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 وط امشرش جمجةل امححوج املاهوهَة و امس َاس َةش 
جمضارنة ألساثذت وامحاحثني من خمخوف اجلامؼاث و املرانز اجلامؼَة  امححوج املاهوهَة وامس َاس َة حرحة جمةل -

اميَئـاث امؼومَـة، ٔبو املندسـ حني ٕال اميَئـاث املةـائَة ،و املدارس  و املؼاىد اموطنَة، و مرانز امححـر، و 

ة.  وألمنَة و اإلداًر

ظفحة، ؤبن ٍكذة تبةٓل اممكحَـوحر  30 ثلدل امللاالث ابنوغخني امؼرتَة  و ألجنحَة، ػىل ٔبن ال ًخجاوز امللال  -

و امؼومَـة ، مرفوق ثسريت ذاثَة خمخرصت نوعاحة امللال، ثخةمن ٕامسو ودرجذـArabic Transparentخبط 

امخبٔند من ٔبن ادلراسة اكمةل، مدكلة مغـو،، مع وختععو واجلية اميت ًؼمل هبا ورمق امياثف وامرًبد اإلمكرتوين،

وسخخني وركِخني مرفلا تلرص خامَة من ألخطاء اإلمالئَة وامنحوًة، ػىل ٔبن ًلدم امححر مطحوػا  يف صلك 

 جةل.مكرتوين نوم،ٔبو ٍرسل غن طًرق امرًبد االٕ  cdمةغوط 

ختةع امححوج امللدمة ٕال اجملةل نوخلومي وامخحكمي  مع ٕامزتام امحاحر إبجراء ثؼدًالث احملمكني ػىل حبثو وفلا  -

 نوخلاٍرر املرسةل ٕامَو، وموافات اجملةل تشسخة مؼدةل يف مدت حتددىا ىَئة امخحٍرر.

،مـع وعـع املعـادر  جنحَـةابنوغة الٔ  10ابنوغة امؼرتَة و  12ٕازحاث اميوامش يف ٔبخر لك ظفحة خبط  جية  -

 واملراجع املس خؼمةل  يف بٓخر امححر.

 ما ًشرش يف اجملةل ًؼرب غن ٔبفاكر ٔبحصاهبا مع حتمويم املس ئومَة املاهوهَة وألخالكِة غهنا.  -

ٕال اجملـةل اائَـة وحتـخفل اميَئـة حبليـا يف ػـدم ٕاتـداء مـربراث  كراراث ىَئة امخحٍرر ثضبٔن امللاالث امللدمة -

 ملراراهتا.

    .ثؼخذر اجملةل غن ٕاػادت امللاالث ٔلحصاهبا سواء كدوت نوشرش ٔبم مل ثشرش  -

 مينح نوحاحر صيادت ثثخت ورشه نوملال مإلدالء هبا غند احلاجة. -

 .ثؼطى ألوموًة يف امشرش حسة اترخي ٕاًداع امللاالث  -

 :املخواجد جملر ٕادارت املكَة، ٔبو ًذــم  املراسةل  ػىل امخحٍرر مدٍرثودع امللاالث دلى مكذة  -

 revue.rdsp@gmail.com:نومجةل امؼنوان اإلمكرتوين  

 يح امنرص،لكَة احللوق ،جامؼة سؼَدت   138امؼنوان امرًبدي : ص ة  ٔبو ػىل
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 اميَئة امؼومَة اإلسدضاًرة نومجةلٔبغةاء 

  ٔٔب.د/ سـ نو  ( 01اجلزائـر جامؼـة)جـن ػـامر ثوو ـٔب.د/  ، (جامؼـة سؼِـــدت).د/ طَيب جن ػًل ب

 هرصــفور ــجــن طِــٔب.د/ ، اس(ــدي توؼدــَســ  جامؼــة )وزي هؼميــيــــٔب.د/ فاجلوفــة( ، جامؼــة)خنــُش 

ٔبدرار(  جامؼةمؼسكر( ،ٔب.د/ محوَل ظاحل) جامؼةٔب.د/ غٌلر غحاس)ان(،ــــــثومسجامؼة )ن ــــــادلً

د/ ػوَان تـوز،ن ٔب. (،جامؼة سؼِــدت(،د/ىامل ىواري)جامؼة سؼِــدت)د/ هلادي غحد احلفِل ٔب.، 

 (جامؼـة سؼِــــدت)ًرد محمـد ٔبمحــد ـــــد/مثومسان(،جامؼـة )ة تومــدٍن ـــد/ طاشـارث(،ــثِــجامؼـة )

ي جـن غـٌلر ـــــد/ملن (ة سؼِـــدتـجامؼـ)ار ــــد/ كـوادري خمذـ وف(ــامضـ جامؼـة)ي ٔبمحـد ــد/رابح،

ــة ــــجامؼــ) ــٔب.، ارث(ــــثِ ــن داود ٕاجراى ـــجامؼ)مي ــــد/ ج ــــاجلة ـــــــ ــدر، ة(ـــوف ــة )د/ مغــريب كوً جامؼ

د/ جـن (،جامؼة سؼِـــدت)د/تولكي حسن صكِة ،  (جامؼة سؼِــدت)د/ منادي موَكة  (،سؼِــدت

   (،جامؼة سؼِــدت)ًدمي محمد /د(،جامؼة سؼِــدت)د/ ٔبسود محمد ٔبمني  (،جامؼة سؼِــدت)ٔبمحد احلاح 

جامؼـة )طَطـوس فذحـيد/، (،جامؼة سؼِــدت)د/ غٌلرت فذَحة  (،جامؼة سؼِــدت)د/ ًزدان جٌلل 

 (،جامؼـة سؼِـــدت)خنفـو  غحـد امؼٍزـز د/  (،جامؼـة سؼِـــدت)فِعـلمحمد سا  د/ (،سؼِــدت

جامؼة )هواري ٔبحالمد/  (،سؼِــدتجامؼة )تدري ٔبمدارنة د/(،جامؼة سؼِــدت)ٌلنــد امرحـغامثين غدد/

  .(جامؼة سؼِــدت) مِوودودل امعدًق  د/ (،جامؼة سؼِــدتد/ ٕامَاس هؼمية ) (،سؼِــدت
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 210.ص ...........................................................املرنز اجلامؼي ابمنؼامة ....."بٔ مساػد "

...بٔ/ غَايش توز،ن و بٔ/ ص َخي  امدرشًع اجلزائري يفامفساد اإلكذعادي و بٔمَاث ماكحفخو  -12
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  *لكمة امؼدد*
 ٔبهيا املارئ امكرمي، حتَة طَحة و تؼد....

ىو ذا ًعدر امؼدد اخلام  من جمةل "امححوج املاهوهَة و امس َاس َة"، و ألمل حيذوان  ىا

ٔبن ثعنع اهمتزي يف ػامل احللوق و امؼووم امس َاس َة، و ٔبن ٌس خفِد مهنا امحاحر و امطامة ػىل حّدٍّ 

 سواء.

ي ىذا امؼدد ٔلمفت امنظر ٕال دور امطامة اجلامؼي اذل لكمةو يف ىذا امعدد ٔبس خغل   

َّو خيخوف غن ابيق شاحئو يف ػومو وخولو، وسوونو و طموحو، وٕاتداػاثو،  ًنظر ٕامَو اجملمتع ػىل ٔبه

ر امخمنَة، واةة اجملمتع ودفؼو ٕال  ة ميكن ٔبن جسامه يف ثطوُّ ة من طاكاث ألمَّ فيو ميثِّل امَوم طاكًة هممَّ

 ألمام.

َّو ال تدَّ ٔبن امت حباجاهتم  فطالَّة اجلامؼة مه اذلٍن ًعنؼون مس خلدَل ألّمة، وِمن ىنا فٕاه

ل مؤسساثنا اجلامؼَة مكِفِة خماطحهتم، وٕاكناغيم  امواكؼَة؛ مخؼوَو مههتم، وحكرَب ٔبحالهمم، ؤبن هؤّىِ

فس ًَّا، ابالمْخفاث ٕال تَدْورمه ورساههتم، واسدضؼارمه نومسؤومَة و احذةاام مؼرفًِّا وحمنو،ًّ وه 

ىنَة وامثلافِة؛ مَمتكَّنوا من فَيْم امواكع  امخبٔزرياث اماكمنة يف ٔبغٌلكيم، وثوجهييم الس خغالل كدراهتم اذّلِ

ق اإلتداغي اذلي خيدم اجملمتع يف حارضه ومس خلدهل.  دضوكوا ٕال ظناػة امخفوُّ  اجملمتؼي من حوهلم، ًو

ض مهَّة امطامة امؼامَة، وجسوَحو عدَّ امؼلائد وألفاكر ٕاّن ىذا ألمر ال ًخبّٔث ٕااّل ابسدهنا

ت، وامخَاراث  امواردت اميت ما دخوت جممتؼًا ٕااّل خنرثو و ٔبفسدثو، وحزوًًدا هل جما ًُلّوِي دافؼََة  امةارَّ

ضغل ٔبوكاث فراغو ابٔلوضطة املؼرفِة مز،دت اموغي،  ر كدراِثو امضخعََة، ٌو ُطّوِ اإلجناز غنده، ًو

مؼنف يف اجملمتع اجلامؼي، ممَّا هُيّّيِ مطالة اجلامؼة امفرظَة امواسؼة إلطالق كدراهتم وثلوَل ا

َّة. ة فاػوَهتم املؼرفَِّة واحلةاًر  اإلوساهَة، وثلًو

 

 معَد لكَة احللوق و امؼووم امس َاس َة

 جامؼة د.امطاىر موالي سؼَدت
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Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 1 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

ٌل ؿىل اًلاهون ادلزائصي اًـوـلة وادلصمية اـليؼمة  ؤبثُص

 

 اصلنخوز/توسسين ٔبمحس                              

 ،خاسـة سـيست                                         "ة"بٔس خار حمارض                                                

 سلسسة:

ساث وزوزت االثعاالث، وحصية هلي اًحضائؽ واهخلال اإلفصاذ وحتويي زؤوش ألسوال ٕان حصية ثحاذل اـلـَو         

وسا اس خددـَ رعل سن رضوزت ٕاساةل اذلواحز ازلصهية واذلسوذ اًفاظةل تني اًحضلان حىت يدس ىن ٌَخجازت اًـاـلية ٔبن 

 جضق جمصاُا ٕامنا ميثي ٔبحس ٔبجصس سٌلث ُشا اًـرص.

ٔب ؿىل افلمتؽ اصلويل، السسَ ثليريا يف ٔبهواغ ؤبصاكل ادلصمية اسزتحت فيَ اًعفاث ٕان رعل اًخلري اطلي ظص         

ية يف توثلة خسيست سن ألمناظ اإلحصاسية جضاجىت فيَ اًـالكاث وجضـحت  اـلمزيت ًلك سن ادلصمية اقلَية و اصلًو

ؿاث اًيت ابثت ثيؼص ٕاىل تني ٍلوؿاث ادلصمية اـليؼمة. حير كَحت اًعحلة الاكذعاذية ؿىل حصامئ ثغل ازلا

حصامئِا حبس حاهنا سَؽ وذسساث ًويست سواذ حمؼوزت سثي اكلسزاث ٔبو وسائي ذميوؿة سثي اٍهتصية
 
. 

ويف دضم اوضلال اًـاؾل ترتس يخ ذؿامئ اًيؼام اًـاـلي ادلسيس وفصضَ ًلواؿس وسععَحاث سس خحسزة سثي        

ياس ية واكذعاذية واحامتؾية هتسف مجيـا ٕاىل حصس يخ حصية اهخلال "اًـاـلية" وسا ثحـِا ابًرضوزت سن ٕاكصاز كواؿس س  

ألفصاذ واًسَؽ. اس خلَت حٌلؿاث ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية ٔبو مبـىن ٔبذق ٔبساءث اس خلالل ألحواء اًـاـلية 

اًست.  ادلسيست سن ٔبخي ثوس يؽ هعاق ٔبؾٌلًِا كري اـلرشوؿة، وحصس يخ زواتط اًخـاون سؽ ٔبكصاهنا يف كازاث اًـاؾل

حير صِس اًـاؾل ٔبمناظا سس خحسزة سن اإلحصام اصلويل اـليؼم سن ذالل جتازت اكلسزاث وهتصيهبا، وص حاكث اصلؿازت 

ا سن ادلصامئ اًيت  ية، وهتصية اًسالخ، وهلي وهتصية اـلِاحصين كري اًرشؾيني ؿرب اًرب واًححص وادلو، وكرُي اصلًو

ة سن كدي حٌلؿاث ادلصمية اـليؼمة. وابًعحؽ هخج ؾن ثغل ألوضعة ابثت حصحىة ؿىل اًيعاق اصلويل وحبصفية ؿاًي

 كري اـلرشوؿة ٔبزابحا ظائةل اكذىض ألسص رضوزت ٕاس حاقِا اًعفة اًرشؾية تواسعة معَياث قس يي ألسوال .

واًدساؤل اـلعصوخ: هيف وخسث ادلصمية اـليؼمة سٌاذا سواثيا يف ُشا اًيؼام ًيك حمنو وثخعوز؟ وسا عم      

 ـاكساث وبآثز اًـوـلة وادلصمية اـليؼمة ؿىل اًلاهون ادليايئ ادلزائصي؟اه
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ٕان اًححر يف حتسيس ؿالكة اًـوـلة ابدلصمية اـليؼمة يسفـين ٕاىل تيان سالسح اًـوـلة واـلحاذئ اًيت ثلوم ؿَهيا       

ًخحليق اًـوـلة. وثبٔزرياهتا  يف خاىهبا الاكذعاذي، واإلظاز اًلاهوين اطلي ثخجسس فيَ ُشٍ ألذريت، ؤبضم اًِيئاث

 الاكذعاذية واًلاهوهية ؿىل اًلاهون ادلزائصي.

مث الاهخلال ٕاىل حتسيس سفِوم ادلصمية اـليؼمة وظوز ُشٍ ألذريت ، ؤبثص اًـوـلة يف ثـسذ ظوز اإلحصام       

زٍ. واذرتاكَ ًلاًحية اصلوةل اـليؼم رو اًعاتؽ الاكذعاذي، وتيان اًحيئة اًيت ذَلهتا اًـوـلة الاكذعاذية ٍمنٍو وثعو 

وتيان ذالئي الازثحاظ تني اًـوـلة وادلصمية اـليؼمة ؿىل ضوء اًححوج  -دعوظا اًياسية سهنا -اـلخفاؿةل سؽ اًـوـلة

ية.  واصلزاساث اًيت ٔبحصيت سن كدي خمخَف اًِيئاث اصلًو

ادليايئ اًوظين يف ثيؼمي  ٔبحاكم ادلصمية ويف ألذري يمت ٕاجصاس ٔبثص اًـوـلة وادلصمية اـليؼمة ؿىل اًلاهون         

 اـليؼمة يف كاهون اًـلوابث ادلزائصي واًلواهني اـلوكةل هل.

 اـلححر ألول: اـلالسح اًـاسة ٌَـوـلة وادلصمية اـليؼمة

 ٕان اًححر ؾن ؿالكة اًـوـلة ابدلصمية اـليؼمة يس خَزم اس خـصاط اـلالسح اًـاسة هلٌل سن ذالل سا يبئت.  

 ول: اـلالسح اًـاسة ٌَـوـلةاـلعَة الٔ 

ٕان اًـوـلة عم يف ألساش سفِوم اكذعاذي كدي ٔبن يىون سفِوسا ؿَميا ٔبو س ياس يا ٔبو زلافيا بٔو          

احامتؾيا، نٌل ٔبن ٔبنرث سا يدداذز ٕاىل اطلُن ؾيس  اذلسير ؾن اًـوـلة ُو اًؼاُصت الاكذعاذية. فاًـوـلة ثـين 

و اًصٔبسٌلً  ية ؿىل اًـاؾل، وفِم ػاُصت اًـوـلة الاكذعاذية سصثحط تفِم ثعوز اًيؼام س يعصت هؼام اكذعاذي ُو

الاكذعاذي اًصٔبسٌليل اًـاـلي
1
 . 

فاًـوـلة ػاُصت حصهية يمت مبوحهبا اهسساح اكذعاذايث اًـاؾل هديجة ٌَخعوز اًخلين وحصاحؽ اذلواحز ازلصهية        

ث اًـاـلية واًرشتاث اًـاـلية ؿىل حساة اصلول يف وكري ازلصهية ، وثـين نشعل حزايس ذوز لك سن اـليؼٌل

جضىيي سس خلدي اًـاؾل ، بٔي ٔبن الاكذعاذايث اًوظيية نٌل هـصفِا اًيوم س خحسج ًِا ٕاؿاذت ُيلكة ؿىل ظـس 

                                                           
1

، خاسـة سعيف، ادلزائص، 02،2004ؾحس ألسري ألسـس، "اًـوـلة، سلازهة يف اًخفىري الاكذعاذي"، سلال، جمةل اًـَوم الاكذعاذية واًـَوم اًس ياس ية، اًـسذ

و سا ميثي ٔبزتؽ سصاث سا تاهت ؿَيَ يف اًـام2000َيون ذوالز س ية س  7.5. فلس ٔبسفصث سايذت اهخلال زؤوش ألسوال ؿرب اذلسوذ ٕاىل اهخلال 13ض  .1999، ُو
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ية هكيؼمة اًخجازت اًـاـلية  سذـسذت حىت حىون سًسجمة سؽ كواهني اٌَـحة ادلسيست اًيت حتسذُا اـليؼٌلث اصلًو

اصلويل وظيسوق اًيلس
1
. 

ويصى َلس ألظصص، تبٔن اًـوـلة ثـين ثضلك ؿام اهسساح ٔبسواق اًـاؾل يف حلول اًخجازت والاسدامثزاث         

اـلحارشت واهخلال ألسوال واًلوى اًـاسةل واًخلاهة واًثلافاث مضن ٕاظاز سن زٔبسٌلًية حصية ألسواق وسن مث دضوغ 

اذرتاق اذلسوذ اًلوسية وٕاىل الاحنساز اًىدري يف س ياذت اصلوةل، ؤبن  اًـاؾل ًلوى اًسوق اًـاـلية، ذما يؤذي ٕاىل

اًـيرص ألساش يف ُشٍ اًؼاُصت اًرشتاث اًصٔبسٌلًية اًضرمة اـلخـسذت اًلوسياث. وميىن اذزتال ثـصيف اًـوـلة، 

ي اًحضلان ابالهعالق سن اًـمَية اًخازخيية اًيت وسجت يف اًـلوذ اًثالزة ألذريت سن اًلصن اـلايض، ؾن سـ

اًصٔبسٌلًية اـلخعوزت، ويف اـللسسة سٌؼِا اًوالايث اـلخحست ألسصيىية، ٕاىل هرس اذلواحز ٔبسام حصنة زٔبسٌلٍهيا 

واسدامثزاهتا وسَـِا يف ٔبحناء اًـاؾل، هبسف حتليق ٔبزابخ ٔبؿًل ًرشتاهتا اًىربى اًيت كسث يف ُشٍ اذللدة رشتاث 

ا اًصئي .سذـسية اذلسوذ )سن حير اًرشانة و سواكؽ ا    ًخواخس( كري ٔبهنا حمافؼة يف اًلاًة ؿىل ازثحاظِا مبصنُز

و لك سا يخـَق ابًخعوز اًخلين اطلي سِي وزسغ معَية  وال تس ُيا سن اإلصازت ٕاىل اًوخَ الٓدص ًِشٍ اًـوـلة ُو

2هرس اذلواحز و اذرتاق اًصٔبسٌلل اصلويل ًحضلان اًـاؾل اكلخَفة
 . 

ثـصيفا تلوهل ٔبهنا:  -ٔبساش اًؼاُصت الاكذعاذي الاحامتؾي-ؾحس ػل يف حتية اًىوهحة ؤبوزذ ٕاسٌلؾيي ظربي        

"اًخساذي اًواحض ٔلسوز الاكذعاذ والاحامتغ واًس ياسة واًثلافة واًسَوك، ذون اؾخساذ يشهص ابذلسوذ اًس ياس ية 

 ٕاحصاءاث حىوسية"ٌضلوةل راث اًس ياذت ٔبو الاهامتء ٕاىل وظن حمسذ ٔبو اصلوةل اـلـيية  ذون اذلاخة ٕاىل
3
            . 

اًعاذز ؾن جصانسج ألدم اـلخحست اإلمنايئ، ٕاىل ٔبن اًـوـلة  1999ثلصيص اًخمنية اًخرشية ًـام  ٔبصازوكس         

ًيست جمصذ ثسفق ٌَيلوذ واًسَؽ، تي سايذت الاؾامتذ تني ساكن اًـاؾل. واًـوـلة معَية ال ثسسج الاكذعاذ حفسة ، 

واًخىٌوًوحيا و اذلنك تي ثسسج اًخلاهة
1
 . 

                                                           
1
صيب، سصنز يوسف ذَيفة اًيوسف، اًـوـلة واكذعاذايث ذول جمَ  اًخـاون ارلَيجي، افلمتؽ والاكذعاذ ٔبسام اًـوـلة، ًحيان، سَسةل نخة اـلس خلدي اًـ 

 .45، ض 2004ذزاساث اًوحست اًـصتية،اًعحـة ألويل 

 .2005اًعحـة ألوىل،يصاحؽ تخفعيي ٔبنرث حول سفِوم اًـوـلة، َلس ؾحس اًلاذز حامت،اًـوـلة ساًِا..وساؿَهيا، اًلاُصت،سرص، اًِيئة اـلرصية اًـاسة ٌَىذاة،- 

2
، 101،ض2004ية، اًعحـة اًثاهية َلس ألظصص، اًـوـلة وثساؾياهتا ؿىل اًوظن اًـصيب، ًحيان، سَسةل نخة اـلس خلدي اًـصيب، سصنز ذزاساث اًوحست اًـصت  

102   . 

3
 .15ٔبوزذٍ ؾحس ألسري ألسـس، اـلصحؽ اًساتق، ض  
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ويف ُشا افلال جتسز اإلصازت ٕاىل ٔبن اـللياش اًوحيس اطلي مت ثعويٍص ًلاية الٓن ًلياش اًـوـلة ُو سؤرش         

"، واطلي يخىون A.t.Kearny/foreign policy for globalization"ٕايَ يت نريين /فوزن توًيس ٌَـوـلة"

ٍلوؿاث سن اـلؤرشاث اًصئيس يةسؤرشا فصؾيا ييسزح حتت مخ   132سن 
2
. 

.افلموؿة ألوىل: جض متي ؿىل سؤرشاث الاهسساح الاكذعاذي واًيت ثخضمن سؤرشاث سن سثي جحم اًخجازت 1

والاسدامثز ألحٌيب اـلحارش، وثسفلاث اقلافغ اًصٔبسٌلًية ، وذفـاث اصلذي ووظوالهتا )سذضمية ثـويضاث 

 واـلسفوغ سلاتي سوحوذاث ذازحية(. اـلوػفني كري اـللميني واصلذي اـلىدسة

.افلموؿة اًثاهية: جض متي ؿىل سؤرشاث اًخواظي اًضريص واًيت ثخضمن جحم اًسفص اًضريص، وجحم اـلاكـلاث 2

ية و اًخحويالث اـلاًية ؿرب اذلسوذ.  اًِاثفية اصلًو

 ودواذم الاهرتهت الٓسٌة..افلموؿة اًثاًثة: ثخضمن اـلؤرش اًخىٌوًويج واطلي يخضمن ؿسذ سس خزسسم الاهرتهت 3

ية، وؿسذ 4 .افلموؿة اًصاتـة: جض متي ؿىل سؤرشاث اًخفاؿي اًس يايس واًيت ثخضمن جحم اًـضوية ابـليؼٌلث اصلًو

 رمٌلث جمَ  ألسن اًيت جضازك فهيا لك ذوةل. ٕاضافة ٕاىل ؿسذ اًسفازاث اًيت جس خضيفِا لك ذوةل.

ـَلة ابًحيئة )مت كياسِا مبـسالث ألذاء اًصاُن وسـسالث اًخحسن .افلموؿة ارلاسسة: جض متي ؿىل اـلؤرشاث اـلخ5

ؾيس لك ذوةل( واًيت جض متي ؿىل سؤرشاث سثي هوؾية اـلاء واًِواء، واهحـااثث اثين ٔبهس يس اًىصتون ، وهجوذ 

 اصلوةل سن ٔبخي  حٌلية ألزط جاكفة ؾيارصُا.

 اـلعَة اًثاين : بٔثص اًـوـلة ؿىل اًلاهون ادلزائصي

ية          ًلس ظصٔبث مبوحة اثفاكياث سٌؼمة اًخجازت اًـاـلية ثليرياث تـيست اـلسى ؿىل اًساحة الاكذعاذية اصلًو

ثضاف ٕاىل اًخلرياث اًيت بٔذث ٕاىل اثفاكياث جصيخون ووذس اًيت ٔبوضبٔث ظيسوق اًيلس اصلويل ًيىون حازسا ؿىل 

ون حازسا ؿىل اًيؼام اـلايل اصلويل. فمبلذىض اًيؼام اًيلسي اصلويل، واًحيم اصلويل ًإلوضاء واًخـمري ًيك يى

                                                                                                                                                                                            
1
  .46يوسف ذَيفة اًيوسف، اـلصحؽ اًساتق، ض 

2
ـة ابثية ،ادلزائص، ، خاس2005، ذيسمرب 13ساسن قصايحة، "سس خلدي اصلوةل اًوظيية وس ياذهتا يف ػي اًـوـلة"،سلال، جمةل اًـَوم الاحامتؾية واإلوساهية ،اًـسذ 

 .199ض 
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اًخلرياث ادلسيست ٔبظححت سٌؼمة اًخجازت اًـاـلية حازسا ؿىل اًيؼام اًخجازي اصلويل، ًيك ثيضم ٕاىل اـلؤسس خني 

اًساتلذني يف اإلرشاف ؿىل اًيؼام الاكذعاذي اًـاـلي يف افلاالث اًيلسية واـلاًية واًخجازية
1
. 

ية اـلخـَلة تيؼم اًخجازت اًـاـلية، ٕاىل ًولس ٔبذى اهدضا       ية اًضازؿة، وخباظة االثفاكياث اصلًو ز االثفاكياث اصلًو

 وحوة ظسوز جرشيـاث وظيية ذاذي اإلظاز اصلويل اطلي حصمسَ ُشٍ االثفاكياث.

ية يف لك سن اصلول ألؾضاء          يف ؤبظحح ؿىل اًسَعة اًدرشيـية ٔبن ثخحصك ؿىل ضوء الاًزتاساث اصلًو

ثغل االثفاكياث، و يخجىل رعل توضوخ يف سداذئ اثفاكياث اًخجازت اًـاـلية اًيت ثـس مبثاتة ٕاظاز ثيؼميي يليس كسزت 

اـلرشؿني ؿىل سن اًلواهني، ورعل مبوحة كواؿس ذًوية حتس سن ارليازاث اـلخاحة ٌَحىوسة وثليس هعاق حصيهتا يف 

وضؽ اًس ياساث
2
. 

ات اًخـحري ؾن اًس ياساث اًـاسة، فال تس ٔبن يدسؽ هعاكَ ًيضمي جماالث خسيست وـلا تان اًدرشيؽ ُو بٔذ       

راث دعائط فٌية سـلست وراث ٔبتـاذ سذـسذت، سثي حٌلية اـلَىية اًفىصية، وحٌلية اًحيئة، واًخجازت الاًىرتوهية، 

ي و الاحامتؾي يف وسٌؽ الاحذاكز، وحٌلية اـلس هتغل. وكس يخـني ؿىل اًدرشيؽ ٔبن يضؽ ٔبس  اًخيؼمي الاكذعاذ

ػي هؼام اكذعاذ اًسوق، توظفَ ؿاسال سؤثصا يف حصنة الاسدامثز، وثسفق الاسدامثزاث سن ارلازح وسايذت اًلسزت 

اًخيافس ية ًالكذعاذ اًوظين
3

وكس ٔبفضت ُشٍ اًخلرياث اهـاكساث يف  فَسفة وتًية اًيؼام اًلاهوين        . 

ية يف ٕاظاز االثفاكياث ادلزائصي  تخىييفَ وسـاؾل اًيؼام الاكذعاذ ي اًـاـلي ادلسيس متاص يا سؽ اًزتاساث ادلزائص اصلًو

ية اـليؼمة ٕاٍهيا يف افلاالث اًساًفة اطلهص، وجتًل رعل توضوخ يف ثخىن اـلرشغ ادلزائصي مجَـة سن اًدرشيـاث  اصلًو

                                                           
1
 .     29، سرص، ض2003 ، ٔبمحس فذحي زسوز، اًـاؾل ادلسيس تني الاكذعاذ واًس ياسة واًلاهون، ذاز اًرشوق اًـصيب،اًعحـة ألوىل 

  وساتـسُا. 167، ض2007سِيي حسن اًفذالوي ، اًخيؼمي اصلويل، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسيؽ، اًعحـة ألوىل ، 

2
ِا: " اـلـاُساث اًيت يعاذق ؿَهيا زئي  ازلِوزية.حسة اًرشوظ اـليعوض ؿَهيا يف  1996سن اصلس خوز ادلزائصي اـلـسل س ية  132هط اـلاذت خاء يف   كًو

 اصلس خوز، جسمو ؿىل اًلاهون".

3
 . 46ٔبمحس فذحي زسوز، اـلصحؽ اًساتق، ض 

ام الاكذعاذي اصلويل ادلسيس يف ٕاظاز االثفاكياث اصلًوية اًيت اهضمت ٕاٍهيا ادلزائص مت يف كاًحيذَ جتسز اإلصازت ٕاىل ٔبن حىييف اًيؼام اًلاهوين ادلزائصي وفلا ٌَيؼ

اًيت ثيط يف فلصهتا  1996اـلـسل س ية 1989سن ذس خوز  124اسدٌاذا ًيط اـلاذت  "اًـوـلة مبوحة ٔبواسص جرشيـية واًيت ميىن الاظعالخ ؿىل جسميهتا "ٔبواسص

 ِوزية ٔبن يرشغ تبٔواسص يف حاةل صلوز افلَ  اًضـيب اًوظين ٔبو تني ذوزيت اًربـلان".ألوىل ؿىل ٔبن :"ًصئي  ازل 
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اًوظيية اـلالمئـة دعوظا اًلاهون اـلخـَق ابًيلـس واًلصط
1

ويؼص الاسدامثز، واًلاهون اـلخـَق تخع
2
واًلاهون اـلخـَق  ،

ا ودوظعهتا تدٌؼيـم اـلؤسساث اًـموسيـة  الاكذعاذيـة وجس يرُي
3
واًلاهون اـلخضمن اـلياظق اذلصت ،

4 
 ، 

ا         ٕاضافة ٕاىل اًلاهون اـلخـَق ابًلواؿس اًـاسة اـلعحلة ؿىل معَياث اس خرياذ اًحضائؽ وثعسيُص
5

، واًلاهون 

اـلخـَق ابـليافسة
6 

ضافة ٕاىل اًلاهون اـلخضمن ذمازسة ألوضعة اًخجازية، إ 
7

، واًلاهون اـلخـَق ابًخليي 
8

. ٕاىل خاهة 

خاهة اًلاهون اـلخـَق حبٌلية اـلس هتغل
9

، واًلاهون اـلخضمن حٌلية اًحيئة يف ٕاظاز اًخمنية اـلس خساسـة
10

، واًلاهون 

اـلخـَق حبلوق اـلؤًف واذللؼوق افلاوزت
11

ق ابًـالساث، وٕاىل خاهة اًلاهؼون اـلخـَ
1 

واًلاهون اـلخـَق ترباءاث  ،

الاذرتاغ
2

. ٕاضافة ٌَلاهون اـلخضمن حٌلية اًخعاسمي اًضلكية ٌضلوائص اـلخاكسةل
3
. 

                                                           
1
 .48يخـَق ابًيلس واًلصط، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ  2003قضت س ية 26اـلوافق  1424حٌلذى اًثاهية ؿام 27سؤزد يف  11-03ٔبسص زمق 

2
يخـَق تخعويص الاسدامثز، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ  2001قضت س ية  20اـلوافق  1422اهية ؿامحٌلذى اًث 15سؤزد يف  03-01ٔبسص زمق  

 . 72، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ2006هومفرب  14سؤزد يف 17-06، اـلـسل واـلمت ابًلاهون 47

3
ا  2001قضت س ية  20اـلوافق  1422حٌلذى اًثاهية ؿام 15سؤزد يف  سؤزد يف 04-01ٔبسص   اـلخـَق تدٌؼمي اـلؤسساث اًـموسية  الاكذعاذية و جس يرُي

 .47ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية ،اًـسذودوظعهتا ، 

4
، 43ِوزية ادلزائصية، اًـسذيخـَق ابـلياظق اذلصت، ادلصيست اًصمسية ٌَجم  2003يًويو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19سؤزد يف  02-03ٔبسص زمق  

 .42، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ2006يوهيو 24سؤزد يف  10-06اـلـسل واـلمتم ابًلاهون زمق 

5
ا، ادلصيست يخـَق ابًلواؿس اـلعحلة ؿىل معَياث اس خرياذ اًحضائؽ وثعس 2003يًويو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19سؤزد يف  04-03ٔبسص زمق   يُص

 .43اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية ، اًـسذ

6
 .43يخـَق ابـليافسة، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ 2003يًويو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى الٔوىل ؿام  19سؤزد يف  03-03ٔبسص زمق  

7
يخـَق ثرشوظ ذمازسة ألوضعة اًخجازية، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية  2004قضت س ية 14اـلوافق  1425حٌلذى اًثاهيةؿام 17اـلؤزد  08-04اًلاهون 

 .41، اًـسذ

8
   . 41، اـلخـَق ابًخليي ، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية ، اًـسذ2004قضت س ية 14اـلؤزد يف  04-04اًلاهون زمق  

9
واـلخـَق ابًلواؿس اًـاسة سلاية اـلس هتغل. ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية،  1989ايص س ية فرب  7اـلوافق  1403اـلؤزد يف ٔبول زحة 02-89اًلاهون زمق  

 .06اًـسذ

10
اـلخـَق حبٌلية اًحيئة يف ٕاظاز اًخمنية اـلس خساسة، ادلصيست اًصمسية  2003يًويو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19اـلؤزد يف  10-03اًلاهون زمق 

 . 43دلزائصية ، اًـسذٌَجمِوزية ا

11
يخـَق حبلوق اـلًؤف واذللوق افلاوزت، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية  2003يًويو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19سؤزد يف  05-03ٔبسص زمق  

 43ادلزائصية، اًـسذ
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ية     و االثفاكياث اصلًو سن ذالل تيان سفِوم اًـوـلة واإلظاز اًلاهوين اطلي جتسسث فيَ ُشٍ ألذريت بٔال ُو

ية وٕاساةل واًدرشيـاث اًوظيية اـلالمئة ، يخجىل توض وخ كَحة اًحـس الاكذعاذي ؿَهيا سن ذالل حتصيص اًخجازت اصلًو

اًـوائق ٔبسام ثسفلاث زؤوش ألسوال اـلرصفية والاسدامثزاث ألحٌحية ، سن ٔبخي حتليق ٔبنرب كسز سن اًصحب  

 ٌضلول اـلخفاؿةل سـِا .

كعاؿاث سزتايست سن ٔبوخَ اًًضاظ اًيت وتشعل حتوًت اًـوـلة ٕاىل واكؽ كاهوين ميثي اثفاكياث ذًوية صازؿة يف    

تاهت سن مصمي الادذعاض اصلاذًل ٌضلول يف ؾِس كصية، وكس ٔبذى رعل ٕاىل ثلَيط ذوز اصلوةل اًوظيية يف 

اًـمَية الاكذعاذية وسايذت وسن اـلؤثصاث ارلازحية وألظصاف كري اذلىوسية ٌَرشتاث ؿرب اًلوسية واـلؤسساث 

ية.    الاكذعاذية اصلًو

 اًثاًر: اـلالسح اًـاسة ٌَجصمية اـليؼمة  اـلعَة

يس خَزم تيان سالسح ادلصمية اـليؼمة ثـصيفِا تلعس اًوظول ٕاىل حتسيس دعائعِا، مث اس خـصاط                

 ٔبوضعة وظوز ُشٍ ألذريت. 

 Donald R.Cresseyويف سـصط تيان سوكف اًفلَ ادليايئ اًلصيب سن ثـصيف ادلصمية اـليؼمة، يصى          

ادلصمية اـليؼمة تبهٔنا حصمية حصحىة سن كدي رسط يضلي سوكـا يف معي كامئ ؿىل ٔبساش ثلس مي اًـمي وخمعط 

الزحاكة ادلصمية
4

ثـصيفا سضاهبا ٌَخـصيف اًساتق سؽ ٕاضافة اًحاؾر ؿىل ازحاكة   John E .Conklin. ؤبوزذ

                                                                                                                                                                                            
1
 .43ابًـالساث، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ يخـَق 2003يًويو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى الٔوىل ؿام  19سؤزد يف  06-03ٔبسص زمق  

2
يخـَق ترباءاث الاذرتاغ، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية ،  2003يًويو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19سؤزد يف  03-03ٔبسص زمق  

 .43اًـسذ

3
يخـَق حبٌلية اًخعاسمي اًضلكية ٌضلوائص اـلخاكسةل، ادلصيست اًصمسية  2003يًويو س ية 19افق اـلو  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19سؤزد يف  08-03ٔبسص زمق  

 .43ٌَجمِوزية ادلزائصية ، اًـسذ

4
 A crime committed by a person occupying a position in a an established division of labor designed for the 

commission of crime.  

Donald R.cressey,theft of nation new York ,Harper and row publishers,1969,p313 

 .15، ض2001ٔبوزذٍ هوزني  يوسف ذاوذ، ادلصمية اـليؼمة، زساةل ذنخوزاٍ، سًضوزت، ؾٌلن، ألزذن، ذاز اًثلافة، ًٌَرس واًخوسيؽ ، اًعحـة ألوىل، 
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م تَ سٌؼمة صلكية حىصش هجسُا يف اـللام ادلصمية ويف رعل يلول ٔبن: "ادلصمية اـليؼمة عم وضاظ ٕاحصاسم ثلو 

ألول ٌَىسة توسائي كري سرشوؿة"
1
 . 

وسن اًفلَ اًـصيب َلوذ رشيف ثس يوين اطلي رُة ثـصيفَ ٌَجصمية اـليؼمة كوهل: "عم الاظعالخ اطلي         

هتسف ٕاىل يوظف تَ اًؼاُصت اإلحصاسية حني يىون سن ذَفِا حٌلؿاث سـيية جس خزسم اًـيف بٔساسا ًًضاظِا و 

اًصحب. وعم كس ثخزش اإلكَمي اًوظين ظـيسا ًًضاظِا، ٔبو كس ختخاز ٔبن ثلوم تبٔوضعة ٕاحصاسية ؿرب وظيية، ٔبو بٔن 

حىون ًِا ظالث مبيؼٌلث ذمازةل يف ذول ٔبدصى. واىهتى  سن ذالل حتَيهل رلعائط ادلصمية اـليؼمة ٕاىل تيان وحوذ 

اـلضرتنني يف ُشٍ ازلاؿاث جىوهنا ذمخست ًفرتت سن اًزسن. اثهيا : ازين ؾرش دعيعة هوزذ تـضِا: ٔبوال: حمتزي ؿالكة 

ميثي اًسـي ًخحليق اًصحب سن ذالل وسائي كري سرشوؿة اًِسف اٍهنايئ ًًضاظ ُشٍ ازلاؿاث. اثًثا: متثي حماوةل 

ي ٕافساذ اـلس ئوًني واـلوػفني اًـموسيني ٕاحسى ٔبذواث حتليق اًًضاظ اإلحصاسم. وساذسا: اٌَجوء ٕاىل قس

ألسوال سن ٔبخي سايذت ٔبزابهحا ؾن ظصيق اًخحايي ؿىل ذفؽ اًرضائة واـلٌلزساث الاحذاكزية ًٔلؾٌلل، نٌل ثخزش 

هفورُا اًفاسس الذرتاق وختصية ٔبوضعة ألؾٌلل اـلرشوؿة"
2
. 

ة ورُة هوزني  يوسف ذاووذ ٕاىل ٔبن: " ادلصمية اـليؼمة عم ادلصمية اًيت حصحىهبا سٌؼمة ٕاحصاسية سؤًف       

وتحاؾر اًصحب". وخاء يف ثـصيف   سن زالج ٔبصزاض فبٔنرث ٔبوضئت تلعس ازحاكة حصامئ سـيية ؿىل حنو سس متص

بٓدص هل تلوهل: "يلعس ابدلصمية اـليؼمة)ادلصمية اـلصحىدة سن سٌؼمة ٕاحصاسية( ٔبسا ثـصيف اـليؼمة اإلحصاسية فيجة 

ا تلعس ازحاك ة حصامئ دعريت ، ومتازش وضاظِا ؿىل حنو ٔبن ييرصف ٕاىل لك ٍلوؿة سن ألصزاض يمت ٕاوضاُؤ

سس متص تحاؾر حتليق اًصحب بٔو اًس يعصت ؿىل ٔبسواق اًسَؽ واـليخجاث"
3
. 

ية  ًخـصيف ادلصمية اـليؼمة، ثشهص حماوةل سرشوغ اثفاكية ألدم اـلخحست ضس ادلصمية         ويف ٕاظاز اـلساؾي اصلًو

صازاث حمسذت ٕاىل ؿسذ سن االثفاكياث اًيت جتصم ٔبوضعة سـيية اـليؼمة اطلي حاول ٔبن جيمؽ ثـصيفا ؿاسا ثددـَ إ 

                                                           
1
 Organized crime is criminal activity by a formal organization developed and evoted primarily to the pursuit of profits 

through illegal means 

john E .Conklin, criminology,N.Y.macmillan,1981,p.93.   

اة وادلصمية اـليؼمة، اًخجصمي وس حي اـلواهجة، سرص، ذاز اٍهنضة اًـصتية، ا ٔبوزذٍ  .119.ض2006ًعحـة ألوىل، ٔبمحس ٕاجصاُمي سععف  سَامين، اإلُز

2
 .11،13ًحيان ،ض ،2004َلوذ رشيف ثس يوين، ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية ، ساُيهتا ووسائي ساكحفهتا ذًويا وؾصتيا ، ذاز اًرشوق، اًعحـة ألوىل ، 

3
  .154، 22هوزني  يوسف ذاوذ، اـلصحؽ اًساتق،ض 
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ورعل نٌليًل: "ٔلقصاط اـلـاُست ثـين ادلصمية اـليؼمة ٔبوضعة ٍلوؿة ثضم رسعني ٔبو ٔبنرث ، ًِا جسَسي ُصسم، 

ٔبو ؿالكاث رسعية جسمح ًزؾٌلهئا ٔبن جيمـوا اًصحب ٔبو يس يعصوا ؿىل ٔبكاًمي ٔبو ٔبسواق ذاذَية ٔبو ٔبحٌحية ؾن 

ية بٔو اًفساذ ، سواء ٌَليام تبٔوضعهتم اإلحصاسية ٔبو الذرتاق الاكذعاذ اـلرشوغ وتعفة ظصي ق اًـيف ٔبو اًرُت

اًخجازت كري اـلرشوؿة يف اكلسزاث وقسي ألسوال"-ذاظة ؾن ظصيق:
1

   . 

صية اًيت بٔمجـت ؿَهيا  ٔبال وعم         ازحاكة سن ذالل تيان اًخـازيف اًساتلة ، يخجىل توضوخ ارلاظية ادلُو

ادلصمية تحاؾر اًىسة اـلاذي، فاًِسف ألسايس اطلي جسـ  اـليؼمة اإلحصاسية ٕاىل حتليلَ سن ذمازسة ألوضعة 

اكلخَفة، يمتثي يف اذلعول ؿىل ألزابخ وسضاؾفهتا ، ويخحلق اًصحب اـلاذي سن ذالل كيام اـليؼٌلث اإلحصاسية 

ة ، ٕار ٔبن ٔبكَة ٔبوضعة ادلصمية اـليؼمة ثخـَق تخلسمي سَؽ مبٌلزسة ٔبوضعة ٕاحصاسية كامئة ؿىل صلك ٔبؾٌلل جتازي

ا ارلعريت.  وذسساث كري سرشوؿة ، وهتسف سن وزاهئا حتليق ألزابخ ، تلغ اًيؼص ؾن بآثُز

و سا يـرب ؾيَ ابدلاهة الاكذعاذي ٌَجصمية اـليؼمة ٔبو ابكذعاذ ادلصمية اـليؼمة اـلىون اًصئييس ًإلحصام         ُو

ؿائس اًصحب واًىسة اـلاذي اـلخاخ سهنا، واطلي ٔبظحح يضالك اكذعاذ سمتزي يلوم ؿىل ٍلوؿة  اـليؼم سن ذالل

بًٓياث  وحزسة ٔبذواث وؿست ظصق
2

   . 

وكس ٔبزحدت اصلزاساث ٔبن اًسـي ًخحليق اًصحب ميثي اًِسف ألمس  ًِا. فادلصمية اـليؼمة حيصوِا ذافؽ اًصحب.       

حصاسية اـلٌلزسة سن كدي اـليؼٌلث اإلحصاسية. واًيت ثيلسم ٕاىل ٔبوضعة ويربس رعل سن ذالل ظوز ألوضعة االٕ 

وثخجىل دعوظا يف اًلامئة اًيت ٔبؿسهتا اثفاكية ألدم اـلخحست  -يخحلق ؾهنا ٔبزابخ ُائةل -زئيس ية ٌَجصمية اـليؼمة 

اًلري، هتصية اـلِاحصين  ٌَجصمية اـليؼمة سهنا: الاجتاز كري اـلرشوغ ابكلسزاث، الاجتاز ابٔلصزاض واس خلالل تلاء

                                                           
1
 .54ض ،2001صتية، اًعحـة ألوىل، اًلاُصت، سرص،رشيف س يس تاسي ،ادلصمية اـليؼمة، ذاز اٍهنضة اًـ 

2
 .23، سرص، ض2003اًـالح، سرص، ٍلوؿة اًييي اصلًوية ،اًعحـة ألوىل ، -ألس حاة-حمسن ٔبمحس ارلضريي، قس يي ألسوال، اًؼاُصت

الايعايل واـلسيص اًـام ـلاكحفة اـلافيا حيوفاين فاًىوين يصى خاهة سن اًفلَ ٔبن اًلصط اذلليلي ٌَجصمية اـليؼمة ُو اًسـي ٕاىل اًسَعة، فلس رُة اًلايض        

ًفلَ تلوهل"ٕان اًلاية ٕاىل اًلول:"ٕان سـصفيت جصؤساء ؾعاابث اـلافيا ؿَمخين ٔبن خمععاهتم ًيست ظـحة اًفِم ،ٕاهنا خمععاث ثزنغ حنو اًسَعة". وصاؾيَ خاهة سن ا

 فؽ اطلي حيصك ادلصمية اـليؼمة ُو اًصحب ٕاتخساءا واًسـي ٌَوظول ٕاىل اًسَعة ٕاىهتاءا.اذلليلية ٌٌَلفيا عم اًسَعة". وحصحيحا ميىن اًلول ٔبن اصلا

 .120رشيف س يس تاسي ،اـلصحؽ اًساتق، ،ض
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كري اًرشؾيني، الاجتاز ابٔلؾضاء اًخرشية، اًفساذ. حصامئ اذلاسة اليٓل )ادلصامئ اـلـَوساثية(. ٕاضافة ٕاىل وضاظ 

سساؿس ال يلي دعوزت ؾن ألوضعة اًصئيس ية، ويمتثي يف معَياث قس يي ألسوال
1

   . 

اظالث ومنو الاؾامتذ اًخجازي والاكذعاذي اـلخحاذل ٕان اًخعوز اًخىٌوًويج يف وسائي االثعاالث واـلو        

تني اصلول وحزايس اًًضاظ اًخجازي اصلويل وؾوـلة ألسواق اـلاًية، سن ذالل فذح ٔبسواق ؿاـلية ٌَسَؽ واـليخجاث 

اكلخَفة يف ثلصية اـلسافاث تني اصلول. كس زافق رعل ثليري اإلظاز اطلي ثـمي فيَ ادلصمية اـليؼمة ، حير 

ٌَجصمية اـليؼمة ظوزاتن ثحـا ًيعاق  هعاق وضاظِا سن اًعـيس اًوظين ٕاىل اًعـيس اصلويل ، وكسا حوًت 

ٔبوضعهتا، اًعوزت ألوىل ويعَق ؿَهيا ادلصمية اـليؼمة اقلَية "اًوظيية"، ويصاذ هبا ادلصمية اـلصحىدة سن اـليؼمة 

ظِا اًلاهوين ظحلا ـلحسٔب الادذعاض اإلكَميي اإلحصاسية يف ذاذي اذلسوذ اإلكَميية ٌضلوةل واًيت ختضؽ الدذعا

ٌَلاهون ادليايئ. ٔبسا اًعوزت اًثاهية ٌَجصمية اـليؼمة، فدسم  "ادلصمية اـليؼمة ؿرب اصلول"، واًيت صاغ جسميهتا يف 

ذ". واثئق ألدم اـلخحست "ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية"، ٔبو نٌل يعَق ؿَهيا اًحـغ "ادلصمية اـليؼمة اًـاجصت ٌَحسو 

وثخعف ٔبوضعة ُشٍ ألذريت تبهٔنا ال ثلذرص ؿىل ٕاكَمي اصلوةل اًواحست حفسة، تي ثخـساُا ٕاىل ٔبكاًمي ذول ؿست. 

وثـخرب اًـوـلة الاكذعاذية حَلة وظي وهلي ادلصمية اـليؼمة سن اًعـيس اًوظين ٕاىل اًعـيس اصلويل
2
 . 

 

 

                                                           
1
  .وسا تـسُا 113حول اثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية، َلوذ رشيف ثس يوين،اـلصحؽ اًساتق، ض 

2
وسا تـسُا. جتسز  55. وحول سوضوغ معَياث قس يي ألسوال، حمسن ٔبمحس ارلضريي ، اـلصحؽ اًساتق، ض46صحؽ اًساتق، ضهوزني  يوسف ذاوذ، اـل 

 الادذالف يف سعسز اًخجصمي ،اإلصازت ٕاىل وحوة ٕاكاسة اٍمتيزي تني ادلصمية اـليؼمة ؿرب اصلول)ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية( وادلصمية اصلًوية ، وحمتثي ٔبضم ٔبوخَ 

هون ادليايئ اصلاذًل حير ثـس ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية حصمية ذاذَية وتـحازت ٔبدصى حصمية سن حصامئ اًلاهون اًـام ختضؽ ًٔلحاكم اًـاسة اـلوضوؾية ٌَلا

 هوهنا سست سعاذلَ ألساس ية، ٔبسا ادلصمية واًلواهني اـلوكةل هل، سؽ ثـاون اصلول ؿىل ساكحفهتا ؾن ظصيق االثفاكياث اصلًوية، ويوكؽ اًـلاة ابمس افلمتؽ اصلاذًل

ابمس افلمتؽ اصلويل ، ٔلهنا جضلك اصلًوية فٕاهنا ثـس سن حصامئ اًلاهون اصلويل اًـام ، يىفي اًلاهون ادليايئ اصلويل تيان ادلصامئ اصلًوية واًيط ؿَهيا، ويوكؽ اًـلاة 

 ؿسواان ؿىل اـلعاحل اًـَيا ٌَمجوؿة اصلًوية.

ادلصمية ادليائية ؿىل ألصزاض اًعحيـية وألصزاض اـلـيوية اـلس ئوةل حٌائيا ؿىل ازحاكة ادلصمية اـليؼمة، يف حني ثلؽ اـلسؤوًية ادليائية ؾن  وثلؽ اـلسؤوًية

 اصلًوية ؿىل اصلوةل وسصحىة ادلصمية. 

 .   58هوزني  يوسف، اـلصحؽ اًساتق،ض -
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 اـلححر اًثاين : اًـالكة تني اًـوـلة وادلصمية اـليؼمة

و ؿالكة اًـوـلة ابدلصمية اـليؼمة        دعوظا ادلصمية  -جيصي اًححر يف ُشا اقلوز ؿىل ؾصط خاهة حمسذ، ُو

، يف حماوةل إلجصاس اًعةل تني اًيؼام الاكذعاذي اصلويل ادلسيس واإلحصام اـليؼم، وثوضيح -اـليؼمة ؿرب اًوظيية

يك حمنو وثخعوز. سن ذالل تني سؼاُص وذالئي اًـالكة هيف وخسث ادلصمية اـليؼمة سٌاذا سواثيا يف ُشا اًيؼام ً

 تني اًـوـلة وادلصمية اـليؼمة.

 اـلعَة ألول: سؼاُص اًـالكة تني اًـوـلة وادلصمية اـليؼمة 

ٔبؾع  جماال ٌَواكؽ اذلي. ٕاهنا ٕاسِام يف  -نٌل يلول ٔبمحس فذحي زسوز -ٕان ذزاسة  اًـوـلة وادلصمية اـليؼمة        

ث ادلسيست ًٔلسن والاس خلصاز ذاذي افلمتـاث اًوظيية،  ويف افلمتؽ اصلويل، واًيت ظاحدت اًيؼام حتسيس اًخحساي

الاكذعاذي اـلايل واًخجازي اصلويل ادلسيس، ونشعل اًخعوزاث اًخىٌوًوحية اذلسيثة، وكس جسَت مقة جصسٌجِام 

سبٔساوي يف ادلصمية اًـاجصت ًٔلوظانٔبن اًـوـلة كس ظاحهبا اسذايذ  1998فلموؿة اصلول اًعياؾية اًامثهية 
1
. 

وٕارا تان افلمتؽ اصلويل كس ؾصف ادلصمية اـليؼمة ذالل اًـِوذ اًثالج اـلاضية ، وتاهت ألدم اـلخحست كس      

نثفت هجوذُا سٌش ٔبنرث سن ؾرشين ؿاسا حنو حتليق اًخـاون اصلويل ـلواهجة ادلصمية اـليؼمة، ٕاال ٔبن سٌاذا خسيسا 

و اًـوـلة اًيت اثعف هبا اًيؼام الاكذعاذي اصلويل ادلسيس ، فِشا اًيؼام خيخَف دسؽ ؿىل ازحاك ة ُشٍ ادلصمية ُو

يف ظحيـيخَ ؾن اًيؼام الاكذعاذي اصلويل اطلي ٔبًفٌاٍ سٌش س يواث ظويةل، فَلس تاهت اصلول سن كدي ثخـاسي سؽ 

ا سن سواكؽ حسوذُا، ٕاال ٔبن ثعوز ُشٍ اًـالكاث حـي ُشٍ اذلسوذ ك ري كامئة ، فؿل ثـس ثخـاسي اصلول سؽ كرُي

 تـضِا سن سواكؽ ٔبوظاهنا ، تـس ٔبن اىىرسث اذلواحز تني حسوذ ُشٍ ألوظان .

وبٔضاف ٔبمحس فذحي زسوز ٔبهَ يف قٌلز ُشٍ اًخياكضاث اًيت ٔبذث ٕاٍهيا اًـوـلة، وخسث ادلصمية اـليؼمة       

سبٓزهبا اإلحصاسية ؿرب اذلسوذ ، ودسـهتا اًؼصوف اًعـحة ضاٍهتا، فضجـهتا اذلسوذ الاكذعاذية اـلفذوحة ؿىل ثيفيش 

اة، وحتت  ٌضلول اًياسية ًيك ثخزشُا سلصا ًلس يي ألسوال والاجتاز كري اـلرشوغ يف اكلسزاث واًسالخ واإلُز

 قعاء جضجيؽ الاسدامثز، وثوزيس اًسَؽ اًصٔبسٌلًية وارلسساث، حزايسث حصامئ اًفساذ واًلش.

                                                           
1
 8ٔبمحس فذحي زسوز، اـلصحؽ اًساتق ،ض 
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فسة اًيت ذَلِا كاهون اًسوق ساذث حاالث اإلقصاق توساظة ازلاؿاث اـليؼمة مبا متَىَ وحتت س خاز اـليا      

ا، ويسسص  سن وسائي اًخرعيط واإلذازت، ًيك ثلمي حسوز اإلحصام تني افلمتـاث مبا هيسذ ٔبسهنا واس خلصاُز

اكذعاذايهتا وحيعم بٓساًِا
1
. 

ُسفا  - يلول ألس خار اصلنخوز َلوذ رشيف ثس يويننٌل –وثـخرب اصلول اًياسية واصلميلصاظياث اذلسيثة       

زلاؿاث ادلصمية اـليؼمة اًيت ثـمي ذاذي ٔبو ذازح اذلسوذ اًوظيية، حير ٔبن اصلول اًيت متص مبصاحي اهخلاًية ، 

سواء ؿىل اًعـيس الاكذعاذي ٔبو اًس يايس، حىون سصثـا دعحا ٍمنو واسذُاز ادلصمية اـليؼمة ذالل سصاحي 

اصلميلصاظية واكذعاذ اًسوق، ويصحؽ رعل ٕاىل ٔبن ثغل اًفرتاث الاهخلاًية ؿاذت سا حتمي ٔبحس ٔبو لك  الاهخلال ٕاىل

 اًعفاث اًخاًية: 

 ٔبوال: اهنياز وٕاؿاذت تياء ُيالك اصلوةل. 

 اثهيا: حتوالث هحريت يف اـلحاذئ اًيت ثلوم ؿَهيا اإلذازت الاكذعاذية، 

 يـمي افلمتؽ مبلذضاُا، اثًثا: ٕاؿاذت حتسيس اـلحاذئ و اًلمي اًيت 

 زاتـا:ٕاؿاذت جضىيي اًـالكاث سؽ اًـاؾل ارلازيج.

فدـس اهنياز هؼام احامتؾي ٔبو س يايس سا، وكدي ؤبزياء ٕاؿاذت تياء ُيالك اصلوةل، حىون اـلؤسساث اًـموسية        

ذالل ثغل اًفرتاث  كري كاذزت ؿىل فصط هف  ذزخة اًصكاتة الاحامتؾية اًيت تان ميازسِا اًيؼام اًساتق. ويف

الاهخلاًية، ثخاخ زلاؿاث ادلصمية اـليؼمة فصض ٔبنرب ٌَليام تبٔوضعهتا يف وحوذ زكاتة حىوسية ضئيةل وكري فـاةل، 

وجساضم ظفاث سذـسذت ًالكذعاذايث الاهخلاًية يف جضجيؽ ادلصمية اـليؼمة، سن تيهنا ثسُوز اإلهخاح، اًخضرم، منو 

عاذية، وهلط اًحسائي الاكذعاذية اـلرشوؿة ذاظة يف ٔبؾلاة اهنياز اًيؼام اًحعاةل، مغوط الاجتاُاث الاكذ

اًلسمي وكدي ٕازساء اًيؼام ادلسيس، ابإلضافة ٕاىل رعل ؿاذت سا حىون هؼم اًـساةل ادليائية يف اصلول اًياسية راث 

ةل ٌَخـاسي سؽ ٔبساًية ازلاؿاث اـلخعوزت.  الاكذعاذايث الاهخلاًية كري سُؤ

صحةل الاهخلاًية ، يمت اًخحول سن الاهـزال ٕاىل الاهفذاخ اطلي يـى  زقحة اصلوةل يف ٔبن ثعحح حزءا ففي اـل      

سن الاكذعاذ اًـاـلي، وهيسف ُشا الاهفذاخ ادلسيس ٕاىل جضجيؽ اًخجازت ارلازحية، والاسدامثز، واٍمنو الاكذعاذي، 

                                                           
1
 .93زسوز،اـلصحؽ اًساتق،ضٔبمحس فذحي  
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يف سن وسارا يسذي ٌَحالذ ويعـة اٍمتيزي تني واًخمنية، وحوكن اًعـوتة يف ٔبهَ ؾيس فذح اذلسوذ، يعـة اًخحنك 

ىشا حىون اصلول اًيت متص مبصحةل اهخلاًية ؾصضة ٌَجصمية اـليؼمة ألوضعة اـلرشوؿة وكري اـلرشوؿة، ُو
1

. وحصحؽ 

الاسذياساث اًيت حمتخؽ هبا ثغل ازلاؿاث يف اـلصاحي الاهخلاًية ٕاىل جحم ألسوال اًضرمة اًيت ميَىون اًخرصف فهيا 

اة واًـيف. ٕان حصامك زٔبش سال ثغل ازلاؿاث يسمح ًِا وكس زت ثغل ازلاؿاث ؿىل ٕاساةل اـليافسة سن دـالل اإلُز

يست يف ػي قياة وسائي زكاتية جسمح ابًخحلق سن سعاذز زٔبش  ثرشاء حزء سن الاكذعاذ اكلعرط تبٔسـاز ُس

ىشا جتس حٌلؿاث ادلصمية اـليؼمة هفسِا اـلاعل ادلسيس ًلعا ؿاث هحريت سن الاكذعاذ اًوظين. وؾن ظصيق اـلال. ُو

اًِميية الاكذعاذية ميىن ًخغل ازلاؿاث ٔبن جس يعص ؿىل اًـمَية اًس ياس ية وحتعن هفسِا سن اـلسؤوًية ادليائية
2
 . 

ىشا  حللت ادلصمية اـليؼمة        تـسا سَحيا ٌَـوـلة يضاف ٕاىل سَحياهتا  -نٌل يلول ٔبمحس فذحي زسوز –ُو

ٍ اصلول اًياسية. وذما يضاؾف سن بآثز اـلبٔسات ٔبن ُشٍ اصلول عم اًيت ثسفؽ اٍمثن و ثخـصط الاكذعاذية جتا

ٌَمزاظص وثعاة صـوهبا ابإلحداظ ثسخة الآثز اًسَحية ٌَجصمية اـليؼمة ؿىل هؼارما الاكذعاذي
3
.  

وكس وخسث وكس مت لك رعل، ثسخة ٔبن ادلصمية اـليؼمة حبسة ظحيـهتا هتسف ٕاىل حتليق اًصحب ،        

اًعصيق ًِا سِال ذمِسا يف هؼام اًـوـلة، ابذرتاق ألسواق اـلاًية واًس يعصت ؿىل الاكذعاذايث اًوظيية سن ذالل 

 قس يي ألسوال، ذما ٔبذى يف راث اًوكت ٕاىل هتسيس اًيؼام اـلايل اًوظين واصلويل.

 اـلعَة اًثاين: ذالئي اًـالكة تني اًـوـلة وادلصمية اـليؼمة 

ػِوز ادلصمية اـليؼمة ؿرب اصلول ؿىل اـلس خوى اصلويل وابًلسزاث اًِائةل سن حير ثيؼاميهتا اإلحصاسية  ٕان       

ؤبمناظ ٔبوضعهتا وزؤؤش ٔبسواًِا اًضرمة ؾل ثيدرش تخغل اإلساكهياث ٕاال تفضي ؾواسي سذـسذت ساطمت يف ثوس يؽ 

ة اًخجازت واًرسؿة اًفائلة يف هلي اـلـَوساث ويف اًصكـة ادللصافية ٔلوضعهتا. يبئت يف سلسسة ثغل اًـواسي ٕاسِام حصي

اًخوسط ثسِوةل يف ٔبوضعة ساًية كري سرشوؿة وقس يي ألسوال ؿرب اذلسوذ اًوظيية، وسن تني ذالئي اًـالكة تني 

اًـوـلة وادلصمية اـليؼمة، سا خاء يف وظف اـلؤمتص اًوسازي اًـاـلي حول ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية اـليـلس يف 

ُشٍ اًؼاُصت ادلسيست ابليٓت:" تان ييؼص ثلَيساي ٕاىل ادلصمية اـليؼمة ؿىل ٔبهنا  1994تويل)ايعاًيا( يف هومفرب ان

                                                           
1

  .46َلوذ رشيف ثس يوين، اـلصحؽ اًساتق،ض

2
 .49َلوذ رشيف ثس يوين، اـلصحؽ اًساتق،ض 

3
 .84ٔبمحس فذحي زسوز، اـلصحؽ اًساتق، ض 
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سضلكة كاهون وهؼام ذاض جلك ذوةل . ٕاال ٔبن اًخعوزاث اًـاـلية ، وسن تيهنا منو الاؾامتذ الاكذعاذي اـلخحاذل تني 

ية، وػِوز سوق ساًية اصلول، واًخعوز اًرسيؽ ًوسائي االثعال واـلواظال ث، واًزتايس اًىدري يف اًخجازت اصلًو

ؿاـلية كس بٔحسزت ثلريا خشزاي يف اإلظاز اطلي ثـمي فيَ ادلصمية اـليؼمة، وابًخايل تان سن اًعحيـي ٔبن حيسج 

ثليري ذمازي يف ظحيـة ادلصمية هفسِا"
1
 . 

ق اًـاـلية اـلاًية كس ٔبذى ٕاىل ثليري ظحيـة وجسي اـلؤمتص اًوسازي اًـاـلي اًساًف اطلهص ٔبن وضوء اًسو        

اإلظاز اطلي ثـمي ادلصمية اـليؼمة تساذهل ، ذما يرتثة ؿَيَ ثليري معيق يف ظحيـة ُشٍ ادلصمية راهتا ، وكس اهـ  

ُشا اًخليري يف ُيالك ومنارح اًسَوك وألوضعة، واًلسزت ؿىل اًصحب ، واًسَعة ؼ واًخبٔزري اطلي متازسَ حٌلؿاث 

ة اـليؼمة. واطلي يًدـر توخَ ذاض سن اًفساذ. حىت كيي تبٔن: "سا ُو يف سعَحة اًخجازت اذلصت، ُو يف ادلصمي

سعَحة سصحىيب ادلصامئ اـليؼمة"
2
. 

ٕاىل ٔبن يضري ٕاىل ٔبن اذلصنة اًرسيـة حنو اًسوق و  1994وكس ؾىن سؤمتص جمَ  ٔبوزاب يف ٔبول ذيسمرب        

 ث ٕاىل سايذت اإلحصام الاكذعاذي ادلس مي ؿىل ادذالف ٕاصاكهل. دعرعة ؿسذ هحري سن اـلرشوؿاث كس ٔبذ

ِشا ٔبنس اـلؤمتص اًربـلاين اصلويل اًصاتؽ واًدسـون ؾن كَلَ ٕاساء اًـالكة تني اًفساذ وألصاكل ألدصى         ًو

ص اًخجازت ٌَجصمية وذاظة ادلصمية اـليؼمة. وجسي ُشا اـلؤمتص ٔبن اًفساذ كس ٔبذش ٔبتـاذا ثيشز ابرلعص ثسخة حتصي

ارلازحية وارلصوح هبا ٕاىل هعاق اًـوـلة وٕاذذال اًخىٌوًوحياث ادلسيس سؽ ثياسم ذوز اًرشتاث اـلخـسذت 

ادلًس ياث
3
 . 

وكس اُمت وسزاء اًـسل يف اصلول ألؾضاء يف جمَ  ٔبوزاب سٌش سؤمتصضم اًخاسؽ ؾرش اـليـلس يف فاًخا مباًعة        

ٔبن اًخـاون اصلويل قلازتة ادلصمية  1997ًـرشون اـليـلس يف جصاػ يف يوهيو تححر سضلكة اًفساذ، ؤبسس سؤمتصضم ا

 اـليؼمة واًفساذ ؾل يـس جمصذ بٔسص سفيس تي ٔبظحح ٔبسصا رضوزاي.

                                                           
1
 23َلوذ رشيف ثس يوين، اـلصحؽ اًساتق،ض 

2
 .85ٔبمحس فذحي زسوز، اـلصحؽ اًساتق، ض 

3
 .29َلوذ رشيف ثس يوين، اـلصحؽ اًساتق،ض 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 15 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

ٔبن ثلسيصاث اذلجم اذلايل ًـمَياث  1998ؤبوحض اـلسيص اًخيفيشي ًعيسوق اًيلس اصلويل يف فربايص         

ا اًحـغ حبوايل  5ٕاىل  2اوخ وسخهتا سا تني قس يي ألسوال ثفوق ارليال ٕار ثرت  سن اإلهخاح اقلىل اإلحٌليل. وكسُز

ا تـغ ارلرباء حبوايل  تَيون ذوالز س يواي 500ٕاىل  300تَيون ذوالز يوسيا، تيامن كسُز
1
. 

ٔبهنا جيس   –وذاظة يف ٕاظاز س ياساث اًـوـلة–اًياػص ٕاىل ألوضعة اًيت اسذسث ٕاٍهيا ٔبيسي ادلصمية اـليؼمة       

 متزيث جىوهنا ؿاجصت ٌَحسوذ. 

وكس ًوحغ ٔبن زائس ُشٍ ادلصمية وحمصوِا اًصئي  ُو اذلعول ؿىل اًصحب، وكس ٔبذى ُسف اذلعول ؿىل        

 اًصحب اذلصام نلامس سضرتك يف خمخَف ٔبصاكل ادلصمية اـليؼمة. ٕاىل حماوةل ٕادفائَ ؾن ظصيق قسي ألسوال.

هت ادلصمية اـليؼمة مثصت سن مثصاث اًخلرياث اًس ياس ية والاكذعاذية والاحامتؾية، واحض ذما ثلسم، ٔبهَ ٕارا تا       

فٕان اًـوـلة الاكذعاذية اًيت صِسُا اًـلس ألذري سن اًلصن اًـرشين كس ٔبذث ٕاىل اهدضاز ُشٍ ادلصمية وجضـهبا يف 

 بٔقصاط س ياس ية. ٔبصاكل خسيست تلية اذلعول ؿىل اًصحب سواء فلصذ اإلثصاء، ٔبو الس خزساسَ يف حتليق

و اذلعول ؿىل اًصحب. واثىهيٌل:         وثالكت ادلصمية اـليؼمة سؽ اًـوـلة يف دعيعخني، ٔبوالٌُل : اًِسف، ُو

2هرس اذلواحز تني اصلول. وسن ذالل ُشا اًخاليق تان اهدضاز ادلصمية وثوسـِا
 . 

 دلزائصياـلححر اًثاًر: بٔثص اًـوـلة وادلصمية اـليؼمة ؿىل اًلاهون ادليايئ ا

ِا: جتاوس اذلسوذ اإلكَميية ٌضلول ثسخة         ًلس ظاحدت اًـوـلة الاكذعاذية توخَ ذاض ػواُص ٔبساس ية ٔبًو

زسؿة الاهخلال تني ألصزاض وألسوال وألصزاض . واثىهيا: ثعوز اـلعاحل اـلضرتنة ٌَمجمتؽ اصلويل. واثٍهثا: ٕاجياذ 

اًيت متثي سساش وهتسيس ٌَمعاحل اًوظيية  -ة ؿرب اًوظيية اـليؼمةدعوظا ادلصمي-اـلياد ًدضجيؽ ادلصمية اـليؼمة

ية اـلضرتنة اًيت ٔبظححت حزءا سن اـلعاحل اًوظيية.  واصلًو

ًلس تان سن اًعحيـي بٔن ثيـى  اًـوـلة مبضموهنا ووسائَِا ؿىل اًلاهون ادليايئ، ابًيؼص ٕاىل وػيفذَ ادلزائية       

ضرتنة ذاذي افلمتؽ، مبا يىفي حٌليهتا وثوكيؽ اًـلاة اـلياسة ؾيس اـلساش تَ، يف اًخـحري ؾن اـلعاحل واًلمي اـل 

                                                           
1
 .53هوزني  يوسف ذاوذ، اـلصحؽ اًساتق،ض  

2
 .89ٔبمحس فذحي زسوز، اـلصحؽ اًساتق، ض 
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وسن ذالل ذمازسة اًلاهون ادليايئ ًوػيفذَ ادلزائية فٕاهَ يخاتؽ ثعوز اـلعاحل اًيت اكذضاُا اًخعوز اًخىٌوًويج 

ا سن سؼاُص اًـوـلة فيالحلِا ابًخجصمي واًـلاة.  وزوزت اـلـَوساث وكرُي

غ ادليايئ اًوظين يف حٌليخَ ٌَمعاحل اـلضرتنة يف افلمتؽ اصلويل يخحصك سن سٌعَق ٕامياهَ تبٔن ُشٍ واـلرش       

 اـلعاحل ٔبظححت حزءا سن اـلعاحل اًوظيية وسط ؿاؾل حيوكَ سدسٔب اًخضاسن اصلويل.

ية-وـلا تان اًلاهون اصلويل       اـليؼمة زمغ ثـسذ ألظص ثفذلص ٌَوػيفة ادلزائية ـلاكحفة ادلصمية  -االثفاكياث اصلًو

اًلاهوهية قلاوةل اذلس سهنا
1
 . 

فٕان اـلسؤوًية كسث واكـة ؿىل ؿاثق اًلاهون ادليايئ اًوظين ابؾخحاٍز ألكسز ؿىل حٌلية اـلعاحل اـلضرتنة       

ة. سؽ ٌَخجازت اًـاـلية وحٌلية اًـوـل سن ذالل سا يوفٍص سن حٌلية حٌائية تواسعة وػيفذَ ادلزائية وؾن ثوحيـَ

وحوة اًخبٔهيس ٔبن ادلصمية اـليؼمة تعوزحهيا ودعوظا ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية عم حصمية ذاذَية ختضؽ ٔلحاكم 

اًلاهون ادليايئ اًوظين، ويـس اًلاهون اـلعسز اًوحيس ٌَخجصمي واًـلاة يف هعاق ادلصمية اـليؼمة ؿرب اصلول، ؿىل 

ية اإلظازية ـلاكحفة  ادلصمية اـليؼمةضوء االثفاكياث اصلًو
2
 . 

                                                           
1
 .92ٔبمحس فذحي زسوز، اـلصحؽ اًساتق، ض 

2
ا سعسزا سن سعاذز اًلاهون ادليايئ اًو   س خار ظين رُة الٔ وحول تيان ٔبثص االثفاكياث اصلًوية اـلعاذق ؿَهيا سن كدي اصلوةل اًلاهون ادليايئ وسسى اؾخحاُز

جية ٔبن يىون اًلاهون اصلنخوز ٔبمحس فذحي زسوز ٕاىل اًلول: سن اـلؤنس ٔبن اًخجصمي واًـلاة يـس سن اـلسائي اًيت ثسذي يف اًس ياذت اًدرشيـية ٌضلوةل ، وسن مث 

ا. فٕارا اهضمت ذوةل ٕاىل اثفاكية ذًوية جتصم ٔبفـاال سـيية فٕان اًخعسيق ؿىل ُشٍ االثفاكية  وفلا ٌضلس خوز  -ٔبؾعاُا كوت اًلاهون اصلاذًل وٕان –اًوظين ُو سعسُز

عحيلِا تواسعة اًلضاء اـلرصي ال يىفي وحسٍ الؾخحاز  االثفاكية سعسز ٌَخجصمي واًـلاة ، سا ؾل حتسذ االثفاكية ٔبزتان ادلصمية وحتسذ اًـلوتة حتسيسا تايف ًخ 

وك سـني و اًـلاة ؿَيَ ، فٕان اًسَعة اًدرشيـية حصاؾي ؾيس ذمازسة سَعهتا يف اًدرشيؽ اًوظين.وؾيسسا ثعسق اصلوةل ؿىل االثفاكياث اصلًوية اًيت ثَزم تخجصمي سَ

دليائية والاًزتام اصلويل حٌلية اـلعاحل راث اًعاتؽ اصلويل ، واًيت وضبٔث تخعسيلِا ؿىل ُشا اًيوغ سن االثفاكياث، ويمت رعل ابًخوفيق تني لك سن سدسٔب اًرشؾية ا

 صان ٕاىل الاًزتام اصلويل ابًخجصمي واًـلاة جنس اهَ يمتثي يف اًزتام تيديجة جية ؿىل اصلول ٔبن حتللِا.ابًخجصمي و اًـلاة. وٕارا هؼ

ئية، ألسص اطلي يخـني ؿىل وثَزتم اصلوةل سن ذالل سَعهتا اًدرشيـية تدٌفيش اًزتارما اصلويل اـلـلوذ مبلذىض االثفاكية اصلًوية مبا يخفق سؽ سدسٔب اًرشؾية ادليا    

صمي واًـلاة، وٕامنا يؽ اًوظين ٔبن يوزذ هعوظا واةحة ؾن ثـصيف ادلصمية ؤبزتاهنا وؾلوابهتا. وؿىل ُشا اًيحو ثؼي االثفاكية اصلًوية سعسزا كري سدارش ٌَخجاًدرش 

و سا يسم  ابًخىيف يىون اًدرشيؽ اًوظين وحسٍ ُو اـلعسز ٕارا ٔبذسج ادلصامئ اـليعوض ؿَهيا يف االثفاكية ذاذي اًدرشيؽ و ٔبفصذ ًِا اًـلوابث  اـلياس حة. ُو

يًويو  5ون اًعاذز يف ابإلذساح . وسؽ رعل ،فال يوخس سا حيول ذون ٕاحاةل اًدرشيؽ اًوظين ًيعوض االثفاكية اصلًوية اًيت ظسكت ؿَهيا اصلوةل ، سثال رعل اًلاه

و سا يسم  ابًخىيف ابإلحاةل.1945سايو س ية  12ًعاذزت يف اطلي يـاكة ؿىل ثَوير اًححاز ، فلس ٔبحال ٕاىل اـلاذت اًثاًثة سن اثفاكية ًيسن ا 1983  . ُو

 .56، ض54، ض  2002ٔبمحس فذحي زسوز، اًلاهون ادليايئ اصلس خوزي،اًعحـة اًثاهية، ذاز اًرشوق ،سرص ، 
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ًلس ٔبثصث اًـوـلة ؿىل اًلاهون ادليايئ سن ذالل ثوس يؽ ٕاظاٍز اـلوضوؾي و اإلحصايئ ، حبير ؾل يـس يلذرص       

ؿىل جتصمي وكائؽ حمَية وٕامنا اسذس ًيضمي وكائؽ ختعت اإلظاز اـلاكين ًوػيفة اًلاهون ادليايئ. وحصثة ؾن رعل 

زائية، وفق سا يخالمئ و اًواكؽ ادلسيسنشعل ثـسيي يف كواؿس اـلخاتـة ادل
1
. 

ية ًلاهون اًـلوابث انتويل         ، ؿىل ٔبهَ سن اًرضوزي 1997ؤبمجـت اًخلازيص اًوظيية يف احامتغ ازلـية اصلًو

يف حماوةل ٕاذذال ثيؼاميث كاهوهية خسيست ٔبو ٕاذذال ثـسيالث ؿىل ثغل اـلوحوذت فـال ـلواهجة حتسايث ادلصمية 

ثخليس ابـلحاذئ ألساس ية ٌَلاهون ادليايئ سثي: رشظ اًسَوك ارلعص تافرتاط ٌَـلاة، وسدسٔب" ال اـليؼمة، ٔبن 

ؾلوتة تسون دعبٔ"، وسدسبٔ "اًخياسة تني ادلصمية واًـلوتة" وسدسٔب ؾيس اًضم ثفضي سعَحة اـلهتم" ؤبن" كاهون 

 اًـلوابث ال جية ٔبن يىون بٔذات اضعِاذ مبجصذ وحوذ احامتل خبعص احامتؾي".

(، ًيؤنس 1999سخمترب      5/11وخاء اـلؤمتص اصلويل اًساذش ؾرش ًلاهون اًـلوابث اـليـلس يف توذاثست )     

ا مبا يدٌاسة سؽ حتسايث  ؿىل دضوغ ادلصمية اـليؼمة ٌَمحاذئ ألساس ية ًلاهون اًـلوابث سؽ رضوزت ثعويُص

ادلصمية اـليؼمة
2
 . 

ثوس يؽ اًلاهون ادليايئ ادلزائصي يف صليَ اـلوضوؾي واإلحصايئ، وكس اهـى  ثبٔزري اًـوـلة الاكذعاذية ؿىل  

اة تلوهل: "ٕان ثبٔزري  ويخجىل رعل توضوخ سا وزذ يف ؾصط ٔبس حاة سرشوغ كاهون ثحييغ ألسوال ومتويي اإلُز

مي   اًـوـلة الاكذعاذية واًخجازية ونشا اًخعوز اًخىٌوًويج ًالثعال واإلؿالم  جيـي ُشا اإلحصام ؿاجصا ٌَلازاث و

ثسري ألسواق اـلاًية"
3
 . 

واحض ذما ثلسم، ٔبن سٌاد اًـوـلة كس ذفؽ ابًلاهون ادليايئ اًوظين ٕاىل حٌلية اـلعاحل اـلضرتنة ٌَمجمتؽ اصلويل.     

ورعل يف ػي افذلاز اًلاهون ادليايئ اصلويل ٕاىل وػيفذَ ادلزائية ، فٕان ألسي ييـلس ؿىل اًلاهون ادليايئ اًوظين 

ن ذالل اـلرشغ اًوظين ثلٌني ادلصامئ اًيت مت  سعاحل افلمتؽ اصلويل، حىت خيضؽ ٌَيؼام اًلاهوين ًيك يخوىل س

 ادليايئ اطلي يصحىز ؿىل سدسبٔ رشؾية ادلصامئ واًـلوابث. 

                                                           
1
 .93ٔبمحس فذحي زسوز، اًـاؾل ادلسيس تني اًس ياسة والاكذعاذ واًلاهون، اـلصحؽ اًساتق، ض 

2
 .143سَامين، اـلصحؽ اًساتق، ضٔبمحس ٕاجصاُمي سععف   

 .  173(، هوزني  يوسف ذاوذ، اـلصحؽ اًساتق،ض1ٕاؿالن انتويل اًس يايس ودعة اًـمي اًـاًية ـلاكحفة ادلصمية ؿرب اًوظيية اـليؼمة)اـلَحق  

3
اة -   يصاحؽ ؾصط ٔبس حاة سرشوغ كاهون ثحييغ ألسوال ومتويي اإلُز
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لس ثياول اًلاهون ادلزائصي ثيؼمي ٔبحاكم ادلصمية اـليؼمة مبلذىض كواهني ذاظة سوكةل ًلاهون اًـلوابث،         ًو

ية اـلمثةل يف واًيت  ثيسزح ُشٍ ألذريت يف ٕاظاز حىييف اـليؼوسة اًـلاتية ادلزائصية وفلا الًزتاساث ادلزائص اصلًو

ية اًيت اهضمت ٕاٍهيا ادلزائص واـلخـَلة مباكحفة ادلصمية اـليؼمة وفلا ٔلسَوة اًخىيف ابالذساح االثفاكياث اصلًو
1

  . 

ن اًلواهني دعوظا، اًلاهون اـلخـَق تخجصمي ثحييغ ألسوال وثبٔسيسا ؿىل رعل اس خحسج اـلرشغ اًـسيس س      

اة ومتويي اإلُز
1

، واًلاهون اـلخضمن جتصمي اـلساش تبٔهؼمة اـلـادلة الًٓية ٌَمـعياث
2

، واًلاهون اـلخـَق ابًوكاية سن 

اكلسزاث واـلؤثصاث اًـلَية ومقؽ الاس خـٌلل والاجتاز كري اـلرشوؿني هبا
3
. 

                                                           
1
فربايص  5اـلؤزد يف  54-02اـلعاذق ؿَهيا مبوحة اـلصسوم اًصئايس زمق ،2000هومفرب 15ة اـليؼمة ؿرب اًوظيية اـلـمتست يف اثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة ادلصمي 

 .24، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية. اًـسذ2002

 29اـلؤزد يف  128-04َهيا تخحفغ مبوحة ٌَمصسوم اًصئايس زمق اـلعاذق ؿ 2003ٔبنخوجص  31اثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة اًفساذ و اًوكاية سٌَ اـلـمتست يف  -  

اـلعاذق ؿَهيا  1961االثفاكية اًوحيست اـلخـَلة ابكلسزاث ًس ية -.  26، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية.اًـسذ 2004ٔبفصيي  19اـلوافق  1425ظفص ؿام 

 .                                                                                        1963ية سخمترب س   11اـلؤزد يف  343-36مبوحة اـلصسوم اًصئايس زمق 

. ادلصيست 1977ذيسمرب س ية  7اـلوافق  1397ري اذلجة ؿام  26اـلؤزد يف  177-77اـلعاذق ؿَهيا مبوحة اـلصسوم زمق  1971اثفاكية اـلؤثصاث اًـلَية ًس ية - 

 .80ادلزائصية، اًـسذ اًصمسية ٌَجمِوزية

 26اـلؤزد يف  41-59اـلعاذق ؿَهيا مبوحة اـلصسوم اًصئايس زمق 1988اثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة الاجتاز كري اـلرشوغ ابكلسزاث واـلؤثصاث اًـلَية ًس ية -

 .5. ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ1995ييايص  28اـلوافق  1415صـحان 

 1422ري اًلـست ؿام  22اـلؤزد يف  61-02اـلعاذق ؿَيَ مبوحة اـلصسوم اًصئايس زمق  1961اـلـسل ًالثفاكية اًوحيست ٌَمزسزاث ًس ية  1972س ية جصثوهول -

 .                                                              09اًـسذ  ،2002فربايص  5

 1427زتيؽ ألول 11اـلؤزد يف  37-06، اـلعاذق ؿَهيا مبوحة اـلصسوم اًصئايس زمق  2003حويَية 11ساكحفخَ اـلـمتست يف اثفاكية الاحتاذ ألفصيلي ـليؽ اًفساذ و -

 .24، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية،اًـسذ  2006ٔبجصيي  10اـلوافق 

دم اـلخحست ـلاكحفة ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية، اـلـمتس سن كدي ازلـية اًـاسة ًٔلدم جصثوهول سؽ ومقؽ الاجتاز ابٔلصزاض، خباظة اًًساء وألظفال، اـلوكي الثفاكية الٔ -

 .2003هومفرب  9زسضان اـلوافق  14اـلؤزد يف  417-03، واـلعاذق ؿَهيا مبوحة اـلصسوم 2000هومفرب  15اـلخحست تخازخي 

وكي الثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية، اـلـمتس سن كدي ازلـية اًـاسة جصثوهول ساكحفة هتصية اـلِاحصين ؾن ظصيق اًرب واًححص وادلو، اـل-

 .2003هومفرب  9زسضان اـلوافق  14اـلؤزد يف  418-03، واـلعاذق ؿَهيا مبوحة اـلصسوم 2000هومفرب  15ًٔلدم اـلخحست تخازخي 
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اـلرشغ ادلزائصي اًلاهون اـلخـَق مباكحفة اٍهتصية ٕاضافة ٕاىل ثخين      
4

، واًلاهون اـلخـَق ابًوكاية سن اًفساذ 

وساكحفخَ
5

. ٕاىل خاهة جتصمي الاجتاز ابٔلصزاض والاجتاز ابٔلؾضاء وهتصية اـلِاحصين
6

. وكاهون اًوكاية سن 

ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث اإلؿالم واالثعال وساكحفهتا
7
. 

اءث اًخـسيالث اًيت سست كاهون اإلحصاءاث ادلزائية تخخين كواؿس ٕاحصائية حٌائية ذاظة راث تيامن خ       

ظحيـة اس خثٌائية جتَت يف اإلحصاءاث الاس خثٌائية اًضرمة اًيت سوذث هبا اًرشظة اًلضائية واًيياتة اًـاسة 

ة ارلاظة ابدلصمية اـليؼمة، ٌَخليص ؾن سصحىيب ادلصامئ اـليؼمة، دعوظا سا ثـَق تـسم ثلاذم اصلؾوى اًـموسي

وٕاحصاءاث اًخيعت والاذرتاق واـلساش ثرسية اـلصاسالث ومتسيس الادذعاض اقلىل دلِاث اًخحليق
8

. ومتسيس 

                                                                                                                                                                                            
1
اة وساكحفهتٌل. 2005فربايص س ية 6اـلوافق  1425ري اذلجة ؿام  27اـلؤزد يف  01-05اًلاهون زمق  ادلصيست  يخـَق ابًوكاية سن ثحييغ ألسوال ومتويي اإلُز

 18سؤزد يف  156-66، اـلخضمن حصمية ثحييغ ألسوال. يـسل ويمتم ٔبسص زمق2004هومفرب 10اـلؤزد يف  15-04واًلاهون زمق.  12.اًـسذاًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية

 اـلخضمن كاهون اًـلوابث.  1966يوهيو س ية  8اـلوافق  1386ظفص ؿام 

 
2
ظفص ؿام  18سؤزد يف  156-66، اـلخضمن حصمية اـلساش تبٔهؼمة اـلـادلة الًٓية ٌَمـعياث. يـسل ويمتم ٔبسص زمق2004هومفرب 10اـلؤزد يف  15-04اًلاهون زمق 

 اـلخضمن كاهون اًـلوابث. 1966يوهيو س ية  8اـلوافق  1386

 
3
يخـَق ابًوكاية سن اكلسزاث واـلؤثصاث اًـلَية ومقؽ الاس خـٌلل والاجتاز كري اـلرشوؿني هبا، ادلصيست اًصمسية  2004ذيسمرب  25اـلؤزد يف  18-04ن اًلاهو 

 .83ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ

 
4

، اـلـسل واـلمتم 59ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية.اًـسذ واـلخـَق مباكحفة اٍهتصية، 2005قضت س ية  23اـلوافق  1426زحة ؿام  18سؤزد يف  06-05ٔبسص زمق 

اـلخضمن  2006ذيسمرب26اـلؤزد يف  24-06. وابًلاهون زمق80، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ2006ذيسمرب  2سؤزد يف  17-06مبوحة كاهون 

 .2007كاهون اـلاًية ًس ية 

5
 .14يخـَق ابًوكاية سن اًفساذ وساكحفخَ، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ 2006فيفصي  20اـلؤزد يف  01-06اًلاهون زمق  

6
 .15اـلخضمن ثـسيي كاهون اًـلوابث، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ 2009فربايص  25اـلؤزد يف  01-09اًلاهون زمق  

7
يخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىًٌووحياث الاؿالم واالثعال  2009ضت ق  5اـلوافق  1430صـحان 14اـلؤزد يف  04-09اًلاهون زمق 

 .47وساكحفهتا، ح.زح.ح ؿسذ

8
اـلخضمن كاهون  1966يوهيو س ية  8اـلوافق  1386ظفص ؿام  18سؤزد يف  155-66يـسل ويمتم ٔبسص زمق 2006ذيسمرب س ية   20سؤزد يف  22-06اًلاهون زمق 

 .84دلزائية، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية ،اًـسذ  اإلحصاءاث ا
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الادذعاض اقلًل ًحـغ اقلامك ووالكء ازلِوزية وكضات اًخحليق
1

. يف ٕاظاز اـلواسهة تني حٌلية اـلعَحة اًـاسة 

 اإلوسان. ٌَمجمتؽ واحرتام  حصايث وحلوق 

ىشا فلس واخَ اًلاهون ادليايئ ادلزائصي ثضلية اـلوضوؾي واإلحصايئ ألوضعة اًيت اسذسث ٕاٍهيا ادلصمية        ُو

اـليؼمة وذاظة قس يي ألسوال، واًفساذ واًلش، وخَة اقلشزاث والاجتاز كري اـلرشوغ فهيا، واٍهتصية كري 

 ؼمة. واًخجاز ابٔلصزاض والاجتاز ابٔلؾضاء وهتصية اـلِاحصين. اـلرشوغ ٌَسالخ، واـلساش ابـلـادلة الًٓية ًٔله

 ذامتة:        

ٕان اًـوـلة يف تـسُا الاكذعاذي سؼِص سن سؼاُص اًيؼام الاكذعاذي اصلويل ادلسيس يمتثي يف حزايس ذزخة        

ية وٕاساةل اًـ وائق ٔبسام ثسفلاث زؤوش الاهسساح والازثحاظ تني اصلول وافلمتـاث سن ذالل حتصيص اًخجازت اصلًو

ية واًدرشيـاث اًلاهوهية اًوظيية اـلالمئة.  ألسوال اـلرصفية والاسدامثزاث ألحٌحية، يف ٕاظاز االثفاكاث اصلًو

ٕان ػِوز ادلصمية اـليؼمة ؿرب اصلول ؿىل اـلس خوى اصلويل وابًلسزاث اًِائةل سن حير ثيؼاميهتا اإلحصاسية        

واًِا اًضرمة ؾل ثيدرش تخغل اإلساكهياث ٕاال تفضي ؾواسي سذـسذت ساطمت يف ثوس يؽ و ٔبمناظ ٔبوضعهتا وزؤؤش ٔبس

اًصكـة ادللصافية ٔلوضعهتا. يبئت يف سلسسة ثغل اًـواسي ٕاسِام حصية اًخجازت واًرسؿة اًفائلة يف هلي اـلـَوساث يف 

  اًخوسط ثسِوةل يف ٔبوضعة ساًية كري سرشوؿة وقس يي ألسوال ؿرب اذلسوذ اًوظيية.

وٕارا تاهت ادلصمية اـليؼمة مثصت سن مثصاث اًخلرياث اًس ياس ية والاكذعاذية والاحامتؾية، فٕان اًـوـلة      

الاكذعاذيـة اًيت صِسُا اًـلس ألذري سن اًلصن اًـرشين كس ٔبذث ٕاىل اهدضاز ُشٍ ادلصميـة وجضـهبا يف ٔبصاكل 

س خزساسَ يف حتليق ٔبقصاط س ياس ية. وثالكت ادلصمية خسيست تلية اذلعول ؿىل اًصحب سواء فلصذ اإلثصاء، بٔو ال

و اذلعول ؿىل اًصحب. واثىهيٌل: هرس اذلواحز تني اصلول.  اـليؼمة سؽ اًـوـلة يف دعيعخني، ٔبوالٌُل: اًِسف،ُو

 وسن ذالل ُشا اًخاليق تان اهدضاز ادلصمية وثوسـِا.

                                                           
1
اـلخضمن متسيس الادذعاض اقلًل ًحـغ اقلامك ووالكء ازلِوزية وكضات اًخحليق. ادلصيست اًصمسية  2006بٔنخوجص  5اـلؤزد يف  348-06اـلصسوم اًخيفيشي زمق  

 .63ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ 
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وس يؽ اًلاهون ادليايئ ادلزائصي يف صليَ اـلوضوؾي ًلس اهـى  ٔبثص اًـوـلة الاكذعاذية وادلصمية اـليؼمة ؿىل ث     

ية اـلضرتنة، ورعل يف ػي افذلاز اًلاهون ادليايئ  واإلحصايئ إبًلاء اًخحـة ؿَيَ يف حٌلية اـلعاحل اًوظيية واصلًو

ؾلاتية  اصلويل ٕاىل وػيفذَ ادلزائية. سن ذالل ثخين اًيؼام اًلاهوين ادلزائصي ٔلحاكم ادلصمية اـليؼمة مبلذىض كواهني

 ذاظة سوكةل واًخـسيالث اًيت ٔبذذَت ؿىل كاهون اًـلوابث ادلزائصي.

 كامئة اـلصاحؽ:

  ،اة وادلصمية اـليؼمة، اًخجصمي وس حي اـلواهجة، سرص، ذاز اٍهنضة اًـصتية ٔبمحس ٕاجصاُمي سععف  سَامين، اإلُز

 .2006اًعحـة ألوىل، 

 سة واًلاهون، ذاز اًرشوق اًـصيب،اًعحـة ألوىل، ٔبمحس فذحي زسوز، اًـاؾل ادلسيس تني الاكذعاذ واًس يا

 . سرص2003

 - ،سرص2002ٔبمحس فذحي زسوز، اًلاهون ادليايئ اصلس خوزي، ذاز اًرشوق اًـصيب، اًعحـة اًثاهية . 

   يا وؾصتيا ، ذاز اًرشوق َلوذ رشيف ثس يوين، ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية ، ساُيهتا ووسائي ساكحفهتا ذًو

 ، اًلاُصت ،سرص.2004وىل ،، اًعحـة الٔ 

 - ؾحس ألسري ألسـس، اًـوـلة، سلازهة يف اًخفىري الاكذعاذي، سلال، جمةل اًـَوم الاكذعاذية واًـَوم

 ، خاسـة سعيف، ادلزائص.02،2004اًس ياس ية، اًـسذ

 -، 2007سِيي حسن اًفذالوي ، اًخيؼمي اصلويل، سرص، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسيؽ، اًعحـة ألوىل. 

  ،يوسف ذَيفة اًيوسف، اًـوـلة واكذعاذاث ذول جمَ  اًخـاون ارلَيجي، افلمتؽ والاكذعاذ ٕاسام اًـوـلة

 ، ًحيان.2004سَسةل نخة اـلس خلدي اًـصيب، سصنز ذزاساث اًوحست اًـصتية،اًعحـة ألويل 

 ًثلافة، ًٌَرس هوزني  يوسف ذاوذ ، ادلصمية اـليؼمة، زساةل ذنخوزاٍ ، سًضوزت ، ؾٌلن، ألزذن، ذاز ا

 ، ؾٌلن، ألزذن.  2001واًخوسيؽ ، اًعحـة ألوىل ، 

  ساسن قصايحة، سس خلدي اصلوةل اًوظيية وس ياذهتا يف ػي اًـوـلة ،سلال، جمةل اًـَوم الاحامتؾية واإلوساهية

 ، خاسـة ابثية، ادلزائص.2005، ذيسمرب 13،اًـسذ

 ،ًحيان، سَسةل نخة اـلس خلدي اًـصيب، سصنز ذزاساث  َلس ألظصص، اًـوـلة وثساؾياهتا ؿىل اًوظن اًـصيب

 .2004اًوحست اًـصتية،اًعحـة اًثاهية 
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 - ية ،اًعحـة حمسن ٔبمحس ارلضريي، قس يي ألسوال، اًؼاُصت،ألس حاة،اًـالح، سرص، ٍلوؿة اًييي اصلًو

 . 2003ألوىل ، 

 2005اسة ٌَىذاة، اًعحـة ألوىل،َلس ؾحس اًلاذز حامت، اًـوـلة ساًِا..وساؿَهيا، اًِيئة اـلرصية اًـ ،

 اًلاُصت،سرص.

 اًيعوض اًلاهوهية:

ية-  :االثفاكياث اصلًو

 - اـلعاذق ؿَهيا مبوحة  ،2000هومفرب 15اثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية اـلـمتست يف

 .24ٌَجمِوزية ادلزائصية. اًـسذ، ادلصيست اًصمسية 2002فربايص  5اـلؤزد يف  54-02اـلصسوم اًصئايس زمق

 - اـلعاذق ؿَهيا تخحفغ مبوحة  2003ٔبنخوجص  31اثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة اًفساذ و اًوكاية سٌَ اـلـمتست يف

، ادلصيست اًصمسية 2004ٔبفصيي  19اـلوافق  1425ظفص ؿام  29اـلؤزد يف  128-04ٌَمصسوم اًصئايس زمق 

 .26ٌَجمِوزية ادلزائصية.اًـسذ 

 - 343-36اـلعاذق ؿَهيا مبوحة اـلصسوم اًصئايس زمق  1961االثفاكية اًوحيست اـلخـَلة ابكلسزاث ًس ية 

 .                                                                                        1963سخمترب س ية  11اـلؤزد يف 

 - ري اذلجة  26اـلؤزد يف  177-77ق ؿَهيا مبوحة اـلصسوم زمق اـلعاذ 1971اثفاكية اـلؤثصاث اًـلَية ًس ية

 .80. ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ1977ذيسمرب س ية  7اـلوافق  1397ؿام 

 - اـلعاذق ؿَهيا  1988اثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة الاجتاز كري اـلرشوغ ابكلسزاث واـلؤثصاث اًـلَية ًس ية

. ادلصيست اًصمسية 1995ييايص  28اـلوافق  1415صـحان  26اـلؤزد يف  41-59صئايس زمقمبوحة اـلصسوم اً

 .5ٌَجمِوزية ادلزائصية،اًـسذ

 - اـلعاذق ؿَيَ مبوحة اـلصسوم  1961اـلـسل ًالثفاكية اًوحيست ٌَمزسزاث ًس ية  1972جصثوهول س ية

 .09اًـسذ  ،2002فربايص  5 1422ري اًلـست ؿام  22اـلؤزد يف  61-02اًصئايس زمق 

 - جصثوهول سؽ ومقؽ الاجتاز ابٔلصزاض، خباظة اًًساء وألظفال، اـلوكي الثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة ادلصمية

، واـلعاذق ؿَهيا 2000هومفرب  15اـليؼمة ؿرب اًوظيية، اـلـمتس سن كدي ازلـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست تخازخي 
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 .2003هومفرب  9سضان اـلوافق ز  14اـلؤزد يف  417-03مبوحة اـلصسوم 

 - جصثوهول ساكحفة هتصية اـلِاحصين ؾن ظصيق اًرب واًححص وادلو، اـلوكي الثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة ادلصمية

، واـلعاذق ؿَهيا 2000هومفرب  15اـليؼمة ؿرب اًوظيية، اـلـمتس سن كدي ازلـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست تخازخي 

 .2003هومفرب  9زسضان اـلوافق  14اـلؤزد يف  418-03مبوحة اـلصسوم 

 - اـلعاذق ؿَهيا مبوحة اـلصسوم  2003حويَية 11اثفاكية الاحتاذ ألفصيلي ـليؽ اًفساذ وساكحفخَ اـلـمتست يف ،

، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية  2006ٔبجصيي  10اـلوافق  1427زتيؽ ألول 11اـلؤزد يف  37-06اًصئايس زمق 

 .24ذ ادلزائصية.اًـس

 -:اًلواهني 

  يخـَق تخعويص  2001قضت س ية  20اـلوافق  1422حٌلذى اًثاهية ؿام 15سؤزد يف  03-01ٔبسص زمق

هومفرب  14سؤزد يف 17-06،اـلـسل واـلمت ابًلاهون 47الاسدامثز، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية ،اًـسذ 

  .72، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ 2006

 - اـلخـَق  2001قضت س ية  20اـلوافق  1422حٌلذى اًثاهية ؿام 15سؤزد يف  سؤزد يف 04-01ٔبسص

ا ودوظعهتا . ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية  تدٌؼمي اـلؤسساث اًـموسية  اإلكذعاذية و جس يرُي

 .47،اًـسذ

 - يخـَق ابـلياظق  2003يةيًويو س   19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19سؤزد يف  02-03ٔبسص زمق

 24سؤزد يف  10-06، اـلـسل واـلمتم ابًلاهون زمق 43اذلصت، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية ،اًـسذ

 .42، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية ، اًـسذ2006يوهيو

  ابًلواؿس اـلعحلة يخـَق  2003يًويو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19سؤزد يف  04-03ٔبسص زمق

ا، ح.ز.ح.ح، اًـسذ  .43ؿىل معَياث اس خرياذ اًحضائؽ وثعسيُص

 يخـَق ابًيلس واًلصط،  2003قضت س ية 26اـلوافق  1424حٌلذى اًثاهية ؿام 27سؤزد يف  11-03ٔبسص زمق

 .48ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية ، اًـسذ 

  يخـَق ابـليافسة،  2003يوًيو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19سؤزد يف  03-03ٔبسص زمق

 .43ح.ز.ح.ح، اًـسذ
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 يخـَق ثرشوظ ذمازسة  2004قضت س ية 14اـلوافق  1425حٌلذى اًثاهيةؿام 17اـلؤزد ىف  08-04اًلاهون

 .41ألوضعة اًخجازية،ح.ز.ح.ح، اًـسذ

 - خـَق ابًلواؿس اًـاسة سلاية واـل  1989فربايص س ية  7اـلوافق  1403اـلؤزد يف ٔبول زحة 02-89اًلاهون زمق

 .06اـلس هتغل، اًـسذ

 -اـلخـَق حبٌلية  2003يوًيو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19اـلؤزد يف  10-03اًلاهون زمق

 . 43اًحيئة يف ٕاظاز اًخمنية اـلس خساسة ، ح.ز.ح.ح، اًـسذ

 - يخـَق ابًـالساث،  2003يو س يةيوً  19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19سؤزد يف  06-03ٔبسص زمق

 .43ح.ز.ح.ح، اًـسذ

 - يخـَق ترباءاث  2003يوًيو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19سؤزد يف  03-03ٔبسص زمق

 .43الاذرتاغ، ح.ز.ح.ح، اًـسذ

 - يخـَق حبلوق اـلًؤف  2003يًويو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19سؤزد يف  05-03ٔبسص زمق

 .43لوق افلاوزت ، ح.ز.ح.ح، اًـسذواذل

 - يخـَق حبٌلية اًخعاسمي  2003يوًيو س ية 19اـلوافق  1424حٌلذى ألوىل ؿام  19سؤزد يف  08-03ٔبسص زمق

 اًضلكية .

 -يخـَق ابًوكاية سن  2005فربايص س ية 6اـلوافق  1425ري اذلجة ؿام  27اـلؤزد يف  01-05اًلاهون زمق

 .12ُاة وساكحفهتٌل.ح.زح.ح.اًـسذثحييغ ألسوال ومتويي اإلز 

  اـلخـَق ابًخليي ، 2004قضت س ية 14اـلوافق  1425حٌلذى اًثاهيةؿام 17اـلؤزد يف  04-04اًلاهون زمق ،

   .  41ح.ز.ح.ح، اًـسذ

 -156-66، اـلخضمن حصمية ثحييغ ألسوال. يـسل ويمتم ٔبسص زمق2004هومفرب 10اـلؤزد يف  15-04اًلاهون زمق 

 اـلخضمن كاهون اًـلوابث.  1966يوهيو س ية  8اـلوافق  1386فص ؿام ظ 18سؤزد يف 

 -اـلخضمن حصمية اـلساش تبٔهؼمة اـلـادلة الًٓية ٌَمـعياث. 2004هومفرب 10اـلؤزد يف  15-04اًلاهون زمق ،

اـلخضمن كاهون  1966يوهيو س ية  8اـلوافق  1386ظفص ؿام  18سؤزد يف  156-66يـسل ويمتم ٔبسص زمق

  اًـلوابث،
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 حنك اًخرصفاث اًلاهوهية ًياكط ألَُية

 "ذزاسة سلازهة يف اًلاهون ادلزائصي واًلواهني اـللازهة واًفلَ اإلسالسم"
 

 بٔس خار حمارض "بٔ"، ، اصلنخوز زابيح ٔبمحس    

 حسيدة جن توؿًل، اًضَف خاسـة    

 ةسسسل

ألظي اًـام ٔبهَ ال جيوس ٌَضرط ٔبن يدٌاسل ؾن ٔبَُيخَ ٔبو ٔبن يلري سن بٔحاكرما ٕاال مبلذىض هط يف اًلاهون. 

واـلصاذ ابٔلَُية يف جمال حصة اًخرصف وتعالهَ ٔبَُية ألذاء ال ٔبَُية اًوحوة؛ ٔلن بَُٔية ألذاء عم اًيت جتـي 

حوث اذللوق هل وزحوث اذللوق ؿَيَ، ؤبظي ُشٍ اًضرط ٔبُال ٌَمـاسةل تني اًياش، وحىون ؾحازثَ ظاذلة ًث 

 اًخرصفاث يـمتس ؿىل كعس اًفاؿي وٕازاذثَ.

وسٌاظ ٔبَُية ألذاء ُو اٍمتيزي واًـلي، وعم ثخلري تخلري ٔبظواز حيات اإلوسان، ٔبو مبا يخـصط هل يف حياثَ سن 

اٍمتيزي، مث انكعة، ومتخس ؾوازط؛ فذىون يف تساية اًضرط اًعحيـي سٌـسسة، ورعل سٌش والذثَ ٕاىل تَوكَ سن 

سن تَوػ سن اٍمتيزي ٕاىل سا كدي تَوػ سن اًصصس تيوم واحس، مث حىمتي ٔبَُية اًضرط ؾيس تَوكَ سن اًصصس 

 سمتخـا جاكسي كواٍ اًـلَية وكري حمجوز ؿَيَ.

اًلاهون وكس خاءث ٔبحاكم ألَُية يف اًلاهون ادلزائصي سذفصكة تني اًلاهون اـلسين وكاهون ألزست إبحاةل سن 

سٌَ اًيت وزذ هبا سا هعَ: "جرسي ؿىل اًلرص وؿىل اقلجوز ؿَهيم وؿىل كريضم سن  79اـلسين هفسَ مبوحة اـلاذت 

 ؿسميي ألَُية ٔبو انكعهيا كواؿس ألَُية اـليعوض ؿَهيا يف كاهون ألزست".

واـلال يف كاهون واحس، ؿىل ويفِم سن ُشٍ اإلحاةل ٔبن هية اـلرشغ اجتِت ٕاىل ثيؼمي بٔحاكم اًوالية ؿىل اًيف  

يا، بٔم  اؾخحاز ٔبن ؿسمي ألَُية وانكعِا حيخاخان ٕاىل سن ييوة ؾهنٌل يف ٕاجصام اًخرصفاث اًلاهوهية؛ سواء تان ًو

 وظيا، ٔبم كيًّما.

وتياء ؿىل ُشا اًخعوز، تني اـلرشغ ادلزائصي يف كاهون ألزست ٔبحاكم اًوالية واًوظاية واًخلسمي، ورهص حنك 

لارص، وحلكم ؾن ٔبحاكم اذلجص ؿَيَ تـسسا حسذ اـلرشغ يف اًلاهون اـلسين سن يىون تاسي ألَُية ثرصفاث اً

 وؿسميِا وانكعِا كرَي سدنّيِ ذلنك ثرصفاهتم اًلاهوهية ٕاال ثضلك كري رصحي.
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وتان اـلبٔسول ٔبن ثبئت ُشٍ ألحاكم يف كاهون ألزست سمتض ية سؽ سا اس خلصث ؿَيَ ٔبكَة اًدرشيـاث اًوضـية 

واًرشيـة اإلسالسية، ؤبن ثبئت ٔبيضا سوكةل وسذياسلة سؽ ٔبحاكم اًلاهون اـلسين، كري ٔبن اـلرشغ وكؽ يف ؿست 

و تعسذ تيان بٔحاكم ثرصفاث اًلارص، وؾل يبٔث تيؼصية سذاكسةل فامي يخـَق ابٔلَُية، ألسص اطلي ٔباثز  ثياكضاث ُو

اذلنك اًواحة اًخعحيق ثضبٔن اًخرصفاث اًلاهوهية  ؿست جساؤالث وهلاصاث )ؿىل ألكي سن اًياحية اًيؼصية( حول

 ٌَلارص.

ؾل يبٔث  -ًٔلسف-نٌل ٔبن اـلرشغ ادلزائصي كس حتسج ٔبيضا ؾن فىصت حصص يس )اإلرن( انكط ألَُية، ًوىٌَ 

ؿىل رهص مجيؽ ألحاكم اـلخـَلة تيؼام اًرتص يس؛ تي انخف  تشهص فىصثَ جمصذت، ُشا فضال ؾن اًخياكغ اطلي وكؽ 

شا اًخياكغ ػِص  فيَ ثضبٔن حتسيس اًسن اًيت يؤرن فهيا ٌَعيب اـلمزي إبحصاء اًخرصفاث اًلاهوهية لكِا ٔبو تـضِا، ُو

 يف لك سن اًلاهون اـلسين وكاهون ألزست واًلاهون اًخجازي.

وسن ذالل ُشٍ اصلزاسة ٔبزذان جسَيط اًضوء ؿىل ٔبحاكم ثرصفاث انكط ألَُية يف اًدرشيؽ ادلزائصي سلازان 

 اًدرشيـاث، وعم حماوةل ًحيان ألس حاة اًيت بٔذث ٕاىل ثغل اًخياكضاث، واكرتاخ سا يحسو سٌاس حا ًصفـِا. مبرخَف

سن اًلاهون اـلسين ُو: "لك سن تَف سن اٍمتيزي، وؾل يحَف سن اًصصس، ولك  43وانكط ألَُية حسة اـلاذت 

 ا يلصزٍ اًلاهون".سن تَف سن اًصصس وتان سفهيا ٔبو را قفةل، يىون انكط ألَُية وفلا ـل

ويؼِص سن اًيط ٔبن هلط ألَُية كس يصحؽ ٕاىل سن اـلخـاكس، وكس يصحؽ ٕاىل ثـصط اًضرط ًـازط اًسفَ 

ٔبو اًلفةل، وؿىل ُشا س يلسم اصلزاسة ٕاىل سعَحني ازيني؛ هدٌاول يف ٔبوهلٌل حنك ثرصفاث اًعيب اـلمزي يف لك سن 

 مث هخـصط ذلنك ثرصفاث اًسفيَ وري اًلفةل يف سعَة اثن. كاهون ألزست واًلاهون اـلسين وخمخَف اًدرشيـاث،

ـلعَة ألول: حنك اًخرصفاث اًلاهوهية ٌَعيب اـلمزي يف لك سن اًلاهون اـلسين وكاهون ألزست وخمخَف ا

 اًدرشيـاث

 حناول سن ذالل ُشا اـلعَة ٔبن هحني سن ُو اًعيب اـلمزي، وحنك ثرصفاثَ اًلاهوهية يف لك سن اًلاهون اـلسين

وكاهون ألزست وخمخَف اًدرشيـاث )اًفصغ ألول( مث هوحض فىصت اًرتص يس اًيت جتزي ٌَعيب ٔبن يخرصف لكيا بٔو 

 حزئيا يف ٔبسواهل )اًفصغ اًثاين(.  

 اًفصغ ألول: اًعيب اـلمزي وحنك ثرصفاثَ اًلاهوهية

، وٕاذزاك ٔبس  اًخـاسي اًـاسة، اًعيب اـلمزي ُو اطلي تَف س يا جتـهل كاذزا ؿىل متيزي سـاين اًـلوذ يف ازلةل

وسدسٔب اٍمتيزي كس ٔبهيط ثسن حمسذت، وحـَِا فلِاء اًرشيـة اإلسالسية تامتم اًساتـة سن معص اًعيب؛ رعل ٔبن ٕاذزاك 

 اـلـاين وألًفاع ال يصثحط ثسن سـيية، حفسذث ُشٍ اًسن سٌـا الضعصاة ألحاكم.
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هون اـلسين ٔبن اًعيب اـلمزي ُو اًضرط اطلي ٔبمت زالج سن اًلا 43واؾخرب اـلرشغ ادلزائصي ومبوحة اـلاذت 

سن اًلاهون اـلسين 40/02ؾرشت س ية وؾل يحَف تـس سن اًخاسؽ ؾرشت، وعم سن اًصصس وفلا ًيط اـلاذت 
1
. 

وؾل يشهص اـلرشغ ادلزائصي رصاحة يف اًلاهون اـلسين حنك اًخرصفاث اًلاهوهية ًياكط ألَُية معوسا، واًعيب 

سٌَ اًيت تان يخحسج فهيا ؾن هيفية  101َ ارلعوض، تي رهٍص تعصيلة مضيية كري سدارشت يف اـلاذت اـلمزي ؿىل وخ

حساة سست ثلاذم ذؾوى اإلتعال حير هط ؿىل سا يًل: "يسلط اذلق يف ٕاتعال اًـلس ٕارا ؾل يمتسم تَ ظاحدَ 

 ذالل مخ  س يواث.

 يزول فيَ ُشا اًسخة...". ويحسٔب زساين ُشٍ اـلست، يف حاةل هلط ألَُية سن اًيوم اطلي

وسن ذالل ُشا اًيط وس خًذج ٔبن هلط ألَُية ُو ٔبحس ٔبس حاة كاتَية اًـلس ًإلتعال، وابًخايل يىون 

اًخرصف اًلاهوين اطلي يربسَ اًعيب اـلمزي ثحـا ًيعوض اًلاهون اـلسين كري حصيح ٕاىل ٔبن يخلصز ٕاتعاهل ٔبو ٕاكصاٍز 

عي ٔبو جياس سن كدي اًعيب هفسَ ٕارا ؾل يىن انئحَ اًلاهوين كس اس خـمي سن ِكدَي سن ييوة ؾيَ كاهوان، ٔبو ٔبن يح

 حق اإلتعال ٔبو اإلكصاز.

ؿىل ٔبن اـلرشغ ادلزائصي ؾل يرس يف كاهون ألزست ؿىل وسق سا كىض تَ يف اًلاهون اـلسين ثضبٔن حنك ثرصف 

اـلاًية سن هفؽ ٔبو رضز، ذالفا ٌَلاهون  اًعيب اـلمزي؛ ٕار ٕاهَ فعي يف حنك ثرصفاثَ اًلاهوهية ثحـا ـلا يـوذ ؿىل رسذَ

سن كاهون  83اـلسين اطلي ؾل يبٔث هبشا اًخفعيي، فضال ؾن ادذالف اذلنك يف حس راثَ. وكس خاء هط اـلاذت 

سن اًلاهون اـلسين حىون  43ألزست ؿىل اًيحو اليٓت: "سن تَف سن اٍمتيزي وؾل يحَف سن اًصصس ظحلا ٌٌَلذت 

انفـة هل، وابظةل ٕارا تاهت ضازت تَ، وثخوكف ؿىل ٕاخاستثرصفاثَ انفشت ٕارا تاهت 
2
اًويل ٔبو اًويص فامي ٕارا تاهت  

 سرتذذت تني اًيفؽ واًرضز، ويف حاةل اًزناغ يصفؽ ألسص ٌَلضاء".

ويؼِص سن اًيط اًساتق ٔبن اـلرشغ ادلزائصي كس ثبٔثص حني ثلس ميَ ذلنك ثرصفاث اًعيب اـلمزي ٕاىل ٔبهواغ زالزة 

و ؿىل اًيحو اليٓت: ابًخلس مي اطلي  اؾمتسٍ اًفلَ اإلسالسم، ُو

يىون اًعيب اـلمزي ٕاساء اًخرصفاث اًيت ثـوذ ؿَيَ ابًيفؽ اقلغ سثي اًخرصفاث اًيافـة هل هفـا حمضا:  -ٔبوال

يَ؛ ٔلهنا ذري حمغ هل، فِىي حزيس يف رسذَ اـلاًية وال ثيلعِا،  تاسي ألَُية، ٕار ثعح سٌَ وثيفش سن كري ٕارن ًو

                                                           
1
 ( س ية تاسةل". 19سن اًلاهون اـلسين ؿىل سا يًل: "وسن اًصصس جسـة )جسؽ( ؾرشت ) 40/02ثيط اـلاذت  -

2
 سين يسم  ٕاكصازا. ألحص ٔبن يىون سا يعسز ؾن اًيائة اًلاهوين ٕاكصازا ًوي  ٕاخاست؛ ٔلن سا يعسز سن ٔبحس اـلخـاكسين يسم  ٕاخاست، وسا يعسز ؾن كري اـلخـاك -



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 29 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

ؽ سن اًلول تعحهتاوال ساه
1

، وسن رعل كدوهل اًِحة، واًوظية، واًوكف، وسا ٕاىل رعل سن اًخرصفاث اًيت ال 

يخرضز هبا. وكس اؾخرب اًفلِاء كدول اًعيب اـلمزي اًوتاةل ؾن اًلري سن تني اًخرصفاث اًيافـة هل؛ ٔلن يف ذمازس خَ ًِا 

ش ا نٌل ُو ػاُص فيَ هفؽ حمغ ٌَعيب اـلمزيمتصييا وثعحيحا ًـحازثَ، ولك رعل ؿىل سسؤوًية اـلولك، ُو
2
. 

ٕان اًخرصفاث اًيت ثـوذ ؿىل اًعيب ابًرضز اقلغ، سثي: اًعالق، اًخرصفاث اًضازت تَ رضزا حمضا:  -اثهيا

واإلجصاء، واًوكف، واًـازية، واًِحة، واًعسكة، ال ثعح سٌَ سعَلا، فٕان وكـت اؾخربث ابظةل سن ٔبساسِا حفاػا 

 اذلنك صبٔن ثرصفاث اًعيب كري اـلمزي. وألظي يف ُشا اـليؽ ؿسم وحوذ سلص ًِشٍ ؿىل حلوكَ، صبهٔنا يف

ا ٕارا وكـت سن اًعلري اًخرصفاث حني ظسوزُا؛ ٔلن اًويل هفسَ ال ميغل اًليام هبا، وال ميىٌَ ٔبيضا ٕاكصاُز
3

، تياء 

 ؿىل اًلاؿست اًلائةل: "سن ال ميغل اًخرصف اتخساء ال ميغل ٕاخاسثَ اىهتاء". 

اًعلري اـلمزي ميغل اًخرصف اطلي حيمتي اًصحب وارلسازت تاًحيؽ، اًخرصفاث اصلائصت تني اًيفؽ واًرضز:  -ااثًث

واًرشاء، واإلخازت، وٍلوغ ُشٍ اًخرصفاث ثلؽ سٌَ حصيحة كري انفشت ٕاال مبوافلة ذمثهل اًرشؾي؛ ورعل ـلا ٌَعيب 

ييفـَ وسا يرضٍ. وـلا تان ُشا اًـلي واإلذزاك كري اـلمزي سن خاهة كري كَيي سن اًـلي واإلذزاك، يـصف تَ سا 

يَ ٕاىل زٔبيَ خربا طلعل اًيلط. واًلول تعحة ثرصف اًعيب اـلمزي اصلائص تني اًيفؽ  تاسَني وحة مض زٔبي ًو

واًرضز ثليض تَ رضوزت حصتيذَ، وثـويسٍ ٔبساًية اـلـاسالث؛ ٕار يف رعل سصان هل، وادذحاز ًـلهل وسسازنَ
4
. 

ثرصف اًعيب اـلمزي كري اـلبٔرون ثرصفا سوكوفا؛ ورعل ٔلن ٔبظي ألَُية يف اًعلري اـلمزي وؿىل ُشا يىون 

ٌل، وحيامن يلوم تخرصف سا فٕاهَ كس يعية اـلعَحة  سذحلق، الندساتَ كسزا سن اًـلي واإلذزاك ال ميىن ٕاىاكُز

 ثرصفاثَ ابًحاًف فامي يصحؽ ؿَيَ اـلحخلات سن اـلـاسةل، وكس جياىهبا ويَحلَ اًرضز ثسخهبا. وؿىل ُشا فٕاهَ يَحق يف

ابًيفؽ اقلغ، ويَحق ابًعيب كري اـلمزي فامي يـوذ ؿَيَ ابًرضز اقلغ، ٔبسا سا يرتذذ يف ثرصفَ تني اًيفؽ واًرضز 

، وٕان زٔبى فيَ اـلرضت  فٕاهَ يعح سٌَ ويخوكف ؿىل ٕاكصاز انئحَ اًرشؾي، فٕان زٔبى يف ثرصفَ اـلعَحة واًسساذ ٔبكٍص

                                                           
1
 .107، ض1984اًفلَ، ذاز اًِسى ٌَعحاؿة، سرص، اًىصاساس يت حسني، اًوخزي يف ٔبظول  -

2
 .767 -766، ض ض1968، ذسضق، 02ٔبمحس اًززكاء، اًفلَ اإلسالسم يف زوتَ ادلسيس، ح -

3
 .246ض ،1994، 01ٕاحاكم ألحاكم ؿىل حتفة اذلاكم، ذاز اًىذة اًـَمية، تريوث، ظَلس جن يوسف اًاكيف،  -

4
. ؤبمحس اًززكاء، اًفلَ اإلسالسم، م ش، 223، ض1987اًـلس يف اًفلَ اإلسالسم، ذاز اًىذاة اًـصيب، تريوث، َلس يوسف اـلوسوي، ألسوال وهؼصية  -

 .767، ض02ح
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وارلعبٔ زذٍ
1

 ٔبن يف وكف ثرصف اًعيب اـلمزي خاهحا هحريا سن اـلعَحة يـوذ ؿَيَ، ٕار ييفذح ٔبساسَ افلال . نٌل

 ـلٌلزسة اـلـاسالث، وثـوذ اًخجازت ٌَمتيزي تني اًيافؽ واًضاز.

ويؼِص ذما س حق ٔبن اـلرشغ ادلزائصي كس وكؽ يف ثياكغ تني هعوض اًلاهون اـلسين وكاهون ألزست ثضبٔن حنك 

مزي؛ ففي اًوكت اطلي اؾخرٍب كاتال ًإلتعال يف اًلاهون اـلسين ذون متيزي تني اًخرصف اًضاز ثرصف اًعيب اـل

رضزا حمضا، واًخرصف اًيافؽ هفـا حمضا، واًخرصف اصلائص تني اًيفؽ واًرضز، اؾخرٍب يف كاهون ألزست حصيحا
2
ٕارا  

ًيفارتان انفـا هل هفـا حمضا، وابظال ٕارا تان ضازا تَ رضزا حمضا، وسوكوف ا
3
ٕارا تان سرتذذا تني اًيفؽ واًرضز،  

وال خيف  ٔبن اذلوكني خمخَفان ؾن تـضٌِل اًحـغ ادذالفا اتسا؛ فاًـلس اًلاتي ًإلتعال يف اًلاهون اًوضـي يـخرب 

ٔبحس كسمي اًـلس كري اًعحيح
4

 ، ٔبسا اًـلس اـلوكوف فِو يف اًفلَ اإلسالسم ٔبحس كسمي اًـلس اًعحيح. 

ال يرتثة ؿىل ٕاوضائَ ٔبي ٔبثص سن بآثز اًـلوذ اًعحيحة، تي  -ؿىل زٔبي ازلِوز-كوف وسـَوم ٔبن اًـلس اـلو 

 ، ثخوكف ثغل الآثز ؿىل ٕاخاست ظاحة اًضبٔن يف ُشا اًـلس؛ فٕان ٔبخاٍس ٕاخاست حصيحة ٔبظحح انفشا سصثحا لآثٍز

وٕان ؾل جيٍز تعي
5
. 

ُو اًـلس اًعاذز ٕاسا سن انكط ألَُية، وٕاسا سن ٔبن اًـلس كري اًيافش  -ؾيس اًلائَني ابًـلس اـلوكوف-واـلخفق ؿَيَ 

ظصف رسط ؾل يىن ساًاك قلي اًـلس، وٕاسا سن ساعل هل ًىن ثـَق تَ حق اًلري. واًواكؽ ٔبن ُشا اًيوغ سن اًـلوذ 

                                                           
1
. وؿًل جن سـس اًلاسسي، ادذيازاث 228، ض02يصاحؽ: ؾحس اًلين اًليميي، اٌَحاة يف رشخ اًىذاة، حتليق: َلس ٔبسني اًيواوي، ذاز اذلسير، تريوث، ح -

 .36، ض02، ح1998، 01يف ٔبصِص اـلسائي ارلالفية )اـلـاسالث(، ذاز ظيحة، اًصايط، ظ اجن كسازم

2
ة ؿَيَ. يصاحؽ: اًـلس اًعحيح يف اًفلَ اإلسالسم ُو اًـلس اطلي اس خجمؽ ٔبزتاهَ ورشائعَ اـلوضوؿة هل رشؿا، حبير يىون سخدا ظاذلا ًرتثية بآثٍز اًرشؾي -

. وؾحس اًصمحن اًعاتوين، اـلسذي صلزاسة اًدرشيؽ اإلسالسم، اـلعحـة اًخـاوهية، 19، ض01، ظ1989اًرتاج، اًلاُصت،  سيك ؾحس اًرب، ثلٌني ٔبظول اًفلَ، ذاز

 . 570، ض02، ح1975

اًلاهوهية، َرشوظ ويف اًلاهون اًوضـي يـصف اًـلس اًعحيح تبٔهَ اًـلس اًياصئ ؾن ثعاتق ٕازاذثني )ٔبي حصايض اًعصفني( سذوافلذني حصذان ؿىل سوضوغ سس خجمؽ ٌ 

ِسى، ادلزائص، سسفوؿة تلاية سرشوؿة جس هتسف حتليق ُشٍ اإلزاذت. يصاحؽ: َلس اًعربي اًسـسي، رشخ اًلاهون اـلسين ادلزائصي، )سعاذز الاًزتام( ذاز اً 

 .75، ض01، ح1992، 01ظ

3
ؿسانن اًرتنٌلين، ضواتط اًـلس يف اًفلَ اإلسالسم، ذاز اًرشوق، يلسم اًـلس اًعحيح يف اًفلَ اإلسالسم ٕاىل ؾلس حصيح انفش، وؾلس حصيح كري انفش. يصاحؽ:  -

؛ سواء تاهت ُشٍ اًوالية 272، ض1981، 01اًـصتية اًسـوذية، ظ . واًـلس اًعحيح اًيافش ُو اًـلس اًعاذز سن رسط يمتخؽ ابٔلَُية، وهل والية ٕاظساٍز

 .556ض ،1985اإلسالسم وكواؿس اـلَىية واًـلوذ فيَ، ذاز اٍهنضة اًـصتية، تريوث،  اـلسذي يف اًخـصيف ابًفلَٔبظَية، ٔبم هياتية. يصاحؽ: سععف  صَيب، 

4
 ٔبذش اـلرشغ ادلزائصي يف اًلاهون اـلسين ابًخلس مي اًثيايئ ٌَـلس كري اًعحيح، واؾخرٍب ٕاسا ابظال تعالان سعَلا، وٕاسا كاتال ًإلتعال. -

5
 .578، ض02صمحن اًعاتوين، اـلسذي، م ش، ح. وؾحس ا187ًؿسانن اًرتنٌلين، ضواتط اًـلس، م ش، ض -
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هل حاالث ؿسيست، حىت ٕان اًفلِاء ادذَفوا يف ثـساذُا وحرصُا، ًوـي سن ٔبطمِا: ؾلس اًفضويل، وؾلس اـلصيغ 

يا حياساي، سصط اـلوث،  ون اطلي سَمَ ٌَلري ُز واًـلوذ اًياكةل ٌَمَىية ابًًس حة ٌَمسين اًصاُن ؿىل اًيشء اـلُص

 واًوظية ٕارا ساذث ؿىل اًثَر، واًـلوذ اًيت يربرما انكط ألَُية يف تـغ ظوزُا.

وكس اهلسم اًفلِاء تعسذ حنك اًـلس اـلوكوف ٕاىل فصيلني
1

حصيح ًىٌَ ؛ فصيق كال: ٕان اًـلس اـلوكوف ُو ؾلس 

و  كري انفش، ٔبي كري سصثة لآثز اًـلس اًعحيح اًيافش ٕاىل بٔن يُلَصَّ ٕاكصازا حصيحا، فيعحح حيهنا حصيحا انفشا، ُو

زٔبي اذليفية، واـلاًىية، واذلياتةل يف زواية ؾيسضم، وفصيق كال: ٕان اًـلس اًعحيح ال يىون ٕاال انفشا، وال يـرتفون 

ؾخربوا حاالثَ ابظةل؛ ٔلن والية اًـاكس ؿىل اًـلس رشظ الهـلاذٍ ًوي  توحوذ ؾلس حصيح كري انفش، وؿَيَ ا

و زٔبي اًضافـية، واذلياتةل يف اًصواية اًثاهية ؾيسضم.  رشظا ٌَيفار فلط، ُو

وذما س حق يخخني ٔبن فىصت اًـلس اًلاتي ًإلتعال ختخَف ؾن فىصت اًـلس اـلوكوف سن خاهحني؛ فاًـلس اًلاتي 

ح، ٔبسا اًـلس اـلوكوف فِو ؾلس حصيح، فىيف يىون اًخرصف هفسَ اًعاذز سن ًإلتعال ُو ؾلس كري حصي

   !اًعيب اـلمزي كري حصيح وفلًا ٌَلاهون اـلسين، وحصيحا وفق كاهون ألزست؟

نٌل ٔبن اًـلس اًلاتي ًإلتعال سثٌَل ُو سلصز يف اًلواؿس اًـاسة يصثة مجيؽ بآثٍز اًلاهوهية ٕاىل حني ٕاتعاهل سن كدي 

لاهوين ٌَعيب، ٔبو سن كدهل ُو ٕارا تَف سن اًصصس ٕارا ؾل يىن ثرصفَ كس ُبتعي ٔبو ُبكص سن كدي اًيائة، اًيائة اً

وؿىل اًـى  سن ُشا، فٕان اًـلس اـلوكوف يف اًفلَ اإلسالسم ال يصثة ٔبي ٔبثص كاهوين ٕاىل كاية ٕاكصاٍز سن اًيائة 

 ٔبو ٕاخاسثَ سن اًعيب ٕارا تَف سن اًصصس. 

ـلرشغ ادلزائصي ٔبن يعحح ُشا ارلعبٔ، ويبٔذش إبحسى اًفىصثني؛ ورعل ٕاسا ابًلول وؿىل ُشا، فٕاهَ حيسن اب

توكف هفار ثرصف اًعيب اـلمزي ٕارا تان ذائصا تني اًيفؽ واًرضز يف لك سن اًلاهون اـلسين وكاهون ألزست، نٌل فـي 

سن اًلاهون اـلسين، واـلرشغ  134اـلرشغ اًـصايق، ٕار اؾخرب ثرصفاث انكط ألَُية سوكوفة اًيفار ظحلا ًيط اـلاذت 

سن اًلاهون اـلسين 118/02ألزذين يف اـلاذت 
2
 . 

                                                           
1
. وارلصيش، رشخ خمخرص 150-149، ض ض05ح ،02تسائؽ اًعيائؽ يف حصثية اًرشائؽ، ذاز اًىذة اًـَمية، تريوث، ظيصاحؽ هبشا اًعسذ: اًاكساين،  -

 . 468، ض04ح اـللين، ذاز اًىذاة اًـصيب، تريوث،. واجن كسازم، 292، ض05ذَيي، ذاز ظاذز، تريوث، ًحيان، ح

2
. وَلس يوسف اًزؾيب، اًـلوذ اـلسٌلت، 107، ض1988يصاحؽ: َلس حس يني، هؼصية تعالن اًـلس يف اًفلَ اإلسالسم، اـلؤسسة اًوظيية ٌَىذاة، ادلزائص،  -

 .107، ض1993، 01رشخ ؾلس اًحيؽ يف اًلاهون الٔزذين، ؾٌلن، ظ
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شا اذلي يس خجية هؼصاي ـلخعَحاث حٌلية اًلارص سن اًخرصفاث اًيت ثرض تشسذَ اـلاًية؛ ٔلن اًـلس اـلوكوف  ُو

ٔبو زٔبي اًعيب اـلمزي ٕارا تَف ال يصثة ٔبي ٔبثص كاهوين، فِو ال مي  تشسذَ اـلاًية ٕاىل كاية ظسوز زٔبي انئحَ اًلاهوين، 

 سن اًصصس. 

نٌل ٔبن ُشا اذلي يـس ثعحيلا ًيعوض كاهون ألزست اًيت ٔبحال ؿَهيا اًلاهون اـلسين راثَ، ُشا فضال ؾن ٔبن 

و اًلاهون اًساتق،  اذلنك اًوازذ يف كاهون ألزست ُو حنك اًلاهون اًالحق سلازهة ابذلنك اًوازذ يف اًلاهون اـلسين ُو

 ًسخ اًساتق. واًالحق ي 

تلاتَية ثرصف اًعيب اـلمزي ًإلتعال ٕارا تان ذائصا تني  -ٕان ؾل يخنب فىصت اًـلس اـلوكوف-ٌوَمرشغ ٔبن حينك 

اًيفؽ واًرضز يف لك سن كاهون ألزست واًلاهون اـلسين
1

؛ ابؾخحاز ٔبن اًلاهون اـلسين ُو اًرشيـة اًـاسة اًيت يصحؽ 

 ، ٔبو يف حاةل اًخـازط تني اًلواهني.ٕاٍهيا يف حاةل ؿسم وحوذ حنك ًواكـة سا

ويف اهخؼاز ثسذي اـلرشغ إلؿاذت اًيؼص فامي س حق، فٕاهَ يحسو ًيا رضوزت اًـمي مبا هط ؿَيَ اًلاهون اـلسين، 

واؾخحاز ؾلس اًعيب اـلمزي ؾلسا كاتال ًإلتعال؛ ٔلن اـلرشغ هؼم ُشا اًـلس تيؼصية سذاكسةل، خبالف اذلنك اطلي 

ت، حير انخف  ابًيط ؿىل حنك وكف هفار اًـلس، وؾل يحني ٔبحاكسَ سن حير اإلخاست واًخلاذم ٔبوزذٍ تلاهون ألزس 

 والآثز )نٌل فـي اـلرشغ اًـصايق واـلرشغ ألزذين(، وٕان تاهت فىصثَ ٔبزفق تياكط ألَُية ؤبنرث حٌلية هل.

 اثاًفصغ اًثاين: حصص يس اًعيب اـلمزي يف اًلاهون ادلزائصي سلازان تحايق اًدرشيـ

يصذ ؿىل اـلحسٔب اًـام ًخرصف اًعيب اـلمزي يف ٔبهَ كاتي ًإلتعال حسة اًلاهون اـلسين ادلزائصي، ٔبو سوكوف 

حسة كاهون ألزست ادلزائصي ؿست اس خثٌاءاث، سن تيهنا ٔبن انكط ألَُية ميغل سدارشت لك ٔبؾٌلل اًخجازت ٔبو 

سا )سبٔروان(، ويىون ٕاساءُا تاًحاًف اًصا صس، وكس هط اـلرشغ ادلزائصي ؿىل فىصت اًرتص يس يف تـضِا ٕارا تان سصصَّ

 لك سن اًلاهون اـلسين واًلاهون اًخجازي وكاهون ألزست.

ومبصاحـة هعوض اًلواهني اًساتلة
2
فامي يخـَق ترتص يس اًعيب اـلمزي هَحغ ٔبن اـلرشغ ادلزائصي ؾل يعف هؼصية  

، وؾل يبٔث ؿىل رهص اًـسيس سن ألحاكم اـلِمة، وسن سذاكسةل ًفىصت اًرتص يس؛ فلس بطٔمي تيان اإلحصاءاث اـليؼمة هل

، نٌل ٔبهَ ؾل  رعل سثال ؿسم ثفصيلَ تني ذوز اًلايض ٕاساء اًرتص يس اطلي يعَحَ اًويل واًرتص يس اطلي يعَحَ كرٍي

                                                           
1
 .11 -10، ض ض1990، ذيسمرب، 45اهون الزٔست، سلال سًضوز مبجةل اًرشظة، غ ؿًل ؿًل سَامين، اًخـازط تني اًلاهون اـلسين وك -

2
 سن كاهون الزٔست. 84سن اًلاهون اًخجازي، واـلاذت  05سن اًلاهون اـلسين، واـلاذت  38/02هلعس تشعل هط اـلاذت  -
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ييط ؿىل ٕاساكهية جتسيس ظَة اًرتص يس ٕارا مت زفضَ سن كدي اًلايض، واـلست اًيت يضرتظ سضهيا إلؿاذت اًعَة 

 رعل ذمىٌا.ٕان تان 

وسن خاهة بٓدص فٕان اـلرشغ ادلزائصي سن ذالل اًلواهني اًثالزة اًساتلة ثياكغ يف حتسيس اًسن اـلضرتظة 

و تعسذ اذلسير ؾن  ٌَرتص يس؛ ففي اًوكت اطلي ؾل حيسذ اًلاهون اـلسين س يا هل، وانخف  تشهص فىصثَ فلط ُو

س اـلوظن ارلاض ٌَمصصَّ
1

مثاين ؾرشت س ية مبوحة هط اـلاذت ارلاسسة سٌَ ، حـي اًلاهون اًخجازي سن اًرتص يس
2

 ،

وذاًف كاهون ألزست ُشٍ اًسن، وحـَِا ثحسٔب سٌش تَوػ اًعيب سن اٍمتيزي سدارشت؛ ٔبي سٌش تَوػ اًعيب سن 

شا سا هعت ؿَيَ اـلاذت  سن كاهون ألزست: "ٌَلايض ٔبن يبٔرن ـلن يحَف سن اٍمتيزي يف  84اًثاًثة ؾرشت، ُو

 يا يف ٔبسواهل...".اًخرصف حزئيا ٔبو لك 

ًوـي اًسخة يف ُشا الاضعصاة يصحؽ ٕاىل ٔبن سن اٍمتيزي يف اًلاهون ادلزائصي تان ست ؾرشت س ية كدي 

اـلـسل واـلمتم ٌَلاهون اـلسين، ألسص اطلي اضعص  10 -05سن اًلاهون اـلسين مبوحة اًلاهون زمق  43ثـسيي اـلاذت 

 اين ؾرشت س ية يف لك سن اًلاهون اـلسين واًلاهون اًخجازي. اـلرشغ بٓهشاك ٕاىل ٔبن جيـي سن اًرتص يس ُو مث

ا تساية سن اٍمتيزي  84ؤبسا اًسن اطلي هعت ؿَيَ اـلاذت  سن كاهون ألزست )ست ؾرشت س ية ساتلا ابؾخحاُز

بٓهشاك( فال ميىن ثربيٍص ٕاال ابًلول: ٕان اـلرشغ ادلزائصي كس ثبٔثص مبا ثخٌاٍ اـلرشغ اًفصويس هبشا ارلعوض، حير 

 631 -74سن اًلاهون اـلسين تـس ثـسيَِا ابًلاهون زمق  477حـي سن اًرتص يس ُو سن اًساذسة ؾرشت يف اـلاذت 

1974حويَية  05اـلؤزد يف 
3

 2007سازش  05اـلؤزد يف  2007-308، واًيت ٔبظحح حوكِا مبوحة اًلاهون زمق 

سن اًلاهون اـلسين اًفصويس. وكس  02 -413( سٌعوظا ؿَيَ ابـلاذت 2009خاهفي  01)ذذي حزي اًخيفيش اتخساء سن 

ٔبقفي اـلرشغ ادلزائصي ٔبن اـلرشغ اًفصويس حيامن حـي سن اًرتص يس ُو سن اًساذسة ؾرشت كس زاؾ  سن خاهة 

                                                           
1
هت جتـي سن سن اًثاسٌة ؾرشت عم سن اًرتص يس، حير تاهت ثيط ؿىل سٌَ، واًيت تا 38/02اًلاهون اـلسين ؾل حيسذ س يا ٌَرتص يس تـسسا كام تخـسيي اـلاذت  -

حارشهتا"، وتـس سا يًل: "وسؽ رعل يىون ٌَلارص اطلي تَف مثاهية ؾرشت س ية وسن ُو يف حوكَ هل سوظن ذاض ابًًس حة ٌَخرصفاث اًيت يـخرٍب اًلاهون ٔبُال ـل 

سن اًلاهون اـلسين تلوهل: "كري ٔبهَ يىون ٌَلارص اـلصصس سوظن ذاض ابًًس حة ٌَخرصفاث اًيت  38/02اًخـسيي انخف  اـلرشغ ابالؿرتاف تفىصت اًرتص يس ابـلاذت 

 يـخرٍب اًلاهون ٔبُال ـلحارشهتا".

2
 اًـمَياث جتازي ؿىل سا يًل: "ال جيوس ٌَلارص رهصا ٔبو ٔبهىث اًحاًف سن اًـمص مثاهية ؾرشت س ية تاسةل واطلي يصيس سزاوةل اًخجازت ٔبن يحسٔب يف 05ثيط اـلاذت  -

ٕارا ؾل يىن كس حعي سس حلا ؿىل ٕارن واصلٍ ٔبو ٔبسَ ٔبو ؿىل كصاز جمَ  اًـائةل  .اًخجازية، نٌل ال ميىن اؾخحاٍز زاصسا ابًًس حة ٌَخـِساث اًيت يربرما سن ٔبؾٌلل جتازية 

 ال ؿَيَ سدارشهتا ٔبو يف حال اهـسام ألة وألم.سعسق ؿَيَ سن اقلوكة، فامي ٕارا تان واصلٍ سذوفيا ٔبو كائحا، ٔبو سلعت ؾيَ سَعخَ ألتوية، ٔبو اس خح

 وجية ٔبن يلسم ُشا اإلرن اًىذايب ذؾٌل ًعَة اًدسجيي يف اًسجي اًخجازي".

3
-  J. FLOUR et J. LUC AUBERT, Droit Civil, les obligations, Librairie ARMAND Collin, Paris, 1984, t.01, p.163. 
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و سن اًساتـة ابًصمغ سن ؿسم وحوذ هط يف اًلاهون اًفصويس حيسذٍ،  سن اٍمتيزي اطلي ثخٌاٍ اًلضاء اًفصويس ُو

اًصصس اطلي حسذٍ تحَوػ اًعيب سن اًثاسٌة ؾرشت، فاكن تشعل سن اًرتص يس  نٌل زاؾ  سن خاهة بٓدص سن

سلدوال وسخيا ابًًس حة ٌَمرشغ اًفصويس، ذالفا ٌَمرشغ ادلزائصي اطلي حـي سن سن اٍمتيزي س يا ٌَرتص يس، ذون 

  سن اًزسن.ٔبن يصاؾي ٔبن اًرتص يس ال مييح ٌَعيب اـلمزي ٕاال تـس ثـويسٍ ومتصييَ ؿىل اـلـاسالث اـلاًية سست 

شا اًوضؽ اـليخلس يف اذلليلة ال يزال كامئا  سٌَ  84يف كاهون ألزست ادلزائصي؛ ٔلن اـلرشغ حسة هط اـلاذت ُو

ال يزال مبوحهبا يـعي ٌَلايض سىٌة اًرتص يس مبجصذ تَوػ اًعيب سن اٍمتيزي، وعم سن اًثاًثة ؾرشت ظحلا ٌٌَلذت 

سن اًلاهون اـلسين تـس ثـسيَِا 43
 1
. 

ؿىل اـلرشغ ادلزائصي يف ػي اًواكؽ اطلي هـيضَ، واهدضاز اًخـَمي، وثعوز وسائي اإلؿالم واًثلافة،  ويؤذش

ثبٔذرٍي سن اٍمتيزي ٕاىل تَوػ اًعيب زالج ؾرشت س ية، يف اًوكت اطلي حـي اًفلَ اإلسالسم سن اٍمتيزي ُو سن 

سن  45/02رشغ اـلرصي يف اـلاذت اًساتـة، وُو اًخوخَ اطلي ثحًذَ ٔبكَة اًدرشيـاث اًـصتية )سن رعل اـل 

سن  46/02سن اًلاهون اـلسين، واـلرشغ اًسوزي يف اـلاذت  45/02اًلاهون اـلسين، واـلرشغ اٌَييب يف اـلاذت 

يىون  -حنو ٔبزتؽ ؾرش س ية-اًلاهون اـلسين(، تي الٔنرث سن رعل ٔبن اًفلَ اإلسالسم يليض تبٔن سن تَف اذلؿل 

!خرب زص يسا يف اًفلَ اإلسالسم؟زص يسا، فىيف يىون ذمزيا سن يـ 
2
. 

ويحسو ًيا ٔبن اًدرشيـاث اًيت حـَت سن اًرتص يس مثاين ؾرشت س ية ٔبو مخ  ؾرشت س ية كس وفلت يف 

رعل
3

؛ ٔلن سا تني سن اٍمتيزي وسن اًرتص يس سست تافية )ٕاحسى ؾرشت س ية ؾيس سن حـي سن اًرتص يس سن 

س سن ارلاسسة ؾرشت( ًيمتصن اًعيب اـلمزي ويخـوذ ؿىل اًامثهية ؾرشت، ومثاين س يواث ؾيس سن حـي سن اًرتص ي

 ٔبؾٌلل اًخجازت واـلـاسةل.

 وحيسن ابـلرشغ ادلزائصي ٔبن يخسازك ُشا اًخياكغ اطلي وكؽ فيَ، وخيخاز ٔبحس اذلَني الٓثني:

                                                           
1
سن اًلاهون اـلسين، وهبشا ٔبذش ٔبيضا اـلرشغ  113اًسوزي؛ ٕار حـي سن اًرتص يس ُو سن ارلاسسة ؾرشت ظحلا ٌٌَلذت  وكس كازة سن ُشٍ اًسن اـلرشغ -

 سن اًلاهون اـلسين. 89سن اًلاهون اـلسين، واـلرشغ اًـصايق يف اـلاذت  119/01ألزذين يف اـلاذت 

2
. وذَيي حسن كساذت، اًوخزي يف رشخ اًلاهون اـلسين ادلزائصي، 10 -09م ش، ض ضؿًل ؿًل سَامين، اًخـازط تني اًلاهون اـلسين وكاهون ألزست،  -

 .47 -46، ض ض01، ح1994سعاذز الاًزتام، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية، ادلزائص، 

3
اًرتص يس مخ  ؾرشت س ية  حـي اـلرشغ اـلرصي سن اًرتص يس مثاين ؾرشت س ية، وهنج سهنجَ اـلرشغ اٌَييب واًخوويس، ٔبسا اـلرشغ اًسوزي فلس حـي سن -

سن اًلاهون اـلسين.  98سن اًلاهون اـلسين، واـلرشغ اًـصايق يف اـلاذت  119/01سن اًلاهون اـلسين. وحشا حشٍو اـلرشغ ألزذين يف اـلاذت  113سن اًـمص يف اـلاذت 

 .10يصاحؽ: ؿًل ؿًل سَامين، اًخـازط تني اًلاهون اـلسين وكاهون الزٔست، م ش، ض
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اهون ٔبن حيسذ سن اًرتص يس يف كاهون ألزست تامثين ؾرشت س ية ًيىون ُشا اًسن سوافلا ـلا هط ؿَيَ اًل ٔبوهلٌل:

سن كاهون ألزست ؿىل اًيحو اليٓت:  84اًخجازي يف ساذثَ ارلاسسة، وؿَيَ فٕاهَ ؿىل اـلرشغ ٔبن يـسل هط اـلاذت 

 "ٌَلايض ٔبن يبٔرن ـلن يحَف سن اًثاسٌة ؾرشت يف اًخرصف حزئيا ٔبو لكيا يف ٔبسواهل...".

رتص يس ٕاىل سن اًساذسة ؾرشت ٔبن يـسل اـلرشغ اـلاذت ارلاسسة سن اًلاهون اًخجازي وخيفغ سن اً اثىهيٌل:

تسال سن سن اًامثهية ؾرشت اطلي ال يحـس ؾن سن اًصصس ٕاال ثس ية واحست، نٌل ؿَيَ ٔبن يصفؽ سن اًرتص يس يف 

سن كاهون ألزست ٕاىل سن اًساذسة ؾرشت وال جيـهل سصثحعا ثسن اٍمتيزي، سؽ سالحؼة رضوزت ٕاؿاذت  84اـلاذت 

سن اًساتـة ٔبسوت ابًفلَ اإلسالسم وسا ثحًذَ بٔكَة اًدرشيـاث، نٌل ٔبهَ اًيؼص ثضبٔن سن اٍمتيزي، وختفيضَ ٕاىل 

ا خبعوض ثيؼمي اـلسائي اًيت حتنك هؼصية اًرتص يس، يك ال ثحل   ؿىل اـلرشغ ٔبن يس خسزك ألحاكم اًيت فاثَ رهُص

 جمصذ فىصت هؼصية تـيست ؾن اًخعحيق.

ح ٕاىل سوافلة انئحَ اًرشؾي، ويمت رعل ٕاسا إبرن ويخضح ذما س حق ؾصضَ ٔبن اًخرصف اًلاهوين ٌَعيب اـلمزي حيخا

ساتق سٌَ ٌَعلري، وٕاسا إبكصاز الحق ٌَخرصف تـس ٕاحصائَ سن كدي اًعيب اـلمزي؛ فٕارا مت اًخرصف ابًضلك ألول 

وكؽ حصيحا انفشا، ؤبسا ٕارا مت ثرصف اًعيب اـلمزي ابًضلك اًثاين
1
فٕاهَ ٕاسا ٔبن يلؽ كاتال ًإلتعال وفق اًلاهون  

 ، وٕاسا حصيحا سوكوفا وفق كاهون ألزست، واًصٔبي اًصاحج يف اًفلَ اإلسالسم.اـلسين

 اـلعَة اًثاين: حنك اًخرصفاث اًلاهوهية ٌَسفيَ وري اًلفةل يف اًفلَ اإلسالسم واًلاهون ادلزائصي

(، مث س يحاول يف اًحساية ثحيني حنك اًخرصفاث اًرشؾية ٌَسفيَ وري اًلفةل يف اًفلَ اإلسالسم )اًفصغ ألول

 ؿىل ضوهئا هدٌاول حنك ُشٍ اًخرصفاث يف اًلاهون ادلزائصي )اًفصغ اًثاين(.  

 اًفصغ ألول: حنك اًخرصفاث اًرشؾية ٌَسفيَ وري اًلفةل يف اًفلَ اإلسالسم

س يحسذ ثحاؿا سن ُو اًسفيَ ورو اًلفةل يف اًفلَ اإلسالسم، مث هحني حنك ثرصفاهتٌل اًرشؾية ؿىل ضوء الٓزاء 

  اًفلِية.

 

 

 

                                                           
1
. ؤبهوز ارلعية، ألَُية اـلسهية، اـلىذة 217 -216، ض ضاـلَىية وهؼصية اًـلس يف اًرشيـة اإلسالسية، اصلاز ادلاسـية، سرص: ٔبمحس فصاح حسني، يصاحؽ -

 .50، ض1965، 01اًخجازي ٌَعحاؿة واًًرش، تريوث، ًحيان، ظ
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 حنك اًخرصف اًرشؾي ٌَسفيَ يف اًفلَ اإلسالسم: -ٔبوال

اًسفَ ُو ثغل اًعفة اًيت ثـرتي اًضرط فذحمهل ؿىل اًـمي خبالف سوحة اًـلي واًرشغ سؽ كيام اًـلي 

حليلة
1

 ، وكس كَة اظعالخ اًسفَ ؿىل ثحشيص اـلال وٕاهفاكَ وٕاثالفَ يف كري سوضـَ ٕازسافا.

فىصت سليست وسٌضحعة، تي عم فىصت سـيازية حصحؽ ٕاىل اًخجازة الاحامتؾية، وفىصت اًسفَ ًيست يف اذلليلة 

وسديية ٔبساسا ؿىل ٕاساءت اس خـٌلل اـلال ابـللاسصت تَ، ٔبو ابثحاغ اًِوى يف رصفَ، ٔبو اـلاكجصت يف ٕازسافَ. وخيخَف 

فشو دفة ؾلَية اًسفيَ ؾن افليون واًعيب، فافليون رو ؾلي خمخي، واًعيب رو ٔبَُية انكعة، ٔبسا اًسفيَ 

؛ ٔلهَ حيامن يحشز اـلال يىون زاضيا ؿاـلا مبا يفـي، يسفـَ ٕاىل رعل قصوز تارة، وثرصف  زاحـة ٕاىل ادذياٍز

ٔبمحق
2
. 

ويالحغ ٔبن ارلفة اًيت يدسم هبا اًسفيَ ال ثؤثص يف ٔبَُيخَ ثيشء، وال ختي تلسزثَ ؿىل اًفِم، فِو رو ٔبَُية 

ٌلل اًـلي، واًسفيَ تاسي اًـلي، ٕاال ٔبهَ يـمي ؿىل ذالف سلذضاٍ ساكجصت ٔبذاء تاسةل؛ ٔلن نٌلل ألَُية اتتؽ ًى

سٌَ
3

؛ ٔلخي ُشا زاؾ  اًفلِاء خاهة اـلعَحة، وسٌـوا اًسفيَ سن اًخرصف يف ساهل ظياهة هل ودض ية ؿىل ضياؿَ 

يخوفص فيَ  وثَفَ. وكس تاذث لكمهتم جتمتؽ ًوال ذالف ٔبيب حٌيفة، فٕان ٔبنرثضم يلول ابذلجص ؿىل اًسفيَ ٕاىل ٔبن

اًصصس ًوو ظاز ص يزا، وابًخايل فال فصق ؾيسضم تني ثواظي اًسفَ سن اًعلص ٕاىل سا تـس اًحَوػ، وتني اهلعاغ 

اًسفَ وؾوذثَ تـس اًحَوػ، وكس كال هبشا اـلاًىية، واًضافـية، واذلياتةل، ؤبتو يوسف، وَلس سن ألحٌاف
4

، ٔبسا 

يف اذلجص ؿَيَ سن ٕاُساز لٓذسيخَ، ويلول: ٕان اًعيب ٕارا ثواظي ٔبتو حٌيفة، فريى ؿسم اذلجص ؿىل اًسفيَ، ـلا 

سفَِ سن اًعلص ٕاىل اًحَوػ سٌؽ ؾيَ ساهل ٕاىل ٔبن يحَف مخسة وؾرشين ؿاسا؛ ٕار ال رضوزت سن اذلجص تـس ُشٍ 

اًسن، ؤبسا ٕارا اهلعؽ اًسفَ ؾن اًضرط مث ؿاوذٍ تـس اًحَوػ، فٕان ٔباب حٌيفة ال يصى اذلجص ؿَيَ سعَلا
5
. 

                                                           
1
. وَلس نٌلل محسي، اًوالية ؿىل 152، ض1993، 01ز اًلؿل، ذسضق، ظ. وَلس اًزحيًل، اًيؼصايث اًفلِية، ذا116اًىصاساس يت، اًوخزي، م ش، ض -

 .191 -190، ض ض1987اـلال، سًضبٔت اـلـازف، اإلسىٌسزية، سرص، 

2
 .313. ؤبهوز ارلعية، ألَُية، م ش، ض56 -55، ض ض1982نٌلل ظاحل اًحيا، ٔبحاكم اًوالية ؿىل اـلال، ؿاؾل اًىذة، اًلاُصت، سرص،  -

3
 .333، ألسوال، م ش، ضيوسف اـلوسوي -

4
. واًضرياسي، 1921، ض04ح ،1995، 01تساية افلهتس وهناية اـللذعس، حتليق: ؾحس ػل اًـحاذي، ذاز اًسالم، اًلاُصت، سرص، ظيصاحؽ: اجن زصس،  -

، 02ًليميي، اٌَحاة، م ش، ح. وؾحس اًلين ا527، ض04. واجن كسازم، اـللين، م ش، ح338، ض01، ح1959اـلِشة يف فلَ اإلسام اًضافـي، سرص، 

 .68ض

5
 .191، ض08ًحيان، ح رشخ فذح اًلسيص ٌَـاحز اًفلري، ذاز ٕاحياء اًرتاج اًـصيب، تريوث،نٌلل اصلين جن اهلٌلم،  -
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ًس حة ذلنك ثرصفاث اًسفيَ فازلِوز يفصق فهيا تني اًخرصفاث اًيت ال ثلدي اًفسخ، وال يحعَِا اًِزل، وابً 

واًخرصفاث اًيت ثلدي اًفسخ، ويحعَِا اًِزل؛ حير اؾخربوا اًخرصف اطلي ال يلدي اًفسخ وال يحعهل اًِزل، 

ويف ُشا يخفق ازلِوز سؽ ٔبيب حٌيفة تاًعالق، واًياكخ، واًخستري، ثرصفا حصيحا السسا انفشا يف حق اًسفيَ،
1

 ،

ؤبسا سا يعسز ؾن اًسفيَ سن اًخرصفاث اًيت ثلدي اًفسخ تاًحيؽ، واإلخازت، واًِحة، فلس زٔبى اًفلِاء ٔبن حوكِا 

 خيضؽ ٌَخلس مي اليٓت:

، ٕارا كام اًسفيَ تخرصف يـوذ ؿَيَ ابًيفؽ اقلغ حص سٌَ، وهفش يف حلَاًخرصفاث اًيافـة هل هفـا حمضا:  -1

نلدوهل اًِحة، واًعسكة، واًوظية، ورعل ـلا يرتثة ؿىل ُشٍ اًخرصفاث سن سعَحة ٌَسفيَ
2
. 

ٕان اًخرصف اطلي جيصيَ اًسفيَ ويمترغ ؾيَ رضز حمغ تَ، يـس اًخرصفاث اًضازت تَ رضزا حمضا:  -2

هتا، وسن تيهنا اًِحة ثرصفا ابظال، ورعل ًخبٔزري ُشٍ اًخرصفاث ؿىل سعاحل اًسفيَ اـلاًية اًيت ٔبزاذ اًضازغ حٌلي

اًعاذزت ؾيَ، واًعسكة، واإلكصاز
3
. 

ٕارا ثرصف اًسفيَ تـوط هحيؽ، ورشاء، وٕاخازت، وسا ٕاىل رعل سن اًخرصفاث اصلائصت تني اًيفؽ واًرضز:  -3

ٔبهواغ اـلـاسالث اًيت ثلدي اًفسخ وال ثحعي ابًِزل، فٕان ثرصفَ يعح ويوكف ٕاسا ؿىل هؼص انئحَ اًرشؾي، فٕان 

، وٕان زٔبى فيَ سرضت مبعَحخَ بٔتعهل، وٕاسا ؿىل ٕاخاست ٔبو ٕاتعال اًسفيَ ٕارا زصس ٕان ؾل يُلص زٔبى فيَ  سساذا ٔبكٍص

ثرصفَ ٔبو يُحعي سن كدَي انئحَ
4
. 

وسن ُشا يخخني ٔبن ثرصف اًسفيَ اًيافؽ هل هفـا حمضا يعح وييفش ذون ثوكف ؿىل ٕاكصاز اًيائة اًرشؾي بٔو 

َ رضزا حمضا يحعي ٔبساسا وال يعححَ اإلكصاز ٔبو اإلخاست، ٔبسا سا تان ٕاخاست اًسفيَ ٕارا زصس، وثرصفَ اًضاز ت

 ذائصا تني اًيفؽ واًرضز فٕاهَ يوكف ؿىل اإلكصاز وييؼص يف سسى سالءسذَ ـلعَحة اًسفيَ.

                                                           
1
 اًسفيَ هفسَ يصى تـغ اًفلِاء ٔبن ثرصف اًسفيَ اطلي ال يلدي اًفسخ وال يحعهل اًِزل ثرصف كري حصيح، ٕاال تخوافص رشوظ ذاظة فيَ، ورعل نزتوجي -

 .528، ض04، حاطلي يلؽ كري حصيح سا ؾل يبٔرن فيَ اًويل، وكس رُة ٕاىل ُشا اًضافـية وتـغ فلِاء اذلياتةل واـلاًىية. يصاحؽ: اجن كسازم، اـللين، م ش

2
، 01لصة اإلسالسم، تريوث، ًحيان، ظيصاحؽ: ٔبمحس اًوورشييس، ؿست اًربوق يف مجؽ سا يف اـلشُة سن ازلوغ واًفصوق، حتليق: محزت ٔبتو فازش، ذاز اً -

 .48، ض1984، 01. وؾحس اًـزيز ؿاسص، الٔحوال اًضرعية يف اًرشيـة اإلسالسية، ذاز اًفىص اًـصيب، ظ567، ض1990

3
 .334. وَلس اـلوسوي، ألسوال، م ش، ض325ٔبهوز ارلعية، ألَُية، م ش، ض -

4
 .325. ؤبهوز ارلعية، ألَُية، م ش، ض335، ض01، ح1983ؤون اإلسالسية، اـلمَىة اـللصتية، ؿيىس اذلس ين اًـَمي، اًيواسل، وسازت ألوكاف واًض -
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وكس حٌح ٕاىل ُشا اًصٔبي لك سن ٔبيب يوسف وَلس سن اذليفية
1

، واـلاًىية
2

، واذلياتةل يف ٕاحسى اًصوايخني 

اإلساسية ؿىل زٔبي يف اـلشُةؾيسضم، واًض يـة 
3
. 

وكس كاش ٔبحصاة ُشا اًصٔبي ثرصفاث اًسفيَ ؿىل ثرصفاث اًعيب، وؿََوا رعل تبٔن اذلجص ؿىل اًعيب ٔبؿىل 

سن اذلجص ؿىل اًسفيَ، وٕارا تاهت ثرصفاث اًعيب اـلبٔرون حصيحة انفشت، وثرصفاث كري اـلبٔرون حصيحة 

ىلسوكوفة، فعحة ثرصفاث اًسفيَ حىون سوكوفة ابٔلو
4
. 

ويصى ُؤالء اًفلِاء ٔبن زهن اًخرصف كس وخس سن ٔبُهل يف حمهل؛ ٕار ألَُية ابًـلي، واًسفَ ال ييفي اًـلي، 

واًلول تعحة ثرصف اًسفيَ سؽ وكفَ يف اصلائص تني اًيفؽ واًرضز فيَ سصاؿات ـلعاحل اًسفيَ، وذفؽ ٌَرضز اطلي 

كس يَحلَ
5
. 

، فٕاهَ سن اًرضوزي نٌل ٔبضاف ٔبحصاة ُشا اًخوخَ ٔبهَ هؼصا ًفساذ  ، ونرثت ثحشيٍص زٔبي اًسفيَ، وسوء ثسترٍي

ٔبن ييؼص يف ثرصفَ انئحَ اًرشؾي، ًيمت ويىمتي خاهة اًيلط اطلي يـرتيَ، فال ييفش ثرصف سن ثرصفاث اًسفيَ 

ٕاال تيؼص انئحَ وسوافلذَ، وٕاال اؾخرب ثرصفَ ابظال
6
. 

 

 

                                                           
1
 . 458 -457، ض ض08نٌلل اصلين جن اهلٌلم، رشخ فذح اًلسيص، م ش، ح -

2
تان ٌَسفيَ ويل ُوِكَف ثرصفَ اصلائص تني اًيفؽ  ُشا، وٕان اـلاًىية فصكوا تني ثرصف اًسفيَ اـلَِمي، واًسفيَ اطلي هل ويل، وكاًوا ؿىل اًصٔبي اـلـمتس ؾيسضم: ٕان -

يا ك زٔبي يف اـلشُة سؤذاٍ بٔن واًرضز، وٕان ؾل يىن هل ويل فلوالن: ٔبحسٌُل يـخرب ثرصف اًسفيَ اصلائص تني اًيفؽ واًرضز حصيحا انفشا، واثىهيٌل كال: ٕاهَ سصذوذ. ُو

ؾحس ػل اـلاسزي، اـلـؿل تفوائس اـلسؿل، حتليق: اًضاريل اًييفص، اـلؤسسة اًوظيية ٌَىذاة،  ثرصف اًسفيَ اصلائص تني اًيفؽ واًرضز ُو ثرصف ابظي. يصاحؽ: ٔبتو

، 01، ح1987، 01. واجن زصس )ادلس(، اًفذاوى، حتليق:  خمخاز اًخَيًل، ذاز اًلصة اإلسالسم، تريوث، ًحيان، ظ238 -237، ض ض02، ح1988ادلزائص، 

 .80ض

3
ًصواية اًثاهية ؾيسضم، واًض يـة اإلساسية، ٔبن ثرصف اًسفيَ ثرصف ابظي. ؤبسا ٔبتو حٌيفة فيلول: ٕان ثرصف اًسفيَ حصيح انفش. يصى اًضافـية، واذلياتةل يف ا -

. 306 -305، ض ض1969يصاحؽ: ؾحس اًصساق حسن فصح، هؼصية اًـلس اـلوكوف يف اًفلَ اإلسالسم ذزاسة سلازهة ابًلاهون اـلسين، ذاز اٍهنضة اًـصتية، سرص، 

 .195، ض08. ونٌلل اصلين جن اهلٌلم، رشخ فذح اًلسيص، م ش، ح330. وض08، ض04ح اـلحسغ يف رشخ اـللٌؽ، ذسضق، سوزاي،و ٕاحساق جن سفَح، ؤبت

4
. 320، ض1973. وؾحس ادلَيي اًلصوضاوي، ذزاساث يف اًرشيـة اإلسالسية، تيلاسي، 196، ض08نٌلل اصلين جن اهلٌلم، رشخ فذح اًلسيص، م ش، ح -

، نٌل ٔبن اًعيب اـلمزي ؼاُص ٔبن ُشا اًلياش كري حصيح، ٔلن حنك ثرصف اًعيب اـلمزي اصلائص تني اًيفؽ واًرضز كري سذفق ؿَيَ تني اًفلِاء فال جيوس اًلياش ؿَيَواً

 حمجوز ؿَيَ ًيلط ٔبَُيخَ، واًسفيَ حمجوز ؿَيَ ًخحشيٍص ٔبسواهل، فيؼِص ٔبن اًلياش اـلـمتس كياش سؽ اًفازق.

5
 .196 -195، ض ض08ين جن اهلٌلم، رشخ فذح اًلسيص، م ش، حنٌلل اصل -

6
 .171، ض07. واًاكساين، اًحسائؽ، م ش، ح307ؾحس اًصساق حسن فصح، هؼصية اًـلس اـلوكوف، م ش، ض -
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 سم:حنك اًخرصف اًرشؾي طلي اًلفةل يف اًفلَ اإلسال -اثهيا

اًلفةل عم ٕاحسى ظوز ضـف اـلَاكث اًيفس ية اًيت ختي ابًـلي، وثؤثص يف سالسة اًخلسيص، وال هيخسى هبا 

ٕاىل اٍمتيزي تني اًيافؽ واًضاز، طلا جنس را اًلفةل يلسم ؿىل اـلـاسالث ذون سـصفة اًخرصف اًصاحب سهنا واًخرصف 

شا تال صم هيسذ ساهل وجيـهل ؿىل دعص اًضياغ ارلازس، فِو خيسغ ثسِوةل ًلةل ذربثَ وؿسم اُخسائَ، ُو
1
. 

ٔلخي ُشا زٔبى ساعل، واًضافـي، ؤبمحس، ؤبتو يوسف وَلس سن ألحٌاف، رضوزت ٕاذلاكَ ابًسفيَ سن حير 

اذلجص ؿَيَ، واذلنك ؿىل ثرصفاثَ، وذاًف ٔبتو حٌيفة فشُة ٕاىل اًلول تـسم اذلجص ؿىل ري اًلفةل، نٌل كال 

تـسم اذلجص ؿىل اًسفيَ
2
. 

يصى ازلِوز ٔبن ثرصفاث ري اًلفةل ثَحق تخرصفاث اًسفيَ، فيىون ثرصفَ اًيافؽ هل هفـا حمضا حصيحا انفشا، و 

وثرصفَ اًضاز تَ رضزا حمضا ابظال، ٔبسا ثرصفَ اصلائص تني اًيفؽ واًرضز، فيخوكف هفارٍ ٕاسا ؿىل زٔبي انئحَ، فٕان 

، وٕان زٔبى فيَ اًرضز سٌـَ وزذٍ، وٕاسا  ؿىل زٔبيَ ٕارا سال ؾيَ سخة هلط ٔبَُيخَزٔبى فيَ اًيفؽ ٔبكٍص
3
 . 

وحتسن اإلصازت ٕاىل اًفصق اطلي ساكَ اًفلِاء تني اًسفيَ وري اًلفةل، ٕار كاًوا: ٕان اًسفَ ظفة ثـرتي اإلوسان 

وحتمهل ؿىل اًخحشيص واإلهفاق ؿىل ذالف سلذىض اًـلي واًرشغ، ٔبسا اًلفةل فِىي ظوزت ًضـف اـلَاكث اًيفس ية 

زت واًخلسيص، ٔلخي ُشا جنس اًسفيَ يرسف يف اـلال ويحشٍز ؾن ٕاذزاك وادذياز، فِو ؿاذت حصذ ؿىل حسن اإلذا

يىون سدرصا تـواكة اًفساذ، ًىن يخـمس اًرضز ساكجصت، ٔبسا رو اًلفةل فيخرصف ؾن سالسة ظوية وحسن هية، 

فال يسزك حليلة سا جيصيَ سن سـاسالث، فلاًحا سا خيسغ ونثريا سا يلنب
4
. 

 : حنك اًخرصفاث اًلاهوهية ٌَسفيَ وري اًلفةل يف اًلاهون ادلزائصياًفصغ اًثاين

سن اًلاهون اـلسين ادلزائصي ؿىل ٔبهَ: "لك رسط ٔبُي ٌَخـاكس سا ؾل يعصٔب ؿىل ٔبَُيخَ ؿازط  78ثيط اـلاذت 

 جيـهل انكط ألَُية ٔبو فاكسُا حبنك اًلاهون".

                                                           
1
، اًوالية ؿىل اـلال، م ش، . وَلس نٌلل محسي56. ونٌلل ظاحل اًحيا، ٔبحاكم اًوالية، م ش، ض154 -153َلس اًزحيًل، اًيؼصايث اًفلِية، م ش، ض ض -

 .191 -190ض ض

2
 .507. وسععف  صَيب، اـلسذي، م ش، ض336َلس يوسف اـلوسوي، ألسوال، م ش، ض -

3
اـلـاسالث يف اًرشيـة اإلسالسية، سعحـة . ؤبمحس ٔبتو اًفذح، 344ض ،1987سداذئ اًفلَ اإلسالسم، ذاز اٍهنضة اًـصتية، اًلاُصت، سرص، يوسف كامس،  -

 .147، ض01ح ،02، سرص، ظاٍهنضة

4
 .344. ويوسف كامس، سداذئ اًفلَ اإلسالسم، م ش، ض56نٌلل ظاحل اًحيا، ٔبحاكم اًوالية، م ش، ض -
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صان فهيا وجيـالهنا انكعة كري تاسةل. وظحلا ٌٌَلذت ويـخرب لك سن اًسفَ واًلفةل سن ؾوازط ألَُية، حير يؤث

سن اًلاهون اـلسين تـس ثـسيَِا 43
1
، ٔبذلق اـلرشغ ادلزائصي 2005يوهيو  20اـلؤزد يف  10 -05يف اًلاهون زمق  

ٌل انكيص ٔبَُية اًسفيَ ورا اًلفةل ابًعيب اـلمزي، واؾخرُب
2
 . 

ألزست سن كاهون 81ؿىل ٔبن اـلرشغ ادلزائصي مبوحة اـلاذت 
3
اؾخرب اًسفيَ ؿسمي ألَُية ؤبذللَ ابًعيب كري  

شا حنك يف اذلليلة سذياكغ سؽ سا ثخٌاٍ يف اـلاذت  ، ُو سن اًلاهون اـلسين اًساتق  43اـلمزي، وافليون، واـلـخٍو

ا.  رهُص

اًعيب  ووفق اًلاهون اـلسين ادلزائصي فٕان ثرصف اًسفيَ وري اًلفةل يـخرب ثرصفا كاتال ًإلتعال وحنك ثرصف

و ثوخَ ٔبكَة اًفلِاء واًدرشيـاث اـلمزي ؿىل سا تيٌاٍ ساتلا، ُو
4

. ٔبسا يف كاهون ألزست فٕان ألسص خيخَف، حير 

، واًسفيَ كري انفشت ٕارا ظسزث يف حاةل  85هعت اـلاذت  سٌَ ؿىل سا يًل: "ثـخرب ثرصفاث افليون، واـلـخٍو

 ادليون، ٔبو اًـخَ، ٔبو اًسفَ".

دلزائصي كس ساوى تني اًسفيَ وافليون واـلـخٍووهبشا يىون اـلرشغ ا
5
واؾخربضم مجيـا ؿسميي ألَُية يف حني  

ٔبن اًسفيَ ُو انكط ألَُية ًىٌلل كواٍ اًـلَية، لك سا يف ألسص ٔبهَ سدشز ـلاهل، ٔبسا افليون فِو فاكس اٍمتيزي صبٔهَ 

                                                           
1
 نسن اًلاهون اـلسين ادلزائصي ؿىل ٔبهَ: " لك سن تَف سن اٍمتيزي، وؾل يحَف سن اًصصس، ولك سن تَف سن اًصصس وتان سفهيا ٔبو را قفةل، يىو 43ثيط اـلاذت  -

 انكط ألَُية وفلا ـلا يلصزٍ اًلاهون".

2
سن اًلاهون اـلسين؛ لٔن اـلرشغ ؾل يىن يشهص ؿازط اًلفةل ٕاال يف اًعياكة  43هبشا اًخـسيي يىون اـلرشغ ادلزائصي كس حصح ارلعبٔ اطلي تان وزاذا ابـلاذت  -

، ووضؽ تس43اًفصوس ية ًيط اـلاذت  سن  42/01هل "اًـخَ" دعبٔ، وذًيي رعل ٔبهَ ثـصط ذلنك ثرصف اـلـخٍو يف اـلاذت ، ٔبسا اًيط اًـصيب ٌٌَلذت فؿل يبٔث ؿىل رهٍص

دعبٔ، ويلعس تَ رو اًلفةل؛ ورعل لٔن اًيط اًفصويس  43اًلاهون اـلسين، فال يخعوز ٔبن جيـي اـلرشغ ٌَمـخٍو حوكني، فاكن ابًخايل ٕايصاذ ًفغ اـلـخٍو يف اـلاذت 

". ويحسو ٔبن سخة ارلعبٔ اطلي وكؽ يف اًيط Etourdi" تسال سن ٔبن يسميَ "Frappé d’imbécillitéا اًلفةل دعبٔ "رهص را اًلفةل ٕاىل خاهة اًسفيَ، ومس  ر

" تسال سن Frappé d’imbécillité" ومس  را اًلفةل "Edistie" تسال سن "Faiblesse d’espritاًـصيب ُو ؿسم ذكة اًخـحري اًفصويس اطلي مس  اًـخَ  "

"Etourdiظعالخ ""، وـلا تان اFaiblesse d’esprit" واظعالخ "Frappé d’imbécilité و ضـف اًـلي، فلس " يفيسان سـىن واحسا يف اًفصوس ية ُو

امين، ٕاؿاذت اًيؼص يف حصمجِا اـلرتمج اًـصيب ٕاىل اًـخَ، ابًصمغ سن ٔبن را اًلفةل ًي  ضـيف اًـلي، تي ُو تاسي اًـلي ًوىٌَ س ئي اًخلسيص. يصاحؽ: ؿًل ؿًل سَ

 .35، ض1989، خاهفي، 39هون اـلسين ادلزائصي، سلال سًضوز مبجةل اًرشظة، غ اًلا

3
سن كاهون ألزست ؿىل سا يًل: "سن تان فاكس ألَُية ٔبو انكعِا ًعلص اًسن، ٔبو حٌون، ٔبو ؾخَ، ٔبو سفَ، ييوة ؾيَ كاهوان ويل، ٔبو ويص،  81ثيط اـلاذت  -

 ٔبو سلسم، ظحلا ٔلحاكم ُشا اًلاهون".

4
 .284 -283، ض ض01، ح1952ساق اًس هنوزي، اًوس يط يف رشخ اًلاهون اـلسين )هؼصية الاًزتام(، ذاز ٕاحياء اًرتاج اًـصيب، تريوث، ًحيان، ؾحس اًص  -

5
ادلزائصي  سن كاهون ألزست ٔبطمي رهص حنك ثرصف ري اًلفةل، سؽ ٔبن ٔبكَة اًدرشيـاث ثَحلَ ابًسفيَ. واـلرشغ 85يالحغ ٔبن اـلرشغ ادلزائصي يف هط اـلاذت  -

 سن اًلاهون اـلسين. 101ؾل يحني حنك ثرصفَ، ؤلخي ُشا فَمـصفة حنك ثرصف ري اًلفةل جية اًصحوغ ٕاىل هط اـلاذت 
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اٍمتيزي فيَحق ابفليون، ويف تـغ ألحوال صبٔن اًعيب كري اـلمزي، ؤبسا اـلـخٍو فِو يف تـغ ٔبحواهل يىون فاكس 

يىون ذمزيا فيَحق ابًعيب اـلمزي، كري ٔبن ُشٍ اًخفصكة يف حنك ثرصفاث اـلـخٍو ؾل يبٔذش هبا اـلرشغ ادلزائصي؛ ٕار ٔبهَ 

اؾخرب اـلـخٍو فاكس اٍمتيزي سعَلا، ؤبذلق ثرصفاثَ ابفليون، ويف كاهون ألزست ٔبذلق سـَ اًسفيَ، خماًفا تشعل سا 

 سن اًلاهون اـلسين، ؤبحاكم اًفلَ اإلسالسم، وسا ثحًذَ اًدرشيـاث اًـصتية. 43هط ؿَيَ يف اـلاذت 

 85ويضاف ٕاىل سا س حق، ٔبن كاهون ألزست كس وكؽ يف ذَي ٔبيضا حيامن ثـصط ذلنك ؿسميي ألَُية يف اـلاذت 

، واًسفيَ كري انفشت، مبـىن ٔبهن ا حصيحة ال ييلعِا ٕاال اإلكصاز ًخيفش يف سٌَ، ٕار اؾخرب ثرصفاث افليون، واـلـخٍو

شا اذلنك يياكغ حنك اـلاذت  ، واًسفيَ، ؿسميي ألَُية،  81حلِم، ُو ٔبزست اًيت اؾخرب فهيا اـلرشغ افليون، واـلـخٍو

واـلخفق ؿَيَ فلِا، وكضاء، وجرشيـا ٔبن اًضرط ٕارا تان ؿسمي ألَُية فٕان ثرصفَ يلؽ ابظال ال سوكوفا. ًوـي 

كس خاء ٔبذق حني اؾخرب ثرصفاث افليون واـلـخٍو ابظال 85ويس ٌٌَلذت اًيط اًفص 
1

. ؿىل ٔبهَ وسؽ ذكة اًيط 

اًفصويس ٕاال ٔبهَ ؾل حيسذ هوغ اًحعالن اًواحة اًخعحيق يف سثي ُشٍ اًخرصفاث، ؤلخي سـصفة هوغ اًحعالن جية 

رصفاث اًعيب كري اـلمزي يف اـلاذت اًصحوغ ٕاىل هعوض اًلاهون اـلسين، اطلي ٔبذلق ثرصفاث افليون واـلـخٍو تخ

سن اًلاهون اـلسين،  43سن اًلاهون اـلسين، ؤبذلق ثرصف اًسفيَ تخرصف اًعيب اـلمزي ظحلا ٌٌَلذت  42/01

ويَحق هبٌل رو اًلفةل
2
. 

سن كاهون  85و 81وسؽ لك ُشٍ اًيعوض اـلخـازضة فٕاهَ حيسن ابـلرشغ ٔبن يـيس اًيؼص يف لك سن اـلاذت 

سن اًلاهون اـلسين، ويـخرب مبوحهبا ثرصفاث اًسفيَ وري اًلفةل، ٕاسا كاتةل ًإلتعال وٕاسا  101اذت ألزست، واـل

شا سن ٔبخي ثوحيس حنك ثرصفاث  سوكوفة ؿىل حسة سا يصاٍ سٌاس حا ثضبٔن حنك ثرصفاث اًعيب اـلمزي، ُو

 انكط ألَُية يف اًلاهون ادلزائصي.

                                                           
1
 سن كاهون الزٔست يف ظياقهتا اًفصوس ية ؿىل سا يًل: 85ثيط اـلاذت  -

"Les actes d’une personne atteinte de démence cillité ou de prodigalité, acomplis sous l’empire de l’un de ces états 

sont nuls". 

 Frappé" 85"، وسٌلٍ كاهون ألزست يف هعَ اًفصويس ٌٌَلذت Faiblesse d’espritسن اًلاهون اـلسين كس مس  اًـخَ " 42ويالحغ ٔبن اًيط اًفصويس ٌٌَلذت 

d’imbécillité و سا مس  تَ ري اًلفةل يف اًيط اًفصويس ٌٌَلذت ىشا ادذَعت جسمية اـلـخٍو وري اًلفةل يف اًلاهوهيني.س 43" ُو  ن اًلاهون اـلسين. ُو

2
ؼصية تعالن . وحداز َلس، ه11 -09يصاحؽ ثفعيي ثرصفاث انكط ألَُية: ؿًل ؿًل سَامين، اًخـازط تني اًلاهون اـلسين وكاهون ألزست، م ش، ض ض -

إلسالسم، ذزاسة سلازهة، زساةل ذنخوزاٍ يف اًلاهون ارلاض، سـِس اذللوق واًـَوم اًس ياس ية واإلذازية، اجن اًخرصف اًلاهوين يف اًلاهون اـلسين ادلزائصي واًفلَ ا

 .253 -246ض ض، 01ح ،1986ؾىٌون، خاسـة ادلزائص، 
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 ذامتة:

ألَُية؛ سواء ٔبتان ثسخة اًسن، ٔبم ثسخة ؿازط اًسفَ ٔبو  اثضح سن ذالل اصلزاسة اًساتلة ٔبن هلط

اًلفةل، جيـي ظاحدَ حباخة ٕاىل سن يوكي خاهة اًيلط اطلي يـرتيَ، نٌل جيـي ثرصفَ اًلاهوين ؿىل دعص 

 اإلتعال حفاػا وزؿاية ـلعاذلَ اـلاذية.

 َُ ية جبمةل سن اًيعوض خاءث وكس هؼم اـلرشغ ادلزائصي ألحاكم اـلخـَلة ابًخرصفاث اًلاهوهية ًياكط أل

سذفصكة تني لك سن اًلاهون اـلسين وكاهون ألزست، وػِص ؿَهيا اًىثري سن اًخـازط واًخياكغ، ألسص اطلي 

اس خسؾ  رضوزت حبهثا سن حير اًخبٔظيي واـلبٓل. ًوـي اًسخة اطلي ٔبذى ٕاىل اضعصاة ُشٍ اًيعوض اًلاهوهية 

حير ألظي وألثص، فلس ثخىن سن هجة هؼصية اًـلس اًلاتي ًإلتعال  ُو اؾامتذ اـلرشغ ؿىل هؼصيخني سذحاييدني سن

 اـلـصوفة يف اًلاهون اًوضـي، وثخىن سن هجة ٔبدصى هؼصية اًـلس اـلوكوف اـلـصوفة يف اًفلَ اإلسالسم. 

ىن وابًصحوغ ٕاىل ألحاكم اًيت ثضحط هؼصية اًـلس اًلاتي ًإلتعال وهؼصية اًـلس اـلوكوف يؼِص ٔبهَ سن كري اـلم

ثعحيلٌِل ؿىل ثرصف واحس، فاًـلس اًلاتي ًإلتعال يف بٔظهل ُو ؾلس كري حصيح، ًىٌَ يصثة مجيؽ بآثٍز اًلاهوهية 

ٕاىل كاية ٕاتعاهل سن كدي اًيائة اًلاهوين ٌَلارص، ٔبو سن اًلارص هفسَ ٕارا تَف سن اًصصس، ويصثس ٔكهَ ؾل يىن، وٕارا 

كوف فٕاهَ يف ٔبظهل ؾلس حصيح، ًىٌَ ال يصثة بآثٍز اًلاهوهية ٕاىل ٔبكص ٔبو ٔبخزي فٕاهَ يس خلص حصيحا؛ ٔبسا اًـلس اـلو 

 كاية ٕاكصاٍز سن كدي اًيائة اًلاهوين ٌَلارص، ٔبو سن اًلارص هفسَ ٕارا تَف سن اًصصس، وٕارا ٔبتعي يصثس ٔكهَ ؾل يىن.

اًلارص؛ فٕاسا وابًيؼص ٕاىل سا س حق فٕاهَ ؿىل اـلرشغ ادلزائصي ٔبن يـيس اًيؼص ويوحس ألحاكم اـلخـَلة تخرصفاث 

ا سوكوفة. والادذياز ألول حيخاح ٕاىل ٕاؿاذت ظياكة هعوض كاهون ألزست  ا كاتةل ًإلتعال، وٕاسا ٔبن يـخرُب ٔبن يـخرُب

مبا يخوافق سؽ سا خاء يف اًلاهون اـلسين، ؤبسا الادذياز اًثاين فذحًيَ حيخاح ٔبوال ٕاىل اًيط ؿَيَ يف اًلاهون اـلسين، 

ؿىل مجيؽ ألحاكم اـلخـَلة تيؼصية اًـلس اـلوكوف؛ ٔلن كاهون ألزست كس خاء ذَوا نٌل حيخاح ٕاىل رضوزت اًيط 

 سهنا.

نٌل ٔبهَ ؿىل اـلرشغ ٔبن ييؼص سن خسيس فامي يخـَق ترتص يس اًعيب اـلمزي؛ سن حير ثوحيس اًسن اًيت يسمح 

ألحاكم اـليؼمة ًفىصت فهيا ابًرتص يس يف لك سن اًلاهون اًخجازي وكاهون ألزست واًلاهون اـلسين، وسن حير 

 اًرتص يس؛ ٔلهَ ال ميىن ٔبن ثرتك ُشٍ اـلسائي قلغ الاحهتاذ.
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 كاسة اـلعاذز و اـلصاحؽ:

   اًلصبٓن اًىصمي 

  اًلاهون اـلسين ادلزائصي 

   كاهون ألزست ادلزائصي 

   ،1984اًىصاساس يت حسني، اًوخزي يف ٔبظول اًفلَ، ذاز اًِسى ٌَعحاؿة، سرص. 

   ،1968، ذسضق، 02اًفلَ اإلسالسم يف زوتَ ادلسيس، حٔبمحس اًززكاء. 

  01َلس جن يوسف اًاكيف، ٕاحاكم ألحاكم ؿىل حتفة اذلاكم، ذاز اًىذة اًـَمية، تريوث، ظ ،

1994. 

   ،َلس يوسف اـلوسوي، ألسوال وهؼصية اًـلس يف اًفلَ اإلسالسم، ذاز اًىذاة اًـصيب، تريوث

 .02اإلسالسم، م ش، ح . ؤبمحس اًززكاء، اًفل223َ، ض1987

   ،ؾحس اًلين اًليميي، اٌَحاة يف رشخ اًىذاة، حتليق: َلس ٔبسني اًيواوي، ذاز اذلسير، تريوث

 .02ح

   ؿًل جن سـس اًلاسسي، ادذيازاث اجن كسازم يف ٔبصِص اـلسائي ارلالفية )اـلـاسالث(، ذاز

 .02، ح1998، 01ظيحة، اًصايط، ظ

  َ01، ظ1989، ذاز اًرتاج، اًلاُصت، سيك ؾحس اًرب، ثلٌني ٔبظول اًفل. 

   ،02، ح1975ؾحس اًصمحن اًعاتوين، اـلسذي صلزاسة اًدرشيؽ اإلسالسم، اـلعحـة اًخـاوهية . 

  ،َلس اًعربي اًسـسي، رشخ اًلاهون اـلسين ادلزائصي، )سعاذز الاًزتام( ذاز اًِسى، ادلزائص

 .01، ح1992، 01ظ

  ً01فلَ اإلسالسم، ذاز اًرشوق، اًـصتية اًسـوذية، ظؿسانن اًرتنٌلين، ضواتط اًـلس يف ا ،

1981 

   سععف  صَيب، اـلسذي يف اًخـصيف ابًفلَ اإلسالسم وكواؿس اـلَىية واًـلوذ فيَ، ذاز اٍهنضة

 .1985اًـصتية، تريوث، 
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  05، ح02اًاكساين، تسائؽ اًعيائؽ يف حصثية اًرشائؽ، ذاز اًىذة اًـَمية، تريوث، ظ. 

   05خرص ذَيي، ذاز ظاذز، تريوث، ًحيان، حارلصيش، رشخ خم. 

  04واجن كسازم، اـللين، ذاز اًىذاة اًـصيب، تريوث، ح. 

   ،َلس حس يني، هؼصية تعالن اًـلس يف اًفلَ اإلسالسم، اـلؤسسة اًوظيية ٌَىذاة، ادلزائص

1988 

  1993، 01وَلس يوسف اًزؾيب، اًـلوذ اـلسٌلت، رشخ ؾلس اًحيؽ يف اًلاهون ألزذين، ؾٌلن، ظ. 

   ؿًل ؿًل سَامين، اًخـازط تني اًلاهون اـلسين وكاهون ألزست، سلال سًضوز مبجةل اًرشظة، غ

 .1990، ذيسمرب، 45

     J. FLOUR et J. LUC AUBERT, Droit Civil, les obligations, Librairie 

ARMAND Collin, Paris, 1984, t.01 , 

  هون اـلسين ادلزائصي، سعاذز الاًزتام، ذيوان وذَيي حسن كساذت، اًوخزي يف رشخ اًلا

 .01، ح1994اـلعحوؿاث ادلاسـية، ادلزائص، 

  ٔبمحس فصاح حسني، اـلَىية وهؼصية اًـلس يف اًرشيـة اإلسالسية، اصلاز ادلاسـية، سرص 

  01ؤبهوز ارلعية، ألَُية اـلسهية، اـلىذة اًخجازي ٌَعحاؿة واًًرش، تريوث، ًحيان، ظ ،

1965 

   1993، 01اًزحيًل، اًيؼصايث اًفلِية، ذاز اًلؿل، ذسضق، ظَلس 

   ،1987وَلس نٌلل محسي، اًوالية ؿىل اـلال، سًضبٔت اـلـازف، اإلسىٌسزية، سرص 

   ،1982نٌلل ظاحل اًحيا، ٔبحاكم اًوالية ؿىل اـلال، ؿاؾل اًىذة، اًلاُصت، سرص 

  اًـحاذي، ذاز اًسالم، اًلاُصت، سرص، اجن زصس، تساية افلهتس وهناية اـللذعس، حتليق: ؾحس ػل 

 04، ح1995، 01ظ

   ،01، ح1959اًضرياسي، اـلِشة يف فلَ اإلسام اًضافـي، سرص 

  08، ح نٌلل اصلين جن اهلٌلم،رشخ فذح اًلسيص ٌَـاحز اًفلري،ذاز ٕاحياء اًرتاج اًـصيب،تريوث 
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  ًفصوق، حتليق: محزت ٔبتو ٔبمحس اًوورشييس، ؿست اًربوق يف مجؽ سا يف اـلشُة سن ازلوغ وا

 1990، 01فازش، ذاز اًلصة اإلسالسم، تريوث، ًحيان، ظ

  1984، 01ؾحس اًـزيز ؿاسص، ألحوال اًضرعية يف اًرشيـة اإلسالسية، ذاز اًفىص اًـصيب، ظ 

  وَلس اـلوسوي، ألسوال، م ش325ٔبهوز ارلعية، ألَُية، م ش، ض . 

   ٔوكاف واًضؤون اإلسالسية، اـلمَىة اـللصتية، ؿيىس اذلس ين اًـَمي، اًيواسل، وسازت ال

 .  335، ض01، ح1983

  ،02، ح1988اًضاريل اًييفص، اـلؤسسة اًوظيية ٌَىذاة، ادلزائص 

   ،اجن زصس )ادلس(، اًفذاوى، حتليق:  خمخاز اًخَيًل، ذاز اًلصة اإلسالسم، تريوث، ًحيان

 01، ح1987، 01ظ

  كوف يف اًفلَ اإلسالسم ذزاسة سلازهة ابًلاهون اـلسين، ذاز ؾحس اًصساق حسن فصح، هؼصية اًـلس اـلو

 1969اٍهنضة اًـصتية، سرص، 

  04ٔبتو ٕاحساق جن سفَح، اـلحسغ يف رشخ اـللٌؽ، ذسضق، سوزاي، ح 

   ،1973تس ادلَيي اًلصوضاوي، ذزاساث يف اًرشيـة اإلسالسية، تيلاسي 

  1987ة، اًلاُصت، سرص، يوسف كامس، سداذئ اًفلَ اإلسالسم، ذاز اٍهنضة اًـصتي. 

  ة ش01، ح02ٔبمحس ٔبتو اًفذح، اـلـاسالث يف اًرشيـة اإلسالسية، سعحـة اٍهنضة، سرص، ظ . 

   39ؿًل ؿًل سَامين، ٕاؿاذت اًيؼص يف اًلاهون اـلسين ادلزائصي، سلال سًضوز مبجةل اًرشظة، غ ،

 .1989خاهفي، 

  هؼصية الاًزتام(، ذاز ٕاحياء اًرتاج  ؾحس اًصساق اًس هنوزي، اًوس يط يف رشخ اًلاهون اـلسين(

  01، ح1952اًـصيب، تريوث، ًحيان، 

   حداز َلس، هؼصية تعالن اًخرصف اًلاهوين يف اًلاهون اـلسين ادلزائصي واًفلَ اإلسالسم، ذزاسة

سلازهة، زساةل ذنخوزاٍ يف اًلاهون ارلاض، سـِس اذللوق واًـَوم اًس ياس ية واإلذازية، اجن ؾىٌون، 

 .01، ح1986ادلزائص، خاسـة 
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 ذؿاء اـلسينؾن ظصيق االٕ  ذوز اًضحية يف حتصيم اصلؾوى اًـموسية

 ألس خارت /انذية توزاش           

 خاسـة سـيست          

 سلسســة

اإلوسان ُو حموز اًلاهون ادليايئ سواء ٔبتان سهتٌل ٔبو ةحية، وكس حيض اـلهتم ظيةل اًلصهني اًساتلني ابُامتم 

احثني واكلخعني ابصلزاساث اًـَمية يف جمال ادلصمية، جفاءث اصلساثري واًلواهني حافةل ابًضٌلانث اًيت هحري صلى اًح

 حتفغ حلوكَ وهتيبٔ هل ٔبس حاة اقلاهكة اًـاذةل ذون ٔبن ييال اًضحية راث الاُامتم اطلي انهل اـلهتم.

ؾوى اًـموسية، فؿل يـس زفـِا فاًيؼم اإلحصائية كس ثياست حلوق اًضحااي اطلين اسددـسوا سن هعاق اصل 

مبا يضمن هلم اًليام جلك اإلحصاءاث،   يف اًلاًة يخوكف ؿىل ٕازاذهتم، وٕار حسج وزفـت فِم ًيسوا دعوسا فهيا

شا سا يدٌاكغ وٕاكاسة اًـسل تني اًياش، مفحاذئ اًـسل ثفصط ٕاجياذ ٔبسَحة سذواسهة يف اإلحصاءاث ادليائية، ٔبي  ُو

 ٔبو اًعصف اـلسين. تني نفيت االهتام واًضحية 

وتؼِوز"ؿؿل اًضحااي" اطلي تيًت سن ذالهل ٔبحباج اًـٌَلء واًلاهوهني سا جية ثوفرٍي ًِؤالء اًضحااي، ويف 

ػي اًس ياسة ادليائية اـلـارصت واًيت هتسف ٕاىل ثوفري حٌلية فـاةل ذللوق اإلوسان، فٕاهَ ؾل يـس سن اـلمىن اًيوم 

ـاذةل اًعـحة، اًيت جية ٔبن حيضس لك ٕاساكهياثَ قلاوةل حَِا، تـس بٔن ٔبن يخجاُي اـلرشغ اًعصف اًثاًر يف اـل

ٔبزحدت اصلزاساث وألحباج اذلسيثة ٔبن ٔبي س ياسة حٌائية ًن يىون اًيجاخ حَيفِا سا ؾل ثضؽ اًضحية يف 

 حس حاهنا.

اهعالكا سن ُشا فلس وضـت تـغ اًدرشيـاث ؿست ٕاحصاءاث سن صبهٔنا ثلوية حلوق اًضحااي ؾيس  

اصلؾوى اًـموسية، مفا اصلوز اطلي ٔبؾعاٍ اـلرشغ ادلزائصي ٌَضحية كعس حتصيم اصلؾوى اًـموسية ٔبسام  حتصيم

 كايض اًخحليق؟
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 اقلوز ألول: ثـصيف وسفِوم اًضحية

سؽ ص يوغ ثساول ؾحازت ) ةحااي اإلحصام ( تني اًحاحثني ويف اـلؤمتصاث واًيسواث اًيت ثـلس حتت ؾيوان "  

( اطلي victimologieياكضة ٔبسوز ثخـَق جىفاةل حلوق ُؤالء اًضحااي، وتؼِوز ؿؿل اًضحااي) ةحااي ادلصمية " ـل 

ا يف  ٔبذش ساكهة مضن اـلـصفة اـلخعةل ابًلاهون ادليايئ، تان جية ٔبن هلف ؿىل سسًول ُشٍ اًـحازت اًيت ؾل يصذ رهُص

سن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية 4سىصز  65اًلاهون اإلحصايئ ادلزايئ ادلزائصي ٕاال سصت واحست مبوحة هط اـلاذت 
1

 ،

 تيامن صاغ اس خزسرما ٌَخـحري بٔحياان ؾن اـلخرضز سن ادلصمية ؤبحياان ٔبدصى ٌَخـحري ؾن اًعصف اـلسين.

و كس اس خزسم سععَح" اًضحية " يف ُشٍ اًوزكة ٔلهَ يضري ٕاىل اًضحااي اـلحارشين واًلري سدارشين 

 وسا اًفصق تيٌَ وتني اـلخرضز سن ادلصمية وتني اًعصف اـلسين ؟ ٌَجصمية، مفا اـللعوذ مبععَح اًضحية؟

 ُشا سا س يخييَ يف اًيلاظ الٓثية: 

 ٔبوال: ثـصيف اًضحية

خيخَف سععَح اًضحية ؾن سععَحاث ٔبدصى، ًىن كدي تيان ُشا الادذالف جيسز تيا سـصفة اـللعوذ 

 ابًضحية.

 ثـصيف اًضحية ًلة – 1

اًلسمية كسم اإلوساهية، وكس ؾصف يف اًـسيس سن اًثلافاث  ٕان سععَح اًضحية سن اـلععَحاث 

و  واذلضازاث اًلسمية، ٕار يـوذ ٕاىل سا كدي اًلصن ارلاس  ؾرش ؾيسسا تاهت ثمت اًخضحية سن ٔبخي الًِٓة، ُو

سععَح يصثحط ثضلك ال خيخَف ؾن فىصت ألةحية ٔبو اًلصابن ٔبو ٔبذش حيات ٕاوسان بٔو حيوان إلزضاء الًِٓة، نٌل 

 ُشٍ اًثلافاث ٔبي رسط يـاين سن ٔبرى ٔبو دسازت ٔبو ٔبية ظـوتة حياثية ٔلي سخة سن ألس حاةثـين يف
2
 . 

                                                           
1
اـلوافق ه، 1427ًلـست ؿام ري ا 29اـلؤزد يف  22-06اـلـسل مبوحة اًلاهون  1966يوهيو  08ه، اـلوافق 1386ظفص ؿام  18، اـلؤزد 155-66ألسص زمق  

 م، واـلخضمن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية.2006ذيسمرب س ية  24ه اـلوافق 1427رو اذلجة ؿام  04، اًعاذزت تخازخي 84م، ح ز اًـسذ 2006ذيسمرب س ية  02

2
 -Petit Robert (2002), version électronique http://cdpf.unistra.fr/travaux  

http://cdpf.unistra.fr/travaux
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( ابٌَلة اًفصوس ية وعم سض خلة سن ألظي اًالثيين ) victimeويلاتي سععَح اًضحية سععَح )

thma وعم اكلَوق اـلميوخ كصابان ًلًِٓة )
1
. 

ُو اطلي ال يسرٍت سن ألرى ساحص فيخرضز واًضحية يف اٌَلة: سا ةحيت تَ، واًضحية اـليت و 

وألةحية رتيحة وازلؽ: ةحااي واًضحية: لك جصيء ميوث ػٌَل
2

، كال ػل ثـاىل" ؤبهم ال ثضمؤا فهيا وال 

ثضح "
3
. 

( ٕاىل اًـسيس سن اصلوائص اـلخساذةل اًيت ثعاة بٔو ثخرضز سن  victimuzationويضري سععَح )

سواء تان ُشا اًرضز كس اثعي سدارشت ابًفـي اإلحصاسم ٔبم تان تعوزت كري سدارشت فـي ٕاحصاسم سـني 

ُشا اًرضز ساذاي ٔبو سـيواي
4
. 

 ثـصيف اًضحية اظعالحا – 2

ٕارا تان ألظي ٔبن ادلاين ال يىون ٕاال ٕاوسان، فٕان اًضحية حيسذ تبَُٔية اندساة اذللوق، ومبا ٔبن 

ء ؿىل حق فٕان لك سن يعح ٔبن يىون ظاحة حق يس خوى يف رعل بٔن ادلصمية ال ختصح ؾن هوهنا اؾخسا

يىون ةحية حصمية سواء ٔبتان رسعا ظحيـيا ٔبم اؾخحازاي
5
. 

وسن اـلالحغ ٔبن ٔبكَة اًدرشيـاث ؾل ثـصف سن ضم اًضحااي، تي تيًت ٔبضم اًلواؿس اـلوضوؾية 

واًضلكية اًيت جسـ  ٕاىل حٌلية ُؤالء اًضحااي
6
. 

                                                           

. 35، ض. 2005سِيي ٕاذزي : كاسوش اـلهني، ذاز ألذة، تريوث،  
1
  

. 117، ض. 1اجن سٌؼوز: ًسان اًـصة، تسون اتزخي ورش،  تسون ذاز ورش، اًلاُصت،ح 
2
  

.119سوزت ظَ، الٓية  
3
  

4
 Andrew Karmen:Crime victims,; An Introduction to victimology, Eighth Edition, Belmont, U S A.p.2. 

 
5

ذاصل حاسس سععف : اسلاية اـلوضوؾية واإلحصائية ذلق اًضحية ٔبزياء ٕاحصاءاث اقلاهكة ادلزائية ،
، اإلسازاث اًـصتية اـلخحست،39ؿسذ جمةل اًخواظي يف الاكذعاذ واإلذازت واًلاهون،  

 ،2014 ،

  .138ض. 

.139ض. ذاصل حاسس سععف : اـلصحؽ اًساتق ،  
6
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و  وٕان اـلسًول الاظعاليح ـلفِوم اًضحية ُو اًضرط اطلي يلايس سن سوء اـلـاسةل يف تسهَ ٔبو ساهل، ُو

 اًضرط اطلي يـاين سن كِص حٌلؿاث ػاـلة.

ٔبسا ةحااي ادلصمية فِم" مجيؽ ألصزاض اطلين ٔبظيحوا ترضز فصذاي تان ٔبم حٌلؾيا، مبا يف رعل اًرضز اًحسين 

اذية ٔبو اذلصسان تسزخة هحريت سن اٍمتخؽ ابذللوق ألساس ية اًحسين ٔبو اًـلًل ٔبو اـلـاانت اًيفس ية ٔبو ارلسازت الاكذع

ألساس ية ؾن ظصيق ٔبفـال ٔبو حاالث ٕاٌُلل جضلك اىهتاتا ٌَلواهني ادليائية اًيافشت يف اصلول ألؾضاء مبا فهيا اًيت 

فهيا اًيت حتصم اإلساءت ادليائية الس خـٌلل اًسَعة"
1
. 

ألساس ية ًخوفري اًـساةل ًضحااي ادلصمية  ويـمتس ُشا اًخـصيف اًوازذ يف ٕاؿالن ألدم اـلخحست ثضبٔن اـلحاذئ

ادلصمية ؿىل سـياز" اًرضز " يف حتسيس سفِوم اًضحية، سواء تان ُشا اًرضز تسهيا بٔو ؾلَيا ٔبو هفس يا ٔبو ساذاي 

ساذاي ظاـلا حصثة ؿىل ٕاثص حصمية ازحىدت ٔبو تان هديجة إلساءت اس خـٌلل اًسَعة
2
. 

 ىل زالج فئاث عم:وؿَيَ وسن ذالل ُشا اًخـصيف ميىن ثعييف ةحااي ادلصمية إ 

 Crimes Under Nationalةحااي ادلصامئ اًخلَيسية اـليعوض ؿَهيا يف اًلواهني ادليائية اًوظيية  –ٔب 

Law  

 Abuses ofةحااي ٕاساءت اس خـٌلل اًسَعة اًوظيية ؾن ٔبفـال ؾل ثحني يف اًلاهون ادليايئ  –ة

Publie ,Economic or Social Power Causing Significant harm and inflicted by 

Persons Acting in an official .  

ية ويلعس تشعل ألصزاض اطلين ٔبظيحوا ترضز هديجة اىهتاك اًلاهون اصلويل بٔو  –ح  ةحااي ادلصامئ اصلًو

  Crimes Under International Lawr دصق اـلحاذئ اـلـرتف هبا ذًويا

 

                                                           
4
  .10َلس سؤو  حمة اصلين: ثـويغ ةحااي ادلصمية يف اًرشيـة واًلاهون، تسون ذاز ورش، اًصايط، ض.  

.12َلس سؤو  حمة اصلين: اـلصحؽ اًساتق، ض.  
2
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 ةاثهيا: اٍمتيزي تني اًضحية وتـغ اـلععَحاث اـلضاهب

التس سن ثوضيح اًفصق تني سععَح اًضحية وسععَحاث ٔبدصى، واًيت كس ختخَف ٔبو ثَخلي يف 

 هلاظ سضرتنة:

 اًفصق تني اًضحية و اـلخرضز سن ادلصمية –1

رُة خاهة سن اًفلَ ادليايئ ٕاىل ؿسم اٍمتيزي تني اًضحية واـلخرضز سن ادلصمية؛ فاـلخرضز سن 

ٔبثصث فيَ، ٔبسا اـلخرضز فِو لك رسط س حخت هل ادلصمية رضزا ساذاي ٔبو سـيواي، لك سن ٔبرضث تَ ادلصمية و 

وابًخايل ثخحس ظفة اًضحية واـلخرضز سن ادلصمية يف رسط واحس
1
. 

ٕاال ٔبن ٔبكَة اًفلَ ادليايئ يشُة ٕاىل ٔبن اـلخرضز ُو لك رسط ٔبظاتَ رضز رسيص سن ادلصمية، 

ؿَيَ الاؾخساء ٔبوسن ٔبظاتَ اًـسوان سن ادلصمية ًوو ؾل واـلخرضز كري اًضحية، فِشا ألذري ُو سن وكؽ 

يعحَ رضز سهنا، فاًضحية يف حصمية اًلذي سثال ُو اًلذيي ٔبسا اـلخرضز فِو اًوازج ٔبو روي اذللوق، 

واًضحية يف حصمية زسكة اًوذيـة ُو اـلوذغ صليَ تيامن اـلخرضز ُو اـلوذغ ٔبو ظاحة اًوذيـة
2
. 

و سن ذللَ رضز ساذي ٔبو ٔبذيب، وكس يىون رسعا بٓدص كري اًضحية، وؿَيَ فاـلخرضز سن ادلصمية ُ

ًوو ٔبن اًلاًة ٔبن ثلؽ ادلصمية ؿىل اًضرط ويياهل رضزُا، فَزم ؿىل رعل ٔبن يىون اًضحية يف سـؼم 

ىشا وؿىل  اًعوز سذرضز سن ادلصمية، وهل ثحـا طلعل اذلق يف ظَة اًخـويغ ٔبسام اًلضاء ادلزايئ، ُو

 ة اًرسكة فاًضحية ُو اـلخرضز سن ادلصمية.سخيي اـلثال يف حصمي

وؿَيَ فاـلخرضز سن ادلصمية ُو لك سن ٔبظاتَ رضز سن ادلصمية سواء وكؽ الاؾخساء ؿَيَ سدارشت 

وؾيسئش يىون ةحية، وكس يىون اـلخرضز ضم وززة افلين ؿَيَ ويىون ًِؤالء ظفة اـلسؾيني ابذلق اـلسين 

 صمية.ؾن اًرضز اـلحارش اطلي ذلق هبم سن ادل

                                                           
1

.30، ض. 1990اًلاُصت، محسي زحة ؾعية: " ذوز افلين ؿَيَ يف ٕاهناء اصلؾوى ادليائية"، ٔبظصوحة ذنخوزاٍ كري سًضوزت، لكية اذللوق، خاسـة    

2
.2012حفيغ هيلاذي: حمارضاث ٔبًليت ؿىل ظَحة اـلاحس خري ؿىل ظَحة اـلاحس خري، لكية اذللوق واًـَوم اًس ياس ية، خاسـة سـيست،     
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وثحسو ٔبطمية اٍمتزي تني اًضحية واـلخرضز سن ادلصمية يف الآثز اًيت ثرتثة ؿىل رعل سواء سن اًياحية 

اـلوضوؾية ٔبم اإلحصائية، فلس مييح اـلرشغ حلوق ٌَضحية ال ثـع  سثَِا ٌَمخرضز، وحق ثليس اًيياتة اًـاسة يف 

ادلصامئ ؤبؾعاٍ حق اًخياسل ؾن اًضىوى حتصيم اصلؾوى اًـموسية ؿىل وحوذ صىوى سن اًضحية يف تـغ 

واًعفح فهيا، ٔبسا اـلخرضز سن ادلصمية فؿل يـع  ُشا اذلق تي دوهل اـلرشغ حق الاذؿاء اـلسين ابًخحـية ٌضلؾوى 

 ادلزائية.

 اًفصق تني اًضحية واًعصف اـلسين – 2

ابؾخحاز ٔبن اًضحية ُو  ٕان اًعصف اـلسين ُو سن ذللَ رضز سن ادلصمية، وكس جتمتؽ ُشٍ اًعفة سؽ اًضحية

يف اًلاًة سذرضز سن ادلصمية، ًىن ُشا اًخالسم كس ييفم يف تـغ ألحيان، مبـىن اًضحية ال ميغل حق الاذؿاء 

اـلحارش ٕارا ؾل ييهل رضز سن ادلصمية سن هجة وسن هجة ٔبدصى حيق ًضرط بٓدص سذرضز ًوو تان كري ةحية ٔبن 

اًفـي افلصم سدارشت تيامن اًعصف اـلسين سذرضز كري سدارش سن  يسؾي حبلوكَ اـلسهية، واًضحية ُو سن ٔبظاتَ

 اًفـي.  

 اقلوز اًثاين: حتصيم اصلؾوى اًـموسية ؾن ظصيق اًضىوى اـلعحوتة ابذؿاء سسين 

زمغ ٔبن اصلؾوى اًـموسية حق ٌَمجمتؽ يحارشٍ اًيياتة اًـاسة، اًيت ختخط تخحصيىِا واس خـٌلًِا توظفِا سَعة 

يـين ٕاًلاء ذوز اًضحية ٕار ميىن ٔبن يىون هل ذوز يف اًىضف ؾن ادلصمية ووضـِا تني يسي اهتام، فِشا ال 

و ًي  ابٔلسص اًِني يف حاةل سلازهخَ ابـلوكف اطلي ميىن  اًلضاء، ٕارا سا كسم صىواٍ بٔسام اًسَعاث اكلخعة، ُو

و سوكف سَيب سن صبٔهَ ٔبن يؤذ ي ٕاىل ٕافالث ادلاين ٕارا ؾل ٔبن يخزشٍ يف حاةل اسذياؿَ ؾن اًخرصحي ابدلصمية، ُو

حىدضف ادلصمية تعصيق بٓدص
1
. 

ويربس ذوز اًضحية يف تـغ ٕاحصاءاث اصلؾوى اًـموسية، ويف خمخَف سصاحَِا تساية سن وكوغ ادلصمية سصوزا 

مبصحةل اًخحليق واىهتاء تعسوز حنك يف اصلؾوى ادلزائية؛ رعل ٔبن اٍهتمة متص تثالج سصاحي: ألوىل مجؽ الاس خسالالث 

يت يلوم هبا زخال اًضحعية اًلضائية، واًثاهية اًخحليق الاتخسايئ وجتصيَ هجاث اًخحليق اكلخعة واـلمتثةل يف كايض اً

                                                           
1 

،  2002 -2001ية، خاسـة ادلزائص، تثيٌة توحدري:" حلوق افلين ؿَيَ يف اًلاهون ادليايئ ادلزائصي" سشهصت ساحس خري كري سًضوزت، لكية اذللوق واًـَوم اإلذاز 

.11ض.     
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اًخحليق وقصفة االهتام، ٔبسا اـلصحةل اًثاًثة فِىي اقلاهكة ؿىل ادذالف ذزخاث اًخلايض، تي ٕان كاهون اإلحصاءاث 

عيؽ تَ ٔبن يليس سن حصية اًيياتة اًـاسة يف حتصيم اصلؾوى ادلزائية يلصز هل يف تـغ ادلصامئ حلا ُاسا يس خ 

 فٕان صاء سٌـِا سن حتصيىِا وٕان ٔبزاذ فذح ٔبسارما اًعصيق ورعل ُو حق اًضىوى.

ثـخرب سصحةل اًخحليق الاتخسايئ سن  ٔبسام لك هجة سن ُشٍ ادلِاث اًثالج يربس ذوز اًضحية، ٕار 

اًضحية، ٔلهنا ثـخرب يف حس راهتا تساية ًخحصيم اصلؾوى اًـموسية واهعالق  اـلصاحي ارلعحة اًيت يحسٔب فهيا ثسذي

ارلعوسة، حير سٌح اـلرشغ ادلزائصي اًضحية حق حتصيىِا ٔبسام كضاء اًخحليق ؾن ظصيق اًضىوى اـلعحوتة 

و سالخ دعري يف يسٍ ضحعَ اـلرشغ تضواتط ورشوظ حىت ال يخـسف يف اس خـٌلهل.  ابذؿاء سسين، ُو

ٌَضحية ٔبن يسؾي سسهيا ٔبسام كضاء اًخحليق تخلسمي صىوى نخاتية يف حٌاية بٔو حٌحة ٕاىل كايض ٕار جيوس 

اًخحليق اكلخط، يحَلَ فهيا ؾن ادلصمية اًيت وكـت ؿَيَ ويسؾي ابذللوق اـلسهية ظاًحا اًلضاء هل تخـويغ ؾٌل 

ٔبظاتَ سن رضز انجت ؾن حصمية
1

يةل ًخحصيم اصلؾوى اًـموسية ، ذما يفيس ٔبن ُشا اذلق اـلميوخ ٌَضحية ُو وس  

ثَلائيا، و حىت يمتىن سن ظصخ ذؾواٍ اـلسهية ٔبسام اًلضاء ادلزايئ يف حاةل ثلاؾ  اًيياتة اًـاسة ؾن رعل
2
 . 

ويَجبٔ ؿاذت ٕاىل ُشا اإلحصاء ًىرس احذاكز اًيياتة اًـاسة ًسَعة حتصيم اصلؾوى اًـموسية، نشا ًصحب اًوكت 

سام اًيياتة اًـاسة تواسعة اًضحعية اًلضائية، فاالذؿاء اـلسين يحسٔب تـصط وثفاذي ظول اإلحصاءاث اـلخحـة بٔ 

اصلؾوى اًـموسية سدارشت ؿىل سَعة اًخحليق ويف رعل ثيسري ؿىل اـلخرضز سن ادلصمية ٌَحعول ؿىل حلَ يف 

خرب اًرضز اطلي ذللَ سن حصاء ادلصمية يف ٔبكصة وكت
3

ز اـلرتثحة ، مفا عم رشوظ ُشا اإلحصاء؟ وسا عم ٔبضم الآث

 ؿَيَ؟

ُشا سا س يحاول اإلخاتة ؿَيَ يف ُشا اقلوز اطلي سيمت سن ذالهل تيان رشوظ الاذؿاء اـلسين ٔبسام كايض  

 اًخحليق يف هلعة ٔبوىل، مث بآثز الاذؿاء اـلسين ٔبسام كايض اًخحليق يف هلعة اثهية. 

                                                           

سن ق.ٕا.ح.ح. 72ٔبهؼص اـلاذت  
1
  

2 
.537، ض.  1982، ذاز اًفىص اًـصيب، سرص،  -ذزاسة سلازهة -َلس َلوذ سـيس: حق افلين ؿَيَ يف حتصيم اصلؾوى اًـموسية   

3
211، ذاز ُوسة ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسيؽ، ادلزائص، ض. 2009، -ة سلازهةذزاس -ؿًل مشالل : اًسَعة اًخلسيصية ٌَيياتة اًـاسة يف اصلؾوى اًـموسية    
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 ٔبوال: رشوظ اإلذؿاء اـلسين بٔسام كايض اًخحليق

ذؿاء اـلسين ٔبسام كايض اًخحليق ثوافص مجةل سن اًرشوظيضرتظ اـلرشغ ًلدول الا
1

ميىن ثعييفِا ٕاىل 

 رشوظ ٕاحصائية ؤبدصى سوضوؾية، وحمتثي يف:

 اًرشوظ اإلحصائية ًالذؿاء اـلسين -1

ًلدول اًضىوى اـلعحوتة ابذؿاء سسين ٔبسام كايض اًخحليق مثة رشوظ ٕاحصائية ٔبو صلكية التس سن 

 سن ق.ٕا.ح وعم ؿىل اًيحو اًخايل: 75، 72اـلواذ  اسديفاهئا، واًيت جس خزَط سن

 ثلسمي اًضىوى - بٔ 

ٔبخاس اـلرشغ ادلزائصي
2

ًلك سن ٔبظاتَ رضز سن حصمية ٔبن يسؾي سسهيا ٔبسام كايض اًخحليق تخلسمي صىوى 

ذون تيان اًلاًة اطلي ثلسم فيَ ُشٍ اًضىوى، ٔبي ُي حىون نخاتية ٔبم صفوية، وسا عم ٔبضم اًحياانث اًيت جية 

 ِا؟ٔبن حتمَ 

ٕاال ٔبن سا حصى ؿَيَ اًـصف اًلضايئ وسا ساز تَ اًـمي فٕان ثلسمي اًضىوى اـلعحوتة ابذؿاء سسين ال  

ثلدي ٕاال ٕارا تاهت سىذوتة و حتمي امس سلسرما وثوكيـَ واتزخي ثلسميِا وؾصط سوحز ٌَوكائؽ اـلسؾ  هبا، نٌل ميىن 

 ـَ يف حمرض زمسي تعفذَ سسؾيا سسهيا. كدول اًضىوى صفاُة ٕارا حرض اـلرضوز ٔبسام كايض اًخحليق ومس

ادذياز سوظن صلى ذائصت ادذعاض اقلوكة اًيت سيمت اًخحليق فهيا، فلس هط  -اـلخرضز –نٌل يخـني ؿَيَ   

سن ق.ٕا.ح ؿىل رضوزت ادذياز سوظن يىون تسائصت ادذعاض اقلوكة اًيت  76اـلرشغ ادلزائصي مبوحة هط اـلاذت 

هل ويىون مبثاتة وس يةل حصتعَ تَ، وؾن ظصيلَ يمت االثعال واس خلدال اـلصاسالث ميازش هبا كايض اًخحليق ٔبؾٌل

ني  واذلعول ؿىل اـلـَوساث واًخوضيحاث اًيت كس حيخاح ٕاٍهيا كايض اًخحليق ثضبٔن اًوكائؽ ٔبو ألصزاض اـلض حُو

حائال ذون كدول  واـلهتمني، وجتسز اإلصازت ٕاىل ٔبن ادذياز اـلوظن ًي  ثرشظ ٔبسايس  فـسم ادذياٍز ال يىون

                                                           

سن ق.ٕا.ح.ح. 76، 75، 73ٔبهؼص اـلواذ:  
1
  

سن ق.ٕا.ح.ح 72ٔبهؼص اـلاذت  
2
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سن اًلاهون اًساًف اطلهص ٔبهَ ٕارا ؾل يـني اـلسؾي اـلسين  76الاذؿاء اـلسين، ٕار تيًت اًفلصت اًثاهية سن اـلاذت 

اـلوظن فٕاهَ ال جيوس هل ٔبن يـازط يف ؿسم ثحَيلَ ابإلحصاءاث، وؿسم حتسيس سوظيا خمخازا ال يصثة تعالن الاذؿاء 

اـلسين
1
. 

ضىوى اـلعحوتة ابذؿاء سسين سن اًضرط اـلخرضز، فٕارا تان فاكسا ًٔلَُية بٔو نٌل يضرتظ ٔبن ثلسم اً  

 كارصا ٔبو رسعا اؾخحازاي فييوة ؾيَ سن خيوهل اًلاهون طلعل حسة اذلاةل؛ تاًويص ٔبو اًويل ٔبو اـلمثي اًلاهوين.

َ جمِول اًِوية نشا التس سن تيان اًِوية اًاكسةل ٌَمض خيك سٌَ وسوظيَ، ويف حاةل سا ٕارا تان اـلض خيك سٌ 

 فيىذفي اـلخرضز تشهص امسَ ًولدَ، نٌل ميىن هل ٔبن يلسم صىواٍ ضس جمِول.

 نٌل جية حتسيس ٔبضم اًوكائؽ اًيت ثسوز حوًِا اًضىوى، ورعل إلؾعاء اًخىيف اًلاهوين اًعحيح ٌَواكـة. 

وز نخلسمي و جية ٕاذلاق اًضىوى مبصفلاث اًيت عم ؾحازت ؾن واثئق وسسدٌساث ثثخت ٕاذؿاءاث اـلرض   

صِاذت ظحية ثثخت وس حة اًـجز يف حصمية اًرضة وادلصخ اًـمس ٔبو ثلسمي وسزة سن ٔبظي اًض يم سؽ صِاذت 

اهـسام اًصظيس ٕارا تاهت اًوكائؽ ثيعة ؿىل حصمية ٕاظساز ص يم تسون زظيس
2
. 

ية  ويخـني ؿىل اًضحية يف ُشٍ اذلاةل ٔبن يحني ًلايض اًخحليق ٔبهَ يصقة يف حتصيم اصلؾوى اًـموس  

واًخبٔسي  وعصف سسين وٕاال اؾخربث صىواٍ جمصذ ثحَيف ؾن حصمية
3
. 

 ادذعاض كايض اًخحليق تيؼص اًضىوى -ة

يىون كايض اًخحليق خمخط إبحصاء حتليق يف اصلؾوى اًـموسية إبحسى اًعصيلني؛ ٕاسا مبوحة ظَة 

افذخايح سوخَ سن وهيي ازلِوزية، ٔبو تياء ؿىل صىوى اـلخرضز
1

خحسيس ادذعاض كايض اًخحليق تيؼص  ، ًو

 صىوى اـلرضوز يخـني ؿَييا تيان اـلـايري اًلاهوهية اًيت يلوم ؿَهيا ُشا الادذعاض، وعم ؿىل اًيحو اليٓت:

                                                           

كصاين سفيست : اـلصحؽ اًساتق، هف  اًعفحة. 
1
  

.222ؿًل مشالل: اـلصحؽ اًساتق، ض.  
2
  

ؿًل مشالل: اـلصحؽ اًساتق، هف  اًعفحة. 
3
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 الادذعاض اقلًل -

يخحسذ الادذعاض اقلًل ًلايض اًخحليق ٕاسا مباكن وكوغ ادلصمية ٔبو حمي ٕاكاسة ٔبحس اـلضددَ يف سساطمهتم 

ي ٕاًلاء اًلدغ ؿىل ٔبحس ُؤالء ألصزاض، وميىن ٔبن ميخس ادذعاض كايض اًخحليق ٕاىل يف اكرتاف ادلصمية ٔبو حم

 ذائصت حمامك ٔبدصى.

وال يًدلي ًلايض اًخحليق اكلخط وفق ساكن وكوغ ادلصمية ٕارا سا ؾصضت ؿَيَ صىوى اـلخرضز ٔبن يدرسغ 

و ساكن اًلدغ ، ٔلن ألظي ٔبهَ يف ٕاظساز ٔبسص ابًخزًل ًعاحل كايض حتليق بٓدص خمخط وفق سـياز ٕاكاسة اـلهتم بٔ 

ال ٔبفضَية ًلايض اًخحليق ؿىل بٓدص ٕاال تبٔس حلية يف زفؽ اصلؾوى ٕاًيَ
2
. 

 الادذعاض اًيوؾي  -

هعت ٔبكَة اًدرشيـاث اـلـارص ؿىل اإلذؿاء اـلسين ًىن سؽ تـغ الادذالف يف اًخعحيق سن حير 

يعحق ؿىل لك ٔبهواغ ادلصامئ ذون اس خثٌاء، بٔسا اًضموًية واًخحسيس، ٕار بٔذش اـلرشغ اًفصويس تَ وحـهل سدسٔب ؿام 

اًلاهون ألـلاين واًسويرسي فٌِل جيزيان زفؽ الاذؿاء اـلسين رشظ وحوذ حصديط ذاض
3

، ٔبسا اـلرشغ ادلزائصي 

تان ال يسمح ٌَمخرضز سن ادلصمية اـلعاًحة ابًخـويغ  1982فلدي ثـسيي كاهون اإلحصاءاث ادلزائية ادلزائصي س ية 

ذؿاء اـلسين ٕاال ٕارا تان اًرضز انجت ؾن حصمية راث حىيف حٌايئ ٔبو حٌحي، ًىن تـس اًخـسيي ؾن ظصيق الا

 22-06ٔبظحح ٌَمخرضز اذلق يف اًضىوى اـلعحوتة ابذؿاء سسين حىت يف اكلاًفاث، ٕاال ٔبن اـلرشغ تـس كاهون 

وس ـلن ذللَ رضز سن خماًفة ٔبن ؿاذ ًيحرص هعاق الاذؿاء اـلسين يف ادلياايث وادليح ذون اكلاًفاث، وؿَيَ ال جي

يحاذز تخحصيم اصلؾوى اًـموسية تعصيق الاذؿاء اـلسين، ٔلن ُشا اذلق سولك ٌَيياتة اًـاسة وحسُا ظحلا ًيط 

سن ق.ٕا,ح.ح ، وكايض خيخط إبحصاء حتليق يف اًضاكوى اـلعحوتة ابذؿاء سسين يف ادلصامئ راث  66اـلاذت 

 اث.حىيف ادليايئ ٔبو ادليحي ذون اكلاًف

                                                                                                                                                                                            
3
اًيت كضت ٔبن كايض اًخحليق خيخط ابًخحليق يف اذلاذزة تياء ؿىل ظَة وهيي ازلِوزية ٔبو صىوى اـلسؾي اـلسين. 03اًفلصت  38ٔبهؼص اـلاذت     

.226ؿًل مشالل: اـلصحؽ اًساتق، ض.  
2
  

.03، ض. 2009ذُميي صفيق: الاذؿاء اـلسين اسام كايض اًخحليق، حمارضت اًليت مبحوكة كس يعيية،  
3
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 الادذعاض اًضريص -

ٕان كايض اًخحليق خمخط ابًخحليق سؽ بٔي رسط ثلسم ضسٍ صىوى، سواء تان حساث ٔبو ابًلا، ٕار 

ال يلدي الاذؿاء اـلسين ٔبسام كايض ألحساج ٕارا سا تان الاذؿاء ضس حسج تي يىون الادذعاض ًلايض 

 اًخحليق اًـسىصي حىت ًو اًخحليق رشظ ٕاذذال ويل اذلسج، نٌل ال يلدي الاذؿاء اـلسين ٔبسام كايض

تاهت ادلصمية راث ظاتؽ ؾسىصي ٔلن كايض اًخحليق اًـسىصي ال يىون خمخط تيؼص اصلؿاوى اًـموسية 

واًخحليق فهيا ٕاال تياء ؿىل ظَة وسيص اصلفاغ اًوظين ذون كرٍي
1
 . 

خط وؿَيَ فلايض اًخحليق ؾيسسا ثـصط ؿَيَ صىوى سعحوتة ابذؿاء سسين ؿَيَ ٔبن يخبٔنس تبٔهَ خم 

ابًخحليق يف ُشٍ اًضىوى فٕارا ثحني هل ؿسم ادذعاظَ وفق اـلـايص اًثالزة وحة ؿَيَ ألسص تـسم الادذعاض
2
. 

