساا٢كححر اًثاين:  ة ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلاًز تـس اسرتخاغ اّكزائص اًس َاذت اًوظيَة كام ا٢كرشغ  ث اًـلاًز

ة آكاظة . ومن ٔبخي ثخِان  اّكزائصي تخحسًس اًس يساث اًيت ميىن ٔبن ثعَح ٔبن حىون ذًَال ٕلزحاث ا٢كَىِة اًـلاًز

ة آك اظة، هلسم ُشا ا٢كححر ٕاىل ٔبزتـة اًس يساث اًيت ٔبزاذُا ا٢كرشغ ٔبن حىون ؾيواان ٕلزحاث ا٢كَىِة اًـلاًز

  معاًة هدٌاول فهيا ُشٍ اًس يساث اكًخايل:

ويه ثٜك ا٤كصزاث اًيت ًلوم إبؿساذُا ألظصاف سواء تبٔهفسِم ٔبو تواسعة ا٢كعَة ألول: اًس يساث اًـصفِة . 

من  327اكثة من ٔبخي ٕازحاث ثرصف كاهوين، و ًمت ثوكِـِا من كدي ا٢كخـاكسٍن وحسمه .ورٛك حسة ا٢كاذت 

                                                           
1

 . 12ي ايصا معص ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض ؼ محس 

2
شا ما بٔنسثَ ا٤كوكة اًـََا يف اًلصاز اًعاذز تخازخي   ِا :" ٕارا ثـَق الٔمص تخـسي اًلري تسون  304،ض  1969،ورشت اًلضات ًس ية  21/05/1969ؼ ُو . تلًو

وغ حٌلًة ا٢كَىِة ا٢كضاؿة ًوحسٍ         و اْكعول ؿىل   ظصذ  ل ٔبحٌيب من ا٢كَىِة ا٢كضاؿة ."سخة ، جيوس ًلك خشط يف اًضَ 

3
 من اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي ا٢كـسل و ا٢كمتم . 745.؛ ا٢كاذت  14ؼ محسي ابصا معص ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض  
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

اًلاهون ا٢كسين تلوًِا :"ًـخرب اًـلس اًـصيف ظاذزا ذمن نخحَ ٔبو وكـَ ٔبو وضؽ ؿَََ تعمة ٕاظحـَ ،ما ٠ك ًيىص دضاحة 

ما ُو مًسوة ٕاًََ....." وما هيميا يف ذزاسة اًس يساث اًـصفِة ُو مسى جحَة ُشٍ اًـلوذ اًيت حيصزُا ألفصاذ و 

و ما ًلذيض ا  ٍمتَزي تني مصحَخني ٔبساس َدني هدٌاوهلٌل اكًخايل: اًيت ٍىون موضوؾِا اًـلاز.ُو

ة و ٕازحاهتا يف ثٜك اًفرتت ٠ك ٍىن ٌضرتظ يف حصهتا 01/01/1971مصحٍك ما كدي  : ٕان معََة هلي ا٢كَىِة اًـلاًز

ة يف  اًضلك اًصمسي، و ٍىفي فهيا اًضلك اًـصيف حىٌصسا ٢كحسٔب اًصضائَة اٙكي اكن ٌسوذ و ًعحؽ ا٢كـامالث اًـلاًز

اْكلدة اًزمٌَة مؽ رضوزت ثوافص ٔبزاكن اًـلس من حصايض ، حمي و سخة. ثٜك
1

  

ا٢كخضمن كاهون  15/12/1970ا٢كؤزد يف  70/91من ألمص  12ثيط ا٢كاذت  :01/01/1971مصحٍك ما تـس 

ن اًخوزَق ؿىل ماًًل :" سايذت ؿىل اًـلوذ اًيت ًبٔمص اًلاهون إبدضاؾِا ٕاىل صلك زمسي ، جية حتت ظائٍك اًحعال

ة ٔبو حمالث جتاًزة ٔبو ظياؾَة ٔبو  ل ؾيرص  حتٍصص اًـلوذ اًيت ثخضمن هلي مَىِة ؾلاز ، ٔبو حلوق ؾًَِة ؾلاًز

 1971من ؾيادضُا ...." ًفِم من هط ا٢كاذت ٔبن اكفة اًـلوذ اًـصفِة و ًو اكهت اثتخة اًخازخي تـس اًفاحت من خاهفي 

 معَلا،   و ابًخايل ل ميىن الاحذجاح هبا ٔبمام اًلضاء و ُو اتزخي دشاين كاهون اًخوزَق وحىون ابظٍك تعالان

صاي تـس اتزخي  ة .. ؿىل ٔبساش ٔبن اًصمسَة ٔبظححت رشظا حُو و  01/01/1971ٔلهنا ل ثـس س يسا ٌَمَىِة اًـلاًز

يه زهن يف اًـلس .
2

 

حة اًحال و اًعمبٔهٌُة و ًدسم اًـلس اًصمسي ا٤كصز من ظصف ا٢كوزق تخوفرٍي زاا٢كعَة اًثاين: اًس يساث اًخوزَلِة . 

الاس خلصاز ا٢كـيوي ٔلظصافَ ، نٌل ٍمتزي ؿىل ٔبهَ ذًَي ٕازحاث كعـي ل ميىن اًعـن فَِ ٕال ابًزتوٍص.ؿىل ٔبساش ٔبن 

حمصزٍ ضاتط معويم  مفوط من اًسَعة اًـامة يف حسوذ رمامَ وحتر مسؤوًَخَ، ألمص اٙكي حـي ٕازاذت 

لس ؾصف ا٢كرشغ ا٢كرشغ ذون ٔبي صم ثخجَ حنو ٕاكصاز اًصمسَ ة آكاظة.ًو ة ورشظ ٔبويل ٕلزحاث ا٢كَىِة اًـلاًز

من اًلاهون ا٢كسين ؿىل ٔبهَ :" اًـلس اًصمسي ؾلس  ًثخت فَِ موػف بٔو  324اّكزائصي اًـلس اًصمسي يف هط ا٢كاذت 

                                                           
1

ة ، و ٔبثـاة ا٢كوثق و ؼ و من ٔبمه الٔس حاة اًيت حـَت الٔفصاذ و الٔصزاض ًَجئون ٕاىل ٕاجصام ؾلوذ ؾصفِة ذون اٌَجوء ٕاىل ا٢كوثق اٍهتصة من اّكحاًة اًـل  اًز

ة ، حِر اكن ٔبحصاة اًـلازاث ل ميَىون سوى صِاذت اًضِوذ اًيت ثحني ٔبهنم حيوسوهنا ٔباب   ؾن خس .هلط اًس يساث اًلاهوهَة ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلاًز

2
ة آكاظة يف اًدرشًؽ اّكزائصي،ٔبظصو  وذ مـمصي تخزيي وسو ، ؼ زحاميَة ؾٌلذ اٗكٍن ،اًوسائي اًلاهوهَة ٕلزحاث ا٢كَىِة اًـلاًز حة ًيَي صِاذت اٗكنخوزاٍ، خامـة مًو

اس َة ،  .  34، ض  2004لكَة اْكلوق و اًـَوم اًسَ 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

وهَة ضاتط معويم ٔبو خشط ملكف خبسمة ؿامة ما مت ٗكًَ  ٔبو ما ثَلاٍ من روي اًضبٔن ورٛك ظحلا ًٔلصاكل اًلاه

و يف حسوذ سَعخَ         و ادذعاظَ ."
1

 

وما جتسز إلصازت ٕاًََ ٔبن اًوزكة اًصمسَة كس حىون رشظا ٕلهـلاذ تـغ اًخرصفاث اًلاهوهَة ، نٌل كس حىون ٔبذات 

فلط ٕلزحاهتا ، فداًًس حة ًىوهنا رشظا لهـلاذ تـغ اًخرصفاث اًلاهوهَة ، ومثال رٛك مجَؽ اًخرصفاث اًياكٍك 

ة وـلس اًحَؽ ، ففي ُشٍ اْكاٌك اهـسام اًوزكة اًصمسَة ًؤذي ٕاىل ٕاهـسام وحوذ اًخرصف اًلاهوين من ٌَمَىِة ا ًـلاًز

ٔبظهل و ابًخايل فِو مٌـسم كاهوان .ٔبما ٕارا اصرتظ اًلاهون اًىذاتة اًصمسَة ًإلزحاث فلط فٕان ختَفِا ل ًؤذي ٕاىل 

ٕلزحاث ا٢كلصزت كاهوان .تعالن اًـلس ، و ٕامنا ًحلى حصَحا و ميىن ٕازحاثَ تعصق ا
2

 

و اًـلوذ اًيت ثعسز من ا٢كوزق وضاتط معويم ، و ا٢كيعحة ؿىل ٕازحاث ا٢كَىِة اًـلاًزة نثريت ومذيوؿة مهنا ؾلس 

اًحَؽ 
3

ؾلس اًِحة  
4

ؾلس اًضِصت .
5

 

ة:  ة ثٜك اًواثئق اًيت حتصزُا إلذازت اًـمومِا٢كعَة اًثاًر: اًس يساث إلذاًز ة مبياس حة ًلعس ابًس يساث إلذاًز

ة ، و صِاذاث ا٢كَىِة . ة ًفائست اًلري ، ويه ثيلسم ٕاىل ظيفني : اًـلوذ إلذاًز  اًخرصف يف مَىِهتا اًـلاًز

ة1 : ويه ؾحازت ؾن اثفاق ًربم تني ذمثي إلذازت تعفذَ موزق اٗكوٌك  و ا٢كس خفِس من اًـلاز ا٢كصاذ  ؼ اًـلوذ إلذاًز

من اًس يساث ذالل فرتت الاحذالل اًفصويس يف ٕاظاز ما ًـصف ابًـلوذ اندساتَ .وكس ؾصفت اّكزائص ُشا اًيوغ 

ة ا٢كسَمة من ظصف ٕاذازت ٔبمالك اٗكوٌك. إلذاًز
1

 واس متص اًـمي هبا حىت تـس الاس خلالل ، هشهص من تُهنا : 

                                                           
1

ىن كدي ثـسًي ا٢كاذت ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ مبوحة اًلاهون   اكن ا٢كرشغ ًيط ؿىل مععَح اًوزكة اًصمسَة و ًُس اًـلس  03/05/1988ا٢كؤزد يف  88/14ؼ ًو

 " اًوازذت يف اًيط اًفصويس . acteٔبى فهيا حصمجة حصَحة ًلكمة "  اًصمسي و ًـي ا٢كرشغ ز 

2
 . 39ؼ زحاميَة ؾٌلذ اٗكٍن ، ا٢كصحؽ اًساتق ،ض  

3
ة ، مبوحدَ ًلوم اًحائؽ تيلي مَىِة ؾلاز ) مدين ٔبو كري مدين ( ؿىل    لسي ًسفؽ ا٢كضرتي ملاتي متن هؼ ًـس ؾلس اًحَؽ ٔبمه اًس يساث اًخوزَلِة ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلاًز

 ٔبمام مصٔبى ا٢كوزق . 1/5مخسَ 

4
وة هل تسون ملاتي ، و ثيط ا٢كاذ  من كاهون  206ت ؼ ثـخرب اًِحة من اًخرصفاث اًياكٍك ٌَمَىِة واًيت ًخربغ مبلذضاُا اًواُة مباهل ًضرط بٓدص ٌسمى ا٢كُو

 ـلازاث .الدٔشت ، ٔبن اًِحة ثيـلس ابٕلجياة و اًلدول مؽ مصاؿات ٔبحاكم كاهون اًخوثَق يف اً

5
ًخلاذم ؼ و ُو ؾحازت ؾن حمصز زمسي ًـس من كدي ا٢كوثق ظحلا ًٔلصاكل اًلاهوهَة و يف حسوذ سَعخَ و ادذعاظَ ، ًخضمن ٕاصِاز ا٢كَىِة ؿىل ٔبساش ا 

 ا٢كىسة تياءا ؿىل ثرصحي ظاًة اًـلس .



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ة ا٢كخـَلة ابًخياسل ؾن ا٢كساهن ٔبو اًلعؽ ألزضَة ظحلا ًٔلمص   27/09/1967ا٢كؤزد يف  67/188ؼ اًـلوذ إلذاًز

ا٢كخـَق تدٌاسل اٗكوٌك ٌَح٘كايث ؿىل سىٌاث مصانز اًخجمـاث اًسىٌَة .
2

 

ا٢كخضمن ٕاوضاء الاحذَاظاث  20/02/1974ا٢كؤزد يف  74/26ؼ ؾلوذ اًخياسل ؾن كعؽ بٔزضَة مبلذىض ألمص 

ة ًفائست اًح٘كايث ، حِر ًخـني ؿىل ا٢كضرتي يف ٕاظاز ُشا اًلاهون ٔبن ًحسٔب يف ٔبصلال اًح  ياء يف مست زالزة اًـلاًز

س يواث اتخساء من اتزخي اٍمتٜك ، مؽ اًـ١ك ٔبهَ يف حاٌك ؿسم ثيفِش ُشا اًرشظ حتخفغ اًح٘كًة حبلِا يف اسرتخاغ 

 ألزط .

ا٢كخضمن اًخياسل ؾن ألمالك اًـلاًزة  07/02/1981ا٢كؤزد يف  81/01ؼ ؾلوذ اًخياسل ا٤كصزت ظحلا ٌَلاهون زمق 

٢كِين ٔبو اًخجازي و اْكصيف ًخاتؽ ٌ٘كوٌك و أكاؿاث ا٤كًل و ماكثة اًرتكِة و راث الاس خـٌلل اًسىين بٔو ا

و اًَِئاث و ألهجزت اًـمومة .       اًدس َري ًـلازي و ا٢كؤسساث 
3

 

ة اًحياءاث اًالرشؾَة ثيفِشا ٌَمصسوم زمق  ة ا٢كخضمية تَؽ ؾلازاث يف ٕاظاز جسًو ا٢كؤزد  85/212ؼ اًـلوذ إلذاًز

ة ٔبوضاغ اٙكٍن ٌضلَون فـال ٔبزايض معومِة بٔو ذاظة اكهت حمي  13/08/1985يف  اٙكي حيسذ رشوظ جسًو

ؾلوذ ٔبو مداين كري معاتلة ٌَلواؿس ا٢كـمول هبا . 
4

 

                                                                                                                                                                                            
1

صاءاث اًخحلِلاث اًلكَة ا٢كيعوض ؿَهيا ابًلاهون ا٢كؤزد يف ؼ و حمتثي ُشٍ اًـلوذ يف ظيفني بٔساسني ٌُل :اًس يساث ا٤كصزت وا٢كسَمة ثحـا ٕلح 

ص يف اّكزائص، كس يعَية ووُصان .وحصفق خمععاث اًلعؽ الٔزضَة 26/07/1873 شا اًيوغ من اًس يساث موحوذ جىرثت ًىوهنا ثخـَق تـسذ ُام من اٗكواٍو .ُو

لاز ، مساحَ مـا٢كَ اْكسوذًة و حعط ا٢كس خفِسٍن ونشا الٔؾحاء اًيت ثثلي ا٤كلق فهيا ُشٍ اًس يساث ، و جنسُا حتمي ثوضَحاث اكفِة حول جسمَة اًـ

.و  04/08/1926و  16/02/1897اًـلازاث. و اًس يساث ا٤كصزت و ا٢كسَمة ثحـا ٕلحصاءاث اًخحلِلاث اًلكَة و اّكزئَة ا٢كيعوض ؿَهيا ابًلواهَني ا٢كؤزذني يف 

ة ا٢كـيَة .ُشٍ اًس يساث ثضمن يف مواهجة أكَؽ مَىِة اًـلا ون اًـلاًز  ز ا٤كلق فَِ ابىهتاء إلًساغ اًلاهوين ، ويه مسجٍك ومضِصت مبحافؼة اًُص

2
 . 42ؼ محسي ابصا معص ، حٌلًة ا٢كَىِة اًـلاًزة آكاظة ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض  

3
ية اًـامة ذما حـي ا٢كرشغ ًلوم إبًلائَ مبوحة  81/01ؼ حصثة ؿىل اًلاهون   ا٢كخضمن كاهون  23/12/2000ا٢كؤزد يف  2000/06اًلاهون ٔبرضازا ٔبْكلت ابٓكًز

 . 2000ا٢كاًَة ًس ية 

4
اٙكي حيسذ رشوظ جسوًة ٔبوضاغ اٙكٍن ٌضلَون فـال ٔبزايض معومِة ٔبو ذاظة اكهت  13/08/1985ا٢كؤزد يف  85/212من  ا٢كصسوم زمق  12ؼ  ثيط ا٢كاذت 

ٔبهَ :" ًـس يف ٕاظاز ُشا ا٢كصسوم ؾلس ا٢كَىِة حسة اًضلك إلذازي و جس١ك زدعة اًحياء .....مؽ ؾحازت  حمي ؾلوذ ٔبو مداين كري معاتلة ٌَلواؿس ا٢كـمول هبا ؿىل

 جسوًة اًوضـَة ."
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ة ا٤كصزت يف ٕاظاز ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق  ا٤كسذ ًرشوظ  1992/ 06/07ا٢كؤزد يف  92/289ؼ اًـلوذ إلذاًز

ة يف ا٢ك   ساحاث الاس خعالحِة .اًخياسل ؾن ألزايض اًعحصاًو

ا٤كسذ ًىِفِاث  مٌح حق  15/12/1997ا٢كؤزد يف  97/483ؼ اًـلوذ ا٤كصزت يف ٕاظاز ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق 

 امذَاس كعـة ٔبزضَة من ألمالك آكاظة اًخاتـة ٌ٘كوٌك .

تعفذَ موزق اٗكوٌك و و ًلوم تخحٍصص ُشٍ اًـلوذ مسٍص ٔبمالك اٗكوٌك ابًًس حة ٌَـلازاث اًخاتـة ٌ٘كوٌك و اًولًة 

ة و  أكاؿاث ا٤كََة و نشا زئُس ا٣كَس اًضـيب ابًًس حة ٌَـلازاث اًخاتـة ٌَح٘كًة ا٢كسجمة يف الاحذَاظاث اًـلاًز

ا٢كخضمن اًخوحَِ اًـلازي .ٔبما تـس ظسوز ُشا اًلاهون فٕاهَ و ظحلا  90/25اًيت حزئت كدي ظسوز اًلاهون زمق 

ة اًح٘كًة       و اًيت كاًحا مٌَ  فٕان اًو 73ٔلحاكم ا٢كاذت  ة يه ا٥كخعة ًوحسُا تدس َري ا٤كفؼة اًـلاًز اكٌك اًـلاًز

ق ماكثة اًخوزَق . ما ثَجبٔ ٕاىل ٕاجصام ؾلوذ ؾن ظًص
1

 

:اس خـمَت صِاذت ا٢كَىِة من ظصف ا٢كرشغ اّكزائصي مبياس حة معََة ٕازحاث حق ا٢كَىِة ؼ صِاذاث ا٢كَىِة 2

ة اًفالحِة آكاظة ابًًس   حة ٌَمالك اٙكٍن ًفذلسون ٕاىل س يساث مَىِة مىذوتة يف ٕاظاز ثعحَق كاهون اًثوزت اًـلاًز

ا٢كخـَق إبزحاث حق ا٢كَىِة آكاظة ، و كس ٔبوضبٔ  05/01/1973ا٢كؤزد يف  73/32اًززاؾَة مبوحة ا٢كصسوم زمق 

و اهـسام        ًِشا اًلصط ّكان ثلٌَة ؿىل مس خوى  ل جمَس صـيب ت٘كي ، وتـس الاىهتاء من معََاث اًخحلِق

نٌل اس خـمي ا٢كرشغ ُشٍ اًخلٌَة صِاذاث ا٢كَىِة .ا٢كـازضة ذالل الٓخال اًلاهوهَة ثلوم ٕاذازت ٔبمالك اٗكوٌك مبيح 

 08ا٢كخـَق حبَاست ا٢كَىِة اًفالحِة ،ٕار حسذث ا٢كواذ من  13/08/1983ا٢كؤزد يف  83/18مبلذىض اًلاهون زمق 

ا٤كسذ ًىِفِاث ثعحَق اًلاهون زمق  10/12/1983ا٢كؤزد يف  83/724من ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق  17ٕاىل 

 إلحصاءاث اًواحة ٕاثحاؾِا من ظصف ا٢كرت حش ًالس خفاذت من صِاذت ا٢كَىِة .83/18

.ثـس ألحاكم اًلضائَة اًعاذزت ؾن اّكِاث اًلضائَة يف ؿسذ من اْكالث ا٢كعَة اًصاتؽ :اًس يساث اًلضائَة 

ة ، مبـىن ٔبهَ كس ٍىون اْكنك اًلضايئ اًعاذز  س يساث زمسَة حتي حمي ؾلوذ ا٢كَىِة ا٢كيعحة ؿىل ا٢كَىِة اًـلاًز

ة آكاظة ، هؼصا ًعصخ اًزناغ ؿىل ا٤كوكة و  ؾن هجة كضائَة خمخعة ٕاكَميَا و هوؾَا سخدا يف ٕازحاث ا٢كَىِة اًـلاًز

وغ اًزناغ ، ؿىل ٔبن ًمت تـس ظسوز اًيت تـس ثفحط ٔبوزاق ا٢كَف ًخخني ًِا بٔحلِة ا٢كسؾي يف امذالنَ اًـلاز موض

                                                           
1

 . 46ؼ محسي ابصا معص ، حٌلًة ا٢كَىِة اًـلاًزة آكاظة ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض  
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

رٛك اس خىٌلل إلحصاءاث اًلاهوهَة ا٢كيعوض ؿَهيا يف اًلواهني راث اًعٍك ابًضِص اًـلازي .و ألحاكم اًلضائَة 

ة آكاظة ل ثًضبٔ حلوكا ول واحداث اجتاٍ ٔبظصاف اٗكؾوى ، و ٕامنا فلط ثلوم جىضف ما  ا٢كرصحة اب٢كَىِة اًـلاًز

ٌك كسمة ؾلاز ذمَوك مَىِة صائـة، ٔبو حاٌك ٕازحاث مَىِة ؾن ظصق اًخلاذم ا٢كىسةُو ملصز من كدي وحا
1

. و  

 ُو ما سوف هدٌاوهل اكًخايل : 

من  713ؼ اْكنك اًلضايئ اًلايض تلسمة ا٢كال ا٢كضاغ : ؾصف ا٢كرشغ اّكزائصي ا٢كَىِة اًضائـة يف هط ا٢كاذت  1

اًلاهون ا٢كسين .
2

َرصوح من وثـخرب ا٢كَىِة اًضائـة من ٔبمه  ا ؾصضة ؿىل خساول ا٤كامك . ٌو  ٔبهواغ ا٢كَىِة و ٔبنرُث

حاٌك اًض َاغ تعًصق اًلسمة اًلضائَة ًوحة اًلاهون ؿىل اًرشًم ا٢كض خاغ ٔبن ٍصفؽ ذؾوى اًلسمة ؿىل سائص 

 اًرشاكء ، فِسذَون دعوما يف اٗكؾوى ، ٔلن اًلضاء يف ذؾوى اًلسمة ُو حنك ًؤثص يف ا٢كَىِة. مبـىن ٔبن اْكنك

ة تـس صٍِص مبعَحة اْكفغ اًـلازي يف حاًخني ٌُل :   اًعاذز ابًلسمة ًـس مثحخا ٌَمَىِة اًـلاًز

ق الاكرتاغ و ثثخت  727ؼ ٕارا اكهت اًلسمة ؾًَِة : ثيط ا٢كاذت  من اًلاهون ا٢كسين ؿىل ٔبهَ :" جتصي اًلسمة تعًص

 ." ا٤كوكة رٛك يف حمرضُا و ثعسز حىٌل إبؾعاء  ل رشًم هعَحَ ا٢كفصس 

ق اًخعفِة : ٕار هعت ا٢كاذت  " ٕارا ثـشزث اًلسمة ؾَيا  من اًلاهون ا٢كسين ؿىل ٔبهَ :" 728ؼ ٕارا متر اًلسمة تعًص

لة ا٢كحٌُة يف كاهون  ، ٔبو اكن من صبهٔنا ٕاحساج هلط هحري يف كمية ا٢كال ا٢كصاذ كسمخَ تَؽ ُشا ا٢كال اب٢كزاذ ابًعًص

 . "اًرشاكء وحسمه ٕارا ظَحوا ُشا ابٕلحٌلغإلحصاءاث ا٢كسهَة ، وثلذرص ا٢كزاًست ؿىل 

جيوس ًلك خشط حاس ؿىل ؾلاز ظحلا ٌٌَلذت  ؼ اْكنك  اًلضايئ اٙكي ٍىصش ا٢كَىِة ؿىل ٔبساش اًخلاذم ا٢كىسة:2

من اًلاهون ا٢كسين  827
3

ٔبن ًَجبٔ ٕاىل اًلضاء و ٌس خعسز حىٌل ضس اًضرط اٙكي ًياسؿَ يف حِاسثَ ،  ٍىصش  

عاًحة اًلضائَة ، ٔبما ٕارا ٠ك ًوخس مٌاسغ ٌَحائز فِىفي ًِشا ألذري ٔبن ًَجبٔ ٕاىل ا٢كوزق و مَىِخَ ٌَـلاز حمي ا٢ك

                                                           
1

 .93زحاميَة ؾٌلذ اٗكٍن ، ا٢كصحؽ اًساتق ،ض ؼ  

2
وغ ،و ثـخرب اْكعط من اًلاه 713ؼ ا٢كاذت   ون ا٢كسين اّكزائصي :" ٕارا مٜك ٕازيان ٔبو بٔنرث صُئا و اكهت حعة  ل مهنم فَِ كري ملصزت فِم رشاكء ؿىل اًضَ 

ة ٕارا ٠ك ًلم ذًَي ؿىل كري رٛك ."  مدساًو

3
ن ٔبن ٍىون ماًاك هل بٔو ذاظا ًَ ظاز هل رٛك مَاك ٕارا من اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي :" من حاس مٌلول ٔبو ؾلازا ٔبو حلا ؾًَِا مٌلول ٔبو ؾلازا ذو  827ؼ ا٢كاذت  

 ( س ية تسون اهلعاغ .15اس متصث حِاسثَ هل مست مخسة ؾرش )
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

اٙكي ٌسن ٕاحصاءاث  21/05/1983ا٢كؤزد يف  83/352ًَمتس مٌَ حتٍصص ؾلس اًضِصت معال تبٔحاكم ا٢كصسوم 

 ٕازحاث اًخلاذم ا٢كىسة و ٕاؿساذ ؾلس اًضِصت ا٢كخضمن الاؿرتاف اب٢كَىِة .

ة آكاظة. ا٢كححر   اًثاًر: وسائي حٌلًة ا٢كَىِة اًـلاًز

ة مؽ حتسًس دعائعِا و ٔبكسارما و  تـس ٔبن اىهتَيا من ثلسمي ا٢كححر ألول ا٢كخـَق اب٢كلعوذ اب٢كَىِة اًـلاًز

ة آكاظة، ابث من اًرضوزي، اًخـصط ٕاىل وسائي حٌلًة ا٢كَىِة  اًخـصط ٌَس يساث ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلاًز

ة. حِر  ق متىني ظاحة اًـلاز من اًخرصف فَِ واس خـٌلهل اًـلاًز ٔبن ثوفري حٌلًة كاهوهَة ٌَمَىِة، ؾن ظًص

ص ذسمة اًـلاز.ٙكا جنس ٔبن ُياك حصساهة من اًلواهني دععت  واس خلالهل تعفة ُاذئة من صبٔهَ ا٢كسامهة يف ثعٍو

ِا فامي ًًل:ٔبحاكما ثفعَََة ًِشٍ إكاًة يف  ل من اًلاهون ا٢كسين، اًلاهون إلذازي، اًلاه  ون اّكيايئ.هدٌاًو

ة آكاظة ٌس خـمَِا  ا٢كعَة ألول :إكاًة ا٢كسهَة : سن ا٢كرشغ اّكزائصي ٍلوؿة من اًلواهني ٕكاًة ا٢كَىِة  اًـلاًز

ماٛك اًـلاز
1

ٌل . ويف ُشا اًعسذ فٕان ا٢كَىِة     ضس  ل خشط ًـخسي ؿَََ ابًلعة  بٔو اًخـصط ٔبو حنُو

ة حتمهيا اٗكؿاوى  اًخاًَة: اًـلاًز

ؼ ذؾوى الاس خحلاق:وحصفؽ يف حاٌك وحوذ مٌاسغ ٌٌَلٛك يف مَىِخَ، فِلمي ذؾوى بٔمام اًلضاء جسمى "ذؾوى 1

الاس خحلاق " معاًحا فهيا تخثدَت مَىِخَ ؿىل اًـلاز حمي ا٢كعاًحة اًلضائَة. ٕارن فسؾوى الاس خحلاق ٍصفـِا 

ا٢كاٛك ٌَمعاًحة مبَىِخَ اًيت حىون حتت ًس اًلري .
2

ًإلصازت فٕاهَ ٕارا ما زفؽ ا٢كاٛك ذؾوى الاس خحلاق فٕان و  

ة نٌل ثوحدَ ٔبحاكم ا٢كاذت  من كاهون اًخوحَِ  29ٕازحاهتا ل ٍىون ٕال مبوحة س يس زمسي مضِص اب٤كافؼة اًـلاًز

ة و اْكلوق اًـًَِة ؾلس زمسي خيضؽ ًلواؿس إلصِاز اًـلازي."   اًـلازي:"ًثخت ا٢كَىِة آكاظة ًٔلمالك اًـلاًز

                                                           
1

ة   ة آكاظة من اًياحِة ا٢كسهَة وحوة إلس خضِاز ابًس يس اًصمسي ا٢كضِص اب٤كافؼة اًـلاًز ، ًىن ا٢كضلك اٙكي ثـاين ؼ ٕان رشظ إكاًة اًلاهوهَة ٌَمَىِة اًـلاًز

يف ا٢كياظق اًيت ٠ك َ اّكزائص ٔبن زالزة ٔبزابغ  ا٢كمخَاكث ثفذلس ٕاىل س يساث مَىِة ، و يف ُشا إلظاز وكعس زفؽ اًـصاكِي ا٢كصثحعة تـسم وحوذ س يساث مَىِة مٌ

ا٢كخـَق ثسن ٕاحصاء ٕازحاث  21/05/1983ا٢كؤزد يف  83/352ًمت فهيا مسح الٔزايض ثسذي ا٢كرشغ اّكزائصي تيعني صِرٍين ؿىل اًعـَس اًخعحَلي ٌُل ا٢كصسوم 

ا٢كخضمن اًخوحَِ اًـلازي و اٙكي خاء جىِفِة  12/11/1990ا٢كؤزد يف  90/25اًخلاذم ا٢كىسة و ٕاؿساذ ؾلس اًضِصت ا٢كخضمن الاؿرتاف اب٢كَىِة و اًلاهون زمق 

 ٕاؿساذ صِاذت اْكَاست و جسَميِا .

2
 . 77، ض  2003ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش ، اّكزائص ،ؼ محسي ابصا معص ،حٌلًة ا٢كَىِة اًـلاًزة آكاظة ،ذاز  
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ؼ ذؾوى مٌؽ اًخـصط ٌَمَىِة:وحصفؽ يف حاٌك ثـصط اًلري ٌٌَلٛك و حصماهَ من ذمازسة سَعاثَ اًثالج 2

)الاس خـٌلل، الاس خلالل، اًخرصف( ؿىل مَىِخَ.هكحاوٌك مٌؽ ا٢كاٛك من حصج ٔبزضَ ٔبو مٌـَ من اًحياء ؿَهيا بٔو 

 اس خـٌلًِا. 

3 ٌَ مَىِة مبـىن اًرشوغ يف ٔبؾٌلل من صبهٔنا حصمان ؼ ذؾوى وكف ألؾٌلل يف ا٢كَىِة :ويه ؾحازت ؾن هتسًس 

ا٢كاٛك من مَىِخَ .نلِام خشط ٔبحٌيب تدضجري وقصش بٔزط ذون ٕارن من ظاحهبا ٔبو كِامَ تدضُِس مداين بٔو 

 مًضبٓث ذون حصدِط من ا٢كاٛك .

 ا٢كعَة اًثاين:إكاًة اّكزائَة.

ق اًدرشًؽ اّكزائصي ًـس ٕاحصاء ة ؾن ظًص ا اس خثٌائَا ذازخا ؾن اًلواؿس اًـامة .ٔلن ٕان حٌلًة ا٢كَىِة اًـلاًز

غ ٕان  ا٢كساش حبق ا٢كَىِة خيول ًعاحدَ اْكق يف اٌَجوء ٕاىل اّكِاث اًلضائَة ا٢كسهَة ًصذ الاؾخساء مؽ اًخـًو

ة. اكذىض اْكال رٛك .ٔبما اًـلوابث اّكزائَة فال ثوكؽ ٕال يف حاٌك ا٢كساش آكعري اب٢كَىِة اًـلاًز
1

 

ابث اّكزائصي وكس ٔبوزذ كاهون اًـلو
2

اًىثري من اّكصامئ ا٢كاسة ابًـلاز 
3

ت تـغ ٔبحاكم اًلواهني آكاظة  نٌل ثياًو

اًىثري من اّكصامئ ا٢كاسة ابًـلاز .
4

ة آكاظة   و اًِسف من سن  ل ُشٍ اًيعوض ُو ا٤كافؼة ؿىل ا٢كَىِة اًـلاًز

ة ؾن ظًصق ثلٍصص ؾلوابث حزائَة زذؾَة ًلك  خماًف.و ابًخايل فٕان حصثُة ضس ٔبي اؾخساء ٔبو ٕاثالف بٔو ختًص

 386اًـلوتة اّكزائَة ًـس ثبٔهَسا ٌَحٌلًة اّكزائَة ا٥كععة ٌَمَىِة، و سوف هلرص اًححر ؿىل حتََي هط ا٢كاذت 

ة آكاظة نٌل س َبئت تَاهَ :  من كاهون اًـلوابث اًيت خاءث دضحية يف نفاٌك إكاًة اّكزائَة ٌَمَىِة اًـلاًز

                                                           
1

 .85ؼ محسي ابصا معص،هفس ا٢كصحؽ ،ض  

2
 . 1966ًس ية  49ا٢كخضمن كاهون اًـلوابث ، ا٢كـسل و ا٢كمتم ، حًصست زمسَة ؿسذ  08/06/1966ا٢كؤزد يف  66/156ؼ الٔمص زمق  

3
ة ٔبًـمسي ٌَـلازاث ...ٕاِك  406،407ة مزنل ،ا٢كاذثني من كاهون اًـلوابث آكاظة جبيحة اكذحام حصم  295ؼ ا٢كاذت     من كاهون اًـلوابث حٌحة اًخرًص

4
ا٢كـسل و ا٢كمتم ا٢كخـَق تلاهون  91/10من اًلاهون زمق  36ا٢كخـَق ابٍهتَئة و اًخـمري ، ا٢كاذت  01/12/1990ا٢كؤزد يف  90/29من اًلاهون زمق  77ؼ ا٢كاذت  

ا٢كخـَق ٌرشوظ إلهخاح ا٢كـٌلزي و ذمازسة رمية ا٢كِيسش ا٢كـٌلزي .محسي ابصا  18/05/1994ا٢كؤزد يف  94/09م اًدرشًـي زمق من ا٢كصسو  50الٔوكاف ، ا٢كاذت 

 . 85معص ،هفس ا٢كصحؽ ،ض 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

اًـلوابث ؿىل ٔبهَ :"ًـاكة ابْكخس من س ية ٕاىل مخس س يواث ،و تلصامة من  من كاهون 386ثيط ا٢كاذت 

ذح  ل من اهزتغ ؾلازا ذمَواك ٌَلري، و رٛك ذَسة ٔبو تعًصق اًخسًُس....." مفن ذالل  20.000ذح ٕاىل 2000

ة ثخحلق ٕارا ما ثوافصث ألزاك  ن اًخاًَة:هط ا٢كاذت ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ ًخخني ٔبن حصمية اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلاًز

ؼ ٔبن ًلوم اّكاين ابهزتاغ اًـلاز،فـيرص الاهزتاغ ًلعس تَ :ٔبن ميخيؽ خشط ؾن ملاذزت اًـلاز تـس ظسوز حنك 1

هنايئ كىض تعصذٍ مٌَ ، و كس ًلعس تَ اًصحوغ ٕاىل راث اًـلاز اٙكي ظصذ مٌَ ظحلا ْكنك كضايئ هنايئ،ٔبو ٔبن 

فَِ بٔو ًلوم تفالحة اًلعـة اًرتاتَة ا٢كمَونة ٌَلري .ًسذي اًـلاز ا٢كمَوك ٌَلري ، ٔبو ٔبن ًلوم ابًسىن 
1

وابًخايل  

جية ٔبن ثًذلي حِاست اًـلاز ا٢كـخسى ؿَََ ٕاىل من كام تفـي الاهزتاغ ،و ل ٍىفي مثال جمصذ ا٢كصوز ؿىل ألزط ٔبو 

 ذدول ا٢كزنل مث ملاذزثَ ، تي جية ٔبن ٍىون اًِسف من اًخـسي ُو الاسدِالء ؿىل مٜك اًلري .

ن ٍىون اًـلاز ذمَواك ٌَلري : جية ٔبن ٍىون اًـلاز حمي الاهزتاغ ذمَواك ٌَلري مبلذىض س يس من اًس يساث ؼ بٔ 2

ة . ة ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلاًز اًـلاًز
2

و ما ٔبصازث ٕاًََ ا٤كوكة اًـََا يف اًلصاز زمق  ا٢كؤزد يف  75919ُو

. 214ض 01، اًـسذ1993ا٣كٍك اًلضائَة ًس ية 05/11/1991
3

من كاهون اًـلوابث ثلذيض  386اذت " ٕان ا٢ك 

ٔبن ٍىون اًـلاز ذمَواك ٌَلري ، و من مثة فٕان كضات ا٢كوضوغ اٙكٍن ٔبذاهوا اًعاؾيني ؼ يف كضَة اْكال ؼ جبيحة 

ة ذون ٔبن ٍىون اًضايك ماًاك حلِلِا ٍىوهون كس ٔبدعئوا يف ثعحَق اًلاهون ؼ ٔبن 3. .اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلاًز

ف ٌَزَسة ٔبو اًخسًُس ابًصمغ من ثخوافص ؾيادض آكَسة  بٔو اًخسًُس :٠ك ٍصذ يف كاهون اًـلوابث اّكزائصي ثـًص

ة .  ٔبمهَهتٌل مضن اًـيادض ا٢كىوهة ّكصمية اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلاًز

فآكَسة يه اًلِام تفـي الاهزتاغ دفِة بٔي تـَس ؾن ٔبهؼاز ا٢كاٛك وذون ؿَمَ ،ٔبي سَة اْكَاست من ا٢كاٛك جفبٔت 

ٔبو موافلذَ .ٔبما اًخسًُس فِو ٕاؿاذت صلي اًـلاز تـس ٕاذالئَ ؾيوت من ا٢كاٛك . ذون ؿَمَ
4

 

                                                           
1

 . 240 ،ض2003ؼ جن وازث َلس ، مشهصاث يف اًلاهون اّكزايئ اّكزائصي )اًلسم آكاض( ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش ، اّكزائص، اًعحـة  

2
ة، ٔبو س يساث كضائَة.  ة ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلاًزة آكاظة كس حىون س يساث ؾصفِة ، س يساث ثوثَلِة ،س يساث ٕاذاًز  ؼ اًس يساث اًـلاًز

3
 . 88ؼ محسي ابصا معص ، ا٢كصحؽ اًساتق ض 

4
 . 88ؼ محسي ابصا معص ،هفس ا٢كصحؽ ض  
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

فـيرص آكَسة ًخوفص ؾيسما ًؤمص اًفصذ إبذالء اًـلاز ،مث ًـوذ لحذالهل ،ٔبما اًخسًُس فدلعس تَ اس خـٌلل س يس 

مَىِة مزوز لحذالل مدىن ؿىل ٔبساش اٍمتٜك ، ٔبو ٔبًة بٔساًَة ٔبدصى ثسًُس َة .
1

 

عسز حنك كضايئ هنايئ إبذالء اّكاين ٌَـلازؼ ٔبن 4ً
2

، و بٔن ًمت اًخيفِش سواء ادذَازاي  ٔبو خرباي،
3

و ٔبن حيصز  

ق ا٤كرض اًلضايئ إبذالء ألزط ٔبو ا٢كحىن ،  حمرض اًخيفِش تشٛك.فٕان ظسز حنك ضس خشط مث هفس ؿَََ ؾن ظًص

ون كس ازحىة حصمية اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة مث تـس رٛك ًـوذ ًُضلي ُشا اًـلاز لس خـٌلهل و اس خلالهل ، فٕاهَ ٍى

ة .  اًـلاًز

ة اًىثري من اًيلاص ؿىل اًعـَس اًخعحَلي حول ما ٕارا اكهت حٌلًة  وكس ٔباثزث حصمية اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلاًز

ىل ا٢كرشغ اّكزايئ متخس حىت ٕاىل حٌلًة اْكائز مبفِوم اًلاهون ا٢كسين ٔبو كاهون اًخوحَِ اًـلازي ، ٔبم ٔبهنا ثلذرص ؿ

ة فلط .  حٌلًة ا٢كاٛك ثس يس زمسي مضِص اب٤كافؼة اًـلاًز

من كاهون اًـلوابث يف ظَاقهتا ابٌَلة اًـصتَة وزذ تَ مععَح "اهزتاغ  386مفن ذالل اٍمتـن يف هط ا٢كاذت 

تي ا٢كَىِة "و ُيا وسددـس من جمال ُشٍ اّكصمية واكـة اًخـسي اّكصيم ؿىل اْكَاست ، ًىن ابًصحوغ ٕاىل اًيط ا٢كلا

و اًيت ثـين ٕاظعالحا مٌؽ اْكَاست .  -  -déposséderا٤كصز ابٌَلة اًفصوس َة جنسٍ كس ٔبوزذ مععَح 
4

ذما ٔباثز  

صاي ؿىل اًعـَس اًـمًل حول ا٢كلعوذ ابٕكاًة ا٢كيعوض ؿَهيا اب٢كاذت  من كاهون اًـلوابث ، فِي  386ٕاصاكل حُو

 ثـين ا٢كَىِة ٔبم متخس حىت ٕاىل اْكَاست .؟

                                                           
1

 . 240ؼ جن وازج َلس، ا٢كصحؽ اًساتق ،  

2
و ما   من كاهون اًـلوابث اًيت ٔبصاز ٕاٍهيا اًلصاز و ظحلِا  386:"حِر ٔبن ا٢كاذت  15/02/1983اًعاذز تخازخي  75ٔبصازث ٕاًََ ا٤كوكة اًـََا يف اًلصاز زمق ؼ ُو

فِشًة ؿهل من ظصف ا٢كيفش مٜك ٌَلري وامذيؽ ؾن ملاذزثَ إبزاذثَ زمغ ظسوز ٔبحاكم هنائَة و ثي ؿىل اًعاؾن ثـاكة  ل من حنك ؿَََ حبنك هنايئ إبذالء اًـلاز 

 . 90اًرشؾي ." محسي ابصا معص ، ا٢كصحؽ اًساتق ض 

3
ًوما ًلوم  20اهلضاء رمٍك ؼ حصى اًـمي يف كضااي اًعصذ تبٔن ل ًَجبٔ ا٤كرض اًلضايئ ٕاىل ٕاحصاءاث اًخيفِش اّكربي ٕال ٕارا ابءث ا٤كاولث اًوذًة ابًفضي . فدـس  

ا٤كىوم ؿَََ فٕارا اس خجاة حيصز حمرض ًثخت معََة اًعصذ ، ٔبما يف حاٌك زفغ إلذالء فِحصز حمرض ؿسم خسوى حماوٌك اًعصذ ا٤كرض اًلضايئ إبحصاء حماوٌك ظصذ 

 من كاهون إلحصاءاث ا٢كسهَة ٕاىل ٕاصـاز اًوايل ا٥كخط ..../...... 324، ويف ُشٍ اْكاٌك ًَجبٔ ا٤كرض اًلضايئ وفلا ٌٌَلذت 

لوم تدٌفِش حنك إلذالء ، نٌل ًَمتس من وهَي أكِوزًة جسزري اًلوت اًـمومِة   ٌَخيفِش .  حمََا حتر ٕارشاف وهَي أكِوزً  ة تبٔهَ سَ 

4
 . 130ؼ محسي ابصا معص ، حٌلًة ا٢كَىِة اًـلاًزة آكاظة ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض  
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

من كاهون اًـلوابث فال ميىن اًلول توحوذ حصمية  386ألول: و ٍصى تبٔهَ يف ػي اًعَاكة اْكاًَة ٌٌَلذت الاجتاٍ 

جسمى جبيحة اًخـسي ؿىل اْكَاست ، تي ٔبن جمال إكاًة اّكزائَة ًلذرص فلط ؿىل ا٢كاٛك اْكلِلي و من تني 

يف ماذثَ ألوىل اًيت ثيط تبٔهَ :" ل حصمية  اًخرٍبصاث اًيت كسرما ٔبحصاة ُشا اًصٔبي ، تبٔن كاهون اًـلوابث دضحي

و ل ؾلوتة ٔبو ثستري ٔبمن تسون هط ."فضال ؿىل ٔبهَ ل جيوس اس خـٌلل اًلِاش يف ماذت كاهون اًـلوابث . وكس 

:" ٕان  05/11/1991سازث قصفة اّكيح و ا٥كاًفاث ٌَمحوكة اًـََا يف ُشا الاجتاٍ يف كصاز ظاذز ؾهنا تخازخي 

كاهون اًـلوابث ثلذيض ٔبن ٍىون اًـلاز ذمَواك ٌَلري ، و من مت فٕان كضات ا٢كوضوغ اٙكٍن ٔبذاهوا من  386ا٢كاذت 

ة ، ذون ٔبن ٍىون اًضايك ماًاك حلِلِا ٌَـلاز ٍىوهون  اًعاؾيَني يف كضَة اْكال جبيحة اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلاًز

كس ٔبدعئوا يف ثعحَق اًلاهون ."
1

 

من كاهون اًـلوابث ، يه ا٢كَىِة  386مَىِة اًلري ا٤كمَة وفلا ٔلحاكم ا٢كاذت الاجتاٍ اًثاين: و ًشُة ٕاىل ٔبن 

ا٤كصزت ابًلة اًفصوس َة  386ا٢كثخذة ثس يس زمسي مث اْكَاست اًؼاُصت ا٢كرشوؿة كري ا٢كخياسغ ؿَهيا ، وفلا ًيط ا٢كاذت 

ة ثلوم مىت اكن ُياك اهزتاغ ْكَاست ا ًلري ًـلاز ،و تياءا ؿىل رٛك ل ٔبي ٔبن حٌحة اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلاًز

حصمية ول ؾلاة ٕارا ٠ك ًثخت الاؾخساء ؿىل اْكَاست .و كس سازث قصفة اّكيح و ا٥كاًفاث يف راث إلجتاٍ يف 

مؤزد  112646و اًثاين حثت زمق  21/05/1995مؤزد يف  117996كصاٍزن كري مًضوزٍن ، ألول حيمي زمق 

تـحازت "ا٢كمَوك ٌَلري " ا٢كَىِة اْكلِلِة ٌَـلاز حفسة ، وٕامنا ًلعس هبا ."ٕان ا٢كرشغ ل ًلعس  09/10/1999يف 

ٔبًضا ا٢كَىِة اًفـََة .
2

 

ة:  ا٢كعَة اًثاًر:إكاًة إلذاًز

ة آكاظة ؿىل ٔبهنا ٍلوؿة إلحصاءاث اًيت دوًِا   ة اًيت دعِا ا٢كرشغ اّكزائصي ٌَمَىِة اًـلاًز ًيؼص ٌَحٌلًة إلذاًز

سخِي حٌلًة اًـلاز، ابًًس حة ًحـغ ألؾٌلل اًيت ًوذ ألفصاذ اًلِام هبا يف مَىِهتم، و من بٔخي اًلاهون ًإلذازت يف 

 91/176رٛك حسذ ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق 
3

ا٤كسذ ًىِفِاث ختضري صِاذت اًخـمري، وزدعة اًخجزئة، صِاذت 

                                                           
1

 . 131ؼ محسي ابصا معص، حٌلًة ا٢كَىِة اًـلاًزة آكاظة ،ا٢كصحؽ اًساتق ، ض 

2
 .  131صا معص، هفس ا٢كصحؽ ، ضؼ محسي اب 

3
ست اًصمسَة اًـسذ  28/05/1991ا٢كؤزد يف  91/175ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق  ؼ   . 1991ًس ية 26ا٤كسذ ٌَلواؿس اًـامة ٌَهتَئة و اًخـمري و اًحياء ،اّكًص
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

و إلظاز اًـام ابًًس حة ٥كخَف اًخلس مي،     و زدعة اًحياء، صِاذت ا٢كعاتلة، وزدعة اًِسم، وجسَمي رٛك ًـس ُ

اًصدط و اًضِاذاث ا٢كخـَلة جىِفِة اس خلالل و اس خـٌلل اًـلازاث و سوف ىىذفي ابًخـصط ٌَصدط ذون 

اًضِاذاث ، ٕار ٔبمهَة ُشٍ ألذريت حىون ٔبكي من ألوىل فـاذت ما حىون ٕاحصاء صلكي ل ميس تبٔظي اْكق 

صي من ٔبخي اس خـٌلل اْكق و يف حال ٕاقفال رٛك ا٢كـرتف تَ ٌٌَلٛك يف حني ٔبن اس خعساز اًصدط ٍ ىون حُو

 كس ثرتثة ا٢كسؤوًَة اّكزائَة و ا٢كسهَة ، وؿَََ ىىذفي تـصط اًصدط اكًخايل :

و كصاز ٕاذازي ثعسٍز هجة خمخعة تدٌؼمي ا٢كحاين ثبٔرن فَِ   -permis de construire -ٔبول: زدعة اًحياء: ُو

ثضبٔهَ .و ُو ؾحازت يف اًدرشًؽ اًـمصاين اّكزائصي ؾن :" كصاز ٕاذازي إبحصاء مـني ًخـَق اب٢كحىن اٙكي ًعسز 

ة خمخعة و حمسذت كاهوان يف خشط زئُس ا٣كَس اًضـيب اًح٘كي ، اًوايل ، ٔبو اًوسٍص ا٢كلكف  ثعسٍز هجاث ٕاذاًز

ابًخـمري  ل يف حسوذ و هعاق ادذعاظَ .
1

اًحياء  من كاهون اٍهتَئة و اًخـمري مسبٌٔك حق 50وكس زتعت ا٢كاذت  

مبَىِة ألزط ، و ابًخايل فال حيق ٔلي اكن ٔبن ًلوم تدضُِس مدىن تسون حصدِط ٕاذازي مىذوة حتر ظائٍك ؿسم 

رشؾَة اًحياء . و ًًدلي ٔبن ًخلسم تعَة زدعة اًحياء و اًخوكِؽ ؿَََ من كدي ا٢كاٛك ٔبو مولكَ ٔبو ا٢كس خبٔحص ٗكًَ 

ياًة .ويف حاٌك ٕاكامة تياء تسون حصدِط مىذوة، فِحق ا٢كصدط هل كاهوان ا٥كععة ًِا كعـة ألزط ٔبو اًح 

ًإلذازت اٌَجوء ٕاىل اًِسم ذون حاخة ٕاىل اس خعساز كصاز من اّكِاث اًلضائَة إلذاًزة ، ٕار اٌَجوء ٕاىل اًلضاء و 

اْكاٌك ُشٍ ل ٍىون ٕال يف حاٌك زفغ معاتلة ألصلال ا٢كيجزت ًصدعة اًحياء .
2

 

جضرتظ زدعة اًخجزئة ًلك معََة ثلس مي ًلعـخني ٔبو ؿست كعؽ   -  -permis de lotirاثهَا :زدعة اًخجزئة :

يف مَىِة واحست ٔبو ؿست مَىِاث رمٌل اكن موكـِا ، ٕارا اكهت كعـة ٔبو ؿست كعؽ بٔزضَة انمجة ؾن ُشا اًخلس مي 

س جتزئة  ألزط من صبهٔنا ٔبن جس خـمي يف جضُِس تياًة .وؿَََ فٕان زدعة اًخجزئة ثعَة من ا٢كاٛك ؾيسما ًٍص

3ًلعـخني ٔبو ٔبنرث كعس جضُِس تياًة .
 

                                                           
1

 . 100ؼ محسي ابصا معص ، حٌلًة ا٢كَىِة اًـلاًزة آكاظة ،ا٢كصحؽ اًساتق ، ض  

2
 . 101ا معص ، حٌلًة ا٢كَىِة اًـلاًزة آكاظة ، ا٢كصحؽ اًساتق ،ضؼ محسي ابص 

3
 . 102ؼ محسي ابصا معص ، هفس ا٢كصحؽ ،ض  
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2016حوان  

ا٢كخـَق ابٍهتَئة و  90/29من اًلاهون  60ؼ ثعحَلا ٔلحاكم ا٢كاذت   permis de démolir -اتًثا :زدعة اًِسم 

ا  اًخـمري ،ل ميىن اًلِام تبٔي معَََ ُسم حزئَة بٔو لكَة ًحياًة ذون اْكعول ؿىل زدعة اًِسم ورٛك ًضٌلن ٕاجناُس

 ألمٌَة و اًخلٌَة ا٢كعَوتة .يف اًؼصوف 

 ا٢كاذت و 1989ًس ية اٗكس خوزي اًخـسًي ا٢كخضمن 1996 ذس خوز من 52 ا٢كاذاتن يف اّكزائصي ا٢كرشغ وكس ٔبنس

 مضموهة آكاظة ا٢كَىِة اًـلازي تبٔن اًخوحَِا٢كخضمن  18/11/1990ا٢كؤزد يف  90/25 كاهون من 28

غ..... زمغ ملاتي اًلاهون ظازإ  يف ٕال ىزؾِا ًمت ل ا٢كَىِة ؤبن ذس خوزاي، ة ا٢كَىِة حبق اؿرتافَ ثـًو  آكاظة اًـلاًز

ة ا٢كَىِة ثـخرب اًيت اْكسًثة الاجتاُاث رٛك يف مساٍصا ظفة إلظالق وهحش زفغ ٔبهَ ٕال  حق آكاظة اًـلاًز

و ، اًلاهون حسوذ يف ؾلاٍز ؿىل سَعاثَ ميازش ٔبن هل ذاض فا٢كاٛك اًلاهون من  674 ا٢كاذت هط يف واحض ُو

 وألهؼمة. حتصمَ اًلواهني اس خـٌلل ٌس خـمي ل ٔبن ثرشظ ألص َاء يف واًخرصف اٍمتخؽ حق يه ا٢كسين :" ا٢كَىِة
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 :ذامتة

ة ا٢كَىِة ٔبن وس خزَط ذالل ما س حق رهٍص من  ا مدارشت سَعة يه آكاظة اًـلاًز  ًضرط مـني اًلاهون ًلُص

هون ا٢كسين             و كاهون اًخوحَِ اًـلازي،وابًصحوغ ٕاىل ص ىت ، حيوكِا اًلاؾلازي ؾَين حق ٔبو ؾلاٍز ؿىل

ة و يه اًس يساث  اًلواهني اًيت حتنك اًـلاز يف تالذان ثحني وحوذ ٔبزتؽ ٔبهواغ من اًس يساث اًيت ثثخت ا٢كَىِة اًلاًز

ة و اًس يساث اًلضائَة ، و ذَعيا ٕاىل ٔبهَ ل خسوى من ثلٍصص  اًـصفِة ، اًس يساث اًخوزَلِة ،اًس يساث إلذاًز

 حق ا٢كَىِة ٕارا ٠ك حىن ُياك وسائي حتمهيا من الاؾخساء اٙكي ًلؽ ؿَهيا من كدي اًلري .

ة من اًياحِة ا٢كسهَة مبوحة ذؾوى الاس خحلاق ، وذؾوى مٌؽ اًخـصط ٌَمَىِة  حِر حتمى ا٢كَىِة اًـلاًز

وكؽ ؾلوابث حزائَة ؿىل ا٢كـخسي ، نٌل ،وذؾوى وكف ألؾٌلل يف ا٢كَىِة ، و يف حاٌك ا٢كساش آكعري اب٢كَىِة ث

ة .   دول اًلاهون ًإلذازت ٍلوؿة من إلحصاءاث اًيت ًًدلي ؿىل ا٢كالك ٕاثحاؾِا حتر ظائٍك ثوكِؽ حزاءاث ٕاذاًز

 كاةمة ا٢كصاحؽ و ا٢كعاذز : 

  ست  28/11/1996و اًعاذز مبوحة الاس خفذاء اًضـيب  1989ا٢كـسل ٗكس خوز  1996ؼ ذس خوز ، اّكًص

ة اٗكميلصاظَة اًضـحَة ،اًـسذ اًصمس   . 1996ًس ية  74َة ٌَجمِوزًة اّكزائًص

  ست  08/06/1966ا٢كؤزد يف  66/156ألمص زمق ؼ ا٢كخضمن كاهون اًـلوابث، ا٢كـسل      و ا٢كمتم ، حًص

 1966ًس ية  49زمسَة ؿسذ 

  و ا٢كمتم ،حًصست   ا٢كخضمن اًلاهون ا٢كسين،ا٢كـسل     1975سخمترب 26ا٢كؤزد يف  75/58ؼ ألمص زمق

 .1975ًس ية  78زمسَة ؿسذ 

  ا٢كخضمن ٕاؿساذ مسح ألزايض اًـام    و ثبٔسُس  12/11/1975ا٢كؤزد يف  75/74ؼ ألمص زمق

ة اٗكميلصاظَة اًضـحَة  ست اًصمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائًص اًسجي اًـلاز و ا٢كصاس مي ا٢كخزشت ًخعحَلَ. اّكًص

 . 1975ًس ية  92اًـسذ 

  ا٢كخضمن كاهون اًخوحَِ اًـلازي ا٢كـسل و ا٢كمتم، ظاذز ؾن  1990هومفرب18ا٢كؤزد يف  90/25اًلاهون ؼ

ة اٗكميلصاظَة اًضـحَة اًـسذ ست اًصمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائًص  .1990ًس ية 49اّكًص
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  جن وازث َلس ، مشهصاث يف اًلاهون اّكزايئ اّكزائصي )اًلسم آكاض( ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش، ؼ

 .2003ًعحـة اّكزائص، ا

 ة آكاظة،ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش، اّكزائص، ؼ  . 2003محسي ابصا معص ،حٌلًة ا٢كَىِة اًـلاًز

  ة، ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرشو اًخوسًؽ ،اّكزائص ؼ سزويق ًَىل، محسي ابصا معص، ا٢كياسؿاث اًـلاًز

،2004. 

 زاسة وظفِة وحتََََة ذاز ُومة ٌَعحاؿة و ؼ سٌلؿني صامة، اًيؼام اًلاهوين اّكزائصي ٌَخوحَِ اًـلازي،ذ

 .2004اًًرش اّكزائص،

  ،ؼ ؾٌلز ؿَوي، ا٢كَىِة و اًيؼام اًـلازي يف اّكزائص،ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش  و اًخوسًؽ ،اّكزائص

2004.، 

 ة، اًفذح، ذاز ا٢كَىِة، هؼام أكال، مععفى  ؼ  . 2000 إلسىٌسًز

 اًصسائي ا٢كشهصاث :

 ة آكاظة يف اًدرشًؽ اّكزائصي،ٔبظصوحة اًلاهوهَة ٗكٍن ،اًوسائي ؼ حاميَة ؾٌلذ ا ٕلزحاث ا٢كَىِة اًـلاًز

 . 2004ًيَي صِاذت اٗكنخوزاٍ، خامـة موًوذ مـمصي تخزيي وسو ، لكَة اْكلوق و اًـَوم اًس َاس َة ،

 ة حٌان مسَحة ؼ دواذحِة لوق ،كسم آكاظة ،مشهصت ًيَي صِاذت ا٢كاحس خري يف اْك، كِوذ ا٢كَىِة اًـلاًز

 .2007/2008اًلاهون اًـلازي،خامـة كس يعَية ،لكَة اْكلوق ،مٌخوزي،
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 1989ثفاكِة حلوق اًعفي ًس ية إ ٌَعفي يف  ضٌلانث حٌلًة اًسالمة اًضرعَة

        

 ،خامـة ثخسة قٓكشازي ؾحس اْك /اٗكنخوز      

 

 ملسمــة:

َة من ٔبخي ٕاس حاػ حٌلًة اكفِة خاءث اثفاكِة حلوق اًعفي ًخـٍزز اًخـاون اٗكويل وثضاف ص اّكِوذ اٗكًو

ئم  وصامٍك ٌَعفي من  ل اّكواهة مضن مجٍك حلوق إلوسان وحصايثَ ألساس َة ا٢كـرتف هبا ؿا٢كَا، ذاظة ٔبًو

لِة وا٢كلازتَة  ، حِر ًمت  اٙكٍن ًًمتون ٕاىل اٗكول اًيامِة ا٢كـصوفة ابًفلص وسوء بٔحوال ا٢كـُضة  اكٗكول إلفًص

َة ْكلوق اًعفي وإلوسان تعفة ؿامة ذاظة يف خاهة اس خلالل الٔ  ظفال يف ػصوف كري معاتلة ٌَمـاًري اٗكًو

اًضلي واس خلالهلم يف اّكصمية ا٢كيؼمة والاجتاز ابًخرش واس خلالهل ٔلقصاط خًس َة ، جفاءث ُشٍ الثفاكِة ابؾامتذ 

 . 20/11/1989من أكـَة اًـامة ًٔلدم ا٢كخحست تخازخي 

ثفاكِة ٕاىل زالزة ٔبكسام ، ثياول ألول مهنا ٔبمه حلوق اًعفي ، واُمت اًلسم اًثاين تًرش وثيلسم ُشٍ ال

ٔبمه ا٢كحاذئ اًيت جساؿس ؿىل ورش الثفاكِة ؤبحاكرما وهَفِة ٕاًزام ألظصاف ؿىل ثعحَلِا  ، ٔبما اًلسم اًثاًر 

هفارُا وثـسًَِا واًخحفؼاث اًيت كس ثخـصط فذـصط ٕاىل هَفِة اًخوكِؽ ؿىل الثفاكِة وثيفِشُا والاهضٌلم ٕاٍهيا وهَفِة 

 ًِا وهَفِة الاوسحاة مهنا .

َة وإلكَميَة ، واًيت  وثـخرب اًسالمة اًضرعَة من ٔبمه حلوق اًعفي اًيت ؾيُت هبا مجَؽ ا٢كوازَق اٗكًو

ثفاكِة ، وثـخرب حٌلًة اًسالمة اًضرعَة ٌَعفي من ٔبمه ألُساف اًيت خاءث المن تُهنا اثفاكِة حلوق اًعفي 

َة ثضمن ُشٍ إكاًة . ِشا اًلصط وضـت ؿست ضٌلانث ثـس مبثاتة كواؿس ذًو ألمص اٙكي ًسؾوان ٕاىل  ًخحلِلِا ، ًو

اًدساؤل ؾن ٔبمه اًضٌلانث اًيت خاءث هبا ُشٍ الثفاكِة من ٔبخي حٌلًة ونفاٌك ُشا اْكق ٌَعفي . مفايه اًضٌلانث 

 ي يف حلَ يف اًسالمة اًضرعَة ؟ ا٢كلصزت يف ُشٍ الثفاكِة من بٔخي حٌلًة اًعف
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 اًضرعَة  سالمةاً اْكق يف ا٢كححر ألول  مفِوم 

كدي اًخعصق ٕاىل بمٔه اًضٌلانث ا٢كلصزت ٕكاًة اْكق يف اًسالمة اًضرعَة ٌَعفي ، ًدٌاول ا٢كححر 

ف اٌَلوي والاظعاليح ًِشا ا٢كععَح :   ابٗكزاسة اًخـًص

 ا٢كعَة ألول : اْكق ًلة :      

س خـمي يف اًعسق و  كال  اّكصخاين : "اْكق امس من ٔبسٌلئَ ثـاىل، و اًضئ اْكق ُو اًثاتت حلِلذَ ،ٌو

اًعواة ٔبًضا، ًلال :كول حق ،وكول ظواة . واْكق يف اٌَلة اًثاتت اٙكي ل ٌسوػ ٕاىاكٍز " 
1

شا اًخـًصف    ُو

 ًؤنس ؿىل ٔبن اْكق ًسل ؿىل اًعسق و اًعواة واًثحوث .

و اْكق هلِغ اًحاظي ، ومجـَ حلوق و حلاق، وحق ألمص حيق ،و حيق حلا وكال اجن مٌؼوز : " 

عَق ٔبًضا ؿىل اًواحة، فِلال: حق اًضئ حيق : ٔبي وحة " وحلوكا : ظاز حلا وزخت ،ًو
2

. 

فني ألذرٍين ًوحضان ذلٌك اْكق ؿىل وحوة اًيشء ا٢كصاذ مٌَ.    واًخـًص

و ًسل ؿىل ٕاحاكم اًيشنٌل ًسل اْكق ؿىل إلحاكم و اًعحة ، خاء يف الك    ءم جن فازش : " ُو

وحصخَ"
3

. 

ة ًلكمة اْكق ًسوز يف ٍلهل حول مـىن اًثحوث و اًوحوة      وآكالظة  ٔبن ما وزذ من اس خـٌللث ًلًو
4

 . 

 ا٢كعَة اًثاين : اًسالمة اًضرعَة ًلة  

َ ، ًسالمذَ من اًيلط و كال اجن مٌؼوز : "اًسالم : اًسالمة و اًسالم : ٝك ؾز و خي : امس من  ٔبسٌلئ

اًـَة و اًفٌاء ، و كِي ٔبهَ س١ك ذما ًَحق  اًلري من بٓفاث اًلري و اًفٌاء ، و كال : اًسالمة : اًرباءت ، و جس١ك 

مٌَ : ثربٔب ،و هلي ؾن ٕاجن ألؾصايب كوهل: اًسالمة اًـافِة "
5

. 

                                                           
1

فاث ، ث : ؾحسا٢كيـم  اْكفين ، ذاز اًصصاذ ، تريوث ، ذ. ظ ذ . ث ، ض  -   . 100ؿًل جن َلس اّكصخاين ، نخاة اًخـًص

2
 . 49، ض  12ء اًرتاج اًـصيب ، تريوث  ، ًحيان ، ذ. ظ ،  ح اجن مٌؼوز، ًسان اًـصة ا٤كَط ، ذاز ٕاحِا  - 

- 
3

م ، 1991ُؼ ، 1411،  1ٔبتو اْكسني جن ٔبمحس جن فازش جن سهصاي ، مـجم ملاًُس اٌَلة ، حتق : ؾحسا ًسالم َلس ُازون ، ذاز اّكَي ، تريوث ، ظ  

 .  15، ض  1ح

4
 . 184م ،ض 1964ه ،1440،  3، مؤسسة اًصساٌك ، تريوث ، ظ  فذحي اٗكًزين ، اْكق ومسى سَعان اٗكوٌك يف ثلَِسٍ - 

5
 و ما تـسُا . 289، ض  12اجن مٌؼوز، ا٢كعسز اًساتق  ، ح  - 
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" واًسالمة ٔبن ٌس١ك إلوسان من اًـاُة و ألرى واًرباءت من اًـَوة "
1

. 

 اًضرعَة اظعالحا  سالمةاً اْكق يف ا٢كعَة اًثاًر : 

اْكق يف اًسالمة اًضرعَة ُو ا٢كعَحة اًلاهوهَة اًيت هيسف ٕاٍهيا ا٢كرشغ من وزاء ضٌلن اًسالمة 

اًضرعَة وابًخحسًس اّكسسًة واًـلََة واًيفس َة ، ويه ثلٍصص وضٌلن  ل ما من صبٔهَ ثوفري ُشٍ اًسالمة من 

سذُا ٔبو ثيلط مهنا ، نٌل جضمي بًٔضا إكاًة اّكيائَة ا٢كمتثٍك يف جتصمي  ل فـي ميس هبشٍ مجَؽ ألفـال اًيت هت

 اًسالمة وثلٍصص اًـلوتة ؿَهيا .

ٕار ٔبن حق إلوسان يف سالمة تسهَ من اْكلوق اًيت حتصض اًلواهني ؿىل ظَاىهتا ونشٛك اًرشًـة 

ة ما ًـصف مبحسبٔ )مـعومِة اّكسس( ومبوحدَ بٔن إلسالمِة، ومن مؼاُص ُشٍ إكاًة ػِص ٗكى فلِاء اًرشًـ

ْم ِفهيَا ّكسم إلوسان حصمة ول جيوس الاؾخساء ؿَََ وحسذث اًلعاض حزاًء ٌَمـخسي، فلال ثـاىل: ) َونَخَخٌَْا ؿََهَْيِ

نْيِ َواَلهَف اِبَلهِف َواُلُرَن اِبُلُرِن َواًّسِ  ـَ نْيَ اِبًْ ـَ َِ َبنَّ اًيَّْفَس اِبًيَّْفِس َواًْ َق ِت ّنِ َواًُْجُصوَخ ِكَعاٌض فََمن ثََعسَّ نَّ اِبًّسِ

ًُِمونَ  ا نُك ِتَما ٔبىَزَل اّٟكُ فَبُْوًَـِئَم مُهُ اًؼَّ َّْم حَيْ ُ َوَمن ً (فََُِو َنفَّاَزٌت هلَّ
2

ـس فلِاء اًرشًـة ُشا ا٢كحسٔب حبق إلوسان يف  . ًو

سسالمة حسسٍ من اْكلوق اًيت جيمتؽ هبا حق ٝك مؽ حق اًـح
3

. 

فِو من اْكلوق اًـؼمية ٙكا مت ٕادصاخَ من جمال اْكلوق آكاًعة ٌَـحاذ ومن مث ل جيوس ٔلي ؾحس من  

خـصط ٌَـلاة  ل من ًـخسي ؿىل سالمة حسم  ؾحاذ ٝك ٔبن ًبٔرن ًلرٍي ابلؾخساء ؿَََ ٔبو ٔبن ًلوم ُو تشٛك ًو

 إلوسان وزوحَ وؾلهل وهفسَ تسون وخَ حق.

                                                           
1

 . 90، ض 3اجن فازش ، ا٢كعسز اًساتق ، ح - 

2
 .45سوزت ا٢كائست، الًٓة  - 

3
س من اًخفاظَي اهؼص اٗكنخوز ؾحس اًصساق فاْكق يف اًرشًـة إلسالمِة ٕاما ٔبن ٍىون ذاًعًا ٞك ثـاىل ٔبو ٌَـحس ٔبو ك -  س جيمتؽ تَ حق ٝك واًـحس، ٌَمًز

 .108، ض1956، اًلاُصت، 3اًس هنوزي، معاذز اْكق يف اًفلَ إلساليم، اّكزء 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

سم مضن حلوق إلوسان ا٥كخَفة ًسذي اْكق يف سالمة اّك و 
1

، واًيت ًِا ظٍك مدارشت ثضرعَة إلوسان 

، فِيي من اْكلوق اٌَعَلة ثضرعَخَ ، ول ميىن هل الاس خلياء ؾهنا ، اكْكق يف اْكَات مثال ،و اْكق يف ألمن 

ة اًضرعَة.    ،و اْكق يف اْكًص

لس حصث اًـاذت يف ذزاسة ُشا اْكق ؾيس زخال اًلاهون يف ا٣ك  ال اّكيايئ ، وابًخحسًس مضن ابة ًو

حصامئ الاؾخساء ؿىل ألصزاض ، فِو ًـخرب معَحة كاهوهَة َلَة، وثؼِص ُشٍ إكاًة يف هط اًلاهون اّكيايئ ؿىل  

جتصمي ٔبفـال الاؾخساء ؿىل ألصزاض واًـلاة ؿىل اىهتاوِا ، وختخَف ُشٍ ألفـال ابدذالف اًلواهني 

واًدرشًـاث اًوضـَة 
2

ٛك  ًعَق ؿَهيا جبصامئ اّكصخ و اًرضة و ٕاؾعاء ا٢كواذ اًضازت ، بٔو حصامئ إلًشاء ،  وٙك

لس وزذث ؿست مفاُمي ٌَحق يف سالمة اّكسم ، فلس ؾصفَ َلوذ جنَة حس ين و ُو ميثي اًلاهون ا٢كرصي   .ًو

                                                           
1

َة و ذساثري اٗكول ا٥كخَفة ،ميىن  ثلس مي حلوق إلوسان ٕاىل مخسة  -  ٔبكسام يه : اْكلوق ا٢كسهَة ، واْكلوق وفلا ٌَموازحق وإلؿالانث اًـا٢كَة والثفاكاث اٗكًو

اس َة ، واْكلوق الاحامتؾَة ، واْكلوق الاكذعاذًة ، واْكلوق اًثلافِة .  اًسَ 

ًَة ا٥كخَفة ، اْكلوق ا٢كسهَة : و يه ثٜك اْكلوق اٌَعَلة ثضرعَة اًفصذ ، و اًيت ل ميىن هل الاس خلياء ؾهنا ، اكْكق يف الامس مثال ، واْكلوق ا٢كا -

 ا٢كصثحعة ابًصاتعة الدٔشًة ....اِك.واْكلوق 

ة ، اكْكق يف اًرتص َح ، واْكق  - اسَ  ة : ويه ثٜك اْكلوق ا٢كصثحعة ابّكاهة اًس َايس ٌَفصذ ، وحتسذ ؿالكاثَ ابٔكاؿة اًسَ  اسَ  يف اْكلوق اًسَ 

اس َة الٔدصى ... اِك .  الاهخزاة ، واْكق يف ثويل ا٢كياظة واًصثة اًسَ 

اْكلوق اًيت حصتط اًفصذ اب٣كمتؽ ، و حتسذ اًـالكة تُهنٌل ، و يه حلوق مضرتنة ، اكْكق يف اًعحة ، واْكق يف اًىفاٌك  اْكلوق الاحامتؾَة : ويه ثٜك -

 الاحامتؾَة ...اِك .

 ...اِك . اْكلوق اًثلافِة ، و يه اْكلوق اًيت حمني ا٣كايل اًـَمي و اًثلايف ٌَفصذ ، اكْكق يف اًخـَمي ، و اْكق يف اًخبًَٔف  ، و الاتخاكز  -

خلس مي اْكلوق الاكذعاذًة: و يه اًيت هتسف ٕاىل ٕاص حاغ حاخاث اًفصذ الاكذعاذًة ، اكْكق يف اٍمتٜك ، واْكق يف اًـمي ...اِك . ٔبهؼص يف ُشا اً   -

ة ، و الثفاكِة 1948حسة ما ثضميَ إلؿالن اًـا٢كي ْكلوق إلوسان ًس ية  اسَ  َة ٌَحلوق ا٢كسهَة و اًسَ  َة ٌَحلوق  ، و الثفاكِة اٗكًو اٗكًو

 الاكذعاذًة و الاحامتؾَة و اًثلافِة .

لت فٕاهنا حىون وابًيؼص ٕاىل ُشا اًخلس مي فٕان اْكق يف سالمة اّكسم مبا ٔبهـخرب من اْكلوق اٌَعَلة ثضرعَة إلوسان ، رٛك لٔن اًسالمة اّكسسًة ٕارا حتل

 .لوق ا٢كسهَة اٌَعَلة ثضرعَة إلوسانًعاُك اًفصذ مدارشت ، وؿىل ُشا ميىن اًلول تبٔن ُشا اْكق ًـس من اْك

2
وا ُشا اًلاهون ابًرشخ ، و  -  رٛك مضن اًلسم آكاض وٙكٛك جنس اًيعوض اًلاهوهَة يف كاهون اًـلوابث  ٌ٘كول ا٥كخَفة ، ونشا زخال اًلاهون اّكيايئ اٙكٍن ثياًو

و الٔصزاض ، ٔبو اّكياايث و اّكيح ضس الٔصزاض و الٔفصاذ  ، ويه جضمي ًلاهون اًـلوابث ما ًسل ؿىل ُشا ا٢كععَح ، اكّكصامئ اًواكـة ؿىل إلوسان بٔ 

ا ، واًيت جس هتسف ا٢كساش ابْكق يف  سالمة اّكسم ، ابٕلضافة ٕاىل حصمية اًلذي ، واًيت جس هتسف اْكق يف اْكَات ، اّكصامئ الٔدصى اكّكصخ واًرضة و كرُي

 .واٙكي ًـخرب يف  ل ُشا ا٢كعَحة اًلاهوهَة حمي إكاًة 
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ـي ، ويف ٔبن حيخفغ تلوهل " ُو ا٢كعَحة  اًيت حيمهيا اًلاهون  يف ٔبن جسري  اْكَات يف اّكسم ؿىل اًيحو اًعحَ

1تخاكمهل ،و ٔبن ًخحصز من الٓلم اًحسهَة"
. 

شا ا٢كفِوم ًؤنس ٔبن ُشا اْكق ًـخرب معَحة كاهوهَة َلَة ، ٍىون مبلذضاُا وحوة متخؽ حسم إلوسان  ُو

 ابًسري اًعحَـي ًوػائفَ اْكَة ، وؿسم إلذالل تخاكمهل،  وؿسم ٕاذذال الٓلم ؿَََ.

ا اًضازغ و حيمهيا يف بٔن جسري وػائف اْكَات يف اّكسم ؿىل اًيحو فِو معَحة ا٣كمتؽ و اًفص   ذ ًلُص

اًعحَـي ، ويف ٔبن حيخفغ تخاكمهل ،و ٔبن ًخحصز من الٓلم اًحسهَة
2

. 

 ا٢كعَة اًصاتؽ : ؾيادض اْكق يف اًسالمة اًضرعَة ا٤كمَة مبوحة إلثفاكِة 

 س َة ، ميىن ثَرَعِا يف اليٓت : ٕان اْكق يف اًسالمة اًضرعَة ٌضمي ٍلوؿة من اًـيادض ألسا

 اًسري اًعحَـي ًوػائف اْكَاتاًفصغ ألول : 

و ًـين اًـيرص ألول ٌَحق يف سالمة اّكسم ا٢كعَحة اًيت ًـرتف هبا اًلاهون  ًلك خشط يف ٔبن حيخفغ   

من  ابًيعُة اٙكي ًخوافص ٗكًَ من  اًعحة ، ٔبي معَحخَ  يف ٔبل هيحط مس خواٍ اًعحي ، فلك فـي  ًيلط 

ق ٕاحساج مصط  ٠ك ٍىن موحوذا   ُشا اًيعُة ُو مساش  ابْكق يف سالمة اّكسم سواء  حتلق رٛك ؾن ظًص

من كدي ٔبو  اًزايذت  من ملساز مصط اكن ا٣كين ؿَََ ًـاهََ 
3

ِشا ٕارا  مت إلذالل تبٔي من ُشٍ ألؾضاء بٔو   ، ًو

 وػائفِا  فشٛك ميثي اىهتاك دضحي ٌَحق يف سالمة اّكسم . 

ًوػائف اّكسم  اّكزيئ ٔبو اًلكي ؛ ًـس اؾخساء ؿىل اْكق يف  يابًسري اًعحَـ   لُيا ًخخني ًيا تبٔن إلذالومن 

 سالمة اّكسم .

 اًفصغ اًثاين : اًخاكمي اّكسسي 

رتثة ؿىل اؾخحاز   ـين اًخاكمي اّكسسي  معَحة إلوسان يف ٔبن حيخفغ مباذثَ  يف  ل حزئَاثَ ، ًو ًو

من ؾيادض اْكق يف سالمة اّكسم ، ٔبن  ل فـي ًيلط من ماذت اّكسم ًـس اؾخساءا اًخاكمي  اّكسسي ؾيرصا 

                                                           
1

 . 426، ض 1992َلوذ جنَة حس ين ، رشخ كاهون اًـلوابث اًلسم آكاض ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت ، ذ. ظ ،  - 

2
، مسريت ؿاًس اٗكايث ، معََاث هلَي و سزغ الٔؾضاء اًخرشًة تني اًرشغ و اًلاهون ، مىذحة ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ ، ؾٌلن ، الٔزذن  - 

 .43،،ض1،1999ظ

3
 .429،  428َلوذ جنَة حس ين ، رشخ كاهون اًـلوابث اًلسم آكاض ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض - 



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 56 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ؿىل سالمذَ ، وسواء هون اًـضو ٔبو اّكزء ا٢كس خبٔظي مٌَ ذاذََا ٔبو ذازحِا ، هحري ألمهَة ابًًس حة ًوػائف 

اْكَات  يف اّكسم ٔبو كَََِا 
1

 

و حق اًفصذ يف اٍمتخؽ ابٕكاًة اًاكمٍك اًيت حىفي هل الاح  ذفاع ابًخاكمي  اّكسسي ّكسمَ ، تبٔن ثؤذي ُو

 ل اًوػائف  يف اْكَات 
2

   . 

خحلق ا٢كساش ابًخاكمي اّكسسي مبجصذ اًـحر مباذت اّكسم ؿىل حنو خيي تامتسم  آكالاي ٔبو ًضـف  ًو

شا ًخجسس يف ٔبفـال اًرضة و اًعـن و اّكصخ  مٌَ ، نٌل ًخحلق  إبذذال ثـسًي ٔباي اكن  ؿىل ماذت اّكسم ُو

ا من ألفـال اًيت ختي ابًخاكمي اّكسسي ًإلوسان .وآك  سص واًودز و كرُي

 اًخحصز من الٓلم اًحسهَةاًفصغ اًثاًر : 

ـس اؾخساء ؿىل حلَ يف اًسالمة اًضرعَة  ا ا٣كين ؿَََ ًو ـين  ل ما من صبٔهَ ٕاحساج بٓلم ٌسدضـُص ًو

و ٠ك ًؤذي اًسَوك اٙكي ٔبحسج أل٠ك ٕاىل ٕاذالل ابًسري اًعحَـ ي ًوػائف ألؾضاء ، ونشٛك ًؼي مثي ُشا ، ًو

اًفـي كري مرشوغ ، و ًو ٠ك ًيجم ؾيَ ٔبي هلط يف اًخاكمي اّكسٌلين ٌَمجين ؿَََ 
3

، ورٛك ٔلن ظاحة اْكق 

شا اًضـوز ُو صـوز  يف سالمة اّكسم  ًخَلى  صـوزا مـَيا  حِامن ًخزش حسمَ  ظوزت  ٔبو وضـا مـَيا ، ُو

شا ألذ ري ًخحسذ ؿىل ٔبساش اًًس حة تني الٓلم اًيت ٍاكتسُا و ثٜك اًيت ل ٍاكتسُا ، تلسز من الازثَاخ ، ُو

س ٕارا كَت شا اًلسز ًلي ٕارا ساذث ُشٍ اًًس حة  و ًٍز ُو
4

 . 

وٙكٛك ًـس  اؾخساء ؿىل اْكق يف سالمة اّكسم ؛  ل فـي ًؤذي ٕاىل ٕاحساج بٓلم تسهَة ٠ك حىن من كدي 

 ٔبو سامه يف اًزايذت من حسهتا

 

 

 

                                                           
1

 .430 ، 429 ، ضَلوذ جنَة حس ين ، رشخ كاهون اًـلوابث اًلسم آكاض ، ا٢كصحؽ اًساتق ،  - 

2
 .45مسريت ؿاًس اٗكايث  ، مصحؽ ساتق  ، ض - 

3
 . 123سم آكاض ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت ، ذ. ظ ، ذ. ث ، ض حس ين ؾحَس ، اًوخزي يف كاهون اًـلوابث ، اًل  - 

4
 .430   َلوذ جنَة حس ين ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض   - 
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 اين : ازثحاظ اْكق يف اًسالمة اًضرعَة ٌَعفي اب٢كوازَق اٗكوًَة ا٢كححر اًث

حيخي اْكق يف اًسالمة اًضرعَة  ٌَعفي ماكهة ذمزيت  ؿىل ا٢كس خوى اٗكويل وإلكَميي ؛ هؼصا ٔلمهَخَ   

ًس اًحاًلة وازثحاظَ ثضرط إلوسان ثضلك مدارش ذما حؼي ابُامتم ابًف ٗكى ا٣كمتؽ اٗكويل  وجتسس رٛك يف اًـس

َة وفامي ًًل تَان رٛك :  من االثفاكِاث وا٢كوازَق اٗكًو

  مِثاق ألدم ا٢كخحست ا٢كعَة ألوىل :  

ًـس مِثاق ألدم ا٢كخحست 
1

َة ألوىل راث اًعاتؽ اًـا٢كي ، اًيت ثضميت اًيط ؿىل مدسبٔ  ،  اًوزَلة اٗكًو

   ؾَة ، واًثلافِة  .والاحامت،  احرتام حلوق إلوسان ا٢كسهَة ، واًس َاس َة، والاكذعاذًة

ومن  -من اًفعي اًخاسؽ  من ا٢كَثاق ؿىل رضوزت احرتام حلوق إلوسان    (55وكس ٔبنسث ا٢كاذت ) 

،  حِر خاء فهيا : " ؿىل ألدم ا٢كخحست ٔبن ثـمي ؿىل ٔبن جض َؽ يف اًـا٠ك  - اًضرعَة سالمةاً مضهنا اْكق يف 

ال متَزي ثسخة اًـيرص، ٔبو اّكًس ٔبو اٌَلة ٔبو اٗكٍن".احرتام حلوق إلوسان و اْكصايث ألساس َة ٌَجمَؽ ت
 

 

ًؤنس ُشا اًيط ؿىل ٔبهَ من ٔبذواز ألدم ا٢كخحست ٕاصاؿة احرتام اْكلوق
 

ألساس َة
 

ًلك ٕاوسان ، ول صم ٔبن احرتام 

اْكق يف سالمة اّكسم من بمٔه ألذواز اًواحة
 

حتلِلِا من ُشٍ اًَِئة .
 

شا ؿىل اًصمغ من ٔبن ُشا ا٢كَثاق ٠ك ًشهص ُشٍ اْكلوق واْكصايث ابًخحسًس ، ٕال ٔبهَ ًؤنس ؿىل وحوة  ُو

احرتارما  
2

. 

ا ًِشٍ اْكلوق ابًخسكِق ٕال ٔبن اْكق يف سالمة اّكسم من ٔبمه ُشٍ اْكلوق  وابًصمغ من ؿسم رهُص

شا ًؤنس تعفة كري مدارشت ؿىل  ألساس َة اًواحة احرتامَ ، واْكصض ؿىل حتلِلَ وضٌلهَ ًلك ألفصاذ ، ُو

َة ، وا٢كـرتف هبا يف رض  وزت احرتام اْكق يف سالمة اّكسم نلرٍي من اْكلوق ا٢كخفق ؿَهيا تني  ل ألظصاف اٗكًو

مِثاق ألدم ا٢كخحست ، حبَر ًـخرب من اْكلوق ألساس َة ًإلوسان و اٌَعَلة ثضرعَ ؛ ٙكٛك فٕان ُشا اْكق ٍمتخؽ 

 تبمٔهَة ذاظة. 

                                                           
1

َة ؤبظحح انفشا يف  1945حوان  26وكؽ مِثاق الٔدم ا٢كخحست يف  -  بٔنخوجص  24م يف سان فصاوسُسىو يف دذام مؤمتص الٔدم ا٢كخحست آكاض تيؼام اًَِئة اٗكًو

م ، ض 1978،   1، اهؼص : ؾحس اًـٍزز َلس دشحان ،" إلظاز اًلاهوين  ْكلوق إلوسان  يف اًلاهون اٗكويل ، ذاز اًِيا ٌَعحاؿة واًًرش ، اًلاُصت ، ظ 1945

111 . 

2
ـة، اّك -   . 17م ، ض    2006، ، ذ. ظ زائصحيَاوي هوزت جن ؿًل ، "حٌلًة حلوق إلوسان يف اًلاهون اٗكويل واًلاهون اٗكاذًل "، ذاز ُومَ ، توسًز
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 م1948ذالل إلؿالن اًـا٢كي ْكلوق إلوسان ًس ية  ثاين : اْكق يف سالمة اّكسم منا٢كعَة اً 

م ، ؾن أكـَة اًـامة ٢كيؼمة ألدم ا٢كخحست ، حِر اؾخربثَ   10/12/1948ظسز ُشا إلؿالن يف 

حىت ًدس ىن ًلك فصذ و َُئة يف ا٣كمتؽ وضؽ  ا٢كس خوى ا٢كضرتك اٙكي ًًدلي ٔبن جس هتسفَ اكفة اًضـوة و ألدم،

ق اًخـَمي واًرتتَة ،   ُشا إلؿالن هعة ٔبؾَهنم ؿىل اٗكوام  ،  وؿىل ثوظَس احرتام ُشٍ اْكلوق واْكصايث ؾن ظًص

ًضٌلن الاؿرتاف هبا و مصاؿاهتا  تعوزت ؿا٢كَة فـاٌك تني اٗكول ألؾضاء راهتا و اًضـوة آكاضـة ًسَعهتا
1

. 

لس ثضمن ُشا إلؿالن اًيط ؿىل ٔبمه اْكلوق واْكصايث ألساس َة ًإلوسان،      ؤبنس ؿىل رضوزت احرتارما و  ًو

ضٌلن حعول مجَؽ ٔبفصاذ ا٣كمتؽ ؿَهيا ، نٌل ثضمن اًيط ؿىل اْكق يف سالمة اّكسم ابؾخحاٍز حلا رشؾَا مؤنسا 

ة و يف ألمان ؿىل خشعَ " .  (3ىل ٔبمهَخَ ، حِر خاء يف ا٢كاذت )ؿ  مٌَ : " ًلك فصذ اْكق يف اْكَات واْكًص

ي ًـخرب ٔبمه حق ًإلوسان ، نٌل ٔبوحة حٌلًة ُشا اْكق من ذالل اًيط فِو ملصون ابْكق يف اْكَات اٙك

( مٌَ دضحية يف ٔبهَ: "ل جيوس ٕادضاغ 5ؿىل جتصمي مجَؽ ٔبفـال الاؾخساء ؿىل اًسالمة اّكسسًة  ، جفاءث ا٢كاذت )

 ".  ًىصامةابٔبحس ٌَخـشًة ٔبو ٌَمـامٍك ٔبو اًـلوتة اًلاس َة ٔبو اًالٕاوساهَة ٔبو اْكاظة 

، ٔلهَ حق مضرتك وحٌلؾي ِشٍ ا٢كواذ جيس ٔبهنا ثعة مجَـِا يف ذسمة ُشا اْكق ووحوة نفاًخَ وحٌلًخَوا٢كخددؽ ً 

 تني مجَؽ ألفصاذ تسون متَزي .

 من ذالل اًـِس اٗكويل ٌَحلوق ا٢كسهَة واًس َاس َة اًضرعَةسالمة اً ثاًر : اْكق يف ا٢كعَة اً 

هط ُشا اًـِس  
2

اًـسًس من ا٢كواذ ، من رٛك ما خاء   سم ، يفؿىل رضوزت احرتام اْكق يف سالمة اّك 

مٌَ ؛ اًيت ثيط ؿىل ٔبهَ : "جية ٔبل ًخـصط ٔبحس ٌَخـشًة ٔبو اًلسوت ٔبو مـامٍك ل ٕاوساهَة ٔبو  (7يف ا٢كاذت )

فا٢كاذت بٔضفت  ، رمَية ٔبو ؾلاة وتعفة ذاظة جية ٔبل ًخـصط ٔبحس تسون زضاء حص ًخجازة ظحَة ٔبو ؿَمَة "  

                                                           
1

ن ، ذ. ظ ، خاجص ٕاجصاُمي اًصاوي ، "حلوق إلوسان و حصايثَ الٔساس َة يف اًلاهون اٗكويل و اًرشًـة إلسالمِة "، ذاز وائي ٌَعحاؿة و اًًرش ، ؾٌل - 

 .     54م ، ض 1999

2
 . اهؼص يف ذزاسة ُشا إلؿالن :     104،  103تريوث ، ذ.ظ ، ذ.ث ،  معص ؾحاش ،" الٔدم ا٢كخحست يف زتؽ كصن"  ، ذاز الٓفاق اّكسًست ،  - 

 وما تـسُا . 114م ، ض  1987،  1، اًلاُصت ، ظ ؾحس اًـٍزز َلس دشحان ،" إلظاز اًلاهوين ْكلوق إلوسان يف اًلاهون اٗكويل اًـام " ، ذاز اًِيا ٌَعحاؿة 

 . 44، 43م .ض 1991 ْكلوق إلوسان" ، ذاز ا٢كعحوؿاث اّكامـَة ، اّكزائص ، معص ٕاسٌلؾَي سـس ٝك ، "مسذي يف اًلاهون اٗكويل
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 سالمة اّكسم ،من ذالل جتصمي اًخـشًة وا٢كـامٍك اًلاس َة ، ودعت حٌلًة ُشا اْكق يف حٌلًة صامٍك ٌَحق يف

شا ما ًربس جبالء ضرعَة ٌَعفي سالمة اً اً اٙكي كس حيمي مـىن الاؾخساء ؿىل  ػي اًخعوز اًـَمي اْكسًر ، ُو

شا ًـخرب ضٌلهة ٔبساس َة ٕك وؾلهل  يف اس خزسام حسم إلوسان اًة ُشا اْكق هكحي ٌَخجازة اًـَمَة ، ُو

 .ا٢كرشوغ ًلك ٕاوسان 

حمال ٌَخجازة اًعحَة واًـَمَة ذون زضاء حص من  وؾلهل  ؤبنسث ا٢كاذت ؿىل حتصمي حـي حسم إلوسان

ة ًإلوسان ، ٕكاًة ضرعَظاحدَ ، ٕال ٔبهَ ل جية ٔبن ًيؼص ٕاىل ُشا اًرشظ هسخة ٕلابحة ا٢كساش ابًسالمة اً 

ة ٕارا ثبٔنس حعول اًرضز من حصاء ُشٍ اًخجازة ، ٙكٛك ل جية ذاظ ُشا اْكق ا٢كرشوغ ًلك ٕاوسان ، 

 ؿىل رشظ اًصضا هسخة ًالؾخساء ؿىل اًسالمة اّكسسًة حبجة اًححر اًـَمي ٔبو اًعيب . الاؾامتذ

ؤباي اكن ٕاذزاح ُشا اًرشظ يف ُشٍ ا٢كاذت ٔبو ؿسم ٕاذزاخَ ، فِيي ثوحض جبالء حصمة حسم إلوسان 

 .اْكق ُشا ة ٔبساس َة جسامه يف حٌلًة وماكهخَ ، ويه تشٛك ثـس ضٌله

 ( من ُشا اًـِس ؿىل ٔبمهَة ُشا اْكق حِر خاء فهيا : 9نٌل ٔبنسث ا٢كاذت )

" ًلك خشط اْكق يف اْكًصة  ؤبمٌَ اًضريص وجية ٔبل خيضؽ ٔبحس ًالؾخلال بٔو اْكجز اًخـسفي ؤبن حيصم ٔبحس 

خَ ٕال ؿىل ٔبساش...ووفلا ًإلحصاءاث اًيت ٔبوخسُا اًلاه  . " ونمن حًص

شا ًؤنس ضٌلن إكاًة اًلاهوهَة ٌَحق يف سالمة اّكسم، إبؾعاء  ل فصذ اْكق يف ٔبمٌَ اًضريص،   ُو

اًضرعَة كس ًالسرمٌل يف  اًخـسفي ٔبو اًخلَِس من اْكًصة  ،ٔلن اْكجزضرعَة اٙكي من رشوظَ حتلق اًسالمة اً 

 سي.تـغ اْكالث إلهصاٍ اًحسين بٔو اس خـٌلل اًلسوت ٔبو اًخـشًة اّكس

ٙكٛك فٕان ُشٍ ا٢كاذت ثؤنس ؿىل رضوزت ألمن اًضريص، اٙكي ًن ًخحلق ٕارا اكهت ُياك ثرصفاث بٔو 

شا ًؤنس ؿىل  رضوزت حٌلًة ُشا اْكق ٔبزياء الاؾخلال بٔو اْكجز  ٔبفـال من صبهٔنا ا٢كساش ابًسالمة اّكسسًة ، ُو

 اًخـسفي .
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 1989يف اثفاكِة حلوق اًعفي ًس ية  ٌَعفي ا٢كححر اًثاًر : ضٌلانث حٌلًة اًسالمة اًضرعَة

ا من ٔبخي حٌلًة اًسالمة اًضرعَة ٌَعفي هشهص ما ًًل:  من ٔبمه اًضٌلانث اًيت خاءث الثفاكِة ًخلٍصُص

 ا٢كعَة ألول : اؾخحاز اًسالمة اًضرعَة معَحة فضىل ٌَعفي 

ة  مـَاز ا٢كعَحة اًفضىل ٌَعفي  َا يف جمال حٌلًة من ٔبمه ا٢كـاًري اًدرشًـَة واًلضائَة وإلذاًز ا٢كـمتست ذًو

  .حلوق اًعفي

لعس اب٢كعَحة اًفضىل ٌَعفي  ة ؤبفضََة يف مجَؽ ًو ًو حـي معَحة اًعفي فوق  ل اؾخحاز وراث ٔبًو

 . اًؼصوف ورمٌل اكهت معاُك ألظصاف ألدصى وٕاؾعاء اًعفي حق ثلسٍص معَحخَ واًخـحري ؾهنا

شا ما بٔذش       ألول ٢كعاُك اًعفي  س ٔبؾعت ا٢كاذت اًثاًثة مهنا الاؾخحازتَ اثفاكِة حلوق اًعفي، فل ثُو

واًصؿاًة اًالسمذني ًصفاَُخَ مصاؾَة حلوق وواحداث  اًفضىل وثـِسث اٗكول ألظصاف تبٔن ثضمن ٌَعفي إكاًة

ة معَحة اًعفي يف اًسالمة اًضرعَ واٗكًَ ٔبو كريمه من ًو شا ثبٔهَس ؿىل ٔبًو ة ألفصاذ وا٢كسؤوًني كاهوان ؾيَ ، ُو

 رضوزت حمتَة ؿىل أكَؽ .

يه ألذات اًلاهوهَة اًيت جسمح تخحلِق زفاٍ اًعفي ؿىل حبسة الثفاكِة  عَحة اًفضىل ٌَعفيا٢كف

 ، ويه اًـيادض ألساس َة ٌَسالمة اًضرعَة ٌَعفي .                     ا٢كس خوى اًحسين واًيفيس والاحامتؾي 

ضؽ اًواحة ؿىل ا٢كؤسساث واًَِا ل اًـا مة وآكاظة يف ثعحَق ُشا ا٢كـَاز ويف اًخحلق من ٔبذشٍ ًو

ة واًحـَس حِر  تـني الاؾخحاز ؾيس اختار ٔبي كصاز ثضبٔن ظفي ما وتبٔن ُشا اًلصاز يف معَحخَ ؿىل ا٢كسى اًلًص

 ٕاهَ ميثي وحست اًلِاش اًيت جية ألذش هبا ؾيسما ٍىون ُياك ثيافس تني ؿست معاُك

 ٌَعفي ابْكق يف اْكَات  اًضرعَة اًسالمةا٢كعَة اًثاين : اكرتان 

( من اثفاكِة حلوق اًعفي واًيت ٔبنسث ؿىل 6/1وكس هعت الثفاكِة ؿىل ُشا اْكق دضاحة يف ا٢كاذت )

ؿَهيا مجَؽ الثفاكِاث واًلواهني  حق اًعفي يف اْكَات واْكًصة واًسالمة اًضرعَة ويه من ٔبمه اْكلوق اًيت هعت

َة ا٢كخـَلة حبلوق إلوسان.  اٗكًو

جفاء فهيا : " ثـرتف اٗكول ألظصاف ابن ًلك ظفي حلًا ٔبظَال يف اْكَات, وهعت ٔبًضا هفس ا٢كاذت  

 اًفلصت اًثاهَة مهنا ؿىل ٔبن : " حىفي اٗكول ألظصاف ٕايل ٔبكىص حس ذمىن تلاء اًعفي ومنٍو " . 

سًة ٔبو اًـلََة واًسالمة اًضرعَة ٌَعفي ثلذيض اْكفاع ؿىل حِاثَ ، فا٢كساش آكعري  ثسالمذَ اّكس

شا مساش ابْكق يف اْكَات اٙكي ًـس ٔبمسى اْكلوق .  ٔبو اًيفس َة كس ثوذي تَ ٕاىل ا٢كوث ، ُو
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ِشا حتصم الثفاكِة ا٢كساش تبٔي صلك ثسالمذَ اًضرعَة حىت ل ًخـسى رٛك ٕاىل ا٢كساش ابْكق يف  ًو

 اْكَات .

اًعفي   ظصاف ٕاىل ٔبكىص حس ذمىن تلاءتبٔن ًلك ظفي اْكق يف اْكَات وحىفي اٗكول الٔ  فِشٍ ا٢كاذت  ثؤنس

 ومنوٍ .

 ا٢كعَة اًثاًر : حتصمي مجَؽ بٔفـال اًخـسف ا٢كرضت ابًسالمة اّكسسًة واًـلََة ٌَعفي   

من الثفاكِة  جنس تبهٔنا حصمت مجَؽ ٔبهواغ اًخـصط اًخـسفي ْكَات اًعفي يف خشعَ  17ابًصحوغ ٕاىل ا٢كاذت    

شي حٌلًة ؿىل هعاق واسؽ ل ثلذرص ؿىل خشط اًعفي ٔبو ٔبدشثَ ٔبو مزنهل ٔبو ؿائَخَ ٔبو مس  ـخَ ٔبو رشفَ ، ُو

 فلط تي ثخـسى ًدضمي ٔبفصاذ ٔبدشثَ .

ة ٔبو إلٌُلل بٔو  18نٌل مضيت ا٢كاذت   إكاًة من مجَؽ ٔبصاكل اًـيف ٔبو اًرضز ٔبو إلساءت اًحسهَة وا٢كـيًو

 وٕاحصاءاث ًخحلِق ُشٍ ألُساف .ٕاساءت ا٢كـامٍك ٔبو الاس خلالل اّكًيس ، نٌل ٔبْكت ؿىل وضؽ جصامج 

خَ ثضلك ثـسفي وكري كاهوين ، وٕارا  37نٌل ٔبْكت ا٢كاذت  من الثفاكِة ؿىل ؿسم حصمان اًعفي من حًص

اكن رٛك لسما فضمن ألظص اًلاهوهَة ْكلوق إلوسان وهصامذَ وسالمة خشعَ ، وجية ثوفري مجَؽ ما ًضمن ُشٍ 

 اًسالمة. 

 سالمة اًضرعَة ٌَعفي ا٢كـوق ا٢كعَة اًصاتؽ : إكاًة اً 

ؤبْكت الثفاكِة ؿىل ثوفري مجَؽ اًضٌلانث اًىفٍِك حبٌلًة اًسالمة اًضرعَة ٌَعفي ا٢كـوق نٌل ُو يف 

ٔبمه وزَلَ من واثئق حلوق إلوسان  ويه، ةمن هوؾِا ْكلوق الاوسان ؿام وىلالٔ  الثفاكِةـس ُشٍ . وث 23ا٢كاذت 

ًِؤلء ألظفال وحماوٌك ثوفري حٌلًَ  ألرىاق ٕاْكا٢كـوكني وترضوزت مٌؽ فِيي ثلص ثضلك اكمي حلوق ألظفال 

ثـرتف اٗكول الاظصاف توحوة متخؽ اًعفي ا٢كـوق ” ٔبهَ  ؿىل الثفاكِة من  1/ 23 ا٢كاذتاكفَِ هلم ، حِر ثيط 

، وثُرس مضازنخَ ، يف ػصوف حىفي هل هصامذَ ، وثـزس اؾامتذٍ ؿًل اًيفس  وهصميةاكمهل  حبَاتؾلًََا ٔبو حسساًي 

 .  يف ا٣كمتؽ اًفـََة

ثـرتف اٗكول الاظصاف حبق اًعفي ا٢كـوق يف اٍمتخؽ جصؿاًَ  "ؿًل ٔبهَ  ا٢كاذتمن هفس  اًثاهَة اًفلصتوثيط 

يًا تخوفري ا٢كوازذ ، ثلسمي  َمس ئوًني ؾن زؿاًخَ ، ُز ي ٙكٛك ٌو اًيت  ا٢كساؿستذاظَ وجضجؽ وحىفي ٌَعفي ا٢كُؤ

ٌل ذمن ٍصؾوهَ ثخالءم ًلسم ؾهنا ظَة واًيت  ".مؽ حاٌك اًعفي وػصوف واٗكًَ ٔبو كرُي
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وفلًا  ا٢كلسمة ا٢كساؿستٌَعفي ا٢كـوق ، ثوفص  ة آكاظ اذزااكً ًالحذَاخاث " : ؿًل ٔبهَ اًثاًثة اًفلصتوثيط  

ٌل ا٢كاًَةجمااًن لكٌل ٔبمىن رٛك ، مؽ مصاؿات ا٢كوازذ  ا٢كاذتمن ُشٍ  اًثاهَة ٌَفلصت  ذمن ًلومون جصؿاًة ٌَواٗكٍن بٔو كرُي

ة، وذسماث  ًدلي ٔبن هتسف ايل ضٌلن ٕاماكهَة حعول اًعفي ا٢كـوق فـاًل ؿًل اًخـَمي واًخسًز  اًصؿاًةاًعفي ، ًو

حتلِق  ٕاىلوثَلَِ رٛك تعوزٍ ثؤذي  اًرتفهيَةوذسماث ٕاؿاذت اًخبَُٔي وإلؿساذ ٢كٌلزسة معي ، واًفصض  اًعحَة

  " .ذي ، مبا يف رٛك منٍو اًثلايف واًصويحالاهسماح الاحامتؾي ٌَعفي ومنوٍ اًفص 

اٗكول الاظصاف ٔبن جضجؽ جصوخ اًخـاون اٗكويل ًخـني ؿىل  ؿًل ٔبهَ اًصاتـة اًفلصتثيط ابٕلضافة ٕاىل رٛك     

واًوػَفي ًٔلظفال  واًـالح اًعيب واًيفيس واًوكائَة اًعحَة اًصؿاًةيف مِسان  ا٢كياس حةثحاذل ا٢كـَوماث و 

واماكهَة اًوظول اٍهيا ، ورٛك  ا٢كِيَةؿاذت اًخبَُٔي وآكسماث إ مبياجه  ا٢كخـَلة رٛك ورش ا٢كـَوماث ا٢كـوكني ، مبا يف

تلَة اٗكول الاظصاف من حتسني كسزاهتا ورمازاهتا وثوس َؽ ذربهتا يف ُشٍ ا٣كالث ، وحصاؾي تعفَ ذاظَ  يف ُشا 

  اًيامِة.اًعسذ  احذَاخاث اًح٘كان 

وتًَت هَفِة  هصمية تاؿرتفت ٌَعفي ا٢كـاق ابْكق يف اْكَاٍ واًـُش حِا 23 ا٢كاذتَ ٔبن ًخضح من رٛك لكو         

بٔو اًخسًزة ،  اًعحةجمااًن لكٌل ٔبمىن رٛك سواء فامي خيخط ابًخـَمي ٔبو  آكاظة اًصؿاًةحعول اًعفي ا٢كـاق ؿًل 

بٔو  اًوكائَة اًعحَة اًصؿاًةان ٔبو اؿاذت اًخبَُٔي ورٛك جصوخ اًخـاون اٗكويل من حِر ثحاذل ا٢كـَوماث يف مِس

ت ٔبن جتـي من  أبهن ا٢كاذتمن هفس  اًثاًثة اًفلصتاًـالح اًعيب واًيفيس واًوػَفي ، مؽ رٛك ًالحغ ؿًل  حاًو

ق حـي ذسماث  اًالسمة والاحامتؾَة اًعحَة اًصؿاًة  اًعحَة اًصؿاًةٔبمصًا مذاحًا ًلك الاظفال ا٢كـاكني ؾن ظًص

ٌَواٗكٍن بٔو  ا٢كاًَةلكٌل ٔبمىن رٛك ومؽ مصاؿات ا٢كوازذ : " ٔبن اًيط ؿًل رٛك ابًلول  جماهََ ، الا والاحامتؾَة

ٌل ذمن ًلومون جصؿاًة اًعفي ًلَي من ثبٔزري وفـاًَة ما س حق اًيط ؿَََ من جماهَة  ٌَمـاكني  ا٢كلسمة ا٢كساؿستكرُي

وحىفي ٌَعفي ا٢كـاق حلوكًا هل ْكني وظوهل ًسن  الثفاكِة، نٌل ٔبن ُشٍ  "  ؿامًا فلط ، ظحلًا ٢كا  18اًصصس ُو

حِر ٔبن اًعفي ا٢كـاق ًن ًعي تبٔي حال من  ٌَلاًة، ًىن ُشا الامص ظـة  الثفاكِةالاويل من  ا٢كاذتوزذ يف 

شا ما٠ك ثيط ؿَََ  ا٢كصحٍكالاحوال ايل ُشٍ  مت صفائَ ُو من اًيضج ، ٙكٛك جية نفاٌك حلوكَ ايل ٔبن ًبٔرن ٝك ًو

الثفاكِة
1

 . . 

 

                                                           
1

 https://elhaiah.wordpress.comملال مًضوز اب٢كوكؽ :   - 

https://elhaiah.wordpress.com/
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 َة آكامس : ضٌلهة اْكق يف اًصؿاًة اًعحَة  ا٢كع

ا٢كىصسة يف الثفاكِة اْكق يف اًصؿاًة اًعحَة  واًعحة اًحسهَة واًيفس َة واًضٌلن  ثومن ٔبمه اًضٌلان

، ونشٛك من ٔبمه اًضٌلانث ٕاكصاز حق مجَؽ ألظفال ذون متَزي يف مس خوى لئق  26،  25، 24الاحامتؾي ا٢كواذ 

اًحسهَة واًيفس َة  ، وفصضت ؿىل اٗكول ٔبذش مجَؽ اًخساتري  ةاْكق يف اًسالمة اًضرعَمن ا٢كـُضة ًضمن هلم 

ؿىل اْكق يف  31، نٌل هعت ا٢كاذت   27ًخحلِق رٛك سواء اكن اًعفي من مواظيهيا ٔبو ٔبحٌحَا  حسة ا٢كاذت  

 اًصاحة ٌَعفي مصاؿات ًس يَ وسالمذَ.

 ابًسالمة اًضرعَة  ا٢كعَة اًساذش : جتصمي الاس خلالل الاكذعاذي ا٢كرض

ونشا ٔبنسث الثفاكِة ؿىل حٌلًخَ من الاس خلالل الاكذعاذي يف ألؾٌلل اًيت ثرضٍ حسساي وؾلََا ول 

ومن  ثخالءم مؽ كسزاثَ اّكسسًة واًيفس َة ، فدس١ك الثفاكِة حبق اًعفي يف إكاًة من الاس خلالل الاكذعاذي

اًحسين واًـلًل ٔبو اًصويح ٔبو  ٔبو ًرض تعحخَ ٔبو تامنئَ ٔبذاء ٔبي معي ميىن ٔبن ٍىون دعريا ٔبو ًـصكي ثـَمَ

ؤبخربث اٗكول ؿىل اختار اكفة اًخساتري اًيت ثضمن ؿسم حسوج رٛك ، تي ؤبكصث فصط ،  آكَلي ٔبو الاحامتغ 

شا حسة ا٢كاذت   .  32اًـلوابث ؿىل من ًًهتم ُشٍ اًضٌلهة ا٢كِمة ٌَعفي ُو

 ًسالمة اًضرعَة ا٢كعَة اًساتؽ : جتصمي ا٢كواذ ا٢كرضت اب

الاس خزسام كري ا٢كرشوغ ٌَمزسزاث ا٢كواذ ا٢كرضت تـلي وحسس اًعفي ، نٌل  33نٌل حصمت ا٢كاذت 

حصمت الاس خلالل اّكًيس ومجَؽ الاىهتااكث اّكًس َة ومٌؽ رٛك يف ٔبي وضاظ خًيس ؤبو اس خلالهلم يف اٗكؿازت 

 ( .34اذت والاجتاز هبم ًلصط اًحَؽ واًحلاء وورش ا٢كواذ إلابحِة )ا٢ك

ِشا اًلصط خاء اًربوثوهول الادذَازي لثفاكِة حلوق اًعفي ثضبٔن تَؽ ألظفال واس خلالهلم يف اًحلاء  ًو

 263أكـَة اًـامة ًٔلدم ا٢كخحست  ، اٙكي اؾمتس وؾصط ٌَخوكِؽ واًخعسًق والاهضٌلم مبوحة كصازوا٢كواذ إلابحِة 

 م .18/01/2002م ، وذذي حزي اًيفار يف  2000/ 25/05يف اٗكوزت اًصاتـة واٖكسون ا٢كؤزد يف 

َة من ٔبخي اختار ثساتري  ومن تني ٔبُساف ُشا اًربوثوهول نٌل خاء يف ذًحاحذَ رضوزت ثفـَي اّكِوذ اٗكًو

تَـِم واس خلالهلم يف اًحلاء وا٢كواذ إلابحِة ، فلس خاءث موكٍك لثفاكِة  وجرشًـاث جسامه يف حٌلًة ألظفال من

زنزث اُامترما ؿىل جرشًؽ إكاًة الاكذعاذًة ٌَعفي وخباظة ؿسم اس خلالهلم اكذعاذاي يف ٔبؾٌلل  حلوق اًعفي اًيت

لس ٔبؾصة اًربوثوهول ؾن آكعوزت اًيت  ثرض حبلِم يف اْكَات واًسالمة اّكسسًة واًـلََة وحلِم يف اًعحة  ، ًو
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

يف جمال اًخجازت   -اًة ملازهة تلريمه ذاظة ا٢كِاحٍصن مهنم اٙكٍن ثيـسم ٗكهيم معاذز إك –ًواهجِا ألظفال 

َة ًٔلظفال اًيت حىون معَة لس خلالهلم يف اًس َاحة اّكًس َة واّكصامئ ا٥كٍك ابْكَاء .  اٗكًو

 فلس حؼصث ا٢كاذت ألوىل من ُشا اًربوثوهول تعَلة واحضة من ذون ًخس ُشٍ ألفـال، اًيت ثـس من

َة آكعريت ٔبمه اّكصامئ  اٗكًو
1

: " حتؼص ذول ألظصاف تَؽ ألظفال واس خلالل ألظفال يف اًحلاء  ، فلس خاء فهيا

 وا٢كواذ إلابحِة". 

ف الاظعاليح ًِاثَ اّكصامئ ، فِلعس جبصمية تَؽ  وكس خاءث ا٢كاذت اًثاهَة من ُشا اًربوثوهول ابًخـًص

ٕاىل خشط  ألظفال : ٔبي فـي ٔبو ثـامي ًمت مبلذضاٍ هلي ظفي من خاهة ٔبي خشط ٔبو ٍلوؿة من ألصزاض

 بٓدص ملاتي ماكفبٔت ٔبو ٔبي صلك من ٔبصاكل اًـوط .

فِشا اًحَؽ ًلذيض معََة هلي اًعفي من خشط ٔبو ٍلوؿة من ألصزاض ابثفاق مس حق ٕاىل هجة ٔبدصى 

 ملال ؾوط مايل ٔبو كري مايل ، ٔبي ٔبن معََة اًحَؽ ثمت مبلاتي .

َا ، وحىون حت شا اًحَؽ ًسذي مضن اًخجازت ابًخرش ا٤كصمة ذًو ت اًضلط ٔبو إلهصاٍ ٔبو اٍهتسًس وحىت ُو

ابٕلقصاء
2

   

واس خلالل ألظفال يف اًحلاء ُو: اس خزسام ظفي ًلصط ٔبوضعة خًس َة ًلاء ماكفبٔت ٔبو ٔبي صلك من 

 ٔبصاكل اًـوط .

صمه تبٔي وس ٍَك اكهت ميازش ذمازسة حلِلِة ٔبو ٔبوضعة           واس خلالل ألظفال يف ا٢كواذ إلابحِة ُو:  ثعٍو

 دصى. خًس َة بٔ 

                                                           
1

ـ  -  َة :  ل فـي كري مرشوغ يف اًلاهون اٗكويل، ظاذز ؾن خشط ري ٕازاذت م خني ٔبو بٔنرث، وهل اّكصمية اٗكًو خربت كاهواًن، ومذعي ؿىل حنو مـني ابًـالكة تني ذًو

 ل فـي ٔبو بهٔنا : ؾلوتة ثوكؽ من ٔبخهل. واّكصمية يف اًلاهون اٗكويل اّكيايئ حىون يه الٔدصى ثسَوك ٕاجيايب نٌل حىون ثسَوك سَيب . وٙكٛك ؾصفت اّكصمية ت

يال امذياغ كري مرشوغ ًيال ابلؾخساء حلا ٔبو معَحة يف  هؼص اًلاهون اٗكويل ، وحىون هل ؾلوتة ثوكؽ من ٔبخهل". نٌل ُؾّصِفَت تبهٔنا اًفـي اٙكي ًدسم ابّكسامة ، ًو

  ابلؾخساء اًخيؼمي اٙكي ًلصزٍ اًلاهون اٗكويل ، ذما ٌس خددؽ ثوكِؽ اّكزاء ؿىل خماًفذَ .

 . 59م  ، ذ. ظ،   ض  1960، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت ، اهؼص يف ُشا بٔنرث : َلوذ جنَة حس ين ، ذزوش يف اًلاهون اّكيايئ اٗكويل 
2

َة،ا٢كىذة اًـصيب اْكسًر ،  -  ة،  ٔبمري فصح ًوسف، ماكحفة الاجتاز ابًخرش واًِجصت كري اًرشؾَة ظحلا ٌَوكائؽ وا٢كوازَق واًربوثوهولث اٗكًو م 2011إلسىٌسًز

 . 21، ض 
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 ا٢كعَة اًثامن : جتصمي وحتصمي بٔفـال اًخـشًة 

َة اًيت ثضمن اْكق يف اًسالمة اًضرعَة  ٕار  37نٌل ثـخرب ا٢كاذت   من الثفاكِة من ٔبمه اًلواؿس اٗكًو

حصمت ٔبفـال اًخـشًة ا٢كٌلزسة ؿىل اًعفي ونشا  ل اهواغ اًـلوتة اًلاس َة وا٢كـامٍك ا٢كَِية واًالٕاوساهَة ونشا 

 ؿسام واًسجن مسى اْكَات .  ؾلوتة الا

و ما كصزثَ اًفلصت ألوىل من هط ا٢كاذت ألوىل من اثفاكِة مٌاُضة اًخـشًة وكرٍي من رضوة ا٢كـامٍك  ُو

ٔبو اًـلوتة اًلاس َة ٔبو اًالٕاوساهَة ٔبو ا٢كَِية
1

، واًيت اؾمتسهتا أكـَة اًـامة ًٔلدم ا٢كخحست يف  

ابًخـشًة ٔبي معي ًًذج ؾيَ ٔب٠ك ٔبو ؿشاة صسًس ، حسساي اكن م،حِر هعت ؿىل ٔبهَ :" ًلعس 10/12/1984

ٔبم ؾلَـَا ًَحق معسا ثضرط مـا تلعـس اْكعول من ُشا اًضرط ، ٔبو من خشط اثًر ؿىل مـَوماث ٔبو ؿىل 

فَ ٔبو ٕازكامَ ُو ٔبو  اؿرتاف، ٔبو مـاكدخَ ؿىل معي ازحىدَ، ٔبو ٌضددَ يف ٔبهَ ازحىدَ ُو ٔبو خشط اثًر، ٔبو ختًو

، ٔبو ؾيسما ًَحق مثي ُشا أل٠ك ٔبو اًـشاة ٔلي سخة من ألس حاة ًلوم ؿىل اٍمتَزي ٔباي اكن  ٔبي خشط اثًر

هوؿَ ،ٔبو حيصط ٔبو ًوافق ؿَََ ٔبو ٌسىت ؾيَ موػف زمسي ٔبو ٔبي خشط بٓدص ًخرصف تعفذَ اًصمسَة ،ول 

ٔبو اٙكي ٍىون هدِجة ًخضمن رٛك أل٠ك ٔبو اًـشاة اًياصئ فلط ؾن ؾلوابث كاهوهَة ، ٔبو ا٢كالسم ًِشٍ اًـلوابث 

 ؾصضَة ًِا".

والثفاكِة حتصم ازحاكة حصمية اًخـشًة ؿىل اًعفي  تبٔي فـي اكن ، وٙكٛك ٌضمي اْكؼص مجَؽ ألفـال 

ٕاجياتًَة اكهت ٔبم سَحًَة، نٌل ٌضمي مجَؽ اًوسائي اًيت جس خزسم يف اًخـشًة اّكسسي ٔبو اًـلًل ذون حرص ًِا ، 

شا اْكؼص حيؼى تلمية اًلاؿست الٓ  مصت يف ثسزح كواؿس اًيؼام اًلاهوين اٗكويل اًلاؿسيُو
2

شٍ مزيت ٕاجياتَة ًِشا  ، ُو

شا ًضمن حٌلًة ٔبنرب  ف حِر ًوسؽ من ذائصت جتصمي ألفـال اًيت ثـخرب من كدَي حصامئ اًخـشًة، ُو اًخـًص

 ْكلوق إلوسان اّكسسًة واًـلََة . 

                                                           
1

َة وإلكَميَة ، واٗكزاساث الأكذميَة ومجَؽ اٗكزاساث اًيت هتمت مبوضوغ  حتسًس مسًول ثـخرب ُشٍ الثفاكِة ا٢كصحؽ الٔسايس ٔك  -  َؽ الثفاكِاث وا٢كوازَق اٗكًو

ف اًخـشًة وبٔزاكهَ ومجَؽ ما ًخـَق تَ ، تي ثـخرب حمي ٕاحٌلغ ذويل وثـخرب حؼص اًخـشًة مدسٔبً ؿا٢كَا ٍصثحط ٔبساسًا حبٌلًة معَحة  مجـاء   ٌضرتك فهيا اًخرشًةوثـًص

ة ، خامـة اّكزائص ،  .   26،  25م ، ض  2000. اهؼص : قصيب ؾحساًصساق ، حصمية اًخـشًة واًلاهون اٗكويل ، زساٌك ذنخوزاٍ ، لكَة اْكلوق واًـَوم إلذاًز

ف اًخـشًة الٔساش يف اًىثري من اٗكزاساث اًيت ؾيُت هبشا ا٢كوضوغ  .  ٙكٛك ثـخرب ُشٍ الثفاكِة اًيت ثضميت ثـًص

2
 . 123قصيب ؾحساًصساق ، مصحؽ ساتق ، ض  - 
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حسساي ، فِو ٌضمي أل٠ك اًـلًل واًيفيس ويه تشٛك حتصم اًخـشًة كس ٍىون ؾلََا وهفس َا وكس ٍىون 

ابٕلضافة ٕاىل أل٠ك اّكسسي اٙكي ًَحق ابًضرط سواء اكن مهتٌل ٔبو كري مهتم ، ول صم ٔبن ثوس َؽ مفِوم 

اًخـشًة ًُضمي ا٢كـاانت اًيفس َة ًخضمن ٕاذاهة ًٔلساًَة اًيفس َة اْكسًثة اًيت جس خزسم لهزتاغ ا٢كـَوماث بٔو 

شا  الاؿرتافاث من اًضحااي ، كري ٔبن  ل ٔب٠ك ل ًـخرب من كدَي اًخـشًة ٕال ٕارا اكن ؿىل ذزخة من اّكسامة ُو

 حسة ما ثضميخَ الثفاكِة . 

وا٢كـامٍك ٔبو اًـلوتة ا٢كَِية ٔبو اْكاظة من اًىصامة يه اًيت ثخضمن كسًزا من إلرلل ٔبو إلُاهة ٔبو اًخحلري 

ٔبو يف هؼص الٓدٍصن وحيط من كسز اًضحَة وهصامذَ واؾخحاٍز ، يف هؼص هفسَ
1

  . 

 ا٢كعَة اًخاسؽ : اًضٌلانث اّكيائَة وإلحصائَة ٕكاًة اًسالمة اًضرعَة ٌَعفي 

ومن تني ٔبمه اًضٌلانث ا٢كلصزت ٕكاًة اًسالمة اًضرعَة ًٔلظفال ثٜك اًضٌلانث اّكيائَة يف جمال اًخجصمي 

ٌَعفي ومصاؿاهتا يف مجَؽ مصاحي إلزحاث  من الثفاكِة حٌلًة اًسالمة اًضرعَة 40واًـلاة ٕار فصضت ا٢كاذت 

اّكيايئ من اًخحصايث اًوًَة وحىت اًخحلِق وظول ٕاىل ا٤كاهكة ؤبْكت ؿىل اسددـاذ وسائي إلهصاٍ واًخـشًة و ل 

 اًعصق كري اًلاهوهَة اًيت متس ثسالمذَ .

خَ ثضلك ثـسفي وكري كاهوين ، و 37نٌل ٔبْكت ا٢كاذت  ٕارا اكن رٛك  ؿىل ؿسم حصمان اًعفي من حًص

 لسما فضمن ألظص اًلاهوهَة ْكلوق إلوسان وهصامذَ وسالمة خشعَ ، وجية ثوفري مجَؽ ما ًضمن ُشٍ اًسالمة. 

 ا٢كعَة اًـارش : ضٌلانث حٌلًة اًسالمة اًضرعَة سمن اًزناؿاث ا٢كسَحة 

 38حسة ا٢كاذت  نٌل جضمي حٌلًة اًسالمة اًضرعَة اّكسسًة واًـلََة ٌَعفي سمن اًزناؿاث ا٢كسَحة 

من اثفاكِة حلوق اًعفي ، ويه ثـس ًحية ٔبساس َة ٕاىل خاهة ما كصزٍ اًلاهون اٗكويل إلوساين يف ُشا ا٣كال ، 

ؿىل مجَؽ اٗكول اختار مجَؽ اًخساتري اًالسمة من ٔبخي ٕاؿاذت اًخبَُٔي اًيفيس  39ويف ُشا إلظاز ثفصط ا٢كاذت 

 ٕان يف اًس١ك ٔبو يف اًزناؿاث ا٢كسَحة. واّكسسي ًٔلظفال حضااي مثي ُشٍ ا٢كٌلزساث

ويف ُشا إلظاز ميىن اًلول ٔبن ُياك ؿست ضٌلانث ثفعَََة ٔبدصى خاء هبا اًربوثوهوًني ا٢كَحلني حبلوق       

ٌل اًربوثوهول الادذَاز  اًربوثوهول الادذَازي آكاض ابصرتاك ألظفال يف ا٢كياسؿاث ا٢كسَحة، و  ياًعفي ُو

 .ضبٔن تَـِم واس خلالهلم يف اًحلاء وا٢كواذ إلابحِةلثفاكِة حلوق اًعفي ث 

                                                           
1

 . 79قصيب ؾحساًصساق ، ا٢كصحؽ هفسَ ، ض  - 
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2016حوان  

ِشا فٕان ما خاء يف ُشٍ الثفاكِة ًامتىش متاما مؽ ماثضميَ  اًلاهون اٗكويل إلوساين ًو
 1

مبوضوغ حلوق  

شا ما اًضرعَة سالمةاً إلوسان ٔبزياء اًزناؿاث ا٢كسَحة ، ومن رٛك ثلٍصص اًضٌلانث اًىفٍِك ٕكاًة اْكق يف  ، ُو

م 1949اظة يف اثفاكِاث حٌَف ألزتـة ًـام ًخضح ذ
2

م1977، واًربثوهولن ا٢كَحلان هبا ًـام 
3

. 

س ثضميت الثفاكِة ألوىل ٔبحاكما ثخـَق حبٌلًة ُشا اْكق ورٛك تخجصمي اًخـشًة  وإلٌُلل اًعحي فل

ًـسائَة ، مبن فهيم ٌَجصىح و ا٢كصىض ابًلواث ا٢كسَحة، ونشا ألصزاض اٙكٍن ل ٌضرتهون مدارشت يف ألؾٌلل ا

ٔبفصاذ اًلواث ا٢كسَحة اٙكٍن ٔبًلوا ٔبسَحهتم ، وألصزاض اًـاحٍزن ؾن اًلذال ثسخة ا٢كصط ٔبو الاحذجاس ٔبو ٔلي 

سخة بٓدص
4

. 

ة  ٔبما الثفاكِة اًثاهَة فِيي ثضمن هفس إكاًة ٌَجصىح وا٢كصىض و اًلصىق يف اْكصة اًححًص
5

 . 

                                                           
1

َا ، و اًيت هتسف ٕاىل اْكس من اس خزسام اًـيف يف وكت اًزناؿاث ا٢كسَحة ، ؾن ظًصق حٌل -  ًة الٔفصاذ ُو : ٍلوؿة ا٢كحاذئ واًلواؿس ا٢كخفق ؿَهيا ذًو

ق حـي اًـيف يف ا٢كـازك ا٢كضرتنني يف اًـمََاث اْكصتَة ، و  اٙكٍن ثوكفوا ؾن ا٢كضازنة فهيا، واّكصىح و ا٢كعاتني و الدٔشى و ا٢كسهَني ، ونشٛك ؾن ظًص

ة ًخحلِق اًِسف اًـسىصي  ة ملذرصا ؿىل ثٜك الٔؾٌلل اًرضوًز  . اًـسىًص

 . 84م ،  ض 2000،   1لدي اًـصيب ، اًلاُصت، ظ اهؼص : خنحة من ا٢كخرععني و آكرباء ، "ذزاساث يف اًلاهون اٗكويل إلوساين "، ذاز ا٢كس خ 

2
ص كواؿس اً -  َة ٌَعََة الٔمحص ، واكهت هدِجة هجوذ مذواظٍك من اٌَجية ا٢كشهوزت ًخعٍو لاهون ويه الثفاكِاث اًيت وضـت حتت زؿاًة اٌَجية اٗكًو

 لٔزتؽ اًخاًَة :إلوساين اًساتلة ؿَهيا ، و يه اّكِوذ اًيت ٔبسفصث ؾن ظَاكة و ثخين الثفاكِاث ا

 م .1949ٔبوث  12الثفاكِة الٔوىل : ًخحسني حال اّكصىح و ا٢كصىض ابًلواث ا٢كسَحة يف ا٢كَسان ا٢كؤزذة يف  -

 الثفاكِة اًثاهَة ًخحسني حال اّكصىح و ا٢كصىض  و اًلصىق ابًلواث ا٢كسَحة يف اًححاز يف هفس اًخازخي . -

 يف هفس اًخازخي .الثفاكِة اًثاًثة : ثضبٔن مـامٍك ٔبدشى اْكصة  -

 الثفاكِة اًصاتـة : ثضبٔن حٌلًة الٔصزاض ا٢كسهَني يف وكت اْكصة و يه الٔدصى يف هفس اًخازخي .  -

 اهؼص : ا٢كصحؽ هفسَ ، ا٢كوضؽ هفسَ .

3
ا٥كاظص اًيت ثيجم من وخاء اًربثوهولن ًَوكال اًلعوز اٙكي اؿرتى اثفاكِاث حٌَف الٔزتـة ، وذاظة فامي ًخـَق تبهٔنا    ٠ك ثـس ثدٌاسة مؽ  - 

عصت الاس خـٌلز ، وهيمت اًربثوهول ا لٔول حبٌلًة اس خزسام الٔسَحة ا٤كؼوزت و ا٢كخعوزت ، نٌل خاءا يف وكت لساًت فَِ اًىثري من اٗكول ثـاين من سَ 

َة ، ومن رٛك حٌلًة اْكق يف سالمة اّكسم ٌَمصىض و اّكصىح و اًلصىق اًـسىص  ًني و ا٢كسهَني ٔبًضا ، ٔبما اًربثوهول حضااي اًزناؿاث ا٢كسَحة اٗكًو

َة .  اًثاين فاُمت حبٌلًة اًزناؿاث ا٢كسَحة كري اٗكًو

4
 (.12( ، )3اهؼص : ا٢كواذ ) - 

5
 ( .8اهؼص ا٢كاذت ) - 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ٍ إكاًة ٔلدشى اْكصة ، ورٛك توحوة ا٢كـامٍك إلوساهَة و نٌل ثضميت الثفاكِة اًثاًثة ما ًؤنس ُش

ؤبزياء إلخالء واًيلي والاس خجواة ، ورضوزت ثوفري اًلشاء  اًىصمية ًِشٍ اًفئة ، مٌش تسء وكوؾِم يف ألدش،

وا٢كَخس وا٢كسىن واًرشوظ اًعحَة و اًصؿاًة اًعحَة
1

. 

موضوغ إكاًة ا٢كلصزت ٌَحق يف سالمة اّكسم ويه ٔبما الثفاكِة اًصاتـة فِيي ٔبكصة الثفاكِاث من حِر 

ذاظة ابًساكن ا٢كسهَني ،ومن ٔبمه اًضٌلانث ا٢كلصزت حؼص الاؾخساء ؿىل اًسالمة اّكسسًة و لس امي اًخـشًة 

وا٢كـامٍك اًلاس َة
2

. 

  م ، اًيط ؿىل حسن مـامٍك اّكصىح وا٢كصىض وا٢كيىوتني ، وثوفري1977نٌل ثضمن اًربثوهول ألول ًـام 

اًصؿاًة اًعحَة اًالسمة هلم
 3 

 ، نٌل جضمي إكاًة ٔبًضا ٔبفصاذ اًَِئاث اًعحَة واٗكًًِة ا٢كعاحدة ٌَلواث ا٢كلاثٍك،

ني ، وسواء اكهوا ًـمَون تعفة مؤكذة ٔبو تعفة ذاةمة سواء اكهت من ا٢كسهَني ٔبو من اًـسىًص
4

  . 

معََاث اًحرت ٔبو اسدئعال  –وافلهتم حىت ًو اكن مب –نٌل حيؼص تعفة ذاظة ٔبن جُيصى ًِؤلء ألصزاض 

ألوسجة ٔبو ألؾضاء تلعس سزاؾهتا ، ٔبو ٕاحصاء اًخجازة اًعحَة ٔبو اًـَمَة ؿَهيم
5

. 

 ، وٙكٛك فٕان  ٔبًضا ٕاىل اًزناؿاث ا٢كسَحة اٗكاذََة اًسالمة اًضرعَة ٌَعفينٌل ميخس اْكق يف  

 واًلصىق ، ونشا اًلاةمني ؿىل آكسماث  اًربثوهول اًثاين ثضمن اًيط ؿىل حٌلًخَ ًلك اّكصىح وا٢كصىض

اٗكًًِة و اًعحَة
6

. 

َة ،اًضرعَة سالمة اً وؿَََ ًخضح تبٔن اْكق يف  َة وكري اٗكًو  ٍمتخؽ مباكهة هحريت سمن اًزناؿاث ا٢كسَحة اٗكًو

خجىل رٛك يف جرشًؽ اًضٌلانث اًىفٍِك تخحلِلَ، اكْكق يف اًصؿاًة اًعحَة واًعحَة وا٢كـامٍك اًىصمية ، وجتصمي  ًو

 مجَؽ ألفـال اًيت من صبهٔنا ا٢كساش هبشٍ اًسالمة ذاظة مهنا اًخـشًة .

                                                           
1

 ( .121( ، )120اهؼص ا٢كواذ ) - 

2
 .(46( ، )35اهؼص ا٢كواذ ) - 

3
 ( .10اهؼص ا٢كاذت )  - 

4
 .( .8اهؼص ا٢كاذت  ) - 

5
 ( .11ا٢كاذت ) اهؼص - 

6
 ( .10( ، )7اهؼص ا٢كواذ ) - 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 آكامتة : 

وايهتا حٌلًة اًسالمة اًضرعَة ٌَعفي ،  ذما س حق ًخخني ًيا تبٔن اثفاكِة حلوق اًعفي حـَت من ٔبمه ٔبًو

ثوظَت ٕاىل مجٍك من  وخاءث ابًـسًس من اًضٌلانث اًيت ثـخرب حبق بًَٓاث فـاٌك ًخجس َس ُشٍ إكاًة ، وكس

 اًيخاجئ اًخاًَة : 

ثخجسس اًسالمة اًضرعَة ٌَعفي يف حلَ يف حٌلًة خشعَ من مجَؽ ٔبفـال الاؾخساء ويه حٌلًة حسسًة بٔو -1

 هفس َة ٔبو ؾلََة.

َة بٓمصت ابًلة ألمهَة ،ويه ثدسم تـيرص إلًزام واًلوت يف اًخيفِش وألذش -2 ثـخرب ُشٍ اًضٌلانث مبثاتة  كواؿس ذًو

 هبا .

 ثلؽ ُشٍ إكاًة  ؿىل ؿاثق اٗكول واّكِاث ا٢كـيَة حبٌلًة حلوق اًعفي ويه تشٛك ثخعف ابًضموًَة. -3

ة ا٢كفـول  يف اًس١ك ٔبو يف اْكصة .-4  حٌلًة اًسالمة اًضرعَة ٌَعفي ساًز

مجَؽ اٗكول  ثـس ُشٍ الثفاكِة مِثاكا ابًف ألمهَة يف حٌلًة حلوق اًعفي يف سالمذَ اًضرعَة، ًخـني ؿىل-5

ذاظة ثٜك ا٢كيضمة ٕاٍهيا احرتارما وجتسسهيا يف جرشًـاهتا اٗكاذََة ، ويف حاٌك إلذالل تشٛك فِيي ثـخرب يف حاٌك 

 اىهتاك ْكق من حلوق إلوسان .

 ويف ألذري ٔبزى من اًرضوزي ألذش جبمٍك من اًخوظَاث اًيت ختط ُشا ا٢كوضوغ  ويه اكًخايل :

ي يف حسمَ وؾلهل ذون ثلَِس ٔبو حرص ًٔلفـال اًيت جضلك هتسًسا ومساسا ًِشٍ جتصمي ا٢كساش ثضرط اًعف-1

 اًسالمة.

ة مؽ الاظفال .-2  رضوزت ؿسم اًفعي تني جرشًؽ ضٌلانث حٌلًة اًعفي وحلوق احرتام اًـالكة ألتًو

 ا .وحو ة حٌلًة اًسالمة اًضرعَة ٌَعفي مؽ مصاؿات اًلمي اٗكًًِة وألذالكِة ، وؿسم اًفعي تُهن -3

ومصاؿات  ةرضوزت مصاؿات اٗكول ؾيس اهضٌلرما لثفاكِاث حلوق اًعفي ٌَلمي اٗكًًِة والاحامتؾَة وألذالكِ -4

 دعوظَاث  ل جممتؽ وذوٌك .
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 كاةمة ا٢كصاحؽ ا٢كـمتست : 

 ث ٔبمري فصح ًوسف، ماكحفة الاجتاز ابًخرش واًِجصت كري اًرشؾَة ظحلا ٌَوكائؽ وا٢كوازَق واًربوثوهول

ة،  َة  ،ا٢كىذة اًـصيب اْكسًر ،  إلسىٌسًز  م .2011اٗكًو

  1948إلؿالن اًـا٢كي ْكلوق إلوسان ًس ية . 

 . َة ٌَحلوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة  الثفاكِة اٗكًو

 . َة ٌَحلوق ا٢كسهَة و اًس َاس َة  الثفاكِة اٗكًو

 5-يف اًلاهون اٗكويل و اًرشًـة إلسالمِة  ايثَ ألساس َة خاجص ٕاجصاُمي اًصاوي ، "حلوق إلوسان و حص

     .م 1999"، ذاز وائي ٌَعحاؿة و ًًرش ، ؾٌلن ، ذ. ظ ، 

  .حس ين ؾحَس ، اًوخزي يف كاهون اًـلوابث ، اًلسم آكاض ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت ، ذ. ظ ، ذ

 ث.

 َلس ُازون ، ذاز  ماًُس  اٌَلة ، حتق : ؾحسا ًسالٔبتو اْكسني جن ٔبمحس جن فازش جن سهصاي ، مـجم مل

 م . 1991ُؼ ، 1411،  1اّكَي ، تريوث ، ظ

 - مسريت ؿاًس اٗكايث ، معََاث هلَي و سزغ ألؾضاء اًخرشًة تني اًرشغ و اًلاهون ، مىذحة ذاز اًثلافة

  .1،1999ًٌَرش واًخوسًؽ ، ؾٌلن ، ألزذن ، ظ

 -  1956، اًلاُصت، 3اْكق يف اًفلَ إلساليم، اّكزء ؾحس اًصساق اًس هنوزي، معاذز. 

 -ؾحس اًـٍزز َلس دشحان ،" إلظاز اًلاهوين  ْكلوق إلوسان  يف اًلاهون اٗكويل ، ذاز اًِيا ٌَعحاؿة 

 .م 1978،   1، اًلاُصت ، ظ واًًرش

 -فاث ، ث : ؾحسا٢كيـم  اْكفين ، ذاز اًصصاذ ، ذ. ظ ، تريوث، ذ  ؿًل جن َلس اّكصخاين ، نخاة اًخـًص

 .ث .

 - ، معص ٕاسٌلؾَي سـس ٝك ، "مسذي يف اًلاهون اٗكويل ْكلوق إلوسان" ، ذاز ا٢كعحوؿاث اّكامـَة

 .م1991اّكزائص ، 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 -  معص ؾحاش ،" ألدم ا٢كخحست يف زتؽ كصن"  ، ذاز الٓفاق اّكسًست ، تريوث ، ذ.ظ ، ذ.ث. 

 -ًة ، قصيب ؾحساًصساق ، حصمية اًخـشًة وا لاهون اٗكويل ، زساٌك ذنخوزاٍ ، لكَة اْكلوق واًـَوم إلذاًز

 م . 2000خامـة اّكزائص ، 

 -  ين ، اْكق ومسى سَعان اٗكوٌك يف ثلَِسٍ ، مؤسسة اًصسا ٌك ، تريوث ، ظ ،  3فذحي اٗكًز

 م .1964ه ،1440

 - م  ،  1960تَة ، اًلاُصت ، َلوذ جنَة حس ين ، ذزوش يف اًلاهون اّكيايئ اٗكويل ، ذاز اٍهنضة اًـص

 ذ.ظ.

 -  ، َلوذ جنَة حس ين ، رشخ كاهون اًـلوابث اًلسم آكاض ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت ، ذ. ظ

1992. 

 - . اجن مٌؼوز، ًسان اًـصة ا٤كَط ، ذاز ٕاحِاء اًرتاج اًـصيب ، تريوث  ، ًحيان ، ذ. ظ 

 - يف اًلاهون اٗكويل إلوساين "، ذاز ا٢كس خلدي اًـصيب ، خنحة من ا٢كخرععني و آكرباء ، "ذزاساث

  .م 2000،   1ظ   اًلاُصت،

 -  ، َحيَاوي هوزت جن ؿًل ، "حٌلًة حلوق إلوسان يف اًلاهون اٗكويل واًلاهون اٗكاذًل "، ذاز ُوم

ـة، اّكزائص  .م   2006، ظ  ، ذ.توسًز

 21  -   : ملال مًضوز اب٢كوكؽhttps://elhaiah.wordpress.com  
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     ًساذشاًـسذ  ا
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 صازؼؼؼؼؼاًف ــــالقظ

 تاٗكنخوز ُُضوز ٔبمحس،خامـة سـَس          

 

رٛك ٕان  يف ؿَََ ل ذالف تني اًفلِاء يف اؾخحاز اًعالق حلًا ذاًعًا ٌَزوح ًُوكـَ مىت صاء، ول جحص

ٔبن ٍىون ماًاكً ٕلزاذثَ ممتخـًا تبََُٔخَ، ول ذالف ٔبًضًا يف زحوث مرياج  يف حال اًعحة ٔبو ا٢كصط، رشًعة

ا٢كعَلة زحـًَا ؾيس ُالك تـَِا ما ٠ك ثيلِغ ؿسهتا، فَِزم من رٛك ٔبن ٍصهثا تسوزٍ ٕارا َُىت يف ؿسهتا من ُشا 

يًا ٌَياكخ اًعالق، وبًٓة رٛك لكَ ٔبنَّ اًزوحِة مٌاظ إلزج، ل حزال كاةمًة حىٌلً، فاًعالق اًصحـي و  ٕان اكن مُو

َّة ٔبمىن هل بٔن  ي مٜك اس متخاغ ا٢كعَِّق تعاًلَ ؾيس مجِوز اًفلِاء، ومن مث ََّ ل هيسمَ، ول ًبئت ؿَََ، ول ًٍُز فٕاه

ا اكهت نشٛك، حصَّت ٔبن حىون فوق  ـمَّ ًـارشُا مـارشت ألسواح ذون حاخٍة ًـلٍس خسًس، ماذامت اًـست ابكًِة، ًو

كَ وػِاٍز و ٕاًالئَ و ًـاهَظالكِا راك، حماًل ًعال
(1)

 . 

                                                           
(1 )

َّايِن »  ِسًس اًيِّاَكخ، َواًث ّي َل حْيَخاح اىل جَتْ ـِ ْح اَلق اًصَّ ّي واًحائن ٔبزتـة ؾرش دْعٍَك، احسُا اًعَّ ـِ ْح ًِر َل حْيخَاح اىل َواًْفصق تنَي اًصَّ َّا  َل حْيخَاح اىل ِساَيَذت اًْمِْص، َواًث

سٍن، َوا ُِ ا اِتؽ َل حْيخَاح اىل زَِضاء اًَْمْصَبت، َواًَْزاِمس َل حْيخَاح اىل زَِضاء اًْموىل وان اَكهَت اًَْمْصَبت َظِلرَيت، َواًسَّ اًضَّ اِتؽ ًصَّ ْوح اَكَن ُمَؼاُصا، َواًسَّ اِذش ًَو َػاُص ِمهْنَا اًزَّ

َّاِمن ًَو كَشفَِا َوحة اٌَّـان ذون  َُ الٓدص َما َذاَمت اًَْمْصَبت يِف ؿسهتَا...ًَو بىٓل ِمهْنَا اَكَن موًَا، َواًث ٔبتو اْكسن ؿًل جن اْكسني « اًَْحس، َواًخَّاِسؽ ًَو َماَث احسٌُل َوزز

ْلسي، حٌفي )ا٢كخوىف:  ن، الٔزذ -ُؼ(، اًيخف يف اًفذاوى، ا٤كلق: ا٤كايم اٗكنخوز ظالخ اٗكٍن اًيايه،  ذاز اًفصكان،  مؤسسة اًصساٌك، ؾٌلن 461جن َلس اًسُّ

َُما ًَخََواَزاَثِن مَ . » 322، ض1م، ح1984 -ُؼ 1404ًحيان، اًعحـة اًثاهَة،  -تريوث  هنَّ
ّ
. )فَا ًََّة َبْو ازْيَدنَْيِ َنَشِٛكَ ـِ َُ َظََْلًة َواِحَسًت( َزْح ِحَُح اْمَصَبثَ ََّق اًعَّ ا اَكهَْت )ٕاْن َظَ

ِت، ِلَنَّ ا سَّ ـِ َت َذَواِم اًْ ِت( َبْي ُمسَّ سَّ ـِ ِصمِي اِلس ْ يِف اًْ ، ِسَوى حَتْ َِاِز َوكرَْيِ َرِٛكَ اَلِق َواًّؼِ ْوَخِة يِف ُوُحوِة اًيََّفَلِة َوًُُحوِق اًعَّ َََّة اَكًزَّ ـِ ْح َِا.ًصَّ ـَ ُدوِل ؿََهَْيَا َواْل َْلِ َم « ِخْمخَاغِ َواٗكُّ

صي ا٢كاًًك س اًلريواين، ذاز 1126)ا٢كخوىف:  ٔبمحس جن كامن )ٔبو قيمي( جن سا٠ك اجن رميا، صِاة اٗكٍن اًيفصاوي الُٔس ُؼ(، اًفوانَ اٗكواين ؿىل زساٌك اجن ٔبيب ًس

ْوِحَِِّة ؿََهَْيَ . » 258، ض2م، ح1995 -ُؼ 1415اًفىص، تسون ظحـة،  ضًا، ِلَنَّ َبْحاَكَم اًزَّ ًِلرَْيِ اًزوح ٔبن خيعهبا ثرصحياً ول ثـًص ََُّة فاََل جَيُوُس  ـِ ْح ا اًصَّ ِمْن ا َخازًٌَِة فَبَمَّ

ْوُح، َوَمىَت  ْن َماَث اًزَّ
ّ
َت اًَْوفَاِت ا ـخس ِؿسَّ «  َبَزاَذ اًزوح زحـهتا يف اًـست اكهت سوحذَ.ُوُحوِة اًيفلة ووكوغ اًعالق، واًؼِاز مهنا، وٕامنا ًخوازاثن ٕان ماث ٔبحسٌُل، ًو

و رشخ 450: ٔبتو اْكسن ؿًل جن َلس جن َلس جن حدَة اًحرصي اًحلساذي، اًضِري اب٢كاوزذي )ا٢كخوىف ُؼ(، اْكاوي اًىدري يف فلَ مشُة إلمام اًضافـي ُو

م، 1999 -ُؼ 1419ًحيان، اًعحـة الٔوىل،  -خمخرص ا٢كزين،  ا٤كلق: اًض َخ ؿًل َلس مـوط، اًض َخ ؿاذل بٔمحس ؾحس ا٢كوحوذ، ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث 

ْزُج )ًََُِما( َبْي: ِلََحسِ . » 247، ض9ح
ّ
حَِّة َبْو اًَْمَصِط. كَاَل يِف اًُْمْليِن: )َوًَثْخُُت( اْل ٍََّة( َسَواٌء َظَََّلَِا يِف اًّعِ ـِ ٍت َزْح ْوَخنْيِ ِمْن اْلَٓدِص )يِف ِؿسَّ .  اًزَّ َُ ََُم ـْ َ ِتلرَْيِ ِذاَلٍف ه

ََّةَ  ـِ ْح ، ِلَنَّ اًصَّ وٍذ. َوَرِٛكَ ـُ ا َوَل َويِلَ  َوُزِوَي َؾْن َبيِب جَْىٍص َوُؾثَْماَن َوؿًَِلٍّ َواجِْن َمْس َُ ِة ِتلرَْيِ زَِضا ـَ ْح ، َوًَْمِٜكُ ٕاْمَساَنَِا اِبًصَّ ٍُ ًاَلُؤ
ّ
ٍُ َوا َُ َوِػَِاُز .َسْوَخٌة ًَََْحُلَِا َظاَلكُ ٍُ ُو « َوحَنْ

ثرشخ مٌهتيى إلزاذاث،  ُؼ(، ذكائق ٔبويل اٍهنيى ًرشخ ا٢كيهتيى ا٢كـصوف1051مٌعوز جن ًووس جن ظالخ اٗكٍن اجن حسن جن ٕاذٌزس اٍهبوىت اْكيحىل )ا٢كخوىف: 

 .555، ض2م، ح1993 -ُؼ 1414ؿا٠ك اًىذة، اًعحـة الٔوىل، 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

اًحائن حال اًعحة ًلِس اًزوحِة ؿىل اًفوز، ٕار تعسوزٍ ثيفعم  اًعالق يف ٕاساٌك ذالف نشٛك ول

يفم ؾن رٛك ٔبلَّ ثوازج تني اًزوخني ٕان يف اًـست بٔو  ؾصاُا، فِيليض ما اكن ملصزًا مبلذضاُا ٌَصخي من مٜك، ًو

ِ ا٢كوحدة ٌَمري  اج، ٌس خوي يف رٛك ٔبن ٍىون ُشا اًعالق جصضا اًزوخة ٔبو زقٌلً ؾهناتـسُا، ًزوال اًـٍكَّ
(1)

. 

ٔبما ظالق اًزوح ًزوحذَ ظالكًا ابئيًا يف مصط ا٢كوث، فِو ابثفاق اًفلِاء وعالق اًعحَح ا٢كـاىف من 

ِي ؿَََ من ُشا اًوخَ ٕان ذايهًة ٔبو كضاًء، ًىوهَ ظسز من ٔبُهل مضافًا ٤كهل ، ٕال ما هجة وكوؿَ، ول جمال ٌَيَـّ

ُزوي ؾن اًضـيب
(2)

و زٔبي مؽ صشورٍ ثخٌاٍ كاهون ألحوال اًضرعَة اًـصايق يف ماذثَ   من ؿسم وكوؿَ، ُو

(35)
(3)

ف من هجة مسى اس خحلاق اًزوخة ٌَمرياج  ، ُشا وادذَف اًفلِاء ثضبٔن اًعالق اًحائن يف ا٢كصط ا٥كّوِ

فامي ٕارا متَّ ٕاًلاؿَ كدي اٗكدول، فاٙكي ؿَََ مجِوز اًفلِاء مبلذضاٍ، ويه مسبٌٌٔك جس خسؾي اٍمتَزي تني فصضني، ٔبوهلٌل 

: ٔبلَّ مرياج ًِا، من مٌعَق ٔبلَّ ؿست ٌَمعَق ؿَهيا معسكًا ًلوهل           

                

                                                           
(1 )

َِ مٜك اًياَِّكخ َوثحلى اًَْمْصَبت حمال»  ن اَكَن َواِحًسا ٍَُزول ِت
ّ
اَلق اًَْحائِن فٌََُلول ِمهْنَا ا ََان َبْحاَكم اًعَّ َ ِخمْ َؤبما ت َخاغ هبَا َوَل ًَعح  ٌَيِّاَكخ تعالكني َحىتَّ َل حيي هَلُ اِلس ْ

ًاَلء َوَل جْيصِي اًخََّواُزج.
ّ
َِاز َواْل ُؼ(، حتفة اًفلِاء، ذاز اًىذة اًـَمَة، 540َلس جن بٔمحس جن ٔبيب ٔبمحس، بٔتو جىص ؿالء اٗكٍن اًسمصكٌسي )ا٢كخوىف: حنو « اًّؼِ

ِة َبْو يِف َمَصٍط كرَْيِ ُمَرّوٍِف.ِكْسٌم ًَْلَعُؽ . » 185، ض2م، ح1994 -ُؼ 1414ًحيان، اًعحـة اًثاهَة،  -تريوث  حَّ اَلُق اًَْحائُِن يِف اًّعِ َو اًعَّ ُُ « اًخََّواُزَج تَُهَْنَُما َو

هِتَا، ًَْم ًََخَوا. » 263، ض10ا٢كاوزذي، ا٢كصحؽ اًساتق، ح  ًَّا، فَدَاهَْت اِبهِْلَضاِء ِؿسَّ ـِ َِ َظاَلكًا اَبئِيًا َبْو َزْح َرا َظَََّلَِا يِف حِصَّخِ
ّ
َّيِت يِهَ َسخَُة ا ْوِحَِِّة اً ًَِزَواِل اًزَّ اؿًا  مْجَ

ّ
َزاَث ا

ان اٗكٍن )ا٢كخوىف: « اًِْمرَياِج. ُؼ(، ا٢كحسغ يف رشخ ا٢كلٌؽ، ًـٍَو ا٢كلٌؽ ٢كوفق اٗكٍن جن كسامة، 884ٕاجصاُمي جن َلس جن ؾحس ٝك جن َلس اجن مفَح، ٔبتو ٕاحساق، جُص

 . 418، ض5م، ح1997 -ُؼ 1418عحـة الٔوىل، ًحيان، اً  -ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث 
(2 )

 «. يِبُّ ـْ َِ اًضَّ اغِ ٕالَّ َما َصشَّ ِت مْجَ
ّ
( َوًَْو زاََلاًث اِبْل َِ ُؼ(، 1004مشس اٗكٍن َلس جن ٔبيب اًـحاش ٔبمحس جن محزت صِاة اٗكٍن اًصمًل )ا٢كخوىف: « )َوًََلُؽ يِف َمَصِط َمْوثِ

ة ٔبمحس جن ؾحس اًصساق ا٢كـصوف اب٢كلصيب 1087ََ حاص َة ٔبيب اًضَاء هوز اٗكٍن جن ؿًل اًضربامَيس الٔكِصي )هناًة ا٤كخاح ٕاىل رشخ ا٢كهناح، ثَ  ُؼ(، ثَََ حاصَ 

سي )  .454، ض6م، ح1984 -ُؼ1404 -ُؼ(،  ذاز اًفىص، تريوث، اًعحـة: ظ ٔبذريت 1096اًصصَ 
(3) 

ذٌسمرب  20( تخازخي -اًوكائؽ اًـصاكِة  -م(، ا٢كـسل، )اّكًصست اًصمسَة 1959( ًس ية )188من كاهون الٔحوال اًضرعَة اًـصايق زمق ) 35حِر ثيط ا٢كاذت 

 اْكاٌك ثٜك ٔبو ا٢كصط رٛك يف ماث ٕارا اًِالك يف مثَِا ًلَة حاٌك يف ٔبو مصط ا٢كوث تَاهنم: )...( ا٢كًصغ اليٓت الٔصزاض ظالق ًلؽ ل» م ؿىل ٔبهَ: 1959

 «.سوحذَ. وحصزَ
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

                    

 .
(1)

ت ساًت  لُّ بآثز اًزوحِة، وسال مـِا  لُّ ملذًغ  سَّ ـِ خة، ٕار ابهخفاء اً ، واْكنك ل ًثخت ابزثفاغ اًسَّ

(2)ًخوزٍهثا
ا٢كاًىِة ، يف حني رُة

(3)
يف زٔبي ؾهنم واْكياتٍك 

(4)
تخوزٍهثا، ًخوافص مـىن اًفصاز، ؤبنَّ اهخفاء ٕاىل اًلول  

ـة. َّة وحة ألذش ابٔلحوظ سسًا ٌٚكًز ت ل ًفِس حبال، اهخفاء اًلعس اًس ّّيِ يف حصماهنا من ا٢كرياج، ومن مث سَّ ـِ  اً

ٔبما اثين اًفصضني فِيرصف ٕاىل وكوغ اًعالق اًحائن يف مصط ا٢كوث ؾلة اٗكدول، وكس اهلسم اًفلِاء 

 ني، ًبٔذش ٔبحسٌُل ابًخَّوزًر اس خحسااًن )اًفصغ ألول( تُامن ًلول اًثاين تـسمَ كِاسًا )اًفصغ اًثاين(.ثضبٔهَ ٕاىل مشُح

 

 

 

                                                           
(1)

  ٓ  .49ًة سوزت الٔحزاة، ال
(2)

َا ًََُْسْت يِف ؿِ »   ، ًَْم ٍَُىْن ًََِا اًِْمرَياُج، ِلَهنَّ َِ ُدوِل يِف َمَصِض َُ ًَْو َظََّلََِا كَْدَي اٗكُّ َّ .َبَل حََصى َبه َِ ثِ َلس جن بٔمحس جن ٔبيب سِي مشس الةٔمة اًرسديس )ا٢كخوىف: « سَّ

( : . » 163، ض6م، ح1993 -ؼ 1414ُتريوث، تسون ظحـة،  -ُؼ(، ا٢كخسوظ، ذاز ا٢كـصفة 483 يُّ ـِ اِف ُ  -)كَاَل اًضَّ َُ اٟكَّ يّنِ َبكُوُل َل  -َزمِحَ
ّ
ََّما كَُْت فَا كرَْيَ َبيّنِ َبً

ْن َظَََّلَِا كَْدَي 
ّ
َة )...( َوا ـَ ْح َِ اًصَّ َِ حَصُِج اًَْمْصَبُت َسْوهَجَا ٕاَرا َظَََّلَِا َمصًًِضا َظاَلكًا َل ًَْمِٜكُ ِفِ ُة َبْن ًََمسَّ ـَ َما كَُْت فََََِا ِهْعُف َما مَسَّى ًََِا ٕاْن اَكَن مَسَّى ًََِا َصُْئًا َوًََِا اًُْمْخ ا فَبهَيَّ

تَ  َا َل ِؿسَّ َُ ِلهَنَّ ُ َت ؿََهَْيَا ِمْن َظاَلٍق َوَل َوفَاٍت. َوَل حَصِز حس ٝك َلس جن ٕاذٌزس جن اًـحاش جن ؾامثن جن صافؽ جن اًضافـي ٔبتو ؾ «  ؿََهَْيَا.ٕاْن ًَْم ٍَُىْن مَسَّى ًََِا َصُْئًا َوَل ِؿسَّ

 .270، ض5م، ح1990 -ُؼ 1410تريوث، تسون ظحـة،  -ُؼ(، الٔم، ذاز ا٢كـصفة 204ؾحس ا٢كعَة جن ؾحس مٌاف ا٢كعَيب اًلصيش ا٢كًك )ا٢كخوىف: 
(3 )

َو َمصًٌِغ كَْديَ »  ُُ َُ َو َ ََّق َزُخٌي اْمَصَبث َِ َرِٛكَ كَُُْت: فَ  كَُُْت: َبَزَبًَْت ٕاَرا َظَ َساِق َوًََِا اًِْمرَياُج ٕاْن َماَث ِمْن َمَصِض : ًََِا ِهْعُف اًعَّ َِْي ٍَُىوُن اًِْحيَاِء هِبَا؟ كَاَل: كَاَل َماِٛكٌ

َت َوفَ  َت ؿََهَْيَا َل ِؿسَّ : َل ِؿسَّ اَلِق؟ كَاَل: كَاَل َماِٛكٌ ُت اًعَّ ُت اًَْوفَاِت بَْو ِؿسَّ ٍِ ِؿسَّ ِش َُ َت َظاَلٍق.ؿىََل  ماٛك جن بٔوس جن ماٛك جن ؿامص الٔظححي ا٢كسين )ا٢كخوىف: « اٍت َوَل ِؿسَّ

فٕان ظَلِا يف مصضَ كدي اٗكدول هبا اكن ًِا هعف اًعساق ول . » 86، ض2م، ح1994 -ُؼ 1415ُؼ(، ا٢كسوهة، ذاز اًىذة اًـَمَة، اًعحـة الٔوىل، 179

ُؼ(، 463ٔبتو معص ًوسف جن ؾحس ٝك جن َلس جن ؾحس اًرب جن ؿامص اٍمنصي اًلصظيب )ا٢كخوىف: « يف مصضَ رٛك.ؿست ؿَهيا ٌَوفات ول ٌَعالق وحصزَ ٕان ماث 

ُؼ 1400ا٢كمَىة اًـصتَة اًسـوذًة، اًعحـة اًثاهَة،   -اًاكيف يف فلَ ٔبُي ا٢كسًية، ا٤كلق: َلس َلس ٔبحِس وٗك ماذًم ا٢كوزًخاين، مىذحة اًصايط اْكسًثة، اًصايط 

 .584، ض2م، ح1980 -
(4 )

 «. َُ َحْت ًَْم حَصِزْ ْن حََزوَّ
ّ
ُدوِل؟ ؿىََل ِزَواًَخنَْيِ فَا ُدوِل، َبْو اهْلََضْت . » 420، ض5اجن مفَح، ا٢كصحؽ اًساتق، ح« اًُْمَعَََّلُة كَْدَي اٗكُّ )َوًَْو( اَكَن َرِٛكَ )كَْدَي اٗكُّ

) َِ هُتَا(، َبْي: اًُْمَعَََّلِة )كَْدَي َمْوثِ . ِؿسَّ ٍُ ْح( كرَْيَ وَّ َُ )َما ًَْم ثزََتَ مععفى جن سـس جن ؾحسٍ اًس َوظي صِصت، اًصحِحاىن موٗكا مث اٗكمضلي اْكيحًل )ا٢كخوىف: « فرََتِزُ

 .654، ض4م، ح1994 -ُؼ 1415ُؼ(، معاًة ٔبويل اٍهنيى يف رشخ كاًة ا٢كيهتيى، ا٢كىذة إلساليم، اًعحـة اًثاهَة، 1243
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 اًفصغ ألول:اًلائَون ابًخَّوزًر

 

شا مشُة مجِوز اًفلِاء من اْكيفِة وا٢كاًىِة واْكياتٍك، وما هُلي ؾن اًضافـي يف اًلسمي ُو
(1)

، وكوامَ 

٢كوث موحٌة ٢كرياج اًعاًق، وٕان ساًت اًـعمة مبجصذ ظسوزٍ، ول مرياج مهنا ٔبن اًعالق اًحائن يف مصط ا

غ  ٌَمعَق ٕان كضت كدهل، وؿٍكَّ رٛك ٔبنَّ ا٢كًصغ مهتٌم ؾيس ٕاًلاؿَ، ابًفصاز من ثوزًر سوحذَ، فِـامهل اًرشَّ

ية إبكامة من اًضازغ  شٍ كًص وحاظَِا،  -رضاززقحًة مٌَ يف ظس اًخحاًي اٙكي حىذيفَ مؼية الٕ  -تيلِغ كعسٍ، ُو

ن  ظاحدَ فازًا من ثوزًر ظََلذَ، ًُـسُّ  ا٢كوث مصط ٔبن اًعالق اًحائن يف رضوزت سـهيا يف ٕازحاث وكوؿَ ٕاابَّ

ِا ف فـاًل، ًو  ماذًٌة كاتٌٍك ًإلزحاث جلك اًعصق، واكـةٌ  اًوسائي، ابؾخحاز ا٢كصط جبمَؽ رٛك ٔبن ثثخت ا٢كصط ا٥كّوِ

ذَ  ٔبنَّ  كري ًضا اكن ا٢كعَِّق هون دَي اًوفات، ل ًلعؽ حباٍل،اًعالق كُ  ٕاًلاغ جمصَّ ٕاًلاؿَ، تي  وكت ا٢كوث مصط مًص

 حلُكَّف اًعََلة إبزحاث ظسوزٍ سمن ا٢كصط، إبكامة اٗكًَي ؿىل وحوذ ُشا ألذري حلًا.

ٍُ مفرتضًا، وحس هبا بٔن ثلمي اٗكًَي ؿىل  واْكاظي، ٔبنَّ اًضازغ ٔبؾفى اًزوخة من ٕازحاث اًفصاز حني ؿسَّ

ف، حىتَّ ٕارا ٔبزحدتظسوز  ن ا٢كصط ا٥كّوِ ية كامت رٛك، اًعالق من سوهجا ٕاابَّ تَسا  اًفصاز، هَة ثوافص ؿىل اًلًص

يٌة ثس َعٌة ل جمال ٔلؾٌلًِا ؾيس ألحٌاف واًضافـي يف اًلسمي ويف اًصاحج من كول اْكياتٍك، ٕارا زخت ؿسم  ٔبهنا كًص

س خسل ؿ ًا ثوافص اًلعس اًس ّي يف حصماهنا من ا٢كرياج، ٌو ىل رٛك من مالثساث اًعالق ٔكن ٍىون ا٢كعَق مىُص

ؾيس اْكيفِة، ٔبو ٔبن حىون اًفصكة ثسخة من اًزوخة، نٌل ًو ٔبابهنا تعَة مهنا، بٔو ظَلِا ؿىل مال، بٔو ادذَـت 

ا تَسُا، فبٔهفشث اًعالق، فال مرياج ًِا مٌَ مٌَ، ٔبو ادذازث هفسِا ؾيس اًحَوػ، ٔبو حـي ٔبمُص
(2)

، ٔلن وكوغ 

                                                           
(1 )

َو اْلَْػَِصُ َوًَْو َظَََّلَِا »  ُُ ٌَِِْمرَياِج كَْوَلِن. اًَْجِسًُس: ًَْلَعُؽ َو ا  ـً َِ كَاِظ َِ َظاَلكًا اَبئِيًا، فَِفي َنْوِه ٔبتو سهصاي حميي اٗكٍن حيىي جن رشف « . َواًْلَِسمُي، َل ًَْلَعُؽ.يِف َمَصِط َمْوثِ

ري 676اًيووي )ا٢كخوىف:  ش، ا٢كىذة إلساليم، تريوثُؼ(، زوضة اًعاًحني ومعست ا٢كفذني، حتلِق: ُس  -ُؼ 1412ؾٌلن، اًعحـة اًثاًثة،  -ذمضق -اًضاٌو

 .73، ض8م، ح1991
(2 )

ا ٔبو كال ًِا ادذازي فادذازث هفسِا ٔبو ادذَـت مٌَ مث ماث ويه يف اًـست ٠ك حصزَ.»  ؿًل جن ٔبيب جىص جن ؾحس اّكََي اًفصكاين « وٕان ظَلِا زالاث تبٔمُص

ان ، 2ًحيان، ح -تريوث  -ُؼ(، اًِساًة يف رشخ تساًة ا٢كحخسي، ا٤كلق: ظالل ًوسف، ذاز احِاء اًرتاج اًـصيب 593اٗكٍن )ا٢كخوىف:  ا٢كصقَياين، ٔبتو اْكسن جُص

َُ يِف ا٢كصٔبت ختخَؽ من َسوهَجا يِف َمصضَ فََُِموث يِف َمصضَ َرِٛك كدي اهِْلَضاء. » 251ض س كَاَل اتو حٌََفة َزيِض ٝك َؾي ا ؿسهتَ  كَاَل ُمَحمَّ ا اَْو تـس اهِْلَضاء ؿسهتَا َاْو خيرُي

َّيِت اوكـت ء من َرِٛك ٔلهنا يِهَ اً اَلق. فذرخاز هَفسَِا َاْو ميَىَِا هَفسَِا فَذعَق هَفسَِا َظاَلكا اَبئِيا اهنا َل حَصزَ يِف يَشْ ََِِا َوًَْوَل فـََِا ٠ك ًَلؽ اًعَّ ـْ ٔبتو ؾحس ٝك « اًْفْصكَة ِتِف

تريوث، اًعحـة اًثاًثة،  -ُؼ(، اْكجة ؿىل ٔبُي ا٢كسًية، ا٤كلق: رمسي حسن اًىِالين اًلاذزي، ؿا٠ك اًىذة 189فصكس اًضُداين )ا٢كخوىف:  َلس جن اْكسن جن
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ـعف ؿىل رٛك حعولاًفصكة ٕامن اًـية ٔبو آكعاء، وٕان ختَفت توحوذُا  ٔبو اّكة ثسخة اًفصكة ا اكن تفـَِا، ًو

كاًة إلؾفاف ا٢كلعوذ من اًياكخ، ٕار ثـخرب اًزوخة ٕاساءُا، زاضًَة ثسلوظ حلِا حىٌلً، ٔلهنا ٠ك حىن مضعصت 

ًعَة اًفصكة، ظا٢كا اكن توسـِا حصكة آكالض من رٛك هبالك سوهجا
(1)

زذ يف زٔبي بٓدص ًٔلحٌاف ، وو

ثوزٍهثا
(2)

، ًـسم حعول إلؾفاف ا٢كعَوة من اًياكخ، ونشا فصكة اٌَـان اًيت ثًسة اتخساًء ٌَزوح، ٔلهَ 

اس هتسف كشفِا تـس ثـَق حلِا مباهل، فال ٍىون ًِا واْكاٌك ُشٍ، تسًا من آكعومة ٗكفؽ ؿاز اًزان ؾن هفسِا فال 

ثعري تشٛك زاضًَة ثسلوظ حلِا
(3)

ًذفي ؾيس اًضافـي كعس اًفصاز يف فصكة اًـَة واٌَـان ؿىل اًسواء، وً 
(4)

. 

ٔبما ٕارا اكن اًعالق مـَلاً 
(5 )

تفـَِا، وحة اٍمتَزي اتخساًء تني فصضني، ٔبوهلٌل ٕارا اكن اًخـََق يف ا٢كصط، 

ظ مؽ واكن اًفـي ًِا مٌَ تس، نخلكمي ٔبحٌيب، فال مرياج ًِا ٕان فـَت، ٔلهنا حني ٔبكسمت ؿىل ٕاجياذ اًرش 

                                                                                                                                                                                            
ْن ِصنِْت، فََضاَءْث، ًَْم حَِص . » 78، ض4ُؼ، ح1403

ّ
ًٌِق ا ْت، َبْو كَاَل: َبهِْت َظا ـَ َ ًَِِا، َبِو اْدذََ ْن َظَََّلَِا ثُِسَؤا

ّ
ِحَِح.فَا حيىي جن رشف اًيووي، ا٢كصحؽ « ْج ؿىََل اًعَّ

، ِلَ . » 73، ض8اًساتق، ح َُ َِ ِزَواًَخَاِن، ٕاْحَسامُهَا، َل حَصِزُ ، فَبََخاهَبَا، فَلَاَل اًْلَايِض: ِفِ َِ اَلَق يِف َمَصِض َُ اًعَّ ْن َسبًََْخ
ّ
َُ َظََّ َوا َّ ه َُ ِلَ ُ ََُة، حَصِز َّاِه . َواًث َُ ًََُْس تَِفاّزٍ َّ . ه َِ لََِا يِف َمَصِض

َنهَِتَا فََضاَءْث، َبْو ؿىََل  اَلَق ؿىََل َمض ِ ََّق اًعَّ َِا، َبْو ؿََ ـَ َ . َوَنَشِٛكَ اًُْحنْكُ ٕاْن َذاً َو كَْوُل َماِٛكٍ ُُ ِحَُح َو ا فَاْدذَاَزْث هَْفَسَِا. َواًعَّ َُ َ ، َبْو َذريَّ َُ ََْخ ـَ َُ تُسٌّ فََف ٍي ِمْن هِجَهِتَا ًََِا ِمٌْ ـْ ِف

.يِف  َُ َُ َل ِفَصاَز ِمٌْ َّ ، ِلَه َُ َا َل حَصِزُ َِ َبهنَّ َشا لُكِّ َُ ٔبتو َلس موفق اٗكٍن ؾحس ٝك جن ٔبمحس جن َلس جن كسامة أكاؾًَل ا٢كلسيس مث اٗكمضلي اْكيحًل، اًضِري ابجن كسامة «  

 .398، ض6ح م،1968 -ُؼ 1388ُؼ(، ا٢كلين، مىذحة اًلاُصت، تسون ظحـة، 620ا٢كلسيس )ا٢كخوىف: 
(1)

  «، َُ ِت فاََل ِمرَياَج ًََِا ِمٌْ سَّ ـِ ، مُثَّ َماَث َويِهَ يِف اًْ َِ َِ يِف َمَصِض يِّنِي َواْمَصَبثِ ـِ َرا فُّصَِق تنَْيَ اًْ
ّ
ا  َوا ُس تُسًّ ًََة ِثُسُلوِظ َحلَِِّا ِحنَي اْدذَاَزْث اًُْفْصكََة، َواَكهَْت جَتِ َا َظاَزْث َزاِض ِلهَنَّ

َشا  َُ .ِمْن  َُ ََّط ِمٌْ ْوُح فَذََخَزَ ََاِز ِتبَْن ثَْعرِبَ َحىتَّ ًَُموَث اًزَّ  .165، ض6اًرسديس، ا٢كصحؽ اًساتق، ح« اِلْدِذ
(2 )

ْؾَفاِف اًَْمعْ » 
ّ
َسِم ُحُعوِل اْل ـَ َِ يَِّة فَ ـُ ا يِف اًَْجّةِ َواًْ اِز َؾهْنَا، َوَبمَّ ـَ فْؽِ اًْ اِن فَِ٘كَ ـَ ِّ ا يِف اٌَ اَلِف َما َُوِة ِمْن اً َبمَّ ، خِبِ َُ ي َل تُسَّ ًََِا ِمٌْ ِ ََِِا اٙكَّ ـْ ََِِق ِتِف ـْ يِّاَكخِ فََعاَز ِمثَْي اًخَّ

ا. َُ ًِصَِضا َِ فََعَََّلَِا  اَلَق يِف َمَصِض  اٗكز ُؼ(، زذ ا٤كخاز ؿىل1252اجن ؿاتسٍن، َلس ٔبمني جن معص جن ؾحس اًـٍزز ؿاتسٍن اٗكمضلي اْكيفي )ا٢كخوىف: « ٕاَرا َسبًََْت اًعَّ

ص الٔتعاز ٌَمتصاتيش، ذاز اًفىص ة اجن ؿاتسٍن، ًـٍَو اٗكز ا٥كخاز ٌَحعفًك رشخ ثيٍو ، 3م، ح1992 -ُؼ 1412تريوث، اًعحـة اًثاهَة،  -ا٥كخاز ا٢كـصوف حباصَ 

 .396ض
(3)

و حصَح ول ؾن يف ا٢كصط وززت وكال َلس زمحَ ٝك ل حصج وٕان اكن اًلشف يف ا٢ك»   شا مَحق ومن كشف امصٔبثَ ُو صط وززخَ يف كوهلم مجَـا " ُو

. » 253، ض2ا٢كصقَياين، اًِساًة يف رشخ تساًة ا٢كحخسي، ا٢كصحؽ اًساتق، ح« ابًخـََق تفـي ل تس ًِا مٌَ ٕار يه مَجبٔت ٕاىل آكعومة ٗكفؽ ؿاز اًزان ؾن هفسِا.

( بَ  َِ َبْو بىَٓل ِمهْنَُما َمصًًِضا َنَشِٛكَ .)َوَمْن َلَؾهَنَا يِف َمَصِض َُ ًَِما َمصَّ ُ ، مُثَّ َلَؾهَنَا يِف . » 388، ض3اجن ؿاتسٍن، ا٢كصحؽ اًساتق، ح«  ْي حَصِز َُ َوًَْو كََشَف اًَْمصًُِغ اْمَصَبثَ

. َُ َِ َوِززَْخ ، مُثَّ َماَث يِف َمَصِض َُ  .399، ض6اجن كسامة ا٢كلسيس، ا٢كلين، ا٢كصحؽ اًساتق، ح« َمَصٍط، فَدَاهَْت ِمٌْ
(4 )

حَّة ولؾن يِف اًَْمَصط فََََُْس تفاز ِلَن اٌَّـان  فَََو فسخ»  ا َوًَو كَشفَِا يِف اًّعِ َْة يِف اًَْمَصط فاََل ٍىون فَازًّ ـَ ن ٔبوضبٔ ِىاَكهَحا ِت
ّ
وَزت ٗكفؽ اًَْحس َواًًّسة َوا رَضُ

ص َبهَ كري فاز. ُِ ا َِ حصذذ ًٔلحصاة َواًؼَّ ط يف ا٢كشُة، ا٤كلق: 505َلس جن َلس اًلزايل اًعويس )ا٢كخوىف: ٔبتو حامس « اًْلَْشف َواٌَّـان يِف اًَْمَصط فَِفِ ُؼ(، اًوسَ 

 .403، ض5ُؼ، ح1417اًلاُصت، اًعحـة: الٔوىل،  –ٔبمحس َلوذ ٕاجصاُمي، َلس َلس اتمص، ذاز اًسالم 
(5)

از بَ »  را ذذَت اٗكَّ
ّ
ِْص َبو ا را خاء زٔبش اًضَّ

ّ
َح ا َو حَصِ ُُ را كَاَل اًصخي لمصٔبثَ َو

ّ
ِشٍ َوا َُ ًِق فاََكهَت  از فَبَهت َظا را ذذي فاَلن اٗكَّ

ّ
را ظىل فاَلن اًّؼِْص َبو ا

ّ
و ا

از. را ذذَت اٗكَّ
ّ
لَّ يِف كَْوهل ا

ّ
ن اَكَن اًَلْول يِف اًَْمَصط وززت ا

ّ
ْوح َمصًِغ ٠ك حَصج َوا ََاء َواًزَّ ؿًل جن ٔبيب جىص جن ؾحس اّكََي اًفصكاين ا٢كصقَياين، ٔبتو اْكسن « اْلَص ْ

ان اٗكٍن )ا٢كخوىف: ج ََّق( اًَْمصًُِغ )َظاَلكََِا( . » 76اًلاُصت، ض –ُؼ(، منت تساًة ا٢كحخسي يف فلَ إلمام ٔبيب حٌَفة، مىذحة ومعحـة َلس ؿًل ظحح 593ُص )ٕاَرا ؿََ
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

اس خلياهئا ؾيَ، ظازث زاضًَة ثسلوظ حلِا، وٕان اكن اًفـي ل تس ًِا مٌَ فـاًل، اكل ٔل واًرشة واًيوم، زخت 

 مرياهثا مٌَ اثص ُالنَ، ًىوهنا مضعصت ٕلحساج اًرشظ فال ثعري ابٕلكسام ؿَََ زاضًَة ثسلوظ حلِا من ماهل.

خحلق اثين اًفصضني ٕارا حسج اًخـََق يف اًعحة، واًفـي يف ا٢كصط، فال مرياج ًِا مٌَ تساًُة ٕان  ًو

اكن ًِا من اًفـي تس، ٔبما ٕارا اكن لتس ًِا مٌَ، اس خحلت ا٢كرياج يف كوهلم مجَـًا، ول مرياج ًِا يف كول َلس من 

 ألحٌاف لهـسام حلِا يف مال اًزوح ؾيس ثـََلَ ٌَعالق، فال ٍهتم ؾيسئٍش ابًفصاز.

ٔبحٌيب، وززت ٕارا ظسز من سوهجا اًخـََق يف ا٢كصط، ٔلهَ كعس  ؤبما ٕارا اكن اًعالق مـَلًا تفـي

تفـهل راك ٕاتعال حلِا يف ماهل، وؿىل اًيلِغ من رٛك، ل مرياج ًِا ٕارا حسج اًخـََق يف اًعحة وفـي 

رسي ؿني اْكنك ؿىل اًعالق ا٢كـَق  ألحٌيب يف ا٢كصط، ٕال ما رُة ٕاًََ سفص من اْكيفِة، حني كال تخوزٍهثا، ٌو

 اًوكت. مبيض

رتثة ؿىل زحوث اًفصاز اس خحلاق اًعاًق ٌَمرياج ماذامت يف اًـست، حىت ٕارا اهلضت فال مرياج  ًو

شا مشُة ٔبيب حٌَفة ًِا، ٔلن اًـست من ؿَُِق اًياكخ ؤبحاكمَ، فذحـِا إلزج وسلط ابهلضاهئا، ُو
(1)

وزواًة ؾن  

ق ألثصم ٔبمحس ؾن ظًص
(2)

، وزواًة ؾن اًضافـي
(1)

ٔبهنا حصزَ ما ٠ك ٢كضِوز ؾيَ، ويف كول ٌَضافـي ، ٔبما ٔبمحس يف ا

ثزتوح
(2)

 ، فٕان فـَت سلط حلِا يف ا٢كرياج كِاسًا ؿىل زضاُا تعالكِا مٌَ.