 ذفؽ سدَف اًىفاةل -ح

ًلس ٔبًزم اـلرشغ ادلزائصي سلسم اًضىوى اـلعحوتة ابذؿاء سسين ٔبسام كايض اًخحليق تسفؽ سدَف سايل صلى 

كؿل نخاتة اًضحط
3

سخيي اًضٌلن فٕان درس اـلسؾي اـلسين ذؾواٍ ورعل تعسوز ٔبسص ؛ ويلسم ُشا اـلحَف ؿىل 

ابٔلوخَ ٌَمخاتـة ٔبو ظسوز حنك ابًرباءت فٕاهَ يَزتم تددـة دسازثَ ٌضلؾوى ٕار يخىفي تخلعية اـلعازيف اًلضائية 

اًيت ثرصف سن سدَف اًىفاةل اـلوذؿة، ٌوَمسؾي اـلسين ٔبن يعَة ابسرتذاذُا ٔبو سعاذزهتا حسة ألحوال ورعل 

 مبلذىض ظَة يصفؽ ٕاىل بٓدص هجة كضائية فعَت يف اصلؾوى.

وحصحؽ اًسَعة اًخلسيصية ًلايض اًخحليق يف حتسيس سدَف اًىفاةل، ورعل حسة ظحيـة اًلضية وػصوفِا 

واإلحصاءاث اًيت جس خَزم، وجيوس ٕاؾفاء اـلسؾي اـلسين سن ذفؽ سدَف اًىفاةل ٕارا حعي ؿىل سساؿست كضائية نشا 

اًـموسية سن ذفؽ ُشا اـلحَف تلوت اًلاهونٕاؾفاء اإلذازاث 
4

،كري ٔبهَ ٕارا ٔبقفي كايض اًخحليق حتسيس ُشا اـلحَف وؾل 

                                                           

.223ؿًل مشالل: اـلصحؽ اًساتق، ض.  
1
  

. 31، ض. ، ذاز ُوسة ٌَعحاؿة واًخوسيؽ، ادلزائص2009، 08ٔبحسن توسليـة: اًخحليق اًلضايئ، ظ
2
  

سن ق.ٕا.ح.ح. 75ٔبهؼص اـلاذت  
3
  

سن ق.ٕا.ح 75اهؼص اـلاذت  
4
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يعَة سن اـلسؾي اـلسين ٕايساؾِا صلى كؿل نخاتة اًضحط وكام إبحصاء حتليق، ؤبحيَت اًلضية ٕاىل ادلِة اكلخعة 

اةل ال جيوس ٌَمجَ  اًلضايئ ٔبن يلصز وظسز حنك إبذاهة اـلهتم، واس خبٔهف ُشا ألذري يف اذلنك، ففي ُشٍ اذل

ثَلائيا تحعالن اصلؾوى اًـموسية ًىون اًعصف اـلسين ؾل يسفؽ اًىفاةل 
1
. 

وسا يالحغ ٔبن سدَف اًىفاةل يزيس جىثري ؾن اًصسوم اًلضائية اًيت يسفـِا اـلخرضز سن ادلصمية ؾيس زفؽ 

 اصلؾوى ٔبسام اًلسم اـلسين. 

 ـلسيناًرشوظ اـلوضوؾية ًالذؿاء ا -2 

اصرتظ اـلرشغ ادلزائصي ًلدول اًضىوى اـلعحوتة إبذؿاء سسين ٔبسام كايض اًخحليق رشوظ سوضوؾية ٕاىل 

 خاهة اًرشوظ اإلحصائية اًساًفة اطلهص، واًيت حمتحوز ٔبساسا فامي يًل:

 كيام ادلصمية - بٔ 

اطلي ثلسم فيَ  ثوظف وكائؽ ادلصمية ادليائية تبهٔنا راث ظاتؽ حزايئ، وكس حرص اـلرشغ ادلزائصي افلال

اًضىوى اـلعحوتة ابذؿاء سسين ابدلصامئ ادليائية، وابًخايل جسددـس اـلعاًحة ابًخـويغ ؾن ظصيق الاذؿاء اـلسين 

ؾن حصمية سسهية ٔبو دعبٔ ٕاذازي رعل ٔبن سٌاظ اذلق يف حتصيم اصلؾوى اًـموسية ؾن ظصيق الاذؿاء اـلسين ُو 

صثة ؿَيَ رضز ُو حصمية وفق كاهون اًـلوابث وسا يوكهل سن اًرضز اًياجت ؾن حصمية، بٔي ٔبن اًفـي اطلي ح

 كواهني.

ٔبو حسٌلين،  وؿَيَ ال تس سن وكوغ ادلصمية اًيت يًضبٔ ؾهنا اًرضز سواء تان رضز ساذي ٔبو رضز سـيوي

 والتس سن ثوافص اًـالكة اًس حخية تني ادلصمية واًرضز.

 

 

                                                           

.29كصاين سفيست: اـلصحؽ اًساتق، ض.  
1
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 وحوذ رضز  - ة

ون ٔبن حىون هل ظفة اًضرط اـلخرضز، ٔبي حعول رضز ألظي ٔبهَ ال ٔبحس جيوس هل ٔبن يسؾي سسهيا ذ

انجت ؾن ادلصمية اًيت ٔبظاتت اًضرط اـلسؾي سسهيا فال يلدي الاذؿاء اـلسين ٕارا تان اـلخرضز ؾل يَحلَ رضز سن 

ادلصمية زمغ وكوؾِا، ٔبو ٔبن اًرضز ذللَ ًىن اس خوىف حلَ يف اًخـويغ كدي زفؽ اصلؾوى
1
. 

يا وسدارشا ومي  سعَحة حيمهيا اًلاهون، ويس خوي ٔبن يىون رضز ويضرتظ ٔبن يىون ُشا اًرضز حليل 

ساذاي ٔبو سـيواي ٔبو حسٌلهيا
2
. 

 ؿسم حعول سذاتـة كضائية ساتلة -ح

سن تني اًرشوظ اـلوضوؾية ًلدول اًضىوى اـلعحوتة ابذؿاء سسين ٔبسام كايض اًخحليق ُو ؿسم حعول 

اًلضية ييفي ٕاساكهية كدول الاذؿاء اـلسين فهيا ضس  سذاتـة كضائية ساتلة ًعسوز كصاز ٔبو حنك كضايئ يف راث

 ألصزاض اـلـييني يف اذلنك حىت ًو تان الاذؿاء ضس ٔبصزاض جمِوًني.

واـلالحغ ٔبن اـلسؾي اـلسين التس ٔبن خيضؽ ٌَلواؿس اًـاسة، فيجة ٔبن يىون ابًلا سن اًصصس اًلاهوين 

سن اًلاهون اـلسين 40حسة سا ثليض تَ اـلاذت 
3

و الٔ  سص اطلي ٔبيسثَ ؤبنسث ؿَيَ اقلوكة اًـَيا يف كصاز ًِا ، ُو

تبٔن اًلارص اطلي ؾل يحَف سن اًصصس اًلاهوين ال ميىن ٔبن يؤس  هفسَ ظصفا سسهيا ٔبسام اًلضاء ـلحارشت حلوكَ 

يَ يف اصلؾوى، وسن مثة فٕان اًلضاء خبالف رعل يـس خماًفا ٌَلاهون اـلسهية ذون ٕاذذال ًو
4
. 

                                                           

.214ؿًل مشالل: اـلصحؽ اًساتق، ض.  
1
  

اًرضز اـلاذي يعية اًضرط يف ساهل وذمخَاكثَ ٔبسا اًرضز اـلـيوي فِو اطلي يعية اًضرط يف مسـخَ ٔبو رشفَ ٔبو هصاسذَ ٔبو صـوزٍ 
2
  

 
2 

، اـلؤزد 10-05ل واـلمتم ٌَلاهون زمق ِّم، واـلخضمن اًلاهون اـلسين، اـلـس1975سخمترب س ية  26ه اـلوافق  1395زسضان ؿام  20اـلؤزد يف  58 -75ألسص زمق

م.2005يوهيو س ية  26ه اـلوافق 1426حٌلذى ألوىل  19، اًعاذزت تخازخي 44ح ز اًـسذ  م ،2005يوهيو س ية 20ه اـلوافق 1426حٌلذى ألوىل ؿام  13يف   

 

 
3 

م، سلذخ  ؾن: كصاين سفيست : 1984-06 -02، تخازخي 02، اًـسذ 1984-01-10تخازخي  28432افلةل اًلضائية: كصاز ظاذز ؾن اقلوكة اًـَيا، سَف زمق 

.31اـلصحؽ اًساتق، ض.    
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 حة ؾن الاذؿاء اـلسين بٔسام كايض اًخحليقاثهيا: الآثز اـلرتث 

 يرتثة ؿىل الاذؿاء اـلسين ٔبثصين ٔبساس يني ٌُل:

 حتصك اصلؾوى اًـموسية  -1

تخحلق رشوظ اًضىوى اـلعحوتة ابذؿاء سسين حىون اصلؾوى اًـموسية كس حتصهت سن ظصف اـلخرضز سن 

ي يرتثة ؿَيَ ذدول اًيياتة اًـاسة وعصف ادلصمية، ويعحح كايض اًخحليق خمخعا إبحصاء اًخحليق فهيا، ألسص اطل

ٔبسايس يف ُشٍ اصلؾوى ـلحارشت ٕاحصاءاهتا واًسري فهيا ٔبسام هجاث اًخحليق
1
. 

وكس ٔبوحة كاهون اإلحصاءاث ادلزائية ؿىل كايض اًخحليق يف ُشٍ اذلاةل ؾصط ثغل اًضىوى ؿىل وهيي 

إلتالػ يف بٔخي مخسة ٔبايم حتسة سن يوم ثَلي ازلِوزية ًخلسمي ظَحاثَ، مبوحة ٔبسص رو ظحيـة ٕاذازية ُو ٔبسص ا

اًضىوى وؿىل وهيي ازلِوزية اطلي ؾصضت ؿَيَ اًضىوى ٔبن يحسي ظَحاثَ ذالل مخسة ٔبايم اؾخحازا سن يوم 

اًخحَيف
2
. 

 وؿَيَ ُي جيوس ًوهيي ازلِوزية ٔبن يـرتط ؿىل ٕاحصاء اًخحليق تبٔن ثخضمن ظَحاثَ ؿسم ٕاحصاء حتليق.

سن ق.ٕا.ح يخخني ٔبهَ جيوس ًوهيي ازلِوزية ٔبن يعَة سن كايض اًخحليق ؿسم  73ابس خلصاء هط اـلاذت 

 ٕاحصاء حتليق ورعل يف حاًخني:

ٕارا تاهت اًوكائؽ اًيت ثضمهنا اًضىوى ال جضلك حصمية ظحلا ًلاهون اًـلوابث واًلواهني اـلوكةل هل، ٔبي كري -بٔ 

 كاتةل ٌَمخاتـة كاهوان ٔبو ال حىيس ظاتؽ حزائيا.

اصلؾوى اًـموسية كري خائزت اًلدول الهلضاهئا ٔلي سخة سن ألس حاة ٔبو ثوافص ساهؽ سن سواهؽ  ٕارا تاهت-ة

اـلسؤوًية ادليائية ٔبو ساهؽ سن سواهؽ اًـلاة
3
. 
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اًفلصت الاوىل 73اـلاذت  
2
  

. 205، ض.03، قصفة ادليح واكلاًفاث، اًلسم 1999-03-22افلةل اًلضائية: كصاز ظاذز ؾن اقلوكة اًـَيا، سَف تخازخي  
 3
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ويف حاةل زفغ كايض اًخحليق الاس خجاتة ًعَحاث وهيي ازلِوزية اًصاسية ٕاىل ؿسم ٕاحصاء حتليق، فٕاهَ 

شٍ اًعَحاث تلصاز سسخةجية ؿىل كايض اًخحليق ٔبن يفعي يف ُ
1

ًووهيي ازلِوزية حق اس خئٌاف سا ٔبسص تَ 

 كايض اًخحليق ٔبسام قصفة االهتام اًيت كس ثؤيس ٔبو حصفغ بٔسص كايض اًخحليق.

ففي حاةل اًخبٔييس يواظي اًخحليق يف اًضىوى وفق ـلا كضت تَ ٔبحاكم اًفلصت اًثاهية واًثاًثة سن اـلاذت 

 سن ق.ٕا.ح. 192

كايض اًخحليق فيـين رعل زفغ اًخحليق يف اًضىوى ثبٔييسا ًعَحاث وهيي ازلِوزيةٔبسا ٕان ٔبًلت ٔبسص 
2
. 

وؿَيَ سىت زٔبى كايض اًخحليق ٔبن مثة ذالئي كوية وسامتسىة ؿىل ازحاكة اـلهتم ٌَجصمية حمي الاذؿاء اـلسين  

ة ٔبو إبزسال كصز كدول الاذؿاء اـلسين ؤبظسز ٔبسص ٕاحاةل ؿىل حموكة ادليح ٕان تاهت ادلصمية جضلك حٌح

اـلسدٌساث ٕاىل اًيياتة اًـاسة ٕارا تاهت ادلصمية جضلك حٌاية. ويف حاةل ؿسم نفاية ألذةل ًليام ادلصمية يعسز ٔبسص 

 ابال وخَ ٌَمخاتـة ويف ُشٍ اذلاةل يسبٔل اـلسؾ  اـلسين سسؤوًية سسهية وحزائية.

 حتصك اصلؾوى اـلسهية اًخحـية  -2

عحوتة ابذؿاء سسين ثخحصك اصلؾوى اًـموسية وثددـِا اصلؾوى مبجصذ ثَلي كايض اًخحليق اًضىوى اـل

اـلسهية، ويعحح اـلخرضز ظصفا فهيا وحيمي تـسُا ظفة اـلسؾي اـلسين، سن ُيا يىون هل اذلق اًلاهوين يف ادذياز 

سن  11حمام و حضوز لك ٕاحصاءاث اًخحليق، وتشعل فِو كري ذاضؽ ٌَرسية اـليعوض ؿَهيا مبوحة اـلاذت 

ح، نٌل هل ٕاتساء اًعَحاث واصلفوغ ذاظة ٔبسام قصفة االهتام، نٌل هل حق الاس خئٌاف يف تـغ ٔبواسص كايض ق.ٕا.ح.

 سن ق.ٕا.ح. 173اًخحليق ظحلا ٌٌَلذت 

وتـس ٔبن ثلىض اقلوكة ادلزائية تلدول ثبٔسي  اًضحية وعصف سسين، ثيؼص يف اًعَحاث ارلاظة ابًخـويغ 

يا يخـني ؿَهيا ٔبن ثحني يف حوكِا هوغ اًرضز اطلي ؾن اًرضز اـلاذي ٔبو ادلسٌلين ٔبو ألذيب  اًياصئ ؾن ادلصمية، ُو

                                                           

01فلصت 170اهؼص اـلاذت  
1
  

.234ؿًل مشالل: اـلصحؽ اًساتق، ض.  
2
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ذلق ابـلسؾ  اـلسين وادلصمية اًيت ثوصل ؾهنا ُشا اًرضز، واًفعي يف اًخـويغ اـلعاًة تَ يىون وفلا ٔلحس 

 ألصاكل اًخاًية: اًخـويغ اًيلسي، اًخـويغ اًـيين ٔبو اًصذ، واـلعازيف اًلضائية.

 ذامتـــة

س زٔبييا تعوزت سوحزت هيف اجتِت ٔبكَة اصلزاساث يف الٓوهة ألذريت ٕاىل ثوحيَ اًيؼص ٕاىل سا ًل

يسم "تـؿل اًضحااي" حير ٔبًوت اُامتسا حبلوكَ ابؾخحاٍز اًعصف اًضـيف اطلي يـاين سن اًضياغ سن حصاء 

يا يف دضم رعل ٕايضا خ ٕاحسى ٔبضم ألذواز اًيت ادلصمية، وال يس خعيؽ ًوحسٍ ثلعية اًرضز اًواكؽ ؿَيَ، نٌل حاًو

و ظصيق اًضىوى اـلعحوتة ابذؿاء سسين ٔبسام  سٌحِا اـلرشغ ادلزائصي ٌَضحااي كعس حتصيم اصلؾوى اًـموسية، ُو

 كايض اًخحليق.

وؿَيَ فٕان ذزاسدٌا ًِشا اـلوضوغ سىٌخيا سن اًوظول ٕاىل ؿست هخاجئ اًيت اس خسؾت ثلسمي تـغ الاكرتاحاث 

 وسن مجةل رعل:

ية ادلصمية ثعَق ويصاذ هبا يف اًلاًة لك سن افلين ؿَيَ واـلخرضز سن ادلصمية ألسص اطلي ٕان ًفؼة ةح  -1

يعصخ فىصت جسوية تني سععَحي افلين ؿَيَ واـلخرضز سن ادلصمية، وتـحازت ٔبدصى ٔبن يىون لك 

ؿسم سذرضز سن ادلصمية جمييا ؿَيَ ولك جمين ؿَيَ سذرضز سن ادلصمية فلكٌِل ةحية ادلصمية، وسن مث 

اًخفصكة يف سفِوم اًضحية يف اصلؾوى اًـموسية تني افلين ؿَيَ اطلي وكـت ادلصمية ؿسواان ؿَيَ وتني 

 افلين ؿَيَ اطلي ذللَ رضز سهنا.

 

نٌل ال ميىٌيا ٕاىاكز اذلق اطلي سٌحَ اـلرشغ ٌَضحية يف حتصيم اصلؾوى اًـموسية مضن حاالث حمسذت  -2

ـلسين اطلي يـخرب سالحا فـاال يف يس اًضحية، كري ٔبن ورشوظ سسعصت، ذاظة ؾن ظصيق الاذؿاء ا

ُشا اذلق يلذرص فلط ؿىل اًخحصيم ًوي  اـلٌلزسة ٔبو اـلخاتـة، ٕار ال ؿالكة ٌَضحية ابصلؾوى اًـموسية 

تـس رعل سؽ ٔبهَ اًعصف ألظًل واـلحارش اطلي يلاتي اـلهتم يف ارلعوسة ادليائية اـلخـَلة ابدلصامئ اًيت 

ذ سواء يف ٔبزواهحم ؤبؾصاضِم ٔبو ٔبسواهلم، ذما يسفـيا ٕاىل اًدساؤل ؾن اًسخة يف اؾخحاٍز ثلؽ ؿىل ألفصا

 نشعل؟
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ٕان اـلرشغ ادلزائصي سٌح اًضحية افلين ؿَيَ ابؾخحاٍز ٔبول سن يعاة سن ادلصمية ؤبصس اـلخرضزين  -3

اصلؾوى اـلسهية سهنا، حق اإلذؿاء اـلسين سعاًة خرب اًرضز اًياصئ سدارشت ؾن ادلصمية، ورعل إبكاسة 

وتعفة اس خثٌائية ٔبسام اًلضاء ادلزايئ وهبشا ىىون ٔبسام اصلؾوى اـلسهية اًخحـية ؿىل ٔبن ثخوفص اًرشوظ 

 اـلعَوتة يف كدوًِا وثددؽ ثضبهٔنا اًعصق اًيت حسذُا اًلاهون يف حتصيىِا.

 

اسلاية، ؤلخي رعل  ٔبذريا فٕان ةحااي اإلحصام التس ٔبن يمتخـوا سن افلمتؽ حبق اًصؿاية وسن اصلوةل حق -4

ؿىل لك اًلضات واًيياتة اًـاسة واًـاسَني هبا وضحاظ اًرشظة اًلضائية وكريضم، ٔبن يخحصوا ويححثوا 

حىت يعَوا ٕاىل اذلليلة، ًوي  فلط جمصذ وضف ادلصمية وفاؿَِا، ٕامنا ٔبيضا التس سن ثـصيف اًضحية 

ًخـويغ اـلياسة تبٔسِي اًعصق، جلك حلوكِا وثوضيح وجسِيي اإلحصاءاث اـلخزشت ٌَحعول ؿىل ا

 وحىت ال يَجبٔ ٕاىل اًخياسل ؾن حلَ والاكذعاض ًيفسَ تيفسَ.   
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 اـلعاذز و اـلصاحؽ :

  اًلص ٓ  اًىصمي  نب

 اـلـسل و اـلمتم اـلخـَق  1966يوهيو  08ه، اـلوافق 1386ظفص ؿام  18، اـلؤزد 155-66ٔلسص زمق ا

 ابالحصاءاث ادلزائية

  -Petit Robert (2002), version électronique http://cdpf.unistra.fr/travaux  

  ،2005سِيي ٕاذزي : كاسوش اـلهني، ذاز ألذة، تريوث . 

 ة ش 1اجن سٌؼوز: ًسان اًـصة، تسون اتزخي ورش،  تسون ذاز ورش، اًلاُصت،ح. 

  Andrew Karmen:Crime victims,; An Introduction to victimology, Eighth 

Edition, Belmont, U S A. 

 ، ذاصل حاسس سععف : اسلاية اـلوضوؾية واإلحصائية ذلق اًضحية ٔبزياء ٕاحصاءاث اقلاهكة ادلزائية
جمةل اًخواظي  

، اإلسازاث اًـصتية اـلخحست،39ؿسذ يف الاكذعاذ واإلذازت واًلاهون، 
 ،2014.  

 . 

  و  حمة اصلين: ثـويغ ةحااي ادلصمية يف اًرشيـة واًلاهون،تسون ذاز ورش، اًصايط. ة شَلس سؤ  

  محسي زحة ؾعية: " ذوز افلين ؿَيَ يف ٕاهناء اصلؾوى ادليائية"، ٔبظصوحة ذنخوزاٍ كري سًضوزت، لكية

  ..1990اذللوق، خاسـة اًلاُصت، 

  َحة اـلاحس خري، لكية اذللوق واًـَوم حفيغ هيلاذي: حمارضاث ٔبًليت ؿىل ظَحة اـلاحس خري ؿىل ظ

  .2012اًس ياس ية، خاسـة سـيست، 

  تثيٌة توحدري:" حلوق افلين ؿَيَ يف اًلاهون ادليايئ ادلزائصي" سشهصت ساحس خري كري سًضوزت، لكية

   .2002 -2001اذللوق واًـَوم اإلذازية، خاسـة ادلزائص، 

  ذاز اًفىص اًـصيب،  -ذزاسة سلازهة -ى اًـموسيةَلس َلوذ سـيس: حق افلين ؿَيَ يف حتصيم اصلؾو ،

  ..1982سرص، 

http://cdpf.unistra.fr/travaux
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 ذاز ُوسة 2009، -ذزاسة سلازهة -ؿًل مشالل : اًسَعة اًخلسيصية ٌَيياتة اًـاسة يف اصلؾوى اًـموسية ،

  ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسيؽ، ادلزائص.

   2009يعيية، ذُميي صفيق: الاذؿاء اـلسين اسام كايض اًخحليق، حمارضت اًليت مبحوكة كس.  

 ذاز ُوسة ٌَعحاؿة واًخوسيؽ، ادلزائص2009، 08ٔبحسن توسليـة: اًخحليق اًلضايئ، ظ ، . 

 م، واـلخضمن 1975سخمترب س ية  26ه اـلوافق  1395زسضان ؿام  20اـلؤزد يف  58 -75ألسص زمق

 اـلمتم ٌَلاهون و  لِّاًلاهون اـلسين، اـلـس

  02، اًـسذ 1984-01-10تخازخي  28432اًـَيا، سَف زمق افلةل اًلضائية: كصاز ظاذز ؾن اقلوكة ،

 1984-06 -02تخازخي 

  قصفة ادليح واكلاًفاث، 1999-03-22افلةل اًلضائية: كصاز ظاذز ؾن اقلوكة اًـَيا، سَف تخازخي ،

  03اًلسم 
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 ٕاصاكالث اًخيفيش ادلزائية اـلخـَلة تيعاق اًخيفيش 

 

 ًف حَميةحوا /ألس خارت        

 "،خاسـة ثَمسانبٔ "ٔبس خارت سساؿست         

 

 سلسسة:

ؿىل اًصمغ سن ٔبن اقلىوم ؿَيَ يسؿل توحوذ اذلنك اذلائز ًلوت اًيشء اـلليض تؼَ ٕاال ٔبهؼَ كؼس ييؼاسغ يف حفؼوى       

غ، و يوكـَ اًلايض اًخيفيش، و هعاكَ اـلمتثي يف اًـلوتة، اًيت ميىن ثـصيفِا ؿىل ٔبهنا ادلزاء ادليايئ اطلي يلصزٍ اـلرش 

ؿؼؼىل سؼؼن ثثخؼؼت سسؼؼؤوًيخَ يف ازحؼؼاكة ادلصميؼؼة؛ و حمتثؼؼي اًـلوتؼؼة يف ٕايؼؼالم ادلؼؼاين ابإلهلؼؼاض سؼؼن تـؼؼغ حلوكؼؼَ 

اًضرعية، و ٔبطمِا اذلق يف اذليات، و اذلق يف اذلصية
1
. 

ٔبو مبؼسى  وابًصمغ سن ٔبن اًخيفيش يمت وفلا ـلضمون ُؼشا اذلؼنك، سؼواء فؼامي يخـَؼق ثضرعؼية اقلىؼوم ؿَيؼَ        

سالسة ٔبَُيخَ ٌَخيفيش، ٕاال ٔبن اقلىوم ؿَيَ كس جياذل يف هعاق ثيفيش ُشا اذلنك ؾيس خماًفة اًخيفيؼش ٌَضؼواتط اًؼيت 

حسذُا اًلاهون إلحصائَ
2

، فيىون اًزناغ حول هيفية اًخيفيش سن حير ساكهَ    و سساهَ
3

 ) اًفصغ ألول(.

صية اًؼيت ثثؼري ظؼـوابث،  و ٕاصؼاكالث كاهوهيؼة يف اـليؼسان اًـمؼًل ثؼغل اـلخـَلؼة مبلؼساز وثـخرب سن اـلسائي ادلُو

اًـلوتة، ؾيسسا حىون ادلصامئ يف حاةل ثـسذ، و يلعس تشعل ٔبن يًسة ٕاىل رسط ٔبنرث سن حصميؼة واحؼست، سؼواء 

تان رعل ثسؼخة فـؼي واحؼس، ٔبو ٔبفـؼال سذـؼسذت،
4

ٕار ٔبن اـلحؼسٔب يلذيضؼ ٔبن يىؼون ٌَـلؼوابث اـلخـؼسذت رمؼٌل تاهؼؼت 

                                                           

 
1
 .     21ض. 2007اهؼص، سانيسي زص يس، اصاكالث اًخيفيش يف ألحاكم ادلزائية،سشهصت ًييي ٕاخاست اًخرصح سن اـلـِس اًوظين ٌَلضاء، - 

 
2
، اًعحـة ألوىل، دساز اًفىص اًـصيب، اًلاُصت اهؼص، َلوذ هحيش، الاصاكالث يف ثيفيش اذلاكم ادليائية،ذزاسة سلازهة يف اًلاهون اـلرصي واًفصويس-  

   .   80،ض.1990

 
3
، 2005ألزذن،اهؼص، َلس سـيس منوز، ٔبظول الاحصاءاث ادلزائية، رشخ كاهون ٔبظول اقلانٌلث ادلزائية، اًعحـة ألوىل، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسيؽ، - 

 .612ض.

4
، ذاز ُوسة، توسزيـة، ادلزائص، 20/12/2006دلزايئ اًـام، اًعحـة ارلاسسة، سمتة وسٌلحة يف ضوء كاهون اهؼص، ٔبحسن توسليـة، اًوخزي يف رشخ اًلاهون ا- 

 .332ض.



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 66 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

و كوهتا هناية بًٓية و كاهوهيةظحيـهتا، 
1

ورعل ٕاسا ؾن ظصيق اصلسج يف ؾلوتة واحست )اًفصغ اًثاين(،و ٕاسا ؾن ظصيؼق 

 مض اًـلوابث اـلخـسذت جبمـِا )اًفصغ اًثاًر(.   

 ألس حاة اـلخـَلة مبزاًفة اًخيفيش ًلواؿس اًلاهون : اًفؼؼصغ ألول

ٔلخي اًخيفيش اًسؼسيس ٌَـلوتؼة. وثحـؼا طلعل، يخـؼني ٔبن يؼمت اـلرشغ ادلزائصي وضؽ  كواؿس كاهوهية وضواتط،       

اًخيفيش وفلا ـلا كىض تَ اذلنك، ٔبو اًلصاز ادلزايئ، ابًًس حة ًيوغ اًـلوتة وسؼسهتا، ؤبن يىؼون حاظؼال ابًىيفيؼة اًؼيت 

ٔبوزذُا اًلاهون يف صبٔن كواؿس اًخيفيش،
2

اًخيفيؼش،  وال صم ٔبن ُشٍ اًلواؿس مجيـِا  سوهجة ٕاىل اًسَعة اًيت ثخؼوىل

و خماًفهتا ثـعي اذلق ٌَميفش ضسٍ يف ٔبن يسدضلك يف ُشا اًخيفيش اـلـية.
3
  

 : اًزناغ اـلخـَق حبساة سست اًـلوتة و دعمِأبوال

حتسيس اـلست ؾيرص ٔبسايس يف لك ؾلوتة     
4

، وكس هؼم اـلرشغ تساية سست اًـلوتة اًساًحة ٌَحصية    و هنايهتا، و 

،ق. ث. شسن  13اـلاذت هيفية حساهبا، مبوحة هط 
5
ٕار يحسٔب حساة سست اًـلوتؼة  سؼن اتزخي ذدؼول اقلىؼوم  

                                                           
1
 .720، ض.2006اهؼص، ؿًل حصوٍ، اـلوسوؿة يف الاحصاءاث ادلزائية، افلضل اًثاًر يف اقلاهكة، ذون ذاز ورش، - 

2
حة حسان، اًلاُصت، اًعحـة اهؼص، ٔبمحس ؾحس اًؼاُص اًعية، ٕاصاكالث اًخيفيش يف -   .407، ض.1994، 4 اـلواذ ادلزائية، سعحـة ٔبتياء ُو

3
 .81اهؼص، َلوذ هحيش، اـلصحؽ اًساتق، ض. - 

4
ا سن اًـلوابث ألدصى، ابًصمغ سن ٔبن اـلاذت  سن كاهون ثيؼمي اًسجون 04- 05كس ٔبصاز اًلاهون   - سن  04ٕاىل هيفية ثيفيش اًـلوتة اًساًحة ٌَحصية ذون كرُي

سن كاهون اًـلوابث ابًخعييف ؛و يالحغ ٔبيضا ٔبن  26ٕاىل  05كاهون اًـلوابث حتسذ ظوزثني ٌَجزاء ادليايئ ، اًـلوتة و ثساتري ألسن و اًيت ثياٍوهتا اـلواذ سن 

اـلَل  اـلخـَق تلاهون اًسجون ٕاؿاذت حصتية  02-72ص ؾل يخعصق ٕاىل اًىيفية اًيت سن ذالًِا ثيفش اًـلوتة اًخوكيَية و ثساتري ألسن .ابًصمغ سن ٔبن ألس 04-05كاهون 

، ٕار هعت اـلاذت ألوىل سٌَ ؿىل ٔبن ثيفش اًـلوابث اًخوكيَية  و ثساتري ألسن اًـيًية ٔبو اًضرعية اـلضاز ٕاٍهيا يف كاهون 1972فيفصي  10اـلساخني اـلؤزد يف 

 اًـلوابث تلصاز سن وسيص اًـسل حيسذ هيفية ثعحيلِا.

5
سن كاهون ثيؼمي اًسجون ؿىل سا يًل:" يحسٔب زساين سست اًـلوتة اًساًحة ٌَحصية، تدسجيي سسدٌس اإليساغ اطلي يشهص فيَ، اتزخي و ساؿة  13اذت ثيط اـل - 

 وظول اقلىوم ؿَيَ ٕاىل اـلؤسسة اًـلاتية.

، و ؾلوتة صِص واحس تثالزني يوسا، و ؾلوتة س ية واحست حتسة ؾلوتة يوم تبٔزتؽ و ؾرشين ساؿة، و ؾلوتة ؿست ٔبايم تـسذُا سرضواب يف ٔبزتؽ و ؾرشين ساؿة

 إبزىن ؾرش صِصا سيالذاي، و حتسة سن يوم ٕاىل سثهل سن اًس ية، و ؾلوتة ؿست ٔبصِص سن اًيوم ٕاىل سثهل سن اًضِص.

 ادلصمية اًيت ٔبذث ؿىل اذلنك ؿَيَ. ختعم سست اذلخ  اـلؤكت تامترما سن سست اًـلوتة اقلىوم هبا، و حتسة ُشٍ اـلست سن يوم حخ  اقلىوم ؿَيَ ثسخة

ول حىت ًو تان سبٓل يف حاةل ثـسذ اـلخاتـاث اـلخـاكدة يف اًزسن ذون اهلعاغ ٌَحخ ، يىون تسء حساة سست اًـلوتة اًساًحة ٌَحصية، تدسجيي سسدٌس اإليساغ الٔ 

 ٔبو كصاز تبأل وخَ ٌَمخاتـة.اـلخاتـاث ألوىل اًرباءت، ٔبو وكف اًخيفيش، ٔبو ؾلوتة كري ساًحة ٌَحصية، ٔبو ٔبسصا، 
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ؿَيَ ٌَمؤسسة اًـلاتية،  فذيفش اًـلوابث اًساًحة ٌَحصية تواسؼعة سسؼ خرصح سؼن اذلؼنك، ٔبو اًلؼصاز ادلؼزايئ يـؼسٍ 

اًيائة اًـام، ٔبو وهيي ازلِوزية، يوضؽ مبوحدَ اقلىوم ؿَيَ يف اـلؤسسة اًـلاتية. 
1

 

سٔب حساة اًـلوتة اـلليست ٌَحصية سن اتزخي ٕايساغ اقلىوم ؿَيَ اذلخ ، مبلذىض حنك كضايئ      و اطلي ييفؼش فيح

ؿَيَ يف يوسَ،و ساؾخَ تسدوهل اـلؤسسة اًـلاتيؼة ٔلول سؼصت، حيؼر حتسؼة اًـلوتؼة ثسؼاؿاث اًيؼوم؛ ٔبي ٔبزتؼؽ و 

ؿة، و ؾلوتة اًضِص اًواحس تثالزني يوسؼا ؾرشين ساؿة، و ؾلوتة ؿست ٔبايم تـسذُا سرضوة يف ٔبزتؽ و ؾرشين سا

تاسال، و ؾلوتة ؿست ٔبصِص سن يوم ٕاىل سثهل سن اًضِص  و ؾلوتة س ية واحست إبزىن ؾرش صؼِصا سيالذيؼة حتسؼة 

 سن يوم ٕاىل سثهل سن اًس ية. 

خؼرب ٔبسا سست اذلخ  اـلؤكت، فذرعم سن سست اًـلوتة اقلىوم هبا ثسؼخة ادلصميؼة، اًؼيت ٔبذث ٕاىل ٕاذاهخؼَ حيؼر يـ 

اذلخ  اـلؤكت يف ُشٍ اذلاةل، مبثاتة ثيفيش سـجي ٌَـلوتة، ختفغ سسثَ سن ؾلوتة اذلؼخ  اقلىؼوم هبؼا ثَلائيؼا سؼن 

ظصف ٕاذازت اـلؤسسة اًـلاتية، اًؼيت جسؼِص ؿؼىل ثيفيؼش اًـلؼوابث ذون ثؼسذي سؼن اًلضؼاء.
2

ٕار يؼمت ختفؼيغ سؼست 

وم ؿَيَ كس ٔبفصح ؾيَ سؤكذا ٔبزياء سري اصلؾوى، ًخسزح اذلخ  اـلؤكت سن اًـلوتة اقلىوم هبا، حىت و ًو تان اقلى

اـلست اًيت كضاُا ذاذي اًسجن يف اـلست اقلىوم هبا؛ و اًلايض ال يرصخ تَ يف حوكَ، ٕار ٔبن ُشا ارلعؼم واحؼة 

ؾيس اًخيفيش ال ؾيس اذلنك
3

   . 

ابإلذاهؼة يـخؼرب " ٔبهؼَ يف حؼاةل اذلؼنك  René Garraudوجتس فىصت دعم سست اذلخ  اـلؤكت سربزُؼا حسؼة "

اذلخ  اـلؤكت ثيفيشا سـجال ٌَـلوتة، و سن اًـسل ٔبن يًذفؽ هبا إبهلاض اًـلوتة اقلىوم هبا ؿَيَ، و اطلي اسؼ خوىف 

ا سلسسا. حزاُؤ
4
  

                                                                                                                                                                                            

 ؾيسسا يعاذف هناية ثيفيش سست اًـلوتة اًساًحة ٌَحصية يوم ؾعةل، يفصح ؾن اقلحوش يف اًيوم اًساتق هل".

1
 .714اهؼص، ؿًل حصوٍ، اـلصحؽ اًساتق، ض.-

2
 -Cf.R. Merle et A. Vitu.traité de droit criminel, procédure pénale,5eme édition, cujas, 2001,p.803. 

3
 .719اهؼص، ؿًل حصوٍ، اـلصحؽ اًساتق، ض. -

4
 اذللوكية، اهؼص، زهيَ خازو، سوسوؿة كاهون اًـلوابث اًـام و ارلاض ، سٌلحة سـسةل و سزاذت، افلضل اًثاين ، حصمجة ًني ظالخ سعص ،سًضوزاث اذلَيب -

 .122، ض. 2003
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و يف حاةل ٕاقفال رعل فََمحىوم ؿَيَ ٔبن يسدضؼلك يف اًخيفيؼش، و ٕارا ثحؼني ٌَلؼايض حصؼة رعل كىضؼ تخحسيؼس 

اـلست اًواحدة اًخيفيش.
1

 

 ختعم سست اًـلوتة اًساًحة ٌَحصية سن سلصز اإلفؼصاح اـلرشؼوظ، ٕار يرتثؼة ابًًسؼ حة ٌَمحىؼوم ؿَيؼَ كضؼاء سؼا نٌل

ثحل  سن اًـلوتة اقلىوم هبا، سؽ اؾخحاز اـلست اًؼيت كضؼاُا يف هؼؼام اإلفؼصاح اـلرشؼوظ ؾلوتؼة سلضؼيَ، و ُؼشا سؼا 

سن ق ث ش يف اًفلصت ألذريت. 147ثضميخَ اـلاذت 
2

   

اـلرشغ ادلزائصي ٔبيضا، ٔبهَ يف حاةل ٕاظاتة اقلىوم ؿَيَ مبؼصط ؾلؼًل، ٔبو زخؼت ٕاذساهؼَ ؿؼىل اكلؼسزاث  و كس هط 

فلس ٔبخاس دعم سست اًـلوتة، سن اًزسن اطلي كضاٍ يف اًِيلك اإلسدضفايئ ًخَلي اًـؼالح، و رعل سؼن ذؼالل سؼا 

.و رعل ٕاسؼا جصحؼوغ اقلحؼوش اقلىؼوم ".سن كاهون ثيؼمي اًسجون ٕار خاءث ابًـحؼازت الٓثيؼة:  61خاءث تَ اـلاذت 

   ؿَيَ سـاىف ٕاىل اـلؤسسة اًـلاتية ًلضاء سا ثحل  سن اًـلوتة...".

وثًهتىي سست اًـلوتة ابىهتاء اـلست اقلىوم هبا حمسوتة ابًخلومي اـليالذي.
3

 

خـَلة تحساية و هناية و اثز ىزاغ خبعوض خماًفة اًلواؿس اـل  ،فٕارا مت حساة اًـلوتة ذالفا ٌَلواؿس اًضاتعة ٌَخيفيش

سست اًـلوتة، ٔبو خبعم سست اذلخ  اـلؤكت، تني اقلىوم ؿَيَ و سَعة اًخيفيؼش، فؼٕان ُؼشا اًؼزناغ يعؼَح سوضؼوؿا 

 ًإلصاكل يف اًخيفيش.

   ا: اًزناغ حول هيفية اًخيفيش سن حير ساكهَ و سساهَزـاهـي

سن ٔبن ثَزتم سَعة اًخيفيش هبا وسؼن ألسؼ حاة اًؼيت ًخيفيش اًـلوتة سسن، وهيفية، ٔبدضـٌِل اـلرشغ ًلواؿس ال تس    

يخىن ؿَهيا اإلصاكل يف اًخيفيش، واـلصثحعة ابًـلوتة اـلليست ٌَحصية ٔبن يمت اًخيفيش يف كري ألساهن اًؼيت حؼسذهتا اـلؼاذت 

.سن ق. ث. ش 28
4

 

                                                           
1
 .409اهؼص، ٔبمحس ؾحس اًؼاُص اًعية، اـلصحؽ اًساتق، ض. -

2
 سن ق ث ش يف اًفلصت ألذريت سا يًل:" يرتثة ؿىل اًلاء سلصز اإلفصاح اـلرشوظ ابًًس حة ٌَمحىوم ؿَيَ كضاء سا ثحل  سن اًـلوتة اقلىوم 147ثيط اـلاذت  -

 هبا ؿَيَ ، و ثـس اـلست اًيت كضاٍ يف هؼام اإلفصاح اـلرشوظ ؾلوتة سلضية".

3
 .36، ض2004ش يف اـلواذ ادلزائية، سشهصت ًييي اخاست اًخرصح سن اـلـِس اًوظين ٌَلضاء،اصاكالث اًخيفياهؼص، سضري اًـايضة، - 

4
 سن كاهون ثيؼمي اًسجون. 28اهؼص، اـلاذت  - 
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ة وسا يَزم زذٍ       واـلعازيف ٔبسا ابًًس حة ًىيفية ثيفيش اإلهصاٍ اًحسين فٕان اـلرشغ ادلزائصي كس ٔبخاس ثيفيش اًلصاس

خعحيق اإلهصاٍ اًحسين جيؼة اًخبٔنؼس سؼن ؿؼسم وحؼوذ كيؼس سؼن اًليؼوذ اًؼوازذت  اًلضائية ؾن ظصيق اإلهصاٍ اًحسين. ًو

 ،واًيت ثَزم لك هجة ق.ٕا.حسن 600مبلذىض اـلاذت 

ا ٌَحؼؼنك تـلوتؼؼة اًلصاسؼؼة،ٔبو زذ سؼؼا يَؼؼزم زذٍ، ٔبو ثليضؼؼ تخـؼؼويغ سؼؼسين  ٔبو              كضؼؼائية ؾيؼؼس ٕاظؼؼساُز

 سعازيف، ٔبن حتسذ اإلهصاٍ اًحسين، و ال جيوس اذلنك تَ ٔبو ثعحيلَ يف ألحوال اًخاًية:

 كضااي ادلصامئ اًس ياس ية، -1

 يف حاةل اذلنك تـلوتة اإلؿسام ٔبو اًسجن اـلؤتس، -2

 ٕارا تان معص اًفاؿي يوم ازحاكة ادلصمية يلي ؾن اًثاسٌة ؾرش، -3

،ٕارا سا تَف اقلىوم  -4  ؿَيَ ارلاسسة و اًس خني سن معٍص

ضس اـلسين ًعاحل سوخَ ٔبو ٔبظوهل ٔبو فصوؿَ، ٔبو ٕادوثَ ٔبو ٔبدواثَ، ٔبو معَ ٔبو معخؼَ ٔبو ذاًخؼَ    ٔبو ٔبديؼَ ٔبو  -5

ٔبدذَ ٔبو اجن ٔبحسٌُل ٔبو ٔبظِاٍز سن اصلزخة هفسِا
1
، 

قلاهكؼة، ُيؼا حىؼون هوخؼَ وكس حسذ اـلرشغ ُشٍ اذلاالث ؿىل سخيي اذلرص، فٕارا مت  خماًفؼة ُؼشٍ اًليؼوذ ٔبزيؼاء ا

خسيس سن ٔبوخَ اًعـن ابًيلغ ادلزايئ، ٔبسا ٕارا ػِصث ُشٍ اًليوذ ٔبزيؼاء اًخيفيؼش، فٕاهنؼا حىؼون وـؼائق يف اًخيفيؼش 

ثـعي اذلق ٌَميفش ضسٍ ٔبن يسدضلك فيَ.
2

   

ادلزائؼصي كؼس وسن ٔبضم ألس حاة اًيت يثاز سن ذالًِا اإلصاكل يف اًخيفيش، حاالث ثيفيش اذلنك ابإلؿسام  واـلرشغ 

اـلخـَق تدٌؼمي اًسؼجون وٕاؿؼاذت حصتيؼة اـلسؼاخني اـلَلؼ ؛ وؾل يحؼني  02-72تني هيفية ثيفيشُا،و ُشا يف ألسص زمق 

173رعل مضن هعوض كاهون ثيؼمي اًسجون وٕاؿاذت اإلذساح الاحامتؾي ٌَمححوسني، ًىن جنس اـلاذت 
3
سٌَ ٔبتلت  

اـلخضؼمن  02-72سؼن ألسؼص 198، و ابًصحؼوغ ٕاىل اـلؼاذت 02-72ؿىل اًيعوض اًخيؼمييؼة اـلخزؼشت ثعحيلؼا ًٔلسؼص 

                                                           
1
شا سا يويح ابًخياكغ اـلَزم ً  -  يي كاهون الاحصاءاث خـسابًصمغ ٔبن كاهون الاحصاءاث اـلسهية والاذازية كس ٔبًل  الاهصاٍ اًحسين فامي يخـَق ابٔلسوز اـلسهية، ُو

 ادلزائية سواهحة ٌَخعوزاث اذلاظةل يف اًلواهني ألدصى. 

2
 .82، 81اهؼص، َلوذ هحيش ، اـلصحؽ اًساتق، ض. - 

3
ٔلسص زمق سن ق ث ش ؿىل سايًل:" تعفة اهخلاًية، و يف اهخؼاز اًيعوض اًخعحيلية ًِشا اًلاهون، ثحل  اًيعوض اًخيؼميية اـلخزشت ثعحيلا ً 173ثيط اـلاذت  -

 سازية اـلفـول".  1972فيفصي 10اـلوافق  1391ري اذلجة، ؿام  25اـلؤزد يف  72-02
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 " نؼٌل حؼسذ اـلصسؼوم زمق ؾلوتة اإلؿؼسام ثيفؼش زسيؼا ابًصظؼاضكاهون ثيؼمي اًسجون وحصتية اـلساخني اـلَل  فؼٕان" 

هيفية ثيفيش ُشٍ اًـلوتة 1972 -02-10اـلؤزد يف  72-38
1

، سن حير اـلاكن و اًزسان، وهيفية ثيفيشٍ، ويىؼون 

ار اإلحصاءاث اًخاًيةابخت
2
: 

ثيفش ؾلوتة اإلؿسام يف اًحضلت اًيت يىون اقلىوم ؿَيَ كؼس هلؼي ٕاٍهيؼا يف اهخؼؼاز كؼصاز زئؼي  ازلِوزيؼة ٌَحؼر يف -

 ظَة اًـفو،

 ثيفش ؾلوتة اإلؿسام زسيا ابًصظاض سن كري حضوز ازلِوز،-

 وم ازلـة، ٔبو ذالل صِص زسضان،ال جيوس ثيفيش ؾلوتة اإلؿسام يف ألؾياذ اًوظيية و اصليًية، ٔبو ي-

ويف مجيؽ ألحوال، ال ميىن ثيفيش ؾلوتة اإلؿسام ٕاال تـس زفغ ظَة اًـفو اطلي يخلسم تَ اقلىوم ؿَيَ، ظحلا ـلا  

 .ق.ث.شسن  1/ 155وزذ يف اـلاذت 

ؾلوتؼة اإلؿؼسام، و  و ساذام اـلرشغ كس ضحط اًلواؿس اًيت ثحني ٔبساهن ثيفيش اًـلوتة اًساًحة ٌَحصية، و هيفية ثيفيش

سسهنا، سؽ حتسيس و حرص ٌَحاالث اًيت ال جيوس سن ذالًِا ثيفيؼش اإلهؼصاٍ اًحؼسين فؼال صؼم سؼن ٔبن ُؼشٍ اًلواؿؼس 

مجيـِا، سوهجة ٕاىل اًسَعة اًيت ثخوىل اًخيفيش، و مبزاًفهتا مييح اذلق ٌَميفش ضسٍ ٔبن يياسغ يف ُشا اًخيفيش اكلاًف 

 ًلواؿس اًلاهون.

اـلخـَلة تيعاق اًخيفيش، حاةل ثـسذ اًـلوابث اقلىوم هبا ؿىل اـليفش ضؼسٍ، و تـؼسم ذجمِؼا حىؼون و سن ألس حاة 

 سن مضن ألس حاة اًيت يخىن ؿَهيا اإلصاكل يف اًخيفيش. 

 ألس حاة اـلخـَلة جبة اًـلوابث بٔو ذجمِا : اًفصغ اًثاين

اصلسج كاهوان ُو ارلَؼط اصلسج ًلة ُو ذسج اًيشء يف اًيشء نسسج اذلَية ابًلِوت، و       
1
اإلحتؼاذ، ادلؼة،  

وذسج اًـلوابث يـين ذَعِا، و        Confusion des peines. ويلال ذسج اًـلوابث، ٔبو حة اًـلوابث  

ٕاذذاًِا يف تـضِا، حبير ٔبن اًـلوتة ألصس عم اًيت حتخوي  اًـلوابث ألكي سهنا سست. 
2
  

                                                           
1
 .1972، س ية 15، ح.ز،غ.10/02/1970اـلؤزد يف  38-72اهؼص، اـلصسوم زمق  -

2
 .720اهؼص، ؿًل حصوٍ، اـلصحؽ اًساتق، ض. -
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ِا ًؼحـغ، و ثلؼوم معَيؼة اصلسؼج ؿؼىل اسؼ خلصاق  ٔبو اسؼديـاة نٌل يلعس جبة ٔبو ذسج اًـلوتة، ؿسم مضِؼا تـضؼ 

ؾلوتة ًـلوتة ٔبدصى، ٕار ٔبن اًـلوتة ألصس متخط اًـلوتة ألدف،
3

 حبير يـس ثيفيش 

ٕاحساُا ثيفيشا يف اًوكت هفسَ ًٔلدصى؛
4

مبـىن ٔبن اقلىوم ؿَيَ تـلوتخني ثيفش ؿَيَ اًـلوتة ألصس وحسُا.
5
  

كري ٔبن تـضا
6

حة اًـلوتة ال يؤذي ٕاىل حتليؼق اًـؼساةل، ٕار اقلىؼوم ؿَيؼَ اًعؼاذز ضؼسٍ ؿؼست  سن اًفلِاء يصى ٔبن

ٔبحاكم ساًحة ٌَحصيؼة، يىؼون يف سؼبٔسن سؼن اًـلؼاة، ؿؼىل لك حصميؼة سصحىدؼة ساذاسؼت اًـلوتؼة ألصؼس جسؼ خلصق 

 اًـلوابث ألدصى ألكي صست. 

ًىن اًحـغ
7

اذلؼس سؼن ثـؼسذ اًـلؼوابث ابـللؼساز يصى ٔبن اذلوكة يف ٕاكؼصاز سدؼسٔب ادلؼة، و اطلي حوكؼن ٔبطميخؼَ يف 

 اـلـلول، فدـسم ثعحيق سدسٔب اصلسج، ثخحول اًـلوابث اـلؤكذة واـلخـسذت ٕاىل ؾلوابث سؤتست.

سن كاهون اًـلوابث ادلزائصي34وثيط اـلاذت 
8
"يف حاةل ثـسذ حٌاايث ٔبو حٌح، حماةل سـا ٕاىل حموكة واحست، ٔبهَ:  

 ال جيوس ٔبن جتاوس سسهتا اذلس ألكىص ٌَـلوتة اـللصزت كاهوان". فٕاهَ يلىض تـلوتة واحست ساًحة ٌَحصية، و

سن كاهون اًـلوابث يف اًفلؼصت ألوىل اًؼيت خؼاءث نؼٌل يؼًل: 35و جنس ٔبن ُشا اـلحسٔب كس ثلصز ٔبيضا يف هط اـلاذت 

 "فٕارا ظسزث ؿست ٔبحاكم ساًحة ٌَحصية ثسخة ثـسذ اقلانٌلث فٕان اًـلوتة ألصس وحسُا عم اًيت ثيفش".

                                                                                                                                                                                            

 
1
 . 62،ض. 1998زائصي، كاسوش ابٌَلخني اًـصتية و اًفصوس ية، كرص اًىذاة، اًحَيست، اهؼص، ٕاتدسام  اًلصام، اـلععَحاث اًلاهوهية يف اًدرشيؽ ادل - 

 
2
 .335،ض.2008اهؼص،سسحت اصلتييس، سوسوؿة اًخيفيش ادليايئ،اًىذاة ألول،اـلىذة ادلاسـي اذلسير،الاسىٌسزية، - 

3
 .120،ض.2005، 02ٌَمحوكة اًـَيا، غ. اهؼص،س يسضم خمخاز، سوحز ادذعاض قصفة االهتام، سلال سًضوز ابفلةل اًلضائية- 

4
ًىذاة ألول ،ذاز اهؼص،ؿًل ؾحس اًلاذز اًلِويج، فذوخ اًضاريل، رشخ كاهون اًـلوابث ،كسم ؿام ،اًيؼصية اًـاسة ٌَجصمية ،اـلسؤوًية و ادلزاء ادليايئ ،ا - 

 .354،ض.2002اًِسى ٌَمعحوؿاث ،اإلسىٌسزية ، 

-Cf. Jean CLAUDE SOYER, Droit pénal et procédure pénale ,12
éme

 édition, DALLOZ , Paris,2001 , P.198 - 199. 

5
 .512،ض.1999اهؼص،خالل ثصوث،هؼم اًلسم اًـام يف كاهون اًـلوابث،ذ .ذ. ن، ذ.م.ن، - 

6
، 3ام، اًيؼصية اًـاسة ٌَلاهون ادليايئ ظ.؛ زسسي  هبي715، ذاز اًـؿل ٌَجميؽ،ًحيان،ض.2اهؼص، حٌسي ؾحس اـلغل، اـلوسوؿة ادليائية، ادلزء اًثاين، ظ.- 

 . 1109سًضبٔت اـلـازف اإلسىٌسزية،ذ.ش.ن، ض. 

7
؛ سسحت اصلتييس، سوسوؿة اًخيفيش ادليايئ، اًىذاة ألول، اـلصحؽ 512اهؼص، خالل ثصوث، هؼم اًلسم اًـام يف كاهون اًـلوابث، ذ.ذ.ن،ذم.. ن،ض. - 

 .332اًساتق،ض.

8
 اـلخضمن كاهون اًـلوابث اـلـسل و اـلمتم. 1966اـلؤزد يف يوهيو  156-66ص سن ألس34اهؼص، اـلاذت - 
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سن مثة فٕان اـلرشغ ادلزائصي كس ٔبذش مبحسٔب حة اًـلوابث ٔكظي ؿام، و تضمِا اس خثٌاءا ؾىؼ  سؼا 

4-132ٔبذش تَ اـلرشغ اًفصويس يف اـلاذت 
1
سن كاهون اًـلوابث اًفصويس ٕار ٔبذش مبحسٔب ذسؼج اًـلؼوابث تٕاسؼ خثٌاء و  

تضم اًـلوابث هكحسٔب ؿام.
2

 

ويعحق سدسٔب ذسج اًـلوابث
3
، يف حاةل ازحاكة رسط دلصامئ سذـؼسذت ًيسؼت ق.غسن 1/ 35و34مبوحة اـلاذت  

سن ظحيـة واحست، سواء تاهت حٌاية، ٔبو حٌحة، ٔبو لكخهيٌل. و ُو سا ٔبنسٍ احهتؼاذ اقلوكؼة اًـَيؼا، ٕار كضؼت تبٔهؼَ 

ٕارا ثـسذث اقلانٌلث ؿىل وكائؽ ال يفعي تيهنا حنك هنؼايئ و تاهؼت اًـلؼوابث سؼن ظحيـؼة خمخَفؼة، فٕاهنؼا ثؼسسج يف 

اًـلوتة ألصس. حسوذ
4
وسثال رعل ٔبن حينك ؿىل رسط تـلوتؼة ؾرشؼ سؼ يواث جسؼن يف حٌايؼة كذؼي معؼس، و يف  

كضية ٔبدصى حينك ؿَيَ خبم  س يواث حخ  انفشت ؾن حٌحة اًرسؼكة، وثسؼ خة ٔبصؼِص حؼخ  انفؼشت ؾؼن حصميؼة 

شت، ٕار ثسسج اًـلوتة اًسة، و اًض مت      يف ُشٍ اذلاةل ثعحق اًـلوتة ألصس، اـلمتثةل يف ؾرش س يواث جسن انف

ألدف يف اًـلوتة ألصس
5
. 

و ابًيؼص الحهتاذاث اقلوكة اًـَيا
6

و اـلخـسذت يف ُشا افلال، فٕاهَ ال يضرتظ يف لك ألحوال  ٔبن حىون اًـلوابث 

اًـلوابث اـلخـسذت راث ظحيـة خمخَفة؛ ففي حاةل وحوذ ؾلوابث سذـسذت، سن ظحيـة واحست ميىن ذسج اًـلؼوابث 

، ٕار ثعحؼق اًـلوتؼة ألصؼس وحؼسُا، و اًؼيت جسؼ خلصق تافؼة ق.غسؼن  35، ظحلؼا ًؼيط اـلؼاذت ثَلائيا ٔكظؼي ؿؼام

اًـلوابث ألدصى، حىت و ًو تاهت سن ظحيـة واحؼست       و سثؼال رعل، ٔبن يصحىؼة اـلؼهتم حٌحؼة اًرسؼكة، و 

ل اـلؼزوز، حينك ؿَيَ تثالج س يواث حخ  انفشت، و يىون سساان ثس ية حخ  انفشت ؾن حٌحة اًزتويص و اسؼ خـٌل

                                                           
1
- ARTICLE 132-4 C.P.F : « Lorsque, { l’occasion de procédure séparé, la personne poursuivie a été reconnue 

coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du 

maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée 

soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. ». 

2
 .337صحؽ اًساتق، ض.اـل اًوخزي يف اًلاهون ادلزايئ اًـام، اهؼص، ٔبحسن توسليـة، - 

3
،  الحهتاذ اًلضايئ ٌَلصفة ادليائيةاهؼص،حىمية توزهحة ،اًزناؿاث اًـازضة اـلخـَلة تدٌفيش ألحاكم ادلزائية اـلخضمية اًـلوابث اًساًحة ٌَحصية ، سلال سًضوز اب - 

 .                                                                                                                         794؛ ؿًل حصوٍ، اـلصحؽ اًساتق، ض.153، ض.2003ذاض ،  ؿسذ

4
 .312، ض.2003، ؿسذ ذاض  اذ اًلضايئ ٌَلصفة ادليائيةالاحهت،2001-07-24، اًعاذز يف 269984هؼص، اقلوكة اًـَيا، اًلصفة ادليائية، كصاز زمق -

5
 .775اهؼص، ؿًل حصوٍ، اـلصحؽ اًساتق، ض.  - 

6
 .639ض. 1،2007،جمةل اقلوكة اًـَيا، غ.2007-05-02، اًعاذز تخازخي  385218اهؼص،اقلوكة اًـَيا،قصفة ادليح و اكلاًفاث، كصاز زمق -  
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و حنك ؿَيَ ٔبيضا تبٔزتؽ س يواث ؾن حٌحة ٕاظساز ص يم تسون زظيس، فداًصمغ سن ٔبن تافة اًـلوابث سؼن ظحيـؼة 

 واحست؛ ٔبي ثبٔذش وظف ادليح  ميىن ٌَلايض ٔبن حينك تسجمِا ثَلائيا هكحسٔب ؿام. 

ويف ُشا اًعسذ اجتَ اًفلَ اًفصويس
1

ٔبو نٌل يـؼرب          confusion des peinesٕاىل اؾخحاز ٔبن كاؿست اصلسج 

ختط اًـلوابث ألظَية وحسُا، ذون اًـلوابث اًخوكيَية،   nom- cumul des peinesؾهنا تلاؿست ؿسم ازلؽ

و اًخحـيؼؼة، و نؼؼشا ثؼؼساتري ألسؼؼن، اًؼؼيت ال جيؼؼوس ذجمِؼؼا تؼؼي يؼؼمت مجـِؼؼا   ٔبو مضِؼؼا، وكؼؼس ٔبيؼؼسضم يف رعل اًلضؼؼاء 

اًفصويس
2

كاهون اًـلوابث يخخني ٔبن اـلرشغ ادلزائصي كؼس حؼسا حؼشو اـلرشؼغ سن  35/1و 34.و سن ذالل اـلاذثني 

فيجؼوس  ،اًفصويس، ٕار ٔبن كاؿست اصلسج ال جرسي ٕاال ؿؼىل اًـلؼوابث اًسؼاًحة ٌَحصيؼة.ٔبسا ابًًسؼ حة ٌَـلؼوابث اـلاًيؼة

ٌَلايض ٔبن يلصز ذسج اًلصاساث اـلاًية حبنك رصحي.
3
  

ي، اًيت ختعم سؼن سؼست اًـلوتؼة اقلىؼوم هبؼا    يف حؼاةل ويثوز اًدساؤل، حول حواس ذسج سست اذلخ  الاحذياظ

 ؟. ثـسذ اًـلوابث اًساًحة ٌَحصية، ثسخة حصامئ ٔبدصى ًيست سن ظحيـة واحست

، ٔبهؼَ يف حؼاةل ثـؼسذ اـلخاتـؼاث ذون اهلعؼاغ ٌَحؼخ  يىؼون تؼسء ق.ث.شسؼن 13يف ُشا اًعؼسذ هعؼت اـلؼاذت 

إليؼؼساغ ألول، حؼىت و ًؼؼو تان سؼبٓل اـلخاتـؼؼاث ألوىل حسؼاة سؼست اًـلوتؼؼة اًسؼاًحة ٌَحصيؼؼة، تدسؼجيي سسؼدٌس ا

 اًرباءت، ٔبو وكف اًخيفيش، ٔبو ؾلوتة كري ساًحة ٌَحصية، ٔبو ظسز ٔبسصا ٔبو كصاز تبأل وخَ ٌَمخاتـة .

وؾـَـيـَ، ومعؼال مبحؼسٔب دعؼم سؼست اذلؼخ  الاحذيؼاظي سؼن سؼست اًـلوتؼة اقلىؼوم هبؼا، جيؼوس ذسؼج سؼست اذلؼخ  

اـلخاتـاث، ٔبو اًـلوابث ٕارا تاهت سرتاتعة سن حير اًزسان ٔبو اًواكـة.الاحذياظي يف حاةل ثـسذ 
4

    

و يخـني اٍمتيزي تني حاًخني يف كاؿست ذسج اًـلوابث، ٌُل حاةل ذسج اًـلوابث ٔبزياء اذلنك             و حاةل ذسج 

اًـلوابث تـس ظسوز اذلنك
5
. 

                                                           
1
 - Jacques BORRICAND et Anne MARIE SIMON,  Droit pénal,  procédure pénale,2

éme
 édition,aide mémoire , 

France, 2000,p.187-190. 

2
 .338اهؼص، ٔبحسن توسليـة، اًوخزي...، اـلصحؽ اًساتق،ض. -  

- 
3
 .  191زهيَ خازو، اـلصحؽ اًساتق، ض.؛ 338،ض.هفسَاهؼص، ٔبحسن توسليـة، اًوخزي يف اًلاهون ....، اـلصحؽ    

4
  .721-720صحؽ اًساتق، ض.اـلاهؼص، ؿًل حصوٍ،  -

5
-Cf.Jean LARGUIER, La procédure pénale, PUF, COLLECTION « QUE sais – je ?»,Paris 2007,p.152. 
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 اذلاةل ألوىل: ذسج اًـلوابث ٔبزياء اذلنك 

سن كاهون اًـلوابث ٕارا ثـسذث ادلياايث، و ادليح وتاهت حماةل سـا ٕاىل حموكؼة واحؼست،  34اـلاذت  مبلذىض ٔبحاكم

فٕاهَ يخـني اذلنك فهيؼا حبؼنك واحؼس، و تـلوتؼة سؼاًحة ٌَحصيؼة يف حؼسوذ اًـلوتؼة اـللؼصزت ٌَجصميؼة ألصؼس. ٕار وزذ يف 

ث اًيت حوكت ؿىل سهتم ٔبحيؼي ٕاٍهيؼا يف بٓن ٕاحسى احهتاذاث اقلوكة اًـَيا، ٔبهَ يخـصط ٌَيلغ حنك حموكة ادليااي

س يواث سن ٔبخي ادلياية، و ابذلخ  ـلست سؼ خة  10واحس، سن ٔبخي حٌاية و حٌحة يف حاةل ثـسذ، ابًسجن ـلست 

ٔبصِص، سن ٔبخي ادليحة
1

؛ سـىن ُشا ٔبهَ ٕارا ثـسذث ادلصامئ رمٌل تان وظفِا ادليؼايئ، و تاهؼت حمؼاةل سـؼا يف وكؼت 

وحة ؿىل اقلوكة ٔبن ثليضؼ فهيؼا حبؼنك واحؼس، يف هعؼاق اذلؼس ألكىصؼ اـللؼصز ٌَجصميؼة  ،واحس ٔبسام حموكة واحست

 ألصس.

و يلعس ابًخـسذ،
2

ٔبن يًسة ٕاىل رسط ٔبنرث سؼن حصميؼة واحؼست سؼواء تان رعل ثسؼخة فـؼي واحؼس  ٔبو ٔبفـؼال 

 سذـسذت، و ُو هوؿان، ثـسذ ظوزي و ثـسذ حليلي. 

 اًخـسذ اًعوزي:-بٔ 

و سا كصزثَ اـلاذت ويلعس تَ ثـسذ الٔ      ؿؼىل ٔبن يوظؼف اًفـؼي  غ.قسن  32وظاف اًلاهوهية ٌَفـي اًواحس، ُو

 اًواحس اطلي حيمتي ؿست ٔبوظاف ابًوظف ألصس سن تيهنا.

و يلوم اًخـسذ اًعوزي ؿىل ؾيرصين ٌُل: و حست اًفـي، و ثـسذ اًيعوض و ألوظاف اًلاهوهية؛
3

و سثال ؾؼن   

زت اًلارص ذون اًساذسة ؾرش يف ساكن معوسم، فِشا اًفـي يضلك فـال رعل، اًضرط اًحاًف اطلي يالس  ؾو 

و حيمؼي وظؼف اًفـؼي اًـَؼين اكلؼي       غ.قسؼن 333ؿَييا خمال ابذلياء، اـليعوض و اـلـاكة ؿَيَ  يف اـلاذت 

غ.قسن  334ابذلياء ؿىل اًلارص ذون اًساذسة ؾرش اـليعوض واـلـاكة ؿَيَ يف اـلاذت 
4

 . و كؼس ثضؼمن كؼاهون

:" ٕارا هؼون اًفـؼي اًواحؼس حؼصامئ ؿؼىل سؼا يؼًل ق.غ.مسؼن  1/ 32اًـلوابث اـلرصي هعا ذمازال، ٕار ثيط اـلؼاذت 

ا"  .سذـسذت وحة اؾخحاز ادلصمية اًيت ؾلوجهتا ٔبصس، و اذلنك تـلوجهتا ذون كرُي

                                                           
1
 .182، ، ض.1991، س ية 2،م.ق،غ 43832، سَف زمق 1987-06-30اهؼص، اقلوكة اًـَيا ، اًلصفة ادليائية، اًلصاز اـلؤزد يف -

2
 .774؛ ؿًل حصوٍ، اـلصحؽ اًساتق، ض .197هؼص، زهيَ خازو، اـلصحؽ اًساتق، ض.ا - 

3
 .332، اـلصحؽ اًساتق، ض.ادلزايئ اًـام ؛ ٔبحسن توسليـة، اًوخزي يف اًلاهون518اهؼص، خالل ثصوث، اـلصحؽ اًساتق،ض . - 

4
 .333؛332اهؼص، ٔبحسن توسليـة،اـلصحؽ هفسَ، ض. - 
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شا ؿىل قصاز اـلرشغ اًفصويس اطلي ؾل ييط مضن هعوض كاهون اًـلوابث، ؿىل كاؿؼست ذسؼج ادلؼصا مئ اـلخـؼسذت ُو

ٔبزياء اقلاهكة
1
. 

، فٕان دعاة اـلرشغ يخجَ ٕاىل كايض اذلنك، ال ٕاىل سَعة اًخيفيش فـىل اًلايض ق.غسن  32و اهعالكا سن اـلاذت 

ٕارن، ٔبن حيسذ ألوظاف اكلخَفة ٌَفـي، مث يعحق اًيط اطلي حيمي اًوظؼف ألصؼس.    و معَيؼة اصلسؼج ُؼشٍ ال 

 ىوم ؿَيَ ًالسدضاكل يف اًخيفيش.  ميىن ٔبن حىون سخدا، حيخج تَ اقل

 اًخـسذ اذلليلي -ة

سؤذاٍ ٔبن يصحىة اًضرط ؿسذا سن ألفـال اـلىوهة ًـست حصامئ كدي ٔبن حينك ؿَيَ هنائيا يف ٔبي سهنا، و ُو       

يـخرب ثـسذا يف ادلصامئ ٔبن حصحىة يف وكت واحؼس ٔبو  "، و اًيت هعت ؿىل ٔبهَ:ق.غسن  33سا ؿربث ؾيَ اـلاذت 

 . ٔبوكاث سذـسذت ؿست حصامئ ال يفعي تيهنا حنك هنايئ"يف 

ؼو سؼا   وظوزت ُشا اًيوغ سن اًخـسذ اذلليلؼي ٌَجؼصامئ، ٔبن حىؼون اـلخاتـؼاث يف بٓن واحؼس، و اقلاهكؼة واحؼست، ُو

"ٕار يف حاةل ثـسذ حٌاايث ٔبو حٌح حماةل سـا ؿىل حموكة واحست فٕاهَ يليضؼ تـلوتؼة  ق.غسن 34هعت ؿَيَ اـلاذت

 حة ٌَحصية و ال جيوس ٔبن جتاوس سسهتا اذلس ألكىص ٌَـلوتة اـللصزت كاهوان ٌَجصمية ألصس". واحست ساً 

وسثؼؼال ؾؼؼن رعل، ٔبن حصحىؼؼة حؼؼصامئ يف بٓن واحؼؼس، حبيؼؼر ال ميىؼؼن سـاييؼؼة، و سذاتـؼؼة ألوىل كدؼؼي ٔبن حصحىؼؼة 

ؼو يف حؼاةل سؼىص، وؾيؼس سصاكدخؼَ هيؼني ٔبؾؼوان اًرشؼظة ، وؾيؼس حمؼاوةل ألدصى؛ تاًضرط اطلي يلوذ س يازت ُو

اًلدغ ؿَيَ يـخسي ؿَهيم ابًرضة، فيىون ادلاين سذاتـا تؼثالج حؼصامئ حمؼاةل يف كضؼية واحؼست ٔبسؼام هفؼ  ادلِؼة 

اًلضائية
2

؛ واًلاؿست عم ٔبن ثخر هجة اذلنك يف تافة ادلصامئ اـلصحىدة مث ثليض تـلوتة واحست ساًحة ٌَحصية، ؿؼىل ٔبال 

ان ٌَجصمية ألصسثخجاوس سسهتا اذلس ألكىص اـللصز كاهو
3

. واًـلوتة اـلسجمة اـللصزت كاهوان ٌَجصميؼة ألصؼس، عم حٌحؼة 

                                                           
1
 - Cf.Jacques BORRICAND, Anne-MARIE SIMON, droit pénal ,procédure pénal,2eme édition, aide mémoire, 

France,2000, P.183.  

2
 .337اهؼص، ٔبحسن توسليـة، اًوخزي يف اًلاهون ادلزايئ اًـام، اـلصحؽ اًساتق، ض.- 

3
 .775اهؼص، ؿًل حصوٍ، اـلصحؽ اًساتق، ض. - 
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سن كاهون اًـلوابث، و حىون اًـلوتة اـللؼصزت اذلؼنك ابذلؼخ  148اًخـسي ابًـيف ؿىل ٔبؾوان اًرشظة ظحلا ٌٌَلذت 

ـلست ال جتاوس اشل  س يواث.
1
  

فؼٕان ٔبقفؼي اًلؼايض ُؼشا اإلحؼصاء فيىؼون اذلؼنك كؼاتال  و ُشٍ اًلاؿست ٔبيضا سوهجة ٕاىل اًلايض اًفاظي يف اذلنك،

 ٌَعـن فيَ، و ابًخايل ال ميىن ٔبن يىون هسخة يخىن ؿَيَ اإلصاكل يف اًخيفيش.

 اذلاةل اًثاهية: ذسج اًـلوابث تـس ظسوز اذلنك

ا ويلعس تشعل، ٔبن اًـلوابث خاءث هديجة ظسوز ؿست ٔبحاكم ساًحة ٌَحصية، ٔبظححت ابثة، يخعَة ذجمِ       

.و ثـخرب ُشٍ اذلاةل ٕاحسى ظوز اًخـسذ اذلليلي ٌَجصامئ، فلس حىون ق.غسن  35/1يف ؾلوتة واحست ظحلا ٌٌَلذت 

ادلصامئ اـلخـسذت ظاذزت ؾن ؿست كضااي سٌفؼعـةل يف اًخازخي حماةل يف وكت واحس دلَسة حنك واحست، ٕار يفعي 

وتة واحست، ثرشظ ٔبال ثخجاوس سست اًـلوتة اقلىوم هبا اًلايض يف لك حصمية ؿىل حسا،مث يليض تسجمِا ثَلائيا يف ؾل

اذلس ألكىص اـللصز كاهوان ٌَجصمية ألصس
2
. 

ٔبو كس حىون اًـلوابث اًساًحة ٌَحصية، ظاذزت ؾن هجاث كضائية خمخَفة فٕان اًـلوتة ألصس وحسُا عم اًيت ثيفش 

 رعل يؤول ٌَيياتة اًـاسة و ًؼي  دلِؼاث و يىون رعل تسجمِا، و ساذام ألسص يخـَق ابًخيفيش فٕان الادذعاض يف

اذلنك.
3
  

ا هجاس اًخيفيش اـللكف تشعل، سِوا سهنا، فٕارا ؾل ثلم اًيياتة اًـاسة تـمَية ذسج ُشٍ اًـلوابث ابؾخحاُز
4

ٔبو جصفضِا 

 اًعَة اـللسم ٔلخي اًليام جبة اًـلوابث، فٕاهَ يخـني ؾصط ألسؼص ؿىل ادلِة اًلضائية اكلخعة، ابؾخحاٍز يـس

ٕاصاكال يف اًخيفيش
1
. 

                                                           
1
 .338،ض.هفسَاهؼص، ٔبحسن توسليـة، اـلصحؽ  - 

2
- Cf.Martin HERZOG-EVANS, Droit de l’exécution des peines, Dalloz Action,Paris, 2007.P. 213. 

3
، كري سًضوز، سلذخ  سن، ٔبحسن توسليـة  كاهون اًـلوابث يف 138340، اـلَف زمق 1995-06-27اهؼص، ،اقلوكة اًـَيا، اًلصفة ادليائية، اًلصاز اـلؤزد يف -

 .21،ض.2008ضائية،سًضوزاث ترييت، ضوء اـلٌلزساث اًل

-
4

،، ض 1ؿة، اًعحـة سععف  جمسي ُصخَ،اـلضالكث اًـمَية يف ٕاصاكالث اًخيفيش ادليائية، اـلضالكث اًـمَية يف اصاكالث اًخيفيش ادليائية، ذاز اًلاُصت ٌَعحا

.56. 
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و ذالظة اًلول، ٔبن ؿسم ٔبذش اًلايض ؾيس ٕاظساز اذلنك ابًخـسذ اًعوزي، و ال ابًخـسذ اذلليلي   ال ميىن بٔن 

يىون سخدا ٌَمياسؿة يف اًخيفيش، ٔبسا ٕارا حتلق اًخـسذ اذلليلي تـس ظسوز ؿست ٔبحاكم ثليض ابًـلوتة اًساًحة 

 س ثيفيش ُشٍ اًـلوابث ذما يس خَزم ذجمِا.  ٌَحصية، ففي ُشٍ اذلاةل يثوز ٕاصاكل ؾي

حيؼر هؼط اـلرشؼغ ؿؼىل حؼاالث اسؼ خثٌائية جتمؼؽ فهيؼا  ،و كاؿست حة اًـلوابث ٔبو ذجمِا ًيست ؿىل ٕاظالكِا 

 اًـلوابث اـلخـسذت.

 ألس حاة اـلخـَلة تضم اًـلوابث بٔو مجـِا:ًفصغ اًثاًرا

ست ذسج اًـلوابث ٔبو ؿسم مجـِا ابًسٌلخ هل تضمِا. ٌَلايض ارلصوح ؾن كاؿ ق.غسن  2/ 35ٔبخاسث اـلاذت       

و اًضم ًلة، ُو مض اًيشء، مجـَ ٕاًيَ و خشتَ حـهل سن حاصيذَ. ٔبسا كاهوان  ُو مجؽ حصامك اصلؿؼاوي، مض اـلَؼف 

 زمق نشا ٕاىل اـلَف زمق نشا، ًيعحح سَف واحس،ٔبو تضم اًـلوتة ألوىل، ٕاىل اًـلوتة اًثاهية.

:" ٕارا تاهؼت اًـلؼوابث اقلىؼوم هبؼا سؼن و اًيت ثؼيط ؿؼىل سؼا يؼًل ق.غسن  2/ 35ت و ُو سا هعت ؿَيَ اـلاذ

ظحيـة واحست فٕاهَ جيوس ٌَلايض تلصاز سسخة ٔبن يبٔسص تضمِا لكِا ٔبو تـضِا يف هعاق اذلس ألكىص اـللصز كؼاهوان 

 ٌَجصمية ألصس".

ىل اـلليض هبا الحلاو اـللعوذ تَ ُو مجؽ اًـلوابث إبضافة سست اذلخ  اـلليض هبا ساتلا، إ  
2

ٕار يؼمت مجـِؼا        

اًفلصت اًثاهية سن كاهون اًـلوابث ؿؼىل ٔبن  35، سؽ رضوزت اًخليس مبا هعت ؿَيَ اـلاذت (5=2:3) جىيفية حساتية 

حىون اًـلوابث اقلىوم هبا، سن ظحيـة واحست فٕاهَ جيوس ٌَلايض تلصاز سسخة ٔبن يؼبٔسص تضؼمِا لكِؼا، ٔبو تـضؼِا، 

ألكىصيف هعاق اذلس 
3

 اـللصز كاهوان ٌَجصمية ألصس.

                                                                                                                                                                                            
1
-Cf. Frédéric DESPORTES, Laurence LAZERGES -COUSQUER, traité de procédure pénal, economica, paris, 

2009,. p.1905. 

2
  . 183ض. 1،1999،جمةل كضائية، ؿسذ.222057، سَف زمق 27/07/1999اهؼص، اقلوكة اًـَيا، اًلصفة ادليائية،اًلصاز اًعاذز تخازخي  -

3
                                                                                         ذت ادلياايث، و اذلس ألكىص اـللصز يف ساذت ادليح.                                                                             و يخعَة اٍمتيزي يف سفِوم اذلس ألكىص اـللصز كاهوان تني سسبًٔخني: ٌُل سفِوم اذلس ألكىص يف سا -

                                                                                                                       ٔبوال:سفِوم اذلس ألكىص يف ساذت ادلياايث   

كىص      و ًي  يف حسُا الٔ  ابًًس حة ٌَـلوتة ادليائية فٕان اذلس ألكىص اـللصز كاهوان ُو ثغل اًـلوتة اـللَضة اًيت يلصزُا اًيط اًلاهوين، وـلوتة ٔبظَية ٌَجصمية

     اذلس اًلاهوين اـلعحق ٔبو اقلىوم تَ، يف ٕاظاز اـلخاتـة ٔبو اقلاهكة اًيت جسم  ابًـلوتة ألكوى .                                 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 78 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

كري ٔبن ُياك حاالث اس خثٌاُا اـلرشغ، جيوس سن ذالًِا ٌَلايض ٔبن حينك تضؼمِا، ابًؼصمغ          سؼن ادؼذالف 

 ظحيـهتا، و اـلمتثةل فامي يًل:   

ٔلحاكم اـلاذت ٕار هعت رصاحة ؿىل ٔبن اًـلوتة اًيت يلىض هبا ثيفيشا  ق.غسن 189وزذث يف اـلاذت  :اذلاةل ألوىل

ضس اقلحوش اطلي ُصة، ٔبو رشغ يف اًِصوة ثضم ٕاىل ٔبية ؾلوتة سؼاًحة ٌَحصيؼة حمىؼوم هبؼا، ؾؼن  ق.غسن 188

سن ق.غ 2/ 35ادلصمية اًيت ٔبذث ٕاىل اًلدغ ؿَيَ، ٔبو حخسَ    و رعل اس خثٌاءا سن اـلاذت 
1
 . 

فاذ اقلىوم ؿَيَ تـلوتؼة سوكوفؼة اًخيفيؼش، و ففي حاةل سا ٕارا اس خ ق.ٕا.حسن  593وزذث يف اـلاذت  اذلاةل اًثاهية: 

ظسز ضسٍ يف رمةل اشل  س يواث حىٌل يليض تـلوتة اذلخ   ٔبو ٔبذين تـلوتة ٔبصس، ٕار ثيفش اًـلوتة ألوىل، ٔبوال 

اًعاذز هبا اذلنك ألول ذون  ٔبن يَخخ  ابًـلوتؼة اًثاهيؼة،
2
ٕار ٔبن ٕاًلؼاء وكؼف اًخيفيؼش يف ُؼشٍ اذلؼاةل، يؼؤذي ٕاىل  

ـلخوايل ٌَـلوتة ألوىل و اًثاهية، و سلوظ اذلق يف وكف اًخيفيش يمت تلوت اًلاهون، ذون حاخة ًعسوز ٔبسص اًخيفيش ا

ًِشا اًلصط، سن ظصف اًلايض اطلي وكـت ٔبساسَ اـلخاتـة اًثاهية، ًوي  سَزسا إبظساز ٔبسص تشعل.
3

   

، وحؼاةل  ق.غسن 35/2زائصي يف اـلاذتوميىن جتس يس معَية مض اًـلوتة اًساًحة ٌَحصية اًيت هط ؿَهيا اـلرشغ ادل

و ثخحؼسذ اًـلوتؼة  -تـلوتؼة زالزؼة سؼ يواث  غ.ق سؼن  350اًضرط اقلىوم ؿَيَ يف حصمية اًرسؼكة ظحلؼا ٌَؼٌلذت 

 ق.غسن  1/ 333وحصمية اًفـي اًـَين اكلي ابذلياء، ظحلا ٌٌَلذت  -مبوحة ُشٍ اـلاذت سن س ية ٕاىل مخ  س يواث

، مث ؾلوتة سؼ خة ٔبصؼِص سؼن ٔبخؼي دياهؼة -تة وفلا ًِشٍ اـلاذت سن صِصين ٕاىل س يدنيوثخحسذ اًـلو  -ثس يدني حخ  

و  -و ثخحسذ اًـلوتة مبوحة ُشٍ اـلاذت تني زالزة ٔبصِص و زالج سؼ يواث-ق.غسن  376ألساهة ظحلا ًيط اـلاذت 

                                                                                                                                                                                            

                                                    اثهيا:سفِوم اذلس ألكىص يف ساذت ادليح                                                                          

                    ٕان سفِوم اذلس ألكىص يف ساذت ادليح خيخَف ابدذالف حاًخني ٌُل اًـلوتة اًـاذية و اًـلوتة اـللَضة.                               

ون وحس ٔبكىص ٌَجصمية اًـاذية حسة هؼام حصثية اًـلوابث اًوازذ يف اـلاذت ارلاسسة سن كاهون ٔب(اًـلوتة اًـاذية: و يلعس هبا ثغل اًـلوتة اًيت يلصزُا اًلاه

 اًـلوابث، و ثؼِص يف ؾلوتة اذلخ  ٔبو اًلصاسة.

اًوازذ يف اـلاذت  فة(اًـلوتة اـللَؼة:و عم ثـين ثغل اًـلوتة اًيت ثَحلِا ػصوف ساذية ٔبو كاهوهية، ثؤذي ٕاىل اذلنك تـلوتة سلَؼة وحاةل اًـوذ حسة اًخـصي

 .              806-805سن كاهون اًـلوابث، حير حينك فهيا ؿىل ادلاين تـلوتة سضاؾفة.اهؼص، ؿًل حصوٍ، اـلصحؽ اًساتق، ض. 57

1
 سن كاهون اًـلوابث ادلزائصي.189و188اهؼص، اـلواذ -

2
 سن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية.593اهؼص، اـلاذت -

3
  .170،ض.2005زي يف رشخ كاهون الاحصاءاث ادلزائية سؽ اًخـسيالث اـلسذةل ؿَيَ،ذاز ارلضلوهية ًٌَرش واًخوسيؽ، اهؼص،ظاُصي حسني، اًوخ -
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مجؼؽ زؼالج سؼ يواث               ثعحيلا ـلحسٔب اًضم جتمؽ ُشٍ اًـلوابث اًثالزة يف هعاق اذلس ألكىص اـللصز، و سن مثة جيؼة 

: س يدني:س خة ٔبصِص= مخ  س يواث و س خة ٔبصؼِص؛ ٔبي ٔبن اًـلوتؼة اـللؼصزت ثفؼوق اذلؼس ألكىصؼ اـللؼصز دلصميؼة 

اًرسكة، و ُو مخ  س يواث، وسن مث ال جيوس ٌَمحوكة ٔبن ثبٔسص جبمؽ تافة اًـلوابث، و ٕامنا جيؼوس ًِؼا ٔبن جتمـِؼا 

ؽ اًـلوتؼة اـللؼصزت دلصميؼة دياهؼة ألساهؼة اـللؼسزت ثسؼ خة ٔبصؼِص؛حزئيا يف حسوذ اشل  س يواث، ذون مج
1
و تؼشعل  

 يخلصز اًخرفيغ سن ٍلوغ اًـلوابث. 

و يخـني ؿىل اًيياتة اًـاسة، ٔبو هجة اذلنك ادلزائية اًيت ثفعي يف بٓدص كضية، اًخحلق سن اذلاةل ادلزائية ٌَـلوابث 

اوس اذلس ألكىص اـللصز ٌَجصمية ألصس، وحؼة ختفيضؼِا ٕاىل ُؼشا اقلىوم هبا، فٕارا ثحني ًِا ٔبن ٍلوغ اًـلوابث يخج

اذلس و ٕاال تاهت اًـلوتة ثـسفية.
2
  

ويف مجيؽ ألحوال ؾيس ٕاًلؼاء ٕاحؼسى اًـلؼوابث، و ختفيضؼِا، يف ٕاظؼاز اًضؼم سؼواء ابًًسؼ حة ٌَـلؼوابث اًسؼاًحة 

فيؼؼش اًـلؼوابث   نؼٌل ٔبن ٕاحؼؼصاءاث ٌَحصيؼة، ٔبو اًلصاسؼاث اـلاًيؼة، رضوزت اإلصؼؼازت ٕاىل ُؼشا اًخرفؼيغ يف جسؼي ثي 

اًخرفيغ، حتعي تعوزت كصاز كضايئ ثـمي اًيياتة اًـاسة ؿىل ثيفيشٍ، فٕارا تان ألسص خيط ؾلوتة اذلؼخ  ٔبزسؼي 

كصاز اًخرفيغ سدارشت ٕاىل اًصئي  اـلرشف ابـلؤسسة اًـلاتية
3
. 

 هون اًـلوابث سا يًل:سن كا35و سن مث يضرتظ ًخعحيق كاؿست مض اًـلوابث ظحلا ـلا وزذ يف اـلاذت 

 اًخـسذ اذلليلي ٌَجصامئ، تعسوز ؿست ٔبحاكم ساًحة ٌَحصية، وال هتم ٕان تاهت ابثة  ٔبو هنائية. .1

وحست اًـلوتة سن حيؼر ظحيـهتؼا، تؼبٔن حىؼون حٌائيؼة ٔبو حٌحيؼة؛  .2
4
ٔبي ٔبن حىؼون سؼن ظحيـؼة واحؼست.  

مجؽ ؾلوتة اًسجن، ٕاال سؽ سثيَهتؼا حبير ال ميىن مجؽ ؾلوتة اذلخ  ٕاال سؽ سثيَهتا، ٔبي ؾلوتة اذلخ  وال 

ٔبي ؾلوتة اًسجن ؛وسن مثة ال جيوس مجؽ اذلؼخ ،  و اًسؼجن         و اًـىؼ  حصؼيح. ٔبسؼا ٕارا تاهؼت 

                                                           
1
  .774؛ ؿًل حصوٍ، اـلصحؽ اًساتق، ض.343اهؼص، ٔبحسن توسليـة،اًوخزي ......، اـلصحؽ اًساتق، ض.- 

 
2
                                                                                                       .                     813اهؼص، ؿًل حصوٍ، اـلصحؽ هفسَ، ض.- 

3
          .                                                                                                                  814اهؼص، ؿًل حصوٍ، اـلصحؽ هفسَ، ض. - 

4 -
.279اهؼص، ٔبحسن توسليـة، اًوخزي يف اًلاهون ادلزايئ اًـام ، اـلصحؽ هفسَ،ض.
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اًـلوابث سن ظحيـة خمخَفة تبٔن تاهت ٕاحساُا حٌائية        و ألدصى حٌحية، فال جيوس ًلضات اـلوضوغ 

فلصت ٔبوىل سن كاهون اًـلوابث. 35ٔبحاكم اـلاذت ٔبن يبٔسصوا تضمِا حزئيا ٔبو لكيا، و ٕاال دصكوا 
1

 

رضوزت اًدس حية .3
2

، ٕار ؿىل اًلايض ٔبن يعسز اذلنك  ابًضم مبوحة ٔبسص سسخة، يخضمن مجيؼؽ اًحيؼاانث 

اًيت جسمح ٌَمحوكة اًـَيؼا سؼن ثسؼط زكاجهتؼا ؿؼىل اًرشؼوظ اـللؼصزت كؼاهوان،
3

فؼيحنك تضؼم لك اًـلؼوابث 

ـلوتة اًيت جية ثيفيشُا، و اًيت ال جيؼوس ٔبن حىؼون سؼسهتا ٔبنؼرث سؼن اقلىوم هبا،ٔبو تـغ سهنا، تخحسيس اً

اذلس ألكىص اـللصز كاهوان ٌَجصمية ألصس.
4
  

و ثعحيق كاؿست اًضم جيـَيا ٔبسام ٕاحامتًني
5
: 

 ٔبن ثخـسذ اـلخاتـاث ٔبسام ادلِة اًلضائية هفسؼِا، فيىؼون دلِؼة اذلؼنك ؾيؼس اًفعؼي يف :الاحامتل ألول

، ٔبن ثليض جبمؽ اًـلوابث اًيت ثيعق هبا سؽ    سا س حق ًِا ٔبن حوكت تؼَ، بٓدص ذؾوى ثـصط ؿَهيا

 ق.غ.سن  2/ 35و رعل وفق اًرشوظ اـليعوض ؿَهيا يف اـلاذت 

 ٔبن ثخـسذ اـلخاتـاث و يمت اًفعي فهيا مجيـؼا، ذون ٔبن ثليضؼ ادلِؼة ألذؼريت ابًضؼم،  :الاحامتل اًثاين

ؼا اـللكفؼة ابًخيفيؼش ففي حاةل ٕاقفال ادلِة ألذريت اًفعي يف مض  اًـلوابث، فٕان اًيياتة اًـاسة ابؾخحاُز

ٔبن ثلسم ظَة مض اًـلوابث ٕاىل ادلِة اكلخعة. ٔبو ٔبن يخلسم اقلىوم ؿَيَ تعَؼة ٕاىل ادلِؼة اكلخعؼة 

 تعَة مض اًـلوابث، و ُشا تـس ثوافص اًرشوظ اًالسسة إلؾٌلل ُشٍ اًلاؿست.

ضؼؼميت حؼؼواس مض تافؼؼة اًـلؼؼوابث، ٔبو حؼؼزء سهنؼؼا فؼؼٕان اـلرشؼؼغ ، اًؼؼيت ث ق.غسؼؼن  35/2و اسؼؼ خثٌاءا سؼؼن اـلؼؼاذت 

ادلزائصي ٔبوزذ هعوظا كاهوهية جترب اًلايض، ٔبو اًيياتة اًـاسؼة ؿؼىل رضوزت، و وحؼوة مض اًـلؼوابث ذون ألذؼش 

                                                           
1-

، اًعاذز سن اًلصف جممتـة، سلذخ  سن، حياليل تلساذي، اإلحهتاذ اًلضايئ يف 41029، سَف زمق 1984-10-22اهؼص، افلَ  ألؿىل، اًلصاز اـلؤزد يف 

.297،ض.2001اًوظين ًٔلصلال اًرتتوية، ادلزائص،، اصليوان 1ظ. 2اـلواذ ادلزائية، ح.
 

2 -
 2003، ، اإلحهتاذ اًلضايئ ٌَلصفة ادليائية، ؿسذ ذاض،285942، سَف زمق 2002-01-22اهؼص، اقلوكة اًـَيا، اًلصفة ادليائية، اًلصاز اًعاذز تخازخي  

.                                          304،ض.
  

3 - 
.         34يضة، اـلصحؽ اًساتق، ض.اهؼص، سضري اًـا

 

4 -
، ، اإلحهتاذ اًلضايئ ٌَلصفة ادليائية، ؿسذ ذاض، 294096، سَف زمق 2003-02-25اهؼص، اقلوكة اًـَيا، اًلصفة ادليائية، اًلصاز اًعاذز يف  

.                                  156،ض.2003
 

5 -
                                                               .22اهؼص، سانيسي زص يس، اـلصحؽ اًساتق،ض. 

. 
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" مض اًـلؼوابث يف سؼواذ سؼن ق.غ اًؼيت ثؼيط  ؿؼىل سؼا يؼًل:  38مبحسٔب ادلة، و ُشا ظحلؼا ـلؼا ثضؼميخَ اـلؼاذت 

، و ثعحق ُشٍ اًلاؿست ؿىل ؾلوتة اذلؼخ        و اًلصاسؼة، ؿؼىل حؼس سؼواء ٕارا تاهؼت ثيؼسزح حويب"اكلاًفاث و 

مضن اكلاًفاث، وثحل  ُشٍ اًلاؿست حصيحة حىت   يف حاةل ثـسذ اكلاًفاث سؽ ادليح
1
. 

اًـلؼوابث  سؼن كؼاهون 37ٔبسا ابًًس حة ٌَـلوابث اًخحـية، و اًخوكيَية، و نشا ثؼساتحري ألسؼن،  فلؼس هعؼت اـلؼاذت 

رصاحة ؿىل حواس مجؽ ٔبو مض اًـلوابث اًخحـية،و ثساتري ألسن، و يالحغ ٔبن اـلرشغ      ؾل يرش ٕاىل اًـلؼوابث 

سن كاهون اًـلوابث. 18ٕاىل 9 اًخوكيَية اـليعوض ؿَهيا يف اـلواذ سن
2

و ُشا سا يثري ؿست جساؤالث ثضؼبٔن         

هنا كؼري سـييؼة تلاؿؼست ازلؼؽ، و سؼن مثؼة ال جيؼوس مضِؼا ٔبم ٔبهؼَ جمؼصذ ؿسم رهص اًـلوابث اًخوكيَية، فِي ُشا يـين بٔ 

 سِو؟  

و يصى اًحـغ
3
يف رعل، ٔبهَ هؼصا ًىون اًـلوابث اًخوكيَية يف حليلهتا عم ؾلوابث ًعيلة ابًـلؼوابث ألظؼَية،  

ا ٔلحؼاكم اـلؼاذت و اتتـة ًِا سن حير الآثز فِىي ثيفش تلوت اًلاهون يف هف  اًوكت سؽ اًـلؼوابث ألظؼَية، ثعحيلؼ

فامي ؿسا اذلاالث اًيت ييط ؿَهيا اًلاهون رصاحة. ق.غسن  4/3
4

 

"جيوس مجؽ ثساتري ألسن يف حاةل ثـسذ ادلياايث سن كاهون اًـلوابث فٕاهَ  37وظحلا ـللذضياث اـلاذت 

زذ يف كاهون ثيؼمي و ادليح و يىون ثيفيش ثساتري ألسن اًيت ال جسمح ظحيـهتا تدٌفيشُا يف بٓن واحس ابًرتثية اًوا

 اًسجون ٕاؿاذت حصتية اـلساخني".         

سؼن  19و سا يالحغ ؿىل هط ُشٍ اـلاذت، ٔبن اـلرشغ ال يلعس تخساتري ألسن ثغل اـللصزت و اقلعوزت يف اـلؼاذت  

 ؛ ٔلهَ ابًصحوغ ٕاىل كاهون ثيؼؼمي اًسؼجون و ٕاؿؼاذت اإلذسؼاح الاحامتؾؼي ٌَمححوسؼني    و نؼشا كؼاهون ثيؼؼميق.غ

اًسجون و ٕاؿاذت حصتية اـلساخني اـلَلؼ ، ؾل جنؼس هعؼا كاهوهيؼا يحؼني هيفيؼة مجؼؽ ثؼساتري ألسؼن اـلخـؼسذت، و ال هيفيؼة 

واًؼؼيت ثعؼؼيف اـلؤسسؼؼاث، و اـلصانؼؼز اًـلاتيؼؼة، ٔبو فؼؼامي ثـَؼؼق  ق. ث. شسؼؼن  28حصثيهبؼؼا، ٕاال فؼؼامي خيؼؼط اـلؼؼاذت 

 ابًخساتري اًخبٔذتية اـلخزشت ضس اقلحوسني. 

                                                           
1
  .25اهؼص، ٔبحسن توسليـة، كاهون اًـلوابث .......، اـلصحؽ اًساتق، ض. 

2
 . 777اهؼص، ؿًل حصوٍ، اـلصحؽ اًساتق، ض. - 

3
 .791؛778اهؼص، ؿًل حصوٍ ، اـلصحؽ اًساتق، ض. - 

4
 .سن ق.غ 03فلصت  4اهؼص، اـلاذت  - 
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 غ يلعس تخساتري ألسن ثغل اـلخـَلة توضؽ ألحساج يف سصانز خمععة؟. فِي اـلرش  

يالحغ، ٔبن ُشا  اًيط يىذيفَ اًلموط فداًصمغ سن اًخـسيالث اًيت ٔبذذَت ؿىل كاهون اًـلؼوابث سؼؤدصا، ٕاال  

حامتؾؼي ٔبن ُشا اًيط ؾل حيغ ابًخليري،ٕار ٔبن اـلرشغ ٔبتل  ؿىل ؾحازت  كاهون ثيؼمي اًسجون   وٕاؿاذت اإلذساح الا

اـلخضؼمن حاًيؼا كؼاهون ثيؼؼمي اًسؼجون و ٕاؿؼاذت اإلذسؼاح  05/04ٌَمححوسني، ابًصمغ سن ٕاًلائَ مبوحؼة اًلؼاهون 

الاحامتؾي ٌَمححوسني، سا يالحغ ٔبيضا ٔبن اـلرشغ، كس ٔبًل  اًـلوابث اًخحـية سن مضن هعوض كاهون اًـلؼوابث 

 اًـلوابث اًخوكيَية، ٕاال ٔبهَ سن ذالل ُشا اًيط , و ٔبتل  ؿىل2006-12-20، اـلؤزد يف 23-06مبوحة اًلاهون 

 حىت ثامتىش سؽ اًخـسيالث اـلسذةل.  ق. غسن  37هالحغ اًـى    وجيسز ابـلرشغ ٔبن هيمت تخـسيي هط اـلاذت 

ٔبسا ابًًس حة ٌَـلوابث اـلاًية، فدرسي ؿَهيا كاؿست مجؽ اًـلؼوابث و ُؼشا سؼا ؾل يلؼصز اًلؼايض ذؼالف رعل تؼيط 

سن كاهون اًـلوابث، ٕار يخـني مض اًـلوابث اـلاًية اقلىوم هبا هنائيا، سواء  36هعت ؿَيَ اـلاذت  رصحي، و ُو سا

تاهت ؾلوابث سٌفصذت سس خلةل ٔبو سلرتهة تـلوتة ٔبدصى ٔبظَية
1

.كري ٔبهَ جيوس ٌَلايض ٔبن يلصز ٔبيضا ذسؼج اًلصاسؼاث 

 اـلاًية حبنك رصحي.

 اًـلوابث سن اًواثئق اًخاًية :و يخىون سَف مض اًـلوابث، و نشا سَف ظَة ذسج 

 ظَة اًضم ٔبو اصلسج، -

 وسزة سن ألحاكم ادلزائية اـلصاذ مضِا ٔبو ذجمِا،  -

 اًوضـية ادلزائية ٌَمحىوم ؿَيَ،  -

 ،02حصيفة اًسواتق اًلضائية زمق  -

اًامتساث اًيياتة اًـاسة، -
2
  

ٕاال يف حسوذ اًـلوتة سوضوغ اصلسؼج، ٔبو اًضؼم، ويرتثة ؿىل مض و ذسج اًـلوابث اقلىوم هبا، حـَِا كري انفشت، 

كري ٔبن ألحاكم اًعاذزت هبا ثحل  كامئة هسؼواتق كضؼائية  جسؼجي تعؼحيفة اًسؼواتق اًلضؼائية، وسؼن مث فؼٕان بآثز 

شا ٔلن معَية اًضم   واصلسج ثـخرب يف اذلليلة وس يةل ثيفيشية.   اًضم ال ثؼِص ٕاال سن حير ثيفيش اًـلوتة ُو

                                                           
1
 -Cf. Jean- CLAUDE SOYER, droit pénal et procédure pénal, 12eme édition, Dalloz, Paris, 2001, p .190 . 

2
 .23اهؼص، سانيسي زص يس ، اـلصحؽ اًساتق، ض. - 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 83 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

خيسم سعَحة اقلىوم ؿَيَ، نٌل ُو اذلال ابًًس حة ـلحسٔب اصلسج، و ُؼو سؼا اسؼ خلص ؿَيؼَ الاحهتؼاذ و سدسٔب اًضم ال 

اًلضايئ، ٕار ؿىل اًلايض ٔبن يليض تسسج اًـلوابث حىت و ًو ؾل حىن سن ظحيـة واحست نلاؿست ؿاسؼة، نؼٌل جيؼوس 

هل ٔبن يضمِا لكيا ٔبو حزئيا،
1

ـ  َيؼا، ٕار ابًؼصمغ سؼن ثؼوافص رشوظ و ُشا سا ياٌلحغ سن ذؼالل احهتؼاذاث اقلوكؼة اً

ٕاؾٌلل سدسٔب اًضم، ٕاال ٔبهَ يؤذؼش مبحؼسٔب اصلسؼج نلاؿؼست ؿاسؼة  مفؼىت ثوظؼَت ادلِؼة اًلضؼائية اكلخعؼة تعَؼة ذسؼج 

سؼن ق.غ اـلخـَلؼة تدٌفيؼش اًـلوتؼة ألصؼس، تيؼامن يحلؼ   35اًـلوابث، حىون سَزسة تخعحيق اًفلصت ألوىل سن اـلؼاذت 

 يق اًفلصت ألسص حواساي ًِا ثضبٔن ثعح 

و اـلخـَلة تضم اًـلوابث. 35اًثاهية سن هف  اـلاذت 
2
  

و يف حاةل ثـسذ ألحاكم و اًلصازاث ادلزائية اـلخضمية اًـلوابث اـلخـسذت، و ؾل ثحاذز اًيياتة اًـاسؼة تخلؼسمي ظَؼة 

ًـلوابث اـلخـسذت ٔبسام ٌَجِة اكلخعة ٔلخي مضِا ٔبو ذجمِا، يخلسم اقلىوم ؿَيَ تياءا ؿىل ذؾوى ٕاصاكل  يف ثيفيش ا

ادلِة اًلضائية اكلخعة، و يىون ٌَلايض حني ٕارن اًسَعة اًخلسيصية ٕاسا إبؾؼٌلل كاؿؼست اصلسؼج ٔبو اًضؼم؛ و ثـخؼرب 

ؼا اـلرشؼغ رصاحؼة يف هؼط اـلؼاذت  يف اًفلؼصت ألذؼريت 14سن اذلاالث اًوحيست اًؼيت رهُص
3
سؼن ق ث ش، هسؼخة   

ا سن اًـلوابث. ًإلصاكل و حرصُا ابًًس حة ٌَزناؿاث اًـا  زضة يف ثيفيش اًـلوتة اًساًحة ٌَحصية ذون كرُي

 ارلامتة:

ٕاصاكالث اًخيفيش يف اـلواذ ادلزائية ذؾوى حزائية حوكيَية، يس خعيؽ سن ذالًِا اـليفش ضسٍ سٌاسؿة ثيفيش اذلنك بٔو 

ة اًخيفيش. وسن اًـيارص اًلصاز ادلزايئ، تـصط ألسص ؿىل اقلوكة اكلخعة ٌَفعي فيَ، فِو ىزاغ كضايئ حول رشؾي

ألساس ية اًيت يلوم ؿَهيا ثغل ألس حاة اـلخـَلة تيعاق اًخيفيش سن حير خماًفة اًخيفيش ًلواؿس اًلاهون، سن دعم 

ـلست اًـلوتة ، و اًىيفية اًيت يمت هبا اًخيفيش سن حير اـلاكن واًزسان، و ثغل اـلخـَلة تخـسذ ألحاكم، بٔو اًلصازاث 

 اًيت جس خَزم ٕاؾٌلل كاؿست اصلسج ٔبو اًضم.ادلزائية اًحاثة، 

                                                           
1
 . 124ض.2005، 02ًـَيا،غ.، ،جمةل اقلوكة ا387912، سَف زمق 15/02/2005اًلصاز اًعاذز تخازخي اهؼص،اقلوكة اًـَيا، اًلصفة ادليائية، - 

2
، ،الاحهتاذ اًلضايئ ٌَلصفة ادليائية، ؿسذ ذاض 215308، سَف زمق 25/04/2000اهؼص، اقلوكة اًـَيا، اًلصفة ادليائية ،اًلصاز اـلؤزد يف  - 

، ض. 2005، 01ـَيا           غ.،جمةل اقلوكة اً 292769، سَف زمق 09/03/2005؛ اهؼص، اقلوكة اًـَيا، اًلصاز اًعاذز تخازخي 302؛300،ض.2003

 .641؛639، ض. 2007، 01، جمةل اقلوكة اًـَيا             غ.385218، سَف زمق 02/05/2007؛ اهؼص، اقلوكة اًـَيا، اًلصاز اـلؤزد يف 410؛407

3
ًيف  اإلحصاءاث اقلسذت يف اًفلصاث اًساتلة سن سن ق ث ش يف اًفلصت ألذريت ؿىل ٔبن " حصفؽ ظَحاث ذسج اًـلوابث، ٔبو مضِا ، وفلا  14ثيط اـلاذت  - 

 ُشٍ اـلاذت ٔبسام بٓدص هجة كضائية ٔبظسزث اًـلوتة اًساًحة ٌَحصية".  
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سؼؼن مث، فؼؼٕان ٕاصؼؼاكالث اًخيفيؼؼش يف اـلؼؼاذت ادلزائيؼؼة ُؼؼو ٔبنؼؼرث اًلؼؼواهني اإلحصائيؼؼة يف افلؼؼال ادلؼؼزايئ حسازؼؼة،و 

خسية.
1

وثؼِص ٔبطميخَ يف ؿست سؼاُص ٔبجصسُا
2

  : 

 ة وساذام اإلصاكل ٔبن  اًخيفيش ُو ألثص اًلاهوين ٌَحنك، و ميثي اًِسف اٍهنايئ ًإلحصاءاث ادلزائي

يف ثيفيش اـلواذ ادلزائية هيسف ٕاىل ٕاؿاكة اًخيفيؼش فدعصيؼق اٌَؼزوم هيؼسف ٕاىل ٕاؿاكؼة ٔبثؼص اذلؼنك.
3
 

فاـليفـش ضسٍ ال هيامج اذلنك يف حس راثَ، ٕاال ٔبهؼَ كؼس يخوظؼي مبياسؾخؼَ ٌَخيفيؼش، ٕاىل جتيؼة بآثز 

 ُشا اذلنك.  

 ش ا يف اذلاةل اًيت يعحح  فهيا اذلنك راثؼَ ابات، يــخرب اًوس يةل الاحذياظية يف يس اقلىوم ؿَيَ،ُو

 كري كاتي ٌَعـن ٔبو اـلياكضة ٔبسام كايض اـلوضوغ.
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 كامئة اـلصاحؽ:

  سانيسي زص يس، اصاكالث اًخيفيش يف ألحاكم ادلزائية،سشهصت ًييي ٕاخاست اًخرصح سن اـلـِس اًوظين

      2007ٌَلضاء، 

  اذلاكم ادليائية،ذزاسة سلازهة يف اًلاهون اـلرصي واًفصويس، اًعحـة َلوذ هحيش، الاصاكالث يف ثيفيش

     1990ألوىل، ذاز اًفىص اًـصيب، اًلاُصت 

  َلس سـيس منوز، ٔبظول الاحصاءاث ادلزائية، رشخ كاهون ٔبظول اقلانٌلث ادلزائية، اًعحـة ألوىل، ذاز

 2005اًثلافة ًٌَرش واًخوسيؽ، ألزذن،

 زي يف رشخ اًلاهون ادلزايئ اًـام، اًعحـة ارلاسسة، سمتة وسٌلحة يف ضوء كاهون ٔبحسن توسليـة، اًوخ

 ، ذاز ُوسة، توسزيـة، ادلزائص20/12/2006

 ،2006ؿًل حصوٍ، اـلوسوؿة يف الاحصاءاث ادلزائية، افلضل اًثاًر يف اقلاهكة، ذون ذاز ورش 

 حة حسان، اًلاُصت، ٔبمحس ؾحس اًؼاُص اًعية، ٕاصاكالث اًخيفيش يف اـلواذ ادلزائية ، سعحـة ٔبتياء ُو

 1994، 4اًعحـة 

  زهيَ خازو، سوسوؿة كاهون اًـلوابث اًـام و ارلاض ، سٌلحة سـسةل و سزاذت، افلضل اًثاين ، حصمجة ًني

 2003ظالخ سعص ،سًضوزاث اذلَيب اذللوكية، 

 ،ح سن اـلـِس اًوظين اصاكالث اًخيفيش يف اـلواذ ادلزائية، سشهصت ًييي اخاست اًخرص سضري اًـايضة

 2004ٌَلضاء،

  ٕاتدسام  اًلصام، اـلععَحاث اًلاهوهية يف اًدرشيؽ ادلزائصي، كاسوش ابٌَلخني اًـصتية و اًفصوس ية، كرص

 1998اًىذاة، اًحَيست، 

 ،2008سسحت اصلتييس، سوسوؿة اًخيفيش ادليايئ،اًىذاة ألول،اـلىذة ادلاسـي اذلسير،الاسىٌسزية 

 ِويج، فذوخ اًضاريل، رشخ كاهون اًـلوابث ،كسم ؿام ،اًيؼصية اًـاسة ٌَجصمية ؿًل ؾحس اًلاذز اًل

 2002،اـلسؤوًية و ادلزاء ادليايئ ،اًىذاة ألول ،ذاز اًِسى ٌَمعحوؿاث ،اإلسىٌسزية ، 
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 ،1999خالل ثصوث،هؼم اًلسم اًـام يف كاهون اًـلوابث،ذ .ذ. ن، ذ.م.ن 

  ذاز اًـؿل ٌَجميؽ،ًحيان2ء اًثاين، ظ.حٌسي ؾحس اـلغل، اـلوسوؿة ادليائية، ادلز ، 

 .سًضبٔت اـلـازف اإلسىٌسزية3زسسي  هبيام، اًيؼصية اًـاسة ٌَلاهون ادليايئ ظ ، 

  سععف  جمسي ُصخَ،اـلضالكث اًـمَية يف ٕاصاكالث اًخيفيش ادليائية، اـلضالكث اًـمَية يف اصاكالث

 اًخيفيش ادليائية، ذاز اًلاُصت ٌَعحاؿة

 زي يف رشخ كاهون الاحصاءاث ادلزائية سؽ اًخـسيالث اـلسذةل ؿَيَ،ذاز ارلضلوهية ظاُصي حسني، اًوخ

 2005ًٌَرش واًخوسيؽ، 

  

 :اصلوزايث 

  حىمية توزهحة، اًزناؿاث اًـازضة اـلخـَلة تدٌفيش ألحاكم ادلزائية اـلخضمية اًـلوابث اًساًحة ٌَحصية،ؿسذ

 .2003ذاض، م.ق، ًالحهتاذ اًلضايئ ٌَلصفة ادليائية،

 .2005، كسم اًواثئق، ادلزائص 2س يسضم خمخاز، ادذعاض قصفة االهتام، م. ق، غ  . 

  ،2003جمةل اإلحهتاذ اًلضايئ ٌَلصفة ادليائية، ؿسذ ذاض. 

  ،2007جمةل اقلوكة اًـَيا، اًـسذ ألول. 

  ،2005جمةل اقلوكة اًـَيا، اًـسذ ألول. 

  ،2005جمةل اقلوكة اًـَيا، اًـسذ اًثاين. 

 1999اًلضائية، اًـسذ ألول،  افلةل. 

  ،1991افلةل اًلضائية، اًـسذ اًثاين. 
 :اـلصاحؽ ابًلة اًفصوس ية

 

 R. Merle et A. Vitu.traité de droit criminel, procédure pénale,5eme édition, 

cujas, 2001 
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 نك اًصاصسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاذ واذلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًفس
 

 ،بٔس خار سساؿس "بٔ" ألس خار/ اذلاح ؿًل تسز اصلين   

 خاسـة سـيست    

 

 سلسسة

اسـة، وثخساذي فهيا ؾواسي خمخَفة ثـخرب ػاُصت اًفساذ ػاُصت ؿاـلية صسيست الاهدضاز، راث ٔبتـاذ و  

يعـة فعَِا ؾن تـضِا اًحـغ، وختخَف ذزخة مشوًيهتا سن جممتؽ لٓدص
1

. وحزذاذ دعوزت ُشٍ اًؼاُصت الزثحاظِا 

مبحوزين ٔبساس يني يف اًـمَية اًخمنوية، يخـَق ألول تفىصت اـلال اًـام، ؾعة اصلوةل، تيامن يضمي اًثاين اًوػيفة 

 اًـاسة.

لس احذشت  ت كضااي اًفساذ اُامتسا هحريا ؾيس التٔاذمييني واًس ياس يني ؿىل اًسواء، وسٌاظ ُشا الاُامتم ًو

زاحؽ ٕاىل ؿست ٔبس حاة ًـي ٔبطمِا سلوظ حىوساث تـغ اًحضلان اًعياؾية ٔبو اًياسية ثسخة اهدضاز فضاحئ كضااي 

ـاسة هؼصا الزثحاظ فـاًية اإلذازت فساذ، نٌل اسذاذ الاُامتم مبوضوغ ذزاسة اًسَوك ألذاليق يف جمال اًوػيفة اً

اًـاسة ثسَوهياث ؤبذالكياث اًـاسَني هبا
2
. 

وسن تني ظوز اًفساذ الٔنرث ص يوؿا، اًفساذ اًس يايس اطلي يـرب ؾن وحوذ ذَي يف اس خزسام اـلوازذ  

ا،  سن ظصف اًـموسية اًس ياس ية اـلخاحة، اًيت جضمي اًرثوت واصلذي واس خزسام وسائي اإلهصاٍ، واًوػائف وكرُي

                                                           
1
خحست ية ألدم اـل ٔبهؼص، ٔبسري فصح يوسف، ساكحفة اًفساذ اإلذازي واًوػيفي وؿالكذَ ابدلصمية ؿىل اـلس خوى اقلًل واإلكَميي واًـصيب واصلويل يف ػي اثفاك  - 

 10، ض.2010ـلاكحفة ادلصمية، اـلىذة ادلاسـي اذلسير، اإلسىٌسزية، 

2
، 2006، ذاز ارلضلوهية ًٌَرش واًخوسيؽ، ادلزائص، 9، جمةل ذزاساث اكذعاذية، غ.-زؤية واكـية وٕاسالسية–ٔبهؼص، معصو ظاجص، اًفساذ اإلذازي والاكذعاذي  - 

 .82ض.
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سن يضلي رعل اـليعة ٔبو يصاكة ثغل اـلوزاذ رلسسة ٔبُساف ذاظة فصذية ٔبو ؿائَية، مبا يخـازط سؽ اًلمي 

ألذالكية، وكمي اًزناُة واًضفافية
1
. 

ٔبسام ُشٍ اًوضـية، ظصحت ؿست بًٓياث ـلواهجة، ٔبو ًىدح دعوزت اًفساذ اًس يايس، سهنا سا ابث  

اًعاحل، اطلي خاء ًخعحيح ٔبدعاء اصلوةل اذلسيثة، اًيت ساذث جماالث يععَح ؿَيَ ابذلنك اًصاصس ٔبو اذلنك 

ثسذَِا ذاظة يف جمال ساكحفة اًفلص وحصص يس اإلهفاق اًـام
2
. 

تياءا ؿىل سا ثلسم، ثخَرط ٕاصاكًية اًححر يف اًـالكة تني اًفساذ واذلنك اًصاصس، ُي عم ؿالكة حصاتط  

 ٔبم حاكسي ٔبم ؿالكة ؾىس ية؟

 ن ُشٍ اإلصاكًية يف هلعخنيوس خىون اإلخاتة ؾ 

 اـلححر ألول: اإلظاز اـلفاُميي ٌَفساذ واذلنك اًصاصس.

 اـلححر اًثاين: اـللازتة اًلاهوهية تني اًفساذ واذلنك اًصاصس. 

 اإلظاز اـلفاُميي ٌَفساذ واذلنك اًصاصس:اـلححر ألول

)اـلعَة ألول(، يَيَ ثخيان سفِوم  حتمت ؿَييا ٔبذتياث اًححر يف سوضوغ  سدضـة وِشا، اًحسء تخـصيف اًفساذ

 اذلنك اًصاصس )اـلعَة اًثاين(

 سفِوم اًفساذ:اـلعَة ألول

سدسئيا، وضري ٔبهيا ال منغل ثـصيفا سوحسا ٌَفساذ الق ابًلدول صلى مجيؽ اًحاحثني يف ُشا اـلوضوغ 

حري ؾيَ تعصيلة ذمازةل، اًفضفاط، ذما يـين وحوذ ٕاصاكًية حليلة صلى اًحاحثني يف ثعويص ُشا اـلععَح واًخـ 

                                                           
1
. 19، ض.2011، سصنز ذزاساث اًوحست اًـصتية، تريوث، 1ظ. -ألس حاة والآثز واإلظالخ–اًس يايس يف ادلزائص  ٔبهؼص، َلس حَمي ًاميم، ػاُصت اًفساذ - 

، سوىس توذُان، اًيؼام يـصف اًفساذ اًس يايس ؿىل ٔبهَ" اإلذالل اـلخـمس تلواؿس اذليات اًس ياس ية اـليعوض ؿَهيا يف اصلس خوز واـلوازيق اصلاذَية ٌضلوةل." ٔبهؼص

 .27، ض.2009اكحفة اًفساذ يف ادلزائص، اـلؤسسة اًوظيية ًالثعال، اًًرش واإلصِاز، اًصوتية، اًلاهوين ـل

2
سشهصت ساحس خري، خاسـة ادلزائص، لكية اًـَوم  -ذزاسة اكذعاذية حتَيَية حاةل ادلزائص–ٔبهؼص، اسٌعوزان سِيةل، اذلنك اًصاصس وؿالكهتٌل ابٍمنو الاكذعاذي  - 

 . 19ض. ،2005/2006الاكذعاذية، 
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واًسخة يف رعل زاحؽ ٕاىل ؿسم جموذ سهنج سوحس صلزاسة ػاُصت اًفساذ ، مفن هجة ًوحغ ٔبن سـؼم اًىذاة 

اطلين ؾيوا تسزاسة اًفساذ يًمتون ٕاىل حلول سـصفية خمخَفة، وسن هجة ٔبدصى ثـسذ جماالث اًسَوك اإلوساين اًيت 

ثبٔذش وظف اًفساذ
1
. 

ط فصؿني ًخحسيس سفِوم اًفساذ، يضمي اًفصغ ألول ثـصيف اًفساذ يف ًوضيق حزي اًححر، س يرع

اًلاهون اصلويل واصلاذًل ويضمي اًفصغ اًثاين اًخـصيف اًفلِىي ٌَفساذ
2
. 

 ثـصيف اًفساذ يف اًلاهون اصلويل واصلاذًل:اًفصغ ألول

ذ ٔبهواؾِا ٕان اًفساذ ػاُصت سس متصت راث ذمازساث كري رشؾية ًِا ٔبتـاذ وثوظيفاث سذـسذت تخـس

ا ؤبذواهتا اًيت ثيـى  ثبٔزرياهتا ؿىل ٍلي اًـمَية اًخمنوية وابًخايل ؿىل زفاُية اـلواظن. ويؼِص سفِوم  وسؼاُُص

 اًفساذ تبٔهَ سفِوم سصهة و سعاظ، وسن مث س يلوم ابًححر ؾن سفِوسَ يف اًلاهون اصلويل مث يف اًلاهون اصلاذًل.

 ٔبوال: سفِوم اًفساذ يف اًلاهون اصلويل

لس ٔبذزك افلمتؽ اصلويل دعوزت اًفساذ، واسذاذ كَلَ ٕاساء ثساؾياثَ وؾواكدَ، نٌل اسذاذ يلييَ ٕاىل اذلاخة ً

اـلاسة ٕاىل ثخين س ياساث فـاةل ٌَخعسي ًِشٍ اًؼاُصت، سن ذالل ثـاون ٕاكَميي وذويل. وخبعوض سوكف 

ية سن ثـصيف اًفساذ، فَوحغ ٔبن ُياك ثـصيفاث ؿسيست، ًىن  ذون ٔبن ثربس ادذالفاث اـلؤسساث اصلًو

صية ًحيان سععَح اًفساذ، يف حني خاء تـضِا الٓدص يصنز دعيعا ؿىل  صية، فدـغ اًخـصيفاث خاءث حُو حُو

 ؾحازت اًفساذ اإلذازي، ويف سا يًل هوزذ تـضا سن ُشٍ اًخـصيفاث:

 

 

                                                           
1
ؿام الؾخلاذٍ فيلال سثال اًفساذ اإلذازي، اًفساذ اـلايل، اًفساذ الاكذعاذي، اًفساذ اًس يايس، وؿَيَ كس يـمس ٔبحس اًحاحثني ٕاىل ثـصيف اًفساذ ثضلك  - 

اظ اإلوساين. ٔبهؼص، ًويس ٕاجصاُمي اصلسويق، ثضمًوية ثـصيفَ، وال حاخة ًخرعيعَ مبجال سـني، تيامن يـمس بٓدص ٕاىل ثـصيف اًفساذ مضن ذائصت سـيية سن ذوائص اًًض

 .19، ض.2012، اًرشنة اًـصتية اـلخحست ٌَدسويق واًخوزيساث، اًلاُصت، 1ساكحفة اًفساذ يف ضوء اًلاهون واالثفاكياث اصلًوية، ظ.

2
غ ٔبو الاكذعاذ، ًوىٌَ احهتاذ سن اًحاحر يف حرص ُشا ال يـين ٕاظالكا جتاَُيا ٔبو ٕاكعاؤان ًخـصيفاث بتٔاذميية يف جماالث ٔبدصى تاًس ياسة وؿؿل الاحامت - 

 . اـلوضوغ يف هعاكَ اًلاهوين.
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ثـصيف سٌؼمة اًضفافية اصلوًية-
1
" سوء اس خزسام اًسَعة ًخحليق ساكسة رسعية" 

2
ُشٍ  . وثفصق

 اـليؼمة تني هوؿني سن اًفساذ  ٌُل: 

و سا يـصف مبسفوؿاث اًدسِيالث اًيت ثسفؽ فهيا اًصصاوى ٌَحعول ؿىل ألفضَية 1 /اًفساذ ابًلاهون: ُو

 يف ذسسة يلسرما سس خؿل اًصصوت وفلا ٌَلاهون.

و ذفؽ زصوت ٌَحعول ؿىل ذسسة ذميوغ ثلسميِا.2  /اًفساذ ضس اًلاهون: ُو

ًخـصيف خاء ضيلا، حير ؾل يخعف ابًضموًية، سا ذفؽ ابـليؼمة إلؿاذت ظياقهتا ٌَخـصيف، ؿىل اـلالحغ ٔبن ُشا ا

ٔبساش ٔبهَ " اًسَوك اطلي ميازسَ اـلسؤوًون يف اًلعاغ اًـام، ٔبو اًلعاغ ارلاض، سواء تاهوا س ياس يني بٔو 

ءت اس خزسام اًسَعة سوػفني سسهيني، هبسف ٕاثصاء ٔبهفسِم ٔبو ٔبكصابهئم تعوزت كري كاهوهية، وسن ذالل ٕاسا

اـلميوحة هلم"
3
. 

"  اًفساذ ُو ٕاساءت اس خـٌلل اًوػيفة ٌَىسة ارلاض، فاًفساذ حيسج ؿاذت  ثـصيف اًحيم اصلويل-

ؾيسسا يلوم سوػف تلدول ٔبو ظَة ٔبو اتزتاس ٔبو زصوت ًدسِيي ؾلس ٔبو ٕاحصاء سٌاكعة ؿاسة، نٌل يمت ؾيسسا يلوم 

خلسمي زصاوى ًالس خفاذت سن س ياساث ٔبو ٕاحصاءاث ؿاسة ٌَخلَة والكء ٔبو وسعاء ًرشتاث ٔبو ٔبؾٌلل ذاظة ت 

ؿىل سٌافسني ٔبو حتليق ٔبزابخ ذازح ٕاظاز اًلواهني، نٌل ميىن ٔبن حيسج اًفساذ ؾن ظصيق اس خلالل اًوػيفة 

اًـاسة ذون اٌَجوء ٕاىل اًصصوت، ورعل تخـيني ألكازة ٔبو ادذالش ٔبسوال اصلوةل سدارشت"
4
. 

                                                           
1
ذوةل، ٔبساىهتا اًـاسة يف جًصني )  100، وعم سٌؼمة ذًوية كري حىوسية، زائست يف ساكحفة اًفساذ، ثضم فصوؿا يف ٔبنرث سن 1993ثبٔسست ُشٍ اـليؼمة س ية  - 

ـَلة ابًفساذ سن ذالل اًفصوغ اًلوسية ٌَميؼمة، اؿساذ ذزاساث سيساهية ؾن اًفساذ ؿىل سس خوى اًعحة واًرتتية ٔبـلاهيا( . وعم ثـمي ؿىل ورش اًخلازيص اـلخ

ي ُشا، ؾعام واًخـَمي واًلضاء، وضؽ دعط ظويةل اـلسى ًخبٔسي  صـحة سن روي الاُامتساث ابًضبٔن اًـام رلَق ٕازاذت س ياس ية كاسـة ٌَفساذ، ٔبهؼص يف ثفعي

 وسا يَهيا. 51، ض.2011فساذ اإلذازي، ذز ادلاسـة ادلسيست، اإلسىٌسزية، ؾحس اًفذاخ سعص، اً 

، خاسـة َلس ديرض ثسىصت، 5ٔبهؼص، فايزت سميوين، ذَيفة سوزاذ، اًس ياسة ادليائية ٌَمرشغ ادلزائصي يف سواهجة ػاُصت اًفساذ، جمةل الاحهتاذ اًلضايئ، غ. - 2

، و ؾعام ؾحس اًفذاخ سعص،اـلصحؽ 28، ض.2009، ذاز اًىٌسي ًٌَرش واًخوسيؽ، ألزذن، 1ًحعاةل، ظ.، ًؤي ألذية اًـيىس، اًفساذ اإلذازي وا226ض.

 .24اًساتق،ض.

3
 .10، ض.2006، ذاز اًـصيب ًٌَرش، اًلاُصت، -ذزاسة اكذعاذية حتَيَية -ٔبهؼص، ؾحس ارلاًق فازوق، اًفساذ يف سرص - 

، وؾٌلذ ظالخ ؾحس اًصساق 60، خاسـة َلس ديرض، ثسىصت، ض.5ة اـليؼمة، جمةل الاحهتاذ اًلضايئ، غ.ٔبهؼص، حسيٌة رشون، اًـالكة تني اًفساذ وادلصمي - 4

 .27، ض.2003اًض يخ ذاوذ، اًفساذ واإلظالخ، سًضوزاث احتاذ اًـصة، ذسضق، 
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ية يف س نت ُشا اًخـصيف، ثلف ؿىل حصنزٍي ؿىل بًٓيخني زئيس يدني سن بًٓياث اًفساذ، ثخـَق ٕان اًلصاءت ألًو

ألوىل ابًصصوت واًـموةل اـلحارشت اًيت متيح ٌَموػفني واًـاسَني يف اًلعاغ ارلاض، تيامن حمتثي الًٓية اًثاهية يف وضؽ 

ِاس اذلىوسماًيس ؿىل اـلال اًـام، واذلعول ؿىل سٌاظة ٔلفصاذ اًـائةل وألكازة يف ادل 
1
. 

" اًفساذ ُو اس خلالل اًسَعة ٔلقصاط ذاظة سواء يف جتازت اًوػيفة بٔو  ثـصيف ظيسوق اًيلس اصلويل

الاتزتاس ٔبو اقلاابت ٔبو ٕاُساز اـلال اًـام ٔبو اًخالؾة فيَ، وسواء تان رعل تعصيلة سدارشت ٔبو كري سدارشت"
2
. 

اثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة اًفساذٔبسا ؾن 
3

س ٔبهنا ؾل ثلسم ثـصيفا حمسذا ٌَفساذ ويصحؽ اًحـغ  رعل ، فٌج

ٕاىل ذسسة ٔبُساف االثفاكية، واـللعوذ اطلي ٔبؿسث سن ٔبخهل، وسن هجة ٔبدصى سن ٔبخي ارلصوح سن ارلالف 

اًضسيس اطلي وكـت فيَ اًوفوذ اـلضازنة يف ٕاؿساذ االثفاكية
4
. 

ىوسم ذويل معال تلصاز ألدم اـلخحست زمق وابًـوذت ٕاىل سرشوغ  ُشٍ  االثفاكية، جنس ٔبن فصيق ذرباء ح

ؿىل ٔبهَ: " اثيان ٔبفـال متثي ٔبذاء كري سَمي  2، كس ؾصف اًفساذ يف اـلاذت 2000ذيسمرب  04اـلؤزد يف  55/61

ٌَواحة، ٔبو ٕاساءت اس خلالل ـلوكؽ بٔو سَعة مبا يف رعل  ٔبفـال اإلقفال ثوكـا ـلزية ٔبو سـيا ٌَحعول ؿىل سزية 

ٔبو ثعَة ثضلك سدارش ٔبو كري سدارش سواء ٌَضرط راثَ ٔبو ًعاحل رسط بٓدص" يوؿس هبا ٔبو ثـصط
5
 . 

                                                           
1
، ظ.-   .80، ض.2006، سصنز ذزاساث اًوحست اًـصتية، ًحيان، سازش 2ٔبهؼص، َلوذ ؾحس اًفضيي، سفِوم اًفساذ وسـايرٍي

2
 .170، ض.2011، سىذحة اًوفاء اًلاهوهية، اإلسىٌسزية، 1ٔبهؼص، ٔبسري فصح يوسف، اذلوهكة وساكحفة اًفساذ، ظ.- 

3
 اـلؤزد 04/128، واـلعاذق ؿَهيا تخحفغ سن ظصف ادلزائص مبوحة اـلصسوم اًصئايس ؤمق 2003ٔبنخوجص  31اـلـمتست سن كدي ازلـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست يف  - 

 .04، ض.26، ح.ز، غ. 2004ٔبجصيي  19يف 

Organisation, de coopération et de développement économiques, corruption glossaire des normes  pénales  

Internationales, Les éditions de l’Oced, paris, 2008, p.15. 

4
، 2008يف اثفاكية ألدم اـلخحست، سشهصت ساحس خري، خاسـة انيف اًـصتية ٌَـَوم ألسٌية، اًصايط، ٔبهؼص، ٔبمحس جن ؾحس ػل جن سـوذ اًفازش، جتصمي اًفساذ - 

ىل سسؤوًية اـلوػفني . وكس اؾمتسث االثفاكية اًـصتية ـلاكحفة اًفساذ هف  اـلهنج اطلي ٔبذشث تَ اثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة اًفساذ، ؾن ظصيق اًرتنزي ؿ29ض.

 .60ٔبفـال تاًصصوت، الادذالش، الاسديالء ؿىل ألسوال اًـاسة، ٔبهؼص، حسيٌة رشون، اـلصحؽ اًساتق، ض. اًـموسيني، تخجصمي

5
. مت اًرتاحؽ ؾن ُشا اًخـصيف هديجة الاهخلاذاث اًالرؿة اًيت ثـصط ًِا، ؤبسلط يف اـلرشوغ اٍهنايئ 29ؾعام ؾحس اًفذاخ سعص، اـلصحؽ اًساتق، ض. - 

 .30ؾحس ػل جن سـوذ اًفازش، اـلصحؽ اًساتق، ض. ًالثفاكية، ٔبهؼص، ٔبمحس جن
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ٕارن، ٕارا تان اًلاهون اصلويل ؾل جيمؽ ؿىل ثـصيف سوحس ـلفِوم اًفساذ، مفا ُو سوكف اًلاهون اصلاذًل سن 

 رعل؟

 اثهيا: ثـصيف اًفساذ يف اًلاهون اصلاذًل

م ًفغ اًفساذ، ٕاال ٔبهيا جنس ٔبن اًلواهني اًـلاتية ال يف افلال اًلاهوين، وؿىل اًصمغ سن ص يوغ اس خزسا

ثوػف ُشا اـلععَح وجصمية سـاكة ؿَهيا، ؿىل اًصمغ سن ٔبهنا جتصم ألفـال اـلضلكة ٌَجصامئ اـلوظوفة جبصامئ 

فساذ. فاـلرشغ ادلزائصي جنس ٔبهَ تـس ٔبن حرص ٔبُساف كاهون اًوكاية سن اًفساذ وساكحفخَ
1
يف اـلاذت ألوىل، هط  

 اـلاذت اًثاهية اًفلصت ٔب ؿىل " اًفساذ لك ادلصامئ اـليعوض ؿَهيا يف اًحاة اًصاتؽ سن ُشا اًلاهون". يف

وكوفا ؿىل ُشٍ اـلاذت، ىصى بٔن اـلرشغ ادلزائصي كس وفق يف هلي ٔبحاكم االثفاكية اصلًوية ـلاكحفة اًفساذ 

شا وذجمِا جرشيـيا يف اًلاهون اصلاذًل، وحسن سا فـي يف ؿسم ثضمييَ ً  خـصيف فَسفي ٔبو وظفي ٌَفساذ، ُو

حىت جيية اًلايض حصح اًوكوغ يف ثـازط ٔبحاكم االثفاكية سؽ كاهون اًـلوابث، نٌل بٔهَ يىون كس جتية ثلسمي 

 ثـصيف كس يضوتَ اًلعوز .

 اًخـصيف اًفلِىي ٌَفساذ:اًفصغ اًثاين

سن حير اصلزاساث، واـلصاحؽ، ٕان ـلخددؽ ٔلذتياث اًىذاتة يف سوضوغ تاًفساذ، يالحغ ثصاء ُشٍ اـلاذت 

ؤبن ُياك حماوالث ؿسيست ًخـصيف اًفساذ، وؿىل كسز ُشٍ اقلاوالث وخسث بٓزاء خمخَفة ثحايًت حبسة الاهامتء 

 اًفىصي واًفَسفي ٌَحاحثني.

س يلوم تخلسمي تـغ اًخـصيفاث سن اًفلَ اإلسالسم )ٔبوال(، مث هـصح ٕاىل ثـصيفاث اًفساذ يف اًـَوم 

 .ألدصى )اثهيا(

 

 

                                                           
1
 .04، ض.14، اـلخضمن اًوكاية سن اًفساذ وساكحفخَ، ح.ز، غ.2006فربايص  20، اـلؤزد يف 06/01ٔبهؼص، اًلاهون زمق  - 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 94 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

 ٔبوال: سـىن اًفساذ يف الاظعالخ اًرشؾي

يـصف اًفساذ يف اًرشغ اإلسالسم، ٔبهَ مجيؽ اقلصساث واـلىصوُاث رشؿا
1

. فلك سهنىي ؾيَ سفسست، 

 فاًرشيـة اإلسالسية ؾل ثرتك سفسست ٕاال وهنت ؾهنا، وظَحت ذزءُا وٕاساٍهتا واثلاءُا.

مبـىن اًحعالن، فاـلـاسةل اًفاسست عم ثغل اًيت جضمي ؿىل ويعَق مجِوز اًفلِاء ًفغ اًفساذ يف ابة اـلـاسالث، 

خماًفة ٌَرشغ يف زهن سن ٔبزتاهنا ٔبو رشظ سن رشوظِا، ويرتثة ؿىل ُشا ٔبن اـلـاسةل اًفاسست ال يرتثة ؿَهيا بٔي 

ٔبثص سن الآثز اًرشؾية
2
. 

يَ سن اًعالخ، وكس يلال يف يف ثـصيفَ ٌَفساذ :" ثلري اًيشء ؾٌل تان ؿَ  -زمحَ ػل–يلول اإلسام اجن ادلوسي 

اًيشء سؽ كيام راثَ، ويلال فيَ سؽ اهخلاظِا، ويلال فيَ ٕارا تعي وسال"
3
. 

ٔبسا اًلصظيب فيـصف ًيا اًفساذ تبٔهَ " ضس اًعالخ، وحليلذَ اًـسول ؾن الاس خلاسة ٕاىل ضسُا"
4
. 

فامي يصى اجن نثري ٔبن اًفساذ " ُو اًـمي ابـلـعية"
5
. 

 اًـَوم ألدصى اثهيا: ثـصيف اًفساذ يف 

ذزش اـلفىصون سٌش سسن تـيس سفِوم اًفساذ، ًىن ٔبكَة اًححوج اجسمت ابًـموسية واًضمول، حير ؾل  

حىن ُياك حبوج سوهجة ثضلك سعَق ـلـادلة ثفاظيي اصاكًية اًفساذ ، وسن ألسثةل اًيت هـصضِا اس خـٌلل ُشا 

تلصط اإلصازت ٕاىل لك   PLATON , ARISTOTE, THEY-DIDاـلععَح سن كدي اـلفىصين ٔبسثال 

 ٔبفـال ألفصاذ اًيت ختي ابـلـايري ألذالكية ٌَمجمتؽ.

 

                                                           
1
 .12، 11، ض.2000، ذاز اًلؿل، ذسضق، 02اجن ؾحس اًسالم ؾز اصلين ؾحس اًـزيز، اًلواؿس اًىربى، )حتليق ىزيَ نٌلل حٌلل، ؾامثن مجـة مضريية(، ظ.- 

2
 .414، 413، ض.05ٔبهؼص، بٓذم هوخ ؿًل سـاتست، سفِوم اًفساذ وسـايرٍي يف اًفلَ اإلسالسم، جمةل الاحهتاذ اًلضايئ، غ. - 

3
، بتٔاذميية انيف اًـصتية ٌَـَوم 1اذ، ح.ٔبهؼص، َلس ٔبمحس اًعاحل، اًخـصيف ابًفساذ وظوزٍ سن اًوهجة اًرشؾية، ٔبحباج اـلؤمتص اًـصيب اصلويل ـلاكحفة اًفس- 

 .123، ض.2003ألسٌية، اًصايط، 

4
 .202، ذاز اًىذاة اًـصيب، ض.1ٔبهؼص، اًلصظيب َلس جن ٔبمحس، ادلاسؽ لٔحاكم اًلصبٓن، ح.- 

 50، ض.1983، ذاز اًفىص، تريوث، 1ٔبهؼص، اجن نثري ٕاسٌلؾيي جن معص اصلسضلي، ثفسري اًلصبٓن اًـؼمي، ح.- 5
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 يف ؿؿل الاحامتغ-بٔ 

ؿٌَلء الاحامتغ، يصون ٔبن اًفساذ ذًيي ؿىل وحوذ ذَي احامتؾي، يـوذ ٕاىل ؾواسي اتزخيية، احامتؾية 

عل فٕان اًفساذ يمنو ويرتؾصغ لكٌل ساذ اًرصاغ وزلافية ثًذج ؾن اًخياسغ تني حٌلؿاث خمخَفة يف افلمتؽ اًواحس، وثحـا طل

شا يـين ٔبن اًفساذ اإلذازي سثال ُو هديجة ًفساذ ٔبمع ؤبمشي سٌَ، ُو  واًخياكغ تني اًلمي اـلخضازتة يف افلمتؽ، ُو

فساذ اًحياء الاحامتؾي
1
. 

 يف ؿؿل الاكذعاذ -ة

وسان حنو حتليق زقحاثَ، فِو جنس ٔبن ألة اًصويح ًالكذعاذ بٓذم مسير فرس ػاُصت اًفساذ مبيول االٕ  

ثواق وحمة تعحيـخَ ٌٌَلل واًصاحة واًِياء، وطلعل فٕان مجيؽ ادلِوذ اًيت يحشًِا ثخجَ حنو حتليق سٌفـخَ 

اًضرعية، فألانهية عم اقلصك الٔنرث اس خـٌلال ًخحليق اـلعاًة واًرثواث
2
 . 

يفـة اًفصذية ميثي اًـلالهية ويسفؽ ٕاىل وسن ُيا تاهت هوات اًفىص اٌَيربايل اًيت ثفيس تبٔن اًححر ؾن اـل 

اًخرصفاث اًصص يست، وحيفز اًخياف  اطلي يىون اًسوق ساكهَ ٔبين يخحنك اًـصط واًعَة ًوي  ألذالق، وهون 

ص اًخـاسي الاكذعاذي، فٕاهَ س يعحح ُسفا يف حس راثَ، وهبشا يححر ألفصاذ ؾن ص ىت اًس حي  اـلال ُو حُو

شا  سا هجي تازل سازه  يلول ٔبن اـلال ُو اطلي يفسس ألفصاذٌَحعول ؿَىى ٔبزابخ ٔبنرب ُو
3
. 

 يف اًلاهون-ح

يـصف ألس خار ؿًل اًض خا: "اًفساذ سوء اس خزسام اًسَعة اًـاسة سن ٔبخي هسة ٔبو زحب رسيص ٔبو سن 

ق ٔبخي حتليق ُحة ٔبو ساكهة احامتؾية، ٔبو سن ٔبخي حتليق سٌفـة زلاؿة ٔبو ظحلة سا ابًعصيلة اًيت يرتثة ؿَهيا دص 

اًلاهون ٔبو خماًفة اًدرشيؽ وسـايري اًسَوك ألذاليق"
4
. 

تيامن ُياك اجتاٍ بٓدص )الاجتاٍ اًلاهوين( يـصف اًفساذ تسٔب تخحسيس سفِوم اًوػيفة اًـاسة، واسدٌاذا ٕاىل 

و الاجتاٍ اطلي يزتمعَ ألس خار "حزيف اني" ، حير يصى ٔبن اًفساذ " سَوك  اًلواهني وألذتياث اإلذازية، ُو

ف اًواحداث اًصمسية ٌَميعة اًـام، ثعَـا ٕاىل ساكسة ذاظة ٔبو سـيوية. ٔبو ُو سَوك سٌاظَ اىهتاك خياً

                                                           
1
 .23، ض.2008، ذاز اـلعحوؿاث ادلاسـية، اإلسىٌسزية، -ًلة اـلعاحل–، حس يني اقلمسي تواذي، اًفساذ اإلذازي ٔبهؼص- 

2
صت، اًصصوت يف ادلزائص، ٔبظصوحة ذنخوزاٍ يف اًـَوم الاكذعاذية، خاسـة ثَمسان، -   .11، ض.2009/2010ٔبهؼص، جن خيَف ُس

3
صت، اـلصحؽ اًساتق، ض.-   .12ٔبهؼص، جن خيَف ُس

4
 .43، ض.1999، اـلىذحة اـلرصية، اإلسىٌسزية، 1ٔبهؼص، ؿًل اًض خا، اًفساذ اإلذازي وجممتؽ اـلس خلدي، ظ.- 
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اًلواؿس اًلاهوهية مبٌلزسة ٔبهواغ سـيية سن اًخبٔزري جس هتسف حتليق سٌفـة ذاظة. حمتثي بٔجصس جتَياث ُشا اًسَوك يف 

حصاي وزاء سٌافؽ راثية" اًصصوت واقلسوتية وهنة اـلال اًـام واس خزساسَ تعوزت كري سرشوؿة
1
. 

ذالظة ـلا س حق، وحىت ال خنوط يف ثفاظيي كس حتيس تيا ؾن ُسف اًححر، هلول ٔبن اًفساذ ُو نٌل  

زضوان جن هعريؿرب ؾيَ ألس خار 
2

" فـي انجت ؾن سوء اس خزسام اًسَعة اًس ياس ية واًلضائية واإلذازية 

 والاكذعاذية وحتويَِا ٕاىل اـلعَحة ارلاظة"

 

 سفِوم اذلنك اًصاصس:ثايناـلعَة اً 

 la، هكصاذف ـلععَح اذلوهكة 13هؼصاي، اس خـمي سععَح اذلنك يف اٌَلة اًفصوس ية يف اًلصن 

gouvernance ٍمتيزي سؤسسة اًسَعة  14، واًيت ثـين ظصيلة وفن اإلذازت، واهخلي ٌَلة الاجنَزيية يف اًلصن

اإلكعاؾية
3

، ًيـرب يف هعاق واسؽ ؾن ؾةء اذلىوسة 1478، مث اس خـمي هكععَح كاهوين يف اًفصوس ية س ية 

1679س ية 
4
. 

 

 

                                                           
1
 -CF, Johnston MICHAEL, « A la recherche de définition ; vitalité politique et corruption », la corruption dans les 

démocraties occidentales, Revue international de sciences sociales, n.149, septembre 1996, pp.371. 

2
 -CF, Radouane BNOU-NOUCAIR, La lutte mondial contre la corruption – de l’empire romain { l’ère de la 

mondialisation, édition L’HARMATTAN, Paris, 2007, p.16. 

3
- CF. Philippe Moreau DEFARGES, La gouvernance, 2éme édition, que sais- je ? Presses Universitaire de France, 

Paris, 2003, p.5. 

4
( ٔبظصوحة ذنخوزاٍ يف اًـَوم 2010-2000ذزاسة حاةل ادلزائص )–ٔبهؼص، صـحان فصح، اذلنك اًصاصس هكسذي حسير ًرتص يس اإلهفاق اًـام واذلس سن اًفلص  - 

 .03، ض.2011/2012اًس ية ادلاسـية ، 3الاكذعاذية، خاسـة ادلزائص 
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 buonاس خـاز اـلغل جضاًزز  ٔبًربث سغل ذمَىة تيسسوهت وزسذيًيا سععَح  1840يف س ية 

gouverno َتٕاظاز ٔبسايس ذلي سضلكة اًىساذ الاكذعاذي وسوء اًدس يري يف ذمَىذ
1

، مث ػِص اًخـحري سصت 

ٔكحس اـلفاُمي ألساس ية ًـمي اًرشتاث واـليؼٌلث. سن  20ألذري سن اًلصن ٔبدصى يف اٌَلة الاجنَزيية يف اًصتؽ 

اًيت صِسث اهنياز اًىذةل اًسوفياثية  –انحية ٔبدصى ساطمت اًخعوزاث اًـاـلية اـلدسازؿة يف هف  اًفرتت 

يف تَوزت  -وـلة..اًض يوؾية، فضي اًس ياساث اًخمنوية يف اًـاؾل اًثاًر، اكذعاذ اًسوق، اصلميلصاظية اٌَيرباًية، اًـ

ية ) اًحيم اصلويل وظيسوق اًيلس  ُشا اـلفِوم اطلي اس خزسم يف هناية ؾلس اًامثهيٌاث سن كدي اـلؤسساث اصلًو

اصلويل( ٌَخـصيف مبـايري اًس ياسة اًـاسة ادليست يف اًحضلان اـلعحلة ًرباسج اًخـسيي اًِيلكي
2
. 

ية، حير مت مث جصس ُشا اـلفِوم يف ٔبذتياث اًخحَيي اـللازن ٌَيؼ م اًس ياس ية واس خزسم يف اًواثئق اصلًو

، وحصمج ٕاىل اٌَلة اًـصتياث سن ذالل ؿست سععَحاث  bonne gouvernance ٕاضافة هل ظفة "ادليس" ًيعحح

ٔبطمِا: اذلنك اًصاصس ٔبو اًصص يس، ٔبو اذلنك اًعاحل، اذلوهكة، اذلاهكية
3
. 

 اإلظاز اًيؼصي واـلؤسيس ٌَحنك اًصاصس:اًفصغ ألول

ى  ُشا اـلععَح يف اًوكت اًصاُن، اًـسيس سن اـلفاُمي واـلـاين ويس خزسم يف اًـسيس سن يـ

اًخرععاث اًـَمية: اًـَوم اًس ياس ية، الاكذعاذ، اًلاهون، طلعل فٕان الاحهتاذ سذواظي كعس اًخحنك يف اـلفِوم. 

ية فَوحغ ثحاين يف وهجاث وكس ثحني ًيا وحوذ ثلازة هحري يف ثـصيفَ )اـلفِوم اًيؼصي(، ٔبسا اـلؤسساث اصل ًو

 اًيؼص )اـلفِوم اـلؤسسايت(

                                                           
1
-CF. Guy HERMET, Ali KAZANCIGIL et Jean François Prud’homme, La gouvernance un concept et ses 

applications, édition Karthala, 2005, p.5. 

2
 -CF. Riad BOURICHE, La gouvernance, recherches du séminaire international sur la bonne gouvernance et les 

stratégies de changement dans le monde en développement, organisé à Université de FARHAT ABBAS, Sétif, 08-09 

avril 2007, pp.214.215. 

ية ٔبو اًفصوس ية ٕاىل اٌَلة اًـصتية وثؼِص ُشٍ اًعـوابث ثعصخ اـلفاُمي يف اًـَوم الاحامتؾية ؿست ٕاصاكًياث، ذاظة اـلفاُمي اًيت يمت حصمجهتا سن اٌَلة الاجنَزي  - 3

اًيت ثـىسِا اٌَلة  ٔبوال يف ؿسم وحوذ حصمجة واحست سذفق ؿَهيا ٌَـسيس سن اـلفاُمي، فضال مع ؿسم وحوذ حصمجة حصفية ابٌَلة اًـصتية ثـى  اـلـىن واصلالالث

شا سا ييعحق ؿىل سفِوم اذلنك اًصاصس، ٔبهؼص، ٔبسزو  ذزاسة يف واكؽ اًخجصتة – ال يوسف، اذلنك اًصاصس تني ألس  اًيؼصية وبًٓياث اًخعحيقالاجنَزيية، ُو

 .25، ض.2008/2009سشهصت ساحس خري يف اًـَوم اًس ياس ية واًـالكاث اصلًوية، خاسـة اًـليس اذلاح رلرض، ابثية، –ادلزائصية 
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 ٔبوال: اـلفِوم اًيؼصي 

 وسوق ُيا تـضا سن اًخـازيف اًيت دعت اذلنك اًصاصس

ثـصيف فصووسوا  سرياين، " اذلنك اًصاصس يخـَق ثضلك خسيس سن اًدس يري اًفـال، يضازك فيَ مجيؽ -

يف اـلوازذ ، ارلرباث، اًلسزاث، واـلضازيؽ، رلَق حتاًف ألؾوان واـلؤسساث اًـموسية، سن ذالل اـلضازنة 

خسيس ٌَفـي اًلامئ ؿىل ثلامس اـلسؤوًياث"
1
. 

ثـصيف سازهو، " اذلنك اًصاصس ُو ألصاكل ادلسيست واًفـاةل تني اًلعاؿاث اذلىوسية، واًيت سن ذالًِا -

ارلاظة ابـلواظيني يبٔذشون تـني يىون ألؾوان ارلواض ونشا اـليؼٌلث اًـموسية وازلاؿاث ٔبو اًخجمـاث 

الاؾخحاز اـلساطمة يف جضىيي اًس ياسة"
2
. 

ثـصيف فصوسوا تاس خيٌج: " اذلنك اًصاصس يىضف ؾن ظصيلة اختار اًلصاز تفـاًية يف ٕاظاز حٌلؿة سا، ٔبين -

يفصط وحوذ الاؿرتاف تخـسذ سواكؽ اًسَعة"
3
. 

 اثهيا: اـلفِوم اـلؤسيس

اًصاصس ُو اًعصيلة ٔبو اذلاةل اًيت ميازش هبا اذلنك يف ٕاذازت اـلوازذ  ثـصيف اًحيم اًـاـلي: "اذلنك- 

الاكذعاذية، والاحامتؾية ًحضل سا هبسف اًخمنية"
4
. 

ثـصيف دلية اذلنك اًـاـلي: "اذلنك اًصاصس ٍلوغ اًعصق وألساًية اـلضرتنة تني اصلول واـلواظيني - 

صت ؿىل ٔبساش سن اًخـاون واًخوفيق تني اـلعاحل اـلخفق وارلواض سن ٔبخي جس يري صؤوهنم اـلضرتنة تعصيلة سس مت

ٔبو اكلخَف ؿَهيا سن ٔبخي ارلري اًـام"
5
. 

                                                           
1
 .4، ض.2001ز ذزاساث واسدضازاث اإلذازت اًـاسة، اًلاُصت، ٔبهؼص، سَوى اًضـصاوي مجـة، سفِوم ٕاذازت صؤون اصلوةل وافلمتؽ، سصن- 

، جمةل اصلزاساث اإلسرتاثيجية، سصنز اًحعريت -ٕاسلاظ ؿىل اًخجصتة ادلزائصية–ٔبهؼص، ألدرض ؾزي، كاؾل خَعي، كياش كوت اصلوةل سن ذالل اذلنك اًصاصس - 2

 .14،15، ض.2006ٌَححوج واصلزاساث اإلوساهية، خاهفي 

3
 -CF, François CASTAING, La Gouvernance : défis d’une approche non normative, Revue IDARA, (numéro spécial, 

actes du colloque international sur la gouvernance, Alger 20/21 novembre 2005 , vol.15 , n.02,2005,p.9. 

4
ري ؾحس اًىصمي، اذلىٌلهية -   .09، ض.2000، ٍلوؿة اًييي اًـصتية، اًلاُصت، 1، ظ.-يلاثكضااي وثعح –ٔبهؼص، اًاكيس ُس

، 2005، سازش 21، افلةل الاًىرتوهية، ؿَوم ٕاوساهية، غ.-ٕاسلاظ ؿىل اًخجصتة ادلزائصية–ألدرض ؾزي، كامن خَعي، كياش اصلوةل سن ذالل اذلنك اًصاصس - 5
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:"اذلنك اًصاصس ميثي ٍلوغ اًـالكاث تني اذلىوسة   OCDEثـصيف سٌؼمة اًخـاون واًخمنية الاكذعاذية - 

ؾية"واـلواظيني سواء ٔكفصاذ ٔبو حزء سن اـلؤسساث الاكذعاذية واًس ياس ية والاحامت
1
. 

ثـصيف جصانسج ألدم اـلخحست اإلمنايئ " اذلنك اًصاصس ُو ذمازسة اًسَعة اًس ياس ية والاكذعاذية واإلذازية - 

يف ٕاذازت صؤون اًحالذ ؿىل مجيؽ اـلس خوايث، ويخضمن اذلنك الًٓياث اـلـلست واًـمَياث واـلؤسساث اـلخعوزت 

 ؾن سعاذلِم وحاخاهتم، وذمازسة حلوكِم وواحداهتم اًيت سن ذالًِا يس خعيؽ اـلواظيون وازلاؿاث اًخـحري

اًلاهوهية، واًخوسط ذلي ذالفاهتم. واذلنك اًصاصس ييعوي ؿىل اًىثري سن اًعفاث سهنا : اـلضازنة، اًضفافية 

و فـال ًخحليق ٔبفضي اس خزسام ٌَموازذ، ويخضمن اًـساةل وس ياذت اًلاهون" واـلساءةل، ُو
2
. 

كدي جصانسج ألدم اـلخحست الامنايئ يلوم ؿىل زالزة زتائز ٔبساس يةٕان ُشا اـلفِوم اـللسم سن  
3
: 

 : اـلخـَلة تعحيـة اًسَعة اًس ياسة ورشؾية متثيَِا.اًصنزيت اًس ياس ية-

: اـلخـَلة تعحيـة تًية افلمتؽ اـلسين، وسسى حيويخَ واس خلالهل ؾن اصلوةل سن هجة اًصنزيت الاكذعاذية والاحامتؾية-

ٌل ؿىل اـلواظيني سن حير اًفلص وهوؾية وظحيـة اًس ياساث ا ًـاسة يف افلاًني الاكذعاذي والاحامتؾي، وثبٔزرُي

 اذليات.

 : اـلخـَلة تـمي اإلذازت اًـاسة ونفاءهتا وفاؿَيهتا.اًصنزيت اإلذازية-

وؿىل ُشا ٔبساش ُشٍ اًثالزية يددَوز سفِوم اذلنك اًصاصس اطلي يخضمن وحوذ هؼام ٕاذازي فـال ًخيفيش 

اساث اـليهتجة تـيسا ؾن هفور وجسَط اًس ياس يني، ونشعل ٕارشاك افلمتؽ اـلسين واًلعاغ ارلاض يف سصاكدة اًس ي

 اًسَعة اإلذازية واًس ياس ية وحماسخهتا جلك صفافية.

 

 

 

                                                           

خل  اصلويل حول بًٓياث ٔبهؼص، وفاء زاي ، ًيىل جن ؿيىس، اذلنك اًصاصس كًٓية ـلـادلة اًفساذ يف اإلذازت اًـموسية ادلزائصية، وزكة حبر سلسسة مضن ٔبصلال اـلَ - 1

 .04، ض.2013هومفرب  25/26حوهكة اـلؤسساث وسذعَحاث حتليق اًخمنية اـلس خساسة، وزكةل، 

2
، 8ذريت، ذوز اذلنك اًصاصس يف ساكحفة اًفساذ اإلذازي وحتليق سذعَحاث اًرتص يس اإلذازي، جمةل اـلفىص، خاسـة َلس ديرض ثسىصت، غ. ٔبهؼص، جن ؾحس اًـزيز- 

 .319، ض.2012هومفرب 

3
ًخـاون سؽ اـلـِس اًسويسي ٔبهؼص، حسن هصمي، سفِوم اذلنك اًعاحل، وزكة سلسسة مضن ٔبصلال اًيسوت اًفىصية اًيت هؼمِا سصنز ذزاساث اًوحست اًـصتية اب- 

 .96، ض.2004، سًضوزاث سصنز ذزاساث اًوحست اًـصتية، تريوث، 02ابإلسىٌسزية حول اًفساذ واذلنك اًعاحل يف اًحالذ اًـصتية، ظ.
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 سـايري اذلنك اًصاصس:اًفصغ اًثاين

ذعاذية يلوم اذلنك اًصاصس ؿىل ؿست سـايري ختخَف سن تضل لٓدص، ثخوسغ تني اًس ياس ية والاك 

والاحامتؾية واإلذازية، وعم جضمي الك سن اًلعاغ اذلىوسم واًلعاغ ارلاض وافلمتؽ اـلسين. وابًصحوغ ٌَخـصيف 

 اـللسم سن كدي جصانسج ألدم اـلخحست اإلمنايئ، فٌجس ٔبهَ زنز ؿىل ٔبزتـة سـايري عم:

ة بًٓياث اختار اًلصاز : ثـخرب اًضفافية حق ًلك سواظن يف اًوظول ٕاىل اـلـَوساث وسـصفاًضفافية-

اـلؤسيس، وعم سعَة رضوزي سن ٔبخي وضؽ سـايري ٔبذالكية وسيثاق معي سؤسيس ـلا ثؤذي ٕاًيَ سن اًثلة 

ياك زالج سىوانث ٌَمـَوساث اًضفافة: ٔبساكهية اذلعول ؿىل اـلـَوساث، ٔبن  واـلساؿست ؿىل اندضاف اًفساذ. ُو

سذـَلة ابًلضية اـلـيية إبظساز كصاز سـني(، ؤبن حىون ًِا  حىون اـلـَوسة وزيلة اًعةل ابـلوضوغ )ٔبي ٔبن حىون

كاتَية الاؾامتذ ؿَهيا ) ٔبي ٔبن حىون ذكيلة وحسيثة وصاسةل(
1
. 

: وعم ثـين اًزتام اصلوةل وسؤسساهتا اذلىوسية تخلسمي حساة ؾن ظحيـة ذمازس هتا ٌَواحداث اـلساءةل-

و سا يخ عَة وحوذ هؼام حيس ًإلذازت يضمي ؿىل زكاتة ذاذَية ٌَخبٔنس اـليوظة هبا هبسف زفؽ نفاءهتا وفـاًيهتا.  ُو

سن حتلق اًفاؿَية واًىفاءت يف ذسسة اًعاحل اًـام، ابإلضافة ٕاىل ٍلوؿة سن اـلؤسساث اًيت حىوهنا اذلىوسة 

 ًإلخاتة سدارشت ؿىل اس خفسازاث اًياش، نٌل ثخعَة وضؽ هؼام ـلاكحفة اًفساذ يف اًلعاغ اًـام وارلاض.

: وعم ثـين ثغل اًـمَية اًيت ثضمن زليؽ اًفاؿَني يف افلمتؽ اـلضازنة اًفـاةل يف اختار اًلصاز نةاـلضاز -

واًيت ثضمن حصية اًصٔبي واًخـحري واـلـايري ألساس ية ذللوق اإلوسان
2
  . 

و يـخرب ٔبضم ؾيرص سىون حنك اًلاهون- : يـين سصحـية اًلاهون وس ياذثَ ؿىل ازليؽ ذون اس خثٌاء، ُو

خَ سن تافة ٔبصاكل اًؼؿل وٕاحصاءاث اًخـسف واإلكعاء، ٌَحنك  اًصاصس . فاًلاهون يسِص ؿىل حٌلية اـلواظن يف ذًو

                                                           
1
ة ذنخوزاٍ اًفَسفة يف اًـَوم ٔبهؼص، فازش جن ؿَوص جن ابذي اًسخيـي، ذوز اًضفافية واـلساءةل يف اذلس سن اًفساذ اإلذازي  يف اًلعاغ اذلىوسم، ٔبظصوح- 

 .16، ض.2010ألسٌية، خاسـة انيف اًـصتية ٌَـَوم ألسٌية، كسم اًـَوم اإلذازية، اًصايط، 

، ٔبظصوحة ذنخوزاٍ يف اًـَوم -2010-2000ذزاسة حاةل ادلزائص –ٔبهؼص، صـحان فصح، اذلنك اًصاصس هكسذي حسير ًرتص يس الاهفاق اًـام واذلس سن اًفلص - 2

 .22، ض.2011/2012، 3اذية، خاسـة ادلزائص الاكذع
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و  نٌل يضمن اـلـاسةل اًـاذةل زليؽ ٔبفصاذ افلمتؽ اًواحس ودضوؾِم ٌَلاهون ًوي  ٔلُواء وسَوهياث الاىهتاسيني، ُو

 لوق اإلوسان...يخعَة مجةل سن اًرشوظ نخحليق سدسبٔ اًرشؾية، واحرتام ح

 اـللازتة اًلاهوهية تني اًفساذ واذلنك اًصاصس:اـلححر اًثاين

ٕان زظس اًـالكة اـليعلية تني ُشين اـلخلريين، ُو اطلي يؤس  حليلة ـلرشوؾية اـلوضوغ اـلعصوخ، 

ًية تني لك واًفائست اًـَمية سن حصنزي ُشا اـلوضوغ حوهل.  يف ُشا اإلظاز، ثحسو اًخبٔزرياث ؿىل وحوذ ؿالكة ثحاذ

سن اًفساذ واذلنك اًصاصس )اـلعَة ألول(،  وـلا تان اًفساذ يـرب ؾن وحوذ ذَي يف ٕاذازت اذلنك، تان ًزاسا ؿَييا 

 اًوكوف ؿىل حزئية اإلظالخ وذوزُا يف ساكحفة اًفساذ اـلعَة اًثاين(.

 اًـالكة اًخحاذًية تني اًفساذ واذلنك اًصاصس:اـلعَة ألول

صس يخىن ؿىل ٔبس  وسداذئ اًضفافية واـلساءةل واـلضازنة وسَعة اًلاهون، فٕان ٕارا تان اذلنك اًصا

اسدرشاء اًفساذ يوظس ؿىل وخَ ارلعوض  ٔلس  سوء اذلنك سن ذالل حزاوح ددير تني اًس ياسة واًرثوت، 

ميضِا بٔو حبير ثعحح كاية وسق اذلنك ضٌلن سعاحل اًلةل اـلِميية ؿىل سلاًيس اذلنك، ذما ييـى  ؿىل اًلاًحية جهت 

 ٕاكعاهئا.

فاًفساذ يًذلط سن حنك اًلاهون ويضـف اًلمي ألذالكية، نٌل ٔبهَ يلوط سن رشؾية اذلىوسة سن ذالل 

ثلَيي زلة اًضـة يف ادلِاس اذلىوسم، ؤبذريا يضـف اًلواؿس اـلؤسس ية ؾن ظصيق ٕاضـاف اـلساءةل واًضفافية 

ثاتة وكاية سن اًفساذ، طلا يًدلي الاؾخياء ادليس ابدذياز اًزناُة. فاالًزتام ٕارا ابذلنك اًصاصس وسداذئَ ُو مب 

اـلسؤوًني رمٌل ادذَفت وػائفِم، وحتسيس رمام سؤسساث اصلوةل اـلـيية توضؽ اًس ياساث وثيفيشُا وفلا ٔلس  

 حىفي حسا سن اًىفاءت، فضال ؿىل رضوزت اوسجارما سؽ اًلاهون وكواؿس اإلذازت اًصص يست.

اصلزاساثووضري ُيا ٕاىل وحوذ تـغ 
1
اًيت ثؤنس وحوذ ؿالكة تني اإليصاذاث اًصيـية وسوء اذلنك،  

ية،  واًسخة يف رعل ٔبن ٔبهجزت اصلوةل يف سـهيا سلاية اًيؼام ثَجبٔ ٕاىل ٔبساًية خمخَفة سن اًرتقية واًرُت

ث ويعحح صلَِا اًضاكي ُو اس خرصاح اًـوائس اًصيـية واس خزسارما يف ثلوية صونة اًيؼام سن ذالل اإلقصاءا

                                                           
1
 .218ٔبهؼص، حوزح اًـيس، اًـواسي والآثز يف اٍمنو الاكذعاذي واًخمنية، اًفساذ واذلنك اًعاحل يف اًحضلان اًـصتية...، اـلصحؽ اًساتق، ض.- 
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اًيت كس ثخزش ٔبصاكال سذـسذت، سثي ؾصط سٌاظة حىوسية ٔبو ٕازساء اًـاظاءاث ؿىل زخال ألؾٌلل ٔبو ٕاؾفاهئم 

سن ذفؽ اًرضائة وعم لكِا ذمازساث فاسست ثوصل سن زمح ٕاظاز سؤسيس ضـيف ؾلمي سن كمي اًضفافية 

 واـلساءةل.

فساذ هنائيا، ًىن هؤنس ؿىل بٔن حنن ال جنزم تَلة كاظـة ٔبو وحوذ اذلنك اًصاصس، يليض ؿىل فصض اً 

اًحضلان اًيت حمتخؽ مبؤرشاث حيست يف جمال اذلنك اًصاصس، ثلي فهيا سـسالث اًفساذ، ؤبن اصلميلصاظياث اًيت ثـاين 

 سن ارلَي وألهؼمة اًياص ئة ميىن ٔبن ثـزس ًحيئة ٔبنرث فساذ.

 ذوز اإلظالخ يف اذلس سن خماظص اًفساذ:اـلعَة اًثاين

وةل تيوؾية اـليؼوسة اًلاهوهية اـلعحلة، واإلظالخ اـلًضوذ يخعَة يف ٕاؿاذت اًيؼص يف حصثحط فـاًية اصل

اًدرشيؽ اطلي يىصش اًدسَط وحيمي اًفاسسين، فال يىفي وحوذ ذس خوز صلكي يخخىن احرتام اذلصايث تي يًدلي 

ًيعوض اًلاهوهية اـلوحوذت ٔبيضا ثسؾميَ جبمةل سن اًيعوض واًلواهني اـلخاكسةل واـلعاتلة ٌَرعوظياث اًوظيية، فا

فـاةل يف سواهجة اًفساذ اًعلري، ًىهنا كري تافية ـلواهجة ذمازساث اًفساذ اًىدريت
1

، نٌل يًدلي اًلضاء ؿىل اًثيائية 

اًيت ثؼِص يف ثعحيق اًىثري سن اًيعوض اـلصثحعة ابـلصفق اًـام، حير يالحغ اًدساُي واقلاابت وافلاسةل يف 

سص تعحلة ألكوايء وألثصايء، تيامن يىِي ؾيق اـلواظن اًخس يط تعول اإلحصاءاث وثـليسُا يف ثعحيلِا لكٌل ثـَق الٔ 

 سخيي حعوهل ؿىل ٔبثسط ارلسساث.

وسن ٔبضم حماوز اإلظالخ نشعل، ٕاظالخ ادلِاس اإلذازي، ؾن ظصيق الاُامتم ٔبوال ابـلوػف اًـام، ورعل 

ًـموسية، وسـادلة اًخضرم يف ادلِاس اإلذازي، و تخحسني هؼام إبزساء اًضفافية واًـساةل يف اًخـيني يف اًوػائف ا

ألحوز هون ٔبهَ ٕاحسى اًس حي اًيت ثلَي فصض اًفساذ، نٌل يخعَة اإلظالخ ٔبيضا ثفـيي ٔبذالكياث اًوػيفة 

اًـاسة
2

شا ابالؾامتذ ؿىل ٍلوؿة سن اـللايي   ٔبطمِا وضوخ اـلـايري ألذالكية اًيت جية ٔبن حىون سىذوتة يف  ، ُو

 ٔبظص كاهوهية وسـَية يف ٔبساهن اًـمي.

                                                           

 .268ٔبهؼص، َلس حَمي ًاميم، اـلصحؽ اًساتق، ض.- 1

2
 .270ساتق، ٔبهؼص، َلس حَمي ًاميم، اـلصحؽ اً  - 
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ؤبذريا، ثخعَة سسريت اإلظالخ ٕازساء كمي اصلميلصاظية كًٓية حنك ثوفص سٌؼوسة س ياس ية سذاكسةل كاذزت 

ؿىل حمارصت اًفساذ يف ٔبضيق هعاكَ، تسس خوز ذميلصاظي ثـاكسي جيسس سدسٔب اًفعي تني اًسَعاث، واًخساول 

لصاظية ثلوية ذوز اـلؤسساث اًس ياس ية هكؤسسة اًربـلان واـلؤسسة اًسَمي ؿىل اًسَعة، نٌل ثخعَة اصلمي

اًلضائية، وجضمي ٔبيضا سؤسساث افلمتؽ اـلسين اًيت ثوفص اًصكاتة اًضـحية ؿىل اًـمي اذلىوسم يف خمخَف 

افلاالث
1
 . 

 ارلامتة

فصاهَ سن جضلك ساكحفة اًفساذ وٕازساء سداذئ اذلنك اًصاصس اًيوم سعَحا حليليا ٌَحىوساث، ـلا يو 

ساكسة ؿىل سس خوى اًخمنية، وثحني ًيا سن ذالل ُشٍ اصلزاسة ٔبن اًفساذ يف ٔبكرص ثـحرياثَ سا ُو ٕاال ذَي 

ٔبظاة هؼام اذلنك ثسخة ؿسم اًلسزت ؿىل تياء ذوةل فـاةل ثدسم ابـلساءةل واًضفافية ، ؤبن اذلنك اًصاصس سا ُو ٕاال 

لك سن اـلواظن وعصف فاؿي يف ظيؽ اًلصاز اقلًل، و  ثـحري ؾن حسن ٕاذازت اذلنك، يلوم ؿىل ٔبساش ٕارشاك

 سٌؼٌلث افلمتؽ اـلسين واًلعاغ ارلاض ٔكظصاف فاؿةل وزئيس ية سن صبهٔنا اٍهنوط ابًخمنية.

وثحني ًيا سن ذالل ُشٍ اصلزاسة ٔبن اًـالكة اًيت حصتعَ ابذلنك اًصاصس عم ؿالكة ظصذية، حير يخلاظؽ 

ساذ يف ؿست هلاظ ٔبطمِا ٕازساء اًضفافية وذوةل اًلاهون واـلساءةل واـلضازنة، نٌل اذلنك ادليس سؽ معَية ساكحفة اًف 

ثحني ًيا ٔبن اصلميلصاظية ثـخرب رشظا رضوزاي ًس ياذت هؼام اذلنك اًعاحل، ًىهنا ًيست رشظا تافيا، تي جس خسؾي 

شا يخعَة اـلياد اًعحي اـلال مئ سن جرشيـاث ثضافص هجوذ ؿست ٔبظصاف تاـلؤسسة اًس ياس ية واًلضائية، ُو

جسمح تخعويص كسزاث اذلنك اقلًل وسٌاد اذلصايث اًـاسة اًيت جسمح ابـلضازنة وجضجؽ ؿىل الاخنصاظ يف افلمتؽ 

 اـلسين ويف ثوسيؽ اًوػائف واذلصايث.

 

 

                                                           
1
 .67، 66، ض.2007، 5ٔبهؼص، انيج ؾحس اًيوز، اصلميلصاظية كًٓية ـلاكحفة اًفساذ اًس يايس، جمةل اًـَوم اًلاهوهية والاذازية، لكية اذللوق ثَمسان، غ. - 
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 كامئة اـلصاحؽ:

 ٔبوال: اـلصاحؽ ابٌَلة اًـصتية 

  اـلصاحؽ اًـاسةٔب/ -

  اؿس اًىربى، )حتليق ىزيَ نٌلل حٌلل، ؾامثن مجـة مضريية(، اجن ؾحس اًسالم ؾز اصلين ؾحس اًـزيز، اًلو

 2000، ذاز اًلؿل، ذسضق، 02ظ.

 .1983، ذاز اًفىص، تريوث، 1اجن نثري ٕاسٌلؾيي جن معص اصلسضلي، ثفسري اًلصبٓن اًـؼمي، ح ، 

 .ذاز اًىذاة اًـصيب.1اًلصظيب َلس جن ٔبمحس، ادلاسؽ ٔلحاكم اًلصبٓن، ح ، 

 /اـلصاحؽ ارلاظةة 

  ةاًىذ -

 .2011، سىذحة اًوفاء اًلاهوهية، اإلسىٌسزية، 1ٔبسري فصح يوسف، اذلوهكة وساكحفة اًفساذ، ظ. 

  ٔبسري فصح يوسف، ساكحفة اًفساذ اإلذازي واًوػيفي وؿالكذَ ابدلصمية ؿىل اـلس خوى اقلًل واإلكَميي

اذلسير، اإلسىٌسزية،  واًـصيب واصلويل يف ػي اثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة ادلصمية، اـلىذة ادلاسـي

2010. 

  ،صت، اًصصوت يف ادلزائص، ٔبظصوحة ذنخوزاٍ يف اًـَوم الاكذعاذية، خاسـة ثَمسان جن خيَف ُس

2009/2010، 

  ،...حوزح اًـيس، اًـواسي والآثز يف اٍمنو الاكذعاذي واًخمنية، اًفساذ واذلنك اًعاحل يف اًحضلان اًـصتية

 اـلصحؽ اًساتق، 

 ذلنك اًعاحل، وزكة سلسسة مضن ٔبصلال اًيسوت اًفىصية اًيت هؼمِا سصنز ذزاساث حسن هصمي، سفِوم ا

اًوحست اًـصتية ابًخـاون سؽ اـلـِس اًسويسي ابإلسىٌسزية حول اًفساذ واذلنك اًعاحل يف اًحالذ اًـصتية، 

 ، 2004، سًضوزاث سصنز ذزاساث اًوحست اًـصتية، تريوث، 02ظ.

  ٕذاز اـلعحوؿاث ادلاسـية، اإلسىٌسزية، -ًلة اـلعاحل–ذازي حس يني اقلمسي تواذي، اًفساذ اال ،

2008، 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 105 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

  ،سَوى اًضـصاوي مجـة، سفِوم ٕاذازت صؤون اصلوةل وافلمتؽ، سصنز ذزاساث واسدضازاث اإلذازت اًـاسة

 ،2001اًلاُصت، 

 2006، ذاز اًـصيب ًٌَرش، اًلاُصت، -ذزاسة اكذعاذية حتَيَية -ؾحس ارلاًق فازوق، اًفساذ يف سرص. 

  ،2011ؾعام ؾحس اًفذاخ سعص، اًفساذ اإلذازي، ذز ادلاسـة ادلسيست، اإلسىٌسزية. 

 .1999، اـلىذحة اـلرصية، اإلسىٌسزية، 1ؿًل اًض خا، اًفساذ اإلذازي وجممتؽ اـلس خلدي، ظ 

  ،2003ؾٌلذ ظالخ ؾحس اًصساق اًض يخ ذاوذ، اًفساذ واإلظالخ، سًضوزاث احتاذ اًـصة، ذسضق. 

 ري  ، 2000، ٍلوؿة اًييي اًـصتية، اًلاُصت، 1، ظ.-كضااي وثعحيلاث–ؾحس اًىصمي، اذلىٌلهية  اًاكيس ُس

 .2009، ذاز اًىٌسي ًٌَرش واًخوسيؽ، ألزذن، 1ًؤي ألذية اًـيىس، اًفساذ اإلذازي واًحعاةل، ظ.، 

 صلويل ـلاكحفة َلس ٔبمحس اًعاحل، اًخـصيف ابًفساذ وظوزٍ سن اًوهجة اًرشؾية، ٔبحباج اـلؤمتص اًـصيب ا

 ، 2003، ٔبتاذميية انيف اًـصتية ٌَـَوم ألسٌية، اًصايط، 1اًفساذ، ح.

  سصنز 1ظ. -ألس حاة والآثز واإلظالخ–َلس حَمي ًاميم، ػاُصت اًفساذ اًس يايس يف ادلزائص ،

 .2011ذزاساث اًوحست اًـصتية، تريوث، 

 .ظ ،  ،2006ساث اًوحست اًـصتية، ًحيان، سازش ، سصنز ذزا2َلوذ ؾحس اًفضيي، سفِوم اًفساذ وسـايرٍي

   سوىس توذُان، اًيؼام اًلاهوين ـلاكحفة اًفساذ يف ادلزائص، اـلؤسسة اًوظيية ًالثعال، اًًرش

 .2009واإلصِاز، اًصوتية، 

  وفاء زاي ، ًيىل جن ؿيىس، اذلنك اًصاصس كًٓية ـلـادلة اًفساذ يف اإلذازت اًـموسية ادلزائصية، وزكة حبر

مضن ٔبصلال اـلَخل  اصلويل حول بًٓياث حوهكة اـلؤسساث وسذعَحاث حتليق اًخمنية اـلس خساسة، سلسسة 

 2013هومفرب  25/26وزكةل، 

 .ية، ظ يس ٕاجصاُمي اصلسويق، ساكحفة اًفساذ يف ضوء اًلاهون واالثفاكياث اصلًو ، اًرشنة اًـصتية اـلخحست 1ًو

 .2012ٌَدسويق واًخوزيساث، اًلاُصت، 
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 لاالثاـل-2    

  ٕاسلاظ ؿىل اًخجصتة ادلزائصية–ألدرض ؾزي، كاؾل خَعي، كياش كوت اصلوةل سن ذالل اذلنك اًصاصس- ،

 ،2006جمةل اصلزاساث اإلسرتاثيجية، سصنز اًحعريت ٌَححوج واصلزاساث اإلوساهية، خاهفي 

  زائصيةٕاسلاظ ؿىل اًخجصتة ادل–ألدرض ؾزي، كامن خَعي، كياش اصلوةل سن ذالل اذلنك اًصاصس- ،

  www.uluminsania.com، 2005، سازش 21افلةل الاًىرتوهية، ؿَوم ٕاوساهية، غ.

 .05بٓذم هوخ ؿًل سـاتست، سفِوم اًفساذ وسـايرٍي يف اًفلَ اإلسالسم، جمةل الاحهتاذ اًلضايئ، غ، 

 حفة اًفساذ اإلذازي وحتليق سذعَحاث اًرتص يس اإلذازي، جن ؾحس اًـزيز ذريت، ذوز اذلنك اًصاصس يف ساك

 ،2012، هومفرب 8جمةل اـلفىص، خاسـة َلس ديرض ثسىصت، غ.

 .خاسـة ثسىصت5حسيٌة رشون، اًـالكة تني اًفساذ وادلصمية اـليؼمة، جمةل الاحهتاذ اًلضايئ، غ ،. 

  9جمةل ذزاساث اكذعاذية، غ. ،-زؤية واكـية وٕاسالسية–معصو ظاجص، اًفساذ اإلذازي والاكذعاذي ،

 .2006ذاز ارلضلوهية ًٌَرش واًخوسيؽ، ادلزائص، 

  فايزت سميوين، ذَيفة سوزاذ، اًس ياسة ادليائية ٌَمرشغ ادلزائصي يف سواهجة ػاُصت اًفساذ، جمةل الاحهتاذ

 ، خاسـة َلس ديرض ثسىصت.5اًلضايئ، غ.

 اًس يايس، جمةل اًـَوم اًلاهوهية والاذازية، لكية اذللوق  انيج ؾحس اًيوز، اصلميلصاظية كًٓية ـلاكحفة اًفساذ

 2007، 5ثَمسان، غ.

 اـلشهصاث وألظصوحاث-3

  ٔبمحس جن ؾحس ػل جن سـوذ اًفازش، جتصمي اًفساذ يف اثفاكية ألدم اـلخحست، سشهصت ساحس خري، خاسـة

 .2008انيف اًـصتية ٌَـَوم ألسٌية، اًصايط، 

 ذزاسة يف واكؽ اًخجصتة ادلزائصية – تني ألس  اًيؼصية وبًٓياث اًخعحيق ٔبسزوال يوسف، اذلنك اًصاصس–

 .2008/2009سشهصت ساحس خري يف اًـَوم اًس ياس ية واًـالكاث اصلًوية، خاسـة ابثية، 

  ذزاسة اكذعاذية حتَيَية حاةل ادلزائص–اسٌعوزان سِيةل، اذلنك اًصاصس وؿالكهتٌل ابٍمنو الاكذعاذي- 

 .2005/2006ـة ادلزائص، لكية اًـَوم الاكذعاذية، سشهصت ساحس خري، خاس

http://www.uluminsania.com/
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  ذزاسة حاةل ادلزائص –صـحان فصح، اذلنك اًصاصس هكسذي حسير ًرتص يس اإلهفاق اًـام واذلس سن اًفلص

 .2011/2012، 3، ٔبظصوحة ذنخوزاٍ يف اًـَوم الاكذعاذية، خاسـة ادلزائص -2000-2010

 ة واـلساءةل يف اذلس سن اًفساذ اإلذازي  يف اًلعاغ فازش جن ؿَوص جن ابذي اًسخيـي، ذوز اًضفافي

 .2010خاسـة انيف اًـصتية ٌَـَوم ألسٌية، كسم اًـَوم اإلذازية، اًصايط، ،اذلىوسم، ٔبظصوحة ذنخوزاٍ

 اثهيا: اـلصاحؽ ابٌَلة اًفصوس ية

 Johnston MICHAEL, « A la recherche de définition ; vitalité politique et 

corruption », la corruption dans les démocraties occidentales, Revue 

international de sciences sociales, n.149, septembre 1996. 
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 حامتؾي يف ادلزائصٕاظالحاث سٌؼوسة اًضٌلن االٕ 

        

 ألس خارت /سىيي زكية ،ٔبس خارت سساؿس ت " ة"       

 خاسـة اًضَف            

 

 سلسسة:

يـّس اًضٌلن الاحامتؾي حلا سن حلوق اإلوسان هط ؿَيَ اإلؿالن اًـاـلي ذللوق اإلوسان اطلي ظسز 

 تخازخي

شا سا "ًلّك رسط ابؾخحاٍز ؾضوًا يف افلمتؽ حق اًضٌلن الاحامتؾييًل: " ٌلن 22 اـلاذتيف  1948 هومفرب 10 ، ُو

 تخازخيق ابذللوق الاكذعاذية والاحامتؾية اًــشي ظسز ؾن ازلـيــة اًـاسة ًٔلدم اـلخحست َّ ٔبنّسٍ اًربوثوهول اـلخـ

 اًضٌلن الاحامتؾي، مبا ثضلك واحض: " ثلّص اصلول ألظصاف يف ُشا اًـِس حبق لك رسط يف 1966 ذيسمرب 16 

 ".يف رعل اًخبٔسيياث الاحامتؾية

ؼام سن هجة، وثعّوزٍ سن يّ سن اًعـة وضؽ ثـصيف ٌَضٌلن الاحامتؾي ثسخة حسازة ُشا اً  كري ٔبهَّ 

هديجة ثبٔثٍص ابًؼصوف  ،هجة اثهية، وادذالف وسائي اسلاية وجماالث اكلاظص اًيت يلعهيا سن ذوةل ٕاىل ٔبدصى

ِشا ثـّسذث ثـازيفَالاحامتؾية والا اًفلِية تني ثـصيف سوّسؽ و  كذعاذية واًس ياس ية اًسائست سن هجة بٔدصى، ًو

بٓدص ضيق.
1
  

لّك اًس ياساث الاكذعاذية والاحامتؾية اًيت حتاول اًضٌلن الاحامتؾي  ّوسؽٕار اؾخرب اًخـصيف اًفلِىي اـل

ن، اًدضليي، وبٔتـس سن رعل ثيؼمي حصنة ًعحة، اًيلي، اًسىتا حتليق اًصاحة واًصفاُية ًٔلفصاذ ذاذي افلمتؽ

ضيق ؿىل اً  خـصيفاً  تيامن تين ...اـلصوز، مقؽ حصامئ ألصزاض وألسوال، اًس ياسة اـلاًّية، حصنة اصلفاغ اًوظين

اًفصذ يف حياثَ واًيت كس حتّسذ سس خواٍ اـلـييش، سواء ؿىل سس خوى اندساة  خـّصط ٕاٍهياي كس اكلاظص اًيت 

ةل واًض يروذة، ٔبو ٕاهفاكَ تاًوفات، ٔبو ٔبؾحاءٍ تألسوسة. مفثال ؾصف ؿىل ٔبهَّ: " ثغل اسلاية اصلذي تاـلصط واًحعا

اًيت يضمهنا افلمتؽ ٔلفصاذٍ ؾن ظصيق وضؽ ٍلوؿة سن اًخساتري فلاهبة اكلاظص الاحامتؾية والاكذعاذية اًيت يخـصط 

                                                           
1
 Jacques AUDINET, Sécurité sociale, La direction générale de la fonction publique algérienne, aves la collaboration 

scientifique de l’institut internationale d’administration publique, Alger, 1971, Paragraphe N°10, p.17. 
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ٕاضافة ٕاىل ثلسمي اًـالح اًعيب وسٌح ٕاٍهيا ُؤالء ألفصاذ ًسخة سـني نيلط سَموش يف اصلذي ٔبو اـلصط، 

ألذاءاث ٌَـائالث راث ألظفال".
1
  

"ثغل ألحاكم اًلاهوهية واًخيؼميية اًيت ثـمي ؿىل سساؿست اًـاسي يف اًخرفيف سن  نٌل ؾّصف ؿىل ٔبهَّ:

 سا ألرضاز اًيت كس ثعيحَ هديجة سخة سن ألس حاة واًخّىفي ثضؤوهَ تعفة حزئية ٔبو لكّية حسة اذلاالث جلكّ 

جس خَزسَ سواهجة ُشٍ ألدعاز واًـمي ؿىل اًوكاية سهنا ٔبو ثفاذهيا وسـادلهتا سن كدي اصلوةل وظاحة اًـمي ؿىل 

."اًسواء
2

  

، وعم ٕاّسا ٔبن ثـوكَ ؾن ٍذاًيت هتسّ  ألدعاز الاحامتؾيةسن  فصذٔبو " ُو اًلاهون اطلي هيسف سلاية اً

ة، اًحعاةل، وٕاّسا ٔبن ثدسخة يف تـغ اًيفلاث ارلاظة ـلصط، اًـجز، اًض يروذتااندساة اصلذي اـلِين 

تاًيفلاث اًعحية ٔبو ألؾحاء اًـائَية."
3

 

ية  تيٌٌّل ؾّصف ية زمق ٔبساش ارلعص؛ حير مت ٕاظساز  ؿىلؿىل سس خوى سٌؼمة اًـمي اصلًو االثفاكية اصلًو

ٌَخبٔسني الاحامتؾي: اًخـويضاث ؛ وعم مثاين حاالث اـلخـَّلة ابذلّس ألذىن ٌَضٌلانث الاحامتؾية 1958ًس ية  102

ؾن اـلصط، ٔبذاءاث اًحعاةل، ٔبذاءاث اًض يروذة، ٔبذاءاث ألسصاط اـلِيية وٕاظاابث اًـمي، اإلؿاانث اًـائَية، 

ٔبذاءاث ألسوسة، ٔبذاءاث اًـجز، ٔبذاءاث اـلوحوذين ؿىل كيس اذليات )اًوفات(.
4

 

 و يمتزّي ابرلعائط اًخّاًية:، ُووادلزائص واحست سن تني اصلول اًيت ثحًّت ُشا اًيّؼام

 .ثوحيس اًيؼام اـلصحىز  ؿىل سداذئ اًخّضاسن واًخوسيؽ 

 .الاهدساة الاحدازي ٌَـّمال ألحصاء وكري ألحصاء وألص حاٍ ابٔلحصاء، ونشا اًفئاث ارلاّظة 

 .ثوحيس اًلواؿس اـلخـَّلة حبلوق واًزتاساث اـلس خفسين سن اًضٌلن الاحامتؾي 

                                                           
1
 .137-136، ض. ض. 2002اًوخزي يف رشخ كاهون اًـمي، ذاز اًصحياهة ًٌَرش واًخوسيؽ، اًعحـة ألوىل، ادلزائص،  ثضري ُسيف، 

2
 .146 -145، ض.ض.2002 اًلاهوين ًـالكاث اًـمي يف اًدرشيؽ ادلزائصي، ادلزء اًثاين، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية، ادلزائص، اًخيؼمي ٔبمحية سَامين، 

3
 Jean Jacques Dupeyroux, Droit de sécurité social, 9 

ème
 édition, Dalloz, 2000, p.9. 

4
 .137-136اـلصحؽ اًساتق، ض. ض.  ثضري ُسيف، 
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 ثوحيس اٍمتويي.
1

 

ىّون اًيؼام الاحامتؾي يف ادلزائص حاًيا سن مخسة ٔبهجزت، مّت ثبٔسيسِا يف صلك ظياذيق سس خلةل، يخو 

ية:  ثلعي معَّيا لّك ألدعاز اًيت كّصزهتا سٌّؼمة اًـمي اصلًو

  سعازيف ؿالح اـلصط، اًـجز، اًوفات، ألسوسة، حواذج اًـمي وألسصاط اـلِييّة(CNAS , CASNOS) 

. 

 اًض يروذة .( CNR)  

  اًحعاةل(CNAC). 

  اًـعي اـلسفوؿة ألحص، واًـعي اًيامجة ؾن سوء ألحوال ادلوية يف كعاغ اًحياء وألصلال اًـموسية واًصي

(CACOBATH ). 

  و وارلعص اًخاسؽ ُو اـلساؿست يف اصلذي اًـائًل ٔبو سا يسم  اإلؿاانث الاحامتؾية، واًيت ختضؽ ذلنك بٓدص، ُو

واًيت ثلسّسِا ٌَفئاث اقلخاخة، وثلسم يف صلك ٔبذاءاث ؾيًيّة وهلسية، وعم ثلّسم حتّمَِا لكيّة سن ظصف اصلوةل، 

شٍ اـلساؿست ثسذي مضن اـلِام الاحامتؾية ٌضلوةل وثخضّمن  ٌَفئاث اقلصوسة اًيت ثخحعي ؿىل ذذي كري تاف، ُو

 سا يًل:

  ّاقلصوساث... ىفي إبساكن اًفئاث اقلصوسة يف سؤسساث سذرّععة اًـجزت، ألظفال، اًًساءاًخ 

 .ثوسيؽ اـلساؿساث الاحامتؾية ٌَمـوكني يف صلك ٔبذاءاث هلسية 

 .ثوسيؽ اإلؿاانث واًخـويضاث ًٔلزس تسون ذذي اًض حىة الاحامتؾية 

  اًخحّمي اًلكي ٔبو ادلزيئ ٔلؾحاء ثيلي اًفئاث الاحامتؾية اقلصوسة وارلاّظة، ؿىل سنت اًسىم اذلسيسية ٔبو

، وعم متّول ؾن ظصيق اًرضائة، ال ؾن ظصيق الاصرتاتاث الاحامتؾية.وسائي اًيلي اًربيّة ألدصى
2

 

                                                           
1
 République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de travail  et de la sécurité sociale, « Présentation du 

système de sécurité sociale Algérien », 2010, p.02. 

2
 Larbi Lamri, Le système de sécurité sociale de L’Algérie, (une approche économique), Office de publication 

universitaire, Alger, 2004, p.p. 39- 40.  
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،ٔبظححت اًيوم سٌؼوسة اًضٌلن الاحامتؾي سٌؼوسة سس خلةل تشاهتاوكس 
1
هتسف سن ذالل اًخضاسن تني  

اًخلرّياث الاكذعاذية  اوكس فصضت ؿَهيا سصاز ، ٔبفصاذ افلمتؽ ٕاىل حتليق اسلاية سن خمخَف ألدعاز الاحامتؾية

ا عم اًيوم ٔبسام حتّس ظـة وهحري يفصضَ اكذعاذ و الاحامتؾية حىييف ُشا اًيّؼام سؽ سذعَّحاث ُشٍ اًخلرياث، ُو

 اًسوق واًـوـلة، يخـَّق جىيفية ٕاظالخ سٌؼوسة اًضٌلن الاحامتؾي مبا يخالءم وسـعياث اًـوـلة واكذعاذ اًسوق،

 ؼوسة اًضٌلن الاحامتؾي؟.مفا عم اإلظالحاث اًيت ثحًهتا ادلزائص ًخعويص وحصكية سٌ

 :سا يًل يف ادلزائص ثخضّمن ٕاظالحاث اًضٌلن الاحامتؾي 

 .ؾرصهة جس يري ُيئة اًضٌلن الاحامتؾي 

  سني هوؾّية ارلسساث ًفائست اـلؤسٌني احامتؾيا.حت 

 .اذلفاع ؿىل اًخواسن اـلايل ـليؼوسة اًضٌلن الاحامتؾي
2

 

سن ذالل زالزة حماوز زئيس ية: ؾرصهة جس يري  -ؿىل اًيّحو اًساتق–وسًذعصق ٕاىل ُشٍ الاظالحاث 

اذلفاع ؿىل اًخواسن اـلايل ـليؼوسة  ُيئة اًضٌلن الاحامتؾي، حتسني هوؾّية ارلسساث ًفائست اـلؤسٌني احامتؾيا،

 .اًضٌلن الاحامتؾي

 

 .ؾرصهة جس يري ُيئة اًضٌلن الاحامتؾياقلوز ألّول:

شا سن ذالل سَسةل سن ، 2004سٌش س ية الاحامتؾي  تسٔب اـلرشّغ ادلزائصي يف خمّعط ؾرصهة اًضٌلن  ُو

ؾرصهة اًوسائي اـلاذية سن هجة سن ذالل ٕاس خـٌلل اإلؿالم اليٓل، وحتسني نفاءت اـلوازذ اًخرشية سن  الاجناساث:

هجة ٔبدصى، وٕاذذال هؼام اًحعاكة الاًىرتوهية اًضفاء ٔكضّم ٕاظالخ يف جمال اًـرصهة. وس يحاول اًخعصق ٕاٍهيا ؿىل 

 وايل:اًخ

 ٔبّوال: ؾرصهة اـلوازذ اـلاذية، وحتسني نفاءت اـلوازذ اًخرشية:

 وكس مّت اًسـي ًخحليق ُشا سن ذالل ارلعواث اًخاًية:

 ،ثـممي اس خـٌلل اإلؿالم اليٓل (1

                                                           
1
 Tayeb Belloula, Droit du travail, DAHLLAB, Alger, 1994, p.252. 

2
سساذةل ٔبسام ادلَسة اًـاّسة ابفلَ  اًضـيب اًوظين حول سرشوغ ثـسيي كاهون اًخبٔسيياث ، وسيص اًـمي واًدضليي واًضٌلن الاحامتؾي اًس يس اًعية ًوخ، 

 .03-02ؿىل اًساؿة اًـارشت ظحاحا،  ض. ض. 2007ٔبنخوجص  16حامتؾية، يوم اًثالاثء الا
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 حمثني اـلوازذ اًخرشية ؾن ظصيق اًخىوين وحتسني اـلس خوى؛ (2

 ىة اًضٌلن الاحامتؾي؛ثلصية ُيئاث اًضٌلن الاحامتؾي سن اـلؤسٌني ؾن ظصيق ثوس يؽ ص ح (3

 ٕاظالخ ُيئاث اًصكاتة؛ (4

 ٕاظالخ سٌؼوسة اًخحعيي ٌَضٌلن الاحامتؾي. (5

 ؾرصهة اًحىن اًخحخّية ًِيالك اًضٌلن الاحامتؾي. (6

 اس خحساج سسزسة ٌَضٌلن الاحامتؾي. (7

ية ٌَـمي، ٔبوضئت مبوحة   اـلصسوم اًخيفيشي زمقوثـّس ُشٍ اـلسزسة هخاح رشانة تني ادلزائص واـليّؼمة اصلًو

ا،2012بٔفصيي  01، اـلؤزد يف 12-158  ، اـلخـَّق إبوضاء اـلسزسة اًـَيا ٌَضٌلن الاحامتؾي وثيؼميِا وسرُي
1
 

وهيسف ٕاوضاهئا ٕاىل ثعويص اـلـازف  (،2015-2014اًس ية ادلاسـية )واًيت فذحت ٔبتواهبا ٌَمصت ألوىل ذالل 

ية الاحامتؾية واـلوهّجة ًفائست اـلوازذ اًخرشية صلول واًىفاءاث اًيت حىفي اًدس يري اًالئق ٌَميؼوساث اًوظيية ٌَحٌل

احتاذ اـللصة اًـصيب واصلول الافصيلية اًيت جس خـمي اًفصوس ية لكلة سضرتنة، نٌل هتسف اـلسزسة ٕاىل ثـزيز معَّية 

اية ثحاذل اًخجازة وارلرباث يف جمال اسلاية الاحامتؾية ؿىل اًعـيسين الاكَميي واصلويل. وكس وضـت حتت اًوظ

اإلذازية ًوسازت اًـمي واًدضليي واًضٌلن الاحامتؾي، واًوظاية اًحيساقوحية اـلضرتنة ًوسازت اًـمي واًدضليي 

واًضٌلن الاحامتؾي ووسازت اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي، واًيت ثلّسم حىوييا ؿاًيا يف جمال اسلاية الاحامتؾية، ٔبين 

 وتخىويياث سذواظةل.ثخّوح ُشٍ اصلزاسة ثضِاذت ساسرت رميّن، 

وثـّس ُشٍ اـلسزسة سؤسسة معوسية راث ظاتؽ ؿَمي وثثليفي ورميّن، حمتخّؽ ابًضرعية اـلـيوية 

 والاس خلالًية اـلاًية وثخىفّي ابـلِام واًعالحياث اًخاًية:

ضٌلن حىوين رو ثبُٔيي ؿال، ضٌلن حىوين سس خزسسم اًخبٔظري اطلين ميازسون ؿىل سس خوى ُيئاث  -

 ن الاحامتؾي،وسؤسساث اًضٌل

 ضٌلن اًخىوين اـلخواظي إلظازاث اًلعاؿني اًـام وارلاّض ونشا ٔبؾضاء اـليّؼٌلث اـلِييّة،  -

 اًليّام ابصلزاساث وألحباج ارلاّظة مبسائي اًضٌلن الاحامتؾي،   -

 ، ثيؼمي اًيسواث واـلَخلياث واًخّؼاُصاث اًـَمّية واًخلٌيّة اـلخـَّلة ابـلواضيؽ راث اًعةل سؽ رمارما -

                                                           
1
 .13-12، ض.ض.2012ٔبجصيي  04، اًعاذزت تخازخي 20ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ  
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 ثيفيش وضاظاث اًخـاون الاكَميي واصلويل ٌَخىوين واًححر يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي، -

ا اـلسزسة. - 1ورش اـلؤًفاث واصلوزايث اـلخـَّلة ابًخرععاث اـلسّزسة وألحباج اًيت ثيجُز
 

 : هؼام اًحعاكة الاًىرتوهية ٌَضٌلن الاحامتؾي " اًضفاء"ثخيّن اثهيا: 

سـ  ٕاٍهيا ادلزائص ًخىصيسِا مضن سٌؼوسة اًضٌلن الاحامتؾي سن ذالل ٕاّن سن تني ألُساف اًيت ج 

 سا يًل:"اًضفاء"  ٕاذذال اًحعاكة الاًىرتوهية

 .ؾرصهة جس يري اًخبٔسني ؿىل اـلصط 

 .اإلسِام يف ؾرصهة جس يري  ُيالك اًضٌلن الاحامتؾي 

  ّٕاًلاء ٕاحصاءاث اًخـويغ ؿىل و ، ىفي ابًـالحالاس خلياء اًخسزجيي ؾن اـلسدٌساث اًوزكية اـلس خـمةل يف اًخ

 سس خوى سصانز اصلفؽ ٌَضٌلن الاحامتؾي.

 .ثبٔسي  وس يةل جمسية ٌَلضاء ؿىل اًخّـسف واًلش ؿىل ادذالف ٔبصاكهل يف ٔبذاءاث اًضٌلن الاحامتؾي 

 .ثعويص وؾرصهة كاؿست اًحياانث ارلاّظة ابًضٌلن الاحامتؾي
2

 

عت اصلوةل ًىرتوهية ٌَضٌلن الاحامتؾي، وكس دّع وثـّس ادلزائص ٔبّول تضل ٕافصيلي ذاط جتصتة اًحعاكة الا

.سَيون بٔوزو 16ًخعحيق ُشا اًيؼام كالفا ساًيا يلسز تؼ: 
3
  

ؾياتة، بٔم وكس مت ثعحيلَ ثسزجييا حبير تسٔب يف ثعحيلَ ؿىل سس خوى مخ  والايث منورحية وعم: 

كدي اًلري حير مت ٕارشاك بٔحصاة  ورعل ابًًس حة ـلس خزسسم هؼام اصلفؽ سن اًحوايق، توسصذاش، ثَمسان، اـلسية.

                                                           
1
"اـلسزسة اًـَيا ٌلن الاحامتؾي، اًعيسوق اًوظين ٌَخبٔسيياث الاحامتؾية ٌَـّمال الٔحصاء، ازلِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، وسازت اًـمي واًدضليي واًض 

 .16، ض.2014ٌَضٌلن الاحامتؾي ابدلزائص"، جمةل حسوز اًخواظي، اًـسذ اًصاتؽ، ٔبنخوجص 

2
 Les caisses Algériennes de sécurité sociale en collaboration avec Le bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique de 

Nord, « Présentation générale des principales réformes de sécurité sociale adoptées en Algérie », séminaire technique 

sur les réformes de la sécurité sociale, Alger, Les 25 et 26 Octobre 2010, social protection.pdf, 

http://www.coopami.org, p.28. 

3
 La carte chifa généralisée en Algérie d’ici 2010, Samedi 21 Avril 2007, Synthèse de Billal, 

www.algerie- dz.com 

http://www.coopami.org/
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اًعيسًياث اـلخـاكسين سؽ اًضٌلن الاحامتؾي يف ُشٍ اًـمَّية ٔبّوال، مّث ألظحاء اـلخـاكسين سؽ اًضٌلن الاحامتؾي 

 اثهيا. 

ومعّم  ،2007بّٔول حوان  واهعَق اًـمي هبشا اًيؼام ؿىل سس خوى ٔبّول سصنز ذفؽ ابًوالايث اٍمنورحية يوم

ومت ثوس يؽ ثعحيلَ ٕاىل ابيق والايث اًوظن ، 2008صِص سازش صلفؽ ًِشٍ اًوالايث يف ٔبوادص ؿىل تافة سصانز ا

، وتساية 2010س ية هبسف اًوظول ًخـمميَ ؿىل تاسي اًلعص ادلزائصي يف ٔبوادص  ،2008صِص بٔفصيي  اتخساء سن

شا سا مّت حتليلَ يف، 2011س ية  .2011ٔبوث  01 ُو
1
  

 وحتليلا ًِشا اًيّؼام مت سا يًل:

ية، وحتسيسا ثغل اـلعحلة ؿىل اًحعاكة  - ٕاوضاء سصنز ًضرعية اًحعاكة الاًىرتوهية وفلا ٌَملايي  اصلًو

و سزوذ تبًٓياث وجتِزياث متىن سن  ،2007بٔفصيي  19الاًىرتوهية ٌَضٌلن الاحامتؾي، وكس مت ثسصيٌَ يوم  ُو

 ت اًحعاكة الاًىرتوهية،ونشا اـلفاثيح الاًىرتوهية ًلصاءتعاكة يف اًساؿة اًواحست،  500ٕاهخاح 

 ، (KILO OCTETS 32)اس خـٌلل تعاكاث اًىرتوهية سن ادليي ألذري راث سـة راهصت ختزيًية هحريت  -

ًولك سفذاخ  ،KILO OCTET 32  اس خـٌلل سفاثيح اًىرتوهية خمّععة قلرتيف اًعحة راث سـة ٔبنرب سن -

 ية.زمقَ اًرسّي ارلاض، وسن ذالهل يمت كصاءت اًحعاكة الاًىرتوه 

ثوفري جصجمياث وص حاكث سـَوساثية حمَّية ووظيية سذعّوزت مبا فهيا اًيؼم اًخلٌية ارلاظة حبٌلية اـلـَوساث وسٌؽ  -

 جرسهبا.

يمت ٕاؿساذ اًحعاكة الاًىرتوهية اًضفاء سن ظصف سصنز رسعية اًحعاكاث الاًىرتوهية، واطلي يلوم 

سؤسن هل احامتؾيا ونشا روي حلوكَ. حياانث اًضرعية ًلكّ ثضرعية اًحعاكة الاًىرتوهية اًفازكة، مبـىن سَهئا ابً 
2

 

ؾرصهة  وسـيا سن اـلرشّغ ادلزائصي ًخىييف اـليؼوسة اًدرشيـية سؽ هؼام اًحعاكة الاًىرتوهية اطلي ثـسّ 

ـليؼوسة اًضٌلن الاحامتؾي سواء سن حير اًدس يري ٔبو ثلسمي ارلسساث، ورعل اسرتصاذا ابصلول اًيت س حق ًِا 

                                                           
1
 Synthèse de Mourad, D’après le Quotidien d’Oran, La carte Chifa de la CNAS, disponible en Algérie dès avril 2007, 

sera gratuite selon la Caisse nationale d’assurance sociale. dimanche 24 décembre 2006,  www. algerie-dz.com 

2
 Fiche Technique Relative A La Carte Chifa, Association des Internistes Libéraux  de l 'Est, Informations Sur La 

Carte Chifa, internistes.site.voila.fr. 

http://internistes.site.voila.fr/
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-08زمق  تـس سصوز فرتت سن ثعحيلَ يف اـليسان، ٔبظسز اًلاهون و ؼام اًحعاكة الاًىرتوهية نفصوسا، ٔبن وضـت ه

01،
1
.11-83اًلاهون زمق اطلي يـسل ويمتم  

2
  

ز اـلسؤوًية الاس خـٌلل اـلرشوغ ًِشٍ اًحعاكة، نٌل كصّ  وكس وضؽ ُشا اًلاهون مجةل سن ألحاكم فامي خيّط 

، وكس هط اـلرشغ ادلزائصي يف ادليائية ًٔلصزاض اطلين خيصح ؿىل اًخعحيق سٌَ  اـلاذت اًساذسةون ؾن ٕاظاٍز

وكس حصك سسبةٔل  (،2011)ٔبي ٕاىل كاية سن اتزخي ورشٍ يف ادلصيست اًصمسية  ذالل زالج س يواثاًخسزجيي هل 

وثـويضِا يف حتسيس جسمية اًحعاكة الاًىرتوهية، وسضموهنا ورشوظ جسَميِا واس خـٌلًِا وحاالث جتسيسُا وحتييهنا 

حاةل اًرسكة واًضياغ ٌَخيؼمي.
3
  

، اطلي حيّسذ 2010بٔفصيي  18اـلؤزد يف  116-10اـلصسوم اًخيفيشي زمق وابًفـي ٔبظسز اـلرشّغ ادلزائصي 

سضمون اًحعاكة الاًىرتوهية ٌَمؤسن هل احامتؾيا واـلفاثيح الاًىرتوهية ًِيالك اًـالح وـلِين اًعحة ورشوظ 

وجتسيسُا.جسَميِا واس خـٌلًِا 
4

 

نٌل مّت سس خفيس، 15.000.000لٔنرث سن  تعاكة اًىرتوهية "اًضفاء" 4.600.000 وكس مّت ظيؽ سا جياوس

بٔوادص سدـوزة سن ظصف ألظحاء واًعياذةل ؿىل اـلس خوى اًوظين يف سَيون فاثوزت اًىرتوهية 17 سـادلة ٔبنرث سن

.2010صِص ٔبنخوجص 
5

 

حر وثعويص هؼام اًحعاكة الاًىرتوهية ٌَضٌلن الاحامتؾي وٕانٌلل نٌل مّت يف هف  اإلظاز ٕاوضاء سصنز اًح

.2011س ية ؾرصهة اًحىن اًخحخية يف 
6
  

نٌل ثخىّن اًعيسوق اًوظين ٌَخبٔسيياث الاحامتؾية ٌَـّمال ألحصاء هؼام اًخرصحي ابصرتاتاث اًضٌلن 

ـمي كعس احرتام بٓخال الاحامتؾي ؾن تـس، واطلي يـّس وس يةل زسيـة وسىيّفة وفق احذياخاث ٔبزابة اً

                                                           
1
 .1983يًويو  5، اًعاذزت تخازخي 28، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ 1983حويَية  2اـلؤزد يف  11-83اًلاهون زمق  

2
 .2008ييايص  27، اًعاذزت تخازخي 04، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ 2008ييايص  23اـلؤزد يف  01-08اًلاهون زمق  

3
 .01-08، اـلضافة مبوحة اًلاهون زمق 11-83سىصز سن اًلاهون زمق  6اًفلصت اًثاهية سن اـلاذت  

4
 .16-12، ض.ض.2010ٔبجصيي  21، اًعاذزت تخازخي اـلوافق ًؼ: 26ة، اًـسذ ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحي 

5
 Les caisses Algériennes de sécurité sociale en collaboration avec Le bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique de 

Nord, op.cit, p.30. 

6
 Ibid, p.50. 
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الاس خحلاق، ذون اذلاخة ٕاىل اًخّيلي ٕاىل وتاالث اًعيسوق ًوالايث اهدساهبم، ورعل تخلسمي هف  ارلسساث اًيت 

يلّسرما اًخرصحي اًـاذي يف ٕاظاز اسرتاثيجية اًـرصهة اـليهتجة سن كدي اًضٌلن الاحامتؾي، ونشا اًخحسني 

ل جسِيي احصاءاث اًخرصحي ابصرتاتاث اًضٌلن الاحامتؾي ًفائست اًـّمال اـلخواظي ٌَزسسة اًـموسية الس ّيٌل يف جما

ِشا كام اًعيسوق توضؽ سوكؽ اًىرتوين ؿرب ألهرتهيت ًفائست ٔبزابة اًـمي ؿىل سس خوى اًرتاة  ألحصاء، ًو

 2014بٔفصيي  15اتزخي اًوظين، اتخساء سن 

www.cnrss.dzشٍ ا . نٌل يسمح ُشا اـلوكؽ تخحميي ساؿة وـلست س حـة بأّيم 24رلسسة سؤسٌة ؿىل سساز ، ُو

وحتَيي اًخرصحي اًس يوي ًٔلحوز وألحصاء تواسعة ٕاحصاء معَيّة سـادلة واحست. ؤبظحح مبلسوز ٔبزابة اًـمي 

ؾي لكمة اًرّس اًيوم اصلدول ٕاىل حساجهتم ارلاّظة سن ذالل ُشا اـلوكؽ تـسسا سٌحهتم سعاحل اًضٌلن الاحامت

.ارلاّظة هبم كعس اًليّام ابًخرصحي اـلحارش ابصرتاتاث اًضٌلن الاحامتؾي اًضِصية ٔبو اًفعَّية ٌَـّمال
1

 

 

 اقلوز اًثاين:حتسني هوؾيّة ارلسساث ًفائست اـلؤسٌني احامتؾيا.

ةل سن سـ  اـلرشّغ ادلزائصي ٕاىل حتسني هوؾّية ارلسساث ًفائست اـلؤسٌني احامتؾيا سن ذالل سَس

ثعويص  وثلصية ُيئاث اًضٌلن الاحامتؾي سن اـلؤسن هلم احامتؾيا، ثوس يؽ هؼام اصلفؽ سن  الاجناساث سن تيهنا:

ثعويص اًِيالك اًعحّية والاحامتؾية اًخاتـة ٌَضٌلن كدي اًلري، اس خحساج هؼام اًخـاكس سؽ اًعحية اـلـاجل، 

 الاحامتؾي، سًذـّصط ٕاٍهيا فامي يًل:

 :ثلصية ُيئاث اًضٌلن الاحامتؾي سن اـلؤسن هلم احامتؾيأبّوال: ثعويص و 

شا سن ذالل سايذت ؿسذ ُيالك اًضٌلن الاحامتؾي سن   يف س ية  1400ٕاىل  1999يف س ية  852ُو

، نٌل مّت ٕاوضاء ُيالك اإلظلاء واالثعال سؽ اـلؤسن هلم احامتؾيا.2010
2

 

فـاةل يف ثلسمي ذسساث زاكية ؿىل سس خوى لّك ويخجىّل اًِسف سن ٕاوضاء سثي ُشٍ ارلالاي يف اـلضازنة اً

سن ُيالك كعاغ اًضٌلن الاحامتؾي، ونشا ٔبوس ية اًـالكاث اًـموسية سؽ سس خـمَيَ وٕاؿاذت اًثلة تيهنم وتني ُيئاث 

                                                           
1
"ٕاظالق هؼام ية، وسازت اًـمي واًدضليي واًضٌلن الاحامتؾي، اًعيسوق اًوظين ٌَخبٔسيياث الاحامتؾية ٌَـّمال الٔحصاء، ازلِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـح  

 .16، ض.2014اًخرصحي ؾن تـس ابصرتاتاث اًضٌلن الاحامتؾي"، جمةل حسوز اًخواظي، اًـسذ اًصاتؽ، ٔبنخوجص 

2
 Les caisses Algériennes de sécurité sociale en collaboration avec Le bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique de 

Nord, op.cit, p.16. 

http://www.cnrss.dz/
http://www.cnrss.dz/
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س ية ٕاوضاهئا واًحسء يف وضاظاهتا حزءا ال يخجزٔب  ،2003س ية اًضٌلن الاحامتؾي. وكس ابثت ذَّية الاظلاء سٌش 

اًضاسةل ٌَعيسوق اًوظين ٌَخبٔسيياث الاحامتؾية ٌَـّمال ألحصاء، ٕار اس خحسن اـلؤسن هلم احامتؾيا سن اًرتهيحة 

وروي اذللوق اًخسذالث اًـسيست واًيوسيّة ٔلفصاذُا، تفضي ذزاسة ؾصائضِم واًخّىفي الٔهيس واًياحؽ ابـلؤّسسة 

اـلرشوؿة يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي، سهنا. ونشا سصافلهتم صلى خمخَف سعاحل اًعيسوق ٍمتىيهنم سن حلوكِم 

وهبشٍ اًوس يةل ضٌلن سس خوا زاق ٌَزسساث اـللّسسة ًلّك سس خـمًل ورشتاء اًعيسوق.
1

 

 وحمتثّي رمارما فامي يًل:

 اس خلدال وثوحيَ وسصافلة سس خـمًل اًضٌلن الاحامتؾي، تلصط اًدّسوية اًرسيـة واٍهّنائية ًـصائضِم وثؼٌَلهتم، -

ن اًخّيلي كري افلسي ٌَمؤسن هل احامتؾيا، ورعل تخخس يط ظصق اذلعول ؿىل حلوكَ، ونشا اًخلَيط مبا ٔبسىن س -

 ثلَيط بٓخال سـادلة ؾصائغ اـلؤّسن هل احامتؾيا.

حتسني هوؾّية اًـالكاث فامي تني اًعيسوق وسس خـمَيَ، ورعل ابـلضازنة يف ٕاجياذ حَول ٔلس حاة ارلالفاث  -

 اقلمتةل ٔبو حاالث اًزّناغ اـلـلّست.

اًليّام تًضاظاث ٕاؿالسية وحتسيس ّية ًفائست سس خـمًل اًعيسوق، يف ٕاظاز ٔبوس ية اًـالكاث فامي تيٌَ وتني  -

 سس خـمَيَ،

اـلساطمة يف ٕاؿساذ اكلّعط االثعايل اًِاذف ارلاض ابًعيسوق، ورعل تلصط حتسي  وٕاؿالم اـلس خـمي  -

ؼاُصاث اـليسزخة يف ُشا اإلظاز وٕاؿساذ حبلوكَ وواحداثَ ٕاساء اًضٌلن الاحامتؾي، ونشا ثيؼمي خمخَف اًخّ 

اصلؿاساث اإلؿالسية اـلياس حة.
2

 

 اثهيا: ثوس يؽ هؼام اصلفؽ سن كدي اًلري:

سدَف اـلعازيف اـلخـَلة ابـلصط اطلي يعيحَ، ويعَة سن ُيئة اًضٌلن  -يف ألظي-يسفؽ اـلؤّسن هل احامتؾيا 

يسًية ٔبو سؤسسة ؿالح كس ٔبجصست سـِا اثفاكية جسمح ًِا الاحامتؾي ثـويضَ، ٕااّل يف حاةل سا ٕارا كعس ظحيدا ٔبو ظ 

.ابالس خفاذت سن هؼام اصلفؽ سن كدي اًلري
3
   

                                                           
1
ن واالثعال والاظلاء اًعيسوق اًوظين ٌَـّمال ألحصاء، وسازت اًـمي واًضٌلن الاحامتؾي، ازلِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، "ذَيّة اس خلدال اـلواظ 

 . http://www.cnas.dzالاحامتؾي"، 

2
 اـلعسز هفسَ. 

3
 .01-08اـلـّسةل مبوحة اًلاهون زمق  11-83سن اًلاهون زمق  60اـلاذت  

http://www.cnas.dz/
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خجيية اـلؤسن هل احامتؾيا ظول اإلحصاءاث ٔبسام ُيئة  وكس ػِص ُشا اًيؼام ثسخة ازثفاغ سـص ألذوية، ًو

.اًضٌلن الاحامتؾي، واًخلَيي سن اًضلط ؿىل سصانز اصلفؽ
1

 

حساية ٕاىل بٔحصاة ألسصاط اـلزسٌة، وحّسذث االثفاكية اًيّمورحية اًيت ثربم تني ُيئاث وكس وّخَ يف اً 

 1997ذيسمرب  08اـلؤزد يف  472-97زمق اـلصسوم اًخيفيشي  اًضٌلن الاحامتؾي واـلصانز اًعيسًية مبوحة

اـلخـَق تخحسيس االثفاكية سا تني اًعياذيق واًعيسًياث.
2
، 396-09صسوم اًخيفيشي زمق اـل واًيت مّت ٕاًلاهئا مبوحة 

.2009هومفرب  24اـلؤزد يف 
3
ٔبنرث سن  ٕاىل 2010س ية  وكس وظي ؿسذ اـلس خفسين سن ُشا اًيؼام يف 

 ظيسًية. 8600سس خفيس، ووظي ؿسذ اًعيسًياث ٕاىل ٔبنرث سن 2.400.000

ّسذ االثفاكية واًيت حت، 2009هومفرب 24اـلؤزد يف  396-09اـلصسوم اًخيفيشي زمق  ويصحؽ ُشا اًيّؼام ٕاىل

 اٍمنورجنية ادلسيست تني ُيئاث اًضٌلن الاحامتؾي واًعيسًياث، واطلي هيسف ٕاىل:

  اًخوس يؽ اًخسزجيي ًيؼام اصلفؽ سن كدي اًلري ٕاىل فئاث خسيست سن اـلس خفيسين )اًـّمال ألحصاء وروي حلوكِم

 اـلس خفيسين سن تعاكة " اًضفاء"(.

  يف: ٕاؿالم اـلؤسٌني احامتؾيا حول بًٓياث اًخىفّي ابـلعازيف اصلوائية، حتسيس اًزتاساث اًعيسًياث اـلمتثةّل

 اًرشوغ يف ثـويغ ألذوية ألظَية ابدلييسة، اًرشوغ يف ثعحيق واس خـٌلل هؼام تعاكة اًضفاء، 

  حتسيس اًزتاساث ُيئاث اًضٌلن الاحامتؾي سن تيهنا: ثبُٔيي سصانز اصلفؽ اًخاتـة ًِيئة اًضٌلن الاحامتؾي

ا اـلفاوط اًوحيس ٌَعيسًياث ًلّك الاحصاءاث اـلخـَّلة تخعحيق االثفاكية، ذمع ثعحيق هؼام تعاكة ابؾخحا ُز

"اًضفاء"، ذفؽ اًزايذاث ومجيؽ اًخحفزياث اـلاًية اـليعوض ؿَهيا يف ٕاظاز ثوسيؽ ألذوية ادلييسة واـلواذ اـلعيّـة 

سن اًزايذاث ًعاحل  %10صلواء ألظًل، ؾن لّك ذواء حٌي  يخيـَ اًعيسيل حمّي ا ذ.ح15يف ادلزائص: 

سن اًزايذاث ًعاحل  20%اًعيسيل اطلي يخيؽ ألذوية اـلوظوفة يف وظفة اصلواء يف صلك ٔبذوية حٌيسة، 

اًعيسيل اطلي يخيؽ مجيؽ ألذوية اـلوظوفة يف صلك سواذ سعيّـة يف ادلزائص، حتسيس اًرشوظ اـلخـَّلة ابًصكاتة ؿىل 

                                                           
1
 Larbi Lamri, op.cit, p.85. 

2
حيسذ االثفاكية اٍمنورحية اًيت جية سؽ ٔبحاكرما ، 1997ذيسمرب  14، اًعاذزت تخازخي 82ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ  

 .16-13االثفاكياث اـلربسة تني ظياذيق اًضٌلن الاحامتؾي واًعيسًياث، ض.ض.

3
ق اًضٌلن ، حيسذ االثفاكية اٍمنورحية اـلربسة تني ظياذي2009هومفرب 29، اًعاذزت تخازخي 70ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ  

 .27-22الاحامتؾي واًعيسًياث، ض.ض.
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از احرتام كواؿس ٔبذالكياث اًعّة، وضؽ بٔحاكم ثخـَّق تدسِيي ثعويص االثفاكية ؾن ظصيق ثعحيق االثفاكية يف ٕاظ

.سَحق سعاذق ؿَيَ سن ظصف اًوسيص اـللكّف ابًـمي واًضٌلن الاحامتؾي
1

 

 :اس خحساج هؼام اًخـاكس سؽ اًعحية اـلـاجل اثًثا:

 اـلؤزد يف 116-09ي زمق اـلصسوم اًخيفيش مّت اس خحساج هؼام اًخـاكس سؽ اًعحية اـلـاجل مبوحة

،2009بٔفصيي  07
2
 واطلي هيسف ٕاىل: 

  ثوس يؽ هؼام اصلفؽ سن كدي اًلري ًالسدضازاث وألؾٌلل اًعحّية ألدصى، واـلوّخَ تساية ٌَمخلاؿسين وروي

 حلوكِم.

  يئاث اًضٌلن الاحامتؾي سن ذالل: حتسني هوغ اًـالح، حصكية اًوكاية سن ثلوية اًصاتعة تني ألظحاء ُو

سصاط ابًًس حة ٌَمؤسن هلم احامتؾيا وطلي حلوكِم )اًلضاء ؿىل اًـواسي اـلسخّدة ًٔلسصاط، اًىضف اـلّحىص الٔ 

 ًٔلسصاط ارلعريت، اًخَليح..(.

 .ؾلَية ألذاءاث اـلخـَّلة ابًعحة واًضٌلن الاحامتؾي 

 ألذوية ادلييسة واـلواذ  اًخـاكس سؽ اًعحية اـلـاجل يخضّمن ٔبيضا ٕاحصاءاث حتفزيية ٌَوظفاث اًعحية اـلخضّمية

شا سن ذالل حتفزياث ساًية سن  متيح يف ُشٍ اذلاةل ٌَعحية اـلـاجل، %50ٕاىل   20% اًعحّية اـلعيّـة حمَيا، ُو

ووظي ؿسذ ، 2010والية يف  14وكس وظي ؿسذ اًوالايث اًيت سّسِا هؼام اًخـاكس سؽ اًعحية اـلـاجل ٕاىل 

اكس.ظحية سذـ 600 ألظحاء اـلخـاكسين ٕاىل
3

 

 زاتـا: ثعويص اًِيالك اًعحّية والاحامتؾية اًخاتـة ٌَضٌلن الاحامتؾي:

سـت ادلزائص ٕاىل ثعويص اًِيالك اًعحّي والاحامتؾي اًخّاتـة ٌَضٌلن الاحامتؾي ذاّظة سن ذالل اوضاء 

ثلومي اًـؼام يف اًـياذاث اـلخرّععة اًخّاتـة ًِشٍ اًِيئة: ؾياذت حصاحة اًلَة ًٔلظفال تحوسٌلؾيي، ؾياذت خرب و 

                                                           
1
 Les caisses Algériennes de sécurité sociale en collaboration avec Le bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique de 

Nord, op.cit, p.p.17-20. 

2
، اقلّسذ ًالثفاكية اٍمنورحية اـلربسة تني ُيئاث اًضٌلن 2009ٔبفصيي  13اذزت تخازخي ، اًع23ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ  

 .17-03الاحامتؾي وألظحاء، ض.ض.

3
 Les caisses Algériennes de sécurité sociale en collaboration avec Le bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique de 

Nord, op.cit, p.p. 23-21 . 
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سرسكني ًـالح ذاء اًخواء اًـموذ اًفلصي، ٕاوضاء اـلصانز ادلِوية ٌَعوز اًعحية يف ألقواظ، حيجي، كس يعيية، 

سفِا اـلضازنة يف  ،2009 س يةوتسٔبث وضاظِا يف  ،2008س ية سليية، واًيت ادذمتت ٔبصلاًِا يف بٓوادص  ُو

س خفاذت اـلؤسن هلم احامتؾيا سن اًعوز الاصـاؾية اـللكفة اًىضف اـلّحىص ًٔلسصاط ارلعريت واـللكفة، حتسني ا

 )اًحاُضة(.

 40ؾن معَية اًىضف افلاين ًرسظان اًثسي ًعاحل اًًساء اٌَّوايت يحَلن  2010خاهفي نٌل ٔبؿَن سٌش 

سن اًعوز الاصـاؾية  اسصبٔت 8000سن ذالل اًخعويص الاصـاؾي، ويف ُشا اإلظاز اس خفاذ سا يلازة  س ية ؤبنرث

ٔبزتـة سصانز حمَّية ٌَخعويص اإلصـاؾي، ونشا يف سصنز اًدضريط  ؿىل سس خوى ادلزائص اًـامصة اًخّاتؽ يف 

تيهنن سن اًخرعيط الاصـاؾي اسصبٔت  3600 نٌل اس خفاذث، (CNAS) ٌَعيسوق اًوظين ٌَخبٔسيياث الاحامتؾية

ٔبنرث سن اـلصانز ًفائست  حفعا اصـاؾيا ؿىل سس خوى ُشٍ 130.000نٌل مّت اجناس  اًعسزي يف هف  اإلظاز.

سؤسٌا هل احامتؾيا.  ونشا معَياث اًخـاكس سؽ اـلصانز ارلاّظة ًلسي اًلك ، سؽ اؾامتذ هؼام اصلفؽ سن كدي  75.000

شا ًفائست سا يلازة  سصنز سذـاكس 112ويف ُشا اإلظاز مّت جسجيي  اًلري ًٔلذوية اًصئيس ية... ًلسي اًلك  ُو

حلوكِم.وروي  سؤسن هل احامتؾيا 6000
1

 

 

 .اذلفاع ؿىل اًخواسن اـلايل ـليؼوسة اًضٌلن الاحامتؾياقلوز اًثاًر:

جسـ  اصلوةل ادلزائصية ٕاىل ٕاؿاذت اًخّواسن ـليؼوسة اًضٌلن الاحامتؾي سن ذالل ؿّست ٕاظالحاث حمتثّي 

اًخـاكس تٕاظالخ  ؾلَية هفلاث اًخبٔسني ؿىل اـلصط، ثعحيق هؼام ٔبساسا يف ثيويؽ سعاذز متويي اًضٌلن الاحامتؾي،

ًـّست كعاؿاث نلعاغ اًضٌلن الاحامتؾي، اًلعاغ اًّعحي، وكعاغ اًخضاسن الاحامتؾي، ثـزيز ُيالك اًصكاتة 

 اًعحّية يف ُيئاث اًضٌلن الاحامتؾي، وسًذعّصق ًِشٍ الاظالحاث ثحاؿا: 

 ثيويؽ سعاذز متويي اًضٌلن الاحامتؾي: ٔبّوال:

حامتؾي سن تني ٔبضّم الاوضلاالث اًيت ثـىن هبا اصلول وسن تيهنا ثـّس سسبةٔل متويي سٌؼوسة اًضٌلن الا

شا سن ذالل ؿست اجناساث جرشيـية وسؤسساثية وٕاذازية حمتثّي ؿىل وخَ  ادلزائص اًيت معَت ؿىل ثيويؽ سعاذٍز ُو

 ارلعوض فامي يًل:

                                                           
1
  Ibid, p.25. 
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  ًضٌلن الاحامتؾي،اـلخـَّق ابـلياسؿاث يف جمال ا 2008فيفصي  21اـلؤزد يف  08-08اًلاهون زمق ٕاظساز
1
 

واطلي يخضّمن ٔبحاكسا جسِّي احصاءاث اًخلعية اإلحدازية ًالصرتاتاث سن كدي اـلَزسني اطلين ال يؤذون اًزتارمم 

 اجتاٍ ظياذيق اًضٌلن الاحامتؾي، ونشا ٕاحصاءاث اإلؾفاء سن ؾلوابث وسايذاث اًخبٔذري ٌَمسييني حس ين اًيية.

  02اـلؤزد يف  14-83، اـلـسل واـلمتم ٌَلاهون زمق 2004هومفرب  10اـلؤزد يف  17-04اًلاهون زمق ٕاظساز 

، واطلي ييط ذاظة ؿىل ثوس يؽ سَعاث سعاحل اـلخـَّق ابـللكفني يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي 1983حويَية 

ي سفديّش اًـمي قلازتة اكلاًفاث جرشيؽ اًضٌلن الاحامتؾي، ٕار ؿسّ  ُّ ًت اًصكاتة اًخّاتـة ٌَضٌلن الاحامتؾي، ويؤ

ي سفدّش اًـمي يف ٕاظاز رماسَ ًدسجيي لّك  سىصز 38هط اـلاذتسٌَ  22اـلاذت سن ُشا اًلاهون تاًخايل: "يُؤ

 خماًفة ٌَدرشيؽ واًخيؼمي اـلخـَّلني ابًضٌلن الاحامتؾي. 

.يَزم سفدش اًـمي إبؿالم ُيئة اًضٌلن الاحامتؾي اكلخعة هبشٍ اكلاًفاث نخاتيا" 
2

 

  اطلي حيّسذ ظصق الاؾامتذ، ورشوظ ذمازسة  ،2005بٔفصيي  24يف  130-05ي زمق اـلصسوم اًخيفيشٕاظساز

ي ؾون اـلصاكدة  ٔبؾوان اًصكاتة اًخاتـني ـلعاحل اًضٌلن الاحامتؾي ـلِارمم، واطلي خاء يف هط اـلاذت اًثاهية سٌَ: "يُؤ

يلكّف مبِام اـلصاكدة ؿىل تاسي ٌَليّام جزايزاث اـلصاكدة يف ٔبساهن اًـمي اًخاتـة الدذعاظَ الاكَميي، وميىن ٔبن 

اًرتاة اًوظيّن تياء ؿىل حلكيف سن ُيئاث اًضٌلن الاحامتؾي، وميىٌَ ٔبن يحارش رمام اـلصاكدة يف ٔبساهن اًـمي يف 

ٔبي وكت سن اٌَّيي ٔبو اٍهّناز ذالل ساؿاث اًـمي".
3

 

 يف 370-06 مبوحة اـلصسوم زمق اس خحساج اًعيسوق اًوظين ًخحعيي اصرتاتاث اًضٌلن الاحامتؾي 

شا ًضٌلن حتعيي ٍلوغ اصرتاتاث اًضٌلن الاحامتؾي ٌَـّمال ألحصاء، واًسـي ًخلس مي ، 2006ٔبنخوجص  19 ُو

اذلعط تني خمخَف ظياذيق اًضٌلن الاحامتؾي اـلـيية.
4

 

                                                           
1
 .15-07، ض.ض.2008سازش  02، اًعاذزت تخازخي 11ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ  

2
 .11-06، ض.ض.2004هومفرب  13، اًعاذزت تخازخي 72ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ  

3
 .20-18،  ض.ض.2004ٔبفصيي  24، اًعاذزت تخازخي 29زية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ ادلصيست اًصمسية ٌَجمِو  

4
 .17-10، ض. ض.2006بٔنخوجص  28، اًعاذزت تخازخي 67ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ  
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، اـلـسل 2015ييايص  16، اـلؤزد يف 155-15اـلصسوم اًخيفيشي زمق  ومّت ٕاًلاء ُشا اـلصسوم مبوحة

، اـلخضّمن اًوضؽ اًلاهوين ًعياذيق اًضٌلن 2004ييايص  04اـلؤزد يف  07-92َمصسوم اًخيفيشي زمق واـلمتم ٌ

الاحامتؾي واًخيؼمي الاذازي واـلايل ٌَضٌلن الاحامتؾي.
1

 

  واـلمّول ؾن ظصيق  ،2010ًس ية اس خحساج اًعيسوق اًوظين ٌَضٌلن الاحامتؾي سن ذالل كاهون اـلاًية

ميول حزء سٌَ سن ذالل زمس ؿىل اًخحف، وزمس ؿىل اًسفن واًحوادص اـلوهجة اًية؛ ٕار اًصسوم والاكذعاؿاث اـل

ابإلضافة ٕاىل و  .سن اًفوائس اًعافية ـلس خوزذي اصلواء% 5 ٌَس ياحة واـلخـة، ابإلضافة ٕاىل اكذعاغ وس حة

هشهص سهنا: ؾوائس  الاكذعاؿاث واـلساؿساث اذلىوسية، ثوخس ُياك تـغ سعاذز اٍمتويي ًيؼام اًضٌلن الاحامتؾي،

ظياذيق الاسدامثز، اـلساٌُلث واذللوق اـللسسة سن ظصف اًـٌلل اـلوهجة ٕاىل ذسسة اًخبٔسني ؿىل اًحعاةل واًخلاؿس 

.اـلحىص، اًزايذاث و اًلمي اـلاًية كلاًفاث اًخبٔدصاث وتـغ اًـلوابث ألدصى،...اخل
2

 

  ثبٔسي  اًعيسوق اًوظين الحذياظاث اًخلاؿس(FNRR)،  ّ58-2007اـلصسوم اًخيفيشي زمق م مبوحة اـليؼ 

، اطلي يخضّمن ثيؼمي اًعيسوق وسرٍي
3
،103-09واطلي مّت ثـسيهل سن ذالل اـلصسوم اًخيفيشي زمق  

4
واطلي وخَ  

سن ؿائساث اًحرتول، ابإلضافة ًخحسني اًلسزت اًرشائية  %2 ًضٌلن ٕاؿاذت اًخّواسن اـلايل ًيؼام اًخلاؿس، ميّول تؼؼؼ:

يوي ٌَميح واـلـاصاث ٌَخلاؿس ٌَمخلاؿسين   2000تني  %60)ازثفاغ كصية سن ذالل ٕاؿاذت اًخلسيص اًس ّ

 %7ٕاؿاذت اًخلسيص تؼؼؼ: ،2009س ية ٌَميح واـلـاصاث ٌَخلاؿس يف  %5، ٕاؿاذت اًخلسيص الاس خثٌايئ تؼؼ:(2009و

 اصاث اـلخلاؿسين.ختفيغ اًرضيخية ؿىل اصلذي اـلفصوضة ؿىل سـ، 2010س ية ٌَمـاصاث واـليح ٌَخلاؿس يف 

                                                           
1
 .09-08، ض. ض.2015حوان  22، اًعاذزت تخازخي 33، اًـسذ ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية 

2
اـلَخل   "فـاًية اـلوازذ اٍمتويَية اـلخاحة ـلؤسساث اًخبٔسني الاحامتؾي ادلزائصي يف حتليق اًسالسة اـلاًية ًيؼام اًضٌلن الاحامتؾي"، َلّس سيسان، َلّس يـلويب، 

"،  خمرب ألهؼمة اـلاًية واـلرصفية واًس ياساث الاكذعاذية اًلكيّة يف ػّي -جتازة اصلول-اًـمًل وبٓفاق اًخعويصاصلويل اًساتؽ حول: "اًعياؿة اًخّبٔسييية، اًواكؽ 

 .15، ض.2012ذيسمرب  04-03اًخّحوالث اًـاـلية، لكية اًـَوم الاكذعاذية، اًـَوم اًخجازية وؿَوم اًدس يري، خاسـة حسيدة جن توؿًل ابًضَف، يوسم 

3
 .11-09، ض. ض.2007فربايص  07، اًعاذزت تخازخي 10ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ ادلصيست اًصمسية  

4
 .09-07، ض. ض.2009سازش 15، اًعاذزت تخازخي 16ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ  
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ويف ٕاظاز حتسني هوؾية ألذاءاث ٌَمخلاؿسين: سذاتـة ثعويص ُيالك ثلصية اًِيالك سن اـلواظيني، ثـممي 

ثعويص هؼام اًخـاكس سؽ  ،2013س ية  ثـممي اثفاكياث سؽ ألظحاء ،2013س ية هؼام اصلفؽ سن كدي اًلري يف 

ـة ٕاحصاءاث حتسني اًلسزت اًرشائية ٌَمخلاؿسين.سذات، 2014و 2010سا تني اـلؤّسساث اًعحية اًـموسية 
1

 

 ؾلَية هفلاث اًخبٔسني ؿىل اـلصط: اثهيا:

ا سن تني ألذوية اـلسجةّل واًخجازية يف ادلزائص،  ورعل سن ذالل ثوحيَ س ياسة ثـويغ ألذوية الدذياُز

ث اًعيسالهية اقلَيّة تخبٔسي  ابًيّؼص ـلا ثلّسسَ سن فـاًية ظحّية. ونشا جضجيؽ ظياؿة ألذوية ادلييسة واـليخجا

ٔبسـاز سصحـية ٌَخـويغ، وؾلَية هفلاث ألذوية اًخاتـة ٌَضٌلن الاحامتؾي، والاسِام يف اًخيؼمي الاكذعاذي 

ًسوق ألذوية، وجضجيؽ اس خـٌلل ألذوية ادلييسة واـلواذ اًعيسالهية، واًخـاكس سؽ اًِيالك اًـموسية اًعحية.
2

 

تٕاظالخ ًـّست كعاؿاث نلعاغ اًضٌلن الاحامتؾي، اًلعاغ اًّعحي، وكعاغ اًخضاسن  اثًثا: ثعحيق هؼام اًخـاكس

 الاحامتؾي: 

هيسف هؼام اًخّـاكس يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي ٕاىل: وضؽ بًٓية سالمئة متويي اـلؤسساث اًـموسيّة ٌَعحة، 

س ية فلاهية اًـالح ؿىل ثعويص اًخىفي ابـلواظيني ؿىل سس خوى اـلسدضفياث يف ٕاظاز اذلفاع اـلحاذئ ألسا

إبثحاغ اـلصحةل اًخحضريية  2010و 2009سس خوى اًِيالك اًعحية اًـموسيّة. وكس مّت ثعحيق ُشا اًيّؼام ذالل 

وضؽ اًوسائي اًرضوزية ؿىل سس خوى ساكثة اصلدول ٌَمؤّسساث وظياذيق اًضٌلن الاحامتؾي، حىوين  اًخاًية:

اـلوازذ اًخرشية.
3

 

 صكاتة اًعحيّة يف ُيئاث اًضٌلن الاحامتؾي:زاتـا: ثـزيز ُيالك اً

 171-05اـلصسوم زمق ٔبذذي اـلرشّغ ادلزائصي اًصكاتة اًعحّية يف ُيئاث اًضٌلن الاحامتؾي سن ذالل 

اـلاذت  وكس خاء يف هط، اطلي حيّسذ رشوظ سري اـلصاكدة اًعحيّة ٌَمؤسن هلم احامتؾيا، 2005ساي  07اـلؤزد يف 

اـلصاكدة اًعحّية يف ثلسمي بٓزاء حول اًوظفاث وألؾٌلل اًعحيّة اـلخـَّلة ابذلاةل اًعحيّة سٌَ: " حمتثّي اًثاهية 

ٌَمس خفيسين سن اًضٌلن الاحامتؾي ٔبو كسزهتم ؿىل اًـمي سؽ ألذش تـني الاؾخحاز اًخربيصاث اًعحّية وحلوكِم يف 

                                                           
1
 Les caisses Algériennes de sécurité sociale en collaboration avec Le bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique de 

Nord, op.cit, p.p.43-44. 

2
 Ibid, p.p.35-38. 

3
 Ibid, p.p.40-41. 
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سصاط اـلِيّية، نٌل عم حمّسذت يف الاس خفاذت سن ألذاءاث يف جمال اًخبٔسيياث الاحامتؾية وحواذج اًـمي والٔ 

".اًدرشيؽ واًخيؼمي اـلـمول هبٌل
1
وكس اس خفاذ هجاس اًصكاتة اًعحّية ًِيئاث اًضٌلن الاحامتؾي سن وسائي اًـرصهة   

سسدضاز ظيّب. 1000يخجاوس ؿسذضم  اـلّسمع سن ذالل ثـيني ألظحاء وحصايح ألس يان ارلرباء
2

  

 

ظالحاث اًيت كاست هبا ادلزائص يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي، ثـّس ويف ألذري ميىن اًلول ٔبّن الا

ا؛ سواء فامي يخـَّق تـرصهة ُشٍ اـليؼوسة ذّما يوفص اًرسؿة ويلَّي اًضلط ؿىل  اظالحاث سـخربت وال ميىن ٕاىاكُز

ًوحيا ُيئاث اًضٌلن الاحامتؾي، ٔبو فامي يخـَّق تخحسني ذسساهتا ٌَمؤسن هلم احامتؾيا سن ذالل ٕاذذال حىٌو 

اإلؿالم واالثعال سن هجة، ؤبوس ية اًـالكاث اًيت حصتعِا سؽ سس خـمَهيا سن هجة ٔبدصى، ونشا اظالحاث اذلفاع 

ؿىل اًخواسن اـلايل سن ذالل ٕاجياذ سعاذز سذيّوؿة حمتثّي يف اكذعاؿاث اـلؤسٌني هلم احامتؾيا ٔبساسا، واصرتاتاث 

اًدرشيـية اًيت وضـِا اـلرشّغ ادلزائصي سواهحة ًِشٍ  ٔبزابة اًـمي، وٕاؿاانث اصلوةل..ابإلضافة ٌَرتساهة

ا.  اإلظالحاث، واًيت ثـّس ساكسة يًدلي اذلفاع ؿَهيا وثعويُص

ًوىن زمغ ُشٍ اإلظالحاث فٕاّن اًؼصوف الاحامتؾية والاكذعاذية حمَّيا وؿاـليا الساًت متًل ؿىل ادلزائص  

، وثلسمي ذسساث ٔبفضي ٌَمؤسن هلم احامتؾيا، وذاّظة فامي اـلزيس سن ادلِوذ ًالزثلاء مبيؼوسة اًضٌلن الاحامتؾي

شا سن ذالل اًححر ؾن سعاذز متويي خسيست،  يخـَّق تخحليق اًخواسن اـلايل ًِشٍ اـليؼوسة وذميوسة ذسساهتا، ُو

ية ونشا اسدامثز ٔبسوال ُشٍ اـليؼوسة يف اـلضازيؽ الاكذعاذية اًيت ثـوذ ابًيفؽ ؿىل افلمتؽ، وثضمن ؿائساث ٕاضاف 

 ًِيئاث اًضٌلن الاحامتؾي. 

ٕااّل سن ذالل  -يف ػّي اجساغ جماالهتا، وجضـّة ذسساهتا -وال يخبّّٔت الازثلاء مبيؼوسة اًضٌلن الاحامتؾي 

ٕارشاك تافة اًلعاؿاث واًِيئاث اـلـيية؛ اًضٌلن الاحامتؾي، اًعحة، اًخضاسن الاحامتؾي، اًخـَمي اًـايل واًححر 

وذزاساث يف ُشا اًضبٔن ٌَحفاع ؿىل ُشٍ اـليؼوسة اًيت حصثحط سدارشت حبق اإلوسان يف  اًـَمي... ٌَليّام تبحٔباج

 اًعحة واذليات اًىصمية، وثـى  توضوخ سسى اًصذاء اطلي ثـصفَ اصلوةل اكذعاذاي واحامتؾيا. 

 

                                                           
1
 .10-08، ض. ض.2015ساي  08، اًعاذزت تخازخي 33ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ  

2
 Les caisses Algériennes de sécurité sociale en collaboration avec Le bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique de 

Nord, op.cit, p.42. 
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 كاسة اـلصاحؽ :

 Jacques AUDINET, Sécurité sociale, La direction générale de la fonction 

publique algérienne, aves la collaboration scientifique de l’institut 

internationale d’administration publique, Alger, 1971, Paragraphe N°10. 

 ،اًوخزي يف رشخ كاهون اًـمي، ذاز اًصحياهة ًٌَرش واًخوسيؽ، اًعحـة ألوىل، ادلزائص،  ثضري ُسيف

2002 

 ،اًلاهوين ًـالكاث اًـمي يف اًدرشيؽ ادلزائصي، ادلزء اًثاين، ذيوان اـلعحوؿاث اًخيؼمي  ٔبمحية سَامين

 2002ادلاسـية، ادلزائص، 

 Jean Jacques Dupeyroux, Droit de sécurité social, 9 
ème

 édition, Dalloz, 2000 

 République Algérienne Démocratique et populaire, Ministère de travail  et 

de la sécurité sociale, « Présentation du système de sécurité sociale 

Algérien », 2010 

 Larbi Lamri, Le système de sécurité sociale de L’Algérie, (une approche 

économique), Office de publication universitaire, Alger, 2004 Tayeb 

Belloula, Droit du travail, DAHLLAB, Alger, 1994,  

  ،2012ٔبجصيي  04، اًعاذزت تخازخي 20اًـسذ ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية 

  ازلِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، وسازت اًـمي واًدضليي واًضٌلن الاحامتؾي، اًعيسوق اًوظين

حامتؾي ابدلزائص"، جمةل حسوز "اـلسزسة اًـَيا ٌَضٌلن الاٌَخبٔسيياث الاحامتؾية ٌَـّمال ألحصاء، 

 2014اًخواظي، اًـسذ اًصاتؽ، ٔبنخوجص 

 http://www.coopami.org 

  ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية ، 1983حويَية  2اـلؤزد يف  11-83اًلاهون زمق

 .1983و يوًي 5، اًعاذزت تخازخي 28اًـسذ اًضـحية، 

http://www.coopami.org/
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  ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية ، 2008ييايص  23اـلؤزد يف  01-08اًلاهون زمق

 .2008ييايص  27، اًعاذزت تخازخي 04اًـسذ اًضـحية، 

  01-08، اـلضافة مبوحة اًلاهون زمق 11-83سىصز سن اًلاهون زمق  6اًفلصت اًثاهية سن اـلاذت. 

 ِ21اـلوافق ًؼ:  ، اًعاذزت تخازخي26اًـسذ وزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، ادلصيست اًصمسية ٌَجم 

 2010ٔبجصيي 

  ازلِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، وسازت اًـمي واًدضليي واًضٌلن الاحامتؾي، اًعيسوق اًوظين

ث اًضٌلن الاحامتؾي"، "ٕاظالق هؼام اًخرصحي ؾن تـس ابصرتاتاٌَخبٔسيياث الاحامتؾية ٌَـّمال ألحصاء، 

 .16، ض.2014جمةل حسوز اًخواظي، اًـسذ اًصاتؽ، ٔبنخوجص 

  01-08مبوحة اًلاهون زمق  اـلـّسةل 11-83اًلاهون زمق. 

 .  سازش  02، اًعاذزت تخازخي 11ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ

 .15-07، ض.ض.2008

  2004هومفرب  13، اًعاذزت تخازخي 72زية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ ادلصيست اًصمسية ٌَجمِو ،

 .11-06ض.ض.

  2004ٔبفصيي  24، اًعاذزت تخازخي 29ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ  ،

 .20-18ض.ض.

 2006ٔبنخوجص  28، اًعاذزت تخازخي 67سذ ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـ ،

 .17-10ض. ض.

  2015حوان  22، اًعاذزت تخازخي 33ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ ،

 .09-08ض. ض.

 ،فـاًية اـلوازذ اٍمتويَية اـلخاحة ـلؤسساث اًخبٔسني الاحامتؾي ادلزائصي يف" َلّس سيسان، َلّس يـلويب 

اـلَخل  اصلويل اًساتؽ حول: "اًعياؿة اًخّبٔسييية، اًواكؽ  "،حتليق اًسالسة اـلاًية ًيؼام اًضٌلن الاحامتؾي

"،  خمرب ألهؼمة اـلاًية واـلرصفية واًس ياساث الاكذعاذية اًلكّية -جتازة اصلول-اًـمًل وبٓفاق اًخعويص
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م اًخجازية وؿَوم اًدس يري، خاسـة حسيدة جن يف ػّي اًخّحوالث اًـاـلية، لكية اًـَوم الاكذعاذية، اًـَو 

 2012ذيسمرب  04-03توؿًل ابًضَف، يوسم 

  2007فربايص  07، اًعاذزت تخازخي 10ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ 

  2009سازش 15 ، اًعاذزت تخازخي16ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ 

   2015ساي  08، اًعاذزت تخازخي 33ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية اصلميلصاظية اًضـحية، اًـسذ. 
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 اث اإلهرتهت يف اًدرشيؽ ادلزائصياًيؼام اًلاهوين ـللسسم ذسس

 سععف  ًُضوز وس ميةألس خارت/       

 س خلامنمب اسـة ؾحس اسليس جن ابذي  خ  

 سلسسة:

ٔبذى ػِوز ص حىة اإلهرتهت ٕاىل هلةل هوؾية يف حيات اًخرشية ،ـلا ًِشٍ اًض حىة سن ذوز فـال يف ٕااتحة اًخحاذل 

اًواسؽ كلخَف بٔمناظ اـلـَوساث واًرتاسي اًفوزي تلغ اًيؼص ؾن اًحـس اـلاكين واإلدذالف اًزساين ،ونشا ذَلِا 

 ًحيئة ًإلسدامثز وألؾٌلل اإلًىرتوهية.

شٍ اًض حىة يخعَة ألسص ثسذي ظصف اثًر ًيعي اـلس خزسم هبشٍ اًض حىة واطلي يعَق ؿَيَ سزوذ وصلدول ُ

ذسساث اإلهرتهت ٕار يلوم ُشا ألذري تخلسمي ذسساث فٌية حمتثي يف زتط اـلضرتنني ابـلواكؽ ٔبو ابـلس خزسسني 

الٓدصين ابإلهرتهت
1
 . 

اـلخـَق ابًوكاية  2009ٔبوث  05اـلؤزد يف  04-09فلس ؾصف اـلرشغ ادلزائصي سلسم ارلسساث يف اًلاهون زمق  

سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث اإلؿالم واإلثعال وساكحفهتا
2

، تبٔهَ ٔبي هيان ؿام بٔو ذاض يلسم ـلس خـمًل 

ذسساثَ اًلسزت ؿىل اإلثعال تواسعة سٌؼوسة سـَوساثية بٔو هؼام ًإلثعاالث ،نٌل ؾصفَ تبٔهَ ٔبي هيان يلوم مبـادلة 

 سـعياث سـَوساثية ًفائست ذسساث اإلثعال وسس خـمَهيا.ٔبو ختزين 

                                                           
1
  .106،ض  2002،سرص ،مجيي ؾحس اًحايق اًعلري ،اإلهرتهت واًلاهون ادليايئ ،ألحاكم اـلوضوؾية ٌَجصامئ اـلخـَلة ابإلهرتهت ،ذاز اٍهنضة اًـصتية ،اًلاُصت  -

،يخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىًٌووحياث اإلؿالم  2009ٔبوث س ية  05اـلوافق  1430صـحان ؿام  14سؤزد يف  04-09اًلاهون زمق  -2

 .05،ض 2009ٔبوث  16،اـلؤزذة يف  47واإلثعال وساكحفهتا ،ح.ز ،ؿسذ 
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ٕاجياذ ثيؼمي جرشيـي سذاكسي حُيسذ وهؼصا ٌضلوز اـلِم اطلي يلوم تَ سزوذ ذسساث اإلهرتهت تان سن اًرضوزي 

 سصنٍز اًلاهوين ، ويحني يف هف  اًوكت سسؤوًيخَ مّعا يُصحىة سن خماًفاث ؿرب اًض حىة اًـاـلية ًإلهرتهت.

 اس خلالل ذسساث اإلهرتهت: وال: رشوظبٔ 

اصرتظ اـلرشغ ادلزائصي ؿىل سن يصقة يف سزاوةل وضاظ ٕاكاسة ذسساث ٕاهرتهت واس خلالًِا وحوة حعوهل ؿىل 

حصديط سن ادلِاث اكلخعة اـلـيية تشعل ،ؤبن يىون اًصاقة  يف رعل رسعا سـيواي ذاضـا ٌَلاهون 

ادلزائصي
1

 .،وفامي يًل س يدٌاول ابًخفعيي ُشين اًرشظني

 اًرتديط: -1

" Licenceؿىل رضوزت اذلعول ؿىل زدعة " 257-98هط اـلرشغ ادلزائصي سن ذالل اـلصسوم اًخيفيشي زمق 

" اًوازذت يف  licence " ، نٌل حصمج لكمة "autorisationإلكاسة ذسساث اإلهرتهت واس خلالًِا ًوي  حصديط "

حني ٔبهَ ُياعل فصق تني هؼام اًصدط " ،يف  autorisationاًيط ابٌَلة اًفصوس ية جلكمة حصديط "

واًرتاديط
2
. 

،ختىل اـلرشغ ادلزائصي رصاحة ؾن هؼام اًصدط اـليعوض  307-2000ًوىن تـس ظسوز اـلصسوم اًخيفيشي زمق 

وحتول ٕاىل هؼام اًرتاديط إلكاسة ذسساث اإلهرتهت واس خلالًِا 257-98ؿَيَ يف اـلصسوم اًخيفيشي 
3
. 

                                                           
1
هية يف ادلزائص ،سشهصت ساحس خري يف اًـَوم اًخجازية ،لكية اًـَوم اإلكذعاذية وؿَوم اًدس يري واًـَوم اًخجازية ،خاسـة رصاغ هصمية ،واكؽ وبٓفاق اًخجازت اإلًىرتو -

صان ،ادلزائص ،  .148،ض  2014ُو

صاء انيج ،اًخجصتة اًدرشيـية ادلزائصية يف ثيؼمي اـلـاسالث اإلًىرتوهية اـلسهية واًخجازية ،اـلؤمتص اًـَمي اـللاز -2 يب ألول حول اـلـَوساثية واًلاهون ،بتٔاذميية اًُز

 .06،ض  2009بٔنخوجص  29ٕاىل  28اصلزاساث اًـَيا ،ظصاتَ  ،اـليـلس يف اًفرتت سن 

حٌلذى الاوىل  03اـلؤزد يف  257-98: " يـوط ًفغ "زدعة"  اـلس خـمي يف ظَة اـلصسوم اًخيفيشي زمق 307-2000سن اـلصسوم اًخيفيشي  05اـلاذت  -3

 .15، ض 2000انخوجص  15،اـلؤزذة يف  60واـلشهوز ٔبؿالٍ تَفغ "حصديط"، ح.ز ،ؿسذ 1998قضت  25اـلوافق  1419ؿام 
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دـَ اًسَعـة اإلذازيــة ـلس خفــيس مبٌلزسة وضاظ ٔبو اٍمتخؽ حبق ذمازس خَفاًرتديط ُو معي جسمؼح مبوح 
1
مفن  ، 

حير اًعحيـة اًلاهوهية هل فِو ثرصف كاهوين فؼي ظؼوزت كصاز  ٕاذازي ٕاهفصاذي
2
شا اًلصاز ُو سًضبٔ ٌَحق   ،ُو

ًوي  تاصفا هل
3
.  

فعي ؾن ارلسساث اًيت اس خلالل ذسساث اإلهرتهت ؾصط س  ويضرتظ ٌَحعول ؿىل حصديط ٔبن يلسم ظاًة

يلرتخ ثلسميِا ،ونشعل رشوظ وهيفياث اًيفار ٕاىل ُشٍ ارلسساث ،نٌل يضرتظ ؿَيَ ثلسمي ذزاسة ثلٌية حول 

اًض حىة اـللرتحـة واًخجِزياث واًرباسؼج اـلـَوساثية اًخاتــة ًِـا ،سؽ حتسيـس ُيىـَِا ونشعل ظيف اًوظي ابًض حىة 

سدمثص ٔبن يلسم اًزتام سن اـلعاحل اكلخعة يف اًوسازت اـللكفة ابإلثعاالث اًـموسية ًإلثعاالث ،نٌل جية ؿىل اـل 

يثخت ٕاساكهية ٕاكاسة اًوظةل اكلععة واًرضوزية ًيلي ذسساث اإلهرتهت
4
 . 

                                                           

ص اصلين توس خة ،اًصكاتة ؿىل اًحيوك ارلاظة ،زساةل ساحس خري يف اًلاهون ،ختعط كاهون ألؾٌلل ،لكية اذللوق ،خاسـة يوسف جن ذست ،ادل -1  2008زائص ،ُس

 .13،ض 

  

2
 .65،ض  2007ٔبمحس ،اًسَعاث اإلذازية اـلس خلةل يف افلال اـلرصيف ،سشهصت ساحس خري يف اًلاهون ،لكية اذللوق ،خاسـة توسصذاش ،ادلزائص ،ٔبؾصاة  -

3- André CHAMINADE , poste et communications électroniques ,Régime Juridique des autorisations d’utilisation des 

préquences radioélectriques, JCP, la semaine juridique N°43,24 Octobre 2007,II10177,P36. 

 

اـلخضمن ضحط رشوظ وهيفياث ٕاكاسة ذسساث اهرتهت واس خلالًِا اـلـسل واـلمتم:" يصسي ٕاىل اًوسيص اـللكف  257-98سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  05اـلاذت  -4

ظَة حيصز ؿىل منورح منعي ثـسٍ دلية ذسساث  -واس خلالًِا ابًًس حة ًلك سوكؽ يخىون سن اًواثئق الٓثية: ابإلثعاالث ظَة اًرتديط إبكاسة ذسساث "ٕاهرتهت"

وسزة سن اًًرشت اًصمسية ارلاظة  -وسزة سن اًلاهون ألسايس اطلي خيول اًضرط اـلـيوي ثلسمي ُشٍ ارلسساث   -ٔبذانٍ  15"ٕاهرتهت" اـليعوض ؿَهيا يف اـلاذت 

ٕازحاث جسسيس حاكًيف ذزاسة اـلَف اقلسذ سدَلِا مبوحة كصاز سضرتك تني اًوسيصين اـللكفني ابـلاًية  -ية واـلخضمية جسجيي اًضرط اـلـيوي ابإلؿالانث اًلاهوه 

لرتحة ذزاسة ثلٌية حول اًض حىة اـل -ؾصط سفعي ؾن ارلسساث اًيت يلرتخ اًعاًة ثلسميِا نشعل رشوظ وهيفياث اًيفظل ٕاىل ُشٍ ارلسساث  -واالثعاالث 

ٕاًزتام سن اـلعاحل اكلخعة يف اًوسازت  -وحول اًخجِزياث واًرباسج اـلـَوساثية اًخاتـة ًِا  ،سؽ حتسيس ُيلكهتا ونشعل ظيف اًوظي ابًض حىة اًـموسية ًإلثعاالث 

يويني اًصاقحني يف اس خلالل ذسساث "ٕاهرتهت" خيضؽ ألصزاض اـلـ  -اـللكفة ابالثعاالث يثخت ٕاساكهية ٕاكاسة اًوظةل اكلععة اًرضوزية ًيلي ذسساث "ٕاهرتهت" 

م ثلسمي ُشٍ إلحذياخاهتم ارلاظة ٕاهعالكا سن سوكؽ سوظول سدارشت ابرلازح ،ًيف  ُشٍ اًرشوظ ابس خثٌاء اًرشوظ اـلخـَلة تلاهوهنم ألسايس اطلي خيوهل

 ارلسساث.

، ض 1998اوث  26،اـلؤزذة يف  63ثعاالث سلاتي وظي اس خالم" ،ح.ز، ؿسذ جية ٕايساغ سَف ظَة اًرتديط صلى اـلعاحل اكلخعة يف اًوسازت اـللكفة ابالٕ 

07. 
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وال يسؿل اًرتديط ابإلس خلالل ٕاال تـس حتليق ثبُٔيًل يبٔسص تَ وسيص اإلثعاالث
1
ونشعل تياء ؿىل سوافلة دلية  

زاث خمخَفة سىوهة سن ذمثًل وسا
2

،ويسؿل اًرتديط ـلست كري حمسذت   وال ميىن اًخياسل ؾيَ
3
. 

 رسط سـيوي ذاضؽ ٌَلاهون ادلزائصي: -2

كدي اًخـسيي ؿىل ٔبهَ ال يصدط  257-98ًلس هط اـلرشغ ادلزائصي يف اـلاذت اًصاتـة سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق 

، ٕاال ًٔلصزاض اـلـيويني ارلاضـني ٌَلاهون  إبكاسة ذسساث اهرتهت واس خلالًِا ٔلقصاط جتازية مضن رشوظ

ادلزائصي اـلسؾوين "سلسسو ارلسساث" وجصٔبسٌلل ميَىَ فلط ٔبصزاض سـيويون ذاضـون ٌَلاهون اًـام           

و/ٔبو ٔبصزاض ظحيـيون سن خًس ية حزائصية
4
. 

ٌلزسة ُشا اًًضاظ، تبٔن لك رسط سـيوي ذاضؽ ٌَلاهون ادلزائصي ميىٌَ اصلدول ـل يفِم سن ذالل ُشٍ اـلاذت

سواء تان ُشا اًضرط ؿام ٔبو ذاض، ونشعل ُو اذلال ابًًس حة ألخاهة اطلين يلدَون ارلضوغ ٌَلاهون 

 ادلزائصي.

كري ٔبن اـلرشغ ادلزائصي يضرتظ ٔبن يىون زٔبش سال ُشا اًضرط اـلـيوي ذمَوك ٔلصزاض سـيويون ذاضـون 

 ٌَلاهون اًـام و/ٔبو ٔبصزاض سن خًس ية حزائصية.

                                                                                                                                                                                            

 

،اـلؤزذة يف  63اـلخضمن ضحط رشوظ وهيفياث ٕاكاسة ذسساث اهرتهت واس خلالًِا اـلـسل واـلمتم، ح.ز، ؿسذ  257-98سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  06اـلاذت  -1

 .07، ض 1998اوث  26

 .07،ض سن هف  اـلصسوم  07اـلاذت  -2

  .07سن هف  اـلصسوم ،ض  08اـلاذت  -3

 .06سن هف  اـلصسوم، ض  04اـلاذت  -4
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َ فٕان اـلرشغ ادلزائصي يليص ألخاهة سن الاسدامثز يف وضاظ الاهرتهت، ألسص اطلي مي  تبٔحس اضم اـلحاذئ وؿَي

و سدسٔب  ؿسم اٍمتيزي واًخفصكة،  "  ,Le principe de non discrimination اًيت خاء هبا كاهون اـليافسة، ُو

non distinction"  يني وألخاهةتني سسدمثص سلمي وسسدمثص كري سلمي تني اًوظي
1
. 

، مبوحة 257-98ٕاال ٔبهَ حصاحؽ تـس رعل ؾن ُشا اٍمتيزي تخـسيي اـلـاذت اًصاتـة سؼن اـلصسؼوم اًخيفـيشي زكـم   

307-2000اـلاذت اًثاًثة سن اـلصسوم اًخيفيشي 
2

، حير فذح ابة الاسدامثز ٔبسام ألصزاض اـلـيويني ارلاضـني 

 ٌَلاهون ادلزائصي . 

ظحق  يف رعل متخؽ اًضرط اـلـيوي ابدلًس ية ادلزائصية ، وتشعل يىون كس ٔبهنؼ  اذلىص اًـشيفؿل يضرتظ اـلرشغ 

اطلي تان يضمي فلط ألصزاض اًعحيـيون واـلـيويون روي ادلًس ية  257-98مبوحة اـلصسوم اًخيفيشي  زمق 

 ادلزائصية.

 اثهيا: ٕاًزتاساث سلسسم ذسساث اإلهرتهت:   

ثق سزوذي ذسساث اإلهرتهت ؿست اًزتاساث ،ورعل مبوحة اـلصسوم اًخيفيشي زمق ٔبًل  اـلرشغ ادلزائصي ؿىل ؿا

ضحط رشوظ وهيفياث ٕاكاسة ذسساث اهرتهت واس خلالًِاواـلخـَق ت  98-257
3
اـلؤزد  04-09اًلاهون زمق  ،ونشا 

                                                           

صاء انيج ،اًخجصتة اًدرشيـية ادلزائصية يف ثيؼمي اـلـاسالث اإلًىرتوهية اـلسهية واًخجازية ،اـلصحؽ اًساتق ،ض  -1  .05اًُز

ة ذسساث اهرتهت واس خلالًِا ٔلقصاط جتازية مضن اًرشوظ اقلسذت ٔبذانٍ ،ٕاال ًٔلصزاض :" ال يصدط إبكاس307-2000سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  03اـلاذت  -2

 اـلـيويني ارلاضـني ٌَلاهون ادلزائصي اطلين يسؾون ٔبذانٍ سلسسم ذسساث اإلهرتهت.

 ث اًعصفية اـلوظوةل مبلسم ذسساث اإلهرتهت.ال خيضؽ ٔلحاكم ُشا اـلصسوم ؾصط ارلسساث سن هوغ اهرتهت يف اـلوكؽ ٌَمصثفلني اًزواز ٔبواـلضرتنني ؿرب اقلعا

ـلواظالث اًسَىية كري ٔبن اس خلالل ارلسساث اـليعوض ؿَهيا يف اًفلصت اًساتلة خيضؽ ًخرصحي سس حق حيصز يف منورح اس امتزت ثلسرما سعاحل اًوسازت اـللكفة اب

 .15، ض 2000انخوجص  15،اـلؤزذة يف  60،ؿسذ واًالسَىية،ويسجي ُشا اًخرصحي صلى ُشٍ اـلعاحل سلاتي اصـاز ابإلس خالم" ،ح.ز 

اـلخضمن ضحط رشوظ وهيفياث ٕاكاسة ذسساث اإلهرتهت  1998ٔبوث  25اـلوافق ًؼ  1419حٌلذى الاوىل  03اـلؤزد يف  257-98اـلصسوم اًخيفيشي زمق  -1

 .05،ض  1998ٔبوث  26،اـلؤزذة يف  63واس خلالًِا ،ح.ز ،اًـسذ 
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ثعال واـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث اإلؿالم واالٕ  2009ٔبوث  05يف 

وساكحفهتا
1
 . 

 اإلًزتام مبساؿست اًسَعاث اًـاسة: -1

اقلسذ ًرشوظ وهيفياث اس خـٌلل ذسسة اإلهرتهت ،فٕان  257-98ابإلضافة ٕاىل سلذضياث اـلصسوم اًخيفيشي زمق 

،ٔبًزست سلسسم ذسساث اإلهرتهت تخلسمي اـلساؿست ٌَسَعاث اـللكفة ابًخحصايث  04-09سن اًلاهون  10اـلاذت 

زلؽ وجسجيي اـلـعياث اـلخـَلة مبحخوى اإلثعاالث يف حيهنا وتوضؽ اـلـعياث اًيت يخـني ؿَهيم حفؼِا  اًلضائية

حتت ثرصف ثغل اًسَعاث 11وفلا ٌٌَلذت 
2
. 

نٌل يخـني ؿىل سلسسم ارلسساث نامتن زسية اًـمَياث اًيت ييجزوهنا تعَة سن اقلللني، ونشعل اـلـَوساث اـلخعةل 

ابث اـللصزت إلفضاء ٔبزساز اًخحصي واًخحليقهبا حتت ظائةل اًـلو
3
. 

وابؾخحاز ٔبن ذوز سلسم ذسساث اإلهرتهت يمتثي يف متىني سس خزسم اإلهرتهت سن اصلدول ٕاىل اًض حىة واإلظالغ 

ؾٌل يححر ؾيَ ٔبو سا يصيس سـصفذَ، فِشا ميىٌَ سن سصاكدة وسـصفة مجيؽ ارلعواث اًيت يددـِا ُشا اـلس خزسم،       

ا واـلـَوساث اًيت كس كام تخرزيهنا ولك اإلثعاالث اًيت ٔبحصاُا.و سـصفة اـل  واكؽ اًيت ساُز

 اإلًزتام حبفغ اـلـعياث اـلخـَلة حبصنة اًسري: -2

اـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىًٌووحياث اإلؿالم واإلثعال  04-09ًلس زثة اًلاهون 

سن اًلاهون اـلشهوز 11إلهرتهت نشعل اًزتاسا بٓدص ظحلا ٌٌَلذت وساكحفهتا ، ؿىل ؿاثق سلسم ذسسة ا
4

و حفغ  ، ُو

                                                           

،يخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىًٌووحياث اإلؿالم  2009ٔبوث س ية  05اـلوافق  1430صـحان ؿام  14يف سؤزد  04-09اًلاهون زمق  -2

 .05،ض 2009ٔبوث  16،اـلؤزذة يف  47واإلثعال وساكحفهتا ،ح.ز ،ؿسذ 

3
-09سن اًلاهون  11ذ ثس ية واحست اتخساء سن اتزخي جسجيَِا وفلا ٌٌَلذت ًلس هط اـلرشغ ادلزائصي ؿىل ٕاحصاء حفغ اـلـعياث اـلخـَلة حبصنة اًسري ،واًيت حتس -

 ، وعم ثـس سست كعريت وكري تافية ابـللازهة سؽ اـلـعياث اـليعوض ؿَهيا. 04

4
 .153،ض  2011، سيسان سيححة ،ادلصمية اـلـَوساثية يف اًدرشيؽ ادلزائصي واصلويل ،ذاز اًِسى ٌَعحاؿة و اًًرش واًخوسيؽ ،ؿني سَيةل، ادلزائص -

اـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىًٌووحياث اإلؿالم واإلثعال وساكحفهتا: " سؽ سصاؿات ظحيـة وهوؾية  04-09سن اًلاهون  11اـلاذت  -1

 ارلسساث يَزم سلسسو ارلسساث حبفغ.
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اـلـَوساث اًيت سن صبهٔنا متىني هجاث اًخحليق سن اًخـصف ؿىل سس خـمًل ارلسسة ،و حسذ ُشا اًلاهون اـلست 

 اًالسسة ذلفغ اـلـعياث ثس ية واحست سن اتزخي اًدسجيي.

 سن اًلاهون هفسَ وعم: 12اساث ذاظة سٌعوض ؿَهيا يف اـلاذت نٌل ٔبوحة اًلاهون ؿىل سلسسم ارلسساث ٕاًزت 

واحة اًخسذي فوزا ًسحة اـلـعياث ٔبو اقلخوايث اكلاًفة ٌَلاهون وختزيهنا ٔبو سٌؽ اصلدول ٕاٍهيا ابس خـٌلل  -

 وسائي ثلٌية حتول ذون اصلدول ٕاٍهيا.

ؼ  اـلوسؾـاث اًيت حتخوي سـَوساث خماًفة وضؽ اًرتثيداث اًخلٌية اًيت مبوحهبا يمت حرص ٕاساكهياث اصلدؼول ٕاً -

ٌَيؼام اًـام ؤبن خيربوا اـلضرتنني صلهيم توحوذُا
1
. 

 اإلًزتام ابًرسية واًضفافية:  -3

ٔبًزم اـلرشغ سلسسم ذسساث اإلهرتهت وحفاػا ؿىل اذليات ارلاظة ـلضرتهيَ ،ابقلافؼة ؿىل زسية لك اـلـَوساث 

اـلخـَلة مبضرتيك ذسساث الاهرتهت
2
سم اإلذالء هبا ٕاال يف اذلاالث اـليعوض ؿَهيا كاهوان ،ٕار يَزتم سلسم ارلسسة وؿ 

                                                                                                                                                                                            

 اـلـعياث اًيت جسمح ابًخـصف ؿىل سس خـمًل ارلسسة. -بٔ 

 ـلخـَلة ابًخجِزياث اًعصفية اـلس خـمةل ًإلثعال.اـلـعياث ا -ة

 ارلعائط اًخلٌية ونشا اتزخي ووكت وسست لك اثعال. -ح

 اـلـعياث اـلخـَلة ابرلسساث اًخوكيَية اـلعَوتة ٔبو اـلس خـمةل وسلسسهيا. -ذ

 كؽ اـلعَؽ ؿَهيا.اـلـعياث اًيت جسمح ابًخـصف ؿىل اـلصسي ٕاًيَ ٔبو اـلصسي ٕاٍهيم االثعال ونشا ؾياوين اـلوا -ُؼ

ثعال وحتسيس ابًًس حة ًًضاظاث اًِاثف ،يلوم اـلخـاسي حبفغ اـلـعياث اـلشهوز يف فلصت "ٔب" سن ُشٍ اـلاذت ونشا ثغل اًيت جسمح ابًخـصف ؿىل سعسز االٕ 

 .07، ض 2009ٔبوث  16،اـلؤزذة يف  47ساكهَ"، ح.ز ،ؿسذ 

1
  http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdfية ـللسسم ذسسة اإلهرتهت ،ؾحس اًفذاخ َلوذ اًىيالين ،سسى اـلسؤوًية اًلاهوه  -

،03/07/2015 ،16:54. 

2
-  Cedric HERBIN, Les fournisseurs d’accès { internet  , les fournisseurs d’hébergement et les données à caractère 

personnel, mémoire de DUA informatique et droit, faculté de droit, université de Montpellier, France,2003,p 26. 

http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdf
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ابذلفاع ؿىل سـعياث سضرتهيَ
1
حتت ظائةل اًـلوابث  اـلخـَلة إبفضاء ألزساز اـليعوض ؿَهيا يف كاهون  

 اًـلوابث.

ث اـلخوفصت ٕاىل لك نٌل جية ؿىل سلسسم ذسساث اإلهرتهت جسِيي اًيفار ٕاىل ذسساث اإلهرتهت حسة اإلساكهيا

اًصاقحني يف رعل
2
،إبس خـٌلل ٔبجنؽ اًوسائي اًخلٌية ،ونشا ٕاؾعاء سضرتهيَ سـَوساث واةحة وذكيلة حول سوضوغ  

اًيفار ٕاىل ذسساث اإلهرتهت وسساؿسهتم لكٌل ظَحوا رعل
3
،ونشعل ؾصط ٔبي سرشوغ ذاض ابس خـٌلل سٌؼوساث  

 اًرتسزي ؿىل اٌَجية اكلخعة.

ِم سَزسني ابختار لك اإلحصاءاث اًالسسة ًخبٔسني حصاسة ذامئة ـلضمون اـلوسؿاث اـلفذوحة ابإلضافة ٕاىل رعل ف 

ـلضرتههيم
4
كعس سٌؽ اًيفار ٕاىل اـلوسؿاث اًيت حتخوي سـَوساث ثخـازط سؽ اًيؼام اًـام بٔو ألذالق 

5
. 

س خـٌلل ٔبي ظصيلة كري نٌل فصط ؿَهيم اًزتام ٔبذاليق سمتثي يف احرتام كواؿس حسن اًسريت ابإلسذياغ ذاظة ؾن ا

 سرشوؿة سواء اجتاٍ اـلس خـمَني ٔبو اجتاٍ سلسسم ذسساث اإلهرتهت الٓدصين.

 

 

 

                                                           
3
ث ٕاكاسة اـلخضمن ضحط رشوظ وهيفيا 1998ٔبوث  25اـلوافق ًؼ  1419حٌلذى الاوىل  03اـلؤزد يف  257-98اـلصسوم اًخيفيشي زمق سن  14زاحؽ اـلاذت  -

 .08ض  1998ٔبوث  26،اـلؤزذة يف  63ذسساث اإلهرتهت واس خلالًِا ،ح.ز ،اًـسذ 

4
 02ية ،اًـسذ ذاصل حاسس سععف  ،اـلسؤوًية ادليائية ًيارشي ارلسساث اًخلٌية وسلسسهيا ؾن سوء اس خزسام ص حاكث اًخواظي اإلحامتؾي ،جمةل زؤى اسرتاثيج  -

 .22،ض  2013،سازش 

1
دلزائص اية ادليائية ٌَخجازت اإلًىرتوهية ،ذزاسة سلازهة ،ٔبظصوحة ذنخوزاٍ يف اًلاهون ارلاض ،لكية اذللوق، خاسـة ٔبتو جىص تَلايس ،ثَمسان ،اظاحل ص يني ،اسل -

 .115،ض  2013،

2- 
Eloise gratton, la responsabilité des prestataires techniques Internet au Québec, Lex Electronica ,Vol 10, n°01, Hiver 

2005, p 10. 

3
ـلرشوغ ،جمةل اًرشيـة َلس اجصاُمي ؾصسان ٔبتو اًِيجاء ،ؿالء اصلين ؾحس ػل فواس ارلعاوهة ،اـلسؤوًية اًخلعريية ـلزوذي ذسساث اإلهرتهت ؾن اقلخوى كري ا -

 .39،ض  2010، ٔبفصيي 42واًلاهون ، ،اًـسذ 
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 اثًثا: اـلسؤوًية اًلاهوهية ـللسسم ذسساث اإلهرتهت :

ثـخرب كضية اـلسؤوًية اًياص ئة ؾن اس خزسام ص حىة اإلهرتهت سن اـلسائي اًضائىة هوهنا حصثحط ثض حىة واسـة 

اء اًـاؾل وسن اًعـوتة اًس يعصت ؿَهيا ،وفامي يًل سًذعصق ٕاىل اـلسؤوًية اًـلسية وادلزائية ـلزوذي متخس ٕاىل تافة ٔبحن

 ذسساث اإلهرتهت. 

 اـلسؤوًية اًـلسية ـلزوذي ذسساث اإلهرتهت: -1

ا ٕاىل تخرزين اـلاذت اـلـَوساثية وٕايعاًِ مبجصذ اجصام اًـلس تني اـلضرتك وسلسم ذسساث اإلهرتهت ،يَزتم ُشا ألذري

سس خزسسم اًض حىة ؾن ظصيق حزويسضم ابًوسائي اًفٌية اًيت جسمح تشعل، وابـللاتي يَزتم سس خزسسو اًض حىة 

واـلس خفيسون سن ُشٍ ارلسساث تخبٔذية سا حصثة يف رسهتم سن اس خحلاكاث ساًية، ونشعل ابحرتام اًلواهني 

 .وألهؼمة اًسازية وألؾصاف، وكواؿس اًسَوك اًثاتخة يف ُشا افلال

حال ٕاذالهل ابًزتاسَ تخلسمي ثغل ارلسسة، حير حيق ًلك فذثوز اـلسؤوًية اًـلسية ـلزوذ ذسساث اإلهرتهت يف 

ٔبو ؿسم وظوهل ٕاىل  ،سضرتك اذلعول ؿىل ذسسة اإلهرتهت اـلخـاكس ؿَيَ ،ففي حاةل ؿسم متىٌَ سن اإلثعال ابًض حىة 

 ؿىل سلسم ارلسسة. ًت كواؿس اـلسؤوًية اًـلسيةاـلاذت اـلـَوساثية اـلعَوتة ٔلي سخة تان، ثُعحق سدارش 

مفلسم ارلسسة يحشل يف رعل ؾياية اًضرط اًـاذي ،مبـىن ٔبهَ ال ثعحق ؿَيَ كواؿس اـلسؤوًية اًـلسية ٕاال يف حاةل 

 ٕاذالهل تخٌوذ اًـلس ثسخة دعبٔ حس مي ٔبو قش سن خاهحَ

 اـلسؤوًية ادلزائية ـللسسم ذسساث اإلهرتهت: -2

 05اـلؤزد يف  04-09غ ادلزائصي اـلسؤوًية ادليائية ـلزوذي ذسساث اإلهرتهت يف اًلاهون    ًلس ثياول اـلرش 

اـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ابًوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث اإلؿالم واإلثعال وساكحفهتا ،ٕار  2009ٔبوث 

سم حفغ اـلـعياث اـلخـَلة حبصنة ثلوم ُشٍ اـلسؤوًية يف حاةل ٕافضاء ٔبزساز اًخحصي واًخحليق ،ٔبو يف حاةل ؿ

اًسري
1
 . 

                                                           

،اـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىًٌووحياث اإلؿالم واإلثعال  2009ٔبوث س ية  05زد اـلؤ  04-09سن اًلاهون زمق  11زاحؽ اـلاذت  -1

 .07،ض 2009ٔبوث  16،اـلؤزذة يف  47وساكحفهتا ،ح.ز ،ؿسذ 
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 حصمية ٕافضاء بٔزساز اًخحصي واًخحليق:  -بٔ 

،يف حاةل ؿسم ٕاًزتام سلسم ذسساث اإلهرتهت  04-09سن اًلاهون  2فلصت  10ثلوم ُشٍ ادلصمية وفلا ًيط اـلاذت 

وٕاراؾهتا وٕاظالغ اًلري ؿَهيا ،ٕار جىامتن زسية اـلـَوساث و اًـمَياث اًيت يلوم هبا تعَة سن اقلللني ،ورعل تيلَِا 

 ثلوم سسؤوًيخَ ادليائية يف ُشٍ اذلاةل تعفذَ سؤمتن ؿىل بٔزساز اًححر واًخحليق.

 301، تي ٔبحال ٕاىل اـلاذت 04-09وجتة اإلصازت ٕاىل ٔبن اـلرشغ ادلزائصي ؾل حيسذ ؾلوتة ُشٍ ادلصمية يف اًلاهون 

سن كاهون اًـلوابث اكلععة دلصامئ اإلفضاء
1
يخـَق ابٔلصزاض اًعحيـية ،ٔبسا خبعوض اًضرط اـلـيوي  فامي 

سن كاهون اًـلوابث 3سىصز 303فلس ٔبصاز ٕاًيَ يف اـلاذت 
2
. 

 حصمية ؿسم حفغ اـلـعياث اـلخـَلة حبصنة اًسري: -ة

 ،حبير حمتثي ُشٍ ادلصمية يف 04-09فلصت سن اًلاهون زمق   11ٔبصاز ٕاٍهيا اـلرشغ ادلزائصي وفلا ـللذضياث اـلاذت 

 ؿسم حفغ اـلـعياث اـلخـَلة حبصنة اًسري ،ٔبو ؿسم حفؼِا يف اـلست اًلاهوهية وحوكن ُشٍ اـلـعياث يف:

 اـلـعياث اًيت جسمح ابًخـصف ؿىل سس خـمًل ارلسسة. -

 اـلـعياث اـلخـَلة ابًخجِزياث اًعصفية اـلس خـمةل ًإلثعال. -

 ارلعائط اًخلٌية ونشا اتزخي ووكت وسست لك اثعال. -

 ـعياث اـلخـَلة ابرلسساث اًخوكيَية اـلعَوتة ٔبو اـلس خـمةل وسلسسهيا.اـل  -

                                                           
سن كاهون اًـلوابث: " 301اـلاذت  -1

ادلصاحون واًعياذةل واًلاتالث ومجيؽ ألصزاض ذح ألظحاء و  5.000ٕاىل  500يـاكة ابذلخ  سن صِص ٕاىل س خة ٔبصِص وتلصاسة سن 

ا يف كري اذلاالث اًيت يوحة ؿَهيم فهيا اًلاهون ٕافضاءُا ويرصخ هلم  اـلؤمتيني حبنك اًواكؽ ٔبو اـلِية ٔبو اًوػيفة اصلامئة ٔبو اـلؤكذة ؿىل ٔبزساز ٔبذىل هبا ٕاٍهيم ؤبفضُو

 .317، ض 1982فيفصي  16،سؤزذة يف  07ـسل ًلاهون اًـلوابث، ح.ز ،ؿسذ ، اـل 1989فيفصي  13،اـلؤزد يف  04-82تشعل..".، اًلاهون زمق

2
- 

3اـلاذت  
3سىصز 03

سن كاهون اًـلوابث: 
سن ُشا اًفعي ،ورعل ظحلا ٌَرشوظ  5و4و3" يىون اًضرط اـلـيوي سسؤوال حزائيا ؾن ادلصامئ اقلسذت يف ألكسام 

 سىصز . 51اـليعوض ؿَهيا يف اـلاذت 

 ؾيس اإلكذضاء. 2سىصز 18سىصز ،ويف اـلاذت  18اـلـيوي ؾلوتة اًلصاسة حسة اًىيفياث اـليعوض ؿَهيا يف اـلاذت  وثعحق ؿىل اًضرط

، اـلخضمن ثـسيي 2006ذيسمرب  20اـلؤزد يف   23-06سىصز"، اًلاهون زمق  18ويخـصط ٔبيضا ًواحست ٔبو ٔبنرث سن اًـلوابث اًخوكيَية اـليعوض ؿَهيا يف اـلاذت 

 .11،ض 2006ذيسمرب  24،سؤزذة يف  84ابث ،ح.ز ،ؿسذ كاهون اًـلو
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 اـلـعياث اًيت جسمح ابًخـصف ؿىل اـلصسي ٕاًيَ ٔبو اـلصسي ٕاٍهيم اإلثعال ،ونشا ؾياوين اـلواكؽ اـلعَؽ ؿَهيا . -

ا اذلفغ ؿىل ٔبن يؤذي ؿسم حفغ ثغل اـلـعياث ٕاىل ؾصكةل وثـعيي حسن سري اًخحصايث اًلضائية، وحيسذ ُش

 ـلست س ية واحست سن اتزخي اًدسجيي.

وكس حسذث اًـلوابث اـلرتثحة ؿىل ؿسم حفغ ُشٍ اـلـعياث يف اًفلصت اًصاتـة سن هف  اـلاذت
1
. 

 ذامتة:

ًلس فصط اًيؼام اًلاهوين ادلزائصي ؿىل سلسسم ذسساث اإلهرتهت وحوة اذلعول ؿىل حصديط سن اًسَعة 

  .،نٌل جية ٔبن يىون ُشا اًضرط ذاضؽ ٌَلاهون ادلزائصياـلـيية تشعل ـلزاوةل ُشا اًًضاظ 

وظحلا ٌَدرشيؽ ادلزائصي فٕان ؿىل سلسم ذسساث اإلهرتهت اثحاغ كواؿس اًسَوك اًعحيح، سواء يف ثلسميِم ٌَزسسة 

 اـلخـاكس ؿَهيا سؽ اـلضرتك، ٔبو يف ٕايواهئم وهلَِم ٌَمـَوساث اإلًىرتوهية ؿرب ٔبهجزهتم. 

 ارلسساث يخوكَّف ؿىل سسى ؿَمِم تـسم سرشوؾية اـلضمون اإلًىرتوين اـلبٔوي ٔبو اـليلولفليام سسؤوًية سلسسم 

،حبير  ثرتثة ؿىل سلسم ذسساث اإلهرتهت سسؤوًية حزائية يف حاةل سا ٕارا كام  إبفضاء ٔبزساز اًخحصي 

اـلؤزد  04-09زمق واًخحليق ،ٔبو يف حاةل ؿسم حفغ اـلـعياث اـلخـَلة حبصنة اًسري ورعل ظحلا ٔلحاكم اًلاهون 

اـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ابًوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث اإلؿالم واإلثعال وساكحفهتا  2009ٔبوث  05يف 

 ، نٌل ثرتثة ؿَيَ سسؤوًية ؾلسية يف حاةل ؿسم اًزتاسَ تزتويس اـلضرتك اـلخـاكس خبسسة اإلهرتهت.اًساتق رهٍص 

كري كاذز ؿىل اإلـلام جلك ادلواهة اًلاهوهية اـلخـَلة ابًخجازت  يا اـلخواضؽ اليزالكري ٔبن اـلرشغ ادلزائصي وحسة زٔبي 

ِشا تان سن اـلِم ٕاتساء اًخوظياث الٓثية:  اإلًىرتوهية ،ًو

                                                           
1
اـلخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىًٌووحياث اإلؿالم واإلثعال وساكحفهتا : "...ذون اإلذالل ابًـلوابث  04-09سن اًلاهون  11اـلاذت  -

ُشٍ اـلاذت ،ثلوم اـلسؤوًية ادلزائية ًٔلصزاض اًعحيـيني واـلـيويني ؾيسسا يؤذي رعل ٕاىل ؾصكةل اإلذازية اـلرتثحة ؿىل ؿسم احرتام اإلًزتاساث اـليعوض ؿَهيا يف 

 ذح. 500.000ٕاىل  50.000( س يواث ،وتلصاسة سن 5( ٔبصِص ٕاىل مخ  )6حسن سري اًخحصايث اًلضائية ،ويـاكة اًضرط اًعحيـي ابذلخ  سن س خة )

 اـللصزت يف كاهون اًـلوابث.يـاكة اًضرط اـلـيوي ابًلصاسة وفلا ٌَلواؿس 

 .07،ض 2009ٔبوث  16،اـلؤزذة يف  47ح.ز ،ؿسذ  سن ُشٍ اـلاذت ؾيس اذلاخة ؾن ظصيق اًخيؼمي" 3و  2و  1حتسذ هيفياث ثعحيق اًفلصاث 
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رضوزت سداذزت اـلرشغ ادلزائصي إبظساز كاهون ذاض ابًخجازت اإلًىرتوهية سس خلي تشاثَ ؾن تلية فصوغ اًلاهون  -

 واىهبا ًوي  جمصذ سصاس مي وكواهني سذفصكة.ألدصى ،يؿل جاكفة ح

ٕاجياذ كواؿس كاهوهية ذاظة ثيؼم اًزتاساث وحاالث كيام سسؤوًية سلسسم ذسساث اإلهرتهت ادلزائية، واـلسهية،  -

 وحاالث اإلؾفاء سهنا، ذما يؤذي ٕاىل سايذت جحم اًخحاذل اـلـَوسايت اإلًىرتوين، وجضجيؽ الاسدامثز يف ُشا افلال.

سس خزسسم ص حىة اإلهرتهت ،وذَق زوخ اـلسؤوًية ؾيسضم يف معَية ادذياز اـلـَوساث ؿرب ُشٍ اًض حىة  ثوؾية -

 واحرتام حلوق اًلري وؿسم اإلؾخساء ؿىل حلوق اـلَىية اًفىصية.

كيام سلسسو ارلسساث تخيان اًلواؿس ألذالكية، وكواؿس اًسَوك اذلسن ٌَمضرتنني، واًيت حىفي احرتام اًلواهني  -

 هؼمة اًسازية، وؿسم اـلساش حبلوق الٓدصين.والٔ 
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 كامئة اـلصاحؽ:

 اًىذة: -1

  مجيي ؾحس اًحايق اًعلري ،اإلهرتهت واًلاهون ادليايئ ،ألحاكم اـلوضوؾية ٌَجصامئ اـلخـَلة ابإلهرتهت ،ذاز

 .2002اٍهنضة اًـصتية ،اًلاُصت ،سرص ،

 ؽ ادلزائصي واصلويل ،ذاز اًِسى ٌَعحاؿة و اًًرش واًخوسيؽ سيسان سيححة ،ادلصمية اـلـَوساثية يف اًدرشي

 .2011،ؿني سَيةل، ادلزائص ،

 ، ؾحس اًفذاخ َلوذ اًىيالين ،سسى اـلسؤوًية اًلاهوهية ـللسسم ذسسة اإلهرتهت 

/part2.pdfhttp://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images 

 2- :ٍزسائي اـلاحس خري واصلنخوزا 

  ٔبؾصاة ٔبمحس ،اًسَعاث اإلذازية اـلس خلةل يف افلال اـلرصيف ،سشهصت ساحس خري يف اًلاهون ،لكية اذللوق

 . 2007،خاسـة توسصذاش ،ادلزائص ،

 

 ص اصلين توس خة ،اًصكاتة ؿىل اًحيوك ارلاظة ،زساةل ساحس خري يف اًلاهون ،ختعط كاهون ألؾ ٌلل ُس

 .2008،لكية اذللوق ،خاسـة يوسف جن ذست ،ادلزائص ،

 

  ظاحل ص يني ،اسلاية ادليائية ٌَخجازت اإلًىرتوهية ،ذزاسة سلازهة ،ٔبظصوحة ذنخوزاٍ يف اًلاهون ارلاض

 . 2013،لكية اذللوق، خاسـة ٔبتو جىص تَلايس ،ثَمسان ،ادلزائص ،

 زائص ،سشهصت ساحس خري يف اًـَوم اًخجازية ،لكية اًـَوم رصاغ هصمية ،واكؽ وبٓفاق اًخجازت اإلًىرتوهية يف ادل

صان ،ادلزائص ،  .2014اإلكذعاذية وؿَوم اًدس يري واًـَوم اًخجازية ،خاسـة ُو

 

 

 

http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdf


Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 141 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

 كامئة اـلصاحؽ ابٌَلة ألحٌحية: -

 

 André CHAMINADE , poste et communications électroniques ,Régime 

Juridique des autorisations d’utilisation des préquences radioélectriques, 

JCP, la semaine juridique N°43,24 Octobre 2007,II10177. 

 Cedric HERBIN, Les fournisseurs d’accès { internet  , les fournisseurs 

d’hébergement et les données { caractère personnel, mémoire de DUA 

informatique et droit, faculté de droit, université de Montpellier, 

France,2003. 

 Eloise gratton, la responsabilité des prestataires techniques Internet au 

Québec, Lex Electronica ,Vol 10, n°01, Hiver 2005. 

 اـللاالث: -02

  صاء انيج ،اًخجصتة اًدرشيـية ادلزائصية يف ثيؼمي اـلـاسالث اإلًىرتوهية اـلسهية واًخجازية ،اـلؤمتص اًُز

اًـَمي اـللازيب ألول حول اـلـَوساثية واًلاهون ،ٔبتاذميية اصلزاساث اًـَيا ،ظصاتَ  ،اـليـلس يف اًفرتت سن 

 .2009ٔبنخوجص  29ٕاىل  28

  سؤوًية ادليائية ًيارشي ارلسساث اًخلٌية وسلسسهيا ؾن سوء اس خزسام ص حاكث ذاصل حاسس سععف  ،اـل

 .2013،سازش  02اًخواظي اإلحامتؾي ،جمةل زؤى اسرتاثيجية ،اًـسذ 

  َلس اجصاُمي ؾصسان ٔبتو اًِيجاء ،ؿالء اصلين ؾحس ػل فواس ارلعاوهة ،اـلسؤوًية اًخلعريية ـلزوذي

 .2010، ٔبفصيي 42رشوغ ،جمةل اًرشيـة واًلاهون ، ،اًـسذ ذسساث اإلهرتهت ؾن اقلخوى كري اـل 
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 اًيعوض اًلاهوهية: -03

  سؤزذة  07، اـلـسل ًلاهون اًـلوابث، ح.ز ،ؿسذ  1989فيفصي  13،اـلؤزد يف  04-82اًلاهون زمق،

 .1982فيفصي  16يف 

  84ث ،ح.ز ،ؿسذ ، اـلخضمن ثـسيي كاهون اًـلواب2006ذيسمرب  20اـلؤزد يف   23-06اًلاهون زمق 

 .2006ذيسمرب  24،سؤزذة يف 

  يخضمن اًلواؿس  2009ٔبوث س ية  05اـلوافق  1430صـحان ؿام  14سؤزد يف  04-09اًلاهون زمق،

،اـلؤزذة يف  47ارلاظة ٌَوكاية سن ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحياث اإلؿالم واإلثعال وساكحفهتا ،ح.ز ،ؿسذ 

 .2009ٔبوث  16

 

 اـلخضمن ضحط رشوظ وهيفياث ٕاكاسة ذسساث اهرتهت واس خلالًِا اـلـسل  257-98 اـلصسوم اًخيفيشي زمق

 .1998اوث  26،اـلؤزذة يف  63واـلمتم،ح.ز، ؿسذ 

  2000انخوجص  15،اـلؤزذة يف  60:  ح.ز ،ؿسذ 307-2000اـلصسوم اًخيفيشي. 
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 اٌَليط وؿالكذَ ابًًسة
   

 ؿالل ٔبسالألس خارت/   

 خاسـة ثَمسان،" ٔبس خارت سساؿس "بٔ 

 

 سلسسة:

ٔبًوت اًرّشيـة اإلسالسية ألظفال ؾياية ابًلة، وثـّصط اًفلِاء ًيوغ ذاّض سهنم، ُو ألخسز ابًـياية، 

هؼصا ًفلسٍ سن يـوهل ويخـِّسٍ سن ٔبة ٔبو كصية، ورعل اًيّوغ ُو اـلـصوف ؾيس اًيّاش ابمس اٌَّليط. وكس بٔوحض 

 يف حنك جسؿّل اٌَّليط ذون ٔبن يدٌاول ثـصيفَ، اتزتا رعل ًصخال اًفلَ. اًلاهون ادلزائصي اإلحصاءاث اـلخّحـة

ٕاّن اٌَّليط ظيف سن ألظفال جمِويل اًًّسة، ويُلعس هبم لّك سوًوذ ؾل يُـؿل ٔبتواٍ، سواء تان مثصت ؿالكة 

 رشؾية ٔبو كري رشؾية.

صت اقخعاة سزتّوخة فٕان تان سن سان اسصٔبت حتت ؾعمة سوح فدرسي ؿَيَ بٔحاكم اٌَّـان. وٕان تان مث

فييخفي ؾن اًّزوح سن كري ذاغ إلحصاء اـلالؾية ٌَخيلّن بٔهَّ ًي  سن ظَحَ، واـلصٔبت كري سَزسة تبٔذاء ألميان صلفؽ 

ة ال رهة ًِا، وال ؾلوتة ؿَهيا، ُشا ؿىل كول ألحٌاف وزواية ؾن  ا سىُص اٍهّتمة ٔبو ذزء اذلّس ؾن هفسِا ابؾخحاُز

اذلياتةل، وكيي اًوصل يَزسَ
1

و زواية ؾن  . وكيي ٌَّزوح ٔبن ياُلؾهنا ٔلهَّ حمخاح ًيفي وسة اسلي ال ًلشفِا، ُو

اًّضافـية، وال ًـان ؿَهيا ؾيس اـلاًىية
2
. 

ًىن يؼِص ٔبهَّ يف ُشٍ اـلسبةٔل يُمىن اٌَّجوء ٕاىل اًخّحَيي اًوزايث ٌَخّثخّت سن ألة اذلليق، ذاّظة ٕارا 

حذَ فيُضددَ ألسص، ُي اسلي سن اًّزوح ٔبم سن اـللخعة؟. فذىون وكؽ الاقخعاة يف ظِص كازة اًّزوح فيَ سو

هخاجئ اًفحط اًوزايث عم اًفاظي يف اًزّناغ، فٕان ٔبزحدت بٔهَّ سن ظَة اًّزوح تان اتيَ رشؿا وكاهوان، وٕان ٔبزحدت 

 ٔبهَّ سن ساء اـلـخسي فدرسي ؿَيَ ٔبحاكم اٌَّليط اًيت س يـصضِا الحلا، سن كري ذاغ إلحصاء اٌَّـان.

                                                           
1

وسا تـسُا؛  633ض م،1983ه/       1403، ذاز اًىذاة اًـصيب، ظحـة خسيست تـياية حٌلؿة سن اًـٌَلء، تريوث، 9اهؼص،سوفق اصلين جن كسازم، اـللين، ح

 .190، ض 1994، ذاز اًىذة اًـَمية،  تريوث، 3، ح1سوفق اصلين جن كساسَ، اًاكيف يف فلَ اإلسام ٔبمحس،  ظ

2
 وسا تـسُا. 82اهؼص،اًيفصاوي ٔبمحس جن قيمي، اًفوانَ اصلواين، اـلىذحة اًثلافية، تريوث، )ذ.ث.ظ(، ض  
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وؿىل الك اًلوًني اًّسَفني، وسة اسلي سن ألّم اثتت. بّٔسا وصل اًـاستة سن سان ٔبو اقخعاة، فِو سـَوم 

 اًًّسة ٔبيضا سن هجة ألّم، وجمِول سن هجة ألة.

وجضرتك لّك اذلاالث اًّساتلة يف هون اـلوًوذ سٌـسم اًًّسة سن هجة ألة، وٕان تان ُشا ألة 

ا ألّم فاًًّسة اثتت ٕاٍهيا مبجّصذ زحوث واكـة اًوضؽ سهنا، ذون حاخة ٕاىل فصاص اًحيوًويج سـّييا سـَوسا، ٔبسّ 

ياك سععَحاث  اًّزوحية. تيامن ٕان تان اًوصل سٌـسم ألظي سن ادلِخني فِو ًليط، مفن ُو ٕارن اٌَّليط؟ ُو

 وس حَ؟ سضاهبة ًِشا ألذري، مفا عم اـلععَحاث راث اًّعةل ابٌَّليط؟ وسا حوكَ؟ وهيف يُمىن ٕازحاث

 ثـصيف اٌَليط.ٔبوال: 

ادذَفت ثـحرياث اًفلِاء يف ثـصيف اٌَّليط، ورعل ثحـا الدذالفِم يف اـلَحغ اطلي الحؼَ لّك سهنم ؾيس 

 ثـصيفَ ٌَّليط، مفن الحغ فيَ:

هجاةل اًًّسة، ؾّصفَ تلوهل: "اٌَّليط رشؿا ظفي هخيش ٔبو سعصوخ تيحو صازغ ال يُـصف هل سّسؾي" -
1
. 

اًيّف  وؿسم اًلسزت ؿىل زؿايهتا، ؾّصفَ تلوهل: "اٌَّليط ظلري سٌحور يف صازغ ٔبو سسجس اًـجز ؾن ثـاُس  -

ٔبو حنو رعل، ال تافي هل سـَوم ًوو ذمزّيا ذلاحذَ ٕاىل اًخّـِّس"
2
. 

سخة اًيّحش واإلظصاخ، ؾّصفَ تلوهل: "اٌَّليط يف اًرّشيـة امس ذلّي سوًوذ ظصحَ ٔبُهل دوفا سن اًـيةل ٔبو  -

ًّصيحة، ٔبي اًّزان"فصاز سن هتمة ا
3
. 

هجاةل اذلّصية سؽ هجاةل اًًّسة، ؾّصفَ تلوهل: "اٌَّليط ظفي ال يُـصف وس حَ وال يُـصف زكَّ، هُحش يف صازغ  -

ٔبو ابة سسجس ٔبو ضّي اًّعصيق سا تني والذثَ ٕاىل سّن اًخّميزي"
4

. وسثهل ثـصيف اجن ؾصفة: "اٌَّليط ظلري 

بٓذسم ؾل يُـؿل ٔبتواٍ وال زكَّ"
5
. 

 حغ ؿىل ُشٍ اًخـصيفاث سا يًل:ًىن يال

                                                           
1
، هلال ؾن ؾحس اًىصمي سيسان، اـلفعي يف ٔبحاكم اـلصٔبت واًحيت اـلسؿل يف اًرشيـة 444، ض 1967ح، ذ.ذ.ن.، سرص، اهؼص، اًصسًل َلس، هناية اقلخا 

 .416ُؼ، ض 1415اإلسالسية، سؤسسة اًصساةل، تريوث، 

2
  اـلصحؽ هفسَ. 

3
 .309ُؼ، ض 1406، ذاز اـلـصفة، تريوث، 3اهؼص، اًرسديس مش  اصلين، اـلخسوظ، ظ 

4
 .431ُؼ، ض 1402جن يوو  جن ٕاذزي  اٍهبويت، وضاف اًلٌاغ ؿىل سنت اإلكٌاغ، ذاز اًفىص، تريوث، اهؼص، سٌعوز  

5
 .355ُؼ، ض 1413اهؼص، اصلزذيص ٔبمحس ٔبتو اًربتاث، اًرشخ اًعلري، سؤسسة اًـرص ٌَمًضوزاث اإلسالسية، وسازت اًضؤون اصليًية، ادلزائص،  
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و ٔبوىل، ابؾخحاٍز  -1 و اًيّحش واًّعصخ ذون اإلصازت ٕاىل سـىن الاًخلاظ ُو اصرتاوِا يف سـىن خاسؽ تيهنا، ُو

 اـلـىن اذلليلي ٌَّليط اطلي ٕاًيَ يؤول ٔبسٍص وؿَيَ سـلس مجيؽ ٔبحاكسَ.

فصاز سن هتمة اًّزان، تي يُمىن ٔبن ال يُمىن حرص ٔبس حاة اًيّحش يف سا ُرهص، ارلوف سن اًفلص، واً -2

يضيؽ سن ٔبُهل ٕاّسا تيفسَ ٔكن يضّي اًّعصيق ٔبو ثسخة كرٍي ٔكن خُيخعف ويُحـس ؾن ٔبُهل وال يُمىن اًوظول ٕاًيَ، 

 ٔبو ثسخة اذلصوة واًفنت، حير يُفلس اًاكفي واـلـني، ولّك ُشا سا يس خوحة اًخلاظَ.

و اذلّصية حىّت اؾخحاز هجاةل اذلّصية كيسا يف اًخّـصيف خم -3 اًف ًٔلظي اًلاًة اطلي حُينك تَ اٌَّليط، ُو

يثخت اًـى ، وابًخّايل فال وخَ الؾخحاز ُشا اًليس. ُشا سن انحية، وسن انحية ٔبدصى، ؿسم خسواٍ حارضا رلّو 

حيات اًيّاش سن وظف اًّصّق واًـحوذية
1
. 

ليط ُو سن يوم والذثَ حىّت تَوكَ سّن االثّفاق تني ُشٍ اًخّـصيفاث ؿىل ٔبّن اًّسّن اـلـخربت يف اٌَّ  -4

 اًخّميزي سؽ ادذالف يسري.

سن ذالل ُشٍ اًخّـصيفاث، وس خًذج ٔبّن: "اٌَّليط ظيّب ؾل يحَف، هحشٍ ٔبُهل ٔبو ضاغ سهنم، اًخلط ذلفؼَ 

 وزؿايخَ"، وؿَيَ، وس خزَط ذمزّياث اٌَليط ؿىل اًيحو اًخايل:

 ؿام يضمي اطّلهص وألهىث. ظيّب:

 كيس خيصح تَ اًحاًف. :ظلري ؾل يحَف

 ًيضمي مجيؽ ٔبس حاة اًيّحش واإلظصاخ. هحشٍ بُٔهل ٔبو ضاغ سهنم:

تيان ًلصط الاًخلاظ وكايخَ، فيرصح تَ سن ال حيخاح ٕاىل حفغ وزؿاية تاًحاًف،  اًخلط ذلفؼَ وزؿايخَ:

 نٌل خيصح تَ اًخلاظَ ٕاٌُلهل وثضييـَ ابس خلالهل.

يا ك سععَحاث سضاهبة ًِشا ارلري. مفا عم اـلععَحاث راث ٕاّن اٌَليط يـخرب ظفي سٌـسم ألظي، ُو

 اًعةل ابٌَليط؟

 اثهيا: تـغ اـلععَحاث راث اًعةل.

ؾيسسا هخـّصط ٕاىل اٌَّليط التّس سن اذلسير، ًوو إبجياس، ؾن ألظفال اطلين حىون هلم ٔبوضاغ ذاّظة، 

ٔلحاكم، ٕان ؾل هلي مجيـِا. مفن اـلععَحاث سضاهبة وذمازةل ًوضـية اٌَّليط، حير ٕاهّنم يُضازهون اٌَّليط يف خّي ا

                                                           
1
ذوال ؾصتية وٕاسالسية ال يزال هؼام اًصق سـموال تَ ؾيسضم، تي وهوكش ؿىل سس خوى زمسي يف سٌؼوسهتم  اهؼص، ُشا سن حير اًلاًة، وٕاال فٕان ُياعل 

 اًدرشيـية، نٌل ُو اذلال يف ذوةل سوزيخاهيا اًضليلة.
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راث اًّعةل ابٌَّليط جنس وصل اـلالؾية، ٔبيضا يوخس وصل اًّزان، اطلي يُـخرب وصلا كري رشؾي ابًًّس حة ٌَلاهون 

 ادلزائصي، وال يثخت اًًّسة فيَ.

I. :وصل اًزان 

ُو اًوصل اطلي يىون مثصت ؿالكة خًس ية كري رشؾية تني اًّصخي واـلصٔبت
1

اًّزان هوصل اٌَّـان يف مجيؽ  . ووصل

ألحاكم، فال يصج سن اًّصخي اطلي خاء سن سائَ وال ثثخت ؿَيَ واليخَ، ٔلّن وس حَ ال يَحق تَ، وٕاهٌّل يصج سن 

 ٔبّسَ وؾعحهتا ويصزوهَ ٔلهَّ يًُسة ٕاىل ٔبّسَ.

ٔبسة فاًوصل وصل كال: "ٔبيٌّل زخي ؿاُص حبّصت ٔبو  ض" "فـن معصو جن صـية، ؾن بٔتيَ، ؾن خّسٍ، ٔبّن اًييّبّ 

سان، ال يصج وال يوزج"
2

. ورهص اإلسام اًّضوتاين ٔبّن ُشا ألسص ٍلؽ ؿَيَ
3
. 

ِا ؿَيَ حّق ألتّوت ألسوسية سن اًرّب واًيّفلة  يلول اجن حزم: "ووصل اًّزان يصج سن ٔبّسَ وحصزَ ٔبّسَ، ًو

زَ ُو وال هل ؿَيَ حّق ألتّوت ال جّصا وال واًخّحصمي، وسائص ٔبحاكم ألّسِاث، وال يصزَ اطلي ختَّق سن هعفذَ، وال يص 

هفلة وال حتصميا، وال يف كري رعل... وال هـؿل يف ُشا ذالفا ٕااّل يف اًخّحصمي فلط"
4
. 

وسا جية سالحؼخَ ٔبّن وصل اًّزان، وٕان تان انجتا ؾن ؿالكة كري رشؾية ذملوثة، وذملوث فاؿَِا، فٕاّن ُشا 

سؤوًية واـلـاثحة حىّت حُيصم سن حلوكَ ٔبو يُيؼص ٕاًيَ هؼص اًّصيحة واـلِاهة، تي اطّلهة سن كرٍي ال حُيّمهل صيئا سن اـل 

هل اذلّق اًاكسي يف اذليات اًىصمية، وسن سسؤوًية ألة اًعحيـي ًي  ٔبن يًسة اًوصل ٕاًيَ، تي ٔبن يَيب 

احذياخاثَ
5

و وكرٍي سواء يف سزيان اًخّىصمي اًلصبيٓن، نٌل كال ػل  انَّ َذََْلٌَامُكْ ِسْن َرنٍَص اَي َبهُيَ  ﴿ :ثـاىل، ُو
ّ
ا اًيَّاُش ا

 َ نَّ اؽلَّ
ّ
ِ َبثْلَامُكْ ۚ ا نَّ َبْنَصَسنُكْ ِؾْيَس اؽلَّ

ّ
اَزفُوا ۚ ا ـَ خَ ًِ واًب َوكَدَائَِي  ـُ َْيَامُكْ ُص ـَ َِمٌي َدِدريٌ  َوُبهىَْثٰ َوَح ﴾ ؿَ

 6
. وسن ٔبتعبٔ تَ معهل ؾل 

 يرُسغ تَ وس حَ.

                                                           
1
 .115ُؼ، ض 1424، ذاز اًىذة اًـَمية، تريوث، 1اهؼص، حٌان كصكويت، زؿاية اًيدمي يف اإلسالم، ظ 

2
، 1، ظ2ؿىل ُشا ؾيس ٔبُي اًـؿل ٔبن وصل اًزان ال يصج سن ٔبتيَ". واذلسير حصحَ َلس انرص اصلين ألًحاين. اهؼص، حصيح اًرتسشي، حكال اًرتسشي: "واًـمي 

 .216ُؼ، ض 1408اـلىذة اإلسالسيني تريوث، 

3
 .67، ض 1973، ذاز اًلؿل، تريوث، 6اهؼص، َلس جن ؿًل اًضوتاين، هيي ألوظاز رشخ سٌخل  ألدداز، ح 

4
 .302، ذاز الٓفاق ادلسيست، تريوث، ض 9اهؼص، ؿًل جن ٔبمحس جن سـس جن حزم، اقلىل، ح 

5
  TCHOUAR Djilali, Droit algérien de la famille, quels principes d’égalité, études de droit, mélanges en hommage { 

Abdallah BENHAMOU, Kounouz éditions, 2013, p 212. 

6
.13اث، الٓية سوزت اذلجص   
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 :ييّط ؿىل بٔهَّول جمِول اًًّسة ُياك كصازا ٌَمحوكة اًـَيا ح

"سن اـللّصز رشؿا ٔبّن اًوصل ٌَفصاص اًّعحيح، ؤبّن ٔبكّي سّست اسلي عم س خّة ٔبصِص، وسن مّث فٕاّن اًوصل 

يوسا ال يثخت وس حَ ًعاحة اًفصاص، وـلّا تان نشعل فٕاّن اًيّـي ؿىل اًلصاز اًلايض تيفي  64اطلي ُوصل تـس سيّض 

اًّصفغ، ٕار تان اًثّاتت يف كضية اذلال ٔبّن كضات الاس خئٌاف ظّحلوا يف كصازضم  اًًّسة كري سؤّس  ويس خوحة

ؤبّن اًحًت اسذاذث يوم  02/11/1981يف هفي اًًّسة تـس ٔبن ثحنّي صلهيم ٔبّن ؾلس اًّزواح ُبجصم تني اًّعصفني يوم 

ثّعال ادلًيس اـلزؾوم كدي ، ٔبزتـة وس خّون يوسا سن اتزخي اًّزواح، ٔبي تبٔكّي سّست اسلي، ؤبّن اال06/01/1982

اًـلس يُـّس سان، واجن اًّزان ال يًُسة ٕاىل ٔبتيَ، وسىت تان نشعل اس خوحة زفغ اًّعـن"
1
. 

II. اًيدمي: 

و الاهفصاذ. واًيدمي: اًفصذ. ولّك يشء يـّز هؼرٍي فِو يدمي اًيدمي ًلة سبٔدور سن اًيمت، ُو
2

. وكيي ٕاّن بٔظي 

ٔلهَّ يُخلافي ؾن جّصٍ. وكيي ٕاّن ٔبظي اًُيمت: اإلتعاء، وسٌَ ٔبذش اًيدمي، ٔلّن اًرّب اًُيمت اًلفةل، وسٌَ مُسّي اًيدمي يدامي 

 يُحعئ ؾيَ.

واًيدمي: اطلي ساث ٔبتٍو حىّت يحَف، فٕارا تَف سال ؾيَ امس اًُيمت
3
. 

ؾّصفَ اجن نثري تلوهل: "اًيخازم ضم اًّعلاز اطلين ال تاسة هلم سن الآبء" ٔبّسا اظعالحا،
4

. ويف ثفسري 

اسي: "اًيدمي ُو اطلي ساث ٔبتٍو حىّت يحَف اذلؿل"اًص 
5

 . وتـغ اًـٌَلء مّعم امس اًيدمي ؿىل سن فلس ٔبتويَ.

و: سن ساث ٔبتواٍ ٔبو ٔبحسٌُل يف اًّعلص سا ؾل يحَف.  وؿىل ُشا يُمىن ٔبن هضؽ اًخّـصيف اًخّايل ٌَيدمي ُو

لس ٔبًوت اًرشيـة اإلسالسية اًيدمي ؾياية ذاّظة، وحثّت ؿىل زؿايخَ واقلافؼة ؿىل ٔبسواهل، ؤبُاتت  ًو

ىشا فٕاهّنا رشؾت هل حلوكا احامتؾية حىفي زؿايخَ  ابقلس يني ٔبن يلوسوا جهتشيحَ وحصتيذَ نٌل يصؾ  اًواصل ٔبوالذٍ. ُو

 نفصذ فلس نفيهل، وثضمن هل اًـعف واذليان واًرّتتية اًّعاذلة مبا ييبٔى تَ ؾن سَوك الاحنصاف.

                                                           
1
 .86، ض 1990، 01، جمةل كضائية.، اًـسذ 35087، سَف زمق 17/12/1984اهؼص، اقلوكة اًـَيا، ػ.ٔب.ص.، تخازخي  

2
 .172ُؼ، ض 1415، ذاز اًىذة اًـَمية، تريوث، 1اهؼص، َلس جن يـلوة اًفريوس ٔبابذي، اًلاسوش اقليط، ظ 

3
، 2000، ذاز ظاذز، تريوث، 1، ظ15سَ اًـجي، واطلي ميوث ٔبتٍو يدامي، اهؼص، اجن سٌؼوز، ًسان اًـصة، حيسم  اطلي ساث ٔبتواٍ اٌَعمي، واطلي متوث بٔ  

 .308ض 

4
 .176ُؼ، ض 1410، ذاز وسىذحة اًِالل، تريوث، 1، ظ1اهؼص، اجن نثري، ثفسري اًلصبٓن اًىصمي، ح 

5
 .178ؼ، ض 1401ُ، ذاز اًفىص، 1، ظ2اهؼص، خفص اصلين اًصاسي، اًخّفسري اًىدري، ح 
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َيدمي حلوكا ساًية فصظسث هل حلّا يف اإلهفاق وحلّا يف زؿاية ساهل وحمنيخَ نٌل ٔبحوكت اًرّشيـة اإلسالسية ٌ 

اًّعحيحة ؾيَ، يَم  ُشٍ اًـياية توضوخ سن  "ض"واقلافؼة ؿَيَ. واًيّاػص يف اًلصبٓن اًىصمي وس يّة اًييّب 

 مشَهتا ُشٍ حير اذلجم اطلي ٔبؾعي ٌَيدمي يف اًوظاية تَ واًليام ثضؤوهَ، وسن حير ادلواهة اـلخـّسذت اًيت

 اًوظاية. فلس ُرهص اًيدمي يف اًلصبٓن اًىصمي ٔبزتـا وؾرشين سّصت يف ازين وؾرشين سوضـا.

وؾل ثلذرص ُشٍ اًـياية ؿىل ٔبسوال اًيدمي حفسة، تي اسذّسث ٕاىل اًـياية تخلومي ٔبذالكِم وُحسن حصتيهتم إبزصاذضم 

ٕاىل سا ُو ذري وانفؽ، وحتشيصضم ذّما ُو رّش وفساذ
1

شا ا : ﴿َوبٓثُوا اًَْيخَاَسٰ  َبْسَواًَُِْم ۖ َواَل ثـاىلطلي جنسٍ يف كوهل . ُو

َُ تَاَن ُحواًب نَِحرًيا َّ ه
ّ
ًِنُكْ ۚ ا ىَلٰ َبْسَوا

ّ
ِة ۖ َواَل ثَبلُِكُوا َبْسَواًَُِْم ا يِّ ًُوا اًَْرِحيَر اِبًعَّ ﴾ثَدَدَسَّ

2
ابدذحازضم  ثـاىل، حير يبٔسصان ػل 

ثضؤوهنم ًييؼص حاهلم سن اإلحسان واإلساءت، فٕارا ٔبحس يوا دُسّـوا وُحـَت  وثسزيهبم ؿىل اًخرّّصف واًليام

 ألسوال يف ٔبيسهيم، وٕارا ٔبساءوا ُوهّجوا وىهُّبوا وُزتّوا ؿىل اإلحسان واًّصصس.

III. :وصل اـلالؾية 

اٌَـان يؤذي ٕاىل اًفصكة تني اًزوخني، فٕارا بٔحسزت اـلالؾية تني اًزوخني، فّصق اًلايض تيهنٌل. وألظي 

 ٔبن ثلذرص اًفصكة ؿىل اًزوخني، كري ٔبّن ألسص كس يخـّسى ٕاىل هفي اًًسة.

و سن اٌَّـن ٔبي اًّعصذ واإلتـاذ ًلة: تبٔهَّ سعسز الؾن، سالؾية، ُو
3
. ومُسّي سا حيعي ثـاىلسن زمحة ػل  

تني اًّزوخني ًـاان ٔلّن ٔبحسٌُل تارة تيلني ويس خحّق اًّعصذ واإلتـاذ سن زمحة ػل
4
. 

جىوهَ صِاذاث جتصي تني اًّزوخني سؤنّساث ابٔلميان سن ادلاهحني، سلصوهة ابٌَّـن سن  عالحا:رشؿا واظ

خاهة اًّزوح، كامئة سلام حّس اًلشف يف حلَّ، وابًلضة
5
سن خاهة اًّزوخة، كامئة سلام حّس اًّزان يف حلِّا 

1
. 

                                                           
1
 .183اهؼص، َلوذ صَخوث، ثفسري اًلصبٓن اًىصمي، اـلصحؽ اًساتق، ض  

2
 .02سوزت اًًساء، الٓية  

3
؛ ؾحس 120م، ض 1988ُؼ/8140، 1، ذاز ٕاحياء اًرتاج اًـصيب، ظ12اهؼص، اجن سٌؼوز، ًسان اًـصة، وسلَ وؿَق ؿَيَ ووضؽ فِازسَ ؿًل صريي، م 

 .363، ض 2010اًفلَ اإلسالسم وكاهون الزٔست ادلزائصي، ذاز اًحعائص ًٌَرش واًخوسيؽ، ادلزائص،  اًلاذز ذاوذي، ٔبحاكم ألزست تني

4
 .08م، ض 2002ُؼ/1422، ؿال اًىذة، 1اهؼص، نٌلل ظاحل اًحيا، اـلضالكث اًـمَية يف ذؿاوى اًًسة واإلزج، ظ 

5
لضة ٔلن اًًساء نثرياث اٌَـن، فال ثلؽ اـلحاالت تَ وختاف سن اًلضة، نٌل وزذ يف اًلضة ُو اًسرط وٕاىزال اًـشاة ابـللضوة ؿَيَ، وٕامنا دعت اـلصٔبت ابً 

يف وضف اًصسوس يف اذلسير: "ٕاهَ يىرثن اٌَـية ويىفصن اًـضري.". مش  اصلين ٔبمحس اـلـصوف تلايض ساذٍ، حوكةل رشخ فذح اًلسيص اـلسٌلت تًذاجئ ألفاكز 

 .285، ذاز اًفىص، تريوث، ض 4وألزساز، ح
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َفّغ هبا اًّزوخان يف ٔبسص اًّزان ٔبو وؾّصفَ تـغ اًفلِاء تبٔهَّ اإلحصاء اـلرشوغ رو ألًفاع اكلعوظة اًيت يخ

هفي اًوصل. ويمّت ٕاحصاء اـلالؾية يف اًرّشغ تني سوخني ثضِاذاث سلصوهة ابٌَّـن اًلامئ سلام حّس اًلشف ابًًّس حة 

ٌَّزوح، وابًلضة اًلامئ سلام حّس اًّزان ابًًّس حة ٌَّزوخة
2
. 

يّة اً  رّشيفة وٕاحٌلغ ألمئّة، ويلؽ ٕارا ززم اًّصخي فبٔظي اٌَّـان وسرشوؾيخَ يصحؽ ٕاىل اًلصبٓن اًىصمي واًس ّ

سوحذَ ابًّزان وؾل يىن هل ٔبزتـة صِوذ يضِسون ؿَهيا مبا زساُا تَ، وكس يىون جصسهيا ابًّزان وهفي اًوصل، وحىون هيفية 

تني ٔبذىن ٕاحصاء اـلالؾية تني اًّزوخني، ؾيسسا يخخنّي ٌَّزوح احامتل دياهة سوحذَ هل ويُصيس هفي اـلوًوذ اطلي ٔبثت تَ 

ؤبكىص سّست اسلي ٔبزياء كيام اًّزوحية، فَي  هل ٕااّل ٔبن يصفؽ ذؾوى اٌَـان ٔبسام اقلوكة، وتـس ثـيني خَسة زّسية 

حيرضُا اًّزوح واًّزوخة ويـصط لّك سهنٌل جحجَ واّذؿاءاثَ، وٕارا ٔبرّص اًّزوح ؿىل اهّتام اًّزوخة ابًّزان فٕاّن اًلايض 

يبٔسٍص ابـلالؾية
3
 ّزوخة تـس رعل ٔبن حتَف تسوزُا.مّث يبٔسص اً 

وٕارا مّت اٌَـان ابًىيفية اـلشهوزت بٓهفا، يُثخت اًلايض رعل يف حوكَ ويُفّصق تني اًّزوخني حاال تخعَيلة ابئية 

وييفي وسة اًوصل سن اًّزوح
4

. ويسم  اًوصل اطلي ًوؾيت تَ اًزوخة وصل اـلالؾية ٔبو وصل اٌَـان. ويًسة ٔلّسَ 

تيٌَ وتني ٔبّسَ وؾعحهتا )فِو يصج ٔبّسَ وؾعحهتا وحصزَ ٔبّسَ وؾعحهتا(. وسن ُيا هيف ميىن  نٌل ٔبّن اًخوازج يىون

 ٕازحاث وسة اٌَليط وسا ُو حوكَ؟

 حنك اٌَليط وهيفية ٕازحاث وس حَ.اثًثا: 

ٔبحاكم اٌَّليط يف اًرّشيـة اإلسالسية خمخَفة، هشهص سهنا
5
: 

و تلي فيَ، تان اًخلاظَ واحدا، وحُيّصم ؿىل سن ٕارا ُوخس يف ساكن يلَة ؿىل اًّؼّن ُالنَ ً فصط ؿني:

و ٔبحّق إبسسانَ ًوي  ٔلحس ٔبن يزنؿَ سٌَ ٕااّل ٕارا تان كري بُٔي ذلفؼَ وزؿايخَ.  وخسٍ وحصنَ، ُو

 ؾل يلَة ؿىل اًّؼّن ُالنَ، ٔكن يوخس ٔبسام سعَحة ٔبو سسدضف  ويصاٍ اًـاّسة سن اًيّاش. ٕارا سٌسوة:

                                                                                                                                                                                            
1
ساذسة ؾرش، ص، رشويق حمرتف، ٕازحاث اًًسة وهفيَ وفلا ًخـسيالث كاهون الزٔست ادلزائصي، سشهصت ختصح ًييي ٕاخاست اـلسزسة اًـَيا ٌَلضاء، اصلفـة اً اهؼ 

 .  363؛ وؾحس اًلاذز ذاوذي، اـلصحؽ اًساتق، ض 11، ض 2005-2008

2
 .116، ض 1976ة، فلِا وكضاء، ذاز اًفىص اًـصيب، اًلاُصت، اهؼص، ؾحس اًـزيز ؿاسص، ألحوال اًضرعية يف اًرشيـة اإلسالسي 

3
 .41ابذي  راييب، اـلصحؽ اًساتق، ض  

4
 .08؛ ونٌلل ظاحل اًحيا، اـلصحؽ اًساتق، ض 22، ض 1996، ذاز ُوسة، ادلزائص، 3اهؼص، ؾحس اًـزيز سـس، اًزواح واًعالق يف كاهون ألزست ادلزائصي، ظ 

5
، ذيوان اـلعحوؿة ادلاسـية، ادلزائص، 3، )اًزواح واًعالق(، ظ1زي يف رشخ كاهون ألزست ادلزائصي، حاًوخاهؼص، تَحاح اًـصيب،  

2004
 .202، ض 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 150 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

 ـلسَمني ابًخلاظَ يُسلط اإلمث ؿىل اًحاكني.كيام ٔبحس سن ا ٔبي ٔبنّ  فصط نفاية:

ٕان وخس اٌَّليط رسعني، ٔبحسٌُل سسؿل والٓدص كري سسؿل، وثياسؿا يف ٔبذشٍ، فاـلسؿل ٔبوىل تَ، وٕان تاان 

 سسَمني فاًلايض ُو اذلنك تيهنٌل.

ٕاالّ والية  ٕان ُوخس سؽ اٌَّليط سال فِو سغل هل، فُييفق ؿَيَ سٌَ تـس ٔبذش ٕارن اًلايض، ٔلهَّ ًي  هل ؿَيَ

اذلفغ، وٕان ٔبهفق اـلَخلط ؿىل اٌَّليط سن ساهل ارلاض سن كري ٕارن اًلايض فِو سذربّغ، وٕان تان إبرن اًلايض فٕاهَّ 

يس خعيؽ ٔبن يصحؽ ؿىل اٌَّليط ٕارا ٔبيرس، ٌوَمَخلط ؿىل اٌَّليط والية اًرّتتية، فيضرتي هل سا يَزسَ ويُصسهل ٕاىل سن 

ـَ حير اهخلييُـَّمَ ؿٌَل ٔبو حصفة، ويًذلي س
1
. 

نٌل ٔبّن سرياج اٌَّليط ٕان تان هل سال وؾل يُـؿل هل كصية يؤول ٕاىل ارلزيية اًـموسية اثّفاكا ؿىل ٔبساش ٔبهَّ 

سن كاهون ألزست ادلزائصي(، حىّت  180سن اًلاهون اـلسين ادلزائصي واـلاذت  773سال ضائؽ ال وازج هل )اـلاذت 

اًىفاةل ؾلس ثربّغ، ال خُتّول ٌَاكفي اذلّق يف حياست سرياج اـلىفول، وال  ًوو تان ُشا ألذري حتت نفاةل رسط، ٕار

يس خعيؽ ٔبيضا ٔبن يُوّززَ تاجن رشؾي، وٕاهٌّل يس خعيؽ ٔبن يرتك هل وظية يف حسوذ اًثَّر، نٌل ُو حمّسذ يف اـلاّذثني 

 ّسَ ؤبدواهل يصهثم ويصزوهَ.سن كاهون ألزست ادلزائصي. ٔبّسا سـَوم اًًّسة سن هجة ألسوسة، مفريازَ لٔ  185و 123

 واًّسؤال اطلي يُعصخ يف ُشا اـللام ُو: هيف يثخت وسة اٌَّليط؟.

مبا ٔبّن اٌَّليط جمِول اًًّسة مفن سعَحخَ ٔبن يثخت وس حَ، مفن اّذؾ  وسة اٌَّليط زخت وس حَ سٌَ 

تسون حاخة ٕاىل تيٌّة ؤكهَّ وصل حليق، وهل مجيؽ اذللوق وؿَيَ لّك اًواحداث
2

ؾيس اـلاًىية فٕاّن اٌَّليط ال . ٔبّسا 

يثخت وس حَ سن اـللّص ٕاالّ ٕارا تنّي اـللّص وهجا رشؾيا هل. وؾيس اذليفية يثخت اًًّسة سن اـللّص سىت ثوافصث رشوظ 

اإلكصاز
3
. 

وٕارا اّذؾت اـلصٔبت تيّوت اٌَّليط، فٕان تان ًِا سوح وظسكت ٔبو صِسث اًلاتةل توالذهتا بٔو ٔبكاست تيٌّة ؿىل 

ؾواُا وزخت وسة اٌَّليط سهنا، وٕارا ؾل يىن ًِا سوح فال يثخت وس حَ سهنا ٕااّل ٕارا ٔبكاست تيٌّة رعل، حّصت ذ

تاسةل سن زخَني ٔبو زخي واسصٔباتن سن اًّضِساء ؾيس اذليفية
4
. 

                                                           
1
صت،    .400، ض 1963ألحوال اًضرعية، اًىذاة ألول، ذاز اًفىص اًـصيب، اهؼص، َلس ٔبتو ُس

2
2رشخ كاهون ألحوال اًضرعية اًسوزي، حاهؼص، ؾحس اًصمحن اًعاتوين،  

،
(، ظ  ، سًضوزاث خاسـة ذسضق، 8)اًعالق وبآثٍز

200
 .192، ض 0-2001

3
صت، اـلصحؽ اًساتق، ض   .400َلس ٔبتو ُس

4
 .294، ض 2000-1999، ادلزائص، 3سداحر يف كاهون ألزست ادلزائصي سن ذالل سداذئ ؤبحاكم اًفلَ اإلسالسم، ظاهؼص، ؾحس اًفذاخ ثلية،  
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اًيّؼام اـلخّحؽ يف ادلزائص ُو ٔبهَّ ؿىل سن وخس ًليعا يُسَّمَ ٕاىل زخال اًرّشظة اطلين يُسَّموهَ تسوزضم ٕاىل 

سن كاهون اذلاةل اـلسهية فٕاهَّ:  67ّصؿاية الاحامتؾية اكلّععة الس خلدال اٌَّلعاء وحصتيهتم وحٌليهتم. وظحلا ٌٌَلّذت ذوز اً

"يخـنّي ؿىل لّك رسط وخس سوًوذا حسيثا ٔبن يرُّصخ تَ ٕاىل ضاتط اذلاةل اـلسهية اًخّاتؽ ـلاكن اًـثوز ؿَيَ"، ُشا 

اـلـَوساث ابًخّفعيي: اتزخي وساؿة وساكن وػصوف اًخلاظَ وخًسَ ألذري يلوم تخحصيص حمرض ثُشهص فيَ لّك 

 وس يَّ اًّؼاُصي، ؤبّي ؿالسة حيمَِا، ويُسّجي اقلرض تشاك اًخّازخي يف جّسالث اذلاةل اـلسهية.

ويُـاكة كاهون اًـلوابث ادلزائصي ؿىل ؿسم اإلتالػ ؾن اًّعفي حسير اًوالذت، ورعل سا هّعت ؿَيَ 

 8.000 ٔبهَّ: "يُـاكة ابذلخ  سن ؾرشت ٔباّيم ؿىل ألكّي ٕاىل صِصين ؿىل الٔنرث وتلصاسة سن ؿىل 442/03اـلاّذت 

ذح ٔبو إبحسى ُاثني اًـلوتخني فلط، لّك سن حرض والذت ظفي وؾل يلّسم ؾهنا اإلكصاز اـليعوض 16.000ٕاىل 

 يُسَّمَ ٕاىل ضاتط اذلاةل اـلسهية ؿَيَ يف اًلاهون يف اـلواؾيس اقلّسذت ولك سن وخس ظفال حسير اًـِس ابًوالذت وؾل

نٌل يوحة اًلاهون..."
1
. 

سن كاهون اذلاةل اـلسهية، يلوم إبؾعاء  64وضاتط اذلاةل اـلسهية يدسؿّل اٌَّليط، وظحلا ٔلحاكم اـلاّذت 

سمية، ألسٌلء ٕاىل ألظفال اٌَّلعاء ٔبو ألظفال اـلوًوذين سن ٔبتوين جمِوًني، واطلين ؾل يًسة هلم اـلرّصخ ٔبيّة ج 

ا لكلة ؿائًل، ويف حال ػِوز واصلّي اٌَّليط اذلليليني ٔبو ٔبحسٌُل  ويُـنّي اًّعفي مبجموؿة سن ألسٌلء يخّزش بٓدُص

 تـس رعل، مفن حلٌِّل ٔبذشٍ سن ذوز اًّصؿاية الاحامتؾية وٕاذلاكَ تًس هبٌل.

ون اذلاةل اـلسهية حتصيص ؾلوذ نٌل حىون اًحضلية اًيت ؿرُث فهيا حماّل ًوالذثَ. وسن هجة ٔبدصى فٕاهَّ سن رمام ؾ

اـليالذ ٌَّلعاء وجمِويل ألتوين اطلين ثبٔوهيم سعاحل اإلسـاف اًـموسم تياء ؿىل اًخرّصحياث اًيت ثُسيل هبا ُشٍ 

 سن كاهون اذلاةل اـلسهية ادلزائصي(. 67ألذريت )اـلاّذت 

ًوالذت يف ادلزائص: اًوصل اـلًووذ يف سن كاهون ادلًس ية ؿىل ٔبهَّ يُـخرب سن ادلًس ية اب 07ٔبيضا ثيّط اـلاّذت 

 ادلزائص سن ٔبتوين جمِوًني.

نٌل ميىن نفاةل جمِول اًًسة وٕاؾعاء ًلة ألزست اًاكفةل ٕاىل اًعفي اـلىفول حسة اـلصسوم اًخيفيشي 

 ، اـلخـَّق تخليري اٌَلة.1992ييايص  13اـلؤزد يف  24-92زمق 

 

 

                                                           
1
 .203تَحاح اًـصيب، اـلصحؽ اًساتق، ض  
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 فول جمِول اًًسة مبيحَ ًلدَ اًـائًل.ٕاساكهية اًاكفي ظَة ثليري ًلة اـلى زاتـا: 

ٕاّن ٕاساكهية ثليري ًلة اـلىفول مبوحة ؾلس اًىفاةل اًلاهوهية واًرّشؾية فلِول اًًّسة ، ثُـخرب سؼن ٔبضّم الآثز 

ِّحة ؾن كيام ؾلس اًىفاةل، ٕار ٔبهَّ سٌش سؼ ية  ، ٔبيؼن مّت ثلٌؼني كؼاهون ألزست، ؾل ثُخّزؼش ٔبّي سدؼاذزت 1984اًلاهوهية اـلرتث

رشيـية ذلّي تـغ اإلصاكالث اًـمَية اـلخـَّلة ابًرّشحية ألساس ية يف افلمتؽ، اـلمتثةّل يف ألظفؼال جمِؼويل اًًّسؼة ج 

تاٌَليط، ٕار ٔبهَّ زخت معَيا ٔبّن اًىفاةل وحسُا ًيست تافية ًخًض ئة اًّعفي ثًضؼ ئة كوميؼة وسؼَمية، ٔلهّؼَ زسؿؼان سؼا 

ا، ويحؼسٔب  يف ظؼصخ ؿؼّست جسؼاؤالث ؿؼىل هفسؼَ وؿؼىل سؼن حؼوهل، وذاّظؼة ؾيؼس يىرب اًّعفي اًلارص ويُعؼحح ذمؼزّيِ

الاّظالغ ؿىل واثئلَ اـلخـَِّلة ابذلاةل اـلسهية، ٔبين يىدضف ٔبّن ًلدَ سلايص متاسا ٌَلة اًـائةل اًيت نفَخؼَ، واًؼيت تان 

 يؼّن ٔبهّنا ٔبزسثَ اذلليلة.

ًاكفؼةل، وهوهؼَ جمِؼول ألة، يخـلّؼس ويف نثري سن ألحيان، ؾيس سـصفذؼَ ٌَحليلؼة، هوهؼَ ًؼي  اجؼن ألزست ا

هفس ّيا، وهيجص ثغل ألزست اًيت نفَخَ، دوفا سن اًفضيحة اًيت ًي  هل يؼس فهيؼا، ٔبسؼام سسالئؼَ ؤبظؼسكائَ، وهبؼشا 

حىون كس ثـلّسث اـلضلكة تسال سن حَِّا، طلعل وهؼصا ـلثي ُشٍ اًوضـية الاحامتؾية ألٍمية، ازثبٔث اذلىوسة ٕاجياذ 

اـلىفوةل جمِوةل اًًّسة، ورعل مبيحِا اًخّبٔصريت ؿىل حواس ٕاؾعاء اًاكفؼي ًلدؼَ ًفائؼست اـلىفؼول سؼن  حاّل ًِشٍ اًفئة

خًضئذَ ثًض ئة سَمية تسون ٔبيّة ؾلس هفس ية، حىّت ييفؽ جممتـؼَ ٔبخي سعَحة اـلىفول ًو
1

، تؼسال سؼن ٔبن يىؼون ؿؼةّل 

اـلخـَّؼق تخليؼري اٌَّلؼة، ويف  157-71صسوم زمق اـلـّسل واـلمتّم ٌَم 24-92ؿَيَ، وطلعل خاء اـلصسوم اًخّيفيشي زمق 

اٍهّناية سوف هرُبس سصنز ُشا اـلصسوم تني ٔبحاكم اًىفاةل واًخّخيّن، مبـؼىن ُؼي مبوحؼة ُؼشا اـلصسؼوم هحلؼ  ذامئؼا يف 

 ٕاظاز هؼام اًىفاةل ٔبم فيَ دصوح وثعحيق ًيؼام اًخّخيّن تعصيلة كري سدارشت؟

I. ً لة اـلىفول وٕاذلاكَ تَلة اًاكفي:اًرشوظ اـلعَوتة كاهوان ًعَة ثليري 

ًلؼؼس حؼؼّسذ اـلصسؼؼوم اًخّيفيؼؼشي اًّسؼؼاًف اطلهؼؼص ُؼؼشٍ اًرّشؼؼوظ، ٕار ٔبهّؼؼَ يف حؼؼاةل ختَّؼؼف ٔبحؼؼسُا
2

، ال ميىؼؼن 

شٍ اًرّشوظ عم:  الاس خجاتة ٌَّعَة، وابًخّايل يُصفغ سن ِكدي وسازت اًـسل، ُو

                                                           
1
 .69، ض 02، اًـسذ 2000اـلخـَلة تخليري اٌَلة سؽ سداذئ اًرشيـة اإلسالسية، افلةل اًلضائية،  92/24اهؼص، سواوي فصيست، سسى ثـازط اـلصسوم اًخيفيشي  
2
، 1992ييايص  13اـلؤزد يف  24-92 سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق 01. ثيّط اـلاذت 139-138، ض. 1992ييايص  22، اًعاذزت يف 05اهؼص، ادلصيست اًصمسية، ؿسذ  

، اـلخـَق تخليري اٌَلة ؿىل ٔبهَ: "ميىن ٔبن يخلّسم اًضرط اطلي نفي كاهوان يف ٕاظاز اًىفاةل، وصلا 1971يوهيو  03، اـلؤزد يف 157-71اـلـسل واـلمتم ٌَمصسوم 

سعاتلة ًلة اًوصل اـلىفول تَلة اًويّص. وؾيسسا حىون ٔبّم اًوصل  كارصا جمِول اًًسة سن ألة، تعَة ثليري اٌَلة ابمس ُشا اًوصل ًوفائسثَ، ورعل كعس

 اًلارص سـَوسة وؿىل كيس اذليات، فييحلي ٔبن حصفق سوافلهتا اـللّسسة يف صلك ؾلس رشؾي ابًعَة". 
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اـلىفول وسٌحَ ًلدَ اًـائًل التّس ٔبن يىون حىّت يُمىن ٌَاكفي ٔبن يُلرّيِ ًلة  رضوزت وحوذ ؾلس اًىفاةل: -1

تافال هل كاهوان، وال يُمىن ٔبن يُثخت ُشٍ اًىفاةل ٕااّل مبوحة ؾلس ثؼوزيلي ظؼاذز ؾؼن اـلوزّؼق ٔبو نفؼاةل ظؼاذزت سؼن 

ادلِاث اًلضائية، واـلرشِّغ ؾل يفصط سّست سـّيية يف اإلس ياذ اًؼواكـي ٌَمىفؼول حؼىّت يدسؼ ىّن ٌَاكفؼي ٔبن ميضؼهيا مث 

 م اًّعَة.يُلسِّ 

ؼغ ثليؼري ًلؼة اـلىفؼول، سؼواء رضوزت ٔبن يىون اـلىفول كارصا جمِول اًًسة سن ألة -2 : ٔبخؼاس اـلرّشِ

تاهت تًذا ٔبو اتيا كارصا، ًىن ًي  لّك سىفول، تي جمِول اًًّسة سن ألة فلط، ٔلّن سـَوم اًًّسة سؼن ألة 

 ال جُيزي اًلاهون ٌَاكفي سٌحَ ًلدَ.

ز ٔبن يُلّسم اًّعَة سن اًصقحة يف ثليري اٌَلة سن ظصف اًاكفئبن حىون اـلحاذزت و  -3 : ال يُمىن ٔبن يُخعوَّ

زت ٌَاكفؼي،  ظصف اـلىفول الهـسام ٔبَُية اًخّلايض، ًوىوهَ ُو حمخاح ٕاىل زؿايؼة، ؤبّن واليخؼَ ؿؼىل هفسؼَ عم سلؼصَّ

و اإلزاذت اذلؼّصت كؼري اـلـيحؼة، ٕار يُـؼرّبِ يف شا يسّل ؿىل ؾيرص ُاّم خّسا، ُو ظَحؼَ ؾؼن زضؼاٍ اًرّصؼحي ذون ٔبّي  ُو

 ٕاهصاٍ.

ألظي يف سثي ُشٍ اذلاةل ٕارا تان  رشظ سوافلة ٔبم اـلىفول رصاحة ٕارا تاهت سـَوسة وؿىل كيس اذليات: -4

سـَوم ألّم، فَلة اـلىفول اـلسجَّي يف جساّلث اذلاةل اـلسهية واـلسىل تَ ٕاىل ضاتط اذلاةل اـلسهية ُو اٌَّلة اًـائًل 

َ جمِول ألة، وابًخّايل اصرتظ اـلرشِّغ اـلوافلة اًرّصحية، ٔبي ٔبن يىؼون اًخّـحؼري رصحيؼا ؾؼن اإلزاذت تؼبٔن ٔلّسَ ًىوه

ثُوافق ؿىل ٔبن حيمي اـلىفول ًلة اًىفيي، واصرتظ اـلرشِّغ ٔبن حىون اـلوافلة يف صلك ؾلس رشؾي سىذوة، ٔبّسؼا 

 ٕارا تاهت سذوفّات ٔبو كري سـَوسة فٕاّن ُشا اًرّشظ يسلط.

II. اـلخـَق تخليري اٌَلة سن بٔحاكم اًىفاةل بٔو بٔحاكم اًخخين: 92/24اـلصسوم زمق  سصنز 

ٕاّن ُؼؼشا اـلصسؼؼوم ظؼؼصخ ؿؼؼّست جسؼؼاؤالث صلى اكلخعؼؼني يف اًلؼؼاهون ونؼؼشعل صلى ؿاّسؼؼة افلمتؼؼؽ ادلزائؼؼصي، 

اق اًًّسة ٔبم ال؟ سدسائَني سا ٕارا تان ُشا اـلصسوم اـلخـَِّق إبؾعاء اٌَّلة ٌَمىفول سن ِكدي اًاكفي يؤّذي ٕاىل ٕاذل

 مبـىن ُي يُـخرب ُشا اإلحصاء مبثاتة ثخيٍن ٔبم يحل  ذامئا يف هعاق اًىفاةل؟

 ثحًيا: 92/24اًفصيق اطلي يـخرب ثليري اٌَلة يف ٕاظاز اـلصسوم  -1

وعم اًفئة اًيت زفضت ثعحيلَ ؿىل ٔبزط اًواكؽ ؾيس ظسزوٍ، ًىوهنم هّيفوا ُشا اـلصسوم ثحًّيؼا تعصيلؼة كؼري 

ا رصاحة، رعل ٔلّن فيَ ثليري ذلليلة اًًّسة ألظؼًل ٌَؼوصل اـلىفؼول جمِؼول ألة، سؼؽ اًـؼؿل ٔبّن ضؼاتط سـَن ؾهن

اذلاةل اـلسهية يُـعي ًِشٍ اًفئة جمِؼوةل ألتؼوين ألسؼٌلء وجُسؼجَّي يف جسؼاّلث اذلؼاةل اـلسهيؼة. ٔبّسؼا اًؼوصل سـَؼوم ألّم 

ن ٔبّن اـلعؼاذكة ؿؼىل ظَؼة ثليؼري اٌَّلؼة فيؼَ ثليؼري يف وجمِول ألة فٕاّن اٌَلؼة يىؼون تَلؼة ألّم، وؿَيؼَ يؼصو
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شا يُصحـيؼا ٕاىل اًـرصؼ اطلي تان فيؼَ اًـؼصة يف ادلاَُيؼة  اًًّسة وٕاذلاق وسة وصل ٕاىل وسة رسط خسيس، ُو

يُخيحون اًخّخيّن، ويصون ٔبّن سثي ُشٍ اذلاةل ثؼؤّذي ٕاىل ادؼذالظ ألوسؼاة، وفيؼَ ثـؼٍس ؿؼىل اٌَّلؼة اًـؼائًل ًـؼائةل 

 ٔبدصى.

سؼن كؼاهون ألزست  120 ٔبهّنم يرُبسون ٔبّن سضمون ُشا اـلصسوم حيمي يف ظّياثَ ثياكضا سؼؽ ٔبحؼاكم اـلؼاّذت نٌل

اًيت ثيّط ؿىل: "ٔبن حيخفغ اًوصل اـلىفول تًس حَ ألظًل ٕان تان سـَوم اًًّسة، وٕان تان جمِول اًًّسة، ثُعحَّق 

سن هف  اًلاهون ثيّط ؿىل ٔبهَ: "مييؽ اًخخيّن رشؿا  46اّذت سن كاهون اذلاةل اـلسهية"، واـل 64ؿَيَ ٔبحاكم هّط اـلاّذت 

شا سا خاء يف كصاز ٌَمحوكة اًـَيا اًعاذز تخازخي  21/11/2000وكاهوان"، ُو
1
مفن ذالل ُشا اًلؼصاز، كؼّصز كضؼات  

ًِؼا تبٔهؼَ: "وسؼىت اقلوكة اًـَيا ٔبّن اًخخيّن اطلي هيسف ٕاىل اّذؿاء اًحيّوت ٔبسص حمّصم. نٌل كضؼت اقلوكؼة اًـَيؼا يف كؼصاز 

ثحنّي، يف كضية اذلال، ٔبّن اـلعـون ضّسٍ ؾل يىن اتيا رشؾيا ٌَمخخيّن، فٕاّن ٌَمّسؾية اذلّق يف ٕادصاخَ سؼن اـلؼرياج، 

ٔلّن اًخخيّن ذميوغ رشؿا وكاهوان، وؿَيَ فٕاّن كضات اـلوضوغ ـلـّا ٔبيّسوا اذلنك اـلسؼ خبٔهف اًلؼايض جؼصفغ ذؾؼوى ٕاتعؼال 

خخىّن ؾل ييىص وسة اًوصل اـلخخيّن، كس ٔبدعئوا يف ثعحيق اًلؼاهون، رعل ٔبّن ذؾؼوى ٕاتعؼال اًخخيّن ؿىل ٔبساش ٔبّن اـل 

اًخخيّن ًيست نسؾوى هفي اًًسة"
2

. وسن اـلـَوم ٔبّن اـلصسوم يف ذزخة ٔبذىن سن اًلاهون. نٌل خاءث اـلاذت ألوىل 

24-92سن اـلصسوم زمق 
3
ٔبس يسث ظالحية اًدرشؼيؽ  ، اًيت1996وذس خوز  1989خماًفة ًلك سن ٔبحاكم ذس خوز  

يف سيسان "اًلواؿس اًـاسة اـلخـَلة تلاهون ألحوال اًضرعية، وحق ألزست، الس امي اًؼزواح، واًعؼالق، واًحيؼوت، 

وألَُيؼؼة، واًؼؼرتتاث"
4
ؼؼي  ٌَسؼؼَعة اًخيفيشيؼؼة، وخماًفؼؼة ٔبيضؼؼا ٔلحؼؼاكم اًرشؼؼيـة   ٌَمجَؼؼ  اًضؼؼـيب اًؼؼوظين ًو

هون اـلسين اًيت كّصزث تبّٔن ًلة اًضرط يَحق ٔبوالذٍ ذون ٔبن ثـعؼ  سن اًلا 28/01اإلسالسية، ؤبحاكم اـلاذت 

 ٔبية ٕاساكهية إلذلاكَ تلري ألوالذ اًرشؾيني، ؤبحاكم كاهون ألزست.

ُشا اًفصيق يؤنِّس ؿؼىل رضوزت احذفؼاع اـلىفؼول تًسؼ حَ ألظؼًل، وابًخّؼايل اسؼددـاذ ثعحيؼق ُؼشا اـلصسؼوم 

. نٌل ٔبّن سن ساويؼة اًلؼاهون، فِؼشا اـلصسؼوم خؼاء يف حليلؼة ألسؼص إبكؼصاز والاحذاكم ٕاىل ٔبحاكم اًرّشيـة اإلسالسية

                                                           
1
 .297، ض.02، اًـسذ 2001، افلةل اًلضائية، 246924، سَف زمق 21/11/2000اهؼص، اقلوكة اًـَيا، ػ.ٔب.ص، تخازخي  

2
 .155، ؿسذ ذاض، ض.2001، افلةّل اًلضائية، 122761، سَف زمق 28/06/1994اهؼص، اقلوكة اًـَيا، ػ.ٔب.ص، تخازخي  

3
ؿىل سا يًل: "لك سن يصقة يف ثليري ًلدَ ًسخة سا، يًدلي ؿَيَ ٔبن يوخَ  1992ييايص  13اـلؤزد يف  24-92ثيط اـلاذت ألوىل سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  

 ا ٕاىل وسيص اًـسل حافغ ألدذام اطلي يلكف اًيائة اًـام ٌضلائصت اًلضائية حير ساكن والذت اًعاًة إلحصاء اًخحليق".ظَحا سسخد

4
 .02اًحيس  122اـلاذت  1996، واًيت ٔبظححت تـس ثـسيي س ية 1989سن ذس خوز  02اًحيس  115اهؼص، اـلاذت  
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اًخخين تعفة كري رصحية حىت ًوو اكذرص بآثٍز يف ٔبذش اًعفؼي امس سؼن ثخٌّؼاٍ فلؼط
1

، هؼون ٔبّن اًاكفؼي ميؼيح امسؼَ 

ٌَمىفول سؽ ؿؿل اًيلني ٔبهَ ًي  سن ظَحَ
2

شا هوغ سن اًخخين اًخسؼ يط اطلي ثـصفؼَ تـؼغ اًدرشؼيـا ث اًلصتيؼة . ُو

 سن اًلاهون اـلسين. 364/01تاًلاهون اًفصويس يف اـلاذت 

 اًفصيق اطلي ال يـخرب حمخوى ُشا اـلصسوم ثحًيا تي يحل  ذامئا يف ٕاظاز اًىفاةل: -2

يصون رضوزت ًالس خجاتة ٕاىل ُشٍ اًّعَحاث واـلخـَّلة تخليري اٌَّلة، وتسون ٔبّي ختّوف، ٕار اؾمتس ُشا اًّصٔبي 

سىؼّصز سؼن اـلصسؼوم سؼاًف اطّلهؼص، واًؼيت ثليضؼ ترضؼوزت جسؼجيي امس اـلىفؼول يف  05هّط اـلاّذت يف جّحخَ ؿىل 

ُاسش صِاذت اـليالذ ولّك اًـلوذ وسس خرصخاث اذلاةل اـلسهية، ٔبين اس ُخزَط سن ُشا اًّصٔبي وسن ُشٍ اـلـعياث 

و حّق  اس خـٌلل رسيص هل ٔلهَّ ال يُمىؼن  ٔبّن اٌَّلة ألظًل يحل  ذامئا حمفوػا ؤبّن ُشا الامس ُو ٕاضايف فلط، ُو

ٕادفاء الامس ألظًل ؾيس ٕاجصام ؾلس اًّزواح، وال يُمىن اس خـٌلهل يف اـلرياج، وسؼن مثّؼة زٔبوا ٔبّن ُؼشا اـلصسؼوم ُؼو 

حفغ ًىيان ووضبٔت اًّعفي ذاذي افلمتؽ، وسوكّي ًيعوض اًىفاةل، ال ٔبنرث وال ٔبكؼي، ٕار ال يَحؼق مبوحدؼَ اًًّسؼة 

فؼٕاّن سواهؼؽ اًؼّزواح ال ثخلؼّصز مبوحؼة ُؼشا اٌَّلؼة، ٕار ٔبهّؼَ يُمىؼن ٌَاكفؼي ٔبن يؼزتّوح مبؼن نفَِؼا. ٌَاكفي، وسن مثّة 

وحسة سلذضياث كاهون ألزست، يحل  حّق اـلىفؼول يف اإلزج وسواهؼؽ اًؼّزواح كامئؼا سؼؽ ؿائَخؼَ اًرّشؼؾية ٕارا تان 

سـَوم ألمّ 
3
. 

يّن تعصيلة كري سدارشت، حير ميىن كاهوهيا ٌَاكفي ٔبن ويف ثلسيصان ًِشا اـلصسوم اًخيفيشي، ىصى ٔبهَ جيزي اًخخ

يخلّسم تعَة ثليري اٌَلة ٌَوصل اًلارص جمِول اًًسة كعس سعاتلة ًلة ُشا ألذري مبن يخىفهّل، وهبشا يىون كس 

 ٔبخاس اًيشء اـلميوغ كاهوان واقلّصم رشؿا.

ن ابًىفؼاةل، ًىؼن سؼؽ سؼصوز اًوكؼت نشعل ابًصمغ سن ٔبهَ معَيا يضاز ؿىل ُاسش صِاذت اـليالذ ؿىل ٔبهؼَ اجؼ

س يلؽ ذَط هحري تني ٔبحاكم اًىفاةل ؤبحاكم اًخخيّن، ويف حاةل سواح اًوصل اـلىفول، ٔبتياءٍ يبٔذشون اٌَلؼة ألظؼًل 

ًٔلة ٔبم ًلة تافهل؟ وابًخايل هـخرب ٔبّن ُشا اـلصسؼوم اًخّيفيؼشي يف ٔبظؼهل كؼري كؼاهوين، ٔلّن سضؼموهَ يخـؼازط سؼؽ 

 سن كاهون ألزست، وال يخلّسم اـلصسوم ؿىل اًلاهون. 46ذلاةل اـلسهية واـلاذت سن كاهون ا 64اـلاذت 

 

                                                           
1
 . 13، ض.02، ؿسذ 2004س خوزية ٌَسَعخني اًدرشيـية واًخيفيشية، جمةل اًـَوم اًلاهوهية واإلذازية، اهؼص، جضواز حياليل، ثليري اٌَلة جتاٍ اًعالحياث اصل 

2
 .150، ض 06، ؿسذ 2008اهؼص، جضواز محيسو سهية، اذلق يف الامس يف اًلاهون ادلزائصي، جمةل اًـَوم اًلاهوهية واإلذازية،  

3
 .75سواوي فصيست، اـلصحؽ اًساتق، ض. 
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 كامئة اـلصاحؽ

 اًلصبٓن اًىصمي جصواية حفط 

 ُؼ.1410، ذاز وسىذحة اًِالل، تريوث، 1، ظ1اجن نثري، ثفسري اًلصبٓن اًىصمي، ح 

 2000، ذاز ظاذز، تريوث، 1، ظ15اجن سٌؼوز، ًسان اًـصة، ح. 

 ذاز ٕاحياء اًرتاج اًـصيب، 12ن اًـصة، وسلَ وؿَق ؿَيَ ووضؽ فِازسَ ؿًل صريي، ماجن سٌؼوز، ًسا ،

؛ ؾحس اًلاذز ذاوذي، ٔبحاكم ألزست تني اًفلَ اإلسالسم وكاهون 120م، ض 1988ُؼ/8140، 1ظ

 .2010ألزست ادلزائصي، ذاز اًحعائص ًٌَرش واًخوسيؽ، ادلزائص، 

  ،ذيوان اـلعحوؿة 3، )اًزواح واًعالق(، ظ1ت ادلزائصي، حاًوخزي يف رشخ كاهون ألزس تَحاح اًـصيب ،

 .2004ادلاسـية، ادلزائص، 

  جضواز حياليل، ثليري اٌَلة جتاٍ اًعالحياث اصلس خوزية ٌَسَعخني اًدرشيـية واًخيفيشية، جمةل اًـَوم

 .02، ؿسذ 2004اًلاهوهية واإلذازية، 

 ؿسذ 2008ئصي، جمةل اًـَوم اًلاهوهية واإلذازية، جضواز محيسو سهية، اذلق يف الامس يف اًلاهون ادلزا ،

06. 

 ُؼ.1424، ذاز اًىذة اًـَمية، تريوث، 1حٌان كصكويت، زؿاية اًيدمي يف اإلسالم، ظ 

  اصلزذيص ٔبمحس ٔبتو اًربتاث، اًرشخ اًعلري، سؤسسة اًـرص ٌَمًضوزاث اإلسالسية، وسازت اًضؤون

 ُؼ.1413اصليًية، ادلزائص، 

 هلال ؾن ؾحس اًىصمي سيسان، اـلفعي يف 444، ض 1967ية اقلخاح، ذ.ذ.ن.، سرص، اًصسًل َلس، هنا ،

 ُؼ.1415ٔبحاكم اـلصٔبت واًحيت اـلسؿل يف اًرشيـة اإلسالسية، سؤسسة اًصساةل، تريوث، 

  اـلخـَلة تخليري اٌَلة سؽ سداذئ اًرشيـة  92/24سواوي فصيست، سسى ثـازط اـلصسوم اًخيفيشي

 .02، اًـسذ 2000اًلضائية، اإلسالسية، افلةل 

 ُؼ.1406، ذاز اـلـصفة، تريوث، 3اًرسديس مش  اصلين، اـلخسوظ، ظ 

  رشويق حمرتف، ٕازحاث اًًسة وهفيَ وفلا ًخـسيالث كاهون ألزست ادلزائصي، سشهصت ختصح ًييي ٕاخاست

 .2008-2005اـلسزسة اًـَيا ٌَلضاء، اصلفـة اًساذسة ؾرش، 
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  ،ظ ،2اهون ألحوال اًضرعية اًسوزي، حرشخ كؾحس اًصمحن اًعاتوين ،) ، 8)اًعالق وبآثٍز

 .2001-2000سًضوزاث خاسـة ذسضق، 

 1996، ذاز ُوسة، ادلزائص، 3ؾحس اًـزيز سـس، اًزواح واًعالق يف كاهون ألزست ادلزائصي، ظ. 

  ،اًلاُصت، ؾحس اًـزيز ؿاسص، ألحوال اًضرعية يف اًرشيـة اإلسالسية، فلِا وكضاء، ذاز اًفىص اًـصيب

1976. 

  ،3سداحر يف كاهون ألزست ادلزائصي سن ذالل سداذئ ؤبحاكم اًفلَ اإلسالسم، ظؾحس اًفذاخ ثلية ،

 .2000-1999ادلزائص، 

 ذاز الٓفاق ادلسيست، تريوث.9ؿًل جن ٔبمحس جن سـس جن حزم، اقلىل، ح ، 

 ة ٔلن اًًساء نثرياث اًلضة ُو اًسرط وٕاىزال اًـشاة ابـللضوة ؿَيَ، وٕامنا دعت اـلصٔبت ابًلض

اٌَـن، فال ثلؽ اـلحاالت تَ وختاف سن اًلضة، نٌل وزذ يف اذلسير: "ٕاهَ يىرثن اٌَـية ويىفصن اًـضري.". 

مش  اصلين ٔبمحس اـلـصوف تلايض ساذٍ، حوكةل رشخ فذح اًلسيص اـلسٌلت تًذاجئ ألفاكز يف وضف اًصسوس 

 ، ذاز اًفىص، تريوث.4وألزساز، ح

 ُؼ.1401، ذاز اًفىص، 1، ظ2سي، اًخّفسري اًىدري، حخفص اصلين اًصا 

  كال اًرتسشي: "واًـمي ؿىل ُشا ؾيس ٔبُي اًـؿل ٔبن وصل اًزان ال يصج سن ٔبتيَ". واذلسير حصحَ َلس

 ُؼ.1408، اـلىذة اإلسالسيني تريوث، 1، ظ2انرص اصلين ألًحاين. اهؼص، حصيح اًرتسشي، ح

 م.2002ُؼ/1422، ؿال اًىذة، 1 ذؿاوى اًًسة واإلزج، ظنٌلل ظاحل اًحيا، اـلضالكث اًـمَية يف 

  ،صت  .400، ض 1963ألحوال اًضرعية، اًىذاة ألول، ذاز اًفىص اًـصيب، َلس ٔبتو ُس

 1973، ذاز اًلؿل، تريوث، 6َلس جن ؿًل اًضوتاين، هيي ألوظاز رشخ سٌخل  ألدداز، ح. 

 ُؼ.1415، ذاز اًىذة اًـَمية، تريوث، 1َلس جن يـلوة اًفريوس ٔبابذي، اًلاسوش اقليط، ظ 

  ،ُؼ.1402سٌعوز جن يوو  جن ٕاذزي  اٍهبويت، وضاف اًلٌاغ ؿىل سنت اإلكٌاغ، ذاز اًفىص، تريوث 
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 ذاز اًىذاة اًـصيب، ظحـة خسيست تـياية حٌلؿة سن اًـٌَلء، تريوث، 9سوفق اصلين جن كسازم، اـللين، ح ،

، 1فق اصلين جن كساسَ، اًاكيف يف فلَ اإلسام ٔبمحس،  ظوسا تـسُا؛ سو  633ض م،1983ه/       1403

 .1994، ذاز اًىذة اًـَمية،  تريوث، 3ح

 .)اًيفصاوي ٔبمحس جن قيمي، اًفوانَ اصلواين، اـلىذحة اًثلافية، تريوث، )ذ.ث.ظ 

 TCHOUAR Djilali, Droit algérien de la famille, quels principes d’égalité, études de 

droit, mélanges en hommage à Abdallah BENHAMOU, Kounouz éditions, 2013. 
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اذلق يف اًسىن اـلالمئ  ٌَمصٔبت ؿىل ٔبساش اـلساوات تني اًصخي يف  اًرشيـة اإلسالسية  

 )ذزاسة سلازهة( واـلوازيق اصلًوية

سن جؼن ظلري،ٔبسؼ خار حمؼارض  ؤ / ؾحس اـلذ                                                                        

 خاسـة سـيست.  

 سلسسة:

ثـس حلوق اـلصٔبت حزء ال يخجزٔب سؼن حلؼوق اإلوسؼان توخؼَ ؿؼام  اًؼصنزيت ألساسؼ ية يف تيؼاء اصلول اًـرصؼية      

سؼخة ميىؼن  وحىصي  اصلميلصاظية ، ويف ذوةل اًلاهون اًيت حيرتم فهيا اإلوسان ،ترصف اًيؼؼص ؾؼن ٔبي اؾخحؼاز ٔبو

 ٔبن يؤذي ٕاىل اٍمتيزي ٔبو ٕاىل الاس خـحاذ والاضعِاذ .

واهعالكا سن ثخيان اذللوق اـللصزت ٌَمصٔبت تاهؼت اًرشؼيـة اإلسؼالسية عم اًسؼ حاكة ًالؿؼرتاف حبلؼوق اـلؼصٔبت واكئؼن 

كصان،سؼؽ اًـؼؿل واذلليلؼة ٔبهؼَ ال ميىؼن ثعؼوز جممتؼؽ سذاكسؼي ،يسؼوذٍ  14ثرشي هل وحوذٍ ودعوظيخَ،ورعل سٌش 

اًسالم وألسن واقلحة واإلذاء واًـسل ،سن كري ٔبن حىون فيَ حلوق اـلصٔبت سعوهة،وكري رمسزت،فاإلسالم كس حـي 

 ًلك ري حق حلَ ،وكس ٔبؾع  اـلصٔبت اذلق ألوفص وؾل يؼَمِا كط ،فلس حـي سن حلوكِا صاسةل وسعَلة وتافية .

يؼة واإلكَمييؼة ؾل يؼِؼص ٕاال يف اًـرصؼ ٔبسا الاؿرتاف حبلوق اإلوسان يف افلال اصلويل وؿىل ظؼـيس اال ثفاكيؼاث اصلًو

يؼة ،وتان  1945اذلسير،تـس ثبٔسي  سٌؼمة ألدم اـلخحست ؿام  ،ٔبين ػِصث ٍلوؿة سن اـلوازيق واالثفاكيؼاث اصلًو

،وتـؼؼس رعل اًـِؼؼسين  1948-12-10ؿؼؼىل زٔبسؼؼِا اـليثؼؼاق اًـؼؼاـلي ،اإلؿؼؼالن اًـؼؼاـلي ذللؼؼوق اإلوسؼؼان اًعؼؼاذز يف 

يؼؼني ذل لؼؼوق اإلوسؼؼان، اًـِؼؼس اصلويل ذللؼؼوق اإلوسؼؼان اـلسهيؼؼة واًس ياسؼؼ ية ،واًـِؼؼس اصلويل ذللؼؼوق اإلوسؼؼان اصلًو

 .1966الاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية ًس ية 

يؼة خؼاءث دعيعؼا سلايؼة  وزمغ ٔبن ُشٍ االثفاكياث ثـس سصحـيؼة اًـاسؼة ذللؼوق اـلؼصٔبت ،ٕاال ٔبن ُيؼاك اثفاكيؼة ذًو

ثضميت ٍلوؿة سن اذللوق اـللصزت ٌَمؼصٔبت ،وزمغ ثؼغل اذللؼوق اًىثؼريت اًؼيت وزذث  وحىصي  حلوق اـلصٔبت ،واًيت

،ًىٌيا يف ُشٍ اًوزكة اًححثية سًذعصق ٕاىل ٔبضم ثغل اذللوق ؤبجصسُا ،ًوـي ٔبطمِا : اذلق يف اًسىن اـلالمئ ٌَمصٔبت 

. 

 وؿىل ُشا ألساش ميىن حتسيس ٕاصاكًية اًححر اًصئيس ية ؿىل اًيحو أليت :       
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ٕاىل ٔبي حؼؼس مت الاؿؼؼرتاف ابذلؼؼق يف اًسؼؼىن اـلؼؼالمئ ٌَمؼؼصٔبت ؿؼؼىل ٔبسؼؼاش اـلسؼؼاوات يف ػؼؼي اًلؼؼاهون اصلويل -*

ية سلازهة مبا ٔبكصثَ اًرشيـة اإلسالسية ؟  واالثفاكياث اصلًو

 ييسزح مضن ُشٍ اإلصاكًية اًصئيس ية اًدساؤالث اًفصؾية اًخاًية:

ية؟سا ُو سفِوم اذلق يف اًسىن اـلالمئ يف اًرشيـ-*  ة اإلسالسية ويف اًلاهون اصلويل واـلوازيق اصلًو

ية؟-*  سا ُو سضمون اذلق يف اًسىن اـلالمئ يف اًرشيـة اإلسالسية واًلاهون اصلويل واـلوازيق اصلًو

 سا عم اًعحيـة اًلاهوهية ٌَحق يف اًسىن اـلالمئ؟-*

ية ارلاظة ابذلق يف اًسىن اـلؼالمئ ؟وسؼا عم وا-* حدؼاث اصلول ٕاساء ُؼشا اذلؼق ؟وسؼا سؼسى سا عم اـلـايري اصلًو

ية؟ ية ٌَحق ابًسىن اـلالمئ مبوحة الاهضٌلم ٕاىل اـلوازيق اصلًو  وفاهئا ابًزتاساهتا اصلًو

 ًإلخاتة ؿىل اإلصاكًية اًصئيس ية واًدساؤالث اًفصؾية مت ثلس مي اصلزاسة ٕاىل اـلحاحر اًخاًية:

 ـة اإلسالسية واًلاهون اصلويل واـلوازيق اصلوًيةاـلعَة ألول: سفِوم اذلق يف اًسىن اـلالمئ يف اًرشي

ٕان حٌلية اإلسالم ٌَيف  اإلوساهية حٌلية ؿاسة صاسةل ًلك سا يخعي هبشٍ اًيفوش سن حلوق وحؼصايث، فؼؿل     

يرتك اإلسالم حلا سن ُشٍ اذللوق ٕاال حٌلٍ،وال حصية سن ثغل اذلؼصايث ٕاال ظؼاهنا،وؾل حىؼن اسلايؼة اًؼيت كصزُؼا 

ية هؼصية تي تاهت ذييا يددؽ وسَوتا ميازش،ورعل ٔبن الاؾخساء ؿىل اذلق ٔبو اىهتاك اًىصاسة ٔبو سؼَة اإلسالم حٌل

اذلصية خماًفة ٌَخلكيف،وسـعية ٌَزؼاًق ولك سـعؼية يسؼ خحق فاؿَِؼا اًـلؼاة،وسن تؼني اذللؼوق واذلؼصايث اًؼيت 

ية واصلساثري اسلاية مب ؼو سؼا يسؼم  حٌلُا اإلسالم كدي ٔبن ثلصز ًِا االثفاكياث اصلًو ا يزيس ؾن ٔبزتـة ؾرشؼ كصان،ُو

   يف اصلساثري اذلسيثة ابذلق يف اًسىن اـلالمئ.

 ثـصيف اذلق يف اًسىن اـلالمئ يف اًرشيـة اإلسالسية .واًلاهون اصلويل واـلوازيق اصلوًية -اًفصغ ألول:

 ٔبوال: ثـصيف اذلق يف اًسىن اـلالمئ يف اًرشيـة اإلسالسية

حق اًسىن تي ونفي هل ألسن يف سسىٌَ ٔلهَ سبٔواٍ وسوكن زسٍ وساكن زاحذَ  حفغ اإلسالم ًإلوسان 

 وظمبٔهيٌة هفسَ. 

 فاًسىن سن ألسوز ألساس ية ًضٌلن حيات هصمية، ثحـسٍ ؾن ؾوازط اًىون وحص اًعيف وجصذ اًض خاء.
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ذلق ًؼلك مَضِن اإلسالم ُشا اذلق ًلك ساكن اصلوةل اإلسالسية سن اـلسَمني ؤبُي اطلسة، فىفي رعل ا

فصذ سن ٔبُي اطلسة نٌل يلكفَ متاسًا ًلك فصذ سن اـلسَمني
1
. 

وحفؼًا ًِشا اذلق كصزث اًرشيـة اإلسالسية حصسة اـلسىن ًلك فصذ متؼت سؼ ياذهتا فؼٕارا سؼا ثؼوفص ٌَفؼصذ 

سىن فال جيوس ٔلحس ٔبن يـخسي ؿىل حصسة رعل اـلسىن تي وال جيوس ٔلحس ٔبن يسذي سسىًٌا ٕاال إبرن ظاحدَ، 

َِااىل: كال ثـ َِ ُْ خَبِِوُسوا َوجَُسَُِّموا ؿىََل َب يَن بَٓسٌُوا ال ثَْسُذَُوا تُُيواًت كرَْيَ تُُيوِحنُكْ َحىتَّ جَس ْ ِ ََّنُكْ  )اَي َبهُيَا اطلَّ ـَ َ نُكْ َذرْيٌ ًنَُكْ ً ًِ َر

ا َحىتَّ يُْؤَرَن ًنَُكْ  َُ ُسوا ِفهيَا َبَحساً فاَل ثَْسُذَُو ْن ًَْم جَتِ
ّ
ُ ِتَما  ثََشنَُّصوَن، فَا َو َبْسََك ًنَُكْ َواؽلَّ ُُ وا  ـُ وا فَاْزِح ـُ ْن ِكيَي ًنَُكُ اْزِح

ّ
َوا

مٌي( َِ َمَُوَن ؿَ ـْ ثَ
2
ظؼىل  ، وكال ظىل ػل ؿَيَ وسؿل ٕارا اس خبٔرن زالج سصاث فؿل يؤرن هل وٕاال فَريحؽ، نشعل كؼال 

يَ سا تان ؿَيم حٌاخ(ًو اظَؽ يف تيذم ٔبحٌس وؾل ثبٔرن هل حشفذَ تـعاٍ ففلبٔث ؾي ػل ؿَيَ وسؿل:) 
3
. 

 اثهيا: ثـصيف اذلق يف اًسىن اـلالمئ يف اًلاهون اصلويل واـلوازيق اصلوًية:

ُو سىون ٔبسايس سن سىؼوانث حؼق اًفؼصذ يف اٍمتخؼؽ مبسؼ خوى سـييشؼ تاف هل ؤلزسثؼَ  اذلق يف اًسىن       

اذلعؼول ؿؼىل اًىسؼاء  ,حيؼر ثىل سدارشت ٔبطمية ثوافص حق اًسىن,ٔبطمية حتصز اإلوسؼان سؼن حوؿؼَ ,وحلؼَ  يف 

يـخؼؼرب لك سؼؼن ثؼؼغل اذللؼؼوق, اًحًيؼؼة اًخحخيؼؼة زليؼؼؽ حلؼؼوق اإلوسؼؼان الاكذعؼؼاذية والاحامتؾيؼؼة واًثلافيؼؼة واـلسهيؼؼة 

 .واًس ياس ية ؿىل حس سواء فدسون ثوافٍص ال يخوفص ًلك سٌا اذلس ألذىن ألسايس سن حلٌا  يف اذليات

اصلويل ارلؼاض ابذللؼوق الاكذعؼاذية والاحامتؾيؼة واًثلافيؼة،واطلي  ٔبظسزث ألدم اـلخحست اًـِس 1966يف ؿام    

ٔبكصثَ اـلاذت اذلاذية ؾرش حبق لك رسط يف سس خوى سـييش تاف هل ؤلزسثَ،يوفص سا يفي حباخؼاهتم سؼن اًلؼشاء 

واًىساء واـلسىن،وحبلَ يف حتسؼني سذواظؼي ًؼؼصوف اـلـيضؼ ية،ؿىل ٔبن ثخـِؼس اصلول اـلوكـؼة ؿؼىل ُؼشا اًـِؼس 

 ار اًخساتري اًالسسة إلهفار ُشا اذلق .ابخت

                                                           

.
1
 .76ذاز اًفىص، ذسضق،تسون س ية اًًرش،ض ثسوين اصلس خوز اإلسالسم، اـلوذوذي،ٔبهؼص  ؿًل-- 

2
 ( سن سوزت اًيوز.28-27الٔية )  - 

.2629( ابة الاسدئشان زالج حسير 1( نخاة الاسدئشان )19( )2/355اصلازسم ) ---
3

   . 
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كري ٔبن سفِوم اذلق يف اًسىن اـلالمئ ٔبو سؽ جىثري سن سفِوم اذلق يف اًسىن،ويؼِص رعل ـلا اىهتؼت ٕاًيؼَ دليؼة 

إلصؼؼاكًية اًخـصيؼؼف ُؼؼشٍ وؿادلهتؼؼا  1991ألدم اـلخحؼؼست ٌَحلؼؼوق الاكذعؼؼاذية والاحامتؾيؼؼة واًثلافيؼؼة صلوزت ؿؼؼام 

ن اـلالمئ ًؼي  جمؼصذ سسؼىٌا تبٔزتـؼة خؼسزان وسلف،فاـلسؼىن اـلؼالمئ يخـؼسى ُؼشا اـلفِؼوم تخوضيحِا: )ٔبن اـلسى

 اًضيق ًيعحح حق ازليؽ يف اًـيش يف ساكن ٔبسن ثسالم وهصاسة (.

 اًفصغ اًثاين: سـايري حتسيس اًسىن اـلالمئ

خوضيح ُشٍ اًفىؼصت، اًؼيت ثيعؼوي ؿؼىل اًخفصكؼة تؼني اًسؼىن اـلؼالمئ واًسؼىن سؼن ذؼال      ل رضوزت ثؼوافص ًو

 اًرشوظ اًخاًية اًيت حىفي رعل اٍمتيزي ،وعم :

ٕان حيؼؼاست اـلسؼؼىن ثخزؼؼش ٔبصؼؼاكال خمخَفؼؼة سهنؼؼا اإلكاسؼؼة ثسؼؼىن ٕاجيؼؼاز )ؿؼؼام ٔبو اذليؼؼاست الٓسٌؼؼة ٌَمسؼؼىن:-*

ذاض(،واإلسؼؼاكن اًخـاوين،واٍمتَيؼؼم،واإليواء يف حؼؼاالث اًعؼؼوازئ ،واإلسؼؼاكن كؼؼري اًصمسي،ويخضؼؼمن رعل ٔبن 

ٔلزط ٔبو اـلحىن،وترصؼؼف اًيؼؼؼص ؾؼؼن هؼؼوغ اذلياست،جيؼؼة ٔبن يمتخؼؼؽ لك ألصؼؼزاض ابٔلسؼؼان يف يضؼؼلي اإلوسؼؼان ا

 اًسىىن،واطلي يضمن اسلاية اًلاهوهية ضس اإلذالء اًلرسي،واـلضايلاث، واكلاظص ألدصى.

حذياخاث اـلسىن اـلالمئ ال تس ٔبن ثخوافص تَ ارلسساث اًرضوزية ًخَحية الاثوافص اـلصافق وارلسساث ألساس ية: -*

اًعؼؼحية،وألسن،واًصاحة، واًلؼؼشاء،وجية ٔبن يدؼؼيح اـلسؼؼىن اـلؼؼالمئ ًؼؼلك اـلؼؼواظيني سؼؼِوةل اًوظؼؼول ٕاىل اـلؼؼوازذ 

اًعحيـيؼؼؼؼة،وسياٍ اًرشؼؼؼؼة الٓسٌة،واًعاكؼؼؼؼة اًالسسؼؼؼؼة ٔلؾؼؼؼؼٌلل اًعِؼؼؼؼىي واًخسفئؼؼؼؼة واإلضؼؼؼؼاءت،وسصافق اًرصؼؼؼؼف 

 وازئ.اًعحي،وذسساث اًيؼافة واًخزَط سن اًيفاايث،واالثعاالث،وذسساث اًع

ٕان ادلؼزء اـللذعؼؽ سؼن اصلذؼي اًضريصؼ ٔبو اًـائًل،وارلؼاض ابإلهفؼاق ؿؼىل اًلسزت ؿىل حتمي حلكفة اـلسؼىن: -*

اًسىن جية ٔبال هيسذ ٔبو يًذلط سن اًلسزت ؿىل اإلهفاق ًخَحية الاحذياخاث ألساس ية،فدًسؼ حة حاكًيؼف اإلهفؼاق 

ن ذالل ثوفري ذمع  ًإلساكن وٕاجياذ وسائي ؿىل اًسىن جية ٔبن حىون توخَ ؿام سذياس حة سؽ سس خوى اصلذي س

 سٌاس حة ٍمتويهل،وال تس نشعل سن حٌلية اـلس خبٔحصين ضس اإلجيازاث اـلحاًف فهيا وسايذهتا.

جية ان يىون اـلسىن اـلالمئ ساكان ظاذلا ٌَـيش سن اًياحية اإلوضؼائية وحست سىٌية ٔبسٌة وظاذلة ٌَمـيضة: -*

سن اًربذ،واًصظوتة ،واذلصازت ،واـلعص،واًصايخ ٔبو ٔبي خماظص ٔبدصى هتؼسذ  ،ورو سساحة سٌاس حة ،ؤبن يوفص اـلبٔوى

 حصة اإلوسان.
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ال تس سن سِوةل حعول مجيؽ اًفئؼاث اـلِمضؼة واقلصوسؼة ؿؼىل اـلسؼىن اـلؼالمئ  سِوةل اذلعول ؿىل سسىن :-*

ؼوايث ثؼوفري اإلسؼاكن ًفئؼاث هحؼاز اًسن،سؼواء ا ًصخؼال ٔبو اًًسؼاء واس خفاذهتم تَ،وجية ألذؼش يف الاؾخحؼاز ٔبًو

وألظفؼؼؼؼال ،وروي اإلؿاكؼؼؼؼة ادلسؼؼؼؼسية واطلُييؼؼؼؼة ،واـلعؼؼؼؼاتني تؼؼؼؼبٔسصاط ال صؼؼؼؼفاء ًِا،وةحؼؼؼؼااي اًىؼؼؼؼوازج 

 اًعحيـية،وألصزاض اطلين يـيضون يف سٌاظق سـصضة ٌَىوازج وكريضم سن ازلاؿاث.

سؼؼن فؼؼصض  اـلسؼؼىن اـلؼؼالمئ ال تؼؼس ٔبن يىؼؼون مبوكؼؼؽ  كصيؼؼةسوكؼؼؽ سؼؼىن ٔبسؼؼن يخؼؼوافص تؼؼَ ارلؼؼسساث اًـاسؼؼة: -*

ؼشا ييعحؼق ؿؼىل حؼس  اًـمي،وسصانز اًصؿاية اًعحية،واـلسازش،وسصانز زؿايؼة اًعفوةل،وارلؼسساث الاحامتؾيؼة ،ُو

اًسواء يف اـلسن اًىدريت ٔبو اـلياظق اًصيفية،حير متثؼي حلكفؼة الاهخلؼال تؼني اـلسؼىن وسؼاكن اًـمؼي ،سؼن حيؼر 

شعل جية ٔبال يمت تياء اـلساهن يف سواكؽ سَوزة ٔبو كصيحة سؼن ؾحئا هحريا ؿىل سزياهية ألزس اًفلريت ،ن–اًوكت واـلال 

 سعاذز اًخَوج اًيت هتسذ حصة اًساكن.

جية ان ثـمؼص اًعصيلؼة اًؼيت يؼمت هبؼا تيؼاء اـلسؼاهن،وسواذ اًحيؼاء اـلسؼ خزسسة سسىن يدٌاسة سؽ زلافة افلمتؽ: -*

وضعة اإلسؼاكن اًـؼام ٔبو ارلؼاض ٔبن حصاؾؼي واًس ياساث اصلامعة ًِا ؾن اًِوية واًخيوغ اًثلايف ٌَساكن ،ويًدلي لٔ 

 ألتـاذ اًثلافية ٌَساكن،وحىٌوًوحيا اًحياء اـلخوافلة واـلالمئة هلم ٌوَحيئة اًيت يـيضون فهيا .

ويـخرب اـلسىن اـلالمئ حلا سىفوال زليؽ اًساكن ترصف اًيؼص ؾن ذذَِم،ٔبو ٕاساكهية حياسهتم ـلوازذ اكذعؼاذية ٔبو 

اًثلافية،نٌل يضمي ُشا اذلق مجيؽ سن يـيضون ؿؼىل ٔبزط اصلوةل وحتؼت واليهتؼا سؼواء سؼن ذَفياهتم الاحامتؾية و 

اـلواظيني ٔبو ٔبخاهة ٔبو الحئني
1
. 

اـلعَة اًثاين:: الاؿرتاف ابذلق يف اًسىن اـلالمئ ٌَمصٔبت ؿىل ٔبساش اـلساوات يف ػي اًلاهون اصلويل واالثفاكياث 

 ةاصلوًية سلازهة مبا ٔبكصثَ اًرشيـة اإلسالسي

 اًفصغ ألول: حواهة اسلاية اإلسالسية ذلق يف اًسىن اـلالمئ ٔبو حصسة اـلسىن:

                                                           
1
ثة ؿىل رعل رضز ـلن جياوزٍ  سن اـلسَمني ،نٌل ٔبن ـلسىٌَ حصسة،فال جيوس ٌَالحئ اذلق يف ادذياز اًسىن اـلياسة اطلي يبٔوي ٕاًيَ،ًىن ثرشظ ٔبال يرت  - 

تسون س ية ٔبحاكم اطلسيني واـلس خبٔسٌني يف ذاز اإلسالم،ٔلحس ٔبن يسذهل تسون ٕارهَ،وال جتوس سضايلذَ يف اًسىن سن كري سربز رشؾي،ٔبهؼص سيسان ؾحس اًىصمي،

جمةل ادلاسـة اإلسالسية )سَسةل اصلزاساث ئني( يف اًرشيـة اإلسالسية واًلاهون اصلويل،حلوق )اًالح .ؤبيضا ظالخ اصلين ظَة فصح،125اًًرش، ض 

  .188، ض 159، ض 2009اإلسالسية( ،ادلاسـة اإلسالسية، قزت ، فَسعني،افلضل اًساتؽ ؾرش، اًـسذ ألول، ييايص ، 
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 ثخجىل حٌلية اإلسالم ذلصية اـلبٔوى ٔبو اـلسىن،مث تعفة ؿاسة اًسىن اـلالمئ سن هجاث زالج:      

 نفاةل اًسىىن ًلك فصذ )سواء زخي ٔبو اسصٔبت(: -بٔ    

اء زخي ٔبو ٕاسصات يف ذاذي اصلوةل اإلسالسية يف سسىن يَيق  تَ، ثلصيص وثبٔهيس حق لك فصذ سو ادلِة ألوىل: -* 

فؼصط ؿؼىل وؿىل اصلوةل اإلسؼالسية ٔبن ثؼوفص هل رعل ٕان تؼزث سؼوازذٍ ؾيؼَ،ويف ُؼشا يلؼول اجؼن حؼزم اًفليؼَ:) 

ٔبن يلوسوا تفلصاهئم، وجيربضم اًسَعان ؿىل رعل،ٕان ؾل ثلؼم اًزهؼواث هبؼم وال يف سؼائص  ألقيياء سن ٔبُي لك تضل

وال اـلسَمني هبم،فيلام هلم مبا يبلٔكون سن اًلؼوث اطلي ال تؼس سٌؼَ،وسن اٌَحؼاش ٌَض خاء،واًعؼيف مبثؼي رعل ٔبس

 ومبسىن يىهنم سن اـلعص واًعيف واًضم  وؾيون اـلازت(.

ٕارا كسز ٔبن كوسا اضعصوا ٕاىل سىىن يف تيت ٕاوسان ٕارا ؾل جيسوا ساكان يبٔوون ويلول ص يخ اإلسالم ٕاجن حميية :)  

 (. رعل اًحيت فـَيَ ٔبن يسىهنمٕاًيَ ٕاال

مث يشهص صؼ يخ اإلسؼالم ٔبن ٌَـَؼٌلء كؼوًني يف اسؼ خحلاق سؼاعل ألحؼصت ؿؼىل رعل مث يؼصحج سؼشُة ٔبمحؼس يف     

شا يسل ؿىل ٔبن اإلسالم يىفي ًلك فؼصذ سؼواء زخؼي  وحوة تشل رعل جماان نٌل خاء ؾيَ يف تـغ اًصواايث، ُو

يليَ حص اًعيف وجصذ اًض خاء،ومييؽ ؾيَ ٔبؿني اـلازت حمافؼة ؿىل هصاسذَ  ٔبو اسصٔبت يف ذاذي اصلوةل اإلسالسية سسىٌا

ا،فٕارا ؾل حىؼف  وحفؼا ٔلزساٍز يف ذاذي تيذَ واصلوةل سَزتسة تخوفري ُشا اـلسىن سن سوازذُا اًـاذية تاًزتات وكرُي

،ٔبن يزًنوا ؾٌل يزيؼس اـلوازذ اًـاذية طلعل فصط ويل ٔبسص اـلسَمني سن اًرضائة سا يلوم تشعل،ؤبخرب ٔبحاة اًحيوث

ؾن حاحهتم تبٔحصت اـلثي ًىفي اـلسَمني اطلين يـيضون يف اًـصاء،وال جيؼسون اـلسؼىن اطليؼن يلؼهيم حؼص اًعؼيف 

لؼس تاهؼت ٔبزاء اجؼن حمييؼة واحهتؼاذٍ يف ُؼشا افلؼال اـليؼاز اطلي  وجصذ اًض خاء،وحيفغ ؾوزاهتم ؾؼن ؾيؼون اًياش،ًو

فؼت اصلوةل تضؼٌلن اذلاخؼاث اًرضؼوزية ٌَفصذ،وسوسؿؼة ٔبؾحؼاء ُؼشا اسدٌازث تؼَ نثؼري سؼن اًؼيؼم اذلسيثؼة اًؼيت لك

 اًخلكيف ؿىل سن متىهنم كسزاهتم وسوازذضم اـلاًية سن رعل.

 ثلصيص حصسة اـلسىن:-ة

ؤبسا سن ادلِة اًثاهية، فِىي ثلصيص  حصسة اـلسىن ،واًخبٔهيس ؿىل ؿسم اىهتاك ُشٍ اذلصسة
1

،فلس سٌؽ اإلسالم اكذحام 

يؼَن بَٓسٌُؼوا ال دَ رمٌل تاهت سؼزنةل اـللؼذحم،ويف ُؼشا يلؼول ػل سؼ ححاهَ وثـؼاىل: اًسىن ذون ٕارن ظاح  ِ )اَي َبهُيَؼا اطلَّ

                                                           
1
 وسا تـسُا. 190هف  اـلصحؽ اًساتق،ض - 
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ََّنُكْ  ـَ َ نُكْ َذرْيٌ ًنَُكْ ً ًِ َِا َر َِ ُْ خَبِِوُسوا َوجَُسَُِّموا ؿىََل َب ُسوا  ثَْسُذَُوا تُُيواًت كرَْيَ تُُيوِحنُكْ َحىتَّ جَس ْ ْن ًَْم جَتِ
ّ
ِفهيَا َبَحسًا ثََشنَُّصوَن، فَا

مَ  ـْ ُ ِتَما ثَ َو َبْسََك ًنَُكْ َواؽلَّ ُُ وا  ـُ وا فَاْزِح ـُ ْن ِكيَي ًنَُكُ اْزِح
ّ
ا َحىتَّ يُْؤَرَن ًنَُكْ َوا َُ َِمٌي(فاَل ثَْسُذَُو َُوَن ؿَ

1
. 

يؼة فِااتن الٓيخان اًىصميخان كصزات حصسة اـلسىن ؿؼىل ٔبمت وخؼَ ؤبهكؼهل كدؼي ٔبن ثـؼصف اصلسؼاثري واإلؿؼالانث اًـاس 

ذللوق اإلوسان رعل تبٔزتـة ؾرش كصان  سن اًزسان،فال جيوس ٔبن يسذي رسط تيؼت كؼرٍي ذون ٕارهؼَ وحؼىت ٕارا ؾل 

جيس ٔبحسا سن ساكن اـلزنل فَؼي  هل اصلدؼول حؼىت حيعؼي ؿؼىل ٕارن ابصلدؼول سؼن ظؼاحة اـلؼزنل ،ٔلن اـلؼزنل 

ن ظاحدَ ذازخَ ًـمؼي ٔبو كضؼاء سس خوذغ ٔبزساز اًضرط فال جيوس اكذحاسَ واإلظالغ ؿىل ُشٍ ألزساز ًوو تا

 حاخة .

ًولس ساذث ُشٍ الٓية اٍهنىي ؾن ذدول اًحيوث ذون ٕارن ظاحهبا ثبٔهيسا فبٔسصث اصلاذؼي ابًصحؼوغ ٕارا ظَؼة سٌؼَ 

وٕان كيي ًنك ازحـوا فازحـوا ُو ٔبسَك ًنك(ظاحة اًحيت رعل فلال ثـاىل:)
2
. 

بٔهيس حصسؼة اـلسؼىن،وسٌؽ اصلدؼول فيؼَ ذون ٕارن وؾل يًذَ ألسص ؾيس ُشا اذلس،فلس تَف سن حصض اإلسالم ؿىل ث

ظاحدَ ٔبهَ س ححاهَ وثـاىل ٔبزصس اـلسَمني ٔبن يـَمؼوا ٔبظفؼاهلم اطليؼن ؾل يحَلؼوا اذلؼؿل وذؼسرمم اطليؼن خيؼاًعوهنم يف 

اـلزنل ٔبن يس خبٔرهوا كدي ذدوهلم جحصاث هوم اًىداز يف ألوكاث اًيت يخرفف فهيا اًضرط ؿاذت سن سالثسَ،حىت 

 ؿىل حماسن الٓذاة،ومجيي ألذالق اًيت ٔبزصس ٕاٍهيا اإلسالم.يخسزة ُؤالء 

 ٕان اذلق يف اًسىن اـلالمئ ًلك زخي ٔبو ٕاسصات سن سٌؼوز اًرشيـة اإلسالسية جية:        

ٔبن حىون ٌَمساهن يف هفوسِم حصسة ًؤلزساز اًيت تساذَِا كساسة،وحىت يخبٔنس يف هفوسِم ٔبن الاؾخؼساء ؿؼىل  -

اي ٔبهيا اطلين ٔبسٌوا ًيس خبٔرىنك اطلين سَىت ك ٔبزساٍز اؾخساء ؿىل اإلوسان راثَ،فلال ثـاىل:) حصسة اـلسىن ٔبو اىهتا

ٔبمياىنك واطلين ؾل يحَلوا اذلؿل سٌنك زالج سصاث سن كدي ظالت اًفجص وحني ثضـون زياجنك سن اًؼِريت وسؼن تـؼس 

نك تـضنك ؿىل تـغ نشعل يحني ظالت اًـضاء زالج ؾوزاث ًنك ًي  ؿَينك وال ؿَهيم حٌاخ تـسُن ظوافون ؿَي

ػل ًنك الآيث وػل ؿَمي حىمي(
3
.  

                                                           
1
 ز.( سن سوزت اًيو 28-27الٔية )  - 

2
 سن سوزت اًيوز . 28ألية - 

3
 سن سوزت اًيوز . 58-57أليخان - 
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يفِم سن رعل اهَ ال ظياهة وال زؿاية ٌَحق يف اًسىن اـلالمئ ٔبو حصسة اـلسىن نخغل اًيت كصزُؼا اإلسؼالم،فِىي 

 .ظياهة وزؿاية حصثحط ازثحاظا وزيلا حتمهيا اًـليست وحيصسِا اإلميان ويصاكة ثعحيلِا اًـَمي اذلىمي 

نٌل ٔبن ثلصيؼص اإلسؼالم ذلصسؼة اـلسؼىن يلذيضؼ ٔبيضؼا اـليؼؽ سؼن ُسسؼَ ٔبو الاسؼديالء ؿَيؼَ ٕاال يف حؼاةل اًرضؼوزت 

 اًلعوى اًيت ثلذضهيا اـلعَحة اًـاسة،وتـوط ؿاذل يسفؽ فوزا ًعاحدَ.

لس ٔبسص ارلَيفة معص جن ارلعاة إبؿاذت حزء سن تيت ٔبحس اـلرصيني تان معؼصو جؼن اًـؼاض وايل سرصؼ كؼس ىؼ زغ ًو

سَىيخَ ذون رضوزت،ونشعل ظَة معص جن ؾحس اًـزيز سن واًيَ ؿىل اًضام ٔبن يصذ اًحيت اطلي اس خوىل ؿَيَ ٕاىل 

ظاحدَ،الن اـلعَحة اًـاسة ؾل حىن ثربز  ُشا اًخرصف 
1
. 

ىشا تَف ؿسل اإلسالم وحٌليخَ ذلق اـلبٔوى،وظياهخَ ذلصسة اـلسىن حسا ؾل يس حلَ ٕاًيؼَ هؼؼام ٔبزو وؾل يَحؼق  ُو

ية ٔبو ذس خوز ثرشي، ٔلهَ جرشيؽ اًـَمي ارلحري .تَ ح  ىت الٓن اثفاكية ذًو

 سٌؽ اًخجس  : -ح

لؼس خؼاء اٍهنؼىي    ؤبسا ادلِة اًثاًثة، فِىي سٌؽ اًخجس  ؿىل اـلسىن وحماوةل وضف ٔبزساز ظاحدَ سؼن ذاذهل،ًو

 ؾن اًخجس  ؿاسا وكاظـا ورصحيا يف اًلصان واًس ية .

احذيحوا نثريا سن اًؼن ٕان تـغ اًؼن ٕامث وال جتسسوا وال يلخة تـضؼنك تـضؼا اي ٔبهيا اطلين ٔبسٌوا كال ثـاىل:) 

متوٍ واثلوا ػل ٕان ػل ثواة زحمي( ٔبحية ٔبحسمك ٔبن يبلٔك ذلم ٔبديَ سيخا فىُص
2
. 

واهعالكا سن رعل كصز فلِاء اًرشيـة ٔبن اًخجس ،ووضف ألس خاز واإلظالغ ؿؼىل ؾؼوزاث اـلسؼاهن،ال جيؼوس  

رشيفا،واًلاية اـللعوذت سٌَ سرشوؿة،فٕان اإلسالم يعَؼة ٔبن حىؼون اًوسؼائي ٕاىل اـللاظؼس  ًوو تان اًحاؾر ؿَيَ

 اـلرشوؿة سرشوؿة ٔبيضا،فَي  ٌَمحسٔب اًلائي تبٔن اًلاية ثربز اًوس يةل ساكن يف اإلسالم.

لس اًزتم ارلَفاء اـلسَمني ووالهتم ُشا اـلحسٔب وظحلٍو ثعحيلا سَامي،وكعة معص جن ارلعاة سؽ اًفذيؼة اطليؼن تاهؼوا  ًو

 ؾعييا ػل يف واحست وؾعيخَ يف زالج(.يرشتون اشلص يف ذاذي سسىهنم ثؤنس رعل وثلويَ :)

                                                           

.
1
 .132-121ٔبهؼص اًحالرزي، فذوخ اًحضلان،ض -- 

.
2
 ( سن سوزت اذلجصاث.12ألية )-- 
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فَلس جتمـت صلى ارلَيفة معص جن ارلعاة كصائن ثفيس ٔبن تـغ اًفذيان يرشتون اشلؼص يف ذاذؼي سسؼىن ٔبحؼسضم 

ة اشلص،فؼؼبٔزاذ ٔبن يبٔذؼؼشضم فؼؼشُة ارلَيفؼؼة ٕاىل ُؼؼشا اًحيؼؼت وجسؼؼوزٍ ؿَؼؼهيم  وضؼؼحعِم سذَخسؼؼني جبصميؼؼة رش 

وال جتسسؼوا( جبصميهتم،فلاًوا هل: اي ٔبسري اـلؼؤسٌني ؾعؼييا ػل يف واحؼست وؾعؼيخَ ٔبهؼت يف زؼالج، فؼاؼل يلؼول :)

،ؤبهؼت ؾل ال ثسذَوا تيوات كري تيوحنك حىت جس خبٔوسوا وجسؼَموا ؿؼىل ٔبَُِؼا( ؤبهت جتسست ؿَييا،وػل يلول  ) 

، ؤبهت جسَلت ادلساز ؤبثيت سن اًسعح فبٔكصضم معص ؿىل سؼا يوث سن ٔبتواهبا(ؤبثوا اًح ثفـي رعل،وػل يلول:) 

 كاًوا.

 اسلاية اًلاهوهية ٌَحق يف اًسىن اـلالمئ يف اًلاهون اصلويل واـلوازيق اصلوًية: -اًفصغ اًثاين:

ية ذللوق اإلوسان اُامتسا هحريا ابذلؼق يف اًسؼىن اـلالمئ،ابؾخحؼاز       ٍ حؼزء ٔبسؼايس سؼن ًلس ٔبًوت اـلوازيق اصلًو

 حلوق اإلوسان .

وؿَيؼؼَ حيؼؼؼ  اذلؼؼق يف اًسؼؼىن اـلؼؼالمئ ابؿؼؼرتاف واحض يف اًلؼؼاهون اصلويل،وذاظؼؼة يف اًلؼؼاهون اصلويل ذللؼؼوق 

ية وألؾؼٌلل ألدؼصى  ية،واًيت مشَت اًـسيس سن اإلؿالانث واالثفاكياث اصلًو اإلوسان،وحتخوي كاًحية اـلوازيق اصلًو

عوض واةحة ذاظة ابذلق يف اًسىن اـلالمئ ،وثـزس الاؿؼرتاف ابذلؼق يف اًسؼىن ارلاظة حبلوق اإلوسان،ؿىل ه

اـلؼؼالمئ ؿؼؼىل اًعؼؼـيس اًؼؼوظين ؿؼؼىل سسؼؼ خوى واسؼؼؽ،حير ٔبظؼؼححت ثؼؼيط ؿَيؼؼَ اًـسيؼؼس سؼؼن اصلسؼؼاثري اًوظييؼؼة 

ٌضلول
1

،وحبير ٔبظحح اًسىن مبوحة اًلواهني اًوظيية ٌؼضلول حلؼا ٌَمؼواظن وواحدؼا ؿؼىل اصلوةل ٔبن ثـمؼي ؿؼىل 

ية يف س ياق اًخعصق ٌَحق يف اًسؼىن اـلؼالمئ ،اًحًيؼان وألسؼاش اًلؼاهوين ثوفري  ٍ ـلواظيهيا،ومتثي االثفاكياث اصلًو

 ًِشا اذلق،وابًخايل ًالًزتاساث اًلاهوهية اًياص ئة ؿىل اصلول سن ٔبخي ضٌلن اٍمتخؽ اًفـًل هبا.

 

 

                                                           
1
و اطلي يضمن رصاحة اذلق يف اًسىن اـلالمئ وحيؼص  1996وسن ٔبسثةل ثغل اصلساثري ذس خوز ذوةل حٌوة ٕافصيليا اًعاذز س ية -  اإلذالء ابإلهصاٍ ،وييط ،ُو

ا سن اًوسائي يف ٕاظاز سوازذُا -2ًلك رسط اذلق يف اٍمتخؽ ابًسىن اـلالمئ./-1اصلس خوز ؿىل سايًل:) ؿىل اصلوةل ٔبن ثخزش اإلحصاءاث اًدرشيـية اـلـلوةل وكرُي

حنك سن حموكة حصاؾي فيَ مجيؽ اًؼصوف اقليعة ال جيوس ظصذ بٔي رسط سن سسىٌَ ،ٔبو ُسم سسىٌَ ذون اس خعساز -3اـلخاحة ًخَحية ُشا اذلق ثسزجييا./

 ابًلضية،وسن اقلؼوز وضؽ ٔبية جرشيـاث جسدسمح ابإلذالء ابإلٔبزاٍ سن اـلسىن.
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 ٌَحق يف اًسىن اـلالمئ هكصحـية ٔبساس ية  1948اإلؿالن اًـاـلي ذللوق اإلوسان اًعاذز س ية  -01

يـخرب اإلؿالن اًـاـلي ذللؼوق اإلوسؼان      
1
اًوزيلؼة ألوىل ؿؼىل اـلسؼ خوى اًـؼاـلي اًؼيت ثياًوؼت وثضؼلك واحض  

 ورصحي اذلق يف اًسىن اـلالمئ،ورعل ابؾخحاٍز حلا ٔبساس يا سن حلوق اإلوسان 

ذ اذلق يف سسؼ خوى سـيضؼة يىفؼي ًضؼٌلن ًلك فص ،واًيت ثيط ؿىل ٔبهَ:) 1/ اًفلصت  25وكس وزذ رعل يف اـلاذت 

اًعحة واًصفاُية هل ؤلزسثَ،وذاظة ؿىل ظـيس اـلؼبلٔك واـلَؼخ  واـلسؼىن واًـيايؼة اًعحيؼة وظؼـيس ارلؼسساث 

 الاحامتؾية اًرضوزية...(.

ٕارن ًلس اؿرتف اإلؿالن اًـاـلي ذللوق اإلوسان ابذلق يف اًسىن اـلالمئ سواء ٌَصخؼي ٔبو اـلؼصٔبت ابؾخحؼاز ٔبن ُؼشٍ 

 ألذريت عم تائن ثرشي.

سوضوغ حصيؼة  -نٌل مت اإلصازت ٕاىل سا يسمع سضمون اذلق يف اًسىن اـلالمئ ويـزسٍ، سهنا سا مت  سـادلخَ خبعوض

 سٌَ هط ؿىل سا يًل:  12،فـىل سخيي اـلثال فٕان اإلؿالن اًـاـلي ذللوق اإلوسان ،ويف اـلاذت  -اـلساهن

اثؼَ ارلاظؼة ٔبو يف صؼؤون ٔبزسثؼَ ٔبو سسؼىٌَ ٔبو سصاسؼالثَ،وال ال جيوس ثـصيغ ٔبحس ًخؼسذي ثـسؼفي يف حي) 

 سلالث مت  رشفَ ومسـخَ،وًلك رسط حق يف ٔبن حيميَ اًلاهون سن سثي ُشا اًخسذي ٔبو ثغل اسلالث(.

وابس خـصاط اـلاذت هالحغ ٔبن ُشا اإلؿالن اؾخرب ٔبن الاؾخساء ٔبو اصلدول ٕاىل اـلساهن ذون الاهعياغ ًخوحهياث 

 ثسذال ثـسفيا. اًلاهون يـخرب

ميىن اًلول ٔبن اإلؿالن اًـاـلي ذللوق اإلوسان كس صلك ألساش اطلي تين ؿَيَ ثعوز سضمون اذلق يف اًسىن 

ية واالثفاكياث ألدصى .  اـلالمئ،ٌَـسيس اًـِوذ اصلًو

 

 

 

 

                                                           
1
 .1948تاهون ألول/ ذيسمرب   10(  اـلؤزد  يف 3-ٔبًف ) ذ 217اؾمتس وورش ؿىل اـلٔل تلصاز ازلـية اًـاسة  - 
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االثفاكية ارلاظة توضؽ اًالحئيني-02
1
 : 1954ًس ية  

ز سا يىون ُشا اـلوضوغ ذاضـا ٌَلواهني ٔبو ألهؼمة ٔبو ذاضؼـا فامي خيط اإلساكن،وتلس 21حير هعت اـلاذت   

إلرشاف اًسَعاث اًـاسة، متيح اصلول اـلخـاكست اًالحئيني اـللميني تعوزت هؼاسية يف ٕاكَميِا ٔبفضي سـؼاسةل ذمىٌؼة ، 

 ؿىل ٔبال حىون يف ٔبي حال ٔبكي زؿاية سن ثغل اـلميوحة ًٔلخاهة يف هف  اًؼصوف.

ٕاؿالن حلوق اًعفي-03
2
 :1959ًس ية  

جية ان يمتخؽ اًعفي تفوائس اًضٌلن الاحامتؾي وان يىون سؤُال ٌَمنو حير هط اـلحسٔب اًصاتؽ ؿىل اهَ: )      

اًعؼؼحي اًسؼؼَمي،وؿىل ُؼؼشٍ اًلايؼؼة، جيؼؼة ان حيؼؼاظ ُؼؼو واسؼؼَ ابًـيايؼؼة واسلايؼؼة ارلاظؼؼخني كدؼؼي اًوضؼؼؽ 

 سساث اًعحية(.وتـسٍ،وٌَعفي اذلق يف كسز تاف سن اًلشاء واـلبٔوى واٌَِو وارل

ٕاؿالن اًخلسم واإلمناء يف اـليسان الاحامتؾي-04
3
 :1969س ية  

 / اًفلصت )و( سٌَ ؿىل ٔبهَ: 10هعت اـلاذت    

حزويس ازليؽ، وال س امي روي اصلذي اًعلري وألزس اًىثريت ألفصاذ ، ابـلساهن وابرلؼسساث افلمتـيؼة   )و(: 

 اًاكفية.

ىل مجيؽ ٔبصاكل اٍمتيزي اًـيرصيٕاؿالن ألدم اـلخحست ٌَلضاء ؿ-05
4
 :1963س ية  

ثحشل هجوذ ذاظة ـليؽ اٍمتيزي ثسخة اًـصق ٔبو اٌَون ٔبو ألظي اإلزين سٌَ ؿىل اهَ: )  3حير هعت اـلاذت 

 ال س امي يف سياذين اذللوق اـلسهية، وهيي اـلواظية ، واًخـَمي، واصلين، واًـٌلةل،واـلِية واإلساكن .

إلوسان اـلسهية واًس ياس يةاًـِس اصلويل ذللوق ا-06
1
 : 1966ًس ية  

                                                           
1
 429سؤمتص ألدم اـلخحست ٌَمفوضني ثضبٔن اًالحئني وؿسميي ادلًس ية،اطلي ذؾخَ ازلـية اًـاسة ٕاىل الاهـلاذ مبلذىض كصازاُا  1951يًويو / متوز  28اؾمتسهتا يوم - 

 .1954هيسان / ٔبفصيي سن ؿام  22،وذذَت حزي اًيفار يف  1950تاهون ألول / ذيسمرب  14 14( واـلؤزد يف 5-)ذ

2
 .1959جرشين اًثاين / هومفرب سن ؿام  20(،واـلؤزد يف 14-)ذ 1386ظسز زمسيا مبوحة كصاز ازلـية اًـاسة  - 

3
 . 1969تاهون الٔول / ذيسمرب سن اًـام  11(،واـلؤزد يف 24-)ذ 2542ظسز زمسيا مبوحة كصاز ازلـية اًـاسة - 

4
 .1963جرشين اًثاين/ هومفرب  20(،واـلؤزد يف 18-)ذ 1904ظسز زمسيا مبوحة كصاز ازلـية اًـاسة - 
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 ؿىل سا يًل:  17ٔبسا اًـِس  اصلويل ارلاض ابذللوق اـلسهية واًس ياس ية ،فلس هط يف اـلاذت     

ال جيوس ثـصيغ رسط ؿىل حنو ثـسفي ٔبو كري كاهوين ًخؼسذي يف دعوظؼياثَ ٔبو صؼؤون ٔبزسثؼَ ٔبو تيذؼَ ٔبو ) 

رشفَ ٔبو مسـخَ سن حق لك رسط ٔبن حيميَ اًلاهون سن سثي ُشا سصاسالثَ وال ٔلي محالث كري كاهوهية مت  

 اًخسذي ٔبو اـلساش (.

اًـِس-07
2
 : 1966اصلويل ارلاض حبلوق اإلوسان الاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية ًس ية  

ت هعت اـلاذت اذلاذية ؾرش سن اًـِس اصلويل ذللؼوق اإلوسؼان الاكذعؼاذية والاحامتؾيؼة واًثلافية،وذاظؼة اًفلؼص   

ثلؼص اصلول ألظؼصاف يف ُؼشا ألوىل سهنا،واًيت ثـخرب ٔبحس ٔبضم اًيعوض اًلاهوهيؼة ًِؼشا اذلؼق،وثيط ؿؼىل ٔبن : ) 

اًـِؼؼس حبؼؼق لك رسؼؼط يف سسؼؼ خوى سـييشؼؼ تاف هل ؤلزسثؼؼَ،يوفص سؼؼا يفؼؼي حبؼؼاحهتم سؼؼن اًلؼؼشاء واًىسؼؼاء 

السسة إلهلار ُشا اذلؼق، سـرتفؼة يف واـلبٔوى،وحبلَ يف حتسني سذواظي ًؼصوفَ اـلـيض ية،وثخزش اصلول اًخساتري اً

  ُشا اًعسذ ابٔلطمية ألساس ية ٌَخـاون اصلويل اًلامئ ؿىل الازثضاء اذلص(.

االثفاكية اصلوًية ٌَلضاء ؿىل مجيؽ ألصاكل اٍمتيزي اًـيرصي-08
3
 : 1969ًس ية  

سؼن ُؼشٍ االثفاكيؼة،  2 ايفاء ًإلًزتاساث ألساس ية اـللصزت يف اـلاذتسٌَ ؿىل اهَ: )  5حير هعت اـلاذت    

ثخـِس اصلول ألظصاف حبؼص اٍمتيزي اًـيرصي واًلضاء ؿَيَ جاكفة ٔبصاكهل،وتضٌلن حق لك ٕاوسان، ذون متيزي 

ثسخة اًـصق او اٌَون ٔبو ألظي اًلوسم ٔبو اإلزين، يف اـلساوات ٔبسام اًلاهون، ال س امي تعسذ اٍمتخؽ ابذللؼوق 

 اذلق يف اًسىن.  -3حامتؾية واًثلافية وال س امي اذللوق اًخاًية: ....اذللوق الاكذعاذية والا-10اًخاًية: ..

االثفاكية ألوزوتية-09
4
 ذللوق اإلوسان : 

                                                                                                                                                                                            
1
، 1966/ ذيسمرب -تاهون ألول 16(، اـلؤزد يف 21-ٔبًف )ذ  2200اؾمتس وؾصط ٌَخوكيؽ واًخعسيق والاهؼٌلم  مبوحة كصاز ازلـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست - 

 .1976تاهون اًثاين / ييايص  3وذذي حزي اًيفار يف 

2
تاهون  16( اـلصد يف 20)ذ، 2200ية مبوحة كصاز ازلـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست زمق ظسز اًـِس اصلويل ارلاض حبلوق اإلوسان الاكذعاذية والاحامتؾية واًلفاف - 

و حيخوي اًزتاساث اصلول ألظصاف يف ُشٍ االثفاكية  1976تاهون اًثاين / ييايص  3، واطلي ذذي حزي اًخيفيش تـس ؾرش س يواث يف  1966الاول / ذيسمرب  ، ُو

 زجيي ابذللوق اًوازذت فيَ، نٌل حيخوي ؿىل ٔبًياث سلاية ُشٍ اذللوق .اصلًوية سن اخي ضٌلن اٍمتخؽ اًفـًل اًخس

3
،وذذَت حزي اًيفار 1965تاهون ألول/ ذيسمرب سن اًـام  21(،واـلؤزد يف 20 -ٔبًف ) ذ 2106اؾمتسهتا ازلـية اًـاسة وؾصضهتا ٌَخوكيؽ واًخعسيق تلصازاُا - 

 .1969تاهون اًثاين / ييايص سن اًـام  4يف 

4
  .1950جرشين اًثاين / ييايص  4زث يف زوسا يف ظس- 
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ًلك ٕاوسان حؼق احؼرتام حياثؼَ ارلاظؼة سن االثفاكية ألوزوتية ذللوق اإلوسان فذيط ؿىل سا يًل :) 8ٔبسا اـلاذت 

 واًـائَية وسسىٌَ وسصاسالثَ

ن ثخـصط ـلٌلزسة ُشا اذلق ٕاال وفلا ٌَلاهون متَيَ اًرضؼوزت يف جممتؼؽ ذميلصاظؼي ًعؼاحل ال جيوس ٌَسَعة اًـاسة بٔ 

ألسن اًلوسم وسالسة ازلِوز ٔبو اًصذاء الاكذعاذي ٌَمجمتؽ، ٔبو حفغ اًيؼام وسٌؽ ادلصمية ٔبو حٌلية اًعحة اًـاسة 

 والٓذاة ٔبو حٌلية حلوق الٓدصين وحصايهتم(.

االثفاكية ألسصيىية-10
1
 اإلوسان: ذللوق 

 ( ؿىل سا يًل: 2،3)اًفلصت  11ٕان االثفاكية ألسصيىية ذللوق اإلوسان هعت يف اـلاذت 

اًفلصت اًثاهية: ) ال جيوس ٔبن يخـصط ٔبحس ًخسذي اؾخحاظي ٔبو ثـسفي يف حياثَ ارلاظة ٔبو يف صؼؤون ٔبزسثؼَ ٔبو 

 سزنهل ٔبو سصاسالثَ وال يخـصط الؾخساء كري سرشوغ ؿىل رشفَ ٔبو مسـخَ(.

 ًلك ٕاوسان اذلق يف ٔبن حيميَ اًلاهون سن سثي رعل اًخسذي ٔبو ثغل الاؾخساءاث(. فلصت اًثاًثة:) اً

2سرشوغ اـليثاق اًـصيب-11
 ذللوق اإلوسان: 

 يف حني ٔبن سرشوغ اـليثاق اًـصيب ذللوق اإلوسان ،ثيط يف اـلاذت اًساذسة سٌَ ؿىل سا يًل:

ة وجضؼمي ُؼشٍ اذليؼات ارلاظؼة دعوظؼياث ألزست وحصسؼة ) ٌَحيات ارلاظة حصية سلسسة واـلسؼاش هبؼا حصميؼ

ا سن س حي اكلاجصت ارلاظة(.  اـلسىن وزسية اـلـاسالث وكرُي

ٌَحيات ارلاظة ًؼلك هعت ؿىل ٔبن سن سرشوغ سيثاق حلوق اإلوسان واًضـة يف اًوظن اًـصيب  62ٔبسا اـلاذت 

ا سن س حي ٕاوسان حصسة وجضمي ُشٍ اذليات ارلاظة حق ظياهة ألزست وحصسة اـل  سىن وزسية اـلـاسالث وكرُي

 اكلاجصت ارلاظة وال جيوس اـلساش هبا ٕاال يف حسوذ اًلاهون(.

اإلؿالن ارلاض حبلوق اـلـوكني -12
3
 : 1971ًـام  

                                                           
1
 .22/11/1969ظسزث يف سان دوسييَ يف - 

2
 .1994ٔبيَول / سخمترب  15تخازخي  102اًوزت اًـاذية   5437ظسز مبوحة كصاز خاسـة اصلول اًـصتية زمق  - 

3
 .1971ل / ذيسمرب تاهون الٔو  20(، اـلؤزد يف 26 -)ذ 2856ظسز زمسيا مبوحة كصاز ازلـية اًـاسة  - 
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ٌَمـوق اذلق يف اإلكاسة سؽ ٔبزسثَ ذامئا ٔبو سؼؽ ٔبزست تؼسيةل، ويف ( ؿىل اهَ: ) 9خاء يف حفوى اـلاذت اًخاسـة )   

يؽ ألوضعة الاحامتؾية ٔبو اإلتساؾية او اًرتفهيية، وال جيوس ٕادضاغ ٔبي سـوق، فامي يخـَق ابإلكاسة، اـلضازنة يف مج 

ـلـاسةل ذمزيت كري ثغل اًيت ثلذضهيا حاًخَ ٔبو يلذضهيا اًخحسن اـلصحو هل سن ُشٍ اـلـاسةل،فٕارا حمتت اًرضوزت ٔبن 

سؼة وػؼصوف اذليؼات فهيؼا ؿؼىل ٔبكؼصة سؼا يحل  اـلـوق يف سؤسسة سذرععة،وجية ان حىون تيئؼة ُؼشٍ اـلؤس 

 يس خعاغ سن تيئة وػصوف اذليات اًـاذية ٔلصزاض اطلين ضم يف س يَ(.

ٕاؿالن ثضبٔن حٌلية اًًساء وألظفال يف حاالث اًعوازئ  واـلياسؿاث اـلسَحة-13
1
 :1974ًس ية  

ني اًسؼاكن اـلؼسهيني ال جيوس حصسان اًًساء وألظفؼال، سؼن تؼ( ؿىل اهَ: ) 6حير هعت اًفلصت اًساذسة )    

اطلين جيسون ٔبهفسِم يف حاالث اًعوازئ واـلياسؿاث اـلسَحة ٔبزياء اًىفاخ يف سخيي اًسؿل وثلصيص اـلعري واًخحصز 

اًلوسم والاس خلالل ٔبو اطلين يـيضون يف اكاًمي حمخةل، سن اـلبٔوى ٔبو اًلشاء او اـلـوهة اًعحيؼة ٔبو كؼري رعل سؼن 

ؿؼؼالن اًـؼؼؼاـلي ذللؼؼؼوق اإلوسؼؼؼان، واًـِؼؼس اصلويل ارلؼؼؼاض ابذللؼؼؼوق اـلسهيؼؼؼة اذللؼؼوق اًثاتثؼؼؼة،وفلا ٔلحؼؼؼاكم االٕ 

واًس ياس ية،واًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق الاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية، وٕاًـان حلوق اًعفي، وكري رعل 

 سن ظىوك اًلاهون اصلويل (. 

ٕاؿالن سداذئ فاىىوفص-14
2
 :1976ًس ية  

ىىوفص يف نيسا ثضبٔن اـلس خوظياث اًخرشية،واطلي ذمعخَ ألدم اـلخحست وحرضٍؼ ؾلس سؤمتص فا 1976يف ؿام       

واطلي يـخؼرب سؼن ٔبنؼرث ٕاؿؼالن فؼاىىوفص ٌَمسؼ خوظياث اًخرشؼية"،ذوةل،وكس ظسز ؾؼن ُؼشا اـلؼؤمتص " 132ذمثًل 

ًياحيؼة اًواثئق ثفعيال فامي خيط اإلصاكًياث اًلاهوهية ارلاظة ابًسؼىن وزمغ ٔبن ُؼشا اإلؿؼالن ًؼي  سَزسؼا سؼن ا

اًلاهوهية، هوهَ ال يضلك اثفاكا ثـاكساي،ذما يزيس سن ظـوتة حتسيسٍ هكصحـية ٌَيلاص وادلؼسل اًلؼاهوهني ،ٕاال اهؼَ،وزمغ 

 رعل ،يضلك ٔبساسا كواي يسمع ُشا اذلق، فلس ٔبنسث اًفلصت اًثاسٌة سن ادلزء اًثاًر سٌَ: 

                                                           
1
 .1974تاهون ألول /ذيسمرب سن اًـام  14(، اـلؤزد يف 29-)ذ 3318ظسز زمسيا مبوحة كصاز ازلـية اًـاسة  - 
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اذلىوساث واحة ضٌلن تَوػ مجيؽ اًياش ٕان اًسىن وارلسساث اـلياس حة عم حق ٔبسايس ًإلوسان يفصط ؿىل )

هل،ابذئة تخلسمي سساؿست سدارشت ٕاىل ٔبكَِم حؼا ؾن ظصيق جصاسج سوهجة ثـمتؼس ؿؼىل ادلِؼس اطلايت ،ويًدلؼي ؿؼىل 

   اذلىوساث اًسـي ٕاىل ثشًيي مجيؽ اًـلداث اًيت حتول ذون تَوػ ُشٍ ألُساف(.

يف اًسىن اـلؼالمئ وسؼن تؼني ٔبضم ُؼشٍ اـلحؼاذئ سؼال  وكس ثضمن ٕاؿالن فاىىوفص ؿست سداذئ خبعوض ثـزيز اذلق

حتسني هوؾية حيات اًخرش عم اًِسف ألضم ٔلية س ياسة ذاظؼة ابـلسؼ خوظياث ؿىل ٔبن : ) 1هط ؿَيَ اـلحسٔب زمق 

اًخرشية،ٕان ُشٍ اًس ياساث جية ؿَهيا ٔبن جسِي اًخحسني اـلخواظي واًرسيؽ يف هوؾية اذليات ًلك اًياش،تسءا 

 ث ألساس ية يف اًعـام،اـلبٔوى،اـلاء اًيلي...ٕاخل.تخَحية اـلخعَحا

ٕان ٕايؼسيوًوحياث اصلول ثؼيـى  يف س ياسؼاث اـلخـَلؼة ( يؤنؼس ٕاؿؼالن فؼاىىوفص ؿؼىل: )3-ويف اًفعي اًثاين )بٔ 

ابـلس خوظياث اًخرشية،ؤلن ُشٍ اًس ياساث ٔبذواث كوية سن ٔبذواث اًخلري يًدلي ٔبال جس خزسم الهزتاغ اًحيوث ٔبو 

ة ٔبو ًخىصي  الاسذياساث والاس خلالل ،وجية ان حىون س ياسؼاث اـلسؼ خوظياث اًخرشؼية ألزايض سن ٔبحصا

 سًسجمة سؽ ٕاؿالن سداذئ فاىىوفص وسؽ اإلؿالن اًـاـلي ذللوق اإلوسان(.

االثفاكية اصلوًية ًلمؽ حصمية اًفعي اًـيرصي واـلـاكدة ؿَهيا-15
1
 :1976ًس ية  

يف سععَح ُؼشٍ االثفاكيؼة،ثيعحق ؾحؼازت " حصميؼة اًفعؼي اهَ : ) هعت اـلاذت اًثاهية / اًفلصت )ة( و)ذ( ؿىل  

 اًـيرصي" ؿىل ...

)ة(: ٕادضاغ فئة ٔبو فئاث ؾيرصية ،معسا ًؼصوف سـيضة يلعس سهنا ٔبن ثفيض هبا ٕاىل اًِالك ادلسؼسي،لكيا 

 ٔبو حزئيا .

ايري ؾيرصية خبَق حمخجؼزاث )ذ(: اختار ٔبية ثساتري،مبا فهيا اًخساتري اًدرشيـية،هتسف ٕاىل ثلس مي اًساكن وفق سـ

وؿاسل سفعوةل ٔلؾضاء فئة ٔبو فئاث ؾيرصية،وحيؼص اًزتاوح فامي تني ألصؼزاض اـليدسؼ حني ٕاىل فئؼاث ؾيرصؼية 

    خمخَفة، وىزغ سَىية اًـلازاث اـلمَونة ًفئة ٔبو ًفئاث ؾيرصية او ٔلفصاذ سهنا .

اثفاكية اًلضاء ؿىل مجيؽ ٔبصاكل اٍمتيزي ضس اـلصٔبت-16
1
 :1981ًس ية  

                                                           
1
يًويو  متوس/ 18، وذذَت حزي اًيفار يف  1973جرشين اًثاين /هومفرب  30( اـلؤزد يف 28-)ذ 3068اؾمتسث وؾصضت ٌَخوكيؽ واًخعسيق تلصاز ازلـية اًـاسة  - 

 .1976سن اًـام 
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ثخزش اصلول اإلظصاف مجيؽ اًخساتري اـلياسؼ حة ٌَلضؼاء ؿؼىل اٍمتيؼزي سٌَ ؿىل اهَ: )  2/ اًفلصت  14هعت اـلاذت    

ضس اـلصات يف اـلياظق اًصيفية ًيك حىفي ًِا، ؿىل ٔبساش اـلساوات تني اًصخي واـلصٔبت ٔبن جضازك يف اًخمنية اًصيفيؼة 

ذلق يف : ... )ح(: اٍمتخؽ تؼصوف سـيضؼ ية سالمئؼة ، وال سؼ امي فؼامي وجس خفيس سهنا ، وحىفي ٌَصيفية توخَ ذاض ا

 يخـَق ابإلساكن واـلصافق اًعحية واإلسساذ ابًىِصابء واـلاء، واًيلي واـلواظالث.

ٕاؿالن اذلق يف اًخمنية-17
2
 : 1986ًس ية  

يؼؽ اًخؼساتري اًالسسؼة يًدلي ٌضلول ألؾضاء ٔبن ثخزش ؿؼىل اًعؼـيس اًؼوظين، مج سٌَ ؿىل ٔبهَ: )  8هعت اـلاذت    

إلؾٌلل اذلق يف اًخمنية وجية ٔبن ثضمن،يف مجةل ٔبسؼوز، حاكفؼؤ اًفؼصض ٌَجميؼؽ يف ٕاساكهيؼة وظؼوهلم ٕاىل اـلؼوازذ 

 ألساس ية واًخـَمي وارلسساث اًعحية واًلشاء واإلساكن واًـمي واًخوسيؽ اًـاذل ٌضلذي ...(.

ٕاؿالن ودعة معي فييا-18
3
 : 1988ًس ية  

يعاًة اـلؤمتص اًـاـلي ذللوق اإلوسان اصلول الاسذياغ ؾن اختار ٔبي ؿىل اهَ : )  19اين / اًفلصت هط ادلزء اًث   

ثساتري سن خاهة واحس ال يخفق سؽ اًلاهون اصلويل وال سؽ سيثاق ألدم اـلخحست وسن صان ٔبن خيَؼق ؾلدؼاث ٔبسؼام 

ان اـليعوض ؿَهيا يف اإلؿالن اًـاسًل ذللوق اًـالكاث اًخجازية فامي تني اصلول ويـصكي اإلؾٌلل اًخام ذللوق اإلوس

اإلوسؼؼاهية وظؼؼىوك  حلؼؼوق اإلوسؼؼان اصلوًيؼؼة، وال سؼؼ امي حؼؼق لك رسؼؼط يف سسؼؼ خوى سـييشؼؼ سؼؼالمئ ًعؼؼحخَ 

وزفاُيخَ،مبا يف رعل اًلشاء واًصؿاية اًعحية واًسىن وسا يَزم سن ارلسساث الاحامتؾيؼة، ويؤنؼس اـلؼؤمتص اًـؼاـلي 

 ي اس خزسام اًلشاء ٔكذات ٌَضلط اًس يايس(.ذللوق اإلوسان ٔبهَ ال يًدل

االثفاكية اصلوًية سلاية حلوق مجيؽ اًـٌلل اـلِاحصين ؤبفصاذ ٔبزسضم-19
4
 : 1990ًس ية  

 )ذ(: ) يمتخؽ اًـٌلل اـلِاحصون ابـلساوات يف اـلـاسةل سؽ زؿااي ذوةل اًـمي فامي يخـَق مبا يًل: 1- 43هعت اـلاذت    

                                                                                                                                                                                            
1
ا  -  ، وذذَت حزي اًيفار  1979تاهون ألول / ذيسمرب سن اًـام  18اـلؤزد يف  180، 34اؾمتسهتا ازلـية اًـاسة وؾصضهتا ٌَخوكيؽ واًخعسيق والاهؼٌلم تلصاُز

 .1981ٔبيَول / سخمترب  3يف 

2
ا  -   .1986تاهون الاول / ذيسمرب سن اًـام  4، واـلؤزد يف 128/ 41اؾمتسثَ ازلـية اًـاسة مبوحة كصاُز

3
 . 1993حصيزان / يوهيو سن اًـام  25- 10ظسز ؾن سؤمتص ألدم اـلخحست اًـاـلي ذللوق اإلوسان، واطلي ؾلس يف فييا ذالل اًفرتت سن  -

4
 .1990تاهون ألول / ذيسمرب  18اـلؤزد يف  158/ 45اؾمتسث تلصاز ازلـية اًـاسة  - 
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سسىن، مبا يف رعل سضازيؽ اإلساكن الاحامتؾي،واسلاية سن الاس خلالل فامي يخـَؼق )ذ(: ٕاساكهية اذلعول ؿىل 

 ابإلجياز 

ٕاؿالن اسعيحول ارلاض ابـلس خوظياث اًخرشية-20
1
 : 1996ًـام  

وٕاهيا هؤنس اًزتاسٌا إبؾٌلل اذلق يف اـلسىن اـلؼالمئ ؿؼىل اًيحؼو ( سٌَ ؿىل ٔبهَ: ) 8حير هعت اًفلصت اًثاسٌة )   

يَ يف اًعىوك اصلوًية ٕاؾٌلال اتسا وسذسزخا  ووظوال ٕاىل ثغل اًلاية، سًسـ  ٕاىل حتليؼق اـلضؼازنة اـليعوض ؿَ 

اًًضعة سن خاهة رشتائيا اًـاسني وارلاظني وكري اذلىوسيني ؿىل تافة اـلس خوايث سن ٔبخي نفاةل اًضٌلن اًلاهوين 

 ـلول اًخلكفة زليؽ ألصزاض ؤبزسضم(.ٌَحياست واسلاية سن اٍمتيزي واـلساوات يف اًفصض ؿىل سسىن سالمئ س

ٕان ُشا اـلؤمتص اـليـلس يف اسعيحول ميثي حلدة خسيست سن اًخـاون، حلدة سٌَ فلس هعت ؿىل : )  15ٔبسا اًفلصت 

ثلوم ؿىل زلافة اًخضاسن ويف اًوكت اطلي خنعوا فيؼَ ٕاىل اًلؼصن اذلؼاذي واًـرشؼين، فٕاهيؼا هعؼصخ زؤيؼة اجياتيؼة 

ـلس خساسة، وٕاحساسا ابٔلسي ـلس خلدَيا اـلضرتك، وهوخَ هساء سن ٔبخي اـلضازنة يف سواهجة ٌَمس خوظياث اًخرشية ا

حتس ُام وسَح حلا،وُو اًخحسي اـلمتثي يف ٔبن هلمي سـا ؿاسا يس خعيؽ لك رسط فيَ ٔبن يـيش يف تيت ٔبسن،ٔبو 

 يعمنئ ٕاىل ان ٔبساسَ حيات الئلة كوارما اًىصاسة واًعحة واًسـاذت وألسي(.

ثضان اـلسن واـلس خوظياث اًخرشية ألدصى يف ألًفية ادلسيست ًس ية ٕاؿالن -21
2

2001 : 

جنسذ وهؤنس اًزتاساثيا اًوازذت يف خسول ٔبؾٌلل اـلوئي واـلخـَلة تخوفري اًفلصت ٔب ؿىل اهَ : )  -6حير هعت اـلاذت   

،واـلساوات تني ادلًسني ومتويي اـلبٔوى اـلياسة ٌَجميؽ واًخمنية اـلس خساسة ٌَمس خوظياث اًخرشية واٍمتىن واـلضازنة

 اـلبٔوى واـلس خوظياث اًخرشية، واًخـاون اصلويل وثليمي سا حيصس سن ثلسم(.

وهؤنس جمسذا ٔبن ألزست عم اًوحست ألساس ية ٌَمجمتؽ وطلعل / اًفلصت )ذ( ؿىل اهَ : ) 30يف حني هعت اـلاذت  

ا وسن حلِا ان ثخَل  اسلاية واصلمع اًضاسَ ني وثخواخس ألزست تبٔصاكل سذيوؿة يف خمخَؼف اًؼيؼم ال تس سن ثـزيُز

اًثلافية واًس ياس ية والاحامتؾية وال تس سن احرتام حلوق ٔبفصاذ ألزست وكسزاهتم وسسؤوًياهتم ويًدلي ان يصاؾي 

ختعيط اـلس خوظياث اًخرشية اصلوز اًحياء ًؼٔلزست صلى ُؼشٍ اـلسؼ خوظياث وحمنيهتؼا وٕاذازاهتؼا ويًدلؼي ان ييرسؼ 

                                                           
1
 . 1996حوان  14-3ألدم اـلخحست ٌَمس خوظياث اًخرشية ، واطلي ؾلس يف سسيية اسعيحول يف حصهيا ذالل اًفرتت سن ظسز ؾن سؤمتص  -

2
 تاهون  20اـلؤزد يف  181/ 43كصاز ازلـية اًـاسة زمق  - 
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حسة الاكذضاء هتيئة مجيؽ اًرشوظ  اًالسسة صلجمِا ومجؽ مشَِا واذلفؼاع ؿَهيؼا وحتسؼيهنا وحٌليهتؼا مضؼن افلمتؽ،

 سبٔوى سالمئ، سؽ سصاؿات اذلعول ؿىل ارلسساث ألساس ية وثوفري س حي ؿيش سس خساسة ًِا(.

تيهنا ٕاسرتاثيجية ٌَلضاء  وهـلس اًـزم ؿىل ٔبن وضجؽ يف ٕاظاز ٔبسوز سن/ اًفلصت )ذ( جفاء يف هعِا : )  31ٔبسا اـلاذت 

ؿىل اًفلص اًس ياساث الاحامتؾية والاكذعاذية اًصاسية ٕاىل اًوفاء ابالحذياخاث اًسىٌية ًٔلزس ؤبفصاذُا سؽ ٕاؾعاء 

 اُامتم ذاض جصؿاية ألظفال(. 

 سٌؼمة اًـمي اصلوًية :-22

يؼؼة يف احامتؾِؼؼا زمق    ثضؼؼبٔن ٕاسؼؼاكن  115مق اًخوظؼؼية ز 1961يوهيؼؼو  7يف  45ٔبظؼؼسزث سٌؼمؼؼة اًـمؼؼي اصلًو

اًـٌلةل،وتان ًِا ٔبثصا كري سدارش ؿىل حق ألظفال يف اًسىن، ورعل سن حير هوهنم ٔبتياء ٌَـٌلل، ونشعل اًًسؼاء 

 ابؾخحازضم سوخاث ًِن،ٔبو سن حير هوهنم ٔبظفاال ووساء يـيضون يف افلمتؽ اطلي ميثي اإلظاز الٔنرث مشوال.

جيؼة ٔبن اًس ياسة اًلوسية ًإلساكن فلس هعت اًفلصت اًثاهية، ؿىل اهَ: )ٔبسا اًلسم اًثاين اـلخـَق تخحسيس ٔبُساف 

يىون سن ٔبُساف اًس ياسة اًوظيية جضجيؽ تياء اـلساهن وسا يصثحط هبؼا سؼن سصافؼق وسًضؼاث حمَيؼة،يف ٕاظؼاز 

 س ياسة اإلساكن اًـاسة، تلية ضٌلن ثوفري ٕاساكن الئق سٌاسة وتيئة سـيض ية سالمئة ًلك اًـٌلل ؤبزسضم،ويويل

 (. كسز سن ألوًوية ـلن يـاهون حاخة سَحة

جضمي )  2/ اًفلصت 8يف حني حسذ اًلسم اًثاًر ) اـلس ئوًياث اًواكـة ؿىل ؿاثق اًِيئاث اًـاسة( يف هط اـلاذت 

سس ئوًياث اًِيئة اـلصنزية ذزاسة ووضؽ جصاسج ٕاساكن اًـٌلل ؿىل ان جضمي ُشٍ اًؼرباسج ثؼساتري إلساةل سٌؼاظق 

 جسىني صاكَهيا ...(. الٔهواد وٕاؿاذت

ؿىل اًسَعة اكلخعة، هكحسٔب ؿؼام ٔبن سـايري اإلساكن يف اًلسم اًساذش ، وهعت ؿىل اهَ: ) 19وحسذث اًفلصت 

ثضؽ سـايري ٕاساكن ذهيؼا ًضؼٌلن سؼالسة اـلحؼاين وسسؼ خوايث سـلؼوةل سؼن اٌَياكؼة واًعؼحة واًصاحؼة،وؿىل ضؼوء 

 (.فيش ُشٍ اـلـايرياًؼصوف اقلَية،وان ثخزش اًخساتري اـلياس حة ًخي 

 : 2000اإلسرتاثيجية اًـاـلية ٌَمبٔوى حىت ؿام -23

ٕان اذلق يف اًسىن اـلالمئ حق سـرتف تَ ذوًيا سن كدؼي افلمتؼؽ اصلويل ... سٌَ ؿىل : )  13حير هط اًحيس   

ٕاسؼاكن  ٕان لك اصلول تال اس خثٌاء ؿَهيا اًزتام حنو كعؼاغ اإلسؼاكن، ويمتثؼي رعل يف ٕاوضؼاء وتاالث ٔبو وسازاث

،ختعيط اٍمتويي ًلعاغ اإلساكن واًس ياساث،اًرباسج واـلرشوؿاث ارلاظة تَ، ٕان ًلك اـلواظيني يف تافة اصلول 
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ٔباي تاهت ذزخة فلصضم،اذلق يف اذلعول ؿىل الاُامتم اـلعَوة سن اذلىوساث فامي يخـَق حباخاهتم اًسىٌية نٌل ٔبن 

ا(.ؿَهيم ثلدي الاًزتام ألسايس يف حٌلية وحتسني اـل   ياسل واـلياظق اقليعة هبا تسال سن اثالفِا ٔبو ثسسرُي

 اًفصغ اًثاًر: اًـصاكيي اًيت ثـرتط رممة حىصي   حق اًسىن اـلالمئ ٌَمصٔبت يف اًواكؽ اصلويل   

سن صبٔن ٕاؾٌلل حق اـلصٔبت يف اًسىن اـلالمئ وكرٍي سن اذللوق الاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافيؼة ٔبن يسؼِم       

ق اـلساوات تني اـلصٔبت واًصخي  ؤبن خيفف سن حست اًفلص،وثدسم اـلصٔبت اًؼيت ال حؼزال ثلؼوم ابصلوز ألسؼايس يف حتلي

ذاذؼؼي ألزست،تبهٔنؼؼا ؾصضؼؼة ؿؼؼىل وخؼؼَ ارلعؼؼوض ًالىهتؼؼاتاث اـلخـَلؼؼة حبلؼؼوق اًسؼؼىن،وسن تؼؼني ظائفؼؼة اًًسؼؼاء 

 اـلـصضاث ٌَرعص تعفة ذاظة:

اًًسؼاء سؼن هحؼاز –فعالث ؾن ٔبسواهجن ،وسن يخوًني ٕاؿاهة ٔبزسُؼن ألزاسي،وكري اـلزتوخاث واـلعَلاث ٔبو اـلي-

 اًسن ٔبو اـلـاكاث..

 اًـاسالث يف اـلياسل .-

 اًًساء اًـاسالث يف جمال ادلً  .-

اًًساء اـلعاابث مبصط هلط اـلياؿؼة )اإليؼسس( ٔبو اًفؼريوش اـلسؼخة هل ٔبو سؼن يـضؼن سؼؽ زفلؼاء سعؼاتني هبؼشا -

 اـلصط .

 سٌاظق اًزناؿاث ٔبو يف اًؼصوف اًالحلة ٌَزناؿاث . اًًساء اًيت يـضن يف-

 اًًساء اًيت يًمتني ٕاىل ٔبكَياث..-

وكس ثواخَ اـلصٔبت اٍمتيؼزي يف اًواكؼؽ اًـمًل،حؼىت يف اذلؼاالث اًؼيت حتؼؼ  فهيؼا حلوكِؼا ابسلايؼة اًلاهوهيؼة،وسن تؼني 

 حواهة اٍمتيزي يف اذلعول ؿىل اًسىن:

ا ٕاسا ؿىل اًؼزواح ،ٔبو اًؼخزًل ؾؼن اًخلاًيس وألؾصاف اًيت متيؽ اـلص -* ٔبت سن ٔبن حىون ًِا ذمخَاكهتا ارلاظة،ٔبو جترُب

 سرياهثا،ٔبو اًـيش سـسسة.

اًلواهني اًيت ثيعوي ؿىل متيزي فامي يخـَق تدٌؼمي ٔبسوز اـلرياج وذمخَاكث اًزوحية واًعالق،ذما يؤثص ؿؼىل اهخفؼاغ -*

 اـلصٔبت ابٔلزط.

 زح اـلزنل .اًخـصط ٌَمضايلاث ٔبو الاؾخساءاث ذا-*
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اًـيف ألزسي،ذما يسفؽ اـلصٔبت ٕاىل اًفصاز سن تيهتا ًخعحح تال سبٔوى،ٔبو ثضعص ٕاىل اًحلاء يف تيت يدسم ابًـيؼف -*

ا ٕاىل الاس خلالل الاكذعاذي .  سن ٔبخي اذلفاع ؿىل ٔبظفاًِا ٔبو ثسخة افذلاُز

يؼر يعؼححن ؾصضؼة ؿؼىل وخؼَ اٍمتيزي ضس اًًساء اًؼاليت تؼال سؼبٔوى،ٔبو اًًسؼاء اًؼيت يخؼوًني ٕاؿؼاةل ٔبزسُن،ح -*

 ارلعوض إلؾٌلل اًـيف،مبا يف رعل الاقخعاة وكرٍي سن الاىهتاتاث ادلًس ية.

 :  ; اًفصغ اًثاًر: واحداث اصلول اجتاٍ اذلق يف اًسىن اـلالمئ

حسذ سصنز حلؼوق واإلذؼالء يف ُوًيؼسا واحدؼاث اصلول اجتؼاٍ اذللؼوق الاكذعؼاذية والاحامتؾيؼة ،واذلؼق يف     

المئ ثضلك ذاض، مبجموؿة سن اًيلاظ نٌل يًلاًسىن اـل
1
 : 

 :  ويخجىل احرتام ُشا اذلق سن ارلالل اًـمي ؿىل :واحة الاحرتام-01  

احرتام حق تافة ألصزاض يف اـلضازنة اًفاؿةل يف ظياكة وثيفيش وثليمي اًس ياساث وارلعط اـلخـَلة مبجؼال -*   

 يف اًسىن اـلالمئ . اإلساكن واًخـمري، ومبا ثؤذي ٕاىل اٍمتخؽ ابذلق

 اذلق يف حىوين اـليؼٌلث افلمتـية واًخـاوهياث اإلساكهية واـلضازنة فهيا،وذاظة مجـية اـلس خبٔحصين . -*

 اسلاية اًلاهوهية سن ٕاذالء اـلياسل ابإلهصاٍ او اٍهتسيس ة ُاو ُسم اـلياسل . -*

ذلعؼؼؼول ؿؼؼؼىل  اصلمع اـلؼؼؼايل ارلؼؼؼاض اذلؼؼؼق يف اـلسؼؼؼاوات فؼؼؼامي يخـَؼؼؼق تخوسيؼؼؼؽ سعؼؼؼاذز اإلسؼؼؼاكن، وحصيؼؼؼة ا -*

 ابًسىن،ؤبروانث اًسىن .

 اذلق يف ارلعوظية،مبا يف رعل اسلاية سن اًخفذيش اًخـسفي ٔلساهن اـلسىن .-*

 اذلق يف ؿسم اًخـصط ٌَمتيزي اًـيرصي دعوظا سا يخـَق تـمَية ثوسيؽ اًسىن .-*

 ث اـلساؿست اطلاثية ارلاظة ابإلساكن .ورش وثـزيز اذلصايث اـلصثحعة ابًسىن،وجضمي اذلق يف سداذزا-*

 احرتام ارلعوظية اًثلافية ٌَحياء اًخلَيسي وضٌلن حٌلية اًسىن رو اًحـس اًخازخيي .-*

 اًخوكف ؾن اختار ٕاحصاءاث كرسية جترب ذوةل ٔبدصى ؿىل اىهتاك اذلق يف اًسىن .-*

                                                           
1
 .119ساتق، ض  ذزاسة سضرتنة، اـلصحؽ اً اذلق يف اًسىن يف كعاغ قزت، اـلصنز اًفَسعيين ذللوق اإلوسان وسؤسسة اذلق، - 
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 : ورعل ابًـمي ؿىل : واحة اسلاية-02

من ، كسز اإلساكن ، ٔبال ثًهتم سـايري اذلق يف اًسىن اـلؼالمئ سؼن كدؼي اصلوةل اختار اصلول دعواث فوزية ثض-*

 ٔبو معالهئا .

اختار دعواث ٔبدصى ٕاضافية ثضمن ٔبال ثًهتم حلوق اًسىن سن كدي ظؼصف اثًر،ويضؼمي رعل اسلايؼة سؼن -*

 الاس خلالل اطلي ميازسَ ساعل اًسىن .

 اإلذؿاء ابىهتاتاث حلوق اًسىن. رضوزت ٕاجياذ ٔبًية كضائية سس خلةل ٌَيؼص يف حاالث-*

 مشوًية سدسٔب حٌلية اـلس خبٔحص يف لك كعاؿاث اإلساكن،ؤبن يعحق ؿىل مجيؽ اـلواظيني.-*

اختار دعواث معَية سلاية مجيؽ ألفصاذ سؼن اٍمتيؼزي اًـيرصؼي ٔبو ٔبي سؼن ٔبصؼاكل اٍمتيؼزي ألدؼصى، اـلضؼايلاث -*

 وحسة ارلسساث .

ث اصلذي يف افلمتؽ مبا فهيا سٌؽ ازثفؼاغ حاكًيؼف اًسؼىن ٕاىل سسؼ خوايث حتؼصم ضٌلن ثوفري اًسىن كلخَف حٌلؿا-*

 صاكًل اـلساهن سن اٍمتخؽ ابذلعول ؿىل اذلاحياث ألدصى ألساس ية وثَحيهتا.

ٔبن ثيؼم سس خوايث ٕاجياز اإلساكن واـلساؿساث اذلىوسية يف جمال اإلساكن مبا يخعاتق سؽ سدسٔب وفصهتؼا واًلؼسزت -*

 ا .ؿىل اذلعول ؿَهي

ضؼؼؼٌلن اسلايؼؼؼة والاسؼؼؼان اًلكؼؼؼي ارلؼؼؼاض ثضؼؼؼاكًل اـلسؼؼؼاهن سؼؼؼن حيؼؼؼر ظؼؼؼالحية اًسىن،وسؼؼؼالسهتم -*

ادلسسية،ودعوظا حٌليهتم سؼن اًـواسؼي اًحيئيؼة تاًؼربذ ، اًصظوتؼة، اذلؼص ، اـلعؼص ، اًؼصايخ وكؼري رعل ذمؼا هيؼسذ 

 اًعحة هكزاظص اًحياء  وهلي ألسصاط .

 ت الىهتاتاث حلوق اًسىن ٔبيامن حتسج سواء حمَيا ٔبو يف تضلان ٔبدصى. جية ؿىل اصلول الاس خجاتة تعوزت تياء-*

 :واحة اًخـزيز-03

 ويخجىل رعل سن ذالل :   

ؾيؼؼس اذلعؼؼول ؿؼؼىل اًزتاسؼؼاث اذلؼؼق يف اًسؼؼىن، جيؼؼة اًليؼؼام وذون ثؼؼبٔذري مبصاحـؼؼة صؼؼاسةل جرشؼؼيـية ٌَلؼؼواهني -*

ا سن اًخوحهياث،واًيت يىون ًِا ثبٔزري سَيب  ؿىل ٕاحلاق اذلق يف اًسىن اـلالمئ . واًس ياساث ٔبو كرُي
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 جية حصس يخ الاؿرتاف ابًدرشيـاث واًس ياساث اـلخـَلة ابذلق يف اًسىن اـلالمئ .-*

جية ثيفيش اًس ياساث اًِاذفة ًضٌلن اًخحليق اًاكسؼي ٌَحؼق يف اًسؼىن اـلؼالمئ يف ٔبكؼي وكؼت ذمىؼن ًواكفؼة -*

 كعاؿاث افلمتؽ .

افلمتـية،مبا يف رعل اس خزسام اـلؤرشاث اـلالمئة ًلياش رعل واًيت جية وضؽ ٔبس  ـلصاكدة احذياخاث اًسىن -*

 ثعوزُا وثعحيلِا .

ٕان ثعويص وثعحيق ٕاسرتاجتية  ٕاساكن وظيية جضلك ؾيرصا ٔبساس يا يف ثيفيس ٕاحصاءاث ثـزيز اذلق يف اًسؼىن -*

 اـلالمئ .

ذاظؼة اـلسؼ يني ، ألظفؼال اـلـؼوكني،  ثخين اسرتاثيجياث ُاذفة ًخَحية احذياخاث اًسىن ٌَجٌلؿاث اقلصوسؼة،-*

اـلعاتني تبٔسصاط سزسٌة، اـلعاتون ابإلذس، ألفصاذ اـلعؼاتني مبضؼالك حصيؼة سسؼ خسمية، ةحؼااي اًىؼوازج اًعحيـيؼة 

 واًساكن اطلين يـيضون يف سٌاظق سـصضة ٌَىوازج .

كية واإلزًية واًوظييؼة وألكَيؼاث ضٌلن حصية اًوظول اًاكسي زليؽ اـلعاذز اـلخـَلة ابًسىن ًاكفة ازلاؿاث اًـص -*

ا سن ازلاؿاث الاحامتؾية.  وكرُي

 : ويخجىل رعل سن ذالل :واحة اًخيفيش-04

 ختعيط حزء سالمئ سن اـلزياهية اًـاسة ًإلساكن مبا يدٌاسة سؽ سذعَحاث اإلساكن الاحامتؾية .-*

ء يف ٕاحصاءاث متويؼي فـؼاةل ٌَسؼىن طلوي ثلسمي اـلـوانث اإلساكهية ٌَمس خبٔحصين واـلضرتين ٌَمصت الاوىل،واًحس-*

ا احس اًيوايح اذلامسة ًِشا اًواحة .  اصلذي اـليرفغ، ابؾخحاُز

 تياء وظياهة سعاذز اإلساكن اًـاسة تواسعة اًوتاالث اًـاسة ابإلضافة ٕاىل متويي اصلوةل ـلثي ثغل اًًضاظاث .-*

خحخيؼة مبؼا فهيؼا اـلؼاء،اًعِصابء ، اًرصؼف اًعؼحي ، ٕاًزتام اصلوةل تخلسمي ارلؼسساث اًـاسؼة اًؼيت جضؼمي اًحًيؼة اً -*

 اًخسفئة ، افلازي، اٍهتوية ، اًعصق، سصانز اًصؿاية اًعحية وذسساث اًعوازئ.

جية ؿىل اصلوةل ٕاختار ٕاحصاءاث وضعة ذؾٌل ًٔلصزاض واًـائالث وازلاؿاث كري اًلاذزت ؿىل ثَحية احذياخاهتا -*

 اًسىٌية ابفلِوذاث اًفصذية .

 ز اس خزسام سواذ اًحياء اًعحيـية و / ٔبو ألظَية يف معَية تياء اـلساهن .ثـزي-*
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جية ان ثلسم اًحضلان اًعياؾية حعة سن اـلساؿساث اًخمنوية ارلازحية ٌضلول الادصى ـلسؼاؿست اصلول اًياسيؼة -*

 ؿىل اًوفاء ابًزتاساث اذلق يف اًسىن اـلالمئ .

ًالحئيني وظاًيب اٌَجوء مضن حسوذ اصلوةل يضلك سعَحا زئيس يا جيؼة ٕان اإلًزتام تزتويس اًسىن اـلالمئ ًلك ا-*

 اًـمي  ؿىل ثيفيشٍ.

ية ٌَحق ابًسىن اـلالمئ مبوحة الاهضٌلم ٕاىل اـلوازيق اصلوًية  اًفصغ اًصاتؽ: سسى وفاء اصلول ابًزتاساهتا اصلًو

تَ،وال يـين رعل ان الاًزاساث  يلعس تشعل ثوضيح جحم وهوغ الاًزتاساث اًلاهوهية جتاٍ ُشا اذلق واًوفاء    

اًياص ئة ؿىل اصلوةل جية ان يىصش اًزتاسا ؿَهيا تخٌاء سساهن ًاكفة سواظيهيا
1

،ؤبن ثـمي ؿىل ثوفري اـلسىن ًلك 

فصذ ثضلك جماين،ويف لك ساكن ويف لك ألوكاث،وزمغ رعل فٕان ثياول ُشا الاًزتام اًلاهوين ٌضلوةل اجتاٍ اًوفاء 

مئ يضلك اطمية نربى،وثخضح الاًزتاساث اًلاهوهية ٌضلوةل جتاٍ اذلق يف اًسىن اـلالمئ سن ابذلق يف اًسىن اـلال

( سن اًـِس اصلويل ٌَحلوق الاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية 1)اًفلصت  2ذالل :اإلًزام اًلاهوين اًياصئ ؾن اـلاذت 

ويل ابالؿرتاف والاحرتام واسلاية واًخـزيز واإلًزتاساث اًلاهوهية ألدصى الٔنرث حتسيسا اًيت ثًضبٔ سن اًـِس اصل

ثخـِس لك ذوةل ظصف يف ُشا ( اًساًف اطلهص ؿىل اهَ: ) 1)اًفلصت 2واًوفاء ابذلق يف اًسىن، وثيط اـلاذت 

اًـِس تبٔن ثخزش،تفصذُا وؾن ظصيق اـلساؿست واًخـاون اصلوًيني ،وال س امي ؿىل اًعـيسين الاكذعاذي واًخلين 

سوازذُا اـلخاحة،سا يَزم سن دعواث ًضٌلن اٍمتخؽ اًفـًل اًخسزجيي ابذللوق اـلـرتف هبا يف  ،وتبٔكىص سا مسح تَ

 ُشا اًـِس،ساًىة ٕاىل رعل مجيؽ اًس حي ودعوظا سخيي اؾامتذ ثساتري جرشيـية(.

وةل ٕاىلوؿَيَ فٕان وفاء اصلوةل ابًزتاساهتا اًلاهوهية، واًيت حىون كس وضبٔث حبنك اهضٌلرما ٌَـِس،يـين ٔبن جسـ  اصل
2
  

 اًخـِس ابختار ارلعواث اًالسسة: -* 

ٕان رعل يًضبٔ ؾيَ كيام اصلوةل ابختار ارلعواث اـلالمئة إلحلاق اذللوق  وثضلك فوزي ذون ٔبي ثبٔحيي بٔو     

ثبٔذري،وزمغ ٔبن ٕاحلاق اذللوق الاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية عم معَية سس متصت وثسزجيية،ٕاال ٔبن اختار 

ًعسذ عم سسبةٔل فوزية،وجية ٕان ثمت تافة ارلعواث اًيت ثلسم ؿَهيا اصلوةل يف وكت كعري سن ارلعواث هبشا ا

                                                           
1
  127هف  اـلصح اًساتق، ض - 

2
 وسا تـسُا . 12هف  اـلصح اًساتق ،ض - 
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اهضٌلم اصلوةل ًِشٍ االثفاكية ، وال ثيحرص ثغل ارلعواث ؿىل اـلس خوى اقلًل يف سداذزت اصلوةل الختار ٕاحصاءاث 

إلذازية، اًلضائية ، الاكذعاذية جرشيـية فلط، زمغ ٔبطميخَ،تي جية ٔبن ثخـساُا ؿرب اختار مجةل سن ارلعواث ا

والاحامتؾية واًخـَميية سن بٔخي اًوفاء تشعل اًخـِس، وحيؼ  رعل تبطٔمية كعوى ذاظة ٕارا سا ثحني وحوذ 

 ادذالف او ثـازط تني اًدرشيؽ اقلًل اًلامئ والاًزتام ادلسيس اًياصئ سن اهضٌلم اصلوةل ٌَـِس اصلويل 

اصلوةل ٕاىل اختارُا حمسذت وذكيلة ،وجسدٌس ٕاىل حتَيي ًواكؽ ُشٍ اصلوةل سن ويًدلي ان حىون ارلعواث اًيت ثحاذز 

ساوية وضؽ ُشا فهيا،وكس ٔبوحض اـللصز ارلاض ًٔلدم اـلخحست ارلاض ابذلق يف اًسىن اـلالمئ وفلا ـلا يصذ يف اـلاذت 

بُٔساف ثعويص اًؼصوف اصلول سَزسة ابؾامتذ ٕاسرتاثيجية وظيية ًإلساكن حتسذ ( سن اًـِس ٔبن : ) 1)اًفلصت 11

اإليوائية وثـيني اـلوازذ اـلخاحة ًخحليق ُشٍ ألُساف وبٔفضي اًس حي الس خزسارما سن حير فـاًية اًخاكًيف،بٔي 

حتسيس اـلسؤوًياث، واإلظاز اًزسين ًخيفيش اًخساتري اًالسسة،وؿَيَ واوسجاسا سؽ كاهون حلوق اإلوسان،يًدلي ًِشٍ 

سـا وحليليا سؽ تافة اًلعاؿاث الاحامتؾية،مبا فهيا اـلرشذين واطلين ال الاسرتاثيجياث بٔن ثـى  جضاوزا وا

 يسىٌون يف سسىن الئق وذمثَهيم وسٌؼٌلهتم ،سضازنة واسـة وحليلية سهنا.