                                                                                                                                                                                            
َُ )َبْو تَِمِجيِء ا ا ِمٌْ َُ ْوَخنْيِ َوًَْو َوَٗكَ ( َبْي كرَْيِ اًزَّ ِي َبْحٌيَِبٍّ ـْ َِ َومُهَا يِف اًْ اًَْحائُِن )ِتِف ِي هَْفِس ـْ ََّق َظاَلكََِا )ِتِف َِ َبْو( ؿََ َظ يِف َمَصِض ْ َََِق َواًرشَّ ـْ َمَصِط ًَْوكِْت َو( اًَْحاُل َبنَّ )اًخَّ

ِم بَ  ؿًا َك َْلٍ َوالَكَ ا َبْو رَشْ ـً ( َظْح َُ ََِِا َوَل تُسَّ ًََِا ِمٌْ ـْ ََّق ِتِف َِ )َبْو ؿََ ِظ فَلَطْ( ِفِ ْ .َبْو اًرشَّ ٍِ َِ فََلطْ )َوِززَْت( ًِِفَصاِز ِظ( ِفِ ْ اجن ؿاتسٍن، « تََوٍِْن )َومُهَا يِف اًَْمَصِط َبْو اًرشَّ

، فََُِو فَازٌّ َويِف اْلَحْ . » 391، ض3ا٢كصحؽ اًساتق، ح ، َبْو َبْحٌيَِبٍّ َِ ِي هَْفِس ـْ ٍت، بَْو ِف ََّق َظاَلكََِا يِف اًَْمَصِط تُِميِضِّ ُمسَّ ْن ًَْم ٍَُىْن  ٌيَِبِّ َوًَْو ؿََ
ّ
ََِِا، فَا ـْ ََّق ِتِف ْن ؿََ

ّ
. َوا ٌَ َوْخ

ْوِم اًْ  اَلِت َواًعَّ َِاَزِت، َواًعَّ ِة َواًعَّ ْ وِذ َواْل َْلِ َواًرشُّ ـُ ، اَكًيَّْوِم َواًِْلَِاِم َواًُْل َُ تُسٌّ خَاحُ ًََِا ِمٌْ ي حُيْ ِ َشا يِف اْل َْلِ اٙكَّ َُ . كَُُْت: َو ، فََفازٌّ َرًت، بالَْكً  َمْفُصوَضنْيِ ِ ْن بلََكَْت ُمذََٚكّ
ّ
. فَا َِ َْ َ ً

ّ
ا

ـْ  ْن ًَْم ثَ
ّ
، فََفازٌّ ا َُ تُسٌّ ْن اَكَن ًََِا ِمٌْ

ّ
. َوا ُ َبؿ١َْكُ َماُم. َواٟكَّ

ّ
. كَاهَلُ اْل ا فََََُْس تَِفاّزٍ َُ َِ اْحذِ ًرَُضُّ ََِمْت مُثَّ وَِسَُْت، فَِفِ لَّ فاََل. َوًَْو ؿَ

ّ
َََِق، َوا ـْ .١َكِ اًخَّ َُ فَازٌّ َّ َُ َبه َح َماِم، َواْلَص ْ

ّ
ًِاْل « َماَلِن 

ََ . » 73، ض8حيىي جن رشف اًيووي، ا٢كصحؽ اًساتق، ح ـَ ، فََف َِ ََاٍم َواِحٍة يِف َوكْذِ ، َنَعاَلٍت َمْىذُوتٍَة، َوِظ َُ ٍي َل تُسَّ ًََِا ِمٌْ ـْ ََّق َظاَلكََِا ؿىََل ِف ْن ؿََ
ّ
َُ ُحنْكُ َوا ، فَُحوْكُ َُ ْخ

ْن كَ َظاَلكِ 
ّ
ِمَِا ِلَتََوهْيَا َبْو َلََحِسمِهَا.َوا َُ ؿىََل الَكَ ََّل ا. َوَنَشِٛكَ ٕاْن ؿََ ـً َ ًِِِْم مَجِ ، َِا اتْخَِساًء، يِف كَْو هِلِ ـْ ََِِا، َوَل ِف ـْ ا ًََُْس ِمْن ِف ٍُ ِممَّ ُو ًٌِق ٕاْن كَِسَم َسًٌْس. َوحَنْ َِ َبهَْت َظا اَل يِف َمَصِض

ُظ فَعَ  ْ .فَُوِخَس اًرشَّ َُ . َوِززَْخ َِ  .398، ض6اجن كسامة ا٢كلسيس، ا٢كلين، ا٢كصحؽ اًساتق، ح« َُلَْت ِت
(1 )

ا٢كصقَياين، اًِساًة يف رشخ تساًة « وٕار ظَق اًصخي امصٔبثَ يف مصط موثَ ظالكا ابئيا مفاث ويه يف اًـست وززخَ وٕان ماث تـس اهلضاء اًـست فال مرياج ًِا.» 

 .251، ض2ا٢كحخسي، ا٢كصحؽ اًساتق، ح
(2 )

ي حصزَ تـس اهلضاء اًـست؟ فَِ زواًخان: )...( واًثاهَة: ل حصزَ، لٔن بآثز اًياكخ ساًت ابًلكَة، ف١ك حصزَ، نٌل ًو حزوحت، ولٔن ر»  ٛك ًفيض ٕاىل ثوزًر ُو

ا فـاًل ًيايف سوحِة الٔول ف١ك حصزَ.بٔنرث من ٔبزتؽ وسوت، تبٔن ًزتوح بٔزتـًا تـس اهلضاء ؿست ا٢كعَلة، ورٛك كري خائز، وٕان حزوحت ٠ك حصزَ، ٔلهنا فـ « َت ابدذَاُز
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ُشا واؾخرب ا٢كاًىِة واْكياتٍك يف زٔبي ؾهنم
(3)

يًة كاظـًة ؿىل اًفصاز،  ، ظسوز اًعالق ٕاابن ا٢كصط كًص

س خفاذ رٛك من ثوزٍهثم ٌَزوخة وٕان حعَت اًفصكة اب ا، نٌل ًو ظَلِا جصضاُا، ٔبو ذاًـِا، ٔبو مَىِا ٌو دذَاُز

ـس فازاً  يف  ل ميني ابًعالق اهـلسث ٕاابن حصخَ ووكؽ  اًعالق فبٔوكـخَ ٔبو ادذازث هفسِا ابًحَوػ ٔبو لؾهنا، تي ًو

غ، ٌس خوي يف رٛك ٔبن ٍىون اًعالق مـَلًا تفـَِا ٔبو تفـي بٔحٌيب بٔو مبيض اًوكت فلك  و مًص اْكير هبا ُو

ة ٢كرياهثا مٌَرٛك موح
(4)

. 

يفم ؾن رٛك، اس خحلاكِا ٌَمرياج مٌَ وٕان حزوحت، ٔلهَ حق ًِا، فال ٌسلط نلرٍي من اْكلوق  ًو

و مشُة ماٛك ابًزتوجي، ُو
(5)

وزواًة ؾن اًضافـَة 
(6)

. 

                                                                                                                                                                                            
ُؼ(، اًاكيف يف فلَ 620: ٔبتو َلس موفق اٗكٍن ؾحس ٝك جن ٔبمحس جن َلس جن كسامة أكاؾًَل ا٢كلسيس مث اٗكمضلي اْكيحًل، اًضِري ابجن كسامة ا٢كلسيس )ا٢كخوىف

 .314، ض2م، ح 1994 -ُؼ 1414إلمام بٔمحس، ذاز اًىذة اًـَمَة، اًعحـة: الٔوىل، 
(1 )

 « 
ّ
َّايِن َبهَ ا َِ زاََلزَة َبكَْوال )...( َواًث اَلق فَٕاىَل َمىت ًامتذى ثوزٍهثا كَُْيَا ِفِ ٔبتو حامس اًلزايل، ا٢كصحؽ اًساتق، « ىَل اهِْلَضاء اًْـست.كِي فَََو ثََماذى اًَْمَصط تـس اًعَّ

 .404، ض5ح
(2 )

ىَل َبن ثْيىح سوخا بٓدص.كِي فَََو ثََماذى اًَْمَصط تـس اًعَّ » 
ّ
ًِر ا َّا َِ زاََلزَة َبكَْوال )...( َواًث ٔبتو حامس اًلزايل، ا٢كصحؽ « اَلق فَٕاىَل َمىت ًامتذى ثوزٍهثا كَُْيَا ِفِ

ي حصزَ تـس اهلضاء اًـست؟ فَِ زواًخان:ٕاحساٌُل: حصزَ، لٔن ؾامثن وزج امصٔبت من ؾحس اًصمحن تـس اهلضاء اًـ. » 404، ض5اًساتق، ح ست، ولٔهَ فاز من ُو

 .314، ض2اجن كسامة ا٢كلسيس، اًاكيف يف فلَ إلمام بٔمحس، ا٢كصحؽ اًساتق، ح« مرياهثا فوززخَ، اك٢كـخست.
(3 )

ََُة، »  َّاِه َِ ِزَواًَخَاِن )...( َواًث ، فَبََخاهَبَا، فَلَاَل اًْلَايِض: ِفِ َِ اَلَق يِف َمَصِض َُ اًعَّ ْن َسبًََْخ
ّ
َُ ِلَ فَْعٌي: َوا ُ َِا، حَصِز ـَ َ . َوَنَشِٛكَ اًُْحنْكُ ٕاْن َذاً َو كَْوُل َماِٛكٍ ُُ . َو َِ َُ َظَََّلَِا يِف َمَصِض َّ ه

، َبْو  َُ ََْخ ـَ َُ تُسٌّ فََف هِتَا ًََِا ِمٌْ ٍي ِمْن هِجَ ـْ َنهَِتَا فََضاَءْث، َبْو ؿىََل ِف اَلَق ؿىََل َمض ِ ََّق اًعَّ ا فَاْدذَاَزْث هَْفَسَِا.َبْو ؿََ َُ َ ، 6جن كسامة ا٢كلسيس، ا٢كلين، ا٢كصحؽ اًساتق، حا« َذريَّ

 .398ض
(4)

َُِف تِ »   ُخُي حَيْ ًٌِق ٕاَرا كَِسَم فاَُلٌن فَلَِسَم اًصَّ ٌَح: َبهِْت َظا َو حَصِ ُُ َِ َو َو َمصًٌِغ كَُُْت: َبَزَبًَْت ٕاَرا كَاَل ِلْمَصَبثِ ُُ َِ ٕاْن َذَذََْت تَُْذًا، فَذَْسُذهُلُ يِهَ َو فَذَْعَُُق، مُثَّ  َعاَلِق اْمَصَبثِ

َّيِت َذذَ  ََّما يِهَ اً ، كَاَل: فَُلَُْت: ًَِماِٛكٍ ٕاه َُ ْم حَصِزُ ـَ َ : ه ؟ كَاَل َماِٛكٌ َُ َِ َرِٛكَ َبحَصِزُ َِ َرِٛكَ ًَُموُث ِمْن َمَصِض ْوُح َمصًٌِغ فََُِموُث ِمْن َمَصِض ْن، ِلَنَّ  ُلَّ َظاَلٍق ًَلَُؽ َواًزَّ
ّ
ََْت، كَاَل: َوا

َا حَ  .َبهنَّ َُ ُ و ل ميني ابًعالق اهـلسث يف اًعحة وكؽ اْكير هبا واْكاًف مًصغ فِو ظالق يف مصط . » 86، ض2ماٛك جن ٔبوس، ا٢كسوهة، ا٢كصحؽ اًساتق، ح« صِز

ََّق . » 585، ض2اجن ؾحس اًرب، ا٢كصحؽ اًساتق، ح« حصزَ امصٔبثَ ونشٛك اًخرَري واٍمتََم واٌَـان  ل ما وكؽ من رٛك يف ا٢كصط وماث وززخَ امصٔبثَ. ْن ؿََ
ّ
فَا

ٍظ ُوِخَس يِف اًَْمَصِط، َنُلُسوِم َسًٍْس، َوَمِجيِء كٍَس، َوَظاَلهِتَا اًَْفْصَط، اَبهَْت  حَِّة ؿىََل رَشْ ِة. َوَرنََص اًْلَايِض ِزَواًًَة َظاَلكََِا يِف اًّعِ حَّ ََِمنَي اَكهَْت يِف اًّعِ  َوًَْم حَصِْج، ِلَنَّ اًْ

َا حَ  اَلَق َوكََؽ يِف اًَْمَصِط.ُبْدَصى، َبهنَّ ، ِلَنَّ اًعَّ َو كَْوُل َماِٛكٍ ُُ  .398، ض6اجن كسامة، ا٢كلين، ا٢كصحؽ اًساتق، ح« صُِج، َو
(5 )

ٍَن َظََُّلو »  ِ ُح َسْوًخا َوَاٙكَّ وَّ ، مُثَّ ثزََتَ َِ ُِّلَِا يِف َمَصِض ُْم ًَُعَ ْي حَصُِج اْمَصَبتٌ بَْسَواًخا لُكَِّ َُ ُ كَُُْت:  ا لُكُِّ وا ِمْن َمَصِضِِْم َرِٛكَ َويِهَ حَتَْت َُ ْم َبْحَِاٌء مُثَّ َماثُوا ِمْن كَْدِي َبْن ًَِعحُّ

 : ِِْم كَاَل َماِٛكٌ ـِ َ ؟ كَاَل: ًََِا اًِْمرَياُج ِمْن مَجِ ِِْم َبْم َل يِف كَْوِل َماِٛكٍ ـِ َ هُثَا ِمْن مَجِ ُْم َوَنَشِٛكَ ًَْو َظَََّلَِا َواِحَسًت اً َسْوحٍ َبثَُوّزِ َس َرِٛكَ لُكَِّ ـْ َ َحْت َبْسَواًخا ت َو َمصًٌِغ َوحََزوَّ ُُ َحخََّة َو

. َِ َرِٛكَ َل ٕاَرا َماَث ِمْن َمَصِض ُِّلَِا َوِززَْت اْلَوَّ  .86، ض2ماٛك جن ٔبوس، ا٢كسوهة، ا٢كصحؽ اًساتق، ح« ًَُعَ
(6 )

اَلق فَٕاىَل َمىت ًامتذى ثوزٍهث»  ا َبهَ ًامتذى ٔبتسا.كِي فَََو ثََماذى اًَْمَصط تـس اًعَّ َُ َِ زاََلزَة َبكَْوال َبحس .404، ض5بٔتو حامس اًلزايل، ا٢كصحؽ اًساتق، ح« ا كَُْيَا ِفِ  
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ضة سخدًا من ٔبس حاة اًفصكة زقٌلً ؾن ٕازاذت سوهجا،نٌل ًو ادذازث  يف ا٢كلاتي ٕارا ابرشث اًزوخة ا٢كًص

حَوػ ٔبو فـَت مؽ بٔحس ٔبظوهل ٔبو فصوؿَ ما ًوحة حصمة ا٢كعاُصت، فٕاهنا ثـس فازًت من ثوزًر سوهجا، هفسِا ابً 

فوحة ٔبن ٍصهثا زذًا ًلعسُا اًس ّي، نٌل زذذان ؿَََ كعسٍ ؾيس ظالكَ ٕاايُا يف مصضَ، ول مرياج ًِا مٌَ يف 

ـعف ؿىل رٛك يف  ثلسٍصان فصط خماًـهتا ٕاايٍ كضاًء ذون حال ُالنَ، ٔلهنا ٠ك ثفازكَ تياًء ؿىل زقحخَ وزضاٍ، ًو

ا ٢كوافلذَ، معاًل مبا اس خحسج من ٔبحاكم ثضبٔن ا٥كاًـة يف تـغ كواهني ألحوال اًضرعَة ومهنا ؿىل  اؾخحاُز

( من كاهون ألدشت54سخِي ا٢كثال ما هط ؿَََ ا٢كرشغ اّكزائصي يف ا٢كاذت )
(1)

( من 20وا٢كرصي يف ا٢كاذت ) 

2000ًس ية  1اًلاهون 
(2)

 ، ورٛك ًخوافص ؿٍك اًفصاز نٌل يف اًفصوط اًساتلة.

ق ًصٔبًَ من اًس ية مبا زوي ؾن اًييب ، » كال:  ٔبهَ وكس اس خسل ُشا اًفًص ُ َُ اٟكَّ َمْن كََعَؽ ِمرَيااًث فََصَض

َُ ِمَن اًَْجيَِّة. ُ ِمرَيازَ «كََعَؽ اٟكَّ
(3)

ًوازج ٢كريازَ، ، ووخَ اٗكلٌك، معوم اًيط يف حتصمي اْكََوٌك ذون اس خحلاق ا

ة ٔلهَ مهتم ابًفصاز،  غ اٙكي ٔبابن سوحذَ ٕاابن مصضَ ا٥كوف، فِو كاظؽ ٢كرياهثا تال ًز وتشٛك ٍىون صاماًل ٌَمًص

فِـامي تيلِغ كعسٍ، واًواكؽ ٔبن اًيط ٕارا خاس الاحذجاح تَ
(4)

، ل ًيرصف ٕاىل وحوة اًخوزًر، تي ًفِس 

 حزاًء ٔبدصواًي.

                                                           
(1)

 «.جيوس ٌَزوخة ذون موافلة اًزوح ٔبن ختاًؽ هفسِا مبلاتي مايل...»  
(2)

ًخياسل ؾن مجَؽ حلوكِا ا٢كاًَة اًرشؾَة وزذث ؿَََ اًعساق اٙكي فٕان ٠ك ًرتاضَا ؿَََ ؤبكامت اًزوخة ذؾواُا تعَحَ وافذسث هفسِا وذاًـت سوهجا اب» ...  

 «.ٔبؾعاٍ ًِا، حوكت ا٤كوكة تخعََلِا ؿَََ...
(3 )

 -ُؼ(، سنن سـَس جن مٌعوز، ا٤كلق: حدَة اًصمحن الٔؾؼمي،  اٗكاز اًسَفِة 227ٔبتو ؾامثن سـَس جن مٌعوز جن صـحة آكصاساين اّكوسخاين )ا٢كخوىف: 

ق معصان جن سَمي. ح286ؾن ظًصق سَامين جن موىس، واْكسًر زمق  285م، اْكسًر زمق: 1982 -ُؼ 1403الٔوىل، اًِيس، اًعحـة  . 118، ض 1، ؾن ظًص

س )ا٢كخوىف:  س اًلزوًين، وماخة امس ٔبتََ ًٍز اًـصتَة،  ُؼ(، سنن اجن ماخَ، حتلِق: َلس فؤاذ ؾحس اًحايق، ذاز ٕاحِاء اًىذة273اجن ماخة ٔبتو ؾحس ٝك َلس جن ًٍز

ق ٔبوس جن ماٛك، ح2703فِعي ؿُىس اًحايب اْكَيب، اْكسًر زمق:  ْوِحصذي آكصاساين، ٔبتو  .902، ض2، ؾن ظًص ٔبمحس جن اْكسني جن ؿًل جن موىس آكرُْسَ

ف ؿىل حتلِلَ وختصجي ٔبحاذًثَ: ُؼ(، صـة إلميان، حللَ وزاحؽ هعوظَ ودصح ٔبحاذًثَ: اٗكنخوز ؾحس اًـًل ؾحس إكَس حامس، ٔبرش 458جىص اًحهيلي )ا٢كخوىف: 

اًِيس، مىذحة اًصصس ًٌَرش واًخوسًؽ ابًصايط ابًخـاون مؽ اٗكاز اًسَفِة تحومداي ابًِيس، اًعحـة: الٔوىل،  -خمخاز ٔبمحس اًيسوي، ظاحة اٗكاز اًسَفِة تحومداي 

 .340، ض10ؾن ظًصق ٔبيب ٍُصصت، ح 7594م، اْكسًر زمق: 2003 -ُؼ 1423
(4 )

س ْ » 
ّ
َشا ا ِحمي.َُ س اًْـمي َواتْيَ ؾحس اًصَّ َف ًضـف ًس ـِ ٔبتو اًـحاش صِاة اٗكٍن ٔبمحس جن ٔبيب جىص جن ٕاسٌلؾَي جن سَمي جن كامياس جن ؾامثن اًحوظريي « يَاذ َض

ُؼ، 1403، اًعحـة اًثاهَة، تريوث -ُؼ(، معحاخ اًزخاخة يف سوائس اجن ماخَ، ا٤كلق: َلس ا٢كيخلى اًىض ياوي،  ذاز اًـصتَة 840اًىٌاين اًضافـي )ا٢كخوىف: 

س . » 141، ض3ؾن ظًصق ٔبوس جن ماٛك، ح 962اْكسًر زمق:  ٔبوزذٍ اٗكًَمي تال س يس ؾن ٔبوس مصفوؿا، ول ًعح. وكس ٔبدصخَ اجن ماخَ فلال: حسزيا سًو

و ضـَف خسا.جن سـَس حسزيا ؾحس اًصحمي جن ًسس اًـمي ؾن ٔبتََ ؾن ٔبوس زفـَ: من فص ؾن مرياج واززَ كعؽ اٟكَّ مريازَ م مشس « ن اّكية ًوم اًلِامة، ُو
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ىىري، فلس  كري من عحاتة زضوان ٝك ؿَهيم، يف ثوزًر سوخة اًفازإلحٌلغ، ما زخت ؾن اً ٔبما من

: اْلََظاِتَؽ » زوى ؾن ٕاجصاُمي، كال:  َُ َبنَّ ُ َؾْي َص َزيِضَ اٟكَّ ًٍْح ِمْن ِؾْيِس مُعَ ىَل رُشَ
ّ
َِ ُؾْصَوُت اًَْحاِزيِقُّ ا اَكَن ِفميَا َخاَء ِت

هْبَاُم َسَواٌء، َوبَ 
ّ
ىَل اًيِّْعِف، َسَواٌء، اًِْرْيرَصُ َواْل ـَ ِة، فََما َذاَل فَ ّنِ َواًُْموحِضَ َِّساِء َسَواٌء يِف اًّسِ نَّ ُحُصوَخ اًّصَِخاِل َواًً

 َِ ُخِي َبْن ًَْعُسَق ؿََهَْيَا ِؾْيَس َمْوِث نَّ َبَحقَّ َبْحَواِل اًصَّ
ّ
َِّة ُزتَُؽ زََمهِنَا، َوا ات نَّ يِف ؿنَْيِ اٗكَّ

ّ
َرا َبكَصَّ َوا

ّ
ٍِ ا ، كَاَل ُمِلرَيُت: يِف َوَٗكِ َِ ِت

َُ َما َذامَ  َُ زاََلاًث، َوِززَْخ َرا َظَََّق اْمَصَبثَ
ّ
ُخَي ا َسُت َبنَّ اًصَّ َْ ِت.َوُبوِْسُُت اًَْزاِمَسَة َحىتَّ َرنََّصيِن ُؾَح سَّ ـِ «ْت يِف اًْ

(1)
، ويف ُشا 

ألثص اهلعاغ
(2)

 . 

 ََُْ ، َبنَّ ُبمَّ اًَْحِينَي ِتًَْت ُؾ يِبِّ ـْ ا ُحرِصَ وزوي ؾن اًضَّ َت ُؾثَْماَن جِْن َؾفَّاَن، فَََمَّ ٌََة جِْن ِحْعٍن، اَكهَْت حَتْ

ًَّا، فََشنَ  َِ ا كُِذَي َبثَْت ؿَ ًَُِْضرَتَِي ِمهْنَا زََمهَنَا، فَبَتَْت، فَََمَّ ٍهَْيَا 
ّ
َّلََِا، َوكَْس اَكَن َبْزَسَي ا ، فَلَاَل: َظَ حََصَنَِا َحىتَّ » َصْث َرِٛكَ هَلُ

َرا َبرْشَ 
ّ
هَثَا.ا «َف ؿىََل اًَْمْوِث َظََّلََِا، فََوزَّ

(3)
. 

                                                                                                                                                                                            
ُؼ(، ا٢كلاظس اْكس ية يف تَان نثري من الٔحاذًر ا٢كض هتصت ؿىل الًٔس ية، ا٤كلق: َلس ؾامثن 902اٗكٍن ٔبتو آكري َلس جن ؾحس اًصمحن جن َلس اًسزاوي )ا٢كخوىف: 

ؿالء اٗكٍن ؿًل « ؾن سَامين جن موىس مصسال.. » 648، ض1128ْكسًر زمق: م، ا1985 -ُؼ 1405تريوث، اًعحـة الٔوىل،  -آكضت، ذاز اًىذاة اًـصيب 

اهفوزي مث ا٢كسين فا٢كًك اًضِري اب٢كخلي اًِيسي )ا٢كخوىف:  ُؼ(، نزن اًـٌلل يف سنن الٔكوال 975جن حسام اٗكٍن اجن كايض ذان اًلاذزي اًضاريل اًِيسي اًرُب

من سوى مريااًث . » 9، ض11، ح30400م، اْكسًر زمق: 1981 -ُؼ 1401سة اًصساٌك، اًعحـة آكامسة، والٔفـال، ا٤كلق: جىصي حِاين، ظفوت اًسلا، مؤس 

اج واززَ؛ كعؽ ؾن واززَ سوى ٝك ؾيَ مريازَ من اّكية. ٔبوزذٍ اٗكًَمي تال س يس ؾن ٔبوس زفـَ، ول ًعح، ؤبدصخَ اجن ماخَ ؾن ٔبوس زفـَ: "من فص ؾن مري 

و ضـَف خًسا.ٝك مريازَ من اّكية ًوم اًل  ُؼ(، وضف 1162ٕاسٌلؾَي جن َلس جن ؾحس اًِاذي اّكصايح اًـجَوين اٗكمضلي، ٔبتو اًفساء )ا٢كخوىف: « ِامة"، ُو

ي إلًحاش، ا٢كىذحة اًـرصًة، حتلِق: ؾحس إكَس جن ٔبمحس جن ًوسف جن ُيساوي، اًعحـة الٔوىل،  ، 2، ح2492م، اْكسًر زمق: 2000 -ُؼ 1420آكفاء ومًز

َف خسا، َوَضـفَ اًُْمْيِشِزّي.»  .299ض ـِ ُؼ(، ٔبس ىن ا٢كعاًة يف ٔبحاذًر خمخَفة 1277َلس جن َلس ذزوٌش، ٔبتو ؾحس اًصمحن اْكوث اًضافـي )ا٢كخوىف: « فََُِو َض

 . 79ض ،1444م، اْكسًر زمق: 1997-ُؼ 1418تريوث، اًعحـة الٔوىل،  -ا٢كصاثة، ا٤كلق: مععفى ؾحس اًلاذز ؾعا، ذاز اًىذة اًـَمَة 
(1 )

ْوِحصذي آكصاساين، ٔبتو جىص اًحهيلي )ا٢كخوىف: 68، ض2، ح1962سـَس جن مٌعوز، ا٢كصحؽ اًساتق، الٔثص زمق:  . ٔبمحس جن اْكسني جن ؿًل جن موىس آكرُْسَ

، 8، ح16314م، الٔثص زمق: 2003 -ؼ 1424ًُحيان، اًعحـة اًثاًثة،  -ُؼ(، اًسنن اًىربى، ا٤كلق: َلس ؾحس اًلاذز ؾعا، ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث 458

ُؼ(، اًحسز ا٢كيري يف ختصجي الٔحاذًر والآثز اًواكـة يف اًرشخ 804. اجن ا٢كَلن دشاح اٗكٍن ٔبتو حفط معص جن ؿًل جن ٔبمحس اًضافـي ا٢كرصي )ا٢كخوىف: 169ض

م، 2004 -ُؼ 1425اًسـوذًة، اًعحـة الاوىل،  -ًَرش واًخوسًؽ، اًصايطاًىدري، ا٤كلق: مععفى ٔبتو اًلَط وؾحس ٝك جن سَامين وايدش جن نٌلل، ذاز اًِجصت ٌ 

في، اًخحجَي يف ختصجي ما ٠ك خيصح من الٔحاذًر والآثز يف ٕازواء اًلََي،  مىذحة 486، ض8، ح66ألثص حتت اْكسًر زمق:   . ؾحس اًـٍزز جن مصسوق اًّعًص

 .498م، ض2001 -ُؼ 1422اًصصس ًٌَرش واًخوسًؽ، اًصايط، اًعحـة الٔوىل، 
(2 )

 «. َشا اهِْلَعاغٌ، َوُٝك َبؿ١َْكُ َُ  .169، ض8ٔبتو جىص اًحهيلي، اًسنن اًىربى، ا٢كصحؽ اًساتق، ح« َويِف 
(3 )

ق: نٌلل ُؼ(، اًىذاة ا٢كعيف يف الٔحاذًر والآثز، ا٤كل235ٔبتو جىص جن ٔبيب صُدة، ؾحس ٝك جن َلس جن ٕاجصاُمي جن ؾامثن جن دواس يت اًـخيس )ا٢كخوىف: 

شا اًس يس زخاهل ؿىل رشظ مس١ك.. » 171، ض4، ح1952ُؼ، زمق الٔثص: 1409اًصايط، اًعحـة الٔوىل،  -ًوسف اْكوث، مىذحة اًصصس  ؿالء اٗكٍن ؿًل « ُو

ص اًيلي ؿىل سنن اً 750جن ؾامثن جن ٕاجصاُمي جن مععفى ا٢كازذًين، ٔبتو اْكسن، اًضِري ابجن اًرتنٌلين )ا٢كخوىف:   .363، ض7حهيلي،  ذاز اًفىص، حُؼ(،  اّكُو
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

َُ كَاَل:  َّ مْحَِن جِْن َؾْوٍف، َبه ٍِ َؾْحِس اًصَّ ، َؾْن َخّسِ َِ َل جَْسبًَيُِن اْمَصَبٌت » وزوي ؾن مُعَُص جُْن َبيِب َسَََمَة، َؾْن َبِتَ

َّْلهُتَا، َواَكهَْت ثَُمارِضُ  لَّ َظَ
ّ
اَلَق ا اَلَق ِمْن ِوَسايِئ اًعَّ َُ اًعَّ ، فََسبًََْخ َِ ُغ َما ِفِ ـْ َ ِ ُبمُّ َبيِب َسَََمَة يِف ُذَُِلَِا ت ِتًُْت اْلَْظَحف

َّلََِا اًَْحخََّة، َوَماَث يِف َمصَ  ، فََعَ َُ َرا ِحْضِت مُثَّ َظُِْصِث فَبِٓرِهُيِن، فَبَٓرهَْخ
ّ
َو َمصًٌِغ، فَلَاَل ًََِا: ا ُُ هَثَا ُؾثَْمانُ َو َِ َرِٛكَ فََوزَّ  ِض

ِت. سَّ ـِ َس اهِْلَضاِء اًْ ـْ َ َُ ت َُ ِمٌْ ُ َؾْي «َزيِضَ اٟكَّ
(1)

. 

َو َمصًٌِغ:  ُُ َا كَاًَْت يِف اًُْمَعََّلَِة زاََلاًث َو ِت.»وكس زوي ؾن ؿَائَِضَة، َبهنَّ سَّ ـِ َُ َما َذاَمْت يِف اًْ «حَصِزُ
(2)

وؾن  .

ٍة كَاَل:  ـْ َو َمصًٌِغ، »ُبيَبِّ ْجِن َن ُُ َّلََِا َو َرا َظَ
ّ
ِب َبْو ًَُمْت.ا يٌَة، ًَْم ًرَْبَ َُ َوًَْو َمىَض س َ ْثهُتَا ِمٌْ «َوزَّ

(3)
. 

َي حنك مـامٍك اًزوح اٙكي ٔبابن سوحذَ يف مصط ا٢كوث فصازًا من ثوزٍهثا زذًا  ٔبما من اًلِاش فلس  ُحِعّ

 معالً  يلِغ كعسٍ،ًلعسٍ، ابؾخحاز حصمان اًلاثي ٢كوززَ اس خـجاًل ٌَمرياج، من حلَ يف مال اًلذَي مـامًٍك هل ت 

.  »اًرشؾَة:  ابًلاؿست َِ ْصَماِه َِ ُؾوِكَة حِبِ َء كَْدَي َبَواِه ْ َجَي اًيشَّ ـْ خَ «َمْن اس ْ
(4)

لصرتاك ا٢كسبًٔخني يف ؿٍك واحست، كوارما  

 سوء اًلعس وفساذ اًيَة.

، واس خسًوا من ا٢كـلول ؿىل تلاء تـغ بآثز اًزوحِة اكًفصاص، واًـست ؾيس من ًبٔذش هبا ٌَخوزًر

وحوذ اًرضز واس متصاٍز ؾيس من ل ًخلِس ابًـست يف ثلٍصص حق اًزوخة وكس س حلت إلصازت ٕاىل رٛك لكَ.  ًو

                                                           
(1 )

ُؼ(، ا٢كوظبٔ، ا٤كلق: َلس مععفى الٔؾؼمي، مؤسسة ساًس جن سَعان بٓل هنَان ًٔلؾٌلل 179ماٛك جن ٔبوس جن ماٛك جن ؿامص الٔظححي ا٢كسين )ا٢كخوىف: 

ة وإلوساهَة، ٔبتو ػيب  ، 2، ح1958مٌعوز، ا٢كصحؽ اًساتق، زمق الٔثص:  . سـَس جن822، ض4م، ح 2004 -ُؼ 1425إلمازاث، اًعحـة الٔوىل،  -آكرًي

ُؼ(، سنن اٗكاز كعين، حللَ وضحط 385. ٔبتو اْكسن ؿًل جن معص جن ٔبمحس جن رمسي جن مسـوذ جن اًيـٌلن جن ذًياز اًحلساذي اٗكاز كعين )ا٢كخوىف: 66ض

وم، مؤسسة اًصساٌك، تريوث هعَ وؿَق ؿَََ: صـَة الازهؤوظ، حسن ؾحس ا٢كيـم صَيب، ؾحس اٌَعَف حصس ٝك، ٔبمحس  ُؼ  1424ًحيان، اًعحـة: الٔوىل،  -جُص

 .23، ض5، ح3921م، زمق الٔثص:  2004 -
(2 )

 .172، ض4، ح19046ٔبتو جىص جن ٔبيب صُدة، ا٢كصحؽ اًساتق، زمق الٔثص: 
(3)

 .171، ض4، ح19034ٔبتو جىص جن ٔبيب صُدة، ا٢كصحؽ اًساتق، زمق الٔثص: 
(4 )

.َوِمْن فُُصوِؾَِ »...  َُ ُ َا حَصِز هنَّ
ّ
َِ فَا ْزِج يِف َمَصِط َمْوثِ

ّ
ا كَاِظًسا ِحْصَماهَنَا ِمْن اْل َُ ٍسن اٗكٍن جن ٕاجصاُمي جن َلس، ا٢كـصوف ابجن جنمي ا٢كرصي « ا ًَْو َظَََّلَِا زاََلاًث ِتاَل زَِضا

َ ودصح 970)ا٢كخوىف:  خ سهصاي معرياث، ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث ُؼ(، الٔص حاٍ واًيؼائص ؿىل مشُة ٔبيب حٌَفة اًيـٌلن، وضؽ حواصَ  ًحيان،  -ٔبحاذًثَ: اًضَ 

ٕاجصاُمي جن موىس جن َلس اٌَرمي اًلصانظي اًضِري ابًضاظيب )ا٢كخوىف: « َوَنَشِٛكَ ِمرَياُج اًَْمْحُخوثَِة يِف اًَْمَصِط.. » ... 132م، ض1999 -ُؼ 1419اًعحـة الٔوىل، 

ُِّق يِف . » 405، ض1م، ح1997 -ُؼ 1417َست مضِوز جن حسن بٓل سٌَلن، ذاز اجن ؾفان، اًعحـة الٔوىل ُؼ(، ا٢كوافلاث، ا٤كلق: بٔتو ؾح 790 )َوِمهْنَا( اًُْمَعَ

ْوَخِة  َُم ثُِسَؤاِل اًزَّ َُ ٕالَّ َبْن ثًَْذَِفَي اٍهتُّ ْوَخِة ِمْن ٕاْزهِثَا ِمٌْ َُ َحقَّ اًزَّ َِ َل ًَْلَعُؽ َظاَلكُ َِ َمَصِض ٍِ فَِفِ ِو ٍسن اٗكٍن ؾحس اًصمحن جن ٔبمحس جن زحة جن اْكسن، « ِزَواًَخَاِن.َوحَنْ

 .229ُؼ(، اًلواؿس لجن زحة، ذاز اًىذة اًـَمَة، ض795اًَساليم، اًحلساذي، مث اٗكمضلي، اْكيحًل )ا٢كخوىف: 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 اًفصغ اًثاين:اًلائَون تـسم اًخوزًر

شا مشُة اًؼاًُصة ُو
(1)

واًضافـَة يف اّكسًس 
(2)

، ٕار ًلصزون ؿسم ثوزًر اًحائن معَلًا ٕان يف حال 

ة ٌَمرياج، فداًحٌُوهة ثيلعؽ اًزوحِة، وابهلعاؾِا ًيـسم سخة ا٢كرياج، ول اًعحة ٔبو ا٢كصط ًزوال اًـٍك ا٢كوحد

غ، ٔلن اًعالق ٕاما ٔبن ًلؽ، فِجة ٔبن ًمت جبمَؽ  مرياج تلري سخة، ٌس خوي يف رٛك ظالق اًعحَح وا٢كًص

ة ًِا تـغ ٔلهَ ًـرس اًلول رشؿًا توحوذ هوغ من اًفصكٔبحاكمَ، ٔبو ل ًلؽ فذؼي اًزوحِة كاةمًة  جبمَؽ بٔحاكرما، 

 ٔبحاكم اًزوحِة وتـغ ٔبحاكم اًعالق.

ق ٢كشُحَ من اًلصبٓن تلوهل  : واس خسل ُشا اًفًص           

             
(3)

، فِشٍ الًٓة دضحية اٗكلٌك يف اهلعاغ اًزوحِة ابًعالق 

تخوزًر اًزوخة وكس سال سخة ا٢كرياج، ومؽ رٛك ميىن اًلول ٔبن ُشٍ الًٓة ٕامنا اًحائن، ومن مثة ل سخِي ٌَحنك 

غ مصط  و ما ًلؽ من ا٢كًص و ما ًعسز ؾن اًعحَح ا٢كـاىف، ل ٓكعوظَ، ُو ثيرصف ًـموم اًعالق اًحائن ُو

» كال: يف ثوزًر ؾامثن ٢كحخوثة ؾحس اًصمحن جن ؾوف، حِر  اْجِن ُحَصًْجٍ ا٢كوث، ٔبما من ألثص ما زوي ؾن 

                                                           
(1 )

ِحَِح، َوَل فَْصَق »  َُ َماَث ِمْن َرِٛكَ اًَْمَصِط بَ  -َوَظاَلُق اًَْمصًِِغ َنَعاَلِق اًعَّ ا  -ْو ًَْم ًَُمْت ِمٌْ َُ ْن اَكَن َظاَلُق اًَْمصًِِغ زاََلاًث، َبْو بِٓدَص زاََلٍج، َبْو كَْدَي َبْن ًََعبَ
ّ
فَا

ا  -فََماَث، َبْو َماثَْت  َُ َس ـْ َ ِت َبْو ت سَّ ـِ َِا  -كَْدَي ثََماِم اًْ ـْ ًَّا ف١ََكْ ٍَْصجَتِ ـِ ، َوَل ٍَصهُِثَا َحىتَّ َماَث َبْو َماثَ  -َبْو اَكَن َظاَلكًا َزْح َِ ٍء ِمْن َرِٛكَ لُكِّ َُ يِف يَشْ ِت، فاََل حَصِزُ سَّ ـِ َس ثََماِم اًْ ـْ َ ْت ت

تريوث، تسون ظحـة وتسون اتزخي،  -ُؼ(، ا٤كىل ابلآثز، ذاز اًفىص 456ٔبتو َلس ؿًل جن ٔبمحس جن سـَس جن حزم الٔهسًيس اًلصظيب اًؼاُصي )ا٢كخوىف: « َبْظاًل.

 .486، ض9ح
(2 )

ٌَِِْمرَياِج كَْوَلِن. اًَْجِسًُس: ًَْلَعؽُ  » ا  ـً َِ كَاِظ َِ َظاَلكًا اَبئِيًا، فَِفي َنْوِه َا ًَْو َماثَْت ًَْم  َوًَْو َظَََّلَِا يِف َمَصِط َمْوثِ ْوِحَِِّة، َوِلهَنَّ ُة اًَْجِسًِس اهِْلَعاُغ اًزَّ َو اْلَْػَُِص)...( َوُحجَّ ُُ َو

َِ ٢كا . » 72، ض8حيىي جن رشف اًيووي، ا٢كصحؽ اًساتق، ح «ٍَصهِْثَا اِبِلثَِّفاِق. ََّما اًيّؼص يِف اهِْلَعاغ اًِْمرَياج ِت ه
ّ
ِحَح يِف اًيُّفور َوا اؿ١َْك َبن َظاَلق اًَْمصًِغ َنَعاَلق اًعَّ

َو اًْلَِاش َواًَْمْضُِوز َبهَ  ُُ َِ من اًِْفَصاز َؾن اًخوزًر كعسا َوِفَِ كَوَلِن اًَْجِسًس َو حَّة.ِفِ اَلق اًَْحائِن ىَكَ يِف َحاٌَك اًّعِ ٔبتو حامس اًلزايل، ا٢كصحؽ « ًَْيَلِعؽ اًِْمرَياج اِبًعَّ

ٌل . » 402، ض5اًساتق، ح و ا٢كيعوض ؿَََ يف اّكسًس ٔبن ا٢كرياج ًيلعؽ، واًـحازت ا٢كضِوزت ؾن ُشا اًلول: "بأن  -)فا٢كسائي( خُيّصُح يف مجَـِا كولن: بٔػُِص ُو

ين، ٔبتو ا٢كـايل، زهن « ّزاً، تي هليض ابهلعاغ ا٢كرياج، لٔن ؿٍك اًوزازة ؾعمة اًزوحِة، وكس اهلعـت.ل جنـهل فا ؾحس ا٢كٜك جن ؾحس ٝك جن ًوسف جن َلس اّكًو

ًة، ذاز ا٢كهناح، اًعحـة الٔوىل، ُؼ(، هناًة ا٢كعَة يف ذزاًة ا٢كشُة، حللَ وظيؽ فِازسَ: ٔب. ذ ؾحس اًـؼمي َلوذ اٗكّ 478اٗكٍن، ا٢كَلة إبمام اْكصمني )ا٢كخوىف: 

 .230، ض14م، ح2007 -ُؼ 1428
(3)

 .230سوزت اًحلصت، الًٓة  
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

َا مُثَّ  ُخِي، ًَُعَُِّق اًَْمْصَبَت فََُِحهتُّ ترَْيِ َؾِن اًصَّ َُ َسبََل اْجَن اًزُّ َّ َىَة، َبه َْ يِن اجُْن َبيِب ُمََ هِتَا، فَلَاَل َؾْحُس  َبْذرَبَ ًَُموُث َويِهَ يِف ِؿسَّ

مْحَِن ْجُن َؾْوٍف ثَُمارِضَ  : " َظَََّق َؾْحُس اًصَّ ترَْيِ ِ ْجُن اًزُّ هَثَا اٟكَّ هِتَا فََوزَّ َا مُثَّ َماَث َويِهَ يِف ِؿسَّ ِحَََّة فَدهَتَّ ِ اًْلَكْ ِتًَْت اْلَْظَحف

ا باََن فاََل َبَزى َبْن حَصَِج َمْدُخوثٌَة. : َبمَّ ترَْيِ ، كَاَل اجُْن اًزُّ َُ ُ َؾْي «ُؾثَْماُن َزيِضَ اٟكَّ
(1)

شا بٔثص واحض اٗكلٌك، يف ؿسم   ُو

حىت سمعت ا٢كاًىِة واْكيفِة ٔبهَ ٕاحٌلغ اًعحاتة، ول مـىن تَ  اًلائَون ابًخوزًر، زحوث إلحٌلغ اٙكي ٔبوس 

رٛك حيمتي ُشا اًلول ٔبن ٍىون جمصذ احهتاذ من خاهحَ، ًلوهلم ُشا ٔلن آكالف فَِ ؾن اجن اًزتري مضِوز، ومؽ 

ومن مثة ل ًثخت آكالف مؽ الاحامتل
(2)

. 

غ من حهل، ؤبهَ ًعح ٕاجصامَ من ا٢كًصغ ؾيس مجِوز اًفلِاء ٔبما من اًلِاش، و٢كا اكن ؾلس اًياكخ ٔبكَ

ذال ا٢كاًىِة
(3)

شا كِاش ٠ك ٔبحس، ٔلن اًعالق واكؽ  فَِ خياًفِم ، فٕاهَ ًعح من ابة ٔبوىل فم ؾصاٍ من كدهل، ُو

ـة وظسًا ٢كا تُذَ جبمَؽ بٔحاكمَ يف ا٢كصط متامًا نٌل ُو اًضبٔن ابًًس حة ٌَعحة، ؿسا اًزوح  ٔبثص ا٢كرياج، سسًا ٌٚكًز

 من سوء اًلعس.

ؤبذريًا اس خسًوا من ا٢كـلول ؿىل ٔبهَ ًُس  ل ظالق يف مصط ا٢كوث ًلعس من وزائَ اًزوح حصمان 

س خرت  سوحذَ من ا٢كرياج، وؿىل فصط ٔبهَ اكن ٌس هتسف ٕاسلاظ حلِا يف ماهل، فٕان رٛك ذما خيخَج يف اًرسٍصت ٌو

                                                           
(1 )

ُؼ(، ا٢كس يس، ذاز 204اًضافـي ٔبتو ؾحس ٝك َلس جن ٕاذٌزس جن اًـحاش جن ؾامثن جن صافؽ جن ؾحس ا٢كعَة جن ؾحس مٌاف ا٢كعَيب اًلصيش ا٢كًك )ا٢كخوىف: 

ة واًًسزة ا٢كعحوؿة يف تالذ اًِيس، ً  -اًىذة اًـَمَة، تريوث  . ٔبتو جىص 294ُؼ، ض1400حيان، وسزة معححة: ؿىل اًًسزة ا٢كعحوؿة يف معحـة تولق الٔمرًي

ْوِحصذي آكصاساين، ٔبتو جىص اًحهيلي )ا593، 7، ح15124اًحهيلي، اًسنن اًىربى، ا٢كصحؽ اًساتق، الٔثص زمق:  ٢كخوىف: . بٔمحس جن اْكسني جن ؿًل جن موىس آكرُْسَ

تريوث(، ذاز اًوؾي  -ابهس خان(، ذاز كذَحة )ذمضق  -ُؼ(،مـصفة اًسنن والآثز، ا٤كلق: ؾحس ا٢كـعي ٔبمني كَـجي، خامـة اٗكزاساث إلسالمِة )هصاجيش 458

يي اًس ية ٔبتو َلس اْكسني جن . حم82، ض11، ح14835م، الٔثص زمق: 1991 -ُؼ 1412اًلاُصت(، اًعحـة الٔوىل،  -ذمضق(، ذاز اًوفاء )ا٢كيعوزت  -)حَة 

ش، ا٢كىذة إلساليم  -ُؼ(، رشخ اًس ية، حتلِق: صـَة الٔزهؤوظ 516مسـوذ جن َلس جن اًفصاء اًحلوي اًضافـي )ا٢كخوىف:  ري اًضاٌو ذمضق،  -َلس ُس

 .373، 8، ح2235م، الٔثص زمق: 1983 -ُؼ 1403تريوث، اًعحـة اًثاهَة، 
(2 )

ٍُ َبْي َػََِص هَلُ ِمْن اِلْحهِتَاِذ َواًعَّ ًَْو ُنْيت َباَن ًََما »  يَا ـْ خََمُي َبْن ٍَُىوَن َم َا َل حَصُِج َوحُيْ ثهُْتَا َبْي ِؾْيِسي َبهنَّ َُ ًاََكَن َل ًَْؼَُِص يِل فاََكَن ثَْعِوًحًا هَلُ َوزَّ َ َواِة َما ًَْو ُنْيت َماَكه

 ٍِ ٍِ َوَبنَّ اًَْحقَّ يِف اْحهِتَاِذ ُؼ(، تسائؽ اًعيائؽ 587ؿالء اٗكٍن، ٔبتو جىص جن مسـوذ جن بٔمحس اًاكساين اْكيفي )ا٢كخوىف: « فاََل ًَثْخُُت اِلْدذاَِلُف َمَؽ اِلْحذَِماِل.يِف اْحهِتَاِذ

 .219، ض3م، ح1986 -ُؼ 1406يف حصثُة اًرشائؽ، ذاز اًىذة اًـَمَة، اًعحـة: اًثاهَة، 
(3 )

ضة، وًفسخ وٕان ذذال، وٕان تىن هبا ويه مًصضة مث ماثت، فَِا اًعساق ول ٍصهثا.كال ماٛك: ول جيوس ىاكخ ا٢كًصغ وا٢ك»  ذَف جن ٔبيب اًلامس َلس، « ًص

خ، 372الٔسذي اًلريواين، ٔبتو سـَس اجن اًربارؾي ا٢كاًًك )ا٢كخوىف:  ُؼ(، اٍهتشًة يف ادذعاز ا٢كسوهة، ذزاسة وحتلِق: اٗكنخوز َلس الٔمني وٗك َلس سا٠ك جن اًضَ 

 .206، ض2م، ح 2002 -ُؼ 1423اًححوج ٌ٘كزاساث إلسالمِة وٕاحِاء اًرتاج، ذيب، اًعحـة الٔوىل، ذاز 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ذالف يف حصمذَ رشؿًا فٕان ظاحدَ ًبمٔث ؿَََ ذايهًة، ل  يف اًيفس، فِخـشز الاضعالغ ؿَََ، وٕارا اكن رٛك ذما ل

 ٔبن ًُلىض ًعََلذَ حبق ذالفذَ يف ماهل.

لني، ٕاىل ادذالفِم يف وحوة اًـمي ثسس اٙكزائؽ، مفن كال هبا  ذالظة اًلول، ًـزى سخة ذالف اًفًص

غ وكس ظَق يف مصضَ، ٍىون مهتٌلً تفـهل راك، يف اس هتس اف حصمان سوحذَ من ٔبوحة مرياج اًحائن، ٔلن ا٢كًص

ـة، ومن ٠ك ًوحة اًـمي هبا، لحغ وحوة اًعالق وحسٍ، ف١ك ًلصز  ا٢كرياج، فِـامي تيلِغ كعسٍ سسًا ٌٚكًز

(1)ٌَحائن حلًا يف مرياج سوهجا اًِاٛك ٕاثص مصضَ ا٥كوف
. 

من  واًصاحج يف ثلسٍصان ُو مشُة مجِوز اًفلِاء ًلوت ٔبذٍهتم من هجة، واثفاق زٔبهيم مؽ زوخ اًرشًـة

ـي ٔبكوى اْكَول اًفلَِة اًيت منَي ٕاٍهيا ذاذي ُشا الاجتاٍ، ما رُة ٕاًََ إلمام ٔبمحس جن حٌحي  هجة ٔبدصى،  ًو

يف ا٢كضِوز ؾيَ من ثوزًر اًحائن وٕان اهلضت ؿسهتا ما ٠ك ثزتوح، وجحخيا يف رٛك وخاُة ُشا اًصٔبي من وهجني، 

خة ٌَمرياج، ٕار زمبا ظال ا٢كصط جزوهجا، فِىون تشٛك كس ٔبوهلٌل ٔبن اًخلُِّس ابًـست ًضَق من فصض اس خحلاق اًزو

وظي ٕاىل كعسٍ اًس ّي، ذاظًة ؤبن اًـست من ألحاكم اًرشؾَة اًيت ل ذذي ٌَملكف يف ضحعِا، ٔبما اًوخَ 

اًثاين مفصثحط ثرشظ ؿسم سواهجا، ٕار ًو ٔبذشان ابًخوزًر معَلًا ٔلمىن ًِا ٔبن حصج ٔبسواخا ويه يف ؾعمة سوح 

ظَلِا ٔبنرث من واحس يف مصضَ، مث اهلضت ؿسهتا وىىحت ومه ٔبحِاء، مث َُىوا مجَـًا من مصضِم  بٓدص، نٌل ًو

راك، فٕاهنا حصهثم ويه يف ؾعمة  سوح كريمه
(2)

شا ذما ل ًخفق مؽ اًخبٔظَي اًسَمي، ٔبما كرص ا٢كسبٌٔك ؿىل ؿسم  ، ُو

ٔلهنا فـَت  حلِا يف ا٢كرياج جصضاُا،اًزواح، فاًرشظ مصثحط مبحغ ٕازاذهتا، ٕان صاءث ٔبوكـخَ، فزيول ثحـًا هل 

ا فـاًل ًيايف سوحِة ألول فسلط حلِا يف ماهل، متامًا نٌل ًو جس حخت يف فسخ ىاكهحا مٌَ،  وٕان صاءث ابدذَاُز

 ٔبجحمت ؾن ٕاًلاغ اًرشظ فِؼي حلِا يف مال سوهجا كاةمًا.

ظالق اًفصاز دضاحًة، نٌل ُشا وحصذذث كواهني ألحوال اًضرعَة يف اًحالذ اًـصتَة تني اًخيعَط ؿىل 

ر ا٢كرصي  اًزوخة يف حنك ا٢كوث مصط يف ابئيا ا٢كعَلة ثـخرب»  فَِ: خاء اٙكي ُو اًضبٔن ابًًس حة ًلاهون ا٢كواًز

                                                           
(1 )

اًلاُصت،  -ُؼ(، تساًة ا٣كهتس وهناًة ا٢كلذعس، ذاز اْكسًر 595ٔبتو اًوًَس َلس جن بٔمحس جن َلس جن ٔبمحس جن زصس اًلصظيب اًضِري ابجن زصس اْكفِس )ا٢كخوىف: 

 .103و 102، ض3م، ح 2004 -ؼ 1425ُتسون ظحـة، 
(2 )

ٍَن َظََُّلو »  ِ ُح َسْوًخا َوَاٙكَّ وَّ ، مُثَّ ثزََتَ َِ ُِّلَِا يِف َمَصِض ُْم ًَُعَ ْي حَصُِج اْمَصَبتٌ بَْسَواًخا لُكَِّ َُ وا ِمْن َمَصِضِِْم َرِٛكَ َويِهَ حتَْ كَُُْت:  ُْم َبْحَِاٌء مُثَّ َماثُوا ِمْن كَْدِي َبْن ًَِعحُّ ا لُكُِّ َت َُ

ِِْم. ـِ َ ؟ كَاَل: ًََِا اًِْمرَياُج ِمْن مَجِ ِِْم َبْم َل يِف كَْوِل َماِٛكٍ ـِ َ هُثَا ِمْن مَجِ  .87و 86ماٛك جن بٔوس، ا٢كسوهة، ا٢كصحؽ اًساتق، ض« َسْوحٍ َبثَُوّزِ
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2016حوان  

«ؿسثَ  يف ويه ا٢كصط رٛك يف ا٢كعَق وماث ابًعالق، حصط ٠ك ٕارا
(1)

 ٔبهَ: ؿىل هط اٙكي ، و اًلاهون اًسوزي

ا اًِالك مثَِا يف حاٌك ًلَة يف ٔبو موثَ مصط يف ةاًحٌُوه ٔبس حاة من سخدًا ابرش من»  ـً  سوحذَ زضا تال ظائ

 وكت من ًإلزج ٔبََُهتا جس متص ٔبن ثرشظ حصج فٕاهنا ؿسهتا وا٢كصٔبت يف اْكاٌك ثٜك يف ٔبو ا٢كصط رٛك يف وماث

«ا٢كوث  ٕاىل إلابهة
(2)

اٙكي  ٕلمازايت،ا اًضرعَة ألحوال . ٔبو ابًخيعَط ؿَََ مضيًا نٌل ُو اًضبٔن ابًًس حة ًلاهون

» حِر خاء فهيا:  ( ٕاىل ما ًفِس رٛك141ًىٌَ ٔبومبٔ يف ماذثَ ) ا٢كوث، يف مصط ا٢كعَلة تخوزًر دضاحةً  ًلغ ٠ك

 يف اًعالق اكن ٕارا ٕال اًوفات تـست ثَزتم ول حوكَِا فٕاهنا اًفسخ ٔبو اًحائن ؿست اًعالق يف وا٢كصٔبت اًزوح ثويف ٕارا

«ألخَني. تبٔتـس ا٢كوث فذـخس مصط
(3)

شٍ ٕاصازت من ظصف دفي ٕاىل ثوسـة فصظة اًزوخة يف ا٢كرياج من  ، ُو

 هل رهص ل ما» ( ما هعَ: 325سوهجا إبظاٌك ٔبمس اًـست، وكاهون ألحوال اًضرعَة ألزذين اٙكي خاء يف ماذثَ )

«حٌَفة... ٔبيب مشُة من اًصاحج ٕاىل ٍصحؽ فَِ اًلاهون ُشا يف
(4)

شٍ اًيعوض، سواء ا٢كرصخ مهنا  ٔبو ا٢كـصط ، ُو

 ثضبٔن مسبٌٔك اْكال، ثبٔذش مبشُة ألحٌاف.

( مٌَ فامي ٠ك ٍصذ ثضبٔهَ هط ٕاىل اًرشًـة 222ٔبما كاهون ألدشت اّكزائصي فلس ٔبحال تسوزٍ مبلذىض ا٢كاذت )

و ما ًفِس تساًُة اًـوذت ٕاىل الٓزاء اًساتلة  إلسالمِة، ًخلفي اْكي اًفلِيي ألوسة ذون اًخلِس مبشُة مـني، ُو

َحت من تُهنا ا٤كوكة اًـََا يف كصاز ًِا تخازخي لكِا،  و يف 1998واًيت زحَّ م ثوزًر اًعاًق اًيت ٔبابهنا سوهجا ُو

و يف  س خفاذ من ٕاظالق ؾحازاث اًلصاز ٔبهنا حصزَ وٕان ىىحت كرٍي ُو و اهلضت ؿسهتا، تي ٌو مصط ا٢كوث ًو

لس خحلاق ُشا  -ن هجة، وؿسم اصرتاظِا مصضَ راك، ًخرصحيِا ابهخفاء اًخالسم تني اًـست واْكق يف ا٢كرياج م

تبٔن ثحلى اًعاًق ٔبميًا تـس ٕاابىهتا من سوهجا ا٢كًصغ مصط ا٢كوث، ونشا ؿسم اكذضاهئا من هجٍة ٔبدصى تبٔل  -ألذري 

شا ُو مشُة ا٢كاًىِة يف مسبٌٔك اْكال، حِر خاء يف اًلصاز:  ًىن وحِر ٔبن » حىون اًفصكة تفـَِا ٔبو سخهبا، ُو

ت دعوزثَ ل مييؽ اًزوح من ٕاًلاغ اًعالق، وؿَََ فاًعالق ا٤كىوم تَ حصَح رشؿًا وكاهواًن ا٢كصط رمٌل اكه

                                                           
(1)

ر ا٢كرصي زمق  11ا٢كاذت    م.1943ًس ية  77من كاهون ا٢كواًز
(2)

 م.1953سخمترب  17( اًعاذز يف 59عَة اًسوزي اب٢كصسوم اًدرشًـي زمق )من كاهون الٔحوال اًضر  116ا٢كاذت  
(3)

 439، اّكًصست اًصمسَة ؿسذ 2005هومفرب/جرشٍن اًثاين  19ثضبٔن الٔحوال اًضرعَة اًعاذز يف  2005ًـام  28من كاهون إلمازاث الاحتاذي زمق  141ا٢كاذت  

 .2005هومفرب/جرشٍن اًثاين  14)اًـام آكامس واًثالزني( 
(4)

بٔنخوجص  17( من اّكًصست اًصمسَة تخازخي 5061م( ورش ُشا اًلاهون يف اًـسذ )2010( ًس ية )36من كاهون الٔحوال اًضرعَة الٔزذين زمق ) 325ا٢كاذت  

 م.2010
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خبالف ا٢كرياج، فٕان حق اًعاؾية اثتت فَِ رشؿًا ٕارا ُظَلت يف مصط ا٢كوث، ٔلهَ ل ًوخس بٔي ثالسم تني اًـست 

ٍك من اهلضاء ؿسهتا ل و وكـت اًوفات تـس مسٍت ظًو حامتل ٔبن ظالكَ ًِا اكن تًِة حصماهنا واْكق يف ا٢كرياج حىت ًو

«من ا٢كرياج، معاًل تلاؿست ا٢كـامٍك تيلِغ ا٢كلعوذ.
(1)

. 

ة يف ٔبن ُشا اْكي جماٍف ًصوخ اًرشًـة إلسالمِة وكواؿس اًـساٌك من وهجني، ٔبوهلٌل ٔبنَّ اًـمي  ول ًز

ٍس ويه يف ؾعمة كريمه، ٔكن ٕاىل اس خحلاق اًعاًق ٢كرياج ٔبنرث من سوحٍ واح -نٌل س حق اًلول  -تَ كس ًفيض 

ٌرسهحا ُؤلء ثحاؿًا ومه يف مصط ا٢كوث، ًخيىح تـس اهلضاء ؿسهتا من بٓدصمه ولكِم ٔبحِاء، مث َُىوا مجَـًا من 

ٔبهنا حصهثم ويه يف مٜك  سوحٍ بٓدص سوامه، ٔبما اثين اًوهجني  -وفق ُشا اًخبٔظَي  -مصضِم راك، فاًوضؽ اًلامئ 

ا ٔبو زضاُا نٌل ًو ظَحت اًعالق من  -ًا حفاظهل ٔبن ثوزًر اًزوخة معَل وٕان اكهت اًفصكة تفـَِا ٔبو ادذَاُز

ا ٢كوافلذَ  غ، ٔبو مََّىِا ٕاايٍ فبٔوكـخَ، ٔبو ادذازث هفسِا ابًحَوػ ٔبو ذاًـخَ كضاًء ذون اؾخحاُز مٌعٍو  -سوهجا ا٢كًص

، ومٌاكٍغ ٌَحوكة من سّنِ ُشا اًيؼام اٙكي اس خَزمذَ رضوزت مـام ٍك اًضرط تيلِغ كعسٍ، ؿىل احجاٍف تنّيٍ

ول يشء من رٛك ُاُيا، وكس ختَف كعس ٕاحساج اًفصكة لكًَة من كدي اًزوح ا٢كًصغ، تسلٌك اجتاٍ ٕازاذت اًزوخة 

ٍغ واس خزالفَ يف  ية ؿىل سوء هُهتا يه، يف اًخزَط من سوحٍ مًص ِا، ويه كًص ًخحعََِا يف ُشٍ اًفصوط لكِّ

 ماهل. 

لس امي ؤبنَّ ا٢كرشغ ٔبظَق ًسٍ ًخحصي  -ن ًخددؽ اْكي اًفلِيي ألوسة وؿَََ اكن حصاًي ابًلضاء ؾيسان بٔ 

فًا وٕان  -رٛك يف اًرشًـة لكِا  وكس س حق حصحِحيا ٌَصٔبي اًلائي تخوزًر اًعاًق من سوهجا ا٢كًصغ مصضًا خمّوِ

، ًـساٌك ُشا اْكي من وهجني ٔبًضًا، ٍوكن ٔبوهلٌل يف ؿسم اًخالسم تني  اًـست وا٢كرياج، اهلضت ؿسهتا ما ٠ك ثيىح كرٍي

َـَّخَ، فِيليض ثحـًا هل حلِا  خجسس اًثاين يف ازثحاظ رشظ ؿسم اس خحلاكِا ٌَمرياج مبحغ ٕازاذهتا، ٕان صاءث ف ًو

، فسلط حلِا يف  يف ا٢كرياج جصضاُا، ٔلهنا كامت خمخازًت تفـٍي ًيايف سوحِة ألول حني ٔبكسمت ؿىل ىاكخ كرٍي

وٕان صاءث ٔبجحمت ؾن ٕاًلاغ اًرشظ فِؼي حلِا يف فسخ ىاكهحا مٌَ، ماهل، متامًا نٌل ًو ابرشث ٔبو جس حخت يف 

 مال ُمعَلِا كاةمًا.

 

                                                           
(1  )

.98، ؿسذ ذاض، ض2001م، كضَة )خ م( ضس )ش ة(، ا٣كٍك اًلضائَة ًس ية: 17/03/1998، تخازخي 179696ا٤كوكة اًـََا، اًلصاز زمق:   
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 ا٢كعاذز

 ٔبوًل: اًلصبٓن اًىصمي

ة اًرشًفة  اثهًَا: اًس ية اًيحًو

 ( مذون اْكسًر۱)

  :س )ا٢كخوىف س اًلزوًين، وماخة امس بٔتََ ًٍز سنن اجن ماخَ،  ُؼ(،273اجن ماخة بٔتو ؾحس ٝك َلس جن ًٍز

 ق: َلس فؤاذ ؾحس اًحايق، ذاز ٕاحِاء اًىذة اًـصتَة، فِعي ؿُىس اًحايب اْكَيب.حتلِ

  ٔبتو اْكسن ؿًل جن معص جن بمٔحس جن رمسي جن مسـوذ جن اًيـٌلن جن ذًياز اًحلساذي اٗكاز كعين

سنن اٗكاز كعين، حللَ وضحط هعَ وؿَق ؿَََ: صـَة الازهؤوظ، حسن ؾحس  ُؼ(،385)ا٢كخوىف: 

وم، مؤسسة اًصساٌك، تريوث ا٢كيـم صَيب،  ًحيان، اًعحـة: ألوىل،  -ؾحس اٌَعَف حصس ٝك، ٔبمحس جُص

 م. 2004 -ُؼ  1424

  :ُؼ(، 235ٔبتو جىص جن ٔبيب صُدة، ؾحس ٝك جن َلس جن ٕاجصاُمي جن ؾامثن جن دواس يت اًـخيس )ا٢كخوىف

اًصايط، اًعحـة  -اًصصس اًىذاة ا٢كعيف يف ألحاذًر والآثز، ا٤كلق: نٌلل ًوسف اْكوث، مىذحة 

 ُؼ.1409ألوىل، 

  :سنن سـَس جن مٌعوز،  ُؼ(،227ٔبتو ؾامثن سـَس جن مٌعوز جن صـحة آكصاساين اّكوسخاين )ا٢كخوىف

 م.1982 -ُؼ 1403اًِيس، اًعحـة ألوىل،  -ا٤كلق: حدَة اًصمحن ألؾؼمي،  اٗكاز اًسَفِة 

 ْوِحصذ صـة ُؼ(، 458ي آكصاساين، بٔتو جىص اًحهيلي )ا٢كخوىف: ٔبمحس جن اْكسني جن ؿًل جن موىس آكرُْسَ

إلميان، حللَ وزاحؽ هعوظَ ودصح ٔبحاذًثَ: اٗكنخوز ؾحس اًـًل ؾحس إكَس حامس، بٔرشف ؿىل حتلِلَ 

اًِيس، مىذحة اًصصس ًٌَرش  -وختصجي ٔبحاذًثَ: خمخاز ٔبمحس اًيسوي، ظاحة اٗكاز اًسَفِة تحومداي 

 م.2003 -ُؼ 1423مؽ اٗكاز اًسَفِة تحومداي ابًِيس، اًعحـة: ألوىل،  واًخوسًؽ ابًصايط ابًخـاون

  :ْوِحصذي آكصاساين، ٔبتو جىص اًحهيلي )ا٢كخوىف اًسنن  ُؼ(،458ٔبمحس جن اْكسني جن ؿًل جن موىس آكرُْسَ

 - ُؼ1424ًحيان، اًعحـة اًثاًثة،  -اًىربى، ا٤كلق: َلس ؾحس اًلاذز ؾعا، ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث 

 م.2003
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

  :ْوِحصذي آكصاساين، بٔتو جىص اًحهيلي )ا٢كخوىف ُؼ(،مـصفة 458ٔبمحس جن اْكسني جن ؿًل جن موىس آكرُْسَ

ابهس خان(، ذاز  -، ا٤كلق: ؾحس ا٢كـعي ٔبمني كَـجي، خامـة اٗكزاساث إلسالمِة )هصاجيش اًسنن والآثز

اًلاُصت(، اًعحـة  -ء )ا٢كيعوزت ذمضق(، ذاز اًوفا -تريوث(، ذاز اًوؾي )حَة  -كذَحة )ذمضق 

 م.1991 -ُؼ 1412ألوىل، 

  س جن اًـحاش جن ؾامثن جن صافؽ جن ؾحس ا٢كعَة جن ؾحس مٌاف اًضافـي بٔتو ؾحس ٝك َلس جن ٕاذٌز

ًحيان، وسزة معححة:  -ا٢كس يس، ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث ُؼ(، 204ا٢كعَيب اًلصيش ا٢كًك )ا٢كخوىف: 

ة واًًسزة ا٢كعحوؿة يف تالذ اًِيس، ؿىل اًًسزة ا٢كعحوؿة   ُؼ.1400يف معحـة تولق ألمرًي

  :ا٢كوظبٔ، ا٤كلق: َلس مععفى  ُؼ(،179ماٛك جن بٔوس جن ماٛك جن ؿامص ألظححي ا٢كسين )ا٢كخوىف

ة وإلوساهَة، ٔبتو ػيب  إلمازاث، اًعحـة  -ألؾؼمي، مؤسسة ساًس جن سَعان بٓل هنَان ًٔلؾٌلل آكرًي

 م. 2004 -ُؼ 1425ألوىل، 

  :رشخ  ُؼ(،516حميي اًس ية بٔتو َلس اْكسني جن مسـوذ جن َلس جن اًفصاء اًحلوي اًضافـي )ا٢كخوىف

ش، ا٢كىذة إلساليم  -اًس ية، حتلِق: صـَة ألزهؤوظ  ري اًضاٌو ذمضق، تريوث، اًعحـة  -َلس ُس

 م.1983 -ُؼ 1403اًثاهَة، 

 ( نخة اًخرصجي٢)

  ٔاًحسز ا٢كيري  ُؼ(،804تو حفط معص جن ؿًل جن بمٔحس اًضافـي ا٢كرصي )ا٢كخوىف: اجن ا٢كَلن دشاح اٗكٍن ب

يف ختصجي ألحاذًر والآثز اًواكـة يف اًرشخ اًىدري، ا٤كلق: مععفى ٔبتو اًلَط وؾحس ٝك جن سَامين 

 .م2004 -ُؼ 1425اًسـوذًة، اًعحـة الاوىل،  -وايدش جن نٌلل، ذاز اًِجصت ًٌَرش واًخوسًؽ، اًصايط

  ٔبتو اًـحاش صِاة اٗكٍن ٔبمحس جن بئب جىص جن ٕاسٌلؾَي جن سَمي جن كامياس جن ؾامثن اًحوظريي اًىٌاين

معحاخ اًزخاخة يف سوائس اجن ماخَ، ا٤كلق: َلس ا٢كيخلى اًىض ياوي،  ذاز  ُؼ(،840اًضافـي )ا٢كخوىف: 

 ُؼ.1403تريوث، اًعحـة اًثاهَة،  -اًـصتَة 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

  ًوضف  ُؼ(،1162ِاذي اّكصايح اًـجَوين اٗكمضلي، بٔتو اًفساء )ا٢كخوىف: ٕاسٌلؾَي جن َلس جن ؾحس ا

ي إلًحاش، ا٢كىذحة اًـرصًة، حتلِق: ؾحس إكَس جن ٔبمحس جن ًوسف جن ُيساوي، اًعحـة  آكفاء ومًز

 م.2000 -ُؼ 1420ألوىل، 

  :لاظس اْكس ية يف ا٢ك ُؼ(،902مشس اٗكٍن بٔتو آكري َلس جن ؾحس اًصمحن جن َلس اًسزاوي )ا٢كخوىف

 -تَان نثري من ألحاذًر ا٢كض هتصت ؿىل ألًس ية، ا٤كلق: َلس ؾامثن آكضت، ذاز اًىذاة اًـصيب 

 م.1985 -ُؼ 1405تريوث، اًعحـة ألوىل، 

 ،في اًخحجَي يف ختصجي ما ٠ك خيصح من ألحاذًر والآثز يف ٕازواء اًلََي،   ؾحس اًـٍزز جن مصسوق اًّعًص

 م.2001 -ُؼ 1422واًخوسًؽ، اًصايط، اًعحـة ألوىل،  مىذحة اًصصس ًٌَرش

  اهفوزي مث ا٢كسين فا٢كًك ؿالء اٗكٍن ؿًل جن حسام اٗكٍن اجن كايض ذان اًلاذزي اًضاريل اًِيسي اًرُب

نزن اًـٌلل يف سنن ألكوال وألفـال، ا٤كلق: جىصي حِاين،  ُؼ(،975اًضِري اب٢كخلي اًِيسي )ا٢كخوىف: 

  م.1981 -ُؼ 1401ة اًصساٌك، اًعحـة آكامسة، ظفوت اًسلا، مؤسس

  :ؿالء اٗكٍن ؿًل جن ؾامثن جن ٕاجصاُمي جن مععفى ا٢كازذًين، بٔتو اْكسن، اًضِري ابجن اًرتنٌلين )ا٢كخوىف

ص اًيلي ؿىل سنن اًحهيلي،  ذاز اًفىص.  ُؼ(،750  اّكُو

  :ٔبس ىن ا٢كعاًة يف ٔبحاذًر ُؼ(، 1277َلس جن َلس ذزوٌش، بٔتو ؾحس اًصمحن اْكوث اًضافـي )ا٢كخوىف

تريوث، اًعحـة ألوىل،  -ا٤كلق: مععفى ؾحس اًلاذز ؾعا، ذاز اًىذة اًـَمَة  خمخَفة ا٢كصاثة،

 م.1997-ُؼ 1418

 اثًثا: اًلواهني 

  ر ا٢كرصي زمق ست اًصمسَة )اًوكائؽ ا٢كرصًة( اًـسذ زمق 1943ًس ية  77كاهون ا٢كواًز ، تخازخي 92م، اّكًص

 م.1943ٔبوث  12

 ( اًعاذز يف 59كاهون ألحوال اًضرعَة اًسوزي اب٢كصسوم اًدرشًـي زمق )م ا٢كـسل.1953سخمترب  17 

 ( ست اًصمسَة 1959( ًس ية )188كاهون ألحوال اًضرعَة اًـصايق زمق اًوكائؽ  -م(، ا٢كـسل، )اّكًص

 م.1959ذٌسمرب  20( تخازخي -اًـصاكِة 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

  ست اًصمسَة اًـسذ 1984حوان  09ا٢كؤزد يف  84/11كاهون ألدشت اّكزائصي ،  24م، ا٢كـسل وا٢كمتم، اّكًص

 م.1984حوان  12اًعاذزت يف 

  هومفرب/جرشٍن  19ثضبٔن ألحوال اًضرعَة اًعاذز يف  2005ًـام  28كاهون إلمازاث الاحتاذي زمق

ست اًصمسَة ؿسذ 2005اًثاين   .2005هومفرب/جرشٍن اًثاين  14)اًـام آكامس واًثالزني(  439، اّكًص

  إبظساز كاهون ثيؼمي تـغ ٔبوضاغ وٕاحصاءاث اًخلايض يف مسائي ألحوال  2000ًس ية  1كاهون زمق

ست اًصمسَة اًـسذ زمق   م.2000ًياٍص  29( تخازخي 4اًضرعَة ا٢كرصي )اّكًص

 ( من 5061م( ورش ُشا اًلاهون يف اًـسذ )2010( ًس ية )36كاهون ألحوال اًضرعَة ألزذين زمق )

ست اًص   م.2010ٔبنخوجص  17مسَة تخازخي اّكًص

 ا٢كصاحؽ

 ٔبوًل: اًفلَ

 ( فلَ حٌفي۱)

  :زذ ا٤كخاز  ُؼ(،1252اجن ؿاتسٍن، َلس بٔمني جن معص جن ؾحس اًـٍزز ؿاتسٍن اٗكمضلي اْكيفي )ا٢كخوىف

ص ألتعاز  ؿىل اٗكز ا٥كخاز ا٢كـصوف حباص َة اجن ؿاتسٍن، ًـَوٍ اٗكز ا٥كخاز ٌَحعفًك رشخ ثيٍو

 م.1992 -ُؼ 1412تريوث، اًعحـة اًثاهَة،  -، ذاز اًفىصٌَمتصاتيش

  :ْلسي، حٌفي )ا٢كخوىف اًيخف يف اًفذاوى، ا٤كلق:  ُؼ(،461ٔبتو اْكسن ؿًل جن اْكسني جن َلس اًسُّ

ًحيان،  -ألزذن، تريوث  -ا٤كايم اٗكنخوز ظالخ اٗكٍن اًيايه،  ذاز اًفصكان،  مؤسسة اًصساٌك، ؾٌلن 

 م.1984 -ُؼ 1404اًعحـة اًثاهَة، 

  :اْكجة ؿىل بُٔي ا٢كسًية، ا٤كلق: ُؼ(، 189ٔبتو ؾحس ٝك َلس جن اْكسن جن فصكس اًضُداين )ا٢كخوىف

 ُؼ.1403تريوث، اًعحـة اًثاًثة،  -رمسي حسن اًىِالين اًلاذزي، ؿا٠ك اًىذة 

  :اًعيائؽ يف حصثُة تسائؽ  ُؼ(،587ؿالء اٗكٍن، بٔتو جىص جن مسـوذ جن بمٔحس اًاكساين اْكيفي )ا٢كخوىف

 م.1986 -ُؼ 1406اًرشائؽ، ذاز اًىذة اًـَمَة، اًعحـة: اًثاهَة، 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

  :ان اٗكٍن )ا٢كخوىف اًِساًة ُؼ(، 593ؿًل جن بئب جىص جن ؾحس اّكََي اًفصكاين ا٢كصقَياين، بٔتو اْكسن جُص

 .ًحيان -تريوث  -يف رشخ تساًة ا٢كحخسي، ا٤كلق: ظالل ًوسف، ذاز احِاء اًرتاج اًـصيب 

  :ان اٗكٍن )ا٢كخوىف منت  ُؼ(،593ؿًل جن بئب جىص جن ؾحس اّكََي اًفصكاين ا٢كصقَياين، بٔتو اْكسن جُص

 اًلاُصت. –تساًة ا٢كحخسي يف فلَ إلمام بئب حٌَفة، مىذحة ومعحـة َلس ؿًل ظحح 

  فلِاء، ذاز حتفة اً ُؼ(، 540َلس جن بمٔحس جن بئب بمٔحس، ٔبتو جىص ؿالء اٗكٍن اًسمصكٌسي )ا٢كخوىف: حنو

 م.1994 -ُؼ 1414ًحيان، اًعحـة اًثاهَة،  -اًىذة اًـَمَة، تريوث 

  :تريوث،  -ا٢كخسوظ، ذاز ا٢كـصفة  ُؼ(،483َلس جن بمٔحس جن بئب سِي مشس ألةمة اًرسديس )ا٢كخوىف

 م.1993 -ُؼ 1414تسون ظحـة، 

 ( فلَ ماًًك٢)

  ُؼ(،595ظيب اًضِري ابجن زصس اْكفِس )ا٢كخوىف: ٔبتو اًوًَس َلس جن بمٔحس جن َلس جن بمٔحس جن زصس اًلص 

 م. 2004 -ُؼ 1425اًلاُصت، تسون ظحـة،  -تساًة ا٣كهتس وهناًة ا٢كلذعس، ذاز اْكسًر 

  :اًاكيف يف  ُؼ(،463ٔبتو معص ًوسف جن ؾحس ٝك جن َلس جن ؾحس اًرب جن ؿامص اٍمنصي اًلصظيب )ا٢كخوىف

  -بٔحِس وٗك ماذًم ا٢كوزًخاين، مىذحة اًصايط اْكسًثة، اًصايط فلَ ٔبُي ا٢كسًية، ا٤كلق: َلس َلس 

 م.1980 -ُؼ 1400ا٢كمَىة اًـصتَة اًسـوذًة، اًعحـة اًثاهَة، 

  :صي ا٢كاًًك )ا٢كخوىف ُؼ(، 1126ٔبمحس جن كامن )بٔو قيمي( جن سا٠ك اجن رميا، صِاة اٗكٍن اًيفصاوي ألُس

س اًلري   م.1995 -ُؼ 1415واين، ذاز اًفىص، تسون ظحـة، اًفوانَ اٗكواين ؿىل زساٌك اجن ٔبيب ًس

  :اٍهتشًة  ُؼ(،372ذَف جن بئب اًلامس َلس، ألسذي اًلريواين، بٔتو سـَس اجن اًربارؾي ا٢كاًًك )ا٢كخوىف

يف ادذعاز ا٢كسوهة، ذزاسة وحتلِق: اٗكنخوز َلس ألمني وٗك َلس سا٠ك جن اًض َخ، ذاز اًححوج 

 م. 2002 -ُؼ 1423اًرتاج، ذيب، اًعحـة ألوىل، ٌ٘كزاساث إلسالمِة وٕاحِاء 

  :ا٢كسوهة، ذاز اًىذة اًـَمَة،  ُؼ(،179ماٛك جن بٔوس جن ماٛك جن ؿامص ألظححي ا٢كسين )ا٢كخوىف

 م.1994 -ُؼ 1415اًعحـة ألوىل، 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 ( فلَ صافـي۳)

  ُؼ(،450خوىف: ٔبتو اْكسن ؿًل جن َلس جن َلس جن حدَة اًحرصي اًحلساذي، اًضِري اب٢كاوزذي )ا٢ك 

و رشخ خمخرص ا٢كزين،  ا٤كلق: اًض َخ ؿًل َلس  اْكاوي اًىدري يف فلَ مشُة إلمام اًضافـي ُو

ُؼ 1419ًحيان، اًعحـة ألوىل،  -مـوط، اًض َخ ؿاذل ٔبمحس ؾحس ا٢كوحوذ، ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث 

 م.1999 -

  :اًوس َط يف ا٢كشُة، ا٤كلق: ٔبمحس َلوذ  ُؼ(،505ٔبتو حامس َلس جن َلس اًلزايل اًعويس )ا٢كخوىف

 ُؼ.1417اًلاُصت، اًعحـة: ألوىل،  -ٕاجصاُمي، َلس َلس اتمص، ذاز اًسالم 

  :زوضة اًعاًحني ومعست ا٢كفذني، حتلِق:  ُؼ(،676ٔبتو سهصاي حميي اٗكٍن حيىي جن رشف اًيووي )ا٢كخوىف

ش، ا٢كىذة إلساليم، تريوث ري اًضاٌو  م.1991 -ُؼ 1412ـة اًثاًثة، ؾٌلن، اًعح -ذمضق -ُس

  س جن اًـحاش جن ؾامثن جن صافؽ جن ؾحس ا٢كعَة جن ؾحس مٌاف اًضافـي بٔتو ؾحس ٝك َلس جن ٕاذٌز

 م.1990 -ُؼ 1410تريوث، تسون ظحـة،  -ألم، ذاز ا٢كـصفة  ُؼ(،204ا٢كعَيب اًلصيش ا٢كًك )ا٢كخوىف: 

  هناًة ا٤كخاح ُؼ(، 1004اٗكٍن اًصمًل )ا٢كخوىف: مشس اٗكٍن َلس جن بئب اًـحاش بمٔحس جن محزت صِاة

ُؼ(، ثَََ 1087ٕاىل رشخ ا٢كهناح، ثَََ حاص َة ٔبيب اًضَاء هوز اٗكٍن جن ؿًل اًضربامَيس ألكِصي )

ُؼ(، ذاز اًفىص، تريوث، اًعحـة: ظ 1096حاص َة ٔبمحس جن ؾحس اًصساق ا٢كـصوف اب٢كلصيب اًصص َسي )

 م.1984 -ُؼ1404 -ٔبذريت 

 ين، ٔبتو ا٢كـايل، زهن اٗكٍن، ا٢كَلة إبمام اْكصمني  ؾحس ا٢كٜك جن ؾحس ٝك جن ًوسف جن َلس اّكًو

هناًة ا٢كعَة يف ذزاًة ا٢كشُة، حللَ وظيؽ فِازسَ: ٔب. ذ ؾحس اًـؼمي َلوذ اّٗكًة،  ُؼ(،478)ا٢كخوىف: 

 م.2007 -ُؼ 1428ذاز ا٢كهناح، اًعحـة ألوىل، 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 ( فلَ حٌحًل٤)

 ان اٗكٍن )ا٢كخوىف:  ٕاجصاُمي جن َلس ا٢كحسغ يف  ُؼ(،884جن ؾحس ٝك جن َلس اجن مفَح، بٔتو ٕاحساق، جُص

ًحيان، اًعحـة ألوىل،  -رشخ ا٢كلٌؽ، ًـٍَو ا٢كلٌؽ ٢كوفق اٗكٍن جن كسامة، ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث 

 م.1997 -ُؼ 1418

 ا٢كلسيس مث اٗكمضلي اْكيحًل، ٔبتو َلس موفق اٗكٍن ؾحس ٝك جن بمٔحس جن َلس جن كسامة أكاؾًَل 

 م.1968 -ُؼ 1388ا٢كلين، مىذحة اًلاُصت، تسون ظحـة،  ُؼ(،620اًضِري ابجن كسامة ا٢كلسيس )ا٢كخوىف: 

  ،ٔبتو َلس موفق اٗكٍن ؾحس ٝك جن بمٔحس جن َلس جن كسامة أكاؾًَل ا٢كلسيس مث اٗكمضلي اْكيحًل

اًاكيف يف فلَ إلمام ٔبمحس، ذاز اًىذة اًـَمَة، اًعحـة:  ؼ(،620ُاًضِري ابجن كسامة ا٢كلسيس )ا٢كخوىف: 

 م. 1994 -ُؼ 1414ألوىل، 

  :ُؼ(،1243مععفى جن سـس جن ؾحسٍ اًس َوظي صِصت، اًصحِحاىن موٗكا مث اٗكمضلي اْكيحًل )ا٢كخوىف 

 م.1994 -ُؼ 1415معاًة ٔبويل اٍهنيى يف رشخ كاًة ا٢كيهتيى، ا٢كىذة إلساليم، اًعحـة اًثاهَة، 

  :س اٍهبوىت اْكيحىل )ا٢كخوىف ذكائق ٔبويل ُؼ(،1051مٌعوز جن ًووس جن ظالخ اٗكٍن اجن حسن جن ٕاذٌز

 م.1993 -ُؼ 1414اٍهنيى ًرشخ ا٢كيهتيى ا٢كـصوف ثرشخ مٌهتيى إلزاذاث، ؿا٠ك اًىذة، اًعحـة ألوىل، 

 ( فلَ ػاُصي٥)

 ُا٤كىل ابلآثز، ُؼ(، 456صي )ا٢كخوىف: ٔبتو َلس ؿًل جن بمٔحس جن سـَس جن حزم ألهسًيس اًلصظيب اًؼا

 تريوث، تسون ظحـة وتسون اتزخي. -ذاز اًفىص 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 َاثهًَا: بٔظول اًفل 

  :ا٢كوافلاث، ا٤كلق: ٔبتو  ُؼ(،790ٕاجصاُمي جن موىس جن َلس اٌَرمي اًلصانظي اًضِري ابًضاظيب )ا٢كخوىف

 م.1997 -ُؼ 1417 ؾحَست مضِوز جن حسن بٓل سٌَلن، ذاز اجن ؾفان، اًعحـة ألوىل

  :ألص حاٍ واًيؼائص ؿىل  ُؼ(،970ٍسن اٗكٍن جن ٕاجصاُمي جن َلس، ا٢كـصوف ابجن جنمي ا٢كرصي )ا٢كخوىف

مشُة ٔبيب حٌَفة اًيـٌلن، وضؽ حواص ََ ودصح ٔبحاذًثَ: اًض َخ سهصاي معرياث، ذاز اًىذة اًـَمَة، 

 م.1999 -ُؼ 1419ًحيان، اًعحـة ألوىل،  -تريوث 

  ؾحس اًصمحن جن ٔبمحس جن زحة جن اْكسن، اًَساليم، اًحلساذي، مث اٗكمضلي، اْكيحًل ٍسن اٗكٍن

 ذاز اًىذة اًـَمَة. اًلواؿس لجن زحة، ُؼ(،795)ا٢كخوىف: 

 اثًثًا: اًلصازاث اًلضائَة  

 ،م، كضَة )خ م( ضس )ش ة(، ا٣كٍك 17/03/1998، تخازخي 179696اًلصاز زمق:  ا٤كوكة اًـََا

 ، ؿسذ ذاض.2001 اًلضائَة ًس ية:
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 اًلاهوهَة ٌَحق يف حصمة اْكَات آكاظة اًعحَـة

 اٗكنخوز َلسي تسز اٗكٍن،ا٢كصنز اّكامـي ابًيـامة 

 ملسمة:

ٕاّن اًححر يف ماَُة اْكق يف حصمة اْكَات آكاظة ٍىذيفَ نثري من اًعـوابث واًـلداث، رٛك ٔبهَّ اكن ول    

ّسذ ًِشا اًيوغ من اْكلوق، هؼصا ٔلّن فىصت اْكَات آكاظة اًيت ًرتنز ؿَهيا ُشا ٍزال من اًعـة وضؽ مفِوم حم

 تي والادذالف من جممتؽ ٕاىل بٓدص، ثحـا لدذالف رّي اْكق ثـخرب من ألفاكز اًًّسخِة اًيت ثدسم اب٢كصوهة واًخل

مغوط جيـي من حماوٌك اًـاذاث واًخلاًَس وألفاكز اًسائست يف  ل جممتؽ، فضال مّعا ٌضوة ُشٍ اًفىصت من 

 ٔبمصا ؾسريا خسا ٕان ٠ك هلي مس خحَال. -ٔبي اْكَات اًـامة -اًفعي تُهنا وتني هلِضِا 

ول صم ٔبن ُشا  لكَ اكن هل ٔبثٍص اًسَيب يف حماوٌك ٕاؾعاء مسًول حمّسذ ٌَحق يف حصمة اْكَات آكاظة،    

من اًيّؼم اًلاهوهَة اْكسًثة حول حتسًس  ألمص اٙكي ٔبّذى ٕاىل ادذالف اًفلَ واًلضاء وحىت اًدرشًؽ يف نثري

ٕاىل ذزخة ٔبظحح مـِا الاجّتاٍ اًسائس الٓن يف اًفلَ اًلاهوين ًسؾو ٕاىل رضوزت ؿسم  ،مسًول ذاض ًِشا اْكق

ف حمّسذ ٌَحق يف آكعوظَة، والاجتاٍ حنو حصك ألمص ٌَلضاء ًحَان اًـيادض اًيت  الاوضلال نثريا توضؽ ثـًص

 آكاظة  وفق ػصوف  ل جممتؽ وألفاكز اًسائست ذاذهل.ثسذي يف هعاق اْكَات 

ف اْكق يف اْكَات آكاظة اًيلعة اًوحِست اًيت ادذَف حوًِا فلِاء اًلاهون يف ُشا اًضبٔن تي     و٠ك ٍىن ثـًص

ٕان آكالف امذس ٕاىل اًعحَـة اًلاهوهَة ًِشا اْكق
1

، فلس صلي ُشا ا٢كوضوغ ابل اًفلَ واًلضاء مٌش سمن تـَس، 

كدي ٔبن ثخسذي تـغ اًدرشًـاث اكًدرشًؽ اًفصويسحىت 
2

وثيؼص ٕاًََ توظفَ حلا مس خلال ًَزم ٔبن ثوفص هل   

                                                           

  
1
ا إكاًةٔبهؼص يف    ة و كرُي َة و اًرشائؽ اًسٌلًو : ؿاكًل فضٍَك ،إكاًة اًلاهوهَة  ٌَحق يف حصمة اْكَات آكاظة  اًلاهوهَة ٌَحَات آكاظة  يف ا٢كوازَق اٗكًو

ة ،خامـة كس يعَ  اسَ   و ما تـسُا  01،ض -2012-2011ية ،"ذزاسة ملازهة ،ٔبظصوحة ذنخوزاٍ كرب مًضوزت"،لكَة اْكلوق و اًـَوم اًسَ 

 

2
يف فصوسا ثضبٔن حٌلًة حلوق ألفصاذ وحصايهتم، ًـخرب ألول يف اًـا٠ك اٙكي ًـرتف ابْكق يف اْكَات آكاظة  70/643ظسز كاهون زمق  1970حوًََة  17ففي   

ا٢كاذت ٢كواهجة ٔبي هتسًساث ٌَحق يف حصمة اْكَات آكاظة، فٌعت وحق مس خلي، وكس ٔبصازث ؾحازاث ُشا اًلاهون ٕاىل ٔبّن اًِسف مٌَ ُو ثوفري ٕاحصاءاث دضحية 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ي ذاظة يف اًفلَ اًفصويس حول ما ٕارا اكهت آكعوظَة حلا ٔبم زدعة، وميىن حرص  إكاًة، واثز خسل ظًو

من كدَي اْكق يف ا٢كَىِة، ومن آكالف يف اجتاُني، ألول كسمي وسخِا رُة ٕاىل اؾخحاز اْكق يف اْكَات آكاظة 

مث ًـخرب اًضرط وفلا ًِشا الاجتاٍ ماًاك ْكَاثَ آكاظة، واجتاٍ بٓدص هؼص ٕاىل اْكق يف اْكَات آكاظة توظفَ من 

حلوق اًضرعَة بٔو ما ًععَح ؿىل جسمَهتا ابْكلوق ا٢كالسمة ٔبو اٌَعَلة ابٕلوسان، وذما ل صم فَِ ٔبن مسبٌٔك 

ٌَحق يف اْكَات آكاظة ًِا ٔبمهَهتا من اًياحِة اًيؼًصة واًـمََة، فالٔهَس ٔبن ُياك فصق هحري حتسًس اًعحَـة اًلاهوهَة 

تني اؾخحاز ُشا اْكق من كدَي حلوق ا٢كَىِة وتني اؾخحاٍز ٔبحس اْكلوق اٌَعَلة ابًضرعَة، وؿَََ س يحاول من 

 ذالل ُشا ا٢كلال مـاّكة اًدساؤل اًخايل

ظة من كدَي اْكق يف ا٢كَىِة ٔبم ٔبهَ ٔبكصة ْكلوق اًضرعَة مٌَ ٕاىل حق ُي ًـس اْكق يف حصمة اْكَات آكا

ا٢كَىِة؟ ما ُو ا٢كوكف اٙكي ثخٌاٍ ا٢كرشغ اّكزائصي يف ُشا اًضبٔن، وما يه الآثز اًلاهوهَة ا٢كرتثحة ؾن حتسًس ثٜك 

 ؟ اًعحَـة

 ألول: اْكق يف اْكَات آكاظة من كدَي اْكق يف ا٢كَىِة ححرا٢ك    

اًصٔبي ألول من فىصت مفاذُا ٔبّن إلوسان ًـخرب ماًاك ْكَاثَ آكاظة ومن مث ل جيوس الاؾخساء  ٔبهعازًيعَق     

ؿَهيا ٔلن الاؾخساء يف ُشٍ اْكاٌك ًـس اؾخساء ؿىل اْكق يف ا٢كَىِة
(1)

، واّكسٍص ابٙكهص ٔبن ُشا اًصٔبي كسمي وسخِا  

شٍ اًفىصت وضبٔت يف اًحساًة يف جمال اْكق يف اًعوزت اب٢كلازهة مؽ اًصٔبي اًثاين ويف ُشا اًعسذ وضري ٕاىل ٔبن ُ

 ًخًذلي تـس رٛك ٕاىل اْكق يف آكعوظَة.

 من حلوق ا٢كَىِةاْكق يف اْكَات آكاظة   -

ة اًيت حصى تبٔن إلوسان    حِر ٍصحؽ ٔبساش اًفىصت اًلائٍك تبٔن ًإلوسان ؿىل ظوزثَ حق مَىِة ٕاىل اًيؼًص

إلوسان ّكسسٍ متخس ٕاىل اًعوزت اًيت متثي ُشا اّكسس هؼصا ٔلن ُشٍ ًـخرب ماًاك ّكسسٍ، ومن مث فان مَىِة 

                                                                                                                                                                                            
 ل خشط هل اْكق يف احرتام حِاثَ آكاظة ،ٌوَلضات بٔن ًبٔمصوا ابختار اًخساتري اًيت ٍصوهنا رضوًزة ٢كيؽ ٔبو مٌَ ا٢كضافة ٕاىل اًلاهون ا٢كسين اًفصويس ؿىل ٔبّن: " 09

ا، ورٛك مؽ ؿسم إلذالل إبظالخ الرٔضاز اًيت حىون كس حسزت، ويف حاٌك الاس خـجال وكف الاؾخساء ؿىل ٔبًفة اْكَات آكاظة، مثي ا٢كع اذزت واًضحط وكرُي

 ".ميىن ٔبن ثخزش ُشٍ اًخساتري يف ظوزت ٔبوامص ؿىل ؾًصضة

(1)- EDELMAN:" Esquisse d’un théorie du sujet Lomme et son Image" Dalloz- 1970.p.119    
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ألذريت ثـس حزءا ل ًخجزٔب من حسم إلوسان، فاًضلك ًخىون صبٔهَ صبٔن اّكسس من ْكم وخ٘ك وؾؼام 

شٍ ألحزاء جممتـة ثـعي ًلك ٕاوسان صلك ذاض ميزٍي ؾن الٓدٍصن  وؾضالث ؤبوزذت ُو
1

 . 

ن سالمة اًىِان اّكسسي ًإلوسان وحصمذَ جس خَزم مٌؽ ا٢كساش تَ سواء اكن نٌل ٍصى ٔبهعاز ُشا اًصٔبي بٔ   

ا٢كساش ٕازاذاي ٔبو كري ٕازاذي ، وما ذام ٔبن اًضرط اًعحَـي ماًاك ّكسسٍ فهل ٔبن ًخرصف فَِ ؤبن ٌس خـمهل وبٔن 

ن ًعحف صـٍص ٌس خلهل ويه اًسَعاث اًثالزة ا٢كـصوفة وا٢كخاحة ٌٌَلٛك، فهل ٔبن ًخِؽ صلكَ ؤبن ًلري من مالحمَ كٔ 

و ٠ك  ص اًضرط ذون ٕارهَ وورش ظوزثَ ًو ٔبو حيَق ركٌَ ، ومن مث ًـخرب من كدَي ا٢كساش هبشٍ اًسَعاث ثعٍو

 ٍىن رٛك ثسوء هَة.

وثلٍصص مثي ُشا اْكق ٌس خددؽ ابًرّضوزت ٔبن ٍىون ٌَضرط اْكق يف زفؽ ذؾوى اسرتذاذ تلعس الاؿرتاف    

ٔلؾٌلل اًيت ثيعوي ؿىل مساش هبشا اْكقحبلَ يف ا٢كَىِة، وميىٌَّ من ظَة وكف ا
(2)

. 

ووضري ٕاىل ٔبن ُشا اًخوخَ اكن هل ؿست ثعحَلاث ٔبمام اًلضاء الاجنَزيي اٙكي ٠ك ًـرتف ابْكق يف اْكَات    

آكاظة وحق مس خلي
3

مثٌَل ُو ؿَََ اًضبٔن يف فصوسا، ورٛك من ذالل ٍلوؿة من ألحاكم اًلضائَة اًيت حاول  

س فىصت ٔبهَ ل وحوذ ٌَمساش ابْكَات آكاظة ٕارا ٠ك ًسذي رٛك يف هعاق تواسعهتا اًلضاء الا جنَزيي حىٌص

ا٢كساش ابْكق يف ا٢كَىِة، حفسة زٔبي ُشا اًلضاء ًو ٔبن خشعا ما اًخلط ظوزت من آكازح ًلرٍي ا٢كخواخس ذاذي 

ألصاكل ؿىل مَىِة مَىِخَ ل ًـس رٛك من كدَي ا٢كساش ابْكَات آكاظة، ٔلن ا٢كعوز ٠ك ًـخسي تبٔي صلك من 

                                                           

1
 .141،ض 1978 اًلاُصت،  واًًرش ، ٌَعحاؿة اًـصتَة اٍهنضة ذاز آكاظة ، اْكَات حصمة احرتام يف اْكق حسام اٗكٍن الُٔواين،  

 

(2) -FOUGEROL.H.la figure humaine  et la droit. Thèse. paris. 1913. p15. 

من اؾخرب اْكق يف اْكَات آكاظة حلا مس خلال تشاثَ مثي ا٢كرشغ وضري ُيا ٕاىل ٔبن الٔهؼمة اًلاهوهَة يف اًـا٠ك ادذَفت ثضبٔن اْكق يف اْكَات آكاظة مفهنا   3

هل مجٍك من الًَٓاث  اًفصويس اٙكي اؿرتف دضاحة ابْكق يف اْكَات آكاظة من ذالل هط ا٢كاذت اًخاسـة من اًلاهون ا٢كسين اًفصويس ا٢كضاز ٕاٍهيا ساتلا، مىصسا

ت حٌلًخَ من ذالل ٔبظص وحلوق ٔبدصى مهنا اْكق يف اًلاهوهَة ٕكاًخَ، تُامن ُياك هؼم كاهوهَة ٔبدصى مثي ا ًلاهون الاجنَزيي ٠ك ثـرتف تَ وحق مس خلي تي حاًو

 ا٢كَىِة . 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ظاحة اًعوزت هوهَ اًخلعِا من ذازح مزنل اًضرط، وؿىل اًـىس ٕارا اًخلعِا ذاذي ا٢كزنل فِىون ؾيسُا كس 

 ثـسى ؿىل حق اًضرط يف مَىِخَ.

نٌل ٔبهَ من ذالل اًححر جنس ٔبن ُشا اًصٔبي كس ٔبًسٍ ٔبًضا نثري من فلِاء اًلاهون يف اجنَرتا ومن ُؤلء    

 ُ ميي"  ا٤كايم اًـام تَيسن ، فِو ٍصى ٔبّن اْكق يف اْكَات آكاظة ُو مبثاتة ا٢كَىِة آكاظة ًلك ألس خار " ذٍصك 

ة هكزنل إلوسان ومالثسَ. ًص  فصذ، ويه مَىِة حُو

غ      و اًىٌسًة تخـًو ؤبذشث هبشا اًصٔبي ٔبًضا تـغ ا٤كامك ألمٍصىِة واًىٌسًة، فلس كيض يف ولًة ٔبوهخاًز

ل ظوزثَ ذون ٕارهَ ؿىل ٔبساش الاؾخساء ؿىل اْكق يف ا٢كَىِةلؾة هصت كسم ؾن اس خـٌل
1

. 

بٔظسزهتا تـغ ا٤كامك، من   نٌل ٔبن اًلضاء اًفصويس ٔبذش هبشا الاجتاٍ يف مصحٍك مـَية من ذالل ؿّست بٔحاكم   

 رٛك ٔبّن حموكة اًسني اًخجاًزة يف فصوسا كضت تبٔهَّ:" ٢كا اكن ًلك خشط ٔبن ٍمتخؽ ؤبن ٌس خـمي ظوزثَ مبلذىض

ماهل ؿَهيا من حق مَىِة معَق فاّن بٔحسا كرٍي ل ميٜك مىٌة اًخرصف فَِ ذون موافلذَ"
(2.)

 

ومن خاهة بٓدص فلس اؾمتس ٔبهعاز ُشا الاجتاٍ ؿىل فىصت ٔبن ًإلوسان ؿىل حِاثَ آكاظة حق يف ا٢كَىِة    

عاحة اًصساٌك ٔبو آكعاة ًخىٌصس حٌلًة ًرسًّة اًصسائي وآكعاابث ا٢كخحاذٌك تني الاصزاض، حبجة ان  ٔبّن ً

حق مَىِة ؿَََ، ويه مَىِة مضرتنة تني ا٢كصسي وا٢كصسي ٕاًََ
(3)

. 

وا٢كالحغ ؿىل ُشا الاجتاٍ ٔبن ٔبهعاٍز هؼصوا ٕاىل ظاحة آكعوظَة ؿىل اهَ من هجة حائز ٌَحق، ومن        

فِو ميٜك هفسَ هجة ٔبدصى هكوضوغ ًِشا اْكق فعاحة اْكق حىون هل ظفة موضوغ اْكق صبٔهَ صبٔن ألص َاء 

                                                           

 .143حسام اٗكٍن ألُواين، ا٢كصحؽ اًساتق، ض   1

(2) - T.Com.Seine.26 Fév. 1963.J.C.P.1963-11-13364. 

     - T.Seine 10 fév. 1905 Dalloz.1905-2-389. 

   T.G.I. Seine .13Mars. 1968.  Gaz –de-Pal 1968-1-376 not-Belmondo. 

(3) -  F.GENY:" des droit sur les lettres missives" T.I.P.119 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ٍص ذَسة فٕامنا ٍىون كس دشق صلكَ ؿىل حس  وابًخّايل ًعحح خشط إلوسان ٔبص حَ ابًحضاؿة، فٕارا ما مّت ثعٍو

(1)ثـحري تـغ اًفلِاء
. 

حِات إلوسان آكاظة مَاك هل فاّن رٛك ٌس خددؽ ابًرّضوزت اًيّؼص ٕاىل اّكواهة  -وفلا ًِشا الاجتاٍ–و٢كا اكهت   

 ظفِا من ألموز ا٢كخفصؿة ؾن حق ا٢كَىِة.ا٥كخَفة ٌَضرعَة تو 

حسو ٔبّن اٌَّجوء ٕاىل ُشٍ اًفىصت اكن ًربزٍ ؾيس ٔبحصاهبا ٔبمصان:      ًو

ٔبّن حق ا٢كَىِة وما ًخفصغ ؾيَ من سَعاث زالج ويه الاس خـٌلل والاس خلالل واًخرصف  ألول:إلجتاٍ   

 ؿىل اًوخَ ألمثي يف مواخَ ا٢كـخسٍن ؿَََ. ُو ألمنورح ألمثي اٙكي ًدِح ًعاحة آكعوظَة حٌلًة ُشا اْكق

زٔبوا ٔبهَّ ٢كا اكن ألمص ًخـَّق حبق ا٢كَىِة فاّن من ًلؽ ؿَََ اؾخساء ؿىل حِاثَ آكاظة ٔبو ؿىل ظوزثَ   اًثاين:  

ٍىون يف ملسوزٍ ٔبن ًعصق ابة اًلضاء ذون حاخة ٕلزحاث اًرضز اٙكي ْكلَ من حصاء الاؾخساء ٕاؾٌلل ْكق 

 َىِخَ.  ا٢كاٛك ؿىل م 

 ثلسٍص اًصٔبي ألول:

خسٍص ابًلول ٔبّن الاجتاٍ اًساتق واٙكي ًيعَق ٔبهعاٍز من ٔبن ًإلوسان ؿىل حِاثَ آكاظة حق مَىِة اهخلس    

من ظصف نثري من اًفلِاء، مفثال مجِوز اًفلَ اًفصويس يف اًوكت اْكايل ٍصفغ ما رُة ٕاًََ كضاء تالذٍ يف 

 مصحٍك ساتلة ؿىل ٔبساش ما ًًل:

 

 

                                                           

 .142حسام اٗكٍن الُٔواين، ا٢كصحؽ اًساتق، ظفحة  )  (1

 ما تـسُا و 109-108،ض ا٢كصحؽ اًساتق: ؿاكًل فضٍَك ، إلجتاُاث اًفلَِةيف ٔبًضا :ٔبهؼص 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 َ اًيلس:ٔبوخ

: ٔبن ُشا الاجتاٍ وتسل من ٔبن ًـمي ٔبهعاٍز ؿىل اتخاكز ثلس اميث كاهوهَة خسًست ميىن من ذالًِا بٔول     

وا ٔبن ًـزوا ألمص ٕاىل ٔبفاكز كاهوهَة كسمية  ثوفري إكاًة اًلاهوهَة ٌَحق يف حصمة اْكَات آكاظة ثضلك مس خلي، حاًو

(1)مس متست من اًفىص اًلاهوين اًصوماين 
. 

ٔبّن دعائط اْكق يف اْكَات آكاظة ثخـازط مؽ دعائط اْكق يف ا٢كَىِة، فان اكن حصَحا ٔبّن الك  اثهَا:  

اْكلني ميىن الاحذجاح هبٌل يف مواهجة الٓدٍصن فاّن ٔبوخَ الادذالف تُهنٌل نثريت ومذـّسذت، فال ًـلي مثال اًلول 

وموضوؿا ميازش ؿَََ ظاحة اْكق ٔبّن ٌَضرط حق مَىِة ؿىل راثَ، حفق ا٢كَىِة ًفرتط ظاحة حق 

سَعاهَ، ول ميىن ذمازسة اْكق ٕارا احتس ظاحة اْكق وموضوؿَ نٌل ُو اْكال يف اْكق يف اْكَات آكاظة
(2 )

. 

ص اْكق يف اْكَات آكاظة ؿىل ٔبهَّ حق مَىِة ل ًوفّص إكاًة اًاكفِة ًِشا  اثًثا:   ًضاف ٕاىل رٛك ٔبّن ثعٍو

ٍص من آكازح حبّجة ا٢كَىِة، فَو كَيا ٔبن اْكق  -ل تـضِمنٌل كا–اْكق، مفاٛك اًـلاز  ًُس هل ٔبن مييؽ كرٍي من ثعٍو

يف اًعوزت حق مَىِة ٢كا اكن من حق اًضرط ٔبن مييؽ اًلري من زمس صلكَ وابًخايل ٍهناز اْكق يف اًعوزت 

فلس  ل فـاًَخَ.  تبهٔكهل ًو

ًفلَ حسًثا ٕاىل زٔبي اثين ٍصحىز ٔبهعاٍز ؿىل فىصت خمخَفة وهؼصا ًلك ما ثَلاٍ اًصٔبي ألول من اهخلاذ فلس اجّتَ ا   

 ًخحسًس اًخىَِف اًلاهوين ٌَحق يف اْكَات آكاظة يه فىصت حلوق اًضرعَة.

 

                                                           

 .139، ض 2004/2005نيست فواس اًضٌلظ، اْكق يف اْكَات آكاظة، خامـة ذمضق،  ) (1

 .19حسام اٗكٍن الُٔواين، ا٢كصحؽ اًساتق، ظفحة  ) (2

ـرب اًفلِاء ا٢كسَمون ؾن ُشٍ اًفىصت يف ٕاظاز حسٍهثم ؾن مسى حواس تَؽ ًنب الٔم تلوهلم :"ٕان ا٢كال امس ٢كا ُو خمَوق ٕلكامة معاْكي -    تَ ذما ُو كريان،  اًو

 فبٔما الٓذيم ذَق ماًاك ٌٌَلل وتني هوهَ مال وتني هوهَ ماًاك ٌٌَلل مٌافات"

 .125ذ ذ ن، ذ ش ن، ض  15إلمام اًرسديس، ا٢كخسوظ، ح  -



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 101 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 : اْكق يف اْكَات آكاظة من حلوق اًضرعَةا٢كححر اًثاين

ٛك ٢كفِوم حلوق جتاٍ اًثاين لتبٔش ٔبن هخعصق كدي ركدي آكوط يف ثفاظَي ما رُة ٕاًََ ٔبهعاز ُشا الٕ    

اًضرعَة حىت ًخضح ا٢كوكف ٔبنرث، حفلوق اًضرعَة
1

ٔبو نٌل ٌسمهيا اًحـغ اْكلوق اٌَعَلة ٔبو ا٢كالسمة ًعفة  

إلوسان يه ظائفة من اْكلوق اًيت خيخط هبا إلوسان ذون كرٍي ويه ثثخت هل تعفذَ إلوساهَة، وكس تَف الاُامتم 

شا ٕان ذل حبلوق اًضرعَة ٕاىل حس وظفِا ابْكلوق ألسا ط فهيا، ُو س َة اًيت ل ميىن الاس خلياء ؾهنا ٔبو اًخفًص

ا ٔبهنا  ـي ٔبمه ما ميزُي ا اًرتمجة اًلاهوهَة ٌَضرعَة الاوساهَة، ًو ؿىل يشء فٕامنا ًسل ؿىل ٔبمهَة ُشٍ اْكلوق ابؾخحاُز

كري ا٢كاًَة ويه جس هتسف حٌلًة ا٢كؼاُص ا٥كخَفة ًـيادض اًضرعَة اًخرشًة وملوماهتا، نٌل ثـس من ٔبمه اْكلوق 

ا حلوكا كاةمة تشاهتا وٕامنا ٔبذزحهتا مضن اْكلوق اًخلََسًة  ثدسم ابْكسازة حِر ٠ك ثـصفِا اًلواهني اًلسمية ابؾخحاُز

ا٢كـصوفة مثي حق ا٢كَىِة
2

. 

ة اْكلوق اٌَّعَلة ابًّضرعَة اكن يف ٔب٢كاهَا يف اًلصن ا٢كايض حِر بٔن     واّكسٍص ابٙكهص ٔبن ٔبّول ػِوز ًيؼًص

و تعسذ اًخـََق ؿىل ا٢كاذت اًف من اؾخسى معسا بٔو ؾن من اًلاهون ا٢كسين اًيت ثيط ؿىل ٔبّن:"  823لَ أل٢كاين ُو

خَ بٔو ؿىل مَىِخَ ٔبو ؿىل بٔي حق بٓدص  ق إلٌُلل ؿىل حِات خشط ٔبو ؿىل حسسٍ بٔو ؿىل حصخَ بٔو ؿىل حًص ظًص

ًححر ؾن حتسًس ا٢كلعوذ "ابْكلوق " ، زاخ ٌَضرط ٍىون مَزما جتاٍ الٓدص إبظالخ اًرضز اٙكي سخدَ هل

غ،  ألدصى" اًوازذت يف جعز ا٢كاذت اًساًفة اًيت ٌس خددؽ الاؾخساء ؿَهيا ٔبو إلرضاز هبا اًزتام ا٢كدسخة ابًخّـًو

ىشا ػِص جباهة اْكلوق اًوازذت يف اًيّط حلوق ٔبدصى مذـَّلة ابًّضرط مثي اْكق يف اًرشف واًسمـة  ُو

وزتواْكق يف الامس واْكق يف اًع
(3)

. 

                                                           

 و ما تـسُا 102،ض ا٢كصحؽ اًساتقؿاكًل فضٍَك ، ٔبًضا :ٔبهؼص  1

 23، ض 2009اًىذة اًلاهوهَة، مرص، تريك فازش حسني، حلوق اًضرعَة وحٌلٍهتا ا٢كسهَة، ذاز   2

 .316، ض 2011ذمسوخ ذََي حبص، حٌلًة اْكَات آكاظة يف اًلاهون اّكيايئ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت،  (3
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2016حوان  

واْكلوق اٌَّعَلة ابًضرعَة نٌل ؾّصفِا اًفلَ يه: "اْكلوق اًيت ثيعة ؿىل ملّوماث وؾيادض اًضرعَة يف    

ة واًفصذًة والاحامتؾَة، حبَر ثـرب مّعا ٌَّضرط من سَعاث خمخَفة وازذت  ا اًعحَـَة وا٢كـيًو خمخَف مؼاُُص

حٌلٍهتا من اؾخساء اًلري"ؿىل ثٜك ا٢كلّوماث واًـيادض تلعس حمنَة ُشٍ اًضرعَة و 
(1)

 . 

 وثيلسم اْكلوق اٌَّعَلة ابًّضرعَة ٕاىل كسمني:

 :  اْكلوق اًوازذت ؿىل ا٢كلوماث ا٢كاذًة ٌَضرعَة اًلسم ألول:

ٔبي ثٜك اْكلوق اًيت جس هتسف حٌلًة اًىِان ا٢كاذي ًإلوسان، اكْكق يف سالمة اّكسم واْكق يف اْكَات،    

 ّكسم سواء يف مواهجة اًلري بٔو يف مواهجة اًضرط هفسَ حِا اكن ٔبو مِخا.نٌل هتسف ٕاىل ثبٔهَس حٌلًة ا

  اْكلوق اًيت حصيم ٕاىل حٌلًة ا٢كلوماث ا٢كـيوًة ًإلوسان اًلسم اًثاين: 

ة كري ا٢كاذًة     فضرعَة إلوسان ًُست مٌحرصت يف هَاهَ ا٢كاذي فلط وٕاهٌّل جضمي ٔبًضا تـغ ا٢كلّوماث ا٢كـيًو

 اًسمـة واًرشف والاؾخحاز وا٢كـخلساث ونشا مضاؾٍص وزقحاثَ.مثي حق إلوسان يف 

ىشا ًخضح ًيا ٔبّن حلوق اًضرعَة يه ثٜك اْكلوق اًيت ٍىون حمَِا اًـيادض ا٢كىّوهة ًضرعَة اًفصذ،     ُو

ة فصذًة واحامتؾَة.  ويه ؾيادض حىون مس خوحات من مؼاُص مذـّسذت ماذًة ومـيًو

ًعحَـة اًلاهوهَة ٌَحق يف حصمة اْكَات آكاظة فان ٔبهعاز الاجتاٍ اًثاين كس وابًصحوغ ٕاىل ما حنن تعسذٍ ٔبي ا   

هَفوا ُشا اْكق ؿىل ٔبهَ من كدَي حلوق اًضرعَة اًيت س حق رشخ حفواُا، فلس بٔمجؽ اًفلَ اًفصويس اْكسًر ؿىل 

شا اْكق  ٔبّن ٔبساش إكاًة اًلاهوهَة ٌَحق يف اْكَات آكاظة ُو ما ٌَمصء من حق خشيص ؿىل دعوظَاثَ، ُو

 اًضريص ؾيسمه ًـّس من اْكلوق اٌَعَلة ابًضرعَة.

                                                           

 .148، ظفحة 1975حسام اٗكٍن الُٔواين، مداذئ اًلاهون، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت،  )  (1
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وتياء ؿىل رٛك فاهَّ ٍىون يف ملسوز ا٢كـخسى ؿَََ اٌَّجوء ٕاىل اًلضاء مبجصذ وكوغ الاؾخساء ؿىل حلَ ُشا    

معاًحا توكف ُشا الاؾخساء ٔبو مٌـَ ذون حاخة ٕاىل ٕازحاث ٔبّن مثّة دعبٔ من ا٢كـخسي كس وكؽ ؿَََ فسخة هل 

زا، ٔبو ٔبّن مثّة ؿالكة س حخِة مدارشت تني ألمٍصنرض 
(1)

. 

 وحمتزي ُشٍ اًفىصت ؾن اًفىصت اًلائٍك ابؾخحاز اْكق يف اْكَات آكاظة من كدَي اْكق يف ا٢كَىِة من انحِخني.  

ة ًإلوسان ثضلك مس خلي ؾن معاْكَ ا٢كاذًة.1  / ٔبهّنا جس هتسف حٌلًة ا٢كعاُك ا٢كـيًو

لاهوهَة ٌَحق يف اْكَات آكاظة يف مواهجة اًاكفّة، مبـىن ٔبهَّ ًلؽ ؿىل ؿاثق اًيّاش اكفّة / ٔبهنا ثوفّص إكاًة ا2ً

الاًزتام تـسم اًخعفّي ؿىل دعوظَاث اًفصذ وورش ما ًخـَّق هبا
(2)

. 

شُة اًصٔبي اًصاحج يف فصوسا ونشا يف مرص ٕاىل اًلول ٔبّن اْكق يف اْكَات آكاظة ًدضاتَ مؽ اْكق     ًو

ن جضاهبَ مؽ اْكق اًـَيناًضريص ٔبنرث م
(3.)

 

 موكف ا٢كرشغ اّكزائصي:

من  47جتسز إلصازت ٕاىل ٔبّن ا٢كرشغ اّكزائصي كس ثخىن فىصت اْكلوق اٌَعَلة ابًّضرعَة من ذالل ا٢كاذت    

:" ًلك من وكؽ ؿَََ اؾخساء كري مرشوغ يف حق من اْكلوق ا٢كالسمة اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي اًيت خاء فهيا

غ مّعا ٍىون كس ْكلَ من رضز ". ًضرعَخَ بٔ   ن ًعَة وكف ُشا الاؾخساء مؽ اًخـًو

ُس     ـَيا من ذالل ُشٍ ا٢كاذت ميىٌيا ٔبن وس خًذج ٔبّن ا٢كرشّغ اّكزائصي كس ٔبذش ابًّصٔبي اًثاين مضيَا ًو ًو

َّف اْكق دضاحة مـخربا ٔبن اْكق يف آكعوظَة من كدَي اْكلوق ا٢كالسمة ٌَّضرعَة، وحنن ىصى ٔبهَّ وفّق حِامن  ه

                                                           

(1)- ANTONIO –J- la protection de la vie privée face au de développement de l’informatique. thèse. Université de 

paris  p.117. 

 .146حسام اٗكٍن الُٔواين، اْكق يف احرتام اْكَات آكاظة، ا٢كصحؽ اًساتق، ظفحة  )  (2

(3)- KAYSER –P- le secret de la vie privée et la jurisprudence civile . mel.r. savatier 1965.415  . 
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و ثضلك مضين ورٛك حفاػا ؿىل اًىِان  يف اْكَات آكاظة ؿىل ٔبهَّ من كدَي اْكلوق اٌَّعَلة ابًّضرعَة ًو

 ا٢كـيوي ٌَضرعَة إلوساهَة زمغ ؿسم اًيط ؿَََ وحق مس خلي. 

يف اْكَات ُشا ٕاضافة ٕاىل ٔبّن فىصت اْكلوق ا٢كالسمة ٌَضرعَة نٌل س حق وزٔبًيا ثوفّص إكاًة اًلاهوهَة ٌَحق    

آكاظة يف مواهجة اًاكفّة، مبـىن ٔبّن أكَؽ ًلؽ ؿىل ؿاثلِم الاًزتام تـسم اًخعفي ؿىل دعوظَاث اًفصذ ٔبو ا٢كساش 

 هبا.

َ فاّن ا٢كرشغ اّكزائصي اىهتج هفس اٍهنج اٙكي سَىَ ا٢كرشغ ا٢كرصّي فٌجس ا٢كاذت  َخيًو من اًلاهون ا٢كسين  50ٌو

من اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي، ذما جيـي حسًثٌا ؾن موكف ا٢كرشغ اّكزائصي  47 ا٢كرصي معاتلة متاما ًيط ا٢كاذت

 ًيعحق ؿىل هؼرٍي ا٢كرصي ُشا ألذري اٙكي اكن س ّحاكا ًالؿرتاف تفىصت اْكلوق ا٢كالسمة ٌَضرعَة.   

ىن ُشا ل مييـيا تبٔي صلك من ألصاكل ٔبن هياصس ا٢كرشغ اّكزائصي ثـسًي اًلاهون ا٢كسين وٕاضا    فة ماذت ًو

دضحية ثـرتف ابْكق يف اْكَات آكاظة وحق مس خلي صبٔهَ يف رٛك صبٔن ا٢كرشغ اًفصويس اٙكي هط ؿىل رٛك يف 

ا٢كاذت اًخاسـة من اًلاهون ا٢كسين اًيت س حق إلصازت ٕاٍهيا ٔلن رٛك سُضلك ضٌلهة ٕاضافِة وحلِلِة ٌَحق يف اْكَات 

 اْكق يف اْكَات آكاظة يف كاهون اًـلوابث اّكزائصي آكاظة دعوظا ؤبن ا٢كرشغ اّكزائصي كس هط دضاحة ؿىل

 جفصم ا٢كساش تَ ووضؽ حزاءاث كاهوهَة يف حال اًلِام تشٛك.

 ذامتة: 

خنَط ذما س حق تَاهَ حول اًخىِف اًلاهوين ٌَحق يف آكعوظَة ٕاىل ٔبّن اًصٔبي اًّصاحج يف ُشٍ ا٢كسبٌٔك اًيت    

ومرص، ُو رٛك اٙكي رُة ٕاىل اؾخحاز اْكق يف اْكَات آكاظة من اثز ثضبهٔنا خسل كاهوين هحري ذاظة يف فصوسا 

و ما ٍصثّة هخاجئ ثًسجم من حِر ألظي مؽ حىَِف ُشا اْكق ؿىل ُشا اًيحو.  كدَي حلوق اًضرعَة، ُو

 47وخبعوض اّكزائص فلس زٔبًيا ساتلا ٔبّن اًلاهون ا٢كسين اؿرتف ابْكلوق ا٢كالسمة ًضرعَة إلوسان، فا٢كاذت   

احة وحوذ ظائفة من اْكلوق اًيت جسمى " اْكلوق ا٢كالسمة ًعفة إلوسان" ، وكس رهص ا٢كرشغ يف بٓدص ثلصز دض 

ُشٍ ا٢كاذت اًيخاجئ اًلاهوهَة اًيت ثرتثة ؾن الاؿرتاف ابْكلوق ا٢كالسمة ًعفة إلوسان، حني كصز ٔبّن ًلك من وكؽ 
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غ مّعا ؿَََ اؾخساء كري مرشوغ يف حق من اْكلوق ا٢كالسمة ًضرعَخَ ٔبن  ًعَة وكف الاؾخساء مؽ اًخـًو

ىون ٢كن وكؽ ؿَََ الاؾخساء اْكق يف ظَة وكفَ ذون حاخة ٕلزحاث اًرّضز، فٕارا  ٍىون كس ْكلَ من رضز، ٍو

اكهت حصمة اْكَات آكاظة ثسذي يف ذائصت اْكلوق ا٢كالسمة ًضرط إلوسان فٕاهّنا حىون حلّا مبـىن اًلكمة حمتخّؽ مبا 

حٌلًة، ًضاف ٕاىل رٛك ٔبّن حٌلًة اْكق ل حىون فلط يف حال الاؾخساء اًضاز وٕاهٌّل ثخحلّق  حمتخّؽ تَ اْكلوق من

 مبجصذ الاؾخساء.

 كاةمة ا٢كصاحؽ:   

  ٍؿاكًل فضٍَك ،إكاًة اًلاهوهَة  ٌَحق يف حصمة اْكَات آكاظة "ذزاسة ملازهة ،ٔبظصوحة ذنخوزا

 2012-2011كس يعَية ،"،لكَة اْكلوق و اًـَوم اًس َاس َة ،خامـة تكرب مًضوز
 EDELMAN:" Esquisse d’un théorie du sujet Lomme et son Image" Dalloz- 

1970.p.119    

 1
 واًًرش ، ٌَعحاؿة اًـصتَة اٍهنضة ذاز آكاظة ، اْكَات حصمة احرتام يف اْكق حسام اٗكٍن ألُواين،  

 1978 اًلاُصت، 

 FOUGEROL.H.la figure humaine  et la droit. Thèse. paris. 1913 

 T.Com.Seine.26 Fév. 1963.J.C.P.1963-11-13364. 

 T.Seine 10 fév. 1905 Dalloz.1905-2-389. 

 T.G.I. Seine .13Mars. 1968.  Gaz –de-Pal 1968-1-376 not-Belmondo. 

 F.GENY:" des droit sur les lettres missives" T.I 

 2004/2005اظة، خامـة ذمضق، نيست فواس اًضٌلظ، اْكق يف اْكَات آك  

 ذ ذ ن، ذ ش ن 15إلمام اًرسديس، ا٢كخسوظ، ح  -

  ،2009تريك فازش حسني، حلوق اًضرعَة وحٌلٍهتا ا٢كسهَة، ذاز اًىذة اًلاهوهَة، مرص 

  ،2011ذمسوخ ذََي حبص، حٌلًة اْكَات آكاظة يف اًلاهون اّكيايئ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت 
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 1975ين، مداذئ اًلاهون، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، حسام اٗكٍن ألُوا 

 ANTONIO –J- la protection de la vie privée face au de développement de 

l’informatique. thèse. Université de paris   

 KAYSER –P- le secret de la vie privée et la jurisprudence civile . mel.r. 

savatier 1965. 

 اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي 
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ةإ مسًول مدسٔب اس خلالل   ثفاق اًخحىمي يف ا٢كياسؿاث اًححًص

 ))ذزاسة يف ضوء اًفلَ واًلضاء وبٔهؼمة اًخحىمي اًححصي

    اٗكنخوز: دٌفويس ؾحس اًـٍزز،خامـة سـَست                                 

 ألس خار/تَحايق تومسٍن،خامـة ثَمسان

 مة:ملس

الثفاق ؿىل اًخحىمي ًُس جمصذ رشظ وازذ يف اًـلس ألظًل، تي ُو ؾحازت ؾن ؾلس بٓدص من ظحَـة 

خمخَفة، فِو وٕان اكن مٌسجمًا من اًياحِة ا٢كاذًة يف رٛك اًـلس ألظًل، فٕاهَ من اًياحِة اًلاهوهَة ٌس خلي متامًا 

اثفاق اًخحىمي، ؾن رٛك اٙكي ًيؼمَ اًـلس ؾيَ، ُشا الاس خلالل جيس ٔبساسَ يف ادذالف ا٢كوضوغ اٙكي ًيؼمَ 

ألظًل اٙكي ًخضميَ
1

. 

ٔبن اًـلس ٕارا ثـصط ٕلحسى ألس حاة ا٢كؤذًة ٕاىل تعالهَ بٔو  -ثعحَلًا ٌَلواؿس اًـامة -وكس اكن اًسائس       

ٔبهَ ًثوز ُيا فسزَ ٔبو ٕاهنائَ، فٕاهَ مٌعلًِا ٍزول جلك ما ثضميَ، وابًخايل ًًهتيي ٔبثص اثفاق اًخحىمي ابًخحـَة، كري 

جساؤلث ؿست، ٔبجصسُا اًفصط اٙكي ٍىون اًـلس ألظًل ا٢كثاز ثضبٔهَ اًزناغ ابظاًل، ٕار ٔبن ٔبمه ما ٍمتزي تَ اثفاق 

اًخحىمي ؾن ابيق اًـلوذ ألدصى، ُو اس خلالهل ؾن اًـلس ألظًل، وابًخايل فٕاهَ ٕارا ادذي زهن من ٔبزاكن اًـلس 

ي ٔبو اًسخة ٔبو اًىذاتة، ٔبو صاتَ ؾَة من ؾَوة إلزاذت اكًلَط بٔو ألظًل اًساًفة اٙكهص مثي اًصضا ٔبو ا٤ك

حلى اثفاق اًخحىمي مبيبٔى  إلهصاٍ ٔبو اًخسًُس، فِي ًؼي ُشا آكَي ٔبو ُشا اًـَة حمعوزًا يف اًـلس ألظًل، ًو

هفس اًدساؤل ؾن ثٜك اًخلرياث اًيت كس ثعصٔب ؿىل ُشا اًـلس ألظًل، ٔبم ٔبهنا متخس ٕاىل اثفاق اًخحىمي ٔبًضًا؟، و 

ًثوز ٕارا ادذي ٔبي زهن من ٔبزاكن اثفاق اًخحىمي، ٔبو صاتَ ؾَة من ؾَوة اًرتايض، فِي رٛك ًؤثص ؿىل اًـلس 

 ألظًل ٔبًضًا؟.

                                                           
1
َة، حبر مًضوز يف    ق إلحاٌك يف اًلواهني اًوظيَة وؿالكاث اًخجازت اٗكًو جمٍك اًـَوم اًلاهوهَة ذ انيج ؾحس ا٢كؤمن َلس، مسى حواس الثفاق ؿىل اًخحىمي تعًص

 .36، ض 2000، خاهفي 42وإلكذعاذًة، لكَة اْكلوق، خامـة ؿني مشس، اًـسذ الٔول، س ية 
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ٍلي اًدساؤلث اًساتلة، سوف حناول إلخاتة ؾهنا يف مدحثني، وس خـصط يف )ا٢كححر ألول(: مفِوم        

ة، مث هخعصق يف )ا٢كححر اًثاين(: ٕاىل تَان موكف الثفاكِاث مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي يف ا٢كيا سؿاث اًححًص

َة واًدرشًـاث اًوظيَة وكضاء اًخحىمي اٗكويل من مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي.  اٗكًو

ةا٢كححر ألول: مفِوم   مدسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحىمي يف ا٢كياسؿاث اًححًص

ًـس مدسٔب اس خلالًَة      
1

ن اًـلس ألظًل من ا٢كحاذئ ا٢كس خلصت حاًًَا، سواء يف ٕاظاز اًلواهني اثفاق اًخحىمي ؾ 

َة، وحتلِلًا ًِشٍ  واحئ اًخحىمي، ٕار ٌضلك اًصنزيت ألساس َة ٢كعاُك اًخجازت اٗكًو َة ًو اًوضـَة ٔبو ا٢كـاُساث اٗكًو

 اٙكي ًخضمن ا٢كعاُك ػِصث اْكاخة ٕاىل حتعني اثفاق اًخحىمي من اكفة ما كس ًعُة ٔبو ًـرتي اًـلس ألظًل

اثفاق اْكىمي من تعالن
2

شٍ الاس خلالًَة جس متس من ا٢كوضوغ ا٥كخَف ًلك من اًـلسٍن: اًـلس ألظًل  ، ُو

والثفاق ؿىل اًخحىمي، فالثفاق ؿىل اًخحىمي ُو جمصذ ؾلس ٍصذ ؿىل إلحصاءاث، ول هيسف ٕاىل حتسًس حلوق 

واًزتاماث ألظصاف ا٢كوضوؾَة
3

ىن ًيعة حمهل ؿىل ا ًفعي يف ا٢كياسؿاث اًياص ئة ؾن اًرشوظ ا٢كوضوؾَة ، ًو

اًيت ًخضمهنا اًـلس ألظًل
4

. 

                                                           
1

 تعوزت ؿامة ٕاىل: ول مدسٔب الاس خلالًَة ٍصحؽ ح 

Ph. FRANCESCAKIS, «Le principe jurisprudentiel de l’autonomie de l’accord compromissoire après l’arrêt HECHT 

de la Cour de cassation», Rev. Arb, 1974, p. 67 et ss. 

C. Blanchin, L’autonomie de la clause compromissoire, un modèle pour la clause attributive de juridiction, Paris, 

LGDJ, Travaux et Recherches Panthéon-Assas Paris 2, 1994, (spéc), P. 38 et ss. 

2
 وما تـسُا. 344ض ، 2014ؾحس اًحاسط َلس ؾحس اًواسؽ، رشظ اًخحىمي يف ؾلس اًحَؽ اًخجازي اٗكويل ذزاسة ملازهة، ذاز اّكامـة اّكسًست، س ية ذ   

3
 Jing Li, L’extension de la clause compromissoire dans l’arbitrage international, The Dijon, 1993, p. 17. 

4
ة،   س اْكساذ، الاجتاُاث ا٢كـادضت ثضبٔن اثفاق اًخحىمي، ذاز اًفىص اّكامـي، إلسىٌسًز ف، ا٢كوحز يف اً 20، ض 2001ذ حفِؼة اًسَ  يفس ا٢كًؤ يؼًصة ، ًو

 .119، ض 2010اًـامة يف اًخحىمي اًخجازي اٗكويل، مًضوزاث اْكَيب اْكلوكِة، تريوث، ًحيان، 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

وكس س حلت إلصازت ٕاىل ٔبن اًلواؿس اًـامة ثليض ٔبن اًـلس ٕارا ثـصط ٕلحسى اًـوازط اًيت ثؤذي ٕاىل       

حىمي ابًخحـَةتعالهَ ٔبو فسزَ ٔبو ٕاهنائَ، فٕاهَ مٌعلًِا ٍزول جلك ما ثضميَ، وابًخايل ًًهتيي ٔبثص اثفاق اًخ
1

ىن  ، ًو

ز كضاء وفلَ اًخحىمي اًخجازي اٗكويل اىهتيى ٕاىل ؾىس رٛك، ٕار هصش مدسبٔ اس خلالل رشظ اًخحىمي ؾن  ثعوُّ

اًـلس ألظًل
2

، فبٔظحح اثفاق اًخحىمي ل ًخبٔثص تحعالن بٔو تفسخ بٔو ٕاهناء اًـلس ألظًل، مىت اس خوكي الثفاق 

ٔبزاكهَ ورشوظ حصخَ آكاظة تَ
3

. 

ة يف ثُدًا ؿىل ما س حق، سوف حناول وحص         حبر ا٢كلعوذ مبحسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي يف ا٢كياسؿاث اًححًص

 ا٢كعَة ألول(، مث هـصط ٔلمه دعوظَاثَ يف )ا٢كعَة اًثاين(. )

ة   ا٢كعَة ألول: ا٢كلعوذ مبحسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحىمي يف ا٢كياسؿاث اًححًص

ف ُشا ا٢كحسٔب خلالًَة اثفاق اًخحىمي اًخعصق ٕاىل مدسٔب اس  ًلذيض تَان ا٢كلعوذ         مث )اًفصغ ألول(، يف ثـًص

 يف )اًفصغ اًثاين(: تَان ضواتط ثعحَلَ

فاًفصغ ألول:  مبحسبٔ اس خلالًَة اثفاق اًخحىمي اًححصي ابًًس حة ٌَـلس ألظًل ثـًص

                                                           
1
َة آكاظة، اّكزء الٔول، اثفا   ق اًخحىمي، ذاز ٔبهؼص ثعحَلاث رٛك ؾيس اًلضاء إلجنَزيي ا٢كضاز ٕاٍهيا ؾيس، ذ سامِة اًصاصس، اًخحىمي يف اًـالكاث اٗكًو

 وما تـسُا. 100، ض 1984صت، مرص، اًعحـة الٔوىل، اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُ

2
 من اس خعساز خسٍص ابٕلصازت ٕاىل ٔبن اًحـغ ًياذي تخىٌصس كاؿست "حتول اًـلس اًحاظي تسلً من ٕاؾٌلل مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي"، حِر ٍصى ٔبهَ تسلً   

وكدي  –اًصمغ من تعالن ُشا اًـلس تسؾوى اس خلالل رشظ اًخحىمي، فٕان ؿَََ اتخساًء حنك تحعالن اًـلس الٔظًل، ٔبو ٔبن ًلصز ا٤كنك الاس متصاز يف اًخحىمي ؿىل 

، واهرصاف هَة  -ٕاؾٌلل مدسٔب الاس خلالل اًخحلق من ثوافص رشوظ حتول اًـلس، ويه : وحوذ ؾلس اًحاظي، وثضمن رٛك اًـلس اًحاظي مجَؽ ؾيادض ؾلس كرٍي

، ًو ؿٌَل تحعالن اًـلس اٙكي ٔبجصماٍ. من اًلائَني هبشٍ اًلاؿست، ذ ؿاذل َلس ذري، تعالن اثفاق اًخحىمي يف اًلاهون ا٢كخـاكسٍن ا٤كمتٍك ٕاىل ٕاجصام ُشا اًـلس الٔذري

(، مىذة اٗكنخوز ؿاذل ذري ٌَمحامات والاسدضازاث اًلاهوهَة، اًلاُصت، مرص، 1978اًححصي ا٢كرصي واثفاكِة الٔدم ا٢كخحست ًيلي اًحضائؽ )كواؿس ُامدوزح 

 .101-100، ض 2001الٔوىل،  اًعحـة

3
 .69، ض 2014ذ َلوذ خمخاز جٍصصي، اًخحىمي اًخجازي اٗكويل، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، مرص،   
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ف مدسٔب اس خلالًَة اثفاق اًخحىمي       ميىن ثـًص
1 

اق ًالهفعال ؾن اًـلس ألظًل اٙكي ؿىل ٔبهَ: كاتََة ُشا الثف

ًخضميَ، مبا ًـين مـَ ٔبن معري اثفاق اًخحىمي ل ٍصثحط مبعري اًـلس ألظًل، ورٛك من حِر اًوحوذ واًعحة 

واًحعالن، فال ًرتثة ؿىل ٕاتعال ٔبو تعالن اثفاق اًخحىمي ٔبو ؿسم حصخَ تعالن اًـلس ألظًل، نٌل ل ًرتثة 

سم حصخَ تعالن اثفاق اًخحىمي، ٕاّل ٕارا اكن اًحعالن ٌضمي اثفاق اًخحىمي واًـلس ؿىل تعالن اًـلس ألظًل ٔبو ؿ

مـًا، نٌل ًو مت ٕاجصام اًـلس من ؿسمي ألََُة
2

َة ، وٕان اكن رٛك انرز اْكسوج يف ؾلوذ اًخجازت اٗكًو
3

و ا٢كحسٔب  ، ُو

ل ميىن الاحذجاح تـسم حصة من ق.ٕا.م.ٕا اًيت خاء فهيا: " 1040/4اٙكي هصسَ ا٢كرشغ اّكزائصي مبوحة ا٢كاذت 

 . اثفاكِة اًخحىمي ثسخة ؿسم حصة اًـلس ألظًل"

خسٍص ابٙكهص، ٔبن مسبٌٔك اس خلالل اثفاق اًخحىمي ل ثثوز يف اًفصط اٙكي ًربم فَِ ُشا الثفاق يف ظوزت       

ـلس، وؿىل ُشا مضازظة، ٕار ثربم ُشٍ ألذريت مٌفعٍك ؾن اًـلس ألظًل، فِيي تشٛك مس خلٍك ٔبساسًا ؾن ُشا اً

ثثاز مسبٌٔك اس خلالل اثفاق اًخحىمي كاًحًا يف اًفصط اٙكي ًربم فَِ اثفاق اًخحىمي يف ظوزت رشظ اًخحىمي هحيس 

مسزح يف اًـلس ألظًل، ٔبو رشظ اًخحىمي اٙكي ٍصذ يف حمصز مس خلي، ٔبو رشظ اًخحىمي اٙكي ٍصذ يف اًـلس 

ا٤كال ٕاًََ
4

 مس خلَخني ماذاًي ؾن اًـلس ألظًل، وٕان اكهت ُاثني اًعوزثني ألذريثني
5

. 

                                                           
1
 Hamdi Ouerghi, L'autonomie de la clause compromissoire en matière d'arbitrage international, Mémoire présenté à 

la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M), Université de Montréal, 

Mai 2006, p. 03. 

2
ذ ، اًـس16، اًس ية ذ ٔبمحس ٕاجصاُمي ؾحس اًخواة، ظوز اثفاق اًخحىمي واس خلالهل، جمٍك الٔمن واًلاهون، بأكذميَة رشظة ذيب، ذوٌك إلمازاث اًـصتَة ا٢كخحست 

ة، اًعحـة الٔوىل، وما تـسُا.  371م، ض  2008الٔول، ًياٍص  ة واًخعحَق، مًضبٔت ا٢كـازف، إلسىٌسًز . 96، ض 2007ذ فذحي وايل، كاهون اًخحىمي يف اًيؼًص

 .17، ض 2004ٔبسامة بٔمحس صويق ا٢كََجي، َُئة اًخحىمي الادذَازي، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، مرص، ذ 

3
 .333س ؾحس اًواسؽ، رشظ اًخحىمي يف ؾلس اًحَؽ اًخجازي اٗكويل، ا٢كصحؽ اًساتق، ض ؾحس اًحاسط َلذ   

4
ظة ٕاجياز وثؼِص ُشٍ اًعوزت يف اْكاٌك اًيت ًعسز فهيا س يس اًضحن اًححصي كري مذضمن ًرشظ اًخحىمي، ًىٌَ حيَي ٕاىل ثعحَق اًرشوظ اًوازذت يف مضاز   

=رشظ اًخحىمي  ىل اًخحىمي ْكي ٔبي ىزاغ ثضبٔن اًـلس الٔظًل. ٔبهؼص يف ُشا آكعوض، تَحايق تومسٍن، =اًسفِية، حبَر ٍىون ٕاحسى ُشٍ اًرشوظ ًيط ؿ

ة ٌَلاهون  (، ملال مًضوز يفيف  ضوء اًخعحَلاث اًلضائَة ابٕلحاٌك ومسى هفارٍ يف مواهجة ا٢كصسي ٕاًََ يف ؾلس اًيلي اًححصي ٌَحضائؽ )ذزاسة ملازهة ا٣كٍك اّكزائًص

 وما ثالُا. 97، ض 2015ي، مًضوزاث خمرب اًلاهون اًححصي واًيلي، خامـة ٔبيب جىص تَلاًس، ثَمسان، اًـسذ اًثاًر، ًس ية اًححصي واًيل

5
 .336ؾحس اًحاسط َلس ؾحس اًواسؽ، ا٢كصحؽ اًساتق، ض ذ   
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

وؿىل اًـموم فٕان ُشا الاس خلالل نٌل ًعفَ اًحـغ ابلس خلالل ا٢كخحاذل      
1

، فلس ًحعي اًـلس ألظًل ٥كاًفذَ 

ٌَيؼام اًـام ٔكن ٍىون سخدَ كري مرشوغ، تُامن ًؼي اثفاق اًخحىمي حصَحًا كرَي مذبٔثص تـسم مرشوؾَة سخة 

حعي اثفاق اًخحىمي ٙكاث اًسخة بٔو ًسخة بٓدص، يف حني ل ثخبٔثص ابيق اًحيوذ اًـلسًة هبشا اًـلس ألظًل، وكس ً 

اًحعالن
2

. 

شا ذالفًا ٢كا رُة ٕاًََ اًحـغ       ُو
3

من ٔبهَ ٕارا ٔبحاظ ابًـلس ألظًل ٔبس حاة ثؤذي ٕاىل تعالهَ ٔبو ٕاىل  

الهل هبا، ٔبو اكن اًـلس كس اهلىض تبٔحس فسزَ، هدِجة ًـسم وفاء بٔحس ٔبظصافَ ابًزتاماثَ اًياص ئة ؾن اًـلس ٔبو ٕاذ

ق اًوفاء ٔبو إلجصاء مثاًل، فٕاهَ يف مجَؽ ُشٍ اًفصوط ًًهتيي اًـلس جبمَؽ  ٔبس حاة الاهلضاء نٌل ًو اهلىض تعًص

رشوظَ، مبا يف رٛك اثفاق اًخحىمي اٙكي ٍىون كس ثضميَ، ًىن ُشٍ اًلاؿست اًـامة، ل ميىن ثعحَلِا يف اًخحىمي 

واًححصي، ٕار جيصي اًـمي ؿىل ذالف رٛك نٌل زٔبًيا، حِر ًـامي اثفاق اًخحىمي ؿىل ٔبهَ ؾلس اًخجازي اٗكويل 

كامئ تشاثَ ومس خلي ؾن كرٍي من اًرشوظ ألدصى اًيت ًخضمهنا اًـلس ألظًل، وابًخايل ل ًخبٔثص اثفاق اًخحىمي 

 تخٜك اًـوازط اًيت ثعصٔب ؿىل اًـلس ألظًل.

 اس خلالل اثفاق اًخحىمي اًححصيفصغ اًثاين:ضواتط ثعحَق مدسبٔ اً

ًفرتط اثفاق اًخحىمي ضواتط مـَية ٌَلول إبماكهَة اس خلالهل ؾن اًـلس ألظًل      
4

 حمتثي فامي ًًل: 

مفن انحِة ٔبوىل، جية ٔبن ٍىون اثفاق اًخحىمي راثَ كس ٔبجصم حصَحًا، مس خوفًِا ًاكفة بٔزاكن وحوذٍ ورشوظ  -1

 حوذ اثفاق حتىمي مس خلي ٕارا ادذي زهن من بٔزاكهَ ٔبو رشظ من رشوظَ.حصخَ اًلاهوهَة، فال جمال ٌَالكم ؾن و 

                                                           
1

 .493، ض 2004ة الٔوىل، ذ بٔمحس ؾحس اًىصمي سالمة، كاهون اًخحىمي اًخجازي اٗكويل واٗكاذًل، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًعحـ 

2
 .96ذ فذحي وايل، ا٢كصحؽ اًساتق، ض   

3
َة وفلًا ًلاهون اًخحىمي ا٢كرصي اّكسًس، جمٍك اًخحىمي اًعاذزت ؾن ا٢كصنز اٍميين ٌَخو    فِق واًخحىمي، اًـسذ اًثاين، ذ َلوذ مسري اًرشكاوي، مفِوم اًخجاًزة واٗكًو

 .336-335حاسط َلس ؾحس اًواسؽ، مصحؽ ساتق، ض ؾحس اً ، مضاز ٕاًََ ؾيس، ذ 18، ض 2000مازش 

4
ة وإلذاًزة وأكصهَة )ذزاسة ملازهة(،   َة ا٢كسهَة واًخجاًز ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت،  ذ ٔبمحس ؾحس اًىصمي سالمة، اًخحىمي يف ا٢كـامالث ا٢كاًَة اٗكاذََة واٗكًو

 .267-266، ض 2006اًعحـة الٔوىل، 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ومن انحِة اثهَة، ٔبّل ٍىون ألظصاف كس اثفلوا ؿىل بٔن ٍىون اثفاق اًخحىمي حزءًا ل ًخجزٔب من اًـلس  -2

ألظًل، حبَر ٍصثحط معرٍي مبعرٍي وحوذًا وؿسماً 
1

، ففي ُشٍ اْكاٌك ل ٌسوػ فصط الاؿرتاف تلاؿست اس خلالل 

اثفاق اًخحىمي، رٛك ٔلن ُشا الثفاق ُو من حِر ألظي رو ٔبساش اثفايق، ًخحمت مـَ اًزنول ؾيس ٕازاذت 

ألظصاف وٕان ذاًفت ثٜك اًلاؿست
2

. 

دداذز ُيا سؤاًني، ألول: ٕارا اكن اًـلس ألظًل )ؾلس اًيلي اًححصي ٌَحضائؽ( ظوزاًي، فِي ٍىون اثفاق        ًو

اًثاين: ٕارا اكن ُشا اًـلس ألظًل ملرتاًن مبا ًـصف حبق اًـسول، ٔبي ؿسول ٔبحس اًخحىمي اًوازذ تَ نشٛك؟، و 

ألظصاف ؾن اًـلس
3

 ؟.

ففامي ًخـَق ابًعوزًة، فٕان خاهة من اًفلَ      
4

ًشُة ٕاىل امذساذ ظوزًة اًـلس ألظًل ٕاىل مجَؽ اًحيوذ اًيت  

صفني ٕاىل الاًخجاء ٕاىل اًخحىمي فامي ًخـَق ابًزناؿاث ًخضمهنا، مبا يف رٛك تيس اثفاق اًخحىمي، ما ٠ك ثخجَ ٕازاذت اًع

 اًيت ثًضبٔ تُهنٌل هدِجة ًِشٍ اًعوزًة.

ًىن ًفصق راث الاجتاٍ يف ُشا آكعوض تني ظوزيت اثفاق اًخحىمي، ففي ظوزت رشظ اًخحىمي ا٢كسزح       

عوزي وتني رشظ اًخحىمي، ؿىل يف اًخرصف ا٢كًضئ ٌَـالكة ألظََة، ًحسو الازثحاظ واحضًا تني اًـلس ألظًل اً

حنو ًحسو مـَ رشظ اًخحىمي ُو الٓدص رشظًا ظوزاًي، ورٛك اس خىٌلًل ٌَوضؽ اًؼاُص اٙكي ٔبزاذ اًعصفان اًؼِوز 

تَ ٔبمام اًلري، وؿىل ُشا فٕاهَ من اًعـة ثعوز اًعوزًة يف اثفاق اًخحىمي اس خلالًل ؾن اًـالكة ألظََة اًيت 

                                                           
1
ا ٢كحسٔب الاس خلالًَة إبٍصاذُا ًـحازت: "ما ٠ك ًخفق الٔظصاف ؿىل كريوثعحَلًا ًِشا اًرشظ    ، فلس حتفؼت اًـسًس من ًواحئ ؤبهؼمة اًخحىمي اٗكويل يف مـصط رهُص

َة تحاٌزس اًيافشت اؾخحازاً  6/4، وا٢كاذت 1996من كاهون اًخحىمي إلجنَزيي ًـام  7رٛك". ٔبهؼص مثاًل: ا٢كاذت  ، 1998ًياٍص  1من  من لحئة قصفة اًخجازت اٗكًو

شا اًخحفغ ذًَي ؿىل ٔبن مدسٔب اس خلالل 1994من لحئة اًخحىمي ٢كصنز اًخحىمي اًخجازي ٗكول جمَس اًخـاون ٗكول آكََج اًـصتَة ًـام  18وا٢كاذت  ا، ُو ، وكرُي

 ىل ؿسم الاس خلالًَة.اثفاق اًخحىمي ل ًـس من اًيؼام اًـام، ومن مث ٔبخاسث اًدرشًـاث واًيؼم اًساتلة ًٔلظصاف الثفاق ؿ

2
ىصى  يف حني ًشُة ٕاىل ذالف رٛك خاهة من اًفلَ، ٕار ٍصى رضوزت احرتام مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي ترصف اًيؼص ؾٌل اثفق ؿَََ الٔظصاف، وسوف 

َة، ذاز ٔبن ُشا اًلول ل ًخفق مؽ فلَ وكضاء اًخحىمي اًخجازي اٗكويل. ٔبهؼص ُشا اًصٔبي، ذ ٔبمحس خمَوف، اثفاق اًخحىمي كٔ  ة مٌاسؿاث اًخجازت اٗكًو سَوة ًدسًو

 .126، ض2005اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، 

3
 .343ؾحس اًحاسط َلس ؾحس اًواسؽ، رشظ اًخحىمي يف ؾلس اًحَؽ اًخجازي اٗكويل، ا٢كصحؽ اًساتق، ض ذ   

4
َة آكاظة اًـالكاث يف اًـال، اًخحىمي ؾحس و ذ ؾاكصة أكال ذ مععفى   الٔوىل،  اًعحـة ًحيان، اْكَيب اْكلوكِة، تريوث َة، مًضوزاثاٗكاذَ  و اٗكًو

 .390-389، ض 1998
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شا مؽ مصاؿات الاس خثٌاء اًساتق ا٢كمتثي يف اجتاٍ ٕازاذت ألظصاف ٕاىل ًخـَق اًخحىمي اب٢كياسؿاث اً  ياص ئة ؾهنا، ُو

 ؿسم امذساذ اًعوزًة ٕاىل اثفاق اًخحىمي.

ٔبما يف اًعوزت ألدصى ويه ظوزت مضازظة اًخحىمي، فألمص ًحسو خمخَفًا ؿىل حنو ًعـة مـَ ثعوز        

ام اًزناغ، وٙكٛك ٍىون ا٢كلعوذ هبا يف مجَؽ ألحوال، مواهجة ظوزٍهتا، ٕار ًربم الثفاق يف ُشا اًفصط تـس كِ

ا٢كياسؿاث اًياص ئة ؾن ظوزًة اًـلس ألظًل، وؿىل ُشا اًيحو فٕان مدسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس 

 من ألظًل ًحلى كادضًا ؿىل ُشٍ اًعوزت ألذريت، تُامن ل جمال ٕلؾٌلل ُشا ا٢كحسبٔ يف اًعوزت ألوىل ما ٠ك ًخخني

 ٕازاذت ألظصاف ٔبهنا كعسث ٕاؾٌلهل.

ٌضمي مجَؽ ما اثفق ؿَََ اًعصفان مبا يف  -ثعحَلًا ٌَلواؿس اًـامة –ٔبما فامي ًخـَق حبق اًـسول، فٕان اًـسول       

رٛك ٔبًضًا اثفاق اًخحىمي، ما ٠ك ًخخني ذالف رٛك يف اًـسول راثَ، ٔبي ما ٠ك ًخضح ٔبن ٕازاذت ألظصاف كس اجتِت 

ا اًـسول ل ٌضمي الثفاق ؿىل اًخحىمي، تُامن ٍصى اًحـغٕاىل ٔبن ُش
1

ٔبن ألظي ُو اس خلالل رشظ اًخحىمي ؾن  

اًـلس ألظًل متامًا نٌل ُو اْكال ابًًس حة ٌَعوزًة، ورٛك لكَ ما ٠ك ثخجَ هَة ألظصاف ٕاىل اًـسول ؾن اًـلس يف 

 ٍلوؿَ، مبا فَِ رشظ اًخحىمي اًوازذ تَ.

 مدسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحىمي اًححصي ابًًس حة ٌَـلس ألظًلا٢كعَة اًثاين:دعوظَاث 

ٕان ثلٍصص اس خلالًَة اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل ؿىل اًيحو اًساتق، ًؤذي ٕاىل كدول ٕادضاغ ُشا       

ألذري ٕاىل هؼام كاهوين خيخَف ؾن رٛك اٙكي حينك اثفاق اًخحىمي، واًلول خبالف رٛك ًـين ٕادضاغ  ل من 

ظًل واثفاق اًخحىمي ٕاىل راث اًيؼام اًلاهويناًـلس الٔ 
2

، وؿىل ُشا اًيحو ٍمتزي مدسبٔ الاس خلالًَة مبجموؿة من 

 آكعوظَاث ٔبمهِا:

 

 

                                                           
1
ة،  1994ًس ية  27ذ الٔهعازي حسن اًيَساين، الٔثص اًًس يب لثفاق اًخحىمي، ذزاسة يف اًلاهون زمق     .14، ض 2001يف صبٔن ا٢كواذ ا٢كسهَة واًخجاًز

2
 ُا.وما ثال 78ذ سامِة اًصاصس، ا٢كصحؽ اًساتق، ض   
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 ؿسم ازثحاظ معري اثفاق اًخحىمي اًححصي مبعري اًـلس ألظًل: ٔبولً 

ًـلس ألظًل من س حق ؤبن ٔبرشان ٔبن اثفاق اًخحىمي ل ًخوكف حصخَ ٔبو فسزَ ٔبو ٕاهناٍؤ ؿىل ما ٌضوة ا      

س خثىن من رٛك حاٌك اثفاق ألظصاف ؿىل ذالف رٛك تعالن ٔبو ما ًياهل من فسخ ٔبو ٕاهناء، ٌو
1

، ٔبي ٕارا اثفلوا 

 ؿىل ازثحاظ معري  ل من اثفاق اًخحىمي واًـلس ألظًل، وابًخايل حىون اًيدِجة ؿىل اًـىس من رٛك.

ازثحاظ معري اثفاق اًخحىمي مبعري اًـلس ألظًل، كس واًواكؽ ٔبن هعاق ُشٍ اًلاؿست ا٢كخلسمة ثضبٔن ؿسم       

ٔباثزث نثري من اّكسل، ذاظة ؾيس اًفلَ واًلضاء اٙكي ًفصق تني حاًيت اًحعالن والاهـسام
2

، حِر ًشُة 

زٔبي
3

ٕاىل اًلول تبٔهَ ٕارا اكن اثفاق اًخحىمي ل ًخبٔثص تحعالن اًـلس ألظًل ؿىل اًيحو اًساتق، فٕاهَ ًخبٔثص مبعري  

س يف حاٌك اهـسامَ، تُامن ٍصى اجتاٍ اًلاًة ٕاىل ٔبن ُشٍ اًخفصكة ل ًسمعِا اًفلَ واًلضاء اًلاًة ذاظة ؿىل ُشا اًـل

ظـَس اًخحىمي اًخجازي اٗكويل، تي هعت كاًحَة اًدرشًـاث واًيؼم ا٢كخـَلة ابًخحىمي ؿىل ٔبن إلذؿاء ابلهـسام ٔبو 

اًخحىميابٕلتعال ًُس من صبهٔنٌل اًخبٔزري ؿىل اس خلالل اثفاق 
4

ـي اًلاًة من  ل رٛك ُو ؿسم ٕااتحة اًفصظة  ، ًو

فِة، واًيت ٌسـى مدسٔب الاس خلالًَة ٕاىل ثفاذهيا ٔبمام ألظصاف يف ٕاماكهَة الاًخجاء ٕاىل اْكَي اًدسًو
5

. 

                                                           
1
 .96ذ فذحي وايل، ا٢كصحؽ اًساتق، ض   

2
ظًل، حِر ًفصق تُامن وكس س حق ؤبن ٔبرشان، ٕاىل بٔن ُشٍ اًخفصكة يه اًيت اسدٌس ٕاٍهيا اًلضاء إلجنَزيي يف زفضَ ٢كحسٔب اس خلالًَة اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس الٔ   

 تعالهَ تـس اهـلاذٍ. ٕارا اكن اًـلس مـَة تـَة ْكلَ مٌش اهـلاذٍ، وتني اًـَة اٙكي ًؤذي ٕاىل 

3
V. Pieter. SANDERS, « L’autonomie de la clause compromissoire », in Hommage à Frédéric Eisemann, Chambre du 

commerce internationale (CCI), N° 921,1978, p. 34 et s. 

4
من  21/2من الثفاكِة الٔوزوتَة ٌَخحىمي اًخجازي اٗكويل، وا٢كاذت  5/2، وا٢كاذت 1961من اثفاكِة حٌَف الٔوزوتَة ًس ية  5/3ٔبهؼص ؿىل سخِي ا٢كثال، ا٢كاذت   

َة يف ا٢كاذت  16/1كواؿس حتىمي اًَووسرتال، وا٢كاذت  و ما بٔنسٍ ٔبًضًا هؼام حتىمي قصفة اًخجازت اٗكًو ، وهؼام اًَِئة الٔمٍصىِة 8/4من اًلاهون اٍمنوريج ٌَخحىمي، ُو

 .1992ٌَخحىمي ًس ية 

5
 V. B. Goldman, Arbitrage Commercial International, Convention d’arbitrage, Généralités Autonomie et principe de 

validité, Loi Applicable, J.CI, droit Inter, Fasc 586-1, 1989, N° 1, p. 10. 

س اْكساذ، الاجتاُاث ا٢كـادضت ثضبٔن اثفٔبصازث ٕاىل ُشا اًصٔبي،    .45اق اًخحىمي، ا٢كصحؽ اًساتق، ض ذ حفِؼة اًسَ 
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وميزي خاهة من اًفلَ      
1

تني ؾَوة إلزاذت اًيت ختط رشظ اًخحىمي راثَ، وؾَوة إلزاذت اًيت ثَحق اًـلس  

ففي اْكاٌك ألوىل ٕارا اكن ؾَة إلزاذت مذـَق ابثفاق اًخحىمي وحمعوز فَِ، فِشا اًـَة ل ميخس ٕاىل  ألظًل،

اًـلس ألظًل ا٢كَحق تَ رشظ اًخحىمي، ومن مث فٕاتعال رشظ اًخحىمي ًـَة يف ٕازاذت ٔبحس اًعصفني ل ميخس ٕاىل 

َ، ويف ُشا ًعسق مدسٔب اس خلالل رشظ اًـلس ألظًل، اٙكي ًحلى حصَحًا زمغ ٕاتعال رشظ اًخحىمي ا٢كَحق ت

من ق.ٕا.م.ٕا اّكزائصي 1040/4ا٢كاذت  اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل ا٢كيعوض ؿَََ يف
2

عسق ٔبًضًا يف اْكاٌك  ، ًو

ا٢كـاهسة، اًيت ٍىون فهيا ؾَة إلزاذت لحلًا ابًـلس ألظًل، فٕان ٕاتعال ُشا ألذري ل ٍىون هل ٔبثص ؿىل رشظ 

 رشظ حصَحًا يف راثَ.اًخحىمي ٕارا اكن ُشا اً 

وثعحَلًا ًٔلحاكم اًساتلة ثضبٔن ؾَوة إلزاذت، فٕاهَ ٕارا ثـَق ألمص ابًلَط، فٕان اًلَط كس ٍصذ ؿىل حمي       

شا اًيوغ من اًلَط ل ميخس تعحَـة اْكال ٕاىل رشظ اًخحىمي،  اًـلس ألظًل ٔبو ؿىل كمية اًيشء ا٢كـلوذ ؿَََ، ُو

اًـلس ألظًل ؿىل اًيحو اٙكي س حق ثفعَهل يف مـصط اْكسًر ؾن زهن لدذالف حمي ُشا ألذري ؾن حمي 

ا٤كي، وكس ٍصذ اًلَط ؿىل خشط ا٢كخـاكس ٔبو ؿىل ظفة من ظفاثَ يف اًـلس ألظًل، فِشا اًيوغ من اًلَط ميخس 

ثَ، ابًرضوزت ٕاىل رشظ اًخحىمي، ٔلن ُشا ا٢كخـاكس يف اًـلس ألظًل ُو ابًرضوزت مذـاكس يف رشظ اًخحىمي را

 وابًخايل ل ًعسق مدسٔب الاس خلالل ؿىل ُشٍ اْكاٌك ألذريت.

ٔبما ٕارا ثـَق ألمص ابٕلهصاٍ، فإلهصاٍ ًيعة ابًرضوزت ؿىل خشط ا٢كخـاكس الٓدص يف رشظ اًخحىمي اًوازذ يف       

ظ اًـلس ألظًل، وؿىل ُشا اًيحو فٕان إلهصاٍ اٙكي ًحعي اًـلس ألظًل، ًؤذي ابًرضوزت ٕاىل ٕاتعال رش 

اًخحىمي، ؿىل حنو خيصح مـَ ألمص من هعاق ثعحَق مدسٔب اس خلالل رشظ اًخحىمي، ًىن ٕارا مت الثفاق ؿىل 

اًخحىمي تـس ٕاجصام اًـلس ألظًل اٙكي ثـَق تَ ؾَة إلهصاٍ، فٕان رشظ اًخحىمي ًحلى حصَحًا ًزوال إلهصاٍ، ٕار ٠ك 

 ٍىن كس مت الثفاق ؿىل اًخحىمي تـس.

                                                           
1
 وما تـسُا. 405اًـال، ا٢كصحؽ اًساتق، ض  ؾحس و ذ ؾاكصة أكال ذ مععفى  

2
من اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي تيعِا ؿىل ٔبهَ: "ٕارا اكن اًـلس يف صق مٌَ ابظاًل ٔبو كاتي  104ما ًًدلي مالحؼخَ يف ُشا ا٢كلام، ما كس ًؤذي ٕاًََ ٕاؾٌلل ا٢كاذت   

لس لكَ"، فٕارا اكن تعال، فِشا اًضق وحسٍ ُو اٙكي ًحعي، ٕالّ ٕارا ثحني ٔبن اًـلس ما اكن ًَمت تلري اًضق اٙكي وكؽ ابظاًل ٔبو كاتاًل ًإلتعال، فِحعي اًـًالٕ 

ن اًؼصوف ٔبن ٕازاذت اًعصفني ما اكهت اًضعص الٔول من ا٢كاذت جيسس ثعحَق مدسٔب الاس خلالًَة، فٕان اًضعص اًثاين مهنا ل ميىن مـَ ثعحَق ُشا ا٢كحسٔب، ٕارا ثحني م

شا ما ًـصف ظحلًا ٌَلواؿس اًـامة مبحسٔب   اهخلاض اًـلس.ًخًهتيي ٕاىل ٕاجصام ؾلس اًيلي تسون الثفاق ؿىل اًخحىمي اٙكي ٌضوتَ اًـَة ا٢كؤذي ٌَحعالن، ُو
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الاس خلالل واًلنب، فالس خلالل ًخعَة ًلِامَ رشظان، ٔبحسٌُل ُو ؿسم اًخـاذل تني  ٔبما ؾن ؾَة       

اًزتاماث اًعصفني، واثىهيٌل ُو ٔبن ٍىون ؿسم اًخـاذل ُشا انص ئًا ؾن اس خلالل ٔبحس اًعصفني ًضـف مـني يف 

و ما ًـصف ابًعُش اًحني ٔبو اًِوى اّكامح، ومن اًواحض ٔبن ُشا اًرشظ ألذ ٔبي  –ري اًعصف الٓدص، ُو

ًخعوز حتللَ ابًًس حة ًرشظ اًخحىمي، خبالف اًرشظ ألول، لدذالف حمي رشظ اًخحىمي ؾن  -الاس خلالل

حمي اًـلس ألظًل، ؤلن رشظ اًخحىمي ًًضئ اًزتاماث مذـاذٌك يف مواهجة  ل من اًعصفني، ٕار  ل مهنٌل ل ًَزتم 

 والاًخجاء تسًل مٌَ ٕاىل اًخحىمي.فَِ تبٔنرث من ؿسم الاًخجاء ٕاىل اًلضاء ؾيس كِام اًزناغ، 

ول خيخَف اًوضؽ ابًًس حة ٌَلنب من ابة ٔبوىل، ٔلن اًلنب ًلوم ؿىل رشظ واحس ُو ؿسم اًخـاذل يف        

الاًزتاماث، وؿىل ُشا اًيحو ًخجسس ثعحَق مدسبٔ اس خلالل رشظ اًخحىمي يف جمال ٕاتعال اًـلس ألظًل 

1حصَحًا زمغ ٕاتعال اًـلس ألظًل ًِشا اًسخة ًالس خلالل ٔبو اًلنب، فِؼي رشظ اًخحىمي
. 

 : ازثحاظ مدسبٔ اس خلالًَة اثفاق اًخحىمي اًححصي ابس خلالل ا٤كنك ابًفعي يف مسبٌٔك ادذعاظَ   اثهَاً 

ٔباثز آكالف اًفلِيي اًساتق ثضبٔن اس خلالًَة اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل، ومسى ثبٔزري تعالن ُشا        

ًخحىمي اًوازذ تَ، ذالفًا بٓدص حول حتسًس اّكِة ا٥كخعة ابًفعي يف مسبٌٔك حصة ٔبو تعالن ألذري ؿىل اثفاق ا

اًـلس ألظًل
2

، حِر ًؼِص ُشا إلصاكل يف اًفصط اٙكي ًسفؽ فَِ بٔحس ألظصاف بٔمام َُئة اًخحىمي تحعالن 

مص ثـلِسًا حِامن ًخـَق اًـلس ألظًل، فِي ٍىون الادذعاض ٌَلضاء اًوظين ٔبم ًَِئة اًخحىمي؟، نٌل ٍزذاذ الٔ 

َة، ٕار ثثري ُشٍ اْكاٌك مضلكة حتسًس  ألمص تـلوذ اًيلي اًححصي اٗكويل، ٔبي ٕارا ثـَق رٛك تـلوذ اًخجازت اٗكًو

 اًلاهون اًواحة اًخعحَق.

                                                           
1
س ٔبهؼص، ذ مععفى    اًـال، ا٢كصحؽ اًساتق، هفس ا٢كوضؽ. ؾحس و ذ ؾاكصة أكال ٌَمًز

2
َة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة،  1994ًس ية  27ٔبمحس اًس َس ظاوي، اًوخزي يف اًخحىمي ظحلا ٌَلاهون زمق  ذ   اًعحـة ؿىل ضوء ٔبحاكم اًلضاء ؤبهؼمة اًخحىمي اٗكًو

َة   121، ض 2013اًصاتـة،  ة، ، ذاز اّكامـة ا-ذزاسة ملازهة -وما ثالُا. ذ تََف محسي َلوذ، اٗكؾوى تحعالن ٔبحاكم اًخحىمي اٗكًو ، 2008ّكسًست، إلسىٌسًز

 . 50ض 
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1حسم ا٢كرشغ اًفصويس ُشٍ ا٢كسبٌٔك       
من كاهون ا٢كصافـاث اّكسًس )ا٢كـسل اب٢كصسوم  1466، فٌط يف ا٢كاذت 

، ا٢كـسل ًلاهون اًخحىمي(، ؿىل ٔبن ا٤كنك اكًلايض ًفعي يف ادذعاظَ، وُو ما ًـصف مبحسبٔ 2011ًس ية  48زمق 

الادذعاض ابلدذعاض، وٕاؾٌلًل ًِشا ا٢كحسٔب ًفعي ا٤كنك يف مسى حصة اًـلس ألظًل ٔبو تعالهَ، حىت ٍمتىن 

ُسف ا٢كرشغ اًفصويس من رٛك ُو من اًسري يف ٕاحصاءاث اًخحىمي ذون اْكاخة ٕاىل وكف ُشٍ إلحصاءاث، و 

ا حبَر ل  جتية ٕاهجاط اًـمََة اًخحىميَة ثسخة اٗكفؽ تحعالن اًـلس ألظًل، ٔبو ؿىل ألكي جتية وكف سرُي

ميىن الاس متصاز فهيا ٕاّل تـس فعي اًلضاء يف مسبٌٔك حصة اًـلس ألظًل
2

. 

يف اًفعي يف مسبٌٔك مسى حصة اًـلس ألظًل  كري ٔبن ما جتسز إلصازت ٕاًََ، ٔبن اًدسَمي حبق َُئة اًخحىمي      

وتعالهَ ؿىل اًيحو ا٢كخلسم، ل ًـين ٔبهنا متٜك سَعة اْكنك تحعالن اًـلس ألظًل ٔبو حصخَ ٓكصوح رٛك ؾن 

ُست سَعة حنك، فِيي ثححر فلط يف مسى حصة  ادذعاظِا، وابًخايل ثحلى ُشٍ اًسَعة سَعة حبر فلط ًو

اًـلس ألظًل ٔبو تعالهَ
3

َ جيوس ًِا الاس متصاز يف ٕاحصاءاث اًخحىمي ٕارا ثحني ًِا ٔبن اًـلس ابظي ٔبو كري ، ؿىل ٔبه

حصَح ًرتثُة الآثز ا٢كاًَة ا٢كرتثحة ؿىل تعالهَ، ًىهنا ل متٜك الاس متصاز يف اًخحىمي ٕارا ثحني ًِا ٔبن اثفاق اًخحىمي 

                                                           
1
ؿىل  ٔبهؼص خاء موكف ا٢كرشغ اًفصويس ُشا اس خجاتة مٌَ ٌَفلَ واًلضاء اٙكي ٍىصش ا٢كحسٔب ا٢كـصوف مبحسٔب الادذعاض ابلدذعاض اٙكي س يدٌاوهل لحلًا،  

 :سخِي ا٢كثال

RUBELLIN-DEVICHI J, L'arbitrage nature juridique, droit interne et droit international privé, Paris, LGDJ, 1965, N° 

333, P. 226 et ss. 

Cass. Civ, 6 mai 1991, Rev Arb, 1991, p. 58. 

Cass. Civ, 2 mais 1966, Rev, Arb, 1966, p. 99. 

Sentence 787, du 18 octobre 1990, DMF 1991, p 269. 

Sentence 795, du 19 décembre 1990, DMF 1991, p 542. 

2
س ظاوي، ا٢كصحؽ اًساتق، ض     .122ذ ٔبمحس اًسَ 

3
 .125ا٢كصحؽ هفسَ، ض   
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ٌك اْكنك ابىهتاء اًخحىمي ٔبو اْكنك تـسم ابظي ٔبو لػ ٔبو كري مض متي ؿىل موضوغ اًزناغ، ٕار ًخـني ؿَهيا يف ُشٍ اْكا

الادذعاض حبسة ألحوال
1

. 

ا٢كاذت مبوحة  -مدسٔب الادذعاض ابلدذعاض –ٔبما ؾن ا٢كرشغ اّكزائصي، وٕان اكن كس هصش ا٢كحسٔب اًساتق       

حِر هط ؿىل ٔبهَ: "ثفعي حموكة اًخحىمي يف الادذعاض آكاض هبا"، كري ٔبهَ ٠ك ًفعح ؾن ٕازاذثَ يف  1044

ي َُئة اًخحىمي الادذعاض يف اًفعي يف مسبٌٔك حصة اًـلس ألظًل من ؿسمَ، مفحوكة اًخحىمي ثفعي يف  ختًو

ادذعاظِا من ؿسمَ فلط مىت ثحني ًِا وحوذ ٔبو ؿسم وحوذ اثفاق اًخحىمي وفلًا ٢كفِوم ا٢كاذت ا٢كشهوزت، وابًخايل 

ا٥كخعة يف اًفعي يف مسى حصة اًـلس ألظًلًؼي إلصاكل مذـَلًا ابًًس حة ٢كوكف ا٢كرشغ اّكزائصي ابّكِة 
2

. 

واٙكي منَي ٕاًََ يف ُشا آكعوض، وتياًء ؿىل اؾخحازاث اًرسؿة اًيت ٍمتزي هبا هؼام اًخحىمي، وثيافهيا مؽ       

ة يف  ًو وكف سري ٕاحصاءاث اًخحىمي ٕاىل حني اًفعي يف مسبٌٔك حصة اًـلس ألظًل من كدي اًلضاء، فٕان ألًو

ة سري إلحصاءاث اًخحىميَة من حسم اًزناغ حو  ل ُشٍ ا٢كسبٌٔك ل صم حىون ًَِئة اًخحىمي، ضٌلاًن لس متصاًز

هجة، وٕاؾٌلًل لثفاق اًخحىمي اًعحَح اًوازذ يف اًـلس، ًىون َُئة اًخحىمي جس متس ولٍهتا ٔبساسًا من ُشا الثفاق 

 ؿىل اًخحىمي ا٢كس خلي ؾن اًـلس حمي اًزناغ.

الازثحاظ تني مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي ومدسٔب الادذعاض ابلدذعاض، فٕان ما وؾوذًا ٕاىل مسبٌٔك       

جتسز إلصازت ٕاًََ ٔبن اًفلَ كس ادذَف يف مسبٌٔك وحوذ ازثحاظ تني ا٢كحسٔبٍن من ؿسمَ، فلس رُة خاهة ٕاىل 

الل اثفاق اًلول توحوذ ُشا الازثحاظ، مؽ اؾخحاز مدسبٔ الادذعاض ابلدذعاض هدِجة كري مدارشت ٢كحسٔب اس خل

اًخحىمي
3

صى اًحـغ الٓدص ٔبن مدسٔب الادذعاض ابلدذعاض موكي ٢كحسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحىمي ، ٍو
1

، يف حني 

2ُياك من ًـرتف تعـوتة اًصتط تُهنٌل
. 

                                                           
1
 .78، ض 2013ذ ٔبمحس ٕاجصاُمي ؾحس اًخواة، الٔثص إلجيايب والٔثص اًسَيب لثفاق اًخحىمي، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت،   

2
من كاهون  22/1مذـَق ُيا مبسبٌٔك الادذعاض، حِر هط يف ا٢كاذت  وكس معي ا٢كرشغ ا٢كرصي ؿىل ثاليف ُشا اًلموط وحس يًا فـي، لس امي والٔمص  

ثفعي َُئة اًخحىمي يف اٗكفوغ ا٢كخـَلة تـسم ادذعاظِا، مبا يف رٛك اٗكفوغ ا٢كحًِة ؿىل ؿسم وحوذ اثفاق حتىمي ٔبو سلوظَ ٔبو تعالهَ اًخحىمي ا٢كرصي ؿىل ٔبهَ: "

اٗكفوغ ا٢كخـَلة تـسم ادذعاض َُئة اًخحىمي(، ٔبهنا خاءث ؿامة ًدضمي اكفة اٗكفوغ مبا يف رٛك اٗكفؽ ٔبو ؿسم مشوهل ٢كوضوغ اًزناغ"، فاٙكي ًؼِص من ؾحازت )

 ا٢كخـَق تـسم حصة اًـلس الٔظًل.

3
ة، زمق    .313، ض 1996 مرص، اًلاھصت، اًـصتَة، اٍهنضة ذاز ،1994ًس ية  27ذ ىصميان ؾحس اًلاذز، اثفاق اًخحىمي يف ا٢كواذ ا٢كسهَة واًخجاًز
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ومن خاهخٌا، فٕاهيا هخجَ مؽ من ٍصى     
3

ٕاىل ٔبن اًلاؿست اًساتلة، وا٢كمتثٍك يف ازثحاظ مدسٔب اس خلالل اثفاق  

ٔب الادذعاض ابلدذعاض، يه كاؿست ثـوسُا اٗككة، رٛك ٔبن مدسٔب الادذعاض ابلدذعاض ُو اًخحىمي مبحس

ُس هل ؿالكة مدارشت ٔبو كري مدارشت مبحسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي، فضاًل ؿىل ؿسم  مدسٔب مس خلي يف راثَ، ًو

ـي ما ًربز ُشا اًلول:  اؾخحاٍز ذاظَة من دعائعَ، ًو

ٔبٍن خيخَف متامًا ؾن الٓدص، رٛك ٔبن جمال ثعحَق مدسٔب الاس خلالل ًؼِص ٔبن جمال ثعحَق  ل مدسٔب من ا٢كحس -1

ٔبساسًا ؾيس ثلسٍص حصة اثفاق اًخحىمي، تُامن ًؼِص جمال ثعحَق مدسبٔ الادذعاض ابلدذعاض ؾيس اًحسء يف 

 ٕاحصاءاث اًخحىمي وكدي ثلسٍص حصة اثفاق اًخحىمي، ٔبي ٔبن مدسٔب الاس خلالل ًبئت يف مصحٍك لحلة ٍىون فهيا

مدسٔب الادذعاض ابلدذعاض كس ثلصز، ألمص اٙكي ًؤنس اهخفاء وحوذ ؿالكة وازثحاظ تني ا٢كحسٔبٍن، ذما ًيفي 

 اؾخحاز مدسٔب الادذعاض ابلدذعاض ٔبثص من بآثز مدسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحىمي.

ٔبما مدسبٔ  ٔبن مدسٔب الاس خلالًَة ًخـَق مبسبٌٔك موضوؾَة هتسف ٕاىل متَزي اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل، -2

الادذعاض ابلدذعاض فِخـَق مبسبٌٔك ٕاحصائَة هتسف ٕاىل مٌح ا٤كنك سَعة ثلٍصص ادذعاظَ، ذاظة يف اْكاٌك 

حسو فهيا ٔبن تعالهَ انتؽ من راثَ ل من اًـلس ألظًل اًوازذ  اًيت ًثوز فهيا اًضم حول حصة اثفاق اًخحىمي، ًو

 ن ؿسمَ. تَ، ورٌٜك ترصف اًيؼص ؾن اس خلالل اثفاق اًخحىمي م

 : اس خلالل اثفاق اًخحىمي اًححصي ل ًـين اهفعاهل ؾن اًـلس ألظًلاثًثاً 

ٕان اس خلالًَة اثفاق اًخحىمي اًححصي ؿىل اًيحو اًساتق، جتس س يسُا يف هون ٔبزاكن ُشا الثفاق وٕازاذت       

لي وكامئ تشاثَ، ٌس خلي ٔبظصافَ ثـخرب مس خلٍك ؾن ثٜك ا٢كخـَلة ابًـلس ألظًل، فاثفاق اًخحىمي ُو اثفاق مس خ

4ثرشوظَ وكواؿسٍ اًيت متزٍي ؾن رشوظ اًـلس ألظًل اٙكي ًخضميَ
، مفحي اثفاق اًخحىمي ُو اًفعي يف ا٢كياسؿة 

اًيت وضبٔث ٔبو س خًضبٔ ثضبٔن اًـلس ألظًل )ؾلس اًيلي اًححصي ٌَحضائؽ(، ٔبما حمي ُشا اًـلس ُو ٔبمص بٓدص ٍمتثي 

                                                                                                                                                                                            
1

 .148، ض 1998ذاز ا٢كـازف، اًلاُصت، مرص،  اًثاين،  اّكزء اٗكويل، اًخجازي اًخحىمي موسوؿة الٔحسة، إكَس ذ ؾحس 

2
 .70ذ َلوذ خمخاز جٍصصي، اًخحىمي اًخجازي اٗكويل، ا٢كصحؽ اًساتق، ض   

3
ة مٌاسؿاث اًخجازت اٗك   َة، ا٢كصحؽ اًساتق، ض ٔبهؼص ُشا اًصٔبي، ذ ٔبمحس خمَوف، اثفاق اًخحىمي كٔسَوة ًدسًو  .147-146ًو

4
ذ ٔبمحس ٕاجصاُمي ؾحس اًخواة، ظوز اثفاق اًخحىمي واس خلالهل، جمٍك الٔمن . 18ٔبسامة صويق ا٢كََجي، َُئة اًخحىمي الادذَازي، ا٢كصحؽ اًساتق، ض ذ   

 .371، ض 2008ٍص ، اًـسذ الٔول، ًيا16واًلاهون، بأكذميَة رشظة ذيب، ذوٌك إلمازاث اًـصتَة ا٢كخحست، اًس ية 
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 ٔبن سخة الثفاق ؿىل اًخحىمي ُو ثـِس  ل ظصف تـسم الاًخجاء ٕاىل كضاء اٗكوٌك يف اًحضائؽ ا٢كصاذ هلَِا حبصًا، نٌل

فِو ٔبمص  -ؾلس اًيلي اًححصي ٌَحضائؽ -ثسخة ما ًثوز تُهنٌل من ىزاغ حول اًـلس، ٔبما اًسخة يف اًـلس ألظًل 

بٓدص خمخَف متاماً 
1

 تسفـِا، وسخة اًوؿس ٔبو ألحصت تسفؽ الاًزتام ُو اًحضاؿة تيلي اًياكي اًححصي اًزتام سخة، ف 

 اًحضاؿة. تيلي اًياكي اًزتام ُو ألحصت ا٢كصسي ٔبو اًضاحن تسفؽ اًزتام

ًىن اًدسَمي ابس خلالل اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل ؿىل اًيحو ا٢كخلسم، ل ًـين ابًرضوزت ؿسم ازثحاظَ       

 وٕان اكن من اًياحِة اًلاهوهَة ًـخرب مس خلاًل ٕاىل ٔبن اثفاق اًخحىميتَ واهفعاهل هنائًَا ؾيَ، فلس س حلت إلصازت 

ؾن اًـلس ألظًل، ٕاّل ٔبهَ ًـخرب مٌسجمًا فَِ من اًياحِة ا٢كاذًة
2

، فِو ل ًـين معَلًا وحوة ٔبن ٍىون اثفاق 

اًخحىمي حماًل ًرتاط مس خلي ؾن اًصضا ا٢كخعَة ؾن اًـلس ألظًل، ؿىل ٔبن ُشا الازثحاظ ًؼِص ٔبساسًا وتعوزت 

الث ٔبو ٔبساة اًحعالن اًيت ثَحق اًـلس ألظًل و اثفاق اًخحىمي مـًا، فَو اكن سخة ؾلس اًيلي ذاظة يف ح

كري مرشوغ ٔبو خماًف ٌَيؼام اًـام، ٔبو اكن ٔبحس اًعصفني انكط ٔبو ؿسمي ألََُة، ٔبو ًُست هل ظفة اًخوكِؽ ؿىل 

ة ٔبو مسٍص جمَس إلذازت اٙكي ل اًـلس، ٔبو ٔبن اًخوكِؽ كس مت من كدي خشط كري خمول تشٛك، مثي مسٍص اًرشن

ا من ألس حاة اًيت ثَحق اًـلس والثفاق مـًا، فٕاهَ من كري ا٢كلدول  خيوهل هؼام اًرشنة مثي ُشٍ اًسَعة، وكرُي

يف ػي ُشٍ ألس حاة ٔبن ثليض َُئة اًخحىمي تحعالن اًـلس ألظًل مؽ تلاء اثفاق اًخحىمي حصَحاً 
3

 . 