 اس خزسام اـلوازذ اـلخاحة ًِا مضن اذلس ألكىص:-*

ت صلهيا،وتلغ اًيؼص ؾن سعسز ُشٍ اـلوازذ اـلاذية اـلخوفص  تبٔن ثلوم ابس خزسام ويـين رعل ٔبن ؿىل اصلوةل اًزتام  

اـلوازذ سواء تاهت سوحوذت صلهيا ٔبظال ٔبو ثوافصث ؿرب اـلساؿست واًخـاون اصلًويني ،ورعل سن ٔبخي اًوفاء 

ابذللوق اًوازذت يف ُشا اًـِس اصلويل،وتلغ اًيؼص ؾٌل ٕارا تاهت ثغل اـلوازذ اـلخاحة صلى اصلوةل كري تافية ثضلك 

عل ،سَزسة ابن جسـ  ًضٌلن ٔبوسؽ متخؽ ذمىن ابذللوق اًوازذت يف اًـِس اصلويل سَموش فٕان اصلوةل،زمغ ر

ا اًؼصوف اًسائست.  ًٔلفصاذ،ٔبذشت يف اؾخحاُز

نٌل ثوحض ثغل اًفلصت ٔبن معَية اس خزسام ثغل اـلوازذ جية ٔبن حىون سديية ؿىل ٔبساش الاس خزسام  اًفـال 

و سا يؤنس ؿ  سن سداذئ ـلحوزػ يف س ياق حتسيس  28و  27َيَ اـلحسٔبين واًياحؽ واـلدساوي ٌَمعاذز اـلخوفصت ،ُو

 الاًزتاساث اًياص ئة ؾن اًـِس اصلويل ٌَحلوق الاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية واٌظلان ييعان .

: ًخحسيس سا ٕارا مت اختار دعواث سالمئة ًخحليق ثغل اذللوق اـلـرتف هبا يف اًـِس اصلويل ،فبٔن  27اـلحسٔب 

 يـع  ًالس خزسام اًفـال وفصض اًوظول اـلدساوية ٌَمعاذز اـلخوفصت. الاُامتم جية ان
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ففامي يخـَق ابس خزسام اـلعاذز اـلخوفصت فبٔن ألًووية جية ٕان ثـع  ًخحليق اذللوق اًوازذت يف  28ٔبسا اـلحسٔب 

 .اًـِس، سؽ الاُامتم ابذلاخة ًضٌلن ثَحية سذعَحاث اـلـيضة ًلك فصذ ونشعل ثوفري ارلسساث اًرضوزية

ا ًـم اًوفاء ابالًزتاساث  ٕان ُشا الاًزتام يـصف ابذلس ألذىن ٌضلوةل، وؿَيَ ال يًدلي ٔبن ثَجبٔ اصلوةل يف ثربيُص

اًياص ئة ؾن اًـِس اصلويل ٕاىل ضـف سوازذُا ٔبو هسزهتا، سا يسفـِا ًـسم اًسـي الس خزسام سوازذُا،والن اًعياكة 

الًزتام اًياصئ ازثحاظا ابـلوازذ اـلخاحة  صلهيا، تلغ اًيؼص ؾن اًلاهوهية ثـين ٔبن اصلوةل جية ٔبن جسـ  ٌَوفاء اب

وفصهتا ٔبو حمسوذيهتا،ويف حال ثشزغ اصلوةل تـسم كسزهتا ؿىل اًوفاء ابًزتاساهتا وفق اذلس ألذىن ثسخة ضـف بٔو 

اـلخوفصت  هسزت ثغل اـلوازذ فيجة ؿَهيا ٔبن حىون كاذزت ؿىل ٕازحاث بٔن لك ادلِوذ كس تشًت الس خزسام لك اـلعاذز

 صلهيا يف سسـاُا ٌَوفاء ابًزتاساهتا ٔكسص هل ٔبًووية يف ٕاظاز ثغل الاًزتاساث اصلهيا.

 اًسـي ًضٌلن اٍمتخؽ اًخسزجيي ابذللوق :-*

ويـين اإلًزتام اًياصئ  سن ُشٍ ازلةل ان جسـ  اصلوةل ٔبوال وكدي لك يشء ٕاىل ٕاؾٌلل اذللوق اًوازذت يف اًـِس    

 يفِم سن رعل ٕاؾعاء اصلوةل اذلق يف ٕاؿاكة ٔبو ثبٔذري دعواث اًسـي ٌَوفاء هبشٍ اذللوق،اصلويل، ويًدلي ٔبال 

يفِم سن رعل ٔبن معَية اٍمتخؽ اًفـًل اًخسزجيي هبشٍ اذللوق عم معَية سس متصت وسذواظةل ثسزجييا،ويـين سواظةل 

ـمتس ٕاؾٌلل اذللوق ثضلك زمسي ُيا واس متصاز الاس خزسام اًياحؽ واًفـال واًرتاهكي ٌَمعاذز اـلخوفصت صلى اصلوةل،وي 

ا اس خزسام ثغل اـلوازذ اـلخاحة ٔبنرث سن اؾامتذٍ ؿىل اـلعاذز هفسِا ٔبو ؿىل ٕاساكهية  ؿىل اًعصيلة اًيت ثمت ؿرُب

 سايذهتا .  

 ارلامتة:

ويف ألذري وؿىل ضوء سا س حق رهٍص ، ميىٌيا ٔبن خنَط اًلول ابن اذلق يف اًسؼىن اـلؼالمئ ُؼو حؼق يؼبئت يف   

ة سؿل ٔبًووايث اًرضوزية ًإلوسان حيفغ هصاسذَ، فِو حق ظحيـي، فِؼو ال يلؼي ٔبطميؼة ؾؼن حاخؼة اإلوسؼان ٕاىل مق

اًعـام واًرشاة، نٌل اهَ رضوزي ًخحليق الاس خلصاز افلمتـي اطلي يس خعيؽ اًفصذ سواء اًصخي ٔبو اـلصٔبت ٔبن يؤذي 

ًفَسؼفة اًؼيت جسؼـ   ٕاىل الازثلؼاء جؼمنط حيؼؼات ذوزٍ اـلؼبٔسول يف افلمتؼؽ .وإلؾعؼاء اًصؤيؼة اًعؼحيحة حتؼت سؼؼةل ا

اـلواظن سواء اًصخي ٔبو اـلصٔبت وحتليق زفاُيهتٌل وسساؿسهتٌل ؿىل ٔبذاء واحداهتٌل جتاٍ وظهنٌل ؤبزسهتٌل ؿىل ٔبهكي وخؼَ 

 يًدلي ٕاثحاغ ارلعواث اًخاًية ، اًيت ثـس مبثاتة ثوظياث وسلرتحاث وعم:
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ورعل سن ذالل سؽ افلمتـاث اقلَية سن ٔبخي ٕاؾٌلل حلوق اًسىن، رضوزت اكرتاخ ظصق اًيت ميىن هبا اًـمي-*

 سايذت ٔبمناظ اًخحصك اكلخَفة :

 سايذت وؾي ألفصاذ حبلوق اًسىن،وذاظة اًًساء اـلـصضاث ٌَحصسان زلةل سن ألس حاة .-  

 سصاكدة ثيفيش اًس ياساث واـلرشوؿاث وحتسيس الاىهتاتاث ذللوق اًسىن ثسخة اٍمتيزي.-

 اث افلمتؽ يف اصلؾوت ٕاىل ثخين حنو س ياساث وكواهني سالمئة خبعوض اًسىن .ذمع فئ-

 اًسـي ـلٌلزسة اذللوق ألساس ية سن ذالل حتصتاث معَية ابدلِوذ اطلاثية.-

 اـلضازنة يف وضؽ اًس ياساث .-

 اًسـي ٌَمعاًحة ابذللوق سن ذالل اـلؤسساث واقلامك اًوظيية اـلالمئة .-

 وز ٔبفضي حيوي ويضمن ُشا اًيوغ سن اذللوق ) اذلق يف اًسىن اـلالمئ(:اًخعَؽ  تخىصي  ذس خ-*

 ًخلعية حواهة ٔبدصى ثخـَق تلضية اًسىن، ميىن سصاؿات اًيلاظ اًخاًية:

يؼة اًؼيت ثـؼّصف اذلؼق يف  ٔبواًل، ، ٔبو اًؼيط ”اـلسؼىن اـلؼالمئ“اإلصازت يف اـلواذ اـلخـَلة ابًسىن ٕاىل اـلوازيؼق اصلًو

ىن اـلؼؼالمئ وعم: اًضؼؼٌلن اًلؼؼاهوين ٌَحيؼؼاست الٓسٌؼؼة، وثؼؼوفص ارلؼؼسساث اًـاسؼؼة واـلصافؼؼق رصاحؼؼة ؿؼؼىل رشوظ اـلسؼؼ

ألساس ية، واًلسزت ؿًل حتمي حلكفة اـلسىن، واًعالحية ٌَسؼىن، وٕاساكهيؼة اذلعؼول ؿَيؼَ ذاظؼة ٌَفئؼاث كؼري 

المئؼؼة اًثلافيؼؼة اًلؼؼاذزت واـلِمضؼؼة، وسؼؼِوةل اًوظؼؼول ـلوكؼؼؽ اًسؼؼىن، واًلؼؼصة سؼؼن ٔبسؼؼاهن اًـمؼؼي واـلواظؼؼالث، واـل

 ٌَمس خزسسني.

ٔبن يضمي اذلق يف اـلسىن اـلالمئ تافة اـللميني ذاذي سرص )سواء سرصيني ٔبو كري سرصيني( حير ٔبهَ حق  اثهيًا،

 ٔبسايس جية ٔبن يمتخؽ تَ تافة اًساكن ذون متيزي وتلغ اًيؼص ؾن وضـِم الاكذعاذي ٔبو الاحامتؾي.

ؾي ٌَمسؼىن وسسؼ ئوًية اصلوةل يف رعل سؼواء سؼن ثؼوفري اـلسؼىن اـلؼالمئ اإلصازت ٕاىل كضية اإلهخاح الاحامت اثًثًا،

تعوزت سدارشت ٌَعحلاث الٔنرث احذياخؼًا، ٔبو ثؼوفري اًحيئؼة اـلؤسسؼ ية واـلؼوازذ اًالسسؼة ًـمَيؼة اإلهخؼاح الاحامتؾؼي 

 ٌَمسىن سن ٔبذواث كاهوهية ومتويَية وٕاذازية، وذمع فين، ؤبزايض وذاساث ثسـص سٌاسة.
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ثـرتف اصلوةل جبِوذ اًـمصان اطلاثية وكري اًصمسية، ؤبن ثـمي ؿؼىل ثلٌؼني ٔبوضؼاؾِا وٕاسؼساذُا ابرلؼسساث ٔبن  زاتـًا،

واـلصافق اـلعَوتة، ؤبن ثسمع اـلحاذزاث اطلاثية واًخـاوهية يف ُشا افلال سواء سن ٔبفصاذ ٔبو حٌلؿاث، ؤبن ميخس اًزتام 

 س خحسزة واًلامئة ابًفـي ؿىل حس اًسواء.اصلوةل جتاٍ اـلسىن اـلالمئ ٕاىل اـلياظق اًسىٌية اـل 

اًزتام اصلوةل تضٌلن اذلياست الٓسٌة ًاكفة اًساكن ذون متيزي سؽ الاؿؼرتاف تبمٔنؼاظ اذليؼاست اًصمسيؼة واًـصفيؼة  ذاسسًا،

وكري اًصمسية، نشعل اًخـاسي سؽ كضااي وضؽ اًيس ؿؼىل ٔبسؼالك اصلوةل )اًخلؼاذم اـلىسؼة ٌَمَىيؼة( تعؼوزت معَيؼة 

 ي سضالك اـلسىن اـلالمئ يف ثغل اـلياظق.جسِم يف ح

ية يف ُشا افلال. ساذسًا،  حؼص معَياث اإلذالء اًلرسي ذون حنك كضايئ هنايئ، سؽ الاًزتام ابـلـايري اصلًو

ا سن اًوسائي يف ٕاظاز سوازذُا اـلخاحة ًخَحية ُشا ساتـا:  ؿىل اصلوةل ٔبن ثخزش اإلحصاءاث اًدرشيـية اـلـلوةل وكرُي

 يا.اذلق ثسزجي 

ال جيوس ظصذ ٔبي رسط سن سسىٌَ ،ٔبو ُؼسم سسؼىٌَ ذون اس خعؼساز حؼنك سؼن حموكؼة حصاؾؼي فيؼَ مجيؼؽ اثسٌا: 

 اًؼصوف اقليعة ابًلضية، وسن اقلؼوز وضؽ ٔبي جرشيـاث جسمح ابإلذالء ابإلهصاٍ سن اـلسىن.
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 : كامئة اـلعاذز واـلصاحؽ

 ٔبوال: كامئة اـلعاذز :

 - اًلصبٓن اًىصمي 

 -اًيحوي اًرشيف . اذلسير 

 اثهيا : كامئة اـلصاحؽ

 اًىذة:-01

 -،ذاز اًفىص، ذسضق،تسون س ية اًًرش.ثسوين اصلس خوز اإلسالسم،ؿًل اـلوذوذي 

 ،تسون س ية اًًرش.ٔبحاكم اطلسيني واـلس خبٔسٌني يف ذاز اإلسالم،سيسان ؾحس اًىصمي 

 اـللاالث:-02

 ،جمؼؼةل ادلاسـؼؼة سية واًلؼؼاهون اصلويل،حلؼؼوق )اًالحئؼؼني( يف اًرشؼؼيـة اإلسؼؼالظؼؼالخ اصليؼؼن ظَؼؼة فؼؼصح

اإلسالسية )سَسةل اصلزاسؼاث اإلسؼالسية( ،ادلاسـؼة اإلسؼالسية، قؼزت ، فَسؼعني،افلضل اًسؼاتؽ ؾرشؼ، 

 .2009اًـسذ ألول، ييايص ، .

 االثفاكياث اصلوًية واإلؿالانث : -03 

  1948اإلؿالن اًـاـلي ذللوق اإلوسان. 

  1954ًس ية االثفاكية ارلاظة توضؽ اًالحئيني. 

  1959ٕاؿالن حلوق اًعفي ًس ية. 

  1969ٕاؿالن اًخلسم واإلمناء يف اـليسان الاحامتؾي س ية 

 - 1966اًـِس اصلويل ارلاض حبلوق اإلوسان الاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية ًس ية 

 - 1966اًـِس اصلويل ذللوق اإلوسان اـلسهية واًس ياس ية ًس ية 

  1963يؽ ٔبصاكل اٍمتيزي اًـيرصي س ية ٕاؿالن ألدم اـلخحست ٌَلضاء ؿىل مج. 
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  ية ٌَلضاء ؿىل مجيؽ ألصاكل اٍمتيزي اًـيرصي ًس ية  .1969االثفاكية اصلًو

  االثفاكية ألوزوتية ذللوق اإلوسان 

 االثفاكية ألسصيىية ذللوق اإلوسان 

 سرشوغ اـليثاق اًـصيب ذللوق اإلوسان 

  1971اإلؿالن ارلاض حبلوق اـلـوكني ًـام. 

  1974ضبٔن حٌلية اًًساء وألظفال يف حاالث اًعوازئ  واـلياسؿاث اـلسَحة ًس ية ٕاؿالن ث. 

  1976ٕاؿالن سداذئ فاىىوفص ًس ية. 

  ية ًلمؽ حصمية اًفعي اًـيرصي واـلـاكدة ؿَهيا ًس ية  .1976االثفاكية اصلًو

 - 1981اثفاكية اًلضاء ؿىل مجيؽ ٔبصاكل اٍمتيزي ضس اـلصٔبت ًس ية. 

 1986ًس ية  ٕاؿالن اذلق يف اًخمنية. 

 - 1988ٕاؿالن ودعة معي فييا ًس ية. 

 - ية سلاية حلوق مجيؽ اًـٌلل اـلِاحصين ؤبفصاذ ٔبزسضم ًس ية  .1990االثفاكية اصلًو

  1996ٕاؿالن اسعيحول ارلاض ابـلس خوظياث اًخرشية ًـام. 

  ٕاؿالن ثضان اـلسن واـلس خوظياث اًخرشية ألدصى يف ألًفية ادلسيست ًس ية
2001.

 

 اث اصلوًية:اًلصاز -04 

  1948تاهون ألول/ ذيسمرب   10(  اـلؤزد  يف 3-ٔبًف ) ذ 217كصاز ازلـية اًـاسة. 

 :كصاز ازلـية اًـاسة زمق  

 429  هيسؼان /  22،وذذَت حؼزي اًيفؼار يف  1950تاهون ألول / ذيسمرب  14 14( واـلؤزد يف 5-)ذ

 .1954ٔبفصيي سن ؿام 

 - 1959جرشين اًثاين / هومفرب سن ؿام  20ؤزد يف (،واـل14-)ذ 1386كصاز ازلـية اًـاسة. 

 - 1969تاهون ألول / ذيسمرب سن اًـام  11(،واـلؤزد يف 24-)ذ 2542كصاز ازلـية اًـاسة . 
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  1963جرشين اًثاين/ هومفرب  20(،واـلؤزد يف 18-)ذ 1904كصاز ازلـية اًـاسة. 

 - 1966/ ذيسؼمرب -تاهؼون ألول 16اـلؤزد يف (، 21-ٔبًف )ذ  2200كصاز ازلـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست ،

 .1976تاهون اًثاين / ييايص  3وذذي حزي اًيفار يف 

  1966تاهؼؼون الاول / ذيسؼؼمرب  16( اـلؼؼصد يف 20)ذ، 2200كؼؼصاز ازلـيؼؼة اًـاسؼؼة ًؼؼٔلدم اـلخحؼؼست زمق  ،

 . 1976تاهون اًثاين / ييايص  3واطلي ذذي حزي اًخيفيش تـس ؾرش س يواث يف 

  ـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست زمق: كصاز ازل 

 2106 4،وذذَت حزي اًيفار يف 1965تاهون ألول/ ذيسمرب سن اًـام  21(،واـلؤزد يف 20 -ٔبًف ) ذ 

 .1969تاهون اًثاين / ييايص سن اًـام 

 1994ٔبيَول / سخمترب  15تخازخي  102اًوزت اًـاذية   5437صاز خاسـة اصلول اًـصتية زمق ك. 

 1971تاهون ألول / ذيسمرب  20(، اـلؤزد يف 26 -)ذ 2856سة كصاز ازلـية اًـا. 

   1974تاهون ألول /ذيسمرب سن اًـام  14(، اـلؤزد يف 29-)ذ 3318كصاز ازلـية اًـاسة. 

 - وذذَت حزي اًيفؼار يف  1973جرشين اًثاين /هومفرب  30( اـلؤزد يف 28-)ذ 3068كصاز ازلـية اًـاسة ،

 .1976 متوس/ يوًيو سن اًـام 18

 : 1979تاهون ألول / ذيسمرب سن اًـام  18اـلؤزد يف  180ق، 34كصاز ازلـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست زمق 

 .1981ٔبيَول / سخمترب  3، وذذَت حزي اًيفار يف 
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 اسلاية اـلسهية ٌَحق يف اًعوزت يف اًدرشيؽ ادلزائصي

 ألس خار/ تَحاح يوسف       

 خاسـة س يسي تَـحاش      

  سلسسة 

ٕان ًإلوسان ظائفة سن اذللوق يـرب ؾهتا ابذللوق اـلالسسة ٌَضرعية ، و ُخَ ألذريت عم سا يخلصز ٌَفصذ حٌلية 

ا اكلخَفة ، و ُشا اًيوغ سن اذللوق فىصت حسيثة وضبٔث يف اًفلَ اًلصيب ؿىل يس  ًـيارص رسعيخَ يف سؼاُُص

طلي تان هل اًس حق يف ثلٌيهنا يف اًلاهون اـلسين  ،و سٌَ اًفلِاء ألـلان  ، مث اهخلَت ٕاىل اًفلَ اًسويرسي ا

اهدرشث يف اًحضلان ألوزوتية  ، وؾل يـصف اًفلَ  و اًلضاء اًفصوس يان ُشٍ اًفىصت ٕاال يف اًس يواث ألوىل سن 

اًلصن اـلايض .
1

 

ؿىل و سن ٔبضم اذللوق اٌَعيلة ابًضرعية ، اذلق يف اًعوزت و يلعس تَ  سَعة اًضرط يف اإلؿرتاط 

ٕاهخاح ظوزثَ تسون سوافلذَ رصاحة بٔو مضييا ، و يس خوي يف رعل ٔبن يىون ٕاهخاح اًعوزت كس مت ابًوسائي 

اًخلَيسية تاًصمس تبٔهواؿَ اكلخَفة ؿىل اًوزق و اًلٌلص و ارلضة ٔبو ٔبن ييحر هل متثال و كرٍي ٔبو تان رعل 

اًسيامنئية .  نٌل خيوهل ُشا اإلس خئثاز سن ابة ٔبوىل ابًوسائي اـلياكهيىية اذلسيثة ٔكهجزت اًخعويص اًفوثوقصافية بٔو 

حؼص ورش ظوزثَ يف اًعحافة سىذوتة تاهت ٔبو سصئية 
2
، و ؿىل ُشا ألساش فاـللعوذ ابًعوزت اًيت يصذ ؿَهيا  

شا اًيوغ سن اذللوق فصضَ اًواكؽ  تـس اًخعوز اًِائي اطلي ذلق اًخلٌية   ُشا اذلق ظوزت اإلوسان ال ألص ياء ، ُو

ابًخحسيس كعاغ اًخعويص ، سن سيــاذت ًىفاءت اًـسساث و ألفالم ،فهبخَ اًلفزت اًخىٌوًوحية  ثـصضت ظوزت و 

اإلوسان يف حياثَ اًـاسة وارلاظة ٍهتسيساث و خماظص حس مية هديجة ثوافص ٔبهجزت و سـساث فٌية ذكـيلة ميىن 

                                                           
1
 1، ظ  -ذزاسة سلازهة تبٔحاكم اًفلَ اإلسالسم و اًدرشيؽ اـلرصي و احهتاذاث اًلضاء اًفصويس  -، هؼصية اذلق يف اًلاهون اًوضـي ادلزائصي  ٔب.صويق تيايس - 

  68 – 67، ض ض  2010،  -ادلزائص –ادلزائص اًـامصة –اًلدة اًلسمية  -صازغ سسـوذي 03، ذاز ارلَوذية ، 

2
؛ ذ. ذاصل 380، ض 2005،  -سرص –اإلسىٌسزية  –ألسازيعة  -صازغ سوثري 38ذ. زسضان ٔبتو سـوذ، اًيؼصية اًـاسة ٌَحق، ذاز ادلاسـة ادلسيست ،   - 

، ض  2008،  -سرص  –اًلاُصت  –صازغ ؾحس ارلاًق ثصوث  32، ذاز اٍهنضة اًـصتية ،  1ظ  ، -ذزاسة سلازهة  –سععف  فِمي، اـلسؤوًية اـلسهية ٌَعحفي 

 . 87؛ ٔب. صويق تيايس ، سصحؽ ساتق ، ض  261
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ز تني يسيَ اسذؼؼزسارما يف سصاكدة اًضرط و اًخجس  ؿَيَ و ثعويٍص ذون سـصفذ ــــَ رعل ، تي كس جيَ  اـلعّوِ

 ذون ٔبن يخفّعن تبٔهَ يلوم تخعويٍص ٔبو تدسجيي سا يسوز حوهل يف سلعؽ فيسيو وحنٍو .

اسلاية -و ؿىل ٔبساش ُشا اًخلسمي ثؼِص خَيا ؿةل ؤبطمية اًححر يف ُشا اـلوضوغ ارلعة اًض يق و اطلي ُو 

، فِو يس هتوي اًيف  ًخليص ٔبحاكسَ  وسـصفهتا   و يضس اإلهدداٍ -ي اـلسهية  ٌَحق يف اًعوزت يف اًدرشيؽ ادلزائص 

ًلك حزء فيَ ...ؾل؟ ..ٔلهَّ يخـَق ثىشء فييا ، سصثحط ثضرعيــخيا ،سذعي جىياهيا اـلـيوي  فؼؼؼؼؼعوزان ؿىل ٔبى 

حمي اُؼؼؼؼؼؼؼامتم  لك حاسي تاهت وضـــــص ؤكهّنا حزء سلذعؽ سن ٔبحساذان ، وؾــــَيَ ال هلاًؼي ابًلول ٔبن اًعؼؼوزت  

فصذ يف ُشا اًـاؾل ، و ُشا سا يىسة  ُخَ اصلزاسة ألطّمية اًحاًلة سايذت ؿىل ســــا ٔبوزذان بٓهفا سن ثلسم يف 

اًوسائي       و اًخلٌياث اًيت جسمح ابىهتاك ُشا اًيوغ سن اذللوق و دعوظا يف اًس يواث ألذريت ، طلا فيا 

 وق سسهيا يف اًدرشيؽ ادلزائصي ، وسا ظم اًوسائي اـللصزت ًخحليق رعل ؟حصى هيف حيم  ُشا اًيوغ سن اذلل

ابؾخحاز ٔبن اذلق يف اًعوزت  ٔبحس اذللوق اـلالسسة فلس حصض اـللنن ادلزائصي، ؿىل نفاةل اسلاية اـلياس حة ًِشا 

اذلق يف كاهوهَ اـلسين
1
ن ظصيق ٕاًزام ، و رعل سن ذالل اختار ٕاحصاءاث وكائية ـليؽ وكوغ  اإلؾخساء  ٔبو ؾ 

اـلـخسي ابًخـويغ ، ٕارن و تياءا ؿىل ُشا اًخلسمي فٕان اسلاية اـلسهية ًؼؼؼؼِشا اًيوغ سن اذللوق  كس حىون وكائية 

 .يف خاهة   و ؿالحية يف خاهة بٓدص  

 

 

 

 

                                                           
1
اًصمسية زمق ادلصيست  –يخضمن اًلاهون اـلسين ادلزائصي  اـلـسل و اـلمتم  1975سخمترب  26سؤزد يف  58-75سن ألسص زمق  47يصاحؽ يف ُشا اًعسذ : اـلاذت  - 

ًلك سن وكؽ ؿَيَ اؾخساء كري سرشوغ يف حق سن اذللوق » ، و اًيت ثيط ؿىل ٔبهَ :  -م  1975سخمترب  30ه  اـلوافق ًؼؼؼ  1395زسضان  24اـلؤزذة يف   78

اـلخـَق  ابًلاهون  1948ًس ية  131سن اًلاهون زمق  50؛ و اـلاذت «اـلالسسة ًضرعية ٔبن يعَة وكف ُشا اإلؾخساء و اًخـويغ ؾٌل يىون كس ذللَ سن رضز 

 :اـلسين اـلرصي اًيت ثيط ؿىل ٔبهَ 

؛و « ًلك سن وكؽ ؿَيَ اؾخساء كري سرشوغ يف حق سن اذللوق اـلالسسة ًضرعية ٔبن يعَة وكف ُشا اإلؾخساء و اًخـويغ ؾٌل يىون كس ذللَ سن رضز»  

ًلك سن وكؽ ؿَيَ اؾخساء كري سرشوغ يف حق سن اذللوق » ين ألزذين ، و اًيت ثيط ؿىل ٔبهَ: اـلخـَق تـــاًلاهون اـلس1976ًس ية  43سن اًلاهون زمق  48اـلاذت 

 « .اـلالسسة ًضرعية ٔبن يعَة وكف ُشا اإلؾخساء سؽ اًخـويغ ؾٌل يىون كس ذللَ سن رضز 
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 اإلحصاءاث اًوكائية سلاية اذلق يف اًعوزت:اـلححر  ألول

سٌلٍ اًحـغ حوكن يف سٌؽ ورش ظوزت اًضرط ذون زضاٍ يف حصيست ٕان اسلاية اذلليلية ٌَحق ؿىل  اًِيئة نٌل بٔ 

ا، ٔلهَ سىت اىهتم ُشا اذلق و مت اًًرش فٕان اسلاية اًلاهوهية اًحـسية ، و ٕان وخسث فٕان فاؿَيهتا  ٔبو جمةل ٔبو حنُو

س خىون ٔبضـف جىثري دعوظا و ٔبن ُشا اًيوغ سن اذللوق يصثحط يف اًىثري سن ألحول تــاذليات ارلاظة  

 ٌَضرط.

فاسلاية اًلاهوهية اًحـسية ٕان حصت اًـحازت يف سثي ُشا اًيوغ سن اإلؾخساءاث تاصلواء اطلي و ٕان ساؿس ؿىل 

اًضفاء فلس يرتك هسواب ال حمنحي، تي ٕان اًسـي وزاء اسلاية تـس وكوغ اإلؾخساء كس يساؿس ، و يؤنس رعل اًرضز 

يس خددؽ رعل سن جضِري ابًضرط يف اقلامك، و حـي  اـلـيوي اطلي يعية اًضرط تـس ورش ظوزثَ هؼصا ـلا

ارلرب ٔبوسؽ هعاكا . فاـلعاًحة اًلضائية ٔبحياان ثؤذي ٕاىل ثبٔظيي اصلاء تسال سن اسدئعاهل، و سن ُيا اًوكاية ذري سن 

اًـالح 
1
، و ؿىل ُشا ألساش فلس حصض اًلاهون ؿىل ٔبن ال يلف سىذوف أليسي حىت يمت اإلؾخساء ؿىل اذلق  

عوزت تي ٔبخاس اختار ؿسذ سن اإلحصاءاث اًرسيـة ًوكف اإلىهتاك .يف اً
2

 

 طلا فيا حصى سا ثغل اإلحصاءاث  وهيف يمت ذمازس هتا ؟

 حؼص ورش اـلعحوؿاث بٔو وكف ثساوًِا :ـلعَة ألولا

يلعس ابًخساول تيؽ اـلعحوؿاث بٔو ؾصضِا ٌَحيؽ بٔو ثوسيـِا ٔبو ؾصضِا يف واهجاث اقلالث ٔبو ٔبي معي بٓدص 

َِا توخَ سن اًوحٍو يف سذياول ؿسذ سن ألصزاض، و ثحسو ٔبطمية ُشا اإلحصاء ٕارا تان اـلساش هبشا اذلق جيـ 

ؾن ظصيق اًًرش تعفة ؿاسة،  فوكف اًخساول كدي اًًرش مييؽ وضبٔت اصلاء متاسا، و ٔبسا ٕان تان وكفَ تـس اًًرش 

يـخرب مبثاتة اسدئعال ٌضلاء سن خشوزٍ .
3
  

                                                           
1
انهتا يف ػي اًوسائي اًخىًٌووحية اذلسيثة، ذاز اٍهنضة اًـصتية، يصاحؽ يف ُشا اًعسذ: ذ. ظاحل َلس ٔبمحس ذاية، اسلاية اًلاهوهية ٌَحيات ارلاظة ٌَـاسي و ضٌل  - 

 . 242، ض 2007،   -سرص -اًلاُصت–صازغ  ؾحس ارلاًق ثصوث 

2
 -ادلزائص -كس يعيية-لكية اذللوق  -، خاسـة اإلدوت سٌخوزي-زساةل ذنخوزاٍ -ذزاسة سلازهة –ذ.ؿاكًل فضيةل ، اسلاية اًلاهوهية ٌَحق يف حصسة اذليات ارلاظة  - 

 . 133، ض  2011-2012، 

3
 –، ذاز اٍهنضة اًـصتية ،صازغ ؾحس ارلاًق ثصوث  -ذزاسة سلازهة  –اذلق يف ارلعوظية  –ذ. حسام اصلين تاسي ألُواين، اذلق يف احرتام اذليات ارلاظة  - 

 .385-384، ض ض  1978،  -سرص –اًلاُصت 
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ت ٕاًيَ ٔبن حؼص اًخساول ٔبو وكفَ ٕارا تان ؿالخا فـاال يف سٌؽ اـلساش ابذلق يف اًعوزت ٕاال ٔبن ادلسيص ابإلصاز 

ٕاال ٔبهَ يـخرب يف حس راثَ سساسا دعري ابذلق يف اإلؿالم، و ابًخايل ثثوز ثضست ٔبطمية اـلواسهة تني اذللني .
1

 

خضمن اًلاهون اـلسين اـل  1975سخمترب  25اـلؤزد يف  58 -75سن ألسص   47و ابًصحوغ ٕاىل هط اـلاذت  

ًلك سن وكؽ ؿَيَ اؾخساء كري سرشوغ يف حق سن اذللوق » و اًيت ثيط ؿىل ٔبهَ  :  ادلزائصي اـلـسل و اـلمتم

، ٕار يخضح سن « اـلالسسة ًضرعيخَ ٔبن يعَة وكف ُشا اإلؾخساء و اًخـويغ ؾٌل يىون كس ذللَ سن رضز  

اـلععَح ألذري ال جية ٔبن يفِم سٌَ ابًرضوزت ٔبن يىون ذالًِا ٔبن اـللنن كس مسح "توكف اإلؾخساء" و ُشا 

اإلؾخساء كس تسٔب، فاًوكاية ذري سن اًـالح ، نشعل  سن خاهة بٓدص ؾحازت " وكف " اًوازذت يف اـلاذت اـلشهوزت 

ٔبؿالٍ ؿاسة حبير يلعس هبا وكف اإلؾخساء كدي ٔبن يحسٔب متاسا ٔبي سٌـَ، فاـللنن ٔبذش تفىصت وكف اإلؾخساء يف حاةل 

اـلساش حبق سن اذللوق اٌَعيلة ابًضرعية مبا فهيا اذلق يف اًعوزت ، و ًىن ٕاذذال اذلؼص و وكف اًًرش يف 

سـىن وكف اإلؾخساء حيخاح ٕاىل نثري سن اذلشز ٔلهَ يخضازة سؽ حصية اًعحافة ابؾخحاز ٔبن ُشا اذلق يدسؽ هعاكَ  

ش حبصية اًعحافة .و ٕاؾعاء اًلايض سَعة سٌؽ ثساول حصيست ٔبو ضحعِا يؤذي ٕاىل سسا
2

 

طلا فٕان اـللنن ادلزائصي كس هصش ًــَحق يف اًعوزت  ابؾخحاٍز حلا رسعيا ٕاحصاءاث سسهية وكائية حٌلية هل رعل 

 299سن اًلاهون اـلسين ٔبخاسث ظَة وكف اإلؾخساء ، و ُشا ألذري ابؾخحاٍز رضزا حاال  فاـلاذت   47ٔبن اـلاذت 

اـلخضمن كاهون اإلحصاءاث  2008فربايص 25اـلوافق ًؼؼؼؼؼ 1429ظفص ؿام  18اـلؤزد يف  09-08سن اًلاهون زمق 

يف مجيؽ بٔحوال الاس خـجال، ٔبو ٕارا اكذىض ألسص اًفعي يف ٕاحصاء يخـَق ابذلصاسة » اـلسهية واإلذازية ثليض ٔبهَ 

ث ذاظة، يمت اًلضائية ٔبو تبٔي ثستري حتفؼي يخـَق ابذلصاسة اًلضائية ٔبو تبٔي ثستري حتفؼي كري سٌؼم إبحصاءا

ؾصط اًلضية تـزمية افذخاحية ٔبسام اقلوكة اًواكؽ يف ذائصت ادذعاظِا اإلصاكل ٔبو اًخستري اـلعَوة و يياذى ؿَهيا 

،«يف ٔبكصة خَسة............. 
3
وؿَيَ ميىن ٌَمـخسى ؿَيَ اٌَجوء ٕاىل اًخساتري اًخحفؼية و يخعوز ٔبن يىون رعل  

                                                           
1
 .134-133ذ. ؿاكًل فضيةل، سصحؽ ساتق، ض ض  - 

2
 .138-137ذ. ؿاكًل فضيةل، سصحؽ ساتق، ض ض  - 

3
ادلصيست اًصمسية  –اـلخضمن كاهون اإلحصاءاث اـلسهية واإلذازية   2008فربايص  25ُؼ اـلوافق ًؼؼؼ 1429ظفص  18اـلؤزد يف  09-08سن كاهون زمق  299اـلاذت  - 

ؽ ٔبحوال الاس خـجال، ٔبو ٕارا اكذىض ألسص اًفعي يف ٕاحصاء يخـَق ابذلصاسة اًلضائية يف مجي» ،و اًيت ثيط ؿىل  ٔبهَ :  -م 2008ٔبفصيي  23اـلؤزذة يف  21زمق 

وكة اًواكؽ يف ذائصت ٔبو تبٔي ثستري حتفؼي يخـَق ابذلصاسة اًلضائية ٔبو تبٔي ثستري حتفؼي كري سٌؼم إبحصاءاث ذاظة، يمت ؾصط اًلضية تـصيضة  افذخاحية ٔبسام اقل

 َوة و يياذى ؿَهيا يف ٔبكصة خَسة .ادذعاظِا اإلصاكل ٔبو اًخستري اـلع
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ا  ثخضمن ظوزا معَيا يف اختار ٕاحصاءاث اذلجز، ٔبو جح ز ساذت سوضوغ اإلؾخساء ،  وعحيفة ٔبو جمةل  وحنُو

 فوثوقصافية ٔبو تازياكثريية اًخلعت وورشث ذون زضا ٔبحصاهبا  ذون زضا ٔبحصاهبا .

و ادلسيص ابإلصازت ٕاًيَ، ٔبن اـللنن ادلزائصي ٔبخاس ُشا اـلسغل ارلاض ٔبي اًلضاء اإلس خـجايل حفاػا ؿىل 

ٔبرضاز هبا و ٕاسـافا هلم إبحصاءاث وكذية زسيـة ،  سعاحل ارلعوم احذياظا ذلسوج
1
طلعل ال يَجبٔ ٕاًيَ ٕاال ٕارا  

سن كاهون  302ثوافص اس خـجال يربز اٌَجوء ٕاًيَ كدي اًفعي يف سوضوغ اصلؾوى، و ُشا سا ٔبنسثَ اـلاذت 

ؿاث اقلسذت اإلحصاءاث اـلسهية واإلذازية حير ثيط ؿىل حواز ثلسمي اصلؾوى اـلس خـجةل يف كري ألايم و اًسا

ًيؼص اًلضااي اـلس خـجةل ٕارا اكذضت ٔبحوال الاس خـجال اًلعوى، ٕاىل اًلايض اـللكف تيؼص اًلضااي اـلس خـجةل.
2

 

 ثـسيي  اـلعحوؿاث و وضـِا حتت اذلصاسة اًلضائية:اـلعَة اًثاين

ىٌَ ألسص حبشف ٕارا تان اـلساش تـــاذلق يف اًعوزت  ميىّن اًلايض ألسص مبيؽ ثساول اـلعحوغ، و ًىن ُي مي 

 ٔبو و ثـسيي تـغ ألحزاء اًوازذت يف اـلعحوؿاث ٔبو وضـِا حتت اذلصاسة اًلضائية ؟

 ثـسيي اـلعحوؿاث و حشف ألحزاء سهنا :اًفصغ ألول

ؾل يصذ رصاحة يف اًدرشيؽ ادلزائصي وحىت اـللازن   سا يضري ٕاىل ٕاؾعاء اًلايض سَعة ألسص حبشف اًعوز بٔو 

ٔبى اًصنزيت ٔبو اًس يس اـلـمتس  Le suportذلق ؿىل اًِيئة  سواء تان اذلاسي "ظمسِا ٌَمساش تـــا
3

ٌَمساش   

                                                                                                                                                                                            

 « .جية اًفعي يف اصلؿاوى اإلس خـجاًية يف ٔبكصة الٓخال 

1
، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية ، اًساحة  3،ظ  –هؼصية اصلؾوى ، ارلعوسة ، اإلحصاءاث اإلس خثٌائية  –ذ. توثضري حميس ٔبسلصان ، كاهون اإلحصاءاث اـلسهية  - 

 . 355، ض  2008،  -ادلزائص –ئص اًـامصة ادلزا –جن ؾىٌون  –اـلصنزية 

2
يف حاةل اإلس خـجال اًلعوى، جيوس ثلسمي اًعَة ٕاىل كايض اإلس خـجال ذازح ساؿاث » سن كاهون اإلحصاءاث اـلسهية واإلذازية ؿىل ٔبهَ :  302ثيط اـلاذت   - 

 و ٔبايم اًـمي، مبلص ادلِة اًلضائية حىت كدي كيس اًـصيضة يف جسي ٔبساهة اًضحط.

 سذ اًلايض اتزخي ادلَسة، و يسمح ؾيس اًرضوزت تخلكيف ارلعم ابذلضوز سن ساؿة ٕاىل ساؿة.حي

 « .و ميىٌَ اًفعي ذازح ساؿاث اًـمي و حىت ذالل ٔبايم اًـعي 

3
، ض  2011، -ادلزائص -يس يةارلصا– 17، كعـة زمق 2ٌضلزاساث و اًًرش و اًخوسيؽ، يح اًِياء  Taskidj.comٔب. هـمية وانس ، سلسسة يف ؿؿل اإلؿالم ،    - 

61. 
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هبشا اًيوغ سن اذللوق حصيست تاهت بٔو كٌات ، ًىن سن جيوس هل اذلنك توكف ٔبو سٌؽ اـلعاذزت جيوس هل اختار ٕاحصاء 

ٔبكي دعوزت و ُو اذلشف ٔبو اًخـسيي .
1

 

ًلاهون اـلسين اًساًفة اطلهص  ٕار ختول اًلايض سَعة ثلعية اًعوز سن ا 47و ٔبساش ُشا اإلحصاء هط اـلاذت 

ٔبو ظمسِا ٔبو جضعيهبا ٔبو بٔي ٕاحصاء بٓدص خيفي سـاـلِا فِشا اًيط اجسم ابًـموسية ،و ٕان اـليوزظ فيَ ُو وكف 

اإلؾخساء كدي وكوغ اًرضز ذما جيزي اًليام ابإلحصاءاث اًساتلة .
2

 

ًيوغ سن اإلحصاءاث اًيت هتسف ٕاىل سٌؽ ٔبو وكف اإلؾخساء اًلري اـلرشوغ ٕاال ٔبن دلوء اًلايض ٕاىل اختار ُشا ا

يضرتظ فيَ ٔبن يىون تـس ذزاسة وافية ًفاؿَية اإلحصاء ، و كسزثَ ؿىل تَوػ اًِسف اـلصحو سٌَ، و ٔبن يىون 

ابًلسز اًالسم ًوكف اإلؾخساء ٔبو سٌـَ ذون جتاوس .
3

 

َية ٔبهيست يف جمال اًعوزت ، ٕاال ٔبهَ ال يعَح و ال جيسي ؾيسسا و ادلسيص ابإلصازت ٕاًيَ ٔبن ُشا اإلحصاء را فاؿ 

يخـَق ألسص جبصيست يوسية تارلرب بٔو اٍهناز بٔو اًرشوق سثال ، اًيت يعصخ حشف اًعوز ٔبو حىت اًعفحاث سهنا  

ٕارا اكذىض ألسص رعل سضلك حصية اًعحافة اًـويط، ابإلضافة ٕاىل ٔبهَ سن اًعـة خسا اذلعول ؿىل ُشا 

ء و اطلي ُو اذلشف ٔبو اًخـسيي ٔلس حاة تسهيية واةحة، حصثحط مبواؾيس ٕاحصائية حىت يف اًلسم اإلحصا

اإلس خـجايل، رعل ٔبن ادلصائس ٔبو افلالث ثخساول و ثعي ٌَلازئ فوز دصوهجا، و ؿَيَ فيىون سن اًعـة 

ٔبسىن رعل ٔبن يبٔسص هبشا حشف اًعوز تـس وظوًِا ٕاىل سٌافش اًخوسيؽ و اًحيؽ، و ؿىل ٔبية حال جيوس ٌَلايض لكٌل 

اإلحصاء سن ٔبخي سٌؽ ٔبو وكف اإلؾخساء ؿىل اذلق يف اًعوزت .
4

 

 

 

                                                           
1
 .     141ذ. ؿاكًل فضيةل ، سصحؽ ساتق ، ض  - 

2
 . 373ذ. ذاصل سععف  فِمي ، سصحؽ ساتق ، ض  - 

3
فة  ، ، ذاز اًثلا 1ٔب. حسني صاهص ؾساف ، ااـلسؤوًية اـلسهية ؾن اإلؾخساء ؿىل اذلق يف اًعوزت تواسعة اًِاثف اقلمول ، ظ  –ذ. حـفص َلوذ اـللصيب  - 

 .161، ض  2010،  -ؾٌلن  –وسط اًحضل  –كصة اـلسجس اذلسيين  –ؾٌلزت اذلجريي 

4
 -، لكية اذللوق و اًـَوم اًس ياس ية -ختعط كاهون  -زساةل ًييي صِاذت ذنخوزاٍ يف اًـَوم -ذزاسة سلازهة –ذ. ظفية ثضاحن، اسلاية اًلاهوهية ٌَحيات ارلاظة  - 

 . 360، ض 2012،    -ادلزائص -و، ثزيي وس -خاسـة سًووذ سـمصي 
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 وضؽ اـلعحوؿاث حتت اذلصاسة اًلضائية :اًفصغ  اًثاين

ٕاحصاء حتفؼي منوريج يلعس تَ ٕايساغ يشء سذياسغ فيَ سن ظصف رسط ٔبو ؿست - Le séquestre-اذلصاسة 

تـس كىض اـلياسؿة ٕاىل اًضرط اطلي يثخت هل اذلق فيَ      و ُشا  ٔبصزاض تني ٔبيسي رسط بٓدص يَزتم إبؿاذثَ

اإلحصاء يسمح ٔبساسا ًٔلظصف يف اًزناغ  تخحضري ؾيارص اإلزحاث حتس حا صلؾوى ثـويغ ميىن ٔبن حصفؽ يف 

اـلوضوغ، و سن ُشا اـليؼوز ال جضلك اذلصاسة حٌلية ضس اإلؾخساء ؿىل اذلق يف اًعوزت تي ؾيرص ٕازحاث يف 

خـويغ ؾن ُشا اإلؾخساء، و كس حىون اذلصاسة وس يةل حٌلية حليلية يف اذلاةل اًيت يبٔسص هبا اًلايض ٕاىل ذؾوى اً 

كاية كيام اـلـخسي إبًلاء ٔبو حشف اًعوز حمي اًزناغ يف اـلًضوز، و اٌَجوء ٕاىل اذلصاسة يف ُخَ اذلاةل يىون 

ة اـلوضوغ ٕاًلاءٍ ٕارا ثحني ًِا سا يسؾو ٕاىل تلصط وكف اإلؾخساء. نٌل يدسم ُشا اإلحصاء تبٔهَ سؤكت إبساكن حموك

 ُشا اإلًلاء .

سن اًلاهون اـلسين اـلشهوزت بٓهفا  47وكف ُشا الاؾخساء اًوازذت يف اـلاذت -و ادلسيص ابإلصازت ٕاًيَ ٔبن ؾحازت 

 جضمي وضؽ اـلعحوؿاث حتت اذلصاسة فاـللنن حصك ٌَلايض اذلصية و اًسَعة ابختار اإلحصاءاث اـلياس حة ًوكف

سن اًلاهون اـلسين ادلزائصي، 603الاؾخساء، فاـلاذت 
1
ؾل حتسذ حاالث اذلصاسة ؿىل سخيي اذلرص، و ابًخايل ميىن  

اٌَجوء ٕاىل وضؽ وس يةل اإلؾخساء حتت اذلصاسة اًلضائية ظاـلا ٔبن ُشا اإلحصاء سوضوؾي، و حيافغ ؿىل حلوق 

اًعوزت تاًعوز و ألفالم و اًىذة و ألصزاض ، و يدٌاسة نشعل سؽ وسائي الاؾخساء ؿىل اذلق يف 

دعوظا حني ألذش تـني الاؾخحاز ٔبن ُخَ اًوسائي ال يضرتظ يف ظسوزُا اتزخي سـني ؿىل ؾى  اإلؾخساء 

اطلي يىون حاسهل ادلصيست ٔبو افلةل اصلوزية ، ٕار ٔبن اٌَجوء ٕاىل اذلصاسة اًلضائية ثضبهٔنا يـني حليلة سٌؽ اًًرش 

ٕاال تـس فواث سوؿس ظسوزُا، ذاظة ٕارا ثـَق ألسص ابًيوسية سهنا . تعفة سعَلة ٔلهنا ًن ثًرش
2

 

 

                                                           
1
 جيوس ٌَلايض ٔبن يبٔسص ابذلصاسة :» سن اًلاهون اـلسين ادلزائصي ؿىل ٔبهَ  :  603ثيط  اـلاذت  - 

 ٕارا ؾل يخفق روو اًضبٔن يف اذلصاسة . 602يف ألحوال اـلضاز ٕاٍهيا يف اـلاذت  - 

 ألس حاة اـلـلوةل سا خيىش سـَ دعصا ؿاخال سن تلاء اـلال حتت يسٍ. ٕارا تان ظاحة اـلعَحة يف ........ ٔبو ؾلاز كس جتمؽ صليَ سن - 

 « .يف ألحول ألدصى اـليعوض ؿَهيا يف اًلاهون  - 

2
 . 358-357ذ.ثضاحن ظفية ، سصحؽ ساتق، ض ض  - 
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 حق اًصذ بٔو اًخعحيح:اـلعَة اًثاًر 

ثشُة ٔبكَة كواهني اإلؿالم، و اًعحافة يف اًـاؾل ٕاىل ٕاؾعاء ألفصاذ اذلق يف اًصذ ؾٌل يًرش يف اًعحيفة بٔو 

صذ اطلي يصذ ًِا سن اـلرضوز، و جية ٔبن يًرش ثعحيحَ، و ثَزتم اًعحيفة اًيت ورشث ارلرب ٔبو اًعوزت تًرش اً

اًخعحيح فامي خيط اًًرشت اًيوسية يف اـلاكن هفسَ، و ابذلصوف هفسِا اًيت ظحؽ هبا اـللال اـلـرتط ؿَيَ ذون 

ٕاضافة ٔبو حشف ٔبو ثرصف بٔو ثـلية.
1
و يـخرب اذلق يف اًصذ ٔبو اًخعحيح سن اإلحصاءاث اًوكائية ٌَضرط . 

2
 

 ؟حصى سا سفِوم حق اًصذ؟ و سا دعائعَ؟ و هيف ثمت ذمازس خَطلا يعصخ اًدساؤل اي

 سفِوم حق اًصذ :ًفصغ ألولا

ثـسذث الٓزاء تعسذ ٕاجياذ ثـصيف ذلق اًصذ، فشُة زٔبي ٕاىل اًلول تبٔن ًِشا اذلق وهجان: ألول وس يب        

و يىون سذـَلا  و اًثاين سعَق، ويلعس ابًوخَ ألول حق لك رسط يف اًخـَيق ؿىل سا ثًرشٍ اًعحافة،

مبعَحة، و يلعس ابًوخَ اًثاين حق لك رسط يف اًخـَيق ؿىل سا ثًرشٍ اًعحف ترصف اًيؼص ؾن ثوافص 

اـلعَحة ابًًس حة هل و سؤذي ُشا اًصٔبي ٔبهَ ال يضرتظ وحوذ سعَحة ٌَضرط ًىن ميازش حق اًصذ، مفىت كاست 

ا مت ورشٍ مي  مبعَحخَ ٔبم ال، و يـاة اًعحف يًرش ٔبدداز ؾيَ، مترغ ؾن رعل حلَ يف اًصذ سواء ٔبتان س

 ؿىل ُشا اًخـصيف ٔبهَ يوسؽ سن هعاق حق اًصذ، و ابًخايل يوسؽ سن هعاق اًليس اـلفصوط ؿىل حصية اًعحافة .

و ُشا سا حسى جصٔبي بٓدص ٕاىل زتط حق اًصذ توحوذ اـلعَحة حير ؾصفَ تبٔهَ حق لك رسط يف ثوضيح بٔو 

سا صاتَ سواء ٔبتان ُشا اـلساش رصحيا ٔبم مضييا،  وؿىل ُشا  سواهجة سا كس يًرش يف اًعحف، و يىون

ألساش يىون حق اًصذ سذاحا ًٔلفصاذ سىت تان اًًرش يف اًعحيفة ضازا مبعَحهتم، و يس خوي يف رعل ٔبن 

 حىون اـلعَحة ساذية ٔبم سـيوية، نٌل يس خوي يف رعل ٔبن يىون اًخـصط ًِشٍ اـلعَحة رصحيا ٔبم مضييا.

                                                           
1
 . 142ذ. ؿاكًل فضيةل ، سصحؽ ساتق ، ض  - 

2
؛ ذ. َلس اًضِاوي ، وسائي اإلؿالم و اذلق يف 143ؿاكًل فضيةل، سصحؽ ساتق، ض  ؛ و يف هف  اـلـىن: ذ. 359ذ. ثضاحن ظفية ، سصحؽ ساتق، ض  - 

 .150، ض   2010،  -سرص  -اًلاُصت–، ذاز اٍهنضة اًـصتية، صازغ ؾحس ارلاًق ثصوث 1، ظ -ذزاسة سلازهة–ارلعوظية 
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ف حق اًصذ تبٔهَ: حق لك رسط يف ثلسمي ٕايضاخ تيف  اًعحيفة ؿىل سا ورش فهيا و سن مث ميىن ثـصي

رصاحة ٔبو مضيا، سىت تان ُشا اًًرش ساسا مبعاذلة اـلاذية ٔبو اـلـيوية، و رعل يف ٕاظاز اًضواتط اًيت كصزُا 

اًلاهون.
1

 

 دعائط حق اًصذ :اًفصغ اًثاين

 و سس خلال، و رعل ؿىل اًخفعيي اليٓت:ذلق اًصذ دعائط حمتثي يف هوهَ حلا ؿاسا، و سعَلا، 

 معوسية حق اًصذ :اًحيس ألول

و يلعس تشعل ٔبهَ حق سلصز ٌَاكفة، فيحق ًلك سن مشَِم ٔبي سلال حصفي سعحوة تعوزت هل و سواء رهص 

امسَ رصاحة، ٔبو تعوزت كري سدارشت ٔبن يعاًة ابذلق يف اًصذ ؿىل سا ورش، و ال جيوس حصسان ٔبي رسط سن 

ثسخة اجتاُاثَ اًس ياس ية، ٔبو ؾليسثَ اصليًية، ٔبو اًفىصية، ٔبو خًسَ، و كس ٔبنس اًفلَ و اًلضاء يف  ذمازس خَ رعل

فصوسا رضوزت احرتام حق لك رسط يف اًصذ .
2

 

 اًعفة اـلعَلة ذلق اًصذ:اًحيس اًثاين 

ا يىون و يلعس خباظية اإلظالق، ٔبن ألظي يف ذمازسة ُشا اذلق اإلابحة و ٔبن سا يصذ ؿَيَ سن كيوذ ٕامن

اس خثٌاءا سن ُشا ألظي، نٌل ٔبهَ ال يضرتظ ٔبن يمت ظياقخَ يف كاًة سـني ٕار يس خعيؽ ظاحة اًضبٔن ٔبن يضمن 

اًصذ دعحة ٔبًلاُا ٔبو ٕاؿالانث ٔبو صِاذاث ثَلاُا سن اًلري ٔبو دعاابث جسَمِا ٔبو سًضوزاث اهخزاتية ذاظة تَ 

  ؿىل امسَ رصاحة ٔبو مضيا.سثال ثعحيحا ٌَمًضوز اإلهخزايب اطلي ورشثَ اًعحيفة سض متال

تيس ٔبن ُشا ال يـين ٔبن حق اًصذ ال يصذ ؿَيَ تـغ اًليوذ، حير يخليس مبصاؿات حلوق اًلري، و كمي، و ٔبذالق 

افلمتؽ، و اًلاهون، فال جيوس ٔبن يخضمن كشفا ٔبو س حا ٌَعحفي ٔبو اًلري ٔبو سا حيخوي ؿىل سا خيسص اذلياء اًـام.
3

 

 

                                                           
1
صازغ ؾحس ارلاًق  32، ذاز اٍهنضة اًـصتية، 1، ظ -و اًلاهون اـللازنذزاسة حتَيَية يف اًدرشيؽ اـلرصي –ذ. ٔبرشف زسضان ؾحس اسليس ، حصية اًعحافة   - 

 . 313-312، ض ض  2004،  -سرص  -اًلاُصت–ثصوث 

2
 . 638ذ. ذاصل سععف  فِمي، سصحؽ ساتق ، ض  - 

3
 . 314ذ. ٔبرشف زسضان ؾحس اسليس، سصحؽ ساتق ، ض  - 
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 اًصذاس خلالل حق  :اًحيس اًثاًر

و يلعس تَ ٔبهَ حيق ٌَمخرضز اًخلسم جصفؽ ذؾوى ثـويغ ٔبسام اًلضاء سس خلةل ؾن حق اًصذ، ذون ٔبن مييـَ 

ُشا اذلق سن اـلعاًحة ابًخـويغ ؾن ألرضاز اـلاذية، و اـلـيوية اًيت ذللت تَ هديجة اًلشف ٔبو اًسة سثال، و 

اـلوضوغ ؿىل راث اًعحيفة، سا ذام اـللال اـلصاذ ال جيوس سٌـَ سن ذمازسة ُشا اذلق حبجة كياسَ ابًصذ يف راث 

اًصذ ؿَيَ كس ثضمن كشفا ٔبو س حا .
1

 

 ذمازسة حق اًصذ بٔو اًخعحيح:اًفصغ اًثاًر

ٕان اًدرشيؽ ادلزائصي،
2

و حىت  اـلرصي
3

يف هؼام واحس ؿىل ذالف -حق اًصذ واًخعحيح –حـال اذللني بٔى   

ٕار سزي  1919سخمترب  29اـلـسل ابًلاهون  1881يوًيو  29يف اًلاهون اًفصويس يف كاهون حصية اًعحافة اـلؤزد 

تيهنٌل فِشا ألذري يلصز حق اًصذ ًلك رسط وزذ رهٍص يف اًعحيفة ٔبو ورشث ظوزثَ فيلوم إبزسال زذٍ ٕاىل 

اًعحيفة اًيت ثلوم تًرشٍ ٕارا تان كس سسَ رضز ٔبو تان حمي صموم سن اًعحيفة، ٔبسا اًخعحيح فِو ذاض تبٔسٌاء 

ًـاسة.اًسَعة ا
4

 

سن  101، و رعل يف هط اـلاذت -Toutes personnes -و يالحغ ٔبن اـللنن ادلزائصي كس اس خـمي ؾحازت 

حيق ًلك »اـلخـَق ابإلؿالم ، و اًيت ثيط ؿىل ٔبهَ:  2012ييايص س ية  12سؤزد يف  05-12اًلاهون اًـضوي زمق 

طلا ؿىل ُشا  «س خـمي حلَ يف اًصذ رسط ثـصط الهتاساث تارتة سن صبهٔنا اـلساش ثرشفَ ٔبو مسـخَ ٔبن ي 

                                                           
1
ـلـىن: ذ. اًعية تَواحض ، حق اًصذ و اًخعحيح يف حصامئ اًًرش و ٔبثٍص ؿىل اـلسؤوًية ؛ و يف هف  ا 639ذ. ذاصل سععف  فِمي، سصحؽ ساتق ، ض  - 

، لكية اذللوق و اًـَوم  -ختعط كاهون حٌايئ -ٔبظصوحة سلسسة ًييي صِاذت ذنخوزاٍ اًـَوم يف اذللوق -07-90ادليائية يف ػي كاهون اإلؿالم ادلزائصي زمق 

 .180، ض 2013 -2012، -ادلزائص -ثسىصت– اًس ياس ية، كسم اذللوق، خاسـة َلس ديرض

2
  -اـلخـَق ابإلؿالم 2012ييايص س ية  12سؤزد يف  05-12يصاحؽ يف ُشا اًعسذ: اًحاة اًساتؽ حتت ؾيوان حق اًصذ و حق اًخعحيح سن كاهون ؾضوي   - 

 .-  2012خاهفي  15اـلؤزذة يف  02ادلصيست اًصمسية زمق 

3
 و سا يَهيا سن كاهون اًعحافة اـلرصي. 24ت يصاحؽ يف ُشا اًعسذ :  اـلاذ  - 

4
 . 642ذ. ذاصل سععف  فِمي ، سصحؽ ساتق، ض   - 
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ألساش ال ميزي اـللنن ادلزائصي متاسا تني اذللني حني اـلٌلزسة ، تي ٕان اـلخبٔسي ـلا خاء حتت اًحاة اًخاسؽ سن ُشا 

اًلاهون ال يَحغ ٔبذىن ثفصكة  تيهنٌل .
1

 

ف ٔبو اؾخحاز اًعحفي بٔو و ادلسيص ابإلصازت ٕاًيَ، ٔبهَ حيؼص ٔبن يخضمن اًصذ اؾخساءا ؿىل حلوق الٓدصين تاًرش 

سٌافيا ٌَلاهون ٔبو الٓذاة اًـاسة، و ٕاال زفغ ورشٍ ٔبو  تثَ 
2

، نٌل جية ٔبن يعي اًصُذ ٕاىل ادلصيست اـلـيية صاسال 

اًصَذ ؿىل اًوكائؽ و اًخرصحياث اًوازذت ابـللال و كس اس خَزم اـللنن ادلزائصي ٕازسال اًعَة جصساةل سوىص ؿَهيا 

ن ظصيق اقلرض اًلضايئ حتت ظائةل سلوظ اذلق .سصفلة توظي اإلس خالم ٔبو ؾ
3

 

و جية ؿىل زئي  اًخحصيص بٔو اقلصز اـلسؤول ٔبن يًرش اًصذ يف قضون زالج بأيم سن اس خالسَ ٔبو يف ٔبول 

ؿسذ يؼِص سن اًعحيفة، و جبميؽ ظحيـهتا ٔبهيٌل يلؽ ٔبوال، و مبا يخفق سؽ سواؾيس ظحؽ اًعحيفة.
4

 

اًخعحيح يف اًـسذ اـللدي ٌضلوزية ، ٕاال ٔبهَ اس خثىن سن رعل اًًرشية  و كس ٔبوحة نشعل ٔبن يًرش اًصذ ٔبو

اًيوسية ٕار سٌحِا ٔبخي يوسني ًٌَرش ،
5
و جرسي ُخَ الٓخال اتخساءا سن اتزخي اس خالم اًعَة اـلثخت توظي  

                                                           
1
حيق ًلك رسط حصى ٔبهَ ثـصط الهتاساث تارتة سن صبهٔنا اـلساش ثرشفَ ٔبو مسـخَ ٔبن يس خـمي حلَ يف » سن كاهون اإلؿالم ادلزائصي :  101ثيط اـلاذت  - 

 « .اًصذ 

2
ميىن زفغ ورش ٔبو تر اًصذ ٕارا »  سن كاهون اإلؿالم ادلزائصي: 114؛ وثيط نشعل يف هف  اـلـىن  اـلاذت  665سصحؽ ساتق، ض ذ. ذاصل سععف  فِمي،  - 

 « .تان سضموهَ سٌافيا ٌَلاهون و الٓذاة اًـاسة ٔبو اـليفـة اـلرشوؿة ٌَلري ٔبو ًرشف اًعحفي 

3
خضمن ظَة اًصذ ٔبو اًخعحيح االهتاساث اًيت يصقة اًعاًة يف اًصذ ؿَهيا، و حتوى اًصذ ٔبو جية ٔبن ي » سن كاهون اإلؿالم ادلزائصي:  103ثيط اـلاذت   - 

ٔبكعاٍ  اًخعحيح اطلي يلرتحَ و يصسي اًعَة جصساةل سوىص ؿَهيا سصفلة توظي الاس خالم، ٔبو ؾن ظصيق اقلرض اًلضايئ، حتت ظائةل سلوظ اذلق يف ٔبخي

 « .و ذسسة اثعال مسـي ترصي ٔبو هجاس ٕاؿالم ٕاًىرتوين، و س خون يوسا فامي خيط اًيرثايث اصلوزية ألدصى زالزون يوسا ٕارا ثـَق ألسص تعحيفة يوسية، بٔ 

4
 سن كاهون اًعحافة اـلرصي اـلشهوزت ساتلا. 24اـلاذت    - 

5
صسي ٕاًيَ يف اًـسذ اـللدي ٌضلوزية جماان، و جية ؿىل اـلسيص سسؤول اًًرشية ٕاذزاح اًصذ ٔبو اًخعحيح اـل» سن كاهون اإلؿالم ادلزائصي :  104ثيط اـلاذت   - 

 حسة ألصاكل هفسِا.

ٔبو حشف ٔبو ثرصف،  جية ٔبن يًرش اًصذ اًوازذ يف اـلوضوغ اـلفرتط ؿَيَ يف اًيرثية اًيوسية، يف ٔبخي يوسني و يف اـلاكن هفسَ، و ابذلصوف هفسِا، ذون ٕاضافة

 « . اًـسذ اـلوايل ًخازخي اس خالم اًعَة و فامي خيط اًيرثايث اصلوزية ألدصى جية ٔبن يًرش اًصذ يف
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اإلس خالم اـلوىص ؿَيَ ٔبو اتزخي اًخحَيف ؾن ظصيق اقلرض اًلضايئ،
1
ابًًس حة ٕاال ٔبهَ يلَط ألخي اكلعط ًٌَرش  

ساؿة ذالل فرتت اسلةل اإلهخزاتية . 24ًٌَرشية اًيوسية ٕاىل 
2

 

 اًخـويغ ؾن اإلؾخساء ؿىل اذلق يف اًعوزت :اـلححر اًثاين

يبئت اًخـويغ هوس يةل ؿالحية ٌَرضز اطلي ٔبظاة اـلـخسى ؿىل ظوزثَ حصاء اًخلاظِا ٔبو ورشُا يف وسائي 

ا، فلس ال حىفي اإلحصاءاث اً وكائية ٔبحياان ٔبو يضح  اٌَجوء ٕاٍهيا ؿسمي اًفائست، يف ُخَ اذلاةل يؼي اإلؿالم ٔبو كرُي

 ادلزاء اًوحيس اطلي ميىن ثوكيـَ ُو اًخـويغ.

و ادلسيص ابإلصازت ٕاًيَ ٔبن اٌَجوء ٕاىل اإلحصاءاث اًوكائية ال يؤثص ؿىل حق اـلـخسى ؿَيَ يف اًخـويغ و ُشا 

 يس خعيؽ ازلؽ تيهنٌل . سا ثلصزٍ اًيعوض يف اًلاهون ادلزائصي ، فاًلايض

، و سست  و ذزاسة اًخـويغ ؾن الاؾخساء ؿىل اذلق يف اًعوزت  ثلذيض سٌا تيان رشوظَ، و هيفية ثلسيٍص

 .ثلاذم ذؾوى اًخـويغ 

 رشوظ اذلنك ابًخـويغ ؾن اـلساش ابذلق يف اًعوزت:اـلعَة ألول

سهية سيمت فلط اإلصازت يف ُشا اًفصغ ٕاىل ٔبضم سا ثفاذاي ًخىصاز سا ثلذيض تَ اًلواؿس اًـاسة يف جمال اـلسؤوًية اـل

ميزي ٔبزتاهنا سؽ الاكذعاز ؿىل ارلعبٔ و اًرضز، ٔبسا اًـالكة اًس حخية فَي  ُياك خسيس يشهص ثضبهٔنا و ؿَيَ ًن 

 هخـصط ٕاٍهيا ٕاظالكا سؽ اإلحاةل يف صبٔن ذزاس هتا ٕاىل اًلواؿس اًـاسة .

 عوض ؿىل اًيحو اليٓت :و ؿىل ٔبساش ُشا اًخلسمي هلسم حسيثٌا هبشا ارل

 

                                                           
1
جرسي الٓخال اـلخـَلة تًرش ٔبو تر اًصذ ٔبو اًخعحيح اـليعوض ؿَهيا يف اـلواذ اًساتلة اتخساءا سن اتزخي » سن كاهون  اإلؿالم ادلزائصي :   105ثيط اـلاذت   - 

 « .يق اقلرض اًلضايئ اس خالم اًعَة اطلي يثخذَ وظي اس خالم سوىص ؿَيَ ٔبو اتزخي اًخحَيف ؾن ظص 

2
يلَط ألخي اكلعط ًٌَرش ذالل فرتاث اسلالث اإلهخزاتية ابًًس حة ًٌَرشية اًيوسية ٕاىل ٔبزتؽ و ؾرشين » سن كاهون اإلؿالم ادلزائصي :   106ثيط اـلاذت   - 

 ساؿة .

 اإلس خسؿاء تبٔسص ؿىل ؾصيضة .يف حاةل زفغ ورش اًصذ يلَط ألخي الاس خسؿاء ٕاىل ٔبزتؽ و ؾرشين ساؿة، و ميىن ٔبن يسؿل  

 « .و خيول زفغ ورش اًصذ اذلق يف زفؽ ؾصيضة ٔبسام كضاء اإلس خـجال ظحلا ٌَدرشيؽ اـلـمول تَ  
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 ارلعبٔ :اًفصغ ألول 

سن اًلاهون اـلسين ادلزائصي  ،  47يؼِص خَيا سن اـلواذ اًلاهوهية اًيت حتمي اذلق يف اًعوزت الس امي هط اـلاذت 

و سا يلاتَِا يف اًلاهون اـللازن ٔبن جمصذ اإلؾخساء ؿىل ُشا اذلق ميىن اـلـخسى ؿَيَ يف اًخـويغ، و كس كصزثَ ُخَ 

ـلواذ ذون اإلصازت ٕاىل بٔحاكم اـلسؤوًية اـلسهية اًخلَيسية يف اًخلٌني اـلسين، و ٕان تاهت ُخَ اًيعوض كس ٔبكاست ا

رصخ هؼصية سس خلةل ٌَحلوق اـلالسسة ٌَضرعية بٔو ًعفة اإلوسان ٕاال ٔبن ُياك ٕاصازت ٕاىل ٔبزتان اـلسؤوًية اـلسهية 

ا تـــاذليات ارلاظة ابًصمغ سن ٔبهنا ٔبحس اذللوق اٌَعيلة يف ألحاكم اًياظلة ابًخـويغ و دعوظا اـلخـَلة سهن

ابًضرعية، ابؾخحاز ٔبن ُخَ اإلصازت حىون رضوزية ًلك حاالث اًخـويغ اـلايل .
1

 

و ٕارا ظحق ُشا اًصهن يف جمال اذلق يف اًعوزت ، فٕان ارلعبٔ يمتثي يف جمصذ اًخلاظ ظوزت اًضرط ٔبو ورشُا 

اًفاؿي ٔبو ؾل يىن، و ال يسددـس ارلعبٔ ٔبن اًعوزت حمي اًًرش اذلايل كس  ذون زضاٍ سواء تان ُياء سوء هية ؾن

مت ورشُا سن كدي سواء جصضا ظاحهبا رصاحة ٔبو مضييا ٔبو فلصذ جساحمَ ٕاساء اًًرش اًساتق و اطلي مت تسون 

 زضائَ .

-بٔن نٌل ال يسددـس ُشا ارلعبٔ حىت و ًو اذؾ  اًعحفي ٔبن ُياك زضا ٔبو حصديعا ظاذزا سن ظاحة اًض

 يًرش اًعوزت ظاـلا ؾل يس خعؽ ُشا اـلـخسي معوسا ٕازحاث ُشا اإلرن ٔبو اًرتديط . -اـلـخسى ؿَيَ

و يـخرب ُشا اًلول جمصذ ثعحيق ٌَلاؿست اًـاسة اًيت كصزُا اًلضاء ، فامي يخـَق ابذللوق اٌَعيلة ابًضرعية 

ذ الاؾخساء ؿىل حلوق اًضرعية يـعي سواء يف فصوسا ٔبو يف سرص، ففي فصوسا ثلصز حموكة اًيلغ ذامئا ٔبن جمص 

اذلق يف اًخـويغ .
2

 

 

                                                           
1
 .424ذ. ثضاحن ظفية، سصحؽ ساتق، ض  - 

2
  - Cass. Civ. 1, 12 décembre 2000, D 2001, jur. 2434 : « La seule constations de l’atteinte du { la vie privé et à 

l’image par voie de presse caractérise l’urgence et ouvre droit { réparation ». 

ذزاسة  –اـلسؤوًية اـلسهية ؾن ؾصط سبٔسات ةحااي يف وسائي اإلؿالم  –ٔبصاز ٕاىل ُشا اًلضاء: ذ. ؿايس فايس ؾحس اًفذاخ فايس ، ورش ظوز ةحااي ادلصامئ  -

، ض 1،  ُؼؼؼ  2008،  -سرص  -اقلةل اًىربى   –اًس حؽ تياث  –صازغ ؿسيل يىن  34، ذاز اًىذة اًلاهوهية  ، -ي واًلاهون اًفصويس سلازهة  يف اًلاهون اـلرص 

83 . 
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 اًرضز :اًفصغ اًثاين

يـس اًرضز زنيا ٔبساس يا يف اـلسؤوًية اـلسهية تعفة ؿاسة، رعل ٔلهَ ٕارا ٔبسىن ثعوز سسؤوًية ذون دعبٔ ٕاال 

ٕاال ؾن رضز  ٔبهَ ال ميىن ثعوز سسؤوًية ذون رضز، الس امي ٕارا ثـَق ألسص ابًخـويغ ٕار ال يىون ُشا ألذري

ٔبظاة اـلسؾي، و اًرضز يف اـلسؤوًية اـلسهية كس يىون ساذاي ٔبو سـيواي، و يلعس تشعل اإلذالل مبعَحة ساًية 

ٔبو ٔبذتية ٌَمرضوز، و يضرتظ يف مجيؽ ألحوال ٔبن يىون اًرضز حمللا تبٔن يىون كس وكؽ فـال ٔبو س يلؽ حامت، كري 

 صظة ٔبسصا حممتال فٕان ثفويهتا يـس ٔبسصا حمللا.ٔبن ثفويت اًفصظة يـوط ؾيَ، ٔلهَ ٕارا تاهت اًف

و يف اـلسؤوًية اًخلعريية يضمي اًخـويغ لك رضز سدارش سذوكـا تان ٔبو كري سذوكؽ تـى  اذلال يف 

اـلسؤوًية اًـلسية حير ال يضمي اًخـويغ سوى اًرضز اـلحارش اـلخوكؽ، و يلوم اًرضز اـلحارش ؿىل ؾيرصين 

ذللت اـلرضوز، و اًىسة اطلي فاثَ، و يضرتظ ٔبن يىون رعل هديجة ظحيـة ٔبساس يني ٌُل: ارلسازت اًيت 

ٌَرعبٔ  و ُو يـخرب نشعل ٕارا ؾل يىن توسؽ اـلرضوز ثوكيَ تحسل ادلِس اـلـلول .
1

 

سن اًلاهون اـلسين ادلزائصي يف سواهجة كواؿس اـلسؤوًية اـلسهية  47وجتسز اإلصازت ٕاىل ٔبن سا ميزي هط اـلاذت   

ابًرضز، ُو ٔبن اـلرضوز يـف  سن ٕازحاثَ مفجصذ اإلؾخساء ؿىل اذلق يف اًعوزت  توظفَ ٔبحس اذللوق فامي يخـَق 

اٌَعيلة ابًضرعية ، فِو يـخرب اؾخساءا كري سرشوغ يس خحق اـلـخسى ؿىل حلَ ثـويضا ؾيَ، ٔبي جمصذ اًخلاظ 

ًو ؾل يىن ُياك رضز بٔو رسط ًعوزت بٓدص ٔبو ؾصضِا ٔبو ورشُا ذون زضاٍ يخحلق ؾيرص اًفـي اًضاز، حىت و 

 حىت سوء هية، و تسكة ٔبنرث فٕان جمصذ ٕازحاث الاؾخساء ؿىل اذلق يف اًعوزت  يـين ٕازحاث ٌَرضز.

فٕارا سا زخت اإلؾخساء فٕان اًرضز يفرتط ٔبيضا ٔبي ٔبن اـلـخسى ؿىل حلَ يـف  سن ٕازحاث اًرضز اطلي ذللَ 

اث سلساز اًرضز .سن حصاء اإلؾخساء ؿىل حلَ يف اًعوزت ، تي و يـف  سن ٕازح
2

 

ٕاال ٔبهَ يف اًواكؽ جية ؿىل اـلـخسى ٔبن يمتسم ذامئا توكوغ اًرضز رعل ٔبن ُشا ألذري ُو ٔبساش ذؾوى  

اًخـويغ، و اًدسَمي ٔبيضا سَعة اًلايض اًخلسيصية يف جمال اًلول ابًرضز ٔبو ؿسم ثوافٍص .
3

 

                                                           
1
 –ثصوث  صازغ ؾحس ارلاًق 32ذ. سععف  ٔبمحس ؾحس ادلواذ جحاسي ،اـلسؤوًية اـلسهية ٌَعحفي ؾن اىهتاك حصسة اذليات ارلاظة ، ذاز اٍهنضة اًـصتية ،  - 

 . 248-247، ض ض  2004،  –سرص  –اًلاُصت 

2
 .83؛  و يف هف  اـلـىن: ذ. ؿاتس فايس ؾحس اًفذاخ فايس، سصحؽ ساتق، ض  164ٔب.حسني  صاهص ؾساف ، سصحؽ ساتق، ض  –ذ.حـفص َلوذ اـللصيب  - 

3
 .435ذ.ثضاحن ظفية، سصحؽ ساتق، ض  - 
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 ثلسيص اًخـويغ ؾن اـلساش ابذلق يف اًعوزت :اـلعَة اًثاين

ة سالحؼخَ يف جمال ثلسيص اًخـويغ ٔبهَ يلوم ٕاىل حس هحري ؿىل اؾخحازاث رسعية، فاًرضز حير يىون ذما جي

سـيواي فٕان ضواتط حتسيسٍ حىون سصهة، و سعةل ٕاىل حس هحري، و يؼِص رعل يف ادذالف اقلامك يف ثلسيص سدَف 

ٔبول ذزخة، و اـلحَف اطلي ثلسٍز حموكة  اًخـويغ فاًخفاوث يحسو هحريا يف تـغ ألحيان تني اـلحَف اطلي ثلٍص حموكة

 الاس خئٌاف ٔبي ٔبن ثلسيص هف  اًرضز يخفاوث ٕاىل حس هحري سن حموكة ٔلدصى .

ا اقلامك اًفصوس ية و يف مجَهتا سٌرفضة ٕارا كوزهت ابٔلزابخ اًيت ثـوذ  و اـلالحغ ٔبن سداًف اًخـويغ اًيت ثلسُز

ُخَ اـلسبةٔل ثثري جساؤال ُاسا، و ُو ٔبهَ ٕارا تاهت اًلاؿست  ؿىل اًيارش سن اـلساش ابذلق يف ارلعوظية معوسا، و

اًـاسة ٔبن اًخـويغ يىون تلسز اًرضز فِي يلسز ترصف اًيؼص ؾن اًصحب اطلي يـوذ ؿىل اـلـخسي سن اإلؾخساء 

 ؿىل اذلق يف اًعوزت  ٔبم ٔبهَ يؤذش يف الاؾخحاز ؾيس ثلسيص اًخـويغ ألزابخ اًيت وضبٔث سن اإلؾخساء .

اًلاهوهية يف سخيي اإلؾخساذ ابًصحب ؾيس ثلسيص اًخـويغ حوكن يف ٔبن ُشا ألذري  يىون تلسز اًرضز  و اًـلدة

فلط، فَس يا تعسذ ٕاؾٌلل هؼصية اإلثصاء تال سخة حير جتصي اـللازهة تني اإلثصاء، و اإلفذلاز نٌل ٔبن ُشٍ اًيؼصية 

ا، و يف جمال اـلسؤوًية يلسز اًخـويغ تلسز اًرضز ذون اإلؾخساذ ابًيفؽ اطلي  ثـخس تبٔكي اًلميخني، و ًي  تبٔنرُث

ؿاذ ؿىل اـلـخسي  فاـلرضوز يخرضز سن ارلسازت اًيت ذللذَ، و ًي  سن اًىسة اطلي ؿاذ ؿىل اـلسؤول، 
1
نٌل  

ٔبن اًرضز اطلي ٔبظاة اًضرط حصاء ورش ظوزثَ يىون يف اًلاًة ٔبذتيا، و سن مث ال ثسذي فيَ اؾخحازاث   

 ساذية .

اطلي ثليض تَ اقلامك اًفصوس ية ضئيي ٔبو كَيي يف اًلاًة، و ال يدٌاسة سؽ ألزابخ اًيت ؿاذث  طلا فاًخـويغ

ؿىل اًعحيفة سخة اإلؾخساء، و اًفلَ كس ُاهل ُشا اًوضؽ يف سخيي سـيَ، و حصظَ اًضسيس ؿىل ٕاحساج هوغ 

ذ ؿىل اًعحيفة سن هسة يف ٔبن ؿسم ٔبذشُا سا ؿا: » -ًييسون -سن اًخواسن، و حتليق اًـساةل ٕار يلول ألس خار

اإلؾخحاز ؾيس ثلسيص اًخـويغ، يضجؽ اًعحف ؿىل اىهتاك حصسة اذليات ارلاظة  ًٔلفصاذ، يؤنس رعل ٔبن سسيص 

يس خعيؽ اإلثعال ثَيفوهيا مبحاسم اًعحيفة ًيـصف سٌَ كمية اًخـويغ اطلي كس حينك تَ ؿىل  -يف فصوسا–اًعحيفة 

اظة  ٔلحس ألفصاذ ٔبو ورش ظوزثَ ذون ٕارهَ ، مث يلازن ابًىسة اطلي اًعحيفة يف حاةل ورش وكائؽ اذليات ارل

                                                           
1
 .446-445ق، ض ض ذ. حسام اصلين تاسي ألُواين، سصحؽ سات  - 
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يـوذ ؿىل اًعحيفة ثسخة ورش ُشٍ اـلـَوساث، و جيس ذامئا ٔبن اًـمَية حىون سصحية ظاـلا ٔبن اًخـويغ ال يضمي 

سا ؿاذ ؿىل اًعحيفة سن هسة ، و ابًخايل ثلصز اًعحيفة ورش ارلعوظياث كري بهٓبة ابًخـويغ .
1

 

سن كاهوهَ اـلسين ، ٔبن اًلضات جيوس هلم سىت اكذضت اًـساةل  39/2اـللنن اإلزيويب اطلي كصز يف اـلاذت خبالف 

رعل ، ٔبن يَزسوا اـلسؤول ابًخـويغ، و رعل يف حسوذ اإلثصاء اطلي ؿاذ سن ورش اًعوزت، و هبشا فٕان اـللنن 

ال يىون فلط ؿىل ٔبساش كمية اًرضز تي اإلزيويب كس كنن سا جيصي يف ارلفاء يف اًلضاء اًفصويس، فاًخـويغ 

ٔبيضا ؿىل ٔبساش كمية اًصحب ٔبهيٌل ٔبنرث، و نٌل ٔبوحض اـللنن اإلزيويب فٕان اًـساةل يف تـغ اذليان جس خَزم حصسان 

اـلـخسي سن مثصت اؾخسائَ .
2

 

يمتم ٕاؿساذُا سن كدي  -barèmes –يف حني ٔبن تـغ اًيؼم سىٌت اًلايض سن فٌية ثـصف ابدلساول 

 يف جمال اًلاهون، و اًخبٔسني، و اًعَة حبير حتسذ ألرضاز اكلخَفة، و حتسذ ًلك رضز اـلحَف اطلي سذرععني

يىفي ًخـويضَ، و ثدٌوغ ُشٍ ادلساول تني خساول جرشيـية، و خساول كضائية، و خساول ٕاذازية، و تني خساول 

و كري كاظـة يف ثلسيص ألرضاز ذاظة بٓسصت    و كري رعل، و يالحغ ٔبن ادلساول اـلضاز ٕاٍهيا ثؼي كري تافية، 

فامي يخـَق تخلسيص ألرضاز اـلـيوية .
3

 

 ثلاذم ذؾوى اًخـويغ اًياص ئة ؾن الاؾخساء ؿىل اذلق يف اًعوزت :اـلعَة اًثاًر

مخسة ؾرشت س ية،  )15(ختضؽ ذؾوى اًخـويغ اـلخـَلة ابإلؾخساء ؿىل اذلق يف اًعوزت  ًفرتت ثلاذم  ٔبسسُا  

جسلط ذؾوى اًخـويغ » سن اًلاهون اـلسين ادلزائصي ، و اًيت ثيط ؿىل ٔبهَ :   133اـلاذت  و رعل وفلا ًيط

«س ية سن يوم وكت وكوغ اًفـي اًضاز  15ابهلضاء 
4

، و ؿىل ُشا ألساش يحسٔب حساة ُخَ اًفرتت سن اًزسن 

سن يوم وكوغ اًفـي اًضاز سواء ؿؿل اـلرضوز ابًرضز ٔبو مبحسزَ ٔبو ؾل يـؿل
5

اـللنن اـلرصي يف هط ، ؿىل ؾى  

                                                           
1
 . 262-259ذ.سععف  ٔبمحس ؾحس ادلواذ جحاسي ، سصحؽ ساتق ، ض ض   - 

2
 . 448ذ.حسام اصلين تاسي ألُواين ، سصحؽ ساتق ، ض   - 

3
 . 87ذ.ؿاتس فايس ؾحس اًفذاخ فايس ، سصحؽ ساتق ، ض  - 

4
 سن اًلاهون اـلسين ادلزائصي اـلـسل واـلمتم .133اـلاذت  - 

5
جن –، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية، اًساحة اـلصنزية 6، ظ -سعاذز اإلًزتام يف اًلاهون اـلسين ادلزائصي  – سَامين، اًيؼصية اًـاسة ًإلًزتام ذ.ؿًل ؿًل - 

 . 208، ض  2005،   -ادلزائص -ؾىٌون
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سن كاهوهَ اـلسين ، ٕار ميزي سا ٕارا تان اـلرضوز كس ؿؿل ابًرضز ٔبو مبحسزَ فذىون سست اًخلاذم زالج  172اـلاذت 

س يواث سن يوم اًـؿل .
1

 

ٔبسا ابًًس حة ًخلاذم اصلؿاوى اًيت يىون سوضوؾِا اـلعاًحة ابًخـويغ ؾن ألرضاز اـلسهية، سواء وضبٔث ؾن 

ٔبو تاهت ذؾوى سسهية سس خلةل تشاهتا، فلس ٔبدضـِا لكِا ٌَخلاذم اًـاذي وفلا ٌَلواؿس اًـاسة يف حصمية ٔبو حٌحة 

س يواث  03اًلاهون ادلزائصي، و عم 
2

، و رعل ٔبن الاؾخساء ؿىل اذلق يف اًعوزت يف ساكن ذاض هيفَ اـللنن 

كاهون ٕاحصاءاث ادلزائية ، 8ادلزائصي تبٔهَ حٌحة ، و ًي  حٌاية وفلا ٌٌَلذت 
3
س ية نٌل  15و يف اًلاهون اـلسين  

تيٌا ساتلا، سواء وكـت سن سوػف ؿام ٔبو سن رسط ؿاذي و ؾل يسنث سهنا سوى اذلاالث اًيت ٔبوزذُا يف 

اتية و ختصيخية    و ثغل  08اـلاذت  سىصز سن هف  اًلاهون، و عم حاةل ادلياايث، و ادليح اـلوظوفة تبٔفـال ٕاُز

صت ٌَحسوذ اًوظيية ٔبو اًصصوت ٔبو ادذالش ألسوال اًـموسية، و اًيت كىض اـللنن اـلخـَلة ابدلصمية اـليؼمة اًـاج

اًـلايب ثضبهٔنا تـسم ثلاذم اصلؾويني ادليائية، و اـلسهية، ابؾخحاز ٔبن ُخَ ادلصامئ ثـس سن ٔبدعص اًـلوابث اـلؤثصت 

سَحا ؿىل ألفصاذ، و اصلوةل، و افلمتؽ اصلويل .
4

 

 :دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاثؼؼؼؼؼمـــة

دامت  ، ويف حماوةل سٌا جسَيط اًضوء ؿىل س ياسة اـللنن اـلسين ادلزائصي يف حٌلية اذلق يف اًعوزت ثوظَيا 

ٕاىل ٔبن اسلاية اـلسهية ًِشا اًيوغ سن اذللوق حىون كدَية  وكائية  ، و رعل  حبؼص ورش  اـلعحوغ  بأي تان هوؿَ  بٔو 

                                                           
1
ذم ذؾوى اًخـويغ اًياص ئة ؾن اًـمي كري اـلرشوغ جسلط ابًخلا» ؿىل ٔبهَ  :  -1948ًس ية  131زمق  –سن اًلاهون اـلسين اـلرصي  172ثيط اـلاذت   - 

س ية سن  15ابهلضاء زالج س يواث سن اًيوم اطلي ؿؿل فيَ اـلرضوز حبسوج اًرضز و ابًضرط اـلسؤول ؾيَ، و جسلط ُشٍ اصلؾوى يف لك حال، ابهلضاء 

ؾوى ادليائية ؾل جسلط تـس اهلضاء اـلواؾيس اـلشهوزت يف اًفلصت اًساتلة يوم وكوغ اًـمي كري اـلرشوغ ؿىل ٔبهَ ٕارا تاهت ُخَ اصلؾوى اًياص ئة ؾن حصمية و تاهت اصل

 « .، فٕان ذؾوى اًخـويغ ال جسلط ٕاال ثسلوظ اصلؾوى ادليائية 

2
 . 516-515ذ. ثضاحن ظفية، سصحؽ ساتق ، ض ض  - 

3
ادلصيست  –اـلخضمن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية اـلـسل و اـلمتم م  1966يوهيو  8ُؼ اـلوافق 1386ظفص ؿام  18اـلؤزد يف  115-66سن ألسص زمق  8اـلاذت   - 

ثخلاذم اصلؾوى اًـموسية يف سواذ ادليح مبصوز زالج » واًيت ثيط ؿىل ٔبهَ:  –م  1966حوان  10ه اـلوافق ًؼؼؼ  1380ظفص 20اـلؤزذة يف  48اًصمسية زمق  

 « . 7ت س يواث تاسةل و يددؽ يف صبٔن اًخلاذم الٔحاكم اـلوةحة يف اـلاذ

4
ال ثيلىض اصلؾوى اًـموسية ابًخلاذم يف ادلياايث و ادليح :» سىصز سن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية ادلزائصي اـلـسل  واـلمتم واًيت ثيط ؿىل ٔبهَ  8اـلاذت   - 

اتية و ختصيخية و ثغل اـلخـَلة ابدلصمية اـليؼمة اًـاجصت ٌَحسوذ اًوظيية ٔبو اًصصوت ٔبو  ادذالش ألسوال اًـموسية . اـلوظوفة تبٔؾٌلل ٕاُز

 « .و ال ثخلاذم اصلؾوى اـلسهية ٌَمعاًحة ابًخـويغ ؾن اًرضز اًيامج ؾن ادلياايث و ادليح اـليعوض ؿَهيا يف اًفلصت ٔبؿالٍ 
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ز  فلس يىون ٕاسا تعم  اًعوزت ٔبو صعهبا ٔبو حشف ٔبحزاء اًخـسيي سٌَ ، و ُشا ألذري يخزش اًـسيس سن اًعو 

سن اـلعحوغ ٔبو  وضـَ حتت اذلصاسة اًلضائية  ٔبو متىني اـلـخسى ؿىل ظوزثَ سن حلَ يف اًصذ ٔبو اًخعحيح  ؛ 

 ويف اـللاتي كس حىون  اسلاية ؿالحية ، و رعل جمتىني اـلـخسى ؿىل ظوزثَ  سن اـلعاًحة  ابًخـويغ .

لس ثحني ًيا  سن خمخَف اقلعاث اًيت ثياٍوهتا ذزاسدٌا ٔبن جحص اًزاوية يف اًدرشيؽ ادلزائصي  اًيت ُبِسست ؿَيَ ًو

سن اًلاهون اـلسين  حير   ٔبصازث ُخَ ألذريت ٕاىل اذللوق  47اسلاية اـلسهية مبؼِصهيا يمتثي يف هط اـلاذت 

يق سا وزذ يف ُخَ اـلاذت سن بٔحاكم ؿىل اٌَعيلة ابًضرعية  ،و ابؾخحاز ٔبن اذلق يف اًعوزت يـس بٔحسُا حص ثعح 

 ُشا اًيوغ سن اذللوق .

ٕاال ٔبن ألسص ًي  هبخَ اًخساظة رعل ٔبن اًلفزت اًخىٌوًوحية اًيت ذللت اًخعويص  دعوظا ، و ازثحاظ  ٔبهجزت 

ن اإلًخلاظ ٔبو اًدسجيي   تاًِاثف وحنٍو ابالهرتهت ُشا ألذري اطلي يـخرب جماال دعحا الىهتاك ُشا اًيوغ س

فلاًة اًعوز اًيت ثَخلط يىون سبٓل ورشُا يف ُشا اًـاؾل اًالساذي ، طلا فِي  اسلاية   -اذلق يف اًعوزت-اذللوق 

اـلسهية يف اًدرشيؽ ادلزائصي  تافية  و فـاةل ًضحط اـلٌلزساث اًسَحية ٌَعوزت يف الاهرتهت سؽ ألذش تـني اإلؾخحاز  

 حيئة  ابذلسوذ ادللصافية  ؟.ظـوتة حتسيس اـلسؤوًية  وؿسم ثليس ُخَ اً 

 وهبشا اًسؤال ٔبدمت سٌاذاي اـللنن  ادلزائصي ترضوزت سن كواهني ذاظة ابالهرتهت ودعوظا  يف ُشا افلال .

ٔبذريا ُشا اطلي ثيرس ٕايصاذٍ  ، و هتيبٔ ٕاؿساذٍ ؤبؿان ػل ؿىل رهٍص ، ٕان ٔبظخت مفن ػل وحسٍ ، و ٕان 

ا ووس ياهنا ،   و ػل اـلس خـان .ٔبدعبٔث مفن هفيس وثلعرُي
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 كامئة اـلصاحؽ

I. :  اـلؤًفاث اًـاسة 

 ذزاسة حتَيَية يف اًدرشيؽ اـلرصي و اًلاهون اـللازن، اًعحـة -،حصية اًعحافةذ.بٔرشف زسضان ؾحس اسليس

 .2004،  -سرص –اًلاُصت  –صازغ ؾحس ارلاًق ثصوث  32ألوىل، ذاز اٍهنضة اًـصتية ، 

 هؼصية اصلؾوى ، ارلعوسة ، اإلحصاءاث اإلس خثٌائية  -هون اإلحصاءاث اـلسهية ، كا ذ.توثضري حميس بٔسلصان

 -ادلزائص  –ادلزائص اًـامصة  -جن ؾىٌون  -، اًعحـة اًثاًثة ، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية ، اًساحة اـلصنزية  -

،2008 . 

 ذاز  -ذزاسة سلازهة -ظية اذلق يف ارلعو  -، اذلق يف احرتام اذليات ارلاظة ذ.حسام اصلين تاسي ألُواين ،

 . 1978، -سرص –اًلاُصت -اٍهنضة اًـصتية ، صازغ ؾحس ارلاًق ثصوث

  اًعحـة ألوىل ،ذاز اًفىص ادلاسـي  -ذزاسة سلازهة-، اـلسؤوًية اـلسهية ٌَعحفي ذ.ذاصل سععف  فِمي،

 .2008،  -سرص -اإلسىٌسزية  -صازغ سويرت  30،

 الاسازيعة–صازغ سوثري  38ٌَحق،ذاز ادلاسـة ادلسيست ، ، اًيؼصية اًـاسةذ.زسضان بٔتو سـوذ-

 .   2005، -سرص-اإلسىٌسزية

   ذزاسة سلازهة تبٔحاكم اًفلَ اإلسالسم  -، هؼصية اذلق يف اًلاهون اًوضـي ادلزائصي بٔ.صويق تيايس

اًلدة  -وذيصازغ سسـ 03، اًعحـة ألوىل ، ذاز ارلَوذية ،  -واًدرشيؽ اـلرصي واحهتاذاث اًلضاء اًفصويس 

 . 2010، -ادلزائص –ادلزائص اًـامصة –اًلسمية 

   اسلاية اًلاهوهية ٌَحيات ارلاظة ٌَـاسي و ضٌلانهتا يف ػي اًوسائي ذ.ظاحل َلس بمٔحس ذاية ،

 .  2007،  -سرص   –اًلاُصت  –اًخىٌوًوحية اذلسيثة ، ذاز اٍهنضة اًـصتية ، صازغ ؾحس ارلاًق ثصوث 

   سعاذز اإلًزتام يف اًلاهون اـلسين ادلزائصي ، اًعحـة  -اًيؼصية اًـاسة ًإلًزتام ،ذ.ؿًل ؿًل سَامين

 . 2005،  -ادلزائص -جن ؾىٌون -اًساذسة ،ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية ،اًساحة اـلصنزية 

  اـلسؤوًية اـلسهية ٌَعحفي ؾن اىهتاك حصسة اذليات ارلاظة ،ذاز  ذ.سععف  ٔبمحس ؾحس ادلواذ جحاسي،

 . 2004، -سرص –اًلاُصت –صازغ ؾحس ارلاًق ثصوث  32اًـصتية ،اٍهنضة 

  اًعحـة ألوىل،ذاز اٍهنضة  -ذزاسة سلازهة–،وسائي اإلؿالم واذلق يف ارلعوظية   ذ.َلس اًضِاوي،

 . 2010، -سرص-اًلاُصت–اًـصتية ،صازغ ؾحس ارلاًق ثصوث 
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  سلسسة يف ؿؿل اإلؿالم ،بٔ. هـمية وانس ،taskidj.com  2-ساث و اًًرش و اًخوسيؽ ،يح اًِياء ٌضلزا 

 .  2011، -ادلزائص -ارلصايس ية- 17كعـة زمق 

 

II.  اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؤًـــفؼؼؼؼؼؼاث اًـــمـــذؼؼؼرعؼؼؼؼؼؼؼعة: 

 اـلسؤوًية اـلسهية ؾن اإلؾخساء ؿىل اذلق يف اًعوزت بٔ.حسني صاهص ؾساف  -ذ.حـفص َلس اـللصيب ،

  -ؾٌلن –وسط اًحضل  -كصة اـلسجس اذلسيين  -حـة ألوىل،ذاز اًثلافة ،ؾٌلزت اذلجرييتواسعة اًِاثف اقلمول ،اًع 

 ،2010 . 

  اـلسؤوًية اـلسهية ؾن ؾصط سبٔسات ةحااي يف  –، ورش ظوز ةحااي ادلصامئ ذ.ؿاتس فايس ؾحس اًفذاخ فايس

صازغ ؿسيل يىن  34ة اًلاهوهية ،، ذاز اًىذ -ذزاسة سلازهة يف اًلاهون اـلرصي واًلاهون اًفصويس–وسائي اإلؿالم 

 .2008، -سرص-اقلةل اًىربي –اًس حؽ تياث –

III.  اًصسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼائؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اًؼؼؼجــــاســــــية : 

 حق اًصذ و اًخعحيح يف حصامئ اًًرش ؤبثٍص ؿىل اـلسؤوًية ادليائية يف ػي كاهون  ذ.اًعية تَواحض ،

يي صِاذت ذنخوزاٍ ،ختعط كاهون حٌايئ ،خاسـة َلس ٔبظصوحة سلسسة ه – 07-90اإلؿالم ادلزائصي زمق 

 . 2013-2012،-ادلزائص-،ثسىصت-لكية اذللوق واًـَوم اًس ياس ية -ديرض 

زساةل ًييي صِاذت ذنخواٍز ، لكية –ذزاسة سلازهة  –، اسلاية اًلاهوهية ٌَحيات ارلاظة  ذ.ظفية ثضاحن 

 .   2012، -ادلزائؼؼؼؼؼص-وثزيي وس–خاسـة سًووذ سـمصي -اذللوق واًـَوم اًس ياس ية

خاسـة -زساةل ذنخواٍز –ذزاسة سلازهة –، اسلاية اًلاهوهية ٌَحق يف حصسة اذليات ارلاظة  ذ.ؿاكًل فضيةل  

 . 2012-2011،-ادلزائص -لكية اذللوق ،كس يعيية–اإلدوت سٌخوزي 

IV. اًلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواهؼؼؼؼؼؼيؼؼؼؼن : 

    ـلخضمن اًلاهون اـلسين ادلزائصي اـلـسل و اـلمتم ، ادلصيست ا 1975سخمترب  25اـلؤزد يف  58 -75ألسص

 . 1975سخمترب  30ه اـلوافق ًؼؼؼؼؼ  1395زسضان  24اـلؤزذة يف  78اًصمسية زمق 

  م اـلخضمن كاهون اإلحصاءاث 2008فربايص  25ه اـلؤزد يف 1429ظفص  18اـلؤزد يف 09- 08كاهون زمق

 . 2008ٔبفصيي  23اـلؤزذة يف  21ت اًصمسية زمق اـلسهية و اإلذازية ادلزائصي ، ادلصيس
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  اـلخضمن كاهون 1966يوهيو س ية  8ه اـلوافق ًؼؼؼؼ 1386ظفص ؿام  18اـلؤزد يف  155-66ألسص زمق

ُؼؼؼ اـلوافق  1380ظفص  20اـلؤزذة يف  48اإلحصاءاث ادلزائية ادلزائصي  اـلـسل و اـلمتم ، ادلصيست اًصمسية  زمق 

 . 1966حوان  10ًؼؼؼ

  02، اـلخـَق ابإلؿالم ، ادلصيست اًصمسية  زمق  2012ييايص س ية  12سؤزد يف  05-12كاهون ؾضوي 

 . 2012خاهفي  15اـلؤزذة يف 

  اـلخـَق ابًلاهون اـلسين  اـلرصي . 1948ًس ية  131اًلاهون زمق ، 

  1996ًس ية  96كاهون اًعحافة اـلرصي زمق . 

  اهون اـلسين ألزذين .اـلخـَق ابًل 1976ًس ية  43اًلاهون زمق 
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ية   يف ساكحفة ادلصمية اـليؼمة ألهرتتولذوز سٌؼمة اًرشظة ادليائية اصلًو

 

 ؾلون سععف ، ٔبس خار سساؿس "بٔ"       

 اـلصنز ادلاسـي ابًيـاسة        

 سلسسة

ا ، حصحىة سؼن ال جس خعيؽ ٔبي ذوةل مبفصذُا اًلضاء ؿىل حصمية سٌؼمة ؿاجصت ٌَحسوذ ٔبو اذلس سن اهدضا ُز

كدي ٔبفصاذ ٔبو حٌلؿاث سٌؼمة يف ٕاكَؼمي ذوةل سـييؼة ، مث ثًذلؼي ٕاىل ذوةل ٔبدؼصى، اًيشؼء اطلي  يلَؼي سؼن فؼصض 

ثـلهبا وٕاًلاء اًلدغ ؿؼىل سصحىدهيؼا وسـؼاكدهتم. وسصحؼؽ رعل وحؼوذ اًـسيؼس سؼن اـلحؼاذئ ادليائيؼة اًؼيت ثؼيط ؿَهيؼا 

ة اًلاهون ادليايئ، واطلي يليض توحوة زساين كواؿس اًلاهون ادليؼايئ اًلواهني اًوظيية  ادليائية ، سثي سدسٔب ٕاكَميي

ؿىل مجيؽ ادلصامئ اًيت ثلؽ فلط يف ٕاكَمي اصلوةل  اًححصي، ادلوي، اًربي. وتلغ اًيؼص ؾن خًس ية سصحىهبؼا سؼواء 

 ذوةل تان وظييا ٔبم ٔبحٌحيا، سؽ وحوذ تـؼغ الاسؼ خثٌاءاث ؿؼىل ُؼشا اـلحؼسٔب  وال يرسؼي ُؼشا اًلؼاهون ؿؼىل ٕاكَؼمي

ص سدؼسٔب سؼ ياذت اصلوةل،  ؼشا ُؼو حؼُو ٔبدصى. فس ياذت اصلوةل ثلف ؾيس حسوذُا وال ثخـؼساُا ٕاىل ذوةل ٔبدؼصى، ُو

واطلي ٔبنسث ؿَيَ كواؿس اًلاهون اصلويل.وسن ٔبضم الاس خثٌاءاث اًيت حصذ ؿىل سدسٔب اإلكَميية، الادذعؼاض اًـيؼين 

رضوزت ثعحيؼق اًلؼاهون ادليؼايئ ٌؼضلوةل ؿؼىل ٔبيؼة حصميؼة  ٔبو سا يسم  مبحسٔب ؾيًية اًلاهون ادليايئ، واطلي يلعس تَ

مت  اـلعاحل ألساس ية ًِا ٔباي تان ساكن ازحاكهبا ٔبو خًس ية سصحىهبا . ٕان ُشا اـلحؼسٔب ال ميىؼن ثعحيلؼَ سؼا ؾل ثوخؼس 

ؼشا اإلحؼصاء تان يؼمت يف ابذئ ألسؼص ؾؼن ظصيؼق  اثفاكياث ثوحة جسَمي افلصسني ٕارا سا فصوا ٕاىل ذوةل ٔبدؼصى، ُو

الثفاكياث اًثيائية تني ذًوخني يف هعاق حمسذ ويف ٔبهواغ حمسذت سن ادلصامئ، ووفلا لًٓياث يخفاضم ؿَهيا اًعصفؼان، مث ا

ثعوز ألسص ؤبظححت ٕاىل خاهة ُشٍ االثفاكياث، اثفاكياث حٌلؾيؼة ثوحؼة جسؼَمي افلؼصسني ٔبيؼامن وخؼسوا، ووفلؼا 

ًعَحاث جسَمي ثلسم ٕاىل ٔبهجزت ذاظة
1
. 

سُا ال حىفي، ألسص اطلي يخعَة وحوذ سذـلة ـلالحلة اـلهتمني ابزحؼاكة ُؼشٍ ادلؼصامئ، االثفاكياث ًوح

وٕاًلاء اًلدغ ؿَهيم، واًـمي ؿىل جسَميِم ٕاىل ادلِاث اـلـيية، تلؼغ اًيؼؼص ؾؼن خًسؼ ياهتم وسٌاظؼهبم اًوػيفيؼة، 

ية، ثخوىل ثيفيش ألحاكم اًعاذزت سن ادلِاث ا كلخعة يف اصلول اـلـيية ٔبي ويمت رعل سن ذالل هجاس ٔبو سٌؼمة ذًو

                                                           
 . 24ض  2008 – 2007،  ذاز اٍهنضة اًـصتية، ، اًوخزي يف كاهون اـليؼٌلث اصلًويةذ . زحة ؾحس اـليـم سذويل 1
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ية ثبٔذش ؿىل ؿاثلِا ساكحفة ادلصمية و اًلدغ ؿؼىل افلؼصسني وجسؼَميِم  سن ذالل ذَق ٔبو ٕاوضاء هجاس ٔبو سٌؼمة ذًو

 .ٕاىل ادلِاث اكلخعة، وثـمي ُشٍ اـليؼمة وفلا ًلواؿس ؤبظول كاهوهية ثوافق ؿَهيا اصلول اًيت ثيؼم ٕاىل االثفاكية 

ف ألهرتتولألول : ثـصي اـلححر
 

 وظحيـخَ اًلاهوهية 

 اـلعَة ألول: ثـصيف ألهرتتول 

ؼا ابذئ ألسؼص يف اًـامصؼة  ية ٌَرشظة ادليائيؼة ألهرتتؼول تعؼفة زمسيؼة، تان سلُص كدي ٕاوضاء اـليؼمة اصلًو

عل ثسخة اًس يعصت اًياسيؼة، يف ر 1942، مث اهخلَت ٕاىل سسيية جًصني يف ؿام 1923اٍمنساوية فييا، ورعل يف ؿام 

اًوكت . وؾيس ٕاوضاء ألهرتتول تعفة زمسية مبوحة كصاز ازلـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست يف ذوزهتا ارلاسسة واًـرشين 

، ٔبظححت اًـامصة اًفصوس ية ابزي  سلصًا زمسيًا ٌَميؼمؼة ورعل مبوحؼة هؼط اـلؼاذت ألوىل واًؼيت خؼاء 1956ؿام 

ا يف فصوسا  فهيا...وسلُص
1
. 

ا اذلايل يف سسيية ًيون اًفصوس ية، اهخلَت ا1989ويف ؿام  ـليؼمة ٕاىل سلُص
2

. وحينك اًوضؼؽ اًلؼاهوين ـللؼص 

ية ٔبجصست تني سٌؼمة ألهرتتول واذلىوسة اًفصوس ية ؿام  ، سٌحت اـليؼمؼة مبوحهبؼا تـؼغ 1972اـليؼمة، اثفاكية ذًو

اـلزااي واذلعاانث ذاذي فصوسا
 3

شٍ االثفاكية عم االثفاكية اـليؼمة ـللص اـليؼم ة، صؼبهٔنا يف رعل صؼبٔن االثفاكيؼة . ُو

اـلربسة تني اًوالايث اـلخحؼست ألسصيىيؼة وسٌؼمؼة ألدم اـلخحؼست
4
يؼة، وثؼوفص هل   . ويمتخؼؽ سلؼص اـليؼمؼة ابذلعؼاهة اصلًو

اسلاية اًالسسة سن كدي اذلىوسة اًفصوس ية، سن ٔبي اؾخساء يعال اـلحىن  ٔبو اًـاسَني فيَ ابؾخحازضم سوػفني ذًويني 

ية ألدؼصى راث اًعؼةل يمتخـون اب سلاية واذلعاهة اصلتَوساس ية وفلا ًالثفاكية اـلربسة تني اًعصفني، واالثفاكياث اصلًو

مبوضوغ اذلعاانث
5
 . 

                                                           

يؼةعوز اًعاوي. ذ. َلس سٌ 1 ذزاسؼة يف اًلؼاهون اصلويل الاحامتؾؼي، ذاز اـلعحوؿؼاث  – ٔبحاكم اًلاهون اصلويل اًـام اـلخـَلة مباكحفة ادلؼصامئ راث اًعحيؼة اصلًو

 .699، ض 1984ادلاسـية، ادلزائص 

 هرتهت. . يلؽ سلص اـليؼمة يف سسيية ًيون اًفصوس ية، ـلزيس سن اًخفاظيي ييؼص سوكؽ اـليؼمة ؿىل ص حىة الا3

زاض اًلاهون اصلويل، ٕان ٔبَُية متخغل اـليؼمة اصلًوية ٌَرشظة ادليائية الاهرتتول ٔبَُية ٕاجصام االثفاكياث واـلـاُساث اصلًوية اًثيائية وازلاؾية هوهنا رسعا سن ٔبص 3

، سسيصيؼة ذاز اًىذؼة ٌَعحاؿؼة واًًرشؼ، صلويل اًـاماًلاهون ااـليؼمة اصلًوية حىون حمسذت ابًلصط اطلي اوضاث سن اخهل اـليؼمة. ييؼص ذ. ؾعام اًـعية. 

 12، ض 2001تلساذ، 

 . 130/185،ض2007، ذاز ادلاسـة ادلسيس، اإلسىٌسزية اًلاهون اصلويل اصلتَوسايس واًلٌعًلٕاجصاُمي امحس ذَيفة.  4

                 672-650، ض ض 1961ًلاُصت اـلـاُساث، سـِس اصلزاساث اًـصتية، ا – سداذيء اًلاهون اصلويل اًـامذ. َلس حافغ كامن.   5
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ية ٌَرشظة ادليائية ألهرتتول ثخىون سن ؿؼسذ حمؼسذ سؼن اصلول يق تسايؼة وضؼبأت ، ٔبسؼا  تاهت اـليؼمة اصلًو

ًـاؾل، ويوخس يف لك ذوةل ؾضو سىذة وظين سصنؼزي ٌَميؼمؼة اًيوم فلس ٔبظححت ثضم يف ؾضويهتا سـؼم ذول ا

يلوم ابالثعال ابـلىذة اًصئي  ٌَميؼمة يف سسيية ًيون سن ذالل ص حىة اثعاالث حسيثة، ًعَة اـلـَوساث، ٔبو 

ًزتويس اًصئي  ابـلـَوساث اـلعَوتة حؼول حؼصامئ ٔبو جمؼصسني سـييؼني 
1
.ٔبسؼا اٌَلؼاث اًصمسيؼة اًؼيت يؼمت ؾؼن ظصيلِؼا  

اظؼي تؼؼني اـلاكثؼؼة اًوظييؼؼة واـلصنؼؼز اًؼؼصئي  فِؼؼىي اٌَلؼؼاث ألزتؼؼؽ اإلىلكزييؼؼة، اًفصوسؼؼ ية، اًـصتيؼؼة، اإلسؼؼ حاهية.  اًخو 

فذعسز ورشاث اـليؼمة، وثـلس سؤمتصاهتا، وجتصي اثعاالهتا، وفلا ًِشٍ اٌَلاث ألزتؽ فلط، ويؼمت حصمجؼة اـلصاسؼالث 

واًًرشاث ٕاىل ُشٍ اٌَلاث
2
 . 

 
ية ٌَرشظة ادليائية عم  ٔبن رممة اـليؼمةوييط ذس خوز ألهرتتول ؿىل ثبٔهيس وحمنية اـلـوهة اـلخحاذةل يف  اصلًو

ذمىن تني سَعاث اًرشظة ادليائية يف حسوذ اًلواهني اًلامئة يف اصلول اكلخَفة وجصوخ اإلؿؼالن اًـؼاـلي  ٔبوسؽ هعاق

 سٌؽ وساكحفة ٔبي دصق ٌَلاهون اًـام. ابـلضازنة اًفـاةل يف ذللوق اإلوسان. ٕاكاسة و حمنية تافة اـلؤسساث اًىفيةل

م يف فيييؼا  1923يـس ألهرتتول سن ٔبكسم سٌؼٌلث اًخـاون ألسين يف ساكحفؼة اإلحؼصام اـلؼيؼم، حيؼر ٔبوضؼبٔ ؿؼام  

ا اذلايل يف سسيية ًيون  يف فصوسا. متازش ٔبهجزت اًرشظة ٔبؾٌلًِا  ية ٌَرشظة ادليائية، و سلُص حتت امس اٌَجية اصلًو

ا ظؼالحية اًخحؼصي ؿؼىل ادلؼصامئ و اس خلعؼاءُا و مجؼؽ ذاذي حسوذ اصلو ةل اًيت ثًمتي ٕاٍهيؼا، و ال ميؼخغل ٔبؾضؼاُؤ

الاس خسالالث ؾهنا ذازح حسوذ اصلوةل، ٔلن رعل يدٌاكغ و اًس ياذت اإلكَميية ٌضلوةل. طلعل ال جيؼوس ٌَرشؼظة يف 

ًخـؼاون فؼامي تيهنؼا يف ُؼشا ذوةل سـيية ٔبن ثلوم تبٔي ٕاحصاء ؿىل ٔبزط ذوةل ٔبدؼصى. سؼن ُيؼا حصظؼت اصلول ؿؼىل ا

افلال  و رعل ًخسؾمي س ياسة ساكحفة اإلحصام اـليؼم ذاظة حصمية هتصية اكلسزاث، و ثحَوز رعل يف ػِوز تـغ 

ألهجزت راث ظاتؽ ذويل و اًيت ثـزس اًخـاون ألسين
3
. 

 

 

                                                           
 http://www.interpol.int ـلزيس سن اـلـَوساث ييؼص سوكؽ اـليؼمة.  186تَف  1/9/2008ؿسذ اصلول ألؾضاء يف اـليؼمة حىت  1

اـليثاق اذلاىل سن هؼام ؿام وسالحق هل ثـمتس ٔبحاكرمؼا سن سيثاق اـليؼمة واًيت ثيط ؿىل اهَ حتسذ ازلـية اًـاسة هيفية ثعحيق اًلاهون ألسايس  44ٔبهؼص اـلاذت  2

 تبٔكَحية اًثَثني.

ياذ.حمسن ؾحس اسليس،   3  .                      12سصحؽ ساتق، ض  الآثز الاكذعاذية والاحامتؾية ٌَجصمية اـليؼمة حماوالث سواهجهتا ٕاكَمييا وذًو
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 ٔبهجزت اـليؼمة: 

ية ٌَرشظة ادليائية ثخىؼون سؼن ؿؼسذ سؼن ألهجؼزت، صؼبهٔنا يؼة  اـليؼمة اصلًو يف رعل صؼبٔن ٔبي سٌؼمؼة ذًو

ٔبدصى، ثـمي سن ذالًِا ؿىل حتليق ٔبُسافِا اًيت هؼط ؿَهيؼا هؼارمؼا ألسؼايس ، وكؼس ٔبصؼازاث ٕاىل ُؼشٍ ألهجؼزت 

ية ٌَرشظة ادليائية  ألهرتتول سن –اـلاذت ارلاسسة سن اًيؼام ألسايس تلوًِا ، ثخىون اـليؼمة اصلًو
1
: 

 ازلـية اًـاسة.1

 اًِيئة اًخيفيشية. اٌَجية اًخيفيشية 2

 ألساهة اًـاسة. 3

 اـلاكثة اـلصنزية اًوظيية. 4

 اـلسدضازون. 5

: ازلـية اًـاسة - بٔ 
 2

  

ازلـية اًـاسة عم ٔبؿىل سَعة يف اـليؼمة وثخىون سن سٌؼسويب اصلول ألؾضؼاء يف اـليؼمؼة اطليؼن ثـيؼهنم 

ت سٌسوتني، ًوىن جية ؾيؼس ثـؼسذ اـليؼسوتني ذوهلم، ولك ذوةل ؾضو يف اـليؼمة ًِا ٔبن ثوفس سٌسواًب واحسًا ٔبو ؿس

ٔبن يرتٔبش اًوفس رسعًا واحسًا فلط ويضم اًوفس ؿسذًا سن اًفٌيني وارلرباء يف جماالث اًرشؼظة ووػائفِؼا، وؿالكؼة 

 اصلوةل ابـليؼمة وثلوم ازلـية اًـاسة ابًوػائف الٓثية:

 . اًليام ابـلِام وألؾحاء اًيت ييط ؿَهيا اًيؼام ألسايس . 1

. حتسيس اـلحاذئ اًـاسة ووضؽ اإلحصاءاث اًىفؼيةل تخحليؼق ٔبُؼساف اـليؼمؼة اـليعؼوض ؿَهيؼا يف اـلؼاذت 2

 اًثاهية سن اًيؼام ألسايس.

 . ذزاسة جصانسج معي اًس ية اًخاًية ، واطلي يلسسَ ألسني اًـام واـلوافلة ؿَيَ.3

 . حتسيس ٔبحاكم لك هؼام يـس رضوزاًي ًـمي اـليؼمة.4

 ٔلصزاض ٌَوػائف اًيت هط ؿَهيا اًيؼام ألسايس ٌَميؼمة، هصئي  اـليؼمة وهواتَ اًثالج.. اهخزاة ا5

 . اؾامتذ اًلصازاث وثوحيَ اًخوظياث ٕاىل ألؾضاء ثضبٔن اـلسائي ابدذعاض اـليؼمة.6

 . حتسيس وزمس س ياسة اـليؼمة اـلاًية.7

                                                           
 سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة. 7اـلاذت  1

ٔبهؼص اًوزيلة اًعاذزت ؾن الاهرتتول . 2007/ جرشين اًثاين /  8 – 5يف سسيية سصاوش اـللصتية ٌَفرتت سن  76ـية اًـاسة ذوزهتا اًساذسة واًس حـني ؾلسث ازل  2

 http://www.Interpol.int .2007/  11/9تخازخي  No 46 / 2007 ابًصمق
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 ا.. ذزاسة االثفاكياث سؽ اـليؼٌلث ألدصى واصلول واـلوافلة ؿَهي8

ِؼؼا ٔبن ثـمتؼؼس ذوزاث اسؼؼ خثٌائية تيؼؼاء ؿؼؼىل ظَؼؼة اٌَجيؼؼة  وثـلؼؼس ازلـيؼؼة اًـاسؼؼة ذوزت ؿاذيؼؼة سؼؼ يواًي ، ًو

اًخيفيشية،ٔبو ٔبكَحية ألؾضاء 
1

، وختخاز ازلـية يف هناية لك ذوزت ساكن اهـلاذُا ٌَس ية اًخاًية، وكس ثعؼصٔب ػؼصوف 

خحيال ٔبو كؼري سؼالمئ، فََجمـيؼة ٔبن ختخؼاز سؼاكاًن بٓدؼص جتـي اهـلاذ ذوزت ازلـية اًـاسة يف اـلاكن اـلخفق ؿَيَ سسؼ  

الهـلاذُا اًس ية اًخاًية. ويـوذ حق اًخعويت يف ازلـية اًـاسة ـليؼسوة واحؼس ًؼلك تؼضل، مبـؼىن بٓدؼص ٕان لك تؼضل 

ؾضو، يمتخؽ تعوث واحس فلط ذاذي ازلـيؼة اًـاسؼة، وان ثـؼسذ سٌسوتيؼَ مضؼن اًوفؼس اًواحؼس 
2

،و اثؼص ألصؼلال 

ؼوايث سٌؼمؼة 15/10/2009و13ـاسة ًٔلهرتتول سا تني ازلـية اً ، ثس يلافوزت حيؼر ثعؼصق ألسؼني اًـؼام اىل ٔبًو

ألهرتتول و ابٔلدط اًوػؼائف ألزتؼؽ ارلاظؼة هبا،ٔبطمِؼا ثعؼويص اًخىؼوين اـلخـَؼق ابـلعؼاحل اًوظييؼة اـللكفؼة إبهفؼار 

هيؼؼا كواؿؼؼس اًحيؼؼاانث تلؼؼصط ثحؼؼاذل زسيؼؼؽ اًلؼؼاهون و حتسؼؼني ٔبذاهئؼؼا اًـمَيايت،ٔبيضؼؼا حمنيؼؼة صؼؼ حىة االثعؼؼاالث مبؼؼا ف

ٌَمـَوساث سؼا تؼني اـلاكثؼة اـلصنزيؼة اًوظييؼة،نٌل مت اًخعؼصق ابًرشؼخ و اًخحَيؼي اىل خمخَؼف ادلواهؼة اًخلٌيؼة و 

ية يف جمال ساكحفؼة ادلصميؼة اـليؼمؼة،ؿىل قؼصاز ثؼغل اًؼيت ثًضؼبٔ تـؼس معَيؼة  اًـمَياثية اـلاسة جمنط اًخحليلاث اصلًو

اتية و  حفغ اًيؼام ذاذي اـلياظق اـلخياسؿة تاًصصوت و اًفساذ،اؾامتذ ادلصمية اـلـَوساثية سن ظصف اًخيؼاميث الاُز

 ٔبيضا اًلصظية اًححصية.

يف راث اًس ياق كام اـلضازهون تـمَية اًخعويت و اـلعاذكة ؿىل مثاهية ؾرشت ثوظية ٔبطمِؼا ثؼغل اـلخـَلؼة 

ية ٌَرشظة ادليائية و سٌؼمة ألدم اـلخحست مبياكهزيساث اًخًس يق و اًخـاون سا تني اـليؼمة اصل ًو
3
. 

يؼة ٌَرشؼظة ادليائيؼة ٔبهرتتؼول  79اُمتت ٔبصلال ذوزت  78اضافة اىل ذوزت  ٌَجمـية اًـاسؼة ٌَميؼمؼة اصلًو

ثوظؼية سؼن تيهنؼا حمنيؼة اًخـؼاون اًرشؼظي  19تدمنية اًخـاون سا تني سعاحل اًرشظة ادليائية و رعل ابـلعاذكة ؿىل 

ية ٌَرشظة ادليائية ٔبهرتتول، جصثوهوالث اًرشانة اـلزسؼؽ اصلويل مضن الا سرتاثيجية اـلسعصت سن ظصف اـليؼمة اصلًو

ية اـلخرععة،ارلسساث و ألذواث اًخلٌية اـللسسة ًفائست اـلاكثة اـلصنزية اًوظيية اجصارما سؽ اـليؼٌلث اصلًو
4
 . 

                                                           

 سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة . 10اـلاذت  1

 .يؼام الٔسايس ٌَميؼمةسن اً  13اـلاذت  2

ذيسمرب  93.جمةل اًرشظة ، جمةل ذوزية ٔبسٌية زلافية ثعسز ؾن اـلسيصية اًـاسة ًٔلسن اًوظين ،اًـسذ ٌَجمـية اًـاسة ًٔلهرتتول  78اصلوزت ؾحاذ جن مييية ،  3

 . 11ض  2009

فيفصي  96زية ٔبسٌية زلافية ثعسز ؾن اـلسيصية اًـاسة ًٔلسن اًوظين ،اًـسذ جمةل اًرشظة ، جمةل ذو تول . رت ٌَجمـية اًـاسة ًٔله 79ذوزت ؾحاذ جن مييية ، ال 4

 . 23ض  2011
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 : اٌَجية اًخيفيشية

ية ٌَرشظة ادليائية ثخبًٔف اٌَجية اًخيفيشية ، سن زئي  اـليؼ  مة اصلًو
1

، وزالزؼة هؼواة ٌَؼصئي ، وجسؼـة 

سٌسوتني فيىون ٍلوغ ٔبؾضاهئا زالزة ؾرش ؾضوا ، وجية ٔبن يىون ألؾضاء سن تؼضلان خمخَفؼة، فرياؾؼي اًخوسيؼؽ 

ادللصايف يف ادذيازضم 
2
 . 

دؼي ازلـيؼة اًـاسؼة حبير متثي اًلازاث اشل  فهيا، ويمت اهخزاة اًصئي  وهواتَ سؼن تؼني اـليؼسوتني سؼن ك 

ٌَميؼمة وتبٔكَحية اًثَثني ؾيسسا يىون الاكرتاغ ـلصحةل واحؼست، ٔبسؼا ٕارا ؾل يسؼفص الاكؼرتاغ ألول ؾؼن ٔبي ادذيؼاز، 

فيىذفي يف الاكرتاغ اًثاين ابٔلكَحية اًخس يعة 
3
 . 

 سست والية اًؼصئي  ٔبزتؼؽ سؼ يواث، ٔبسؼا اًيؼواة مفؼست واليؼهتم زؼالج سؼ يواث، وال جيؼوس ٕاؿؼاذت اهخزؼاة

اًصئي  وهواتَ ٌَمياظة هفسِا سصت اثهية، مبـىن ٔبن واليهتم حىون ـلصت واحست كري كاتةل ٌَخجسيس 
4
. 

ويخرصف ٔبؾضاء اٌَجية اًخيفيشية ؾيس كيارمم مبِارمم اًصمسيؼة ابؾخحؼازضم ذمثَؼني ٌَميؼمؼة ال ًؼحضلاهنم، فِؼم 

يؼة اـللؼصزت يـسون سوػفني ذًويني ًِشا اًلصط، ذما يـين متؼخـِم جبميؼؽ الاسذيؼاسا ث واذلعؼاانث اصلتَوساسؼ ية اصلًو

 .5ٌَموػفني اصلًويني 

سن اًيؼام ألسايس ٌَميؼمة واًؼيت  18وزئي  اـليؼمة يلوم ابـلِام اـلياظة تَ واـليعوض ؿَهيا يف اـلاذت 

 حمتثي اباليت:

 يصٔبش ذوزاث ازلـية اًـاسة واٌَجية اًخيفيشية، ويسيص سٌاكضاهتا. -1

 ٔبؾٌلل اـليؼمة سؽ كصازاث ازلـية اًـاسة واٌَجية اًخيفيشية. يخحلق سن اوسجام -2

 االثعال اـلحارش كسز اإلساكن سؽ ألسني اًـام ٌَميؼمة. -3

                                                           

اىزصوايزٔبول زئي  ٌَميؼمة تان اصلنخوز  1 وييؼص اًوزيلة ارلاظة . 1923وتان زئيسا ًرشظة سسيية فييا اٍمنساوية ومت ادذياٍز يف الاحامتغ اطلي ؾلس ؿام  يُو

ية ٌَرشظة  ، سًضوز ؿىل سوكؽ اـليؼمة ؿىل ص حىة الاهرتهت. ادليائية جصؤساء اـليؼمة اصلًو

  سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة. 15اـلاذت  2

 . سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة 16اـلاذت  3

 . سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة 17اـلاذت  4

 . سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة 21اـلاذت  5
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، 1ٔبسا اـلِام اًيت ثلوم هبا اٌَجية اًخيفيشية واًيت جتمتؽ سصت واحست يف اًس ية ؿىل ألكي تسؾوت سن زئيسِا 

ا يف: فلس ٔبصازث ًِا اًيؼام ألسايس ٌَميؼمة، و   ميىن ٕاجياُس

اإلرشاف ؿىل ثيفيش كصازاث ازلـية اًـاسة ، اؿساذ خسول ألؾؼٌلل صلوزاث ازلـيؼة اًـاسؼة، ؾؼصط لك سؼا   -

ثـخرٍب سفيس ورا خسوى سن جصاسج اًـمي واـلضازيؽ ؿىل ازلـية اًـاسة ، حصاكة ٕاذازت ألسني اًـام ،  ذمازسؼة 

 ن كدي ازلـية اًـاسة.تافة اًسَعاث واًعالحياث اًيت ثولك ٕاٍهيا س

ؿؼىل اهؼَ  46ًوضٌلن كيام اٌَجية اًخيفيشية تبٔؾٌلًِا ثضلك سس متص، هط اـليثاق يف اًفلصت ألوىل سن اـلاذت 

ؾيس الاهخزاة ألول خيخاز ابًلصؿة انئيب اًصئي  اـليخرحني، يًهتىي ثفويضَ تـس س ية وهعؼت اًفلؼصت ة سؼن اـلؼاذت 

ًلصؿة ؾضوان سن اٌَجية اًخيفيشية يًهتىي ثفويضٌِل تـس س ية، وؾضؼوان بٓدؼصان راهتا ؾيس الاهخزاة ألول خيخاز اب

سهنا، يًهتىي ثفويضٌِل تـس س يدني. ويف حاةل وفات احس ٔبؾضؼاء اٌَجيؼة اًخيفيشيؼة ٔبو اسؼ خلاًخَ، ثلؼوم ازلـيؼة اًـاسؼة 

 . 2ابهخزاة ذَفا هل، ـلا ثحل  سن سست ثفويغ اًـضو اـلخوىف ٔبو اـلس خليي 

اٌَجية اًخيفيشية يف وػائفِم حؼىت ٕاهنؼاء ذوزت ازلـيؼة اًـاسؼة اًؼيت ثيـلؼس يف اًسؼ ية اًؼيت  و يحل  ٔبؾضاء

 ثًهتىي فهيا سست ثفويضِم.

  ألساهة اًـاسة: -ح

ثخبًٔف ألساهة اًـاسة سن ألسؼني اًـؼام وٍلوؿؼة سؼن اـلؼوػفني اًفٌيؼني واإلذازيؼني، سلكفؼني ٌَليؼام تؼبٔؾٌلل 

االثعاالث وألزصفة واًحعٌلث واكلؼاجصاث واـلرتمجؼني وسذرععؼون يف اًوكحيؼوحص.    ، وثلوم ألساهة مبِام3اـليؼمة 

ية ٌَرشظة ادليائية، سؼن كدؼي اًسؼ يس  وكس صلي سٌعة ألسني اًـام ٔبول ألسص حتت سسم  سىصثري اٌَجية اصلًو

سني اًـام اذلايل ، ٔبسا الٔ 1946مث خسذث هل والية اثهية حىت ؿام  1932حىت ؿام  1923اوساكز ذزيًزص سن ؿام 

  2001فِو زوانصليك هويي، اطلي اهخرة ؿام 

                                                           

 .سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة 22اـلاذت  1

 سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة. 46ـلاذت ا 2

 سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة. 27اـلاذت  3
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فألسني اًـام ، يمت ثـييٌَ سن كدي ازلـية اًـاسة، تياء ؿىل اكرتاخ اٌَجية اًخيفيشيؼة، وسؼست واليخؼَ مخؼ  

س يواث كاتةل ٌَخجسيس لٔنرث سن سصت، وميىن ثفويضَ وال جيوس تلاٍؤ يف سٌعحَ ٕاىل تـس سؼن ارلاسسؼة واًسؼ خني، 

 . 1ًىن هل ٔبن يمت سست ثفويضَ ٕارا تَف ارلاسسة واًس خني ٔبزياهئا 

وخيخاز ألسني اًـام سن روي اًىفاءت اًـاًية وارلربت يف جمال صؤون اًرشظة، وجيوس ٌَجيؼة اًخيفيشيؼة ٔبن 

ـؼام  ، ويلؼوم ألسؼني ا2ًثلرتخ ؿىل ازلـية اًـاسة ٕاهناء ثفويغ ألسني اًـام، ٕارا اكذضت رعل ػؼصوف اسؼ خثٌائية 

ا وفلؼا ًخوهجؼاث اٌَجيؼة اًخيفيشيؼة وازلـيؼة  مبِام اإلذازت اـلاًية ًٔلساهة،وييؼم ألكسام اصلامئة ويرشف ؿَهيا ويؼسيُص

اًـاسة، ويلسم ٕاٍهيٌل الاكرتاحاث واـلضازيؽ اـلخـَلة تبٔؾٌلل اـليؼمة، وحىون سسؤوًيخَ اـلحارشت ٔبسام اٌَجية اًخيفيشية 

و ميثي ا ـليؼمة يف لك ٔبؾٌلهل اًيت يلوم هبا واـلخـَلة ابٔلساهة اًـاسة الميثي  تضلٍ اطلي يًمتي ٕاًيَ، وازلـية اًـاسة، ُو

فال حيق ًالسني اًـام ٔبو ٌَموػفني ٔبزياء كيارمم توػائفِم، ٔبن يعَحوا ٔبو يلدَوا ثـَاميث سؼن ٔبي حىوسؼة ٔبو سؼَعة 

ويَزتم لك ؾضو يف اـليؼمة ابحؼرتام اًعؼاتؽ  سن ذازح اـليؼمة، وؿَهيم ٔبن ال يلوسوا تبٔي معي ييسء ٕاىل وػيفهتم،

 اصلويل اقلغ ـلِمة ألسني اًـام واـلوػفني، وتـسم اًخبٔزري ؿَهيم ؾيس كيارمم تبٔؾٌلهلم.

 حسذ اًيؼام ألسايس، رمام ألساهة اًـاسة واًيت ثخَرط اباليت:

 ثعحيق كصازاث ازلـية اًـاسة واٌَجية اًخيفيشية، -1

 اكحفة حصامئ اًلاهون اصلويل،اًـمي هكصنز ذويل ـل -2

 اًـمي هكصنز فين وٕاؿالسم ٌَميؼمة، -3

 اًليام إبذازت اـليؼمة اًـاسة، -4

يؼة ؿؼىل ٔبن ثـؼاجل سسؼائي اًخحؼصي واًخحليؼق ادليؼايئ ؾؼن  -5 اتسني االثعال ابًسَعاث اًوظييؼة واصلًو

 . 3ظصيق اـلاكثة اـلصنزية اًوظيية

 فاث اـلـَوساثية: وحتخفغ ألساهة اًـاسة تيوؿني سن اـلَ

                                                           

 .سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة 1/  28اـلاذ  1

 سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة . 3/  28اـلاذت  2

 . سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة 26اـلاذت  3
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سَفاث ؿاسة ، ثخضمن تافة اًحياانث واـلـَوساث ؾن افلصسني وادلصامئ اكلخَفة ٕايل يصحىدوهنا، وثعؼي  – 1

ٕاىل ألساهة ؾن ظصيق اـلاكثة اًوظيية، ويمت حصثيهبا سن كدي كسم ألحبؼاج واصلزاسؼاث فيىؼون ًؼلك جمؼصم سَؼف 

 ذاض تَ.

صم ؾن كرٍي فيعحح سؼن اًسؼِي اًخـؼصف ؿَيؼَ، وثوخؼس يف ُؼشا وعم  متزي لك جم -اـلَفاث ارلاظة – 2

 .1اـلَف تعٌلث ٔبظاتـَ، ظوزثَ ٔبو ظوزٍ، ساضيَ ادليايئ 

 : اـلاكثة اـلصنزية اًوظيية -ه

ية ٌَرشظة ادليائية ، ًحَوػ ٔبُسافِا اًيت هط ؿَهيا اـليثؼاق يف ساذثؼَ اًثاهيؼة  واًؼيت  –حتخاح اـليؼمة اصلًو

ون ذامئ ووضط سن ألؾضاء اطلين يخوحة ؿَهيم تشل تافة ادلِوذ اـلًسجمة سؽ كواهني تضلاهنؼم ٔبرشان ٕاٍهيا، ٕاىل ثـا

خبٔسني ُشا اًخـاون، يـني لك تضل ُيئؼة ثـمؼي هكىذؼة سصنؼزي وظؼين، ويؼؤسن  ٌَمضازنة يف وضاظاث اـليؼمة، ًو

خَفة، واًِيئاث اًيت ثـمي يف ُشا اـلىذة االثعال مبرخَف سَعاث اصلوةل جرشيـية، ثيفيشية، كضائية ؤبهجزهتا اكل 

اصلول ألؾضاء هكاكثة سصنزية وظيية، وألساهة اًـاسؼة ٌَميؼمؼة، ويؼمت ُؼشا االثعؼال ؿؼرب وسؼائي ثلٌيؼة ثلَيسيؼة 

وحسيثة وزسيـة تاًخَفون، اًفاه ، اًخَى ، الاهرتهت، اصلوائص اًخَفزيوهية اـللَلة واـلفذوحؼة، اًخَيفؼاه ، ٕاضؼافة 

 .2سيثة وسذعوزت حصتط اـليؼمة ابـلاكثة اـلصنزية اًوظيية يف اصلول ألؾضاء ٕاىل سٌؼوسة اثعاالث ح

وثلوم اصلول ألؾضاء تخـيني اـلوػفني اطلين يـمَون يف ساكحهبا اـلصنزيؼة اًوظييؼة وفلؼا ًلواهيهنؼا اصلاذَيؼة  

 .3ذون ٔبي ثسذي سن اـليؼمة 

وخس ساكثة ٕاكَمييؼة ٌَميؼمؼة، ثًسؼق معؼي وٕاضافة ٌَماكثة اًوظيية اـلصنزية يف مجيؽ اصلول ألؾضاء، ث

 اـلاكثة اًوظيية وثـمي وحَلة اثعال.

وثوخس س خة ساكثة ٕاكَميية ٌَميؼمة سوسؿة ؿىل ذول اًـاؾل اكلخَفة سثي اًسَفاذوز، اتيالهؼس، سسدؼاتوي،  

ٍص يف سسييؼة هوثوفواز، ساحي اًـاح، ألزحٌخني، هيًيا. ٕاضؼافة ٕاىل سىذؼة االثعؼال سؼؽ سٌؼمؼة ألدم اـلخحؼست وسلؼ

 . وثلوم اـلاكثة اـلصنزية اًوظيية ابـلِام الٓثية:1هيويوزك 

                                                           

 ،2004سعحـة اًزسان، تلساذ،  ،اًخحليق واإلزحاث يف اًلاهون ادليايئحٌلل َلس سععف .  1

 . 157 – 154ض ض                             

اة يف اًرشق ألوسط يف  2  http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic 2007/ ذيسمرب / 10ٔبهؼص سلصزاث احامتغ ٍلوؿة ذسج هجوذ ساكحفة اإلُز

ٔبُسافِا ٕاىل ثـاون ذامئ ووضط سن ألؾضاء اطلين يخوحة ؿَهيم تشل تافة ادلِوذ اـلًسجمة سؽ سن سيثاق اـليؼمة ؿىل ٔبهَ حتخاح اـليؼمة ًحَوػ  31ثيط اـلاذت  3

 ؿىل ٔبهَ  ًخاسني ُشا اًخـاون، يـني لك تضل ُيئَ ثـمي فيَ هكىذة سصنزي وظين..... 32كواهني تضلاهنم ٌَمضازنة يف وضاظاث اـليؼمة، وثيط اـلاذت 
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ا يف اصلول ألدصى  -1  حتليق االثعال تني ٔبهجزت اًرشظة تساذي اصلوةل وهؼائُص

 حتليق االثعال تني ٔبهجزت اًرشظة اقلَية وألساهة اًـاسة ًالهرتتول يف سسيية ًيون اًفصوس ية. -2

َحاث اًيت حصذ سن خمخَف اصلول ـلالحلة افلصسني اًفازين واـلعَوة ٕاًلاء اًلؼدغ اس خلدال وثوحيَ اًع  -3

 ؿَهيم ذاذي اًحالذ.

 سذاتـة ٕاحصاءاث حماهكة سن حيمي ادلًس ية اًوظيية، وذلني ظسوز ألحاكم وثيفيشُا. -4

. وثلؼوم اـلاكثؼة 2سذاتـة كؼصازاث اًدسؼَمي ـلؼن حيمؼي ادلًسؼ ية، واختؼار اإلحؼصاءاث اًخيفيشيؼة حؼىت يؼمت اًدسؼَمي 

اًوظيية مبخاتـؼة ٍلوؿؼة سؼن اًلضؼااي ادليائيؼة، ؿؼىل اـلسؼ خوى اصلويل راث اًعؼةل ابٔلصؼزاض اـلعَؼوتني وادلخؼت 

افلِوةل اًِوية، اًلؼائحني واـلفلؼوذين، اًسؼ يازاث اـلرسؼوكة، ألسؼَحة اـلرسؼوكة واـلفلؼوذت، الآثز واًخحؼف اًفٌيؼة 

 3ـلفلوذت. اـلرسوكة. حواساث اًسفص اـلرسوكة وا

 : اـلسدضازون -ذ

ية ٌَرشؼظة ادليائيؼة ، ٔبن جسؼ خـني مبسدضؼازين صلزاسؼة اـلسؼائي اًـَميؼة واًفٌيؼة، ويىؼون  ٌَميؼمة اصلًو

، ٔبي ٔبن زٔبهيم كري سَزم ٌَميؼمة، ًوىن اـلخـؼازف ؿَيؼَ ٔبن اٌَجؼوء ٕاىل الاسدضؼازت ال 4ذوزضم اسدضازي رصف 

 حليلة ٔبسص سا، ٔبو اختار كصاز ثضان سسؼاةل سـييؼة، وسؼن اـلـَؼوم ٔبن يىون ٕاال ٌَحاخة اـلاسة واـلَحة ٌَوكوف ؿىل

 .5ٔبحصاة اًفن والادذعاض ضم الٔنرث سزيت وذزاية يف جمال ادذعاظِم، فَِشا يمت اٌَجوء ٕاىل اسدضازهتم 

ويمت ثـيني اـلسدضازين سن كدي اٌَجية اًخيفيشية، وال يىدسة ثـييهنم اًعؼفة اٍهنائيؼة ٕاال  تـؼس اـلعؼاذكة 

ؿَيَ سن كدي ازلـية اًـاسة ٌَميؼمة، وفرتت ثـييؼهنم جسؼ متص ًؼثالج سؼ يواث، ويؼمت ادذيؼاز اـلسدضؼازين سؼن تؼني 

ألصزاض اطلين اندس حوا صِصت واـلـصوفني ؿؼىل اـلسؼ خوى اصلويل يف جمؼال ادذعاظؼِم هديجؼة كيؼارمم تبحٔبؼاج يف 

 .6ازلـية اًـاسة ٌَميؼمة  ٕاحسى افلاالث اًيت هتم اـليؼمة، وميىن حسة اًثلة  تلصاز ثخزشٍ

                                                                                                                                                                                            
اة اًحيًوذ ؾحس اًصساق اًـصي.  1  http://www.omanday.com/20/locat/14.htm، ويجاإلُز

 196 – 193ذ. َلوذ جنية حس ين ، اـلصحؽ اًساتق، ض ض  2

اة  3   2005/ فربايص /  8 – 5اـلمَىة اًـصتية اًسـوذية  –اًصايط  –ٔبهؼص اـلؤمتص اصلويل ـلاكحفة اإلُز

http://www.oic–oic/arabic/conventions/crime.htm 

 سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة. 35- 34اـلاذثني  4

 .13، ض 1987، سوسوؿة اًلضاء واًفلَ ٌضلول اًـصتية، اًلاُصت، ارلربت يف سسائي اًعة اًرشؾيذ. ؾحس اسليس اًضوازيب.  5

 سن اًيؼام الٔسايس ٌَميؼمة.  37-36اـلاذثني  6
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اـلعَة اًثاين : اًعحيـة اًلاهوهية ًٔلهرتتول: 
 1

  

ؼؼشٍ  يؼؼة ، ُو ؼظة ادليائيؼؼة ، هيؼؼان كؼؼاهوين ذويل يمتخؼؼؽ ابًضرعؼؼية اًلاهوهيؼؼة اصلًو يؼؼة ٌَرشؼ اـليؼمؼؼة اصلًو

يؼة ٔبدؼصى، تؼي ثـمؼي  اإلس خلالًية ٔبنؼس ؿَهيؼا سيثؼاق اـليؼمؼة ، وابًخؼايل فِؼىي ال ختضؼؽ ٔليؼة ذوةل ٔبو سٌؼمؼة ذًو

ية، ؿؼىل حتليؼق ألُؼساف اًؼيت هؼط ؿَهيؼا سيثاكِؼا . نؼٌل ٔبن ألهرتتؼول  ابًخـاون سؽ اصلول ألؾضاء واـليؼٌلث اصلًو

ية ، فلس ٔبظسز ألهرتتؼول سؼثال ورشؼت حبؼر ؾؼن  يخـاون سؽ ألهجزت اًيت ٔبوضبهٔتا ألدم اـلخحست تاقلوكة ادليائية اصلًو

، وتان اـلىذؼة اًؼوظين اـلصنؼزي يف زساييفؼو كؼس  1996/ ٔبايز /25زخي جمصم ذويل فص سن جسن يف اًحوسؼ ية تخؼا

ٔبزسي زساةل ؿاخةل ٕاىل تافة اًحضلان ألؾضاء يف ألهرتتول، يـَمِم فيؼَ ؾؼن فؼصاز ُؼشا افلؼصم، نؼٌل ظؼسزث ورشؼت  

مة سسؼ خلةل كؼري حبق ادلرنال اًرصيب ساذزافىوثوـلص، نٌل ٔبن ًٔلهرتتول ذمثي ذاض يف ألدم اـلخحست، فألهرتتول سٌؼ

يؼؼة ٌَرشؼؼظة ادليائيؼؼة زمغ هوهنؼؼا سٌؼمؼؼة سسؼؼ خلةل، ًىؼؼن  ذاضؼؼـة ٔليؼؼة هجؼؼة ،  سؼؼن خاهؼؼة ٔبدصفؼؼٕان اـليؼمؼؼة اصلًو

يؼة ألدم اـلخحؼست هوهنؼا كؼس اوضؼاث تلؼصاز سؼن  اس خلالًيهتا ًيست اتسة فِىي ختضؼؽ إلرشاف وثوحيؼَ اـليؼمؼة اصلًو

س يق سـِا ؿىل حتليق ألُساف اًيت هط ؿَهيا سيثؼاق اـليؼمؼة، ازلـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست، وثـمي ابًخـاون واًخً 

و ٔبسص التس سٌَ، وال ميىن حتليق رعل ٕاال ابًخـاون واًخًس يق سـِا، نٌل ٔبن ألدم اـلخحست كاست يف س ية  .  1971ُو

ابًخسذي يف ٕاؿاذت حصثية وثيؼمي ألهرتتول تعفذَ سٌؼمة ثخـاسي سؽ اذلىوساث يف اصلول ألؾضاء
2
. 

شٍ ألهجزت حمتثي يف ازلـية اًـاسؼة، فالٔ   هرتتول يخىون سن ٔبهجزت ثـمي سن ذالًِا ؿىل حتليق ٔبُسافِا ُو

اٌَجية اًخيفيشية، ألساهة اًـاسة، اـلاكثة اًوظيية اـلصنزية، اـلسدضؼازون. وثؼساز اـليؼمؼة تواسؼعة سىذؼة اٌَجيؼة 

ة مبثاتؼة فؼصوغ ٌَميؼمؼة يف اصلول ألؾضؼاء وثؼسذي اًخيفيشية وسلٍص يف سسيية ًيون اًفصوس ية وثـس اـلاكثة اًوظيي

وػائف ُشٍ اـلاكثؼة يف هعؼاق معؼي اـليؼمؼة، واصلول ألؾضؼاء يف اـليؼمؼة عم ذول راث سؼ ياذت وخؼسث سؼن 

يؼة واًوظييؼة يف ساكحفؼة ادلصميؼة وافلؼصسني، فادذؼازث  اًرضوزي اًخـؼاون فؼامي تيهنؼا سؼن ٔبخؼي ثضؼافص ادلِؼوذ اصلًو

اًخـؼاون اصلويل ادليؼايئ اًرشؼظي تؼني ٔبؾضؼاء اـليؼمؼة حيوكؼَ سدؼسٔب اًسؼ ياذت اًوظييؼة ٌؼضلول اإلًخحاق ابـليؼمة، ف

يؼًا، ًىؼن افلَؼ  الاكذعؼاذي والاحامتؾؼي اًخؼاتؽ ًؼٔلدم  ياك سن يؼصى ٔبن ألهرتتؼول ال ثـؼس رسعؼا ذًو ألؾضاء.ُو

ؤبخؼزي ًِؼا ٔبن جضؼازك يف . تعاتؽ اـليؼمة اذلىوسية راث اًيؼؼام الاسدضؼازي 1949اـلخحست ٔبؿرتف ًِا سٌش س ية 

ِا ٔبهؼمهتا اًـاسة ارلاظة فهيؼا،  ية ًِا سيثاكِا ارلاض هبا هؼارما ألسايس، ًو ٔبؾٌلهل . وخنَط ٔبن ألهرتتول سٌؼمة ذًو

                                                           
ية ذ  زحة ؾحس اـليـم سذويل،  1  . 109/  97،ض ض 2008 – 2007هنضة اًـصتية، ،  ذاز اٍاًوخزي يف كاهون اـليؼٌلث اصلًو

،ض 1998، تريوث، ًحيان، 1اـلؤسسة ادلاسـية ٌضلزاساث واًًرش واًخوسيؽ، ظ -سٌاشم ألدم اـلخحست واًدرشيؽ ادلزايئ -ساكحفة ادلصمية -ذ.ؿًل َلس حـفص 1

 .197ا195ض
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ِا ٔبهجزهتا اًيت ثخىون سهنا وثلوم ؿَهيؼا وثـمؼي سؼن ذالًِؼا ؿؼىل حتليؼق ٔبُؼسافِا اـلًضؼوذت، وابًخؼايل حمتخؼؽ ُؼشٍ  ًو

ية، هوهنؼا كؼس ٔبوضؼبٔث تلؼصاز ظؼاذز ؾؼن ازلـيؼة اـليؼمة جاكفة اذلعا انث والاسذياساث اًيت حمتخؽ هبا اـليؼٌلث اصلًو

يؼة حٌائيؼة ؿاـليؼة وٕامنؼا عم هجؼاس ذويل  ية ، ًيست حىوسؼة ذًو اًـاسة ًٔلدم اـلخحست، نٌل ٔبن اًرشظة ادليائية اصلًو

ثاكِؼا، فاـليؼمؼة ال ثخؼسذي يف اًضؼؤون سٌؼمة ثـمي حتت ٕارشاف ألدم اـلخحست مبا حيلق ألُؼساف اـللؼصزت يف سي 

اصلاذَية ٌضلول ألؾضاء، وخيعص ؿَهيا سعَلا اًخسذي يف اـلسائي واًضؤون راث اًعاتؽ اًس يايس، ٔبو اًـسىصي، 

 ٔبو اصليين ، ٔبو اًـيرصي .

 اـلححر اًثاين : ٔبُساف ألهرتتول وادذعاظاثَ 

 اـلعَة ألول : ٔبُساف ألهرتتول 

ثـزيز وجضجيؽ اًخـاون ألسين اصلويل اًرشظي، ٔبي سساؿست ٔبهجؼزت اصلول ألؾضؼاء جسـ  ألهرتتول، ٕاىل 

ؿىل اًخـاون سؽ تـضِا اًحـغ، واًـمي سـًا ؿىل ساكحفة اإلحصام، والس امي اًـاجص ٌَحؼسوذ ، وابًيؼؼص ٌؼضلوز اـلمتؼزي 

ة ًِا سيثاق اـليؼمة، حيؼص ؿَهيؼا اطلي جية ٔبن ثلوم تَ ألهرتتول ؿىل اًعـيس اصلويل، فٕان اًلواؿس اًلاهوهية اـليؼم

اًخسذي يف ٔبي وضاظاث راث ظاتؽ سؼ يايس ٔبو ؾسؼىصي ٔبو ذيؼين ٔبو ؾيرصؼي، وكؼس تيًؼت  اـلؼاذت اًثاهيؼة سؼن 

ية ٌَرشظة ادليائية ؿىل ٔبن اًِسف ألسايس سن ٕاوضاء اـليؼمة ُو:   سيثاق اـليؼمة اصلًو

سؼَعاث اًرشؼظة ادليائيؼة، يف حؼسوذ اًلؼواهني ثبٔهيس وجضجيؽ اـلـوهة اـلخحاذةل يف ٔبوسؽ هعاق ذمىؼن تؼني 

 اًلامئة يف اًحالذ اكلخَفة، والاُخساء جصوخ اإلؿالن اًـاـلي ذللوق اإلوسان. 

و ٕاكاسة وحمنية اًيؼم اًيت سن صبهٔنا ٔبن جسِم ؿىل حنو فـال وسؤثص يف سٌؽ، وساكحفة حصامئ اًلاهون اًـؼام. 

يؽ اًخـؼاون اصلويل تؼني سؼَعاث اًرشؼظة يف اصلول ألؾضؼاء، يخضح سن ُشا ٔبن اـليؼمة ثـمي ؿىل ثبٔهيؼس وجضؼج 

ؼا يف  ية سن ثعوزاث يف افلاالث تافة، وذاظؼة يف جمؼال اـلواظؼالث واًؼيت تان ًِؼا ٔبثُص هديجة ـلا ٔبؾل ابزلاؿة اصلًو

اون تؼني ٔبهجؼزت سِوةل اهخلال افلصسني تني اصلول، تـس ازحاكهبم دلصامئِم يف اًحضلان اكلخَفة، ألسص اطلي يخعَة اًخـ

اًرشظة يف اصلول تافة، فلس يلرتف رسط سا حصميؼة ؿؼىل ٔبزط ذوةل مث يفؼص ٕاىل ذوةل ٔبدؼصى، ٔبو ؾيؼسسا حىؼون 

ؼشا اًخـؼاون جيؼة ٔبن يىؼون تـيؼسا ؾؼن ألسؼوز اًس ياسؼ ية واصليًيؼة  ادلصمية سصحىدة يف ؿست ذول ؿىل سصاحي، ُو

 واًـيرصية.

 -وميىٌيا ثَريط ٔبُساف ألهرتتول مبا يبئت:  

 اًـمي ؿىل ثبٔسني وحمنية اًخـاون اصلويل تني تافة سَعاث اًرشظة ادليائية يف اصلول ألؾضاء. 1 
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ٕاوضؼؼاء وثفـيؼؼي تافؼؼة اـلؤسسؼؼاث اًلؼؼاذزت ؿؼؼىل اـلسؼؼاطمة اًفـؼؼاةل يف اًوكايؼؼة سؼؼن حؼؼصامئ اًلؼؼاهون اًـؼؼام  2 

 وساكحفهتا.

ية، ٔبو اذلس سهنا ؾن ظصيق ساكحفؼ 3  ة اإلحؼصام اًـؼاجص ٌَحؼسوذ، ؾؼن ظصيؼق اًـمي ؿىل سٌؽ ادلصامئ اصلًو

 ثـلة افلصسني وادلصامئ اـلصحىدة، وجسِيي معَياث ٕاًلاء اًلدغ ؿَهيم وجسَميِم ٕاىل ادلِاث اكلخعة .

اـلعَة اًثاين: ادذعاظاث ألهرتتول .
 1

 

يلكية اـليؼمؼة، واًؼيت   ميىن اس خزالض ُشٍ الادذعاظاث سن ذالل وػائف ألهجزت اـلىوهة ًحياء ُو

َرط يفثخ
2
: 

ٔبوال: مجؽ اًحيؼاانث واـلـَوسؼاث اـلخـَلؼة ابدلؼصامئ وافلؼصسني، ورعل ؾؼن ظصيؼق اـلـَوسؼاث اًؼيت ثدسؼَمِا 

اـليؼمة سن اـلاكثة اـلصنزية اًوظيية ٌَرشظة ادليائية يف اصلول ألؾضاء، ويمت رعل ؿرب وسائي االثعال اكلخَفؼة، 

الاًىرتوين ، وص حىة اثعاالث ثؼمت تواسؼعة سٌؼوسؼة اثعؼاالث  تاًِاثف. و اًفاه . واًخَى . والاهرتهيت اًربيس

. حسيثة خسا ثسؾ  سٌؼوسة اثعاالث ألهرتتول اًـاـلية 
3.

 

ية مبرخَؼف ٔبهواؾِؼا،  اثهيا: اًخـاون سؽ اصلول يف ضحط افلصسني اًِازتني، سن ذالل ٕاظساز اًًرشاث اصلًو

ية اكلععة ٌَمزؼسزاث واًيلؼس اـل ؼاة وهتصيؼة ألسؼَحة، وقسؼ يي ٕاضافة ٕاىل اًًرشاث اصلًو زيؼف وساكحفؼة اإلُز

 ألسوال، واإلحصام اـلايل اـلصحىة تواسعة اًخىٌوًوحيا اـلخلسسة.

ية، هبسف ثحاذل ارلرباث سن اخي حتسني وجضجيؽ اًخـؼاون اصلويل  اثًثا: ثيؼمي اـلؤمتصاث واًيسواث اصلًو

 ادليايئ 

حعٌلث ألظاتؽ، واسلغ اًيووي وتيؼان ةحؼااي اًىؼوازج زاتـا: ثلسمي ارلسساث يف جمال ألذةل ادليائية، ه 

ية.  سن ذالل الاحذفاع ثسجالث ادلصامئ اصلًو

 

 

                                                           
 . 135، ض 2003افلضل اًثاين، ذاز اًرشوق، اًلاُصت،  -اًواثئق اصلًوية اـلـيية حبلوق اإلوسان -َلوذ رشيف ثس يوين -ذ  1

 . 121، ض  2004، ذاز اًرشق ًٌَرش، اًلاُصت،1ظ -ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية ، ساُيهتا ووسائي ساكحفهتا ذًويا وؾصتيا -ذ. َلوذ رشيف ثس يوين 2

زائصية اـللصتية ، يسري ص حىة هتصية ذًوية ٌَمزسزاث  ، تـس ٔبن مت ثفىيم فلس مث اًلدغ ؿىل ابزون خمسزاث سلصيب ُازة سن أًلهرتتول ؿىل اذلسوذ ادل 3

هرتتول ابـلمَىة ص حىذَ ألوزوتية وفوز ثوكيفَ ابرشث اـلعاحل ألسٌية احصاءاث جسَميَ ًيؼصاهئم اـللازتة ذاظة ؤبن سشهصت اًخوكيف واًححر ظاذزت ؾن الٔ 

  11.ض  3583/ اًـسذ  1433زتيؽ اًثاين  10/ اـلوافق ل 2012سازش  03تخازخي  ٔبهؼص حصيست اًرشوقاـللصتية ، 
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اـلححر اًثاًر: ذوز ألهرتتول يف ساكحفة حصمية هتصية اكلسزاث
1
.
 

 

يؼني،  سٌؼمةثمت ظصيلة معي ادلِاس تدداذل، ٔبؾضاء  ية اـلـَوسؼاث ؾؼن افلؼصسني اصلًو اًرشظة ادليائية اصلًو

ية، سثي حصامئ اًزتييف واٍهتصية، ومعَياث اًرشاء واًحيؽ كري اـلرشؼوؿة واًخ ـاون فامي تيهنم يف ساكحفة ادلصامئ اصلًو

ًٔلسَحة. نٌل  ثوخؼس ساكثؼة وظييؼة ٌَميؼمؼة يف اصلول ألؾضؼاء، و عم سٌؼمؼة حىوسيؼة ، و ثلؼوم تـؼست رمؼام 

اسؼة وحؼصامئ اكلؼسزاث تعؼفة ذاظؼة ، و ثعؼويص ذاظة يف جمال ثحاذل اـلـَوساث حول ادلؼصامئ اـليؼمؼة تعؼوزت ؿ

اـلساؿست اـلخحاذةل  و ؿىل ٔبوسؽ هعاق تني سَعاث اًرشظة ادليائية يف ٕاظاز اًلواهني اـلـمول هبا يف خمخَف اصلول 

 ، ُشا سن هجة و سن هجة ٔبدصى، ٕاوضاء و ثعويص تافة اًيؼم اًفـاةل ٌَوكاية سن ادلصامئ و اًـلاة ؿَهيا.

يؼمؼة ٕاىل زفؼؽ سسؼ خوى اًخـؼاون تؼني ٔبهجؼزت ثيفيؼش اًلؼواهني يف اصلول اكلخَفؼة يف مجيؼؽ و هتسف ُشٍ اـل  

افلاالث، سن ثحاذل اـلـَوساث و اًخحصي و اـلخاتـؼة اًلاهوهيؼة و ثوحيؼس اإلذازت اًس ياسؼ ية ٌؼضلول ثضؼبٔن اًخعؼسي 

ميؼة هتصيؼة اكلؼسزاث، م. ٔبسست فصكة سذرععؼة ـلاكحفؼة حص 1999دلصامئ هتصية اكلسزاث ؿرب اصلول.و يف س ية 

ٔبولك ٕاٍهيا ثيفيش س ياسة اـليؼمة ثضبٔن اًخعسي ًِشٍ ادلصمية سن ذالل حزويس اصلول ألؾضؼاء ابـلـَوسؼاث اكلخَفؼة 

حول اًـعاابث اإلحصاسية و اـلضددَ فؼهيم سؼواء تاهؼوا ٔبصؼزاض ٔبو ُيئؼاث، و ذزاسؼة اـلضؼالك و اًعؼـوابث و 

 ٕاؿساذ اصلزاساث حول ُشٍ ادلصمية.

ن ٕاحٌلل ٔبضم رمام ُشٍ اًفصكة فامي يًلو ميى 
2
: 

 ذَق بًٓية ًخحاذل اـلـَوساث و اًواثئق ؾن ألصزاض و اًـعاابث اإلحصاسية يف تافة ٔبحناء اًـاؾل. -1

يؼة ؾؼن اًـمَيؼاث اإلحصاسيؼة اًؼيت ثلؼوم هبؼا   -2 ورش اًخلؼازيص ٔبو اـلـَوسؼاث اًيوسيؼة و اإلؿؼالانث اصلًو

 اًـعاابث و ثوسيـِا.

ية صلزاسة ادلصمية اـليؼمة و ثوزيق اًخـاون فامي تني اصلول ألؾضاء ـلاكحفهتا.ثيؼم اـلؤمتصاث ا -3 صلًو
 

 

م 1995و اختش ألهرتتول كؼصازاث ؿسيؼست  خبعؼوض ساكحفؼة ادلصميؼة اـليؼمؼة ورعل إبظؼساٍز سؼ ية  

ٕاؿالن ـلاكحفة قس يي ألسوال اًيت ثـخرب سن اًًضاظاث ألساس ية اـلسمعة دلصامئ هتصية اكلسزاث و 

                                                           

 .  161ذ. هجاذ اًربيزاث ، سصحؽ ، ساتق ض  1

 . 111ض  –اـلصحؽ اًساتق  -هوز ني  يوسف ذاوذ -ذ 2
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اـلؤثصاث اًـلَية، و كس ٔبوض ُؼشا الاؿؼالن  اصلول ألؾضؼاء  اًليؼام تخضؼمني  جرشؼيـاهتا  اصلاذَيؼة 

 اًخساتري واإلحصاءاث اًخاًية:

 اإلذاهة ادليائية ًٔلصزاض اطلين يضازهون تعوزت معسية يف قس يي ألسوال اًياص ئة ؾن ُشٍ ادلصمية. -

اكفيؼة ـلسؼ ئويل اًخيفيؼش اًلؼاهوين، ًخـلؼة و سذاتـؼة و ثـلة ألسوال و سٌح سَعة اًخحؼصي اًلؼاهوين اً -

 جتميس زؤوش ألسوال اـلخحعي سن اًًضاظاث اإلحصاسية.

اًسٌلخ ٌَمعازف و اـلؤسساث اـلاًية ألدصى ابإلتالػ ؾؼن اًخحؼاذل كؼري الاؾخيؼاذي    ٔبو اـلضؼىوك  -

 فيَ يف اًخـاسالث اـلاًية.

ت مخسة س يواث ابًسؼجالث اًرضؼوزية حؼول اًخـؼاسالث اًعَة سن اـلؤسساث اـلاًية الاحذفاع ـلس -

ية و اقلَية.  اـلاًية اصلًو

 اًسٌلخ ابًدسَمي اًـاخي ًٔلفصاذ اـلهتمني جبصامئ قس يي ألسوال. -

م، 1999ُشا و كس ٔبصاز اـلؤمتص اصلويل اًساذش ؾرش ًلاهون اًـلؼوابث اطلي ؾلؼس يف توذثسؼت سؼ ية 

ألسين ـلاكحفة حصمية هتصية اكلسزاث سن ذالل اس خزسام وسائي و كٌواث ٕاىل اًخعوز اـلَحوع يف جمال اًخـاون 

خسيست، سهنا فصق االثعال و الاس خسالل اـلضرتنة اـلىوهؼة سؼن ضؼحاظ اًرشؼظة سؼن ؿؼست ذول ذاظؼة اذلسوذيؼة 

سهنا.
1 

ؿؼىل .2000سؼن اثفاكيؼة ألدم اـلخحؼست ـلاكحفؼة ادلصميؼة اـليؼمؼة ؿؼرب اًوظييؼة  27ُشا و كس هعت اـلاذت  

ثـاون اصلول ألظصاف تعوزت وزيلة مبا يخفق سؽ ٔبهؼمهتا اصلاذَيؼة، تفؼصط ثؼسؾمي فـاًيؼة ٕاحصائيؼة ًىضؼف ادلؼصامئ 

اًـاجصت ٌَحسوذ
2
. 

ية ٔبن ثددؽ س ياسة ٔبنرث سصوهة ثخالءم سؼؽ سؼا حمتخؼؽ تؼَ ُؼشٍ  طلى يخـني ؿىل سٌؼمة اًرشظة ادليائية اصلًو

 مجؽ اـلـَوساث  و متحيعِا السال اًلموط ؿىل اًـعاابث اإلحصاسيؼة ادلصمية سن دعوظية و ٔبن حصنز اُامترما ؿىل

                                                           

 .  160هجاذ َلس اًربيزاث، اـلصحؽ اًساتق، ض  -ذ 1

 . 2000 مة ؿرب اًوظييةسن اثفاكية الٔدم اـلخحست ـلاكحفة ادلصمية اـليؼ 27ٔبهؼص اـلاذت  2
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ؤبوضعهتا و ثحاذل اـلـَوساث فامي تيهنا، و ٔبهجزت اًـساةل ادليائية يف اصلول اكلخَفة سن ذالل اإلس خفاذت سن اًخعؼوز 

 اًـَمي  و اًخىٌوًويج.

يؼة سسؼاؿست ٔبهجؼزت اًرشؼظة يف اصلول ألؾضؼاء ؿؼىل ،  سن ٔبجصس اـلِام اًيت ثلوم هبا سٌؼمة اًرشؼظة ادليائيؼة اصلًو

ية.  ثحاذل اـلـَوساث اًِاسة اـلخـَلة ابإلحصام، ووس يَهتا يف حتليق ُشا ألسص ٕاظساز ورشاث ألهرتتول اصلًو

واـلـَوساث اـلخحاذةل ختط ألصزاض اـلعَوتني الزحاكهبم حصامئ دعصت، نٌل ختط اـلفلوذين وادلثر اـلصاذ سـصفهتا  

، نؼؼٌل جسؼؼ خزسم اًًرشؼؼاث ًخيخيؼؼَ اًرشؼؼظة ٕاىل ٔبصؼؼزاض ذاضؼؼـني 1اث اقلؼؼمتةل وألسؼؼاًية اإلحصاسيؼؼة واٍهتسيؼؼس

يؼة يف يوقسؼالفيا وزواهؼسا وسؼرياًيون ٌَححؼر ؾؼن  ٌَجزاءاث اًيت ثفصضِا ألدم اـلخحست ، وجس خزسرما اقلامك اصلًو

ية اإلوساهية، واًًرشاث  ا ألهرتتؼول ثعؼسز تؼبًٔوان ٔبصزاض سعَوتني، الىهتاتاث حس مية ٌَلواهني اصلًو اًيت يعؼسُز

 خمخَفة ًلك هوغ سهنا ذالةل سـيية وثعسز وفلا لًٓية سـيية.

 ٔبهواغ اًًرشاث: 

ا سٌؼمة ألهرتتول، ًولك هوغ ًون ميؼزٍي ؾؼن الٓدؼص،  ية اًيت ثعسُز ُياك س حـة ٔبهواغ سن اًًرشاث اصلًو

، وحمتثي ُشٍ ألهواغ اباليت:  ويعسز ًلصط خيخَف ؾن كرٍي

وثعسز ًعَؼة ثوكيؼف رسؼط جيؼصي اًححؼر ؾيؼَ ٔبو احذجؼاٍس ثضؼلك سؤكؼت،  –: اًًرشت اسلصاء ٔبوال

 متِيسًا ًدسَميَ اسدٌاذًا ٕاىل سشهصت ثوكيف. 

وثعسز زلؽ سـَوساث ٕاضؼافية ؾؼن ُويؼة رسؼط ٔبو وضؼاظاثَ كؼري اـلرشؼوؿة يف  –اثهيا: اًًرشت اًززكاء 

 س ياق كضية حٌائية.

ٌَزتويؼس تخحؼشيصاث وسؼواذ اسؼ خرحاز حٌؼايئ، ثضؼبٔن ٔبصؼزاض ازحىدؼوا  وثعؼسز –اثًثا: اًًرشت ارلرضاء 

 حصامئ حٌائية، ويصحج ازحاكهبم حصامئ ذمازةل يف تضلان ٔبدصى.

ٌَمساؿست ؿىل حتسيس ساكن ٔبصزاض سفلوذين، الس امي اًلارصين، ٔبو ؿؼىل ثحؼني  –زاتـا: اًًرشت اًعفصاء 

 ُوية ٔبصزاض ؿاحزين ؾن اًخـصيف تبٔهفسِم. 

 ًً ية، سن سواذ دعؼصت  –رشت اًسوذاء ذاسسا: ا وثعسز ًخحشيص اًرشظة واًِيئاث اًـاسة واـليؼٌلث اصلًو

 ٔبو ٔبحساج ٔبو ٔبؾٌلل ٕاحصاسية، ميىن ٔبن متثي دعصا ؿىل سالسة ازلِوز.

                                                           

 . 263، ذاز اًىذة ٌَعحاؿة واًًرش خاسـة اـلوظي، تال س ية ظحؽ، ض اـليؼٌلث اصلًويةذ. ظالخ ايسني ذاوذ.   1
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ًخيخيؼَ اًرشؼظة ٕاىل ٍلوؿؼاث  –جمَ  ألسؼن اًخؼاتؽ ًؼٔلدم اـلخحؼست  –اًًرشت ارلاظة ابٔلهرتتول  -ساذساً 

 .1َجزاءاث اًيت ثفصضِا ألدم اـلخحست ؿىل ثيؼمي اًلاؿست وحصنة ظاًحانؤبصزاض ذاضـني ٌ

 -وثخضمن ُشٍ اًًرشاث هوؿني سن اـلـَوساث:

: ثفاظؼيي اًِويؼة ، وجضؼمي اًِويؼة تاسؼةل وألوظؼاف اًحؼس هيؼة واًعؼوزت وتعؼٌلث ألظؼاتؽ، اًيوغ ألول

 ِوية.واـلـَوساث ألدصى راث اًعةل تاـلِية واٌَلاث ؤبزكام واثئق اً 

: سـَوساث كضائية ،وجضؼمي اٍهتمؼة اـلوهجؼة ٌَضؼرط، واًلؼاهون اطلي رهؼصث فيؼَ اٍهتمؼة ٔبو اًيوغ اًثاين

ٔبحصث مبوحدَ اإلذاهة واًـلوتة اًلعوى اًعاذزت ٔبو اقلمتةل، ويف حاةل ظسوز ورشت محصاء تشهص زمق سؼشهصت اًخوكيؼف 

 اطلي س يعَة سهنا اًدسَمي. ٔبو كصاز اإلذاهة اًعاذز ؾن اقلوكة واًخفاظيي ثضبٔن اًحضل

تياء ؿىل ظَة يلسم ٕاٍهيا سؼن اـلاكثؼة اًوظييؼة  2ثلوم ألساهة اًـاسة ًٔلهرتتول إبظساز اًًرشاث اكلخَفة 

ية حصتعِا ابٔلهرتتول اثفاكياث ذاظة، ويمت ٕاظساز ُشٍ اًًرشاث ابٌَلاث اًصمسية ٌَميؼمة  اـلصنزية، ٔبو سٌؼٌلث ذًو

ـصتية، اًفصوس ية وميىن ًٔلساهة اًـاسة وتسون ٔبي ظَة ٔبي مبحاذزت سهنا، ٔبن ثعسز ٔبهؼواغ الاس حاهية، الاىلكزيية، اً

. ومتغل ازلـية اًـاسة ـليؼمة ألهرتتول سَعة زفؼغ ٕاظؼساز ورشؼت 3ذاظة سن اًًرشاث وعم ارلرضاء واًربثلاًية 

كة ظَؼة ثوكيؼف سؤكؼت سؼازي محصاء ٕارا ؾل حىن ؿىل كٌاؿة ابحذواء اًًرشت ؿىل مجيؽ اـلـَوساث اًرضوزية ًعؼيا

اـلفـول.ويمت اًخسكيق يف اـلـَوساث اـلزوذ هبا ظَة ٕاظساز اًًرشاث ٌَخبٔنس سن ؿسم خماًفهتا ًيط اـلاذت اًثاًثة سن 

 .4اًيؼام ألسايس ٌَميؼمة 

وثًرش مجيؽ اًًرشاث يف سوكؽ ألهرتتول، اكلعط ٌَمس خزسسني اكلوًني سن اًِيئؼاث اًوظييؼة، نؼٌل يؼمت  

  .5ـغ اًًرشاث اسلصاء واًعفصاء يف سوكؽ ًٔلهرتتول، تـس سوافلة اًحضل اًـضو اـلـين ابٔلسصورش ت

و يـخرب ٔبن ورش ُشٍ اًًرشاث ؿىل سوكؽ اـليؼمة اًـام رو فائست هحؼريت يف ثيسؼري معَيؼة اذلعؼول ؿؼىل اـلـَوسؼاث 

 اًالسسة ًخيفيشُا.

                                                           

   292،  هف  اـلصحؽ  ض. اـليؼٌلث اصلًويةذ. ظالخ ايسني ذاوذ.  1

 .واـلخـَلة مبِام ألساهة اًـاسة  اًيؼام الٔسايس ًالهرتتولسن  29اـلاذت  2

 Com/fs/2007-091G1-02 http://www.Interpol.intاًًرشت اإلؿالسية اًعاذزت ؾن الاهرتتول ابًصمق:  3

 . اًيؼام الٔسايس  ًالهرتتول. سن 3ييؼص هط اـلاذت  4

 .http://www.Interpol.int سوكؽ اـليؼمة ؿىل ص حىة الاهرتهت 5
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 ذامتة  

اـلس خوي اًـاـلي، حير ٔبظحح يضلك دعصا هيؼسذ ألفؼصاذ ًلس ؾصف اإلحصام اـليؼم اس خفحاال هحريا ؿًل 

دعوظا اصلول ، ؿىل حس سواء  ٔبهؼمة اذلنك يف اًحالذو اـلمخَاكث والاس خلصاز ألسين و اًس يايس صلول اًـاؾل و 

اًيت ثـصف حسوذُا هتصيؼة اكلؼسزاث وثضؼلك خميؼف فلؼس ٔبظؼحح  هتصيؼة اكلؼسزاث و اـلؼؤثصاث اًـلَيؼة ٔبدعؼص 

 ية  اًيت ثواخَ افلمتؽ اصلويل. ادلصامئ اصلوً 

يؼة ٌَرشؼؼظة  يؼة ألدؼصى سثؼي اـليؼمؼة اصلًو معَؼت سٌؼمؼة ألدم اـلخحؼست وابًخًسؼ يق سؼؽ اًخيؼؼاميث اصلًو

ية تلية  ثًسؼ يق اًخـؼاون وحىثيؼف ادلِؼوذ تؼني اصلول  ادليائية  الاهرتتول  ، ؿىل ٕاجصام اًـسيس سن االثفاكياث اصلًو

حصاسيؼة اـلخؼاحصت يف  اكلؼسزاث تعؼوزت كؼري سرشؼوؿة. فلؼس اسؼ خلَت اًـعؼؼاابث ـلاكحفؼة وسالحلؼة اًـعؼاابث االٕ 

اإلحصاسية اـلياد اصلويل اـليفذح ؿؼىل ألسؼواق اًـاـليؼة، واسؼ خفاذث سؼن اًخعؼوزاث اًـَميؼة واًخىٌوًوحيؼة، اًؼيت 

 ساؿسهتا  ؿىل ثوس يؽ ذائصت معَياهتا. ووضاظاهتا ذازح اذلسوذ اإلكَميية ٌضلوةل. 

 ؿىل اصلوةل مبفصذُا اًليام مباكحفة ُشا اًيؼوغ سؼن ادلؼصامئ، حتؼصك افلمتؼؽ اصلويل سؼن ٔبخؼي ؾيسسا اس خـىص

ية فـاةل ـلواهجهتا ، وسالحلة اًـعؼاابث اًؼيت متؼازش الاجتؼاز كؼري اـلرشؼوغ ابكلؼسزاث واـلؼؤثصاث  ٕاجياذ بًٓياث ذًو

ية  را ث اًعةل ـلاكحفؼة ُؼشا اًيؼوغ سؼن اإلحؼصام، اًـلَية ألدصى. فبٔؾمتس اًـسيس سن اـلـاُساث و االثفاكياث اصلًو

، واثفاكية 1988اثفاكية فيييا ًس ية  1971، اثفاكية اـلؤثصاث اًـلَية  1961سثي االثفاكية اًوحيست ٌَمزسزاث ؿام 

، وٕاؿالن انتؼويل اًسؼ يايس ودعؼة اًـمؼي اًـاـليؼة ـلاكحفؼة 2000ألدم اـلخحست ـلاكحفة ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية 

 . 1948ة ؿرب اًوظييةادلصمي
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 كامئة اـلعاذز واـلصاحؽ:

 اـلعاذز:  - بٔ 

  االثفاكياث واـلوازيق اصلوًية:

  2000اثفاكية ألدم اـلخحست ـلاكحفة ادلصمية اـليؼمة ؿرب اًوظيية . 

  ية ألهرتتول  1956اًيؼام ألسايس ـليؼمة اًرشظة ادليائية اصلًو

 اـلصاحؽ:  - ة

 2007،  ذاز اٍهنضة اًـصتية، اًلاُصت  ًوخزي يف كاهون اـليؼٌلث اصلوًية، اذ . زحة ؾحس اـليـم سذويل – 

2008 . 

  .ذاز اًىذة ٌَعحاؿة واًًرش خاسـة اـلوظي، تال س ية ظحؽ. اـليؼٌلث اصلًويةذ. ظالخ ايسني ذاوذ ، 

 ٌضلزاساث اـلؤسسة ادلاسـية  -سٌاشم ألدم اـلخحست واًدرشيؽ ادلزايئ -ساكحفة ادلصمية -ذ.ؿًل َلس حـفص

  1998، تريوث، ًحيان، 1واًًرش واًخوسيؽ، ظ

  .بٔحاكم اًلاهون اصلويل اًـام اـلخـَلة مباكحفة ادلصامئ راث اًعحية اصلًويةذ. َلس سٌعوز اًعاوي – 

 ،1984ذزاسة يف اًلاهون اصلويل الاحامتؾي، ذاز اـلعحوؿاث ادلاسـية، ادلزائص 

 1ظ -ؿرب اًوظيية ، ساُيهتا ووسائي ساكحفهتا ذوًيا وؾصتياادلصمية اـليؼمة  -ذ. َلوذ رشيف ثس يوين ،

 ،  2004اًرشق ًٌَرش، اًلاُصت، ذاز

 ية اـلـيية حبلوق اإلوسان -َلوذ رشيف ثس يوين -ذ افلضل اًثاين، ذاز اًرشوق، اًلاُصت،  -اًواثئق اصلًو

2003، 

  .12، ض 2001اًًرش، تلساذ، ، سسيصية ذاز اًىذة ٌَعحاؿة و اًلاهون اصلويل اًـامذ. ؾعام اًـعية 

  .2007، ذاز ادلاسـة ادلسيس، اإلسىٌسزية اًلاهون اصلويل اصلتَوسايس واًلٌعًلذ. ٕاجصاُمي امحس ذَيفة  . 

  .1961اـلـاُساث، سـِس اصلزاساث اًـصتية، اًلاُصت  – سداذيء اًلاهون اصلويل اًـامذ. َلس حافغ كامن. 

 .كذعاذية و الاحامتؾية ٌَجصمية اـليؼمة و حماوالث سواهجهتا ٕاكَمييا الآثز الا  -حمسن ؾحس اسليس ٔبمحس ذ

 .1999ذاز اًًرش ٔبتاذميية انيف اًـصتية ٌَـَوم ألسٌية، اًصايط   -و ذوًيا 

 2008تسون ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسيؽ ، ؾٌلن، - ادلصمية اـليؼمة -هجاذ َلس اًربيزاث.   -ذ 
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 : ألهرتهتسواكؽ 

 http://www.Interpol.int 

 http://www.oic–oic/arabic/conventions/crime.htm 

 http://www.omanday.com/20/locat/14.htm 

 http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic- 
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 اًفساذ اإلكذعاذي وبًٓياث ساكحفخَ يف اًدرشيؽ ادلزائصي .

 

 ،خاسـة سـيست. "بٔ" بٔ/ صيؼؼري ؿائــضة ، بٔس خار  سساؿس

 ،خاسـة سـيست."ة"توساين، ٔبس خار حمارض ذ/ؾيايش

 سلسسة : 

يف اًوكت اطلي جسـ  فيَ ؿسيس اصلول ٕاىل حتليق اًخواسانث الاكذعاذية اًلكية ،و ٕاىل اًزايذت يف سـسالث منو 

يدٌازم الاُامتم مبجموؿة اكلاظص اًيت ميىن ٔبن ،اكذعاذايهتا ورعل ؾن ظصيق ٕاظالحاث صاسةل يف مجيؽ اـلياذين 

اظي ُشٍ اًـمَية اًخمنوية فهيا وسن ٔبضم ُشٍ اكلاظص اًفساذ الاكذعاذي مبا يف رعل اإلذازي و اـلايل ذما هتسذ ثو 

ثـخرب ػاُصت اًفساذ سن اًؼواُص اـلصهحة اًيت ختخَط فهيا و  حيمت رضوزت سواهجخَ ٌَحس سن بآثٍز اًسَحية اكلخَفة ،

ومتخاس ، وعم ثخجىل تبٔصاكل وذمازساث سذيوؿة وسذساذةل ألتـاذ اًس ياس ية والاكذعاذية واإلذازية والاحامتؾية

حصامئ اًفساذ يف ٍلَِا تبهٔنا حصامئ روي اًعفة رعل ٔبهنا حصحىة سن رسط هل ظفة اـلوػف ٔبو سن يف حوكَ
1
 . 

وجتسز اإلصازت ٔبن حصامئ اًفساذ سـاكة ؿَهيا  يف خمخَف اًدرشيـاث اًـلاتية ًوىن حتت جسمياث كري جسمية 

ية ـلاكحفة حصامئ اًفس ا ،ٕاال ٔبهَ وتـس اـلعاذكة ؿىل االثفاكية اصلًو اذ وجصمية اًصصوت والادذالش واًخحسيس وكرُي

اصلول وسهنا ادلزائص ٕاىل اًخعسيق ؿَهيا مبوحة اـلصسوم  سازؾت اًـسيس سن 11/07/2003اًفساذ اـلوكـة تخازخي 

 19/04/2004اـلؤزد يف 128/04اًصئايس زمق 
2
تلاهون ذاض هبا وؾلوابث وثساتري  ثامتىش ،نٌل دعِا  اـلرشغ  

ية .  سؽ االثفاكياث اصلًو

ساؿس ؿىل ػِوز اًفساذ  واهدضاز ذمازس خَ ذاذي افلمتـاث اًـسيس سن اًـواسي وألس حاة سهنا قياة وكس 

واًـساةل  اـلساءةل واًضفافية واًس ياساث اًـاسة اًضـيفة واهنسام وقياة اًلمي اـلؤسس ية اًلامئة ؿىل سـايري اًزناُة

                                                           
1
 .09ذاز ُوسة ،ض 2013ـة اًثاًثة ؾرش ٔبحسن توسليـة اًوخزي يف اًلاهون ادلزايئ ارلاض اًعح  

2
 زئايس سصسوم مبوحة تخحفغ ؿَهيا سعاذق 2003 ٔبنخوجص 31 يوم تًيويوزك، اـلخحست ًٔلدم اًـاسة ازلـية كدي سن اـلـمتست اًفساذ، ـلاكحفة اـلخحست ألدم اثفاكية 

 200 ئبفصي 25 يف سؤزد ،26 ؿسذ زمسية حصيست ، 2004 ٔبفصيي 19 يف ،سؤزد 128-04 زمق
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ا ٕاىل اهدضاز اًفساذ وثلَلهل يف تافة هوايح اذليات فؼِص اًفساذ الاكذعاذي  لس ٔبذث ُشٍ ألس حاة وكرُي ، ،ًو

واـلايل واإلذازي وكرٍي ، وس يحاول سن ذالل ُشٍ اًوزكة  جسَيط اًضوء ؿىل اًفساذ الاكذعاذي و ٔبس حاتَ 

 ًدرشيؽ ادلزائصئبساًية وبًٓياث  اًىضف ؾيَ  يف ا ؤبهواؿَ وسؼاٍُص ونشا

 سفِوم اًفساذ اإلكذعاذي1-

ثـس ػاُصت اًفساذ اإلكذعاذي ػاُصت ؿاـلية صسيست اإلهدضاز وراث خشوز معيلة ثبٔذش ٔبتـاذا واسـة، وثخساذي  

فهيا ؾواسي خمخَفة يعـة اٍمتيزي تيهنا، وختخَف ذزخة مشوًيهتا ودعوزهتا سن جممتؽ لٓدص ابدذالف دعوظيخَ 

 وثيؼاميثَ.

ُياعل ؿسم اثفاق تني اًىذاة و اًحاحثني و التٔاذمييني ؿىل ثـصيف سوحس ٌَفساذ زمغ اثفاكِم ؿىل ٔبن  ال يزال

ا ، فذـسذث وادذَفت  اًفساذ ػاُصت واسـة اإلهدضاز ال ثلذرص ؿىل جممتؽ ذون الٓدص ٔبو زلافة ذون كرُي

ثفاق ؿىل سفِوم واحس  ٕاىل ٍلوؿة اًخـازيف وفلا ًعحيـة ُشٍ اًؼاُصت وسسى مشوًيهتا ، وحصحؽ ٕاصاكًية ؿسم االٕ 

سن اًـواسي
1
وـسم وحوذ سهنج سوحس صلزاسة ُشٍ اًؼاُصت ثسخة ادذالف ايسيوًوحياث ألصزاض و اًِيئاث  

اًيت كاست تسزاس هتا، ابإلضافة ٕاىل ثحاين اـلـايري افلمتـية واذلضازية اًيت جس خزسم يف ثعييف اـلٌلزساث و 

 وثـسذ ٔبصاكل ػاُصت اًفساذ وسالسسهتا ٌَخعوزاث اـلس متصت ٌَحيات اًخرشية اًسَوهياث ٕاىل فاسست وسلدوةل ،

 : ثـصيف اًفساذ يف اًرشيـة اإلسالسية 

ًلس وزذ ًفغ اًفساذ يف اًلصبٓن اًىصمي وتان سلصوان ابإلساءت و اًخرصية واإلثالف يف ألزط ، ٕار ٔبصازث ؿسيس 

و اًلش يف اًىيي و اـلزيان و خب  اًياش ٔبص ياءضم ،  الآيث ٕاىل خمخَف اـلفاسس تٕاُالك اًًسي وهنة ألسوال

فاًفساذ ؾيس اًفلِاء" ُو اإلحنصاف ؾن اًعصيق اـلس خلمي مبا يدٌاىف سؽ اصلايانث اًسٌلوية وسداذئ ألذالق اًسوية 

و يضمي لك ختصية ٔبو ٕارضاز سواء اثعي ابًاكئياث اذلية )اذليواهية ٔبو اًيحاثية( بٔو  و ضسٍ اًعالخ ، ُو

 اكلخَفة ٌَحيئة "اًـيارص
2

 

 

                                                           
1
  140ض2009َلس ؿًل اجصاُمي ارلعحة ،اًفساذ اإلذازي و اـلايل وس حي ساكحفخَ ، سًضوزاث اـليؼمة اًـصتية ٌَخمنية اإلذازية ، اًلاُصت   

2
   18،ض2009ست ، الاسىٌسزية ٔبساسة اًس يس ؾحس اًسميؽ ، اًفساذ اإلكذعاذي و ٔبثٍص ؿىل اقلمتؽ ذزاسة فلِية سلازهة ابًلاهون و اإلكذعاذ ، ذازادلاسـة ادلسي  
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  : اًخـازيف اكلخَفة ٌَفساذ 

    ية : "ُو ٕاساءت اس خزسام اًسَعة اًـاسة ٔبو اًوػيفة اًـاسة ٌَىسة ثـصيف سٌؼمة اًضفافية اصلًو

ارلاض ثضلك سدارش ٔبو كري سدارش ًخحليق ٔبقصاط رسعية سسدٌست ٕاىل اقلسوتية" 
1

 

 ش سوػف معوسم ٔبو كدوهل ثضلك سدارش ٔبو كري سدارش سزيت كري نٌل ؾصفذَ اثفاكية ألدم اـلخحست تبٔهَ :"اًامت

سس خحلة سواء ًعاحل اـلوػف هفسَ ٔبو ًعاحل رسط بٔو هيان بٓدص ، ًيك يلوم رعل اـلوػف تفـي سا 

ٔبو ميخيؽ ؾن اًليام تفـي سا صلى ٔبذائَ واحداثَ اًصمسية " 
2

 

  و حيسج ؾيسسا يلوم وؾصفَ اًحيم اصلويل تبٔهَ :" ٕاساءت اس خـٌلل اًوػيفة اًـاسة ٌَى سة ارلاض ،ُو

سوػف تلدول ٔبو ظَة زصوت ًدسِيي ؾلس ٔبو ٕاحصاء ظصخ سٌاكعة ؿاسة ، نٌل يمت ؾيسسا يلوم والكء بٔو 

وسعاء اًرشتاث ٔبو ٔبؾٌلل ذاظة تخلسمي زصاوى ًإلس خفاذت سن س ياساث ٔبو ٕاحصاءاث ؿاسة ٌَخلَة 

ٌَـمي " ؿىل اـليافسني وحتليق ٔبزابخ ذازح ٕاظاز اًلواهني اـليؼمة
3

 

  ويـصف اًفساذ ؿىل ٔبهَ "اس خزسام اًسَعة اًـاسة سن ٔبخي هسة ٔبو زحب رسيص بٔو سن ٔبخي حتليق

ُيحة ٔبو ساكهة احامتؾية ، ٔبو سن ٔبخي حتليق سٌفـة زلاؿة ٔبو ظحلة سا ابًعصيلة اًيت يرتثة ؿَهيا دصق 

اًلاهون ٔبو خماًفة اًدرشيؽ وسـايري اًسَوك ألذاليق "
4

 

 ياك سن يصتط ا ًفساذ تسزخة احذاكز اًلصاز وحصية اًخرصف و اـلساءةل ، ورعل تـالكة ظصذية تني لك ُو

سن اًفساذ وذزخة احذاكز اًلصاز ، وؿالكة ؾىس ية تني اًفساذ وذزخة اـلساءةل وابًخايل فٕاهَ ميىن اًخـحري 

ؾن ُشٍ اًـالكة مبايًل 
5
 : 

 اـلساءةل   –اًفساذ = ذزخة احذاكز اًلصاز :حصية اًخرصف              

                                                           

 
1
 transparencywww.international.  

2
  13ض 2009سوىس توذُان ، اًيؼام اًلاهوين ـلاكحفة اًفساذ يف ادلزائص ،سًضوزاث اـلؤسسة اًوظيية ًإلثعال ادلزائص   

3
  18ض 2004 اًحالذ اًـصتية ،سصنز اًوحست اًـصتية ، اًلاُصت َلس حٌلل ابزوث ، اًفساذ و اذلنك اًعاحل يف  

4
  43ض 1999اًس يس ؿًل ص خا ، اًفساذ اإلذازي وجممتؽ اـلس خلدي ، سىذحة اإلصـاغ ، اإلسىٌسزية  

5
  29، ض2009م ، اًلاُصت ، اًعحـة ألوىل سيزائيي حووسون ، فساذ اإلذازت و اإلتساغ يف اإلظالخ ، حصمجة ؾحس اذلىمي ٔبمحس ارلزاسم ، اصلاز التٔاذميية ٌَـَو   

http://www.transparency/
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وكاًحا سا يوخس اًفساذ ؾيسسا يىون ـلؤسسة ٔبو سٌؼمة سا سَعة اختار)احذاكز( اًلصاز وحصية اًخرصف ذون 

ية ُشٍ اـلـاذةل ؤبضافت ًِا لك سن اًزناُة و  ارلضوغ ٌَمساءةل و اًصكاتة  ًولس ظوزث سٌؼمة اًضفافية اصلًو

اًضفافية مبـىن
1
 : 

 اًضفافية –اًزناُة –اـلساءةل  –:حصية اًخرصف  اًفساذ = ذزخة إاحذاكز          

و اذلعول ؿىل هسة  سن اًخـازيف اًساتلة هالحغ ٔبهنا اثفلت ؿىل اًلاية بٔو اًِسف سن اًفساذ ، ُو

ذاض ٔبو سٌفـة رسعية . ٔبسا اًوس يةل اًيت ميىن سن ذالًِا حتليق ُشا اًِسف فاكهت حمي ذالف تيهنا، ٕار 

شا  يصاُا اًحـغ ثلذرص ؿىل اًوػيفة اًـموسية فلط ، تيامن يوسؽ اًحـغ الٓدص رعل افلال ٕاىل اًلعاغ ارلاض ، ُو

ية يف ذزاسة ًِا ٔبحصهتا ؿىل ؿسذ سن اصلول اًياسية و اـلخلسسة ثوظَت سن  سا ٔبوةحخَ سٌؼمة اًضفافية اصلًو

خَفة ورعل ٌَخبٔزري سن اـلس خجوتني يلصون تفىصت دلوء اًلعاغ ارلاض تبٔصاكهل اكل   %50ذالًِا ٕاىل اهَ سا يفوق 

يف اًس ياساث و اًلواهني 
2
   

وسٌَ ميىن ٔبن جنمؽ تني اًـيارص اًساتلة اطلهص يف ثـصيف واحس ثمت ظياقخَ تاليٓت : "اًفساذ ُو ٕاساءت اس خزسام 

اًسَعة بٔو اًوػيفة ؿاسة تاهت ٔبو ذاظة ورعل ثضلك سدارش ٔبو كري سدارش ًخحليق ٔبقصاط وكاايث رسعية 

رشوؿة ؿىل حساة اًعاحل اًـام  ثؤذي ٕاىل اـلساش مبعاحل ألفصاذ واإلرضاز ابإلكذعاذاث وسٌافؽ ذاظة كري س 

 اًوظيية "

 بٔس حاة اًفساذ اإلكذعاذي :  -2

ثخـسذ ألس حاة اًاكسٌة وزاء جصوس ػاُصت اًفساذ اإلكذعاذي و ثفض هيا يف افلمتـاث ، ابًصمغ سن وحوذ ٕاحٌلغ 

عَحة اطلاثية  ، وهبشا اًعسذ ُياك ٍلوؿة سن اًيؼصايث اـلفرست إلهدضاز ؿىل هوهنا سَوك ٕاوساين سَيب حتصنَ اـل

اًفساذ اإلكذعاذي ًـي سن اطمِا لك سن اًيؼصية اإلكذعاذية ، اًيؼصية اًس ياس ية و اًيؼصية الاحامتؾية ونشا 

و اًححر ؾن اًلاهوهية و اإلذازية حير جضري اًيؼصية الاكذعاذية ٕاىل ان اًسخة اًصئييس ٌَفساذ اإلكذعاذي ُ

                                                           
1
ؿىل اـلوكؽ   30/01/2010حيي قين اًيجاز الآثز اإلكذعاذية ٌَفساذ اإلكذعاذي ، اـليؼمة اًوظيية ـلاكحفة اًفساذ وحٌلية اـلال اًـام ، اٍمين   

www.nscoyemen.com 

2
  Transparency international, the global coalition against corruption, Baromètre mondial de la corruption 2009, pp 

15-16. 
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اًصيؽ ٔبو اًـائس اإلكذعاذي كري اـلرشوغ ًخحليق سٌفـة ذاظة ورعل ابس خـٌلل وسائي خمخَفة تاـليعة اـلضلول 

و تشعل هخاح ٌَخفاؿي تني اًـمالء سواءا تاهوا سواظيني ٔبو س ياس يني ٔبو زمسيني معوسيني ...اخل ،وافصاذ بٓدصين  ُو

ضم ؿازضوا اًفساذ 
1

ساذ يف ُشٍ اًيؼصية ؿىل اإلظالحاث اإلكذعاذية وعصيق زئييس ، وحصنز سساذي سلاوسة اًف 

ًإلظالخ ، اسا اًيؼصية اًس ياس ية فِىي حصى ٔبن اًفساذ انجت ؾن هلط اـلؤسساث اًس ياس ية اصلامئة وضـف 

وختَف افلمتؽ اـلسين 
2

ِشا فٕان اًخسذي اًس يايس اًواؾي ُو ألذات ألساس ية ـللاوسة اًفساذ ، تيامن حصحؽ اًيؼصية  ًو

ذما ييـى  ابًسَة ؿىل ظحيـة اًـالكاث و اًسَوهياث  اإلحامتؾية اًفساذ ٕاىل وحوذ ذَي يف تياء افلمتؽ ووػائفَ

نٌل ٔبن حصذي ألوضاغ اـلـيض ية كس يىون ذافـا ٌَححر ؾن ظصق كري سرشوؿة
3
يف سلاتي رعل جضري اًيؼصية  

لة ٔبو فئة سـيية تاهت ذافـة ًؼِوز اـلٌلزساث اًلاهوهية ٕاىل ٔبهَ لكٌل تاهت اًدرشيـاث جمحفة وسٌحاست ٕاىل ظح

اًفاسست ، نٌل ٔبن ؿسم اس خجاجهتا ٌَمس خجساث الاكذعاذية و اـلـَوساثية اًـاـلية كس يىون نشعل ، ٔبسا اًيؼصية 

اإلذازية فرتحج سضلكة اًفساذ ٕاىل اًالسصنزية وثلسمي ارلسساث اًـاسة ؿرب ٔبهجزت حىوسية حمخىصت ، وؿسم اًىفاءت 

اـلياظة ،و حصحيح اـلعَحة اًضرعية ٌَموػف اًـموسم ؿىل اـلعَحة اًـاسة ، وؿسم اسذثال اـلوػفني  يف ثويل

 ًضواتط و كواؿس اـلِية اقلسذت يف اٌَواحئ و اًلواهني اًيت ثيؼم سري اًـمي 

 وتعفة ؿاسة فٕاهَ ميىن ٕاحٌلل ٔبس حاة اًفساذ يف اًيلاظ اًخاًية :

 سية هديجة اًخسذي اـلفصظ ٌضلوةل منو اًحريوكصاظية و ألسواق اـلوا -1

وحوذ ٍلوؿة سن اًثلصاث واـلضالكث اإلذازية واإلحصائية اًلامئة، وـسم ثياسة اًسَعة سؽ  -2

اـلسؤوًية، واـلصنزية، واًخـليس يف اإلحصاءاث، وؿسم وضوهحا، وضـف اًصكاتة، والاسذواحية، 

 وثساذي اًعالحياث وافذلاذ ادلسازت يف اًخوػيف .

                                                           
1
ة ٔبم اًلصى ، اًـصتية ؾحس ػل جن حاسن ادلاجصي ، اًفساذ اإلكذعاذي ، ٔبهواؿَ ، ٔبس حاتَ ،بآثٍز وؿالخَ ، اـلؤمتص اًـاـلي اًثاًر ًإلكذعاذ اإلسالسم ، خاسـ  

  10اًسـوذية ، ض

2
 10اـلصحؽ هفسَ ض 

3
/  2007ز ،سساذةل ٔبذالكياث اًوػيفة اًـاسة و اًفساذ اإلذازي ، سَخل  الاجتاُاث اـلـارصت إلذازت اًوػيفة اًـاسة وصؤون اـلوػفني ، اًصابظ ظححي سٌعو   

  194ض 2008سًضوزاث اـليؼمة اًـصتية ٌَخمنية اإلذازية ، اًلاُصت 
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وى ذذي اـلوػفني اذلىوسيني يـزس ٕاهدضاز اًفساذ ٕار يضعص ُؤالء اـلوػفني ٕاىل كدول ٕاخنفاط سس خ -3

اًصصاوي
1
 هوس يةل ًزايذت زواحهبم اـلخسهية وثبٔسني ذذي ٕاضايف 

ضـف اًيؼام اًصكايب -4
2
حير جيـي سن اـلٌلزساث اًفاسست زوثيٌا سازاي ميص ذون سساءةل بٔو  

ـموسية سسؾوت إلؿاذت اًيؼص ابس متصاز يف هؼمِا حساة، طلا فٕان سٌؼٌلث ألؾٌلل واإلذازاث اً

 اًصكاتية ؤبساًية ثليمي ألذاء صلهيا 

سوء ثوسيؽ اًرثوت و اـلوازذ اإلكذعاذية يف افلمتؽ : حير ثوخس فئة كَيةل سن ٔبفصاذ افلمتؽ جس خحور  -5

ي ٕاىل ؿىل وس حة هحريت سن اًرثوت يف حني ثـيش ألكَحية اًـؼم  ؾيس دط اًفلص ٔبو حتخَ ذما يؤذ

شا يساؿس ؿىل ثلشية اـليول حنو اًفساذ   اجساغ اًِوت تني ألقيياء و اًفلصاء ُو

ؿسم اإلًزتام ابًفعي اـلخواسن تني اًسَعاث اًثالج اًخيفيشية و اًدرشيـية و اًلضائية ، ذما يؤذي  -6

 ٕاىل اإلذالل مبحسٔب اًصكاتة اـلخحاذةل  

حتنك اـلؤسساث اذلىوسية ٕار ٔبن وحوذ هؼام كاهوين ؿسم ٕاس خلصاز اًحيئة اًلاهوهية واًدرشيـية اًيت  -7

ورضييب ؿاذل وفاؿي ٕاضافة ٕاىل وحوذ حىوسة كاذزت ؿىل ثعحيق اًلواهني يؤثص ؿىل كيام ُشٍ 

اـلؤسساث ابـلِام اـلولكة ٕاٍهيا ثضلك فاؿي حيس سن ٕاهدضاز اًفساذ ،ٔبسا يف حاةل فضَِا يف ثبٔذية 

ٕاىل ٔبساًية كري كاهوهية ًصصوت اـلسؤوًني اذلىوسيني إلجناس  وػائفِا فلس يسفؽ اـلخـاسَني ٕاىل اٌَجوء

 ٔبؾٌلهلم.

ؿسم صفافية اًلواهني واًدرشيـاث اـلخـَلة ابًفساذ ٕار ثيـسم ُشٍ اًعفة صلى اًـسيس سن اصلول  -8

اًياسية،ذما جيـي اًلواهني كري واةحة وكاتةل ٌَخفسري ثضلك ذاظ ء ٕاضافة ٕاىل ؿسم اإلؿالن اـلياسة 

 ٔبي ثليري ؿىل ُشٍ اًلواهني ذما يفلسُا فاؿَيهتا ويساؿس ؿىل ٕاهدضاز اًفساذ.واًفاؿي ؾن 

اًس ياسة اًيلسية واـلاًية كري اًـاذةل : ٕان ٕاثحاغ س ياساث هلسية ٔبو ساًية كري ؿاذةل ٔبو كري سزتهة  -9

يؤذي ٕاىل ازحاكة تـغ سؼاُص اًفساذ اإلكذعاذي ورعل سثي س ياسة اًخوسؽ يف اإلظساز اًيلسي 

فيَ يؤذي ٕاىل اًخضرم، وازثفاغ ألسـاز واخنفاط اصلدول اذلليلة وؿسم نفايهتا ًخحليق  واإلفصاظ

اـلعاًة ألساس ية، وثسُوز اًلوت اًرشائية ٌَيلوذ واهـسام ذوزُا يف جسوية اـلسفوؿاث الٓخةل وثبٔزري 

                                                           
1
  284، ض 2009يؽ ؾٌلن ، تالل ذَف اًساكزهة ، ٔبذالكياث اًـمي ، ذاز سيرست ًٌَرش و اًخوس  

2
  385- 389ض ض   ،2010ظاُص اًلاًيب وظاحل اًـاسصي، اـلسؤوًية الاحامتؾية ؤبذالكياث الٔؾٌلل، ذاز وائي، ؾٌلن،   
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رصيف رعل ؿىل اـلـاسالث واصليون، وؿىل ٔبحصاة اصلدول اًثاتخة ويعاحة اًخوسؽ يف االئامتن اـل

سؽ ؿسم اًصكاتة ادليست حزايس حاالث اًرسكة والادذالش يف كعاغ اـلعازف واـلٌلظةل يف سساذ 

اًلصوط ، وتعفة ؿاسة
1
ميىن اؾخحاز اًحعاةل واخنفاط ألحوز وثسُوز كمية اًـمةل وحمسوذية فصض  

 الاسدامثز، سن ٔبضم اًـواسي اـلساؿست يف اهدضاز اًفساذ 

وػيفية وقياة اًوؾي اإلحامتؾي ابكلاظص اـلرتثحة ؾن اًفساذ مبرخَف ضـف اًلمي وألذالكياث اً -10

 ٔبصاكهل 

 بٔهواغ اًفساذ : -3

 ميىن ثعييف اًفساذ اًفساذ ٕاىل ؿست ٔبهواغ ثحـا فلموؿة سن اـلـايري تاليٓت :

 )جحمَ(: يعيف ٕاىل ظلري وهحري بٔ.حسة ذزخة ٕاهدضاٍز

و اطلي ييدرشاًفساذ اًعلري)اًـاذي( : ٔبوال:  -  يف اـلس خوايث اًوػيفية اصلهيا تني  ُو

ظلاز اـلوػفني واـلسؤوًني روي اًصواثة اـلمحسوذت هبسف سايذت زواحهبم 
2

 

و اًفساذ اطلي ييدرش يف اـلس خوايث اًوػيفية اًـَيا، ورعل سن اثهيا : اًفساذ اًىدري )اًضاسي( : - ُو

، وادذالش ألسوال اًـاسة  ذالل كيام هحاز اـلسؤوًني تخرعيط ألظول اًـاسة ًإلس خزسام ارلاض

واصلدول يف زصاوى اًعفلاث و اًـلوذ اًيت ثخضمن سداًف ساًية هحريت 
3

، ويزذاذ اًفساذ اًضاسي ؾيسسا 

حهناز اصلوةل يف سواهجة ألسساث وحتي حمَِا ادلصمية اـليؼمة 
4

 

 

 

                                                           
1
 390-396ظاُص اًلاًيب وظاحل اًـاسصي  ،سصحؽ ساتق، ض ض    

2
 362ظاُص اًلاًيب وظاحل اًـاسصي،سصحؽ ساتق ، ض  

3
 32،ض 2008اذ تني اإلظالخ و اًخعويص اإلذازي ، سؤسسة حوش ًٌَرش و اًخوسيؽ ، اإلسىٌسزية َلس اًعرييف ، اًفس  

4
Robert Klitgaard and others,corrupt  cities : a practical guide to cure and prevention,ICS press,California2000, p08  
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 حسة اـلس خوى -ح

ٔبوال : فساذ اًلمة -
1
و سن ٔبنرث ٔبمناظ اًفساذ ص يوؿا يف اصلو :  و ذاض ابًصئي  ٔبو اـلسؤول ُو ل اًياسية ُو

ألول ، اطلين يلوسون ابس خلالل اـلال اًـام ذون دضوؾِم ٌَصكاتة وال ٌَمسائةل سس خلَني تشعل سَعهتم 

 وس ياذهتم 

ٕارا فسسث اًلمة التس ؤبن ثفسس اًلاؿست ورعل ٔلن فساذ اذلنك يؤذي ٕاىل ٕافساذ اثهيا : اًفساذ اـلؤسيس : 

وسن ٔبسثةل رعل فساذ اًِيئة اًلضائية ، فساذ ألحزاة اًس ياس ية،  خَفةاًيؼام مبؤسساثَ اكل 
2
  

حسة اًـائس: -ذ
3

 

و اطلي هيسف ٌَحعول ؿىل ؾوائس ساذية وساًية سثي اًصصوت ،ادذالش وزسكة ٔبوال : اًفساذ اـلاذي :  ُو

 ألسوال ....اخل

سلاتي ساذي و اطلي يًذج ؾن ٕاساءت  يىون يف اذلاالث اًيت ال يضرتظ فهيااثهيا : اًفساذ كري اـلاذي : 

 اس خـٌلل اًسَعة  سثي اقلاابت و اًوساظة و اقلسوتية تسون سلاتي ساذي

و اقلًل و ذويل ، ألول ييدرش ذاذي ذوةل اًواحست واًثاين  - نٌل ميىن متيزي هوؿني بٓدصين سن اًفساذ ُو

ية و اقلَية ابصلوةل و اطلي يخـسى حسوذ اصلوةل اًواحست وكس ثعي ألسوزٕاىل ٔبن ثرتاتط اـل ؤسساث اصلًو

اًلياذت مبيافؽ راثية سذحاذةل ، نٌل ميىن اؾامتذ سـياز اًخيؼمي ٔكساش ًخلس مي اًفساذ ٕاىل سٌؼم وؾضوايئ ٕار 

رعل اًيوغ سن اًفساذ اطلي ييدرش يف اـليؼٌلث اكلخَفة سن ذالل احصاءاث وحصثيداث سس حلة  ميثي ألول

از اًصصوت وبًٓية ذفـِا وهيفية ٕاهناء اـلـاسةل ، حير يضمن اًعصف اًـازط و حمسذت ثـصف سن ذالًِا سلس

شا اًيوغ سن اًفساذ يؤثص ؿىل اـلؤسساث و ألفصاذ وؿىل تافة  ٌَفساذ اهناء اـلـاسةل وؿسم ثوكفِا ُو

و ٔبنرث ٔبسا اًثاين )اًفساذ اًـضوايئ (،  اـلس خوايث وتافة اًيؼم اإلكذعاذية واًس ياس ية و اإلحامتؾية  ُو

                                                           
1
 143،ض 2003 و اًخوسيؽ ، سرص ،حٌان ساؾل ،زلافة اًفساذ يف سرص ، ذاز اقلصوسة ًٌَرش  

2
  51،ض 2008ؿًل ٔبهوز اًـسىصي ، اًصكاتة اـلاًية ؿىل ألسوال اًـاسة يف سواهجة ألوضعة كري اـلرشوؿة ، سىذحة اـلـصفة ،اإلسىٌسزية   

3
 323ض 1999ٌَخمنية اإلذازية ،اًلاُصت ٔبمحس زص يس ،ٔبفاق خسيست يف ثلوية اًزناُة و اًضفافية و اـلساءةل اإلذازية ، سًضوزاث اـليؼمة اًـصتية   
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دعوزت سن ساتلَ ، ويف ُشا اًيوغ ختخَف وثخـسذ دعواث ذفؽ اًصصوت تسون ثًس يق سس حق والميىن 

 ضٌلن اهناء اـلـاسةل فهيا 

 سؼاُص اًفساذ اإلكذعاذي :  -4

ٕاهَ سن اًعـة حرص ػاُصت اًفساذ اإلكذعاذي مضن ٍلوؿة سن اًعوز ثضلك ذكيق وتاسي ورعل ٔلهَ خيخَف 

،ونشا ابدذالف اـليفـة اـلصحوت سٌَ ، ومعوسا ميىن حتسيس اصاكل سؼاُص اًفساذ  ابدذالف ادلِة اًيت متازسَ

 اًخاًية :

 : ويلعس هبا ٕاساءت اس خزسام اًسَعة اـلميوحة ًٔلفصذ مبوحة اـلياظة اًيت  سوء ٕاس خزسام اًسَعة

حصاة يضلَوهنا يف حتليق ساكسة رسعية ؾن ظصيق ٍلوؿة سن ألساًية و اًوسائي اكلخَفة ،و يَجبٔ بٔ 

ؤالء  اـلياظة اًصفيـة واًـَيا يف اصلول اًياسية ٕاىل اس خلالل سٌاظهبم ًخحليق ساكسة ساذية ، ُو

يخحوًون سؽ سصوز اًوكت ٕاىل زخال ٔبؾٌلل ٔبو رشتاء يف جتازت ٕاىل خاهة هوهنم سسؤوًني حىوسيني ، 

اظة ، ؿىل يرصفون خي اُامترمم ٕاىل اًححر ؾن ظصق ؤبساًية متىهنم سن سايذت جحم ثصواهتم ارل

وؿىل اًـموم فٕان   ، حساة الاُامتم ترباسج اًخمنية وحتليق كسز سن اًصفاٍ الاحامتؾي ـلواظين ذوهلم

اًفساذ يخزش اصاكال" سذـسذت , ًـَِا  ثحسٔب  إبساءت  اس خزسام  اًسَعة اًـاسة ًخحليق  ساكسة  

...  اقلاابتو الاحذيالو تزتاس الاو  وادذالش  ألسوال كدول اًصصوترسعية . وسن رعل  اـليعَق  يمت 

ا  سن اـلٌلزساث  اًيت جسخة  اًرضز  ؿىل افلمتؽ وؿىل الاكذعاذ  ثضلك ٔبو تبٓدص   وكرُي

 واًضلك اـلوايل يوحض رعل :
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 اًـيوان : سؼاُص اًفساذ       01اًضلك زمق                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 سصحؽ س حق رهٍص  اـلعسز : حيىي قين اًيجاز :      

 : يلعس تَ ثغل اـلٌلزساث اًيت يلوم هبا اـللكفون ابًرضيحة هبسف جتية اذلسج اـلًضئ  اٍهتصة اًرضييب

ًِا ،وسن ٔبسثةل رعل اًليام تـسم جسجيي تـغ اإليصاذاث اقلعي ؿَهيا يف اإلكصاز اًرضييب اـللسم ـلعَحة 

ًليام ابظعياغ كوامئ ساًية كري حليلية ابالؾامتذ ؿىل اًرضائة ٔبو ؿسم ثلسميَ هنائيا ٕاىل اـلعَحة ، نشعل ا

حبير جسفص اقلاس حة  حماس حني جييسون اًخالؾة يف اًحياانث اقلاسخية اًيت جية جسجيَِا يف اصلفاحص

اليرتثة ؾهنا رضائة ٔبو ؾن رضائة ٔبكي سن اًلمية اذلليلية اًواحة سساذُا ٕاىل  اٍهنائية ؾن دسائص

 ٔبن حيسج اٍهتصة اًرضييب ؾن ظصيق زصوت اـلسؤوًني يف ادلِاس اًرضييب دزيية اصلوةل ، نٌل ميىن

إساءة 
استخدام 

السلطة العامة 
للحصول على 

الكسب 

 السياسة
 غير

 المنافع
  الشخصية

 و الخداع
 اإلحتيال

 إساءة
 حرية

 اإلبتزاز
 المحاباة

 الرشوة

 اإلختالس
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وميىن اٍمتيزي تني صلكني سن اٍهتصة اًرضييب ، ألول يَجبٔ فيَ ألفصاذ ٕاىل اًثلصاث يف كاهون اًرضيحة و 

و ٔبن خياًف فيَ ارلاضـون ٌَرضائة  اًيت متىهنم سن اًخزَط سن ذفؽ اًرضائة اـلس خحلة، و اًثاين ُو

حاكم اًلاهوهية توسائي اًلش و اًزتويص و اًصصاوى ٌَِصوة سن اًرضائة اـلس خحلة ؿَهيمالٔ 
1
  

 : يلعس تَ ٕاذذال اًحضائؽ ٕاىل اًحالذ ٔبو ٕادصاهجا سهنا تعوزت خماًفة ٌَدرشيـاث اـلـمول هبا  اٍهتصة ازلصيك

يؽ و اًخلييس اًوازذت يف ذون ٔبذاء اًصسوم ازلصهية واًصسوم و اًرضائة الادصى لكيا ٔبو ذالفا ٔلحاكم اـل 

اًلاهون 
2

، وميىن اؾخحاز اٍهتصة ازلصيك وخَ سن ٔبوخَ اٍهتصة اًرضييب ًىن يف جمال اًخعسيص و 

 الاس خرياذ

 : ثـس ػاُصت قس يي ألسوال سن ٔبدعص اًؼواُص اًيت ثواخَ ذول اًـاؾل ورعل ـلا ًِا سن  قس يي ألسوال

از ُشٍ اًؼاُصت سِوةل اهخلال زؤوش ألسوال ؿرب اصلول بآثز خمخَفة ؿىل اصلول ، وكس ساؿس ؿىل اهدض

ية ذاظة يف ػي حتصيص اًخجازت اصلًو
3
وثـصف ػاُصت قس يي ألسوال تبهٔنا "خض ألسوال كري اًيؼيفة )  

ٔكسوال اإلجتاز ابكلسزاث و اًرسكاث اًىربى وزسكة الآثز اًلسمية ....اخل( يف ٔبهحوة ألوضعة 

اـلرشوؿة سواء ؿىل اـلس خوى اًوظين ٔبو ؿرب اًوظين ؿىل حنو يىس هبا ظفة اإلكذعاذية و اإلسدامثزية 

ا ألظًل كري اًيؼيف ًخخجسز  ىشا ثخزَط ُشٍ ألسوال سن سعسُز اـلرشوؾية يف هناية اـلعاف ُو

تشعل سن خسيس يف وسط اكذعاذي ظحيـي وسرشوغ "
4
، فـمَياث قس يي ألسوال ٕارن عم ٍلوغ  

ا سعاذز كري سرشوؿة ،فيمت ألوضعة اًيت ثمت يف ارلفا ء و تـيسا ؾن ٔبؿني ألهجزت اذلىوسية ابؾخحاُز

ظفة اًرشؾية و اًلاهوهية حىت حىون حزء سن اًيؼام اـلايل اًصمسي اـلرشوغ  هباثحييضِا و حتويَِا و ٕاهسا

يف اصلوةل. ُشا وثخـسذ سعاذز ألسوال كري اًيؼيفة حير ثبئت سن سعاذز لكِا كري سرشوؿة سن ٔبطمِا 

اإلجتاز ابكلسزاث واإلجتاز كري اـلرشوغ  ابالسَحة ،و اإلجتاز يف اًخرش .اخل ،ولك ُشٍ ألسوال يمت 

ا ؾن ظصيق  حتويَِا سن ٔبسوال كري سرشوؿة ٕاىل ٔبظول و ذمخَاكث ثحسو سرشوؿة ورعل جمتويَ سعاذُز

                                                           
1
  264،ض 2008ورسين ؾحس اسليس هخيَ ، اإلكذعاذ ارلفي ، ذاز اًوفاء ٌَعحاؿة و اًًرش ، اإلسىٌسزية ،   

2
 5، 2009هخيي ظلص ، ازلازك و اٍهتصية هعا وثعحيلا ، ذاز اًِسى ،ادلزائص   

3
 58،ض 2003س حاة واًـالح ، ٍلوؿة اًييي اًـصتية ، اًلاُصت ، حمسن ٔبمحس ارلضريي ، قس يي ألسوال اًضاُصت ، الٔ   

4
  22ض 2008ؾحس اذلىمي سععف  اًرشكاوي ، اًـوـلة اـلاًية وثحييغ ألسوال ، ذاز ادلاسـة ادلسيست ، اإلسىٌسزية   
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ٍلوؿة سن ألساًية )ٔبساًية قس يي ألسوال( 
1
ف اقليعة جلك اًيت ختخَف تسوزُا إبدذالف اًؼصو 

معَية وظحيـهتا و اًيت ثخلري سن ساكن لٓدص وسن سسان لٓدص وسن تيهنا اإليساغ واًخحويي ؾن ظصيق 

اـلعازف )حير يمت ايساؾِا يف ٔبحس اـلرصف مث حتويَِا ؾن ظصيق ٔبحس اًحيوك اـلوحوذت يف ارلازح(  و 

خوافص فيَ سزااي سـيية سثي اهـسام نشا ٕاؿاذت اإلكرتاط )حير يمت ٕايساغ ألسوال صلى ٔبي تضل ذازيج ث 

اًصكاتة ؿىل اًحيوك بٔو سِوةل ثبٔسي  ٔبورشاء اًرشتاث واإلس خلصاز اًس يايس وثوافص وسائي اإلثعال 

اذلسيثة ، وحييئش يعَة ٔبحس ألصزاض كصضا سن ٔبحس اًحيوك اقلَية يف تضل بٓدص تضٌلن ثغل ألسوال 

لسية )ورشاء اًس يازاث اًحاُضة اًلمية ٔبو اًلعؽ اًفٌية اـلوذؿة يف تيم اًحضل ألحٌيب (، واًعفلاث اًي

ا سن ألسوال واًيت ميىن تيـِا يف ارلازح  صاث ٔبو كرُي  اًياذزت ٔبو حتويَِا ٕاىل رُة وجمُو

 ٔبساًية اًىضف  اًلاهوهية ؾن حصامئ اًفساذ: -5

كاية سٌَ ٕارا ؾل ثالسرما اًس ياسة ادليائية ثؼي حربا ؿىل وزق ال ميىن ٔبن ثحَف كايهتا وعم ساكحفة اًفساذ واًو 

ٔبحاكم ٕاحصائية جساضم يف اًىضف ؾهنا ،وٕاذزاتا سن اـلرشغ ادلزائصي ـلا ميىن ٔبن ثَحلَ ُشٍ ادلصامئ سن ٔبرضاز 

حس مية مبعاحل اصلوةل والاكذعاذ اًوظين واـلواظيني ذاظة ،طلا  وضؽ اـلرشغ ٍلوؿة سن الًٓياث اًلاهوهية كري  

زائية تاًدسَمي اـلصاكة واًدرسة ،ونشا اٌَجوء ٕاىل ٕاحصاءاث سؤكذة تاًخجميس سبًٔوفة يف كاهون اإلحصاءاث ادل

يئة  ية نٌل ٔبوخس  ُو واذلجز ٔبزياء سري ارلعوسة ادلزائية واس خرياذ اـلمخَاكث ؾن ظصيق ٕاحصاءاث اـلعاذزت اصلًو

 وظيية ثياظ هبا رممة ثيفيش ٕاسرتاثيجية  ساكحفة اًفساذ.

 ن اإلحصاءاث ادلزائية:ألساًية كري اـلبًٔوفة يف كاهو 

اـلخـَق ابًوكاية سن اًفساذ وساكحفخَ ؿىل سا يًل:" سن ٔبخي جسِيي معَية مجؽ 06/01سن اًلاهون 56ثيط اـلاذت 

ألذةل ثضبٔن ادلصامئ اـليعوض ؿَهيا يف ُشا اًلاهون ميىن اٌَجوء ٕاىل اًدسَمي اـلصاكة  وٕاثحاغ ٔبساًية ذاظة  

  اًيحو اـلياسة وإبرن سن اًسَعة اًلضائية اكلخعة ." تاًرتظس اإلًىرتوين والاذرتاق ؿىل

                                                           
1
 47ض 2005ٌسزية ؾصاين َلس ؿًل ، معَياث قس يي ألسوال وبًٓياث ساكحفهتا ، ذاز ادلاسـة ادلسيست ًٌَرش ، اإلسى   
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اـلخـَق ابًوكاية سن اًفساذ وساكحفخَ يخضح  06/01سن ذالل اس خلصاء ٔبحاكم اًلاهون اًدسَمي اـلصاكة :  -1

سٌَ تلوًِا " ٔبهَ اإلحصاء اطلي يسمح  02ٔبهَ  ألسَوة اًوحيس اطلي ثـصط ٕاىل ثـصيفَ يف ٔبحاكم اـلاذت 

ة ابرلصوح سن اإلكَمي اًوظين ٔبو اـلصوز ؿرٍب ٔبو ذدوهل تـؿل سن ًضحياث كري سرش  وؿة ٔبو سض حُو

اًسَعاث اكلخعة وحتت سصاكدهتا تلية اًخحصي ؾن حصم سا ووضف ُوية ألصزاض اًضاًـني يف 

ازحاكتَ.
1

 

خَ  كري  ؾل يـىن اـلرشغ ادلزائصي توضؽ ثـصيف ًالذرتاق يف كاهون اًوكاية سن اًفساذ وساكحف  الادـــرتاق : -2

حتت سسم  "اًدرسة " واطلي يـخرب ثلٌية خسيست  ثلذضهيا رضوزاث اًخحصي واًخحليق  ٔبهَ ثـصط هل

،دط  هبا تـغ ادلصامئ وظفِا 2006ٔبذزهجا اـلرشغ يف ثـسيي كاهون اإلحصاءاث ادلزائية يف س ية 

اًحـغ ابًلواؿس اـلعحلة ؿىل اإلحصام ارلعري 
2
اة.وجصامئ اًرصف وثحييغ ألسوال وا   إلُز

سن ق ٕاح.تلوًِا 12فلصت 65فاًدرسة يَجبٔ ٕاًيَ ًىضف حصامئ اًفساذ وفلا ـلا وزذ اًيط ؿَيَ يف اـلاذت 

" يلعس ابًدرسة كيام ضاتط ٔبو ؾون اًرشظة اًلضائية حتت سسؤوًية ضاتط اًرشظة اًلضائية اـللكف 

هيارمم ٔبهَ فاؿي سـِم ٔبو رشيم ابًخًس يق تـمَية سصاكدة ألصزاض اـلضددَ يف ازحاكهبم حٌاية ٔبو حٌحة ابٕ 

هلم ٔبو ذاف ".
3

 

:ؾل يخعصق اـلرشغ ادلزائصي ٕاىل وضؽ ثـصيف ًِشا ألسَوة  ال سن ذالل كاهون  اًرتظس اإلًىرتوين -3

ذالل كاهون ساكحفة اًفساذ كري ٔبهَ ابًصحوغ ٕاىل اًلاهون اـللازن جنس ٔبن  اإلحصاءاث ادلزائية وال سن

هون اإلحصاءاث ادلزائية ويلذيض ُشا ألسَوة اٌَجوء ٕاىل اس خـٌلل هجاس اـلرشغ اًفصويس كس ٔبذزخَ يف كا

ٕازسال يىون سوازا اًىرتوهيا يف كاًة ألحيان يسمح ترتظس حصنة اـلـين ابٔلسص  وألساهن اًيت يرتذذ 

ؿَهيا.
4

 

                                                           
1

 .20/02/2006اـلؤزد يف 06/01كاهون اًوكاية سن اًفساذ وساكحفخَ

2
 .113.ض63،2008جن نثري سن ؿيىس ،اإلحصاءاث اـلعحلة ؿىل اإلحصام ارلعري  ،ورشت اًلضات ،اًـسذ 

3
 سن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية ادلزائصي.65ٔبهؼص ٔبحاكم اـلاذت  

4
"، يوم ذزايس حول ؿالكة اًيياتة  اًـاسة ابًرشظة 22/06ساًية اًححر و اًخحصي ارلاض، وٕاحصاءاثھا وفلا ٌَلاهون زمق: اهؼص: ًوخاين هوز اصلين، "بٔ - 

  08ض.2007اًلضائية، اـلسيصية اًـاسة ًٔلسن اًوظين، وسازت اصلاذَية، ادلزائص، 
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 :ثليمي ٔبساًية اًىضف اًلاهوهية 

ٕاىل هديجة ُاسة سفاذُا ٔبن اًعوز ادلسيست  سن  ذالل ثـصضيا إلحصاءاث اًخحصي ارلاظة جبصامئ اًفساذ هخوظي

  ٌَخجصمي ذفـت ابـلرشغ كىل اًخضحية تحـغ حلوق اإلوسان وحلَ يف حٌلية حياثَ ارلاظة وحصسة اـلسىن

وتخايل ميىن اًلول ٔبن اًس ياسة ادليائية اذلسيثة اـليهتجة سن ظصف اـلرشغ ادلزائصي ـلواهجة ػاُصت اًفساذ جضلك 

اإلوسان يف سسن ثـاًت فيَ ألظواث اًيت ثسؾو ٕاىل حصكية وثـزيز حلوق اإلوسان يف  ثـساي ظازذا ؿىل حلوق

مجيؽ ظوزُا ؤبصاكًِا وتخايل حلوق اإلوسان تسٔبث يف اًرتاحؽ ٔبسام ٔبصاكل اًخجصمي اذلسيثة  كري ٔبهَ وسؽ رعل 

 ثؼي ُشٍ ألساًية س حال ال قىن ؾهنا .