 اًححصي ابًرضوزت ٌَلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل اًـلس ألظًل : ؿسم دضوغ اثفاق اًخحىمي زاتـاً 

الاس خلالل ل ًلعس تَ الاس خلالل من حِر اًحعالن واًـَوة حفسة، تي ٌضمي نشٛك اس خلالل       

، من حِر دضوؿَ ٌَلاهون اٙكي حيسذٍ ألظصاف، فُس خعَـون ثحـًا -رشظًا اكن بٔو مضازظة -اثفاق اًخحىمي 

اًخحىمي ًلاهون كري اًلاهون اٙكي خيضؽ هل اًـلس ألظًلٙكٛك ٕادضاغ اثفاق 
4

. 

                                                           
1
ة واًخعحَق، ا٢كصحؽ اًساتق، ض     .95ذ فذحي وايل، كاهون اًخحىمي يف اًيؼًص

2
 .20ذ حفِؼة اًس َس اْكساذ، الاجتاُاث ا٢كـادضت ثضبٔن اثفاق اًخحىمي، ا٢كصحؽ اًساتق، ض . 36ذ انيج ؾحس ا٢كؤمن َلس، اًححر ا٢كضاز ٕاًََ ساتلًا، ض   

3
 .348واسؽ، مصحؽ ساتق، ض ؾحس اًحاسط َلس ؾحس اًذ   

4
ة،    َة، ذاز اًفىص اّكامـي، إلسىٌسًز  .283، ض 2009ذ ذاٗك ذمسوخ ٕاجصاُمي، اًخحىمي الاًىرتوين يف ؾلوذ اًخجازت اٗكًو
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حول اًلاهون ا٢كعحق ؿىل ا٢كوحداث  19/6/1980ويف ُشا الاجتاٍ سازث مـاُست زوما ا٢كربمة يف         

اًخـاكسًة، ٕار ثلصز ٔبن رشظ اًخحىمي ٌضلك حزًء مس خلاًل ؾن اًـلس ألظًل، ومن مث حيق ٌَمخـاكسٍن نٌل ٌَلضات 

و ما هعت ؿَََ ٔبًضًا اًلصفة اًخجاًزة ٕادضاؿ َ ًلاهون خمخَف ؾن اًلاهون اٙكي ختضؽ هل رشوظ اًـلس ألظًل، ُو

َة يف اًـسًس من كصازهتا اٗكًو
1

، اًيت ٔبنسث فهيا "حق ألظصاف يف ٔبن ًيعوا يف اثفاق اًخحىمي ا٢كربم تُهنم، ؿىل 

لس ألظًل وؿىل اثفاق اًخحىمي ... فٕارا ٠ك ًخضمن زقحهتم يف ثعحَق اًلاهون اٙكي خيخازوهَ مصت واحست ؿىل اًـ

اثفاق اًخحىمي كاهواًن مـَيًا، فََمحوكة ٔبن ثلصز حصة الثفاق ثضلك مس خلي ؾن اًلاهون اًواحة ثعحَلَ ؿىل 

 اًـلس ألظًل".

ن وساز ؿىل راث الاجتاٍ اًلضاء اًفصويس يف اًـسًس من بٔحاكمَ، حِر ًلصز ذاةمًا زفضَ ٌ٘كفوغ تحعال      

ٔبحاكم اًخحىمي، ا٢كسدٌست ؿىل ٔبساش ٔبن َُئة اًخحىمي ٠ك ثعحق ٌَفعي يف مسبٌٔك ادذعاظِا اًلاهون اٙكي حينك 

موضوغ اًـلس ألظًل، وابًخايل فٕان ثيفِش اثفاق اًخحىمي ل خيضؽ ابًرضوزت ٕاىل اًلاهون اٙكي خيضؽ هل اًـلس 

ألظًل اٙكي ًوخس اثفاق اًخحىمي تني زياايٍ
2

. 

 س خلالل اثفاق اًخحىمي اًححصي ؾن  ل كاهون: اذامساً 

رُة اًلضاء اًفصويس يف حىٌصسَ ٢كحسٔب الاس خلالًَة ٕاىل ٔبتـس مسى      
3

، ف١ك ٍىذف تفم الازثحاظ تني اًـلس 

ألظًل واثفاق اًخحىمي، والاؿرتاف خبضوغ اًـلس ألظًل ًلاهون كري كاهون اثفاق اًخحىمي، تي رُة ٕاىل فم 

                                                           
1

ة، اًعحـة الٔوىل، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلا  -237، ض 2010ُصت، مرص، ٔبصاز ٕاىل رٛك، ذ اًوًَس جن َلس جن ؿًل اًربماين، اًخحىمي يف ا٢كياسؿاث اًححًص

238. 

 
2

 ٔبهؼص ؿىل سخِي ا٢كثال:  

Cass. Civ, 14 décembre 1983, Rev Arb, 1984, p. 483, note M.C.Rondeau-Rivier. 

Paris, 221 octobre 1983, Rev Arb, 1984, p. 98, note A.Chapelle. 

3
 Cass. Civ, 1-4 Juillet 1982, Hecht, JDI, 1982, p. 843. 

Paris, 13 décembre 1985, Menicucci, JDI, 1988, n° 108, note E. Loquin, Rev. Arb, 1988, n° 147, Rev. Crit Dip, 1986, 

p. 506, note B Oppetit. 
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اًخحىمي ؤبي كاهون الازثحاظ تني اثفاق
1

، ويه اًلاؿست اًيت هصسِا اًفلَ اًفصويس اًصاحج ٔبًضاً 
2

، حِر ًشُة ٕاىل 

يف اًلاهون اٗكويل آكاض  -ٔبو موضوؾَة –ٔبن اس خلالل رشظ اًخحىمي ًُس كاؿست ٕاس ياذ، تي ُو كاؿست ماذًة 

لالل اثفاق اًخحىمي ؾن ذاظة ابًخحىمي اٗكويل، ل ثرتك ٔبي جمال ًخعحَق كاهون ٔبحٌيب، وؿىل ُشا فٕان اس خ

اًـلس ألظًل وثلسٍص حصخَ، ًمت اس خلالًل ؾن كاهون ٔبًة ذوٌك ٍىون اثفاق اًخحىمي بٔو ا٢كـامٍك ا٢كربم ثضبهٔنا ؿىل 

ظٍك تَ، ول جمال ًخياسغ اًلواهني هبشا اًضبٔن
3

. 

َة واًدرشًـاث اًوظيَة وكضاء اًخحىمي  ا٢كححر اًثاين: مدسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحىمي اًححصي يف الثفاكِاث اٗكًو

 اٗكويل

َة مث موكف        سوف وس خـصط من ذالل معاًة زالج، موكف  ل من الثفاكِاث وا٢كـاُساث اٗكًو

 اًدرشًـاث واًلواهني اًوظيَة، ويف ألذري تـغ اًخعحَلاث اًلضائَة واًخحىميَة ٢كحسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي:

 مي اًححصي يف الثفاكِاث اٗكوًَةا٢كعَة ألول:مدسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحى

ثضبٔن ثيفِش بٔحاكم اًخحىمي، ٢كسبٌٔك اس خلالل رشظ  1927و ٠1923ك ثـصط اثفاكِيت حٌَف ٌَـايم       

اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل اٙكي ثـَق تَ ُشا اًرشظ، ٕار ٠ك حىن ٔبمهَة ُشٍ ا٢كسبٌٔك كس جزث تـس ؿىل ا٢كس خوى 

ا ثحسو ؿىل اس خحَاء ؿىل مرسخ اًخيؼمي اًدرشًـي اٗكويلاٗكويل، حني اكهت فىصت اًخحىمي راهت
4

. 

وزك ًـام        ، فـىل اًصمغ من ٔبهنا ٠ك ثـصط يه ألدصى دضاحة لس خلالل رشظ 1958ٔبما اثفاكِة هًَو

اًخحىمي
5

، ٕاّل ٔبن خاهة من اًفلَ ٍصى ٔبهنا كصزث ُشا الاس خلالل مضيَاً 
1

، فدـس ٔبن كصزث ا٢كاذت اًثاهَة مهنا يف 

                                                           
1

 .181، ض 2014ساتـة، ذ بٔمحس َلس ؾحس اًعاذق، ا٢كصحؽ اًـام يف اًخحىمي ا٢كرصي واًـصيب واٗكويل، ذاز اًلاهون ًإلظسازاث اًلاهوهَة، مرص، اًعحـة اً  

2
َة، ا٢كصحؽ اًساتق، ض     .279-278ذ ٔبمحس ؾحس اًىصمي سالمة، اًخحىمي يف ا٢كـامالث ا٢كاًَة اٗكاذََة واٗكًو

3
ة، ٢كا حصثة ؿَََ    َة واًححًص لث، وابًخايل ٔبظحح من ٕاصاكجتسز إلصازت ٕاىل ٔبن مهنج ثياسغ اًلواهني ٠ك ًـس اب٢كهنج ا٢كفضي ٗكى ا٢كخـامَني يف جمال اًخجازت اٗكًو

ة، ٢كا ًلسمَ من حَول مدارشت ثخالءم  َة واًححًص َة ا٢كهنج ا٢كالمئ ْكي ا٢كياسؿاث اًياص ئة ؾن ؾلوذ اًخجازت اٗكًو مؽ اًعحَـة آكاظة ٙكٛك اًيوغ كاهون اًخجازت اٗكًو

 من ا٢كـامالث.  

4
يت وا٢ك   .136، ض 2006لازن، ذاز اًىذة اًلاهوهَة، ذ حس ين ا٢كرصي، اًخحىمي اًخجازي اٗكويل يف ػي اًلاهون اًىًو

5
ة، ا٢كصحؽ اًساتق، ض     .315ذ ىصميان ؾحس اًلاذز، اثفاق اًخحىمي يف ا٢كواذ ا٢كسهَة واًخجاًز
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 اٗكوٌك حموكة ؿىلاؿرتاف اٗكول ألظصاف ثرشظ اًخحىمي ا٢كىذوة، فٕاهنا هعت يف فلصهتا اًثاًثة: " 2و 1هيا فلصح

 حتَي ٔبن ا٢كاذت ُشٍ يف اًوازذ اب٢كـين ألظصاف من اثفاق حمي اكن موضوغ حول ىزاغ ٔبمارما ًعصخ اًيت ا٢كخـاكست

 كري ٔبو هل ٔبثص ل ٔبو ابظي الثفاق ُشا ٔبن ٌَمحوكة ًخخني ٠ك ما ورٛك اًخحىمي ٕاىل ٔبحسمه ظَة ؿىل تياء آكعوم

 سمع حبسة ألظًل اًـلس تعالن فصط ًو تبٔهَ ،-اًفلَ راث حسة – اًيط ُشٍ ًفِس حِر ٌَخعحَق"، كاتي

 إبحاٌك ا٤كوكة ُشٍ كِام ذون حيول ل اًزمع ُشا فٕان ؾيَ، اًياصئ اًزناغ تيؼص ا٥كخعة ا٤كوكة ٔبمام اًعصفني ٔبحس

 بآثٍز ٕلهخاح اًرشظ ُشا ًعحة ا٤كوكة اظمبٔهت مىت اًخحىمي، ًرشظ ا٢كَزم ًٔلثص ٕاؾٌللً  اًخحىمي ىلإ  آكعوم

و ألظًل اًـلس ؾن اًخحىمي رشظ اس خلالل ؾن ٍىضف اٙكي ألمص ٌَخعحَق، وكاتََخَ  حلًا. ابظالً  اكن ًو

ومن خاهخٌا، ىصى سالمة اًصٔبي       
2

فاكِة بٔساسًا كاهوهًَا ٌَلول مبحسبٔ من الث 2اٙكي ٍصفغ اؾخحاز ا٢كاذت  

/ٔب ٕاىل 5/1اس خلالل اثفاق اًخحىمي، فِيي ٠ك ثخضمن بٔي ٕاصازت ٕاىل ُشا ا٢كحسٔب، ٕارا اكذرصث ؿىل إلصازت يف ا٢كاذت 

"ٕاماكهَة الاؿرتاف تبٔحاكم اًخحىمي وثيفِشُا ٕارا ٔبزخت اًعصف ا٢كعَوة الاؿرتاف وثيفِش حنك اًخحىمي ضسٍ ٔبن 

، ؿىل حنو ًحسو مـَ ٔبهنا حصهت ًلك من حصَح وفلًا ٌَلاهون اٙكي خيضؽ هل اثفاق اًخحىمي..."اثفاق اًخحىمي كري 

اًلواهني ا٤كمتٍك اًخعحَق اْكًصة يف اًفعي يف ُشٍ ا٢كسبٌٔك
3

. 

، فلس هعت توضوخ ؿىل مدسٔب اس خلالل اثفاق 1961ٔبما الثفاكِة ألوزتَة ٌَخحىمي اًخجازي اٗكويل ًس ية       

ًـلس ألظًل، ورٛك من ذالل ا٢كاذت آكامسة واًيت خاء فهيا: "ٕارا هوسغ يف ادذعاض ا٤كنك، فال اًخحىمي ؾن ا

ًخزىل ؾن هؼص اًلضَة، وٕامنا ٍىون هل سَعة اًفعي يف مسبٌٔك ادذعاظَ، ويف وحوذ وحصة اثفاق اًخحىمي ٔبو 

ىشا فالثفاكِة دضحية يف ثلٍصص  ألساش اًلاهوين اٙكي ٌسدٌس ٕاًََ اًـلس اٙكي ٌضلك رٛك الثفاق حزءًا مٌَ"، ُو

مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي
4

. 

                                                                                                                                                                                            
1
َة واٗكاذََة )ح    .146(، ا٢كصحؽ اًساتق، ض 1ذ سامِة اًصاصس، اًخحىمي يف اًـالكاث آكاظة اٗكًو

2
ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، اًعحـة . ذ ٕاجصاُمي ٔبمحس ٕاجصاُمي، اًخحىمي اٗكويل آكاض، 315اًلاذز، ا٢كصحؽ اًساتق، ض  من ٔبهعاز ُشا اًصٔبي، ذ ىصميان ؾحس  

 وما تـسُا. 98، ض 1997اًثاهَة، 

3
س اْكساذ، الاجتاُاث ا٢كـادضت ثضبٔن اثفاق اًخحىمي، ا٢كصحؽ اًساتق، ض      .28-27ذ حفِؼة اًسَ 

4
 Ph.Fouchard - E.Gaillard - B.Goldman,Traité de l’arbitrage commercial international, Op cit, P. 219. Aussi, B. 

Goldman, Arbitrage  Commércial international, Litec -Delta, 1996, p.8. 



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 124 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

نشٛك هط اًلاهون اٍمنوريج ٌَخحىمي اًخجازي اٗكويل ٌَجية ألدم ا٢كخحست ٌَلاهون اًخجازي اٗكويل ًس ية       

ا: ؿىل مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي، ورٛك يف ماذثَ اًساذسة ؾرشت يف فلصهتا ألوىل، حِر خاء فهي 1985

اًحت يف ٔبي اؿرتاضاث ثخـَق توحوذ اثفاق اًخحىمي ٔبو   مبا يف رٛك "جيوس ًَِئة اًخحىمي اًحت يف ادذعاظِا

ِشا اًلصط ًيؼص ٕاىل رشظ اًخحىمي اٙكي ٌضلك حزءًا من ؾلس نٌل ًو اكن اثفاكا مس خلال ؾن رشوظ  ،تعحخَ ًو

ًرتثة ؿَََ حبنك اًلاهون تعالن رشظ  اًـلس ألدصى، ؤبي كصاز ًعسز من َُئة اًخحىمي تحعالن اًـلس ل

ىشا ًلصز اًلاهون اٍمنوريج ُو الٓدص توضوخ مدسٔب اس خلالل رشظ اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل ٔبو  اًخحىمي"، ُو

اهفعاهل اًلاهوين ؾيَ
1

. 

 ا٢كعَة  اًثاين: مدسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحىمي اًححصي يف اًدرشًـاث اًوظيَة

 اًوضؽ يف فصوسا: ٔبولً 

ا٢كخـَق ابًخحىمي اٗكويل، مسبٌٔك  12/5/1981اًعاذز يف  582/1981ًخـصط ا٢كصسوم اًفصويس زمق  ٠ك      

اس خلالل اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل اتزاكً ٕاايُا ٌَلضاء
2

، واكهت حموكة اًيلغ اًفصوس َة كس كضت من 

"Gossetذالل حوكِا اًضِري يف كضَة "
3

ٕاؾعاء ؾحازت اثفاق اًخحىمي تبٔهَ: "يف جمال اًخحىمي اٗكويل ًخـني  

مفِومًا موحسًا، ًـامي ؿىل كسم ا٢كساوات  ل من رشظ اًخحىمي اًوازذ يف هعوض اًـلس ومضازظة اًخحىمي اًيت 

ٔبجصمت اس خلالًل، حبَر ٍمتخؽ الزيان تشاث اًلسز من الاس خلالًَة"، نٌل كصز راث اْكنك: "ٔبن اثفاق اًخحىمي يف 

                                                           
1

ة، ا٢كياسؿاث يف اًخحىمي اًفلي، َلس ؿاظف ذ  و  ًيسن يف اًححصي ٌَخحىمي ملازهة ذزاسة ) اًححًص  يف ا٢كرصي اًخحىمي كاهون ٔبحاكم رشخ مؽ وابٌزس زكوهًَو

 .141ض  ،2007 ،اًلاُصت، اًـصتَة اٍهنضة ذاز (، اًخجاًزة و ا٢كسهَة ا٢كواذ

2
ا٢كحاذئ اٗكويل مؽ حزامن ظسوز ُشا اًلاهون مؽ ٕاظساز وسٍص اًـسل اًفصويس ثلٍصصاً ذاظاً ٕاىل زئُس اًوسزاء، ًوحض فَِ ؿسم ثـازط اًدرشًؽ اّكسًس ٌَخحىمي   

اًـلس الٔظًل اًوازذ تَ اًيت اس خلصث ؿَهيا حموكة اًيلغ اًفصوس َة، فامي ًخـَق ابًيؼام اًلاهوين ٌَخحىمي اٗكويل، وابٓكعوض هعاق اثفاق اًخحىمي واس خلالهل ؾن 

 .128اًفلي، مصحؽ ساتق، ض  َلس ؿاظف وؿسم ثبٔثٍص تحعالن ُشا اًـلس. ذ

3
 Cass. Civ, 7 Mai 1963, Gosset Carpelli, Rev. Arb, Crit, Dr, Inter, Pri, 1963, P. 615, note Goldmen. 
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ؿامة ابس خلالًَة كاهوهَة ل ثخبٔثص ابحامتلث ٕاتعال اًـلس ألظًل، مؽ ما ًددؽ رٛك من ا٣كال اٗكويل ٍمتخؽ نلاؿست 

ٕاكصاز َُئة اًخحىمي يف الاس متصاز يف هؼص اًزناغ وٕاظساز حنك واحة الاحرتام"
1
.  

، ًحسو ٔبهَ حسم ُشٍ 1911ًىن وتعسوز ا٢كصسوم اًفصويس اّكسًس ا٢كـسل ًلاهون اًخحىمي اًعاذز س ية       

بٌٔك يف حىٌصسَ دضاحة ٢كحسٔب الاس خلالًَة، كري ٔبهَ ٔبكرصُا يف هعاق اًخحىمي اٗكاذًل ذون اٗكويل، ورٛك يف ا٢كس

1447ا٢كاذت 
2

. 

ة اًيت ظحلت من ذالًِا حموكة اًيلغ اًفصوس َة مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي،         ومن ٔبجصس اًلضااي اًححًص

س يس حشن اكن ٔبحس ٔبظصافَ خشعًا مـيواًي ؿامًا، وكس "، حِر وزذ رشظ حتىمي يف San Carloجنس كضَة "

هط ُشا اًرشظ ؿىل ٕاحاٌك اكفة ا٢كياسؿاث اًيت س خًضبٔ ؾن معََة اًيلي اًححصي تواسعة اًسفِية ا٢كشهوزت، 

ذالل زحَهتا من ٔبزَوتَا ٕاىل مصس َََا ؿىل اًخحىمي اًححصي ٔبمام زالج حموكني يف ٕاًعاًَا ووفلًا ٌَلاهون إلًعايل، 

ام اًضرط ا٢كـيوي اًـام ابًعـن ٔبمام حموكة اًيلغ اًفصوس َة تحعالن رشظ اًخحىمي، ؿىل ٔبساش بٔن وكس ك

ا٢كسبٌٔك ثخـَق ابٔلََُة ومن مث ًعحق اًلاهون اًفصويس ًخحسًس ٔبََُة ُشٍ ا٢كًضبٔت اًـامة، وكس ظسز كصاز حموكة 

ُس اًيلغ ملصزًا حصة رشظ اًخحىمي اٙكي ثربمَ اٗكوٌك ٔبو ٔبحس ٔبصزاظِا ا٢ك  ة اًـامة ظحلًا ًلاهون اًـلس ًو ـيًو

من كاهون ا٢كصافـاث اًفصويس  83و 1004ًلاهون خًس َة ألظصاف ا٢كخـاكست، ومن مث فٕان ا٢كيؽ ا٢كلصز يف ا٢كاذثني 

اًلسمي
3

، ل ٌضلك ؾلدة ٔبمام ا٢كًضبٔت اًـامة ودضوؾِا هحايق ٔبظصاف اًلاهون آكاض ًلاهون ٔبحٌيب جيزي حصة رشظ 

َاً  اًخحىمي ؾيسما ٍىون اًـلس ذًو
4

 . 

                                                           
1
َة آكاظة، ا٢كصحؽ اًساتق، ض     وما تـسُا. 92ذ سامِة اًصاصس، اًخحىمي يف اًـالكاث اٗكًو

2 Art n° 1447: "La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée 

par l'inefficacité de celui-ci. 

Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite". 

V. D. Cohen, «L’autonomie de la clause compromissoire après le décret du 13 janvier 2011», LPA 2011, n° 79, P. 31. 

3
(، حيؼص ؿىل اٗكوٌك ٔبو ٔبحس الٔصزاض ا٢كـيوًة اًـامة اًخاتـة ًِا ٕاذزاح رشظ 83و 1004صافـاث اًفصويس اًلسمي كدي ثـسًهل )ا٢كاذثني حِر اكن كاهون ا٢ك  

 اًخحىمي.

4
 Cass. Civ, 14 Avril 1964, Rev. Arb, Crit, Dr, Inter, Pri, 1966, P. 68, note Batffol. 
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ىشا ميىن اًلول ٔبن اًلضاء اًفصويس ًبٔذش مبحسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل، فاظاًل تني        ُو

 معريهيٌل، ملصزًا ؿسم ثبٔثص اثفاق اًخحىمي من حِر وحوذٍ وحصخَ مبا ًعصٔب ؿىل اًـلس ألظًل.

 : اًوضؽ يف ٕاجنَرتااثهَاً 

إلجنَزيي ًـس واحسًا من ٔبمه ألهؼمة اًلاهوهَة ا٢كخعوزت يف ُشا اًعسذ، ٕاّل ٔبن مدسبٔ  زمغ ٔبن اًلاهون      

اس خلالل اثفاق اًخحىمي من ا٢كحاذئ اًيت ٠ك ًمت حىٌصسِا ثضلك اكمي يف ُشا اًلاهون
1

، خبالف اًلضاء إلجنَزيي 

" Heyman V. Darwins، فلس حسس جمَس اٌَوزذاث يف اٗكؾوى اًضِريت "1942اٙكي اؿرتف تَ مٌش ؿام 

ٔبن: "ٕاؿالن ٔبحس اًعصفني ؿسم ثيفِشٍ اًزتاماثَ  Mac Millanمدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي، حِر كصز اٌَوزذ 

اًـلسًة ٔبو دصكِا لكَة، ل ًَلي رشظ اًخحىمي ول جيصذٍ من وحوذٍ زمغ اهلضاء الاًزتاماث ا٢كخحاذٌك، حِر ًحلى 

ة اًزناؿاث اًياص ئة  ىن ٕارا ٠ك ٍىن ُياك وحوذ ٌَـلس رشظ اًخحىمي ًدسًو ؾن دصق اًـلس وؿسم ثيفِشٍ ... ًو

ألظًل ؿىل إلظالق، فٕان رشظ اًخحىمي ا٢كسزح تَ ل وحوذ هل نشٛك، ٕار ٔبن الٔنرث ٌضمي ألكي"
2

 . 

ًىن اٙكي ًؼِص من ُشا اًلصاز ٔبهَ وٕان اكن ًـرتف مبحسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل، ٕالّ       

َ ل ًـرتف تَ ٕاّل حزئًَا وتعوزت حمسوذتٔبه
3

يف ثلٍصص ٔبظسٍز ثضبٔن ذؾوى  Diplock، وكس فرس رٛك اٌَوزذ 

ة س ية  "، حِر ذفؽ تحعالن رشظ اًخحىمي وتعالن The Hannah Blumenthalويه ذؾوى " 1982حبًص

ًضؽ ؿىل ؿاثق ٔبظصافَ هوؾَني  اْكنك اًعاذز تياًء ؿَََ ٔبًضًا ٌَخبٔذري يف زفؽ اٗكؾوى، ومن مث كصز اٌَوزذ ٔبن اًـلس

ة اتتـة ًالًزتاماث  من الاًزتاماث: اًزتاماث بٔساس َة مفصوضة ؿىل  ل ظصف ًخـِس تبٔذاهئا، واًزتاماث اثهًو

                                                           
1
س اْكساذ، الاجتاُاث ا   . ؤبهؼص ذالف رٛك ؾيس ذ َلس ؾحس اًفذاخ حصك، اًخحىمي 33-٢32كـادضت ثضبٔن اثفاق اًخحىمي، ا٢كصحؽ اًساتق، ض ذ حفِؼة اًسَ 

ة، ظحـة  ، حِر ٍصى بٔن 454-453، ض 2005اًححصي )اًيعاق اًضريص لثفاق اًخحىمي يف ؾلس اًيلي اًححصي(، ذاز اّكامـة اّكسًست ًٌَرش، إلسىٌسًز

 يف اًفعي اًساتؽ كس اس خلص ؿىل مدسٔب فعي اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس الٔظًل. 1996ًس ية  كاهون اًخحىمي إلجنَزيي

2
ا، ذ   ة، ا٢كياسؿاث يف اًخحىمي اًفلي، َلس ؿاظف ٔبهؼص يف صبٔن ُشٍ اًلصازاث وكرُي  .132ض  اًساتق، ا٢كصحؽ اًححًص

3
 DAVID Reni, L’arbitrage dans le commerce international, Paris, Edition Économica, 1982, p. 267. 
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ألساس َة، حبَر ًرتثة ؿىل دصق اًـلس اهلضاء اًزتاماث ألظصاف ألساس َة، يف حني ل ًرتثة ؿَََ اهلضاء 

ة واًيت غ الاًزتاماث اًخاتـة اًثاهًو مهنا رشظ اًخحىمي، واٙكي ًحلى ظاْكًا ًخحسًس ا٥كاًفاث وثلسٍص اًخـًو
1

. 

كري ٔبن ُشٍ اًخفصكة تني ٔبهواغ اًحعالن يف اًـلس ألظًل، من حِر اؾخحاز وحوذ مسائي ٔبساس َة ؤبدصى       

ة يف اًـلس، وزتط رٛك مبعري رشظ اًخحىمي، كس اهخلسُا اًـسًس من اًفلِاء ًعـوتة اًخفصك ة تني مسبٌٔك اثهًو

اًحعالن ومسبٌٔك ؿسم اًوحوذ، وما ًرتثة ؾن فذح ُشا اًحاة من ذماظٍك يف اًفعي يف اٗكؾوى، واًيت ما خاء 

مدسٔب الاس خلالل ٕاّل ًخجيهبا
2

. 

      اًوضؽ يف مرص: -3

ا ٔبذى ٠ك ًخعصق اًلاهون ا٢كرصي كدي ظسوز كاهون اًخحىمي اّكسًس ٕاىل مسبٌٔك اس خلالل اثفاق اًخحىمي، ذم        

ٕاىل ادذالف اًفلَ
3

يف ثٜك اًفرتت حول ٕاخاست اس خلالل اثفاق اًخحىمي، فلس رُة زٔبي يف اًفلَ ا٢كرصي ٕاىل ؿسم  

حواس ٕاؾٌلل رشظ اًخحىمي اٙكي ٍصذ يف ؾلس ٍمتسم فَِ ٔبحس آكعوم تحعالهَ ٔبو فسزَ، ومن مث ل ميٜك ا٤كنك 

سَعة اًفعي يف اًزناغ
4

ًـىس من رٛك ملصًا ابس خلصاز ُشا ا٢كحسٔب ؿىل ظـَس كضاء ، تُامن ًشُة اجتاٍ بٓدص ٕاىل ا

اًخحىمي اٗكويل ودشايهَ ؿىل اًـالكاث راث اًـيرص ألحٌيب ثعحَلًا ًلواؿس اًلاهون اٗكويل آكاض
5

. 

                                                           
1
 .453-452ذ َلس ؾحس اًفذاخ حصك، اًخحىمي اًححصي، ا٢كصحؽ اًساتق، ض   

2
 ٍصحؽ يف ثفعَي ا٢كوكف إلجنَزيي من مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي تعفة ؿامة ٕاىل:  

B. Goldman, Arbitrage Commercial International, Convention d’arbitrage, Généralités Autonomie et principe de 

validité, Loi Applicable, J.CI, droit Inter, Fasc 586-1, 1989, N° 1, P. 5, Aussi, P. SANDERS, «L’autonomie de la clause 

compromissoire », », in Hommage à Frédéric Eisemann, Chambre du commerce internationale (CCI), N° 921,1978, P. 

37. 

3
َة آكاظة، ا٢كصحؽ اًساتق، ض     وما تـسُا. 107ٍصحؽ يف ثفعَي ُشا آكالف ٕاىل، ذ سامِة اًصاصس، اًخحىمي يف اًـالكاث اٗكًو

4
ة، مرص، اًعحـة اًصاتـة، ذ بٔمحس ٔبتو اًوفا،    وما ًَهيا. 31، ض 2001اًخحىمي الادذَازي وإلحدازي، مًضبٔت ا٢كـازف، إلسىٌسًز

5
وما  115. ذ سامِة اًصاصس، ا٢كصحؽ اًساتق، ض 37، ض 1981 اّكامـي، اًفىص ذاز ، زضوان، الٔسس اًـامة يف اًخحىمي اًخجازي اٗكويل، ذ ٔبتو ًسس  

 تـسُا.
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، 1994ًس ية  27ًىن ا٢كرشغ ا٢كرصي حسم ُشا آكالف اًفلِيي تعسوز كاهون اًخحىمي اّكسًس زمق        

تبٔهَ: "ًـخرب رشظ اًخحىمي اثفاكًا مس خلاًل ؾن  23مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي يف ا٢كاذت وهط دضاحة ؿىل ثخين 

رشوظ اًـلس ألدصى، ول ًرتثة ؿىل تعالن اًـلس بٔو فسزَ بٔو ٕاهنائَ ٔبي ٔبثص ؿىل رشظ اًخحىمي اٙكي 

1ًخضميَ، ٕارا اكن اًرشظ حصَحًا يف راثَ"
. 

 زائصي:حسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحىمي يف اًدرشًؽ اّكمغ  -4

 154-66مص زمق ؾصف مدسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحىمي يف اًلاهون اّكزائصي ثعوزًا مَحوػًا، فدـس ذَو الٔ       

ا٢كخضمن كاهون إلحصاءاث ا٢كسهَة من ٔبي ٕاصازت ٌَمحسٔب ا٢كشهوز
2

، اس خسزك ا٢كرشغ اّكزائصي ُشا اًفصاػ ؾيس 

ل ؿىل ٔبهَ: " 4فلصت  1مىصز  458، حِر هط يف ا٢كاذت ا٢كـسل وا٢كمتم ًٔلمص اًساتق 93/09ظسوز ا٢كصسوم زمق 

ميىن الاحذجاح تـسم حصة اثفاكِة اًخحىمي ، ثسخة ٔبن اًـلس ألظًل كس ٍىون كري حصَح"
3

و اًيط اٙكي  ، ُو

، ؤبتلى ؿَََ يف 178/3يف ماذثَ  1988ا٢كخـَق ابًلاهون اٗكويل آكاض ًس ية اس خلاٍ من اًلاهون اًسوٌرسي 

1040من ذالل ا٢كاذت  08/09س زمق اًلاهون اّكسً
4
. 

                                                           
1
 وما تـسُا. 106اًرشكاوي، اًخحىمي اًخجازي اٗكويل، ا٢كصحؽ اًساتق ض َلوذ مسري  ٔبهؼص ثـََلًا ؿىل هط ُشٍ ا٢كاذت ؾيس، ذ  

2
ومسدٌسٍ يف  الٔس خار حمَو ًشُة ٕاىل ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي زمغ ٔبهَ ٠ك ٌرش دضاحة ًِشا ا٢كحسٔب من ذالل ا٢كاذت ا٢كشهوزت، ٕالّ ٔبهَ ًلٍص تعوزت مضيَة، وٕان اكن  

فهيا: "ٕارا اكن اًـلس يف صق مٌَ من اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي اًيت خاء  104رٛك ُو ثعحَق مدسٔب اهخلاض اًـلس ا٢كـصوفة يف اًلواؿس اًـامة، ٕاؾٌللً ًيط ا٢كاذت 

إلتعال، فِحعي اًـلس لكَ". ابظاًل ٔبو كاتي ًإلتعال، فِشا اًضق وحسٍ ُو اٙكي ًحعي، ٕالّ ٕارا ثحني ٔبن اًـلس ما اكن ًَمت تلري اًضق اٙكي وكؽ ابظاًل ٔبو كاتاًل ً

 ٔبهؼص:

MAHIOU(A), L’arbitrage en Algérie RASJEP, N°4, O.P.U, Alger 1989, P. 714. 

حسٔب، ٕارا ثحني من ًىن يف ثلسٍصان ٕارا اكن اًضعص الٔول من ُشٍ ا٢كاذت جيسس ثعحَق مدسٔب الاس خلالًَة، فٕان اًضعص اًثاين مهنا ل ميىن مـَ ثعحَق ُشا ا٢ك  

عالن، ؿىل ٔبن كاؿست اهخلاض اًـلس ميىن اًؼصوف بٔن ٕازاذت اًعصفني ما اكهت ًخًهتيي ٕاىل ٕاجصام اًـلس تسون الثفاق ؿىل اًخحىمي اٙكي ٌضوتَ اًـَة ا٢كؤذي ٌَح

 ًَحق هبا سخة من ثعحَلِا يف اْكاٌك اًيت ٍىون فهيا رشظ اًخحىمي ابظاًل، ففي ُشٍ اْكاٌك فلط ميىن اًلول تبٔن ابيق رشوظ اًـلس الٔدصى ثؼي حصَحة، ما ٠ك

ة ىزا  ؿاهتم.ٔبس حاة اًحعالن، ول ًحلى ٔبمام الٔظصاف سوى اٌَجوء ٕاىل اًلضاء اًوظين ًدسًو

3
 ًَا رٛك، ٔبهؼص: ًشُة الٔس خار جن ؾحس اًصحٌلن ٕاىل ٔبن ا٢كاذت كري دضحية يف ثلٍصص مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي، وٕان اكن من ا٢كمىن ٔبن ٌس خًذج مهنا مضي   

BEN ABDERRAHMANE. D, « La réforme du droit Algérien de l’arbitrage commercial international», La gazette du 

palais n° 101-103, (n° spécial Algérie), 1999, P. 28. 

4
 TERKI NOUREDDINE, L’arbitrage commercial international en Algérie, Editions AJED, Alger, 2015, P. 47-48. 
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 ًىن اًيط اًساتق  كس حصذ ؿَََ تـغ ا٢كالحؼاث:      

: ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي ٠ك ًخعصق تعوزت دضحية ٢كحسٔب الاس خلالل، خماًفًا يف رٛك كاًحَة ا٢كالحؼة ألوىل

مدسٔب اس خلالل اثفاق  اًدرشًـاث وا٢كـاُساث اًيت س حق ؾصضِا، واكذرص ؿىل حاٌك وحِست ميىن ٔبن ثرتثة ؿىل

اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل، ويه ؿسم ثبٔثص اثفاق اًخحىمي تحعالن اًـلس ألظًل، يف حني ٔبن مدسٔب الاس خلالل 

ا، ومن هجة ٔبدصى ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي ابكذعاٍز ؿىل حاٌك اًحعالن  ثرتثة ؿَََ بآثز ؿست نخٜك اًيت س حق رهُص

ٔب ؿىل اًـلس مثي حالث اًفسخ والاهلضاء، فِي ثؤثص يه ألدصى ٍىون كس ٔبقفي اًـوازط ألدصى اًيت كس ثعص 

 ؿىل اثفاق اًخحىمي ٔبم ل؟.

: ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي وٕان اكن كس هصش حلِلة مدسٔب الاس خلالل نٌل س حق، كري ٔبهَ حرصٍ يف ا٢كالحؼة اًثاهَة

خحىمي اٗكاذًل اًوازذ يف ؾلس هعاق اًخحىمي اٗكويل ذون اٗكاذًل، ألمص اٙكي جيـَيا هدساءل ؾن معري اثفاق اً 

 رمسذ ابًحعالن، ُي ٌرسي ؿَََ ما ٌرسي ؿىل اثفاق اًخحىمي اٗكويل ٔبم ل؟.

ـي مصذ ُشٍ اًخفصكة اًيت اؾمتسُا ا٢كرشغ اّكزائصي، تني اًخحىمي اٗكويل واًخحىمي اٗكاذًل ثضبٔن مدسبٔ         ًو

اىهتجِا خاهة من اًفلَ واًلضاء يف فصوسا اس خلالل اثفاق اًخحىمي، زاحؽ ٕاىل ثبٔثٍص تخٜك اًخفصكة اًيت
1

، حِر اكن 

ٌسدٌس يف ُشٍ اًخفصكة ؿىل بٔن تعالن اًـلس ألظًل يف اًخحىمي اٗكاذًل ًًسحة ؿىل اًخرصفاث اًخاتـة واًيت 

مهنا رشظ اًخحىمي، تُامن يف اًخحىمي اٗكويل ًـخرب رشظ اًخحىمي ؾلسًا اب٢كـىن اًخام مس خلاًل ؾن اًـلس ألظًل، 

 ن مث فٕان تعالن اًـلس ل ٌضمي رشظ اًخحىمي.وم

وكس اهخلسث ُشٍ اًخفصكة ؿىل ٔبساش ٔبن ا٢كربزاث اًيت س َلت يف صبٔن اس خلالل اثفاق اًخحىمي يف ا٣كال       

اٗكويل ثعَح ٔبًضًا يف جمال اًخحىمي اٗكاذًل، وذاظة فامي ًخـَق ابدذالف اًسخة يف اثفاق اًخحىمي ؾن اًسخة 

يف اًـلس ألظًل
2

. 

و٠ك حزل ُشٍ ا٢كسبٌٔك حمي خسل فلِيي وكضايئ      
1

يف فصوسا، ثسخة ؿسم حسم ا٢كرشغ اًفصويس ًِا، واكذعاٍز  

من كاهون ا٢كصافـاث اّكسًس ؿىل ؿسم ثبٔثص اثفاق اًخحىمي تحعالن اًـلس ألظًل صبٔهَ صبٔن ا٢كرشغ  1464يف ا٢كاذت 

                                                           
1
R. Robloter – G. Ripert, droit Commercial, Tome L.G.D.J, 1986, P. 251. 

2
 .196، ض 1997ىمي اًخجازي اٗكويل، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، مرص، ذ حمسن صفِق، اًخح  
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من  1040هط ا٢كاذت  –ُشا اًيط ما كِي يف ساتلَ اّكزائصي يف رٛك، وابًخايل فٕان ٔبكي ما ميىن كوهل يف 

ُس فىصت اس خلالل رشظ اًخحىمي، ومن ُيا  -ق.ٕا.م.إ  من زذ حوكَ ٕاىل فىصت اهخلاض اًـلس اًساًفة اٙكهص، ًو

وهعَ دضاحة ؿىل مدسبٔ  1040ٍىون من اّكسٍص اب٢كرشغ اّكزائصي ٔبن ًخخىن موكفًا واحضًا ثضبٔن ثفسري هط ا٢كاذت 

من كاهون اًخحىمي ؤبسوت ٔبًضًا اب٢كـاُساث  23اًخحىمي مثي ما فـي ا٢كرشغ ا٢كرصي يف ا٢كاذت اس خلالل اثفاق 

ـسم وحوذ ما ًربز  َة اًيت س حلت إلصازت ٕاٍهيا، ورٛك ٔلمهَة ُشا ا٢كحسٔب وما ًرتثة ؿَََ من بآثز من هجة، ًو اٗكًو

 ٕاكعاٍز يف جمال اًخحىمي اٗكويل ذون اٗكاذًل من هجة ٔبدصى.

 ثاًر: مدسبٔ اس خلالل اثفاق اًخحىمي يف بٔهؼمة اًخحىمي اًححصيا٢كعَة اً 

هصست ًواحئ اًخحىمي اًححصي مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس اٙكي ًخضميَ، نٌل ثؼِص ثعحَلاث      

ُشا ا٢كحسٔب ٔبًضًا من ذالل بٔحاكم اًخحىمي اًححصي، فداًًس حة ٌَواحئ اًخحىمي فال صم سَعهتا من ٕازاذت ألظصاف 

اًيت جضري ٕاىل ادذَاز ُشٍ اٌَواحئ، وؿىل ُشا ألساش ًؤنس خاهة من اًفلَ ٔبن مدسٔب اس خلالًَة اثفاق اًخحىمي 

ًخـني ثفسرٍي ؿىل ٔبهَ ًـرب ؾن ٕازاذت ألظصاف، ومن مث جية ٔبن ًـامي ؿىل حنو مس خلي ؾن ا٢كـامٍك اًيت ًَلاُا 

اًـلس ألظًل
2

. 

ىمي ؾن اًـلس ألظًل اٙكي ًخضميَ تخبًَٔس ًواحئ ؤبحاكم اًخحىمي وكس حؼي مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخح       

 اًححصي:

َة تحاٌزس، من ٔبمه ًواحئ اًخحىمي         حِر ثـخرب لحئة اًخحىمي اًححصي اًيت ٔبؿسهتا قصفة اًخجازت اٗكًو

ة، حِر خاء فهيا ٔبهَ: اًخجازي اٗكويل اًيت هصست مدسٔب اس خلالًَة اثفاق اًخحىمي يف ا٢كاذت اًثامٌة يف فلصهتا اًصاتـ

"ظا٢كا ٠ك ًوخس رشظ خماًف، فٕاهَ ل ًرتثة ؿىل اٍمتسم تحعالن ٔبو اهـسام اًـلس ا٢كسؾى تَ، ؿسم ادذعاض 

 ا٤كنك، ٕارا متسم ُشا ألذري تعحة اثفاق اًخحىمي".

                                                                                                                                                                                            
1
اًلضاء اًفصويس ل ًفصق فهيا تني اًخحىمي اٗكويل واًخحىمي اٗكاذًل ثضبٔن مدسبٔ ٔبن حِر ًحسو من ذالل تـغ الٔحاكم اًيت ظسزث يف ُشا آكعوض   

 اس خلالل، ٔبهؼص ؿىل سخِي ا٢كثال:

Cour d'appel de paris, 21 mars 1963, Rev. Arb, 1963, P. 125. 

Cour d'appel de Orlenanse, 15 Fév 1966, Dalloz, 1966, P. 34. 

2
س اْكساذ، الاجتاُاث ا٢كـادضت ثضبٔن اثفاق اًخحىمي، ا٢كصحؽ اًساتق، ض     .38ذ حفِؼة اًسَ 
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اثفاق ًخضح من ُشا اًيط ٔبن اًلصفة ثؤنس توضوخ من ذالل لحئهتا اًساتلة اٙكهص، ؿىل اس خلالًَة        

ىن ٔبًضًا يف حاٌك إلذؿاء تـسم وحوذ ُشا اًـلس من  اًخحىمي ًُس فلط يف حاٌك إلذؿاء تحعالن اًـلس ألظًل، ًو

ٔبساسَ
1

، فَُس ٌَمحنك ٔبن ًليض تـسم ادذعاظَ ٕارا لحغ تعالن ٔبو اهـسام اثفاق اًخحىمي، تي لتس من ٔبن 

امي ًخـَق ابذؿاءاث ألظصافٌس خزَط الآثز ا٢كرتثحة ؿىل ُشا اًحعالن ٔبو الاهـسام ف
2

.
 

 

َة ٌَخحىمي اًححصي تبٔهَ: "ما ٠ك  نٌل    هعت ا٢كاذت آكامسة يف فلصهتا اًثاهَة من لحئة حتىمي ا٢كيؼمة اٗكًو

ٌضرتظ اًـىس، فٕان الاذؿاء تحعالن ٔبو ؿسم وحوذ اًـلس ألظًل ل ًؤثص ؿىل ادذعاض ا٤كنك، واٙكي ٌس متسٍ 

حل ى ا٤كنك خمخعًا ٔبًضًا يف حاٌك ؿسم وحوذ ٔبو تعالن اًـلس ألظًل ًخحسًس حلوق من حصة اثفاق اًخحىمي، ًو

 ألظصاف واًفعي يف ظَحاهتم".

نشٛك هعت ؿىل ُشا ا٢كحسٔب لحئة اًخحىمي اًيت ٔبكصهتا أكـَة اًـامة اًيت ٔبؿسهتا ّكية ألدم ا٢كخحست ٌَلاهون   

تبٔن ثفعي َُئة اًخحىمي يف اٗكفوغ ا٢كثازت  21/1/2ا٢كاذت )اًَووسرتال(، ؾيسما كصزث  1976اًخجازي اٗكويل ؿام 

ثضبٔن ؿسم ادذعاظِا، مبا يف رٛك  ل ذفؽ ًخـَق توحوذ وحصة رشظ اًخحىمي ٔبو اثفاق اًخحىمي ا٢كس خلي، مؽ 

 حق َُئة اًخحىمي يف اًفعي يف وحوذ وحصة اًـلس اٙكي ًـس اثفاق اًخحىمي حزءًا مٌَ.

راث ا٢كحسٔب، هشهص  Common Lawساتلة، فلس هصست اٌَواحئ اًخاتـة ٗكول وؿالوت ؿىل ًواحئ اًخحىمي اً   

حِر ثحًت  14/1يف ا٢كاذت  1985ؿىل سخِي ا٢كثال: لحئة اًخحىمي اًعاذزت ؾن قصفة ًيسن ٌَخحىمي اٗكويل ؿام 

ًا هعت ؿىل من لحئة حتىمي ّكية ألدم ا٢كخحست اًساتلة اٙكهص، ٔبًض 21/2راث ألحاكم اًيت هعت ؿَهيا ا٢كاذت 

ؾن اًَِئة ألمٍصىِة ٌَخحىمي يف ماذهتا آكامسة ؾرش 1992رٛك لحئة اًخحىمي اًخجازي اًعاذزت ؿام 
3

. 

ؤلقصاط ُشٍ اًيعوض جممتـة، ًخضح هَف ٔبهنا ٔبنسث ؿىل ٔبن رشظ اًخحىمي اًوازذ يف اًـلس ألظًل، 

س، وؿَََ ٕارا ظسز كصاز اًخحىمي تحعالن ًـس رشظًا مس خلاًل ؾن سائص اًرشوظ ألدصى اًيت ًخضمهنا ُشا اًـل

ُشا اًـلس، فٕان رٛك ل ٌس خددؽ تلوت اًلاهون ؿسم حصة رشظ اًخحىمي، فاٌَواحئ اًساتلة متيح توضوخ ٌَمحنك 

                                                           
1
شا خبالف ما اس خلص ؿَََ اًلضاء إلجنَزيي نٌل زٔبًيا ساتلًا، من اٍمتَزي تني حاًيت   اًوحوذ والاهـسام ثضبٔن ثلٍصص مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس  ُو

 الٔظًل، وما ثـصط هل ُشا ا٢كوكف من اهخلاذ.

2
س اْكساذ، ا٢كصحؽ اًساتق،    .39ض ذ حفِؼة اًسَ 

3
س اْكساذ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض     .42-41ذ حفِؼة اًسَ 
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سَعة اًفعي حول وحوذ بٔو حصة اًـلس ألظًل اس خلالًل ؾن رشظ اًخحىمي، ونشا سَعة الاس متصاز يف هؼص 

و زخت ؿسم وحوذ  ٔبو تعالن اًـلس ألظًلاًزناغ حىت ًو
1

. 

نشٛك ٔبنسث اًـسًس من ٔبحاكم اًخحىمي اًححصي ثرٍبص مدسٔب اس خلالل اثفاق اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل،       

وؿسم ازثحاظ معرٍي مبعرٍي من حِر ثـصضِا ٌَفعي يف مسبٌٔك ؿسم وحوذ اًـلس ألظًل، ٔبو تعالهَ، بٔو 

2فسزَ
ىشا هالحغ هَف حؼي مدسبٔ الاس خلالًَة  َة ، ُو تخبًَٔس بٔكَحَة اًدرشًـاث واًلواهني اٗكاذََة مهنا واٗكًو

 ؤبهؼمة اًخحىمي ا٥كخَفة، ابس خثٌاء من صش مهنا اكًلاهون إلجنَزيي مثاًل.

 :ٓكامتةا

و ما  اتمًا، اس خلاللً  ألظًل اًـلس مواهجة يف ٌس خلي اًححصي اًخحىمي اثفاق ٔبن ٕاىل ثلسم ذما َطخن       ُو

ة ٔكسَوة اي ؿستممتخـًا مبزا جيـهل  ؾن ثًضبٔ  اًيت ا٢كياسؿاث حنك ؿىل كاذزا جتـهل اًححًصة اًخجازت مٌاسؿاث ًدسًو

 ؾن اٗكويل اًخجازي اًخحىمي اثفاق اس خلالل ٔبن خنَط ثَحلِا، نٌل كس اًيت ابًـوازط ًخبٔثص ٔبن ذون اًـلوذ ُشٍ

اب٢كـىن  كاهوهَا اس خلالل راثَ يف ًَىدسة اًوظيَة اًلواهني كِوذ من الثفاق حتٍصص اكن اًلصط مٌَ ذوٌك  ل كاهون

ة اًححًصة ا٢كـامالث وواكؽ ألظصاف ٕازاذت من ٌس متسُا ذاظة وفاؿََة اًاكمي، َة اًخجاًز  اٌَجوء حىفي اًيت اٗكًو

                                                           
1
 Ph. Fouchard, Les travaux de la C.N.U.D.C.I, Le règlement d’arbitrage, clunet 1979, P. 836 et s. 

2
 V. Par Ex: Sentence CAMP, N° 769, du 18 avril 1990, DMF 1991, p. 119. 

Sentence CAMP, N° 787, du 18 octobre 1990, DMF 1991, p. 269. 

   Sentence CAMP, N° 795, du 19 décembre 1990, DMF 1991, p. 542. 
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شا اٗكويل، اًـام اًيؼام ٕال فامي ًخـَق مبلذضَاث رشظ، ٔبو كِس تال اًخحىمي ٕاىل  ؿَََ ٌسري الاجتاٍ ُو اٙكي ُو

ول ٔبذّل ؿىل رٛك من ثٜك  ألظصاف ا٤كخوكة، ٕازاذت مبا ًسمع وحيلق اٗكويل اًخجازي اًححصي حىمياًخ كضاء

 رشظ ٕاذزاح من ذالل ألظصاف ٕازاذت ٔبن "ملصزت  ا٣كال ُشا يف اًخحىمي ٔبحاكم حصذذُا اًيت ٔبحضت اًـحازاث

ق ؾن ا٢كياسؿاث ًةًدسو  فـاٌك بًَٓة كعسث ٕاكامة افرتاط ٔبهنا كس جية فٕاهَ ؾلوذمه، اًخحىمي يف الثفاق،  ُشا ظًص

 . مبيبٔى ؾن  ل ما ًعُة اًـلس ألظًل من ؾوازط"

تعوزت واحضة ودضحية ٢كحسٔب الاس خلالل نٌل جتسز اًخوظَة يف ألذري ترضوزت ثعصق ا٢كرشغ اّكزائصي،        

َة، ورٛك ؿىل قصاز كاًحَة اًدرشًـاث وا٢كـاُساث اًيت س حق ؾصضِا، ذون  ٔلمهَخَ يف اًـالكاث اًخجاًزة اٗكًو

الاكذعاز ؿىل حاٌك ؿسم ثبٔثص اثفاق اًخحىمي تحعالن اًـلس ألظًل، ٕار ٔبن مدسبٔ الاس خلالل ثرتثة ؿَََ بآثز ؿست 

ا مثي حالث اًفسخ والاهلضاء.  نخٜك اًيت س حق رهُص

ًل، ٢كا نٌل هويص تخوس َؽ هعاق مدسٔب الاس خلالل ذون حرصٍ يف هعاق اًخحىمي اٗكويل ذون اٗكاذ        

ثـصضت هل ُشٍ اًخفصكة من اهخلاذاث، ؿىل ٔبساش ٔبن ا٢كربزاث اًيت س َلت يف صبٔن اس خلالل اثفاق اًخحىمي يف 

 ا٣كال اٗكويل ثعَح ٔبًضًا يف جمال اًخحىمي اٗكاذًل.

ون نٌل ل ًفوثيا ٔبًضًا من ذالل زظسان ٌَيعوض اًخحىميَة اًيت هط ؿَهيا ا٢كرشغ اّكزائصي من ذالل اًلاه       

ة، ٔبن هويص مبا ًًل: 08/09  ا٢كخضمن كاهون إلحصاءاث ا٢كسهَة وإلذاًز

ة تعفة ٔبولً  َة تعفة ؿامة واًححًص ص ُشٍ اًيعوض ثضلك ًامتىش مؽ مذعَحاث اًخجازت اٗكًو : ترضوزت ثعٍو

ق ا َة ثمت ؾن ظًص ة اٗكًو ة، ؤبكَة ؿالكهتا اًخجاًز  ًححص.ذاظة، لس امي ؤبن اّكزائص ثـخرب من اٗكول اًححًص

: رضوزت اًخحصز من أكوذ اٙكي حمتزي تَ ُشٍ اًيعوض، وفق بًَٓاث حمسذت إكاتحة اًفصظة ًخعحَق بٔحاكم اثهَاً 

َة، واٌَجوء ٕاٍهيا ْكي خمخَف ا٢كياسؿاث اًياص ئة، مؽ ثلٍصص رٛك مضن  ة اٗكًو ا٢كـاُساث ؿىل اًـالكاث اًخجاًز

س من مـاُساث واثفاكِاث يف ُشا آكعوض ٌَلول اًيعوض اًوظيَة، ٙكٛك ٍىون من ألخسز مزامٌة ما ًـل

َة.  توحوذ اهفذاخ حلِلي ؿىل اًخجازت اٗكًو

: الاس خفاذت من جتازة اٗكول ألدصى اًيت حللت كسزًا هحريًا من اًيجاخ يف ُشا ا٣كال، ورٛك خبَق كٌواث اثًثاً 

 اثعال مـِا ومؽ ما جرشف ؿَََ من مصانز حتىميَة.
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َة ا٢كخرععة يف جمال اًخحىمي : جضجَؽ ألحباج و زاتـاً  اٗكزاساث ا٢كلازهة تني اًيعوض اًوظيَة وا٢كـاُساث اٗكًو

اًخجازي اٗكويل واًححصي، وؾلس ا٢كؤمتصاث ٔبو ا٢كضازنة فهيا مؽ ألذش تـني الاؾخحاز ما جسفص ؾيَ من ثوظَاث 

 وهخاجئ، وحىٌصسِا مضن اًلواهني اًوظيَة.

 كاةمة ا٢كصاحؽ ابٌَلة اًـصتَة:

 ا٢كخرععة:  اًىذة 

 ،س زضوان، ألسس اًـامة يف اًخحىمي اًخجازي اٗكويل  .1981 اّكامـي، اًفىص ذاز ، ذ ٔبتو ًس

  ،1997ذ ٕاجصاُمي ٔبمحس ٕاجصاُمي، اًخحىمي اٗكويل آكاض، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، اًعحـة اًثاهَة                . 

 ص اًسَيب لثفاق اًخحىمي، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، ذ ٔبمحس ٕاجصاُمي ؾحس اًخواة، ألثص إلجيايب وألث

2013. 

  ،ة، مرص، اًعحـة اًصاتـة، ذ ٔبمحس ٔبتو اًوفا اًخحىمي الادذَازي وإلحدازي، مًضبٔت ا٢كـازف، إلسىٌسًز

2001. 

  ؿىل ضوء ٔبحاكم اًلضاء  1994ًس ية  27ذ ٔبمحس اًس َس ظاوي، اًوخزي يف اًخحىمي ظحلا ٌَلاهون زمق

َة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، ؤبهؼمة   .2013اًعحـة اًصاتـة، اًخحىمي اٗكًو

  ة وإلذاًزة َة ا٢كسهَة واًخجاًز ذ ٔبمحس ؾحس اًىصمي سالمة، اًخحىمي يف ا٢كـامالث ا٢كاًَة اٗكاذََة واٗكًو

 .2006وأكصهَة )ذزاسة ملازهة(، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، اًعحـة ألوىل، 

 مة، كاهون اًخحىمي اًخجازي اٗكويل واٗكاذًل، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًعحـة ذ ٔبمحس ؾحس اًىصمي سال

 .2004ألوىل، 

  ذ ٔبمحس َلس ؾحس اًعاذق، ا٢كصحؽ اًـام يف اًخحىمي ا٢كرصي واًـصيب واٗكويل، ذاز اًلاهون ًإلظسازاث

 .2014اًلاهوهَة، مرص، اًعحـة اًساتـة، 

 َة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، ذ ٔبمحس خمَوف، اثفاق اًخحىمي ٔكسَوة ًدسًو ة مٌاسؿاث اًخجازت اٗكًو

2005. 
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  2004ٔبسامة ٔبمحس صويق ا٢كََجي، َُئة اًخحىمي الادذَازي، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، مرص، ذ. 

  يف  1994ًس ية  27ذ ألهعازي حسن اًيَساين، ألثص اًًس يب لثفاق اًخحىمي، ذزاسة يف اًلاهون زمق

ة، صبٔن ا٢كواذ ا  .٢2001كسهَة واًخجاًز

  ،ة، اًعحـة ألوىل، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ذ اًوًَس جن َلس جن ؿًل اًربماين، اًخحىمي يف ا٢كياسؿاث اًححًص

 .2010اًلاُصت، مرص، 

   َة ، ذاز اّكامـة اّكسًست، -ذزاسة ملازهة -ذ تََف محسي َلوذ، اٗكؾوى تحعالن ٔبحاكم اًخحىمي اٗكًو

ة،   . 2008إلسىٌسًز

  يت وا٢كلازن، تسون انرش، اًعحـة ذ حس ين ا٢كرصي، اًخحىمي اًخجازي اٗكويل يف ػي اًلاهون اًىًو

 .1996ألوىل، 

  ،ة ذ حفِؼة اًس َس اْكساذ، الاجتاُاث ا٢كـادضت ثضبٔن اثفاق اًخحىمي، ذاز اًفىص اّكامـي، إلسىٌسًز

2001. 

 ة اًـامة يف اًخحىمي  اًخجازي اٗكويل، مًضوزاث اْكَيب ذ حفِؼة اًس َس اْكساذ، ا٢كوحز يف اًيؼًص

 .2010اْكلوكِة، تريوث، ًحيان، 

  ،ة َة، ذاز اًفىص اّكامـي، إلسىٌسًز ذ ذاٗك ذمسوخ ٕاجصاُمي، اًخحىمي الاًىرتوين يف ؾلوذ اًخجازت اٗكًو

2009. 

 َة آكاظة، اّكزء ألول، اثفاق اًخحىمي، ذاز اٍهنضة اًـصتَة،  ذ سامِة اًصاصس، اًخحىمي يف اًـالكاث اٗكًو

 .1984اًلاُصت، مرص، اًعحـة ألوىل، 

  ذ ؿاذل َلس ذري، تعالن اثفاق اًخحىمي يف اًلاهون اًححصي ا٢كرصي واثفاكِة ألدم ا٢كخحست ًيلي اًحضائؽ

(، مىذة اٗكنخوز ؿاذل ذري ٌَمحامات والاسدضازاث اًلاهوهَة، اًلاُصت، مرص، 1978)كواؿس ُامدوزح 

 .2001اًعحـة ألوىل، 



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 136 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 ة، ا٢كياسؿاث يف اًخحىمي اًفلي، َلس ؿاظف ذ وزك ًيسن يف اًححصي ٌَخحىمي ملازهة ذزاسة ) اًححًص  وهًَو

 اًـصتَة اٍهنضة ذاز (، اًخجاًزة و ا٢كسهَة ا٢كواذ يف ا٢كرصي اًخحىمي كاهون ٔبحاكم رشخ مؽ وابٌزس

 .2007 ،اًلاُصت،

  اًخجازي اٗكويل ذزاسة ملازهة، ذاز  ؾحس اًحاسط َلس ؾحس اًواسؽ، رشظ اًخحىمي يف ؾلس اًحَؽذ

 .2014اّكامـة اّكسًست، س ية 

 ذاز ا٢كـازف، اًلاُصت، مرص،  اًثاين،  اّكزء اٗكويل، اًخجازي اًخحىمي موسوؿة ألحسة، إكَس ذ ؾحس

1998. 

  ،ة، اًعحـة ألوىل ة واًخعحَق، مًضبٔت ا٢كـازف، إلسىٌسًز ذ فذحي وايل، كاهون اًخحىمي يف اًيؼًص

2007. 

  ،1997ذ حمسن صفِق، اًخحىمي اًخجازي اٗكويل، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، مرص. 

  ،)ذ َلس ؾحس اًفذاخ حصك، اًخحىمي اًححصي )اًيعاق اًضريص لثفاق اًخحىمي يف ؾلس اًيلي اًححصي

ة، ظحـة   .2005ذاز اّكامـة اّكسًست ًٌَرش، إلسىٌسًز

 2014ز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، مرص، ذ َلوذ خمخاز جٍصصي، اًخحىمي اًخجازي اٗكويل، ذا. 

 َة آكاظة اًـالكاث يف اًـال، اًخحىمي ؾحس و ذ ؾاكصة أكال ذ مععفى  اٗكاذََة، مًضوزاث و اٗكًو

 .1998ألوىل،  اًعحـة ًحيان، اْكَيب اْكلوكِة، تريوث

  ة، زمق  اٍهنضة ذاز ،1994ًس ية  27ذ ىصميان ؾحس اًلاذز، اثفاق اًخحىمي يف ا٢كواذ ا٢كسهَة واًخجاًز

 .1996مرص،  اًلاُصت، اًـصتَة،

 اًححوج وا٢كلالث:

  ،ذ ٔبمحس ٕاجصاُمي ؾحس اًخواة، ظوز اثفاق اًخحىمي واس خلالهل، جمٍك ألمن واًلاهون، ٔباكذميَة رشظة ذيب

 .2008، اًـسذ ألول، ًياٍص 16ذوٌك إلمازاث اًـصتَة ا٢كخحست، اًس ية 

 َة وفلًا ًلاهون اًخحىمي ا٢كرصي اّكسًس، جمٍك اًخحىمي ذ َلوذ مسري اًرشكاوي، مفِوم ا ًخجاًزة واٗكًو

 .2000اًعاذزت ؾن ا٢كصنز اٍميين ٌَخوفِق واًخحىمي، اًـسذ اًثاين، مازش 
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  ق إلحاٌك يف اًلواهني اًوظيَة وؿالكاث ذ انيج ؾحس ا٢كؤمن َلس، مسى حواس الثفاق ؿىل اًخحىمي تعًص

َة، حبر مًضوز  يف جمٍك اًـَوم اًلاهوهَة وإلكذعاذًة، لكَة اْكلوق، خامـة ؿني مشس، اًخجازت اٗكًو

 .2000، خاهفي 42اًـسذ ألول، س ية 

  تَحايق تومسٍن، رشظ اًخحىمي ابٕلحاٌك ومسى هفارٍ يف مواهجة ا٢كصسي ٕاًََ يف ؾلس اًيلي اًححصي ٌَحضائؽ

ة ٌَلاهون اًححصي واًيلي، )ذزاسة ملازهة يف  ضوء اًخعحَلاث اًلضائَة(، ملال مًضوز يف ا٣ك ٍك اّكزائًص

 .2015مًضوزاث خمرب اًلاهون اًححصي واًيلي، خامـة ٔبيب جىص تَلاًس، ثَمسان، اًـسذ اًثاًر، ًس ية 

 كاةمة ا٢كصاحؽ ابٌَلة اًفصوس َة:

 B. Goldman, Arbitrage Commercial International, Convention d’arbitrage, 

Généralités Autonomie et principe de validité, Loi Applicable, J.CI, droit 

Inter, Fasc 586-1, 1989, N° 1.  

 BEN ABDERRAHMANE. D, « La réforme du droit Algérien de l’arbitrage 

commercial international», La gazette du palais n° 101-103, (n° spécial 

Algérie), 1999. 

 C. Blanchin, L’autonomie de la clause compromissoire, un modèle pour la 
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Université de Montréal, Mai 2006. 

 Jing Li, L’extension de la clause compromissoire dans l’arbitrage 

international, The Dijon, 1993. 
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clunet 1979. 

 Ph. FRANCESCAKIS, «Le principe jurisprudentiel de l’autonomie de 
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 RUBELLIN-DEVICHI J, L'arbitrage nature juridique, droit interne et droit 

international privé, Paris, LGDJ, 1965, N° 333. 

 TERKI NOUREDDINE, L’arbitrage commercial international en Algérie, 

Editions AJED, Alger, 2015. 
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 اْكلوق اًزوحِة تني ؿا٢كَة كواؿس حلوق إلوسان ودعوظَة ا٣كمتـاث

 ألس خار/ ثويم حٌلل ،خامـة جصح توؾصزجي ، ألس خار/ زتَؽ سهصايء ،خامـة اًحوٍصت 

 :ملسمؼؼؼؼؼؼؼؼة

اهَة، حِر اكن ذما ل صم فَِ ٔبن ثعوز حلوق إلوسان ؿىل ا٢كس خوى اٗكويل اكن تـس اْكصة اًـا٢كَة اًث        

شا ٢كا ٔبًزمت هفسِا تَ، حِر ٔبنسث يف ذًحاخة مِثاكِا ؿىل  ذوز مٌؼمة ألدم ا٢كخحست لفذا يف ُشا اًضبٔن، ُو

ة. نٌل ٔبن من ملاظسُا  اْكلوق ألساس َة ًإلوسان وجىصامة اًفصذ وكسٍز ومبا ٌَصخال واًًساء من حلوق مدساًو

َة را ث اًعحلة الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة وإلوساهَة وؿىل ثـٍزز حتلِق اًخـاون اٗكويل ْكي ا٢كسائي اٗكًو

احرتام حلوق إلوسان واْكصايث ألساس َة ٌَياش مجَـا واًدضجَؽ ؿىل رٛك تال متَزي ثسخة اّكًس ٔبو اٌَلة بٔو 

ق تني اًصخال واًًساء.  اٗكٍن ول ثفًص

ُامتم حبلوق إلوسان واحرتارما، وحثت اهعالكا من ُشٍ ا٢كلاظس ألساس َة سـت ألدم ا٢كخحست ؿىل الا

َة ا٢كخـَلة  اٗكول ؿىل رٛك. وكس تسا ُشا الاُامتم حبلوق إلوسان من ذالل ٕاظساز اًـسًس من اًعىوك اٗكًو

حبلوق إلوسان، سواء اكهت ؾحازت ؾن اثفاكِاث ؿامة ثُـىن تـامة رشاحئ ا٣كمتؽ نٌل ُو اًضبٔن ابًًس حة ٌَـِسٍن 

َني ٌَحلوق ا٢ك سهَة واًس َاس َة واْكلوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة، بٔو اكهت ؾحازت ؾن اثفاكِاث اٗكًو

 ذاظة، ثـىن تفئة مـَية، اكًًساء ٔبو ألظفال ٔبو ا٢كـوكني ٔبو ا٢كس يني...ٕاِك. 

وابؾخحاز ٔبن ألدشت زنزيت ٔبساس َة يف ا٣كمتـاث ابدذالف ذايىهتا وزلافهتا وثلاًَسُا، فلس اكهت مضن 

َة اًيت هعت اُامت ماث مٌؼمة ألدم ا٢كخحست وا٢كيؼٌلث إلكَميَة ألدصى، وكس ظسزث اًـسًس من اًعىوك اٗكًو

ؿىل حٌلٍهتا، وهصست اًـسًس من اْكلوق اًزوحِة سواء ؾيس اًزواح، ٔبو ٔبزياء اًزواح، ٔبو تـس احنالل اًصاتعة 

 اًزوحِة سواء ابًوفات ٔبم ابًعالق. 

َة من حلوق ٔبزياء اًزواح اكًولًة واًلوامة واًوظاًة ؿىل ًىن تـغ ما وزذ يف ُشٍ اًعىو  ك اٗكًو

ألظفال ثخـازط مؽ دعوظَاث ا٣كمتـاث ذاظة اٗكول إلسالمِة، ٕال ٔبهَ ٔبًضا يف ا٢كلاتي ثوخس اًـسًس من 

َة وثٜك ا٢كلصزت رشؿا، ذاظة فامي ً  خـَق اًيلاظ ا٢كضرتنة اًيت جتمؽ تني اًيعوض اًوازذت يف الثفاكِاث اٗكًو
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ابْكلوق اًيت حىون ؾيس اًزواح اكًصضا واًـَيَة وحتسًس سن اًزواح وجسجَي ؾلس اًزواح، وتـغ اْكلوق 

 ألدصى اًيت حىون ٔبزياء اًزواح، اكٙكمة ا٢كاًَة ٌَزوخني...ٕاِك.  

وابؾخحاز ٔبن اًلاهون اٗكويل ْكلوق إلوسان كس ٔبوضئ ٍهيمت جلك ما خيط حلوق إلوسان، سواء اْكلوق 

اؾَة مهنا ٔبم اًفصذًة، ومن مثة هعصخ اًدساؤل اًخايل ما يه اْكلوق اًزوحِة اًيت هصسِا ُشا ألذري يف ُشا أك

 اًضبٔن؟

ن ٔبدشت يف اًلاهون اٗكويل ْكلوق  و٢كـاخٍك ا٢كوضوغ ثعصكٌا يف ا٢كححر ألول ٕاىل اْكق يف اًزواح وحىٍو

ن ٔبدشت ًبئت  ٔبول؛ نٌل ٔبن ألدم واًضـوة ختخَف فامي تُهنا يف إلوسان، ؿىل اؾخحاز ٔبن اْكق يف اًزواح وحىٍو

" ؿىل ٔبصزاض مـَيني. ففي حني جنس ٔبن "مععَح ألدشت" يف اٗكول اًـصتَة  ألدشتٕاؾعاء مععَح "

وإلسالمِة ًيرصف ٕاىل ثٜك اًـالكة اًيت جتمؽ تني اًصخي وا٢كصٔبت، واًيت ًًذج ؾهنا ٔبتياء، تياء ؿىل ؾلس اًزواح 

وفق اًرشًـة إلسالمِة، جنس يف ذول ٔبدصى ٔبن ألدشت كس جتمؽ تني زخي وامصٔبت، نٌل  - اًلاًةيف-ا٢كربم تُهنٌل

كس جتمؽ تني زخي وزخي؟ بٔو امصٔبت وامصٔبت؟...ٕاِك من ٔبمناظ ألدش ا٢كوحوذت يف اًـا٠ك، سواء مت ُشا اًـلس تعفة 

 كاهوهَة ٔبم كري كاهوهَة.

ة ٌَصخال واًًساء ٔلن اًلاهون اٗكويل ْكلوق ٔبما ا٢كححر اًثاين فلس ثعصكٌا فَِ ٕاىل مدسٔب  اْكلوق ا٢كدساًو

و  َة وإلكَميَة اًعاذزت يف جمال حلوق إلوسان، ٔبل ُو إلوسان كس هصش مدسٔب رمٌل خسا يف  ل اًعىوك اٗكًو

" تني اًصخال واًًساء ذون اس خثٌاء ول متَزياْكق يف ا٢كساوات ا٢كعَلة»
1

. 

ن بٔدشتا٢كححر ألول: مسى اُامتم اًلاه  : ون اٗكويل ْكلوق إلوسان ابْكق يف اًزواح وحىٍو

و  ابؾخحاز ٔبن اًزواح حق ٔبسايس ٌَصخي وا٢كصٔبت ؿىل حس سواء، مىت تَلا اًسن اًرضوزي ٙكٛك، ُو

س متص اًًسي، زمغ الادذالف ا٢كوحوذ تني سائص ا٥كَوكاث  س ية ظحَـَة ٔبوذؾِا ٝك يف خمَوكاثَ ًدس متص اْكَات ٌو

ان، ففي اْكَواانث ًـس اًزتاوح قٍصزت مومسَة حمسذت جزمن مـني ًمت فَِ اًزتواح تُهنا، ٕال ٔبن ألدصى وإلوس

                                                           
1
مبا ٌَصخال واًًساء اًخىٌصس تسبٔ مبَثاق الدٔم ا٢كخحست، فلس خاء يف اٗكًحاخة "وبٔن هؤنس من خسًس ٕامياهيا ابْكلوق الٔساس َة ًإلوسان وجىصامة اًفصذ وكسٍز ُشا  - 

ة...". وما خاء ٔبًضا يف ا٢كاذت  ا من حلوق مدساًو ا وظلرُي وسان واْكصايث الٔساس َة ٌَياش مجَـا "حتلِق اًخـاون...وؿىل ثـٍزز احرتام حلوق الٕ  1/3والٔدم هحرُي

ق تني اًصخال واًًساء". وما خاء ٔبًضا يف ا٢كاذت  /ة "ٕامناء اًخـاون اٗكويل... 13واًدضجَؽ ؿىل رٛك اظالكا تال متَزي ثسخة اّكًس ٔبو اٌَلة ٔبو اٗكٍن ول ثفًص

ق تني اًصخال واًًساء"...ٕاِك ...والاؿاهة ؿىل حتلِق حلوق إلوسان واْكصايث الٔساس َة ٌَياش اكفة تال متَزي  تُهنم ثسخة اّكًس ٔبو اٌَلة ٔبو اٗكٍن ول ثفًص
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اًزواح ؾيس إلوسان فِو ثـحري زويح وؾلًل وهفيس من اًعصفني  ًَوكي  ل واحس مهنٌل الٓدص، ومن مثة فِو كري 

ُس قٍصزت خًس َة حبخة تي يه ٍلوؿة من ا٢كـاين اًيخٍِك، -حزمغ ٔبهنا ثـس من ٔبس حاة اًزوا-مصثحط جزمن مـني، ًو

اًصوحِة واًيفس َة واًـلََة واّكًس َة جتمتؽ ًخحلق مـىن اًزواح. ومن مثة هعصخ اًسؤال اًخايل ما مـىن اْكق يف 

ن ٔبدشت  ي اُمت اًلاهون اٗكويل ْكلوق إلوسان ابْكق يف اًزواح وحىٍو ن ٔبدشت؟ )ا٢كعَة ألول( ُو اًزواح وحىٍو

مبـاهََ اًسامِة؟  وٕارا اكهت إلخاتة تيـم فِي ًـين ُشا ٔبهَ كس حسذ رشوظَ؟ )ا٢كعَة  ؤبولٍ ٔبمهَة ثََق

 اًثاين(، 

ن بٔدشت: ف ابْكق يف اًزواح وحىٍو  ا٢كعَة ألول: اًخـًص

ٕارا اكهت ألدشت يه اٌَحية ألساس َة ًحياء ا٣كمتؽ فٕان اًزواح ُو ٔبول ًحية ًحياء ألدشت ) اًفصغ ألول(، 

 ألدشت ثحـا لدذالف ا٣كمتـاث وادذالف اًثلافاث واٗكايانث )اًفصغ اًثاين(.وخيخَف مفِوم 

ف ابْكق يف اًزواح  :اًفصغ ألول: اًخـًص

ًـس اْكق يف اًزواح من اْكلوق اًعحَـَة تَ جس متص اْكَات ؤبول دعوت ًحياء ألدشت، فٕارا اكهت ألدشت  

ًبٔذش اًزواح اًـياًة هفسِا اًيت  -ٔبًضا–ومٌَ حمنو. ومن ُيا ًحية ًحياء ألمة فاًزواح ُو بٔظي ألدشت، تَ ثخىون 

ة ٕال واكن اًزواح فَِ ا٢كاكن ألول، تي  ثبٔذشُا ألدشت ٕان ٠ك حىن ٔبكوى ؤبصس، فال ًوخس ذًيا من ألذاين اًسٌلًو

ُس ل ثوخس ٔبمة من ألدم اًيت ثـصف كمية اْكَات ٕال اكن اًزواح ٗكهيا بٓذشا خاهحا رمٌل من اًـياًة والا حرتام، ًو

ذما ثسؾو ٕاًََ اًفعصت وثليض تَ اًعحَـة -ٔبًضا–رٛك فلط، تي ٔلهَ 
1

. 

وألظي يف اًزواح ٔبن ٍىون تني خشعني خمخَفني تَوًوحِا، ٔبي تني زخي وامصٔبت. وكس ؾصفَ ؿٌَلء 

رّبز وحوذُ ا ا٣كمتؽ"الاحامتغ تبٔهَ ثٜك "اًـالكة اّكًس َة اًيت ثلؽ تني خشعني خمخَفني يف اّكًس ٌرّشؾِا ًو
2

 .

ومن مث فٕان اًزواح ٍىون تني اًصخي وا٢كصٔبت، وما ؿسا رٛك فِو اؾخساء ؿىل فعصت ٝك، وثلَري ًٔلسس واًلواؿس 

ألدشًة ا٢كـصوفة مٌش وحوذ إلوسان. نٌل ٔبهَ ل ثـخرب سواخا ثٜك اًـالكاث اًيت ًلميِا ملرّيو اّكًس فامي تُهنم ٔبو 

                                                           
1
 .  142، ض 1987، ذاز اًرشوق، مرص، 14َلوذ صَخوث، إلسالم ؾلِست ورشًـة، اًعحـة  - 

2
ي، حصمجة ومصاحـة ٕاحسان َلس اْكسن، مـجم ؿ١ك الاحامتغ، ظ  -  ، مضاز ٕاًََ من ظصف ذ/ 138، ض 1986، ذاز اًعََـة، تريوث، 2ذًيىن مِدضَ 

 .20، ض 2010ٔبمعص حيَاوي، ا٢كساوات يف اْكلوق تني اًصخي وا٢كصٔبت يف اًلاهون اٗكويل واًدرشًؽ اّكزائصي، ذاز الٔمي ٌَعحاؿة واًًرش، اّكزائص، 
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و اكهوا خم  خَفني يف اّكًس ػاُصاي ٔبي تـس ٕاحصاء معََة حصاحِة، فضال ؾن رٛك ثٜك مؽ ٔبصزاض بٓدٍصن حىّت ًو

اًـالكاث اًلاةمة تني مثَيي اّكًس
1

. 

ف ابٔلدشت:   اًفصغ اًثاين: اًخـًص

و اًلوت واًضست ٔبما ألدشت مفبٔدورت من ألدش ُو
2

، و ٙكٛك ثفرس تبهٔنا اٗكزغ اْكعَية، ٔلن ٔبؾضاء ألدشت 

ـخرب   ل مهنم ذزؿا ًلٓدص. وثعَق ألدشت نشٛك ؿىل ٔبُي اًصخي وؾضريثَ، نٌل ثعَق ٌضس تـضِم ٔبسز تـغ، ًو

ؿىل حٌلؿة ًضمِم ُسف مضرتك، ٔكدشت ا٤كامني، ؤبدشت ألظحاء، ؤبدشت ا٢كِيسسني...ٕاِك
3

. 

ف صامي ًِا، ورٛك ابًيؼص ٕاىل  ٔبما ألدشت اًيت ثًذج ؾن اًزواح ف١ك ًخفق ؿٌَلء الاحامتغ ؿىل ٕاؾعاء ثـًص

اظِا مث لدذالف مفِورما من جممتؽ لٓدص، تي وحىت يف ا٣كمتؽ اًواحس، مفـؼم اًزجياث اًيت ثعَق ؿَهيا ثـسذ ٔبمن

مععَح ألدشت كس ل ًيعحق ؿَهيا ا٢كـىن اًخلََسي اٙكي ًعَق ؿىل ألدشت، ذاظة ٕارا ؿَميا ٔبن مالًني من 

لِا واًِيس ثمت  ذون ٕاحصاءاث زمسَة وكاهوهَة وذًًِةاًزجياث اًيت حتسج يف ت٘كان ٔبمٍصاك اًالثًَِة وٕافًص
4

 . 

وكس صِس ا٣كمتؽ اًلصيب حتولث خمخَفة ؿىل ظـَس ألدشت اًعلريت مبـياُا اًخلََسي، وػِصث هخاجئ ُشا  

فِا، حِر خاء يف موسوؿة "لزوش اًىربى" تبٔن" ألدشت  اًخعوز يف ا٢كفِوم اْكسًر ًٔلدشت اًيت ثلري ثـًص

ُهنٌل ؿالكة كصاتة سواء ضاكت ٔبو اجسـت "ٍلوؿة من خشعني ٔبو ٔبنرث ت 
5

. 

وكس ثبٔسست ُشٍ اًخحولث يف مفِوم ألدشت ؤبمناظِا ؿىل اؾخحاز ٔبن ألدشت "اًخلََسًة" منط احامتؾي  

اتزخيي، ذما ًفِم تبٔهَ ميىن جتاوسٍ وجضىِي تسًي ؾيَ ػِص يف ٔبهواغ ألدش ا٢كوحوذت اًَوم، مثي ألدشت اًيت 

                                                           
1
 .20ا٢كصحؽ هفسَ، ض  - 

 
2

- ar-76995-article-http://www.oujdacity.net/nationalالاظعالخ-و-اٌَلة-تني-/الدٔشت   . 
3
ة، مرص،  -   .21، ض 2003ذ/ حسني ؾحس إكَس زصوان، الدٔشت وا٣كمتؽ ) ذزاسة يف ؿ١ك احامتغ الدٔشت(، مؤسسة ص حاة اّكامـة، إلسىٌسًز

4
 21ا٢كصحؽ هفسَ، ض  - 

5
ث، ًحيان، ذ/ هنيى اًلاظصيج، ا٢كصٔبت يف مٌؼومة الٔدم ا٢كخحست، زؤًة ٕاسالمِة، ا٢كؤسسة اّكامـَة ٌ٘كزاساث واًًرش واًخوسًؽ، اًعحـة الٔوىل، تريو - 

 .89،ض 2006

 

http://www.oujdacity.net/national-article-76995-ar/الأسرة-بين-اللغة-و-الاصطلاح
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

، واًـائالث ا٥كخَعة، وألدشت ا٢كثََة )ٔبهىث/ ٔبهىث، رهص/رهص(، وألدشت ا٢كدضلكة ابًخلٌَاث جضمي ألتياء ابًخخين

 اًـَمَة اْكسًثة ) ثَلِح ألانتُة، إكي ابٕلؿازت،...ٕاِك(.

 ا٢كعَة اًثاين: اْكق يف اًزواح وحىوٍن بٔدشت ورشوظَ يف اًلاهون اٗكويل ْكلوق إلوسان:

ن بٔدشت يف الثفاكِاث اٗكوًَة وإلكَميَةاًفصغ ألول: اْكق يف اًزواح   :وحىٍو

َة إلكَميَة )اثهَا( َة )ٔبول(، مث الثفاكِاث اٗكًو  سًذـصط ًالثفاكِاث اٗكًو

َة ن بٔدشت يف الثفاكِاث اٗكًو من إلؿالن اًـا٢كي  16/1: خاء يف ا٢كاذت ٔبول: اْكق يف اًزواح وحىٍو

 اح حق اًزتوح وثبٔسُس ٔبدشت ...". ْكلوق إلوسان تبٔن " ٌَصخي مىت تَلا سن اًزو

َة ٌَحلوق ا٢كسهَة واًس َاس َة فلس ٔبنسث يف اًفلصت  23ٔبما ا٢كاذت  ًـرتف حبق -"  2من الثفاكِة اٗكًو

ن ٔبدشت..."  اًصخال واًًساء اٙكٍن يف سن اًزواح وتخىٍو

تبٔن "   ٢16كاذت ، يف ا1979وكس خاء ٔبًضا يف اثفاكِة اًلضاء ؿىل مجَؽ ٔبصاكل اٍمتَزي ضس ا٢كصٔبت ًـام 

ثخزش اٗكول ألظصاف مجَؽ اًخساتري ا٢كياس حة ٌَلضاء ؿىل اًامتٍز ضس ا٢كصٔبت يف اكفة ألموز ا٢كخـَلة ابًزواح 

 واًـالكاث ألدشًة، وتوخَ ذاض ثضمن، ؿىل ٔبساش جساوي اًصخي وا٢كصٔبت:

 هفس اْكق يف ؾلس اًزواح.   -

 زواح ٕال جصضاُا اْكص اًاكمي.هفس اْكق يف ادذَاز اًزوح، ويف ؿسم ؾلس اً   –

َة اًعاذزت ؾن ألدم ا٢كخحست، ًخخني ًيا تبهٔنا      تياء ؿىل ما ثلسم من هعوض كاهوهَة هعت ؿَهيا الثفاكِاث اٗكًو

ن ٔبدشت من اْكلوق ا٢كـرتف هبا ًالك اًعصفني ا٢كخلسمني ًِشا اًـلس   كس بٔمجـت ؿىل ٔبن اْكق يف اًزواح و حىٍو

ٌل اًزوح واًزوخة  ، ٔبي تني اٙكهص وألهىث. ُو

و ما ٔبنسٍ ثـََق اٌَجية ا٢كـيَة حبلوق إلوسان، ٔبٍن اؾخربث تبٔن ا٢كلعوذ من اْكق يف اًزواح، رٛك   ُو

اًزواح اًخلََسي اٙكي ٍىون تني ا٢كصٔبت واًصخي ا٥كخَفني تَوًوحِا، وا٢كس خلص يف ا٣كمتـاث مٌش ٔبمس تـَس، ٔلن 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

س خحَي ٔبن ٍىون تني خشعني مامتزَني اًخياسي ل ًخبىٔت ٕاّل من ذالل ؿال كة سوحِة تني زخي وامصٔبت، ٌو

1خًس َا
. 

َة إلكَميَة ن بٔدشت يف الثفاكِاث اٗكًو اثهَا: اْكق يف اًزواح وحىٍو
2

: 

هنا يف  َة اًعاذزت ؾن ألدم ا٢كخحست اًيت ثياٍو َة إلكَميَة ٠ك ختخَف ؾن الثفاكِاث اٗكًو ٕان الثفاكِاث اٗكًو

ن ٔبدشت، سواء ؿىل مس خوى جمَس ٔبوزواب ومهنا الثفاكِة ا٢كعَة ألول ف لس هعت ؿىل اْكق يف اًزواح وحىٍو

ألوزوتَة ْكلوق إلوسان ومِثاق اْكلوق ألساس َة ًإلحتاذ ألوزويب )ٔب( ٔبم ؿىل مس خوى مٌؼمة اٗكول 

 إلوسان )ة(. ألمٍصىِة ومهنا الثفاكِة ألمٍصىِة ْكلوق إلوسان وإلؿالن ألمٍصًك ْكلوق وواحداث

 : اًعىوك ألوزوتَة يف جمال حلوق إلوسان: -بٔ 

، ؿىل ٔبن "" 12الثفاكِة ألوزوتَة ْكلوق إلوسان: هعت الثفاكِة ألوزوتَة ْكلوق إلوسان يف ا٢كاذت -1

ن ٔبدشت وفلا ٌَلواهني اًوظيَة اًيت حتنك ذمازسة ُشا اْكق ".  ٌَصخي وا٢كصٔبت يف سن اًزواح حق اًزتوح وحىٍو

ٕارا كصٔبان اًيط ا٢كشهوز ٔبؿالٍ، فٕاهيا وس خًذج مٌَ تبٔن الثفاكِة ألوزوتَة ْكلوق إلوسان كس هعت ؿىل 

اْكق يف اًزواح تني اًصخي وا٢كصٔبت ذون سواٌُل، ٔبو ما ٌسمى ابًزواح اًخلََسي، ًىن ا٤كوكة ألوزوتَة ْكلوق 

هوزت ٔبؿالٍ من الثفاكِة ألوزوتَة ْكلوق إلوسان، ا٢كش 12إلوسان كس اختشث موكفا ملاٍصا يف رشهحا ًيط ا٢كاذت 

حِر بٔخاسث اًزواح تني مثًل اّكًس، وكس اسدٌسث يف موكفِا ُشا ؿىل ٔبن اًـحازاث وألًفاع ا٢كس خزسمة يف 

ُشٍ ا٢كاذت ل جضرتظ حتسًس هوغ اّكًس وفلا ٢كـاًري تَوًوحِة حمضة؟ وذَعت يف اٍهناًة ٕاىل ٔبن اْكق يف اًزواح 

ن بٔ  دشت مييح إلوسان حلا يف ثلَري خًسَ ويف اًزواح ذمن ٌضاظٍص خًسَ؟وحىٍو
3

 . 

                                                           
1
 .89ذ/ هنيى اًلاظصيج، ا٢كصحؽ اًساتق،ض  - 

2
لي ْكلوق إلوسان واًضـوة ذاًَا من ٔبي هط ٌَ -  ن ٔبدشت ؾىس الثفاكِاث إلكَميَة الٔدصى.بيٓت ا٢كَثاق إلفًص  حق يف اًزواح وحىٍو
3
، ض 2007، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ، ؾٌلن، الٔزذن، 2ٔب.ذ/َلس ًوسف ؿَوان، َلس ذََي ا٢كوىس، اًلاهون اٗكويل ْكلوق إلوسان، اْكلوق ا٤كمَة، ح  - 

296. 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

من مِثاق اْكلوق ألساس َة ًإلحتاذ  9مِثاق اْكلوق ألساس َة ًإلحتاذ ألوزويب: هعت ا٢كاذت -2

ن ٔبدشت وفلا ٌَلواهني ا٤كََة اًيت 2000ألوزويب اًعاذز ؿام  ، ؿىل ٔبهَ "ٍىفي اْكق يف اًزواح واْكق يف حىٍو

 حتنك ذمازسة ُشٍ اْكلوق". 

من ذالل ا٢كععَحاث ا٢كس خـمٍك ًخخني ًيا تبٔن ا٢كَثاق خاء ذاًَا من ًفؼي اًصخي وا٢كصٔبت، ذما ًفِم مٌَ 

تبٔن اْكق يف اًزواح ًُس حمعوزا تني اًصخي وا٢كصٔبت تي ثـساٍ ٕاىل منط بٓدص من اًزواح ٔبظحح مـرتف تَ يف ا٣كمتؽ 

اًلصيب تعفة ؿامة
1

و اًز  كس  2015سخمترب  10ذوٌك من ٔبوزواب ؤبمٍصاك ٕاىل كاًة  15واح ا٢كثًل، حِر ٕان ، ٔبل ُو

سًت كواهني ًخيؼمي ُشا اًزواح
2

 . 

 :اًعىوك ألمٍصىِة يف جمال حلوق إلوسان:-ة

، 2اًفلصاث  17الثفاكِة ألمٍصىِة ْكلوق إلوسان: ٔبنسث الثفاكِة ألمٍصىِة ْكلوق إلوسان يف ا٢كاذت -1

و حق - " ...ما ًًل 4و 3 ؤسسوا ٔبدشت، ُو ٔبن حق اًصخال واًًساء اٙكٍن تَلوا سن اًزواح يف ٔبن ًزتوحوا ًو

مـرتف تَ ٕارا اس خوفوا اًرشوظ اًيت حتسذُا اًلواهني ا٤كََة ظا٢كا ٔبن ُشٍ اًرشوظ ل ثخـازط مؽ مدسٔب ؿسم 

 اٍمتَزي اٙكي ثلٍص ُشٍ الثفاكِة.

 زمؽ سواهجٌل زضاء اكمال ل ٕاهصاٍ فَِ.ل ًيـلس ٔبي سواح ٕال جصضا اًعصفني ا٢ك-

ثخزش اٗكول ألظصاف اًخساتري ا٢كياس حة اًيت ثضمن ٌَزوخني مساوات يف اْكلوق وثواسان مالةما يف -

 ا٢كسؤوًَاث ؾيس اًزتوح وذالل فرتت اًزواح وؾيس احنالهل ٕارا حعي...".

ان كس اؿرتفت ٌَصخال واًًساء اٌٚكٍن من ذالل ُشا اًيط ًخخني ًيا تبٔن الثفاكِة ألمٍصىِة ْكلوق إلوس

تَلوا سن اًزواح ابْكق يف اًزواح وثبٔسُس ٔبدشت، وفلا ٌَرشوظ ا٢كيعوض ؾهنا يف ذوهلم. نٌل ٔبنسث الثفاكِة 

 ؿىل ؿسم اهـلاذ ٔبي سواح ٕارا ٠ك حيغ جصضا ٔبظصافَ زضاء حصا ل ٕاهصاٍ فَِ. 

                                                           
1
 - Pierre –Henri Prélot, Droit des libertés fondamentales, Hachette Livre, , 2007, paris, France pp 195 et 196 

2
 -https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_homosexue 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

من إلؿالن اًـا٢كي ْكلوق وواحداث  6اذت :إلؿالن ألمٍصًك ْكلوق وواحداث إلوسان: خاء يف ا٢ك-2

ن ٔبدشت  واْكعول ؿىل إكاًة ًِا ". -اًـيرص ألسايس ٌَمجمتؽ -إلوسان تبٔهَ "  ًلك خشط اْكق يف حىٍو

هنا ُي يه ألدشت  ن ٔبدشت، ًىن ٠ك ًحني ألدشت ا٢كصاذ حىٍو ُشا اًيط اؿرتف حبق  ل خشط يف حىٍو

ٔبم ألدشت ا٢كخىوهة من مثًل اّكًس. ًىن اًواحض ٔبن اس خزسام مثي ُشٍ  اًخلََسًة ا٢كخىوهة من زخي وامصٔبت،

ا.   ن ألدشت اًيت ٌضاُؤ  ا٢كععَحاث ُو ٕاصازت ٕاىل حق  ل خشط يف حىٍو

 :اًفصغ اًثاين: رشوظ اًزواح يف اًلاهون اٗكويل ْكلوق إلوسان

ٔبساس َة، ويه اًصضا تنّي اًلاهون اٗكويل ْكلوق إلوسان رشوظ اًزواح، وحرصُا يف ٔبزتـة رشوظ 

 واًـَيَة)ٔبول(، وسن اًزواح وجسجَي ؾلوذ اًزواح)اثهَا(.  

 : ٔبول: اًصضا واًـَيَة يف اًزواح

َة ْكلوق إلوسان اًـا٢كَة مهنا وإلكَميَة ؿىل رشظ اًصضا اٙكي ًـس بمٔه اًصضا-بٔ  : ٔبنسث  ل اًعىوك اٗكًو

ؿالن اًـا٢كي ْكلوق إلوسان تبٔهَ "ل ًربم ؾلس من الٕ  16/2رشظ هعت ؿَََ ُشٍ اًعىوك، فلس هعت ا٢كاذت 

 اًزواح ٕال جصىض اًعصفني اًصاقحني يف اًزواح زضاء اكمال ل ٕاهصاٍ فَِ...". 

َة ٌَحلوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة تبٔهَ"...جية ٔبن ًمت  10نٌل خاء يف ا٢كاذت  من الثفاكِة اٗكًو

َة ٌَحلوق ا٢كسهَة واًس َاس َة فلس  23َََ ". ٔبما ا٢كاذت اًزواح ابًصضاء اْكص ًٔلظصاف ا٢كلدٍك ؿ  من الثفاكِة اٗكًو

 "ل ًمت سواح تسون اًصضاء اًاكمي واْكص ًٔلظصاف ا٢كلدٍك ؿَََ...". 3/ اًفلصت  23ٔبنسث يف ا٢كاذت 

"  تبٔن  16، يف ا٢كاذت 1979وكس خاء ٔبًضا يف اثفاكِة اًلضاء ؿىل مجَؽ ٔبصاكل اٍمتَزي ضس ا٢كصٔبت ًـام 

ثخزش اٗكول ألظصاف مجَؽ اًخساتري ا٢كياس حة ٌَلضاء ؿىل اًامتٍز ضس ا٢كصٔبت يف اكفة ألموز ا٢كخـَلة ابًزواح 

 واًـالكاث ألدشًة، وتوخَ ذاض ثضمن، ؿىل ٔبساش جساوي اًصخي وا٢كصٔبت:

 هفس اْكق يف ادذَاز اًزوح، ويف ؿسم ؾلس اًزواح ٕال جصضاُا اْكص اًاكمي".–

ألول من ثوظَة ثضبٔن اًصضا ابًزواح واْكس ألذىن ًسن اًزواح، وجسجَي ؾلوذ اًزواح  وخاء يف ا٢كحسبٔ 

 تبٔهَ " ل ًيـلس اًزواح كاهوان ٕال جصضا الك اًعصفني زضاء اكمال ل ٕاهصاٍ فَِ...".
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

نٌل ٔبن اثفاكِة اًصضا ابًزواح واْكس ألذىن ًسن اًزواح، وجسجَي ؾلوذ اًزواح، هعت يف ا٢كاذت ألوىل 

 ا، تبٔهَ " ل ًيـلس اًزواح كاهوان ٕال جصضا اًعصفني زضاء اكمال ل ٕاهصاٍ فَِ، وإبؾصاهبٌل ؾيَ ثضرعهيٌل..."مهن

: هط ا٢كحسبٔ ألول من ثوظَة ثضبٔن اًصضا ابًزواح واْكس ألذىن ًسن اًزواح، وجسجَي ؾلوذ اًـَيَة-ة

اء اكمال ل ٕاهصاٍ فَِ وإبؾصاهبٌل ؾيَ ثضرعهيٌل تـس اًزواح تبٔهَ " ل ًيـلس اًزواح كاهوان ٕال جصضا الك اًعصفني زض

 وحبضوز صِوذ وفلا ٔلحاكم اًلاهون ".  ثبٔمني اًـالهَة اًالسمة

و٠ك ختصح ؾن ُشا اًس َاق اثفاكِة اًصضا ابًزواح واْكس ألذىن ًسن اًزواح، وجسجَي ؾلوذ اًزواح، 

وان ٕال جصضا اًعصفني زضاء اكمال ل ٕاهصاٍ فَِ، وإبؾصاهبٌل حِر خاء يف ا٢كاذت ألوىل مهنا، تبٔهَ " ل ًيـلس اًزواح كاه

ؾيَ ثضرعهيٌل تـس ثبٔمني اًـالهَة اًالسمة، وحبضوز اًسَعة ا٥كخعة تـلس اًزواح، وحبضوز صِوذ، وفلا ٔلحاكم 

 اًلاهون...".      

 : اثهَا: سن اًزواح وجسجَي ؾلوذٍ

ويج تلََي ٔبو جىثري حسة ػصوف اًضرط : ًحسٔب سن اًزواح تـس سن اًيضج اًحَوًسن اًزواح-بٔ 

س خعَؽ اًضرط ٔبن خيخاز من ًزتوخَ سواء اكن ذمازال هل يف اًسن ٔبم ٔبظلص ٔبو ٔبنرب ) يف  ا٢كلدي ؿىل اًزواح. ٌو

 حسوذ ا٢كـلول(. 

واًوضؽ ا٢كبًٔوف ًسن اًزواح ُو ٔبن ٍىون اًضاة ٔبنرب من اًفذات س يا ومصذ رٛك ٕاىل ٔبن هضج ألهىث 

ما ٍىون ٔبدشغ من هضج اٙكهص، ابلضافة ٕاىل ثحـاث ا٢كسؤوًَة اًيت ثلؽ ؿىل اًزوح ابؾخحاٍز  -كاًحا–اًحَوًويج 

ال ًِشٍ اًوػَفة زئُس ألدشت، حتخاح وكت بٔظول ًَعحح مُؤ
1

. 

"جية ؿىل  1962وكس خاء يف ا٢كاذت اًثاهَة من اثفاكِة اًصضا يف اًزواح واْكس ألذىن ًسن اًزواح ًـام 

الثفاكِة ٔبن ثخزش إلحصاءاث اًدرشًـَة ًخحسًس اًسن ألذىن ٌَزواح. ول ًمت اًزواح  اٗكول ألظصاف يف ُشٍ

كاهوان ابًًس حة ٔلي خشط ٠ك ًحَف ُشا اًسن..."
2

. 

                                                           
1
 .169ٌَجية ا٢كـيَة ْكلوق إلوسان، ض  1990)الدٔشت( ًـام  23( ا٢كاذت 39)اٗكوزت  19اًخـََق اًـام زمق  - - 
2
 . 09/12/1964، وذذَت حزي اًيفار يف 1962حست يف ؿام اؾمتسهتا أكـَة اًـامة ًٔلدم ا٢كخ - 
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نٌل ٔبهَ خاء يف ثوظَة اًصضا يف اًزواح واْكس ألذىن ًسن اًزواح وجسجَي ؾلوذ اًزواح، يف ا٢كحسبٔ 

صاف ٔبن ثخزش " إلحصاءاث اًدرشًـَة ًخحسًس اًسن ألذىن ٌَزواح اٙكي اًثاين مهنا ؿىل ٔبهَ جية ؿىل اٗكول ألظ

( س ية "15جية يف مجَؽ ألحوال ٔبل ًلي ؾن مخس ؾرشت )
1

. 

" ل ٍىون ٓكعوتة اًعفي ٔبو سواخَ ٔبي ٔبثص كاهوين، وثخزش مجَؽ -2)خ(/ 16وكس هعت ا٢كاذت 

ة، مبا فهيا اًدرشًؽ، ًخحسًس سن ٔبذىن ٌَز   واح...". إلحصاءاث اًرضوًز

واًِسف من حتسًس اًسن ألمثي ٌَزواح ُو مصاؿات مىت ٍىون اًصخي وا٢كصٔبت واؾَني تسوزٌُل يف ألدشت 

وا٣كمتؽ
2

 . 

ويف اْكلِلة وهدِجة ًخلرياث احامتؾَة وزلافِة واكذعاذًة اًـا٢كَة مهنا وا٤كََة ازثفؽ سن اًزواح وذاظة يف 

اًض حاة ًَخحلون ابًخـَمي مبصاحهل ا٥كخَفة، وجس خلصق تـغ ٔبهواغ  ا٢كياظق اْكرضًة، حِر ٕان ٔبؿساذا هحريت من

اًخـَمي س يواث ؿسًست، و تـسُا ًععسم اًض حاة تـوائق جتـهل كري رمَبٔ ٌَزواح ومن ٔبمه ُشٍ اًـوائق اًـمي 

ا. ذما حـي سن اًزواح يف وكذيا اْكايل ًرتاوخ تني   .ٌَفذَان 34-27ٌَفذَاث و 28-23وثوفري اًحُت، ...وكرُي

: ٕارا اكن اًزواح ؾلس تني ظصفني ٌُل اًزوح جسجَي ؾلوذ اًزواح يف اًلاهون اٗكويل ْكلوق إلوسان-ة

ٌل اًزوح واًزوخة(، ٔبو ٌَلري ) ألتياء بٔو  و اًزوخة، فٕان ُشا اًـلس ًًك ًـعي ٔبثٍص اًلاهوين، سواء ٔلظصافَ )ُو

شا ما ٔبنسث ؿَََ َة. ألكازة ٔبو الٓدٍصن ( ل تس هل من جسجَي، ُو  اًخوظَاث  والثفاكِاث اٗكًو

فلس خاء يف اثفاكِة اًصضا ابًزواح، واْكس ألذىن ًسن اًزواح، وجسجَي ؾلوذ اًزواح
3

، يف ا٢كاذت اًثاًثة 

 مهنا تبٔن   " ثلوم اًسَعة ا٥كخعة تدسجَي مجَؽ ؾلوذ اًزواح يف جسي زمسي مٌاسة ".

                                                           
1
 .1/11/1965تخازخي  2018ظسزث ؾن أكـَة اًـامة ًٔلدم ا٢كخحست حتت زمق  - 

2
 س ية اكمٍك. 19ابًًس حة ٌَمرشغ اّكزائصي فلس هط يف ا٢كاذت اًساتـة من كاهون الدٔشت تبٔن ٔبََُة اًزواح حىمتي تحَوػ  - 

3
( ًـام 17)اٗكوزت  1763واح، واْكس الٔذىن ًسن اًزواح، وجسجَي ؾلوذ اًزواح اًعاذزت من ظصف أكـَة اًـامة ًٔلدم ا٢كخحست تلصاز زمق اثفاكِة اًصضا ابًز  - 

1962. 
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 ًسن اًزواح، وجسجَي ؾلوذ اًزواح اًعاذزت من نٌل خاء يف ثوظَة ثضبٔن اًصضا ابًزواح، واْكس ألذىن

ثلوم -، يف ا٢كحسبٔ اًثاًر مهنا " 1965هومفرب  01( ا٢كؤزد يف 20)اٗكوزت  2018ظصف أكـَة اًـامة تلصاز زمق 

 اًسَعة ا٥كخعة تدسجَي مجَؽ ؾلوذ اًزواح يف جسي زمسي مٌاسة...". 

وذ اًزواح يف جسي زمسي.  واس خـٌلل ؾحازيت " ٔبنسث ا٢كاذثني اًساتلذني ؿىل رضوزت جسجَي مجَؽ ؾل

جسي زمسي" و"مجَؽ" يه ثبٔهَس ٌ٘كول ابس خزسام سَعاهتا ٌَلِام هبشٍ ا٢كِمة تعفة زمسَة مؽ ؿسم اٍمتَزي تني 

 ٔبفصاذُا يف ُشا اٍمتخؽ هبشا اْكق.  

، فلس 1979ت ؿام ٔبما اثفاكِة اًلضاء ؿىل مجَؽ بٔصاكل اٍمتَزي ضس ا٢كصٔبت، اًعاذزت من ظصف ألدم ا٢كخحس

ة، مبا فهيا اًدرشًؽ، ًخحسًس سن ٔبذىن ٌَزواح وّكـي  2-/خ16خاء يف ا٢كاذت  "... وثخزش مجَؽ إلحصاءاث اًرضوًز

 جسجَي اًزواح يف جسي زمسي ٔبمصا ٕاًزامِا".

نٌل خاء يف اثفاكِة حلوق اًعفي
1

ىون هل  07يف ا٢كاذت   مهنا، تبٔن " ٌسجي اًعفي تـس ولذثَ فوزا ٍو

ىون هل كسز إلماكن اْكق يف مـصفة واٗكًَ وثَلى اْكق  مٌش ولذثَ يف امس واْكق يف اندساة خًس َة، ٍو

 زؿاٍهتٌل". 

َة ؿىل جسجَي ؾلوذ اًزواح ُسفَ اْكفاع ؿىل حلوق  ُشا إلدضاز واًخبٔهَس من ظصف الثفاكِاث اٗكًو

حلوق ألتياء؛ ٔلن ألتياء مه مثصت اًـالكة اًزوخني، وخباظة اًعصف اًضـَف ا٢كمتثي يف ا٢كصٔبت، واْكفاع ٔبًضا ؿىل 

تني اًصخي وا٢كصٔبت، وابًخايل جسجَي ؾلس سواهجٌل يف جسي زمسي س َحفغ حلوق ألتياء ٔبًضا، ذاظة فامي ًخـَق 

 حبلوكِم يف ا٢كس خلدي.  

 

 

 

 

                                                           
1
 .20/11/1989، ا٢كؤزد يف 44/25، تلصاز 1989اثفاكِة حلوق اًعفي اًعاذزت من ظصف الٔدم ا٢كخحست ؿام  - 
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 هكحسبٔ ؿام: ا٢كححر اًثاين: اْكلوق ا٢كدساوًة ٌَزوخني يف الثفاكِاث اٗكوًَة ْكلوق إلوسان

سف جس متس مٌَ اْكلوق ألدصى مت ا ًرتنزي ؿىل اْكق يف ا٢كساوات ا٢كعَلة تني اًزوخني هكحسٔب ٔبسايس ُو

ة ادذَاز اًزوح واًصضا اًخام ًالك اًعصفني )ا٢كعَة ألول( ٔبو  وحوذُا، سواء ؾيس اًزواح ورٛك فامي ًخـَق حبًص

ٔبزياء اًزواح
1

واًـالكة ا٢كاًَة ٌَزوخني واًولًة واًلوامة  ، ذاظة فامي ًخـَق مبسؤوًَاث اًواٗكٍن جتاٍ ٔبظفاهلٌل،

 واًوظاًة ؿىل ألظفال)ا٢كعَة اًثاين(. 

 :ا٢كعَة ألول: اْكق يف ا٢كساوات تني اًزوخني ؾيس اًزواح

َة ْكلوق إلوسان ؿىل اْكق يف ا٢كساوات تني اًزوخني ؾيس اًزواح يف اًـسًس من   هعت الثفاكِاث اٗكًو

٢كساوات تني اًزوخني ؾيس اهـلاذ اًزواح ثٜك ا٢كساوات ا٢كعَلة، ذون ثفضَي ٔبو متَزي ـين اْكق يف أبحاكرما. ًو

 تُهنٌل.

 فلس خاء يف ا٢كاذت اًساذسة ؾرش من إلؿالن اًـا٢كي ْكلوق إلوسان تبٔهَ:

ٌَصخي وا٢كصٔبت مىت تَلا سن اًزواح حق اًزتوح وثبٔسُس ٔبدشت ذون ٔبي كِس ثسخة اّكًس بٔو -1"

اٗكٍن
2

ة ؾيس اًزواح ؤبزياء كِامَ وؾيس احنالهل. ، وهلٌل حلو   ق مدساًو

 ل ًربم ؾلس اًزواح ٕال جصضا اًعصفني اًصاقحني يف اًزواح زضاء اكمال ل ٕاهصاٍ فَِ...".-2

وكس اس خـمَت ؾحازت " ل ًربم ؾلس اًزواح ٕال جصضا اًعصفني... " ذما ًحني ٔبمهَة اًصضا يف اًزواح ًالك 

حعي ابًخايل ؾلس اًزواح. اًزوخني واؾخحاٍز زنيا ٔبس  اس َا يف ؾلوذ اًزواح، فٕارا صاتَ ٕاهصاٍ فِـخرب ٔكن ٠ك ٍىن ًو

ٔبما اًـِس اٗكويل ٌَحلوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة فلس ظَلت اًفلصت ألوىل من ا٢كاذت اًـارشت 

اٗكول اًيت ثَزتم ابًخعسًق ؿىل مٌَ تـحازت " جية ٔبن ًمت اًزواح ابًصضاء اْكص ًٔلظصاف ا٢كلدٍك ؿَََ..." ٔبي ؿىل 

                                                           
1
ة اًـاخي. ٠ك ثدٌاول ُشٍ اٗكزاسة حل-   وق اًزوخني تـس احنالل اًصاتعة اًزوحِة سواء ابًعالق ٔبم ابًوفات وس يرعط ًِا حبر مس خلي يف اًلًص
2
 متَزي يف اٍمتخؽ هبشا اْكقٕارا هؼصان ٕاىل ؾحازت تسون متَزي ثسخة اّكًس ٔبو اٗكٍن فٕان رٛك ٌس خوكفٌا ٢كا ثثري ُشٍ اًـحازت من ؿالماث اس خفِام. فٕارا سَميا تبٔن اٍ  - 

ودعوظَة من ثسخة اّكًس مصفوط ُذَلا، فٕان ؿسم حزوح ا٢كصٔبت ابًصخي ا٥كخَف ؾهنا ذًيا ًـس ٔبساسا رشؾَا ل ميىن ٔبن ًـس متَزيا تي ُو ؿني اًعواة، 

ة ا٢كصٔبت ؤبتياهئا.  دعوظَاث ا٣كمتؽ إلساليم، ٌَحفاع ؿىل ًُو
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اًـِس ٔبن حترتم ما وزذ يف ُشٍ ا٢كاذت، من وحوة ٔبن ًمت اًزواح ابًصضاء اْكص ٔلظصافَ، ٔبي اًصخي وا٢كصٔبت ؤبن 

 ثـمي ُشٍ اٗكول ؿىل حىٌصس ُشا اْكق مبا ًِا من كسزت وسَعة ؿىل مصاكدة ثيفِش ُشا اْكق.

ق ا٢كسهَة واًس َاس َة يف اًفلصاث اًثاهَة واًثاًثة واًصاتـة و٠ك خيصح ؾن ُشا إلظاز اًـِس اٗكويل ٌَحلو 

 ؿىل ٔبهَ: 23ؿىل اًخوايل من ا٢كاذت 

ن ٔبدشت.-"  ًـرتف حبق اًصخال واًًساء اٙكٍن يف سن اًزواح وتخىٍو

 ل ًمت سواح تسون اًصضاء اًاكمي واْكص ًٔلظصاف ا٢كلدٍك ؿَََ.-

ار آكعواث ا٢كياس حة ًخبٔمني ا٢كساوات يف اْكلوق ؿىل اٗكول ألظصاف يف الثفاكِة اْكاًَة اخت  -

اء كِامَ وؾيس فسزَ. وجية اًيط، يف حاٌك اًفسخ، ؿىل إكاًة اًالسمة ــــوا٢كسؤوًَاث ؾيس اًزواح ؤبزٌ

 ًٔلظفال ".

فدـس ٔبن ٔبنس اًـِس اٗكويل ٌَحلوق ا٢كسهَة واًس َاس َة ؿىل الاؿرتاف حبق اًزواح ٌَصخال واًًساء 

ًزواح، ٔبوحة يف فلصت اثهَة ؿىل اًصضاء اْكص و اًاكمي ٌَزوخني. ذما ًحني ٔبمهَة اًصضا يف ؾلوذ اًحاًلني سن ا

 اًزواح. 

ٔبما ا٢كحسٔب ألول من ثوظَة ألدم ا٢كخحست ثضبٔن اًصضا ابًزواح واْكس ألذىن ًسن اًزواح، وجسجَي ؾلوذ 

فني زضاء اكمال ل ٕاهصاٍ فَِ، وإبؾصاهبٌل ؾيَ اًزواح فلس ٔبنس تبٔهَ " ل ًيـلس اًزواح كاهوان ٕال جصضا الك اًعص 

 ثضرعهيٌل تـس ثبٔمني اًـالهَة اًالسمة وحبضوز صِوذ وفلا ٔلحاكم اًلاهون ". 

ٌل اًصخي  فـحازت " ل ًيـلس " ثسل ؿىل تعالن ؾلوذ اًزواح اًيت ًيـسم فهيا اًصضا تني ظصيف اًـلس ُو

و ثبٔهَس ؿىل ا٢كساوات تني اًعصفني ؾي ٌل اًزوح واًزوح. ٔبما ؾحازيت " ٕاؾصاهبٌل ؾيَ ثضرعهيٌل وا٢كصٔبت. ُو س اًزواح ُو

" فِو ثبٔهَس ٔبنرث ؿىل ٔبن ؾلوذ اًزواح من اًـلوذ اًضرعَة اًيت ل ميىن ٕاجصارما من ظصف اًلري رمٌل اكهت ذزخة 

مة وحبضوز كصاتة ُشا اًلري، ومن ٔبخي ضٌلهة ُشا إلؾصاة اًضريص فلس ٔبوحدت الثفاكِة ثبٔمني اًـالهَة اًالس 

صِوذ ٌضِسون ُشا اًصضا ا٢كـصة ؾيَ من كدي ٔبظصافَ. ويه ؾحازاث ٠ك جس خـمي يف إلؿالن اًـا٢كي ْكلوق 

َني ٌَحلوق ا٢كسهَة واًس َاس َة واْكلوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة.   إلوسان ول يف اًـِسٍن اٗكًو
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٢كخحست ثضبٔن اًصضا ابًزواح واْكس ألذىن ٕان اًـحازاث وا٢كععَحاث اًيت اس خـمَت يف ثوظَة ألدم ا

ًسن اًزواح، وجسجَي ؾلوذ اًزواح يه هفسِا اًيت اس خـمَت يف اثفاكِة اًصضا ابًزواح واْكس ألذىن ًسن 

اًزواح، وجسجَي ؾلوذ اًزواح، حِر خاء يف ا٢كاذت ألوىل مهنا، تبٔهَ " ل ًيـلس اًزواح كاهوان ٕال جصضا اًعصفني 

صاٍ فَِ، وإبؾصاهبٌل ؾيَ ثضرعهيٌل تـس ثبٔمني اًـالهَة اًالسمة، وحبضوز اًسَعة ا٥كخعة تـلس زضاء اكمال ل ٕاه

 اًزواح، وحبضوز صِوذ، وفلا ٔلحاكم اًلاهون...".      

تبٔن "  ثخزش  16، يف ا٢كاذت 1979وكس خاء ٔبًضا يف اثفاكِة اًلضاء ؿىل مجَؽ ٔبصاكل اٍمتَزي ضس ا٢كصٔبت ًـام        

ظصاف مجَؽ اًخساتري ا٢كياس حة ٌَلضاء ؿىل اًامتٍز ضس ا٢كصٔبت يف اكفة ألموز ا٢كخـَلة ابًزواح واًـالكاث اٗكول الٔ 

 ألدشًة، وتوخَ ذاض ثضمن، ؿىل ٔبساش جساوي اًصخي وا٢كصٔبت:

 هفس اْكق يف ؾلس اًزواح.   - ( بٔ )

 هفس اْكق يف ادذَاز اًزوح، ويف ؿسم ؾلس اًزواح ٕال جصضاُا اْكص اًاكمي.– ( ة)

 اْكلوق وا٢كسؤوًَاث ٔبزياء اًزواح وؾيس فسزَ...". هفس– ( ث)

َة إلكَميَة ْكلوق إلوسان ؾن ُشا إلظاز، فلس هعت ا٢كاذت       من الثفاكِة  12و٠ك ختصح الثفاكِاث اٗكًو

ن ٔبدشت وفلا ٌَلواهني  ألوزوتَة ْكلوق إلوسان ؿىل ٔبن "" ٌَصخي وا٢كصٔبت يف سن اًزواح حق اًزتوح وحىٍو

 اًيت حتنك ذمازسة ُشا اْكق ".اًوظيَة 

ٔبن حق اًصخال واًًساء اٙكٍن تَلوا -ؿىل  " ...  17نٌل خاء يف الثفاكِة ألمٍصىِة ْكلوق إلوسان يف ا٢كاذت       

و حق مـرتف تَ ٕارا اس خوفوا اًرشوظ اًيت حتسذُا اًلواهني  ؤسسوا ٔبدشت، ُو سن اًزواح يف ٔبن ًزتوحوا ًو

 وظ ل ثخـازط مؽ مدسٔب ؿسم اٍمتَزي اٙكي ثلٍص ُشٍ الثفاكِة.ا٤كََة ظا٢كا ٔبن ُشٍ اًرش 

 ل ًيـلس ٔبي سواح ٕال جصضا اًعصفني ا٢كزمؽ سواهجٌل زضاء اكمال ل ٕاهصاٍ فَِ.-

ثخزش اٗكول ألظصاف اًخساتري ا٢كياس حة اًيت ثضمن ٌَزوخني مساوات يف اْكلوق وثواسان مالةما يف -         

 وذالل فرتت اًزواح وؾيس احنالهل ٕارا حعي...".ا٢كسؤوًَاث ؾيس اًزتوح 



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 154 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

، ٔبي لادذالف فهيا تني اًصخي ا٢كساوات ُيا مساوات اكمٍكٌسدضف من ُشٍ ا٢كواذ اًيت اس خـصضياُا تبٔن 

س من اٗكول ٔبن ل ثضؽ ٔبًة ؾصاكِي سواء ثسخة اّكًس ٔبو اٗكٍن ٌَصخي وا٢كصٔبت مىت ٔبزاذا اًزواح.  وا٢كصٔبت. ويه حًص

ثخزش ٕاحصاءاث وثساتري مٌاس حة من ٔبخي ضٌلن مساوات يف اْكلوق وثواسان يف ا٢كسؤوًَاث من اهـلاذ نٌل ؿَهيا ٔبن 

ؾلس اًزواح ؤبزياء كِامَ وؾيس احنالهل. نٌل ٔبنسث ؿىل تعالن ؾلس اًزواح وؿسم كِامَ كاهوان ٕارا ٠ك ثدساو فَِ 

ٌل اًصخي وا٢كصٔبت( و٠ك ًـرب  ا ؾيَ زضاء اكمال ل ٕاهصاٍ فَِ، مؽ ثبٔمني اًـالهَة ٕازاذت اًعصفني ا٢كلدَني ؿىل اًزواح ) ُو

 اًالسمة وحبضوز صِوذ وفلا ٔلحاكم اًلاهون.

 :ا٢كعَة اًثاين: اْكق يف ا٢كساوات تني اًزوخني بٔزياء اًزواح

ثـين ا٢كساوات ٔبزياء اًزواح ثٜك ا٢كساوات يف اْكلوق واًواحداث ذاذي ألدشت، وهعاق ُشٍ اْكلوق واًواحداث 

ة ا٢كسائي اًيامجة ؾن اًـالكة اًلاةمة تُهنٌل، اكدذَاز ماكن إلكامة وٕاذازت صؤون اًحُت وثـَمي ألظفال جضمي اكف

ة ٌَزوخني يف اس خلالهلٌل يف رمهتٌل ا٢كاًَة )ٔبول( نٌل ثـين ٔبًضا  وٕاذازت ألظول. وسًذـصط فلط ٌَحلوق ا٢كدساًو

ة ٌَزوخني يف اًولًة واًلوامة واًوظاً  ة ؿىل ألظفال)اثهَا(. اْكلوق ا٢كدساًو

ة ٌَزوخني وحٍصهتٌل يف جس َري رمهتٌل ا٢كاًَة  :اًفصغ ألول: اْكلوق ا٢كدساًو

س اًلاهوين-ٔبول  ة ٌَزوخني ؿىل مدسٔب ٔبسايس اًخىٌص : ٔبنسث ا٢كواذ اًيت رهصانُا فامي خيط اْكلوق ا٢كدساًو

و اْكق يف ا٢كساوات ا٢كعَلة تني اًزوخني، سواء ؾيس اًزواح ٔبم ٔبز  ياء اًزواح ٔبم تـس اًزواح )احنالل اًصاتعة ُو

 اًزوحِة، سواء ثسخة اًعالق ٔبم اًوفات(. 

ٔبما اًيعوض اًلاهوهَة اًيت هصست حق اًزوخني وحٍصهتٌل ا٢كعَلة يف ثرصفٌِل يف رمهتٌل ا٢كاًَة، سواء اكهت  

ة ٔبم مٌلوٌك فال ىاكذ جنسُا ٕال يف هط ا٢كاذت اًساذسة من ٕاؿالن اًلضاء ؿىل ، 1967اٍمتَزي ضس ا٢كصٔبت ًـام  ؾلاًز

 . 1979/ اًفلصت خ من اثفاكِة اًلضاء ؿىل  ل ٔبصاكل اٍمتَزي ضس ا٢كصٔبت ًـام 16وهط ا٢كاذت 

ففي هط ا٢كاذت اًساذسة من ٕاؿالن اًلضاء ؿىل اٍمتَزي ضس ا٢كصٔبت خاء فهيا "ٍصاؾي وحواب، مؽ ؿسم 

ألساس َة يف ٔبي جممتؽ، اختار اًخساتري اًدرشًـَة إلذالل تعَاهة وحست واوسجام ألدشت اًيت ثؼي اًوحست 

ة ْكلوق  ا٢كياس حة، ولس امي اًخساتري اًدرشًـَة اًالسمة، ًخبٔمني متخؽ ا٢كصٔبت ا٢كزتوخة ٔبو كري ا٢كزتوخة حبلوق مساًو

 اًصخي يف مِسان اًلاهون ا٢كسين، ولس امي اْكلوق اًخاًَة: 
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هبا ووزاثهتا، مبا يف رٛك ألموال اًيت متَىِا ٔبزياء كِام  حق متٜك ألموال وٕاذازهتا واٍمتخؽ هبا واًخرصف ( بٔ )

 اًزواح...".

من اثفاكِة اًلضاء ؿىل  ل ٔبصاكل اٍمتَزي ضس ا٢كصٔبت فلس خاء فهيا "هفس اْكلوق ًالك  16ٔبما هط ا٢كاذت 

فهيا، سواء مبلاتي اًزوخني فامي ًخـَق مبَىِة وحِاست ا٢كمخَاكث، وإلرشاف ؿَهيا، وٕاذازهتا، واٍمتخؽ هبا، واًخرصف 

 ٔبو ملاتي ؾوط ري كمية...".

ـخرب ُشان اًيعان اًوحِسان اٌٚكان بٓثَا دضحيان وواحضان يف حىٌصس حق اًزوخني وحٍصهتٌل،  ًو

وابٔلدط اًزوخة يف مَىِة وحِاست ا٢كمخَاكث، وإلرشاف ؿَهيا وٕاذازهتا واٍمتخؽ هبا، واًخرصف فهيا، سواء مبلاتي 

ا اًيعان من مَىِة وحِاست وٕاذازت وٕارشاف ومتخؽ وثرصف  ٔبو مبلاتي ؾوط ري كمية. شٍ اًخرصفاث اًيت رهُص ُو

ا ذون حاخة ًخسذي اًزوح بٔو  ة ٔبم ٔبموال مٌلوٌك ٔبم كرُي ثلوم هبا اًزوخة يف ٔبمواًِا سواء اكهت ٔبموال ؾلاًز

 اؿرتاط مٌَ تبٔي سخة من ألس حاة وٕال ؿس ُشا متَزيا ضس اًزوخة.

ة يف اًيعني ا٢كشهوزٍن ٔبن ٌَزوخة معَق اْكق واْكًصة يف اًخرصف مباًِا جلك وا٢كلعوذ ابْكق ُيا واْك ًص

مؽ وحوذ ؿالكة  -يف زٔبًيا-ٔبوخَ اًخرصف ا٢كشهوزت ذون ؿ١ك اًزوح تي وذون حىت اسدضازثَ ُو ما ًخـازط

اًدضاوز ؿىل  ل حصتعٌِل مـا ويه اًصاتعة اًزوحِة، اًيت ًِا مـان نثريت من تُهنا ؤبمهِا، الاحرتام ا٢كخحاذل و 

َة ل هتمِا ُشٍ ا٢كـان  صؤون ألدشت، ومن تُهنا ظحـا اْكلوق واًواحداث ا٢كاًَة، ٕال ٕارا اكهت ُشٍ اًعىوك اٗكًو

ا اًيعان، سواء ثـَق ألمص اب٢كَىِة ٔبو اْكَاست او  اّكٍََك وا٢كِمة يف اًـالكاث ألدشًة، ٔلن اًخرصفاث اًيت رهُص

 ًً ذج ؾهنا يف نثري من ألحِان اًـسًس من اًواحداث، اًيت كس ًعـة ؿىل ا٢كصٔبت اًلِام إلرشاف ٔبو إلذازت...ٕاِك 

هبا ًوحسُا ذون ثـاون ٔبو جضاوز مؽ سوهجا، ذاظة يف ُشا اًزمن اٙكي ظـحت فَِ ا٢كيافسة ؤبظحح اًياش 

ة ٔبم اكذعاذًة بٔم ظياؾَة....  ٕاِك. ٌس خـمَون اًىثري من اْكَي واًلش يف مـامَهتم سواء اكهت جتاًز

ولتس من إلصازت ُيا تبٔن اًرشًـة إلسالمِة كس بٔؾعت ٌَمصٔبت حًصة اًخرصف مباًِا، سواء كدي اًزواح 

ٔبم ٔبزياء اًزواح ٔبم تـس احنالل اًصاتعة اًزوحِة، و٠ك ثَزرما ابًيفلة
1

 . 

                                                           
1
س، اًيؼام ا٢كايل ٌَزوخني يف اًدرشًؽ اّكزائ -   وما تـسُا.  252، ض 2005/2006صي، ٔبظصوحة ذنخوزاٍ، لكَة اْكلوق، خامـة ثَمسان، ذ/ مسـوذي زصَ 
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اْكلوق ٕان جساوي اًزوخان الكٌُل يف اثهَا:ثـََلاث ّكان اًصكاتة ؿىل ثيفِش اثفاكِاث حلوق إلوسان: 

وا٢كسؤوًَاث ذاذي ألدشت مـياٍ امذساذ ُشٍ ا٢كساوات ٕاىل مجَؽ ا٢كسائي اًياتـة ؾن ُشا اًصابظ، مثي ادذَاز 

وٕاذازت ألموالا٢كسىن، وٕاذازت صؤون اًحُت، وثـَمي ألولذ، 
1

  . 

 ٌَحلوق ا٢كسهَة من اًـِس اٗكويل 23من ا٢كاذت  4ومن مثة ًخـني ؿىل اٗكول اًوفاء ابًزتاماهتا مبوحة اًفلصت  

واًس َاس َة يف نفاٌك جساوي حلوق اًزوخني وواحداهتٌل، فامي ًخـَق حبضاهة ألظفال وزؿاٍهتم وثـَميِم اٗكًين 

ن ٕاىل ألولذ  وحِاست ا٢كمخَاكث بٔو ٕاذازهتا، سواء اكهت مَىِة وألذاليق وٕاماكهَة هلي خًس َة ٔبي من ألتٍو

ًًدلي ٌ٘كول ألظصاف ٔبن حصاحؽ جرشًـاهتا ًضٌلن متخؽ ا٢كصٔبت ا٢كزتوخة . و مضرتنة بٔو مَىِة ذاظة ٔلي من اًزوخني

ة فامي ًخـَق  ا ا٢كمخَاكث وٕاذازهتاحبلوق مدساًو ، حبسة الاكذضاءابحذَاُس
2

  . 

ة اًيت ٍمتخؽ هبا ألسواح فامي ًخـَق اب٢كَىِة مبلذىض ا٢كاذت   ( )خ( من اثفاكِة اًلضاء 1) 16فاْكلوق ا٢كدساًو

( من الثفاكِة "اًيت ٍصذ فهيا اًزتام 2) 15ل اٍمتَزي ضس ا٢كصٔبت ثخساذي مؽ ألحاكم اًوازذت يف ا٢كاذت ؿىل مجَؽ ٔبصاك

ة ٌَصخي يف ٕاجصام اًـلوذ وٕاذازت ا٢كمخَاكث". ٔبما فامي ًخـَق مبمخَاكث  ؿىل ؿاثق اٗكول إبؾعاء ا٢كصبٔت حلوكا مساًو

ة من ا٢كمخَاكث اًزوخني فذالحغ اٌَجية ٔبن "ُياك ت٘كاان ل ثـرتف تشٛك  اْكق ٌَمصٔبت يف ٔبن متٜك حعة مساًو

 ْكعة اًصخي ٔبزياء اًزواح". 

وابًخايل حفىت ؾيسما متيح ُشٍ اْكلوق اًلاهوهَة ٌَمصٔبت وثـمي ا٤كامك ؿىل ٕاهفارُا ميىن ٔبن حىون ا٢كمخَاكث  

ًست، مبا فهيا اٗكول اًيت ثبٔذش اًيت متَىِا ا٢كصٔبت ٔبزياء اًزواح ٔبو ؾيس اًعالق ثساز من كدي اًصخي. وثوخس ذول ؿس

تيؼام ا٢كَىِة ا٢كضرتنة ل ًوخس ُياك رشظ كاهوين ًلذيض ٔبن جسدضاز ا٢كصٔبت ؾيس تَؽ ٔبو اًخرصف ؿىل حنو بٓدص 

و ما حيس من كسزت ا٢كصٔبت ؿىل ضحط اًخرصف  يف مَىِة ميَىِا اًعصفان ٔبزياء سواهجٌل ٔبو كِام ؿالكة واكـَة تُهنٌل، ُو

ي ا٢كخبئت مهنايف ا٢كَىِة ٔبو اٗكذ
3

.  

                                                           
1
 .201، مصحؽ ساتق، ض 19اًخـََق اًـام زمق  - 

2
 .195ٌَجية ا٢كـيَة حبلوق إلوسان، ض  2000)ا٢كساوات يف اْكلوق تني اًصخال واًًساء( ًـام  3( ا٢كاذت 68)اٗكوزت  28اًخـََق اًـام زمق  - 

3
سان ابًخـاون مؽ حلوق إلوسان يف جمال ٕاكامة اًـسل، ذًَي ثضبٔن حلوق إلوسان ذاض ابًلضات وا٢كسؿني اًـامني و ا٤كامني، ا٢كفوضَة اًسامِة ْكلوق إلو  - 

َة، اْكَلة زمق  وزك وحٌَف،  9زاتعة ا٤كامني اٗكًو ة ا٢كِين، ، الٔدم ا٢كخحست، هًَو  .   558، ض 2002من سَسٍك اًخسًز
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ونثريا ما ثخـصط ا٢كصٔبت ٕاىل جضسًس ٔبنرب موخَ ٕاىل ا٢كساٌُلث ا٢كاًَة يف تـغ اًح٘كان بٔزياء كسمة ذمخَاكث  

ا ذالل اًزواح وا٢كساٌُلث ألدصى مثي حصتَة ألظفال وزؿاًة ألكازة ا٢كس يني  اًزوخني، اًيت مت احذَاُس

شٍ ا٢كساُ ٌلث كري ا٢كاًَة اًيت ثلسرما اًزوخة يف ٔبكَة ألحِان متىّن اًزوخة والاضعالغ ابًواحداث ا٢كزًنَة. ُو

من حتلِق ذذي واًزايذت يف ألظول. وابًخايل ًًدلي مٌح ا٢كساٌُلث ا٢كاًَة وكري ا٢كاًَة زلال مدساواي
1

. 

ؿالكة نٌل ٔبهَ ل ثََق ثٜك اًخرصفاث اًيت ثلوم هبا تـغ اًح٘كان ابًًس حة ٌَمَىِة اًيت ثرتامك ٔبزياء وحوذ 

ا ٔبزياء اًزواح. حِر ٕاهَ تـس -كاهوان-كاةمة يف اًواكؽ ول ثـامي هفس ا٢كـامٍك اًيت حتؼى هبا ا٢كَىِة اًيت مت احذَاُس

اىهتاء اًـالكة اًلاةمة، ثخَلى ا٢كصٔبت حعة ٔبكي جىثري من اْكعة اًيت ًخَلاُا رشٍىِا. وابًخايل ثعاًة ّكية اًلضاء 

ٍ اًلواهني وألؾصاف ا٢كخـَلة اب٢كَىِة واًيت متزي هبشٍ اًعًصلة ضس ا٢كصٔبت ا٢كزتوخة بٔو ؿىل اٍمتَزي ضس ا٢كصٔبت إبًلاء ُش

ِا بٔظفال ٔبو تسوهنم كري ا٢كزتوخة ًو
2

 . 

ا هلم اًـِس ؿىل كسم من ا٢كساوات  وظفوت اًلول ٔبهَ ًًدلي ٔبن ٍمتخؽ اكفة بٔفصاذ اًخرش ابْكلوق اًيت ًوفُص

ًًذفي مىت حصم بٔي خشط من اٍمتخؽ اًاكمي وؿىل ٔبساش من ا٢كساوات تبٔي  وجصمهتا. وألثص ا٢كرتثة ؿىل ُشا اْكنك

جبمَؽ اْكلوق ا٢كيعوض ؿىل حس سواء اٍمتخؽ  ٌَصخي وا٢كصبٔتمن اْكلوق. وتياء ؿىل رٛك ًًدلي ٌ٘كول ٔبن حىفي 

"ؿَهيا يف اًـِس
3

 . 

ة ٌَزوخني يف اًولًة واًلوامة واًوظاًة ؿىل ا: اًفصغ اًثاين  ٔلظفال:اْكلوق ا٢كدساًو

ة ٌَزوخني يف ؿسذ ألظفال اٙكٍن ًيجحاهنم  ذ من اثفاكِة ٕاًلاء  ل -16: خاء يف ا٢كاذت ٔبول: اْكلوق ا٢كدساًو

ٔبصاكل اٍمتَزي ضس ا٢كصٔبت "  ثخزش اٗكول ألظصاف مجَؽ اًخساتري ا٢كياس حة ٌَلضاء ؿىل اٍمتَزي ضس ا٢كصٔبت يف اكفة 

 ة، وتوخَ ذاض ثضمن، ؿىل ٔبساش جساوي اًصخي وا٢كصٔبت:...ألموز ا٢كخـَلة ابًزواح واًـالكاث ألدشً

هفس اْكلوق وا٢كسؤوًَاث هواٗكت، تلغ اًيؼص ؾن حاٍهتا اًزوحِة، يف ألموز ا٢كخـَلة تبٔظفاًِا، ويف مجَؽ -)ذ( 

 ألحوال حىون معاُك ألظفال يه اًصاحجة.

                                                           
1
 لوق إلوسان يف جمال ٕاكامة اًـسل، ذًَي ثضبٔن حلوق إلوسان ذاض ابًلضات وا٢كسؿني اًـامني و ا٤كامني، ا٢كصحؽ اًساتق.ح - 

2
 ا٢كصحؽ هفسَ.  - 

3
 .168، مصحؽ ساتق، ض 28اًخـََق اًـام زمق - 
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ة وثضـوز من ا٢كسؤوًَة ؿسذ بٔظفاًِ-)ه(  ا واًفرتت تني ٕاجناة ظفي وبٓدص،...".هفس اْكلوق يف ٔبن ثلصز حبًص

ٕارن حسة ما هعت ؿَََ ا٢كاذت اًساًفة اٙكهص، فٕان ا٢كصٔبت ًِا حلوق ويف اًوكت هفسَ ثلؽ ؿَهيا   

ة مؽ اًصخي فامي ًخـَق تبٔظفاهلٌل، سواء من انحِة حصتُهتم، بٔم انحِة حتسًس ؿسذ ألظفال اٙكٍن  مسؤوًَاث مدساًو

شا ثسخة ٔبن " ا٢كسؤوًَاث اًيت ؿَهين ٔبن ًخحمَهنا يف حصتَة ألظفال  ثيجهبم، وحتسًس ا٢كست تني ظفي وبٓدص، ُو

ثؤثص ؿىل حلِن يف اْكعول ؿىل اًخـَمي واًـمي وألوضعة ا٢كخعٍك تدمنَهتا اًضرعَة. ويه ٔبًضا ثَلي تبٔؾحاء معي 

ة. فـسذ ألظفال اٙكٍن ثيجهبم وا٢كحاؿست تني ولذاهتم هل ؤثصان ؿىل اكُي ا٢كصٔبت كري مدساًو ٌل ٔبثص ؿىل حِات ا٢كصٔبت ًو

نشٛك يف حصهتا اًحسهَة واًـلََة فضال ؾن حصة ٔبظفاًِن"
1

  . 

ة ٌَزوخني يف اًولًة واًلوامة ؿىل ألظفال : ٔبنسث اثفاكِة اًلضاء ؿىل مجَؽ ٔبصاكل اٍمتَزي اثهَا: اْكلوق ا٢كدساًو

َؽ اًخساتري ا٢كياس حة ٌَلضاء ؿىل اًامتٍز ضس تبٔن  "  ثخزش اٗكول ألظصاف مج  16ضس ا٢كصٔبت يف اًفلصت من ا٢كاذت 

ا٢كصٔبت يف اكفة ألموز ا٢كخـَلة ابًزواح واًـالكاث ألدشًة، وتوخَ ذاض ثضمن، ؿىل ٔبساش جساوي اًصخي 

 وا٢كصٔبت:...

 )و( هفس اْكلوق وا٢كسؤوًَاث فامي ًخـَق ابًولًة واًلوامة واًوظاًة ؿىل ألظفال وثحًهيم...".

واًيت ًخضح مهنا تبهٔنا ساوث تني اًصخي وا٢كصٔبت يف اْكلوق  16لصت ا٢كوحوذت يف ا٢كاذت من ذالل ُشٍ اًف

وا٢كسؤوًَاث سواء ثـَق ألمص ابًولًة ٔبم اًلوامة ٔبم اًوظاًة وثخين ألظفال ذون بٔي اؾخحاز ٔلي مهنٌل ل من 

و ما خي اًف ًُس فلط اًرشًـة إلسالمِة اًياحِة اًـلََة ول من اًياحِة اّكسسًة ول من اًياحِة اًيفس َة، ُو

 تي حىت اًفعصت اًسَمية. 

ٕان اًلوامة يف اًرشًـة إلسالمِة ًِا مسى ثلف ؾيسٍ، وثًهتيي ٕاًََ، فِيي ل متخس ٕاىل حًصة اٗكٍن 

ا ؿىل اثحاغ ٔبي مشُة  وا٢كـخلس، فال حيق ٌَزوح ٔبن ٍىٍص سوحذَ ؿىل ثلَري ذٍهنا ٕارا اكهت نخاتَة ول ٔبن جيرُب

س. فإلسالم ٕار حـي اًلوامة ٌَصخي، فَُس مـىن ُشا ٕاابحة اسددساذٍ اب٢كصٔبت، ول ابٔلدشت، وٕامنا رشغ ٔبو ٔبي مـخل

                                                           
1
 .21، اًفلصت 227ًـامة اًعاذزت ؾن الٔدم ا٢كخحست، ض )ا٢كساوات يف اًزواح واًـالكاث الدٔشًة(، ٍلوؿة اًخـََلاث ا 21اًخـََق اًـام زمق  - 
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اًلوامة اًلاةمة ؿىل اًضوزى واًخـاون واًخفامه، واًخـاظف ا٢كس متص تني اًزوح واًزوخة
1

، ابًيؼص ًالس خـساذاث 

ًَضبٔ ألولذ يف ٔبدشت مَ ا اْكة واًوفاق واًوئام، ماؿسا رٛك فِو ثلَري ٓكَق آكََلِة ًلك مهنٌل، ًدس متص اْكَات ًو ُؤ

 ٝك واًخـسي ؿىل سًٌَ. 

َة ة يف ألمص ٔبن اًعىوك اٗكًو واًلًص
2

، واًلواهني اٗكاذََة ٌ٘كول كس دعت ا٢كصٔبت سواء اًـامٍك ٔبم كري 

وإكي واًولذت،  اًـامٍك، تحـغ ألحاكم آكاظة، هؼصا ٢كا ًـرتي ا٢كصٔبت من ثلرياث حسسًة، وهفس َة ؾيس اْكَغ

 وابًخايل ًـس ُشا اؿرتافا جىوهنا ختخَف ؾن اًصخي حسمَا وؿاظفِا؟  

  :ذاثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمة 

هصش اًلاهون اٗكويل ْكلوق إلوسان اًيؼام اْكلوق اًزوحِة يف ظىوك ؿسًست نٌل زٔبًيا يف ذزاسدٌا 

الل اًصاتعة اًزوحِة ًىن اًيشء ا٢كالحغ فَِ اًساًفة سواء اْكلوق اًيت حىون ؾيس اًزواح ٔبم ٔبزيائَ ٔبم تـس احن

َة، يف اْكق يف ا٢كساوات ا٢كعَلة تني اًزوخني"ُو ثيعَعَ ؿىل مدسٔب " ؿىل ادذالف   ل اًعىوك اٗكًو

مسمَاهتا، سواء اكهت ٕاؿالانث ٔبم اثفاكِاث بٔم مداذئ ٔبم ثوظَاث...ٕاِك،  وادذالف ٔبهواؾِا، سواء اكهت ؿا٢كَة، 

ا٢كخحست بٔم اكهت ٕاكَميَة، ظاذزت ؾن مٌؼٌلث ٕاكَميَة، هكجَس ٔبوزواب، ابًًس حة ًالثفاكِة ظاذزت ؾن مٌؼمة ألدم 

 ألوزوتَة ْكلوق إلوسان، ٔبو مٌؼمة اٗكول ألمٍصىِة، نٌل ُو اْكال ابًًس حة ًالثفاكِة ألمٍصىِة ْكلوق إلوسان. 

َة ٕال ٔبن ُشا اًخيعَط ؿىل "اْكق يف ا٢كساوات ا٢كعَلة" تني اًزوخني ا٢ك  ىصش يف مجَؽ الثفاكِاث اٗكًو

ا٢كخـَلة حبلوق إلوسان، ًـخرب يف نثري من ألحِان جحصت ؿرثت حتول ذون حىٌصس ُشا اْكق، ول ًؤذش تـني 

الاؾخحاز يف نثري من اْكلوق اًزوحِة ألدصى، ٔلهَ ًـس ٌَـسًس من اٗكول، ذاظة اًـصتَة مهنا وإلسالمِة ثسذال 

ا ذًين، ذاظة فامي ًخـَق تحـغ يف دعوظَة ًِا هوغ من اً لسس َة اًيت ل ميىن اًخياسل ؾهنا، ٔلن معسُز

اْكلوق، ا٢كىصسة يف اًلاهون اٗكويل ْكلوق إلوسان اكْكق يف اًزواح ا٢كثًل، وحق ٕاكامة ؿالكاث خًس َة ذون 

و ما ًخـازط ًُس فلط مؽ اٗكٍن، تي حىت مؽ ا٢كحاذئ وألذالق إلوساهَة.   سواح،...ٕاِك، ُو

                                                           
1
 http://irshad.gov.sd/pdf/gwama.pdfذ/مس١ك اًَوسف، اًلوامة، - 

2
َة ٌَحلوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة  2-10. وا٢كاذت 1948من إلؿالن اًـا٢كي ْكلوق إلوسان ًـام  2-25ٔبهؼص ؿىل سخِي ا٢كثال ا٢كاذت -  من الثفاكِة اٗكًو

ة ًالحتاذ الٔوزويب ًـام  23. وا٢كاذت 1966واًثلافِة ًـام  ًك ْكلوق وواحداث إلوسان. 7. وا٢كاذت 2000من مِثاق اْكلوق الٔساسَ   من إلؿالن الٔمٍص



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 160 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

شا اًخلَري الاحامتؾي اٙكي ًًضسٍ اًحـغ ابمس حلوق إلوسان س َحسج ًسزالا ًيلغ ذؿامئ حلِلة ُو

ة، ٔبل ويه حتعمي فىصت ٔبن اّكًسني خمخَفان ادذالفا معَلا وخشزاي، واًِسف مٌَ ظحـا ُو ٕاهخاح  ؿَمَة وحضاًز

ٔبو جسددـس من اْكس حان، حبَر  زلافة خميثة، حِر ًمت اًخربؤ من الادذالفاث ا٢كوحوذت تني اًصخال واًًساء،

1ًخالىش ثفصذ  ل مهنٌل
  . 

حصَح ٔبن ٌَلاهون اٗكويل ْكلوق إلوسان اًىثري من الاجياتَاث، اًيت حتسة هل، حبَر كس ٔبؿاذ  

ًإلوسان ٕاوساهُذَ وهصامذَ اًيت كس اهزتؾخا مٌَ، قعحا ؾيَ، من ظصف اًىثري من ألهؼمة. ؤبظححت اٗكول 

ا ؿىل ا٢كس خوى اًـا٢كي، ورٛك تخلَري كواهُهنا وفق ما ًخالءم مؽ اثفاكِاث حلوق ثدسازغ يف ثحُِغ ظوزهت

جمصذ ٕاحصاءاث صلكَة وحتاًال ؿىل ا٣كمتؽ اٗكويل، ٕال ٔبهَ يف نثري من -يف ٔبكَهبا–إلوسان، حىت وٕان اكن رٛك 

 تـغ ألحِان ذاذي ًخلاىض ؾن معس ؾن الادذالفاث ا٢كوحوذت يف ا٣كمتـاث وتني ألدم، ويف -ٔبًضا–ألحِان 

و اٍمنط اًلصيب.  خَ فصط مفِوم حلوق إلوسان وفق منط واحس، ُو  ا٣كمتؽ اًواحس، وحماًو

 كاةمة ا٢كصاحؽ:

  

  1987، ذاز اًرشوق، مرص، 14َلوذ صَخوث، إلسالم ؾلِست ورشًـة، اًعحـة،. 

  ذاز اًعََـة،  ،2ذًيىن مِدض َي، حصمجة ومصاحـة ٕاحسان َلس اْكسن، مـجم ؿ١ك الاحامتغ، ظ

، مضاز ٕاًََ من ظصف ذ/ ٔبمعص حيَاوي، ا٢كساوات يف اْكلوق تني اًصخي 138، ض 1986تريوث، 

 .2010وا٢كصٔبت يف اًلاهون اٗكويل واًدرشًؽ اّكزائصي، ذاز ألمي ٌَعحاؿة واًًرش، اّكزائص، 

 http://www.oujdacity.net/national-article-76995-arالاظعالخ-و-اٌَلة-تني-/ألدشت   . 

  ،ذ/ حسني ؾحس إكَس زصوان، ألدشت وا٣كمتؽ ) ذزاسة يف ؿ١ك احامتغ ألدشت(، مؤسسة ص حاة اّكامـة

ة، مرص،   .2003إلسىٌسًز

                                                           
1
 .17ذ/مريايم حصوسٌلن، حصمجة وائي اًِالوي، إلابحِة ًُست حال، اًعحـة الٔوىل، ٕاظسازاث سعوز خسًست، مرص، ض  - 

http://www.oujdacity.net/national-article-76995-ar/الأسرة-بين-اللغة-و-الاصطلاح
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 ا٢كخحست، زؤًة ٕاسالمِة، ا٢كؤسسة اّكامـَة ٌ٘كزاساث واًًرش  هنيى اًلاظصيج، ا٢كصٔبت يف مٌؼومة ألدم

 2006واًخوسًؽ، اًعحـة ألوىل، تريوث، ًحيان، 

 

  ذاز 2َلس ًوسف ؿَوان، َلس ذََي ا٢كوىس، اًلاهون اٗكويل ْكلوق إلوسان، اْكلوق ا٤كمَة، ح ،

 2007اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ، ؾٌلن، ألزذن، 

 Pierre –Henri Prélot, Droit des libertés fondamentales, Hachette Livre, , 

2007, paris, France . 

 1 - - ٌَجية ا٢كـيَة ْكلوق إلوسان 1990)ألدشت( ًـام  23( ا٢كاذت 39)اٗكوزت  19اًـام زمق  اًخلٍصص 

  ـَة اثفاكِة اًصضا ابًزواح، واْكس ألذىن ًسن اًزواح، وجسجَي ؾلوذ اًزواح اًعاذزت من ظصف أك

 .1962( ًـام 17)اٗكوزت  1763اًـامة ًٔلدم ا٢كخحست تلصاز زمق 

  ا٢كؤزد يف 44/25، تلصاز 1989اثفاكِة حلوق اًعفي اًعاذزت من ظصف ألدم ا٢كخحست ؿام ،

20/11/1989. 

  مسـوذي زص َس، اًيؼام ا٢كايل ٌَزوخني يف اًدرشًؽ اّكزائصي، ٔبظصوحة ذنخوزاٍ، لكَة اْكلوق، خامـة

  2005/2006ثَمسان، 

 ٌَجية  2000)ا٢كساوات يف اْكلوق تني اًصخال واًًساء( ًـام  3( ا٢كاذت 68)اٗكوزت  28اًـام زمق  لٍصصاًخ

 ا٢كـيَة حبلوق إلوسان

                                                           
1
ست اًصمسَة زمق اٙكي ًيؼم اًـالكاث تني إلذازت وا٢كواظن،  1988ًوًَو س ية  4ا٢كؤزد يف  131-88زمقا٢كصسوم    ، 1988ًوًَو س ية  6اًعاذزت يف  27اّكًص

 .1013ض. 
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  ذًَي ثضبٔن حلوق إلوسان ذاض ابًلضات وا٢كسؿني اًـامني و ا٤كامني، ا٢كفوضَة اًسامِة ْكلوق إلوسان

َة، اْكَلة زمق ابًخـاون مؽ زاتعة ا٤كامني اٗك وزك  9ًو من سَسٍك اًخسًزة ا٢كِين، ، ألدم ا٢كخحست، هًَو

   2002وحٌَف، 

  ًا٢كساوات يف اًزواح واًـالكاث ألدشًة(، ٍلوؿة اًخـََلاث اًـامة اًعاذزت ؾن ألدم  21اًـام زمق  خلٍصصا(

 .ا٢كخحست

  ،مس١ك اًَوسف، اًلوامةhttp://irshad.gov.sd/pdf/gwama.pdf 

 1948ن اًـا٢كي ْكلوق إلوسان ًـام إلؿال. 

  َة ٌَحلوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة ًـام  .1966الثفاكِة اٗكًو

  من إلؿالن ألمٍصًك ْكلوق وواحداث  7. وا٢كاذت 2000مِثاق اْكلوق ألساس َة ًالحتاذ ألوزويب ًـام

 إلوسان.

 ت حال، اًعحـة ألوىل، ٕاظسازاث سعوز مريايم حصوسٌلن، حصمجة وائي اًِالوي، إلابحِة ًُس

 خسًست، مرص، 

 كاهون ألدشت اّكزائصي 
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 مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري صؤون اًح٘كًة "حىٌصس ٢كحسٔب س َاذت اًضـة"
         

 01خامـة اّكزائص  اٗكنخوز/ َلس امحَساثو ،       

 

 ملسمة

، مت مضهنا ثـسًي كاهون اًح٘كًة وكاهون اًولًة متص اّكزائص مبصحٍك ٕاظالحاث س َاس َة وذس خوزًة معَلة

ًلس ٔبذزح كاهون اًح٘كًة اّكسًست ٔبحاكما ثخـَق مبضازنة ا٢كواظيني يف يف ُشا إلظاز، وجٌلؿاث ٕاكَميَة ٌ٘كوٌك. 

جس َري صؤون اًح٘كًة، ُشا ما ًـخرب ثعوزا جرشًـَا هحريا، ٔلهَ خاء ًخيفِش ا٢كحسٔب اٗكس خوزي اٙكي ًلص تبٔن 

 مٜك ٌَضـة. اًس َاذت

ضؤون اًـمومِة يه مدسٔب ذس خوزي )ا٢كححر ألول( خاءث تَ  ل اً ٕان مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري 

ىن سايذت ؿىل  ة. نٌل ٔبن ًِشٍ ا٢كضازنة ٕاظاز جرشًـي ٍمتثي يف كاهون اًح٘كًة )ا٢كححر اًثاين(. ًو اٗكساثري اّكزائًص

و ا٢كصسوم زمقدٌؼميي ُشا اًيط، ًوخس ٕاظاز ث  َو س ية  4ا٢كؤزد يف  131-88ُو اٙكي ًيؼم اًـالكاث  1988ًًو

تني إلذازت وا٢كواظن
1

 )ا٢كححر اًثاًر( واٙكي ٍوكي إلحصاءاث اًيت خاء هبا كاهون اًح٘كًة. 

 

 ا٢كححر ألول: مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري اًضؤون اًـمومِة هكفِوم وهكحسبٔ ذس خوزي

ىن هصس خَ ٕان مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري اًضؤون اًـمومِة  يه مفِوم س َايس )ا٢كعَة ألول( ًو

متثي ا٢كضازنة ؾيرص من اًـيادض ا٢كىوهة ٌ٘كميلصاظَة  اٗكساثري ؤبظحح تشاٛك مدسٔب ذس خوزاي )ا٢كعَة اًثاين(.

 .)ا٢كعَة اًثاًر(ا٤كََة 

 ا٢كعَة ألول: مفِوم مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري اًضؤون اًـمومِة

ًح٘كًة ٔبمهَة نربى. ٌَمضازنة مفِوم س َايس ا٢كلعوذ مٌَ ُو "مسامهة ٕان ٌَمضازنة يف جس َري صؤون ا

 ل فصذ من ٔبفصاذ ا٣كمتؽ يف  ل ألؾٌلل ويف  ل ا٢كس خوايث يف خمخَف جمالث اْكَات اًس َاس َة والاكذعاذًة 

                                                           
1
 BOUSSOUMAH (Mohamed),  «Essai sur la notion juridique de service public», in Revue algérienne des sciences 

juridiques, économiques et politiques, n°3, 1992, p. 333 à 499. 
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ا" والاحامتؾَة وكرُي
1

ظًصق  . ختخَف ا٢كضازنة ا٢كحارشت ٌَمواظن يف اختار اًلصازاث ؾن مضازنة ا٢كواظيني ؾن

 الاهخزاة هكمثَني يف جمَس مٌخرة.

س من كسزت  ٌَمضازنة ؿست ٔبُساف ونشٛك وسائي خمخَفة. "فِيي جساؿس ا٣كمتؽ ؿىل حتلِق ٔبُسافَ وحًز

اًفصذ ؿىل اًخـامي مؽ مضا ل ا٣كمتؽ واًوظول ٕاىل حي تعسذُا"
2

. نٌل متثي ا٢كضازنة "مدسٔب ٔبساش ًخـ١ك مٌَ 

زجيَا سواء اكهت ا٢كضازنة يف ا٢كياكضاث ٔبو اختار اًلصازاث ٔبو اًخيفِش بٔو ا٢كواظيون هَف حيَون مضالكِم ثس

ي" اٍمتًو
3

. كس ثبٔذش ا٢كضازنة ؿست ٔبتـاذ، فِياك ا٢كضازنة يف اًوسط أكـوي وا٢كضازنة اًس َاس َة وا٢كضازنة يف 

اًخمنَة ا٢كس خسامة ونشٛك ا٢كضازنة يف اختار اًلصازاث
4

. 

ة من اًياحِة اًلاهوهَة ثـصف ا٢كض ازنة تبهٔنا "مدسٔب هيسف ٕاىل حىَِف سري ا٢كؤسساث اًس َاس َة وإلذاًز

ونشٛك جس َري اًرشاكث آكاظة واٙكي ٍوكن يف مضازنة ا٢كـيَني )ا٢كواظيني، آكاضـني ًإلذازت، ألحصاء( بٔو 

5ذمثَهيم يف معََة اختار اًلصازاث"
 . 

الاس خـساذ ٗكى ا٢كواظن ٢كٌلزس هتا. يف يف ألذري، جية إلصازت ٕاىل ٔبن ا٢كضازنة ثخعَة ثوفص كسز من 

ُشا إلظاز، فٕان "ٔبمه رشوظ حتلِق ا٢كضازنة وإلكدال ؿَهيا ُو ثوافص اًضـوز ٗكى اًفصذ ابلهامتء ٕاىل أكاؿة بٔو 

ضازك ظواؾَة يف  ل ما فَِ ذسمة ٌَمجمتؽ" ا٣كمتؽ اٙكي ًـُش فَِ، ًَخلسم ٌو
6

. 

مدسبٔ ذس خوزي ًسذي مضن ا٢كحسٔب اًلائي ٔبن اًضـة ُو ٕان مضازنة ا٢كواظيني يف اْكَات اًـامة يه 

ة.  معسز  ل سَعة اًوازذ يف  ل اٗكساثري اّكزائًص

                                                           
1
 BENNADJI, op. cit. 

2
 هفس ا٢كصحؽ. 

3
 BABADJI, op. cit., p. 366. 

4
 BABADJI, op. cit., p. 361 et BENNADJI, op. cit. 

5
ط أكِوزًة، اّك 1996مازش س ية  23ا٢كؤزد يف  113-96مصسوم زئايس زمق     مازش س ية  31اًعاذزت يف  20ًصست اًصمسَة زمق ا٢كخضمن ثبٔسُس وسَ 

 .4، ض. 1996

6
ط أكِوزًة، اّكًصست اًصمسَة زمق  1999قضت س ية  2ا٢كؤزد يف  170-99مصسوم زئايس زمق    قضت س ية  4اًعاذزت يف  52ا٢كخضمن ٕاًلاء مؤسسة وسَ 

 .5، ض. 1999
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س اٗكس خوزي ٢كحسبٔ مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري اًضؤون اًـمومِة  ا٢كعَة اًثاين: اًخىٌص

عصق خمخَفة مؽ ًلس ؾصفت اّكزائص ٔبزتـة ذساثري اثفلت لكِا فامي ًخـَق مبَىِة اًس َاذت ٌَضـة وثفاؿَت ت

مدسٔب مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري صؤون اًح٘كًة. يف ُشا اًعسذ، فان  ل اٗكساثري ٔبكصث تبٔن اًس َاذت يه مٜك 

ىن ٠ك ٍصذ ٔبي حنك دضحي يف ذس خوز س ية  ٍىصش مدسٔب مضازنة ا٢كواظيني يف  1963ٌَضـة )اًفصغ ألول(، ًو

 عت ؿىل ُشا ا٢كحسٔب )اًفصغ اًثاين(.جس َري صؤون اًح٘كًة ؿىل ذالف اٗكساثري ألدصى اًيت ه

 اًفصغ ألول: اًضـة نٌلٛك ٌَس َاذت ومعسز ٌَسَعة

ٕان اٗكساثري ألزتـة اًيت ؾصفهتا اّكزائص هعت دضاحة ؿىل ٔبن اًس َاذت يه مٜك ٌَضـة. ًلس هعت 

1963من ذس خوز س ية  27ا٢كاذت 
1

َ يف ؿىل ٔبن "اًس َاذت اًوظيَة  مٜك ٌَضـة اٙكي ميازسِا تواسعة ذمثََ 

ًذرحون ٢كست مخس س يواث ابلكرتاغ اًـام ا٢كحارش واًرسي". ٔبما  أكـَة اًوظيَة، حصحشِم حهبة اًخحٍصص اًوظين ًو

1976ذس خوز س ية 
2

فلس خاء يف ماذثَ آكامسة ما ًًل: "اًس َاذت اًوظيَة مٜك ٌَضـة، ميازسِا ؾن ظًصق  

 الاس خفذاء ٔبو تواسعة ذمثَََ ا٢كيخرحني".

ٔبضافا ا٢كحسٔب اٙكي ًلول ٔبن  1996و  1989ة اًس َاذت ٌَضـة، فٕان  ل من ذس خوزي سايذت ؿىل مَىِ

1989من ذس خوز س ية  6"اًضـة معسز  ل سَعة". يف ُشا إلظاز، خاء يف ا٢كاذت 
3

ما ًًل: "اًضـة  

من هفس اٗكس خوز هعت ؿىل ٔبن "اًسَعة  7معسز  ل سَعة، اًس َاذت اًوظيَة مٜك ٌَضـة". نٌل ٔبن ا٢كاذت 

ا. ميازش اًضـة اًخبٔس  ُس َة مٜك اًضـة. ميازش اًضـة س َاذثَ تواسعة ا٢كؤسساث اٗكس خوزًة اًيت خيخاُز

ق الاس خفذاء تواسعة ذمثَََ ا٢كيخرحني. ًصئُس أكِوزًة ٔبن ًَخجئ ٕاىل ٕازاذت اًضـة  ُشٍ اًس َاذت ؾن ظًص

1996مدارشت". نٌل ٔبذزح ذس خوز س ية 
4

 .7و 6هفس ألحاكم يف ماذثََ  

                                                           
1
 BENNADJI, op. cit. 

2
 BABADJI, op. cit., p. 361. 

(1)
 ..85،اًعحـة الٔوىل ، ذاز حامس ًٌَرش و اًخوسًؽ ض  2013ؼص :ؾحس اًىصمي اًصذاًسًة " اّكصامئ ا٢كس خحسزة و اسرتاثَجَة مواهجهتا " الازذن ، س ية اه– 

(2)
ج اًخاكمًل ٌَوكاًة من اّكصمية " ٕاجصاُمي جن ؾحس اًصحٌلن اْكَسز " اًصؤًة ا٢كس خلدََة ٌ٘كوز اًوكايئ ٌَمؤسساث ا٣كمتـَة ؿرب ؾصط اًخجصتة اًىٌسًة يف ا٢كهن - 

 . 2ض  1425ا٢كيـلست جلكَة ا٢كٜك فِس الٔمٌَة ، اًصايط س ية  –ا٣كمتؽ و الامن  –وزكة معي ملسمة مبياس حة هسوت 
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مدسٔب "اًس َاذت مٜك ٌَضـة"، ومدسبٓ "اًضـة معسز  ل سَعة" ألساش اٗكس خوزي ٌضلك  ل من 

 ٢كحسٔب مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري اًضؤون اًـمومِة.

 

 اًفصغ اًثاين: مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري اًضؤون اًـمومِة هكحسبٔ ذس خوزي

اظيني يف جس َري اًضؤون )اثهَا( ثعصكت لكِا ٕاىل مضازنة ا٢كو  1996و 1989)ٔبول( و 1976ٕان ذساثري 

 اًـمومِة.

 1976ٔبول: بٔتـاذ مضازنة ا٢كواظيني يف ذس خوز س ية 

ؿىل ٔبن "ا٣كَس اًضـيب ُو  7، اٙكي ظسز يف ؾِس الاصرتاهَة، يف ماذثَ 1976هط ذس خوز س ية 

. نٌل ٔبهَ اًلاؿست ا٢كؤسسة اًلاؿسًة ٌ٘كوٌك وإلظاز اٙكي ًمت فَِ اًخـحري ؾن إلزاذت اًضـحَة وثخحلق فَِ اٗكميلصاظَة

ة و٢كسامهة أكاُري اًضـحَة يف جس َري اًضؤون اًـمومِة ؿىل مجَؽ ا٢كس خوايث". نٌل ٔبن ا٢كاذت  ألساس َة اًالمصنًز

ا. ٕان ا٢كسامهة اًًض َعة ٌَضـة  27 من هفس اٗكس خوز هعت ؿىل ٔبن "اٗكوٌك ذميلصاظَة يف ٔبُسافِا ويف جس َرُي

 ثلايف ويف جس َري إلذازت ومصاكدة اٗكوٌك يه رضوزت ثلصضِا اًثوزت".يف اًدضُِس الاكذعاذي والاحامتؾي واً 

ِا: "ٌسدٌس ثيؼمي اٗكوٌك ٕاىل مدسبٔ اًالمصنًزة  34خاءث ا٢كاذت  من هجهتا ٌَرتنزي ؿىل مدسبٔ ا٢كضازنة تلًو

 اًلامئ ؿىل ذميلصاظَة ا٢كؤسساث وا٢كضازنة اًفـََة ٌَجٌلُري اًضـحَة يف جس َري اًضؤون اًـمومِة".

هل ؿست ٔبتـاذ. حوكن ُشٍ ألتـاذ يف اًخـحري ؾن  1976ؼِص ٔبن مدسٔب مضازنة ا٢كواظيني يف ذس خوز س ية ً  

إلزاذت اًضـحَة وحتلِق اٗكميلصاظَة ومسامهة أكاُري اًضـحَة يف جس َري اًضؤون اًـمومِة ومسامهة اًضـة يف 

 ٗكوٌك، نٌل ًربس من ا٢كواذ اًساتلة اٙكهص. اًدضُِس الاكذعاذي والاحامتؾي واًثلايف وجس َري إلذازت ومصاكدة ا

 1996و 1989اثهَا: مضازنة ا٢كواظيني من ذالل ا٣كاًس ا٢كيخرحة يف ذس خوزي 

ؿىل مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري اًضؤون اًـمومِة من ذالل  1996و 1989ًلس زنزا ذس خوزي 

 ا٣كاًس ا٢كيخرحة.

سذًة اًس َاس َة، هط دضاحة ؿىل مضازنة ، اٙكي ػِص يف تساًة ؾِس اًخـ1989ٕان ذس خوز س ية 

مٌَ، "ثلوم اٗكوٌك ؿىل مداذئ اًخيؼمي اٗكميلصاظي  14ا٢كواظيني يف جس َري اًضؤون اًـمومِة. حسة ا٢كاذت 

صاكة معي اًسَعاث  واًـساٌك الاحامتؾَة. ا٣كَس ا٢كيخرة ُو إلظاز اٙكي ًـرب فَِ اًضـة ؾن ٕازاذثَ ٍو
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ة وماكن مضازنة ، فَل16اًـمومِة". ٔبما ا٢كاذت  س هعت ؿىل ما ًًل : "ميثي ا٣كَس ا٢كيخرة كاؿست اًالمصنًز

 .16و 14هفس ألحاكم يف ماذثََ  1996ا٢كواظيني يف جس َري اًضؤون اًـمومِة". ًلس ثخىن ذس خوز س ية 

ٕان  ل ُشٍ ألحاكم ٔبسست ٢كضازنة ا٢كواظيني يف جس َري صؤون اًح٘كًة. نٌل ٔبن كاهون اًح٘كًة ًس ية 

 ثضمن ٔبحاكما ًخعحَق ُشٍ ا٢كضازنة. 2011

 ا٢كعَة اًثاًر : ا٢كضازنة وـيرص من ؾيادض اٗكميلصاظَة ا٤كََة

يف ٕاظاز  2011هتسف تالذان ٕاىل ٕازساء ذوٌك اًلاهون واىل ثـٍزز اٗكميلصاظَة. ًلس خاء كاهون اًح٘كًة ًس ية     

ث اًعاتؽ اًس َايس نلاهون ألحزاة وكاهون حصهَة ؾصفهتا اًحالذ ختط مصاحـة اًلواهني ا٢كخـَلة ابْكصايث را

 الاهخزاابث وكاهون أكـَاث وكاهون إلؿالم.

ٌَـ١ك فان اٗكميلصاظَة حصحىز ؿىل زالزة ؾيادض يه اٍمتثَي وا٢كضازنة وإلؿالم. ٕان ا٢كضازنة ثـزس اٗكميلصاظَة 

 اًصمسي )اًفصغ اًثاين(.ا٤كََة )اًفصغ ألول(، ًِشا فٕاهنا حضُت ابُامتم هحري يف آكعاة اًس َايس 

 اًفصغ ألول: ماكهة ا٢كضازنة يف ثـٍزز اٗكميلصاظَة ا٤كََة

، فٕان مفِوم اٗكميلصاظَة ا٤كََة ًخعَة ثفذح اًسَعة (Baguenard et Becet)حسة تلٌاز وثساث 

ؿىل وضؽ ا٤كََة حنو ا٢كواظيني. ٕان ُشا اًاكثة ًؤنس ؿىل رضوزت ضٌلن صفافِة معي اًسَعاث ا٤كََة ونشٛك 

من ُشا ا٢كيؼوز، فٕان ٌَمواظن اْكق ٔبن ًؤثص تثلهل ؿىل  .ثلٌَاث جسمح ٢كضازنة ا٢كواظيني يف اختار اًلصازاث

كصازاث اًسَعة ا٤كََة و ٔبن ًعَؽ ؿىل حمخوى اًلصازاث ونشٛك ؿىل ألس حاة اًيت بٔذث ٕاىل اختارُا
1

.   

 

 

                                                           
(3)

و جتسز إلصازت ٕاىل بٔن ُياك ذَط تني اًخستري اًوكايت و الاحرتاسي و اًزحصي و ُشا آكَط زاحؽ ًىون ان مجَؽ ٔبهواغ اًخسات -  ري جضرتك يف اًِسف اًـام ُو

حرتاسي حوكن يف ٔبهَ ًوخَ إكاًة من اّكصمية ؿىل ادذالف يف ٔبسَوة ثيفِشُا ووسائَِا ، وما جيمؽ تُهنا ُو اًعحلة اًوكائَة ، كري بٔن ُشٍ اًعحلة يف اًخستري الا

ًوكوغ يف اّكصمية جمسذا ، و ل ًخزش اًخستري الاحرتاسي ٕال تـس ًضرط مـني ثوافصث فَِ آكعوزت إلحصامِة ابًلضاء ؿىل ُشٍ آكعوزت  و ؿالخَ دض َة ا

ن ٔبهواغ اّكزاء اّكيايئ ازحاكة اّكصمية ابؾخحاٍز ًواخَ حاٌك دعصت هتسذ ٔبمن ا٣كمتؽ و ثيشز ابزحاكة حصامئ مس خلدََة  و ُو هبشا اًضلك ًـخرب  اًيوغ اًثاين م

و ما ٌس خَزم ثعحَلِا ظسوز حنك من اًلضاء ، ٔبما اًعحلة  اًوكائَة يف اًخستري اًزحصي فٕاهَ ٍوكن يف مٌؽ وكوغ اّكصمية مصت ٔبدصى من راث اًضرط اٙكي ٔبحصم ُو

و ما ًعَق ؿَََ ابًصذغ اًـام و اًخستري اًزحصي ٍمتثي يف ثٜك اًـلوتة ا٢كل صزت ٢كصحىة اّكصمية و ًعَق ؿَََ ابًصذغ آكاض ، ٔبو  ذمن جسول هل هفسَ ثلََسٍ ُو

آكاظة فِيي اًلايض اّكيايئ  و ما ؿسا ُشٍ آكاظَة فٕان اًخستري اًوكايئ ٔبو اًس َاسة اًوكائَة فِيي ؿ١ك كامئ تشاثَ و ًِا هؼارما آكاض و ٔبحاكرما  ا٤كسذت من كدي

ٍك ًـسم وضوء ثٜك اًضرعَة و ٌَحََوٌك ذون وكوغ اّكصمية و ُسفَ اًـام ُو إكاًة من اّكصمية  ويه مسؤوًَة ثلؽ ؿىل ؿاثق ا٣ك   متؽ تبهٔكهل  وسَ 
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2016حوان  

 اًفصغ اًثاين : ا٢كضازنة يف آكعاة اًس َايس اًصمسي    

. ؿىل 2011ٍلوؿة من ا٢كـعَاث اٗكاذََة ؤبدصى ذازحِة ٔبمَت إلظالحاث اًس َاس َة يف اّكزائص ًس ية     

، حق 1989فرباٍص  23ا٢كس خوى اٗكاذًل، ًلس ظاحة ذدول اّكزائص يف اًخـسذًة اًس َاس َة، حبنك ذس خوز 

ة ة اًعحافة ا٢كىذوتة )ومن ذالًِا حًص اًخـحري(. ٕان ُشٍ ا٢كـعَاث  ٕاوضاء ألحزاة اًس َاس َة وذمازسة حًص

اّكسًست حـَت ا٢كواظن ٔبنرث معاًحة ابٗكميلصاظَة ونشٛك ٔبنرث احذجاخا، وما ؿسذ الاحذجاخاث اًيت ًـصفِا 

 اًضازغ ًومِا ٕال ذري ذًَي ؿىل ُشا.

ي س ية  15ابرشث اّكزائص إلظالحاث ألذريت ؿىل ٔبساش دعاة زئُس أكِوزًة ٕاىل ألمة ًَوم      ٔبفًص

2011
1

، اٙكي ًـخرب هلعة الاهعالق ابًًس حة ًِشٍ إلظالحاث واٙكي حسذ فَِ زئُس أكِوزًة ٔبتـاذُا 

ؤبُسافِا. ًلس وزذ يف ُشا آكعاة ما ًًل : "ثعحو اًضـوة واًض حاة فهيا ذاظة ٕاىل اًخلسم الاكذعاذي 

ة ؤبنرث من رٛك، ٕاىل حاكمة ٔبفضي. ٕان اٗك س من اًـسل واْكًص ة واًـساٌك والاحامتؾي، واىل مًز ميلصاظَة واْكًص

و ما  وذوٌك اْكق واًلاهون معاًة مرشوؿة، ل ٌسوػ ٔلي اكن جتاَُِا. ؿٌَل تبٔن صـحيا صاة ايفؽ وظموخ، ُو

ًـين رضوزت ثَحَة اًىثري من ا٢كعاًة ًوم تـس ًوم، يف ص ىت ا٢كَاذٍن. وٕاهيا اًَوم ٔبنرث من ٔبي وكت مىض 

 امتؾي ونشا اًس َايس". جس خوكفٌا زايخ إلظالخ الاكذعاذي والاح

زوزاث كامت هبا اًضـوة ضس ٔبهؼمهتا،  2011ؿىل ا٢كس خوى اّكِوزي، فلس ؾصفت اٗكول اًـصتَة يف س ية     

ٔبو ما ٌسمى "ابًصتَؽ اًـصيب". ًلس ٔبصاز آكعاة ٕاىل ُشٍ اًثوزاث تلوهل : "ٕان اّكزائص ثخاتؽ تعحَـة اْكال، 

َة وت  حـغ اًح٘كان اًـصتَة ذاظة. ؤبمام ُشا اًوضؽ، ثؤنس اّكزائص جضخهثا اًخلرياث اًيت حتسج يف اًساحة اٗكًو

ثس َاذت اًح٘كان اًضلِلة ووحسهتا وزفضِا ًلك ثسذي ٔبحٌيب، واحرتارما ًلصاز  ل صـة من حمغ س َاذثَ 

                                                           
(4)

َة ا٢كخـَلة ابًوكاًة من الاس خـٌلل كري ا٢كرشوغ اب٥كسزاث و ا٢كؤثصاث اًـلََة تـضا من مواذُا يف ذؾوت اٗكول  –  اىل اجياذ هؼام دععت الثفاكِاث اٗكًو

 وكاًة من الاس خـٌلل كري ا٢كرشوغ اب٥كسزاث و ا٢كؤثصاث يف : زكايب فـال ؿىل الاس خـٌلل كري ا٢كرشوغ ؿىل اًسالئف اًىاميوًة و حمتثي امه الثفاكِاث  ا٢كخـَلة ابً

تخحفغ ، اثفاكِة ا٢كؤثصاث اًـلََة  1963سخمترب  11ا٢كؤزد يف  63/343ا٢كعاذق ؿَهيا مبوحة ا٢كصسوم زمق  1961* الثفاكِة اًوحِست ا٢كخـَلة اب٥كسزاث ًس ية 

 . 1977ذٌسمرب  7ا٢كؤزد يف  177/ 77مق و اًيت ظاذكت ؿَهيا اّكزائص مبوحة ا٢كصسوم ز 1971ًس ية 

و اٙكي ظاذكت ؿَهيا اّكزائص تسون حتفغ مبوحة ا٢كصسوم اًصئايس زمق  1961ا٢كـسل و ا٢كمتم ًالثفاكِة اًوحِست ا٢كخـَلة اب٥كسزاث ًس ية  1971جصوثوهول س ية  

.، اثفاكِة الٔدم ا٢كخحست ٢كاكحفة الاجتاز كري ا٢كرشوغ اب٥كسزاث و  1972 مازش 25و ا٢كـصوف تربثوهول حٌَف ا٢كؤزد يف  2002فِفصا ٍص  05ا٢كؤزد يف  02/61

 . 1995ًياٍص  28ا٢كؤزد يف  95/41و اًيت ظاذكت ؿَهيا اّكزائص تخحفغ مبوحة ا٢كصسوم اًصئايس زمق  1988ذٌسمرب  20تخازخي  1988ا٢كؤثصاث اًـلََة ًس ية 
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2016حوان  

اًوظيَة. ٔبما ؿىل اًعـَس اًوظين، وما ذمٌا هـُش يف جممتؽ ثـسذي، مفن اًعحَـي وحوذ ثَازاث مًضلٍك مبا جيصي 

 حوًِا من زايخ اًخلَري". 

ًٔلذش تـني الاؾخحاز ا٢كخعَحاث اٗكاذََة ونشٛك ما جيصي يف ا٤كَط آكازيج كصز زئُس أكِوزًة ٕاذذال     

ٕاظالحاث ؿىل ا٢كيؼومة اًلاهوهَة، من تني ٔبُسافِا متىني ا٢كواظيني من ا٢كضازنة يف اختار اًلصازاث. ًربس ُشا من 

عاة . "فدـس اس خـاذت اًس١ك وألمن وٕاظالق جصامج حمنوًة ظموحة، وتـس زفؽ حاٌك ذالل ا٢كلعؽ اًخايل من آك

اًعوازئ، كصزث اس خىٌلل ا٢كسـى ُشا تربانمج ٕاظالحاث س َاس َة اًلاًة مٌَ ثـمَق ا٢كساز اٗكميلصاظي، ومتىني 

 م. ا٢كواظيني من مسامهة ٔبوسؽ يف اختار اًلصازاث اًيت ًخوكف ؿَهيا مس خلدَِم ومس خلدي ٔبتياهئ

ٕان ذوز خمخَف ا٣كاًس ا٢كيخرحة ذوز حِوي سُمت ثـٍزٍز من حِر ٔبن ا٢كيخرحني مه اٙكٍن هلم اًعٍك ا٢كحارشت     

 اب٢كواظيني واًواكؽ ا٢كـُيش".

ًؼِص ٔبن ا٢كياد اٗكاذًل واْكصاك ؿىل ا٢كس خوى اًـصيب كس ساٌُل يف ثعوز اًفىص اًس َايس واذاي ٕاىل ٕاذزاح     

 ضازنة ا٢كواظيني يف جس َري صؤون اًح٘كًة ؿىل مس خوى كاهون اًح٘كًة.ألحاكم ا٢كخـَلة مب 

 ا٢كححر اًثاين : إلظاز اًدرشًـي ٢كضازنة ا٢كواظيني يف جس َري صؤون اًح٘كًة

 84ٔبذزح مدسبٔ مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري اًضؤون اًـمومِة يف ماذثَ  1990ٕان كاهون اًح٘كًة ًس ية 

ىن ٠ك ًضؽ هل بًَٓاث ًخعحَلَ،  ىن ألمص ادذَف ابًًس حة ٌَلاهون زمقًو ًوهَو س ية  22ا٢كؤزد يف  10-11ًو

، ا٢كخـَق ابًح٘كًة2011
1

، اٙكي ػِص يف ػصوف س َاس َة ممتزيت  )ا٢كعَة ألول( واٙكي دعط اًحاة اًثاًر 

 مٌَ ٢كضازنة ا٢كواظيني يف جس َري صؤون اًح٘كًة. 

ا٢كحاذئ اًـامة اًيت حتنك مضازنة ا٢كواظيني يف  اًيت وزذث فهيا 14ٕاىل  11ًخضمن ُشا اًحاة ا٢كواذ من 

 جس َري صؤون اًح٘كًة )ا٢كعَة اًثاين( ونشٛك اًوسائي ا٢كس خـمٍك ٢كٌلزسة ُشٍ ا٢كضازنة )ا٢كعَة اًثاًر(.

 2011ا٢كعَة ألول : ػصوف ظسوز كاهون اًح٘كًة ًس ية 

ٕاابن ا٢كصحٍك الاصرتاهَة، ٔبما اًثاين فٕاهَ  1967يف ا٢كايض، ؾصفت اّكزائص كاهوهني ٌَح٘كًة، ظسز ألول يف س ية     

. تـس ثعحَق 1989فرباٍص س ية  23، تـس ا٢كعاذكة ؿىل ذس خوز 1990خاء يف ؾِس اًخـسذًة اًس َاس َة س ية 

                                                           
(5)

و ا٢كعاذق ؿَهيا تخحفغ  2000هومفرب  ٢15كاكحفة اّكصمية ا٢كيؼمة ا٢كـمتست من كدي أكـَة اًـامة ًٔلدم ا٢كخحست ًوم من اثفاكِة الٔدم ا٢كخحست  7اهؼص ا٢كاذت  – 

 .2002فِفصا ٍص س ية  5ا٢كوافق ل 1422ري اًلـست ؿام  22ا٢كؤزد يف  55-02مبوحة ا٢كصسوم اًصئايس زمق 
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2016حوان  

ُشا ألذري ٢كست فاكت اًـرشٍن س ية، ٔبظححت تـغ ٔبحاكمَ ل ثامتىش مؽ مذعَحاث ا٣كمتؽ. ًِشا كصز زئُس 

شا ًخ   ىَِفَ مؽ اًواكؽ اًس َايس والاكذعاذي والاحامتؾي اّكسًس.أكِوزًة مصاحـخَ ُو

ي  15ًلس ثضمن دعاة      ة ٔبوسؽ  2011بٔفًص يف جمال ٕاظالخ أكاؿاث ا٤كََة ما ًًل : "يف ٕاظاز لمصنًز

ؤبنرث جناؿة، وحىت ًعحح ا٢كواظيون ظصفا يف اختار اًلصازاث اًيت ختط حِاهتم اًَومِة وتَنهتم الاكذعاذًة 

ؾَة واًثلافِة، لتس من مضاؾفة ظالحِاث ا٣كاًس ا٤كََة ا٢كيخرحة ومتىِهنا من اًوسائي اًخرشًة وا٢كاذًة والاحامت

ِشٍ اًلاًة راهتا سدمت مصاحـة كاهون اًولًة".   ٕان آكعاة رهص ا٣كاًس ا٤كََة  اًالسمة ٢كٌلزسة ادذعاظاهتا. ًو

ىن كاهون اًح٘ك ًة اكن نشٛك مـين اب٢كصاحـة، وذري ذًَي ؿىل ُشا ٔبهَ مت ا٢كيخرحة ؤبصاز ٕاىل كاهون اًولًة ًو

 . 2011ًوهَو س ية  22ٕاظساز كاهون خسًس ٌَح٘كًة يف 

تـست ٔبحاكم خسًست ثخـَق ذاظة مبضازنة ا٢كواظيني يف جس َري صؤون   2011ًلس خاء كاهون اًح٘كًة ًس ية     

 اًح٘كًة وٕاذازت اًح٘كًة وادذعاظاهتا.

 ئ اًـامة اًيت حتنك مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري صؤون اًح٘كًةا٢كعَة اًثاين : ا٢كحاذ

حـي من اًح٘كًة ٕاظازا ٢كٌلزسة اٗكميلصاظَة )ٔبول( ونشٛك ٌَدس َري  2011ٕان كاهون اًح٘كًة ًس ية 

 اّكوازي )اثهَا(.

 ٔبول : اًح٘كًة إكظاز ٢كٌلزسة اٗكميلصاظَة ؿىل ا٢كس خوى ا٤كًل

 ٕاظاز مٌؼم ٔبي ذاذي ا٢كؤسساث ويف ٕاظاز وضاظاهتا. يف ُشا جية ٔبن حىون ذمازسة اٗكميلصاظَة يف

ؿىل ما ًًل: "جضلك اًح٘كًة إلظاز ا٢كؤسسايت ٢كٌلزسة اٗكميلصاظَة  11اًعسذ ًلس هعت اًفلصت ألوىل من ا٢كاذت 

 ؿىل ا٢كس خوى ا٤كًل واًدس َري اّكوازي".

 اثهَا : اًح٘كًة إكظاز ٌَدس َري اّكوازي

مبثاتة جس َري اًضؤون راث اًعٍك مدارشت اب٢كواظن وحبَاثَ اًَومِة وتـالكذَ مؽ  ٕان اًدس َري اّكوازي ُو

 ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ. 11إلذازت. ًلس هعت ؿىل اًدس َري اّكوازي اًفلصت ألوىل من ا٢كاذت 
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 ا٢كعَة اًثاًر : وسائي مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري صؤون اًح٘كًة

 ىني ا٢كواظن من ا٢كضازنة يف جس َري صؤون اًح٘كًة.ؿست وسائي ٍمت 2011وضؽ كاهون اًح٘كًة ًس ية 

ثخـَق ُشٍ اًوسائي إبؿالم ا٢كواظيني )ٔبول( وابسدضازهتم )اثهَا( وابٌَجوء ٕاىل اًوسائط واًوسائي 

إلؿالمِة )اثًثا( وتخلسمي ؾصط ؾن اًًضاظاث )زاتـا( وتوضؽ ٕاظاز ٌَمحاذزاث ا٤كََة )ذامسا( ؤبذريا ابلس خـاهة 

 آكرباء وأكـَاث )ساذسا(.ابًضرعَاث و 

وايث اٍهتَئة واًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة  ٔبول : ٕاؿالم ا٢كواظيني حول دِازاث وبًٔو

، "ًخزش ا٣كَس اًضـيب اًح٘كي  ل اًخساتري 2011من كاهون اًح٘كًة ًس ية  2اًفلصت  11ظحلا ٌٌَلذت 

وايث  اٍهتَئة واًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة حسة ٕلؿالم ا٢كواظيني ثضؤوهنم حول دِازاث ؤبًو

 اًرشوظ ا٤كسذت يف ُشا اًلاهون".

ىن اًيط انخفى  ا اًح٘كًة يف  ل ا٣كالث. ًو ؽ اًيت ثيجُز ٌَمواظن حق مـصفة  ل ا٥كععاث وا٢كضاًز

 تشهص اٍهتَئة من هجة واًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة من هجة ٔبدصى.

 

 َا: اسدضازت ا٢كواظيني حول آكَازاث اًىربىاثه 

ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ مدسٔب اسدضازت ا٢كواظيني من ظصف  11من ا٢كاذت  2ًلس وضؽ اًلاهون مبوحة اًفلصت 

وايث اٍهتَئة واًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة ٌَح٘كًة. ٠ك حيسذ  ا٣كَس اًضـيب اًح٘كي حول دِازاث ؤبًو

 ُشٍ الاسدضازت، اًيت ميىن ٔبن ثبٔذش ؿست ٔبصاكل. ا٢كرشغ ظصق ووسائي

 اثًثا: اٌَجوء ٕاىل اًوسائط واًوسائي إلؿالمِة ا٢كخاحة

ؿىل اهَ  3اًفلصت  11حسذ ا٢كرشغ اًوسائي اًيت ميىن اس خـٌلًِا ٕلؿالم ا٢كواظيني ؾيسما هط يف ا٢كاذت 

 ؿالمِة ا٢كخاحة"."ميىن يف ُشا ا٣كال اس خـٌلل ؿىل وخَ آكعوض اًوسائط واًوسائي الٕ 

 زاتـا: ثلسمي ؾصط ؾن اًًضاظاث

ٕاىل اًـصط اٙكي ًلسمَ ا٣كَس اًضـيب اًح٘كي ؾن وضاظَ تلوًِا "نٌل ميىن  4اًفلصت  11ثعصكت ا٢كاذت 

ا٣كَس اًضـيب اًح٘كي ثلسمي ؾصط ؾن وضاظَ اًس يوي ٔبمام ا٢كواظيني". ٕان ُشٍ ا٢كاذت خاءث ؿىل سخِي 

لة اًلِام ابًـصط كري حمسذت من ظصف اًلاهون.الادذَاز ابس خـٌلل لكمة "مي ىن ثحلى ظًص  ىن". ًو
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 ذامسا: وضؽ ٕاظاز ٌَمحاذزاث ا٤كََة

ؿىل وضؽ ٕاظاز مالمئ ٌَمحاذزاث ا٤كََة نٌل ًًل : "كعس حتسًس ٔبُساف اٗكميلصاظَة  12ًلس هعت ا٢كاذت  

ا٣كَس اًضـيب اًح٘كي ؿىل وضؽ ٕاظاز مالمئ ٔبؿالٍ، ٌسِص  11ا٤كََة يف ٕاظاز اًدس َري اّكوازي ا٢كشهوز يف ا٢كاذت 

ة مضالكِم وحتسني ػصوف  ٌَمحاذزاث ا٤كََة اًيت هتسف ٕاىل حتفزي ا٢كواظيني وحهثم ؿىل ا٢كضازنة يف جسًو

 مـُض هتم". 

ىهنا ٠ك ثحني هَفِة اًلِام تشٛك.  ا٢كالحغ ٔبن ُشٍ ا٢كاذت هعت ؿىل وضؽ ٕاظاز ٌَمحاذزاث ا٤كََة ًو

 ًضرعَاث وآكرباء وأكـَاثساذسا: الاس خـاهة اب

، "ميىن ًصئُس ا٣كَس اًضـيب اًح٘كي، لكٌل اكذضت رٛك 2011من كاهون اًح٘كًة ًس ية  13ظحلا ٌٌَلذت 

ة، جلك خشعَة حمََة و ل ددري و/ ٔبو  ل ذمثي مجـَة حمََة مـمتست  صؤون اًحََست ٔبن ٌس خـني تعفة اسدضاًز

الهتم ٔبو ظحَـة وضاظِم".كاهوان، اٙكٍن من صبهٔنم ثلسمي ٔبي مسامهة م   فِست ٔلصلال ا٣كَس ٔبو ّكاهَ حبنك مُؤ

ا٢كشهوز ٔبؿالٍ حتر ا٢كواظيني ؿىل اًخىذي يف  131-88من ا٢كصسوم زمق 35يف ُشا اًعسذ، فٕان ا٢كاذت 

ىن ا٢كاذت ٠ك جرش دضاحة ٕاىل اًخىذي يف  شا تلَة اٗكفاغ ؾن ٔبُساف مضرتنة ٔبو ؾن مٌفـة ؿامة، ًو مجـَاث ُو

 ٕلذازت.مواهجة ا

 

نخلِمي ٕلحصاءاث مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري صؤون اًح٘كًة، ميىن اًلول ٔبن تـغ الاًزتاماث ثلؽ ؿىل 

(، نٌل ًخحمي زئُس ا٣كَس اًضـيب اًح٘كي 10-11من اًلاهون  12و 11ؿاثق ا٣كَس اًضـيب اًح٘كي )ا٢كاذت 

 ن اًلاهون ٠ك حيسذ حزاء خماًفة ُشٍ إلحصاءاث.(. ويف ألذري، فا10-11من اًلاهون  13اًزتاماث ٔبدصى )ا٢كاذت 

 ا٢كححر اًثاًر : إلظاز اًخيؼميي ٌَـالكة تني ا٢كواظن وإلذازت

اًساتق اٙكهص إلظاز اًخيؼميي ًـالكة ا٢كواظن ابٕلذازت. ًلس ظسز ُشا اًيط  131-88ٌضلك ا٢كصسوم زمق 

اًيط ػِص يف ؾِس الاصرتاهَة وابٙكاث ٔبايم . ٕان ُشا 1967وكاهون اًح٘كًة ًس ية  1976يف ػي ذس خوز س ية 

اًيت ٔبذث ٕاىل ثـسًي اٗكس خوز وحتول اًحالذ من هؼام اْكزة اًواحس  1988ٔبنخوجص س ية  5كالئي كدي ٔبحساج 

ٕاىل اًخـسذًة اًس َاس َة. من حِر ا٤كخوى، ًخضمن اًيط ؿسذا من وسائي مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري 

 اًضؤون اًـمومِة.
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يف ٕاظاز س َايس وٕاذازي ؾصفت فَِ اًحالذ محٍك ٢كاكحفة اًحريوكصاظَة ثَهتا  1988ػِص مصسوم س ية 

ًلس ٔبؾعى ُشا اًيط ٌَمواظن حق إلظالغ ؿىل )ا٢كعَة ألول(.  1988ٔبنخوجص س ية  5مدارشت ٔبحساج 

ذازت، ا٢كساولث واًلصازاث وحق إلؿالم )ا٢كعَة اًثاين(، من هجة، ووفص هل وسائي اٗكفاغ ٢كواهجة ثـسف الٕ 

 من هجة ٔبدصى )ا٢كعَة اًثاًر(.

 

 1988ا٢كعَة ألول: إلظاز اًس َايس وإلذازي ٢كصسوم س ية 

ة اًيت ابذزث هبا اٗكوٌك بٓهشاك، واًيت  1988زمسَا، ًسذي ظسوز مصسوم س ية  مضن إلظالحاث إلذاًز

ىن هل حسوذ )ا  ًفصغ اًثاين(.خاءث يف مٌاد س َايس ذاض )اًفصغ ألول(. ًِشا ا٢كصسوم ؿست ٔبُساف ًو

 

 1988اًفصغ ألول : ػصوف ظسوز مصسوم س ية 

خاء يف وكت تسٔبث فَِ اّكزائص جس خـس ٌ٘كدول يف ٕاظالحاث ذس خوزًة معَلة  1988ٕان مصسوم س ية     

سذي مضن ؿست ٕاحصاءاث اختشهتا اٗكوٌك بٓهشاك ٕلؿاذت الاؾخحاز ٌَمصافق اًـمومِة وحمازتة اًحريوكصاظَة .ًو
1

 

، اًيت ٔبذث ٕاىل ثلَري 1988ٔبنخوجص س ية  05زالزة ٔبصِص تـس ظسوز ا٢كصسوم وكـت ٔبحساج وا٢كـصوف ُو ٔبن 

 هؼام اْكنك خشزاي.

، ومت مبوحهبا ٕاحساج مٌعة زئُس اْكىومة1976يف مصحٍك ٔبوىل، ٔبذذَت ثـسًالث ؿىل ذس خوز س ية     
2

 .

ؾن الاصرتاهَة واىهتج اًخـسذًة ، اٙكي ختىل 1989فرباٍص س ية  23ويف مصحٍك اثهَة متت ا٢كعاذكة ؿىل ذس خوز 

  اًس َاس َة واكذعاذ اًسوق.

                                                           
(6)

وزك ًوم من اثفاكِة الٔدم ا٢كخح 10اىل  5اهؼص ا٢كواذ من  –  وا٢كعاذق ؿَهيا  2003بٔنخوجص 31ست ٢كاكحفة اًفساذ ا٢كربمة من كدي أكـَة اًـامة ًٔلدم ا٢كخحست تًًِو

ي  19ا٢كوافق ل 1425ظفص  29ا٢كؤزد يف 128-04تخحفغ مبوحة ا٢كصسوم اًصئايس زمق  ست زمسَة ؿسذ  2004ٔبفًص ي  25اًعاذزت يف  25حًص  .  2004ٔبفًص

(7)
الاًَة  حرصُا ا٢كرشغ يف اّكصامئ اًخاًَة : حصامئ ا٥كسزاث ، اّكصمية ا٢كيؼمة اًـاجصت ٌَحسوذ اًوظيَة ، اّكصامئ ا٢كاسة تبٔهؼمة ا٢كـاّكة و يه اّكصامئ اًيت – 

اة ، حصامئ ا٢كخـَلة ابًدرشًؽ آكاض ابًرصف ، و حصامئ اًفساذ  ٌَمـعَاث ، حصامئ ثحُِغ الاموال ،حصامئ الاُز
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فامي خيط ٕاظالخ ا٢كصافق اًـمومِة، اكن اًِسف مهنا ٕاضفاء صفافِة ٔبنرث ؿىل اًـمي إلذازي وحمازتة     

اًحريوكصاظَة
1

. كدي ظسوز ا٢كصسوم كامت وسازت اٗكاذََة تسزاسة ظسزث هخاجئِا ؿىل صلك ثلٍصص حيمي ؾيوان 

ا وزُاانهتا""اًحريوك صاظَة: مؼاُُص
2

  (La bureaucratie manifestations et enjeux) .     

ة ومٌاصري ظسزث ؾن نخاتة اٗكوٌك ا٢كلكفة  1988ٕان ٔبحاكم مصسوم  مس متست من ؿست كصازاث وساًز

.1987ذٌسمرب  30و 1987هومفرب  30و 1982مازش  2ابًوػَفة اًـمومِة وإلظالخ إلذازي ؿىل اًخوايل يف 
3

 

ة من ذالل ظسوز اًلاهون زمق  15-87ا٢كالحغ ُو ٔبن ُشا اًيط ظاحدخَ معََة ٕاؿاذت الاؾخحاز ٌَحصنة أكـًو

، اٙكي هيسف ٕاىل جصوس "جممتؽ مسين" من ظيؽ اٗكوٌك1987ًوهَو س ية  22ا٢كؤزد يف 
4

. 

ة يف      حمازتة ، اًيت صلكت فَِ 1987هومفرب س ية  25ٕان اْكىومة ذزست مَف إلظالحاث إلذاًز

اًحريوكصاظَة ٔبحس ا٤كاوز اًيت هتسف ٕاىل ٕاظالخ ٔبهجزت اٗكوٌك يف اًـمق. من تني ٔبُساف ُشٍ إلظالحاث ثـٍزز 

ة، ونشٛك وضؽ حس ٌَؼالمِة اًيت ختمي  ذوٌك اًلاهون اًيت يه يف ظوز اًربوس ونيدِجخَ ٙكٛك ػِوز جممتؽ اْكًص

ا ؿىل إلذازاث وٕازساء صفافِة يف جس َرُي
5

 (BOUSSOUMAH). 

 

 

                                                           
(8)

ا٢كخـَق ابًوكاًة من ا٥كسزاث و ا٢كؤثصاث اًـلََة و مقؽ الاس خـٌلل  2004ذٌسمرب  25ا٢كوافق ل 1425ري اًلـست ؿام  2513امؤزد يف  18-04كاهون زمق  – 

 و الاجتاز كري ا٢كرشوغ هبٌل .   

(8)
ست ًخـَق ابًوكاًة من ثحُِغ الٔ  2005فِفصي  6ا٢كوافق ل  1425ري اْكجة ؿام  27ا٢كؤزد يف  01-05اًلاهون زمق  - اة وماكحفهتٌل حًص ي إلُز موال ومتًو

حًصست  2012فِفصاٍص  13مؤزد يف  02-12.ا٢كـسل و ا٢كمتم مبوحة الٔمص زمق  2005فِفصي  9ا٢كوافق ل  1425رو اْكجة ؿام  20اًعاذزت يف  11زمسَة ؿسذ 

 . 2012فِفصاٍص  15اًعاذزت تخازخي  8زمسَة ؿسذ 

(9)
 8اًعاذزت يف  14ًخـَق ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ حًصست زمسَة ؿسذ  2006فِفصي  20ا٢كوافق ل  1427حمصم ؿام  21ا٢كؤزد يف  01 -06اًلاهون زمق   – 

و ا٢كـسل و  2010قضت  26ا٢كوافق ل  1431زمضان ؿام  16ا٢كؤزد يف  05- 10. ا٢كـسل و ا٢كمتم مبوحة الٔمص زمق  2006مازش  8ا٢كوافق ل  1427فِفصي 

   2011قضت س ية  2ا٢كوافق ل  1432زمضان ؿام  02ا٢كؤزد يف  15-11ًلاهون زمق ا٢كمتم مبوحة ا

(10)
وحِاث  2009قضت  5ا٢كوافق ل  1430صـحان ؿام  14ا٢كؤزد يف  04 -09اًلاهون زمق  –  ًخضمن اًلواؿس آكاظة ٌَوكاًة من اّكصامئ ا٢كخعٍك تخىًٌو

 الاؿالم و الثعال و ماكحفهتا 

(11)
اًعحـة الاوىل ، ا٢كؤسسة اّكامـَة ٌ٘كزاساث و اًًرش و اًخوسًؽ  1998مٌاجه الادم ا٢كخحست و اًدرشًؽ اّكزايئ " س ية  –ص " ماكحفة اّكصمية ؿًل َلس حـف - 

 . 199ض 
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 وحسوذٍ  1988بُٔساف مصسوم س ية  –اًفصغ اًثاين 

ؿست ٔبُساف مهنا : ٕاؿالم ا٢كواظن، اس خسؿاء واس خلدال ا٢كواظن، حتسني هوؾَة آكسمة،  1988 ٢كصسوم س ية    

 حق اًعـن ا٢كميوخ ٌَمواظن.

سٔب جس حُة كصازاث ثضمن اًيط ؿست مداذئ نٌل ًًل : مدسٔب ا٢كرشوؾَة، مدسٔب ا٢كسؤوًَة، مدسٔب اًضفافِة، مد    

اًصفغ، مدسٔب مواهجة إلذازت ابٔلؾٌلل اًيت ثلوم هبا، مدسبٔ اًعاتؽ الاس خثٌايئ ًالس خسؿاء
1

. نٌل ثضمن اًيط ؿسذا 

من الاًزتاماث ثلؽ ؿىل ؿاثق إلذازت من تُهنا : واحة إلذازت ٕلظالخ هفسِا، واحة ا٢كصاكدة اٙكاثَة، حق 

حصاءاث اًعـن واًَِئة اًيت ٍصفؽ ٔبمارما اًعـن ؾيس  ل كصاز ميس حبلوق اًعـن ا٢كميوخ ٌَمواظن، ٕاًزامِة رهص إ 

ا٢كواظن
2

. 

فامي خيط حسوذ ا٢كصسوم، فان ُشا اًيط ل حيسذ تعفة واحضة ٕان اكن ًعحق فلط ؿىل إلذازاث ٔبو     

ة اب٢كفِوم اًضَق ٔبو ًعحق ؿىل  ل ا٢كصافق اًـمومِة رمٌل اكن هؼارما اًلاهوين . وألزحج ٔبهَ ًعحق ا٢كؤسساث إلذاًز

ة اب٢كفِوم اًضَق، ٔلن ؿست مؤرشاث يف اًيط ثخجَ حنو ُشٍ اًلصاءت فلط ؿىل إلذازت وا٢كؤسساث إلذاًز
3

. نٌل 

ٔبن تـغ الاًزتاماث اًيت فصضِا اًيط ؿىل إلذازت ل ثلاتَِا ٔبًة ؾلوتة يف حاٌك إلذالل هبا وثحلى هبشا اًزتاماث 

مدسئَة
4

 (Pétitions de principe). 

 ا٢كعَة اًثاين : حق ا٢كواظن يف إلظالغ ؿىل ا٢كساولث واًلصازاث وواحة ٕاؿالم ا٢كواظيني   

حق ا٢كواظن يف إلظالغ ؿىل ا٢كساولث واًلصازاث )اًفصغ ألول(  1988من تني ما خاء تَ مصسوم س ية 

 وواحة ٕاؿالم ا٢كواظيني )اًفصغ اًثاين(.

 

                                                           
(12)

 . 237، اًعحـة الاوىل ض  ذاز حامس ًٌَرش و اًخوسًؽ 2014" س ية  –ذزاسة ملازهة  –اهؼص : َلس الامني اًخرشي " اًـساٌك اّكيائَة و مٌؽ اّكصمية  – 

(13)
ة جنس سزياز ذوتَاكزاي يف اًعاًَا ، و حصميي ًًذام يف اجنَرتا و اوس١ك  فوزايد يف  ا٢كاهَا . و مه ميثَون  –  اهعاز ا٢كسزسة اًخلََسًة من امه اهعاز ُشٍ ا٢كسًز

ا٢كاهَا .و ُو ميثَون اهعاز ا٢كسزسة اًخلََسًة يف  يف اًعاًَا و مول  و هصازا ص و مِرتماٍ  موًًََِ ، الاوىل ،  زثولن يف فصوسا ، ُوش يف تَجَاك ، اكزمِيَاين

 اًثاهَة .

(14)
 . 237اهؼص : َلس الٔمني اًخرشى ، ا٢كصحؽ اًساتق ض  – 

(15)
 و اىٍصىو فريي . ، خازوكاًو  " ًومربووسومن ٔبجصس اهعاز زواذ ا٢كسزسة اًوضـَة جنس :  - 
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 ؿىل ا٢كساولث واًلصازاث اًفصغ ألول : حق ا٢كواظن يف إلظالغ

ص  ل  131-88من ا٢كصسوم زمق 8يف ٕاظاز ٕاؿالم ا٢كواظيني، فٕان ا٢كاذت  ثفصط ؿىل إلذازت اس خـٌلل وثعٍو

س يس مدارش ًٌَرش وإلؿالم. من تني اًوسائي ا٢كخاحة  ميىن رهص اًعحافة ا٤كََة وإلراؿاث ا٤كََة ونشٛك ص حىة 

 إلهرتهت. 

من كاهون اًح٘كًة ًس ية  14يف إلظالغ ؿىل ا٢كساولث واًلصازاث وزذ يف ا٢كاذت ٌَـ١ك، فان حق ا٢كواظن 

، اًيت ثيط ؿىل اهَ "ميىن  ل خشط إلظالغ ؿىل مس خرصخاث مساولث ا٣كَس اًضـيب اًح٘كي ونشا 2011

صاؿات اًلصازاث اًحََست، وميىن  ل خشط ري معَحة اْكعول ؿىل وسزة مهنا اكمٍك ٔبو حزئَة ؿىل هفلذَ، مؽ م

ىن ثعحَلِا ًثري  1990ٕان ُشٍ ا٢كاذت اكهت موحوذت يف كاهون اًح٘كًة اًساتق ًس ية  ٔبذانٍ". 56ٔبحامك ا٢كاذت  ًو

ؿست ٕاصاكلث هؼصا ًـسم احرتام ُشا اًيط من ظصف اًح٘كايث، ذاظة يف ا٢كسائي اْكساسة نخوسًؽ اًسىٌاث 

 مثال.

 اًفصغ اًثاين : ٕاؿالم ا٢كواظيني

دعط اًلسم ألول من اًفعي ألول مٌَ ٕاىل ٕاؿالم ا٢كواظيني. ًخضمن ُشا  131-88ٕان ا٢كصسوم زمق

، اًيت حسذث واحداث إلذازت يف جمال ٕاؿالم ا٢كواظيني )بٔول( ونشٛك هَفِة إلظالغ 11ٕاىل  8اًلسم ا٢كواذ من 

 ؿىل ا٢كساولث واًواثئق )اثهَا(.

 ٔبول : واحداث إلذازت يف جمال ٕاؿالم ا٢كواظيني 

 حوكن واحداث إلذازت يف جمال ٕاؿالم ا٢كواظيني فامي ًًل : 131-88من ا٢كصسوم زمق 9و 8ا٢كاذثني حسة 

ا إلذازت؛ -  ٕاظالغ ا٢كواظيني ؿىل اًخيؼاميث واًخساتري اًيت جسعُص

 ورش تعفة مٌخؼمة اًخـَاميث وا٢كياصري وا٢كشهصاث والٓزاء اًيت ثيؼم ؿالكة إلذازت اب٢كواظن. -

س خثٌت ورش اًواثئق ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ يف حاٌك ما ٕارا وزذث ٔبحاكم كاهوهَة خماًفة يف اًخيؼمي ا 9نٌل ٔبن ا٢كاذت 

 اّكازي تَ اًـمي.

ة مفذوخ ًلك ا٢كواظيني واًلِس اًوحِس اًوازذ ؿىل ُشا اْكق  حق إلظالغ ؿىل اًواثئق وا٢كـَوماث إلذاًز

 10ا٢كـَوماث ا٤كمَة من ظصف اًرس ا٢كِين )ا٢كاذت ُو احرتام اًخيؼمي ا٢كـمول تَ يف جمال ا٢كـَوماث ا٤كفوػة و 

 (.131-88من ا٢كصسوم زمق
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 اثهَا : هَفِة إلظالغ ؿىل ا٢كساولث واًواثئق

 ميىن الاظالغ ؿىل ا٢كساولث واًواثئق ظحلا ٌَلواؿس اًخاًَة : 

 ًمت إلظالغ ؾن ظًصق الاسدضازت ا٣كاهَة يف ؿني ا٢كاكن بٔي ؿىل مس خوى إلذازت. -

جسَمي وسخ من اًواثئق ٕاىل ا٢كواظن، ٍىون ُشا اًدسَمي ؿىل هفلة ا٢كواظن وجية ٔبن ل ٍىون  ميىن -

الاس خًساد سخدا يف ٕافساذ اًوزَلة ٔبو ؾن ألرضاز اب٤كافؼة ؿَهيا، يف حاٌك مٌؽ مواظن من ٕاظالغ ؿىل 

 (.10/3اًواثئق، جية ؿىل إلذازت ٔبن جضـص ا٢كواظن مبلصز مدني ألس حاة )ا٢كاذت 

ة يف ذائصت ا٤كفوػاث ل ًفلس ا٢كواظن حلَ يف إلظالغ ؿَهيا.ٕاً -  ساغ اًواثئق إلذاًز

من اخي حٌلًة اًواثئق وألدداز ا٢كخعٍك ابْكَات آكاظة ٌَفصذ ٔبو ا٢كصثحعة توضـَخَ اًضرعَة، ل جيوس ًإلذازت  -

ما ؿسا يف اْكاٌك اًيت  اًيت جسري ُشٍ اًواثئق وألدداز ٔبن ثًرشُا ٔبو جسَمِا، رمٌل اكن س يسُا يف رٛك،

ٍصدط فهيا تشٛك اًخيؼمي ا٢كـمول تَ ٔبو ؾيسما حىون ُياك موافلة دضحية من اًضرط ا٢كـين ابٔلمص )ا٢كاذت 

11.) 

 ا٢كعَة اًثاًر : وسائي اٗكفاغ ا٢كخاحة ٌَمواظيني

فصغ من تني وسائي اٗكفاغ ا٢كخاحة ٌَمواظيني ًوخس حق اًعـن ؾيس ٕاذالل إلذازت تواحة اًصذ )اً

 ألول( ونشٛك ٕاماكهَة حىذي ا٢كواظيني يف مجـَاث )اًفصغ اًثاين(.

 اًفصغ ألول : واحة اًصذ وحق اًعـن

ؿىل واحة اًصذ اٙكي ًلؽ ؿىل ؿاثق إلذازت نٌل ًًل : "جية ؿىل إلذازت ٔبن حصذ ؿىل  ل  1988هط مصسوم 

 (.34ا٢كاذت اًعَحاث ٔبو اًصسائي ٔبو اًخؼٌَلث اًيت ًوهجِا ا٢كواظيني ٕاٍهيا" )

نٌل هط ا٢كصسوم ؿىل ٕاحساج َُا ل ؿىل ا٢كس خوى اًوظين وا٤كًل حلكف ابًحر يف ؾصائغ ا٢كواظيني. يف 

1996ُشا إلظاز ميىن رهص وس َط أكِوزًة اٙكي ٔبوضئ س ية 
1

2001مث مت حهل س ية  
2

. 

                                                           
(16)

 . 239 اًخرشي ا٢كصحؽ اًساتق ض اهؼص : َلس الامني – 

(17)
وم الٔمٌَة ، اًصايط ، َلس جن اجصاُمي جن ؾحس اًـٍزز اًصتسي " اًوكاًة من اّكصمية تني تني اًوكاًة ا٢كوكفِة و الاحامتؾَة " زساٌك ذنخوزاٍ يف فَسفة اًـَ - 

 .. 36ض  2011خامـة انًف اًـصتَة ٌَـَوم الٔمٌَة س ية  
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اٙكي ٍىون  ٌَمواظن حق اًعـن 131-88من ا٢كصسوم زمق 39فامي خيط ظصق الاحذجاح، بأتحت ا٢كاذت 

جماهَا، نٌل ٔبؾعت ٌَمواظن اْكق يف ٔبن ًددؽ مجَؽ اًس حي اًلاهوهَة يف احذجاخَ ؿىل كصازاث وؾلوذ إلذازت 

غ ؿىل اًرضز اٙكي ٔبظاتَ من حصاء ثرصف إلذازت.  ونشٛك اْكق يف ا٢كعاًحة ابًخـًو

 اًفصغ اًثاين : حىذي ا٢كواظيني يف مجـَاث

هعت ؿىل ٕاماكهَة حىذي ا٢كواظيني يف مجـَاث تلَة اٗكفاغ ؾن  131-88من ا٢كصسوم زمق 38ٕان ا٢كاذت 

ٔبُساف مضرتنة ٔبو ؾن مٌفـة ؿامة. ٕان ُشٍ ا٢كاذت ٠ك ثخعصق تعفة دضحية ٕاىل حىذي ا٢كواظيني ٢كواهجة إلذازت 

ىن ًربس من ذالل إلصازت ٕاىل "اٗك شا يف ٕاظاز اًـالكاث ا٢كوحوذت تُهنم نٌل حسذُا ا٢كصسوم ا٢كشهوز. ًو فاغ ُو

ؾن ٔبُساف مضرتنة بٓو ؾن مٌفـة ؿامة" ٔبن اًلصط من ُشٍ أكـَاث ُو مواهجة إلذازت واًضلط ؿَهيا ًخحسني 

َلِام ابلًزتاماث ا٢كَلات ؿىل ؿاثلِا واًوازذت يف ا٢كصسوم ا٢كشهوز.  ؿالكاهتا مؽ ا٢كواظيني ٌو

 

 ذامتة

1ؾيس ظسوزٍ واحسا من بمٔه هعوض اًلاهون إلذازي 1988صلك مصسوم 
، من هجة، و "ٔبذذي يف 

اًلاهون إلذازي اّكزائصي "مسوهة اًسَوك اْكس ية" ًإلذازت اجتاٍ ا٢كواظيني"
2

 ألحاكم، من هجة ٔبدصى. ٔبما 

، فٕاهنا خاءث ؿىل صلك هط جرشًـي ٍمتخؽ ٕارا تلوت 2011ا٢كخـَلة اب٢كضازنة ا٢كسزخة يف كاهون اًحََست ًس ية 

لص اب٢كضاز  نة وحيسذ ًِا مداذئ ووسائي ٢كٌلزس هتا. ٕان ُشٍ ألحاكم ثـزس اٗكميلصاظَة كاهوهَة انرب من ا٢كصسوم ًو

 ا٤كََة، ٔلن اٍمتثَي وا٢كضازنة ٌُل زنزياتن من زاكئز اٗكميلصاظَة.

حنك كاهون اًح٘كًة ختط فلط ُشٍ أكاؿة إلكَميَة، ؾىس مصسوم س ية بٔ من حِر مسى اًيعني، فان 

ة.اٙكي ميخس مفـوهل ٕاىل  ل إلذاز  1988  اث وا٢كؤسساث اًـمومِة إلذاًز

فامي خيط ثعحَق اًيعوض ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ، ٕان كاهون اًح٘كًة ٠ك ًيط ؿىل ٔبًة ؾلوتة يف حاٌك خماًفة 

فلس حسذ ؾلوابث ثبٔذًخِة  131-88ألحاكم ا٢كخـَلة مبضازنة ا٢كواظيني يف جس َري صؤون اًح٘كًة. ٔبما ا٢كصسوم زمق

                                                           
(18)

 -- Voire Clark . Renald .V « Situtional crime prevention successful case studies . hanow and heoten . Newyork 

1992 p 3037 

(19)
 96َلس جن اجصاُمي جن ؾحس اًـٍزز اًصتسي مصحؽ ساتق ض  - 
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حاكم ا٢كيؼمة ًـالكاث ا٢كواظن مؽ إلذازت اًوازذت فَِ. اًـلوابث ا٢كلصزت يف ُشٍ يف حاٌك ما ٕارا ذاًف ا٢كوػف الٔ 

اْكاٌك كس ثعي ٕاىل اًـزل مؽ اْكصمان من اْكق يف ا٢كـاص. نٌل ٔبصاز ا٢كصسوم ٕاىل اًـلوابث ا٢كسهَة واّكزائَة اًيت 

 ميىن ٔبن ًخـصط ًِا ا٢كوػف من حصاء دعئَ اًضريص.

ني ًخلدي ٕان وضؽ ُشٍ ألحاكم حزي اً   خعحَق ًخعَة ثلَري اٗكُيَاث من ظصف ا٢كيخرحني وا٢كوػفني إلذاًز

وهة مبسى كسزت إلذازت ؿىل اًخىَِف مؽ اًخحولث  إلحصاءاث اّكسًست، ًِشا فٕان فـاًَة ُشٍ ألحاكم مُص

ة يف اًحالذ. ة اّكاًز  اًس َاس َة واٗكس خوزًة وإلذاًز

ازنة ختط اًح٘كًة فلط وان تالذان ماًست ٠ك حصق ٕاىل معف يف ألذري، جية إلصازت ٕاىل ٔبن ٔبحاكم ا٢كض 

ة وؿىل مس خوى  ل إلذازاث، يف حسوذ احرتام  اٗكول اًيت متيح ٌَمواظيني حق الاظالغ ؿىل  ل اًواثئق إلذاًز

 ا٢كـعَاث اًضرعَة واًيؼام اًـام.

 

 ا٢كصاحؽ:
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ي س ية   .182-171، ض 2012اًثاين ؾرش، ٔبفًص
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 édition, éditions 

Dalloz, 1990, p. 361. 
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  ست اًصمسَة زمق  .1976هومفرب س ية  24اًعاذزت يف  94اّكًص

                                                           
(20)

ت ، ملال مًضوز ؿىل  ا٢كوكؽ الاًىرتوين  ظازق ؿًل ٔبتو اًسـوذ " الاجتاُاث اْكسًثة ٌَوكاًة من اّكصمية " ااكذميَة سـس ؾحس ٝك -  ٌَـَوم الامٌَة ، اًىًو

اء اظَؽ ؿَََ ًوم تسون اتزحي اوض pdf-4-http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/5.2011/634376243823493538اًخايل : 

 19:27ؿىل اًساؿة  02/06/2015

http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/5-4-2011/634376243823493538.pdf
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2016حوان  

  ست اًصمسَة زمق  .1989اًعاذزت يف ٔبول مازش س ية  9اّكًص

  ست اًصمسَة زمق  .1996ذٌسمرب س ية  8يف اًعاذزت  76اّكًص

 BAGUENARD (Jacques) et BECET (Jean-Marie), La démocratie locale, 

Collection Que sais-je ? Edition PUF, Paris 

  موكؽ زئاسة أكِوزًةmouradia.dz-www.el   

    ست اًصمسَة زمق  .2011َو س ية ًوً  3اًعاذزت يف  37اّكًص

 BABADJI (Ramdane), Le droit administratif en Algérie, Thèse de doctorat 

d’Etat en droit, Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, Sciences 

économiques, Sciences sociales, Sciences juridiques, 1989, p. 357 et  ss. 

    ا٢كخـَق تًرش هخاجئ اًخـسًي اٗكس خوزي ا٢كوافق ؿَََ  1988هومفرب  5 ا٢كمىض يف 223-88مصسوم زمق

ة اٗكميلصاظَة اًضـحَة، اّكًصست  1988هومفرب س ية  3يف اس خفذاء  ست اًصمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائًص يف اّكًص

 .1522، ض. 1988هومفرب س ية  5ا٢كؤزذة يف  45اًصمسَة ؿسذ 

 BENNADJI (Chérif), »Les rapports entre l’administration et les administrés 

en droit algérien : l’impérative codification», in Idara, Revue de l’Ecole 

Nationale d’Administration, Alger, Volume 10, numéro 1-2000 

                                                           
(21)

 - – Loannis Rodopoulos «  Contribution { l’étude de la notlon de crlme organisé en europe / L’exemple de la 

France et de la Gréce «  Thése doctorale en droit . Université Pantheon –Sorbolle Paris p 97 .  

 

(22)
انث حصَحة و ذكِلة و ًلعس ابًضفافِة يف مفِورما اًـام ٕافعاخ اًفصذ ٔبو أكاؿة ٔبو ا٢كؤسسة ٔبو اًخيؼمي ؾن راثَ / رواهتم وكِامَ إباتحة ا٢كـَوماث و اًحَا - 

اساث اًـامة ، و ٕاجصاس ا٢ك اسة ا٢كاًَة و يف مواكِهتا ، و ثوفري و ٕافساخ ا٣كال ٔبمام أكَؽ ًإلظالغ ؿىل اًلصازاث يف جمال اًسَ  ـَوماث إلحعائَة حول اًسَ 

اساث الاكذعاذًة و ثـخرب اْكىومة و ا٢كؤسساث الاكذعاذًة اًـامة و آكاظة )  ة اًسَ  إلذازت يف مفِورما اًيلسًة و الاكذعاذًة ثضلك ؿام و ٔبمهَهتا يف ثعًو

 من بٔخي ثوس َؽ ذائصت ا٢كضازنة و اًصكاتة و ا٤كاس حة اًـام ( ا٢كعسز اًصئُيس ًِشٍ ا٢كـَوماث حبَر جية ٔبن ًمت ورشُا ؿَيا وذوزاي 

http://www.el-mouradia.dz/
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

  BOUSSOUMAH (Mohamed),  «Essai sur la notion juridique de service 

public», in Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et 

politiques, n°3, 1992 

  ا٢كخضمن ثبٔسُس وس َط أكِوزًة،  1996مازش س ية  23ا٢كؤزد يف  113-96مصسوم زئايس زمق

ست اًصمسَة زمق   .4، ض. 1996مازش س ية  31اًعاذزت يف  20اّكًص

    ا٢كخضمن ٕاًلاء مؤسسة وس َط  1999قضت س ية  2ا٢كؤزد يف  170-99مصسوم زئايس زمق

ست اًصمسَة زمق   .5، ض. 1999قضت س ية  4 اًعاذزت يف 52أكِوزًة، اّكًص

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(23)

و اًفـي و  اًزناُة يه ٍلوؿة اًسَواكث و اًخعوزاث و اًلمي اًيت ثخساذي يف حصهَحة اْكَات الاحامتؾَة و اًيت حىضف ؾن كسز من الاجساق تني اًلول - 

إلميان اًـمَق ابًـسل و ثلسٍص الٔماهة 
(11)

ا فاؿََة و يه ثدسم خبمس كمي ٔبساس َة يه وهبشا ا٢كفِوم ثـخرب   اًزناُة كمية ٔبذالكِة و يه من تني بمٔه اًفضائي و بٔنرُث

: اًعسق ، اًثلة ، اًـسل ،الاحرتام و ا٢كسؤوًَة 
(12)

  

معََة ختط وضوخ الٔهؼمة و إلحصاءاث  وابًصمغ من ثلازة مفِويم اًزناُة و اًضفافِة ٕال ٔبن الٔول ًخـَق تلمي ٔبذالكِة مـيوًة تُامن ًخـَق اًثاين تيؼم وٕاحصاءاث

 ذاذي ا٢كؤسسة و يف اًـالكة تُهنا وتني ا٢كواظيني ا٢كيخفـني تَ
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 س َاسة اًوكاًة من اّكصامئ ا٢كس خحسزة يف اًدرشًؽ اّكيايئ اّكزائصي

 ألس خارت/ سومايت رشًفة ،خامـة مخخس مََاهة 

 ملسمة :

ث اّكصامئ ا٢كس خحسزة و ا٢كـرب ؾهنا ٔبًضا ابّكصامئ ا٢كس خجست ٔبو اّكصامئ ا٢كـادضت يه ػواُص احصامِة ٔبفصسهتا اًخعوزا

اْكاظٍك يف جمال الثعالث واًِيسسة إلًىرتوهَة وحصنة ثساول زؤوش ألموال ٔبو ما ًعَق ؿَََ ابًيؼام اًـا٢كي 

 اّكسًس .

و ؿَََ فٕان ؾحازت اّكصامئ ا٢كس خحسزة ًُست مععَحا كاهوهَا حيسذ ٔبزاكن و ؾيادض حصمية مـَية ًعاًِا       

اّكصامئ ، ل جيمؽ تُهنا سوى حساثهتا جحمِا و دعوزهتا و هوغ  اًلاهون ، تي يه ؾحازت ثعف ٔبمناظا خمخَفة من

اّكيات فهيا، و نشا هوغ ألساًَة و ألذواث ا٢كس خـمٍك يف ثيفِشُا . فِيي حصامئ حمتزي خبعائط و ذمزياث جتـي 

من اًعـة ماكحفهتا تعوزت فـاٌك 
(1)

، حِر ثخعف اّكصمية ا٢كس خحسزة مبىص و ذُاء فاؿَهيا و كسزهتم ؿىل 

اًخرفي ، نٌل حمتزي تسكة اًخيفِش و دعوزثَ و اس خزسام اًخلٌَاث اْكسًثة و ًضاف رٛك ان ُشٍ اّكصامئ ٔبحضت 

 ثعيف مضن اّكصامئ اًـاجصت ٌَحسوذ إلكَميَة ٌ٘كول .

يت ؾن كعوز س َاسة اًخجصمي و اًـلاة يف اًخعسي ًِشٍ ألمناظ اّكسًست من اّكصمية  ويه آكعائط اًيت جُص

ص اسرتاثَجَاث وكائَة فـاٌك ألمص اٙكي  ثعَة اٌَجوء ٕاىل ذَق و ثعٍو
(2)

ثلوم ؿىل ٍلوؿة من إلحصاءاث و  

اًخساتري اًوكائَة 
(3)

ا٢كيؼمة اًيت هتسف ٕاىل مٌؽ كِام اًضرعَة إلحصامِة و مٌؽ اّكصمية من اًوكوغ ٔبظال ،  مٌـِا  

اتري و إلحصاءاث اًوكائَة  ٕاىل انرث من رٛك و من اًوكوغ مصت ٔبدصى ، حبَر ثخوسؽ اًلاًة ا٢كًضوذت من ُشٍ اًخس

 ُو حٌلًة ا٣كمتؽ تبٔفصاذٍ و حٌلؿاثَ و ٔبهؼمخَ ومؤسساثَ من وكوغ اّكصمية  .

َة اًيت اُمتت مباكحفة ٔبمناظ اّكصمية ا٢كس خحسزة ٠ك ثلفي خاهة اًوكاًة من اّكصمية ،  و ًحسو ٔبن الثفاكِاث اٗكًو

سواء اكهت مذـَلة مباكحفة ا٥كسزاث
(4)

او اّكصمية ا٢كيؼمة  
(5)

او اًفساذ   
(6)

، اٍن اكن ًِشا الاُامتم اهـاكسَ ؿىل  

اًساحة اًوظيَة حِر كام ا٢كرشغ اّكزائصي ابس خعساز هعوض كاهوهَة هتسف اتخساء ٕاىل اًوكاًة مث اًلمؽ ، ثدٌاول 

                                                           
(24))

اسة اّكيائَة ٌَمرشغ اّكزائصي يف مواهجة ػاُصت اًفساذ " جمٍك ٔبثص إلحهتاذ اًلضايئ ؿىل حص  -  نة اًدرشًؽ اًـسذ ٔبهؼص : فاٍزت مميوين ، ذََفة مصاذ " اًسَ 

  230ض  05
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

حَـة آكاظة آكعريت و ا٢كـلست ُشٍ اًلواهني ماكحفة حصامئ ثوظف من ظصف اًفلَ اّكزائصي ابّكصامئ ا٢كمتزيت ابًع 
(7)

، و ثخجىل ُشٍ اًيعوض اًلاهوهَة ؿىل وخَ آكعوض يف كاهون اًوكاًة من ا٥كسزاث و ا٢كؤثصاث اًـلََة 
(8)

   ،

اة  و ماكحفهتٌل ي إلُز كاهون اًوكاًة من ثحُِغ ألموال و متًو
(8)

، كاهون اًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ  
(9)

، ونشا  

َق ابًوكاًة من اّكصامئ ا٢كخعٍك تخىٌوًوحِاث الاؿالم و الثعال وماكحفهتٌل اًلاهون ا٢كخـ
(10)

 

و س يحاول من ذالل ُشا ا٢كلال اًخـصف ؿىل دعوظَة س َاسة اًوكاًة اًيت اىهتجِا ا٢كرشغ اّكزائصي ٢كيؽ اّكصامئ 

يا الاخاتة ؿَهيا  وفق دعة ثخىون من مدحثني ا٢كس خحسزة و اس خفحاًِا يف اّكزائص ؟  و يه الاصاكًَة اًيت حاًو

 ٔبساسني : 

 ا٢كححر ألول : ثعوز مفِوم اًوكاًة يف اّكصمية ا٢كس خحسزة : 

ة سواء يف ا٢كفِوم او يف  ٕان فَسفة اًوكاًة من اّكصمية ٔكظي ؿام مصث مبصاحي ثعوزًة و ؾصفت امذساذاث فىًص

اهون  )ا٢كعَة الاول ( و اًيت ثبٔثصث هبا اًخوهجاث اًوكائَة اًخؼرًية اًيت خاءث يف مضامني اًفلِاء و زخال اًل

ٔبكَة جرشًـاث ذول اًـا٠ك ، حِر ٔبظحح ا٢كحسٔب ا٢كـصوف يف اًـَوم اًعحَة تبٔن اًوكاًة ذري من اًـالح جيس ماكهَ 

عحق يف جمال اًس َاسة اّكيائَة يف ؾرصان اْكايل و ًـصف ثعوزاث مدسازؿة  يف اُامتماث ا٣كمتؽ اٗكويل ًو
(11)

  (

ين ( ، و ا٢كرشغ اّكزائصي ؿىل قصاز ابيق اًدرشًـاث الادصى كام تخخين س َاسة وكائَة يف  اّكصمية ا٢كعَة اًثا

ا٢كس خحسزة ؿىل حنو ص حَ مذعوز ؿىل ما اكن ؿَََ اًوضؽ من كدي يف كاهون اًـلوابث ًدٌاسة ثضلك معصذ و 

َة ا٢كـيَة مباكحفة اّكصمية ا٢كس خحسزة ) ا٢كعَة  ا٢كـىن اْكلِلي ٢كفِوم اًوكاًة من اّكصمية اٙكي ثعَحخَ الثفاكِاث اٗكًو

 اًثاًر (  .

 ا٢كعَة ألول : آكَفِة اًخازخيَة ٢كفِوم اًوكاًة من اّكصمية: 

اكن ا٢كفِوم اًسائس كسميا ٔبن اّكصمية معي ص َعاين و ٔبن ا٣كصم ًخحنك يف ثرصفاثَ اّكن و ألزواخ اًرشٍصت ذما حـي 

ًـلوابث اّكسسًة و اًخـشًة وسائي ا٢كيؽ و اًوكاًة متَي اىل ا
(12)

، كري ان وحض َة ُشٍ اًـلوابث و كسوهتا  

ذفؽ نثري من ا٢كفىٍصن يف اًلصن اًثامن ؾرش ٕاىل اٗكؾوت ٌَحس من فساحهتا و حسامهتا ًـسم اجساكِا مؽ اذمِة 

ىًصة جمسذت الاوسان و ثـازضِا مؽ حلوكَ ألساس َة ، و ُو ما اذى اىل جصوس مسازش فلَِة ثلوم ؿىل ثَازاث ف

 جسـى ًخحسًس س حي اًوكاًة من اّكصمية ومٌـِا  تياء ؿىل فَسفة مذاكمٍك و هؼصت صامٍك ٌَيؼام اّكيايئ جصمذَ .
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 اًفصغ ألول:  ذوز ا٢كسازش اًخلََسًة يف تساًة اًخيؼري ًفىصت اًوكاًة من اّكصمية:

عاز ا٢كسزسة اًخلََسًة ذفـت اًـلوابث اًوحض َة اًيت ساذث ٔبوزواب حىت اًلصن اًثامن ؾرش ٔبه
(13)

اىل ا٢كياذات  

ترضوزت ثـسًي اًـلوابث اًوحض َة تـلوابث ثدٌاسة و اّكصمية نٌل انذوا ترضوزت ا٢كيؽ آكاض و ٕان ػَت وس ٍَك 

اًخلومي و اًوكاًة يه اًـلوتة اًحسهَة يف نثري من ألحِان 
(14)

  

ما حتللَ اًـلوتة ا٢كعحلة ؿىل اّكاين من زذغ  و حسة ٔبفاكز ُشٍ ا٢كسزسة ثخحلق اًوكاًة من اّكصمية تواسعة

ذاض مييـَ من ازحاكة اّكصمية مصت ٔبدصى يف ا٢كس خلدي ، و زذغ ؿام ًيعوي ؿىل ٕاهشاز أكاؿة ثرش اًـلوتة ارا 

 ما ازحىة احس افصاذُا فـال ًـس حصمية ، كعس مٌـِم من ان ٌسَىوا سخِي إلحصام . 

ز ا٢كسزسة اًوضـَة و ٕان ٠ك حىن مـَية ابمس اًوكاًة من اّكصمية  ٕال بهٔنا و جتسز إلصازت يف ُشا اًعسذ ٔبن ٔبفاك

ثـخرب اًيوات ألوىل يف وضؽ ثيؼري وكايئ حبت ، ٔلهنا هتسف ٕاىل ا٢كس خلدي و ل حصنز ؿىل ا٢كايض  و ُشا اًخوخَ 

 اًفىصي ُو يف مصمي مداذئ اًوكاًة من اّكصمية يف ؾرصان اْكايل .

 سازش اْكسًثة يف اًخبٔسُس اْكلِلي ٢كفِوم اًوكاًة من اّكصمية: ذوز ا٢ك: اًفصغ اًثاين

ٔبذش مفِوم اًوكاًة من اّكصمية يف اًفىص اّكيايئ اْكسًر اجتاٍ ٔبدص ، فدـس ٔبن اكن اُامتم اًفلِاء ًيعة ؿىل 

ًيعة ؿىل اّكصمية و جحمِا و ٍصحىز ؿىل اًـلوتة ٔكذات ٕلظالخ اّكاين ، ٔبظحح الاُامتم تؼِوز ا٢كسزسة اًوضـَة 

اًخفسري اًـَمي ٌَجصمية و اًححر ؾن ٔبس حاهبا 
(15)

، حبَر ٍىون ا٢كيؽ مؤسسا ؿىل كواؿس ؿَمَة ، و كس ثياول 

زواذ ُشٍ ا٢كسزسة من ؿٌَلء الاحصام ذزاسة اًضرط ا٣كصم ؿىل اؾخحاز ٔبهَ ٕاوسان مسري ٕاىل حصميخَ تـوامي 

ة ٔبو هفس َة ٔبو ؾلََة ٔبو تـوامي ذا زحِة كس حىون ماذًة ٔبو احامتؾَة ،  ٠ك ٍىن هل دِاز ذاذََة كس حىون ؾضًو

ا ، ًِشا جية ٔبن ٌسبٔل مسؤوًَة احامتؾَة ٔلهَ معسز  يف وحوذُا ، و ًُس يف ملسوزٍ ٔبن ًسفؽ ؾن هفسَ ثبٔزرُي

دعوزت احصامِة ؿىل ا٣كمتؽ ، و من مث ل ًـاكة ا٣كصم و امنا خيضؽ ًخساتري ثوخَ اساسا ٢كواهجة آكعوزت 

اًاكمٌة يف هفس اًضرط و هتسف ٕاىل ٕاظالخ اّكاين ذون حماسخذَ ؾٌل مىض ، و ُشٍ اًخساتري ؿىل الاحصامِة 

ساتلة ؿىل وكوغ اّكصمية هوؿان مفهنا ًعَق ؿَََ جسمَة اًخساتري ا٢كاهـة و يه جس هتسف ؿالح آكعوزت الاحصامِة اً 

ة اًيت جس هتسف ؿالح آكعوزت اًيت جسمى ابٓكعوزت الاحامتؾَة ، يف حني ٌسمى اًيوغ اًثاين ابًخساتري  الاحرتاًس

ة ٔبو ا٢كاهـة سواء ثسواء جس هتسف ؿالح دعوزت احصامِة  الاحصامِة ا٢كلرتهة ابزحاكة اّكصمية ، فاًخساتري الاحرتاًس

 اكمٌة يف خشط مـني و متيؽ ازحاكتَ حصمية مس خلدال .
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مباكحفة ػاُصت الاحصام إكفصاس احامتؾي  اًيت ثياذي 1945و من ُشٍ ا٢كحاذئ خاءث حصنة اٗكفاغ الاحامتؾي ؿام 

ؾن ظًصق ٕاساٌك ٔبس حاهبا يف اًحًِان الاحامتؾي هواحة ٔبسايس ًلؽ ؿىل ؿاثق اٗكوٌك 
(16)

كري ان اًوكاًة من       

اّكصمية حسة ٔبهعاز ُشا اًصٔبي اظحح رو مسًول موسؽ و مشويل ًلوم ؿىل مٌؽ اّكصمية من اًوكوغ ٌَمصت ألوىل و 

ا من اًوكوغ مصت ٔبدصى ، و هبشا ا٢كـىن جضمي اًوكاًة هوؿني من اًخساتري ًخـَق اًيوغ ألول اًـمي ؿىل مٌـِ

ابًخساتري اًوكائَة اًساتلة ؿىل وكوغ اّكصمية و ًعَق ؿَهيا امس اًخساتري اًوكائَة و من امثَهتا اًلضاء ؿىل ٔبماهن 

اًؼواُص اكن هبسف وكايئ ابن ل جس متص ثٜك ا٢كسىصاث و ا٥كسزاث ، و اٗكؿازت  ، رٛك ٔبن ا٢كعاًحة ًـالح ُشٍ 

ا ؿىل جصوس ا٢كَول الاحصامِة ؾيس افصاذ ٔبسواي خسذ  اًـوامي يف ثبٔزرُي
(17)

  

ة ، و ُشٍ كس حىون يف ظوزت من ظوزُا ؿالحِة اكًوضؽ يف  يف حني ٌسمى اًيوغ اًثاين ابًخساتري الاحرتاًس

يف ماكن مـني ٔبو ٕاًزتام اًلِام تـمي مـني ، ٔبما اًـلوتة  مسدضفى ألمصاط اًـلََة ، ٔبو احامتؾَة وحؼص الاكامة

ق اًـلوتة  فِجة اًيؼص اٍهيا ؿىل ٔبهنا ثستري وكايئ ًعحق ؿىل ظيف من ا٣كصمني اٙكٍن ل ميىن ذجمِم ٕال ؾن ظًص

لواهني ، و كس ٔبظححت ٔبفاكز ُشٍ اْكصنة ألسس اًيت ثخىن ؿَهيا اًس َاسة اّكيائَة ا٢كـادضت ار ثبٔثصث هبا مـؼم اً

َة و تًت ؿىل ٔبسسِا اسرتاثَجَاهتا  اًوظيَة اْكسًثة  ذاظة تـس ٔبن ثحًذَ اًـسًس من اًَِئاث و ا٢كيضٌلث اٗكًو

 ٢كيؽ اّكصمية .

 اًفصغ اًثاًر : اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة يف مٌؼوز اًيؼصايث ا٢كـادضت : 

صفة ٔبس حاهبا نٌل ُو اًضبٔن ٌَيؼصايث اًيؼصايث ا٢كـادضت يه هؼصايث ل جسـى اىل ثفسري اّكصمية و مـ

اًالكس َىِة اًساتلة ، و ل هتمت مبـصفة ظفاث و سٌلث ا٣كصم ، و ثـخرب اًيؼًصة ا٢كوكفِة ٔبحس ٔبجصس ُشٍ اًيؼصايث 

، و اًيت ًيعة ٍلي اُامترما حول مـصفة اّكصمية نفـي و فِم اًـالكة تني وكوغ اًفـي الاحصايم و ا٢كوكف بٔو 

اًيت ازحىدت فَِ اّكصمية ، ٔبي اًحُئة ا٤كَعة ابًفـي الاحصايم هبسف وضؽ احصاءاث ؿَمَة و اْكسج ٔبو اًؼصف 

ق اًخحنك يف رٛك ا٢كوكف او اًؼصف اٙكي وكـت فَِ اّكصمية و  معََة وكائَة كدََة ًـسم حسوج اّكصمية ؾن ظًص

ٔبو ٕاضـاف ثٜك ا٢كواكف اٗكافـة بٔو حماوٌك ثلَري ٔبو ثـسًي اًحُئة ا٤كَعة ابٔلُساف الاحصامِة لساٌك ٔبو ثلََي 

ا٢كثريت ًالخنصاظ يف اًسَوك الاحصايم 
(18)

. 

و ًؤسس اهعاز ُشٍ اًيؼًصة ٔبفاكزمه يف ٔبهَ ًوخس يف ا٣كمتؽ ٔبفصاًذا ًـُضون تني اًياش وؿىل اس خـساذ لزحاكة 

فـِم اٙكي محَِم ؿىل حصمية ما ٕارا ما وخسوا اًفصظة ا٢كياس حة ًفـي رٛك، ومه يف اًلاًة ًن ٌس خعَـوا رشخ ذا

ازحاكة اّكصمية و تسًل ؾن رٛك مه كاذزون ؿىل رشخ ا٢كواكف ٔبو اًؼصوف اًيت ٔبؾعهتم اًفصظة ا٢كياس حة لزحاكة 
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ا ابًوكاًة ا٢كوكفِة  بٔو اّكصمية . و ثبٔسُسا ؿىل رٛك ٔبدصح ٔبهعاز ُشٍ اًيؼًصة هوؿا خسًس من ٔبهواغ اًوكاًة مسُو

صف اٙكي حعَت فَِ اّكصمية اًؼصفِة وس حة ٕاىل ا٢كوكف ٔبو اًؼ
(19)

، ثخحلق تواسعة احصاءاث ؿَمَة و معََة  

وكائَة ثخزش كدي ازحاكة اّكصمية ،  هتسف ٕاىل ؿالح و ثلََي ثٜك ا٢كواكف اًيت ثخوافص ٔبمام ألُساف اّكصمِة 

حىت ل ًمت ازحاكة إبحصاءاث وكائَة كدََة ثعحَلِة ثـمي ؿىل ثضََق اًفصظة ٔبمام ا٢كيحصفني وؾصكٍك ا٢كلسزت ٗكهيم 

اّكصمية ، و رٛك من ذالل ٕاحصاء ثلَري و ثـسًي يف ا٢كواكف و اًؼصوف اًيت حتَط ابٔلُساف اّكصمِة  ّكـَِا 

ظـحة ا٢كيال ، و وضؽ اًعـوابث و اًـصاكِي اًيت ثـوق ملسزت اّكيات مؽ زفؽ ذزخة ا٥كاظص و ثلََي مصذوذُا 

 ن حِر وضـَ اًيفيس و الاحامتؾي و الاكذعاذي .اًيفـي ، تسل من ثـسًي وضؽ ا٣كصم هفسَ م

ة ا٢كوكفِة ػِص منورح ادص من منارح اًوكاًة ؿىل ًس ٔبهعاز اًيؼًصة الاحامتؾَة اًيت ثبٔنس ؿىل  و ٕاىل خاهة اًيؼًص

ٔبمهَة اًوكاًة الاحامتؾَة اًضموًَة مبـياُا اْكسًر و اًيت ثبٔذش تـني الاؾخحاز مجَؽ اًخساتري و إلحصاءاث اًيت 

س هتسف مجَؽ فئاث ا٣كمتؽ سواء اكهو ٔبسوايء ٔبو مـصضني ٓكعص الاحنصاف ، ٔبو مٌحصفني ، و جضمي مجَؽ ج 

ألمناظ الاحصامِة ا٢كصحىدة يف ا٣كمتؽ و ما ٌس خجس مهنا بٔو ًخلري ٔبو ًخجسذ ، ورٛك  ابًرتنزي ؿىل حتجمي إلزاذت 

ا يف خشعَة ألفصاذ ٔبو  ؿىل ألكي اًخلََي من ػِوزُا ، و ُو ألمص اّكصمِة و حماوٌك ؿسم ػِوزُا و جصوُس

اٙكي ًخحلق من ذالل مـاّكة اًؼصوف و اًرشوظ ا٢كفصست ٌَجصمية ، و ٍصنز ٔبهعاز ُشٍ اًيؼًصة ذاظة ؿىل 

اًخـامي مؽ ؾوامي احامتؾَة تـَهنا ، مثي اًخـَمي  و اًخثلِف و إلزصاذ و ثوفري اًـمي و اًسىن و ميء اوكاث 

ة اًفصاػ تبٔموز مفِست  ًو ...و اًـمي ؿىل حتلِق اًخمنَة جبمَؽ مضامِهنا ، اًيت ٍصى فهيا بٔحصاة ُشا الاجتاٍ ٔبًو

ة ٢كيؽ و كوغ اّكصمية   رضوًز

 ا٢كعَة اًثاين : اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة يف اُامتماث ا٣كمتؽ اٗكويل : 

و ًلس اكن ًِشا الادذالف ٔبثٍص ؿىل ثحني ًيا ذما س حق ادذالف اًخبٔظَي اًفلِيي ٌَملعوذ ابًوكاًة من اّكصمية ، 

ت زمس س َاسة وظيَة ٌَوكاًة من اّكصمية )اًفصغ الاول( ، نٌل ؾلسث  جرشًـاث خمخَف ذول اًـا٠ك اًيت حاًو

َة حتت ؾيوان " اًوكاًة من اّكصمية و مـامٍك ا٣كصمني " اؿرتافا مهنم تبمٔهَة اًوكاًة   اًىثري من ا٢كؤمتصاث اٗكًو

َة اًيت اُمتت مباكحفة ٌَوظول اىل جممتـاث  ت الثفاكِاث اٗكًو ذاًَة من إلحصام )اًفصغ اًثاين ( ، من هجهتا اًو

تـغ امناظ اّكصمية ا٢كس خحسزة خاهة اًوكاًة من ُشا اًيوغ من اّكصامئ و دععت ًِا فعول و اتواب   ) اًفصغ 

 اًثاًر (

 



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 187 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

  ول : اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة يف مٌؼوز اٗكول :اًفصغ الٔ 

ابًصمغ من الامهَة اًحاًلة ًس َاسة اًوكاًة من اّكصمية و اؿرتاف اٗكول تسوزُا و ٔبمهَهتا يف مٌؽ اّكصمية ٕال ان 

كاًحَة اٗكول ٠ك ثوًِا الاُامتم ا٢كعَوة يف هعوض كواهُهنا ، و ٍصحؽ اًسخة يف رٛك ان خي اُامتماث اٗكول 

ثساتري اًوكاًة موهجة ًفئة تـَهنا او ٔلصزاض تشواهتم  ثيعة ؿىل مواكف و حالث احصامِة تـَهنا ، حِر اكهت 

، و اكهت ثوخَ ذاظة ذمن ثيشز حاٍهتم الاحامتؾَة ابزحاكة حصمية يف ا٢كس خلدي
(20)

و يف حزء هحري مهنا  ٢كن  

اثعف ابٕلحصام  هدِجة ٙكٛك اهعة هجوذ اًوكاًة من اّكصمية يف اًـسًس من اٗكول ؿىل موضوغ اًخساتري 

ة ، ٔبما مفِوم اًوكاًة مبفِومَ اْكلِلي اٙكي ٍمتحوز حول مٌؽ حسوج اّكصمية ف١ك ًَلى الاُامتم ا٢كعَوة   الاحرتاًس

، فاًولايث ا٢كخحست ألمٍصىِة مثال جنسُا من اٗكول اًلٍََك اًيت ٔبفصذث كاهوان ذاظا ًـصف ابمس كاهون " 

حصاءاث اّكيائَة فعال اكمال حتت ؾيوان ، ٔبما يف اًسوذان افصذ كاهون الا 1981اًس َعصت ؿىل اّكصمية " ًس ية 

" يف  مٌؽ اّكصمية " و يه ٕاحصاءاث مهنا اًرشظَة و مهنا اًلضائَة حصيم ٕاىل اْكََوٌك ذون ازحاكة خشط مـصوف 

 ّكصمية حممتٍك اًوكوغ .

ا و و يف وكت لحق من اًزمن اظححت اٗكول ثفصق تني اًس َاسة اّكيائَة اًوكائَة اًيت ًخلكف ا٢كرشغ توضـِ

اًس َاسة الاحامتؾَة اًوكائَة اًيت ثلؽ ؿىل ؿاثق ا٣كمتؽ تبدٔشٍ ، و ثلمي اًخساتري الاحامتؾَة اًالسمة و اًـوامي 

الاحامتؾَة ا٢كثريت ًإلحصام  ، ذما اكذيض اٗكزاسة اًـَمَة ًؼاُصت اّكصمية و ٔبس حاهبا و اًـمي ؿىل اساٍهتا انَُم ؾن 

ا  من ا٢كفاُمي ألذالكِة ألدصى. ثفـَي ذوز اًرتتَة و اًخـَمي و كرُي

و ًلس اكن من هخاجئ ثيايم ٔبمناظ اّكصمية ا٢كس خحسزة يف ؾرصان اْكايل الاحذفاع ابٔلسس اًيت تيُت ؿَهيا اًوكاًة 

ا  ، حِر اظححت جضمي يف خاهة مهنا موضوؿاث ؿ١ك اًـلاة اّكسًست اكًخوتة الاجياتَة و  ُص ًىن مؽ ثعٍو

  حاٌك الاتالػ ؾن اّكصمية ٔلهنا راث تـس وكايئ ابمذَاس.ألؿشاز ا٢كـفِة من اًـلاة يف

َة : اًفصغ اًثاين :  اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة يف مٌؼوز اًَِئاث و ا٢كيؼٌلث اٗكًو

َة حنو اجياذ تُئة هؼَفة ذاًَة من الاحصام جبمَؽ ٔبصاكهل ٕاوضاء اًـسًس من اًَِئاث  مترغ ؾن اًخحصاكث اٗكًو

َة ا٢كـيَة إبجي اذ اًس حي اْكلِلة ٌَوكاًة من اّكصمية ؿىل قصاز كسم اٗكفاغ الاحامتؾي و اًوكاًة من اّكصمية اًخاتؽ اٗكًو

َة ٌَوكاًة من اّكصمية ، و ؿىل ا٢كس خوى اًـصيب فلس مت اوضاء ا٢كيؼمة اًـصتَة ٌ٘كفاغ  ًٔلدم ا٢كخحست ، و اٌَجية اٗكًو

 يف ا٢كَاذٍن اًـَمَة و اًـمََة ٌَوكاًة من اّكصمية و الاحامتؾي و يه َُئاث هتسف ٕاىل جضجَؽ اّكِوذ ا٢كحشوٌك

 ذزاسة ٔبس حاهبا و هَفِة مـامٍك ا٣كصمني .
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من هجة ٔبدصى مت ؾلس اًـسًس من ا٢كؤمتصاث ٢كـاّكة س َاسة اًوكاًة من اّكصمية ، و اًيت ذٔبتت ؿىل ذؾوت اٗكول 

ًخزشُا ا٣كمتؽ ٌَماكحفة و اٗكفاغ ضس اّكصمية  ٕاىل ثخين ا٢كفِوم اًضمويل ٌَوكاًة اٙكي ٌضمي مجَؽ الاحصاءاث اًيت

ة ، و كس ٔبنسث ُشٍ ا٢كؤمتصاث تعفة ذاظة ؿىل ذوز اًس َاسة الاحامتؾَة يف  مبا فهيا اًـلوتة و اًخساتري الاحرتاًس

اٙكي انس ؿىل وحوة اًـمي ؿىل  1980اْكس من إلحصام  ، هشهص مهنا ؿىل سخِي ا٢كثال مؤمتص اكزاكش ًس ية 

ؾوامي اّكصمية حىت ميىن ثويق وكوؾِا ، ومن ُشٍ اًـوامي ، اًفلص و اًحعاٌك ، و فلسان اًـساٌك  اًلضاء ؿىل

الاحامتؾَة ،  اًخوسًؽ كري اًـاذل ٌَرثوت  اًِجصت ، سوء اًوضؽ اًعحي ، ألمِة ، و اًزناؿاث اٗكاذََة ، و 

ًخلصز وحوة ٕاساٌك ُشٍ  1985ة اْكصوة و دِحة الامي جتاٍ دعط اًخمنَة ...، و كس خاءث دعة مِالهو س ي

ق مـاّكهتا ، و إبحساج ثلَري هوؾي يف ألوضاغ الاحامتؾَة و الاكذعاذًة و اًثلافِة اًسائست و  اًـوامي ؾن ظًص

اًيت ًؤذي مـاّكهتا اىل احساج ثلَري هوؾي يف اًؼصوف اٗكافـة اىل الاحصام حبَر ًمت حتََسُا بٔو ٕاساٍهتا لكَا او 

 حزئَا .

َة اًيت ؾلسث دعَعا ٢كيؽ اّكصمية ا٢كيؼمة و اس خىٌلل  َة فلس ثضميت ثوظَاث ا٢كؤمتصاث اٗكًو ًِشٍ ا٢كساؾي اٗكًو

توظفِا ٔبدعص ٔبهواغ اّكصامئ ا٢كس خحسزة ما ًسؾو ٕاىل رضوزت الاُامتم إبحصاء اكفة إلظالحاث الاحامتؾَة و 

ة ًخىون ؿاظٌل ًٔلفصاذ م ن الاىزلق يف دعص اّكصمية ٔبو ؿىل ألكي الاكذعاذًة و اًس َاس َة و اًثلافِة و اًرتتًو

ا .  اْكس من حسهتا و اهدضاُز

َة :   اًفصغ اًثاًر : اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة يف مٌؼوز الثفاكِاث اٗكًو

اذزااك من ا٣كمتؽ اٗكويل تبٔدعاز و ٔبرضاز اكفة الاصاكل ا٢كس خحسزة ٌَجصمية ؿىل ا٢كس خوى اٗكويل و اًوظين ، كصز 

َة كعس اًلضاء ؿىل الثفاق و  الاحٌلغ ؿىل رضوزت ماكحفهتا ، و رٛك من ذالل اجصام ٍلوؿة من الثفاكِاث اٗكًو

اة ، ثحُِغ الاموال ، فساذ ، حصمية اًىرتوهَة ، حصمية مٌؼمة  ادعص اهواغ اّكصمية ا٢كس خحسزة ) خمسزاث ، اُز

) 

َة ٢كاكحفة اّكصمية ا٢كس خحسزة ٕاحسى ٔبمه معا ذز اسرتاثَجَة اًس َاساث اّكيائَة اًوظيَة ثـخرب اًس َاسة اٗكًو
(21)

 

، و ًلس كامت س َاسة ا٢كاكحفة ا٢كيهتجة يف ُشٍ الثفاكِاث ؿىل ملازتة خسًست ثلوم ؿىل ثوهجاث ؿسًست ٕلجياذ 

ٔبساًَة معََة انحجة ٌَس َعصت ؿىل اّكصمية و مـسلهتا ، ابًخـامي مـِا كدي وكوؾِا ابختار ثساتري كدََة ، و رٛك 

ذ مسذي اًوكاًة من اّكصمية مبفِومَ اًـَمي اًعحَح  ، و اًيت حصنز دعوظا ؿىل مـاّكة اًؼصوف و ابؾامت

اًـوامي و اًرشوظ و ا٢كواكف اًيت هتّي و جساؿس ؿىل حسوج ألفـال اّكصمِة ، و ًُس الاؾامتذ فلط ؿىل 
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ث بهٔنا خاءث ًوكاًة حصامئ تـَهنا مواهجة و ؿالح  راث ا٢كصط هفسَ ) اّكصمية ( ، و ا٢كالحغ ؿىل ُشٍ الثفاكِا

نٌل ٔبن  ٔبكَة ألحاكم و اًخساتري اًوكائَة  اًيت ذؾت اٗكول ٕاىل ثضمَهنا يف جرشًـاهتا اٗكاذََة يه راث ظاتؽ 

من اثفاكِة ألدم ا٢كخحست  31موكفي )س َاسة وكائَة موكفِة ( ، و ُو ما هَمسَ من ذالل ما هعت ؾيَ ا٢كاذت 

ة او ثساتري ٢كاكحفة اّكصمية ا٢كيؼم ة اًيت ذؾت اٗكول ألظصاف ٕاىل رضوزت وضؽ ما ًَزم من ثساتري جرشًـَة و ٕاذاًز

ٔبدصى هتسف ٕاىل ثلََي اًفصض اًيت ثخاخ حاًَا ٔبو مس خلدال ٌَجٌلؿاث إلحصامِة ا٢كيؼمة ًًك جضازك يف ألسواق 

ر ثساتري وكائَة حىفي ؿىل وخَ مهنا ؿىل ذؾوت اٗكول ٕاىل رضوزت اختا 7ا٢كرشوؿة  و ٔبنسث ذاظة مبوحة ا٢كاذت 

آكعوض مٌؽ حصمية قس َي ألموال لس امي ثٜك اًيت حصحىة ؿىل مس خوى اًحيوك و ا٢كعازف ، و يف هفس 

اًِسف س حلت اثفاكِاث ألدم ا٢كخحست ا٢كخـاكدة ٢كاكحفة الاس خـٌلل كري ا٢كرشوغ يف ا٥كسزاث و ا٢كؤثصاث اًـلََة 

ة كًَٓة وكائَة ًخلََط اًفصض ٔبمام ا٢كيحصفني لزحاكة حصامئ اًيط ؿىل ثفـَي اًصكاتة ؿىل اًسال ئف اًىاميًو

ا٥كسزاث ،يف حني دععت اثفاكِة ألدم ا٢كخحست ٢كاكحفة اًفساذ فعال اكمال تـيوان " س َاسة اًوكاًة " احذوى 

دٌوغ تني ذؾوت ( ثضميت ثساتري ذاظة ٌَوكاًة من حصامئ اًفساذ ث  14ٕاىل ا٢كاذت  5ؿىل ؾرشت مواذ ) من ا٢كاذت 

 اٗكول اىل ثخين مداذئ اًزناُة و اًضفافِة و ا٢كساءٌك و س َاذت اًلاهون ٔكمه ثساتري اًوكاًة من اًفساذ .

َة ، حِر ٔبنسث ُشٍ ألذريت ؿىل مواهجة اًـوامي  و كس اكن ٌَوكاًة الاحامتؾَة هعَهبا يف ُشٍ الثفاكِاث اٗكًو

خَ ا٢كاذت و اًؼصوف اًيت ثسفؽ ابًضرط لزحاكة اّكصمي اًساًفة اٙكهص من اثفاكِة  31ة ، من ُشا اًلدَي ما ثياًو

َة و  الادم ا٢كخحست ٢كاكحفة اّكصمية ا٢كيؼمة اًيت ذؾت اٗكول ألظصاف ٕاىل اًخـاون فامي تُهنا و مؽ ا٢كيؼٌلث اٗكًو

َة اًصامِة اىل مٌؽ اّكصمية ا٢كيؼمة ؿ ؽ اٗكًو رب اًوظيَة و رٛك مثال تخرفِف الاكَميَة ا٢كـيَة ؿىل ا٢كضازنة يف ا٢كضاًز

وظبٔت اًؼصوف اًيت جتـي اًفئاث ا٢كِمضة احامتؾَا ؾصضة ٔلفـال اّكصمية ا٢كيؼمة ؿرب اًوظيَة .و نشا  اًـمي ؿىل 

 ثـٍزز اؿاذت اذماح ألصزاض ا٢كساهني تبٔفـال احصامِة مضموٌك هبشٍ الثفاكِة يف ا٣كمتؽ .

وؾي أكاُري توحوذ اّكصمية ا٢كيؼمة ؿرب اًوظيَة و اس حاهبا و  نٌل ؾىفت ُشٍ الثفاكِة اًضا وحوة سايذت

حسامهتا و آكعص اٙكي جضلكَ ،و ثـٍزز مضازنة أكاُري يف مٌؽ ُشٍ اّكصمية و ماكحفهتا ، و ُو هفس  اٍهنج 

ؽ ا٢كسين حِر ؾىفت يه الادصى ؿىل جضجَؽ ا٣كمت 13اٙكي ثحًذَ اثفاكِة الادم ا٢كخحست ٢كاكحفة اًفساذ يف ماذهتا 

 ترضوزت ا٢كضازنة يف مٌؽ اًفساذ .
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 ا٢كعَة اًثاًر : اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة يف مٌؼوز اًدرشًؽ اّكزائصي :

فا حيسذ من ذالهل ا٢كلعوذ ابًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة ٕال ان ا٢كخددؽ ٌَس َاسة اًيت اؾمتسُا  ٠ك ًضؽ ا٢كرشغ ثـًص

عوز مفِوم اًوكاًة اٙكي ثخٌاٍ من مفِوم ثلََسي              ) اًفصغ ألول ( يف مٌؽ اّكصمية ا٢كس خحسزة ًسزك ث

 ٕاىل مفِوم حسًر ) اًفصغ اًثاين ( .

 ا٢كفِوم اًخلََسي ٌَوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة :  اًفصغ الاول :

خمخَف جرشًـاث اًـا٠ك مبا ا٢كفِوم اًخلََسي ٌَوكاًة من اّكصمية ُو ا٢كفِوم اًيت ثحًذَ ا٢كسزسة اًوضـَة و ثبٔثصث تَ 

يف رٛك ا٢كرشغ اّكزائصي ، و ُو مفِوم جيـي من اًوكاًة ثلوم ؿىل فىصت ٔبساس َة وحِست حمعوزت يف اًخـامي 

مدارشت مؽ ا٣كصم مصحىة اّكصمية من ذالل احصاءاث ثبََُٔة و ؿالحِة ذاظة متيؽ  مـاوذت هفس ا٣كصم ّكصمية 

 ز اٙكي ميىن ان ًَحق جمسذا ا٣كمتؽ و ألفصاذ ؿىل حس سواء  .ٔبدصى ، ورٛك تلَة جتيُة ا٣كمتؽ اًرض 

من كاهون  4فبٔول هط كاهوين ٔبؾعى ماكهة ًس َاسة اًوكاًة من اّكصمية يف اًدرشًؽ اّكزائصي ُو هط ا٢كاذت 

اًـلوابث اٙكي ؾين مبوضوغ ثساتري ألمن تلوهل " ٍىون حزاء اّكصامئ تخعحَق اًـلوابث و حىون اًوكاًة مهنا 

ختار ثساتري ٔبمن " فامي هعت يف فلصهتا اًثاهَة " ....ان ًخساتري الامن ُسف وكايئ " ، و هبشا ٍىون ا٢كرشغ كس اب

ٔبؿَن دضاحة ان ثساتري الامن راث ُسف وكايئ ، و اًوكاًة اًيت كعسُا ا٢كرشغ جضمي ا٣كصم و ا٣كمتؽ ؿىل حس 

 س ٍَك ذفاغ احامتؾي .سواء ذما جيـي من ثساتري الامن يف اًدرشًؽ اّكزائصي و 

كاةمة ثساتري ألمن اًيت جيوس ٌَسَعة  2006من كاهون اًـلوابث تـس ثـسًَِا س ية  19و كس حرصث ا٢كاذت 

 اًلضائَة اختارُا يف ثسترٍين ازيًني ٌُل : 

 اْكجز اًلضايئ يف مؤسسة اسدضفائَة ًٔلمصاط اًـلََة . -

 اًوضؽ اًلضايئ يف مؤسسة ؿالحِة -

ذري من تني ٔبمه اًخساتري الاحرتاًسة اًيت اؾمتسُا ا٢كرشغ ٌَوكاًة من اّكصامئ ا٢كخـَلة ابلس خـٌلل و ًـخرب اًخستري لٔ 

فعال اكمال تـيوان اًخساتري اًوكائَة  18-04كري ا٢كرشوغ ٌَمزسزاث و ا٢كؤثصاث اًـلََة ، حِر احذوى اًلاهون 

ة الاس هتالك ٔبو اْكَاست من ٔبخي الاس هتالك و اًـالحِة مسح مبلذضاٍ ٌَلايض ا٥كخط توضؽ اًضرط ا٢كخاتؽ جبيح

اًضريص ٌَمزسزاث ٔبو ا٢كؤثصاث اًـلََة يف مؤسسة ؿالحِة هبسف ؿالح آكعوزت الاحصامِة اًاكمٌة فَِ و 

 مٌـَ من اس هتالك ا٥كسزاث او اذماهنا مصت ادصى مبا حيلق اًيفؽ ٌَفصذ و ا٣كمتؽ ؿىل حس سواء .
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ي حرص ثساتري ألمن يف كاةمة مـَية ل جيوس ٌَلايض آكصوح ؾهنا و ٕال ؿس معهل وان اكن ا٢كؤنس ان ا٢كرشغ اّكزائص 

ة وزذث يف اًدرشًؽ  1اىهتااك ظازذا ٢كحسٔب اًرشؾَة اًوازذ يف ا٢كاذت  ق غ ، ٕال ان اْكلِلة ان اًخساتري الاحرتاًس

ذون الاصازت اىل ظحَـهتا  اّكزائصي يف ؿست هعوض و تدسمَاث خمخَفة مفهنا ما خاء تدسمَة ؾلوابث حوكَََة ،

نخساتري ، ومهنا ما خاء تدسمَة ثساتري الامن ، و مهنا ما خاء تـحازت ثساتري إكاًة و اًرتتَة  و مهنا ما خاءث 

تدسمَة الاؿشاز ا٢كـفِة من اًـلاة ، حبَر ثـس ُشٍ اًخساتري ؿىل ادذالف جسمَاهتا و ٔبمانهنا يف كاهون 

ظة هتسف لكِا ٕاىل كاًة واحست ويه اًوكاًة من الاحصام يف ا٢كس خلدي ومن مث فِيي  اًـلوابث او يف اًلواهني آكا

ة ابًصمغ من ؿسم وزوذُا مضن كاةمة ثساتري الامن اًيت احعاُا ا٢كرشغ .  جس خحق جسمَة اًخساتري الاحرتاًس

 اًفصغ اًثاين :ا٢كفِوم اْكسًر ًس َاسة اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة : 

سًر ًس َاسة اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة ، ا٢كـىن اًضمويل ٌَوكاًة اٙكي ًلوم ؿىل فىصت ًلعس اب٢كفِوم اْك

ة حمتحوز يف مٌؽ اّكصمية من اًوكوغ ٔلول مصت ٌَمصت ألوىل او مٌـِا من اًوكوغ مصت ٔبدصى  ، و  ًص ٔبساس َة و حُو

ن اًسَوك الاحصايم ة ا٢كس ئوٌك ؾن حىٍو ًص ق اًخعسي ًٔلس حاة اّكُو  و ُشا ًيرصف ٔبًضا ٕاىل رٛك ؾن ظًص

مٌؽ وضوء اًضرعَة الاحصامِة ورعوت اساس َة ٢كيؽ كِام ألس حاة و اًـوامي اًيت ثلوذ اًضرط اىل ازحاكة 

اًفـي الاحصايم من ذالل اًخسذي يف اًـوامي و اًؼصوف و اًرشوظ ا٢كًضات و ا٢كَِبٔت و ا٢كساؿست  ٌَسَوك 

دٌاول مفِوم اًوكاًة هبشا ا٢ك  ـىن ٔبسَوتني ٔبساسني ٌُل اًوكاًة اًـامة و اًوكاًة آكاظة : الاحصايم ،  ًو

ص  فاًوكاًة اًـامة يه وكاًة حىون يف ٍلَِا كدََة جس هتسف مٌؽ اّكصمية من اًوكوغ ًىوهنا ثدٌاول  ل ما ًخعي تخعٍو

رٛك تلَة ا٣كمتؽ و حتسني ػصوفَ الاحامتؾَة و الاكذعاذًة و اًس َاس َة و  اًـَمَة و الاذالكِة ٌَمجمتؽ. و 

حتلِق الامن الاحامتؾي ًٔلفصاذ كعس اًلضاء او ؿىل الاكي اًخرفِف من اًـوامي و اًرشوظ و اًؼصوف ا٢كؤذًة 

لزحاكة اّكصمية ، و ُو اٗكوز اٙكي ًلؽ ؿىل ؿاثق ا٣كمتؽ تبدٔشٍ تعفة ؿامة و ؿىل ؿاثق اٗكوٌك تعفة ذاظة و 

 تسزخة ٔبوىل .

ن سَوك احصايم مـني و يه  اما اًوكاًة آكاظة فِيي اًيت ثخـامي مؽ ألس حاة و اًـوامي اًيت ٔبسِمت يف حىٍو

ثلوم ؿىل اختار ٍلوؿة من الاحصاءاث مهنا ما ٍىون رو ظحَـة وكائَة كس حىون موكفِة او احامتؾَة هبسف مٌؽ 

ة ثواخَ آكعوزت الاحصامِة ٗكى مصحىة اّكصمية كعس مٌـَ من از  حاكة اّكصمية اّكصمية و مهنا ما رو ظحَـة احرتاًس

 جمسذا و رٛك من ذالل :



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 192 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

اًخـامي مؽ فئاث ألصزاض ا٢كـصضني ٓكعص الاحنصاف و حتسني ػصوفِم اْكَاثَة و مـاّكة الاس حاة و  -

ن سَووِم ا٢كيحصف .  اًـوامي اًيت جسامه يف حىٍو

ة  ٌَسـي اًخـامي مدارشت مؽ ألصزاض ا٢كيحصفني ، لس امي من ذالل اًربامج اًخبََُٔة و اًـالحِة آكاظ -

 ٕلؿاذت اذماهجم جمسذا يف ا٣كمتؽ ٔكانش ظاْكني رو سَوك سوي كري مٌحصف 

ن اًسَوك  - ثلََط اًفصض و ا٢كواكف اًيت ثلصي اًفصذ ابزحاكة اًفـي اّكصيم ٔبو اًيت جسِم يف حىٍو

 الاحصايم .

 اّكصامئ ا٢كس خحسزة ؟  و اًسؤال ا٢كعصوخ يف ُشا اًعسذ ُي ثخىن ا٢كرشغ اّكزائصي ا٢كفِوم اًضمويل ٌَوكاًة من

ان ا٢كمتـن يف اًيعوض اًلاهوهَة ا٢كخـَلة ابّكصامئ ا٢كس خحسزة ًسزك متاما ٔبن ا٢كرشغ اؾعى ٔبمهَة ابًلة ٌَوكاًة آكاظة 

ورٛك من ذالل ثحًَِ دضاحة ٍمنورح اًوكاًة ا٢كوكفِة اًيت هتسف اىل ثلََط اًفصض الاحصامِة امام ا٣كصمني و 

ا٢كحاذئ ا٢كخـَلة ابًصكاتة و ا٢كصاكدة و ا٢كسائٍك و ا٤كاس حة اًيت حتول ذون ازحاكة تـغ ثبٔهَسٍ ؿىل ثفـَي تـغ 

اة ، اًفساذ . و نشا اّكصامئ ا٢كخـَلة  ي الاُز اّكصامئ ا٢كس خحسزة  ؿىل قصاز اّكصامئ ا٢كخـَلة تخخَِغ الاموال و متًو

ثساتري راث تـس احامتؾي من صبهٔنا ٔبن  تخىٌوًوحِاث الاؿالم و الثعال . نٌل احذوث تـغ ُشٍ اًلواهني ؿىل

ق ما ثلوم تَ مؤسساث اًوكاًة و وسائي الاؿالم و  ق ٔبو اسدئعال اًحواؾر الاحصامِة ؾن ظًص جسامه يف ثعًو

مٌؼٌلث ا٣كمتؽ ا٢كسين من ثوؾَة جممتـَة تبٔدعاز تـغ اّكصامئ وجصامئ اًفساذ و ا٥كسزاث و ٔبرضازاُا ؿىل اًفصذ و 

 أكاؿة .

ة  كعس  نٌل حاول ا٢كرشغ اًضا ان ًـاَك آكعوزت الاحصامِة اًاكمٌة يف فئة مـَية من ا٣كصمني ابختار ثساتري احرتاًس

مٌـِم من مـاوذت ازحاكة اّكصمية او الاسرتسال يف ازحاكهبا و ُو الاسَوة اٙكي اؾمتسٍ يف حصامئ ا٥كسزاث و 

اتَة ، حبَر ؾصفت س َاسة اًوكاًة يف ُشٍ اّك صامئ ثعوزا مَحوػا ار اهنا مشَت موضوؿاث ؿ١ك اّكصامئ الاُز

اًـلاة اّكسًست اكًخوتة الاجياتَة ا٢كصثحعة ابٔلؿشاز ا٢كـفِة من اًـلاة او ا٥كففة  يف حاٌك الاتالػ ؾن اّكصمية ؿىل 

 اؾخحاز اهنا راث تـس وكايئ انرث مٌَ مقـي .

ََ ساتلا ًدسؽ و ًخـسى جمال اّكصمية و الاحنصاف ، و لن ا٢كفِوم اْكسًر ٌَوكاًة يف مـياُا اًضمويل نٌل ارشان اً 

فان ا٢كرشغ اؾعى حزيا مـخربا ًس َاسة اًوكاًة اًـامة ، من ذون ان حىون مـَية تعفة دضحية يف اًلواهني ا٢كخـَلة 
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َة و ابّكصامئ ا٢كس خحسزة ، ورٛك ًىوهنا اًزتام ًلؽ ؿىل ؿاثق اٗكوٌك ابٗكزخة الاوىل جسِم فَِ مجَؽ مؤسساهتا اًصمس 

 كري اًصمسَة  .

ار جية اًلول ان الامن الاحامتؾي ل ٍزال حيخاح يف تالذان اىل ٕاظساز جرشًـاث حمتزي ابًضموًَة ثؤنس ؿىل 

اًوكاًة من دعص ُشٍ اّكصامئ و جضمي  ل اًؼواُص إلحصامِة اًيت جسوذ ا٣كمتؽ تلغ اًيؼص ؾن هوؾِا ٔبو ظيفِا 

ََة ٔبساس َة ثلؽ ؿىل ؿاثق اٗكوٌك اًيت ًًدلي ؿَهيا ان ثـمي ؿىل وضؽ او جحمِا ، فذحلِق ألمن الاحامتؾي  مع 

جصانمج وكايئ  يف اظاز س َاس هتا اًـامة و رٛك من ذالل اًلضاء ؿىل مجَؽ اًـوامي و اًؼصوف اًيت ثؤذي اىل 

لافِة اس خفحال الاحصام و من ذالل اًلِام جبمَؽ الاظالحاث الاكذعاذًة و الاحامتؾَة و اًس َاس َة و حىت اًث

، و اًـمي ذاظة ؿىل  حتلِق اًخمنَة يف مفِورما اًضامي ، هكخعَحاث ٔبساس َة ٢كاكحفة الاحصام تعفة ؿامة . و 

ة ًخحلِق الامن الاحامتؾي ومواهحة  ًلس جسَيا يف ُشا اًعسذ مساؾي و هجوذا مـخربت من كدي اٗكوٌك اّكزائًص

اٙكي انس ؿىل  2016اكصاز اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية  اٗكول اٗكميلصاظَة ، سوف ثـمي اٗكول ؿىل مضاؾفهتا تـس

 حصكِة اْكلوق الاحامتؾَة و الاكذعاذًة و اًثلافِة ًٔلفصاذ ، و الاُامتم ٔبنرث تلضَة اًخمنَة يف اًح٘ك .

 ا٢كححر اًثاين : مٌاجه اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة : 

حصائَة اًخعحَلِة ، مبـىن ٔبهَ ًُس مفِوما هؼصاي ، بٔو ان مفِوم اًوكاًة من اّكصمية ، ًـس من ا٢كفاُمي اًـَمَة الٕ 

ساي فَسفِا فلط ، و امنا ُو مفِوم ًويح ابًخسذي و اًخعحَق اًـمًل ، و ابًخايل ل ميىن ٔبن ثخحلق اًوكاًة  جتًص

كس اكن من اّكصمية ا٢كس خحسزة ٕال ابًخعحَق إلحصايئ ٌَوسائي ٔبو اًخساتري بٔو اًربامج تبٔساًَة معََة و فـََة ، و 

ا٢كرشغ اّكزائصي من تني اٗكول اٙكي ثخىن ٍلوؿة من اًخساتري ٌَوكاًة من دعص اّكصامئ ا٢كس خحسزة حِر ثدٌوغ 

ُشٍ اًخساتري و ختخَف ظحَـهتا من ثستري اىل ادص         ) ا٢كعَة الاول ( يف سخِي اًلضاء ٔبو ؿىل ألكي 

ابٔلمص اًِني فٕان ألمص ثعَة رضوزت وضؽ ٔبهجزت و  اًخرفِف من حسهتا ، و هؼصا ًىون معََة اًوكاًة ًُست

َُئاث مذرععة  ثخوىل معََة وضؽ و ثيفِش الاسرتاثَجَاث اًوظيَة ٌَوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة ) ا٢كعَة  

 اًثاين  (
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 ا٢كعَة: ظحَـة ثساتري اًوكاًة يف اّكصامئ ا٢كس خحسزة: 

٢كس خحسزة مفهنا ما ُو راث ظاتؽ اذازي ) ا٢كعَة الاول ( ومهنا ما و ختخَف ظحَـة اًخساتري اًوكائَة يف اّكصامئ ا

 ُو راث ظاتؽ احامتؾي ) ا٢كعَة اًثاين ( و مهنا ما ُو راث ظاتؽ حٌايئ ) ا٢كعَة اًثاًر (

 ا٢كعَة ألول اًخساتري راث اًعاتؽ الاذازي :

َلة ابًـمي اًخيفِشي اًيت ثخزشُا ًلعس ابًخساتري راث اًعاتؽ الاذازي ٍلوؿة الاحصاءاث و ألساًَة ا٢كخـ

ص  الاذازت ٢كيؽ ازحاكة اّكصمية ، و اًيت ثلوم ؿىل حىٌصس مداذئ اًضفافِة و اًزناُة ) اًفصغ الاول ( و ثعٍو

 ٔبساًَة اًصكاتة و بًَٓاهتا ) اًفصغ اًثاين ( 

س مداذئ اًضفافِة  اًفصغ ألول : حىٌص
(22)

و اًزناُة   
(23)

: 

ِة و اًزناُة من تني ٔبمه مداذئ اْكنك اًصاصس اًيت حاول ا٣كمتؽ اٗكويل حىٌصسٌِل من من مدسٔب اًضفاف ًـخرب  ل 

َة ، حِر هعت  ل من اثفاكِة ألدم ا٢كخحست ٢كاكحفة اّكصمية ا٢كيؼمة يف ماذهتا  ٕاىل  09ذالل الثفاكِاث اٗكًو

دصى ًخـٍزز ىزاُة ا٢كوػفني اًـمومِني رضوزت " اختار اٗكول ما ًَزم من ثساتري جرشًـَة ٔبو ٕاذاًزة ٔبو ثساتري فـاٌك بٔ 

مهنا بٔن  05ومٌؽ فساذمه و وضفَ و ا٢كـاكدة ؿَََ " ٔبما اثفاكِة ألدم ا٢كخحست ٢كاكحفة اًفساذ فلس اؾخربث يف ا٢كاذت 

اًزناُة و اًضفافِة من تني ٔبمه اًخساتري اًوكائَة ٢كاكحفة اًفساذ ، وكس ٔبوىل ا٢كرشغ اّكزائصي مدسٔب اًزناُة و 

فِة ؾياًة ذاظة ٢كا هلٌل من ٔبثص هحري يف جتية وكوغ حصامئ اًفساذ ذاظة و بٔن ُشٍ ألذريت حصثحط تحايق اًضفا

ٔبصاكل اّكصمية ا٢كس خحسزة و ابٔلدط حصمية ثحُِغ ألموال و اّكصمية ا٢كيؼمة اًيت ثخرعى اْكسوذ اًوظيَة 
(24))

  

وؿة من اًخساتري اًيت من صبهٔنا ثـٍزز اًضفافِة و ، و جتس َسا ًِشٍ ا٢كحاذئ هط كاهون اًوكاًة من اًفساذ ؿىل ٍل

اًزناُة يف ا٢كؤسساث سواء اكهت ؿامة ٔبو ذاظة مس خٌَِل ُشٍ اًخساتري دعوظا من اثفاكِة ألدم ا٢كخحست ٢كاكحفة 

 اًفساذ و حمتثي ُشٍ اًخساتري يف :  

ثي  " اّكسازت و إلهعاف و ادذَاز ا٢كوػف وفلا ٢كحاذئ اًيجاؿة و اًضفافِة و ا٢كـاًري ا٢كوضوؾَة : م  -1

 اًىفاءت .

ضاث اًاكفِة ًسس حاحذَ .  -2  ٕاؾعاء ا٢كوػف اًـمويم ألحص ا٢كياسة و اًخـًو

ة ا٢كياسة  -3 ن و اًخسًز  . ثـَمي ا٢كوػف اًـمويم و ثوؾَخَ و ثوفري اًخىٍو

وٌك كاهوان ا٢كوػف اًـمويم ًخضمن انخخاة ثرصحي مبمخَاكثَ ًوضؽ ٗكى اًَِئة ا٥ك وضؽ اًزتام ؿىل ؿاثق  -4

 ًخَلي ُشا اًخرصحي.
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 اوضاء مسوانث كواؿس اًسَوك و ألذالق اًزام اًلعاؿني اًـام و آكاض    -5

 حمازتة ػاُصت ثـازط ا٢كعاُك. -6

  اًضفافِة و اًزناُة يف جمال اًعفلاث اًـمومِةوضؽ كواؿس ذاظة ًخـٍزز   -7

 ألموال اًـمومِة   جس َريثـٍزز اًضفافِة و ا٢كساءٌك يف  -8

 افِة إلذازت )سواء اكهت ؿامة ٔبو ذاظة ( يف اًخـامي مؽ أكِوز.ثـٍزز صف -9

ص بٔساًَة اًصكاتة و بًَٓاهتا  : اًفصغ اًثاين : ثعٍو

ة ثلوم من ذالًِا اًسَعة ا٥كخعة ابًخبٔنس من ٔبن  ل ص ّي ٌسري   ثـخرب اًصكاتة وػَفة من اًوػائف إلذاًز

سف اًصكاتة ُو جضرَط هلاظ اًضـف و حسة آكعة ا٢كصسومة و اًخـَاميث اًعاذزت و ا٢كحاذئ  اًلاةمة ، ُو

ألدعاء و ثعحَحِا و مٌؽ حسوهثا يف ا٢كس خلدي و متازش اًصكاتة ؿىل اًياش و ألص َاء و      إلحصاءاث 
(25)

و  

ًلس اُمت ا٢كرشغ اّكزائصي مبحسٔب اًصكاتة كًَٓة ُامة من بًَٓاث اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة ، حِر جصس ُشا 

ة ا٢كاهـة من اًخساول كري ا٢كرشوغ م تساًة يف حصامئ  ا٥كسزاث من ذالل ثفـَي احصاءاث  الاُامت اًصكاتة إلذاًز

ةٌ   2007ًوًَو س ية  30ا٢كؤزد يف  228-07ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق  ورٛك مبلذىض َسالئف و ا٥كسزاث اًىاميًو

لََة ا٢كس خـمٍك ًٔلقصاط اًعحَة ٔبو اًـَمَة اٙكي حسذ هَفِاث مٌح اًرتدِط ابس خـٌلل ا٥كسزاث و ا٢كؤثصاث اًـ 
(26)

 

ص ٔبساًَة وبًَٓاث اًصكاتة ا٢كاًَة ؾين ا٢كرشغ و يف جمال اًوكاًة من اًفساذ  وكس  ًس يواث مذخاًَة تخفـَي و ثعٍو

اًعاذز تخازخي  01-08مبوحة ألمص  ثوس َؽ ظالحِاث ا٢كفدض َة اًـامة ٌٌَلًَةاكهت اًحساًة تخوس َؽ ظالحِاث 

، ومن مث معس  2009س ية  ا٢كصاكة ا٢كايل ٌَصكاتة ؿىل مزياهَة اًح٘كايث،مث ثوس َؽ ظالحِاث  2008 فِفصي 28

ص رمية ا٤كاس حة و اًخسكِق ا٢كخـَق  06/2010/ 29ا٢كؤزد يف  01-10مبلذىض  اًلاهون زمق  ا٢كرشغ اىل ثعٍو

ة الاحنصافاث و ألدعاء ا٤كاسخِة ، هؼصا ٗكوزمه يف ماكحف ابٓكحري ا٤كاس يب ا٤كاسة ا٢كـمتس و حمافغ اْكساابث

                                                           
(25)

 - Fayol Henri , genera and Industrial Management , New york : Pitman Publishing Corporation , 1949 p107 

(26)
حيسذ هَفِة مٌح اًرتدِط ابس خـٌلل ا٥كسزاث و ا٢كؤثصاث اًـلََة  2007ًوًَو  30ا٢كوافق ل  1428زحة ؿام  15مؤزد يف  228-07مصسوم ثيفِشي زمق  – 

 حَة ٔبو ؿَمَة .ٔلقصاط ظ 
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 02-10مبوحة ألمص  ا٤كاس حة من ذالل ثوس َؽ ظالحِاثَ اًصكاتَة ؿىل ا٢كال اًـام ثفـَي ذوز جمَسونشا  

 ، 2010ٔبوث  26ا٢كؤزد يف 

اة فلس ذٔبة ا٢كرشغ ًس يواث مذخاًَة ؿىل ثفـَي بًَٓاثاما فامي خيط   ي الاُز  اًوكاًة من ثحُِغ الاموال و متًو

 وألساًَة اًوكائَةاًصكاتة ا٢كرصفِة من ذالل اًزام ا٢كعازف و ا٢كؤسساث ا٢كاًَة اختار ٍلوؿة من الاحصاءاث 

 سالمة ؿىل ٔبذاهئا واْكفاع و اًزام اًَِئاث اًصكاتَة تخلِمي حصَح ثضلك ا٢كصسومة اًيلسًة ثيفِش اًس َاسة ًضٌلن

و اسذُاٍز  اًوظين الاكذعاذ ثعوز يف فـال ثضلك ٌسِم سَمي مايل ًوفص هؼام اٙكي ألمص معَِا،
(27)

  

 ا٢كعَة اًثاين : ثساتري راث ظاتؽ احامتؾي : 

ة حىس هبا كوت  ثخـَق اًخساتري راث اًعاتؽ الاحامتؾي ابٗكوز ا٢كيوظ ٢كيؼٌلث ا٣كمتؽ ا٢كسين مبا ًِا من خشعَة اؾخحاًز

َة ) اًفصغ الاول (  ثفوق اّكِس اًفصذي يف مٌؽ اّكصمية و ماكحفهتا و ُو اٗكوز اٙك ي ٔبنسثَ ٔبنسث الثفاكِاث اٗكًو

، و اًزتم ا٢كرشغ تخخٌََ ، و ٔبنس ؿىل حىٌصسَ ل س امي تـس اجساغ زكـة مٌؼٌلث ا٣كمتؽ ا٢كسين يف اّكزائص و 

 ادذالف ثوهجاهتا ا٢كَساهَة ) اًفصغ اًثاين ( 

َة  :  اًفصغ ألول : ا٣كمتؽ ا٢كسين يف الثفاكِاث اٗكًو

اّكصامئ ا٢كس خحسزة مبا ًيجم ؾهنا من خماظص مجة ختعت حسوذ ألوظان فٕان ا٣كمتؽ اٗكويل ظاز مسؤول  ٢كا اكهت

ؾن ملاومة ُشٍ ا٥كاظص من ذالل مضازنة أكِوز و أكـَاث اًوظيَة و َُئاث ا٣كمتؽ ا٢كسين ؿىل اًعـَسٍن 

ؽ اٗكويل اؾعاء ماكحفة اّكصمية ا٢كيؼمة ؿرب اًوظين و اٗكويل .و ًلس ؿرب اؿالن انتويل اًس َايس ؾن ازذت ا٣كمت

ص اًخـاون اٗكويل و ثوحِس كوى ماكحفة  ة تـس اجساغ هعاق اّكصمية و ؾلس اًـزم ؿىل ثـٍزز وثعٍو ًو اْكسوذ ٔبًو

اّكصمية ، و يف ٔبن ٌضازك أكِوز و وسائط ألؿالم و ٔبوساظ ألؾٌلل ا٢كرشوؿة و اًلعاغ آكاض يف ماكحفة 

 31/5ن خسٍص ابٔلثحاغ من هجهتا انسث اثفاكِة ألدم ا٢كخحست ٢كاكحفة اّكصمية ا٢كيؼمة يف ا٢كاذت اّكصمية و ُو اؿال

ت اثفاكِة ألدم ا٢كخحست ٢كاكحفة اًفساذ ؿىل ا٣كمتؽ تفئاثَ  ؿىل حق مضازنة أكاُري يف ماكحفة اّكصمية ، يف حني ؾًو

                                                           
(27)

ي الٔموال ذزاسة ثعحَلِة ؿىل ا٢كعازف اًفَسعًَِة يف كعاغ قزت " زساٌك ماحس خرياهؼص زان –   فازوق اًـاحز " ذوز ا٢كعازف يف اًصكاتة ؿىل معََاث قسَ 

ي خامـة إلسالمِة فَسعني س ية    33ض 2008يف ا٤كاس حة و اٍمتًو
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ي اًياش فامي ًخـَق توحوذ اًفساذ و ٔبس حاتَ و حسامذَ ا٥كخَفة يف ا٢كضازنة اًًضعة يف مٌؽ اًفساذ و ٕلراكء وؾ

 وما ميثي من دعص .

 :  اًفصغ اًثاين : ا٣كمتؽ ا٢كسين يف اًلاهون اّكزائصي

ؿىل ا٢كس خوى اًوظين، هصش ا٢كرشغ اّكزائصي مضازنة ا٣كمتؽ ا٢كسين يف ماكحفة اّكصمية ا٢كس خحسزة ٔلول مصت 

ة و ماكحفخَ من كاهون ماكحفة اٍهت 04مبوحة ا٢كاذت  ة اًيت هعت: " ٌضازك ا٣كمتؽ ا٢كسين يف اًوكاًة من اٍهتًص ًص

ق:  لس امي ؾن ظًص

ة ؿىل الاكذعاذ و اًعحة  -1 ة و حتسُس َة حول خماظص اٍهتًص ا٢كسامهة يف ثـممي و ورش جصامج ثـَميَة و حصتًو

 اًـمومِة 

ة و ص حاكث ثوسًؽ اًحض – 2  ائؽ ا٢كِصتة اتالػ اًسَعاث اًـمومِة ؾن ٔبفـال اٍهتًص

 »ا٢كسامهة يف فصط احرتام ٔبذالكِاث ا٢كـامالث اًخجاًزة  -3

من كاهون اًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ ُاثَ ألذريت اًيت  15نٌل ٔبنس ا٢كرشغ ؿىل مضازنة ا٣كمتؽ ا٢كسين يف ا٢كاذت 

 اتري مثي : هعت ؿىل ٔبهَ " جية جضجَؽ مضازنة ا٣كمتؽ ا٢كسين يف اًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ تخس

 اؾامتذ اًضفافِة يف هَفِة اختار اًلصاز و ثـٍزز مضازنة ا٢كواظيني يف جس َري ا٢كؤسساث اًـمومِة  -1

ة و حتسُس َة مبزاظص اًفساذ ؿىل ا٣كمتؽ  -2  اؿساذ جصامج ثـَميَة و حصتًو

متىني وسائي إلؿالم و أكِوز من اْكعول ؿىل ا٢كـَوماث ا٢كخـَلة ابًفساذ  مؽ مصاؿات حصمة  -3

اْكَات آكاظة و رشف و هصامة ألصزاض و نشا ملذضَاث ألمن اًوظين و اًيؼام اًـام و 

 حِاذ اًلضاء . 

واحض من ا٢كاذٍن اًساتلذني ٔبن ا٢كرشغ ٠ك حيرص مضازنة ا٣كمتؽ ا٢كسين يف اًخساتري ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ فلط و ٕامنا رهصث 

َؽ ٔبصاكًِا ذوزا رمٌل يف ماكحفة اّكصمية تعفة ؿامة و ؿىل سخِي ا٢كثال  حبَر ثَـة مؤسساث ا٣كمتؽ ا٢كسين جبم 

اّكصامئ ا٢كس خحسزة تعفة ذاظة و من تني ألساًَة اًيت جس خـمَِا مؤسساث ا٣كمتؽ ا٢كسي ٌَمضازنة اًفـاٌك يف 

 اًوكاًة من اّكصمية هشهص: 
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و اًواحة اٙكي ًلؽ اًخوؾَة و ورش زلافة ماكحفة اّكصمية من ذالل حمنَة مٌؼومة اًلمي اٗكًًِة و الٔ  -1 ذالق ُو

 ؿاثق ألدشت و خمخَف ا٢كؤسساث اًرتتوتة و اٗكًًِة اك٢كسزسة و ا٢كسجس .

 مجؽ إلحعائَاث اّكيائَة اٗككِلة حول ٔبصاكل و خماظص و هخاجئ مجَؽ ٔبصاكل اّكصمية ا٢كس خحسزة.  -2

 مسامهة و سائي إلؿالم يف ثوؾَة أكاُري حول اّكصامئ ا٢كس خحسزة. -3

ساذ اًححوج و اٗكزاساث و زمس اسرتاجتَاث ماكحفة اّكصامئ ا٢كس خحسزة لس امي مهنا ثخِغ ألموال  اؿ -4

اة و اّكصمية ا٢كيؼمة .  ألُز

و ابًصمغ من ٔبمهَة ا٣كمتؽ ا٢كسين يف اًوكاًة من اّكصمية ، ٕال ٔبن مٌؼٌلث ا٣كمتؽ ا٢كسين يف اّكزائص لس امي مهنا 

ـوابث ، حِر ان احصاءاث ثبٔسُس مجـَة ابث انرث ثـلِسا و ثلَِسا ، فرشوظ أكـَاث ثـاين من اًـسًس  اًع

اًخبٔسُس و اْكي من كدي اًسَعة اًخيفِشًة ابث واسؽ اًيعاق . نٌل ٔبظحح ابٕلماكن حي ٔبي مجـَة يف حال ثَلهيا 

ة يف ح ي من مٌؼٌلث كري حىومِة ٔبحٌحَة و ألسوء من رٛك ابث ابٕلماكن حي مجـَة حزائًص اٌك اًخسذي ٔبي متًو

يف اًضؤون اٗكاذََة ٌَحالذ بٔو مساش ابًس َاذت اًوظيَة ، و ُو ألمص اٙكي ًلَي من معي أكـَاث اًوظيَة يف 

 تالذان ذاظة مهنا ا٢كياُضة ٌَفساذ ، دوفا من اماكهَة حَِا ٔبو ثـََلِا .

  ثساتري راث ظاتؽ حٌايئ: ا٢كعَة اًثاًر 

ة ٔبو ثساتري الامن نٌل  ثدٌوغ اًخساتري راث اًعاتؽ اّكيايئ  و ختخَف مفهنا ما ًسذي يف معف اًخساتري الاحرتاًس

) اًفصغ الاول (  ، و ثساتري احصائَة ثخـَق ابٕلحصاءاث كاهون اًـلوابث  4ًعَق ؿَهيا ا٢كرشغ اّكزائصي يف ا٢كاذت 

 ين ( اّكزائَة اًيت اس خحسهثا ا٢كرشغ هبسف اًوكاًة من ٔبمناظ حمسذت من اّكصمية ) اًفصغ اًثا

ة :ول :اًخساتري الٕ اًفصغ الٔ   حرتاًس

ة يف اًدرشًؽ اّكزائصي يف اهَ ثخزش تـس وكوغ اًفـي اّكصيم ، و ثوخَ ذاظة ٌَمجصم راثَ  حمتزي اًخساتري الاحرتاًس

كعس اًلضاء ؿىل دعوزثَ حمتثي ُشٍ اًخساتري يف اكصاز ؿسم ذمازسة اٗكؾوى اًـمومِة او اكصاز مـامٍك ؾلاتَة 

ق اًسوي ، وكس مت اًيط ؿىل ذاظة مؽ ت ـغ ا٢كهتمني كعس جضجَـِم ؿىل اًـالح او اًخوتة و اًصحوغ اىل اًعًص

ُشا اًيوغ من اًخساتري يف اًوكاًة من تـغ اّكصامئ ا٢كس خحسزة ؿىل زٔبسِا حصمية الاس خـٌلل كري ا٢كرشوغ ا٥كسزاث 
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هتالك اًضريص او اْكَاست من اخي حِر اؾعى فصظة ٌَمهتمني ا٢كخاتـني جبيحة الاس  و ا٢كؤثصاث اًـلََة

ا ملاتي الاس خفاذت من  الاس هتالك اًضريص ٌَمزسزاث و ا٢كؤثصاث اًـلََة ٕلزحاث سـهيم يف اًخزَط  من ثبٔزرُي

ؾفاء من اًـلوتة وفلا ٌَرشوظ اًيت ًخعَهبا اًلاهون ، نٌل ثخىن ا٢كرشغ ُشا اًيوغ الاؾفاء من ا٢كخاتـة اًلضائَة ٔبو الٕ 

اتَة كعس ذزء آكعوزت الٕ اّكصامئ الٕ  من اًخساتري يف اتَة حمتحوز يف ُز حصامِة ًـسذ من ا٢كهتمني ابزحاكة حصامئ اُز

(28)جضجَؽ اّكيات ؿىل اًخوتة اًيت ثـس احسى امه اًَاث اًـساٌك اّكيائَة اًخعاْكَة 
و حتفزيمه ؿىل اًـسول ؿىل  

اتَة ملاتيؾٌلل الٕ اًفىص ا٢كيحصف ا٢كخعصف و اًخزًل ؾن الٕ  س خفاذت اما من ؿسم ذمازسة اٗكؾوى اًلضائَة ٔبو الٕ  ُز

 ؾفاء من اًـلوتة ٔبو ختفِفِا تـس حتلق ٍلوؿة من اًرشوظ ثعَهبا اًلاهون.الٕ 

 حصائَة إ اًفصغ اًثاين : ثساتري 

، ًىوهنا ثخـَق إبحصاءاث اًخحصي و اًخحلِق ا٢كس خحسزة اًيت ثخزش من مسي ُشا اًيوغ ابًخساتري إلحصائَة 

اًلضائَة حتت ارشاف و مذاتـة اًسَعاث اًلضائَة ا٥كخعة  ، و حمتثي ُشٍ اًخساتري يف مصاكدة اًرشظة 

ٌل مبلذىض ا٢كواذ   04-09اًلاهون  5،  4،  3الثعالث إلًىرتوهَة ، و ثفذُش اًيؼم ا٢كـَوماثَة اًوازذ رهُص

وحِاث الاؿال م و الثعال و ماكحفهتٌل . و ثخزش ُشٍ ا٢كخضمن اًلواؿس آكاظة ٌَوكاًة من اّكصامئ ا٢كخعٍك تخىًٌو

 اًخساتري من ظصف اًسَعاث اًلضائَة ا٥كخعة هبسف  : 

ة بٔو اّكصامئ ا٢كاسة تبٔمن اٗكوٌك .  - بٔ  اة ٔبو اًخرًص  اًوكاًة من ألفـال ا٢كوظوفة جبصامئ إلُز

اًـام ٔبو اٗكفاغ  يف حاٌك ثوافص مـَوماث ؾن احامتل اؾخساء ؿىل مٌؼومة مـَوماثَة ؿىل حنو هيسذ اًيؼام-ة

 كذعاذ اًوظين اًوظين ٔبو مؤسساث اٗكوٌك بٔو الٕ 

و هبشا ا٢كـىن ثعحح مصاكدة الثعالث الاًىرتوهَة و ثفذُش اًيؼم ا٢كـَوماثَة وس ٍَك ٌَوكاًة من آكعوزت 

اتَة ٔبو الاحصامِة اًساتلة ؿىل وكوغ اّكصمية رٛك ان ا٢كرشغ ٠ك ٌضرتظ ٌَجوء اىل ُشا الاحصاء ازحاكة حصامئ اُز

اًىرتوهَة و ٔبمنا ٍىفي اٌَجوء اىل مصاكدة الثعالث الاًىرتوهَة ٔلصزاض حيمتي ثوزظِم مس خلدال يف اًلِام 

                                                           
(28)

اتَة " وزكة معي ملسمة مبياس حة اًيسوت اًـَمَة حول " " اسدرشاف اٍهتسًساث اهؼص : َلس حىمي حسن " اًـساٌك اّك  -  يائَة اًخعاْكَة يف اّكصامئ الاُز

اتَة " ا٢كيـلست ابًصايط تخازخي  ٍك   22اىل  20الاُز  7ض  2007حًو
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ة ٔبو ا٢كاسة تبٔمن اٗكوٌك ٔبو حيمتي اهنم س َلومون ابلؾخساء ؿىل تبٔفـال ا٢كوظوفة جبصامئ الٕ  اة او اًخرًص ُز

 مٌؼومة اًىرتوهَة ، 

ط يف اْكسًر ؾن مرشوؾَة ُشٍ ألساًَة من ؿسم مرشوؾَهتا ، ٕال ان اًيشء و ان اكن ا٢كلام ل ًدسؽ ٌَرو 

ساًَة  هبسف اًوكاًة ومن ذون وكوغ حصامئ مؤنست من صبٔهَ ٔبن ًؤذي اىل ٕاذالل ا٢كؤنس ان ثعحَق ُشٍ الٔ 

حت ظازد ابْكق يف اْكَات آكاظة اًيت ٔبظححت متازش تعفة هحريت ؿرب وسائي الثعال اْكسًثة ، يف وكت اظح

 فَِ ُشٍ اًوسائي متثي انرب حزء من حِاثيا اًَومِة .

 . هجزت وظيَة ٌَوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزةبٔ وضاء إ  ا٢كعَة اًثاين :

َة ا٢كـيَة مباكحفة خمخَف ٔبصاكل اّكصمية ا٢كس خحسزة اٗكول ٕاىل جضىِي ٔبو اوضاء   ذؾت خمخَف إلثفاكِاث اٗكًو

اثَجَة اًوظيَة ٢كاكحفة اّكصمية ا٢كس خحسزة ،ؿىل ان  حمتخؽ ُشٍ اًَِئاث َُئاث وظيَة مس خلٍك ثخوىل ثيفِش إلسرت 

مبجموؿة من اًعالحِاث راث اًعاتؽ اًوكايئ اٙكي جرشف ؿىل ثعحَلَ ؿىل ٔبزط اًواكؽ  ابًخـاون مؽ ا٢كؤسساث 

َة ا٢كلصزت َة اًيت متازش رماما ذمازٍك ، و ًلس اس خجاة مرشؾيا ًالًزتاماث اٗكًو يف ُشا اًضبٔن و  اًوظيَة و اٗكًو

َِا  كام ابوضاء اًـسًس من اًَِئاث تخىَِف خمخَف )اًفصغ ألول(  ، و مٌحِا من اًعالحِاث و ا٢كِام ما ًُؤ

 ٌَـمي ؿىل ٕاؿساذ و ثيفِش س َاساث و اسرتاثَجَاث اكمٍك ٌَوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة ) اًفصغ اًثاين ( .

 زت اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة :اًفصغ ألول : ادذالف اًخىَِف اًلاهوين ٔلهج

خيخَف اًخىَِف اًلاهوين ٔلهجزت اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة مفهنا ما ٍىِفِا ا٢كرشغ اب٢كؤسسة اًـمومِة راث  

ة ا٢كس خلٍك )اًفصغ الٔ ول (و مهنا ما ٍىِفِا ابًسَعة الٕ ظاتؽ اذازي ) اًفصغ الٔ  ول( تي ان ُياك من من اؿرتف ذاًز

اض اًوكايئ ًىن ذون ان حيسذ ظحَـهتا ًِا ابلدذع
(29)

  

                                                           
(29)

و حصنة زؤوش الاموال من واىل آكازح ا٢كًضات  ثعحَلا لٔحاكم و ًخـَق الامص ابًحعاكِة اًوظيَة ٌَمزاًفني يف جمال اًدرشًؽ و اًخيؼمي آكاظني ابًرصف  - 

ًوًَو س ية  09ا٢كوافق ل  1433صـحان ؿ١ك  19مؤزد يف  279-12ا٢كـسل و ا٢كمتم و رٛك مبوحة ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق  22- 96مىصز من الامص زمق  09ا٢كاذت 

 جمال حماًفة اًدرشًؽ و اًخيؼمي آكاظني ابًرصف و حصنة زؤوش الاموال من و اىل آكازح حيسذ هَفِاث ثيؼمي وسري اًحعاكِة اًوظيَة ٌَمزاًفني يف  2012
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ذازي فِو اًوظف اٙكي ادذاٍز ا٢كرشغ ٌ٘كًوان اًوظين ٢كاكحفة فداًًس حة ٌَمؤسساث اًـمومِة راث اًعاتؽ الٕ 

ي الٕ س خـالم ا٢كايل ، ا٢كلكفة مباكحفة ثحُِغ الٕ ا٥كسزاث ، و نشا ذََة الٕ  اة ، كري ان اًخىَِف موال و متًو ُز

لِا يف ٢كرشغ ٌَزََة اهخلس من ظصف مٌؼمة ٍلوؿة اًـمي ا٢كايل ٢كيعلة اًرشق الٔ اٙكي ادذاٍز ا وسط وصٌلل ٕافًص

ا ا٢كخضمن اًخلِمي ا٢كضرتك ّكِوذ اّكزائص يف ماكحفة ثخِغ الٔ  اة ، اًعاذز يف ثلٍصُص ي إلُز ذٌسمرب  1موال و متًو

زائصي ابًصمغ من ان اًفلِاء كسموا اًـسًس . حبجة ٔبن مفِوم ا٢كؤسسة اًـمومِة كري مـصف يف اًدرشًؽ اّك 2010

ف ًضحط ا٢كلعوذ اب٢كؤسسة اًـمومِة راث اًعاتؽ الٕ  ذازي و اثفلوا ؿىل ان ا٢كؤسساث اًـمومِة " من اًخـاًز

ؾحازت ؾن مصافق ؿامة ، ثًضبُٔا اٗكوٌك ًخحلِق معَحة ؿامة ، حيوكِا مدسٔب اًخرعط يف اًلصط اٙكي ٔبوضبٔث 

ة  ًالضعالغ مبِارما .من ٔبخهل ، و حمتخؽ ابًضر     عَة ا٢كـيًو

ة ا٢كس خلٍك فِو اًخىَِف اما ابًًس حة ٌَسَعة الٕ  اًلاهوين اٙكي ادذاٍز ا٢كرشغ ًثالزة َُئاث وظيَة و يه  ذاًز

س خـالم ا٢كايل تـس ثـسًي حىَِفِا ، اًَِئة اًوظيَة ٢كاكحفة اًفساذ ، اًَِئة اًوظيَة ٌَوكاًة من حصامئ ذََة الٕ 

 الم و الثعال و حىٌوًوحِا ا٢كـَوماث  .ا٢كخعٍك ابٕلؿ

ة ا٢كس خلٍك وضبٔث تساًة يف اٗكول ألجنَوسىسوهَة ، اذن اًسَعاث الٕ بٔ خسٍص ابٙكهص      ػِصث يف اّكزائص  وًز

، ثلََسا ٌَمنورح اًفصويس ، و يه ثـخرب ٔبسَواب خسًسا من  1990مبياس حة اوضاء ا٣كَس ألؿىل ًإلؿالم س ية 

عة اًـامة جتمؽ تني سَعيت اًدس َري و اًصكاتة هوهنا مزوذت ثسَعة حلِلِة و مس خلٍك يف اختار ٔبساًَة ذمازسة اًسَ

 كذعاذي و ا٢كايل .اًلصاز و كس خسث ٔبساسا ًضحط ا٣كاًني الٕ 

 : ذوز ألهجزت اًوظيَة يف اًوكاًة من اّكصمية ا٢كس خحسزة :اًفصغ اًثاين

خحسزة و ماكحفهتا تعالحِاث  واسـة و مذـسذت ،مهنا ما ًخـَق اًوظيَة ٌَوكاًة من اّكصمية ا٢كس   ألهجزت حمتخؽ

جباهة اًوكاًة و مهنا ما ًخـَق جباهة ا٢كاكحفة ،  و س يىذفي يف ُشا ا٢كلام ٌَخعصق ٌَعالحِاث ا٢كخـَلة جباهة 

اًوكاًة و اًيت ميىن حرصُا يف ظالحِاث راث ظاتؽ اسدضازي و حتسُيس، و ٔبدصى راث ظاتؽ ثوحهييي و 

 .ارشايف 
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الاكرتاحاث و الٓزاء و اًخوظَاث و نشا  سدضاًزة يف سَعة اتساء اًصٔبي  من ذالل ثلسميحمتثي اًعالحِاث الٕ 

ًخفـَي ثساتري اًوكاًة من اّكصمية ، و اًـمي ؿىل وضؽ س َاساث صامٍك اًالسمة ،   اًخساتري اًدرشًـَة و اًخيؼميَة

ا يف اؿساذ جصامج جسمح تخوؾَة و حتسُس ا٢كواظيني اما اًعالحِاث راث اًعاتؽ اًخحسُيس فذمتثي يف ٍلَِ

ابلآثز اًيامجة ؾن اّكصامئ ا٢كس خحسزة ، من ذالل ثًض َط اًربامج و ألؾٌلل و اًيسواث اًخحسُس َة ابًخًس َق 

مؽ اًَِا ل ألدصى و اْكر ؿىل  ل وضاظ ًخـَق ابًححر ؾن ألؾٌلل ا٢كخـَلة ابًوكاًة من اّكصمية و ثلِميِا ، و 

هجزت ا٢كس خحسزة ا٢كلكفة ابًوكاًة من اّكصامئ ا٢كس خحسزة ابس خثٌاء هواغ الٔ بٔ عالحِة اًيت مٌحِا ا٢كرشغ ٔكَؽ يه اً

 ن ُشٍ الاذريت هجاس ماكحفة انرث مٌَ وكاًة .بٔ ؾخحاز إ س خـالم ا٢كايل ؿىل ذََة الٕ 

ؿساذ خمعط ثوحهييي يف جمال ا٣كال اًخوحهييي دوهل ا٢كرشغ ذاظة ٌ٘كًوان اًوظين ٢كاكحفة ا٥كسزاث اٙكي ًَزتم اب

ماكحفة ا٥كسزاث و اذماهنا و ٌسـى اىل ثيفِش اًخساتري اًيت حيوهيا ُشٍ ا٥كعط و اًيت من صاهنا حصكِة معََاث 

اًوكاًة و حتسني مس خوى اًصؿاًة اًعحَة و الاحامتؾَة ٌَمسمٌني ، من هجهتا جرشف اًَِئة اًوظيَة ٢كاكحفة اًفساذ 

ـة اًًضاظاث و ألؾٌلل ا٢كحارشت مِساهَا  ؿىل ٔبساش  اًخلاٍزص اٗكوزًة و ا٢كيخؼمة ؿىل ضٌلن ثًس َق و مذات

ا٢كسمعة إبحعائَاث و حتاًَي حصذ اٍهيا من اًلعاؿاث و ا٢كؤسساث ا٢كـيَة ، و نشا اًسِص ؿىل ثـٍزز اًخًس َق 

 ، جرشف اًَِئة اًوظيَة تني اًلعاؿاث و اًخـاون مؽ َُئاث ماكحفة اًفساذ ؿىل اًعـَسٍن اًوظين  و اٗكويل نٌل

ٌَوكاًة من اّكصامئ ا٢كخعٍك تخىٌوًوحِاث الاؿالم و الثعال وماكحفخَ تخًض َط و ثًس َق معََاث اًوكاًة من 

 ؿالم و الثعال .اّكصامئ ا٢كخعٍك تخىٌوًوحِاث الٕ 
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 : آكامتة 

افـا ٌَمرشغ يف اؾامتذ س َاسة وكائَة ن اهدضاز اّكصامئ ا٢كس خحسزة يف اّكزائص اكن ذبٔ ثحني ًيا من ذالل ما س حق 

ثلوم ؿىل اساًَة ومٌاجه مذيوؿة و مذعوزت ثلوم ؿىل ا٢كفِوم اْكلِلي ٢كـىن اًوكاًة و ثخجاوس رٛك ا٢كفِوم 

اًخلََسي اٙكي ساذ وكذا من اًزمن ، كري ٔبن واكؽ ا٢كٌلزسة ٔبابن ؾن ٔبن مجَؽ ُشٍ ألساًَة و ا٢كياجه  ا٢كخاحة 

ا٢كس خحسزة زمغ ٔبمهَهتا وجناؾهتا ٠ك جس خزسم تفاؿََة و جناؿة سواء من ظصف اًسَعاث اًـمومِة ٌَوكاًة من اّكصمية 

 ٔبو من ظصف مًضبٔث اًلعاغ آكاض ٔبو من ظصف ا٢كواظيني.

ا اكٔليت اىل اًيخاجئ اًخاًَة :   و ًلس ثوظَيا من ذالل ُشا ا٢كلال اىل ٍلوؿة من اًيخاجئ هشهُص

 وسـا ٌَوكاًة ًلوم ؿىل مٌؽ اّكصمية من اًوكوغ ٔبظال ٔبو مٌـِا من اًوكوغ ان ثعوز اّكصمية افصس مفِوما م

 مصت ادصى .

  ان مفِوم اًوكاًة ًدسؽ و ًخـسى جمال اّكصمية و الاحنصاف و ًخـمق ًُضمي وكاًة ا٢كًضبٓث و اًض حاة و

 اكفة افصاذ ا٣كمتؽ 

 يف ًٔلفصاذ ، نٌل ل ًيفعي ؾن ان مفِوم اًوكاًة من اّكصمية و الاحنصاف ل ًيفعي ؾن ا٢كس خوى اًثلا

 مسى منو اًوؾي لسدِـاة اًربامج اًوكائَة ا٢كخـسذت اًيت ثـسُا اٗكوٌك .

  ص و اًخحسًر ا٢كس متص ًوػَفة اًدرشًؽ ًخعحح وػَفة وكائَة و ان ا٢كفِوم اْكسًر ٌَوكاًة ًلذيض اًخعٍو

 ؿالحِة حزذاذ فـاًَهتا يف مٌؽ اّكصمية .

لال ثلسمي تـغ الاكرتاحاث اًـامة اًيت من صبهٔنا ثـٍزز س َاسة اًوكاًة من اّكصمية و س يحاول يف هناًة ُشا ا٢ك

 ا٢كس خحسزة : 

 اؾامتذ هؼام ثوػَف مالمئ و صفاف وثـٍزٍز  تيؼام ٔبحوز مًسجم وؿاذل  . -1

  اًصفؽ من فـاًَة ثلِمي و ثددؽ ثيفِش ا٢كزياهَة و ثسؾمي اس خلالًَة الًَٓاث ا٢كؤسساثَة اًصكاتَة .  -2

 إلدشاغ يف ثلٌني اْكق يف اًوًوح ٌَمـَومة  . –3

 ظَاكة جصامج إلذازت إلًىرتوهَة و ثفـَي ٔبُسافِا . -4

 زفؽ مس خوى ا٢كسائٍك ٗكى إلذازاث و ا٢كؤسساث اًـامة ا٢كخـامٍك مؽ اًلعاغ آكاض . -5
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خِة و ثؼاُصاث حتسُسة يف جمال اًل  -6 ن و ثيؼمي ذوزاث ثسًز  عاغ آكاض  تَوزت جصامج ٌَخىٍو

َة و رٛك ؾن ظًصق ثعممي -7 ية اًـمومِة وفق مذعَحاث ا٢كـاًري اٗكًو حىَِف الاحصاءاث ا٤كاسخِة ٤كاس حة آكًز

هؼام حماس يب حىويم ٌسمح تـصط كوامئ ماًَة حىومِة راث معساكِة حتلق اًضفافِة يف جس َري ا٢كوازذ اًـمومِة 

ثلسمي ٔبذواث مسائٍك ؾن الاذاء و ثلِمي وضاظ وحساث اًلعاغ  و حصىق جبوذت ألتالػ اْكىويم من اًصكاتة ٕاىل

 اًـام 

اؾعاء ضٌلانث اكفِة لس خلالًَة وسائي إلؿالم و اتـاذ اًلضاء ؾن  ل ثبٔزري ذازيج ٔبو اس خلالل من روي -8

 اًيفور ًـصكٍك معي اًلضات يف اًححر ؾن اْكلِلة .

اّكصمية ا٢كس خحسزة ، و ذاظة أكـَاث و رٛك من ذالل متىني ا٣كمتؽ ا٢كسين من ا٢كضازنة يف اًوكاًة من -9

اًخلََط من اًلِوذ ا٢كخـَلة ابوضاءُا و اْكس من سَعة اٗكوٌك يف اًخسذي يف معَِا ٔبو حَِا . مؽ اًـمي ؿىل ثـٍزز 

س من أكـَاث وجمـَة اظسكاء اًرشظة ، او  ذوز ا٢كواظن يف اًـمََة اًوكائَة من ذالل اًسٌلخ إبوضاء ا٢كًز

 ـَة اٗكفاغ الاحامتؾي ...اِك مج 

الاُامتم ابًرتتَة اٗكًًِة و اًخًض ئة الاحامتؾَة و اًس َاس َة ًٔلفصاذ ، و ابٓكعوض ذمع ذوز الادشت و متىِهنا -10

 من الاُامتم تبٔتياهئا و مذاتـهتم يف ا٢كسزسة ٕلتـاذمه ؾن اًسَوك ا٢كيحصف 

سزاث مسمعة تبٔحسج اًخجِزياث و انفبٔ ألظحاء و اوضاء َُئاث مذرععة ٢كـاخٍك مذـاظي و مسمين ا٥ك -11

اْكصض ؿىل ا٢كصاكدة اًعحَة ا٢كس متصت حىت تـس اىهتاء مست اًـالح و اًـمي ؿىل اؿاذت ٔبذماح ا٢كسمن يف ا٣كمتؽ جمسذا  

. 

س من اًصكاتة ؿىل اهخاح  ا٢كواذ ا٥كسزت و رٛك ابذذال ثـسًالث ثضلك مس متص ؿىل اًرتهَحة اًىمي -12 َائَة فصط مًز

ِا ذما جيـَِا ذاذي هعاق اْكؼص ٍمتخـِا تيفس اًخبٔزري ا٥كسز .  ٌَمواذ ا٥كسزت ا٤كؼوز ثساًو

اؾامتذ ٔبسَوة اًححر اًـَمي ، و جسزرٍي ٌَححر ؾن اًس َاساث اًوكائَة ، ؿىل ٔبن ل ثًهتيي ُشٍ اًححوج  -13

صاز ؿىل وضؽ آكعط الاسرتاثَجَة ٢كواخة من اُامتماث ٔباكذميَة و ثًهتيي هبا حىت هعي ٕاىل هخاجئ جساؿس ظاهؽ اًل

 اّكصامئ ا٢كس خحسزة جبمَؽ ظوزُا .
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 Clark . Renald .V « Situtional crime prevention successful case studies . 

hanow and heoten . NewyorkFayol Henri , genera and Industrial 

Management , New york : Pitman Publishing Corporation , 1949 

 -Loannis Rodopoulos «  Contribution { l’étude de la notlon de crlme 

organisé en europe / L’exemple de la France et de la Gréce «  Thése 

doctorale en droit . Université Panth eon –Sorbolle Paris 

 اثهَا : ا٢كلالث : 

  ؾصط ٕاجصاُمي جن ؾحس اًصحٌلن اْكَسز " اًصؤًة ا٢كس خلدََة ٌ٘كوز اًوكايئ ٌَمؤسساث ا٣كمتـَة ؿرب

ا٣كمتؽ و  –اًخجصتة اًىٌسًة يف ا٢كهنج اًخاكمًل ٌَوكاًة من اّكصمية " وزكة معي ملسمة مبياس حة هسوت 

 1425ا٢كيـلست جلكَة ا٢كٜك فِس ألمٌَة ، اًصايط س ية  –من الٔ 
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  ٕجتاُاث اْكسًثة ٌَوكاًة من اّكصمية " ااكذميَة سـس ؾحس ٝك ٌَـَوم ظازق ؿًل ٔبتو اًسـوذ " ال

ت  الامٌَة  ، اًىًو

َة :اثًثا   :إلثفاكِاث اٗكًو

  ا٢كؤزد يف  63/343ا٢كعاذق ؿَهيا مبوحة ا٢كصسوم زمق  1961الثفاكِة اًوحِست ا٢كخـَلة اب٥كسزاث ًس ية

و اًيت ظاذكت ؿَهيا اّكزائص مبوحة  1971تخحفغ ، اثفاكِة ا٢كؤثصاث اًـلََة ًس ية  1963سخمترب  11

 . 1977ذٌسمرب  7ا٢كؤزد يف  177/ 77ا٢كصسوم زمق 

   و اٙكي ظاذكت  1961ا٢كـسل و ا٢كمتم ًالثفاكِة اًوحِست ا٢كخـَلة اب٥كسزاث ًس ية  1971جصوثوهول س ية

و ا٢كـصوف  2002فِفصا ٍص  05ا٢كؤزد يف  02/61ؿَهيا اّكزائص تسون حتفغ مبوحة ا٢كصسوم اًصئايس زمق 

 .،  1972مازش  25تربثوهول حٌَف ا٢كؤزد يف 

  ٔ20تخازخي  1988جتاز كري ا٢كرشوغ اب٥كسزاث و ا٢كؤثصاث اًـلََة ًس ية دم ا٢كخحست ٢كاكحفة الٕ اثفاكِة ال 

 28ا٢كؤزد يف  95/41و اًيت ظاذكت ؿَهيا اّكزائص تخحفغ مبوحة ا٢كصسوم اًصئايس زمق  1988ذٌسمرب 

 . 1995ًياٍص 

  هومفرب  15ـَة اًـامة ًٔلدم ا٢كخحست ًوم اثفاكِة ألدم ا٢كخحست ٢كاكحفة اّكصمية ا٢كيؼمة ا٢كـمتست من كدي أك

ري اًلـست ؿام  22ا٢كؤزد يف  55-02و ا٢كعاذق ؿَهيا تخحفغ مبوحة ا٢كصسوم اًصئايس زمق  2000

 .2002فِفصا ٍص س ية  5ا٢كوافق ل 1422

  وزك ًوم  31اثفاكِة ألدم ا٢كخحست ٢كاكحفة اًفساذ ا٢كربمة من كدي أكـَة اًـامة ًٔلدم ا٢كخحست تًًِو

 1425ظفص  29ا٢كؤزد يف 128-04وا٢كعاذق ؿَهيا تخحفغ مبوحة ا٢كصسوم اًصئايس زمق  2003ٔبنخوجص

ي  19ا٢كوافق ل ست زمسَة ؿسذ  2004ٔبفًص ي  25اًعاذزت يف  25حًص  2004ٔبفًص

 : زاتـا : اًيعوض اًلاهوهَة اًوظيَة 

  ا٢كخـَق ابًوكاًة  2004 ذٌسمرب 25ا٢كوافق ل 1425ري اًلـست ؿام  2513امؤزد يف  18-04كاهون زمق

 من ا٥كسزاث و ا٢كؤثصاث اًـلََة و مقؽ الاس خـٌلل و الاجتاز كري ا٢كرشوغ هبٌل
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  ًخـَق ابًوكاًة من  2005فِفصي  6ا٢كوافق ل  1425ري اْكجة ؿام  27ا٢كؤزد يف  01-05اًلاهون زمق

ست زمسَة ؿسذ  اة وماكحفهتٌل حًص ي إلُز  1425رو اْكجة ؿام  20 اًعاذزت يف 11ثحُِغ ألموال ومتًو

 2012فِفصاٍص  13مؤزد يف  02-12.ا٢كـسل و ا٢كمتم مبوحة ألمص زمق  2005فِفصي  9ا٢كوافق ل 

ست زمسَة ؿسذ   . 2012فِفصا ٍص  15اًعاذزت تخازخي  8حًص

  ًخـَق ابًوكاًة من  2006فِفصي  20ا٢كوافق ل  1427حمصم ؿام  21ا٢كؤزد يف  01 -06اًلاهون زمق

ست زمسَة ؿسذ اًفساذ  . ا٢كـسل  2006مازش  8ا٢كوافق ل  1427فِفصي  8اًعاذزت يف  14وماكحفخَ حًص

و  2010قضت  26ا٢كوافق ل  1431زمضان ؿام  16ا٢كؤزد يف  05- 10و ا٢كمتم مبوحة ألمص زمق 

قضت س ية  2ا٢كوافق ل  1432زمضان ؿام  02ا٢كؤزد يف  15-11ا٢كـسل و ا٢كمتم مبوحة اًلاهون زمق 

2011  . 

  حيسذ هَفِة  2007ًوًَو  30ا٢كوافق ل  1428زحة ؿام  15مؤزد يف  228-07مصسوم ثيفِشي زمق

 مٌح اًرتدِط ابس خـٌلل ا٥كسزاث و ا٢كؤثصاث اًـلََة ٔلقصاط ظحَة ٔبو ؿَمَة

  ًخضمن اًلواؿس  2009قضت  5ا٢كوافق ل  1430صـحان ؿام  14ا٢كؤزد يف  04 -09اًلاهون زمق

 من اّكصامئ ا٢كخعٍك تخىٌوًوحِاث الاؿالم و الثعال و ماكحفهتا آكاظة ٌَوكاًة

  حيسذ  2012ًوًَو س ية  09ا٢كوافق ل  1433صـحان ؿ١ك  19مؤزد يف  279-12ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق

هَفِاث ثيؼمي وسري اًحعاكِة اًوظيَة ٌَمحاًفني يف جمال حماًفة اًدرشًؽ و اًخيؼمي آكاظني ابًرصف و 

 موال من و اىل آكازح حصنة زؤوش الا
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 ؿالكة اًرب٢كان ابْكلوق واْكصايث

 ألس خارت ذهسان خبخة ،خامـة مـسىص                                        

 ملسمة

1996ًخضمن اٗكس خوز اّكزائصي ًس ية         
1

ا   ؿىل قصاز تلِة ذساثري اًـا٠ك اؿرتافا ابْكلوق واْكصايث ابؾخحاُز

ىن اٗكس خوز ٍىذفي فلط توضؽ آكعوظ ألساس َة ٔبساسا ل قىن  ؾيَ ًخىٌصس اٗكميلصاظَة وذوٌك اًلاهون. ًو

وحيَي ٔبمص ثيؼميِا وثفعََِا ٌَرب٢كان ؤبمص ثيفِشُا ٌَسَعة اًخيفِشًة، ُشٍ ألذريت بٔظححت ثخسذي يف اًـمََة 

ق اًخيؼاميث والٔ  وامص اًصئاس َة، ٔبو تَجوهئا ًإلزاذت اًدرشًـَة ورٛك ٢كا متَىَ من ٕاماكهَاث فٌَة وثرشًة ؾن ظًص

ت  ق الاس خفذاء. ومؽ ُشا ًحلى ذاةما اٗكس خوز ًلص اًس َاذت ٌَرب٢كان يف ٕاهخاح اًلاهون واًخعًو اًضـحَة ؾن ظًص

و ما  ؿَََ،ٔلن ُشا اًلاهون اٙكي ًضـَ ذمثي اًضـة ُو يف اٍهناًة ًًسة ٕاىل اًضـة هفسَ ابؾخحاٍز اًس َس. ُو

ًدرشًـَة كس ثلِس حلوكا ٔبو ثَلي حلوكا ٔبساس َة ٌَضـة. وٕان اكن رٛك ٔبو حعي فٕان ًيفي ٔبن حىون اًسَعة ا

اٗكس خوز ثعسى ًِا ؾن ظًصق اًصكاتة اٗكس خوزًة. ومن ُيا حناول مـصفة اًـالكة اًيت حصتط اًسَعة اًدرشًـَة 

 ابْكلوق واْكصايث وفق آكعة اًخاًَة:

 ا٢كححر ألول: ذسرتت اْكلوق واْكصايث وثلٌَهنا.

 ٢كعَة ألول: ذسرتت اْكلوق واْكصايث.ا

 ا٢كعَة اًثاين: ثلٌني اْكلوق واْكصايث.

  ا٢كححر اًثاين: حٌلًة اْكلوق واْكصايث ذس خوزاي.

 ا٢كعَة ألول: إكاًة اًساتلة ؿىل ٕاظساز اًلاهون.

 ا٢كعَة اًثاين: إكاًة اًالحلة ؿىل ٕاظساز اًلاهون.

                                                           
1

وهشهٍص  2016. وسوف ىصنز ؿىل اًخـسًي ألذري ًس ية 2016وس ية  2008وس ية 2002ا٢كـسل س ية  1996هدٌاول يف ُشٍ اٗكزاسة ذس خوز  - 

ست زمسَة ؿسذ 1996ادذعازا تسس خوز   .2016مازش 7تخازخي14. حًص
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 وثلٌَهنا ا٢كححر ألول: ذسرتت اْكلوق واْكصايث 

ذسرتت حلوق ألفصاذ وحصايهتم رضوزت ٔبساس َة ًحياء ذوٌك اٗكميلصاظَة واًلاهون،ويه مساٌك ًخىفي هبا   

 ا٢كؤسس اٗكس خوزي )معَة ٔبول( مث حيَي ٔبمص ثلٌَهنا ٕاىل اًسَعة اًدرشًـَة ذمثٍك اًضـة)معَة اثن(.

 ا٢كعَة ألول: ذسرتت اْكلوق واْكصايث  

ت  اْكلوق واْكصايث  يف ؿست ضٌلانث  حمتثي يف اؿرتاف ا٢كؤسس اٗكس خوزي هبا)فصغ ثخجىل ٔبمهَة ذسرت       

شا حىت ٍمتىن ألفصاذ من ا٢كعاًحة هبا يف حاٌك الاؾخساء  ا) فصغ اثين(، ُو ٔبول(، من اخي ا٤كافؼة ؿَهيا واس خلصاُز

 فاظََِا)فصغ زاتؽ(.ؿَهيا)فصغ اثًر(، ؤبذريا مٌح ذوز ٢كمثًل إلزاذت اًضـحَة يف ثلٌَهنا وثوضَح ث

 اًفصغ ألول: اؿرتاف ا٢كؤسس اٗكس خوزي ابْكلوق واْكصايث

ـي اٗكساثري ما اكهت ًخًضبٔ »ثـخرب اًلواؿس اًيت حتسذ اْكلوق واْكصايث من       مصمي ا٢كوضوؿاث اٗكس خوزًة ًو

ا ضس الاسددساذ ُو ٕال من اخي الاؿرتاف حبلوق ألفصاذ وحصايهتم... وٙكٛك ٔبول ما فـهل ألفصاذ اٙكٍن اثزو

اًيط ؿىل اْكلوق واْكصايث ألساس َة يف منت ذساثريمه،ٔبو يف ملسماهتا ٔبو يف واثئق حمتخؽ تلسس َة ذاظة 

«جسمى إبؿالانث اْكلوق
1

   . 

وكس اؿرتف ا٢كؤسس اٗكس خوزي اّكزائصي ابْكلوق واْكصايث ودعط ًِا فعال اكمال ُو اًفعي اًصاتؽ        

(59اىل 32ماذت)42صايث ًخضمنحتت ؾيوان اْكلوق واْك
 

يف خمخَف ا٣كالث وثضميت زالزة ٔبحِال يه
2

: 

حلوق اّكَي ألول ويه اْكلوق واْكصايث ا٢كسهَة واًس َاس َة وثخضمن اْكق يف اْكَات،واْكق يف اٗكفاغ  -      

والاهضٌلم ٕاٍهيا، اًرشؾي واْكق يف ا٤كاهكة اًـاذٌك، واْكق يف ثبٔسُس ألحزاة اًس َاس َة وأكـَاث واًيلاابث 

ة ادذَاز موظن إلكامة، حًصة  وحق ا٢كضازنة اًس َاس َة، حق ثل٘ك اًوػائف اًـمومِة،اْكق يف إلؿالم، حًص

ة اًخجمؽ ...   ت، اًرتحش ًالهخزاابث، حًص ة اًخعًو ة اًـلِست، اًصٔبي واًفىص ، حًص  اًخيلي، حًص

                                                           
1

 . 236، ض2007َلس اكػم ا٢كضِساين، اًلاهون اٗكس خوزي، اٗكوٌك واْكىومة،اٗكس خوز، ا٢كىذة اًـصيب اْكسًر، مرص،  -

2
 .2016س ية  1996( كدي ثـسًي ذس خوز 59اىل 29ماذت ) 31اكهت   - 
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َة واًثلافِة وجضمي: اْكق يف اًخـَمي،اْكق يف حلوق اّكَي اًثاين ويه اْكلوق الاكذعاذًة والاحامتؾ  -    

اًـمي واْكق يف مس خوى مـُيش لئق، اْكق يف اًصؿاًة اًعحَة، حق يف اٍمتٜك، حًصة اًخجازت واًعياؿة، حًصة 

 الاتخاكز اًفىصي واًفين واًـَمي...

ىل حٌلًة ٔبنرب من ٕاىل تـغ اًفئاث اْكساسة واًيت حتخاح إ  2016نٌل اًخفت ا٢كؤسس اٗكس خوزي يف ثـسًي    

ا من فئاث ا٣كمتؽ، وحلوق روي إلؿاكة وحلوق ألظفال ا٢كخزىل ؾهنم  ٔبخي حتلِق ا٢كساوات اًفـََة مؽ كرُي

 حتؼى ألدشت حبٌلًة اٗكوٌك وا٣كمتؽ.»تبٔهَ: 72وجمِويل اًًسة يف ا٢كاذت 

 حتمي ألدشت وا٣كمتؽ واٗكوٌك حلوق اًعفي. 

 م ٔبو جمِويل اًًسة. حىفي اٗكوٌك ألظفال ا٢كخزىل ؾهن

 ًلمؽ اًلاهون اًـيف ضس ألظفال.

ثـمي اٗكوٌك ؿىل جسَِي اس خفاذت اًفئاث اًضـَفة راث الاحذَاخاث آكاظة من اْكلوق ا٢كـرتف هبا ٔكَؽ 

 ا٢كواظيني، وٕاذماهجا يف اْكَات الاحامتؾَة. 

 حتمي ألدشت واٗكوٌك ألصزاض ا٢كس يني.

«عحَق ُشا اًلاهونوحيسذ اًلاهون رشوظ وهَفِاث ث  
1

، ؤبنس ؿىل ؿست حلوق ٔبدصى اكْكق يف اًسىن
2

واْكق  

يف اًثلافة
3

.وما تلي ؿىل ا٢كرشغ سوى ثفعَي ُشٍ اْكلوق وما ؿىل اًسَعة اًخيفِشًة سوى وضـِا موضؽ 

 اًخعحَق مبا حيلق اًـساٌك الاحامتؾَة ًلك فئاث ا٣كمتؽ.

 اًحُئة واًخمنَة ا٢كس خسامة واًسالم.  حلوق اّكَي اًثاًر  وحمتثي يف: اْكق يف -      

                                                           
1

شا ابًصمغ من معاذكة اّكزائص ؿىل الثفاكِة آكاظة حبلوق روي إلؿاكة تخازخي  -  وذذَت الثفاكِة آكاظة ابلٔصزاض روي إلؿاكة حزي  2007زش ما 30ُو

 .2008اًخيفِش يف 

2
 .2016ا٢كـسل س ية  1996من ذس خوز  67ا٢كاذت  - 

3
 .2016ا٢كـسل س ية  1996من ذس خوز  54ا٢كاذت  - 
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فاْكق يف اًحُئة  2016ٕان حلوق اّكَي اًثاًر  ٠ك ثمت ذسرتهتا ٕال مبوحة اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية      

ٌَمواظن اْكق يف تُئة سَمية.ثـمي اٗكوٌك ؿىل »اًيت خاء فهيا: 68اًيؼَفة واًخمنَة ا٢كس خسامة مت ٕاذزاخَ يف ا٢كاذت

 .اْكفاع ؿىل اًحُئة

ني ٕكاًة اًحُئة شا ابًصمغ من حىفي ا٢كرشغ اًـاذي «حيسذ اًلاهون واحداث ألصزاض اًعحَـَني وا٢كـيًو ، ُو

ا٢كخـَق ابًحُئة واًخمنَة ا٢كس خسامة 10-03تخلٌَيَ يف اًلاهون زمق 
1

. 

ا    اًفصغ اًثاين: ا٤كافؼة ؿىل اْكلوق واْكصايث واس خلصاُز

ث يف ظَة اٗكس خوز جيـَِا راث كمية كاهوهَة سامِة ومَزمة مثي ابيق ٕان اًيط ؿىل اْكلوق واْكصاي        

و ٔبنرب ضٌلهة ٌَمحافؼة ؿَهيا، ورٛك ٢كا ٍمتخؽ تَ اٗكس خوز من ؿَو ومسو ؿىل ابيق اًلواهني يف  ٔبحاكم اٗكس خوز. ُو

ٕال وكف ٕاحصاءاث  اٗكوٌك، فِضفي ؿَهيا اًىثري من الاحرتام واًخلسٍص، ابٕلضافة ٕاىل مجوذ اٗكس خوز وؿسم ثـسًهل،

ٍك ذما ًؤذي ٕاىل اس خلصاز ُشٍ اْكلوق واْكصايث وزحاهتا ذاظة وظًو
2

. فلس وزذ يف ذًحاخة اٗكس خوز اّكزائصي 

و اًلاهون ألسايس اٙكي ًضمن اْكلوق واْكصايث اًفصذًة »تبٔن: 1996ًس ية  اٗكس خوز فوق أكَؽ، ُو

 ٔلساس َة وحلوق إلوسان وا٢كواظن مضموهة. اْكصايث ا»مٌَ ؿىل ٔبن:  32وهعت ا٢كاذت «. وأكاؾَة...

ني واّكزائصايث، واحهبم ٔبن ًيلٍَو من حِي ٕاىل حِي يك حيافؼوا ؿىل  ن حصااث مضرتاك تني مجَؽ اّكزائًص وحىِوّ

 «. سالمذَ، وؿسم اىهتاك حصمذَ

 

 

                                                           
1

 .2003،س ية43، ًخـَق ابًحُئة يف ٕاظاز اًخمنَة ا٢كس خسامة،ح.ز،ؿسذ 2003-07-19مؤزد يف  - 

2
تني كواؿس  حول مدس مسو اًلواؿس اٗكس خوزًة، ومن ا٢كـَوم ٔبن مجوذ اٗكس خوز ُو اٙكي ًؤذي ٕاىل كِام زكاتة ذس خوزًة اًلواهني حِامن ٍىون ُياك متَزيزاحؽ  - 

و اًيعوض اٗكس خوزًة، ذزاسة اٗكس خوز واًلواهني اًـاذًة وابًخايل فال ميىن ثعوزُا يف اٗكول راث اٗكساثري ا٢كصهة، ًالسزتاذت زاحؽ ٔبمحس اًـزي اًيلضخٌسي، مس

ي 2، ؿسذ13ملازهة، جمٍك اٍهنضة، جم٘ك  ة مؽ ا٢كلازهة اب٢كحاذئ اٗكس خوزًة يف 87و82، ض2012، اجًص اسَ  ؛ؾحس إكَس مذويل،  اًلاهون اٗكس خوزي والٔهؼمة اًسَ 

ة،  ؛ ؾٌلز ؾحاش، ذوز ا٣كَس 263 - 260ساتق، ض ؛ َلس اكػم ا٢كضِساين، مصحؽ89 -86، ض 1999اًرشًـة إلسالمِة، مًضبٔت ا٢كـازف، إلسىٌسًز

 . 91-59، ض 2013اٗكس خوزي اّكزائصي يف ضٌلن مدسٔب مسو اٗكس خوز، جمٍك ا٣كَس اٗكس خوزي اّكزائصي، اّكزائص، ؿسذ ٔبول، 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 اًفصغ اًثاًر:  ٕاماكهَة ا٢كعاًحة هبا من كدي ألفصاذ 

صايث ضٌلهة هحريت ًٔلفصاذ متىهنم ا٢كعاًحة هبا يف حاٌك حصماهنم مهنا ٔبو حٌلٍهتا يف ثـخرب ذسرتت اْكلوق واْك         

اًلاهون ًـاكة ؿىل ا٥كاًفاث ا٢كصحىدة ضس اْكلوق واْكصايث، وؿىل  ل ما ميس »حال الاؾخساء ؿَهيا. ًِشا جنس 

ة «ثسالمة إلوسان اًحسهَة وا٢كـيًو
1

ا حلوكا ؿََا ، وثخىفي اٗكوٌك تضٌلن ُشٍ اْكلوق واْكصاي ث وظَاىهتا ابؾخحاُز

وملسسة ل جيوس اًيَي مهنا
2

ة بٔو حق مـني ًددـَ جلكمة   شا ما ٔبنسٍ ا٢كؤسس اٗكس خوزي، فلكٌل هط ؿىل حًص . ُو

حصايث اًخـحري، وٕاوضاء أكـَاث،والاحامتغ، مضموهة »ثيط ؿىل ٔبن: 48مضموهة ٔبو مضمون مفثال ا٢كاذت 

  65؛ ٔبما ا٢كاذت «حق اٗكدول ٕاىل اًرتاة اًوظين وآكصوح مٌَ مضمون هل»ن:ثؤنس ؿىل بٔ  55؛ وا٢كاذت «ٌَمواظن

ػصوف مـُضة ا٢كواظيني اٙكٍن ٠ك ًحَلوا »خاء فهيا ٔبن: 73وا٢كاذت «. اْكق يف اًخـَمي مضمون...»فذيط ؿىل ٔبن:

«...سن اًـمي، واٙكٍن ل ٌس خعَـون اًلِام تَ، واٙكٍن جعزوا ؾيَ هنائَا، مضموهة
3

ضٌلن اْكلوق  . وٕارا اكن

سواء من ظصف اًسَعاث بٔو  -مىصش ذس خوزاي فٕاهَ ل ميىن ًٔلفصاذ ا٢كعاًحة حبلوكِم ا٢كلخعحة، وا٢كـخسى ؿَهيا 

ٕال ٕارا اكهت ُياك سَعة كضائَة مس خلٍك ومتازش يف ٕاظاز اًلاهون -من ظصف ألفصاذ
4

. 

 اًفصغ اًصاتؽ: متىني اًرب٢كان من ٕاهخاح كواهني اْكلوق واْكصايث 

ٕارا اكن اٗكس خوز ًيط ؿىل اْكلوق واْكصايث فٕاهَ ًخىفي توضؽ ا٢كحاذئ اًـامة، ومييح ذوزا ٢كمثًل إلزاذت        

 اًضـحَة ًخخِان ثفاظََِا وحزئَاهتا، ابؾخحازمه ألكصة ٕاىل بٔفصاذ ا٣كمتؽ، وألذزى ثضؤوهَ واحذَاخاثَ. 

ىن ل ٍىفي ٔبن ًـرتف اٗكس خوز ابْكلوق واْكصايث ومي      ىن اًرب٢كان من ثيؼميِا مبوحة كواهني، تي ٔبن ًو

ثعَـاث اًضـة وبٓماهل -فـال -حىون ُشٍ اْكلوق واْكصايث جتسس 
5

ن ًخبٔث رٛك ٕال ٕارا اكن ُؤلء ا٢كمثَني  ،ًو

ن ًخبىٔت رٛك ٕال ٕارا  ًـربون تعسق ؾن إلزاذت اًضـحَة ومؤمٌون جبسامة وهحي ا٢كسؤوًَة ا٢كَلات ؿىل ؿاثلِم، ًو

                                                           
1

 .1996من اٗكس خوز  41ا٢كاذت  - 

2
 .236َلس اكػم ا٢كضِساين، مصحؽ ساتق، ض - 

3
 لكمة مضموهةُياك ؿست مواذ ٔبدصى وزذث فهيا  - 

4
 .1996من ذس خوز 154ا٢كاذت  - 

5
ؼي ًخحسس ثعَـاثَ»ؿىل ٔبن: 1996من ذس خوز  115ثيط ا٢كاذت  -   «.واحة اًرب٢كان، يف ٕاظاز ادذعاظاثَ اٗكس خوزًة، ٔبن ًحلى وفِا ًثلة اًضـة، ًو
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

يا ثؼِص اكهوا كس و  ق اهخزاابث صفافة وىزهية يف ػي ثـسذًة س َاس َة حلِلِة. ُو ظَوا ٕاىل كدة اًرب٢كان ؾن ظًص

 ؿالكة اًسَعة اًدرشًـَة ابْكلوق واْكصايث هخـصط ًِا ابًخفعَي يف ا٢كعَة ا٢كوايل.

 ا٢كعَة اًثاين: ثلٌني اْكلوق واْكصايث 

والاؿرتاف هبا، تي تسسرتت اًـالكة اًيت حصتط  ٠ك ٍىذف ا٢كؤسس اٗكس خوزي تسسرتت اْكلوق واْكصايث    

ِشا مٌح اًسَعة اًدرشًـَة ذوزا رمٌل يف ٕاهخاح اًلواهني  اًسَعة اًدرشًـَة هبا وابًضـة اٙكي ًًذفؽ هبا. ًو

ق إلحاٌك اٗكس خوزًة )فصغ اثن(، ابٕلضافة ٕاىل  ا سَعة مٌخرحة من كدي اًضـة )فصغ ٔبول(، ؾن ظًص ابؾخحاُز

 اًخيفِشًة ؾيس وضـِا ٌَلاهون )فصغ اثًر(.مضازنهتا ٌَسَعة 

      اًفصغ ألول: بٔساش اثعال اًسَعة اًدرشًـَة ابْكلوق واْكصايث 

ا          ثخعي اًسَعة اًدرشًـَة تلواهني اْكلوق واْكصايث من ذالل متثََِا ٌَضـة واًيَاتة ؾيَ،ابؾخحاُز

سَعة مٌخرحة
1

شا ما ٔبنسٍ ا٢كؤسس اٗكس خوزي يف اًـسًس   7حِر ثيط ا٢كاذت  1996من هعوض ذس خوز ، ُو

تبٔن اًضـة ميازش ُشٍ اًس َاذت تواسعة  8وثَهيا ا٢كاذت«. اًس َاذت اًوظيَة مٜك ٌَضـة وحسٍ...»ؿىل ٔبن:

ا ؾن ظًصق الاس خفذاء وتواسعة ذمثَََ ا٢كيخرحني. وثيط ا٢كاذت  اًضـة »تبٔن: 9ا٢كؤسساث اٗكس خوزًة اًيت خيخاُز

 ا ما ًبئت:خيخاز ًيفسَ مؤسساث، كاٍهت

اًضـة »تبٔن 11، وثضَف ا٢كاذت «حٌلًة اْكصايث ألساس َة ٌَمواظن، والاسذُاز الاحامتؾي واًثلايف ًٔلمة... -

مفن ذالل ُشٍ «. حص يف ادذَاز ذمثَََ.ل حسوذ ٍمتثَي اًضـة، ٕال ما هط ؿَََ اٗكس خوز وكاهون الاهخزاابث

َعة اًدرشًـَة ذوزا رمٌل يف حٌلًة اْكلوق واْكصايث، اًيعوض اٗكس خوزًة جنس ا٢كؤسس اٗكس خوزي كس مٌح ٌَس

ة ٔبو ؿاذًة. ق اًدرشًؽ تلواهني ؾضًو  ؾن ظًص

ىن اًسَعة اًدرشًـَة ويه ثعيؽ اًلاهون جية ؿَهيا ٔبن حصاؾي تـغ اًضواتط واْكسوذ حىت ميىهنا بٔن        ًو

مذوافلة مؽ ٔبحاكم اٗكس خوز)ٔبول(  ثعسز اًلواهني اًيت ثخـَق ابْكلوق واْكصايث ٔكن حىون اًلاؿست اًلاهوهَة

 وذاظة مدسٔب ا٢كساوات )اثهَا( وجرسي يف مواهجة اًلك حاكم وحمىومني)اثًثا(.

                                                           
1

 .1996من ذس خوز   118و112ا٢كاذت  - 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 بٔول:ؿسم خماًفة اًلاؿست اًلاهوهَة ٔلحاكم اٗكس خوز 

ة، اٗكس خوز ُو ٔبمسى وزَلة يف اٗكوٌك، ثيخثق ؾهنا  ل اْكصايث واْكلوق اًيت حيخاهجا اًفصذ يف حِاثَ اًَومِ      

وثبئت اًلواهني اتًَة هل يف اًيؼام اًلاهوين، وابًخايل فال جيوس ًِا ٔبن حىون خماًفة هل، تي ٔبن حىون مذوافلة 

و ما س يرتك ثفعَهل يف ا٢كححر اًثاين.  ومذعاتلة مؽ بٔحاكمَ، وٕال ثـصضت ٢كلط اًلايض اٗكس خوزي. ُو

 َََ ذس خوزاياثهَا: بٔن جرشغ كاؿست كاهوهَة حصاؾي مدسبٔ ا٢كساوات ا٢كيعوض ؿ 

ص         ثَزتم اًسَعة اًدرشًـَة ويه ثلنن كواهني اْكلوق واْكصايث ٔبن حصاؾي مدسٔب ا٢كساوات اٙكي ًـس حُو

«وا٢كفذاخ اًصئُيس ٌَوظول ٕاىل اٗكميلصاظَة اْكلِلِة»اْكلوق واْكصايث
1

و من ا٢كحاذئ ألساس َة ا٢كيعوض  ، ُو

ؿَهيا يف  اًرشًـة إلسالمِة
2

اًياش »٢كي ْكلوق إلوسان، حِر خاء يف ماذثـَ اًساتــة ٔبنويف إلؿالن اًـا 

ِشا اوحة ا٢كؤسس «. مجَـا سواء ٔبمام اًلاهون، ومه ًدساوون يف حق اٍمتخؽ حبٌلًة اًلاهون ذومنا متَزي ًو

ا٢كؤسساث ٔبن جس هتسف ضٌلن مساوات  ل ا٢كواظيني  يف اْكلوق »من اٗكس خوز ؿىل 34اٗكس خوزي يف ا٢كاذت 

ساٌك اًـلداث اًيت ثـوق ثفذح خشعَة إلوسان، وحتول ذون مضازنة أكَؽ اًفـََة يف اْكَات واًواحداث ابٕ 

ل هيسف ٕاىل ٕاساٌك مؼاُص اٍمتَزي تني ألفصاذ »مفحسبٔ ا٢كساوات«. اًس َاس َة، والاكذعاذًة، والاحامتؾَة، واًثلايف

«فلط، وٕامنا هيسف نشٛك ٕاىل حتلِق اًـساٌك ٌَجمَؽ
3

 . 

 اًلاؿست اًلاهوهَة يف مواهجة اًلك حاكم وحمىومنياثًثا: بٔن جرسي 

                                                           
1

اس َة واً -  وين ؾحس ٝك، اًيؼم اًسَ  لاهون اٗكس خوزي، اٗكوٌك واْكىوماث واْكلوق واْكصايث اًـامة، ذاز اّكامـة اّكسًست، إلسىٌسًزة، ؾحس اًلين ثسَ 

 .332، ض 2006مرص، 

2
فوا ٕان بٔهصمنك ؾيس خاء إلسالم ًَؤسس ا٢كساوات تني الٔفصاذ فلس كال س ححاهَ وثـاىل:۞ ًبهٔيا اًياش ٕاان ذَلٌنك من رهص ؤبهىث وحـَينك صـواب وكدائي ًخـاز  - 

ة:*اًياش سواس َة كٔس يان ا٢كضط، ول فصق تني ؾصيب وجعمي ٕال ابًخلوى*.  ٝك ٔبثلنك ۞ وخاء يف اًس ية اًيحًو

3
؛ اًعاُص جن دصف ٝك، 5-1، ض 21زاحؽ ، جن ماٛك ثضري، مسامهة ا٣كَس اٗكس خوزي يف حٌلًة مدسٔب ا٢كساوات ٔبمام اًلاهون، جمٍك إلذازت، اّكزائص، زمق  - 

ج. هوم، اّكزائص،مسذي ٕاىل اْكص  وما تـسُا. 5، ض2009ايث وحلوق إلوسان اّكزء اًثاين اًخـحري اٗكس خوزي ٌَحصايث واْكلوق، ظاهسَ 

 - Anne LEVADE, discrimination positive et principe d’égalité en droit français, revue pouvoir, le seuil, France, 4-

2004 n°111, pp. 55-71. 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ٕان كواؿس اْكلوق واْكصايث اًيت ٌرشؾِا اًرب٢كان  جية ٔبن جرسي يف مواهجة اًلك حاكم وحمىومني وتسون       

ٔبي متَزي
1

،ٔبي كاؿست كاهوهَة ثؤمن ًإلوسان حِات  هصمية، ذاًَة من اًخـسف واًؼ١ك، يف ػي ذوٌك ذميلصاظَة 

فلك ا٢كواظيني سواس َة ٔبمام اًلاهون. ول ميىن ٔبن ًخشزغ تبٔي متَزي ًـوذ سخدَ ٕاىل »ام واًسالم، ٌسوذُا اًوئ

«ا٢كوٗك، ٔبو اًـصق، ٔبو اّكًس ٔبو اًصٔبي، ٔبو ٔبي رشظ ٔبو ػصف ٔبدص، خشيص ٔبو احامتؾي
2

. 

 اًفصغ اًثاين: إلحاٌك اٗكس خوزًة وس ٍَك لثعال اًسَعة اًدرشًـَة ابْكلوق واْكصايث

ؼِص ؿالكة اًرب٢كان ابْكلوق واْكصايث من ذالل إلحاٌك اٗكس خوزًة. فا٢كؤسس اٗكس خوزي جنسٍ لكٌل ث         

مت حتسًسُا تلاهون....»ًيط ؿىل حًصة ٔبو حق مـني ٍمتم اًيط تـحازت  حتسذ اًزتاماث ٔبدصى مبوحة »...، ٔبو «ًو

وكس » ، و ميازش يف ٕاظاز اًلاهون»..؛«ذون ٔبًة رشوظ ٔبدصى كري اًرشوظ اًيت حيسذُا اًلاهون»... ؛ «كاهون

ٍىون اًلاهون ا٤كال ٕاًََ  كاهوان ؾضواي ٔبو ؿاذاي
3

 . 

حق ٕاوضاء ألحزاة »من اٗكس خوز تبٔن: 52ومن ٔبمثٍك إلحاٌك ؿىل اًلاهون اًـضوي ما وزذ يف ا٢كاذت         

ؤسس اٗكس خوزي ٠ك وٕان اكن ا٢ك«. اًس َاس َة مـرتف تَ ومضمون... حتسذ اًزتاماث ٔبدصى مبوحة كاهون ؾعوي

ٕان اكن كاهون ألحزاة اًس َاس َة كاهوان ؾضواي ٔبو ؿاذاي، ٕال ٔبهَ من ا٢كـَوم ٔبهَ مٌش ٔبن  2016حيسذ كدي ثـسًي 

ة مبوحة ذس خوز  ٔبظحح كاهون ألحزاة اًس َاس َة ًعسز تلاهون ؾضوي 1996ذذَت فئة اًلواهني اًـضًو
4

 ،

ومثهل نشٛك كاهون الاهخزاابث
5

وكاهون إلؿالم 
1

 . 

                                                           
1

ؾن ا٢كساوات تني اًياش ٔبمام اًلاهون تلوهل: ٔبهنم جية ٔبن حيوكوا ظحلا ًلواؿس مس خلصت ورشث ؿىل اًياش، ل ثخلري ظحلا  1690حون ًوك يف ؿام  وكس ؿرب»- 

وين ؾ «. ْكاٌك مـَية، ٕار جية ٔبن ٍىون ُياك كاؿست واحست ثعحق ؿىل أكَؽ، ل فصق تني قين وفلري،وري حؼوت ؾيس الٔمري، وفالخ وزاء حمصازَ حس اًلين ثسَ 

 .340ؾحس ٝك، مصحؽ ساتق، ض 

2
 .1996من ذس خوز  32ا٢كاذت  - 

3
ة ٔبو اًيؼامِة وفلا ٌ٘كس خوز اّكزائصي ا٢كـسل س ية  -  ، ا٣كٍك اًلاهوهَة 1996ًالسزتاذت زاحؽ ؾزاوي ؾحس اًصمحن، فئة اًلواهني اّكسًست: اًلواهني اًـضًو

؛ ؾٌلز ؾواتسي، فىصت اًلاهون اًـضوي وثعحَلاهتا يف اًلاهون اًياػم ٌَرب٢كان واًـالكاث اًوػَفِة تٌَُ وتني 80-58، ض 2002اًخووس َة، مصنز اًًرش اّكامـي، 
 .73-47، ض2003، مازش 2اْكىومة، جمٍك اًفىص اًرب٢كاين، ؿسذ

4
ست زمسَة ٌ  2012ًياٍص س ية  12مؤزد يف  04-12اًلاهون اًـضوي زمق  -   .2012-01-05مؤزذة يف  02َجمِوزًة اّكزائًصة زمق ا٢كخـَق ابلٔحزاة اًس َاس َة حًص

5
ة زمق  2012ًياٍص س ية  12مؤزد يف  01-12اًلاهون اًـضوي زمق  -  ست زمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائًص  .2012 -01-14مؤزذة يف  01ا٢كخـَق ابلهخزاابث حًص
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ة، مـصفة »تلوًِا:33ومن ٔبمثٍك إلحاٌك مبوحة كاهون ؿاذي ما هعت ؿَََ ا٢كاذت         اّكًس َة اّكزائًص

ة، والاحذفاع هبا،ٔبو فلساهنا،ٔبوٕاسلاظِا، حمسذت ابًلاهون  61وا٢كاذت «. ابًلاهون.رشوظ اندساة اّكًس َة اّكزائًص

غ من اٗكوٌك. »خاء فهيا ٔبهَ: غ وهَفِاثًَرتثة ؿىل آكعبٔ اًلضايئ ثـًو  63وا٢كاذت « وحيسذ اًلاهون رشوظ اًخـًو

ًدساوى مجَؽ ا٢كواظيني يف ثل٘ك ا٢كِام واًوػائف يف اٗكوٌك ذون ٔبًة رشوظ ٔبدصى كري اًرشوظ »ثيط ؿىل ٔبهَ:

 . »اْكق يف إلرضاة مـرتف تَ، وميازش يف ٕاظاز اًلاهون»ؿىل ٔبن  71؛ وهعت ا٢كاذت «اًيت حيسذُا اًلاهون

ا ثؼِص تعوزت خَََ ؿالكة اًسَعة اًدرشًـَة ابْكلوق واْكصايث، فإلحاٌك اٗكس خوزًة يه ا٢كعسز ومن ُي       

خجىل رٛك توضوخ يف ا٢كاذت  من اٗكس خوز  112اٙكي حصحىز ؿَََ يف ذمازسة رممهتا يف ثلٌَهنا ٌَحلوق واْكصايث،ًو

ت ؿَََ. ومن ُيا خاءث ا٢كا من اٗكس خوز ًخـسذ ًيا  140ذت اًيت جتـَِا س َست يف ٕاؿساذ اًلاهون واًخعًو

حلوق »( جمال ثخسذي فهيا اًسَعة اًدرشًـَة)ا٣كَس اًضـيب اًوظين(  ثسن اًلواهني اًـاذًة وذاظة29زالزني)

ألصزاض وواحداهتم ألساس َة،لس امي هؼام اْكصايث اًـمومِة، وحٌلًة اْكصايث اًفصذًة، وواحداث 

«ا٢كواظيني...
 

( جمالث6اًَة ًِا س حؽ)ا٢كو  141وثضَف ًِا ا٢كاذت 
 

ة ٔبو كواهني هؼامِة نٌل  ٌَدرشًؽ فهيا تلواهني ؾضًو

2ٌسمهيا اًحـغ
ياك نشٛك ؿست جمالث ٔبدصى مذفصكة يف  ،نلاهون الاهخزاابث وألحزاة اًس َاس َة وإلؿالم... ُو

حىون  106و،105اٗكس خوز،ومهنا ؿىل سخِي ا٢كثال: ثيؼمي حاٌك اًعوازئ واْكعاز ا٢كيعوض ؿَهيا يف ا٢كاذت 

شٍ اْكالث يه اًيت حىون فهيا اْكصايث واْكلوق يف دعص، رٛك ٔبن اًسَعة اًخيفِشًة  مبوحة كاهون ؾضوي. ُو

ىن مؽ ُشا ًوحة ؿَهيا  ميىهنا ٔبن ثلِس تـغ اْكلوق واْكصايث من ٔبخي اْكفاع ؿىل سالمة اٗكوٌك ؤبمهنا. ًو

واحدة سواء ؾيس ٕاؿالن حاٌك اًعوازئ ٔبو ؾيس متسًسُا.  اٗكس خوز مصاؿات تـغ اًضواتط واًلِوذ فاسدضازت اًرب٢كان

وما دصح ؾن ُشا اًخـساذ ًعحح من ادذعاض اًخيؼمي آكاض ابًسَعة اًخيفِشًة
3

، ٕال ٔبهَ ما ًالحغ ؿىل ُشٍ 

ا٣كالث ا٥كوٌك ٌَسَعة اًدرشًـَة،  ٔبهنا يف ثلسٍصان كس مشَت مـؼم ا٢كَاذٍن. فإلحاٌك اٗكس خوزًة يه اًيت ختول 

                                                                                                                                                                                            

1
ة زمقًخـَق ابٕلؿالم، حص  2012ًياٍص س ية  12مؤزد يف  05-12اًلاهون اًـضوي زمق  -   .2012-01-15مؤزذة يف    02ًست زمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائًص

2
اس َة، ا٢كؤسسة اّكامـَة ٌ٘كزاساث، ًحيان،  -   . 317، ض 1982ٕاسٌلؾَي اًلزال يف مؤًفَ اًلاهون اٗكس خوزي واًيؼم اًسَ 

3
؛ زاحؽ بٔنرث حول جمال اًلاهون «ائي كري ا٥كععة ٌَلاهون....ميازش زئُس أكِوزًة اًسَعة اًخيؼميَة يف ا٢كس»ؿىل ٔبهَ: 1996من ذس خوز  143ثيط ا٢كاذت  - 

اًالحئة(، اّكزء واًالحئة ؾزاوي ؾحس اًصمحن، ضواتط ثوسًؽ الادذعاض تني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِشًة، ذزاسة ملازهة يف حتسًس جمال  ل من اًلاهون و 

 .2009الٔول، ذاز اًلصة ًٌَرش واًخوسًؽ،اّكزائص، 
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ًلك من اًوسٍص ألول واًيواة حق »من اٗكس خوز ؿىل ٔبهَ: 136ًرب٢كان اكرتاخ اًلواهني حِر هعت ا٢كاذت ا

 ا٢كحاذزت ابًلواهني.

وثَهيا ا٢كاذت «. حىون اكرتاحاث اًلواهني كاتٍك ٌَمياكضة، ٕارا كسرما ؾرشون انئحا ٔبو ؾرشون ؾضوا يف جمَس ألمة

ٔبو اكرتاخ كاهون موضوغ مٌاكضة من ظصف ا٣كَس اًضـيب  جية ٔبن ٍىون  ل مرشوغ كاهون»تبٔهَ:  138

مؽ اًـ١ك ٔبن حق اكرتاخ اًلواهني اكن حىصا ؿىل هواة «. اًوظين وجمَس ألمة ؿىل اًخوايل حىت ثمت ا٢كعاذكة ؿَََ

شا ابًصمغ من ٔبن ا٢كاذت  اكهت ختوهل ٌَلصفذني 2016كدي ثـسًي  1996من ذس خوز 112اًلصفة ألوىل فلط ُو
1

 ،

ىن اكن هل ذوزا هحريا يف اًـمََة اًدرشًـَة من ذالل مٌاكضة اًلواهني مفجَ س ألمة ٠ك ٍىن  هل حق ا٢كحاذزت ًو

وا٢كعاذكة ؿَهيا
2

و ما حـي ا٢كؤسس اٗكس خوزي يف ثـسًي  ىن يف جمال  2016،ُو مييحَ حق ا٢كحاذزت ابًدرشًؽ ًو

و كواهني ا٢كخـَلة ابًخيؼمي ا٤كًل وهتَئة إلكَمي واً   خلس مي إلكَميي. حمسذ ُو

ؽ        نٌل ثؼِص ؿالكة  اًسَعة اًدرشًـَة ابْكلوق واْكصايث من ذالل ا٢كعاذكة ٔبو ؿسم ا٢كعاذكة ؿىل مضاًز

ٔبؿالٍ، ورٛك من ذالل مٌاكض هتا ًِشٍ  112اًلواهني اًيت ثحاذز هبا اْكىومة نٌل ُو مٌعوض ؿَََ يف ا٢كاذت 

ؽ، ذما خيوًِا اًخعسي ٔلي مرشوغ كاه ت ضس ُشا ا٢كرشوغ. مؽ ا٢كضاًز ون كس ًًهتم اْكلوق واْكصايث ابًخعًو

ا٢كالحؼة ٔبهَ يف اًواكؽ اًـمًل فٕان مداذزت اًوسٍص ألول يه اًلاًحة اب٢كلازهة مؽ مداذزت اًيواة ورٛك ٢كا ثخوفص ؿَََ 

 اْكىومة من ٕاماكهَاث ُائٍك ًفذلسُا اًرب٢كان.