 .بًٓياث اًىضف ؾن حصامئ اًفساذ -6

مئ اًفساذ ُو افذلاذُا ٕاىل وحوذ افلين ؿَيَ وضرط ظحيـي سثٌَل ُو ؿَيَ اذلال يف اًـسيس سن ٕان سا ميزي حصا

ا تي ثلؽ حصامئ اًفساذ يف اًلاًة ؿىل رسط اؾخحازي ذما يضـف ٔبحياان  ادلصامئ ألدصى تاًلذي واًرسكة وكرُي

ة ،ؤبسام ُشا اًوضؽ يلؽ اًـةء لكَ اذلافز اًفصذي ؿىل اـلالحلة ًلياة اًرضز اًضريص اـلحارش اًياصئ ؾن ادلصمي

 ؿىل هجاث اًصكاتة واًخليص،  

طلعل ؾل يىن ٕاوضاء ُيئاث خمخعة يف ساكحفة اًفساذ فىصت حياذية ،تلسز سا عم فىصت  حوكَية ٔلهجزت اصلوةل 

اظة مباكحفة سن ٕاثفاكية ألدم اـلخحست ارل 06اًخلَيسية اًيت جسـ  سلاية اصلوةل سن بٓفة اًفساذ ، وابًصحوغ ٌٌَلذت 

اًفساذ جنسُا ٔبوحدت ؿىل لك اصلول ألؾضاء فهيا رضوزت ثبٔسي  وٕاوضاء ُيئة بٔو ؿست ُيئاث سن ٔبخي ساكحفة 

ا ؾضوا، ُشٍ اـلاذت ورعل إبظساز اًلاهون زمق  اـلخـَق ابًوكاية سن  01/06اًفساذ، ًولس حسسث ادلزائص ابؾخحاُز

ٔبهجزت يف سخيي حمازتة اًؼاُصت ورعل إبوضاء اًِيئة اًوظيية ٌَوكاية اًفساذ وساكحفخَ اـلمتم، اطلي خاء تـست بًٓياث و 

و سا س يربسٍ يف سا س يبئت تياهَ  .سن اًفساذ، ٕاضافة ٕاىل اصليوان اـلصنزي ًلمؽ اًفساذ، ُو

 :َاًِيئة اًوظيية ٌَوكاية سن اًفساذ وساكحفخ 

ذ اًيط ؿَيَ مبوحة ٔبحاكم اـلاذت اس خحسج اـلرشغ ادلزائصي ُيئة ٌَوكاية سن اًفساذ وساكحفخَ وفلا ـلا وز

سن كاهون اًوكاية سن اًفساذ وساكحفخَ تلوًِا" ثًضبٔ ُيئة وظيية سلكفة ابًوكاية سن اًفساذ وساكحفخَ كعس 17

وجتسز اإلصازت ٕاىل ٔبن اًِيئة اًوظيية ًيست اًِيئة اًوحيست  ثيفيش اإلسرتاثيجية اًوظيية يف جمال ساكحفة اًفساذ".
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ثليص وثددؽ اًفساذ وجتفيف  سٌاتـَ ، فلس س حلِا يف رعل اـلصظس اًوظين ـلصاكدة اًصصوت  اًيت سٌحت ًِا رممة

، واطلي مت حهل هؼصا ًفضهل اًفاذخ يف  23/96مبوحة اـلصسوم اًصئايس زمق  1996واًوكاية سهنا اطلي تان س ية 

2000ساكحفة ُشٍ اًؼاُصت اًسَحية س ية .  

 اية سن اًفساذ وساكحفخَ :اًعحيـة اًلاهوهية ٌَِيئة اًوظيية ٌَوك -1

سن راث اًلاهون اًعحيـة اًلاهوهية ٌَِيئة و اؾخرب هتا ٔبهنا سَعة سس خلةل حمتخؽ  18حسذث اـلاذت 

ابًضرعية اـلـيوية واإلس خلالل اـلايل ،ويالحغ ثضبهٔنا ٔبن اـلرشغ ادلزائصي كس حشا حشو اـلرشغ 

ا هبشا اًضلك ضٌلن اذلياذ  اًيت هيسف اًفصويس حني ٔبكص  ثضبهٔنا فىصت اًسَعة اإلذازية اـلس خلةل اوضاُؤ

يف سواهجة اـلخـاسَني اإلكذعاذيني ونشا يف سـاسةل ألؾوان اًـموسيني واـليخرحني ؾيسسا يخـَق ألسص 

تضٌلن اًضفافية يف اذليات اًس ياس ية واًضؤون اًـموسية .
1

 

اًيت حسذُا اـلرشغ مبوحة هط  وحمتخؽ اًِيئة ابس خلالًية يف بٔذاء رمارما ويمت كياش ُشٍ الاس خلالًية

 حسة ٔبس  ٔبزتؽ:19اـلاذت 

 اًعاتؽ ازلاؾي ٌَجِاس -

 ثـسذ اًِيئاث اـللكفة تخـيني واهخلاء ألؾضاء. -

 حتسيس ؾِست ًفائست ٔبؾضاء اًِيئة. -

 ؿسم دضوغ ٔبو ثحـية اًِيئة ٌَسَعة اًخيفيشية. -

 اًفساذ: ذوز اًِيئة اًوظيية ٌَوكاية سن اًفساذ وساكحفخَ يف اًىضف ؾن حصامئ -2

جساضم اًِيئة يف اًىضف ؾن ٔبفـال اًفساذ فدٕاساكهنا بٔن ثعَة سن اإلذازاث واـلؤسساث واًِيئاث 

اًخاتـة ٌَلعاغ اًـام ٔبو ارلاض ٔبو سن ٔبي رسط ظحيـي ٔبو سـيوي ٔبية واثئق ٔبو سـَوساث حصاُا سفيست 

                                                           
1
 سٌَ 02اـلاذت  اـلـسل واـلمتم يف 413/06وھو سا بٔنسٍ اـلرشغ يف اـلصسوم اًصئايس زمق  - 

اًس ياس ية، خاسـة ٔبم ٔبؾصاة ٔبمحس، "يف اس خلالًية اًھيئة اًوظيية ٌَوكاية سن اًفساذ وساكحفخھ"، اـلَخل  اًوظين حول اًفساذ اإلذازي، لكية اذللوق واًـَوم -    

 .10، ض.2010اًحوايق، 
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ًواثئق اـلعَوتة يضلك ٌَىضف ؾن اًفساذ ولك زفغ سذـمس وكري سربز ًزتويس اًِيئة ابـلـَوساث ٔبو ا

 حصمية ٕاؿاكة اًسري اذلسن ٌَـساةل .

ويخاخ ٌَِيئة وفلا ـلا مت اًخيعيط ؿَيَ مبوحة كاهون اًوكاية سن اًفساذ وساكحفخَ ٔبن جس خـني ابًيياتة 

اًـاسة زلؽ ألذةل واًخحصي يف وكائؽ راث ؿالكة ابًفساذ،وٕارا ثوظَت اًِيئة ٕاىل وكائؽ راث وظف 

شا ألذري  خيعص اًيائة اًـام اكلخط ًيخوىل حزايئ حتيي اـلَ ف ٕاىل وسيص اًـسل حافغ ألدذام  ُو

حتصيم اصلؾوى اًـموسية ؾيس الاكذضاء.
1

 

 .اصليوان اـلصنزي ًلمؽ اًفساذ 

فضال ؾن اًِيئة اًوظيية ٌَوكاية سن اًفساذ وساكحفخَ مت اوضاء اصليوان اـلصنزي ًلمؽ اًفساذ تياءا ؿىل  ثيفيش 

واـلخـَلة تخفـيي ساكحفة اًفساذ ، رعل ٔبن ٔبضم ؤبجصس سا  13/12/2009اـلؤزذة يف 03  ازلِوزية زمق ثـَمية زئي

لس  مت اًيط ؿَيَ ُو رضوزت حىصي  وثـزيز هجوذ اصلوةل يف ساكحفة اًفساذ ، ورعل إبحساج ُش اصليوان ًو

، واطلي هط يف اًحاة  06/01 اـلمتم ٌَلاهون زمق 26/08/2010اـلؤزد يف 10/05جتسس ُشا إبظساز ألسص زمق 

سٌَ  يًضبٔ ذيوان سصنزي ًلمؽ اًفساذ يلكف مبِمة اًححر واًخحصي ؾن حصامئ 24اًثاًر سٌَ يف ٔبحاكم اـلاذت 

.  مت اًيط ؿىل ٔبن جضىيةل اصليوان وثيؼميَ وهيفياث معهل حتسذ ؾن ظصيق اًخيؼمي  اًفساذ  ويف فلصت اثهية 
2

 

 اًعحيـة اًلاهوهية ٌضليوان.-1

اقلسذ ًدضىيةل اصليوان ، ٔبن ُشا ألذري كس  حسذث تسكة اًعحيـة 11/426خضح سن اـلصسوم اًصئايس زمق  ي 

اًلاهوهية هل ٕار  هعت اـلاذت  سٌَ ؿىل ٔبن " اصليوان ُو سعَحة معَياثية ٌَرشظة اًلضائية يلكف ابًححر ؾن 

واًخحصي ؾن  وسـايًهتا يف ٕاظاز ساكحفة ، وابًخايل هالحغ ٔبن اـلرشغ حرص رممة اصليوان يف اًححر  ادلصامئ 

  اًفساذ.

                                                           
1
، 2009، جمةل الاحذھاذ اًلضايئ، لكية اذللوق واًـَوم اًس ياس ية، خاسـة ثسىصت، ذوش ًحىن، حوحو زسزي، "اًھيئة اًوظيية ٌَوكاية سن اًفساذ وساكحفخھ" - 

 .76ض.

2
. ح ز ح ح، ؿسذ  2011ذيسمرب  08اـلؤزد يف  426/11اـلصسوم اًصئايس زمق  -  اطلي حيسذ جضىيةل اصليوان اـلصنزي ًلمؽ اًفساذ و ثيؼميھ و هيفياث سرٍي

2011 ،68 . 
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 03وتخايل هالحغ ٔبن اـلرشغ كس حرص رممة اصليوان يف اًححر واًخحصي ؾن حصامئ اًفساذ، نٌل ٔبضافت اـلاذت 

سن هف  اـلصسوم اـلشهوز ٔبن اصليوان يىون سوضوؿا حتت ثرصف اًوسيص اـللكف ابـلاًية، وميخؽ ابالس خلالل يف 

،ك ري ٔبن سا يسؾو ٕاىل اًدساؤل ُو ٔبن اـلرشغ سن هجة ييط ؿىل ٔبن اصليوان يىون سوضوؿا حتت معهل وجس يرٍي

ثرصف اًوسيص اـللكف ابـلاًية ، وسن هجة ٔبدصى ٔبهَ ميخؽ ابالس خلالًية يف معهل  وتخايل  هيف يىون اصليوان 

اكضا؟ تي ٔبنرث سن  رعل بٔن سس خلال ويف اـللاتي خيضؽ ًسَعة اًوسيص اـللكف ابـلاًية ويف اؾخلاذان يـس ُشا ثي

سَعة  وضؽ اصليوان صلى اًوسيص اـللكف ابـلاًية جنسٍ خياًف ظحيـة اًضحعية اًلضائية واًيت ؿاذت حىون حتت  

اًيياتة اًـاسة ٔبو وسيص اًـسل ًوي  حتت سَعة وسيص اـلاًية ،ٔلن ٕاس خلالًية اصليوان عم اًضاسن اًوحيس ًخحليق 

تـيسا ؾن ٔبي ثبٔزري ، وجتسز اإلصازت ٕاىل ٔبن اـلرشغ ؾل مييح اصليوان  اًضرعية  ٔبُسافَ يف ساكحفة اًفساذ ورعل

اـلـيوية و اإلس خلالل اـلايل ابًصمغ سن اًعالحياث ارلعريت اـليوظة تَ ، ٔبسا ؾن جضىيةل اصليوان فلس حسذهتا 

 سن اـلصسوم اًساًف اطلهص.06ٔبحاكم اـلاذت 

 بًٓياث معي اصليوان وظالحياثَ:-2

سن اـلصسوم اًساتق اطلهص ، جنس ٔبن اصليوان يسري سن كدي سسيص ؿام يمت ثـييَ مبوحة  10ء اـلاذت سن اس خلصا

سن هف   11سصسوم زئايس تياءا ؿىل اكرتاخ سن وسيص اـلاًية وحهنى  رماسَ تيف  ألصاكل ، وكس هعت اـلاذت 

سسيصي ذزاساث ،ًولس دول اـلرشغ 05م اـلصسوم ؿىل اـلسيصايث اًيت يخىون سهنا اصليوان ، نٌل يساؿس اـلسيص اًـا

ًلك سن اـلسيص اًـام وزئي  اصليوان، وسسيصية اًخحصايث وسسيصية اإلذازت اًـاسة ظالحياث وفلا ًيعوض اـلواذ 

 11/426/سن راث اـلصسوم ،رمام ختخَف ؾن اـلِام اًيت زظسث ٌَِيئة اًوظيية مبوحة اـلصسوم 15/16/17

اـلصسوم يف سا يًل: مجؽ لك سـَوسة جسمح ابًىضف ؾن ٔبفـال اًفساذ وساكحفخَ سن   05وحمتثي وفلا ًيط اـلاذت

وحتسيس سصنٍز ،ونشا ثعويص اًخـاون واًدساهس سؽ ُيئاث ساكحفة اًفساذ ، وثحاذل اـلـَوساث مبياس حة اًخحليلاث 

َعاث اكلخعة.ادلازية و اكرتاخ لك ٕاحصاء سن صبٔهَ اقلافؼة ؿىل حسن سري اًخحصايث اًيت يخوالُا ؿىل اًس
1
  

 ارلامتة .

اًخمنية اإلكذعاذية ؿىل اًفصذ و افلمتؽ  ٕار يـيق يف ارلخام خنَط ٕاىل اًلول ٔبن اًفساذ اإلكذعاذي هل ثبٔزرياث سَحية 

 حصاحؽ الاسدامثزو اٍمنو الاكذعاذى، ويضٍو اـليافسة، ويضـف س ياذت اًلاهون ، ويؤذي ٕاىل

                                                           

.426/11ئايس زمق: سن اـلصسوم اًص  16اـلاذت  -
1
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ظويي ألخي يخعَة بًٓياث كامئة ؿىل سدسٔب اـلساءةل واإلظالخ و  ٕان اًس يعصت ؿىل اًفساذ وحمازتخَ ُو سسـ 

اًضفافية اًيت ثؤذي ٕاىل ثلوية سؤسساث اذلنك و بًٓياثَ ،ويف ُشا اًعسذ يخـني ؿىل اـلرشغ ٔبن يواهة حصهية 

ثعوز ػاُصت اًفساذ اًيت بٔةحت  جس خـني مبا خاذث تَ اًخلٌية يف افلال اًـَمي ذما يعـة سن رممة اـلالحلة 

ِشا جية حىوين ٔبهجزت سصاكدة يف ُشا اًضبٔن ونشا حىوين اًلامئني ؿىل ألهجزت اًلضائية تلية  واًىضف ؾهنا ، ًو

 وضؽ حس ًؼاُصت اًفساذ اًيت ًِا ٔباثز ابثت ثيرص ٕاكذعاذ اًحضل

سسين وحٌلية ٕان كاية كاهون ساكحفة اًفساذ ُو زذغ ادلصامئ اًيت مت  تبٔسن واس خلصاز افلمتؽ ادلزائصي ،وحمازتة اـلف 

اـلعاحل اًـاسة ومتىني ٔبهجزت اًصكاتة واـلخاتـة سن ٔبذاء رمارما ، وثفـيي حق اًوظول ٕاىل اـلـَوساث ، وابالضافة ٕاىل 

 كاهون ساكحفة اًفساذ ُياك ٍلوؿة سن اذلَول اًيت ميىن اؾامتذُا ٌَحس سن ػاُصت اًفساذ جنمَِا فامييًل :  

سن اًفساذ سن ذالل ثًس يق تافة ادلِوذ اـلحشوةل يف ُشا اإلظاز سن ٕاؾامتذ ٕاسرتاثيجياث تياءت يف اذلس  -

ظصف اـليّؼٌلث اذلىوسية ٔبو كري اذلىوسية و ذاظة سهنا سؤسساث افلمتؽ اـلسين و ثفـيي ذوزُا ، و 

اإلس خفاذت سن جتازة اًـسيس سن اصلول إبوضاء ُيئاث ووتاالث ثبٔذش اًعاتؽ اًخـاوين تني اذلىوسة و 

 ةل ساكحفة اًفساذ يف ساًزياي ،س يلافوزت و هوزاي ادليوتية.افلمتؽ هوتا

رضوزت اًضلط ؿىل اذلىوساث وسؤسساث اًلعاغ ارلاض سن ٔبخي ذمازسة سزيس سن اًضفافية واـلساءةل  -

 يف ٔبذاء ألؾٌلل.

يس ؿَهيا ثفـيي ٔبذواز ادلِاث اـلـيية مباكحفة اًفساذ، وسٌحِا الاس خلالًية اًاكسةل يف ذمازسة ٔبؾٌلًِا، واًخبٔه   -

 ترضوزت سايذت الاُامتم ابإلحصاءاث اًوكائية ـلاكحفة اًفساذ..

 سايذت سس خوى اًخـاون اصلويل  ـلواهجة اًفساذ اطلي يمت ؿرب حسوذ اصلول رمسذا   -

 اًـالكاث الاكذعاذية تني اًضـوة واصلول. -

هني و حـَِا ٔبنرث اًرتنزي ؿىل اًـاسي اًلاهوين سن خاهحني حير يـمتس ادلاهة ألول ثخس يط اًلوا -

صفافية ووضوحا و ٕاساةل اًلموط اطلي يديح افلال ًخبٔويي ثفسري اًلواهني حسة سلذضياث سعاحل فئة 

ؿىل حساة فئة ٔبدصى ، و نشا ثلعية تافة اًثلصاث اًيت ميىن ٕاس خلالًِا.تيامن يـىن ادلاهة اًثاين تخلسمي 

 كواهني سضسذت و ظازسة حول ؾلوتة اـلفسسين 
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ابدلاهة ألذاليق ٌَمجمتؽ ورعل سن ذالل اـلياشم اًرتتوية و اًثلافية يف خمخَف اـلسازش و اإلُامتم  -

اـلصانز اصليًية ووسائي اإلؿالم  ،و سن هجة ٔبدصى ال تس سن اصاؿة زلافة ساكحفة اًفساذ  ادلاسـاث و

ساذ  ورعل يف ؾن ظصيق ورش اًوؾي صلى اـلواظيني ترضوزت اًخـاون سؽ ادلِاث اكلخعة يف ساكحفة اًف 

 اًخحَيف تفساذ اإلذازيني و اـلوػفني و خمخَف اـلسؤوًني سواء يف اًلعاغ اًـام ٔبو ارلاض 

 حتسني اـلس خوى اـلـييش ٔلفصاذ افلمتؽ جصفؽ ألحوز و ثلسمي ارلسساث اإلحامتؾية اًالسسة هلم،  -

سن اٍهتصة اًرضييب اطلي ٕاظالخ اًيؼام اًرضييب و ختفيف اًـةء ؾن اـللكّفني ابًرضيحة ، ورعل ٌَحس  -

ميثّي ٔبحس ٔبضم سؼاُص اًفساذ اـلايل ، و يضمي اإلظالخ اإلؾفاءاث اًرضيخية و اًخرفيضاث و 

 اإلسذياساث.

ٕاظالخ اًيؼام اـلرصيف و اـلايل إبؾخحاٍز اًلٌات اًصئيس ية ًلس يي ألسوال و ٕاهدضاز اًفساذ سؽ ٕاؾامتذ  -

ـمي اـلرصيف و اـلايل رشظ ٔبن حىون اًصكاتة ذاذَية و اًصكاتة اـلاًية ٔلزظست اًـمالء ٔكساش يف اً

 ذازحية حمايست.
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 اـلصاحؽ اـلـمتست: 

  ذاز ُوسة. 2013ٔبحسن توسليـة اًوخزي يف اًلاهون ادلزايئ ارلاض اًعحـة اًثاًثة ؾرش 

 31 يوم تًيويوزك، ستاـلخح ًٔلدم اًـاسة ازلـية كدي سن اـلـمتست اًفساذ، ـلاكحفة اـلخحست ألدم اثفاكية 

 ، 2004 ٔبفصيي 19 يف ،سؤزد 128-04 زمق زئايس سصسوم مبوحة تخحفغ ؿَهيا سعاذق 2003 ٔبنخوجص

 200 ٔبفصيي 25 يف سؤزد ،26 ؿسذ زمسية حصيست

  ؿًل اجصاُمي ارلعحة ،اًفساذ اإلذازي و اـلايل وس حي ساكحفخَ ، سًضوزاث اـليؼمة اًـصتية ٌَخمنية اإلذازية

  140ض2009، اًلاُصت 

  ٔبساسة اًس يس ؾحس اًسميؽ ، اًفساذ اإلكذعاذي و ٔبثٍص ؿىل اقلمتؽ ذزاسة فلِية سلازهة ابًلاهون و اإلكذعاذ

 . 2009، ذازادلاسـة ادلسيست ، الاسىٌسزية 

   www.transparency international. 

  اكحفة اًفساذ يف ادلزائص ،سًضوزاث اـلؤسسة اًوظيية ًإلثعال سوىس توذُان ، اًيؼام اًلاهوين ـل

 . 2009ادلزائص 

  2004َلس حٌلل ابزوث ، اًفساذ و اذلنك اًعاحل يف اًحالذ اًـصتية ،سصنز اًوحست اًـصتية ، اًلاُصت. 

  1999اًس يس ؿًل ص خا ، اًفساذ اإلذازي وجممتؽ اـلس خلدي ، سىذحة اإلصـاغ ، اإلسىٌسزية  

 ي حووسون ، فساذ اإلذازت و اإلتساغ يف اإلظالخ ، حصمجة ؾحس اذلىمي ٔبمحس ارلزاسم ، اصلاز سيزائي

 .2009التٔاذميية ٌَـَوم ، اًلاُصت ، اًعحـة ألوىل 

  حيي قين اًيجاز الآثز اإلكذعاذية ٌَفساذ اإلكذعاذي ، اـليؼمة اًوظيية ـلاكحفة اًفساذ وحٌلية اـلال اًـام

 www.nscoyemen.comؿىل اـلوكؽ   30/01/2010، اٍمين 

 Transparency international, the global coalition against corruption, 

Baromètre mondial de la corruption 2009. 

 

http://www.transparency/
http://www.transparency/
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  ؾحس ػل جن حاسن ادلاجصي ، اًفساذ اإلكذعاذي ، ٔبهواؿَ ، ٔبس حاتَ ،بآثٍز وؿالخَ ، اـلؤمتص اًـاـلي

 سم ، خاسـة ٔبم اًلصى ، اًـصتية اًسـوذية .اًثاًر ًإلكذعاذ اإلسال

  ظححي سٌعوز ،سساذةل ٔبذالكياث اًوػيفة اًـاسة و اًفساذ اإلذازي ، سَخل  الاجتاُاث اـلـارصت إلذازت

/ سًضوزاث اـليؼمة اًـصتية ٌَخمنية اإلذازية ، اًلاُصت  2007اًوػيفة اًـاسة وصؤون اـلوػفني ، اًصابظ 

2008. 

 2009، ٔبذالكياث اًـمي ، ذاز سيرست ًٌَرش و اًخوسيؽ ؾٌلن ،  تالل ذَف اًساكزهة . 

  ،2010ظاُص اًلاًيب وظاحل اًـاسصي، اـلسؤوًية الاحامتؾية ؤبذالكياث ألؾٌلل، ذاز وائي، ؾٌلن. 

  ، َلس اًعرييف ، اًفساذ تني اإلظالخ و اًخعويص اإلذازي ، سؤسسة حوش ًٌَرش و اًخوسيؽ

 . 2008اإلسىٌسزية 

 Robert Klitgaard and others,corrupt  cities : a practical guide to cure and 

prevention,ICS press,California2000. 

 ، 2003حٌان ساؾل ،زلافة اًفساذ يف سرص ، ذاز اقلصوسة ًٌَرش و اًخوسيؽ ، سرص ، 

 ري اـلرشوؿة ، سىذحة ؿًل ٔبهوز اًـسىصي ، اًصكاتة اـلاًية ؿىل ألسوال اًـاسة يف سواهجة ألوضعة ك

 . 2008اـلـصفة ،اإلسىٌسزية 

  ٔبمحس زص يس ،ٔبفاق خسيست يف ثلوية اًزناُة و اًضفافية و اـلساءةل اإلذازية ، سًضوزاث اـليؼمة اًـصتية

 .1999ٌَخمنية اإلذازية ،اًلاُصت 

  2008، ورسين ؾحس اسليس هخيَ ، الاكذعاذ ارلفي ، ذاز اًوفاء ٌَعحاؿة و اًًرش ، اإلسىٌسزية. 

  2009هخيي ظلص ، ازلازك و اٍهتصية هعا وثعحيلا ، ذاز اًِسى ،ادلزائص . 

  حمسن ٔبمحس ارلضريي ، قس يي ألسوال، اًؼاُصت ، ألس حاة واًـالح ، ٍلوؿة اًييي اًـصتية ، اًلاُصت

 ،2003 . 

 يست ، اإلسىٌسزية ؾحس اذلىمي سععف  اًرشكاوي ، اًـوـلة اـلاًية وثحييغ ألسوال ، ذاز ادلاسـة ادلس

2008.
-
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  ؾصاين َلس ؿًل ، معَياث قس يي ألسوال وبًٓياث ساكحفهتا ، ذاز ادلاسـة ادلسيست ًٌَرش ، اإلسىٌسزية

2005. 

 َ20/02/2006اـلؤزد يف 06/01كاهون اًوكاية سن اًفساذ وساكحفخ. 

  ًكاهون  -. 63،2008ـسذجن نثري سن ؿيىس ،اإلحصاءاث اـلعحلة ؿىل اإلحصام ارلعري  ،ورشت اًلضات ،ا

اإلحصاءاث ادلزائية ادلزائصي.
-
  

  :يوم 22/06ًوخاين هوز اصلين، "ٔبساًية اًححر و اًخحصي ارلاض، وٕاحصاءاثھا وفلا ٌَلاهون زمق ،"

ذزايس حول ؿالكة اًيياتة  اًـاسة ابًرشظة اًلضائية، اـلسيصية اًـاسة ًٔلسن اًوظين، وسازت اصلاذَية، 

 .2007ادلزائص، 

   سٌَ 02اـلـسل واـلمتم يف اـلاذت  413/06سوم اًصئايس زمق اـلص 

  ٔبؾصاة ٔبمحس، "يف اس خلالًية اًھيئة اًوظيية ٌَوكاية سن اًفساذ وساكحفخھا"، اـلَخل  اًوظين حول ًفساذ

 .2010اإلذازي، لكية اذللوق واًـَوم اًس ياس ية، خاسـة ٔبم اًحوايق، 

  اية سن اًفساذ وساكحفخھ"، جمةل الاحذھاذ اًلضايئ، لكية ذوش ًحىن، حوحو زسزي، "اًھيئة اًوظيية ٌَوك

 .2009اذللوق واًـَوم اًس ياس ية، خاسـة ثسىصت، 

  اطلي حيسذ جضىيةل اصليوان اـلصنزي ًلمؽ  2011ذيسمرب  08اـلؤزد يف  426/11اـلصسوم اًصئايس زمق

. ح ز ح ح، ؿسذ   . 68، 2011اًفساذ و ثيؼميھ و هيفياث سرٍي

 2011يسمحص سية ذ 8فق اوا ؾل 1433م ؾام سح صّ 13في زد سؤ 11 426م ؼؼكزي ئاساًص اـلصسوم 

.نيفياوثيؼيمَ ذ وًفسااًلمؽ ي. مصنزؼًان اًسيواثضىيَة ذ يحس  ث سرٍي

 

 

 

 

 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 252 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

 اًوساظة ٔكًية تسيةل ؾن اـلخاتـة ادلزائية

 خاسـة سسي تَـحاش ، ألس خار/ؾحاذ كاذت      

اظاث اًيوسية طلعل افلمتؽ ، ال خيف  ؿىل اًـازفني ابًلاهون ٔبن ا ًس ياسة ادليائية  يف ٔبي جممتؽ  عم حعيةل اإلُز

، ودعوظؼا طلا حتخاح اًس ياسة ادليائية ٕاىل جتسيس تني فرتت ؤبدصى سن ٔبخي سواهحة  اًخعوزاث اذلاظةل يف افلمتؽ

ىل صؼ يوغ ادلصميؼة، سضجـا ؿ ٔبظحح هؼام اًـساةل ادلزائية ٔبنرث سن ٔبي وكت سىض حمط اهخلاذ تي  و سؤرشاوكس  

ؼؼغ اًسؼؼؼالخ inflation pénaleهؼؼؼؼصا ٌَخضؼؼؼرم اًـلؼؼؼايب"  "  اًؼؼؼيت تان هديجؼؼؼة ظحيـيؼؼؼة السؼؼؼ خزسام اـلرشؼ

ادلزائيؼة ، ُؼشٍ  ؤبسام ُشا اًوضؼؽ ػِؼصث ديؼازاث خسيؼست ـلـادلؼة ٔبسسؼة اًس ياسؼة  "l'arme pénaleاًـلايب"

ٕان ٔبطميؼة ظصهحؼا يف اًوكؼت اًؼصاُن ٔبةحؼ  هؼصية فؼ ارليازاث و ٕان تاهت ثحسو ٕاىل ألس  اًلصية جمصذ ثعوزاث

 فذح كٌات ٌَخواظي سؽ ٔبظؼصاف ارلعؼوسة ادلزائيؼة ؿؼرب ثوسؼ يؽ ُؼاسش ارليازاث رضوزت سَحة ، و سن مجةل ُشٍ

اًـساةل اًخعاذلية تسل اـلخاتـاث ادلزائية  ويف سخيي زمس سالسح ؿساةل ثفاوضية انحـة كضائيا  ٔبذسث اصلول  يف 

ذلؼي اًزناؿؼاث ذؼازح اإلظؼاز اًخلَيؼسي ٌَمحاهكؼة و ٕاحصاءاهتؼا  ذؼسسذا  ًـؼساٍهتا  خسيؼستاؾامتذ و سائي و بًٓيؼاث 

 اًلضاء و نرثت صلكياثَ ، وسن تني بًٓياث اًـساةل اًخفاوضية  بًٓية اًوساظة ادلزائية.  ادلزائية و ثفاذاي ًخـليساث

ة هحؼسيي سسؼ خحسج يف كؼاهون ثخجىل ٔبطمية  ُشٍ اصلزاسة اًـَميؼة سؼن ذؼالل سؼا حتللؼَ بًٓيؼة اًوسؼاظة ادلزائيؼ

ا ٔبحس ٔبوخَ ثعحيق اًصضائية يف اصلؾوى ادلزائية  فِىي  جتمؽ ٕاىل حس تـيس   الاحصاءاث ادلزائية ادلزائصي  ابؾخحاُز

تني سدسٔبي اًصضائية و اـلالءسة ، فدـغ اًدرشيـاث اإلحصائية اجتِؼت ٕاىل ثعحيؼق هؼؼام اًعؼَح واًؼحـغ الٓدؼص 

ية.   فؼاًلصط ألسؼايس سؼن ُؼشٍ اصلزاسؼة ُؼو حتسيؼس ساُيؼة اًوسؼاظة ادلزائيؼة اجتَ ٕاىل ثعحيق اًوساظة ادلزائ 

واإلـلام تبٔحاكرما ؾؼن ظصيؼق حتسيؼس هعؼاق ثعحيلِؼا ورشوظ ثعحيلِؼا وٕاحؼصاءاث سدارشهتؼا يف ألهؼمؼة اإلحصائيؼة 

سف ذزاسؼدٌا ٕاىل اـللازهة ويف اًلاهون ادلزائصي، ورعل هبسف اًححر يف ثعويص هؼاسٌا اإلحصايئ يف ادلزائص. نٌل هتؼ

ي ُشا اصلوز سـسل ًيؼام اًـساةل ادلزائية ٔبم سوكي ًِا.  حبر ذوز اًوساظة يف هؼام اًـساةل ادلزائية، ُو

اًـمؼي هبؼا ثفؼاذاي  ٔبن اًوساظة ادلزائية اهدرشث اهدضازا واسـا يف ؿست ذول فلس تان سن اًرضؼوزي ؾخحازإ ؿىل 

واهني و ثـليؼسُا و جضؼـة ٕاحصاءاهتؼا ، فؼٕارا تاهؼت ٍلوؿؼة سؼن ثـسذ اًلؼ ًخضرم اًلضااي اـلعصوحة ٔبسام اًلضاء و

اـللازهة كس ٔبذشث تيؼام اًوساظة ادلزائية و معَت ؿىل ثلٌيهنا  فٕان ُؼشٍ الًٓيؼة  اـلسؼ خحسزة  ادلزائية اًدرشيـاث
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وغ ُو يف اًلاهون ادلزائصي  ؾل ثعصخ تـس ؿىل ٔبزط اًواكؽ ، و ؿَيَ فٕان اإلصاكل اطلي يعصخ هفسَ يف ُشا اـلوض

اًلضؼاء و سيسؼاضم يف  ٕاساكهية اًلول تبٔن  بًٓية اًوساظة ادلزائية سدسؼاضم يف ختفيؼف اًـؼةء ؾؼن سؤسسؼة سسى

 ثفـيي اًـساةل اًخعاذلية ؟

ادليايئ ،  اطلي ػي وساسال  يضؼلك ُؼاح   اـلرشؼغ ادلزائؼصي  نٌل ٔبهَ ُياك اإلصاكًية اـلخـَلة تبٔسسة اًعَح  

اًلضائية يف ادلصامئ اًخس يعة، رعل  ٔبن رممة حسم ارلعوساث اًخس يعة واًيت ال ألهجزت  هوس يةل ًصفؽ اًـةء ؾن

جضلك دعصا ؿىل افلمتؼؽ ؾؼن ظصيؼق اًعؼَح سؼن ظؼصف اًيياتؼة اًـاسؼة  ؾل يعؼي ٕاىل اـلسؼ خوى اـلعَؼوة، ورعل 

ؿؼة سؼن اـلِمتؼني ؿؼىل حمؼسوذيهتا و رعل زاحؼؽ ابٔلسؼاش ٕاىل ٍلو  ًخواضؽ حعيَهتا اـليساهيؼة ، حيؼر ٔبمجؼؽ خمخَؼف

ٕاجحام اًيياتة اًـاسة ؾن سَوك ٕاحصاءاث  اًعَح و جضخهتا تبٔسَوهبا اًالكسؼ ييك تٕاظؼاز  ، ؿىل زٔبسِا  الاؾخحازاث

ؾل جسؼ خعؽ اًخؼبٔكؿل سؼؽ اصلوز ادلسيؼس  سؤسسايت ًخحصيؼم اصلؾؼوى اًـموسيؼة و سؼٌح ألفضؼَية ًِؼشا ألسؼَوة ، و

زائية ؛ ابإلضافة ٌَعاتؽ ادلؼواسي إلحؼصاء اًوسؼاظة و ٔبظصاف ارلعوسة ادل اـلسعص ًِا هكؤسسة إلحصاء اًعَح تني

هل و ظول ٔبسسُا اًؼزسين،  ؿىل ؾيرص الادذيازية يف اٌَجوء ٌَوساظة و ثـلس اإلحصاءاث  اـلواهحة ثيعيط اـلرشغ

ؤبذريا اًضلط اًىدؼري وجحؼم اًـمؼي اًلضؼايئ واإلذازي ًلضؼات اًيياتؼة،  ٔبضؼف ٕاىل رعل ٔبن اذلؼسير يف سوضؼوغ 

يائيؼؼة كؼؼس يثؼؼري تـؼؼغ اًخـازضؼؼاث، سثؼؼي اـلسؼؼاش ثسؼؼَعة اًلضؼؼاء و ادذعاظؼؼِم اًؼؼوػيفي يف حؼؼي اًوسؼؼاظة ادل 

اـلياسؿاث واإلذالل مبحسٔب كضائية اًـلوتة و كصيية اًرباءت و سدسٔب اـلساوات. انُيم ؾن اؿرتاط اًفلَ اًخلَيسي ؿَهيؼا 

ا ٔبحس اًوسائي اًيت ثؤذي ٕاىل اًـسول ؾن اًـلوتة.  ابؾخحاُز

ة  يف سوضوغ اًوساظة هوس يةل كري ثلَيسية  ذلي اًزناؿاث ادلزائية يف ُؼشا اًححؼر ؿؼىل ادلاهؼة ثلوم اصلزاس  

اًيؼصي  وتيان اًخعحيق اًـمًل يف تـغ حواهحَ  وؿَيَ  سوف هددؽ  يف ُشٍ اصلزاسؼة  سؼهنج ؤبسؼَوة  اًححؼر 

 سلازهة.اًـَمي واًخحَيي اًخبٔظيًل  واطلي يصحىز ؿىل ادلاهة اًيؼصي واًخعحيلي حتَيال و 

وسن ُيا  ٕازثبٔثيٌا ٌَروط يف ُشٍ اإلصاكًية ٔبن هححر يف اقلوز ألول ؾن سفِوم  اًوسؼاظة ادلزائيؼة وبًٓياهتؼا،  

 .مث هخعصق يف اقلوز اًثاين ًلآثز اًلاهوهية اًوساظة ادلزائية
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 اـلححر ألول: سفِوم اًوساظة ادلزائية وبًٓياهتا.  

فسِا  حبق اًـلاة  تـس ٔبن تان يف اًلسمي  سَاك ٌَمجين ؿَيؼَ ٔبو ؿائَخؼَ، ًلس اس خبٔثصث اصلوةل ًوكت ظويي ًي   

ا اًوس يةل اًوحيست الس خدداة ألسن والاس خلصاز يف افلمتؽ اطلي يـخرب ُو ٔبيضا  جمييا ؿَيَ يف ٔبي  حصمية  ابؾخحاُز

هكهتم، والاكذعؼاض سؼهنم حصحىة، فذرخط تياء ؿىل رعل اًِيئة الاحامتؾية  مبخاتـة سلرتيف ألفـؼال افلصسؼة، وحمؼا

تواسعة اًسَعاث اًـاسة  ٌضلوةل، اًيت ال ثخليس ٕاال حبسي اًـساةل واـليفـة،
1

وهؼصا ٌَعحيـة ارلاظة  ًؼحـغ ادلؼصامئ  

اؿرتفت اصلوةل  ٌَمجين ؿَيَ ابذلق يف اـلعاًحة  تـلاة ادلاين ٔبو الاؿؼرتاط ؿؼىل رعل  وسٌـؼَ، ورعل  يف ٕاظؼاز 

ألهؼمة اإلحصائية اـللازهة اًيت ثخهتا اصلول ؿىل قصاز هؼاسم اًضىوى واًعَح اٌؼظلان  الًٓياث اـلس خحسزة يف تـغ 

يليسان اس خـٌلل اصلوةل ذللِا يف اًـلاة ، وكس ثخىن اـلرشغ ادلزائصي ُشٍ ألهؼمة ؿىل قصاز ابيق اصلول متاص يا سؽ 

ف ؾيس ُشا اذلؼس ، تؼي اجتؼَ ٕاىل ثخؼين هؼؼام اًس ياسة اًـلاتية   اـليهتجة سن كدي اصلوةل ادلزائصية، كري ٔبهَ ؾل يخوك

خسيس  كري سبًٔوف يف اًلواهني اإلحصائية ادلزائية اًـصتية ثضلك ؿام ، وكؼاهون اإلحؼصاءاث ادلزائيؼة ادلزائؼصي ؿؼىل 

ؼا ؾؼن  شا سا سوف خنوط فيَ سن ذالل اًخعصق  ٌَخـصيؼف تيؼؼام اًوسؼاظة ادلزائيؼة ومتيزُي وخَ ارلعوض، ُو

ًِا  ) اـلعَة ألول(، سؽ جسؼَيط اًضؼوء ؿؼىل بًٓيهتؼا سؼن ذؼالل اًخـؼصف ؿؼىل اًرشؼوظ  تـغ ألهؼمة اـلضاهبة

 اًلاهوهية ًخعحيلِا وٕاحصاءاهتا)اـلعَة اًثاين(. 

ا ؾن تـغ ألهؼمة اـلضاهبة ًِا .   اـلعَة ألول: ثـصيف هؼام اًوساظة ادلزائية ومتيزُي

ىهتا تـس تني ٔبفصاذ افلمتؼؽ ادلزائؼصي هؼؼصا ذلؼساثهتا  سؼن اًوساظة هكؤسسة كضائية زمسية يف ادلزائص ، ؾل ثبٔذس ساك

هجة وسن هجة ٔبدؼصى ٕاىل اًلمؼوط اطلي يىذيفِؼا، واـلالحؼغ ٔبن اًوسؼاظة  يف سفِورمؼا اًـؼام جضؼلك حؼزءا سؼن 

اًثلافة اًسوس يوًوحية  ٌَمجمتؼؽ ادلزائؼصي،ٕار يخفؼق ألفؼصاذ ؿؼىل ٔبن اًوسؼاظة عم اًلكمؼة اـلضؼ خلة سؼن اًخوسؼط 

خؼواسن والاؾخؼسال تؼني ظؼصيف اًلضؼية تعؼوزت سدسؼاوية وسصضؼية ٌَعؼصفنيوابًخايل اً 
2

يـؼس سوضؼوغ اًوسؼاظة ، و 

ِا اًفلَ ادليايئ يف اًوكت اًؼصاُن، نؼٌل ٔبهنؼا ثـخؼرب ٔبحؼس ٔبضم اًحؼسائي  ادلزائية سن ٔبضم اـلواضيؽ اـلس خحسزة اًىت ثياًو

                                                           
1
م، 2011سزية، ٔب.ًيىل كايس، اًعَح يف حصامئ الاؾخساء ؿىل ألفصاذ، فَسفذَ وظوزٍ وثعحيلَ يف اًلاهون ادليايئ اـللازن، ذاز ادلاسـة ادلسيست،اإلسىٌ- 

 . 147ض

2
 .32،  ض 2012زائص،ذًيةل خَول، اًوساظة اًلضائية يف اًلضااي اـلسهية واإلذازية، ذاز اًِسى، ؿني سَيةل ، ادل- 
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هبؼا كاًحيؼة اًدرشؼيـاث ادليائيؼة هحؼسيي ؾؼن  اـلس خحسزة ٌضلؾوى ادلزائية يف اًلاهون ادليايئ اـللازن، واًيت ٔبذشث

اصلؾوى ادلزائية، سن ذالل ؾصط اًزناؿاث ادلزائية اًخس يعة ٔبو اًيت ثخوافص تني ٔبظصافِا زواتط ٔبو ؿالكاث ذامئة 

ؿىل ظصف اثًر حمايس )وس يط حزايئ(، هيسف سؼن ذؼالل االثعؼاالث ٔبو الاحامتؿؼاث اًؼيت جيصهيؼا تؼني ظؼصيف 

شا سا جيـي ُشا اًيؼام اإلحؼصايئ ادلصمية ٕاىل اًخوظي  إ  ىل حي وذي إلهناء اًزناغ، سلدول سن كدي افلين ؿَيَ، ُو

يلرتة ٕاىل حس هحري سن تـغ ألهؼمة اـلضاهبة هل، ذما يؤذي ٕاىل تـغ اٌَؼخ  يف اـلفؼاُمي اًلاهوهيؼة ذمؼا يسؼ خوحة 

هعؼاق اًدضؼاتَ والادؼذالف تيهنؼا  سـَ  ؾصط ٔبضم ألفاكز يف ثـصيف اًوساظة ادلزائية )اًفصغ ألول(، مث ثوضؼيح

 وتني ألهؼمة اًلاهوهية اًلصيحة سهنا )اًفصغ اًثاين(.  

 اًفصغ ألول: ثـصيف اًوساظة ادلزائية.

تـيسا ؾن  الادذالف اًفلِىي يف حتسيس  اًعحيـة اًلاهوهية ٌَوساظة ادلزائية   
1

ا  ؾلس سؼسين اسؼدٌاذا   ، ابؾخحاُز

خاين وجمين ؿَيَ ووس يط ، وثلاتي ٕازاذت لك سن ادلؼاين وافلؼين ؿَيؼَ حتؼت زكاتؼة ًرتهيخهتا اًثالزية ألظصاف سن 

اًيياتة اًـاسة ، ٔبو ٕاحصاء ٕاذازي ؿىل ٔبساش ٔبهنا صؼلك سؼن ٔبصؼاكل اذلفؼغ حتؼت رشظ.، فٕاهؼَ يلعؼس ابًوسؼاظة 

وافلؼين ؿَيؼَ  ادلزائية وس يةل ذلي اـلياسؿاث راث اًعحيـة ادلزائية، واًيت ثؤس  ؿىل فىصت اًخفؼاوط تؼني ادلؼاين

ؿىل الآثز اـلرتثحة ؿىل وكوغ ادلصمية، ؾن ظصيق ثسذي ؾضؼو اًيياتؼة اًـاسؼة، ٔبو سؼن يفوضؼَ يف رعل سؼواء ٔبتان 

رسعًا ظحيـيًا ٔبم رسعؼًا سـيؼواًي، ويرتثؼة ؿؼىل جناهحؼا ثـؼويغ اًرضؼز اًواكؼؽ ؿؼىل افلؼين ؿَيؼَ، وٕاظؼالخ الآثز 

 ابًضلك اطلي ال يىون فيَ حاخة ًالس متصاز يف اصلؾوى ادلزائية.اـلرتثحة ؿىل ادلصمية، وٕاؿاذت ثبُٔيي ادلاين 

ومتثي اًوسؼاظة ادلزائيؼة منعؼًا خسيؼسًا سؼن اإلحؼصاءاث ادلزائيؼة، اًؼيت ثلؼوم ؿؼىل اًصضؼائية يف ٕاهنؼاء اـلياسؿؼاث  

يؼة، حيؼر تاهؼت ادلزائية. نٌل ٔبهنا ثـخرب ديازًا اثًثًا جيؼوس ٌَيياتؼة اًـاسؼة ٔبن ثَجؼبٔ ٕاًيؼَ ٌَخرصؼف يف اصلؾؼوى ادلزائ 

اًيياتة اًـاسة يف اًلاًة سؼا ثخجؼَ ٕاىل ٔبحؼس ظؼصيلني ثلَيؼسيني ُؼٌل ٕاسؼا ألسؼص حبفؼغ ألوزاق، ٔبو حتصيؼم اصلؾؼوى 

اًـموسية، وكس ٔبزخت اًخعحيق اًـمًل ؿسم ظالحيهتٌل يف اًخـاسي سؽ ادلصامئ اًخس يعة، حير يؤذاين ٕاىل حَؼول ال 

                                                           
1
ًَرش واًربجمياث، ذ.َلس حىمي حسني اذلىمي، اًيؼصية اًـاسة ٌَعَح  وثعحيلاهتا يف اـلواذ ادليائية ، ذزاسة سلازهة، ذاز اًىذة اًلاهوهية ، ذاز ص خاث ٌ  - 

 وسا تـسُا. 154، ض  2009سرص، 
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ا  ادلصامئ اًخسؼ يعة، ثالءم  سؽ احذياخاث افلين ؿَيَ   ٔبو اـلـ اسةل اًسَمية ٌَجاين، فيجوس ٌَيياتة اًـاسة حال هؼُص

ؼؼا ثضؼؼبٔن اصلؾؼؼوى اًـموسيؼؼة -واًؼؼيت ثدسؼؼم توحؼؼوذ زواتؼؼط ذامئؼؼة تؼؼني ٔبظصافِؼؼا ٔبن  ثَجؼؼبٔ ٕاىل  -وكدؼؼي اختؼؼار كصاُز

ؤذي اًوساظة،حير يمت اذلعول ؿىل سوافلة ألظصاف، تساًل ؾن ٕاظساز ٔبسص حبفؼغ ألوزاق ابًضؼلك اطلي ال يؼ

ٕاىل حي ارلعوسة، ٔبو حتصيم اصلؾوى يف كضااي، ال يفضؼي ٔبن جضؼلي هبؼا اقلؼامك. وتؼشعل ميىؼن اؾخحؼاز اًوسؼاظة 

 ادلزائية ٔبحس اًوسائي اًحسيةل  إلهناء اصلؿاوى ادلزائية كدي حتصيىِا مبـصفة اًيياتة اًـاسة.

زائية، تؼي اكذرصؼ  ألسؼص فيؼَ ؿؼىل رهؼص جنس ٔبهَ ؾل يخضمن ثـصيفا لًٓية اًوساظة ادل  02-15ابًصحوغ ٕاىل ألسص  

اـلخـَق حبٌليؼة اًعفؼي يف ساذثؼَ  12-15رشوظ وبًٓياث ثعحيق هؼام اًوساظة ادلزائية، ًىن ابًصحوغ ٕاىل اًلاهون 

  اثفؼاق تؼني اًعفؼي  ٕاجؼصام  ٕاىل  هتؼسف  كاهوهيؼة  بًٓيؼة اًوساظة:"فلصهتا اًساذسة اًيت ثيط  ؿىل ٔبن اًثاهية يف 

ٕاىل ٕاهنؼاء   وهتؼسف ٔبدؼصى،  هجؼة  سؼن  حلوكِؼا  روي  ٔبو  وتؼني اًضؼحية هجؼة،  سؼن  اًرشؼؾي  وذمؼثهل  ادلاحن

ٕاذسؼاح   ٕاؿؼاذت  يف  سؼاطمةاـل و   ادلصميؼة  لآثز  حس  اًضحية ووضؽ  هل  ثـصضت  اطلي  اًرضز  وخرب  اـلخاتـاث

 اًعفي".

 ُؼؼو ألسؼؼص يف كؼؼاهون اًعفؼؼي سؼؼن ُيؼؼا تان ألخؼؼسز ابـلرشؼؼغ ادلزائؼؼصي ٔبن يضؼؼؽ ثـصيؼؼف ٌَوسؼؼاظة ادلزائيؼؼة نؼؼٌل

ٔبن اـلوكؽ اًعحوقصايف  اًعحيح  ٌَخـصيف تبًٓية اًوساظة ادلزائية  ُو كاهون اإلحصاءاث ادلزائية ابؾخحاٍز  ودعوظا

 اـلصحؽ اًـام يف اإلحصاءاث ادلزائية ابًًس حة ًلاهون اًعفي.

 اًفصغ اًثاين: متيزي اًوساظة ادلزائية ؾن تـغ ألهؼمة اـلضاهبة ًِا.  

ًلس ٔبظححت اًوساظة ادلزائية يف اًوكؼت اذلؼارض ٔبحؼس اـلعؼعَحاث اـلبًٔوفؼة، واًواسؼـة الاهدضؼاز يف اًلؼاهون 

ؼؼا وسؼ يةل ًضؼؼٌلن ثـؼؼويغ افلؼين ؿَيؼؼَ وثفـيؼؼي سضؼازنة ألفؼؼصاذ يف هؼؼؼام اًـؼؼساةل  ادلؼزايئ اـللؼؼازن، ورعل ابؾخحاُز

ا وس يةل احامتؾية سٌاس حة ًـالح الآثز اـلرتثحة ؿىل ادلصامئ اًخس يعة، واًؼيت يعؼـة  ادلزائية. ابإلضافة ٕاىل اؾخحاُز

ؿىل اقلامك اًخـاسي سـِا. فضاًل ؾن ٔبن اًوساظة ميىن ٔبن ثؼؤذى ٕاىل ثوسؼ يؽ اًيعؼاق اًلضؼايئ ًسؼَعة اصلوةل ؾؼن 

ظصيق ٕاذذال ظوز اًـساةل اًصضائية، وكس خيخَط سفِوم اًوساظة ادلزائية سؽ تـغ اـلفاُمي ألدصى اًيت ثـخرب سن 

 ائي اًحسيةل ذلي ارلعوساث ادلزائية.  اًوس
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و كضاء ألفصاذ مضن ألهجزت اًلضائية اًيت ثحارش اصلؾوى ادلزائية. فلس ٔبػِص اًخعحيق اذلايل ٌَـؼساةل ادلزائيؼة   

ؾزوف سن خاهة افلين ؿَيَ ٌَسري يف اإلحصاءاث ادلزائية، وابًخايل ميىن ؾؼن ظصيؼق اًوسؼاظة، جضؼجيؽ افلؼين 

 زنة اًفـاةل يف اإلحصاءاث ادلزائية.ؿَيَ ؿىل اـلضا

 ٔبوال: اٍمتيزي تني اًوساظة واًعَح.

يـصف اًفلَ اإلسالسم  اًعَح تبٔهَ:" ؾلس يرتاو  مبلذضاٍ افلين ؿَيَ اـلرضؼوز  سؼن حؼصاء ادلصميؼة سدؼارشت سؼؽ 

ادلاين ؿىل ؿسم الاذؿاء  ٔبو الاس متصاز فيَ سلاتي سدَف سن اـلال نخـويغ ٔبو ٔبي حواجص ٔبدصى".
1
  

وجيس اًعَح ادليايئ  يف اًفلَ اإلسالسم س يسٍ سن اًىذاة واًس ية ًلؼوهل سؼ ححاهَ وثـؼاىل  يلؼول ػل ثـؼاىل"   

ٕاظالخ تني اًياش، وسن يفـؼي رعل اتخلؼاء سصضؼاث  الذري يف نثري سن جنواضم ٕاال سن ٔبسص تعسكة ٔبو سـصوف ٔبو

ػل فسوف هوثيَ ٔبحصاؾؼامي"
2

 

ٔبدؼوينك، واثلؼوا ػل ًـَؼنك حصمحؼون" وت فبٔظؼَحوا تؼنيوكال ثـاىل " ٕامنا اـلوسٌون ٕادؼ
3

.  ويلؼول اًصسؼول اًىؼصمي  

فؼاصلؾوت ٕاىل  ظىل ػل ؿَيَ وسؿل :" اًعَح خائز تني اـلسَمني ٕاال ظَحا  حؼصم حؼالال ٔبو ٔبحؼي حصاسؼا".سن ُيؼا

ًِؼا وألذؼش هبؼا ٕاىل ؾحؼاذٍ، يًدلؼي الاسذثؼال  اًعَح وٕاظالخ راث اًحني تني اًياش عم ذؾوت زابهيؼة سؼن ارلؼاًق

 اًـؼمي.  ًخحليق زو ػل واًفوس تبٔحٍص

ؾل يخضمن اًدرشيؽ ادلزايئ ادلزائصي ٔبي هط يـصف سععَح اًعَح ادلزايئ، وٕامنا انخفؼ  ابًؼيط ؿَيؼَ يف سؼواذ  

سذفصكة يف اًدرشيـاث ادلزائية
4

   ، 

                                                           
1
 .65و 64م، ض 2010-ُؼ،1431از اًثلافة ًٌَرش واًخوسيؽ، ؾٌلن ، ألزذن، اًعحـة ألوىل، ؿًل َلس اـلحيضني، اًعَح ادليايئ ؤبثٍص يف اصلؾوى اًـاسة، ذ - 

2
 .113سوزت اًًساء الٓية  - 

3
 .10سوزت اذلجصاث الٓية  - 

4
ًلواؿس اـلعحلة ؿؼىل اـلٌلزسؼاث اـلخضمن ا 02-04سن اًلاهون زمق  60سن كاهون ازلازك واـلاذت  256سن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية واـلاذت  06سثي هط اـلاذت   - 

 اـلخـَق تلمؽ خماًفة اًدرشيؽ واًخيؼمي ارلاظني ابًرصف وحصنة زؤوش ألسوال سن وٕاىل  ارلازح .  22-96سن ألسص  09اًخجازية واـلاذت 
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تَ اًعصفان ىزاؿا كامئا ٔبو يخوكيان سن اًلاهون اـلسين ؿىل ٔبهَ ؾلس يهنىي  459واًعَح نٌل ُو سـصف يف هط اـلاذت 

تَ ىزاؿا حممتال ، ورعل تبٔن يدٌاسل لك سهنٌل ؿىل وخَ اًخحاذل ؾن حلؼَ. نؼٌل ٔبن اـلحؼاذئ ألساسؼ ية ًؼٔلدم اـلخحؼست  

حسذث اـللعوذ ابًـساةل اًخعاذلية ؿىل ٔبهَ:" ٔبية معَية ثديح  ٌَضحية وادلاين و/ٔبو ٔبي ٔبصزاض بٓدؼصين سذؼبٔثصين 

ضازهوا يف جسوية اـلسائي اًياص ئة ؾن ادلصمية ، ونثريا سا يىون رعل ؾؼن ظصيؼق رسؼط سيرسؼ ، ابدلصمية ، ٔبن ي 

ويىون اًرتنزي يف ُشٍ اذلاالث  ؿىل الاحذياخؼاث اًفصذيؼة وازلاؾيؼة  وؿؼىل ٕاؿؼاذت ٕاذسؼاح اًضؼحية  وادلؼاين يف 

افلمتؽ".
1
 ويف ُشا احمتؽ لك سن اًعَح واًوساظة ادلزائية. 

ح واًوسؼؼاظة ادلزائيؼؼة يـخؼؼربان سؼؼن اًوسؼؼائي اًحؼؼسيةل ذلؼؼي اًزناؿؼؼاث اطلي  ُؼؼو سعؼؼعَح نؼؼٌل ٔبن لك سؼؼن اًعؼؼَ

يس خزسم ًوظف ٍلوؿة سن اـللازابث )اًعَح ، اًوساظة، اًخحىمي(، ثوػف ذلي اـلياسؿاث ،ؤبن  ثوػيف لك 

سلازهؼة سؼؽ  سن ُاثَ اًخلٌياث  ٔبؾع  هخاجئ حيست، سن سٌعَق ٔبهؼَ يلَؼط اـلؼست اًزسٌيؼة واًلكفؼة وحؼست ارلؼالف،

اإلحصاء اًلضايئ اًخلَيسي، وسن هجة ٔبدصى فٕان اٌَجوء  ًخلٌياث اًوسائي  اًحسيةل  يضمن ٔلظصاف اًؼزناغ حتىؼٌل 

ٔبنرب يف اإلحصاء واًيخاجئ، نٌل ٔبن اًوسائي اًحسيةل وسهنا اًوساظة جضجؽ اًخـاون ؾن ظصيق حتسيس اـلعاحل اـلضرتنة 

اًخيفيش. وثعويص حَول ذالكة ذلي اًزناؿاث وضٌلن
2

 

ٌل بًٓيخان خسيساتن يف حي تـغ اـلياسؿاث ادلزائية اًياصؼ ئة ؾؼن  نٌل يدضاتَ اًعَح سؽ اًوساظة ادلزائية ابؾخحاُز

حصامئ راث دعوزت  حمسوذت ؿىل افلمتؽ، ؤبن لك سهنٌل  جيس هعاكَ يف حصامئ حمسذت تيط اًلاهون، نٌل ٔبن كاية لك 

ص لك سهنٌل ُو سدسٔب اًصضائية اًلامئ تني ادلؼاين وافلؼين ؿَيؼَ، نؼٌل  سهنٌل  ُو جتيية ادلاين سساوئ اًـلوتة،  وحُو

ٔبن لك سهنٌل يرتثة ؿَيَ اهلضاء اصلؾوى اًـموسية.
3

 

                                                           
1
 .128، ض2012ٔلوىل، ًفذَ ُاسي ادليًل، حق اًرسؿة يف اإلحصاءاث ادلزائية، سًضوزاث اذلَيب اذللوكية، تريوث ، ًحيان، اًعحـة ا- 

2
، ألتياز، ادلزائص، 01ذ. يلاص فصاش، اًوساظة وعصيق تسيي ذلي اًزناؿاث  يف كاهون اإلحصاءاث اـلسهية واإلذازية ادلسيس، جمةل اقلوكة اًـَيا، اًـسذ  - 

 .69،  ض2012

3
 وابًخلاذم توفات اـلهتم   اًـلوتة  ٕاىل ثعحيق  اًصاسية  اًـموسية  اصلؾوى  يضثيل :"ؿىل ٔبهَ  02-15سن ألسص  02اـلـسةل واـلمتمة مبوحة اـلاذت   6ثيط اـلاذت  - 

 .اـلليض   ًلوت اًيشء  حائز  حنك  وتعسوز  اًـلوابث  كاهون  اًضاسي وإبًلاء  واًـفو 

  اس خـٌلل  ٔبو  حزويص  ؿىل  سدين  ـموسيةاصلؾوى اً  ابهلضاء  كىض  اطلي  اذلنك  ٔبن  ؾن  اإلذاهة ووضفت  ٕاىل  ٔبذث  ٕاحصاءاث  ظصٔبث  ٕارا  ٔبهَ  كري

  سلرتف  ٕاذاهة  يوم  هنائيا ٕاىل  اًلصاز  ٔبو  اذلنك  فيَ  ظاز  اطلي  اًيوم  سٌش  اًخلاذم سوكوفا  يخـني اؾخحاز  وحييئش فهيا،   اًسري  ٕاؿاذت  فٕاهَ جيوس سزوز، 

 ا ـلزوز.   الاس خـٌلل  ٔبو  اًزتويص
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ختخَف اًوساظة ؾن اًعَح يف ٔبن ُؼشا ألذؼري يىؼون يف ٔبي سؼصحةل حىؼون ؿَهيؼا اصلؾؼوى حؼىت وٕان تاهؼت   

ة سن اًرشوظ إلؾٌلًِا ، نٌل  ٔبن  اًوساظة ثمت ؾن ظصيؼق سٌؼوزت ٔبسام اًلضاء ، ٔبسا اًوساظة فيجة ثوافص ٍلوؿ

ثسذي رسط اثًر يمتثي يف اًوس يط ادلزايئ واطلي ُو ٔبحس ٔبؾضاء اًيياتة اًـاسة اطلي يلوم مبخاتـة ثيفيؼش اثفؼاق 

اًوساظة ادلزائية حىت اٍهناية، يف حني ٔبن اًعَح ال يس خوحة ثسذي ظصف اثًر، وٕامنا يمت سدارشت  تؼني ادلؼاين 

 فلين ؿَيَ ٔبو وهيهل ارلاض. وا

 اثهيا:اٍمتيزي تني اًوساظة واًخحىمي.  

ًلس ادذَف  ثـصيف اًخحىمي  يف اًدرشيؽ  واًفلَ واًلضاء  حسة اًزاوية اًيت  ييؼص ٕاًيؼَ سهنؼا، حيؼر حصنؼز  

ـاذ  تـغ اًخـصيفاث  ؿىل اًعحيـة اًصضائية  ٌَخحىمي، واًؼحـغ الٓدؼص ؿؼىل ظؼوز اًخحىؼمي،  والٓدؼص ؿؼىل اسؼدد

اًلضاء سن هؼص  ُشٍ اـلياسؿاث ، و سن تني لك رعل فلس ؾصفت حموكة اًيلغ اـلرصية اًخحىمي تبٔهَ ظصيق ًفؼغ 

ارلعوساث ، كواسَ ارلصوح ؾن ظصق اًخلايض اًـاذية، وؾيس اًخليس  إبحؼصاءاث اـلصافـؼاث ٔبسؼام اقلؼامك ابٔلظؼول 

اًخحىمي. ألساس ية  يف اًخلايض ، وؿسم خماًفة سا هط ؿَيَ يف ابة
1

 

ٌل سؼن   فامي خيط ٔبوخَ اًض حَ فؼٕان لك سؼن اًخحىؼمي واًوسؼاظة ادلزائيؼة يَخليؼان يف اًِؼسف واًيديجؼة ابؾخحؼاُز

.  اًوسائي اًحسيةل ذلي اًزناؿاث نٌل س حق رهٍص

اًخحىمي ُو هؼام يفعي مبلذضاٍ رسط سن اًلؼري تؼني دعؼمني ٔبو ٔبنؼرث مبؼا ٔبسا فامي خيط ٔبوخَ الادذالف فٕان 

هل سن سَعة يف ُشا اًضبٔن، فِو تشعل  خيخَف ؾن اًوساظة سن حير  اًوس يةل  اًيت يمت مبوحهبؼا   كصزٍ ُؤالء

ثـيني لك سن اقلنك واًوس يط، رعل ٔبهَ ال جيوس ٌَمحنك ٔبن يخعسى ـلوضؼوغ اًؼزناغ سؼن ثَلؼاء هفسؼَ ٔبو تخفؼويغ 

، وؿؼىل اًـىؼ  سؼن رعل  فٕاهؼَ سن هجة حىوسية، ٕار ٔبن ألظي ٔبن ألفصاذ ضم اطلين يخفلؼون ؿؼىل ادذيؼاز اقلؼنك

                                                                                                                                                                                            
 .  ٌَمخاتـة  السسا  رشظا  تاهت  ٕارا  اًضىوى  اًوساظة وثسحة  اثفاق  فيشتدٌ   اًـموسية  اصلؾوى  ثيليض

ا  اًلاهون  تان  ابـلعاذلة ٕارا  اًـموسية  اصلؾوى  ثيليض  ٔبن  جيوس  نٌل   رصاحة".  جيزُي

 

1
-ُؼ 1431ًَرش واًخوسيؽ، ؾٌلن، ألزذن، اًعحـة ألوىل، لوذ اصلوةل  راث اًعاتؽ اصلويل، ذزاسة سلازهة، ذاز اًثلافة  ٌ ؾذ. سصاذ َلوذ اـلواخست، اًخحىمي يف - 

 .24و 23م، ض2010
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                                                      يسؼؼ يس ٔلؾضؼؼاء اًيياتؼؼة افذخؼؼاخ ٕاحؼؼصاءاث اًوسؼؼاظة ادلزائيؼؼة وسالمئؼؼة سذاتـهتؼؼا سؼؼن ؿسسؼؼَ ذون ثؼؼسذي ألظؼؼصاف.                               

خَف ؾن  سَعة اًوس يط فؼامي يخـَؼق  تلؼوت اًلؼصازاث ٔبسا  سن حير هعاق سَعة لك سهنٌل ، فٕان سَعة اقلنك خت 

ا لك سهنٌل ، ٕار خيخط ألول  ٔبساسا  ابًفعي يف سوضوغ اًزناغ تيفسَ ويعسز حىٌل سَزسا ٔلظصافؼَ،  اًيت يعسُز

وسن مث تان ذوزٍ ٕاجياتيؼا يف ٕاهنؼاء اًؼزناغ ، صؼبٔهَ يف رعل صؼبٔن اًلؼايض  اطلي يعؼسز اذلؼنك. ٔبسؼا ذوز اًوسؼ يط 

ف  ؾيس حس تياء اًصواتط تني ادلاين  وافلين ؿَيَ  ذون ٔبن يفصط ؿَهيٌل حي سـني ـلوضؼوغ ارلعؼوسة ادلزايئ فيل

 ادلزائية .

 اثًثا:اٍمتيزي تني اًوساظة ادلزائية واًخياسل ؾن اًضىوى.

زمغ ادؼؼذالف فلِؼؼاء اًلؼؼاهون يف ثـؼؼصيفِم  ـلفِؼؼوم اًخيؼؼاسل ؾؼؼن اًضؼؼىوى ٕاال ٔبهؼؼَ ميىؼؼن اًلؼؼول تؼؼبٔن  اًخيؼؼاسل ؾؼؼن 

ضىوى ُو ؾحازت ؾن ثرصف كاهوين  ظاذز ؾن ٕازاذت افلين ؿَيَ، يؼمت مبلذضؼاٍ  اًخـحؼري ؾؼن هيذؼَ  اًرصؼحية يف اً 

وكف سري ٕاحصاءاث اـلخاتـة يف سواهجة اـلهتم ، ورعل كدي اًفعي اٍهنايئ  هنائيا  وحبنك ابث يف اصلؾؼوى اًـموسيؼة 

.
1

سدؼارشت حلِؼا يف االهتؼامهون اًضؼىوى متثؼي  كيؼس ؿؼىل حصيؼة اًيياتؼة اًـاسؼة  يف   
2

، وؿَيؼَ فؼٕان اًخيؼاسل ؾؼن 

اًضىوى جية  ٔبن ثخوفص فيؼَ لك رشوظ اًخرصؼف اًلؼاهوين، ويًؼذج اًخيؼاسل ٔبثؼٍص تلؼوت اًلؼاهون مبجؼصذ ظؼسوزٍ، 

وترصف اًيؼص ؾن كدول اـلهتم تَ ٔبو ؿسم كدوهل ؿىل ذالف اًوساظة ادلزائية ، نٌل ٔبن ُشا اًخياسل سَزم ًعؼاحدَ 

حوغ فيَ.ال حيق هل اًص 
3
  

نٌل ٔبن اًلاهون ال يخعَة صالك ذاظا  يف اًخياسل سوى ٔبن يىؼون واةحؼا وابات كؼري سـَؼق ؿؼىل رشظ ، وٕاال  

تعي اًخياسل واهـسست بآثٍز ؿىل سري اصلؾوى
4

 ، ؿىل ذالف اًوساظة ادلزائية اًيت جية ٔبن حىون سىذوتة.

 

                                                           
1
لوكية، تريوث، ذ. ؾحس اًصحٌلن اصلزايج ذَفي، اذلق يف اًضىوى نليس  ؿىل اـلخاتـة ادلزائية ، ) ذزاسة ثبٔظيَية  حتَيَية سلازهة(، سًضوزاث اذلَيب اذل- 

 .240و 239م، ض  2012ًحيان، اًعحـة ألوىل، 

2
 .109ُؼ، ض1433-م2012سـس مجيي اًـجصسم، حلوق افلين ؿَيَ، ذاز ادلاسـة ادلسيست ًٌَرش واًخوسيؽ، اإلسىٌسزية، اًعحـة ألوىل، - 

3
 .268ؿًل َلس اـلحيضني ، اـلصحؽ اًساتق، ض - 

4
 .74، ، ض2011مي ًٌَرش واًخوسيؽ، ذ.ٔبهي  حسية اًس يس اقلالوي، ا اًعَح ؤبثٍص  يف اًـلوتة وارلعوسة ادليائية، ذزاسة سلازهة،  ز- 
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 زاتـا: اٍمتيزي تني اًوساظة  ادلزائية واصلية.

يـة اإلسالسية ٔبنرث اًرشائؽ اًسموية اًيت ؾصفهتا اًخرشية ٕاوساهية فبٔخؼاسث اًـفؼو واًدسؼاسح  حؼىت يف ثـخرب اًرش 

جمال اًخجصمي واًـلاة، حير ؾصفت اًـفو واصلية و اًعؼَح، وثـخؼرب اصليؼة تؼسيال ؾؼن ثيفيؼش اًلعؼاض ، يؼسفـِا 

يؼَ، وٕارا تؼز  ادلؼاين  ادلاين يف حصامئ اًلعاض ٕاحدازا، ًوي  هل فهيا ادذيؼاز، ورعل ٕارا ظَهبؼا افلؼين ؿَيؼَ ٔبو ًو

كاست ؿائَخَ ٔبو كديَخَ  اًيت يًمتي ٕاٍهيا تسفـِا، وثـصف اصلية تبهٔنا:" اـلال اطلي يسفـؼَ ادلؼاين ٔبو ؿائَخؼَ ٕاىل افلؼين 

 ؿَيَ ٔبو وززخَ ثـويضا ؾن اصلم اـلِسز"، فٕارا تاهت  اصلية ثـخرب تسيال ؾن ثيفيش اًلعاض ،  فلس ٔبتؼيح يف حؼصامئ 

يَ ٔبن يـفو ؾن ادلصامئ اًـمسية  فيسلط اًلعاض ؾيَ ، ٕان ؾل يىن رعل اًـفؼو جماهيؼا  اًلعاض ٌَمجين ؿَيَ ٔبو ًو

يَ، نٌل ٔبن ُشا اًـفو يسلط اصلية يف حصامئ ارلعبٔ. حسة زقحة افلين ؿَيَ ٔبو ًو
1

 

يخحلؼق وحوهبؼا تيؼاء ؿؼىل  وتياء ؿىل رعل ميىن اًلول ٔبن سا ميزي اصلية ؾن اًوساظة ادلزائية  يوكن يف ٔبن اصلية

يؼَ  يَ، وذون الاًخفاث ٕاىل زضا ادلاين ٔبو ؿسسؼَ، فؼٕارا ظَؼة افلؼين ؿَيؼَ ٔبو ًو اإلزاذت اـليفصذت ٌَمجين ؿَيَ ٔبو ًو

اصلية تان ادلاين جمربا ؿىل ذفـِا، نٌل ٔبن اصلية ثـخرب ؾلوتة ٔبظَية يف اًلذي ص حَ اًـمس ًوىهنؼا ثـخؼرب ؾلوتؼة تؼسيةل 

ابًًس حة ٌَلعاض
2

ا اًوساظة ادلزائية  فِىي ًيست ؾلوتة سواء ٔبظَية ٔبو تسيةل وٕامنا عم  بًٓية تؼسيةل  ٌَمخاتـؼة ، ٔبس

 ادلزائية.  

 ذاسسا: اٍمتيزي تني اًوساظة وألسص ادلزايئ.

يـصف تـغ اًفلَ  ألسؼص ادلؼزايئ ؿؼىل ٔبهؼَ كؼصاز كضؼايئ  يعؼسٍز اًلؼايض ٔبو ؾضؼو اًيياتؼة ابًـلوتؼة تيؼاء ؿؼىل  

ق  ذون حضوز ارلعوم ٔبو ٕاحصاء حتليق ٔبو سٌلغ سصافـؼةالاظالغ ؿىل ألوزا
3

، ٔبو ُؼو كؼصاز كضؼايئ يفعؼي يف 

                                                           
1
لافة  ًٌَرش ذ. ٔبهصم ؾحس اًصساق اـلضِساين، وضبٔث هبجت اًحىصي، سوسوؿة ؿؿل ادلصمية واًححر ألدعايئ ادليايئ يف اًلضاء واًرشظة واًسجون، ذاز اًث - 

 .42م، ض2009-ُؼ1430واًخوسيؽ، ؾٌلن ، ألزذن، اًعحـة ألوىل، 

2
 .163و 162م،ض 2012-ُؼ1433ًـلوتة وتسائَِا يف اًس ياسة ادليائية اـلـارصت، ذاز ارلضلوهية ًٌَرش واًخوسيؽ، ادلزائص ، ذ.سـساوي َلس ظلري، ا- 

3
 .62ذ.ٔبهي  حسية اًس يس اقلالوي، اـلصحؽ اًساتق،ض - 
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اصلؾوى ادلزائية ذون حماهكة
1

، ٔبو ؿىل ٔبهؼَ ؾحؼازت ؾؼن ٔبسؼص كضؼايئ يفعؼي يف سوضؼوغ اصلؾؼوى ادلزائيؼة ذون ٔبن 

و يعسز سن كدي اًلايض ٔبو ؾضو اًيياتة وفق ٌَلواؿس اًـاسة اًخ  لَيسية وحصهتن كوثؼَ جس حلَ ٕاحصاءاث حماهكة ،  ُو

تـسم الاؿرتاط ؿَيَ ذالل اـليـاذ اطلي حيسذٍ اًلاهون.
2
  

وابًصحوغ ًلاهون اإلحصاءاث ادلزائية يف ثـسيهل ادلسيس ؾل ييط ؿىل ثـصيف ألسص ادلزايئ تي  اكذرص ألسؼص فيؼَ 

ؿىل تيان رشوظَ وٕاحصاءاثَ
3

اءاث ادلزائية جنس ٔبهنؼا سىصز سن كاهون اإلحص  392، كري ٔبهَ ابًصحوغ ٕاىل هط اـلاذت 

ٔبصازث ٕاىل سضمون ألسص ادلزايئ ؿىل ٔبهَ زفؽ ذؾوى ذون سصافـة سس حلة.
4

    

ٔبسا خبعوض اـللازهة تني  هؼام ألسص ادلزايئ  واًوساظة ادلزائية فٕاهَ ميىن اًلول  ٔبن الكُؼٌل هيؼسفان ًخخسؼ يط  

ٔبن ألسص ادلزايئ ُو ٔبسؼص كضؼايئ يعؼسز سؼن اإلحصاءاث ادلزائية وختفيف اًـةء ؾن تاُي اًلضاء، وخيخَفان يف 

اًلايض اكلخط تلري حتليق ٔبو سصافـة يف اكلاًفاث وادليح اًخس يعة ، يف حني ٔبن اًوساظة ادلزائية عم بًٓية تسيةل 

ٌَمخاتـة ادلزائية. نٌل ٔبن اًوساظة ثعحق ؿىل اًحاًلني وألحساج وهتسف ٕاىل خرب ألرضاز، ٔبسا ألسص ادلؼزايئ فؼال 

                                                           
11
اصلًوية ٌَمحاهكة اًـاذةل،ادلزء اًثاين، ذاز ُوسة، ادلزائص جنميي حٌلل ، ذًيي اًلضات  ٌَحنك يف ادليح واكلاًفاث ، يف اًدرشيؽ ادلزائصي ؿىل ُسي اـلحاذئ - 

 .468ض

2
تية ٌَـَوم ألسٌية، ايزس جن َلس ابتعيي،  اًوساظة  ادليائية يف اًيؼم اـلـارصت)ذزاسة حتَيَية(، زساةل ساخيس خري يف اًـساةل ادليائية، خاسـة انيف اًـص  - 

   .70م،  ض 2011-ُؼ1432اًصايط، اًسـوذية، 

3
 ؾهنا اـلـاكة  ادليح اًلسم،  ُشا  يف  ًإلحصاءاث اـليعوض ؿَهيا  وفلا ادليح حموكة ؿىل وهيي  ازلِوزية ظصف سن حتال ٔبن سىصز:"ميىن 380اـلاذت   - 

  : حىون  س يدني ؾيسسا ؾن ثلي ٔبو جساوي  ـلست  ٔبو ابذلخ / و تلصاسة

 ؛ سـَوسة  سصحىهبا  ُوية - 

 ؛ وخاُية  ثثري سٌاكضة  ٔبن  صبهٔنا  سن  ًوي  سـايًهتا اـلاذية   ؿىل ٔبساش  واثتخة  ثس يعة  مٌَمهت  اـلًسوتة  اًوكائؽ - 

 ". فلط  اًلصاسة  ًـلوتة  سصحىهبا يخـصط  ويصحج  ٔبن  ارلعوزت  كَيةل  ٌَمهتم  اًوكائؽ اـلًسوتة - 

4
اتذـساء سؼن ثـازخي زفـؽ اصلؾؼوى ذون سصافــة سس حلة إبظساز ٔبسص حزايئ  ؿىل ٔبهَ  :" يدـت اًلاضؼي فؼي ػؼصف ؾرشت ٔبيـام 01سىصز/ 392ـلاذت ثيط ا  - 

 يخضمن اذلنك تلصاسة ال ميىؼن ٔبن حىؼون فؼي ٔبي حـال سؼن ألحوال ٔبكـي سؼن ضــف اذلـس ألذىن اـللصز ٌَمزاًفة".
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ىل ألحساج وؾيسسا حىون ُياك ثـويضاث سسهية خبالف اًوساظة ادلزائيةيعحق ؿ
1
، نٌل ٔبن ألسص ادلزايئ كاتي  

ًالؿرتاط ٔبسا اًوساظة ادلزائية كري كاتةل ٔلي ظـن.
2

 

 اـلعَة اًثاين: بًٓياث اًوساظة  ادلزائية. 

ؼا  إلؾؼٌلل  هؼؼام اًوسؼاظ ة ادلزائيؼة  سؼن ذؼالل سوف هخعصق يف ُشا اـلعَة ٕاىل اًرشؼوظ  اًواحؼة ثوافُص

اذلسير ؾن  ٔبظصاف  اًوساظة ادلزائية )اًفصغ ألول(، مث هـصح تـس رعل ؿىل اإلحؼصاءاث اًواحؼة ٕاثحاؾِؼا سؼن 

 تساية ٕاحصاء اًوساظة ادلزائية وظوال ٕاىل االثفاق اٍهنايئ ) اًفصغ اًثاين(.

 اًفصغ ألول: ٔبظصاف اًوساظة يف اـلاذت ادلزائية.

دلزائية ضم هفسِم ٔبظصاف ذؾوى اذلق اًـام سن خاين وةحية وسسغ ابذلؼق اًـؼام اـلمتثؼي ٕان ٔبظصاف اًوساظة ا 

 يف اًيياتة اًـاسة. 

 

 

                                                           
1
  : اًلسم  ُشا  يف  ؿَهيا اـليعوض   ألسص ادلزايئ  ٕاحصاءاث  ثعحق  :" ال1سىصز 380اـلاذت  - 

  مثة  تاهت  ٕارا - ؛  ادلزايئ  ألسص  ٕاحصاءاث  ثعحيق  رشوظ  فهيا  ثخوفص  ٔبدصى ال  خماًفة  ٔبو  جبيحة  ادليحة  اكرتهت  ٕارا - ؛  حساث  اـلهتم  تان  ٕارا - 

 فهيا".   ٌَفعي  سٌاكضة وخاُية  جس خوحة  سسهية  حلوق

2
  ؿَيَ  اؿرتاضِا  جسجي  ٔبن  ٔبايم  (10) ؾرشت   ذالل  يف  ميىهنا  اًيت  اًـاسة  اًيياتة  ٕاىل  فوز ظسوزٍ  ادلزايئ  ألسص  حيال :" 4سىصز 380اـلاذت  - 

 . ثيفيشٍ  ٕاحصاءاث  ثحارش  ٔبن  ، ٔبو اًضحط  ٔبساهة  ٔبسام

  ألسص ذما  ؿىل  اؿرتاضَ  ًدسجيي  يوم اًخحَيف  سن  خساءات   (1)   واحس  صِص  ٔبخي  صليَ  تبٔن  كاهوهية، سؽ  ٕادداٍز  وس يةل  تبٔي  ادلزايئ  ابٔلسص  يحَف  اـلهتم

  . اًـاذية  ًإلحصاءاث  وفلا  ؿَيَ حماهكخَ  ثرتثة

 . ادلزائية  ألحاكم  ثيفيش  ًلواؿس  وفلا  ادلزايئ  ييفش  ألسص  فٕان ،  اـلهتم  اؿرتاط  ؿسم  حال  ويف

 ". حمرض  يف  رعل  ويثخت ،  ادلَسة  تخازخي  صفِياخيرٍب   ٔبسني اًضحط  فٕان ،  اؿرتاط اـلهتم  حال  ويف
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 ٔبوال:اًيياتة اًـاسة.

ٕان اًيياتة اًـاسة هجاس سٌوظ تَ حتصيم اصلؾؼوى ادلزائيؼة  وزفـِؼا وسدارشهتؼا ٔبسؼام اًلضؼاء وسذاتـهتؼا ٕاىل حؼني   

اًفعي فهيا حبنك هنايئ
1
  ًوهيؼي  جيؼوس ؿؼىل ٔبهؼَ:" 02-15سؼن ألسؼص  01سىؼصز فلؼصت  37اـلؼاذت  ، حيؼر ثؼيط 

 سٌؼَ،  ٔبو اـلضؼ خى  ظَؼة اًضؼحية  ؿؼىل  تياء  ٔبو  سٌَ  يلصز مبحاذزت  ٔبن  حزائية  ٔبي سذاتـة  ازلِوزية، كدي

  ـلرتثؼةا  خرب اًرضؼز  ٔبو  ادلصمية  ؾن  اًياجت  ًإلذالل  حس  وضؽ  سن صبهٔنا  يىون  ؾيسسا  وساظة  ٕاحصاء

  . ؿَهيا"

وكس ٔبخزيث اًوساظة  ادلزائية  يف حصامئ جيمـِا  ظاتؽ ؿسم اإلذالل ادلسؼ مي ابًًسؼ يج الاحامتؾؼي ، تيؼس ٔبن   

اًوساظة  ادلزائية ال جسدٌس  ؿىل زضاء ادلاين وافلين ؿَيَ حفسة،  وٕامنؼا ختضؼؽ ًخلؼسيص اًيياتؼة اًـاسؼة، ابصلزخؼة 

ألوىل.
2
  

إبحؼصاء اًوسؼاظة تيفسؼة ٔبو تواسؼعة ٔبحؼس سسؼاؿسية ٔبو تخلكيؼف ضؼاتط سؼن ضؼحاظ  وكس يلوم وهيي ازلِوزية

اًرشظة اًلضائية تشعل.
3

 

 اثًثا:افلين ؿَيَ.

  02-15سن ألسؼص  1سىصز 37ابإلضافة ًصضا اـلض خى سٌَ يس خوحة اًلاهون زضا افلين ؿَيَ ظحلا ًيط اـلاذت 

حصاءاث اًوساظة ادلزائية، ابؾخحاز ٔبن اًعصف اًثاين يف ٔبو روي حلوكَ، حىت يس خعيؽ وهيي ازلِوزية  سدارشت إ 

                                                           
1
 .24ادلزائص،تسون س ية ورش، ض -ظاُصي حسني، ؿالكة اًيياتة اًـاسة ابًضحط اًلضايئ، ذزاسة سلازهة، ذاز اًِسى ، ؿني سَيةل- 

2
ازهة، ذاز اًىذة اًلاهوهية، ذاز ص خاث ًٌَرش واًربجمياث، سرص، ذ.َلس حىمي حسني اذلىمي، اًيؼصية اًـاسة ٌَعَح  وثعحيلاهتا  يف اـلواذ ادليائية، ذزاسة سل- 

 .154،ض 2009

3
 ضحاظ اًرشظة  ٔبحس  ٔبو  سساؿسيَ  ٔبحس  تشعل  يلكف  ٔبو  اًوساظة تيفسَ  إبحصاء  ازلِوزية  وهيي  سن كاهون اًعفي ؿىل ٔبهَ:"يلوم 111ثيط اـلاذت  - 

 .  اًلضائية 

 . ازلِوزية  وهيي  كدي  سن  ثَلائيا  ٔبو  حماسيَ  اًرشؾي ٔبو  ذمثهلبٔ   اًعفي  سن  تعَة  اًوساظة  ثمت

 سهنم".  لك  زٔبي  ويس خعَؽ  روي حلوكِا  ٔبو  واًضحية  اًرشؾي  ثهلذم و   اًعفي  اًوساظة، يس خسؾي  ٕاىل  اٌَجوء  ازلِوزية  وهيي  كصز  ٕارا
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ادلصمية  ُو افلين ؿَيَ اطلي وكـت ادلصمية  ؿىل هفسَ ٔبو ساهل ٔبو ؿىل حق سؼن حلوكؼَ  وال يسؼ خَزم اًلؼاهون ٔبن 

يىون افلين ؿَيَ  خمخازا سسزتا  نٌل اس خَزم ُشين اًرشظني  يف ادلاين.
1

 

 اثهيا:اـلض خى سٌَ. 

ىل اًعصف اًثاًر يف ٕاحصاء اًوساظة ادلزائية  ال تس ُيا اٍمتيزي ٔبوال تني اـلفاُمي الٓثية: اًضرط كدي اًخعصق إ  

 اًلاتي ًالهتام  واـلهتم واـلضددَ فيَ .

يـصف اًضرط اًلاتي ًالهتام تبٔهَ:" اًضرط اطلي ثلوم ضسٍ  ٍلوؿة  كصائن ٔبو ذالئي دعريت وسذعاتلة ثًضئ 

صمية"افرتاضا تبٔهَ  كس ساضم يف ادل
2

، ٔبسا اـلهتم فِو ارلعم اطلي يوخَ ٕاًيَ االهتام تواسعة حتصيم اصلؾؼوى ادليائيؼة  

كدهل
3
، ٔبو سن  اختشث ضسٍ تواسعة ٔبؾضاء اًسَعة اًـاسة ٕاحصاءاث حصسم ٕاىل ٕاس ياذ فـي ٔبو  اسذياغ  ٕاًيَ، ٕارا  

ا اـلضؼددَ فيؼَ فِؼو سؼن حتؼيط تؼَ حصثة ؿَهيا ثلييس حصيخَ ٔبو تاهت هتسف ٕاىل ٕازحاث ٕاذاهخؼَ  مبزاًفؼة حزائيؼة، ٔبسؼ

ػصوف ثربز اًيؼص  يف ثوحيَ االهتام ٕاًيَ ذون ٔبن حىون كيسث حصيخَ ٔبو زفـت اصلؾوى  ادليائية ضسٍ ، وذون 

ٔبن حىون كس اختشث  ضسٍ ٕاحصاءاث حصسم ٕاىل ٕازحاث ٕاذاهخَ".
4

 

ل كؼاهوين كؼس يثؼوز وكس ٔبحسن اـلرشغ ادلزائصي تخوػيفَ ـلعؼعَح اـلضؼ خى سٌؼَ ًخفؼاذي ٔبي ذؼالف ٔبو ٕاصؼاك

تعسذ ثعحيق ٕاحصاء اًوساظة ادلزائية  ثسخة ارلَط يف اـلفاُمي اًلاهوهية اـلخلازتة، مفؼا ؿؼىل وهيؼي ازلِوزيؼة ؾيؼس 

اكرتاخ ٕاحصاء اًوساظة سوى ثَلي زضا لك سن اًضايك ٔبو ذمثهل اًرشؼؾي ٔبو روي حلؼوق واـلضؼ خى سٌؼَ ٔبو ذمؼثهل 

ساظة ادلزائية.اًرشؾي، وكدوهلٌل ـلحارشت ٕاحصاءاث اًو 
5

 

                                                           
1
 .36، ض 2014/2015زاسة سلازهة، ذاز ادلاسـة ادلسيست ، اإلسىٌسزية،سرص سىن َلس تَو حسني اسلساين، اًعفة يف كاهون اًـلوابث ، ذ - 

2
 وسا تـسُا. 11م، ض 2013-ُؼ1434.ذ. َلوذ سععف ، اسلاية اًلاهوهية ٌَمهتم يف اًلاهون اـللازن، ذاز اًىذاة اذلسير، اًلاُصت، - 

3
 .24، ض2008ل تعالهَ، ذاز ادلاسـة ادلسيست، سرص، ذ.ٔبمحس َلوذ ذَف، اًعَح ؤبثٍص  يف اهلضاء اصلؾوى ادليائية  ؤبحوا- 

4
 وسا تـسُا. 11.ذ. َلوذ سععف ، اسلاية اـلصحؽ اًساتق، ض - 

5
 " . الاس خـاهة مبحام  سهنٌل  ًلك  وجيوس. سٌَ  ض خىاـل  و  كدول اًضحية  اًوساظة  إلحصاء  يضرتظ ؿىل ٔبهَ:"  02-15سن ألسص 1سىصز 37ثيط اـلاذت  - 
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 زاتـا:اقلاسم. 

ابًصمغ سن ٔبن اقلاسم ًي  ظصف يف ٕاحصاء اًوساظة ادلزائية  ٕاال ٔبهَ حتليلا ـلحسٔب حق الاسؼ خـاهة  مبؼسافؽ يف لك 

سصحةل حصخة  سن اإلحصاءاث فلس سٌح اًلاهون ًلك سن اًضحية واـلض خى سٌَ حق الاس خـاهة مبحام
1
،  ويـصف  

ي اًلاهوين  اًالسم ٌَمصافـة ٔبسام اًلضاء  واس خوىف اًرشؼوظ اًلاهوهيؼة  اقلاسم تبٔهَ اًضرط اطلي حعي  ؿىل اـلُؤ

اـلعَوتة  وكيس امسَ جبسول اقلاسني اـلض خلَني.
2
  

 اًفصغ اًثاين: ٕاحصاءاث اًوساظة يف اـلاذت ادلزائية.

ا ثرصؼف كؼاهوين فٕاهنؼا متؼص تـؼست سصاحؼي ثحؼسٔب مبؼصح ةل اكرتاهحؼا سؼصوزا تخؼسوين ٕان بًٓية اًوساظة ادلزائية ابؾخحاُز

 سضموهنا مث ٔبذريا سصحةل ثيفيشُا.

 ٔبوال:سصحةل اكرتاخ اًوساظة.

ؿىل ارلعوم سىت ثوظي ُؼشا ألذؼري مبوضؼوغ اًعَؼة  ثحسٔب اًوساظة ادلزائية ابكرتاخ سن ظصف وهيي ازلِوزية

، ٔبو مبحاذزت سن  ٔبظصاف اطلي يىون ٕاسا ؾحازت ؾن حمرض حمصز سن كدي  اًضحعية اًلضائية ٔبو جمصذ صىوى ؿاذية

 اًوساظة الٓدصين ٔبهفسِم،
3

و ابًصمغ ٔبن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية ؾل يحني ظصيلة اكرتاخ اًوساظة ٕاال ٔبهَ ميىؼن ٔبن 

                                                                                                                                                                                            
  ٕاىل  اٌَجؼوء  ازلِوزيؼة  وهيؼي  كؼصز  ٕارااـلخـَؼق حبٌليؼة اًعفؼي  ؿؼىل ٔبهؼَ  12-15يف فلصهتؼا ألذؼريت سؼن اًلؼاهون  111نٌل  خاء يف هط اـلاذت ط / نٌل ثي-

 سهنم.  لك  زٔبي  ويس خعَؽ  روي حلوكِا  ٔبو  واًضحية  اًرشؾي  ثهلذم و   اًعفي  اًوساظة، يس خسؾي

1
 سٌَ  ض خىاـل  و  كدول اًضحية  اًوساظة  إلحصاء  يضرتظ اـلـسل واـلمتم ًلاهون اإلحصاءاث ادلزائية ؿىل ٔبهَ:"  02-15سن ألسص  1سىصز 37ثيط اـلاذت  - 

 " . الاس خـاهة مبحام  سهنٌل  ًلك  وجيوس.

2
 .14ٔب.ذ. َلوذ سععف ، اـلصحؽ اًساتق، ض- 

3
  ٕاحصاء سٌَ،  ٔبو اـلض خى  ظَة اًضحية  ؿىل  تياء  ٔبو  سٌَ  يلصز مبحاذزت  ٔبن  زائيةح  ٔبي سذاتـة  ازلِوزية، كدي  ًوهيي  جيوس سىصز:" 37اـلاذت  ثيط - 

 . ؿَهيا  اـلرتثة  خرب اًرضز  ٔبو  ادلصمية  ؾن  اًياجت  ًإلذالل  حس  وضؽ  سن صبهٔنا  يىون  ؾيسسا  وساظة

 واًضحية".  زسةًمجا  سصحىة ألفـال تني   سىذوة  اثفاق اًوساظة مبوحة   ثمت

 وكدي ادليحة ٔبو ٌَمزاًفة اًعفي ازحاكة سن اتزخي وكت لك يف اًوساظة ٕاحصاء  سن كاهون اًعفي يف فلصهتا ألوىل ؿىل ٔبهَ:"ميىن  110نٌل ثيط اـلاذت  -/

 اًـموسية. حتصيم اصلؾوى
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يىون مبوحة ؾصيضة ؿاذية يلسرما ٔبحس ألظصاف ٌَس يس وهيي ازلِوزيؼة ويخؼوىل ُؼشا ألذؼري اختؼار كؼصاٍز سؼواء 

سوافلة وهيي ازلِوزيؼة ؿؼىل اًعَؼة  يحؼاذز ابسؼ خسؿاء ألظؼصاف إلمتؼام ٕاحؼصاءاث ابًصفغ ٔبو اًلدول ، ويف حاةل 

 اًوساظة ادلزائية. 

 اثهيا:سصحةل ثسوين اثفاق اًوساظة ادلزائية.

تـس ٔبن ثلصز اًيياتة اًـاسة اكرتاخ اًوساظة ادلزائية، جسـ  ٕاىل االثعال جلك سن اـلض خى سٌَ واًضؼحية ًخخبٔنؼس 

ٕاىل حي اًزناغ وذاي ، وحعوًِا ؿىل اـلوافلة اًىذاتية، حىت ثيخر سالسة زضا اًعؼصفني ، سن ثوخَ ٕازاذت ارلعوم 

وؿَمٌِل ؿٌَل تافيا مبا ُو سلرتخ ؿَهيٌل
1

 وؾيوان  ُوية  يخضمن  يف حمرض  اًوساظة  اثفاق  سوين، و يمت تـس رعل ث

 ، مث يوكؽ ثيفيشٍ  وبٓخال  اًوساظة اثفاق  وسضمون  وكوؾِا  وساكن  واتزخي  وخزيا ًٔلفـال  وؾصضا  ألظصاف 

ظصف.  لك  ٕاىل  سٌَ  وسزة  وجسؿل  وألظصاف  ؤبسني اًضحط  ازلِوزية  وهيي  ظصف  سن  اقلرض 
2

    

ًوىن كدي رعل  ال تس سن ثوافص ٍلوؿة سن اًرشوظ يف اثفاق اًوسؼاظة ادلزائيؼة حؼىت ييـلؼس حصيحؼا وحمتثؼي  

 ُشٍ اًرشوظ يف:

 

                                                           
1
 .304ًيىل كايس، اـلصحؽ اًساتق، ض- 

2
م، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ 2015يًويو  س ية  23ُؼ اـلوافق ل  1436صوال  ؿام  07اـلؤزد يف  02-15سن ألسص  3سىصز  37اـلاذت  - 

 م.2015يًويو  س ية  23ُؼ اـلوافق ل 1436صوال ؿام  07، اًعاذزت تخازخي 40

 ظصف  ٕاىل لك  سٌَ  وسزة  جسؿل  و  صافألظ  وتلية  اًوس يط  حمرض يوكـَ  يف  اًوساظة  اثفاق  حيصز سن كاهون اًعفي ؿىل ٔبهَ:" 112اـلاذت نٌل ثيط   -/

 . ؿَيَ"  ابًخبٔصري  الؾامتذٍ  ازلِوزية  وهيي  اًوساظة ٕاىل  حمرض  يصفؽ  ٔبن  ؿَيَ يخـني،  فٕاهَ اًرشظة اًلضائية،  ضاتط  كدي  سن  اًوساظة  متت  ٕارا .

  ٔبو  اًزتام واحس  تدٌفيش اًرشؾي،  ضٌلن ذمثهل  حتت اًعفي،  وساظة ثـِساً  حمرض  يخضمن  ٔبن  ىنمي سن كاهون اًعفي ؿىل ٔبهَ:"  114نٌل ثيط اـلاذت  -/

 االثعال ؿسم - سذرعط؛  حىوين ٔبو اصلزاسة سذاتـة -  ًـالح؛ ارلضوغ ٔبو ظحية سصاكدة ٕاحصاء - يف االثفاق:   اقلسذ  ألخي  يف  الٓثية  الاًزتاساث  سن  ٔبنرث

  ؿىل  ازلِوزية  وهيي  يسِص -                                                                               اًعفي ًإلحصام.  ؾوذت  يسِي  كس رسط  تبٔي

 الاًزتاساث".  ًِشٍ اًعفي  ثيفيش  سصاكدة
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 ية: وحوذ حصمية سـي -بٔ 

ًلس هط  اًخـسيي ادلسيس ًلاهون اإلحصاءاث ادلزائية ؿىل ٕاساكهية ثعحيؼق ٕاحؼصاء     ادلؼيح  يف سؼواذ  اًوسؼاظة  

ألزست   وحؼصك  اًاكرتؼة  واًوصؼاية  واٍهتسيؼس  ارلاظؼة  ؿؼىل اذليؼات  والاؾخؼساء  واًلؼشف  اًسة  حصامئ  ؿىل

فؼي والاسؼديالءظ  جسَمي  وؿسم  اًيفلة ؾن ثلسمي   اًـمسي  والاسذياغ   اإلزج  ٔبسؼوال  ؿؼىل  اًلؼش  تعصيؼق  

  ٔبو  واًخرصيؼة  زظؼيس  صؼ يم تؼسون  ٕاظؼساز  و  اًرشؼنة  ٔبسؼوال  ٔبو  سضرتنة  ٔبص ياء  ؿىل  كسمهتا ٔبو  كدي

اـلصحىدؼة تؼسون   اًـمسيؼة  و  اًـمسيؼة  كري  وادلصوخ  اًرضة  اًلري وحٌح  ٔلسوال  اًـمسي  اإلثالف   سؼ حق  

رتظؼساً  و  اإلرصاز اـلَىيؼة  ؿؼىل  اًخـؼسي  ،وحؼصامئ اًسؼالخ  اسؼ خـٌلل  ٔبو     واقلاظؼيي اًززاؾيؼة  اًـلازيؼة  

  ؾؼن  ٔبدؼصى  ذؼسساث  سؼن  الاسؼ خفاذت  ٔبو  ٔبو سرشؼوابث  سؼبٔهوالث  اسؼ هتالك  و  اًلري  سغل  يف  واًصؾي

ؿىل    اًوساظة  ثعحق  ٔبن  ميىن ، نٌل ظصيق اًخحايي اًفاثًمرا 
1

اـلخـَؼق  12-15غ ٌَلؼاهون ، كري ٔبهؼَ ابًصحؼو 

حبٌلية اًعفي ؾل يـسذ اـلرشغ ادلزايئ كامئة ٌَجصامئ اًيت ميىن فهيا ٕاحصاء اًوساظة ادلزائية ، تؼي اكذرصؼ ألسؼص ؿؼىل 

ؿىل ٔبهَ ميىن  110اًيط يف اـلاذت    ٔبو  ٌَمزاًفؼة  اًعفؼي  ازحؼاكة  سؼن اتزخي  وكت  لك  يف  اًوساظة  ٕاحصاء 

ؾوىحتصيم اصل  وكدي  ادليحة  . ادلياايث  يف  اًوساظة  ميىن ٕاحصاء  اًـموسية، ؤبهَ ال  

 وحوة وس حة ادلصمية ٕاىل رسط سـني:  -ة

ٌل لك سن اًضايك واـلض خى سٌَ سواء تان فاؿال ٔبظَيا ٔبم رشيؼاك،  ٕان ٕاحصاء اًوساظة يس خَزم وحوذ ظصفني ُو

ؼشا سؼا ميىؼن اس خزالظؼَ سؼن فال جيوس ٕاجصام ُشا االثفاق يف ػي تلاء اـلدسؼخة يف اكؼرتاف  ادلصميؼ ة جمِؼوال، ُو

كدؼول   اًوسؼاظة  إلحؼصاء سن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية اـلـسل واـلؼمتم اًؼيت جضؼرتظ   1سىصز  37 ظياكة اـلاذت 

 . سٌَ  واـلض خى  اًضحية

 

                                                           
1
اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ م، ادلصيست 2015يًويو  س ية  23ُؼ اـلوافق ل  1436صوال  ؿام  07اـلؤزد يف  02-15ألسص سن   2سىصز 37اـلاذت  - 

 م.2015يًويو  س ية  23ُؼ اـلوافق ل 1436صوال ؿام  07، اًعاذزت تخازخي 40
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  وحوذ رضز: -ح

يا ميىن ٔبن يىؼون  اًرضؼز رضزا حسؼٌلهيا ٔبو سؼاذاي ٔبو ٔبذتيؼا واـلِؼم ُيؼا ٔبن يىؼون يخؼوف ص ُؼشا اًرضؼز ؿؼىل ُو

 رشوظَ اًـاسة وعم ٔبن يىون رسعيا وحمللا وسدارشا، حيت يس خوحة فيَ اًخـويغ.

 وحوة اًخبٔصري ؿىل حمرض اًوساظة: -ذ

شا اًرشظ هعت ؿَيَ اـلاذت  حمرضؼ   يف  اًوسؼاظة اثفؼاق حيؼصز سن كاهون اًعفي اًيت ثيط ؿىل ٔبهؼَ:" 112ُو

 . ظصف  ٕاىل لك  سٌَ  سزةو   جسؿل  و  ألظصاف  وتلية  اًوس يط  يوكـَ

  اًوسؼاظة ٕاىل  حمرض  يصفؽ  ٔبن  ؿَيَ يخـني،  فٕاهَ اًرشظة اًلضائية،  ضاتط  كدي  سن  اًوساظة  متت  ٕارا

 . ؿَيَ"  ابًخبٔصري  الؾامتذٍ  ازلِوزية  وهيي

 اثًثا:سصحةل ثيفيش اثفاق اًوساظة.

ظؼياقهتا يف كاًؼة سىذؼوة، وتـؼس ٔبن  يلؼوم وهيؼي  تـس اس خىٌلل مجيؽ اإلحصاءاث اٍمتِيسية ٌَوساظة ادلزائية و

ازلِوزية  تخالوت حمرض اًوساظة ؿىل ألظصاف اذلارضت  ويـصضَ ؿؼىل ٕاسضؼاهئم، وتـؼس اًخبٔصؼري الؾؼامتذٍ ٕارا تان 

اـلض خى سٌَ حسج،  ثبئت سصحةل اًخيفيش اًيت ثـخرب حوظةل سا مت االثفاق ؿَيَ، فٕارا ثـشز ثيفيؼش اثفؼاق اًوسؼاظة 

ة لكيا يف ألخي اقلسذ يف حمرض اثفاق اًوساظة ادلزائية يسرتحؽ وهيي ازلِوزية حلَ يف اًخددؽ وثلصيص سؼبٓل ادلزائي

 اـلخاتـة ، ويف حاةل اًخيفيش ثيليض اصلؾوى اًـموسية.

 اـلححر اًثاين: الآثز اًلاهوهية اـلرتثحة ؾن اًوساظة  يف اـلاذت ادلزائية.

كًٓية كاهوهية  تسيةل ٌَمخاتـة ادلزائية فٕان ُشا اإلحصاء ثرصف كاهوين يصثؼة بآثٍز ابؾخحاز ٕاحصاء اًوساظة ادلزائية 

 سواء يف حاةل جناحَ )اـلعَة ألول( ٔبو يف حاةل فضهل )اـلعَة اًثاين(.  
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 اـلعَة ألول: ألثص اـلرتثة ؿىل جناخ اثفاق اًوساظة ادلزائية.

سواء ؿىل ظـيس اصلؾوى اًـموسية ٔبو اصلؾوى اـلسهية اًخحـية  يرتثة ؿىل جناخ ٕاحصاء اًوساظة ادلزائية ؿست بآثز

 ٔبو ؿىل اًعـيس اًلاهوين ثضلك ؿام.

 اًفصغ ألول:  ٔبثص اًوساظة ادلزائية ؿىل اصلؾوى اًـموسية واصلؾوى اـلسهية اًخحـية.

 ية اًخحـية )اثهيا(.سًذعصق يف ُشا اًفصغ ؿىل ٔبثص اًوساظة ادلزائية اصلؾويني اًـموسية )ٔبوال(، مث اصلؾوى اـلسه 

 ٔبوال: ٔبثص اًوساظة ادلزائية ؿىل  اصلؾوى اًـموسية.

ؼا ؿؼي ثلؼاذم  يرتثة ؿىل جناخ اًوساظة ادلزائية ؿست بآثز ثيـى  ؿىل اصلؾوى اًـموسيؼة سؼواء سؼن ذؼالل ٔبثُص

 اصلؾوى اًـموسية ٔبو ؿىل اهلضاهئا.

 ٔبثص اًوساظة ادلزائية ؿىل ثلاذم اصلؾوى اًـموسية.-1

ؼو سؼا يسؼم  ٕارا  ؾل حت صك اًيياتة اًـاسة  اصلؾوى اًـموسية ٔبو ثحارشُا  سست سـيية  فٕاهنا ثيليض  مبيض اـلست، ُو

تخلاذم اصلؾوى اًـموسية، ويـَي ُشا تبٔن سيض  اـلست يسل ؿىل وس يان  ادلصمية وفذوز حٌلش اًصٔبي اًـام ثضبهٔنا ، 

ذ وكائـِؼا، نؼٌل ٔبن اًِؼسف اـلًضؼوذ سؼن وزاء هؼؼام ونشا ٕاىل ظـوتة ٕازحاث ادلصمية  ًضياغ سـاـلِا ووسؼ يان اًضؼِو 

اًخلاذم ُو ذَق الاس خلصاز اًلاهوين ٌَـالكاث اًلاهوهية.
1

   

-زمغ ؿسم ذدول ُشا اًيوم يف حساة اـلست -اًلاؿست اًـاسة ٔبن سست اًخلاذم  ثحسٔب سن يوم وكوغ ادلصمية   
2
كؼري  

يؼا يثؼوز اًدسؼاؤل حؼول ٔبثؼص ٔبن ُياك  تـغ اًـوازط اًيت كس ثـعي تسء زساين سست اًخ ا، ُو لؼاذم ٔبو اسؼ متصاُز

 اًوساظة ادلزائية ؿىل ثلاذم اصلؾوى اًـموسية.

                                                           
1
 .76،ض 1998ٔبمحس صويق اًضَلاين، سداذئ اإلحصاءاث ادلزائية   يف اًدرشيؽ ادلزائصي، ادلزء ألول، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية، ادلزائص - 

2
م ن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية ؿىل ٔبهَ:" مجيؽ اـلواؾيس اـليعوض ؿَهيا يف ُشا اًلاهون سواؾيس تاسةل وال حيسة فهيا يوم تسايهتا وال يو س 726ثيط اـلاذت   - 

 اهلضاهئا. وحتسة ٔبايم الٔؾياذ مضن اـليـاذ.
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 اهلعاغ سست اًخلاذم: -بٔ 

يـصف اًفلَ اهلعاغ سست اًخلاذم ؿىل ٔبهَ ظصوء  سخة ميحو  اـلست اًيت سضت  حبير يخـني  تـؼس سوال سؼخة 

اـلست اًيت سصث كدهل. الاهلعاغ ٔبن ثحسٔب سست خسيست تاسةل  فال ثضاف ٕاٍهيا 
1

 

يلعس تلعؽ سست ثلاذم اصلؾوى ادلزائية  ؿسم احدساة سا سص سهنا كدي حسوج اًـمؼي ٔبو اإلحؼصاء اطلي سؼخة 

كعـِا، وتسء حساهبا  سن اتزخي حسوج  ُؼشا اًـمؼي  ٔبو اإلحؼصاء اـلمتثؼي يف اكؼرتاخ وهيؼي ازلِوزيؼة اٌَجؼوء ٕاىل 

سن كاهون اإلحصاءاث ادليائية اـلرصؼي ؿؼىل ٔبهؼَ:"  17ف ، وثيط اـلاذت اًوساظة ادلزائية وتعَهبا سن كدي ألظصا

ثيلعؽ اـلست إبحصاءاث اًخحليق ٔبو االهتام ٔبو اقلاهكؼة ،  ونؼشعل ابٔلسؼص ادليؼايئ ، ٔبو إبحؼصاءاث الاسؼ خسالل  ٕارا  

هلعؼاغ "اختشث  سواهجة اـلهتم  ٔبو ٕارا ٔبدعص هبا توخَ زمسي ، وجرسي اـلست سن خسيس  اتخساء سؼن يؼوم الا
2

، ٕاال 

ٔبهَ ابًصحوغ ٕاىل كاهون اإلحصاءاث ادلزائية ادلزائصي  فؿل يخعصق ٕاىل لك ُشٍ اذلاالث، تي اكذرص ؿؼىل ٕاحؼصاءاث 

اًخحليق ٔبو اـلخاتـة
3

، و سن رشوظ اإلحصاءاث اًلاظـة ٌَخلاذم ٔبال ثعسز ٕاال سن كدي اًسَعة اًيت دوًِؼا اـلرشؼغ 

اًفعي فهيا. حتصيم اصلؾوى اًـموسية واس خـٌلًِا ٔبو
4
  

ويرتثة ؿىل اهلعاغ اًخلاذم  سلوظ اـلست اًيت سضت كدي حسوج اإلحصاء  اًلاظؽ ٌَخلاذم  وثحسٔب سؼست خسيؼست   

اؾخحازا  سن اًيوم اًخايل  ًِشا اإلحصاء ، وٕارا حىصزث اإلحصاءاث اًلاظـة ٌَخلاذم  تؼسٔب زساين اًخلؼاذم  سؼن اًيؼوم 

                                                                                                                                                                                            
 م معي اتل".وٕارا تان اًيوم ألذري سن اـليـاذ ًي  سن ٔبايم اًـمي لكَ ٔبو تـضَ فميخس اـليـاذ ٕاىل ٔبول يو 

1
ا، ذاز  -  اًثلافة ًٌَرش واًخوسيؽ، ٔب.ذ. تاسي  اًسـيس، رشخ كاهون ٔبظول اقلانٌلث ادلزائية، ذزاسة حتَيَية ثبٔظيَية سلازهة يف اًلواهني ألزذهية واـلرصية وكرُي

 . 166م، ض 2008-ُؼ1429ؾٌلن، ألزذن، 

2
ؿَيَ تبٓزاء اًفلِاء و ٔبحاكم اًلضاء  واـلضالكث اًـمَية يف ثعحيلَ،اًىذاة ألول، يف اصلؾوى ادليائية  ذ. َلس َلوذ سـيس، كاهون اإلحصاءاث ادليائية  سـَلا - 

 .292م، ض2009ه/ 1430ومجؽ الاس خسالالث  واًخحليق، ذاز اًفىص اًـصيب، اًعحـة ألوىل، 

3
يـة فؼي سؼواذ ادليايـاث ابهلؼضاء ؾـرش سـيواث تاسَـة ثـرسي سؼن يؼوم سن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية ؿىل ٔبهَ:" ثخلـاذم اًـسؾوى اًـموس  07ثيط اـلاذت  - 

 اكذؼصاف ادلصمية ٕارا ؾل يخزش يف ثغل اًفرتت ٔبي ٕاحصاء سن ٕاحصاءاث اًخحليق ٔبو اـلخاتـة.

 فٕارا تاهت كس اختشث ٕاحصاءاث يف ثغل اًفرتت فال يرسي اًخلاذم ٕاال تـس ؾرش س يواث تاسةل سن اتزخي بٓدص ٕاحصاء.

  اًضبٔن ابًًس حة ًٔلصزاض اطلين ؾل يدٌاوهلم ٔبي ٕاحصاء سن ٕاحصاءاث اًخحليق ٔبو اـلخاتـة".ونشعل

4
 .83ٔبمحس صويق اًضَلاين، اـلصحؽ اًساتق، ض  - 
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حصاء، ٔبي ٔبن اصلؾؼوى ال ثيليضؼ رمؼٌل ظؼال اًزسؼان  سؼن اتزخي وكؼوغ ادلصميؼة  اًخايل  ٌَيوم اطلي  اختش فيَ  بٓدص إ 

ساذاست سست اًخلاذم ؾل متغ سن اتزخي بٓدص ٕاحصاء سن اإلحصاءاث اًيت ثلعؽ ُشٍ اـلست .
1

 

و ًالهلعاغ ٔبثص ؾيين  فِو يصثة  ٔبثٍص ابًًس حة زليؽ اـلساطمني يف ادلصمية، وٕان  تان تـضِم السال جمِؼوال، ٔبو ؾل 

ثخزش اإلحصاءاث ادلزائية كدهل، ٔبو اكذرص اإلحصاء اًلاظؽ ؿىل جمؼصذ سؼؤال افلؼين ؿَيؼَ ، ٔبو ؾل يـؼؿل اـلسؼاضم هبؼشا 

اإلحصاء.
2
  

وألظي ٔبن اإلحصاء اًلاظؽ ٌَخلاذم  حيسج ٔبثٍص ابًًس حة ٌضلؾوى اًـموسية ؾن ادلصمية  اًيت اختش ثضبهٔنا فال ميخس 

شا ؾى  سا ُؼو خؼاز اًـمؼي  ٕاىل ذؾوى ٔبدصى ؾن حصامئ سس خلةل ًوو تاهت مجيـا سوضوؿا إلحصاءاث واحست ُو

تَ يف اًلضاء اـلرصي واًفصويس ثضبٔن ادلصامئ اـلصثحعة ازثحاظا ال يلدي اًخجزئة.
3

 

وحـي اًوساظة ادلزائية  ٕاحصاء  يلعؽ ثلاذم اصلؾوى اًـموسية ٔبثص فـال  ٔلهَ ميىؼن ألظؼصاف سؼن ٔبذؼس اًوكؼت 

ية افلين ؿَيَ  اًدرسؼغ فهيؼا دوفؼا سؼن اهلضؼاء ذؾؼواٍ ابًخلؼاذم،  وجييؼة اـلؼهتم اًامتظؼي اًاكيف ذلي اًزناغ، فيج 

واًخعويي فهيا  زحبا ٌَوكت
4

، ومبجصذ اًخوظي ٕاىل اثفاق يصو تَ اًعصفان وحتصيص ُشا االثفؼاق يف حمرضؼ زمسؼي، 

 كف ًرساين سست اًخلاذم.  يخحول ٕاحصاء اًوساظة ادلزائية سن ٕاحصاء كاظؽ ًرساين سست اًخلاذم ٕاىل ٕاحصاء سو 

  اًوساظة  ٕاىل  اٌَجوء سن كاهون اًعفي يف فلصهتا ألذريت اًيت ثيط ؿىل ٔبن:" 110ٌَلذت كري ٔبهَ ابس خلصائيا ٌ 

اًوسؼاظة" وهؼط   ٕاحؼصاء  ازلِوزيؼة سلؼصز  وهيؼي  ٕاظؼساز  اتزخي  سؼن  اتخساء  اصلؾوى اًـموسية  ثلاذم  يوكف

  ثلؼاذم  زساين  يوكف  صاءاث ادلزائية اـلـسل واـلمتم  اًيت خاء فهيا ؿىل ٔبهَ:" سن كاهون اإلح 7سىصز 37اـلاذت 

، يخضح ًيا اًخياكغ خَيا ٔلن  هط يف اـلؼاذت  اًوساظة  اثفاق  ًخيفيش  اقلسذت  الٓخال  ذالل  اصلؾوى اًـموسية

ٔبي تساية سن اتزخي اكرتاهحا  ألوىل ؿىل ٔبن ٕاحصاء اًوساظة هل ٔبثص سوكف سن اتزخي ظسوز سلصز ٕاحصاء اًوساظة ،

سن كدي وهيي ازلِوزية ٔبسا يف اـلؼاذت اًثاهيؼة جفـَؼت ُؼشا اإلحؼصاء واكفؼا ًرسؼاين سؼست اًخلؼاذم اؾخحؼازا سؼن اتزخي 

                                                           
1
 .303. َلس َلوذ سـيس، اـلصحؽ اًساتق، ض - 

2
 .83ٔبمحس صويق اًضَلاين، اـلصحؽ اًساتق، ض  - 

3
 .84ٔبمحس صويق اًضَلاين، هف  اـلصحؽ، ض  - 

4
 .313ًيىل كايس، اـلصحؽ اًساتق، ض- 
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اًخوظي ٕاىل اثفاق اًوساظة وظريوزثَ سؼ يسا ثيفيؼشا ٕاىل كايؼة ثيفيؼشٍ ،وثيليضؼ تؼَ اصلؾؼوى اًـموسيؼة ، ٔبو ؿؼسم 

ؼشا ُؼو ألحص ،  ثيفيشٍ ذالل الٓخال اـللصزت طلعل، فدس خبٔهف اـلست اًحاكية ًخلاذم اصلؾؼوى اًـموسيؼة زسايهنؼا، ُو

ابؾخحاز ٔبن ظسوز سلصز ٕاحصاء اًوساظة يـخرب ٕاحصاء كاظؽ ًخلاذم اصلؾوى اًـموسية ويخحول ٕاىل ٕاحصاء سوكؼف ًِؼا 

 مبجصذ اًخوظي ٕاىل اثفاق هنايئ حيسذ بٓخال اًخيفيش.  

 ٕايلاف زساين اـلست:-ة

تني اهلعاغ اًخلاذم وٕايلافَ، فاالهلعاغ سـياٍ سوال اـلست اًساتلة  وتسء سست اًخلاذم سن خسيس، ٔبسا وكف  مثة فصق

اًخلاذم  سـياٍ سلوظ اًفرتت اًساتلة  اًيت ٔبوكف اًخلاذم فهيا فلط، وسـؼىن رعل ٔبن اـلؼست اًسؼاتلة ؿؼىل اًوكؼف ال 

هيؼا سؼخة اًوكؼف فدسؼلط ُؼشٍ اـلؼست سؼن حسؼاة ثـَيق زساين اًخلاذم ظيةل اـلست  اًؼيت يسؼ متص ف جسلط ٔبي 

اًخلاذم و ًىن حتسة اـلست اًساتلة ؿىل اًوكف و جس خوكي تـس سوال سخة اًوكف، فلس يـؼرتط زساين سؼصوز 

اًزسن ساهؽ كاهوين يـعي سري ارلعوسة ادلزائية ٔبو حيول ذون حتصيم اصلؾوى اًـموسية ٔبظؼال و سثؼال رعل ٕاظؼاتة 

يؼة سؼن اقلوكؼة اكلخعؼة فيخوكؼف اًخلؼاذم حؼىت ظؼسوز اذلؼنك اـلهتم جبيون ٔبو ثوكؼف ؾؼن ا ًفعؼي يف اـلسؼبةٔل ألًو

اًفاظي يف اـلسبةٔل و  ٔبؾعت  اقلوكة رمةل  ٌَعصف اطلي كسم ذفؽ فٕان اًخلاذم يخوكف ذالًِا ًيحسٔب تـس اىهتاهئا ٔبو 

ى اًـموسيؼة ٔبو سدارشهتؼا سثؼي ساهؽ  واكـي ُو ؾحازت ؾن كوت كاُصت ٔبو كاًحة سن صبهٔنا اذليَوةل ذون حتصيم اصلؾؼو 

حاالث اذلصة ٔبو اًلزو ٔبو الاحذالل ٔبو اًفيضاانث ٔبو اًؼوابء و كؼري رعل سؼن اًىؼوازج اًؼيت كؼس ثؼؤذي ابصلوةل 

الس خحاةل ذمازسة وػيفهتا لكيا ٔبو حزئيا و سهنا اس خحاةل اـلخاتـة و اًخحليق. 
1

 

اءاث ادلزائيؼة يف فلصهتؼا اًثاهيؼة ؿؼىل سسؼبةٔل  سؼن كؼاهون اإلحؼص  06ًولس هط اـلرشغ ادلزائؼصي  يف هؼط اـلؼاذت  

ثـَيق زساين  سست اًخلاذم تلوًِا:  "كري ٔبهَ ٕارا ظصٔبث ٕاحصاءاث ٔبذث ٕاىل اإلذاهة و وضفت ؿؼىل ٔبن اذلؼنك اطلي 

كىض ابهلضاء اصلؾوى اًـموسية سدين ؿىل حزويص ٔبو اس خـٌلل سزوز فٕاهؼَ جيؼوس ٕاؿؼاذت اًسؼري فهيؼا و حييئؼش يخـؼني 

ذم سوكوفا سٌش اًيوم اطلي ظاز فيَ اذلؼنك ٔبو اًلؼصاز هنائيؼا ٕاىل يؼوم ٕاذاهؼة سلؼرتف اًزتويؼص ٔبو اسؼ خـٌلل اؾخحاز اًخلا

 اـلزوز".

                                                           
1
 .  177ٔب.ذ. تاسي  اًسـيس،  اـلصحؽ اًساتق، ض  - 
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وكس رُة زٔبي يف اًفلَ
1
ٕاىل ٔبن اًوساظة  ادلزائية ثوكف اصلؾوى، ٔلهنا ثـخرب  سن كديي ٕاحصاءاث الاس خسالل  

بٔن اًوساظة ادلزائية ثؤذي  ًوكف ثلاذم اصلؾوى ادلزائية اًيت ثخزش يف سواهجة ادلاين، وكس كصز اـلرشغ ادلزائصي ت

ذالل الٓخال اقلسذت ًخيفيش اثفاق اًوساظة
2

، ورعل تلصط اذلفاع ؿىل سعاحل افلين ؿَيَ وضؼٌلن حعؼوهل ؿؼىل 

ثـويغ اًرضز اًواكؽ وحىت ال يَجبٔ ادلاين ٕاىل اـلٌلظةل وٕاضاؿة اًوكت يف ٕاحصاءاث اًوسؼاظة ، هبؼسف اسؼ خلالل 

 دارشت اصلؾوى، وسن مث ثلاذم اصلؾوى. ثوكف س 

 اثهيا: ٔبثص اًوساظة ادلزائية ؿىل اهلضاء اصلؾوى اًـموسية.    

ٕان كيام اـلض خى سٌَ تدٌفيؼش الاًزتاسؼاث اـلرتثحؼة ؿؼىل ٕاحؼصاء اًوسؼاظة ادلزائيؼة ، يؼؤذي ٕاىل  اهلضؼاء اصلؾؼوى 

اء اـلحارش ؾن راث اًواكـؼة ، وؿؼسم الاؾخؼساذ ادلزائية وسا يرتثة ؿىل رعل سن بآثز ، حمتثي يف ؿسم حواس اإلذؿ

ابًواكـة هساتلة يف اًـوذ وؿسم حواس كيسُا  يف حصيفة اًسواتق اًلضائية.
3

 

 اثًثا: ٔبثص اًوساظة ادلزائية ؿىل اصلؾوى اـلسهية اًخحـية.

ادليائيؼة، ًلس كضت حموكة اًيلغ اًفصوس ية يف ٔبحس كصازاهتا تؼبٔن  اًعؼَح يؼؤذي ٕاىل اهلضؼاء اصلؾؼوى اًـموسيؼة 

وسؼؼن مث يرتثؼؼة ؿؼؼىل رعل ؿؼؼسم ادذعؼؼاض اًلضؼؼاء ادليؼؼايئ تيؼؼؼص اصلؾؼؼوى اـلسهيؼؼة  اًؼؼيت حتصهؼؼت ثحـيؼؼا ٌضلؾؼؼوى 

اًـموسية
4

 03، وؿَيَ حيق ًلك رسط ذللَ رضز سن ادلصمية سدارشت ٔبن يصفؽ ذؾواٍ اـلسهية معال مبلذضؼياث اـلؼاذت 

  4سىصز 37 س حة ٌَوساظة ادلزائية، حير ؿسذث اـلاذت سن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية، كري ٔبن ألسص خيخَف ابًً 

 ؛ ؿَيَ  تاهت  سا  ٕاىل  اذلال  ٕاؿاذت ؿىل وخَ ارلعوض ٕاسا   سضمون اًوساظة ادلزائية اطلي ميىن ٔبن  يخضمن

 . ٕاًيَ ألظصاف  يخوظي  ٌَلاهون  خماًف  كري  بٓدص  اثفاق ؛ ٔبو ٔبي  اًرضز  ؾن  ؾيين  ٔبو ، سايل ثـويغ

                                                           
1
 .132ايزس جن َلس سـيس ابتعيي، اـلصحؽ اًساتق، ض   - 

2
  ًخيفيش  اقلسذت  الٓخال  ذالل  اصلؾوى اًـموسية  ثلاذم  زساين  يوكف  سن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية اـلـسل واـلمتم ؿىل ٔبهَ:"  7سىصز 37ثيط اـلاذت  - 

 ". اًوساظة  اثفاق

3
 .133ايزس جن َلس ابتعيي، اـلصحؽ اًساتق،  ض   - 

4
 .292ذ.َلس حىمي حسني اذلىمي، اـلصحؽ اًساتق ، - 
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س خلصاء ؾيارص ُشٍ اـلاذت يخضح ًيا ٔبن ٕاحصاء اًوسؼاظة ادلزائيؼة ري ظحيـؼة سزذوخؼة  ورعل سؼن سن ذالل ا 

اًياحية اإلحصائية  ادلزائية كًٓية تسيةل ٌَمخاتـة ادلزائية ، وسن سٌؼوز كاهون اإلحصاءاث اـلسهية واإلذازيؼة  وعصيؼق 

ًوسؼاظة اـلسهيؼة، وال يوخؼس سؼا مييؼؽ رعل تسيي ذلي اًزناؿاث سؽ ادذالف يف اًرشؼوظ واإلحؼصاءاث اـلخحـؼة يف ا

وابٔلدط ٔبن  حموكة اًيلغ اـلرصية رُحت يف ٔبحس كصازاهتا  تبٔن كاهون اـلصافـاث اـلسهية  يـخرب كاهوان ؿاسا ًلاهون 

اإلحصاءاث ادليائية.
1
ودعوظا ٔبن بًٓية اًوساظة ادلزائية  ثـخرب سن بًٓيؼاث اًـؼساةل اًخعؼاذلية ٔبو اًخـويضؼية اًؼيت  

و ٕاظالخ اًرضز اطلي يَحق ابفلين ؿَيَ ؾن ظصيق ٕاكاسة سٌعق اذلواز تيٌَ وتؼني ادلؼاين ًرتسؼمي اًرضؼز جسـ  حن

اطلي ذلق ابفلين ؿَيَ، ٔبي مبفِوم اكلاًفة ميىن اًلول ٕان جمال اًوساظة ادلزائية ييـسم ؾيسسا حصحىة حؼصامئ ثؼوصل 

رضزا يـجز ادلاين ؾن ٕاظالحَ.
2
  

حىت ًو زفؽ افلين ؿَيَ ذؾؼواٍ ؿؼىل اـلسؼؤوًني اـلخـؼسذين  ال ٔبسؼام حموكؼة واحؼست  ٕاضافة ٕاىل لك سا س حق فٕاهَ 

ًوىن ٔبسام حمامك خمخَفة، فٕارا تان كس حتعي  اـلخرضز سن ادلصمية  ؿؼىل سؼ يس اًوسؼاظة ادلزائيؼة سؼن كدؼي ٕاحؼسى 

ئيؼة، وكىضؼ  لك اقلوكخني  وؿىل حنك سسين يليض ابًخـويغ ؿىل اًعؼصف اطلي ؾل يىؼن ظصفؼا يف اًوسؼاظة ادلزا

سن اذلؼنك اـلؼسين ٔبو اًوسؼاظة ادلزائيؼة  ابًخـؼويغ اًاكسؼي ؿؼىل ٔبحؼس اـلسؼؤوًني ؾؼن اًرضؼز ، نيؼا ُيؼا تعؼسذ 

سسؤوًية ثضاسٌية ، ويف ُشٍ اذلاةل ال يس خعيؽ افلين ؿَيَ  سدارشت ثيفيش اًس يسين، لك سن س يس اذلنك اـلسين و 

ًلاؿؼست  اًلؼائةل تـؼسم حؼواس اكذضؼاء اذلؼق يف اًخـؼويغ ؾؼن س يس اًوساظة ادلزائية، ًـسم حؼواس رعل ، معؼال اب

( ، فٕارا معس اـلرضوز اقلىوم هل ٕاىل ثيفيؼش ٔبنؼرث  Non be in idemاًرضز اًواحس سصثني ٔبو نٌل يلول اًصوسان)

سن س يس واحس فٕان سن حق اقلىوم ؿَيَ اًثاين ٔبن يعاًحَ جصذ سا جسَمَ ذون وخَ حق.
3

 

 

 

                                                           
1
 .13، ض2008سزية، ذ.ٔبمحس َلس َلوذ ذَف، اًعَح  ؤبثٍص يف اهلضاء اصلؾوى ادليائية  ؤبحوال تعالهَ، ذاز ادلاسـة ادلسيست ، اإلسىٌ- 

2
سـة هصتالء، اًـصاق، ُياء حدوزي َلس ، اًوساظة ادليائية وعصيلة سن ظصق اهلضاء اصلؾوى ادلزائية ) ذزاسة سلازهة(، جمةل زساةل اذللوق، اًـسذ اًثاين ، خا- 

 .15م، ض 2013

3
 .462و 461م، ض 2006ؾٌلن ، ألزذن، اًعحـة ألوىل، ٔب.ذ. حسن ؿًل اطلهوة، اـلخسوظ يف رشخ اًلاهون اـلسين، اًرضز، ذاز وائي ًٌَرش، - 
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 اظة ادلزائية س يس ثيفيشي.اًفصغ اًثاين:حمرض اًوس

ألظي يف اًخيفيش  ُو ؿسم حواس سدارشت  اًخيفيش ادلؼربي ٕاال ثسؼ يس كاتؼي ٌَخيفيؼش
1
، واًسؼ يس ُؼو ألذات اًؼيت  

مبلذضاُا ثحارش ٕاحصاءاث اًخيفيش وعم اًلصازاث وألحاكم اًلضائية ، كصازاث اقلوكني واًس يساث اًصمسية ألدصى 

وك واًلصازاث اًيت يـعهيا اًلاهون ُشٍ اًعفةتاًـلوذ اًصمسية، ومجيؽ اًعى
2

سؼن   6سىؼصز 37، وابًصحوغ ٕاىل اـلاذت 

اًوسؼاظة   اثفؼاق  حمرضؼ  اـلـسل واـلمتم ًلاهون اإلحصاءاث ادلزائية جنسٍ يؼيط ؿؼىل ٔبن  :" يـؼس  02- 15ألسص 

 حمرض  يـخرب ًعفي ؿىل ٔبهَ:"سن كاهون ا 113اـلفـول"، نٌل ثيط اـلاذت   اًسازي  ٌَدرشيؽ  ظحلا  ثيفيشاي  س يسا

  اًخيفيشيؼة  ابًعيلة  ثيفيشاي و ميِص  س يسا  حلوكِا  روي  ٔبو  ٌَضحية ثـويغ يخضمن ثلسمي  اطلي  اًوساظة 

 واإلذازية".  اإلحصاءاث  اـلسهية  كاهون  ٔلحاكم  ظحلا

 اًفصغ اًثاًر: وسخية ٔبثص اًوساظة ادلزائية.

مجيؽ رشوظؼَ حصثخؼت ؿَيؼَ ٔباثز كاهوهيؼة ، وثخحؼسذ ُؼشٍ الآثز سؼن حيؼر  ٕارا اس خجمؽ اثفاق اًوساظة ادلزائية

هعاكِا تبٔظصافَ فال ثيرصف ٌَلري اطلي ؾل يىن ظصفا يف ُشا االثفاق ٕاال يف ٔبحوال اس خثٌائية سثؼي سؼا سؼ حق رهؼٍص 

م يف ثضبٔن اـلسؤوًية اًخضاسٌية، ويخجىل رعل يف ادلؼيح اًؼيت ميىؼن ٔبن يصحىهبؼا ٔبنؼرث سؼن رسؼط ، فِيؼا اًرشؼي

ؼؼشا معؼؼال ابًلاؿؼؼست اًـاسؼؼة يف  ادلصميؼؼة اطلي ؾل يىؼؼن ظصفؼؼا يف اًوسؼؼاظة ادلزائيؼؼة ال يسؼؼ خفيس سؼؼن ُؼؼشا اإلحؼؼصاء، ُو

الاًزتاساث واـلمتثةل  يف كعوز حنك اًـلس ؿىل ؿاكسيَ.
3

 

 

 

                                                           

1
ال جيوس اًخيفيش يف كري ألحوال اـلس خثٌات تيط يف اًلاهون، ٕاال مبوحة وسزة سن اًس يس  سن كاهون اإلحصاءاث اـلسهية واإلذازية ؿىل ٔبهَ:"   601ثيط اـلاذت  - 

 اًخيفيشي، ذمِوزت ابًعيلة اًخيفيشية الٓثية: .....".

2
 .64،ض 2008هرص اصلين ، ظصق اًخيفيش يف اـلواذ اـلسهية ، ذاز ُوسة ، ادلزائص، اًعحـة اًثاهية،  سصوك- 

3
، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسيؽ، ؾٌلن، ألزذن،  اًعحـة ألوىل، -ذزاسة سلازهة ابًفلَ اإلسالسم –ٔب.ذ ٔبهوز سَعان، سعاذز الاًزتام يف اًلاهون اـلسين ألزذين - 

 .173، ض 2007
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 اًفصغ اًصاتؽ: ؿسم حواس اًعـن يف اثفاق اًوساظة ادلزائية. 

تي ٔلي ظـؼن سؼواء تان  سؼن ظؼصق اًعـؼن اًـاذيؼة ٔبو كؼري اًـاذيؼة، وسـياٍ ٔبن اثفاق اًوساظة ادلزائية كري كا

واًعـن ُو وس يةل كاهوهيؼة ، جسؼمح ٔلظؼصاف ارلعؼوسة ادليائيؼة )ادلزائيؼة( ذؼالل ٔبخؼي سـؼني ، تعَؼة حفؼط 

اًلضية سن خسيس صالك وسضموان.
1

 

 اـلعَة اًثاين: ألثص اـلرتثة ؿىل فضي اثفاق اًوساظة ادلزائية.

ول اًوساظة ادلزائية اـللرتحة سؼن كدؼي وهيؼي ازلِوزيؼة ، ٔبو ؿؼسم اًوظؼول ٕاىل اثفؼاق  تؼني يرتثة ؿىل ؿسم كد

ٔبظصاف اًوساظة ، ٔبو ؿسم كيام  ادلاين إبمتام  الاًزتاساث اًواكـة ؿَيَ ، كيؼام سؼن هيمؼَ ألسؼص ٕاىل ٕادعؼاز وهيؼي 

ة سٌعلية  ًفضي ٕاحؼصاء اًوسؼاظة ، ٕار ازلِوزية الختار كصاٍز ابًخرصف يف اصلؾوى ادلزائية، ويـس ُشا ألسص هديج

يلوم وهيي ازلِوزية ابًخرصف يف سَف اًلضية ٕاسا ؾن ظصيق اذلفؼغ اإلذازي،  ٔبو خؼسوةل  اًلضؼية ٔبسؼام  ادلِؼة 

 اكلخعة ٌَفعي فهيا.        

يا جية اٍمتيزي تني ألثص اـلرتثة ؿىل فضي اًوساظة ادلزائية حبسة اـلصحةل اًيت ابءث فهيا ابًفضي.  ُو

 اًفصغ ألول: ألثص اـلرتثة ؿىل ؿسم كدول  اكرتاخ  اًوساظة ادلزائية.

  يخزؼش ،مبجصذ ؾصط ٕاحصاء اًوساظة ادلزائية ؿىل ألظصاف وؿسم زضا اًضؼايك ٔبو اـلضؼ خى سٌؼَ ٔبو الكُؼٌل، 

   اـلخاتـة.  ٕاحصاءاث  سٌاس حا ثضبٔن  يصاٍ  سا  ازلِوزية  وهيي

 

 

 

                                                           
1
ي وكاهون ذ.ظالخ اصلين حداز ، ظصق وٕاحصاءاث اًعـن  يف ٔبحاكم اقلامك اًـسىصية وفلا ٌَدرشيؽ ادلزائصي، ذزاسة سلازهة تني كاهون اًلضاء اًـسىص - 

 .47اإلحصاءاث ادلزائية، ذاز ارلضلوهية، اًلدة اًلسمية، ادلزائص، تسون س ية ورش، ض 
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 ىل فضي اثفاق اًوساظة يف سصحةل اـلفاوضاث.اًفصغ اًثاين: ألثص اـلرتثة ؿ

يرتثة ؿىل فضي اثفاق اًوساظة ادلزائية يف سصحةل اـلفاوضاث هفؼ  ألثؼص اـلرتثؼة ؿؼىل فضؼي اًوسؼاظة ؾيؼس 

اكرتاهحا ؿىل ألظصاف، ابإلضافة ٕاىل سلوظ اـلست اًيت سضت كدي حؼسوج ٕاحؼصاء اًوسؼاظة اطلي ٔبذى ٕاىل كعؼؽ 

 اؾخحازا  سن اًيوم اًخايل  ًفضي ُشا اإلحصاء.  اًخلاذم،  وثحسبٓ سست خسيست 

 اًفصغ اًثاًر: ألثص اـلرتثة ؿىل ؿسم ثيفيش  اًزتاساث اًوساظة ادلزائية.

  االثفاق  ثيفيش  يمت  ؾل  سن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية اـلـسل واـلمت ؿىل ٔبهَ:" ٕارا 8سىصز  37اـلاذت ًلس هعت 

". اـلخاتـة  ٕاحصاءاث  سٌاس حا ثضبٔن  يصاٍ  سا  ازلِوزية  وهيي  يخزش ،  اقلسذت  يف الٓخال
1

 

يا  يخجَ كاًحا وهيي ازلِوزية  ٕاىل ظصخ اًزناغ ؿىل ادلِة  اًلضائية  اكلخط ٌَفعي فيؼَ، ابإلضؼافة ٕاىل رعل  ُو

 9ىؼصز س 37اـلاذت ميىن ًوهيي ازلِوزية سذاتـة اًضرط اطلي ىلك ؾن ثيفيش اثفاق اًوساظة ادلزائية ظحلا ًيط 

  يف  ؿَهيؼا  اـللصزت  ٌَجصمية اـليعؼوض  ٌَـلوابث  يخـصط سن كاهون اإلحصاءاث ادلزائية اًيت ثيط ؿىل ٔبهَ :" 

 اًـلوابث  كاهون  سن 147 سن اـلاذت   اًثاهية  اًفلصت
2
 اًوساظة  اثفاق  ؾن ثيفيش  معسا  اطلي ميخيؽ ، اًضرط 

حغ ُيؼا  ٔبن حمرضؼ اًوسؼاظة ادلزائيؼة ُؼو سؼ يس ثيفيؼشي ، فؼميىن ، واـلال طلعل  اقلسذ  ألخي  اهلضاء  ؾيس 

سدارشت ٕاحصاءاث اًخيفيؼش اـليعؼوض ؿَهيؼا يف كؼاهون اإلحؼصاءاث اـلسهيؼة واإلذازيؼة السؼديفاء اًخـويضؼاث اـلسهيؼة، 

ى سٌؼَ ابإلضافة ٕاىل حتصيم اصلؾوى اًـموسية ؾن ادلصمية حمي اًوسؼاظة ادلزائيؼة واثًثؼا  اـلخاتـؼة ادلزائيؼة  ٌَمضؼ خ

                                                           

1
 وهيي  يحاذز االثفاق،  يف  ألخي اقلسذ  يف  اًوساظة  اًزتاساث  ثيفيش  ؿسم  حاةل  فلصثَ اًثاهية ؿىل ٔبهَ:"يف سن كاهون اًعفي يف 115نٌل ثيط اـلاذت  - 

  .ازلِوزية مبخاتـة اًعفي" 

2
          144سن اـلاذت  3و 1ألفـال الٓثية ثـصط سصحىدهيا ٌَـلوابث اـللصزت يف اًفلصثني :" 147اـلاذت ثيط   - 

ألفـال وألكوال  – 2وألكوال واًىذاابث اًـَيية اًيت يىون اًلصط سهنا اًخبٔزري ؿىل ٔبحاكم اًلضات ظاـلا ٔبن اصلؾوى ؾل يفعي فهيا هنائيا. ألفـال  – 1

 .واًىذاابث اًـَيية اًيت يىون اًلصط سهنا اًخلَيي سن صبٔن ألحاكم اًلضائية واًيت يىون سن ظحيـهتا اـلساش ثسَعة اًلضاء ٔبو اس خلالهل"
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اطلي ٔبذي ابًزتاساث اًوساظة ادلزائية، واذلنك ؿَيَ ابًـلوابث اـللصزت دليحة اًخلَيي سن صبٔن ألحاكم اًلضؼائية، 

وسؽ لك ُشا فٕاهَ سن اـلسددـس اإلذالل ابالًزتاساث اـلخفق ؿَهيا يف اثفاق اًوساظة ادلزائية تـؼس ٔبن يعؼحح سؼ يسا 

 ثيفيشاي.  

 ذامتـــة.

يف اإلحصاءاث وثوس يـا ـلحسٔب اـلالمئة اـللصز ٔلؾضاء اًيياتة اًـاسؼة  ٔبكؼص اـلرشؼغ ادلزائؼصي يف ذسسة ـلحسٔب اًرسؿة 

ثـسيهل ألذري بًٓية اًوساظة ادلزائية هحسيي  ؾن اـلخاتـة ادلزائية  ًخرفيف اًـةء ؾؼن تاُؼي اًلضؼاء، ؿؼىل قؼصاز 

اًسؼاتلة يف  اًوسؼاظة اـلسهيؼة اًؼيت ٔبنؼسث  ابيق اًدرشيـاث ادلزائية ٌضلول اـلخعوزت ، ًىؼن ابًصحؼوغ ٕاىل اًخجصتؼة

ؾزوف اـلخلاضني يف اٌَجوء ٕاٍهيا ذلي ىزاؿاهتم ، وثفضيَِم  ًعصهحؼا  ٔبسؼام اًلؼايض ، ابإلضؼافة ٕاىل اذلجؼم اًىدؼري 

ٌَـمي اطلي ميازسَ كضات اًيياتة ، ٔبضف ٕاىل رعل اًنك اًىدري ٌَلضااي اـلمىن ؾصضِا ؿىل اًوساظة ادلزائيؼة، فِيؼا 

سة اس خفِام هحريت حول سسى جناخ ُشٍ الًٓية ادلسيست يف اـليسان اًـمًل، دعوظا يف ػي متسم كضؼات ثحل  ؿال

 اًيياتة ابٔلساًية اًالكس يىية يف جماهبة ادلصمية.  
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 :اًـمصاحـــؽ

  ذ. ٔبهصم ؾحس اًصساق اـلضِساين، وضبٔث هبجت اًحىصي، سوسوؿة ؿؿل ادلصمية واًححؼر ألدعؼايئ ادليؼايئ

-ُؼؼ1430ًلضاء واًرشظة واًسجون، ذاز اًثلافة  ًٌَرش واًخوسيؽ، ؾٌلن ، ألزذن، اًعحـة ألوىل، يف ا

 .42م، ض2009

 

  ذ.ٔبهي  حسية اًس يس اقلالوي، ا اًعَح ؤبثؼٍص  يف اًـلوتؼة وارلعؼوسة ادليائيؼة، ذزاسؼة سلازهؼة،  زمي

 .74، ، ض2011ًٌَرش واًخوسيؽ، 

 اهلضاء اصلؾوى ادليائيؼة  ؤبحؼوال تعالهؼَ، ذاز ادلاسـؼة ادلسيؼست،  ذ.ٔبمحس َلوذ ذَف، اًعَح ؤبثٍص  يف

 .24، ض2008سرص، 

  ؼيؽ ادلزائؼؼصي، ادلؼؼزء ألول، ذيؼؼوان ٔبمحؼؼس صؼؼويق اًضؼؼَلاين، سدؼؼاذئ الاحؼؼصاءاث ادلزائيؼؼة   يف اًدرشؼ

 .76،ض 1998اـلعحوؿاث ادلاسـية، ادلزائص 

  ذاز -ذزاسؼة سلازهؼة  ابًفلؼَ اإلسؼالسم –ذين ٔب.ذ ٔبهوز سَعان، سعؼاذز الاًؼزتام يف اًلؼاهون اـلؼسين ألز ،

 .173، ض 2007اًثلافة ًٌَرش واًخوسيؽ، ؾٌلن، ألزذن،  اًعحـة ألوىل، 

 ،2012ذًيةل خَول، اًوساظة اًلضائية يف اًلضااي اـلسهية والاذازية، ذاز اًِسى، ؿني سَؼيةل ، ادلزائؼص   ،

 .32ض

 ظصق اهلضاء اصلؾوى ادلزائية ) ذزاسة سلازهؼة(، جمؼةل  ُياء حدوزي َلس ، اًوساظة ادليائية وعصيلة سن

 .15م، ض 2013زساةل اذللوق، اًـسذ اًثاين ، خاسـة هصتالء، اًـصاق، 

  ،ٔب.ذ. حسن ؿًل اطلهوة، اـلخسوظ يف رشخ اًلاهون اـلسين، اًرضؼز، ذاز وائؼي ًٌَرشؼ، ؾؼٌلن ، ألزذن

 .462و 461م، ض 2006اًعحـة ألوىل، 

  اًيياتؼؼة اًـاسؼؼة ابًضؼؼحط اًلضؼؼايئ، ذزاسؼؼة سلازهؼؼة، ذاز اًِؼؼسى ، ؿؼؼني سَؼؼيةلظؼؼاُصي حسؼؼني، ؿالكؼؼة- 

 .24ادلزائص،تسون س ية ورش، ض
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  ،ذ. يلاص فصاش، اًوساظة وعصيق تسيي ذلي اًزناؿاث  يف كؼاهون اإلحؼصاءاث اـلسهيؼة واإلذازيؼة ادلسيؼس

 .69،  ض2012، ألتياز، ادلزائص، 01جمةل اقلوكة اًـَيا، اًـسذ 

 َلؼس ابتعؼيي،  اًوسؼاظة  ادليائيؼة يف اًؼيؼم اـلـارصت)ذزاسؼة حتَيَيؼة(، زسؼاةل ساخيسؼ خري يف  ايزس جن

 .133م،  ض 2011-ُؼ1432اًـساةل ادليائية، خاسـة انيف اًـصتية ٌَـَوم ألسٌية، اًصايط، اًسـوذية، 

 ازهؼة يف اًلؼواهني ٔب.ذ. تاسي  اًسـيس، رشخ كاهون ٔبظؼول اقلؼانٌلث ادلزائيؼة، ذزاسؼة حتَيَيؼة ثبٔظؼيَية سل

ا، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسيؽ، ؾٌلن، ألزذن،   . 166م، ض 2008-ُؼ1429ألزذهية واـلرصية وكرُي

  ،ًيىل كايس، اًعَح يف حصامئ الاؾخساء ؿىل ألفصاذ، فَسفذَ وظوزٍ وثعحيلَ يف اًلؼاهون ادليؼايئ اـللؼازن

 . 147م، ض2011ذاز ادلاسـة ادلسيست،اإلسىٌسزية، 

 ُ َاسي ادليًل، حق اًرسؿة يف الاحصاءاث ادلزائية، سًضوزاث اذلَؼيب اذللوكيؼة، تؼريوث ، ًحيؼان، ًفذ

 .128، ض2012اًعحـة ألوىل، 

  َلس حىمي حسني اذلىؼمي، اًيؼصيؼة اًـاسؼة ٌَعؼَح  وثعحيلاهتؼا يف اـلؼواذ ادليائيؼة ، ذزاسؼة سلازهؼة، ذاز

 وساتـسُا. 154، ض  2009 اًىذة اًلاهوهية ، ذاز ص خاث ًٌَرش واًربجمياث، سرص،

  لوذ اصلوةل  راث اًعاتؽ اصلويل، ذزاسة سلازهة، ذاز اًثلافة  ًٌَرشؼ ؾذ. سصاذ َلوذ اـلواخست، اًخحىمي يف

 .24و 23م، ض2010-ُؼ 1431واًخوسيؽ، ؾٌلن، ألزذن، اًعحـة ألوىل، 

  يؼؼة ، ) ذزاسؼؼة ثبٔظؼؼيَية  ذ. ؾحؼؼس اًؼؼصحٌلن اصلزايج ذَفؼؼي، اذلؼؼق يف اًضؼؼىوى نليؼؼس  ؿؼؼىل اـلخاتـؼؼة ادلزائ

 .240و 239م، ض  2012حتَيَية سلازهة(، سًضوزاث اذلَيب اذللوكية، تريوث، ًحيان، اًعحـة ألوىل، 

 - ،ُؼؼ1434.ذ. َلوذ سععف ، اسلاية اًلاهوهية ٌَمهتم يف اًلاهون اـللازن، ذاز اًىذاة اذلسير، اًلؼاُصت-

 وسا تـسُا. 11م، ض 2013

 اًيؼصية اًـاسة ٌَعؼَح  وثعحيلاهتؼا  يف اـلؼواذ ادليائيؼة، ذزاسؼة سلازهؼة، ذاز ذ.َلس حىمي حسني اذلىمي ،

 .154،ض 2009اًىذة اًلاهوهية، ذاز ص خاث ًٌَرش واًربجمياث، سرص، 

  ، سؼؼىن َلؼؼس تَؼؼو حسؼؼني اسلؼؼساين، اًعؼؼفة يف كؼؼاهون اًـلؼؼوابث ، ذزاسؼؼة سلازهؼؼة، ذاز ادلاسـؼؼة ادلسيؼؼست

 .36، ض 2014/2015الاسىٌسزية،سرص 
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  ذ. َلس َلوذ سـيس، كاهون اإلحصاءاث ادليائية  سـَلا ؿَيَ تؼبٓزاء اًفلِؼاء و ٔبحؼاكم اًلضؼاء  واـلضؼالكث

اًـمَيؼؼة يف ثعحيلؼؼَ،اًىذاة ألول، يف اصلؾؼؼوى ادليائيؼؼة ومجؼؼؽ الاسؼؼ خسالالث  واًخحليؼؼق، ذاز اًفىؼؼص 

 .292م، ض2009ه/ 1430اًـصيب، اًعحـة ألوىل، 

  ض 2008يفيؼش يف اـلؼواذ اـلسهيؼة ، ذاز ُوسؼة ، ادلزائؼص، اًعحـؼة اًثاهيؼة، سصوك هرص اصلين ، ظصق اًخ،

64. 

  يؼة جنميي حٌلل ، ذًيي اًلضات  ٌَحنك يف ادليح واكلاًفاث ، يف اًدرشيؽ ادلزائصي ؿىل ُسي اـلحاذئ اصلًو

 .468ٌَمحاهكة اًـاذةل،ادلزء اًثاين، ذاز ُوسة، ادلزائص ض

  َيؼَ، ذاز ادلاسـؼة ادلسيؼست ًٌَرشؼ واًخوسيؼؽ، اإلسؼىٌسزية، اًعحـؼة سـس مجيي اًـجصسم، حلوق افلين ؿ

 .109ُؼ، ض1433-م2012ألوىل، 

  ،ذ.سـساوي َلس ظلري، اًـلوتة وتسائَِا يف اًس ياسة ادليائيؼة اـلـؼارصت، ذاز ارلضلوهيؼة ًٌَرشؼ واًخوسيؼؽ

 .163و 162م،ض 2012-ُؼ1433ادلزائص ، 

 ٍص يف اصلؾوى اًـاسة، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسيؽ،   ؿًل َلس اـلحيضني، اًعَح ادليايئ ؤبث 

  ،65و 64م، ض 2010-ُؼ،1431ؾٌلن ، ألزذن، اًعحـة ألوىل. 

  ،ذ.ظالخ اصلين حدؼاز ، ظؼصق وٕاحؼصاءاث اًعـؼن  يف ٔبحؼاكم اقلؼامك اًـسؼىصية وفلؼا ٌَدرشؼيؽ ادلزائؼصي

ئيؼة، ذاز ارلضلوهيؼة، اًلدؼة اًلسميؼة، ذزاسة سلازهة تني كؼاهون اًلضؼاء اًـسؼىصي وكؼاهون اإلحؼصاءاث ادلزا

 .47ادلزائص، تسون س ية ورش، ض 

 اًيعوض اًدرشيـية.

  48يخعمن كاهون الاحصاءاث ادلزائية،ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ 155-66ألسص زمق 

 .1966ًس ية 

   ًس ية  49زائصية، اًـسذيخضمن كاهون اًـلوابث ، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادل 156-66ألسص زمق

1966. 
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  40، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية،  اًـسذ  155-66اـلـسل واـلمتم ًٔلسص   02-15ألسص زمق 

 .2015ًس ية 

  49، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ156-66اـلـسل واـلمتم ًٔلسص زمق  23-06اًلاهون زمق 

 .2006ًس ية 

  15، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ 156-66اـلـسل واـلمتم ًٔلسص زمق  01-09اًلاهون زمق 

 .2009ًس ية 

  ًس ية  15، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ 156-66اـلـسل ًٔلسص زمق  14-11اًلاهون زمق

2011. 

  07ة ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ ، ادلصيست اًصمسي156-66اـلـسل واـلمتم ًٔلسص زمق  01-14اًلاهون زمق 

 .2014ًس ية 

  2015ًس ية  39يخـَق حبٌلية اًعفي، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية، اًـسذ  12-15اًلاهون زمق. 

  يخضمن كاهون اإلحصاءاث اـلسهية واإلذازية ، ادلصيست اًصمسية ٌَجمِوزية ادلزائصية،   09-08اًلاهون زمق

 .2008ًس ية  21اًـسذ
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 سوكف اًلاهون اصلويل اإلوساين سن سـاسةل ٔبسري اذلصة
 

 ،بٔس خار حمارض "بٔ"ًصيس َلس بمٔحساصلنخوز/    

 سـيستخاسـة     

 

 سلسسة

 

ًلس اُمت اًلاهون اصلويل اإلوساين اُامتسًا ابًلًا تبٔسري اذلصة سٌش جفص سيالذٍ ؿىل يس " ُرني ذوانن"
1

 ،

ية ثـخين تبٔسري اذلصة ابؾخحاٍز سن ٔبضم اـلضالكث        و اًعـاة وكس صِس اًلصن اًفائت ؿّست اثفاك  ياث ذًو

، 27/07/1929اًياجتة ؾن اذلصوة، و تـغ ُشٍ االثفاكياث دّععت ـلـادلة ٔبوضاغ ٔبسري اذلصة سثي اثفاكية 

اذلصة و اًحـغ الٓدص ؿاجل سضلكة ألزسى مضن سواذ االثفاكية سثي اثفاكية الُاي الحرتام كواهني و ٔبؾصاف 

 .1907اًربية س ية 

و كس ادذمت اًلاهون اصلويل اإلوساين ثعوزٍ يف صبٔن سـادلة ٔبوضاغ ٔبزسى اذلصة ابالثفاكية اًثاًثة سن 

ساذت ًض ىت اـلسائي اـلخـَلة تبزٔسى اذلصة، مّث  143اثفاكياث حٌيف، حير دّععِا جلك سواذُا اًحاًف ؿسذُا 

 سٌَ ٌَملاثَني و ٔبزسى اذلصة. 44ّععًا اـلاذت خم 1977خاء اًربوثوهول اإلضايف ألول ًس ية 

سن االثفاكية اًثاًثة اـلشهوزت " ٔبّن ُشٍ االثفاكية حتي حمي اثفاكية  134و كس خاء يف اـلاذت 

27/07/1929." 

 و تياًء ؿىل رعل فٕاّن اًوضؽ اًلاهوين اصلويل ٔلزسى اذلصة حاًيًا حتوكَ اًيعوض و االثفاكياث الٓثية:

سن اثفاكية الُاي ثضبٔن احرتام كواهني و ٔبؾصاف اذلصة اًربية 20ىل إ  04اـلواذ سن  -1
2
. 

                                                           
1
و ُو اًصخي اطلي كاذث زؤيخَ ٕاىل ٕاوضاء حصنيت اًعَية ألمحص واًِالل ألمحص يف مجيؽ ٔبحناء اًـاؾل، و  ،1910و ثويف س ية  1828ُوصل يف حٌيف س ية  

ٌَعَية ألمحص اـلزاز يوم  اطلي ابث واحًسا سن ازيني حعال سٌاظفة ؿىل خائزت هوتي ٌَسالم ؾيسسا سٌحت ٌَمصت ألوىل. ٔبهؼص اـلوكؽ اًصمسي ٌَجية اصلًوية

07/11/2015. 

- https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/87lgmg.htm visité le 07 /11/2015. 

2
 .18/10/1907 اًعاذزت يف  

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/87lgmg.htm
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ثضبٔن سـاسةل ٔبزسى اذلصة 1949ٔبوث  15هعوض االثفاكية اًثاًثة سن اثفاكياث حٌيف اـلؤزذة يف  -2
1
. 

 .07/06/1977سن اًربوثوهول اإلضايف ألول الثفاكياث حٌيف اًعاذز يف  85، 44اـلاذاتن  -3

اًلاهوهية يمتخؽ ٔبزسى اذلصة حبٌلية هحريٍت و حيخَون سصنزًا سمتزّيًا يف اًـالكاث تني و مبوحة ُشٍ اًيعوض 

 اصلول اـلخحازتة.

ا اًلاهون اصلويل اإلوساين ٔلزسى اذلصة سن ذالل  مفاعم اي حصى ٔبوخَ و ظوز اسلاية اًيت يوفُص

 اًيعوض و االثفاكياث اصلًوية؟.

 : ثـصيف اًلاهون اصلويل اإلوساينٔبوالً  -

ؾل يس خلص اًفلَ اصلويل حىت الٓن ؿىل ثـصيف حمّسذ ٍلؽ ؿَيَ ٌَلاهون اصلويل اإلوساين، و ؾل يلف ألسص  

ؾيس ُشا اذلس تي ٔبّذى ُشا اًخضازة يف حتسيس اًخـصيف اصلكيق ٕاىل ثساذي سـياٍ سؽ كرٍي سن اًلواهني اًيت 

 اصلويل ًزنغ اًسالخ و اًلاهون اصلويل ًالحئني.ثلرتة نثريًا سٌَ سثي اًلاهون اصلويل ذللوق اإلوسان و اًلاهون 

ًىن تـيسًا ؾن ُشا ادلسل اطلي كس يعول ًو اس خـصضياٍ، فٕاهَّ ميىن ثـصيف اًلاهون اصلويل اإلوساين:"  

تبٔهَّ رعل اًفصغ سن ٔبفصغ اًلاهون اصلويل ٔباّيً تان سعسٍز و اطلي هيسف ٕاىل حٌلية ألصزاض و اـلمخَاكث ٕااّبن 

اصلويل ٔبو اصلاذًل تلية حرص هعاق ألرضاز يف ثغل اًيت يس خَزرما ظحيـة اًزناغ و اذلّس سن  اًرصاغ اـلسَح

حصية ٔبظصاف اًزناغ يف ادذياز وسائي و ظصق اًلذال "
2
. 

 : ثـصيف ٔبسري اذلصةاثهياً  -

يـصف ٔبسري اذلصة تبٔهَّ:" لّك رسط يلؽ يف كدضة ؿسٍو هل يف سسن اذلصة ٔلس حاة ؾسىصية "
3
. 

ـصيف يمتزّي تـّست دعائط جية ٔبن ثخوافص يف اظعالخ ٔبزسى اذلصة و تياًء ؿىل سا ثلصزٍ و ُشا اًخ

ية، و ُشٍ ارلعائط عم:  اـلوازيق اصلًو

ٔبّن ٔبسري اذلصة ميىن ٔبن يىون سن اـللاثَني ٔبو كري اـللاثَني: رعل ٔلّن اًخفصكة تني ُشين الاظعالحني الكت  بٔ.

ية تافًّة. و تياًء ؿىل هط اـلاذت خساًل ؾييفًا يف اًفلَ اصلويل و اـلوا سن اثفاكية حٌيف اًثاًثة ثضبٔن  04زيق اصلًو

                                                           
1
و ؾصضت ٌَخوكيؽ و اًخعسيق و الاهضٌلم سن كدي اـلؤمتص اصلتَوسايس ًوضؽ اثفاكياث  1949ٔبوث  12ةل ٔبزسى اذلصة يف اؾمتسث اثفاكية حٌيف ثضبٔن سـاس 

 .1949ٔبوث  12ٔبفصيي ٕاىل  21ذًوية سلاية ةحااي اذلصوة اـليـلس يف حٌيف ذالل اًفرتت سن 

2
. و 10، 9، ض ض  ، ذاز اٍهنضة اًـصتية ابًلاُصت1991سالسية، ظحـة ٔبوىل، ؾحس اًلين َلوذ: اًلاهون اصلويل اإلوساين، ذزاسة سلازهة ابًرشيـة االٕ  

 .108، ذاز اٍهنضة اًـصتية، ض 2003اصلنخوز/سـيس ساؾل حويًل: اـلسذي صلزاسة اًلاهون اصلويل اإلوساين، ظحـة 

3
 ذاز اٍهنضة اًـصتية. ،1999ٔبهؼص يف اـلوضوغ ابًخفعيي، اصلنخوز/ ؾحس اًواحس اًفاز: ٔبحاكم سـاسةل ٔبزسى اذلصة،  
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سـاسةل ٔبزسى اذلصة ٔبهّنا جتمؽ تني اـللاثَني و كري اـللاثَني يف ٕاساكن دضوؾِم ٔلحاكم ٔبزسى اذلصة، و ُشا 

 رسط و ؾل هلي لك واحض يف سـاين ُشٍ اـلاذت ال س امي اًفلصت ٔب و اًفلصت ة، و ًِشا كَيا تبّٔن ألسري ُو لك

سلاثي
1
. 

ٔبن يىون ألزس يف سسن اذلصة: و ُشا سا يـخرب رشظًا السسًا سن اًياحية اًزساهية الؾخحاز اًضرط ٔبسري  ة.

حصة، ٕار حىون ألوضاغ تني اصلًوخني ذائصت تني اذلصة و اًخسذي اصلويل، نٌل حيسج الٓن يف اًـصاق، و سا 

 ـصاق و اًىويت.حسج يف اذلصة اًيت تاهت ذائصت تني اً

ألس حاة اًـسىصية: و عم ألفـال اًيت كام هبا اًضرط كدي وكوؿَ يف ألزس و اًيت تاهت سخدًا ٔلزسٍ. و  ح.

ُشا اـلـىن يضمي كيام اًضرط ابـلساطمة اًفـَية يف ألؾٌلل اًلذاًية توظفَ سلاثاًل، و ُؤالء ضم ٔبوحض فئاث 

و سا يرسي ؿىل اـللاثَني ٔبيضًا و ٕافصاذ ٔبزسى اذلصة، ٔبو كياسَ ابٔلؾٌلل اصلفاؾية ذا ذي ذوهلم و ٔبزاضهيم ُو

اـللاوسة اًضـحية اطلي حيمَون اًسالخ سن ثَلاء ٔبهفسِم ؾيس اكرتاة اًـسو ـللاوسة اًلواث اًلاسية ذون ٔبن يخوافص 

صة. نٌل سن االثفاكية اًثاًثة ارلاظة تبزٔسى اذل 7-/بٔ 4هلم اًوكت ًدضىيي وحساث سسَحة هؼاسية وفلًا ٌٌَلذت 

يضمي ُشا اٌَفغ ٔبيضًا اـلسهيني اطلين يخـَق معَِم ابًـمَياث اًـسىصية سثي بٔفصاذ ألظلم اـلالحية و اًـاسَني 

 ؿىل اًسفن و اًعائصاث اـلسهية اًخاتـة ٔلظصاف اًزناغ، ابًيؼص ٕاىل ظَهتم اًوزيلة ابًـمَياث اًـسىصية.

اذلصة، فِىي تـس ظسوز اثفاكية حٌيف اًثاًثة ٔبظححت ٔبّسا اًفئاث اًيت ميىن اؾخحاز ٔبفصاذُا سن ٔبزسى  

ال ثثرِي ٔبّي ذالٍف يف اًفلَ اصلويل و ضم: ٔبفصاذ اًلواث اـلسَحة اًصمسية، ٔبفصاذ اـلَيض ياث و اًوحساث اـلخعوؿة 

 ألدصى، اـلسهيني سصافلو اًلواث اـلسَحة، ٔبفصاذ ألظلم اـلالحية ٌَسفن و اًعائصاث، اـلسهيون ٔبفصاذ اـللاوسة

اًضـحية
2
. 

ٔبّسا ؾن اًفئاث اًيت ال ثـخرب مضن ٔبزسى اذلصة تي صلهيا وضـًا كاهوهيًا ذاظًا فِىي: ٔبفصاذ ارلسساث اًعحية  

و اصليًية، ادلواسي ، اـلصحزكة
3
. 

                                                           
1
 .114ض  ، ذاز اٍهنضة،1998و ُو سا يؤيسٍ اصلنخوز/ؾحس اًواحس اًفاز يف نخاتَ حٌلية اًساكن اـلسهيني و ألؾيان اـلسهية ٕااّبن اًزناؿاث اـلسَحة،  

2
  .1929حويَية  27ـلخـاكست حمي اثفاكية سن ُشٍ االثفاكية ثيط ؿىل ٔبهَّ حتي ُشٍ االثفاكية يف اًـالكاث تني ألظصاف ا 134س امي و ٔبن اـلاذت  

3
 سن االثفاكية اًثاةل ؿىل ٔبّن: " ٔبفصاذ ارلسساث اًعحية و اصليًية اطلين جسددلهيم اصلوةل الزٓست ـلساؿست ٔبزسى اذلصة ال يـخربون ٔبزسى 33هعت اـلاذت  

 حصة...............".

 ؿسم اؾخحاز ادلاسوش ٔبسري حصٍة ٕارا وكؽ يف كدضة ارلعم ٔبزياء كياسَ تبٔؾٌلل اًخجس  حىت و سن اـلَحق اإلضايف ألول رصاحة ؿىل 46/1نٌل هعت اـلاذت    

 ًو تان فصذاً سن ٔبفصاذ اًلواث اـلسَحة.
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ا اًلاهون اصلويل اإلوساين ٔلسري اذلصةاثًثاً  -  : ظوز اسلاية اًيت يوفُص

 ثحسو ٔبضم ظوز ُشٍ اسلاية فامي يًل:    

  حق ألسري يف اـلـاسةل ابـلساوات: بٔ 

سن اًربوثوهول  16اُمت اًلاهون اصلويل اإلوساين مبحسٔب اـلساوات تني ٔبزسى اذلصة، حير هعت اـلاذت 

يًا تبٔيّة سـاسةل  اإلضايف ألول ؿىل ٔبهَّ: " سؽ سصاؿات ٔبحاكم ُشٍ االثفاكية فامي يخـَق جصثة ألزسى و خًسِم و ُز

الهتم اـلِيية، يخـني ؿىل اصلوةل اذلاحزت ٔبن ذمزيت ميىن ٔبن متيح هلم  ثسخة حاٍهتم اًعحية ٔبو ٔبؾٌلزضم ٔبو سُؤ

ثـاسَِم مجيـًا ؿىل كسم اـلساوات ذون ٔبي متيزي ضاز ؿىل بٔساش اًـيرص ٔبو ادلًس ية بٔو اصّلين ٔب والٓزاء اًس ياس ية 

 ٔبو ٔبي سـايري ذمازةل ٔبدصى".

وات تني مجيؽ ٔبزسى اذلصة يف اـلـاسةل سن اصلوةل فداس خلصاء هط ُشٍ اـلاذت يس خًذج ٔبّن سدسٔب اـلسا

اذلاحزت سىفول، و رعل هؼصًا الحتاذ سصنزضم اًلاهوين و ُو ٔبهّنم مجيـًا ٔبزسى حصة اتتـني ًسَعة ذوةٍل سـاذيٍة 

سةل صلٍوهتم/ و ابًخايل هلم مجيـًا هف  اذللوق اًيت ًلريضم و ؿَهيم راث اًواحداث، و ال جية اًخفصكة تيهنم يف اـلـا

تياًء ؿىل اًـيرص ٔبو ادلًس ية ٔبو اصلين ٔبو الٓزاء اًس ياس ية ٔبو ٔبّي سـياز بٓدص ٌَمتيزي، سؽ اإلصازت ٕاىل ٔبّن معوم 

سن االثفاكية  25/04ُشٍ اـلاذت ال يـين ؿسم وحوذ تـغ الاس خثٌاءاث اًوازذت يف هط ُشٍ اـلاذت، ٕار وفلًا ٌٌَلذت 

زسى اذلصة سثي ثغل اًيت يخـنّي وحوذُا تني اًصخال و اًًساء سن اًثاًثة جيوس ٕاحصاء ثفصكة رضوزية تني تـغ بٔ 

ألزسى، ٔبو اًخفصكة تني ٔبزسى اذلصة ثسخة اًصثة اًـسىصية اًيت حيمَوهنا
1
. 

سن االثفاكية اًثاًثة حق بٓدص سؤذاٍ دضوغ ٔبزسى اذلصة ًسَعة اصلوةل اـلـاذية  12و ًلس ٔبصازث اـلاذت 

ذ اًـسىصيني ٔبو اـلسهيني اًيت ٔبزسهتمو ًي  ٌَوحساث اًـسىصية بٔو ألفصا
2
. 

                                                                                                                                                                                            

  سن اًربوثوهول ألول اًوضؽ اًلاهوين ٌَمصحزكة تبٔهَّ ال يمتخؽ توضؽ اـللاثي ٔبو ٔبيس اذلصة. 47/1نٌل ظاقت اـلاذت    

1 
ًصثة ٔبزسى اذلصة، حير ٔبوحدت اـلاذت اـلشهوزت ٔبواًل ثحاذل ٔبظصاف اًزناغ اإلتالػ ؾن ٔبًلاة و زثة مجيؽ  45ٕاىل  43ًثة اـلواذ سن ٔبفصذث االثفاكية اًثا

ضحاظ ألزسى سـاسةل اً  44سن ُشٍ االثفاكية تلية ضٌلن اـلساوات يف اـلـاسةل تني ألزسى سن اًصثة اـلٌلزةل، و ٔبوحدت اـلاذت  04ألصزاض اـلشهوزين يف اـلاذت 

سن اثفاكية الُاي ثضبٔن اذلصة اًربية و اًيت تاهت ٔبول  06ابالؾخحاز اًواحة ًصحهبم و س هّنم. و اًواكؽ ٔبّن ٔبظي ُشٍ اـلاذت اًوازذت يف االثفاكية اًثاًثة ٕاىل اـلاذت 

سن ُشٍ االثفاكية سـاسةل  07ثٌهيم سن اًدضليي، و ثوحة اـلاذت اثفاكية ثوحة احرتام ٔبزسى اذلصة اًضحاظ و ثلمي اؾخحازًا ُاسًا ًصحهبم و كسزهتم اًحسهية و جس خ 

 .410ن اذلصة، ض ٔبزسى اذلصة ؿىل كسم اـلساوات سؽ كواث اذلىوسة اذلاحزت فامي يخـَّق ابًلشاء و اـلسىن و اـلَخ . ٔبهؼص، َلس ؾحس ادلواذ اًرشيف: كاهو

2
و خبالف اـلسؤوًياث اًفصذية اًيت  حتت سَعة ألفصاذ ٔبو اًوحساث اًـسىصية اًيت ٔبزسهتم، يلؽ ٔبزسى اذلصة حتت سَعة اصلوةل اـلـاذية، ال"  حير ثيط: 

 ...."كس ثوخس، حىون اصلوةل اذلاحزت سسؤوةل ؾن اـلـاسةل اًيت يَلاُا ألزسى
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 حق ألسري يف اـلـاسةل اإلوساهية: ة

ية ٔبّن اًلصط ألسايس سن جحز ٔبزسى اذلصة ًي  ُو ثـشيهبم بٔو  سن اـلـَوم ٔبساسًا يف اـلوازيق اصلًو

، و ًِشا ٔبوحة كذَِم ٔبو جضوهيِم، و ٕاهٌّل سٌـِم سن الاس متصاز يف اًلذال ثوظاًل ٕاىل ٕاضـاف كواث اًـسو ًي  ٕاالّ 

اًلاهون اصلويل اإلوساين سـاسةل ٔبزسى اذلصة سـاسةل ٕاوساهية هصمية ثَزتم اصلوةل اذلاحزت تـسم اًليام تبٔي فـي بٔو 

ٕاٌُلل كري سرشوغ يسخة سوث ٔبسري يف ؾِسهتا، نٌل ال جيوس ثـصيضَ ٌَخـشية ٔبو اًدضويَ اًحسين ٔبو اًخجازة 

ربزٍ اـلـادلة اًعحية ًٔلسري ٔبو ال حىون يف سعَحخَ، نٌل ال جية ثـصيضَ اًعحية ٔبو اًـَمية سن ٔبّي هوغ ذّما ال ث

سن  13ٌَهتسيس ٔبو اًس حاة و فضول ازلاُري، و ال جيوس اختار ثساتري اًلعاض ضّسٍ و ُشا لكَّ اسدٌاذًا ٌٌَلذت 

االثفاكية اًثاًثة
1
. 

شا و يَحق ابـلـاسةل اإلوساهية حق ألزسى يف احرتام ٔبصزاظِم ورشفِم يف  مجيؽ ألحوال وألوكاث، ُو

سا يلذيض احذفاػِم جاكسي بَُٔيهتم اـلسهية اًيت تاهت هلم كدي وكوؾِم يف ألزس
2

شٍ اـلـاسةل اإلوساهية ال ثلف  . ُو

سن  14/2ؾيس حس ألزسى سن اًصخال حفسة تي ٕاهنا متخس ٔبيضا ًدضمي اًًساء ألسرياث حير ٔبوحدت اـلاذت 

ًساء ألسرياث جلك الاؾخحاز اًواحة دلًسِن وجية ؿىل بٔي حال ٔبن يَلني سـاسةل ال االثفاكية اًثاًثة سـاسةل اً 

 ثلي سالءسة ؾن اـلـاسةل اًيت يَلاُا اًصخال .

ويَحق ابـلـاسةل اإلوساهية اًيت جية ٔبن يَلِا ٔبسري اذلصة، ؿسم حواس جضليَِم يف ألؾٌلل ارلعصت ٔبو كري 

، ٔبو ألؾٌلل اًيت ثـخرب سن ألؾٌلل اـلِيية ٔبو اذلاّظة سن هصاسة كواث اًعحية ٔبو ٕاساةل ٔبو سزغ ألًلام ألزضية

اصلوةل اذلاحزت
3
 . 

سن االثفاكية اًثاًثة ألؾٌلل ادلائز فلط جضليي ٔبزسى اذلصة فهيا ورعل خبالف  50نٌل حسذث اـلاذت 

احية ٔبو اًخحويَية ٔبو اس خرصاح ألؾٌلل اـلخـَلة إبذازت اـلـسىص ٔبو ثيؼميَ ٔبو ظياهخَ، تاًززاؿة و اًعياؿاث اإلهخ

ارلاساث ٔبو ٔبؾٌلل اًيلي و اـلياوةل اًيت ًي  ًِا ظاتؽ ٔبو قصط ؾسىصي، و ألؾٌلل اًخجازية و اًفٌون و اذلصف 

و ارلسساث اـلزًنية و ذسساث اـليافؽ اًـاسة اًيت ًي  ًِا ظاتؽ ؾسىصي
4
. 

                                                           
1 

، سًضبٔت اـلـازف ابإلسىٌسزية، ض1995اصلنخوز/ؿًل ظاذق ٔبتو ُيف: اًلاهون اصلويل اًـام، ظحـة س ية 
 

819.
 

2 
  سن االثفاكية اًثاًثة. 14وفلًا ٌٌَلذت 

3
  سن االثفاكية اًثاًثة. 54ٕاىل  52اـلواذ سن  

4
 ـلحيٌة ٔبذانٍ:حير ثيط ؿىل: خبالف ألؾٌلل اـلخـَلة إبذازت اـلـسىص ٔبو ثيؼميَ، ٔبو ظياهخَ، ال جيوس ٕازكام ٔبزسى اذلصة ؿًل ثبٔذية ٔبؾٌلل ٔبدصى ذالف ا 
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  حق بٔزسى اذلصة يف اقلاهكة اًـاذةل: ح

ـلية ارلاظة ابًلاهون اصلويل اإلوساين ؿىل ٔبّن سن ادلصامئ اًيت ثلؽ ؿىل ٔبزسى اذلصة ٔبمجـت اـلوازيق اًـا

ٕاظساز ألحاكم ضسضم وثيفيش اًـلوابث ذون ٕاحصاء حمانة ساتلة ٔبسام حموكة سضلّكة جضىيال كاهوهيًا، وحىفي مجيؽ 

اًضٌلانث اًلضائية اًالسسة يف هؼص اًضـوة اـلمتسهة
1

حق ٔبزسى اذلصة اٍمتخّؽ  ، وتياًء ؿىل رعل يىون سن

 تضٌلانث اقلاهكة اًـاذةل واـليعفة واًيت حتّسذُا سوازيق اًلاهون اصلويل اإلوساين واًيت ميىن ثَريعِا يف اليٓت: 

 نفاةل ضٌلانث اًخحليق الاتخسايئ:-1

سن اًِسف  وحمتثي ثغل اًضٌلانث يف احرتام ٕازاذت ألسري توظفَ ٕاوسااًن حىت ٔبزياء اؾخلاهل ٔبو ٔبزسٍ اهعالكاً 

و سٌؽ ألسري سن سـاوذت اًلذال اتزت ٔبدصى يف ظفوف كواث تالذٍ، ذّما يؤذي ٕاىل ٕاضـاف  ألسايس ًٔلزس، ُو

ُشٍ اًلواث اـلخحازتة. و ًِشا فال جيوس ٔبيضا هتسيسٍ ٔبو س ّحَ ٔبو ثـصيضَ ٔلي ٕاسؿاح ٔبو ٕاحجاف ؾيس زفضَ اإلخاتة 

شا سا ثيط ؿَيَ رصاحة اـلاذت   سن االثفاكية اًثاًثة. 17/3ؿىل ٔبي سؤال، ُو

سن راث االثفاكية ٔبيضًا ؿىل ؿسم حواس ذمازسة ٔبي ضلط سـيوي ٔبو تسين ؿَيَ  99/1نٌل هعت اـلاذت 

سلهل ؿىل الاؿرتاف ابطلهة ؾن اًفـي اـلًسوة ٕاًيَ. نشعل يمتخّؽ ٔبزسى اذلصة حبق اس خجواهبم تَلة يفِموهنا 

ية وسا ثخضميَ سن سن االثفاكية اـلشهوزت 17ورعل وفلا ٌٌَلذت  ، واًـةّل سن ُشا اذلق واةحة وعم ٔبن اذلصوة اصلًو

حيوص ثيعق ًلاث سذـسذت، فٕاهَّ سن اًالسم اس خجواة ألسري تَلة يفِمِا حيّسًا حىت يمتىن سن اصلفاغ ؾن 

ُشٍ  هفسَ ابًعصيلة اًيت يصاُا سالمئة و ال يضرتظ يف رعل ٔبن حىون عم راث ًلخَ ألظَية و ٕامنا يَزم ٔبن يـي

اٌَلة و يفِمِا تيفسَ، ٔبسا ٕارا اسذيؽ ؾن اإلخاتة فيجوس حصساهَ سن تـغ اـلزااي اـلميوحة هل و ًىن ال جيوس 

                                                                                                                                                                                            
 اًززاؿة، -

و ٔبو اًخحويَية ٔبو اس خرصاح ارلاساث، فامي ؿسا سا ادذط سهنا ابس خرصاح اـلـاذن و اًعياؿاث اـلياكهيىية و اًىمييائية، وألصلال اًـاسة  اًعياؿاث اإلهخاحية -

 ٔبؾٌلل اًحياء اًيت ًي  ًِا ظاتؽ ٔبو قصط ؾسىصي،

 ٔبؾٌلل اًيلي و اـلياوةل اًيت ًي  ًِا ظاتؽ ٔبو قصط ؾسىصي، -

 ن و اذلصف،ألؾٌلل اًخجازية و اًفٌو -

 اـلزًنية، ارلسساث -

 ذسساث اـليافؽ اًـاسة اًيت ًي  ًِا ظاتؽ ٔبو قصط ؾسىصي. -

1
  سن هؼام زوسا ألسايس. 6ٔب/-8/2اـلاذت  
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اس خـٌلل اًخـشية سـَ. نٌل يَحق هبشا اذلق ٔبيضًا حلَ يف الاس خـاهة مبرتمج ييلي ؾيَ اًخحليق هبا و ٔبن يىون 

اًل طلعل ُشا اـلرتمج سُؤ
1
. 

خؽ حبق ؿسم اذلخ  ٔبو اذلجز ٕااّل ٕارا ثـَّق ألسص إبحصاٍء رضوزي ثلذضيَ حٌلية ُشا و ٕاّن ٔبسري اذلصة يمت 

حصهتم، و ال جيوس ٔبن يسوم ُشا اًوضؽ ؿىل ٔبّي حال لٔنرث ذّما ثخعَحَ اًؼصوف اًيت اكذضخَ و رعل معاًل ابـلاذت 

الاحذياظي ختعم سن ٔبي حنٍك سن االثفاكية، سؽ اإلصازت ٕاىل ٔبّن اـلّست اًيت يلضهيا ٔبسري اذلصة يف اذلخ   21/1

 يعسز حبخسَ سؽ بٔذش رعل تـني الاؾخحاز ؾيس اذلنك تبٔيّة ؾلوتة.

و يَحق هبشا اذلق حق بٓدص يمتثي يف ؿسم حواس اؾخلال ألسري ٕااّل يف سداٍن سلاسة فوق ألزط حمتخؽ 

 جلّك ضٌلانث اًسالسة و اًعحة.

 اًدضىيةل اًلاهوهية ٌَمحوكة: -2

سن االثفاكية اًثاًثة حىٌلً ُاسًا سفاذٍ ٔبّن حماهكة ٔبسري اذلصة سن ادذعاض اقلامك  84ًلس ٔبوحدت اـلاذت 

اًـسىصية وحسُا. و مبوحة ُشا ألسص يىون ألظي يف حماهكة ٔبسري اذلصة ذاضـًا ٌَلضاء اًـسىصي ٌضلوةل 

ري ادذعاض اًلضاء اذلاحزت و رعل تعفذَ ؾسىصاًي، حير ٔبّن ادلصامئ ازحىدت سسن اذلصة، و تشعل ثخوافص سـاي

اًـسىصي، سؽ اإلصازت ٕاىل بّٔن ُشا اذلق يىمتي خبضوغ ألسري ٌَلواهني و ألواسص اًسازية اـلفـول يف اًلواث 

اـلسَّحة ابصلوةل اذلاحزت
2
. 

سن راث االثفاكية ميىن حماهكة ٔبسري اذلصة ٔبسام  84/1و جتسز اإلصازت ٕاىل ٔبهَ تياًء ؿىل هط اـلاذت 

 84/2تان اًدرشيؽ اصلاذًل ٌضلوةل اذلاحزت يسمح مبحاهكة اًـسىصيني ٔبسام ُشٍ ادلِة. نٌل ٔبن اًلضاء اـلسين ٕارا 

سن راث االثفاكية ٔبوزذث رضوزت ٔبن يخوافص يف حماهكة بٔسري اذلصة اًضٌلانث ألساس ية اـلخـازف ؿَهيا سن حير 

                                                           
1
،  تواسعة حمام اذلصة اذلق يف اذلعول ؿًل سـاوهة ٔبحس سسالئَ ألزسى، و اصلفاغ ؾيَ ٔلسريسن االثفاكية اًثاًثة حير ثيط ؿىل: "  105اـلاذت   ي خيخاٍز سُؤ

ي ختعٍص اصلوةل اذلاحزت هبشٍ اذللوق كدي تسء اقلاهكة توكت سٌاسة، و يف حاةل و اس خسؿاء صِوذ، و الاس خـاهة ٕارا زٔبي رعل رضوزاي خبسساث ؿسم  سرتمج سُؤ

 ادذياز ألسري قلام، يخـني ؿىل اصلوةل اذلاسية ٔبن ثوفص هل حماسيًا،.......".

2
ت كية و اًيت ثيط ؿىل: " خيضؽ ٔبزسى اذلصة ٌَلواهني و اٌَواحئ و ألواسص اًسازية يف اًلواث اـلسَحة ابصلوةل اذلاحزت. و ٌضلوةل اذلاحز سن االثفا 82ٔبهؼص اـلاذت  

كضائية ٔبو ؾلوتة ختاًف حلة ٔبن ثخزش ٕاحصاءاث كضائية ٔبو ثبٔذيخية ٕاساء ٔبي ٔبسري حصة يلرتف خماًفة ًِشٍ اًلواهني ٔبو اٌَواحئ ٔبو ألواسص. ؿًل ٔبهَ ال يسمح تبٔية سال

اكة ؿَيَ ٕارا اكرتفَ ٔبحس ٔبحاكم ُشا اًفعي ٕارا هط ٔبي سن كواهني ٔبو ًواحئ ٔبو ٔبواسص اصلوةل اذلاحزت ؿىل اـلـاكدة ؾن معي سا ٕارا اكرتفَ ٔبسري اذلصة تيامن ال يـ

 ٔبفصاذ كواهتا اـلسَحة، وحة ٔبال يرتثة ؿًل سثي ُشا اًـمي ٕاال ؾلوتة ثبٔذيخية".
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ذون ٔبي سَعة ٔبدصى حتاول الاس خلالل و ؿسم اًخحزي، و ُو سا يـين ؿسم دضوغ اًلضاء ٕاال ذلنك اًلاهون 

 ثوحيَ سري اًخحليق ٔبو اقلاهكة حنو ُسف سـني تـيسًا ؾن سفِوم اقلاهكة اًـاذةل و اـليعفة ٔلسري اذلصة.

سن االثفاكية فٕان ٔبسري اذلصة يمتخؽ نشعل حبق ؿسم حواس  86ٕاضافة ٕاىل لك ُشا فٕاهَ و فلًا ًيط اـلاذت 

ٔبهَّ: " ال يـاكة ٔبسري اذلصة ٕاال سصًت واحسًت ؾن اطلهة هفسَ بٔو اقلاهكة ؿىل فـي واحس سصثني ٕار ثيط ؿىل 

اٍهتمة هفسِا"، و ُو سا يـين وحوة حبر اقلوكة يف سسبةٔل س حق هؼص اصلؾوى سن ؿسسَ. و اًصذ ؿىل اصلفؽ 

صاًي و ٔبساس    يًا.اـلحسيئ سن ذفاغ ألسري تـسم حواس هؼص اصلؾوى ًساتلة اًفعي فهيا ابؾخحاٍز ذفـًا كاهوهيًا حُو

سن ُسٍ االثفاكية فٕاهَ سن اًضٌلانث ألساس ية ٌَمحاهكة  103ضف ٕاىل رعل و ابًيؼص ٕاىل هط اـلاذت 

اًـاذةل رضوزت حماهكة ألسري تبزٔسغ وكت ذمىن حير ثيط ُشٍ اـلاذت: " جتصي مجيؽ اًخحليلاث اًلضائية اـلخـَلة 

ىن، نٌل ال جيوس ٕاتلاء ٔبسري اذلصة حمحوسًا تبٔسري اذلصة تبزٔسغ سا جسمح تَ اًؼصوف حبير حيامك تبزٔسغ سا مي

حخسًا احذياظيًا يف اهخؼاز اقلاهكة ٕاال ٕارا تان ُشا اإلحصاء هفسَ يعحق ؿىل ٔبفصاذ اًلواث اـلسَحة يف اصلوةل 

 اذلاحزت ".

و اًواكؽ ٔبن الاًزتام ثرسؿة حماهكة ٔبزسى اذلصة سوخَ ٕاىل سَعاث اصلوةل اذلاحزت، ٕار ٕان اًخـجيي هبشٍ 

ية سن حير اس خجاجهتا الؾخحازاث حلوق اإلوسان اقلا هكة هل بآثٍز اإلجياتية ؿىل مسـة ُشٍ اصلوةل يف اقلافي اصلًو

و زسؿة ثيفيشُا، نٌل ٔبن اقلاهكة اًرسيـة ختفف سن تاُي اصلوةل اذلاحزت فامي خيط اًيفلاث ؿىل ُشا ألسري 

 اـلخـَلة ابًخلشية و اًخعحية و سا صاتَ.

ؾية اًـلوابث و ادلصامئ فٕاهَ ال جيوس سـاكدة ٔبسري اذلصة ٕاال تان سصحىدًا ًفـي جمصم يف و معاًل مبحسٔب رش 

اًلواهني اًسازية ؿىل اًلواث اـلسَحة يف اصلوةل اذلاحزت و ال جس خعيؽ ُشٍ اصلوةل اذلنك ؿَيَ تـلوتة كري سٌعوض 

احزتؿَهيا يف ثغل اًدرشيـاث اًسازية ؿىل اًلواث اـلسَحة يف ُشٍ اصلوةل اذل
1
. 

 

 ضٌلن حق اصلفاغ ٔلسري اذلصة: -3

و عم سن ٔبضم اًضٌلانث اًواحة ٔبن يمتخؽ هبا ٔبسري اذلصة، هؼصًا ـلا ميثهل ُشا اذلق سن ٔبطمية ابًلة ًسائص 

ية ؿىل ُشٍ اًضٌلهة،  اـلهتمني ٕار مبوحدَ يخحسذ سصنٍز اًلاهوين يف اصلؾوى ادليائية. سن ُيا خاء ثبٔهيس اـلوازيق اصلًو

                                                           
1
اذلاحزت تبٔية ؾلوتة ذالف  ال جيوس ٔبن حينك ؿىل ٔبزسى اذلصة تواسعة اًسَعاث اًـسىصية و حمامك اصلوةلسن االثفاكية و اًيت ثيط ؿىل: "  87ذت ٔبهؼص اـلا 

 اًـلوابث اـللصزت ؾن ألفـال راهتا ٕارا اكرتفِا ٔبفصاذ اًلواث اـلسَحة ًِشٍ اصلوةل....".
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سن االثفاكية اًثاًثة ؿىل ٔبهَ ال جيوس ٕاذاهة ٔبي ٔبسري حصة تسون ٕاؾعائَ فصظة ٌضلفاغ ؾن  99/2اـلاذت  فلس هعت

ي". ذما يـعي ًٔلسري اًفصظة الدذياز وس يةل ذفاؿَ ؾن  هفسَ و اذلعول ؿىل سساؿست حمام ٔبو سسدضاز سُؤ

ي خيخاٍز تيفسَ ٔبو ثـييَ هل هفسَ ابًعصيلة و ألسَوة اطلي يصاٍ سٌاس حًا، و هل اذلق يف الاس خـاهة مب حام سُؤ

اصلوةل اذلاحزت ًيلي وهجة هؼٍص اًلاهوهية ٌَمحوكة
1
. 

ؿالوًت ؿىل رعل، ٔبؾعيت ٌَمحاسم تافة وسائي نفاةل حلَ يف اصلفاغ ؾن ألسري تاالس خـساذ و حق 

سا يحَف ٔبسري سايزت اـلهتم و اًخحسج سـَ تسون زكية و اًخحسج نشعل سؽ صِوذ اًيفي مبن فهيم ٔبزسى اذلصة، 

اذلصة تعحيفة االهتام اـلوخة ضسٍ و ٔبذةل اإلزحاث وفق سا ُو سذحؽ يف اًلواهني اًسازية اـلفـول صلى اصلوةل 

اذلاحزت، سؽ رضوزت اؾامتذ سدسٔب ؿَيية خَساث اقلاهكة ٕاال ٕارا ثلصزث زسية ادلَساث ـلعَحة ٔبسن اصلوةل
2
. 

 حق اًعـن يف ألحاكم اًعاذزت: -4

كية اًثاًثة ارلاظة تبزٔسى اذلصة نفاةل حلوق ٔبزسى اذلصة يف اًعـن يف ألحاكم اًعاذزت ٔبوحدت االثفا

ؿىل ٔبن اذلنك اًعاذز ابإلؿسام  101ضسضم، و سن ٔبضم ُشٍ ألحاكم اذلنك اًعاذز ابإلؿسام، حير هعت اـلاذت 

از اـلفعي اـليعوض ؿىل ٔبسري اذلصة ال ييفش كدي اهلضاء رمةل ال ثلي ؾن س خة ٔبصِص سن اتزخي وظول اإلدع

ٕاىل اصلوةل اذلاسية ؿىل اًـيوان اطلي ثحيٌَ، و ٕارا تان اذلنك هنائيًا ابإلؿسام يصسي ٕاٍهيا هط  107ؿَيَ يف اـلاذت 

 اذلنك و ثلصيص خمخرص ؾن اًخحليلاث و اـلصافـاث و ؾيارص االهتام و اصلفاغ و اـلًضبٔت اًيت سدٌفش حنك اإلؿسام.

 اذلصة اذلق يف اس خئٌاف بٔي حنك يعسز ضسٍ ٔبو زفؽ ذؾوى ًيلضَ بٔو ٔلسري 106نٌل ٔبخاسث اـلاذت 

اًامتش ٕاؿاذت اًيؼص فيَ، و يخـني ؿىل اصلوةل اذلاحزت ثـصيفَ رسعيًا ابًاكسي حبلوكَ يف الاس خئٌاف و الٓخال 

 اقلسذت طلعل.

 رضوزت اؾخحاز ادلصامئ اًيت ثلؽ ؿَهيم سن حصامئ اذلصة: ذ

ٔبضم ظوز حٌلية اًلاهون اصلويل اإلوساين ٔلزسى اذلصة، رعل ٔلّن ألفـال و يـخرب ُشا اذلق سن ٔبؾؼم و 

ية و ًي  اًوظيية فلط ادلصامئ اًيت يخـصط ًِا ٔبزسى اذلصة ثـخرب سن ادلصامئ اصلًو
3

، و ابًخايل جضلك اـلسؤوًية 

ية ـلصحىهبا و ٕاساكن سالحلذَ ٔبسام اًلضاء ادليايئ اصلويل.  ادليائية اصلًو

                                                           
1
  سن االثفاكية. 105/2ٔبهؼص اـلاذت  

2
  سن االثفاكية اـلشهوزت.  105و  105/3ص اـلاذثني ٔبهؼ 

3
ية ٌضلوةل، و ابًخايل سن اـلـَوم ٔبّن اًلواهني اًيت ثـاكة ؿىل ادلصمية ثخـّسذ حبسة هوغ اـلعَحة اـلـخسى ؿَهيا، فِياك حصامئ ثعية اـلعاحل اًوظيية اصلاذَ  

اصلًوية و افلمتؽ اصلويل اًـاـلي تبزٔسٍ و يىون فلموغ اصلول لكِّا سعَحة ٔبهيست يف اـلـاكدة ؿىل ُشٍ  يـاكة ؿَهيا اًلاهون ادليايئ اًوظين، و ُياك سعاحل هتم ازلاؿة
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كاهون زوسا ألسايس ًيجس ٔبهَّ سؤيس ًِشا ألسص حير هط ؿىل اؾخحاز ادلصامئ اًيت يىون  و اًياػص ٕاىل

افلين ؿَهيم فهيا سن ألزسى عم حصامئ حصة، وجصامئ ٕازكام ٔبسري اذلصة ؿىل ارلسسة يف اًلواث اـلـاذية، و 

ـلرّبز يف ٕاؿاذت ألزسى ٕاىل ٔبوظاهنم ، و حصمية اًخبٔدص كري ا5ٔب/-8/2حصساهَ سن اقلاهكة اًـاذةل و رعل وفلًا ٌٌَلذت 

 ذ سن اـلَحق اإلضايف ألول.-85/4وفلًا ٌٌَلذت 

و ًلس ؿسذث اثفاكياث حٌيف ٍلوؿة سن ادلصامئ اًيت ميىن ٔبن ثخـصط ًِا ٔبزسى اذلصة و عم الاؾخساء 

و اًخـشية و الاؾخساء ؿىل اذليات و اًسالسة اًحسهية ٔلسري اذلصة، تاًلذي جبميؽ ٔبهواؿَ و اـلـاسةل اًلاس ية هلم 

ا سن ألفـال اـليعوض ؿَهيا يف اـلاذت اًثاًثة اـلضرتنة يف اثفاكياث حٌيف، حير  ؿىل هصاسهتم اًضرعية ٕاىل كرُي

اؾخربث ُشٍ ألفـال سن اكلاًفاث و الاىهتاتاث ادلس مية الثفاكياث حٌيف و ابًخايل خيخط اًلضاء ادليايئ اصلويل 

ا حصامئ حصة.  ابؾخحاُز

 ةذامتــ

ية، و ابًخايل جية ٔبن حىون   ذّما ثلسم يخخنّي تبّٔن اقلازتني و ٔبزسضم يضلكون حزًء سن وس يج ازلاؿة اصلًو

ية واسـة اًيعاق ال ييال سهنا هوهنم حمازتني يف ظفوف كواث سسَحة و خيوضون ىزاغ سسَح، ٕار  هلم حٌلية ذًو

صلول اـلمتسهة ؿىل اثّحاؿَ، و رعل وفلًا ًرشظ سن اًواحة حٌليهتم وفلًا ـلحاذئ كاهون اًضـوة اًيت ذزحت ا

"سازثزن" اًضِري اًوازذ يف الحئة كاهون الُاي و اطلي ييط ؿىل ٔبّن:  " لك اًساكن و اقلازتني خيضـون سلاية و 

 حنك سداذئ كاهون اًضـوة، ٔلهّنا انجتة ؾن اـلٌلزساث ادلازية تني اًضـوة اـلخحرضت".

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
َق ؾخحاز ٔبّن ادلصمية ُيا ميىن ٔبن يعادلصامئ اًيت ثيال ابًرضز اـلعاحل اصلًوية اـللصزت يف كواؿس   اًلاهون اصلويل، فيىون اًخجصمي زاحـًا ٕاىل اًلاهون ادليايئ اصلويل اب

 ؿَهيا وظف ادلصمية اصلًوية.
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 اـلصاحؽ

 

 س اًلين َلوذ: اًلاهون اصلويل اإلوساين، ذزاسة سلازهة ابًرشيـة اإلسالسية، ظحـة ٔبوىل، اصلنخوز/ؾح

 ، ذاز اٍهنضة اًـصتية، اًلاُصت.1991

  ،ذاز اٍهنضة اًـصتية.1999اصلنخوز/ ؾحس اًواحس اًفاز: بٔحاكم سـاسةل ٔبزسى اذلصة ، 

 ذاز 1998ـلسهية ٕااّبن اًزناؿاث اـلسَحة، اصلنخوز/ؾحس اًواحس اًفاز: حٌلية اًساكن اـلسهيني و ألؾيان ا ،

 اٍهنضة.

  سًضبٔت اـلـازف ابإلسىٌسزية.1995اصلنخوز/ؿًل ظاذق ٔبتو ُيف: اًلاهون اصلويل اًـام، ظحـة س ية ، 

  ية اـلـمتس يف زوسا يف  .1998حويَية  17هؼام زوسا ألسايس ٌَمحوكة ادليائية اصلًو

 1949ٔبوث  12ذلصة اـلؤزذة يف اثفاكية حٌيف اًثاًثة ثضبٔن سـاسةل ٔبزسى ا. 

 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/87lgmg.htm, visité le 

12 /11/2015.    
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 زياإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري يف اًـلس اإلذا

                                             

 ألس خارت/ سلساذ سيية ,بٔس خارت سساؿست "بٔ"       

 خاسـة سـيست                                                          

 سلسسة:

ذازية اًيت متازش اإلذازت وضاظِا ؾن ظصيق سا يسم  ابٔلؾٌلل ٔبو اًخرصفاث اًلاهوهية وعم اًلصازاث االٕ 

ثعسز إبزاذهتا اـليفصذت, ٔبو كس حتخاح ٕازاذهتا ٕاىل ٕازاذت بٔدصى ثخوافق سـِا ؿىل ٕاحساج ٔبثص كاهوين وعم اًـلوذ 

اإلذازية, ٕار حتخاح اإلذازت صبهٔنا صبٔن ألفصاذ ٕاىل اًليام تـمَياث اًرشاء, اًحيؽ, الاسدئجاز ًسس احذياخاهتا 

 اًرضوزية سن ٔبخي سري اـلصافق اًـاسة.

ا تان اـلحسٔب اًـام يف ثيفيش اًـلوذ اإلذازية ُو حسن اًيية ذما يَلي ؿىل اـلخـاكسين واحة ؿسم اإلذالل وـل

ابًزتاساهتم اًخـاكسية. ومبا ٔبن اًِسف ألسايس ٌَـلوذ اإلذازية ُو ضٌلن حسن سري اـلصافق اًـاسة ابهخؼام 

سهنا تدٌفيش اًـلس اإلذازي   س سؽ اإلذازت ال س امي اـلخـَلةواضعصاذ, فٕان اإلذالل ابالًزتاساث اًخـاكسية سن كدي اـلخـاك

يصثة حزاءاث صسيست وؿسيست
1
 . 

وثـس ادلزاءاث اـلاًية سن تني ادلزاءاث اًيت متغل اإلذازت فصضِا, فِىي اـلحاًف اًيت حيق ًإلذازت سعاًحة اـلخـاكس هبا 

 ٕارا ٔبذي ابًزتاساثَ اًخـاكسية.

صس ادلزاءاث اـلاًية ؿىل اإلظالق واًيت متغل اإلذازت فصضِا تيفسِا وذون اٌَجوء ويـس حزاء قصاسة اًخبٔذري سن ٔبج

ٕاىل اًلضاء ؿىل اـلخـاكس اـلرتايخ. ٕاال ٔبن ُشا اـلحسبٔ حصذ ؿَيَ اس خثٌاءاث يىون فهيا ًإلذازت ٕاؾفاء ُشا ألذري سن 

 ُشٍ اًلصاسة.

                                                           
1
( وتساية اًلصن اًـرشين وثعوزث ؤبظححت سسٌَل هبا يف سـؼم 19ثـس هؼصية ادلزاءاث اإلذازية سن ٕاتساغ جمَ  اصلوةل اًفصويس ٕار ػِصث يف هناية اًلصن )  

 اصلول, حير حصحج فهيا نفة اإلذازت اـلخـاكست ظحلا ـلس خَزساث اًعاحل اًـام.
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ء سن قصاسة اًخبٔذري يف اًـلس اإلذازي ظحلا ـلا ثياوهل ظحلا ـلا س حق رهٍص فٕاهيا س يدٌاول يف ُشا اـللال ذزاسة اإلؾفا

 اًيؼام اًلاهوين تبٔتـاذٍ اًثالج: اًدرشيؽ, اًفلَ, اًلضاء يف ُشا افلال.

وجيسز اًخيخيَ ٕاىل ٔبهَ كدي ارلوط يف ذزاسة اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري هـعي ٔبوال هحشت ؾن قصاسة اًخبٔذري يف حس 

 راهتا وجزاء.

 م قصاسة اًخبٔذريسدحر متِيسي: سفِو 

نفَت اًدرشيـاث اـللازهة وسن تيهنا اـلرشغ ادلزائصي حق ثوكيؽ حزاء قصاسة اًخبٔذري, اطلي يـخرب ادلزاء ألول يف 

سَسةل ادلزاءاث اًيت متَىِا اإلذازت, ٕار ًِا ظحيـة كاهوهية ودعائط ثيفصذ هبا, ٕاال ٔبهَ ال ميىن فصضِا ٕاال ٕارا وخس 

 ت يربز ثوكيـِا ؿَيَ وجزاء.دعبٔ سن اـلخـاكس سؽ اإلذاز 

 اـلعَة ألول: ثـصيف قصاسة اًخبٔذري

اًلصاسة ًلواي عم ارلسازت
1
 . 

واظعالحا عم: سا يَزم ٔبذاٍؤ ثبٔذيحا ٔبو ثـويضا تـس اهلضاء اًوكت
2
. 

وقصاسة اًخبٔذري
3

ا  , عم ٔبنرث ادلزاءاث اًخـاكسية اثعاال مبجال اًلاهون اًـام واًيت كاًحا سا ثَجبٔ ٕاٍهيا اإلذازت ابؾخحاُز

سذوافلة سؽ حسن سري اـلصفق اًـام ابهخؼام واضعصاذ, ٔلهنا حتمي اـلخـاكس ؿىل ثيفيش اًزتاساثَ ذون حاخة ًالًخجاء 

 ٕاىل اًلضاء.

وؾل يعي اًفلَ ٕاىل ثـصيف سوحس ًلصاسة اًخبٔذري ورعل هديجة ادذالفَ حول حتسيس ظحيـهتا اًلاهوهية, طلا ُياك 

 ية ًِا نٌل يًل:اًـسيس سن اًخـصيفاث اًفلِ 

ا ثـويغ اثفايق يصثضيَ اًعصفان هؼري اًرضز اًياصئ ؾن اًخبٔذري ُياك سن اؾخرُب
1
. 

                                                           
1
 .637, ض 1961ة اًـصتية, اـلـجم اًوس يط, ادلزء اًثاين, سعحـة سرص, س يةٍلؽ اٌَل  

2
ا يف جس يري اـلصفق اًـام     .8, ض2007, اًعحـة ألوىل, ذاز اًفىص ادلاسـي, سرص, -ذزاسة سلازهة-هرص اصلين ثضري, قصاسة اًخبٔذري يف اًـلس اإلذازي ؤبثُص

3
 خة ثبٔدص اـلخـاكس سؽ اإلذازت يف ثيفيشٍ ٌَـلس.                   مسيت تلصاسة اًخبٔذري ٔلهنا كاًحا سا ثوكؽ ثس   
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ا ثـويغ حزايف سٌعوض ؿَيَ يف اًـلس, ثوكـَ اإلذازت ؿىل اـلخـاكس اطلي يرتاىخ يف ثيفيش  ياك سن اؾخرُب ُو

اًزتاساثَ اًخـاكسية
2
. 

ا  ا سداًف ٕاحٌلًية ثلسُز اإلذازت سس حلا وثخضمهنا هعوض اًـلس وثوكؽ ؾيس حصايخ اـلخـاكس يف نٌل ٔبهَ ُياك سن اؾخرُب

اًخيفيش ٔبو ثبٔدٍص فيَ
3
. 

ا حزاء سايل ثوكـَ اإلذازت حبق اـلخـاكس سـِا إلذالهل مبست اًخيفيش ٕار يس خوي ٔبن يسدٌس ُشا  ياك سن اؾخرُب ُو

ادلزاء ٕاىل اًـلس اإلذازي هفسَ ٔبو ٕاىل هط اًلاهون
4
. 

ذري ُو اًخـصيف ألحص وألكصة ٌَواكؽ اًلاهون, ٔلهَ ٔبجصس اًعحيـة اًلاهوهية ًلصاسة اًخبٔذري ًوـي ُشا اًخـصيف الٔ 

تبهٔنا حزاء سايل ًوي  تخـويغ, ُشا ألذري اطلي يوكـَ اًلايض ٕارا زخت حعول رضز, ؾى  قصاسة اًخبٔذري 

 اًيت ثوكـِا اإلذازت ذون رضوزت ٕازحاث حعول رضز سا سن حصاء اًخبٔذري.

ٔلسايس ًلصاسة اًخبٔذري وجزاء ٕاذازي, ُو ًي  ثـويغ اإلذازت ؾٌل ٔبظاهبا سن رضز وٕامنا ُو ضٌلن فاًِسف ا

 ثيفيش اًـلس اإلذازي ذون ثبٔذري, حفاػا ؿىل حسن سري اـلصفق اًـام ابهخؼام واػعصاذ.

شا سا ٔبذش تَ اًدرشيؽ واًلضاء ادلزائصيني, فداًصحوغ ٕاىل هط اـلاذت   236-10 سن اـلصسوم اًصئايس زمق 9ُو

03-13اـلخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـموسية اـلـسل واـلمتم مبوحة اـلصسوم اًصئايس 
5

, جنسُا ثيط ؿىل ثوكيؽ 

ؾلوابث ساًية يف حاةل ؿسم ثيفيش الاًزتاساث اًخـاكسية سن كدي اـلخـاكس يف الٓخال اـللصزت, ٔبو ثيفيشُا كري 

                                                                                                                                                                                            
1
. 23, ض 2000سن ٔبهعاز ُشا اًخـصيف ًويس سـوذ فازش, ادلزاءاث اـلاًية يف جمال اًـلوذ اإلذازية, زساةل ساحس خري, خاسـة بٓل اًحيت, سفصق, الٔزذن,   

ذزاسة ثبٔظيَية ٌَجزاءاث اـلاًية وضواتعِا يف لك سن اًيؼام اًخبٔذييب, اًـلوذ اإلذازية  –لوتة اًلصاسة ونشعل, سيك َلس اًيجاز, حسوذ سَعاث اإلذازت يف ثوكيؽ ؾ

 .55, ض2008واًلاهون ادليايئ اإلذازي, ذاز اٍهنضة اًـصتية, سرص, س ية 

2
 George Pequignot , les contrats de l’administration , jurisclasseur administratif- fascicule, Paris, 1961, p13. 

3
, ونشا سَامين َلس اًعٌلوي, ألس  اًـاسة 350, ض 2010ؾحس ػل هواف اًـزني, اًيؼام اًلاهوين ٌَجزاءاث يف اًـلوذ اإلذازية, ذاز ادلاسـة ادلسيست, سرص,   

 . 512, ض 1991ٌَـلوذ اإلذازية, اًعحـة ارلاسسة, سعحـة خاسـة ؿني مش , سرص, س ية 

4
, ض 2000(, س ية 1(, اًعحـة زمق )21ز اًضعياوي, ظالحية اإلذازت يف فصط قصاسة اًخبٔذري حبق اـلخـاكس سـِا, جمةل اذللوق اًىويدية, افلضل زمق )ؿًل دعا  

67 . 

5
اـلـسل واـلمتم  07/10/2010( اـلؤزذة يف 58يخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـموسية, ادلصيست اًصمسية زمق) 07/10/2010اـلؤزد يف  236-10اـلصسوم اًصئايس زمق   

 . 13/01/2013( اـلؤزذة يف 02, ادلصيست اًصمسية زمق )13/01/2013اـلؤزد يف  03-13مبوحة اـلصسوم اًصئايس زمق 
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ا يف اًدرشيؽ اـلـمول تَ. فٌجس اـلرشغ ادلزائصي ٕارن كس اـلعاتق, ذون اإلذالل تخعحيق اًـلوابث اـليعوض ؿَهي

زحج نفة ادلاهة ادلزايئ يف اًلصاسة ؿىل ادلاهة اًخـوييض. وجنس يف ُشا اًعسذ ٔبيضا كصاز جمَ  اصلوةل ادلزائصي 

وسدَف اطلي يليض مبا يًل: " حير ابًصحوغ ٌَلصاز اـلس خبٔهف فٕاهَ ٔبًزم اـلس خبٔهفة ابصلفؽ ٌَحضلية ثـويغ ؾن اًفسخ 

ؾلوتة اًخبٔذري اسدٌاذا ٌَزربت اًيت ٔبسص هبا واـليجزت... حير ٔبن سا حسذٍ كضات اصلزخة ألوىل سن ثـويغ ٌَحضلية 

ؾن ألرضاز اًياجتة ؾن فسخ اًعفلة واًخبٔذري يف اإلجناس خاء سٌاس حا واًدرشيؽ ارلاض ابًعفلاث اًـموسية 

 اًخبٔييس سؽ اًلول ٔبن الاس خئٌاف خاء كري سؤس "واًعفلة اـلربسة تني اًعصفني وابًخايل يس خحق كضاؤضم
1

.مفن 

 ذالل ُشا اًلصاز يخضح ًيا بٔن كضاء جمَ  اصلوةل فصق تني اًخـويغ وقصاسة اًخبٔذري.

 اـلعَة اًثاين: بٔساش فصط قصاسة اًخبٔذري

ادذَف اًفلِاء حول ٔبساش فصط قصاسة اًخبٔذري. مفهنم سن يصى ٔبن ٔبساش فصط قصاسة اًخبٔذري ُو ٔبساش 

ـاكسي ٔبي ٔبهَ جبة ٔبن يمت اًيط ؿَيَ يف اًـلس, فٕارا ؾل يخضمن اًـلس هعا ؿىل حق اإلذازت يف فصط ُشا ادلزاء ث

فٕاهنا ال متغل ثوكيـَ, ٕامنا ثَجبٔ ًلايض اًـلس ًيحنك ًِا ابًخـويغ ؾن ألرضاز اًيت ثعيهبا سن حصاء ثلعري اـلخـاكس 

يف ٔبذاء اًزتاساثَ
2
. 

بٔساش فصط قصاسة اًخبٔذري كري ثـاكسي, ٔبي ٔبن سَعة ثوكيؽ حزاء قصاسة اًخبٔذري تيامن يصى ٔبكَة اًفلِاء ٔبن 

سَعة سس خلةل ؾن هعوض اًـلس ٔبي ثوخس حىت ًوو ؾل ييط ؿَهيا اًـلس
3
. 

شا ادلاهة سن اًفلَ ييلسم تسوزٍ ٕاىل كسمني. كسم يفرس ألساش كري اًخـاكسي تفىصت اًسَعة اًـاسة, فٌَل  ُو

و  ثفصط اإلذازت حزاء قصاسة اًخبٔذري حسة ُشا اًصٔبي  ٕامنا عم ثـمي اسذياسا سن بضٔم اسذياساث اًسَعة اًـاسة, ُو

اسذياس اًخيفيش اـلحارش
1
 . 

                                                           
1
َيا ساتلا يف , قص سًضوز. ورُة يف هف  اـليح  احهتاذ كضاء اًلصفة اإلذازية ٌَمحوكة اًـ 17/07/2007اـلؤزد يف  3967كصاز جمَ  اصلوةل ادلزائصي زمق   

 .16/12/1989كضية )غ.ظ( ضس وايل والية كاـلة اـلؤزد يف 

2
, ض 1973. ؤبهؼص ٔبيضا ؾياذ ٔبمحس ؾامثن, سؼاُص اًسَعة اًـاسة يف اًـلوذ اإلذازية, ذاز اٍهنضة اًـصتية, سرص, 57سيك َلس اًيجاز, اـلصحؽ اًساتق, ض   

346 ,347. 

3
 سن ٔبهعاز ُشا اًصٔبي:   

Andre Delaubader, traite des contrats administratifs, tome 2, L.G.D.J, Paris, 1984, p 838. 

شا ُو اـلسؿل تَ يف كضاء جمَ  اصلوةل اًفصويس ٔبيضا, ٔبهؼص يف ُشا اًعسذ, سَامين اًعٌلوي, اـلصحؽ اًساتق, ض   .502ُو
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ٔبسا اًلسم اًثاين فيفرسٍ مبحسٔب وحوة حسن سري اـلصفق اًـام ابهخؼام واػعصاذ, حفسة ُشا اًصٔبي ابؾخحاز 

واضعصاذ يىون سن حلِا ٕاحداز اـلخـاكس ؿىل ثيفيش اإلذازت عم اـلس ئوةل ؾن حسن سري اـلصافق اًـاسة ابهخؼام 

اًزتاساثَ اًخـاكسية, ورعل تفصط حزاءاث ساًية ؿَيَ ٌَضلط ؿَيَ ذون حاخة ٌَجوء ٕاىل اًلضاء, تي ذون حاخة 

ٌَيط ؿَهيا كاهوان
2
 . 

شا يصحؽ ٕاىل ٔبن كاية ثوكيؽ ادلزاء ًي  ٕاؿاذت اًخواسن تني الاًزتاساث اـلخاتسةل اًيت يًض هئا  اًـلس ٕامنا ثيفيش ُو

الاًزتام اـلخعي ثسري اـلصفق اًـام واسددـاذ الادذالل اطلي ذلق تَ
3
. 

اـلخـَق تدٌؼمي اًعفلاث اًـموسية ادلزائصي اـلـسل  236-10سن اـلصسوم اًصئايس زمق  9وابًصحوغ ًيط اـلاذت 

خيي ابًزتاساثَ اًخـاكسية. فبٔساش فصط واـلمتم, جنس ٔبهنا ثـرتف ًإلذازت حبق ثوكيؽ ؾلوابث ساًية ؿىل اـلخـاكس اطلي 

( 9قصاسة اًخبٔذري يف اًيؼام اًلاهوين ادلزائصي ُو ٔبساش كاهوين. ٕاال ٔبن ًِا ٔبساش ؾلسي رعل ٔبن هف  اـلاذت )م

يف فلصهتا اًثاهية ثؤنس ؿىل بٔن ألحاكم اًخـاكسية ٌَعفلة عم اًيت حتسذ وس حة اًـلوابث اـلاًية, وهيفياث فصضِا 

شا سا ٔبنسثَ بٔيضا اـلاذت ظحلا صلفاحص ا ا ؾيارص سىوهة ٌَعفلاث اًـموسية. ُو سن هف   1-90ًرشوظ ابؾخحاُز

اـلصسوم اًساتق اطلهص
4
. 

ابًخايل ٕارا اثفق ٔبظصاف اًـلس اإلذازي ؿىل ثيؼمي حزاء قصاسة اًخبٔذري ثرشوظ ذاظة, فٕان ُشٍ اًرشوظ ارلاظة 

شا ثعح   يلا ًلاؿست ارلاض يليس اًـام.عم اًواحدة اًخعحيق ذون اًيعوض اًدرشيـية, ُو

 اـلعَة اًثاًر: دعائط قصاسة اًخبٔذري

ا سن ادلزاءاث اـلاًية ألدصى, حمتثي فامي يًل:  حمتزي قصاسة اًخبٔذري جبمةل سن ارلعائط جتـَِا سمتزيت ؾن كرُي

                                                                                                                                                                                            
1
, زساةل ذنخوزاٍ, خاسـة ؿني مش , اًلاُصت, سرص, -سلازهة ٌَدرشيؽ واًفلَ واًلضاء ذزاسة –سن ٔبهعاز ُشا الاجتاٍ, ًيهل َلس نٌلل, هؼصية اًخيفيش اـلحارش   

 .122, ض1962

2
, ض 2007, حسوز ًٌَرش واًخوسيؽ, ادلزائص, -ذزاسة جرشيـية وكضائية وفلِية –وسن ٔبهعاز ُشا الاجتاٍ: ؾٌلز توضياف, اًعفلاث اًـموسية يف ادلزائص   

151. 

3
 .111, ض 2010ذزاسة جرشيـية, فلِية وكضائية, ذاز اًِسى, ادلزائص,  –اًـاسة ٌَلصازاث واًـلوذ اإلذازية  تومعصان ؿاذل, اًيؼصية  

4
شا سا بٔنسٍ ٔبيضا احهتاذ كضاء جمَ  اصلوةل ادلزائصي يف كصاٍز زمق    , كري سًضوز يليض ة: " ... حير ونٌل ُو سذفق ؿَيَ 13/06/2007تخازخي  037552ُو

( سن اًعفلة ابؾخحاز ٔبن سدَف اًـلوتة 1-29ًـلس, اًـازضة وخسث هفسِا جمربت ؿىل ثعحيق ؾلوابث اًخبٔذري حسة اًىيفية اـلحيٌة يف م )ترصحي اًـحازت يف ا

 سن سدَف اًعفلة..."   %10اًخبٔذريية ال يلي ؾن
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ازت يف ثوكيؽ حق اإلذازت يف ثوكيؽ ادلزاء حق سىفول ًِا ذون اذلاخة ًوحوذ هط يلصزٍ يف اًـلس, فسَعة اإلذ -

ادلزاء عم سَعة سس خلةل ؾن هعوض اًـلس ثوخس حىت ًوو ؾل يمت اًيط ؿَهيا يف اًـلس
1

. ًىن ٕارا هط ؿَهيا اًـلس 

 فيجة اًخليس مبا مت اًيط ؿَيَ ثعحيلا ًلاؿست ارلاض يليس اًـام.

صاء اًخبٔذري. فال يلدي سن ًإلذازت اذلق يف اسديفاء قصاسة اًخبٔذري ذون اًزتام ؿَهيا إبزحاث ٕاظاجهتا ترضز سن ح -

اـلخـاكس ٕازحاث ؿسم جسخة اًخبٔذري يف ٕاظاتة اإلذازت ترضز ًيك يخزَط سن اًلصاسة, رعل ٔبن اًرضز سفرتط 

افرتاضا كري كاتي إلزحاث اًـى 
2
 . 

ا  - يمت ثوكيؽ قصاسة اًخبٔذري مبوحة كصاز ٕاذازي, فاإلذازت ثفعح ؾن زقحهتا يف اس خـٌلل ُشٍ اًسَعة إبظساُز

ا ٕاذازاي يخضمن ثوكيؽ حزاء قصاسة اًخبٔذريكصاز 
3

ِا ادذياز اًوكت اـلياسة ًخوكيؽ ُشا ادلزاء وفق سا حصاٍ حمللا  . ًو

ًضٌلن حسن سري اـلصفق اًـام, ظاـلا ذال اًـلس سن هط يَزرما تخوكيؽ ادلزاء ؾن خماًفة سا يف اتزخي حمسذ, واطلي 

 ذازت فيَ. كس يؤذي جتاوسٍ ذون ثوكيؽ ادلزاء ٕاىل سلوظ حق االٕ 

يعحح اـلَزتم َلال ابًزتام اًوفاء تلصاسة اًخبٔذري سىت سا اس خحلت ؿَيَ, فٕارا كرص يف رعل يىون كس ازحىة  -

دعبٔ خيخَف ؾن دعئَ ألظًل اـلمتثي يف ؿسم ثيفيش اًزتاساثَ اًخـاكسية, ُشا سا ِيسي ٕاىل اًزتاسَ تفوائس كاهوهية 

سساذٍ, ابؾخحاٍز سدَلا سـَوم اـللساز سس خحلا يف رسذَ سن وكت كيام ؾن اـلحَف اـلس خحق ظوال سست اًخبٔذري يف 

سخدَ سن اتزخي اـلعاًحة اًلضائية تَ
4
. 

جيوس ازلؽ تني حزاء قصاسة اًخبٔذري و ادلزاءاث ألدصى يف اًـلس اإلذازي ) ادلزاءاث اًضاقعة واًفاخسة(,  -

ظاـلا حتلق اًسخة ًخوكيؽ لك سهنا
5
 . 

                                                           
1
ون اإلذازي: وضاظ اإلذازت , وسائي اإلذازت, تسون انرش, . ؤبهؼص يف ُشا اًعسذ ٔبيضا َلس فؤاذ ؾحس اًحاسط, اًلاه111تومعصان ؿاذل, اـلصحؽ اًساتق, ض   

 .410سرص, تسون س ية ورش, ض 

2
حاكم كاهون اـلياكعاث ؾحس اًـزيز ؾحس اـليـم ذَيفة, ألس  اًـاسة ٌَـلوذ اإلذازية, اإلجصام, اًخيفيش, اـلياسؿاث, يف ضوء ٔبحسج ٔبحاكم جمَ  اصلوةل ووفلا لٔ   

 .270, ض 2005ـي, سرص, واـلزايساث, ذاز اًفىص ادلاس

3
 .69ؾحس افليس فياط, اـلصحؽ اًساتق, ض   

4
 .424, ض1989َلس فؤاذ ؾحس اًحاسط, ٔبؾٌلل اًسَعة اإلذازية, اًلصاز اإلذازي, اًـلس اإلذازي, ال يوخس اًيارش, سرص,   

5
جتزي رصاحة ٕاساكهية ازلؽ تني اًـلوابث اـلاًية واًـلوابث ألدصى اـليعوض سن اـلصسوم اًصئايس اـلخـَق ابًعفلاث اًـموسية ادلزائصي اًساًفة اطلهص,  9اـلاذت   

 ؿَهيا يف اًدرشيؽ اـلـمول تَ.
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قصاسة اًخبٔذري وجزاء ثـاكسي: قصاسة اًخبٔذري حمسذت ألس حاة فال جيوس ًإلذازت اـلخـاكست ارلعبٔ ُو س يس حزاء  -

فصضِا فلصذ كٌاؾهتا تبٔن اـلخـاسي اـلخـاكس سـِا ًن يس خعيؽ ثيفيش اًزتاساثَ اـلخفق ؿَهيا, ٕامنا جية ؿَهيا اهخؼاز حتلق 

صط قصاسة اًخبٔذري ؿَيَألس حاة وعم دعبٔ اـلخـاكس سـِا يف ثيفيش اًزتاساثَ مث ثلوم تف
1
. 

 اـلعَة اًصاتؽ: بٔس حاة فصط قصاسة اًخبٔذري

ٕان اًلاؿست اًـاسة اـلسؿل هبا يف جمال اًـلوذ اإلذازية ٔبهَ ال جياسى اـلخـاكس سؽ اإلذازت ٕاال ثسخة سا يًسة ٕاًيَ سن 

دعبٔ. فارلعبٔ اًخـاكسي ُو سٌاظ سرشوؾية ثوكيؽ ادلزاء ؿىل اـلخـاكس سؽ اإلذازت
2
. 

ـلخـاكس سؽ اإلذازت يمتثي يف ٕاذالهل تدٌفيش اًزتاساثَ سواء ابالسذياغ لكيا ؾن اًخيفيش ٔبو اًخبٔذري فيَ بٔو ودعبٔ ا

ابًخيفيش اًيسء هل
3
. 

وابًًس حة ًلصاسة اًخبٔذري فٕان جمال ثوكيـِا ُو اًخبٔذري يف ثيفيش اًـلس ذون وحوذ سربز سلدول ًِشا اًخبٔذري
4
. 

اًخبٔذري ؿىل لك سذـاكس زخت ٕاذالهل ابًليس اًزسين ًخيفيش اًـلس ذاظة وبٔن مفن اـليعلي ٕارن جسَيط حزاء قصاسة 

ُشٍ اـلست سن اكرتاخ اـلخـِس بٔو اـلخـاكس سؽ اإلذازت حيامن ٔبكدي ؿىل ٕايساغ سَف اـلياكعة وثـِس ابحرتام اـلست اـلخفق 

ؿَهيا
5
. 

بٔذري ؿَيَ يلذيض اذلسير ؾن سست اًخيفيش وسـياز اًحطء واًخبٔدص يف ثيفيش اًـلس واطلي يربز ثوكيؽ حزاء قصاسة اًخ

 وحتسيس اتزخي اًحسء فهيا.

وسست ثيفيش اًـلس عم اـلواؾيس اـليعوض ؿَهيا ابًـلس ٔبو هصاسة اًرشوظ ارلاظة تَ إلهناء اًـمي حمي اًـلس
6
. 

                                                           
1
 .73-70ٔبهؼص ؾحس اًـزيز ؾحس اـليـم ذَيفة, اـلصحؽ اًساتق, ض   

2
 زخت يف حق اـلخـاكس سـِا.طلا اس خلص كضاء جمَ  اصلوةل اًفصويس ؿىل ٕاتعال لك حزاء ثـاكسي ال جسدٌس اإلذازت يف ثوكيـَ رلعبٔ   

3
 .18, ض1985ؿيىس زايط, هؼصية اًـلس اإلذازي يف اًلاهون اـللازن و ادلزائصي, ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية, ادلزائص,   

4
ـلخـاكست حق ثوكيؽ ادلزاءاث اـلاًية اـلخـَق تدٌؼمي اًعفلاث اًـموسية اـلـسل واـلمتم, دول اـلرشغ ادلزائصي ًإلذازت ا 236-10سن اـلصسوم اًصئايس  9ظحلا ٌٌَلذت   

شٍ يف صلك قصاساث وكيس جمال ذمازس هتا يف حاًخني ٌُل اًخيفيش كري اـلعاتق ًالًزتاساث اًخـاكسية ٔبو ؿسم ثيفيش ُشٍ ألذريت سن كدي اـلخـ اكس يف الٓخال اـللصزت, ُو

 ابًخبٔذري يف ثيفيش الاًزتاساث اًخـاكسية.  اذلاةل ألذريت عم اًيت هتميا ابًًس حة ًـلوتة قصاسة اًخبٔذري فِىي سصثحعة

 
5
 .153ؾٌلز توضياف, اـلصحؽ اًساتق, ض  

6
 .219, ض 2010ؾحس اًـزيز ؾحس اـليـم ذَيفة, ثيفيش اًـلس اإلذازي وجسوية سٌاسؿاثَ كضاء وحتىامي, ذاز اًفىص ادلاسـي, سرص,   
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وؿاذت سا حتسذ اًـلوذ اإلذازية سست ثيفيش اًـلس واًيت ختخَف سن ؾلس ٕاىل بٓدص تيعوض رصحية
1
. 

ي ٔبن ييط اًـلس ٔبو هصاسة اًرشوظ ؿىل سست حمسذت ًخيفيش تافة ٔبؾٌلل اًخـاكس, ًوىن كس يخفق اـلخـاكسان وألظ

ؿىل ثلس مي اًخيفيش ٕاىل سصاحي حتسذ ًلك سصحةل سست سسٌية سـيية مضن خسول سسين, وؿىل اـلخـاكس احرتام اـلست ٔبو 

 اـلسذ اقلسذت ٌَخيفيش.

يف ؾعائَ تلسزثَ ؿىل اًخيفيش يف سست حمسذت فٕارا كدَت هجة اإلذازت اًـعاء  وكس حيسج ٔبحياان ٔبن يخلسم اـلخـاكس

اقلسذ تَ اـلست اـللسزت ٌَخيفيش جفميؽ سا احذواٍ اًـعاء اًزتام ؾلسي, ٕار كس حىون اـلست اـللرتحة ٌَخيفيش سن كدي 

اـلخـاكس ُو سخة ٕازساء اًـلس ؿَيَ وكدوهل سن ظصف اإلذازت
2
. 