 اًخيفِشًة يف ٕاهخاح اًلاهون  اًفصغ اًثاًر: مضازنة اًسَعة اًدرشًـَة ٌَسَعة

ٕارا اكهت رممة اًرب٢كان ألساس َة يه سن اًدرشًـاث، ٕال ٔبهَ ل ًًسحة متاما من اًـمََة اًدرشًـَة         

شا حفاػا ؿىل حٌلًة اْكلوق واْكصايث ابؾخحاٍز ذمثي اًضـة. فِو ًخسذي ٔبًضا حِامن ثلوم اًسَعة اًخيفِشًة  ُو

                                                           
1

وًة ٕلظالخ ذس خوزي وس َايس يف اّكزائص)ذزاسة ؿىل ضوء ًَس رشًط، ٔبهؼص، و  -  ٕاظالخ الٔحاكم اٗكس خوزًة اًياػمة ٢كٌلزسة اًـمي اًدرشًـي ٌَرب٢كان كًٔو

 .98-96ض  ، 2014، 03اًخعوز اٗكس خوزي اّكزائصي(، جمٍك ا٣كَس اٗكس خوزي اّكزائصي، اّكزائص، ؿسذ 

2
ؽ، صايم زاحب، ماكهة جمَس الٔمة يف اًرب٢كان اّكزائصي، مشهصت ماحس خري يف كاهون إلذازت ا٤كََة، لكَة اْكلوق واًـَوم زاحؽ حول ذوز جمَس الٔمة يف اًدرشً - 

اس َة،خامـة ثَمسان،  َس،مصحؽ ساتق، ض ؛ 85 -16، ض 2012-2011اًسَ  ايس اّكزائصي، ذزاسة حتََََة  ؛ 90 -83رشًط ًو سـَس تواًضـري، اًيؼام اًسَ 

 -107، ض2013مٌلحة ومًزست،  2، ظ4، اًسَعة اًدرشًـَة وا٢كصاكدة، ذًوان ا٢كعحوؿاث اّكامـَة، اّكزائص، اّكزء 1996ْكنك يف ضوء ذس خوز ًعحَـة هؼام ا

140.  
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ق ألوامص  َة )اثهَا( ويف ثـسًي اٗكس خوز والاس خفذاء ابًدرشًؽ ؾن ظًص )ٔبول( ٔبو من ذالل ا٢كـاُساث اٗكًو

 اًضـيب)اثًثا(، ورٛك ٢كا متَىَ من ٕاماكهَاث فٌَة وثرشًة. 

 ٔبول: ألوامص اًصئاس َة

ًصئُس أكِوزًة ٔبن ٌرشغ تبٔوامص يف ا٢كسائي اًـاخٍك يف حاٌك صلوز »من اٗكس خوز ؿىل ٔبهَ:142ثيط ا٢كاذت      

 َس اًضـيب اًوظين ٔبو ؾعٍك اًرب٢كان.تـس ٔبذش زٔبي جمَس اٗكوٌك.ا٣ك

ـصط زئُس أكِوزًة اًيعوض اًيت اختشُا ؿىل  ل قصفة من اًرب٢كان يف ٔبول ذوزت هل ًخوافق ؿَهيا.   ًو

 ثـس لقَة ألوامص اًيت ل ًوافق ؿَهيا اًرب٢كان.

 من اٗكس خوز. 107ئَة ا٢كشهوزت يف ا٢كاذت ميىن زئُس أكِوزًة ٔبن ٌرشغ تبٔوامص يف اْكاٌك الاس خثٌا

مبوحة ُشٍ ا٢كاذت ًخحول زئُس أكِوزًة ٕاىل مرشغ حلِلي تسل من اًرب٢كان. «. ثخزش ألوامص يف جمَس اًوسزاء

ىن سَعة اًدرشًؽ تبٔوامص ل جية ٔبن حىون  وػصوف الاس خـجال يه اًيت متىٌَ من ذمازسة ُشا الادذعاض. ًو

ُس كاؿس ت ؿامةٕال اس خثٌاء ًو
1

. 

مؽ ا٢كالحؼة ٔبهَ فلط ألوامص ا٢كخزشت يف فرتت ؾعٍك  اًرب٢كان ويف حاٌك صلوز ا٣كَس اًضـيب اًوظين يه       

اًيت ثـصط ؿىل اًرب٢كان ًَوافق ؿَهيا ٕارا زٔبى ٔبهنا ل متس ابْكلوق واْكصايث ٔبو ٍصفضؼؼِا ٕان زٔبى ؾىس رٛك. نٌل 

س خوزي كدي موافلة اًرب٢كان ؿَهيا ٔبو تـس موافلذَ، رٛك ٔبن إلدعاز ٔبن ُشٍ ألوامص ثفَت من زكاتة ا٣كَس اٗك

2ًعحح مسبٌٔك ص حَ مس خحٍَك من اًياحِة اًـمََة
،فلدي ا٢كوافلة اًرب٢كان كري موحوذ وتـس موافلذَ ل ًخعوز بٔن 

ة جس خعَؽ ذمازسة حق  خيعص اًلايض اٗكس خوزي  ؿىل يشء وافق ؿَََ.اٌَِم ٕال ٕارا اكهت ُياك مـازضة كًو

 من اٗكس خوز. 114/6إلدعاز ا٢كيعوض ؿَََ يف ا٢كاذت 

                                                           
1

 .22، ض 2ؿسذ ، 2000من اٗكس خوز، اًيؼام اًلاهوين ًٔلوامص، جمٍك إلذازت،  124زاحؽ تسزان، الادذعاض اًدرشًـي ًصئُس أكِوزًة مبلذىض ا٢كاذت  - 

2
السزتاذت زاحؽ هرص اٗكٍن جن ظَفوز، اًسَعاث الاس خثٌائَة ًصئُس أكِوزًة اّكزائصي واًضٌلانث اٗكس خوزًة ٌَحلوق واْكصايث  ؛24ا٢كصحؽ هفسَ، ض -  ًو

سي تَـحاش،    .2004اًـامة، ذزاسة ملازهة، زساٌك ذنخوزاٍ، خامـة سَ 
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ًىن ألوامص ا٢كخزشت يف اْكاٌك الاس خثٌائَة فٕاهنا ل ثـصط ؿىل اًرب٢كان، وحمعية يه ألدصى من ٔبًة زكاتة      

ا ثخـَق تلواهني اْكلوق واْكصايث نلاهون اّكًس َة، وكاهون  ة ؤبكَة ألوامص اًيت مت ٕاظساُز ذس خوزًة ٔبو ٕاذاًز

  ألدشت....

   اثهَا: ا٢كوافلة ؿىل ا٢كـاُساث اٗكوًَة

ٕاّن هعوض ا٢كـاُست ٔبو الثفاكِة ا٢كعاذق ؿَهيا  من ظصف زئُس أكِوزًة وا٢كوافق ؿَهيا دضاحة من         

ًعاذق زئُس أكِوزًة ؿىل اثفاكِاث »تلوًِا: 149ظصف اًرب٢كان جسمو ؿىل اًلاهون، حسة ما خاء يف ا٢كاذت 

، ومـاُساث اًس١ك واًخحاًف والاحتاذ، وا٢كـاُساث ا٢كخـَلة حبسوذ اٗكوٌك، وكاهون ألصزاض، واًيت اًِسهة

وثضَف ا٢كاذت «. ثرتثة ؿَهيا هفلاث كري وازذت يف مزياهَة اٗكوٌك، تـس ٔبن ثوافق ؿَهيا  ل قصفة من اًرب٢كان دضاحة

وظ ا٢كيعوض ؿَهيا يف اٗكس خوز جسمو ؿىل ا٢كـاُساث اًيت ًعاذق ؿَهيا زئُس أكِوزًة حسة اًرش »:ٔبن150

مفن ذالل ُشٍ اًيعوض ميىن ٌَرب٢كان من الاظالغ ؿىل موضوغ ا٢كـاُست ٕان اكن هيسذ اْكلوق «. اًلاهون

واْكصايث ٔبو ل،وابًخايل فٕان زفغ اًرب٢كان ا٢كوافلة ؿىل مـاُست ٕارا زٔبى فهيا ما ميس ابْكلوق واْكصايث فٕاهَ ل 

 ن ثسذي حزي اًخيفِش.ميىن ًِشٍ ا٢كـاُست بٔ 

ت ؿَََ  اثًثا: مٌاكضة اًخـسًي اٗكس خوزي واًخعًو

و ما هعت ؿَََ ا٢كاذت       من  210ٌَرب٢كان ذوز يف مٌاكضة ٔبي ثـسًي ذس خوزي ًحاذز تَ زئُس أكِوزًة، ُو

اًيت  ٔبن مرشوغ ٔبي ثـسًي ذس خوزي ل ميس اًحخة ا٢كحاذئ اًـامة-ٕارا ازثبٔى ا٣كَس اٗكس خوزي»اٗكس خوز تبٔهَ:

حتنك اًضـة اّكزائصي وحلوق إلوسان وا٢كواظن وحصايهتٌل ول ميس تبٔي هَفِة اًخواسانث ألساس َة ٌَسَعاث 

وا٢كؤسساث اٗكس خوزًة، وؿَي زٔبًَ ٔبمىن زئُس أكِوزًة ٔبن ًعسز اًلاهون اٙكي ًخضمن اًخـسًي اٗكس خوزي 

 «. ٔبظواث ٔبؾضاء قصفيت اًرب٢كان¾( ٔبزابغ ) مدارشت ذون ٔبن ًـصضَ ؿىل الاس خفذاء اًضـيب، مىت ٔبحصس زالزة 

بئت        ونٌل هالحغ ٔبن ا٢كؤسس اٗكس خوزي حيؼص ا٢كساش ابْكلوق واْكصايث يف ٔبي ثـسًي  ذس خوزي، ًو

ت  ذوز اًرب٢كان تـس ٔبن ًؤنس ا٣كَس اٗكس خوزي ٔبن ُشا اًخـسًي ل ميس اًحخة ابْكلوق واْكصايث، فِلوم ابًخعًو

 زاتـا: الاس خفذاء اًضـيب حريت ٌَحلوق واْكصايث.ؿَََ، ويف رٛك ضٌلهة ه 
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بٔي اًصحوغ ًعاحة اًس َاذت ًَلول لكمخَ يف ا٢كوضوغ ا٢كعصوخ ؿَََ سواء كضَة ُامة ٠ك ًفعي فهيا تـس       

ٔبو مرشوغ كاهون ذس خوزي ٔبو ؾضوي ٔبو ؿاذي
1

اًسَعة اًخبٔسُس َة »تبٔن:  8، حسة ما هعت ؿَََ ا٢كاذت 

 ة س َاذثَ ؾن ظًصق الاس خفذاء، ٔبو تواسعة ذمثَََ ا٢كيخرحني.مٜك ٌَضـة.... ميازش اًضـ

 (.8اًفلصت  91يف  ل كضَة راث ٔبمهَة وظيَة )ا٢كاذت « ًصئُس أكِوزًة ٔبن ًَخجئ ٕاىل ٕازاذت اًضـة مدارشت

شا الادذعاض ًخلامسَ زئُس أكِوزًة واًرب٢كان       ن فصئُس أكِوزًة ُو اٙكي حصحؽ هل ا٢كحاذزت ابٕلؿال -ُو

ًصئُس أكِوزًة حق ا٢كحاذزت ابًخـسًي »تلوًِا: 208ؾن اس خفذاء صـيب، حسة ما خاء يف هط ا٢كاذت 

اٗكس خوزي، وتـس ٔبن ًعوث ؿَََ ا٣كَس اًضـيب اًوظين وجمَس ألمة تيفس اًعَلة حسة اًرشوظ هفسِا 

 اًيت ثعحق ؿىل هط جرشًـي.

. ( ًوما ا٢ك50ًـصط اًخـسًي ؿىل اس خفذاء اًضـة ذالل )   واًَة ٕلكصاٍز

ا٢كواًَة ًِا  209وثضَف ا٢كاذت «. ًعسز زئُس أكِوزًة اًخـسًي اٗكس خوزي اٙكي ظاذق ؿَََ اًضـة 

 ًعحح اًلاهون اٙكي ًخضمن مرشوغ اًخـسًي اٗكس خوزي لقَا، ٕارا زفضَ اًضـة.»تبٔهَ:

ت ؿىل موضوغ فاًرب٢كان هل ذو «. ول ميىن ؾصضَ من خسًس ؿىل اًضـة ذالل اًفرتت اًدرشًـَة  ز يف اًخعًو

الاس خفذاء اًضـيب. وهبشا ٍىون اًرب٢كان رشٍاك ًصئُس أكِوزًة يف اٌَجوء ٕاىل إلزاذت اًضـحَة، ثرشظ ٔبن ل ميس 

 ُشا اًخـسًي ابْكصايث ألساس َة وحلوق إلوسان وا٢كواظن.

ق الاس خفذاء اًضـيب حسة ا٢كاذت    ٕاىل جتزي ًثالزة ٔبزابغ )  211نٌل ميىن ٌَرب٢كان نشٛك ٔبن ٌرشغ ؾن ظًص

ٔبؾضاء اًلصفذني جممتـني ٔبن ًحاذزوا ابكرتاخ ثـسًي ذس خوزي ؿىل زئُس أكِوزًة اٙكي ميىٌَ ؾصضَ ؿىل ¾( 

ة إلؿالن ؾن ٕاحصاء  ىن مداذزت اًرب٢كان ثحلى ملِست  مبوافلة زئس أكِوزًة  اٙكي ٍمتخؽ حبًص الاس خفذاء اًضـيب. ًو

 الاس خفذاء اًضـيب من ؿسمَ. 

وٕارا اكن اًرب٢كان ٠ك ًحاذز ول مصت مبٌلزسة حق ثـسًي اٗكس خوز ؾن ظًصق الاس خفذاء اًضـيب مٌش حىٌصسَ       

ٕال ٔبن زئُس أكِوزًة مازش حلَ ؿست مصاث، وذاظة يف كواهني متس ابْكلوق واْكصايث،  1996ذس خوزاي  يف 

                                                           
1

 .11-9س خفذاء اًضـيب، ذاز ا٢كعحوؿاث اّكامـَة، مرص، تسون اتزخي، ض ًالسزتاذت زاحؽ،  ماخس زاقة اْكَو، الا - 
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والاس خفذاء اًضـيب ؿىل مِثاق اًس١ك  -1999سخمترب 16اكلس خفذاء اًضـيب ؿىل كاهون اًوئام ا٢كسين تخازخي 

سذالن مضن 2005سخمترب  29وا٢كعاْكة اًوظيَة  ٌل هعان جرشًـَان ميسان حبلوق وحصايث ألفصاذ، ًو ، ُو

1996من ذس خوز  122كاهون اًـلوابث اٙكي ُو من ادذعاض اًرب٢كان حسة ا٢كاذت 
1

، ابٕلضافة ٕاىل ٔبن 

 تة اًلضائَة واٗكس خوزًة.اًلواهني إلس خفذائَة ثفَت من اًصكا

ٕارن فـالكة اًسَعة اًدرشًـَة ابْكلوق واْكصايث ؿالكة مذَية ورٛك من هوهنا سَعة مٌخرحة من ظصف      

شا من  ىن اٗكس خوز ٠ك ًرتك ًِا سَعة اًدرشًؽ معَلة تي حـي اًلايض اٗكس خوزي زكِحا ؿَهيا ُو اًضـة،  ًو

 ٔبخي حٌلًة اْكلوق واْكصايث. 

 حٌلًة اْكلوق واْكصايث ذس خوزاي ا٢كححر اًثاين:

ىن          ٕارا اكن اٗكس خوز ٌسمو ؿىل اًلاهون، مفن ا٢كفصوط ٔبن ٍىون ُشا ألذري مذوافلا مؽ هعَ وزوحَ، ًو

كس ميس اًلاهون حبلوق وحصايث ألفصاذ، وثـس اًصكاتة اٗكس خوزًة هدِجة مٌعلِة ٢كحسٔب مسو اٗكس خوز وبًَٓة ٔبساس َة 

ث، من ٔبي اىهتاك كس ًعَهبا من ظصف اًسَعة اًدرشًـَة. ًِشا جية ؿىل ُشٍ ألذريت يف ٕكاًة اْكلوق واْكصاي

ٔبذاء رممهتا ٔبن ثخلِس تبٔحاكم اٗكس خوز،وٕال ًمت ٕادعاز اًلايض اٗكس خوزي ًخسط زكاتخَ ؿىل اًلواهني ا٢كيهتىة 

ف ٔلحاكم اٗكس خوز، ٌَحلوق واْكصايث، وقين ؾن اًحَان، ٔبن اًلايض اٗكس خوزي  ٌس خعَؽ ٕاًلاء ٔبي هط خماً

 ميثي مساسا دعريا ابْكلوق واْكصايث سواء كدي ٕاظساز اًلاهون) معَة ٔبول( ٔبو ٕاظساٍز )معَة اثن(.

  ا٢كعَة ألول: إكاًة اًساتلة ؿىل ٕاظساز اًلاهون

ختضؽ ا٢كـاُساث واًلواهني واًخيؼاميث ًصكاتة ساتلة من ظصف ا٣كَس اٗكس خوزي اٙكي ًـعي زٔبًَ      

ىن ُشٍ اًصكاتة ًن حىون ٕال ٕارا حتصهت هجاث إلدعاز ٔلهنا زكاتة ثضان ذس   خوزٍهتا ٔبو ؿسم ذس خوزٍهتا، ًو

شا ما ًلَي من فـاًَهتا. ٔبما اًلواهني اًـضوًة واًيؼام اٗكاذًل ًلصفيت اًرب٢كان فذىون زكاجهتٌل زكاتة  ة ُو ادذَاًز

ق معاتلة اًيط مؽ اٗكس خوز من ظصف ا٣ك ة ؾن ظًص َس اٗكس خوزي، تـس ٕادعاٍز وحواب من ساتلة وٕاحداًز

                                                           
1

 .2016يف ثـسًي  140اظححت ا٢كاذت  - 
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لوم يف ُشٍ اْكاٌك إبًلاء لكي ٔبو حزيئ ٌَيط  فعي يف ُشٍ اْكاٌك جصٔبي نشٛك. ًو ظصف زئُس أكِوزًة،ًو

حمي إلدعاز
1

ق ظَة اًلصاءت اًثاهَة ،  ٔبو ٕاؿاذثَ ٌَرب٢كان ٢كصاحـخَ من خسًس ؾن ظًص
2

لة  شٍ اًعًص ثلَي »،ُو

«هؼصاي فصض اٌَجوء ٕاىل إلدعاز
3

. وابًًس حة ٌَمـاُست فٕان زٔبى ٔبن ٔبحاكرما ل ثًسجم مؽ اٗكس خوز فال ًمت 

اًخعسًق ؿَهيا
4

. 

ة ٔبو حق مٌعوض ؿَََ يف اٗكس خوز،  ٕان اًصكاتة اًساتلة ٌَلواهني يه زكاتة وكائَة متيؽ ظسوز كاهون مس حبًص

ىن ُشٍ اًلواهني ميىن مصاكدهتا لحلا تـس ٔبن حىون كس ظسزث يف  ذما ًوفص حٌلًة هحريت ٌَحلوق واْكصايث. ًو

ست اًصمسَة وجس ىن ٌَاكفة اًـ١ك هبا.  اّكًص

 ا٢كعَة اًثاين: إكاًة اًالحلة ؿىل ٕاظساز اًلاهون

حمتثي إكاًة اًالحلة ؿىل ٕاظساز اًلاهون يف زكاتة ا٢كـاُساث واًلواهني واًخيؼاميث تـس ذدوًِا حزي اًيفار       

س اٗكس خوزي من ظصف زئُس أكِوزًة وزئُيس قصفيت اًرب٢كان. وثخوكف ؿىل ٕادعاز بٔو ؿسم ٕادعاز ا٣كَ

. عسز ا٣كَس اٗكس خوزي كصاٍز  ًو

                                                           
1

 186وثضَف ا٢كاذت «. خيضؽ اًلاهون اًـضوي ٢كصاكدة معاتلة اًيط مؽ اٗكس خوز من ظصف ا٣كَس اٗكس خوزي كدي ظسزوٍ»... ؿىل ٔبهَ: 141ثيط ا٢كاذت  - 

نٌل ًفعي ا٣كَس  اٗكس خوزي، تـس ٔبن خيعٍص زئُس أكِوزًة، زٔبًَ وحواب يف ذس خوزًة اًلواهني اًـضوًة تـس ٔبن ًعاذق ؿَهيا اًرب٢كان ًحسي ا٣كَس»ؿىل ٔبهَ:

سذ ًلواؿس ا٣كَس يؼام ا٤كاً  .ؤبهؼص ٔبًضا«اّٗكس خوزي يف معاتلة اًيؼام اّٗكاذًل ًلك من قصفيت اًرب٢كان ٌّ٘كس خوز، حسة إلحصاءاث ا٢كشهوزت يف اًفلصت اًّساتلة

ي  16اًـمؼؼؤزد يف  اٗكسذؼوزي ست اًصمسَة ٌَجمِوزًة اًـسذ  2012ٔبجًص  (. 2012ماي 3ا٢كؤزد يف   26ا٤كسذ ًلواؿس معي ا٣كَس اٗكس خوزي )اّكًص

2
( 30ت ؿَََ يف قضون اًثالزني )ميىن زئُس أكِوزًة ٔبن ًعَة ٕاحصاء مساوٌك اثهَة يف كاهون مت اًخعًو» ؿىل ٔبهَ: 1996من ذس خوز  145ثيط ا٢كاذت  - 

. ويف ُشٍ اْكاٌك ل ًمت ٕاكصاز اًلاهون ٕال تبٔكَحَة زَيث ٔبؾضاء ا٣كَس اًضـيب اًوظين ؤبؾضاء جمَس الٔم  «.ةًوما ا٢كواًَة ًخازخي ٕاكصاٍز

3
  .40، ض 1996، 2ظَ ظَاز، ا٣كَس اٗكس خوزي اّكزائصي، ثلسمي وحوظٍك ًخجصتة كعريت، جمٍك ٕاذازت، ؿسذ  - 

4
ًوكؽ زئُس أكِوزًة اثفاكِاث اًِسهة ومـاُساث اًس١ك. وًخَلى زٔبي ا٣كَس اٗكس خوزي يف الثفاكِاث ا٢كخـَلة »ؿىل ٔبهَ:  1996من ذس خوز  111ا٢كاذت ثيط  - 

ـصضِا فوزا ؿىل  ل قصفة من اًرب٢كان ًخوافق ؿَهيا دضاحة ي ؿسم ذس خوزًة مـاُست ٔبو اثفاق، بٔو ٕارا ازثبٔى ا٣كَس اٗكس خوز» ٔبهَ: 190وثضَف ا٢كاذت  «.هبٌل. ًو

 .«فال ًمت اًخعسًق ؿَهيااثفاكِة 

ة واًلضائَة، ذزاسة ملازهة ؿىل ضوء اًخعوز اٗكس خ اسَ  وزي اّكزائصي، زاحؽ حول ُشا ا٢كوضوغ جن سٍِك اثين جن ؿًل، ا٣كَس اٗكس خوزي تني اًصكاتخني اًسَ 

 .84، ض2001، 22، ؿسذ 11 جمٍك إلذازت،  ا٢كسزسة اًوظيَة ًإلذازت اّكزائص، جم٘ك
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ا، ذما ًعـة مـَ حمو ُشٍ الآثز       ٕان إكاًة اًالحلة ثبئت تـس ذدول اًلواهني حزي اًيفار وحصثُة بآثُز

ى ا كاهوهَة ًٔلصزاض ومن مث هتسز حلوكا وحصايث. ًو هنا يف ثلسٍصان ل ثلي صبأن ؾن ثسِوٌك، وكس متس مبصانُز

اًصكاتة اًساتلة فٕاًلاء كواهني زخت خماًفهتا ٔلحاكم اٗكس خوز،واىهتىت اًىثري من حلوق وحصايث ألفصاذ ٔبفضي من 

ة ا٤كعوزت يف زالج خشعَاث)زئُس أكِوزًة وزئُس قصفيت اًرب٢كان(  حصوِا، ٕال ٔبن بًَٓة إلدعاز الادذَاًز

كري ذمازسة ثضلك فـال، واًسخة ٔبن ُشٍ اّكِاث يه ا٢كيخجة ٌَلاهون فال ًـلي ٔبن  حـي ُشٍ إكاًة اًالحلة

1ثحاذز إبدعاز ا٣كَس اٗكس خوزي ٕال انذزا
و ما حـي ا٢كؤسس اٗكس خوزي مييح حق إلدعاز مبوحة ثـسًي  .ُو

ؾضوا من جمَس ألمة 30انئحا ٔبو  50ٕاىل اًوسٍص ألول و 2016
2

، وا٢كـازضة اًرب٢كاهَة
3

شا  يشء ٕاجيايب وما ،ُو

ؿىل ُشٍ اّكِاث اًس َاس َة سوى ذمازسة حق إلدعاز من ٔبخي حٌلًة حلوق وحصايث ألفصاذ، ومت ثـٍزز 

ق ٕاحاٌك من اًسَعة اًلضائَة )ا٤كوكة اًـََا  ي ألفصاذ اٗكفؽ تـسم اٗكس خوزًة ؾن ظًص اًصكاتة اٗكس خوزًة ٔبنرث تخرًو

حٌلًة حلوكِم وحصايهتمٔبوجمَس اٗكوٌك( ذما ًـخرب ٔبنرب ضٌلهة هلم يف 
4

  . 

لة مدارشت ٔبو كري  ًضاف ٕاىل ُشا لكَ ٔبهَ ميىن ٌَمجَس اٗكس خوزي ٔبن ًخحصك من ثَلاء هفسَ ورٛك تعًص

 مدارشت. 

 

 

                                                           
1

َة مثال ٠ك ًمت ٕادعاز ا٣كَس اٗكس خوز ثضبهٔنا زمغ نرثهتا، و٠ك هـرث يف فلَ ا٣كَس اٗكس خوزي ؿىل  زبٔي خيط ا -  ٢كعاذكة ؿىل فداًًس حة ٌَمـاُساث اٗكًو

َة، ؛ 52، ض2013َس اٗكس خوزي اّكزائصي، اّكزائص، ؿسذ ٔبول، جمٍك ا٣ك زاحؽ، َلس توسَعان، اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة ا٢كـاُساث يف اّكزائص، ا٢كـاُساث اٗكًو

 ؛32، ض2014، 3"اثفاكِة زوما منورخا"، جمٍك ا٣كَس اٗكس خوزي اّكزائصي، اّكزائص، ؿسذ اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة ا٢كـاُساث يف اّكزائص، توسٌلحة هرص اٗكٍن،

ة وزٔباي ا٣كَس ؾحس ا٣كَس حداز، اس َة والاهخزاابث، ٕاذازت، ؿسذ  اًصكاتة اٗكس خوزًة ٌَلواهني اًـضًو ، ض 2000، 2اٗكس خوزي ا٢كخـَلان تلاهوين الٔحزاة اًسَ 

72.   

2
  .187ا٢كاذت  - 

3
  .114/6ا٢كاذت  - 

4
سؾي بٔحس تياء ؿىل ٕاحاٌك من ا٤كوكة اًـََا ٔبو جمَس اٗكوٌك، ؾيسما ً ميىن ٕادعاز ا٣كَس اٗكس خوزي  ابٗكفؽ تـسم اٗكس خوزًة»ؿىل ٔبهَ: 188ا٢كاذت  ثيط - 

 .«ألظصاف يف حماهكة ٔبمام هجة كضائَة ٔبن اْكنك جرشًـي اٙكي ًخوكف ؿَََ مبٓل اًزناغ ًًهتم اْكلوق واْكصايث ا٢كيعوض ؿَهيا يف اٗكس خوز
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     ًساذشاًـسذ  ا
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لة ا٢كحارشت -1  اًعًص

كس ًخحصك ا٣كَس اٗكس خوزي مدارشت ومن ثَلاء هفسَ ذون ٔبن ًخَلى ٕادعاز من ٔبي هجة       
1

، ورٛك حِامن 

 1995ا٢كؤزد يف  95/21ٔباي ول ًمت احرتامَ من كدي اًسَعاث. مفن ذالل مصاكدخَ ًٔلمص زمق ًعسز كصازا ٔبو ز 

دضخ ؿالهَة تـس مصوز ؾرشت ٔبايم  -1989-08-07، اًعاذز تخازخي 89/13ا٢كـسل وا٢كمتم ًلاهون الاهخزاابث زمق 

ة ٔبن ا٣كَس اٗكس خوزي  ٠ك ًَف من ظسوز ألمص ا٢كشهوز متسىَ ابًلصاز اٙكي اكن كس ٔبظسٍز من كدي. مؽ ا٢كالحؼ

ٔبحاكم ألمص ا٢كشهوز ساتلا، وٕامنا انخفى ابًخشنري واًخيخَِ ٔبن اًحيس اًوازذ يف ُشا ألمص واٙكي ًخضمن رشظ ٕازفاق 

-08-02مَف ا٢كرتحش ًصئاسة أكِوزًة صِاذت اّكًس َة ألظََة ًزوح ا٢كـين اكن ساتلا حمي كصاز مؤزد يف 

كىض تـسم ذس خوزًخَ 1989
2

، ؤبؾخرب رٛك اًرشظ مساسا مبحسٔب ا٢كساوات
3

،ٔبي ٔبن ا٣كَس اٗكس خوزي ًؤنس ؿىل 

احرتام ٔبزائَ وكصازاثَ
4

. 
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صان، حول ٕادعاز ا٣كَس اٗكس خوزي اّكزائصي، ٔبهؼص سا٠ك َلس، مِاكهزيم إلدعاز يف ٕاظاز اًصكاتة اٗكس خوزًة، مشهصت ماحس خري، لكَة اْك -  لوق، خامـة ُو

 .2004اّكزائص، 

2
اس َة، ح.ز. ح.ح. زمق  2012خاهفي  08يف   ا٢كؤزد 01من زٔبي ا٣كَس اٗكس خوزي زمق  -  ، وا٢كخـَق مبصاكدة معاتلة اًلاهون اًـضوي ا٢كخـَق ابلٔحزاة اًسَ 

ََة  25  تـَاهَ ا٢كؤزد يف  ، وكس س حق ٌَمجَس اٗكس خوزي بٔن بٔنس ؿىل هفس الٔمص ساتلا يف2012ًياٍص 15يف   ، مؤزذة02 من  7، خبعوض ا٢كاذت 1995حًو

ا٢كخضمن كاهون الاهخزاابث،ح.ز.ح.ح. زمق  1989قضت  7ا٢كؤزد يف  13-89، ا٢كـسل وا٢كمتم ٌَلاهون زمق 1995حوان  19ا٢كؤزد يف  21-95الٔمص زمق 

ة اًيت جض 13-89من اًلاهون زمق  108ا٢كـسٌك ٌٌَلذت 1995حوان   23،تخازخي 39 رتظ من ا٢كرتحش ًصئاسة أكِوزًة ثضمني مَف حصص َحَ صِاذت اّكًس َة اّكزائًص

ا٢كخـَق جصكاتة معاتلة اًلاهون اًـضوي ا٢كخـَق  2012ًياٍص س ية  08مؤزد يف  12 -02ؤبؿاذ اًخشنري ؿىل رٛك تيفس اًـحازت يف زٔبًَ زمق  .الٔظََة ًزوخَ

٢كسٍص ا٢كس ئول ؾن ٔبًة ورشًة  ذوزًة ٔبن ٍىون ملامي ابّكزائص، تبٔن ُشا اًرشظ كري معاتق ٌ٘كس خوز ؤبهَ س حق ابٕلؿالم، ٌ٘كس خوز، حِامن اصرتظ ا٢كرشغ ؿىل ا

ة يف زٔبًَ زمق  اسَ  . ؤبن ُشا ًـس رشظا متَزياي 1997مازش  6ا٢كؤزد يف  01ٌَمجَس ٔبن بٔنس ؿىل رٛك ؾيس مصاكدخَ ٌَلاهون اًـضوي ا٢كخـَق ابلٔحزاة اًسَ 

والٔذواث اًلاهوهَة اًيت ظاذكت ؿَهيا اّكزائص واهضمت ٕاٍهيا مِثاق الٔدم ا٢كخحست  وا٢كَثاق   1989من ذس خوز  28ا٢كيعوض ؿَََ يف ا٢كاذت ميس مبحسٔب ا٢كساوات 

لي ْكلوق إلوسان واًضـوة.   إلفًص

3
 .7-5جن ماٛك ثضري، مصحؽ ساتق، ض  - 

4
ىون ا٢كرشغ هبشا اًخرصف كس ثياول موضوؿا س حق ٌَمجَ»...  -  س اٗكس خوزي ٔبن فعي فَِ ...واؾخحازا ٢كا س حق، ًخـني اًخشنري تبٔن بٓزاء ا٣كَس ٍو

ا ظا٢كا ٔبن الٔس حاة اًيت اسدٌس ٕاٍهيا يف مٌعوكِا ل ساًت كاةمة، وما ٠ك ثخ ـصط ثٜك الٔحاكم اٗكس خوزًة اٗكس خوزي وكصازاثَ هنائَة وكري كاتٍك ٌَعـن، وحصثة بآثُز

.«ٌَخـسًي  
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لة كري ا٢كحارشت -2  اًعًص

و ًلوم تفحط اًلاهون اٙكي مت ٕادعاٍز ثضبٔهَ فٕاهَ ل ًخلِس فلط تفحط اْكنك  ٕان ا٣كَس اٗكس خوزي ُو

وغ ٔبمامَ، ومن مث ميىٌَ ٔبن ٍىدضف من ثَلاء حمي إلدعاز، تي ًخسط زكاتخَ ؿىل ٍلي اًيط ا٢كوض

هفسَ كواهني ٔبدصى مذـازضة مؽ اٗكس خوز، ومتثي اىهتااك ٌَحلوق واْكصايث  ٠ك حىدضفِا هجاث إلدعاز 

شا ما ٔبنسثَ ا٢كاذت  ٕارا ٔبكذىض اًفعي يف »من هؼامَ اٗكاذًل تبٔهَ:7فِخعسى ٌَحنك تـس ذس خوزٍهتا، ُو

«٠ك خيعص ثضبهٔناذس خوزًة حنك اًخعسي ٔلحاكم ٔبدصى 
1

. 

وحس يا فـي ا٢كؤسس اٗكس خوزي حِامن ٠ك ًلِس اًلايض اٗكس خوزي وحصك هل ا٣كال واسـا ٌَخسذي يف       

لغ  ق ثلٌَة اًخعسي. فال ًـلي ٔبن ًلوم جصكاتة حنك حمي إلدعاز، ًو زكاتة ذس خوزًة اًلواهني ؾن ظًص

 خوز.  اًعصف فامي ٠ك خيعص ثضبٔهَ ابًصمغ من خماًفذَ ٔلحاكم اٗكس  

نٌل ل ثخوكف رممة اًلايض اٗكس خوزي يف حٌلًخَ ٌَحلوق واْكصايث اًيت سًهتا اًسَعة اًدرشًـَة ؾيس       

ا يف حاٌك ما  ُشا اْكس تي ثخجاوسٍ ٕاىل اًخسذي يف ثعحَح اًيعوض ا٢كـَحة اًيت مت ٕادعاٍز ثضبهٔنا وثفسرُي

واْكصايث وضامٌا ٢كعاتلهتا ؤبحاكم اٗكس خوزٔبنخيفِا مغوط. وهبشا ٍىون ا٣كَس اٗكس خوزي حامِا ٌَحلوق 
2

 ،

ذاظة ؤبن بٓزاءٍ وكصازاثَ هنائَة ومَزمة ٔكَؽ اًسَعاث اًـمومِة واًسَعاث إلذاًزة واًلضائَة
3

، ٕال ٔبهَ مؽ 

 ل ُشا، جية ؿَََ ٔبن ٍصاؾي مدسٔب اًفعي تني اًسَعاث ول ًخسذي يف ثلسٍص مسى مالةمة اًيعوض 

وايث س َاس َة ثضـِا اًسَعة اًخيفِشًة واًدرشًـَة ًخيفِش ٔلن ثلسٍص ا٢كال»اًدرشًـَة  ةمة ٍصثحط ٔبساسا تبًٔو

                                                           
1

خاء فَِ: )... واؾخحازا ٔبهَ ٕارا اكن إبماكن ا٣كَس اٗكس خوزي ٔبن ًخعسى لٔحاكم بٔدصى ٠ك خيعص ثضبهٔنا واًيت ًِا ؿالكة  1998-4ي زمق زٔبي ا٣كَس اٗكس خوز - 

، ذفاحص َلس مٌري حساين، جحَة الاحهتاذ اٗكس خوزي، ٔبساش مسامهة  ا٣كَس اٗكس خوزي يف اًـمي ًدرشًـيابْكنك ٔبو الٔحاكم موضوغ إلدعاز...( زاحؽ بٔنرث، 

اسة واًلاهون، ؿسذ   .343 -337، ض 2011، حوان 5اًسَ 

2
  «.ا٣كَس ذس خوزي َُئة مس خلٍك حلكف ابًسِص ؿىل احرتام اٗكس خوز...» ؿىل ٔبهَ: 1996من ذس خوز  182ثيط ا٢كاذت  - 

3
  من اٗكس خوز. 191، وا٢كاذت2012ًس ية  من اًيؼام ا٤كسذ ًلواؿس معي ا٣كَس اٗكس خوزي 54ا٢كاذت  - 
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«جصانجمِا اٙكي حاس موافلة اًضـة
1

شا ما ٔبنسٍ تيفسَ من ذالل كصاٍز زمق  -08مؤزد يف  30-02.ُو

1989.
2

 

ق اًصكاتة اًساتلة اًيت       ىشا جنس ا٢كؤسس اٗكس خوزي كس وفص حٌلًة ٌَحلوق واْكصايث ؾن ظًص متيؽ »ُو

«كواؿس كري ذس خوزًة اًوًوح مضن اًيؼام اًلاهوين يف اٗكوٌك
3

،واًصكاتة اًالحلة اًيت ثعٍِص ٕان اكهت كسث 

م ا٣كَس اٗكس خوزي ًخسط 2016وّكت فَِ، ومؽ ثوس َؽ بًَٓة إلدعاز مبوحة ثـسًي  هبٔمي ٔبن ًمت حتًص

فذح بًَٓة ٕادعاز ا٣كَس  زكاتخَ ؿىل اًيعوض اًيت حىون حمي ظـن تـسم اٗكس خوزًة. ففي فصوسا مت

تـسما اكن كادضا  - 1958ٗكس خوز 1974ص َزا يف اًخـسًي اٗكس خوزي س ية  60انئحا ٔبو  60اٗكس خوزي ًؼ 

-ؿىل زئُس أكِوزًة وزئُيس قصفيت اًرب٢كان واًوسٍص ألول
4

، وازثفـت وس حة إلدعاز ؾٌل اكهت ؿَََ من 

كدي
5

و ما . ومؽ ُشا انذى اًىثري من زخال اًلاهون واًفل  ِاء تفذحَ ًإلفصاذ فِم ٔبوىل ابْكفاع ؿىل حلوكِم ُو

ة ٔبمام  2008جتسس فـال يف ثـسًي  ًو ق ألس ئٍك راث ألًو لة اٗكفؽ تـسم اٗكس خوزًة ؾن ظًص تخخين ظًص

ٕارا زخت »ؿىل ٔبهَ: 1-61اًلضاء اًـاذي ٔبو اًلضاء إلذازي مبياس حة مٌاسؿة معصوحة ؿَهيٌل، حِر ثيط ا٢كاذت 

س اًيؼص ٔبمام هجة كضائَة، ٔبن حىٌل جرشًـَا ميس ابْكلوق واْكصايث اًيت ٍىفَِا اٗكس خوز، ٔبزياء ذؾوى كِ

ميىن ٕادعاز ا٣كَس اٗكس خوزي هبشٍ اٗكؾوى اًيت ًفعي فهيا يف ٔبخي حمسذ، إبحاٌك من جمَس اٗكوٌك ٔبو 

ىشا ميىن ًلك فصذ صم يف ؿسم«. حموكة اًيلغ. حيسذ كاهون ؾضوي رشوظ ثعحَق ُشٍ ا٢كاذت  ُو

ذس خوزًة كاهون كس ًرض حبلوكَ وحصايثَ فٕاهَ ًسفؽ تـسم ذس خوزًخَ ٔبمام اًلضاء ومن مث حيال ٕاىل ا٣كَس 

اٗكس خوزي ٌَيؼص يف ذس خوزًخَ، وهبشا ميىن حٌلًة اْكلوق واْكصايث وا٤كافؼة ؿَهيا. وفوز ظسوز اًلاهون 

                                                           
1

ايس اّكزائصي...، مصحؽ ساتق، ض -   .318سـَس تواًضـري، اًيؼام اًسَ 

2
ثلسٍص ا٣كَس اًضـيب اًوظين فامي خيط خسوى اًخرصحي تدٌايف ُشٍ اْكاٌك ٔبو ثٜك مؽ  )... وهؼصا ًىون ا٣كَس اٗكس خوزي ل ٌسـَ ٔبن جيـي ثلسٍٍص موضؽ- 

ة اًيائة....(.  ؾضًو

3
   .72ؾحس ا٣كَس حداز، مصحؽ ساتق، ض  - 

4
- Ahmed MAHIOU, la saisine du conseil constitutionnel par les parlementaires l’expérience française, Revue du  

conseil constitutionnel, Alger, n°03- 2014, pp.63-77.   

5
- Ibid., p.65. 
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2010اًـضوي آكاض تخعحَق ُشٍ ا٢كاذت س ية 
1

ظـن يف اًفرتت  237زي حوايل ، كسم بٔمام ا٣كَس اٗكس خو 

ظـن تواسعة اًرب٢كاهَني 24تُامن ٠ك ًلسم سوى  2012ٕاىل  2008ا٢كمخست من 
2 ،

ذما ًؤنس فـاًَة ُشٍ اًخلٌَة يف 

ا٤كافؼة ؿىل اْكلوق واْكصايث، ذاظة ٕارا ٔبذشان تـني الاؾخحاز ٔبن اًلواهني ل ثؼِص ؾَوهبا ٕال ؾيس 

اًخعحَق
3

. 

  دـاثـمة

سس اٗكس خوزي كس نفي مـؼم اْكلوق واْكصايث ألساس َة ًٔلفصاذ، مضن ٔبؿىل وزَلة ذس خوزًة ٕان ا٢كؤ        

ًَضمن ًِا اًثحاث والاس خلصاز، ومتىني ا٢كواظن من ا٢كعاًحة هبا يف حاٌك الاؾخساء ؿَهيا.وذاظة تـس ثـسًي 

ىل ؾهنم وجمِويل اًًسة تخوس َؽ نخٍك اْكلوق الاحامتؾَة ٕاىل روي إلؿاكة وألظفال ا٢كخز 2016اٗكس خوز س ية

 وٕاضافة حق اًحُئة واًخمنَة ا٢كس خسامة ٕاىل ظائفة حلوق اّكَي اًثاًر.

نٌل جنس ا٢كؤسس اٗكس خوزي كس ٔبحال ثيؼميِا وثفعََِا ٕاىل اًسَعة اًدرشًـَة ذمثٍك اًضـة ًخخسذي يف      

ت ؿَهيا،وحؼص ؿَهيا ويه متازش ُشٍ  اًـمََة اًدرشًـَة من ذالل ا٢كحاذزت ابكرتاحاث اًلواهني ومٌاكض هتا واًخعًو

ىن جتسز  يا ثخجىل ؿالكة اًرب٢كان ابْكلوق واْكصايث ًو ا٢كِمة ٔبن متس اْكلوق واْكصايث ٔبو ثـخسي ؿَهيا، ُو

إلصازت ٕاىل ٔبن ثلٌني اْكلوق واْكصايث ٠ك ًـس حىصا ؿىل ذمثًل اًضـة، تي ٔبظححت اًسَعة اًخيفِشًة نشٛك 

 عوض ا٢كخـَلة ابْكلوق واْكصايث.ثخسذي يف ثلٌني اًىثري من اًي

                                                           
1
- Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, 

complétée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ; Règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie 

devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. 

2
- Ahmed MAHIOU, op, cit,p.68. Voir aussi : Jean-Louis Debré, La question Prioritaire de constitutionnalité, Revue 

du  conseil constitutionnel, Alger, n°02- 2013, pp .53-62. 

 

3
ىٌيا سلٌا اًيؼام اًفصويس لٔن مـؼم هعوض اٗكس خوز اّكزائصي مس خَِمة من ابًصمغ من ٔبن اًصكاتة ؾن ظًصق اٗكفؽ مـصو -  اس َة ًو فة يف اًىثري من اًيؼم اًسَ 

 اٗكس خوز اًفصويس.

 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/textes-applicables/reglement-interieur-sur-la-procedure-suivie-devant-le-conseil-constitutionnel-pour-les-questions-prioritaires-de-constitutionnalite.99261.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/textes-applicables/reglement-interieur-sur-la-procedure-suivie-devant-le-conseil-constitutionnel-pour-les-questions-prioritaires-de-constitutionnalite.99261.html
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ومن ٔبخي حٌلًة ُشٍ اْكلوق واْكصايث ا٢كىصسة ذس خوزاي ٌحـي ا٣كَس اٗكس خوزي زكِحا ؿىل ذس خوزًة       

اًلواهني ورٛك جتس َسا ٢كحسٔب س َاذت اًلاهون، وذاظة تـس ثـٍزز ُشٍ اًصكاتة تخوس َؽ بًَٓة إلدعاز ٕاىل اًوسٍص ألول 

ؾضوا من جمَس ألمة وا٢كـازضة اًرب٢كاهَة واىل اًسَعة اًلضائَة  30ـيب اًوظين بٔو انئحا من ا٣كَس اًض 50و

)ا٤كوكة اًـََا ٔبو جمَس اٗكوٌك( وما ؿىل ُشٍ اّكِاث سوى ثفـَي اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني ٕكاًة اْكلوق 

ىن ابًصمغ من ثوس َؽ نخٍك اْكلوق واْكصايث وثوس َؽ بًَٓة إلدعاز ثح لى ٔبوامص زئُس أكِوزًة واْكصايث. ًو

وكواهني الاس خفذاء ثيحرس ؾهنٌل اًصكاتة اٗكس خوزًة ذما ًسؾوان ٕاىل ا٢كعاًحة جمتىني ا٣كَس اٗكس خوزي من ثسط 

 زكاتخَ ؿَهيٌل.

      ا٢كصاحؽ

  2، ؿسذ13ٔبمحس اًـزي اًيلضخٌسي، مسو اًيعوض اٗكس خوزًة، ذزاسة ملازهة، جمٍك اٍهنضة، جم٘ك ،

ي   .2012اجًص

 ُص جن دصف ٝك، مسذي ٕاىل اْكصايث وحلوق إلوسان اّكزء اًثاين اًخـحري اٗكس خوزي ٌَحصايث اًعا

 .2009واْكلوق، ظاهس َج. هوم، اّكزائص،

  جن سٍِك اثين جن ؿًل، ا٣كَس اٗكس خوزي تني اًصكاتخني اًس َاس َة واًلضائَة، ذزاسة ملازهة ؿىل ضوء

، 22، ؿسذ 11سزسة اًوظيَة ًإلذازت اّكزائص، جم٘ك اًخعوز اٗكس خوزي اّكزائصي، جمٍك إلذازت،  ا٢ك

2001. 

  ،جن ماٛك ثضري، مسامهة ا٣كَس اٗكس خوزي يف حٌلًة مدسٔب ا٢كساوات ٔبمام اًلاهون، جمٍك إلذازت، اّكزائص

  .21زمق 

  1996سـَس تواًضـري، اًيؼام اًس َايس اّكزائصي، ذزاسة حتََََة ًعحَـة هؼام اْكنك يف ضوء ذس خوز ،

ست،  2، ظ4ة اًدرشًـَة وا٢كصاكدة، ذًوان ا٢كعحوؿاث اّكامـَة، اّكزائص، اّكزء اًسَع  .2013مٌلحة ومًز

   صايم زاحب، ماكهة جمَس ألمة يف اًرب٢كان اّكزائصي، مشهصت ماحس خري يف كاهون إلذازت ا٤كََة، لكَة

 .2012-2011اْكلوق واًـَوم اًس َاس َة،خامـة ثَمسان، 



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 229 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

  ًلاهون اٗكس خوزي وألهؼمة اًس َاس َة مؽ ا٢كلازهة اب٢كحاذئ اٗكس خوزًة يف اًرشًـة ؾحس إكَس مذويل، ا

ة، مرص،   .1999إلسالمِة، مًضبٔت ا٢كـازف، إلسىٌسًز

  ؾحس اًلين ثس َوين ؾحس ٝك، اًيؼم اًس َاس َة واًلاهون اٗكس خوزي، اٗكوٌك واْكىوماث واْكلوق

 .2006ًة، مرص، واْكصايث اًـامة، ذاز اّكامـة اّكسًست، إلسىٌسز 

   ة وزٔباي ا٣كَس اٗكس خوزي ا٢كخـَلان تلاهوين ؾحس ا٣كَس حداز، اًصكاتة اٗكس خوزًة ٌَلواهني اًـضًو

 .2000، 2ألحزاة اًس َاس َة والاهخزاابث، خٍك إلذازت، ؿسذ 

 ة ٔبو اًيؼامِة وفلا ٌ٘كس خوز اّكزائصي ا ٢كـسل ؾزاوي ؾحس اًصمحن، فئة اًلواهني اّكسًست: اًلواهني اًـضًو

 .2002، ا٣كٍك اًلاهوهَة اًخووس َة، مصنز اًًرش اّكامـي،  1996س ية 

   ؾزاوي ؾحس اًصمحن، ضواتط ثوسًؽ الادذعاض تني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِشًة، ذزاسة ملازهة يف

 .2009حتسًس جمال  ل من اًلاهون واًالحئة(، اّكزء ألول، ذاز اًلصة ًٌَرش واًخوسًؽ،اّكزائص، 

   ؾحاش، ذوز ا٣كَس اٗكس خوزي اّكزائصي يف ضٌلن مدسبٔ مسو اٗكس خوز، جمٍك ا٣كَس اٗكس خوزي ؾٌلز

 .2013اّكزائصي، اّكزائص، ؿسذ ٔبول، 

   ؾٌلز ؾواتسي، فىصت اًلاهون اًـضوي وثعحَلاهتا يف اًلاهون اًياػم ٌَرب٢كان واًـالكاث اًوػَفِة تٌَُ وتني

 .2003زش ، ما2اْكىومة، جمٍك اًفىص اًرب٢كاين، ؿسذ

  .َلس توسَعان،  ماخس زاقة اْكَو، الاس خفذاء اًضـيب، ذاز ا٢كعحوؿاث اّكامـَة، مرص، تسون اتزخي

جمٍك ا٣كَس اٗكس خوزي اّكزائصي، اّكزائص، ؿسذ ٔبول،  اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة ا٢كـاُساث يف اّكزائص،

2013. 

  صان، َلس سا٠ك، مِاكهزيم إلدعاز يف ٕاظاز اًصكاتة اٗكس خوزًة، مشهص ت ماحس خري، لكَة اْكلوق، خامـة ُو

 .2004اّكزائص، 

  ،َلس مٌري حساين، جحَة الاحهتاذ اٗكس خوزي، ٔبساش مسامهة  ا٣كَس اٗكس خوزي يف اًـمي اًدرشًـي

 .2011، حوان 5جمٍك ذفاحص اًس َاسة واًلاهون، ؿسذ 
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  ٗكس خوز، اًيؼام اًلاهوين من ا 124مصاذ تسزان، الادذعاض اًدرشًـي ًصئُس أكِوزًة مبلذىض ا٢كاذت

 .2000ًٔلوامص، جمٍك إلذازت، 

   هرص اٗكٍن جن ظَفوز، اًسَعاث الاس خثٌائَة ًصئُس أكِوزًة اّكزائصي واًضٌلانث اٗكس خوزًة ٌَحلوق

 .2004واْكصايث اًـامة، ذزاسة ملازهة، زساٌك ذنخوزاٍ، خامـة س َسي تَـحاش، 

 ،اثفاكِة زوما منورخا"، جمٍك ا٣كَس  ا٢كـاُساث يف اّكزائص،اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة  هرص اٗكٍن توسٌلحة"

 .2014، 3اٗكس خوزي اّكزائصي، اّكزائص، ؿسذ 

   ،َس رشًط ة ٕلظالخ ًو ًو ٕاظالخ ألحاكم اٗكس خوزًة اًياػمة ٢كٌلزسة اًـمي اًدرشًـي ٌَرب٢كان ٔكًو

ٍك ا٣كَس اٗكس خوزي ذس خوزي وس َايس يف اّكزائص)ذزاسة ؿىل ضوء اًخعوز اٗكس خوزي اّكزائصي(، جم

 .2014، 03اّكزائصي، اّكزائص، ؿسذ 

 Ahmed Mahiou, la saisine du conseil constitutionnel par les parlementaires 

l’expérience française, Revue du  conseil constitutionnel, Alger, n°03- 2014. 

  Anne Levade, discrimination positive et principe d’égalité en droit français, 

revue pouvoir, le seuil, France, 4-2004 n°111. 

 Jean-Louis Debré, La question Prioritaire de constitutionnalité, Revue du  

conseil constitutionnel, Alger, n°02- 2013 
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 ؽ اّكزائصياًدرشًيف ذوز اًوساظة اّكزائَة يف ٕاهناء اٗكؾوى اًـمومِة 

 خامـة ثَمسان، اٗكنخوزت/ جن كٍك ًَىل                     

 مـلسمـة :

 

ثـس اًوساظة اّكزائَة ٕاحسى اًوسائي ا٢كس خحسزة اًيت ٔبفصسهتا اًس َاسة اّكيائَة ا٢كـادضت ، ٕار ٔبهنا    

يَاتة اًـامة ٕاٍهيا ٕلهناء ا٢كياسؿاث جسامه يف ؿالح اًزايذت اًِائٍك يف ؿسذ اًلضااي اًيت ثعصخ ٔبمام ا٤كامك ؾيسما ثَجبٔ اً 

اّكزائَة اًخس َعة ، ًُس ُشا حفسة ، تي ٔبهنا هتسف ٕاىل حمنَة زوخ اًعَح تني اًضحَة و ا٢كض خًك مٌَ من 

اًخلايض وظول  مضلةذالل الثفاق ؿىل ٕاظالخ اًرضز و ٕاؿاذت اْكال ٕاىل ما اكن ؿَََ ، ذون ٔبن ٍىدس يف رٛك 

إلحصاءاث
1

. 

 

ٕاىل زضاء هفوش ا٢كخياسؿني تعوزت كس ل ثعي ٕاٍهيا اْكنك  -وفلًا ًِشا ا٢كفِوم -ًوساظة اّكزائَة ثؤذي فا           

اًلضايئ ، فِيي حتلق تـس ٕاوساين يف إلحصاءاث اّكزائَة من ذالل وضؽ حَول ٔبنرث ٕاوساهَة ومصوهة ٌَمياسؿاث 

 حتسني ظوزت ٌَـساٌك اّكيائَة وٕاؿاذت اّكزائَة اًيت ًمت اًخفاوط حوًِا ، نٌل جسـى يف اًوكت راثَ ، ٕاىل

معساكِهتا
2

. 

 

ضَة             من ُــشا ا٢كيعَق ، ٔبحصحت اًوساظة اّكزائَة ٕاحسى ظوز منورح اًـساٌك إلظالحِة ٔبو اًخـًو

و ما ًـرب ؾيَ ابٌَلة ألحٌحَة ، فِو   la Justice Réparatriceٔبو   La Justice Restauratriceتـحازت  ُو

ساٌك اٙكي ًلوم ؿىل فىصت ٕاظالخ ا٢كض خىك مٌَ ) اّكاين(  وٕاظالخ اًرضز ا٢كرتثة ؿىل اّكصمية هحسًي منورح ٌَـ

 ؾن فىصت ثعحَق اًـلاة.

                                                           
1

 12، ض2010ذ/ؾحس إكَس ٔبرشف :" اّكصامئ اّكيائَة " ذاز اًىذاة اْكسًر ، اًلاُصت س ية  

2
 28، ض  2013ٕلحصايئ" ، ذاز اٍهنضة ، اًلاُصت ، س ية ذ/ زايم مذويل اًلايض :" اًوساظة يف اًلاهون اّكيايئ ا 

 WWW.com/notes/dr-ramy--metiwally-el Kadyو اهؼص  ٕاىل ا٢كوكؽ إلًىرتوين  اليٓت:
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لس ذفؽ إلُامتم مبوضوغ هؼام اًوساظة اّكزائَة اًـسًس من اٗكول ٕاىل ٕاكصاٍز يف جرشًـاهتا اًوظيَة ،             ًو

 واؾخربثَ ٕاحسى تسائي اًـساٌك اًخلََسًة.  1980ٌش س يةحبَر ظوزث من كواهُهنا إلحصائَة م 

 12-15من هجخَ ، سـى ا٢كرشغ اّكزائصي ٕاىل ثخين ُشا اًيؼام ؤلول مصت، مبوحة اًلاهون زمق             

مٌَ  115اىل ا٢كاذت  110ا٢كخـَق حبٌلًة اًعفي من ذالل ا٢كاذت  15/07/2015اًعاذز تخازخي 
1

، وحسذ هعاكَ يف 

اًفاث و  ل اّكيح ا٢كصحىدة من ظصف اًعفي ل ا٥ك
2

 . 

 02- 15مبوحة ألمؼص زمق -تـس مصوز فرتت كعريت من ظسوز اًلاهون ساًف اٙكهص  -نٌل هؼم ا٢كرشغ ُشا الاحصاء 

مىصز  37مىصز اىل37ا٢كـسل ًلاهون إلحصاءاث اّكزائَة ، ورٛك من ذالل ا٢كاذت 23/07/2015اًعاذز تخازخي 

من راث الامص ، ؿىل   2مىصز37عحَلَ ؿىل تـغ اّكصامئ مت إلصازت ٕاٍهيا مبلذىض ا٢كاذت، وحسذ هعاق ث  9

ذالف ا٢كرشغ اًفصويس اٙكي ٠ك ٌسـى ٕاىل ثوضَح اّكصامئ اًيت ميىن مـاّكهتا ؾن ظًصق ٕاحصاء اًوساظة و٠ك ًضؽ 

ٔبظاًل مـَازًا ًخحسًسُا
3

. 

لة ذ لس اؾخرب ا٢كرشغ اّكزائصي اًوساظة اّكزائَة ظًص اظة لسددـاذ الاحصاءاث اّكزائَة، هتسف يف ا٢كلام ألول ًو

غ اًضحَة ذون ا٢كخاتـة اًلضائَة .  اىل ثـًو

 فٕاىل ٔبي مسى ميىن ًِشا إلحصاء ٔبن ٍهنيي اٗكؾوى اًـمومِة يف اًدرشًؽ اّكزائصي؟     

 ا٢كححر ألول : هؼام اًوساظة اّكزائَة

هدضاز يف الاارض ٕاحسى ا٢كععَحاث ا٢كبًٔوفة و اًواسـة ًلس ٔبظححت اًوساظة اّكزائَة يف اًوكت اْك      

َة ؤبكصهتا بٔكَة اٗكول يف  اًلاهون اّكيايئ ا٢كلازن ، اُمتت هبا اًـسًس من اًيسواث اًـَمَة وا٢كؤمتصاث اٗكًو

 جرشًـاهتا اًوظيَة ، تَس ٔبهنا ادذَفت يف حتسًس ظحَـهتا اًلاهوهَة .

 

                                                           

19/07/2015اًعاذزت تخازخي  39ح ز اًـسذ 
1
  

15/07/2015اًعاذز تخازخي  12-15من اًلاهون زمق  110ا٢كاذت  
2
  

3
 Euro Médiation@gmail.comين اليٓت :اهؼص ٕاىل ا٢كوكؽ إلًىرتو  
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ا تـغ ا٢كرشؿني ظوزت من ظو      ا اًحـغ الٓدص ٕاحسى تسائي اٗكؾوى فاؾخرُب ز اًعَح يف حني اؾخرُب

ا جمصذ ٕاحصاء ٕاذازي حبر ٌس متس ظحَـخَ من كصاز  اْكفغ  اًيت ثعسٍز اًيَاتة  اًـمومِة ، و ُياك من اؾخرُب

ء اًـامة ، ورمٌل خيخَف اًصٔبي فٕان اًوساظة اّكزائَة تعوزهتا ا٢كفوضة وا٤كخفغ    هبا ، جسـى يف اًواكؽ ٕاىل ٕاهنا

ا٢كياسؿاث راث اًعاتؽ اّكزايئ وجسامه  يف ؿالح ٔبسمة  اًـساٌك اّكيائَة
1

. 

 ا٢كعَة ألول : ماَُة اًوساظة

ٕان اًوساظة اّكزائَة وس ٍَك زضائَة ْكي ا٢كياسؿاث راث ظاتؽ حزايئ ، فِيي ٕاحسى إلحصاءاث ا٢كخسعة       

ٕار ٔبهنا حىفي ٌَمخزامصني وس ٍَك فـاٌك ٕلظالخ  ٕلذازت اٗكؾوى اًـمومِة وثضمن ٕاذازت حِست ٌَـساٌك اّكيائَة ،

الآثز اًيت ذَفهتا اّكصمية ، نٌل ٔبهنا جتية اّكاين ومصة إلذاهة ًـسم جسجَي اّكصمية ا٢كصحىدة من ظصفَ يف حصَفة 

سواتلَ اًـسًَة ، ذما ًؤذي من هجة ٔبدصى، ٕاىل اًخرفِف من ؾةء اًلضااي ؿىل اكُي اًلضاء 
2

. 

لس ذفـت ُشٍ       ا يف جرشًـاهتا اًوظيَة نٌل ًو ا٢كزياث اًـسًس من اٗكول ٕاىل الاُامتم مبوضوغ اًوساظة و ٕاكصاُز

َة ذزاسة ُشا ا٢كوضوغ.  ثوًت اًـسًس من اًيسواث اًـَمـَة و ا٢كؤمتصاث اٗكًو

 اًفصغ ألول : مفِوم اًوساظة اّكزائَة

لال ٔبًضًا وسط اًلوم اًوساظة ًلة مض خلة  من فـي وسط ، ووسط اًضئ ًـين ظاز يف         وسعَ ، ًو

 مبـىن ثوسط تُهنم ابْكق واًـسل وسامه يف فغ اًزناغ اًلامئ تُهنٌل ابًخفاوط
3

. 

حًا هفس ا٢كفِوم ، فِيي ٕاحصاء ًمت كدي ثرصف اًيَاتة يف         واًوساظة هوس ٍَك ٕلهناء اٗكؾوى اًـمومِة ًِا ثلًص

وى ، ًمت مبوحدَ اًححر ؾن حي اًزناغ ا٢كعصوخ ٔبو اًيامج اٗكؾوى مبحاذزت مهنا ٔبو تياء ؿىل ظَة ٔبظصاف اٗكؾ

غ اكف ًلعي اًرضز اٙكي ْكق تَ.  ؾن حصمية مـَية ؾن ظًصق حعول اًضحَة ؿىل ثـًو

فاًوساظة اّكزائَة ٕارن وس ٍَك ْكي اًزناؿاث اًيامجة ؾن فـي ٕاحصايم ، واًيت ثؤسس فىصت اًخفاوط تني       

ق ثسذي ذمثاًل من اًيَاتة اًـامة يف رٛك ، اّكاين وا٣كين ؿَََ ؿىل الآثز  ا٢كرتثحة ؿىل وكوغ اّكصمية ، ؾن ظًص

غ اًرضز اًواكؽ ؿىل ا٣كين ؿَََ وٕاظالخ ما ذَفَ ُشا اًفـي  رتثة ؿىل جناهحا ثـًو ًو
1

. 

                                                           
1
 148ذ/ ؾحس إكَس برٔشف ، مصحؽ س حق رهٍص ، ض  

2
  CARIO Robert: "  La médiation  pénale  ,entre  répression  et réparation" ,1998,Paris ,Edition L'harmattan , p19 

3
ط ، ٍلؽ اٌَلة اًـصتَة ،إلذازت اًـامة ٌَمـجمَا   َة ، مرص .مـجم اًوسَ   ث و ٕاحِاء اًرتاج ،اًعحـة اًصاتـة ، مىذحة اًرشوق اٗكًو
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شث هبا وثـخرب ُشٍ اًوساظة بمٔه اًحسائي ا٢كس خحسزة ٌ٘كؾوى اًـمومِة يف اًلاهون اّكيايئ ا٢كلازن ، واًيت ٔبذ     

كاًحَة اًدرشًـاث اّكيائَة من ذالل ؾصط اًزناؿاث اًخس َعة يف ا٣كال اّكزايئ ؿىل ظصف اثًر حماًس ، هيسف 

 من ذالل الثعالث اًيت  جيصهيا تني ظصيف اّكصمية ٕاىل اًخوظي ٕاىل حي وذي ٕلهناء اًزناغ.

ٔبن اًعَح ٍىون يف ٔبي مصحٍك و ختخَف اًوساظة ؾن اًعَح من حِر ذوزُا يف إلحصاءاث اّكزائَة، ذٛك 

حىون ؿَهيا اٗكؾوى اًـمومِة حىت و ًو اكهت مٌؼوزت ٔبمام ا٤كوكة ، ول ٌضرتظ ثيفِش اثفاق اًعَح لهلضاهئا ، 

تُامن ل حىون اًوساظة ٕال كدي ظسوز كصاز اًيَاتة اًـامة يف صبٔن اٗكؾوى اًـمومِة ، ٕاضافة ٕاىل ٔبهنا ثَزم ثيفِش 

ا يف ٕاهناهئاالثفاق ا٢كخوظي ٕاًََ  ًًك ثًذج ٔبثُص
2

  . 

 اًفصغ اًثاين : ظوز اًوساظة اّكزايئ

  La médiation déleguéeثبٔذش اًوساظة اّكزائَة ظوزاتن ، ظوزت اًوساظة ا٢كفوضة             
 

 ،

  .  La médiation retenueوظوزت اًوساظة ا٤كخفغ هبا

 la médiation déléguée :اًوساظة ا٢كفوضة  / 1

غ             ًلعس ابًوساظة ا٢كفوضة  ثٜك اًيت ثمت مبـصفة اًوس َط اٙكي ًخوىل حي اًزناغ وذاًي تياءًا ؿىل ثفًو

ق ٕازسال مَفاث اًلضااي ٕاًََ اًيَاتة اًـامة ٔبو كضات اْكنك ، ورٛك ؾن ظًص
3

. 

مبلذضاُا ، و  فِمت ُشا اًيوغ من اًوساظة تياءًا ؿىل واكٌك كضائَة ،حِر ميازش اًوس َط ا٢كِمة ا٢كميوحة هل 

حتخفغ اًيَاتة اًـامة ابًصكاتة ؿىل ُشا إلحصاء مبلذىض سَعهتا يف مالةمة حتًصم اٗكؾوى اًـمومِة من ؿسمَ 

مسى مالةمة اٌَجوء ٕاىل اًوساظة ،نٌل ٔبهنا حمتخؽ ابًسَعة ا٢كعَلة  -ؿىل ُشا ألساش-.فاًيَاتة اًـامة يه اًيت ثلصز

فلًا ٢كا ٌسفص ؾن اًوساظة من هخاجئيف اختار كصاز اًخرصف يف اٗكؾوى ، و 
4

. 

 

                                                                                                                                                                                            
1
 . 54ذ/ زايم مذويل اًلايض :" اًوساظة يف اًلاهون اّكيايئ إلحصايئ " مصحؽ س حق رهٍص ، ض  

173ض  2014ذ/ظَ امحس ؾحس اًـَمي :"اًعَح اّكيايئ" ، ذاز ؿالم ًإلظسازاث اًلاهوهَة ،ظحـة انذي اًلضات ،    
2
  

3
  J.P Bonafé -Schmitt :"la médiation pénale  en France et aux  Etats Unis  ",  LGBI ,1998 , P41 

4
" ض   40ذ/ؾحس إكَس ٔبرشف:" مصحؽ س حق رهٍص
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 :  la médiation retenue اًوساظة ا٤كخفغ هبا/ 2

لعس هبا ثٜك اًيت ثلوم هبا ذوائص اًـساٌك             ٔبمـا اًوساظة ا٤كخفغ هبا ، فلس اس خحسهثا ا٢كرشغ اًفصويس ، ًو

 MJDواًلاهون
1

 AJ، وكٌواث اًـساٌك 
2

ضا ل ، ومضازنة من اًسَعة اًلضائَة يف ،يف ألحِاء اًيت ثـاين من ا٢ك 

ة تني ا٢كواظن ؤبهجزت اًـساٌك.   س َاسة اًخمنَة الاحامتؾَة ًٔلحِاء واًخلًص

ًخضح من ذالل ما س حق ، تبٔن اٙكي ًلوم تسوز اًوس َط يف اًوساظة ا٤كخفغ هبا ُو ٕاحسى اّكِاث اًخاتـة      

،فال ختصح اٗكؾوى من حوست ُشٍ ألذريت تي حتخفغ هبا  ٌَسَعة اًلضائَة ٔبو تعفة ذكِلة هجاس اًيَاتة اًـامة

ًفغ اًزناغ وذاًي ، ٙكا خاءث جسمَة ُشٍ اًعوزت ابًوساظة ا٤كخفغ هبا
3

. 

ومن اًـوامي اًيت بٔذث ٕاىل ػِوز ُشا اًيوغ من اًوساظة ثٜك ألحساج اًيت مصث هبا فصوسا واًيت متثَت        

،  1990يف س ية   Vaulx en Vélinونشٛك ٔبحساج   1981س ية يف   Minguettesيف اًفذية اًضـحَة يف 

حِر اكن ًِشٍ ألحساج بٔثص ابًف يف ثعوز اًس َاسة اّكيائَة ٌَوساظة تـس ٔبن ٔبػِصث اًلعوز اٙكي ٍىذيف 

اًس َاسة الاحامتؾَة اًسائست بٓهشاك تفصوسا ذما ذفؽ اٗكوٌك ٕاىل اًسـي واًححر ؾن وسائي خسًست ْكي ألسمة
4

. 

خح       سذ هعاق ثعحَق اًوساظة ا٤كخفغ هبا يف اّكصامئ  اًخس َعة ٔبو ابٔلحصى يف ثٜك اًلضااي اًيت حىون ًو

ق اًخوسؽ يف هعاق اْكفغ حتت  حماًل ٌَحفغ حبَر ٔبظححت معَحة ا٣كين ؿَََ حماًل ًالؾخحاز ، ورٛك ؾن ظًص

غ . ٌس خزَط ذما س حق تبٔن ا٢كرشغ اًفصويس ٠ك ًضؽ مـَازًا ذكِلًا  ًخحسًس ٔبهواغ اّكصامئ اًيت ًمت رشظ اًخـًو

ق ُشا اًيوغ من اًوساظة تي ٔبصاز فلط ٕاىل ؾحازت " ثٜك اًلضااي اًيت حىون حماًل ٌَحفغ"  مـاّكهتا ؾن ظًص
5

. 

 

                                                           
1
  MJD :  Maisons de justice et de droit  

2
  AJ : Antennes de justice  

3
س  MJDًلس خاءث فىصت ٕاوضاء ذوائص اًـساٌك و اًلاهون    اسة اًخمنَة الاحامتؾَة تني الٔحِاء مبحاذزت من اًسَ  واًيت ثـس مبثاتة مضازنة اًسَعة اًلضائَة يف سَ 

 www.40ans.grandlyon.comاهؼص اىل ا٢كواكؽ الاًىرتوهَة الٔثَة: 1990س ية   Pontoiseواٙكي اكن وهَي هَاتة مسًية  Marc Moi nardمازك مواانزذ

 biblio recherche.action.fr 

4
  Bonafé Schmitt : op-cit ;p51 

5
  Idem ; p43 
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 اًفصغ اًثاًر : إلُامتم اٗكويل ابًوساظة اّكزائَة    

ص كواهُهنا إلحصائَة            ، ٕار اؾخربث  1980 مٌش س ية ًلس سـت اًـسًس من اٗكول ألوزوتَة ٕاىل ثعٍو

اًوساظة اّكزائَة ٔبحس تسائي اًـساٌك اًخلََسًة. فؼِصث ٔبوىل جتازة اًوساظة يف فصوسا يف مٌخعف اًامثهٌُاث من 

اًلصن اًـرشٍن ،  حِر اكن ًمت اٌَجوء ٕاٍهيا مبحاذزت من بٔؾضاء اًيَاتة اًـامة ، كضات اًخحلِق ؤبًضًا كضات اْكنك 

سدٌس ؿَََذون وحوذ هط جرشًـي ٌ 
1

. 

 

ا ا٢كرشغ اًفصويس 10وػَت ُشٍ ا٢كٌلزساث ٌَوساظة اّكزائَة مس متصت مست ما ًلازة        س يواث ٕاىل ٔبن ٔبكُص

من كاهون إلحصاءاث  41واٙكي ؿسل من ذالهل ا٢كاذت 1993خاهفي  04اًعاذز تخازخي 02-93مبوحة كاهون زمق

 ة اٌَجوء ٕاىل ٕاحصاء اًوساظة.اّكزائَة ، حِر ٔبضاف هعًا ٔبخاس مبوحدَ ٌَيَاتة اًـام

 

لس ذفؽ إلُامتم هبشا ا٢كوضوغ ذوًل ٔبدصى ٕاىل ٕاكصاز هؼام اًوساظة اّكزائَة       يف جرشًـاهتا اًوظيَة من تُهنا  ًو

، اىلكرتا  10/02/1994، تَجَاك اًيت ٔبكصثَ مبوحة اًلاهون اًعاذز تخازخي 1992اًيت اكصثَ س ية ذوٌك ٕاس حاهَا

2007و اًربثلال س ية 20/12/1999ازخي، ٔب٢كاهَا تخ 1998
2

. 

لس ٔبذى ٕاهدضاز جتازة اًوساظة اّكزائَة يف اًلواهني ا٢كلازهة ٕاىل ػِوز اًـسًس من اًيسواث اًـَمَة          ًو

ت ذزاسة ُشا ا٢كوضوغ ، من تُهنا مؤمتص ألدم ا٢كخحست اًـارشت ٢كيؽ اّكصمية واًـساٌك  َة حِر ثًو وا٢كؤمتصاث اٗكًو

٢3كيـلس يف فِيا ابٍمنسا واٙكي هط إلؿالن اًعاذز مٌَاّكيائَة ا
، ؿىل اس خحساج دعط معي وظيَة وٕاكَميَة  

َة ٗكمع ماكحفة اّكصمية كًَٓاث اًوساظة واًـساٌك اًخعاْكَة ، ابٕلضافة ٕاىل مؤمتص ألدم ا٢كخحست اْكاذي ؾرش  وذًو

 ٙكي ٔبُك ؿىل ثـٍزز ٕاظالخ اًـساٌك الاحامتؾَة.٢كيؽ اّكصمية واًـساٌك اّكيائَة ا٢كيـلست يف ابىىوك تخاًالهس ا

                                                           
1
  Gaddi Daniela : "La médiation  ; subversion ou contrôle social  "  ,2004;revue , Esprit critique , vol 6 N°3, p15 

2
 Thierry Dubreuil  :" Médiation pénale et réparation de la personne  " ; voire le site http:// euro médiations .com. 

3
ي 17و10ا٢كـصوف إبؿالن فِيا ا٢كيـلس تني      2000افًص

 www1. umn.edu / humanrts /arab / vi2000. htmاليٓت : هؼص اىل ا٢كوكؽ إلًىرتوينبٔ            
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مٌَ ؿىل رضوزت  1987نٌل ثخىن ا٣كَس ألوزويب بًَٓة اًوساظة اّكزائَة ، ٕار هعت اًخوظَة اًعاذز س ية       

حر اٗكول ألوزوتَة ؿىل ٕاؿساذ جصامج ٢كساؿست ا٣كين ؿَهيم اسدٌاذا ؿىل ٕاحصاء اًوساظة
1

، وهعت اًخوظَة 

ص إلحصاءاث كري اًلضائَة يف هعاق اًلاهون اّكيايئ ، ونشٛك اًخوظَة زمق 1989اًعاذزت س ية  99مٌَ ؿىل ثعٍو

واًيت حثر اٗكول ألوزوتَة ؿىل ثعحَق اًوساظة اّكزائَة يف جرشًـاهتا اًوظيَة 15/09/1999اًعاذز يف
2

. 

 ا٢كعَة اًثاين : اًعحَـة اًلاهوهَة ٌَوساظة اّكزائَة

ا الاجتاٍ ألول ظوزت من ظوز ًلس ادذَف اًفلَ يف          حتسًس اًعحَـة اًلاهوهَة ٌَوساظة اّكزائَة ، فاؾخرُب

ة  وذًة ؾن ظًصق  اًعَح اّكيايئ ، ٌضرتظ ٕلحصاهئا موافلة ٔبظصاف اٗكؾوى ، ٕار ًلوم اًوس َط ابكرتاخ جسًو

ق بٓدص من راث الاجتاٍ ، ظوزت من ظ ا فًص ة وهجاث هؼص ٔبظصاف اًزناغ ، تُامن اؾخرُب وز اًعَح ا٢كسين ثلًص

ة  ًخزش صلك ؾلس حلِلي تني اّكاين وا٣كين ؿَََ ٌضرتظ فَِ موافلة وثوكِؽ ٔبظصاف اًزناغ ؿىل إلثفاق تـس جسًو

 ا٢كعاُك ا٢كاًَة اًيامجة ؾن اّكصمية . 

غ ا٣كين ؿَََ فلط.        صى اجتاٍ اثين تبهٔنا تسًي ٌ٘كؾوى اًـمومِة ُسفِا ألسايس ثـًو  ٍو

 

ا اجتاٍ اثًر تبهٔنا جمصذ ٕاحصاء ٕاذازي حبر ٌس متس ظحَـخَ اًلاهوهَة من كصاز اْكفغ حتت رشظ ، نٌل ٕاؾ        خرُب

 اٙكي ثعسٍز اًيَاتة اًـامة.

 اًفصغ ألول : اًوساظة اّكزائَة وعوزت من ظوز اًعَح

ٕاهلسموا ٕاىل  ًشُة ٔبهعاز ُشا إلجتاٍ ٕاىل ٕاؾخحاز اًوساظة اّكزائَة ظوزت من ظوز اًعَح ، كري ٔبهنم         

ا اًفًصق اًثاين ظوزت من ظوز  ق ألول ظوزت من ظوز اًعَح اّكيايئ يف حني ٕاؾخرُب ا فًص لني ، فٕاؾخرُب فًص

اًعَح ا٢كسين
3

. 

 

 

                                                           
1
  www.coe.int/t/dght/standarsetting: اليٓت اهؼص اىل ا٢كوكؽ إلًىرتوين  

2
  même site 

3
  09،ا٢كصنز اًلويم ًإلظسزاث اًلاهوهَة ، مرص ، ض 2009ذ/ فاٍز اًس َس اٌَمساوي وذ/ ٔبرشف فاٍز اٌَمساوي :" اًعَح اّكيايئ" اًعحـة الٔوىل ، س ية  
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 مـسى ٕاؾخحاز اًوساظة اّكزائَة ظوزت من ظوز اًعَح اّكيايئ : -بٔ( 

ق اًوساظة ظوزت من ظوز اًعَح اّكيايئ ؿىل ٕاؾخحاز ٔبه       َ ٌضرتظ ٕلحصاهئا ا٢كىوهة اًعَح ًـخرب ُشا اًفًص

ـس  اًعَح ٔبحس مىوانثَ ألساس َة . فِلوم اًوس َط  اّكيايئ ، فذـس اًوساظة حسة ُشا ا٢كفِوم مصهة كاهوين ًو

ؤذي  ة مثٌَل حيسج متامًا يف اًعَح اّكيايئ ، ًو ة وهجاث هؼص ألظصاف وحيفزمه ٕلكرتاخ موضوغ اًدسًو تخلًص

ة ؾن اّكصميةرٛك ٕاىل ٕاهناء آكعومة اًيامج
1

. 

لس ثخىن خاهحًا من اًفلَ يف مجِوزًة مرص ُشا الاجتاٍ ٕار اؾخرب اًوساظة اّكزائَة  مبثاتة جمَس ظَح        ًو

ة وذًة ، ؿٌَلً تبٔن ا٢كرشغ ا٢كرصي ابًصمغ من ٔبهَ ثوسؽ يف ثعحَق ٔبهؼمة اًعَح و اًخعاُك ٕال ٔبهَ  هيسف اىل جسًو

 ّكزائَة يف جرشًـاثَ اًوظيَة.وْكس ألن ٠ك ًدٌاول ٕاحصاء اًوساظة ا

 مـسى ٕاؾخحاز اًوساظة اّكزائَة ظوزت من ظوز اًعَح ا٢كسين : -ة(

ق مؽ ؾلس اًعَح ا٢كسين اٙكي ًربم مؽ ٔبظصاف اًزناغ ورٛك من        ثدضاتَ اًوساظة اّكزائَة حسة ُشا اًفًص

ة ة ا٢كعاُك ا٢كاًَة اًيامجة ؾن اّكصمية ، ؿٌَلً تبٔن ُشٍ اًدسًو ل متيؽ اًيَاتة اًـامة من مواظٍك اًسري يف  ٔبخي جسًو

 ٕاحصاءاث اٗكؾوى اًـمومِة. 

فال ًرتثة ؾن اًوساظة اّكزائَة وفلا ًِشا ا٢كفِوم ٕاهلضاء اٗكؾوى اًـمومِة فِيي ٕارن ثرصفًا كاهوهًَا ًخجىل        

ؿىل ُشا إلهفاقيف صلك ؾلس حلِلي تني اّكاين وا٣كين ؿَََ ، ٢كا جضرتظَ من مصافلة وثوكِؽ اًعصفني 
2

. 

٠ك ٌس١ك ُسا إلجتاٍ من إلهخلاذاث ًىون ٔبن ؾلس اًعَح ًخـَق تزناغ مسين ًفرتط ثوكِؽ ألظصاف ؿىل          

 اًـلس تُامن اًوساظة اّكزائَة ثخـَق تزناغ رو ظاتؽ حٌايئ.

 اًفصغ اًثاين: اًوساظة اّكزائَة ٕاحسى تسائي اٗكؾوى اًـمومِة

لة ذاظة ٕلسددـاذ ل ًـخرب ٔبهعاز ُ       ا  ظًص سا إلجتاٍ اًوساظة اّكزائَة مبثاتة اًعَح اّكيايئ وٕامنا ًـخرُب

غ ا٣كين ؿَََ ل كري . ٔبما  إلحصاءاث اّكزائَة فلط ، بٔو تسًال ؾن اٗكؾوى اًـمومِة ، ُسفِا ألسايس ثـًو

 اًعَح اّكيايئ فِو ٔبسَوة من ٔبساًَة ٕاذازت اٗكؾوى اًـمومِة.

 

                                                           
1
  12، ضمصحؽ س حق رهٍص ذ/ فاٍز اًس َس اٌَمساوي وذ/ ٔبرشف فاٍز اٌَمساوي :"   

2
 123، ظحـة انذي اًلضات ، ض 2014ؿالم إلظسازاث اًلاهوهَة ، ظحـة ذ/ ظَ امحس ؾحس اًـَمي :" اًعَح اّكيايئ " ذاز  
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سدٌس ُ       من كاهون إلحصاءاث اّكزائَة اًفصوس َة ا٢كـسٌك مبوحة 41سا إلجتاٍ ؿىل ما هعت ؿَََ ا٢كاذتٌو

واًيت اؾخربث اًوساظة اّكزائَة هوس ٍَك كري كضائَة ٕلهناء اًزناؿاث اّكيائَة فِيي ٠ك حتسذ  02-93كاهون زمق 

 يف حصامئ حمسذت.ٕاظالكا هعاق اًوساظة تُامن هعاق اًعَح اّكيايئ فلس حسذٍ ا٢كرشغ اًفصويس 

نٌل بٔضاف ٔبهعاز ُسا إلجتاٍ اىل ٔبن اًعَح اّكيايئ ًؤذي اىل اهلضاء اٗكؾوى اًـمومِة ، يف حِر بٔن        

غ ا٣كين ؿَََ من كدي اّكاين ٕال ٔبن ُسا ل  اًوساظة اّكزائَة يف اًلاهون اًفصويس ل حصثة ُسا ألثص ٕار زمغ ثـًو

صاءاث اٗكؾوى اًـمومِةمييؽ اًيَاتة اًـامة من اًسري يف اح
1

. 

 اًفصغ اًثاًر : اًوساظة اّكزائَة إكحصاء اذازي 

ا            ل ًـخرب ٔبهعاز ُشا إلجتاٍ اًوساظة اّكزائَة ظَحا حٌائَا ول حىت تسًال ٌ٘كؾوى اًـمومِة تي ًـخرُب

 جمصذ ٕاحصاء ٕاذازي ثعسٍز اًيَاتة اًـامة مبلذىض سَعة ا٢كالةمة ا٢كميوحة ًِا.

ُس تسًال ؾهنا، فاثفاق ٔبظصاف          فاًوساظة اّكزائَة حسة ُشا إلجتاٍ يه حزء من وس َج اٗكؾوى ًو

اًزناغ ؿىل ما اىهتيى ٕاًََ اًوس َط خيضؽ ًخلسٍص اًيَاتة اًـامة يف هعاق سَعة ا٢كالءمة 
2

. فاًوساظة ٕارن ل ثًهتيي 

غ ا٣كين ؿَََ ؾن ؾيس اثفاق ألظصاف ، وٕامنا ثًهتيي تعسوز كصاز اًيَاتة اًـامة ابْك فغ تـس كِام اّكاين تخـًو

ألرضاز اًيت ٔبحسهثا من ٕاحصاء اًفـي إلحصايم اٙكي ازحىدَ. فاًوساظة اّكزائَة ثـس ، هبشا ا٢كفِوم ، صالك من 

 ٔبصاكل اْكفغ حتت رشظ.

امة ابؾخحاٍز رو فدس متس اًوساظة اّكزائَة ٕارن ظحَـهتا اًلاهوهَة من ٕاحصاء اْكفغ اٙكي ثعسٍز اًيَاتة اًـ       

3ظحَـة ٕاذاًزة
. 

 ا٢كححر اًثاين ٕاحصاء اًوساظة اّكزائَة يف اًدرشًؽ اّكزائصي

اًعاذز  12-15ًلس اجتَ اًدرشًؽ اّكزائصي ٕاىل ثلٌني اًوساظة اّكزائَة و ٔلول مصت  مبوحة اًلاهون زمق        

-15مٌَ ، و بًٔضا مبوحة ألمص زمق 115ٕاىل  110وا٢كخـَق حبٌلًة اًعفي من ذالل ا٢كاذت  15/07/2015تخازخي 

23/07/2015اًعاذز يف  02
1

 66ا٢كـسل ًلاهون إلحصاءاث اّكزائَة اْكامي زمق

                                                           
1
 32ذ/ؾحس إكَس ٔبرشف ، مصحؽ س حق رهٍص ، ض  

2
  Guillaume Ho nung :" La médiation que se sais je?   "  PUF ; 1995 ; p74 

3
  Guillaume Ho nung : op-cit  ;  p75 
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، ٕار ٔبضاف مبوحة ا٢كاذت اًثامٌة مٌَ فعي اثين مىصز مضن بٔحاكم اًحاة  1966/ 08/06اًعاذز تخازخي 155-

حيمي ؾيوان "يف اًوساظة" ؾرشت مواذ  ألول من اًىذاة ألول ٙكاث اًلاهون ، ًخضمن ُشا اًفعي واٙكي

 .9مىصز37مىصز اىل 37ثيؼم موضوغ اًوساظة يف اًلضااي اّكزائَة حمسذت من ا٢كاذت 

ًدلي إلصازت تبٔن ا٢كرشغ اّكزائصي كس اؾخرب اٌَجوء اىل احصاء اًوساظة ٔبمص حوسي خيضؽ ًسَعة اًيَاتة         ًو

ا ظاحدة إلدذعاض  ة ابؾخحاُز م اٗكؾوى اًـمومِة.اًـامة اًخلسًٍص  يف حتًص

وؿىل ذالف ا٢كرشغ اًفصويس ، فَلس حسذ ا٢كرشغ اّكزائصي اّكصامئ اًيت ميىن مـاّكهتا ؾن ظًصق ٕاحصاء       

ىهنا ثثلي اكُي  2مىصز 37اًوساظة من ذالل ا٢كاذت  من ألمص اًساًف اٙكهص ويه يف ٍلَِا حصامئ ثس َعة ًو

ا يف   ل ا٥كاًفاث و ل اّكيح دذون ٕاس خثٌاءد ا٢كصحىدة من ظصف اًعفياًلضاء هؼصا ًىرثهتا ، نٌل ٔبخاُس
2

. 

 ا٢كعَة ألول  :اٌَجوء اىل اًوساظة اّكزائَة

م اٗكؾوى اًـمومِة        ا هجة اهتام  -ٕان سَعة اًيَاتة اًـامة يف حتًص حيوكِا هؼامان كاهوهَان ، هؼام  -ابؾخحاُز

 اًرشؾَة وهؼام ا٢كالءمة.

رشؾَة يف ٕاًزامِة زفؽ اٗكؾوى اًـمومِة ؿىل حنو ًخـني فَِ ؿىل اًيَاتة اًـامة مدارشت إلهتام مىت ٍمتثي هؼام اً      

م اٗكؾوى  ثوافصث اًرشوظ اًلاهوهَة ، ٔبما هؼام ا٢كالةمة فمتٜك من ذالهل اًيَاتة سَعة ثلسٍص مدارشت إلهتام وحتًص

ا اًـمومِة ٔبو إلمذياغ ؾن حتٍصىِا وفق ألس حاة اًيت ثلسُز
3

. 

ة     ثضبٔن حصامئ         وثيسزح اًوساظة اّكزائَة يف ُشا ا٢كفِوم ل كري ٕار ٔبهنا ختضؽ ًسَعة اًيَاتة اًخلسًٍص

 حمسذت ؿىل سخِي اْكرص يف كاهون إلحصاءاث اّكزائَة .

ة ٌَيَاتة اًـامة  اًفصغ ألول: دضوغ اًوساظة اّكزائَة ٌَسَعة اًخلسًٍص

م اٗكؾوى اًـمومِة إبمس ا٣كمتؽ وْكساتَ ثـخرب اًيَاتة اًـامة ، حب        سة ألظي ، ظاحدة إلدذعاض يف حتًص

م ُشٍ اٗكؾوى وٕاًعاًِا اىل ًس اًلضاء ، بٔو  ِشا اًلصط فَلس دوًِا ا٢كرشغ سَعة ثلسٍص مسى مالءمة حتًص ، ًو

ق اختار احصاء اًوساظة  إلمذياغ ؾن رٛك ؾن ظًصق ٕاظساز كصاز اْكفغ مدارشت ٔبو ؾن ظًص
1

. 

                                                                                                                                                                                            
1

 23/07/2015تخازخي اًعاذزت 40ح ز اًـسذ 

و ا٢كخـَق حبٌلًة اًعفي 15/07/2015اًعاذز تخازخي  12-15من اًلاهون زمق  110ا٢كاذت  
2
  

3
ة ٌَيَاتة اًـامة يف اٗكؾوى اًـمومِة " ذاز ُومَ ، اًعحـة اًثاهَة     14، ض 2010ذ/ ؿىل مشالل :" اًسَعة اًخلسًٍص
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ُس ٕاًزايم ، فََيَاتة اًـامة ًوحسُا         فاٌَجوء اىل اًوساظة اّكزائَة يف اًدرشًؽ اّكزائصي ارن ٔبمص حواسي ًو

ٔبن ثلصز كدي بٔي مذاتـة حزائَة ؾصط اًوساظة ؿىل ٔبظصاف اٗكؾوى ؾيسما ٍىون من صبهٔنا وضؽ حس إلذالل 

مىصز من ق.ٕا.ح ا٢كـسٌك مبوحة  37م هط ا٢كاذتاًياجت ؾن اّكصمية ٔبو خرب اًرضز ا٢كرتثة ؾهنا اسدٌاذا ٕاىل ٔبحاك

 .02-15ألمص زمق

نٌل جيزي ا٢كرشغ اّكزائصي اختار ُشا إلحصاء مبحاذزت من اًيَاتة ًوحسُا ٔبو تياء ؿىل ظَة اًضحَة وا٢كض خىك      

 مٌَ.

 اًفصغ اًثاين: بٔظصاف اًوساظة اّكزائَة    

 ًضحَة )ا٣كين ؿَََ( وا٢كض خًك مٌَ)اّكاين(.ٔبظصاف اًوساظة اّكزائَة زالج : اًوس َط ، ا     

 ٔبول: اًوس َط:

اًساًف  12-15من اًلاهون زمق  111، و نسا ا٢كاذت   02-15مىصز من ألمص زمق 37ٕاسدٌاذا اىل هط ا٢كاذت      

ٌل ، فٕان ذمثي اًيَاتة اًـامة ُو اٙكي ًَـة ذوز اًوس َط يف اًدرشًؽ اّكزائصي ، حِر ًخوىل رممة اًخوف  ِق رهُص

 تني معَحيت اًضحَة وا٢كض خىك مٌَ ، ومن مت حي اًزناغ اٙكي ًواهجوهَ ثضبٔن حصمية مـَية.

و ًلس بٔخاس اًلاهون ا٢كخـَق حبٌلًة اًعفي ًوهَي أكِوزًة بٔن ٍلكف ٔبحس ضحاظ اًرشظة اًلضائَة ٕلحصاء اًوساظة 

 هَاتة ؾيَ، رشظ ٔبن ٍصفؽ حمرض اًوساظة ٕاًََ كعس اؾامتذٍ و اًخبٔصري ؿَََ
2

 . 

، اجتاٍ ا٢كرشغ اّكزائصي ٕاىل ألذش تعوزت اًوساظة ا٤كخفغ هبا       خضح خََا من ذالل ما س حق رهٍص  Laًو

médiation retenue 3ؾيس ثـسًهل ًلاهون إلحصاءاث اّكزائَة
.  فال ختصح اٗكؾوى ٕارن من حوست اًيَاتة 

شا ؿىل ذالف اًدرشً ؽ ألمٍصًك واًىٌسي ونشا جرشًـاث اًـسًس اًـامة تي حتخفغ هبا من بٔخي حَِا وذاي ، ُو

س ، اًرنوجي وفَيسا ، واًيت فضَت اختار اًعوزت اًثاهَة من  من اٗكول ألوزوتَة مثي ٕاىلكرتا، ُوًيسا ، اًسًو

                                                                                                                                                                                            
1
 26ا٢كصحؽ س حق رهٍص ، ض  

اًساًف اٙكهص. 12-15من اًلاهون زمق  112و  111ا٢كواذ  
2
  

3
  J.P Bonafé -Schmitt  ;op-cit ;p75 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

، حِر ًمت ثـَني خشط حماًس ذازح  La médiation déléguéeاًوساظة واًيت يه اًوساظة ا٢كفوضة 

غ ا٥كول هل من كدي اًيَاتة اًـامة اًلضاء كعس فغ اًزناغ اًلامئ ت ني ألظصاف وميازش رممخَ مبلذىض اًخفًو
1

. 

 اثهَا: اًضحَة)ا٣كين ؿَََ(

ًلعس تَ رٛك اٙكي ًلؽ ؿَََ اًفـي إلحصايم ، مبـىن ٔبن ٍىون اًضرط هفسَ حمال ٌَحٌلًة اًلاهوهَة اًيت      

 هيسف ٕاٍهيا ا٢كرشغ.

ة اًوذًة رشظ بٔسايس ورضوزي ًلِام اًوساظة اّكزائَةوثـخرب موافلة اًضحَة ؿىل اًد         فال ًخعوز  ، سًو

 كِام ُشٍ ألذريت تسون زضائَ.

ًدلي إلصازت اىل ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي ٠ك حيسذ ظحَـة ُشا اًضرط       ، مبـىن ميىؼن ٔبن ٍىون  ًو

خشعا ظحَـَا نٌل كس ٍىون خشعا مـيواي ًـرب ؾن ٕازاذثَ تواسعة ذمثهل اًلاهوين
2

 . 

 اثًثا: ا٢كض خىك مٌَ )اّكاين(

ًلعس تَ ملرتف اّكصمية سواء ٔباكن فاؿال ٔبظََا بٔو رشٍاك ، فُضرتظ ا٢كرشغ اّكزائصي موافلذَ ٔبًضا اىل      

خاهة موافلة اًضحَة ًلِام اًوساظة اّكزائَة ، فٕان زفغ ُشا ألذري ُشا إلحصاء وفضي اًسري يف احصاءاث 

 ساظة زمغ موافلة اًضحَة.اٗكؾوى اًـمومِة فال ثلوم اًو 

كري ٔبهَ ويف سخِي ٕاصرتاظ موافلة ا٢كض خىك مٌَ ،٠ك حيسذ ا٢كرشغ اّكزائصي ما ٕارا اكن من اًرضوزي اْكعول     

ي ًؤذش ُشا إلؿرتاف ٕارا ما  ؿىل ٕاكصاز مٌَ ابْكلائق دضاحة ، من ٔبخي اختار اًلصاز ا٢كياسة ٕلهناء اًزناغ ، ُو

 اٌك ما ٕارا زفـت اٗكؾوى ٔبمام ا٤كوكة فامي تـس ًفضي ٕاحصاء اًوساظة ؟ٔبكٍص ا٢كض خىك مٌَ ، ضسٍ يف ح

ُشٍ اْكاٌك ؿٌَل تبٔهَ حيمتي وكوؾِا ؾيس فضي اًوساظة  02-15ف١ك ًـاَك اًدرشًؽ اّكزائصي من ذالل ألمص زمق     

تـخَ حزائَا من ظصف اّكزائَة ٔبو ؾيس امذياغ ا٢كض خىك مٌَ ؾن ثيفِش اثفاق اًوساظة ذما ًيجص ؾيَ اختار كصاز مذا

من 115من ألمص ا٢كضاز ٕاًََ ٔبؿالٍ ونسا اًفلصت اًثاهَة من ا٢كاذت  8مىصز 37اًيَاتة اًـامة معال تيط ا٢كاذت 

 . 12 -15اًلاهون زمق 

 

                                                           
1
   Idem ; p79 

، ض   21ذ/ ؾحس إكَس ارشف ،مصحؽ س حق رهٍص
2
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ت موضوغ اًوساظة        َة اًيت ثياًو وؿىل ذالف اًدرشًؽ اّكزائصي فٕان اًيسواث اًـَمَة وا٢كؤمتصاث اٗكًو

حول موضوغ اًخحول ؾن  1983اًيت ؾلسث ابًَاابن س ية ُشٍ اْكاٌك ، ٔبمهِا هسوت ظوهَو اّكزائَة ؿاّكت

ة ذًَال  آكعومة اّكيائَة واًوساظة ، ٕار ٔبهنا ٔبنسث ؿىل ٔبهَ" ل جيوس ٕاختار ٕاؿرتافاث اّكاين ٔبزياء حبر اًدسًو

1ؿَََ ٕارا ما زفـت اٗكؾوى ٔبمام ا٤كامك فامي تـس 
ص اٗكويل اًثاًر ًلاهون اًـلوابث ا٢كيـلس " نٌل ٔبصاز اًََ ٔبًضا ا٢كؤمت

، حِر ٔبنس ؿىل ؿسم حواس اس خزسام إلؿرتافاث واًخرصحياث اًيت ًسيل هبا اّكاين ٔبزياء  1984ابًلاُصت س ية

مفاوضاث تسلئي اٗكؾوى اّكيائَة نسًَي يف حماهكة ميىن ٔبن حتسج تـس فضي اًخفاوط
2

. 

 اًفصغ اًثاًر: جمال ثعحَق اًوساظة اّكزائَة

ؿىل ذالف ا٢كرشغ اًفصويس اٙكي ٠ك حيسذ اّكصامئ اًيت ميىن مـاّكهتا ؾن ظًصق اًوساظة و٠ك ًضؽ ٔبظال        

ا يف  ل ا٥كاًفاث و  ل اّكيح ا٢كصحىدة من ظصف اًعفي من  ، مـَازا ذكِلا ًخحسًسُا فٕان ا٢كرشغ اّكزائصي ٔبخاُس

نٌل حسذُا ؿىل سخِي اْكرص من ذالل ألمص زمق اًساًف اٙكهص ، 12-15من اًلاهون زمق  110ذالل ا٢كاذت  

 ا٢كـسل ًلاهون إلحصاءاث اّكزائَة . 15-02

تعفة ؿامة  من ُشا ألمص فٕان ُشا إلحصاء ًعحق يف مؼواذ ا٥كاًفاث 2مىصز37فداًصحوغ اىل هط ا٢كاذت      

ساء ؿىل اْكَات آكاظة ذون ٔبي اس خثٌاء ، ٔبما يف مواذ اّكيح فٕاهَ ًعحق ؿىل حصامئ اًسة واًلشف وإلؾخ

واٍهتسًس واًوصاًة اًاكرتة ، حصك ألدشت،إلمذياغ اًـمسي ؾن ثلسمي اًيفلة ، ؿسم جسَمي ظفي،إلسدِالء تعًصق 

اًلش ؿىل ٔبموال إلزج كدي كسمهتا ٔبو ؿىل ٔبص َاء مضرتنة ٔبو ٔبموال اًرشنة ، حصمية ٕاظساز ظم تسون زظَس 

ة ٔبو إلثالف اًـمسي ٔلموال ا ًلري حٌح اًرضة واّكصخ كري اًـمسًة واًـمسًة ا٢كصحىدة تسون س حق ، اًخرًص

ة وا٤كاظَي اًززاؾَة واًصؾي يف مٜك  إلدضاز واًرتظس ٔبو اس خـٌلل اًسالخ ، حصامئ اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلاًز

ق اًخحاًي.  اًلري ، اس هتالك مبٔهولث ٔبو مرشوابث ٔبو إلس خفاذت من ذسماث ٔبدصى ؾن ظًص

حغ ؿىل ُشٍ اّكصامئ اًيت حرصُا ا٢كرشغ يف كاهون إلحصاءاث اّكزائَة ٔبهنا حصامئ ثس َعة ثثلي وما ًال      

 اكُي اًلضاء هؼصا ًىرثهتا ، خفضوؾِا ٕلحصاء اًوساظة خيفف تسون ٔبذىن صم من ؾةء مـاّكهتا ؿرب ا٤كامك.

 ا٢كعَة اًثاين: الآثز ا٢كرتثحة ؿىل احصاء اًوساظة اّكزائَة

                                                           
1
  www.justice.gov.fr اهؼص اىل ا٢كوكؽ إلًىرتوين :  

2
 23ٔبهؼص اًضًا اىل ذ/ ؾحس إكَس ارشف ، مصحؽ س حق رهٍص ، ض   
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ة وذًة ثًضبٔ مصحٍك  ؾيس جناخ       اًوس َط يف ثيؼمي ثحاذل ألزاء تني ٔبظصاف اًزناغ واًوظول هبم ٕاىل جسًو

ٕاثفاق اًوساظة ذما ًفِس ؿىل ٔبن  ل ظصف ٔبتسى زقحخَ يف كدول ُشا إلحصاء  اًزناغ. فِفصػ ُشا إلثفاق يف حمصز 

 اث  ل مىذوة ًوكؽ ؿَََ مجَؽ ألظصاف وحيسذ مضموهَ من ذالل إلصازت اىل اًزتام

ظصف كدي الٓدص ول ًًهتيي ذوز اًوس َط يف اجصام ُشا إلثفاق ، تي ًخـني ؿَََ إلرشاف ؿىل ثيفِشٍ ورٛك 

 كعس اختار إلحصاء ا٢كياسة يف حاٌك إلذالل تبٔحاكمَ.

 اًفصغ ألول: حتٍصص حمرض اثفاق اًوساظة

1ىــخوة ، كري كاتي ٌَعـن ومبوحة اثفاق م  -وفلا ٌَدرشًؽ اّكزائصي  -ًمت ٕاحصاء اًوساظة       
، تني اًضحَة 

وا٢كض خىك مٌَ مؽ حواس إلس خـاهة مبحايم  ل ظصف
2

. 

غ مايل ٔبو ؾَين ؾن اًرضز اًالحق        خضمن ُشا إلثفاق ٕاؿاذت اْكال اىل ما اكن ؿَََ كدي اًزناغ ، ثـًو ًو

ابًضحَة ٔبو ٔبي اثفاق بٓدص كري خماًف ٌَلاهون ًخوظي اًََ ألظصاف
3

سون ُ شا إلثفاق يف حمرض مبـصفة ٔبمني . ًو

ة وؾيوان ألظصاف ؾصضًا موحزًا ًٔلفـال مؽ حتسًس اتزخي وماكن وكوؾِا ، ابٕلضافة اىل  اًضحط ًخضمن ًُو

إلصازت اىل مضمون اًوساظة والٓخال ا٢كخفق ؿَهيا ًخيفِشٍ
4

. 

ن اّكاين ظفال مبفِوم ا٢كاذت نٌل ميىن ٔبن ًخضمن حمرض اثفاق اًوساظة د ٕاضافة ٕاىل ما س حق رهٍص د ؾيسما ٍىو

 ثـِسا مٌَ ،حتت ضٌلن ذمثهل اًرشؾي ، تدٌفِش  12-15اًثاهَة من اًلاهون زمق 

   :  اًزتام واحس ٔبو ٔبنرث من الاًزتاماث الٓثَة يف ألخي ا٤كسذ يف الثفاق

 ٕاحصاء مصاكدة ظحَة ٔبو آكضوغ ًـالح .  -   

ن مذرعط .    -     مذاتـة اٗكزاسة ٔبو حىٍو

ؿسم الثعال تبٔي خشط كس ٌسِي ؾوذت اًعفي ًإلحصام .-   
5

 

                                                           
1
 02-15من الٔمص زمق 2مىصز 37م  

2
 02-15من الٔمص زمق 1مىصز 37م  

3
 02-15من الٔمص زمق 4مىصز 37م  

4
 02-15من الٔمص زمق 3مىصز 37م 

12-15من ق زمق  114م  
5
  



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 245 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ـخرب س يسا ثيفِشاي وفلا ٌَدرشًؽ   ًوكؽ ؿىل ُشا ا٤كرض  ل من اًوس َط ، ٔبمني اًضحط ، ونشا ألظصاف ، ًو

-15من اًلاهون زمق  113و 112، ونسا ا٢كواذ  02-15من ألمص زمق 6مىصز37ا٢كـمول تَ اسدٌاذا اىل هط ا٢كاذت 

12 . 

 ًفصغ اًثاين: اهلضاء اٗكؾوى اًـمومِةا

ذؼؼجىل        ًلس اؾخرب ا٢كرشغ اّكزائصي ثيفِش اثفاق اًوساظة سخدا بٓدص من ٔبس حاة اهلضاء اٗكؾوى اًـمومِة ، ًو

-15رٛك من ذالل ما هعت ؿَََ دضاحة اًفلصت اًثاًثة من ا٢كاذت اًساذسة من  ق ا ح ا٢كـسٌك مبوحة ألمص زمق 

اًـمومِة تدٌفِش اثفاق اًوساظة وثسحة اًضىوى ٕارا اكهت رشظا لسما ٌَمخاتـة"  ، و نسا  "ثيليض اٗكؾوى 02

 و اًيت ثيط ؿىل " ٔبن ثيفِش حمرض اًوساظة ٍهنيي ا٢كخاتـة اّكزائَة " .                      12-15من اًلاهون زمق  115ا٢كاذت

ق ثيفِش مضم وهنا ، فال ٍىفي حتٍصص حمرض اثفاق اًوساظة من فُضرتظ ا٢كرشغ ٕارن ٕامتام معََة اًوساظة ؾن ظًص

ظصف ٔبمني اًضحط واًخوكِؽ ؿَََ من ظصف مجَؽ ألظصاف ٕلهناء اٗكؾوى اًـمومِة تي ًخـني ؿىل اًوس َط ٔبن 

 ًلوم مبخاتـة ثيفِشٍ . 

غ ؿىل وثؼِص ٔبمهَة مصحٍك ثيفِش اثفاق اًوساظة يف ثٜك اْكالث اًيت ًمت فهيا إلثفاق ؿىل ذفؽ كمية اًخـًو

لة اٗكفؽ ، ول ثًهتيي رممخَ  ٕال ؾيس ذفؽ  ٔبكساظ ، ففي مثي ُشٍ اْكاٌك ًخـني ؿىل اًوس َط مذاتـة ثيفِش ظًص

اًلسط ألذري ، حبَر ثيليض اٗكؾوى اًـمومِة
1

.نٌل ٔبهَ ًوكف دشاين ثلاذم ُشٍ اٗكؾوى ذالل الٓخال ا٤كسذت 

2ًخيفِش اثفاق اًوساظة
كدَي ٕاحصاءاث إلس خسلل اًيت ثخزش يف مواهجة ا٢كض خىك ،  ٕار ًـخرب احصاء اًوساظة من  

 مٌَ ، وابًخايل فٕان دشاين ثلاذم اٗكؾوى اًـمومِة ًحسٔب من اتزخي بٓدص ٕاحصاء ًخزش يف مواهجخَ.

 

 

 

 

                                                           
1

 . 101ذ/ ؾحس إكَس ارشف ، مصحؽ س حق رهٍص ،ض 

2
 . 02-15من الامص زمق 7مىصز 37م 
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 اًفصغ اًثاًر: إلذالل تبٔحاكم إلثفاق ابًوساظة

 ؿىل وهَي أكِوزًة اٙكي ًَـة ذوز ل ًـين وظول ألظصاف اىل اثفاق ، ٕاىهتاء هجوذ اًوساظة ، تي ًخـني     

اًوس َط ٔبن ًلوم مبخاتـة ثيفِشٍ ذالل ا٢كست ا٤كسذت ٙكٛك.فٕارا ٠ك ًمت ثيفِش إلثفاق يف الٓخال ا٤كسذت، ًخزش ما ٍصاٍ 

مٌاس حا ثضبٔن ٕاحصاءاث ا٢كخاتـة اًلضائَة
1

. 

اة ، ٕار ٌضلك إلمذياغ ًُس ُشا حفسة ، تي ٔبن  ل ٕاذالل تبٔحاكم اثفاق اًوساظة ًـصط فاؿهل ٌَـل   

اًـمسي ؾن ثيفِش ٕاثفاق اًوساظة فـي اًخلََي من صبٔن ألحاكم اًلضائَة ا٢كيعوض ؿَهيا يف اًفلصت اًثاهَة من 

 من كاهون اًـلوابث.147ا٢كاذت 

لس ٔبصاز ا٢كرشغ من ذالل ا٢كاذت     من ألمص اًساًف اٙكهص ؿىل ٕادضاغ اًفاؿي ٕاىل راث اًـلوابث  9مىصز37ًو

من ق غ واًيت ثرتاوخ ابْكُس من صٍِصن اىل اًس يدني وتلصامة من 147من ا٢كاذت3،و1،2زت يف اًفلصاث ا٢كلص 

  ذح ٔبو إبحسى ُاثني اًـلوتخني.500000ذح اىل1000

 آكاثــــمة: 

صاًي يف ٕاذازت ا٢كياسؿاث ، ٕار حتو        ًت ٕان ٕاىهتاح ا٢كرشغ اّكزائصي ٔلسَوة اًوساظة اّكزائَة كس اذش حتوًل حُو

ُشٍ الاذريت من وس ٍَك ؾلاتَة ٕاىل وس ٍَك ٔبنرث زضائَة ، جسـى يف ا٢كلام ألول ٕاىل حمنَة زوخ اًعَح تني 

 اًضحَة وا٢كض خًك مٌَ  ألمص اٙكي ٌساؿس ؿىل حتلِق إلوسجام إلحامتؾي.

اء ؾةء ومن هجة ٔبدصى ، جسمح ُشٍ الًَٓة اّكسًست ًفغ ا٢كياسؿاث ٕاىل اًخرفِف ؾن اكُي اًلض           

اًـسًس من اًلضااي اًخس َعة راث اًعاتؽ اّكزايئ و اًلٍََك ألمهَة ، ًَخفصػ من مثة ٌَلضااي اًِامة اًيت ثخعَة 

 وكت وهجس هحرٍين.

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .12-15من اًلاهون زمق  115و ا٢كاذت  02-15مص زمقمن الٔ  8مىصز 37م 
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 كاةمة ا٢كصاحؽ : 

 2010ؾحس إكَس ٔبرشف :" اّكصامئ اّكيائَة " ذاز اًىذاة اْكسًر ، اًلاُصت ، س ية 

  2013يف اًلاهون اّكيايئ إلحصايئ " ذاز اٍهنضة ، اًلاُصت ، س يةزايم مذويل اًلايض :" اًوساظة 

  فاٍز اًس َس اٌَمساوي وذ/ ارشف فاٍز اٌَمساوي :" اًعَح اّكيايئ " ا٢كصنز اًلويم إلظسازاث اًلاهوهَة

 2009، مرص ، اًعحـة ألوىل ، س ية

  2014، انذي اًلضات ، ظحـةظَ امحس ؾحس اًـَمي :" اًعَح اّكيايئ " ذاز ؿالم ًإلظسازاث اًلاهوهَة 

  ة ٌَيَاتة اًـامة يف اٗكؾوى اًـمومِة " ذاز ُومَ ، اّكزائص ، اًعحـة ؿًل مشالل :" اًسَعة اًخلسًٍص

 2010اًثاهَة،

 Cario Robert : la médiation pénale entre répression  et réparation ; 1998 ; 

Paris ,  édition  l Harmattan 

 j.p Bonafé- schmitt :la médiation pénale en France et aux états unis ,LGDI 

,1998 

 Gaddi Daniela :la médiation, subversion ou control social,2004,revue esprit 

critique vol 6 N°3 

 Thierry Dubreuil :médiation pénale et réparation de la personne , voire  le 

site http://euromedition.com 

 Guillaume -Ho nung :la médiation que sais je ?puf ; 1995   

 www.com/notes/dr-ramy-metwally.el kady 

 EURO.médiation@gmail.com 

 www1.umn.edu/humanrts/arad/vi2000html 

 www.coe.int/t/dghl/standarsetting. 
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 www.40ans.grandlyon.com. 

 biblio recherche.action.fr 

 

 -23/07/2015اًعاذز تخازخي 40ح ز اًـسذ 23/07/2015اًعاذز تخازخي 02-15ألمص زمق 

 11/06/1966اًعاذز تخازخي   49ح ز اًـسذ   08/06/1966اًعاذز تخازخي 155-66ألمص زمق 

 - اًعاذز            39و ا٢كخـَق حبٌلًة اًعفي ، ح ز اًـسذ  15/07/2015اًعاذز تخازخي  12-15اًلاهون زمق

 . 19/07/2015خازخيت 
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 اًخـَمي اًـايل  حتسًس منورح مـوكاث إلتخاكز يف

 امـة سـَستخ ، مسىني اْكاح،ألس خار/ خامـة سـَست   محَسي سكــا ي اٗكنخوز/  

 ملسمة:

ًـة ، يف ػي اًخلرياث اًيت جضِسُا تُئة ألؾٌلل اًزتاًس اًىدري ٌَميافسة و اًخحولث اًخىٌوًوحِة اًرس     

ٔبظحح من اًرضوزي ؿىل ا٢كؤسساث ٕان ٔبزاذث اًيجاخ و اًحلاء و الاس متصاز ثخين ٔبساًَة خسًست ثخالءم 

وظحَـة ا٢كصحٍك اْكاًَة حِر ٍىون الاتخاكز ا٤كوز الاسايس ًِا، و ًـي اًيؼام اًخـَميي مس خَ ُشٍ اًخحولث 

 اث خسًست  مصثحعة تسزخة هحريت ابلتخاكز. من ذالل ٕاذذال حىٌوًوحِا ا٢كـَوماث و الثعال و اس خحساج ذسم

ن اًعاًة اٙكي ميثي اًصنزيت      ٕان ثخين مفِوم الاتخاكز يف مٌؼومة اًخـَمي اًـايل هل ذوز ٔبسايس يف تياء وحىٍو

وان مبسى حتلِق اًيجاخ  الاساس َة يف اًخلسم و اًخعوز يف خمخَف مِاذٍن  اًخمنَة، مفس خلدي جممتـاثيا ٔبظحح مُص

ا اًيت ثـمتس يف ا٢كؤ  سساث اًخـَمي اًـايل ٔلن خمصخاث ُشٍ الاذريت ما يه يف اًواكؽ ٕال مسذالث اًخمنَة وزاكئُز

وايث اًيت جية  ة ٗكى اًعاًة اّكامـي ثـخرب من ٔبًو ؿَهيا، وابًخايل فٕان اندضاف مواُة وحمنَة كسزاث الاتخاكًز

 اًيت ثواهجِا. الاُامتم هبا وحىثَف اّكِوذ ٌَهنوط هبا و اْكس من ا٢كـوكاث

ضِس واكـيا اْكايل ثبٔدصا مَحوػا يف ذوز اّكامـاث يف حمنَة اًلسزاث الاتخاكًزة ٗكى اًعالة ثسخة     ٌو

 اؾامتذُا ؿىل ؿست ظصق ثلََسًة ،وؿسم كسزهتا  ؿىل  اًامتيش مؽ مذعَحاث اًـرص و ثعوزٍ. 

ٔبمه مـوكاث الاتخاكز ٗكى اًعاًة  وتياء ؿىل ما ثلسم خاءث ُشٍ اٗكزاسة ًخحسًس وجسََط اًضوء ؿىل  

 اّكامـي يف مٌؼومة اًخـَمي اًـايل و رٛك يف  لكَة الاكذعاذ يف خامـة سـَست اّكزائص.

 ٕاصاكًَة اٗكزاسة:

ة تيرحة من اًعالة اٙكٍن حيخاحون ٢كن ٍىدضف مواُهبم و ٍمني كسزاهتم اًـَمَة   حزدص اّكامـة اّكزائًص

٢كـوكاث اًيت ثواهجِم  ثـخرب هحساًة حنو الاُامتم اب٢كحخىٍصن  يف مٌؼومة اًخـَمي واًـمََة، وابًخايل فٕان حتسًس ا

اًـايل، وثـخرب ُشٍ اٗكزاسة  هكحاوٌك ًخعحَق ٔبحس الاساًَة اًـَمَة اْكسًثة ويه اًخحََي ا٢كضرتك ًخحسًس 

 اًَة:مـوكاث الاتخاكز يف جمال اًخـَمي اًـايل ، ورٛك من ذالل الاخاتة ؿىل الاصاكًَة اًخ
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مايه مـوكاث الاتخاكز يف مٌؼومة اًخـَمي اًـايل ًلكَة الاكذعاذ يف خامـة سـَست )اّكزائص( من وهجة   

 هؼص اًعَحة ؟

 اٗكزاسة: بُٔساف  

 ٕاىل: اٗكزاسة ُشٍ هتسف 

اًخـصف وحتسًس مـوكاث الاتخاكز يف مٌؼومة اًخـَمي اًـايل ًلكَة الاكذعاذ يف خامـة سـَست اّكزائص من هجة   

 هؼص اًعَحة ؟

ة يف زؤساء جساؿس مـَوماث ثوفري   حتسًس ٔبمه ٔبس حاة مـوكاث الاتخاكز يف  وٕاذازاث لكَاث اّكامـة اّكزائًص

ص. وابًخايل مـصفة مٌؼومة اًخـَمي اًـايل وايث الاظالخ و اًخحسني واًخعٍو  ٔبًو

اث الاتخاكز يف مٌؼومة اس خـٌلل ٔبسَوة اًخحََي ا٢كضرتك يف حتسًس مـوك  اس خزسام ؿىل اًلسزت مسى حتسًس 

 . اًخـَمي اًـايل

 ٔبمهَة اٗكزاسة:

 حوكن ٔبمهَة ُشٍ اٗكزاسة فامي ًًل:    

ثوضَح ٔبمه مـوكاث الاتخاكز يف مٌؼومة اًخـَمي اًـايل من هجة هؼص اًعَحة ورٛك ٤كاوٌك ؿالهجا و اْكس مهنا  

ة.وابًخايل حتسني من مس خوى حوذت اًعاًة اّكامـي وحوذت آكسماث ا٢كلسم  ة من ظصف اّكامـاث اّكزائًص

ٕاجصاس ذوز اًحُئة اّكامـَة ،وا٢كهناح اٗكزايس ، و ألس خار اّكامـي يف ورش زلافة الاتخاكز وحتفزي اًعالة ؿىل  

 حمنَة كسزاهتم إلتساؾَة.

ة ترضوزت ٕاؾعاء ٔبمهَة ًإلتساغ يف مٌؼومة اًخـَمي اًـا   يل حماوٌك حتسُس مذزشي اًلصاز يف اّكامـاث اّكزائًص

 تلَة حتلِق ألُساف اًيت ٔبوضنت من ٔبخَِا اّكامـة.
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 إلظاز اًيؼصي ٌ٘كزاسة: 

 ٔبول: مفِوم إلتخاكز 

 اًىس يسزو ًلول ا٢كَاذٍن، ونٌل مجَؽ متس ألتـاذ ومذـسذت ا٢كضامني مـلست ػاُصت ًـخرب الاتخاكز 

"مذـسذت  ؤبتـاذ وحوٍ راث خسا، مـلست معََة الاتخاكز ٕان" زوصاك 
1

 

 ،...و اًخجسًس اكٕلتساغ، الاذرتاغ اًـالكة راث ا٢كععَحاث وتـغ الاتخاكز مععَح حول الٓزاء ادذَلتو 

س خزسموهنا ٌ٘كلٌك ا٢كععَحاث تني ُشٍ ًفصكون ل نشٛك وا٥كخعني اًحاحثني وتـغ اًياش ؿامة ٔبن فٌجس  ؿىل ٌو

تبٔن الاتخاكز ُو الاتساغ  ٍصى اًرصًفي اًفذاخ ؾحس َلس  ٔبن ا٢كثال سخِي ؿىل جنس حِر اًيشء، هفس
2.

. 

ق ٕاىل ميََون ا٢كخرععني تـغ اًىذاة ٔبن ٕال  فىصت ابندضاف ًخـَق فالتخاكز ا٢كععَحني، تني اًخفًص

 ذسمة ثلسرما ٔبو سَـة ٔبو معََة صلك ؿىل اًخيفِش موضؽ اًفىصت ُشٍ توضؽ فِخـَق إلتساغ ٔبما خسًست ذمزيت،

 .ًزابئهنا ا٢كؤسسة

لي، وتًضاظِا اب٢كؤسسة ًخـَق إلتساغ فٕان ابٔلصزاض مذـَق ؿام إلتخاكز اكن وٕارا  إلهخايج واًدسًو

 .ٙكٛك ا٢كياس حة تـغ اًؼصوف ثوفصث ٕارا مدخىٍصن ٍىوهوا ٔبن ميىن ألصزاض مـؼم ٔبن هلول ا٢كيعَق ُشا من

 تبٔفاكز سبٔ تبٔن "  ل اتخاكز ًح والاتخاكز إلتساغ اًـالكة تني ( ؾصفت ؾصفتAmabileجنس ٔبن) إلظاز ُشا

ق ؾن إلتساغ مدسؿة، اكيف كري رشظ ًىن ألول رضوزي الاتخاكز، تساًة هلعة ُو واٙكي واًفصق، ألفصاذ ظًص
3

 

". 

 ا٢كؤسسة، يف اّكسًست وثعحَق ألفاكز حمنَة تبٔهَ " ُو حسن زاوًة الاتخاكز حسة و ًـين مععَح

يا  مث ٌَمؤسسة خَهبا ٕاىل اًفىصت ٕاذزاك ىلاّكسًست إ  اًفىصت من يشء  ل ثلعي فِيي صامٍك حمنَة لكمة ُو

1"ثعحَلِا
. 

                                                           
1
 .74، ض 2004مرص، اًـصتَة، اًيَي ٍلوؿة وا٢كؤسسة، اًفصذ ٗكى إلتخاكًزة اًلسزاث حمنَة اًيرص، ٔبتو مسحت  

2
 .2003اًعحـة الاوىل، ؾٌلن ، الازذن، الٔزذن، ؾٌلن، اًعفاء، ذاز اًصائست، إلذازت اًرصًفي، اًفذاخ ؾحس َلس  

3
 Amabile, T.M., Creativity in context, Westview Press, New York, 1996, pp1154- 1155. 
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ياك ف ُو و longmanحىدسة حِر ًـصف ) ٔبن ميىن ذاظَة ٕاىل ٌضري ًالتخاكز بٓدص ثـًص  ( الاتخاكز ُو

ف لة ٔبو خسًس ٔبي اذرتاغ" :ٔبهَ ؿىل ًالتخاكز كاموش ألؾٌلل ثـًص  ٔبو ذسمة ونشٛك  سَـة ٕاهخاح يف حمس ية ظًص

مؤكت احذاكز حتلِق يف ا٢كيافسني ؾن ٔبفضََة ا٢كيخج ثـعي واًيت خاحإله  ظصق يف ٔبي ثلَري ُو
"2.

. 

لة ٕاجياتَة ومفِست  وؿَََ ميىن اًلول ٔبن الاتخاكز ًـين اًلسزت ؿىل إلهخاح ٔبفاكز خسًست ْكي ا٢كضالكث تعًص

 ٌَضرط هفسَ و ٌَمجمتؽ تعفة ؿامة.

 اثهَا: بٔمهَة إلتخاكز يف اًخـَمي اًـايل:

 3تخاكز يف مؤسساث اًخـَمي اًـايل يف اًيلاظ اًخاًَة:ميىن حرص ٔبمهَة الا
 

ن ا٢كِازاث اًـَمَة ، و اًـياًة ابًيوايح اًخعحَلِة يف اّكامـة، حبَر ًخاخ ٌَعاًة فصظة ٌَلِام ابٔلؾٌلل    حىٍو

ة ، و الاسِام يف الاهخاح ، وٕاحصاء اًخجازة يف ا٥كاجص و اًوزص.  اًفٌَة و اًَسًو

 اًيت ثلوم ؿَهيا الاؾٌلل ا٥كخَفة ، حىت ٍصثفؽ مس خوى اليٓل ًإلهخاح . ذزاسة  الاسس اًـَمَة 

ِشا ٔبظحح الاُامتم ابلتخاكز رضوزت حمتَة ٔلي ت٘ك يف ُشا اًـا٠ك اٙكي ًخجَ حنو اكذعاذ ا٢كـصفة ثرسؿة فائلة،   ًو

ا. ساتق اًزمن ٢كواهحة اٍمنو ا٢كـصيف و امذالك اًخلٌَة وثعسٍُص  ٌو

 جساؿس ؿىل الاتخاكز اثًثا: اًـوامي اًيت

ميىن ثعيَف اًـوامي اًيت ثؤثص ؿىل الاتخاكز ٕاىل ؿامََني:
4

 

ن اًحَوًويج ٌَضرط ، صـص اًـوامي اٙكاثَة : ويه اًـوامي اًيت ختط اًفصذ هفسَ ومن ُشٍ اًـوامي اًخىٍو

ة ، مـصفة اًضرط ًلسزثَ، وكسزثَ ؿىل اًخحََي واًرتهَة.  اًضرط ابٔلمن و اْكًص

 ُياك اًـسًس من اًـوامي آكازحِة اًيت ثؤثص ؿىل الاتخاكز مهنا الادشت، ا٢كياد اّكامـي ،ا٣كمتؽ. نِة:اًـوامي اًحَ 

                                                                                                                                                                                            
1
ة   ة، اّكامـَة، اٗكاز ا٢كؤسساث، سَوك حسن، زاًو  .393،. ض 2001مرص،  إلسىٌسًز

2
 G.F..ADAM, Longman Dictionary of BUSINESS ENGLISH, YORK Press ,Beirut, 1982, P 244. 

3
مي اًـايل، ذزاساث حتََََة ؿىل ؿسذ من اّكامـاث اًـصتَة ، مًضوزاث ا٢كيؼمة اًـصتَة ٌَخمنَة اجصاُمي جن ؾحس اًصمحن اْكضَيب، مٌؼومة اّكوذت يف اًخـَ  

 .152،ض2015الاذاًزة، اًلاُصت ،مرص 

4
سي ، الاتخاكز، ماَُخَ ،اندضافَ، حمنَخَ، ذاز اًىذاة اّكامـي ، اًـني ، الامازاث اًـصتَة ا٢كخحست،    . 2007اًًِو
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 زاتـا: مـوكاث حمنَة إلتخاكز

ٕان حتسًس ؾوائق الاتخاكز اًيت ثواخَ اًعالة يف اًخـَمي اًـايل ُو آكعوت الاول حنو ثلسمي اْكَول ٕلساٌك    

حسهتا واكرتاخ دعط معََة ًخمنَة زوخ الاتخاكز ٗكى اًعالة يف اّكامـة. وكس ُشٍ اًـوائق ٔبو اًخرفِف من 

سـى اًحاحثون ًخحسًس ؾوائق الاتخاكز ٗكى اًعالة يف كوامئ ؿسًست و اًيت من ٔبمهِا اًلاةمة اًيت ثوظي ٕاٍهيا  ل 

ذ، اًخبٔهَس ٔبو ( واًيت من ٔبمهِا آكوف من اًفضي، اًرتذذ و ؿسم اًثلة، هلط ا٢كواز Nevis, Danzignمن )

اًَلني ا٢كحاًف فَِ، جتية الاحداظ، آكوف من ا٣كِول ، اًرتذذ يف الاهعالق. ويف ذزاسة ٔبدصى مت حرص 

مـوكاث الاتخاكز يف ٔبزتؽ ٍلوؿاث ويه ا٢كـوكاث اًـلََة و الاهفـاًَة ، و اٗكافـَة ٗكى ألصزاض، وا٢كـوكاث 

اًخيؼميَة يف تُئة اًـمي
1.

 

 خحََي ا٢كضرتك :ذامسا: رشخ بٔسَوة اً 

لة ُو ا٢كضرتك اًخحََي فامي  ا٢كس هتَىني ثوكـاث ؾن ٌَىضف ؿىل ثعحق ٕاحعاءاث يف ا٢كس خزسمة اًعًص

 ٔبو آكعائط ٔبساش ؿىل ا٢كس هتٜك ثفضَالث ًفرس اٙكي اًخحََي ذسمة، نٌل ًـخرب ٔبسَوة ٔبو مبيخج ًخـَق

ما مٌخج سٌلث
2

. 

 ا٢كضرتك اًخحََي مصاحي 

 مس خوايهتا و اًسٌلث ادذَاز:ألوىل ا٢كصحٍك

ا ًمت اًيت اًـوامي   ل حىون ٔبن جية ألصزاض، ؾيس الادذَاز مبـاًري مذـَلة حىون ٔبن جية ادذَاُز

 .اٗكزاسة ُشٍ ٍلَِا يف وثعف رضوًزة و تـضِا ؾن مس خلٍك ُشٍ اًسٌلث

 :اًخاًَة الاموز ىصاؾي ٔبن نٌل جية

 .اًيشء ثلِمي يف رمم ؿامي اٌُلل جية ل :اًضموًَة*

                                                           
1
 .154مصحؽ ساتق، ض  اْكضَيب، اجصاُمي جن ؾحس اًصمحن   

2
  Jean-Claude, liquet cas d’analyse conjointe, technique et documentation, 2001,P 25.  

 



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 254 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 .ألصزاض ظصف من اًيشء ثلِمي يف رممة ا٥كخازت اًـوامي حىون ٔبن جية :ألمهَة*

 .اًحـغ تـضِا مؽ مصثحعة اًـوامي حىون ل ٔبن جية ٔبي :الاس خلالًَة*

فضي  .ا٢كس خجوة ظصف من اًخحزي ًخجية رٛك اًسٌلث ًلك مذواسن ا٢كس خوايث ؿسذ ٍىون ٔبن ًو

اث اس خرصاح :اًثاهَة ا٢كصحٍك ُو  اًسٌُاًز

ة اًسٌلث ادذَاز ـست  آكعوت وفق SPSS يف إبذذاًِا هلوم ، مس خوايهتا ٌ٘كزاسة، وحتسًس اًرضوًز

(ORTHOGONAL PLANًمت ) اث اس خرصاح ُو ة يف  ا٢كمىٌة اًخوفِلاث ويه اًسٌُاًز ٌَمـوكاث الاتخاكًز

  .اًلكَة ًِشٍ اٗكزاسة

 إلحصاءاث ا٢كهنجَة ٌ٘كزاسة ا٢كَساهَة:

اًوظفي اًخحًََل ٢كـصفة مايه ٔبمه ا٢كـوكاث الاتساغ و الاتخاكز يف مٌؼومة اًخـَمي  ا٢كهنج ؿىل اٗكزاسة ُشٍ ثلوم

 اًـايل من وهجة هؼص اًعَحة ورٛك تبٔسَوة اًخحََي ا٢كضرتك.

 جممتؽ و ؾَية اٗكزاسة: 

ئَة ميثي جممتؽ اٗكزاسة مجَؽ اًعَحة خامـة ولًة سـَست اّكزائص ، و كس مت الاؾامتذ ؿىل اًـَية اًـضوا 

اًخس َعة هؼصا ًىرب جممتؽ اٗكزاسة، ومت ثوسًؽ اس امتزت اًححر و رشخ اًِسف من اٗكزاسة، وهَفِة مًلء 

 ( اسدداهة مىمتٍك وظاْكة ٌَخّحََي.31إلسدداهة، حِر مت ثوسًؽ )

 اٗكزاسة : بٔذات 

َة هكصحٍك اوىل يف اس خزسام مت  رياث الٔنرث ٔبمهَة  اٗكزاسة ًخحسًس ا٢كخل جممتؽ من اًحَاانث مجؽ اسدداهة ٔبًو

مت حتسًسُا  اًيت ( ،و1ابًًس حة ٢كـوكاث الاتخاكز يف اًخـَمي اًـايل و رٛك نٌل ٍصاُا اًعاًة )ٔبهؼص مَحق زمق 

تبٔزتـة مذلرياث ٔبساس َة اثفلت ؿَهيا ٍلي اًـَية حمي اٗكزاسة ، تـس رٛك مت ٕاذذال مذلرياث اٗكزاسة مؽ 

  9ًيحعي ؿىل   Joint analysisفق ٔبسَوة اًخحََي ا٢كضرتك ، ومـاّكهتا و  SPSSمس خوايهتا يف جصانمج 

اث مـربت ؾن مذلرياث ُشٍ اٗكزاسة ، و يف ا٢كصحٍك اًخاًَة مت اس خرصاح اسدداهة هنائَة اًيت ُو ؿىل  احذوث سٌُاًز
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ثاين ؿىل اً  اًلسم ثياول اًخـَميي، تُامن وا٢كس خوى اّكًس،  :ٌَـَية اًضرعَة اًحَاانث ثياول ألول اًلسم  :كسمني

اث اٗكزاسة )ٔبهؼص مَحق زمق  ُو  (.2سٌُاًز

 ؾصط هخاجئ اٗكزاسة و مٌاكض هتا:

 ٔبول: اًيخاجئ آكاظة اب٢كخلرياث ٔلفصاذ ؾَية اٗكزاسة :

 ( ثوسًؽ ؾَية اٗكزاسة حسة ا٢كخلرياث اًضرعَة1خسول زمق )

ة اًـسذ اًفئة ا٢كخلرياث  اًًس حة ا٢كئًو

 %58.07 18 رهص اّكًس

 %41.93 13 اهىث

 % 100 35 ا٣كموغ

اًس ية  ألوىل ماسرت  اًخـَميي ا٢كس خوى

 ل.م.ذ

16 51.62% 

اًس ية  اًثاهَة ماسرت 

 ل.م.ذ

15 48.38% 

 % 100 31 ا٣كموغ

 SPSSا٢كعسز: اّكسول من ٕاؿساذ اًحاحثني ابلؾامتذ ؿىل خمصخاث جصانمج 

 اكهوا % 41.93و ان  اٙكهوز من اكهوا ـَيةاً  يف  %58.07 وس حة ٔبن ( ٕاىل1) زمق اّكسول يف اًيخاجئ جضري

شا إلانج من اّكسول ٔبؿالٍ ٕاىل  يف اًيخاجئ جضري نٌل من اٙكهوز، من ا٢كس خجوتني مه الٔنرب اًًس حة ٔبن ٕاىل ٌضري ُو

% من 48.38% من ؾَية اٗكزاسة من ا٢كس خوى اًخـَميي اًس ية الاوىل ماسرت ل.م.ذ يف حني ٔبن 51.62ٔبن  

 ًس ية اًثاهَة ماسرت ل.م.ذ .ا٢كس خوى اًخـَميي ا

 اثهَا: حتََي منورح كِاش مـوكاث إلتخاكز يف اًخـَمي اًـايل من مٌؼوز اًعالة ابس خـٌلل اًخحََي ا٢كضرتك.
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( اٙكي اكن حيخوي ؿىل 1تـس مجؽ ٕاخاابث اًـَية حمي اٗكزاسة ؿىل الاس خخِان الاويل )ٔبهؼص مَحق زمق 

 اًسؤال ا٢كفذوخ اًخايل:

 ا٢كـوكاث الانرث ٔبمهَة يف جمال  الاتخاكز يف مٌؼومة  اًخـَمي اًـايل ؟ مايه يف هؼصك  

مت اس خرصاح ٔبزتـة مذلرياث متثي مـوكاث الاتخاكز يف اًخـَمي اًـايل نٌل ٍصاُا اًعاًة اّكامـي، ومن مت حتسًس 

 مس خوايث ُشٍ ا٢كخلرياث نٌل ُو موحض يف اّكسول اًخايل:

 (: رشخ منورح اٗكزاسة2اّكسول )

ص اً

 مق

 ا٢كس خوايث ا٢كخلرياث

 

1 

 

 

Y1 مـوكاث ثخـَق ابًعاًة :

 اّكامـي

X1 حصنزي اًعاًة ؿىل هَفِة اْكعول اٗكزخاث و اًيجاخ :

 فلط.

X2.س اًعاًة ؿىل اًخـحري ؾن ٔبفاكزمه و ٔبزاءمه  : ؿسم ثـًو

X3.َؿسم زلة اًعاًة تلسزثَ و اس خـساذاث : 

 

 

2 

 

Y2  مـوكاث ثخـَق تبٔس خار :

 اّكامـي

X4 : ة ٗكى ؿسم اُامتم الاس خار  تدمنَة اًلسزاث الاتخاكًز

 اًعالة.

X5 ؿسم اس خزسام ٔبس خار ًوسائي ثـَميَة مذيوؿة يف :

 ثسٌزسَ.

X6 حصنزي ٔبس ئٍك ا٢كلصزاث اٗكزاس َة ؿىل اْكفغ و ٕاٌُلل :

 الاس ئٍك اًيت ثثري ثفىريمه يف حي ا٢كضا ل.

 

 

3 

 

Y3  مـوكاث ثخـَق ابًحُئة :

 اّكامـَة

X7وايث ٕاذازت  : حمنَة الاتخاكز ٗكى اًعالة ًُس من ٔبًو

 اًلكَة.

X8 ؿسم ثوفص الاماكانث و اًخجِزياث اًالسمة ًخمنَة :

 الاتخاكز يف اًلكَة.



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 257 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

X9 ؿسم ثوفص اًصؿاًة اًعحَة و الاحامتؾَة و اًيفس َة ٗكى :

 اًعالة يف اًلكَة

 

4 

 

Y4 مـوكاث ثخـَق اب٢كلصزاث:

 اٗكزاس َة

X10لصزاث اٗكزاس َة ؿىل حمنَة : ؿسم حصنزي ٔبُساف ا٢ك

ة ٗكى اًعالة.  اًلسزاث الاتخاكًز

X11.نرثت ا٢كلصزاث اٗكزاس َة : 

X12 تـغ ا٢كلصزاث اٗكزاس َة ل ثَىب حاخاث اًعالة و :

 مِوهلم.

 ا٢كعسز: من ٕاؿساذ اًحاحثني

اًـايل من  هالحغ من ذالل اّكسول ٔبؿالٍ ُيا ٔبهَ ًوخس ٔبزتـة مذلرياث رممة ٢كـوكاث الاتخاكز يف اًخـَمي

مٌؼوز اًعالة ويه مـوكاث ثخـَق ابًعاًة اّكامـي، ألس خار اّكامـي، ابًحُئة اّكامـَة، ؤبذريا مـوكاث ثخـَق 

اب٢كلصزاث اٗكزاس َة. و ل مذلري حيخوي ؿىل زالج مس خوايث نٌل يه موحضة يف اّكسول اًساتق. وتـس ا٢كـاّكة 

حتعَيا  Joint analysisًخلٌَة ٔلسَوة اًخحََي ا٢كضرتك  و ثعحَق ا٢كصاحي ا SPSSالاحعائَة ؿىل اًربانمج 

شا ما ًوحضَ اّكسول اًخايل: 09ؿىل اث  ُو ُو  سٌُاًز

 (: ًوحض مذلرياث و مس خوايث اٗكزاسة3اّكسول )

اث  ُو  اًسٌُاًز

مـوكاث ثخـَق  

 ابًعاًة اّكامـي

مـوكاث ثخـَق تبٔس خار 

 اّكامـي

مـوكاث ثخـَق ابًحُئة 

 اّكامـَة

َق مـوكاث ثخـ

 اب٢كلصزاث اٗكزاس َة

 

1 

ؿسم زلة اًعاًة 

تلسزثَ و 

 اس خـساذاثَ.

ؿسم اس خزسام ٔبس خار 

ًوسائي ثـَميَة مذيوؿة 

 يف ثسٌزسَ.

ؿسم ثوفص اًصؿاًة 

اًعحَة و الاحامتؾَة 

و اًيفس َة ٗكى 

 اًعالة يف اًلكَة.

ؿسم حصنزي ٔبُساف 

ا٢كلصزاث اٗكزاس َة 

ؿىل حمنَة اًلسزاث 

ة ٗكى  الاتخاكًز

 اًعالة.

نرثت ا٢كلصزاث حمنَة الاتخاكز ٗكى حصنزي ٔبس ئٍك ا٢كلصزاث ؿسم زلة اًعاًة  
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تلسزثَ و  2

 اس خـساذاثَ.

اٗكزاس َة ؿىل اْكفغ و 

ٕاٌُلل الاس ئٍك اًيت 

ثثري ثفىريمه يف حي 

 ا٢كضا ل.

اًعالة ًُس من 

وايث ٕاذازت اًلكَة.  ٔبًو

 اٗكزاس َة.

 

 

 

3 

ؿسم ثـوًس اًعاًة 

ؿىل اًخـحري ؾن 

 ٔبزاءمه. ٔبفاكزمه و

ؿسم اُامتم الاس خار  

تدمنَة اًلسزاث 

ة ٗكى  الاتخاكًز

 اًعالة

ؿسم ثوفص اًصؿاًة 

اًعحَة و الاحامتؾَة 

و اًيفس َة ٗكى 

 اًعالة يف اًلكَة.

نرثت ا٢كلصزاث 

 اٗكزاس َة.

 

4 

ؿسم ثـوًس اًعاًة 

ؿىل اًخـحري ؾن 

 ٔبفاكزمه و ٔبزاءمه.

حصنزي ٔبس ئٍك ا٢كلصزاث 

اٗكزاس َة ؿىل اْكفغ و 

ٌُلل الاس ئٍك اًيت إ 

ثثري ثفىريمه يف حي 

 ا٢كضا ل.

ؿسم ثوفص الاماكانث 

و اًخجِزياث اًالسمة 

ًخمنَة الاتخاكز يف 

 اًلكَة.

 

ؿسم حصنزي ٔبُساف 

ا٢كلصزاث اٗكزاس َة 

ؿىل حمنَة اًلسزاث 

ة ٗكى  الاتخاكًز

 اًعالة.

 

 

5 

ؿسم ثـوًس اًعاًة 

ؿىل اًخـحري ؾن 

 ٔبفاكزمه و ٔبزاءمه.

س خار ؿسم اس خزسام بٔ 

ًوسائي ثـَميَة مذيوؿة 

 يف ثسٌزسَ.

حمنَة الاتخاكز ٗكى 

اًعالة ًُس من 

وايث ٕاذازت اًلكَة.  ٔبًو

تـغ ا٢كلصزاث 

اٗكزاس َة ل ثَىب 

حاخاث اًعالة و 

 مِوهلم.

حصنزي اًعاًة ؿىل  6

اْكعول  هَفِة

اٗكزخاث و اًيجاخ 

 فلط.

حصنزي ٔبس ئٍك ا٢كلصزاث 

اٗكزاس َة ؿىل اْكفغ و 

اًيت  ٕاٌُلل الاس ئٍك

ثثري ثفىريمه يف حي 

 ا٢كضا ل.

ؿسم ثوفص اًصؿاًة 

اًعحَة و الاحامتؾَة 

و اًيفس َة ٗكى 

 اًعالة يف اًلكَة.

 

تـغ ا٢كلصزاث 

اٗكزاس َة ل ثَىب 

حاخاث اًعالة و 

 مِوهلم

ؿسم حصنزي ٔبُساف ؿسم ثوفص اًصؿاًة ؿسم اُامتم الاس خار  حصنزي اًعاًة ؿىل  
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اْكعول  هَفِة 7

اٗكزخاث و اًيجاخ 

 فلط.

تدمنَة اًلسزاث 

ة ٗكى الاتخاكًز

 اًعالة

اًعحَة و الاحامتؾَة 

و اًيفس َة ٗكى 

 اًعالة يف اًلكَة.

ا٢كلصزاث اٗكزاس َة 

ؿىل حمنَة اًلسزاث 

ة ٗكى  الاتخاكًز

 اًعالة

 

8 

ؿسم زلة اًعاًة 

تلسزثَ و 

 اس خـساذاثَ.

ؿسم اُامتم الاس خار  

تدمنَة اًلسزاث 

ة ٗكى  الاتخاكًز

 اًعالة

ثوفص الاماكانث  ؿسم

و اًخجِزياث اًالسمة 

ًخمنَة الاتخاكز يف 

 اًلكَة

تـغ ا٢كلصزاث 

اٗكزاس َة ل ثَىب 

حاخاث اًعالة و 

 مِوهلم

 

9 

حصنزي اًعاًة ؿىل 

اْكعول  هَفِة

اٗكزخاث و اًيجاخ 

 فلط.

ؿسم اس خزسام ٔبس خار 

ًوسائي ثـَميَة مذيوؿة 

 يف ثسٌزسَ.

ؿسم ثوفص الاماكانث 

سمة و اًخجِزياث اًال

ًخمنَة الاتخاكز يف 

 اًلكَة

نرثت ا٢كلصزاث 

 اٗكزاس َة.

 

 

 SPSSا٢كعسز: اّكسول من ٕاؿساذ اًحاحثني ابلؾامتذ ؿىل خمصخاث جصانمج 

اث اٗكزاسة نٌل ُو موحض يف اّكسول ٔبؿالٍ، مت وضـِا ؿىل صلك اس خخِان  ُو تـس حعوًيا ؿىل اًسٌُاًز

و ؾيس اسرتخاغ الاس خخِاانث  مت مـاّكهتا مصت ادصى ظاًة،  31ووسغ ُشا الاذري ؿىل ؾَية مىوهة من 

 . Joint analysisمؽ ثعحَق ا٢كصاحي اًخلٌَة ٔلسَوة اًخحََي ا٢كضرتك   SPSSٕاحعائَا وفق جصانمج 

 واكهت اًيخاجئ ا٢كخحعي ؿَهيا موحضة فامي س َبئت.

ٌؼومة اًخـَمي اًـايل من مٌؼوز اثًثا:  حتََي و اس خرصاح مس خوايث اٗكزاسة ا٢كمتثٍك يف مـوكاث الاتخاكز يف م 

  ل اًعاًة:

يف ُشٍ ا٢كصحٍك س يحاول ثلسمي حتََي ثفعًَل ٥كخَف مس خوايث اٗكزاسة و ا٢كمتثٍك يف مـوكاث الاتخاكز 

وابس خزسام ٔبسَوة اًخحََي  SPSSيف مٌؼومة اًخـَمي، ورٛك ابلس خـاهة ابٔلصاكل ا٢كس خرصخة من جصانمج 

 ا٢كضرتك. 
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 ثخـَق ابًعاًة اّكامـي(: مـوكاث 1اًضلك )

 

 

 SPSSا٢كعسز: خمصخاث جصانمج 

 

، X1 ،X2هالحغ من ذالل ألصاكل مـوكاث الاتخاكز اًيت ثخـَق ابًعاًة اّكامـي ٌَمس خوايث )

X3 ظاًة ٍصون ٔبن ٔبمه ا٢كـوكاث الاتخاكز آكاظة اب٢كخلري  29( من وهجة هؼص  ل ظاًة ، جنس ٔبنY1  يه

سمه ؿىل اًخـحري ؾن  24يف كسزهتم و اس خـساذاهتم، و ٔبي ؿسم زلهتم   X3ا٢كس خوى  ظاًة ٍصون ؿسم ثـًو

ٔبفاكزمه و ٔبزاءمه من ٔبمه مـوكاث الاتخاكز، يف حني ظاًحني فلط ٍصون ٔبن حصنزيمه ؿىل هَفِة اْكعول اٗكزخاث 

 و اًيجاخ فلط ، يه من ٔبس حاة ؿسم الاتخاكز يف اًخـَمي اًـايل.

 اّكامـي (: مـوكاث ثخـَق تبٔس خار2اًضلك )
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 SPSSا٢كعسز: خمصخاث جصانمج 

، X4 ،X5هالحغ من ذالل الاصاكل ٔبؿالٍ مـوكاث الاتخاكز  اًىت ثخـَق ابٔلس خار اّكامـي ٌَمس خوايث ) -

X6 ظاًة ٍصون ٔبن ٔبمه ا٢كـوكاث الاتخاكز يف اًخـَمي اًـايل آكاظة  16( من وهجة هؼص  ل  ظاًة ، فٌجس ٔبن

ٔبي حصنزي ٔبس ئٍك ا٢كلصزاث اٗكزاس َة ؿىل اْكفغ و ٕاٌُلل الاس ئٍك اًيت ثثري ثفىريمه  X6يه ا٢كس خوى  Y2اب٢كخلري 

 يف حي ا٢كضا ل.

 

 ( : مـوكاث ثخـَق ابًحُئة اّكامـَة3اًضلك )
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 SPSSا٢كعسز: خمصخاث جصانمج 

ة ( من وهجX7 ،X8 ،X9هالحغ من ذالل الاصاكل مـوكاث الاتخاكز  ثخـَق ابًحُئة اّكامـَة ٌَمس خوايث ) -

بٔي   X9ُو ا٢كس خوى Y3ظاًة ٍصون ٔبن ٔبمه ا٢كـوكاث الاتخاكز  آكاظة اب٢كخلري  27هؼص  ل ظاًة ، فٌجس ٔبن 

ظاًة ٍصون ؿسم ثوفص  19ؿسم ثوفص اًصؿاًة الاحامتؾَة و اًعحَة و اًيفس َة ٗكى اًعالة يف اًلكَة ، و

يف حني ظاًحني فلط ٍصون ؿسم اُامتم الاماكانث و اًخجِزياث اًالسمة يف اًلكَة من بمٔه مـوكاث الاتخاكز، 

 الاس خار  تدمنَة اًلسزاث الاتساؾَة ٗكى اًعالة يه من ٔبس حاة ؿسم الاتساغ و الاتخاكز يف اًخـَمي اًـايل.

 

 (: مـوكاث ثخـَق اب٢كلصزاث اٗكزاس َة4اًضلك )

 

 
 SPSSا٢كعسز: خمصخاث جصانمج 

، X10 ،X11يت ثخـَق ابًحُئة اّكامـَة ٌَمس خوايث )هالحغ من ذالل الاصاكل ٔبؿالٍ  مـوكاث الاتخاكز اً  -

X12  ظاًة ٍصون ٔبن ٔبمه ا٢كـوكاث الاتخاكز  آكاظة اب٢كخلري 30( من وهجة هؼص  ل ظاًة ، فٌجس ٔبنY4  ُو

ة ٗكهيم، و  X10ا٢كس خوى  ظاًة  14ٔبي ؿسم حصنزي ٔبُساف ا٢كلصزاث اٗكزاس َة ؿىل حمنَة اًلسزاث الاتخاكًز
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اٗكزاس َة من ٔبمه مـوكاث الاتخاكز، يف حني ظاًحني فلط ٍصون ٔبن  تـغ ا٢كلصزاث  ٍصون نرثت ا٢كلصزاث

 اٗكزاس َة ل ثَىب حاخاث اًعالة و مِوهلم. يه من ٔبس حاة ؿسم الاتخاكز يف اًخـَمي اًـايل.

زاتـا:  اس خرصاح وحصثُة مـوكاث الاتخاكز يف مٌؼومة اًخـَمي اًـايل من مٌؼوز  ل ظالة ؾَية اٗكزاسة 

 ذزخة ألمهَة:حسة 

 (: ذزخة بٔمهَة مـوكاث الاتخاكز يف مٌؼومة اًخـَمي اًـايل من مٌؼوز  ل اًعالة ؾَية اٗكزاسة5اًضلك زمق )
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 SPSSا٢كعسز: خمصخاث جصانمج 

 ( : ذزخة بمٔهَة مـوكاث الاتخاكز يف مٌؼومة اًخـَمي اًـايل من مٌؼوز  ل اًعالة ؾَية اٗكزاسة4خسول )

 

 ذزخة ألمهَة ا٢كخلرياث

مـوكاث الاتخاكز ثخـَق اب٢كلصزاث 

 اٗكزاس َة

33.858 % 

 % 26.770 مـوكاث الاتخاكز ثخـَق ابًعاًة اّكامـي

 %23.260 مـوكاث الاتخاكز ثخـَق ابًحُئة اّكامـَة

 % 16.112 مـوكاث الاتخاكز  ثخـَق تبٔس خار اّكامـي

 SPSSخمصخاث جصانمج ا٢كعسز: اّكسول من ٕاؿساذ اًحاحثني ابلؾامتذ ؿىل 
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هالحغ من ذالل اّكسول بٔؿالٍ ٔبن ٔبكَحَة اًعَحة اؾخربوا ٔبن ا٢كـوكاث اًيت ثخـَق اب٢كلصزاث اٗكزاس َة 

%،  33.858يه ٔبنرب ا٢كخلرياث اًيت ثـَق اًعاًة اّكامـي ؿىل الاتخاكز يف مٌؼومة اًخـَمي اًـايل ورٛك تًس حة 

% ، و مـوكاث ثخـَق ابًحُئة اّكامـَة  26.770عاًة اّكامـي تًس حة و ثَهيا ابٗكزخة اًثاهَة مـوكاث ثخـَق ابً

 %. 16.112%، ًخبئت يف ٔبذري مـوكاث ثخـَق تبٔس خار اّكامـي تًس حة  23.260تًس حة 

 آكالظة :

 ميىن فٕاهَّ و حتَََِا ، مذلرياث اٗكزاسة ادذحاز ذالل من ٕاٍهيا اًخّوظي مت اًيّت اًيّخاجئ ٕاىل اسدٌاذاً 

 :اًخايل  اًيحو و اًخوظَاث ؿىل اًّيخاجئ ٔبمه ٕاىل اًّخوظي

 ٔبول: اًيخاجئ : 

 ٔبػِصث اًيخاجئ ٔبن مـوكاث الاتخاكز يف مٌؼومة اًخـَمي اًـايل   من وهجة هؼص اًعَحة اكهت نٌل ًًل:

 ا٢كلصزاث اٗكزاس َة ثـخرب  ابٗكزخة الاوىل من ٔبمه مـوكاث الاتخاكز يف اًخـَمي اًـايل من مٌؼوز اًعَحة، ورٛك  -

ة ٗكهيم . ا ؿىل حمنَة اًلسزاث الاتخاكًز  ًـسم حصنزُي

مـوكاث ثخـَق ابًعاًة اّكامـي ثبئت يف اٗكزخة اًثاهَة ٔكمه مذلري ًـَق الاتخاكز يف اًخـَمي اًـايل، ورٛك ًـسم  -

 زلة اًعَحة يف كسزاهتم و اس خـساذاهتم اًضرعَة.

ة ابٗكز  - ًو خة اًثاًثة ًـوامي ثخـَق ابًحُئة اّكامـَة ٔكمه مـوكاث نٌل ٔبصازث اًيخاجئ نشٛك ٔبن اًعَحة ًـعون ألًو

الاتخاكز يف اًخـَمي اًـايل، وخيعون يف رٛك ؿسم ثوفص اًصؿاًة الاحامتؾَة و اًعحَة واًيفس َة ٗكى اًعالة يف 

 اًلكَة.

اكز ٗكى تًَت اًيخاجئ نشٛك ٔبن مـوكاث ثخـَق تبٔس خار اّكامـي ثبئت يف اٗكزخة ألذريت ٔكمه مذلري ًـَق الاتخ -

اًعَحة  يف مٌؼومة  اًخـَمي اًـايل، ورٛك ًرتنزي مـؼم بٔس ئٍك ا٢كلصزاث اٗكزاس َة ؿىل اْكفغ وٕاٌُلل الاس ئٍك 

 اًيت ثثري ثفىريمه يف حي ا٢كضا ل.
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 اثهَا: اًخوظَاث 

 لكَة ووضف ؾن ٔبمه مـوكاث الاتخاكز يف مٌؼومة اًخـَمي اًـايل من وهجة هؼص اًعَحة يف اًّيخاجئ، كصاءت تـس 

 اًخاًَة : اًّخوظَاث ٕاىل اٗكزاسة ذَعت الاكذعاذ يف خامـة سـَست اّكزائص ،

ة ٗكى اًعالة. -  رضوزت اًـمي ؿىل ٔبن حىون ٔبُساف ا٢كلصزاث اٗكزاس َة مصنزت ؿىل حمنَة اًلسزاث الاتخاكًز

 رضوزت جضجَؽ و قصش زلة ٗكى اًعاًحة يف كسزاهتم و اس خـساذاهتم اًضرعَة. -

 اًصؿاًة اًعحَة و الاحامتؾَة و اًيفس َة ٗكى اًعالة يف اًلكَة.اًـمي ؿىل ثوفص  -

جية ٔبن ثضؽ ٔبس ئٍك ا٢كلصزاث اٗكزاس َة اًعالة ٔبمام مواكف ثثري ثفىريمه و حتَََِم والاتخـاذ ؾن الاس ئٍك  -

 اًيت ثـمتس ؿىل اْكفغ و اًخشنري.

حتسًس مـوكاث الاتخاكز يف  ؿىل ًلسزثَ ابٔلساًَة اًوكَة ، مثي ٔبسَوة اًخحََي ا٢كضرتك ورٛك الاس خـاهة -

 مٌؼومة اًخـَمي اًـايل ، وابًخايل حتلِق الاُساف اًيت ٔبوضنت من ٔبخَِا اّكامـة.

 ا٢كصاحؽ:

  اجصاُمي جن ؾحس اًصمحن اْكضَيب، مٌؼومة اّكوذت يف اًخـَمي اًـايل، ذزاساث حتََََة ؿىل ؿسذ من اّكامـاث

ة، اًلاُصت ،مرص اًـصتَة ، مًضوزاث ا٢كيؼمة اًـصتَة ٌَخمنَة الا  .2015ذاًز

  سي ، الاتخاكز، ماَُخَ ،اندضافَ، حمنَخَ، ذاز اًىذاة اّكامـي ، اًـني ، الامازاث اًـصتَة اًًِو

 .2007ا٢كخحست،

 اًعحـة الاوىل، ؾٌلن ،  ألزذن، ؾٌلن، اًعفاء، ذاز اًصائست، إلذازت اًرصًفي، اًفذاخ ؾحس َلس

 .2003الازذن،

 ة ة، اّكامـَة، اٗكاز سساث،ا٢كؤ  سَوك حسن، زاًو  .2001مرص،  إلسىٌسًز

 2004مرص، اًـصتَة، اًيَي ٍلوؿة وا٢كؤسسة، اًفصذ ٗكى الاتخاكًزة اًلسزاث حمنَة اًيرص، ٔبتو مسحت. 

 Amabile, T.M., Creativity in context, Westview Press, New York, 1996. 
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 G.F..ADAM, Longman Dictionary of Business English, York Press, Beirut, 

1982. 

 Jean-Claude, liquet cas d’analyse conjointe, technique et documentation, 2001. 

 

 ٢كالحق:ا

 1مَحق زمق 

 :إلس خخِان ألول

 
 ٔبيخ اًىصمي/ٔبديت اًىصمية:

ؼوز ظالة كسم اًخـَمي اًـايل من مٌ  حتسًس منورح مـوكاث الاتخاكز يفيف ٕاظاز حتضري ذزاسة تـيوان:  " 

 اّكزائص )ابس خـٌلل ٔبسَوة اًخحََي ا٢كضرتك(.-ا٢كاسرت ًلكَة الاكذعاذ يف خامـة سـَست 

 ىصحو من س َاذحنك اًخىصم ابٕلخاتة ؿىل اًسؤال اًخايل:                       

ز يف مٌؼؼؼؼؼؼؼومة اًخـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَمي تذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاكمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼايه يف هؼؼؼؼؼؼؼؼؼصك ٔبُـــم مـؼؼؼؼوكاث الٕ    

 اًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼايل؟

- ................................................... 

- ................................................... 

- ................................................... 

- ................................................... 
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 2مَحق زمق 

 
 اس خخِان

 ٔبيخ اًىصمي، ٔبديت اًىصمية.

اًخـَمي اًـايل من مٌؼوز ظالة كسم ا٢كاسرت   حتسًس منورح مـوكاث الاتخاكز يفيف ٕاظاز حتضري ذزاسة تـيوان: 

 اّكزائص )ابس خـٌلل ٔبسَوة اًخحََي ا٢كضرتك(.-ًلكَة الاكذعاذ يف خامـة سـَست 

ىصحو من س َاذحنك اًخىصم ابٕلخاتة ؿىل فلصاث الاسدداهة، ؿٌَل ابن الاسدداهة معممة ٔلقصاط اًححر اًـَمي 

 فلط.

 ( واحست يف آكاهة ا٢كياس حة ًنك.اًصخاء وضؽ ؿالمة ) اّكزء ألول:

 

  بٔهىث                   رهص                اّكًس: -1

 

  

        اًس ية الاوىل ماسرت ل.م.ذ      ا٢كس خوى اًخـَميي: -2

                              

         اًس ية اًثاهَة ماسرت ل.م.ذ                                    
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 اّكزء اًثاين

 9ٕاىل  1اًصخاء حصثُة مـوكاث إلتخاكز اًيت حصاُا ٔبنرث ثبٔزريا ،ورٛك من 

اث  ُو   اًسٌُاًز

مـوكاث ثخـَق  

 ابًعاًة اّكامـي
مـوكاث ثخـَق 

 تبٔس خار اّكامـي

مـوكاث ثخـَق 

 ابًحُئة اّكامـَة

مـوكاث ثخـَق 

 اب٢كلصزاث اٗكزاس َة

 حصثُة

 

 

1 

ؿسم زلة اًعاًة 

تلسزثَ و 

 اس خـساذاثَ.

م اس خزسام ؿس

ألس خار ًوسائي 

ثـَميَة مذيوؿة يف 

 ثسٌزسَ.

ؿسم ثوفص اًصؿاًة 

اًعحَة و 

الاحامتؾَة و 

اًيفس َة ٗكى 

اًعالة يف 

 اًلكَة.

ؿسم حصنزي ٔبُساف 

ا٢كلصزاث اٗكزاس َة 

ؿىل حمنَة اًلسزاث 

الاتساؾَة ٗكى 

 اًعالة.

 

..... 

 

 

2 

ؿسم زلة اًعاًة 

تلسزثَ و 

 اس خـساذاثَ.

حصنزي ٔبس ئٍك 

لصزاث اٗكزاس َة ا٢ك

ؿىل اْكفغ و ٕاٌُلل 

الاس ئٍك اًيت ثثري 

ثفىريمه يف حي 

 ا٢كضا ل.

حمنَة الاتساغ 

ٗكى اًعالة 

وايث  ًُس من ٔبًو

 ٕاذازت اًلكَة.

نرثت ا٢كلصزاث 

 اٗكزاس َة.

 

..... 

 

 

3 

ؿسم ثـوًس 

اًعاًة ؿىل 

اًخـحري ؾن ٔبفاكزمه 

 و ٔبزاءمه.

ؿسم اُامتم 

الاس خار  تدمنَة 

ؾَة اًلسزاث الاتسا

 ٗكى اًعالة

ؿسم ثوفص اًصؿاًة 

اًعحَة و 

الاحامتؾَة و 

اًيفس َة ٗكى 

اًعالة يف 

نرثت ا٢كلصزاث 

 اٗكزاس َة .

...... 
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 اًلكَة.

 

 

4 

ؿسم ثـوًس 

اًعاًة ؿىل 

اًخـحري ؾن ٔبفاكزمه 

 و ٔبزاءمه.

حصنزي ٔبس ئٍك 

ا٢كلصزاث اٗكزاس َة 

ؿىل اْكفغ و ٕاٌُلل 

الاس ئٍك اًيت ثثري 

ثفىريمه يف حي 

  ل.ا٢كضا

ؿسم ثوفص 

الاماكانث و 

اًخجِزياث 

اًالسمة ًخمنَة 

الاتساغ يف 

 اًلكَة.

 

ؿسم حصنزي ٔبُساف 

ا٢كلصزاث اٗكزاس َة 

ؿىل حمنَة اًلسزاث 

الاتساؾَة ٗكى 

 اًعالة.

 

....... 

 

5 

ؿسم ثـوًس 

اًعاًة ؿىل 

اًخـحري ؾن ٔبفاكزمه 

 و ٔبزاءمه.

ؿسم اس خزسام 

ألس خار ًوسائي 

ثـَميَة مذيوؿة يف 

 سَ.ثسزٌ 

حمنَة الاتساغ 

ٗكى اًعالة 

وايث  ًُس من ٔبًو

 ٕاذازت اًلكَة.

تـغ ا٢كلصزاث 

اٗكزاس َة ل ثَىب 

حاخاث اًعالة و 

 مِوهلم.

 

........ 

 

 

6 

حصنزي اًعاًة 

اْكعول  ؿىل هَفِة

اٗكزخاث و اًيجاخ 

 فلط.

حصنزي ٔبس ئٍك 

ا٢كلصزاث اٗكزاس َة 

ؿىل اْكفغ و ٕاٌُلل 

الاس ئٍك اًيت ثثري 

ي ثفىريمه يف ح

 ا٢كضا ل.

ؿسم ثوفص اًصؿاًة 

اًعحَة و 

الاحامتؾَة و 

اًيفس َة ٗكى 

اًعالة يف 

 اًلكَة.

تـغ ا٢كلصزاث 

اٗكزاس َة ل ثَىب 

حاخاث اًعالة و 

 مِوهلم

 

....... 

 

 

7 

حصنزي اًعاًة 

اْكعول  ؿىل هَفِة

اٗكزخاث و اًيجاخ 

ؿسم اُامتم ألس خار 

تدمنَة اًلسزاث 

إلتساؾَة ٗكى 

ثوفص اًصؿاًة  ؿسم

اًعحَة و 

الاحامتؾَة و 

ؿسم حصنزي ٔبُساف 

ا٢كلصزاث اٗكزاس َة 

ؿىل حمنَة اًلسزاث 

...... 
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اًيفس َة ٗكى  اًعالة فلط.

اًعالة يف 

 اًلكَة.

الاتساؾَة ٗكى 

 اًعالة

 

 

8 

ؿسم زلة اًعاًة 

تلسزثَ و 

 اس خـساذاثَ.

ؿسم اُامتم ألس خار 

تدمنَة اًلسزاث 

إلتساؾَة ٗكى 

 اًعالة.

ؿسم ثوفص 

اكانث و الام

اًخجِزياث 

اًالسمة ًخمنَة 

 الاتساغ يف اًلكَة

تـغ ا٢كلصزاث 

اٗكزاس َة ل ثَىب 

 حاخاث اًعالة و

 مِوهلم 

...... 

 

 

 

9 

حصنزي اًعاًة 

اْكعول  ؿىل هَفِة

اٗكزخاث و اًيجاخ 

 فلط.

ؿسم اس خزسام 

ألس خار ًوسائي 

ثـَميَة مذيوؿة يف 

 ثسٌزسَ.

ؿسم ثوفص 

الاماكانث و 

اًخجِزياث 

سمة ًخمنَة اًال

 الاتساغ يف اًلكَة

نرثت ا٢كلصزاث 

 اٗكزاس َة.

...... 
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 اْكق يف آكعوظَة ا٢كـَوماثَة تني حتسايث اًخلٌَة و واكؽ إكاًة

 ألس خارت/ جن كازت مععفى ؿائضة      

 خامـة مس خلامن .        

 ملسمة

اس َة ا٢كالسمة ٌَضرط اًعحَـي تعفذَ الاوساهَة ل ىزاغ اًَوم يف ٔبن آكعوظَة ثـس من اْكلوق اٗكس خوزًة ألس

ـخرب من اْكلوق اًساتلة ؾن وحوذ اٗكوٌك راهتا .  ٔكظي ؿام، فِيي ثـس ٔبساش تًِان  ل جممتؽ سَمي، ًو

ٙكا حتصض ا٣كمتـاث ذاظة اٗكميلصاظَة مهنا ؿىل نفاٌك ُشا اْكق، وثـخرٍب حلا مس خلال تشاثَ، ول حىذفي ثسن 

جسـى ٕاىل حصدِعَ يف ألرُان، ورٛك تلصش اًلمي اًيخٍِك اًيت ثَـة ذوزا هحريا وفـال يف مٌؽ  اًلواهني ٕكاًخَ تي

لس حؼي ُشا اْكق ابُامتم هحري سواء من  ا٢كخعفَني من اًخسذي يف دعوظَاث الٓدٍصن ووضف ٔبدشازمه، ًو

َة ٔبو من خاهة اٗكساثري بٔو اًيؼم اًلاهوهَة.   خاهة اًَِئاث وا٢كيؼٌلث اٗكًو

حزاًس اًخلٌَاث اْكسًثة وثعوزُا ا٢كس متص ساذث ا٥كاظص ؿىل آكعوظَة، لس امي مؽ تساًة دضوغ ا٢كـعَاث ومؽ 

اًضرعَة ًيؼام حتنك مصنزي ًإلذازت اًـمومِة، ذما ٔباثز ختوفاث صسًست ؿىل حٌلًة اًحَاانث اًيت ثخعي ابٔلفصاذ 

وحِاهتم آكاظة
1

 . 

تلَة الاخاتة ؿىل ٕاصاكل  ورٛكثص اًخلٌَة ؿىل اْكَات آكاظة،تياء ؿىل رٛك سوف هلوم تدسَط اًضوء ؿىل بٔ 

متثي خماظص اًخلٌَاث اْكسًثة ؿىل ُشا اْكقماَُةاْكق يف آكعوظَة ا٢كـَوماثَة، و حموزي ٍمتثَفي:  ، وٕان فامي ح
مفا مسى نفاٍهتا مؽ ثعوز اس خزساماث  وضـت ضٌلانث كاهوهَة ٕكاًة ُشا اْكقاكهت ٔبكَة ذول اًـا٠ك كس 

ي الا ة يف ُشا ا٣كال؟  ثوخسهرتهت، ُو  مـاّكة جرشًـَة حزائًص

                                                           
1

 . 123،  ض 1999ؼ فًصس ُؼ . هَت، آكعوظَة يف ؾرص ا٢كـَوماث، مصنز الُٔصام ٌَرتمجة واًًرش، اًلاُصت، 
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إلخاتة ؿىل ُشٍ الاصاكًَاث، ازثبًٔيا ثلس مي اًححر ٕاىل مدحثني، ًدٌاول ا٢كححر ألّول ابٗكزاسة ماَُة  ًو

آكعوظَة ا٢كـَوماثَة وا٥كاظص اًيت ثواهجِا يف اًـرصاًصمقي، ورٛك يف معَحني، دععيا ألّول مٌَ ٌَحسًر ؾن 

 اَُة آكعوظَة ا٢كـَوماثَة، ؤبفصذان اًثاين ٗكزاسة خماظص آكعوظَة ا٢كـَوماثَة يف اًـرص اًصمقي. م

َة وإلكَميَة ٕكاًة آكعوظَة ا٢كـَوماثَة،  هخـصط ٕاىل اّكِوذ  ٔبّما ا٢كححر اًثاين فس َرعط ٗكزاسة اّكِوذ اٗكًو

َّة يف معَة اثن َة يف معَة ٔبّول، وٕاىل اّكِوذ إلكَمي  .  اٗكًو

 ا٢كححر ألول: ماَُة آكعوظَة ا٢كـَوماثَة وا٥كاظص اًيت ثواهجِا يف اًـرص اًصمقي.

اّن مدسبٔ اْكق يف آكعوظَة يف مـياٍ اًخلََسي ُو حق اًفصذ يف ٔبن ًلصز تيفسَ مىت وٕاىل ٔبي حّس ميىن بٔن 

ظة تواسعة اًخلٌَاث ًعَؽ اًلري ؿىل صؤوهَ آكاظة، ويف ٕاظاز الاؾخساءاث اًيت ٔبظححت ثعال حِاثَ آكا

ا٢كـَوماثَة، ٔبظحح من اًرضوزي ٕاؿاذت اًيؼص يف ُشا ا٢كفِوم، تي وكس ساذ الاُامتم هبشا اْكق هؼصا ٢كا ًخـصط هل 

 من خماظص حتَط تَ وهتسذٍ ٔبجصسُا اًخلسم اًخىٌوًويج وا٢كـَومايت اٙكي اكن هل ذوز يف اكذحام حعون ُشا اْكق.

حاظة مبفِوم آكعوظَة ا٢كـَوماثَة ونشا تَان اًخحسايث ايل ثواهجِا يف ر الٕ وؿَََ س يحاول من ذالل ُشا ا٢كحح

 اًـرص اًصمقي من ذالل معَحني ؿىل اًيحو اًخايل: 

 ا٢كعَة ألول: ماَُة آكعوظَة ا٢كـَوماثَة

ّما اًفلَ اًحَاانث آكاظة، آكعوظَة ا٢كـَوماثَة،وا٢كـَوماث الامسَة )ا٢كععَح ا٢كس خزسم ؾيس ا٢كرشغ اًفصويس( بٔ 

اًفصويس ٌس خزسم مععَح ا٢كـعَاث
1

، وا٢كـعَاث راث اًعاتؽ اًضرعَحس حاًدرشًؽ ا٢كلصيب من ذالل كاهون 

ا٢كخـَق اب٢كـعَاث راث اًعاتؽ اًضريص 09/ 08
2

و حق اًضرعفي ٔبن ًخحنك  ،لكِا مصاذفاث ٢كـىن واحس ُو

َق ابًضرط راثَ وثًمتي ٕاىل هَاهَ إكوسان مثي اب٢كـَوماث اًيت ختعَ. فِشٍ ا٢كـَوماث ًعَق ؿَهيا ذاظة هوهنا ثخـ

                                                           
1

 André Lucas, Jean Devese  et Jean Freyssinet, droit de l’informatique et de l’internet , Presses  Universitaires deؼ 

france,Economies, paris, 2001, p76.  

2
ست اًصمسَة، ؿسذ  09/ 08ؼ اًلاهون زمق  اٍص فرب  23تخازخي  5711ا٢كخـَق حبٌلًة الٔصزاض اٙكاثَني جتاٍ مـاّكة ا٢كـعَاث راث اًعاتؽ اًضريص، مًضوز يف اّكًص

2009 . 
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ا من ا٢كـَوماث، فِيي مـَوماث ثبٔذش صلك تَاانث ثَزم الاًخعاق جلك خشط  الامس واًـيوان زمق اًِاثف وكرُي

ف.   ظحَـي مـصف ٔبو كاتي ٌَخـًص

شٍ اًيوؾَة من ا٢كـَوماث ٔبظححت يف وكذيا اْكارض ؿىل ذزخة هحريت من ألمهَة يف ضي اًخعوزا ث اًخلٌَة، حتسًسا ُو

 ٕاوضاء تيوك ا٢كـَوماث وٕاحصاء معََة ا٢كـاّكة واًخحََي تواسعة اْكاسوة، من ُيا ػِص ماًـصف ابٓكعوظَة ا٢كـَوماثَة. 

ويف ٕاظاز حتسًس مفِوم دعوظَة ا٢كـَوماث، جتسز الاصازت ٔبهَ يف هناًة اًس خٌُاث واًس حـَياث ٔبزري فهيا ٔلول مصت ُشا 

ؾن تلِة مفاُمي آكعوظَة وحتسًسا اًخسذي ا٢كاذي واًصكاتة، ورٛك من ذالل فلهيني  ا٢كععَح هكفِوم مس خلي

سنت)ألول ، ٔبمٍصىِني ة( ) 1997س ية ( nitA W nalAٔبلن ٌو  dlatyc tAr يف نخاتَ ) آكعوظَة واْكًص

md  rrF ). 

 . 1971(ؿام  tl  nnnteia rA  dlatycمن ذالل نخاتَ الاؾخساء ؿىل آكعوظَة )dMli ٔبما اًفلَِ اًثاين مَِص 

سنت(" حق ألفصاذ يف حتسًس مىت وهَف وٕاىل ٔبي مسى ثعي ا٢كـَوماث ؾهنم  لعس خبعوظَة ا٢كـَوماث وفلا ًؼ )ٌو ًو

 ًلٓدٍصن "

 كسزت ألفصاذ ؿىل اًخحنك تسوزت ا٢كـَوماث اًيت ثخـَق هبم".“ يف حني ؾصفِا مَِص ٔبهنا 

َة ُو مٌؽ ٕاساءت اس خزسام اْكىومة ٌَحَاانث اًيت ًعاز ٢كـاّكهتا بًَٓا ٔبو اكن اًلصط من ذالل ُشٍ اٗكزاساث الااكذمي و 

ٕاًىرتوهَا ٔبو ثلَِس اس خزسارما وفق اًلاهون فلط، ذون حٌلًة ألفصاذ من خماظص اًخلٌَة اًيت حهتسذ حِاهتم آكاظة تعفة 

ؿامة
1

 . 

/ٔب اًيت هعت ؿىل 2آكاظة من ذالل ا٢كاذت اًعاذزت ؾن جمَس ٔبوزاب ؾصفت اًحَاانث  108ا الثفاكِة ألوزتَة زمق ٔبمّ 

. وتيفس "ا٢كـعَاث راث اًعاتؽ اًضريص يه  ل ا٢كـَوماث ا٢كخـَلة ثضرط ظحَـي مـصف بٔوكاتي ٌَخـصف ؿَََ"ٔبن

"ا٢كـعَاث ،تبٔن: 1995ٔبنخوجص  24اًعاذز تخازخي  95/46/ٔب من اًخوحَِ ألوزيب زمق 2ا٢كـىن ؾصفت             ا٢كاذت 

اًضريص يه  ل مـَومة مذـَلة ثضرط ظحَـي مـصف بٔو كاتَََخـصف ؿَََ، ًـس كاتي ٌَخـصف ؿَََ) راث اًعاتؽ 

                                                           
1

، ؾٌلن، 2002بٔنخوجص  18ؼ  17ؼ ًووس ؾصة، ذوز حٌلًة آكعوظَة يف جضجَؽ الاهسماح اب٣كمتؽ اًصمقي، وزكة ملسمة يف هسوت انذي ٔبذالق ا٢كـَوماث اًـصيب، 

 . 07الازذن، ض 
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اًضرط ا٢كـين(،ًـّس كاتال ٌَخـصف ؿَََ اًضرط اٙكي ميىن مـصفذَ، تعفة مدارشت بٔو كري مدارشت لس امي ابًصحوغ اىل 

فبٔو اىل ؾيرص بٔو ؿست ؾيادض ذاظة ذمزيت ًِوًخَ اًعحَـَة، اًف وًوحِة اًيفس َة،الاكذعاذًة، اًثلافِةبٔو زمق ثـًص زًي

 .الاحامتؾَة "

فني معسٍزن ٔبساس َني ٥كخَف اًدرشًـاث ألوزتَة ٕكاًة ا٢كـعَاث اًضرعَة، حِر معَت  وكس صلّك ُشٍن اًخـًص

 06من كاهون  2/ 2ُشٍ اًدرشًـاث ؿىل مالةمة هعوظِا مؽ اًخوحَِ اًساًف اٙكهص، مثي اًدرشًؽ اًفصويس يف ا٢كاذت 

" جضلك ا٢كـعَاث راث اًعاتؽ اًضريص  ل مـَومة ا٢كخـَق اب٢كـَوماثَة، ا٢كَفاث واْكصايث، حِر هط  1978ًياٍص 

ف بٔو ٕاىل  مذـَلة ثضرط ظحَـي مـصف بٔو ميىن اًخـصف ؿَََ، تعفة مدارشت بٔو كري مدارشت، ابًصحوغ ٕاىل زمق ثـًص

رط كاتال ٌَخـصف ؿَََ، ًَزم ألذس ابلؾخحاز ٍلوغ اًوسائي ؾيرص بٔو ٕاىل ؿست ؾيادض ذمزيت هل ًخحسًس ما ٕارا اكن اًض

فَ".  اًيت من صبهٔنا اٍمتىني من ثـًص

 وهكثال ٢كـعَاث خشعَة: 

  ا٢كـعَاث اًيت حىون يف مذياول معاُك اْكاٌك ا٢كسهَةا٢كخـَلة اب٢كَالذ اكلمس واٌَلة، واتزخي اًولذت، خًس ا٢كوًوذ

 حمي الاكامة..اِك . 

 ن مَفاث ظحَة ثضم ٍلوؿة من  ٔبو ا٢كـَوماث ا٢كخـَلة ابْكاٌك اًعحَة ًٔلصزاض، حِر ثلوم ا٢كعاُك اًعحَة تخىٍو

غ مثي: ٔبمسَ، وخًسَ واتزخي وماكن مِالذٍ، وؾوازط ا٢كصط، وجضرَعَ ومست  ا٢كـعَاث اًضرعَة ؾن ا٢كًص

زاض ا٢كـيَني ؿىل ؿسم اهدضاٍز ..ٕاِك. وحىدسة خمخَف ُشٍ ا٢كـعَاث ظاتـِا اًضريص اهعالكا من حصض ألص

س الاًىرتوين بٔو زمق اًفاهس يف ٕازسال مـعَاث خشعَة من كدي معاُك  ٕافضاهئا، ؤبي دعبٔ ثس َط يف ؾيوان اًرًب

ي هلم ابس خالم ُشٍ ا٢كـَوماث، ثـس سخدا يف ٕافضاء ُشٍ ا٢كـَوماث لس امي ٕارا  ا٢كسدضفى مثال ٕاىل ٔبصزاض كري مُؤ

 (. HIVهكصط فلسان ا٢كياؿة ا٢كىدس حة ) ثـَلت تحـغ اْكالث ا٢كصضَة اْكصخة،

وؿَََ ميىن اًلول ٔبن دعوظَة ا٢كـَوماث يه حٌلًة اًحَاانث، فألذريت حزء من آكعوظَة، وثخـَق مبواهجة 

الاؾخساءاث ؿىل اًحَاانث اًضرعَة، يف حني ٔبن آكعوظَة ؿىل ٕاظالكِا ثيعوي ؿىل دعوظَة اًحَاانث، 

ا٢كاكن وا٢كصاسالث اًـاذًة والاًىرتوهَة . ولكِشٍ ا٢كفاُمي حصثحط مـا يف هعاق ودعوظَة الثعالث،ؤبًضا دعوظَة 

 حق واحس ُو اْكق يف آكعوظَة. 
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 ا٢كعَة اًثاين: اًخحسايث اًيت ثواخَ آكعوظَة ا٢كـَوماثَة 

ا ٔبوخسث سَحَاث ابًصمغ من ا٢كيافؽ اًىدريت اًيت ٔبفصسهتا حىٌوًوحِا ا٢كـَوماث وص حاكث ا٢كـَوماث اًـا٢كَة فٕاهنا ٔبًض

ؿسًست حمتثي يف اماكهَة مجؽ ا٢كـَوماث وختٍزهنا واس خزسارما ؿىل حنو كري مرشوغ ورٛك تسون ؿ١ك ظاحهبا، رٛك ما 

 س يحاول تَاهَ من ذالل اًفصوغ اًخاًَة:

 اًفصغ ألول: اْكاسة اليٓل وؿالكذَ ابلؾخساء ؿىل آكعوظَة ا٢كـَوماثَة

ٕاًىرتوين ًلوم تبٔذاء اًـمََاث اْكساتَة ومٌعلِة ٌَخـَاميث ا٢كـعات هل ثرسؿة هحريت اْكاسة اليٓل ُو ؾحازت ؾن "هجاس 

ثعي ٕاىل ؾرشاث ا٢كالًني من اًـمََاث اْكساتَة يف اًثاهَة اًواحست، نٌل هل اًلسزت ؿىل اًخـامي مؽ ٍلوؿة هحريت من 

اًحَاانث مؽ ٕاماكهَة ختٍزن ُشٍ اًحَاانث واسرتخاؾِا ؾيس اْكاخة ٕاٍهيا
1

.  

اهعالكا من رٛك ٔبظحح اس خزسام اْكواسُة من كدي ا٢كؤسساث واٗكوائص واًواكلث اْكىومِة ومن كدي اًرشاكث 

آكاظة يف جمال مجؽ ومـاّكة اًحَاانث اًضرعَة، ورٛك تفضي ملسزت اْكوس حة اًصدِعة
2

، ٕال ٔبن ُشا اٗكوز الاجيايب 

 ٌَحواسُة ذَف بآثزا سَحَة حمتثي يف: 

 ق اًخحاًي ٔبنرث من ري كدي، ٔبول : اماكهَة ح ـي فصض اًوظول ٕاىل ُشٍ اًحَاانث ؿىل حنو كري مبٔرون تَ تعًص

فذح جمال ٔبوسؽ ٕلساءت اس خزسارمأبو ثوحهيِا ثوحهيا مٌحصفا ًو
3

 . 

  تيوك ا٢كـَوماث"اثهَا: ػِوز ماًـصف تؼ"
4

، حِر اجتِت مجَؽ ذول اًـا٠ك مبرخَف مؤسساهتا ٕاىل اوضاء كواؿس 

 معَِا، وحِر ٔبن ا٢كـَوماث اًضرعَة اًيت اكهت مٌـزٌك مذفصكة، ًعـة اًخوظي ٕاٍهيا، اًحَاانث ًخيؼمي

                                                           
1

خ، هؼم جضلَي اًوكحَوحص، مـِس ٕاذازت اْكاسة، اًلاُصت،  .1، ض 1991ؼ ظاُص اًضَ 

2
 . 645، ض 2007 فىصي، حصامئ هؼم ا٢كـَوماث، ذزاسة ملازهة، ذاز اّكامـة اّكسًست، ؼ ٔبمين ؾحس ٝك

3
ت،   .   40، ض 1992ؼ َلس ؾحس ا٤كسن ا٢كلاظؽ، حٌلًة اْكَات آكاظة ًٔلفصاذ وضٌلانهتا يف مواهجة اْكاسوة اليٓل، معحوؿاث خامـة اًىًو

4
س من اًخفاظَي حول تيوك ا٢كـَوماث اهؼص: مشس  اٗكٍن اجصاُمي ٔبمحس، وسائي مواهجة الاؾخساءاث ؿىل اْكَات اًضرعَة يف مواهجة ثلٌَة ا٢كـَوماث يف ٢كًز

 .  53، ض 2005اًلاهون اًسوذاين وا٢كرصي، ذزاسة ملازهة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، 
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ٔبظححت يف تيوك ا٢كـَوماث ٍلـة مذوافصت، مذاحة ٔبنرث من ري كدي ًالس خزسام يف ٔبقصاط اًصكاتة ؿىل 

 ألفصاذ. 

 ي زكاتة مذعوزت مسـَة ومصئَة اثًثا: اًخاكمي اْكاظي تني ا٢كـَوماثَة والثعالث واًوسائط ا٢كخـسذت ٔباتخ وسائ

 وملصؤت، ٕاضافة ٕاىل جصجمَاث اًخددؽ ومجؽ ا٢كـَوماث بًَٓا . 

ٕان ُشٍ ا٥كاظص، وما ًخفصغ ؾهنا من خماظص ٔبدصى نخٜك ا٢كخـَلة اب٢كـاّكة ا٢كـَوماثَة ٌَحَاانث اًضرعَة، وـسذمصاؿات 

َوماث ٌَلصط اًيت مجـت من ٔبخهل وحىت مست اٗككة يف مجؽ اًحَاانث ونفاٌك حصهتا وسالمهتا، وؿسم اس خزسام ا٢كـ

 اس خزسارما.  

 اًفصغ اًثاين: الاهرتهت وؿالكذَ ابلؾخساءؿىل آكعوظَة ا٢كـَوماثَة

ق الثعالث  ثـصف الاهرتهت تبهٔنا "ص حىة ثخىون من اًـسًس من اْكاس حاث ا٢كصثحعة تحـضِا اًحـغ ٕاما ؾن ظًص

ريت من اًىصت ألزضَة"اًسَىِةٔبو اًالسَىِة ومتخس ًدضمي مساحاث هح
1

 . 

ية ا٢كـصفة وس َي  فالهرتهت ثلسم ذسماث نثريت يف جمال اْكعول ؿىل ا٢كـَوماث يف خمخَف جمالث اْكَات، فِيي دًز

 ٌَمـَوماث ا٢كخسفق. 

ىرتوهَا زفِـة ا٢كس خوى لزحاكة اّكصامئ، ٔبٍن حىون ا٢كـَوماث ا٢كـاّكة اً توٕارا اكهت ًِا ُشٍ ألمهَة، فٕاهنا ٔبًضا ثـس ٔبذا

حمال ٌَخجسس واًرسكة واًخالؾة تلعس اْكعول ؿىل بٔموال ٔبو ذسماث كري مس خحلة، حِر ٔبن اًخعفح واًخجول ؿرب 

الاهرتهت ًرتك ٗكى ا٢كوكؽ ا٢كزاز هكَة واسـة من ا٢كـَوماث حمتثي فامي ًًل
2

 : 

حـا هل حتسًس امس اًرشنة ٔبو اّكِة ( ومن ذالهل ميىن حتسًس امس اًيعاق وث  Iؾيوان جصوثوهول الاهرتهخاًـائس ٌَزتون ) .1

ق هعاق ٔبسٌلء ا٢كيؼٌلث وحتسًس موكـِا.   اًيت كامت تدسجَي اًيعاق ؾن ظًص

 ا٢كـَوماث ألساس َة ؾن ا٢كخعفح وهؼام اًدضلَي وجتِزياث اًيؼام ا٢كاذًة ا٢كس خزسمة من كدي اًزتون .  .2

                                                           
1

 .04، ض 2001ؼ مجَي ؾحس اًحايق، اًلاهون اّكيايئ والاهرتهت، ذاز اًفىص اًـصيب، 

2
ؼ  18يـلس تخازخي ) َف ؾحس ٝك اّكاجصي، ٔبمن ا٢كـَوماث وآكعوظَة اًفصذًة ،  ا٢كؤمتص اٗكويل لٔمن ا٢كـَوماث الاًىرتوهَة، مـا حنو ثـامي زمقي بٓمن، ا٢ك ؼ س  

 . 246، مسلط سَعية ؾٌلن ، ض 2005ذٌسمرب  20
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 وكت واتزخي سايزت ا٢كوكؽ.  .3

ا ا٢كس خزسم كدي ذدوهل اًعفحة يف  ل اًزايزت. مواكؽ الاهرتهت وؾيوان اًعفحاث اًسا .4  تلة اًيت ساُز

وكس ثخضمن ٔبًضا مـَوماث حمصك اًححر اٙكي اس خزسمَ ا٢كس خزسم ٌَوظول ٕاىل اًعفحة، وثحـا ًيوغ ا٢كخعفح كس  .5

س الاًىرتوين ٌَمس خزسم.   ًؼِص ؾيوان اًرًب

وكس ًمت اًخعفي ؿىل اْكَات آكاظة ٌَلري ابس خزسام جصامج فريوس َة 
1

مثي حعان ظصواذت، اٗكوذت واًلٌاتي ا٢كيعلِة، ٔبو 

ا من اًربامج .   وسائي ثلٌَة ٔبدصى مثي مَفاث اًىونزي وكرُي

ومن خماظص الاهرتهت كِام ُاهصس ابذرتاق بٔو ذدول كري مبٔرون تَ، ٔبو اًحلاء كري ا٢كرشوغ يف هؼام اثعايل ذاض، ومجؽ 

س الاًىرتوين، ٔبو من ذالل ػِوزُا ا٢كـَوماث آكاظة ؾن الٓدٍصن، من ذالل جصجمَاث ر هَة ًمت ٕازساًِا يف اًرًب

فة ابماكهنا اًخجسس ؿىل ا٢كس خزسم، ٔبو حىت ازحاكة حصامئ ٔبدصى اكًرسكة ا٢كـَوماثَة واًيعة هصواتط مًز
2

  . 

اذث ذما س حق ًخخني ٔبن ُياك حتسايث خسًست ٔبوخسهتا ص حىة الاهرتهت يف مواهجة حٌلًة آكعوظَة ا٢كـَوماثَة، فِيي س  

ة وبًَٓاث اًس َعصت واًخحنك.   من جحم اًحَاانث ا٣كمـة وا٢كـاّكة ؤباتحت ؾو٢كة ا٢كـَوماث، وابًخايل فلسان ا٢كصنًز

َة وإلكَميَة ٕكاًة آكعوظَة ا٢كـَوماثَة.   ا٢كححر اًثاين: اّكِوذ اٗكًو

ًحَاانث اًضرعَة من كدي اٗكوٌك ٔبو ٕان اًزتاًس ا٢كس متص يف اس خزسام وسائي اًخلٌَة اًـاًَة يف مِسان مجؽ ومـاّكة ا

اًلعاغ آكاض، كرّي موضوغ ا٢كعَحة ا٤كمَة، حِر تسٔب الاهخلال من حٌلًة اْكَات آكاظة ٕاىل الاُامتم ٔبنرث حبٌلًة 

َةوإلكَميَة واًوظيَة يف  اًحَاانث اًضرعَة، ويه اّكزء ا٢كـيوي من اْكَات آكاظة. ويف ُشا ا٢كياد ثضافصث اّكِوذاٗكًو

الاظاز اًلاهوين ٕكاًة حلوق اًفصذ الاوسان ودعوظَخَ من ثبٔزري ا٢كـَوماثَةوضؽ 
3

 . 

 

                                                           
1

س سَمي، ضٌلانث آكعوظَة يف الاهرتهت،، ذاز اّكامـة اّك َس اًسَ  ة، ؼ  ذ. ًو  .  182،  ض 2012سًست، الاسىٌسًز

2
 .39، ض2000ؼ ذ/ مسحت ؾحس اْكَمي  زمضان، حصامئ الاؾخساء ؿىل الٔصزاض والاهرتهت، ذاز اٍهنضة اًـصتَة،

3
ويج ؿىل حلوق الاوسان، اْكَات آكعوظَة وحٌلًة اًحَاانث اًضرعَة " منورخا"، جمٍك ٔبحباج اًفـي الا حذجايج اب٢كلصة، ملازتة ؿًل هصميي، ثبٔزري اًخعوز اًخىًٌو

 .  86، ا٢كلصة، ض 2015، س ية  62ؼ  61الاوسان واًسَواكث واًلمي ، اًـسذ 
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َة.  ا٢كعَة ألول: اّكِوذ اٗكًو

َة، ذاظة تـس اهـلاذ ا٢كؤمتص ألول ًٔلدم   اكن موضوغ حٌلًة آكعوظَة ا٢كـَوماثَة حمي اُامتم اًـسًس من ا٢كيؼٌلث اٗكًو

يف ظِصان، حِر اكن حمصاك ٔبساس َا حول مسى ثبٔزري اًخعوز  1968ية ا٢كخحست آكاض حبلوق الاوسان ا٢كيـلس س  

الحغ ٔبهَ  اًخىٌوًويج ؿىل جمال حلوق الاوساهوحصايثَ، وابٓكعوض ؿىل حٌلًة اْكَات آكاظة واًحَاانث اًضرعَة،ًو

 من ذالل ُشٍ اٌَحؼة سامهت اًـسًس من اًَِئاث وا٢كؤسساث يف ٕازساء ُشٍ إكاًة ورٛك من ذالل: 

 : مٌؼمة اًخـاون الاكذعاذي واًخمنَة ٔبول

(Organization for EconomicCo-operation and Development) OECDؼ 

هتا  ، وقصضِا اًصئُيس حتلِق ٔبنرب مس خوايث اٍمنو الاكذعاذي 2000ذوٌك حىت ٔبوادص 29ثضم ُشٍ ا٢كيؼمة يف ؾضٍو

 لؾضاءُا وثيامغ اًخعوز الاكذعاذي مؽ اًخمنَة الاحامتؾَة. 

وضـت ُشٍ ا٢كيؼمة كواؿس ازصاذًة من ٔبخي حٌلًة آكعوظَة وهلي اًحَاانث، ؤبوظت الاؾضاء  1978تخساء من ؿام ا

ابلًزتام هبا حِر ثخـَق ُشٍ ا٢كحاذئ ابٔلصزاظاًعحَـَني فلط، وثعحق ؿىل اًلعاؿني اًـام وآكاض، وثخـَق ابًحَاانث 

مة، ٕار اهنا جمصذ ٕازصاذاث وثوظَاث، وثخضمن اًخوحهياث وا٢كحاذئ اًامثهَة ا٢كـاّكة بًَٓا ٔبو كري ا٢كـاّكة بًَٓا، ويه كري مَز 

شٍ ا٢كحاذئ يه اًصئُس َة ٕكاًة آكعوظَة بٔو اْكق يف حٌلًة اًحَاانث آكاظة، ُو
1

 : 

ؼ حتسًس حرص معََة مجؽ اًحَاانث، والاكذعاز ؿىل ظحَـة اًحَاانث اًضرعَة وحتسًسُا، ؼ وحتسًس اًلصط ؼ وحرص 

م ابًلصط ا٤كسذ ؼ وثوفري وسائي حٌلًة ؤبمن ا٢كـَوماث ؼ واًـالهَة ؼ واْكق يف ا٢كساءٌك وا٢كضازنة ؼ وكس اكن الاس خزسا

ىشا مٌش EDCOذًَي ) ( ذوزا زئُس َا وثبٔزري يف ذفؽ اٗكول ألوزتَة ٕاىل ٕاظساز جرشًـاث وظيَة ثلعي ُشا ا٣كال، ُو

ابُامتم هحري موضوغ آكعوظَة، وثعوز اًخساتري اًدرشًـَة  ٕاىل اًَوم سوف هالحغ ٔبن ُشٍ ا٢كيؼمة ثخاتؽ 1978س ية

آكاظة هبا
2

 . 

                                                           
1

 ؼ اهؼص حول ُشٍ ا٢كيؼمة ؤبوضعهتا ا٢كوكؽ اًخايل: 

http://www.oecd. org 

2
 . 86ؼ ؿًل هصميي، ا٢كصحؽ اًساتق، ض 

http://www.oecd/
http://www.oecd/
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اثهَا: جمَس بٔوزاب
1

 

ثحًت ّكية  1981ًـة ُشا ا٣كَس ذوزا هحريا يف ٕادصاح ووضؽ ٕاثفاكِة ؿا٢كَة ثضبٔن حٌلًة آكعوظَة.   يف ؿام 

اانث اًضرعَة" حٌلًة ألفصاذ يف هعاق ا٢كـاّكة الًَٓة ٌَحَوسزاء جمَس ٔبوزاب اثفاكِة
2

"(Convention for the 

Protection of Individuals with regard to Automatic .Processing of Personal Data) 

يحرص هعاكِا ؿىل  وؿىل ذالف مٌؼمة اًخـاون الاكذعاذي واًخمنَة، فٕان ُشٍ الثفاكِة مَزمة ًٔلؾضاء ا٢كخـاكسٍن، ًو

(. ومن متة كصزث ؾرشت مداذئ متثي اْكس ألذىن ٢كـاًري حٌلًة tearFtalné n)الاصزاض اًعحَـَني وا٢كَفاث ا٢كؤمتة 

شٍ ا٢كحاذئ مذلازتة مؽ  آكعوظَة ا٢كخـني ؿىل اٗكول ألؾضاء ثضمَهنا يف اًخساتري اًدرشًـَة واًلواهني اًيت ثضـِا. ُو

 مداذةميؼمة اًخـاون الاكذعاذي واًخمنَة. 

اًحَاانث تني اٗكول ا٢كخـاكست، نٌل متيؽ هلي ا٢كـَوماث ٕاىل ذازح اْكسوذٕال اىل وثلعي كواؿس الثفاكِة مسائي : هلي 

ة، مؽ اس خثٌاءاث من ُشٍ اًلاؿست. مث ٕان جمَس بٔوزاب من ذالل ُشٍ ّكية آكرباء  اٗكوٌك اًيت ثوفص ًِا حٌلًة مواًس

شٍ اٗكلئي اًـامٍك يف حلي حٌلًة ا٢كـعَاث كس ٔبظسز سَسٍك من اٗكلئي اًخوحهيَة ا٢كـمتست  ؿىل الثفاكِة ا٢كشهوزت، ُو

 اًخوحهيَة ًُست ٕال ثوظَاث موهجة ٕاىل حىوماث اٗكول ألؾضاء، وثخـَق مبا ًًل:

ق، وكاغ ا٢كـَوماث آكاظة  حٌلًة ا٢كـَوماث اًعحَة ا٢كؤمتة، وإلحعاءاث، وكاؿست  ا٢كـَوماث آكاظةٔلقصاط اًدسًو

ًُس، واًحَاانث اّكيائَة، وكواؿس ا٢كـَوماث آكاظة تبٔقصاط اًخوػَف ٔلقصاط اًضٌلن الاحامتؾي، ٔبو ٔلقصاط اًحو 

 ونشا ذسماث الثعال.

 

                                                           
1

 . 86ًساتق،  ض  ا ؼ ؿًل هصميي، هفس ا٢كصحؽ

2
، وكس ٔبظححت ُشٍ 2000/ 01/ 31ذوٌك، ول حزال ؾرشت ذول كري معاذكة وفلا ًواكؽ الثفاكِة تخازخي  21ذوٌك، ظاذق مهنا  31ؼوكس وكـت ؿىل ُشٍ الثفاكِة 

 .10/1985/ 01الثفاكِة انفشت تخازخي 
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 (European Unionوزيب )اثًثا: إلحتاذ الٔ   

 ظصحت فهيا يتوزيب ُو الٓدص اُمتمبوضوغ حٌلًة ا٢كـعَاث واًحَاانث آكاظة يف هفس اٌَحؼة اًحتاذ الٔ الٕ  

ىشا فٕان اًَِئة وسان ؿىلمسبٌٔك الاُامتم حبلوق الٕ   ا٢كس خوى اًـا٢كي مٌش مٌخعف س حـًَِاث اًلصن ا٢كيرصم. ُو

ت هجوذا ثضبٔن ثوحِس اًلواؿس ا٢كلصزت يف كواهني حٌلًة آكعوظَة اتخساء من ؿام فعسزث ؾيَ ثـَاميث  1976ٔبًو

 ؿسًست ؿىل اًيحو اًخايل:

 ليٓل ٌَحَاانث.:ا٢كخـَلة حبٌلًة ألفصاذ من ٔبوضعة اًخلِمي ا04/1976/ 08ؼ ثـَاميث 

ص اًخلين ٢كـاّكة اًحَاانث، 08/05/1979ؼ ثـَاميث   : ا٢كخـَلة حبٌلًة ألفصاذ يف مواهجة اًخعٍو

 .03/1979/ 09ؼ وثـَاميث تيفس ا٢كوضوغ يف: 

 1995وٕاىل خاهة ُشا كسم الاحتاذ الاوزيب حزمة ٔبذٌك ثوحهيَة مذاكمٍك حول حٌلًة اًحَاانث، اكن من حعََهتا ذًَي 

و اٗكًَي ا٢كلصز من كدي اًرب٢كان ألوزتَوجمَس ثضان  ة هلَِا،ُو حٌلًة ألفصاذ فامي ًخعي مبـاّكة اًحَاانث اًضرعَة وحًص

 ا٢كخـَق حبٌلًة مـعَاث الثعالث. 1997ٔبوزاب، ابٕلضافة ٕاىل ذًَي 

(nAla r dtalrAزاتـا: ألدم ا٢كخحست )
1

 

زسام اْكوس حة يف معََة ثسكِق اًحَاانث اًضرعَة، ويف س ية ثحًت الادم ا٢كخحست ذًَال ًخـَق ابس خ 1989يف س ية 

خضمن ُشا اٗكًَي  14/12/1999 ٔبظسزث أكـَة اًـامة ذًَي ثيؼمي اس خزسام ا٢كـاّكة الًَٓة ٌَحَاانث اًضرعَة، ًو

ساتلا. ويه  هفس ا٢كحاذئ ا٢كلصزت ٗكى مٌؼمة اًخـاون الاكذعاذي واًخمنَة وذًَي جمَس ٔبوزاب، والثفاكِاث ا٢كضاز ٕاٍهيا

مداذئ كري مَزمة، ٔلهنا ثوظَاث ٌ٘كول ألؾضاء ًخضمَهنا اًخساتري اًدرشًـَة يف ُشا ا٣كال.نٌل ٔبن ّكية حلوق الاوسان 

 يف ا٣كَس الاكذعاذي والاحامتؾي يف ألدم ا٢كخحست كس تسًت اًـسًس من اّكِوذ ٕكاًة آكعوظَة. 

 كَميي ُياك ٔبًضا:وٕاىل خاهة ُشٍ اّكِوذ راث اًعاتؽ اٗكويل والٕ 

                                                           
1

 . 677ؼ ٔبمين ؾحس ٝك فىصي، ا٢كصحؽ اًس حق، ض 
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ٔبو اًس حؽ فامي كدي، وكس ٔبظَلت ُشٍ ا٣كموؿة من اٗكول ثوظَاث ٕكاًة آكعوظَة  88ؼ هجوذ ٍلوؿة اًامثهَة اًىداز:  

ا اٙكي ؾلس حول جممتؽ ا٢كـَوماث س ية   . 1995يف مؤمتُص

ة لهخلال ا٢كـَوماث فضال ؾن رٛك هجوذ مٌؼمة اًخجازت اًـا٢كَة، حِر انكش مسائي آكعوظَة فامي ًخـَق حب ًص

 حتسًسا ابًًس حة ٕاىل اثفاكِة حتٍصص آكسماث، وكس ٔبكصث ا٢كيؼمة ٔبن آكعوظَة كِس ؿاذل ؿىل معََة اهخلال اًحَاانث.

َة كرياكفِة ٢كواهجة الاؾخساءاث اًواكـة ؿىل آكعوظَة واًحَاانث اًضرعَة  ذما لصم فَِ ٔبن ُشٍ اّكِوذ اٗكًو

ُشا الاُامتم اٗكويل ؿىل ا٢كس خوى اًوظين اٗكاذًل، واٙكي تسوزٍ لميىن ؾزهل ؾن  ًٔلفصاذ، تي لتس من جتس َس

ا ؿىل ُشٍ اْكلوق.   ثعوز حلوق الاوسان وثعوز حىٌوًوحِا ا٢كـَوماث والثعال ومسى ثبٔزرُي

 ا٢كعَة اًثاين: اّكِوذ الاكَميَة.

وضؽ حٌلًة كاهوهَة ٌَحَات آكاظة من خماظص ا٢كـاّكة اّن اًخعوز اًرسًؽ ٌَمـَوماثَة ٔبفصس حمتَة اًدرشًؽ يف ُشا ا٣كال ت

الاًىرتوهَة ٌَحَاانث اًضرعَة، وكس ؾصفت ُشٍ ألذريت ثعوزا جرشًـَا مٌش مٌخعف اًس حـَياث من اًلصن ا٢كيرصم، 

اذ ؾيسما تسٔبث معََة اس خزسام اْكواسُة جىرثت يف ختٍزن ا٢كـَوماث آكاظة اب٢كواظيني يف خمخَف اٗكول،ُشا  تي و س 

 الاُامتم ٔبنرثؾيس هلي وثحاذل ا٢كـَوماث ؿرب اًض حاكث )مبا فهيا ويف ملسمهتا الاهرتهت(. 

صي ًدرشًـاث حٌلًة اًحَاانث ٔلمه اٗكول سواء اًلصتَة مهنا ٔبو اًـصتَة:    وؿَََ س يخني فامي ًًل ا٢كساز اًخعٍو

س ٍلوغ اٗكول اًيت وضـت جرشًـا ٕكاًة اًحَاانث اًضر 1 ا ٔلول كاهون هبشا اًضبٔن ؼ حزمعت اًسًو عَة ؾيس ٕاظساُز

و اًلاهون زمق yat al  rtat adra yalrA 1973، )1073س ية (. وكس 1973هومفرب  11اًعاذز تخازخي ) 289(، ُو

، 1982نٌل ؿسل يف س ية    1979ثـصط ُشا اًلاهون ًـست ثـسًالث ورٛك ثحـا ٌَخعوز ا٢كـَومايت، حِر ؿسل س ية 

س كاهوان خسًسا حول اًحَاانث اًضرعَة وحي  1998. ويف س ية 1990 و س ية 1986ؤبًضا يف س ية وضـت اًسًو

سي تـس 1973ُشا الاذري حمي كاهون  خـٍزز موضوغ حٌلًة اًحَاانث اًضرعَة فٕاهنا كس ٔبذجمهتا يف اٗكس خوز اًسًو ، ًو

 ، ذاظة يف اًفلصت اًثاهَة من ا٢كاذت اًثاًثة مٌَ.1988ثـسًهل س ية 
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س 2 ، وؾلة ُشا 1974جنس اًولايث ا٢كخحست ألمٍصىِة، حِر ٔبظسزث" كاهون آكعوظَة" س ية ؼوٕاىل خاهة اًسًو

، حِر ٍصنز ؿىل رضوزت 1974اٙكي ًؤنس ؿىل آكعوظَة ثضلك ٔبكوى من  1984اًلاهون كواهني ٔبدصى مثي كاهون 

ـعهيم اْكق يف الاظالغ ؿَ هيا وثعحَحِا، ومييؽ ٕاؿالم ألفصاذ ؿىل اًسجالث اًضرعَة اًيت ًمت جتمَـِا ؾيَ، ًو

 اس خزسارما ًلري اًلصط اٙكي سوذث من ٔبخهل.

خـٍزز حٌلًة اًحَاانث اًضرعَة ظسز كاهون الثعالث الاًىرتوهَة س ية  ، ومؽ حزاًس اس خزسام اًخلٌَاث 1986ًو

حٌلًة دعوظَة " كاهون ا٢كـَوماثَة يف مـاّكة اًحَاانث اًضرعَة وهلَِا اجتِت اًولايث ا٢كخحست الامٍصىِة ٕاىل اظساز

 ، وثَهتا يف هفس اًس ية موخة جرشًـَة ؿىل اًيحو اًخايل: 1997يف س ية  ا٢كس هتٜك "

 (. 1997ؼ كاهون حٌلًة دعوظَة اًضٌلن الاحامتؾي ؿىل آكط س ية)

 (. 1997ؼ كاهون دعوظَة الثعالث س ية )

 (. 1997ؼ كاهون دعوظَة ا٢كـعَاث س ية)

َة ا٢كـَوماثَة، حِر ثـس ٔبول ذوٌك يف جمال ا٢كـاّكة اًدرشًـَة ٕكاًة اًحَاانث، ؼ ا٢كاهَا يه الادصى ؾيُت ابٓكعوظ  3

يف ولًة ُُس تب٢ٔكاهَا، ًىن ُشٍ ا٢كـاّكة ل ثـس كاهوان مذاكمال ٔلهَ ًُس كاهون ذوٌك، تي  1970واكن رٛك س ية 

/ 20وؿّسل ومتّم خسزاّي تخازخي ، " كاهون حٌلًة ا٢كـعَاث"ظسز ؿىل ا٢كس خوى اًفسزايل 1977كاهون ولًة، ويف س ية 

هيسف ٕاىل  2000، ووضؽ كاهون بٓدص ٕكاًة اًحَاانث يف س ية 1994، ومت ثـسًهل مصت ٔبدصى يف س ية 1990/ 12

 . 1995الاوسجام مؽ اًلاهون ألوزيب، ٔبي مؽ اثفاكِة 

هجة خماظص وثعوزاث ؼ ٔبّما فصوسا ثـخرب من اٗكول اًصائست يف مِسان حٌلًة حلوق وحصايث ا٢كواظيني يف موا 4

، واٙكي مت ثـسًهل ؿّست "ا٢كـَوماثَة واْكصاّيث"كاهون  1978/ 01/ 06حىٌوًوحِا ا٢كـَوماث، حِر اظسزث تخازخي 

ة 1999ويف س ية  1992ؼ و1988مصاث وحمتميَ تـست مصاس مي ذالل اًس يواث:  ، حِر ٔبوضبٔ ُشا اًلاهون سَعة ٕاذاًز

. وكس ٔبحصى ا٢كرشغ اًفصويس فامي تـس تـغ اًخـسًالث ؿىل اًلاهون واْكصايث""اّكية اًوظيَة ٌَمـَوماثَة مس خلٍك يه 

وثـسًالثَ، و٠ك ًلم تخلَري زوخ كاهون ا٢كـَوماثَة واْكصايث، وكس ثضمن   1978اّكيايئ ومس ُو الادص ابًلاهون 

اًضرعَة ؼ وثياول  يف اًفعي آكاض حبٌلًة ؼ 1987من كاهون  44ؼ  41اًدرشًؽ اّكيايئ اًفصويس اْكسًر ا٢كواذ 
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من كاهون اًـلوابث  31ؼ  226ؼ  وا٢كاذت  226اّكصامئ ا٢كخـَلة ابًحَاانث الامسَة وألحاكم آكاظة ابًـلاة يف ا٢كواذ 

ِا كاهون اًـلوابث اًفصويس اْكسًر وا٢كخـَلة  اْكسًر مؽ ٕاحصائَ ًحـغ اًخـسًالث يف ُشٍ اّكصامئ، وألفـال اًيت ثياًو

 ًضرعَة يه: حبٌلًة اًحَاانث ا

َة ٢كـاّكة اًحَاانث، ا٢كاذت  1  .  16ؼ  226ؼ ؿسم اختار إلحصاءاث ألًو

 .  17ؼ  226ؼ ؿسم ٕاحتاذ الاحذَاظاث الاسمة ٕكاًة اًحَاانث، ا٢كاذت   2

 .  18ؼ  226ؼ ا٢كـاّكة كري ا٢كرشوؿة ٌَحَاانث ا٢كاذت  3

 . 19ؼ  226ؼ جسجَي وحفغ تَاانث خشعَة ٔلصزاض معيفني ا٢كاذت  4

 . 20ؼ  226ؼ حفغ تَاانث خشعَة ذازح اًوكت ا٢كسموخ تَ وفلا ٌَعَة ٔبو إلؿالن ا٢كاذت  5

 .  21ؼ  226ؼ ثلَري اًلصط ا٤كسذ ٔكؽ اًحَاانث الامسَة ا٢كاذت  6

 .  22ؼ  226ؼ ٕافضاء اًحَاانث الامسَة مبا ًرض تعاحة اًضبٔن ا٢كاذت  7

ق  8  .9ؼ  432وسائي الثعالث ا٢كاذت ؼ حٌلًة ا٢كصاسالث اًيت ثمت تعًص

ُشا فامي خيط تـضامنرح إكاًة اًدرشًـَة ٌَحَات آكاظة من خماظص اس خزسام هؼم ا٢كـَوماث والثعال ٌ٘كول 

اًلصتَة ظاهـة اًلصاز، وفامي ًًل تـغ جتازة اٗكول اًـصتَة ويه نثريت ومذـسذت، سوف وضري ٕاىل اًخجصتة اًخووس َة 

ة.  واّكزائًص

 ًخجصتة اًخووس َة : ٔبول: ا

ابذزث ثووس ٕاىل ثيؼمي جمال ا٢كـاّكة الًَٓة ٌَحَاانث اًضرعَة تـس صـوزُا خبعوزت الاس خزساماث اّكسًست 

ا ؿىل حلوق وحصايث ألفصاذ،  ا ؿىل خمخَف ا٣كالث مبا فهيا ثبٔزرُي ًخىٌوًوحِا ا٢كـَوماث وثعوزُا وثبٔزرُي

ََة  ٢27كؤزد يف ا 2004ًس ية  63فبٔظسزث اًلاهون ألسايس ؿسذ  " حبٌلًة ا٢كـعَاث ا٢كخـَق 2004حًو

"، حِر هّط يف اًفعي ألول مٌَ ؿىل "ًلك خشط اْكق يف حٌلًة ا٢كـعَاث اًضرعَة ا٢كخـَلة اًضرعَّة
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ة  َّة ا٢كضموهة ابٗكس خوز.."، ومن ذالل ُشا اًلاهون اوضبٔ سَعة ٕاذاًز ا من اْكلوق اًصئُس  حبَاثَ آكاظة ابؾخحاُز

ة واًخساتري ا٢كالةمة اًَِئة اًوظين ٕكاًة ا٢كـعَاث اًضرعَّة" "مس خلٍك ويه  ، اًيت من رمارما حتسًس اًرضوًز

خـٍزز ُشٍ إكاًة كام ا٢كرشغ اًخوويس تخحسًر حصساهخَ اًلاهوهَة ويف ملسمهتا  ٕكاًة ا٢كـعَاث اًضرعَة ...، ًو

مٌَ ؿىل ما ًًل:" حتمي اٗكوٌك اْكلوق  24، حِر هّعفي اًفعي 2014ًياٍص 26اٗكس خوز اًخوويس اًعاذز تخازخي 

 آكاظة، وحصمة ا٢كساهن، ودشًة ا٢كصاسالث والثعالث وا٢كـعَاث اًضرعَة ".

ًخحسًس وضحط ظصق  2007هومفرب  27ا٢كؤزد يف  2007ًس ية   3003ؤبظسز يف راث الاجتاٍ  ألمص ؿسذ 

ا،  نٌل كام ا٢كرشغ اًخوويس يف هفس اًس يةومن ذالل سري اًَِئة اًوظيَة ٕكاًة ا٢كـعَاث اًضرعَة اًساتق رهُص

هومفرب رهص رشوظ وٕاحصاءاث اًخرصحي واًرتدِط ٢كـاّكة ا٢كـعَاث  27مؤزد يف  2007ًس ية  3004الامص ؿسذ 

اًضرعَة، حىت ثوحض اًصؤًة ًلك خشط مـين حىون مـعَاثَ اًضرعَة موضوغ ا٢كـاّكة، ٔبو ل  خشط ظحَـي 

 ٢كـاّكة .ٔبو مـيوي مسؤول ؿىل معََة ا

 اثهَا: جتصتة اّكزائص

ذّما لصم فَِ ٔبن اّكزائص ثبٔثصث ؿىل قصاز اٗكول ألدصى مبا ٔبفصسثَ اًثوزت ا٢كـَوماثَة، ذّما ذفؽ ا٢كرشغ اّكزائصي ٕاىل 

ؼ  04ثـسًي كاهون اًـلوابث ورٛك ٢كواهجة الاصاكل ا٢كس خحسزة من الاحصام، واكن  مبوحة اًلاهون زمق )

( ا٢كخضمن كاهون اًـلوابث، واٙكي ٔبفصذ 156ؼ  66ا٢كمتم ًٔلمص زمق ) 2004 من هومفرب ؿام (ا٢كؤزد يف اًـارش15

 : " ا٢كساش تبٔهؼمة ا٢كـاّكة الًَٓة ٌَمـعَاث"اًلسم " اًساتؽ مىصز" مٌَ حتت ؾيوان

اّكزائصي ( ا٢كـسل وا٢كمتم ٌَلاهون ا٢كسين10-ؼ 05نٌل اذذي ثـسًالث ؿىل اًلاهون ا٢كسين من ذالل اًلاهون زمق)
(1)

 ،

مىصز مسين  323حِر اهخلي ا٢كرشغ من اًيؼام اًوزيق يف إلزحاث ٕاىل اًيؼام إلًىرتوين، وهّط ا٢كاذت 

حزائصي
(2)

. 

                                                           

(
1

 ا٢كخضمن اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي ا٢كـسل وا٢كمتم. 1975سخمترب  26وا٢كؤزد يف  58-75( الٔمص 

(
2

اًىذاتة يف اًضلك إلًىرتوين راث اًدسَسي يف ٔبو الٔوظاف  ٔبو الٔزكام ٔبو ٔبًة ؿالماث ٔبو زموس راث “  (. 10-05من اًلاهون)  323( حِر ثيط ا٢كاذت 

ٍك إلًىرتوهَة ا٢ك   ”س خـمٍك ورمٌل اكهت ظصق ٕازساًِامـىن مفِوم رمٌل اكهت اًوسَ 
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وا٢كالحغ ان ا٢كرشغ اّكزائص ٠ك ٍىذف ابٕكاًة اّكزائَة ٌَمـعَاث تي ثـسى رٛك ٕاىل ثوفري حٌلًة ٕاحصائَة من 

 05( مؤزد يف 04ؼ  09حَـة اّكصمية ا٢كـَوماثَة، فسن كاهون زمق )ذالل اس خحساج احصاءاث اًخحلِق ثخفق وظ 

”آكاظة ٌَوكاًة من اّكصامئ ا٢كخعٍك تخىٌوًوحِا إلؿالم والثعال وماكحفهتا اًلواؿس“، ا٢كخضمن 2009ٔبوث س ية 
1

. 

” َمٌَ واًيت ثيط ؿىل ٔبه 39، ذاظةا٢كاذت 1996ُشا، فٕارا ما زحـيإاىل اٗكس خوزاّكزائصي اًعاذز س ية 

لجيوساىهتاك حصمة حِات ا٢كواظيني آكاظة، وحصمة رشفَ، وحيمهيا اًلاهون، دشًة ا٢كصاسالث والثعالث آكاظة 

 ، ُشا من هجة . ”جلك ٔبصاكًِا مضموهة

س وحىٌوًوحِا الاؿالم والثعال خبعوض مرشوغ  ومن هجة ٔبدصى، وابًصمغ من اًخرصحي اٙكي ٔبؿَيخَ وسازت اًرًب

حىٌوًوحِا الاؿالم ” ة اًحَاانث اًضرعَة ؿىل الاهرتهت والثعالث اًِاثفِة، اثص افذخاخ ظاًونكاهون ًخـَق حبٌلً

، فاهَ وٕاىل كاًة اًَوم ٠ك حىن ٔبًّة حصساهة كاهوهَة يف 2014هومفرب  13تخازخي ”والثعال خبسمة ٔبمن ا٢كواظن

ـامة ا٢كخـَلة ابًخوكِؽ واًخعسًق ( ا٢كخـَق ابًلواؿس ا04ًؼ  15ا٢كوضوغ. ابًصمغ من ٕاظساز اًلاهون زمق )

الاًىرتوين
2

 . 

 20( ا٢كؤزد يف 23ؼ  06وجتسز إلصازت ٔبّن اًدرشًؽ اّكزائصي حيرتم اْكَات آكاظة ورٛك من ذالل اًلاهون زمق )

ا٢كـسل ًلاهون اًـلوابث اّكزائصي 2006ذٌسمرب 
3

،ذون حٌلًة ٌَمـعَاث اًضرعَة، ولصم ٔبن ُشا ًـّس كعوزا 

                                                           
1

وحِا الاؿالم 2009قضت س ية  5ا٢كوافق  1430صـحان ؿام  14مؤزد يف  04ؼ 09كاهون زمق ؼ  ، ًخضمن اًلواؿس آكاظة ٌَوكاًة من اّكصامئ ا٢كخعٍك تخىًٌو

 .  2009ًس ية  47والثعال وماكحفهتا، ح ز ؿسذ 

2
، حيسذ اًلواؿس اًـامة ا٢كخـَلة ابًخوكِؽ واًخعسًق الاًىرتوين. ح، ز 2015، ا٢كوافق ٔبول فرباٍص س ية 1436ثاين ؿام زتَؽ اً  11ا٢كؤزد يف  04ؼ  15ؼ اًلاهون زمق 

 . 2015ًس ية  06ؿسذ 

3
 زالج ٔبصِص ٕاىل 6( ا٢كـسل ًلاهون اًـلوابث اّكزائصي حِر ثيعـىل" ٔبهَ ًـاكة ابْكخس من 23ؼ  06مىصز مٌاًلاهون زمق ) 303ا٢كاذت ؼ ورٛك من ذالل 

 ذح  ل من ثـمس ا٢كساش حبصمة اْكَات آكاظة ًٔلصزاض،  تبٔي ثلٌَة اكهت ورٛك:  300.00ذح ٕاىل   50.000س يواث وتلصامة من 

 ؼ  ابًخلاظ ٔبو جسجَي ٔبو هلي ماك٢كاث بٔو ٔبحاذًر ذاظة ٔبو دشًة، تلري ٕارن ظاحهبا ٔبو زضاٍ. 1
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اًخعوز اًخىٌوًويج اًَوم كري ذمىن مساٍصثَ مبثي اًلواؿس اًخلََسًة، لس امي و ٔبّن اّكزائص ملدٍك ؿىل  تٌُّا، ٔلن

 . 2013ثعحَق مرشوغ اّكزائص الاًىرتوهَة 

 آكامتة:

ذّما ثلسم وس خًذج ٔبّن اًعًصق اًرسًؽ ٌَمـَوماث خَة اهلموم ًىثري من اًياش، ثسخة حساس َة ا٢كـَومااتٓكاظة 

هنم يف اًلعاؿني اًـام وآكاض، ذّما ذفؽ اًىثري من اٗكول ٕاىل سن كواهني ثخحنك يف ٕاساءت اس خـٌلل اًيت جتمؽ ؾ

 . وتياء ؿىل ُشٍ اًوزكة اًححثَة هالحغ ما ًًل:”كواهني حٌلًة اًحَاانث” وختٍزن اًحَاانث، ثـصف ابمس

 اًوكت اًصاُن.  ؼ اّن س َاسة حٌلًة آكعوظَة ا٢كـَوماثَة ل ًمت ثعحَلِا فِاّكزائص يف 1 

 ؼ ل ثوخس كواهني ٔبو جرشًـاث يف اّكزائص حتمي مـَوماث ا٢كواظن اًضرعَة من الاىهتاك من كدي الٓدٍصن. 2

 ؿىل ضوء ُشٍ اًيخاجئ فٕان اًححر كس ثوظي ٕاىل ما ًًل: 

س متسُشٍ ؼ رضوزت سن كواؿس كاهوهَة خسًست يف اّكزائص ٕكاًة آكعوظَة يف مواهجة حتسايث اًـرص اًصمقي، ج 1

َة ا٢كس خلصت يف جمال ا٢كـَوماثَة.   اًلواؿس ٔبساسِامن ا٢كحاذئ اٗكًو

 ؼ حمتَة ثَلي مس خزسم الاهرتهت وا٢كواظيني ثضلك ؿام ذوزاث ثثلِفِة حول حٌلًة دعوظَهتم ا٢كـَوماثَة. 2

 

 

   

                                                                                                                                                                                            

 ” تلري ٕارن ظاحهبا ٔبو زضاٍؼ ابًخلاظ ٔبو جسجَي  ٔبو هلي ظوزت ًضحط يف ماكن ذاض، 2

 



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 288 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 كاةمة ا٢كصاحؽ: 

 ؼ اًلواهني1

  1996ؼ ذس خوز اّكزائًصس ية . 

  ًخضمن اًلواؿس 2009قضت س ية  5ا٢كوافق  1430صـحان ؿام  14مؤزد يف  04ؼ 09ؼ كاهون زمق ،

ست  زمسَة ؿسذ  ًس ية  47آكاظة ٌَوكاًة من اّكصامئ ا٢كخعٍك تخىٌوًوحِا الاؿالم والثعال وماكحفهتا، حًص

2009  . 

  حيسذ 2015، ا٢كوافق ٔبول فرباٍص س ية 1436زتَؽ اًثاين ؿام  11ا٢كؤزد يف  04ؼ  15ؼ اًلاهون زمق ،

ست زمسَة،  ؿسذ اًل   2015ًس ية 06واؿس اًـامة ا٢كخـَلة ابًخوكِؽ واًخعسًق الاًىرتوين. حًص

 ( ا٢كؤزد يف 23ؼ  06ؼ اًلاهون زمق )( وا٢كخضميلاهون 156ؼ 66ا٢كـسل وا٢كمتم ًٔلمص) 2006ذٌسمرب  20

ست زمسَة زمق   . 84اًـلواباتّكزائصي، حًص

  ض اٙكاثَني جتاٍ مـاّكة ا٢كـعَاث راث اًعاتؽ اًضريص، ا٢كخـَق حبٌلًة ألصزا 09/ 08ؼ اًلاهون زمق

ست اًصمسَة ا٢كلصتَة، ؿسذ   . 2009فرباٍص  23تخازخي  5711مًضوز يف اّكًص

 ؼ اًىذة2

  ،2007ؼ ٔبمين ؾحس ٝك فىصي، حصامئ هؼم ا٢كـَوماث، ذزاسة ملازهة، ذاز اّكامـة اّكسًست . 

  2001، ذاز اًفىص اًـصيب، جمَي ؾحس اًحايق، اًلاهون اّكيايئ والاهرتهتؼ. 

  ؼ مشس اٗكٍن اجصاُمي ٔبمحس، وسائي مواهجة الاؾخساءاث ؿىل اْكَات اًضرعَة يف مواهجة ثلٌَة

 .  2005ا٢كـَوماث يف اًلاهون اًسوذاين وا٢كرصي، ذزاسة ملازهة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، 
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 ا٢كؤمتص اٗكويل ٔلمن ا٢كـَوماث ؼ س َف ؾحس ٝك اّكاجصي، ٔبمن ا٢كـَوماث وآكعوظَة اًفصذًة ،

(، مسلط سَعية 2005ذٌسمرب  20ؼ  18الاًىرتوهَة، مـا حنو ثـامي زمقي بٓمن، ا٢كيـلس تخازخي ) 

 ؾٌلن.

  ،1991ؼ "ظاُص اًض َخ، هؼم جضلَي اًوكحَوحص، مـِس ٕاذازت اْكاسة، اًلاُصت . 

 ٌَ س ُؼ . هَت ، آكعوظَة يف ؾرص ا٢كـَوماث، مصنز ألُصام  .1999رتمجة واورش، اًلاُصت ، ؼ فًص

  ؼ َلس ؾحس ا٤كسن ا٢كلاظؽ، حٌلًة اْكَات آكاظة ًٔلفصاذ وضٌلانهتا يف مواهجة اْكاسوة اليٓل، معحوؿاث

 .  1992خامـة اًىوًت، 

 ،2000ؼ مسحت ؾحس اْكَمي  زمضان، حصامئ الاؾخساء ؿىل ألصزاض والاهرتهت، ذاز اٍهنضة اًـصتَة  . 

 َس اًس َس سَمي ة، ؼ ًو  .2012، ضٌلانث آكعوظَة يف إلهرتهت ذاز اّكامـة اّكسًست، الاسىٌسًز

  ؼ ًووس ؾصة، ذوز حٌلًة آكعوظَة يف جضجَؽ الاهسماح اب٣كمتؽ اًصمقي، وزكة ملسمة يف هسوت انذي

 ، ؾٌلن، الازذن.2002ٔبنخوجص  18ؼ  17ٔبذالق ا٢كـَوماث اًـصيب، 

 ؼ ا٣كالث اًـَمَة 4

 اًخعوز اًخىٌوًويج ؿىل حلوق الاوسان ، اْكَات آكعوظَة وحٌلًة اًحَاانث اًضرعَة " ؼ ؿًل هصميي، ثبٔزري 

، س ية 62ؼ  61منورخا" ، جمٍك ٔبحباج اًفـي الاحذجايج اب٢كلصة، ملازتة الاوسان واًسَواكث واًلمي، اًـسذ 

 ، ا٢كلصة .2015

 André Lucas, Jean Devese  et Jean Freyssinet, droit de l’informatique et de 

l’internet , Presses  Universitaires de france,Economies, paris, 2001, 
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وحِاث إلؿالم والثعالصِا  ذت اًضِوذ يف حصامئ حىًٌو

 ألس خارت / مولي مََاين ذلل ،خامـة سـَست   

 ا٢كلسمة:

حصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال، ويه ثـخرب اًضِاذت من ذؿامئ إلزحاث اّكيايئ يف حصامئ الاهرتهت بٔو       

ق اًـاذي ًإلزحاث اّكيايئ ٔلهنا ثيعة يف ا٢كـخاذ ؿىل حواذج  لساًت حتخفغ تلميهتا يف اّكصامئ اًـاذًة ،فِيي اًعًص

ؿاجصت ثلؽ جفبٔت ل ٌس حلِا حصاط ٔبو اثفاق
1

نٌل ُو اْكال يف حصامئ اًيعة ودِاهة ألماهة واًزتوٍص اًيت ثـمتس يف   ،

 حاهتا ا٤كصزاث.ٕاز 

فاًضِاذت يه ما ًسزنَ اًضرط حبواسَ اٖكس اًصؤًة واًسمؽ واًضم واٌَمس واٙكوق، ٕار اًضِاذت "ما ٔبذزنَ 

اًضرط اًيت ثلدي صِاذثَ تبٔحس حواسَ معاتق ْكلِلة اًواكـة فِيي ٕاكصاز ٌَضرط ؾن واكـة ٔبو وكائؽ مذـَلة 

لك صفوي ٔبمام اّكِاث اًلضائَة، تـس حَفَ اٍميني ابٗكؾوى، ٔبذزوِا مدارشت حباسة من حواسَ، ًؤذهيا ثض

اًلاهوهَة"
2

ٙكٛك يه اًخـحري اًعاذق اٙكي ًعسز يف جمَس اًلضاء من خشط ًلدي كوهل تـس ٔبذاء اٍميني يف صبٔن  

واكـة ؿاٍهنا حباسة من حواسَ.
3

  

خشط تبٔي مس خوى  وٕارا اكهت صِاذت اًضِوذ ثلدي ثرشوظ مٌعوض ؿَهيا يف كاهون إلحصاءاث اّكزائَة من ٔبي

زاحؽ ظحـا ٕاىل ادذالف مرسخ -ؿَمي ٔبو احامتؾي،فِيي ًُست نشٛك يف حصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال،

ٗكى جية ٔبن حىون من كدي ٔبصزاض مذرععني يف -اّكصمية الافرتايض واٗكًَي اًياجت ؾهنا ،اٗكًَي اّكيايئ اًصمقي

ختط ا٢كيؼومة ا٢كـَوماثَة ،و٢كا اكن ُياك ادذالف تني  اْكوس حة والثعال ،وؿاذت ما ميَىون مـَوماث رممة

اًضِاذت اًـاذًة واًضِاذت يف حصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال،ُشا ل حمال ًؤذي ٕاىل ادذالف فئاث اًضِوذ 

  فهيا ونشا ادذالف ظصق ٔبذاهئا.

                                                           

.117ض ،2004مععفى َلس اٗكقَسي ،اًخحصايث وإلزحاث اّكيايئ.رشنة انش ٌَعحاؿة ، 
1 

 

2
 .35، ذاز اًثلافة ، ؾٌلن، الٔزذن، ض1ٔبمحس فاُك آكصاثضة، إلصاكلث إلحصائَة ٌَضِاذت يف ا٢كسائي اّكزائَة، ذزاسة ملازهة، ظ  

3
 .35، ض2008، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، مرص، 2ام اًضاُس ابٕلؿالم يف اّكصامئ ا٢كـَوماثَة، ظ ُاليل ؾحس ٝك ٔبمحس، اًزت  
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حصامئ ا٢كساش تبٔهؼمة ا٢كـاّكة  ا٢كخعٍك تخىٌوًوحِا إلؿالم والثعال ويه ًىن خيخَف ألمص ٕارا ثـَق ابّكصامئ

ق مٌؼومة  الًَٓة ٌَمـعَاث ا٤كسذت يف كاهون اًـلوابث ؤبي حصمية ٔبدصى حصحىة ٔبو ٌسِي ازحاكهبا ؾن ظًص

مـَوماثَة ٔبو هؼام ًالثعالث الاًىرتوهَة
1

. 

هَفِاث لن ظـوتة ٕازحاث مثي ُشٍ اّكصامئ ٔبضفى ؿىل اًضِاذت يف جمالُا رشوظ ذاظة ٢كن ًسيل هبا وحىت 

 إلذلء هبا هوهنا ثخـَق ابًخعوزاث اًخلٌَة.

من  ل ما س حق ًعصخ إلصاكل اًخايل: هَف ميىن الاذس ثضِاذت اًضِوذ يف حصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم 

والثعال نسًَي ًإلزحاث؟ من ا٥كول ًإلذلء هبا وماَُة الاًزتاماث ا٢كَلات ؿىل ؿاثلَ يف حصامئ حىٌوًوحِاث 

يا إلخاتة ؿَهيا من ذالل معَحني: اًضاُس ٔب٢كـَومايت) ا٢كعَة ألول(،إلؿالم والث  عال؟ٕاصاكًَاث حاًو

 اًزتاماث اًضاُس ب٢ٔكـَومايت )ا٢كعَة اًثاين(.

 ا٢كعَة ألول:اًضاُس ب٢ٔكـَومايت.

شا ابدذ     الف خيخَف اًضاُس يف حصامئ ا٢كصثحعة تخىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال ابدذالف ظًصلة إلزحاث، ُو

حمَِا، فاًضاُس يف مثي ُشٍ اّكصامئ "ُو اًفين ظاحة آكربت واًخرعط وثلٌَة وؿَوم اْكاسة، واٙكي حىون 

ة لسمة ًوًوح هؼام ا٢كـاّكة الًَٓة... وٕارا اكهت معَحة اًخحلِق ثلذيض اًخيلِة ؾن ٔبذٌك  ًص ٗكًَ مـَوماث حُو

اّكصمية ذاذهل"
2.

 

                                                           
1 

وحِاث ا٢كخعٍك اّكصامئ من ٌَوكاًة آكاظة اًلواؿس ا٢كخضمن 2009 ٔبوث 5 ل ا٢كوافق 1430 صـحان 14 يف ا٢كؤزد 04-09 اًلاهون  والثعال إلؿالم تخىًٌو

وماكحفهتا
 

ة اٗكميلصاظَة اًضـحَة اًـسذ اّكًصست اًصمس   .2009ٔبوث  16اًعاذزت يف  47َة ٌَجمِوزًة اّكزائًص

2
 .23ُاليل ؾحس ٝك ٔبمحس،ا٢كصحؽ اًساتق،ض 
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َومايتاّكصمية حمي اًضِاذت جضمي اًيؼام ٔب٢كـ 
1

َة ،ٕار  ،مبفِومَ اًواسؽ واٙكي ًخضمن حىت اًض حاكث ا٤كََة واٗكًو

ًعَق ؿىل اًضاُس يف جمال حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال ٔبو حصامئ الاهرتهت امس اًضاُس ٔب٢كـَومايت متَزيا هل ؾن 

وابثاًضاُس اًخلََسي،ٕان حص اًلول يف اّكصمية تعوزهتا اًخلََسًة نٌل هط ؿَهيا يف كاهون اًـل
2

. ومواهحة ٌَخعوز 

اًدرشًـي ،ٔبذزح ا٢كرشغ اّكزائصي تـغ اًيعوض ثخضمن ثـسًالث يف صِاذت اًضِوذ وابًضحط يف خشط 

اًضاُس وا٢كمتثي يف حٌلًة اًضِوذ
3

 من خمخَف الاؾخساءاث اًيت كس ثعاهلم ٔبو ذوهيم يف حصامئ مـَية .

ا ا٢كرشغ ٌَضِوذ من ذالل ٗكى سوف هياكش ٔبول فئاث اًضاُس ٔب٢كـَومايت )اًفصغ ألول (مت إكاًة اًيت اكُص

 اًخـسًي ألذري ًإلحصاءاث اّكزائَة)اًفصغ اًثاين( 

 .فئاث اًضاُس ب٢ٔكـَومايت: اًفصغ ألول

ا ًإلذلء ابًضِاذت يف حصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال، من ا٢كؼاُص   ٍك ذون كرُي ٕان ػِوز فئاث حىون مُؤ

اث إلؿالم والثعال ؾن ابيق اّكصامئ.ٗكى لتس ٔبن ٍىون اًضاُس ٔب٢كـَومايت ٕاما من اًيت مزيث حصامئ حىٌوًوحِ

 ألصزاض اٙكٍن هلم ظٍك اب٢كيؼومة ا٢كـَوماثَة ٔبو من ٔبصزاض هلم ظٍك ابلهرتهت.

 ٔبصزاض هلم ظٍك اب٢كيؼومة ا٢كـَوماثَة.: ٔبول

اًيؼم ٔبو خمعط جصامج ثعحَلاث ٔبو حمَي  ٕاما ٔبن ٍىون كامئ جضلَي اْكاسوة ٔبو ددري جصجمة ، ٔبو خمعط جصامج

 ٔبو رميسش ظَاهة واثعالث.

                                                           
1

بًَٓة ٌَمـعَاث بٔنرث مبـاّكة اًيؼام ٔب٢كـَومايت ا٢كيؼومة ا٢كـَوماثَة:ٔبي هؼام مٌفعي ٔبو ٍلوؿة من الٔهؼمة ا٢كخعٍك ًحـضِا اًحـغ بٔو ا٢كصثحعة ًلوم واحس مهنا ٔبو 

 ثيفِشا ًربامج مـَية 

2 
 .157،ض2007ؾحس اًفذاخ تَويم جحاسي،مداذئ إلحصاءاث اّكيائَة يف حصامئ اًوكحَوحص والاهرتهت،ذاز اًىذة اًلاهوهَة،ا٤كٍك اًىربى ،مرص ،

3
متم الٔمص زمق  2015ًوًَو  23ا٢كوافق  1436صوال ؿام  7ا٢كؤزد يف  02-15الٔمص زمق   ًوهَو س ية 8ا٢كوافق  1386ظفص ؿام 18ا٢كؤزد يف  155-66ًـسل ٍو

ة اٗكميلصاظَة اًضـحَة زمق  1966 ست زمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائًص ،حِر ٔبضاف فعي ساذش من 2015ًوًَو  23ًَوم  40وا٢كخضمن كاهون إلحصاءاث اّكزائَة ،حًص

  .28مىصز 65ٕاىل  19مىصز٢65كواذ اًحاة اًثاين ٌَىذاة الٔول تـيوان "حٌلًة اًضِوذ وآكرباء واًضحااي" من ا
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 مضلَو اْكاسة اليٓل.-1

ُو رٛك اًضرط ا٢كس ئول ؾن جضلَي اّكِاس وا٢كـساث وا٢كَحلاث وألذواث ا٢كخعٍك تَ،حِر ٍمتخؽ مضلَو 

واحلٌِل.  اْكاسة اليٓل والاهرتهت خبربت هحريت خسا يف اس خزسارمٌل ًو

 :ذرباء اًربجمة.2

مت ثلس مي آكرباء ٕاىل خمععي جصامج  مه ألصزاض ا٢كخرععني يف نخاتة ٔبوامص اًربامج آكاظة ابْكاسة اليٓل،ًو

اًخعحَلاث وخمععي جصامج اًيؼم ،حِر ًلوم خمععو جصامج اًخعحَلاث ابْكعول ؿىل دعائط ومواظفاث 

َِا ٕاىل جصامج ذكِلة وموزلة ًخحلِق جيمؽ ُشٍ ا٢كواظفاث،ٔبما اًفئة  اًيؼام ا٢كعَوة من حمَي اًيؼم ،ومن مث حتًو

اًثاهَة فِيي خمععي جصامج اًيؼم ،فان ذوزمه ًَرط يف ادذَاز وثـسًي وثعحَح جصامج هؼام اْكاسة اٗكاذًل 

 ا٢كـلست.

لوم تخجمَؽ تَاانث هؼام ا٢كـاًية وذزاسة ُشٍ 3 :ا٤كََون:ا٤كَي ُو رٛك اًضرط اٙكي حيَي آكعواث ًو

 يؼام ٔبي ثلس ميَ ٕاىل وحساث مٌفعٍك، واس خًذاح اًـالكاث اًوػَفِة تني ُشٍ اًوحساث.اًحَاانث مث حتََي اً 

 :رميسسو اًعَاهة والثعالث . 4

 مه ا٢كس ئوًون ؾن ٔبؾٌلل اًعَاهة آكاظة تخلٌَاث اْكاسة مبىوانثَ وص حاكث الثعال ا٢كخـَلة تَ.

ـم اٙكٍن ًو ل ٕاٍهيم ٔبؾٌلل إلذازت يف اًيؼم 5  ا٢كــَوماثَة.:مسٍصو اًيؼم.ُو

وابًيؼص ٕاىل ادذالف اًضاُس ٔب٢كـَومايت ؾن اًضاُس اًـاذي، ُيا ىصى ٔبن اًضاُس اًـاذي كس ًَـة ذوز رمم يف 

ٕانٌلل اًـمََة الزحاثَة يف حصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال،ؾيسما ًخـَق ألمص ابًًضاظ ا٢كاذي يف اًـا٠ك 

 ذ من ظصف اًسَعاث ا٥كخط معسز اّكصمية ؿرب الاهرتهت ؾن ظًصقاًواكـي ٌَمجصم ٔب٢كـَومايت، مثال ٔكن حيس

IP
 1

ٔبما اًضاُس ٔبو اًضِوذ فِم  (cyber café)ُو ؾيوان اًوكحَوحص ا٢كخعي،اٙكي كس ٍىون يف ملِيى الاهرتهت  

                                                           
1

و ؾحازت ؾن زمق مىون من ٔبزتـة ٔبحزاء يف  ل حزء اكي من   ًـصف اّكزء الٔول من اًصمق تسءا من اًُساز ا٢كيعلة  256" احس ٔبمه اًربوثوهولث الٔساس َة ُو

اس حاث اًيت ًًمتي ٕاٍهيا اّكِاس ٔبما اّكزء اًصاتؽ والٔذري فِو حيسذ اّكِاس اّكلصافِة واّكزء اًثاين حيسذ ا٢كيؼمة ٔبو اْكاسوة ا٢كزوذ واّكزء اًثاًر حيسذ ٍلوؿة اْك
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ٌل، من اٙكٍن ٌضِسون ؿىل ما وكؽ، اكًرتذذ ا٢كيخؼم ٌَمضددَ فَِ ؿىل  ظاحة ٔبو مساؿس ظاحة ا٤كي ٔبو كرُي

 يى الاهرتهت.وؿىل هفس اًوكحَوحص، ذما كس ٌساؿس يف مذاتـخَ.ملِ 

 اثهَا:ٔبصزاض هلم ظٍك ابلهرتهت.

ا من  ٕان اًخعوز اْكاظي يف ص حىة الاهرتهت كس اجصس ٌَوحوذ ملسمني ٓكسماهتا، سواء ابًخوظَي ٔبو اًًرش ٔبو كرُي

تلة ٔبمص مَح،حمتثي يف" ٔبصزاض آكسماث،حبَر ٔبظحح ٕاضافة فئة خسًست ٌَضاُس ٔب٢كـَومايت ،ؿىل اًفئاث اًسا

راث اًعٍك اًـاًَة ابلهرتهت"
1

،وحمتثي يف ملسيم ذسمة الاهرتهت تبٔظيافِم،من مذـِسي وظول وٕاًواء،ابٕلضافة 

 ٕاىل مس خزسم الاهرتهت ورميسسو اًعَاهة ٌَض حاكث،واًخرٍزن واًًرش.

اّكزائصي ٢كلسيم ذسمة الاهرتهت من  وٕارا سَميا ٔبن ُشا اًعصخ حصَح تياءا ؿىل الاًزتاماث اًيت وضـِا ا٢كرشغ

،واًيت ثخعاتق والاًزتاماث يف الٓزاء اًفلَِة،ٕال ٔبن اًحاحثة حصى ٔبن ل خسوى من 04-09ذالل هعوض اًلاهون 

ا ورشظ من رشوظ اًضِاذت  ُشا اًخلس مي ًسخة ٔبن اًضاُس يف الك اًفئخني ٍمتخؽ مبِازاث ثلٌَة ،ل ميىن ٕاًلاُؤ

تخىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال ،نٌل ٔبن ُشا اًخعيَف ٔبي ثلس مي اًضِوذ يف مثي ُشٍ  يف جمال حصامئ ا٢كصثحعة

اّكصامئ ؿىل ٔبساش اًفعي تني اْكاسة اليٓل ٔبو ا٢كيؼومة ا٢كـَوماثَة وص حىة الاهرتهت ل فائست كاهوهَة مصحو مٌَ 

 ػي ثوافص اًرشوظ اًلاهوهَة،نٌل يف ػي الاهسماح اًوزَق تني إلؿالم والثعال،فا٢كصانز اًلاهوهَة ثحلى هفسِا يف

 ٔبن من حلوق اًضِوذ يف حصامئ ا٢كصثحعة تخىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال إكاًة ضس بٔي اؾخساء. 

 اًفصغ اًثاين:حٌلًة اًضِوذ

تـس ظسوز ثـسًي كاهون إلحصاءاث اّكزائَة اٙكي خاء تخلرياث رممة ؿىل مس خوى اْكصايث اًـامة، دعط 

اًيت اًحاة اًثاين من اًىذاة  10ال اكمال من ٔبخي حٌلًة اًضِوذ وآكرباء واًضحااي يف ا٢كاذت ا٢كرشغ اّكزائصي فع

                                                                                                                                                                                            
ُشٍ  ا٢كس خزسم وميىن اؾخحاز ُشا اًصمق هوؿا من آكصائط آكاظة ابلهرتهت حِر ميىن الثعال تبٔي حاسوة ٔبو ٔبي موكؽ من ذالل هلعة مـَية ؿىل

اسة اّكيائَة يف مواهج عة".حسني جن سـَس اًلافصي ،اًسَ    .19،ض2009ة حصامئ الاهرتهت،ذزاسة ملازهة،ذاز اٍهنضة اًـصتَة،آكًص

1
مشس،مرص  ٔبمريت َلوذ تسوي ٔبًفلي،إلزحاث اّكيايئ ٌَجصامئ ا٢كصحىدة ؿرب الاهرتهت،زساٌك ذنخوزاٍ،لكَة اْكلوق ،كسم اًلاهون اّكيايئ،خامـة ؿني

  .73،ض2013،
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تفعي ساذش ؾيواهَ "يف حٌلًة اًضِوذ وآكرباء  1386ظفص  18ا٢كؤزد يف  155-66ألول من ألمص زمق 

 واًضحااي" 

ف حٌلًة اًضِوذ.:ٔبول  ثـًص

ٕاىل  19مىصز 65،ؾرشت مواذ كاهوهَة من ا٢كاذت  2015ئَة ًس ية من تني اًخـسًالث يف كاهون إلحصاءاث اّكزا

، يه ٕاضافة موفلة ٌَميؼومة إلحصامِة، و ًخـَق ألمص حبٌلًة اًضِوذ اٙكٍن ثسخة آكوف 28مىصز  65ا٢كاذت 

من ٕاْكاق ألرى خشعَهتم بٔو تسوهيم حيجمون يف اًىثري من ألحِان ؾن إلذلء ثضِاذهتم ؿىل ٔبهكي وخَ، جفاء 

ا٢كرشغ ًفصط ضٌلانث ٕكاٍهتم كدي مدارشت ا٢كخاتـة اّكزائَة ٔبو يف ٔبي مصحٍك من مصاحي إلحصاءاث اًلضائَة،ثمت 

ُشٍ إكاًة ٕاما تعَة اًضرط ا٢كـين ٔبو تعَة ضاتط اًرشظة اًلضائَة،و ًمت ُشا من كدي اًسَعة اًلضائَة 

شا وفق ما خاءث تَ ا٢كاذت  متم ألمص زمق  02-15من اًلاهون  21مىصز 65ا٥كخعة ُو  155-66اٙكي ًـسل ٍو

 ا٢كخضمن كاهون إلحصاءاث اّكزائَة.

من اثفاكِة ألدم ا٢كخحست  32واّكسٍص ابٙكهص ٔبن ُشا إلحصاء ٔبو اًربانمج ا٢كخـَق حبٌلًة اًضِوذ، ُو ما رهصثَ ا٢كاذت 

وزك ً ، واًيت ظاذكت ؿَهيا 2003ٔبنخوجص  31وم ٢كاكحفة اًفساذ، ا٢كـمتست من كدي أكـَة اًـامة ًٔلدم ا٢كخحست تًًِو

ي  19ا٢كوافق  1425ظفص  29مؤزد يف  128-04اّكزائص تخحفغ اب٢كصسوم اًصئايس زمق  2004ٔبجًص
1

  . 

ق اًـسًس من اًوسائي إكدفاء  متثي ُشا إلحصاء يف إكاًة إلحصائَة وكري إلحصائَة نٌل رهصان ساتلا، ؾن ظًص ٍو

ة ا ًضاُس، زمق ُاثفَ، ملص سىٌاٍ، واًـسًس من إلحصاءاث واًِسف مهنا اْكفاع ؿىل ا٢كـَوماث ا٢كخـَلة هبًو

من كاهون إلحصاءاث اّكزائَة ويه  19مىصز 65اًضاُس وؿائَخَ ضس ا٢كهتم يف حصامئ حسذث مبوحة ا٢كاذت 

اّكصمية ا٢كيؼمة
2

اة ٔبو اًفساذ.   ٔبو إلُز

                                                           
1

ة، اًـسذ   ست اًصمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائًص ي  25ًَوم  26اّكًص  .12، ض2004ٔبجًص

2
َة حممتي ٌَضِوذ يف إلحصاء  اث اّكيائَة اٙكٍن ًخـني ؾن  ل ذوٌك ظصف ٔبن ثخزش ثساتري مالةمة يف حسوذ ٕاماكانهتا ًخوفري حٌلًة فـاٌك من ٔبي اهخلام ٔبو حُص

من اثفاكِة الٔدم ا٢كخحست  24ي اًعٍك هبم حسة الاكذضاء، ا٢كاذت ًَحون صِاذت خبعوض اّكصامئ ا٢كضموٌك هبشٍ الثفاكِة، ونشٛك لٔكازهبم وسائص الٔصزاض ٔبًوزَل

 . ٢01كاكحفة اّكصمية ا٢كيؼمة فلصت 
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 ثعال.اثهَا:حٌلًة اًضِوذ يف ٕاظاز حىٌوًوحِاث إلؿالم وال

من ذالل هعوض حٌلًة اًضِوذ جنس ٔبن ا٢كرشغ ُشٍ ا٢كصت كس دصح ؾن كاؿست اّكصامئ آكاظة اًيت حسذُا  

مىصز كاهون إلحصاءاث اّكزائَة،حِر اكهت إلحصاءاث آكاظة 65مبوحة ا٢كاذت 
1

ًيعط  ؿَهيا ابًخواسي مؽ  

صحؽ اًسخة يف ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي ٔبفصػ حمخوى الثفاكِة يف اًلاهون فلط ذون ٔبن ٍصحؽ ٕاىل  اّكصامئ آكاظة، ٍو

حتسًس  ل اّكصامئ آكاظة ومهنا حصامئ ا٢كصثحعة تخىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال،فاكن لتس من ٕاجياذ هوغ من 

اًخواسن تني إلحصاءاث آكاظة  اًيت فهيا اؾخساء ؿىل اْكَات آكاض مبلاتي لتس من حٌلًة اًضحَة واًضاُس 

 وآكحري .

ظا ٔبهنا ٕاحصاءاث سوف جساؿس يف وضف ومالحلة ا٢كهتمني يف اًـسًس من اّكصامئ آكاظة نٌل ُو اْكال يف دعو  

حصامئ ا٥كسزاث، وحصمية ؿرب اًوظيَة وحصامئ اًرصف وحصمية ا٢كـاّكة الًَٓة ٌَمـعَاث اًيت ًـخرب فهيا صِاذت 

 ٔبو إلذاهة.اًضِوذ من ٔبجصس ظصق إلزحاث الٔنرث فاؿََة يف اًلضاء ابًرباءت 

واًـمي ؿىل ٔبن حىون حٌلًة اًضِوذ وس ٍَك فـاٌك ٔلذاء اًضِوذ نٌل جية ٙكٛك "جية اًحـس ؾن ٔبساًَة 

َة ابًًس حة ٌَضِوذ ٔلن رٛك س َؤذي ٕاىل ٕادضاز اًضاُس ؿىل  الاس خجواة اًيت ثيعوي ؿىل اًخحصص واًرُت

2ثلَري اْكلائق"
 ٔبذزوِا إبحسى حواسَ و"ًدضجؽ اًضاُس فدسل ٔبن حنمي اًضاُس ثسفـَ ٕاىل ثلَري اْكلِلة اًيت

لسم ؿىل إلذلء ثضِاذثَ ؾيسما ٌضـص ابٔلمان ؿىل هفسَ وؿىل ؿائَخَ ؤبكازتَ من تـسٍ، ٔبما ٕارا اكن ُياك دعص  ًو

هيسذٍ ثسخة ٕاذلئَ صِاذثَ فٕاهَ سوف حيجم ؾهنا، وزمبا ًعي ألمص ٕاىل الامذياغ ؾن اْكضوز ٔبو كَة ا٢كواٍسن 

صم دوفا من تعضَ ؿىل هفسَ ٔبو ؿىل ٔبكازتَ.ٕارا حرض ًعاُك ا٣ك
3

 

 

                                                           
1 

آكاظة يف ٕاحصاءاث ًمت ثلََط ضٌلانث ا٢كضددَ فَِ ٕاىل ٔبضَق اْكسوذ ٍمتس تشٛك حِاثَ آكاظة اكًدرسة واؿرتاط ا٢كصاسالث ومصاكدة حمتثي إلحصاءاث 

الثعالث الاًىرتوهَة.
  

272ٔبمحس فاُك آكصاثضة، ا٢كصحؽ اًساتق، ض 
2 

 

3
 .278ٔبمحس فاُك آكصاثضة، ا٢كصحؽ اًساتق، ض 
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 ا٢كعَة اًثاين:اًزتاماث اًضاُس ب٢ٔكـَومايت. 

جتسز ا٢كالحؼة وإلصازت ٔبن ُياك ادذالف واحض تني اًضاُس اًـاذي ٔبو اًخلََسي واًضاُس ا٢كـَومايت، ففي 

ء اًضِاذت ُو ٔبُي ًِا، يف حني ْْ ٔبن اًضاُس يف حصامئ  اّكصامئ اًـاذًة  ل خشط ثيعحق ؿَََ رشوظ ٔبذْا

حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال لتس ٔبن ٍىون مٌمتَا ٕاىل اًفئاث اًخاًَة ًَـخس ثضِاذثَ، ًلؽ ؿىل اًضاُس واحة 

اًخـاون مؽ اًلضاء ،فِياك اًزتام ؿام مبوحدَ ًَزتم  ل مواظن ابختار ا٢كحاذزت يف ٕاؿالم اًلضاء اّكيايئ مبا وظي ٕاىل 

اّكيائَةؿَمَ حول ازحاكة اّكصمية 
1

. 

فاًضاُس يف اّكصامئ اًـاذًة مَزم ابْكضوز مىت ما مت اس خسؿاٍؤ وٕال ثـصط ٌَـلاة بٔو ٕاحداٍز ٌَحضوز ما٠ك ٍىن 

من كاهون إلحصاءاث اّكزائَة اّكزائصي، حِر جية ٔبن حيَف اٍميني كدي  97/2متت ؿشز ملدول وفق هط ا٢كاذت 

من هفس اًلاهون اًساًف اٙكهص،واٙكي ًرتثة ؿىل  93/2ا٢كاذت ٔبذاءٍ اًضِاذت، ًًك حىون ًِا كمية كاهوهَة وفق 

رتثة ؿىل اًضاُس اًزتام تبٔذاء اًضِاذت ٔبي إلذلء مبا وكؽ حتت حواسَ ٕال ٕارا ثـَق ألمص  ؿسم ٔبذاهئا اًحعالن،ًو

شا تيط ا٢كاذت  ن م 97/2ابًرس ا٢كِين،فال جيوس هل ٔبن ًعَة ٕاؾفاءٍ من ٔبذاهئا حِر ًخحصى كول اْكلِلة ُو

كاهون إلحصاءاث اّكزائَة. وكس هخج ؾن ادذالف اًضِاذت ا٢كـَوماثَة ؾن صِاذت اًضِوذ يف اّكصامئ ألدصى،ما 

 ًـصف ابلًزتام اًضاُس ٔب٢كـَومايت اٙكي خيخَف ؾن اًزتام اًضاُس اًـاذي.

 .ماَُة الاًزتام ابٕلؿالم:اًفصغ ألول

ا مىت اكن اًضاُس ٔب٢كـَومايت  ٕان إلؿالم يف حصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال ُص ٔبو حصامئ الاهرتهت: "حُو

ة لسمة لذرتاق هؼام ا٢كـاّكة الًَٓة ٌَحَاانث حبثا ؾن ٔبذٌك ٌَجصمية ذاذٍك ثخعَهبا معَحة  ًص حائزا ٢كـَوماث حُو

اًخحلِق فٕاهَ ٍىون معاًة تبٔن ًـ١ك هبا سَعاث اًخحلِق واًخحصي ؿىل سخِي إلًزام"
2

سم ،ؿىل ٔبهَ يف حاٌك ؿ

ثبٔذًة ُشا الاًزتام سوف ًـصط اًضاُس ٕاىل ؾلوتة حزائَة مىت ما هط اًلاهون ؿىل رٛك، ٕارن ُياك ادذالف 

ىن ٕاىل بٔي مسى ًَزتم  تني الاًزتام تبٔذاء اًضِاذت يف اّكصامئ اًـاذًة وحصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال ًو

                                                           
1

 .308،ض1999َلس مصوان ،هؼام إلزحاث يف ا٢كواذ اّكيائَة يف اًلاهون اًوضـي اّكزائصي.ذًوان ا٢كعحوؿاث اّكامـَة ، اّكزائص ، 

2 
 .25ُاليل ؾحس ٝك ٔبمحس ، ا٢كصحؽ اًساتق، ض
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ماٍصذ ٕاىل ؿ١ك ضاتط اًرشظة اًلضائَة من ٔبدداز اًضاُس ٔب٢كـَومايت ابٕلؿالم واٙكي خيخَف ؾن اًحالػ ُو  ل 

ؾن اّكصمية صفاُة ٔبو نخاتَ ٔبو تبٔي وس َهل
1

 .حِر ٔبن ُياك  اجتاُني فلِني يف ُشا اًعسذ

ٍصى ُشا الاجتاٍ ٔبن ٕافضاء لكٌلث اًرس يه ًُست من اًزتاماث اًضاُس ٔب٢كـَومايت وابًخايل من الاجتاٍ ألول:

هبا،لن صِاذثَ ثيعة ؿىل مـصفة كاةمة ٗكًَ ابًفـي ،ول جضمي ثلسمي مـَوماث واحدَ اْكفاع ؿَهيا وؿسم إلذلء 

خسًست
2

،تَس اهَ ؿىل اًضاُس ٔب٢كـَومايت ٔبن ًـاون يف اًـمََاث ا٢كيجزت ًعاُك اًخحلِق ورٛك حتت ظائٍك كاهون 

شا ما خاء يف هط ا٢كاذت   . 04-09ن كاهون م11اًـلوابث وحتسًسا حصمية ؾصكٍك حسن سري اًخحصايث اًلضائَة ُو

ص اًضِاذت ا٢كـَوماثَة ُو الاًزتام ابٕلؿالم، ورٛك ؿىل ٔبساش ٔبن إلذلء مبـَوماث لسمة لذرتاق هؼام  جفُو

مـَومايت مـني حبثا ؾن ٔبذٌك اّكصمية ذاذهل خيصح ؾن هعاق اًوكائؽ حمي اًضِاذت"
3

. 

ق ُو اًزتام كاهوين ظا٢كا وخس هط ٕان ٕافضاء لكٌلث اًرس وإلفعاخ ؾهنا ًسَعاث اًخحلِالاجتاٍ اًثاين:

كاهوين،فَُس مثة بٔي مسؤوًَة كاهوهَة ثلؽ ؿىل اًضاُس ا٢كـَومايت تفئاثَ ٕارا زفغ ثلسمي ا٢كـَوماث ا٢كعَوتة ٕال يف 

حاٌك ٕارا وكؽ رٛك يف مصحَيت اًخحلِق الاتخسايئ وا٤كاهكة
4

. 

زتام إبؿالم من ظصف اًضاُس فِو ًخرعى اًضِاذت ويه مضن كاهون إلحصاءاث اّكزائَة، ٔبما ٕارا ثـَق ألمص ابلً 

و ٔبن  مبـىن ٔبهَ ًىون اًضاُس ا٢كـَومايت خيخَف ؾن اًـاذي فَُس ٌَمرشغ ٔبن جيرٍب ؿىل وضف لكٌلث اًرس، ًو

ا٢كرشغ اّكزائصي وابًعصخ اًساًف اٙكهص كس حـي مزوذ ذسماث
5

الاهرتهت من فئة اًضِوذ اٙكٍن ًلؽ ؿىل ؿاثلِم  

                                                           

ط ،مشهصاث يف كاهون إلحصاءاث اّكزائَة،اًعحـة اًصاتـة،ذاز ُومة ، َلس  .59،ض2009حًز
1 

 

2
  .381،ض1998ؾحس ٝك حسني ؿىل َلوذ،دشكة ا٢كـَوماث ا٥كزهة يف اْكاسة اليٓل،حبر ملسم ٢كصنز اًححوج ثرشظة ذيب، 

3
 .70ُاليل ؾحس ٝك بٔمحس، ا٢كصحؽ اًساتق، ض

.455حؽ اًساتق،ضفِس ؾحس ٝك اًـاسيم،ا٢كص  
4
  

5
ٔبي هَان ؿام ٔبو ذاض ًلسم ٢كس خـمًل  -1فلصت ذ )ملسمو آكسماث : 02ا٢كاذت  04-09ٔبو ملسمو آكسمة حِر ؾصفَ ا٢كرشغ اّكزائصي يف ٕاظاز اًلاهون  

ن مـعَاث مـَوماثَة ًفائست ذسمة الثعال ؤبي هَان ٔبدص ًلوم مبـاّكة ٔبو ختٍز-2ذسماثَ،اًلسزت ؿىل الثعال تواسعة مٌؼومة مـَوماثَة و/ٔبو هؼام ًالثعالث

 ا٢كشهوزت ٔبو ٢كس خـمَهيا(.
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10وابًضحط مضن ا٢كاذت  04-09م، ورٛك من ذالل اًلاهون الاًزتام ابٕلؿال
1

واٙكي كاتي ؿسم الاًزتام تـلوابث 

حزائَة مرتثحة ؾن حصمية ؾصكٍك حسن سري اًخحصايث اًلضائَة، وابًخايل ٔبظحح الاًزتام ابٕلؿالم تـس ظسوز 

ن مفِوما، ثس َعا حمسذا، ملٌيا، ٙكٛك جية ٔبن "ٍصاؾي اًضاُس ا٢كـَومايت يف ٕاؿالمَ ٔبن ٍىو 04-09اًلاهون 

ذكِلا، ظاذكا، ؤبمِيا".
2

  

ُس جمربا ؿىل اًخـاون مؽ سَعاث اًخحلِق واًخحصي فامي دصح ؾن  فاًضاُس ؿَََ ٔبن ًسيل مبا وكؽ ؿىل حواسَ ًو

و ما ٔبوزذٍ ا٢كرشغ  رٛك، ٙكٛك اكن اًزتام اًضاُس ا٢كـَومايت ابٕلؿالم ًخعَة اًرشؾَة وا٢كمتثٍك يف هط إلًزام ُو

 واٙكي ًسذي مضن ألفـال ا٢كربزت. 04-09زائصي يف كاهون اّك

ٔبما ٕارا ثـَق ألمص ابًزتام تبٔذاء اًضِاذت ،فِو ألمص اٙكي ًيعحق ؿىل اًضاُس اًـاذي واًضاُس ٔب٢كـَومايت تيفس 

حِر ؿىل اًضاُس اْكضوز اًضريص سواء  97اًلسز ا٢كيعوض ،يف كاهون إلحصاءاث اّكزائَة وفق ا٢كاذت 

ٔبو ابس خـٌلل وسائي ا٢كصئَة ؾن تـس،حَف اٍميني اًلاهوهَة اًواكـي
3

،ؤبذاء اًضِاذت مؽ مصاؿات ألحاكم اًلاهوهَة ٌَرس 

 ا٢كِين. 

وتـس الاظالغ ؿىل اًزتاماث اًضاُس اًـاذًة وا٢كس خلات من هعوض كاهون إلحصاءاث اّكزائَة والاحهتاذاث  

ذًة ؾن ا٢كـَوماثَة وابًخايل من ًلوم ؿَهيا، ًُس مربز ًعحؽ اًفلَِة، فٕاهيا ىصى ٔبهَ وزمغ ادذالف اًضِاذت اًـا

مَفاث اًحَاانث ٔبو إلفعاخ ؾن لكٌلث اًرس ذون ٕارن، ففي ألظي ًُست من اًزتاماث اًضاُس اًـاذي "ٔبن 

                                                           
1

)يف ٕاظاز ثعحَق ٔبحاكم ُشا اًلاهون،ًخـني ؿىل ملسيم آكسماث ثلسمي ا٢كساؿست ٌَسَعاث ا٢كلكفة ابًخحصايث اًلضائَة ٔكؽ 04-09من اًلاهون10ا٢كاذت  

 ٔبذانٍ،حتت ثرصف اًسَعاث ا٢كشهوزت. 11ضؽ ا٢كـعَاث اًيت ًخـني ؿَهيم حفؼِا وفلا ٌٌَلذت وجسجَي ا٢كـعَاث ا٢كخـَلة مبحخوى الثعالث يف حِهنا وتو 

ث ا٢كلصزت ٕلفضاء وًخـني ؿىل ملسيم آكسماث نامتن دشًة اًـمََاث اًيت ًيجزوهنا تعَة من ا٤كللني ونشا ا٢كـَوماث ا٢كخعٍك هبا ورٛك حتت ظائٍك اًـلواب

 ٔبدشاز اًخحصي واًخحلِق.( 

2
 .59ؾحس ٝك بٔمحس، ، ا٢كصحؽ اًساتق، ض ُاليل

3
ٌس خثىن من رٛك اًلرص اكي من س خة ؾرش س ية وا٤كىوم ؿَهيم ابْكصمان من اْكلوق اًوظيَة،ؤبظول ا٢كهتم  93حَف اٍميني اًلاهوهَة لٔذاء اًضِاذت وفق ا٢كاذت 

ة اّكزائصيمن كاهو 228وفصوؿَ وسوخَ ؤبدوثَ ؤبظِاٍز ؿىل ذزحذَ من معوذ اًًسة وفق ا٢كاذت    ن إلحصاءاث اّكزائًص



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 300 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا
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1ًخـاون مؽ سَعاث اًححر واًخحصي ثـاوان فـال"
،ٕال ما ثـَق مهنا مبصحٍك اًخحلِق اٍهنايئ ومؽ اًسَعاث ا٥كوٌك 

. 

 رشوظ إلًزتام ابٕلؿالم يف حصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال.: اًفصغ اًثاين

 لًزتام اًضاُس ابٕلؿالم لتس من ثوافص رشوظ مـَية،إلذالل هبا ًـصضَ ٌَمسائٍك اّكزائَة 

ُست مذوك ؽ ٔبول:ٔبن حىون تعسذ حٌاًة ٔبو حٌحة من حصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال واكـة ابًفـي، ًو

 اْكسوج ،لن إلؿالم ًبئت مدارشت تـس اًـ١ك توكوغ اًسَوك إلحصايم.

اثهَا:ٔبن ٍىون اًضاُس ٔب٢كـَومايت ؿىل ؿ١ك وذزاًة اب٢كـَوماث، واًيت حىون حتت س َعصثَ ابًيؼص ٕاىل ظحَـة 

2وضاظَ، وا٢كمتثي يف مزوذ ذسمة الاهرتهت
 ،ؤبؾضاء َُئة 

وًوحِاث إلؿالم والثعال وماكحفهتا،ابؾخحازمه ميازسون رمام وفق ا٢كاذت اًوظيَة ٌَوكاًة من اّكصامئ ا٢كخعٍك تخىٌ

261-15من ا٢كصسوم اًصئايس زمق  04وا٢كاذت  04-09من اًلاهون  14
3

،من صاهنا ٔبن جتـَِم من فئاث اًضاُس 

و ما حسسثَ ا٢كاذت  ة ا٢ك 11ٔب٢كـَومايت اًساًفة اٙكهص،ُو صاكدة اًوكائَة من هفس ا٢كصسوم،واًيت ثيط ؿىل رمام مسًٍص

واًَلؼة الاًىرتوهَة
4

ىن ُو من  ،واًواكؽ ٔبن اؾخحاز ٔبفصاذ اًَِئة من ٔبظياف اًضاُس ٔب٢كـَومايت ٠ك ًشهص دضاحة ،ًو

ٔبظياف اًضِوذ ابؾخحاز ان معََة ا٢كصاكدة الاًىرتوهَة ًالثعالث ، ومعََة اًدرسة ٕاحصاءاث ذاظة جبصامئ 

امئ تـمََة اًدرسة جيوس سٌلؿَ ابؾخحاٍز صاُس ؾن اًـمََةحىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال ،فضاتط اًل
5

،اي معََة 

                                                           
1

 .296سامح ٔبمحس اًحَخايج موىس، ا٢كصحؽ اًساتق، ض 

  
زاحؽ اًفصغ اًساتق.

2  

3
حيسذ جضىٍِك وثيؼمي وهَفِاث سري اًَِئة اًوظيَة ٌَوكاًة من  2015بٔنخوجص س ية  8ا٢كوافق  1436ري اْكجة ؿام 24مؤزد يف  261-15مصسوم اًصئايس زمق  

وحِاث إلؿالم والثعال وماكحفهتا ح ز  اّكصامئ ا٢كخعٍك  .21ض  53تخىًٌو

4 
حزوًس اًسَعاث اًلضائَة ومعاُك اًرشظة اًلضائَة،ثَلائَا او تياء ؿىل ظَهبا اب٢كـَوماث وا٢كـعَاث ا٢كخـَلة ابّكصامئ -"........261-15من ا٢كصسوم  11ا٢كاذت 

وحِاث إلؿالم والثعال......." ا٢كخعٍك تخىًٌو
  

من كاهون إلحصاءاث اّكزائَة اّكزائصي 18مىصز 65 ا٢كاذت 
5
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و اْكال ابًًس حة لؾضاء اًَِئة اًوظيَة ٌَوكاًة من اّكصامئ ا٢كخعٍك تخىٌوًوحِاث الاؿالم  اًدرسة ُو

موالثعال،واٙكٍن ٌس خفِسون من حٌلًة اٗكوٌك من اٍهتسًساث واًضلوظاث او الاُاانث ،مبياس حة كِارمم مبِارم
1

. 

اثًثا: ٔبن ثعة  ل ُشٍ ألموز يف معَحة اًخحلِق ومالحلة اّكاين وثوكِؽ اًـلاة ابؾخحاز ٔبن ُشا اًخلكَف 

اٙكي حسذٍ اًلاهون سوف ًبئت يف س َاق اًححر ؾن اٗكًَي اّكيايئ اًصمقي،ومؽ اًخعوز اْكاظي يف حىٌوًوحِاث 

صوؾرصهة اًـس شا ما خاء تَ اًلاهون إلؿالم والثعال معس ا٢كرشغ اّكزائصي ٕاىل ثعٍو  11ا٢كؤزد يف  03-15اٌك،ُو

2ًخـَق تـرصهة اًـساٌك  2015ا٢كوافق ٔبول فرباٍص س ية  1436زتَؽ اًثاين ؿام 
. 

 :اًفصغ اًثاًر:صِاذت اًضِوذ الاًىرتوهَة

س من اًلاهون اًساًف اٙكهصاؿالٍ اهَ ميىن سٌلغ اًضِوذ ؾن ظًصق ا٤كاذزة ا٢كصئَة ؾن تـ 15كس خاءث ا٢كاذت 

و ما ًـرب ؾيَ ابًضِاذت الاًىرتوهَة ورٛك ًخـَلِا توسائي مـَية يف ٔبذاهئا،بٔي  ًسٌلغ اًضِوذ ٔبزياء اْكنك ،ُو

ق ٔبذاء اًضِاذت ، ومن رٛك وْكسن  اًوسائي اًخلٌَة مؽ اًـ١ك ٔبهنا صِاذت ظاْكة يف مجَؽ اّكصامئ فِيي مذـَلة تعًص

 هبا نٌل ٔبهنا ؿىل ظيفنيسري اًـاذٌك فاهَ لتس من ثعحَق رشوظ مـَية ًالذس 

 ٔبول:رشوظ اًضِاذت الاًىرتوهَة)اًوس ٍَك(

سمؽ ٕاىل صِاذثَ يف هفس  ُست سٌلؾَة ٔبي صاُس ًؼِص ظوزت ٌو ٔبن حىون اًضِاذت ؾن ظًصق حماذزة مصئَة ًو

اًوكت مؽ احرتام اًلواؿس ا٢كيعوض ؿَهيا يف كاهون إلحصاءاث اّكزائَة ا٢كخـَلة ابًضاُس هفسَ ،اكٔلََُة 

اذت.ٔلهَ ويف حاٌك ظلص اًسن ٔبي اكي من س خة ؾرش س ية وٕارا اكن اًضرط حمىوم ؿَََ تـلوتة ساًحة ٌَضِ

ة ،ل ميىن الاس امتغ ٕاىل اًضاُس ٕال ؿىل سخِي الاس خنٌاش وذون حَف اٍميني،ؿىل ٔبن ثضمن اًوس ٍَك  ٌَحًص

إلزسال من ظصف جمصمني  ا٢كس خـمٍك دشًة إلزسال ؤبماهخَ ،فالتس ؿىل اًسَعاث ٔبن ثضمن ؿسم اذرتاق ص حىة

ٔبو مذعفَني ،رٛك اهَ سوف ًؤذي ٕاىل ؾصكٍك حسن سري ا٤كاهكة
3

،ُشا من انحِة من انحِة ٔبدصى ،ويف هفس  

                                                           

  2611-15من ا٢كصسوم اًصئايس زمق  40ا٢كاذت  

ست اًصمسَة زمق  .2015فرباٍص  10ًَوم  06اّكًص
2
  

3
خايل ؾصكٍك اًسري اْكسن كٔن خيرتق زاتط اًحر ا٢كصيئ فميىن ٢كهتم ُازة ٔبن ًلري وكائؽ ومالثساث مـَية ختسم معَحخَ،هدِجة اذرتاكَ اًحر ا٢كصيئ،وابً  

وحِاث إلؿالم والثعال اًيت ٠ك ًيط ؿَهيا ا٢كرشغ اّكزائصي، ٙكٛك ل تس من ٕاؿاذت اًيؼص يف ٌَـساٌك،مؽ اًـ١ك ٔبن اذرتاق اًحر ُو من حصامئ الاهرتهت بٔو حىًٌو

وحِاث إلؿالم والثعال   ثلس مي حصامئ حىًٌو
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اًس َاق فٕاهَ لتس من ثبٔمني اًوسائي ا٢كس خـمٍك اًيت ثضمن اًرسًة وألماهة ٔبو ما ًـصف ابٔلمن ٔب٢كـَومايت ، ذما 

ة ٔبن ثخحصى اس خـٌلل  ل ما ُو ٔبظًل يف اًربجمَاث من ٔبخي ضٌلن اًرسًة  ًفصط ؿىل اًسَعاث ا٥كخعة اّكزائًص

 و ا٢كوزوكِة ًِشا اًيوغ من إلحصاء. 

ُس موضوغ اًضِاذت(      ؿىل ذؿامة ضٌلان   ؤبذريا ٕافصاػ اًضِاذت الاًىرتوهَة )ُيا وس ٍَك إلذلء ابًضِاذت ًو

جية ٔبن حىون يف ؿست وسخ، مبـىن ٔبنرث من ذؿامة ًسالمة اًضِاذت، وحصفق اٗكؿامة مبَف إلحصاءاث ؿىل بٔهَ 

 مـَوماثَة.

ُس  حتٍصص حمرض ثسون فَِ اًخرصحياث اكمٍك وحصفِا ٌَضاُس ؾن تـس نٌل ًو ٔبن اًضاُس حرض اّكَسة واكـَا ًو

 افرتاضَا، فِوكؽ كاط اْكنك ؤبمني ضحط اّكَسة ؿىل ا٤كرض.

ألكصة من ماكن ٕاكامة اًضاُس، حِر ٔبهَ لتس من اًخبٔنس  ثمت اًضِاذت ؾن تـس اب٤كاذزة ا٢كصئَة مبلص ا٤كوكة

خَ ورشوظ ٔبذائَ اًضِاذت.  من ًُو

 اثهَا:بٔكسام صِاذت اًضِوذ الاًىرتوهَة:

اًواكؽ ٔبهنا ثيلسم ًلسمني اًضِاذت ا٢كصئَة راث الاجتاٍ اًواحسو اًضِاذت ا٢كصئَة راث الاجتاُني،ويه صِاذت 

سذي ُشا يف ٕاظاز ًدسَِي إلحصاءاث اًلضائَة ذون ٔبن ح ىون خمععة ٌَضاُس اًـاذي ٔبو اًضاُس ا٢كـَومايت ًو

 مواهحة اًخعوزاث اًخلٌَة واًدرسًؽ من وثريت إلحصاءاث اًلضائَة.

:اًضِاذت ا٢كصئَة راث الاجتاٍ اًواحسبٔ 
1

. 

َئة ا٤كَفني مه اً وحِسٍن حِر ٔبن اًضاُس ًسيل ثضِاذت حِة ،مفن مععَحِا يه صِاذت مصئَة ٔبي ٔبن ا٤كوكة ُو

اٙكٍن ٌس خعَـون زؤًة اًضاُس ذون ٔبن ٍصامه ُو، ُشا اًيوغ من اًضِاذت زمغ وحوذٍ ٕال اهَ ًيلط من اًلمية 

 اًلاهوهَة ٌَضِاذت واًيت ثـمتس ؿىل ٔبسَوة ا٢كواهجة .

 :اًضِاذت ا٢كصئَة راث الاجتاُني.ة

                                                           
1

  .957.،ض2004ن اس خزسام إلهرتهت، الٔحاكم ا٢كوضوؾَة واّكواهة،ذاز اٍهنضة اًـصتَة،معص َلس جن ًووس ٔبتو جىص، اّكصامئ اًياص ئة ؾ 
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صاٍ من اب٤كوكة من كاط وحمَفني ؤبفص  اذ...وثلسٍص ادذَاز بٔي من اًضِاذثني وفهيا ٍصى اًضاُس كاؿة ا٤كوكة ٍو

ابٔلسَوة الاًىرتوين خيضؽ ًخلسٍص ا٤كوكة 
1

،وثـمتس اًضِاذت اًصمقَة يف حصامئ اًـاذًة نٌل يف حصامئ الاهرتهت 

،دعوظا ٔبن ُشٍ اّكصامئ ؿاجصت ٌَحسوذ ،ٙكٛك فان ٕااتحة ُشا اًيوغ من اًضِاذت ووحوذ اًخـاون اٗكويل كس حيلق 

ؼو ماحسسٍ ا٢كرشغ اّكزائصي يف ٕاظاز كاهون ؾرصهة ما ثعحو ٕاًََ اٗك ول ٢كاكحفة ُشا اًيوغ من اّكصامئ،ُو

اًـساٌك
2

شا يف ا٢كــاذت   مٌَ"ميىن كايض اًخحلِق بٔن ٌس خـمي ا٤كاذزة ا٢كصئَة ؾن تـس يف اس خجواة ٔبو  15،ُو

َة ؾن تـس ًسٌلغ سٌلغ خشط ويف ٕاحصاء مواهجاث تني ؿست ٔبصزاض.ميىن ٔبًضا بٓن جس خـمي ا٤كاذاثث ا٢كصئ 

 اًضِوذ ..."

 ذامتة: 

صِاذت اًضِوذ يف حصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال،موضوغ ٔبذس هعَحَ يف اؾامتذ اًخلٌَاث اْكسًثة ًإلذلء 

هبا،ذون اًخفعَي يف اًفئاث ا٢كـيَة ابٕلؿالم يف حصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال ٔبو ابٔلحصى الاًزتام 

ؾن اًضاُس اًـاذي بٔو ٔب٢كـَومايت اٙكي ًَـة ذوزا رمٌل يف معََة إلزحاث اّكيايئ يف مثي  ابٕلؿالم،ظحـا تـَسا

ُشٍ اّكصامئ،اًيت ثـس دعريو دعوظا ما ثـَق مهنا ابلؾخساء ؿىل ا٢كيؼومة ا٢كـَوماثَة اًيت هتسذ اًيؼام اًـام بٔو 

ًة اًضاُس ذما ًؤثص ؿىل ٕازاذثَ اٗكفاغ اًوظين ٔبو مؤسساث اٗكوٌك ٔبو الاكذعاذ اًوظين، ومن اخي ظون حص 

ًإلذلء وإلؿالم ،فٕاهيا هيٍو ٕاىل رضوزت ٔبن ًضَف ا٢كرشغ اّكزائصي حصامئ حىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال مضن 

اّكصامئ اًيت ثـىن حبٌلًة اًضِوذ،ًخـخرب ضٌلن ُام ثسفؽ اًضاُس ٌَلِام تواحدَ ،تـَسا ؾن اًزتوٍص ومعمئيا ٌَحٌلًة 

ف إلحصائَة من اخي  اْكعول ؿىل ذًَي ٕازحاث ميىن الاسدٌاذ ٕاًََ ٌَوظول ٕاىل اْكلِلة،نٌل هيٍو ٕاىل رضوزت ثـًص

 مععَح الاًزتام ابٕلؿالم يف مثي ُشٍ اّكصامئ حىت ٍصفؽ اٌَخس ؾن ما ُو واحة و ما ُو خائز.

 

 

 

                                                           

 .958ا٢كصحؽ هفسَ،ض
1
  

2
ست اًصمسَة اًـسذ  2015ا٢كوافق ٔبول فرباٍص س ية  1436زتَؽ اًثاين ؿام  11مؤزد يف  03-15كاهون زمق     2015فرباٍص، 10ًَوم 60،ًخـَق تـرصهة اًـساٌك،حًص
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 :اةمة ا٢كصاحؽك

 ا٢كؤًفاث :

 ذاز 1ئي اّكزائَة، ذزاسة ملازهة، ظ ٔبمحس فاُك آكصاثضة، إلصاكلث إلحصائَة ٌَضِاذت يف ا٢كسا ،

 اًثلافة ، ؾٌلن، ألزذن.

 - حسني جن سـَس ٔبًلافصي،اًس َاسة اّكيائَة يف مواهجة حصامئ الاهرتهت،ذزاسة ملازهة،ذاز اٍهنضة

 .2009اًـصتَة،

 - ؾحس اًفذاخ تَويم جحاسي،مداذئ إلحصاءاث اّكيائَة يف حصامئ اًوكحَوحص والاهرتهت،ذاز اًىذة

 .2007هَة،ا٤كٍك اًىربى ،مرص ،اًلاهو 

  معص َلس جن ًووس ٔبتو جىص، اّكصامئ اًياص ئة ؾن اس خزسام إلهرتهت، ألحاكم ا٢كوضوؾَة واّكواهة،ذاز

 .2004اٍهنضة اًـصتَة،

 ، ط ،مشهصاث يف كاهون إلحصاءاث اّكزائَة،اًعحـة اًصاتـة،ذاز ُومة  .2009َلس حًز

 اّكيائَة يف اًلاهون اًوضـي اّكزائصي.ذًوان ا٢كعحوؿاث  َلس مصوان ،هؼام إلزحاث يف ا٢كواذ

 .1999اّكامـَة،اّكزائص ،

 ، 2004مععفى َلس اٗكقَسي ،اًخحصايث وإلزحاث اّكيايئ.رشنة انش ٌَعحاؿة. 

  ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، 2ُاليل ؾحس ٝك ٔبمحس، اًزتام اًضاُس ابٕلؿالم يف اّكصامئ ا٢كـَوماثَة، ظ ،

 .2008مرص، 

 :اًصسائي اّكامـَة وألوزاق اًححثَة

  ٔبمريت َلوذ تسوي ٔبًفلي،إلزحاث اّكيايئ ٌَجصامئ ا٢كصحىدة ؿرب الاهرتهت،زساٌك ذنخوزاٍ،لكَة اْكلوق ،كسم

 .2013اًلاهون اّكيايئ،خامـة ؿني مشس،مرص ،

 - ساٌك ذنخوزاٍ ،خامـة سامح امحس اًحَخايج موىس،اّكواهة إلحصائَة ٌَحٌلًة اّكيائَة ًض حىة الاهرتهت،ز

ة، مرص   .2010إلسىٌسًز
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  فِس ؾحس ٝك اًـحَس اًـاسيم،إلحصاءاث اّكيائَة ا٢كـَوماثَة ،ذنخوزاٍ يف اْكلوق،لكَة اْكلوق ،خامـة

 .2012ؿني مشس،اًلاُصت،

  ؾحس ٝك حسني ؿىل َلوذ،دشكة ا٢كـَوماث ا٥كزهة يف اْكاسة اليٓل،حبر ملسم ٢كصنز اًححوج ثرشظة

  .1998ذيب،

 

 :اًلواهني و ا٢كصاس مي

  1966ًوهَو س ية 8ا٢كوافق  1386ظفص ؿام 18ا٢كؤزد يف  1966حوان 8ا٢كؤزد يف  155-66ٔبمصمق 

ٔلمص زمق ا٢كخضمن كاهون إلحصاءاث اّكزائَة اّكزائصي،مـسل وممتم اب وا٢كخضمن كاهون إلحصاءاث اّكزائَة

 . 2015َو ًوً  23ا٢كوافق  1436صوال ؿام  7ا٢كؤزد يف  15-02

  ا٢كخضمن اًلواؿس آكاظة ٌَوكاًة  2009ٔبوث  5ا٢كوافق ل  1430صـحان  14ا٢كؤزد يف  04-09اًلاهون

 من اّكصامئ ا٢كخعٍك تخىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال وماكحفهتا .

 - ي 19ا٢كوافق  1425ظفص  29مؤزد يف  128-04ا٢كصسوم اًصئايس زمق ًخضمن اًخعسًق  2004ٔبجًص

وزك ًوم تخحفغ ؿىل اثف اكِة ألدم ا٢كخحست ٢كاكحفة اًفساذ،ا٢كـمتست من كِي أكـَة اًـامة ًٔلدم ا٢كخحست تًًِو

 . 2003ٔبنخوجص س ية 31

  حيسذ  2015ٔبنخوجص س ية  8ا٢كوافق  1436ري اْكجة ؿام 24مؤزد يف  261-15مصسوم اًصئايس زمق

ا٢كخعٍك تخىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال جضىٍِك وثيؼمي وهَفِاث سري اًَِئة اًوظيَة ٌَوكاًة من اّكصامئ 

 . 53وماكحفهتا ح ز 
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اة ا  -اّكزائص منورخا  -ًخساتري وإلحصاءاث اًىفٍِك  مباكحفة إلُز

س هخِي ،خامـة اّكزائص    03اٗكنخوز/ ذٌز

 ملسمة:

ربزاث ثـس اّكصمية مؼِص من مؼاُص سَوك إلوسان ,فذؼِص ٕاىل آكازح مىت ثوافص يف رُيُذَ م          

س من إلحصام، فِخوٗك ؾن ذٛك هوغ من  إلكـــسام ؿَهيا,ٔبو ؾيسما ثخسذي ؾوامي ٔبدصى يف راهتا ثسفـَ ٕاىل ا٢كًز

زذاذ ألمص سوءا لكٌل اختشث اّكصمية ظوز  آكوف و اًصؾة اٙكي هيسذ اًيؼام اًـام وألمن     واًسىِية، ٍو

اة ٔبو  ؤبتـاذ خسًست من اًـيف  واًرتوًـؽ حسة ألصاكل اًيت ظحـهتا يف اًس يواث ألذريت من حصامئ ٕاُز

ة، ُسٍ اًؼاُصت إلحامتؾَة وإلوساهَة ما يه ٕال ظوز ٌَجصمية اًخلََسًة تبٔتـاذ مـادضت ثعوزث حبسة ما  ختًص

 جضِسٍ إلوساهَة من ثعوز ثخعَحَ اْكَات ا٢كـادضت حىت بٔظححت ُشٍ اًؼاُصت متثي ادعص هتسًس ْكَات اًخرشًة.

ّكزائص يف اتزخيِا ٠ك ثـصف ُشٍ اًؼاُصت يف ظوزهتا اْكسًثة ٕال مؽ معَؽ اًدسـَياث واًٌؼِج اّكسًــس وا        

ٌَس َاسة اٗكاذََة ٌ٘كوٌك، ابؾامتذُا اًخـسذًة اْكزتَة وآكَاز اٗكميلصاظي، ُسا ا٢كيحى كــس ٍىون يف زٔبي بٓدٍصن 

وألمِة يف ا٣كمتـــؽ اّكزائصي هكؼاُص  مؼؼن ٔبسِم يف تـر اًؼاُصت، ٔبضف ٕاىل رٛك ثفيش ػاُصيت اًفلص

احمتـاؾـِـة ظاحدت ثٜك اًفرتت من ألسمة اًوظيَة اًيت اهـىست ؿىل ص ىت ا٣كـــالث اًس َاس َة      

والاحامتؾَة والاكذعاذًة، بٔمام  ل رٛك ٠ك ٍىن من تس ٕال اًوكوف يف وخَ ٔبدعص اّكصامئ اهدضـازا هؼصا ًـا٢كَهتا 

ا وألرضاز اًيامجة ؾهنـا، اكن ًزاما ؿىل اٗكوٌك ٔبن وثيؼميِا ووسائي اس خ فحاًِا، ومؽ ثفامق اًؼاُصت وثوسؽ ٔبدعاُز

 ثسجص ٔبمص مواهجهتا.

وا٢كرشغ اّكزائصي يف مـاّكخَ ٌَؼاُصت حشا حشو اًدرشًـاث اًيت ٠ك حىذفي مبسوىهتا اًخلَِـسًة يف جتؼًصـم        

اتَة تبٔ  ن رشغ هعوض ذاظة ثخعف ابًـمومِة والاس خـجال من هجة  اًخرصفاث اًيت ػِصث هبا اّكصامئ إلُز

 واًلسؼوت واًضست ا٢كعحلة ؿىل مصحىيب اّكصامئ، هبسف اًصذغ واًـلاة من هجة ٔبدصى.
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اة ُو هخاح ظحَـي  ا وثوسـِا فإلُز اة تـسا ملَلا يف اكفة مٌاظق اًـا٠ك تفـي اهدضاُز جضِس حصامئ إلُز

اة ا٢ك صحش ٔلن ًعحح حصة ؿا٢كَة خسًست، وٙكٛك فٕان اًدضرَط وا٢كواهجة ٔلؾٌلل ثرشًة، و٢كواهجة إلُز

ُس " حمًل "     ٌَؼاُصت ُو " ؿا٢كي " ًو

اة ؟ ونسزاسة حاٌك ا٤كوؿََة ًعصخ ا٢كوضوغ إلصاكًَة اًخاًَة. مايه  َة ٢كاكحفة ػاُصت إلُز سذاث اٗكًو

اتَة ؿرب خم   خَف مصاحَِا ؟اّكزائص، هَف ثفاؿي ا٢كرشغ اّكزائصي مؽ اًؼاُصت إلُز

اة س حي ماكحفهتا  ا٢كححر ألول: مسذي ًخحََي ػاُصت إلُز

اة  ًلوم ؿًل اىهتاك اًلواهني    ؿًل اًصمغ من وحوذ ص حَ ٕاحٌلغ تني ا٥كخعني واًحاحثني ؿىل ٔبن إلُز

ػَف والاؾصاف إلوساهَة، ذما جيـي ُياك ادذالفاث يف وهجاث اًيؼص ثحـا لدذالف ا٢كعاُك وألُساف، واًخو 

اة  يف ُشٍ ا٢كصحٍك           . اًس َايس ًإلُز

ُس اًخـاون  اة ػاُصت احامتؾَة، وثـحري ماذي ؾن اًخـازط وآكالف اٙكي ًًذج ؾيَ اًرصاغ ًو  ، الاُز

تـس ثعوز ٔبذواث اًـيف ؤبساًَحَ تعوزت هحريت و   والاسددساذ  واًلمؽ،  ووحوذٍ يف ٔبي جممتؽ كس ٍصثحط ابًؼ١ك،

وزوزت ا٢كـَوماث والثعالث إلًىرتوهَة، مضريا ٕايل رضوزت مواهجة اًـيف جاكفة   عوز اًخىٌوًويج،هدِجة اًخ

اة ابْكق،  ٔبصاكهل،   ؤبمهَة اًوؾي خبعوزت زلافة اًـيف واًحُئة اًيت ًًضبٔ فهيا، وزتط اًيلس ا٢كوخَ ٌَـيف وإلُز

                                                                                  . واًلاهون  واًـسل،

اة ًُست حصاب هؼامِة جضازك فهيا حِوص اٗكول اًىربى،    وٕامنا ًبٔذش صلك حصة   ػاُصت إلُز

ة فضال   اًـعاابث، نٌل ثخـسذ معاذٍز وهجاثَ، اًيت حمتثي يف ألًسًوًوحِاث اٗكًًِة ا٢كخعصفة، وأكاؿاث اًفوضًو

اة ٔبظ  اتَةؾن ٔبن إلُز خضح رٛك من اهدضاز ٔبؾٌلل اًلذي واًخسمري اًيت ثلوم هبا أكاؿاث إلُز  ، حح حٌلؾَا، ًو

                                     . ةثً سْكا ةِح و ًو ٌى خ ً ا يئاسو ًاو  تز هجلٔ ا جسحبٔ  مسزخس  ج  ةَت اُز لٕ ا ثاؿأكا تححظ بٔ  ىتح

اة ؾيف مٌؼم هيسف ٕايل حتلِق ٔبُساف حمسذت،  ُس   كري مرشوغ،  ٌس خزسم وسائي مذـسذت فِوو   ٔبن إلُز ًو

ونشٛك   واًحُئة ا٤كَعة،  واًثلافة،  ، نٌل ٔبن اًخًض ئة الاحامتؾَة،. ٔلهَ موخَ ضس ا٢كسهَني ألجصايء  ٔبذالكِا،
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اًـالكاث الاحامتؾَة واًس َاس َة، ثَـة ذوزا رمٌل يف ذفؽ تـغ ألفصاذ ٔبو اًضـوة ٕايل اس خزسام اًـيف، ؿًل 

                                                                                                    . واًثلافِة  واًس َاس َة،  اش ٔبن اًـيف اس خجاتة مىدس حة من اًحُئة الاحامتؾَة،ٔبس

اة   ،ة٢كو ـًا ماؼه زو عث ؽمف ، ٔبن اًخحولث اًس َاس َة اًيت صِسُا اًـا٠ك ٔبذث ٕايل اسدرشاء اًـيف وإلُز

 ،. ذما ٔبذي ٕاىل اًرصاؿاث تني أكاؿاث ٕلزحاث وحوذُا  ػِص مفِوم ثـسذ اًِوايث،  وزوزت الثعالث إلًىرتوهَة،

اتَة   ،ةفص ـ٢كا ؽمتجم  نبٔ  ٌلن وزوزت الثعالث، ٔبظحح مزنوغ اًثلافاث اًوظيَة ا٢كوحست، ابٕلضافة ٕايل اًخيؼاميث إلُز

                                                                . ٕايل ثيؼاميث ؿا٢كَة هتسذ ا٣كمتـاث اًخرشًةاًيت حتوًت فامي تـس 

اتَةا  ٢كعَة ألول: اًلواؿس ا٢كوضوؾَة ٢كواهجة اًؼاُصت إلُز

ٕان ثعوز اًؼاُصت يف ا٣كمتؽ فصضت ثفاؿي ا٢كرشغ اّكزائصي مؽ اًؼاُصت وفق اًؼصوف اًلاةمة، فبٔسس 

ٙكٛك هعوض ذاظة ثخعف ابًـمومِة والاس خـجال من هجة واًضست ا٢كعحلة ؿىل مصحىيب اّكصامئ هبسف اًصذغ 

خِة "،  اتَة ٔبو ختًص واًـلاة من هجة ادصى، فلس هط ا٢كرشغ اّكزائصي ؿىل ٕاذزاح اّكصامئ ا٢كوظوفة تبٔفـال ٕاُز

اتَة مٌَ مبا ٌضمي  ل اّكصامئ ا٢كخـَلة ابًؼاُصت 87ومضيَ حىٍصص ٌٌَلذت  ف ٌَجصمية إلُز ، و٠ك ًـط ُشا ألمص ثـًص

خِا يف مفِوم ُشا ألمص،  ل فـي ٌس هتسف بٔمن  87وٕامنا هط يف ا٢كاذت  اتَا ٔبو ختًص مىصز ؿىل ٔبهَ : "ًـخرب فـال ٕاُز

ق ٔبي معي قصضَ ما  ا اًـاذي، ؾن ظًص اٗكوٌك واًوحست اًوظيَة واًسالمة اًرتاتَة واس خلصاز ا٢كؤسساث وسرُي

ًبئت
1

 : 

تر اًصؾة يف ٔبوساظ اًساكن وذَق حو اهـسام ألمن من ذالل الاؾخساء ا٢كـيوي ٔبو اّكسسي ؿىل  ؼ

غ حِاهتم ٔبو حٍصهتم ٔبو ٔبمهنم ٔبو ا٢كس مبمخَاكهتم .  ألصزاض ٔبو ثـًص

 ؼ ؾصكٍك حصنة ا٢كصوز ٔبو حًصة اًخيلي يف اًعصق و اًخجمِص ٔبو الاؾخعام يف اًساحاث اًـمومِة .

 موس ألمة و أكِوزًة وهخش ٔبو ثسهُس اًلدوز .ؼ  إلؾخساء ؿىل ز  

                                                           
1

 اًفعي الٔول من اًحاة الٔول من اًىذاة اًثاًر من كاهون اًـلوابث   95/11ىل من الٔمص ا٢كاذت الٔو 
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ؼ إلؾخساء ؿىل وسائي ا٢كواظالث واًخيلي وا٢كَىِاث اًـمومِة وآكاظة والاس خحوار ؿَهيا ٔبو احذالًِا ذون 

 مسوػ كاهوين.

فهيا ا٢كَاٍ  ؼ الاؾخساء ؿىل ا٤كَط ٔبو ٕاذذاًِا ماذت ٔبو جرسٍهبا يف اّكو ٔبو يف ابظن ألزط ٔبو ٕاًلاهئا يف ا٢كَاٍ مبا 

 إلكَميَة من صبهٔنا حـي حصة إلوسان ٔبو اْكَوان ٔبو اًحُئة اًعحَـَة يف دعص .

 ؼ ؾصكٍك معي اًسَعاث اًـمومِة ٔبو ذمازسة اًـحاذت و اْكصايث اًـامة وسري ا٢كؤسساث ا٢كساؿست ٌَمصفق اًـام . 

َاكهتم, ٔبو ؾصكٍك ثعحَق اًلواهني و ؼ ؾصكٍك سري ا٢كؤسساث اًـمومِة ٔبو الاؾخساء ؿىل حِات ٔبؾواهنا ٔبو ذمخ 

 اًخيؼاميث".    

اتَة، ٕار معي ؿىل            اتَة ٔبو  ألؾٌلل إلُز ف ٌَجصمية إلُز ًخخني ًيا ٔبن  ا٢كرشغ يف اًحساًة ٠ك ًـط ثـًص

ايب ف١ك اتَة ذون ٔبن ٍىون ُشا اًخـساذ خامـا ًاكفة ظوز اًًضاظ إلُز ا ٕاُز  ثـساذ حرصي ًحـغ ألفـال واؾخرُب

ائن , وادذعاف اًعائصاث ,نٌل ًالحغ  َة مثي احذجاس اًُص فَ حصامئ يه نشٛك مبوحة اثفاكِاث ذًو ًسذي يف ثـًص

ؿىل ؾحازت " ل فـي ٌس هتسف ٔبمن اٗكوٌك" ٔبهنا ثثري نثري من اًدساؤلث حول كعس ا٢كرشغ من رٛك , ُي ًـين 

ا وتني اّكصامئ ا٢كاسة تبٔمن اٗكوٌكرٛك ٔبن ُشٍ اّكصامئ ماسة تبٔمن اٗكوٌك , ومن مث ما اًفصق تُهن
1

 . 

نشٛك فٕان ا٢كرشغ ٠ك ًخفاذى اًوكوغ، يف اس خـٌلل اًـحازاث اًفضفاضة اًيت وكؽ فهيا مرشغ ا٢كصسوم اًدرشًـي 

ذون ثلَري،  95/11, فلام تيلي مواذ ُشا ا٢كصسوم ؤبؿاذ ظَاقهتا يف كاهون اًـلوابث مبوحة ألمص  92/03

اًيلط يف اٗككة اًلاهوهَة ذما ًخـازط مؽ مدسبٔ اًرشؾَة اٙكي حينك كاهون اًـلوابث ٢كيؽ فلَة ؿىل هعوظَ ا٢كصوهة و 

اتَة ذون متَزي تُهنا. ي، ٕان ُشا اًيط مجؽ تني ألؾٌلل ا٢كاذًة ا٢كىوهة ًلك فـي من ألفـال إلُز  ٔبي ثبًٔو

 

 

                                                           

1
 ( من كاهون اًـلوابث.87ٕاىل  61ا٢كشهوزت يف ا٢كواذ )من  
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اتَة  ا٢كعَة اًثاين: ألفـال ا٢كضلكة ٌَجصائؼؼؼؼؼؼؼم إلُز

خِة، وحـَت من اًفـي اٙكي ٌس هتسف ٔبمن اٗكوٌك ٍلوؿة من ألفـا اتَة ٔبو ختًص ل توظفِا ٔبفـال ٕاُز

ا اًـاذي، ًسذي يف ذاهة اًخجصمي ظا٢كا اكن  واًوحست اًوظيَة واًسالمة اًرتاتَة واس خلصاز ا٢كؤسساث وسرُي

ط تني اًـمي اًلصط مهنا ما ُو مٌعوض ؿَََ يف ظَة ا٢كاذت ا٢كشهوزت، كري ٔبهَ ًؤذش ؿىل ُشٍ اًعَاكة آكَ

اتَا وتني اًحاؾر  اٙكي ميىن اؾخحاٍز ٕاُز
1

 . 

 مىصز: 87ومن مجٍك الاؾخساءاث اًيت هعت ؿَهيا ا٢كاذت 

 من كاهون اًـلوابث : 1مىصز اًفلصت  87فـي إلؾخساء ا٢كـيوي ا٢كاذت  -

ددَوز اّكصمية ماذاي وثخزش من ا٢كس١ك تَ ٔبهَ ل ثلوم اّكصمية ٕال تخوافص اًصنيني ا٢كاذي وا٢كـيوي، فال تس من ٔبن ث  

و ما ًـصف ابًصهن ا٢كاذي ٌَجصمية اٙكي ٍمتثي يف اًسَوك إلحصايم، اٙكي جيـهل مٌاظا وحمال  صالك مـَيا، ُو

ٌَـلاة ٕال ٔبن اًصهن ا٢كاذي ل ٍىفي ٕلس ياذ ا٢كسؤوًَة ٕاىل خشط مـني تي جية ٔبن ثخوفص ٗكًَ اًيَة إلحصامِة 

 مية .اًيت جضلك اًصهن ا٢كـيوي ٌَجص 

ا٢كاذي وا٢كـيوي ل تس من هط كاهوين جيصم اًفـي ٕار ل حصمية تلري كاهون، ُو  وابٕلضافة ٕاىل اًصنيَني

 اٙكي حيسذ مواظفاث اًفـي اٙكي ًـخرٍب اًلاهون نشٛك وتسون اًيط اًلاهوين ًحلى مداحا .  

حسٔب اًرشؾَة ٔبم ل وما واًسؤال اٙكي ًعصخ يف ُشا ا٣كال، ُي فـي الاؾخساء ا٢كـيوي خاء معاتلا ٢ك 

اتَة ضس ألصزاض  ميىن كوهل يف ُسا ا٣كال فلس ػِص ا٢كرشغ اّكزائصي كامضا وكري ذكِلا ؾيس جتصميَ ًٔلفـال إلُز

ا  اتَة اكهت اكًعاؾلة ؿىل اٗكوٌك و ا٢كواظيني، ابؾخحاُز سا زاحؽ يف زٔبًيا ٔلن اًؼاُصت إلُز و ضس ألموال، ُو

ضعصا ًصذؾِا تبٔي وس ٍَك اكهت ذون ذزاسة حموكة وواحضة ففـي الاؾخساء ا٢كـيوي ػاُصت خسًست، فاكن ا٢كرشغ م

 ؿىل ألصزاض ٕاذا ما هؼصان ٕاًََ من اًياحِة اًخلٌَة جنس فَِ ؿست هلائط و سوف هوحضِا فامي ًبئت :

                                                           
1

 مىصز من كاهون اًـلوابث 87ا٢كاذت  
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من حِر اًصهن اًرشؾي فٕاهيا وس خزَط مبا ل ًسغ جمال ٌَضم يف ذٛك ٔبن ا٢كرشغ اكن ذكِلا ؾيس ثعصكَ 

فـي الاؾخساء ا٢كـيوي ضس ألصزاض ٕارا ما ٔبذسان تـني الاؾخحاز ٔبهيا تعسذ حٌاايث وا٢كفصوط ٔبن ٍىون ا٢كرشغ ً

شا ذالف ما فـهل ا٢كرشغ اًفصويس و ا٢كرصي . شا وفق ما ًخعَحَ مدسٔب اًرشؾَة، ُو  خس واحض وذكِق ُو

ا حبَر ؾيس هعَ ؿىل فـي الاؾخساء فٕارا مقيا مبلازهة ثس َعة مؽ ا٢كرشغ اًفصويس جنس ٔبن ألمص خيخَف متام

و ٔبوحض  ا٢كـيوي ؿىل ألصزاض جنس ٔبهَ وحض مـياٍ وذٛك ابٕلحاٌك ٕاىل مواذ ٔبدصى انظة ؿىل فـي اٍهتسًس ُو

ظوزت ًالؾخساء ا٢كـيوي ؿىل ألصزاض , ذالفا ٢كا ذُة ٕاًََ ا٢كرشغ اّكزائصي اٙكي حصك ا٢كععَح مهبٌل متاما , 

اّكيايئ اًـام وآكاض ؿسم ثوضَح اًيط اًخجصميي جيـي ألمص ظـة ا٢كيال ابًًس حة  ونٌل ُو مس١ك تَ يف اًلاهون

ًـمي اًلضات و نشٛك من ٔبخي اس خزالض اًـيادض ا٢كىوهة ًفـي الاؾخساء ا٢كـيوي , وؿَََ حىون ا٤كاهكة ؿىل 

 اٗكفاغ .ُسا ألساش ماسة مبحسٔبٍن بٔساس َني يف اًلاهون اّكيايئ و ٌُل مدسٔب اًرشؾَة و مدسٔب حلوق 

:ٔبما ٕاذا هؼصان ٕاىل فـي الاؾخساء ا٢كـيوي ؿىل ألصزاض من حِر اًصهن ا٢كاذي  من حِر اًصهن ا٢كاذي 

ا٢كىون هل, فىٌل س حق اًلول ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي اكن كادض يف ثوضَح اًـيادض ا٢كىوهة ٌَصهن ا٢كاذي ًفـي 

 الاؾخساء ا٢كـيوي ؿىل ألصزاض .

و اًعوزت  ألوحض و اًضامٍك ًفـي الاؾخساء ا٢كـيوي كام إبحاٌك ؿىل ا٢كواذ ا٢ك   خـَلة تفـي اٍهتسًس ُو

ايب ضس ألصزاض , و ذٛك ًًك من معاتلة اًيط اًخجصميي جبمَؽ ٔبزاكهَ و  ميىن اًلضات ا٢كصثحط ابًفـي إلُز

ذاظة فامي ًخـَق تـيادض اًصهن ا٢كاذي ٌَفـي ا٣كصم
1

 . 

واًرتوًؽ، ذاظة ٕاذا ما ٔبذشان تـني الاؾخحاز ٔبهيا تعسذ حصامئ و فـي الاؾخساء ا٢كـيوي ٌضمي اٍهتسًس 

شا ُو اًفصق تني الاؾخساء ا٢كـيوي ؾيس  اتَة واًِسف من وزاهئا ذاةما ُو تـر اًصؾة يف ٔبوساظ ا٢كواظيني ُو ٕاُز

ايب .  ازثحاظَ ابًِسف إلُز

                                                           
1

 وحِر ٔبن ا٢كرشغ اًفصويس ؾيس جتصميَ ًفـي إلؾخساء ا٢كـيوي ضس الٔصزاض 
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اّكسسي ؿىل ألصزاض وس خعَؽ اًلول يف ُشا ا٣كال ٔبن ا٢كرشغ اكن وحضا يف ثوضَح  مـىن الاؾخساء 

، واكن ؿَََ ثخِان رٛك ذسمة ٢كحسٔب اًرشؾَة وحٌلًة حلوق اٗكفاغ وٕارا مقيا تسزاسة ملازهة مؽ ا٢كرشغ اًفصويس جنس 

ٔبن ألمص خمخَف متاما حِر بٔن فـي الاؾخساء اّكسسي حسة ا٢كرشغ اًفصويس ًبٔذش هوؿني من الاؾخساء
1

 . 

إلزاذي ا٢كاش ابًسالمة اّكسسًة ًٔلصزاض ،و يف ُسا الاؾخساء إلزاذي ؿىل اْكَات والاؾخساء 

اًعسذ كس ٔبحال ؿىل ا٢كواذ ا٢كيؼمة ًثالج ٔبهواغ من ألفـال ويه ٔبفـال اًخـشًة، ؤبفـال اًوحض َة، ؤبفـال 

  اًـيف، وؿَََ فٕاهَ كس وفق يف رٛك، و٠ك خيصق مدسٔب ُام يف اًلاهون اّكيايئ هكحسٔب اًرشؾَة .  

ٔلساس َة وحلوق إلوسان وا٢كواظن مضموهة ونشٛك ؿسم اىهتاك حصمذَ وؿَََ فاًفـي ٔبن اْكصايث ا        

ايب ضس ألصزاض ٍىون كاةما ٕارا كامت ٍلوؿة من ألصزاض إبحداز ألفصاذ ؿىل اؾخياق ٔبحس ألذاين  إلُز

ة ٔبو ٕاكامة اًضـائص اٗكًًِة  اًسٌلًو
2

. 

اتَة ا٢كوهجة ضس ألصزا  ض ثلذيض اًرضوزت مٌا ثلسمي ا٢كالحؼاث اًخاًَة:من ذالل ذزاسة ألفـال إلُز

اتَة تبهٔنا من اّكصامئ ضس إلوساهَة ُشا يف زٔبًيا  ٕان ؿسم هط ا٢كرشغ يف كاهون اًـلوابث ؿىل اّكصمية إلُز

شا ثبٔنس ؿىل ٕاثص ٔبحساج  دعبٔ ؿىل اؾخحاز ٔبن اّكزائص كس انذث يف اًـسًس من ا٢كصاث ؿىل اًعاتؽ اٗكويل ٌَؼاُصت ُو

رب ابًولايث ا٢كخحست ألمٍصىِة، ومن مثة اكن جية اًيط ؿَهيا وجصمية ضس إلوساهَة حىت ل ًفَت سخمت 11

اتَة ؾيسما ثعحح حصمية  شا ؿىل اؾخحاز ٔبن اّكصمية إلُز شا رمٌل ظاًت ا٢كست، ُو مصحىدهيا من ا٢كخاتـة  واًـلاة ُو

 .     ضس إلوساهَة فٕاهنا ل ثخلاذم مبصوز اًزمن

شا ٢كا ؿاانٍ ا٢كواظيني ظوال اًس يني ا٢كاضَة من ٕان ا٢ك         رشغ اّكزائصي كس اس خوىح ُشٍ اّكصمية من اًواكؽ ُو

 مثي ُشٍ ألفـال. 

                                                           
1

 كاهون اًـلوابث.: 1مىصز ف 87سسي ظحلا ًيط ا٢كاذت إلؾخساء اّك  

2
 . 1996من ذس خوز  32ا٢كاذت  
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ؿىل ُشا اًفـي يف دضم  ًلس هط ا٢كرشغ اّكزائصي اما حصمية إلؾخساء ؿىل زموس ألمة و أكِوزًة           

شا ٓكعو  اتَة، ُو  زت اًفـي يف حس راثَ وهتسًس اس خلصاز اٗكوٌك ومجَؽ مؤسساهتا .ا٢كواذ ا٢كيؼمة ٌَجصامئ إلُز

اتَة هؼصا  هخش بٔو ثسهُس اًلدوز - ا٢كرشغ ؾيس جتصميَ ًِشا اًفـي دعَ تفلصت يف ا٢كواذ ا٢كيؼمة ٌَجصامئ إلُز

اة ًرضة  ٓكعوزثَ  ؤلهَ حيط من مـيوايث ا٢كواظيني فلس حىصز اًفـي ذاظة يف اًس يواث اًيت اكن إلُز

اتَة ُو اًدضسًس يف اًـلوتة ؾيسما  تلوت يف  ل ماكن واْكوكة من جتصميَ يف ٕاظاز ا٢كواذ ا٢كيؼمة ٌَجصامئ إلُز

ايب وٕان فـي هخش ٔبو ثسهُس اًلدوز ًخحلق تبٔي وس ٍَك اكهت، فلس ٍىون اًفـي  ٍىون اًفـي هل قصط ٕاُز

ة ٔبو اًيخش، ا٢كِم الاؾخساء ؿىل حصماث ا٢كوىت  ق اًِسم ٔبو اًخرًص تلصط تـر اًصؾة وذَق حو ؾن ظًص

 اهـسام ألمن.

عح رٛك جلك اؾخساء ؿىل وسائي اًيلي إلؾخساء ؿىل وسائي ا٢كواظالث وا٢كَىِاث اًـمومِة بٔو آكاظة:   - ًو

ة، ٔبو وضؽ مذفجصاث يف اًسىم اْكسًسًة ٔبو اّكسوز ذما  وا٢كواظالث سواء ابًىرس ٔبو اْكصق ٔبو اًخرًص

الاؾخساء ؿىل ا٢كَىِاث اًـمومِة ٔبو آكاظة سواء اكهت مٌلولث ٔبو  ًَحق ٔبرضاز هبشٍ اًوسائي، نٌل ًلؽ

 ؾلازاث تبٔن ٌس خحور ؿَهيا بٔو حيخَِا ذون وخَ حق ٔبو حصدِط من اًسَعة ا٥كخعة .

خِة ضس اًحُئة وذوز اًـحاذت - اتَة اًخرًص :ٔلول مصت اؾخرب ا٢كرشغ الاؾخساء ؿىل اًحُئة وتبٔي وس ٍَك  ألفـال إلُز

و ميثي س َاسة حٌائَة ظَحة من خاهة ا٢كرشغ تبٔن ًضؽ اّكصامئ اًحَنِة يف اكهت ظوزت من ظ اة ُو وز إلُز

 معاف ُشا ا٢كس خوى .

اتَة ل ثلوم ؿىل ُشا ألساش وٕامنا تياءا ؿىل مواذ يف اًلاهون اًـام بٔو          ٍصى كاهون اًـلوابث ٔبن اّكصمية إلُز

ا٢كؤزد يف  ١83/03ك ٔبن ُشٍ ألفـال حمؼوزت تيط اًلاهون زمق اًلواهني آكاظة ا٢كيؼمة ٕكاًة اًحُئة، مؽ اًـ

وا٢كخـَق حبٌلًة اًحُئة 05/02/1983
1

 . 

مىصز كاهون  87ٕان ٔبي ؾصكٍك ٢كٌلزسة ُشٍ اْكصايث ًسذي يف اًخعيَف اٙكي وضـخَ ا٢كاذت          

اتَا نٌل ًسذي حتت جتصمي ُشٍ اًفلصت ؾصكٍك جس َري ا٢ك ـس معال ٕاُز ؤسساث ا٢كساؿست ٌَمصافق  اًـامة، اًـلوابث  ًو

                                                           
1

ست اًصمسَة ؿسذ   1983فرباٍص  8تخازخي  06اهؼص اّكًص
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

فذىون اًـصكٍك ابًلِام تبٔؾٌلل ثلف حائال تني ُشٍ ا٢كصافق ووضاظِا اًـاذي مثي ٕاحساج ثفجرياث يف ُشٍ 

 ا٢كؤسساث ٔبو ًعق مٌاصري بٔو زسائي هتسًسًَ تخفجري ُشٍ ا٢كصافق ٔبو وحوذ كٌحٍك ذاذَِا .

اتَة :  - اتَةٔبوظاف ٔبدصى  ٌَجص  ظوز  بٔدصى ٌَجصمية إلُز مية إلُز
1

، اًيت كس ثخزشُا هكؼِص ذازيج تـس ٔبن 

شٍ اًعوز اًيت ثبٔذشُا اًيت وحمتثي يف  حىون كس ختمصث يف اٙكُن تحاؾر هفيس ميزي ُشا اًيوغ من اّكصامئ ُو

حصامئ ٕاوضاء ٔبو ثبٔسُس ٔبو ثيؼمي ٔبو جس َري ٔبًة مجـَة ٔبو ثيؼمي ٔبو حٌلؿة ٔبو مٌؼمة ٍىون قصضِا ٔبو وضاظِا 

وحصامئ الاخنصاظ ٔبو ا٢كضازنة يف أكـَاث  من كاهون اًـلوابث 10مىصز 87يعوض ؿَهيا يف ا٢كاذت ألفـال ا٢ك 

ٔبو اًخيؼاميث ٔبو أكاؿاث ٔبو ا٢كيؼٌلث ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ 
2

. 

اة   ا٢كححر اًثاين: وسائي ماكحفة ػاُصت إلُز

اتَة ًؼاُصتا مـاّكة يف واًصذغ اًدضسًس س َاسة ؿىل ا٢كصحٍك ُشٍ يف اؾمتس ا٢كرشغ ٕان  ؾلوابث وحسذ  إلُز

 .ٙكٛك  

 ألظََة ا٢كعَة ألول:اًـلوابث

 ٕاىل 92/03زمق اًدرشًـي ا٢كصسوم من 08 ا٢كاذت من اًـلوابث ُشٍ ٕال تيلي  ألمص ُشا يف ا٢كرشغ ًلم ٠ك

 ما اوخواًيت ثرت  ٌَجياايث ألظََة اًـلوابث تيفس احذفغ ٔبهَ هالحغ ٕار 95/11ألمص  من 01 مىصز 87 ا٢كاذت

 .س يواث 05 ٢كست اًسجن و إلؿسام تني

 كاهون يف  ؿَهيا ا٢كيعوض اًـلوتة مضاؾفة ًخضمن ذاض حبنك خاءث 02 مىصز 87 ا٢كاذت ٔبن حني يف

 يف اًوكوغ وؿٍك ا٢كرشغ يف رٛك ُو ؿسم  95/11يف ألمص ؿَهيا ا٢كيعوض كري ًٔلفـال ابًًس حة ورٛك  اًـلوابث،

اة مذعٍك حصامئ ازحاكة حاٌك يف كاهوين فصاػ ًك ، 95/11ألمصيف ؿَهيا  مٌعوض وكري ابٕلُز  ا٣كصم ًفَت ل ًو

اتَة ٌَجصامئ ا٢كلصزت ألظََة واًـلوابث .اْكم، ُشا ا٢كرشغ كصز اًـلاة من  :يه إلُز

                                                           
1

 من كاهون اًـلوابث 10مىصز 87ٕاىل ا٢كاذت  3مىصز 87ؿسذث ا٢كاذت  

2
 92/03ًدرشًـي زمق يه هفسِا اًعوز اًيت خاء هبا ا٢كصسوم ا 95/11هط ؿَهيا ا٢كرشغ يف ٔبمص  
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لذي اً  حٌاًة : مثي ا٢كؤتس اًسجن يه اًلاهون يف ؿَهيا ا٢كيعوض اًـلوتة حىون ؾيسما ابٕلؿسام وحينكإلؿسام:  -بٔ 

 حسزت اًوفات م ٔبو وحصظس ٕادضاز س حق وخس ٕارا اًـمس اًـيف حصامئ نشٛك مضسذ، تؼصف معحوتة اًلري اًـمس

ىن  ا٢كؤتس ابًسجن ؿَهيا مـاكة حصامئ فِيي  غ. ق 265 ايب فٕان معي ٕاظاز يف ازحىدت ٕارا ًو  ثعحح اًـلوتة ٕاُز

 .إلؿسام

 10 من ا٢كؤكت اًسجن يه كاهوان ا٢كلصزت اًـلوتة هتاك ٕارا ا٢كؤتس جناًس اًـلوتة ثعحح ا٢كؤتس: اًسجن – ة

ايب، اًلعاء حتت اًفـي هفس ازحاكة يف حاٌك رٛك و ،س ية20ٕاىل ا٢كرشغ  ؿَهيا ًـاكة اًيت اّكصامئ ومن إلُز

 .ألؾضاء ٔبحس ترت ٕاىل ثؤذي اًيت اًـمس اًـيف ،حصامئ س ية  20ٕاىل 10 من ا٢كؤكت ابًسجن

 ا٢كؤكت اًسجن يه اًلاهون يف ؿَهيا ا٢كيعوض اًـلوتة حىون ؾيسماس ية:  20 ٕاىل 10 من ا٢كؤكت اًسجن – ح

ايب، تلصط ازثحعت ٕارا س ية 20 ٕاىل 10 من اًسجن فٕاهنا ثعحح س يواث 10 ٕاىل 05 من  نيخاّكصمي  ومثاهلٌل ٕاُز

 .اًـلوابث كاهون من ألذريت اًفلصت 265 و 3 فلصت 264 ؿَهيٌل اب٢كاذثني ا٢كيعوض

اتَة مضن اّكصامئ ٕاذزاح ٔبؿاذ ا٢كرشغ ماذام  اّكصامئ ماذامت و     هجة، من اًـام اًلاهون حصامئ إلُز

اتَة  ؿىل اّكصامئ 92 م ثعحَق ٔبن هـخرب جيـَيا ما ُشا هجة ٔبدصى، من اٗكوٌك ٔبمن ضس حصامئ نشٛك ثـس إلُز

اتَة.  إلُز

اة، ثٜك اًؼصوف الا س خثٌائَة وآكاظة خنَط من ذالل ما وزذ يف اًدرشًؽ اّكزائصي ٢كاكحفة الاُز

اة تعمت ، ٠ك ثَق ذؾواهتا من ٔبخي ثـاون ذويل بٓران ظاقَة  اًيت مصث هبا اّكزائص واًيت اكهت حاكحف الاُز

ٌَحج من اًؼاُصت، اًض ّي اٙكي حـي اّكزائص مجٍك من اًس َاساث ا٤كََة مٌعَلة من اْكي اًس َايس تسل 

ة، اذزااك م  هنا تعحَـة اًؼاُصت اًيت ل ثـرتف ابْكسوذ.الامين اضافة اىل ثفـَي س َاس هتا اًـسىًص
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 ثَجَة ٢كاكحفة اًؼاُصت يف اّكزائصاا٢كعَة اًثاين:ألتـاذ إلسرت 

اتَة يف اّكزائصاًحـس اًسايس :  -بٔ   هؼصا هلمجَة اًؼاُصت إلُز
1

اس خسؾى رٛك اؾامتذ ثساتري اسرتاثَجَة  

ِا ابدذعاز.متثَت يف اختار احصاءاث معََة ثخالمئ وملذضَاث ا٢كصح  ٍك، هدٌاًو

اتَة، نٌل اؾخرب  اًلاهون س َاسة وكاهون اًصمحة:  -1 ذاظة اًلاهون اًفئاث ا٢كخوزظة ابلهامتء ٌَجٌلؿاث الاُز

ُشٍ اًفئة جمصمة ذازخة ؾن اًلاهون ؿَهيم اًخوتة والاس خفاذت من كاهون اًصمحة.
2

، اٙكي ًخضمن اؿالن 

اًخوتة اٍهنائَة واًـوذت ؾن اّكصامئ
3

لق اًلاهون هخاجئ اجياتَة وسخِا ابًصمغ ان ُياك حٌلؿاث زافضة . وكس ح

 ًِشا اًلاهون واجتِت حنو ا٢كيحى الٔنرث ؾيفا.

كاهون اًوئام ا٢كسين -2
4

اة مٌحى ٔبنرث :  خاء ُشا اًلاهون يف ػي ػصوف خسًست ٔبذش من ذالًِا الاُز

 ة احصاءاث رممة حمتثي يف دعصا، هيسف اًلاهون اىل اس خـاذت إلس خلصاز وألمن وثضمن اًلاهون زالز

إلؾفاء من ا٢كخاتـة
5

 من ُشا اًلاهون. 5و   4و  3مبوحة ا٢كاذت  

لعس تَ اًخبٔحِي ا٢كؤكت ٌَمخاتـاث ذالل فرتت حمسذت ثرتاوخ تني  ن إلزخاء : ًو س يواث ٌَخبٔنس  10  03اًوضؽ ُز

 من إلس خلامة.

ا ػصوف اًخبٔنس  واًخحلق من   اس خلامة الاصزاض ا٢كـيَني.حتلِق اًـلوابث: ًسذي يف اظاُز

حصكِة اًلاهون اىل ا٢كعاْكة اًوظيَة – 3
6

 

 ٕلهناء مجَؽ ا٢كَفاث اًـاًلة، واًخفصػ ٌَجٌلؿاث اًصافضة ٌَلاهون هط ؿىل ماًًل

                                                           
1

اس َة، ، خامـة انًف اًـصتَة ٌَـَوم الٔمٌَة،اًصايط، ذٌسمرب   اة تني اًواكؽ الامين واًـوامي اًسَ   . 12، ض 2011الٔدرض معص اٗكُميي، مفِوم الاُز

2
 25/02/1995اًعاذز يف  12-95الٔمص اًصئايس  

3
اة يف اّكزائص من ا٢كلازتة الا   ايس، جمٍك ا٢كفىص، ؿسذ ٔبَلس جصكوق ، ماكحفة الاُز  .50، ض 2007، مازش 2مٌَة ٌَحي اًسَ 

4
ََة  13مت ثفـَهل يف     1999حًو

5
اس َة، ض    .145ٔبمحس مذُس، اًخحول اٗكميلصاظي يف ذول ا٢كلصة اًـصيب، مصنز اٗكزاساث اًسَ 

6
ة اٗكميلصاظَة ٔبًضـحَة مرشوغ ا٢كَثاق من اخي اًس١ك وا٢كعاْكة اًوظيَ    www.elmoradia.dzة، أكِوزًة اّكزائًص

http://www.elmoradia.dz/
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اتعال ا٢كخاتـاث اًصافضة اًلضائَة ، واًـفو، والاتسال من اًـلوابث
1
. 

 اًحـس إلكذعاذي وإلحامتؾي

ة، ًِشا معسث اىل جتس َس اذزهت اّكزائص من جتصج  هتا ٔبن ا٢كسائي الامٌَة حصثحط ازثحاظا وزَلا اب٢كضا ل اًخمنًو

 ُشٍ اًس َاسة من ذالل ثيفِش زالزة جصامج .

 2004 -2001جصانمج ذمع الاهـاص الاكذعاذي 

 2009 – 2005اًربانمج اًخوكًَل ٗكمع اٍمنو الاكذعاذي 

ـس اخضم جصان 2014 – 2010اًربانمج اٖكايس  مج ًعحق يف اّكزائص مٌش الاس خلاللًو
2

  

 اًحـس اًـسىصي

تسٔب اْكسًر ؾن الاهخلال ابّكُش حنو ٔبلحرتافِة ؾن ظًصق اؾامتذ اسرتاثَجَة فـاٌك ثامتىش  1999مٌش س ية 

َا، امهِا حمنَة اًلسزاث اًخرشًة ابلؾامتذ والاُامتم اب٢كوزذ اًخرشي ابؾخحاز  واًخاظوزاث اْكاظٍك وظيَا وذًو

 ن اساش اًخعوز واًخلسم ابٕلضافة اىل اختار احصاءاث ٔبمٌَة ؿىل مس خوى حمًل.الاوسا

 اًحـس اٗكتَومايس

وػفت اّكزائص ذتَوماسُهتا اًيت ثخحصك وفق ا٢كعَحة اًوظيَة ومداذئ اًلاهون ؿىل ا٢كس خوى الاكَميي واٗكويل، 

ق ا٢كعاذكة ؿىل الثفاكِة اة   فدسٔبث اّكزائص ثخحصك ؿىل مس خوى اكَميي ؾن ظًص اًخـاون اًـصيب ٢كاكحفة إلُز

اة لِة ٢كاكحفة الاُز والثفاكِة الافًص
3

. 

لِا هُداذ   ة من اخي حمنَة افًص  NEPADمداذزت اًرشانة اّكزائًص

                                                           
1

ة اٗكميلصاظَة ٔبًضـحَة مرشوغ ا٢كَثاق من اخي اًس١ك وا٢كعاْكة ٔبًوظيَة كصاز زمق    .278،  05أكِوزًة اّكزائًص

2
اسة الاهـاص الاكذعاذي ا٢كعحلة يف اّكزائص تني   َ ؿسذ 2010  – 2000توفََح هخِي، ذزاسة ثلِميََ ًسَ  ، ض 2012، ذٌسمرب 12، احباج اكذعاذًة وٕاذاًز

 .243.244ض  

3
اة ثسذي حزي اًخيفِش، جمٍك اّكُش ، ؿسذ    .10، ض 413إلثفاكِة اًـصتَة ٢كاكحفة الاُز
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 آكامتة

اة ، ثسل    ، جيسز تيا اًلول ٔبن اًيعوض اًلاهوهَة اًيت ظسزث ٢كاكحفة ػاُصت إلُز من ذالل  ل ما س حق رهٍص

ني ٔبسَوة اًصذغ واّكزز وتني ٔبسَوة اْكواز وا٢كعاْكة اًوظيَة، ٔبو فىصت اًخوتة ا٢كلِست ؿىل ثبٔزحج ا٢كرشغ ت

اة  شا لكَ تلصط اًلضاء ؿىل اًؼاُصت، تـس ثعوزُا واجتاُِا ٕاىل اًـا٢كَة . ومؽ ؾوذت إلُز ابًرشظ اًزمين، ُو

اة،  صوغ الٓمٌني، جنس ٔبهفس يا ٔبمام دعاتني ًؼاُصت إلُز ٔبوهل دعاة ٌَصفغ وبٓدص ألسوذ اثهَة ًَرضة ٍو

 ثفسريي وثلٍصصي ًخبٔهَس حاٌك كاةمة وكاذمة ؾن ظاؾون اًـرص اّكسًس .

ا ا٢كرشغ اّكزائصي       يا من ذالل ُشٍ اٗكزاسة اًخحََََة ٥كخَف اًيعوض اًلاهوهَة اًيت ٔبظسُز وكس حاًو

ا ونشا اًس َاسة اّكيائَة اًيت زمسِا ٢كواهجة اًؼاُصت ، مؽ ٕاجصاس ألسَوة اٙكي اىهتجَ ا٢كرشغ اّكزائصي ٌَلضاء ؿَهي

 ًِا .

شا زاحؽ ٕاىل س َاسة ا٢كـاّكة      ولتس من إلصازت ٕاىل ٔبن ا٢كرشغ كس جنح ٕاىل حس هحري يف ثلََعِا ُو

اًلاهوهَة ًِا اًيت اؾمتس ؿَهيا ، واًلاةمة ؿىل اًصذغ واًـلاة يف ابذئ ألمص ، واًدضجَؽ ؿىل اًخوتة يف ا٢كصحٍك 

 اًثاهَة.

اتَة تيوغ من اًدسامح         وتلسز ما واخَ اًلاهون ُؤلء ألصزاض ا٢كخوزظني يف ُشٍ ألؾٌلل إلُز

وإلؾفاء ، فلس اُمت نشٛك تضحااي ا٢كبٔسات اًوظيَة ، سواء من حِر اّكواهة الاحامتؾَة ٔبو من حِر اّكواهة 

 اًيفس َة واًس َىوًوحِة .

اًيت ثرتثة ؿىل ثعحَق ُشٍ اًلواهني ؿىل مجَؽ ا٢كس خوايث  ومؽ رٛك وذون اًححر يف اّكواهة اًسَحَة       

ورمٌل اس متصث اًحالذ يف مواهجة اًؼاُصت جلك كوهتا ٔبو فذحت جمال اًخوتة ٌَخعاُك مؽ اٙكاث ومؽ ا٣كمتؽ فٕان اًواكؽ 

 ًؤنس ٔبن اّكصمية ماساًت مس متصت ، وماسال اًضحااي ٌسلعون حصاء الاؾخساءاث اًوحض َة .

اة ٠ك ًبٔث ُىشا ، تي ُو انتؽ من ولتس م        اة فلط فإلُز ُس إلُز اة ًو ن حمازتة ٔبس حاة إلُز

خحجمي اًؼاُصت لتس من حي ٔبو مـاّكة ُشٍ ا٢كضا ل ٔبول .  مضا ل واكـَة حمسوسة ، ًو
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اة،وفامي ًًل                             : من ٔبجصسُا ما ًبئت  ٍلوؿة من اًخوظَاث ٢كواهجة اًـيف وإلُز

وثوػَفِا يف   ؿسم اًسٌلخ ًصخال اٗكٍن ابس خلالل ا٢كحاذئ واًلمي اٗكًًِة ٕلص حاغ حاخاهتم ومعاْكِم آكاظة،   

ٌل، اهعالكا من حلِلة ٕاوساهَة ؿامة،                                      ." اٗكٍن ٞك واًوظن ٌَجمَؽ"  مضموهنا ٔبن  ا٣كال اًس َايس والاكذعاذي وكرُي

واًـلائسًة اًيت ًًذج ؾهنا اًـيف، ذزاسة اًـوامي وألس حاة ٔبلحامتؾَة الاكذعاذًة، اًس َاس َة ي ؿىل اًـم 

اتَة لس خلالل   ومقـِا،  حِر ٕان فساذ اْكىوماث، وضـف اًوؾي اًس َايس ذما ًفذح ا٣كال ٌَحصاكث إلُز

                            . اًض حاة جزمع حتلِق ٔبحالرمم اًيت فضَت ذوهلم يف حتلِلِا

حبس حان اًلمي الاحامتؾَة وألذالكِة حمصاكث   حتسني مٌؼومة اًلمي الاحامتؾَة وألذالكِة،اًسـي اىل   

          اًسَوك الاحامتؾي ٗكفؽ ألفصاذ ٕايل اًخـاون.

الخ من ذالل ٕاظ  واًـسوان،واًىصاَُة،   ورش زلافة اًدسامح واًـفو تسل من اًـيف،اًـمي ؿىل   

ة اٗكوٌك وا٣كمتؽ، وورش اًـساٌك وا٢كساوات ونشٛك   ،ينس٢كا ؽمت٣ك ا ثاسس ؤ م ؽَج ض ج و  .نييظ او ٢كا نيت  ا٢كيؼوماث اًرتتًو

                                                                                           . وثوحهيِا حنو ذسمة ا٣كمتؽ  وحماسخهتا،  واًثلافِة،  واًس َاس َة،  والاكذعاذًة،  اًخيؼاميث الاحامتؾَة،

اة تفـي ؾوامي تَنِة،   اتَا ابًرضوزت، وٕامنا ًعحح ٔبنرث مِول ٕايل اًـيف وإلُز ايب ل ًوٗك ٕاُز   ٔبن إلُز

 بٔ سحث  ةَه اللؾو  ةَم َ ؿ  سسبٔ  غاحث ابٕ  ميَـخً او  ةَت رت ًا قص ظ نيسحت  تز ورض  ًلؿ اذسضم  ًَِ ً ذو   وس َاس َة، ََؾ امتحاو 

                   ةَؾ امتحلبٔ  ةئض  ً خ ً اب

الاصاكًَة ًُست يف اًيعوض اًلاهوهَة ول يف بًَٓة احصاءاث ٔبًخعحَق ًىن يف اًخوػَف اًس َايس ٌَؼاُصت ) 

الازاذت اًس َاس َة اْكلِلِة( ، تـس ما اظحح  ل يشء مسُسا حىت حصامئ الاابذت ٔبٔكاؾَة واّكصامئ ا٢كيؼمة 

اة. وحصامئ ثحُِغ الاموال  اًيت حصحؽ ؿائساهتا اكَهبا من الاُز
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 ٢كصاحؽا

 

  2000ذاز ُومة  ظحـة  -اًوخزي يف اًلاهون اّكزايئ اًـام اّكزء ألول   –ٔبحسن توسلِـة. 

 اة تني اًواكؽ الامين واًـوامي اًس َاس َة، ، خامـة انًف اًـصتَة ا ٔلدرض معص اٗكُميي، مفِوم الاُز

 . 2011الامٌَة، ذٌسمرب  ٌَـَوم

 اة يف اّكزائص من ا٢كلازتة الامٌَة ٌَحي اًس َايس، جمٍك ا٢كفىص، ؿسذ ٔبَل ، 2س جصكوق ، ماكحفة الاُز

 .2007مازش 

 .ٔبمحس مذُس، اًخحول اٗكميلصاظي يف ذول ا٢كلصة اًـصيب، مصنز اٗكزاساث اًس َاس َة 

  2010  – 2000توفََح هخِي، ذزاسة ثلِميََ ًس َاسة الاهـاص الاكذعاذي ا٢كعحلة يف اّكزائص تني ،

َ ؿسذ   2012، ذٌسمرب 12احباج اكذعاذًة وٕاذاًز

  ،ة اٗكميلصاظَة ٔبًضـحَة مرشوغ ا٢كَثاق من اخي اًس١ك وا٢كعاْكة اًوظيَة أكِوزًة اّكزائًص

www.elmoradia.dz  

 ة اٗكميلصاظَة ٔبًضـحَة مرشوغ ا٢كَثاق من ا ،  05خي اًس١ك وا٢كعاْكة ٔبًوظيَة كصاز زمق أكِوزًة اّكزائًص

278. 

  اة ثسذي حزي اًخيفِش، جمٍك اّكُش ، ؿسذ  .413إلثفاكِة اًـصتَة ٢كاكحفة الاُز

  25/02/1995اًعاذز يف  12-95ألمص اًصئايس 

  وا٢كخضمن كاهون إلحصاءاث اّكزائَة ، وسازت اًـسل  1966ًوهَو  08ا٢كؤزد يف   155- 66ألمص زمق– 

ة اٗك  . 1999ًوان اًوظين ًٔلصلال اًرتتًو

   ست  1992/ 09/ 30مؤزد يف  03/ 92ا٢كصسوم اًدرشًـي زمق ة اّكًص اة واًخرًص ًخـَق مباكحفة إلُز

 . 1992ٔبنخوجص  01تخازخي  07اًصمسَة اًـسذ 

  08 – 99من اًلاهون  40حيسذ هَفِاث ثعحَق ا٢كاذت  143- 99مصسوم ثيفِشي زمق . 

http://www.elmoradia.dz/
http://www.elmoradia.dz/
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 ي  19مؤزد يف  05/ 93ي زمق ا٢كصسوم اًدرشًـ متم ا٢كصسوم اًدرشًـي زمق  1993ٔبجًص  03- 92ًـسل ٍو

اة  ة وإلُز ست اًصمسَة اًـسذ  –وا٢كخـَق مباكحفة اًخرًص ي  25تخازخي  25اّكًص  . 1993ٔبجًص

  ست اًصمسَة اًـسذ  –ًخضمن ثساتري اًصمحة  1995فرباٍص  25مؤزد يف  12/ 95ألمص زمق تخازخي  11اّكًص

 . 1995ازش م 01

   ًخـَق ابس خـاذت اًوئام ا٢كسين . 1999ًوًَو  13مؤزد يف  08- 99كاهون زمق 
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 ٍاصاكًَة تياء اٗكوٌك و حمنَة ا٣كمتؽ يف اّكزائص

 " ذزاسة ملازابثَة  تني مؼاُص اٗكوٌك اًفاصٍك و ملوماث اٗكوٌك اٙكهَة"

سان حٌلل ،خامـة سـَست  ذ/ ًس

 ملسمة :         

جضلك مسبٌٔك تياء اٗكوٌك و ا٣كمتؽ ٔبحس ا٢كواضَؽ اًِامة يف حلي اٗكزاساث اًس َاس َة ، و اًيت ثـىس   

ي حتاول اٗكول ا٢كس خلٍك حسًثا ،  مؼِصا مذـسذ ألتـاذ ٢كحسٔب اًثلة ا٢كًضوذ تني اْكامك و ا٤كىوم ، مفيش ٔبمس ظًو

هتا ا٢كؤسساثَة و اًوػَفِة ، هبسف ثـٍزز حتلِق حمنَهتا اًس َاس َة و اًححر ؾن ملوماث حصص َس س َايس ًلسزا

ت اّكزائص  ٔبسس اًخاكمي و إلهسماح تني مؤسساث ا٣كمتؽ ا٢كسين و ا٣كمتؽ اًس َايس، و ُو ا٢كسـى اٙكي حاًو

مٌش ٍاس خلالًِا ٔبن ثخخٌاٍ يف هؼارما اٗكس خوزي و مداذئ ٍاذازت اْكنك، لس امي مؽ معَؽ ألًفِة اًثاًثة و ػِوز مفاُمي 

ْكنك اًصاصس و اٗكوٌك اٙكهَة، و اًيت ٔبحسزت زوزت ٍاًخس متوًوحِة ؿىل مس خوى ا٢كفاُمي اًخلََسًة ، و خسًست اك

ذفـت ٍاىل ٍاؾامتذ ملوماث خسًست ًخـٍزز ؿالكة ا٣كمتؽ ابٗكوٌك ، اكّكوذت اًس َاس َة، اًـلالهَة اًس َاس َة، ا٢كواظية 

سَعة ، اٗكميلصاظَة اًدضازهَة، ألمص اٙكي ًعصخ اٗكميلصاظَة، اًس١ك اٗكميلصاظي، اًخساول اًسَمي ؿىل اً 

ٍاصاكلث ؿَمَة و معََة حول مسى ٍاماكهَة حتول اّكزائص من ذوٌك فاصٍك ) ثـاين ٔبسماث جس َرًية و مؤسساثَة( 

ٍاىل ذوٌك رهَة) جضلي ثصواهتا ابًىِفِة ا٢كالةمة و يف اًوكت ا٢كياسة(، و اٙكي من صبٔهَ ٔبن حيلق ًِا مؼاُص 

ة و زفاَُة ا٣كمتؽ.اٗكوٌك ا  ًـرصًة اًلًو

ٍان اّكزائص ْكس اًَوم لساًت ٠ك ثخرط  ؾلست اٗكوٌك اًفاصٍك ، زمغ إلماكهَاث ا٢كاذًة و اًخرشًة اًيت         

ا  اًـجز اًوػَفي اًحاذي ؿىل مس خوى مؤسساث اًيؼام اًس َايس فامي  -ٔبي اًـلست  -متخَىِا ، و اًيت من مؼاُُص

ة ؛ ألمص اٙكي ذَق ٔبسمة زلة ٍاجسـت جفوهتا ثـَق ابًوػائف إلس   خرصاحِة ، اًخوسًـَة ، اًخيؼميَة و حىت اًصمًز

تني اًضـة و اْكىوماث ا٢كخـاكدة، و ٔبػِص ثياكضاث يف اًسَوك اًس َايس و ثخين كمي زلافة س َاس َة مذعازؿة 

ؽ إلظالخ اًس َايس و اًيت  ا ُاثَ ألايم مرشوغ فامي تُهنا ، ابًصمغ من اْكَول اًيت ثضميهتا مضاًز اكن بٓدُص

 .2016اًخـسًي اٗكس خوزي اًيت بٔؿَيت ؿَََ اًسَعة يف خاهفي 
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ٍاهعالكا ذما ثلسم حمتحوز ٍاصاكًَة ا٢كساذٍك  يف اًدساؤل اًخايل:  ُي ميىن ٌَجزائص  ٔبن ثخرعى مؼاُص       

متؽ مبؤسساث اٗكوٌك ؟ و ٢كـاّكة اٗكوٌك اًفاصٍك و جس خلي ملوماث اٗكوٌك اٙكهَة يف حصص َس و حتسني ؿالكة ا٣ك 

 ُشٍ إلصاكًَة  حسذث 

ويج ٌ٘كوٌك اًفاصٍك و اٗكوٌك اٙكهَة.  ا٤كوز ألول :  إلظاز إلٍمتًو

ًـخرب مععَحي اٗكوٌك اًفاصٍك و اٗكوٌك اٙكهَة من سمصت ا٢كععَحاث اّكسًست ا٢كخساوٌك اًَوم يف حلي         

 وخَ آكعوض يف ؿ١ك اًس َاساث ا٢كلازهة اّكسًست، ٔبٍن ٔبحضت ثـعى اًـَوم اًس َاس َة و اًلاهون اٗكويل وؿىل

ني اًوظين و اٗكويل، نيخاح ٢كا ذَفذَ اًـو٢كة  ة ٢كواضَؽ ٔبفصسهتا اًخعوزاث اًس َاس َة  ؿىل ا٢كس خًو ًو تـغ ألًو

ا يف ا٣كمتؽ اٗكويل، و اًيت ٔبسست ٔلتـاذ خس ًست ؿىل اًس َاس َة اًيت زوح ًِا اًلصة و تسث و ٍاهدرشث مؼاُُص

 ظـَس حتلِق اًخمنَة اًس َاس َة  يف ٍاظاز ملازتة ملازانثَة تني اٗكوٌك اًفاصٍك و اٗكوٌك اٙكهَة.

 :مفِوم اٗكوٌك اًفاصٍك 

ػِص سماهَا ثساول مععَح اٗكوٌك اًفاصٍك يف ألذتَاث اًس َاس َة ًحـغ اًحاحثني اًلصتَني ٔبمثال خرياٗك         

يف جمٍك  ً اًس َاسة آكازحِة  ً حََال فهيا ؾوازط  1993ة حبثَة س ية َُي و س خفص زاحز، تـس ورشٌُل ذزاس

َام سازمتان ؿام  خبعوض اٗكوٌك ا٢كهنازت بٔو  1995اٗكوٌك اًفاصٍك ، ابٕلضافة ٍاىل ذزاسة ٔبدصى كام هبا اًحاحر ًو

َي لكًَذون ، اًِضة؛ و ًلس اكهت اًحساايث ألوىل ٕلس خزسام ا٢كععَح يف آكعاة اًس َايس ٌَصئُس إلمٍصًك ت 

اٙكي ؿرب من ذالهل تبٔن مثة ذول ؿاحزت ؾن اًلِام توػائفِا ألساس َة ، ذما كس ًَحق رضزا و هتسًسا ابٕلمن و 

َني ، مضريا ٍاىل منارح من ثٜك اٗكول اًفاصٍك ٔكفلاوس خان و اًعومال اًيت حتخوي حصاكث س َاس َة  اًس١ك اٗكًو

1مسَحة و مذعصفة ؿىل حس كوهل.
  

مدسئَا ابٗكوٌك اًفاصٍك من وهجة هؼص الكس َىِة ، ذوٌك جعزث ٔبن ثفصط س َعصهتا ؿىل ٔبزاضهيا، و  ًلعس        

ثبلٓكت سَعهتا اًرشؾَة و َُخهتا اًلاهوهَة ، و ضـفت كسزاهتا ٍاىل حس اًخاليش يف ٔبذاء وػائفِا و ذسماهتا 
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 - حس ثـحري اًحاحر هـوم جضومسًك ؿىل -اًـمومِة ٢كواظيهيا، ثفىش فهيا اًفساذ اًس َايس و إلكذعاذي ، ٍاهنا 

تبهٔنا ذوٌك كري كاذزت ؿىل حٌلًة مواظيهيا ٔبو اًخحنك يف ثيؼميِم ، ثلَة فهيا ا٢كٌلزسة اٗكميلصاظَة اًفـََة و ٌساء فهيا 

ٍاس خـٌلل اًلوت اًرشؾَة 
1

. ٔبما زوجصث .ي.زوثربػ فِـعي مسًول مذلازاب ، حِر زٔبى يف ٍاحسى ملالثَ تبٔن اٗكوٌك 

صٍك، هَان س َايس ًـُش حالث ثيافص و ثوحص و دضاؿاث معَلة تني مىوانثَ ، ثرتمجِا مؼاُص اٍمتصذ ا٢كسَح اًفا

ؾن اْكىومة و اًـعَان ا٢كسين ، و ُو يف مفِومَ ُشا حيسذ اٗكزحاث اًلعوى ًفضي اٗكوٌك اًلومِة حِامن ًحَف 

ي ا٢كمتصذت ا٢كسَحة حسا دعريا، و ما ًيـىس اًـيف و اًرصاغ اًـسىصي اٗكاذًل تني اْكىومة اًصمسَة و اًفعائ

2ؾيَ من خماظص ؿىل اًعـَس إلحامتؾي تبٔن ًعحح ا٢كس خوى ا٢كـُيش ٌَمواظن يف اٗكزخاث اٗكهَا.
 

ة ٗكوٌك متٜك هعاكا كاهوهَا ُضا و مهنازا، و تياءا         ٍارن خنَط ٍاىل اًلول تبٔن اٗكوٌك اًفاصٍك ظفة مـَاًز

ا ٕلس خزسام مؤسساثَا كري مس خلص و ض  ـَف، ثفلس مؤسساث اْكنك فهيا ٍاىل رشؾَهتا و مرشوؾَهتا و ٍاحذاكُز

َة، ؿاحزت  اًلوت اًرشؾَة، ذوٌك ًُست ًِا اًلسزت ؿىل حٌلًة مواظيهيا، حتمَِم ؿىل ظاؾهتا و إلهعَاغ ًِا ابًرُت

ا٢كساوات يف إلس خفاذت،ذما  ؾن ٔبذاء آكسماث اًـمومِة و ثَحَة معاًة ٔبفصاذُا وفق مداذئ اًـساٌك يف اًخوسًؽ و

ا اٗكويل. ًفلسُا معساكِهتا اًضـحَة و مصنُز
3

 

فاث اًساًفة ، ًـعي ٍاحياءا ؿىل مؼاُص ذوٌك مهنازت لكَة،       كري ٔبن ما حتسذ من مواظفاث يف اًخـًص

ة ؿىل وخَ هسوزاي، اًـصاق و ًَخِا و ُو اٙكي كس ل ًيعحق ؿىل تـغ ذول اًـا٠ك اًثاًر معوما و اٗكول اًـصتَ

آكعوض اكّكزائص، مرص، ثووس؛ ألمص اٙكي ٔبذى ٍاىل ٍاس خزسام ملازتة مفاُميَة خسًست تني اٗكوٌك اًفاصٍك و 

اٗكوٌك اًِضة اًيت ؾصفهتا مٌؼمة اًخـاون إلكذعاذي و اًخمنَة تبهٔنا متثي هَان س َايس ًفذلص ٍاىل إلزاذت و اًلسزت 
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وي و اًخلََي ما ٔبمىن من اًفلص و حٌلًة ٔبمن ساكهنا إلحامتؾي و اًس َاس َة اًالسمة ًخجس َس مرشوؾِا اًخمن

إلكذعاذي، و نشٛك حلوكِم إلوساهَة.
1

 

و ُو هفس ا٢كفِوم اٙكي ظصحَ اًعيسوق اٗكويل ٌَخمنَة اًززاؾَة     
2

، تبٔن اٗكوٌك اًِضة ذوٌك يف 2011س ية 

ق اًفضي ، ثفذلص ٍاىل اًرشوظ ا٢كوضوؾَة و ا٢كؤسساثَة ًحياء اٗكوٌك و حمنَة ا٣كمتؽ، و اًيت ميىن حرصُا يف  ظًص

 اليٓت:

 ٍافذلاذُا ٍاىل مداذئ و بًَٓاث اًدس َري اًصص َس. -

 ُضاصة اًحًِة إلكذعاذًة. -

 هلط و حصذي آكسماث اًوػَفِة. -

 قَاة ٔبو هتمُش مؤسساث ا٣كمتؽ ا٢كسين. -

 ٍاهدضاز ألمِة و ضئاٌك اًيرحة ا٢كخـَمة. -

 ًة اًزناؿاث اًـصكِة و إلزًِة.ػِوز و ٍاس متصاز  -

من وهجة هؼص ٔبدصى، مثة من ٍصى تبٔن اٗكوٌك اًفاصٍك، مفِوم ًلرتة من مععَح اٗكوٌك ا٢كهنازت ٔبو ًخعاتق        

مـِا و ًو ٔبن ما ٌس خعاػ مٌعلِا تبٔن اٗكوٌك اًفاصٍك كس حىون بٓدص مصحٍك يف ٍاهنَاز اٗكوٌك ، ألمص اٙكي ًسفؽ 

حِة اًخحفغ اًـَمي ا٢كوضوؾي ٍاس خزسام ملازتة ثوظَفِة ثخالءم و اٗكول اًيت ثـاين جعزا و ٍارن ٍاىل ثخين من ان

ة اًسائست و اٗكوٌك اًفاصٍك ا٢كهنازت اًحائست  ضـفا و ُضاصة يف هَاهنا ،  و اًيت ثبٔذش مصثحة وسعى تني اٗكوٌك اًلًو

و ما فذح اًحاة ٍاىل ٍاحهتاذ هؼصي يف ذَق تسائي مفاُميَة ٢كع عَحاث مذلازتة يف ا٢كـىن ثـىس خمخَف ، ُو
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مؼاُص ذول اًـا٠ك اًثاًر و اٗكول اًـصتَة ؿىل وخَ آكعوض، يف ُشا إلظاز ؾصضت اًحاحثة اكيت لكمييت 

ة وسخِا، اٗكوٌك يف ٔبسمة و اٗكوٌك ا٢كهنازت  ثعيَفا بٓدصا كسمت فَِ ذول اًـا٠ك ٍاىل زالج منارح يه: اٗكوٌك اًلًو

شا اًخعيَف ؿىل ٍلوؿة من ا٢كـاًري اًيت متزي تني اًامنرح اًثالج ، حسة اّكسول ٔبذانٍ اًفاصٍك ، و كس ٔبسس ُ

ملال اًـصاق(. 14)اًِامش
1

 

ة وسخِا اٗكوٌك يف ٔبسمة اٗكوٌك ا٢كهنازت  ا٢كـاًري اٗكوٌك اًلًو

ٍاذازت اًرصاغ و فصط  كاذزت كري كاذزت ؿاحزت

 ألمن

ة ؿىل كسزت اًحىن اًخحخَ كاذزت كري كاذزت ؿاحزت

ثلسمي آكسماث 

 ألساس َة

ؿاحزت ؿىل فصط 

 س َعصهتا ؿىل ٍاكَميِا

فصط س َاذهتا اًلاهوهَة  ؿىل اكمي إلكَمي ؿىل حزٔب من إلكَمي

 و س َعصهتا 

 :مؤرشاث اٗكوٌك اًفاصٍك 

ِة ، ذٔبتت الك من ا٣كٍك ألمٍصىِة ٌ اًس َاسة آكازحِة ٌ و ظيسوق اًسالم )مٌؼمة ٔبمٍصى 2005مٌش س ية        

ا تواص يعن، جسـى ٍاىل مٌؽ اْكصوة و ماكحفة ألس حاة اًيت حتسج دضاؿاث مسَحة( ، ؿىل ٍاؿساذ ثلٍصصا  ملُص

س يواي ًمت مبلذضاٍ حصثُة ذول اًـا٠ك وفق س١ك ًدضلك من ٍازين ؾرش مؤرشا، حول ٔبكَحَة اًسٌلث اًيت جسمح 
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ًس َاس َة ا٢كخواخست، ا٢كيؼومة ألمٌَة، حلوق تخلِمي كوت اٗكوٌك و سؤذذُا، و يه: اًخسذي آكازيج، اًفعائي ا

إلوسان، آكسماث اًـامة، رشؾَة اٗكوٌك، اًفلص و اًخسُوز إلكذعاذي، اًخمنَة كري ا٢كخواسهة، جهصت اًخرش، 

ا٢كضا ل تني ا٢كىوانث، اًالحؤون و ا٢كرشذون؛ ويه مؤرشاث ميىن ثيؼميِا حسة جمال ثواخسُا يف ٔبزتؽ 

 ٍلوؿاث اكليٓت:

 اث اًس َاس َة:ا٢كؤرش 

حمتثي يف ٔبسمة ا٢كرشوؾَة، فساذ اًيرحة اْكاهكة، قَاة اًضفافِة و ا٤كاس حة، ضـف زلة ا٢كواظن يف        

 مؤسساث اٗكوٌك اًصمسَة، ؿسم اًـساٌك يف ثعحَق اًلاهون، و مسى ٍاحرتام حلوق إلوسان.

 ا٢كؤرشاث إلكذعاذًة: 

ة ، ثخحسذ ا٢كؤرشاث إلكذعاذًة يف قَاة ٍاسرت      اثَجَة زص َست ٌَخمنَة اًوظيَة ، فضي اًس َاساث إلسدامثًز

حصاحؽ ا٢كؤرشاث اًىربى ًإلكذعاذ اًوظين، و اًصهوذ إلكذعاذي ابٕلضافة ٍاىل جعز ا٢كزيان اًخجازي و إلؾامتذ ؿىل 

 اًعياؿاث إلس خرصاحِة.

 ا٢كؤرشاث إلحامتؾَة: 

ُص اًالٍاس خلصاز إلحامتؾي، و ؿسم اًلسزت ؿىل ضحط ثيـىس مؤرشاث ؿىل ا٢كس خوى إلحامتؾي يف مؼا      

اًسَوك إلحامتؾي، ٍاضافة ٍاىل ثعاؿس اًضلوظ اٗكميلصافِة ، ٍازثفاغ وس حة ألمِة و اّكصمية ، حزاًس جهصت ا٢كواظيني 

و إلهنَاز  ٍاىل آكازح ، ضـف خارتَة إلهامتء و إلهسماح إلحامتؾي ، و ٍاهدضاز ػاُصت اًفلص و الٓفاث إلحامتؾَة

 اًخسزجيي ٌَميؼومة ألذالكِة.

 ا٢كؤرشاث ألمٌَة:  

حصثحط حبالث هلط بٔو فلسان إلس خلصاز ألمين ،اٍكزثفاغ ذزخة اٍهتسًساث اٗكاذََة ٔبو آكازحِة، وحوذ        

ة، ٍاقخَال اًضرعَاث و ا٢كواظيني. دذاما ًِشا ا٤كوز مي ىن حٌلؿاث مسَحة كري زمسَة، إلهلالابث اًـسىًص

 اًلول ، ٔبن من ا٢كؤرشاث اًِامة ٌ٘كوٌك اًفاصٍك
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دذاما ًِشا ا٤كوز ميىن اًلول ، ٔبن من ا٢كؤرشاث اًِامة ٌ٘كوٌك اًفاصٍك ، مـَاز كسزت اٗكوٌك ؿىل اًلِام       

َة ثسمع ٍافضا ل توػائفِا ألساس َة، ذاظة ٍارا ما حزامن و ثفاؿي ُشا ا٢كـَاز مؽ مذلرياث ذازحِة هوحوذ كوى ذًو

َة، تبٔن ما من ثسذي ٔبحٌيب حسج ٍال و  اٗكوٌك و ٍاهناك كوهتا ، ٍار من اْكلائق اًخازخيَة يف جمال اًـالكاث اٗكًو

كس حول اٗكول ا٢كس هتسفة ٍاىل ذوٌك ُضة ، ثـمِا اًفوىض و اًالٍاس خلصاز ، ففي اًـصاق ؿىل سخِي ا٢كثال ، و 

اًـصاق حتخي اًصايذت يف معف اٗكول ا٢كس خلصت، ا٢كاضَة يف كدي اًخسذي ألمٍصًك يف تساًة اًدسـًَِاث ، اكهت 

ثلسرما ، واكن إلس خلصاز اًس َايس و إلحامتؾي و إلكذعاذي مسة اجياتَة ومست هبا نسوٌك ؾصتَة كعـت صوظا 

يف تياء كوهتا ، كري ٔبن اًخسذي ألمٍصًك فىىِا و ٔبابذ  ل ملوماث كوهتا و حوًِا ٍاىل هَان س َايس ُش مهناز ؛ 

و اًيت صِسثَ ذوٌك اًعومال ، اًيت ٍاهخاتت مىوانهتا اًس َاس َة و إلحامتؾَة فوىض تـس  و ُو هفس اًس ياًز

اًخسذي اًـسىصي إلزَويب مبحازنة ٔبمٍصىِة، ذما ٍاهـىس ؿىل حالث لٍاس خلصاز و ٍاهفالث ٔبمين و ػِوز 

خني و ًَخِا و مَُض َاث مسَحة ٠ك ثحق و ٠ك ثشز ، و ُو هفس ا٢كعري اًيت ؾصفذَ اًسوذ ان تـس ثلس ميِا ٍاىل ذًو

 اٍمين و سوزاي و ما ًًذاهبا اًَوم من فوىض ذالكة جضازك فهيا اٗكول اًلصتَة.

ابٕلضافة ٍاىل مذلرياث ذاذََة نفضي اًيؼام اًس َايس يف ٍاحذواء اًـيف و ؿسم كسزثَ ؿىل حتلِق       

 ا٢كخياكضة و ا٢كخواخست ذاذي اًرتاة اًوظين، و إلس خلصاز اًس َايس، و اًخوفِق تني معاًة حٌلؿاث ا٢كعاُك

ا و ثوظَهنا يف مٌاظق مـَية ذون ٔبدصى.  اًالؿساٌك يف ثوسًؽ اًرثوت تني فئاث اًضـة ٔبو حصنزُي

ذوٌك ، حِر مشي   177ؿىل سخِي ا٢كثال مض ثعيَف ا٣كٍك ما ًلازة  2015و ًإلصازت يف س ية        

. 67إلسالمِة ، ٍاحذَت فَِ اّكزائص ا٢كصثحة اًرتثُة ؿسذ هحري من اٗكول اًـصتَة
1

  

 :مفِوم اٗكوٌك اٙكهَة 

تساًة ًًدلي اًخبٔهَس ؿىل ٔبن اًواكؽ اًس َايس و إلكذعاذي  ٌَمجمتؽ اٗكويل اًَوم ، ًفصط رضوزت اًخحصز و       

يف ُشا ا٢كلام  اًخزَط من ؾلست اًخعيَف اٙكي كِسث تَ اٗكول ا٢كس خلٍك تـس اْكصة اًـا٢كَة اًثاهَة، و ٔبكعس

ثـمس اًلصة ؿىل ٍاؾامتذ ثلس مي الكس ًَك ٌ٘كول يف  ٍاظاز اًيؼام اٗكويل اّكسًس ، تبٔن حـي من اٗكول ا٢كس خلٍك 
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لِةو ٔبمٍصاك اًالثًَِة و اّكيوتَة، ذول انمِة مذزَفة، حنك ؿَهيا اًلسز ٔبن ثحلى  ة و إلفًص حسًثا لس امي الٓس َاًو

ول ا٢كخلسمة ؿا٠ك تبهٔكهل جزماهَ، و حضازثَ و كميَ و اتزخيَ، فذٜك ذول اًـا٠ك نشٛك ، ؤبن اًفازق تُهنا و تني اٗك

اًثاًر، و ثٜك ذول اًـا٠ك ألول و اًفجوت تُهنٌل ابكِة ٔبتس اٗكُص، و ٔكن ُشا اًخعيَف اًالكس ًَك اًلصط مٌَ 

ىل اٗكول اًلصتَة، و اًيت ٔبزاُا ذَق كٌاؿة اًدسَمي و إلسدسالم ٔلمص اًخلس مي اٗكويل، و آكيوغ و كاتََة اًخحـَة اٍ 

 خشعَا، تبٔن سؤذذُا اًـا٢كي و ثعوزُا اًخىٌوًويج و ثلسرما اًخمنوي تين ولسال ؿىل اكُي ذول اّكيوة .