هَ ٕارا ذىل اًـلس اإلذازي سن ٔبي ٔبحاكم حتسذ رصاحة سسذ اًخيفيش, فذلسز اـلست اًـاذية وجتسز اإلصازت ٕاىل بٔ 

ٌَخيفيش مبصاؿات ػصوف لك حاةل وكسزاث اـلخـاكس وسا جيصي ؿَيَ اًـمي يف اًـلوذ اـلٌلزةل واًيية اذلليلية ٌَعصفني 

وسا صاتَ رعل ذما كس يساؿس ؿىل حتسيس ُشٍ اـلست
3
. 

ن اًخازخي اقلسذ ابًـلس ٔبو تـمي ساذي ثلوم تَ اإلذازت ندسَميِا اـلخـاكس سـِا سوكؽ اًـمي وثحسٔب سست اًخيفيش س

ابًًس حة ًـلس اـللاوةل ٔبو جسَميَ اًـيياث ابًًس حة ًـلس اًخوزيس
4
. 

وٕارا ذال اًـلس سن حتسيس سوؿس اًحسء يف ثيفيشٍ, يحسٔب نٌل يصاٍ تـغ اًفلَ سن اتزخي اإلدعاز ابًـلس
5
. 

                                                           
1
ا واًيت ثيط ؿىل : "حتسذ  236-10سن اـلصسوم اًصئايس  2-9ُشا سا وسدضفَ سن هط اـلاذت    اـلخـَق تدٌؼمي اًعفلاث اًـموسية اـلـسل واـلمتم اًساتق رهُص

ا ؾيارص سىوهة ٌَعفلاث اًـموسية", وهط اـلاذت   ألحاكم اًخـاكسية ٌَعفلة وسة اًـلوابث اـلاًية وهيفياث فصضِا ٔبو اإلؾفاء سهنا ظحلا صلفاحص اًرشوظ ابؾخحاُز

ثيط ؿىل: " جية ٔبن جضري لك ظفلة ٕاىل اًدرشيؽ واًخيؼمي اـلـمول هبٌل وٕاىل ُشا اـلصسوم. وجية ٔبن ثخضمن ؿىل ارلعوض اًحياانث سن هف  اـلصسوم اًيت  62

شا سا ٔبنس ؿَيَ جمَ  اصلوةل ادلزائصي يف كصاٍز زمق  -الٓثية: ... اطلي كىض ة: "...حير ٔبهَ  12/09/2009اـلؤزد يف  397692ٔبخي ثيفيش اًعفلة". ُو

حة تخازخي َط سن اًواثئق واـلسدٌساث اـلوذؿة ابـلَف ٔبن اًحضلية اـلس خبٔهف ؿَهيا تاهت كس ٔبجصست ظفلة سؽ اـلس خبٔهفة كعس ٕاجناس خسازين ساهسين ًِض يس خز

وكهتا, وحير بٔن  حييئش ألصلال ؾل ثيجز يف 19/09/2000ٔبصِص اتخساء سن اتزخي ألسص تحسء ألصلال اـلوافق ل 06... وحسذث سست اإلجناس ة 04/06/2009

اـلصسوم اًساًف  اًخبٔذري يف اإلجناس اثتت وكامئ يف ذؾوى اذلال يرتثة ؾيَ اذلق ًعاحدة اـلرشوغ تفصط ؾلوتة اًخبٔذري وفق سا هط ؿَيَ ؾلس اًعفلة ؤبحاكم

 , كري سًضوز.  17/10/2007اـلؤزد يف  036089اطلهص". ٔبهؼص نشعل كصاٍز زمق 

2
 .131اتق, ض هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًس  

3
 .140ؾحس افليس فياط, اـلصحؽ اًساتق, ض   

4
 .133 -132هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   

5
 .132هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   
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اًخيفيش ابًفـي كدي اًخازخي اقلسذ ابًـلس, فٕان ُشا اًخازخي ألذري يحل  ُو اـلـول ؿَيَ يف حساة سست  وٕارا اتخسبٔ 

اًخيفيش
1
. 

ا اًيلعة اًيت يحسٔب سهنا  وجيسز اًلول ٔبن ُياك ٔبطمية ابًلة ًخحسيس تسء زساين سست ثيفيش اًـلس اإلذازي ابؾخحاُز

 حساة ُشٍ اـلست.

و ؾل يًذَ  نٌل جتسز اإلصازت ٕاىل ٔبهَ ال يـخرب اـلخـاكس يف وضؽ اـلخبٔدص يف ثيفيش اًزتاساثَ فلط مبجصذ حَول ألخي ُو

تـس سن اًخيفيش تي التس سن ٕاؿشاٍز سن ظصف اـلعَحة اـلخـاكست تبهٔنا سوف ثوكؽ ادلزاء ؿَيَ ٕارا ؾل يلم اـلخـاكس 

سـِا ابًوفاء ابًزتاساثَ يف وكت حيسذٍ اإلؿشاز
2
. 

ز اإلذازت تخوكيؽ حزاء قصاسة اًخبٔذري ؿىل اـلخـاكس سـِا يىون كري سرشوغ ٕارا ؾل يىن يف ألذري هلول ٔبن كصا

اًخبٔذري تخلعري ٔبو ٕاٌُلل سن اـلخـاكس, ابًخايل يف ُشٍ اذلاةل يس خوحة ٕاؾفاءٍ سن ُشا ادلزاء. ُشا سا س يسزسَ يف 

 اـلححثني اًخاًيني.

 سن قصاسة اًخبٔذري اـلححر ألول: ألظول اًـاسة ًسَعة اإلذازت يف اإلؾفاء

ا  متغل اإلذازت سَعة فصط حزاء قصاسة اًخبٔذري ؿىل اـلخـاكس اـللرص اطلي يرتاىخ يف ثيفيش اًزتاساثَ ابؾخحاُز

اًلواسة ؿىل ضٌلن سري اـلصافق اًـاسة ابهخؼام واػعصاذ, ورعل ؾن تاسي اـلست اًيت حزيس ؿىل اـليـاذ اـلخفق ؿَيَ. 

خثٌاءاث يىون فهيا ًإلذازت ٕاؾفاء اـلخـاكس سن اًلصاسة لكيا ٔبو حزئيا سىت ثوافصث ٕاال ٔبن ُشا اـلحسٔب حصذ ؿَيَ اس  

 سربزاثَ, ورعل ثعحيلا الؾخحازاث اًـساةل. ابًخايل فسَعة اإلذازت يف فصط قصاسة اًخبٔذري ًيست سَعة سعَلة.

 اـلعَة ألول: بٔساش سَعة اإلذازت يف اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري

اإلذازت يف اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري يـين ٕاجياذ اـلـياز اطلي ثـمتس ؿَيَ يف رعل. ٕان حتسيس ٔبساش سَعة 

وابًصحوغ  ٌَمؤًفاث اًفلِية اًيت ثياًوت سَعة اإلذازت يف ثوكيؽ ادلزاءاث ؿىل اـلخـاكس سـِا, جنس ٔبهنا ذزست 

                                                           
1
شا ظحلا ًلضاء جمَ  اصلوةل اًفصويس ٕار يـخس ابًخازخي اًفـًل ًحسء ثيفيش اًـلس ؾيسسا هتمي اإلذازت ٕاؾعاء ألسص اـلع   َحي ًحسء اًخيفيش اطلي ييط ؿَيَ ُو

 اًـلس.

2
اـلخـَق ابًعفلاث اًـموسية اـلـسل واـلمتم حير ثيط ؿىل: " ٕارا ؾل  236-10سن اـلصسوم اًصئايس  4و 1-112ُشا سا ٔبنسٍ اـلرشغ ادلزائصي يف هط اـلاذت   

 خـاكسية يف ٔبخي حمسذ.ييفش اـلخـاكس اًزتاساثَ, ثوخَ هل اـلعَحة اـلخـاكست ٕاؿشازا ًيفي ابًزتاساثَ اً 

 حيسذ اًوسيص اـللكف ابـلاًية مبوحة كصاز اًحياانث اًواحة ٕاذزاهجا يف اإلؿشاز, ونشعل بٓخال ورشٍ يف صلك ٕاؿالن كاهوين."  -...
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وؾل ثدٌاول ٔبساش سَعهتا يف  وحََت ٔبساش سَعة اإلذازت يف ثوكيؽ ُشٍ ادلزاءاث وسن تيهنا حزاء قصاسة اًخبٔذري

ٕاؾفاء اـلخـاكس سـِا سن ُشا ادلزاء اـلايل. فِي ٔبساش ُشٍ اًسَعة ؾلسي ٔبي ٔبهَ ٕارا ؾل ييط اًـلس ؿىل ٕاساكهية 

ٕاؾفاء اـلخـاكس سؽ اإلذازت سن قصاسة اًخبٔذري ـلربزاث سـيية سن كدي اإلذازت, فٕاهَ ال ميىن ٕاؾفاءٍ سهنا؟ ٔبم ٔبن ُشٍ 

ازت ًوو ؾل ييط ؿَهيا اًـلس ٔبي ٔبهنا سَعة سس خلةل ؾن اًـلس؟ ٕاخاتة ؿىل ُشٍ ألس ئةل ميىٌيا اًسَعة خموةل ًإلذ

 اًلول ٔبهَ,

مبا ٔبن اًـلس اإلذازي يًضئ حلوكا واًزتاساث تني ظصفيَ كاًحا سا يىون سٌعوظا ؿَهيا مضيَ, ٕاال ٔبن ؿسم اـلساوات 

ازهة تلواؿس اًلاهون ارلاض. ومبا ٔبن اـلعَحة اًـاسة تني ظصيف اًـلس ثـخرب عم اًـيرص اـلمزي ٌَـلس اإلذازي سل

ا ٔبنرث  ٌَمجمتؽ وضٌلن حسن سري اـلصافق اًـاسة ابهخؼام واػعصاذ ثلوم ؿىل زؿايهتا هجة اإلذازت يف اًـلس ذما ميزُي

سف ؾن اـلخـاكس سـِا اطلي يسـ  ٕاىل حتليق سعَحخَ ارلاظة. وـلا تان هؼام ادلزاءاث يف اًـلوذ اإلذازية ال هي

فلط ٕاىل ٕاؿاذت اًخواسن تني الاًزتاساث اـلخحاذةل اًيت ثًضبٔ تني ظصيف اًـلس, وٕامنا ُسفَ ألسايس ُو اًوظول ٕاىل 

ثيفيش الاًزتام اـلخعي ثسري اـلصفق اًـام, فٕان لك ُشا يرتثة ؿَيَ هديجة ُاسة حمعَهتا ٔبن اإلذازت حمتخؽ حبلوق 

جس متس اسذياساهتا ًي  سن هعوض اًـلس وٕامنا سن ظحيـة اـلصفق  وسَعاث حىت ًوو ؾل ييط ؿَهيا اًـلس. فِىي ٕارن

اًـام واثعال اًـلس تَ ووحوة اذلصض ؿىل اهخؼاسَ وسرٍي و اس متصازيخَ وٕارشاف اإلذازت ؿَيَ مبا حيلق اـلعَحة 

اًـاسة
1
. 

سس خلةل ؾن ابًخايل ظحلا ـلا س حق رهٍص فٕان سَعة اإلذازت يف ٕاؾفاء اـلخـاكس سن قصاسة اًخبٔذري عم سَعة  

هعوض اًـلس, ميىن ٔبن حىون ًوو ؾل ييط اًـلس ؿَهيا ثبٔسيسا ؿىل اسذياساث اًسَعة اًـاسة اـلميوحة ًإلذازت 

ا اـلس ئوةل ؾن حسن سري اـلصفق اًـام ابهخؼام واضعصاذ. رعل ٔبهَ ٕارا ثبٔدص اـلخـاكس يف ثيفيش اًـلس  اًـاسة ابؾخحاُز

اـلخفق ؿَهيا ٔلس حاة ذازخة ؾن ٕازاذثَ وكصزث اإلذازت ٕاؾفاءٍ سن ؾلوتة اإلذازي نٌل مت االثفاق ؿَيَ ومضن اـلست 

قصاسة اًخبٔذري ؾن رعل, فٕان ُشا كس يضجؽ اـلخـاكس ؿىل اإلزساغ يف ثيفيش اًـلس ٕارا ساًت ثغل اًؼصوف اًيت 

شا سا يخوافق سؽ حسن سري اـلصفق اًـام ابهخؼام واضعصاذ  .سٌـخَ يف اًحساية سن ثيفيش اًزتاساثَ, ُو

ا,  لس ثياول اـلرشغ ادلزائصي سَعة اإلذازت يف ٕاؾفاء اـلخـاكس سـِا سن اًـلوابث اـلاًية اًيت ثفصضِا ؿَيَ ؤبخاُس ًو

 ُشا سا يسفـيا ٕاىل اًلول تبٔن ًِشٍ اًسَعة ٔبساش كاهوين يف اًدرشيؽ ادلزائصي.

                                                           
1
 .59هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   
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سن كاهون اًعفلاث اًـموسية ادلزائصي اًساتق رهٍص 2-9وابس خلصاء هط اـلاذت 
1
اًيت ثيط ؿىل: " حتسذ ألحاكم  ,

ا ؾيارص  اًخـاكسية ٌَعفلة وس حة اًـلوابث اـلاًية وهيفياث فصضِا واإلؾفاء سهنا ظحلا صلفاحص اًرشوظ... ابؾخحاُز

سن هف  اًلاهون اًيت ثيط ؿىل: " جية ٔبن حتخوي اًعفلة  2-62سىوهة ٌَعفلاث اًـموسية", ونشعل هط اـلاذت 

وسة اًـلوابث اـلاًية وهيفياث حساهبا ورشوظ ثعحيلِا بٔو  -ث اًخوكيَية الٓثية:...فضال ؿىل رعل ؿىل اًحياان

سن هف  اًلاهون اًيت ثيط ؿىل: " ... يـوذ اًلصاز  2-90اًيط ؿىل حاالث اإلؾفاء سهنا...", ونشعل هط اـلاذت 

 ابإلؾفاء سن ذفؽ اًـلوابث اـلاًية ثسخة اًخبٔذري ٕاىل سسؤوًية اـلعَحة اـلخـاكست.

يعحق ُشا اإلؾفاء ؾيسسا ال يىون اًخبٔذري كس جسخة فيَ اـلخـاسي اـلخـاكس..." وسدضف ٔبن سَعة اإلؾفاء سن و 

قصاسة اًخبٔذري ًِا ٔبساش ؾلسي ٔبيضا. حير ٔبهَ وٕان تان يف ألظي ال جيوس ثضمني اًـلس اإلذازي هعا إبؾفاء 

ثيفيش اًـلس اإلذازي يف اـليـاذاـلخـاكس سؽ اإلذازت سن ٔبذاء قصاسة اًخبٔذري يف حاةل حصاديَ ؾن 
2
. 

ٕاال ٔبهَ ٕارا كام سا يوحة اإلؾفاء فٕاهَ جية ٔبن يىون يف ٕاظاز سن ألحاكم اًـلسية واًلاهوهية اًواحدة اإلثحاغ
3
. 

شا ُو سوكف اـلرشغ ادلزائصي, ٕار ٔبنس ؿىل ٔبن ًإلذازت سَعة ثلسيصية يف اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري ؤبن ُشا  ُو

ال ٕارا تان ًسخة ذازح ؾن ٕازاذت اـلخـاكس, ؤبهَ جية ٔبن يمت ٕاذزاح حاالث اإلؾفاء سن اإلؾفاء ال يعحق إ 

 اًـلوابث اـلاًية يف اًـلس.

 اـلعَة اًثاين: الاؾخحازاث اًيت ثلوم ؿَهيا سَعة اإلذازت يف ٕاؾفاء اـلخـاكس سـِا سن قصاسة اًخبٔذري

ا سَعة ؿاسة حمتزي ابسذياساث اًسَعة ٕارا تان ٔبساش سَعة ٕاؾفاء اـلخـاكس سن قصاسة اًخبٔذري يلوم  ؿىل اؾخحاُز

اًـاسة وسس ئوةل ؾن حسن سري اـلصفق اًـام ابهخؼام واضعصاذ سن ٔبخي حتليق اـليفـة اًـاسة. فٕان ًِشا ألساش 

اؾخحازاث ثسمعَ, وعم سن هجة اًسَعة اًخلسيصية اًيت حمتخؽ هبا اإلذازت , وسن هجة ٔبدصى اؾخحازاث اًـساةل اًواحدة 

 حرتام وضٌلهة ٌَمخـاكس سؽ اإلذازت يف سواهجة سَعاهتا واسذياساهتا. الا

 

                                                           
1
 .03-13م مبوحة اـلصسوم اًصئايس زمق اـلخـَق تدٌؼمي اًعفلاث اًـموسية اـلـسل واـلمت 236 -10اـلصسوم اًصئايس زمق   

2
َيا ٌَلضاء, اـلسزسة اًـَيا صواظص فائزت, اسذياساث اًسَعة اًـاسة سن حير: ثيفيش اًـلوذ اإلذازية, ثيفيش اًلصازاث اإلذازية, سشهصت ختصح ًييي ٕاخاست اـلسزسة اًـ   

 . 284يـم ذَيفة, ثيفيش اًـلس اإلذازي وجسوية سٌاسؿاثَ كضاء وحتىامي, ض . ونشعل ٔبهؼص ؾحس اًـزيز ؾحس اـل 23, ض 2010-2007ٌَلضاء, ادلزائص, س ية 

3
 .284ؾحس اًـزيز ؾحس اـليـم ذَيفة, اـلصحؽ اًساتق, ض   
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 اًسَعة اًخلسيصية اًيت حمتخؽ هبا اإلذازت تاؾخحاز ًسعهتا يف اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري: -ٔبوال

ٕان اإلذازت عم اـلس ئوةل ؾن ضٌلن سري اـلصفق اًـام ابهخؼام واضعصاذ فِىي اًيت حتسذ احذياخاثَ ورعل ًخحليق 

اـلعَحة اًـاسة. ُشا سا يخعَة كسزا سن اـلصوهة ًخحليق ُشا اًلصط, ُشٍ اـلصوهة ثخجىل يف اًسَعة اًخلسيصية 

اـلميوحة ًإلذازت, حير ٔبن ذربهتا وجتازهبا اًيت حىدس هبا اإلذازت ووسائَِا ارلاظة اًيت جس خلي سهنا سـَوساهتا, 

اـلصافق اًـاسة يف اصلوةل ُو اطلي ميىهنا سن حتسيس مجيؽ  واًصوخ اًـمَية اًيت جس متسُا سن ٕارشافِا اـلس متص ؿىل

و اطلي يربز متخـِا ابًسَعة اًخلسيصية, فال اـلرشغ وال اًلضاء ميىهنٌل ٔبن حيسذا  ٔبوخَ سٌاس حة اًـمي اإلذازي ُو

احذياخاث اـلصفق اًـام ٔبو حيسذا مجيؽ ٔبوخَ اًًضاظ اإلذازي ًخحليق اًعاحل اًـام
1
. 

ًسَعة اًخلسيصية دلِة اإلذازت متثي الاؾخحاز ألول ذلق هجة اإلذازت يف ٕاؾفاء اـلخـاكس سـِا مفٌل س حق يخضح ٔبن ا

سن قصاسة اًخبٔذري, ٍميثي ُشا اذلق سـِا سصوهة ثخحلق هبا ضٌلن سري اـلصافق اًـاسة
2
. 

ؾفاء سن قصاسة وحوة احرتام سدسبٔ اًـساةل ابؾخحاز اإلذازت ظصف اثين يف اًـلس تاؾخحاز ًسَعهتا يف االٕ  -اثهيا

 اًخبٔذري:

ٕان اًـلس اإلذازي ُو ؿالكة كامئة ؿىل حسن اًيية, وحسن اًيية ُشا يَزم اإلذازت نٌل يَزم سائص ٔبظصاف اًـلس 

ٔبن ثلوم تدٌفيش اًزتاساهتا. وال يىفي ٔبن ثيفش اإلذازت اًـلس جاكفة اًرشوظ اًوازذت فيَ سن اًزتاساث ٔبظَية وحسة, 

ًخيفيش جصيئا سن اًضوائةوٕامنا نشعل مبا جيـي ُشا ا
3
. 

وٕارا تان ألظي ٔبن الاًزتام مبست اًخيفيش يف اًـلس يلعس هبا ؿاذت اـلخـاكسون سؽ اإلذازت, فِىي هبشا اـلـىن ال حىون 

سَزسة ٕاال هلم, ًىن حيسج بٔن ييط يف اًـلس رصاحة ٔبن سست اًخيفيش سَزسة ًإلذازت نٌل عم سَزسة ٌَمخـاكس سـِا, 

إلذازت احرتام اـلسذ اقلسذت ٌَخيفيشحييئش يخـني ؿىل ا
4
. 

                                                           
1
 .104ٔبهؼص يف ُشا اًعسذ هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   

2
ائصي ٔبنس ؿىل سَعة اإلذازت اًخلسيصية يف اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري يف هط . ويف ُشا اًعسذ جنس ٔبن اـلرشغ ادلز 105هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   

 اًساًفة اطلهص اًيت ثيط ؿىل: "... يـوذ اًلصاز ابإلؾفاء سن ذفؽ اًـلوابث اـلاًية ثسخة اًخبٔذري ٕاىل سسؤوًية اـلعَحة اـلخـاكست". 2-90اـلاذت 

3
 .152-151, ض 2013احهتاذا ) ذزاسة سلازهة (, اًعحـة اًثاهية, سًضوزاث اذلَيب اذللوكية, ًحيان, ؾحس اٌَعيف كعي , اًعفلاث اًـموسية جرشيـا وفلِا و   

4
 .105هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   
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نٌل حيسج ٔبن يصذ رشظ اـلست ؿاسا ٔبو جييء اًـلس ذاًيا سن حتسيس سسذ اًخيفيش, يف ُشٍ اذلاةل مثة سسذا سـلوةل 

ًخيفيش اًـلس يخـني ؿىل اإلذازت احرتارما, ابًخايل فٕاهنا ال جس خعيؽ ٔبن ثدسخة تخرصفاهتا يف ٕاظاةل سسذ اًخيفيش ٕاىل سا 

وس اذلس اـلـلول ذون ٔبن ثـصط هفسِا ٌَمسؤوًيةجيا
1
. 

وال يخـني ؿىل اإلذازت احرتام اـلست اإلحٌلًية ًخيفيش اًـلس نٌل س حق رشحَ حفسة, تي يخـني ؿَهيا ٔبيضا احرتام 

َمي اـلسذ اكلععة ًخيفيش الاًزتاساث ادلزئية اًوازذت يف اًـلس, تاحرتام اـلسذ اـللصزت ًحسء اًخيفيش سثال: سوؿس جس

اـلوكؽ ٌَمَزتم ابٔلصلال اًـاسة, واـلسذ اقلسذت ًدسسيس اٍمثن ابًًس حة ـلا ييفش سن ألؾٌلل ٔبو سا يوزذ سن اًحضائؽ
2
. 

فاإلذازت ٕارا سَزسة ابحرتام اًـلس ولك , مبـىن ٔبهنا ال جس خعيؽ ٔبن ثـصط هفسِا ٌَمسؤوًية تبٔن ثلوم تبٔي معي 

 اكس سـِا ٔلؾحاء وسذاؾة يف ثيفيشٍ الًزتاساثَ اًـلسية.يخـازط سؽ ظفهتا هكخـاكست, بٔو يـصط اـلخـ

ا ظصف اثين يف اًـلس ثخحمي اًزتاساث ثزتاسن سؽ ٔبذاء اـلخـاكس الًزتاساثَ,  مفٌل س حق ٕارن يخضح ٔبن اإلذازت ابؾخحاُز

ـعي دلِة ابًخايل كس ثؤذي ٕاىل ٕاؿاكة اـلخـاكس وثبٔذرٍي ؾن اًخيفيش, ٔبًي  سن اًـسل ٕارن ٔبن هـخرب ُشا اؾخحازا ي

اإلذازت اذلق تبٔن ثـفي اـلخـاكس سن قصاسة اًخبٔذري هؼري سا صازهت تَ ٔبزياء ثيفيشُا الًزتاساهتا سن ٕاؿاكة وثبٔذري 

ٌَمخـاكس
3
. 

 اـلعَة اًثاًر: ثلسيص سَعة اإلذازت ابإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري يف اًـلس اإلذازي

بٔذري سن اًيلس واإلىاكز هل, رعل ٔبن اًلصاساث اؾخربث ؾل يسؿل حق اإلذازت إبؾفاء اـلخـاكس سـِا سن قصاسة اًخ

ٔبسوالا ذمَونة ٌضلوةل سن حق دزيًهتا اًـاسة بًٓت ًإلذازت ؾن ظصيق ٕاذالل اـلخـاكس مبست اًخيفيش اـلخفق ؿَهيا يف 

مفا  اًـلس, وإبؾفاء اإلذازت ٌَمخـاكس سن ٔبذاء قصاسة اًخبٔذري حىون كس ثياًست ؾن ُشٍ ألسوال اـلمَونة ٌضلوةل.

 سسى حصة ُشا اـلوكف اـليىص ذلق اإلذازت يف اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري يف اًفلَ واًلضاء اـللازن؟

يف اًواكؽ يخضح ًيا تـس اًصحوغ ٌَلضاء اًفصويس ونشا اًلضاء اـلرصي ٔبهنٌل سس خلصان ؿىل حواس اإلؾفاء سن قصاسة 

ٔبن ثخلاو ؾن اًلصاساث, فذوكؽ قصاسة ٔبكي سن  اًخبٔذري. ٕار يسؿل جمَ  اصلوةل اًفصويس تبٔهَ سن حق اإلذازت

                                                           
1
 .570سَامين اًعٌلوي, اـلصحؽ اًساتق, ض   

2
 .571سَامين اًعٌلوي, اـلصحؽ اًساتق, ض   

3
 .105حؽ اًساتق, ض ٔبهؼص يف ُشا اًعسذ, هرص اصلين ثضري, اـلص   
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شا زمغ ٔبن حموكة اقلاس حاث يف فصوسا اهخلسث  اًلصاسة اـليعوض ؿَهيا ٔبو ثزنل ؾن اًلصاسة لكية رصاحة ٔبو مضيا ُو

ُشا اـلسغل حبجة ٔبن اًلصاساث ثعحح سن حق اصلوةل مبجصذ حسوج اكلاًفة اًيت ثربز ثوكيـِا
1
. 

ضاء يف سرص حير اس خلص ؿىل حق اإلذازت يف ٕاؾفاء اـلخـاكس سـِا سن قصاسة اًخبٔذري, ونشعل ألسص ابًًس حة ٌَل

ورعل زمغ اًفذوى اًعاذزت ؾن ازلـية اًـموسية ًلسمي اًفذوى واًدرشيؽ مبجَ  اصلوةل اًيت اؾخربث ٔبن اإلؾفاء 

حق اإلذازت يف ٕاؾفاء  سن قصاسة اًخبٔذري ييعوي ؿىل ثرصف ابفلان يف ٔبسوال اصلوةل, فِشٍ اًفذوى ٕارن ثيىص

اـلخـاكس سـِا سن قصاسة اًخبٔذري ٕاال ٔبن ازلـية اًـموسية وسرت ُشٍ اًفذوى تفذاوى ٔبدصى
2

. ورعل ٔلن اًلصاسة 

ًيست ذين وضبٔ ؾن ؿالكة سسيوهية ؿاذية وٕامنا عم حزاء يلعس تَ يف اـللام ألول حر اـلخـاكس ؿىل ثيفيش 

اًزتاساثَ يف سوؿسٍ اـللصز
3
. 

وغ ٌَفلَ, فٌجس ٔبن اًفلَ يف فصوسا كس ادذَف تني سؤيس وسـازط, ٕاال ٔبن اًصٔبي اًلاًة يف اًفلَ اـللازن ٔبسا ابًصح

ياك سن ٔبيسٍ مضيا تخبٔييسٍ  يؤيس حق اإلذازت يف اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري حير ُياك سن ٔبيسٍ رصاحة, ُو

ٌَلصازاث اًلضائية اًيت ٔبكصث ُشا اذلق
4
. 

دلزائصي, جنس ٔبن اـلرشغ ادلزائصي كس فعي يف ُشٍ اًيلعة جلك وضوخ, فبٔخاس رصاحة وابًًس حة ٌَيؼام اًلاهوين ا

سن كاهون اًعفلاث اًـموسية اًساتلة اطلهص 90ًإلذازت ٕاؾفاء اـلخـاكس سـِا سن قصاسة اًخبٔذري يف اـلاذت 
5
 . 

وسا تان ٌَفلَ واًلضاء ادلزائصيني ٕاال ثبٔييس سا خاء تَ اـلرشغ
1
. 

                                                           
1
 .516سَامين اًعٌلوي, اـلصحؽ اًساتق, ض   

2
 .111-110هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   

3
 .288 -287ؾحس اًـزيز ؾحس اـليـم ذَيفة, ثيفيش اًـلس اإلذازي وجسوية سٌاسؿاثَ كضاء وحتىامي, ض   

4
قصاسة اًخبٔذري اًفليَ " ذيَوابذيص", ٔبسا اـلـازضني سهنم فِم: "خزي" و " توسم". ٔبسا اًفلِاء اـلرصيني  سن اًفلِاء اًفصوس يني اـلؤيسين ذلق اإلذازت يف اإلؾفاء سن  

, ؾحس اًـزيز ؾحس اـليـم ذَيفة, 111. هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض 18اـلؤيسين رصاحة ًِشا اذلق يف سًؤفاهتم جنس: ؾحس افليس فياط, اـلصحؽ اًساتق, ض 

 وسا تـسُا.     518, واطلين سهنم ٔبيسوا ُشا اذلق مضيا جنس: سَامين اًعٌلوي, اـلصحؽ اًساتق, ض 288-287تق, ض اـلصحؽ اًسا

5
اـلًضوز يف ادلصيست اًصمسية زمق  24/07/2002اـلخـَق تدٌؼمي اًعفلاث اًـموسية ادلزائصي اـلؤزد يف  250-02سن اـلصسوم اًصئايس  78ثلاتي ُشٍ اـلاذت اـلاذت   

اًساتق. ُشا سا يثخت ٔبن اـلرشغ ادلزائصي اؿرتف حبق اإلذازت يف اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري ؿرب جرشيـاث اًعفلاث اًـموسية  28/07/2002اـلؤزذة يف  52

 اكلخَفة.
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 ث اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذرياـلححر اًثاين: حاال

ٕان ٕايثاز رضوزت حسن سري اـلصفق اًـام ابهخؼام واػعصاذ ؿىل اـلعاحل ارلاظة ٌَمخـاكس سؽ اإلذازت ًي  سـياٍ 

اًخضحية هبشٍ اـلعاحل, وٕاال حصثة معَيا ٔبهَ ًن جياسف ٔبي ٔبحس ابصلدول يف ؿالكة ؾلسية سؽ اإلذازت. وؿىل ُشا 

خـاكس سؽ اإلذازت سن حزاء قصاسة اًخبٔذري ٕارا وخس سخدَ يف ٕاظاز ألحاكم اًلاهوهية ألساش فٕاهَ جيوس ٕاؾفاء اـل 

 واًـلسية اًواحدة اإلثحاغ.

وتعفة ؿاسة فٕان حاالث اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري ثبٔذش ظوزثني ٌُل: حاةل اإلؾفاء ادلواسي, وحاةل اإلؾفاء 

 اًوحويب.

 اًخبٔذري اـلعَة ألول: حاةل اإلؾفاء ادلواسي سن قصاسة

كس ثلصز اإلذازت ثلسيصا ٌَؼصوف اًيت يمت فهيا ثيفيش اًـلس ًوؼصوف اـلخـاكس سـِا ٔبن ثـفي ُشا ألذري سن قصاسة 

شا ؿىل ٔبساش سا حمتخؽ تَ سن سَعة ثلسيصية اًخبٔذري, ُو
2
. 

ا اـلس ئوةل ؾن حسن سري اـلصفق اًـام ابهخؼام واضعصاذ, يىون ًِا اًسَعة اًخل سيصية يف ٕاؾفاء فاإلذازت ابؾخحاُز

اـلخـاكس سـِا سن قصاسة اًخبٔذري ورعل ظحلا ٌَؼصوف اـلضرتنة تيهنا وتني اـلخـاكس واًيت كس ثؤثص تعصيلة سا ؿىل 

سيـاذ اًخيفيش
3
. 

ًىن يضرتظ يف ُشٍ اذلاةل بٔن ال حىون اًؼصوف اًيت ثربز اإلؾفاء سن حزاء اًلصاسة سععيـة سن ظصف اـلخـاكس 

دصى اـلفصوط ٔبن ال يىون كس ٔبظاة اإلذازت رضز سن حصاء اًخبٔذري. مفثال كس ثلسز ُشا سن هجة, وسن هجة بٔ 

اإلذازت ٔبهَ ؾل يَحق اـلعَحة اـلخـاكست ٔبي رضز سن حصاء اًخبٔذري يف ثوزيس ٔبذواث حصية كس حي سيـاذ ثوزيسُا, 

                                                                                                                                                                                            
1
. ٔبسا ابًًس حة ٌَلضاء ادلزائصي فٌجس 154 سن اًفلِاء ادلزائصيني اطلين ٔبيسوا حق اإلذازت يف اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري جنس: ؾٌلز توضياف, اـلصحؽ اًساتق, ض  

, واطلي 17/07/2007اـلؤزد يف  36501ٔبن جمَ  اصلوةل كس ظحق اًيط اًلاهوين اـلخـَق ابإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري يف اًـسيس سن كصازاثَ سن تيهنا كصاٍز زمق 

شا ثعحيلا ًيعوض اًلاهون.ٔبنس فيَ ؿىل ٔبن اإلذازت ظاحدة اـلرشوغ ـلا ثلوم إبؾفاء اـلخـاكس سـِا سن قصا  سة اًخبٔذري ثلوم تخحصيص صِاذت ٕاذازية تشعل, ُو

   

2
ا َلس فؤاذ ؾحس ويلصز جمَ  اصلوةل اًفصويس تبٔن رشظ اًلصاسة هل ظاتؽ ادذيازي فَإلذازت ٔبن ثعحلَ ٔبو ثـسل ؾيَ رصاحة ٔبو مضيا. ؤبهؼص يف ُشا اًعسذ ٔبيض  

 .287شا ؾحس اًـزيز ؾحس اـليـم ذَيفة, ثيفيش اًـلس اإلذازي سوية سٌاسؿاثَ كضاء وحتىامي, ض . ون427اًحاسط, ٔبؾٌلل اًسَعة اإلذازية, ض 

3
سن  2-90. نٌل بٔنس اـلرشغ ادلزائصي ؿىل ُشٍ اًسَعة اًخلسيصية ًإلذازت يف اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري يف اـلاذت 120هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   

. كاهون اًعفلاث اًـموسية ادل  زائصي اـلـسل واـلمتم اًساتق رهٍص
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 ًو تان كس حي سيـاذ ٔلن اًحياء اطلي ثـاكس بٓدص ؿىل جضييسٍ ؾل يعحح رميئا تـس ًرتهية ُشٍ ألذواث, ٔبو نٌل

 ثوزيس بآلث ٔبو جتِزياث وؾل حىن صلى اإلذازت خماسن إليساؾِا وتاهت يف اًوكت راثَ يف قىن ؾن حصهيهبا.

واإلؾفاء يف ُشٍ اذلاةل كس يىون حتليلا ٌَمعَحة اًـاسة, سن ذالل اس متصاز اـلخـاكس يف اًوفاء ابًزتاسَ اًخـاكسي, 

فصط اًلصاسة ؿَيَ ٕاضـاف كسزاثَ اـلاًية ؿىل ُشا اًوفاءورعل حني حصى اإلذازت ٔبن سن صبٔن 
1
. 

واإلؾفاء ادلواسي كس يىون رصحيا, نٌل كس يىون مضييا يف حاةل ٕاكصاز اإلذازت تبهٔنا ؾل حتصض ؿىل ثيفيش اًـلس يف 

اـلواؾيس اـليعوض ؿَهيا فيَ ؿىل اؾخحاز ٔبن ثيفيشٍ يف ُشا اًوكت ؾل يىن السسا ٔبو رضوزاي
2
. 

ازت ٕاىل ٔبهَ سىت كصزث اإلذازت ٕاؾفاء اـلخـاكس سـِا سن قصاسة اًخبٔذري ثلسيصا سهنا ًؼصوفَ ٔبو ًؼصوف وجتسز اإلص

ا يف ُشا اًضبٔن تبٔن ثـوذ ٕاىل ثوكيؽ  اًـلس مبوحة سا ًِا سن سَعة ثلسيصية, فٕاهَ ال جيوس ًِا اًـسول ؾن كصاُز

ا ألول تـسم ثوكيؽ ا ًلصاسة كس ظسز تياءا ؿىل قش بٔو صاتَ ؾية حس مي اًلصاسة ظاـلا ؾل يلم اصلًيي ؿىل ٔبن كصاُز

ا ٕاؾفاء اـلخـاكس سهنا يف اًواكؽ واًلاهون حير اسدٌفشث هجة اإلذازت سَعهتا يف صبٔن قصاسة اًخبٔذري تخلسيُص
3
. 

 اـلعَة اًثاين: حاةل اإلؾفاء اًوحويب سن قصاسة اًخبٔذري

اكس سـِا سن قصاسة اًخبٔذري, ٕامنا حىون جمربت ؿىل ٕاؾفاءٍ يف ُشٍ اذلاةل ال متغل اإلذازت سَعة ثلسيصية يف ٕاؾفاء اـلخـ

و ٔبن سصحؽ اًخبٔذري ذازح ؾن ٕازاذت اـلخـاكس  سهنا سىت ثوافصث ٔبس حاهبا اًيت ثسوز لكِا حول سخة زئييس واحس ُو

فامي  سؽ اإلذازت اطلي يىون كس تشل لك هجسٍ ٌَخيفيش ذالل اـلست اـلخفق ؿَهيا يف اًـلس, وميىن ٕاحٌلل ُشٍ اذلاالث

ٕارا تان اـلخـاكس كس ظَة سن اإلذازت زمسيا رمةل  -ٔبواليًل:                                                        

خسيست ٌَخيفيش ووافلذَ ؿىل رعل ذون حتفغ سن خاىهبا, فال يىون ًِا ثوكيؽ قصاسة اًخبٔذري ؿَيَ  ٕارا ثبٔدص ؾن 

ا ٔلن ُشٍ ألذريت كس مت ثـسيَِا ابثفاق اًعصفني جمسذااًخيفيش مضن اـلست ألظَية اـلخفق ؿَهي
4

. سثال: ٕارا ظَة 

اـلوزذ اـلخـاكس سؽ اإلذازت متسيس سست اًدسَمي اـليعوض ؿَهيا يف ؾلس اًخوزيس ووافلت اإلذازت اـلخـاكست ؿىل رعل, 

اإلذازت فصط قصاسة فٕان ُشٍ اـلوافلة ثـخرب ثـسيال ٌَـلس سن حير سست اًدسَمي وابًخايل فال يىون سن حق 

                                                           
1
 .288ؾحس اًـزيز ؾحس اـليـم ذَيفة, ثيفيش اًـلس اإلذازي وجسوية سٌاسؿاثَ كضاء وحتىامي, ض   

2
 .516سَامين اًعٌلوي, اـلصحؽ اًساتق, ض   

3
 .288ؾحس اًـزيز ؾحس اـليـم ذَيفة, اـلصحؽ اًساتق, ض   

4
 .113هرص اصلين ثضري اـلصحؽ اًساتق, ض   
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اًخبٔذري ؿىل اـلوزذ ؾن ثبٔدٍص يف جسَمي اًحضاؿة ذالل اـلست ألظَية كدي ثـسيَِا. ٕاال ٔبهَ يلؽ ؿىل اـلخـاكس احرتام 

اـلست ادلسيست وٕاال يىون ًإلذازت ثوكيؽ ؾلوتة قصاسة اًخبٔذري ٕارا ثبٔدص ؾن اًخيفيش ذالًِا ذون سخة يربز ٕاؾفاءٍ 

 سهنا. 

 يجة ؿسم احرتام اإلذازت الًزتاساهتا اًخـاكسيةاإلؾفاء هد  -اثهيا

يوصل اًـلس اإلذازي يف سواهجة اإلذازت اًزتاساث ؾلسية يلؽ ؿَهيا واحة احرتارما وثيفيشُا لكِا تعصيلة سَمية ووفلا 

يف  ـللذضياث حسن اًيية. وسن تني ٔبضم ُشٍ الاًزتاساث احرتام اـلست اـللصزت ًخيفيش اًـلس سواء تان سٌعوظا ؿَهيا

اًـلس ٔبم تان اًـلس ذاًيا سن حتسيس اـلست, ٕار يلؽ ؿَهيا يف ُشٍ اذلاةل احرتام اـلست اـلـلوةل ًخيفيش اًـلس, فال ثدسخة 

تخرصفاهتا يق ٕاظاةل سسذ اًخيفيش ٕاىل سا جياوس اذلس اـلـلول وٕاال ثـصضت ٌَمسؤوًية, نشعل يلؽ ؿَهيا احرتام اـلسذ 

َزسة ابحرتام اًـلس ولك فال ثلوم تبٔي معي يخـازط سؽ ظفهتا هكخـاكست ٔبو يـصط اـللصزت ًحسء اًخيفيش, فِىي ٕارن س

اـلخـاكس سـِا ٔلؾحاء وسذاؾة يف ثيفيشٍ الًزتاساثَ اًـلسية نٌل س حق رشحَ
1
. 

فٕارا كاست اإلذازت تفـي ييلغ احرتارما الًزتاساهتا اًخـاكسية خبعبٔ سهنا ٔبو ٕاٌُلل ٔبو ثـس سهنا ؤبذى ٕاىل ٕاؿاكة 

كس وثبٔذرٍي ؾن ثيفيش اًزتاساثَ فيرتثة ؿىل رعل وحواب ٕاؾفاءٍ سن قصاسة اًخبٔذري, رشظ ٔبن يىون ُياك اـلخـا

ؿالكة سدارشت تني فـي اإلذازت وثبٔذري اـلخـاكس ؾن ٔبذاء اًزتاساثَ, ويىون ُشا اًفـي اطلي كاست تَ اإلذازت كري 

فق ؿَهيا سؽ تشهل لك اًـياية اًالسسة ٔلذاهئا ظاـلا تان سذوكؽ, ويؤذي ٕاىل اس خحاةل ثيفيشٍ الًزتاساثَ ذالل اـلست اـلخ

يف وسـَ اًخيفيش ذون ٔبن حيخج تخلعري هجة اإلذازت
2

. وسن ألسثةل اًواكـية ًِشٍ اذلاةل: ؿسم جسَمي اـلخـاكس سوكؽ 

ثحاظؤ اًـمي ٔبو ألزط اًيت سيمت ؿَهيا ثيفيش اًـلس اإلذازي )ؾلس ألصلال اًـاسة( سن ظصف اإلذازت. ثبٔذري و 

 اإلذازت يف جسَمي اـلخـاكس اـلسدٌساث واًصسوساث واًخعماميث اًرضوزية ًخيفيش اًـلس يف اًوكت اقلسذ يف اًـلس.

 

 

 

                                                           
1
 .571-566ٔبهؼص يف ُشا اًعسذ, سَامين اًعٌلوي, اـلصحؽ اًساتق, ض   

2
 .123ٔبهؼص, هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   
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 اإلؾفاء هديجة اًلوت اًلاُصت -اثًثا

اًلوت اًلاُصت: عم اذلاذج ارلازيج ٔبي ) ٔبهَ ٔبحٌيب سس خلي ؾن ٕازاذت ألظصاف( اًـام, اطلي يس خحيي ذفـَ, 

وكـَ, واطلي يؤذي ٕاىل اس خحاةل اًخيفيش اس خحاةل سعَلةوال ميىن ث
1
. 

فاًلوت اًلاُصت هبشا اـلـىن ثؤذي ٕاىل ٕاؾفاء اـلخـاكس سن اًخيفيش, ابًخايل فاإلذازت يف ُشٍ اذلاةل ال جس خعيؽ ٕازكام 

اـلخـاكس ؿىل اًخيفيش وال ٔبن ثوكؽ ؿَيَ ؾلوابث تلعس حتليق ُشٍ اًلاية, وسهنا ؾلوتة قصاسة اًخبٔذري
2
. 

وٕاؾفاء اـلخـاكس سن ثيفيشٍ الًزتاساثَ يلذرص فلط ؿىل فرتت اس خحاةل ثيفيشُا هديجة ٌَلوت اًلاُصت, فٕارا ساًت يـوذ 

الاًزتام ابًخيفيش
3
. 

وسن ٔبسثةل اًلوت اًلاُصت: حسوج ٔبسعاز ٔبو زَوح وـلست كري ؿاذية, اًخلرياث ادلوية, تـغ ٔبفـال اذلصة تاإلثالف 

 كس.ٔبو اًخرصية, جسن اـلخـا

 فىصت اًخواسن اـلايل هسخة ًإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري -زاتـا

فىصت اًخواسن اـلايل ٌَـلس ثسوز حول ثـسيي اًزتاساث اـلخـاكس سؽ اإلذازت وسايذت يف ٔبؾحائَ اـلاًية ًسخة ذازح 

ألؾحاء, تي  ؾن ٕازاذثَ. طلا فَي  سن اًـسل, وال سن ذواؾي اـلعَحة اًـاسة هفسِا ٔبن يخحمي اـلخـاكس وحسٍ ثغل

شٍ اًفىصت حصثحط معوسا تثالج حاالث ٔبو هؼصايث  يىون هل يف سلاتي رعل ٔبن حيخفغ ابًخواسن اـلايل ٌَـلس. ُو

 عم: معي ألسري, اًؼصوف اًعازئة واًعـوابث اـلاذية كري اـلخوكـة. 

                                                           
1
 .117 -114هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   

2
 .123سَامين اًعٌلوي, اـلصحؽ اًساتق, ض   

3
هون اًعفلاث اًـموسية اًساًف رهٍص اًيت ثيط ؿىل: " يف حاةل اًلوت اًلاُصت ثـَق الٓخال وال يرتثة سن كا 4-90ُشا سا ٔبنسٍ اـلرشغ ادلزائصي يف هط اـلاذت   

 اـلعَحة اـلخـاكست". ؿىل اًخبٔذري فصط اًـلوابث اـلاًية ثسخة اًخبٔذري مضن اذلسوذ اـلسعصت يق ٔبواسص ثوكيف ألصلال واس خئٌاف ارلسسة اًيت ثخزشُا هديجة طلعل

شا سا بٔنس ؿَيَ اطلي كىض ة: "...حير ٔبن اـلس خبٔهفة ابرشث ألصلال  17/10/2007اـلؤزد يف  36885كضاء جمَ  اصلوةل ادلزائصي ٔبيضا يف كصاٍز زمق  ُو

ا ؾن اًيرص ظصيق حصيفة  سوضوغ ؾلس اًعفلة... وثسخة سوء ألحوال ادلوية اًيت ؾصفهتا اـليعلة مت ثوكيف ألصلال, سن هجة ٔبدصى فٕان اـلس خبٔهفة كس مت ٕاؿشاُز

ا ابس خئٌاف ألصلال ؤبسام ؿسم الاس خجاتة وثسازك اًخبٔذري كاست تخعحيق ؾلوتة اًخبٔذري اـليعوض ؿَهيا يف تيوذ ؾلس اًعفلة, وحير ٔبن كضات ٔبول ذزخة  وٕاهشاُز

ٌَ يخـني ثبٔييس اًلصاز اـلس خبٔهف ..." ؤبهؼص ـلا زفضوا ظَة اـلس خبٔهفة اـلخضمن ٕازخاغ اـلحَف اـللذعؽ وـلوتة اًخبٔذري اـليعوض ؾل يلوسوا سوى تخعحيق اًلاهون وس 

 . 123ٔبيضا يف ُشا اًعسذ هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 313 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

س يف رعل سؽ ٔبهَ تشل لك فٕارا تان ٔلحس ُشٍ اذلاالث اًثالج ثبٔزريا ؿىل اًخيفيش, حبير يؤذي ٕاىل ثبٔذري اـلخـاك

اًـياية ًخيفيش اًزتاساثَ, فٕاهَ جية ٕاؾفاءٍ سن قصاسة اًخبٔذري
1

 . ُشا سا س يخييَ ابًًس حة ًلك حاةل ؿىل حسا.

 هؼصية معي ألسري واإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري: -1

ثؤذي ٕاىل سايذت اـللعوذ تـمي ألسري, اإلحصاءاث وألؾٌلل اـلرشوؿة اًعاذزت سن هجة اإلذازت اـلخـاكست واًيت 

ٔبؾحاء اـلخـاكس ؾٌل ُو حمسذ يف اًـلس, فذَزتم ُشٍ ادلِة تخـويغ اـلخـاكس سـِا ؾن ألرضاز اًيت ثَحق تَ سن حصاء 

رعل
2
. 

 وسدضف سن ذالل ُشا اًخـصيف رشوظ ثعحيق ُشٍ اًيؼصية, وعم:

شا يـين ٔبن اإلحصاءاث اًعاذزت ؾن اً  - سَعاث ألدصى ؾل ٔبن يعسز اإلحصاء ؾن اًسَعة اـلخـاكست, ُو

ثـس سـيية هبا ُشٍ اًيؼصية تـس ٔبن تاهت جضمَِا يف تساية ػِوزُا, فِىي ٔبظححت سسزخة مضن هؼصية 

اًؼصوف اًعازئة ) سثاًِا ظسوز ًواحئ وكواهني سن كري ادلِة اـلخـاكست حتمي اـلخـاكس ٔبؾحاء خسيست(
 3
. 

 ـلس.ٔبن ال يىون اإلحصاء اًعاذز ؾن اإلذازت سذوكـا ؾيس ٕاجصام اً -

 ٔبن يَحق ابـلخـاكس حصاء ُشٍ اإلحصاءاث ٔبرضازا حليلية وفـَية ال احامتًية. -

ٔبن يىون معي اإلذازت اـلخـاكست اًعاذز ؾهنا سرشوؿا -
4
. 

ومعي ألسري كس يىون يف ظوزت ٕاحصاء ذاض ٔبو ؿام. فذخحلق اًعوزت ألوىل ) معي ألسري يف ظوزت ٕاحصاء 

ا سن سَعة ثـسيي ٌَـلس فزتيس سن اًزتاساثَ مبوحة كصازاث سدارشت, ذاض(, تبٔن ثخسذي اإلذازت مبوحة سا ًِ

ا سَعة ضحط ٕاذازي ٕاىل  ًىن رشظ الاًزتام تلواؿس حق اًخـسيي اـلميوخ ًإلذازت. سثال: ٔبسص اإلذازت ابؾخحاُز

                                                           
1
. نٌل جيسز تيا اإلصازت ٕاىل ٔبن اـلرشغ ادلزائصي كس ٔبذش تفىصت اًخواسن اـلايل ٌَـلس يف 187-186ٔبهؼص يف ُشا اًعسذ, هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   

, واًيت ثيط ؿىل: " جية ؿىل اـلعَحة اـلخـاكست, ذون اـلساش تخعحيق ُشٍ ألحاكم ٔبن ثححر ؾن  115هط اـلاذت  سن كاهون اًعفلاث اًـموسية اًساتق رهٍص

 "ٕاجياذ اًخواسن ٌَخاكًيف اـلرتثحة ؿىل لك ظصف سن اًعصفني... -حي وذي ٌَزناؿاث اًيت ثعصٔب ؾيس ثيفيش ظفلاهتا لكٌل مسح ُشا اذلي مبا يبئت: 

2
 .188هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   

3
 .168ؾٌلز توضياف, اـلصحؽ اًساتق, ض   

4
 .120تومعصان ؿاذل, اـلصحؽ اًساتق, ض   
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اًرشنة اـلخـاكست تيلي ٔبسالك اًىِصابء ٕاىل ساكن بٓدص صلواؾي اقلافؼة ؿىل سالسة اـلواظيني
1

وزت اًثاهية . ٔبسا اًع

ًـمي ألسري ) معي ألسري يف ظوزت ٕاحصاء ؿام(, فذخحلق تبٔن ثعسز هجة اإلذازت اـلخـاكست كواهني ًوواحئ يىون سن 

صبهٔنا سايذت ٔبؾحاء اـلخـاكس, سثاًِا: ظسوز ًواحئ ٔبو كواهني ؾن اـلعَحة اـلخـاكست يف جمال اًرضائة واًصسوم واًيت 

ثؤذي ٕاىل ظـوتة اًخيفيش
2
. 

يل ٕارا ثوافصث رشوظ ُشٍ اًيؼصية وحصثة ؾهنا ظـوتة يف اًخيفيش ذما ٔبذى ٕاىل ثبٔذري اـلخـاكس يف ثيفيشٍ وابًخا

ٌَـلس, زمغ تشهل اًـياية اًالسسة ٌَخيفيش ذالل اـلست اـلخفق ؿَهيا, فيىون ًِشا ألذري اـلعاًحة إبؾفائَ سن قصاسة 

اًخبٔذري
3
. 

 خبٔذريهؼصية اًؼصوف اًعازئة واإلؾفاء سن قصاسة اً  -2

ثـين ُشٍ اًيؼصية ٔبهَ, سىت ظصٔبث حواذج اس خثٌائية ؿاسة ؾل يىن يف اًوسؽ ثوكـِا وال يس ٔلحس اـلخـاكسين فهيا 

لا ٌَمسين, فٕاهَ جيوس ٌَمخـاكس اـلخرضز سعاًحة اإلذازت اـلخـاكست  وحصثة ؿىل حسوهثا ٔبن ٔبظحح ثيفيش اًخـاكسي سُص

اـلضازنة يف دسازثَ مبيحَ ثـويضا حزئيا
4
. 

 ن ذالل ُشا اًخـصيف ميىن ٔبن وس خًذج رشوظ ٕاؾٌلل ُشٍ اًيؼصية, وعم:س

لا ال  - ٔبن ثؼِص ذالل ثيفيش اًـلس حواذج ٔبو ػصوف اس خثٌائية ؿاسة وكري سذوكـة جيـي سن اًخيفيش سُص

سس خحيال ) وٕاال ٔبظححيا يف ُشٍ اذلاةل ٔبسام كوت كاُصت ال ػصفا ظازئا(, وسثاًِا: ألسساث الاكذعاذية اًيت 

ذي ٕاىل زفؽ ألسـاز ٔبو ُحوظ اًـمةل, ٔبو هسزت اـلواذ, ٔبو معي اًسَعاث ألدصى كري اـلخـاكست اًيت سن ثؤ 

صبهٔنا فصط كيوذ ثـصكي معَية اًخيفيش
5
. 

 ٔبن ال يىون ٔلحس اـلخـاكسين يس يف حسوج اًؼصف اًعازئ. -

                                                           
1
 .189ونشا ض  114هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   

2
 .190ٔبهؼص يف ُشا اًعسذ هرص اصلين ثيش, اـلصحؽ اًساتق, ض   

3
 .191اًساتق, ض هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ   

4
 .122تومعصان ؿاذل, اـلصحؽ اًساتق, ض   

5
 .122تومعصان ؿاذل, اـلصحؽ اًساتق, ض   
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احامتًِا ؿىل حنو ختخي  ٔبن ثعية ُشٍ اًؼصوف اـلخـاكس خبسائص فاذحة جتاوس ارلسازت اًـاذية اًيت ميىن -

سـَ اكذعاذايث اًـلس ادذالال حس امي
1
. 

لا فِو ذمىن,  فٌؼصية اًؼصوف اًعازئة ٕارن ال حتصز اـلخـاكس سن اًزتاسَ ابًخيفيش, ٔلن ُشا الاًزتام وٕان تان سُص

فيش ألظَية, وابًخايل يخـصط اـلخـاكس ًعـوتة يف اًخيفيش فذجـي اًخيفيش تعيئا ويس خلصق وكذا يؤثص ؿىل سست اًخي 

ورعل زمغ تشل اـلخـاكس اًـياية اًالسسة ًإلزساغ يف اًخيفيش. فال ساهؽ يف ُشٍ اذلاةل سن ٕاؾفاء اـلخـاكس سؽ اإلذازت 

سن حزاء قصاسة اًخبٔذري ساذام ٔبهَ ؾل يدسخة خبعئَ يف ٕاحساج اًؼصف اًعازئ
2
 . 

 هؼصية اًعـوابث اـلاذية كري اـلخوكـة واإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري -3

ثـين ُشٍ اًيؼصية ٔبهَ, سىت اؿرتط اـلخـاكس سؽ اإلذازت ظـوابث ساذية, اس خثٌائية, كري سذوكـة ٔبزياء ثيفيش اًـلس 

لا وسلكفا, فٕان هل اذلق يف اـلعاًحة ابًخـويغ اًاكسي ؾٌل ذلق تَ سن حصاء ثغل اًعـوابث وجتـي سٌَ سُص
3
. 

 فرشوظ ٕاؾٌلل ُشٍ اًيؼصية ٕارن عم: 

اذية وكري ؿاذية واس خثٌائية, وسثال رعل: سا كس يخـصط هل اـلخـاكس سؽ اإلذازت يف ٔبن حىون اًعـوابث س -

 ؾلوذ ألصلال اًـاسة تألزط اًعرصية.

اس متصاز اـلخـاكس سؽ اإلذازت يف ثيفيش اًزتاساثَ ذون ثوكف سا ؾل ثؤذ اًعـوابث ٕاىل اس خحاةل اًخيفيش -
4
. 

 ىن ثوكـَ ؾيس اًخـاكس.ٔبن حىون اًعـوابث اـلاذية كري سذوكـة ٔبو سا ال مي -

ٔبن يرتثة ؿىل اًخيفيش هفلاث جتاوس ألسـاز اـلخفق ؿَهيا وحزيس سن ٔبؾحاء اـلخـاكس -
5
. 

                                                           
1
 .193هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   

2
 .196-194هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   

3
 .124تومعصان ؿاذل, اـلصحؽ اًساتق, ض   

4
 .124تومعصان ؿاذل, اـلصحؽ اًساتق, ض   

5
 .198هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   
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ُشٍ اًيؼصية صبهٔنا صبٔن هؼصيخا معي ألسري واًؼصوف اًعازئة, ال حتصز اـلخـاكس سن اًزتاساثَ ٕاال ٕارا ٔبذث ٕاىل 

ت. ابًخايل ٕارا تاهت ُشٍ اًعـوابث اـلاذية سخة يف ٔبن اس خحاةل اًخيفيش, حييئش هعحح ٔبسام فىصت اًلوت اًلاُص 

اـلخـاكس ثـسى اذلسوذ اًزسٌية اـللصزت ًالىهتاء سن اًخيفيش, سؽ تشهل لك ادلِس ٌَخيفيش ذالل ثغل اـلست اـلخفق ؿَهيا, 

فٕاهنا ثؤذي ٕاىل ٕاؾفاءٍ سن قصاسة اًخبٔذري
1
. 

 قصاسة اًخبٔذري.       فلك ُشٍ اذلاالث جضلك ضٌلانث ٌَمخـاكس يف سواهجة حزاء 

 اـلعَة اًثاًر: سوكف اـلرشغ ادلزائصي سن حاالث اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري 

سن كاهون  90ًلس ٔبخاس اـلرشغ ادلزائصي رصاحة ًإلذازت ٕاؾفاء اـلخـاكس سن ؾلوتة قصاسة اًخبٔذري يف هط اـلاذت 

 .  اًعفلاث اًـموسية اًساًف رهٍص

هية حاةل اإلؾفاء ادلواسي اًصاحؽ ٌَسَعة اًخلسيصية ًإلذازت حير ثيط ؿىل: " يف فلصهتا اًثا 90فلصزث اـلاذت 

يـوذ اًلصاز ابإلؾفاء سن ذفؽ اًـلوابث اـلاًية ثسخة اًخبٔذري ٕاىل سسؤوًية اـلعَحة اـلخـاكست ". ٔبسا فلصهتا اًثاًثة 

فهيا اًخبٔذري ذازح ؾن ٕازاذت  فلس ثياًوت حاةل ؿاسة ًإلؾفاء اًوحويب سن قصاسة اًخبٔذري وعم اذلاةل اًيت يىون

اـلخـاكس حير ثيط ؿىل: " ويعحق ُشا اإلؾفاء ؾيسسا ال يىون اًخبٔذري كس جسخة فيَ اـلخـاسي اـلخـاكس اطلي 

جسؿل هل يف ُشٍ اذلاةل ٔبواسص تخوكيف ألصلال ٔبو ابس خئٌافِا." مفن ذالل ُشا اًيط وس خًذج ٔبن ٔبي سخة يـصكي 

َ ويىون ذازخا ؾن ٕازاذثَ وؾل يدسخة فيَ  يىون سربزا إلؾفائَ سن ذفؽ قصاسة اـلخـاكس يف اًخيفيش ويؤدٍص ؾي

اًخبٔذري ًىن مضن اذلسوذ اـلسعصت يف ٔبواسص ثوكيف ألصلال واس خئٌاف ارلسسة, ُشا سا يسفـيا ٕاىل اًلول ٔبن لك 

ياُا ساتلا ابًخحَيي ميىن ٔبن ثيسزح مض ن ُشٍ اًفلصت اًـاسة. حاالث اإلؾفاء اًوحويب سن قصاسة اًخبٔذري اًيت ثياًو

ٕاال ٔبن اـلرشغ ادلزائصي ٔبؾع  ٔبطمية ذاظة إلحسى ُشٍ اذلاالث وعم حاةل اًلوت اًلاُصت فٌط ؿَهيا رصاحة يف 

نٌل يًل: " ويف حاةل اًلوت اًلاُصت, ثـَق الٓخال وال يرتثة ؿىل اًخبٔذري فصط  90اًفلصت اًصاتـة سن اـلاذت 

اذلسوذ اـلسعصت يف ٔبواسص ثوكيف ألصلال واس خئٌاف ارلسسة اًيت ثخزشُا  اًـلوابث اـلاًية ثسخة اًخبٔذري, مضن

هديجة رعل اـلعَحة اـلخـاكست "
2
 . 

                                                           
1
 .199-198هرص اصلين ثضري, اـلصحؽ اًساتق, ض   

2
 اًساتق رهٍص يف صبٔن اًلوت اًلاُصت. 17/10/2007اـلؤزد يف  36885ٔبهؼص كصاز جمَ  اصلوةل ادلزائصي زمق   
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وزثة اـلرشغ ادلزائصي ؿىل حاالث اإلؾفاء سن اًـلوابث اـلاًية ثسخة اًخبٔذري حتصيص صِاذت ٕاذازية تشعل سن 

ظصف اـلعَحة اـلخـاكست
1
. 

لاهون, اًساًفة اطلهص جنسُا ثيط ؿىل سا يًل: "...حتسذ ألحاكم اًخـاكسية سن هف  اً 2-9وابس خلصاء هط اـلاذت 

ا  ٌَعفلة وس حة اًـلوابث اـلاًية وهيفياث فصضِا ٔبو اإلؾفاء سهنا ظحلا صلفاحص اًرشوظ اـلشهوزت ٔبذانٍ ابؾخحاُز

)اًعفلة(, سن هف  اًلاهون: " وجية ٔبن حتخوي  2-62ؾيارص سىوهة ٌَعفلة اًـموسية", ونشعل هط اـلاذت 

وسة اًـلوابث اـلاًية وهيفياث حساهبا ورشوظ ثعحيلِا بٔو  -فضال ؾن رعل ؿىل اًحياانث اًخوكيَية الٓثية:...

اًيط ؿىل حاالث اإلؾفاء سهنا". جنس ٔبن اـلرشغ ادلزائصي ابإلضافة ذلاالث اإلؾفاء سن اًلصاسة اًيت كصزُا يف 

اكسين االثفاق ؿىل حاالث اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري واًيط ؿَهيا سن اًلاهون اًساًف اطلهص, سٌح ٌَمخـ 90اـلاذت 

 يف اًـلس, ويف ُشٍ اذلاةل جية الاًزتام مبا مت االثفاق ؿَيَ يف اًعفلة.         

 ارلامتة:

ٕان ٔبي ذزاسة يىون سوضوؾِا سصثحط ابًـلس اإلذازي س امي ٕارا تان هل ظةل تدٌفيشٍ, ثفصط ٔبطميهتا تشاهتا ورعل 

ا ازثحاظا وزيلا ابـلصافق اًـاسة. فاـلخـاكس سؽ اإلذازت تلدوهل اًخـاكس سـِا يىون كس كدي اًخـاون يف سصفق ؿام, الزثحاظِ

وابًخايل متخس اًزتاساثَ اًخـاكسية ٕاىل لك سا يىون رضوزاي ًضٌلن اًسري اـليخؼم واـلس متص ٌَمصفق اًـام اطلي وافق 

ام اًزتاساثَ اًخـاكسية ذاظة اـلخـَلة سهنا مبست اًخيفيش, دعوظا ؤبن ؿىل اًخـاون فيَ. وتشعل يلؽ ؿَيَ ًزاسا احرت 

ُشٍ اـلست سن اكرتاحَ حيامن بٔكدي ؿىل ٕايساغ سَف اـلياكعة وثـِس ابحرتارما, طلا سىت سا ٔبذي اـلخـاكس هبشا الاًزتام 

و حزاء قصاسة اًخبٔذري.  وحة جسَيط ادلزاء ؿَيَ ُو

حزاء قصاسة اًخبٔذري ثثري يف اًخعحيق اًـمًل اًـسيس سن اإلصاكالث, ٕار ثـخرب واًواكؽ ٔبن سَعة اإلذازت يف ثوكيؽ 

صية اًيت اص متَت ؿَهيا هؼصية اًـلس اإلذازي. ًىن جنس ٔبن اًفلَ  ُشٍ اًسَعة سن ٔبذق ؤبدعص اـلوضوؿاث ادلُو

ُشٍ اًسَعة ارلعريت وحىت اًلضاء واًدرشيؽ اـللازن كس هصسوا ضٌلهة كوية ًعاحل اـلخـاكس سؽ اإلذازت يف سواهجة 

, 62, 9وعم ضٌلهة ٕاؾفائَ سن قصاسة اًخبٔذري. وجنس ٔبن اـلرشغ ادلزائصي هصش ٔبيضا ُشٍ اًضٌلهة يف هعوض اـلواذ 

شا الاجتاٍ َلوذ  90 سن كاهون اًعفلاث اًـموسية ادلزائصي اـلـسل و اـلمتم, واثحـَ اًفلَ واًلضاء يف رعل. ُو

                                                           
1
شا سا بٔنسٍ سن كاهون اًعفلاث اًـموسية: "... يرتثة ؿي االٕ  5-90هعت ؿىل رعل اـلاذت    ؾفاء سن اًـلوابث اـلاًية, ثسخة اًخبٔذري, حتصيص صِاذت ٕاذازية.", ُو

اًساًف اطلهص اطلي كىض ة: "... يرتثة ؿىل اإلؾفاء سن اًلصاسة اـلاًية  17/07/2007اـلؤزد يف  36501كضاء جمَ  اصلوةل ادلزائصي ٔبيضا يف كصاٍز زمق 

 صف ظاحدة اـلرشوغ...".ثسخة اًخبٔذري حتصيص صِاذت ٕاذازية سسَمة سن ظ
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ُشا ألذري ٔبهَ ؾل يضؽ هؼام فـال ـلـادلة اـلضالكث اًـمَية اًيت ثيجم ؾن  ٌَمرشغ ادلزائصي, ًىن سا يـاة ؿىل

ثعحيق قصاسة اًخبٔذري واإلؾفاء سهنا, وحصوِا الثفاق اـلخـاكسين, حير ٔبهَ وان حسذ حاالث اإلؾفاء سن قصاسة 

ص اًرصحي وعم حاةل اًساًفة اطلهص ٕاال ٔبن حتسيسٍ ًِا تان كارصا ٕار دط حاةل واحست ابطله 90اًخبٔذري يف اـلاذت 

سن  62و  9اًلوت اًلاُصت زمغ ٔبن حاالث اإلؾفاء نثريت حسة سا انكض ياٍ ساتلا, نٌل ٔبهَ ابًصحوغ ًيط اـلاذثني 

هف  اًلاهون جنس ٔبهنا ثفصط ؿىل اـلخـاكسين رضوزت حتسيس حاالث اإلؾفاء سن قصاسة اًخبٔذري يف اًـلس وابًخايل 

ُشا سا كس يؤذي ٕاىل ثضازة اذلَول اًـمَية اًيت ثـعهيا اإلذازت ذما كس يؤذي ٕاىل جية الاًزتام مبا مت االثفاق ؿَيَ, 

اإلذالل مبحاذئ اًـساةل واإلهعاف و اـلساوات, طلا حدشا ًو يضؽ اـلرشغ ادلزائصي هعوض رصحية ثـاجل ٔبحاكم 

يساؿس ؿىل اذلس سن سَعة قصاسة اًخبٔذري وحاالث اإلؾفاء سهنا تخفعيي ٔبنرث, وؿسم حصوِا الثفاق اـلخـاكسين, ذما 

اإلذازت اًخلسيصية اًيت كس ثؤذي هبا ٌَخـسف يف سواهجة اـلخـاكس, نٌل يساؿس ؿىل ثوحيس كواؿس ثوكيؽ قصاسة اًخبٔذري 

 واإلؾفاء سهنا.
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 كامئة اـلصاحؽ:  

  ٔبوال: اـلصاحؽ ابٌَلة اًـصتية

  من ثيؼمي اًعفلاث اًـموسية, ادلصيست يخض 07/10/2010اـلؤزد يف  236-10اـلصسوم اًصئايس زمق

اـلؤزد  03-13اـلـسل واـلمتم مبوحة اـلصسوم اًصئايس زمق  07/10/2010( اـلؤزذة يف 58اًصمسية زمق)

 .13/01/2013( اـلؤزذة يف 02, ادلصيست اًصمسية زمق )13/01/2013يف 

  يـية, فلِية وكضائية, ذاز اًِسى, ذزاسة جرش  –تومعصان ؿاذل, اًيؼصية اًـاسة ٌَلصازاث واًـلوذ اإلذازية

 .2010ادلزائص, 

  ذزاسة ثبٔظيَية ٌَجزاءاث اـلاًية  –سيك َلس اًيجاز, حسوذ سَعاث اإلذازت يف ثوكيؽ ؾلوتة اًلصاسة

وضواتعِا يف لك سن اًيؼام اًخبٔذييب, اًـلوذ اإلذازية واًلاهون ادليايئ اإلذازي, ذاز اٍهنضة اًـصتية, سرص, 

 .2008س ية 

 ن َلس اًعٌلوي, ألس  اًـاسة ٌَـلوذ اإلذازية, اًعحـة ارلاسسة, سعحـة خاسـة ؿني مش , سرص, سَامي

 .1991س ية 

  صواظص فائزت, اسذياساث اًسَعة اًـاسة سن حير: ثيفيش اًـلوذ اإلذازية, ثيفيش اًلصازاث اإلذازية, سشهصت

 .2010-2007, ادلزائص, س ية ختصح ًييي ٕاخاست اـلسزسة اًـَيا ٌَلضاء, اـلسزسة اًـَيا ٌَلضاء

  ؾحس اًـزيز ؾحس اـليـم ذَيفة, ألس  اًـاسة ٌَـلوذ اإلذازية, اإلجصام, اًخيفيش, اـلياسؿاث, يف ضوء ٔبحسج

 .2005ٔبحاكم جمَ  اصلوةل ووفلا ٔلحاكم كاهون اـلياكعاث واـلزايساث, ذاز اًفىص ادلاسـي, سرص, 

  اإلذازي وجسوية سٌاسؿاثَ كضاء وحتىامي, ذاز اًفىص ادلاسـي, ؾحس اًـزيز ؾحس اـليـم ذَيفة, ثيفيش اًـلس

 2010سرص, 

  ,ؾحس اٌَعيف كعي , اًعفلاث اًـموسية جرشيـا وفلِا واحهتاذا ) ذزاسة سلازهة (, اًعحـة اًثاهية

 .2013سًضوزاث اذلَيب اذللوكية, ًحيان, 

 2010ازية, ذاز ادلاسـة ادلسيست, سرص, ؾحس ػل هواف اًـزني, اًيؼام اًلاهوين ٌَجزاءاث يف اًـلوذ اإلذ. 

  ؿًل دعاز اًضعياوي, ظالحية اإلذازت يف فصط قصاسة اًخبٔذري حبق اـلخـاكس سـِا, جمةل اذللوق

 . 2000(, س ية 1(, اًعحـة زمق )21اًىويدية, افلضل زمق )
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  ًٌَرش  , حسوز-ذزاسة جرشيـية وكضائية وفلِية –ؾٌلز توضياف, اًعفلاث اًـموسية يف ادلزائص

 .2007واًخوسيؽ, ادلزائص, 

  ,1973ؾياذ ٔبمحس ؾامثن, سؼاُص اًسَعة اًـاسة يف اًـلوذ اإلذازية, ذاز اٍهنضة اًـصتية, سرص. 

  ,ؿيىس زايط, هؼصية اًـلس اإلذازي يف اًلاهون اـللازن و ادلزائصي, ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية, ادلزائص

1985. 

  زساةل ذنخوزاٍ, خاسـة -ذزاسة سلازهة ٌَدرشيؽ واًفلَ واًلضاء –حارش ًيهل َلس نٌلل, هؼصية اًخيفيش اـل ,

 .1962ؿني مش , اًلاُصت, سرص, 

 1961ٍلؽ اٌَلة اًـصتية, اـلـجم اًوس يط, ادلزء اًثاين, سعحـة سرص, س ية . 

 ,سرص,  َلس فؤاذ ؾحس اًحاسط, ٔبؾٌلل اًسَعة اإلذازية, اًلصاز اإلذازي, اًـلس اإلذازي, ال يوخس اًيارش

1989. 

  َلس فؤاذ ؾحس اًحاسط, اًلاهون اإلذازي: وضاظ اإلذازت , وسائي اإلذازت, تسون انرش, سرص, تسون س ية

 .ورش

  ا يف جس يري اـلصفق اًـام , اًعحـة -ذزاسة سلازهة-هرص اصلين ثضري, قصاسة اًخبٔذري يف اًـلس اإلذازي ؤبثُص

 .2007ألوىل, ذاز اًفىص ادلاسـي, سرص, 

  يس سـو ذ فازش, ادلزاءاث اـلاًية يف جمال اًـلوذ اإلذازية, زساةل ساحس خري, خاسـة بٓل اًحيت, سفصق, ًو

 .2000ألزذن, 

 .ٍلوؿة كصازاث جمَ  اصلوةل ادلزائصي كري اـلًضوزت 

  اثهيا: اـلصاحؽ ابٌَلة اًفصوس ية

 André Delaubader, traite des contrats administratifs, tome 2, Librairie 

Generale de droit et jurisprudence, Paris, 1984 

 George Pequignot , les contrats de l’administration , jurisclasseur - 

administratif- fascicule, Paris, 1961 
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 اًـوـلة و اهـاكساهتا اإلوساهية ؿىل سدسٔب اًس ياذت

    
 ؾيايش حفيؼة /ألس خارت     

 بٔس خار سساؿس "بٔ" خاسـة سـيست                         

 

 

 سلسسة    

يــة ،     صِـــس اًـــاؾل حتؼؼوالث خشزية  وسدسـازؿة ظـاًت نـافـة هؼؼؼوايح اذليـات ، و ٔبزؼؼؼصث ؿىل جضىيــي اًـالكــاث اصلًو

ة و ؾســىصية ، ػِؼؼؼصث فدــس هنؼؼؼؼؼاية اذلصة اًدــازذت  اًيت ذَفت حتؼؼوالث سيــاس ية و اكذؼعـاذية و ايسيؼؼؼؼوًؼؼوحي

م . ويف ػي ُشٍ  1991م و اهنيـــاز الاحتاذ اًسؼؼؼوفيييت س ية  1989ٔبحــــساج ُــــاسة سهنا سلؼؼؼؼؼؼوظ حـساز تؼًصني سٌـة 

يـة اـلـــاظؼصت ػِؼؼصث سفاُيـــم خسيـــست ٔبزؼؼؼصث ؿىل اًثواتت اًيت ظاـلا ثلىن هبا اًلاهون اصلويل و  سن ُشٍ اًخحؼؼؼوالث اصلًو

اًيت تاهت ٕاحسى ألس حاة  اـلِمة  ًِشا اًخحول  يف تًية اًيؼــام اصلويل  ، مفن هجة اؾخربث هديجة  اًـوـلة اـلفاُمي ػاُصت 

حمتية الهنياز هؼــام اًلعحية اًثيائية ًعـاحل هؼــام ٔبحـاذي اًفىص و اًسيــاسة وسن هجة ٔبدؼصى ساؿسث يف اهدضاز اًيؼام 

 اذٍ اكلخَفة .اًـايل ادلسيس تبٔتـ

وسن سداذئ اًلـــاهؼون اصلويل اًيت ٔبثصث ؿَهيا اًـوـلة "سدسٔب اًسيـاذت" اطلي يـس سن ٔبًووايث اـلحاذئ اـلسؿل هبا    

 سن كدي افلمتؽ اصلويل

ؼؼؼؼؼة اً  ىيــان و ألســـاش اطلي متــازش ؿَيـــَ اصلول ؿالكــاهتا يف ػـي اًلــاهؼؼؼؼؼون اصلويل ،  حير ثـــــس اصلًو

 اًِــــام و ألكوى يف افلمتــؽ اصلويل

ا ، ٕاهنا سدسٔب اًسيـــاذت اطلي جيـي اصلًوـــة  ا ؾن قيؼؼُص و ثؼؼؼؼؼس متس ُشٍ ألطميــة و اًلؼؼوت  سن  ذاظيــة متـــزُي

و ثسافؽ ؾن هياهنا حتذــىص سَعـــة الانؼؼصاٍ ، وجسؼن اًلؼؼؼؼؼواهـيؼؼؼن و ثفؼؼصط ألهؼمة و حتلؼؼق اًـسل تني اًٌــاش 

فِىي ظاحدة اًسَعة ذاذي جممتـاهتا ، وس يست كصازاهتا يف ؿالكاهتا سؽ  ؿىل اًعـيسين اصلاذًل و ارلازيج  ،

 اصلول ألدصى .

ٕاال ٔبهــَ و سؽ اًخعؼؼوز اطلي صِسٍ اًـــاؾل سٌش اًلؼؼصن اًـرشيؼؼؼن يف جماالث اًخىٌوًؼؼؼوحيا و االثؼؼعال و    

ُصت اًـوـلة ، تسبٔث اذلــسوذ ختخفي فـاحسـة افلـال ٔبسام سحف اًـوـلــة اًيت كَعـت اـلسافاث الاكذعـاذ ثسخة ػا
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و ٔبًلت ؿائق اًزسن تني ألفصاذ و اًضـوة  .ًلس فصضت اًـوـلـــة هفسؼؼِا هكميؼؼؼؼز ٌَيؼــــام اصلويل اـلـــارص 

 ؼؼص يف اًخحَيــــي اًسيـــايس و اًلـــاهؼؼؼؼؼؼؼوينمبـعيــاثَ و بًٓيــــاثَ و حمــسذاثــــَ ، ًخعدؼؼح ٔبُــم ؾيعؼ

 و الاكذعاذي ذالل اًس يواث ألذريت .

وثـــــسذث اهـىــاســــاث اًـؼؼؼوـلـــة ؿىل ٔبزط اًواكــــؽ ًذؼؼؼؤزؼؼؼؼص ؿىل نـي اًلؼعـــاؾـــاث الاكـذؼعـــاذيــة و    

 ـــةاًسيـــاسيـة و اًلــــاهؼؼؼوهـيـة و الاهــسؼؼؼؼؼاهي

ية و ازلـياث  و اًثلافية ... ويضِس اًـاؾل اهدضازا كري سس حوق ًىياانث خسيست فصضهتا اًـوـلــة تاـليؼٌلث اصلًو

اًخعؼؼوؾية و اًضؼؼصتاث اًـمـالكة ، ذما حــي سدسٔب اًسيـــاذت يـصف ؿست ثليؼؼصاث ادذَـفت ابدذــالف افلــاالث 

ـة ووضاظِا و ثس  ذَِا هؼصا ًرتاحؽ احذاكز اصلول ذلَحة اًخيؼمي اصلويل .اًيت ٔبزؼصث يف ذوز اصلًو

 ؿىل وخَ اًخحسيس .  وزمغ ٔبن اًـوـلة مشَت خمخَف افلاالث ٕاال ان ُشٍ اصلزاسة سرتنز ؿىل افلا الاتإلوساهية

 وذما س حق  ميىن ظصخ اإلصاكًية اًصئيس ية  ًِشٍ اصلزاسة ؿىل اًيحو اًخايل :   

 تـاذُا اإلوساهية ؿىل سدسٔب اًس ياذت ؟ٕاىل ٔبي سسى ٔبثصث اًـوـلة تبٔ 

 وس خحاول ُشٍ اصلزاسة اإلخاتة ؾن ُشٍ اإلصاكًية سن ذالل اًيلاظ ااًخاًية :

 سفِوم اًـوـلة و خشوزُا . -

 سفِوم اًس ياذت و دعائعَ. -

 الاهـاكساث اإلوساهية ٌَـوـلة ؿىل سدسٔب اًس ياذت .   -

 اـلححر ألول:  سفِوم اًـوـلة

ية حير ؾصفت ُشٍ اًفرتت فرتت سا تـس اذل سازة فرتت سَيئة ابًخلرياث واذلصاك يف جمال اًـالكاث اصلًو

ػِوز ثياز اًـوـلة اًفازط ًلمي اًلصة وتان ًسلوظ الاحتاذ اًسوفيييت وٕاؿالن اإلذازت ألسصيىية ؾن ذوزُا 

كذعاذية وحلوق اإلوسان اًلياذي ٌَيؼام اصلويل ٔبثص ًربوس ُشا اـلععَح يف اصلزاساث اـلخـَلة ابًـالكاث الا

 وس ياذت اصلوةل .

 وس خدٌاول ُشٍ اصلزاسة يف ُشا اـلححر سلازتة اًـوـلة سن حير اًخـصيف تؼاُصت اًـوـلة وهيفية وضبهٔتا .

 اـلعَة ألول: خشوز اًـوـلة .

ن ، وٕامنا جنس بٔن سا جتسز اإلصازت ٕاًيَ ٔبن ػاُصت اًـوـلة ؾل ثربس ٕاىل اًواكؽ سدارشت ابًخعوز اطلي عم ؿَيَ الٓ      

صلهيا خشوزا ضازتة يف اًخازخي وكس سصث تـست سصاحي سثَِا سثي ٔبي ػاُصت ٔبدصى. فِىي ٕارن نٌل يصى اًىثري سن 

اًىذاة واًحاحثني ثخوجي ًسَسةل سن اًخعوز واًخوسؽ الاكذعاذي يصحؽ ٕاىل اًلصن ارلاس  ؾرش ٔبي ٕاىل ؾرص 
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ي اًخلٌية اذلسيثة يف جمال االثعال ومعَياث اإلهخاح ذما ساؿس ؿىل اٍهنضة ألوزوتية ، يف ٕاظاز سا وفصثَ سن اًوسائ

فذح افلال ٔبسام ذَق سوق ؿاـلية واحست ، يف حني يضري اًحـغ ٕاىل ٔبتـس سن رعل ، سن ٔبن اًـوـلة سصث تـست 

 اـلاكن ٔبظواز،حير زظس "زوانصل زوجصجسون " سن ذالل منورخَ اـلصاحي اـلخخاتـة ًخعوز اًـوـلة و اسذساذُا ؿرب 

و اًزسان وعم مخ  سصاحي :
1

 

تسٔبث ُشٍ اًفرتت يف ٔبوزواب سؽ تساية اًلصن ارلاس  ؾرش و حىت سٌخعف اًلصن اًثاسن اـلصحةل ادلييًية :  (1

اًفرتت سصحةل منو افلمتـاث اًلوسية ، وٕاضافة ٌَليوذ اًيت تاهت سائست يف اًلصون اًوسع   ؾرش ، و ثـخرب ُشٍ

   ظة ابًفصذ ، نٌل ثـملت ألفاكز ارلا

 ابإلوسـاهية ،و ثوحت اًىضؼوف ادللصافية تحسٔب اًعؼصاغ ٌَس يعؼؼصت ؿىل ألسؼواق اًــاـلية ،حصويؼجا ٌَسَؽ  و

و اـليخجـاث ألوزتيــة ، و زقحة يف سداذٍهتا ابـلواذ ارلام  و اـليخجاث الٓس يوية و اإلفصيلية ، ذما اؾخرب ٕايشاان تحسء 

 ثحؽ رعل ٕازساء كواؿس اًخـاسي اًس يايس اصلويل سن ذالل سلصزاث سؤمتص وس خفاًيا ؾرص اًصٔبسٌلًية اًخجازية نٌل

 م . 1648

ًالحلة ًٔلوىل حير تسٔبث واس متصث يف اوزاب ٔبساسا سن سٌخعف ا ثـخرب ُشٍ اـلصحةلسصحةل اًًضوء : (  2 

وم اصلوةل اـلخجاوسة م  وسا تـسٍ  وكس ؾصفت ُشٍ اًفرتت حتول حاذ يف سفِ 1870اًلصن اًثاسن ؾرش حىت ؿام 

ية و ابٔلفصاذ ابؾخحازضم سواظيني هلم  اـلوحست ، ؤبذشث يف ُشا اًضبٔن ثددَوز اـلفاُمي ارلاظة ابًـالكاث اصلًو

ٔبوضاغ سـيية ذاذي اصلوةل، ويف ُشا اًضبٔن ساذ اـلفِوم الٔنرث حتسيسا ًإلوساهية ، وساذث اىل حس هحري 

ية و وضبٔث اـلؤسساث ارل اظة تدٌؼمي اًـالكاث و االثعاالث تني اصلول ، وتسٔبث سضلكة كدول االثفاكياث اصلًو

 افلمتـاث كري ألوزتية يف افلمتؽ اصلويل و تسٔب الاُامتم مبوضوغ اًلوسية و اًـاـلية .

م و اس متصث اىل كاية اًـرشيًياث سن اًلصن اًـرشين ، وفهيا  1870: تسٔبث ؿام   (  سصحةل الاهعالق  3  

ية سثي " دط اًخعوز اًعحيح " و "افلمتؽ اًلوسم اـللدول "، نٌل وضبٔث سفاُمي ثخـَق ابًِوايث ػِصث سفاُمي هوه 

اًلوسية اًفصذية ،و مت يف ُشٍ اـلصحةل اذساح ؿسذ سن افلمتـاث كري ألوزتية يف افلخؽ اصلويل ، وتسٔبث معَية 

نٌل حسج ثعوز هحري يف ؿسذ وزسؿة ظياكة ٔبفاكز ذاظة ابإلوساهية "حلوق اإلوسان " و حماوةل ثعحيلِا  ، 

 ألصاكل اًىوهية ابالثعال  و وضبٔث يف ُشٍ اـلصحةل اذلصة اًـاـلية ألوىل وؾعحة ألدم .

اس متصث ُشٍ اـلصحَــــة سن اًـرشيًياث حىت سٌخعف اًس خيٌـاث ، سصحَــة اًعؼؼصاغ سن بٔخي اًِميٌــة : (  4  

                                                           
1
 .12.13م . ض ض  2001: ذزاسة حتَيَية ، الاسىٌسزية ، سعحـة الاهخعاز  اًـوـلة يف سزيان اًفىصؿاظف  اًس يس ،  



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 324 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

 حير صِسث ذالفــاث 

ُمي و اـلععَحاث اًياص ئة و اـلخـَلة تـمَية اًـوـلة ، حير تسٔبث سؽ سصحةل الاهعالق وحصوة فىصية حول اـلفا

، نٌل صِسث ُشٍ اًفرتت رصاؿاث هوهية حول ٔبصاكل و ظوز اذليات اكلخَفة ، وفهيا مت اًرتنزي ؿىل حلوق اإلوسان 

ٍ اًفرتت تؼؼصوس ألدم اـلخحست و هديجة حواذج اذلصة اًيت مت فهيا اس خـٌلل اًلٌحةل اطلزية ؿىل اًياابن وصِسث ُش

 نشعل اًـاؾل اًثاًر  .

تسٔبث ُشٍ اًفرتت  سؽ سعَؽ اًس خيٌاث ؤبحسزت اجتاُاث و ٔبسساث يف اًدسـيًياث نٌل سصحةل ؿسم اًيلني :(    5  

هناية اذلصة ٔبذث ٕاىل ٕاذساح اًـاؾل اًثاًر يف افلمتؽ اًـاـلي  و ثـملت فهيا اًلمي سا تـس اـلاذية ، نٌل صِسث اـلصحةل 

اًحازذت ، و اهدضاز ألسَحة اًيووية وثوسـت اـلؤسساث اًىوهية و اذلصتاث اًـاـلية . وكس واهجت افلمتـاث 

اإلوساهية ذالل ُشٍ اًفرتت و سا تـسُا سضالك ؿسيست سهنا ثـسذ اًثلافاث و ثـسذ اًسالالث ذاذي افلمتؽ اًواحس 

اصلويل ٔبنرث س يوةل حير ٔبظححت سـؼم اًضـوة ثخلىن هبا ،  ، نٌل ػِصث اذللوق اـلسهية و ٔلظحح اًيؼام

 ذاظة فامي يخـَق حبٌلية ألكَيـــاث يف ٕاظاز حلؼوق اإلوسان واىهتى  اًيؼـــام اًثياــيئ اًلعحية 

 و ٔبظحح افلمتؽ اـلسين اًـاـلي حيؼ  ابُامتم ابًف .

يت ظاقِا " زوجصجسون "  جنس ٔبن تـغ اـلفىصين و سيـاذت ؿىل سا ثلسم حول حـشوز وسصاحـي وضـبٔت اًـوـلــة اً   

 كسمؼوا سصاحي ثعؼوز اًـوـلــة ٕاىل زالج سصاحـي عم :

" سازصال ألسصييك " سؽ ػِوز لك سن اًحيم و ظيسوق اًيلس اصلويل  سؽ سرشوغ واًيت ثحسبٔ سصحةل اًحساية :  -1

شا يف سٌخعف اًلصن اًـرشين ٔبواسط ؾلس ألزتـيياث  .   ، ُو

ٔبو سا جسم  سصحةل "اًـوـلة اًضيلة "، واسذسث ُشٍ اـلصحةل سن اًلصن ارلاس     اًـوـلة اإلكَميية :سصحةل -2 

ؾرش واس متصث حىت سٌخعف اًامثهيًياث سن اًلصن اـلايض و رعل إبوضاء سوق ٔبوزوتية سضرتنة مبوحة " 

 اثفاكية زوسا " . 

تساية ًِشٍ اـلصحةل  1985ة اًضاسةل " وميىن اؾخحاز س ية بٔو سا جسم  سصحةل " اًـوـلــ سصحةل اًـوـلة اًىوهية : -3 

، تـس اهنياز الاحتاذ اًسؼؼؼوفيايت ، سيـاسيـا و اكذعاذيــا تـٕاؾــالن " قؼؼوزتـاجضؼؼوف "حَؼول زوزت اًدؼصوسذؼصيـاك 

" مبصاوش " . 1995، مث ٕاوضـــاء سٌؼمــة اًخجـازت اًــاـليـة سٌــة 
1
  

 اًـوـلةاـلعَة اًثاين : سفِوم 

                                                           
1
 .100. 99،ض ض 2010، ادلزائص  ،ذاز ادلاسـة ادلسيست  ،ثسىصت   اسلاية ادليائية ذللوق اإلوسان يف ػي اًـوـلةؾحس اذلَمي جن سرشي  ،  
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ًـي ٔبنرث سا يثري الادذالف تني اًحاحثني و اـلفىصين ُو " سععَح اًـوـلة " اطلي ثدٌاوهل ألذتياث اـلـارصت 

ا ،  جىرثت ، وثضلك سَفت ٌَيؼص فامي يخـَق تبٔسَوة ذزاسة ُشا اـلععَح  "اًـوـلة " ثـصيفاهتا ، اجتاُاهتا ، بآثُز

ُصت ؟ بٔم معَية حتول ؟ ٔبم ثياز ٔبم عم اس متصاز ٌَيؼام اًـاـلي و سا ٔبزري سن ادذالف حوًِا سثي : ُي عم ػا

تلياة ٔبحس كعحيَ اكذعاذاي وس ياس يا ؟ ٔبم ٔبن ُشا اـلععَح سا ُو ٕاال سصاذف ٌَصٔبسٌلًية ٔبو ٌَيرباًية ادلسيست بٔو 

   حىت ألسصنة ؟ بٔم  ُو ثعوز ٔبهيق ًالس خـٌلز اًلصيب حبةل خسيست ًخحليق اًس يعصت و اًِميية اًلصتية ؟

م  ار ؾل يىن صائـا نثريا كدي رعل . فعموئيي  1995و كس وزذ سععَح اًـوـلة يف  ألذتياث وصاغ تـس ؿام    

ُيدٌلخون  ظاحة سلاةل ظسام اذلضازاث ، و نشعل فصاوسي  فوهوايسا ظاحة سلاةل " هناية اًخازخي " ؾل 

، و جناخ اًيؼصية اًصٔبسٌلًية اًلصتية . ًوىن سا  يس خـمال اـلععَح تـييَ ، وٕامنا ٔبصازا اىل فضي اًيؼم الاصرتاهية

ٕان تسٔب اس خـٌلل اـلععَح يبٔذش سسًوالث سذـسذت الاجتاُاث ، حىت جصسث اًخـحرياث الٓثية : اًىوهية ، و 

اًىوهية ،و اًىوهحة ، و ألسصنة ، و اًلصتية .فاًـوـلة سععَح ٔبول سا ػِص يف اًوالايث اـلخحست  ألسصيىية حتت 

"و سن سـاىهيا ؿاـلي ، هصوي  Globalابإلجنَزيية  و اًيت ثـوذ يف بٔظَِا اىل لكمة "   "Globalizationلكمة  "

" و حصمج ٕاىل اًـصتية حتت زالج سععَحاث  Mondialisationٔبو ذويل . مث حصمج ٕاىل اًفصوس ية حتت لكمة  "

اس خزسارما و اىزوى اـلععَحان الٓدصان  عم : اًىوهية ، اًىوهحية و اًـوـلة. وتاهت اًلَحة ًلكمة اًـوـلة ًض يوغ 

 يف اـللاتي .

و اًـوـلة يف اٌَسان اًـصيب سض خلة سن اًـاؾل تعيلة "  فوؿةل " و عم سن ٔبتًية اـلواسين اًرصفية اًـصتية ،       

ٌؼي وهالحغ ؿىل ذالةل ُشٍ اًعيلـة ٔبهنا ثفيــس وحؼؼوذ فـاؿي يفـــي. و كس يفِم سن سععَؼح اًـوـلــة ٔبهنا ثـ 

حسة " كاسؼؼوش وثسذؼص " ٕاهسـاة اًيشء ظاتؽ اًـاـلية و حـي هعاكَ و ثعحيلَ ؿاـليا ، و ُشا ُو ثـصيف 

اًـاـلية  اًيت ختخَف ادذالفا تيٌا ؾن اًـوـلة . فٕارا تاهت اًـاـلية حىدسة تياءا ؿىل حتليق ظفاث وسواظفاث يف 

فوؿةل " ثفصط ٔبو ثمت اًربجمة ًفصضِا سن ذالل اًـؿل   اًيشء ٔبو اـلاذت ٔبو اإلتساغ ، فٕان اًـوـلــة ؿىل وسن "

ثعحيلاثَ اًيت يخحنك تًذاجئِا زٔبش اـلال و اًلوى اـلِميية . واإلتساغ يف جماالث
1

 

                                                           
1
م ، ض ض  2009، 1،  ألزذن :ؾٌلن ،ذاز نيوس اـلـصفة اًـَمية ًٌَرش و اًخوسيؽ ،ظ اهـاكساث اًـوـلة ؿىل اًس ياذت اًوظييةحسن ؾحس ػل اًـايس ،  

36.37 . 
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ٔبسا اًخـصيف الاظعاليح ٌَـوـلة فَلس ثـسذث اـللازابث ثضبٔهَ تني اصلازسني واـلفىصين واـلؤزذني ؤبذشث    

شا تسوزٍ ٔبذى ٕاىل ٕاجياذ ظـوتة يف ٕاؾعاء  ٔبتـاذ وثعوزاث سذحايية سن حير وهجة اًيؼص وأليسيوًوحية ، ُو

 سفِوم ذكيق وحمسذ ًِشا اـلععَح ،وس يحاول اًخعصق ٕاىل ٔبجصس ُشٍ اًخـصيفاث :

" ٔبهخوين حيسىز "  تبٔن : "اًـوـلة عم ذلام فلمتـاث اًـاؾل يك ثيعِص يف توثلة واحست رمٌل ؾصفِا  ففي اًفىص اًلصيب

يهنا اـلسافاث يدضازك فيَ لك اًخرش يف اًصؤى وارلرباث واًخحسايث". ثحاؿسث ت 
1

 

ية واًرشتاث اـلخـسذت ادلًس ية ،  ياك سن يـصفِا تبهٔنا : "اًلوى اًيت ال ميىن اًس يعصت ؿَهيا، تألسواق اصلًو ُو

 اًيت ًي  ًِا والء ٔلية ذوةل كوسية ".

ياك سن يلول ؾن اًـوـلة تبهٔنا : "حصية حصنة اًسَؽ وارلسساث وأليسي اًـاسةل وزٔبش اـلال  ُو

واـلـَوساث ؿرب اذلسوذ اًوظيية واإلكَميية ".
2

 

وكس وظفِا ٔبحس الاكذعاذيني اًلصتيني تبهٔنا : "مسواث سفذوحة ، وحميعاث سفذوحة ، واذلواحز ازلصهية ال   

فاكز ؿرب اًـاؾل تبزٔسٍ ، سا وحوذ ًِا ، وزٔبش اـلال نشعل ، وسايذت يف حصية حصنة اًـٌلةل وزؤوش ألسوال والٔ 

يؤذي يف اٍهناية ٕاىل حتويي اًـاؾل ٕاىل كصية ظلريت ".
3

 

نٌل ٔبن ظيسوق اًيلس اصلويل نـان كس ٔبؾعؼ  ثـصيفـا ٌَـوـلـة سن ذالل ثلصيؼٍص اًسٌؼوي اًعـاذز ؾــام   

ؤوش ألسوال واهخلال وثسفق ز   الاهسساح اـلدسازغ ًالكذعاذ اًـاـلي ؿرب اًخجازت :م ، ؿىل ٔبهنا ثـين  1997

اًخىٌوًوحيا واهدضاز ص حاكث االثعال ".
4

 

ويشُة سازحن هوز اىل اًلول : " ٕان اًـوـلة عم سا نيا وسميَ يف اًـاؾل اًثاًر ًس يواث ظويةل و ًلصون           

 ؿسيست )الاس خـٌلز( فلك سهنٌل ال خيخَف ؾن الٓدص  .

وـلة سن متويي معَياث اإلهخاح و جضليي اًـٌلةل ، وحصتاث و يلول زوابزث هوه  ٔبن " سٌلث اًـ            

اًِجصت  تيئة اًخياف  يف افلمتؽ اصلويل اًيت ثخجاوس كسزاث اصلول اًخلَيسية ، جتـي سن اصلول جمصذ  وتاالث يف 

                                                           
1

 .34، ض 2ظ  2006،ادلزائص ، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية ، جن ؾىٌون ،  الاجتاُاث اًيؼصية يف حتَيي اًـالكاث اصلًويةؿاسص سعحاخ ،   

3
 اـلاكن هفسَ . 

4
 .01م، ض13/13/2006، يوسية اًثوزت ،  ٔبثص اًـوـلة ؿىل س ياذت اصلولٕاحسان ُيسي ، 

5
 2002،   1، تريوث ، ًحيان ،  جمس اـلؤسسة ادلاسـية ٌضلزاساث واًًرش واًخوسيؽ ، ظ سداذئ يف اًـالكاث اصلًوية ، سن اًيؼصايث ٕاىل اًـوـلةَلس  سٌشز ،  

 . 295م ، ض
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 ؿاؾل واحس ".

 واحس ". نٌل يلول سازحن ٔبًحوز " ٕان اًـوـلة معَية سدضاجىة يخفاؿي فهيا اًخرش يف جممتؽ          

و يشُة سوىس تاهرت ٕاىل اًلول  "ٕان اًـوـلة عم ٔبن يعحح اًـاؾل ) سوتري سازهت ( هحري ثـصط فيَ أًلفاكز  و 

اـليخجاث و ثعحح سذاحة ًلك سن يسفؽ اٍمثن يف ٔبي وكت ".
1

 

ث واًححوج جنس ٔبن اًىذاة واـلفىصين اًـصة كس ثياًووا ُشٍ اًؼاُصت تـسذ سن اـلؤًفا بٔسا يف اًفىص اًـصيب    

ا  ية ، وذاظة ثبٔزرُي واًىذاابث ، ورعل تلصط اًخـمق يف ُشٍ اًؼاُصت وسـصفَ ثبٔزرياهتا ؿىل اصلول واًـالكاث اصلًو

ؿىل اصلول اًـصتية واصلول اًياسية ، ويف ُشا اإلظاز س يشهص تـغ اًخعوزاث اًيت خاءث تعسذ اًخـصيف تؼاُصت 

 اًـوـلة سن كدي سفىصين ؾصة. 

َ اًسوزي "ظاذق خالل اًـؼم " ٔبن اًـوـلة ثـين :" وظول منط اإلهخاح اًصٔبسٌليل ، ٕاىل هلعة يصى اًفلي     

الاهخلال سن ؿاـلية ذائصت اًخحاذل واًخوسيؽ واًسوق واًخجازت واًخساول ٕاىل ؿاـلية ذائصت اإلهخاح وٕاؿاذت اإلهخاح راهتا. 

وابًخايل  واًصٔبسٌلل اإلهخايج وكوى اإلهخاح اًصٔبسٌلًية، عم تساية ؾوـلة اإلهخاح  ٔبي ٔبن ػاُصت اًـوـلة اًيت وضِسُا، 

وورشُا يف لك ساكن سٌاسة وسالمئ ذازح جممتـاث اـلصنز ألظًل واصلوةل ". ؿالكاث ٕاهخاح اًصٔبسٌلًية ٔبيضا 
2
 

فاًـوـلة هبشا اـلـىن عم زمس اًـاؾل ؿىل سس خوى اًـمق تـس ٔبن تاهت مسذـَ ؿَؼ  سسذؼوى سعؼح اٍمنؼط و سؼاٍُص 

 . 

 ويـصف "مسري ٔبسني " اًـوـلة تبهٔنا : "س خاز حوكن اًصٔبسٌلًية اهلمجية وزاءٍ ".    

ٔبسا اصلنخوز "ٕاسٌلؾيي ظربي ؾحس ػل" فيـصفِا تبهٔنا : "اًخساذي اًواحض ٔلسوز الاكذعاذ والاحامتغ واًس ياسة    

و الاهامتء ٕاىل وظن سـني بٔو ذوةل واًثلافة واًسَوك ذون اؾخحاز يشهص ٌَحسوذ اًس ياس ية ٌضلول راث اًس ياذت ، بٔ 

سا ذون حاخة ٕاىل ٕاحصاءاث حىوسية ".
3

 

ية ، سن ذالل حتليق   ان كَيون " اًـوـلة تبهٔنا : "ذيياسيىية خسيست ثربس ذاذي ذائصت اًـالكاث اصلًو ويـصف "جُص

َحضازت... يزتايس فهيا ذزخة ؿاًية سن اًىثافة واًرسؿة يف معَية اهدضاز اـلـَوساث واـلىدس حاث اًخلٌية واًـمَية ٌ

 ذوز اًـاسي ارلازيج يف حتسيس سعري ألظصاف اًوظيية اـلىوهة ًِشٍ اصلائصت اـليسجمة وابًخايل ًِواسضِا ٔبيضا ". 

                                                           
1
 .94ؾحس اذلَمي جن سرشي  ، سصحؽ س حق رهٍص ،ض  

2
 .15م ، ض  2001، جمةل ادلزائص واًـوـلة ، سًضوزاث خاسـة سٌخوزي ، كس يعيية ، اًـوةل وجتَياهتا قصيب ، ؿًل  

3
ا ؿىل اكذعاذايث اصلول اإلسالسيةمحس بٓذم ،    . 01،  ض  2000"، جمةل اًيحبٔ، اًـسذ "اًـوـلة ؤبثُص
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ويـصفِا اصلنخوز " هيخش ؾحس اًىصمي " ؿىل ٔبهنا : "اجتاٍ يصيس افلمتؽ اصلويل اًوظول ٕاًيَ ، ٔبو يىون كس وظهل     

ية ادلسيست ، هديجة اًخساذي اصلو يل اـلحين ؿىل الاؾامتذ اـلخحاذل ، والاهخلال ٕاىل حمخوى ٔبؿىل سن اًخفاؿالث اصلًو

يف ػي وحوذ وحساث ٔبدصى سٌافسة ٌضلوةل اًلوسية يف س ياذهتا،حبير ثعحح اًـالكاث ثخعف ابًضموًية ذاظة 

ية، وحتصك زؤوش ألسوال ".  ابًًس حة ًالكذعاذ واًخجازت اصلًو

"َلس اًـحساميي " ؾن اًـوـلة ٔبهنا : "ال ختَو ؿىل اًـموم سن ص يئني : نرثت اًوسائي اإلؿالسية ،  ويلول اصلنخوز    

ٔبو اًوسائط ، واًسوق اـلضرتنة ".
1
  

و كال ؾهنا اًضاريل اًليازي "ٕاهنا هؼام ؿاـلي خسيس يلوم ؿىل اًـلي اإلًىرتوين واًثوزت اـلـَوساثية اًلامئة ؿىل    

 اـلـَوساث

غ اًخلين كري اقلسذ ، ذون اؾخحاز ًٔلهؼمة اذلضازاث واًثلافاث واًلمي و اذلسوذ ادللصافية واًس ياس ية و اإلتسا 

اًلامئة يف اًـاؾل " 
2
. 

ا ، ذمىن اًلول تبٔن اًـوـلة عم سصحةل سن اـلصاحي اًيت ميص هبا اًـاؾل ،     سن ذالل اًخـصيفاث اًيت س حق رهُص

ة واًس ياس ية والاحامتؾية واًثلافية واًخلٌية واـلـَوساثية..، اًيت ثؤثص ؿىل وعم سصحةل حافةل ابًثلصاث الاكذعاذي

تافة ذول اًـاؾل سواء ابًسَة ٔبو ابإلجياة ، سن ذالل جصوس ثفاؿالث ؿاـلية خسيست. فاًـوـلة وسا يصثحط هبا سن 

وذ اًيت حتس سن كسزت اصلوةل ػواُص وثيازاث وسضالكث ؿاجصت ٌَحسوذ ٕامنا ختَق حلائق خسيست ثخضمن تـغ اًلي

ؿىل ذمازسة اًس ياذت مبفِورما اًخلَيسي. ابإلضافة ٕاىل بهٔنا ثعصخ حتسايث هحريت حمتثي يف اًِميية الاكذعاذية 

 واًس ياس ية والاذرتاق اًثلايف. 

ىشا هعي ٕاىل ٔبن اًفلَ خمخَف يف ثـصيفَ ٌَـوـلة ، حير يصى فهيا اًحـغ تبهٔنا حلدـة اتزخييـة و اًحـغ  الٓدص ُو

يصى فهيا سالسح ًؼاُصت اكذعاذية ، نٌل يصى فهيا بٓدص جمصذ ُميية اًوالايث اـلخحست ؿىل اًلمي ، وبٓدص تبهٔنا زوزت 

 حىٌوًوحية...

 اـلححر اًثاين :ساُية اًس ياذت  

ًلس ٔبظحح سفِؼؼؼوم اًس ياذت يف اًوكت اذلارض يضلي حزيا واسـا سن سساحاث اًححر واًيلاص ، يف ٔبوساظ    

ة اًس ياس ية واًفىصية واًثلافية يف ص ىت تلاغ اًـاؾل ، ازثحاظا ابًخلرياث واًخحوالث اًىربى اًيت احذاحت اًير

                                                           
1
Dr.ElAbdaimi Mohamed, Mondialisation et emploi. I, primerieNajah El Jadida, Casablanca, 2000 .  

2
 .14م ، ض1998ؾٌلن الٔزذن ،  –ذاز اًحيازق  – " اًـوـلة "َلس سـيس جن سِو ٔبتو سؾصوز  
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ا ، واًيت  اًخرشية ذالل اًـلسين اـلاضيني حبير بٔفضت ٕاىل جصوس سفاُمي وسفصذاث خسيست سن كديي اًـوـلة وكرُي

ية ابصلزخة ألوىل.فصضت تعوزت او تبٔدصى حلائق وسـعياث ؿاـلية ؿىل ظـيس اًـالكا  ث اصلًو

وسفِوم اًس ياذت يـخرب سن ٔبضم اـلفاُمي اًيت دضـت إلؿاذت اًيؼص ورعل ًىوهنا حصهت اًـسيس سن اًخحسايث    

ية ًخليري سن سفِوم اًس ياذت وٕاؿاذت  اًس ياس ية والاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية، وخاءث اـلس خجساث اصلًو

شا سا جيـَيا هدساءل  حول اًخبٔزرياث اًيت ظصٔبث ؿىل سؼاُص س ياذت اصلوةل يف ػي سا يـصف ابًـوـلة اًيؼص فيَ ُو

. 

فيـس سدسٔب اًس ياذت سن ٔبًووايث اـلحاذئ اـلسؿل هبا سن كدي افلمتؽ اصلويل وكس اس خلص اًفلَ اصلويل ؿىل ٔبن    

اصلوةل اًلوسية تـس اًس ياذت عم زهن سن ٔبزتان اصلوةل اًوظيية ، حير ازثحط وضوء اصلوةل راث اًس ياذت تًضوء 

م ، ُشا  ويـس سفِورما سن اـلفاُمي اًِاسة اًيت اُمت هبا ابحيث اًس ياسة وفلِاء  1648سـاُست وس خفاًيا س ية 

اًلاهون وػِصث فىصت اًس ياذت مبحخوايهتا اـلخـسذت سٌش ػِوز افلمتـاث اًخرشية ألوىل نٌل ٔبهنا ؾصفت ؿست 

 ثعوزاث ؿرب خمخَف اًـعوز .

 . )سعَة اثين (  ٕاضافة ٕاىل دعائعِا )سعَة ٔبول( اًس ياذت سفِوميف ُشا اـلححر ٕاىل وسًذعصق    

 والآثز اـلرتثحة ؾهناًس ياذت ااـلعَة ألول : سفِوم  

شا جيـَِا   ٕان متخؽ اصلوةل ابًس ياذت يـين ٔبن حىون ًِا اًلكمة اًـَيا اًيت ال    ا سَعة ٔبو ُيئة ٔبدصى  ُو يـَُو

ا سَعة بٓسصت ؿَيا .جسمو ؿىل ازليؽ وثفصط   هفسِا ؿَهيم ابؾخحاُز

طلعل فس ياذت اصلوةل ثـين وتخساظة ٔبهنا سٌحؽ اًسَعاث ألدصى. فاًس ياذت ٔبظَية ًوعيلة ابصلوةل ومتزي اصلوةل ؾن 

ا سن ازلاؿاث اًس ياس ية ألدصى. ن ُشٍ واًس ياذت وحست واحست ال ثخجزٔب رمٌل ثـسذث اًسَعاث اًـاسة لٔ  كرُي

وثـس س ياذت اصلول ٕاحسى اًصتائز ألساس ية يف اًلاهون مس اًس ياذت وٕامنا ثخلامس الادذعاض .اًسَعاث ال ثخلا

ية . ِا ذوز ابزس يف ٕاظاز اًـالكاث اصلًو  اصلويل ، ًو

 واثهيا الآثز اـلرتثحة ؿَهيا .  س خحاول ُشٍ اصلزاسة سن ذالل ُشا اـلعَة اًخـصط بٔوال ًخـصيف اًس ياذت  
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 ذتٔبوال : ثـصيف اًس يا

س كوسَ ٕارا ُبزيس تَ اذلال، وسائس ٕارا ُبزيس تَ الاس خلدال، وازلؽ اًس ياذت ًلة: -1 ّيِ سن )ش و ذ(، يلال: فالن س َ

ُذ  ذضم، واـلَُسوُذ اطلي ساذٍ كرٍي واـلَُسوَّ ْيُسوذت: اس خاذضم ، هساذضم وسوَّ ياذًت وس َ َساَذٌت ، ويلال: ساذضم ُسوذًا وس ِ

ّيسُ   .  اًس َّ
1

 

"اًس ياذت" يف اٌَلة اًـصتية وزذ سذبٔدصا ،وألزحج ٔبهَ ػِص يف سعَؽ اًلصن اًـرشين، ورعل  ويؼِص ٔبن سععَح

شا ال يـين بٔن اًـصة ؾل يـصفوا سفِوم  ؾيسسا تسٔبث اًضـوة اًـصتية ثـي توحوذُا ، وثعاًة ابس خلالًِا . ُو

س خزسم سععَحاث ٔبدصى "اًس ياذت " كدي رعل  اًخازخي  ، فَلس تان سضمون "اًس ياذت" سـصوفا ًوىن تاهت ج 

ٌضلالةل ؿَيَ ، سثي :"اًسَعان ، ٔبو "اذلاهكية " ، ٕاىل ٔبن اس خلص ألسص ، سٌش تساية اًلصن اًـرشين ؿىل ألكي ، 

ؿىل اس خزسام سععَح "اًس ياذت "ثضلك  واسؽ صلى اًفلِاء اًـصة ،اطلين ثـسذث ثـصيفاهتم الاظعالحية هل ، 

ل "اًس ياذت" ال ؿالكة هل ابـلـىن الاظعاليح ٌَمفِوم اـلمتثي جىوهَ ذمازسة وؿَيَ مفا وزذ يف اًلواسي  اًـصتية حو 

حرصية ٌَسَعة سن كدي اذلىوسة يف اصلوةل .
2

 

م ؿىل كرٍي خاًُا ٔبو ساكهة ٔبو سزنةل ٔبو كَحة وكوت وزٔباًي ؤبسصًا،  وذالظة اـلـىن اٌَلوي ٌَس ياذت ٔبهنا ثسل ؿىل اـلُلسَّ

 . و عم ثـين يسوذ ٔبو يلوذ ٔبو يس يعص

 ظعالحا :ااًس ياذت  -2  

حاول اًىثري سن اًفلِاء وضؽ ثـصيف ٔبو سفِوم حمسذ ًفىصت اًس ياذت ، فلس ٔبصاز فالسفة اًيوانن ؾيسسا رهٍص    

ًعيلة ثضرط  ٔبزسعو يف نخاتَ اًس ياسة عم ٔبهنا سَعة ؿَيا ذاذي اصلوةل ،ٔبسا ٔبفالظون فلس زٔبى تبٔن اًسَعة

 اذلامك .

فىصت اًس ياذت ثيحسز ابؾخحاز ٔبهنا اًسَعة اًـَيا اًيت ختوًِا سَعة ، وسزيت اصلوةل ويف اًـرص اذلسير جنس ٔبن 

ا ؾن لك سا ؿساُا سن ثيؼاميث ذاذي افلمتؽ اًس يايس اـليؼم وسصنز ٕاظساز اًلواهني  اـلالسسة ًِا واًيت متزُي

لوت  وحق اس خزسارما ًخعحيق واًدرشيـاث وادلِة اًوحيست اكلوةل مبِمة حفغ ألسن واًيؼام ، وسن مث  ًوسائي اً

 اًلاهون .

                                                           
1
 .297،ض  1997 ظاذز ذاز تريوث: ،1 ظ . اًـصة ًسان سٌؼوز، اجن سىصم جن َلس اصلين حٌلل اًفضي ٔبيب 

2
ية. ذاصل ثسسصي ،    . 125م ، ض  2010ة ظ ، ذسضق ، واكؽ هؼصية اًس ياذت يف ػي اـلخلرياث اصلًو
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ا ؿىل   سلوساث ساذية  تيامن رُة بٓدصون ٕاىل حتسيس فىصت اًس ياذت ؿىل ٔبهنا وضؽ كاهوين يًسة ٌضلوةل ؾيس ثوفُص

يئة سٌؼمة وحاهكة وعم متثي سا ٌضلوةل سن سَعان ثواخَ تَ ألفصاذ ذاذي ٕاكَميِا وثواخَ  سن ٍلوغ ٔبفصاذ وٕاكَمي ُو

صى يف ارلازح ، وسن سلذضياث ُشا اًسَعان ٔبن يىون سصحؽ ثرصفاث اصلوةل يف خمخَف صؤوهنا تَ اصلول ألد

 وٕازاذهتا وحسُا .

ن او اًسيؼؼؼؼؼاذت يف هؼص َلس ظَ تسوي عم سفِؼؼؼوم كاهؼؼؼوين يمتثي تَ فلِـاء اًلاهؼؼون سٌش ٔبن اتخسؾـَ خ   

م ، ٕار ؾصفِا تبهٔنا واكؽ س ياسؼي سـني  1576"ؿام  وزيةسؤًفــَ اـلـيون "س خة نخة ؾن ازلِتؼؼوذان اًفصويس يف 

ـة ، وؿىل الاحذاكز اًرشؾ ٔلذواث ي  وعم اًلسزت اًفـَية ؿىل الاهفصاذ إبظساز اًلؼصاز اًس يايس يف ذاذي اصلًو

. اًلمؽ يف اصلاذي وؿىل زفغ الاسذثال ٔلية سَعة اثهية سن ارلازح
1

 

وةل يف ظوزت جمصذت ًىوهنا سَعة ؿَيـا ال ختضؽ ًلواهني ٔبي سَعة ن توذان ُو سن وضؽ سيـاذت اصلافىـان حـ   

ـا و  ــة اذلسيثـة ٔبن ثـمـي يف ٕاظـاُز سعَلة و ال صم ٔبن رعل ال يذـالءم سؽ اًحيئـة اـلـلـست اًيت يذــيؼن ؿىل اصلًو

ش ثغل ألتـاذ اصلوز اًيت حتذؼوي ؿىل ٔبتـــاذ راث ثبٔزـيؼص سَـدؼي ؿىل سفِؼوم اًس ياذت مبـياُا اًخلَيسي وؿىل زبٔ 

ية اـلخياسم ٌَلاهون اصلويل .واـليؼٌلث اصلًو
2
  

فٕان " اصلوةل راث اًس ياذت عم رعل افلمتؽ اًس يايس اطلي جتمتؽ صلى اًِيئة َلس اًسـيس اصلكاق وحبسة   

اذلاهكة فيَ تافة سؼاُص اًسَعة سن ذاذَية و ذازحية ، حبير ال يـَو ؿىل سَعاهنا سَعان " 
3

 

"عم اًسَعة اًس ياس ية اًـَيا اكلوةل ـلن خيضؽ ٔبفـاهل ٔلي سَعة ٔبدصى و اطلي ميىن  حصوس يوش :ويـصفِا 

إلزاذثَ ٔبن ثخرع  فِىي اًلوت اـلـيوية ذلنك اصلوةل ، وعم اًسَعة اـلس خلةل ًفصط اًعاؿة ، فاًس ياذت عم ظفة 

 ٓ سصت."ٌَسَعة اًس ياس ية و ُشا يـين ٔبن حىون سَعة اصلوةل ؿَيا ، ٔبظَية ،واحست، ب
4

  

                                                           
1
 .62، ذاز اٍهنضة اًـصتية ٌَعحاؿة واًيرث تريوث ، ض " سسذي ٕاىل ؿؿل اًـالكاث اصلًوية " َلس ظَ تسوي ، 

2
 Josepha Gamileri and Falk, The End of Sovereignty, London, ELGAR, LTD, 1991,p28 .1  

1
 . 397م ، اصلاز ادلاسـية ٌَعحاؿة و اًًرش ، تريوث ، ض 2،1983، ظالٔصزاض"  -اًلاهون اصلويل "اـلعاذزَلس اًسـيس اصلكاق ،  

4
س خوزي( كسم اذللوق خاسـة اذلاح رلرض ،) سشهصت ًييي صِاذت ساحس خري يف اًلاهون اصل اًس ياذت اًضـحية يف اًيؼام اصلس خوزي ادلزائصي اذلايلًوصن ذالل ، 

 11، ض 2005- 2004ابثية ،
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"اًس ياذت عم اًلوت الٓسصت ٌضلوةل و عم ٕازاذت ألسة ،ومبا ٔبن ألسة اهخؼمت نسوةل فٕاهنا اًلوت  :فيلولٔبسا ذجيي 

ٕاكَميِا ". الٓسصت ًِا ،ٔبو عم اذلق يف ٕاظساز ٔبواسص كري سرشوظة ًلك ألفصاذ اـلخواخسين ؿىل
1

 

ية يف    يف ٔبن  1949كضية " سضيق هوزفو " س ية  وميىن الاؾامتذ ٔبيضا ؿىل ثـصيف حموكة اًـسل اصلًو

"اًس ياذت حبنك اًرضوزت عم والية اصلوةل يف حسوذ ٕاكَميِا والية اهفصاذية وسعَلة ، ؤبن احرتام اًس ياذت اإلكَميية  

ية  صاي سن ٔبس  اًـالكاث اصلًو ."فامي تني اصلول اـلس خلةل يـس ٔبساسا حُو
2

 

 مبحغ ٕاال واًخليس الاًزتام ؿسم سن متىهنا اصلوةل يف ظفة عم اًس ياذت ٔبن "ًيفري" ألس خار ويصى  

 .ًخحليلَ ثبٔسست اطلي ازلاؾي ٌَِسف وظحلا ٌَلاهون ألؿىل اـلحسبٔ  حسوذ يف هتإازاذ

 واًـاسة ارلاظة وازلاؿاث ألفصاذ سواهجة يف س ياذت راث حىون اصلوةل ٔبن : تلوهل فيـصفِا "ذاابن" ألس خار ٔبسا

. وازلاؿاث ألفصاذ هل خيضؽ اطلي اًساسم متؽافل  فِىي ذاذَِا، ثـمي اًيت
3
  

 يف ألدصى اصلول تَ وثواخَ ادللصايف، ٕاكَميِا ذاذي ألفصاذ تَ ثواخَ اًيت اصلوةل سَعان ٔبهنا ؿىل اًس ياذت وثـصف

ارلازح
4

 وثـرب واحست، ٕازاذت هناصؤو خمخَف يف اصلوةل ثرصفاث سصحؽ يىون ٔبن اًسَعان ُشا سلذضياث وسن ، 

 اًس ياذت اؾخربث ألساش ُشا اًس يايس،وؿىل ًيؼارما وفلا ذوةل لك يف اذلنك ثخوىل اًيت اًِيئة اإلزاذت ُشٍ ؾن

 ؾِس ٕاىل سائست اًفىصت ُشٍ وػَت ،ٕازاذهتا وزقحاهتا كري ذمازس هتا يف اصلوةل ثليس ال سعَلة سَعة سىض فامي

. ةواًس ياس اًلاهون زخال سن اـلفىصين تـغ هبا يلول يزال ال تي كصية،
5

 

                                                           
1
 . 12ًوصن ذالل ،هف  اـلصحؽ ،ض  

2
 . 233ض ، م2011 ادلسيست، ادلاسـة ذاز :اإلسىٌسزية ظ، ة . سلازهة ذزاسة : اًـام اصلويل اًلاهون ذَيفة، ؾوط اًىصمي ؾحس 

3
 .105 ض ، 2004 ح،.م.ذ : ادلزائص اًساذسة، اًعحـة .لازهةاـل اًس ياس ية واًيؼم اصلس خوزي اًلاهون توصـري، سـيس 

4
 Jean Combacau, Droit International Public . 8ème Edition, Paris : Editions Lextenso, 2008 .P 236. 

5
 . 103 ض ، م1995 اـلـازف، سًضبٔت : اإلسىٌسزية ،1ظ .اًـام اصلويل اًلاهون ُيف، ٔبتو ظاذق ؿًل 

 اًسَعاث كاست ألحصاك،  مث سن ةحااي وكوغ ؾيَ وهخج اجية، حبص يف 1926 ٔبوث يف حصهية حفم تياكةل اظعسست اًيت فصوس ية ابدصت امس  "Lotus" ًوج   *

ت . اصلويل اًلضاء ؿىل اًلضية ؾصط ؿىل االثفاق مت مث وسن اًحادصت، زابن ؿىل ابًلدغ اًرتهية  اًس ياذت ـلاُية اهناسـصط تي يف اصلامئة اًـسل اصلًوية حموكة فٌُو

 ؤبن ًعالحيهتا اصلويل اًلاهون زمسِا اًيت اذلسوذ ثخجاوس ال ٔبن اصلوةل ؿىل" : تبٔن اًلاهوهية

 اًلاهوهية ، اًىذة ذاز : اًلاُصت ظ، ة . اـلـارص اصلويل اًلاهون ضوء يف : اًس ياذت اًصواهسوسي ،  ؿًل ؾامثن . "س ياذهتا يف ثسذي اذلسوذ ثغل مضن ثرصفاهتا

 .258 ض ، 2010

5
 .131 ض اًساتق، اـلصحؽ ثسسصي، ذاصل
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ياك  اصلاذًل اس خلالًِا حيرتم ٔبن يف ذوةل لك حق يخـسى ال ٔبن جية "اًس ياذت" سفِوم ٔبن يصى سن ُو

 اصلوةل متازسِا ادذعاظاث ٍلوؿة عم" : فاًس ياذت وؿَيَ اصلويل، اًلاهون تبٔحاكم الاًزتام حسوذ يف وارلازيج،

و ،"اصلويل اًلاهوين اًيؼام ٔبحاكم حسوذ يف  ادذعاض فىصت" ألـلان اًفلِاء تـغ ؿَيَ ٔبظَق سا ُو

 سواهجة يف سعَلة، وتعفة حبصية حتسذ ٔبن يف ذوةل لك حق ٔبي ،"الادذعاض

ية اًـسل حموكة ٔبن ،"كامن حافغ َلس" ألس خار ويؤنس هتاادذعاظا هعاق حسوذ ألدصى، اصلول  ثؤيس اصلامئة اصلًو

 ، 1926 اٌَوج  س ية" كضية يف اًعاذز اذلنك يف اءخ سا ًصٔبيَ ثبٔييًسا يوزذٍ سا تني وسن الاجتاٍ، ُشا ٔبحاكرما يف

 اًيت ٌَليوذ ارلضوغ ثرشظ جضاء، نٌل ادذعاظاهتا  حتسذ ٔبن ،س ياذهتا ؿىل تياءً  ذوةل، ًلك ٔبن" : فيَ خاء حير

" .اًـام اصلويل اًلاهون يوزذُا
1

 

 عم اًلاهوهية واًس ياذت .وةلاصل ؾيارص تلية خاهة ٕاىل اـلِمة اصلوةل ؾيارص ٔبحس اًس ياذت يـخرب اصلس خوزي اًفلَ و

 ألؾٌلل ًعحة اـلعَوتة اًرشؾية حىدسة تبٔحاكسَ تخليسُا ؤبهنا وضاظِا ذائصت حيسذ نٌل اًلاهون حيسذُا س ياذت

. سواء حس ؿىل اـلاذية وألؾٌلل اًلاهوهية
2

 

ية، اًـالكاث ٕاظاز يف اًس ياذت سدسبٔ  ٕاؾٌلل ٔبطمية يف اًفلَ زٔبي و  ٔبحسهثا اًيت اثاًخعوز ضوء ويف فٕاهَ اصلًو

 يضلك ٔلهَ اصلول س ياذت مبحسبٔ  اٍمتسم رضوزت اًحـغ يصى حير . رعل حول اًفلَ ادذَف فلس اصلويل، اًخيؼمي

ية اًلواؿس ثعوز ٔبسام ؿائق ٔلهَ . اـلحسبٔ  ُشا ؾن اًخزًل رضوزت اًحـغ يصى حني يف . اصلوةل ٔبزتان ٔبحس  اصلًو

 . اصلويل واًخيؼمي

ا تاًس ياذ ًحلاء اـلؤيسين مفن ية، واًـالكاث اصلويل اًلاهون جمال يف وثـزيُز  ٔبن ٕاىل Kant" تاهت" يشُة اصلًو

 اًعاؿة ٔلن اًلوت تعصيق اذلنك ٕاىل وظَوا كس فهيا اذلاكم تان ًوو حىت اًؼصوف لك يف ٌضلوةل واحدة ألسص ظاؿة

ا  اًثوزت ٔبن عم يةسٌعل  هديجة رعل ؿىل "Kant"وزثة ،اًرشؾية ؾن ٌَحسير جمال وال سلسسة ؾليست سعسُز

                                                                                                                                                                                            
6
 Philippe Blachèr, Droit Constitutionnel . 1ére Edition, Paris : Editions Hachette Livre, 2007, P 42  .  
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 اًلاهون ٔبن ظاـلا ٔبهَ ٕاىل "سازثرت ذي" ويشُة  اإلؿسام جس خوحة ؾؼم  دياهة وعم ٔبس حاهبا تاهت رمٌل سصفوضة

شٍ ٕازاذهتا ؾن ظاذًزا يىون ٔبن التس اصلوةل يليس اطلي اًلاهون فٕان اصلوةل س ياذت هخاح ُو  ٕاال ثوخس ال اإلزاذت ُو

 وفلاً  اًخرصف يمت اطلي اًـصف ٔبو فهيا ظصفاً  ةلاصلو حىون اًيت اـلـاُساث سؼِصين، يف

. هل 
1

 

ية اًـالكاث ثعوز سؽ ًوىن    ُؤالء وسن اًضعط، تشاث ًي  ًوىن ٌَس ياذت اـلؤيس اذلسير اًفلَ ػِص اصلًو

 الاجتاٍ ُشا ٔبهعاز ييعَق حير . اًلاهون ٕاظاز يف ًوىن ٌضلوةل وحق تلاهئا ورضوزت اًس ياذت تبطٔمية كاًوا اطلين

ية اـلوازيق مٔبحاك سن  ٔبن ؿىل مجيـِا هعت واًيت اإلكَميية اـليؼٌلث سوازيق ونشا اـلخحست ألدم سيثاق وسهنا اصلًو

ِا اًس ياذت يف سدساوية اصلول  . والاكذعاذي اًس يايس هؼارما ادذياز حصية ًو

ية ًلاهوهيةا اًلواؿس ٔلن اًوظيية اًس ياذت سفِوم ثليري ٕاىل حاخة ُياك ٔبن ٕاىل اًفلَ سن اجتاٍ ويشُة    صبهٔنا اصلًو

 ًخعويص سَحة ٔبظححت اذلاخة ٔبن ٕاىل الاجتاٍ ُشا سن خاهة ؤبضاف . ثعويص ٕاىل حتخاح اصلاذَية اًلواؿس صبٔن

 ًيك اصلول ثس ياذت اـلخـَق اصلويل ٌَلاهون اًخلَيسي اـلحسبٔ  تخعويؽ ٕاال ذمىٌاً  رعل يىن وؾل ؤبهجزثَ اصلويل اًلاهون

 اؾخياق ٕاىل كاذث اًيت ألساس ية اًخحوالث اًـرشين اًلصن صِس ًولس . صلويلا اًخضاسن سلذضياث سؽ يخالءم

 اًس ياذت سدسبٔ  جهتشية ٕاال سيسوًزا رعل يىن وؾل .ورضوزثَ تبطٔميخَوٕامياهنا  اصلول خاهة سن اصلويل اًخيؼمي سدسبٔ 

. اـلخعصف اًخلَيسي سفِوسَ يف
2

 

ياك  ٔبن ٕاىل الاجتاٍ ُشا ٔبهعاز يشُة حير اًلاهون، ٔلحاكم دضوؾِا سؽ ًوىن اًس ياذت تلاء يؤيس اجتاٍ ُو

 ٔبكَة تشعل يـرتف نٌل ،وساكهنا ٕاكَميِا ؿىل ؿَيا سَعة ٌضلوةل خيول اطلي اذلق عم اصلاذًل اًلاهون يف اًس ياذت

ا اًضـة يف حوكن ؿَيا سَعة ٔبهنااؾخحاز  ؿىل اصلس خوزي اًفلَ  الاجتاٍ ُشا ٔبهعاز وسن اًلواهني اصلاذَية، وثلُص

 سن هلَهتا ؿست ثعوزاث اًس ياذت ٔبظاة ٔبن تـس ذاظة ٌَلاهون ختضؽ اًس ياذت نبٔ ت كال واطلي Reuter"زوثري"

ا ٌَلاهون اصلوةل دضوغ سؽ ثخـازط ال اًس ياذت ٔبن ٕاىل اًفلَ سن اجتاٍ ويشُة اًضـة، ٕاىل اذلامك  ٍلوؿة ابؾخحاُز

 ٌضلوةل ثرصف فلك وطلا اًـاسة خوزيةاصلس   واـلحاذئ اصلس خوز ٕاظاز يف اًـاسة اًسَعة ثحارشُا الادذعاظاث سن

 ثخـازط ال اصلوةل س ياذت ٔبن ؿىل اجتاٍ يشُة اإلظاز ُشا ويف . وصـحية وكضائية س ياس ية ذاذَية ًصكاتة خيضؽ

                                                           
1

 .508 ض ،  2007اًلاهوهية، اًىذة ذاز :ُصتاًلا ظ، ة . اصلويل اًعاتؽ راث كري اـلسَحة اًرتاؿاث يف اـلخحست الٔدم ثسذي سيسان، اًصحٌلن ؾحس سسـس

2
 . 509سيسان ،هف  اـلصحؽ ،ض  اًصحٌلن ؾحس سسـس 
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 سٌَ اًـساةل ثخبٔرى اًـى  ؿىل تي واًلاهون، اًواكؽ سن س يس هل ًي  رعل تلري واًلول ٔبؾٌلًِا ؾن سسؤوًياهتا سؽ

. يدٌافصان ال يةواـلرشوؾ  اًس ياذت ٔلن
1

 

 ٌَلاهون ادلسيس اًخعوز سؽ ثخفق ال اًس ياذت هؼصية ٔبن ٕاىل ٔبهعاٍز فيشُة ٌَس ياذت اـلـازط اًفلِىي الاجتاٍ ٔبسا

ية، اـليؼٌلث ًسَعة اصلول ٕادضاغ حماوةل وسؽ اصلويل،  ٌَخضاسن وبٓدص ازلاؾي، ًٔلسن هؼام ٕاكاسة وسؽ اصلًو

 اصلوةل ؿالكة يف إلوسان،ا حلوق ثلازيص ظصيق ؾن اصلويل، اًلاهون ثسذي سؽ ثًسجم ال ٔبيضاً  وعم الاكذعاذي،

 مبواظيهيا
2
ية اـليؼٌلث ٔلن اًس ياذت، سدسبٔ  سؽ يدٌاكغ اذلايل ثضلكَ اصلويل اًخيؼمي ٔبن نٌل .   وحوذ ثـين اصلًو

 يف تَ اًلول ٔلن اًس ياذت مبحسبٔ  ٌَلول جمال ال وابًخايل ُشا احرتام اصلول وؿىل اصلول، فوق ثـَو وكواؿس ُيئاث

ية اًـالكاث جمال  ٔبن ٕاىل اًحـغ يشُة نٌل . اصلويل اًخيؼمي وختاًف اصلويل اًلاهون ٔبحاكم حصاحؽ يـين اصلًو

 وزثة .ٕاكَميِا ؿىل يلميون اطلين اًصؿااي سـاذت وعم كاية، ًخحليق وس يةل عم تي راهتا حس يف كاية ًيست اصلوةل

 ادذعاض اًسَعة يـعي ٔلهَ اًلاهوهية اًياحية سن ذاظئ ـيازس  اًس ياذت سـياز ٔبن عم رممة هديجة رعل ؿىل

 اًفىص سؽ ثخـازط فىصت فِىي وطلا اًلاهون، حىت ٔبدصى ٕازاذت ٔلي ختضؽ ال ٕازاذت ٔبهنا ؿىل مبوحدَ ثؼِص سعَق

.  ٌضلوةل اًسَمي
3

 

 اًيؼصية ُشٍ ٔبذث سوك اصلًوية، واًفوو اصلاذًل، الاسددساذ ًخربيص اس خزسارما ٔبس ئي اًس ياذت هؼصية ٔبن واًواكؽ

ية، اـليؼٌلث معي ؾصكةل وؿىل اصلويل، اًلاهون ثعوز ٕاؿاكة ٕاىل ية، اـلؤمتصاث سن نثري فضي وؿىل اصلًو  وٕاىل اصلًو

 راث اصلول تني اًـالكاث يف اٍهنايئ اذلنك ٔبظححت اذلصة ٔبن حبير اًضـيفة، اصلول ؿىل اًلوية اصلول جسَط

. اًس ياذت
4

 

 ُشا فٕان .اًلاهوهية واًلواؿس اصلويل اًخيؼمي ثـازط ٔبذات فيَ وحصى اًس ياذت سدسبٔ  طثـاز  اًيت الٓزاء ضوء وؿىل

 سواء ثيؼمَ اًيت اًلاهوهية كواؿسٍ هل حق ٔبي ٔبن اـليعق وسن ابصلوةل ًعيق حق اًس ياذت ٔلن هؼص حمي الاجتاٍ

 وحق كاهوين هكحسبٔ  س ياذتاً  تني ثـازط ال فٕاهَ وطلا . اصلويل اـلس خوى ٔبو ٌضلول اصلاذًل اـلس خوى ؿىل رعل يف

 اًلاهون حيوكِا اًيت اـللٌية اًس ياذت ثغل تشعل فٌلعس حق اًس ياذت تبٔن هلول فـيسسا . اًلاهوهية اًلواؿس وتني ٌضلوةل

                                                           
1
 .510سيسان ،هف  اـلصحؽ ،ض  اًصحٌلن ؾحس سسـس 

2
، ثسسصي، ذاصل   .148 ض سصحؽ س حق رهٍص

3
 .511 ض اًساتق، اـلصحؽ سيسان، اًصحٌلن ؾحس سسـس 

4
 .150 ض اًساتق، اـلصحؽ ثسسصي، ذاصل 
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شا اصلويل ية اـليؼٌلث سوازيق ؿَيَ ثؤنس سا ُو  اـلعَق مبفِورما اًس ياذت ًويست .واإلكَميية اًـاـلية اصلًو
1
 ٔبن نٌل . 

 مضييًا، ًوو توحوذُا، يلصون ٔبهنم ونخاابهتم بٓزاهئم سن يحسو زفضِا، ٔبو اًس ياذت إبىاكز يلًوون طلينا اًفلِاء لك

 فِم طلعل اإلصاكالث، سن اًىثري جسخة وعم ،...ٔبرضاز ٕاىل س يؤذي تَ وألذش سؤراًي، صيئاً  ـسوهناي ًوىهنم

. هبا ألذش ؿسم ٕاىل ويسؾون ،يصفضوهنا ٔبو ييىصوهنا
2

 ٔبهَ سن ،"س يي حوزح" اًفليَ رهٍص ذما اًـى  وؿىل 

 عم ًيست اصلوةل تاهت وٕان ٔبسا اًـاؾل، يف اًوحيست اصلوةل عم تاهت ٕارا ٕاال ابًس ياذت، اصلوةل حمتخؽ ٔبن الميىن"

 ٔبحس فِىي اًواكؽ، يف سوحوذت اًس ياذت ٔبن واذلليلة ، "....  ابًس ياذت حمتخؽ ٔبن ميىن فال اصلويل، افلمتؽ يف اًوحيست

شا اصلوةل، ٔبزتان ٔبو ؾيارص، ٕاحسى عم اًيت اًسَعة ظفة ٔبهنا وألحص ٌضلوةل، اـلىوهة ألزتان ٔبو اًـيارص،  ٔبسص ُو

 ُشٍ ٌَس ياذت وس خؼي اصلويل، ٌَيؼام اًصئييس اـلىون اصلوةل ٔبن ظاـلا تَ، وألذش سـَ، اًخـاسي سن سفص ال

 اـلاكهة
3

 . 

 اثهيا: الآثز اًلاهوهية اـلرتثحة ؿىل سدسبٔ اًس ياذت

 : ٔباثز ؿست اًس ياذت ؿىل ثةيرت 

 :هتا س ياذ يف اًاكسٌة واـلزااي اذللوقجاكفة  اصلول متخؽ 1-

يا هبا اـلـرتف واـلزااي اذللوق تافة ذمازسة ًِا يىون اصلوةل س ياذت سن اهعالكا ية، االثفاكاث تٕاجصام ذًو  وثحاذل اصلًو

ية سؤوًيةاـل  وٕااثزت ، اًخحىمي ٕاىل واٌَجوء واًلٌعًل، اصلتَوسايس اٍمتثيي  ألرضاز ؾن ابًخـويغ ٌَمعاًحة اصلًو

 يف اًخرصف حق فَضلوةل اصلاذًل اـلس خوى وؿىل . ألرضاز ُشٍ ٕاظالخ ٔبو زؿاايُا ثعية ٔبو ٔبظاجهتا اًيت

ية سوازذُا  ؿىل اـلوحوذين ألصزاض حيال سٌاس حة حصاُا اًيت اًخساتري اختار ميىهنا نٌل اًعحيـية، هتاوثصوا ألًو

. ٔبخاهة ٔبو هكواظيني ظفهتم ؾن اًيؼص تلغ ٕاكَميِا
4

 

 

 

                                                           
1
 514 ض اًساتق، اـلصحؽ سيسان، اًصحٌلن ؾحس ـسسس  

2
 .153 ض اًساتق، اـلصحؽ ثسسصي، ذاصل 

3
 .415 ض اًساتق، اـلصحؽ ثسسصي ، ذاصل

4
 :وثتري  ،1ظ ". اًـاـلية واذلسوذ اًوظيية الٓفاق : واًسَعة اًس ياذت يف "اًوظيية اًس ياذت سفِوم ؿىل اًصاُية اصلًوية اًخحوالث "ٔبثص ،وبٓدصون  توتوص َلس 

 .121 ض ، 2006 اًـصتية، اًوحست ذزاساث سصنز
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 : اصلول تني اـلساوات 2-

سدساوية كاهوان ،ٕار ًي  ُياك ثسزح يف اًس ياذاث ، سـىن رعل بٔن  اصلولٔبن  نشعل اًس ياذت ؿىل يرتثةٕار 

ف تيهنٌل اذللوق و اًواحداث اًيت حمتخؽ ٔبو ثَزتم هبا اصلول سدساوية سن اًياحية اًلاهوهية، حىت ًوو تان ُياك ادذال

سن انحية اًىثافة اًساكهية ٔبو اـلساحة ادللصافية ٔبو اـلوازذ الاكذعاذية .
1

 

 جتاُي ٕاىل ثؤذي ٔبن خيىش فلس اًلوي، سن اًضـيف حيمي سدسبٔ  اصلول تني اًس ياذية اـلساوات تاهت وٕارا  

 ٕازساء ٕاىل اـلحسبٔ، هبشا خهثاجض  سن ابًصمغ خاُست، اًياسية اصلول جسـ  طلا . اصلول تني اـلوحوذت اـلَموسة اًفوازق

. اكلخَفة اصلول تني اًفـَية اـلساوات حتليق تلية اٍمنو، الاؾخحاز تـني ثبٔذش كواؿس
2

 

 : ألدصى اصلول صؤون يف اًخسذي ؿسم 3-

دصى ، ٕار حيؼص اًلاهون اصلويل ثسذي بٔي يرتثة ؿىل فىصت اًس ياذت ؿسم حواس اًخسذي يف صؤون اصلول الٔ    

والاكذعاذي  ن اصلاذَية صلوةل ٔبدصى ، ٕار ٔبن لك ذوةل حصت يف ادذياز وثعويص هؼارما اًس يايسذوةل يف اًضؤو

 والاحامتؾي واًثلايف ذومنا ثسذي سن هجة ٔبدصى . 

وٕان تاهت س ياذت اصلوةل سليست  تبٔحاكم  اًلاهون اصلويل وذاظة فامي يخـَق حبلوق اإلوسان وحلوق ألكَياث   

ٔلن اصلوةل ًيست سعَلة اًخرصف يف سيسان اًـالكاث  ، ٕاابذت ادلً  اًخرشي وازحاكة حصامئ اذلصة وحصامئ

ية  ، ٕار عم ختضؽ ٌَلاهون اصلويل اطلي ُو سفصوط ؿىل اصلول تياءا ؿىل اؾخحازاث ثـَو ؿىل ٕازاذهتا ،  اصلًو

ية  اكلخَفة . واطلي يوزذ كيوذا ؿىل ثرصفاث اصلول ، وحينك ؿالكاهتا سؽ اصلول ألدصى و سؽ اًِيئاث اصلًو

وؿىل ٔبية حال فٕان سفِوم س ياذت اصلوةل تسٔب يخجَ يف اًوكت اذلارض حنو اًًسخية ، ذاظة يف ػي ػاُصت    

اًـوـلة اًيت ٔبدضـت ُشا اـلفِوم و كرٍي سن اـلفاُمي اًصئيس ية يف ؿؿل اًس ياسة و اًلاهون اصلويل اًـام ٌَمصاحـة 

ًىذاابث اًيت جضىم يف اـلفِوم اًخلَيسي ٌَس ياذت اًوظيية اًلامئ وٕاؿاذت اًخـصيف . وكس ٔبظححيا هـارص سوخة سن ا

ؿىل منورح اصلوةل اًيت حصاكة ثضلك سس خلي صلك س ياس هتا اًـاسة و سضموهنا ، وثـسٍ ٕاسا سفِوسا رمجوزا ٔبو 

اانث اصلوً  ية ادلسيست ٔبهَ يًمتي ٕاىل ثلَيس سشُيب يف ظصيق اًفٌاء . وٕاسا سذجاوسا هؼصاي وكري انفؽ معَيا ، ٔلن اًُص

                                                           
1
 ٌَـَوم ذسضق خاسـة جمةل  "(  اذلارض اًـرص يف اًس ياذت ثسويي سسى يف واـلـارص)ذزاسة اًخلَيسي سفِورما تني اًس ياذت" اًـيىس ، ايسني ظالل 

 .53 ض .2010 ألول، اًـسذ - 26 واًلاهوهية افلضل الاكذعاذية

2
 .156 ض ، 1984 واًخوسيؽ، ًٌَرش اـلـازف سىذحة : اًصابظ ،1ظ . اًـام اصلويل اًلاهون زي،اًلاذ اًلاذز ؾحس 
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واـلضالكث كري اـلس حوكة واذلسوذ الاكذعاذية و ازلصهية اًيت زمسهتا حتوالث اًـوـلة ال ثخوافق سؽ اذلسوذ 

اًس ياس ية اًيت يلوم ؿَهيا اـلفِوم اًخلَيسي ٌَس ياذت .
1

 

 حعاهة اصلوةل : -4

خيفيش ادلربي ؿىل ٔبسوال اصلوةل ثـين حعاهة اصلوةل ؿسم حواس سلاضات ذوةل ٔبسام حمامك ذوةل ٔبدصى ، وؿسم حواس اً 

 سن كدي اًسَعاث 

ا ٔبو جرشيـاهتا  ٔبو  اًلضائية صلوةل ٔبدصى .وهتسف اذلعاهة ٕاىل ضٌلن احرتام س ياذت اصلول ؾيسسا يىون سوػفُو

 ألدم اثفاكية سن ارلاسسة اـلاذتهؼمِا ٔبو ٔبسواًِا ؿىل ؿالكة سدارشت ابًس ياذت اإلكَميية صلول ٔبدصى. وكس هعت 

 ،ومبمخَاكهتا تيفسِا يخـَق فامي اصلوةل، حمتخؽ ٔبن ؿىل اًلضائية اًوالية سن وذمخَاكهتا اصلول ذلعاانث اـلخحست

يا ٔبدصى، ذوةل حمامك والية سن ابذلعاهة . االثفاكية ُشٍ تبٔحاكم ُز
2

 

 اـلعَة اًثاين : دعائط اًس ياذت .

 دعائط ميىن ٕاحٌلًِا فامي يًل:يصى اًىثري سن اًفلِاء واًىذاة ٔبن س ياذت اصلول ثلوم ؿىل مجةل    

ٔبي ٔبهنا ثعحق ؿىل مجيؽ اـلواظيني يف اصلوةل وسن يلمي يف ٕاكَميِا ، ٔبي مشول اًس ياذت ًإلكَمي وسا ؿَيَ  صاسةل : -1

ية سثي اصلتَوساس يني  سن ٔبصزاض ومجـياث ؤبسوال وثصواث ابس خثٌاء سا يصذ يف االثفاكياث واـلـاُساث اصلًو

ة واًسفصاء اطلين يمتخـون ابذلعاهة اصلتَوساس ية ، ويف هف  اًوكت فٕاهَ ًي  ُياك سن وسوػفي اـليؼٌلث اصلًوي

. اصلاذي يف ذمازسة اًس ياذت وفصط اًعاؿة ؿىل اـلواظيني يفييافسِا 
3

 

: مبـىن ٔبن اصلوةل ال جس خعيؽ ٔبن ثدٌاسل ؾن اًس ياذت ٔلهنا ٕارا ثياًست ؾهنا فلسث راهتا، ال ميىن اًخياسل ؾهنا  -2 

َعة ذما ميىن هلهل ًوىن اإلزاذت ال ميىن هلَِا فاصلوةل واًس ياذت سفِوسان سذالسسان وسذاكسالن ال جيوس فاًس

 ٕاال اًس ياذت فىصت ًيست ل:يلو  س ياذثَ،ٕار ؾن اًضـة ثياسل ؿسم فىصت ؾن "زوسو" نخة وكس اًخرصف فهيٌل.

شٍ اًـاسة اإلزاذت ؾن ثـحريا  اًضـة يدٌاسل ٔبن اـلس خحيي سن فٕان طلعلو ٌَضرعية، اـلوصل اًـيرص عم ألذريت ُو

                                                           
1
 .54 ض سصحؽ س حق رهٍص ، اًـيىس ، ايسني ظالل 

2
 .238 ض اًساتق، اـلصحؽ ذَيفة، ؾوط اًىصمي ؾحس 

3
 .111 ض ، 2004 ح،.م.ذ : ادلزائص ،6ظ .اـللازهة اًس ياس ية واًيؼم اصلس خوزي اًلاهونتوصـري ،  سـيس 
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 اإلزاذت سوال ٕاىل كِصي ضلكث  يؤذي اًخياسل ُشا ٔلن رعل ألفصاذ ؿىل يس خحيي نٌل رسعيخَ وؾن ٕازاذثَ ؾن

. اًس ياذت سـِا وثيـسم اًلاهوهية اًضرعية ثيـسم
1

 

 اًلواهني سن ًسَعة كاهوهية وذحس ٔبية ثوخس ال ؤبهَ اصلوةل كوت فوق رشؾية كوت ٔبية ثوخس ال ٔبهَمبـىن سعَلة : -3

 مفـىن . اإلهصاٍ وسائي تَ حمتزي مبا ورعل مجيـِم اـلواظيني ؿىل سَعة ٌضلوةل حىون هبشاو  .اصلوةل متَىِا اًيت اًـَيا

 اًخيؼاميث ُشٍ متخغل وكس اذلزة ٔبو ازلـية ٔبو تاًلديةل وس يايس احامتؾي ظاتؽ راث ٔبدصى ثيؼاميث ثوخس كس ٔبهَ

 جس متس ال ٔبهنا نٌل حمسوذت ثؼي اًسَعة ُشٍ ًىن ٔبؾضاهئا ؿىل الاهضحاظ فصط جس خعيؽ اًيت اًسَعة سن هوؿا

 ًِا الاهعياغ ؿىل ألؾضاء ٕاهصاٍ ًِا ثديح ساذية وسائي متغل رعل فوق وعم ،هبا اصلوةل اؿرتاف سن ٕاال رشؾيهتا

 ٕاكَميِا، ؿىل يلميون ذمن كرٍي ٔبو هباصـ ؿىل سواء اإلهصاٍ ؿىل اًلسزت يف يمتثي فِو اصلوةل سَعان ٔبسا واحرتارما،

 اًلسوت سن حس ؿىل ؾلوجهتا وثيعوي ٌَلاهون الاهعياغ ؿىل ألفصاذ وٕاحداز ًإلهصاٍ اـلاذية اًلوت متغل وحسُا وعم

. ألفصاذ تـغ حصية جسَة وكس ألسوال فذعاذز
2

 

ا ابىهتاء اصلوةل ، مبـىن ٔبهنا ثسوم تسوام كيام اصلوةل واًـى  حصيح ، ٔبي ٔبن تلاء ا ذامئة : -4 ًس ياذت تحلاهئا واىهتاُؤ

 واًس ياذت 

 

 اصلوةل ثغل ساًت ٕارا ٕاال ابكية ثؼي اصلوةل س ياذت ٔبن وارلالظة حىون صخهية حبصية اًفصذ اًيت ال ثًهتىي ٕاال ابىهتائَ.

. اًوحوذ ؿاؾل سن
3

 

كــف اًـمــي هبـا ـلــست سـيٌــة ٔبي ٔبن اًسيـــاذت ال جسـلؼؼؼؼط حىت ًؼؼو ثؼو ؾـسم اًلاتَيــة ٌَخلــــاذم :  -5

ظؼؼويــــَــة ٔبو كعريت ، نٌل يف حال اصلول اـلس خـمصت ساتلا واًيت ؿاذث ؾن  سؼؼؼؼواء نـاهت ُشٍ اـلـــست

 ظصيق سدسبٔ الاهحـاج ٔبي تـس اس خلالًِا نٌل يف 

حال ادلزائص واًفيخيام ؤبفلاوس خان.
4

 

                                                           
1
 .104 ض  ، 2010 اًلاهوهية، اًىذة ذاز : اًلاُصت ظ، ة . اـلـارص اصلويل اًلاهون ضوء يف : اًس ياذت ،اًصواهسوسي  ؿًل ؾامثن 

2
 .169 ض ، 1963 واًًرش، ٌَعحاؿة فصاىلكني سؤسسة : تلساذ اًثاهية، اًعحـة َلس، سيك فاضي ظصف سن حصمج . اًس ياس ية اًـَومهيديي،  تازفيضل زاميوهس 

3
 .169 ض ، هيديي، سصحؽ س حق رهٍص تازفيضل زاميوهس  

4
 .135 – 134، ؾياتة ، ادلزائص ، ذاز اًـَوم ًٌَرش واًخوسيؽ ، ض اـلسذي ٌَـالكاث اصلًوية قضحان ، سربوك  
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 وذما .ؿَهيا اًلضاء سـياٍ اًس ياذت ثلس مي ٔلن واحست، س ياذت سن ٔبنرث اصلوةل يف يىون ٔبن ميىن ال ال ثخجزبٔ : -6

 اصلوةل ٔبن نٌل واحست ثؼي اًس ياذت ٔبن ٕاال اكلخَفة، اذلىوسية ألهجزت ؿىل اًس ياذت ثوسيؽ ميىن ٔبهَ ابطلهص خسيص ُو

 اًخـحري يف سلاًعة ٕاال اًس ياذت اظعالخ وسا اًـسذ، سدساوية ٕارن واصلول اًس ياذاث فٕان واحست
1
 ُشا ويف . 

 نشعل ثـين ال ٔبهنا تي ًِا هتسيسا ٔبو اًس ياذت، ظفة ؿىل دصوخا يـين ال اًالسصنزية هؼام ٔبن ثوضيح يًدلي اًعسذ

 ادذعاض ظاحدة ًيست اًالسصنزية هؼام يف اقلَية اًِيئاث هون ورعل اًس ياذت، ظاحة سَعة سصانز ثـسذ

  .ٔبزضِا ؿىل ألظيي ابالدذعاض واـليفصذت اًس ياذت، ةظاحد اصلوةل إبزاذت ًِا يرتثة تَ ختخط سا وٕامنا ٔبظيي،

 حلصافية سواء سذحايية الؾخحازاث اس خجاتة اقلَية اًِيئاث ًحـغ ادذعاظِا سن يشء ختويي ٕاىل ثَجبٔ  ٕار واصلوةل

.  اًس ياس ية اًوحست ذاذي اقلَية اًِيئاث ػصوف ثحاينو بٔ  (اصلوةل ٕاكَمي تاهخساظ)
2

 

ا ؿىل اًس ياذت.اـلححر اًثاًر :  الاهـاكس   اث الاوساهية ٌَـوـلة وبآثُز

جصسث سفاُمي خسيست ثـى  سلازابث ثيال سن اًثواتت اًيت حىون سداذئ اًلاهون اصلويل سثي سفِوم   

:  واطلي ٔبظحح يخزش ؿست سؼاُص وظوز وسن ٔبطمِا  "حق اًخسذي"واطلي ثعوز ٕاىل سفِوم "واحة اًخسذي

 كَياث، ... اًخسذي مبوحة حٌلية حلوق اإلوسان والٔ 

ٕان سفِوم اًس ياذت اـلعَلة اطلي تان سائسا سٌش اًلسم ؿىل اًعـيس اصلويل ، يـين اًخعممي اًلاذز ؿىل زفغ 

ا ، فاصلوةل ال  ية وكرُي اًخسذي يف صؤون اصلوةل سن خاهة ٔبية ُيئة ٔبحٌحية ؾهنا سواء تاهت ذوةل ٔبو سٌؼمة ذًو

ازحية ٔباي تاهت ظحيـهتا ٕاال جصضاُا واس خجاتة ـلعاذلِا ختضؽ ؾيس سدارشهتا رلعائط اًس ياذت ٔلية سَعة ذ

 اًوظيية. 

ية، ػِص سا يـصف ابالُامتساث اإلوساهية    ٕاال ٔبهَ وسؽ اًخعوز اطلي حسج ؿىل ظـيس اًـالكاث اصلًو

ا اًىثري سن اًفلِاء كيوذا ؿىل ٕاؾٌلل سدسبٔ  اًىربى  ، واًيت يلعس هبا ثغل اًلضااي اًِاسة اذلساسة واًيت يـخرُب

واًيت سن صبهٔنا  ـلا حتمهل سن اوضلاالث حساسة راث ٔبتـاذ س ياس ية واكذعاذية وؾلائسية واحامتؾية،  ،  اًس ياذت

، وٕان سن تني ٔبضم ُشٍ  ثلَيط فىصت اإلظالق ٌَحلوق اًس ياذية اـلٌلزسة سن ظصف ٔبصزاض اًلاهون اصلويل

سان ، وسضلكة ألكَياث ، واًيت ٔبذى ؿسم اًلضااي اًيت سزيث اًيؼام اًـاـلي اـلـارص ، ٕاصاكًية حلوق اإلو 

                                                           
1
 .169 ض اًساتق، اـلصحؽ هيديي، تازفيضل زاميوهس 

2
 اًس ياس ية كسم اًـَوم اصلًوية، اًـالكاث يف ساحس خري ،" 1991 اًـصاق حاةل ذزاسة : اًوظيية اًس ياذت ؿىل اإلوساين اًخسذي حق ثبٔزري" ،سَاميين سِام 

 15 ض ، 2005 ادلزائص، خاسـة واإلؿالم، اًس ياس ية اًـَوم لكية اصلًوية، واًـالكاث
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الاُامتم هبا ٕاىل اىزالكاث هحريت ٔبوذث حبيات ساليني اًخرش، ذاظة اـلسهيني سهنم وخَحت ؿىل اإلوساهية اًىثري سن 

اذلصوة واصلساز والآلم. ذما اس خوحة اًخسذي سن ٔبخي حٌليهتا، ًىن ُشا اًخسذي فصط كيوذا نثريت ؿىل سدسبٔ 

شا   سا س يوةحَ يف ُشا اـلحجر . اًس ياذت، ُو

 .اـلعَة ألول : اًخسذي حبجة حٌلية حلوق اإلوسان وثبٔزرٍي ؿىل اًس ياذت 

يلعس تـحازت "حلوق اإلوسان "، ثغل اذللوق اـلسهية واًس ياس ية والاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية اًيت   

ية اًيت وض ـامت ألدم اـلخحست واًيت وكـت ؿَامي سـؼم ٔبكعاز جيسسُا اإلؿالن اًـاـلي ذللوق اإلوسان واـلوازيق اصلًو

اًـاؾل
1

، وثـخرب حلوق اإلوسان يف ؿاـليا اـلـارص وس يةل وجحة جس خزسرما اصلول اًىربى تلية اًخسذي يف صؤون 

 اصلول، ورعل سن ٔبخي حتليق سعاذلِا الاسرتاثيجية واًس ياس ية. 

ؾٌلل اًيت ثلوم هبا ذوةل ضس سَعة ٔبحٌحية ، ويـصف اًفليَ "زوسو"  اًخسذي اإلوساين ؿىل ٔبهَ: "الٔ   

زؿاايُا تلصط وكف اـلـاسالث   كري اإلوساهية اـلعحلة ؿىل 
2

. "حفق اًخسذي اإلوساين " ٕارن يـس ٔبدعص 

ؿىل س ياذت اصلوةل ، ورعل ًـست ٔبس حاة   اًخعوزاث اًيت حسزت تـس سلوظ الاحتاذ اًسوفيييت سن حير اًخبٔزري

ا فامي يًل:   ميىن ٕاجياُس

 ٔبن اًخسذي اإلوساين كري سٌضحط وكري سلنن. .1

 ٔبهَ يـى  ادذالل اًخواسن اصلويل ًعاحل اًوالايث اـلخحست ألسصيىية تـس سوال الاحتاذ اًسوفيييت. .2

ٔبهَ يف  اذلاالث اًيت يعحق فهيا وابطلاث يف اًـاؾل اًـصيب، ؾل حيي اـلضالكث اإلوساهية تي ساذ سن  .3

ثفامقِا
3
 . 

ية اٌَجوء ٕاىل حاالث اًخسذي اإلوساين سٌش سسن ظويي، وسن رعل اًخسذي وكس ٔبزحدت اـلٌلزس   ة اصلًو

ونشعل ثسذي  م، 1825اإلوساين اطلي كاست تَ اإلسرباظوزية اًـامثهية سن ٔبخي حٌلية اًصؿااي اًيوانهيني س ية 

 م.  1900اًسَعاث ألوزوتية ضس اًثوزت اًعيًية يف حصة "اًحوهرس"س ية 

ٔبن اًخسذي اإلوساين يضؽ حسا ٔبساس يا ٌَمحسٔب اًـام ًـسم اًخسذي وجتسز اإلصازت ٕاىل  
4

وتياء ؿَيَ جنس ٔبن  ، 

                                                           
1

 ،.297،ض 1م، ظ2001ًرش واًخوسيؽ، ، حصمجة: ؾوذت ظاذق ٕاجصاُمي ، الٔزذن، ذاز اًفازش ٌَ  اًيؼام ًـاـلي ادلسيسسوزمتص س يَصس، 

2
 .234، ض 1999، ذاز اًىذاة اذلسير، ادلزائص،  سدسٔب اًخسذي واًس ياذتفوسي ٔبوظسيق ،   

3
، 2005ة، ، ذزاسة لضٔم اًخلرياث اًيت ذللت ثس ياذت اصلوةل يف ػي ثياسم اًخجازت اصلًوية،اًلاُصت،ذاز اٍهنضة اًـصتياًخجازت اصلًويةاًس يس ؾحس اـليـم اـلصاهيب،  

 .152 – 515ض ض 
4
 .    122 – 121، ض .2000يف ؿاؾل سذلري، اإلسىٌسزية ، اـلىذحة ادلاسـية ، ألسازيعة، سسذي ٕاىل ؿؿل اًـالكاث اصلًوية  َلس انرص رميا ،  
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سدسٔب "اًخسذي اإلوساين "، يـخرب ٔبوىل رزائؽ اىهتاك س ياذت اصلوةل ، وكس تان اًصئي  ألسصييك اًساتق "تيي 

ي ٔبًلاٍ يف اصلوزت اًصاتـة لكيًذون" س حاكا ٕاىل ظصخ سفِوم اًخسذي اإلوساين ؾيسسا ٔبّت ؿىل رهٍص يف دعاتَ اطل

م ؾيسسا كال : "ٕان ؿىل اصلول ٔبال ثـخلس ٔبن س ياذهتا  1999سخمترب  20واشلسني ٌَجمـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست يف 

اًوظيية س متيؽ افلمتؽ اصلويل سن اًخسذي ًوكف الاىهتاتاث اًعازذة ذللوق اإلوسان". نٌل ظاًحت هبشا اـلحسبٔ 

ٌَجمـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست ، وذالًِا كاذث صممة ًخـسيي  54صاٍز يف احامتؿاث اصلوزت اصلول اًىربى ، ورعل إبك

سفِوم س ياذت اصلوةل ؿىل حنو يفذح اًعصيق ٔبسام اًخسذي يف اًضؤون اصلاذَية ٔلي ذوةل حهتم ابىهتاك حلوق 

اإلوسان ٔبو ذمازسة س ياسة متيزيية ضس ٔبية فئة سن اًفئاث اـلىوهة ًضـهبا
1
 . 

شا  اًخـسيي ـلفِوم اًس ياذت فذح اًحاة ٔبسام جس يي  سدسٔب "اًخسذي اإلوساين "، ذاظة ٔبهَ ال يوخس ُو

ثوظيف سوضوؾي سذفق ؿَيَ الؾخحاز ثرصف سا حصمية ضس اإلوساهية ، ٔبو اىهتاتا ذللوق اإلوسان ألساس ية ، 

ية اًىربى وذاظة اًوالايث اـلخحست ألسصيىية ، بٔذشث ثـَي  وكس ػِصث ؿست تواذز جضري ٕاىل ٔبن اًلوى اصلًو

ثرصفاهتا ابـلحسٔب رلسسة سعاذلِا. نٌل فذح اًحاة ٔبسام ثلشية رصاؿاث حمَية وذمع حٌلؿاث ؾصكية ًولوية ؤبحياان 

س ياس ية وجضجيـِا ؿىل ٕااثزت كضااي وٕاسساذ اصلول واًِيئاث ألحٌحية مبا ميىن ٔبن يس خزسم نشزيـة ٌَخسذي ضس 

 حىوساهتا. 

ازذة صازك فهيا ألسني اًـام اًساتق ًٔلدم اـلخحست "هويف ؾيان" ؿىل سفِوم س ياذت وتسٔبث محةل قصتية ظ  

اصلوةل
2

، حير ظصخ سرشوؿا ؿىل ازلـية اًـاسة يف ذوزهتا اًصاتـة و اشلسني سلذضاٍ بٔن اًس ياذت ؾل ثـس ذاظة 

ية اـلـارصت،  وعم ثـين اذلصايث  ذ ٔبهفسِم، ًوىن ثخـَق ابٔلفصا ابصلوةل اًلوسية اًيت ثـخرب ٔبساش اًـالكاث اصلًو

ألساس ية ًلك فصذ واقلفوػة سن كدي سيثاق ألدم اـلخحست، وابًخايل فِو يسؾو ٕاىل حٌلية اًوحوذ اإلوساين 

ًٔلفصاذ، ًوي  حٌلية اطلين يًهتىوهنا، ويوحض ٔبن اـلعَوة الٓن ُو اًوظول ٕاىل ٕاحٌلغ ًي  ؿىل ٕاذاهة اىهتاتاث 

ذحلق هؼصاي، ًوىٌَ ٕاحٌلغ ؿىل اًوسائي اًيت حتسذ ٔبي ألؾٌلل رضوزية، وسىت ، حلوق اإلوسان، ابؾخحاز ٔبهَ س 

 وسن يلوم هبا ؟ 

ية ًيك ثحارش بٔؾٌلًِا يف سرشوغ    وهبشا اًعصيق يىون "ؾيان" كس ٔبسال اًـلداث ٔبسام اـليؼٌلث اصلًو

 اًخسذي ًوكف اىهتاتاث حلوق اإلوسان ذون ثفويغ سن ألدم اـلخحست. 

                                                           
1
 .319، هف  اـلصحؽ، ضَلس انرص رميا  

2
 م.2007حويَية  03، كسم اًـَوم اًس ياس ية ،  ، لكية اًخجازت ة اإلسىٌسزية، خاسـ ٔبثص اًـوـلة ؿىل س ياذت اصلوةل،  اسلصاوي َلس ؾحس اًفذاخ
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ثلسم يىون "هويف ؾيان" كس ٔبؾع  سفِوسا خسيسا ٌَس ياذت حفواٍ "اذلفاع ؿىل حلوق  وؿىل ضوء سا  

ألفصاذ يف اًس يعصت ؿىل سعريضم" ٔبسا اصلوةل مفِمهتا فلط "حصاسة حلوق ألفصاذ "، وهبشا اًخـصيف اوسحة 

 اًخساظ ؾن اذلنك واذلىوسة وىزؾت سهنا تافة اًلمي اـلصحـية وألذالكية ؤبؾعيت ٌَفصذ. 

ٕارن فلس مت اؾخحاز سفِوم اًس ياذت سفِوسا ثلَيساي حيخاح ٕاىل اًخعويص يك يمتىن افلمتؽ اصلويل سن اًخسذي   

ية هحسيي ـلفِوم س ياذت اصلوةل اًلسمي. ًوسوء اذلغ فٕان ثليري  سلاية حلوق اإلوسان ، وٕاجياذ سفِوم اقلاسخية اصلًو

ياث ، حير صِسث حصامئ ظازذة ضس اإلوساهية ، ذما وفص اـلفاُمي تسٔب معَيا يف حاةل "هوسوفو" هناية اًدسـيً 

ية راث صبٔن .   رزيـة ٌَوالايث اـلخحست يك ثخسذي وال ياليق ثسذَِا ٔبي ذماهـة ذًو

 اـلعَة اًثاين : اًخسذي حبجة حٌلية ألكَياث وثبٔزرٍي ؿىل اًس ياذت.

و يخلكمون تَلة ٔبو ييدس حون يلعس ابٔلكَياث ٔبن حىون ُياك ٍلوؿة سن ألصزاض يضرتهون يف ذايهة بٔ   

ؤالء يضلكون وس حة كَيةل كياسا مبجموغ اًضـة ًلوسية ٔبو سن زؿااي ذوةل سـيية ، اندس حوا خًسيهتا، ُو
1
 . 

ية ذللوق اإلوسان، نٌل ؾصفذَ اٌَجية اًفصؾية    نٌل يـين اظعالخ "ألكَياث" ٔبيضا، اًوازذ يف اـلوازيق اصلًو

ـة ٌَجية حلوق اإلوسان ابٔلدم اـلخحست تبٔهَ: "حٌلؿاث اتتـة ذاذي صـة سا ًخـزيز وحٌلية حلوق اإلوسان اًخات

 حمتخؽ تخلاًيس ودعائط ٕازًية 

ٔبو ذيًية ٔبو ًلوية سـيية، ختخَف ثضلك واحض ؾن ثغل اـلوحوذت صلى تلية اًساكن، وحصقة يف ذوام اقلافؼة 

ؿَهيا"
2
 . 

ثلافية، واٌَلوية سن اـلسائي اًيت حتصح سدسبٔ وكس ٔبظححت سضلكة حٌلية ألكَياث اًـصكية اصليًية، اً   

اًس ياذت، ورعل توحوذ ذول كَيةل حتخوي ؿىل اوسجام ؾصيق وزلايف وذيين يف سلوساث وضوهئا، ويعحح الاؿرتاف 

حبق ألكَياث ٔبسصا سفصوضا ؿىل هيان اصلوةل، وهيسذ ابرلعص اذلفاع ؾىن اًسؿل وألسن اصلًويني، وسؤدصا ؾصفت 

ل اهفجاز ألكَياث، ألسص اطلي ذفؽ ابًلاهون اصلويل ٕاىل الاؾخياء هبشا ادلاهة، وكس مت رعل ؿىل اًـسيس سن اصلو 

حساة اصلول حير مت اًخضييق سن س ياذهتا، وحىثيف ٕاظساز االثفاكياث واًدرشيـاث سلاية ُشٍ اًفئة سن 

 اًياش. 

ؿىل اًسؿل وألسن اصلًويني،  ٕان سسبةٔل ألكَياث ٔبظححت جس خسؾي حٌلية ذاظة ذاذةل يف ٕاظاز اذلفاع  

                                                           
1

 .302م، ض 2007، اًعحـة ألوىل، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسيؽ، حلوق اإلوسان سِيي حسني اًفذالوي ، 

2
 .211م، ض 2008، اًعحـة ألوىل، ٕاثصاء ًٌَرش واًخوسيؽ، ألزذن،  حلوق اإلوسانهواف نيـان ،  
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ورعل تـس ٔبن مت ٕاذزاح ُشٍ اًيلعة مضن جمال حلوق اإلوسان، ذما هخج ؾيَ رضوزت ثسذي ُيئة ألدم اـلخحست سن 

ا اًصئييس اـلمتثي يف جمَ  ألسن، ورعل سن ذالل ثعحيق ٔبحاكم اًفعي اًساتؽ سن اـليثاق اطلي  ذالل هجاُس

صاءاث ؾلاتية ٕارا سا ازثبٔى ٔبن وضـية سا جضلك هتسيسا ٌَسؿل وألسن ٔبؾع  جمَ  ألسن ظالحية اختار ٕاح

 اصلًويني ، ٕاال ٔبن اًعفة اًلاًحة ؿىل ٍلي اًخسذالث اًيت هفشث سن ٔبخي حٌلية 

ُشٍ ألكَياث عم اـلعَحة واهـسام اـلوضوؾية يف سـادلة تـغ اًلضااي صلى جمَ  ألسن
1

ألسص اطلي اهـى   ، 

يا ال سَحا ؿىل اًس ياذت اًو  ظيية وسضموهنا، ٔبسام ٕاساكهية ثـصط افلَ  ـلثي ُشٍ اـلسائي واًيت يصى فهيا حزيا ذًو

 ميىن اًخلايض ؾيَ ثضـاز اًس ياذت. 

وألسص اـلالحغ يف ُشا اًعسذ ُو ؿسم سعساكية افلَ  يف اًىثري سن ألذواز اًيت كام هباء واًيت   

ية، طلعل ٔبظحح ؾىست خَيا سعاحل اصلول ظاحدة اًـضوية اصلامئة  يف افلَ ، ًوي  وفلا ـلعاذز ازلاؿة اصلًو

ًِشا ادلِاس ذوزا ٔبساس يا يف ذسسة اـلعاحل اذليوية وادليوسرتاثيجية ًحـغ اصلول ًوو ؿىل حساة س ياذت تـغ 

اصلول وجماًِا اقلفوع. فلس ٔبزحدت حاةل هوسوفو ظـوتة جتس يس سثي ُشا اًخعوز اطلي يَزتم ابـلصحـية ألذمية ، 

م، سا   1998فلس واهجت اًوالايث اـلخحست ألسصيىية وحَفاءُا ؿائق اًفيخو اًعيين اًصويس يف ظيف ودصيف 

حال ذون ثسذَِا ًعاحل ألكَية ألًحاهية ، وابظعسارما ثضي ٔبؾٌلل افلَ  دلبٔث ذول اًياثو ٕاىل صن محةل كعف 

 ًرصتية يف حق "بًٔحان هوسوفو ". يوسا ضس "تَلصاذ " إلزكارما ؿىل وكف اًخجاوساث ا 78حوي ـلست 

وتياء ؿىل سا ثلسم ميىن اًلول ٔبن حٌلية ألكَياث وٕان مت ثعييفِا مضن اذلصتاث اإلوساهية اًصاسية ٕاىل   

فٕاهنا متثي كيسا وازذا ؿىل سدسٔب اًس ياذت ، ال ميىن سـَ الاحذجاح ابفلال  ثـزيز احرتام ُشٍ اًفئة سن اًياش ، 

اـلـاسالث كري اإلوساهية اًيت ثخـصط ًِا ألكَياث يف اًىثري سن تلاغ اًـاؾل ، وابًخايل  اصلاذًل ترصف اًيؼص ؿىل

ية ـلثي ُشٍ اًخجاوساث ، واًيت جساؿس  ٔبظحح سن اًرضوزي اذلس سن اذللوق اًس ياذية سن ٔبخي ثوفري سصاكدة ذًو

ن س ياق حمسوذ يويح ؿىل ٕاكصاز حق ٔبو واحة اًخسذي، ذما يدسخة يف ٕاذذال سفِوم اًس ياذت اـلعَلة مض

ابًخوخَ حنو ثخين س ياذت سصهة ٔبو حمسوذت
2
 . 

 

                                                           
1
، سشهصت ساحس خري يف اًلاهون ادليايئ اصلويل، خاسـة سـس   ذحَة إلوساين ا هؼصية اًس ياذت اقلسوذت يف سفِوم حق ٔبو واحة اًخسذيس اًلاذز توزاش ، ؾح 

 .40م ، ض  07/03/2005ابًحَيست ، لكية اذللوق ، 

2
 .      40ؾحس اًلاذز توزاش،سصحؽ س حق رهٍص ،ض 
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 دـاثـمـة :

يرتثة ؿىل فىصت اًس ياذت ؿسم حواس اًخسذي يف صؤون اصلول الادصى ، ٕار حيؼص اًلاهون اصلويل ثسذي بٔي   

كذعاذي ذوةل يف اًضؤون اصلاذَية صلوةل ٔبدصى ، ٕار ٔبن لك ذوةل حصت يف ادذياز وثعويص هؼارما اًس يايس و الا

 و الاحامتؾي و اًثلايف ذومنا ثسذي سن هجة ٔبدصى . 

وٕان تاهت س ياذت اصلوةل سليست  تبٔحاكم  اًلاهون اصلويل و ذاظة فامي يخـَق حبلوق اإلوسان وحلوق ألكَياث   

وازحاكة حصامئ اذلصة وحصامئ ٕاابذت ادلً  اًخرشي  ٔلن اصلوةل ًيست سعَلة اًخرصف يف سيسان اًـالكاث 

ًية  ، ٕار عم ختضؽ ٌَلاهون اصلويل اطلي ُو سفصوط ؿىل اصلول تياءا ؿىل اؾخحازاث ثـَو ؿىل ٕازاذهتا ، اصلو 

ية اكلخَفة .  واطلي يوزذ كيوذا ؿىل ثرصفاث اصلول ، وحينك ؿالكاهتا سؽ اصلول ألدصى و سؽ اًِيئاث اصلًو

 حنو اًًسخية ، ذاظة يف ػي ػاُصت وؿىل ٔبية حال فٕان سفِوم س ياذت اصلوةل تسٔب يخجَ يف اًوكت اذلارض   

اًـوـلة اًيت ٔبدضـت ُشا اـلفِوم و كرٍي سن اـلفاُمي اًصئيس ية يف ؿؿل اًس ياسة و اًلاهون اصلويل اًـام ٌَمصاحـة 

وٕاؿاذت اًخـصيف . وكس ٔبظححيا هـارص سوخة سن اًىذاابث اًيت جضىم يف اـلفِوم اًخلَيسي ٌَس ياذت اًوظيية اًلامئ 

وةل اًيت حصاكة ثضلك سس خلي صلك س ياس هتا اًـاسة و سضموهنا ، وثـسٍ ٕاسا سفِوسا رمجوزا ٔبو ؿىل منورح اصل

ية ادلسيست  اانث اصلًو ٔبهَ يًمتي ٕاىل ثلَيس سشُيب يف ظصيق اًفٌاء . وٕاسا سذجاوسا هؼصاي وكري انفؽ معَيا ، ٔلن اًُص

ا حتوالث اًـوـلة ال ثخوافق سؽ اذلسوذ واـلضالكث كري اـلس حوكة واذلسوذ الاكذعاذية و ازلصهية اًيت زمسهت

 gneDاًس ياس ية اًيت يلوم ؿَهيا اـلفِوم اًخلَيسي ٌَس ياذت .ُشا وكس ػِص اجتاٍ فلِىي خسيس حزمعَ ألس خار " .

.H cis snaeF   "  وبٓدصون يف نخاهبم اـلـيون "Sovreignty as Responsability  ٕار يـسون ٔبن "

ة ؿسم اًيؼص ٕاٍهيا تاسذياس سعَق ، وٕامنا ميىن ثـَيلَ ٕارا سا ٔبدفلت يف ٔبذاء اًس ياذت اًيت حتؼ  هبا اصلوةل جي

 واحداهتا و سسؤوًياهتا جتاٍ سواظيهيا . 

فََحعول ؿىل اسذياساث اًس ياذت ، يخـني ؿىل اصلول بٔن حتافغ ؿىل اًسؿل و ألسن اًوظين  و ٔبن هتمت جصفاُية    

 سواظيهيا 

فـَهيا ٔبن ثسؾو ٔبو حصحة ابـلساؿست ارلازحية ، و ٕاال فسدذـصط ًصذ فـي و و حٌليهتم.  ٔبسا ٕارا تزث ؾن رعل 

 ػلوظاث ذازحية .
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 ٌلانث اسلاية ادليائية اـلىفوةل ٔلزسى اذلصةض
        بٔ/ رمـَؼول اذلـاح

         خاسـة س يسي تَـحاش

 سـلـسسـة 

ية وذاذَية حـَهتا ثـاين سؼن ويالث اًِسم واصلساز اًيت فؼي اًلص اًخرشية  صِسث      هني اـلايض واذلايل حصواب ذًو

ا اـللاثَني وكري اـللاثَني ،و   اـلمخَاكثدسائص ٕاوساهية هحريت يف  يف ٔبذث ٕاىل سبيٓس سصوؿة جس حختثعية تبرٔضاُز

 اصلوةل الزٓست. كدضة اـلاليني سن اًضحااي مبا فهيم ألزسى اطلين يلـون يفؾرشاث ٔبسفصث ؾن زواخ،والٔ 

وابًصمغ سن رعل فال ميىن ٕاىاكز الاجناس اًىدري اطلي وظَت ٕاًيَ اإلوساهية يف ثوفري ضٌلانث اسلاية اًلاهوهية اًالئلة     

تبزٔسى اذلصة،سن ذالل اًخعوز اًىدري اطلي حسج يف سـاسَهتم متاص يا سؽ اًخعوز اطلي سازث ؿَيَ كواؿس اًلاهون 

ؼي سـاسةل اـللاثَني،ففي اًحساية نـان ألزسى يلذَون ويـشتون وثلعؽ ٔبظصافِم،ويف سصحةل ٔبدصى تان فاإلوساين اصلويل 

يمت ٔبزسضم وحتويَِم ٕاىل ؾحيس سن ٔبخي اس خلالهلم يف ألؾٌلل اًضاكة،ويلول "خان خاك زوسو" يف نخاتَ "اًـلس 

افـني ؾهنا يـخرب ٔبسصا سرشوؿا ٕارا تاهوا حيمَون الاحامتؾي" "ـلا تان اًِسف سن اذلصة حتعمي ذوةل اًـسو،فٕان كذي اـلس

اًسالخ،ًىن مبجصذ ٕاًلاهئم ٌَسالخ والاسدسالم يخحوًون ٕاىل ثرش ؿاذيني ًي  ٔلحس سَعة ٔبو حق ؿىل 

م تسٔبث الاؾخحازاث اإلوساهية ثخحنك تعوزت ثسزجيية يف سـاسةل 1907و1899،وسؽ جميء اثفاكييت الُاي ًـام مٔبزواهح

ذالل اًخبٔهيس ؿىل سـاسةل ألزسى تعوزت ٕاوساهية،ًىن اًعصق اًيت تاهت ثددـِا اصلول اـلخحازتة يف ٔبزسى ألؿساء سن 

شا سا  ا،ُو اذلصة اًـاـلية ألوىل ٔبػِصث ؿسم نفاءت ثغل اًلواهني،ألسص اطلي ذفؽ ٕاًؼ  اًـمي ؿىل ثـسيَؼِا وثعويُص

زسى اذلصة واـلخضمية يف ٔبحاكرما حلوق وضٌلانث اسلاية م اـلخـَلة مبـاسةل بٔ 1949جتسس يف اثفاكية حٌيف اًثاًثة ًـام 

ادليائية هلم،وخاءث يف ُشا اًضبٔن تـست سداذئ حىفي ثوفري اـلـاسةل اإلوساهية هلم واًخىفي هبم يف مجيؽ ٔبوكاث 

فـال اـلصحىدة ألزس،واحرتام رشفِم،واـلساوات يف اـلـاسةل تيهنم ذون بٔي متيزي،سن ذالل ثوفري اسلاية ادليائية وجتصمي الٔ 

ضسضم مبا فهيا ثـشية وكذي بٔزسى اذلصة،ٔبو ٕاحصاء اًخجازة اًـَمية ؿَهيم،ٔبو اـلساش جىصاسهتم ورشفِم ورسعيهتم،ٔبو 

 ٔبي متيزي ميازش ضسضم ابؾخحاز رعل يضلك حصمية حصة.

 

ذ ٔبن يىفوا ؾن اًلذال واـللعوذ ابسلاية ادليائية ٔبهَ مييؽ ؿىل ٔبي ظصف سن ألظصاف اـلخحازتة كذي ألزسى مبجص     

زقٌل ؾهنم ثسخة سا ٔبظاهبم سن سصط ٔبو حصاخ ٔبو ٔبي هوغ سن ٔبهواغ اًـجز اًحسين ٔبو اًـلًل،نٌل حيصم كذَِم ٔبيضا ٕارا 
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سا ٔبًلوا اًسالخ ابدذيازضم،ويمتخـون ابسلاية واذللوق واًضٌلانث اـللصزت ٔلزسى اذلصة سٌش ذلؼة وكوؾِم يف كدضة 

ؼن حياهتم وال هصاسهتم،ويـخرب حصمية حصة ٔبي فـي يلعس سن وزائَ كذَِم        ٔبو ثـشيهبم اًـسو،فال يًدلي اًييي س

 ٔبو اـلساش جىصاسهتم ورشفِم ورسعيهتم،ٔبو ٔبي متيزي ؾيرصي ميازش ضسضم.  

           

 ٕاصاكًية اصلزاسة

 ٔلزسى اذلصة ؟ سا سسى وذوز اثفاكياث اًلاهون اصلويل اإلوساين يف ثوفري ضٌلانث اسلاية ادليائية 

هدٌاول فيَ حٌلية ٔبسري اذلصة يف سالسذَ  لًوإلخاتة ؿىل ُشٍ اإلصاكًية س يسزش اـلوضوغ سن ذالل سدحثني ألو    

  ادلسسية،واًثاين هسزش فيَ حلَ يف اـلساوات واـلـاسةل اإلوساهية وحٌلية رشفَ وهصاسذَ.
 اـلححر ألول: حٌلية ٔبسري اذلصة يف سالسذَ ادلسسية

م فامي 1977م واًربوثوهول اإلضايف ألول ًـام1949سن ٔبضم اـلحاذئ اًيت خاءث هبا اثفاكية حٌيف اًثاًثة ًـام ٕان    

هصاسذَ اًضرعية ٔبزياء اًزناؿاث  ةيخـَق حبٌلية ٔبزسى اذلصة،ُو سدسٔب اقلافؼة ؿىل حيات ٔبسري اذلصة وحٌلي

 ،وحتصمي الاؾخساء ؿَيَ ابًخـشية) اثهيا(.اـلسَحة،وحيخوي ُشا اـلحسٔب ؿىل حتصمي كذي ٔبسري اذلصة)بٔوال(

 اـلعَة ألول: حتصمي كذي بٔسري اذلصة                                                                      

ٕان حٌلية ٔبسري اذلصة فؼي حياثَ سؼن ٔبضم اًضٌلانث اًيت خاءث هبا اثفاكياث اًلاهون     اصلويل اإلوساين،فلس    

ثفاكية حٌيف اًثاًثة كذي ألزسى سن اًلواث اـلـاذية يف حاةل ثوكفِم ؾن اًـمَياث اًـسىصية سٌش ذلؼة حصست ا

وكوؾِم يف كدضة اًـسو
(1)

، وثسخة سا ٔبظاهبم سن تز تسين ٔبو ؾلًل،ٔبو هديجة إلًلاهئم اًسالخ سن ثَلاء 

ٔبهفسِم
(2)

 صست ٕاظساز ألسص تـسم ٕاتلاء بٔحس ؿىل،فبٔنسث ُشٍ االثفاكياث تبٔن كذي ألزسى يضلك حصمية حصة،نٌل ح

 كيس اذليات. 

 

 

                                                           

  
1
 .121،،ض2005صلويل اإلوساين،خاسـة اًلسش، ظحـة ذ.فِاذ اًضالصلت،اًلاهون ا 

2
قلوكة ادليائية اصلًوية وثوس يؽ ذ.َلس ؾحس اًصحٌلن توسجص،ألوضاغ اًلاهوهية ٌَملاثَني وكري اـللاثَني يف اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائية اصلًوية،سلال سن نخاة ا  

 .47،48،ض ض2003ألمحص،ذسضقهعاق اًلاهون اصلويل اإلوساين، اٌَجية اصلًوية ٌَعَية 
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 اًفصغ ألول: كذي ألزسى يضلك حصمية حصة 

اق زوخ    ألسري،وهعت ؿَيَ اـلاذت     ٕان اًلذي اًـمسي ٔلسري اذلصة يـخرب سن ٔبدعص ادلصامئ اًيت يرتثة ؿَهيا ٕاُس

ثلؽ ؿىل مجيؽ ألصزاض اقلميني مبوحة اثفاكياث اًيت  توظفَ سن ادلصامئ 1949سن اثفاكية حٌيف اًثاًثة ًـام 130

اًلاهون اصلويل اإلوساين،وحىت اًلواهني اًوظيية ال ختَو سن جتصمي اًلذي اًـمسي سثٌَل وزذ يف كاهون اًـلوابث 

ادلزائصي اطلي حيصم حصمية اًلذي ويضؽ ًِا ؾلوتة سضسذت
(1)

. 

ًوو تان افلين ؿَيَ رسعا واحسا،ؤبن يىون ذمن جضمَِم ويالحغ ٔبن اًلذي اًـمسي وجصمية ضس ألزسى ثلؽ حىت    

و سا يـين وحوذ اًلعس ادليايئ  اثفاكية حٌيف اًثاًثة،نٌل جية ٔبن يىون اـلهتم ؿاـلا جىون افلين ؿَيَ ٔبسري حصة،ُو

اـلضرتظ يف ُشٍ ادلصمية،نٌل يًدلي ٔبن يىون اًفـي اـلاذي كس وكؽ تعسذ ىزاغ سسَح
(2)

. 

ية حصفغ الاؾخساء ؿىل حيات اًـسىصيني اطلين بٔظححوا ؿاحزين ؾن اًلذال ثسخة ٕان لك االثفاكيا    ث واـلوازيق اصلًو

ألزس
(3)

،سواء وكؽ ُشا اًلذي ثسَوك اجيايب ٔبو سَوك سَيب،ٔبي اًلذي ابالسذياغ مبا ٔبهَ ٔبنرث ص يوؿا يف حصامئ اذلصة 

ية تعفة ؿاسة،فٌعـت ؿَيَ رصاحة اـلاذت  كية حٌيف اًثاًثة "تبٔهَ يـخرب كذال ابالسذياغ،اًلذـي سن اثفا 13وادلصامئ اصلًو

 ابًذؼجويؽ ،ٔبي سٌؽ

اًعـام لكية ٔبو تخرفيغ اًيعية اًيوسم سن ظـام ٔبزسى اذلصة تلعس سوهتم
(4)

. 

 وحصمية اًلذي يف ػي اًلاهون اصلويل اإلوساين ثلوم ؿىل زالزة ٔبزتان:

 اًفلصت ألوىل:اًصهن اـلاذي

حصحىة ؾن ظصيق اًفـي بٔو الاسذياغ ؾن اًفـي،ساذام ُشا الاسذياغ يىون سخدا يف  ٕان حصامئ اًلذي ميىن ٔبن   

حسوج اًوفات،ويف حاةل ازحاكة حصمية اًلذي ؾن ظصيق اًفـي فال ؿربت  ابًوس يةل اـلس خزسسة ساذاست ثؤذي ٕاىل 

ادذالف ٔبهواؿَ،ٔبو حصحىة  حتليق هديجة اـلوث ٔلسري اذلصة،فلـس يذـم اًلذي  ابًيس افلصذت ٔبو ابس خزسام اًسالخ ؿىل

                                                           
1
 .68،ض2006ـلزيس سن اًخفعيي ٔبهؼص:ذ.ؾحس افليس سؿالين،كاهون اًـلوابث ارلاض،ذاز ُوسة،اًعحـة اًثاهية،توسزيـة ادلزائص   

2
 .218،ض2006ذ.َلس حٌفي َلوذ، حصامئ اذلصة ٔبسام اًلضاء ادليايئ اصلويل،ذاز اٍهنضة اًـصتية،اًعحـة ألوىل،اًلاُصت   

3
 .106،ض2001ذ.ؿًل ؾحس اًلاذز اًلِويج،،اًلاهون اصلويل ادليايئ،سًضوزاث اذلَيب اذللوكية،اًعحـة ألوىل تريوث   

4
 . 106ذ.ؿًل ؾحس اًلاذز اًلِويج،سصحؽ ساتق،ض  
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واًحيوًوحية،سثي ٕاذذال فريوساث ٕاىل حسم اإلوسان ٔبو ألسري ذما ييجم ؾٌـَ  ةُشٍ ادلصمية تواسعة ألسَحة اًىمييائي

حسوج اًوفات هل
(1)

،ٔبو تعصيلة اًدسممي اًيت اس خزسست نثريا يف حصامئ اًلذي اـلصحىدة يف "زواهسا"
 (2)

. 

 اًفلصت اًثاهية:اًصهن اـلـيوي

كذي ٔبسري اذلصة عم حصمية سن حصامئ اذلصة اـللعوذت اًيت يخعَة زنهنا اـلـيوي رضوزت ثوافص اًلعس    

ادليايئ،واًلعس اـلعَوة ثوافٍص ُو اًلعس اًـام اًـام فلط اطلي يخىون سن اًـؿل واإلزاذت،فيجة ٔبن ثخجَ ٕازاذت 

ٕاىل ٕاثيان رعل اًفـي اقلصم -ٕاىل خاهة اًـؿل -ادلاين
(3)

ٔبن يثخت ادلاين ٔبهَ ؿىل كري ؿؿل ابالثفاكية اًيت حتؼص  ييىف،وال 

ُشٍ ادلصمية،نٌل ٔبن الاسذياغ ؾن ثوكيؽ اـلـاُست اًيت جتصم اًفـي ال يىون سربزا ًيفي اًـؿل،ٔلن رعل يؤنس سوء اًيية 

ٌضلوةل اًيت يددـِا سلرتف حصمية اًلذي
(4)

. 

 اًفلصت اًثاًثة: اًصهن اصلويل:

حصمية اًلذي اًـمسي ابؾخحاٍز سن حصامئ اذلصة تياًء ؿَؼ  ختعيط سن خاهة ٕاحسى اصلول يلعس تَ ازحاكة    

 اـلخحازتة واًخيفيش سؼن ٔبحس سواظيهيا ٔبو اًخاتـني ًِا ضس ذوةل ألؾـساء،ٔبي 

ٔبن يىون لك سن اـلـخسي واـلـخسى ؿَيَ سٌمتيا  صلوةل يف حاةل ىزاغ سسَح سؽ ذوةل ٔبدصى
(5)

. 

  هن اًرشؾي:اًفلصت اًصاتـة: اًص 

م  1949اـللعوذ تَ وحوذ اثفاكياث ذًوية حتصم كذي ٔبزسى اذلصة سثي سا خاءث تَ اثفاكياث حٌيف ألزتؽ  ًـام     

م،حير اؾخربث حصامئ اًلذي اًيت ثلؽ ؿىل ٔبزسى اذلصة ٔبفـال كري سرشوؿة،وجنس 1977وجصوثوهوٍهيا اإلضافيني ًـام 

ؼص اكرتاف اصلوةل اذلاحزت ٔلي فـي ٔبو ٕاٌُلل كري سرشوغ يدسخة يف سوث اًيت حت 1949اثفاكية حٌيف اًثاًثة ؿام 

ألسري ،نـٌل ال جيوس ثـصيغ ٔبسري اذلصة ٌَخجازة اًعحية ٔبو اًعحية سن ٔبي هوغ ال ثربزٍ اـلـادلة اًعحية
(6)

. 

                                                           
1
 .126ضذاز اًفىص ادلاسـي، تسون ظحـة، اإلسىٌسزية،تسون س ية، -ذزاسة سلازهة -ذ.َلوذ ظاحل اًـاذيل ادلصمية اصلًوية  

2
ألوىل،تريوث  ذ.سوسن متصذان جىة، ادلصامئ ضس اإلوساهية يف ضوء ٔبحاكم اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائية اصلًوية، سًضوزاث اذلَيب اذللوكية ،اًعحـة  

 .309-308، ض ض 2006

3
 .109ذ.ؿًل ؾحس اًلاذز اًلِويج،سصحؽ ساتق،ض   

4
 .111،ض1992لاهون اصلويل ادليايئ،ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية،ادلزائص،ظحـة ذ.ؾحس ػل سَامين،اـللسساث ألساس ية يف اً  

5
 .111ذ.ؿًل ؾحس اًلاذز اًلِويج،سصحؽ ساتق،ض  

6
 .1949سن اثفاكية حٌيف اًثاًثة ثضبٔن سـاسةل ٔبزسى اذلصة ًـام  13اـلاذت   
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 حتصمي ألسص تـسم ٕاتلاء بٔحس ؿىل كيس اذليات اًفصغ اًثاين :

اًيت ٔبنسث ؿىل جتصمي  1907ول سصت يف اًيؼام اـلَحق ابثفاكية الُاي اًصاتـة ًـام ًلس مت اًيط ؿىل ُشا اـلحسٔب لٔ    

وسٌؽ اإلؿالن تـسم ٕاتلاء ٔبحس ؿىل كيس اذليات
(1)

سٌَ"ؿىل  40،ابإلضافة ٕاىل اًربوثوهول اإلضايف ألول اطلي هعت اـلاذت

ٕاذازت ألؾٌلل اًـسائية ؿىل ُشا حؼص ألسص تـسم ٕاتلاء ٔبحس ؿىل كيس اذليات       ٔبو هتسيس ارلعم تشعل،ٔبو 

ألساش
(2)

ية واصلاذَية ؿىل حس سواء،جفاء يف اًربوثوهول اإلضايف  شا اـلحسٔب سـمول تَ يف اًزناؿاث اـلسَحة اصلًو ،ُو

م "تبٔن ألصزاض اطلين كيسث حصيهتم ٔبم ؾل ثليس،يًدلي ٔبن يـاسَوا سـاسةل ٕاوساهية ذون ٔبي متيزي 1977اًثاين ًـام 

ظساز ٔبسص تـسم ٕاتلاء ٔبحس ؿىل كيس اذلياتجمحف،وحيؼص إ 
(3)

،نٌل هط ٔبيضا ؿىل ُشا اـلحسٔب اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة 

ية ادليائية اصلًو
(4)

. 

وسا ميىن ٔبن هلوهل ُو ٔبن سدسٔب حتصمي كذي ٔبزسى اذلصة ٔبو حتصمي ألسص تـسم ٕاتلاء ٔبحس ؿىل كيس اذليات يـخرب سن    

ية واصلاذَية،حسة سا خاءث تَ اثفاكياث اًلاهون اإلوساين اـلحاذئ اًِاسة سلاية ألزسى يف اًزن  اؿاث اـلسَحة اصلًو

 ؤبنس ؿَيَ اًخلصيص اًس يوي اًثاًر اـلخـَق تخعحيق اًلاهون 

سن ذالل حؼص كذي ٔبو حصخ اًـسو اـلسدسؿل  ٔبو اًـاحؼز ؾن  2004اصلويل اإلوساين ؿىل اًعـيس اًـصيب ًـام

اًلذال
(5)

. 

 سري اذلصة سن اًخـشيةاـلعَة اًثاين:حٌلية بٔ 

ٕان اًخـشية يـخرب ؿسواان ؿىل هصاسة اإلوسان يس هتسف ٕاحساج بآلم ٔبو ؿشاة صسيس حسساي ٔبو ؾلَيا ابًضرط    

ألسري،تلية اس خزالض سـَوساث سٌَ ٔبو محهل ؿىل الاؿرتاف ابًخرويف واإلرالل وٕاىزال اًـلاة كري 

اـلرشوغ
(6)

 سن اذلاالث ألدصى،وسًذعصق ٔبوال ٕاىل حتصمي ،سواء تان ٔبزياء الاس خجواة ٔبو يف كري رعل

 اًخـشية،واثهيا سلاية ٔبسري اذلصة سن اًخـشية ٔبزياء الاس خجواة.

                                                           
1
 .1907ة اًربية،الُاي سن الحئة الُاي اًصاتـة اـلخـَلة تلواهني ؤبؾصاف اذلص  -ذ  -ف 23اـلاذت   

2
 م.1977سن اًربوثوهول اإلضايف ألول ًـام  40اـلاذت  

3
 م.1977سن اًربوثوهول اإلضايف اًثاين ًـام  -1-ف  4اـلاذت   

4
 .1998زوسا  -سن اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائية اصلًوية  -ٔب  2 -ف 8اـلاذت   

5
 .10،ض2004اٌَجية اصلًوية ٌَعَية ألمحص- اإلوساين ؿىل اًعـيس اًـصيب،خاسـة اصلول اًـصتيةاًخلصيص اًس يوي اًثاًر ؾن ثعحيق اًلاهون اصلويل  

6
 . 391،ض2005اـلصنز اًلاهوين لزٔسى اذلصة يف اًلاهون اصلويل اإلوساين،سًضبٔت اـلـازف،اًعحـة ألوىل اإلسىٌسزية  ،ذ.َلس محس اًـس حًل  
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 اًفصغ ألول:حتصمي اًخـشية

ٕان اًخـشية ُو ٕادضاغ اإلوسان لآلم حسسية ٔبو هفس ية ؼ ٔبي ذمازسة ٕاهصاٍ ساذي بٔو سـيوي ؿَيَ ؼ تلعس اذلعول    

از اًـسىصية،واًخـشية حمؼوز رمٌل   تاهت اًوس يةل اـلس خزسسة،ثلَيسية ٔبو ؿىل سـَوساث ثخـَق ابٔلزس 

حسيثة،سـصوفة ٔبو كري سـصوفة سن كدي
(1)

،وجضمـي ٔبساًيـة اًخـشيـة اذلصسان سؼن اًعـام واًيوم،واًخليري اـلفاحئ 

وج جضويَ ذامئ يف تني اًربوذت واذلصازت،وتني اًـزل اًخام واذلصسان سن اـلـَوساث واس خزسام اًلوت صلزخة حس

ادلسس،واٍهتسيس ابًلذي واًخـشية ابًىِصابء
(2)

. 

متيؽ اًخـشية رصاحة ٔكحس الاىهتاتاث ادلس مية ٔلحاكم اًلاهون اصلويل اإلوساين  1949وٕان اثفاكياث حٌيف ًـام    

ية واصلاذَية ؿىل حس سواء يف اًزناؿاث اـلسَحة اصلًو
(3)

ثاًثة ثيط ؿىل سن اثفاكية حٌيف اً  -1ف- 3،فٌجس اـلاذت

حتصمي الاؾخساء ؿىل اذليات واًسالسة اًحسهيـة،ذاظة اًلذي جبميؽ ٔبصاكهل واًدضويَ واـلـاسةل اًلاس ية واًخـشية،نـٌل 

ؿَؼ " ٔبهَ  ال جيوس ذمازسة ٔبي ثـشية تسين بٔو سـيوي ٔبو بٔي صلك بٓدص سن اإلهصاٍ ؿىل – 4ف - 17ثيط اـلاذت 

 وغ تاهت...".ٔبزسى اذلصة الس خزالض سـَوساث سن ٔبي ه

ؤبًزست اثفاكية حٌيف اًثاًثة ألظصاف اـلخحازتة مبـاسةل ألزسى سـاسةل ٕاوساهية يف مجيؽ ألوكاث،وسٌـت ثضلك    

اًعحية  ةذاض ثـصيغ ٔبي ٔبسري حصة ٌَدضويَ ٔبو اًخجازة اًعحية و اًـَمية سن ٔبي هوغ تاهت ذما ال ثربزٍ اـلـادل

ازة اًحيوًوحية تٕاذذال فريوساث سـيية يف حسم اإلوسان تلصط سذاتـة ثبٔزري ًٔلسري اـلـين،مبا يف رعل ٕاحصاء اًخج

شٍ اًخجازة ثـخرب حصمية حصة رعل ؿىل حصة ألسري وهفسيذَ،ُو
(4)

. 

سن اًربوثوهول ألول اـلساش  11،حفصست اـلاذتصثبٔهيس ُشا اذلؼ 1977وكـس ٔبؿاذ اًربوثوهوالن اإلضافيان ًـام    

واًـلَية ًٔلصزاض اطلين ضم يف كدضة ارلعم،ٔبو احذجاسضم وحصساهنم تبٔية ظوزت ٔبدصى  ابًعحة واًسالسة ادلسسية

سن حصايهتم
(5)

حصست اًخـشية ثض ىت ظوزٍ تسهيا تان بٔو ؾلَيا،ٔبسا فامي يخـَق ابًزناؿاث  -2ف- 75،نٌل ٔبن اـلاذت

                                                           
1
 .106ق،ض( ذ.ؿًل ؾحس اًلاذز اًلِويج،سصحؽ سات3)  

2
 .392،ض،سصحؽ ساتقذ.َلس محس اًـس حًل   

3
karen du Pasquier, Les violation des conventions de Genève,droit pénal humanitaire, Laurent moreillon, sérié2 ,volum4, 

Bruyant, Bruxelles.2006 ,P85 

4
 .125ذ.َلوذ ظاحل اًـاذيل،سصحؽ ساتق،ض   

5
زاض اذت ثـصيغ ألصزاض اـلضاز ٕاٍهيم يف ُشٍ اـلاذت ٔلي ٕاحصاء ظيب ال ثلذضيَ اذلاةل اًعحية ًٔلسري،وحيؼص تعفة ذاظة ٔبن جيصى ًِؤالء ألصنٌل حتؼص ُشٍ اـل  

 اسدئعال ألوسجة ٔبو ألؾضاء تلية اسزتزاؾِا.-اًخجازة اًعحية  ٔبو اًـَمية ح-معَياث اًحرت ة-ألصزاض ًوو مبوافلهتم سا يًل:بٔ 
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حسهية واًـلَية ًٔلزسىسن اًربوثوهول اًثاين حتصم اـلساش ابًسالسة اً  11اـلسَحة اصلاذَية    جنس اـلاذت
(1)

،نٌل حصم 

 ُشا  ٔبي سـاسةل كاس ية ثخضمن اًخـشية ٔبو اًدضويَ ٔبو ٔبي ظوزت سن ظوز اًـلوابث اًحسهية.

 

  اًفصغ اًثاين:اس خجواة ألزسى تسون ثـشية

ٕان الاس خجواة ُو سن اإلحصاءاث اًوكائية اًيت خيضؽ ًِا ألسري،وال يَزم فيَ ٕاال       تشهص الامس     

سي،وزثخذَ اًـسىصية،واتزخي سيالذٍ،وزمقَ ابدليش اًـشي يـمـي فـيَ،ونشعل اًفصكة اًيت يددـِا،وعم هف  اًاك

اًحياانث اـلسوهة تحعاكة ألسري
(2)

. 

ويَجبٔ ٕاًؼ  اس خجواة ألسري تلية اذلعول سٌَ ؿىل سـَوساث ختط اًـسو فامي يخـَق خبععَ اذلصتية ٔبو كوثَ    

 و ٔبية ٔبسوز ٔبدصى،وطلعل ؾٌـس اسذياؿَ ؾؼناًـسىصية و اإلسرتاجتية بٔ 

اإلخاتة جيوس ٌضلوةل الزٓست ٔبن حتصسَ سؼن تـغ اـلزااي اـلخـَلة جصثخذَ اًـسىصية بٔو وضـَ اًلاهوين
(3)

،سؽ اًـؿل ٔبهَ ال 

اكة ؿىل ميىن ٌضلول اـلخـاكست ٔبن متيؽ ٔبحس ٔبزساُا بٔو ثَزسَ ابالسذياغ ؾن اإلذالء تحـغ اـلـَوساث،نٌل ال ميىهنا ٔبن ثـ

اإلذالء تبٔية سـَوساث كس ثرض ٔبسهنا وسالسهتا،ويف اـللاتي ال جيوس ٕادضاغ ٔبزسى اذلصة ٌَخـشية اًحسين ٔبو اـلـيوي 

ٔبزياء الاس خجواة،ٔبو هتسيسضم تلية اهزتاغ ٔبية سـَوساث سهنم،وال جيوس ٌضلوةل اذلاحزت ٔبن ثوخَ ٔبية ٔبس ئةل ًٔلزسى 

ؾؼن وحساهتم اًـسىصية
(4)

سج يف سـخلي "قواهخاانسو"حير جس خـمي "و.م.ٔب" ٔبصس وسائي سا حي ،ؿىل ؾى 

اًخـشية ؿىل ألزسى اقلخجزين يف ُشا اـلـخلي اطلي ٔبوضبٍٔ اًصئي  ألسصييك "حوزح توص الاتؼن"سدارشت تـس 

2004سخمترب 11ٔبحساج
(5)

تبٔن سسؤوًني هحاز يف وسازيت  2004ساي  09يف  -اًواص يعن توست-،ؤبصازث حصيفة 

                                                           
1
 .336جىة،سصحؽ ساتق ض ذ.سوسن متصذان   

2
 Hans-peter GASSER Le droit international humanitaire, Institut henry dunont ,édition Paul Haupt ,berne 1993 p39 

3
ًوية ٌَعَية ألمحص ،اًعحـة ٔب. ذ.ؾحس اًلين ؾحس اسليس َلوذ، حٌلية ةحااي اًزناؿاث اـلسَحة يف اًلاهون اصلويل اإلوساين واًرشيـة اإلسالسية،اٌَجية اصل  

 .86،ض2000ألوىل،اًلاُصت 

4
 .110،ض2006ؼ2005اـلسَحة،ذاز اٍهنضة اًـصتية ٌَعحؽ واًًرش واًخوسيؽ،اًلاُصت  ذ.زحة ؾحس اـليـم سذويل، اسلاية اصلًوية ٌَملاثَني ٔبزياء اًزناؿاث اصلًوية  

5
  Aude BICHOVSKY ,Guantanamo ou l'illégalité institutionnalisée ,droit pénal humanitaire ,bruylant 

,Bruxelles,2006,p96.  
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ظصيلة إلحصاء معَياث الاس خجواة يف  20ؿىل الحئة زسية ثخضمن 2003سل ألسصيىيخني وافلوا يف ٔبفصيي اصلفاغ واًـ

ٔبسري سن ٔبؾضاء حصنة ظاًحان ألفلاهية 600اـلـخلي ًيحو 
(1)

. 

وسا ميىن ٔبن هلوهل ُو ٔبن اًخـشية مييؽ ثض ىت ٔبهواؿَ،ويخـني ؿَؼ  اًعصف اطلي حيخجز سلاثًل اًـسو ٔبن يعَة    

اًحياانث اـلخـَلة هبويهتم ذون ٕاحدازضم ؿىل رعل،وجية ؿىل اصلوةل الزٓست ٔبن ثـاسي ألسري تعصيلة ٕاوساهية سهنم 

ثضمن ؿسم ثـصيضَ ٔلي هوغ سن ٔبهواغ اـلـاسةل اًسيئة،ذاظة يف ػي ازحاكة حصامئ دعريت وثضـة سن ظصف اًلواث 

و سا حـي اٌَجية ألسصيىية يف حق ٔبزسى جسؼن ٔبتو قصية ابًـصاق و وضؼص ظوز ثؼِ ص اًخـشية اطلي ثـصضوا هل،ُو

ية ٌَعَية ألمحص جتسذ سوكفِا اًصاسم ٕاىل احرتام اًىصاسة اإلوساهية ًٔلزسى،سشهصت تخوظياهتا اًيت وضـهتا بٔسام  اصلًو

ا ؾن ٔبساهن ألزس اًسَعاث اذلاحزت سن ذالل ثلازيُص
(2)

. 

 ًٔلسري وحٌلية رشفَ وهصاسذَ اـلححر اًثاين: اذلق يف اـلساوات واـلـاسةل اإلوساهية

ضٌلن حق بٔسري اذلصة يف اـلساوات واـلـاسةل  ؿىل 16و 13يف اـلاذثني 1949ًلس هعت اثفاكية حٌيف اًثاًثة ًـام   

 سٌَ ؿىل احرتام ألسري يف رشفَ ورسعَ. 11يؤنس يف اـلاذت 1977اًربوثوهول اإلضايف ألول ًـام ساإلوساهية،نٌل جنـ

 سري اذلصة يف اـلساوات واـلـاسةل اإلوساهيةاـلعَة ألول:حق بٔ 

 اذلق يف اـلـاسةل اإلوساهية ًٔلسري. ايخـني ؿَييا نٌل ُو واحض سن ُشٍ اًفلصت ٔبن هسزش ٔبوال اذلق يف اـلساوات، واثهي   

 اًفصغ ألول:ضٌلن حق بٔسري اذلصة يف اـلساوات

ِشا كص     فلمتؽ اصلويل ٔبن يلمي ذؿامئَ ؿىل فصضية اذللوق اـلدساوية ا زٕان اـلساوات حىون سؼِصا ٔلمس  ٔبصاكل اًـساةل،ًو

1949سن اثفاكية حٌيف اًثاًثة ًـام 16اًيت ثعحق ؿىل ٔبزسى اذلصة اسدٌاذا ًيط اـلاذت 
(3)

،حير جية ؿىل اصلوةل 

ت اصليٌـية الزٓست ٔبن ثـاسي ٔبزسى اذلصة ؾـىل كسم اـلساوات،وتسون ٔبي متييؼز ؾـىل ٔبسـاش اًيوغ ٔبو ادلـً  ٔبو اًـليـس

ٔبو الٓزاء اًس ياس ية،وثَزتم اصلوةل الزٓست ابـلساوات ظاـلا تاهت ٔبوضاغ ألزسى وػصوفِم سدساوية،حبير ال خيـي 

حة ػصوفِم اًعحية ٔبو ـ ابـلسـاوات سصاؾـات اًصثة اًـسـىصية وسا كس يمتخؽ تَ ألسؼصى سن سـاسةل ٔبفضـي     ثس 

الهتم اـلِيية ٔبؾٌلزضم ٔبو سُؤ
(4)

 ىل ُشٍ اصلوةل ٔبال جتصذ،نٌل جية ؿ

                                                           
1
 .243،ض2004،حويَية 157ٔب.ساؾل سويؿل،ٔبتو قصية واًـسىصية ألسصيىية،جمةل اًس ياسة اصلًوية،اًـسذ  

2
 .13،ض35،2006تيري هصايًدول،هجوذ سىثفة سلاية اًضحااي، جمةل اإلوساين ،اٌَجية اصلًوية ٌَعَية ألمحص،اًـسذ  

3
ٔلسَحة،حتصيص ٔب.ذ.َلوذ ذ.خان تيىذيَ،اًلاهون اإلوساين وحٌلية ةحااي اذلصة، سلال سن نخاة سسذي يف اًلاهون اإلوساين اصلويل واًصكاتة اصلًوية ؿىل اس خزسام ا  

 .297. ،ض297. ،ض1999رشيف ثس يوين اٌَجية اصلًوية ٌَعَية ألمحص،ظحـة 

4
 . 33ااي اًزناؿاث اـلسَحة يف اًلاهون اصلويل اإلوساين واًرشيـة اإلسالسية سصحؽ ساتق ضذ.ؾحس اًلين َلوذ،حٌلية ةح   
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ة ألزس،سواء ذاذي حصاة ـألسري سن ألَُية اًلاهوهية،حىت ال حيول رعل ذون ذمازسة اذللؼوق اًيت ثخالءم وحاً 

اصلوةل الزٓست ٔبو ذازخَ،ذما يَزم ُشٍ ألذريت تخعحيق اـلساوات ؿىل مجيؽ ٔبزساُا،ٕاال ٕارا اكذىض ألسص سٌح سـاسةل 

ٌـ  ٔبو اًىفاءت اـلِيية،ًىن تسون متيزي تني ألزسى ؿىل ٔبساش ؾلائسي ٔبو ؾصيق ٔبو ذاظة ثسخة اًسؼن ٔبو ادل 

س يايس
(1)

. 

 اًفصغ اًثاين:اذلق يف اـلـاسةل اإلوساهية ٔلسري اذلصة

يىفي ًلك ٕاوسان اذلق يف ٔبن يـاسي سـاسةل ٕاوساهية تسون ٔبي متيزي جمحف  ُو ٔبحس اصلؿامئ  يٕان اـلحسٔب اطل   

صلويل اإلوساين،طلعل ال جيوس يف مجيؽ ألحوال ٔبن حىون ُياك ثفصكة جسدٌس ٕاىل ٔبي ألساس ية ٌَلاهون ا

اؾخحاز
(2)

سؼن اثفاكية حٌيف اًثاًثة اًيت حصست بٔي  13،وجية سـاسةل ٔبزسى اذلصة سـاسةل ٕاوساهية اسدٌاذا ٕاىل اـلاذت

بٔي ؾضو سن ٔبؾضائَ،ٔبو ٕاحصاء ٕاحصاء يًذج ؾيَ سوث ٔبسـري اذلصة        ٔبو يـصط حصخَ ٌَرعص،وسن مث حيصم ترت 

ٔبي صلك سن ٔبصاكل اًخجازة اًعحية ٔبو اًـَمية ؿَيَ مبا ال ثلٍص اًِيئة اًعحية اًلامئة ؿىل ؿالح ألسري
(3)

 . 

وٕان اذلق يف اـلـاسةل اإلوساهية يدسؽ ًيضمي ظوزا نثريت،سهنا سٌؽ اًخـشية واس خـٌلل اًلوت ضس ألصزاض    

ز الاؾخساء اًيت مت  اًسالسة اًحسهية واًـلَية ًٔلصزاض اـلشهوزين واطلين ُـم يف ارلاضـني ٌَحٌلية،ونشا مجيؽ ظو 

كدضة ارلعم ٔبو يمت جحزضم وحصساهنم سن ٔبي ظوزت ٔبدصى سن ظوز اـلـاسةل اإلوساهية
(4)

. 

ؿىل حق ٔبسري اذلصة يف اـلـاسةل اإلوساهية واًضٌلانث  1977نٌل ٔبنس اًربوثوهول اإلضايف ألول ًـام    

م اـلساش ابًعحة واًسالسة اًحسهية واًـلَية ًٔلصزاض اطلين ضم يف كدضـة ارلعم ٔبو يمت ألس ايس،حبير حصَّ

احذجاسضم ٔبو حصساهنم تبٔي ظوزت ٔبدصى سن حصايهتم،نٌل حيؼص ُشا اًربوثوهول ثـصيضِم ٔلي جتازة ظحية ال ثلذضهيا 

يمت حؼص ٕاحصاء معَياث اًحرت واًخجازة اذلاةل اًعحية ٌَضرط اـلـين وال ثخفق سؽ اـلـايري اًعحية،نٌل 

                                                           
1
 .48،سصحؽ ساتق،ض1997،ثوو   ذ.ؿاسص اًزسايل، سسذي ٕاىل اًلاهون اصلويل اإلوساين،اـلـِس اًـصيب ذللوق اإلوسان،اٌَجية اصلًوية ٌَعَية ألمحص ،اًعحـة اًثاهية  

2
 .166،ض2004 يواهجن اذلصة،اٌَجية اصلًوية ٌَعَية ألمحص،اًعحـة اًثاهية،حٌيف صاًزوث ًييسيس،وساء  

3
 .32ذ.ؾحس اًلين ؾحس اسليس َلوذ،حٌلية ةحااي اًزناؿاث اـلسَحة يف اًلاهون اصلويل واًرشيـة اإلسالسية،سصحؽ ساتق،ض  

4
 .205،ذ.َلس حٌفي َلوذ،سصحؽ ساتق   
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اًـَمية
(1)

،واسدئعال ألوسجة وألؾضاء ًٔلزسى ٕاال حيامث يىون ًِشٍ ألؾٌلل سا يربزُا وفلا ٌَرشوظ اـليعوض 

ؿَهيا
(2)

. 

ية ٌَعَية ألمحص ٔبظسزث ثلصيصا ثضبٔن سـاسةل     ويف جمال اـلـاسةل اًسيئة اًيت يَلاُا ٔبزسى اذلصة،فٕان اٌَجية اصلًو

2003ابًـصاق ؿام  ةكواث اًخحاًف ًٔلزسى يف جسن ٔبتو قصي
(3)

 ،وحسذث اـلـاسةل كري اإلوساهية يف اًعوز اًخاًية:

 اإلهصاٍ اًحسين ٔبو اـلـيوي ٔبزياء الاس خجواة.-1

 الاؾخلال اـلعول يف سىزاانث ال يخزََِا ضوء اٍهناز.-2

 اـلعَة اًثاين:حق بٔسري اذلصة يف حٌلية رشفَ وهصاسذَ

ذـؽ ٔبزسى اذلصة يف مجيؽ ألوكاث واًؼصوف حبؼق الاحرتام ٔلصزاظِم وصؼصفِم وحيخفؼون حبلوكِم اـلسهية وفلا يمت    

ًلواهني تالذضم،ًوي  ٌضلوةل الزٓست وضؽ كيوذ ؿىل ذمازسة ُشٍ اذللوق ٕاال ابًلسز اطلي ثخعَحَ ذواؾي ألزس
(4)

،نٌل 

ية ٌَعَية  ألمحص ميذـس ٕاىل حٌلية اًلمي اـلـيوية ًرشف ألسري،مفن صبٔن ٔبن رشف ألسري وفلا ًخفسري اٌَجية اصلًو

اًخلاظ ظوز ٔلسري اذلصة بٔن جضـٍص ٔبحياان ابطلل واإلُاهة،وجتصخ هصاسذَ ٕارا ُبخرب سثال ؿىل ازثساء سي ؾسىصي 

ٌَعصف اطلي ٔبزسٍ تلصط ثعويٍص
(5)

. 

ابؾخحاز ٔبن  اإلوسان حساش تعوزت ذاظة فامي ويلول"خان جىذيَ"تبٔن ًلك ٕاوسان اذلق يف احرتام هصاسذَ وٕاوساهيذَ،  

يخـَق ابًرشف واحرتام اطلاث
(6)

،ؤبنسث ؿىل ُشا ألسص اثفاكية حٌيف اًثاًثة اًيت وفصث اسلاية ٔلزسى اذلصة سن 

 ٔبفـال الاؾخساء ؿىل حيات وسالسة ادلسس واًرشف.

                                                           
1
 Hans-peter GASSER,,Op.Cit,p29 

2
 .1977سن اًربوثوهول ألول ًـام 11اـلاذت  

3
 . 333-332،ضفصاوسواس توص يَ سَوهييَ،سصحؽ ساتق( 3)  

4
 .32ذ.ؾحس اًلين َلوذ،حٌلية ةحااي اًزناؿاث اـلسَحة يف اًلاهون اصلويل واًرشيـة اإلسالسية،سصحؽ ساتق،ض 

5
 .245،ض1993ٔبقسع   32اًـسذ،عفي ازلِوز،افلةل اصلًوية ٌَعَية ألمحصٔب.قوزذون زيزيوش،سايلك ٔبسديري،حٌلية ٔبزسى اذلصة سن اإلُاهة وث  

6
 .293ذ.خان تيىذيَ،اًلاهون اإلوساين وحٌلية ةحااي اذلصة،سصحؽ ساتق،ض   
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ية يف اـلعَة ألول فس يلذرص يف ذزاسة ؤلهيا حلكميا ؾن حصامئ الاؾخساء ؿىل حيات ٔبسري اذلصة وحصامئ اًخـش  

ية ،مث يف اًزناؿاث اـلسَحة  ُشٍ اًفلصت ؿىل حٌلية ٔبزسى اذلصة سن ادلصامئ اـلاسة ابًرشف يف اًزناؿاث اـلسَحة اصلًو

 اصلاذَية.

ية  اًفصغ ألول: حٌلية بٔسري اذلصة سن ادلصامئ اـلاسة ابًرشف يف اًزناؿاث اـلسَحة اصلًو

ونرثت ادلصامئ اـلاسة ثرشف ٔبسيؼص اذلصة مبا فهيا حصامئ الاقخعاة      ٔبزياء وتـس اذلصة اًـاـلية ًلـس ٔبذى اجساغ    

ية سن ٔبخي ٕاؿساذ اثفاكياث ثخضمن ٔبحاكم وكواؿس كاهوهية حتصم ُشٍ اًيوغ سن  اًثاهية ٕاىل حىثيف ادلِوذ اصلًو

وحلوكَ،مث خاءث اثفاكية حٌيف  م صؼصف ألسرياًيت ٔبوحدت احرتا 1907ادلصامئ،وسن ٔبطمِا الحئة الُاي اًصاتـة ًـام

سوسـة  هعاق وجمال ُشٍ اـلحاذئ وألحاكم سن ذالل ثبٔهيسُا ؿىل ٔبن ٔلزسى اذلصة اذلق يف  1949اًثاًثة ًـام

احرتام ٔبصزاظِم ورشفِم يف مجيؽ ألحوال،وسـاسةل اًًساء ألسرياث جلك الاؾخحاز اًواحة جبًسِن ويَلني سـاسةل 

لمِا ؾؼن اـلـاسةل اًيت يَلاُا اًصخاال ثلي يف جح 
(1)

سن هف  االثفاكية ؿىل حٌلية ألسري يف مجيؽ  13،ؤبنسث اـلاذت

 وضس فضول ازلاُري. ألوكاث ضس مجيؽ ٔبؾٌلل اًـيف ٔبو اٍهتسيس

ـلِيية اىهتاك اًىصاسة اًضرعية ٔلسيؼص اذلصة وتوخَ ذاض اـلـاسةل ا 1977نـٌل حصم اًربوثوهول اإلضايف ألول ًـام   

،واإلهصاٍ ؿىل اصلؿازت بٔو ٔبية ظوزت سن ظوز ذسص اذلياء هل واقلعة سن كسٍز
(2)

،نٌل جية ؿىل تافة ألظصاف احرتام 

 ُؤالء ألفصاذ فامي يخـَق ٔبساسا ثضرعيهتم ورشفِم.

ساهية،حير حصامئ ضس اإلو  اوحىت اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائية اصلًوية حصم ادلصامئ اـلاسة ابًرشف واؾخرُب   

ٔبنـس تبٔهَ يىون سؼن ضـمن ُشٍ ادلصامئ الاؾخساء ؾـىل هصاسة اًضرط واـلـاسةل اـلِيية واذلاظة سؼن اًىصاسة،واؾخحاز 

الاقخعاة،ٔبو اإلهصاٍ ؿىل اًحلاء،ٔبو اسلي اًلرصي ،ٔبو ٔبي صلك بٓدص سن ٔبصاكل اًـيف ادلًيس اىهتاتا دعريا 

الثفاكياث حٌيف
(3)

. 

 /س ؼ سن ُشا اًيؼام مخسة ٔبظياف سن ادلصامئ  ضس اإلوساهية اـلاسة ابًرشف،وعم:1ـة ؼ فوحسذث اـلاذت اًسات   

الاقخعاة-1
(4)

. 

                                                           
1
 م.1949سن اثفاكية حٌيف اًثاًثة ًـام  14اـلاذت   

2
 .1977ًـام  ة( سن اًربوثوهول اإلضايف ألول – 2)ف75اـلاذت  

3
 .1998سن اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائية اصلًوية ًصوسا  22،21-ة -ف   8اـلاذت   

4
"ٔبن افلمتؽ اصلويل يسؿل سٌش ؾِس ظويي تبٔن الاقخعاة  -فوزوهسحيا–(ًلس اؾخربث قصفة الاس خئٌاف ابقلوكة ادليائية اصلًوية ًيوقسالفيا اًساتلة يف كضية 2)  

 خعاة صلك سن ٔبصاكل اًـسوان.يضلك حصمية حصة"،وذَعت اقلوكة ٕاىل ٔبن الاق 
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 الاس خـحاذ ادلًيس.-2

 اإلهصاٍ ؿىل اًحلاء.-3

 اسلي اًلرسي.-4

 اًخـلمي اًلرسي.-5

ٔبو ٔبي صلك بٓدص سن ٔبصاكل اًـيف ادلًيس ؿىل سثي ُشٍ اصلزخة سن ارلعوزت
(1)

. 

ية ًيوقسالفيا اًساتلة يفوفؼي ُشا افل    حوكِا اًعاذز خبعوض كضية "ذالًدش"  ال رهصث اقلوكة ادليائية اصلًو

وبٓدصين ٔبهَ "ال ميىن ٔبن يىون ُياك صم يف ٔبن الاقخعاة وكرٍي سن ٔبصاكل الاؾخساء ادلًيس حمؼوزاث رصاحة 

سؼن بٔصاكل اًـيف ادلًيس رشوظ  اس خوىف الاقخعاة وكرٍي مبلذىض اًلاهون اصلويل اإلوساين،ؤبضافت ٔبهَ ٕارا سا

اًخـشية،فٕاهَ يضلك ثـشيحا صبٔهَ صبٔن ٔبي ٔبفـال ٔبدصى جس خويف ثغل اًرشوظ
(2)

. 

 اًفصغ اًثاين:حٌلية بٔسري اذلصة سن حصامئ اًرشف والاقخعاة يف اًزناؿاث اـلسَحة اصلاذَية

يف اًزناؿاث اـلسَحة اصلاذَية،ذما ذفؽ ٕاىل تـس اىهتاء اذلصة اًـاـلية اًثاهية نرثت ادلصامئ اـلاسة ابًرشف اـلصحىدة    

 1949اًـمي ؿىل سواهجة ُشٍ ادلصامئ وحرضُا سن ذالل وضؽ ٔبحاكم اـلاذت اًثاًثة اـلضرتنة الثفاكياث حٌيف ؿام 

 .1977واًربوثوهول اإلضايف اًثاين ًـام 

 رتنة الثفاكياث حٌيفاًفلصت ألوىل:حتصمي ادلصامئ اـلاسة ابًرشف والاقخعاة حسة اـلاذت اًثاًثة اـلض

م يف ساذهتا اًثاًثة اـلضرتنة ؾـست سداذئ ٕاوساهية ثعحق ٔبزياء اًزناؿاث اـلسَحة 1949حسذث اثفاكياث حٌيف ًــام   

ية،سؼن تيهنا ؿسم الاؾخساء ؾـىل اًىصاسة اًضرعية،وحتصمي اـلـاسةل اـلِيية واقلعة ابًىصاسة،ؤبي ظوزت  كري اصلًو

 ثرشف ٔبسري اذلصة وهصاسذَ. ٔبدصى سؼن اًعوز اًيت مت 

وؿىل اًصمغ سن ٔبن اـلاذت اًثاًثة اـلضرتنة ؾل ثشهص رصاحة حصمية الاقخعاة ٕاال ٔبن ُشٍ ألذريت ثسذي مضن اًـيف    

ادلًيس اـليعوض ؿَيَ يف فلصاث سذـسذت سن ُشٍ اـلاذت،نخغل اـلخـَلة ابالؾخساء ؿىل اذليات،واـلـاسةل اًلاس ية 

واًخـشية ...اخل
(3)

. 