ٍان تلاء حمتَة اًلين قين و اًفلري فلريا، كس وىل ؿَهيا اًزمان و ثحسذث تؼِوز ثوهجاث فىًصة خسًست يف     

ست ، اًيت هؼصث ًعصخ منورح مفاُميي خسًس كوامَ فىصت اٗكوٌك اٙكهَة ، ُشا اظاز اًس َاساث ا٢كلازهة اّكسً

 يف ولًة  2008ا٢كععَح اٙكي ٍاس خزسم ٔلول مصت مٌش س ية 

ن سالهس تبٔسرتاًَة، و اًيت ثـين اٗكوٌك اًيت متخٜك ٍازاذت ذَق ملوماث كوهتا و ا٤كافؼة ؿَهيا ، ذوٌك ثخلٌط  هٍو

ماكهَاث ٌَهنوط، رهَة يف ثفاؿالهتا مؽ ا٢كخلرياث اٗكاذََة و آكازحِة ، ثدسم اًفصض و جس خلي ما ٗكهيا من اٍ 

مبصوهة مىوانهتا اًس َاس َة و ٍاوسجارما اٗكاذًل ، ًِا ملسزت ًإلسدامثز يف اًصٔبسٌلل اًخرشي، و اًزمن و ثصواهتا 

.و حبسة زٔبي ألس خار جصكوق اًعحَـَة وفق مٌعق اًصصاذت ، مبا حيلق ًِا ا،ظالكة ٍاكذعاذًة و هنضة ٍاحامتؾَة 

ٔبحميس ثخىن اٗكوٌك اٙكهَة ؿىل س حؽ ملوماث يه اكليٓت:
1

   

 ٍاؾامتذ مداذئ اْكنك اًصاصس يف ٍاذازت صؤون اٗكوٌك. -

ٍاًزتام مٌعق اًـلالهَة و اًصصاذت اًس َاس َة يف ثَحَة اْكاحِاث اًـامة ٌَمواظيني مبا حيلق ٔبكي حلكفة سماهَة و  -

 ماذًة.

 اٗكميلصاظَة ٢كؤسساث ا٣كمتؽ ا٢كسين يف ظيؽ اًلصاز اًس َايس و اًس َاساث اًـامة. ا٢كضازنة -

 ذَق كٌواث إلثعال أكاُريي تني مؤسساث اْكنك و ا٢كواظيني مبا ًـزس مدسٔب اًضفافِة و ا٢كساءٌك. -
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 ٍ ذون متَزي.ىزاُة اّكِاس اًلضايئ و كسزثَ يف فصط اّكزاء اًلاهوين و اّكيايئ ؿىل  ل مسؤول زخت فساذ -

 ثـٍزز ماكهة حلوق إلوسان يف ذاذي اٗكوٌك مبا ًامتىش و اًحـس اًـا٢كي ًخٜك اْكلوق. -

ا تبًَٓاث ذاظة ًخلِمي وضاظ اًسَعاث اًس َاس َة، ٔكن ًمت  - ة ؿىل معي اًسَعة ًمت ثـٍزُز ذَق زكاتة حٌلُرًي

٢كواظن و ا٢كسؤول يف ٍاظاز ماٌسمى ص حاكث ٍاثعاًَة حصتط تني ا -ؿىل حس ثـحري ألس خار جصكوق  -ٍاوضاء 

 ابٗكميلصاظَة إلًىصوهَة اًيت حصيق اًزنؿة اًدضازهَة ٌَمواظن يف ظيؽ اًلصاز اًس َايس و مصاكدخَ.

 .2016/ 1962ا٤كوز اًثاين: ثعوز مرشوغ تياء اٗكوٌك اًوظيَة يف اّكزائص 

تسٔبث ٔبولُا تـس إلس خلالل مدارشت س ية صِسث معََة تياء اٗكوٌك يف اّكزائص مصحَخني ممتزيثني ،          

 ٍاىل ًومٌا ُشا. 1989، ٔبما ا٢كصحٍك اًثاهَة متخس من 1988ٍاىل كاًة  1962

 (:1962/1988ٔبسس تياء اٗكوٌك ذالل مصحٍك)

 حسذث اًيرحة اْكاهكة يف دضم ُشٍ اًفرتت ٍاسرتاثَجَة تياء مؤسساث اٗكوٌك وفق زالج ٔبسس يه:            

 يس: ألساش اًس َا 

 1962زنزث اًيرحة اْكاهكة تلِاذت ٔبمحس جن تٍك و ُوازي تومسٍن ، تـس ثوٍهيا اًسَعة ؾلة ٔبسمة ظائفة         

و  1963، ؿىل ثخين ا٢كرشوؾَة اًثوزًة و اًزنؿة اًخحصزًة ًحياء اٗكوٌك اًوظيَة ، تـس ٔبن ٍاًزتمت يف ذس خوز 

ز يف جتس َس اًسًوًوحِة اًخحٍصص اًوظين حٌلًة ٌَمىدس حاث ا٢كوازَق اٗكس خوزًة اًيت ثَخَ ؿىل رضوزت  إلس متصا

، 1954اًيت حللهتا زوزت ٔبول هومفرب
1

ألمص اٙكي ؾزس وحوذُا و مٌحِا كوت يف اًس َعصت ؿىل ا٣كمتؽ تفضي  

ز اٍمنورح اًخمنوي إلصرتايك اٙكي ثياسة ٍاىل حس تـَس مؽ اًحُئة إلحامتؾَة و إلكذعاذًة ا٢كخسُوزت حصاء إلس خـٌل

ة ذؾٌل س َاس َا و  ، ابٕلضافة ٌَوضؽ اٗكويل اًسائس بٓهشاك يف ٍاظاز اْكصة اًحازذت ، ٔبٍن ثَلت اٗكوٌك اّكزائًص

ة مسـى تياء اٗكوٌك  مساؿساث ٍاكذعاذًة من ا٢كـسىص إلصرتايك ،  ل ُشا ذفؽ ابًسَعة اًثوزًة اْكاهكة ٍاىل ثلًو
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ؾلس اًس خٌَُاث ، و نشٛك متىن اًسَعة من ظيؽ  اًوظيَة من ذالل سَسٍك اًخبٔماميث اًيت ابرشهتا يف

ؽ اًيفعي. ا ثوسًؽ اًًص  س َاساث س١ك ٍاحامتؾي حبنك ٍاحذاكُز

ا ًيؼام         ٔبما ا٢كىون اًثاين ًٔلساش اًس َايس اٙكي ٍاؾمتسثَ اًيرحة اْكاهكة يف تياء اٗكوٌك اًوظيَة ، ٍادذَاُز

زة ظالئـي اْكنك  و وحِس ٔبهَط هل رممة ٍاذازت اْكنك يف حنك اْكزة اًواحس ذمثال يف حهبة اًخحٍصص اًوظين وح

اٗكوٌك و زمس ٍاسرتاثَجَة تياء مؤسساهتا ، وحمنَة ا٣كمتؽ اّكزائصي، من ذالل ٍاوضائَ ٌَـسًس من ا٢كيؼٌلث 

ة اًيت ساهسث ٔبُساف مرشوؿَ اًس َايس ، أكاُرًي
1

من اٗكس خوز  23،24،25،26و ُو ما ٔبنسثَ ا٢كواذ:   

ٔبن حهبة اًخحٍصص اًوظين حزة اًعََـة اًواحس يف اّكزائص، حيسذ س َاسة ألمة، و ٍصاكة معي ، ؿىل 1963

ٔبهجزت اٗكوٌك ، ٌضرط و ًـرب ؾن معامح أكاُري و ًلوم تدضُِس إلصرتاهَة ، و يه راهتا ا٢كِام اًيت زمسِا 

ضازنة اًس َاس َة اًيت ، ألمص اٙكي ٍاهـىس سَحا ؿىل واكؽ ا٢ك 94،95،96،97،98، يف مواذٍ:1976ذس خوز 

ٔبحضت ملِست و لمتازش ٍال ذاذي كٌواث و َُا ل اْكزة، ذما ٔبفصػ ا٢كضازنة اًس َاس َة من كميهتا و حوًِا ٍاىل 

جمصذ ثـحئة س َاس َة.
2

  

ٔبما ا٢كىون اًثاًر، ًخـَق ثضرعية اًسَعة حول راث اًصئُس، ويه مزيت ٍاًخعلت تعحَـة اًيؼام         

، ٔبٍن ًعحح زئُس أكِوزًة اًـموذ اًفلصي اٙكي ثخىن ؿَََ اٗكوٌك، حِر ٍىدسة سَعة اًس َايس يف اّكزائص

اكزسمِة و ظوزت اًزؾمي ا٢كفسى ، مـمتسا ؿىل بًَٓاث كاهوهَة يف ملسمهتا اٗكس خوز؛ ٍار ما ًالحغ من ذالل ثلِمي 

ة ، ٔبهَ مثة حصنزي ؿىل ثـٍزز ماكهة و كوت زئُس أكِ وزًة، ذما مييح ًِشا ألذري خارتَة  ل ذساثري اٗكوٌك اّكزائًص
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اكزسمِة و جيـهل فاؿال حموزاي ًلك مىوانث اًيؼام اًس َايس ،
1

ُشا ما هَمحَ يف حنك زؤساء اّكزائص ذون متَزي  

 سواء يف ؾِس ٔبمحس جن تٍك، ٔبو ُوازي تومسٍن، ٔبو حىت ٍاابن اًفرتت اْكاًَة ْكنك ؾحس اًـٍزز توثفََلة. 

 :ألساش إلكذعاذي 

ثحًت اّكزائص تـس إلس خلالل منورخا حمنواي ٍاصرتاهَا ، فرس ٍاىل حس تـَس تبٔهَ ًخوافق و اًوضؽ إلكذعاذي        

و إلحامتؾي ا٢كخسُوز اٙكي ذَفَ إلس خـٌلز، ذما حفز و زحج دِاز ٍاكذعاذ اٗكوٌك ، و ثلََة فىصت ٍاحذاكز 

ؿة، اًززاؿة، إلسدامثز و حىت اًًضاظ اًخجازي. وكس اًلعاغ اًـام ًٌَضاظ إلكذعاذي يف خمخَف ا٣كالث : اًعيا

اكن اًلصط من ُشا ألساش إلكذعاذي ، ثسؾمي ألساش اًس َايس ًحياء اٗكوٌك اًوظيَة ، و كس مشي ُو الٓدص 

 ا٢كىوانث اًخاًَة:

بٔممي ٔبزايض ، ابذزث اًسَعة اْكاهكة تخ1963ٍاؾامتذ س َاسة اًخبٔممي ٌَرثواث و ا٢كؤسساث اًوظيَة: حبَول س ية  -

ا٢كـمٍصن و ٍاؾامتذ هؼام اًدس َري اٙكايت اًززاؾي ًخيؼميِا، ؾلدهتا يف راث اًس ية ثبٔممي تيم اّكزائص و ٍاظساز اًـمٍك 

، ابرشث اًسَعة اْكاهكة موخة اثهَة من اًخبٔماميث 1966اًوظيَة )اٗكًياز اّكزائصي(، و يف صِص ماي من ؿام

 . 1971فرباٍص 24آكازحِة و كعاغ اًيلي ، ًخرخمت تخبٔممي ا٤كصوكاث يف مست ا٢كيامج، رشاكث اًخبٔمني، اًخجازت 

ٍاىهتاح س َاسة اًخرعَط : ٍاؾمتسث اًيرحة اْكاهكة ٔبسَوة اًخرعَط كًَٓة فٌَة يف زمس جصامج اًخمنَة  -

 إلكذعاذًة ذالل فرتت اًيؼام إلصرتايك، حِر ميىن ٍاحعاء بٓهشاك مخسة خمععاث نربى يه:ا٥كعط اًثاليث

(، 1974/1977(، ا٥كعط اًصابؾي اًثاين )1970/1973(، ا٥كعط اًصابؾي ألول )1967/1969ألول )

 (.1985/1989(، ا٥كعط اٖكايس اًثاين )1980/1984ا٥كعط اٖكايس ألول )

ىش و إلُامتم ابًززاؿة: ٍاىهتجت اًسَعة من ٔبخي اٍهنوط ابًلعاغ اًفاليح س َاسة اًثوزت اًززاؾَة، اًيت ثامت - 

ا٢كخـَق ابًثوزت اًززاؾَة ، و اٙكي  08/11/1971تخازخي 71/71مداذئ إلصرتاهَة، حِر ظسز ألمص اًصئايس 

ني من مَىِاث سزاؾَة  كعسث اًسَعة من وزائَ ٍاىل حتلِق مدسٔب حاكفؤ اًفصض يف ٍاس خفاذت اًفالحني اّكزائًص
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اًفاليح ، ابٕلضافة ٍاىل اًسـي من ٔبخي اًخرفِف من  ظلريت و اًـمي كىل ازؿاذت اًخوسًؽ اًـاذل ًوسائي إلهخاح

اًفوازق إلحامتؾَة اًيت ذَفِا ا٢كس خـمص ؛ وكس تيُت س َاسة اًثوزت اًززاؾَة ؿىل زالج بًَٓاث حرصهتا اٗكنخوزت 

فوسًة قصيب يف زالج يه : اًدس َري اٙكايت اًززاؾي، اًخـاون يف اًززاؿة يف ٍاظاز ا٢كضازنة اٗكميلصاظَة 

 ، إلس خلالل آكاض ًٔلزايض اًفالحِة من ظصف ذمخَىهيا آكواض.ٌَفالحني

ة اًيت         ًو كري ٔبن زمغ ُشا اًخبٔظري اًيؼصي ٌَلعاغ اًفاليح ، ٠ك حيؼى يف مصحٍك إلكذعاذ إلصرتايك ابٔلًو

وهجة ٌَخمنَة ٌس خحلِا ملازهة تلعاغ اًعياؿاث إلس خرصاحِة، و ما ًثخت رٛك ُزاٌك و كٍك إلؾامتذاث ا٢كاًَة ا٢ك

اب٢كئة من ٍلوغ إلؾامتذاث ا٥كععة  6.2اًفالحِة ، و اًيت تَلت ؿىل سخِي ا٢كثال يف ا٥كعط اًثاليث ألول 

اب٢كئة. 9.12ًإلسدامثز و٠ك حزذ اًًس حة ٍاىل كاًة ا٥كعط اٖكايس اًثاين ٍال تسزخة كٍََك ٔبٍن تَلت وس حة 
1

  

َة ٌَعياؿاث اًثلٍِك: ًلس اك هت اًعياؿاث اًثلٍِك دِاز ٍاسرتاثَجَا  يف مرشوغ اًخمنَة اًوظيَة ٍاؾعاء ألًو

ة تـس إلس خلالل، و كس متثي يف خمعط ذًربهُس ٌَعياؿاث ا٢كعيـة، حِر معسث  إلكذعاذًة ٌ٘كوٌك اّكزائًص

ة ألساش الاكذعاذي ًحياء اٗكوٌك اًوظيَة من ذالل ٍاكامة كاؿست ظياؾَ ة معومِة ، اًيرحة اْكاهكة بٓهشاك ٍاىل ثلًو

 حمصوِا ألسايس ذَق مؤسساث معومِة ٍاكذعاذًةمتخٜك زٔبسٌلًِا اٗكوٌك.

ة ٌَلعاغ اًعياؾي يف ثٜك اًفرتت،اْكجم اًىدري اٙكي دعط        ة اًيت مٌحهتا اْكىومة اّكزائًص ًو وذما ًؤنس ألًو

ية اًـمومِة من اّكحاًة اًحرتوًَة، حِر جضري الٕ  حعائَاث تخرعَط ٔبنرث من هعف هل من اًـائساث ا٢كاًَة ٌَرًز

ة، فـىل سخِي ا٢كثال تَف اًيعُة ا٢كايل ٌَلعاغ اًعياؾي يف  إلؾامتذاث ا٢كاًَة ا٥كععة لجناس ا٥كععاث اًخمنًو

اب٢كئة ،  57.3اب٢كئة ، ًريثفؽ جحم إلؾامتذ ا٢كايل يف ا٥كعط اًصابؾي ألول ٍاىل  53.5ا٥كعط اًثاليث ألول وس حة 

 اب٢كئة يف ا٥كعط اًصابؾي اًثاين. 60.7س ٍاىل ٔبن وظي ح
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 :ألساش إلحامتؾي 

مثي حتسني اًوضؽ إلحامتؾي ٌَمجمتؽ اّكزائصي يف ألايم ألوىل ًإلس خلالل ، حتسايث وزُاانث ٍاًزتمت       

إلحامتؾي  اًسَعة اْكاهكة يف دعاابهتا اًس َاس َة اًصمسَة ؿىل ثشًََِا ، ٍار ثفِس اٗكزاساث اًسوس َوًوحِة ٌَواكؽ

اّكزائصي يف ثٜك اًفرتت، تعاتـَ اًسَيب و اًاكزيث اٙكي ٍاثعفت تَ ا٢كؤرشاث إلحامتؾَة ، فاًحعاٌك ٍاهدرشث ، و 

إلمِة تَلت ٔبظياهبا، و ألمصاط ٍاس خفضت و فذىت اب٢كواظيني ذاظة ألظفال و اًًساء اْكوامي، و جرشذ 

ة حصاء ؿسم وحوذ سىٌا في حنو ا٢كسن. و اًـسًس من ألدش اّكزائًص ث ثبٔوهيم و نشٛك ثعاؿس ػاُصت اًزنوخ اًًص

ؿَََ سازؾت اًسَعة اْكاهكة بٓهشاك ٍاىل ٍاىهتاح س َاساث ٍاحامتؾَة ثًضس يف رٛك حتلِق ُسفني ٔبحسٌُل س َايس 

ٍمتثي يف رشاء اًس١ك إلحامتؾي مبا ًضمن تلاء اًيؼام اًس َايس اًلامئ و اًِسف اًثاين حمنوي متثي يف رضوزت 

ٍهنوط ابًلعاغ إلحامتؾي و حتسني مس خوى مـُضة ا٢كواظن اّكزائصي وفق مٌؼوز حمنوي ٍاصرتايك، مدين ؿىل ا

 ٔبزتؽ إلسرتاثَجَاث مصسومة اكليٓت:

ة اًخـَمي إلتخسايئ و ألسايس، ثوس َؽ إلسرتاثَجَة ألوىل  : زمس س َاسة ؿامة ثـَميَة جتسس مدسٔب ٍاحداًز

ِة  ، ا٢كساوات و اًـساٌك إلحامتؾَة  يف اًخـ١ك ابٕلضافة ٍاىل جماهَة اًخحعَي هعاق اًخـَمي ٌَلضاء ؿىل ألم 

اًـَمي
1

 

: ٍاؾامتذ س َاسة ؿامة حصَة ُسفِا حتسني آكسماث اًعحَة وفق ا٢كحسٔب اٗكس خوزي إلسرتاثَجَة اًثاهَة 

محالث ثعـمي اًـالح ا٣كاين ، حِر مت ٍاوضاء اًـسًس من ا٢كسساث إلسدضفائَة اًـمومِة  و ثيؼمي 

 جماين ٌَمواظيني ٌَلضاء ؿىل تـغ ألمصاط ا٢كيدرشت .

: اًسـي اّكاذ ٍاىل ذَق مٌاظة صلي ذاةمة ، يف ٍاظاز ا٢كؤسساث اًـمومِة إلسرتاثَجَة اًثاًثة 

إلكذعاذًة، اًيت ٔبظحح اًخوػَف فهيا خيضؽ ٌَميعق اًس َايس و ًُس كسزاهتا إلهخاحِة ، ذما ًوحغ 

ة اًـمي ا٢كخوفصت ، ٍار جضري إلحعائَاث مثال تبٔهَ ذالل فرتت ا٥كعط اًثاليث حزاًس مس متص ٢كيع
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ة اّكسًست  1967/1969ألول  1978/1979وػَفة ًخعحح يف اًفرتت  12000، تَلت اًوػائف إلذاًز

ة. 70700ما ٌساوي  وػَفة ٍاذاًز
1

  

َسىن إلحامتؾي إلجيازي : حمتثي يف ٍاىهتاح س َاسة سىٌَة ثضميت جصامج ٌ إلسرتاثَجَة اًصاتـة  

 ٌَمواظيني ، من ٔبخي اًخرفِف ما ٔبمىن من ٔبسمة اًسىن.

: سـي اًسَعة اْكاج من ٔبخي حتلِق زفاَُة ٌَمواظن و اًيؼص ٍاٗكوٌك نسوٌك إلسرتاثَجَة آكامسة 

ٕاقصاق اًسوق ابًسَؽ إلس هتالهَة ا٢كس خوزذت ، تـيوان اًـياًة إللَُة ، تـس ٔبن ّكبٔث ٍاىل س َاسة 

 Programme d’importations anti penuriesصانمج حمازتة اًٌؼؼؼؼؼؼسزت  ج

مضن اًخوهجاث اًصئُس َة ٌَمرعط  1979، و ُو جصانمج ٔبكصثَ حىومة ؾدــس إكَس ٕاجصاُميي يف ٔبنخوجص  

، و ا٢كـصوضة ؿىل اًرب٢كان ، تلصط ماكحفة هسزت تـغ اًسَؽ راث إلس هتالك  1980اًس يوي ٌَخمنَة ؾـام 

افؼؼص هكواذ اًحياء ، كعؽ اًلَاز ، ٔبكشًة ألهـام ، مواذ إلس هتالك اًعياؾَة ، مواذ إلس هتؼؼؼؼؼؼؼالك اًلشائَة .اًو 
2

  

ثلِامي ًِشٍ ا٢كصحٍك ، ميىن اًلول ٔبن اًسَعة اْكاهكة سـت من ٔبخي حتلِق مرشوغ تياء اٗكوٌك اًوظيَة ، و       

خلالل ، حبنك اًوضؽ اٗكويل اٗكامع و اًحححوحة ا٢كاًَة اًيت حٌهتا من كس حاًفِا اْكغ يف اًصتؽ كصن ألول من إلس  

ة ٔبسمة ماًَة ذاهلة ،مصذُا إلخنفاط ا٢كفاحئ و  1986تَؽ اًحرتول؛ كري ٔبهَ حبَول ؿام  ؿاهت اْكىومة اّكزائًص

ـي مبا فهيا اّكزائص، ا ًيت ؿاهت نثريا اًرسًؽ ٔلسـاز اًيفط، واٙكي ٔبثص سَحا ؿىل  ل اٗكول راث إلكذعاذ اًًص

ذاظة ؿىل مس خوى اّكهبة إلكذعاذًة و إلحامتؾَة و اٙكي اكن هل ابًف ألثص ؿىل مرشوغ تياء اٗكوٌك اًوظيَة 

ا ؿىل ٔبذاء اًوػائف و إلًزتاماث اًيت كعـهتا ؿىل هفسِا ٍاجتاٍ صـهبا،  وحمنَة ا٣كمتؽ ، تـس ٔبن ٔبػِصث اًسَعة جعُز

كفت س َاساث اٗكمع إلحامتؾي ذما ساذ إلحذلان اًضـيب حست ٍاىل ذزخة ذما وضف ًسف آكعاة اًس َايس و ثو 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

، اًيت صلكت مٌـصخا حاسٌل يف حتسًس ثعوز ٍاسرتاثَجي خسًس 1988إلهفجاز فامي ًـصف اًَوم تبٔحساج ٔبنخوجص

يا ذذَت اّكزا ئص يف مصحٍك اثهَة ًحياء اٗكوٌك اًوظيَة ذاظة تـس ٍاىهتاء اٗكمع اٗكويل اٍبهنَاز ا٢كـسىص إلصرتايك؛ ُو

 مبـعَاث خسًست و يف ػصوف ٍاس خثٌائَة.

 (:1989/2016زحٍك إلهفذاخ اًس َايس و إلكذعاذي وبٔثٍص ؿىل تياء اٗكوٌك)م 

، ٔبن ذفـت اًسَعة ًإلؿالن قن ٍاظالحاث 1988اكهت من إلهـاكساث ا٢كحارشت ٔلحساج ٔبنخوجص        

ة، من ٔبخي حت  لِق حتول ذميلصاظي ابّكزائص وفق مداذئ اٌَرباًَة اًس َاس َة و س َاس َة و ٍاكذعاذًة معَلة و خشًز

، اٙكي وضؽ حسا ٢كحاذئ و ٍاجتاُاث فَسفة 23/02/1989إلكذعاذًة ، و اٙكي اكهت تساًخَ ٍاؾامتذ ذس خوز 

ا٢كَلى،حِر ثضمن اٗكس خوز اّكسًس حٌلت من إلظالحاث اًس َاس َة مست  1976اْكنك اًيت اكهت يف ذسرتو 

ة، ماحنا ٔبسسا خسًست ًحياء اٗكوٌك اًوظيَة، واًيت ٍان ٠ك ختخَف من اًخيؼمي اًح  ًِوي و اًوػَفي ٌ٘كوٌك اّكزائًص

ة هفور اٗكوٌك، ٍال ٔبن اًىِفِة و اًضلك اًحًِوي اٙكي ػِص يف اٗكسرتو ممتزيا ،لس امي ؿىل  حِر ثـٍزز ثلًو

اًوظيَة من منورح ذوٌك ٍاصرتاهَة ٍاىل ا٢كس خوى اًس َايس و إلكذعاذي تـس ٔبن ٔبؾعى ملزى بٓدص ًحياء اٗكوٌك 

ذوٌك اًلاهون و اْكصايث ٔبو ما ًـصف ابٗكوٌك اٗكس خوزًة، هكفِوم ًامتىش ٍاىل حس تـَس و مداذئ اٗكميلصاظَة 

اٌََحرياًَة يف ثبٔسُس اٗكوٌك اًوظيَة اْكسًثة، اًيت ثخزش بًَٓاث س َاس َة متىهنا من متخني ماكىهتا و مرشوؾَة هؼام 

يا  ٌضري اًحاحر اب٢كص ٔبن اٗكوٌك اْكسًثة ذوٌك ذس خوزًة كاهوهَة، كاذزت ؿىل ذَق هؼام ن ا٢كؤسساث حوكِا؛ ُو

اًيت اٍبماكهنا ٔبن ثضمن ًِا ثيؼمي ٔبفصاذ ا٣كمتؽ و ضحط سَووِم إلحامتؾي و ثـحئة موازذُا ا٢كاذًة و اًخرشًة.
1

 

س َة مباكسة إلهفذاخ اًس َايس و ؿىل ُشا ألساش، ٔبصاذث اًيرحة اْكاهكة يف دعاابهتا اًس َا        

و اٙكي ًبٔذش من اًيؼام اًخـسذي يف اْكنك و ٍاكذعاذ اًسوق يف اًضق إلكذعاذي  1989إلكذعاذاي٢كهتج مٌش 

ٔبساسا و ملوما خسًسا ًحياء اٗكوٌك اًوظيَة؛ كري ٔبن إلهعِاز و اًخساذي ا٢كوحوذ تني اًيرحة اْكاهكة و اٗكوٌك 

ون مبعري اًعلمة اْكاهكة، ذما صلك ُاحسا حال ذون ٍاكذياغ ُشٍ ألذريت و حـي معري تياء اٗكوٌك اًو  ظيَة مُص
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كس ًفعي تني  -بٔي ا٢كحاذئ  -إلًزتام مبحاذئ اٗكميلصاظَة و اًخساول ؿىل اًسَعة، ًىون ٔبن اًخعحَق اًفـًل ًِا 

ة اٗكوٌك، و ُو ما ًـىس ٔبسمة مرشوؾَة ًـاىهيا ة اًيؼام اًس َايس اًلامئ و ًُو  رٛك اًيؼام. ًُو

ـي ما ًؤنس ُشا اًخفسري، ألسمة اًس َاس َة اًيت جسخة فهيا مؽ تساًة اًدسـًَِاث، ٍاثص ثوكِف ا٢كساز          ًو

ة ، اًلذي و اًالٔبمن، هكؼاُص ٔبثصث نثريا ؿىل  إلهخزايب، وما ثحـَ من ؾرشًة مبٔسات وظيَة س ميهتا اًخرًص

اٗكوٌك و حـَِا ظوزت حلِلِة  ٌ٘كوٌك اًفاصٍك تـس ٔبن ػِصث اْكصاكث مواظٍك تياء اٗكوٌك اًوظيَة ٍان ٠ك ٔبكي ُسم 

ا٢كسَحة، و حزؾزؾت َُحة اٗكوٌك و ؿسم ملسزهتا ؿىل فصط اًيؼام اًلاهوين اًـام ؿىل تـغ ا٢كياظق اًيت ٍاذؾت 

يا  وخسث اّكزائص أكاؿاث ا٢كسَحة ٔبهنا حصزهتا ، ًخعصخ ُشٍ ألذريت تسًال خسًسا ُو تياء اٗكوٌك إلسالمِة، ُو

ا دضاغ حمخسم تني سَعة حاهكة فاكست ٌَمرشوؾَة ثخخىن منورح اٗكوٌك اًوظيَة  هفسِا ثـُش مصحٍك ٍاهخلاًَة مزُي

ؿىل ألسس اٌََرباًَة ومـازضة مسَحة جسـى ًعصخ اًحسًي إلساليم ًحياء اٗكوٌك ، مصحٍك ٍاهـسمت فهيا بٔكَحَة 

مؤسساث كري ذس خوزًة من ٍاتساغ اًيؼام اْكامك، مفثال  حي ا٢كؤسساث اٗكس خوزًة اًرشؾَة و حَت حمَِا 

ا٣كَس ألؿىل ٌ٘كوٌك حمي مؤسسة زئُس أكِوزًة ، وذَف ا٣كَس اًضـيب اًوظين ا٢كيخرة تـس حهل ا٣كَس 

اًوظين إلهخلايل ا٢كـني ، و ٍاسددسًت خي ا٣كاًس ا٤كََة ا٢كيخرحة و اًيت اكن ٌس َعص ؿَهيا حزة اّكهبة 

 مِة ًإلهلار مٌسوتَاث ثيفِشًة مـَية من ظصف اًوايل.إلسال

ة بٓهشاك، ألسمة إلكذعاذًة اًيت رضتت تبٔظياهبا تـس         وذما ساذ اًوضؽ ثبٔسما و ُضاصة اًىِان اٗكوٌك اّكزائًص

ٔلمص اٙكي فضي اٍمنورح اًخمنوي إلصرتايك ا٢كزتامن مؽ ٍاخنفاط ٔبسـاز اًحرتول وهضوة ا٢كوازذ ا٢كاًَة اًـمومِة ، ا

ة يف ػي ٕاسذايذ ألسمة إلكذعاذًة  ٍاىل اًخحول حنو ٍاكذعاذ اًسوق نمنورح حمنوي خسًس و ٍاضعص  اٗكوٌك اّكزائًص

إلهفذاخ ؿىل إلكذعاذ اًـا٢كي ، يف وكت لمتخٜك اّكزائص فَِ ملوماثَ و بًَٓاث حٌلًة ٍاكذعاذُا اًوظين، و ُو ما 

اهكة خمريت فَِ، ٍامنا اكن اٍبًـاس من ظيسوق اًيلؼؼؼؼؼؼؼس اٗكويل ، اٙكي ّكبٔث هل  ًؤنس ٔبن   اًلصاز ٠ك حىن اًسَعة اْك

كعس مساؿسهتا ؿىل آكصوح من ا٢كبٔسق اٙكي ثـاين مٌَ، يف وكت  ، و اكن رٛك فصظة ٌَعٌــسوق ًعصخ 

مالةمة ،  -حسة ٕاؾخلاذٍ  -س َاس خَ إلظالحِة اًيت زبُٓا 
1

اّكزائص و و مت جتسِــس رٛك تخوكِؽ ٕاثفاق تني 
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اًعيسوق ، من منط س َاسة " إلس خلصاز " ، ثضميت رشوظؼؼؼؼؼا كاس َة يف تـغ ألحِان ، ٠ك جتس اّكزائص تسا 

 يف ا٤كَس ؾهنا ٔبو زفضِا، مهنا : 

 ثعِري إلكذعاذ ؿىل اًعـَس اًلكؼؼي ، -

ؼؼؼؼؼؼؼؼة ا  - ٕاؿاذت اًيؼص يف  -ٕلحامتؾي ، اًخلََي من إلهفاق اْكىويم و اٙكي ًـين ثلََط و ثلزمي ٗكوز اٗكًو

ظصق ٕاس خلالل ا٤كصوكاث و رٛك تفذحَ ؿىل اًرشًم ألحٌؼؼؼؼؼيب ،
1

ٕاضافة ٕاىل ٕاؿاذت اًيؼص يف ا٢كيؼومة اًلاهوهَة  

اًيت حتنك إلسدامثزاث و نشا اًسـي ٕاىل ثعِــري هكي و هَفي ٌَمؤسساث اًـمومِة و إلكذعاذًة اًوظيَة مهنا و 

ؽ كواهني ظصحت من خسًس ٕاصاكًَة حتسًس ذوز الك من اًلعاغ اًـام ا٤كََة ، يف ٕاظاز دو  ظعهتــا . و يه مضاًز

و اًلعاغ آكاض يف اًخمنَة اًوظيَة و ا٤كََة .
2

   

و ابًخايل حزامن إلهنَاز اًس َايس اٍبهنَاز ٍاكذعاذي،
3

ساذث وظبٔثَ معََاث آكوظعة اًيت ابرشهتا اْكىومة   

ة تساًة من س ية ، ٍاس خجاتة ًخـَاميث ظيسوق اًيلس اٗكويل و اًحيم اًـا٢كي اًيت ثضميهتا إلثفاكِاث 1995اّكزائًص

، و اٙكي ٍاًزتمت اّكزائص اٍبؾامتذجصانمج اًخىَِف اًَِلكي اٙكي ساذ من 1991اًخثخِت  ا٢كربمة تني اًعصفني مٌش 

ا إلحامتؾَة ندرسحي اًـٌلل ،  و ٍازثفاغ وس حة اًحعاٌك ٗكى اًض حاة و حست ألسمة إلكذعاذًة لس امي فامي خيط بآثُز

 حصذي آكسماث إلحامتؾَة اًـمومِة.

 ل ُشٍ ا٢كـعَاث اًسَحَة ، ٔبثصث ؿىل معََة تياء اٗكوٌك اًوظيَة يف اّكزائص، ُاثَ ألذريت اًيت صِسث يف       

ؤسساهتا، مبجّي ثٜك اْكلدة خماط ؾسري اكذ ًـعف هبا ، ٍاىل ٔبن ٍاس خجمـت اًسَعة كوهتا و ٔبؿاذث ثيؼمي م

اًصئُس سزوال ٍاىل اْكنك، اٙكي حاول من خسًس تـر مرشوغ تياء اٗكوٌك اًوظيَة مبفِوم خسًس مس خحسج، 
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ٔبسسَ ؿىل مفِوم اٗكوٌك الٓمٌة ا٢كِاتة، حمسذا ُسفني ٔبولٌُل ٍاس خـاذت َُحة اٗكوٌك، ٔبما اًِسف اًثاين ٍاحالل 

ن مرشوؿَ مبجّي اًس١ك و ألمن ذاذي ا٣كمتؽ من ذالل ثعحَلَ ًل اهون اًصمحة، كري ٍاس خـجاهل تخلسمي ٍاس خلاًخَ ُز

، اٙكي حسذ ُو الٓدص حماوز ًحياء اٗكوٌك اًوظيَة،  1999اًصئُس اْكايل ٍاثص إلهخزاابث اًصئاس َة ا٢كس حلة ؿام 

سة حماوز يه: يف ٍاظاز ما ٔبسٌلٍ يف جصانجمَ إلهخزايب ابًـلس اّكسًس من ٔبخي اًخمنَة و اًخلسم ، اٙكي مضيَ مخ 
1

  

 ثـٍزز إلس خلصاز، -

 حصس َخ ذميلصاظَة معمئية، -

 حمثني اًصظَس اًخرشي ثضلك ٔبمثي، -

ة مس خسامة، -  تياء ٍاكذعاذ انصئ يف ٍاظاز ملازتة حمنًو

 ثـٍزز زواتط اًخضامن اًوظين. -

ـي ما ميزي فرتت حنك اًصئُس اْكايل، اًخحسن اٙكي تسى ؿىل ا٢كس خوى إلكذعا         ذي و ألمين ، تـس ٔبن ًو

ذولز ٌَربمِي، ذما ساؿس اًسَعة اْكاهكة يف ٍاؿساذ جصانمج 100ٍازثفـت ٔبسـاز اًحرتول من خسًس ًخخجاوس سلف 

ظموخ ًحياء ذوٌك وظيَة ؾرصًة، من مجٍك إلظالحاث اًيت ابرشُا اًصئُس ؾحس اًـٍزز توثفََلة، و اًيت اكن 

ماكهخَ اًس َاس َة و متخني كوثَ نفاؿي حموزي يف مؤسساث اْكنك من اًلصط مهنا ؿىل اًعـَس اًس َايس ثـٍزز 

 .2016و  2008ذالل اًعالحِاث اًيت ٍاًخحور ؿَهيا ٍاثص معََاث اًخـسًي اٗكس خوزي سًيت 

ة ٍاىل حصكِة إلسدامثز         ًو ٔبما ؿىل اًعـَس إلكذعاذي، فلس ٍاؾمتس جصانمج ٍاهـاص ٍاكذعاذي، ٔبؾعَت فَِ ألًو

اًخجازت آكازحِة،مؽ ضٌلن اٗكوٌك ظون و حٌلًة اًلسزت اًخيافس َة ٌَمؤسساث إلكذعاذًة اًوظيَة؛ نٌل  و حتٍصص

ٍاُمت ؿىل ا٢كس خوى إلحامتؾي تخـٍزز ذوز اٗكوٌك إلحامتؾي ، من ٔبخي اًخىفي حبلوق ا٢كواظن اّكزائصي اًيت متت 
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ة ا٢كخـاكدة يف حوكَ ٍاىل ظيؽ ، حِر معسث اْكىوماث ا2016ذسرتهتا يف اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية ّكزائًص

 س َاساث حٌلًة ٍاحامتؾَة موهجة ٌَض حاة و اًًساء و روي إلحذَاخاث آكاظة.

، ػِصث تواذز ألسمة ا٢كاًَة ٍاثص ٍاخنفاط ٔبسـاز اًحرتول ، اًيت ٔبثصث سَحا 2015كري ٔبهَ مؽ معَؽ س ية      

ابهتا اًس َاس َة اًصمسَة، دعوزت ا٢كصحٍك و رضوزت ؿىل س َاساث إلهـاص إلكذعاذي، ًخـَن اًسَعة يف دعا

من كصازاث مست حلوق  2016ٍاؾامتذ س َاسة ثلضف ٍاحذَاظَة ، جتىل ٔبول مؼِص ًِا يف ما ثضميَ كاهون ا٢كاًَة

ا٢كواظن إلحامتؾَة و إلكذعاذًة و ٔبزحـت ٍاىل ألرُان ٍاصاكًَة تياء اٗكوٌك اًوظيَة اْكامِة ْكلوق ا٢كواظن.و 

 سفؽ تيا ٍاىل اًححر يف مـوكاث تياء اٗكوٌك يف اّكزائص.اٙكي ً

 ا٤كوز اًثاًر: مـوكاث تياء اٗكوٌك يف اّكزائص

 ثواخَ معََة تياء اٗكوٌك يف اّكزائص ؿست حتسايث ثيحعرص يف اليٓت:       

 :اًخحسايث اًس َاس َة 

ا فامي ثخـَق ثسَحَاث ا٤كَط اًس َايس اًيت ثخـاٌش فَِ اًلوى و اًفواؿ       ي اًس َاس َة ، و اًيت ميىن اجياُس

 ًًل:

  ٔبسمة ا٢كرشوؾَة:-

ٍان ٔبساش تياء اٗكوٌك و اْكنك حتلِق مدسٔب ا٢كرشوؾَة ، ٍار اًياػص يف هؼ١ك اْكنك يف اّكزائص ًرتاء هل تبٔن       

ا  ٔبسمة ا٢كرشوؾَة لساًت متثي زلال ثيوء تَ اًـعحة اْكاهكة، و ٔبن حزءا هحريا من ٔبسمة اْكنك يف اّكزائص معسُز

ؿسم ملسزت اًيؼام اًس َايس اًخزَط من مرشوؾَخَ اًثوزًة اًيت ٔبظححت مؽ معَؽ ألًفِة اًثاًثة كري خارتة 

1ٌَجَي اًصاتؽ من إلس خلالل ، و ٍاحالل حمَِا ا٢كرشوؾَة اًلاهوهَة اًـلالهَة ؿىل حس ثـحري ماهس فِرب،
و اًيت  

ولءا حٌلُرياي ًسمع ماكهخَ اًس َاس َة، و ًلوي مصنٍز يف اْكنك، وما  حتلق هل كسزا من اًصضا اًضـيب، وثعمن هل
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ًسل ؿىل رٛك و ًؤنسٍ، ٔبن مسبٌٔك ا٢كرشوؾَة كدي ٔبن حىون رشظا ثفعن هل اًفىص اًس َايس اًلصيب اْكسًر 

ًخحلِق اًخمنَة اًس َاس َة، ٍامنا ُو مدسٔب مذبٔظي يف سَوك ألفصاذ معوما و اًفصذ ا٢كس١ك ؿىل وخَ آكعوض، 

فاًدسَمي مبرشوؾَة اْكامك، ًوحة ؿىل ا٤كىوم يف اًفلَ إلساليم ظاؾخَ و ذمعَ و مساهسثَ ٍاىل ذزخة اًخضحَة 

يف سخِهل و ُو مبٔنسٍ ٍاجن ذ٘كون حِامن كال" اًحَـة يه اًـِس ؿىل اًعاؿة، ٔكن ا٢كحاًؽ ًـاُس ٔبمرٍي ؿىل ٔبهَ ٌس١ك 

 ص ّي من رٛك، و ًعَـَ فامي ٍلكفَ تَ من ألمص ؿىل ا٢كًضعو هل اًيؼص يف ٔبمص هفسَ و ٔبمص ا٢كسَمني ل ًياسؿَ يف

 ." ا٢كىٍص
1

   

 بٔسمة ا٢كضازنة اًس َاس َة: 

متثي ٔبسمة ا٢كضازنة اًس َاس َة ؿائلا ٔبمام حتلِق وفاق س َايس ًحياء اٗكوٌك اًوظيَة يف اّكزائص، و يه ٔبسمة ؾصفت 

ىهتاح هؼام حنك اْكزة اًواحس، اٙكي ضحط مٌش اًس يواث ألوىل ًإلس خلالل، تـس ٔبن كصزث اًيرحة اْكاهكة اٍ 

مؼاُص ا٢كضازنة اًس َاس َة يف مضازنة ملِست، مؤظصت و مرشوظة ذاذي اْكزة اْكامك، ألمص اٙكي ذَق ٔبسمة 

اًخيؼمي اًواحس ؿىل حس ثـحري اٗكنخوز حِاليل اًَاثس زمحَ ٝك، و اًيت مترغ ؾهنا ؿست ٍاضعصاابث و ٔبحاج 

ة اكًصتَؽ ألماًس ـًل، و ٔبحساج ٔبنخوجص1982ليمبٔساًو و اًـيف ا٢كسَح  1988، و كضَة إلسالمِني مؽ حاذزة تًو

.1991حصاء ثوكِف ا٢كساز اٗكميلصاظي يف ظائفة  
2

  

 اًخخين اًعوزي و اًضلكي ًلمي اٗكميلصاظَة: 

ٓكعاة اًصمسي متزي اًسَوك اًس َايس يف اّكزائص ابًرتوجي اًضلكي ًخخين كمي اٗكميلصاظَة، و ُو ما ثضميَ ا      

ٌَسَعة اْكاهكة و اًيعوض اٗكس خوزًة، ًىن يف ألظي مايه ٍال حمااكت ٍاحصائَة سائفة، ذما ًؤنس ٔبسمة حتول 

ذميلصاظي حلِلي ثحسو مؼاٍُص اًسَحَة يف كواؿس اًيؼام اْكزيب ا٢كـمتس، اٙكي ٌسمح اٍبحذاكزاًسَؼة و ثلزمي 
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ة ؿىل ا٣كمتؽ و  ألحزاة ا٢كـازضة، و ذفـِا ٔلن حىون ؿىل ُامش اًـمََة اًس َاس َة، مؽ سَة كسزهتا اًخبٔزرًي

ة تياء كواؿسُا اْكزتَة، ٍان ٠ك ٔبكي اًـمي من ٔبخي ثفذَهتا و سزغ إلهلساماث  ِا حًص حىت كسزهتا اًخيؼميَةاًيت ختًو

ة ا٢كيافسة ٔلحزاة اًسَعة.  فهيا ذاظة ذاذي ألحزاة ا٢كـصضة اًلًو

اث و ألفاكز اًسَحَة اًيت ثعاحة اًـمََاث إلهخزاتَة، ومن ا٢كؼاُص اًسَحَة الٔ         دصى ، ثٜك اًدضُو

لس امي ؿسم حِاذ إلذازت إلهخزاتَة، و ػاُصت اًزتوٍص و اًصصوت و رشاء ألظواث إلهخزاتَة، واًيت ثربس 

هكؤرشاث ًفساذ س َايس ػي ًخوسؽ و ًيدرش، و ًبٔذش ؿست ظوزمهنا:
1

  

 ا٤كاابت و ا٤كسوتَة،اًدسُة اًوػَفي و اًخحزي و  -

 ٍاس خلالل اًيفور و ا٢كيعة ٔلقصاط خشعَة، -

 اًوساظة، -

 ٍافضاء و تَؽ ا٢كـَوماث اًرسًة، -

 اًخىمت ؾن ا٢كٌلزساث كري اًرشؾَة، -

َف و قس َي ألموال، -  اًزتوٍص، اًزًت

 إلتزتاس ، اًلش و إلحذَال، -

 اًرسكة و إلدذالساث، -

اة.اًيفاق اًس َايس و اًزتوهَ -  ة و إلُز

يا ٔبثفق نثريا مؽ ظسًلي اٗكنخوز ؾيرتت جن مصسوق،حِامن كال يف مس هتي ٔبظصوحذَ ٌ٘كنخوزاٍ،       ُو
1

تبٔهَ ٍارا  

اكن اًـسل ٔبساش ا٢كٜك فٍان اًفساذ ٔبساش إلسددساذ، و إلسددساذ جيص وزاٍؤ إلس خـحاذ، وجهنٌل ًيجم إلحنالل 
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و ثخحول اًصرًٍك فضٍَك و اًفضٍَك زرًٍك، و حيي اًحاظي حمي اْكق ، و آكَلي يف ا٣كمتؽ ا٢كسين و اًس َايس ، 

 ًؤمص اب٢كيىص و ٍهنيى ؾن ا٢كـصوف.

 بٔسمة وػائف و كسزاث اًيؼام اًس َايس اّكزائصي:  

ثخفق كاًحَة اٗكزاساث الأكذميَة تبٔن اًيؼام اًس َايس اّكزائصي لسال ٠ك حيلق حمنَخَ اًس َاس َة ، ثسخة       

في اٙكي ًًذاتَ تني اًفِية و ألدصى ، و اًيت مصذٍ ٍاىل هلط كسزاثَ ، لس امي اًلسزت إلس خرصاحِة ، اًـجز اًوػَ

اٍٙك جضري الاحساج اًخازخيَة ٌَجزائص جعز مؤسساث اًيؼام اًس َايس ؿىل ٍاس خرصاح و ثـحئة موازذ اٗكمع ا٢كاذًة 

ة، و ثخضاءل معاذز اٗكمع ا٢كاذي و و اًخرشًة من اًحُئة ا٢كخواخست فهيا، حِر ثلي ٗكًَ بًَٓاث اًخ  ـحئةأكاُرًي

 ا٢كـيوي، ٍان ٠ك ٔبكي ٌس خـيص ؿَََ يف اًفرتاث اْكصخة اًـثوز ؿىل موازذ ذمع خسًست، و ُو ما ثبٔنس 

ثسخة ألسمة ا٢كاًَة ، ٔبٍن جعزث  2015ثضلك خًل يف ألسماث ا٢كاًَة اًيت ؿان مهنا اًيؼام اْكامك مؽ معَؽ 

 مرشوغ اًلاس اًعرصي ثسخة زفغ ساكن اّكيوة هل .اًسَعة ؿىل مدارشت 

ابٕلضافة ٍاىل ضـف كسزثَ اًخيؼميَة ، حِر ٠ك ٌس خعؽ اًيؼام اًس َايس اًخحنك يف ضحط اًسَوك       

إلحامتؾي ًٔلفصاذ لس امي يف اًـلسٍن ألذرٍين، و اًيت حصثحط يه ألدصى تـسم ٍاس خعاؾخَ اًخلَلي ذاذي فئاث 

ٍ، ذما ٔبفلسٍ ذزخة هحريت من مرشوؾَخَ اًضـحَة، و بٔحضت اًِوت ثيىضف تني اًيرحة اْكاهكة و ا٣كمتؽ و فصط هفور

اًضـة و اٙكي ساذ من ٍاجساؾِا قَاة يف اًس يواث اًثالج ألذريت ٌَسَعة اًاكزسمِة ٌَصئُس اْكايل، اٙكي 

 ًـخرب اًلَة اًياتغ ًيؼام اْكنك يف اّكزائص.

ة و ا٢كيافؽ ا٢كاذًة و نٌل ًـاين اًيؼام اًس َايس        اّكزائصي ٔبسمة ثوسًؽ، و ٔبؾين تشٛك ثوسًؽ اًلمي اًصمًز

آكسماثَة تني ألفصاذ، مفاًالحغ ػِوز حاٌك من اًالمدالت يف ثوسًؽ اًرثوت حصمجهتا احذجاخاث و ٍارضاابث و 

ا٢كيافؽ و آكسماث  مسرياث ٌَـسًس من اًفئاث ا٢كِيَة اًيت ظاًحت جصفؽ ألحوز، ضف ٍاىل رٛك حىت ثوسًؽ تـغ

اًـمومِة صاهبا اًلعوز و اًالؿساٌك يف اًفئاث ا٢كس خفِست مهنا، لس امي ثوسًؽ اًسىٌاث إلحامتؾَة،مساتلاث 

ـي اٗكامع ًِشٍ  اًخوػَف، آكسماث اًعحَة، ثوظني جصامج اًخمنَة ا٤كََةاًيت ساذث من اًالثواسن اّكِوي؛ ًو
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زت اًحريوكصاظَة و اًفساذ إلذازي اٙكي ثفىش يف َُالكِا ، و اكن هل ا٢كؼاُص اًسَحَة ًس َاساث اًخوسًؽ ألهج

 ابًف ألثص يف سؾزؿة زلة ا٢كواظن يف حىومذَ. 

 ألسمة إلحامتؾَة: 

ني:  ثخحسذ ألسمة إلحامتؾَة ؿىل مس خًو

 ثياكضاث اًثلافة اًس َاس َة ٌَمواظن اّكزائصي: 

َة ٌَمواظن اّكزائصي، ٔبهنا كامضة و حتمي اًخياكضاث ، ٍان من سَحَاث اًحياء اًفىصي ٌَثلافة اًس َاس        

حِر ٌسوذ إلهعحاغ تـسم ثوافق كمي اٗكميلصاظَة مؽ اٗكٍن إلساليم، مؽ اًـ١ك ٔبن ُشا ألذري ميثي ألظي و 

اًلاؿست واًيوات اًيت ثخين خشعَة ا٢كواظن اّكزائصي و ثوخَ ثفىرٍي و سَونَ، و ابًخايل مثة ظصخ ذاظئ ٍاىل هون 

عحَق اٗكميلصاظَة يف ا٣كمتؽ اًـصيب إلساليم لثخالءم و إلسالم هكيؼومة كمي، ومداذئ و مؤسساث موحوذت، و ث 

ُشا حسة ٍاؾخلاذي ظصخ ؿٌَلين ٔبوزويب، حىت و ٍان ظسق ؿىل واكؽ ا٣كمتؽ اًلصيب ترتهَخذَ إلزًِة واٗكًًِة و 

فٍان اًضبٔن خيخَف يف ا٣كمتؽ اّكزائصي هكجمتؽ ؾصيب س َاق اتزخي ماضََ اْكافي ابًرصاغ تني اٗكٍن و اٗكوٌك، 

 ٍاساليم.

ة ذوزٍ يف         ابٕلضافة ٍاىل قَاة ذوز حلِلي ٢كؤسساث جممتؽ مسين، حىت و ًو مضيت اًيعوض اًلاهًو

س معََة اًنبء اًس َايس و إلحامتؾي ٌ٘كوٌك ، فٍان اًواكؽ ا٢كٌلزسايت ًيفي مثي ُشا اٗكوز، اٙكي و ٍان وخس ل ًـ

ٔبن ٍىون ذوزا ملِسا و موهجا من ظصف اًسَعة يف ٍاظاز ما ًـصف ابًزابئًِة اًس َاس َة، ٔكن ثـمس اًسَعة ٍاىل 

ٍاس خزسام س َاسة اًـعا و اّكززت ًضٌلن ولء مؤسساث ا٣كمتؽ ا٢كسين ًِا لس امي يف ا٢كياس حاث إلهخزاتَة ، ٔبو 

 ًِا. ثضََق جمال حصنخَ يف حاٌك ما ثحني تبٔهَ ل ًثخت ولٍؤ

ة: -  ٔبسمة اًًِو

ة صلكت و لساًت        جضري اْكلائق اًـَمَة يف اٗكزاساث اًسوس َوًوحِة و اًـَوم اًس َاس َة، تبٔن ٔبسمة اًًِو

ـي من مؤرشاهتا كضَة اٌَلة  مـضٍك  ٌس خـيص حاُا، و كس ثلف جحص ؿرثت ٔبمام تياء اٗكوٌك و حمنَة ا٣كمتؽ؛ ًو

ة وظيَة و زمسَة ٌ٘كوٌك، حبنك ٔبن وحوذ اٌَلة ثـىس ثواخس فئة ؾصكِة مـَية، ا٢كخساوٌك ٔبو ا٢كـرتف هبا زمسَا لكل
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ًِا كميِا آكاظة، و موزوهثا اًثلايف اًيت جسـى ٌَحفاع ؿَََ و ثياضي من ٔبخي مٌحَ إلُامتم و اًضبٔن اًوظين 

 ؿىل ا٢كس خوى اْكىويم اًصمسي.

ة و تـس إلس         ةو ٍاهامتء، تـس ٔبن معس إلس خـٌلز ًلس ؿاصت اّكزائص يف اْكلدة إلس خـٌلًز خلالل ، ٔبسمة ًُو

لَة، اًـصتَة إلسالمِة، كري ٔبهَ ٠ك ًفَح تفضي اًىذاثُة و  ة ألماًس اًفصويس ٍاىل ظمس ملوماث اًضرعَة اّكزائًص

مجـَة اًـٌَلء ا٢كسَمني ، ومؽ جفص إلس خلالل ظفت ُشٍ ألسمة من خسًس ، مضلكة مضالك حال ذون ذَق 

ة مبرخَف ثيوؿاهتا ٍاوسجام ُو اييت ٢كىوانث ا٣كمتؽ اّكزائصي ذما ٔبؿاق ٍاس خىٌلل مرشوغ تياء اٗكوٌك اًوظيَة اّكزائًص

ة، و اٙكي جسخة يف وحوذ دضاغ جتَت مؼاٍُص يف ٍاحذسام ثيافس تني فئة ا٢كفصوسني و زلافهتم اًفصانفوهَة  اٌَلًو

لَني و ا٢كـصتني، ألمص اٙكي ٔبثص ؿىل ظيؽ و فئةا٢كـصتني تثلافهتم اًـصتَة إلسالمِة، و نشٛك تني  الاماًس

 اًس َاساث اًثلافِة يف اّكزائص.

ة و        ة، ثفىم و ُضاصة زلافة اٗكوٌك و ا٣كمتؽ، تؼِوز ىزؿاث فىًص ـي من الآثز ا٢كرتثحة ؾن ٔبسمة اًًِو ًو

حىت ٍاىل ؾصق مـني؛ ابٕلضافة ٍاجتاُاث و حصاكث ٍاحامتؾَة ثسؾوا ٍاىل اًخـعة ٌَلة مـَية، ٔبو ؾلِست مـَية، ٔبو 

ٍاىل وحوذ ػاُصتإلكرتاة اًثلايف و إلحامتؾي و اٙكي حاٌك من فلسان اًضـوز ابٕلهامتء ٍاىل ا٣كمتؽ ، و من مثة ؿسم 

عحح اًفصذ ل حيس تلميخَ يف ا٣كمتؽ، فزيذاذ  إلًزتام مبـاًرٍي و كميَ و مـخلساثَ، فذؼِص حاٌك من اًفوتَا ا٣كمتـَة، ًو

 زٍ ابًـجزو اٍهتمُش ًوما تـس ًوم .صـو 

 ذامتة :

ثٜك يه ٔبمه اًخحسايث اًصئُس َة اًيت لساًت ثـَق تياء اٗكوٌك اًوظيَة يف اّكزائص،ابٕلضافة ٍاىل ٍاهـاكساث      

ة،  ل ُشٍ ا٢كـوكاث ل ميىن جتاوسُا ٍال اٍبسرتاثَجَة حمنَة س َاس َة  غ ٌ٘كوٌك اًلعًص اًـو٢كة و ما ذَفذَ من ثلًو

 لِلِة ثخخٌاُا خنحة حاهكة راث معساكِة و مرشوؾَة صـحَة ثلوذ ا٣كمتؽ و ثيؼمَ .ح 
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   اّكزائص: ذًوان 1962/1980ؿامص زدٍِك، اًخعوز اًس َايس و اًخيؼميي ْكزة حهبة اًخحٍصص اًوظين ،

 1993ا٢كعحوؿاث اّكامـَة،

  ًيؼام اٗكوليت: ا٢كضالكث و الٓفاق، سزًق هفُسة ، معََة اًرتس َخ اٗكميلصاظي يف اّكزائص و ٍاصاكًَة ا

َة، لكَة اْكلوق، خامـة اْكاح ٓكرض  زساٌك ماحس خري، كسم اًـَوم اًس َاس َة و اًـالكاث اٗكًو

 2008/2009تحاثية،

  ة: آكَفِاث اًس َاس َة إلكذعاذًة و إلحامتؾَة واًثلافِة. ظ اًصاييش سَامين و بٓدصون، ألسمة اّكزائًص

 وحست اًـصتَة، تريوث:مصنز ذزاساث ا2ً

  2000ؾَاص ذسجية، س َاسة اًخمنَة اًفالحِة يف اّكزائص : ذزاسة حاٌك ا٥كعط اًوظين ٌَخمنَة اًفالحِة-

َة، لكَة اًـَوم اًس َاس َة و إلؿالم ، 2007 . زساٌك ماحس خري،كسم اًـَوم اًس َاس َة و اًـالكاث اٗكًو

 خامـة اّكزائص 

  اًـامة منورح اّكزائص، ٔبظصوحة ذنخوزاٍ،كسم اًـَوم ذذان هوزاٗكٍن، حتََي اًس َاساث اًخـَميَة

َة، لكَة اًـَوم اًس َاس َة و إلؿالم ، خامـة اّكزائص  2007اًس َاس َة و اًـالكاث اٗكًو

  اندض ذاذي ؿسون، ؾحس اًصحٌلن اًـاًة، اًحعاٌك و ٍاصاكًَة اًدضلَي مضن جصامج اًخـسًي اًَِلكي

 2010ذًوان ا٢كعحوؿاث اّكامـَة، إلكذعاذي من ذالل حاٌك اّكزائص.اّكزائص:

 سان ، واكؽ اًخمنَة ا٤كََة ؿىل ضوء إلظالحاث إلكذعاذًة يف اّكزائص ،زساٌك 1990/2000حٌلل ًس

َة،  2001ماحس خري، خامـة اّكزائص، لكَة اًـَوم إلوساهَة، كسم اًـَوم اًس َاس َة و اًـالكاث اٗكًو

 ًخعحَح اًَِلكي : حاٌك اّكزائص ، معحوؿاث كسمت ؾحس ا٣كَس كـسي ، ظيسوق اًيلس اٗكويل و مساز ا

  1998 -خامـة اّكزائص  -ٕاىل ظَحة مـِس اًـَوم إلكذعاذًة 

  اٙكي ٌسمح ٌَرشاكث اًحرتوًَة  04/12/1991ا٢كؤزد يف  91/21ظسز يف ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼشا اًضبٔن اًلاهون ،

 51ٔبن حتخفغ ُاثَ ألذريت تًس حة  ألحٌحَة ٕاجصام ؾلوذ رشانؼؼؼؼؼة يف جمال ا٤كصوكاث مؽ سوانظصاك ؿىل

 من زٔبش ا٢كال و ألزابخ . %
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  ة و بٓفاكِا ا٢كس خلدََة " جمٍك اًـَوم جن ؾيرت ؾحس اًصحٌلن، " مصاحي ثعوز ا٢كؤسسة إلكذعاذًة اّكزائًص

 2002إلوساهَة خامـة َلحس دِرض ثسىصت ، حوان 

       اًربانمج إلهخزايب ٌَمرتحش ؾحس اًـٍزز توثفََلةFr.calameo.com                                    

 13/03/2016اتزخي اٗكدول 

  سـس اٗكٍن ٍاجصاُمي،معاذز اًرشؾَة يف بٔهؼمة اْكنك اًـصتَة، حبر مًضوز يف نخاة بٔسمة اٗكميلصاظَة يف

 1987، تريوث:مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة،2اًوظن اًـصيب.ظ

  2014وث: ذاز اًفىص،ؾحس اًصحٌلن ٍاجن ذ٘كون، ا٢كلسمة.تري 

  حسني توزاذت،إلظالحاث اًس َاس َة يف اّكزائص،زساٌك ماحس خري ، كسم اًـَوم اًس َاس َة و اًـالكاث

َة، خامـة اّكزائص،  1992اٗكًو

  ؾيرتت جن مصسوق، مـضٍك اًفساذ و ٍاصاكًَة اْكنك اًصاصس يف اّكزائص، ٔبظصوحة ذنخوزاٍ، كسم اًـَوم

َة،  2013،  -3-لكَة اًـَوم اًس َاس َة و إلؿالم ، خامـة اّكزائص  اًس َاس َة و اًـالكاث اٗكًو
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

  آكاضيلًلاهون اٗكوااًعـوابث اًيت ثـرتط اًلاهون اًواحة اًخعحَق يف 

 ،خامـة ثَمسانًويب سـاذ /ألس خارت 

 ا٢كلسمة:

عة اًيامجة ؾن اًزواح ا٥كخَط فٕاىل خاهة ما ثثرٍي    من ثـلِساث يف ا٣كال  ثـس اْكضاهة من إلصاكلث اًـًو

الاحامتؾي وإلوساين ؿىل حس سواء ، ُياك ٕاصاكلث كاهوهَة ثحسو ٔبنرث ثـلِسا ٢كا ثيعوي ؿَََ من ؾوائق يف 

ثعحَق اًلاهون، فصمغ ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي ٠ك خيضـِا ًلاؿست ٕاس ياذ ذاظة هبا ، الا ٔبهَ حصى معي اًلضاء ؿىل 

 .1ابًخايل ختضؽ ًلاؿست اًخياسغ ا٢كخـَلة ابًعالقاؾخحاز اْكضاهة اثص من بآثز اًعالق و

ٕال ٔبن ٕادضاغ مساٌك اْكضاهة ًلاؿست إلس ياذ آكاظة ابحنالل اًزواح ومٌَ ٕادضاؾِا ًضاتط اّكًس َة ل ًـين   

ابًرضوزت حي ٌَزناغ تي ٕان ا٢كسبٌٔك من اًياحِة اًـمََة ل تس س خععسم مبجموؿة من ا٢كضا ل اًلاهوهَة  مفهنا ما 

 صثحط تضاتط اّكًس َة يف حس راهتا ،ومٌَ ما ُو مصثحط تخفسري كاؿست إلس ياذ.ُو م

ص اّكًس َة راهتا ، رٛك ٔبن اّكًس َة هسائص      ا كاهون اّكًس َة ما ُو مذـَق جبُو من تني ا٢كضا ل اًيت ًثرُي

اًخعحَق يف اْكلوق حىدسة وثفلس وثخـسذ وثيـسم وثخلري، ألمص اٙكي ًسفـيا ٌَدساؤل ؾن اًلاهون اًواحة 

جمال اْكضاهة يف حاٌك ثـسذ اّكًس َة ؟ مث ما اًلاهون اًواحة اًخعحَق ٕارا ما اهـسمت خًسُذَ ؟ و خبالف رٛك 

 فاهَ من ا٢كخعوز ٔبن ثخلري خًسُذَ مفا ُو اًلاهون اًواحة اًخعحَق يف حاٌك ما ٕارا ثلريث خًسُذَ ؟

كاؿست إلس ياذ، مفن ا٢كـَوم ٔبن ما ٍمتزي تَ اًلاهون  من هجة ٔبدصى كس ثواخَ اًلايض ٕاصاكلث مصثحعة تخفسري    

اٗكويل آكاض ؾن كرٍي من اًلواهني احذواءٍ ؿىل كواؿس ٕاحصائَة )كواؿس إلس ياذ( وكواؿس موضوؾَة  ) اًيط 

اًلاهوين اًواحة اًخعحَق( ، فٕاس ياذ ا٢كساٌك ٕاىل كاهون مـني ل ًـين ابًرضوزت حي ا٢كضلك تي ُو مبثاتة ؾصط 

ىن ٕارا ّكبٔ ًالدذع اض اًدرشًـي ، فٕارا ظحق اًلايض ألحٌيب اًلواؿس ا٢كوضوؾَة ما من مضلكة ثشهص ، ًو

 اًلايض ٕاىل ثعحَق كواؿس إلس ياذ ُيا ىىون ٕامام مضلك خسًس لتس من اًفعي فَِ بٔول  .

                                                           
1

 248، ض 2006، ثياسغ اًلواهني ، ذاز ُومة ، اّكزائص ، 1ؿََوص كصتوغ نٌلل، اًلاهون اٗكويل آكاض ، اّكزائصي ،ح 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ثـسذ ظائفي بٔو  نٌل ميىن ٔبن ٍىون اًلاهون اًواحة اًخعحَق ُو كاهون ذوٌك مذـسذت اًرشائؽ، سواء نيا ٔبمام    

شا ما س يحاول ذزاس خَ من ذالل ٕاصاكلث ضاتط  ٕاكَميي ُيا ىىون ٔبمام ظـوتة ٔبي رشًـة سوف هعحق؟ ُو

 اّكًس َة ) ا٢كححر ٔبول (، مث ثفسري كاؿست إلس ياذ )ا٢كححر اًثاين(.

 ا٢كححر ألول : ظـوابث ٕاؾٌلل ضاتط اّكًس َة   

اًاكمٍك واس خلالًَهتا توضؽ كواؿسُا آكاظة يف ُشٍ ا٢كاذت، حىصش  ل ذوٌك يف ماذت اّكًس َة مدسبٔ حٍصهتا    

فذجـي وػَفهتا كادضت ؿىل حتسًس من مه زؿاايُا مسدٌست يف رٛك ٕاىل مـاًري ثامتىش مؽ معاْكِا ألساس َة ذون 

 اًيؼص ٕاىل معاُك اٗكول ألدصى.

َ ، نٌل اهَ من ا٢كخعوز نشٛك حِر ٔبهَ من ا٢كخعوز ٔبن ٍمتخؽ اًضرط جبًس َة ٔبنرث من ذوٌك يف اًوكت ؾَي    

ٔبن حيصم من اٍمتخؽ تبٔي خًس َة ٔبدصى نٌل ميىن ٔبن ًلري خًسُذَ  ، ابًيؼص ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي ٔبدضؽ اْكضاهة 

ٕاىل ضاتط اّكًس َة فاهَ وما ًخىن ؿىل ُشٍ اْكالث ٔبن جضلك ظـوابث كاهوهَة ثواخَ اًلايض ؾيسما ًخعسى 

 يه اْكَول اًدرشًـَة واًفلَِة يف مثي ُشٍ اًؼصوف ؟ ًخحسًس اًلاهون اًواحة اًخعحَق  مفا

 بٔول: ثـسذ اّكًس َاث             

ة اٗكوٌك يف ماذت اّكًس َة ، مدسٔب مس١ك تَ فلس ثبٔذش ذوٌك حبق اٗكم ؤبدصى حبق إلكَمي واثًثة       ٕان مدسٔب حًص

 .1هبٌل مـا مفن ُيا ثًضبٔ ػاُصت حصامك اّكًس َاث ؿىل خشط واحس

اّكًس َة واكـة يف ا٣كمتؽ اٗكويل ؿىل اًصمغ من ٔبن مداذئ اًلاهون اٗكويل حتاول اًخزَط مهنا ففي وثـسذ      

ي 12ا٢كربمة يف  1930ذًحاخة اثفاكِة لُاي ًـام  َة ٔبن ٌس١ك 1930اجًص ثيط ؿىل ٔبن :" من معَحة أكاؿة اٗكًو

 2س َة واحست ."اكفة ٔبؾضاهئا ابن جية ٔبن ٍىون ًلك فصذ خًس َة نٌل جية ٔبن ٍىون هل خً 

                                                           
عحـة اْكاذًة ؾرش ،، ؾز اٗكٍن ؾحس ٝك ، اًلاهون اٗكويل آكاض ) اّكًس َة وا٢كوظن ومصنز الٔخاهة( ، معاتؽ اًَِئة ا٢كرصًة اًـامة ٌَىذاة ، اًلاُصت ، اً  -1

  .238، ض1986

2
يت ، جمٍك اْكلوق اًـسذ الٔول ،  ٔبمحس ضاؾن مسسان ، ا٢كحاذئ اًـامة ًخـسذ -  ة يف اًلاهون ا٢كلازن واًلاهون اًىًو  13،ض2007اّكًسَ 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ًلعس تخـسذ اّكًس َة ٔبن ٍىون ٗكى اًضرط ٔبنرث من خًس َة واحست ، وكس ٍىون ٗكًَ ازًذان ٔبو زالزة بٔو     

ٔبنرث ثثخت هل يف وكت واحس ، حبَر ًـخرب ُشا اًضرط كاهوان ممتخـا جبًس َة ُشٍ اٗكول ، تلغ اًيرض ؾن 

 ٜك.ٕازاذت اًفصذ يف ٔبن اكن هل ذوز يف هسة ُشٍ اّكًس َة ٔبو ث

فاث ٌَفلَ ٢كضلكة ثـسذ اّكًس َة هشهص مهنا:      ياك ؿست ثـًص  ُو

" ٔبن ٍىون ٌَضرط مذـسذ اّكًس َة ٕارا زخت هل خًسُذان ٔبو ٔبنرث يف وكت واحس، ورٛك وفلا ًلاهون  ل    

 .1ذوٌك من اٗكول اًيت حيمي ُشا اًضرط خًسُهتا " 

ـصفِا خاهة بٓدص من اًفلَ:" حعول اًفصذ ؿىل ٔبنرث م    ن خًس َة."ٔبو " اًوضؽ اًلاهوين ٍىون فَِ ًيفس ًو

 اًضرط خًس َة 

متخؽ جبًسُهتا." خني ٔبو ٔبنرث، حبَر ًـخرب كاهون من زؿااي  ل ذوٌك ٍو  2ذًو

فاث ٔبن ثـسذ اّكًس َاث ُو حصامك ٔبنرث من خًس َة ؿىل اًضرط اًواحس       ًخضح من ذالل ُشٍ اًخـًص

اسذواح بٔو ثـسذ ٔبن ٍىون اندساة ُشٍ اّكًس َاث مجَـا كس مت  واًرشظ اًالسم ثوفٍص ُيا حىت هلول ٔبهيا ٔبمام

لة كاهوهَة وسَمية.  تعًص

ؿىل ٔبن ًؼِوز ُشٍ ا٢كضلكة ؿست ٔبس حاة مهنا ثحاٍن كواؿس اّكًس َة تني اٗكول وادذالف ألسس اًيت     

س اًفٌَة ، نٌل ٌَمضلكة ٔبن ثؼِص حىت ًو ثوحسث ألس3 ثخخٌاُا  ل ذوٌك ٕلضفاء خًس َاهتا ؿىل ألفصاذ

لندساة اّكًس َة مثي رٛك مِالذ ظفي يف حاٌك اًزواح ا٥كخَط ، واكن كاهون  ل من واٗكي اًعفي ًبٔذش حبق 

اٗكم فِىون ٌَوٗك خًس َة ذوٌك ألة وخًس َة ذوٌك ألم معال حبق اًًسة ٕاٍهيٌل، وٕارا حعي مِالذ اًعفي يف 

 ٕاكَمي ذوٌك ثبٔذش حبق إلكَمي زخت هل خًس َة ذوٌك اثًثة.

                                                           
1
ة ومصنز الٔخاهة، مًضوزاث اْكٍصصي اْكلوكِة، تريوث، اًعحـة الٔوىل،    س حساذ، ا٢كوحز يف اّكًسَ     20ض2005حفِؼة اًسَ 

.
2
ة وا٢كصنز اًلا    2006هوين ٢كخـسذ اّكًس َة ، ذاز ُومة ، جن ؾىٌون ، اّكزائص ، اًعحـة الٔوىل َلس ظَحة ، اّكسًس يف كاهون اّكًس َة اّكزائًص

.
3
ة، اًعحـة،    386، ض2003ظاذق ؿًل ُضام، ذزوش يف اًلاهون اٗكويل آكاض، ذاز اّكامـة، إلسىٌسًز
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ورمٌل اكهت ٔبس حاة وضبٔت ػاُصت ثـسذ اّكًس َاث فألمص ل خيَو من ظصخ ظـوتة حتسًس اًلاهون           

اًواحة اًخعحَق، فاًلايض مَزم تخعحَق خًس َة واحست من اّكًس َاث، مفا ُو ا٢كـَاز ا٢كـمتس ًخحسًس اًلاهون 

 اًواحة اًخعحَق؟

اًفلَ ؿىل رضوزت اًخفصكة يف ُشٍ اْكاٌك تني فصضني  ٔبوهلٌل جتصي كاًحَة اًدرشًـاث وما اس خلص ؿَََ           

ؾيسما ثثوز ا٢كسبٌٔك ا٢كخـَلة ابسذواح اّكًس َة ٔبو ثـسذُا ٔبمام كضاء ذوٌك من اٗكول اًيت ٍمتخؽ اًضرط جبًسُهتا ، 

واثىهيٌل ذاض ابًوضؽ اٙكي ًثوز تني خًس َاث ٔبحٌحَة ٔبي ًُست خًس َة ذوٌك اًلايض من تني اّكًس َاث 

 امحة ؿَََ س يـاَك ُاثني اْكاًخني:ا٢كزت 

 اْكاٌك ألوىل: خًس َة ذوٌك اًلايض من تني اّكًس َاث ا٢كزتامحة.

اس خلص اًصٔبي اًصاحج يف ؿ١ك اّكًس َة ويف اًلاهون اٗكويل آكاض ٔبن اّكًس َة اًوظيَة يف ُشا اًفصط ثفضي     

ا عحق  1ؿىل كرُي ـخرب اًفصذ وظيَا ًو ابًخايل كاهون اًلايض ؿىل ا٢كساٌك ا٢كخياسغ  ،فِـخس جبًس َة ذوٌك اًلايض ًو

فهيا ، تلغ اًيؼص ؾن كواهني اّكًس َاث ألدصى اًيت ٍمتخؽ هبا اًضرط يف بٓن واحس ٕاىل خاهة خًس َة ذوٌك 

 اًلايض.

نٌل ًمت رٛك ذون الاًخفاث ٕارا اكن ُشا اًضرط مصثحعا من اًياحِة اًفـََة إبكَمي ُشٍ اٗكوٌك ٔبم ل، وما      

ت هل معاُك ؿىل ٕاكَميِا ٔبم ٠ك حىن هل معاُك ٔبو ًـُش ُشٍ اّكًس َة فـال وواكـا بٓم اكن تٌَُ وتُهنا جهص ٕارا اكه

 .2مسًس

ٕان اكن من ذواؾي ثفضَي خًس َة اًلايض من مضن اّكًس َاث اًيت حيمَِا اًضرط ُو اؾخحاز اّكًس َة      

وٌك، ٙكٛك فال ًـلي ٔبن ًرتك ٔبمص حتسًسُا من ا٢كسائي ا٢كخـَلة ابًس َاذت وذاذٍك يف الادذعاض اًلادض ًلك ذ

 ٗكوٌك ٔبدصى.

                                                           
1
اث ، ذاز خامـَة اّكسً -   130، ض1996ست ًٌَرش ، مرص ، ؾحس اًـال َلس ؾاكصة ، الاجتاُاث اْكسًثة يف مضلك ثياسغ اّكًسَ 

 . 117ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ، ا٢كصحؽ اًساتق، ض -1  
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تيعِا :" اًضرط ا٢كمتخؽ جبًس َدني ٔبو ٔبنرث   12/04/1930ُشا الاجتاٍ ٔبذشث تَ اثفاكِة لُاي ا٢كربمة يف       

و اْكي اًسائس يف اًلاهون ا٢كلازن  . 1ميىن ٔبن ثـخرٍب  ل ذوٌك حيمي خًسُهتا من زؿاايُا ".ُو

ن اًخبًَٔس اًىدري اٙكي ًلاٍ اٙكي ًلاٍ ُشا اًصٔبي ٕال ٔبهَ ٠ك ٌس١ك من اًيلس  ٕار ٔبن خًس َة اٗكوٌك ؿىل اًصمغ م    

ا٢كعصوحة ٔبمام سَعاهتا مساٌك اًخياسغ كس ل حىون واكـَة ، وٙكا وحة ثلََة خًس َة ُشٍ اٗكوٌك واًيؼص ٕاىل 

اًيت حيمَِا مذـسذ اّكًس َة مبا فهيا ألموز هؼصت واكـَة ، تخلََة اّكًس َة اًواكـَة ؿىل اّكًس َاث ألدصى 

 خًس َة اٗكوٌك.

ٔبًضا من اًيلس ا٢كوخَ ٕاًََ اهَ يف حاٌك ما ٕارا اكهت اّكًس َة ضاتط إلس ياذ فِؤذي ُشا ٕاىل ادذالف اْكَول      

حبسة حموكة اٗكوٌك ا٢كـصوط ؿَهيا اًزناغ ، ٕار ٔبن  ل ذوٌك حيمي اًضرط خًسُهتا ثعحق ؿىل اًزناغ كاهوهنا ، 

هتا ذون اّكًس َاث ألدصى اًيت حيمَِا اًضرط. رٛك  ٔبهنا ل  ثـخس ٕال جبًس َة ذٍو

تـس الاهخلاذاث اًيت وهجت ًِشا اًصٔبي اكن لتس من اًححر ؾن كاهون بٓدص ، ٕار رُة خاهة من اًفلَ        

ٌضحط ٕاىل اهَ جية حتسًس اّكًس َة اًيت جية ثعحَق كاهوهنا من ذالل مٌؼوز واكـي ،وؿىل ٔبساش مـَاز م 

 ٍىفي وحسٍ اْكي واّكًس َة اًفـََة  ٔبو اًواكـَة حىفي ُشا اْكي ا٢كيعلي.  

ف اّكًس َة اًفـََة       تبهٔنا :" يه خًس َة اٗكوٌك اًيت اهسمج اًفصذ فـال يف حٌلؾهتا ، وؿاص يف  2ميىن ثـًص

و ًسوز  ُس يف نيفِا واس خـمي فهيا اْكلوق اًخاتـة ًِا وحتمي اًزتاماثَ ، حيسذُا اًلايض ُو يف مِسان اًواكؽ ًو

خزشُا وس ٍَك ًخفضَي ٕاحسى اّكًس َاث ا٢كخياسؿة ؾن ألدصى."  مِسان اًلاهون ًو

ة ُو اس خجاجهتا ًٔلساش الاحامتؾي ٌَجًس َة واٙكي ًيعوي ؿىل صـوز اًفصذ       ًـي ٔبمه ما ميزي ُشٍ اًيؼًص

ا ٠ك جس١ك من اًيلس فاّكًس َة اًفـََة ٍىذيفِا اًىثري ابًولء حنو اٗكوٌك اًيت ٍصثحط هبا فـََا، ٕال اهَ ُشٍ اًفىصت ٔبًض

                                                           
1

( ، 27(، اًلاهون ا٢كسين اًسوزي ) ا٢كاذت   32/2( ، اًلاهون اًـصايق )ا٢كاذت 25/2من اًدرشًـاث اًـصتَة اًيت ٔبذشث تَ اًلاهون ا٢كسين ا٢كرصي ) ا٢كاذت  - 

ط يف اّكًس َة 1976ًس ية 34( ، اًلاهون ا٢كسين اٍميين ) ا٢كاذت  1976من اًلاهون ا٢كسين ًس ية  26واًلاهون الٔزذين ) ا٢كاذت  ( ٔبهرض اًعَة سزويت ،  اًوسَ 

ة ،ذزاسة حتََََة ملازهة ابًلواهني اًـصتَة واًلاهون اًفصويس ، معحـة اًاكُية ،اّكزائص ، ذون ظحـة ،   ..169، ض2002اّكزائًص

2
 .  130، ض2008،ذاز ُومة ٌَعحاؿة واًًرش ،اّكزائص ، 2ن اٗكويل آكاض ، حتَلامس ٔبؾصاة ، اًلاهو  
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من اًلموط والادذالف اًضسًس حول مفِورما وؿسم وضوخ ؾيادضُا ، فلس حىون مدـر ًـسم ألمان 

 .1اًلاهوين

ثفضي  -نٌل زٔبًيا -ٔبًضا ٕان ٕاؾٌلل مـَاز اّكًس َة اًفـََة ًععسم حبلِلة وضـَة، هون اًـسًس من اًدرشًـاث    

 ائي ترتحِح خًس َة ذوٌك اًلايض ا٢كثازت ٔبمامَ مسبٌٔك ثياسغ اّكًس َاث مىت اكهت من تُهنا .    اْكي اًل

زٔبى اهَ ميىن آكصوح من ا٢كحسٔب اًـام )ثعحَق خًس َة اًلايض ( ورٛك  2ٕال ٔبن ُياك خاهة من اًفلَ     

َفي ، وثلذيض ُشٍ ألذريت تخعحَق كاهون اّكًس َة ألحٌحَة ورٛك من ذالل ٕاؾٌلل ما ٌسمى تفىصت اْكي اًوػ 

ا مسبٌٔك  ُس ابؾخحاُز َة ثثوز مبياس حة مساٌك ٔبظََة ًو اًيؼص ٕاىل مسبٌٔك ثياسغ اّكًس َاث ؿىل ٔبساش ٔبهنا مسبٌٔك بًٔو

شا ًلذيض حامت حي اًخياسغ ؿىل ضوء اًيؼص ٕاىل  ل مساٌك  ِا حي اثتت يف مجَؽ اْكالث ُو مس خلٍك تشاهتا ، ًو

 .3واًلاًة مهنايف حس راهتا ، من حِر ظحَـهتا 

و ثعحَق خًس َة ذوٌك اًلايض  فٕارا اكهت        ٔبما ؾن موكف ا٢كرشغ اّكزائصي فلس ثخىن اًصٔبي اًصاحج ُو

ة من تني اّكًس َاث ا٢كخياسؿة ، ٔبي من تني اّكًس َاث اًيت حيمَِا ُشا اًضرط ، فِيا ًـخس  اّكًس َة اّكزائًص

ة وحسُا معال ت  من اًلاهون ا٢كسين وخيضؽ من مث حاٌك ُشا 22/2يط ا٢كاذت اًلايض اّكزائصي ابّكًس َة اّكزائًص

 .4اًضرط ٌَلاهون اّكزائصي وحسٍ

 اْكاٌك اًثاهَة: ثـسذ اّكًس َاث مؽ ؿسم وحوذ خًس َة ذوٌك اًلايض من تُهنا.       

ّكًس َة يف ُشٍ اْكاٌك ٕان اًزناغ ا٢كخـَق مبخـسذ اّكًس َاث ًثوز ٔبمام اًلايض اًوظين يف وضؽ ل حىون فَِ ا    

اًوظيَة ٌَلايض من تني اّكًس َاث اًيت حيمَِا اًضرط ، فاًلايض ٔبمام ادذَاز ظـة حِر جية ؿَََ بٔن 

                                                           
1
 250ؾز اٗكٍن ؾحس ٝك ،  ا٢كصحؽ اًساتق ، ض. - 

2
 126ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ،الاجتاُاث اْكسًثة يف اّكًس َة ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض 

3
    1223-123َلس ؾحس اًـال ؾاكصة ،ا٢كصحؽ هفسَ ، ض-  

4
ة  22/2ا٢كاذت  -  من اًلاهون ا٢كسين :" كري بٔن اًلاهون اّكزائصي ُو اٙكي ًعحق ٕارا اكهت ٌَضرط يف وكت واحس ابًًس حة ٕاىل اّكزائص اّكًس َة اّكزائًص

 وابًًس حة ٕاىل ذوٌك ٔبو ؿست ذول ٔبحٌحَة خًس َة ثٜك اٗكوٌك."    
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خيخاز كاهوان واحسا ؤكن اًضرط ل ميٜك ٕال خًس َة واحست ، مٌَ س َىون اًـةء زلِي ؿىل اًلايض اًيارض يف 

 ق ٌَفصذ تُامن ًيفَِ ؾيَ كاهون اّكًس َة الٓدص.اًزناغ وخباظة يف اْكاٌك اًيت ًثخت فهيا كاهون ٕاحسى اّكًس َاث ح

 يف ُشٍ اْكاٌك هشهص مهنا :  1مت اكرتاخ ؿست مـاًري ْكي ُشا اًخياسغ تني اّكًس َاث         

: ثيعَق فىصت ُشا ا٢كـَاز يف ٔبن اٗكوٌك ا٢كعصوخ ٔبمارما اًزناغ ثيؼص ٕاىل  ا٢كـَاز اًلامئ ؿىل حاكفؤ اًس َاذاث -     

ة ، وثـرتف هبا مجَـا ذون ثفضَي واحست ؾن ألدصى ، ويف ُشٍ اّكًس َاث اًيت  حيمَِا اًضرط ٔبهنا مدساًو

ـامي ؿىل ٔبساش ُشا الادذَاز .  اْكاٌك ٍىون ٌَضرط وحسٍ اٍمتسم تبٔي من اّكًس َاث اًيت حيمَِا ًو

 رضوزت ًشُة ٔبحصاة ُشا ا٢كـَاز ٕاىل مـَاز ثفضَي اّكًس َة ألكصة ٕاىل خًس َة ذوٌك اًلايض : -        

 حصحِح اّكًس َة اًيت ثخفق يف ٔبحاكرما مؽ ٔبحاكم خًس َة ذوٌك اًلايض ا٢كـصوط ٔبمامَ ا٢كياسؿة.

ٕان ا٢كـَاز ا٢كـمتس ؿَََ ابًًس حة ٔلحصاة ُشا  ؾخساذ ابّكًس َة اًيت حعي ؿَهيا اًضرط ٔبول:مـَاز الٕ  -       

اسؿة ، فِىون من إلًزام حصحِح اّكًس َة اًصٔبي ُو ابًيؼص ٕاىل اًوكت اٙكي مت فَِ اندساة اّكًس َاث ا٢كخي

 ألوىل اًيت اندس هبا اًضرط توظفِا حق مىدسة هل.

زٔبى اًحـغ اهَ جية مـامٍك مزذوح اّكًس َة ٔبو مذـسذُا ؿىل  مـَاز الاؾخساذ ابّكًس َة ألحسج اندسااب: -   

 زاذثَ.ٔبساش اّكًس َة ألحسج فِيي ألظسق يف اًخـحري ؾن زكاتخَ ، و ألكصة يف جتس َس بٔ 

ٔبمام ظـوتة ثعحَق ا٢كـاًري اًساتلة رُة ُشا اًصٔبي ٕاىل اسددـاذ ثعحَق كاهون اّكًس َة  مـَاز ا٢كوظن : -   

 وضاتط ًإلس ياذ يف مسائي ألحوال اًضرعَة وٕاحالل ضاتط ا٢كوظن تسل مٌَ ٔبو ضاتط ا٤كي.

ة اّكًس َة اًفـََة ٔبو اًواكـَة بٔو  ٕال اهَ ًخجَ اًلاًة ٕاىل حسم اًخياسغ تني اّكًس َاث ابٌَجوء            ٕاىل هؼًص

 ا٢كِميية.   

س خـني اًلايض  يف سخِي     ا ، ٌو فاّكًس َة اًفـََة يه اّكًس َة اًيت ٍىون اًضرط ٔبنرث ازثحاظ هبا من كرُي

اًىضف ؾن ُشٍ اّكًس َة تـيادض موضوؾَة هكوظن اًضرط ٔبو حمي ٕاكامذَ ، نٌل هل الاس خـاهة تلري رٛك من 

                                                           
1
ة ،ذاز  –ذزاسة ملازهة  –ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ،ثياسغ اًلواهني  -     .698، ض 2002ا٢كعحوؿاث اّكامـَة ، إلسىٌسًز
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خَ حلوكَ اًس َاس َة واًـامة ، ثبٔذًة ا٢كؤرشاث ا ٢كخـَلة ابًضرط راثَ، اكٌَلة ، اًصاتط اًـائََة ، حمي مزاًو

ة .....اِك.  ذسمذَ اًـسىًص

ي 12ا٢كربمة يف  1930وكس ثحًذَ اثفاكِة لُاي ًـام      يف ماذهتا آكامسة حِر خاء هط ا٢كاذت : "  1930/اجًص

صذ ٍمتخؽ تـست خًس َاث ٔبن ثـامهل تبٔهَ ممتخؽ جبًس َة واحست وجيوس ًِا يف ًخـني ؿىل اٗكوٌك اًيت ًوخس إبكَميِا ف

ُشا اًعسذ ٔبن ختخاز خًس َة اٗكوٌك اًيت ًوخس هبا حمي ٕاكامة اًضرط اًـاذًة ٔبو خًس َة اٗكوٌك اًيت ًؼِص من 

 ا٢كالثساث ثـَق اًضرط هبا فـََا ."

و اْكي اٙكي اؾمتسٍ بًٔضا ا٢كرشغ اًخوويس من ذالل اًف    من جمٍك اًلاهون اٗكويل آكاض اٙكي خاء  29عي ُو

فَِ  :"ختضؽ ألحوال اًضرعَة ٌَمـين  ًلاهوهَ اًضريص وٕارا اكن ا٢كـين ابٔلمص حامال ًـست خًس َاث ًـمتس 

 اًلايض اّكًس َة اًفـََة." 

يف حاٌك ثـسذ تيعِا ؿىل ما ًًل :"  1فلصت 22نٌل اؾمتس ا٢كرشغ اّكزائصي هفس اْكي من ذالل هط ا٢كاذت       

اّكًس َاث ًعحق اًلايض اّكًس َة اْكلِلِة." وان اكن تـغ اًفلَ اّكزائص اهخلس ظَاكة ا٢كاذت ٢كا اكن من ا٢كفصوط 

ُس اْكلِلِة  ،نٌل ؿرب ؾهنا ا٢كرشغ اّكزائصي يف ا٢كاذت  اًلاهون من اًلاهون ا٢كسين  22/1كول اّكًس َة اًفـََة ًو

 مَِا اًضرط ثـخرب حلِلِة ابًًس حة ٕاًََ و ٕال ٢كا اكن حسج ثياسغ تُهنا.ؿىل اؾخحاز ٔبن  ل اّكًس َاث اًيت حي 

ٕاىل مٌح اًلايض ظالحِة حتسًس اًلاهون اًواحة  1يف حني رُحت تـغ اًدرشًـاث اًـصتَة ألدصى      

ُشٍ  اًيت ًخلِس هبا اًلايض يف2ثعحَلَ يف ثـسذ اّكًس َاث ألحٌيب ، وابًصمغ من ٔبهنا ٠ك ثحني دضاحة اّكًس َة 

 اْكاٌك ٕال اهَ جية ؿىل اًلايض

ا.  فضَِا ؿىل كرُي  ذاةما ؾيس ثـٌََُ ٌَلاهون ا٥كخط ٔبن ًـخس ابّكًس َة اًفـََة اًيت ًـُش ا٢كـين يف نيفِا ًو

                                                           

من اًلاهون ا٢كسين :" ًـني اًلايض اًلاهون اٙكي جية ثعحَلَ يف الٔصزاض .... او اٙكٍن  25/1من ُشٍ اًدرشًـاث اًدرشًؽ ا٢كرصي حِر هط يف ا٢كاذت  -   1

اث مذـسذت يف وكت واحس ."، وثلاتي ُشٍ ا٢كاذت ا٢كاذت  يت ،  70كاهون مسين سوزي ، ا٢كاذت  27/1مسين ًَيب ، ا٢كاذت  25/1زخت هلم خًسَ  كاهون مسين هًو

  .73ض’ كاهون مسين ٔبزذين ، ٔبهرض،ؾحس اًـال ؾاكصة ، ثياسغ اًلواهني، ا٢كصحؽ اًساتق  26ا٢كاذت 

2
هة ، يف ا٢كحاذئ اًـامة واْكَول اًوضـَة ا٢كلصزت يف اًاليف مربوك َلس مربوك اًاليف ثياسغ اًلواهني وثياسغ الادذعاض اًلضايئ اٗكويل ، ذزاسة ملاز  -

 .108.،ض 1994اًدرشًؽ اًَيب ، ذاز اًىذة اًوظيَة ، ًَخِا ، تسون ظحـة ، 
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 اًفصغ اًثاين: اهـسام اّكًس َة    

ول ؾن اًضرط ، اهـسام اّكًس َة ُو مععَح ًـرب ؾن اْكاٌك اًيت ثخزىل فهيا كواهني اّكًس َة يف مجَؽ اٗك    

فال ًعسق ؿَََ وظف وظين يف ٔبي مهنا ، فِو خشط ل ثـخرٍب ٔبًة ذوٌك مواظيا حبنك كاهوهنا فِىون من تني 

كاظين إلكَمي ٔبصزاض ؿسميو اّكًس َة ، ٕاما ٔلهنم ٠ك حيعَوا ٔبتسا ؿىل خًس َة ما و ٕاما ٔلهنم فلسوا خًسُهتم   

هبشٍ ا٢كثاتة فاهَ ًدسؽ مفِوم ؿسميو اّكًس َة ًُضمي ا٢كوًوذٍن ذون ٔبن حيق هلم ا٢كعاًحة جبًس َة ذوٌك ٔبدصى ، و 

، 1ؿىل ٕاكَمي اٗكوٌك اًيت ًلميون فهيا ؿاذت و٠ك ٍمتىٌوا من اْكعول ؿىل خًسُهتا و٠ك ٍىن ٗكهيم خًس َة ٔبساسا 

 هكن ًوٗك ؿىل ٕاكَمي ذوٌك ل ثـرتف سوى حبق اٗكم ٌَحعول ؿىل اّكًس َة.

ف ً         ـسمي اّكًس َة ميىن رهص مهنا :" ؿسمي اّكًس َة ُو  ل من ل ٍمتخؽ جبًس َة وكس وزذث ؿست ثـاًز

 2ذوٌك مـَية."

وؾصف ٔبًضا:" ؿسمي اّكًس َة ُو اًضرط اٙكي جيس هفسَ مٌش مِالذٍ ٔبو يف وكت لحق ؿىل مِالذٍ جمصذ     

 3من محي خًس َة ٔبي ذوٌك من اٗكول."

عَق اًىثري من اًفلِاء ؿىل ُشٍ اًؼاُصت جسمَة   ويه جسمَة كري ذكِلة فٌَا لن اهـسام  4اًخياسغ اًسَيبًو

اّكًس َة ل ًثري ثياسغ اّكًس َاث ٔبظال ، ٔلن اًفصط بٔن اًضرط ل ٍمتخؽ تبًٔة خًس َة ٔبي ٔبن كواهني اٗكول 

 مجَـا ختَت ؾيَ.   

َ يف ألزط يف اًواكؽ ٔبن حاٌك ؿسمي ألََُة من اْكالث ا٢كؤ٢كة، لن اًضرط ؿسمي اّكًس َة ٍصى هفسَ اتئ   

ملعوغ اًعٍك مبوظن ما ، وكس ص حَ تـغ اًفلِاء مثي ُشا اًضرط ثسفِية جسري يف اًححص تسون ؿ١ك ل ثسزي 

                                                           

 2014ؾٌلن ،َلس زمسي اًـمصي ، َلس زمسي اًـمصي ، كاؿست اًخياسغ يف مساٌك حٌلًة كري اكمًل الََُٔة ،اًوزاق ًٌَرش واًخوسًؽ ، اًعحـة الٔوىل،   -1

  .148.،ض

.
2
 123، ض 2005، 4كاًة ؿًل اٗكاووذي ، اًلاهون اٗكويل آكاض ، اًىذاة الٔول ،ذاز وائي ًٌَرش ، ظ -   

س حساذ ، ا٢كوحز يف اًلاهون اٗكويل آكاض ،اّكًس َة ومصنز الٔخاهة ، اًىذاة اًثاين،  مًضوزاث حَيب اْكلوكِة ، ًحيان ، -3      .7، ض 2002حفِؼة اًسَ 

ة ، تسون َلس نٌلل فِمي، ٔبظول اًلاهون اٗكويل آكاض، ) اّكًس َة ، ا٢كوظن ، مصنز ألخاهة ، ماذت اًخياسغ(  ، مؤسسة اًثلافة اّكامـَة ، إلس ،  -4  ىٌسًز

  110،ض .1997ظحـة ،
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، ومثي ُشا اًضرط ًفلس حلوكَ اًوظيَة واًس َاس َة ، وكس 1ٕاىل ٔبي مِياء ثشُة ، ول ؿىل ٔبي مِياء حصسو

 ٍىون اْكي ؟ ًخعَة ألمص ثعحَق كاهون خًس َة ما ؿىل ألحوال اًضرعَة مفا

انذى خاهة من اًفلَ تخعحَق كاهون خًس َة بٓدص ذوٌك اكن ًًمتي ٕاٍهيا اًفصذ كدي ٔبن ًعحح ؿسمي           

اّكًس َة ،ٕال ٔبن ُشا الاجتاٍ ثَلى اهخلاذاث ؾيَفة لس امي ؤبهَ ل حماٌك س َععسم ابْكاٌك اًيت زافق فهيا اهـسام 

 ظٍك ٠ك ثـس موحوذت ٔبظال نٌل ٔبهَ ٠ك ًـس ُياك مربز ًوحوذُا .اّكًس َة مِالذ اًفصذ  نٌل اهَ ٌسـى ٕلتلاء 

خاليف الاهخلاذاث اًيت وهجت ٕاىل ُشا ا٢كـَاز اًساتق كال خاهة من اًفلَ ابلؾخساذ تلاهون             ومن مث ًو

ىون فهيا اٗكوٌك ذوٌك مِالذ اًضرط ، ٕال اهَ ٠ك ًفَح ُشا ا٢كـَاز هساتلَ لس امي اهَ ًلف ؿاحزا ٔبمام اْكاٌك اًيت ح

اًيت وٗك فهيا اًضرط ل متت هل تبٔي زاتط ، ٔبو ٔبن ولذثَ ل ختصح ؾن وظفِا واكـة ؾصضَة ، نٌل فلسُا لحلا 

حِر ًععسم ُشا ا٢كـَاز مبا س حق خبعوض ساتلَ. ٔبهَ كس حىون اٗكوٌك اًيت وٗك فهيا يه راث اٗكوٌك اًيت اكن 

 حيمي خًسُهتا.

َة وميىن ًيا اًلو              ، اهَ 2ل ٔبن اًصٔبي اًصاحج ٗكى فلَ اًلاهون اٗكويل آكاض وثلول تَ الثفاكِاث اٗكًو

ًعحق ؿىل حاٌك اهـسام اّكًس َة فىصت صخهية تفىصت اّكًس َة اًفـََة، ملذضاُا مـامٍك ؿسمي اّكًس َة ؿىل اهَ ًًمتي 

اهون اٗكوٌك اًيت ثخوافص ابًًس حة ًِا ٕاىل اًيت ًخعي هبا من اًياحِة اًـمََة ٔبنرث من سواُا فِرضؽ ثحـا ٙكٛك ًل

 ُشٍ اًعٍك ، ويه حمتثي ابًًس حة ًـسمي اّكًس َة ؿاذ يف وحوذ موظيَ ٔبو حمي ٕاكامذَ إبكَمي اٗكوٌك .

رٛك ؿىل اؾخحاز ٔبن ضاتط ا٢كوظن وضاتط حمي إلكامة ٌُل ضاتعان ملرتحان جية الاس خـاهة هبٌل يف         

ّكًس َة ، ٔبي تخعحَق كاهون اٗكوٌك اًيت ًلمي فهيا ؿسمي اّكًس َة ؿاذت فٕارا ما  ل حاٌك ًخـشز فهيا ٕاؾٌلل ضاتط ا

 .3ثـشز الاس خـاهة مبـَاز ا٢كوظن فاًـربت ؾيسئش تخعحَق اًلايض ًلاهون حمي إلكامة مث ًلاهوهَ اًوظين

                                                           
1

 87، ض2006،اّكزائص ،  4ؿًل ؿًل سَامين، مشهصاث يف اًلاهون اٗكويل آكاض،ذًوان ا٢كعحوؿاث اّكامـَة ، ظ  

، آكاظة ابلدذعاض واًلاهون اًواحة ثعحَلَ والاؿرتاف واًيفار واًخـاون فامي ًخـَق اب٢كسؤوًَة 1966( من اثفاكِة لُاي ًـام 5( من ا٢كاذت )1اًفلصت ) -1

ة وٕاحصاءاث حٌلًة ألظفال تخازخي    .1966جرشٍن الٔول  19الٔتًو

3
 151َلس زمسي اًـمصي ، ا٢كصحؽ اًساتق ،ض - 
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ٕارا ٠ك ٍىن وان اكن ثعحَق كاهون ا٢كوظن ؿسمي اّكًس َة، كس ًثري ُو الٓدص ؿست ٕاصاكلث يف حاٌك ما       

 ًـسمي اّكًس َة موظن مـصوف ٔبو حمي ٕاكامة حمسذ، ونشا يف حاٌك ما ٕارا اكن ًـسمي اّكًس َة ٔبنرث من موظن.

ثعحَق كاهون اًلايض ابؾخحاٍز ظاحة الادذعاض الاحذَاظي اًـام 1ْكي إلصاكًَة ألوىل اكرتخ اًحـغ    

ًفاؿََة حصصسٍ ْكنك اًـالكة حمي اًزناغ. اٗكويل تني يف حي اًخياسغ اٙكي حيوي تشاثَ ؿىل ذزخة من الازثحاظ وا2

و  3اًلواهني ، ٔبما ابًًس حة ًإلصاكًَة اًثاهَة فريى اًحـغ مواهجهتا من ذالل حصحِح ا٢كوظن الٔنرث فاؿََة ، ُو

 ا٢كوظن 

لايض :" ٕارا ثـَق ألمص تـسمي اّكًس َة، فان ا22/3ًؿاَك ا٢كرشغ اّكزائصي ُشٍ إلصاكًَة مبوحة هط ا٢كاذت  

)اّكزائصي( خيضـَ ًلاهون حمي إلكامة ".  وكس اكن ا٢كرشغ اّكزائصي حني ٕاظساٍز ٌَلاهون ا٢كسين اّكزائصي ًـام  

ًيط ؿىل ٕاؾعاء اًلايض ا٢كـصوط ٔبمامَ اًزناغ سَعة حتسًس اًلاهون اٙكي حينك حاٌك ؿسمي اّكًس َة، وكس  1975

ن ُشا اْكنك اًلاهوين ًخـازط تسون خسال مؽ هط ا٢كاذت اهخلس اًفلَ اّكزائصي ُشا ا٢كوكف وجحهتم يف رٛك بٔ 

وزك ا٢كؤزذة يف 12 اًيت ثيط  1964حوان 08اًيت اهضمت ٕاٍهيا اّكزائص مبصسوم 28/09/1954من اثفاكِة هًَو

ترصحي اًـحازت ؿىل ٕادضاغ ؿسمي اّكًس َة فامي خيط ٔبحواهلم اًضرعَة ًلاهون موظهنم او ًلاهون حمي ٕاكامهتم ، 

و هفس اْك من كاهون ألدشت اًيت ثيط ؿىل ثعحَق كاهون  221ي اٙكي اؾمتسٍ ا٢كرشغ اّكزائصي يف هط ا٢كاذت ُو

صي اٙكي س حق ٌَفلَ ثوحهيَ  ني ونشا ا٢كلميني فوق اًرتاة اًوظين ، ٔبمام ُشا اًيلس اّكُو ألدشت ؿىل اّكزائًص

ا٢كخضمن  20/06/2005ا٢كؤزد يف 05/10مبوحة ألمص زمق  2005ٌَمرشغ اّكزائصي فاهَ كام لحلا تخـسًهل ؿام 

ثـسًي اًلاهون ا٢كسين و تشٛك ٍىون ا٢كرشغ اّكزائصي كس كام ابًخًس َق تني ُشا اْكنك اًلاهوين واْكنك  اًوازذ 

                                                           
1
 .183، مرص، ذون س ية اًًرش ،ض  1امحس ؾحس اًىصمي سالمة ، اًلاهون اٗكويل آكاض، ذاز اٍهنؼة اّكامـَة ،ظ - 

من ذالل ماذثَ الاوىل اًفلصت اًثاًثة ، ٔبهرض ، امحس ؾحس اًىصمي سالمة ، ا٢كصحؽ  1982وكس ثخىن ُشا اْكي دضاحة اًلاهون اٗكويل آكاض اًرتيك ًـام  - 2

  .133اًساتق ،ض

3
 202ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ، الاجتاُاث اْكسًثة .....، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض - 
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وزك ا٢كؤزذة يف 12اب٢كاذت  من كاهون 221ونشا مؽ اْكنك اًلاهوين ًيط ا٢كاذت 28/06/1964من اثفاكِة هًَو

 1ألدشت

لث اًيامجة ؾن حاًيت ثـسذ واهـسام اّكًس َة فان كاتََة ُشا اًضاتط ٌَخلَري ًعصخ ٕاصاكًَة ٕاىل خاهة إلصاك   

 اًخياسغ ا٢كخحصك ٔبو ا٢كخلري.

 اثًثا: اًخياسغ ا٢كخحصك.            

ًـخرب ضاتط اّكًس َة من اًضواتط اًيت ثثري مسبٌٔك اًخياسغ ا٢كخحصك ، هوهَ من اًضواتط اًلاتٍك ٌَخلَري    

اًضرط يف اًـالكة راث اًـيرص ألحٌيب ٔبن ًلري ُشا اًضاتط ما تني ٕاوضاء اًواكـة اًلاهوهَة ووكت  فُس خعَؽ

زفؽ اًزناغ ثضبهٔنا ٔبمام اًلضاء، ألمص اٙكي ًثري ظـوتة معََة ؾيسما ٍصاذ ثعحَق كاهون اّكًس َة هوهَ اًلاهون 

ا من بآثز اًعالق.  اًواحة اًخعحَق ؿىل اًزناغ اٗكويل يف مسائي ألحوال اًضرعَة وؿىل   اْكضاهة ابؾخحاُز

يَ اًيؼصي     و حسًر اًًضبٔت وحىًو ثري ٕاصاكلث ؿسًست، ُو ٍىديس موضوغ اًخياسغ ا٢كخحصك ٔبمهَة ابًلة ًو

فَ ؿىل اًيحو اًخايل:"    ، 2ثيلعَ اٗككة واًوضوخ زمغ هجوذ اًفلَ يف ٕارلل اًعـوابث اًيت حىذيفَ  وميىن ثـًص

ًخياسغ اٙكي ًًضبٔ ؾن دضوغ اًـالكة ًلواهني مذخاتـة تفـي اهدضاز ؾيرص اًخلَري يف اًزمان اًخياسغ ا٢كخلري ُو ا

 وا٢كاكن ."

ىن من  نٌل ًـصفِا خاهة بٓدص من اًفلَ: " اًخياسغ ا٢كخحصك ًًضبٔ تني كاهوهني مذـاكدني ْكنك موضوغ واحس ، ًو

 انحِة ًًضا تني

 3كاهوهني ظاذٍزن ؾن مرشؿني خمخَفني ." 

  1 ُياك ثياسغ مذلري :"٢كا حىون اًواكـة اًلاهوهَة حمىومة تلاهوهني خمخَفني تفـي ثلَري ضاتط إلس ياذ." وهلول ٔبن

                                                           

 .
1
 من كاهون الدٔشت اًيت ثيط ؿىل :" ثعحَق كاهون الدٔشت ؿىل اّكزائًصني ونشا ؿىل ا٢كلمني فوق اًرتاة اًوظين221ا٢كاذت - 

 
2

، ذزاسة ملازهة  ابًلواهني اًـصتَة واًلاهون اًفصويس ، 2005حوان 20ا٢كؤزد يف  05/10 اًعَة سزويت ، اًلاهون اٗكويل آكاض اّكزائصي يف ضوء كاهون -

صت ، ظ   ،2008،  2اّكزء الٔول ، ثياسغ اًلواهني ، معحـة فس ٍَك ، اٗكٍو

3
 - v. nouhad rizkallah , droit international privé, M.A.J.D entreprise universitaire, beyrout, 1

er
 , édition, 1985, p75. 
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من ذالل ُشٍ اًخـًصفاث ًخضح اهَ ًلِام اًخياسغ ا٢كخحصك لتس من ثوفص رشظني ٌُل : وحوذ فاظي سمين        

 تني وضبٔت اْكاٌك 

، ومن هجة ٔبدصى كسزت إلزاذت ؿىل ثلَري  2ؿة فهيا ٔبمام اًلايض من هجةاًلاهوهَة ا٢كخضمية ؾيرصا ٔبحٌحَا وا٢كياس 

ضاتط إلس ياذ ثلَريا ظحَـَا ٔبي ٔبل ٍىون  ؾيرص إلس ياذ اظعياؾَا ) ٔبي وكؽ حتاًي ؿىل اًلاهون(، ٌسمح 

ىصسة يف تخـاكة اًلواهني ، كاهون اّكًس َة اًلسمية وكاهون اّكًس َة اّكسًست ، ذما ًؤذي ٕاىل ثضازة اْكلوق  ا٢ك

خني  .3كاهوين الك اٗكًو

ومن ذالل ما ثلسم فان ثلَري ػصف إلس ياذ ًثري مضلكة الآثز اًلاهوهَة ًِشا اًخلَري من حِر اًلاهون    

اًواحة اًخعحَق ، ومـصفة ما ٕارا اكهت اًـالكة اًلاهوهَة ختضؽ وثضلك اكمي ٕاىل اًلاهون اًساتق اًواحة 

 ٔبم ًرتثة ؿىل ُشا اًخياسغ ثوسًؽ الادذعاض اًلاهوين فامي تني اًلاهوهني اًساتق اًخعحَق كدي حاٌك اًخياسغ ا٢كخلري

 ٌَخلَري واًالحق هل؟                    

ْكي مضلكة   اًخياسغ ُيا اكرتخ اًفلَ اجتاُان ٔبحسٌُل ًلول ابلسددـاذ ا٢كعَق ٌَلاهون اّكسًس اسدٌاذا ؿىل    

ة احرتام اْكق اٗكويل   BARTIN"و"  PILLET" ًفلَِفىصت اْكلوق ا٢كىدس حة  اؾمتس  ل من ا " هؼًص

ىن ًلك واحس مهنٌل وهجة هؼٍص آكاظة ، فعوز اًفلَِ " " ُشا اًخياسغ يف صلك مضلكة PILLETا٢كىدسة ًو

كاةمة تشاهتا كري مضلكة ثياسغ اًلواهني يه " مضلكة اْكلوق ا٢كىدس حة " وظاػ ْكَِا مدسٔب سٌلٍ  "الاحرتام 

وق ا٢كىدس حة " ، ووفلا ًِشا الاجتاٍ فاهَ ثحلى  ل ؿالكة كاهوهَة وضبٔت حتت سَعان كاهون ما ذاضـة اٗكويل ٌَحل

ا ا٢كاضَة وا٢كس خلدََة ، ول ًـرتف ٌَلاهون اّكسًس تبٔي  هل يف  ل ما ًخـَق ثرشوظِا اًضلكَة وا٢كوضوؾَة وبآثُز

 . 4ادذعاض 

                                                                                                                                                                                            
1
 - 1- v, loussarn yvon et bourel pierre , droit international privé , 7

ém 
edition, dalloz,2001,p 262. 

2
 .641-639امحس ؾحس اًىصمي سالمة ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض  -  

3
 - cité par Dominique Holleaux jaque foyer Géraud  de geoffre de la pradelle,   DROIT INTERNATIONAL 

PRIVE.MASSON, PARIS, 1987, p228   

4
زذين ( ذزاسة ملازهة ، مىذحة ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ حسن اًِساوي ، اًلاهون اٗكويل آكاض ،ثياسغ اًفواهني ) مداذئ واْكَول اًوضـَة يف اًلاهون الٔ  - 

   227،ض1997، ؾٌلن ، 
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ًلاهون اّكسًس اسدٌاذا ٕاىل ما ثخعَحَ ا٢كصانز اًلاهوهَة " فلصز اسددـاذ ثعحَق اBARTINٔبما ابًًس حة ٌَفلَِ " 

َة ، وؿَََ فان اكن اْكق وضا وفلا ًلاهون مـني فاهَ حفاػا ؿىل الاس خلصاز يف  من اس خلصاز يف اًـالكاث اٗكًو

 .1ا٢كـامالث وا٢كصانز اًلاهوهَة ًًدلي ٔبن ًحلى ذاضـا ًيفس اًلاهون فامي  ًخـَق تبآثٍز

ول إبؾٌلل مدسبٔ ألثص اًفوزي ٌَلاهون اّكسًس رُة ٔبهعاز ُشا الاجتاٍ ٕاىل اًلول ترضوزت واجتاٍ بٓدص ًل     

اًخعحَق اًفوزي ٌَلاهون اّكسًس مذبٔثٍصن يف رٛك ابْكي ا٢كعحق ؿىل ثياسغ اًلواهني من حِر اًزمان ًدضاهبٌِل 

ٌِل، وان اكن ًـاة ؿىل ُشا ابؾخحاز ٔبن يف لكهيٌل كاهوانن مذـاكدان ْكنك حق مـني ًخـني حتسًس هعاق ثعحَل 

الاجتاٍ ُشا اًدضخَِ رٛك ٔبن ثياسغ اًلواهني من حِر اًزمان ٍىون يف حاٌك كاهوانن مذـاكدان ظاذزان ؾن هفس 

ا٢كرشغ ، حِر ًَلي اًلاهون اًثاين اًلاهون ألول ، ٔبما ابًًس حة ٌَخياسغ ا٢كخحصك فان معسٍز كاهوانن مذـاكدان 

. ، زمغ اهَ كس ًخبىٔت حي مضلك 2 سازي ا٢كفـول يف ٕاكَمي اٗكوٌك اًيت ظسز فهياًُس من هفس ا٢كرشغ والكٌُل 

ق ضحط وكت  اًخياسغ ا٢كخحصك ؾن ظًصق ا٢كرشغ مدارشت حِر حيسذ دشاين ضاتط إلس ياذ سماهَا  بٔي ؾن ظًص

ق توكت زفؽ مـني ًـخس تَ ٢كـصفة اًلاهون اًواحة اًخعحَق، فلِس مساٌك اْكضاهة اًيت ثـخرب ٔبثص من بآثز اًعال

يا ٍىون نلاؿست ؿامة حسم ٕاصاكًَة ا٢كفاضٍك تني كاهوهني مذـاكدني ،ظحلا ًيط ا٢كاذت  من  22/12اٗكؾوى ُو

اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي، ٕال اهَ ٕارا اكن احس اًزوخني حزائصاي وكت اهـلاذ اًزواح ًعحق اًلاهون اّكزائصي 

 .  3ّكزائصيمن اًلاهون ا٢كسين ا 13اكس خثٌاء وازذ يف ا٢كاذت 

ٕال اهَ ًحلى اًصٔبي اٙكي ثخٌاٍ ا٢كرشغ اّكزائصي مٌخلس سواء ابًًس حة ٌَلاؿست اًـامة ٔبو الاس خثٌاء فِو         

ًؤذي يف حاٌك اًلاؿست اًـامة ٕاىل مفاخبٔت اًزوخة ابدذعاض كاهون ٠ك حىن ثخوكـَ ؾيس اهـلاذ اًزواح هدِجة ًخلَري 

ق ومصحٍك زفؽ ذؾوى اًعالق ، نٌل ًؤذي يف مصحٍك الاس خثٌاء ٕارا اكن سوهجا ّكًسُذَ ماتني مصحٍك وضوء اْك

احس اًزوخني حزائصاي وكت اهـلاذ اًزواح ٕاىل ثعحَق اًلاهون اًوظين زمغ ٔبن اًزوخني ٔبحٌحُني  ،واسددـاذ 

ة وكت زفؽ اٗكؾوى.    ثعحَلَ زمغ ٔبن اًزوخة ألحٌحَة اندسخت اّكًس َة اّكزائًص

                                                           
1
 133، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض 1اض ، حتَلامس ٔبؾصاة ، اًلاهون اٗكويل آك - 

2
  102،ض2013ورسٍن رشًلي ، سـَس توؿًل ، اًلاهون اٗكويل آكاض اّكزائصي ، ذاز تَلُس ٌَعحاؿة واًًرش ، اًعحـة الٔوىل ، اّكزائص ،   

3
 134ظَة سزويت ، اًلاهون اٗكويل آكاض اّكزائصي ، ا٢كصحؽ اًساتق ،ض   
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 ثفسري كاؿست إلس ياذ     ا٢كححر اًثاين : ٕاصاكلث

تـس ما فصقيا من حبر اًعـوابث اًيت ثـرتط اًلاهون اًواحة اًخعحَق وا٢كصثحعة تضاتط اّكًس َة          

ا، واْكَول اًالسمة ًلك حاٌك هخـصط تـس رٛك  سواء من ذالل ثـسذ اّكًس َة ٔبو اهـسارما ٔبو حىت ثلَرُي

 ذ  .ٕلصاكلث ٔبدصى  ثخـَق تخفسري اًلاؿست إلس يا

ٕان اًلول ٔبن اًلاهون ألحٌيب ُو اًواحة اًخعحَق ل ًـين حال ٌَزناغ واًوظول ٕاىل اًلواؿس ا٢كوضوؾَة          

فعي يف اًزناغ وٕاما ٌسدضري  وٕامنا ُو ؾصط ًالدذعاض اًدرشًـي ٌَلاهون ألحٌيب يف ُشٍ اْكاٌك ٕاما ًلدهل ًو

اٙكي س َىون ٕاما كاهون ذوٌك اثًثة ٔبو كاهون اًلايض هفسَ كواؿس إلس ياذ ٗكًَ ثضان اًلاهون اًواحة اًخعحَق و 

. 

نٌل ميىن ٔبن ٍىون اًلاهون اٙكي ٕاصازت ٕاًََ كاؿست إلس ياذ  ٕاىل ذوٌك ثخـسذ فهيا اًرشائؽ  ٕاما ثـسذا ٕاكَميَا ٔبو    

ٌَمضلك ثـسذ خشيص )ظائفي( فاًلول ٔبن اًلاهون اًواحة اًخعحَق ُو كاهون ذوٌك ثخـسذ فهيا اًرشائؽ ًُس حال 

 ا٢كعصوخ وٕامنا لتس من حتسًس اًلاهون ا٥كخط من تني اًلواهني اٗكاذََة.

 بٔول: إلحاٌك.      

من ا٢كـَوم ٔبن كاهون بٔي ذوٌك ٌضمي هوؿني من اًلواؿس، كواؿس إلس ياذ ويه ل حتسم اًزناغ مدارشت و ٕامنا       

واؿس ويه اًلواؿس ا٢كاذًة ا٢كوضوؾَة اًيت حتسم حصصس فلط ٌَلاهون اًواحة اًخعحَق، ٔبما اًيوغ الٓدص من اًل

اًزناغ، فٕارا اكن كاهون اًلايض ُو اًواحة اًخعحَق ما من مضلكة ثعصخ ٕارا ما ٔبصازث كاؿست إلس ياذ ٔبن 

اًلاهون اًواحة اًخعحَق ُو اًلاهون ألحٌيب، فان اْكي اٍهنايئ ٌَزناغ ل ًمت ٕال ٕارا حسذان ا٢كلعوذ ابًلواؿس 

شا ما ًثري ٕاصاكًَة رممة ويه ما ا٢كلعوذ ابًلاهون ألحٌيب اٙكي ٔبصازث ٕاًََ اًواحدة اًخ  عحَق يف ُشا اًلاهون ُو

كاؿست إلس ياذ واٙكي ًخـني ؿىل اًلايض اًوظين ٔبن ٍصحؽ ٕاًََ ٔبول ؟ مبـىن بٓدص ُي خياظة اًلواؿس ا٢كوضوؾَة 

 شا  اًلاهون ؟يف اًلاهون ألحٌيب ٠ك جية بٔن ًحس ٔب مبزاظحة كواؿس إلس ياذ يف ُ

فٕارا كِي ٔبن ا٢كلعوذ ابًلاهون ألحٌيب ا٥كخط ُو اًلواؿس ا٢كاذًة ا٢كوضوؾَة فال ًحلى ٔبمام اًلايض ا٢كعصوخ    

ًهتيي الٓمص ؾيس ُشا اْكس.  ٔبمامَ اًزناغ ٕال ٔبن ًفعي يف اًزناغ تخعحَق ثٜك اًلواؿس ًو
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مبا فهيا كواؿس اًخياسغ ، ُيا ثربس ٕاصاكًَة كاًة يف  وٕارا كِي ًلعس ابًلاهون ألحٌيب ا٥كخط اكفة كواؿسٍ       

ألمهَة  ًرتثة ؿَِا ثلَري اْكي اٍهنايئ ٌَزناغ  ، فلس حيسج ٔبحِاان ٔبن جضري كاؿست إلس ياذ اًوازذت يف اًلاهون 

 ألحٌيب ٕاىل ثعحَق كاهون كري كاهوهنا ، ٔكن ثليض تخعحَق اًلاهون اًوظين هفسَ بٔو ثليض تخعحَق كاهون ذوٌك

 ٔبحٌحَة.

ُشٍ ا٢كضلكة آكاظة تخحسًس ما ٕارا اكن ًخـني ؿىل اًلايض ٔبن ًعحق اًلواؿس ٔبم كواؿس إلس ياذ يف اًلاهون     

ألحٌيب جسمى مبضلكة "إلحاٌك " مفن ًلول جصحوغ اًلايض ٕاىل اًلواؿس ا٢كوضوؾَة ٍصفغ ألذش ابٕلحاٌك ، ومن 

 .1اًيلِغ من الٓذشٍن هباًلول جصحوؿَ ٔبول ٕاىل كواؿس إلس ياذ ٍىون ؿىل 

فاث  2ٕان إلحاٌك يف اًواكؽ ما يه ٕال هدِجة ًـسم اوسجام بٔهؼمة ثياسغ اًلواهني يف خمخَف اٗكول      ، من اًخـًص

ف اٗكنخوز َلس سواكيل اٙكي كال تبهٔنا :" اًفىصت اًيت ثليض تخعحَق كواؿس  ت إلحاٌك ثـًص اًفلَِة اًيت ثياًو

 ادذَفتيب ا٥كخط حبنك اًـالكة مبلذىض كواؿس إلس ياذ ا٢كلصزت يف كاهون اًلايض ، مىت إلس ياذ يف اًلاهون ألحٌ

 3مؽ ُشٍ ألذريت واكن اًخياسغ تُهنٌل سَحَا."

نٌل ثـصف إلحاٌك تبهٔنا :" ثٜك اًفىصت اًيت ثليض تخعحَق كواؿس إلس ياذ يف اًلاهون ألحٌيب ا٥كخط حبنك     

 4اًوظيَة مىت ادذَفت مؽ ُشٍ ألذريت واكن اًخياسغ تُهنٌل سَحَا." اًـالكة مبلذىض كواؿس إلس ياذ

٠ك ثؼِص مضلكة إلحاٌك ثضلك واحض ٕال ؿىل اثص ظسوز كصاز حموكة اًيلغ اًفصوس َة تخازخي      

 ،يف كضَة 24/06/1878

 .  1يف فلَ اًلاهون اٗكويل آكاض ثـصف تلضَة " فوزحو "5صِريت 

                                                           

.
1
 269ثياسغ اًلواهني ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ، 

2
 194،ض1998، كواؿس اًخياسغ ،ذًوان ا٢كعحوؿاث اّكامـَة ،اّكزائص ، تسون ظحـة ،س ية  1موحٌس ٕاسـاذ ، اًلاهون اٗكويل آكاض، ح -  

3
 126تٌَليم معص ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض -  

4
 .181ؽ اًساتق، ض ؾز اٗكٍن ؾحس ٝك، اًلاهون اٗكويل آكاض، ا٢كصح -  

5
 - CASS .1878 , yvon loussouran , pierre bourel , op, cit ,p291 
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 ًَة : و إلحاٌك ثبٔذش اًعوز اًخا

:  ىىون يف ُشٍ اْكاٌك ؾيسما حتَي كواؿس إلس ياذ يف اًلاهون ( إلحاٌك من اٗكزخة ألوىل 01  

ألحٌيب ا٥كخط ٕاىل كاهون اًلايض اٙكي ًيؼص يف اًزناغ من اخي ثعحَلَ ، ٔبي ٔبن كواؿس ٕاس ياذ اًلايض حتَي 

اًلاهون ألحٌيب حصحؽ الادذعاض الادذعاض ٌَفعي يف اًزناغ ٕاىل كاهون ٔبحٌيب ، يف حني ٔبن كواؿس ٕاس ياذ 

 .2ٌَفعي يف اًزناغ ٕاىل كاهون  اًلايض

يف ُشٍ اًعوزت ثخزىل كاؿست إلس ياذ ألحٌحَة ٔبًضا ؾن (  إلحاٌك من اٗكزخة اًثاهَة: 2             

ُشا ُو و  -الادذعاض ا٢كـلوذ ًِا مبلذىض كاؿست إلس ياذ اًوظيَة متاما نٌل ُو يف اًعوزت ألوىل و ل ما ُياك 

ٔبن كاؿست إلس ياذ ألحٌحَة يف ُشٍ ا٢كصت كس زذث الادذعاض ٕاىل كاهون ذوٌك   -وخَ آكالف تني اْكاًخني 

ُس ٕاىل كاهون اًلايض.     ٔبحٌحَة ًو

ة إلحاٌك ا٢كزذوخة ، ٔبو ما ًععَح ؿىل جسمَهتا ( إلحاٌك ا٢كزذوخة : 3 اتخسغ اًلضاء الاجنَزيي اْكسًر هؼًص

ة ا٤كوكة ألح  ة ًخـني ؿىل اًلايض الاجنَزيي ٔبن ًفعي يف اًزناغ ا٢كض متي ؿىل هؼًص ٌحَة  ، وظحلا ًِشٍ اًيؼًص

                                                                                                                                                                                            

س يواث واس خلص هبا ذون ٔبن ٍىسة موظيا كاهوان  5وثخَرط وكائؽ ُشٍ اًلضَة يف ٔبن وٗكا ظحَـَا ًسؾى " فوزحو "  من ٔبظي ابفازي اهخلي ٕاىل فصوسا ومعٍص  -6 

=  اتزاك وزاءٍ ثصوت مٌلوٌك يف فصوسا  86موظيَ اًلاهوين يف ت٘كٍ الٔظًل ابفصاي ، وموظيَ اًفـًل يف فصوسا مث ثويف ؾن معص ًياُز  وفلا لٔحاكم اًلاهون اًفصويس وػي 

ا حصنة تال وازج وتـسُا ظاًة اْكوايش من ت معَحة الٔمالك  اًفصوس َة ؿىل ثصوت فوزحو ابؾخحاُز  ؿائٍك " ذون ٔبن حىون هل سوخة ول ٔبولذ ، فاس خًو

DITCHEL ًعحَـي ، فصفضت " ٔبكازة ٔبم فوزحو حبلِم يف ا٢كرياج مسدٌسٍن ٕاىل كواؿس اًلاهون اًحافازي اٗكاذََة اًيت جساوي يف ا٢كرياج تني اًوٗك اًرشؾي واًوٗك ا

ويس اٙكي ل ًـعي حق مرياج اًوٗك ظَهبم مسدٌست ٕاىل ٔبن فوزحو اكن مذوظيا يف فصوسا وابًخايل خيضؽ مرياج ثصوثَ ا٢كيلوٌك ٌَلاهون اًفص  BODEAUXحموكة 

ن ٔبو ٕادوثَ، فعـن وززة فوزحو يف اْكنك ٔبمام حموكة اًيلغ فٌلضت ُشا اْكنك يف  ؿىل بٔساش ٔبن فوزحو ٠ك ٍىن مس خوظيا يف فصوسا  15/05/1875اًعحَـي ٕال ًٔلتٍو

لدذعاض اًلاهون اًفصويس ، فبٔحاًت حموكة اًيلغ اًلضَة ٔبمام حموكة اس خنٌاف  وموظيَ فهيا ٠ك ٍىن ٕال موظيا فـََا ، وموظيَ اًلاهوين ُو ابفازاي وابًخايل ل مربز

BORDEAUX  ًعاُك اًوززة ؿىل ٔبساش ثعحَق كواؿس اًلاهون اًحافازي اٗكاذََة اًيت ثـرتف حبق مرياج اْكوايش ، تـس رٛك ظـيت  24/05/1886حفوكت يف

ا اًعاذز تخازخي معَحة الٔمالك اًفصوس َة يف ُشا اًلصاز ٔبمام حموكة اًي ؿىل ٔبساش ٔبهَ ظحق كواؿس اًلاهون  24/06/1878لغ ، فلضت ُشٍ الٔذريت اْكنك يف كصاُز

وس فلضت مبا اًحافصي ذون ٔبن ٍصحؽ ٕاىل كواؿس اًخياسغ فَِ واًيت جس يس الادذعاض ًلاهون ا٢كوظن اًفـًل ٔبي اًلاهون اًفصويس ، ؤبحَِت اًلضَة ٕاىل حموك ة اس خنٌاف ثًو

وتشٛك حىون كس ظحلت كاؿست اًخياسغ اًحافاًزة اًيت ٔبحاًت الادذعاض ٌَلاهون اًفصويس اٗكاذًل اٙكي ًليض تبًَٔوٌك اًرتنة ٌ٘كوٌك  22/05/1880اًيلغ يف زٔبثَ حموكة 

 . 100 -99، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض  1اًفصوس َة هدِجة ًـسم اس خحلاق اْكوايش ٌَمرياج . ٔبهرض ٔبؾصاة تَلامس ، ح

2
سي تَـحاش ، اًـسذ اًخاسؽ جصايس َلس ،  -   اس َة ، سَ    .13، ض2012إلحاٌك ؿىل ضوء اًلاهون اٗكويل آكاض اّكزائصي ، جمٍك اْكلوق واًـَوم اًسَ 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ظحلا ٌَحي اٙكي اكن ميىن ان ًًهتيي ٕاًََ اًلايض ألحٌيب اٙكي حتَي ؿىل كاهوهَ كاؿست اًخياسغ  1ؾيرص ٔبحٌيب

 .2ألحٌحَة

لني اهلسم اًفلَ اًخلََسي فامي ًخـَق مبضلكة حتسًس اًلواؿس اًواح     دة اًخعحَق يف اًلاهون ألحٌيب ٕاىل فًص

سٍ اًلضاء يف تـغ اٗكول نفصوسا ٍصى اهَ ًخـني ؿىل اًلايض ذاةما ٕارا ما ٔبصازث  ًؤ ق ألول ًو زئُس َني ، اًفًص

كاؿست إلس ياذ اًوظيَة تخعحَق كاهون ٔبحٌيب مـني ٔبن ًيعاغ ٕاىل ما ثليض تَ كواؿس إلس ياذ يف ُشا اًلاهون ، 

سٍ تـغ اًدرشًـاث اكًدرشًؽ الاًعايل واًدرشًؽ ا٢كرصي فريى ٔبن اًلايض اًوظين ًَزتم ٔبما اًفًصق اً  ثاين وثًؤ

 3فلط تخعحَق اًلواؿس ا٢كوضوؾَة يف اًلاهون ألحٌيب ذون ثٜك ا٢كخـَلة ابٕلس ياذ 

 جتاٍ ألول:بٔهعاز إلحاٌك.الٕ   

اًلاهون ا٥كخط توظفَ الك ل ًخجزٔب، رٛك ٔبن كواؿس  ًشُة ٔبهعاز إلحاٌك اهَ جية ٔبن ًيؼص ٕاىل         

إلس ياذ واًلواؿس ا٢كوضوؾَة يف ٔبي كاهون تـضِا ٍوكي اًحـغ الٓدص ، فاًلاهون اًوظين ؾيسما ٌضري ٕاىل ثعحَق 

كاهون ٔبحٌيب فاهَ ًلعس رٛك اًلاهون جلك كواؿسٍ ا٢كوضوؾَة وكواؿس إلس ياذ ذون الاكذعاز ؿىل اًلواؿس 

 .4لطا٢كوضوؾَة ف

نٌل ٔبن ألذش ابٕلحاٌك ًـين ثعحَق اًلاهون ألحٌيب زمغ ؿسم كدول ُشا ألذري تخعحَلَ ٔبما كدول إلحاٌك فاهَ    

ا ذاظة ابًًس حة ًإلحاٌك من اٗكزخة ألوىل حبَر ٔبهنا جسمح ٌَلايض ا٢كـصوط  حيلق اجياتَاث ل ميىن ٕاىاكُز

شا اًل اهون ُو هفسَ اٙكي اكن سوف ًعحق ًو ٔبن اًزناغ اكن مـصوضا ؿَََ اًزناغ ابن ًعحق كاهوهَ ْكي اًزناغ ُو

 .5ٔبمام اًلايض ألحٌيب اٙكي بٔحال كاهوهَ ؿىل اًلايض اًوظين

 جتاٍ اًثاين:  ا٢كـازط إلحاٌك  الٕ     

                                                           
1
 .198موحٌس اسـاذ ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض  -  

2
 .54ؿًل ؿًل سَامين ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض -  

.
3
 181. ض2012اسغ اًلواهني ،مًضوزاث حَيب اْكلوكِة ،ًحيان ، ذريي وعري ، حالث ثعحَق اًلاهون اًلايض يف هعاق ثي - 

.
4
 161سامِة زصاذ ، فؤاذ ؾحس ا٢كيـم ،ا٢كصحؽ اًساتق ،ض - 

.
5
 15جصايس َلس ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض - 



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 367 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ا ٕاىل حَلة مفصكة بٔو جتاٍ تسوزٍ ؿىل جحج هشهص ؿىل سخِي ا٢كثال ، ٕان إلحاٌك كس ثؤذي تياؾمتس ُشا الٕ           

َة ؿىل حس كول اًفلِاء الاًعاًَني  خحلق رٛك  ٢1كا ٌسمََ اًحـغ ابٕلحاٌك اًالمذياَُة ٔبو تَـحة اًخًس اٗكًو ، ًو

يف اْكاٌك اًيت حصفغ فهيا  ل كاؿست ٕاس ياذ حنك اًـالكة ا٢كـصوضة وٕاحاٍهتا ًلاهون بٓدص كري كاهون اًلايض 

 ا٢كـصوط ؿَََ اًزناغ.

اٌك كس ثؤذي ٌَمساش ثس َاذت ذوٌك اًلايض ا٢كـصوط ٔبمامَ اًزناغ ، وهكثال ؿىل رٛك وضري ٕاىل بٔن ٕان إلح     

ة إلحاٌك ُيا س َؤذي تيا يف هناًة  ًل ، وان ألذش تيؼًص ا٢كرشغ اًرباًسًل ٔبوزذ كواؿس إلس ياذ يف اٗكس خوز اًرباًس

و ٔبمص من صبٔهَ ٔبن ًؤذي ََة ؿىل  ا٢كعاف ٕاىل ثعحَق كاؿست ذس خوزًة ٔبحٌحَة ُو تيا ًخلََة اًس َاذت اًرباًس

 .2س َاذت ذوٌك اًلايض ا٢كـصوط ٔبمامَ اًزناغ ، وثٜك مسبٌٔك ثحلى كري ملدوٌك

 اثًثا : موكف ا٢كرشغ اّكزائصي من إلحاٌك  

  2005حوان    20ا٢كؤزد يف  05/10ػي موكف ا٢كرشغ اّكزائصي من إلحاٌك كامضا ٕاىل سن اًلاهون زمق :     

وا٢كخضمن اًلاهون ا٢كسين ا٢كـسل وا٢كمتم ، فلس خاء يف  1975سخمترب  26ا٢كوافق  75/58ـسل وا٢كمتم ًٔلمص زمق :ا٢ك

من ُشا اًلاهون:" ٕارا ثلصز ٔبن كاهوان ٔبحٌحَا ُو اًواحة اًخعحَق فال ثعحق مٌَ ٕال  1مىصز  32هط ا٢كاذت 

   ا٢كاكن ٔبحاكمَ اٗكاذََة ذون ثٜك آكاظة تدٌاسغ اًلواهني من حِر

 كري ٔبهَ ًعحق اًلاهون اّكزائصي ٕارا ٔبحاًت ؿَََ كواؿس ثياسغ اًلواهني من حِر ا٢كاكن".       

اس خحسج ا٢كرشغ اّكزائصي ُشٍ ا٢كاذت ٢كالء فصاػ كاهوين اكن  من كدي ًخـَق مبوكفَ من إلحاٌك ، و         

ًلدول كدي اًخـسًي اًساًف اٙكهص وابًصحوغ ٕاىل اًفلصت مـَوم ٔبن ا٢كرشغ ٠ك ًحني موكفَ من إلحاٌك ل ابًصفغ ول اب

من اًلاهون ا٢كسين ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ ، ًخخني توضوخ وثضلك دضحي زفغ ا٢كرشغ اّكزائصي  23ألوىل من ا٢كاذت 

ألذش ابٕلحاٌك من حِر ا٢كحسٔب سواء مواذ ألحوال اًضرعَة ٔبو يف ا٢كـامالث ا٢كاًَة ، ورٛك من ذالل ثلَِس 

                                                           

.96، ض 1تَلامس ٕاؾصاة ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ح - 
1
  

.
2
 81تَلامس اؾصاة ، ا٢كصحؽ هفسَ ، ض - 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

مس حلا ابًخوكف ؾيس ثعحَق اًلواؿس ا٢كوضوؾَة يف اًلاهون ألحٌيب ذون ا٢كصوز ٕاىل كواؿس إلس ياذ يف اًلايض 

 1ُشا اًلاهون.

ؤنس ٔبهَ من ٔبهعاز إلحاٌك        ٕال ٔبن ا٢كرشغ يف اًفلصت اًثاهَة من راث ا٢كاذت ًضؽ اس خثٌاء ؿي اًلاؿست اًـامة ًو

ًلاهون ألحٌيب اًواحة اًخعحَق وفلا ًلواؿس ٕاس ياذٍ ٕان ًيؼص ؿىل ٔبساش اهَ جية ؿىل اًلايض ؾيسما ًعحق ا

ٔبول ٕاىل كواؿس ثياسغ اًلواهني يف اًلاهون ألحٌيب كدي اٌَجوء ٕاىل اًلواؿس ا٢كوضوؾَة ، فٕارا ٔبحاًت كواؿس ٕاس ياذ 

عحق اًلاهون اّكزائصي ؿىل اًزنا غ ا٢كـصوط ؿَََ اًلاهون ألحٌيب ؿىل اًلاهون اّكزائصي فاهَ ًلدي ُشٍ إلحاٌك  ًو

، ٔبما ٕارا ثحني هل ٔبن كواؿس ٕاس ياذ اًلاهون ألحٌيب  حتَي ٕاىل كاهون بٓدص كري اًلاهون اّكزائصي فاهَ ٍصحؽ ٕاىل 

عحق اًلواؿس ا٢كوضوؾَة  2ًِشا ألذري. اًلاؿست اًـامة ذون الاًخفاث ٕاىل كواؿس ٕاس ياذ اًلاهون ألحٌيب ًو

  ثخـسذ فهيا اًرشائؽ.اثهَا: إلحاٌك اٗكوٌك

من ا٢كـَوم ٔبن اٗكول ختخَف من حِر صلكِا ٔبو حصهَهبا اًلاهوين فلس حيسج ٔبن حىون اٗكوٌك اًيت ؿني كاهوهنا     

ٌَخعحَق من اٗكول اًيت ًخىون كاهوهنا من رشًـة واحست جرسي يف هعاق إلكَمي تبدٔشٍ ؿىل مجَؽ ا٥كاظحني ٕاىل 

حيان.ظوائف حسة اٗكايهة ٔبو ألظي ٍو  ىون ًلك ظائفة رشًـهتا آكاظة مثي ما ُو اْكال يف مرص ًو

شٍ اْكاٌك ثثري مضلكة حتسًس اًرشًـة اًواحدة اًخعحَق ؿىل اًزناغ فِي ٢كا ًواخَ اًلايض ُشٍ ا٢كضلكة       ُو

رتك ًلاهوهنا رممة حتسًس اًرشًـة اٗكاذََة ا٥كخعة ٔبم ٌسرت  صس تلاهوهَ ًلف ؾيس حسوذ اٗكوٌك ا٢كخـسذت اًرشائؽ ًو

 يف حتسًس اًرشًـة اٗكاذََة اًواحدة اًخعحَق؟

من اًلاهون ا٢كسين اًيت ثيط :" مىت ػِص من ألحاكم  23ًلس خاء موكف ا٢كرشغ   من ذالل هط ا٢كاذت     

 اًوازذت يف ا٢كواذ ا٢كخلسمة ٔبن اًلاهون اًواحة اًخعحَق ُو كاهون ذوٌك مـَية ثخـسذ فهيا ألهؼمة اًدرشًـَة فان

 اًلاهون اٗكاذًل ًخٜك اٗكوٌك ُو اٙكي ًلصز ٔبي هؼام جرشًـي اٙكي جية ثعحَلَ ." 

                                                           
1
وم ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسًؽ ،اّكزائص ،اًعحـة تٌَليم معص  -    ،  1، ذزاساث يف اًلاهون اٗكويل آكاض ا٢كـادض ، ذزاسة حتََََة وهلسًة ،ذاُز

  .127،ض2010

2
 .22جصايس َلس ،ا٢كصحؽ اًساتق.ض  - 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

من اًلاهون ا٢كسين حزائصي، ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي كس ٔبذش ابًصٔبي اًلاًة يف 23ما ًخخني من هط ا٢كاذت       

م ا٢كخـسذ تبٔحاكرما  ذون ، واٙكي ًياذي تخعحَق اًلواؿس اٗكاذََة يف كاهون اٗكوٌك راث اًيؼا1اًلاهون ا٢كلازن 

ىن اًعـوتة حوكن يف حاٌك ما ٕارا اكهت اٗكوٌك اًواحة  -ُيا ل ثوخس مضلكة  -اًيؼص ٕاىل ألظي ٔبو اًـلِست  ًو

شا اًخـسذ ٕاما ٍىون ٕاكَميَا ٕار ُشٍ اٗكوٌك ا٥كخط كاهوهنا ْكنك اًزناغ ملسمة  ثعحَق كاهوهنا ثخـسذ فهيا اًرشائؽ ، ُو

ا ُو اْكال ابًًس حة ٌَولايث ا٢كخحست ألمٍصىِة وٕاما ٔبن ٍىون اًخـسذ خشعَا ٕار ٍىون ٕاىل ؿست ٔبكاًمي مثي م

ساكن ُشٍ اٗكوٌك مٌلسمني اًرشائؽ ًخحسًس اًرشًـة اٗكاذََة ا٥كخعة من تني اًرشائؽ ا٢كخـسذت ، وما ًؤذش ؿىل 

وٌك ُو هؼام واحس ، ٔبًضا ألحص ُشا اًيط ألحص ٔبن ًلال فَِ "ثخـسذ فهيا اًرشائؽ" لن اًيؼام اًدرشًـي يف اٗك

 .2" ثـَني اًرشًـة اًواحدة اًخعحَق "

نٌل ثخىن اًلضاء ُشا اْكي يف تـغ اٗكول اًيت ٠ك ثـاَك جرشًـَا ُشٍ ا٢كساٌك نٌل ُو اْكال يف ًحيان حِر          

ا٢كلصزت يف اًلاهون اٗكويل آكاض اىهتت اًلصفة ا٢كسهَة ألوىل ٤كوكة اٍمتَزي اٌَحياهَة ٕاىل ٔبهَ :" من ا٢كحاذئ اًـامة 

ٔبن ا٤كوكة اًوظيَة ؾيسما حىون مسؾوت ٕاىل ثعحَق كاهون ت٘ك خًس َة خشط  فذجس هفسِا ٔبمام ثـسذ  كواهني 

ذاذََة يف رٛك اًح٘ك انجت ؾن هؼامَ اًس َايس نٌل ُو اْكال يف اًولايث ا٢كخحست ألمٍصىِة ، ختخاز من تني ُشٍ 

ضَ كواؿس ثياسغ اًلواهني ا٢كعحلة ُياك حبَر حىون اًلاؿست ا٢كـمتست من كدي اًلايض اًلواهني اٗكاذََة ما ثفص 

 .3اًوظين ْكي ثياسغ اًلواهني اٗكاذََة يف ت٘ك ٔبحٌيب يه اًلاؿست ا٢كـمول هبا يف رٛك اًح٘ك بٔي اًلاؿست ألحٌحَة

                                                           
1

مسين(، واًـصايق )ا٢كاذت  28( واًسوزي ا٢كاذت )ا٢كاذت 26ن ا٢كرصي )ا٢كاذت ٍىون ا٢كرشغ اّكزائصي كس اذش ابْكي اًسائس يف اًـسًس من الٔهؼمة اًلاهوهَة من تُهنا اًلاهو -

) ا٢كاذت 1979( واٍمنساوي ًس ية 12/5)ا٢كاذت 1974مسين ( ، نٌل ٔبذش تَ اًلاهون الاس حاين ًس ية  25مسين ( وإلمازايت ) ا٢كاذت  26مسين ( ، واٌََيب ) ا٢كاذت  31/2

وين ًس ية 5/3 (، 120)ا٢كاذت 1966( واًربثلايل ًس ية 33/3( ، ونشا اًلاهون اًدض َىوسَوفايك ) ا٢كاذت 5)ا٢كاذت 1965( ومن تـسٍ كاهون 37 ) ا٢كاذت1926(، واًحًو

  .271ٔبهرض ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ، ثياسغ اًلواهني ، ا٢كصحؽ اًساتق، ض

2
، ذزاسة ملازهة  ابًلواهني اًـصتَة واًلاهون اًفصويس ، 2005حوان 20 ا٢كؤزد يف 05/10ظَة سزويت ، اًلاهون اٗكويل آكاض اّكزائصي يف ضوء كاهون  -  

صت ، ظ   .123، ض2008،  2اّكزء الٔول ، ثياسغ اًلواهني ، معحـة فس ٍَك ، اٗكٍو

س اْكساذ، ا٢كصحؽ اًساتق ، اًىذا03/07/1968ٔبهرض حموكة اٍمتَزي اٌَحياين، اًلصفة ا٢كسهَة الٔوىل،  - 1  . 218ة الٔول ، ض، ملذخس ؾن حفِؼة اًسَ 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

غ اًلاهون ا٥كخ     ق ثفًو ط يف امص ثـَني اًدرشًؽ تشٛك ٍىون ا٢كرشغ اّكزائصي كس حسم ا٢كسبٌٔك ؾن ظًص

اٗكاذًل اًواحة اًخعحَق ، ٔبي ٔبن حتسًس ُشا اًدرشًؽ مرتوك ًلواؿس إلس ياذ اٗكاذََة يف اٗكوٌك ألحٌحَة 

غ شا ُو ا٢كلعوذ ؾيس اًفلَ تلاؿست اًخفًو  .   1ا٢كخـسذت اًدرشًـاث ، ُو

غ ظحلا ٌَفلصت ألوىل من ا٢كاذت     لاهون ا٢كسين اّكزائصي ، ًفرتط تساُة بٔن من اً 23ٕال ٔبهَ ٕاؾٌلل كاؿست اًخفًو

اًلاهون ألحٌيب اٙكي ثخـسذ فَِ اًرشائؽ ًخضمن كواؿس ٕاس ياذ ذاظة ًفغ اًخياسغ اٗكاذًل ًىن ما ُو اْكي فامي 

ًو ًخضمن اًلاهون اٗكاذًل ٌ٘كوٌك ألحٌحَة ٔبي كواؿس من ُشا اًيوغ ٔبو جعزث كواؿس إلس ياذ اٗكاذََة اًيت 

 اغ ؟ًخضمهنا حسن اًزن 

ًلس ثـسذث الاكرتاحاث ْكي ُشٍ إلصاكًَة مفهنا من انذث توحوة ألذش ابًرشًـة اًصئُس َة ويه        

رشًـة اًـامصة  ومهنا من زحجت حتََي فىصت اّكًس َة تلعس وضف اًوحست إلكَميَة وتـضِا الٓدص فضي اًصحوغ 

ا ٔبنرث اًلواهني متاص َا مؽ اًواكؽ و ٕاىل كاهون اًلايض يف حني فضي ألكَحَة اًصحوغ ٕاىل كاهون ا٢كوظ ن ابؾخحاُز

ا تـسا ؾن اًضم واًلموط  .  2ٔبنرُث

ا٢كـسل وا٢كمتم   2005ًوهَو  20ا٢كؤزد يف  05/10ٕال ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي حسم ٔبمٍص مبوحة اًلاهون     

٥كخط هط يف ُشا اًضبٔن ظحق ٌَلاهون ا٢كسين اٙكي متم ا٢كاذت ابًفلصت اًثاهَة هط فهيا : " ٕارا ٠ك ًوخس يف اًلاهون ا

 اًدرشًؽ اًلاًة يف اًح٘ك يف اًخـسذ اًعائفي ٔبو اًدرشًؽ ا٢كعحق يف ؿامصة رٛك اًح٘ك يف حٍك اًخـسذ إلكَميي ."

 آكامتة :   

من مجٍك ما ميىن كوهل بٔن مسائي اًخياسغ اٗكويل ٌَلاهون ثـخرب من اؾلس مسائي اًلاهوهَة ، ٢كا ثيعوي ؿَََ     

ٕاصاكلث لتس ٌَلايض بٔن ًخعسى ًِا كدي اًوظول ٕاىل اْكَول ا٢كوضوؾَة ، فان اكن ا٢كرشغ اّكزائصي ادضؽ  من

مسائي ألحوال اًضرعَة ًلاهون اّكًس َة فال تس من اًخعسي ٕاىل مجَؽ إلصاكلث اًيت ميىن ٔبثثاز ثضبهٔنا من 

ا ُشا من هجةذالل ألذش ابْكَول اًلاهوهَة يف جمال ثـسذ ٔبو اهـسام اّكًس َة   ٔبو حىت ثلَرُي

                                                           
1

اًـالكاث  ؾٌلذ اٗكٍن ؾَاط ،ُضام جن اًض َخ ، اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؾيس إلس ياذ ًلاهون ذوٌك مذـسذت اًدرشًـاث ، ا٢كَخلى اٗكويل اًثاًر، حول - 

َة آكاظة ًويم   . 75،خامـة الاقواظ، ض 25-24اٗكًو

.
2
 .110ٔبهرض َلس مربوك اًاليف ، ا٢كصحؽ اًساتق ، ض 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

من هجة ٔبدصى فان مسبٌٔك ثفسري كاؿست إلس ياذ ل ثلي ؾيَ ٔبمهَة ، فان اكهت اٗكول ختخَف يف ما تُهنا يف ما 

خيط كواؿس إلس ياذ ذما ًفسح ا٣كال ٕاىل وكوغ ٕاصاكلث يه ٔبًضا لتس ٌَلايض ٔبن ًخعسى ٕاٍهيا كدي اًوظول 

شا من ذالل ثعحَق اًلوا  ؿس اًلاهوهَة ا٢كخـَلة هبا.ٌَحي ؿىل ُو

 كاةمة ا٢كصاحؽ:

  يت ، جمٍك اْكلوق ٔبمحس ضاؾن مسسان ، ا٢كحاذئ اًـامة ًخـسذ اّكًس َة يف اًلاهون ا٢كلازن واًلاهون اًىًو

 .2007اًـسذ ألول ، 

 مرص، ذون س ية  1امحس ؾحس اًىصمي سالمة ، اًلاهون اٗكويل آكاض، ذاز اٍهنؼة اّكامـَة ،ظ ،

 اًًرش. 

 َلس ، إلحاٌك ؿىل ضوء اًلاهون اٗكويل آكاض اّكزائصي ، جمٍك اْكلوق واًـَوم اًس َاس َة ، جصايس 

 .2012س َسي تَـحاش ، اًـسذ اًخاسؽ 

 . تٌَليم معص ، ذزاساث يف اًلاهون اٗكويل آكاض ا٢كـادض ، ذزاسة حتََََة وهلسًة ،ذاز ُوم ٌَعحاؿة

  -،2010،  1واًًرش واًخوسًؽ ،اّكزائص ،اًعحـة 

 2008،ذاز ُومة ٌَعحاؿة واًًرش ،اّكزائص ، 2تَلامس ٔبؾصاة ، اًلاهون اٗكويل آكاض ، ح . 

  ) حسن اًِساوي ، اًلاهون اٗكويل آكاض ،ثياسغ اًفواهني ) مداذئ واْكَول اًوضـَة يف اًلاهون الازذين

 ،1997ذزاسة ملازهة ، مىذحة ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ ، ؾٌلن ، 

 حساذ، ا٢كوحز يف اّكًس َة ومصنز ألخاهة، مًضوزاث اْكٍصصي اْكلوكِة، تريوث،  حفِؼة اًس َس

 .2005اًعحـة ألوىل، .

   ،حفِؼة اًس َس حساذ ، ا٢كوحز يف اًلاهون اٗكويل آكاض ،اّكًس َة ومصنز ألخاهة ، اًىذاة اًثاين

 ،  2002مًضوزاث حَيب اْكلوكِة ، ًحيان ،

 اًلايض يف هعاق ثياسغ اًلواهني ،مًضوزاث حَيب اْكلوكِة ،ًحيان  ذريي وعري ، حالث ثعحَق اًلاهون

 ،2012.. 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 ثياسغ اًلواهني ، ذاز ُومة ، اّكزائص ، . 1ؿََوص كصتوغ نٌلل، اًلاهون اٗكويل آكاض ، اّكزائصي ،ح ،

.2006 

  ًَِئة ا٢كرصًة ؾز اٗكٍن ؾحس ٝك ، اًلاهون اٗكويل آكاض ) اّكًس َة وا٢كوظن ومصنز ألخاهة( ، معاتؽ ا

 .1986اًـامة ٌَىذاة ، اًلاُصت ، اًعحـة اْكاذًة ؾرش ،، 

  ؾحس اًـال َلس ؾاكصة ، الاجتاُاث اْكسًثة يف مضلك ثياسغ اّكًس َاث ، ذاز خامـَة اّكسًست ًٌَرش

 ، 1996، مرص ، 

  ىٌسًزة ذاز ا٢كعحوؿاث اّكامـَة ، إلس  –ذزاسة ملازهة  –ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ،ثياسغ اًلواهني

،2002  

 اّكزائص ،  4ؿًل ؿًل سَامين، مشهصاث يف اًلاهون اٗكويل آكاض،ذًوان ا٢كعحوؿاث اّكامـَة ، ظ،

2006 ، 

  ؾٌلذ اٗكٍن ؾَاط ،ُضام جن اًض َخ ، اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؾيس إلس ياذ ًلاهون ذوٌك مذـسذت

َة آك  ،خامـة الاقواظ،  25-24اظة ًويم اًدرشًـاث ، ا٢كَخلى اٗكويل اًثاًر، حول اًـالكاث اٗكًو

 2005، 4كاًة ؿًل اٗكاووذي ، اًلاهون اٗكويل آكاض ، اًىذاة ألول ،ذاز وائي ًٌَرش ، ظ  

  ،ة، اًعحـة  .2003ظاذق ؿًل ُضام، ذزوش يف اًلاهون اٗكويل آكاض، ذاز اّكامـة، إلسىٌسًز

 ََََة ،ذزاسة حت ة ملازهة ابًلواهني اًـصتَة واًلاهون اًعَة سزويت ،  اًوس َط يف اّكًس َة اّكزائًص

 ، 2002اًفصويس ، معحـة اًاكُية ،اّكزائص ، ذون ظحـة ، 

  2005حوان 20ا٢كؤزد يف  05/10اًعَة سزويت ، اًلاهون اٗكويل آكاض اّكزائصي يف ضوء كاهون ،

، معحـة فس ٍَك ، ذزاسة ملازهة  ابًلواهني اًـصتَة واًلاهون اًفصويس ، اّكزء ألول ، ثياسغ اًلواهني 

صت ، ظ  ،2008،  2اٗكٍو

  ة وا٢كصنز اًلاهوين ٢كخـسذ اّكًس َة ، ذاز ُومة ، جن َلس ظَحة ، اّكسًس يف كاهون اّكًس َة اّكزائًص

 2006ؾىٌون ، اّكزائص ، اًعحـة ألوىل 
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 ًوزاق َلس زمسي اًـمصي ، َلس زمسي اًـمصي ، كاؿست اًخياسغ يف مساٌك حٌلًة كري اكمًل ألََُة ،ا

 .2014ًٌَرش واًخوسًؽ ، اًعحـة ألوىل، ؾٌلن ،

   )َلس نٌلل فِمي، ٔبظول اًلاهون اٗكويل آكاض، ) اّكًس َة ، ا٢كوظن ، مصنز ألخاهة ، ماذت اًخياسغ

ة ، تسون ظحـة ،  ،ض .1997، مؤسسة اًثلافة اّكامـَة ، إلسىٌسًز

 غ ،ذًوان ا٢كعحوؿاث اّكامـَة ،اّكزائص ، ، كواؿس اًخياس  1موحٌس ٕاسـاذ ، اًلاهون اٗكويل آكاض، ح

 1998تسون ظحـة ،س ية 

  اًاليف مربوك َلس مربوك اًاليف ثياسغ اًلواهني وثياسغ الادذعاض اًلضايئ اٗكويل ، ذزاسة ملازهة ، يف

ا٢كحاذئ اًـامة واْكَول اًوضـَة ا٢كلصزت يف اًدرشًؽ اًَيب ، ذاز اًىذة اًوظيَة ، ًَخِا ، تسون ظحـة ، 

1994.،. 

  ، سـَس توؿًل ، اًلاهون اٗكويل آكاض اّكزائصي ، ذاز تَلُس ٌَعحاؿة واًًرش ، اًعحـة ألوىل ،

 ،2013اّكزائص ،

 loussarn yvon et bourel pierre , droit international priv,7émédition, 

dalloz,2001..  

 Dominique Holleaux jaque foyer Géraud  de geoffre de la pradelle,   

DROIT INTERNATIONAL PRIVE.MASSON, PARIS, 1987. 

 rizkallah nouhad , droit international privé, M.A.J.D entreprise 

universitaire, beyrout, 1er , édition, 1985, 
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 ؿالكة زئُس أكِوزًة مؽ اًرب٢كان ؿىل ا٢كس خوى اًدرشًـي يف اّكزائص

                                                       

 ،  خامـة سـَستمَِوذ حٌليم ألس خار/                  

 

 ملسمة:

هتمت اٗكزاساث اًلاهوهَة اٗكس خوزًة ابًححر يف اًـالكة تني اًسَعخني اًدرشًـَة و اًخيفِشًة يف ٕاظاز ثعحَلاث 

ا و ألحاكم اًيت ثيّؼمِا، ا  مدسٔب اًفعي تني اًسَعاث من حِر مؼاُُص و اًيخاجئ اًيت ثرتثّة ؾهنا و مسى ثبٔزرُي

ـي مـؼم اًحاحثني حول ُشٍ ا٢كسبٌٔك يف اّكزائص ٍصنّزون ؿىل اًـالكة تني اًرب٢كان و  يف ظحَـة اًيؼام اًس َايس  ًو

اْكىومة ممتثٍّك يف اًوسٍص ألّول و اًوسزاء وجزء من اًسَعة اًخيفِشًة، و هيمَون اًعصف اًثاين من ُشٍ ألذريت 

و زئُس أكِوزًة و ؿالكذَ مؽ ا٢كؤسسة اًدرشًـَة و وسائي اًخبٔزري ا٢كخحاذٌك تُهنٌل، و ُشا ُو اًسخة ٔبل  ُو

ألسايس لدذَاز موضوغ ُشٍ اٗكزاسة ا٢كخواضـة اٙكي سبٔنخفي فَِ ابًححر يف اًضق اًدرشًـي حماوًل إلخاتة 

زن: هَف ميىن ًصئُس أكِوزًة ٔبن ًخسّذي يف معََة ؾن إلصاكًَاث اًخاًَة مـمتسًا ؿىل ألسَوة اًخحًََل ا٢كلا

ظيؽ اًدرشًـاث؟ و ما حسوذ سَعخَ يف ُشا اًضبٔن؟ و ما ثبٔزري رٛك ؿىل اًرب٢كان و ذمازس خَ ٌَس َاذت 

ًصئُس أكِوزًة اْكق يف ٔبن ًعسز ٔبوامص جرشًـَة ثخضّمن كواؿس كاهوهَة  اّكزائصيمٌح اٗكس خوز اًدرشًـَة؟ 

 شٍتني ذوزيت اًرب٢كان ٔبو يف حاٌك قَاة ا٣كَس اًضـيب اًوظين، هؼصًا ًـسم كسزت اًرب٢كان يف ُ يةثيّؼم مسائي مـَّ 

ل(. نٌل ًصئُس أكِوزًة ٔبن ًـرتط ؿىل اًلواهني اْكاٌك ؿىل ذمازسة سَعخَ اًدرشًـَة ألظٍَك )ا٢كعَة ألوّ 

ٙكٛك، ذما كس حيول ذون ظسوزُا ٕارا ٠ك ٍىن اًعاذزت من اًرب٢كان وفق إلحصاءاث اٗكس خوزًة و اًلاهوهَة ا٤كّسذت 

َة و ا٢كعاذكة ؿَهيا  موافلًا ؿَهيا )ا٢كعَة اًثاين(. ٔبضف ٔبّن ٌَصخي ألّول يف اٗكوٌك سَعة ٕاجصام ا٢كـاُساث اٗكًو

ة تـس موافلة اًرب٢كان ؿَهيا )ا٢كعَة اًثاً  ر(.ُشٍ ا٢كـاُساث اًيت ثعحح حزءًا من اًرتساهة اًلاهوهَة ٌ٘كوٌك اّكزائًص
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 ا٢كعَة ألول: اًدرشًؽ تبٔوامص

ٕاّن اًدرشًؽ تبٔوامص حق ذس خوزي ُمٌح ًصئُس أكِوزًة حىت ٌضازك اًرب٢كان يف سَعخَ ألظََة ٔبل و يه 

اًدرشًؽ، و كس ًـخرب ُشا اْكق من ٔبمه ٔبوخَ ثسّذي زئُس أكِوزًة يف معي اًرب٢كان، كري ٔبّن ثـّصط اٗكوٌك 

كاهوهَة تعوزت مس خـجٍك حـَت مٌح اًصئُس ُشا اْكق ٔبمصًا رضوزاًي )فصغ ًؼصوف مـَية ًخعَّة سّن هعوض 

ة،  رٛك يف اًفصغ اًثاين. ٕاّن سُمّت ثخِان ٔبّول(، و من ٔبخي مـصفة ثيؼمي حق اًدرشًؽ تبٔوامص يف اٗكساثري اّكزائًص

أكِوزًة ذمازسة  اًدرشًؽ تبٔوامص ل ٌس خـمي يف  ل ألوكاث، تي ُياك حالث حمّسذت سمًٌَا ٌس خعَؽ فهيا زئُس

ٗكزاسة سَعة اًرب٢كان ٕاساء ألوامص اًيت ثـصط ؿَََ اب س َدٌاولُشا اْكق )اًفصغ اًثاًر(، ٔبّما اًفصغ اًصاتؽ 

َُرّعط اًفصغ آكامس ٢كـصفة اّكسًس اٙكي خاء تَ اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية ٌَموافلة يف  2016، يف حني س 

 مسبٌٔك اًدرشًؽ تبٔوامص. 

 مٌح زئُس أكِوزًة سَعة اًدرشًؽ تبٔوامص  اًفصغ ألول: رضوزت

وفلًا ٔلظول مدسٔب اًفعي تني اًسَعاث فٕاّن اًرب٢كان ُو اٙكي ميازش سَعة اًدرشًؽ، و يف ػّي س َاذت ُشٍ 

اًفىصت، حتلّلت اًلَحة و اًخفّوق ٌَسَعة اًدرشًـَة و ابث ذوز اًسَعة اًخيفِشًة ملذرصًا ؿىل اًخيفِش ذون 

عـوابث اًـمََة اًيت ٔبظححت ثلف يف وخَ إلذازت تـسما ثوّسـت مؼاُص ثسّذَِا ملاتي جعز اًخلٍصص، تَس ٔبّن اً

ا٢كحسٔب اًساتق يف مواهجهتا، ل س امي ٕارا ثـَّق ألمص تؼصوف اس خثٌائَة ل حتمتي اًحطء و اًخـلِس اٙكي ًخّعف تَ 

درشًـَة و اًخيفِشًة ثضلك حـي اًىفة متَي اًـمي اًرب٢كاين اكهت سخدًا يف ٕاؿاذت اًيؼص يف اًـالكة تني اًسَعخني اً 

ُشٍ ا٢كصت ًعاُك ألذريت من ذالل ثخيّن مدسٔبٍن ٔبو ٔبحسٌُل ؿىل ألكي ٌُل
(1)

: 

مدسٔب حتسًس جمال ثسّذي اًرب٢كان ثضلك حرصي يف اٗكس خوز، و حصك ما خيصح ؾن ادذعاظَ ٌَسَعة اًخيفِشًة  -

 ابًسَعة اًخيؼميَة.ثيّؼمِا تيعوض راث ظاتؽ ٕاذازي يف ٕاظاز ما ٌسّمى 

                                                           

، اًسَعاث إلس خثٌائَة ًصئُس أكِوزًة اّكزائصي و اًضٌلانث اٗكس خوزًة ٌَحلوق و اْكصايث اًـامة، ذزاسة ملازهة، ٔبظصوحة ًيَي هرص اٗكٍن جن ظَفوز - (1)

 .40-39ض  ،2002/2003صِاذت ذنخوزاٍ ذوٌك يف اًلاهون اًـام، لكَة اْكلوق، خامـة اّكَاليل ًَاثس، س َسي تَـحاش، 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ي اًسَعة اًخيفِشًة ذمثٍّك يف زئُسِا حق ذمازسة اًسَعة اًدرشًـَة، و ًخحلّق رٛك ٕاّما ؾن ظًصق  - مدسٔب ختًو

غ اًرب٢كان اًلامئ هل حق اًدرشًؽ، و ٕاّما ثويل رمّمة اًدرشًؽ ؾيس قَاة اًرب٢كان.  ثفًو

سس اٗكس خوزي اّكزائصي كس ٔبذش جالك ا٢كحسٔبٍنًخّضح خًََا من ذالل كصاءت هعوض اٗكس خوز اْكايل ٔبّن ا٢كؤ 
(2)

و  

ا ؿىل ظالحِاث اًرب٢كان  ًىن ما هيمين ُو رٛك اٙكي ًخـَّق ثسَعة زئُس أكِوزًة يف اًدرشًؽ و ٔبثُص

 اًدرشًـَة.

ة  اًفصغ اًثاين: اًدرشًؽ تبٔوامص يف اٗكساثري اّكزائًص

ة اًساتلة ؿىل اٗكس خوز اْك ايل، جنس ٔبهّنا كس ادذَفت فامي تُهنا يف مسبٌٔك ذمازسة زئُس ابًـوذت ٕاىل اٗكساثري اّكزائًص

مٌَ ؿىل اٌَواحئ  58هط يف ا٢كاذت  1963سخمترب  10أكِوزًة ًالدذعاض اًدرشًـي مبلذىض ٔبوامص، فسس خوز 

ضَة، ٔبّما ذس خوز  يف  153فلس ٔبصاز ٕاىل ُشا الادذعاض اًدرشًـي و ًىن حرصثَ ماذثَ  1976هومفرب  22اًخفًو

ذاًًَا من ٔبي  1989فرباٍص  23ا تني ذوزيت اهـلاذ ا٣كَس اًضـيب اًوظين، و مبلاتي رٛك خاء ذس خوز حاٌك م

ماذت ثخحّسج ؾن اًدرشًؽ تبٔوامص.
(3)

 

و جتسز إلصازت ٕاىل ٔبّن ألوامص اًيت ظسزث يف اّكزائص ذالل س يواث مضت، ٕاهٌّل ظسزث يف ػي اهـسام سَعة 

مدسٔب اًفعي تني اًسَعاث، ظاحة رٛك اس خحاٌك جسمَهتا كواهني ٔلهّنا  جرشًـَة مٌخرحة، ٔبو ابٔلحصى اهـسام

ثعسز ؾن سَعة كري مٌخرحة، و تياءًا ؿىل  رٛك مسَت مصاس مي ٔبو ٔبوامص، مهنا ما ظسز ؾن جمَس اًثوزت 

                                                           

تـس اًخـسًي تيفس  140غ فهيا اًرب٢كان تلواهني ؿاذًة.)ثلاتَِا ا٢كاذت ا٣كالث اًيت ٌرّش  2016من اٗكس خوز اْكايل كدي ثـسًهل س ية  122حرصث ا٢كاذت  – (2)

ة مؽ ا٢كسهَة(. 8اًعَاكة مؽ ثلَري ظفِف يف اًفلصت   إبضافة ؾحازت إلحصاءاث إلذاًز

وذ ذًسان،  (3)  .376-375ض، 2005 ،خوزي و اًيؼم اًس َاس َة، ذاز اًيجاخ ٌَىذاة، اّكزائصمداحر يف اًلاهون اٗكس  مًو
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ََة  10ا٢كيخثق ؾن ٔبمص  من ، و نشا ا٢كصاس مي اًدرشًـَة اًيت ادذط هبا ا٣كَس ألؿىل ٌ٘كوٌك اتخساءًا 1965حًو

.1994، و زئُس اٗكوٌك اتخساءًا من 1992
(4)

  

 اًفصغ اًثاًر: ثبٔكِت سَعة اًدرشًؽ تبٔوامص

ؿىل ما ًًل: "ًصئُس أكِوزًة ٔبن  2016من اٗكس خوز اْكايل كدي ثـسًهل س ية  3و  2، 1فلصت  124ثيط ا٢كاذت 

 ٌرشغ تبٔوامص يف حاٌك صلوز ا٣كَس اًضـيب اًوظين ٔبو تني ذوزيت اًرب٢كان.

 ًـصط زئُس أكِوزًة اًيعوض اًيت اختشُا ؿىل  ل قصفة من اًرب٢كان يف ٔبول ذوزت هل ًخوافق ؿَهيا. و

 ثـس لقَة ألوامص اًيت ل ًوافق ؿَهيا اًرب٢كان".

حسذث ثضلك دضحي اًفرتت اًيت ميىن ًصئُس أكِوزًة ٔبن ٌرشغ فهيا  124هبشا حىون اًفلصت ألوىل من ا٢كاذت  

 يف صلوز ا٣كَس اًضـيب اًوظين اٙكي كس حتسج ػصوف ًيـسم مـِا وحوذٍ ٔكن حُيي ٕاحدازاًي ًل ٔبوّ  يتبٔوامص، حمتثّ 

تـس اًخـسًي(  ٔبو ًلوم زئُس  96)ثلاتَِا ا٢كاذت  2016من اٗكس خوز اْكايل كدي ثـسًهل س ية  82ظحلًا ٌٌَلذت 

تـس اًخـسًي( و ٔبذريًا ؾيسما ٌس خحَي  147من هفس اٗكس خوز )ثلاتَِا ا٢كاذت  129أكِوزًة حبهّل ظحلًا ٌٌَلذت 

جتسًس ا٣كَس اًضـيب اًوظين ؾيس اىهتاء ؾِسثَ، كري ٔبّن اْكاٌك ألذريت كس مّت ٕاجياذ حي ًِا متثّي يف ٕاماكهَة متسًس 

تـس اًخـسًي(، و  119)ثلاتَِا ا٢كاذت  2016من اٗكس خوز اْكايل كدي ثـسًهل س ية  102رمّمة اًرب٢كان ظحلًا ٌٌَلذت 

ا ما ٌسمح ابٓكصوح تيدِجة مفاذُا ٔبن صلوز ا٣كَس اًضـيب اًوظين ل ًخحلّق ٕاّل يف حاًخني حمتثاّلن يف اْكي ُش

إلحدازي ٔبو اْكي تلصاز من زئُس أكِوزًة.
(1)

 

 118اْكاٌك اًثاهَة اًيت ميىن ًصئُس أكِوزًة ٔبن ٌرشغ فهيا تبٔوامص يه تني ذوزيت اًرب٢كان، و ظحلًا ًييص ا٢كاذثني 

ل ميىن ٔبن ثلي مست  02-99من اًلاهون اًـضوي  5، و ا٢كاذت  2016من اٗكس خوز اْكايل كدي ثـسًهل س ية 

س ؾن مخسة )04اٗكوزت اًرب٢كاهَة اًـاذًة اًواحست ؾن ٔبزتـة ) ( ٔبصِص و ابًخايل ل ًحلى 05( ٔبصِص و ل ٔبن حًز

                                                           

  .376-375ض ، ا٢كصحؽ اًساتق،هرص اٗكٍن جن ظَفوز (4)

 .152-151-150هرص اٗكٍن جن ظَفوز، ا٢كصحؽ اًساتق، ض - (1)
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

س ؾن اًض  ٍِصن هكست فاظٍك تني اٗكوزت ألوىل و اًثاهَة. ٔبّما ًصئُس أكِوزًة ٕاّل مّست ل ثلي ؾن اًضِص و ل حًز

اًساتلة يف دضم ٕاماكهَة  124خبعوض هوؾَة اٗكوزاث اًيت ٍىون كس كعسُا ا٢كرشغ اٗكس خوزي يف ا٢كاذت 

احامتغ اًرب٢كان يف ذوزاث ؿاذًة و ٔبدصى كري ؿاذًة، فٕاّن اس خـٌلهل ًـحازت "ذوزيت" اًيت ثفِس ا٢كثىن فَِ ٕاصازت 

 ثسغ جمال ٌَضم من ٔبّن ا٢كلعوذ ٌُل اٗكوزاتن اًـاذًخان.واحضة و ل
(2)

اًساًفة اٙكهص يف فلصحهيا  124ثليض ا٢كاذت  

اًثاهَة و اًثاًثة تبٔن ًلوم زئُس أكِوزًة تـصط اًيعوض اًيت اختشُا ؿىل  ل قصفة من اًرب٢كان يف ٔبّول ذوزت هل 

 هيا اًرب٢كان.ًخوافق ؿَهيا، و ثـس لقَة ألوامص اًيت ل ًوافق ؿَ

اًساتلة، ذفـت ابٔلس خار جن ظَفوز ٕاىل ظصخ جساؤل حول  124ٕاّن ؿسم حتسًس ظحَـة اٗكوزت ا٢كلعوذت يف ا٢كاذت 

ٕان اكن ا٢كلعوذ من رٛك اٗكوزت اًـاذًة فلط بٔم ذوزت كري ؿاذًة كس ًخعاذف اهـلاذُا ٔكول ذوزت تـس فرتت قَاة 

 و ذَط ٕاىل ٔبّن ا٢كلعوذ ًن ٍىون سوى اٗكوزت اًـاذًة ثسخة اًرب٢كان؟ و ًىٌَ يف هفس اًوكت ٔبخاة ؾن رٛك

ٔبّن زئُس أكِوزًة ل ًوخس ما ًسفـَ ٕاىل إلدشاغ يف ؾصط ألوامص ؿىل قصفيت اًرب٢كان، فاٗكس خوز ٠ك ٍصثّة بٔي 

حزاء يف حال اًخبٔدص ؾن رٛك، ٔبضف ٕاىل ٔبّن زئُس أكِوزًة هفسَ ُو اٙكي هل حق اس خسؿاء اًرب٢كان ٗكوزت 

كري ؿاذًة، فال ًـلي ٔبن ًحاذز من ثَلاء هفسَ مس خـجاًل ًوضؽ ما اختشٍ من ٔبوامص حتت زكاتة اًرب٢كان.
(3)

 

  اًفصغ اًصاتؽ: سَعة اًرب٢كان ٕاساء ألوامص اًيت ثـصط ؿَََ

لَ ًخحّسذ موكف اًرب٢كان ٕاساء ألوامص اًيت ثـصط ؿَََ يف حاًخني، فهل ٔبن ًوافق ؿَهيا، ٔبو ٍصفضِا مسرتحـًا ح

ألظَي يف اًدرشًؽ، مؽ مالحؼة ٔبّن قصفيت اًرب٢كان ل متَاكن حق مٌاكضة ألوامص و نشا حق ٕاحصاء ثـسًالث 

.02-99من اًلاهون اًـضوي  38ؿَهيا وفق ما هعت ؿَََ ا٢كاذت 
 (1)

 

                                                           

 .155-154-153ا٢كصحؽ هفسَ، ض – - (2)

 .202-201، ضا٢كصحؽ هفسَ – (3)

ت تسون م  02-99من اًلاهون اًـضوي  38ثيط ا٢كاذت  - (1) اكضة ؿىل ألوامص اًيت ًـصضِا زئُس أكِوزًة ؿىل  ل قصفة ٌؿىل ما ًًل:"ًعحق ٕاحصاء اًخعًو

 من اٗكس خوز، و يف ُشٍ اْكاٌك ل ميىن ثلسمي ٔبي ثـسًي". 124ٌَموافلة، وفلا ٔلحاكم ا٢كاذت 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ن و ٍصى اٗكنخوز جن ظَفوز هرص اٗكٍن ٔبن حصمان اًرب٢كان من حق اًخـسًي جيايف حلِلة ذس خوزًة مفاذُا بٔ 

اًرب٢كان ُو ؾيرص اًدرشًؽ ألظَي و ظاحة اًولًة اًـامة يف ُشا ا٣كال، و يف ػي قَاة هط ذس خوزي 

و ل كرٍي من اًيعوض  02-99حيؼص ؿىل اًرب٢كان ثـسًي ألوامص ؾيس ؾصضِا ؿَََ، ل حيول اًلاهون اًـضوي 

ذون ٕاماكهَة كِامَ تخٜك ا٢كِمة.
(2)

 

ا زئُس أكِوزًة حس امب هعت ؿَََ ا٢كاذت ٕاّن زفغ اًرب٢كان ألوامص اًيت بٔ  ًؤّذي ٕاىل ظريوزت ثٜك  124ظسُز

و ًىن ٠ك حتسذ اًيعاق اًزمين ًِشا إلًلاء، و ُي ٌرسي ؿىل ا٢كس خلدي فلط فذخوكف ألوامص        ألوامص لقَة

ا من ًوم زفضِا من كدي اًرب٢كان ؟ ٔبم ًًسحة ٕاىل ا٢كايض و ًؤذي ٕاىل سوال  ل  ما هخج من ؾن ٕاهخاح بآثُز

بآثز؟ و يف ُشا ثوّظي ألس خار جن ظَفوز يف ػي قَاة حالث ثعحَلِة يف اّكزائص و ؿسم وحوذ احهتاذاث 

كضائَة يف ُشٍ ا٢كسبٌٔك و ٔبسوت ابْكي ا٢كخوظي ٕاًََ يف فصوسا و مرص هبشا اًضبٔن ٕاىل اًلول تبّٔن زفغ ألوامص 

ا جم سُا من كوهتا اًلاهوهَة و اؾخحاُز ة ختضؽ ًصكاتة اًلضاء.ًًذج ؾيَ جتًص صذ كصازاث ٕاذاًز
(3)

 

و يف س َاق اْكسًر ؾن موضوغ اًدرشًؽ تبٔوامص يف اًيؼام اٗكس خوزي اّكزائصي، من ا٢كفِس ٕاتساء ا٢كالحؼخني 

 اًخاًَخني:

ًـّي حصمان قصفيت اًرب٢كان اّكزائصي من حق مٌاكضة ألوامص و ثـسًٌَِل ُو اٙكي ٔبوظي ذوزٌُل يف جمال  -(1

( مخسة ٔبوامص ذفـة واحست05ىل اْكضَغ، و ظازث اًلصفة ثوافق يف خَسة واحست ؿىل )ألوامص إ 
(4)

و ٔكن  

ألمص ل ًـيهيا، و يه ظاحدة اًس َاذت و اْكق ألظَي يف اًدرشًؽ، و ُشا ابؾخلاذي ُو اًسخة ٔبًضًا من وزاء 

                                                           

 .207-206هرص اٗكٍن جن ظَفوز، ا٢كصحؽ اًساتق، ض - (2)

 .210-209، ضا٢كصحؽ هفسَ – (3)

ق حبلوق ا٢كخـَّ  05-03و ًخـَق ألمص ابلٔوامص اًخاًَة، ألمص زمق  2003بٔنخوجص  25ٔبوامص جرشًـَة يف خَس خَ اًـَيَة ا٢كيـلست ًوم  5ة ؿىل وافق جمَس ألمّ  (4)

ف و اْكلوق ا٣كاوزت، ألمص  ّ  07-03ق ابًـالماث، ألمص ا٢كخـَّ  06-03ا٢كًؤ ق حبٌلًة اًخعاممي اًضلكَة ٌ٘كوائص ا٢كخـَّ  08-03ترباءاث الاذرتاغ، ألمص ق ا٢كخـَ

ست اًصمسَة ٌَمساولث ٣كَس ألمّ اٙكي حيسذ اًلواؿس اًـامة ا٢كخـَّ  10-03ا٢كخاكمٍك، ألمص  ، ةة، ظحـت مبجَس ألمّ لة ابًعريان ا٢كسين، ازحؽ يف ُشا ٕاىل: اّكًص

 .2003-12-24ًوم  اّكزائص،
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لك ٔبوامص  زمغ ٔبمهَهتا، و ٔبنرب ٕاكعاء زئُس أكِوزًة ٌَرب٢كاهَني و ٕاكسامَ ؿىل ٕاظساز نثري من اًيعوض يف ص

 2006ًوًَو  154مؤزد يف  03-06ذًَي ؿىل رٛك ُو ٕاظساٍز ًلاهون اًوػَف اًـمويم يف صلك ٔبمص حتت زمق 

ة ؿسذ  ست اًصمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائًص ، ُشا اًلاهون اٙكي كامت اٗكهَا 2006ًوًَو  16تخازخي  46ا٢كًضوز يف اّكًص

اًصٔبي اًـام، فىِف ميىن ٔبن هخعوز ٕاكعاء ٔبحصاة اًضبٔن و مه ذمثَّو اًضـة من ؿَََ و ٠ك ثلـس يف اًعحافة و 

 ا٢كضازنة يف مٌاكضة و ٕاثصاء ُشٍ اًيعوض اْكساسة و اًسؤال ًحلى معصوحًا.