                                                                                                                                                                                            
 .53،ض2003زساةل ًييي صِاذت ذنخوزاٍ يف اًلاهون اصلويل، لكية اذللوق، خاسـة ادلزائص  ؾحس اًلاذز اًحلرياث،"ادلصامئ ضس اإلوساهية"،ـلزيس سن اًخفعيي ٔبهؼص: ذ

1
 .371( ذ.سوسن متصذان جىة،سصحؽ ساتق،ض3) 

2
 .282ض اًساتلة،كضية ذالًدش وبٓدصين،سلال سن نخاة وساء يواهجن اذلصة،سصحؽ ساتق (اقلوكة ادليائية اصلًوية ًيوقسالفيا4) 

 .52ذ.ؾحس اًلاذز اًحلرياث،سصحؽ ساتق،ض ٔبهؼص ٔبيضا:

3
 . 364ذ.سوسن متصذان جىة،سصحؽ ساتق ض  
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 1977اًفلصت اًثاهية: حتصمي ادلصامئ اـلاسة ابًرشف والاقخعاة حسة اًربوثوهول اإلضايف اًثاين ًـام

،جفاء 1977ًلـس ٔبضيفت حصمية الاقخعاة ٕاًؼ  ادلصامئ اـلاسة ابًرشف مضن هعوض اًربوثوهول اإلضايف اًثاين ًـام   

اإلهصاٍ ؿىل اصلؿازت،ولك سا سؼن صبٔهَ ذسص اذلياء /ه ؼ سٌَ ؿىل ٔبهَ حيؼص الاقخعاة و 2يف هط اـلاذت اًصاتــة ؼ ف

ٔبو اىهتاك اًىصاسة اًضرعية
(1)

ؼي تشعل ثؤنس ؿىل سا خاء يف اـلاذت اًثاًثة اـلضرتنة تبٔن الاقخعاة يـخرب اىهتاتا   ،ُو

 ًىصاسة اإلوسان.

ٍ    ال ييعحق ؿىل سـؼم ابؾخحاز  1977ًىن اـلضلكة ثخـَق تيعاق ثعحيق ٔبحاكم اًربوثوهول اإلضايف اًثاين ًــام    

وٕامنا ييعحق ؿىل اًزناؿاث اـلسَحة اصلاذَية اًيت ثسوز ؿىل ٕاكَمي بٔحس  اًزناؿاث اـلسَحة اصلاذَية اًيت حتسج اًيوم،

ألظصاف اًساسية اـلخـاكست تني كواثَ اـلسَحة واًلواث اـلًضلة ٔبو حٌلؿاث هؼاسية سسَحة ٔبدصى،ومتازش حتت كياذت 

كَميَ سن اًس يعصت سا ميىهنا سن اًليام تـمَياث ؾسىصية سذواظةل وسًسلة وجس خعيؽ ثيفيش سسؤوةل ؿىل حزء سن إ 

ي وال ؿىل  ةٔبحاكم ُشا اًربوثوهول،فاـلاذت ألوىل سٌَ ثحني تبٔن ٔبحاكسَ ال ثيعحق ؿىل اًزناؿاث اـلسَحة اصلًو

س ىزاؿاث سسَحةالاضعصاابث واًخوحصاث اصلاذَـية وألؾٌلل راث اًعحيـة اـلٌلزةل اًذؼي ال ثــ
(2)

 

وـلـادلة ُشا اـلضلك فٕاهيا هَجبٔ ٕاىل ثعحيق هط اـلاذت اًثاًثة اـلضرتنة الثفاكياث حٌيف اًيت ثيط ؿىل ٔبهَ" يف     

حاةل كيام ىزاغ سسَح ًي  هل ظاتؽ ذويل يف ٔبزايض ٔبحس ألظصاف اًساسية اـلخـاكست،يَزتم لك ظصف يف اًزناغ تبٔن 

 ية:يعحق وحس ٔبذىن ألحاكم اًخاً 

(ألفصاذ اطلين ال يضازهون سدارشت يف ألؾٌلل اًـسائية مبن فهيم ٔبفصاذ اًلواث اـلسَحة اطلين ٔبًلوا ٔبسَحهتم،وألفصاذ 1

اًـاحزين ؾن اًلذال ثسخة اـلصط،ٔبو ادلصاخ،ٔبو الاحذجاس،ٔبو ٔلي سخة بٓدص،يـاسَون يف مجيؽ ألحوال سـاسةل 

 اًـيرصي ٔبو اٌَون،ٔبو اصلين،ٔبو اـلـخلس،ٔبو ادلً ،ٔبو اـلوصل،ٔبو ٕاوساهية ذون ٔبي متيزي يلوم ؿىل ٔبساش اٍمتيزي

 اًرثوت،ٔبو ٔبي سـياز ذمازي بٓدص.

 

ِشا اًلصط حتؼص ألفـال اًخاًية فامي يخـَق ابٔلصزاض اـلشهوزين ٔبؾـالٍ،وثحل  حمؼوزت يف مجيؽ ألوكاث 2  ( ًو

 وألساهن :

 جبميؽ ٔبصاكهل،واًدضويَ واـلـاسةل اًلاس ية واًخـشية.الاؾخساء ؿىل اذليات واًسالسة ادلسسية وذاظة اًلذي -

                                                           
1
 .1977/ه سن اًربوثوهول اإلضايف اًثاين ًـام2 -ف 04اـلاذت   

2
 .70،،ضية ةحااي اًزناؿاث اـلسَحة يف اًلاهون اصلويل واًرشيـة اإلسالسية،سصحؽ ساتق،حٌلٔب.ذ.ؾحس اًلين ؾحس اسليس َلوذ 
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ائن.  -  ٔبذش اًُص

 الاؾخساء ؿىل اًىصاسة اًضرعية،وؿىل ألدط اـلـاسةل اـلِيية واذلاظة ابًىصاسة-

 ةـمـاثـارل

 اًلاهون اصلويل اإلوساين جبميؽ االثفاكياث  اًيت يخضمهنا يـخرب سا ميىن كوهل يف ذامتة ُشٍ اصلزاسة ُو ٔبن    

يف سسن اًزناؿاث اـلسَحة،وجضلك اثفاكية حٌيف  ادليائية ٔلزسى اذلصة اسلاية ثٕاظازا كاهوهيا فـاال ًخوفري ضٌلان

ابسلاية  م اًلاؿست ألساس ية ًِشٍ اًضٌلانث اـلخـَلة1977م واًربوثوهوًني اإلضافيني ًـام  1949اًثاًثة ًـام 

 ؿىل ُشٍ االثفاكياث ؤبذذَهتا حزي اًخيفيش.  نٌل ٔبن اًىثري سن اصلول ظاذكت ادليائية ًٔلسري،

ومبوحة ُشٍ االثفاكياث فٕاهَ فمييؽ ؿىل ٔبي ظصف سن ألظصاف اـلخحازتة كذي ألزسى مبجصذ ٔبن يىفوا ؾن    

اًلذال زقٌل ؾهنم ثسخة سا بٔظاهبم سن سصط ٔبو حصاخ ٔبو ٔبي هوغ سن ٔبهواغ اًـجز اًحسين ٔبو اًـلًل ٕارا سا ٔبًلوا 

ضم،ويمتخـون ابسلاية واًضٌلانث اـللصزت ٔلزسى اذلصة ،ويـخرب حصمية حصة ٔبي فـي يلعس سن اًسالخ ابدذياز

 وزائَ كذَِم ٔبو ثـشيهبم ٔبو اـلساش جىصاسهتم ورشفِم ورسعيهتم.            

ية ال ختخَف ؾن ثغل اـللصزت يف اًزناؿاث     وٕان ُشٍ اذللوق واًضٌلانث اـللصزت يف اًزناؿاث اـلسَحة اصلًو

ـلسَحة اصلاذَية،فلس هعت اـلاذت اًثاًثة اـلضرتنة الثفاكياث حٌيف تبٔن ثوفص اسلاية ًٔلزسى اطلين يعححون ا

ؿاحزين ؾؼن اًلذال ثسخة اـلصط ٔبو ادلصاخ ٔبو الاحذجاس ٔبو ٔلي سخة بٓدص،وجية ٔبن يـاسَوا ابحرتام 

واًدضويَ ٔبو اىهتاك اًىصاسة اًضرعية  وٕاوساهية، وحيؼص اـلساش ثسالسهتم اًحسهية ٔبو اًـلَية،والس امي اًخـشية

 .ة،وازحاكة ٔبي فـي سن ُشٍ ألفـال يـخرب اىهتاتا حس امي ٔلحاكم اـلاذت اًثاًثة اـلضرتن

ؿىل حلوق ألزسى اـلخـَلة توحوة احرتام ٔبصزاظِم ورشفِم  1977نٌل هط اًربوثوهول اإلضايف اًثاين ًـام    

 .جلك حصية،وجية بٔن يـاسَوا تسون متيزيًضـائصضم اصليًية  موسـخلساهتم وذمازس هت
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 كـامئة اـلصاحؽ

 ٔبوال:اـلصاحؽ ابٌَلة اًـصتية

بٔ/ اًىذة   

 ية ية ٌَملاثَني ٔبزياء اًزناؿاث اصلًو  ؽاـلسَحة،ذاز اٍهنضة اًـصتية ٌَعح ذ.زحة ؾحس اـليـم سذويل،اسلاية اصلًو

 .2006ؼ2005واًًرش واًخوسيؽ،اًلاُصت 

 ية، ذ.سوسن متصذان جىة،ا دلصامئ ضس اإلوساهية يف ضوء ٔبحاكم اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائية اصلًو

 .2006سًضوزاث اذلَيب اذللوكية ،اًعحـة ألوىل،تريوث 

 2004 صاًزوث ًييسيس،وساء يواهجن اذلصة،دلية اًعَية ألمحص،اًعحـة اًثاهية،حٌيف. 

 4ِية ٌَعَية ذ.ؿاسص اًزسايل،سسذي ٕاىل اًلاهون اصلويل اإلوساين،اـلـ س اًـصيب ذللوق اإلوسان،اٌَجية اصلًو

 .1997،ثوو   ألمحص ،اًعحـة اًثاهية

  ذ.ؾحس اًلين ؾحس اسليس َلوذ،حٌلية ةحااي اًزناؿاث اـلسَحة يف اًلاهون اصلويل اإلوساين واًرشيـة

ية ٌَعَية ألمحص ،اًعحـة ألوىل،اًلاُصت   .2000اإلسالسية،اٌَجية اصلًو

 ظحـة صن،اـللسساث ألساس ية يف اًلاهون اصلويل ادليايئ،ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية،ادلزائذ.ؾحس ػل سَامي ،

1992. 

  2006ذ.ؾحس افليس سؿالين،كاهون اًـلوابث ارلاض،ذاز ُوسة،اًعحـة اًثاهية،توسزيـة ادلزائص. 

 2005اصلويل اإلوساين،خاسـة اًلسش، ظحـة  نذ.فِاذ اًضالصلت،اًلاهو. 

   يَ سَوهييَ،اًلاسوش اًـمًل ٌَلاهون اإلوساين،حصمجة َلس سسـوذ،ذاز اًـؿل ٌَماليني،اًعحـة فصاوسواس توص

 .2005ألوىل،تريوث

 10  ذ.َلس محس اًـس حًل،اـلصنز اًلاهوين ٔلزسى اذلصة يف اًلاهون اصلويل اإلوساين،سًضبٔت اـلـازف،اًعحـة

 .2005ألوىل اإلسىٌسزية 

  2006،اًلاُصت 1ظٔبسام اًلضاء ادليايئ اصلويل،ذاز اٍهنضة اًـصتية،ذ.َلس حٌفي َلوذ،حصامئ اذلصة. 

 ية ذاز اًفىص ادلاسـي، اإلسىٌسزية،تسون ظحـة وتسون  -ذزاسة سلازهة -ذ.َلوذ ظاحل اًـاذيل ادلصمية اصلًو

   س ية.
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 ة/ اـللاالث اًـَميـة 

 2006ية ٌَعَية ألمحص،ؿسذ،اٌَجية اصلوً تيري هصايًدول،هجوذ سىثفة سلاية اًضحااي،جمةل اإلوساين. 

  ذ.خان جىذيَ.اًلاهون اإلوساين وحٌلية ةحااي اذلصة،سلال سن نخاة سسذي يف اًلاهون اإلوساين اصلويل

ية ٌَعَية  ية ؿىل اس خزسام ألسَحة،حتصيص ٔب.ذ.َلوذ رشيف ثس يوين اٌَجية اصلًو واًصكاتة اصلًو

 .1999ألمحص،ظحـة

 ية ٔب.قوزذون زيزيوش،سايىـي ٔبسدـيري،حٌل ية ٔبسؼصى اذلصة سؼن اإلُاهة وثعفي ازلِوز،افلةل اصلًو

 .1993ٔبقسع   32اًـسذ،ٌَعَية ألمحص

 ح/جمالث كاهوهية

 2006،حٌيف 36جمةل اإلوساين،اًـسذ. 

 ية،اًـسذ  .2004،حويَية 157جمةل اًس ياسة اصلًو

 ية ٌَعَية ألمحص  .1993ٔبقسع   32،اًـسذ 1992،سازش24اًـسذ ،افلةل اصلًو

ية:ذ/اـل  وازيق واالثفاكياث اصلًو

  1907الحئة الُاي اًصاتـة اـلخـَلة تلواهني ؤبؾصاف اذلصة اًربية،الُاي. 

  1949اثفاكية حٌيف اًثاًثة ثضبٔن سـاسةل ٔبزسى اذلصة ؿام. 

  اـلَحلني ابثفاكياث حٌيف ألزتؽ.  1977اًربوثوهوًني اإلضافيني ألول واًثاين ًـام 

 4ية /هؼام زوسا ألسايس ٌَمحوك  .1998ة ادليائية اصلًو

:ةاثهيا/ اـلصاحؽ ابٌَلة ألحـيخي  

 Aude BICHOVSKY ,Guantanamo ou l'illégalité institutionnalisée ,droit pénal 

humanitaire ,bruylant ,Bruxelles,2006.  

 Hans-peter GASSER, Le droit international humanitaire, Institut henry dunont 

,édition Paul Haupt ,berne 1993. 

 karen du Pasquier, Les violation des conventions de Genève,droit pénal 

humanitaire, Laurent moreillon, sérié2 ,volum4, Bruyant, Bruxelles.2006 . 
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 ذميثلس مي اًسَعاث تني بهٔجزت ألدم اـلخحست ظحلا ٌَميثاق الٔ 

 اصلنخوز/ خبست ظفيان   

 س خاذ حمارض"ة" خاسـة سـيستبٔ     

 

 سلسسة:

ٕان سيثاق سٌؼمة ألدم اـلخحست كامئ ؿىل سدسٔب ثلس مي اًسَعاث و ذاظة تني ألهجزت اًثالزة ألضم يف  

ية ، ازلـية اًـاسة " ، حير حيض لك سهنا  اـليخؼم ألذمي و عم : " جمَ  ألسن ، حموكة اًـسل اصلًو

  ثسَعاث س ياذية يف جمال ادذعاظِا .

فلس ؿاُس اـليثاق ألذمي فلَ  ألسن تددـاث اًصئيس ية ي ٔبسص حفغ ألسن و اًسؿل اصلًويني سواءا  

ية حال سَميا  حبي اًزناؿاث اصلًو
1
، ٔبو ابختار اًخساتري اًصذؾية ذلَِا ، نٌل ٔبولك ٌَجمـية اًـاسة سوى  

اًًضاظ اكلخَفة ، اًس ياس ية و  رعل سن رمام لكٌل ثـَق ألسص ابصلزاسة و اًخساول و اًخوظية يف ٔبوخَ

ية  دذعاض حي اًزناؿاث إ الاكذعاذية و الاحامتؾية و اإلوساهية ، يف اذلني ٔبؾعي قلوكة اًـسل اصلًو

ا ألذات اًلضائية اًصئيس ية ًٔلدم  راث اًعاتؽ اًلاهوين تادذعاض ٔبظيي وفق هؼارما ألسايس ابؾخحاُز

ًية ابًوسائي اًسَمية ؿىل وخَ ال جيـي اًسؿل و ألسن و اـلخحست ، سساطمة سهنا يف حي اًزناؿاث اصلو 

 اًـسل اصلويل ؾصضة ٌَرعص  . 

                                                           

- 1
خيخَف سععَح " اذلي " ؾن سععَح " اًدسوية " سن حير ٔبن اـلععَح ألول ٔبنرث اجساؿا سن اـلععَح اًثاين ، و ُىشا هيسف " اذلي"     

زخيي ٌَزناغ يف ٕاظاز تياء ؿالكاث سدساوية و ؿاذةل تني ألظصاف ، فامي جسـ  " اًدسوية "  ٕاىل حسم اًزناغ حسٌل ذامئا و هنائيا ابًسـي ٕاىل ٕاهناء ات

ازؿة يف ٕاىل اًخوظي ٕاىل ٕاهناء زمسي ٌَزناغ اسدٌاذا ٕاىل سعاحل سضرتنة حمتثي يف اًخوظي ٕاىل اثفـاق تني ٔبظصاف سذياسؿة يـى  سزيان اًلوى اـلخع

اًـاذةل ًٔلظصاف ،  و يدـسو هبشا اـلـىن سععَح اذلي ألوسة و ألكصة ٕاىل سوضوغ ذزاسة اذلال سن اـليسان و ال يـى  ابًرضوزت الاحذياخاث 

ذ/ سـس ػل ٕاسٌلؾيي معص ، ثلصيص اـلعري اًس يايس ٌَضـوة يف اًلاهون اصلويل اًـام اـلؤسسة اًوظيية ٌَىذاة، ادلزائص، سععَح اًدسوية : 

 .16-14، ض 1986
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و ُىشا اسذاذ جساؤل اًفلَ اصلويل ؾن ظحيـة و سسى سَعاث جمَ  ألسن و اقلوكة يف جمال حي 

ية و حسوذ اًفعي تيهنٌل مضن الايعاز اًـام ٔلحاكم اـليثاق راث اًعةل ؟  و ؾن اً ـالكة اًزناؿاث اصلًو

 تيهنٌل ، و ؾن الًٓياث اًلاهوهية اًيت وضـت سن ظصف اطلين 

، ٌَفعي تني ُشٍ الادذعاظاث ؟ و ًىن ؾل حىن حامسة  1945ظاقوا اـليثاق راث يوم يف ؿام 

 وواةحة ابًلسز اـلعَوة يف اـليثاق ألذمي .

 اـلححر ألول : اذلسوذ اًفاظةل تني اقلوكة و افلَ  سن حير الادذعاض 

ية ثث ية يف جمال حي اًزناؿاث اصلًو ري اذلسوذ اًفاظةل تني سَعاث جمَ  ألسن و حموكة اًـسل اصلًو

 اـلخـَلة مبسائي الادذعاض اًيوؾي ٌَجِاسين يف حي ُشٍ اًزناؿاث  ، و نشا بًٓياث اًخعسي ذلَِا . 

ا ٌَمحوكة ، و فلس سزي اًفلَ اصلويل تني اًزناؿاث اًلاهوهية اًيت يـوذ الادذعاض اًيوؾي يف حَِ

اًزناؿاث اًس ياس ية اًيت يفرتط ٔبن خيخط هبا جمَ  ألسن ، و رعل اؾامتذا ؿىل سـايري سذـسذت ثخخىن 

متيزيا تني هوؿني سن اًزناؿاث  سن سوااي خمخَفة ، نٌل تان ٌَلضاء اصلويل ذمثال يف حموكة اًـسل اصلًوية 

خَ ذلسم اإلصاكالث اًيؼصية و اًـ  مَية اًيت ؾصفهتا ُشٍ اـلـايري سن اخي حتسيس سهنجَ ارلاض يف حماًو

 الادذعاض اًيوؾي يف ُشا اًضبٔن .

 اـلعَة ألول: سـايري الادذعاض اًيوؾي ٌَفعي تني سَعاث ادلِاسين .

ية و اًفلَ اصلويل سـايري راثية و سوضوؾية يف  اٍمتيزي و اًفعي تني اًزناؿاث  اؾمتسث االثفاكياث اصلًو

، ٕاال بٔهَ هديجة إلصاكالث معَية يف اٍمتيزي تني اًيوؿني سن اًزناؿاث ، تان ٌَلضاء  اًس ياس ية و اًلاهوهية 

اصلويل ٔبن ثخىن سهنج ذاض يف اًخـاسي سؽ ُشٍ اإلصاكالث كعس حتسيس الادذعاض اًيوؾي ٌَمحوكة 

ية  ية يف جمال حي اًزناؿاث اصلًو اصلًو
1
. 

                                                           

- 1
 745،ض 1972، ألحاكم اًـاسة يف كاهون الٔدم، سًضبٔت اـلـازف، اإلسىٌسزية سرص،  ذ/ اًليميي َلس ظَـت 
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ًية معوسا ُو ادذعاض جمَ  ألسن يف حي بٔو ٕارا تان سا هط ؿَيَ اـليثاق و سا ٔبنسثَ اـلٌلزسة اصلو 

ية ، فاهَ سن اًثاتت كاهوان ُو ادذعاض حموكة اًـسل  جسوية اًزناؿاث اًس ياس ية و اـلواكف اصلًو

ية يف حي اًزناؿاث اًلاهوهية حسة سا خاء تَ اـليثاق و وفلا ًيؼارما ألسايس و الحئهتا اصلاذَية .  اصلًو

ية  اًفصغ ألول : ادذعاض افلَ  يف   حي اًزناؿاث اصلًو

ية ، و كدي ارلوط  ٕان ادذعاض جمَ  ألسن يوكن يف جسوية اـلياسؿاث اًس ياس ية و اـلواكف اصلًو

 ثضلك ذكيق يف ادذعاض افلَ  التس ًيا سن ثـصيف اًزناؿاث اًس ياس ية .

ة و اًفلَ يف : يسفـيا اًخحاين يف وهجة اًيؼص تني اًيعوض اًلاهوهئبوال : ثـصيف اًزناؿاث اًس ياس ية 

ثـصيف اًزناؿاث اًس ياس ية و حتسيس سساُا سن ذالل اـلـايري اـلـمتست            و سٌعَلاهتـا ، 

فسًذـصط ٕاىل ثـصيف اًزناؿاث اًس ياس ية حس امب وزذ يف اًـمي االثفاق اصلويل و حسة سا خاء تَ 

 اًفلَ اصلويل .

ي - بٔ  ة حٌلؾية تاهت ٔبو زيائية ثـصيف ٌَزناؿاث اًس ياس ية ، و ثـصيف اًـمي االثفايق : كٌَل جنس يف االثفاكياث اصلًو

كاًحا سا يبٔذش ثـصيفِا ابـلفِوم اًسَيب ؾيسسا يصذ يف االثفاكياث و اـلـاُساث ثـصيف ٌَزناؿاث اًلاهوهية ، و ٔبحياان 

ث ؿىل  يلذرص يف اًخـحري ؾهنا تـحازاث سهبمة سثي " اًزناؿاث ألدصى " ، كري ٔبن اًىثري سن اـلـاُساث اكذرص

رهص سععَح اًزناؿاث اًس ياس ية ذون ٔبي ثوضيح ـلسًوًِا ،       و ابًخايل فان اًـةء الٔنرب يف اًححر ؾن 

سـياز ًخحسيس ُشا اـلسًول وكؽ ؿىل اًفلَ اصلويل 
1
 . 

و زمغ رعل ، فلس حاًوت تـغ اـلـاُساث اًلَيةل وضؽ سـياز ًخـصيف اًزناؿاث اًس ياس ية ، سن رعل وـاُست 

تني ٔبـلاهيا     و سويرسا ، ؾيسسا اسدٌسث ؿىل سـياز سوضوؾي يف  1921ذيسمرب  03اـلوكـة يف  اًخحىمي

 –ثـصيف اًزناغ اًس يايس كائةل ٔبن اًزناغ اًس يايس " ُو اطلي حىون ظفذَ اًس ياس ية كاًحة ، و قيؼؼص كاتَــة 

 ذلنك سسدٌس ؿىل سداذئ كاهوهية جمصذت .  –ثسخة رعل 

                                                           
1
 221، ض  1973ذ. ٕاجصاُمي َلس اًـياين ، اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي اصلويل ، ذاز اًفىص اًـصيب ، اًلاُصت ، اًعحـة ألوىل    
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ويل  : سن اًعـة وضؽ ثـصيف ذكيق ٌَزناؿاث اًس ياس ية ، نٌل ٔبهَ سن اـلس خحيي ساذاي ثـصيف اًفلَ اصل  -ة 

وضؽ كامئة ًِشٍ اًزناؿاث ، ٕار يالحغ ٔبن فىصت اًزناغ اًس يايس فىصت وسخية تعفة ٔبساس ية ، حير ٔبن سسًًوِا 

خيخَف ثحـا الدذالف اًزسان و اـلاكن و سسى ثعوز اًـالكاث تني اصلول و ػصوفِا  
1
 . 

يف اذلليلة ، فان ػِوز سععَح اًزناؿاث اًس ياس ية تان ثسخة ٔبن اـلؼِص ألسايس ًلاؿست اًلاهون ؾل يىمتي و 

ية زضايئ يخوكف ؿىل كدول اصلول ، سا ٔبذى  تني حٌلؿة اصلول هديجة ًفىصت اًس ياذت ، فال سال كضاء اقلامك اصلًو

كري ٔبن ادذالف ٔبزاء ُشا اـلشُة ٔبذى ابًفلَ ٕاىل جصوس سا ؾصف صلى اًفلَ اصلويل ة " اـلشُة اًس ياذت " . 

ٕاىل ؿسم اًخوظي ٕاىل الاس خلصاز حول سـياز اثتت و حمسذ ًخـصيف ُشٍ اًزناؿاث ، مفهنم اؾخيق سـيازا سوضوؾيا 

 ، و سهنم سن اس خـان مبـياز رسيص يف حتسير ُشا اًخـصيف . 

ياذت يف اًلاهون اصلويل ففصق ؾيس ٔبول سن ٔبذذي سشُة اًس    VATELاـلـياز اـلوضوؾي : تان ألس خار -1

حبثَ ًعصيلة حي اًزناؿاث تني اصلول تني اذللوق ألساس ية و اذللوق ألكـي ٔبطميـة 
2
، و رُة ٕاىل ٔبهَ ال يعح  

ٔبن هعَة حنك اًلضاء ٕاىل حني حىؼون اـلعـاحل كري ألساس ية . فاكن ُشا ُو ٔبول سـياز ػِص يف اًفلَ ٌَخفصكة 

 ٔبن ثـصط ؿىل اًلضاء اصلويل  و سا ال ميىن ؾصضَ ؿَيَ سهنا .  تني اًزناؿاث اًيت ميىن

يف سرشوغ الحئة ٕاحصاءاث اًخحىمي اطلي كسسَ ٔبسام ٍلؽ اًلاهون اصلويل ؿام  Gold Schmidtو تان ألس خار 

رهص ٔبن ًفغ " اًس ياسة " خيط اًزناؿاث اًيت ثثري سسائي اًسَعة      و ًي  سسائي اًلاهون ، و ٔبن  1873

حىٌل ؿىل  –تعحيـهتا  –اؿاث اًلري اًلاهوهية و اًيت ثـاذل اًزناؿاث اًس ياس ية يف هؼٍص عم ثغل اًيت ال ثلدي اًزن 

 ٔبساش سن كواؿس اًلاهون .

و ارا تان اـلـياز اـلوضوؾي يف اٍمتيزي تني اًزناؿاث اًلاهوهية و اًس ياس ية هل يف اًفلَ اًلاهوين اذلغ اًوفري ، فان 

 مت ابـلسبةٔل سن وهجة هؼٍص ارلاظة ، فلس اُمت اًس ياس يون حسيثااًفلَ اًس يايس كس اُ

يف   H.J.Morgenthouابًزناؿاث راث اًعاتؽ اًس يايس و حبثوا يف هيفية حتسيسُا اسدٌاذا ٌَمفىص اًس يايس  

ية .سؤًفَ   " اًس ياساث تني ألدم " اًيت تني فهيا اًخوحصاث و اًزناؿاث اصلًو

                                                           
1
 . 222اًساتق ، ض ذ. ٕاجصاُمي َلس اًـياين ، اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي اصلويل ، اـلصحؽ    

2
 . 752ذ. َلس ظَـت اًليميي ، اـلصحؽ اًساتق ، ض     
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يف اًفرتت سا تني اذلصتني اًـاـليخني حير تاهت اًثلصاث اًيت اهعوث ؿَيَ واةحة ًلس اهخلس اـلـياز اـلوضوؾي 

ـلـؼم فلِاء ثغل اًفرتت ، فلس متت اإلصازت ٕاىل اًعحيـة اطلاثية ًصذ اًفـي اجتاٍ حاذج سا ؾيس حتسيس ٔبطمية اًزناغ ، 

ٔبو سا ٕارا تان اًزناغ كس س  رشف اصلوةل ٔبو سعاذلِا اذليوية 
1
 . 

ؾيسسا انكش سـِس اًلاهون اصلويل  1922اًضريص : ميىن ٕازخاغ ٔبظي اـلـياز اًضريص ٕاىل س ية  اـلـياز -2

ثلصيصا اؿرتف فيَ تبٔن ُياك    Politisو  Brownسسبةٔل الادذعاض اإلًزاسم ٌَمحامك اصلويل ، فلس كسم لك سن 

ىل ٔبن يخعوز ابًلاهون اًلامئ سن اًزناؿاث سا ال يعَح ٔلن جسوى كضائيا ثسخة اهـسام اـلرشغ اصلويل اًلاذز ؿ

وفلا ًصوخ اًـساةل و اًخلسم ، فاكهت اًخفصكة تني اـلياسؿاث اًلضائية و اًلري اًلضائية كامئة ؿىل سا ٕارا تان اًعصف 

اـلخياسغ  يـرتف تبٔهَ ال يخبٔس  ؿىل كاؿست كاهوهية ، تي يعَة ثليري اًلاهون اًلامئ 
2
 . 

ُشا اًصبٔي ؾيسسا يـصف اًزناؿاث راث اًعاتؽ اًس يايس )اًلري  ٕاىل  Charles Rousseauو ييضم ألس خار 

ذاضـة ٌَلضاء ( ابًزناؿاث اًياص ئة ؾن ظَة ٔبحس اًعصفني ثـسيي ٔبوضـاغ اًلامئة ، و ٔبن ُشٍ اًزناؿاث عم 

اغ الاذؿاءاث اـلخياكضة اًعاذزت ؾن ظصيف اًزناغ و اًيت ال ميىن وظفِا ابًلاهوهية ٔلهنا ثؼِص يف ثعوز الحق ٌَزن 

. 

و سا يالحغ ٔبن وهجة اًيؼص اًضرعية ثلرتة نثريا سن وهجة هؼص اًواكـية اًيت يخخٌاُا اًىثري سن اًفلِاء يبئت 

حير مييَيا اىل ثربيص سوكف اصلول يف ؿسم ٕادضاغ سٌاسؿاهتم ٌَلضاء   Lan Brownlieؿىل زٔبسِم ألس خار 

سم ، ٔلن تـغ اًزناؿاث كري ظاذلة ٌَدسوية توحوذ ٔبس حاة خسية ثلف وزاء زفغ اصلول كدول اًلضاء اإلًزا

اًلضائية ًسخة ٔبو ٔلدص ، حير ثـزى ؿسم اًعالحية ُشٍ ٔبحياان ٕاىل وحوذ تـغ اًـالكاث تني اًزناغ و اًخوحص 

، و ٔبحياان ٕاىل فاؿَية اذلي اطلي يخضميَ اذلنك ، نٌل ثـزى ٔبحياان ٔبدصى ٕاىل ٔبطمية اـلعاحل اًس ياس ية و 

ي ؿَهيا اًٌؼزاغ الاكذعاذية اًيت ييعو 
3
، نٌل يصى نشعل ألس خار َلس ظَـت اًليميي " سا سن حاةل ؾل ثـصط ؿىل  

                                                           
1
ًس ية  02ابثية ، اًـسذ  ذ. كيش ارلري ،" اـلياسؿاث اًلاهوهية و اًس ياس ية يف كضاء حموكة اًـسل اصلًوية  " ، جمةل اًـَوم الاحامتؾية و اإلوساهية ،    خاسـة    

 .  20، ض  1994

2
 . 760 – 759اًلييمني ، اـلصحؽ اًساتق ، ض ذ . َلس ظَـت    

 

 

 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 370 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

اًدسوية اًلضائية ٔلهنا كري ظاذلة ٌَفعي فهيا كضائيا ، و ٕامنا ٔلهَ تان واةحا ٔبن اًلوت حتمهيا ، فاكهت ؿسم 

ي ٕاًزارما ابًلاهؼون كضائية اـلياسؿة سن ُشا اًيوغ ٕافعاحا ؾن زقحة اصلول يف بٔن حتي ٕازاذهتا حم
1
. ٕان حموكة اًـسل  

ية سن ذالل حاالث اًيت ثعسث ًِا تاهت ذامئا و فيَ ـلِمهتا و ذوزُا وجِاس كضايئ زئييس ًٔلدم اـلخحست يف  اصلًو

اًفعي يف مجيؽ اًلضااي اًيت يـصط ؿَهيا اـلخلاضون ، و بهٔنا  ثؼي ذامئا خمخعة ساذام ألظصاف ثلدي واليهتا ، ذما 

ية ٌَدسوية يسحغ  سزامع ٔبحصاة اـلـياز اًضريص ٔبو اًلائَني ابًيؼصيـة اًضرعيـة ًلاتَية اـلياسؾـاث اصلًو

 اًلضائيـــة .

 اًفصغ اًثاين : ادذعاض اقلوكة يف حي اًزناؿاث اًلاهوهية .

ا ادلِاس اًلاهوين اًصئييس ٌَميؼمة  ية ابؾخحاُز ادذعاظا اثتخا حبي ؾِس سيثاق ألدم اـلخحست ٕاىل اقلوكة اًـسل اصلًو

اًزناؿاث اًلاهوهية تني اصلول ألؾضاء يف اًيؼام ألسايس و اًيت ثلدي واليهتا سن حير الادذعاض اـلوضوؾي  

اًفلصت اًثاًثة سن اـليثاق ألذمي ؿىل ٔبهَ " ؿىل جمَ  ألسن ٔبن يلسم ثوظياثَ وفلا  36،  و ُىشا هعت اـلاذت 

ا  –تعفة ؿاسة  –ـلياسؿاث اًلاهوهية جية ؿىل ٔبظصاف اًزناغ ًِشٍ اـلاذت جية ٔبن يصاؾ  بٔيضا ٔبن ا ٔبن يـصضُو

ية وفلا ٔلحاكم اًيؼام ألسايس ًِشٍ اقلوكة " . و سثٌَل ؾل يبئت اـليثاق ؿىل ثـصيف اًزناغ  ؿىل حموكة اًـسل اصلًو

طلعل يىون اـليثاق كس  اصلويل تعفة ؿاسة نٌل زٔبييا ، فاهَ اسذيؽ نشعل ؾن ثـصيف اًزناؿاث اًلاهوهية رصاحة ، و

حصك افلال واسـا ٌَفلَ و ٌَيعوض اًلاهوهية ارلازخة ؾن اـليثاق و نشا ًالحهتاذ اًلضايئ سن ٔبخي حتسيس ُشا 

اًخـصيف
2
 . 

 ٔبوال : ثـصيف اًزناغ اًلاهوين و متيزٍي ؾن اـلسبةٔل اًلاهوهية .

ية بٔساسا ٌَفع ي يف اًزناؿاث ، طلعل يـخرب حتسيس سفِوم يخـَق الادذعاض اًلضايئ اًيوؾي قلوكة اًـسل اصلًو

ية جية اًفعي فهيا كدي اًححر يف سٌاكضة ادذعاض اقلوكة ، ظاـلا ٔبن سهنج اقلوكة يف ثعسهيا  اًزناغ سسبةٔل ٔبًو

ٌَزناغ اًلاهوين ثححر يف سسى وحوذ ىزاغ تني ظصفني بٔوال مث حتسيس ظحيـخَ كدي كدول الادذعاض و اصلؾوت 

                                                           
1
 ..  758ذ. َلس ظَـت اًليميي ، اـلصحؽ اًساتق ، ض    

2
 . 51ذ. معؼص سـس ػل ، اـلصحــؽ اًســاتق ، ض. 
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اًفلصت اًواحست سٌَ ، و ٕاال ثـسز  38ًفلصت اًساذسة سن هؼارما ألسايس ،   و يف ضوء اـلاذت ا 36ثعحيلا ٌٌَلذت 

 ؿَهيا كدول الادذعاض ابًيؼص اصلؾوى .

و س يددؽ ًخـصيف اًزناؿاث اًلاهوهية هف  اـلصاحي اًساتلة اـلخحـة ثضبٔن اًزناؿاث اًس ياس ية و رعل تبٔن هخـصط 

 اثهيا حسة سا ٔباثٍز اًفلَ اصلويل هبشا ارلعوض . ٔبوال ًخـصفِا يف اًـمي االثفايق و

ا حصحؽ يف اًواكؽ اىل اًـمي االثفايق تني  ثـصيف اًـمي االثفايق :  -بٔ  ان ٔبظول اٍمتيزي تني اًزناؿاث اًلاهوهية و كرُي

 .  1907و  1899اصلول و تعفة ذاظة ٕاىل سؤمتصي الُاي ًـاسم 

ية كس بٔكصث ظصيل  ذني ًِشا اٍمتيزي ، ألوىل سؤذاُا وضؽ ثـساذ ٌَزناؿاث اًيت ثوظف و يالحغ ٔبن االثفاكاث اصلًو

 تبهٔنا كاهوهية ، ٔبسا اًثاهية فرتحىز يف وضؽ سـياز ؿىل ٔبساسَ يمت ثـصيف ساُية اًزناؿاث اًلاهوهية . 

ية  ظصيلة اًخـساذ :  - اًيت ثوظي تسٔب ألذش هبشٍ اًعصيلة زمسيا يف اثفاكية الُاي ٌَدسوية اًسَمية ٌَزناؿاث اصلًو

، و ٔبكصهتا االثفاكية اًيت وضـِا اـلؤمتص اًثاين ٌَسالم اـليـلس ؿام   1899ٕاٍهيا سؤمتص اًسالم اـليـلس تالُاي ؿام 

، و تان اًِسف اًصئييس سن رعل ُو حتسيس تـغ اًزناؿاث اًيت يصقة يف ٔبن حىون ذاضـة ٌَخحىمي  1907

اإلحدازي 
1
 . 

اًيط ؿىل ٔبهَ "  1907سن اثفاكية  01اًفلصت  38و اًيت ثلاتي اـلاذت  1899 سن اثفاكية 16و كس خاء يف اـلاذت 

ية ، ثلص اًسَعاث  يف اـلسائي راث اًعحيـة اًلاهوهية و يف اـللام ألول سسائي ثفسري ٔبو ثعحيق االثفاكياث اصلًو

ة اـلياسؿاث اًيت ؾل يمت اـلوكـة تبٔن اًخحىمي ُو اًوس يةل الٔنرث فاؿَية ،  و يف هف  اًوكت الٔنرث ؿساةل ًدسوي

ٔبظححت تـس  –سن ؾِس ؾعحة ألدم كامئة  02اًفلصت  13جسويهتا ابًعصق اصلتَوساس ية . حير وضـت اـلاذت 

ٌَزناؿاث اًيت ثلدي اًدسوية تعصيلة اًخحىمي ٔبو اًلضاء و رعل ابًيط ؿىل ٔبن سن تني اـلسائي  –رعل ثلَيسية 

 اًزناؿاث اـلخـَلة تؼ :  اًيت ثلي اذلي تواسعة اًخحىمي ٔبو اًلضاء

 ثفسري سـاُست  -

 ٔبية سسبةٔل سن سسائي اًلاهون اصلويل . -
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 حليلة ٔبي واكـة و اًيت ٕارا زحدت جضلك دصكا ًالًزتام اصلويل  -

 سسى و ظحيـة اًخـويغ اـلرتثة ؿىل ُشٍ اكلاًفة . -

ٌَــسل اصلويل ، و هلي ٔبيضا  سن اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة اصلامئــة 02اًفلصت  36و كس وزذ راث اًيط يف اـلاذت 

ية مضن هف  اـلـــاذت . و زمغ اًيلغ اـلوخَ سن ظصف تـغ اًفلَ ٕاىل  ٕاىل اًيؼام ألسايس قلوكة اًـسل اصلًو

اًعيلة اًيت خاء هبا اًخـساذ اًساتق ، فان اًلامئة اًيت ثضمهنا ٔبظححت فامي تـس كامئة ثلَيسية نٌل كَيا ساتلا ، حىت 

 لامئة اًيت ثضم لك اًزناؿاث اًلاهوهية اًيت ميىن ثعوزُا معَيا .زٔبى فهيا اًحـغ اً

 16ًلس ٔبذشث هبشٍ اًعصيلة اثفاكاث ًوتازهو اًيت ؾلسث تني ٍلوؿة سن اصلول يف ظصيلة اًخـصيف اـلـيازي :   -

الثفاكاث ، فَلس ثضمن هط اـلاذت ألوىل سن االثفاق تني ٔبـلاهيا و فصوسا ) و ُو راث اًيط يف ا 1925ٔبنخوجص 

ألدصى ( ثـصيفا سـيازاي ٌَزناؿاث اًلاهوهية ابًلول ٔبن : " لك اـلياسؿاث تني ٔبـلاهيا و فصوسا سن ٔبي ظحيـة تاهت و 

يسوز سوضوؾِا حول حق يدداذل ألظصاف اـلياسؿة فيَ و ؾل يىن ابإلساكن جسويهتا وذاي ابًعصق اصلتَوساس ية 

خحىمي ٔبو ؿىل اقلوكة اصلامئة ٌَـسل اصلويل "  ، و ٔبصازث يف هنايهتا الا اًـاذية ، ثـصط ًدسويهتا اسا ؿىل حموكة اً 

ا ثخضمن تعفة ذاظة اـلياسؿاث اـلشهوزت يف اـلاذت  سن ؾِس ؾعحة  13ٔبهَ " سن اـلفِوم ٔبن اًزناؿاث اًساتلة رهُص

 ألدم " . 

سن حير سوكف ألظصاف و  و ثـس ُشٍ اًعيلة دعوت ُاسة حنو وضؽ سـياز ًخحسيس سسًول ٌَزناؿاث اًلاهوهية

ثلصيصضم ٌَموضوؿاث . و ًلس وخَ ًِشٍ اًعيلة ؿست اهخلاذاث سن خاهة هحري سن اًفلَ و ؾل يصوا فهيا ٕاال حىصازا 

سن اًـِس ، فامي يصى خاهة ٔبدص ٔبهنا اكذرصث ؿىل اذللوق و ؾل جرش ٕاىل الاًزتاساث اًلاهوهية ،  13ًعيلة اـلاذت 

ٔبهنا تاهت ظيلة كصيحة اًوضوخ ، و ُشا ُو سخة الادذالف حول اـلـياز اًيت ثضميخَ ٕاال ٔبن ٔبضم اهخلاذ وخَ ًِا 

، و اطلي يصحؽ ٕاىل ثـسذ ألوخَ اًيت ييؼص ٕاٍهيا لك فليَ ٕاىل ُشا اًخـصيف سذزشا سٌؼاٍز اـلـياز اطلي يلذيؽ تَ يف 

حتسيس سسًول اًزناؿاث اًلاهوهية 
1
 . 

از خمخَط يف اًخـصيف تني اًخحسيس اطلايت ٌَحلوق اـلخياسغ فهيا و و يحسو ٔبن ُشٍ اًعيلة حاًوت ألذش مبـي

 سن اًـِس . 13اًخحسيس اـلوضوؾي اـلؤس  ؿىل سا ثضميخَ اـلاذت 
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 ثـصيف اًفلَ اصلويل :  -ة

اًصٔبي اًسائس يف اًفلَ ٔبن اًزناؿاث اًلاهوهية عم حفسة اًيت ثلدي ارلضوغ ٌَخحىمي ٔبو اًدسوية اًلضائية ، كري ٔبهَ 

وض حتسيس سىت يىون اًزناغ اًلاهوين ال جنس اثفاكا تني اًفلِاء حول وهجة هؼص واحست . حفسة  ألس خار خبع

Gold Schmidt   وهجة هؼص سوضوؾية يف حتسيس  1873يف اـلرشوغ اطلي كسسَ ٕاىل ٍلؽ اًلاهون اصلويل ؿام

ال ميىن ثعحخيلَ ؿىل  –يـس كضائيا  ابًيؼص ٕاىل ٔبن كصاٍز –ساُية اًزناؿاث اًلاهوهية ، فلس زٔبى ٔبن اًخحىمي 

اًزناؿاث اًلري اًلاهوهية اًيت ال جسمح ظحيـهتا حبنك سؤس  ؿىل كواؿس سن اًلاهون ، و كس بٔذذي يف اًزناؿاث 

 اًلاهوهية اـلعاًة اإلكَميية و ثفسري اـلـاُساث .

ية عم اًيت ميىن حَِا : ٔبن اًزناؿاث اًلاهوه  westlakeو اًفليَ   Hirsch Lauterbachtو حسة ألس خار 

: ٔبن   De Visscherؾن ظصيق كواؿس سـصوفة و ًِا كوحهتا اـلـمتست ؿىل اًصضا اًـام ٌَمجمتؽ اصلويل . ٔبسا ألس خار 

اًلاتَية ٌَخعحيق كواؿس اًلاهون اصلويل اًوضـي يضلك ارلط اًفاظي تني اًزناؿاث اًلاهوهية و اًس ياس ية حير 

ًلاهوهية سسبةٔل وسخية ختخَف سن وهجة هؼص زخي اًلاهون ؾيَ سن وهجة هؼص زٔبى ٔبن حتسيس سسًول اًزناؿاث ا

زخي اًس ياسة ، فألول يصى ٔبن كاتَية اًزناؿاث ٌَدسوية حىون ؿىل ٔبساش سداذيء اًلاهون ، ٔبسا زخي اًس ياسة 

فيحسذ رعل اـلسًول ابًيؼص ٕاىل ٔبطمية اًصاتعة تني ُشا اًزناغ و سعاحل اصلوةل 
1
 . 

ٔبن نثري سن اًزناؿاث اصلًوية رمٌل تاهت ٔبطميهتا اًس ياس ية كاًحا ثلوم ٔبو ؿىل ألكي   Berliaار ٔبسا زٔبي ألس خ

 يف اًواكؽ  –ٕان ؾل هلي لكِا  –يزمع كيارما ؿىل ٔبساش سن اًلاهون ، جفي اًزناؿاث 

 عم كاهوهيا ، حير ٔبهَ ال ميىن ثعوز ىزاغ يىون ٔبحٌحيا و ذازخا ؾن اًلاهون . 

اكضة اًيت ثًضبٔ ىزاؿا يسوز يف ؿالكة سـيية سؽ اًلاهون ، سواءٍ تاهت ثخـَق جصاتعة دضوغ بٔو فاالذؿاءاث اـلخي

اهفعال ؾيَ ، ففي بٔي اًفصوط ثوخس كاؿست كاهوهية ميىن ٔبن جسمح حبي كاهوين ٌَزناغ و رعل ٔلن ؿسم وحوذ 

 اًلاؿست يضلك يف راثَ كاؿست و عم الاؿرتاف حبصية اًخرصف ٌضلول .

حىت يف اًس ياس ية سهنا ، بٔن   -تسون صم  -ٔبهَ يف لك اًزناؿاث ميىن  WehBerg رو حسة ألس خا

يس خرصح ألساش اًلاهوين سن ٔبخي اإلصازت اىل ٔبهَ كاتي ذلنك كاهوين ، مفجصذ وحوذ اًزناغ يضري اىل ٕاساكهية 
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اذلواذج ميىن ٔبن فان ىزاؿا و ٕان تسى س ياس يا حبثا نيديجة ًحـغ   Fauchilleحتسيسٍ كاهوهيا . ٔبسا ألس خار 

 يخحول ٕاىل ؿسم اثفاق حول كاؿست كاهوهية .

ٔبهَ " سن اًسِوةل مباكن ثخيان ٔبن لك اًزناؿاث اصلًوية عم ىزاؿاث راث ظيـة ًوحصابدت و يؤنس يف ُشا اًضبٔن 

كاهوهية ، فٕارا ٔبذشان يف الاؾخحاز ارلضوغ ًسَعان اًلاهون ، فس يجس ٔبن لك ُشٍ اًزناؿاث كاتةل ٌَحي تخعحيق 

كواؿس كاهوهية 
1
 ، و ابًخايل ميىن ظياكة و جسوية لك اًزناؿاث تعصيلة كاهوهية . 

 اـلعَة اًثاين : ثياسق تني اًزناؿاث اًلاهوهية و اًس ياس ية .

يًدلي ٔبن هالحغ سٌش اًحساية ، ؿسم سالسة اًلول ًوحوذ متازي تني حىييف اًزناغ تبٔهَ كاهوين ٔبو س يايس و 

ايئ ، مبـىن ٔبن اًزناغ اًلاهوين ُو اطلي يلدي اًدسوية اًلضائية  ، و ٔبن اًزناغ وظفَ تبٔهَ كضايئ ٔبو كري كض

 اًس يايس ُو اطلي ال يلدي ارلضوغ ٕاىل اًلضاء اًلري اًلضايئ.

ية و  و يف اذلليلة ، فان ارلَط يف ُشا اًخلس مي اـلزذوح ميىن ٕازخاؿَ ٕاىل واكـة ٔبن سعسز ثلس مي اًزناؿاث اصلًو

اغ اصلول توحوذ ىزاؿاث جسم  اًس ياس ية ال ثلدي ارلضوغ ٌَلضاء اصلويل ، و امنا فلط ُسفَ ألسايس تان ٕاكٌ

ارلضوغ ٌَوسائي اًدسوية اًس ياس ية تاـلفاوضاث و اًوساظة و اًخوفيق ٔبو ألهجزت اًس ياس ية اكلخعة و سهنا 

 جمَ  ألسن و كرٍي .

 اًزناؿاث اًلاهوهية ، و ىزاؿاث كضائيةاًفصق تني اًفصغ ألول: 

ٕان اؾخلاذ ٔبن اًزناغ اًس يايس و اًزناغ اًلضايئ ُو هفسَ ُو اؾخلاذ كري حصيح ، و ُشا سا ٔبزخذَ ألس خاران 

Politis   وBrown  ٌل اطلي كسساٍ ٕاىل افلمتؽ اصلويل  ؿام  . 1922يف ثلصيُص

ٔبوسؽ سن و  ؿىل ٔبس  ٔبدصى ثـرتط ؿىل ُشا اًخلس مي اًثيايئ سن حير ٔبن فىصت اًزناؿاث اًلاتةل ٌَخلايض 

اًزناؿاث اًلاهوهية ، مفن اـلمىن وحوذ ىزاؿاث كضائية يف اـليسان اًـمًل و ًىهنا ًيست كاهوهية ، نٌل ٔبن فىصت 

اًزناؿاث اًلري اًلضائية سن هجة ٔبدصى ٔبوسؽ سن فىصت اًزناؿاث اًس يايس ، ار ال يشء يـرتط هجاس كضايئ ؿىل 

ية بٔن يفعي يف ىزاغ هل  حواهة س ياس ية ؾصضِا ألظصاف ابثفاق تيهنم ، نٌل ٔبهَ ًي  صالكة حموكة اًـسل اصلًو
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ُياك سا يـرتط اًعصفان يف حي اًزناغ اًلاهوين ًوس يةل كري كضائية سن سثي جمَ  ألسن ذاظة ٕارا تاهت 

 .  اإلزاذت اذلصت ًٔلظصاف و هيهتم كس اهرصفت ٕاىل  رعل 

ن ؾصط ُشا اًيوغ ٔبو راك ؿىل اًلضاء ذون اًخليس و حليلة يصحؽ لك ُشا ٕاىل بٔن ألظصاف إبزاذهتم اذلصت ميَىو

تعفهتا اًس ياس ية ، و ميَىون اذلصية يف ؾصط ُشا اًزناغ ٔبو راك ؿىل ألهجزت اًس ياس ية ذون سصاؿات ًعفذَ 

اًلاهوهية ، و ُو يـخرٍب اًفلَ ىزول ألظصاف ؾيس ثعحيق سدسٔب الادذياز اذلص ًوسائي اًدسوية اطلي هصس خَ اـلاذت 

سن اـليثاق ، حىت و ًو ػِص ٔبهَ سلرتان مبحسٔب اـلساوات اًس ياذية ٌضلول يف نثري سن ألحيان ، و  01 اًفلصت 33

ٔبن " ثلس مي ًوحصابدت سذبٔثصا ٔبحياان ٔبدصى تـواسي خمخَفة ثبٔذش تـني الاؾخحاز ؾيس الادذياز ، طلعل يصى 

سسا هفِمَ ؿىل ٔبساش اًعحيـة ألظَية اًزناؿاث تني اصلول سن حير كاتَيهتا ٔبو ؿسم كاتَيهتا ٌَحي اًلضايئ ؾي

ية جنس ٔبهَ كري سربزا كاهوهيا ، و ذاظئ سٌعليا ، و كري سفيس معَيا " . ية و اًـالكاث اصلًو  ٌَزناؿاث اصلًو

و ميىن اؾخحاز ٔبن اـلصوهة اًيت يمتزي هبا اًلاهون اصلويل و اًيت جسمح ًٔلظصاف تخحسيس رممة ٔبهجزت حي اًزناغ متيؽ 

 ٔبو اًامتسح تني ارلعوظياث اـلـخاذت ًلك هوغ سن ُشٍ ألهجزت ،    و سَوك لك هجاس يًمتي ٕاىل هوغ ؿالكة اًخاليق

 سن ٔبهواؾِا .

و ٔبي تان الاجتاٍ ، مفن اًثاتت ٔب، ثعوز اذلسير ٌَلضاء يؤنس اهخفاء وحوذ فعي تني اًزناؿاث اًلاهوهية و 

ذية و عم اًيت ثضم يف وكت واحس ؾيارص و اًس ياس ية ثسخة ػِوز و ثضاؾف اًزناؿاث اًفٌية و الاكذعا

ٔبس  كاهوهية و س ياس ية حماظة ًخلسيصاث ؿَمية و اكذعاذية 
1
، نٌل ٔبن اـلهنج اذلسير اطلي اؾمتسثَ حموكة اًـسل  

ية ذلي ُشا اإلصاكل تني سن هجة ٔبن اًخلس مي اًخلَيسي اطلي ثخٌاٍ اـليثاق و اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة كس  اصلًو

 تني سن هجة ٔبدصى اـلـايري اًفلِية اـلـمتست و ؿسم ظالحيهتا سن ساوية الادذعاض اًواحة فلس ذكذَ ، نٌل

ية رمٌل ثَون اًزناغ .  اهـلاذٍ ٌَمحوكة اصلًو

ية ذلي اإلصاكل .اًفصغ اًثاين :   سهنج حموكة اًـسل اصلًو

ية ثـ  خرب ٔبن كيس " اـلياسؿاث هؼصاي و سن حير اًيعوض اـلخـَلة ابدذعاض اقلوكة ، فان حموكة اًـسل اصلًو

اًلاهوهية " يـس كيسا سفصوضا تعفة ظحيـية ؿىل وضاظِا هكحوكة كاهون ، و طلعل جية ؿَهيا ٔبوال ٔبن ثلذيؽ تبٔن 
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اًزناغ اـلـصوط ؿَهيا يـخرب ىزاؿا كاهوهيا . و سن مت فان ادذعاض اقلوكة  سصثحط ٕاىل ذزخة نثريت مبـىن ُشا 

سن  02اًفلصت  36سى اجساغ ٔبو ثلييس رعل اـلفِوم . و يحسو ٔبن اـلاذت الاظعالخ ، حير ٔبهَ يخوكف ؿىل س

ية يف حتسيس ظحيـة اًزناغ اكلخعة فيَ رمٌل تاهت اًؼصوف اًس ياس ية  اًيؼام ألسايس جسِي رممة اقلوكة اصلًو

 اقليعة تَ . 

 36ـة اًيت ؿسٍهتا اـلاذت فـىل اؾخحاز ٔبن الادذعاض اإلًزاسم ٌَمحوكة حمعوزا يف ٔبيعاز فئاث اًزناؿاث ألزت

، فان اقلوكة كري سعاًحة تبٔن حتسذ سا ارا تان اًزناغ رو ظحيـة س ياس ية ٔبو ٔبهَ رو ظحيـة كري كاهوهية ،  02اًفلصت 

فاقلوكة كري سضعصت ًلياش ألثص اًس يايس ٌَزناغ ، تي ٕاهنا سعاةل فلط تبٔن ثلذيؽ تبٔن اًزناغ يسذي يف بٔيعاز ُشٍ 

 اًفئاث  .

ميازي اًلول تبٔن اًزناغ جية  02اًفلصت  36ٔبدصى ، فان سـىن اظعالخ " اًزناؿاث اًلاهوهية " يف اـلاذت  و تـحازت

ٔبن يىون كاتال ٌَدسوية اًلضائية ابؾخحاٍز سضموال إبحسى اًفئاث ألزتـة اًيت ؿسذهتا ثغل اـلاذت رمٌل تاهت حواهحَ 

يلال ٔبهنا ٔبذث ابصلوةل اـلسؾية ٕاىل جسجيي ذؾواُا بٔو اًس ياس ية و رمٌل تاهت اًعحيـة اًس ياس ية ٌضلوافؽ اًيت 

 ثلسمي ظَحاهتا ٌَمحوكة .

ية ٌَدسوية اًلضائية  يف  –و سىت مت كدول الدذعاض اإلًزاسم سن ظصف اصلول ، فان سـياز كاتَية اًزناؿاث اصلًو

دذعاض اقلوكة و يعحح  ذاضـا ٌَخحسيس اـلوضوؾي ظحلا ٌَيعوض ًيؼام ألسايس اـلخـَلة اب -هؼص اقلوكة  

، و نشعل سضمون ثرصحياث اصلول ًلدول  06اًفلصت  36،  01اًفلصت  38،  02اًفلصت  36ؿىل زٔبسِا اـلواذ 

الادذعاض اإلًزاسم 
1
ية حتسيسا يف حوكِا اًعاذز يف    1988ذيسمرب  20، و ُشا سا ٔبنسثَ حموكة اًـسل اصلًو

حسوذ تني هياكزاقوا و اًِيسوزاش تلوًِا : " ٔبن اقلوكة ال خيف  يف كضية اًـمَياث اـلسَحة اذلسوذية و اًـاجصت ٌَ

ؿَهيا ٔبن لك ىزاغ كاهوين سـصوط صلهيا ميىن ٔبن يخضمن حواهة س ياس ية . ًىن توظفِا هجاس كضايئ ، فان 

بٔن اقلوكة جية ؿَهيا فلط اًخليس تخحسيس سن هجة ، سا ٕارا تان اًزناغ اطلي ثعسث هل ُو ىزاغ كاهوين مبـىن كاتي 

حيي تخعحيق سداذئ و كواؿس اًلاهون اصلويل  ، وسن هجة ٔبدصى سا ٕارا تاهت اقلوكة خمخعة ابًخعسي هل و سا ٕارا 

تاهت ذمازسة ُشا الادذعاض ال ثـوكَ سالثساث جتـي سن ُشا اًعَة كري سلدول . مفوضوغ ٕادعاز اقلوكة ُو 

                                                           
1
 . 28 – 27اـلصحؽ اًساتق ، ض ذ. كيش ارلري ، اـلياسؿاث اًلاهوهية و اًس ياس ية يف كضاء حموكة اًـسل اصلًوية ،     

 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 377 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

ًِا ٔبن ثححر يف اصلوافؽ راث اًعاتؽ اًس يايس اًيت اذلي اًسَمي ًِشا اًزناغ ، فاقلوكة ثيعق ابًلاهون و ًي  

ميىن ٔبن ثؤذي تسوةل يف ذلؼة سـيية ٔبو يف ػصوف حمسذت الدذياز اذلي اًلضايئ " . و يف اـلٌلزسة ، تاهت 

ٌَمحوكة سٌاس حاث ٔبدصى اختشث فهيا سوكفا سن سسبةٔل ثـس سن ٔبنرث اـلسائي ثـليسا يف هؼصية كاتَية اـلياسؿاث 

ية ٌَدسو  ية اًلضائية و عم اـلخـَلة ابًعاتؽ اكلخَط ٌَمياسؿاث ، ؾيسسا صلك ُشا اـلوكف ؾيس اًىثري سن اصلًو

اًفلَ سا يـخرب ثوس يـا ًيعاق ثغل اًيؼصية يف كضييت اصلتَوساس يني و اًلٌعَيني ألسصهيني يف ظِصان ، و 

ألوضعة اًـسىصية و اًض حَ اًـسىصية يف هياكزاقوا و ضسُا 
1
 . 

ٔلوىل ، حاًوت ٕايصان يف ىزاؾِا سؽ اًوالايث اـلخحست ألسصيىية اصلفؽ تـسم ادذعاض اقلوكة سٌش ففي اًلضية ا

اـلصاحي ألوىل ًـصط اًزناغ ؿَهيا ثسخة اًزناغ اًلاهوين اًلامئ تني اًعصفني يضلك خاهحا اثهواي و ُاسض يا سن ىزاغ 

ٌَـالكاث تني ٕايصان و اًوالايث اـلخحست س يايس ٔبمشي ، و ُو اًزناغ اًيامج ؾن " اـلَف اًس يايس اًاكسي 

ألسصيىية ظيةل مخ  و ؾرشون س ية " ،  و ٔبحعت ٕايصان ٍلوؿة سن ادلصامئ اـللرتفة ضسُا سن ظصف 

اؾخربهتا ثخسذال سافصا يف صؤوهنا اصلاذَية ، حير يَزم حس هبا  1953اًوالايث اـلخحست ألسصيىية سٌش س ية 

 حسا     و ال ميىن حبثَ ذازح ُشا اًس ياق ارلاض .حبر اًزناغ تبهٔكهل ابؾخحاٍز لك وا

ائن تاهت كضية اثهوية ٔبو ُاسض ية   و ابًخايل  و ؾل يىن مبلسوز اقلوكة سضاظصت ٕايصان زٔبهيا يف ٔبن كضية اًُص

ؿىل سدسبٔ كاهوين رمم ثـَق تخفسري و ثعحيق  –يف زٔبهيا  –ذازح ادذعاض اقلوكة ، ٔلن اًلضية اهعوث 

ية ذ ،  1961وهت كواؿس اًلاهون اصلويل اـلخـَلة ابًـالكاث اصلتَوساس ية        و اًلٌعَية ) اثفاكييت اثفاكياث ذًو

( ، اًيت متيحِا سن ذالل اًربوثوهوًني اـلَحلني هبٌل الادذعاض ٕاًزاسم ذلي سثي ُشا اًزناغ ، و ابًخايل  1963

 فان اًلضية ثسذي يف ادذعاظِا .

ة اًيت ٔبكميت ؿَهيا اذلجج اإليصاهية و اـلمتثةل يف ؿسم ادذعاض اقلوكة ًسخة نٌل زفضت قلوكة اًفىصت ألساس ي 

اًعاتؽ اكلخَط ٌَزناغ ، حير ؾل جتس اقلوكة ٔبي هط يف هؼارما ألسايس و الحئهتا اصلاذَية يليض تبٔهَ جية ؿىل 
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و تياءا ؿىل رعل ٔبسصث  اقلوكة ٔبن حصفغ اًيؼص يف خاهة واحس ٌَزناغ ٔلن هل حواهة ٔبدصى رمٌل تاهت ٔبطميهتا ،

  1979ذيسمرب  15اقلوكة تخساتري حتفؼية ٌَحٌلية مبوحة ألسص 
1
. 

ية .  اـلححر اًثاين : ؿالكة جمَ  ألسن مبحوكة اًـسل اصلًو

ية  ٌل هجاسين زئيس يني ابٔلدم اـلخحست  –اًـالكة تني جمَ  ألسن و حموكة اًـسل اصلًو ثخحسذ سن ذالل  –ابؾخحاُز

ية و اطلي يـخرب حزءا ال يخجزٔب سن سيثاق ألدم  اـلخحست مبفِوسَ اًواسؽ سذضميا اًيؼام ألسايس قلوكة اًـسل اصلًو

 اـليثاق .

ٕان ألطمية ارلاظة اًاكسٌة وزاء ثلصيص ُشٍ اًـالكة و وزاء اذلر ؿىل ثبٔهيسُا حوكن يف رضوزت ٕاجياذ هوغ سن 

وضاظاثَ تلواؿس اًرشؾية اصلًوية ذاظة ؾيسسا هـصف بٔن  اًصكاتة و اـلخاتـة ٔلؾٌلل جمَ  ألسن و ـلسى اًزتام

 جمَ  ألسن ميازش سَعة اهفصاذية تـيست ؾؼن ثسذي ٔبي هجـاس س ياسؼي ٔبدص  . 

 اـلعَة ألول : سسى اًزتام جمَ  ألسن تلواؿس اًرشؾية اصلوًية 

اي ثضلك سذـازط و سذياكغ ثضاؾفت يف اًفرتت ألذريت اًيؼصت ٕاىل جمَ  ألسن ؿىل بٔساش ٔبهَ يخسذي يف اًلضا

سؽ سا ثيط ؿَيَ كواؿس اًلاهون اصلويل 
2
، و اًسؤال اطلي يعصخ هفسَ ُي افلَ  يخرصف ثضلك اهفصاذي و  

حتوكي يف ٕاظاز ٕاظساٍز ٌَلصازاث و اًخساتري ؟ ٔبم ٔبن ُياك سا يليس ُشا افلَ  حبير ال خيصح ؾن ألظص اًلاهوهية 

 كري رشؾية ؟ سـيية كس يس خددؽ رعل ظسوز كصازاث 

ان هعوض اـليثاق ال ثـعييا اذلس اًفاظي تيامن جية ٔبن يلوم تَ افلَ   و سا ُو ذازح ذائصت اًلاهون ابًًس حة 

الدذعاظاثَ ، و ٔبسام ُشا اًيلط ٔبو قياة اًخحسيس اًلاهوين ميىن اًلول ٔبن افلَ  يـمي اؾامتذا ؿىل سا ٔبظسزثَ 

ية سن ٔبزاء اسدضازية   ابًًس حة ًٔلهجزت اًصئيس ية ألدصى ذاظة ازلـية اًـاسة و حصيهتا يف حموكة اًـسل اصلًو

 اًخرصف مضن اـليثاق  . 
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 و ُيا ًيا ٔبن هدساءل ؾن سا ُو ألساش اًلاهوين ًرشؾية كصازاث و ثساتري جمَ  ألسن ؟ 

َ هجاسا ٔبوضبٔ ؾن و حىون اإلخاتة يف ٔبن افلَ  يـمي ٔبوال وفلا ٌَيعوض اـلًضيئة ٌَميؼمة و هل يف اـليثاق ًىوه

ظصيق اـلـاُست اًخبٔسيس ية اًيت عم سيثاق وضبٔت ألدم اـلخحست . و دضوغ ٔبؾٌلل جمَ  ألسن ٌَميثاق ال يخوكف 

ؾيس حس سا هط ؿَيَ ُشا اـليثاق خبعوض ظالحية افلَ  ، ًىٌَ يىون ٔبيضا ذاضـا و سامتص يا و سعاتلا 

خَف اًلواؿس اإلحصائية اـليعوض ؿَهيا يف اـليثاق ٔبيضا . ٌَمحاذئ و ألُساف اًيت خاءث يف اـليثاق و نشا مبر 

كري ٔبهَ و نٌل كَيا يحل  اـليثاق كري واحض سن حير حتسيس اًرشؾية اًيت يخـني ؿىل افلَ  اًخليس و ارلضوغ ًِا ، 

ٍ اًيؼصية و الاًزتام هبا ؾيس ٕاظساز كصازاثَ و ثعحيق اًخساتري اـلخزشت وفق ُشٍ اًلصازاث و ابًخايل هعصخ مضن ُش

ية . كري ٔبن ُشٍ  ية ثخـَق ترضوزت سصاحـة اـليثاق سن ذالل ثوس يؽ اًلواؿس اـلعحلة يف اًرشؾية اصلًو فىصت ٔبًو

اًفىصت ظـحة اًخحليق يف الٓوهة ألذريت نٌل ٔبن اقلوكة وضـت ٕاظازا واكـيا ذلسوذ ثغل اًـالكة حىضف ؾيَ 

ا اًـسيس سن ٔبزاهئا الاسدضازية و ٔبحاكرما اًلضائية  ، و ُو سا يخضح سن ذالل ثياًويا ًخغل اًـالكة يف ٕاظاُز

ا اًواكـي  .  اًلاهوين مث ٕاظاُز

 اًفصغ ألول :  اإلظاز اًلاهوين ٌَـالكة .

ية .   متت ؿسيس سن اًيعوض اـليثاق ميىن ٔبن حىضف ؾن ثيؼمي اًـالكة تني جمَ  ألسن و حموكة اًـسل اصلًو

زقحة يف ٔبن يىون اًـمي اطلي ثلوم تَ ألدم اـلخحست زسيـا و فـاال  -1: "  سن اـليثاق ثيط  ؿىل ٔبهَ 24فاـلاذت 

يـِس ٔبؾضاء ثغل اًِيئة ٕاىل جمَ  ألسن ًخحـاث اًصئيس ية يف ٔبسص حفغ اًسؿل و ألسن اصلًويني و يوافلون ؿىل 

 ٔبن ُشا افلَ  يـمي انئحا ؾهنم يف كياسَ تواحداثَ اًيت ثفصضِا ؿَيَ ُشٍ اًخحـاث . 

 ـمي جمَ  ألسن يف ٔبذاء ُشٍ اًواحداث وفلا ـللاظس ألدم اـلخحست وسداذهئا ... " .ي -2

 سن اـليثاق ؿىل ٔبن : " يخـِس ٔبؾضاء ألدم اـلخحست تلدول كصازاث جمَ  ألسن  25و ثيط اـلاذت 

 و ثيفيشُا وفق ُشا اـليثاق . " 

" ؿىل جمَ  ألسن و ُو يلسم ثوظياثَ وفلا ًِشٍ اًفلصت اًثاًثة سن اـليثاق ؿىل ٔبهَ :  36و ثيط ٔبيضا اـلاذت 

ا ؿىل حموكة  –تعفة ؿاسة  –اـلاذت ٔبن يصاؾي ٔبيضا ٔبن اـلياسؿاث اًلاهوهية جية ؿىل ٔبظصاف اًزناغ  ٔبن يـصضُو

ية ، وفلا ٔلحاكم اًيؼام ألسايس ًِشٍ اقلوكة " .و ثلصز ٔبيضا اـلاذت   -1سن اـليثاق ؿىل ٔبن : "  94اًـسل اصلًو

ية يف ٔبي كضية يىون ظصفا فهيا . يخـِس  لك ؾضو سن ٔبؾضاء  ألدم اـلخحست ٔبن يزنل ؿىل حموكة اًـسل اصلًو
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ٕارا اسذيؽ ٔبحس اـلخلاضيني يف كضية سا ؾن اًليام مبا يفصضَ ؿَيَ اذلنك ثعسٍز اقلوكة فََعصف ألدص  ٔبن يَجبٔ  -2

ثوظياثَ ، ٔبو يعسز كصازا ابًخساتري اًيت جية ٕاىل جمَ  ٔبٔلسن ، و ًِشا افلَ  ٕارا زٔبى رضوزت طلعل ٔبن يلسم 

اختارُا ًخيفيش ُشا اذلنك "
1
 . 

 و ؾيس اًخبٔسي يف ُشٍ اًيعوض هالحغ ٔبن اًـالكة تني ادلِاسين حتوكِا ؿست كواؿس : 

ية هجة " اس خئٌاف " ٔبو سصاحـة ٌَلصازاث اًعاذزت ؾن  -1 سن اًياحية اًلضائية : ال ثـس حموكة اًـسل اصلًو

 افلَ  .

سن اًياحية اًلاهوهية : يخـني ؿىل جمَ  ألسن ٔبن يبٔذش يف الاؾخحازاث ٔبن اًزناؿاث اًلاهوهية يَزتم ٔبظصافِا  -2

ية ىزوال ؿىل سا ثلصزٍ هعوض اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة .  إبحاٍهتا ٕاىل حموكة اًـسل اصلًو

ٌل هجاسين زئيس يني ًٔلدم سن اًياحية اصلس خوزية : يىون ًلك سن ادلِاسين وػائفَ و ادذعاظاثَ اب -3 ؾخحاُز

اـلخحست ، ال حيق ٔلهيٌل ٔبن يخسذي يف ادذعاض ألدص . ٔلهنٌل سدساواين ، ال يـَو بٔحسٌُل ؾن الادص ، و ال 

 حىون اًـالكة تيهنٌل سن مث ؿالكة ثحـية . 

فهيا ٕاجياذ هوغ سن اًياحية اًوػيفية : ًلك سهنٌل وػائف سـيية هط ؿَهيا اـليثاق ، و عم وػائف كس زوؾي  -4

 سن اًخواسن  يخـني الاًزتام تَ و اًزنول ؿىل حوكَ .

سن اًياحية اًخحـية : ُي مثة  اًخحـية تني ادلِاسين ؟ مبـىن ُي يددؽ بٔحسٌُل ألدص و يَزتم مبا يعسز ؾيَ سن  -5

 كصازاث ؟ 

يخوخَ فيَ ٔبظصاف اًزناغ ٕاىل  ٔبزريث هبشٍ اـلياس حة سسبةٔل اًلمية اًلاهوهية ًلصازاث جمَ  ألسن يف اًفصذ اطلي

ية ، ىزوال ؿىل سا ثليض تَ اـلاذت  اًفلصت  36افلَ  ، فيعسز كصاٍز ٔبن ؿَهيٌل ؾصط ألسص ؿىل حموكة اًـسل اصلًو

اًثاًثة سن هؼام اقلوكة 
1
 . فِي يـس كصز افلَ  ؾيسئش سَزسا ؟  

                                                           

- 1
ية، سرص، ذ/ َلس ساسم ؾحس اسليس و َلس اصلكاق َلس سـيس و ذَيفة ٕاجصاُمي ٔبمحس ، اًلاهون اصلويل اًـام، ذاز اـلعحوؿاث ادلاسـية، اإلسىٌسز  

 86،ض 2003
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دذيازية ، و بٔن اًوالية ادلربية ثخعَة سىت ٔبذشان يف الاؾخحاز ٔبن ألظي يف ادذعاض اقلوكة ُو اًوالية الا

سن اًيؼام ألسايس  02اًفلصت  36سوافلة اصلول ؿَهيا مبوحة ثرصحي يعسز يف هعاق اـلسائي اقلسذت ابـلاذت 

يـة ، ال يـفي سن وحة ثوافص رشظ  ٌَمحوكة ، فان سا يعسز ؾن افلَ  إبحاةل ىزاغ سا ٕاىل حموكة اًـسل اصلًو

 قلوكة . اًصضا تلدول والية ا

و اًلول تلري رعل يـين ثلصيص سدسٔب اًوالية ادلربية ٌَمحوكة تلغ اًيؼص ؾن زضا اصلول اـلخياسؿة ، و ُو سا يدٌاىف 

سؽ اًخفسري اًسَمي ٔلحاكم اـليثاق و ٔبحاكم اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة 
2
 . 

 و ٕامنا ؿالكة سـىن رعل ٔبن اًـالكة تني ُارين ادلِاسين ًيست ؿالكة ثسزح ٔبو جسَسي ُصسم ، 

 ثـاون و حاكسي . فألؾٌلل اًلاهوهية اًعاذزت ؾهنٌل مبثاتة اكرتاحاث فلط .

 اًفصغ اًثاين : الاظاز اًواكـي ذلسوذ اًـالكة .

سن اـليثاق ثيط ؿىل ٔبهَ ٕارا سازش جمَ  ألسن اًوػائف اـللصزت هل يف اـليثاق ،  01اًفلصت  12ان اـلاذت 

جيوس ٌَجمـية اًـاسة بٔن ثعسز ٔبي ثوظية خبعوض رعل اًزناغ ٔبو اـلوكف ٕاال  خبعوض ىزاغ ٔبو سوكف سا ، فال

ٕارا ظَة سهنا جمَ  ألسن رعل . و كس كعس سن ُشا اًليس  وضؽ حسوذ فاظةل تني اًسَعاث و وػائف 

افلَ  و ازلـية اًـاسة هبسف حٌلية ادذعاض جمَ  ألسن ابؾخحاٍز ظاحة اـلسؤوًية اًصئيس ية يف حفغ اًسؿل 

 و ألسن اصلًويني ، و سٌؽ ثسذي ازلـية اًـاسة يف ُشٍ اًضؤون .

                                                                                                                                                                                            

1
ظ اًخحاذل سن           خاهة ؿست ذول ٔبو ذول جيوس ٔبن ثعسز اًخرصحياث اـلضاز ٕاٍهيا بٓهفًا ذون كيس وال رشظ ٔبو ٔبن ثـَق ؿىل رش  -/ 03اًفلصت  36اـلاذت    

 سـيية تشاهتا ٔبو ٔبن ثليس مبست سـيية.

2
اًـسل اصلًوية ، و  و سن ٔبضم ألسثةل يف ُشا اًعسذ سا ٔبوىص تَ جمَ  ألسن لك سن ٔبًحاهيا و جصيعاهيا ، ٔبزياء كضية سضيق هوزفو ، تـصط ىزاؾٌِل ؿىل حموكة   

ا تاهت ُشٍ اًخوظية ثـس حاةل سن حاالث الادذعاض اإلًزاسم ٌَمحوكة ٔبم ال . يشُة اًصٔبي اًلاًة ٕاىل ٔبهنا ال متغل ُشٍ كس ٔبزري ُشا اًدساؤل حول سا ٕار

ف اًزناغ  ، ٕاال ٔبن ارلاظية ابؾخحاز ٔبن ثوظية جمَ  ألسن جية اًيؼص ٕاٍهيا وفلا ٔلحاكم اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة و اًيت جضرتظ ثوافص اًرتايض سن كدي ٔبظصا

اًفلصت اًثاًثة سن اـليثاق اًيت ثخحسج ؾن اًخوظية ، و ابًخايل ال حمتخؽ تلمية كاهوهية سَزسة ،     و ٕاىل  36فلَ اًلاًة يـازط ُشا اًصٔبي اسدٌاذا ٕاىل هط اـلاذت اً

 ٔبحاكم اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة اطلي جيـي ادذعاظِا ٕاًزاسم " اس خثٌاء " و حيسذ حاالثَ ؿىل سخيي اذلرص .  

 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 382 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

ية ، فلس ذَت هعوض اـليثاق سن لك هط ييؼم ُشٍ  ٔبسا يف دعوض اًـالكة تني افلَ  و حموكة اًـسل اصلًو

ية ، كس ٔبسِمت يف زمس اذلسوذ اًو  اكـة اًـالكة . تيس ٔبن اًواكؽ اًـمًل و اـلٌلزساث اًلضائية قلوكة اًـسل اصلًو

 تني ُارين ادلِاسين .

 اـلعَة اًثاين : زكاتة حموكة اًـسل اصلًوية ؿىل  بٔؾٌلل جمَ  ألسن .

ية ابًًس حة ـلصاكدة ٔبؾٌلل جمَ  ألسن ، و  م يـعي سيثاق ألدم اـلخحست بٔية سَعة ٔبو ادذعاض قلوكة اًـسل اصلًو

 فهيا .  فامي يخـَق تخلصيٍص ذلاةل اٍهتسيس ابًسؿل و حسوذُا و ادذعاظاثَ

قيؼؼص ٔبن اًدســاؤل اـلعؼؼؼصوخ ُو حول سسى سَعة افلَ  ابًًس حة الدذعاظاثَ يف جمــال اٍهتسيـس ابًسَـم ؟ 

ا جمَ  ألسن توحوذ هتسيس ٌَسؿل ؟   و ُي ٌَمحوكة ٔبن متازش اًصكاتة ؿىل اًلصازاث اًيت يعسُز

ية اًفصغ ألول:  ة جهتسيس ٌَسؿل اًعاذزت ؾن جمَ  ألسن ؿىل اًلصازاث اـلخـَل زكاتة حموكة اًـسل اصلًو

ًلس ٔبصازث اقلوكة خبعوض ُشا اـلوضوغ و ظحلا ـلا خاء يف زٔبهيا ارلاض تيفلاث ألدم  اـلخحست " ٔبهنا افرتضت 

حصة لك اًلصازاث اًعاذزت ؾن جمَ  ألسن سن ٔبخي اذلفاع ؿىل اًسؿل ساذام ٔبن افلَ  و اـليؼمة ثحـا ثبٔذش 

ي ثعحيق ٔبُساف اـليثاق و ذون ٔبن ثخجاوس ظالحيهتا سن افلَ  " . و يس خددؽ رعل مبفِوم ُشٍ اًخساتري سن ٔبخ

اكلاًفة ٔبهَ ميىن فلَ  ألسن ٔبن يخرصف ذازح هعاق حسوذٍ اًلاهوهية ، و سن ُيا جنس ٌَمحوكة اذلق يف ذمازسة 

ٍهتسيس ابًسؿل ، و ُيا يىون زكاجهتا ؾيسسا حىيف اًوضـية ؿىل ٔبهنا ثـسفية . ٔبي ٔبهنا ال ثسذي مضن حاالث ا

فلَ  ألسن حصية سـيية يف اًخرصف تيامن ٕارا تاهت اًواكـة ثخـَق مبوضوغ دصق اًزتام كاهوين فان سن حق اقلوكة 

 اًخسذي و ًِا ٔبن ثلصز ٔبن دصق اـلوضوغ سن ظصف جمَ  ألسن كري سوحوذ .

ٔلسن سن هجة و سن ٔبخي اًخحلق سن و ثـخرب ُشٍ اًصكاتة ؿاسال سساؿسا سن ٔبخي حس سن سَعاث جمَ  ا

ية يف ثرصفاثَ و كصازاثَ سن هجة ٔبدصى  اًزتاسَ اًرشؾية اصلًو
1
. 

س حق و ٔبن ٔبرشان مضن ُشا اـلوضوغ ٕاىل اًعصيلة اـللرتحة سن ظصف ذوال ٔلؾضاء و رعل يف ٕاظاز ٕاوضاء ُيئة 

ض ؿَهيا يف اـليثاق ، و يؼِص ٔبن ُشٍ كضائية ثيؼص يف سسى جتاوس ألهجزت اًصئيس ية الدذعاظاهتا و رمارما اـليعو 

ا يف اًوكت اذلايل الؾخحازاث خمخَفة ٔبطمِا ؿسم اثفاق اصلول ألؾضاء ؿىل ظيلة سوحست  اًعصيلة كري ذمىٌة ٕاوضاُؤ

                                                           
1
 90ذ/ َلس ساسم ؾحس اسليس ،اـلصحؽ اًساتق،ض  
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ًِشا الاكرتاخ ، نٌل ٔبن ٕاوضاء سثي ُشٍ اًِيئة اًلضائية سوف يواخَ سسبةٔل اسذواحية اًوػيفة اًلضائية تيهنا و تني 

ية .حموكة اًـس  ل اصلًو

ية ًِشٍ اـلِام سواء ؾن ظصيق  طلعل وحة اًيؼص ٕاىل زكاتة جمَ  ألسن سن ذالل سدارشت حموكة اًـسل اصلًو

ثلسميِا الٓزاء الاسدضازية اـلـِوذت و ابًخايل ميىن فلَ  ألسن اٌَجوء ٕاىل ظَة زٔبي اسدضازي سن اقلوكة يف 

  حمسذ يف اـليثاق .حاةل وحوذ حصذذ ٔبو ؿسم اثفاق حول ثستري سـني كري

ا ٌَصٔبي الاسدضازي  و يف ُشٍ اذلاةل ثـمي اقلوكة ؿىل اػفاء اًرشؾية ؿىل ُشٍ اًخستري سن ذالل ٕاظساُز

ية و ابًخايل حائزا ؿىل سوافلة افلمتؽ اصلويل .  ًيعحح اًخستري حائزا ؿىل  اًرشؾية  اًلاهوهية و اصلًو

و ذاظة ٕارا تاهت مضن ألكَحية اـلـازضة ٌَخستري ٔبن ثعَة ابمس  و ميىن ٌضلول ألؾضاء ٔبيضا و اًصافضة ٌَخستري

افلَ  سثي ُشا اًصٔبي ًخؤنس سوكفِا سواء اًسَيب ٔبو الاجيايب يف اًخستري اطلي يلوم تَ افلَ  . كري ٔبن اٌَجوء 

مي يف ٕاىل سثي ُشا اإلحصاء جية بٔن يىون يف سسن كيايس و كعري و حمسوذ هؼصا ٌَؼصوف الاس خـجاًية اًيت يـ

ا جمَ  ألسن ، و هؼصا ذلاةل ال ٔبسن و ال سؿل اًيت جية حَِا يف ٔبكصة وكت .  ٕاظاُز

و ثـخرب ُشٍ اًعصيلة اـللرتحة عم ألكصة و الٔنرث ثلدال ًخحليق اًصكاتة ؿىل كاهوهية كصازاث       و ثساتري جمَ  

و وحوذ زيائية تني افلَ  و اقلوكة سن ألسن هؼصا ٔلن اٌَجوء ٕاىل اذلي ٔبو اًفعي اًلضايئ يويح توحوذ ىزاغ بٔ 

حير اختار اًخستري اـلخـَق ابقلافؼة ؿىل اًسؿل و ألسن ، و ابًخاي ييؼص ٕاىل اقلوكة ؿىل ٔبهنا عم  ألدصى  هجاس 

 سسؤوًيخَ اًصئيس ية عم اذلفاع ؿىل اًسؿل و ألسن اصلًويني .

ية ثحل  يف وضـِا  و ٔبسام لك ُشٍ اـلياكضاث سن حير اًصكاتة ؿىل جمَ  ألسن ميىن اًلول ٔبن اقلوكة اصلًو

اًصاُن سذبٔثصت و سوهجة حنو ثبٔييس جمَ  ألسن  ،فِىي حهتصة ؿاذت سن سـازضة افلَ  ؾيس ظصخ اـلسبةٔل ؿَهيا ، 

و ُو ألسص اطلي ثبٔنس ذاظة يف كضية ًوتازيب و اجتاٍ اقلوكة حنو اؾخحاز ٔبهنا ًيست سَزسة ابذلنك اٍهنايئ و يف 

ز اًلاهوهية ًلصاز جمَ  ألسن الآث
1
 . 

                                                           
1
  748كصاز جمَ  ألسن اًعاذز خبعوض اًزناغ تني اصلول اًلصتية و ًيخيا يف حاذزة سلوظ اًعائصت يف ًوتازيب حتت زمق    

 . 1992اًعاذز س ية     
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 :زٔبي اًفلَ يف سساةل زكاتة اقلوكة ؿىل كصازاث افلَ اًفصغ اًثاين

ية ٔبن متازش هوؿا سن اًصكاتة ؿىل كصازاث جمَ   كري ٔبن اًدساؤل اـلعصوخ ُو : ُي إبساكن حموكة اًـسل اصلًو

 ألسن ؟ اهلسم اًفلَ ٕاىل اجتاُني : 

ؿىل كصازاث افلَ  دض ية بٔن يؤذي رعل ًـصكةل معهل . و سن ٔبهعاز ُشا الاجتاٍ " ألول يصفغ زكاتة اقلوكة 

ذالش " ، " لكسن " و اًلايض " ٔبوذا " ، فـيسضم حىون كصازاث جمَ  ألسن سَزسة و ًو ثـازضت سؽ كواؿس 

 اًلاهون اصلويل  اطلي ثلصزٍ سعاذز ٔبدصى .

ةل ٌَليام تشعل . الاجتاٍ اًثاين  يصى رضوزت وحوذ هوغ سن اًصكاتة ؿ  ىل كصازاث افلَ  ، ذاظة و ٔبن اقلوكة سُؤ

و سن ٔبن ٔبهعاز ُشا الاجتاٍ " ثوساش فصهم " و اًلايض " ٔبمحس اًلضريي "  ، و ضم يصون ٔبن حموكة اًـسل 

ية متغل سَعة ٕاًلاء كصازاث جمَ  ألسن اكلاًفة ٌَميثاق .  اصلًو

سن اًيؼام  41سن اقلوكة إبظساز ٔبسص وكيت ابالسدٌاذ ٕاىل هط اـلاذت ففي ٔبسسة ًوتازيب ظَحت ازلاُريية اٌَيخية  

. و كدي بٔن  1971ألسايس ٌَمحوكة ، محال ؿىل ٔبن اـلوضوغ يخـَق تخعحيق و ثفسري اثفاكية سوهرتايل ًس ية 

ا ، ٔبظسز جمَ  ألسن كصاٍز زكـــم )  و كس  (  تفصط ؾلوابث  ؿىل ًيخيا . 1992/ 748ثعــسز اقلوكــة ٔبسؼؼُص

ا اًعاذز يف  جصفغ ألسص اًوكيت ، و كس  04/1992/ 14ٔبوكؽ اقلوكة يف حصح صسيس ؿىل تـغ ؾحازاث كصاُز

ٔبًزست اقلوكة لك سن ًيخيا و اًوالايث اـلخحست ألسصيىية تدٌفيش ُشا اًلصاز وفلا ًالًزتام اًـام تدٌفيش كصازاث 

و سهنا الاًزتام ًخيفيش  -ًياص ئة ؾن سيثاق ألدم اـلخحست  جمَ  ألسن ، سربست مسو اًزتاســاث ذول ألؾضــاء ا

ية ٔبدصى .  –كصازاث جمَ  ألسن   ؿىل ٔبي اًزتاساث وفق ٔبية اثفاكية ذًو

ا ًخعحيق اـلاذت  سن اًيؼام  41و كس خاء يف حيثياث اذلنك ٔبن اقلوكة ؾل جتس يف ػصوف اًلضية سا يسؾُو

 .ألسايس ٌَمحوكة ، و اختار ثساتري وكذية 

ية ٔبهنا ال متغل سَعة اًصكاتة  1971و يف زٔبهيا الاسدضازي ؿام  ثضبٔن كضية " انسيحيا " كصزث حموكة اًـسل اصلًو

 اًلضائية ٔبو اـلصاحـة ٔبو ٕاؿاذت اًيؼص ابًًس حة ًلصازاث ٔبهجزت ألدم اـلخحست .

ية متيي  ٕاىل  –سواكفِا اكلخَفة  ؿرب –ت يف ُشا اًس ياق يحسو سَامي سا كصزٍ اًحـغ سن ٔبن حموكة اًـسل اصلًو

 اؾخحاز كصازاث جمَ  ألسن سرشوؿا كاهوان . 
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و ُشا اـلسغل يحسو خَيا يف حيثياث حنك اقلوكة يف كضية انسيحيا . حير كصزث ٔبهنا ال حتوس سَعة اًصكاتة 

اًوكذية ثلسيصا اًلضائية ؿىل كصازاث ٔبهجزت ألدم اـلخحست . و يسمع ُشا اٍهنج سسغل اقلوكة ؾيسسا زفضت اًخساتري 

( ؾن اًوضؽ اطلي 748سهنا ٔبن اًوضؽ اًلاهوين و حلوق ٔبظصاف اًزناغ ، زمبا حىون كس ثلريث تـس ظسوز اًلصاز )

ية  تاهت ؿَيَ كدي ظسوزٍ ، و يفيغ سن رعل سـىن حمسذ ُو ؿَو كصازاث جمَ  ألسن ؿىل ٔبي اًزتاساث ذًو

ا .  ٔبدصى ٔبي تان سعسُز

ل ٔبن حموكة اًـسل اصلًوية يف كضية ًوتازيب كس حسمت خسال كاهوهيا ، حول و فؼؼي ُشا اًس ياق ميىن اًلو 

ية ، و سا يخزشٍ جمَ  ألسن سن كصازاث   اًـالكة تيامن يعسز ؾن حموكة اًـسل اصلًو

سضريا ٕاىل ٔبن اقلوكة بٔجصسث توضوخ ٔبن سسؤوًية جمَ  ألسن عم سسؤوًية ٔبًوية ووحيــست يف جمال حفغ 

ا اقلوكة . ذما يـين ٔبن كصازي جمَ  اًسؿل و ألسن اصلو  وية ؿىل ٔبية ٔبحاكم كس ثعسُز ًيني ، و ٔبن كصازاثَ حمتخؽ تبًٔو

( ثضبٔن ٔبسسة ًوتازيب ، كس ٔبظحح مبجصذ ظسوزٌُل كصازين سَؼزسة ،  748/1992،  731/1992ألسن زمقي ) 

ية و يخـني ؿىل لك اصلول ثيفيش تافة سا خاء  هبٌل  سن بٔحاكم سـدؼصين ؾن اًرشؾية اصلًو
1
. 

ٕان قياة ٔبية زكاتة ٔبو سزيان كوى ذاذي سٌؼمة ألدم اـلخحست و ثرصفِا ثضلك اهفصاذي و سس خلي ذون حماس حة ، 

جيـَِا كري ذميلصاظي جسَعي ذاظة سٌش اىهتاء اذلصة اًحازذت و ثلَط ذوز اصلول اـلـازضة و اـلخيافسة يف اًصكاتة 

رضوزت ذلق الاؿرتاط ٌَحس سن اًخسذالث اًلري اًرشؾية فلَ  ؿىل تـضِا اًحـغ سن ذالل اس خـٌلًِا ؾيس اً

 ألسن .

نٌل ٔبن جمَ  ألسن يف كاًة ألحيان يخرصف تعصيلة ثؤذي ٕاىل اًخضحية ابًرشؾية اًلاهوهية ذلساة ألُساف 

و ًي   و ألقصاط اًس ياس ية اذلاًية و اًيت ثؤذي تسوزُا ٕاىل ثعحيق اًلواؿس اًلاهوهية ثضلك اهخلايئ و ثفضيًل

 ثضلك ظحيـي و ثَلايئ .

                                                           
1
سا هديجة ؿسم ذسلصظخَ    سن حير جضىيهل و حىوييَ و معَية اختار اًلصازاث تساذهل .ٕان اًـسيس سن اصلول حصى ٔبن جمَ  ألسن كري ذميلصاظي ، ُو
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و ٔبسام  ُشٍ الاهخلاذاث خاءث الاكرتاحاث ًخـعي ظوزا خمخَفة ٌَحس سن سَعاث جمَ  ألسن سثي ٕاؾعاء 

ُشٍ اـلِمة ٌَجمـية اًـاسة ؾن ظصيق اًصكاتة اًس ياس ية ، ٔبو ؾن ظصيق اًصكاتة اًلاهوهية اًيت جية ٔبن متازش ؾن 

 هؼصية ألهجزت و ادذعاظاث ُشٍ ألهجزت اقلسذت يف اـليثاق .  ظصيق حموكة اًـسل اصلًوية سن ذالل

ٕان سثي ُشٍ اًصكاتة ال ثـين اًححر ؾن سسى ثوافص ُشٍ اًلصازاث سؽ ٕايصاذاث الٔنرثية سن اصلول ٔبو ألهجزت ، و 

ئاث اصلول ًىهنا ثخـَق مبسى احرتام ُشٍ اًلصازاث ًلواؿس اًلاهون اصلويل اطلي ٔبوضبٔثَ ازلاؿة سن متثيي ًلك ف 
1
. 

ٕان اجتاُاث يف جمال اًصكاتة ؿىل ٔبؾٌلل جمَ  ألسن ختخَف تني ثغل اًيت هتسف ٕاىل ٕاكاسة زكاتة ؿىل كصازاثَ سن 

حير رضوزت سعاتلهتا ٌَميثاق و عم ابًخايل ثضؽ فلَ  ألسن فاظال تني سَعاهتا ، ال ميىن ٔبن يخجاوسُا ؾيس 

 اًسؿل اصلًويني  . اًليام تخسذي ٔبو معَية سن ٔبخي حفغ ألسن و

و ُىشا ميىن اذلس سن اًسَعاث اًواسـة و الاهفصاذية ًٔلؾضاء اصلامئني يف جمَ  ألسن ؾن ظصيق حتت زكاتة 

ية ذميلصاظية معَية ؿىل ٔبهجزهتا اًصئيس ية  اصلول ألؾضاء ٔلدم اـلخحست ًيك يىون رعل ؿاسال حتلق تَ اـليؼمة اصلًو

 و اًِاسة .

ن اًعـة ثعحيلَ هؼصا ـلساسَ مبسبةٔل اًفعي تني ألهجزت اًصئيس ية          و و يحل  ُشا الاكرتاخ س

اس خلالًيهتا ، و نشا سسبةٔل حتسيس وػائفَ يف اـليثاق . طلعل ميىن اًلول ٔبهَ ثوخس ُياك زكاتة ًًضاظاث جمَ  

 ألسن ًىوهنا ظـحة ، ٔلهَ جية ٔبن ىصاكدَ ثضلك حمسوذ و كري سعَق و كري سدارش.

َ  ألسن يفضي اٍمتخؽ ابالس خلالًية و اذلصية يف اختار كصازاثَ ٕاال ٔبن اذلس سن ُشٍ الاس خلالًية ؾن زمغ ٔبن جم

ظصيق زكاتخَ متىٌَ سن حتليلَ ًفـاًية ٔبنرث و سن حعوهل ؿىل زلة ٔبنرب سن ظصف اصلول لكِا و ُو سا يؤذي ٕاىل 

 ٕايصاذي .  حتليق احرتام ذويل ًخساتري جمَ  ألسن و ٕاىل ثيفيشُا ثضلك تاسي و

نٌل يؤذي رعل اىل ثلَيط اًيؼصت اًلائةل تبٔن جمَ  ألسن يلوم ابًخساتري اـلشهوزت ؿىل ٔبساش سزياهيني و ثضلك 

كري حياذي ، و هضيف خاهحا خسيسا يف اـلوضوغ و ُو رضوزت ثوسؽ ُشٍ اًصكاتة ٕاىل اًخساتري اإلضافية و 

حىييف اًزناغ هوهَ مي  بٔو ال مي  ابًسؿل و ألسن اًخلسيصية اًيت يلصزُا جمَ  ألسن و نشا ؿىل حاالث 

 اصلًويني .

                                                           
1
 56، ض  2006معميص هـمية ، ذسلصظة ألدم اـلخحست ، زساةل ًييي ذنخوزاٍ يف اًلاهون اًـام ، خاسـة ادلزائص ، س ية     
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و ًلس ػِص جساؤل ؾن  ذوز اطلي ثَـحَ اقلوكة ٔبسام ادذعاض جمَ  ألسن ذاظة ٕارا ظاذف    و ٔبن ثـسى 

 جمَ  ألسن ؿىل ادذعاظاث اقلوكة ٔبو ٔبن متاذى يف ٕاظساز كصازاث راث ظاتؽ كضايئ.

و معَيا جنس ٔبن اقلوكة ال ميىهنا ٕاًزام افلَ  إبثحاغ وهجة سـيية رعل ٔلن كصازاث  و ظحلا ـلا ُو سـمول تَ كاهوان

افلَ  يفرتط فهيا اًرشؾية و اًلاهوهية و اقلوكة ال ميىهنا ٔبن ثخسذي سن بٔخي سصاكدة ُشٍ اًلصازاث ٔبو ٔبن حيول 

 هبا اًدضىيم يف كاهوهيهتا ، ٔبو حىت اًححر ؾن سسى سعاتلهتا ٌَميثاق .

َ  هل اذلق ٕاوضاء كاهون و ًي  ٌَمحوكة اذلق يف اًوكوف ضسٍ ، كري ٔبهَ تان سن اـلفصوط ٔبن يىون ًِا فافل

 اذلق يف سواهجخَ يف حاةل خماًفذَ ٌَميثاق . 

كري ٔبن ُشٍ اًلسزت يف زكاتة سعاتلة ٔبؾٌلل افلَ  ٌَميثاق ضئيةل و ضيلة ابـللازهة سؽ ثـازضِا يف اًـسيس سن 

اـليثاق ، نٌل ٕان اقلوكة ال ميىن ًِا ذَق اـلواهجة اـلحارشت سؽ افلَ  ًىن ألسص خيخَف ًو نيا  اـلصاث كلاًفاث يف

ٔبسام حاةل ثـسي جمَ  ألسن ؿىل ادذعاظِا و ذَعَ ٌَجواهة اًس ياس ية و اًلضائية ، و يف ُشٍ اذلاةل يىون 

 و ًخفسرٍي ارلاض ٌَميثاق .  افلَ  كس جتاوس ادذعاظاثَ اىل ادذعاظاث ألهجزت ألدصى مبحغ ايصاذثَ

 رلامتةا

تـس ٔبن سَعيا اًضوء يف ُسا اًححر حول سسى كسزت اـليثاق الاذمي يف ثلس مي اًسَعاث تني ٔبهجزت ألدم 

اـلخحست ثلس امي ؿاذال ذون ثسذي هجاس يف ادذعاظاث هجاس ٔبدصى و ذاظة تني جمَ  الاسن و حموكة اًـسل 

ية ، و تـس كياسٌا تسزاسة ٍلو  ؿة سن اذلاالث ، وسسى فاؿَية ُسا اـليثاق ؿىل سس خوى افلمتؽ اصلويل ، اصلًو

يا يف اـلساطمة ، ٕاىل اس خزالض اًيخاجئ و ارلالظاث اـلوضوؾية ، ـلا ثلسم يف ُشا اًححر  حبير حاًو

و  ففي سسبةٔل اًخفسري هعوض اـليثاق الاذمي ميىن اًلول ٔبن ألهجزت اًصئيس ية ًِا ٔبن ثفرس اًيعوض ارلاظة هبا

مبِارما   و ابًخايل ال ميىن دلِاس ٔبن يخـسى ذازح ادذعاظَ فِو حص يف ادذعاظَ و سس خلي ٔبساسَ ، تيامن ال 

ميىن هل اًخسذي يف ادذعاض كرٍي .  و ُيا يبئت ذوز اقلوكة ثضبٔن اـلسائي اًلاهوهية اـلخـَلة تبٔوخَ وضاظ ألهجزت 

وء ٌَمحوكة السدضازهتا يف اـلوضوغ ، و سؽ رعل اهفصذ افلَ  ، حير ثـصضت ازلـية اًـاسة سٌش اًحساية ٕاىل اٌَج

تلصازاثَ اًس ياس ية ذاظة ذون اذلاخة ٕاىل زكاتة سن اقلوكة سواءا فامي يخـَق ابختارٍ ٌَلصازاث ٔبو اًصكاتة ؿَهيا ٔبو 

ا ، و ُىشا جنح جمَ  ألسن يف ٕاكاسة هؼام كاهوين ذاض تَ و سذفق ؿَيَ ذاظة ابًًس حة ٌَلصا زاث اًيت ثفسرُي

ا سن ٔبخي ثعحيق اًفعي اًساتؽ سن اـليثاق . ٔبسا سا سواُا سن الادذعاظاث فيخجَ اًوضؽ حنو حصثية  يعسُز
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تـغ اًصكاتة ؿىل ٔبؾٌلهل ذاظة ٕارا تاهت سضرتنة و ُشا اسدٌاذا ٕاىل سواتق وخسث يف اـلايض 
1
، و ابالسدٌاذ  

تة و اًخوسؽ فهيا ًيعحح ادذعاظِا ٔبساسا ٕافذائيا يخـَق ٕاىل ُشٍ  اًسواتق يخـني اًلول ٔبن ؿىل اقلوكة ٕاكاسة زكا

ٔلهجزت اـليؼمة و ادذعاظاهتا و ؿالكاهتا فامي تيهنا و نشا زكاتة سسى ثساذي ُشٍ الادذعاظاث فامي تيهنا و سسى 

 سالءسهتا ٔبو سساسِا ٔبو ثـازضِا سؽ اـليثاق و سؽ اًلاهون اصلويل معوسا .

ة كَّحت سَعة جمَ  ألسن ؿىل اًرشؾية ٔبو اًلاهوهية يف هؼام ألدم اـلخحست ، و حسة سا يحسو ًيا ىصى ٔبن اقلوك

و نيديجة طلعل فان اقلوكـة ال متازش زكاتة تاسةل و صاسةل ؿىل ٔبؾٌلل افلَ  و ثـخرب ُشٍ اًصكاتة حمسوذت يف 

 اًوكت اًصاُن  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ًلدول اصلول يف اـليؼمة ،     و ُيا ميىن اإلصازت ٕاىل سا ٔبظسزثَ حموكة اًـسل اصلًوية يف ٔبزاهئا الاسدضازيـــة ارلاظـة  

  -ؿىل سخيي اـلثال  –و كضية هفلاث ألدم اـلخحست     
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 كامئة اـلصاحؽ

  اًس يايس ٌَضـوة يف اًلاهون اصلويل اًـام اـلؤسسة اًوظيية ذ/ سـس ػل ٕاسٌلؾيي معص ، ثلصيص اـلعري

 1986ٌَىذاة، ادلزائص، 

  ،1972ذ/ اًليميي َلس ظَـت ، ألحاكم اًـاسة يف كاهون ألدم، سًضبٔت اـلـازف، اإلسىٌسزية سرص. 

 1973ة ألوىل ذ. ٕاجصاُمي َلس اًـياين ، اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي اصلويل ، ذاز اًفىص اًـصيب ، اًلاُصت ، اًعحـ 

. 

  ية  " ، جمةل اًـَوم ذ. كيش ارلري ،" اـلياسؿاث اًلاهوهية و اًس ياس ية يف كضاء حموكة اًـسل اصلًو

 . 1994ًس ية  02الاحامتؾية و اإلوساهية ،    خاسـة ابثية ، اًـسذ 

 اًـام، ذاز  ذ/ َلس ساسم ؾحس اسليس و َلس اصلكاق َلس سـيس و ذَيفة ٕاجصاُمي ٔبمحس ، اًلاهون اصلويل

 .2003اـلعحوؿاث ادلاسـية، اإلسىٌسزية، سرص، 

  معميص هـمية ، ذسلصظة ألدم اـلخحست ، زساةل ًييي ذنخوزاٍ يف اًلاهون اًـام ، خاسـة ادلزائص ، س ية

2006 . 

  ،ذ اًفذالوي سِيي حسني ، اًوس يط يف اًلاهون اصلويل اًـام، ذاز اًفىص اًـصيب، تريوث    ًحيان

2002 . 

  /َلس ساسم ؾحس اسليس و َلس اصلكاق َلس سـيس و ذَيفة ٕاجصاُمي ٔبمحس ، اًلاهون اصلويل اًـام، ذاز ذ

 .2003اـلعحوؿاث ادلاسـية، اإلسىٌسزية، سرص، 
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ًخوهجاث ادلسيست ٌَس ياسة ارلازحية اًعيًيةا  

      ظية مجيةل/اصلنخوزت

-مخي  سَياهة -خاسـة ادلياليل توهـاسة      

 

:سلسسة  

ثلؽ مجِوزية اًعني اًضـحية يف رشق بٓس يا ؿىل اًساحي اًلصيب ٌَحاسفيم، و عم سن ٔبنرب اصلول يف اًـاؾل       

سن حير اـلساحة  ٔبوال و اًحاًلة جسـة ساليني و ست سائة ٔبًف هيَو سرت سصتؽ، ذما جيـَِا حتخي اـلصثحة اًثاًثة  

ًحاًف ؿسذضم حوايل سَياز و زالج سئة  سَيون وسمة. و وزاء زوس يا و نيسا، و سن حير ؿسذ اًساكن اثهيا و ا

 ثـس اًعني سن ٔبؾصق اذلضازاث و ٔبثصاُا يف اًـاؾل ٔلهنا صلكت واحست سن ٔبكسم اـلسهياث و ٔبزكاُا.

اًيؼام الاصرتايك ؿىل اثص  ثبٔسي  مجِوزية اًعني اًضـحية  يف اًفاحت سن  1949ًلس اثحـت اًعني سٌش  ؿام 

ري سن الاجناساث ٕاال ٔبهنا ؾل حىن تافية ًالضعالغ ابـلاكهة اًيت تاهت جسـ  ٕاٍهيا ذما حـَِا ٔبنخوجص و حللت اًىث

ؿىل يس زئيسِا "ذوهف سيوتيٌف." ُشا  اًصئي   اطلي ظحق  فَسفة   1978ثخخىن ٍلوؿة سن اإلظالحاث س ية 

زافـا صـاز "ؾحوز اٍهنص سؽ واكـية هتمت ابًلاية ؿىل حساة اًوس يةل، سـمتسا ؿىل سدسٔب اًخسزح يف اإلظالخ و 

اًححر ابٔلكسام ؾن ألجحاز اًيت ميىن اًوكوف ؿَهيا". و تاهت هديجة ُشٍ اًفَسفة اًرباقٌلثية ثعاؿس اًلوت 

 الاكذعاذية، اًـسىصية و اًس ياس ية ٌَعني.

 ختَهيا ؾن يف  -و جتس يسا ٌَمسزسة اًواكـية اًيت حصنز ؿىل سفِوسم اًلوت و اـلعَحة -ثؼِص جصاقٌلثية اًعني،  

اًضـازاث اإليسيوًوحية ذسسة ٌَمعَحة اًوظيية، واًيت ػِصث يف ٕاذزاوِا ٔلطمية اًلوت الاكذعاذية يف اًًسق 

اصلويل ـلا ًِا سن بآثز ؿىل ساكهة اصلوةل و هفورُا، و يف سواهحهتا ًلك اًخلرياث الاكذعاذية و اًس ياس ية اًيت 

اء اذلصة اًحازذت  و اًيت ؿىل ٔبساسِا ثحًت ثوهجاث خسيست يف  حصثخت ؾن اهنياز  الاحتاذ  اًسوفييت و اىهت

 ؿَيَ، و وفلا ًِشا اًس ياق هعصخ اإلصاكًية اًخاًيةو  س ياس هتا  ارلازحية

 سا عم اًخوهجاث ادلسيست ٌَس ياسة ارلازحية ٌَعني ؟و سا ُو بٔسَوهبا يف حتليق ٔبُسافِا؟
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:و ـلـادلة ُشٍ اإلصاكًية، وس خـصط اقلوزين  اًخاًيني  

 اقلوز ألول: بٔس حاة  اًخوهجاث ادلسيست ٌَس ياسة ارلازحية اًعيًية.

 اقلوز اًثاين:  ألسَوة اًعيين يف اًس ياسة ارلازحية.

 اقلوز ألول: بٔس حاة اًخوهجاث ادلسيست ٌَس ياسة ارلازحية اًعيًية:

سَمي  و زٔبث يف  ػي ػَت اًعني سمتسىة  يف ؾِس اإلظالحاث الاكذعاذية ابـلحاذئ اشل  ٌَخـايش اً    

ية ادلسيست، بٔن احرتارما  و الاًزتام هبا يىديس ٔبطمية ٔبنرب ٕار "س خؤسن ُشٍ اـلحاذئ اشل  ذوزا  اًخحوالث اصلًو

ية سـا، نٌل س خرفف سن س يعصت اًلوى اًىربى ؿىل  ٔبنرب يف ذمع اًسالم اًـاـلي و جضجيؽ اًخمنية اًوظيية و اصلًو

ية " .اًساحة اصلًو
1
  

شل  ابًًس حة ٌَعني و ذاظة سا يخـَق ابًس ياذت اًوظيية و ؿسم اًخسذي يف اًضؤون اصلاذَية سن فاـلحاذئ ا 

اًثواتت يف اًس ياسة ارلازحية  و ٕان ادذَفت ظصق اذلفاع ؿَهيا سن فرتت ٕاىل ٔبدصى، ٕار" يوحض حتَيي ًسَوك 

ت فامي خيط اذلفاع ؿىل اـلحاذئ اًعني يف اًس ياسة ارلازحية ٔبهنا ذَيط سن اًدضسذ و اـلصوهة.  فاذلىوسة سدضسذ

ألساس ية و ًىهنا سصهة يف اًوسائي اًخعحيلية و اًخلٌية. اـلحاذئ اًيت ال يلدي اًخفاوط ثضبهٔنا عم ثغل اـلخـَلة 

ابـلعاحل اذليوية اًوظيية سثي رشؾية اًيؼام  و س ياساث  اًلوت اصلاذَية. ٔبسا اـلحاذئ اًيت يلدي اًخفاوط ثضبهٔنا 

ا اًعني سن ألًووايث، حير يفصق اًلاذت اًعيًيون تني اـلحاذئ اًصئيس ية و اـلحاذئ اًحالقية. فِىي اًيت ال ثـ  خرُب
2

ثـرب اـلحاذئ اًصئيس ية ؾن اـلعاحل اًوظيية اذليوية و عم ثخضمن اـلعاًحة و اصلفاغ ؾن اًس ياذت، ٔبسا اـلحاذئ  

 ًٔلُساف اًس ياس ية ٌضلوةل.  اًحالقية فذخـَق ابٔلُساف اًثاهوية اًواكـة ذازح افلال اًفوزي

                                                           
1
 Quan Jiadong, “The current relevance of handling international relation in accordance with the five principals of 

peaceful of coexistence”. International review, volume n° 01, august, 1994, p. 14.   

2
 Edited  by: Steven W.Hook, comparative foreing policy adaptation srategies of the great and emerging powers”.  

Quansheng  zhao, “ Modernization , natioalism and regionalism in china united states of America, New Jersy, Prentice 

Hall , 2002 , p. 67.  
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و اذلليلة ٔبهَ  زمغ متسم  مجِوزية اًعني اًضـحية   سٌش ثبٔسيسِا هبشٍ اـلحاذئ ٕاال  ٔبن س ياس هتا ارلازحية 

ية اًيت ٔبؾلدت   اهنياز الاحتاذ اًسوفييت سن  حتصزث سٌش اإلظالحاث  الاكذعاذية و لك  اإلفصاساث اصلًو

  اتخـسث ؾن اًعاتؽ اإليسيوًويج  يف سَوتاهتا ارلازحية.   الاوضلال تخحليق ألُساف اًثوزية، و

 ٔبثص اإلظالحاث الاكذعاذية ٌَعني  ؿىل ثوهجاث س ياس هتا  ارلازحية: -1    

ساؿسث س ياسة اإلظالحاث الاكذعاذية ؿىل ٕاؿاذت حصثية ألًووايث يف اًس ياسة ارلازحية اًعيًية، حير 

ية ٔبؾعيت ٔبطمية ابًلة ًإلزساغ تدمنية الاكذع اذ و حـي اًعني ذوةل اكذعاذية نربى. " ٕان اإلسرتاثيجية اصلًو

ٌَعني، و ثسخة اًخعاؿس الاكذعاذي، ٔبظححت ٔبنرث ظموحة... فاًعني حتمي ظموخ زثحة اًلوت اًىربى، فِىي 

ثخعَؽ ٕاىل هف  اًسٌلث اًيت اجسمت هبا اًلوى اًلصتية و اًياابن ؾيس اؾخساهئا ؿىل اًعني".
1

 

ية ٔبُسافا ٔبدصى و ؿَيَ ٔبظحح ٌَع  ٕاىل خاهة ٔبُسافِا اًخلَيسية و  –ني،  و هؼصا ًإلفصاساث اصلاذَية و اصلًو

اًثاتخة
2
ٕار " اؾخربث اًس ياساث  ارلازحية ٌَعني يف اًس يواث ألذريت ذفاؾية ٕاىل حس هحري، حير جسـ  ٕاىل  -

ية جسمح ًحىني ترتنزي سـؼم ظاكاهتا حنو اصلاذي  اس خجاتة ًخحسايث اًخمنية. حصيس اًس ياسة  ذَق ػصوف ذًو

ارلازحية اًعيًية ؿىل وخَ اًخحسيس سٌؽ ٕاوضاء اًخحاًفاث ضسُا و ذاظة يف اـلياظق افلاوزت ًِا  و اًيت حتس سن 

حصيهتا يف اًـمي و اٍمنو الاكذعاذي، ضٌلن اًوظول ٕاىل ألسواق ارلازحية ًخرصيف سٌخجاهتا، و اذلعول ؿىل 

ية اًالسسة ًخحليق ا ًخمنية اصلاذَية مبا فهيا اًعاكة و ًىن ًي  اًعاكة فلط، تي ؤبيضا ثبٔسني حميعِا ـليؽ اـلواذ ألًو

ا ؿرب اذلسوذ و الس امي يف اًخخت و صيٌجياهف ) (، و ثـزيز ؿاؾل سذـسذ Xinjiangاًخحسايث اًيت هتسذ اس خلصاُز

ٔلسصيىية." ألكعاة سن صبٔهَ ٔبن حيس سن كوت و هفور اًلوى اًىربى و ذاظة اًوالايث اـلخحست ا
3

 

 ُسف اًعني يف بٔن ثعحح كوت اكذعاذية ؾؼم :      1 -1

                                                           
1
 Niquet Valerie « China’s future role in world affairs : An enigma ?, Politique étrangère , special issue, september, 

2008, p.53. 

ياذت اًوظيية، اقلافؼة ؿىل وحست ألزايض اًعيًية متثي ألُساف اًخلَيسية واقلوزية و اًيت ثـخرب سن اًثواتت يف اًس ياسة ارلازحية ٌَعني وعم:  حٌلية اًس  -4 

 و ثلضل ذوز كياذي ٕاكَميي. 

3
 Fred Bergsten C, Charles Freeman & others, « China’ s rise challenges and opportunities," Washington  DC, 

Peterrson institute for international  economics . Center for strategic and international  studies, 2008, p.212 
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صلكت سسبةٔل اٍمنو الاكذعاذي ُسفا زئيس يا ٌَس ياسة ارلازحية اًعيًية سٌش ثبٔسي  اًيؼام اًض يوؾي فهيا،     

حت و ًىن حاًت مجةل سن اًـواسي ذون رعل، فاًعني كدي الاهفذاخ تاهت سوازذُا الاكذعاذية حمسوذت. نٌل ًـ 

 اًؼصوف ارلازحية )اًضلوظاث ألسصيىية و اًسوفييدية ( ذوزُا يف اس متصاز ختَف اًعني.

ًلس اندست ؾوذت اًِسف الاكذعاذي اًخمنوي ٔبطمية ابًلة يف ٔبُساف اًس ياسة ارلازحية ٌَعني سٌش ؿام     

عاذية ٔبؾعت سن حني ثحًت ُشٍ اصلوةل ؿىل يس زئيسِا "ذوهف سيوتيف" ٍلوؿة سن اإلظالحاث الاكذ 1978

ذالًِا ألًووية ٌَمنو الاكذعاذي ؿىل حساة الاؾخحازاث اإليسيوًوحية، اًيت ؾل جساؿس اًعني يف الازثلاء ٕاىل 

سعاف اًلوى اًىربى. ًزييس اهنياز الاحتاذ اًسوفيييت و اىهتاء سصحةل اذلصة اًحازذت سن  ثبٔنس اًعني سن حصة 

ا ؿىل اذلعول ؿىل اًلوت الاكذعاذية  و  ديازاهتا اإلسرتاثيجية اـلخـَلة ابإلظالخ و الاهفذاخ ٔبوال، و اثهيا ٕارصاُز

اندساة اـلزيت اًخيافس ية يف وكت حىصست فيَ ُميية اًلوت الاكذعاذية، و ثسمعت فيَ س ياسة الاؾامتذ اـلخحاذل 

 ٔبن اًخوكف ؾن تني اصلول، ًِشا هتسف اًعني ٕاىل حتليق اـلزيس سن اٍمنو الاكذعاذي و اندساة اًخىٌوًوحيا رعل

 معَية اًخمنية سوف يـيسُا ٕاىل اًعفوف ارلَفية.

ا ـلا ًِا   و ؿَيَ ثخجسس اًصقحة يف حٌلية جتصتة اإلظالخ الاكذعاذي و حماوةل ٕاجياذ اًرشوظ اـلالمئة الس متصاُز

 سن ٔبطمية يف تياء ذوز اًعني اـلس خلدًل.

 ُسف ضٌلن ٕاسساذاث اًعاكة: 1-2

ية  و ذاظة اًيفط و ٔبثص منو الاكذعاذ اً        عيين ؿىل ازثفاغ حعة اس هتالك  ُشٍ اصلوةل سن اـلوازذ ألًو

اًلاس، ذما ٔبظحح يضلك ُاحسا هحريا ابًًس حة  ٌَلاذت اًعيييني. و كس ٔبسفص ُشا اًزتايس اـلس متص ٌَحاخة ٕاىل اًعاكة 

ية و ذاظة اًيفط. ٕان " ٔبنرث سا جسـ  ٕاًيَ   ؾن سـي اًعني ٕاىل ضٌلن اذلعول ؿىل سعاذز خسيست ٌَموازذ ألًو

ضٌلن ثسفق اإلسساذاث سن اًلاس، اًيفط، و اـلـاذن ألدصى و اًسَؽ اًعياؾية. ففي اًلياذت اًعيًية ُو ُاح  

، ٔبظححت اًعني اـلس خوزذ اًـاـلي اًثاين ٌَيفط،  و هبشا اهخلَت اًلياذت،  و ثرسؿة هحريت ٕاىل سا يسم  2003

ت فصكة  اًصئي  "ُيو حييخاو" و اًوسيص ألول "وان هيهنوهف"  ٕاىل وضؽ "تستَوساس ية اًيفط". و ؿَيَ سازؾ

ٕاسرتاثيجية حموكة ًضٌلن وازذاث اًعاكة ًي  سن اصلول افلاوزت و ذول بٓس يوية  سثي: زوس يا اهسوهيس يا و 
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س خلالل اسرتاًيا  فلط، تي ٔبيضا سن سوزذين تـيسين سثي ٕافصيليا و ٔبسصياك ادليوتية. نٌل خسذث اًعني هجوذُا ال

اًيفط و اًلاس يف معَية ذق انكوش ارلعص يف اًياابن و ذول حٌوة رشق بٓس يا."
1
  

 ُسف ٕازساء هؼام ؿاـلي خسيس:  1-3

ية، ٕار زسؿان  1949زفضت اًعني سٌش ثبٔسي  ازلِوزية اًضـحية يف     ًـة ألذواز اًثاهوية ؿىل اًساحة اصلًو

ًسوفيييت،  نٌل اهخلسث سَوك اًس ياسة ارلازحية ألسصيىية اًيت سا ػِص ارلالف تيهنٌل و تني حَيفِا الاحتاذ ا

 معَت ؿىل ثسط هفورُا يف اًـاؾل ابمس حلوق اإلوسان و اصلميلصاظية.

و اذلليلة ٔبن ُشا اًصفغ ٌَهتميش و ٕاكعاء تـغ اصلول سن ًـة ذوز ٔبنرث فـاًية يف ٕاذازت اًضؤون     

ذت. فاًعني سلذيـة ٔبن اًواكؽ اصلويل يضِس ثلرياث معيلة جتـي سن اصلاذَية، ساذ تـس اىهتاء سصحةل اذلصة اًحاز 

ُميية كوت  واحست ٔبسصا كري سلدول، ٕار ُياك ذول ٔبدصى نثريت خمخَفة سن حير اًثلافاث و ألذاين و سس خوى 

ـلساوات. اٍمنو الاكذعاذي سن حلِا  ثلصيص صؤوهنا و اـلضازنة يف ٕاذازت اًضؤون اًـاـلية ؿرب اًدضاوز وفلا ـلحسٔب ا

ًِشا ال ميىن صلوةل واحست ٔبن ثلوذ اًـاؾل، و جسري لك ُشٍ الادذالفاث، طلعل ثـخرب اًيديجة اـليعلية وحوذ ؿاؾل 

 سذـسذ ألكعاة.

و ؿَيَ يـخرب ُسف جضىيي هؼام ذميلصاظي سذـسذ اًلعحية ُسفا زئيس يا يف اًس ياسة ارلازحية اًعيًية ذاظة    

ييا ٌَلوت ألسصيىية، ساؾية تشعل ًفرتت سا تـس اذلصة اًحازذت " فاًعني حصفغ اس متصاز اًيؼام اصلميلصاظي جصسذَ ُز

اًحاس يفييك.  -الٓس يوي-ٕاىل جضىيي هؼام ذميلصاظي سذـسذ ألكعاة، متثي فيَ اًعني اًلوت اًصئيس ية يف اقليط 
2
 

لدَية ٌَيؼام اصلويل ال تس سن بٔن فاًس ياسة ارلازحية اًعيًية  ثسزك ٔبن " اـلساطمة اًفـاةل يف جضىيي اًحًية اـلس خ 

جس حلِا ساكهة ٕاكَميية، رعل ٔبن اًحيئة اإلكَميية الٓس يوية ثلسم كاؿست ازحاكس ٔبساس ية و سسذال ًخحليق اـلعاحل 

اًعيًية ؿىل اـلس خوى اًـاـلي." 
3

       

                                                           
1
 Willy Wo, Lap Lam, « Chinese Politics in the  Hu Jintao Era New Leaders, New Challenges », New York, An East 

Gate Book, 2006, P.158. 

2
 .60، ض 2001، حويَية 145ًـسذ ، ااًس ياسة اصلاذَيةجضن جض اميو، "الاجتاٍ حنو ؿاؾل سذـسذ ألكعاة . زؤية ظيًية "،   

3
 .21ؾحس اًلاذز َلس فِمي ، سصحؽ ساتق، ض.   
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و زمسيا سن كدي اصلول يف اذلليلة ثسزك اًعني حيسا ٔبن اؾامتذ هؼام اًخـسذية اًلعحية يـخرب اؿرتافا رصحيا     

ية، ال ثلي يف ٔبطميهتا و  اًىربى و ذاظة اًوالايث اـلخحست ألسصيىية مبصنز اًعني نسوةل نربى ؿىل اًساحة اصلًو

هفورُا ؾن ُشٍ اًلوى. نٌل ثسزك ٔبهنا "ثعصخ حتساي هحريا ابًًس حة ٌَوالايث اـلخحست و ابيق اًـاؾل سن جمصذ وضـِا 

خسيست ٔلن ُشٍ اًلوى اًعاؿست جس خعيؽ سؾزؿة الاس خلصاز اصلويل اًلامئ و ختَق  نلوت اكذعاذية ؿاـلية ؾؼم 

ىزاؿاث اكذعاذية. ألسثةل الٔنرث وضوحا: ٔبـلاهيا يف هناية اًلصن اًخاسؽ ؾرش و اًياابن و ٔبـلاهيا سن خسيس يف تساية 

س يواث اًلصن اًـرشين."
1
  

اإلذزاك اًعيين ٌَخلرياث اصلوًية ادلسيست: -2  

متزي اًس ياسة ارلازحية اًعيًية ًفرتت سا تـس اذلصة اًحازذت ابًخحَيي اـلوضوؾي ذللائق اًواكؽ اًس يايس ح     

 اإلكَميي و اًـاـلي ؿىل اًيحو اًخايل:

* يـخرب اهنياز الاحتاذ اًسوفيييت فصظة ابًًس حة ٌَعني  ٔلهَ ٔباتخ ػِوز تيئة ٕاسرتاثيجية خسيست ؿىل اًعـيس  

ا اس خوحة ٕاؿاذت اًخرعيط ًٔلُساف و الاسرتاثيجياث. فداًًس حة ًِشٍ اصلوةل  سال اًىثري الٓس يوي و اًـاـلي، ذم

سن اًضلوظاث اًس ياس ية ألسٌية )مبا فهيا سضلك اذلسوذ سؽ الاحتاذ اًسوفيييت(، فذحسًت اًحيئة اإلسرتاثيجية 

ية ٌَيؼام اصلويل اًس ياسة ارلازحية ألسٌية اإلكَميية ٌَعني و نشا اًحيئة اًـاـلية ، ٕار حصز ثلري اًحيئة اًِيلك 

اًعيًية سن مجةل سن اًليوذ اًيت تاهت حىدَِا يف فرتت اًلعحية اًثيائية سىدس حة ُاسضا واسـا ٌَخحصك، و فصظا 

 خسيست ٌَخـاسي سؽ اًـسيس سن اًلضااي اًيت تاهت حىصا ؿىل اًلوثني اًـؼميخني ٔبزياء اذلصة اًحازذت. 

ية "فذحصهت ابجتاٍ سن ُيا، سـت اًعني ٕاىل رض    وزت اندساة ذوز سمتزي يف ثفاؿالث اًحيئذني اإلكَميية و اصلًو

ٍلوؿة كضااي تاهت مبزنةل حماوز ٔبساس ية ثـني ؿىل وضف حليلية اًخلرياث يف منط اًخفىري اًعيين و منارخَ 

 ًً ض يط يف سصحةل اًلعحية اًسَوهية ٌَخحول سن سوكؽ الاحنساز اًًس يب يف سصحةل اًلعحية اًثيائية ٕاىل الاهفذاخ ا

ألحاذية، ألسص اطلي فصط ؿىل اًعني ٔبن جتِز هفسِا ٌَححر ؾن سلوساث ذوز خسيس يخالءم و حلائق اًخليري 

                                                           
1
 Fred Bergsten C, Charles Freeman & others, Op. Cit, p.10. 
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فذثخت سن ذالهل ساكىهتا اصلًوية يف ؿاؾل اهنازث فيَ ٔبس  الاحذاكز اصلويل ًلوثني ؾؼمخني : اًوالايث اـلخحست و 

الاحتاذ اًسوفيييت." 
1
  

ؿاؾل سا تـس اذلصة اًحازذت ؾن اًـاؾل اطلي تان سائسا ٔبزياء ُشٍ اذلصة سن حير ؿالكاث اًلوت و * خيخَف   

اـلعاحل اإلسرتاثيجية، ٕار "تـس ثفىم الاحتاذ اًسوفيييت، ؾل ثـس اًعني ابًًس حة ٌَوالايث اـلخحست توضـِا كوت 

سٌافسة ٌَوالايث اـلخحست ؿىل اًعـيس اإلكَميي و اًـاـلي." 
2

 ثسزك ٔبن اًوالايث اـلخحست ؾل ثـس حتخاح ٕاٍهيا فاًعني  

ًخخخىن سواكف سضرتنة ضس الاحتاذ اًسوفيييت و ابًخايل ثـؿل ـلارا ٔبذشث اًوالايث اـلخحست ثخحصز سن ضلط 

اًخلايض ؾن اىهتاتاث اؾخحازاث اًلمية يف اًعني."
3
نٌل ثسزك ٔبن سواهجة اًوالايث اـلخحست يـخرب ٔبسصا كري جمسي و  

اًخحاًف ضسُا سـسوسة، ًِشا ثلذيض اًرضوزت الاهسساح ٔبنرث يف اًيؼام اصلويل و سؤسساثَ. ان اًعني  ٕاساكهية

ية و اًرتاحؽ ؾن رعل يلكفِا نثريا ابإلضافة ؿىل ٔبن اهنياز الاحتاذ اًسوفيييت حـي  كس ازثحعت تـمق ابًحيئة اصلًو

ا بٓدص ٔبكعاة اًض ي وؾية، لك ُشٍ اًـواسي جتـي اًعني ثسمع ُشٍ اصلوةل حمط ٔبهؼاز اصلول ألدصى ابؾخحاُز

 ؿالكاهتا سؽ اًوالايث اـلخحست.  

ية، ذما يثري خماوف    * ٔبذزهت اًعني ٔبن فرتت سا تـس اذلصة اًحازذت جضِس ثعاؿس كوى خسيست ؿىل اًساحة اصلًو

دلسيست و و زفغ اًلوى اًـؼم  طلعل. و يخجسس ُشا اًصفغ يف ظوز خمخَفة ثرتاوخ تني احذواء ُشٍ اًلوى ا

حماوةل اس خزناف سعاذز كوهتا. ًِشا معَت اًس ياسة ارلازحية اًعيًية ؿىل ثبٔهيس اًعـوذ اًسَمي، و ساهل سن 

اجياتياث ؿىل الاس خلصاز يف بٓس يا و يف اًـاؾل لكَ سن هجة، و ٕاساكهية حتليق سٌافؽ سضرتنة و سعاحل سذحاذةل سؽ 

 اًلوى اًـؼم  سن هجة ٔبدصى .

اصلاذَية اًيت صِسهتا اًعني ثسخة اإلظالخ الاكذعاذي ؿىل ثليري هؼصت اًس ياسة * ساؿسث اًخحوالث   

ية تـس  ية، و ثبٔنسث ُشٍ اًيؼصت ابًخلرياث اًيت ؾصفهتا اًساحة اصلًو ارلازحية اًعيًية ٕاىل اًلاهون و اًرشؾية اصلًو

                                                           
1
 .  16ؾحس اًلاذز َلس فِمي ، سصحؽ ساتق، ض  

2
ؿاسوذ ، " سلوساث اًعـوذ اًعيين"، خاسـة اًلاُصت لكية الاكذعاذ  "،  اًفعي نخحَ َلس سـس ٔبتو اًعـوذ اًعيينُسى سيخيى ، ذسجية ؾصفة َلس،" ،    

 .120،  ض 2004و اًـَوم اًس ياس ية سصنز اصلزاساث الٓس يوية، 

3
،  ض 2004"، اًعحـة ألوىل، ٔبتو ػيب:"سصنز اإلسازاث ٌضلزاساث و اًححوج اإلسرتاثيجية ، سس خلدي اًـالكة الٔسصيىية اًعيًيةؾحاش ؾعوان درض،  "  

66  . 
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ية ـلا كس حتللَ ًِا سن اىهتاء اذلصة اًحازذت. ٕار زٔبث اًعني رضوزت اـلضازنة يف ألظص  اًلاهوهية و اـل ؤسساثية اصلًو

سٌافؽ تسال سن اس متصاز زفضِا ذما يليس حصنهتا يف افلمتؽ اصلويل، ًِشا " اهضمت اًعني اًرباقٌلثية، و ًخحليق 

ية ًٔلس حاة اًخاًية: ٔبوال ميىن ٔبن يىون الاهضٌلم رشظا ٌَحعول ؿىل  سعاذلِا ارلاظة ٕاىل ُشٍ اـليؼٌلث اصلًو

ساؿساث اـلاًية سن ظيسوق اًيلس اصلويل، ٔبو اًحيم اًـاـلي و اطلي يضرتظ اًـضوية فهيٌل. اثهيا تـغ اًفوائس، تاـل 

ية ٔبظححت ٔبنرث ٔبطمية ًخعييف اـلسائي اًس ياس ية اًِاسة ) مبا فهيا ألسن(، ٕاهَ ظحيـي ٔبن  ٔلن اـليؼٌلث اصلًو

ُميية كوى ٔبدصى سثي اًوالايث  ثححر اًعني ؾن ذمازسة كوهتا يف ُشٍ اـليؼٌلث ٕارا ٔبزاذث فلط ٔبن ثـصكي

اـلخحست. بٔذريا يس خـمي الاهضٌلم ٕاىل ُشٍ اـليؼٌلث ًخجية اًيلس. هيف جس خعيؽ اًعني ٔبن هتمت تـسم اـلحاالت 

ذللوق اإلوسان ؾيسسا حىون ظصفا رمٌل يف اثفاكياث حلوق اإلوسان".
1

 

حةل اذلصة اًحازذت  يس خوحة سهنا ٕاؿاذت * ٔبذزهت اًعني ٔبن اًخلرياث اًيت سست اًيؼام اصلويل تـس اىهتاء سص   

اًيؼص يف حىييف س ياس هتا ارلازحية  ؿىل حنو يؤسن اهسساهجا يف الاكذعاذ اًـاـلي و اًخفاؿالث اًس ياس ية، 

ية. سن ُيا "اجتِت اًعني حنو اؾامتذ ظصق خسيست ٌضلفاغ ؾن  ابًضلك اطلي جيـَِا كري رممضة ؿىل اًساحة اصلًو

ٔبنرث صموسية و ٔبكي ؾيفا. فاًعني ٔبذشث حمني اسرتاثيجياث ٕاذازت اًرصاغ الٔنرث  حست  سعاذلِا، و رعل تبٔساًية

مبضاسني خسيست ال ثـمتس ٕاىل اـلواهجة تلسز سا ثـمتس ٕاىل ٕاكٌاغ الٓدص تلوت اًعني و ساكىهتا اإلكَميية ذازح ذائصت 

اذللول اًخلَيسية اًثوزية." 
2

 

ي ة، "حسذ "ذوهف سيوتيف" ثوهجاث اًس ياسة ارلازحية ٌَعني سن اهعالكا سن ُشٍ ألس حاة اصلاذَية و اصلًو

ذالل: 
3

   

 . سصاكدة اًوضؽ اصلويل تثداث و زساهة 

                                                           
1
. Edited by Ryan . k Beasley and others,” Foreing policy in comparative prospective domestic and internationl 

influences on state behavior » . Brian, Ripley « China: difining its role in the global community. United state of 

America: library of congress cataloging in publication dala, 2001, p. 128. 

2
  129 -128ض. .ؾحاش ؾعوان درض، سصحؽ ساتق، ض   

3
 . 29، ض.  2002، ؾٌلن: ذاز اًرشوق ًٌَرش و اًخوسيؽ ،  بٓفاق اًخحوالث اصلًوية اـلـارصتسصاحـة و ثلسمي ًويس ؾحس اذلي،   
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 . اًدضخت ابـلوكؽ اصلويل ٌَعني ، و ُو سا يخضح يف اًرتنزي ؿىل فىصت اًس ياذت 

 . ُسوء زذ اًفـي 

 . ٕادفاء اًلسزاث اـلخوافصت 

 . هسة اًوكت 

ثية اًس ياسة ارلازحية اًعيًية اًيت يخضح ٔبهنا تاهت ثسزك ٔبهنا ال ساًت حتخاح ثسل ُشٍ اًخوهجاث ؿىل جصاقٌل  

ـلزيس سن اًوكت ًخعحح كوت اكذعاذية نربى، و الساًت حباخة ٕاىل حىٌوًوحيا و زٔبسٌلل اصلول اًلصتية، ًِشا "ثخىن 

اـلخحست ألسصيىية، ذوهف سيوتيف س ياسة ذازحية سس خلةل ثححر يف هف  اًوكت ؾن ؿالكاث ظساكة سؽ اًوالايث 

سدسئيا اكرتة ذوهف سن اًلصة ٔلهَ تان الٔنرث كسزت ؿىل سساؿست  -ساتلا-و حتسني اًصواتط سؽ اإلحتاذ اًسوفيييت 

اًعني يف اًخحسير" حير اؾخرٍب سن ٔبًووايث اًس ياسة ارلازحية اًيت اؿرتفت ٔبن سفِوم تلاء اًيؼام هل ؿست 

كي حيوية سن اـلواهجة اًس ياسة اًـسىصية".سـان فاـليافسة الاكذعاذية ال ثـخرب بٔ 
1

 

و ؿَيَ ٔبظححت اًس ياسة ارلازحية يف ؾِس اإلظالحاث الاكذعاذية سس خلةل و جصاقٌلثية فِىي ؾل ثـس هتمت  

ا حتليق اـليفـة واـلعَحة ووس يَهتا اذلوكة وؿسم  ابالؾخحازاث اإليسيوًوحية، و ال ابٔلُساف اًثوزية، صـاُز

ارص اًصئيس ية إلسرتاثيجية ذوهف يف رضوزت جتية اًعني ـلواهجاث سؽ اًوالايث اـلخحست اًدرسغ. ٕار متثَت اًـي

ألسصيىية )اًلوت اًـؼم  اًوحيست( اًيت ال جية ٔبن ثخوىل اًلياذت ًـاؾل سا تـس اهنياز اإلحتاذ اًسوفيييت.  و ُشا سا 

 جتسس يف اًسَوك ارلازيج ٌَعني.

 اًس ياسة ارلازحية: اقلوز اًثاين:  ألسَوة اًعيين يف   

يخجسس اإلذزاك اًعيين ًخحوالث سا تـس هناية اذلصة اًحازذت يف ٔبسَوة اًس ياسة ارلازحية اًعيًية يف      

اًخـاسي سؽ اًيؼام اصلويل و اًوحساث اـلىوهة هل. و اذلليلة ٔبن ُياك سس خوايث ؿسيست ثوحض ُشا اإلذزاك و ثحني 

ازحية ٌَعني و اًحـغ سن ٔبُسافِا ٌَفرتثني كدي و تـس هناية اًثيائية ٔبهَ زمغ ؿسم ادذالف سداذئ اًس ياسة ارل

                                                           
1
 Jinghao Zhou, « China’s peaceful rise in a global contex domestic aspects of china’s road map to democratization”, 

New- York, Lexington books: Rowman& Littlefield  publishers, INC, 2010 , p. 72.  
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اًلعحية ٕاال ٔبن ُياك ادذالف يف ظصق اًس ياسة و اًوسائي اـلس خـمةل ًخحليق ُشٍ ألُساف، ذما جيـي سن 

 اًس ياسة ارلازحية ثخعف ابًرباقٌلثية.

ية  اهعالكا سن اإلساكهياث و ثؼِص يف اًواكؽ جصاقٌلثية اًس ياسة ارلازحية يف ظصيلة  اًخ     ـاسي سؽ ألوضاغ اصلًو

اًعيًية يف حس راهتا، حبير اؾمتسث اًس ياسة ارلازحية ؿىل سدسٔب اًخسزح يف اذلعول ؿىل لك ؾيارص اًلوت. و 

ية حىت ال يثري ثعاؿسُا  بٔي صىوك حول هواايُا و  احذيخت  اًدرسغ يف اًؼِوز  نلوت نربى ؿىل اًساحة اصلًو

حـَِا ثؤنس يف تساية  ثعاؿسُا الاكذعاذي ؿىل ٔبهنا ال ساًت ثًمتي ٕاىل ذول اًـاؾل اًثاًر و ثرص  ٔبُسافِا، ذما 

 تـس رعل ؿىل ثعاؿسُا اًسَمي.

سالحؼة اًصئي  " ذوهف  سيوتيٌف" اًضِريت فامي خيط  اًس ياسة ارلازحية اًعيًية:  و ثخضح ُشٍ  اًرباقٌلثية يف " 

واء، و سن ألفضي ٔبن حصنز ؿىل اًخمنية الاكذعاذية اًحياءت. و كام اًصئي  جية ٔبن ثخذـس اصلتَوساس ية ؾن ألض

تعياكة سا يسم  "تستَوساس ية اًلوت اًىربى" يف سٌخعف اًدسـيًياث، و اًيت   (Jiang Zemin)"حياهف سمين"

ا سن كوت اكذعاذية و مبا ٔبهنا ًيست  تـس الؾحا ؿاـليا ـلا ًِ-حمتثي فىصهتا ألساس ية يف ٔبهَ يًدلي ٔبن جسـ  اًعني،  

، ٕاىل   الاضعالغ  تسوز ٔبنرب يف اًس ياسة ارلازحية الس امي  يف سٌعلة -ؾسىصية و حيوس ياس ية  حمسوذت وسخيا

كسم اًـاؾل مجةل ٕاىل   2003اقليط اًِاذي. ُشا اًصئي   اطلي كاذ اذلزة اًض يوؾي اًعيين حىت ٔبوائي  ؿام 

ة، الاحتاذ ألوزويب، اًعني، اًياابن و زوس يا. تـس اهنياز الاحتاذ اًىذي اًخاًية: اًوالايث اـلخحست ألسصيىي

اًسوفيييت ٔبظححت اًوالايث اـلخحست ألسصيىية اًلوت اًـؼم  اًوحيست، ذما ذَق وضـية سٌلُا ارلرباء اًعيًيون 

ُشٍ  كوت ؾؼم ، كوى سذـسذت"، و اًعني عم اصلوةل الاصرتاهية  واًسائصت يف اٍمنو اًوحيست سن تني ذول»

اًىذي. و كس تاهت كياذت  اذلزة اًض يوؾي اًعيين سلذيـة تبٔن  اًعني إبساكهنا بٔن ثَـة ثسزجييا ذوز كوت 

نربى."
1
  

وؿَيَ، و ٌَوظول ثسزجييا ٕاىل ساكهة اصلوةل اًىربى، زنزث اًعني ؿىل اًخعوز الاكذعاذي سس خفيست سن   

اًسوفييت. فاًعني، ثرص ؿىل ثيويؽ رشتاهئا، وحتاول ٕاكاسة الاس خلصاز  اًًس يب ٌَيؼام اًـاـلي تـس اهنياز الاحتاذ 

ؿالكاث وذية سؽ ذول ؿسيست ويف لك اًلازاث.  ويضري اًواكؽ ٕاىل ٔبن "اًعني ثعيف ؿالكاهتا اًثيائية ٕاىل 

                                                           
1
 Willy Wo, Lap Lam, Op. Cit, p.  159  
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ٍلوؾخني يف اًرتثية سن حير ألطمية: "رشانة ٕاسرتاثيجية" و "رشانة ثـاوهية". "حفني ثـلس اًعني اثفاكية 

سرتاثيجية سؽ ذوةل بٔو سٌعلة ٔبدصى،  فِشا  ال يـين ٔبن يؤذش تَ حصفيا سن كدي اًعصفني، ٕار ثححر رشانة إ 

اًعني ؿىل سثي ُشٍ االثفاكياث ًخحني ألطمية اًًسخية ًـالكة ذاظة زيائية ٔبو سذـسذت ألظصاف ابًًس حة ـلعاذلِا 

ًف اطلي ثيسذ تَ اًعني و ثـخرٍب اس خفزاسي و اًـاـلية. اًرشانة  اإلسرتاجتية  سوهجة  ٔبيضا هحسيي ـلفِوم اًخحا

يرض مبعاذلِا."
1

 

و يصحؽ يف ألظي ُشا اًخيويؽ ٌَرشتاء ٕاىل زقحة اًعني يف  ثخين سلازتة راث ٔبتـاذ ؿسيست ُسفِا حتليق هوغ سن  

 -Hu) حتت كياذت  اًصئي  "ُيو حييخاو"   اًخواسن و ثَيق مباكهة اًعني نلوت نربى، ٕار " انذث اذلىوسة 

Jintao)  "و اًوسيص ألول "واهف هيهنوهف( Zeng- Qinghong)  مبلازتة سذـسذت ألتـاذ ًخـزيز ساكهة اًعني  ،

ية سؽ ضٌلن ؿالكاث وذية  سؽ اًلوى اًىربى و اصلول افلاوزت. فاذلاخة ٕاىل اًخواسن عم ٔبوال ؿالكاث وذية  اصلًو

اذ ألوزويب، بٓس يان، سؽ ضٌلن ؿىل ألكي ؿالكاث كري سؽ اًلوى اًىربى: زوس يا و اًياابن، و اًخىذالث: الاحت

ثعاذسية سؽ اًوالايث اـلخحست ألسصيىية."
2
  

ٕان اًعني، و يف حاحهتا ٌَخواسن ٔبيضا معَت ؿىل حتسني ؿالكاهتا حىت سؽ اصلول اًيت تاهت حصتعِا هبا    

ا ثغل اصلاذةل يف ؿالكاث رصاغ، ؿالكاث ثعاذسية. نٌل سـت إلكاسة زواتط سؽ سـؼم اًوحساث اًس ياس ية مبا فهي

حبير " ثخضح ٔبيضا هؼصية اًخواسن يف ؿالكاث جىني سؽ بٔسواح سن اًحضلان ضم يف ؿالكة ؿساوت سؽ تـضٌِل اًحـغ. 

ٕان كياذت اذلزة اًض يوؾي حافؼت و سٌش اًس حـيًياث، ؿىل ؿالكة" رشانة و ظساكة سؽ ابهس خان ـلصاكدة ذاظة 

دضـت  سٌش هناية اًدسـيًياث اًـالكاث سؽ اًِيس ٕاىل ثليري  خشزي، ذما ٔبذى ٕاىل   اٍهتسيس اقلمتي ٌَِيس. و ًىن،

ٕاحصاء سٌاوزاث حبصية سضرتنة و اًليام ابدلوةل ألوىل يف اًخخت  ًوفس ؾسىصي ُيسي.  ًلس ساضم ذوز  "ظاهؽ 

، و ؾزس هفور ٕاسرباظوزية اًسالم" اطلي ًـحخَ اًعني  تني هيوذًِىي و ٕاسالم  ٔبابذ  يف  ثبٔسني اًفٌاء ارلَفي ٌَعني

اًوسط يف سسبةٔل  ص حَ ادلزيصت اًىوزية."
3
  

                                                           
1
 Fred Bergsten C. Charles Freeman & others, Op. Cit, p.217 

2
 Willy Wo, Lap Lam, Op. Cit, p. 163.   

3
Ibid., p. 164. 
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 س ياسة حسن ادلواز:   -1

وفص سوال اٍهتسيس اًسوفيييت ٌَعني سٌاذا ٔبسٌيا ٔبنرث اس خلصازا، ذما ساضم يف ثليري ٔبًووايث اًس ياسة      

ا ارلازحية سؽ ذول ادلواز، فلس ارلازحية ًِشٍ اصلوةل اًيت ثفصقت ٔبنرث ًخحسير اكذعاذُا، و حتسني ؿالكاهت

"حاًوت افلموؿة ادلسيست يف اًسَعة ٕاؿاذت ثواسن اًس ياسة ارلازحية جبـَِا ال حمتحوز نثريا ؿىل اًـالكاث سؽ 

ا  اًلوى اًىربى، و سـت ًخخين ذتَوساس ية ٔبنرث مشوال و ٔبنرث ثيوؿا ابًيؼص ٕاىل ألُساف اـلخحـة، ًِشا و إبػِاُز

ية ًِيئة ألدم اـلخحست، ٔبؾعت اًعني ٔبطمية هحريت يف هف  اًوكت ٕاىل ًًضاظ ٔبنرب و ثـاون بٔ  نرث يف ألهجزت  اصلًو

ٕاكاسة ؿالكاث حسن ادلواز سؽ ٍلوغ خرياهنا." 
1
  

" ًلس ٔبنس اًلاذت اًعيًيون ؿىل ٔبطمية الاس خلصاز اإلكَميي و اًـاـلي يف اس متصاز اًخعوز الاكذعاذي ًحالذضم، ٕار    

و الس امي اًيت تان -دلواز اًيت ثحًهتا اًعني ٔبو اذلفاع ؿىل ؿالكاث وذية سؽ اصلول افلاوزت حصثحط س ياسة حسن ا

ازثحاظا وزيلا  ابؾخلاذ كاذت اًـرشايث ألذريت )مبا فهيم  "ذوهف سيوتيٌف"،  "حياهف سيوسييف"    -ٌَعني سـِا ذالفاث

از  اـلياد اًـاـلي ًرتنز ؿىل اًحياء الاكذعاذي.  و "ُيو حييخاو"(، و اـلمتثي يف رضوزت اس خفاذت اصلوةل سن اس خلص 

فديامن ًـة اًصئي  "ذوهف سيوتيٌف"  ذوزا زئيس يا  يف حسزني ُاسني ساؿسا ؿىل ذَق اًخوحص سؽ اصلول افلاوزت  و 

، فلس  تسا ُشا اًصئي  يف 1989و سشحبة سيسان اًسالم  اًسٌلوي يف  1978اـلمتثالن يف: بٔحساج اًفيخيام يف 

اًدسـيًياث يىصش س ياسة ذتَوساس ية  اـلعاذلة ... نٌل اؾخرب اًصئي  "ُيو  حييخاو" سسافـا كواي ؾن  تساية

هؼصية اًعسفة، و اًيت مبوحهبا يخـني ؿىل اًعني اقخيام اًفصظة اًياذزت سن ُيا ٕاىل كاية اًـلس  اًلاذم ًخـزيز كوهتا 

ل افلاوزت"،اًضاسةل، و ُشا يخعَة تعحيـة اذلال ؿالكاث وذية سؽ اصلو 
2

 و اًيت ثخجسس فامي يًل:    

و سؽ زوس يا ٕاثص ًلاء اًلمة تني  1991* جسوية اًىثري سن كضااي اذلسوذ اًـاًلة تاالثفاق اـلربم سؽ اًِيس ؿام    

حير مت االثفاق ؿىل  1994اًصئي  اًعيين حياهف سميني و اًصئي  اًصويس )توزي  يَدسني( يف سوسىو ؿام 

 اًحضلين و ؿسم ثوحيَ اًعوازخي اًيووية اجتاٍ تـضِا اًحـغ. حصس مي اذلسوذ تني

                                                           
1
 Jean-Pierre  Cabestan , « Chine: une très grande puissance incomplète e et vulnérable », Questions internationales, 

n°32, juillet /août 2008, p 9. 

2
 Willy Wo, Lap Lam, Op. Cit, p  165  
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* ثعحيؽ اًعني ٌَـالكاث سؽ هوزاي ادليوتية سٌش سعَؽ اًدسـيياث و سايذت جحم اًخحاذل الاكذعاذي تيهنٌل، يف    

ٔبكي  هف  اًوكت اطلي الساًت فيَ اًعني حتافغ ؿىل زواتعِا اًخلَيسية سؽ هوزاي اًضٌلًية و ٕان و تان توثريت

 ثسخة اـلضالك الاكذعاذية اصلاذَية. 

و ادلسيص ابطلهص ٔبن اًعني عم  مضن اصلول اًيت صازهت يف اـلفاوضاث ًدسوية سسبةٔل اًربانسج اًيووي ًىوزاي 

اًضٌلًية، ٕار ثرص جىني ؿىل جسوية ٔبسسة اؿرتاف ُشٍ اصلوةل ابسذالك اًسالخ اًيووي سَميا و ؿرب اـلفاوضاث، 

ث ٔبسصيىية ذاظة تـسم اس خزسام اًلوت اًـسىصية ضسُا. هتسف سساؾي اًعني ُشٍ ٕاىل  و يف ػي وحوذ ضٌلان

اًوزكة اًىوزية سفيست  ابًًس حة ًحىني يف احذواء ألسسة حىت ال يخىصز سا حسج يف اًـصاق ٔبوال، و الؾخحاز 

مي اًيخاجئ اإلكَميية ٌَربانسج ٔلن اًعني ال جس خعيؽ حتؿالكاهتا سؽ اًوالايث اـلخحست ألسصيىية و اًياابن اثهيا، و "

اًيووي اًىوزي اًضٌليل مبا يخضميَ سن زذوذ فـي حممتةل ٌَياابن، و هوزاي ادليوتية و اتيوان ابًخفىري يف حياست 

ٔبسَحة هووية ٌضلفاغ ؾن اطلاث، ابإلضافة ٕاىل حصظِا ؿىل الاس خلصاز اإلكَميي".
1

   

ًخلري اًـميق يف ذتَوساس ية ية ًىوزاي اًضٌلًية رعل "اًلس تيًت سضازنة اًعني يف سفاوضاث ألسسة اًيوو

مجِوزية اًعني اًضـحية، ٕار ٔبذشث اًعني سسام اـلحاذزت يف احذضان سفاوضاث اًست ٌَرصوح سن ألسسة 

اًيووية ًىوزاي اًضٌلًية. ٕاهنا سداذزت حصيئة ساذث سن هفور اًعني ؾيس واص يعن ظوهيو وس يول ... يف اـلصاحي 

ية يف اذل اة،  ثلدَت  اًعني ٕاىل حس هحري اًـمَياث اًـسىصية ألسصيىية ألًو صة ألسصيىية اًضاسةل  ضس اإلُز

يف ٔبفلاوس خان و اًـصاق،  و ًىن سدارشت تـس ٕاؿاذت اهخزاة اًصئي  حوزح  توص، ٔبؾصتت كياذت اذلزة 

ن ٕايصان ٕاىل اًـصاق. ٕان  اًض يوؾي اًعيين، ؿىل ٔبن جىني ًن جتازي نثريا اًوالايث اـلخحست  ٕارا تان ًِا ُسف س

وان" تان وض يعا ٔبيضا يف اس خزسام حق اًفيخو يف جمَ  ألسن ًٔلدم اـلخحست  و وسائي ٔبدصى  -اًفصيق "ُيو

سلاية ص حَ اذلَفاء مبا فهيم  هؼام اًسوذان."
2
  

ًحضلين. ٕار ثسزك * ثـزيز اًـالكاث الاكذعاذية سؽ اًياابن ابًصمغ سن وحوذ ؿسم اًثلة ؿىل اًعـيس ألسين تني ا   

اًعني ٔبهنا الساًت حباخة ٕاىل الاسدامثزاث اًياابهية و ذاظة راث اًخىٌوًوحيا اًـاًية، و ثـصف حيسا ٔبن اًياابن 

                                                           
1
 . 148 ض. :  حسن ٔبتو ظاًة"، سصحؽ ساتق، ،  اًفعي نخحَ"ذسجية ؾصفة َلس،" ، اًعـوذ اًعيين ُسى سيخيى ،   

2
 Willy Wo, Lap Lam, Op. Cit, p. 161. 
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حباخة ـلساؿسهتا يف اذلعول ؿىل اًـضوية اصلامئة يف جمَ  ألسن ابٔلدم اـلخحست، و ًسوكِا اًضرم. و  هبشا 

ص اًـالكا ث تني ادلازين اًـمالكني ًخرتك اًصواسة اًخازخيية خاهحا يف ؿاؾل ؾل يـس يـص  جضلك اـلعاحل اـلخحاذةل حُو

 الاُامتم ٕاال ٌَميفـة.   

* ثـزيز ص حىة سن اًـالكاث الاكذعاذية سؽ ذول بٓس يوية ٔبدصى هصوس يا و ؿسذ سن اصلول اإلسالسية سن    

ل و حتليق ٔبسن ثغل اـليعلة اًليية  وسط بٓس يا، سثي ظاحيىس خان و ًوسجىس خان و اًِسف "ثـزيز اًخواخس اًفـا

ابـلوازذ اًيفعية و ذَق حاةل اس خلصاز ؿىل اذلسوذ اًضٌلًية اًلصتية ًِا، و اذلس سن اًخبٔزري اصليين ألظويل ؿىل 

سسَمي اًعني... ُسف ُشا االثفاق ألسايس تان ييحرص يف حتليق فَسفة اصلفاغ اطلايت و ثـزيز ألوارص 

و الاكذعاذية تلية اذلس سن كساوت اًخحسي اطلي ثحسيَ اًوالايث اـلخحست يف جمال فصط الاحامتؾية و اًثلافية 

س ياسة اًلعة اًواحس و ٕاتساء اًخسذي يف اًضؤون اصلاذَية اًعيًية حتت ايفعة  حلوق اإلوسان، ٕار سا ثلوم تَ 

ز اًعيين كس يضجؽ سن اًوالايث اـلخحست سن وضاظ ؾسىصي يف اقليط اًِاذي و اصلمع  اًالحمسوذ صلول ادلوا

اًزناؿاث اذلسوذية اًيت ال ختَو سن اًخوحصاث اصلامئة سؽ لك سن اًِيس، زوس يا و  خسيس تـغ ألظصاف إلاثزت

سٌلوًيا و ذول اًِيس اًعيًية."
1

   

* فذح كٌات ٌَحواز سؽ ذول ادلواز يف اًىثري اًلضااي ألسٌية كري اًخلَيسية تاًِجصت كري اًرشؾية،  اًخَوج   

 ًحييئ، ساكحفة ادلصمية اـليؼمة ؿرب اذلسوذ و جتازت اكلسزاث.ا

* سضازنة مجِوزية اًعني اًضـحية يف اـلؤسساث الاكذعاذية الٓس يوية، حير اهضمت ٕاىل سٌؼمة  بٓس يا 

اًحاسفيم ٌَخـاون الاكذعاذي، ابإلضافة ٕاىل ؾضويهتا يف جتمؽ ذول حٌوة رشق بٓس يا حير زٔبث اًعني 

نلوت ٕاكَميية جضِس منوا اكذعاذاي هحريا تـس اهفذاهحا الاكذعاذي، و ؿسم اًسٌلخ ٌَوالايث  رضوزت ثـزيز وحوذُا

اـلخحست و اًياابن ٌَس يعصت ؿىل ُشٍ اـليؼٌلث الاكذعاذية الٓس يوية،"
2
ا متيح اًعني فصظة اصلدول يف   ابؾخحاُز

ي و ألسين إبجياذ ظصيلة ٌَحواز سؽ بًٓياث اًخفاوط و اـلضازنة يف اًرتثيداث اإلكَميية ؿىل اًعـيسين الاكذعاذ

اًوالايث اـلخحست و اًياابن سن هجة، و ذول اـليعلة  سن هجة ٔبدصى. نٌل سـت اًعني سن ذالل اهضٌلرما ٕاىل 

                                                           
1
 . 141ض.  ، 2000، "، اًعحـة ألوىل، ذسضق: ذاز حوزان ٌَعحاؿة و اًًرش و اًخوسيؽ الٔفلية ٔبوضوذت  الٔسصنة الٓس يويةجنم سٌَلن اذلجاز،"   

2
، 1998، ادلاسـة ألزذهية: لكية اصلزاساث اًـَيا ، ،سشهصت ساحس خري (" 1996-1980ذزاسة يف اًس ياسة ارلازحية اًعيًية )َلس يوسف ظاحل ذزازنة "  

 .69ض. 
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ُشٍ اـلؤسساث ٕاىل  تياء اًثلة سؽ خرياهنا قلاوةل ٕاوضاء ٔبسن ٕاكَميي تـيس ؾن ٔبي ٕاظاز سؤسسايت سن هجة، و 

ُشٍ اـلؤسساث سن بٔخي سساؿسهتا يف كضية اتيوان."  "الاس خفاذت سن الاصرتاك يف
1
  

 و ثوحض ٕاحسى اصلزاساث بٔن ُياك زالزة ؾواسي زئيس ية ذفـت اًعني حنو س ياسة حسن ادلواز و عم:  

اًـاسي ألول ُو اذلسير ؾن كصن اًحاسفيم، ألسص اطلي دسؽ جىني ؿىل ألسي يف ٔبن اٍمنو الاكذعاذي  -   

 و اًحاسفيم سوف يـع  ظاكة ًالهسفاغ و اٍهنضة الاكذعاذية اًعيًية. اًرسيؽ يف سٌعلة بٓس يا 

اًـاسي اًثاين فيمتثي يف جصوس اًلمي الٓس يوية ادلسيست، و اًيت ثلوم ؿىل ٔبساش ٔبن اًخحسير الٓس يوي ٕامنا  -  

 ثبٔس  ؿىل اًلمي الٓس يوية اًفصيست.

ية و كري اإلكَميية اًيت ثحـت اهنياز هؼام اًلعحية و يصحؽ  اًـاسي اًثاًر ٕاىل  منو و ثعوز اًخىذالث اإلكَمي  - 

اًثيائية، و سن مث كصزث جىني ٔبن جس خفيس سن الاجتاٍ ٌَخجمؽ و اًخىذي." 
2
  

هتسف س ياسة حسن ادلواز اـلخحـة سن ظصف اًس ياسة ارلازحية اًعيًية، يف اًواكؽ ٕاىل هتسئة اصلول افلاوزت    

اذلسوذية اًيت جسـ  اًعني ذلَِا ابًدضاوز و اـلفاوضاث. ٔبسا اًِسف  ثضبٔن ٔبي هتسيس ٔبسين ظيين ثسة اًزناؿاث

 اًثاين فيوكن يف سٌؽ ٔبي حتاًف كس يدضلك تني ُشٍ اصلول و اًلوى ارلازحية تاًوالايث اـلخحست سثال. 

 ثـزيز اًـالكاث سؽ اصلول اًلصتية:   -2 

صتية ـلا ثلسسَ ًِا سن فصض إلجناخ جتصجهتا اكرتتت اًعني سٌش س ياسة اإلظالحاث الاكذعاذية سن اصلول اًل   

 اًخمنوية مبا متَىَ سن زٔبسٌلل و حىٌوًوحيا.

 اًـالكاث اًعيًية ألسصيىية:    2-1   

ثـخرب اًـالكاث اًعيًية ألسصيىية اًـالكاث اًثيائية الٔنرث ٔبطمية مضن ؿالكاث اًعني سؽ اصلول اًلصتية. مفن     

ث سؽ اًوالايث اـلخحست رضوزت ٔلس حاة نثريت: اكذعاذاي، هبسف اذلعول ؿىل ادلاهة اًعيين، ثـخرب اًـالكا

                                                           

 
1
 .  37، ض.  1997يًويو ،  129، اًـسذ اًس ياسة اصلًويةظَـت ؾحس اـليـم ،" اًعني و حصثيداث ألسن اإلكَميية يف اًيؼام اًـاـلي ادلسيس"،  

2
 126، ض. ض. 2008"، اًعحـة ألوىل اًلاُصت، ايرتاك ًٌَرش و اًخوسيؽ، ٔبزساز ثلسم اًعني: ذزاسة يف سالسح اًلوت و ٔبس حاة اًعـوذاجصاُمي ألدصش، "   

– 127 . 

 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 405 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

اًخىٌوًوحيا اًصاكية، س ياس يا: تلصط احذواء اًضلوظ ألسصيىية و اذلفاع ؿىل سساهست اًوالايث اـلخحست ٌَثالزية 

ية نسوةل سس خلةل، و ال صلًوخني : اًعني و اتيوان(. )ال  الس خلالل اتيوان، ال ًـضوية اتيوان يف اـليؼٌلث اصلًو

ًِشا ٔبنس لك زؤساء اًعني  اتخساء سن "ذوييف سيوتيف"، "حياهف سميني" و "ُيو حيخاو" ؿىل ٔبطمية اًـالكاث سؽ 

ذلىوسذَ ؾن هيفية اًخـاسي سؽ واص يعن "سيسوا اًثلة و كََوا  1993اًوالايث اـلخحست، فلس كال ذوهف سيوتيف ؿام 

اـلواهجة." اـلضالكث، ظوزوا اًخـاون و جتيحوا
1
نٌل حـي " حياهف سميني" سن ؿالكاث اًعني سؽ اًوالايث  

ية، ٕار "يخوكف   سا ٕارا تاهت اـلخحست ألسصيىية  ؿاسال ٔبساس يا يف حتسيس سس خلدي اًلوت اًعيًية ؿىل اًساحة اصلًو

ية، ابًًس حة هل  ؿىل اً ـالكاث سؽ اًعني حصىق ٕاىل سس خوى واكؽ و اًزتاساث اًلوت اًىربى يف اًضؤون اصلًو

مبا فهيا ٔبحزاء  -اًوالايث اـلخحست ألسصيىية ... سـىن ُشا ٔبن حياهف و زفلائَ  اؿرتفوا ابًخفوق ألسصييك يف اًـاؾل 

ثرشظ ٔبن حترتم اًوالايث اـلخحست س ياذت اًعني ؿىل اتيوان، و جس متص يف  -هحريت سن بٓس يا اقليط اًِاذي

الاسدامثز و اًخجازت سـِا." 
2
  

ادلاهة ألسصييك، فلس ٔبزري خسل هحري حول ساُية اًس ياسة اًيت ميىن ٕاثحاؾِا اجتاٍ اًعني: اًخـاون بٔم ٔبسا ؾن    

الاحذواء و ُشا سا جتسس يف :
3

 

  سسزسة اإلذساح اًيت ثسؾو ٕاىل ٔبن ذسج اًعني يف اًس ياسة ألسصيىية يـلَهنا و يزتمع ُشا الاجتاٍ لك سن

 هيىسون، توص، و لكيينت .

  اء و يلف ذَفِا ...حٌلؿاث حلوق اإلوسان واٌَويب اًخايواين يف اًوالايث اـلخحست، و حصى سسزسة الاحذو

ُشٍ اـلسزسة ٔبن اًخحول اًعيين حىذييك و ًي  اسرتاثيجي و جسـ  ٌَِميية اإلكَميية و ُو سا هيسذ سعاحل 

 ٔبسصياك.       

                                                           
1
 .136، ض. 1995ؽ، "، )حصمجة ساعل ؾحاش(، ؾٌلن: ألَُية ًٌَرش و اًخوسيسا وزاء اًسالمزيدضازذ هيىسون ،"   

2
 Willy Wo, Lap Lam, Op. Cit, p .159. 

3
 . 178َلس يوسف ظاحل ذزازنة، سصحؽ ساتق، ض.    
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وهياث اًس ياسة ألسصيىية اجتاٍ ٕان ُشا الادذالف يف اًصٔبي كس يفرس يف حزء سٌَ مغوط ٔبُساف و سَ   

اًعني، ٕار ثحني ذزاسة ٌَـالكاث اًثيائية تيهنٌل ٔبهنا ٔبؾلس سن جمصذ ذزاسة فلاالث اًخـاون و سَفاث اًخياف  

 واًرصاغ ًس حخني: 

وحوذ اًىثري سن ارلالفاث يف جمال اًخـاون تارلالفاث اًخجازية  زمغ جحم اًـالكاث الاكذعاذية تني   -  

 وحوذ ٔبيضا  هوؿا سن اًخفاضم يف سَفاث اًزناغ، نٌل ُو اذلال ابًًس حة ـلسبةٔل اتيوان. اًحضلين، و

فاًوالايث اـلخحست عم اًلوت  -ؿىل ألكي يف اًوكت اذلايل –ؿسم حاكفؤ ظصيف اًـالكة سن حير ذزخة اًلوت -  

اكن و ابًعموحاث، و ًىهنا ؾل اًـؼم  يف ؿاؾل سا تـس اذلصة اًحازذت، تيامن اًعني تضل صاسؽ ابـلاكن، حبجم اًس

ا. مبـىن بٓدص، "ال متغل اًعني ادلارتية اًرضوزية ًخىوين تسائي صاسةل و كعة ٌَخحاًف. ًِشا ال  حوكي تـس منُو

ميىن  وظف ُشٍ اًـالكاث ابًـالكاث اًخعاذسية، و ٕان تاهت حتمي دعص رعل.  فاًيؼص ٕاىل اًخازخي و سضموهنا 

سم اـلحاالت و ؿسم اًفِم يف اًـالكاث اًعيًية ألسصيىية، ٔبين ألدعاء جس حق اذلايل ميزتح اذلة و اًىٍص تـ

اـلفاوضاث اطلهية، و ٔبين االثفاكاث ثـوط ذامئا الادذالفاث. و اًيت ثـخرب ؿالكاث سـلست خسا ثسخة اصلوز 

اطلي ثَـحَ الٓزاء اصلاذَية".
1
ٔلسصيىية اجتاٍ و ميىن سالحؼة ُشا اًلموط و اًخـليس يف اًس ياسة ارلازحية ا 

 اًعني سن ذالل اًسَوهياث و اـلواكف اًخاًية :

و زمغ ارلالفاث اًخجازية اًىثريت تني  1993ٕاىل اذلنك يف  (Bill Clinton)* ؾيس وظول اًصئي  تيي لكيينت " 

و زمغ  اًعصفني، ؾل حصذذ اًوالايث اـلخحست نثريا يف سٌح اًعني تيس اصلوةل ألوىل ابًصؿاية. ابإلضافة ٕاىل رعل

يف سضيق اتيوان، كام اًصئي  اًعيين  1996- 1995ثسُوز اًـالكاث اإلسرتاثيجية تني اًحضلين ٕاثص ٔبحساج 

سـَيا  1998، ًيلوم اًصئي  ألسصييك لكيينت جصذ اًزايذت يف حوان 1997حيان سميني  جزايزت ًواص يعن يف ٔبنخوجص 

خَ  ثس ياسة " اًالءاث اًثالج".  متسم ذًو

لة ؾل جس متص ُشٍ اًـالكاث اًوذية ظويال ًدضِس ثعـيسا بٓدص ثسخة رضة اًسفازت اًعيًية يف يف اذللي     

سن ظصف اًعريان ألسصييك. لك ُشا ؾل جيـي اًس ياسة ارلازحية ألسصيىية ثخرصف  1999تَلصاذ يف ساي 

                                                           
1
 Jean .Luc, Domenach, « Ou va la chine ? », Paris,fayard librairie, Arthéne, 2002, p. 185. 
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هحريا هديجة ٕاثحاغ صِسث اًـالكاث اًعيًية ألسصيىية ٕاابن  ٕاذازت لكيينت ثلسسا "ترصاسة سؽ اًعني، تي كس 

اًوالايث اـلخحست ٕاسرتاثيجية الازثحاظ اًضاسي. و وفلا ًِشٍ اإلسرتاثيجية، فلس هؼصث اًوالايث اـلخحست ٌَعني 

اًِاذي و  ؿىل ٔبهنا تضل كري سٌاف  و بٔن ٌَعني ذوزا رمٌل يف حتليق اًسالم و الاس خلصاز يف سٌعلة بٓس يا اقليط

"  .ثسفؽ اًعني حنو اًليام تسوز ٔبنرب نلوت زئيس ية و سس ئوةلٔبن اًوالايث اـلخحست ؿاسسة ؿىل ٔبن 
1

   

، و ؾيس جسَمَ اًصئاسة ابًحيت ألتيغ تسا ٔبن اًصئي  ادلسيس حوزح توص الاجن ٔبنرث 2001* يف خاهفي   

رب محَخَ الاهخزاتية اـلواكف  اًضـيفة و اًس ياسة اـلرتذذت ًلكيينت حير " ؿ يف   رصاسة اجتاٍ اًعني، فلس اهخلس

كائال: جية سـاسةل اًعني ابًعصيلة اًيت جس خحلِا فِىي  Colin powel)سىصثري اصلوةل ادلسيس هوًن ابول 

ًيست "رشيم اسرتاثيجي تي سٌاف  س يايس ٕاكَميي كوي، و ٔبيضا رشيم جتازي زاقة يف اًخـاون سـيا يف 

تخيؽ ٔبسَحة  2001وص يف حوان تـغ اـلياظق سثي هوزاي ٔبين ثَخلي سعاذليا اإلسرتاثيجية. ًِشا مسح حوزح ت

سذعوزت خسا ٕاىل اتيوان. "
2

سن ُيا يخخني ٔبن اًوالايث اـلخحست اؾخربث اًعني رشياك انفـا ٔبحياان و دعريا   

 ٔبحياان ٔبدصى.

ؿىل اـلصنزين اًخجازيني  2001و هصذ فـي ؿىل ُشا اذلشز اجتاُِا، و سلخمنة صمٌلث اذلاذي ؾرش سن سخمترب  

اة اصلويل سذضاسٌة ألسصيىيينن سازؾت  اًس ياسة ارلازحية اًعيًية يف ٕاتساء لك ثـاوهنا يف اذلصة ؿىل " اإلُز

سؽ اًس ياسة ألسصيىية يف ُشا افلال ذما ساؿس ؿىل ثـزيز اًـالكاث اًثيائية، و ٕاػِاز اًوالايث اـلخحست سصت ٔبدصى 

ذًيي ؿىل  2002ح توص ًحىني يف فيفصي زقحهتا يف ثبٔهيس اهسساح اًعني يف اًيؼام اًـاـلي. و سايزت اًصئي  حوز

 رعل. 

يف اذلليلة  ثسل لك ُشٍ اًزايزاث و االثعاالث اـلخىصزت و اًـاًية اـلس خوى ؿىل زقحة اًعصفني يف ثسؾمي     

ٌَحواز و اًيلاص،  فاًوالايث اـلخحست ألسصيىية حصى وحوة سضاؾفة ُواسش  اًـالكاث تيهنٌل، و ٕاجياذ ٔبظص

مبا يضمن احذواءُا ذاذي اًخليرياث اًواكـة يف فرتت سا تـس اذلصة اًحازذت، و  الاتخـاذ ؾن اًخـاسي سؽ اًعني 

ؾًزِا، و ابًخايل اهعواهئا. فاًعني و فضال ؾن سوكِا اًضرم متثي حاخة ٕاسرتاثيجية ًالكذعاذ ألسصييك اطلي تسبٔ 

ن ثخجاَُِا اًوالايث اـلخحست يف س ياس هتا يـصف حصاحـا يف سزيثَ اًخيافس ية، و ثـخرب كوت ٕاكَميية رممة ال ميىن بٔ 

                                                           
1
 . 251ض . :  حسن ٔبتو ظاًة"، سصحؽ ساتق ،خحَُسى سيخيى ، ذسجية ؾصفة َلس،" ، اًعـوذ اًعيين"،  اًفعي ن   

2
 Jean .Luc Domenach, Op .Cit, p. 190 
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( بٔن ألسص اـلؤنس ٔبن اًوالايث اـلخحست ال ميىن ٔبن حهنىي H-Kissingerالٓس يوية. ًِشا يـخرب ُرني هسيٌجص )

اُامترما ابًعني ٔلن سـىن رعل، ُو اىهتاء اُامترما تسول بٓس يا. و ُو ٔبسص ال يس خلمي سؽ هياهنا نسوةل حاكذ ثيفصذ 

اصلوةل اًـؼم  اًيت ثخىن حساابهتا ادلسيست ؿىل بٔساش اًلوى الاكذعاذية اًيت تسٔبث ثربس يف اًـاؾل."اًيوم تبهٔنا 
1

 

هؼصا ًلك ُشٍ اًـواسي، بٔذزك اًعصفان ٔبهَ سن سعَحهتٌل اًرتنزي ؿىل اًخـاون، فدضـحت اًـالكاث تيهنٌل، و    

عيًية ابًًسق اًخس يط )اًلامئ ؿىل وحوذ جمال اختشث ٔبتـاذا نثريت حير "ؾل يـس يـرب ؾن اًـالكاث ألسصيىية اً 

ثفاؿًل واحس(، و ًىن ٔبظحح يـرب ؾهنا تيؼام سـلس سذضمن ًـمي لك سن اـلؤسساث و اًخيؼاميث اذلىوسية و 

معي اـلؤسساث و اًخيؼاميث كري اذلىوسية،" 
2
حىت ٔبظحح ييؼص ًِشٍ اًـالكة ؿىل بهٔنا اًـالكة اًثيائية الٔنرث  

الكاث ألدصى ٕار "و تسون صم ؿالكاث اًعني سؽ اًوالايث اـلخحست عم اًـالكاث اًيت ٔبطمية سلازهة ابًـ

ثعوزث ٔبنرث واـلـخربت سن ظصف اًوالايث اـلخحست و سن اًعني اًـالكة اًثيائية الٔنرث ٔبطمية: ؿالكة جىني و 

اوس حبجمِا،   )حواز اسرتاثيجي( فِىي ثخج  واص يعن سواء ؿىل اًعـيس الاكذعاذي،  اًس يايس ٔبو اًـسىصي

ية ألدصى مبا فهيا ؿالكاث سا وزاء ألظَيس تني اًوالايث اـلخحست و  ثيوؾِا و ذزخة ثـلسُا لك اًـالكاث اصلًو

الاحتاذ ألوزويب. ُشٍ اذلليلة ثرتمج اإلذزاك اذلليلي سن ظصف واص يعن ابًخعاؿس اذلايل و اـلس خلدًل ٌَعني." 
3

   

 اًـالكاث اًعيًية ألوزوتية :  2-2

حاًوت اًعني ثوس يؽ هعاق ؿالكاهتا ًدضمي ذول الاحتاذ ألوزويب حير تسبٔ اًصئي  "حيان سمين" جزايزت      

سلرتحا ٔبزتـة سداذئ ٌَـالكاث تني اًعني  و ٔبوزواب اًلصتية ٌَلصن اًواحس و اًـرشين:   1994ٕاىل فصوسا س ية 

ضرتك ؿىل اًخاكسي، و ٔبذريا ثسؾمي اـلضاوزاث و الاحرتام اـلخحاذل و جتية ارلالفاث، اًـمي سن ٔبخي اٍمنو اـل 

ية. ُشٍ اًزايزت ٔبؾعت ذفـة هحريت ٌَـالكاث تني اًعني و بٔوزواب اًلصتية. ففي   1994اًخـاون يف اًضؤون اصلًو

                                                           
1
 .92ؾحاش ؾعوان درض، سصحؽ ساتق، ض.   

2
  .82 .هف  اـلصحؽ، ض  

3
 Jean-Pierre Cabestan ,  Op. Cit, p. 12. 
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ٔبؿَن اإلحتاذ ألوزويب زمسيا ٕاًلاء اإلحصاءاث اًـلاتية ضس اًعني ساؿسا تيؽ ألسَحة"
1

ًخخواىل اًزايزاث سن  ، 

و سؽ  1997تـس رعل سسفصت ؾن ورش ٕاؿالن سضرتك يليض إبوضاء رشانة صاسةل سؽ فصوسا س ية  اًعصفني

وزيلة ثوحض فهيا س ياذهتا اجتاٍ  2003جصيعاهيا اًـاؾل اـلوايل. تـس رعل ٔبظسزث اًعني يف اًثاًر ؾرش سن ٔبنخوجص 

 ُشا اًخجمؽ اإلكَميي. 

اغ ؿىل اـلعاحل اإلسرتاثيجية تيهنٌل. ًلس " ػِص سصنز ٔبُساف حتمي ُشٍ اًوزيلة اؿرتاف اًعصفني ٔبهَ ال يوخس ىز    

و اوضلاالث اًعني سؽ الاحتاذ ألوزويب يف اإلؿالن ؾن تـغ ارلعوظ اسلصاء اًيت ال جية جتاوسُا و اـلخـَلة 

ا ؾن تخايوان و اًخخت ... و ثضم ُشٍ اًوزيلة ادلاهة اًـسىصي، ٔبين  ثؼِص توضوخ ألفاكز ارلفية ٌَعني يف حبهث

رشانة ذاظة سؽ الاحتاذ ألوزويب،
2
و اصلًيي جناخ اًعني يف ٕاهناء اذلعاز ألوزويب حول تيؽ  ألسَحة و  

 اًخىٌوًوحيا اذلساسة ًعاذلِا. 

نٌل ُسفت اًس ياسة ارلازحية اًعيًية سن وزاء ثلصهبا  سن ذول الاحتاذ و اؾخحاٍز كوت نربى ؿىل اًساحة    

ية ٕاىل اًخلَيي سن اًِ  " فاًعني ميية ألسصيىية ؿىل اًـاؾل،  و اًححر ؾن ٕازساء هؼام ؿاـلي سذـسذ ألكعاة. اصلًو

سذفائةل ابؾخحاز ٔبهنا ٕارا اس خعاؾت اذلعول ؿىل ٕاظاز  رشانة سؽ الاحتاذ ألوزويب، ٔبو ؿىل ألكي زتائز  ٔبوزواب 

سواسهة  اًيفور ألسصييك. و ُشا ظيين زائؽ  سن صبٔهَ  -اًلسمية: فصوسا و ٔبـلاهيا،  فٕاهَ س يدضلك حموز ٔبوزويب 

اًخواسن رضوزاي ًخعوز جىني اـلخـَق تـاؾل سذـسذ ألكعاة، ٔبو هؼام ذويل ال جس يعص ؿَيَ اًوالايث اـلخحست 

ألسصيىية. ؿىل سخيي اـلثال ميىن ٔبن يسفؽ اًخـاون  تني اًعني و ٔبوزاب يف سؤسساث ألدم اـلخحست  سن "خاهة 

وص."واحس" ثوهجاث ٕاذازت حوزح ت
3

   

سن هجهتا حاًوت ذول الاحتاذ ألوزويب ثسؾمي ؿالكاهتا سؽ اًعني، حير " ٔبؿاذث اصلول اًصئيسة يف الاحتاذ  

)ٔبـلاهيا، فصوسا، جصيعاهيا( ثليمي اًوضؽ اصلاذًل ٌَعني". 
4

ا الاكذعاذي    ثـسث اًـالكاث تني اًعصفني ٕاظاُز

ؿىل   (Asia  Europe Meeting)ٌَلاء الٓس يوي ألوزيبًيضمي افلاالث اًس ياس ية و اإلسرتاثيجية إبوضاء  ا

                                                           
1
  Zhou yihuang,  « la diplomatie chinoise», (traduit par Gu liang, Cao Qinglin, Team Delvigne), Beijing : china 

international press, novembre 2004, p. 143-145-146.  

n°4, 2004, p. 825.  : étrangère  », Politique unies -La chine, l’Europe et les Etats Doise, « -Marianne Peron
2

 

3
 Willy Wo, Lap Lam, Op. Cit, p.  164 . 

4
 Jean.- pierre Cabestan, Op. Cit, p 14. 
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ا قصاز بٓس يا اًحاسفيم ٌَخـاون الاكذعاذي . ٕان ذول الاحتاذ ألوزويب جسـ  ًخـزيز ؿالكاهتا سؽ اًعني و اؾخحاُز

يا رمٌل.  فـىل سخيي اـلثال و يف حوان، ثخىن جمَ  اًوسزاء ارلازيج وزيلة خسيست تـيوان " ثبٔسي   رشياك ذًو

ة صاسةل سؽ اًعني"،  و كصز زفؽ ؿالكاثَ سؽ اًعني ٕاىل سس خوى اًوالايث اـلخحست و اًياابن و زوس يا و رشان

ثسؾمي اذلواز اًس يايس، اًخـاون، اـلحاذالث اًخجازية و الاكذعاذية تني اًعني و ٔبوزواب و سساهست ظَة اهضٌلم 

اًعني ٕاىل اـليؼمة اًـاـلية ٌَخجازت". 
1

 

 ذتَوساس ية اًعاكة:  -3

ا الاكذعاذي، ٔبهنا سصمغة ؿىل      ٔبذزهت اًعني، و ًضٌلن حعوًِا ؿىل ٕاسساذاث اًعاكة اًالسسة الس متصاز منُو

ًـحت ذتَوساس ية اًعاكة ذوزا حيواي ٔبنرث حىثيف هجوذُا، ذما حـَِا ثخخىن سا يسم " تستَوساس ية اًعاكة". ًلس "

حييخاو" و اًوسيص ألول "وان هيهنوهف." مفلازهة إبذازت  فبٔنرث يف اًس ياسة ارلازحية و ألسٌية ًفصيق اًصئي  "ُيو

ية  "حياهف سايسييف"،  ٔبؾعت  كياذت ادليي اًصاتؽ ٔبًووية هحريت ٕاىل  ضٌلن ٕاسساذاث اًعاكة، اـلـاذن، و اـلواذ ألًو

ني ؿىل وان" ؿاسس -اتخساء سن اًيفط و اًلاس ٕاىل اـلاء. تان اصلتَوساس يون و اإلظازاث يف كياذت اًفصتق "ُيو

اس خـٌلل  اًوسائي اصلتَوساس ية، الاكذعاذية و اًـسىصية و وسائي ٔبدصى  ٌَحعول ؿىل  ظساكة  ٔبو ؿىل ألكي  

زضود  اصلول ألحٌحية اًيت جس خعيؽ جىني اذلعول سهنا ؿىل اًيفط و سوازذ ٔبدصى" 
2

، رعل ٔبن  ٕاسساذاث 

 الاكذعاذية و اإلسرتاثيجية و سٌاوزاث اًس ياسة ثخـَق تبٔسن اصلوةل،  اـلعاحل -و ذاظة اًيفط و اًلاس -اًعاكة 

 ارلازحية.

حصحىز ذتَوساس ية اًعاكة ؿىل اًححر ؾن سعاذز خسيست إلسساذاث اًيفط و اًلاس و اًححر و اًخيلية ؾن      

اث ُشٍ اـلوازذ يف ذاذي اًعني و يف اـلياٍ اقليعة. نٌل جس خَزم ضٌلن ٔبسن اـلمصاث اًححصية اًيت متص سهنا اًعاذز 

اًيفعية ٌَعني. و مبا ٔبن اًعني ًيست اصلوةل اًوحيست  اـلِمتة و اـلخـعضة ٌَعاكة يف اـليعلة،  ٕار ثوخس ذول  

بٓس يوية  حساسة خسا ـلسبةٔل اًعاكة سثي اًياابن و اًِيس، فٕاهَ ًي  سن اـلس خلصة ٔبن يثري سوكف  كياذت اذلزة 

 ت اًخعاؿس اًسَمي ٌَعني. اًض يوؾي اًعيين ذالفاث سؽ  ُشٍ اًحضلان ذما هيسذ ظوز

                                                           
1
 Zhou yihuang,  Op. Cit,  p.p 145- 146. 

2
Willy Wo, Lap- Lam, Op. Cit, p .176. 
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ًلس ٔبظَلت اًلياذت اًعيًية سداذزت ٕاجياذ سعاذز خسيست إلسساذاث اًعاكة يف ٕافصيليا و ٔبسصياك ادليوتية ٌَخزَط    

ا يف هلي  سن ثحـية ذٍوهتم اـلعَلة ًيفط اًرشق ألوسط و ثيويؽ سعاذز متويَِا. و ٔبؾصتت اًعني ؾن ؿسم ثبٔدُص

اًححر و اًخيلية ؾن اًحرتول يف ُشٍ اـلياظق، ذما يفرس اًزايزت اًخازخيية ٌَصئي  "ُيو  حىٌوًوحيهتا و ٔبسواًِا يف 

و اًيت ٔبسفصث ؾن ؾلس اثفاكياث  تني اًعني و  ُشٍ اصلول،  2004حييخاو" ـلرص، ادلزائص و اًلاتون يف ؿام  

ايزت اًصئي  "ُيو حييخاو"  ٕاىل ابإلضافة ٕاىل ٔبهلوال، اًسوذان، ًيخيا، هيجرياي، اًاكسريون و اًىوهلو. و ٔبذث س

 ٕاىل  اس خفاذت اًعني سن هفط ذول سثي فزنويال، اًرباسيي، هوًوسديا و اإلهواذوز. 2004ٔبسصياك ادليوتية يف هومفرب 

نٌل ثخعَة ذتَوساس ية اًعاكة سن اًعني سـازضة سواكف اًوالايث اـلخحست ألسصيىية   يف تـغ ألحيان،     

، ٔبصازث اًعني ٕاىل زفضِا حتويي كضية اًربانسج اًيووي اإليصاين ٕاىل 2004 هومفرب فـىل سخيي اـلثال، و "يف

جمَ  ألسن ًٔلدم اـلخحست.  و ؿىل ٔبي حال فلس ـلح ذتَوساس يون ظيًيون إبساكهية اس خـٌلل تضلضم ذلق اًفيخو يف 

َ اًوالايث اـلخحست حاةل فصط ؾلوابث ؿىل ٕايصان ... و كس مت ساكفبٔت جىني ؿىل سوكفِا يف اًوكوف يف وخ

سَياز ٌَمواذ، مبا   100ألسصيىية حير  وكـت اًرشنة اًـمالكة "سيٌوتيم " ؾلوذا سؽ ظِصان ثحَف كميهتا حوايل 

س ية مبا    فهيا حلوق  25سَيون ظن سن اًلاس اًعحيـي اـلسال ـلست  10فهيا اًوازذاث اًس يوية   اًحاًلة 

الاس خلالل ذللول اًيفط "ايذافازان "
1

               

اـلخـعش -نٌل  يثري اًححر ؾن اًيفط  تـغ اـلضالك سؽ ذول يف  بٓس يا اًرشكية، وزالف اًعني   سؽ اًياابن  

ؿىل حزز ذاييي اًليية ابًيفط، و ارلالف سؽ اًفيخيام و اًفَحني ؿىل حزز "سرباثًل"  -ُو الٓدص ٌَموازذ اًعاكوية

 ألدصى.يف  حبص اًعني ادليويب، اًليية ابًيفط عم 

 اـلساؾي اًعيًية إلزساء هؼام اًخـسذية اًلعحية: -4

ية و حصى ٔبن هؼام ثخـسذ فيَ ألكعاة يـخرب     "حصفغ اًعني اهفصاذ اًوالايث اـلخحست ابًِميية ؿىل اًضؤون اصلًو

ًس ياس ية ٔبنرث سالمئة ًخحليق ألسن و الاس خلصاز يف اًـاؾل، ًِشا  عم ثسؾو ٕاىل سدسبٔ اـلضازنة يف اًخفاؿالث ا

ية تسال سن الاهفصاذية و الاحذاكز سن كدي ذوةل واحست". اصلًو
2
  

                                                           
1
 Ibid, p p.177- 178. 

2
 .20ؾحس اًلاذز َلس فِمي ، سصحؽ ساتق، ض.   
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ٕان ُشٍ اًصقحة يف ٕاؿاذت جضىيي سزيان اًلوى اصلويل ًعاحل هؼام سذـسذ ألكعاة، يف اًواكؽ هل ٔبس حاتَ.     

ية و اًخىٌوًو  حيا، خيَق ًِا فاًعني ثسزك حيسا ٔبن اؾامتذ اكذعاذُا ؿىل ارلازح سن حير اًعاذزاث، اـلواذ ألًو

سعاحل يف سـؼم ذول اًـاؾل. "ُشا اًحـس اًىوين ٌَمعاحل الاكذعاذية اًعيًية، سوف يلوذ ٕاىل اهدضاز سعاذلِا 

اًس ياس ية و اإلسرتاثيجية، و سوف يؤذي ٕاىل ٕااثزت اًخوسؽ يف اـليافسة و اًخـاون سؽ اًلوى اكلخَفة يف اًـاؾل، 

صلول ألدصى و ألسَوة اـلالمئ يف ُشا اًضبٔن ُو اًخـاسي سؽ ألسص اطلي  يخعَة ثـصيف ؿالكاث اًعني اب

ُشٍ اـلوضوؿاث وحزسة واحست، ؿىل اـلس خوى اًىوين تسال سن اإلحصاءاث اًثيائية. و سن مث فٕان اًعني سوف 

ثـاين ٕارا سا سَمت ًلٓدصين رممة ٕاؿاذت جضىيي اًيؼام اًـاـلي." 
1
  

ية  يف هف  اًوكت ثسزك اًس ياسة ارلازحية      اًعيًية ٔبن اًوظول ٕاىل سدسٔب اـلضازنة يف جس يري اًضؤون اصلًو

ٔبسصا ًي  سِال، ٕار "يعـة ػِوز سزيان كوى خسيس ًس حخني: ٔبوال اًخفوق اًـسىصي ٌَوالايث اـلخحست ...و اثهيا 

صى حيخاح ٕازساء هؼام ؿاـلي خسيس ٕاىل حتاًف اصلول ضس اًوالايث اـلخحست و ُشا يعـة حسوزَ ٔلن اصلول ألد

ختاف تـضِا و ال ختاف سن اًوالايث اـلخحست،  اصلوةل اًوحيست اًيت جضـص ٔبهنا كس حىون رمسذت سن ظصف ُشٍ 

اًلوت اًـؼم  عم اًعني." 
2
ٕار ثـخرب اًوالايث اـلخحست حَيفا اسرتاثيجيا ٌضلول اًىربى تاالحتاذ ألوزويب، اًياابن  

وذ ؾيارص ٌَخياف . ًِشا الاهخلال سن هؼام ألحاذية اًلعحية و" ساسال تني ُشٍ اصلول  كسزا سن اًخوافق زمغ وح

حيرض يف ٔبوزواب و ًىن يف بٓس يا."ال  ٕاىل هؼام اًخـسذية 
3

 

و ؿَيَ و زمغ ثخين اًعني ًس ياسة ٕازساء ؿالكاث حس ية سؽ لك ذول اًـاؾل مبا فهيا اصلول اًىربى، ٕاال ٔبهنا       

ى ٔبدصى  كس جضلك حهبة ـلواهجة اًوالايث اـلخحست، حىت زوس يا ال متيي نثريا ٕاىل اصلدول يف حتاًفاث سؽ كو 

اًيت ال ثلدي اًِميية ألسصيىية، ال جس خعيؽ الاس خلياء ؾن اـلساؿساث الاكذعاذية ألسصيىية. و حصنز ٔبوال ؿىل 

ًحًية جماًِا اًفوزي ٔلن "اًلياذاث اًعيًية ثسزك ٔبن الاهعالق حنو اًـاـلية، و اـلساطمة اًفـاةل يف جضىيي ا

                                                           
1
 . 32اجصاُمي ألدصش، سصحؽ ساتق، ض.   

 

2
 Chris Brown, Ainley Kirsten, « Under standing international relations", New York: edition Pal Grave Macmillan, 

2005, p. p. 236-237. 

3
. Zhou yihuang,  Op. Cit, p 149. 
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اـلس خلدَية ٌَيؼام اصلويل، التس ٔبن جس حلِا ساكهة ٕاكَميية، رعل ٔبن اًحيئة اإلكَميية الٓس يوية ثلسم كاؿست ازحاكس 

ٔبساس ية و سسذي ًخحليق اـلعاحل اًعيًية ؿىل اـلس خوى اًـاـلي". 
1
  

الكاث سـِم ؿىل و جسـ  اثهيا ٕاىل اًخواخس جلك اًلازاث ًىسة رشتاء اكذعاذيني خسذ ثـمي سن ذالل اًـ   

سا اس خعاؾت اًوالايث اـلخحست اًليام تَ سن ذالل اًخحاًفاث اًـسىصية ثيويؽ و ثوس يؽ ذائصت ثـاسالهتا، ٕار "

جنحت اًعني يف اًليام تَ ؾن ظصيق اًخحاًفاث الاكذعاذية، فلس واظَت اًعني تلوت اًححر ؾن سعاذز 

 ٓ س يا اًوسع  و حىت ٔبوزواب. نٌل اس خفاذث سن اوضلال ٌَخحاًفاث الاكذعاذية يف ٕافصيليا، ٔبسصياك ادليوتية، ب

ية، حلوق اًدسويق و الاسدامثزاث  اة و احذالل اًـصاق ًخبٔسني اـلوازذ ألًو اًوالايث اـلخحست ابذلصة ضس اإلُز

سؽ ٔبهؼمة سـاذية ٌَوالايث اـلخحست ٔبو سسجةل مضن اصلول اـليهتىة ذللوق اإلوسان سثي: اًزميحاتوي، اًسوذان و 

ال. ٕان اًعني جس خزسم ثصوهتا ًرشاء ٔبظسكاء و حَفاء ؿرب اًـاؾل، و عم ؿىل ؾى  اًوالايث اـلخحست فزنوي

ية و اًفصض  الاكذعاذية." سس خـست ًخجاُي  اًفساذ و حلوق اإلوسان يف سخيي اذلعول ؿىل اـلواذ ألًو
2
  

ثسزجييا   خخوىليف وضؽ بٔفضي  ً اًيفور  الاكذعاذي  و اًـسىصي اـلخياسم جيـَِا  ٕان اًعني ثسزك حيسا ٔبن    

ساكهة يف افلمتؽ اصلويل ثَيق حبجم ساكهنا، ٔبزاضهيا و اتزخيِا. "فاًلياذت اًعيًية اس خًذجت  ٔبن تالذُا  ثواخَ 

حتسايث ذتَوساس ية نثريت يف اـلسى اًلعري و اـلخوسط، ٕار وةحت تـس وكت كعري سن  اـلؤمتص اًساذش ؾرش 

اث لك اًوسازاث ٔبن ثويل اـلزيس سن الاُامتم ٌَخعوزاث اًـاـلية  حبير ميىن ٌَحزة اًض يوؾي، ٔبهَ ؿىل  ٕاظاز 

ٌَعني ٔبن ثلوم ابس خـساذاث حيست كدي اًـاظفة و حىون كاذزت ؿىل ٔبذش سسام اـلحاذزت".
3
  

 ذالظة:

ؿىل ثعاؿس كوهتا  الاكذعاذية  اًـسىصية و  1978ساؿسث اإلظالحاث الاكذعاذية اًيت ثحًهتا اًعني سٌش 

ياس ية، نٌل  ٔبثصث ٕافصاساث هناية اذلصة اًحازذت ؿىل ثوهجاث اًس ياسة ارلازحية ًِشٍ اصلوةل اًيت ٔبذزهت اًس  

                                                           
1
 . 21ؾحس اًلاذز َلس فِمي، سصحؽ ساتق، ض.   

2
 Edited by Kevin J. Cooney   and Yoichiro Sato  « The Rise of China and International Security America and Asia 

Respond » , Kevin J. Cooney, « Chinese–American hegemonic competition in East Asia  A new cold war or into the 

arms of America? , New York, Routledge, 2009, p .45  

3
 Willy Wo, Lap Lam, Op. Cit, p. 157 
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وحوة ٕاؿاذت اًيؼص يف حىييف س ياس هتا ارلازحية  ؿىل حنو يؤسن اهسساهجا يف الاكذعاذ اًـاـلي و اًخفاؿالث 

ية.   اًس ياس ية، ابًضلك اطلي جيـَِا كري رممضة ؿىل اًساحة اصلًو

جسس اإلذزاك اًعيين ًخحوالث سا تـس هناية اذلصة اًحازذت يف ٔبسَوة اًس ياسة ارلازحية اًعيًية يف اًخـاسي يخ 

سؽ اًيؼام اصلويل و اًوحساث اـلىوهة هل، ٕار بٔؿاذث ٕاسرباظوزية اًوسط   حصثية بًٔووايهتا،  فبٔؾعت ٔبطمية ابًلة  

ى  يف هؼام ذويل متزي هبميية اًلوت الاكذعاذية و ًإلزساغ تدمنية الاكذعاذ و حـي اًعني ذوةل اكذعاذية نرب 

اًخىٌوًوحية  سٌش اًـلس ألذري سن اًلصن اًـرشين. فاًعني  حتصزث سٌش اإلظالحاث  الاكذعاذية و لك  

ية اًيت ٔبؾلدت  اهنياز الاحتاذ اًسوفييت سن الاوضلال تخحليق ألُساف اًثوزية،  و اتخـسث ؾن  اإلفصاساث اصلًو

يوًويج  يف س ياس هتا ارلازحية اًيت ٔبظححت ٔبنرث ظموحا " ففي تساية اًلصن اًواحس و اًـرشين، اًعاتؽ اإليس

ٔلن  ثعحح  كوت ؾؼم ،  ٕاىل ذزخة  سٌافسة اًوالايث اـلخحست.  يف ُشا  ثؼِص اًعني ظموحاث ؿاـلية، ٕار جسـ 

اًعسذ معَت اًعني سٌش مخسة ؾرش س ية ؿىل اسذالك وسائي ُشٍ اًعموحاث."
1
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

, revue de l’école nationale d’ administration, Idara»,  ? : coopération ou domination iqueLa chine en afr  « F. Zohra, 
1

volume 19, n : 1, 2009, n : 37, p.63. 
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 كذعاذية اقلَيةهؼام ازلاؿاث اقلَية يف ادلزائص وذوزٍ يف ثـزيز اًخمنية االٕ 

 

    زسين ؾاكصة  /خوزاصلن        

   ٔبس خار حمارض ،خاسـة سـيست       

                 

  

 

 سلسسة:

ثـخرب اًخمنية الاكذعاذية اقلَية  معَية صاسةل وسذواسهة اكذعاذاي واحامتؾيا وس ياس يا وثخعَة ٕارشاك اًساكن 

اٍمنو الاكذعاذي وحسٍ ، ًخحليق اقلَيني ،تـى  اـلفِوم اًالكس ييك ٌَخمنية الاكذعاذية اطلي تان سليس مبفِوم 

رعل ؿىل ازط اًواكؽ جية زمس ظوزت ثلسيصية ٌَمس خلدي جضمي اـلخلرياث الاكذعاذية والاحامتؾية، وثخضمن 

شا سا هـرب ؿَيَ تـمَية اًخرعيط.  ألُساف اًواحة حتليلِا ُو

 

ؿرب الاُامتم ابًرباسج اًخمنوية اـلمتثةل وادلزائص سن اصلول اًيت ٔبؾعت اُامتسا هحري ٌَخمنية الاكذعاذية اقلَية ورعل 

يف جصاسج اًلعاؾية واكلععاث اًحضلية ٌَخمنية واًيت متثي اًخـحري اًعحيح ؾن احذياخاث اقلَية ٌَساكن. نٌل بهٔنا 

وكاهون اًوالية  90/08حسسث ذوز ازلاؿاث اقلَية يف ثيفيش ُشٍ اًرباسج ؿىل ازط اًواكؽ، ؿرب كاهون اًحضلية 

 .12/07ٌوَوالية 11/10اًلاهون ادلسيس ٌَحضلية و  90/09

 

 

م( ٔبو يف ٕاظاز اإلظالحاث 1989-1967نٌل زنزث ادلزائص يف جتصجهتا اًخمنوية، سواء يف ػي هؼام اًخرعيط )

واًخحول حنو اكذعاذ اًسوق ؿىل اصلوز الاسايس ٌَجٌلؿاث اقلَية ،حماوةل يف رعل ٕازساء سدسبٔ اًالسصنزية اطلي 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 419 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

يةل ًخحليق اًخمنية اقلَية، صلى سوف هخعصق يف ُشا اًفعي ٕاىل زسذ ٔبضم اقلعاث ٌَخمنية اقلَية يف يـخرب ٔبضم وس  

 اًخجصتة ادلزائصية. 

 

 سفاُمي ؿاسة حول اًخمنية الاكذعاذية اقلَية -1

ٕان اًخمنية الاكذعاذية اقلَية ٔبو نٌل جسم  نشعل اًخمنية اًلاؿسية
1
زاحؽ تسٔبث متازش يف ؾلس اًس حـيياث ورعل  

ٕاىل ٕاذزاك اذلىوساث ٕاىل سسى حتصك زٔبش اـلال ثضلك زسيؽ
2
،ثسخة  ألثص اًىدري ٌَـوـلة ؿىل ذازظة اًخمنية  

الاكذعاذية ابًـاؾل  واًخوسؽ اـلزتايس يف اًصواتط الاكذعاذية ومبا ٔبن افلمتـاث اقلَية حتاول ٔبن حىون كاذزت ؿىل 

،ٔبظحح سن ٔبًووايهتا  اًخوخَ حنو حمنية اكذعاذية حمَية  ثبٔذش تـني  اـليافسة واًخىيف يف ُشٍ اًحيئة كري اـلس خلصت

 الاؾخحاز الاس خلالل ألسثي ٌَموازذ اًعحيـية واًخرشية ارلاظة جلك سٌعلة .

يؼة واـلفىؼصون الاكذعؼاذيون حؼول ثـصيؼف  زمغ ثحاين الٓزاء ووهجؼاث اًيؼؼص ابًًسؼ حة ٌَمؤسسؼاث اصلًو

ل ٕاذزاح تـغ اًخـازيف حماًوني ٕاجياذ كامس سضرتك تيهنم ، وسؼن تؼني ٔبضم ُؼشٍ اًخمنية الاكذعاذية اقلَية  ،س يحاو 

 اًخـازيف هشهص سايًل :

يؼوحض ويـعؼي الاُؼامتم ٌَمجمتـؼاث اقلَيؼة  1956خاء ثـصيف ُيئة ألدم اـلخحست ٌَخمنية الاكذعاذية  ؿام 

ني واذلىوسة ًخحسني ألحوال الاكذعاذية حير يـصفِا نٌل يًل : 'ٔبهنا اًـمَياث اًيت ميىن هبا ثوحيس هجوذ اـلواظي

والاحامتؾية واًثلافية يف افلمتـاث اقلَية ،وـلساؿسهتا ؿىل الاهؼسساح يف حيؼات ألسؼة واـلسؼاطمة يف ثلؼسرما تبٔكىصؼ 

كسز سس خعاغ"
3
. 

 

                                                           
1
 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_local(3/9/2009) 

2
 3، ض2001ذعاذية ؿىل اـلس خوى اقلًل، واص يعن، اًحيم اصلويل، اصلًيي اإلزصاذي اًرسيؽ ًـمَية اًخمنية الاك  

publications.ksu.edu.sa/.../LED%20-%20Blue%20Brochure.doc    (22/08/2009) 

3
 13ذ.َلس صفيق، ذزاساث يف اًخمنية الاكذعاذية، اـلىذة ادلاسـي اذلسير، اإلسىٌسزية، سرص، س ية اًًرش جمِوةل ،ض 
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لعاغ ٔبسا اًحيم اصلويل فيـصف اًخمنية الاكذعاذية اقلَية " عم ؾحازت ؾن معَية يلوم ذالًِا اًرشتاء سن اً

اذلىوسم وكعاغ ألؾٌلل ابإلضافة ٕاىل اًلعاغ كري اذلىوسم ابًـمي يضلك حٌلؾي سن اخي ثؼوفري ػؼصوف ٔبفضؼي 

ًخحليق اٍمنو الاكذعاذي وذَق فصض معي"
1
. 

نٌل ثـصفِا ألدم اـلخحست:"يلعس هبا ثغل اًـمَية اًيت يضرتك فهيا اًياش يف اقلَياث واطليؼن يؼبٔثون سؼن لك 

سوية ًخحفزي اًًضاظ الاكذعاذي اقلًل واطلي يًذج ؾيَ اكذعاذ يدسم ابـلصوهؼة والاسؼ خساسة اًلعاؿاث ويـمَون 

وعم معَية هتسف ٕاىل حىوين اًوػائف ادليست وحتسني هوؾية اذليات ًـموم اًياش مبا فهيم اًفلصاء واـلِمضون"
2
. 

ويـصفِا 
3
Nicolas Jacquet  : 

سن كدي ألظصاف اـلضازنة يف اـلسؤوًية  اقلَية. و اطلي  ذزت حىون فيَ اـلحاثسذي اًخمنية اقلَية عم لك " 

 حىون صليَ كاتَية اًخليمي يف جماالث سثي :

 .اًخمنية الاكذعاذية، وابًخايل ذَق فصض معي -

 حتسني اًيؼم اقلَية ، ابـلزيس سن اًخسزية اًخـَمي واًخسزية. -

 اـلحاذزاث اًثلافية. -

خمنية الاكذعاذية اقلَية "عم حماوةل الازثلاء ابـلس خوى اًس يايس والاحامتؾي نٌل ميىن اؾخحاز اً                  

والاكذعاذي واًثلايف ًٔلفصاذ ؿىل اـلس خوى اقلًل وتخـحري بٓدص عم اًلضاء ؿىل اًخزَف تسءا ابزلاؿاث اقلَية"
4
.  

ُو ٔبن اًخمنية ثـؼس  ذما ثلسم سن اًخـصيف ميىن اس خًذاح  اًـاسي اـلضرتك اطلي جبمؽ تني خمخَف اًخـازيف

ؼشا  ٔبذات ٔبو وس يةل جس خـمَِا افلمتـؼاث اقلَيؼة ٌَرؼصوح سؼن ذائؼصت اًخزَؼف وزفؼؽ وحتسؼني سسؼ خوى اـلـيضؼة، ُو

                                                           

 
1

اصلويل     سرييف،اًخمنية الاكذعاذية اقلَية، ذًيي وضؽ اسرتاثيجياث حمنية الاكذعاذ اقلًل ودعط اًـمي هبا ،اًحيم   حوين سوييربن،زساي حوخا،فريح  

  www.worldbank.org/urban/local/led_pamphlet_arabic.doc(، 13/07/2009) 9،ض 2004،

2
 http://www.araburban.net/news/698.html  22/08/2009ذ.ؿًل هصمي اًـٌلز ،سلسسة يف سفِوم حمنية الاكذعاذاث اقلَية،  

3
 Nicolas jacquet 1980: سٌسوة اًخرعيط اإلكَميي اًفصويس،دصيج سـِس اصلزاساث اًس ياس ية ابزي  واـلسزسة اًوظيية ًإلذازت 

4
 سَخل  وظين حول اصلوز اًخمنوي ٌَجٌلؿاث اقلَية يف ادلزائص ؿىل ضوء اإلظالحاثي يف حتليق اًخمنية اقلَية، ؿَيان توساين ،ذوز اًضحط اإلذازي اًحضل 

 ذيسمرب 08/09،اـلصنز ادلاسـي ذ.سوالي اًعاُص  ،سـيست  ،

http://www.araburban.net/news/698.html
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صيؼة يف اًحًيؼان  الاهخلال سن حاةل اًخزَف ٕاىل حاةل اًخلؼسم يلذيضؼ ٕاحؼساج اًـسيؼس سؼن اًخلؼرياث ادلشزيؼة وادلُو

واًِيلك الاكذعاذي 
1
. 

تـة ؾيارص ٌَخمنية الاكذعاذية اقلَيةورعل ابًرتنزي ؿىل ٔبز 
2
  : 

 : اًضمول -

مبـىن اًخمنية اـلخاكسةل جية ٔبن ثلعي جصاجمِا تافة جمؼاالث احذياخؼاث افلمتؼؽ اًعؼحية والاكذعؼاذية واًخـَمييؼة 

 وألزسية واًرتوحيية واًـمصاهية، وزليؽ فئاث افلمتؽ.

 اًخواسن: -

ًًس حة اـلالمئة، حير كس يليضؼ ألسؼص يف ػؼصوف سؼا سايذت ويـين حتسيس سـسالث الاسدامثز يف لك جمال اب

حصؿة ارلسساث اًخـَميية ٔبو اًعحية ٔبو الاكذعاذية ٔبو اـلصثحعة ابًعفي.ورعل حسة ألًووايث والاُامتساث 

 يف لك جممتؽ.

  اًخًس يق: -

خحسيؼس وسؽ ظفة اًضمول واًخواسن ألسص يخعَؼة كؼسزا سٌاسؼ حا سؼن اًخًسؼ يق ـليؼؽ اًخؼساذي تؼني اًؼرباسج  ًو

 ألذواز وثوكيهتا ؿىل ضوء وضوخ ٔبُساف معَية اًخمنية.

 اًخـاون واًخفاؿي الاجيايب: -

جيؼؼة ٔبن يىؼؼون ُيؼؼاك ثـؼؼاون وثؼؼبٔزري تؼؼني ٔبوضؼؼعة افلمتؼؼؽ وؾيؼؼارص اذليؼؼات الاحامتؾيؼؼة )سؼؼواء تاهؼؼت ٔبهجؼؼزت       

َخـؼاون اًحيؼاء ٔبو اًخفاؿؼي اًخمنية حىوسية ٔبو كري حىوسيؼة (،حيؼر يخـؼني ٕاجيؼاذ اـليؼاد واًخيؼؼمي اـلالمئؼني ٌ 

ا اـلخحاذل اجيايب.   الاجيايب تني ُشٍ ألهجزت حىت يىون ثبٔزرُي

 

                                                           
1
 55خاسـة اإلسىٌسزية،سرص،  ضٕاميان ؾعية،اًخمنية الاكذعاذية)ذزاساث هؼصية وثعحيلية(، كسم الاكذعاذ ، ٔب.ذ.َلس ؾحس اًـزيز تمية،ذ. 

2
مجِوزية سرص اًـصتية، سرص،  ٔب.ذ.ؾحس ارلحري َلوذ ؾعا حمصوش، جتصتة اإلذازت واًخمنية اقلَية يف حمافؼة كٌا، سؤمتص جتازة اإلذازت واًخمنية اقلَية يف حمافؼاث 

2008 
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ومبا ٔبن اًحضلية ثـخرب سٌعلة اًسَعة اقلَية فذـخؼرب اًوحؼست ألساسؼ ية ًليؼام حمنيؼة اكذعؼاذية حمَيؼة، فِؼىي  

حصحىز  ؿىل
1
 : 

الاُامتم ارلاض ابًًسؼ حة ًفئؼة حتسني ػصوف اًـمي واًـيش ًلك اًساكن يف اـليعلة اًحضلية سؽ  -1

 اًساكن اًضـيفة ٔبو اًيت يف وضؽ ضـيف يف ثيؼمي احذياخاهتم وحٌلية حلوكِم وسعاذلِم.

 حصوجي وجضجيؽ اًخمنية الاكذعاذية والاحامتؾية. -2

 ذمع وحٌلية اًحيئة اًعحيـية. -3

 اًخعوز اًخازخيي ٌَخمنية الاكذعاذية اقلَية -2

ا ٔبن سصحةل اًامثهيٌاث ٕاىل وسط اًدسـ  يياث ٔبظحح حتول هوغ سا ٕاىل اقلافؼة ؿي اًًضاظاث ألؾٌلل اقلَية ومنُو

وذاظة ٔبن معَية اًخمنية حتخاح ًحًية حتخية ميىن الاؾامتذ ؿَهيا .ونشعل يف ُسٍ اـلصحةل تلي اًرتنزي ٕاىل حس سا ؿي 

شٍ اًيلعة الٔ  سٌاظق حلصافية سـييةخشة الاسدامثز ًوىٌَ يس هتسف كعاؿاث حمسذت و  ذريت ثـخرب خس ُاسة ،ُو

وحساسة يف معَية كيام حمنية اكذعاذية حمَية حير بهٔنا ثلوم ؿىل ٕاجصاس اـلزيت ادللصافية ٌَميعلة ًدسِيي 

 الاس خلالل ًِشٍ اـلوازذ اًعحيـية واًخرشية وسن مث حتسني اًؼصوف اـلـيض ية ٌَساكن اقلَيني .

ضؼؼؽ اسؼؼرتاثيجياث جسؼؼاضم يف ذَؼؼق تيئؼؼة حمَيؼؼة ٔبسؼؼا اـلؼؼصحةل ألذؼؼريت )ٔبوادؼؼص ؾلؼؼس اًدسؼؼـيياث( فذمتؼؼزي تو 

ًٌَضاظاث، ونشعل ٕاكاسة ص حاكث ثخزَي افلمتؽ اقلًل و اًخعويص والاُامتم ٌَلوى اًـاسةل ٔبي اـلوازذ اًخرشية اًيت 

ثـخرب ٔبساش اًخمنية ٔبي "عم اًيت حتول اـلوازذ اًعحيـية ٕاىل سوازذ اكذعاذية راث سٌفـة ...وثـخؼرب اـلؼوازذ اًخرشؼية 

ازذ اكذعاذية  فِىي كاتةل ٌَخعويص واًخمنية ًوىن توسائي ذاظة هبا وعم اًخـَمي واًخسزية "سو 
2
. 

 

                                                           
1
 127،ض1996حاؿة واًًرش،ؾٌلن،كاسي ؾحس اًصساق اًيلاص ، اكذعاذايث اـلوكؽ،اًعحـة ألوىل،ذاز وائي ٌَع  

2
 ،  123،ض2000ذ.َلس حاسس ؾحس ػل، سصحؽ س حق رهٍص
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نٌل حزايس يف ُشٍ اـلصحةل الاُامتم ابـلزيت اًخيافس ية ٌَميعلة اقلَية، حير ٔبظحح سن اًرضوزي ٔبذس تـني 

س ياساث اًخمنية سؽ ارلعط اـلاكهية الاؾخحاز اًـاسي ادللصايف )اـلاكين( يف معَية اًخمنية "ٔبي ُيا حاخة ًصتط 

Spatial Plans "
1
 .  

(:اًخعوز ًـمَية اًخمنية الاكذعاذية اقلَية1خسول)  

 ألذواث اًرتنزي

 ؾلس اًس حـيياث ٕاىل ؾلس اًامثهيٌاث

اسدامثزاث سذحصنة يف اًعياؿاث اًخحويَية  -

 سن ذازح افلمتـاث اقلَية.

 خشة اسدامثزاث ٔبحٌحية سدارشت. -

 دامثزاث يف اًحًية اًخحخية اـلاذية.اًليام ابس  -

 

 

ٕاؾعاء سٌح خسية، وحوافز رضيخية وكصوط  -

سسؾوسة ـلسدمثصين يف جمال اًعياؿاث 

 اًخحويَية.

 اسدامثزاث سسؾوسة ٌَحًية اًخحخية اـلاذية. -

اخنفاط حاكًيف اإلهخاح سن ذالل ٔبساًية  -

 سثي اس خزسام ؾٌلةل زديعة.

 ؾلس اًامثهيٌاث ٕاىل وسط ؾلس اًدسـيياث

ا. -  اقلافؼة ؿةل وضاظاث ألؾٌلل اقلَية ومنُو

اس متصاز اًرتنزي ؿىل خشة الاسدامثز اـلوخَ  -

حنو اصلاذي ًوىٌَ يس هتسف كعاؿاث 

 حمسذت ٔبو يبئت سن سٌاظق حلصافية سـيية.

 

ثوحيَ ذفؽ اـلحاًف سدارشت ٕاىل وضاظاث  -

 ٔبؾٌلل سٌفصذت.

 ٕاجياذ ٔبساهن معي إلكاسة وضاظاث ٔبؾٌلل  -

ثلسمي سضوزت وثسزية ـلرشوؿاث )          

ذاظة ظلريت ٕاىل سذوسعة اذلجم، ثلسمي ذمع 

 فين، ذمع سرشوؿاث وضاظاث ألؾٌلل اًحاذئة.(

 

                                                           
1
 205كاسي ؾحس اًصساق اًيلاص ، سصحؽ س حق رهٍص ،ض 
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 ٔبوادص ؾلس اًدسـيياث

حـؼؼؼي تيئؼؼؼاث وضؼؼؼاظاث ألؾؼؼؼٌلل وؼؼؼلك  -

 سٌاس حة.

ٕاكاسؼؼة اسؼؼدامثزاث "سصهؼؼة" )سؼؼثال، ثعؼؼويص  -

 اـلوازذ اًخرشية، حصص يس اًخيؼمي(

 اًلعاغ اًـام. رشانة اًلعاغ ارلاض / -

سيؼؼي اسؼؼدامثزاث اًلعؼؼاغ اًـؼؼام هـمؼؼي حنؼؼو  -

 اـلعَحة اًـاسة.

حتسني سس خوى هوؾية اذليات وألسن ٔلُايل  -

 افلمتـاث اقلَية ٌوَمسدمثصين اقلمتَني.

 

وضؽ ٕاسرتاثيجية مشوًية ًخوفري تيئة حمَية  -

ًًضاظاث ألؾٌلل ثدسم ابـليافسة وجضجيؽ 

 اٍمنو ٌَرشتاث اقلَية.

 ث وثـاون ؿاجصين ٌَمجمتؽ اقلًل.وضؽ ص حاك -

جسِيي اًخىذالث اًـيلوذية سن وضاظاث  -

 ألؾٌلل اـلرتاتعة اكذعاذاي.

 ثعويص اًلوى اًـاسةل. -

جضجيؽ اقلافؼة ؿةل سس خوى حوذت  -

 اًخحسيٌاث.

 

7 6، ض 2001اـلعسز:وحست اًخمنية الاكذعاذية اقلَية، اًحيم اصلويل، اصلًيي اإلزصاذي اًرسيؽ، واص يعن   

 

 رشوظ اًخمنية الاكذعاذية اقلَية -3

ٕان سن تني ألُساف اًيت ميىن ٔبن حتللِا اًخمنية الاكذعاذية اقلَية عم
1
 : 

ا يف اًـامصة بٔو  - مشول سٌاظق اصلوةل اكلخَفة ابـلضازيؽ اًخمنوية ثضمن حتليق اًـساةل ،واذليَوةل ذون متصنُز

 يف سصانز ادلشة اًساكين.

اًساكهية وثوسيـِا تني ٔبكاًمي اصلوةل  ،واذلس سن اًِجصاث اصلاذَية سن اًصيف ؿسم اإلذالل يف اًرتهيحة   -

 ٕاىل اـلياظق اذلرضية.

                                                           
1
،اـلصنز  ظالحاثسَخل  وظين حول اصلوز اًخمنوي ٌَجٌلؿاث اقلَية يف ادلزائص ؿىل ضوء االٕ ابًـصايب ؾحس اًىصمي ،اصلوز اًخمنوي ٌَجٌلؿاث اقلَية يف ادلزائص،  

 2003ذيسمرب  08/09ادلاسـي ذ.سوالي اًعاُص  ،سـيست  ،
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 اسذايذ اًلسزاث اـلاًية ٌَِيئاث اقلَية ذما يسِم يف ثـزيز كيارما تواحداهتا وثسؾمي اس خلالًيهتا. -

 حمنية كسزاث اًلياذاث اقلَية. -

ق افلمتـاث اقلَية تخوفري اًدسِيالث اـلمىٌة ذما يسِم يف خشة اًعياؿاث الاكذعاذية اكلخَفة ـلياظ -

 ثعويص ثغل اـلياظق ويديح ٔلتياهئا سزيس سن فصض اًـمي.

ا ن رشوظ جية ثوفُص ًىن ثحل  ُشٍ ألُساف ٌَخمنية الاكذعاذية اقلَية ُز
1
: 

 اًرشظ ألول:  -

اقلَية ٍمتىيهنا  سن اس خلالل اـلوازذ  معَية ٔبو ارلعواث اـلخحـة سصحىزت ؿىل كسزت ثيؼميية ٌَجِاث اًفاؿةل

ا حمَيا ، سن ظصف كعة ٕازسال سصنزي يـمي ؿىل اٍمنو الاكذعاذي يف  اقلَية ٔبو اـلس خوزذت وٕاؿاذت اسدامثُز

 جماهل سدارشت وابذلفاع ؿىل ُشا اٍمنو سؽ سصوز اًوكت )حصاتط سساين ساكين(.

 اًرشظ اًثاين: -

ـلعَحة اقلَية ذما جيـَِم سذحسين يف حتليق ٔبُساف سضرتنة، يصحىز ؿىل جضىيي فصيق سامتسم ٔلحصاة ا

وذاظة سصثحعة ابالهامتء ٕاىل هف  اًوحست اـلاكهية، مبـىن "ٕارشاك انرب ؿسذ ذمىن سن اًساكن اقلَيني يف ٕاذازت 

وثيؼمي صؤوهنم اقلَية ،وسن ُيا فان ُؤالء يىوهون ٔبنرث ثفٌِل ٌَحاخاث واًصقحاث واـلضالك اقلَية "
2
.  

 اًرشظ اًثاًر: -

ٔبن حىون اـلضازيؽ اـلس هتسفة ال ثلوم ؿىل اـلعَحة ٌَحـغ ذون اًحـغ، ٕامنا حىون سضازيؽ ثبٔذش تـني 

الاؾخحاز اـلوازذ اـلوحوذت سن اًصخال واـليخجاث واًحيئة اـلـيض ية وحىون سٌعلية وسلدوةل سن ظصف ٔبكَحية 

 اًساكن اـلـييون. 

 

                                                           
1
  Suzanne Savey,Espace.Territoire.Développement local, Cahiers Options Méditerranéennes ,vol 3 , 

http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c03/CI940555.pdf ,(22 août 2009)                          

2
 22،ذاز اـلسريت ًٌَرش واًخوسيؽ واًعحاؿة،ؾٌلن،ألزذن،ض -ذزاسة سلازهة  –ٔب.ذ.ؾحس اًصساق اًض يزًل،اإلذازت اقلَية  



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 426 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

 منارح اًخمنية الاكذعاذية اقلَية -4

 ن ٔبضم اًامنرح اإلمنائية جنس سايًل :س

 اٍمنورح اًخاكسًل: 

ُوا اًربانسج اطلي يضمي تافة اًلعاؿاث الاكذعاذية والاحامتؾية نٌل يضمي تافة اـليؼاظق ادللصافيؼة 

يف اصلوةل ، نٌل يلعس هبشا اٍمنؼورح ذَؼق ثؼواسن ٕامنؼايئ تؼني اـلسؼ خويني اًلعؼاؾي وادللؼصايف وحيلؼق اًخًسؼ يق 

ادلِؼوذ اذلىوسيؼؼة وادلِؼوذ اًضؼؼـحية ويلؼوم ؿؼؼىل ٔبسؼاش اسؼؼ خحساج وحؼساث ٕاذازيؼؼة وثيؼمييؼؼة  واًخـؼاون تؼؼني

  خسيست.

 اٍمنورح اًخىييفي : -

ُو منورح جصانسج سىيف وظحيـة حيات كوسية ذاظة ؿىل الازحاكس يف ثفـيي ادلِوذ اطلاثية والاؾامتذ 

ذية واًفٌية حسة اـلـعياث اـلخاحة.ؿىل اًخيؼاميث اًضـحية اـلـمتست ؿةل وفصت ٔبو هسزت اًـواسي اـلا  

 

 منورح اـلرشوغ : -

ؼشا يصحؼؽ ٌَموكؼؼؽ ادللؼصايف ) زيؼف، سؼؼاحي،  ُؼو منؼورح حمؼًل يعحؼؼق يف سٌعلؼة حلصافيؼة سـييؼؼة ُو

حصصاء...( نٌل يـمتس ُشا اٍمنورح ؿىل سضازيؽ ٕاسرتاثيجية ثخحلق سن ذالًِا ألُساف اًلوسية.
1

 

 هؼام ازلاؿاث اقلَية يف ادلزائص -5

ث اًس ياسة اقلَية واًخوخَ حنو جتس يسُا ؿىل اـلس خوى اًخمنوي يف ادلزائص،ٔكسؼَوة ًخحليؼق حمنيؼة ػِص 

وظيية صاسةل ابالؾامتذ ؿىل ٕاساكهيؼاث لك سٌعلؼة ؿؼىل حؼست، حيؼر ٔبظؼحح الاُؼامتم ابًحضليؼة اًؼيت ثـخؼرب ارلَيؼة 

ويؼة حيؼر ٔبن اًحضليؼة ثـمؼي ؿؼىل ألساس ية يف اًخمنية الاكذعاذية، وـيرص ٔبسايس رو ٔبًوويؼة  مضؼن جؼصاسج اًخمن

حتسيس اذلاحياث اًرضوزية ٌَمواظيني سؽ حرص اإلساكهياث اـلاذيؼة واًخرشؼية اًؼيت ميىؼن الاؾؼامتذ ؿَهيؼا يف معَيؼة 

 اًخمنية.

                                                           
1
ا ؿىل اًخمنية اقلَية ،سشهصت ساحس خري ،خاسـة،ثَمسان،    2006جصيىيس زكيق زس يس،ٕاصاكًية اًـلاز الاكذعاذية  ؤبثُص
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 .رمام ازلاؿاث اقلَية:1.5

اقلَية، وثـصف ثـخرب ازلاؿاث اقلَية حزء سن اًيؼام اإلذازي ٌضلوةل، فِىي ارلَية ألساس ية إلذازت اًخمنية 

ؿىل ٔبهنا ُيبٔت سس خلةل ٕاذازاي وساًيا ؾن اذلىوسة اـلصنزية، نٌل ٔبهنا ؾحازت ُن وحست حلصافيا سلسمة سن ٕاكَمي اصلوةل 

حمتخؽ ابًضرعية اـلـيوية والاس خلالل اـلايل
1
. 

ية و اًيعوض اًالحلة رمام وسازت اصلاذَ  1994ٔبوث  10اـلؤزد يف  247-94حيسذ اـلصسوم اًصئايس زمق 

و ازلاؿاث اقلَية 
2

 ،واًيت ثخوىل اـلِام اًخاًية:

  جساؿس ازلاؿاث اقلَية ؿىل ٕاؿساذ خمععاهتا اًخمنوية و ؿؼىل ثعحيلِؼا ظحلؼا ًٔلُؼساف  اًؼيت

 زمسِا اكلعط اًوظين ٌَخمنية و اإلحصاءاث و الٓخال اـللصزت. 

  .ثلوم ٔبؾٌلل اًخمنية اقلَية 

 رضي و اًصيفي معوسا و اًخحنك يف اس خـٌلل افلال اًـلازي جسن اًلواؿس اـلخـَلة ابًدس يري اذل

 دعوظا ابالثعال سؽ اًِيالك اـلـيية و يف ٕاظاز اًس ياسة اًوظيية ٌَهتيئة اإلكَميية. 