ٕارا اكن من ا٢كـلول و ا٢كلدول مٌح زئُس أكِوزًة سَعة اًدرشًؽ تبٔوامص يف ما تني ذوزيت اًرب٢كان   رٛك بّٔن  -(2

ٍىوانن يف حنك كري ا٢كوحوذ، و ًىن ٔبن مييح ُشٍ اًسَعة ًصئُس أكِوزًة يف حاٌك صلوز ا٣كَس ا٣كَسني 

اًضـيب اًوظين ًسفؽ ابًدساؤل حول ذوز جمَس ألّمة كري اًلاتي ٌَحي يف ُشا اًوكت، و ُو اٙكي ميازش 

ز اْكايل كدي ثـسًهل س ية من اٗكس خو  98اًسَعة اًدرشًـَة ٕاىل خاهة اًلصفة ألوىل جلك س َاذت ظحلا ٌٌَلذت 

تـس اًخـسًي(، فٕاًرا ما فائست تلاء جمَس ألّمة كري كاتي ٌَحي ٕارا ٠ك ًُمىّن حىت من  112)ثلاتَِا ا٢كاذت  2016

ثلعَة اًـمََة اًدرشًـَة اًيت كس ثخعَّة هعوظًا مس خـجٍك يف قَاة ا٣كَس اًضـيب اًوظين، فِشا جصٔبيي ٕاكعاء 

من زذ الاؾخحاز هل و ٕاؾعاءٍ ذوزًا ٍوكن يف ٕامساذ اًسَعة اًخيفِشًة تلواهني ٔبزياء  جمحف ٣كَس ألّمة، و لتسّ 

حي اًلصفة ألوىل وفلا لًَٓاث حيّسذُا اٗكس خوز ٔبو اًلاهون اًـضوي ا٢كيّؼم ًـمي قصفيت اًرب٢كان و ؿالكهتٌل مؽ 

 ٢كان فلط.اْكىومة، و ٙكٛك ًلذرص حق زئُس أكِوزًة يف اًدرشًؽ تبٔوامص تني ذوزيت اًرب 

 2016اًفصغ آكامس: اًدرشًؽ تبٔوامص تـس اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية 

 07من تني ا٢كواذ اًيت مشَِا اًخـسًي اٗكس خوزي اٙكي ظاذق ؿَََ اًرب٢كان اّكزائصي ا٢كيـلس تلصفذََ مـًا تخازخي 

اكليٓت: "ًصئُس  142مق اًساتلة و اًيت ٔبظحح مضموهنا اّكسًس ابًعَاكة اْكاًَة حتت ز 124ا٢كاذت  2016فِفصي 

أكِوزًة ٔبن ٌرشغ تبٔوامص يف مسائي ؿاخٍك يف حاٌك صلوز ا٣كَس اًضـيب اًوظين ٔبو ذالل اًـعي اًرب٢كاهَة، تـس 

زٔبي جمَس اٗكوٌك. و ًـصط زئُس أكِوزًة اًيعوض اًيت اختشُا ؿىل  ل قصفة من اًرب٢كان يف ٔبول ذوزت هل 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ًيت ل ًوافق ؿَهيا اًرب٢كان. ميىن زئُس أكِوزًة ٔبن ٌرشغ تبٔوامص يف اْكاٌك ًخوافق ؿَهيا. ثـس لقَة ألوامص ا

 من اٗكس خوز. ثخزش ألوامص يف جمَس اًوسزاء."  107الاس خثٌائَة ا٢كشهوزت يف ا٢كاذت 

ٔبّن ا٢كرشّغ اٗكس خوزي ٍىون كس ٔبؿاذ اًيؼص يف مسبٌٔك اًدرشًؽ تبٔوامص من حِر ثوكِهتا  142ًخّضح من هط ا٢كاذت 

 ألس حاة اًيت ثرّبز اٌَجوء ٕاٍهيا وفق ألحاكم اًخاًَة: و

" و اًيت ثفِس تـسم ٕاماكهَة زئُس أكِوزًة ؿاخٍك مسائياًيشء ا٢كِم و ألسايس ُو اس خـٌلل ا٢كرشّغ ًـحازت "  -

ذ ٕاّل يف ػصوف مس خـجٍك ل حتمتي اًخبٔذري و ل ثًذؼص اهـلا 142ٔبن ًعسز ٔبي ٔبمص جرشًـي ظحلًا ًيط ا٢كاذت 

اًرب٢كان، و ُشا حتت زكاتة ا٣كَس اٗكس خوزي و ظائٍك ؿسم اٗكس خوزًة، و ؿَََ ل تّس ؿىل زئُس أكِوزًة و ُو 

ٌس خـمي ُشٍ اًعالحِة ٔبن ًثخت ابٗكًَي و اْكجة ؾيرص الاس خـجال.ٔبؾخلس ٔبّن ُشا اْكنك ٍصحؽ ألموز ٕاىل 

اًسَعاث الاس خثٌائَة ًصئُس أكِوزًة، تـسما هعاهبا و ًضؽ سَعة اًدرشًؽ تبٔوامص يف ثعيَفِا اًعحَـي مضن 

نرث اٌَجوء ٕاٍهيا و ثفـََِا حىت يف اْكالث اًـاذًة وكري ا٢كس خـجٍك، مبا ٌضلّك حٌلًة ٢كحسٔب اًفعي تني اًسَعاث 

 و ثبٔهَس الادذعاض ألظَي ٌَرب٢كان يف سّن اًلواهني.

نفرتت حيق فهيا ًصئُس أكِوزًة ٔبن ٌرشّغ تبٔوامص احذفغ ا٢كرشّغ اٗكس خوزي حباٌك صلوز ا٣كَس اًضـيب اًوظين  -

 وفق ما س حق تَاهَ.

تني " تسل اًـحازت ا٢كس خزسمة ساتلًا كدي اًخـسًي و يه "اًـعي اًرب٢كاهَةاس خـمي ا٢كرشّغ اٗكس خوزي ؾحازت " -

كضت و اًيت  2016من اٗكس خوز تـس ثـسًهل س ية  135و ُشا ًخّفق مؽ مضمون ا٢كاذت    " ذوزيت اًرب٢كان

( ٔبصِص ؿىل ألكي تـسما اكن اًرب٢كان ساتلًا جيمتؽ يف 10ابحامتغ اًرب٢كان يف ذوزت واحست  ّل س ية مّسهتا ؾرشت )

ذوزثني ؿاذًخني ذالل اًس ية واحست دًصفِة و ألدصى زتَـَة، وؿَََ ٠ك ثـس ُياك خسوى من اس خـٌلل ؾحازت 

ًـعي اًرب٢كاهَة ثٜك اًفرتت ذازح اٗكوزت اًرب٢كاهَة و اًيت ل ". ًـي ا٢كرشّغ اٗكس خوزي ًلعس ابتني ذوزيت اًرب٢كان"

ٍىون فهيا اًرب٢كان مٌـلسًا، وحس يًا فـي ا٢كرشّغ ٢كا ثـّمس ٕاظاٌك مّست اٗكوزت اًرب٢كاهَة حىت ًضمن اهـلاذ اًرب٢كان 

حًا ظٍَك اًس ية، و من ل ٍىون اٌَجوء ٕاىل اًدرشًؽ تبٔوامص ٕاّل يف حالث ضَلة     و ك  عريت خسًا. ثلًص
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ٔبتلى ا٢كرشّغ اٗكس خوزي ؿىل تلِة ألحاكم من ذون ثلَري و يه ا٢كخـَّلة تـصط ألوامص ا٢كخّزشت من كدي زئُس  -

أكِوزًة ؿىل  ّل قصفة من اًرب٢كان يف ٔبّول ذوزت ٌَموافلة ؿَهيا، فٕان زفضِا ُشا ألذري ثـّس لقَة   ٕاضافة ٕاىل 

من اٗكس خوز ويه ثٜك اًيت  107 اْكاٌك الاس خثٌائَة ا٢كشهوزت يف ا٢كاذت مٌح اًصئُس ُشٍ اًسَعة ًُس خـمَِا يف

حىون فهيا اًحالذ رمّسذت خبعص ذامه ًوصم ٔبن ًعُة مؤسساهتا اٗكس خوزًة ٔبو اس خلالًِا ٔبو سالمة حصاهبا. نٌل 

ؿَهيا تـس ٔبذش زٔبي ٔبنّس اٗكس خوز ٔبّن ألوامص اًيت ًخّزشُا اًصئُس ثُـصط ؿىل جمَس اًوسزاء ٌَمعاذكة و ا٢كوافلة 

 جمَس اٗكوٌك. 

 1437زتَؽ اًثاين ؿام  18ز.ث ذ/م ذ مؤزد يف  01/16زمق يف ُشا اًس َاق اؾخرب ا٣كَس اٗكس خوزي يف زٔبًَ 

ست اًصمسَة ؿسذ 2016ًياٍص س ية  28ه ا٢كوافق ًؼ  ، ًخـَق مبرشوغ اًلاهون ا٢كخضمن اًخـسًي اٗكس خوزي، اّكًص

هبشا اًضلك ٕاهٌّل هيسف من وزاءٍ ا٢كرشّغ  124ٔبّن ثـسًي ا٢كاذت  2016س ية فرباٍص  3تخازخي  2016ًس ية  06

اٗكس خوزي ٕاىل ثـٍزز ا٢كِام اًدرشًـَة ٌَرب٢كان، نٌل ٔبّن اًصٔبي ا٢كس حق ٣كَس اٗكوٌك ًـعي ضٌلهة و كوت ًِشٍ 

 اًيعوض.

ْكق يف مٌاكضة ألوامص ماذت ًحلى يف ألذري ٔبن ٔبكرتخ خبعوض مسبٌٔك اًدرشًؽ تبٔوامص ٔبن ًُميح ًلصفيت اًرب٢كان ا

مباذت و ٢كا ل ٕاذذال ثـسًالث ؿَهيا ابْكشف ٔبو إلضافة، و ؿسم الانخفاء تلدوًِا بٔو زفضِا ثضلك لكّي ٔلهَّ ل 

  ميىن كدول ٕاؾعاء اًرب٢كان اًلسزت ؿىل ٕاًلاءُا و ؿسم مٌحَ اْكق يف مٌاكض هتا و ثـسًَِا.      

 هَة )حق الاؿرتاط(ا٢كعَة اًثاين: ظَة ٕاحصاء مساوٌك اث

ست  ًخىفّي زئُس أكِوزًة ذس خوزاًي إبظساز اًلواهني اًيت ًعاذق ؿَهيا اًرب٢كان تـس ٕازساًِا ٕاًََ ًخًرش يف اّكًص

اًصمسَة و ثسذي حزي اًخيفِش، ًىن ُشٍ اًلاؿست كس ل ثعحق يف  ل اْكالث، رٛك ٔبّن اٗكس خوز مٌح زئُس 

ت ؿَهيا من أكِوزًة اْكق يف ٔبن ًـرتط ؿىل تـغ ا ًيعوض اًلاهوهَة ًَـَسُا ٕاىل اًرب٢كان من ٔبخي اًخعًو

ل(، و ما يه ألحاكم ا٢كيّؼمة ٢كٌلزس خَ؟ )اًفصغ )اًفصغ ألوّ    خسًس. مفا ُو حق الاؿرتاط و ما يه ظحَـخَ؟ 

 اًثاين(، و يف ألذري ما يه ا٣كالث اًيت ٌضمَِا حق الاؿرتاط؟ )اًفصغ اًثاًر(.
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 ًف حق الاؿرتاط و حتسًس ظحَـخَاًفصغ ألول: ثـص 

مبا ًًل: "ؾيسما ًعّوث اًرب٢كان ؿىل كاهون ٔبظحح موزّلًا   و  1993دّضخ اًصئُس اًفصويس فصاوسوا مذريان يف 

ذالل ا٢كٍِك اًيت مٌحت يل ٌَخوكِؽ، فٕايّن ٔبوكؽ، و ٕاّل تسون رٛك فسبٔهون يف وضـَة ازحاكة حصمية يف ٔبذاء 

وػَفيت.
(1)

 

ت La promulgationا ؾن ظالحِاثَ يف ٕاظساز اًلواهني )ًخحسج اًصئُس ُي ( و رٛك تخوكِـِا تـس ثعًو

ا ا٣كَس اٗكس خوزي اًفصويس يف  و س ٍَك ٌَصئُس ٌَخبٔنّس  1995ٔبوث  23اًرب٢كان ؿَهيا. ُشٍ اًعالحِة اًيت اؾخرُب

لة كاهوهَة، و نشٛك ٕاؾعاء ألمص ٕاىل اًسَعاث اًس   َاس َة ٢كالحؼة اًلاهون و من ٔبن اًلاهون كس ُظّوث ؿَََ تعًص

(2)ثيفِشٍ.
 

ا اًرب٢كان فٕاّن حق  ٕارا اكن اًخعسًق ًـين موافلة اًسَعة اًخيفِشًة )ذمثٍّك يف خشط زئُسِا( ؿىل اًلواهني اًيت ٔبكُص

الاؿرتاط ًـين ؿسم ا٢كوافلة ؿَََ و زفضَ. و كس ٍىون اًِسف من الاؿرتاط ذفن اًلاهون و اهـسام حبثَ من 

اْكاٌك ل ٌس خعَؽ اًرب٢كان ٔبن ميّصز اًلواهني اًيت ًلّصزُا زقٌلً ؾن ٕازاذت اًسَعة اًخيفِشًة، و مُسّي خسًس، و يف ُشٍ 

ُشا الاؿرتاط )ابلؿرتاط ا٢كعَق( اٙكي ٔبظحح حاًًَا يف حنك ا٢كِجوز، حِر ٔبهَّ ل ًامتىش مؽ اٗكميلصاظَة 

ي ًًذرحَ فوق  ل ٕازاذت. ٙكا اجتِت اًيؼم ٕاىل ا٢كـادضت اًيت حصى ٔبّن ٕازاذت اًضـة ا٢كمتثٍّك يف اًرب٢كان اٙك

الاؿرتاط )اًخوكِفي( اٙكي ًوكف اًلاهون اٙكي ٔبكّصٍ اًرب٢كان ٕلؿاذت اًيؼص و اًححر فَِ من خسًس، و رٛك 

إباتحة اًفصظة اثهَة ٔبمام اًرب٢كان ٢كصاحـة اًلاهون ؿىل ضوء الاؾخحازاث اًيت وضـهتا اًَِئة اًخيفِشًة ًالؿرتاط.
(1)

 

                                                           

(1) - "Lorsque le parlement vote une loi, je deviens un notaire et quand dans le délai qui m'est imparti je doit signer, 

je signe, sans quoi je serai en situation de forfaiture".  

- Jean Paul Jacqué, droit constitutionnel et institutions politiques, 3
eme

 édition, Dalloz, Paris, p 162 

(2) - Ibid, p 162. 

 .186ض، 2002ماًعا، ، ELGAاًسَعة اًدرشًـَة يف هؼام اْكنك إلساليم و اًيؼم ا٢كـادضت، ذزاسة ملازهة، مًضوزاث حمس مغق، ؼضو مفذاخ م - (1)
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ؽ زئُس اٗكوٌك ٕاساء حق الاؿرتاط ا٢كميوخ هل حباًخني ًـامي هبٌل اًيط اًلاهوين اٙكي ظّوث ؿَََ اًرب٢كان، فهل ٍمتخّ 

آكَاز ٕاّما يف اس خـٌلل حلَ يف الاؿرتاط و رٛك جصفغ اًخوكِؽ ؿىل اًلاهون و ٕازخاؿَ ٕاىل اًرب٢كان ٕلحصاء مساوٌك 

 مبوافلة مضيَة مفاذُا ؿسم زذ اًلاهون ٕاىل اًرب٢كان حىت فواث ٔبدصى ثضبٔهَ، و ٕاّما ٔبن ًدٌاسل ؾن ُشا اْكق و رٛك

، ٔبو مبوافلة دضحية تخوكِـَ ؿىل اًلاهون و ٕاظساٍز مضن الٓخال  ألخي ا٢كميوخ ًإلظساز و ؿَََ تـس رٛك ٕاظساٍز

 ا٤كسذت ٙكٛك.

ىل ظيفني  ٔبّوهلٌل إ  1963سخمترب  10ًلس ظيّف اٗكنخوز ؾحس ٝك توكفة حق الاؿرتاط يف ذس خوز اّكزائص ًؼ 

اًيت ثليض تبٔن ًصئُس أكِوزًة ٔبن ًعَة من ا٣كَس اًوظين مبوحة  50ٍمتثّي يف الاؿرتاط اًرصحي حبنك ا٢كاذت 

زساٌك مدَية ألس حاة ذالل ألخي ٕلظساز اًلواهني ٌَخساول يف صبهٔنا مصت اثهَة و ل ميىن زفغ ظَحَ ُشا. و 

و ا٢كخضّمية ٔبهَّ يف حاٌك ؿسم ٕاظساز اًلواهني من ظصف  51ؿَََ ا٢كاذت اثىهيٌل حق الاؿرتاط اًضمين اٙكي هعت 

ا زئُس ا٣كَس اًوظين. زئُس أكِوزًة ذالل الٓخال ا٤كسذت، ًخوىل ٕاظساُز
(2)

 

تَس بئّن ٔبزى ٔبهَّ ل ًوخس اؿرتاط مضين و اؿرتاط دضحي، تي ُياك اؿرتاط واحس فلط، ٔلّن الاؿرتاط اًضمين 

 حيلّق بُٔساف الاؿرتاط، فِو ل ًؤّذي ٕاىل مٌؽ ٕاظساز اًلاهون هنائًَا و ل ٍصحؽ اًلاهون ٕاىل نٌل وظفَ اٗكنخوز ل

اًرب٢كان ٌَمساوٌك فَِ اثهَة و ثحـًا ٙكٛك ًـخرب سىوث زئُس أكِوزًة و امذياؿَ ؾن ٕاظساز اًلاهون حىت فواث 

 ألخي ا٤كسذ ًإلظساز موافلة مضيَة ؿىل ُشا اًيط.

 اكم ذمازسة حق الاؿرتاطاًفصغ اًثاين: بٔح

من اٗكس خوز اْكايل 127من ذالل كصاءت هط ا٢كاذت 
(3)

ًخّضح ًيا ٔبهّنا مىٌّت زئُس  2016كدي ثـسًهل س ية  

ت ؿَََ و رٛك يف ٔبخي زالزني ) ( ًومًا ا٢كواًَة 30أكِوزًة من ظَة ٕاحصاء مساوٌك اثهَة يف كاهون مّت اًخعًو

                                                           

 .105-104ض، 2002ذاز زحياهة، اّكزائص،  ،ؾحس ٝك توكفة، اٗكس خوز اّكزائصي، اًعحـة ألوىل  - (2)

ت ؿَََ يف قضون اًثالزني ) 127ثيط ا٢كاذت  - - (3) ( ًوما ا٢كواًَة 30ؿىل ما ًًل: "ميىن ًصئُس أكِوزًة ٔبن ًعَة ٕاحصاء مساوٌك اثهَة يف كاهون مت اًخعًو

، و يف ُشٍ اْكاٌك ل ًمت ٕاكصاز اًلاهون ٕال تبٔكَحَة زَيث )  ( ٔبؾضاء ا٣كَس اًضـيب اًوظين".3/2ًخازخي ٕاكصاٍز
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. و يف ُشٍ اْكاٌك ل ث ( بٔؾضاء ا٣كَس اًضـيب اًوظين. 3/2مّت ا٢كعاذكة ؿىل اًلاهون ٕاّل تبٔكَحَة زَيث )ًخازخي ٕاكصاٍز

 ًخعَة ٕاتساء ا٢كالحؼاث اًخاًَة: 127ًـي هط ا٢كاذت 

ٕاّن ظَة زئُس أكِوزًة ثضبٔن ٕاحصاء مساوٌك اثهَة حول كاهون ما خيط فلط ا٣كَس اًضـيب اًوظين و ُشا  -

ألمص. و رمٌل اكهت ا٢كرّبزاث من وزاء ُشا إلكعاء ثحلى يف وهجة هؼصي كري  مـياٍ ٕاكعاء اًلصفة اًثاهَة من ُشا

ت ؿَََ.  اكفِة ما ذام ٔبّن جمَس ألّمة ٌضازك تعوزت فـاٌك يف اًـمََة ألوىل ٢كياكضة ُشا اًيط و اًخعًو

اهئا ظَة ٕاحصاء ( ًومًا وحس بٔكىص ذميوخ ًصئُس أكِوزًة ميىٌَ كدي اىهت30حّسذث ُشٍ ا٢كاذت بٔخي زالزني ) -

و وفلا ٌٌَلذت راهتا ًخذسئ حساة ُشٍ ا٢كست من اًَوم ا٢كوايل ًخازخي ٕاكصاز اًيط. كري ٔبّن ا٢كاذت      مساوٌك اثهَة 

و يف فلصهتا ألول اكهت ٔبنرث ذكة، ٕار هعت ؿىل ٔبّن مّست اًثالزون ًومًا ثحسبٔ   02-99من اًلاهون اًـضوي  45

ََ.من اتزخي معاذكة جمَس ألّمة ؿَ 
(1)

 

ٔبؾضاء اب٣كَس اًضـيب  3/2ٕلكصاز اًلاهون اٙكي حصث خبعوظَ مساوٌك اثهَة زَيث  127اصرتظت ا٢كاذت  -

ت ؿىل اًلاهون يف ا٢كصت ألوىل و ُو ما ٌُضلّك  اًوظين، و يه وس حة ؿاًَة ٕارا ما كوزهت ابًًس حة ا٢كعَوتة ٌَخعًو

س ؾلدة يف وخَ اًيواة اٙكٍن كس ًعـة ؿَهيم جتمَؽ ُشا ا ًنك من اًيواة ٌَموافلة ؿىل اًلاهون، ألمص اٙكي سزًي

 من حؼوع اًصئُس من ظريوزت اًلاهون اٙكي ل ٍصقة فَِ لقًَا.

( 30اْكسًر ؾن ألثص اٙكي ًرتثّة حصاء سىوث زئُس أكِوزًة ذالل مست اًثالزني ) 127ٔبقفَت ا٢كاذت  -

ا اْكي ٕارن يف ُشٍ اْكاٌك؟ ُي ًـخرب اًلاهون يف ُشٍ اْكاٌك ًوما، حبَر ل ًـرتط ؿىل اًلاهون و ل ًوكّؽ ؿَََ، مف

 ظاذزًا تلوت اًلاهون ٔبم ل؟ ذّما ًخوّحة مـَ ضحط ُشٍ ا٢كسبٌٔك يف اًيعوض.

ٕاىل إلحصاءاث اًواحة ٕاثحاؾِا يف حاٌك ٕاكصاز اًلاهون من خسًس و تثَيث ألؾضاء من كدي  ٠127ك ثخعّصق ا٢كاذت  -

ِي ًعسز اًلاهون مدارشت تـس رٛك؟ ٔبم ٍصحؽ ًصئُس أكِوزًة ًَعسٍز ُو من ذون ا٣كَس اًضـيب اًوظين، ف 

                                                           

٤كسذت ؽ اًصئُس ألمٍصًك مبا ٌسمى ابؿرتاط "اّكَة" فمبوحدَ حيخفغ اًصئُس حبق الاؿرتاط ؿىل اًلاهون ٕاىل هناًة بٓدص ًوم ثًهتيي فَِ ا٢كٍِك اٍمتخّ  - (1)

ت ؿَََ لىهتاء اّكَساث، ًالؿرتاط و اًيت ثواهة بٓدص خَسة ٌَىوهلصش، و ؿَََ ًخـشّ  ٕاذٌزس، اًوخزي  اتوهص  :ٔبهؼص حول ُشاز ٕاؿاذت كصاءت اثهَة ٌَلاهون و اًخعًو

 .222ض ،2003ي و ا٢كؤسساث اًس َاس َة، ذاز اًىذاة اْكسًر، اّكزائص، يف اًلاهون اٗكس خوز
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ٔبن ٍىون هل حق الاؿرتاط ؿَََ من خسًس و خيضؽ ٕلزاذت اًيواة، ُشٍ ا٢كسبٌٔك جية ثيؼميِا من اًياحِة 

س أكِوزًة اًلاهوهَة. و ابؾخلاذي ٔبّن اْكي ٍوكن يف ظسوز اًيط يف ُشٍ اْكاٌك تلوت اًلاهون، حبَر ًعحح زئُ

جمربًا ؿىل ٕاظساٍز من ذون ٔبن ٍىون هل حق الاؿرتاط ؿَََ من خسًس حىت ل ًؤذي رٛك ٕاىل ثـسف زئُس 

 أكِوزًة و ٕاؾعائَ اًفصظة ًخـعَي ٕازاذت اًيواة.

اًيط ؿىل اْكاٌك  02-99من اًلاهون اًـضوي  45( من ا٢كاذت 2ٕاضافة ٕاىل ما س حق رهٍص ثضّميت اًفلصت اًثاهَة ) -

 ل ًيجح فهيا ا٣كَس اًضـيب اًوظين يف ٕاكصاز اًلاهون تثَيث ٔبؾضائَ ٕار ًعحح ُشا اًيط لقًَا، و هبشا اًيت

 ثخلَّة ٕازاذت اًصئُس ؿىل ٕازاذت اًيواة و ًخزَّط من اًيط اٙكي ٠ك ًوافق ؿَََ.

جَس اًضـيب اًوظين ٔبو اًيؼام اٗكاذًل ٌَم 02-99ٕاّن مثّة مسبٌٔك ٕاحصائَة ُامة اكن ًخـني ؿىل اًلاهون اًـضوي 

ثيؼميِا، و ًىن ًٔلسف ٠ك ٔبخس ًِا ٔبثصًا يف  ل مهنٌل، ٔبل و يه ثٜك ا٢كخـَّلة ابٕلحصاءاث اًيت خيضؽ ًِا اًلاهون 

ا٢كـرتط ؿَََ من كدي زئُس أكِوزًة و اًيت ٔبحاول ٕاحٌلًِا يف ٍلوؿة من اًدساؤلث من ا٢كِم إلخاتة ؾهنا يف 

 اًيعوض و يه:

 ِوزًة ًـصط ألس حاة اًيت اؿرتط تياءًا ؿَهيا ضس اًيط زمغ ؿسم وحوذ رٛك يف اًيعوض؟* ُي زئُس أك 

ٔبؾخلس ٔبّن مسبٌٔك ٕاًزام زئُس أكِوزًة تـصط ٔبس حاة اؿرتاضَ ؿىل اًيط مسبٌٔك رمّمة ٌَلاًة و مؤثصت يف حتسًس 

ثَزمَ تشٛك، حىت ماذت  02-99موضوؾَة ُشا الاؿرتاط، و ؿَََ ٍىون من اّكسٍص ثضمني اًلاهون اًـضوي 

 ًدس ىن ٌَيواة تـس رٛك ٕاّما الاكذياغ حبجج زئُس أكِوزًة ٔبو اٗكفاغ ؾن موكفِم.

ق اْكىومة؟  * ُي ٍصحؽ زئُس أكِوزًة اًيط ٕاىل زئُس ا٣كَس اًضـيب اًوظين مدارشت ٔبو ؾن ظًص

ؿىل كٌواث الثعال تني  ٔبزى يف ُشا تبٔن ٍصحـَ زئُس أكِوزًة مدارشت ٕاىل ا٣كَس اًضـيب اًوظين حىت حنافغ

 و اًلصفة ألوىل.       اًصئُس 

ؽ و اكرتاحاث اًلواهني اًـاذًة؟  * ُي خيضؽ اًيط ا٢كـرتط ؿَََ ًيفس إلحصاءاث ا٢كخّحـة ٗكزاسة مضاًز
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ت ؿَهيا  ل ٔبػن ٔبّن دضوغ اًيط ا٢كـرتط ؿَََ ًيفس إلحصاءاث اًيت ثمّت هبا ذزاسة اًلواهني اًـاذًة و اًخعًو

و ملدوًل ًسخة ثس َط ُو ٔبّن اًيط ٍىون كس مّص هبشٍ إلحصاءاث ساتلًا، و ؿَََ ًـخرب ٕاحصاء       مٌعلًِا  ٔبمصاً 

 مساول اثهَة حوهل ٔبمصًا اس خثٌائًَا جية ٔبن خيضؽ ٕلحصاءاث كري ؿاذًة.

ة؟ؽ هب* ُي ٌسجي ٕاحدازاًي ُشا اًيط يف خسول ألؾٌلل و ًـصط مدارشت ؿىل اًيواة؟ ٔبم ٔبهَّ ل ٍمتخّ  ًو  شٍ ألًو

ت ؿَََ  ميىن اًلول ُيا تبٔن خيضؽ اًيط ا٢كـرتط ؿَََ ٌَدسجَي فوزًا يف خسول ألؾٌلل و حتسًس خَسة اًخعًو

 يف هفس اًوكت.

 * ُي حيق ٌَيواة فذح مٌاكضة خبعوض اًيط ا٢كـرتط ؿَََ بٔم ًعّوثون ؿَََ مدارشت؟

ر اًلول تبّٔن اًيط كس متّت مٌاكض خَ ساتلًا ٔبمص ٕاّن مٌح اًيواة حق مٌاكضة اًيط ا٢كـرتط ؿَََ ٔبمص رضوزي، إ 

كري مرّبز، رٛك ٔبّن ظحَـة و مـاًري ا٢كياكضة س خرخَف و ثسذي يف حتسًسُا مـاًري و حساابث ٔبدصى ٔكس حاة 

ت ا٢كلّسزت تثَيث اًيواة تسل ألكَحَة اًخس َعة.  الاؿرتاط و وس حة اًخعًو

اثهَة ثـاين من هلط يف ا٢كـاّكة اًلاهوهَة، و يه حباخة ٕاىل  ؿىل ضوء ما س حق ًؼِص خًََّا ٔبّن مسبٌٔك ظَة مساوٌك

 ثوضَح نثري من بٔحاكرما و ٕاحصاءاهتا و الآثز اًيت كس ثرتثّة ؾهنا.

 اًفصغ اًثاًر: جمال حق الاؿرتاط

ًثوز جساؤل حول جمال حق الاؿرتاط اٙكي ميازسَ زئُس أكِوزًة ذاظة و بّٔن اًيعوض اًوازذت يف ُشا 

ؽ اًلواهني اًيت ثلّسرما اْكىومة و اًضبٔن اس خـم َت ؾحازت اًلاهون ا٢كعّوث ؿَََ، فِي ٌضمي رٛك الك من مضاًز

 نشا اكرتاحاث اًلواهني اًيت ًلّسرما اًيواة؟

ة و ظحلًا ٌٌَلذت  اًساتلة فٕاهَّ حيق ًصئُس أكِوزًة الاؿرتاط ؿىل اكفة  127يف ثلسٍصي ٔبهَّ من اًياحِة اًيؼًص

ؽ كواهني ٔبو اكرتاحاث من اًيواة. و ًىن اًياحِة اًـمََة كس ثفصط مٌعلًا اًيعوض سواء اكهت يف  ٔبظَِا مضاًز

ؽ كواهني من  بٓدصًا مفاذٍ ٔبّن زئُس أكِوزًة نلاؿست ؿامة ل ًـرتط ؿىل اًلواهني اًيت كُّسمت ؿىل صلك مضاًز
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ؽ ل ثُـصط ؿىل اًرب٢كان ٕاّل تـس معا ذكة جمَس اًوسزاء ؿَهيا، ُشا اْكىومة ًسخة ثس َط ُو ٔبّن ُشٍ ا٢كضاًز

 ألذري اٙكي ٍصٔبسَ زئُس أكِوزًة و من مّث حيوس ا٢كرشوغ ؿىل موافلذَ، و ًحلى حق الاؿرتاط صاماًل ْكاًخني:

و زئُس  اكرتاحاث اًلواهني اًيت كّسرما اًيواة و ظاذكوا ؿَهيا، و مضموهنا ل ًامتىش مؽ معَحة اْكىومة -1

 أكِوزًة.

ؽ اًلو  -2 ة حـَهتا حتَس ؾن ا٢كساز اٙكي زمسَ ًِا جمَس مضاًز ًص اهني اًيت ٔبذذي اًيواة ؿَهيا ثـسًالث حُو

 اًوسزاء، و اًيت ٔبظححت ثـرّب ؾن ٕازاذت اًيواة ٔبنرث من ٕازاذت اْكىومة اًيت كّسمهتا.

 2016اًفصغ اًصاتؽ: حق الاؿرتاط تـس اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية 

)ثلاتَِا ا٢كاذت  2016يف ظَاقهتا ألظََة كدي اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية اًيت اكهت ثيط  127مّت ثـسًي ا٢كاذت 

تعَلة خسًست( ؿىل اًخايل:"ميىن زئُس أكِوزًة ٔبن ًعَة ٕاحصاء مساوٌك اثهَة يف كاهون  2016تـس ثـسًي  145

ت ؿَََ يف قضون اًثالزني ) .30مت اًخعًو  ( ًومًا ا٢كواًَة ًخازخي ٕاكصاٍز

 ( ٔبؾضاء ا٣كَس اًضـيب اًوظين".2/3ٕاكصاز اًلاهون ٕال تبٔكَحَة زَيث )ويف ُشٍ اْكاٌك ل ًمت 

اًساتلة ؿىل حاًِا ذون ثلَري  127ٔبتلى ا٢كرشّغ اٗكس خوزي ؿىل اًفلصت ألوىل من ا٢كاذت  2016من ذالل ثـسًي 

وظَة ٕاحصاء ويه ا٢كخـَّلة حبق زئُس أكِوزًة يف الاؿرتاط ؿىل اًلاهون اٙكي ظّوث ؿَََ اًرب٢كان تلصفذََ 

ىن اًخلَري ا٢كِم اٙكي ُبذذي 30مساوٌك اثهَة ثضبٔهَ ذالل ٔبخي ) ( ًومًا من اتزخي معاذكة جمَس ألّمة ؿَََ، ًو

ؿىل ُشٍ ا٢كاذت اهعّة ؿىل اًفلصت اًثاهَة مهنا حبَر ٔبظححت ثيط ؿىل ما ًًل: "ويف ُشٍ اْكاٌك ل ًمت ٕاكصاز 

 َس اًضـيب اًوظين ؤبؾضاء جمَس ألمة".( ٔبؾضاء ا٣ك2/3اًلاهون ٕال تبٔكَحَة زَيث )

 ذّما س حق ميىن اس خزالض ا٢كالحؼاث اًخاًَة:

لة جمحفة وكري مٌعلِة من مسبٌٔك  127اكهت اًفلصت اًثاهَة من ا٢كاذت  - كدي اًخـسًي ثليص جمَس ألّمة تعًص

شا ما ا٢كضازنة يف ٕاحصاء ا٢كساوٌك اًثاهَة ؿىل هط س حق هل ؤبن ظّوث ؿَََ يف إلحصاء اًدرشًـ ي اًـاذي ُو

 اكن ميثّي متَزيًا ظازذًا تني اًلصفذني.
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ل ًوخس ٔبي مرّبزاث ٔبو جحج جس خسؾي ٕاكعاء جمَس ألّمة من ٕاحصاء ا٢كساوٌك اًثاهَة خبعوض اًيط اٙكي  -

 اؿرتط ؿَََ زئُس أكِوزًة، ٔلهَّ تخساظة اكن ظصفًا ورشٍاكً يف ا٢كعاذكة ؿَََ يف ا٢كساوٌك ألوىل.

اًثاهَة يف ظَاقهتا اّكسًست ألموز ٕاىل هعاهبا وظحَـهتا ؤبظحح ٕاحصاء مساوٌك اثهَة ؿىل اًلاهون  ٔبؿاذث اًفلصت -

وّحس  ت ٔبل ويه زَيث ألؾضاء ثضلك حيلّق ا٢كساوات تُهنٌل ًو جيصي من كدي اًلصفذني تيفس وس حة اًخعًو

 اًـمََة اًدرشًـَة ا٢كخّحـة ؿىل مس خوى  ل مهنٌل.

زتَؽ اًثاين ؿام  18ز.ث ذ/م.ذ مؤزد يف  01/16 َس اٗكس خوزي يف زٔبًَ زمقيف ُشا اًعسذ اؾخرب ا٣ك  

، ًخـَّق مبرشوغ اًلاهون ا٢كخضّمن اًخـسًي اٗكس خوزي و ا٢كًضوز يف 2016ًياٍص س ية  28ُؼ ا٢كوافق ًؼ1437

ست اًصمسَة ؿسذ ) صبٔهَ ٔبن  ٔبّن مثي ُشا إلحصاء اّكسًس من 2016فرباٍص س ية  03تخازخي  2016( ًس ية 06اّكًص

وّحس إلحصاء تني اًلصفذني وهيسف ٕاىل ٕاذذال حصثُداث ذاذي اًسَعة اًدرشًـَة ًخحسني معَِا وسايذت  ًّسمع ًو

 فـاًَهتا.         

 ا٢كعَة اًثاًر: ا٢كـاُساث اٗكوًَة تني سَعة اًصئُس و موافلة اًرب٢كان

ٗكوٌك اٗكدول يف ؿالكاث مؽ ابيق اٗكول يف ا٣كمتؽ ٕاّن ا٢كحاذئ و ألسس اًيت ًلوم ؿَهيا ا٣كمتؽ اٗكويل ثفصط ؿىل ا

َة، و هؼصًا ًىون ُشٍ ألذريت  ا يه ا٢كـاُساث اٗكًو ُص اٗكويل، و من ٔبمه وسائي ثيؼمي ُشٍ اًـالكاث و ثعٍو

ثسذي يف ٕاظاز اًس َاسة آكازحِة ٌ٘كوٌك فَلس مٌحت ظالحِاث واسـة ٌَسَعة اًخيفِشًة يف ُشا اًضبٔن، و 

َة حسة ما هط ؿَََ ؿَََ س َدٌاول اً فصغ ألّول ابٗكزاسة حسوذ سَعة زئُس أكِوزًة يف ا٢كـاُساث اٗكًو

َة اًيت ًربرما زئُس  اٗكس خوز، و سُمّت اًخعصق يف اًفصغ اًثاين ٤كسوذًة ذوز اًرب٢كان خبعوض ا٢كـاُساث اٗكًو

ـسًي اٗكس خوزي ألذري ًس ية أكِوزًة. ٔبّما يف اًفصغ اًثاًر فس َرّعط ًٔلحاكم اّكسًست اًيت خاء هبا اًخ

َة.  2016  فامي ًخّعي مبوضوغ ا٢كـاُساث اٗكًو
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َة  اًفصغ ألول: حسوذ سَعة زئُس أكِوزًة يف جمال ا٢كـاُساث اٗكًو

َة ًيسزح مضن س َاساث اٗكوٌك و ؿالكاهتا آكازحِة مؽ ابيق اٗكول يف ا٣كمتؽ اٗكويل،  ٕاّن موضوغ ا٢كـاُساث اٗكًو

ث كاؿست ؿامة مفاذُا ٔبّن اًسَعة اًخيفِشًة يه اًيت ثخىفّي ابًضؤون آكازحِة ٌَحالذ ابًيؼص و يف ُشا اًعسذ جصس

ٕاىل ما ٗكهيا من ٕاماكانث ماذًة و ثرشًة جسمح ًِا تخحّمي الاًزتاماث و اندساة اْكلوق من حصاء ُشٍ 

 اًـالكاث.

عة اًخيفِشًة يف جمال ا٢كـاُساث ًـّي اًيط اٗكس خوزي اٙكي جية الاهعالق مٌَ ٗكزاسة حسوذ و جمالث اًسَ

َة ُو ما وزذ مضن ا٢كاذت  تـس اًخـسًي( و  91)ثلاتَِا ا٢كاذت  2016من اٗكس خوز اْكايل كدي ثـسًهل س ية  77اٗكًو

( ما ًًل: 09اًيت حسذث ظالحِاث زئُس أكِوزًة و ادذعاظاثَ اٗكس خوزًة، حِر خاء يف فلصهتا اًخاسـة )

َة و   ًعاذق ؿَهيا"."ًربم ا٢كـاُساث اٗكًو

َة ٌُل:  ٔبؾعى ُشا اًيط ًصئُس أكِوزًة سَعخني ٔبساس َدني ثضبٔن ا٢كـاُساث اٗكًو

َة و اًيت ثخضّمن  ل ا٢كصاحي اًيت جس حق معََة اًخوكِؽ مبا فهيا ا٢كفاوضاث و  -1 سَعة ٕاجصام ا٢كـاُساث اٗكًو

 ي ٔبُي آكربت يف اْكىومة ٕاىل كري رٛك...و ثحاذل الٓزاء تني اٗكول و ٕاؿساذ اًخلاٍزص من كد         ا٢كضاوزاث 

ٕاّن ُشا ًّسل ؿىل ٔبّن ٔبؾٌلل اًضؤون آكازحِة ُشٍ ثخّعف ابًفٌَة اًزائست و اًرسًة اًـاًَة، ذما جيـي ٔبؾٌلل اًصكاتة 

و ميىن اًلول ُيا ٔبهّنا ختضؽ ًصكاتة لحلة و ًُست ساتلة، ٕار من ا٢كس خحَي ٔبن ثـصط ألؾٌلل    ؿَهيا ظـحة. 

ًة ٔبّوًل تبّٔول ؿىل ا٣كَس اًدرشًـي فامي ًخـَّق إبجصام مـاُست من ا٢كـاُساث، و ل ميىن نشٛك ؾصط اًخحضري 

ا٢كياكضاث اًيت ثسوز حول هعوض ُشٍ ا٢كـاُست ٔبو اًخرصفاث اًيت ًحسهيا ا٢كفاوط ألحٌيب ٔبو ا٢كـّوكاث اًيت 

ثـوق اس متصاز ا٢كفاوضاث.
(1)

 

                                                           

َة ًلاُصت، لك ٕاهياة سيك سالم، اًصكاتة اًس َاس َة ؿىل ٔبؾٌلل اًسَعة اًخيفِشًة يف اًيؼام اًرب٢كاين، زساٌك ًيَي ذزخة اٗكنخوزاٍ يف اْكلوق، خامـة ا - (1)

.223-222اْكلوق، ض  
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َة ًعاُك اًسَعة اًخيفِشًة ذمثٍّك يف  تياءًا ؿىل ما ثلّسم ًعح اًلول تبٔنّ  كرص إلجصام و اًخفاوط يف ا٢كـاُساث اٗكًو

 زئُس أكِوزًة ٔبو زئُس اْكىومة ٔبو حىت وسٍص آكازحِة ٔبمص مٌعلي حفاػًا ؿىل ا٢كعاُك اًـََا ٌَحالذ.

خهية ثسَعة ٕاظساز سَعة ا٢كعاذكة ؿىل ا٢كـاُساث اًيت ختخَف نثريًا ؾن سَعة إلجصام و اًخوكِؽ، و يه ص  -2

من اٗكس خوز اْكايل كدي ثـسًهل س ية  132اًلواهني اًـاذًة اًيت ٍمتخّؽ هبا زئُس أكِوزًة، و ابًـوذت ٕاىل ا٢كاذت 

تـس اًخـسًي( اًيت ثيط ؿىل ما ًًل: "ا٢كـاُساث اًيت ًعاذق ؿَهيا زئُس أكِوزًة  150)ثلاتَِا ا٢كاذت  2016

 س خوز جسمو ؿىل اًلاهون".حسة اًرشوظ ا٢كيعوض ؿَهيا يف اٗك

ًخّضح من ُشا اًيط ٔبّن ا٢كعاذكة يه ؾحازت ؾن ٕاحصاء صلكي ٌس هتسف ٕاظحاػ اًعفة اًلاهوهَة ؿىل ا٢كـاُست 

َة و ٕاذذاًِا مضن اًخسزح اًِصيم ٌَيعوض اًلاهوهَة يف اٗكوٌك، فدا٢كعاذكة ؿَهيا ثعحح سامِة ؿىل اًلواهني  اٗكًو

ُاثَ ألذريت ٢كضمون و ٔبحاكم ا٢كـاُست، و جتسز إلصازت ٕاىل ٔبّن اًـاُست ثسذي حزي  اًـاذًة ذما ل جيوس مـَ خماًفة

ُشٍ  اًخيفِش مٌش اًخوكِؽ ؿَهيا، و ًىن ل حىدسة ظفة اًلاهون ٕاّل تـس معاذكة زئُس أكِوزًة ؿَهيا، كري ٔبنّ 

 ست مبسى موافلة ٔبؾضاء قصفيت اًرب٢كان ؿَهيا.ا٢كعاذكة ملِّ 

خني مذـَّلذني ثسَعة زئُس أكِوزًة يف جمال  2016ايل كدي ثـسًهل س ية ثضّمن اٗكس خوز اْك ماذثني ٔبدًص

َة حِر وزذ يف ا٢كاذت  تـس اًخـسًي(   111من اٗكس خوز كدي اًخـسًي ألذري)ثلاتَِا ا٢كاذت  97ا٢كـاُساث اٗكًو

، ٕار هعت ؿىل ما ًًل: اًيط ؾن هوغ واحس و حمّسذ من ا٢كـاُساث ٔبل و ُو اثفاكِاث اًِسهة و مـاُست اًس١ك

"ًوكؽ زئُس أكِوزًة اثفاكِاث اًِسهة و مـاُساث اًس١ك. ًخَلى زٔبي ا٣كَس اٗكس خوزي الثفاكِاث ا٢كخـَلة هبا.  

 و ًـصضِا فوزا ؿىل  ل قصفة من اًرب٢كان ًخوافق ؿَهيا دضاحة".

خثٌائَة و ابًخحسًس يف حاٌك ًلس خاء هط ُشٍ ا٢كاذت ؾلة ا٢كواذ اًيت هّؼمت سَعاث زئُس أكِوزًة الاس  

اْكصة، و ُشا ًـرّب ؾن زقحة ا٢كؤّسس اٗكس خوزي يف ٕاؾعاء ُشا اًيوغ من ا٢كـاُساث ٔبمهَة ذاظة هؼصًا 

ا ؿىل ٔبمن اًحالذ، حِر ٔبنّس ؿىل ثَّلي زئُس أكِوزًة زٔبي ا٣كَس اٗكس خوزي فهيا، نٌل حصض  ٓكعوزهتا و بآثُز

ظة ؿىل اًرب٢كان ًَوافق ؿَهيا. يف حني اكن من ا٢كمىن ٔبن ًعحق ؿَهيا ؿىل رضوزت ؾصضِا فوزًا و يف ٔبكصة فص 
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2016حوان  

من اٗكس خوز اًساتلة و اًيت خاءث صامٍك ًلك ٔبهواغ ا٢كـاُساث، كري ٔبّن ا٢كؤّسس اٗكس خوزي  77هط ا٢كاذت 

 ٔبزاذ ٔبن خيعِا مباذت مس خلٍك.

)ثلاتَِا  2016وز اْكايل كدي ثـسًهل س ية من اٗكس خ 131حمتثّي ا٢كاذت اًثاهَة ا٢كصثحعة اب٢كـاُساث يف هط ا٢كاذت 

تـس اًخـسًي( اًياظة ؿىل ما ًًل: "ًعاذق زئُس أكِوزًة ؿىل اثفاكِاث اًِسهة و مـاُساث اًس١ك و  149ا٢كاذت 

و ا٢كـاُساث ا٢كخـَلة تلاهون ألصزاض و ا٢كـاُساث اًيت ثرتثة ؿَهيا هفلاث كري             اًخحاًف و الاحتاذ

 زياهَة اٗكوٌك، تـس ٔبن ثوافق ؿَهيا  ل قصفة من اًرب٢كان دضاحة".وازذت يف م

 من ذالل اًيط اًساتق ميىن ٕاتساء ا٢كالحؼاث اًخاًَة:

٠ك ثبٔث جبسًس فامي خيط سَعة أكِوزًة يف ا٢كعاذكة ؿىل ا٢كـاُساث يف حس راهتا، تي خاءث  131ٕاّن ا٢كاذت  -

 اًساتلة. 77مؤنّست ٢كا وزذ يف ا٢كاذت 

ذت من الثفاكِاث ؿىل سخِي اْكرص، و ٠ك ُو ٔبهّنا هعت ؿىل ٔبهواغ حمسّ  131يخَ ا٢كاذت ء ا٢كِم اٙكي ثضمّ اًيش -

 ختط  ل ا٢كـاُساث ثضلك ؿام، زمبا ًـوذ رٛك ٔلمهَة ا٣كالث ا٥كّععة ًِا.

َة  اًفصغ اًثاين: اٗكوز ا٤كسوذ ٌَرب٢كان يف جمال ا٢كـاُساث اٗكًو

َة كدي اْكسًر ؾن ذوز اًرب٢كا َة، ٔبّوهلٌل ا٢كـاُساث اٗكًو ن جتسز إلصازت ُيا ٕاىل ٔبهَّ مثّة هوؿني من ا٢كـاُساث اٗكًو

اًخلََسًة اًيت ختضؽ ًإلحصاءاث ا٤كّسذت يف اٗكس خوز من حِر إلجصام و ا٢كعاذكة و ا٢كوافلة و اثىهيٌل الثفاكِاث 

َة راث اًضلك اًخس َط ) يه من ٕاتساغ اًفىص ألمٍصًك  ( وLes accords en formes simplifiésاٗكًو

حمتزّي تبهّٔنا ثربم مدارشت، حِر ثخحاىش فهيا اًسَعة اًخيفِشًة ثسّذي اًرب٢كان و ما ثًهتيي ٕاًََ ا٢كضازنة اًرب٢كاهَة من 

َة اًيت ل حتمتي اًخبٔحِي ٔبو اًخبٔذري، ٔبو حىت ؿسم ا٢كوافلة ؿىل اًحـغ  ثـعَي ٔبو ثـََق تـغ الثفاكِاث اٗكًو

سًا ؿَََ ثححر اًسَعة اًخيفِشًة ذاةما ؿىل ٔبن حىون مس خلٍك ؾن اًرب٢كان حبَر ل ٌضازوِا يف تـغ مهنا. و ثبٔسُ 

الادذعاظاث، ذما ًفِس يف ألذري تبّٔن ُشا اًخلس مي ٍصّحح نفة اًَِئة اًخيفِشًة يف ا٣كال آكازيج. اس خدداؿًا ٢كا 

ا٢كرشّغ اٗكس خوزي ٔبذش تؼاُصت  الثفاق  من اٗكس خوز اًساتلة ؿىل ٔبنّ  131س حق ًَمس من ذالل هط ا٢كاذت 
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لة مضيَة مفاذُا ٔبّن  ل ما خيصح ؾن ا٣كالث ا٤كسذت يف ا٢كاذت  ثؤول ٕاىل الثفاق  131ا٢كخسط و ًو تعًص

ا٢كخسط.
(1)

 

َة ٔبّن ا٢كؤّسس اٗكس خوزي ٠ك ٌسؽ ة اًـالكة تني  ثحنّي اًيعوض اٗكس خوزًة ا٢كخـَّلة اب٢كـاُساث اٗكًو ٕاىل ثعًو

َة، و حـي الٕ ني اًخيفِشًة و اًدرشًـَة يف جمال الٕ اًَِئد دذعاض آكازيج حبوست اًسَعة اًخيفِشًة ثفاكِاث اٗكًو

 ن رٛك.ؾمن ذالل اًعاتؽ اًخيفِشي ًإلجصام و اًخعسًق اٙكي متازسَ تعوزت معَلة، و ٕاتـاذ اًرب٢كان 

حق رهٍص ُو رٛك اٙكي ًُـصط ؿىل اًرب٢كان ٌَموافلة وفق ا٢كصاحي اًيت و اًثاتت ٔبّن الثفاق اًخلََسي نٌل س  

جسَىِا ٔبي مداذزت جرشًـَة، و ؿَََ ثوذغ ا٢كـاُست ٗكى مىذة ا٣كَس، و ثلوم ّكية اًضؤون آكازحِة إبؿساذ 

ًإلحصاءاث  ثلٍصص ذاض حوًِا، مّث ثـصط وزَلة ا٢كـاُست و اًخلٍصص ؿىل  ل من اًلصفذني ٌَموافلة اًرصحية ثحـاً 

اًدرشًـَة اًـاذًة. و ٌَـ١ك ًُس توسؽ ٔبي جمَس ٔبن ًُسذي ٔبي ثـسًي ؿىل ٔبحاكم ا٢كـاُساث تي هل ٔبن ًوافق بٔو 

و ؿَََ ميازش اًرب٢كان زكاتخَ ؿىل ا٢كـاُساث   ٍصفغ ا٢كعاذكة ؿىل ا٢كـاُست اكمٍك، مؽ ٕاماكهَة ٕاتساء اًخحفؼاث. 

ؿىل ما س حق ميىن آكصوح تيدِجة حمخواُا بّٔن اٗكس خوز ٠ك جيـي اًرب٢كان  ًًك ًضفي ؿَهيا اًعحلة اًلاهوهَة. تياءاً 

ت ل كري. رشٍاكً فـًََا ٌََِئة اًخيفِشًة يف سّن و ٕاؿساذ الثفاق، و ٕاهٌّل ميٜك ٕاحصاء اًخعًو
(2)

 

َة من ذالل اهفصاذٍ ا٢كعَق اب٣كالث ا٥ك ععة ثؼِص تواذز ثفّوق زئُس أكِوزًة يف جمال ا٢كـاُساث اٗكًو

ا٢كضاز ٕاٍهيا ساتلا، ُشا من هجة، و  131ًالثفاق اٗكويل ا٢كخسط، و يه ابًعحؽ ثٜك آكازخة ؾن مضمون ا٢كاذت 

و اًيت ثخعَّة  131من هجة ٔبدصى ضـف ذوز اًرب٢كان و ؿسم فـاًَة زكاتخَ ؿىل ا٢كـاُساث نٌل خاء يف ا٢كاذت 

ت.موافلة قصفيت اًرب٢كان ؿَهيا، و ًىن يه يف حلِلهتا موا  فلة صلكَة ل ثخـّسى اًخعًو

َة، ٕار ٔبهَّ حىت يف اْكالث اًيت ًوكّؽ فهيا الثفاق زئُس  ٕاّن زئُس أكِوزًة ُو ا٢كِمين ؿىل جمال ا٢كـاُساث اٗكًو

اْكىومة ٔبو وسٍص آكازحِة فٕاّن ثحـَة ُؤلء ٌَصئُس جتـهل ذاةمًا ا٢كس َعص. و رمٌل ٍىن فٕاهَّ تلسز ما ًصئُس 

                                                           

 .366و  365-364-364ضاّكزائص، ذاز ُومَ،  ؾحس ٝك توكفة، ٔبساًَة ذمازسة اًسَعة يف اًيؼام اًس َايس اّكزائصي، ذزاسة ملازهة، - (1)

 .381-378-375-369-368ا٢كصحؽ هفسَ، ض - (2)
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الق سَعخَ يف معي الثفاق ا٢كخسط، تلسز ما ُو ملِّس مبوافلة اًرب٢كان ؿىل الثفاق اًخلََسي، و أكِوزًة من ٕاظ

ت ؿىل ا٢كـاُست ل ًـين س َعصت اًرب٢كان ؿىل ُشا  حىت ل ًؼن اًحـغ تبّٔن ُياك ثياكغ يف ُشا ا٣كال، فاًخعًو

ابًس َاسة آكازحِة اًيت ًًهتجِا زئُس  ا٣كال ًىون ثٜك ا٢كوافلة جسدٌس ؿىل مسى ٕاميان ألكَحَة اًرب٢كاهَة

 أكِوزًة. و ؿىل ٔبًة حال فاًواكؽ ًّسل ؿىل ٔبّن اًرب٢كان ل ٍصفغ هل ٔبًة مـاُست.

و ُشا لكَّ ًثخت حلِلة ٔبّن زئُس أكِوزًة ُو ا٢كـرّب ؾن ٕازاذت اًضـة و اْكازش ٌ٘كس خوز و اًساُص ؿىل 

ساث و ا٢كرشف ؿىل اًـالكاث آكازحِة.الاس خلالل اًوظين و ا٢كَزتم مبا ًربمَ من مـاُ
(1)

 

َة تـس اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية   2016اًفصغ اًثاًر: ا٢كـاُساث اٗكًو

يف اٗكس خوز  149ساتلًا و اًيت ٔبظححت حتت زمق  131ا٢كاذت  2016ًلس مشي اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية 

ًِسهة و مـاُساث اًس١ك و اًخحاًف و اّكسًس، وخاء مضموهنا اكليٓت:" ًعاذق زئُس أكِوزًة ؿىل اثفاكِاث ا

الاحتاذ و ا٢كـاُساث ا٢كخـَلة تلاهون ألصزاض و ا٢كـاُساث اًيت ثرتثة ؿَهيا هفلاث كري وازذت يف مزياهَة اٗكوٌك، 

تـس بٔن  و الثفاكاث اًثيائَة ٔبو ا٢كخـسذت ألظصاف ا٢كخـَلة مبياظق اًخحاذل اْكص و اًرشانة و ابًخاكمي الاكذعاذي،

 ؿَهيا  ل قصفة من اًرب٢كان دضاحة". ثوافق

ٌس خزَط من اًيط اًساتق ٔبّن ا٢كؤّسس اٗكس خوزي ٔبضاف هوؿًا خسًسًا من ا٢كـاُساث ويه راث ظحَـة 

اكذعاذًة حصثحط مبياظق اًخحاذل اْكص و اًرشانة و اًخاكمي الاكذعاذي، حبَر اصرتظ ا٢كوافلة اًرصحية ؿَهيا من 

هتا كدي قصفيت اًرب٢كان حىت ًعاذق ؿ َهيا زئُس أكِوزًة. و ُشا ٕان ذّل ؿىل يشء فِو ًسّل ؿىل ٔبمهَهتا و حٍِو

 و الاكذعاذي يف ػي اًخحسايث اًىربى اًيت ثفصضِا اًـو٢كة الاكذعاذًة.ابًًس حة ًالكذعاذ اًوظين و بٔمهنا ا٢كاًَ

يوغ من الثفاكِاث اس خوحدَ اًساتق ٔبّن اًخيعَط ؿىل ُشا اً  01/16ًلس ؿرّب ا٣كَس اٗكس خوزي يف زٔبًَ 

 ز الاكذعاذي ؤبّن ٕادضاؾِا ٌَموافلة اًرصحية ًلصفيت اًرب٢كان ٔلمهَهتا. اًخعوّ 

                                                           

(1)
.381-378-375-369-368ا٢كصحؽ اًساتق، ضؾحس ٝك توكفة، ٔبساًَة ذمازسة اًسَعة يف اًيؼام اًس َايس اّكزائصي،  -  
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مّضن اٗكس خوز ٔبحاكمًا خسًست  2016يف دذام ُشٍ اٗكزاسة ل تّس ٔبن ٔبصري ٕاىل ٔبّن اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية 

زًة يف اًضق اًدرشًـي، و حتلِق ا٢كـاذٌك اًعـحة اًيت يف ٕاظاز ضحط اًـالكة تني اًرب٢كان و زئُس أكِو  ثعةّ 

حُتلّق اًخواسن تني اْكفاع ؿىل س َاذت اًرب٢كان و ادذعاظاثَ ألظٍَك ابؾخحاٍز ا٢كمثّي اًرشؾي ًإلزاذت اًضـحَة، و 

تني رضوزت مٌح زئُس أكِوزًة هكؤسسة حموزًة يف اًيؼام اًس َايس ٌ٘كوٌك تـغ اًعالحِاث اًدرشًـَة وفق 

َّية ٍصمسِا اٗكس خوز و اًلواهني. ًلس ٔبنّس ا٢كرشّغ اٗكس خوزي ؿىل ؾيرص الاس خـجال يف ض واتط و حسوذ مـ

َّلة         و حمسوذت، و نشا زّذ الاؾخحاز  اًدرشًؽ تبٔوامص مبا ٔبهَّ ٌضلّك سَعة اس خثٌائَة جس خـمي يف حالث ض

ط ؿىل اًلواهني و حمتَة ٕارشانَ يف معََة ٕاؿاذت ٣كَس ألّمة وجزء رمم من اًسَعة اًدرشًـَة يف مسبٌٔك الاؿرتا

ت ؿَهيا ابًيعاة ا٢كخّعَة ذس خوزاًي مثهل مثي ا٣كَس اًضـيب اًوظين، و ثرٍبص رٛك ٍصحؽ ٕاىل سخة  اًخعًو

ت ؿىل اًلاهون ا٢كُـرتط ؿَََ يف ا٢كّصت  ثس َط و مٌعلي مفاذٍ ٔبّن اًلصفة اًثاهَة صازهت يف ا٢كياكضة و اًخعًو

َة راث اًعحَـة الاكذعاذًة مضن الثفاكِاث اًيت ل ميىن  ألوىل. ٕاضافة ٕاىل ٕاذزاح الثفاكِاث و ا٢كـاُساث اٗكًو

ًصئُس أكِوزًة ٔبن ًعاذق ؿَهيا ٕاّل تـس موافلة دضحية ؿَهيا من كدي قصفيت اًرب٢كان، ذاظة و حنن هـُش يف ؿا٠ك 

ٍص مذعّوز حتوكَ كواؿس اًـو٢كة الاكذعاذًة ا٢كخوحضة اًيت ثخعَّ  ة حتعني الاكذعاذ اًوظين و حٌلًخَ و ثعٍو

ابًضلك اٙكي حُيلّق ألمن الاكذعاذي ٌَجزائص. ًحلى يف ألذري ٔبن ٔبؤنّس ؿىل رضوزت اقخيام اًرب٢كان اّكزائصي 

اٙكي ًيّؼم معي اًرب٢كان و ؿالكذَ مؽ اًسَعة اًخيفِشًة، و نشا  02-99فصظة ٕاؿاذت اًيؼص يف اًلاهون اًـضوي 

من ٔبخي ثضمني  2016ٗكاذََني ًلصفيت اًرب٢كان ّكـَِا مذالةمة مؽ مضمون اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية اًيؼامني ا

ُشٍ اًيعوض تـغ ألحاكم اًخفعَََة اًيت ثخـَّق لس امي إبحصاءاث موافلة اًرب٢كان ؿىل اًدرشًؽ تبٔوامص و 

َة، و رٛك مبيح جص٢كاهٌَُا سَعاث ٔبنرب يف مٌاكضة ُشٍ اً   يعوض. الثفاكِاث اٗكًو
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 كاةمة ا٢كصاحؽ:

 ( ة  (.2016و  2008، 2002، 1996ا٢كـّسل يف  1989، 1976، 1963اٗكساثري اّكزائًص

  ا٢كخـَّق تدٌؼمي معي قصفيت اًرب٢كان و ؿالكاهتٌل اًوػَفِة مؽ اْكىومة. 02-99اًلاهون اًـضوي زمق 

 28ؼ ُؼ ا٢كوافق 1437ً ؿام زتَؽ اًثاين 18ز.ث ذ/م.ذ مؤزد يف  01/16 ا٣كَس اٗكس خوزي زمق زٔبي 

ست اًصمسَة  2016ًياٍص س ية  ًخـَّق مبرشوغ اًلاهون ا٢كخضّمن اًخـسًي اٗكس خوزي و ا٢كًضوز يف اّكًص

 .2016فرباٍص س ية  03تخازخي  2016( ًس ية 06ؿسذ )

 لوق ، اًسَعاث إلس خثٌائَة ًصئُس أكِوزًة اّكزائصي و اًضٌلانث اٗكس خوزًة ٌَحهرص اٗكٍن جن ظَفوز

و اْكصايث اًـامة ذزاسة ملازهة، ٔبظصوحة ًيَي صِاذت ذنخوزاٍ ذوٌك يف اًلاهون اًـام، لكَة اْكلوق، 

  .2002/2003خامـة اّكَاليل ًَاثس، س َسي تَـحاش 

 وذ  .2005 ،مداحر يف اًلاهون اٗكس خوزي و اًيؼم اًس َاس َة، ذاز اًيجاخ ٌَىذاة، اّكزائصذًسان،  مًو

 ٌَ ست اًصمسَة  .2003-12-24ًوم  ، اّكزائص،ةة، ظحـت مبجَس ألمّ مساولث ٣كَس ألمّ اّكًص

 2002ذاز زحياهة، اّكزائص،  ،ؾحس ٝك توكفة، اٗكس خوز اّكزائصي، اًعحـة ألوىل. 

 اًسَعة اًدرشًـَة يف هؼام اْكنك إلساليم و اًيؼم ا٢كـادضت، ذزاسة ملازهة، حمس مغق، ؼضو مفذاخ م

 .2002، ماًعا ELGAمًضوزاث 

  س، اتوهص  .2003، صاّكزائاْكسًر، ذاز اًىذاةو ا٢كؤسساث اًس َاس َة،ًاًوخزي يف اًلاهون اٗكس خوزٕاذٌز

  ٕاهياة سيك سالم، اًصكاتة اًس َاس َة ؿىل ٔبؾٌلل اًسَعة اًخيفِشًة يف اًيؼام اًرب٢كاين، زساٌك ًيَي ذزخة

 .خامـة اًلاُصت ،اٗكنخوزاٍ يف اْكلوق لكَة اْكلوق

 س ٝك توكفة، ٔبساًَة ذمازسة اًسَعة يف اًيؼام اًس َايس اّكزائصي، ذزاسة ملازهة، ذاز ُومَ، ؾح

 اّكزائص.

 Jean Paul Jacqué, droit constitutionnel et institutions politiques, 3
eme

 édition, 

Dalloz, Paris. 
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 س خـجايل كدي اًخـاكسيالٕ وز اًلضاء 

 ،خامـة سـَست اهةاتتيت توحاٗكنخوزٍ/ 

 ملسمة:   

ؼة ألدصى،ابًيؼؼص ٕاىل      ؼا ؾؼن ابيق اٗكؿؼاوى إلذاًز ؼة ماكهؼة ُامؼة متزُي ثخزش اٗكؾوى إلسؼ خـجاًَة إلذاًز

س خـجايل إلذازي يف ا٢كواسهؼة تؼني مصنؼز اًفؼصذ ومؼا ميَىؼَ مؼن ٕامؼاكانث ثسؼ َعة مؼن اٗكوز اٙكي ًَـحَ اًلضاء الٕ 

ظاحدة وسائي امذَاس اًسَعة اًـامة من انحِؼة اثهَؼةانحِة،وتني مصنز إلذازت اًـامة 
1

.وٕان اكن ا٢كرشؼغ اّكزائؼصي 

كس حشا حشو ا٢كرشؼغ اًفصويسؼ ؾيؼس ثيؼميؼَ ًإلسؼ خـجايل إلذازي،ٕال ٔبهؼَ ٠ك  مييحؼَ ألمهَؼة كدؼي ظؼسوز اًلؼاهون 

08/09زمق
2

كاهون إلحؼصاءاث  ،ًَفصذ هل اباب اكمال ؾيوهَ ابلس خـجال يف ػي171تبٔن دعَ مباذت وحِست يه ا٢كاذت

ة ،تي   ؤبوزذ ثفعَال ذكِلا ٣كالث اٌَّجوء ًِشا اًلضاء،نٌلذت ٕازحاث اْكاٌك واًدسخِق ا٢كايل وثساتري  ا٢كسهَة وإلذاًز

ـس الاس خـجايل كدي اًخـاكسي يف جمال اًعفلاث اًـمومِؼة مؼن مسؼ خجساث اًلؼاهون زمق اّٙكي  08/09اًخحلِق.ًو

يف جمال اًعفلاث اًـمومِة،ٕار ثـس ثساترٍي الاس خـجاًَة ضٌلانث ٢كرشوؾَة اًعؼفلة خاء مواهحا ٌَخّعوزاث اْكاظٍك 

ٌَلل اًـام من هجة،وحٌلًة ٌَموػف اًـام من هجة ٔبدصى.  اًـمومِة ٌو

ومؼؼن مثة،فاًِؼؼسف مؼؼن وزاء ُؼؼشا اًححؼؼر ُؼؼو جسؼؼََط اًضؼؼوء ؿؼؼىل مضؼؼمون اًعـؼؼن الاسؼؼ خـجايل كدؼؼي    

َ وبآثٍز كعس اًوكوف ؿىل مسى فـاًَخَ هوس ٍَك وكائَة ٌَصكاتة وماكحفة اًخـاكسي،من ذالل اًخـصط ٣كالث ثعحَل

اًفساذ يف اًعفلاث اًـامة من هجة،وكًَٓة ٕارا مؼا مّت ثفـََِؼا مؼن صؼبهٔنا اْكََؼوٌك ذون ثؼسذي اًلؼايض اّكؼزايئ يف 

زاسؼة مفِؼوم ٗك ا٢كححؼر ألولحالث ما جيـهل ضٌلهة ٌَموػؼف اًـؼام مؼن ا٢كخاتـؼة اّكزائَة.وؿََؼَ سؼُمت ختعؼَط 

 .    ا٢كححر اًثاينس خـجايل كدي اًخـاكسي،ٔبّما سَعاث اًلايض الاس خـجايل وثلِميِا ًخىون حفوى اًلضاء الٕ 

                                                           
1

س خـجايل تني حٌلًة حلوق ا٢كخلايض وامذَاساث اًسَعة اًـامة،مساذٍك مَلات يف اًَوم اٗكزايس ألول ا٢كوسوم تؼؼ"حق اًخلؼايض ذََفي مسري،اًلضاء إلذازي الٕ  -

ة،خامـة بلٓكي حم  ة وفلا ًلاهون إلحصاءاث ا٢كسهَة وإلذاًز صت،يف ا٢كسائي إلذاًز  .2014يس ٔبوْكاح،ماي،اًحٍو

2
ة ،ح زح ح اًـسذ2008فِفصي 25،ا٢كوافق ًؼ  1429ظفص  18،ا٢كؤزد يف 08/09اًلاهون زمق  -  02،ض 21،ا٢كخضمن كاهون إلحصاءاث ا٢كسهَة والاذاًز
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 س خـجايل كدي اًخـاكسي.ا٢كححر ألول:مفِوم اًلضاء الٕ -   

اًلؼاهون  س خـجايل كدي اًخـاكسي وثلِميِا،سُمت ثياول رشوظؼَ وفؼقكدي اًخّـصط ًسَعاث اًلايض يف الٕ     

فَ واًخّعوز اًخّازخيي هل يف ّػي٢كعَة اًثاين"،اب "08/09زمق ىن كدي رٛك اًخّـصط ًخـًص  "ا٢كعَة ألول".ًو

ف -     س خـجايل كدي اًخـاكسي وثعوزٍ اًخازخيي.الٕ اًلضاء  ا٢كعَة ألول:ثـًص

فس خـجاًَة يف جمال اًعفلاث اًـمومِة ودعوظَهتا ًلذيض ابٕاّن اًخـّصط ٌ٘كؾوى الٕ      ذئ ألمص اًخّـصط ًخـًص

ومصاحي ثعوزٍ اًخّازخيي ؤبمه اًـوامؼي ا٢كسؼامهة يف حىٌصسؼَ يف "اًفصغ ألول"،س خـجايل كدي اًخـاكسي الٕ  اًلضاء

          "اًفصغ اًثاين".اًدرّشًؽ اّكزائصي

ف-     س خـجايل كدي اًخـاكسي.الٕ  اًلضاء  اًفصغ ألول:ثـًص

ف الٕ      س خـجال واًعفلاث اًـمومِة.ًخـاكسي ًفصط تسًء ثياول موضوؾي الٕ س خـجايل كدي اثياول ثـًص

مؼن كؼاهون ٕا م 917،924،925س خـجايل ؿامة يف ا٢كواذ ا٢كرشغ اّكزائصي،وٕان اكن كس رهص دعائط اًلضاء الٕ    

فَ ًلك من اًفلَ واًلضاء.فـّصفَ  بٔذريا ٔبو "اًرضوزت اًؼيت ل حتمتؼي ثؼتبٔهَّ: Garssonnetو ٕا،ٕاّل ٔبهَّ حصك رممة ثـًص

ق إلحصاءاث وًو مؽ اًخلعري يف ا٢كواؾَس" ٔبهَّ آكعص ا٢كحارش اّٙكي ل ميىن اثلاٍؤ يف زفؽ ذؾوى ؾن ظًص
1

،وؾّصفَ 

"حاٌك الاس خـجال حىون كاةمة لكٌل ًًذج ؾن اًخّبٔذري يف اًفعي يف اًزّناغ رضزا ٔلحس ألظصاف"تبٔهَّ: موزال
2

ٔبّما .

"ًلؼوم ادذعؼاض اًلضؼاء ا٢كسؼ خـجي ابٗكؾؼوى ا٢كسؼ خـجٍك ؿؼىل ثؼوافص ًًل:حموكة اًيّلغ ا٢كرصًة فلس ؾصفذَ نٌل 

س خـجال اٙكي ًربز ثسذهل ٕلظساز كصاز وكيت،ٍصاذ تَ زذ ؿسوان ًحسو ٌَؼوٍُك ألوىل ٔبهّؼَ ًلؼري حؼق آكعص،والٕ 

ومٌؽ دعص ثسازنَ ٔبو خيىش ضَاؿَ ٕارا ما فاث اًوكت"
3

 ُشا من انحِة.،

                                                           
1

ؼؼؼؼة وثعحَلاهتؼؼؼؼا يف اّكزائص،"ذزاسؼؼؼؼة حتََََؼؼؼؼة ملازهة"،مؼؼؼؼشهتَـاتؼؼؼؼس ؾحؼؼؼؼس اًلين،اٗكؾؼؼؼؼوى الٕ  - صت ماحسؼؼؼؼ خري،لكَة اْكلؼؼؼؼوق واًـَؼؼؼؼوم سؼؼؼؼ خـجاًَة إلذاًز

   .13،ض2007،2008اًس َاس َة،

2
 .12،ض2007ْكسني جن اًض َخ بٓج مَواي،ا٢كيخلى يف اًلضاء إلذازي إلس خـجايل،ذاز ُومة ًٌَرش،اّكزائص، -

3
 13هلال ؾن:ا٢كصحؽ هفسَ،ض - 
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

فَ ٌَـلس إلذازي تبٔهّؼَ:من انحِة ٔبدصى ؾّصف اًفلَ اًعفل    "اًـلؼس اٙكي ًربمؼَ خشؼط ة اًـمومِة من ذالل ثـًص

،وثؼِص هُذَ يف ألذش تبٔسَوة اًلاهون اًـام  من ٔبصزاض اًلاهون اًـام تلعس ٕاذازت مصفق ؿام ٔبو مبياس حة جس َرٍي

ورٛك تخضمني اًـلس رشظا ٔبو رشوظا كري مبًٔوفة يف ؾلوذ اًلاهون آكاض"
1

اّكزائؼصي  وكس رُة جمَؼس اٗكوٌك.

فَ ٌَعفلاث اًـمومِة يف ٔبحؼس كصازاثؼَ كؼري ا٢كًضؼوزت وا٢كُؼؤزد يف يف كضؼَة زئؼُس ا٣كَؼس 17/12/2002يف ثـًص

:"..حِر ٔبهَّ ثـصف اًعؼفلة ٕاىل اًلول 823فِصش زمق6215اًضـيب اًح٘كي ًح٘كًة ًواء تخسىصت ضس ق.ٔب حتت زمق

"اجناس مرشوغ ٔبو ٔبذاء ذسماثاًـمومِة تبهٔنا ؾلس ٍصتط اٗكوٌك ابٓكواض حول ملاوٌك ٔبو 
2

 . 

ًخضؼمن اًعؼفلاث اًـمومِؼة  15/247مؼن ا٢كصسؼوم اًصئؼايس زمق 02ٔبّما ا٢كرشؼغ اّكزائؼصي ففؼي ػؼي ا٢كؼاذت زمق    

ضاث ا٢كصفق اًـام وثفًو
3

ؽ ا٢كـمؼول تؼَ،ثربم مبلاتؼي مؼؽ تبهّٔنا:  "اًعفلاث اًـمومِؼة ؾلؼوذ مىذوتؼة يف مفِؼوم اًدرشًؼ

وظ ا٢كيعوض ؿَهيا يف ُشا ا٢كصسوم ًخَحَؼة حاخؼاث ا٢كعؼَحة ا٢كخـاكؼست يف جمؼال مذـامَني اكذعاذًني وفق اًرش 

وؿَََ سمن ذالل مؼا سؼ حق وابًخًسؼ َق تؼني معؼعَحي الاسؼ خـجال .ألصلال و اٌَواسم وآكسماث واٗكزاساث"

ف ًالس خـجايل كدي اًخـاكسي ٔبمهِا ٔبهَّ:" اض ٕاحصاء كضايئ مسؼ خـجي ذؼواًعفلة اًـمومِة،فلس ػِصث ؿست ثـاًز

رو ٔبظي جرشًـي ٔبوزويب،اًِسف مٌَ حٌلًة كواؿس اًـالهَة و ا٢كيافسة ثضلك فـال كدؼي ٕامتؼام ٕاجؼصام اًـلؼس ؾؼن 

ؼة اًـاذًؼة و ثيؼسزح  ق ٕاؾعاء اًلايض إلذازي سَعاث واسـة وكري مبًٔوفة يف إلحؼصاءاث اًلضؼائَة إلذاًز ظًص

تلصاماث هتسًسًة،و وكف ٕاجصام اًـلس،و وكف  ل ألوامص حتت إلحصاءاث اًخحفؼَة اًيت ميىن ٌَلايض ٔبن ًلصهنا 

إلحصاءاث واًلصازاث ا٢كخعٍك وا٢كصثحعة تـمََة إلجصام"
4

.  

سؼ خـجايل كدؼي اًخـاكؼسي ثفؼصط ٔبن حىؼون ظحَـخؼَ وكائَؼة ثليضؼ إبًؼزام إلذازت اهعالكا ذّمؼا سؼ حق،ففـاًَة الٕ    

ويف ٕاظاز ٕاحصاءاث حىت تـس ٕاجصامَ،ٕامتام ٕاجصام اًـلس ٔبو  ابحرتام الاًزتاماث اًـالهَة وا٢كيافسة ا٢كفصوضة كاهوان،كدي

                                                           
1

 .15ْكسني اًض َخ بٓج مَواي، ا٢كصحؽ اًساتق،ض-

2
 .2013ومِة وظصق ٕاجصارما،مساذٍك مَلات يف ا٢كَخلى اًوظين اًساذش،لكَة اْكلوق،جبامـة ذ.حيي فازش اب٢كسًة،مايمحَست ٔبمحس دشٍص،اًعفلاث اًـم -

3
ضاث ا٢كصفؼق اًـؼام،ح زح  2015سخمترب16،ا٢كوافق ًؼ1436ري اْكجة ؿام02،ا٢كؤزد يف  15/247ا٢كصسوم اًصئايس زمق- ،ًخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة وثفًو

 .03،ض50ح،اًـسذ

4
مساذٍك مَلؼات -بًَٓة وكائَة ٕكاًة ا٢كال اًـام-َلس فلري،زكاتة اًلضاء إلذازي إلس خـجايل ؿىل اًعفلاث اًـمومِة كدي ٕاجصارما يف اًدرشًؽ اّكزائصي واًدرشًؽ ا٢كلازن-

 .2013يف ا٢كَخلى اًوظين اًساذش،لكَة اْكلوق،جبامـة ذ.حيي فازش اب٢كسًة،ماي
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ٍك ؿىل  ثدّسم ابًخساظة واًرّسؿة،ذّما جيـهل ٕاحصاء كري ؿاليج هيسف ٕاىل ٕاًلاء كصاز ٕاس ياذ اًـلس تـس مصوز مست ظًو

1ثيفِشٍ
.    

ؼغ اّكزائؼؼصي ويف ػؼؼي ا٢كؼؼاذثني   وضؼؼٌلان  ،08/09ا٢كسؼؼ خحسزخان يف اًلؼؼاهون زمق 947و946مؼؼا ًالحؼؼغ ٔبّن ا٢كرشؼ

ٌَخّعحَق اًّعازم ٔلحاكم كاهون اًعفلاث اًـمومِة يف حال إلذالل ابًزتاماث ا٢كخـَلؼة ابٕلصؼِاز ٔبو ا٢كيافسؼة اًؼيّت 

و راثَ ما ًؼِؼص مؼن ذؼالل  ة،ٔبكّص كواؿس معاتلة ْكس ما مؽ اًدرّشًؽ اًفصويس،ُو ختضؽ ًِا معََة ٕاجصام اًـلوذ إلذاًز

 ي اًخـاكسي.اًخّعوز اًخّازخيي ًالس خـجايل كد

 اًفصغ اًثاين:اًخّعوز اًخّازخيي ًإلس خـجايل كدي اًخـاكسي. -   

ـي ٔبوزويب،هدِجؼة جضؼسذ ا٢كرشؼغ ألوزويب     ٍصحؽ اًيؼام اًلؼاهوين ًالسؼ خـجايل كدؼي اًخـاكؼسي ٕاىل ٔبظؼي جرشًؼ

و مؼا جتؼىل فـؼال ابٕ  ظؼساز اًخـَميؼة ثضبٔن ثعحَق كواؿس اًـالهَة وا٢كيافسؼة يف هعؼاق ٕاجؼصام ؾلؼوذ اًرشؼاء اًـؼام،ُو

تعـؼؼؼن وزكاتؼؼؼة يف جمؼؼؼال اًعؼؼؼفلاث اًـمومِؼؼؼة ٌَخوزًؼؼؼساث وا٢كـيوهؼؼؼة 21/12/1989ا٢كؼؼؼؤزد يف 89/665زمق

وألصلال
2

حتؼاذ ألوزويب تـؼس زحؼوث ،واًيّت اكهت هتسف ٕاىل ضٌلن اًخّجاوس اًدرّشًـي تني اّٗكول ألؾضؼاء يف الٕ 

يف جمال ا٢كيافسؼة واًـالهَؼة وثضؼمن ثوكِؼؽ اّكؼزاء ؿؼىل ؿسم وحوذ ذؾوى كضائَة ثُؤمن احرتام ألحاكم ألوزوتَة 

خماًفهتا
3

. 

و اًلؼاهون        04/01/1992ا٢كؼؤزد يف92/10ثعحَلا ٙكٛك ثخىن ا٢كرشغ اًفصويسؼ رٛك تعؼسوز اًلؼاهون زمق   

ا٢كخـَّؼؼؼؼق ابًعؼؼؼؼفلاث ا٢كربمؼؼؼؼة يف اًلعاؿؼؼؼؼاث آكعوظؼؼؼؼَة يف جمؼؼؼؼالث 25/02/1992ا٢كؼؼؼؼؤزد يف 92/13زمق

اٌَّخؼؼان مٌحخؼؼا ٌَلؼؼايض  2-551و1-551،اًيلي،والثعؼؼالث،ًَمت ٕاذمؼؼاح ٔبحاكرمؼؼٌل تساًؼؼة يف ا٢كؼؼاذثنياًعاكة،ا٢كَاٍ

                                                           
1
- Gilles Dorcy, Michel Paillet,Contentieux Administratif,Armand colin,Paris,2000,p158. 

2
- Renus Chapus ,Droit Du Contentieux Administratif ,9

eme
 édition,Montchrestien,Paris,2001,p236  

3
اذت ا٢كاحس خري،لكَة اْكلؼوق واًـَؼوم اًس َاسؼ َة ٔبتؼو جن امحس حوزًة،ذوز اًلايض إلذازي يف حي ا٢كياسؿاث ا٢كخـَلة ابًعفلاث اًـمومِة،مشهصت ختصح ًيَي صِ -

 .50،ض2011جىص تَلاًس،ثَمسان،
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

إلذازي سَعاث واسـة ومذفاوثة يف حاٌك إلذالل ابًزتاماث إلصؼِاز وا٢كيافسؼة اًؼيت خيضؼؽ ًِؼا ٕاجؼصام اًعؼفلاث 

غ ا٢كصفق اًـام اًـمومِة واثفاكِاث ثفًو
1

. 

90/23زمق ٕا م و إ ٔبّن كاهون  ٔبّما يف اّكزائص،فا٢كالحغ   
2

خؼاءث مـاّكخؼَ كؼري اكفِؼة ٌَلضؼاء الاسؼ خـجايل،ٕار ٠ك  

ؼة ابًؼّصمغ مؼن "،171"ًخضمن ٕاّل ماذت واحست هؼمخَ ثضؼلك سؼعحي وسؼواء ثـَّؼق ألمؼص اب٢كؼواذ ا٢كسهَؼة و إلذاًز

ـي ذاظؼة فؼامي ًخـَؼق تضؼٌلن صؼفافِة ا٢كخـام َني،ثؼّسمع ثضؼلك هحؼري ادذالفٌِل اًىدري،ألمص اٙكي ٔبوخس فصاػ جرشًؼ

98/01تعسوز اًلواهني ا٢كيؼمة ٌَلضاء إلذازي يف اّكزائصي "اًلاهون اًـضؼوي زمق
3

98/02،اًلؼاهون زمق
4

،اًلؼاهون 

98/03اًـضوي زمق
5

ؼة مبوحؼة اًلؼاهون زمق اّٙكي هّؼؼم  08/09"ٕاىل كاًة ظسوز كاهون إلحؼصاءاث ا٢كسهَؼة وإلذاًز

ـّي سؼخة ثلٌؼني رٛك يف ُؼشٍ ا٢كؼصحٍك ابٙكاث947و946اذثنيالاس خـجايل كدي اًخـاكسي يف ٕاظاز ا٢ك فضؼال –.ًو

زقحة ا٢كرشغ اّكزائصي يف ثؼبٔمني ٔبنؼرب كؼسز ذمىؼن مؼن صؼفافِة ا٢كيافسؼة -ؾن ثبٔثص ا٢كرشغ اّكزائصي تيؼرٍي اًفصويس

س َاسؼة  ؾيس ٕاجصام اًعفلة اًـمومِة ذاظة مؽ ثيايم ألمهَؼة اًلاهوهَؼة والاكذعؼاذًة ًِؼشٍ ألذؼريت يف ػؼي جضؼجَؽ

الاسدامثز ا٢كيهتجؼة مؼن ظؼصف اٗكوٌك،وجسؼجَي اىهتؼااكث دعؼريت ًلواؿؼس اًـالهَؼة وا٢كيافسؼة اًؼيت ًفصضؼِا ثيؼؼمي 

اًعفلاث
6

. 

 

                                                           
1

ؽ اّكزائؼصي، مؼساذٍك مَلؼات يف ا٢كَخلؼى اًؼوظين -  اًسؼاذش،لكَة سَوى توملوزت،زكاتة اًلضاء الاس خـجايل كدي اًخـاكسي يف جمال اًعفلاث اًـمومِة يف اًدرشًؼ

    .2013اْكلوق،جبامـة ذ.حيي فازش اب٢كسًة،ماي

2
ة،ح ز ح ح،اًـسذ1990ٔبوث18،ا٢كوافق ًؼؼ 1411حمصم27ا٢كؤزد يف90/23اًلاهون زمق   -  .1114،ض 36، ا٢كخضمن كاهون إلحصاءاث ا٢كسهَة وإلذاًز

3
ضوي زمق  - ـُ اٗكوٌك و ثيؼميَ ومعهل،ح ز ح ،ا٢كُـّسل وا٢كمُتّم،ًخـَّق ابدذعاظاث جمَس 1998ماي 30،ا٢كُوافق ًؼؼ1419ظفص ؿام 04،ا٢كُؤزد يف 98/01اًلاهُون اً

 .03،ض1998حوان  01،ا٢كوافق ًؼؼؼ1419ؿام ظفص ؿام  06،اًعاذزت يف 37ح،اًـسذ

4
ة، ح ز ح ح،اًـسذ1998ماي  30،ا٢كوافق ًؼؼ1419ظفص ؿام  04،ا٢كؤزد يف  98/02كاهون زمق - ،اًعاذزت 37،ا٢كـسل وا٢كمتم،ًخـَّق ابدذعاظاث ا٤كوكة إلذاًز

 .25،ض1998حوان  01،ا٢كوافق ًؼؼؼ1419ام ؿام ظفص ؿ 06يف 

5
،ا٢كـؼؼسل وا٢كمتم،ًخـَّؼؼق ابدذعاظؼؼاث ا٤كوكؼؼة اًخيؼؼاسغ، ح ز ح 1998مؼؼاي  30،ا٢كوافؼؼق ًؼؼؼؼ1419ظؼؼفص ؿؼؼام  04،ا٢كؼؼؤزد يف  98/03اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي زمق -

 .40،ض1998حوان  01،ا٢كوافق ًؼؼؼ1419ؿام ظفص ؿام  06،اًعاذزت يف 37ح،اًـسذ

6
   07،ا٢كصحؽ اًساتق،ضسَوى توملوزت -
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 .         08/09س خـجايل كدي اًخـاكسي وفق اًلاهون زمقا٢كعَة اًثاين:رشوظ الٕ -   

وؿؼة مؼن اًرّشؼوظ ا٢كخعَحؼة كؼاهوان سؼواء اًـامؼة حىت حصفؽ اٗكؾوى الاس خـجاًَة كدي اًخّـاكسًة ًًدلي ثوافص ٍل   

،وألدؼؼصى آكاظؼؼة اًؼؼيت ثيفؼؼصذ هبؼؼا اٗكؾؼؼوى الاسؼؼ خـجاًَة كدؼؼي اًفؼؼصغ ألول"وا٢كخـَلؼؼة ابٗكؾؼؼوى الاسؼؼ خـجاًَة"

 اًفصغ اًثاين".اًخـاكسًة"

 س خـجايل كدي اًخـاكسي.اًفصغ ألول:اًرشوظ اًـامة ًالٕ -   

 خـجال،ؿسم ا٢كساش تبٔظي اْكق،ؤبذريا رشظ اّكسًة.س  حمتثي ُشٍ اًرشوظ يف ثوفص حاٌك الٕ    

س خـجال رشظا ٔبساس َا لهـلاذ الادذعاض ٌَلضؼاء ا٢كسؼ خـجي،وٕان اكن ًـس الٕ ٔبوًل:ثوافص حاٌك الاس خـجال:-   

ف ًِشا اًـيرص يف ا٢كواذ صاي ًصفؽ ،901،921،924،925ا٢كرشغ اّكزائصي ٠ك ًوزذ ٔبي ثـًص زمغ اؾخحاٍز رشظا حُو

خؼسذَِا ٛك ًصمبا زاحؽ ٕاىل ظـوتة حتسًس فىصت الٕ اٗكؾوى،ومصذ ر ؼة، ًو سؼ خـجال هوهنؼا فىؼصت معََؼة ٔبنؼرث مهنؼا هؼًص

فاث اًيّت كَِؼت خبعوظؼَ ٕاّل ٔبهّنؼا ل  نشٛك مؽ مفاُمي مضاهبة اكًرضوزت وآكعص اًوص َم.وابًّصمغ من ثـّسذ اًخّـًص

٤كافؼؼة ؿََؼَ و اٙكي ًَؼزم ذزؤٍ ثرسؼؿة ل "آكعص اْكلِلي ا٤كسق ابْكق ا٢كصاذ اس خـجال ًـس:ختصح ؾن هون الٕ 

حىون ؿاذت يف اًخلايض اًـاذي وًو كرصث مواؾَسٍ"
1

. 

سؼ خـجال مؼن وجتسز إلصازت ُيؼا ٔبّن اًلؼايض اًفاظؼي يف اٗكؾؼوى ميؼٜك سؼَعة ثلؼسٍص مؼسى وحؼوذ حؼاٌك الٕ    

ًخـني ؿىل اًلايض كسًة"س خـجاًَة كدي اًخـا"اٗكؾوى الٕ ؿسرما،من اًؼصوف ا٤كَعة ابٗكؾوى،ويف موضوغ ذؾواان

إلذازي اًخّبٔنس من وحوذ حق ا٢كسؾي خُيىش ا٢كساش تَ ًو مّت ٕاجصام اًعفلة وثيفِشُا
2

. 

ًَا:ؿسم ا٢كساش تبٔظي اْكق-    س خـجايل ثساتري وكذَؼة وحتفؼَؼة مؼن صؼبهٔنا :ألظي ًلذيض ٔبن ًخزش اًلضاء الٕ اثه

وضوغ،دعوظؼؼا ٔبهّؼؼَ ٍىفؼؼي ًصفؼؼؽ اٗكؾؼؼوى ؿؼؼسم ا٢كسؼؼاش تبٔظؼؼي اْكؼؼق اٙكي ًحلؼؼى ادذعاظؼؼا ٔبظؼؼَال ًلؼؼايض ا٢ك

                                                           
1

ة،مؼؼؼؼشهصت ملسمؼؼؼؼة لسؼؼؼؼ خىٌلل مذعَحؼؼؼؼاث صؼؼؼؼِاذت ا٢كاسؼؼؼؼرت،لكَة اْكلوق،خامـؼؼؼؼة كاظؼؼؼؼسي  - مٌؼؼؼؼري دوخؼؼؼؼة،اٗكؾوى الاسؼؼؼؼ خـجاًَة يف ا٢كؼؼؼؼواذ إلذاًز

 .  14،ض2013مصابخ،وزكٍك،

2
 .08سَوى توملوزت،ا٢كصحؽ اًساتق،ض -
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س خـجايل ُيا ابًححؼر يف ا٢كسؼدٌساث ا٢كلسمؼة هل ؿؼىل الاس خـجاًَة احامتل وحوذ اْكق،ٕار ٍىذفي ًصفؽ اًلايض الٕ 

و راثَ مؼا اصؼرتظخَ ا٢كؼاذت ق ٕاح م وإ  918احامتل وحوذ اْكق من ؿسمَ،ُو
1

ٍّ نؼشٛك كضؼاء جمَؼس اٗكوٌك  ،و ٔبكؼص

"يف اْكاٌك اًيت ؿَهيا اٗكوٌك جية اًلول ٔبن اًلايض تبٔهَّ: 12/12/2007ا٢كؤزد يف 043277اّكزائصي يف كصاٍز زمق

إلذازي اًفاظي يف ا٢كسائي الاسؼ خـجاًَة كؼري خمؼخط ٌَفعؼي يف اٗكؾؼوى ألظؼََة ٌَمجَؼس اًضؼـيب اًؼح٘كي 

ا٢كس خبٔهف ٢كساسِا تبٔظي اْكق"
2

.  

سؼ خـجاًَة،فِيحلي ظؼصخ ٕاصؼاكل ٍمتحؼوز ٗكؾؼوى الٕ ٕان اكن ما س حق رهٍص ًُـس ٔبمصا مٌعلِا مامتيش مؼؽ ظحَـؼة ا   

اًؼيت 946س خـجاًَة كدي اًخـاكسًة ذاظة ابًيّؼؼص ٕاىل حفؼوى ا٢كؼاذت مسى ثوافص ُشا اًرشظ يف اٗكؾوى الٕ حول:

   ثـعي اًلايض سَعاث واسـة هل من صبهٔنا ٔبن متس تبٔظي اْكق؟

ٔبظؼححت هل  08/09 وفؼق كؼاهون اح م وٕا زمقسؼ خـجايلإلخاتة ؿىل ُشا اًدّساؤل ثسفـيا ٌَلول ٔبّن اًلؼايض الٕ    

ؼا تًرشؼ إلؿؼالن ؾؼن اًعؼفلة يف  ٕاماكهَة ثوحَِ ٔبوامص ًإلذازت كعس اًوفاء ابًزتاماث اًـالهَة وا٢كيافسؼة،ٔكن ًبٔمُص

ة،ٔبو ًوخَ ًِا ٔبمصا تلدول مصحش حمصوم ٔبو مسددـس من  اًعحف اًَومِة،ٔبو ٕاؿاذت ورشٍ مؽ اس خفائَ ًحَاانثَ إلحداًز

ص وحفؼوى اٗكؾؼوى ذالفؼا ٌَلواؿؼس اًـامؼة  ا٢كضازنة يؼؼص يف حؼُو يف اًعفلة،ما جيـؼهل ًخؼسذي يف ٔبظؼي اْكؼق ًو

ٍك ٔبن مؼا سؼ حق مؼن صؼبٔهَ ٔبن ٍىؼون كؼري مًسؼجٌل مؼؽ ا٢كخـازف ؿَهيا يف اًلضاء الٕ  س خـجايل،واًيّت ًحسو ٔلول ُو

الاسؼ خـجاًَةساًفة اٙكهص،ما ٔبذى ٕاىل اًحـغ ٕاىل جسؼمَة ُؼشٍ اٗكؾؼوى ثضؼ حَ 918حفوى هط ا٢كاذت
3

،وٕان نيؼا ل 

س رٛك ؿىل اؾخحاز ٔبهَّ حىت وٕان متخؽ اًلايض الاس خـجايل تعالحِاث من صبهٔنا ٔبن متس تبٔظي اْكق كؼري ٔبهّنؼا  هًؤ

ثحلى اس خـجاًََ،ٕار وٕان اكن ػاُصا ؿسم اًخّجاوس تني ظالحِاث اًلايض الاس خـجايل كدي اًخـاكؼسي وتؼني هؼط 

من زوخ ُشا ألذري جيـي ؿسم اًخّجاوس كري كامئ وجيـي ُؼشٍ اٗكؾؼوى ثدسؼم ق ٕا م وٕا،ٕاّل ٔبّن اًخّمىن 918ا٢كاذت

 ابلس خـجاًَة ابًّصمغ من ثٜك اًعالحِاث ورٛك ابًيّؼص ٕاىل ظحَـهتا اًوكائَة.

                                                           
1

 .. و ل ًيؼص يف ٔبظي اْكق"س خـجال ابًخساتري ا٢كؤكذة.."ًبٔمص كايض الٕ تيعِا ؿىل ٔبهَّ: -

2
 .123،كري مًضوز،مٌلول ؾن:ْكسني جن ص َخ بٓج مَواي،ا٢كصحؽ اًساتق،ض12/12/2007ا٢كؤزد يف 043277كصاز جمَس اٗكوٌك زمق - 

3
 .16سَوى توملوزت،ا٢كصحؽ اًساتق،ض -
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ؼشا مؼا ًثخؼت حىت ثلوم اٗكؾوى الٕ اثًثا:رشظ اّكسًة:-    س خـجاًَة ٍىفي ٔبن ٍىون ُياك احامتل ًوحوذ اْكق،ُو

 ّٙكي ؿاذت ما ٍصثحط تبٔمٍصن ٔبساسني:خسًة ظَة ا٢كسؾي وا

ل ثلدي اٗكؾوى الاس خـجاًَة ًـسم اًخّبٔسُس ٕارا ما زفـت من ظصف اًخّىٌصس اًلاهوين ٌَحق اًواحة حٌلًخَ:-   

مذـِس يف اًعفلة ًعاًة حبٌلًة حلَ يف ا٢كسؼاوات مؼؽ ابيق ا٢كضؼازنني كعؼس ثلؼسمي ؾصضؼَ،زمغ وحؼوذٍ يف ٕاحؼسى 

ا٢كؼيؼم ٌَعؼفلاث اًـمومِؼة  15/247مؼن ا٢كصسؼوم اًصئؼايس زمق75ايئ اًوازذت يف ا٢كاذتحالث إلكعاء ا٢كؤكت واٍهنّ 

ضاث ا٢كصفق اًـام وثفًو
1

. 

و ما ٔبنسثَ ا٢كاذت ثثخت اًلايض من ذالل اًوكائؽ احامتل وحوذ اْكق:-    ق ٕاح م       وإ 924ُو
2

،ومن مثة حفىت 

يض اًخبٔنس من احامتل وحوذ مساش ٔبو ٕاذالل ابًزتاماث ثلدي اٗكؾوى الاس خـجاًَة كدي اًخـاكسًة ًًدلي ؿىل اًلا

 ق اح م وٕا. 946إلصِاز ٔبو ا٢كيافسة وفق ا٢كاذت

 اًفصغ اًثاين:اًرشوظ آكاظة ًالس خـجايل كدي اًخـاكسي.-   

 ق اح م وٕا إلظاز اًلاهوين ًِشٍ اًرشوظ،واًيّت ميىن ٕاحٌلًِا فامي ًًل:946ثـس ا٢كاذت   

ؤذؼؼش يف اٗكؾؼؼوى الاسؼؼ خـجاًَة كدؼؼي اًخـاكسًؼؼة اب٢كفِؼؼوم اًواسؼؼؽ ٌَعؼؼفة حِؼؼر ميىؼؼن ٔبن ًٔبوًل:ظؼؼفة ا٢كؼؼسؾي:-   

 حىدسة حبنك ا٢كعَحة نٌل ثخوفص حبنك اًلاهون،ورٛك نٌلًًل:

                                                           
1

اٙكٍؼن زفضؼوا اسؼ خىٌلل ؾصوضؼِم ٔبو -ة،ا٢كخـامَون الاكذعؼاذًون:ٕار ثيط ُشٍ ا٢كاذت ؿىل ٔبهَّ:"ًلىص ثضلك مؤكت ٔبو هنايئ ا٢كضؼازهون يف اًعؼفلاث اًـمومِؼ -

اٙكٍن مه يف حاٌك ٕافالش ٔبو اًخعفِة -،74و 71ثياًسوا ؾن ثيفِش اًعفلاث اًـمومِة كدي هفار بٓخال ظالحِة اًـصوط،حسة اًرشوظ ا٢كيعوض ؿَهيا يف ا٢كاذثني

ة اًلضائَة ٔبو اًعَح، ة اًلضائَة ٔبو اًعَح،اٙكٍن مه حم-ٔبو اًخوكف ؾن اًًضاظ ٔبو اًدسًو  -ي ٕاحصاء معََة إلفالش ٔبو اًخعفِة ٔبو اًخوكف ؾن اًًضاظ ٔبو اًدسًو

اٙكٍؼن ل -اٙكٍؼن لٌسؼ خوفون واحدؼاهتم اّكحائَؼة وصؼ حَ اّكحائَؼة،-اٙكٍن اكهوا حمي حنك كضايئ حائز ًلوت اًيشء ا٢كليضؼ فِؼَ ثسؼخة خماًفؼة متؼس تزناُؼهتم ا٢كِيَؼة،

ا٢كسجَون يف كاةمة ا٢كؤسساث ا٥كٍك ابًزتاماهتا تـسما اكهوا حمؼي ملؼصزاث اًفسؼخ حتؼت -اٙكٍن كاموا تخرصحي اكرة،-ساابث رشاكهتم،ٌس خوفون إلًساغ اًلاهوين ْك 

ؽ، مؼن ُؼشا 89ا٢كسجَني يف كاةمة ا٢كخـامَني الاكذعاذًني ا٢كميوؿني من ا٢كضؼازنة يف اًعؼفلاث اًـمومِؼة ا٢كيعؼوض ؿَهيؼا يف ا٢كؼاذت -مسؤوًَهتم من ٔبحصاة ا٢كضاًز

ؽ واًخيؼؼمي يف جمؼال اّكحاًؼة وأكؼازك واًخجؼازت،-ا٢كصسوم، اٙكٍؼن اكهؼوا حمؼي ٕاذاهؼة -ا٢كسجَون يف اًحعاكِة اًوظيَة ٢كصحىيب اًلش ومصحىيب ا٥كاًفاث آكعريت ٌَدرشًؼ

 ُشا ا٢كصسوم....." من 84ثسخة خماًفة دعريت ًدرشًؽ اًـمي واًضٌلن الاحامتؾي،اٙكٍن ٔبذَوا ابًزتاماهتم ا٤كسذت يف ا٢كاذت 

2
 تيعِا:"ؾيسما ل ًخوفص الاس خـجال يف اًعَة ٔبو ٍىون كري مؤسس،ٍصفغ كايض الاس خـجال ُشا اًعَة تبٔمص مسخة". -
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

"..ًمت إلدعاز من ظصف  ل من هل ق اح م وٕا ؿىل ٔبهَّ:946:هعت ا٢كاذتاندساة ا٢كسؾي تياء ؿىل ا٢كعَحة-بٔ    

كؼا مؼن رٛك ثلدؼي اٗكؾؼوى الاسؼ خـجاًَة كدؼي اًخـاكسًؼة مؼن ظؼصف  ل مؼن هل .اهعالمعَحة يف ٕاجصام اًـلؼس.."

معَحة يف ٕاجصام اًـلس،واّٙكي كس ًَحلَ رضز حصاء إلذالل ابًزتاماث إلصِاز وا٢كيافسة اًيّت ختضؼؽ ًِؼا معََؼاث 

ة واًعفلاث اًـمومِة ظحلا ٌَفلصثني  من ا٢كاذت اًساتلة.02و01ٕاجصام اًـلوذ إلذاًز

اب٢كفِوم اًساتق ٌَمعَحة ل ًلذيض ؿسم رضوزت ٕازحاث وحوذ رضز،تي ٍىفي فلؼط ٔبن ميؼٜك ا٢كؼسؾي  و ألذش   

فصظة ٌَفوس ابًعفلة ًول ؿسم دصق كواؿس اًـالهَة وا٢كيافسة.ما ًالحؼغ ٔبّن اًلضؼاء اًفصويسؼ ثـامؼي ترصؼامة مؼؽ 

جؼؼصام اًـلؼؼس اكًخيؼؼؼاميث ُؼؼشٍ اًلاؿؼؼست،ٕار ٠ك ًلدؼؼي اٗكؾؼؼوى ا٢كصفوؿؼؼة مؼؼن ظؼؼصف ٔبصؼؼزاض قؼؼصابء ؾؼؼن معََؼؼاث إ 

ا٢كِيَة،وا٢كخـاكسٍن من اًحاظن ومٌؼٌلث حٌلًة اًحُئة
1

. 

ا٢كسؾي يف ُشٍ اْكاٌك ل ٍىون ٔبحؼس ا٢كخيافسؼني ا٢كخلؼسمني ابًـؼصوط اثهَا:اندساة ظفة ا٢كسؾي حبنك اًلاهون:-   

ؼ م اٗكؾؼوى الاسؼ خـجاًَة تي ًـس من ٔبحس ألصزاض اًـامة اًصمسَة،واّٙكي مييح هل اًلاهون دضاحة اْكق يف حتًص

ؼق إلدعؼاز يف حؼاٌك دؼصق كواؿؼس اًـالهَؼة وا٢كيافسؼة مؼن ٔبخؼي ا٤كافؼؼة ؿؼىل ا٢كعؼَحة  كدي اًخـاكسًة ؾؼن ظًص

شا فـال ما مّت اًيّط ؿَََ دضاحة يف ا٢كاذت  :"..ونؼشٛك ٢كمثؼي اٗكوٌك ؿؼىل مسؼ خوى تيعؼِا 02/ف246اًـامة،ُو

.وابًخّايل فِشٍ إلماكهَة وا٥كوٌك ة ٕاكَميَة ٔبو مؤسسة معومِة حمََة"اًولًة ٕارا اجصم اًـلس ٔبو س َربم من ظصف حٌلؿ

ٌَوايل ابؾخحاٍز حازسا ٌَمرشوؾَة ا٢كخـَلة إبجصام اًعفلاث اًـمومِؼة كعؼس ضؼحط ا٥كاًفؼاث واًخّجؼاوساث ا٢كسؼجٍك 

حٍك اًاّلحلؼة ؿؼىل كدي معََة إلجصام،وٕان اكهت ثخاكمي مؽ الادذعاض ا٢كميوخ هل جصكاتة ٔبوخَ ا٢كرشؼوؾَة يف ا٢كؼص 

 ٕاجصارما،ٕاّل ٔبهَّ ميىن ٕااثزت تـغ ا٢كالحؼاث ثضبٔن رٛك وفق ماًًل:

ؼة يف حؼال إلذؼالل ابًزتامؼاث اًـَيَؼة  946ٔبّن ا٢كاذت -بٔ     ٔبؾعت ٌَوايل وجِة زمسَة حق ٕادعؼاز ا٤كوكؼة إلذاًز

ح اّكِؼة اًصمسَؼة اًؼيّت ًِؼا حؼق وا٢كيافسة ؾيس ٕاجصام اًـلؼوذ ٔبو اًعؼفلاث اًـمومِؼة ٌَح٘كًؼة ٔبو اًولًؼة ذون ثوضؼَ

                                                           
1

ة ل  - يافسؼة و تـسم كدول اٗكؾوى ا٢كصفوؿة من كدي ٔبحس ا٢كسدضؼاٍزن اًح٘كًؼني ا٢كخـَلؼة خبؼصق تـؼغ اًزتامؼاث ا٢ك  Renneيف ُشا ا٣كال حوكت ا٤كوكة إلذاًز

خٌُم ل ميخٜك ظفة ٕلماكهَة ٕااثزت ُشٍ اٗكؾوى ًـسم ؿالكهتا تـمََؼة ٕاجؼصام  اًـالهَة من خاهة اًح٘كًة ثسخة اهـسام ا٢كعَحة،وكصز جمَس اٗكوٌك ٔبن هلاتة رمين ا٢كاًز

ؼس مؼن ا٢كـَومؼاث اهؼؼص:جن امحؼس  اًعفلاث اًـمومِة،وراث ا٣كَس كدي ابٗكؾوى ا٢كصفوؿة من ظصف ا٢كصحشني اٙكٍن حصموا من ذدول اًعفلة ذون وخَ حق.و٢كًز

 .57حوزًة،ا٢كصحؽ اًساتق،ض
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ؼة ا٢كوحضؼة يف ّػؼي ا٢كؼاذت مؼن ا٢كصسؼوم اًصئؼايس 06إلدعاز ثضفافِة اًعفلاث ا٢كربمؼة مؼن ظؼصف اًَِئؼاث ا٢كصنًز

 ساًف اٙكهص،ألمص اٙكي ًدٌاىف مؽ س َاسة حمازتة اًفساذ. 15/247زمق

ا٤كسذت ًىِفِة ثحََؼف    وٕاؿؼالم اًؼوايل ق ٕاح م وٕا ذاظة يف قَاة ألظص اًلاهوهَة  946ظـوتة ثفـَي ا٢كاذت-ة   

 ابًخّجاوساث اْكاظٍك.

من اًرشوظ آكاظة ٌ٘كؾوى إلس خـجاًَة كدي اًخـاكسًة إلذؼالل اثًثا:إلذالل ابًزتاماث إلصِاز وا٢كيافسة:-   

ابًزتاماث إلصِاز وا٢كيافسة
1

 ،وكدي اًخّـصط ًعوز ُشا إلذالل ًًدلي مـصفة ما ا٢كلعوذ هبا؟

ّصف مدسٔب اًـالهَة ٔبو اًزتاماث إلصِاز تبٔهَّ اًزتام إلذازت ابٕلؿالن ا٢كسؼ حق ؾؼن اتزخي ومؼاكن ٕاحؼصاء اًعؼفلة ًُـ   

ق ثلسمي ؾصوضؼِم وفؼق اًضؼلك ا٢كعَؼوة ويف اًوكؼت ا٤كؼسذ حىت ًدس ىن ٌَمِمتني اب٢كضازنة فهيا ؾن ظًص
2

،وكؼس 

صؼِاز، واًؼيّت حمتثؼي يف حؼاٌك ظَؼة اًـؼصوط حالث اًيت ًًدلي فهيا الٕ 15/247من ا٢كصسوم زمق61حسذث ا٢كاذت

ا٢كفذوخ،ظَة اًـصوط ا٢كفذوخ مؽ اصرتاظ كسزاث ذهَا،ظَة اًـصوط ا٤كسوذ،ا٢كساتلة،اًرّتايض تـس الاسدضازت 

3ؾيس الاكذضاء
  .     

ٔبو يف حني ًلذيض مدسٔب ا٢كيافسة فذح ا٣كال ٔبمام  ل مؼن هيمؼَ ألمؼص يف اًعؼفلة ؿؼىل حؼس اًّسؼواء ذون متَؼزي    

ؼغ اّكزائؼؼصي مؼؼن ذؼؼالل ا٢كيؼومؼؼة اًلاهوهَؼؼة ٌَعؼؼفلاث  و راثؼؼَ ا٢كحؼؼسٔب اّٙكي هّصسؼؼَ ا٢كرشّؼ هتمؼؼُش ٔبو ٕاكعؼؼاء،ُو

ة اًوظول ٌَعَحاث اًـمومِؼة وا٢كسؼاوات يف مـؼامٍك  اًـمومِة،واّٙكي ٔبنّس ؿىل رضوزت مصاؿات ؾيس ٕاجصارما مداذئ حًص

ا٢كصحشني وصفافِة إلحصاءاث
4

 . 

 هتااك لًزتاماث إلصِاز وا٢كيافسة ٍلوؿة من ألفـال ًشهص مهنا:ومن مثة،ًـس دصكا واى   

                                                           
1

 . 10سَوى توملوزت،ا٢كصحؽ اًساتق،ض -

2
 .325،ض 11حَمية جصوك،ذوز اًعـن الاس خـجايل اًساتق ٌَخـاكس يف ماكحفة اًفساذ يف اًـلوذ واًعفلاث اًـمومِة،ملال مًضوز مبجٍك اًفىص،اًـسذ -

3
ضؼؼاث ا٢كصفؼؼق اًـؼؼام اًحَؼؼاانث اًواحؼؼة ندسؼؼمَة ا٢كعؼؼَحة  15/247مؼؼن ا٢كصسؼؼوم اًصئؼؼايس زمق 62نؼؼٌل وحّضؼؼت ا٢كؼؼاذت  - ا٢كؼؼيؼم ٌَعؼؼفلاث اًـمومِؼؼة وثفًو

ا. فِا اّكحايئ،هَفِة ظَة اًـصوط،رشوظ اًخبَُٔي والاهخلاء ألويل،موضوغ اًـمََة وكرُي  ا٢كخـاكست،ؾيواهنا،زمق ثـًص

4
ضاث ا٢كصافق اًـامة. ا٢كيؼم 15/247من ا٢كصسوم زمق  05ا٢كاذت  -  ٌَعفلاث اًـمومِة وثفًو
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ست ًومِة دصق كواؿس إلؿالن ؾن اًعفلة اًـمومِة:-بٔ     من رٛك ؿسم إلؿالن ؾن اًعفلة هنائَا ٔبو ٕاؿالهَ يف حًص

ًرّشؼت اًّصمسَؼة من ا٢كصسوم اًصئايس ا٢كيؼم ٌَعفلاث اًـمومِة اصرتظت ورشٍؼ ٕاحدؼازاي يف اً 65واحست زمغ ٔبّن ا٢كاذت

سثني وظيَدني،نٌل ًسذي يف هعاكَ ؿؼسم اًؼيط يف إلؿؼالن ؾؼن اًحَؼاانث  ٌَعفلاث اًـمومِة وؿىل ألكي يف حًص

 ساًف اٙكهص.15/247من ا٢كصسوم زمق62إلًزامِة ا٢كيعوض ؿَهيا يف ا٢كاذت

ا٢كصسؼؼوم اًصئؼؼايس مؼؼن 39فلؼؼس وحضؼؼت ا٢كؼؼاذتادذَؼؼاز إلذازت ٕلحؼؼصاء ٕاجؼؼصام كؼؼري مٌاسؼؼة ومؼؼوحّض كؼؼاهوان:-ة   

ضاث ا٢كصفق اًـام ؿىل إلظاز اًـام ًىِفِاث ٕاجؼصام اًعؼفلاث  15/247زمق ا٢كخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة وثفًو

ق ظَة اًـصوط ٔبو وفق ٕاحصاء اًرتايض ا٤كسذ هعاكؼَ يف  اًـمومِة،واًيّت ؿاذت ما ثمت وفق اًلاؿست اًـامة ؾن ظًص

ٔبي اس خزسام ًخلٌَاث إلجصام يف كؼري موضؼـِا مؼن صؼبٔهَ ٔبن خيؼصق كواؿؼس  من راث ا٢كصسوم.ومن مثة فٕانّ 49ا٢كاذت

ومثؼال رٛك كِؼام ،15/247مؼن ا٢كصسؼوم زمق  05ا٢كيافسة وا٢كساوات يف مـامٍك ا٢كصحشني وا٢كيعوض ؿَهيا يف ا٢كؼاذت

ق اًرتايض ذون اٗكؾوى اًضلكَة ٕاىل ا٢كيافسة وذون الا سؼدٌاذ ٕاىل إلذازت إبجصام ظفلة مؽ مذـامي وحِس ؾن ظًص

   من ا٢كصسوم اًصئايس.   49اْكالث ا٤كسذت يف ا٢كاذت

ق ا٢كحاًلة يف ا٢كـاًري اًخّلٌَة ا٢كـَؼن ؾهنؼا ثضؼلك ا٢كلالت يف ا٢كواظفاث وآكعوظَاث اًخلٌَة:-ح    ورٛك ؾن ظًص

1حيخوي ؿىل ؾيرص ثفضًَل ٔلحس ا٢كصحشني ؿىل حساة اًّحلِة اىهتااك ًلواؿس ا٢كيافسة
. 

:ًلؼؼوم الاصؼؼرتاك يف اًعؼؼفلاث اًـمومِؼؼة ؿؼؼىل مدؼؼسٔب صمؼؼان ٔبو الاسؼؼددـاذ مؼؼن اًعؼؼفلة ذون وخؼؼَ حؼؼقاْك-ذ   

ة اًعؼياؿة واًخجؼازت ا٢كىفؼوٌك ذسؼ خوزاي ة،متاص َا مؽ مدسٔب حًص اْكًص
2

،ٕار ل ًوخؼس ٔبي مؼاهؽ كؼاهوين مؼن اصؼرتاك ٔبي 

الاختؼؼار كعؼؼس اٗكدؼؼول مذيؼؼافس يف ٕاظؼؼاز احؼؼرتام اًرشؼؼوظ اًلاهوهَؼؼة اًـامؼؼة وإلحؼؼصاءاث اًضؼؼلكَة اًواحدؼؼة 

ٌَميافسة،فال جيوس ًإلذازت ٔبن ثحـس مصحشا مىت ثوافصث فَِ اًرشوظ اًلاهوهَؼة مٌهتجؼة تؼشٛك موكفؼا حِؼاذاي اجتؼاٍ 

                                                           
1

اٙكي ًيعؼوي وكس اؾخرب جمَس  اٗكوٌك اًفصويس ٔبن وضؽ مواظفاث مـلست ٌَعفلة ؾيس إلؿالن ؾهنا،هبسف حرص ا٢كيافسة تني ؿازضني مـَيني تؼشاهتم ألمؼص  -

س من ا٢كـَوماث اهؼص: جصوك حَمية، ض  .300ؿىل مساش دعري تلواؿس ا٢كيافسة.٢كًز

2
،ح ز ح 1996،ا٢كخضؼمن اًخّـؼسًي اٗكسؼ خوزي ًسؼ ية 1996ذٌسمرب  07،ا٢كوافق ًؼؼؼؼ1417زحة  26،ا٢كؤزد يف 96/438من ا٢كصسوم اًصئايس زمق 37ا٢كاذت -

 10،ض08/12/1996تخازخي  76ح،اًـسذ
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ا٢كخيافسني حىٌصسؼا ٌَمحؼسٔب اٗكسؼ خوزي اًلؼايض حبَؼاذ إلذازت
1

،فِؼشٍ ألذؼريت ًُسؼت حؼصت يف اسؼ خزسام سؼَعهتا 

ة يف اس خسؿاء ا٢كرتحشني وٕاكعاء  اًحـغ مهنم فامي ؿسا حالث ا٢كيؽ ا٤كسذت من ظصف ا٢كرشغاًخلسًٍص
2

. 

ًلس وحّض ا٢كرشغ اّكزائصي مـاًري ادذَاز ا٢كخـاكؼس مؼؽ إلذازت ورٛك إلذالل تلواؿس ادذَاز ا٢كخـامي ا٢كخـاكس:-ه   

ضؼؼاث  15/247مؼؼن ا٢كصسؼؼوم اًصئؼؼايس زمق 53،54،55،56،57،58يف ا٢كؼؼواذ  ا٢كخضؼؼمن اًعؼؼفلاث اًـمومِؼؼة وثفًو

الث ا٢كصحشني.ويف ُشا ا٣كال فلس ٔبًزمت اًفلصت اًثاهَؼة مؼن ا٢كؼاذت مؼن  54ا٢كصفق اًـام،ورٛك كعس اًخبٔنس من مُؤ

ة ًِا ؿالكة مبوضوغ اًعفلة.  راث ا٢كصسوم ؿىل ٔبن ٌسدٌس ثلِمي اًرتص َحاث ٕاىل مـاًري كري متَزًي

ث إلصؼِاز وا٢كيافسؼة تؼي ًًدلؼي ٔبن ٍىؼون وجتسز إلصازت ٔبهَّ ل ٍىفي ٔبن ًثخت اًعاؾن وحوذ ٕاذالل ابًزتاما   

ُشا إلذالل من صبٔهَ ٔبن ٌسخة رضزا،و ا٢كالحغ ٔبن ا٢كرشؼغ و اًلضؼاء اًفصويسؼ ٠ك ٌضؼرتظا ٔبن ٍىؼون اًرضؼز 

حاظال تي ٌس خوي ٔبن ٍىون حممتؼي اًوكؼوغ ابًًسؼ حة ٌَمؼصحش.ومن مثؼة فؼال ًلؼؽ ؿؼىل ُؼشا ألذؼري ؾؼةء ٕازحؼاث 

 يادض جسمح تخلسٍص اًرضز وجُضري ٕاىل مسى ثبٔزري إلذالل و جسخدَ توكوؿَ.رٛك،وٕاهٌّل ٍىفي ثلسميَ ٢كربزاث وؾ 

 اثًثا:إلظاز اًزمين ًصفؽ اٗكؾوى إلس خـجايل كدي اًخـاكسي:      -   

جنس ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي ٠ك ٍىن ذكِلا يف جتسًسٍ ًلٓخؼال اًزمٌَؼة اًؼيت ًًدلؼي زفؼؽ  946ابس خلصائيا ًيط ا٢كاذت    

ًخـاكسي.من ُؼشا ا٢كيعَؼق ووفؼق ا٢كؼاذت ًؼمت إلدعؼاز سؼواء مّت ٕاجؼصام اًـلؼس ٔبو سؼُمت رٛك،نؼٌل إلس خـجايل كدي ا

ة كدي ٕاجصام اًـلس.  ٔبزذفت إبماكهَة ٕادعاز ا٤كوكة إلذاًز

ثثؼري ٕاصؼاكًَة اًخيؼاكغ اًرصؼحي تؼني  946ما ميىن كوهل يف ُشا ا٣كال ٔبّن إلظاز اًزمين ا٤كسذ من كدؼي ا٢كؼاذت    

يئ ا٢كدسمة تَ ُشٍ اٗكؾوى و اًيت هتسف ٕاىل ٕاظالخ ا٥كاًفؼاث كدؼي ٕاجؼصام اًـلؼس وٕاماكهَؼة زفـِؼا تـؼس اًعاتؽ اًوكا

                                                           
1

 .1996من اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية  23ا٢كاذت  -

2
،نٌل ظسز يف ُشا ا٣كال اًلصاز اًوسازي ا٤كؼسذ ًىِفِؼاث اًدسؼجَي واًسؼحة مؼن كاةمؼة 15/247ًصئايس زمقمن ا٢كصسوم ا75ويه اْكالث اًيت ؿسذهتا ا٢كاذت  -

و اًلصاز ا٢كؤزد يف  03،04،05،06،07،08ا٢كميوؿني من ا٢كضازنة من اًعفلاث اًـمومِة سواء يف مواذٍ  مازش  28ا٢كـسذت ْكالث إلكعاء اٍهنايئ وا٢كؤكت،ُو

ي 20،تخازخي  24،ح ز ح ح،اًـسذ  2011  .32،ض 2011ٔبفًص
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ٕاجصام اًـلس؟وخباظة مؽ اًيّؼص ٕاىل اًسَعاث ا٢كميوحة ٌَلايض إلس خـجايل من ثوحهيَ ًٔلوامص ٌَمدسخة ًالمذثال 

 ًوما. 20لًزتاماثَ،ٔبو ألمص تخبٔحِي ٕامضاء اًـلس ٢كست

ـّي م    ؼو مؼا ٔبذى ٕاىل 946صحـَة رٛك اًدّساؤل حوكؼن يف ؿؼسم ذكؼة ا٢كرشؼغ اّكزائؼصي ؾيؼس ظؼَاقخَ ٌَؼٌلذتً ،ُو

واًفلصت اًثاًثة،وٕان اكن ا٢كيعق ًفصط ٔبن ًمت زفؽ ُشٍ اٗكؾوى كدي  946من ا٢كاذت  02اًخياكغ ا٢كوحوذ تني اًفلصت

س ل جمؼال ٌَعـؼن اًسؼاتق ؾؼن اًخّـاكؼس هؼون ٔبّن ٕاجصام ًخبٔهَس اًعاتؽ اًوكايئ ًِشا اًعـن،ذاظة ٔبهَّ وتـؼس ٕاجؼصام اًـلؼ

ادذعاض كايض الاس خـجال ًخوكؼف ؾيؼسما ًحؼسٔب ادذعؼاض كؼايض اًـلؼس ٔبي كؼايض ا٢كوضوغ،وفضؼال ؿؼىل ٔبّن 

اس خـٌلل اًخـاكسي كدي الاس خـجايل كس ًسفؽ ا٢كعَحة ا٢كخـاكست ٕاىل جرسًؽ ثوكِؼؽ اًـلؼس،ويف ُؼشٍ اْكؼاٌك ل ٍىؼون 

تـؼؼس ٕاظؼؼساز اًلؼؼايض ٔلمؼؼص اًخبٔحِؼؼي يف ٕامضؼؼاء اًـلؼؼس ٕاىل هناًؼؼة إلحؼؼصاءاث و٢كؼؼست ل ًِؼؼشا اًعـؼؼن ٔبي ٔبثؼؼص،وحىت 

ًوما ومؽ جتاوس اًلايض ًِا ذون اًفعي يف اْكنك،فٕاّن راث ألثص ًرتثة ابًيؼؼص ٕاىل ٔبّن ُؼشا اًخجؼاوس ل 20ثخجاوس

غ يف حؼال ًًذج ؾيَ سوى ثوكِف ثـََق ٕاجصام اًـلس ول ًؤثص ؿىل حصة اْكنك ًىٌَ ميىن ٔبن ٌضلك  سخدا ٌَخـؼًو

1جسخدَ يف اًرضز
. 

 زاتـا:زفؽ اًعـن ٔبمام اّكِة اًلضائَة ا٥كخعة.-   

َة اًيت جس حق اًفعي يف اًزناغ،ويف ُشا ا٣كال     ثـخرب مسبٌٔك الادذعاض اًلضايئ من مسائي اًيّؼام اًـام ألًو

ؼة مفن انحِة الادذعاض إلكَميي ًًدلي ثلسمي اًعـن يف مواذ اًـلوذ إلذا ة رمٌل اكهت ظحَـهتا ٔبمام ا٤كوكة إلذاًز ًز

اًواكـة يف ذائصت ادذعاظِا ماكن ٕاجصام اًـلس ٔبو ثيفِشٍ،وٕارا ثـَّق ألمص ابٔلصلال اًـمومِة ٍصفؽ اًعـن ٔبمام ا٤كوكة 

اًواكـة يف ذائصت ادذعاظِا ثيفِش ألصلال
2

. 

ابًيؼؼص ٕاىل  08/09من اًلؼاهون زمق 800وفق ا٢كاذت ٔبّما فامي ًخـَق ابلدذعاض اًيّوؾي فِخحسذ نٌل ُو مـَوم و   

ة ٔكول ذزخة حبنك كاتي ًالس خنٌاف  ة يف ا٢كياسؿاث إلذاًز ُس ظحَـة اًـلس،وابًخّايل ختخط ا٤كامك إلذاًز ا٢كياسؿة ًو

                                                           
1

ؾن اٙكي وٕان اكن جمَس اٗكوٌك اًفصويس ومن ذالل احهتاذٍ يف مفِوم الاس خـجايل كدؼي اًخـاكؼسي ٔبكؼص إبماكهَؼة كدؼول اًعـؼن تـؼس اًخـاكؼس مؼن ظؼصف اًعؼا -

س مؼن اًرشؼخ اس خـمي حلَ يف اًعـن كدي اًخـاكس و٠ك ًيفـَ رٛك ثسخة هجهل ًصفغ ؾصضَ وثوكِؽ إلذازت ؿىل اًـلس  ثسخة ٕاذالل إلذازت ابًزتاماهتا اًلاهوهَة.٢كًز

 .  303ٍصىج اًصحوغ ٕاىل:جصوك حَمية،ا٢كصحؽ اًساتق،ض 

2
ة. 08/09من اًلاهون زمق  804ا٢كاذت -  ا٢كخـَق ابٕلحصاءاث ا٢كسهَة وإلذاًز
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

ٔبمام جمَس اٗكوٌك ؿىل ٔبن ًمت اًفعي يف اًعـن الاسؼ خـجايل ابًدضؼىٍِك أكاؾَؼة
1

 ،مؼا ًـؼزس الاسؼ خلصاز اًلؼاهوين

وجيـي اًلصاز إلس خـجايل واحضا وذكِلا،ابًصمغ من ٔبّن منؼط ثؼٜك اًدضؼىٍِك حتؼول ذون إلدشاغ يف ٕاظؼساز ألمؼص 

 الاس خـجايل.

ؼغ اّكزائؼؼصي تؼؼبٔن وحَض كواؿؼؼس الادذعؼؼاض اًيؼؼوؾي يف جمؼؼال     مؼؼا جتؼؼسز إلصؼؼازت ٕاًَؼؼَ ٔبهّؼؼَ و ٕان ٔبحسؼؼن ا٢كرشؼ

 رٛك ابًيّؼص ٕاىل:    الاس خـجايل كدي اًخـاكسي،ٕاّل ٔبهَّ ٠ك ًوفق نثريا و

ؼغ اّكزائؼؼصي ويف ػؼؼي ا٢كؼؼاذثني-    حرصؼؼ اهـلؼؼاذ الادذعؼؼاض اًلضؼؼايئ ٌَيؼؼؼص يف ظـؼؼون  946،947ٔبّن ا٢كرشؼ

ة فلط،مذياس َا تشٛك ادذعاض جمَس اٗكوٌك سؼواء وجِؼة اسؼ خنٌاف  إلس خـجايل كدي اًخـاكسي ٌَمحوكة إلذاًز

ا٢كخـَلؼة إبذؼالل اب٢كيافسؼة واًـالهَؼة يف اًعؼفلاث اًـمومِؼة ٔبو هوهَ هجة اتخسائَة وهنائَة يف اًعـون إلس خـجاًَة 

ة.  ا٢كصنًز

وٕان اكهت كس وحّضت هعاق اس خـٌلل اًعـن إلس خـجايل كدؼي اًخـاكؼسي يف اًـلؼوذ  946ما ًالحغ ٔبّن ا٢كاذت-   

ؼؼة واًعؼؼفلاث  ؼغ وٕان ٔبحسؼؼن معؼؼال تؼؼشهص  ل مؼؼن معؼؼعَحي اًـلؼؼوذ إلذاًز ؼؼة واًعؼؼفلاث اًـمومِة،ا٢كرشؼ إلذاًز

ؼة ختضؼؽ ا ًـمومِة،كري ٔبّن ُؼشٍ ألذؼريت هؼوغ مؼن ألوىل و رٛك ل ًـؼين ٔبن مجَؼؽ اًعؼفلاث اًـمومِؼة ؾلؼوذ ٕاذاًز

مؼؼؼن اًلؼؼؼؼاهون  800،801ٌَعـؼؼؼن إلسؼؼؼ خـجايل كدؼؼؼي اًخـاكؼؼؼؼسي.فوفلا ٌَمـَؼؼؼاز اًـضؼؼؼوي ا٣كسؼؼؼؼس يف ا٢كؼؼؼاذت

ؼة ل ثؼسذي يف جمؼال  ،فاًّعفلاث ا٢كربمة من ظصف ا٢كؤسساث اًـمومِة الاكذعاذًة واًعياؾَة08/09زمق واًخجاًز

وحرص هعاكِا يف  946اًعفلاث اًـمومِة آكاضـة ًِشا اًعـن،ألمص اٙكي ٌس خسؾي ثسذي ا٢كرشغ ومصاحـة ا٢كاذت

ؼؼة واًعؼؼفلاث اًـمومِؼؼة ا٢كربمؼؼة مؼؼن اًَِئؼؼاث اًـمومِؼؼة ا٢كوحضؼؼة يف ا٢كؼؼاذت مؼؼن ا٢كصسؼؼوم  06جمؼؼال اًـلؼؼوذ إلذاًز

 ساًف اٙكهص. 15/247زمق

   س خـجايل كدي اًخـاكسي وثلِميِا.اًثاين:سَعاث اًلايض الٕ  ا٢كححر-   

ؾيس ثلسمي اًعـن الاس خـجايل كدي اًخـاكسي،ُياك احامتًني ٕاّما زفضَ من ظصف اًلايض الاس خـجايل،وٕاّما ٔبن    

لؼا ًلدي اًيّؼص فَِ ويف ُشٍ اْكاٌك جس متص إلحصاءاث ؿىل مصاحي واًؼيّت ثحؼسٔب مؼن مؼصحٍك اًخّحلِؼق يف اًعَؼة وف

                                                           
1

ة. 08/09من اًلاهون زمق 917ا٢كاذت  -  ا٢كيؼم ًإلحصاءاث ا٢كسهَة وإلذاًز
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     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

وٕان اكن ُؼشا إلحؼصاء -ٕلحصاءاث وخاَُة نخاتَة ٔبو صؼفَِة،مؽ ٕاماكهَؼة ألمؼص خبؼربت كعؼس ثوضؼَح تـؼغ ألمؼوز

ٕاىل كاًؼة ظؼسوز اًلؼصاز الاسؼ خـجايل  -ًوما ا٢كميوحة ٌَلايض ٌَفعؼي يف ا٢كوضؼوغ 20اس خثٌايئ ل ًامتىش مؽ ٔبخي

سَعاث واسؼـة ميىؼن ٔبن ثخجؼاوس ٔبحِؼاان سؼَعاث ث  946واّٙكي ٍمتخؽ مبلذضاٍ اًلايض الاس خـجايل يف ٕاظاز ا٢كاذت

كايض ا٢كوضوغ لختارٍ ثساتري هنائَة من صبٔن تـضِا ٔبن جسوي موضوغ اًزناغ،ويه ما سُمت اًخّـصط ٕاًََ يف ػؼي 

فسُمت اًخـصط فِؼَ ٕاىل ثلِؼمي إلسؼ خـجايل كدؼي اًخـاكؼسي و مؼسى اؾخحؼاٍز ا٢كعَة اًثاين"،ٔبّما ""ا٢كعَة ألول"

ا٢كال اًـام و ٌَوكاًة من اًفساذ،فضال ؿىل هوهَ ٔبحس ٔبمه اًضٌلانث اًِامؼة اًؼيت ثلؼي ا٢كوػؼف  وس ٍَك ٌَحفاع ؿىل

 اًـام من ا٢كخاتـة اّكزائَة يف تـغ اّكصامئ.      

 س خـجايل كدي اًخـاكسي.س خـجايل يف اًعـن الٕ ا٢كعَة ألول:سَعاث اًلايض الٕ -   

ؼة اًفاظؼؼٍك يف الٕ     خـجايل كدؼي اًخـاكؼؼسي يف حؼاٌك إلذؼؼالل ابًزتامؼاث إلصؼؼِاز سؼ  مؼىت ٔبدعؼصث ا٤كوكؼؼة إلذاًز

ًومؼا اتخؼساًء مؼن اتزخي 20وا٢كيافسة،وسواء مّت رٛك كدي ٕاجصام اًعفلة ٔبو تـسُا،وحة ؿَهيؼا اًفعؼي فِؼَ يف ٔبخؼي

يا ٍمتخؽ اًلايض إلس خـجايل كدي اًخـاكسي ثسَعاث واسـة ٔبحِاان ل ٍمتخؽ ا ابًعَحاث ا٢كلسمة ٔبمارما،ُو هبؼا  ٕادعاُز

ؿاذت اًلايض الاس خـجال اًـاذي اٙكي ل ًيؼص يف ٔبظي اْكق،ُشٍ اًسَعاث اًيّت وظفِا جمَس اٗكوٌك اًفصويسؼ 

1ثسَعاث اًلضاء اًاكمي
هتسف ٕاىل نفاٌك احرتام إلذازت ًلواؿس إلصِاز وا٢كيافسؼة.وؿىل اًـمؼوم ُؼشٍ اًسؼَعاث  

 حمتثي يف:

 

 

                                                           
1

نك ول ًؼسٍص ،ورٛك إلصازت يف ُشا ا٢كلام ٔبهَ تساًة اكن من ا٢كس خلص ؿَََ يف فصوسا ٔبن اًلايض ل ًبٔمص إلذازت اهعالكا من ا٢كحسٔب إلحصايئ ٔبن اًلايض حيؼجتسز  -

و راث ا٢كوكف اٙكي ثخٌاٍ اًلايض إلذازي اّكزائصي من رٛك كؼصاز  ة،ُو يف كضؼَة  24/04/2000ٍ اًعؼاذز يف ثعحَلا ٢كحسٔب اًفعي تني اًَِئاث اًلضائَة و إلذاًز

ٕار مبوحؼة  08/09زمق  زئُس ت٘كًة ذزكِية ضس"ش،غ" تبٔن اًح٘كًة ٕاذازت معومِة ل ميىن ًِا ٔبن حىون حمال ٔلمص ٔبذاء،كري ٔبّن ُشا ا٢كوكف ثلرّي تـس سن اًلؼاهون

س من ا٢كـَوماث اهؼص ٕاىل:بٓمال  لكِا ٔبكصث 946،فضال ؾن ا٢كاذت  979مٌَ وا٢كاذت  978مواذ ُشا ألذري و خباظة ا٢كاذت  ٕاماكهَة ٕاظساز اًلضاء ٔلوامص ًإلذازت.٢كًز

 ًـؼؼؼُش متام،سؼؼؼَعاث اًلؼؼؼايض إلذازي يف ثوحِؼؼؼَ ٔبوامؼؼؼص ًإلذازت،ٔبظصوحؼؼؼة ًيَؼؼؼي صؼؼؼِاذت ذنخؼؼؼوزاٍ ؿَوم،لكَؼؼؼة اْكلؼؼؼوق و اًـَؼؼؼوم اًس َاسؼؼؼ َة،خامـة َلؼؼؼس

 وما ًَهيا.  405،ض2011دِرض،ثسىصت،
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 ًزتاماهتا:مذثال لٕ لٕ اًفصغ ألول:سَعة ثوحَِ ٔبوامص ًإلذازت اب-   

1مذيؼاغ ؾيؼَويه سَعة متيح ٌَلايض إلذازي كعس ٕاًزام إلذازت ٌَلِام تـمي مـؼني ٔبو الٕ    
،مؼا ًـؼين ٔبن اًلؼايض 

إلس خـجايل ٔبظحح ميٜك بًَٓة ثوحَِ ٔبمص ًإلذازت ًخفي ابًزتاماهتؼا يف جمؼايل اًـالهَؼة وا٢كيافسؼة،وهل يف ُؼشا إلظؼاز 

ق ٕاًلاء كؼصاز ٕاًزام إلذازت ابلمذثال ل ًزتاماث إلصِاز وا٢كيافسة اًيّت دصكهتا ذالل ا٢كست ا٢كـَية من ظصفَ،ؾن ظًص

زفغ كدول حصص َح اًرشنة اًعاؾية ٔبو ٕاًلاء مؼساوٌك جمَؼس حمؼًل اًؼيّت وافلؼت ؿؼىل مرشؼوغ اًـلؼس،ٔبو ٔبن ًؼبٔمص 

اءاث إلصِاز وا٢كيافسؼة ٔكن ا٢كعَحة ا٢كخـاكست إبؿالم ا٢كصحشني ا٢كسددـسٍن تبٔس حاة زفغ ؾصوضِم ٔبو ٕاؿاذت ٕاحص 

 ًمت اٗكؾوى ٌَمياكعة تسل اًرتايض ٔبو كدول مرتحش مت اسددـاذٍ من اًرتحش.

    ًوما.20اًفصغ اًثاين:ثبٔحِي ٕامضاء اًـلس ٢كست-   

ق  946ًوما ورٛك وفق اًفلصت ألذريت من ا٢كؼاذت 20س خـجايل ٔبن ًبٔمص تخبٔحِي ثوكِؽ اًـلس ٢كستميىن ٌَلايض الٕ    

ٕا،ومبلذىض ُشٍ اًسَعة ميٜك اًلايض الاس خـجايل سَعة وكف ٕاجصام اًعفلاث اًـمومِة ووكف ثيفِؼش ٔبي اح م و 

كصاز ًخعي هبا،نٌل ٔبهنا يف راث اًوكت ثدّسم ابٓكعوزت هوهنا ثـمي ؿىل صي اًـمََة اًخّـاكسًة
2

،وحىّت ًخلؼصز ُؼشا 

سًة جسمح هل ابختؼار ُؼشا اًلؼصاز،واًيّت يف اًوكف ٔبو اًخّبٔحِي ًًدلي ثوافص رشوظ ثخـَّق ٔبساسا توحوذ ٔبس حاة خ

معورما ثخـَق تبٔس حاة اًعـن إلس خـجايل كدي اًخـاكسي تلغ اًيؼص ؾن رضوزت حتلؼق اًرضؼز مؼن ؿسمؼَ،اٙكي 

من ق ٕاح م وٕا،فٕاّن جمَس اٗكوٌك اًفصويس كصز دضاحة ؿسم رضوزت ثؼوافٍص مضؼن مؼن  946وٕان ٠ك جضرتظَ ا٢كاذت 

ة لس خـٌلل ُ شٍ اًسَعة هون ٔبّن ثلٍصٍص من صبٔهَ ٔبن حيس من فـاًَة سَعاث اًلايض إلذازياًرشوظ اًرضوًز
3

. 

 

 

                                                           
1

 .64اتق،ضجن ٔبمحس حوزًة،ا٢كصحؽ اًس -

2
 .67ا٢كصحؽ هفسَ،ض-

3
 . 65؛جن ٔبمحس حَمية،ا٢كصحؽ اًساتق،ض308جصوك حَمية،ا٢كصحؽ اًساتق،ض -
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 اًفصغ اًثاًر:اْكنك ابًلصامة اٍهّتسًسًة.-   

ٌَلؼايض إلسؼ خـجايل سؼَعة ألمؼص ابًلصامؼة اٍهتسًسًؼة جرسؼي مؼن  08/09من اًلؼاهون زمق 946ٔباتحت ا٢كاذت    

ؿَهيؼؼا ًالمذثؼؼال لًزتاماهتا،ذّمؼؼا ًُؼؼسمع مؼؼن معؼؼساكِة ألحؼؼاكم اهلضؼؼاء ألخؼؼي ا٤كؼؼسذ مؼؼن ظصفؼؼَ ٌَمعؼؼَحة ا٢كؼؼسؾي 

       مفا ا٢كلعوذ ابًلصامة اٍهتسًسًة؟اًلضائَة،

ثُـّصف اًلصامة اٍهتسًسًة تبهّٔنا ٕاحصاء هيسف ٕاىل ضٌلن ثيفِش ألحاكم اًلضائَة،ٕار ٔبّن اًلايض ٌسؼ خعَؽ تيؼاء ؿؼىل    

ًِا ذالل مؼست مـَيؼة،فٕارا ثؼبٔدص اكن مَزمؼا تؼسفؽ قصامؼة ثلؼسز ؿؼىل ُشا إلحصاء ٔبن ًبٔمص ا٢كسٍن تدٌفِش اًزتامَ ؾَ 

ٔبساش مدَف ؾن  ل فرتت سمٌَة من إلذالل ابلًزتام
1

.وابًخّايل فاًلصامة اٍهتسًسًة هبشا ا٢كـىن ؾحازت ؾن هتسًس مايل 

 ؾن  ل فؼرتت سمٌَؼة يف ُسفَ ألسايس اًضلط ؿىل إلذازت ا٢كمخيـة ٔبو ا٢كامتظٍك ؾن ثيفِش اًزتاماهتا تبٔذاء مدَف مايل

و ما ميىن ٔبن حيمَِا ؿىل الاًزتام تلواؿس اًـالهَة وا٢كيافسة.    ثبٔذري ثيفِش الاًزتام ُو

وٕان اكن اًلضاء إلذازي اّكزائصي تساًة كؼس ٔبنّؼس يف اًـسًؼس مؼن ٔبحاكمؼَ ؿؼىل ؿؼسم حؼواس اْكؼنك ؿؼىل إلذازت    

:"يف اًوكت اْكؼايل واّٙكي ٔبكّص 10/04/2000صاٍز ا٢كؤزد يفابًلصامة اٍهتسًسًة،من رٛك احهتاذ جمَس اٗكوٌك يف ك

2ٌَدرشًؽ والاحهتاذ اًلضايئ ل ميىن اًيعق ضس اًولًة ٔبو اًح٘كًة تلصامة هتسًسًة"
كري ٔبهَّ دشؿان ما مّت اًرّتاحؽ  

معؼي ذون ؾيَ ًوحوذ مربزٍ ا٢كوضوؾي ا٢كمتثي يف وحوذ امذياغ ًؼإلذازت ؾؼن ثيفِؼش اًزتارمؼا تـمؼي ٔبو امذيؼاغ ؾؼن 

حمي اٗكزاسة اًيّت هعت دضاحة ؿىل ٕاماكهَة اٌَّجوء ٕاىل اًلصامة اٍهتسًسًة يف  946مربز مرشوغ فضال ؾن ا٢كاذت 

 جمال اًعفلاث اًـمومِة يف حاٌك إلذالل ابًزتاماث إلصِاز وا٢كيافسة من كدي ا٢كعَحة ا٢كخـاكست.

 ًخـاكسي.      س خـجايل كدي اا٢كعَة اًثاين:ثلِمي سَعاث اًلايض الٕ -   

سؼ خـجايل اختؼار سؼَعاث،يه حؼىت وٕان اجسؼمت تبهٔنؼا س حق اًلول ٔبّن اًعـن اًساتق ٌَخـاكس ًدِح ٌَلايض الٕ    

ثساتري مؤكذة ل ثفعي يف ا٢كوضوغ،فٕاّن راث اًلايض ومبلذضاُا ميىٌَ اًفعي تبٔنرث ذّما ظَة مٌؼَ ؿؼىل آكصوكؼاث 

تلصامة هتسًسًة،وحىت ٔبمٍص ا٢كعَحة ا٢كخـاكؼست ابلمذثؼال لًزتاماهتؼا  ا٢كالحؼة من ظصفَ،نخبٔحِهل ثوكِؽ اًـلس واْكنك

                                                           
1

 . 66جن ٔبمحس حوزًة،ا٢كصحؽ اًساتق،ض -

2
 . 66،ض2007زائص،،خامـة ثَمسان،اّك04سـَس سَاميين،ذوز اًلايض إلذازي يف مـاّكة مٌاسؿاث ؾلوذ إلذازت،جمٍك لكَة اْكلوق "ذزاساث كاهوهَة"،اًـسذ -
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سواء مؽ حتسًس ٔبخي ٙكٛك ٔبو تسوهَ،إكؿاذت ا٢كصحش اًعؼاؾن اّٙكي مّت اسؼددـاذٍ. ل ُؼشا حـؼي ُؼشا اًعـؼن ًؼُس 

مص اس خـجاًَا ٕاّل من حِر صلكَ هون ٔبّن ظحَـة ظالحِاث اًلايض فَِ ثفوق ٔبحِاان سَعاث كايض ا٢كوضوغ،الٔ 

اّٙكي حـهل ٌض حَ مٌاسؿة إلًلاء من انحِة ٔبهَّ جيوس ٌَلؼايض اًخؼبٔزري يف اًـلؼس وحؼىت اًخـؼسًي يف ٔبظصافؼَ مؼا ذفؼؽ 

ابًحـغ ٕاىل اًلول تبٔهَّ ظـن من هوغ اثًر
1

 ،ُشا من انحِة.

ؼؼة مؼؼن صؼؼبٔهَ ٔبن ٌضؼؼلك ُاحسؼؼا ابًًسؼؼ حة ًؼؼإلذاز     ت مؼؼن انحِؼؼة اثهَؼؼة،ًًدلي اًلؼؼول ٔبن اًعـؼؼن يف اًـلؼؼوذ إلذاًز

و ما جيـي مٌَ وس ٍَك وكائَة وضٌلهة ُامؼة يف  ا٢كخـاكست،هؼصا ٢كا ميىن ٔبن ًيجص ؾيَ من بآثز ماًَة ؿىل ثيفِشُا،ُو

حال ما ٕارا حسسث مفن صبهٔنا ٔبن ثلي ا٢كؼال اًـؼام مؼن اًفسؼاذ ورٛك مؼن ذؼالل الآثز ا٢كرتثحؼة ؿَهيؼا،و يف راث 

ٕار حتول ذون ثسذي اًلايض اّكزايئ وكايض جمَس ا٤كاسؼ حة اًوكت ثـس من اًضٌلانث اًِامة ٕكاًة ا٢كوػف اًـام،

و ما سُمت ثوضَحَ فاميًًل:  ذّما مييؽ ا٢كخاتـة اّكزائَة يف حلَ.ُو

     س خـجايل كدي اًخـاكسي حٌلًة ٌٌَلل اًـام.اًفصغ ألول:الٕ -   

اًضلك،وزمغ رٛك فٕاهّؼَ نٌل س حق اٙكهص فٕاّن اًعـن الاس خـجايل كدي اًخـاكسي ًـس ظـيا اس خـجاًَا من حِر    

ًـعي ٌَلايض ظالحِاث واسـة ثلصتَ من كايض ا٢كوضوغ،ورٛك ابًيؼص ٕاىل سَعاثَ ٔكمٍص إلذازت اًلِام ابًزتاماهتا 

،ألمؼص اٙكي جيـؼهل ًححؼر يف موضؼوغ  ؼا ؿؼىل احؼرتام كصاٍز و ثبٔحِي ثوكِؽ اًـلس وجسََط قصامة هتسًسًة ٕلحداُز

ة      وا٢كاًَة ٌَـلوذ واًعفلاث اًـمومِة وجيـؼهل وسؼ ٍَك مدىؼصت ٌَوكاًؼة مؼن اًـلس ورٛك ثسخة ألمهَة الاكذعاذً

و مؼا  اًفساذ ا٢كيدرش يف ُشا ا٣كال،ٕار ل ميىن إلقفال واًخلايض ؾن مس خوحداث اًـساٌك يف اًـالكة اًخـاكسًة ُو

ؼق ٔبنّس ؿَََ اًلضاء إلذازي اّٙكي ظاًة ترضوزت جتاوس اًلعَـة تني كايض جتاوس اًسَعة و  كايض اًـلس ؾؼن ظًص

 حتََي اًـالكة اًخّـاكسًة نٌل ًلوم تشٛك كايض اًـلس كعس مـصفة موظن آكَي.

واًعـن الاس خـجايل كدي اًخـاكسي وضؼٌلهة ٌَؼٌلل اًـؼام ثؼِؼص مـا٢كؼَ خََؼا مؼن ذؼالل اًخّـؼصط ًؼلآثز ا٢كرتثحؼة   

َؼؼس اٗكوٌك اًفصويسؼؼ تساًؼؼة ويف ؿؼؼست ؾيَ،وخباظؼؼة يف مؼؼسى حصؼؼة اًـمََؼؼة اًخّـاكسًؼؼة.ففي ُؼؼشا ا٣كؼؼال اؾخؼؼرب جم

مٌاس حاث ٔبن خماًفة اًزتاماث إلصِاز وا٢كيافسة ًُست من حِر ا٢كحسٔب سؼخدا ٕلًلؼاء اًـلؼس،وحىّت يف حؼال ٕاًلؼاء 

                                                           
1

 - Terneyre,L emergence d un recours contentieux du troisiéme type,AJD,1992,P82.  
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كصاز مصثحط ابًـلس فٕاهَّ وحصظا ؿؼىل ؿؼسم ا٢كسؼاش اب٢كصانؼز اًلاهوهَؼة اًياصؼ ئة ؾؼن ٕاجؼصام اًـلؼس فؼٕاّن ألثؼص ٕلًلؼاء 

ة  ا٢كصثحعة ابًـلس ل ثـمي تبٔثص زحـياًلصازاث إلذاًز
1

،ُؼشا مؼا جيـؼي اًـسًؼس ًًذلؼس ُؼشا اٍؼهنج
2

،حبجؼة ٔبهّؼَ ًًدلؼي 

اًيّؼص ٕاىل مرشوؾَة اًـمََة اًـلسًة ولك ل ًخجزٔب،ألمص اٙكي ذفؽ جمَؼس اٗكوٌك اًفصويسؼ يف بٓدؼص احهتاذاثؼَ ٕاىل 

َاثَ حصحىز ؿىل الاس خلصاز اًلاهوين ٌَـالك اث اًخّـاكسًة كعس ضٌلن كاهوهَؼة اًـلؼس،كري ٔبّن إلصازت ٔبهَّ وٕان اكهت ٔبًو

رٛك ل مييؽ من ٕاكصاز اس خثٌاء ؿىل رٛك ؾيسما ًخـَق ألمص تـسم ا٢كرشوؾَة آكعريت هدِجة ؿسم مصاؿات اًيعؼوض 

اًلاهوهَة وحاٌك حماابت مذـامي مـني ذما ًًدلي مـَ اٌَجؼوء يف ُؼشٍ اْكؼاٌك ٕاىل اًلؼايض الاسؼ خـجايل كدؼي اًخـاكؼسي 

 َي سَعاثَ.وثفـ 

ؼغ اّكزائؼؼصي،وٕان اكن كؼؼس ٔبكؼؼّص ٌَلؼؼايض الٕ     سؼؼ خـجايل كدؼؼي اًخـاكؼؼسي ٕاماكهَؼؼة وكؼؼف معََؼؼة إلمضؼؼاء ا٢كرشؼ

ق ٕاح م وٕا،فؼٕاّن 946وثبٔحَِِا،واْكنك ابًلصامؼة اٍهتسًسًة،وٕاظؼساز ًؼإلذازت ٔبوامؼص ًالمذثؼال ابًزتاماهتؼا وفؼق ا٢كؼاذت 

ضاث ا٢كصافق اًـامة يف ماذثؼَا٢كخـَق تدٌؼمي اًعفلا 15/247ا٢كصسوم اًصئايس زمق ٔبكؼّص حٌلًؼة  89ث اًـمومِة وثفًو

ا٢كال يف حال ما ٕارا ظاحة حتضري ٔبو ٕاجؼصام ٔبو مصاكدؼة ٔبو اًخّفؼاوط ٔبو ثيفِؼش ظؼفلة معومِؼة ٔبو مَحق،ٔبفـؼال ٔبو 

مٌاوزاث حصيم ٕاىل ثلسمي وؿس ًـون معويم مييح ٔبو خيعؼط تعؼفة مدؼارشت ٔبو كؼري مدارشت،ٕاّمؼا ًيفسؼَ ٔبو ًىِؼان 

ص ماكفئة ٔبو امذَاس رمٌل اكهت ظحَـخَ،وزثة ؿىل رٛك ثساتري زذؾَة ثخـَق اب٢كلام ألول تفسخ ٔبو ٕاًلاء اًعفلة بٓد

اًـمومِة ٔبو ا٢كَحق ا٢كـين،فضؼال ؾؼن جسؼجَي ا٢كؤسسؼة ا٢كـيَؼة يف كاةمؼة ا٢كخـؼامَني الاكذعؼاذًني ا٢كميؼوؿني مؼن 

 ا٢كضازنة يف اًعفلاث اًـمومِة.

َي ُشٍ الًَٓة من صبٔهَ ٔبن ًـصكي اًـمي إلذازي و سؼريوزت ا٢كصافؼق اًـامؼة ٕال ٔبهّؼَ يف راث وابًّصمغ من ٔبّن ثفـ    

اًوكت كس ٔبحسن ا٢كرشغ اّكزائصي فـال تخلٍصٍص ابؾخحاٍز وس ٍَك وكائَة من صبهٔنا ا٤كافؼؼة ؿؼىل ا٢كؼال اًـؼام واْكؼس 

صؼبٔهَ ٔبن ٍىؼون ضؼٌلهة ُامؼة ٕكاًؼة من بًَٓاث اًفساذ من انحِة،نٌل ٔبّن ثفـَؼي الاسؼ خـجايل كدؼي اًخـاكؼسي مؼن 

                                                           
1

 - Florian Lundich ,Nouvelle et énième réforme du droit des marchés publics ,contrats marchés publics 

,2009,N
0
01 ,cité par François Bernet, Annulation du rechaussement du seuil de passation des marchés publics sans 

publicité ni mise en concurrence, Revue du droit administrtif,N
0
04,Avril,2010,P31.   

2
 .351جصوك حَمية،ا٢كصحؽ اًساتق،ض -
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ا٢كخـَؼق  06/01ا٢كوػف اًـام مؼن ٔبًؼة مذاتـؼة حزائَؼة ثثؼاز يف حلؼَ،نٌل ٔبهّؼَ خؼاء مسؼاٍصا ٢كؼا وزذ يف اًلؼاهون زمق

ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ
1

. 

                  س خـجايل كدي اًخـاكسي ضٌلهة ٌَموػف اًـام.اًفصغ اًثاين:الٕ -   

س خـجايل مسخدا،ًيفش فوزا زمغ اس خنٌافَ هوهَ حائز ًلوت اًيشء ا٢كليض فَِ،نٌل ٔبهَّ ًلؽ ؿىل ص الٕ مىت ظسز ألم   

،فؼؼٕان مّت ٕاًلؼؼاء ٕاحؼؼصاءاث إلجؼؼصام جيؼؼة ٕاؿؼؼاذت اًـمََؼؼة مؼؼن اًلؼؼايض الٕ  سؼؼ خـجايل اًخّحسًؼؼس تسكؼؼة هَفِؼؼة ثيفِؼؼش كصاٍز

ا٢كؼصحٍك،كري ٔبهّؼَ ٔبحِؼاان ميىؼن ٌَلؼايض اًحساًة،ٔبّما ٕارا ٔبًلي ثرصف واحس فلط فِجؼة ٕانؼٌلل اًـمََؼة ذؼالل ثؼٜك 

سؼؼ خـمي سؼؼَعاثَ ا٢كميوحؼؼة هل وفؼؼق الٕ  سؼؼ خـجايل ٔبن ًلؼؼصز ٔبّن ُيؼؼاك مساسؼؼا ابًزتامؼؼاث إلصؼؼِاز وا٢كيافسة،ٌو

،كري ٔبّن إلذازت ا٢كخـاكست ٠ك ثَزتم تخٜك اًسَعاث من رٛك ؿسم امذثاًِا ٔلوامٍص وثوكِـِا ٌَـلس،ففي ُؼشٍ 946ا٢كاذت

 كصاز اًدرّسغ يف ثوكِؽ اًـلس احنصافا يف اس خـٌلل اًسَعة ٔبو دعبٔ يف اًلاهوناْكاٌك ميىن ٔبن ٌضلك
2

. 

ومن مثة فٕاّن اًخرّصف اًساتق من خاهة إلذازت من صبٔهَ ٔبن ًًضئ ٌَمؼصحش ا٢كخرضؼز مؼن إلذؼالل ابًزتامؼاث    

غ،نٌل ميىن ٔبن ٍىون حمال ًفـي حزايئ ًدِح ا٢كخ اتـة اّكزائَة ضس ا٢كوػف إلصِاز وا٢كيافسة حلا ذاظا يف اًخّـًو

 ا٢كس ئول.

غ فِيؼا إبماكهؼَ     لة كري كاهوهَة وادذاز ٔبسَوة اًخـؼًو مفن انحِة اْكق آكاض،فٕارا مّت اسددـاذ ا٢كصحش مثال تعًص

ف آكاظؼة تخلؼسمي ؾصضؼَ يف حؼال مؼا ٕارا ٠ك ٍىؼن هل ٔبي  اس خـٌلل ذؾوى ا٢كسؤوًَة ؿىل ٔبساش ا٢كعاًحؼة اب٢كعؼاًز

لؼاش فصظة يف اًفوس،وٕارا حت ضَ جاكمي ما فاثَ من هسة ًو لق من هوهَ ميٜك حؼوػا ٌَفوس يف اًعفلة ميىن ثـًو

غ  ابًصحب اٙكي اكن ميىن اْكعول ؿَََ من اًعفلة،ٔبّما ٕارا مّت اًخوكِؽ ؿىل اًـلس فِحلؼى هل اْكؼق يف ذؾؼوى اًخـؼًو

ي ألمؼص توكؼف ثيفِؼش اًـلؼس حمخجا ؿىل حصة اًـلس ٔبو ٔبحس تيوذٍ،نٌل هل اًعَة من اًلايض الاسؼ خـجايل اًخـاكؼس

تعفة حتفؼَة
3

 ،ُشا من هجة.

                                                           
1

 . 04،ض14ماكحفة اًفساذ واًوكاًة مٌَ،ح ز ح ح،اًـسذ، ،ا٢كخضمن كاهون2006فِفصي20،ا٢كوافق ًؼ1427حمصم 21،ا٢كؤزد يف 06/01اًلاهون زمق  -

2
 .310جصوك حَمية،ا٢كصحؽ اًساتق،ض -

3
 . 312ا٢كصحؽ هفسَ،ض  -



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 417 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

من هجة ٔبدصى،فٕاّن ٕاذالل إلذازت ابًزتاماث إلصِاز وا٢كيافسؼة ونخرصؼف ميىؼن ٔبن ًًؼذج ؾيؼَ ٔبرضاز،فؼميىن    

م اٗكؾوى اًـمومِة يف حؼق  نشٛك ٔبن ٍىون حمال ًفـي حزايئ مذـمسا اكن ٔبو كري مذـمس،ًدِح ٌَيَاتة اًـامة حتًص

 اًـام ا٢كسؤول ؾن ٕاجصام اًعفلة.تـغ ُشٍ ألفـال إلحصامِة حمتثي:ا٢كوػف 

ا٢كخضؼمن كؼاهون  66/156مىصز من ألمؼص زمق 119حّصم ا٢كرشغ اّكزائصي يف ٕاظاز ا٢كاذتحصمية إلٌُلل اًواحض:-   

اًـلوابث
1

وماكحفخؼَ  ا٢كخـَؼق ابًوكاًؼة مؼن اًفسؼاذ 06/01مؼن اًلؼاهون زمق  02كِام  ل موػف ؿام مبفِوم ا٢كاذت  

جسخة إبٌُلهل اًواحض يف دشكة ٔبو ادذالش ٔبو ثَف ٔبو ضَاغ ٔبموال معومِؼة ٔبو ذاظؼة ٔبو ٔبصؼ َاء ثلؼوم ملارمؼا،ٔبو 

عَق ؿؼىل ُؼشٍ ألفـؼال  واثئق ٔبو س يساث ٔبو ؾلوذ ٔبو ٔبموال مٌلوٌك وضـت حتت ًسٍ حبنك وػَفذَ ٔبو ثسخهبا،ًو

" ل ٕاذالل وثلعؼري مؼن ا٢كوػؼف اًـؼام ا٢كلكؼف ابًعؼفلاث حصمية إلٌُلل اًواحض وثُـّصف يف جمال ذزاسدٌا تبهّٔنا:

ة،ابٕلذالل كري اًـمسي ابًزتاماث إلصِاز وا٢كيافسة ذّمؼا ٔبذى ٕاىل ٕاْكؼاق رضز ابٔلمؼوال  اًـمومِة واًـلوذ إلذاًز

ضِا ٕاىل اًرسكة ٔبو الادذالش ٔبو اًخَف ٔبو اًضَاغ اًـامة سواء تخـًص
2

." 

ة ٔبذؼي ابًزتامؼاث  من ُشا ا٢كيعَق فلك موػف ؿام ٌرشف    ؿىل معََة ٕاجصام اًعفلاث اًـمومِة واًـلوذ إلذاًز

ٔبصؼؼِص 06ا٢كيافسؼؼة وإلصؼؼِاز تعؼؼفة كؼؼري معسًؼؼة ذّمؼؼا ٔبذى ٕاىل ضؼؼَاغ ألمؼؼوال اًـمومِؼؼة،ًخاتؽ حزائَؼؼا ابْكؼؼخس مؼؼن

 ذح.200.000ذح ٕاىل50.000س يواث وتلصامة من 03ٕاىل

ث كري ا٢كربزت ا٢كصحىدة من ظؼصف ا٢كوػؼف اًـؼام وكؼس هعؼت ٔبو نٌل جسمى جبيحة مٌح الامذَاساحٌحة ا٤كاابت:-   

،ويف مـياُا يه خماًفة اًدرّشًؽ واًخيؼؼمي اٙكي حيؼنك اًعؼفلاث اًـمومِؼة "وخباظؼة اًزتامؼاث 01/ف26ؿَهيا ا٢كاذت

إلصِاز وا٢كيافسة"،من ظصف ا٢كوػف اًـام ا٢كلكف إبجصام ٔبو ثبٔصري ؾلؼس ٔبو اثفاكِؼة ٔبو ظؼفلة ،كعؼس مؼٌح ٔبحؼس 

امَني ا٢كخـاكسٍن امذَاساث كؼري مؼربزت كؼاهوان ألمؼص اٙكي ٔبذى ٕاىل ٕاكعؼاء ابيق ا٢كصحشني،مبؼا ٌُضؼلّك حصميؼة يف ا٢كخـ

                                                           
1

  702،ض49،ا٢كخضمن كاهون اًـلوابث،ح ز ح ح،اًـسذ1966ًوهَو  08،ا٢كوافق ًؼؼ1386ظفص ؿام  18،ا٢كؤزد يف  66/156ألمص زمق -

2
ا٢كـؼسل وا٢كؼمتم ا٢كخـَؼق ابًفسؼاذ،مساذٍك مَلؼات يف ا٢كَخلؼى اًؼوظين  06/01ام ا٢كخـَلة ابًعفلاث اًـمومِة من مٌؼوز اًلاهون زمقتوحاهة اتتيت،حصامئ ا٢كوػف اًـ -

ة،ا٢كصنز اّكامـي ابًحَغ،ماي  .03،ض2013ألول ا٢كخـَق تؼؼ حٌلًة ا٢كوػف اًـام،ا٢كيؼم من ظصف مـِس اًـَوم اًلاهوهَة وإلذاًز



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 418 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

كاهون اًوكاًة من اًفسؼاذ             و ماكحفخؼَ
1

سؼ يواث  10سؼ ية ٕاىل 02،ؿؼىل ٔبّن اًـلوتؼة ثلؼسز ابْكؼخس مؼن 

 ذح.1.000.000ذح ٕاىل20.000وقصامة ماًَة من 

من كاهون ماكحفة اًفساذ واًوكاًة مٌَ،وثخحلق ُؼشٍ  27هعت ؿَهيا ا٢كاذتيف اًعفلاث اًـمومِة: حصمية اًصصوت-   

اّكصمية يف موضوغ اْكال ؾيسما ًلوم ا٢كوػف اًـام يف إلجتاز تبٔؾٌلل وػَفذَ ٔبو ذسمذَ ٔبو اسؼ خلالًِا تؼبٔن ًعَؼة 

ابًزتاماث إلصؼِاز وا٢كيافسؼة ٔبو ًلدي ٔبو حيعي ؿىل ؾعَة ٔبو وؿس هبا ٔبو ٔبًة مٌفـة ٔبدصى،ٔلخي إلذالل
2

،ؿؼىل 

              مََون. 02 س ية وتلصامة من مََون ٕاىل20س يواث ٕاىل 10ٔبن ًـاكة ا٢كوػف ُيا ابْكخس من 

ثلوم ُشٍ اّكصمية مىت اسؼ خـمي ا٢كوػؼف اًـؼام سؼَعة وػَفذؼَ ًوكؼف حصمية الامذياغ ؾن ثيفِش حنك كضايئ:-   

ط ٔبو ؾصكٍك اًخيفِشثيفِش اْكنك ٔبو الامذياغ ٔبو الاؿرتا
3

خحلق حصم الامذياغ ؾؼن ثيفِؼش حؼنك كضؼايئ يف جمؼال  ،ًو

ذزاسدٌا مىت ٔبظسز اًلايض إلسؼ خـجايل ٔبمؼصا ًؼإلذازت كعؼس الامذثؼال لًزتاماهتؼا ا٢كخـَلؼة ابٕلصؼِاز وا٢كيافسؼة،ٔبو 

ت ٔبو ؾصكَت معسا ًوما،وإلذازت امذيـت ؾن ثيفِش رٛك ٔبو اؿرتض20ٕاظساٍز ٔبمصا تخبٔحِي إلمضاء ؿىل اًـلس ٢كست

و فـال ما ثضميخَ ا٢كاذت  " ل موػؼف معؼويم اسؼ خـمي سؼَعخَ من كاهون اًـلوابث تيعِا: مىصز138ثيفِشٍ،ُو

س يواث  03ٔبصِص ٕاىل  06ًوكف ثيفِش حنك كضايئ ٔبو امذيؽ ٔبو اؿرتط ٔبو ؾصكي معسا ثيفِشٍ ًـاكة ابْكخس من 

 .ذح"100.000ذح ٕاىل20.000وقصامة من 
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 .04ا٢كصحؽ هفسَ،ض -

2
 .2007ٔبحسن توسلِـة،اًوخزي يف اًلاهون اّكزايئ آكاض،ذاز ُومة،اّكزائص، -

3
،مٌلؼؼؼؼول 2009حؼؼؼؼوان  16-15صؼؼؼؼفِلة جؼؼؼؼن ظاوٌك،اًوسؼؼؼؼاظة واًؼؼؼؼزناغ إلذازي،مؼؼؼؼساذٍك مَلؼؼؼؼات يف ا٢كَخلؼؼؼؼى اٗكويل حؼؼؼؼول ذمازسؼؼؼؼاث اًسؼؼؼؼَعة، -

  www.crjj.mjustice.dzؾن:



Année] اًس َاس َةجمٍك اًححوج اًلاهوهَة و         
] 

 

  

 

 

 

 
- 419 - 

 

  

     ًساذشاًـسذ  ا

2016حوان  

 ذامتة:   -    

ق ٕاح م وٕا ٍىؼون كؼس  947و946ا٢كرشغ اّكزائصي إبكصاٍز ٌَعـن الاس خـجايل كدي اًخـاكسي يف اظاز ا٢كاذثني    

ساٍص ظحَـة ا٢كصحٍك اًصاُية،ُشا اًعـن وٕان اكن ًدسم تبٔهَ رو ظاتؽ اس خـجايل من اًياحِؼة اًضؼلكَة،كري ٔبهؼَ يف 

سؼ خـجايل تـضؼا مؼن دعائعؼَ اكًعؼاتؽ لٕ صاء اراث اًوكت ًـس ظـيا اس خـجاًَا يف ا٢كوضؼوغ،فِو ًبٔذؼش مؼن إلحؼ

ا٢كـجي هل،يف حني مييح ٌَلايض سؼَعاث واسؼـة ثلصتؼَ مؼن كؼايض ا٢كوضؼوغ إكظؼساٍز ٔبمؼصا ًؼإلذازت كعؼس اًلِؼام 

و تؼشٛك ميؼيح اًلؼايض  ا ؿىل احرتام كصازاثؼَ،ُو إبًزتاماهتا،ٔبو ثبٔحِهل ثوكِؽ اًـلس وجسََط اًلصامة اٍهتسًسًة ٕلحداُز

معؼق اًـالكؼة اًخـاكسًؼة،ألمص اٙكي جيـؼي مؼن ُؼشا اًعـؼن بًَٓؼة ٌَصكاتؼة اًوكائَؼة ؿؼىل اًـلؼوذ سَعة اًخسذي يف 

واًعفلاث اًـمومِة،ووس ٍَك مدىصت ٌَوكاًة من اًفسؼاذ ا٢كسدرشي،فضؼال ؿؼىل ٔبهؼَ مؼن صؼبٔن ثفـؼَهل مٌؼؽ ثؼسذي 

جايل كدؼؼي اًخـاكؼؼسي اًلؼؼايض اّكؼؼزايئ وحٌلًؼؼة ا٢كوػؼؼف اًـؼؼام مؼؼن ا٢كخاتـؼؼة اّكزائَؼؼة.وحىت ًؼؼؤذي اًعـؼؼن الاسؼؼ خـ

 فـاًَخَ،ميىن ثلسمي الاكرتاحاث اًخاًَة:

ق اح م وٕا ؾيس اًيط ؿىل سَعة ٕادعاز اًلضؼاء إلذازي هبؼشا  946اؾامتذ ظَلة إلًزام تسل اّكواس يف ا٢كاذت-   

 اًعـن.

ىن هل ذمازسؼة ٕازساء ظصق ووسائي ٕلؿالم اًوايل اب٥كاًفاث ا٢كخـَلؼة ابًزتامؼاث إلصؼِاز وا٢كيافسؼة حؼىت ًدسؼ -   

 حلَ يف إلدعاز.

ة.  ٕازساء بًَٓاث اًعـن الٕ -     س خـجايل ابًًس حة ٌَعفلاث ا٢كربمة من ظصف اًسَعاث ا٢كصنًز

        رضوزت اسددسال ؾحازت ثبٔحِي ثوكِؽ اًـلس تـحازت ثـََلَ هوهنا ثخضمن ؿسم اجصام اًـلس ذالل اًيؼص يف اًعـن. -   
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 ٢كصاحؽ:كاةمة ا-       

 ا٢كصاحؽ ابٌَلة اًـصتَة:-بٔ    

 ٔبول:اًىذة.-   

 ،2007ٔبحسن توسلِـة،اًوخزي يف اًلاهون اّكزايئ آكاض،ذاز ُومة،اّكزائص. 

 ،2007ْكسني جن اًض َخ بٓج مَواي،ا٢كيخلى يف اًلضاء إلذازي إلس خـجايل،ذاز ُومة ًٌَرش،اّكزائص. 

 اثهَا:اًصسائي اًـَمَة.-   

 زاٍ:زسائي اٗكنخو -بٔ     

  ٍبٓمال ًـؼُش متام،سؼَعاث اًلؼايض إلذازي يف ثوحِؼَ ٔبوامؼص ًإلذازت،ٔبظصوحؼة ًيَؼي صؼِاذت ذنخؼوزا

 .2011ؿَوم،لكَة اْكلوق و اًـَوم اًس َاس َة،خامـة َلس دِرض،ثسىصت،

 مشهصاث ا٢كاحس خري:-ة   

  ت ختؼصح ًيَؼي جن امحس حوزًة،ذوز اًلايض إلذازي يف حي ا٢كياسؿاث ا٢كخـَلة ابًعفلاث اًـمومِة،مؼشهص

 .2011صِاذت ا٢كاحس خري،لكَة اْكلوق واًـَوم اًس َاس َة ٔبتو جىص تَلاًس،ثَمسان،

  ٕؼة وثعحَلاهتؼا يف اّكزائص،"ذزاسؼة حتََََؼة ملازهة"،مؼشهصت تَـاتس ؾحس اًلين،اٗكؾوى ال سؼ خـجاًَة إلذاًز

 .2007،2008ماحس خري،لكَة اْكلوق واًـَوم اًس َاس َة،

 مشهصاث ا٢كاسرت:-ح   

 ة،مؼؼشهصت ملسمؼؼة لسؼؼ خىٌلل مذعَحؼؼاث صؼؼِاذت ا٢كاسؼؼرت،لكَة وخؼؼة،اٗكؾوى الٕ مٌؼؼري د سؼؼ خـجاًَة يف ا٢كؼؼواذ إلذاًز

 .2013اْكلوق،خامـة كاظسي مصابخ،وزكٍك،
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 اثًثا:ا٢كلالث.

      سؼؼـَس سؼؼَاميين،ذوز اًلؼؼايض إلذازي يف مـاّكؼؼة مٌاسؿؼؼاث ؾلؼؼوذ إلذازت،جمؼؼٍك لكَؼؼة اْكلؼؼوق "ذزاسؼؼاث

 .2007امـة ثَمسان،اّكزائص،،خ04كاهوهَة"،اًـسذ

 زاتـا: -

 ا٢كـؼسل  06/01توحاهة اتتيت،حصامئ ا٢كوػف اًـؼام ا٢كخـَلؼة ابًعؼفلاث اًـمومِؼة مؼن مٌؼؼوز اًلؼاهون زمق

وا٢كمتم ا٢كخـَق ابًفساذ،مساذٍك مَلات يف ا٢كَخلى اًوظين ألول ا٢كخـَق تؼؼ       ،ا٢كيؼم من ظؼصف مـِؼس 

ة،ا٢كصن  ز اّكامـي ابًحَغ.اًـَوم اًلاهوهَة وإلذاًز

  محَست ٔبمحس دشٍص،اًعؼفلاث اًـمومِؼة وظؼصق ٕاجصارما،مؼساذٍك مَلؼات يف ا٢كَخلؼى اًؼوظين اًسؼاذش،لكَة

 .2013اْكلوق،جبامـة ذ.حيي فازش اب٢كسًة،ماي

  ؽ اّكزائؼصي َلس فلري،زكاتة اًلضاء إلذازي إلس خـجايل ؿىل اًعؼفلاث اًـمومِؼة كدؼي ٕاجصارمؼا يف اًدرشًؼ

ؽ ا٢ك ًؼ مؼؼساذٍك مَلؼؼات يف ا٢كَخلؼؼى اًؼؼوظين اًسؼؼاذش،لكَة -بًَٓؼؼة وكائَؼؼة ٕكاًؼؼة ا٢كؼؼال اًـؼؼام-لؼؼازنواًدرشؼ

 .2013اْكلوق،جبامـة ذ.حيي فازش اب٢كسًة،ماي

  ذََفي مسري،اًلضاء إلذازي الاس خـجايل تني حٌلًة حلوق ا٢كخلايض وامذَاساث اًسَعة اًـامة،مساذٍك

ؼة وفلؼا ًلؼاهون إلحؼصاءاث  مَلات يف اًَوم اٗكزايس ألول ا٢كوسؼوم تؼؼؼ"حق اًخلؼايض يف ا٢كسؼائي إلذاًز

صت، ة،خامـة بلٓكي حميس ٔبوْكاح،ماي،اًحٍو  .2014ا٢كسهَة وإلذاًز

  ؽ سؼؼَوى توملوزت،زكاتؼؼة اًلضؼؼاء الاسؼؼ خـجايل كدؼؼي اًخـاكؼؼسي يف جمؼؼال اًعؼؼفلاث اًـمومِؼؼة يف اًدرشؼًؼ

جبامـؼؼؼؼة ذ.حيؼؼؼؼي فؼؼؼؼازش اّكزائؼؼؼؼصي، مؼؼؼؼساذٍك مَلؼؼؼؼات يف ا٢كَخلؼؼؼؼى اًؼؼؼؼوظين اًسؼؼؼؼاذش،لكَة اْكلوق،

   .2013اب٢كسًة،ماي

  صؼؼؼفِلة جؼؼؼن ظاوٌك،اًوسؼؼؼاظة واًؼؼؼزناغ إلذازي،مؼؼؼساذٍك مَلؼؼؼات يف ا٢كَخلؼؼؼى اٗكويل حؼؼؼول ذمازسؼؼؼاث

 www.crjj.mjustice.dz،مٌلول ؾن:2009حوان  16-15اًسَعة،
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 ذامسا:اًيعوض اًدرشًـَة واًخيؼميَة:   

 اًلواهني اًـضوًة:-1   

  ضؼؼوي زمق ـُ ،ا٢كُـؼؼّسل 1998مؼؼاي 30،ا٢كُوافؼؼق ًؼؼؼؼ1419ظؼؼفص ؿؼؼام 04،ا٢كُؼؼؤزد يف 98/01اًلؼؼاهُون اً

ؿام ظفص  06،اًعاذزت يف 37وا٢كمُتّم،ًخـَّق ابدذعاظاث جمَس اٗكوٌك و ثيؼميَ ومعهل،ح ز ح ح،اًـسذ

 .03،ض1998حوان  01،ا٢كوافق ًؼؼؼ1419ؿام 

 ا٢كـؼؼسل 1998مؼؼاي  30،ا٢كوافؼؼق ًؼؼؼؼ1419ظؼؼفص ؿؼؼام  04،ا٢كؼؼؤزد يف  98/03اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي زمق،

ؿؼؼام ظؼؼفص ؿؼؼام  06،اًعؼؼاذزت يف 37ح ز ح ح،اًـؼؼسذ وا٢كمتم،ًخـَّؼؼق ابدذعاظؼؼاث ا٤كوكؼؼة اًخيؼؼاسغ،

 .40،ض1998حوان  01،ا٢كوافق ًؼؼؼ1419

 اًلواهني اًـاذًة:-2   

  ا٢كخضؼؼمن كؼؼاهون إلحؼؼصاءاث 1990ٔبوث18،ا٢كوافؼؼق ًؼؼؼؼ 1411حمؼؼصم27ا٢كؼؼؤزد يف90/23اًلؼؼاهون زمق ،

ة،ح ز ح ح،اًـسذا٢كسهَة والٕ   .1114،ض 36ذاًز

 ا٢كـؼسل وا٢كمتم،ًخـَّؼؼق 1998مؼاي  30،ا٢كوافؼق ًؼؼؼؼ1419ظؼؼفص ؿؼام  04،ا٢كؼؤزد يف  98/02كؼاهون زمق،

ة،  01،ا٢كوافق ًؼؼؼ1419ؿام ظفص ؿام  06،اًعاذزت يف 37ح ز ح ح،اًـسذ ابدذعاظاث ا٤كوكة إلذاًز

 .25،ض1998حوان 

  ا٢كخضمن كاهون ماكحفة اًفسؼاذ 2006فِفصي20،ا٢كوافق ًؼ1427محمص  21،ا٢كؤزد يف 06/01اًلاهون زمق،

 .04،ض14واًوكاًة مٌَ،ح ز ح ح،اًـسذ،

 ألوامص: -3   

  ا٢كخضؼمن كؼاهون 1966ًوهَؼو  08،ا٢كوافؼق ًؼؼؼ1386ظؼفص ؿؼام  18،ا٢كؼؤزد يف  66/156ألمص زمق،

 702،ض49اًـلوابث،ح ز ح ح،اًـسذ
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 ا٢كصاس مي:-2   

 ا٢كخضؼمن 1996ذٌسؼمرب  07،ا٢كوافؼق ًؼؼؼؼؼ1417زحؼة  26،ا٢كؼؤزد يف 96/438ا٢كصسوم اًصئؼايس زمق،

 10،ض08/12/1996تخازخي  76،ح ز ح ح،اًـسذ1996اًخّـسًي اٗكس خوزي ًس ية

 ًخضؼمن  2015سؼخمترب16،ا٢كوافق ًؼؼ1436ري اْكجة ؿام02،ا٢كؤزد يف  15/247ا٢كصسوم اًصئايس زمق،

ضاث ا٢كصفق اًـا  .03،ض50م،ح زح ح،اًـسذثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة وثفًو

 اًلصازاث:-3   

  ي 20،تخازخي  24،ح ز ح ح،اًـسذ  2011مازش  28اًلصاز ا٢كؤزد يف  .32،ض2011ٔبفًص

 ا٢كصاحؽ ابٌَلة ألحٌحَة:-ة   

-Les ouvrages 

 Gilles Dorcy, Michel Paillet,Contentieux Administratif,Armand 

colin,Paris,2000    

 Renus Chapus ,Droit Du Contentieux Administratif ,9
eme

 

édition,Montchrestien,Paris,2001 

 Terneyre,Lemergence d un recours contentieux du troisiéme 

type,AJD,1992, 
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-Les Articles 

 Florian Lundich ,Nouvelle et énième réforme du droit des marchés 

publics ,contrats marchés publics ,2009,N
0
01 ,cité par François Bernet, Annulation du 

rechaussement du seuil de passation des marchés publics sans publicité ni mise en 

concurrence, Revue du droit administrtif,N
0
04,Avril,2010.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