  ثحاذز تبٔي معي يوخَ ًخمنية اـلياظق اًصيفية و اذلسوذية و فم ؾٍزهتا و ثخؼاتؽ رعل ابالثعؼال

 سؽ اًِيالك اـلـيية. 

 ـلمصنزت اًيت ًِا ٔبثص يف ازلاؿاث اقلَية و ثًسلِا و ثيفشُا.حتسذ ألؾٌلل ا 

 اًوالية: .1

ثـصف اًوالية تبهٔنا حٌلؿة السصنزية وذائصت حائزت ؿىل اًسَعاث اـلخفصكة ٌضلوةل 
1
نٌل ثـمي اًوالية ؿىل  

خؼؽ ابًضرعؼية تبهٔنؼا "حٌلؿؼة معوسيؼة ٕاكَمييؼة حمت  90/09اًخـاون ًخحليق اًخواسن تني اًحضلايث.ويـصفِا اًلؼاهون 

اـلـيوية والاس خلالل اـلايل وجضلك سلاظـة ٕاذازية ٌضلوةل"
2
. 

                                                           
1
،اـلصنز  سَخل  وظين حول اصلوز اًخمنوي ٌَجٌلؿاث اقلَية يف ادلزائص ؿىل ضوء اإلظالحاثاؿاث اقلَية وسعاذز متويَِا، ذ.َلس جصاق، ذ.ؾحس اذلق ساحيي،ازل 

 .2003ذيسمرب 08/09ادلاسـي ذ.سوالي اًعاُص  ،سـيست  ،

2
 http://www.interieur.gov.dz(19/11/2009) سوكؽ وسازت اصلاذَية وازلاؿاث اقلَية    

  http://www.interieur.gov.dz/Ministere/frmItem.aspx?html=10(14/11/2009)  

http://www.interieur.gov.dz/Ministere/frmItem.aspx?html=10
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  زمق  كاهوناسا يف اًلاهون 
3
 فيـصفِا تااليت:  12 - 07

اًوالية عم ازلاؿة الاكَميية ٌضلوةل وحمتخؽ ابًضرعية اـلـيوية واطلسة اـلاًية اـلس خلةل. وعم ايضا  اـلاذت الاوىل :

مصنزت ٌضلوةل وجضلك هبشٍ اًعفة فضاء ًخيفيش  اًس ياساث اًـموسية اًخضاسٌية واًدضاوزية اصلائصت الاذازية كري اـل

 تني ازلاؿاث الاكَميية واصلوةل.

وجساضم سؽ اصلوةل يف اذازت وهتيئة الاكَمي واًخمنية الاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية وحٌلية اًحيئة ونشا حٌلية 

 اظن.وحصكية وحتسني الاظاز اـلـييش ٌَمو 

ثخوفص اًوالية تعفهتا ازلاؿة الاكَميية الاسصنزية ؿىل سزًييية ذاظة هبا ٍمتويي الاؾٌلل واًرباسج اـلعاذق  :3اـلاذت 

 ؿَهيا سن افلَ  اًضـيب اًواليئ وال س امي ثغل اـلخـَلة مبا اييت:

 اًخمنية اقلَية وسساؿست اًحضلايث -

ا -  ثلعية اؾحاء جس يرُي

 صكيهتااقلافؼة ؿىل اسالوِا وح -

سايًل 90/09وسن ادذعاظاث افلَ  اًضـيب ٌَوالية يف جمال اًخمنية حسة كاهون 
4
 : 

 يف جمال اًخمنية اًعياؾية :ٕاؾعاء اًرتنزي يف ٕاوضاء سٌاظق ظياؾية جساضم يف اًخمنية اًوظيية . -

حامتؾية، ثعويص يف جمال اًخمنية الاحامتؾية واًثلافية:اًسِص ؿىل حسن سري اـلصافق اًعحية واًرتتوية والا -

 اًخىوين اـلِين.

يف جمال اًخمنية اًصيفية :اـلساؿست ؿىل اسدامثز ألزايض وحٌلية اًرتتة واس خعؼالهحا ،نؼٌل يخزؼش لك سدؼاذزت  -

 ـلاكحفة ٔبدعاز اًفيضاانث ،واًليام تـمَية اًدضجري...اخل

                                                                                                                                                                                            
1
 ومتويي ازلاؿاث اقلَية يف ضوء سَخل  ذويل جس يريذ.سوىس زحٌلين، ٔب.وس يةل اًسخيت ،واكؽ ازلاؿاث اقلَية يف ػي اإلظالحاث اـلاًية وبٓفاق اًخمنية اقلَية، 

 .2004ذيسمرب  02-01،خاسـة اذلاح رلرض ،ابثية،اًخحوالث الاكذعاذية

2
 .11/04/1990اًعاذزت يف  15واـلخـَق ابًوالية، ادلصيست اًصمسية زمق  07/04/1990اـلؤزد يف  90/09كاهون زمق  

3
 ابًوالية  يخـَق  2012 س ية  فربايص  21  اـلوافق  1433  ؿام  ألول  زتيؽ  28  يف  سؤزد  12 - 07  زمق  كاهون 

4
 .142، ض1982، اًعحـة اًثاهية، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية، ادلزائص، اإلذازت اقلَية )سلازهة(حسني سععف  حسني،  
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يري لك اـلؤسسؼاث يف جمال اًخمنية اًس ياحية:جسِيي اهعالق اًسؼ ياحة ذمؼا يسؼمح ًِؼا اسؼ خلالل ٔبو جسؼ   -

 واـلصافق اًـاسة راث اًعاتؽ اًس يايح.

فَي  ُياك ادذالف هحري الا اهَ انؼرث مشوًيؼة سؼن اًلؼاهون اًلؼسمي حيؼر حصنؼزث  12/07اسا حسة كاهون 

اًيلاظ الاساس ية نٌليًل
1
: 

عاظَ وال س امي يضلك افلَ  اًضـيب اًواليئ سن تني اؾضائَ دلاان ذامئة ٌَمسائي اًخاتـة فلال ادذ:33اـلاذت  

 اـلخـَلة مبا اييت:

 اًرتتية واًخـَمي اًـايل واًخىوين اـلِين -

 الاكذعاذ واـلاًية -

 اًعحة واًيؼافة وحٌلية اًحيئة -

 االثعال وحىٌوًوحياث الاؿالم -

 هتيئة الاكَمي واًيلي -

 اًخـمري واًسىن -

 اًصي واًفالحة واًلاابث واًعيس اًححصي واًس ياحة. -

 ة واًضؤون اصليًية واًوكف واًصايضة واًض حاة.اًضؤون الاحامتؾية واًخلاف -

 .اًخمنية اقلَية ، اًخجِزي والاسدامثز واًدضليي -

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ابًوالية  قيخـَ  2012 س ية  فربايص  21  اـلوافق  1433  ؿام  ألول  زتيؽ  28  يف  سؤزد  12 - 07  زمق  كاهون 
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 ام يف جمال جتس يس اًخمنية اقلَية ؿىل ازط اًواكؽ فلس اؿس اًلاهون ادلسيس ؿىل سايًل:

اـلاذت 
1

ا ايّت:، يلوم افلَ  اًضـيب اًواليئ مب  80: يف اظاز اكلعط اـلشهوز يف اـلاذت 82  

 :يف جمال اًعياؿة 

ا ويساضم يف اؿاذت اتُيي اـلياظق اًعياؾية وسٌاظق اًًضاظ  - حيسذ اـلياظق اًعياؾية اًيت سيمت اوضاُؤ

 يف اظاز اًرباسج اًوظيية الؿاذت اًخاُيي ويحسي زايَ يف رعل.

 يسِي اس خفاذت اـلخـاسَني سن اًـلاز اًعياؾي -

 يةيسِي ويضجؽ متويي الاسدامثزاث يف اًوال -

 يساضم يف اهـاص وضاظاث اـلؤسساث اًـموسية اـلخواخست ابًوالية ابختار لك اًخساتري اًرضوزية. -

 :يف جمال اًفالحة واًصي 

: يحاذز افلَ  اًضـيب اًواليئ ويضؽ حزي اًخيفيش لك معي يف جمال حٌلية وثوس يؽ وحصكية 84فلسهعت اـلاذت 

 الازايض اًفالحية واٍهتيئة واًخجِزي اًصيفي.

 الاكذعاذية اًلاؿسية جمال اًِيالك يف 

يحاذز افلَ  اًضـيب اًواليئ ابالؾٌلل اـلصثحعة ابصلال هتيئة اًعصق واـلساعل اًوالئية وظياىهتا واذلفا  :88اـلاذت 

 ؿَهيا.

 اًحضلية: .2

"ثـخرب اًحضلايث اًلاؿست ألساس ية اًالسصنزية اإلذازية"
2

،حير ٔبن اًحضلية ثَـة ذوز هحري يف جمال 

منية "حير ٔبظحح سن اًعـة اذلسير ؾن اًحضلية ذون اًخمنية ٔبو ؾن ُشٍ ألذريت ذون اًحضلية"اًخ 
3

،ويسذي 

                                                           
1
 ابًوالية  يخـَق  2012 س ية  فربايص  21  اـلوافق  1433  ؿام  ألول  زتيؽ  28  يف  سؤزد  12 - 07  زمق  كاهون 

2
 .12ض، 1996، اًعحـة ألوىل، اـلؤسسة ادلاسـية، تريوث، ًحيان، هؼم اإلذازت اقلَيةذ.تاسي جصجص،  

3
،اـلصنز  سَخل  وظين حول اصلوز اًخمنوي ٌَجٌلؿاث اقلَية يف ادلزائص ؿىل ضوء اإلظالحاثـلواظن يف اًخمنية، ؾٌلز ؾحاش ، هؼم الاهخزاابث وس حي سضازنة ا 

 .2003ذيسمرب 08/09ادلاسـي ذ.سوالي اًعاُص  ،سـيست  ،
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حتت ظالحيهتا نٌل حسذُا سؤمتص اًعوسام
1
لك ألؾٌلل اـلسهية اًيت ثخـَق حبيات وسـيضة اًساكن واـلواظيني مبا  

اإلكَميية ألساس ية وحمتخؽ ابًضرعية اـلـيوية تبهٔنا "ازلاؿة  90/08يف رعل ألزايف واًلصى ،و يـصفِا اًلاهون 

والاس خلالل اـلايل وحتسج مبوحة كاهون"
2

و"ٌَحضلية ٕاكَمي وامس وسصنز"
3
. 

اًفعي ألول حتت ؾيوان "اٍهتيئؼة واًخمنيؼة اقلَيؼة"  90/08ًولس دعط اـلرشغ ادلزائصي يف كاهون 

يصنؼؼز ؿؼؼىل اًفئؼؼاث   89ة اقلَيؼؼة ففؼؼي اـلؼؼاذت رمؼؼام اًحضليؼؼة اجتؼؼاٍ اًخمنيؼؼ 89 88و 87و 86وثيؼؼاول يف اـلؼؼواذ 

الاحامتؾية اقلصوسة واًخىفي هبا حير ثيط نٌل يًل " ثحاذز اًحضليؼة جؼلك ٕاحؼصاء سؼن صؼاهَ اًخىفؼي ابًفئؼاث 

الاحامتؾية اقلصوسة وسساؿسهتا الس امي يف جماالث اًعحة واًضلي واًسىن"
4
. 

  زمق  كاهوناسا خيط كاهون اًحضلية ادلسيس 
5
10 - 11   

 :اًحضلية عم ازلاؿة الاكَميية اًلاؿسية ٌضلوةل. وحمتخؽ ابًضرعية اـلـيوية واطلسة اـلاًية اـلس خلةل.اـلاذت الاوىل

اًحضلية عم اًلاؿست الاكَميية ًالسصنزية، وساكن ـلٌلزسة اـلواظية، وجضلك اظاز سضازنة اـلواظن يف  :2اـلاذت 

 جس يري اًضؤون اًـموسية.

سؽ اصلوةل، تعفة ذاظة يف اذازت وهتيئة الاكَمي واًخمنية الاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية و جساضم  :3اـلاذت 

 6الاسن ونشا  اذلفاع ؿىل الاظاز اـلـييش  ٌَمواظيني وحتسيٌَ.نٌل ٌَحضلية امس واكَمي وسلص زئييس حسة اـلاذت

وسن ادذعاظاث افلَ  اًضـيب اًحضلي يف جمال اًخمنية سايًل
6
 : 

ال اًخمنية الاكذعاذية والاحامتؾية واًعياؾية واًفالحية حمتثي يف وضؼؽ اًؼرباسج ارلاظؼة ابًخرعؼيط يف جم -

 اقلًل يف حسوذ اإلساكهياث اـلخاحة ،ووسائي ثيفيش ُشا اًخرعيط .

                                                           
1
 .266، ض2006ادلزائص،  ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية، اًحضلية(، -اـلؤسساث اـلصنزية واقلَية يف ادلزائص)اًواليةَلس اًـصيب سـوذي،  

2
 .11/04/1990اًعاذزت يف  15واـلخـَق ابًحضلية، ادلصيست اًصمسية زمق    1990اجصيي س ية  7اـلؤزد يف    08-90اـلاذت ألوىل كاهون  

3
 .11/04/1990يف اًعاذزت  15واـلخـَق ابًحضلية، ادلصيست اًصمسية زمق    1990اجصيي س ية  7اـلؤزد يف    08-90اـلاذت اًثاهية كاهون  

4
 .11/04/1990اًعاذزت يف  15واـلخـَق ابًحضلية، ادلصيست اًصمسية زمق    1990اجصيي س ية  7اـلؤزد يف    08-90سن كاهون  89اـلاذت  

5
 ابًحضلية  يخـَق  2011  س ية  يوهيو  22  اـلوافق  1432  ؿام  زحة  20  يف  سؤزد  11 - 10  زمق  كاهون 

6
 .160، ض1982، اًعحـة اًثاهية، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية، ادلزائص، اإلذازت اقلَية اـللازهة حسني سععف  حسني، 
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يف جمال اًس ياحة واإلساكن واًيلي واٍمتوين ميىٌؼَ ٔبن حيؼسج لك ُيئؼة راث هفؼؽ حمؼًل يىؼون ًِؼا ظؼاتؽ  -

 ش اإلحصاءاث اًالسسة ٌَمحافؼة ؿىل اـلـاؾل اًس ياحية واـلياظق اًخازخيية.س يايح،نٌل يخز

 يف جمال اإلساكن يلوم توضؽ اكلعط اًـمصاين اًحضلي وجضجيؽ تياء اًـلازاث واًوحساث اًساكهية. -

 ويف جمال اًيلي اـلضازنة يف لك سرشوغ تضلي ٌَيلي اًـام. -

ًؼحضلي ؿؼىل اًخلؼسم اًثلؼايف وزؿايؼة اًضؼؤون اًعؼحية يف جمال اًثلافؼة واًعؼحة يـمؼي افلَؼ  اًضؼـيب ا -

 ابًحضلية.

  زمق  كاهونوًلس متحوزث الاُساف الاساس ية يف اًلاهون ادلسيس 
1
10 - 11   

 سضازنة اـلواظيني يف جس يري صؤون اًحضلية -1

 وازي.:جضلك اًحضلية الاظاز اـلؤسسايت ـلٌلزسة اصلميلصاظية ؿىل اـلس خوى اقلًل واًدس يري ادل11اـلاذت 

يخزش افلَ  اًضـيب اًحضلي لك اًخساتري الؿالم اـلواظيني ثضؤوهنم واسدضازهتم حول ديازاث واًووايث اٍهتيئة 

 واًخمنية الاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية حسة اًرشوظ اقلسذت يف ُشا اًلاهون.

ـلخاحة، نٌل ميىن افلَ  وميىن يف ُشا افلال اس خـٌلل ؿىل وخَ ارلعوض اًوسائط واًوسائي الاؿالسية ا

 اًضـيب اًحضلىي ثلسمي ؾصط ؾن وضاظَ اًس يوي اسام اـلواظيني.

يسِص افلَ  اًضـيب اًحضلي ؿىل وضؽ اظاز سالمئ ٌَمحاذزاث اقلَية اًيت هتسف اىل حتفزي اـلواظيني  :12اـلاذت 

 وحهثم ؿىل اـلضازنة يف جسوية سضالكِم وحتسني ػصوف سـيض هتم.

 افلَ  اًضـيب اًحضلي اظازا ٌَخـحري ؾن اصلميلصاظية، وميثي كاؿست الاسصنزية وساكن سضازنة يضلك :103اـلاذت

 اـلواظن يف جس يري اًضؤون اًـموسية.

يضازك افلَ  اًضـيب اًحضلي يف احصاءاث اؿساذ معَياث هتيئة الاكَمي واًخمنية اـلس خساسة وثيفيشُا  :108اـلاذت 

 هبٌل.  ظحلا ٌَدرشيؽ واًخيؼمي اـلـمول

 

                                                           
1
 ابًحضلية  يخـَق  2011  س ية  يوهيو  22  اـلوافق  1432  ؿام  زحة  20  يف  سؤزد  11 - 10  زمق  كاهون 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 433 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

 وضاظاث اًحضلية يف جمال اًرتتية واسلاية الاحامتؾية -2

 : ثخزش اًحضلية ظحلا ٌَدرشيؽ واًخيؼمي اـلـمول هبٌل، تافة الاحصاءاث كعس:122اـلاذت 

 اجناس سؤسساث اًخـَمي الاتخسايئ. -

 اجناس وجس يري اـلعامع اـلسزس ية. -

 اـلساطمة يف اجناس اًِيالك اًلاؿسية. -

 َِيالك والاهجزت اـللكفة ابًض حاة واًثلافة واًصايضة واًدسَسة.ثلسمي اـلساؿست ٌ  -

 جضجيؽ معَياث اٍمتِني. -

 اًخىفي ابًفئاث الاحامتؾية اقلصوسة واًِضة. -

 يف جمال اًيؼافة وحفغ اًعحة واًعصكاث اًحضلية -3

ـمول هبٌل اـلخـَلني حبفغ : جسِص اًحضلية مبساطمة اـلعاحل اًخلٌية ٌضلوةل ؿىل احرتام اًدرشيؽ واًخيؼمي اـل123اـلاذت 

 اًعحة واًيؼافة اًـموسية والس امي يف جماالث:

 ثوسيؽ اـلياٍ اًعاذلة ٌَرشة -

 رصف اـلياٍ اـلس خـمةل وسـادلهتا -

 مجؽ اًيفاايث اًعَحة وهلَِا وسـادلهتا -

 ساكحفة هواكي الاسصاط اـلخيلةل -

 اذلفاع ؿىل حصة  الاكشية والاساهن واـلؤسساث اـلس خلدةل ٌَجمِوز. -

 ياهة ظصكاث اًحضليةظ  -

 اصازاث اـلصوز اًخاتـة ًض حىة ظصكاهتا. -6
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 خمععاث اًخمنية الاكذعاذية اقلَية  -7

ٕان حمنية اًحضلية وذاظة اقلصوسة سهنا ييسزح يف س ياسؼة حمؼو اًفؼوازق ادلِويؼة اًؼيت عم ػؼاُصت ابزست يف 

اًحضلان اـلخزَفة
1
 1977-1974از ثعحيق اكلعط اًصابؾي اًثاين ،وٕاكصاز ُشٍ اًرباسج اإلمنائية تسا يف اًربوس يف ٕاظ 

ُيؼاك هؼوؿني سؼن اكلععؼاث ثلؼوم هبؼا ازلاؿؼاث اقلَيؼة يف جمؼال  380-81سن اـلصسؼوم زمق  05،و حسة اـلاذت 

اًخمنية ؿىل سس خوى اًحضلية والٓدص ؿىل سس خوى اًوالية 
2

،نٌل ثلصز هف  اـلؼاذت سؼايًل "يضؼ متي لك سؼن اكلعؼط 

يئ ؿىل مجيؽ ألؾٌلل اًيت ثـزتم ازلاؿة اقلَية اـلـيية اًليام هبا يف لك سياذين اًخمنية"اًحضلي واكلعط اًوال
3
. 

 PCDاكلعط اًحضلي ٌَخمنية 

ؼو ٔبنؼرث جتسؼ يسا ًالسصنزيؼة ؿؼىل سسؼ خوى ازلاؿؼاث  و ؾحازت ؾن خمعط صاسي ٌَخمنيؼة يف اًحضليؼة ُو ُو

ى اكلعؼط ؿؼاذت يضؼمي اًخجِؼزياث اًفالحيؼة واًلاؿسيؼة اقلَية ورممخَ ثوفري اذلاخاث اًرضوزية ٌَمواظيني وحمخؼو 

وجتِزياث الاجناس واًخجِزياث اًخجازية
4

 

" ثـس اًحضلية خمععِا اًخمنوي اًلعري واـلخوسط واًعويي اـلسى  90/08سن اًلاهون زمق  86وثيط اـلاذت 

ام سؼؼؽ خمعؼؼط اًواليؼؼة وثعؼؼاذق ؿَيؼؼَ، وجسؼؼِص ؿؼؼىل ثيفيؼؼشٍ يف ٕاظؼؼاز اًعؼؼالحياث اـلسؼؼ يست ًِؼؼا كاهوهيؼؼا، وابوسؼؼج

ؤبُساف خمععاث اٍهتيئة اًـمصاهية"
5

"ثحؼاذز اًحضليؼة جؼلك معؼي ٔبو ٕاحؼصاء سؼن صؼاهَ ثعؼويص  88.نٌل ثؼيط اـلؼاذت 

ألوضعة الاكذعاذية اًيت ثامتىش سؽ ظاكاهتا وخمععِا اًخمنوي"
6
. 

 

 

                                                           
1
،ح   .236ض  1ذ.َلس تَلامس حسن هبَول، سصحؽ س حق رهٍص

2
،  ضذ.سوىس زحٌلين   .7، ٔب.وس يةل اًسخيت ،سصحؽ س حق رهٍص

3
واـلخـَق تخحسيس ظالحياث اًحضلية واًوالية وادذعاظٌِل يف كعاغ اًخرعيط واٍهتيئة  1981ذيسمرب  26اـلؤزد يف   380-81سن اـلصسوم  زمق  05اـلاذت  

 .1981ذيسمرب  29اًعاذزت يف  52اًـمصاهية ،ادلصيست اًصمسية زمق 

4
،  ضذ.سوىس زحٌلين، ٔب.   .7وس يةل اًسخين ،سصحؽ س حق رهٍص

5
 . 11/04/1990اًعاذزت يف  15واـلخـَق ابًحضلية، ادلصيست اًصمسية زمق    1990اجصيي س ية  7اـلؤزد يف    08-90كاهون سن  86اـلاذت  

6
 .11/04/1990اًعاذزت يف  15واـلخـَق ابًحضلية، ادلصيست اًصمسية زمق    1990اجصيي س ية  7اـلؤزد يف    08-90كاهون سن  88اـلاذت  
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 PSDاكلعط اًلعاؾي ٌَخمنية  

و خمعط رو ظاتؽ وظين حير ثسذي مضيَ لك اسدامثزاث اًوالية واـلؤسساث اًـموسيؼة اًؼيت حىؼون  ُو

سا  90/09سن كاهون  60وظية ؿَهيا ويمت جسجيي ُشا اكلعط ابمس اًوايل واطلي يسِص ؿىل ثيفيشٍ.وثيط اـلاذت 

يًل:"يـى  خمعط اًوالية يف اـلؼسى اـلخوسؼط اًؼرباسج واًوسؼائي وألُؼساف اقلؼسذت تعؼفة ثـاكسيؼة تؼني اصلوةل 

س ضٌلن اًخمنية الاكذعاذية والاحامتؾية واًثلافية ٌَوالية"وازلاؿاث اقلَية كع
1
. 

اـلاذت 
2

: يـس افلَ  اًضـيب اًواليئ خمععا ٌَخمنية ؿىل اـلسى اـلخوسط يحني الاُساف واًصاسج واًوسائي 80

واًـمي سن  اـلـحات سن اصلوةل يف اظاز سضازيؽ اصلوةل واًرباسج اًحضلية ٌَخمنية ويـخمتس ُشا اكلعط تاظاز ٌَرتكية

 اخي اًخمنية الاكذعاذية والاحامتؾية ٌَوالية.

ؿؼىل ٔبن اكلعؼط اًلعؼاؾي يخىؼوم سؼن ٍلوؿؼة  148-09نٌل ثيط اـلاذت اًصاتـة سن اـلصسوم اًخيفيؼشي زمق 

اـلضازيؽ ٔبو اًرباسج اـلسجةل يف سسوهة هفلاث اًخجِزي اًـموسم ٌضلوةل، وثـصف هف  اـلاذت ؿىل ٔبن اًؼربانسج يلعؼس 

ٍلوؿة اـلضازيؽ ٔبو اًًضاظاث اقلسذت واًيت ثعة يف هف  اًِسف"تَ "
3

،ويف هف  اًس ياق ويف اـلؼاذت ارلاسسؼة 

"ال ميىؼن ٔبن حتؼؼول اـلضؼازيؽ اـلسؼؼجةل يف ٕاظؼؼاز اًؼرباسج اًلعاؾيؼؼة اـلمصنؼزت واًؼؼرباسج اًلعاؾيؼؼة كؼري اـلمصنؼؼزت حنؼؼو 

خمععاث اًحضلية ٌَخمنية"
4
. 

 ذية اقلَية يف ادلزائصسصاحي ثعوز جصاسج اًخمنية الاكذعا -8

ؾصف الاكذعاذ ادلزائصي يف سسريثَ اًخمنوية سٌش الاس خلالل ٕاىل ؿست سصاحي وصِس ثعوزاث خمخَفة ؿرب 

خمخَف اًرباسج واكلععاث ، وكلخَف اًلعاؿاث الاكذعؼاذية والاحامتؾيؼة سؼن مضهنؼا اكلععؼاث اًخمنويؼة ارلاظؼة 

سؼؼن ٍلؼؼوغ  % 8اكلعؼؼط اًصابؾؼؼي ،حيؼؼر دععؼؼت سايلؼؼازة ابًحضليؼؼة اًؼؼيت ٔبذؼؼشث هعؼؼيهبا يف اٍمتويؼؼي سٌؼؼش 

شا سا يسل ؿىل تساية الاُامتم ابًخمنية اقلَية ؿرب الاُامتم ابكلععاث اًحضلية ٌَخمنية.  الاسدامثزاث ُو

 ( 1989-1967ٔبوال:سصحةل اًخرعيط )

                                                           
1
 .11/04/1990اًعاذزت يف  15واـلخـَق ابًوالية ،ادلصيست اًصمسية  زمق    1990اجصيي س ية  7اـلؤزد يف    09-90كاهون  

2
 ابًوالية  يخـَق  2012 س ية  فربايص  21  اـلوافق  1433  ؿام  ألول  زتيؽ  28  يف  سؤزد  12 - 07  زمق  كاهون 

3
 .03/05/2009اًعاذزت يف  26واـلخـَق تيفلاث اصلوةل واًخجِزي،ادلصيست اًصمسية زمق  2009ساي  02اـلؤزد يف  148-09سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  04اـلاذت  

4
 .03/05/2009زت يف اًعاذ 26واـلخـَق تيفلاث اصلوةل واًخجِزي،ادلصيست اًصمسية زمق  2009ساي  02اـلؤزد يف  148-09سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  05اـلاذت  
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سَني م وؾل يىؼؼن رعل ذمىٌؼؼا كدؼؼي رعل ًـؼؼا1967تؼؼسا جتسؼؼ يس معَيؼؼة اًخرعؼؼيط ؿؼؼىل ازط اًواكؼؼؽ سؼؼ ية 

ٔبساس يني
1

، ؿاسي حسازة ؾِس ادلزائص ابالس خلالل واًـاسؼي اًثؼاين اهـؼسام ثؼوفص اًرشؼوظ اـلوضؼوؾية اًؼيت ثـعؼي 

 اصلوةل كسزت اًخحنك يف اًلوى الاكذعاذية اًوظيية.

وميثؼي اًخرعؼؼيط ابًًسؼؼ حة ٌَجزائؼص وسؼؼ يةل اٍهنؼؼوط ابالكذعؼاذ اًؼؼوظين ،وسؼؼالخ اًخلَؼة ؿؼؼىل سضؼؼالك 

س الاسؼ خـٌلز ،فؼاًخرعيط ٔبذات سٌاسؼ حة ًخحليؼق اًخمنيؼة الاكذعؼاذية والاحامتؾيؼة حيؼر اًخزَف اـلوزوزة سن ؾِ

 زنزث اكلععاث اًوظيية ؿىل زالج كعاؿاث سوةحة يف ادلسول اًخايل:

م(1989-1967( ثوسيؽ اسدامثزاث اكلععاث اًوظيية )2ادلسول زمق )  

 اًوحست سَياز ذح

 اكلعط اًثاليث اًحيان

(1967-

1969)  

اكلعط 

  1اًصابؾي

(1970-

1973)  

اكلعط 

2اًصابؾي  

(1974-

1977)  

اكلعط 

1اشلايس  

(1980-

1984)  

اكلعط 

2اشلايس  

(1985-

1989)  

 253.22 212.27 74.72 17.34 7.02 اًلعاغ اـليخج

 270.05 37.82 10.50 7.87 0.46 كعاغ ارلسساث

كعاغ اًحًية ألساس ية 

 الاكذعاذية/الاحامتؾية

1.58 8.54 32.27 188.47 237.05 

 550 459.27 110.22 27.75 9.26 افلموغ

،ض اـلعسز :  .8امحس رشيفي ،سصحؽ س حق رهٍص

                                                           
1
 .160، سصحؽ س حق رهٍص ،ض1ذ.َلس تَلامس حسن هبَول ، ح 
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يضمي اًلعاغ اـليخج لك سن اًززاؿة واًصي واًعيس اًححصي واقلصوكؼاث واًعؼياؿاث اًخحويَيؼة واًعاكؼة 

اذية ٌَخمنية الاكذعاذية والاحامتؾيؼة واـليامج واطلي احذي ألًووية يف اكلععاث اًوظيية حير اهَ ميثي اًلاؿست اـل

،ٔبسا ابًًس حة ٌَحًية اًخحخية فميثي اًعصق واًسىم اذلسيسية واـلوائن واـلعازاث واٍهتيئة اًـمصاهية واًىِصابء واًلؼاس 

واإلانزت اًـموسية واحذَت اـلصثحة اًثاهية حير ميثؼي اًـمؼوذ اًفلؼصي ٌَخمنيؼة اقلَيؼة ، وابًًسؼ حة ٌَزؼسساث فاكهؼت 

 م اكي سن اًلعاؿني اًساتلني.ابُامت

 م(1990اثهيا:سصحةل اكذعاذ اًسوق )ساتـس 

سؽ تساية اًامثهيٌاث اىهتجت ادلزائص حتؼول حنؼو اكذعؼاذ اًسؼوق ،حيؼر خؼاءث فؼرتت اًخحؼوالث وذاظؼة 

اطلي فؼؼذح اًحؼؼاة واسؼؼـا ٔبسؼؼام اـلحؼؼاذزاث ارلاظؼؼة وتسايؼؼة حتؼؼول ؿؼؼىل مجيؼؼؽ اـلسؼؼ خوايث  1989ؾلؼؼة ذسؼؼ خوز 

واًس ياس يةالاكذعاذية 
1

،وتاهت ٕاسرتاثيجية الاكذعاذية ادلسيست حصسم ٕاىل 
2
: 

 حتليق اًخواسانث اصلاذَية وارلازحية ورعل جصفؽ اٍمنو ٌَياجت اصلاذًل ارلام. -

 حصس يخ كواؿس اكذعاذ اًسوق وجضجيؽ الاسدامثزاث ألحٌحية اـلحارشت. -

ًلسزت اًرشائية ٌَفئاث الاحامتؾية ضـيفة ويف جمال اًخمنية اقلَية زنزث ؿىل ثوفري اًسىن واقلافؼة ؿىل ا -

 ٔبو ؿسمية اصلذي.

( 2008-1998وسن ٔبضم هخؼاجئ اقلعؼي ؿَهيؼا حسؼة ثلصيؼص افلَؼ  اًؼوظين الاكذعؼاذي والاحامتؾؼي فؼرتت )

سايًل
3
: 

ٔبي ابزثفاغ كسٍز  2008س ية  0.778ٕاىل   1998س ية   0.689اهخلي اـلؤرش اًوظين ٌَخمنية اًخرشية سن  -

13 .%  

                                                           
1
 .108،ض2008،سعحـة ذاز ُوسة،ادلزائص،س ياسة اإلظالخ الاكذعاذي يف ادلزائص واـلؤسساث اـلاًية اصلًويةذ.سسين جن صِصت، 

2
، ض   .118ذ.سسين جن صِصت، سصحؽ س حق رهٍص

3
 (2008-1998(:ثلصيص ٔبضم هخاجئ سؤرش اًخمنية اًخرشية )CNESؾي )افلَ  اًوظين الاكذعاذي والاحامت 

 (2009/11/30  )http://www.cnes.dz/doc2008 / 
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ابزثفؼاغ  2008سؼ ية  0.874ٕاىل   1998سؼ ية  0.778سؤرش ألسؼي يف اذليؼات ؾيؼس اًؼوالذت سؼن اهخلي  -

 . %9كسٍز 

 . %17ابزثفاغ كسٍز  2008س ية  0.740ٕاىل   1998س ية   0.643واهخلي سؤرش اًخـَمي سن  -

 ذوالز سؼ ية 5034ٕاىل  1998ذوالز ٔبسؼصييك سؼ ية  1555ازثفاغ اًياجت اصلاذًل ارلام ٌَفؼصذ اًواحؼس سؼن  -

 .%12، ٔبي مبـسل ازثفاغ س يوي 2008

 .3/1س ية مفا فوق مضن وس حة  15حصاحؽ وس حة ألسية ؾيس ألصزاض اًحاًلني  -

يف سؼ ية  %83حتسن سَحوع فامي خيط حزويس اًساكن ابـلاء اًعاحل ٌَرشة واًيت ازثفـت وسؼخهتا سؼن  -

 .2008س ية  %95ٕاىل  1998

سرشؼوغ،  44817اذلاحياث ألساس ية ٌَساكن حيؼر مت اجنؼاس وسساطمة ازلاؿاث اقلَية يف اتسني ثلعية ٔبوسؽ 

 سٌعة صلي خَِا سٌاظة صلي ذامئة. 376000واًيت ٔباتحت سا يلازة 

 اًرباسج اًخمنوية اـلسمعة ٌَخمنية الاكذعاذية اقلَية : -9

 ٕان هلط اـلصافق  ارلسسية يف ألزايف واًلصى ٔبذى ٕاىل حصنة زسيـة وواسـة ٌَزنوخ اًصيفي جتاٍ اـلسن

اًىربى ذما يزيس سن نثافة ساكهنا 
1
وابًخايل ٕاىل الانخؼاع اًساكين وثسُوز اذلاةل اـلـيض ية ،واجتاٍ ُشا اـلضلك  

م،اًيت سن صاهنا ٕاؾعاء ٔبًووية ٌَخمنية 1998كاست اصلوةل تخعحيق وثيفيش ٍلوؿة سن اًرباسج اًخمنوية اتخساء سن 

  وثعويص ارلسساث ادلوازية ،وسن ٔبضم اًرباسج هشهص سايًل:اقلَية يف خمخَف اـلياظق اًصيفية ؾن ظصيق جتِزي

سَياز ذح 883.24:وكس تَف جحم اًرباسج اقلَية سهنا  اًرباسج اًـاذية .1
2
. 

 :م(2004-2001جصانسج ذمع اإلهـاص الاكذعاذي ) .2

لؼس ثخٌؼاٍ جمَؼ  اًؼوسزاء ـلؼست ٔبزتؼؽ سؼ يواث ،وخؼاء ُؼشا اـلرشؼوغ صلمع 2001افصيؼي  26اطلي اوضبٔ يف   ،ًو

 اًًضاظ الاكذعاذي  وثوفري رشوظ اًلفزت اًرسيـة ٌَمنو ،ويضم زالزة ٔبحزاء:

                                                           
1
 261، ض2008، ذاز اذلاسس ًٌَرش واًخوسيؽ، ؾٌلن، الٔزذن، اإلظالخ الاكذعاذي وس ياسة اًدضليي )اًخجصتة ادلزائصية(ذ.سسين جن صِصت،  

2
  10ٍ،  ضذ.امحس رشيفي، سصحؽ س حق رهص   
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 ٔلصلال اًىربى وختط اًخجِزي واٍهتيئة اإلكَميية.ا -

ؼشا ٍمتويؼي اًؼرباسج اًحضليؼة ٌَخمنيؼة واجنؼاس اًحؼين  113اًخمنية اقلَية حيؼر دععؼت ًِؼا  - سَيؼاز ذح ، ُو

 اًخحخية ارلاظة ًفائست سٌاظق اـلـزوةل.

1سرشوغ سـمتس 45997سَياز ذح سوخَ الجناس  555ط سدَف كسٍز نٌل دع -
 

 ادلزء اًثاًر حيخوي ؿىل خمعط ًزايذت اإلهخاح اًززاؾي . -

سٌعؼة صؼلي  22000مك يـس ُشا اًربانسج سن اًرباسج اًوظيية ٌَخرفيؼف سؼن حؼست اًحعؼاةل ورعل إبوضؼاء 

سَياز ذيياز 9اثتت س يواي تلالف سايل حوكيًل يلسز تؼ 
2
. 

 :م(2009-2005ج ذمع اٍمنو )جصانس .3

سَياز ذح ٌَرباسج اقلَية 1908.5سَياز ذح دعط  9000يحَف جحمَ الاسدامثزي   
3
. 

مجةل سن اإلحصاءاث ًخحسني اـلوازذ اـلاًية اقلَية نٌل هط  2008وكس ٔبؾع  كاهون اـلاًية اًخوكيًل ًس ية 

 دعاة زئي  ازلِوزية اًس يس ؾحس اًـزيز توثفَيلة سايًل:

معَية يف  27000سَياز ذح إلحصاء حنو  4705جمال اًخمنية اقلَية مت سٌح ازلاؿاث اقلَية كالف ساًيا تلمية  "ويف

معَية يف ٕاظاز اًرباسج اإلمنائيؼة اًفصؾيؼة ذمؼا يسؼمح ابذلفؼاع ؿؼىل  22000ٕاظاز اًرباسج اإلمنائية اًحضلية ؤبنرث سن 

حصهية اًخمنية يف ٍلوغ اًوالايث"
4
. 

 

 

                                                           
1

 2006حوان  26دعاة زئي  ازلِوزية اًس يس ؾحس اًـزيز توثفَيلة ،افذخاخ هسوت اذلىوسة واًوالت ،،وسازت اًضؤون ارلازحية، االزيني  

http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=06/06/26/9345506(28/11/2009) 

2
، ض   284ذ.سسين جن صِصت، سصحؽ س حق رهٍص

3
،  ضذ.امحس رش     10يفي، سصحؽ س حق رهٍص

4
 2009سخمترب  22دعاة زئي  ازلِوزية اًس يس ؾحس اًـزيز توثفَيلة ،احامتؿاث ثليمييَ ،زئاسة ازلِوزية،،وسازت اًضؤون ارلازحية، 

http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=09/09/22/0886788(28/11/2009) 
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 ارلـامتة

ٕان اًخرعيط ٌَخمنية الاكذعاذية اقلَية ٔبظحح حمتية رضوزية ًخحليق حمنية وظيية صاسةل وسذواسهة جلك 

حواىهبا، الاكذعاذية والاحامتؾية، اًس ياس ية واًحيئية.حير ٔبن اًخرعيط ٌَخمنية الاكذعاذية اقلَية يلوم ؿىل 

عحيـية واًخرشية و ٕارشاك افلمتؽ اقلًل يف معَية اًخمنية سايذت ٕاجصاس اـلزيت اًًسخية ٌَميعلة اقلَية اـلمتثةل يف اـلوازذ اً 

ٕاىل اـلحاذزاث ارلاظة واًـمي اًخعوؾي اـليؼم، ورعل ؿرب ختعيط حمنوي يلوم ؿىل حمثني اـلوازذ اقلَية واًوظيية 

 ًخحليق اًـساةل الاحامتؾية وحتسني سس خوى اـلـييش ٌَساكن اقلَيني.

ادلزائص ٌَخمنية الاكذعاذية اقلَية، ؾن ظصيق الاُامتم ابًرباسج اًيت ٔبؾعهتا  وجتسز اإلصازت ٕاىل ألطمية

واًيت تاهت اًحشزت  1989ٕاىل  1967اًخمنوية وجتس يسُا ؿىل ٔبزط اًواكؽ. اتخساء سن اكلععاث اًوظيية سن 

سج ذمع اإلهـاص، جصانسج ألوىل ـلواظةل تةل اًخمنية ٌَرباسج اًيت ٔبثت تـسُا سن خمخَف اًرباسج سهنا اًـاذية وجصان

ذمع اٍمنو واـلالحغ يف تيوذ ُشٍ اًرباسج والاؾامتذاث اًيت ُدععت ًِا، إبؾعاهئا ألًووية ٌَخمنية اقلَية ُثـخرب 

ٔبنرب ذًيي ؿىل ٔبن ادلزائص زنزث ؿىل  حمثني اـلوازذ اًخرشية واًعحيـية وحمازتة اًفلص واًفوازق الاحامتؾية، ذمع 

اوةل ٕاذساهجا يف افلمتؽ. ٕاال ٔبن سن ٔبساس ياث اًخمنية الاكذعاذية اقلَية  اًيت هط ؿَهيا اًحيم اًفئاث اـلِمضة وحم

اصلويل وفق اًخرعيط الاسرتاثيجي رو اشلسة سصاحي واطلي ثحًذَ ٔبنرث اصلول اًـاؾل يصنز ؿىل اًخوؾية ابـلضازنة 

صلامئ واـلس متص ًخيفيش اًرباسج اًخمنوية ،وسايذت ٕاىل اًضـحية واـلحاذزاث ارلاظة يف معَية اًخمنية ٕاىل خاهة اٍمتويي ا

رعل وضؽ دعط حمنوية وفق احذياخاث اـليعلة اقلَية ،واًيت متثي اًخـحري اًعحيح ؾن احذياخاث اًساكن 

 اقلَيني.
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 اـلصاحؽ واـلعاذز

 ،اسـة ، ٔبظصوحة ذنخوزت،خاًلاس اًعحيـي يف ادلزائص وبٔثٍص ؿىل الاكذعاذ اًوظيننخوص ؿاصوز

 2004-2003ادلزائص،

 ،ا يف ادلزائص ذ.َلس ابًلامس حسن هبَول ، ذيوان 1، حس ياسة ختعيط اًخمنية وٕاؿاذت ثيؼمي سساُز

 1999اـلعحوؿاث ادلاسـية، ادلزائص، 

  1976، اـلـِس اًرتتوي اًوظين، ادلزائص، 1976اـليثاق اًوظين 

 ، حق رهص،سصحؽ س   جتصتة اًخمنية اقلَية يف ادلزائص امحس رشيفيi 

  ،س ياسة الاسدامثزاث يف ادلزائص وحتسايث اًخمنية يف ػي ثعوزاث اًـاـلية ؾحس اًلاذز اباب

 2004-2003،ٔبظصوحة ذنخوزت، خاسـة ادلزائص،اًصاُية

 ، 1993،اًعحـة اًثاهية،ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية،ادلزائصاكذعاذ ادلزائص اـلس خلةلٔبمحس ُين 

  ،ادلزائص منورخاً ًخرعيط اإلكَميي يف ثواسن اًض حىة اًـمصاهيةذوز ٌَهتيئة وأب.ذ. فوسي توذكة ، 

   http://www.araburban.net/news/1142.html  (19/11/2009) ٔبظَؽ ؿَيَ يوم  

  ،ثاهية، ذيوان اـلعحوؿاث ، ظحـة اً بٔس  اًخيؼمي اإلذازي واإلذازت اقلَية ابدلزائصحـفص او  كامس

 1988ادلاسـية، ادلزائص، 

 ،سؤسسة ص حاة ادلاسـة، اإلسىٌسزية، سرص، حتسير يف اإلذازت اًـاسة واقلَية ٔب.ذ.َلس هرص رميا ،

2005 

 ،سَخل  وظين  وزكة حبثية سلسسة ٕاىل ذ.َلس جصاق، ذ.ؾحس الاًعاُص،ازلاؿاث اقلَية وسعاذز متويَِا

،اـلصنز ادلاسـي ذ.سوالي اًعاُص   ٌلؿاث اقلَية يف ادلزائص ؿىل ضوء اإلظالحاثحول اصلوز اًخمنوي ٌَج

 .2003ذيسمرب 08/09،سـيست  ،

   سوكؽ وسازت اصلاذَية وازلاؿاث اقلَية http://www.interieur.gov.dz ٔبظَؽ ؿَيَ يوم ،

(19/11/2009) 

  http://www.interieur.gov.dz/Ministere/frmItem.aspx?html=10، (14/11/2009) ٔبظَؽ  

http://www.araburban.net/news/1142.html
http://www.interieur.gov.dz/Ministere/frmItem.aspx?html=10
http://www.interieur.gov.dz/Ministere/frmItem.aspx?html=10
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.ؿَيَ يوم  

 ،وزكة حبثية سلسسة ٕاىل حصصاوي جن ص يحة،جن حدية ؾحس اًصساق،سٌليح َلس،جسويق ازلاؿاث اقلَية 

،خاسـة اتوجىص تَلايس ث الاكذعاذيةذويل حول جس يري ومتويي ازلاؿاث اقلَية يف ضوء اًخحوال سَخل 

 2004/2005،ثَمسان،

  ،ذ.سوىس زحٌلين، ٔب.وس يةل اًسخيت ،واكؽ ازلاؿاث اقلَية يف ػي اإلظالحاث اـلاًية وبٓفاق اًخمنية اقلَية

،خاسـة سَخل  ذويل جس يري ومتويي ازلاؿاث اقلَية يف ضوء اًخحوالث الاكذعاذية وزكة حبثية سلسسة ٕاىل

 .2004ذيسمرب  02-01،ابثية، اذلاح رلرض

  اًعاذزت يف  15واـلخـَق ابًوالية، ادلصيست اًصمسية زمق  07/04/1990اـلؤزد يف  90/09كاهون زمق

11/04/1990. 

  ،ضجضريط هؼام اإلذازت اقلَية واـلاًية اقلَية يف ادلزائص،ٔب.ثسمة ؾوـلي،  .267سصحؽ س حق رهٍص

  ،اًعحـة اًثاهية، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية، ادلزائص، هة(اإلذازت اقلَية )سلاز حسني سععف  حسني ،

1982 

  ،1996، اًعحـة ألوىل، اـلؤسسة ادلاسـية، تريوث، ًحيان، هؼم اإلذازت اقلَيةذ.تاسي جصجص 

 ،سَخل  وظين حول  وزكة حبثية سلسسة ٕاىل ؾٌلز اًعاُص، الاهخزاابث وس حي سضازنة اـلواظن يف اًخمنية

،اـلصنز ادلاسـي ذ.سوالي اًعاُص   ٌلؿاث اقلَية يف ادلزائص ؿىل ضوء اإلظالحاثاصلوز اًخمنوي ٌَج

 .2003ذيسمرب 08/09،سـيست  ،

  ،ذيوان اـلعحوؿاث اًحضلية(، -اـلؤسساث اـلصنزية واقلَية يف ادلزائص)اًواليةَلس اًـصيب سـوذي

 .266، ض2006ادلاسـية،  ادلزائص، 

  15واـلخـَق ابًحضلية، ادلصيست اًصمسية زمق    1990اجصيي س ية  7ؤزد يف اـل   08-90اـلاذت ألوىل كاهون 

 .11/04/1990اًعاذزت يف 

  15واـلخـَق ابًحضلية، ادلصيست اًصمسية زمق    1990اجصيي س ية  7اـلؤزد يف    08-90اـلاذت اًثاهية كاهون 

 .11/04/1990اًعاذزت يف 
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  واـلخـَق ابًحضلية، ادلصيست اًصمسية زمق    1990يي س ية اجص  7اـلؤزد يف    08-90سن كاهون  89اـلاذت

 .11/04/1990اًعاذزت يف  15

  واـلخـَق تخحسيس ظالحياث اًحضلية  1981ذيسمرب  26اـلؤزد يف  380-81سن اـلصسوم زمق  05اـلاذت

 29 اًعاذزت يف 52واًوالية وادذعاظٌِل يف كعاغ اًخرعيط واٍهتيئة اًـمصاهية، ادلصيست اًصمسية زمق 

 .1981ذيسمرب 

  واـلخـَق ابًحضلية، ادلصيست اًصمسية زمق    1990اجصيي س ية  7اـلؤزد يف    08-90كاهون سن  86اـلاذت

 . 11/04/1990اًعاذزت يف  15

  واـلخـَق ابًحضلية، ادلصيست اًصمسية زمق    1990اجصيي س ية  7اـلؤزد يف    08-90كاهون سن  88اـلاذت

 .11/04/1990اًعاذزت يف  15

  اًعاذزت يف  15واـلخـَق ابًوالية ،ادلصيست اًصمسية  زمق    1990اجصيي س ية  7اـلؤزد يف    09-90كاهون

11/04/1990. 

  واـلخـَق تيفلاث اصلوةل  2009ساي  02اـلؤزد يف  148-09سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  04اـلاذت

 .03/05/2009اًعاذزت يف  26واًخجِزي،ادلصيست اًصمسية زمق 

 واـلخـَق تيفلاث اصلوةل  2009ساي  02اـلؤزد يف  148-09سن اـلصسوم اًخيفيشي زمق  05ـلاذت ا

 .03/05/2009اًعاذزت يف  26واًخجِزي،ادلصيست اًصمسية زمق 

 2012 س ية  فربايص  21  اـلوافق  1433  ؿام  ألول  زتيؽ  28  يف  سؤزد  12 - 07  زمق  كاهون  

 ابًوالية  يخـَق

 يخـَق  2011  س ية  يوهيو  22  اـلوافق  1432  ؿام  زحة  20  يف  سؤزد  11 - 10  زمق  كاهون 

 ابًحضلية 

 سَخل  ذويل جس يري ومتويي  ٔب.سصكاذ رلرض،اًيفلاث اًـاسة اقلَية وكواؿس حصص يسُا، وزكة حبثية سلسسة ٕاىل

 .2004ذيسمرب  02-01،خاسـة اذلاح رلرض ،ابثية،ازلاؿاث اقلَية يف ضوء اًخحوالث الاكذعاذية

 ،سعحـة ذاز س ياسة اإلظالخ الاكذعاذي يف ادلزائص واـلؤسساث اـلاًية اصلوًيةذ.سسين جن صِصت،

 2008ُوسة،ادلزائص،
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 ( افلَ  اًوظين الاكذعاذي والاحامتؾيCNES( ثلصيص ٔبضم هخاجئ سؤرش اًخمنية اًخرشية:)2008-1998) 

(  2009/11/30ٔبظَؽ ؿَيَ يوم )  http://www.cnes.dz/doc2008 / 

 ؾصط اًخجصتة ادلزائصية-ٔب.توسسين زحمية ،ذوز اًحضلايث يف زفؽ اـلس خوى اًعحي ٌَساكن وحتليق اًخمنية-

 .2006،اـلياسة، ذمَىة اًححصين ،اـلؤمتص اًـمي اًحضلي ألول  حنو رشانة بٔفضي  وزكة حبثية سلسسة ٕاىل ،

  ،ذاز اذلاسس ًٌَرش خجصتة ادلزائصية(اإلظالخ الاكذعاذي وس ياسة اًدضليي )اً ذ.سسين جن صِصت ،

 2008واًخوسيؽ، ؾٌلن، ألزذن، 

  دعاة زئي  ازلِوزية اًس يس ؾحس اًـزيز توثفَيلة ،افذخاخ هسوت اذلىوسة واًوالت ،،وسازت اًضؤون

 2006حوان  26ارلازحية، االزيني 

http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=06/06/26/9345506 يوم ٔبظَؽ ؿَي َ

(28/11/2009)  

  دعاة زئي  ازلِوزية اًس يس ؾحس اًـزيز توثفَيلة ،احامتؿاث ثليمييَ ،زئاسة ازلِوزية،،وسازت اًضؤون

 2009سخمترب  22ارلازحية،

 -Mohamed El Hocine Benissad,  ECONMIE DU DEVELOPPEMENT DE 

L'ALGERIE,  2eme  édition, OPU,      Alger,  

 Hamid BALI, INFLATION ET MAL-DEVELOPPEMENT EN ALGERIE 
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 واحداث اـلوػف تني اًرشيـة واًلاهون

 صوحي جن ؾامثن ،بٔس خار سساؿس كسم "بٔ "ألس خار/ 

 خاسـة حياليل اًياث  ثسسي تَـحاش

 سلسسة: 

ا سوضوغ اًخوػيف ًي  ابـلوضوغ اًِني، فاـلِن وألؾٌلل وحىت اذلصف ؿىل ٕادذالف  ظحيـهتا وسسمياهت 

جسمو ثسمو سن يخوالُا وثيحط إبحنعاظِم ، وٕارا ٔبس يسث اًوػائف ٕاىل كري ٔبَُِا تان يف رعل  ُالك اصلوةل 

 وحصاحـِا ٔبسام ألدم.

طلا هلول اـلوػف ُو ًحية رممة يف حصكية اإلذازت وارلسسة اًـاسة وسن مث اصلفؽ ابصلوةل ؿىل ٕادذالف  

 سعاذلِا حنو اًخلسم واًصيق.

 خيضؽ يف سضواٍز اـلِين ٕاىل ضواتط سـيية مضن هؼام اًخوػيف سن حلوق وواحداث. ًىن ُشا اـلوػف 

وٕاهعالكا سن كاؿست اًواحة سلسم ؾن اذلق، سوف ٔبثعصق سن ذالل ُشٍ اصلزاسة ٕاىل واحداث  

َ اـلوػف يف اًيؼام اًلاهوين ادلزائصي ًضٌلن سري اـلصفق اًـام، وثحـاث ثوًيَ ُشا اـلصنز اًلاهوين وثفاهيَ في

 ٌَمحافؼة ؿىل مسـة وهصاسة اإلذازت ونشا ٔبزساز اصلوةل.

وؿَيَ س يدٌاول يف ُشا اـللال واحداث اـلوػف اًـموسم ؿىل ٕادذالف سس خواٍ وسصنٍز اًلاهوين  وسلازىهتا   

 سؽ ثغل ارلاظة ابًـمي سن سٌؼوز اًرشيـة اإلسالسية.
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 َ اـلعَوة:اـلعَة ألول: واحة اـلوػف يف ثبٔذية وػيفذَ ؿىل اًوخ

يـس ُشا اًواحة سن اًواحداث ألساس ية هوهَ يًدؽ سن فىصت حصتعَ مبحسٔب حسن سري اـلصفق وٕاس متصاٍز  

واـللعوذ ُيا وحوة اًخفاين تحشل لك ُسف فىصي ٔبو ساذي سن صبٔهَ ٔبن يـعي كمية ٕاضافية ـلِام اـلولك  ؿَهيا 

صؾية اًخاًيةٌَليام تَ وؿَيَ يلذيض سن اـلوػف اإلًزتام ابًواحداث اًف
1
. 

 اًفصغ ألول:ٕاثلان اًـمي وٕاحرتام ساؿاث اًـمي

ُشا اًواحة يلذضيَ اًـمي ابـلحسبٔ اـلشهوز ٔبؿالٍ، وحتسني ارلسسة اًـموسية وفق اًًضاظ هوؾي ذمزي  

ي طلا يس خوحة ؿىل اـلوػف اإلذالض يف معهل وجسزري رمازثَ ًخبٔذية معهل ؿىل بٔحسن وخَ ، واليخبّٔت  وسُؤ

خيؼمي  رعل جنس ٔبن اـلرشغ ادلزائصي ضحط وهؼم ُشٍ رعل ٕاال إبح رتاسَ اًخام ألوكاث اًـمي اـللصزت كاهوان، ًو

اًـمَية
2

اًفلصت اًخاًية: يف حاةل اًلياة كري اـلربز اطلي جتاوس  92اطلي يليض يف ساذثَ  59-58، ونشا اـلصسوم 

س خالم" ًيَخحق مبيعة معهل، وٕارا ؾل ساؿة ، حصسي اإلذازت ٕاىل اـلوػف" ثيخيَ سؽ اإلصـاز ابالٕ  48سسثَ 

يس خجة تـس كضاء اـلست ، يـس يف حاةل قياة كري رشؾي، ويفعي سن معهل ثسخة ٕاٌُلل اـليعة معهل  ثسخة 

ٕاٌُلل اـليعة ، واًسَعة اًصئاس ية كري سَزسة إبثحاغ ٕاحصاءاث اـلـاكدة اًخبٔذيخية ٕاال ٔبهَ كدي اًرشوغ يف اًفعي 

 ان اـلدساوية الاؾضاء حسة اًسغل واذلاةل وظيف اـلوػفني.التس سن  ؾصط اًلضية ؿىل دل

 اًفصغ اًثاين: اًوفاء ٔلوكاث اًـمي بٔزياء ثبٔذية :

يف ُشٍ اذلاةل يخـني ؿىل اـلوػف ختعيط وكت معهل لكَ ٔلذاء اًـمي اـللكف تَ و ثفاذي ٔبي معي  

  ألؾٌلل ارلازحية ؾن هعاق اًوػيفة ًي  هل ظةل توػيفذَ ٕاال تياء ؿىل سربز وحصديط جسمح تَ اإلذازت سن تني

 هشهص ؿىل سخيي اـلثال ال اذلرص.

ٕاس خفحال ػاُصت كصاءت ادلصائس ذاذي اـلاكثة ونشا ٕاس خـٌلل اًِاثف وٕاحصاءاث اـلاكـلاث ؿىل حساة  

اًـمي اإلذازت ذما حلكفِا ٔبؾحاء ساًية ٕاضافية، جتمؽ ًحـغ اـلوػفني يف صلك حَلاث يوسية ابـلاكثة واًيوم ٔبزياء 

 يؤثص سَحا ؿىل رضوزت ارلسسة وزُن حاحياث اـلوػفني ٕاىل وكت كري حمسوذ.

                                                           
1
 .2003اـلوػف اًـام يف اًلاهون ادلزائصي، ذاز ُوسة ٌَعحاؿة واًًرش، ادلزائص ، س ية  ٔبهؼص يف رعل، نٌلل زحٌلوي ، ثبٔذية 

2
 2006ًس ية  46م، خ،ز،ح،خ  ؿسذ  2006حويَية س ية  15اـلؤزد يف  03-06مبوحة اًلاهون ألسايس اًـام ٌَوػيفة اًـاسة، اًعاذز مبوحة ألسص زمق  

 ا يَهياوس 207، 190، 189، 188، 187،  186و184اـلواذ 
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 اًفصغ اًثاًر: بٔذاء اًـمي تعفة رسعية

سضمون ُشا اًواحة ٔبن يلوم اـلوػف إبجناس اـلِام اـلولكة ٕاًيَ تعفة رسعية وال جيوس ٔبن ييية كرٍي يف  

 رعل ٕاال ٕارا ٔبخاس اًلاهون رعل ويف جمال اـلسموخ تَ.

يف ُشا اًس ياق جنس ٔبن اًرشيـة اإلسالسية تاهت عم اًس حاكة يف ٕاًزام اًـاسي إيثلال وثويخ ادلسيس   

 فيَ، سؽ رضوزت ٕاحرتام ألوكاث واإلًزتام ابـلواؾيس.

يخضح رعل سن ذالل تـغ سواكف ارلَفاء واًعحاتة زضوان ػل ؿَهيم ، ٕار  جنس ارلَيفة معص ٕاجن  

يف اًـمي ، واًحـس ؾن حيات اًىسي وٕاثلان اًـمي ًوعاـلا كال ًىذاتَ وؾٌلهل :" ٕان  ارلعاة تان يَلن ؾٌلهل ادلس

اًلوت ؿىل اًـمي ٔبال ثؤدصوا معي اًيوم ٌَلس ، فٕاىنك ٕارا فـَمت رعل ثشاءتت ؿَينك الأبؾٌلل"
1
. 

شا سا ٔبوىص تَ اًعاُص جن اذلسني ٕاتيَ، ٕار كال هل:" ؤبفصػ سن معي يوسم وال ثؤدٍص ًلسك، ؤبنرث  سدارشثَ ُو

تيفسم ، فٕان ًلس ٔبسوزا وحواذج  انُيم ؾن معي يوسم  اطلي  ٔبدصثَ . ٕاىل بٓدص سا كال "
2
. 

ووظي اذلال يف اـلصحةل ألوىل سن اإلسالم، ٔبن تان ارلَيفة وؾٌلهل مجيـا يـمَون يف مجيؽ ألايم ويف مجيؽ 

تان، فلس تان معص ) زيض ػل ؾيَ( يـ  يف ألوكاث، وتاهوا يف حاةل ٕاس خـساذ ذامئ ًيال وهنازا ٌَليام تبٔي معي 

اٌَيي ، وتان هييبٔ ٕاتي اًعسكة تيسٍ، ويس خلدي اـلصاحـني يف اـلسجس واًحيت فاكن تشعل وكت معهل كري سٌلعؽ  

 سا ؿسا ٔبوكاث اًعالت واًيوم، وسؽ رعل اًـةء خيعط سواؿس تـس اًعالت ـلصاحـة اًياش.

 اـلعَة اًثاين: واحة اًعاؿة

اًواحة ُو دضوغ اـلوػف ٌَسَعة اًصئاس ية، ويخـني ؿَيَ ثيفيش لك ألواسص واًخـَاميث اًيت حفوى ُشا  

يخَلاُا سن زئيسَ ذاظة ابًـمي ، وٕاال تان حمي جسَيط ؾلوتة ثبٔذيخية ؿَيَ كس ثعي ٕاىل ذزخة اًفعي حسة 

اذلاةل
3
. 

                                                           
1
 وسايَهيا.135،ض  1968َلس  هصذ ؿًل: اإلسالم واذلضازت اًـصتية، ادلزء اًثاين، اًعحـة  دلية اًخبًٔيف واًرتمجة واًًرش ، اًلاُصت س ية  

2
 265،ض  1990زاحؽ محسي ٔبسني ؾحس اًِاذي: اًفىص اإلذازي اإلسالسم واـللازن ، اًعحـة اًثاًثة ، ذاز اًفىص اًـصيب ، اًلاُصت س ية  

3
صي ، اًوػيفة اًـاسة"  142/143وسا يَهيا، ض  177كاهون اًوػيفة اًـاسة، سصحؽ ساتق ، اـلاذت   ٌَمزيس سن اًخفعيي زاحؽ ٔبيضا ؾحس اًـزيز اًس يس ادلُو

 142/143، ض  1985ذزاسة سلازهة" ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية ، ادلزائص س ية 
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تاهت ألواسص اًعاذزت وضري ٔبن ُشا اًواحة تان حمي هلاص واسؽ سن ًيس اًفلَ واًلاهون ذاظة ٕان  

ٌَمصؤوش كري رشؾية، وػِصث يف رعل ؿست هؼصايث هَرعِا ؿىل اًيحو اًخايل :
1
. 

 " LA théorie de la dixipliheاًفصغ ألول: هؼصية اًيؼام 

يصى ٔبحصاهبا ٔبن اـلصؤوش جية ؿَيَ ٔبن ييفش ٔبواسص زئيس يَ رمٌل تاهت ؿسم رشؾيهتا حفاػا ؿىل سري  

 حتمي هلش هوهنا جضجؽ اًصؤساء ؿىل خماًفة اًلاهون.اـلصفق اًـام، تاهت 

 "la théorie de la légalitéاًفصغ اًثاين: هؼصية اًرشؾية :"

سضموهنا ٔبهَ ؿىل اًصئي  واـلصؤوش سـا ارلضوغ ٌَلاهون، يرتثة ؿىل رعل ميىن ٌَمصؤوش ؿسم ثيفيش بٔو  

 زفغ ثعحيق ٔبواسص زئيسَ.

ية سن صبهٔنا ٔبن ثـصكي سري اـلصفق اًـام إبهخؼام وٕاضعصاذ ، هوهنا سايـاة ؾن ُشا اًخوخَ  ٔبن ُشٍ اًيؼص  

ثسفؽ اـلصؤوسني ٕاىل اًححر يف سسى اًرشؾية وضم يف كاًة ٔبكي ، وكس يخعَة ذعل وكذا سن صبٔهَ ٔبن يـصكي 

 سري اًـمي ابًضلك اـلعَوة.

 ":la théorie mixteاًفصغ اًثاًر : اًيؼصية )اًخوافلية( :"

ا ثوافلي تني اًيؼصيخني اًساتلذني ، فٕان تان ألسص كري رشؾي يخـني ؿىل اـلصؤوش ثيخيَ يخخىن ٔبحصاهبا زئي 

زئيسَ نخاتة ، فٕان ٔبظسز ُا ألذري وتل  ؿىل ٔبسٍص مفا تلي ؿىل اـلصؤوش ٕاال اًخيفيش وٕان تاهت ُياك سسؤوًية ، 

 فيخحمَِا اًصئي  ٕاال ٕارا تاهت كري رشؾية وحس مية ؾيسُا يسبٔل اـلصؤوش.

" فبٔحيوا ؿَهيم اًعاؿة اـلضسذت les agents militairesثٌوا سن رعل ارلاضـني ٌَيؼام اًـسىصي"وٕاس خ  

 ًوو تاهت ألواسص كري رشؾية، ٕاال ٕارا تاهت حصمية دعريت، وتني ظيف اـلسهيني،.

فواحة اًعاؿة هلم اكي رصاسة وٕاهضحاظ، وهلم اإلسذياغ ؾن ٔبي فـي سـاكة ؿَيَ يف كاهون اًـلوابث،  

شا سا رُة ٕاًيَ جمَ  اصلوةل اًفصويس، حير زٔبى ٔبهَ ميىن ٌَمصؤوش ؿسم ثيفيش ٔبواسص زئيسَ ٕارا ثوفصث  ُو

اًرشوظ اـلعَوتة
1
. 

                                                           
1
 39/40ـموسم يف ادلزائص ،ذزاسة سلازهة،  ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية ، ادلزائص ن تسون اتزخي ، اًعفحة ذ/سـيس توصـري: اًيؼام اًخبٔذييب ٌَموػف اً  
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وال يف اًلاهون اًوػيفة اًـاسة  59-85ٔبسا اًلاهون ادلزائصي ؾل يخعصق ٕاىل ُشٍ اًوضـية ٕاال يف اـلصسوم  
2
 

 حاةل حتمهل ًحـغ اـلسؤوًياث. 48و 47اـلـمول تَ، وٕانخف  تـغ اإلصازاث يف سوازذٍ زمق 

129يف ُشا اًس ياق وضري ٔبن اًلاهون اـلسين ثياول ُشا اـلوضوغ يف ساذثَ زمق 
3
 تلوًِا: 

" اليىون اـلوػفون واًـٌلل اًـاسون سسؤوًني رسعيا ؾن ٔبؾٌلهلم اـلرضت ٌَلري ، ٕارا سا كاسوا هبا ثيفيشا  

 ٔلواسص زؤساهئم". 

ية ؾن اـلوػف ٕارا تان ثرصفَ سرض ٌَلري، ثيفيشا ٔلواسص زئيسَ ًوىن يف فٌجسُا ثيفي فلط اـلسؤوً  

اـللاتي ال يوخس ٔبي ثبٔهيس ٔبن ُشا ألسص كس يىون ذوسا كري رشؾي، فلس يىون رشؾيا ًىٌَ سرض ًٔلفصاذ، ؿىل 

ـلرشوغ سن قصاز ىزغ اـلَىية ، فِو رشؾي ٕارا دضؽ ٕاىل ٕاحصاءاث حتليق اـليفـة اًـاسة ، ًىٌَ يف اـللاتي سرض اب

خَ اًرشيـة اإلسالسية ًِشا اـلوضوغ، جنش ٔبن لك اًيعوض اًساتلة وخمخَف الٓزاء ؾل  سَىيخَ سن اـليؼوز سا ثياًو

 جس خلص ؿىل ضحط حسوذ اًعاؿة نٌل ُو اذلاةل ابًًس حة ٌَرشيـة اإلسالسية.

يي ُشٍ اـلحاذئفلس حـَت سصحؽ اًعاؿة ُو ارلاًق وكواهني ورشائـَ ، وتني اًلصان اًىصمي ابًخفع  
4
مضن  

 وسق ثيؼمي ٕاحامتؾي سصاؾيا خمخَف ذزخاث اًعاؿة حسة ثفاوث ٔبؾٌلهلم وسصاحهبم مث سسؤوًياهتم.

فلس دعة" معص جن ؾحس اًـزيز" يوسا فلال: "...... ٕان اًصخي اًِازة سن اإلسام اًؼاؾل ًي  تـاض ،  

اًق"ًوىن اإلسام اًؼاؾل ُو اًـايص ٔبال الظاؿة كلَوق يف سـعية ارل
5
. 

 اـلعَة اًثاًر: واحة اًرس اـلِين

اـلوػف حبنك وػيفذَ وذمازس خَ ًـمهل اًيوسم يعَؽ ؿىل اًىثري سن ألزساز ختط اـلواظيني واإلذازت اًيت  

ا ٔبو ٕاظالغ اًلي ؿَهيا، وٕاال تان سـصضا ٌَـلاة و سَزم تـسم ٕافضاُؤ يـمي هبا، ُو
1
. 

                                                                                                                                                                                            
1
 Voir, art , de loi : N 83 -634, DU17 JUILLET 1983 droits et obligations de fonctionnaires.  

2
 ، سصحؽ ساتق . 2006حويَية س ية  15اـلؤزد يف  03-06كاهون اًوػيفة اًـاسة، اًعاذز مبوحة ألسص زمق   

3
 .2005و 1989، اـلخضمن اًلاهون اـلسين، اـلـسل واـلمتم، ، س ية 1975سخمترب  26اـلؤزد يف  58-75ألسص زمق   

4
 .59اًلصبٓن اًىصمي: سوزت اًًساء، الٓية  

5
 .1968ية اًخبًٔيف واًرتمجة واًًرش، اًلاُصت، س ية َلس هصذ ؿًل: اإلسالم، واذلضازت اًـصتية، ادلزء اًثاين، اًعحـة اًثاًثة، سعحـة دل   
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سن كاهون اًوػيفة اًـاسة، ٔبهَ ؾل يفصق تني اًرس اـلِين:  47اـلالحؼة ٔبن اـلرشغ ادلزائصي يف اـلاذت  

(secret professionnel(: واًىامتن اـلِين )la discrétion professionnel ٔبو سا يسم  ابًرس )

اإلذازي(، ؿىل ذالف اـلرشغ اًفصويس حير ٔبن سا يسدضف ويس خًدط سن ذزاساث ٔبزاء اًفلَ ؤبحاكم اًلضاء 

: "اًرس اـلِين هيسف ٕاىل حٌلية سعاحل ألفصاذ اـلاذية سهنا واـلـيوية، تيامن اًىامتن اـلِين) اًفصويس جسمح ابًلول ٔبن

اًرس اإلذازي( فِو هيسف ٕاىل حٌلية اـلعَحة اًـاسة ابقلافؼة ؿىل اـلعاحل اـلاذية واـلـيوية ًإلذازت"
2
. 

 اًفصغ ألول: سوكف اًلاهون

ِيية اًيت ثيسزح مضن جمال اًرس اـلِين ، نيوغ اـلصط اـلعاة  مفثال ال جيوس ٌَخعحيق ٕافضاء اًـمَياث اـل  

تَ اـلصيغ ٕاال يف اذلسوذ اـلسموخ هبا كاهوهيا 
3
. 

سا يلال ؿىل اًعحية يلال ؿىل اًلايض، وواحدَ يف اقلافؼة ؿىل زسية اـلساوالث الس امي سا يخـَق سهنا  

ورسعيخَ وذمخَاكثَ ، وؿىل ُشا ألساش ال جيوس سثال ابًلضااي ألزسية، نٌل هيسف اًرس اـلِين ٕاىل حٌلية اًفصذ 

ـلوػف حبنك سٌعحَ ٕافضاء زس زواثة اـلوػفني وحساابهتم ادلازية ٔبو اًحيىية ، وحفوى اـلاكـلاث اًِاثفية ؤبسٌلء 

اـلصاسَني، وسضمون اـلَفاث اًعحية ، ذاظة ؿىل سس خوى سعاحل اًضٌلن اإلحامتؾي ذما كس يؤثص سَحا ؿىل حيات 

 صاذ ؤبزسضم.ألف

سن كاهون  301ففي حاةل دصق اـلوػف ًِشا اًواحة يخـصط ًـلوتة حٌائية وثبٔذيخية سـا، ظحلا ٌٌَلذت  

اًـلوابث ادلزائصي اًسازي تَ اًـمي، وال يصفؽ ُشا اإلًزتام ٕاال مبوافلة سَعة اًخـيني وسوافلة اـلـىن
4
. 

 

 

                                                                                                                                                                                            
1
 . 164-163-54-48-47زاحؽ كاهون اًوػيفة اًـاسة، اـلصحؽ اًساتق ، اـلواذ  

2
 Le secret  professionnel est imposé en vue de protéger les intérêts matériels des particuliers, la discrétion 

professionnelle en vue de protéger les intérêts matériels de l’administration. 

 .76نٌلل زحاوي: سصحؽ ساتق ،ض  -

3
 .35، اـلخـَق حبٌلية اًعحة، وحصكيهتا ، ح ز ح ح ، اًـسذ: 1990حويَية  21اـلؤزد يف  17-90سن اًلاهون زمق  206اـلاذت   

4
 . 27، اـلخـَق تدٌؼمي اًـالكة تني اإلذازت واـلواظن، ح، ز، ح، ح ، اًـسذ  1988حويَية  04اـلؤزد يف  131-88سن اـلصسوم زمق  11اـلاذت   
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 اًفصغ اًثاين: سوكف اًرشيـة

 يف اًرشيـة اإلسالسية، اليلذرص اًخليس تَ وحتميي سسؤوًيخَ ٌَموػف فلط ٔبسا ؾن سوضوغ اًرس اـلِين 

، تي سن اًواحة لك سسؿل ٔبال يفيش ٔبزساز اًياش
1
خمافة ٔبن يَحق اًرضز هبم ، فٕارا تان حال اـلسؿل ؿىل ُشا  

 اًلسز سن ألطمية فىيف ابـلوػف اطلي ُو يف سٌعة يفرتط فيَ اإلئامتن ؿىل سا تني يسيَ.

 اًصاتؽ:واحة اًخحفغ  اـلعَة

ُشا اًواحة تان حمي هلاص واسؽ يف خمخَف سصاحي ٕاظساز كاهون اًوػيفة اًـاسة ، ذلساسيذَ وٕازثحاظَ  

حبيات اـلوػف سواء ٔبزياء اًـمي ٔبو ذازخَ سن نثري سن اذلاةل سن سواضيؽ اًححر واًخليري ؿىل سس خوى اًلضاء 

 ، سىوث اًيعوض اًلاهوهية ؿىل هيفية ذمازس خَ.

سلذىض ُشا اًواحة : ٔبن ميخيؽ اـلوػف ؿىل ٕاثيان ٔبي سَوك واإلذالء  تبٔي زٔبي ذاذي وذازح ارلسسة ،  

 كس يرض ٔبو ييسء ٕاىل اإلذازت دعوظا ٔبو اصلوةل معوسا، ويَحق رضزا مباكىهتا يف هؼص اًلري.

يلذيض  وؿَيَ ، هيف ميىن ٌَموػف ذمازسة رماسَ يف حسوذ ُشا اًواحة واإلًزتام تضواتعَ؟ واطلي 

 اًخحفغ سن خاهحني : اًخحفغ يف اًسَوك واًخحفغ يف الٓزاء .

 اًفصغ ألول: اًخحفغ يف اًسَوك:

يس خوحة ؿىل اـلوػف ٔبن يىون سَونَ  سعاتلا ًٔلذالق وفق سا ثلذضيَ اًوػيفة ذاذي وذازح  

ٔبوكاهتا
2
 ذما يرتثة ؿَيَ اًليام جبمةل سن اإلًزتاساث هشهص سهنا ؿىل سخيي اـلثال : 

 " .l’obligation  de digitéاإلًزتام ابقلافؼة ؿىل هصاسة اًوػيفة" -

اإلًزتام تـسم اإلهخفاغ اًضريص ؿىل حساة اإلذازت  -
3
"l’obligation  de désintéressement." 

 ".l’obligation de discrétion professionnelleاإلًزتام ابًىامتن اـلِين"  -

                                                           
1
 .29،ض  2004ٔبهؼص َلس جن ٕاجصاُمي  اسلس: سوء ارلَق، سؼاٍُص اس حاتَ ؿالخَ" وتاةل اـلعحوؿاث واًححر اًـَمي ، اـلمَىة اًسـوذية، س ية     

2
 Essaid taib , droit  de la fonction publique ,édition et distribution Houma Alger , 2003 , pages 262. 

3
 ، سن كاهون اًوػيفة اًـاسة، سصحؽ ساتق .53، 52،-51اـلواذ  
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 اًفصغ اًثاين: اًخحفغ يف اًصبٔي:

، ٔبظحح ـلوػف هحايق اـلوػيني 1989تـس اإلهفذاخ اًس ياس ية واًخـسذية اذلزتية اٌظلان هصسٌِل اصلس خوز  

 هل اذلق يف اًيضال اًس يايس واًـمي اًيلايب واإلخنصاظ يف ازلـياث ، وذمازسة حلَ يف 

َ اـلعَق وٕامنا خيط اًخـحري ؾن زٔبيَ جلك حصية ٕاؾخحازا ٔبهَ حق ذس خوزي ، كري ٔبن ُشٍ اذلصية ًيست ؿىل اًوخ

 اـلوػف فٕاهَ سليس تواحة اًخحفغ وفق اإلًزتاساث اًخاًية:

 ".L’obligation de neutralitéاإلًزتام ابذلياذ :" 

 ". L’obligation d’impartialitéاإلًزتام تـسم اًخحزي :" 

 "L’obligation de l’oyanteاإلًزتام ابًزناُة :"  

 إلسالسية:ٔبسا ؾن واحة اًخحفغ يف اًرشيـة ا

 اًفصغ اًثاًر: سوكف اًرشيـة سن اًخحفغ يف اًسَوك

فامي يخـَق ابًخحفغ يف اًسَوك ، وثحـا ـلا س حق ثياوهل فٕان ُشا اًواحة ٔبذاليق كدي ٔبن يىون واحة  

رمين هون ٔبن اصلين اإلسالسم سرشوغ ٔبذالق وفضائي ، مضن ابة ٔبويل ؿىل ُشا اـلوػف اـلسؿل ٔبن يَزتم هبشا 

 فلط ٔلقصاط اًوػيفة واذلفاع ؿىل مسـة اإلذازت، وٕامنا ًعفاء ؾليسثَ اًيت ثسؾٍو ٕاىل ٔبن يىون اًواحة يحني

 ٔبحسن ؤبؾف ذَق ػل.

سن اًعوز اإلسالسية اًصائـة  واًيت ىصاُا منورحية وساتلة ذري يف اإلذازت اإلسالسية ٔبهنا سٌـت ازلؽ تني  

 ؿىل اًححصين ٔلهَ ٕاحمتـت هل ؾرشت بآلف ٔبو ٔبنرث ؤبذؾ  ٔبن اًوػيفة واًخجازت ، فلس ظاذز معص جن ارلعاة ؾٌلهل

ديهل ثياسَت وسِاسَ ثالحلت ؤبهَ ٔبجنز فلال هل معص ٔبهؼص زٔبش  ساعل وزسكم خفشٍ ؤبحـي الٓدص يف تيت 

 اـلال.

ٔبزاذ تشعل حرص اًـاسي ونسٍ يف ذسسة ٔبُي معهل ٔبسا اإلجتاز وثدمثري ألسوال فِشا ًي  ؾٌلل اصلوةل فٕان  

 الء سا يخذلون تَ سن زسق.ًِؤ
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 اًفصغ اًصاتؽ: سوكف اًرشيـة سن اًخحفغ يف اًصٔبي:

 ٔبسا سا خيط اًخحفغ يف الٓزاء: 

واحة اًخحفغ يـخرب ٔبحس ضواتط سا يسم  حبصية اًصٔبي ابًًس حة ٌَموػف ابًضلك اطلي يخالءم  

وسلذضياث اًوػيفة واًرشيـة اإلسالسية، وؾل هتمي ُشا اًحاة " حصية اًصٔبي"
1
تي ظياهخَ ؿىل ٕاؾخحاز ٔبهَ ًي   

سن اـليعق حلكيف اإلوسان مبسؤوًية حصية ؾليسثَ وؾلهل وفىٍص تسء سن سن اًصصس
2
. 

حفصية اًصٔبي يف اإلسالم عم حلكيف ؤبساهة، الجيوس ًإلوسان ٔبن يخزىل ؾهنا نٌل ُو اًضبٔن ًحـغ اذللوق  

 جضاء ، حتت صـازاث زانهة.اـلـَية سن كدي ٕاؿالن ألدم اـلخحست ؾل جضبٔ وثلخعهبا ذمن 

فٕارا تان واحة اًخحفغ ابًًس حة ٌَموػف سصثحط توػيفذَ فٕان حصية ٕاتساء اًصٔبي يف اإلسالم ٌَموػف  

و " ألسص ابـلـصوف اٍهنىي ؾن اـليىص".  ٔبو كرٍي عم سٌؼمة وسليست تبٔؾؼم واحة ُو

 سن اًس ياكاث اـليؼمة ٌَخـحري ؾن اًصٔبي عم اذلوكة واـلوؾؼة اذلس ية. 

َّيِت عِمَ بَْحَسنُ لول ثـاىل:" ي  يَِة َوَخاِذًُِْْم اِبً َِّم اِبًِْحوْكَِة َواًَْمْوِؾَؼِة اًَْحس َ ىَل َسِخيِي َزت
ّ
" اْذُغ ا

3
. 

طلا يس خوحة ؿىل اـلوػف اًخحًل تواحة اًخحفغ يف ٔبزائَ ابًضلك اطلي الييسء ٕاىل اصلوةل ٔبو ساكهة  

يف ألسص ابـلـصوف واٍهنىي ؾن اـليىص ُشا سن هجة وكدول  اإلذازت ، ًىن ًي  ؿىل حساة واحدَ اإلسالسم

هعاحئ الٓدصين اـلوهجة ٕاًيَ سن هجة ٔبدصى سهنا ُو را معص ٕاجن ارلعاة ٔبسري اـلؤسٌني مجؽ تني اًـؿل واًخلوى 

ياش وسساذ اًصٔبي ، ًىٌَ ؾل ميخيؽ يوسا اًيعيحة وال اـلـازضة يف زٔبيَ ، تي وظي تَ اـللام ٔبن يـرتف ٔبسام ؿاسة اً 

 تبٔهَ ٔبدعبٔ ُو ٔبظاتت ٕاسصٔبت.

ا ًيا، والذري   وكال ٔبحسضم ًـمص: ٕاثق ػل تبٔسري اـلؤسٌني، فلال: كوًخَ اًضِريت، الذري فينك ٕان ؾل ثلوًُو

فييا ٕارا ؾل هلدَِا 
4
 فاكهت ٔبؾٌلهل سوسوسة ابإلذالض وس ياس خَ ابذلوكة واًصصاذ.  

                                                           
1
 . 122َلس هصذ ؿًل: سصحؽ ساتق ،ض  

2
 159، ض 1985حسن اًس يس ثس يوين: اصلوةل وهؼام اذلنك يف اإلسالم، ذاز اًفىص اًـصيب ، اًلاُصت، س ية   

3
 .104صان: الٓية سوزت بٓل مع  

4
 .137َلس هصذ ؿًل: اـلصحؽ اًساتق ،ض  
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 ذامتة:

ا سؽ ثوفص زوخ اإلس متصازية ٕان حٌلؿة اًخوػيف ثخعَة ؿىل اـلوػف ٔبن يَزت   م ابًواحداث اًساتلة رهُص

وادلسازت واًىفاية يف زوخ اًـمي ، وٕان نيا هؤسن تبٔن ُشا ادلِس يلذيض اًعرب ٔلن اـلـىن ابصلزخة ألوىل ُو 

اإلوسان )اـلوػف( وكس يلك وميي سن حني ٕاىل بٓدص هديجة اًـمي اًصوثيين، وابًخايل يخـني ؿىل اًِيئة )ظاحدة 

( حتسني ػصوف اًـمي سن ثيؼمي ذوزاث ٌَخبُٔيي واًصسلكة واإلهفذاخ ؿىل اًـاؾل ارلازيج تخوفري وسائي اًـمي

 اًصاحة واًخواظي اإلجيايب تني اإلذازت واـلواظن ونشا سن هجة وسن هجة ٔبدصى حصكية فضاء اًـمي صلى اـلوػفني. 

 كامئة اـلعاذز واـلصاحؽ

 اـلعاذز: 

 اًلصبٓن اًىصمي 

 ابٌَلة اًـصتية:ٔبوال: اًىذة 

  ،ذ/ نٌلل زحٌلوي: ثبٔذية اـلوػف اًـام يف اًلاهون ادلزائصي ، خاز ُوسة ٌَعحاؿة واًًرش ، ادلزائص

203. 

  ذ/ َلس سصذ ؿَيت: اإلسالم واذلضازت اًـصتية، ادلزء اًثاين اًعحـة اًثاًثة، سعحـة دلية اًخبًٔيف واًرتمجة

 .1968واًًرش، اًلاُصت، 

 ًِاذي: اًفىص اإلذازي اإلسالسية واـللازن، اًعحـة اًثاًثة، ذاز اًفىص اًلصيب ذ/محسي ٔبسني ؾحس ا

 .1990اًلاُصت، 

  ذ/ سـيس توصـري : اًيؼام اًخبٔذييب ٌَموػف اًـموسم يف ادلزائص" ذزاسة سلازهة" ذيوان اـلعحوؿاث

 ادلاسـية ، ادلزائص ، تسون اتزخي .

  ٔبس حاتَ، وؿالخَ" وتاةل اـلعحوؿاث واًححر اًـَمي، ذ /َلس جن ٕاجصاُمي اسلس: سوء ارلَق" سؼاٍُص و

 .2004اًـصتية اًسـوذية ، س ية 

  ،1985ذ/ حسني اًس يس ثس يوين: اصلوةل واًيؼام اذلنك يف اإلسالم ، ذاز اًفىص اًـصيب ، اًلاُصت   
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 اثهيا: اًىذة ابٌَلة اًفصوس ية:  

 ESSAID  TAIB Droit  la fonction publique Edition et distribution Houma 

Alger , 2003 . 

  1989اـلخضمن اًلاهون اـلسين، اـلـسل واـلمتم س ية  1975سخمترب  26اـلؤزد يف  58- 75ألسص  زمق  ،

 .16ح ز خ ح ؿسذ  2005

 loi n° 83 -634 , du 13juillet 1983 , portant  droits et obligation de 

fonctionnaires  J.O  27 année 1983. 

 35اـلخـَق حبٌلية اًعحة وحصكيهتا ، خ ز ح خ ؿسذ  1990حويَية  21اـلؤزد يف  17-90ون زمق اًلاه 

  46، ح زح ح اًـسذ  2006حويَية  15اـلؤزد يف  03-06اًلاهون ألسايس ٌَوػيفة اًـاسة: ألسص  

  واظن  ح ز اـلخـَق تدٌؼمي اًـالكة تني اإلذازت واـل 1988حويَية  04اـلؤزد يف  131-88اـلصسوم زمق

 .27ح ح ؿسذ 
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 اـلصوهة اًدرشيـية يف حٌلية ألزست حٌائيا  

 ألس خار/ جن فصحية زص يس،ٔبس خار سساؿس كسم " بٔ "   

 خاسـة سس خلامن.       

 سلسسة

َي كال ثـاىل "  ـَ ٍهَْيَا َوَح
ّ
ِّدَْسُىٌُوا ا ْن َبهُفِسنُكْ َبْسَواًخا ً َِ َبْن َذَََق ًنَُك ّسِ نَّ يِف َرعِلَ َوِسْن بآَيِث

ّ
ًت َوَزمْحًَة ا َوذَّ تَيٌْنَُك سَّ

ِّلَْوٍم يَخََفىَُّصوَن" َلآَيٍث ً
1

ارلَية  عم ألزست" ٔبن ؿىل ألزست ثلٌني سن اًثاهية ـلرشغ ادلزائصي ابـلاذتا. وهط 

ف  سن ه 04وظةل اًلصاتة"، نٌل هط ابـلاذت  اًزوحية ظةل تيهنم جتمؽ ٔبصزاض سن وثخىون ٌَمجمتؽ ألساس ية

اًخلٌني يف ثـصيفَ ٌَزواح تلوهل: "اًزواح ُو ؾلس زضايئ يمت تني زخي واسصٔبت ؿىل اًوخَ اًرشؾي سن ٔبُسافَ 

 حىوين ٔبزست ٔبساسِا اـلوذت واًصمحة واًخـاون وٕاحعان اًزوخني واقلافؼة ؿىل ألوساة".

ِص ؾلهبا اذليات ألزسية  سٌحةل ٕاال ٔبن ُشٍ اـلثاًية حصثعم كاًحا تعروز اًواكؽ وهخوؤاث اذليات اـليـصخة، فذؼ 

ثدٌاسؾِا اصلؿاوى واًضاكوى، طلا ثثوز اذلاخة ٕاىل ثيؼمي كاهوين حيسذ ٔبتـاذ ثغل اًـالكة وسا ثيعوي ؿَيَ سن 

حلوق واًزتاساث
2

ية اًيت ثعاًة اصلول ابختار تافة  . وطلا فلس ظسزث اًـسيس سن اًيعوض اًلاهوهية واـلوازيق اصلًو

 .خوفري حٌلية كاهوهية ٔلفصاذُااإلحصاءاث اًالسسة ً 

ذوز اًدرشيـاث ادلزائية يف ثوفري اسلاية ادليائية ًٔلزست مضن هعاق اًيعوض  اصلزاسةوسا هيم يف ُشٍ 

ًواكـة ؿَهيا، سواء سست اًصواتط اًيت حتنك ألتياء ٔبو الآبء ٔبو ألسواح اادلزائية اـللصزت سلاية اًـائةل سن ادلصامئ 

وضبٔت ألزست ٕاىل سا يضمن حلوق ألفصاذ تـس احنالل ؾلس اًزواحفامي تيهنم، وسٌش 
3

. ُشا ٔبسام حاةل اهـسام كاهون 

                                                           
1
 سن سوزت اًصوم. 21الٓية  - 

2
 .264، ض 2003ٔبهؼص، َلس حسني سٌعوز، اًيؼام اًلاهوين ًٔلزست يف اًرشائؽ كري اإلسالسية، ذاز ادلاسـة ادلسيست ًٌَرش، اإلسىٌسزية،  - 

3
َمصٔبت يف اًلاهون ادلزائصي، سشهصت ًييي صِاذت ساحس خري يف ؿؿل اإلحصام واًـَوم ادليائية ، لكية اذللوق، خاسـة ٔبهؼص، جن ؾوذت حسىص سصاذ، اسلاية ادلزائية ٌ -

 .05، ض 2004، ٔبتوجىص تَلايس، ثَمسان
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حٌايئ ذاض ًٔلزست مضن سٌؼوسذيا اًدرشيـية ذما ميىن اًلول سـَ ٔبن وػائف اًلاهون ادليايئ ًٔلزست حمتثي سن 

ؽ سصاؿات ظحيـة هؼام ألزستهجة يف حٌلية ووكاية اًوسط ألزسى وسن هجة ٔبدصى ثـزيز اًوحست ألزسية س
1
. 

ص سوضوؾيا س يسوز حول س ياسة اـلرشغ ادلزائصي يف حٌلية هؼام ألزست حزائيا، ُشٍ  وسؽ ُشا فٕان حُو

اًس ياسة اًيت ثؼِص ًيا سدسئيا سن ذالل حتَيي اًيعوض اًوازذت تخلٌني اًـلوابث وتـغ اًخلٌيياث ارلاظة ٔبهنا 

 وتني اـلصوهة واٌَيوهة يف سواضؽ ٔبدصى. ثرتاوخ ساتني اًضست واًرصاسة يف سواضؽ

ففي حني جنسٍ يَُوحّضِ تـياية فائلة وثضست سذياُية خي ألفـال اـلاسة جىيان ألزست وسا يلاتَِا سن اًـلوابث 

وػصوف اًدضسيس
2

، انُيم ؾن ألحاكم اإلحصائية اًيت ثشٌي لك اًـلداث يف ظصيق اـلخاتـة ادلزائية سن حير 

الادذعاض
3
اصلؾوى اًـموسيةوحتصيم  

4
؛ يف حني جنسٍ سن ساوية ٔبدصى يًهتج هوؿا سن اٌَيوهة واـلصوهة يف تـغ 

ألحاكم اـلوضوؾية واإلحصائية ارلاظة ابٔلزست ثعي ٕاىل حس ٕاابحة ألفـال افلصسة ٔبو ثلييس اـلخاتـة ادلزائية، ألسص 

 صوهة اًدرشيـية يف حٌلية ألزست حٌائيا؟اطلي يثري ٕاصاكال حول سا اذلوكة سن اىهتاح اـلرشغ ادلزائصي ُشٍ اـل

ويخفصغ ؾن رعل اًدساؤالث اًخاًية: سا اـلواضؽ اًيت ثـى  ُشٍ اـلصوهة اًدرشيـية يف اًيعوض ادلزائية 

ي عم متثي ثلعريا سن كدي  اـلخـَلة ابٔلزست؟ وهيف ميىن ثفسري ُشٍ اًس ياسة اـليهتجة سن كدي اـلرشغ؟ ُو

 ائيا ٔبم ٔبهنا متثي نٌلال ٌَرصاسة يف ثغل اسلاية؟اـلرشغ يف حٌلية ألزست حٌ

                                                           
1
-  Cf. ELHEIT S., La criminalité intrafamiliale : vers un droit pénal de la famille? Université  Paris VIII –Vincennes, 

Saint-Denis, résume court de mémoire, www.cvfe.be.           

                                                        

2
لٓذاة اًـاسؼة ت واحير ٔبذزح اـلرشغ ادلزائصي ٔبذزح يف اًىذاة اًثاًر سن ثلٌني اًـلوابث مضن اًحاة اًثاين فعال اثهيا تـيوان" ادلياايث وادليح ضؼس ألزس  - 

".وابًصمغ سن ٔبن ُشا اًـيوان كري واحض ٕاال ٔبهَ ييعوي ؿىل حٌلية سزذوخؼة سؼن ألزست والٓذاة اًـاسؼة هؼؼصا ٌَـالكؼة اًوظيؼست تيؼهنٌل
2

، ويضؼم ُؼشا اًفعؼي سؼ حـة 

يت سؼن صؼبهٔنا اذليَؼوةل ذون اًخحلؼق سؼن رسعؼية ٔبكسام، حتخوى ؿىل ادلصامئ اًخاًية : اإلهجاط، حصك ألظفال واًـاحزين وثـصيضؼِم ٌَرعؼص، ادليؼاايث وادلؼيح اًؼ

زح تـؼغ اـلؼواذ يف اًعفي، دعف اًلرص وؿسم جسَميِم، حصك ألزست، اىهتاك الٓذاة، حتصيغ اًلرص ؿىل اًفسق واصلؿازت؛ وؾل يىذف اـلرشغ هبشٍ ادلصامئ، تي ٔبذ

 ثلٌني اذلاةل اـلسهية ًخجصمي تـغ ألفـال اـلاسة تيؼام ألزست.

3
قلوكة مبوحة حنك ٔبو ٔبسص ق.غ يف فلصهتا ألذريت ؿىل ٔبن يىون ادذعاض اًيؼص يف حصمية الاسذياغ ؾن جسسيس هفلة سلصزت كضاء  331اـلاذت فلس هعت  - 

شا دصوخا ؾن اًلاؿست اًـاسة اًوازذت ابـلواذ   ق ٕا ح. 229و 40و 37سوظن ٔبو حمي ٕاكاسة اـلس خفيس سن اًيفلة ٔبو اًضرط اـليخفؽ ابـلـوهة، ُو

4
و ألحصاء اًوازذ ابـلاذت  -  سىصز سن ق.ٕا.ح وارلاض جبصمية حصك  337ويخـَق ألسص إبحصاءاث الاس خسؿاء اـلحارش ٌَمهتم سن ظصف اًضحية ٔبسام اقلوكة، ُو

 ألزست وحصمية ؿسم جسَمي اًعفي وحصمية اىهتاك حصسة اـلزنل، وحصمية اًلشف، ٕاضافة دلصمية ٕاظساز ص يم تسون زظيس.
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يا ابٔلول سهنٌل ٕاقفال اـلرشغ حتسيس  ًإلخاتة ؾن ُشٍ اًدساؤالث فلس كسميا ُشٍ اصلزاسة ٕاىل سدحثني ثياًو

تـغ اـلسائي اـلخـَلة ابسلاية ادليائية ًٔلزست وسسى ثبٔزرٍي ؿىل حىصي  ُشٍ اسلاية، يف حني دععيا اـلححر 

وضيح ثبٔزري اًصاتعة ألزسية يف اـلخاتـة ادلزائية سن حير اـلسؤوًية واًـلوتة ونشا سعري اصلؾوى اًثاين ًخ

 اًـموسية.

 اـلححر ألول: ٕاقفال اـلرشغ حتسيس تـغ اـلسائي اـلخـَلة ابسلاية ادليائية ًٔلزست.

ئصي كس ٔبقفي اًيط ؾن سن ذالل اس خلصاء وحتَيي اًيعوض ادلزائية اـلخـَلة ابٔلزست جنس ٔبن اـلرشغ ادلزا

شا اـلوكف اًسَيب سن كدي اـلرشغ كس جنس هل ؿست ثبٔويالث؛  تـغ اـلسائي وؾل يوزذ حىٌل واةحا يف صبهٔنا، ُو

و سا حناول  فميىن يف تـغ اذلاالث اؾخحاٍز ثفويغ ٌَلايض إلؾٌلل سَعخَ اًخلسيصية تخفسرٍي ًفحوى اًيط ُو

اٍز يف سواضؽ ٔبدصى زلصت كاهوهية كس يس خفيس سهنا اـلهتم يف ثوضيحَ يف اـلعَة ألول، ويف حني ميىن اؾخح

 اإلفالث سن كدضة اًـساةل وعم اذلاالث اًيت سيمت ثفعيَِا ابـلعَة اًثاين.

 اـلعَة ألول: سٌح اًسَعة اًخلسيصية ٌَلايض ادلزايئ.

شا زاحؽ رلاظية اًـموسية واًخجص  يس يف اًلاؿست جنس تـغ اًيعوض ادلزائية يىذيفِا هوغ سن اًلموط، ُو

اًلاهوهية ذما جيـَِا حصذ يف ظوزت سلذضحة ال حتوي ثفاظيي نثريت وتبًٔفاع حتمتي ؿست ثبٔويالث، فيجة ؿىل اًلايض 

ًِا ويححر ؾن سـياُا اذلليلي اطلي كعسٍ اـلرشغ سثهل يف رعل سثي اًلايض اـلسين، وهل ٔبن  ادليايئ ُيا ٔبن يَُؤّوِ

يعلية واٌَلوية، ؤبن يصحؽ ٕاىل ألؾٌلل اًخحضريية واىل اًيعوض اًساتلة يس خـني يف رعل جلك ظصق اًخفسري اـل 

اًيت ٔبذش سهنا، ؤبن يلازن اًيط اـلصاذ ثفسرٍي ابًيعوض ألدصى اـلخعةل تَ، وىف حاةل اًضم جية ٔبن يفرس 

اًيط مبا فيَ سعَحة اـلهتم
1

ة تيؼام ألزست . وحاالث رعل مضن كاهون اًـلوابث ادلزائصي فامي يخـَق ابدلصامئ اـلاس

سذـسذت
2
ِا وفق اًعوز اًخاًية:   ميىن ثياًو

 

                                                           
1
 .564، ض 1948، 1اـلاعل، اـلوسوؿة ادليائية، افلضل اًصاتؽ، ذاز ٕاحياء اًرتاج اًـصيب، تريوث، ظ  حٌسي ؾحس - 

2
  -Cf. TOUATI  B., Organisation et système  pénitentiers en droit  algérien, office national des travaux éducatifs, 

1édi, 2004, p74. 
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 سسبةٔل اًسخة ادلسي يف حؼصامئ اإلٌُلل اًـائًل. اًفؼصغ ألول:

سن ثلٌني اًـلوابث اـلخـَلة جبصامئ اإلٌُلل اًـائًل ؿىل سسبةٔل اهخفاء  330هط اـلرشغ ادلزائصي يف اـلاذت 

ذ اـللعوذ ابًسخة ادلسي ٔبو حيرص حاالثَ؛ فلس يىون حصك اًسخة ادلسي ورشظ ًليام ادلصمية ذون ٔبن حيس

ألزست سن ٔبحس اًواصلين ٔبو حصك اًصخي ًزوحذَ اذلاسي سخدَ اًليام تواحة ارلسسة اًوظيية ٔبو اًسفص ٌَححر ؾن 

تة اًـمي ٔبزياء كيام ٔبسسة اًحعاةل ٔبو ًخحعيي اًـؿل ٔبو اإلكاسة ابـلسدضف  تلعس اًـالح اًعيب ٔبو تلضاء سست اًـلو 

اقلىوم هبا ؿَيَ، حير يثخت يف ُشٍ اذلاالث كيام اًسخة ادلسي ٔبو اًرشؾي
1

، وكس ال يثخت يف حاالث 

 ٔبدصى؛ مفسبةٔل اًسخة ادلسي ٔبسص وس يب خيضؽ ٌَسَعة اًخلسيصية ٌَلايض يسدضفَ سن ػصوف اًلضية ؤبظصافِا.

اتت سن اًلضاء اًفصويس ٔبهَ وٕارا تان اًلضاء ادلزائصي ؾل يلصز حاالث ٔبؾخرب فهيا اًسخة خساي، فاًث

اًي؛ ٕار كىض تبٔن هفوز اًزوح سن حٌلثَ، ٔبو سوء سريت اًزوخة ال يـس سخدا رشؾيا،  سدضسذ يف اؾخحاز اًسخة ِخّسِ

ومبلاتي رعل كصز ٔبن سوء سـاسةل اًزوخة ٔبو رشاسة اًزوخة حنو سوهجا وثوتيرِا اصلامئ هل ونشا جسن اًزوح بٔو 

ٔبس حااب خسية سلاذزثَ ٌَححر ؾن اًـمي ثـخرب
2
. 

وـلـصفة وحتسيس سوكف اًلضاء سن سسبةٔل ثفسري اًيعوض ادليائية سن ذالل سَعة اًلايض اًخلسيصية، 

فٕاهَ جية ثفسري اـلفاُمي ادليائية اًيت ثخضمهنا اًيعوض اًـلاتية، فاـلفاُمي ادليائية عم ثغل اـلفاُمي اًيت يس خلي 

هبا اًلاهون ادليايئ ذون كرٍي سن اًلواهني،
3
ذاظة سا ثـَق سهنا ابـلفاُمي اًوازذت ابدلصامئ اًواكـة ؿىل هؼام ألزست  

 سثي سععَح" ٕاٌُلل اًصؿاية" ٔبو"سوء اًسَوك"، فىيف يفرس اًلايض ُشٍ اـلفاُمي ؟

 اًفصغ اًثاين: حتسيس سفِوم سوء اـلـاسةل وٕاٌُلل اًصؿاية.

اًـلوابث سععَحاث ثحسو فضفاضة، ٕار ؾل  ثلٌني 330ٔبوزذ اـلرشغ ادلزائصي يف اًفلصت اًثاًثة سن اـلاذت 

حيسذ سفِورما وال سـاـلِا حير خاء فهيا:"... ٔبحس اًواصلين اطلي يـصط حصة ٔبوالذٍ ٔبو واحس ٔبو ٔبنرث سهنم ٔبو 

                                                           
1
 .20، ض 2002، 2واكـة ؿىل هؼام ألزست، اصليوان اًوظين ًٔلصلال اًرتتوية، ادلزائص، ظ ؾحس اًـزيز سـس، ادلصامئ اً -

2
 .148، ض 2006، 4، ذاز ُوسة، توسزيـة، ادلزائص، ظ 1ٔبحسن توسليـة، اًوخزي يف اًلاهون ادلزايئ ارلاض، ح  -

3
 .23، ض2006َيةل، ادلزائص، ابزص سَامين، سدسٔب اًرشؾية يف كاهون اًـلوابث ادلزائصي، ذاز اًِسى ؿني س  - 
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سوء بٔو ٔبن يىون سثال سيئا هلم ًالؾخياذ ؿىل اًسىص ٔبو ييسء سـاسَهتم يـصط ٔبسهنم ٔبو ذَلِم رلعص حس مي تبٔن 

 زؿايهتم، ٔبو ال يلوم ابإلرشاف اًرضوزي ؿَهيم ...".ٔبو ٔبن هيمي اًسَوك، 

شا هؼصا  شا سا جيـي ُشٍ اـلفاُمي "سوء اًسَوك وسوء اـلـاسةل" ختضؽ ٔبيضا ًخلسيص كايض اـلوضوغ، ُو ُو

ًىون اًيط اًلاهوين ؾل حيسذ ٔبي سـياز ًخليمي حساسة ارلعص ٔبو اًرضز
1
. 

ة ُو اًفضي يف حزويس اًعفي ابذلاخاث ألساس ية، وابؾخحاز ٔبن سن سفِوم سوء اـلـاسةل وٕاٌُلل اًصؿاي

ويخزش ٔبصاكاًل خمخَفة سهنا اإلٌُلل ادلسسي واًرتتوي واًـاظفي
2

، فٕان كايض اـلوضوغ س خىون هل اًسَعة 

اًخلسيصية اًاكسةل اًيت متىٌَ سن اٍمتيزي تني حساسة ارلعص ٔبو اًرضز وؿسم حساسذَ ابإلضافة ٕاىل ٕاساكهية حتسيس 

وحوذا ٔبو ؿسسا، وجسمح هل تبٔن يس خًذج بٔن رعل يؤثص ؿىل حصة ٔبو ٔبسن ٔبو ٔبذالق ألوالذ ٔبو ال  اًلعس ادليايئ

 يؤثص، وابًخايل حصثية اـلسؤوًية ادلزائية وحتليق اسلاية ادليائية ًٔلوالذ.

شٍ اسلاية اـللصزت ًٔلظفال يف ظوزت جتصمي ٕاٌُلل اًصؿاية وسوء اًسَوك اًواكؽ ؿىل ألتياء كامئة ؿىل  ُو

عم سٌحؽ ٔبسان وسعسز ٕاص حاغ حاخاث اذلسج  وثلؽ ؿىل اًواصلين سسؤوًية حتليق ُشٍ اذلاخاث فىصت ٔبن ألزست 

وثسزية اًعفي ؿىل اًيؼم واًلواؿس اًيت يـمتس ؿَهيا يف ثرصفاثَ يف افلمتؽ ارلازيج
3

، طلعل ال ميىن ٔبن ثخحول ؾن 

 ُشا اصلوز وثعحح منورخا ًسوء اـلـاسةل وٕاٌُلل اًصؿاية.

وال يلذرص جمال اـلصوهة اًدرشيـية فامي مييح سن سَعة ثلسيصية ٌَلايض ادلزايئ، تي يخـسى ألسص ٔبهَ ؤبزياء 

ٕاؾٌلل اًلايض ًسَعخَ اًخلسيصية يىون ٔبسام حاةل وحوذ زلصاث كاهوهية يس خفيس سهنا ألظصاف ًيك ال ييعحق ؿَهيم 

اًوضؽ افلصم
4

شا سا حناول جسَيط اًضوء ؿَيَ ابـلعَة اـلوايل.، وابًخايل خيصحون سن ٕاظاز اـلساءةل ادل  زائية. ُو

                                                           
1
 .23ؾحس اًـزيز سـس، ادلصامئ اًواكـة...، اـلصحؽ اًساتق، ض  -

2
، 2000،  سعحـة ؾٌلذت اًححر اًـَمي ادلاسـية ألزذهية، ؾٌلن، 02، ؿسذ 76ٔبهؼص، سازي سواكس، فاظمة اًعصاوهة، ٕاساءت سـاسةل اًعفي اًو اصلية، افلضل  -  

 .415ض 

3
ظَـت ٕاجصاُمي ًعفي،ذزاساث يف ؿؿل ؛ 89ض  ،2006، 1سصنز اذلضازت اًـصتية، اًلاُصت، ظ ،  حصامئ الزٔست... تساية الاهنيازني ؿاسص، ٔبهؼص، فذحي حس -  

 .  301، ض 2009الاحامتغ ادليايئ، ذاز قصية ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسيؽ، اًلاُصت، 

4
 .86، ض 2008از اًفىص ادلاسـي، اإلسىٌسزية، ٔبهؼص، َلس ؿًل سىيىص، بًٓية ٕازحاث اـلسؤوًية ادليائية، ذ - 
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 اـلعَة اًثاين: اًثلؼصاث اًلـاهوهية يف ادلصامئ اـلخـَلة ابٔلزست.

ابًصمغ سن ٔبن اـلرشغ ادلزايئ تان سدضسذا وظازسا تخلصيص هعوض سوضوؾية وٕاحصائية ثعساي ٌَجصامئ اـلاسة 

ث ٔبو تـغ ألظصاف اـلضازنني يف ُشٍ ادلصامئ مبا ميىن وظفَ ؿىل تيؼام ألزست ٕاال ٔبهَ ٔبقفي جتصمي تـغ اذلاال

ٔبهَ زلصاث كاهوهية؛ ٕار رمٌل تان اًخيؼمي اًلاهوين ُسحىٌل فس خؼي ُياك زلصاث كاهوهية ؾل يحَلِا فىص اـلرشغ وكت 

 اًدرشيؽ ٔبو ذَلهتا اـلٌلزسة اذلياثية اًيوسية.

زواح ويخـَق ألسص جبصمية سواح اًلارص ذون اذلعول وهَم  رعل يف سواضؽ ؿسيست تساية سن وضبٔت ؾلس اً

ؿىل حصديط كضايئ ٔلخي ٕاجصام ؾلس اًزواح )اًفصغ ألول( وحصمية ؿسم اًخرصحي توضؽ اـلصٔبت يف حاةل اًـست )اًفصغ 

 اًثاين( ويخـسى اًوضؽ حاةل حصمية اًفاحضة تني روي اقلازم ًوحوذ كصاتة ابًصضاغ)اًفصغ اًثاًر(.

 يف حصمية سواح اًلارص ذون حصديط كضايئ.اًفصغ ألول: 

خاءث ٔبحاكم كاهون ألزست واةحة يف سسبةٔل سن اًزواح حير اصرتظت اـلاذت اًساتـة سٌَ إلساكهية ٕاجصام 

( س ية مفا فوق، وٕارا زقة ٔبو زقة ًويَ يف 19ؾلس سواح اًفذيان واًفذياث ٔبن يحَف لك سهنم جسـة ؾرش )

 ُشٍ اًسن فال جيوس ؾلس سواخَ ٕاال تـس اذلعول ؿىل زدعة سس حلة سن حزوجيَ وؾل يحَف ٔبحسٌُل ٔبو الكٌُل

زئي  اقلوكة جسمح إبجصام ُشا اًزواح
1
 . 

وجنس ثلٌني اذلاةل اـلسهية ادلزائصي ونشا ثلٌني اًـلوابث ادلزائصي كس هصسا اًـلوتة ؿىل ضاتط اذلاةل اـلسهية 

سن ثلٌني اًـلوابث اقلال  441ٌَفلصت اًثاهية سن اـلاذت  وحسٍ ذون تلية ألظصاف اًفاؿَني يف ُشٍ ادلصمية ظحلا

ثلٌني اذلاةل اـلسهيةسن  76ؿَهيا تيط اـلاذت 
 2

. ُشا  خبالف اًخلٌني اـلسين اًفصويس اطلي ؿاكة فضال ؾن 

                                                           
1
 .26، ض 2011، 3ؾحس اًـزيز سـس، كاهون الزٔست يف زوتَ ادلسيس، ذاز ُوسة، ادلزائص، ظ  - 

2
 .164ٔبهؼص، هف  اـلصحؽ، ض  - 
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وحىت ألصزاض اطلين خيضـون ًواليهتم تلصاسة ثدٌاسة  –اًزوح واًزوخة  –اًضاتط اًـموسم ٔبظصاف اًـلس 

وثصوهتم
1
. 

شا اـلوكف جيـي اـلضرتنني يف ُشٍ ادلصمية يفَخون سن اًـلاة ًيخحمي اًضاتط اًـموسم اًـلوتة وحسٍ.  ُو

ٌل يف اًـلس،  يف حني تان يُفرتط ٔبن جرسى اـلخاتـة ادلزائية نشعل ؿىل اًزوخني، وؿىل ألصزاض اطلين سثَُّو

لس سواح اًلارصين ذون تَوػ اًسن اًلاهوين بٔو وؿىل مجيؽ ألصزاض اطلين صازهوا ٔبو ساطموا يف حصثيداث ٕاجصام ؾ

 ذون اذلعول ؿىل ٕارن ذمن هل سَعة سٌح اإلرن ابإلؾفاء سن رشظ اًسن.

اـلخـَق تخحسيس سن  1963حوان  29اـلؤزد يف   63/224زمق وخسيص ابإلصازت يف ُشا اـللام ٔبن اًلاهون 

اًزواح
2
 )اـلوزق( واًزوخني وذمثَهيٌل اطلين ؾل يصاؾوا رشظ هّط ؿىل سـاكدة لك سن ضاتط اذلاةل اـلسهية ٔبو اًلايض 

شا سا يثري اًدساؤل حول سخة ٕاقفال اـلرشغ ابـلاذت  سن ثلٌني اذلاةل اـلسهية سسؤوًية تلية  77اًسن اًلاهوهية. ُو

ي ميىن يف ُشا اذلال سذاتـهتم وفلا ٌٌَلذت اًثاهية سن كاهون   ؟ 63/224ألظصاف اـلضرتنني ابدلصمية، ُو

ُشا اًضبٔن يصي ألس خار ؾحس اًـزيز سـسيف 
3
كس ثضمن ٔبحاكسا وكواؿس  63/224زمق ٔبهَ ٕارا تان اًلاهون  

كاهوهية ثخـَق مبـاكدة ألصزاض اطلين خياًفون بٔحاكم سن اًزواح، ؤبدصى ثخـَق ابًعحيـة ٔبو اًلمية اًلاهوهية 

واًيت ٔبًليت مضييا وحَت حمَِا اـلاذت اًساتـةٌَـلوذ اًيت يمت ؾلسُا ٔبو ٕاجصارما ثضلك خماًف ٌٌَلذت ألوىل سٌَ، 
4
 

                                                           
1
 - ART 192 "Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses 

permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n'ont point été observés, le 

procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et 

contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur 

fortune."  

2
ت س ية تاسةل ؾرشت س ية تاسةل وال ٌَمصٔبت كدي تَوقِا ًست ؾرش  ٔبهَ " ًي  ٌَصخي كدي تَوكَ مثاينؿىل ألوىل سٌَ  يف اـلاذت 63/224ًلس ثضمن اًلاهون زمق  - 

 .اإلرن ابإلؾفاء سن رشظ اًسن رعل فَصئي  اقلوكة اًلكية ٔبن مييح تياء ؿىل ذوافؽ كوية تـس ٔبذش زٔبي سفوط اصلوةل ٔبن يـلس سواهجٌل، وسؽ

ٌل  اـلاذت اًثاهية ين ؾل يصاؾوا اًسن ابذلخ  سن اًلاهوهيون وسن ٔبسِم سـِم اطل " يـاكة لك سن ضاتط ألحوال اـلسهية ٔبو اًلايض )اـلبٔرون( واًزوخان وذمثَُو

 .اًـلوتخني" ٔبصِص، وتلصاسة سن ٔبزتـٌلئة ٕاىل ٔبًف فصهم خسيس، ٔبو إبحسى ُاثني مخسة ؾرش يوسا ٕاىل زالزة

3
 .29، ض 1989، 2ٔبهؼص،  ؾحس اًـزيز سـس، اًزواح واًعالق يف كاهون ألزست ادلزائصي، ذاز اًحـر، كس يعيية، ظ. -  

4
حيسذ سن ٔبَُية اًزواح ثس خة ؾرشت س ية ٌَفذات و مثاهية ؾرشت ٌَفىت، وسٌح زئي  اقلوكة سَعة اإلؾفاء سن   63/224سن اًلاهون زمق خاء هط اـلاذت ألوىل  - 

ؿىل زفؽ سن اـلخـَق تلاهون ألزست خاء يف اـلاذت اًساتـة سٌَ  84/11ُشا اًسن وسٌح ٔبحس اًزوخني ٔبو لكهيٌل زدعة اًزواح كدي تَوػ ُشا اًسن، وـلا خاء ألسص 
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اـلخضمن ثلٌني ألزست اـلـسل واـلمتم، فٕان ُشا اًلاهون ؾل يـاجل سثي ُشٍ اًلواؿس وؾل يخضمن  84/11سن كاهون 

سا سال  63/224سن اًلاهون  04و 03و 02هعوظا ٔبو كواؿس ختاًفِا ٔبو متازَِا، ويًذج ؾن رعل ٔبن اـلواذ 

ٌِل، وابًخايل ٕاساكن سـاكدة اًزوخني وذمثَهيٌل اًرشؾيني ولك ألصزاض اطلين يساطمون يف ٕاجصام ابإلساكن ثعحيل 

 ؾلس سواح ٔلصزاض ؾل يحَلوا اًسن اقلسذت يف اًلاهون وذون اذلعول ؿىل زدعة.

سسة وؿىل اًيليغ سن رعل يصى ألس خار َلس حمّست تبٔن اـلرشغ ؾل يـط طلعل اًخحسيس اًلمية اًلاهوهية اًال 

سن  22هل رعل ٔبن هنيا ذون حزاء يف ألظي كس جيسي هفـا صلى اًحـغ وذاظة ؾيس ؿَمِم مبا ثيط ؿَيَ اـلاذت 

ثلٌني ألزست سن ٕاساكهية جسجيي ؾلس اًزواح حبنك كضايئ تـس تَوػ اًسن اًلاهوهية
1

، فامي يصى ألس خار اًلويث جن 

 اـلسبةٔل.  سَحة ٔبن كاهون ألزست ؾل ييط ؿىل ٔبي حزاء خبعوض ُشٍ

ورُة ألس خار جضواز حيالىل ٕاىل ٔبهَ ًي  يف اإلساكن ثبٔييس ُشا اًصٔبي ٔبو راك، وٕان تان ٔبفضي اذلَول  

ٕارا تان ألسص يخـَق ابدلزاء اـلرتثة ؿىل خماًفة سن اًزواح ٔبسام حاةل اًيلط اًدرشيـي  1963ُو ثعحيق كاهون 

وسن مث ؿسم كاتَيهتا ٌَخوسؽ يف اًخفسري ؾن ظصيق اًلياش  ٕاال سؽ سصاؿات ظحيـة كواؿس اًدرشيؽ سن حير اإلًلاء،

. وسٌَ ميىن اًلول ٔبن اًصٔبي ألول ال يوفص س يسا اثتخا رلعائط اًلواؿس اًدرشيـية وسن مثة فِو ال يس خلمي  ٔبو كرٍي

احة سؽ اًلاؿست اًيت متزي اًلواؿس اًلاهوهية ؾن تـغ اًلواؿس ألدصى. ويخعَة ألسص ٔبسام ُشا اًوضؽ اًيط رص 

63/224ؿىل ٕاًلاء ٔبو اؾامتذ ادلزاء اـلرتثة ؿىل خماًفة اًسن مبوحة كاهون 
2
. 

ُشا وميىن ثفسري سوكف اـلرشغ ادلزائصي حيال ُشٍ اـلسبةٔل ٔبهَ زاؾ  سعَحة ألزست اًيت ٔبوضئت 

ة اًزوح مبوحة ُشا اًـلس زمغ ختَف رشظ اًصدعة، اًيت عم يف اذلليلة جمصذ ٕاحصاء ثيؼميي سن ٔبضم ٔبُسافَ حٌلي

ظلري اًسن، فَي  سن اـليعق تساية ٔبن يـاكة ُشا اًزوح )ظلري اًسن( ؾن ؿسم ثليسٍ هبشٍ اسلاية اـللصزت 

 هل.

                                                                                                                                                                                            
 05/02س ية  وسٌح زئي  اقلوكة سَعة اإلؾفاء سهنا ٌَرضوزت ٔبو اـلعَحة.وخاء ألسص  21ٕاىل  18س ية وزفؽ سن سواح اًفىت سن  18ٕاىل  16سواح اًفذات سن 

س ية  ٌوَلايض ٔبن  19صخي واـلصٔبت تامتم ، واـلخضمن كاهون ألزست  ظحلا ٌٌَلذت اًساتـة سٌَ ُسوحسا ٌَسن اـللصزت ًزواح لك سن ا2005ًفربايص  27اـلؤزد يف 

 يصدط ابًزواح كدي رعل ـلعَحة ٔبو رضوزت سىت ثبٔنسث كسزت اًعصفني ؿىل اًزواح.

1
 .56، ض 2001، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية ادلزائص، 1ٔبهؼص، جضواز حيالىل، اًزواح واًعالق اجتاٍ الاندضافاث اذلسيثة ٌَـَوم اًعحية واًحيًووحية، ظ  - 

2
 .86-85، ض 4،  ؿسذ 37، حزء 1999هؼص، جضواز حيالىل، سن اًزواح تني اإلرن وادلزاء، م. ح.غ.ق.ٕا. ش، بٔ  - 
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سن ثلٌني اًـلوابث يضؽ كيسا ؿىل سذاتـة ذاظف اًلارصت يف  326سن هجة ٔبدصى جنس اـلرشغ يف اـلاذت 

ظَة ٕاتعال ُشا اًزواح وال جيوس اذلنك ؿَيَ  حال حزوح هبا ٕاال تياًء ؿىل صىوى سن ألصزاض اطلين هلم ظفة

ٕاال تـس اًلضاء إبتعاهل. وسٌَ فال يـلي ٔبن يخاتؽ اًزوح ؿىل حصمية اًزواح تلارص ذون زدعة يف حني ال يخاتؽ ؿىل 

 ادلصم ألصس حني دعفَ ٌَلارصت فلصذ سواخَ هبا وؿسم ثلسمي اًضىوى ضسٍ.

سم هعَ ؿىل ؾلوتة اًزوخني وذمثَهيٌل وحتميهل اـلسؤوًية ذالظة اًلول ىصى ٔبن اـلرشغ كس بٔحسن ظيـا تـ

تاسةل ًضاتط اذلاةل اـلسهية، هون ُشا ألذري ضاتط معوسم يفرتط فيَ اذلصض ؿىل حفغ اًيؼام اًـام تدٌفيش 

و سن جية ؿَيَ ٔبن يخًدَ ويًدَ ألظصاف ًِشٍ اـلسبةٔل اًيت كس  كواهني ازلِوزية اًيت ُو ٔبؿؿل هبا سن اًزوخني، ُو

ص ًحياء  ال ثؼِص هلم ٔبسام زقحهتم يف ٕاوضاء ألزست ادلسيست. فِشٍ ادلصمية سععيـة ُسفِا حٌلية هؼام كاهوين ُسّعِ

ٔبزست سَمية وال جيوس ٔبن ثخحول ٕاىل ٔبذات ًِسرما وسـاكدة ٔبفصاذُا، ٕار ال سعَحة يف رعل ٔبسام سفسست ثفىيم بزٔست 

ا.  كس وضبٔث وزثَّخت بآثُز

وذا سن كدي اـلرشغ يف حصمية سواح اًلارص ذون زدعة، فٕاهَ ؿىل ذالف رعل وٕان تان ُشا اإلقفال َل

و سا حناول ثوضيحَ ابًفصغ اًخايل.  ابًًس حة دلصمية سواح اـلصٔبت ٔبزياء ؿسهتا، ُو

 حؼصمية سواح اـلصبٔت اـلـخست. اًفؼصغ اًثاين:

ون اـلصٔبت  اـلـخست سن ثلٌني اًـلوابث ؿىل سـاكدة ضاتط اذلاةل اـلسهية، ذ 441حير ثيط اـلاذت 

 ورشيىِا يف ُشا اًزواح زمغ ٔبهنٌل ٔبوىل ابًـلاة هوهنٌل ٔبذزى حباةل اـليؽ اًيت حتول ذون ٕاجصام اًـلس تعفة رشؾية. 

اًيت ثـس سن بٔمس  سٌؽ ادذالظ ألوساة وعم وهؼصا ٔلن فىصت اًـست حصثحط مبعَحة ٔبساس ية ٌَجٌلؿة 

م ؿَهيا ألزست، تي ٕاحسى اًلكياث اشل  اًيت ٔبحاظهتا اًرشيـة اًصواتط اإلوساهية ؤبكوى اصلؿامئ اًيت ثلو 

وعم نشعل ثخـَق ابًيؼام اًـام اإلسالسية ثس ياح مييؽ ٔبي ؿسوان ؿَهيا،
1

،  طلا جية ؿىل اًضرط اـللكف 

 إبجصام ؾلس اًزواح اًخحلق سن ُشٍ اـلسبةٔل.

                                                           
1
 .96ٔبهؼص، َلس حسني سٌعوز، اـلصحؽ اًساتق، ض  - 
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ي يًذؼص سصوز فرتت ؾـست سوحذَ نٌل ٔبن اـلرشغ ٔبقفي سسبةٔل بٔدصى يف ُشٍ ادلصمية وعم سواح اًصخي اطل

 اًيت ظَلِا ويربم ؾلس سواح ابسصٔبت ٔبدصى يف حاًخني ٌُل:

حاةل سا ٕارا ٔبزاذ اًزواح تبٔدت سعَلذَ بٔو معهتا ٔبو ذاٍهتا: ويىون رعل يف حاةل اًصخي اـلَزم ابالهخؼاز  -1

ا. فٕارا ظَق اًصخي سوح  ذَ ؤبزاذ ٔبن يزتوح تبٔدهتا ٔبو فرتت ثعَيق سوحذَ واًزواح مبن حيصم ازلؽ تيهنا وتني كرُي

معهتا ٔبو ذاٍهتا، فـَيَ ٔبن يًذؼص حىت ثًهتىي ؿست اـلعَلة ويعحح اًعالق "ابئيًا"، مث يزتوح ٕاحسى ُؤالء 

اـلشهوزاث، ًويست ُشٍ ؿست ٌَصخي ًوىهنا ٔبيضا ؿست ٌَمصٔبت، وٕان تاهت كيًسا يف ٕاكسام اًصخي ؿىل اًزواح ذمن 

 حيصم ازلؽ تيهنا وتني سوحذَ.

ةل اًزواح ابـلصٔبت ارلاسسة تـس ظالكَ إلحسى اًًسوت ألزتؽ: ال جيوس ٌَصخي ٔبن يزتوح اـلصٔبت ارلاسسة حا -2

يف ؿست اـلعَلة ظالكًا زحـياً 
1
ٔلهَ يىون هبشا كس مجؽ تني مخ  وسوت، وكس بٔمجؽ اًعحاتة وألمئة ألزتـة وسائص  

ٕاال اًييب ظىل  جيمؽ يف ؾعمخَ ٔبنرث سن بٔزتؽ سوخاث ال جيوس ٌَصخي بٔن ٔبُي اًس ية وازلاؿة كواًل ومعاًل ؿىل ٔبهَ

 وسؿل. ػل ؿَيَ

سن ثلٌني اًـلوابث ميىن اؾخحاٍز كعوزا سن كدي اـلرشغ ادلزائصي يف  441ٕان ُشا اإلقفال يف هط اـلاذت 

ذون ابيق  ثلصيص اسلاية اًلاهوهية ًٔلوساة، ٕار ال يىفي حتميي ضاتط اذلاةل اـلسهية وحسٍ اـلسؤوًية ؾن ُشا ألسص

اًرشتاء هوهنم ٔبؿؿل ؤبذزى ابًوضؽ، ًوي  سن سعَحة ألزست ٔبن ثًضبٔ هبشا اًوضؽ كري اًسَمي. وسن هجة ٔبدصى كس 

يربم اًـلس هبشا اًوضؽ ؾصفيا مفن يخحمي سسؤوًية ُشٍ ادلصمية؟ وهيف حتم  ألزست سن ُشا ارلعص سؽ قياة 

 اًصاذغ ٌَمسؤوًني ألظَيني ؾن ُشٍ اًفاحضة؟

وكعوز اـلرشغ يف اًخعسي ًفاحضة اًزان سن ُشٍ اًزاوية ٔبيضاسصوهة 
2

، يضاف ٕاًيَ كعوزا يف حصمية 

و سوضوؾيا ابًفصغ اًخايل.  اًفاحضة تني روي اقلازم يف ٕاقفاهل اًيط ؾن اًلصاتة ابًصضاغ ُو

 

 

                                                           
1
 هل ٔبن يزتوح تـس وفاهتا، ٔلن اًزوحية ال ثـخرب كامئة يف ُشٍ اذلاةل. ٔبسا يف حاةل وفات اًزوخة اًصاتـة فٕان - 

2
 ؾلوابث اًـالكة اًيت حىون تني تني زخي واسصٔبت يىون ٔبحسٌُل ٔبو الكٌُل سزتوخا. 339ن اـلرشغ يـخرب اًزان وفلا ٌٌَلذت ٕار بٔ  - 
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 اًفؼصغ اًثاًر: حؼصمية اًفاحضة تني روي اقلازم تلصتة اًصضاغ.

سن ثلٌني اًـلوابث ؾن اذلاالث اًيت ثـخرب فاحضة تني روي اقلازم، وعم  سىصز 337هط اـلرشغ ابـلاذت 

حاالث لكِا ثخـَق ابًلصاتة سن هجة اًًسة واـلعاُصت ذون اًخيويَ ؾن كصاتة اًصضاغ زمغ اصرتاوٌِل يف هف  اًـةّلِ 

 ٕار ؾل ييط ؿىل ُشٍ اذلاةل رصاحة. فِي جيوس ٌَلايض ٕاؾٌلل اًلياش يف ُشٍ اـلسبةٔل؟

و  تساية ٕان ٌَخجصمي سفِوم يدسم ابصلكة واًخحسيس، إلزثحاظَ اـلحارش مبحسٔب رشؾية ادلصامئ واًـلوابث، ُو

شا سا ٔبنسٍ اـلرشغ اًـلايب  اـلحسٔب اطلي حينك اًدرشيؽ ادليايئ اـلـارص، وسلذضاٍ ٔبهَ ال حصمية وال ؾلوتة ٕاال تيط ُو

ُشا اًيط، يىون اًفـي ٔبو الاسذياغ سرشوؿا رمٌل   تيط  اـلاذت ألوىل سن ثلٌني اًـلوابث. فف  حاةل ؿسم وحوذ

تان، ويرتثة ؾن رعل ٔبن اًلايض ال ميغل ٔبن يـاكة ؿىل فـي ؾل جيصسَ اًلاهون وال جيوس هل ٔبن يعحق حزاء كري 

 سٌعوض ؿَيَ يف اًلاهون.

ؾيس ٔبسا يف حاةل وحوذ اًيط ادليايئ اطلي حينك اـلسبةٔل، فيَزتم اًلايض ابًححر ؾن ٕازاذت اـلرشغ 

ىشا حيرض  ، ًوي  هل ٔبن يخوسؽ يف رعل حىت ًو تان ُسفَ سن وزاء ُشا اًخوسؽ اـلعَحة اًـاسة، ُو ثفسرٍي

ؿَيَ اٌَجوء ٕاىل اًلياش ٔبو اًـصف ٔبو اًـاذاث اًسائست ًيك يوكي اًيط ادليايئ ٕارا وخسٍ سضواب ابًيلط بٔو 

 الكة كصاتة ابًصضاغ.اًلموط، سثي جتصمي فـي اًفاحضة تني روى اقلازم اطلين حتوكِم ؿ

ٕار يلذىض ثفسري اًيط ادليايئ اًليام تـمَيخني ٌُل: حتَيي ٔبًفاع اًيط وحتسيس ؿةل اًيط. واجتِت كاًحية 

اًفلَ
1
ٕاىل اـلياذات تلاؿست اًخفسري اًضيق ٌَيط؛ يف حني ذؿا خاهة بٓدص 

2
ٕاىل اًلول توحوة اًخفسري اًضيق ضس  

اًواسؽ ضس سعَحة اـلهتم فيَ ٕاُساز ـلحسٔب اًرشؾية ٔلهَ يضيف ٔبفـاال  سعَحة اـلهتم، وجحهتم يف رعل ٔبن اًخفسري

 ؾل جيصرما اـلرشغ ٔبسا اًخفسري اًواسؽ ـلعَحة اـلهتم فَي  فيَ سساش مبحسٔب اًرشؾية.

سىصز سن ثلٌني اًـلوابث ؿىل حاةل اًفاحضة تني  337وسلذىض ُشا ٔبهَ ال ميىن اًلول تخعحيق اـلاذت 

سا ؿىل اذلاالث اـلشهوزت ابـلاذت. وابًخايل يحل  اًلعوز يعال ُشٍ اـلسبةٔل ذما يخوحة سن ألكازة سن اًصضاغ كيا

ا سن اًيط.  اـلرشغ اًخعسي ًسس ُشٍ اًثلصت ٕانٌلال ٌَلاية اًيت تان يصحُو

                                                           
1
؛ سبٔسون سالسة، كاهون اًـلوابث، 100ض  1977ٔبهؼص، يف ُشا اًصٔبي، َلوذ جنية حس ىن، رشخ كاهون اًـلوابث، اًلسم اًـام، ذاز اٍهنضة اًـصتية،  - 

 .40، ض 1979م، ذاز اٍهنضة اًـصتية، اًلسم اًـا

2
 .44ٔبهؼص، يف ُشا اًصٔبي، خالل ثصوث، كاهون اًـلوابث، اًلسم اًـام، اصلاز ادلاسـية، تريوث، )ذ ش ن(، ض  - 
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ُشا وٕان تان ميىن سن ذالل حتَيي سا س حق سن هعوض جتصميية اس خًذاح اـلصوهة اًدرشيـية يف حٌلية 

فٕان ُشٍ اـلصوهة ثحسو خَية حني اًوكوف ؿىل اًيعوض اـلخـَلة ابًـلاة واـلخاتـة ادلزائية، وعم ألزست حٌائيا، 

 اقلعاث اًيت س يلف ؿَهيا سن ذالل اـلححر اًثاين ثبٔهيسا ًِشا اًعصخ.

 اـلححر اًثاين: ثبٔزري اًصاتعة ألزسية يف اًـلاة واـلخاتـة ادلزائية.

اًضحية فٕان اـلرشغ ادلزايئ سصاؿات سٌَ رلعوظية ُشٍ اًصاتعة واحرتاسا ابًيؼص ٌَصاتعة ألزسية تني ادلاين و 

سٌَ إلساكهية سواظةل ُشٍ اًـالكة زمغ حسوج اًفـي افلصم كس يـمس ٕاىل ٕاسلاظ اـلسؤوًية ادلزائية ٔبو اًـلاة ؾن 

و سا س يخييَ ابـلعَة ألول؛ وكس يلصز تـغ اًليوذ ؿىل زخال اًلضاء يف حتصيم وسدارش  ت اصلؾوى ادلاين ُو

اًـموسية اـلخـَلة تحـغ ادلصامئ ارلاظة ابٔلسؼصت ٕار ؾل يضسذ يف ُشٍ ألحوال سن اـلخاتـة ادلزائية تي حصك سَعة 

و سوضوغ اـلعَة اًثاين.  اـلالءسة ًفصذ ألزست اـلـين الدذياز سا ُو ٔبوسة ـلعَحة ٔبزسثَ، ُو

 سؤوًية.اـلعَة ألول: بٔثص اًصاتعة ألزسية يف حتسيس ادلزاء واـل 

ًلس ازثضت تـغ اًيؼم ادليائية اًخرفيف سن ؾلوتة ادلاين يف تـغ كضااي اًـيف ألزسى ؾيسسا حىون 

ادلصمية حتت سسم  حصمية اًرشف، ٔبو ًوحوذ ػصوف خمففة ٔبدصى ٔبساسِا ظةل اصلم نٌل يعَق ؿَهيا يف تـغ 

ألهؼمة
1

ِشا اًلصط هفسَ . واًلاية سن رعل ٔبن يدس ىن ٌَلايض حـي اًـلاة سذياس حا سؽ حا ةل اـلهتم ارلاظة، ًو

ٔبذىن ٔبكص اـلرشغ ٌَـلوابث حسًا بٔكىص وحساً 
2
 . 

وثؤثص اًصاتعة ألزسية يف حتسيس ادلزاء فذجـهل خمففا يف تـغ ادلصامئ )اًفصغ ألول( وكس يـف  ادلاين سن 

 فـي)اًفصغ اًثاًر(.اًـلاة ابًيؼص ٕاىل ُشٍ اًـالكة )اًفصغ اًثاين( نٌل كس حىون اًلصاتة سخدا سديحا ٌَ

 

 

                                                           
1
 .66، ض 2005ٔبهؼص، ؾحاش ٔبتو صاسة َلس ألسني اًخرشى، اًـيف ألزسى يف ػي اًـوـلة، اًصايط،  - 

 
2

 .  665ـلصحؽ اًساتق، ض ٔبهؼص، حٌسي ؾحس اـلغل، ا -
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 اًفؼصغ ألول: اًؼؼصوف اكلففـة ٌَجزاء يف حصامئ ألزست.

ٕان اًؼصوف اكلففة عم ٔبس حاة سرتونة ًخلسيص اًلايض ختوهل حق ختفيغ اًـلوتة يف اذلسوذ اًيت ؾيهنا 

شا اًـمي  اًلاهون، وظم ثدٌاول لك سا يخـَق مباذايث اًـمي اإلحصاسم يف راثَ وثضرط افلصم اطلي ازحىة ُ

ومبن وكـت ؿَيَ ادلصمية ونشعل لك سا ٔبحاظ رعل اًـمي وسصحىدَ واًضحية سن سالثساث وػصوف
1
. 

 وحوكن ٔبضم ظوز ػصوف اًخرفيف يف ادلصامئ اًواكـة ؿىل هؼام ألزست وفق سا يًل : 

 بٔوال: حصمية كذي اًعفي حسير اًـِس ابًوالذت.    

 259كذي اًعفي اذلسير اًـِس ابًوالذت اـليعوض ؿَهيا يف اـلاذت ًلس زاؾ  اـلرشغ ظفة ألسوسة يف حصمية  

اًفلصت اًثاهية ؿىل ؾلوتة خمففة يف حق ألم، سواء تاهت فاؿةل  261سن ثلٌني اًـلوابث حير هط يف اـلاذت 

ٔبظَية ٔبو رشيىة يف كذي اجهنا حسير اًـِس ابًوالذت، ورعل ابًسجن سن ؾرشت س يواث ٕاىل ؾرشين س ية تسال 

 لوتة اإلؿسام.سن ؾ

وميىن اًلول ٔبن اًلاية سن ختفيف ؾلوتة ألم ؾن حصم كذي ظفَِا حسير اًـِس ابًوالذت حوكن يف سصاؿات 

اذلاةل اًيفس ية ٔبو الآلم اًيت ثزتاسن ٔبو ثـلة اًوالذت، ويرتثة ؿَهيا الاهخلاض سن وؾ  اـلصٔبت ٔبو ؿسم اس خـاذهتا 

ةل هلط اإلذزاك اطلي سن صبٔهَ ختفيف اًـلاة.هل تعوزت اتسة، ٕار الحغ اـلرشغ يف ُشٍ اذلا
2
فألم اًيت محَت  

سن ؿالكة كري رشؾية ثوخس حباةل هفس ية سيئة تـس اًوالذت ٕار جتس هفسِا ٔبسام مثصت دعيئهتا وفضيحة هتسذُا، ذما 

سدارشتيوزهثا كَلا واىزؿاخا ؿاظفيا فذَجبٔ ٕاىل ارلالض سن ُشا اًًويس تلذهل يف ٔبزسغ وكت ذمىن تـس اًوالذت 
3
 . 

ًونئ زاغ اـلرشغ حاةل ألم اًـاظفية حني كذَِا اجهنا حسير اًـِس ابًوالذت، فٕاهَ ؾل هيمي ُشا ادلاهة صلى 

و سا حناول جسَيط اًضوء ؿَيَ يف اًفلصت الٓثية.   اًزوح اطلي يضحط سوخَ يف حال ثَخ  ابرلياهة اًزوحية، ُو

                                                           
1
 .664ٔبهؼص، هف  اـلصحؽ، ض  - 

2
، ذاز 2ئية، ح ٔبهؼص، خفصي ؾحس اًصساق اذلسييث، ذاصل محيسي اًزؾيب، رشخ كاهون اًـلوابث اًلسم ارلاض، ادلصامئ اًواكـة ؿىل ألصزاض، اـلوسوؿة ادليا - 

 .73، ض 2009اًثلافة، اـلمَىة ألزذهية اًِامشية، 

3
 .40؛ هخيي ظلص، اـلصحؽ اًساتق،  ض 388، ض 1978س سَك ٔبتو ؿاسص، رشخ كاهون اًـلوابث، ذاز اٍهنضة، ٔبهؼص، َل -  
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 خ  جبصم ابًزان.اثهيا: ختفيف اًـلاة يف حصامئ الاؾخساء حال اًخَ 

وسن هجة ٔبدصى جنس اـلرشغ ادلزايئ سٌح اًزوح اطلي يلوم تلذي بٔو رضة ٔبو حصخ سوخَ ٔبو رشيىَ 

ٔبزياء سفاخبٔثَ هل يف حاةل ثَخ  ابًزان ؿشزا خمففا ٌَـلوتة اـللصزت ًِشٍ ادلصمية
1
شا ظحلا ٌٌَلذت   سن ثلٌني  279ُو

 اًـلوابث.

لوتة هون اًزان سن ٔبثضؽ ادلصامئ ؤبتلضِا ٕاىل ػل وٕاىل ألزست ًوـي اـلرشغ ٔبؾخرب ُشا اًؼصف خمففا ٌَـ

وافلمتؽ ـلا فهيا سن دياهة ٔبحس ألسواح ًلٓدص يف ؾصضَ ورشفَ، ؤبيضا سصاؿات سٌَ ذلاةل اًزوح اطلي اندضف 

 ادلصمية ٔبسام ؾيًيَ ٕار ٔبهَ س يفلس س يعصثَ ؿىل هفسَ ـلا حيسَ سن ظـن يف رشفَ سا يضلك هوغ سن الاس خفزاس

خيَق زوزت هفس ية وحاةل سن اًلضة اًضسيس والاهفـال جيـهل ييسفؽ ٕاىل الاؾخساء ؿىل اًزوح ٔبو رشيىَ، ٔبي بٔن 

ُول اًفاحـة وثضاؿة ارلياهة اًزوحية جتـي اًزوح ٔبو اًزوخة يف حاةل هفس ية ال متىٌَ سن اًخفىري اًِاذي وال 

ثسغ هل ٔبي كسز سن الادذياز
2
. 

تة يف ادلصامئ ساًفة اطلهص سصاؿات ٌَحاةل اًيفس ية ٌَجاين، فٕاهيا جنسٍ وٕان تان اـلرشغ دفف سن اًـلو 

 حىصيسا ٌَمصوهة اًدرشيـية كس ٔبؾف  ادلاين سن اًـلوتة متاسا يف سواضؽ ٔبدصى هحيهنا فامي يًل.

 اًفؼصغ اًثاين: سؼواهـؽ اًـلـاة يف حصامئ ألزست.

حية يف تـغ ادلصامئ اقلسذت، وثفضيال سٌَ سصاؿات سن اـلرشغ ًلصة اًـالكة ألزسية تني ادلاين واًض 

ـلواظةل ُشٍ اًصاتعة وؿسم سؾزؿة هيان ألزست ثسخة ُشا ادلصم جنسٍ كس ٔبؾف  ادلاين سن اًـلوابث اـللصزت 

 ٌَجصمية، وسن ُشٍ ادلصامئ:

                                                           
1
 .93ٔبهؼص، سـس ؾحس اًـزيز، ادلصامئ اًواكـة...، اـلصحؽ اًساتق، ض  - 

2
ٔبتو اًوفا َلس ٔبتو اًوفا، اًـيف ذاذي ؛ 15، ض 2008، ذاز اًسالم، اـللصة، 1ظ  ٔبهؼص، زخاء انىج اـلاكوي، اًـيف ألزسي يف اًرشغ اإلسالسم، - 

 .92- 91، ض 2000ألزست تني اًوكاية واًخجصمي واًـلاة، يف اًفلَ اإلسالسم واًلاهون ادلياىئ، ذاز ادلاسـة ادلسيست ًٌَرش، 
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اًثة ؾلوابث يف فلصهتا ألذريت اًيت ٔبؾفت ألكازة وألظِاز ٕاىل اصلزخة اًث 91سا هعت ؿَيَ اـلاذت  -01

ا سن اًًضاظاث اًيت يىون سن ظحيـهتا  سن اًـلوتة اـللصزت دلصمية ؿسم اًخحَيف ؾن حصامئ ارلياهة واًخجس  وكرُي

 اإلرضاز ابصلفاغ اًوظين.

ؾلوابث يف فلصهتا اًثاهية اًيت ثـفي سن اـلخاتـة سن ٔبخي حٌحة ٕادفاء ادليات  180سا هعت ؿَيَ اـلاذت  -02

ٔلظِاز ًلاية اصلزخة اًصاتـة فامي ؿسا ادلياايث اًيت حصحىة ضس اًلرص اطلين ال جتاوس سن وخَ اًـساةل ألكازة وا

 س ية. 13س هنم 

 09/01اـلس خحسزة ابًلاهون  37سىصز  303و 25سىصز  303و 10سىصز  303وهف  اذلنك خاء يف اـلواذ 

جتاز ابٔلصزاض والاجتاز اـلـسل واـلمتم ًلاهون اًـلوابث، ويخـَق ألسص جبصمية ؿسم اإلتالػ ؾن حصامئ الا

 ابٔلؾضاء وهتصية اـلِاحصين ؿىل اًخوايل.

ؾلوابث ؿىل حصامئ اًرسكة واًيعة ودياهة ألسـاهة  377و 373و 368نٌل ٔبهَ ال يـاكة ظحلا ٌَمواذ  -03

ٔبو  اـلصحىدة تني ألظول ٕارضازا تبٔوالذضم ٔبو كريضم سن اًفصوغ، ٔبو سن اًفصوغ ٕارضازا تبٔظوهل –ؿىل اًخوايل  –

 سن ٔبحس ألسواح ٕارضازا ابًزوح الٓدص، وال خيول ٌَضحية يف ُشٍ ادلصامئ ٕاال اذلق يف اًخـويغ اـلسين.

وؾل يىذف اـلرشغ جصفؽ اًـلاة سصاؿات ٌَصاتعة ألزسية وسعَحة ألزست فلط وٕامنا كصز يف ٔبحوال ٔبدصى 

 ًفصغ اـلوايل.ٕاابحة اًفـي ٔبظال، ورعل تضواتط ويف حاالث حمسذت حناول ثوضيحِا يف ا

 اًفؼصغ اًثاًر: بٔســحاة اإلابحـة.

حوكن ؿةل اًخجصمي يف حٌلية حق ٔبو سعَحة سن ذالل ٕاضفاء ظحلة ؿسم اـلرشوؾية ؿىل سَوك سا هؼصا ـلا 

يمتزي تَ سن دعص ؿىل سلذضياث اًيؼام الاحامتؾي
1

، كري بٔهَ ٕارا ثحني ٌَمرشغ ٔبن سَوتا سن ُشٍ اـلساعل ال يؤثص 

                                                           
1

 .56ض  ،2006ابزص سَامين، سدسٔب اًرشؾية يف كاهون اًـلوابث ادلزائصي، ذاز اًِسى ؿني سَيةل، ادلزائص، ، ٔبهؼص -  
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ا ذما يف ػصوف سـيية  ؿىل ثغل اذللوق واـلعاحل،  ٔبو زخت هل ٕاهَ وٕان تان يرض تحـضِا ٕاال ٔبهَ يىفي اسلاية ًلرُي

يـس ٔبوىل سهنا، فٕاهَ يصحج خاهة اإلابحة ؿىل خاهة اًخجصمي
1

شا ُو هف  ٔبساش اإلابحة يف حصامئ ألزست.  . ُو

ن، ويلعس تَ حصديط اًلاهون وثسذي ٔبس حاة اإلابحة يف ادلصامئ اـلاسة ابٔلزست مضن سا ٔبرن تَ اًلاهو

ًعاحة اذلق يف اس خـٌلل حلَ. ًوفغ اًلاهون اطلي اس خـمهل اـلرشغ ًفغ واسؽ يدسؽ ًيضمي لك كاؿست كاهوهية 

شا ًىون سدسٔب اًرشؾية  سواء تاهت حمسذت يف هط جرشيـي ٔبو كاؿست وازذت ابًرشيـة اإلسالسية ٔبو ؾصفا سازاي. ُو

ٔبس حاة اإلابحة نشعل يصدط اًخفسري اًواسؽ يف حال 
2
. 

وثيحرص ٔبس حاة اإلابحة يف ظسذ سوضوؾيا يف ظوزت سا ثـَق تخبٔذية ألوالذ ٔبو اًزوخة، مبا يسم  

 269حق اًخبٔذية ـلن خيول هل اًلاهون اس خـٌلل ُشا اذلق. ؤبساسَ اذلنك اطلي يس خفاذ مبفِوم اكلاًفة ًيط اـلاذت 

سن ثلٌني اًـلوابث
3

... ٔبو ازحىة ضسٍ معسا ٔبي معي بٓدص سن ٔبؾٌلل "ٕار خاء فهيا ، فامي يخـَق تخبٔذية ألوالذ  

فيحاخ ـلن هل حق اًخبٔذية ٔبن يؤذة اًعلري ابًوؾغ بٔو اًرضة " اًـيف ٔبو اًخـسي فامي ؿسا اإليشاء ارلفيف... 

اًخس يط اطلي ال حيسج هرسا ٔبوحصحا، وال يرتك ٔبثصا وال يًضبٔ ؾيَ سصط، ٔبي ٔبن ال يىون اًرضة فاحضا 

احش ُو اطلي يىرس اًـؼم ٔبوحيصق ادلضلواًرضة اًف
4
. 

فَي  ٌَزوح ٔبن يرضة سوحذَ ٔبي رضة صاء، حفلَ سليّس ترضهبا رضاب   وفامي يخـَق ترضة اًزوخة

كري سربخ
5
حير جية ٔبن ال يىون صسيسا ٔبو صائيا وٕارا زخت ٔبن ٕاظالخ اًزوخة ال يىون ٕاال ترضة صسيس بٔو  .

                                                           
1
 . 88، ض 1998ؾوط َلس ؾوط، كاهون اًـلوابث، اًلسم اًـام، ذاز اـلعحوؿاث ادلاسـية، اإلسىٌسزية، ، ٔبهؼص - 

2
 .57ابزص سَامين، اـلصحؽ اًساتق، ض ، ٔبهؼص - 

3
ة ٕاىل اذلس اطلي يـصط  حصخَ ٌَرضز، " لك سن حصخ ٔبو رضة معسا كارصا ال ثخجاوس س يَ اًساذسة ؾرشت ٔبو سٌؽ ؾيَ اًعـام ٔبو اًـياي 269ثيط اـلاذت  - 

ٕاىل  500ٔبو ٕازحىة ضسٍ معسا اي معي ٔبدص سن ٔبؾٌلل اًـيف ٔبو اًخـسي فامي ؿسا ا ٔبإليشاء ارلفيف، يـاكة ابذلخ  سن س ية ٕاىل مخ  س يواث وتلصاسة سن

 ذح." 5.000

4
 .830، ض، 1،1942اًـصيب، تريوث، ظ. ٔبهؼص، حٌسي ؾحس اـلاعل،  اـلوسوؿة ادليائية، افلضل ارلاس ، ذاز ٕاحياء اًرتاج - 

5
 .  829، اـلصحؽ اًساتق، ض 1ٔبهؼص، حٌسي ؾحس اـلم، ظ  - 
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سن  ٔلن اًلاية سن  264ن حمي سسائةل حزائية مبلذىض ٔبحاكم اـلاذت صائن فال جيوس ٌَزوح اٌَجوء ٕاًيَ وٕاال تا

اًرضة ٕاظالخ حال اًزوخة  وزذُا ؾن اـلـايص وسواهجة وضوسُا
1
. 

يخجىل ًيا ذما س حق تياهَ ٔبن اـلرشغ كس زاؾ  دعوظية اًصاتعة ألزسية وسا حتمهل سن اؾخحازاث وؾواظف 

يوهة اـلرشغ ًي  كس ثسفؽ اًفصذ ٕاىل ازحاكة اًفـي افلصم خفف و سا يؼِص ثلايض ًو ف سن سسؤوًيخَ وؾلاتَ، ُو

ٕافصاظا وٕامنا حصظا سٌَ ؿىل حٌلية ألزست ؤبفصاذُا، وحىمتي ظوزت ُشٍ اـلصوهة فامي سٌحَ اـلرشغ سن سَعة تيس 

ة اًضحية يف تـغ حصامئ ألزست ـليؽ حتصيم اصلؾوى اًـموسية ٔبو ثلصيص اهلضاهئا، حناول تيان رعل يف اـلعَ

 اـلوايل.

 اـلعَة اًثاين: كيوذ حتصيم اصلؾوى اًـموسية وسدارشهتا يف حصامئ ألزست.

ألظي ٔبهَ سىت وظي ذرب وكوغ ادلصمية ٕاىل ؿؿل اًيياتة اًـاسة ثلوم تخحصيم اصلؾوى اًـموسية وفلا 

ًلاهون كيوذا راث ًسَعهتا يف اـلالءسة، كري ٔبهَ يف تـغ ادلصامئ ال جيوس ٌَيياتة اًـاسة حتصيىِا، حير وضؽ ا

ظحيـة ٕاحصائية ًويست سوضوؾية ؿىل حصية اًيياتة يف حتصيم اصلؾوى اًـموسية، وال ميىن اًلول ٕاهنا سواهؽ 

ؾلاة، ٔبو ٔبهنا سن كديي بٔزتان ادلصمية، تي عم ؿىل ألزحج سفرتضاث ٕاحصائية التس سن حتللِا ٌَحسء يف سري 

اصلؾوى اًـموسية
2

صاز اًـالكة ألزسية حفاػا ؿىل هيان ألزست سن سايذت اًخعسغ . وكاية رعل حٌلية سعَحة اس مت

والاهفاكك
3

، واًدسرت ؿىل ٔبزساز اًـائالث ظواًن ًُسمـهتا
4
 . 

حير اصرتظ اًلاهون يف تـغ ادلصامئ ثلسمي صىوى سن اًضحية، حىت حمتىن اًيياتة سن حتصيم اصلؾوى 

  سن هجة ٔبدصى ٕاساكهية ظفح اًضحية ؾن ادلاين اًـموسية )اًفصغ ألول( وؾل يخوكف ؾيس ُشا اذلس تي زاؾ

واس خئثاز حٌلية ُشا اًفصذ ادلاحن سن اًـلاة، فلصز اهلضاء اصلؾوى اًـموسية تدٌاسل اًضايك ؾن صىواٍ )اًفصغ 

 اًثاين(.

                                                           
1
 .73ٔبهؼص، ابزص سَامين، اـلصحؽ اًساتق، ض  - 

2
 .112، ض 1979ٔبهؼص، سبٔسون سالسة، كاهون اًـلوابث، اًلسم اًـام، ذاز اٍهنضة اًـصتية،  - 

3
 . 108ـة...، اـلصحؽ اًساتق، ض ٔبهؼص، ؾحس اًـزيز سـس، ادلصامئ اًواك - 

4
 .183ض اـلصحؽ اًساتق، ٔبهؼص، َلس ؾحس اسليس ألًفي،  - 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 473 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

 اًفؼصغ ألول: اصرتاظ ثلسمي اًضىوى ًخحصيم اصلؾوى اًـموسية

ثصا كاهوهيا يف هعاق اإلحصاءاث ادليائية ُو زفؽ اًـلدة بٔو ثـس اًضىوى ثـحريا ؾن ٕازاذت افلين ؿَيَ، حصثة بٔ 

اـلاهؽ اإلحصايئ سن ٔبسام اًيياتة اًـاسة تلعس حتصيم اصلؾوى اًـموسية
1
. 

ًولس دّول اًلاهون ٌَيياتة اًـاسة سَعة حتصيم اصلؾوى ادلزائية وسدارشهتا وثلسميِا ٕاىل اقلامك، ًىن كيّس 

ا اـلرشغ، ازثبٔى فهيا ٔبن سعَحة ؿسم حتصيم  ى،رعل ترضوزت ثوفص رشظ ثلسمي اًضىو  شا مضن حاالث كسُز ُو

 اصلؾوى اًـموسية كس ثفوق اـلعَحة اـلصحوت سن وزاء حتصيىِا. وسن ادلصامئ اًيت ٔبصرتظ فهيا اـلرشغ ثلسمي صىوى:

 . ٔبوال: حصمية اًزان

ًوهيي ازلِوزية اختارُا ٕاال  ق.غ ٕاىل ٔبن ٕاحصاءاث اـلخاتـة ال جيوس 339ٔبصازث اًفلصت اًصاتـة سن اـلاذت 

اسدٌاذا ٕاىل صىوى اًزوح اـلرضوز اطلي سسَ ؿاز ادلصمية. وسخة اًخلييس سعسٍز ثلَية سعَحة ألزست 

وسصاؿات رشفِا ؿىل اـلعَحة اًـاسة
2

، فاذلنك ابًـلوتة فضال ؾٌل فيَ سن اًدضِري واًفضيحة كس يؤذى ٕاىل اهفعام 

سم هيان اًـائةل اًيت  ؾل يرشغ اًـلاة ؿىل اًزان ٕاال ٌَمحافؼة ؿَهيا، ٕار كس ال يلدي اًزوح سـارشت ؾصى اًزوحية ُو

سوحذَ تـس ٔبن ومصت هبشا اذلنك اًلضايئ
3
 . 

 حصامئ اإلٌُلل اًـائًل: اثهيا:

ؾلوابث فٕان ٕاحصاءاث اـلخاتـة يف حصامئ اإلٌُلل اًـائًل ال ثخزش ٕاال تياء  330وفلا ٌَفلصت اًصاتـة سن اـلاذت 

اًزوح اـلرتوك يف اًضلكني ألًويني بٔي يف حصمية حصك سلص ألزست ، وحصمية حصك اًزوخة اذلاسي، ٕار  ؿىل صىوى

ال جيوس ًوهيي ازلِوزية ُيا حتصيم اصلؾوى اًـموسية ٕاال تياء ؿىل صىوى يلسرما اًزوح اطلي تلي يف حمي 

 اةل اًثاهية.اًزوحية وحسٍ سؽ ٔبظفاهلٌل يف اًضلك ألول ، وسن اًزوخة اذلاسي يف اذل

                                                           
1
 .224، ض 2006ٔبهؼص، خالل ثصوث، سَامين ؾحس  اـليـم، ٔبظول اإلحصاءاث ادليائية، ذاز ادلاسـة ادلسيست، اإلسىٌسزية،  - 

2
 . 70 - 69تق، ض ٔبهؼص، ؾحس اًـزيز سـس، ادلصامئ اًواكـة ...، اـلصحؽ اًسا - 

3
 .75ٔبهؼص، حٌسي ؾحس اـلاعل،  اـلصحؽ اًساتق، افلضل اًصاتؽ، ض  - 
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سؽ ٕاصرتاظ ٔبن يىون اًزوح اـلخرضز سلسم اًضىوى كس تل  يف سلص ٕاكاسة ألزست، فٕارا حسج ذالف 

رعل، فال حيق هل ثلسمي اًضىوى، واذلوكة سن ُشا اًيط ُو حصض اـلرشغ ؿىل اإلتلاء ؿىل اًصواتط ألزسية 

وؿسم احنالًِا
1
. 

و رشظ يف سعَحة اًضحية وحسُا  ٕان اًلاية سن اصرتاظ ثلسمي  اًّضىوى ُو فذح ابة اـلخاتـة ثضبهٔنا، ُو

وال ثسذي يف اًيؼام اًـام
2

، ًِشا جنس ٔبن سَعة اًيياتة اًـاسة سليست يف حتصيم اصلؾوى اًـموسية ضس اًزوح اـلهتم 

ثضىوى نخاتية ٔبو صفِية ثلسم ٕاًيَ سدارشت ٔبو ٕاىل ٔبحس ضحاظ اًرشظة اًلضائية اكلخعني سن اًزوخة اـلخرضزت 

يارسع 
3

، و ابًخايل سىت ابرش ذمثي اًيياتة اًـاسة اصلؾوى ضس اًزوح ذون ٔبن يبٔذش تـني الاؾخحاز رضوزت ثلسمي 

 اًضىوى فٕاّن ثغل اإلحصاءاث س خىون خماًفة ٌَلاهون جس خوحة اًحعالن.

 دعف اًلرص وٕاتـاذضم.اثًثا: 

فذَ ٔبو اـلحـست اًيت ؾل ثحَف سن ؾلوابث يف اًفلصت اًثاهية فٕان سواح ارلاظف سن خمعو  326وفلا ًيط اـلاذت 

اًثاسٌة ؾرشت يـس كيسا ٌَيياتة اًـاسة يف حتصيىِا ٌضلؾوى اًـموسية، ٕار يس خَزم ألسص حعوًِا ؿىل صىوى ذمن هل 

ا بٔو سن هل والية ؿىل هفسِا وٕان ؾل حيسذ  اذلق يف ظَة ٕاتعال ؾلس سواح وضم واصل اًلارصت اـلحـست بٔو ٔبدُو

تبحٔصاة اًعفة ٕاال ٔبهَ ميىن اًصحوغ ٕاىل ٔبحاكم ثلٌيني ألزست اطلي حسذضم يف اًويل بٔو  ثلٌيني اًـلوابث اـللعوذ

 اًويص اًلاهوين.

نٌل ٔبن ثلسمي اًضىوى ال يوحة اًـلاة ٕاال تـس اذلنك إبتعال ؾلس اًزواح اكلعوفة ٔبو اـلحـست سن ذاظفِا، 

اًفعي يف كضية ٕاتعال ؾلس اًزواح. واذلوكة ٔلن اًلايض ادلزايئ ُيا ال ميىٌَ اًحت يف اصلؾوى اًـموسية ذلني 

                                                           
1
 . 70، ض 2009ٔبهؼص، فضيي اًـيش، رشخ كاهون اإلحصاءاث ادلزائية تني اًيؼصي واًـمًل، سعحـة اًحسز،  - 

2
 .  17 - 15ؾحس اًـزيز سـس، ادلصامئ اًواكـة ...، اـلصحؽ اًساتق، ض ٔبهؼص،  - 

3
 .131ٔبحسن توسليـة، اًوخزي يف اًلاهون ادلزايئ ارلاض، اـلصحؽ اًساتق، ض ٔبهؼص،  - 
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سن ثلصيص ُشا اًليس ُو اذلصض ؿىل ٕاتلاء اًـالكة اًزوحية حال متام اًزواح كري سضوة تـية اًحعالن، وابًخايل 

اذلفاع ؿىل هيان ألزست اًياص ئة واًـالكة تني ٔبفصاذُا 
1
 . 

 اـلرسوكة:زاتـا : حصامئ اًرسكة واًيعة ودياهة ألساهة وٕادفاء ألص ياء 

ؾلوابث ال جيوس ٌَيياتة اًـاسة اختار اإلحصاءاث ادلزائية ابًًس حة ٌَرسكاث  01اًفلصت  369ظحلا ٌٌَلذت 

 اًيت ثلؽ تني ألكازة واذلوايش وألظِاز ًلاية اصلزخة اًصاتـة ٕاال تياء ؿىل صىوى اًضرط اـلرضوز. 

ـة ألزست وحٌلية اًعالث اًـائَية ًوـي اـلرشغ توضـَ ًيط ُشٍ اـلاذت هيسف ٕاىل اذلفاع ؿىل مس

ؤبزساز ألزست. طلعل كَة اًعاتؽ اًضريص ٌَجصمية ؿىل سعَحة افلمتؽ يف ثوكيؽ اًـلاة ؿىل ادليات ؤبؾع  اذلق 

ٌَمجين ؿَيَ يف حتصيم اصلؾوى ادليائية ٔبوؿسم حتصيىِا
2
. 

سن  369اـلاذت  سن ق.غ ُو وحوة ثعحيق  حنك 389و  377و  373نٌل يس خًذج سن كصاءت اـلواذ 

ق.غ اـللصزت ًليس اًضىوى يف حصمية اًرسكة تني ألكازة وألظِاز حىت اصلزخة اًصاتـة ؿىل حصامئ اًيعة 

ودياهة ألساهة وٕادفاء ألص ياء اـلرسوكة اًيت ثلؽ تحني ٔبفصاذ ألزست اًواحست حىت اصلزخة اًصاتـة ُشٍ ادلصامئ اًيت 

 حصامئ  ثلؽ ؿىل ألسوال.ثَخلي سؽ حصمية اًرسكة هوهنا مجيـِا 

ا.  واذلوكة سن ثلصيص كيس اًضىوى يف ُشٍ ادلصامئ يـوذ ذامئا ًلاية اـلرشغ يف حفغ هيان ألزست واس خلصاُز

فٕارا حسج ومت ثلسمي اًضىوى فٕان رعل يزيس يف جض يج هوغ اًـالكة ألزسية ذاظة ٕارا هخج ؾن اـلخاتـة اًلضائية 

ال حماةل يزيس ٔبوارص اًصاتعة ألزسية احنالال هديجة اًضلائن اـلخوصلت ؾن رعل  ٕاذاهة ٔبحس ٔبفصاذ اًـائةل فٕان ألسص

ألثص اًياجت ؾن ؿسم كيس اـلخاتـة مبوحة رشظ ثلسمي اًضىوى
3
. 

وثعحق كواؿس اًخياسل ؾن اًضىوى يف ادلصامئ اـلشهوزت ٔبؿالٍ، ويىون تدٌاسل اًضايك ؾن صىواٍ وابًخايل 

دلصمية. ٕاال ٔبهَ ٕارا حسج وؾل ثدٌاسل اًضحية ؾن صىواُا ومت سدارشت اصلؾوى وضؽ حس ًلك سذاتـة ثضبٔن هف  ا

                                                           
1
 . 72ٔبهؼص، فضيي اًـيش، اـلصحؽ اًساتق، ض  -

2
 .236ض  ،2006رشخ كاهون اًـلوابث ادلزائصي، ذ .م.ح ، ادلزائص، حسني فصجية، ٔبهؼص،  - 

3
 .320، ض 2007، اـلىذحة اًلاهوهية، تلساذ، 2ارلاض، ظ ٔبهؼص، ساُص ؾحس صويش اصلزت، رشخ كاهون اًـلوابث اًلسم  - 
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شا ذما يخخني  اًـموسية وتسٔبث ٕاحصاءاث اـلخاتـة ادلزائية، فٕان اـلرشغ سٌح ٌَضحية فصظة اًعفح ؾن ادلاين، ُو

 ُشا اًيوغ سن ادلصامئ، سـَ ٔبن اـلرشغ فذح جمال بٓدص يف اـلصوهة اًدرشيـية ؤكهَ ٔبزاذ اًدساُي يف سذاتـة ادليات يف

شا سا يؤنس زقحخَ يف اذلفاع ؿىل ؾواسي ثلوية اًصاتعة ٔلزسية وابًخايل وحوذ هؼام ٔبزسى سَمي. مفا ُو ُشا  ُو

 اإلحصاء اطلي سٌحَ اـلرشغ ٌَضحية؟

 اًـفصغ اًثـاين: ٕايلـاف اـلـخاتـة تعفؼح اًضحيـة.

حتصيم اصلؾوى اًـموسية ابصرتاظ ثلسمي صىوى  ؾل يىذف اـلرشغ توضؽ كيس ؿىل حصية اًيياتة اًـاسة يف

اًضحية، تي ٕاهَ ساذ ؿىل رعل ٕاساكهية ثياسل اًضحية ؾن صىواُا ورعل تعفحِا ؾن ادلاين فلصز وكف اـلخاتـة 

 ادلزائية تياء ؿىل رعل.

، واًـةل اًيت سن ٔبخَِا اس خَزم اـلرشغ اًضىوى عم راهتا اًـةل اًيت سن ٔبخَِا ٔبخاس اًخياسل ؾن اًضىوى

فاـلرشغ كصز ٔبن افلين ؿَيَ وحسٍ يىسة حلا يف حتصيم اصلؾوى اًـموسية، فٕارا اس خـمي حلَ حتصهت اصلؾوى 

اًـموسية، ًوىن يؼي هل ٔبن يدٌاسل ؾن اًضىوى فذيليض ثحـا طلعل اصلؾوى اًـموسية، ًوىن يضرتظ ًيك يًذج 

اًخياسل ؾن اًضىوى ٔبثٍص ٔبن حيسج كدي ظسوز حنك ابث يف اصلؾوى،
1
  ٓ ثص سعَحة ألزست يف حٌلية هياهنا سن فب

 اًخفىم ؿىل سعَحة افلمتؽ يف سذاتـة ادلاين وجسَيط اًـلوتة ؿَيَ. 

مفا يخـَق ابدلصمية اـليعوض  06/23سىصز سضافة ابًلاهون  329وثسازك اـلرشغ ٔبطمية سسبةٔل اًعفح ابـلاذت 

شا سن ق.غ اـلخـَق تـسم جسَمي كارص كىض يف ص 328ؿَهيا تيط اـلاذت  بٔن حضاهخَ مبوحة حنك كضايئ. ُو

سصاؿات سٌَ ًيف  اذلوكة اـللصزت يف حاةل اًعفح اـلخـَلة إبزتاة اًزان وسسبةٔل اًرسكة اًواكـة تني ألظول واًفصوغ 

حىت اصلزخة اًصاتـة، وذاظة سصاؿات خاهة الاس خلصاز واًوضؽ اًيفيس ٌَعفي ًيك ال يىون ظصفا يف اًزناغ اًلامئ 

 .مبا يىفي ثًضئذَ ثًض ئة احامتؾية سَميةعوساهتم، تني اًعصفني ود

                                                           
1
 .238ٔبهؼص، خالل ثصوث، كاهون اًـلوابث، اًلسم اًـام، اصلاز ادلاسـية، تريوث، )ذ ش ن(، ض   -  
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وثخوكف اـلخاتـة يف ٔبية سصحةل تاهت ؿَهيا اصلؾوى ًوو يف سصحةل اقلاهكة، سا ؾل يعسز كصاز هنايئ حائز 

ذلجية اًيشء اـلليض فيَ وكاتي ٌَخيفيش. ٕار ٔبن اًعفح ال يؤذي ٕاىل وكف ثيفيش اًـلوتة اقلىوم هبا ساؿسا حصمية 

 اًزان.

ا، وال ميىن ٌَمرضوز تـس رعل و  ؿَيَ ميىن اًلول ٕان اًخياسل ؾن اًضىوى يضؽ حسا ٌَمخاتـة ويوكف ٔباثُز

شا هيسف ٕاىل  –ابسثٌاء ادلصامئ اـلس متصت يف حصامئ ألزست  –ٔبن يلسم صىوى اثهية ؾن ادلصمية حمي اًعفح  ُو

ًوذ واًدساسح مبا يضمن اس متصازية وهييوهة اس خلصاز اـلصانز اًلاهوهية ٔلفصاذ ألزست ؤلخي حتليق حس ٔبذين سن ا

يف ظوزت ألؾٌلل اًيت ثخضمن اإلذالل  هؼام ازسي. وحىت ال يىون اـلضددَ فيَ حتت زمحة اـلرضوز اًضحية

ابـلحاذئ ألذالكية، واًيت ًِا ثبٔزري كاز يف اًـاؾل ارلازيج وىف هف  افلين ؿَيَ
1
. 

 ذامتة:

رشغ سؽ هيان ألزست يف حٌليهتا حزائيا، فٕاىل خاهة سا اس خـمهل سن ًـهل كس اثضح ًيا خَيا هيف ثـاسي اـل 

يا فامي س حق اًوكوف  صست ورصاسة حن  هوؿا سن اـلصوهة واٌَني يف اًخـاسي سؽ تـغ ادلصامئ ارلاظة هبا، وكس حاًو

 ؾيس ُشٍ اـلواضؽ ثيشء سن اًخحَيي ـلـصفة اذلوكة اـلخوذات سن كدي اـلرشغ يف اثحاغ ُشا اٍهنج.

اًعاتؽ اـلمتزي ًىيان ألزست وسا يصتعَ سن سضاؾص وؾواظف جتـي سن سعَحهتا اس متصازية ُشٍ اًـالكاث ف

ا تني ارلَيلة. فلَّة  تـيسا ؾن اًضحياء واًضليية زمغ وكوغ ادلصمية، وحصظا ؿىل جتية اًفضيحة وورش بٔزساُز

 دلاين وسـاكدخَ.اـلرشغ يف ُشٍ ألحوال سعَحة ألزست ؿىل سعَحة افلمتؽ يف سذاتـة ا

وٕان تاهت ُشٍ اـلصوهة َلوذت يف سواضؽ فٕاهنا يف سواضؽ ٔبدصى ثـخرب كعوزا سن اـلرشغ يف حىصي  اسلاية 

و سا يس خوحة اًخسذي حبزم ًسس ُشٍ اًثلصاث واًِفواث نٌل تيٌاٍ ساًفا.   ادليائية ًٔلزست، ُو

 اـلصاحؽ:

 ًلصبٓن اًىصمي ا 

 ً 2003ٔلزست يف اًرشائؽ كري اإلسالسية، ذاز ادلاسـة ادلسيست ًٌَرش، اإلسىٌسزية، َلس حسني سٌعوز، اًيؼام اًلاهوين 

                                                           
1
 .233، ض 2006، ذاز اًفىص اًـصيب، اًلاُصت ،18زؤوف ؾحيس، سداذئ اإلحصاءاث ادليائية يف اًلاهون اـلرصي، ظ ٔبهؼص،  - 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 478 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

  ؾوذت حسىص سصاذ، اسلاية ادلزائية ٌَمصٔبت يف اًلاهون ادلزائصي، سشهصت ًييي صِاذت ساحس خري يف ؿؿل جن

 2004، اإلحصام واًـَوم ادليائية ، لكية اذللوق، خاسـة ٔبتوجىص تَلايس، ثَمسان

 

 Cf. ELHEIT S., La criminalité intrafamiliale : vers un droit pénal de la 

famille? Université  Paris VIII –Vincennes, Saint-Denis, résume court de 

mémoire, www.cvfe.be.                     

  كاهون اًـلوابث ادلزائصي 

 كاهون اإلحصاءاث ادلزائية ادلزائصي 

 ئصي كاهون ألزست ادلزا 

 .  1948، 1حٌسي ؾحس اـلاعل، اـلوسوؿة ادليائية، افلضل اًصاتؽ، ذاز ٕاحياء اًرتاج اًـصيب، تريوث، ظ. 

 Cf. TOUATI  B., Organisation et système  pénitentiers en droit  algérien, 

office national des travaux éducatifs, 1édi, 2004. 

 2ة ؿىل هؼام ألزست، اصليوان اًوظين ًٔلصلال اًرتتوية، ادلزائص، ظ ؾحس اًـزيز سـس، ادلصامئ اًواكـ ،

2002 

  4، ذاز ُوسة، توسزيـة، ادلزائص، ظ 1ٔبحسن توسليـة، اًوخزي يف اًلاهون ادلزايئ ارلاض، ح ،

2006، 

  ،2006ابزص سَامين، سدسٔب اًرشؾية يف كاهون اًـلوابث ادلزائصي، ذاز اًِسى ؿني سَيةل، ادلزائص 

  سعحـة ؾٌلذت 02، ؿسذ 76سواكس، فاظمة اًعصاوهة، ٕاساءت سـاسةل اًعفي اًو اصلية، افلضل سازي  ،

  2000اًححر اًـَمي ادلاسـية ألزذهية، ؾٌلن، 

  ،2006، 1سصنز اذلضازت اًـصتية، اًلاُصت، ظ ،  حصامئ ألزست... تساية الاهنيازفذحي حسني ؿاسص 

 غ ادليايئ، ذاز قصية ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسيؽ، اًلاُصت، ظَـت ٕاجصاُمي ًعفي،ذزاساث يف ؿؿل الاحامت

2009  
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  ،2008َلس ؿًل سىيىص، بًٓية ٕازحاث اـلسؤوًية ادليائية، ذاز اًفىص ادلاسـي، اإلسىٌسزية 

 1 -  2011، 3ؾحس اًـزيز سـس، كاهون ألزست يف زوتَ ادلسيس، ذاز ُوسة، ادلزائص، ظ. 

 1989، 2 كاهون ألزست ادلزائصي، ذاز اًحـر، كس يعيية، ظ.ؾحس اًـزيز سـس، اًزواح واًعالق يف 

  ،4،  ؿسذ 37، حزء 1999جضواز حيالىل، سن اًزواح تني اإلرن وادلزاء، م. ح.غ.ق.ٕا. ش 

  ،1977َلوذ جنية حس ىن، رشخ كاهون اًـلوابث، اًلسم اًـام، ذاز اٍهنضة اًـصتية  

  1979اٍهنضة اًـصتية، سبٔسون سالسة، كاهون اًـلوابث، اًلسم اًـام، ذاز 

 )خالل ثصوث، كاهون اًـلوابث، اًلسم اًـام، اصلاز ادلاسـية، تريوث، )ذ ش ن 

  ،2005ؾحاش ٔبتو صاسة َلس ألسني اًخرشى، اًـيف ألزسى يف ػي اًـوـلة، اًصايط 

 ـة خفصي ؾحس اًصساق اذلسييث، ذاصل محيسي اًزؾيب، رشخ كاهون اًـلوابث اًلسم ارلاض، ادلصامئ اًواك

 2009، ذاز اًثلافة، اـلمَىة ألزذهية اًِامشية، 2ؿىل ألصزاض، اـلوسوؿة ادليائية، ح 

 1  -  ،1978ٔبهؼص، َلس سَك ٔبتو ؿاسص، رشخ كاهون اًـلوابث، ذاز اٍهنضة 

 ،2008، ذاز اًسالم، اـللصة، 1ظ  زخاء انىج اـلاكوي، اًـيف ألزسي يف اًرشغ اإلسالسم 

 ا، اًـيف ذاذي ألزست تني اًوكاية واًخجصمي واًـلاة، يف اًفلَ اإلسالسم واًلاهون ٔبتو اًوفا َلس ٔبتو اًوف

  2000ادلياىئ، ذاز ادلاسـة ادلسيست ًٌَرش، 

  ،2006ابزص سَامين، سدسٔب اًرشؾية يف كاهون اًـلوابث ادلزائصي، ذاز اًِسى ؿني سَيةل، ادلزائص 

  1998اـلعحوؿاث ادلاسـية، اإلسىٌسزية، ؾوط َلس ؾوط، كاهون اًـلوابث، اًلسم اًـام، ذاز  

 .1،1942حٌسي ؾحس اـلاعل،  اـلوسوؿة ادليائية، افلضل ارلاس ، ذاز ٕاحياء اًرتاج اًـصيب، تريوث، ظ 

  ،112، ض 1979سبٔسون سالسة، كاهون اًـلوابث، اًلسم اًـام، ذاز اٍهنضة اًـصتية. 

 ائية، ذاز ادلاسـة ادلسيست، اإلسىٌسزية، خالل ثصوث، سَامين ؾحس  اـليـم، ٔبظول اإلحصاءاث ادلي

2006 

  ،2009فضيي اًـيش، رشخ كاهون اإلحصاءاث ادلزائية تني اًيؼصي واًـمًل، سعحـة اًحسز. 

  ،2006رشخ كاهون اًـلوابث ادلزائصي، ذ .م.ح ، ادلزائص، حسني فصجية 
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  2007لاهوهية، تلساذ، ، اـلىذحة ا2ًساُص ؾحس صويش اصلزت، رشخ كاهون اًـلوابث اًلسم ارلاض، ظ 

 )خالل ثصوث، كاهون اًـلوابث، اًلسم اًـام، اصلاز ادلاسـية، تريوث، )ذ ش ن 

  ذاز اًفىص اًـصيب، اًلاُصت 18زؤوف ؾحيس، سداذئ اإلحصاءاث ادليائية يف اًلاهون اـلرصي، ظ ،

،2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهية و اًس ياس ية        
] 

 

 

  
- 481 - 

 

  

      اس اًـسذ  ارل

2015ذيسمرب     

 اًلضااي اًحيئيةُامتم اصلويل ابًحيئة وبآثز اًيؼام اصلويل ؿىل فاؿَية االٕ 
        

 ألس خار/ ؿَواين سدازك ،خاسـة اـلس يةل       

         

 سلسسة:

يـخرب سوضوغ اًحيئة واًخمنية سن تني ٔبضم اـلواضيؽ اًيت ثدٌاول ثضلك هحري وسذواحص ابصلزاسة واـلخاتـة، ـلا ًِا  

سزَ اًًضاظ اًخرشي سن ثبٔزرياث ؿىل سن ٔبطمية ؿىل اًعـيس اصلاذًل ٌضلول ٔبو اًعـيس اصلويل، وهؼصا ـلا  حي

حميعَ واًحيئة وسا ٔبهخجخَ اًعياؿة واًخىٌوًوحيا سن سضالكث تيئية ، ٔبظحح سن اًرضوزي اًخسذي إبحصاء 

ذزاساث سذبٔهية حتسذ ارلعائط سهنا ونشا اًححر ؾن اإلحصاءاث اًواحة ٕاثحاؾِا سواء تاهت فٌية ٔبو كاهوهية ذلي 

لس ٔبذشث اًحيئة و كضاايُا ووحوة حٌليهتا ُشٍ اـلضالكث واًححر ؾن سسى ا ًخوفيق تني اًحيئة واًخمنية، ًو

حزيا هحريا سن الاُامتم اقلًل واًلعصي ٔبو اصلويل، ـلا ًِا  سن ؿالكة سفعَية ابذليات معوسا ًلك تائن يح، ذما ذفؽ 

رععة وؾلس اـلـاُساث اًضـوة واصلول حنو اًخىذي واًخوخَ حنو ٕاكاسة اـلؤمتصاث وثيؼمي اذلَق اًـَمية اـلخ

 اـلخـَلة ابًحيئة وٕاصاكالهتا.

اًحيئة عم هؼام ذيياسييك سـلس رو سىوانث سدضاجىة وسذـسذت، ثبٔسيسا ؿىل ٔبن اًخمنية ٔبظححت ثخزش           

سٌح  مشوًيا وسذواظال ؿىل حنو حـي سن اًرضوزي ٕاذساح اًحـس اًحييئ تني سىوانهتا، واًخبٔهيس ؿىل ٔبن ألسن 

حزء سمتم ًٔلسن اًلوسم وألسن اًـاـلي. ويضري ُشا اـلفِوم ٌَحيئة ٔبن الازثحاظ ابذلفاع ؿىل اًحيئة  اًحييئ ُو

يخعوز تخعوز اـلضازنة اًضـحية وحتفزي هجوذ افلمتؽ اـلسين. وابًخايل حصس يخ اًيؼام اصلميلصاظي والاُامتم تخوفري 

ادليي اذلايل ٕاىل ألحيال اًلاذسة، ورعل ًدضـة  حيات ٔبفضي ًإلوسان، ؤبن اًخَوج اًحييئ يخرع  اىهتاك حلوق

 بآثٍز وظول سساٍ.

وبآثز اٍهتسيس اًحييئ جتاوسث اذلسوذ اًس ياس ية ٌضلوةل وسؽ اًخعوز اًىدري ًوسائي االثعال ؿىل حنو           

ححص ٔبو ظاز اًـاؾل كصية، فٕان جرسة كاس سن ٔبحس اـلفاؿالث اًيووية ٔبو اهدضاز فريوش سـس، ٔبو ثَوج سياٍ اً 

ية، واًخجاوس ؾن االهتام اًخلَيسي ٌضلول اًياسية تبهٔنا سسؤوةل  اقليط، ٔبظححوا مجيـا يضلكون هتسيسا ٌَحيئة اصلًو

ؾن ثَوير اًحيئة، حير ٔبظحح سـَوسا ٔبن اًخَوج سلرتن ابًخلسم اًخىٌوًويج وابًخايل فٕان اكلاظص اًحيئية ال ميىن 
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جية ؿَهيا ٔبن ثلسم ثـاوهنا ٌضلول اًياسية ويف ُشا اإلظاز ؾلس ؿسذ سن  اصلول اـلخلسسة اٍمتَط سن سسؤوًيهتا تي

ية راث اًعةل ٔبطمِا سؤمتص زيو ذي خاهريو. نٌل مت اًخوظي ٕاىل جصوثوهول هيوثو.     اـلؤمتصاث اصلًو

اثز اًيت ٌضلول ونشعل الٓ  الاُامتم اصلويل ابـلوضوغ اًحيئة تان سصثحط ازثحاظا هحريا ابًيؼصت الاكذعاذية        

اصلوةل سخهبا اًخَوج اًحييئ ًخغل اصلول وسن ُشا لكَ فان الاُامتم اصلول ـلوضوغ اًحيئة تان سلذرصا ؿىل سعَحة 

ِشا هضؽ اًدساؤل يف ُشا اـلوضوغ ؾن  ذون اًيؼص ٌَمعَحة اًـاسة ٌضلول وافلمتؽ اصلويل واإلوساهية مجـاء، ًو

وسا الآثز اـلرتثحة يف اًيؼام اصلويل ؿىل اًلضااي اًحيئية اًصاُية اًيت  ساُية وسسى فاؿَية الاُامتم اصلويل ابًحيئة

 ٔبظححت متثي اًضلي اًضاكي ٌَمجمتؽ اصلويل تافة اإلوساهية ورعل الآثز اًاكززية ؿَهيا.

 فاؿَية الاُامتم اصلويل ابًحيئة وبآثز اًيؼام اصلويل ؿىل اًلضااي اًحيئية  

 سوهخونؿاؾل ٔبنرثضم سن سضاُري اًـٌَلء تيهنم حيمَون خائزت هوتي يف سسيية  2200احمتؽ  1971يف س ية         

اًفصوس ية ٌَخحاحر مبضالكث اًحيئة واإلوساهية وتـثوا جصساةل ٕاىل ألسني اًـام ًٔلدم اـلخحست ًخخين سوكفِم وثعَـاهتم 

ؾل وتـغ سا خاء يف اًصساةل ٍ كدي اهـلاذ سؤمتص س خووِو 1971اايز  11وجسَت زمسيا يف جسالث ألدم اـلخحست يف 

شا الاهدضاز انجت سن ؿست ؾواسي لك سهنا ٔبظحح تافيا  )) ؾل جتاتَ اًخرشية دعصا حىت الٓن هبشٍ اًضزاسة ُو

ًوحوذ سـضالث سس خـعية اذلي وثـين جممتـة ٔبن بآلم اإلوساهية سوف حزذاذ ٕاىل اذلس خميف يف اـلس خلدي 

 سذت خبعص اًخاليش .اًلصية، ؤبن لك حيات سوف ثيعفئ ٔبو عم رم

حنن ؿٌَلء اذليات واًعحيـة ال وضم تفـاًية اذلَول ارلاظة هبشٍ اـلسائي ًوىٌيا هَح يف اًلول تبٔهيا سلذيـني        

توحوذ ُشٍ اـلـضالث ؿىل ألزط، وتبهٔنا سدضاجىة وسن اـلمىن حَِا وحنن هعحو ٕاىل ثبٔسني حاخاث اإلوساهية 

ة واإلوساهية اذللريت. ((ٕارا وضـيا خاهحا سعاذليا اًفصذي
(1)

 

 اـلعَة ألول: فاؿَية الاُامتم اصلويل ابًحيئة

الاُامتم اصلويل ابًحيئة ؾل يىن حسير اًًضبٔت ٌضلوةل اذلسيثة فِو سوحوذ يف اتزخي اًضـوة وحضازاهتم وكس        

ا سن اذلضازاث ألدصى، واًسؤال اـلعصوخ  14خاء هبا اإلسالم سٌش ٔبنرث سن  ُي اًيؼام اصلويل كصن وكرُي

 تـس سوال اًلعحية؟ ادلسيس ٔبؾع  الاُامتم اًىدري ٌَحيئة واًخمنية

 

                                                           
(1)

 .77ؼ ؿاسص َلوذ ظصاف، ٔبدعاز اًحيئة واًيؼام اصلويل، تريوث: اـلؤسسة ادلاسـية ٌضلزاساث واًًرش واًخوسيؽ اًعحـة ألوىل، ض 

 .24، ض 1981اهؼص ذ. امحس زاصسي، ؿؿل اًحيئة، تريوث: سـِس اإلمناء اًـصيب، 
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ية اًحيئية   اًفصغ ألول: افلِوذاث اصلًو

ًلس ٔبظحح اإلوسان اًـاذي يسمؽ ؾن اًحيئة ٔبنرث سن ٔبي سوضوغ ٔبدص يف اًـَوم، ٔبن اإلوسان يف ُشٍ         

ائي اـلصئية واـلسموؿة واـلىذوتة مجيـِا ثًدؤ ؾن لك خسيس وسس خجس ألايم يلمٍص س يي سذسفق سن ألدداز ابًوس

ؾن ٔبية سضلكة سن اـلضالكث اًحيئة واًىوازج اًاكسٌة ًِشٍ اًخرشية يف اقليط اطلي يـيش فيَ، ؿٌَل ان ؿؿل 

 اًحيئة ُو سن ٔبضم اًـَوم يف اًـاؾل ٔلهَ يـين جاكفة ٔبسوز اذليات.

ا يف اًـاؾل ، وكس ٔبذش ٕان اإلدفاكاث يف ٕاذازت ا          ًحيئة هيسذ سس خلدي ألزط ، وعم ٔبضم سسبةٔل ؤبدعُص

ا ييدرش تني اًضـوة واذلىوساث واثضحت اذلاخة ٕاىل ثخيان ألساًية وذزاسة  اًوؾي تبٔتـاذ اًحيئة  ؤبدعُص

ية وٕاكَ  ميية اًوسائي اًواحة اختارُا يف ثلسمي اـلـادلاث ٌَمحافؼة ؿىل ثصواث ألزط ، وظيلة س ياساث ذًو

وحمَية سلاية سوازذ اًىصت ألزضية حفاػا ؿىل اًخواسن اًعحيـي واًخجسذ اًخَلايئ ٌَموازذ يف سخيي اس متصاز اًخمنية 

وٕاذاسهتا ذاظة ألساس ية تاـلياٍ واًِواء واًلاابث وحٌلية اًلالف ادلوي سن ألدعاز اًيت هتسذٍ وكس اتسي 

ؾل ؿامصة اًسويس واطلي يـخرٍب ؿالسة حيست ؿىل اًعصيق ٔلهَ ٕاىل ؾلس سؤمتص س خووِو 1972اًخحصك اصلويل ؿام 

صلزاسة سواضيؽ اـلياد اًـاـلي وازثفاغ ذزخة حصازت  1988و 1985وضؽ جصانسج ألدم اـلخحست ٌَحيئة وسؤمتصاهتا 

ية ؿست سثي االثفاكية اًيت اهخثلت ؾن اـلؤمتص ألدم اـلخحست ؿام  اظة ارل 1982ألزط ، نٌل ؾلسث اثفاكياث ذًو

ابقليعاث وحٌليهتا سن اًخَوج هبسف ٕاكاسة هؼام ٕاذازت سذاكسةل تلية اذلفاع ؿىل سالسة اًحيئة اًححصية  وسؤمتص 

 هريويب 

ذوةل  24وحتت زؿاية جصانسج ألدم اـلخحست ٌَحيئة ؾصف جصوثوهول سوهرتايل واطلي وكـخَ  1987اسا يف ؿام         

ن اـلواذ اًيت ختصة ظحلة ألوسون، ُشا اًـمي اصلويل ثوح تـلس سؤمتص ثسؾو فيَ ٕاىل دفغ اًيواجت اـلسسصت س

ألزط يف اًرباسيي، وابإلضافة ٕاىل اـلؤمتصاث اإلكَميية اًيت حعَت سثي: سؤمتص وسزاء اًـصة ٌَحيئة اطلي ؾلس يف 

اطلي اؿس اسرتاثيجياث ـلاكحفة اًخعحص. 1991ويف ذسضق ؿام  1989اًلاُصت ؿام 
 (1)

 

سٌش سؤمتص س خووِوؾل تان ؿسذ اـليؼٌلث كري اذلىوسية اًيت هتمت ثضؤون اًحيئة  1972 ان يف ؿام نٌل        

سٌؼمة كري حىوسية  2000سٌؼمة وؾل يىن يف اًـاؾل اًياسم قي زالج سٌؼٌلث، ٔبسا اًيوم فِياك  2500وسضالكِا 

ًلَق سـا ابًخليري الاجيايب يف اًيؼصت يف اًـاؾل اًياسم، ُشا سؤرش يسل ؿىل سسى اًضـوز صلى اصلول والاُامتم وا

 ٕاىل سفِوم اًحيئة وازثحاظِا ابًخمنية.

                                                           
(1)

 .97-95ؼ ؿاسص َلوذ ظصاف، ٔبدعاز اًحيئة واًيؼام اصلويل، سصحؽ ساتق، ض 
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ٕاىل جضىيي اٌَجية اًـاـلية  1983نٌل ذفـت اكلاوف سن سضالكث اًحيئة ازلـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست ؿام         

ألدم اـلخحست ، طلا فاهَ جتية  ٌَخمنية واًحيئة ، وثـخرب ُشٍ اٌَجية هجاسا سس خلال سصثحعا ابذلىوساث وهؼام ُيئة

سضالك اًخمنية واًحيئة يخعَة سسازا خسيسا ٌَخمنية ،ُو اًخمنية اـلس متصت واصلامئة اًيت ثَيب حاخاث اذلارض ذون 

اـلساوسة ؿىل كسزت ألحيال اـللدةل يف ثَحية احذياخاث ابس متصاز ، وهؼصا ًٔلطمية اـلخساؾية واـلخعَحة تبٔن اًحيئة 

خا سذضاذثني تي ٌُل سذالسسذني لكيا وال ميىن ٌَخمنية ٔبن ثلوم ؿىل كاؿست سن سوازذ تيئة سذساؾية ، نٌل واًخمنية ًيس  

ال ميىن حٌلية اًحيئة ٕارا ٔبسلعت اًخمنية يف حساهبا حاكًيف ثسسري اًحيئة وسضالك اًحيئة واًخمنية سرتاتعة يف سٌؼمة 

يئاث وس ياساث سذجزئة ، سـلست خسا سن ألس حاة واًيخاجئ ُشٍ اـلضالك ال ميىن  حَِا ؾن ظصيق سؤسساث ُو

ية سذاكسةل وسرتاتعة ، حىوسية ٔبو قي حىوسية ٔبو ٔبهجزت بٔو جماً  بٔو  تي يليض وضؽ اسرتاثيجياث س ياس ية ذًو

ُيئاث ٔبو مجـياث ، يف ٕاظاز معي سضرتك واحس هيسف ٕاىل اـلـادلاث يف سخيي ٕاهلار حيات اًخرشية ؿىل 

اـلس خوى اًـاـلي .
(1)

 

ية ٔبتـاذ خسيست وهؼصت مشًوية ابًلة ألثص، وسن ٔبضم اـلحاذزاث ؿىل اـلس خوى اصلويل عم         اجتِت ادلِوذ اصلًو

ية ٌَخمنية  1983اـلحاذزت اًياابهية اًيت ظصحت يف ازلـية اًـاسة ًٔلدم اـلخحست يف ٔبوادص ؿام  حول ثبٔسي  دلية ذًو

ن بٔخي ثعحيلِا سن كدي ذول اًـاؾل احمتـت اٌَجية ؿىل سسى ٌَليام تخحسيس ألُساف وزمس اًعصق واًخوحهياث س

ية خمخعة تلضااي اًحيئة ؤبظسزث سداذئ ٔبطمِا:  س يواث وحبضوز رسعياث ذًو

 ؼ ٕاحياء اٍمنو ٔلن اًفلص سعسز ٔبسايس هيسذ اًحيئة، وثليري هوؾيخَ ًيخالءم سؽ اًحيئة     

 س خوى ساكين ميىن ٕاذاسذَ.ؼ اقلافؼة ؿىل اـلوازذ ألساس ية ٌَحيئة، وضٌلن س     

 ؼ ٕاؿاذت ثوحيَ اًخلٌية وسواهجة اكلاظص    

 ؼ ٕاذساح اًحيئة والاكذعاذ يف اختار اًلصازاث.    

ية وثلوية اًخـاون اصلويل.     ؼ ٕاظالخ اًـالكاث الاكذعاذية اصلًو
 (2)

 

 ٔبسا ٔبضم واحداث ُشٍ اٌَجية:      

 يئة وٕاؿساذ سلرتحاث معَية ذالكة وواكـية ـلـادلهتإاؿاذت اًيؼص يف اًلضااي ارلعريت واذلصخة ٌَح  -

                                                           
(1 )

 .99-98ؼ ؿاسص َلوذ ظصاف، سصحؽ ساتق، ض

(2)
 .105، ض2010ؼ ٔب. ظحاخ اًـضاوي، اـلسؤوًية اصلًوية ؾن حٌلية اًحيئة، ذاز ارلضلوهية، ادلزائص، اًعحـة ألوىل،  
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ثسؾمي اًخـاون اصلويل يف جمال اًحيئة واكرتاخ ٔبساًية خسيست وثليميِا ذما ميىهنا سن ختعي اًـلداث اًيت  -

ثواخَ ألساًية اًلامئة حاًيا سن ٔبخي اًخبٔزري ؿىل اًس ياساث واًخعوزاث هبسف ثوحهيِا حنو اًخليري 

 اـلعَوة

اًخفاضم والاًزتام اًفـًل سن كدي ألفصاذ واـليؼٌلث واـلـاُس واذلىوساث. زفؽ سس خوى -
 (1)

 

ية ارلاظة ابًحيئة       اًفصغ اًثاين: اًلمية اًلاهوهية ًالثفاكياث اصلًو

و سا سسى اًزتام اصلول ٔبو افلمتؽ          ية ُو سن ألس ئةل اًيت ثفصط هفسِا ثضلك ذامئ يف جمال االثفاكياث اصلًو

 يل اًيت وكـت ٔبو ظاذكت ؿىل االثفاكية تخعحيلِا؟اصلو

اًواكؽ ٔبن كواؿس اًلاهون اصلويل تعفة ؿاسة ال حزال ثفذلس ٕاىل اًلوت اـلَزسة ًِا ٔبو اًسَعة اًيت متخغل ٕاًزام         

ية وكصازاهتا ال ثـسوا ٔبن حىون جمصذ ثوظياث ٌضلول ٔبن ث  عحلِا بٔو اصلول هبا ، وابًخايل فٕان ٔبؾٌلل اـلؤمتصاث اصلًو

حصفغ ثعحيلِا وؾل يعي افلمتؽ اصلويل تـس ٕاىل سس خوى رضوزت ٕاكصاز وفصط اـلعَحة اًـاسة حىت ًوو ؿىل 

حساة اـلعَحة ارلاظة إلحسى اصلول ، ورعل ًـسم وحوذ اًسَعة اًيت متغل فصط رعل نٌل ُو حاظي يف 

ٔبن اطلين يضـون ٔبحاكم وكواؿس اًلاهون اـلس خوى اصلاذًل ٌضلول ؤلن رعل يععسم مبحسٔب اًس ياذت اًوظيية، نٌل 

 اصلويل ضم ٔبهفسِم اكلاظحون هبا .

واـلعَوة سهنم ثعحيلِا وابًخايل التس ٕاساء سدسٔب اًس ياذت اًوظيية وجساوي ؾيارص افلمتؽ اصلويل سن زضا        

وان ابس متصاز  اًصضا هبشٍ اًلاؿست ٔبو اصلوةل مبفِوم اًلاؿست اًلاهوهية ًيمت ثعحيلِا وس يؼي اس متصاز اًخعحيق سُص

ية بٔو  اًلاهون، ورعل نثري سا حمتون سعَحة اصلوةل عم اًسخة يف اًزتام ُشٍ اصلوةل تبٔحاكم االثفاكياث اصلًو

زفضِا، وٕان رعل ُو اًعاتؽ الٓدص اليق اًلاًة صلى اًـاؾل الس امي اصلول اًـؼم  اًيت هضؽ يف الاؾخحاز سعاذلِا 

زفضِا ذون اؾخحاز ٌَوضؽ اًحييئ اًـاـلي. ؾيس الاًزتام هبشٍ االثفاكياث ٔبو
 (2)

  

واًيت ثياًوت خسوهة  1992وهبٔذش ؿىل سخيي اـلثال اثفاكية مقة ألزط يف زيو ذي خاهريو ابًرباسيي          

ألزط والاحذحاش اذلصازي فهيا ازثبٔث رضوزت سواهجة ُشٍ اـلضلكة ًوىن ٔبسام زفغ اًوالايث اـلخحست ألسصيىية 

 ُشٍ اـلـاُست حصاحؽ اـلؤمتص سن ظيلة الاًزتام ثبّٔت ظيلة ٔبدف سلذضاُا ٔبن ثخـِس اصلول اـلوكـة ؿَهيا اًخوكيؽ ؿىل

                                                           
(1)

 104، ض2002ؼ ذ. جنم اصلين ؾحس ػل محوذي، اًحيئة واًـالكاث اصلًوية، ٔبتوػىي ، 

(2)
 .259-258س اًسالم ٔبزحوسة، سصحؽ ساتق، ض ؼ ذ. ادلياليل ؾح 
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تبٔن ختفغ اهحـااثهتا سن اًلاساث اـلسخدة ًسروهة ادلو، زمغ ٔبن اًوالايث اـلخحست ألسصيىية عم اـلس ئوةل تفصذُا 

.ابـلائة سن اهحـااثث اًلاساث اـلسخدة ًسروهة ألزط 35ؾن 
 (1)

 

وهف  اـلوكف ابًًس حة الثفاكية اًخيوغ اذليوي اًيت هتسف ٕاىل حٌلية اًاكئياث اذلية اذليواهية واًيحاثية         

اـلِسذت ابالهلصاط وعم ٔبيضا سن اثفاكياث مقة ألزط فلس زفضت اًوالايث اـلخحست ألسصيىية اًخوكيؽ ؿَهيا حبجة 

ًوزازية ، ؤلن االثفاكية ال حتمي حلوق جصاءت الاذرتاغ يف اًعياؿة اًحيئية اسلاية ـلرشوؿاهتا اًلامئة ؿىل اًِيسسة ا

اًخىٌوًوحية ، وسن خاهة بٓدص حصى اًوالايث اـلخحست ألسصيىية ٔبن اصلول اًفلريت عم اـلدسخدة يف اًخَوج اًحييئ 

ثسخة ؿسم هؼافة الكذالؾِا ٌَلاابث واس خزناف ٌَموازذ اًحيئية اًعحيـية وؿسم حصظِا ؿىل حٌلية اًحيئة 

سرشوؿاهتا واخنفاط وؾي ساكهنا وابًعحؽ ذافـت اصلول اًفلريت ابن اصلول اًليية اًعياؾية عم اـلدسخة الٔنرب يف 

ثَوير اًحيئة ٔلهنا ثًذج اـلواذ اًىاميوية وٕاهنا عم اًيت ٔبحسزت اًثلصت يف ظحلة ألوسون ، وابًخايل يسؾو ٌَلصاتة 

ية يف ُشا اـلؤمتص ؿىل حٌلية اًلاابث وسضاؾفة سساؿساهتا ٌضلول اًفلريت سلاية حصض  اًوالايث اـلخحست ألسصيى 

كاابهتا 
(2)

 

 اـلعَة اًثاين: بآثز اًيؼام اصلويل ؿىل ٕاذازت كضااي اًحيئة        

اـلضالكث اـلرتاهكة سٌش اذلصة اًحاذزت وخمَفاث س حاق اًدسَح ٔبحسزت ٌَحيئة ٔبرضازا هحريت وس حخت         

 ابًخواسن اًحييئ، اًيؼام اصلويل ادلسيس ُي هل بآثز يف ٕاذازت كضااي اًحيئة؟ ادذالل 

 اًفصغ ألول: بٔاثز اًيؼام اصلويل ؿىل اًحيئة  

اًيؼام اصلويل ُو ؾحازت ؾن كواؿس حصى اصلول سن سعَحهتا ٔبن ثَزتم تَ يف سَووِا اصلويل، ُشا يـين بٔن          

وابًخايل فٕان اصلوةل اًلوية كاذزت ؿىل ٔبن ثفصط سعَحهتا ؿىل اصلول سعَحة اصلوةل عم اًيت ثلصز اًسَوك، 

ألدصى ٔبكي كوت سهنا فذجـي سن ُشا اًسَوك كاؿست ًلٓدصين، سن ُشا اـليعَق ميىن اًلول ٔبن سـاُست 

كس وضـت اًيؼام اصلويل  1648واس خفاًيا اًيت حعَت تـس حصة اًثالزني س ية اًيت احذاحت ٔبوزواب س ية 

اس متص حىت اذلصة اًـاـلية ألوىل، ؤبن سـاُست واس خفاًيا تاهت ٔبول سـاُست ؾلسث يف ػي سفِوم  ألول واطلي

اصلوةل اذلسير.
 (3)

 

                                                           
(1)

 .84، ض 1984ؼ ذ. ظالخ اصلين ؿاسص، اًلاهون اصلويل ٌَحيئة، حمارضاث ٔبًليت ؿىل ظَحة ذتَوم اصلزاساث اًـَيا، اًلاُصت لكية اذللوق،  

(2)
 .14،ض  1989ؼ ابجص هوانيي ،" اًخمنية واًحيئة جمةل اٍمتوين واًخمنية " ، ذيسمرب  

(3) 
 .53ؿاسص َلوذ ظصاف ، ٔبدعاز اًحيئة واًيؼام اصلويل ، سصحؽ ساتق ، ض ؼ  
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وتـس اذلصة اًـاـلية اًثاهية وهخاجئِا اـلسسصت ؿىل اًخرشية واًيت ٔبذللت ٔبرضازا يف اًحيئة، ال حزال يف راهصت          

ا ذاسلة حىت الٓ  ن يف ُريوص امي وهياكسايك، ٕاساء ألرضاز اًحيئوية اًيت ذللت ابٔلزط ألحيال اًالحلة وبآثُز

واًخرشية، ًىن اصلول ؾل حىن ثويل اُامتسا ابًحيئة بٓهشاك وِشٍ اًس يواث ألذريت، فألرضاز ابًخرشية وألزط سن 

 حصاء اًخعوز اطلي ظصٔب اًخىٌوًوحيا اًـسىصية واـلسهية.

لس ٔبظحح الاهلسام يؼِص ث            حىذي رشيق حول الاحتاذ اًسوفييت جصواتط  1947ضلك واحض يف ؿام ًو

ايسًووحية ابإلضافة ٕاىل اًصواتط اًـسىصية والاكذعاذية واًخىذي اًلصيب حول اًوالايث اـلخحست ألسصيىية جصواتط 

ية ومتزي اًيؼ ام اصلويل يف اكذعاذية وؾسىصية ًيرباًية، اهلسام اًـاؾل ٕاىل سـسىصين ٔبثص يف جمصى اًـالكاث اصلًو

 ُشٍ اًفرتت تؼ:

ؼ ثواسن اًلوى ًي  نٌل تان يف تساية اًلصن اًخاسؽ ؾرش ؿىل ؿست ذول، ٔبظحح اًخواسن تني ذًوخني حدازثني  1   

 ولك ذوةل جتص ٕاىل خاىهبا ٍلوؿة سن اصلول.

 ؼ ؿاسي ارلوف سن اًخسسري اًضاسي، ابٔلدط تـس ٔبذش اًدسَح رزوثَ ابًدسَح اًيووي.  2  

وٕان سٌلث اًيؼام اصلويل يف ثغل اذللدة ُو ٕاجياذ اًخواسن تني اـلـسىصين اًرشيق واًلصيب لك تان يسـ          

ٕاىل اًخحاًفاث سواء ؾسىصية ٔبو اكذعاذية، ٔبن ُشا الاهلسام اهـى  ؿىل فاؿَية ألدم اـلخحست واـليؼٌلث اإلكَميية 

ية واإلكَميية، وا ًس حاق حنو اًدسَح واًخجازة اًيووية واـلـاسي اًىمييائية وصي حصنة اًسالم وفغ اًزناؿاث اصلًو

ا ساؿسث ثضلك واسؽ  وسعاهؽ ألسَحة اًثليةل واًعائصاث اذلصتية تبٔهواؾِا، واًيفاايث اًياجتة ؾهنا وؾن كرُي

 1972إبذلاق اًرضز ابًحيئة اًـاـلية ذما ٔبوحة ؾلس سؤمتص س خووِوؾل ؿام 

، تـس وظول اًصئي  1987اؿست اًيؼام اصلويل يف ثغل اًفرتت حىت ؿام ُشٍ اًسٌلث اًيت وزذث تاهت ك        

سيزائيي قوزابجضوف ٕاىل زئاسة اذلنك اىهتاء اذلصة اًحازذت، وكس اهـى  ُشا ألسَوة ؿىل سَوك اصلول 

 وثبٔثصث هبٌل وحعي خسول تـغ اـلواضيؽ سهنا:

ية )ٔبدعاز اًحيئة(ؼ سن اـلواضيؽ اـلِمة ادلسيست اًيت ثلسست خسول اًـالكاث اصل 1 ًو
 (1.)

 

 ؼ حي اًزناؿاث سَميا. 2

ية. 3 ؼ سوضوغ الايسًووحية واطلي تان سن ٔبضم اـلواضيؽ ساتلا ٔبسلط سن خسول اًـالكاث اصلًو
 (2) 

                                                           
(1)

 .20، ض 1992ؼ ذ. صفيق اـلرصي، اًيؼام اًـاـلي ادلسيس، تريوث: ذاز اًـؿل ٌَماليني،  

(2)
 .58-56ؼ   ؿاسص َلوذ ظصاف، ٔبدعاز اًحيئة واًيؼام اصلويل، سصحؽ ساتق، ض  
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ٔبن حاذزة جرشهوتي يف الاحتاذ اًسوفييت جضلك منورح كواي ذلاخة اصلًوخني ادلحازثني ٌَخـاون يف سخيي        

ة ، وواحض ٔبن ُشا اًيؼام اصلويل ادلسيس اطلي كام ؿىل ثـاون ذًوخني هحريثني كس اهناز ابهنياز ثلَيي ٔبدعاز اًحيئ

الاحتاذ اًسوفييت ًيحي حمهل هؼام ذويل خسيس يلوم ؿىل بٔساش ٔبن ُياك ذوةل واحست نربى حصيس ٔبن حتافغ ؿىل 

ا ، ُشا اًواكؽ ادلسيس كس وضؽ سعاذلِا ؾن ظصيق سن كواؿس سَوهية ٌضلول متيؽ جصوس ذوةل نربى ٔبدصى ثيافسِ

اًـاؾل تبمٔجـَ يف انحية واًوالايث اـلخحست ألسصيىية يف هجة سلاتةل فامي خيط اًحيئة وسضالكِا ابؾخحاز ٔبن اًوالايث 

لس تسا واةحا سن مقة  اـلخحست ألسصيىية ًن ثدٌاسل ثسِوةل ؾن ٕاهخاح اـلواذ اًيت حتفغ ًِا اصلوز اصلوةل اًىربى ، ًو

، ٔبن والايث اـلخحست وكفت وحسُا سن هجة وابيق اًـاؾل يف ادلِة  1992يت ؾلسث يف اًرباسيي ؿام ألزط اً

ذوةل حرضوا اـلؤمتص إبكٌاغ اًوالايث اـلخحست اًخوكيؽ ؿىل اثفاكياث ٔبؿسُا اـلؤمتص ؿىل  185ألدصى ، وابًصمغ ٔبن 

والايث اـلخحست ألسصيىية زفضت ٔبن ثوكؽ ٕاال ٔبساش اًخليس هبا خيفف سن ذزخة ال ثلاش سن ألرضاز اًحيئة فان اً

اثفاكية واحست سن االثفاكياث ؿٌَل ٔبن االثفاكية اًيت وكـهتا عم ألكي فـاًية يف وضؽ حس إلدعاز اًحيئة .
(1)

 

ان اـلضالك اًيت يواهجِا سـسىصي اًضٌلل وادليوة سذـسذت ًوىن لك خيخَف ؾن الادص تفازق هحري           

اًيت هتم اصلول اًضٌلًية اـلخلسسة سثي : اًخَوج وساكحفخَ س خىون اثهوية ابًًس حة صلول ادليوة  خسا ، فاـلضالك

اًياسية واـلخزَفة سلازن ابدلوغ واًخضرم اًساكين وكةل اـلوازذ واذلاخة اىل اـلال  وسن ُيا ًي  اـلِم اًححر ؾن 

ٔلضم سن رعل ُو اًححر ؾن اًحسائي سن يخحمي اًرضز سن اصلول ٔبو سن يدسخة يف اًواكؽ سن اصلول ، تي ا

واًخـويضاث ، ويعصخ اًسؤال : ُي صلى اصلول اًضٌلًية اًليية الاس خـساذ يف سساؿست اصلول ادليوتية ساًيا 

 وحىٌوًوحيا ـلواهجة دعص اًخَوج؟

 هتسذ اًحيئة وٕارا سَميا خسال وحبثيا مبوضوغ اـلساؿساث اـلاًية واًيفلاث اـلخوخة يف سـادلة ألدعاز اًيت         

 واًضـوة اًيت ثـيش ؿىل هوهة ألزط.

ؼ اًوالايث اـلخحست ألسصيىية اًيت ثيج سعاهـِا ٔبنرب وس حة سن اـلَواثث اًحيئة يف اًـاؾل كري سس خـست اىل  1  

 ختفيغ ظياؿاهتا اًثليةل حفاػا ؿىل كوهتا الاكذعاذية 

  ال حىفي ٔلهنا سهنمىة يف ثسؾمي سرشوغ وحسهتا ؼ اـلساؿساث اـلاًية واًخىٌوًوحية ًيت متيحِا ٔبوزواب 2  

ؼ اًياابن ٔبنرب سس خوزذ ًٔلدضاة سن اًلاابث الس خـٌلًِا يف ظياؾهتا ويف جضييس اـلياسل ًخجية دعص  3 

 اًزالسل، كس ييـى  سَحا ؿىل سسهنا اًِضة.

                                                           
(1)

 .60-59تق، ض ؼ   ؿاسص َلوذ ظصاف، سصحؽ سا 
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 صفية.ؼ ٔبسا ذول اًىذةل الاصرتاهية فِىي كازكة يف ألسساث الاكذعاذية واًرصاؿاث اًـ 4 

ؼ ٔبسا نيسا فٕاهنا اصلوةل اًوحيست يف اًـاؾل اًيت جساضم سساطمة فـاةل يف سـادلة اًخَوج، وثواخَ هفلاث خضمة يف  5 

 حٌلية سواظيهيا وكاابهتا سن دعص ألوسون فوق ٔبحواهئا.

از اًضاسي وعم ؼ واًعني اًضـحية ثخحول سـؼم هفلاهتا اـلاًية يف ظصيق اًخجازة اًيووية وختزين ألسَحة اصلس 6 

جضلك سعسز كَق ٌضلول اًلصتية اٌَيرباًية.
 (1)

 

ميية اصلول اًىربى ؿىل مجيؽ افلاالث اكلخَفة ٔبظححت اصلول اًىربى ثفصط ُمييهتا            تـس سوال اًلعحية ُو

 ألقيياء وسعاذلِا الاكذعاذية والاسرتاثيجية وسهنج حياهتا ؿىل ابيق اصلول، ويخجىل رعل يف حزايس اًفجوت تني

واًفلصاء وثـميق اًِوت تني اصلول اًضٌلل وادليوة، واسددـاذ ٔبو جتاُي اًحـس اإلوساين يف اًًضاظ اًخجازي 

 اصلويل، وعم اًيت يلوي ذوزُا ويدٌاكط ذوز ألدم اـلخحست.

ًس يازاث وثدٌاسغ اصلول اـلعيـة اًلوية سثي ٔبسصياك سؽ اصلول ألكي كوت سثي اًياابن حول وازذاث ا        

اًياابهية، وكس ثخشزغ ابقلسذاث اًحيئية ورشظ اس خثٌايئ حيول ذون اس خرياذُا سن ذول ٔبدصى وفق ًخساتري 

اًعحة.
 (2)

 

ويف تيوو  ٕايصش خسذث اًوالايث اـلخحست ألسصيىية ثبٔهيسُا ؿىل الاًزتاساث ارلاظة تخلَيط تـر اًلاس رو    

ال ميىن ألذش هبا ٕاال ٕارا ثوافصث يف ألظصاف اـلوكـة رشظان الاحذحاش اذلصازي اًيت ثـِسث هبا يف هيوثو 

 ٔبساس يان:

 ٕارشاك اصلول اًسائصت يف ظصيق اٍمنو يف اـلفاوضاث حول اًخلَيي سن الاهحـااثث اًلاسية. -1

اًخـجيي إبوضاء سوق إلؾعاء حق اهدضاز ُشٍ اًلاساث. -2
 (3)

 

اسض ية اـلـادلة يف اًيؼام ُشٍ اًحياانث اًواكـية واـلوضوؾية ثسًيا ؿىل سسى         خضاسة سضالكث اًحيئة ُو

اصلويل اًثاين ادلسيس سن هجة، واًلضااي ألسٌية واًس ياس ية والاكذعاذية سن هجة اثهية، تي ثحسو الٓسال ضـيفة 

                                                           
(1 )

 .89-87ؼ   ؿاسص َلوذ ظصاف، سصحؽ ساتق، ض 

(2)
 .89، ض 1992، 110ؼ ذ. ؿالء اذلسيسي، )مقة ألزط واًـالكة تني اًضٌلل وادليوة(، جمةل اًس ياسة اصلًوية، اًـسذ  

(3)
 .106ؼ ٔب. ظحاخ اًـضاوي، اـلسؤوًية اصلًوية ؾن حٌلية اًحيئة، سصحؽ ساتق، ض  
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يف سـادلة ألدعاز اًيت هتسذ اًحيئة يف اًـاؾل ابًصمغ سن ادلِوذ اـلحشوةل سن كدي اصلول اًىربى واًعلصى 

ية.واـليؼٌل ث اصلًو
 (1)

 

ية ًلضية اًخلرياث اـليادية       اًفصغ اًثاين: اإلذازت اصلًو

ؾل ثفَح افلِوذاث اصلول اًياسية وسهنا اصلول ادلززية وثضمني اثفاكية ألدم اـلخحست اإلظازية ٌَخلرياث          

ُشٍ االثفاكية ذاًية ٔبي اـليادية ؤبُسافا حمسذت ًخرفيغ اهحـاج كاساث الاحذحاش اذلصازي، وسن مث خاءث 

خساول سسٌية ٌَخعحيق اًـمًل، ورلَوذُا سن الاًزتاساث اقلسذت سَفا، وسن مث تاهت االثفاكية ٔبكصة ٕاىل اـلحاذئ 

 سهنا اًخـاكس ؿىل اجناس جمِوذاث حمسذت ٌَحس سن اكلاظص اـلخوكـة يف ُشا اًعسذ.

ثفاكية فامي خيط الاًزتاساث تسٔبث س حؽ فلصاث سهنا مفن تني ؾرش فلصاث ثضهنا اـلاذت اًصاتـة سن اال         

تبٔفـال اـلضازغ، )يويل، يصاؾي، يخوكف، ثَزتم( يف حني تسٔبث زالج فلصاث سهنا فلط ثلوم، ذما يويح ابًزتام بٔو 

اضعصاز سىصيخازاي االثفاكية ًالًخجاء ٕاىل اـلععَحاث اـلصهة اًيت ال ثوصل اًزتاساث سـيية.
 (2)

 

اًحاحر سن سصاحـة سواذ االثفاكية، دعت اـلاذت اًصاتـة راث اًخضازة وؿسم اإلثلان يف ويالحغ          

اـلعاحل تني اصلول اـلخلسسة اـلعيـة، واصلول اًياسية واًفلريت وذاظة سهنا اصلول ادلززية اـلِسذت ابالدذفاء، واصلول 

وز واًىوازج اًعحيـية وادلفاف سٌرفضة اًسواحي اـلِسذت ابًلصق وسٌاظق سزنوؿة اًلاابث اـلـصضة ٌَخسُ

واًخعحص واًيت ثـمتس يف اكذعاذُا ؿىل اًوكوذ الاحفوزي واـليخجاث نثيفة اًعاكة اـلصثحعة تَ.
 (3)

 

وحيخوي جصوثوهول هيوثو ؿىل ظيلة ثيفيشية فلموؿة سن الاًزتاساث اًلاهوهية اقلسذت اًيت ثلؽ ؿىل ؿاثق           

 2012-2008ابـلائة ؿىل ألكي ذالل اًفرتت سا تني  5هحـااثث اذلصازية تًس حة اصلول اًعياؾية ًخحسيس وس حة الا

صية ؿىل ظصيق ثضافص وثـاون اصلول ًخجية خماظص اًخلري اـليايخ كري بٔن  نٌل س حق رهٍص وهبشا يـخرب دعوت حُو

ية ٕاال تـس سوافلة حتفؼاث اًوالايث اـلخحست ألسصيىية ، ذفؽ الاحتاذ ألوزويب ٕاىل زفغ ٔبية اًزتاساث كاهوه 

اًوالايث اـلخحست ألسصيىية ًخيفيش اًزتاساهتا اًيت جساوي تني اصلول اًياسية واًليية اـلعيـة يف الاهحـاج اذلصازي 

وابًخايل سسؤوًيهتا اـلدساوية ٕاساء سضالك اًحيئة .
(4)

 

                                                           
( ؼ1)

 .89َلوذ ظصاف، ٔبدعاز اًحيئة واًيؼام اصلويل، سصحؽ ساتق، ض ؿاسص    

(2)
 .6 – 1، ض 1998ٔب، 5ؼ ذ. ٕايزتيي تياحيويت، وسائي اًضحط وذوز ألظصاف اًفاؿةل، حاةل اـلياد، سرتمج ؾن اًفصوس ية، سٌؼمة اًيوهيسىو، تعاكة زمق 

(3)
 .205، ض 2001، 145ةل اًس ياسة اصلًوية، اًـسذ ، جم»ؼ هريسني اًسـساين،"جصوثوهول هيوثو ؤبسسة ثليري اـلياد  

(4)
 .195-191، ض 2001، 145، جمةل اًس ياسة اصلًوية، اًـسذ «ؼ ذ. ٔبمحس ذسويق َلس ٕاسٌلؾيي، ")منط اإلذازت اصلًوية ًلضااي اًحيئة وكضية ثليري اـلياد( 
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هتا، وحصض اًـسيس سن اصلول وهبشا ٕارصاز سـؼم اصلول ؿىل سواكفِا اًيت ثضمن ًِا اًخلَيي سن اًزتاسا         

ؿي حتليق ٔبنرب سٌافؽ ذمىٌة ًعاحل ذمع اكذعاذُا وحتليق فوائس اكذعاذية ذون ٔبية ٔبؾحاء واًيؼص ٕاىل سعاحل اصلول 

 ألدصى

ية ًلضااي اًحيئة، سا حزال سدسمة تـسم اًضفافية واًوضوخ ثسخة اًخـيت وؿسم           ٕان اإلذازت اصلًو

غ اـلاكسة اًضيلة ًعاحل اًخرشية مجـاء، وهبشا جتس ازلـية اًـاسة هفسِا ٔبسام حائط الاس خـساذ ٌَخياسل ؾن تـ

ية اـلربسة يف ُشا اذللي. ساهؽ ًخيفيش جصاجمِا وسلرتحاهتا وثفـيي االثفاكياث اصلًو
 (1)

 

 وسن ُيا فٕان اكرتاحاث معَية زمبا ختصح اًوضؽ سن اـلبٔسق اطلي ُو ؿَيَ:       

 دم اـلخحست ٕاىل ُيئة سس خلةل ًِا ادذعاظاهتا وسوازذُا سثَِا ؿىل رعل اًيووسىو واًفاو.حتويي جصانسج الٔ  – 1 

حتويي اـلصفق اًـايل ٌَحيئة سن بًٓية سؤكذة ٕاىل بًٓية ذامئة وسن سصفق هبمت جمتويي كضااي تيئية تـيهنا ٕاىل سصفق - 2 

 يق سؽ جصانسج ألدم اـلخحست ٌَحيئة ميول اًلضااي تعفة ؿاسة وفق ٔبحٌست ٔبًوياث الاُامتم اًـاـلي وابًخًس  

 ثسكيق ومشًوية معَياث اًصظس اًـاـلي ٌَيؼم اإليىوًوحية اكلخَفة ٌَحيئة  – 3 

ية ًضؤون اًحيئة وثوكيؽ اثفاكياث ٕاكَميية ؿىل قصاز االثفاق ألوزويب  – 4  اًخـاون اإلكَميي ًخفـيي اإلذازت اصلًو

 ٕايخسو ًخليمي ألثص اًحييئ.

وـلة س خؤثص ؿىل ذوز اصلوةل وفاؿَيهتا، زمغ رعل ؿَهيا ذاذي هعاكِا اإلكَميي زنزيت ًخـاون ذويل بمٔشي ٕان اًـ – 5 

ؤبمعق يف جمال اًحيئة.
 (2)

 

 :ذامتة 

ان الاُامتم اصلويل مبضالك اًحيئية ػِص تؼِوز اًخىٌوًوحيا اذلسيثة يف افلمتؽ اصلويل واًخعوز اًِائي يف         

ا سن اًعياؿاث اًثليةل واًحرتوًية ُشا ًخعوز اـلعصذ يف اًعياؿة تعفة ؿاسة جمال اًعياؿاث اطلزي ة واًيووية وكرُي

ؾيس اصلول اـلعيـة يلاتهل ؿسم الاُامتم ابًـواسي اًحيئية اًيت حتافغ ؿىل اًخواسن اًحييئ سن ظصف اصلول اًفلريت 

ألساس ية اًحيئية هخج ؾيَ حزايس هحري يف اًخَوج والاس هتالك اـلزتايس ٌَعاكة اًخلَيسية وؿسم اقلافؼة ؿىل اًـواسي 

 اًحييئ يف اصلول اـلعيـة وحزايس اًيفياث ارلعصت يلاتهل ثسُوز ارلعاء اًحييئ يف اصلول اًفلريت .

                                                           
)1(

 - Kiss (Alexandre) ,Droit internationale de l’environnement ,ed ,Pendons,Paris,1989,p 68.  

(2 )
 .110ؼ ٔب. ظحاخ اًـضاوي، اـلسؤوًية اصلًوية ؾن حٌلية اًحيئة، سصحؽ ساتق، ض 
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وسن ُشا لكَ حصك افلمتؽ اصلويل يـمي خاُسا ٌَحفاع ؿىل اًحيئة وحٌليهتا سن اًخسُوز ٌَحفاع ؿىل         

اًخرشية الن اًخَوج ٔبظحح اًِاح  اطلي يلَق اصلول تعفة ؿاسة واإلوساهية الهدضاز بآثٍز الاوسان وؿىل سالسة 

 يف مجيؽ الاحناء وػِوز ٔبسصاط يعـة ؿالهجا.

ٕاال ان ُشا الاُامتم خيخَف ابدذالف اًيؼام اصلويل اـلِمين وألهؼمة الاكذعاذية اًسائست يف اصلول          

ويل هديجة ًسلوظ اًيؼام الاصرتايك وػِص يف اًوحوذ هؼام ألحاذي اطلي ثزتمعَ فاًخلري اطلي ظصٔب يف افلمتؽ اصل

اًوالايث اـلخحست الاسصيىية وحَفاهئا، فان اًحيئية ٔبظححت ؾحازت ؾن حزء سن اًيؼام الاكذعاذي اًسائس هؼص 

ية اًيت مت ٌَِميية الاكذعاذية ًِشٍ اصلول وس يعصهتا ازليؽ الاًياث اًخمنوية ، اىل خاهة رعل فان اال ثفاكياث اصلًو

ية ؾيس ُشٍ اصلول ال ثـرب ؾن يشء ًِا الن ثخـازط سؽ  اؿساذُا ًفائست حٌلية اًحيئة يف اظاز اـلؤمتصاث اصلًو

 سعاذلِا ذاظة اـلعاحل اًىربى ًِشٍ اصلول واـلعاحل اًرشتاث اًىربى واًرشتاث اـلخـسذت ادلًس ياث .

ية وهؼصت اًضيلة ًِشٍ اصلول ٌَمواضيؽ اًيت هتم اإلوساهية ان فىصت اـلعَحة اًيت هتمين ؿىل           اًـالكاث اصلًو

فٕاهنا ختخَف سن ذوةل اىل ٔبدصى حسة اًلوت الاكذعاذية اًيت حتخَِا ُشٍ اصلول، ًولس مت ثعيف افلمتؽ اصلويل 

ية سهنا االثفاك  شا سا خاء يف تـغ االثفاكياث اصلًو ية ًخلري اىل ٍلوؿاث حسة اًيؼصت الاكذعاذية ُو ية اصلًو

ية ٌَمجموؿة اصلوةل ظيفت اىل ٍلوؿة اصلول اـلعيـة ًولس حسذث ًِا ٍلوؿة سن  اـلياد، فان الاًزتاساث اصلًو

ية ٌضلول اًفلريت، وتـغ الاًزتاساث ارلاظة ابصلول اًسائصت يف  الاًزتاساث حمتثي يف ثلسمي تـغ اـلساؿساث اصلًو

ول اًفلريت وحمتثي يف ثلسمي اـلساؿساث اـلاًية ارلاظة ابًرباسج اًخمنوية اٍمنو، وتـغ الاًزتاساث ارلاظة ابصل

 ٌَمحافؼة ؿىل اًحيئة وحٌليهتا.

ان اًِميية الاكذعاذية ٌضلول اًىربى ٔبذى اىل ضـف الاًياث اًيت وضـت سن ألدم اـلخحست افلمتؽ اصلويل       

اصلويل وهؼصت اكلخَفة ًِشٍ اصلول ٌَمواضيؽ اإلوساهية سلاية اًحيئة ورعل ٌَس يعصت اصلول اًـؼم  ؿىل الاكذعاذ 

ية ـلفِوم  وادذالف فىصت وسفِوم اـلعَحة سن ذوةل اىل ٔبدصى، وسٌَ اًدساؤل اـلعصوخ سىت ثخوحس اًيؼصت اصلًو

 اـلعَحة يف اـلواضيؽ اًيت هتم اإلوساهية مجـاء؟   
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 اـلصاحؽ:
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 اًعحـة ألوىل
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  ظالخ اصلين ؿاسص، اًلاهون اصلويل ٌَحيئة، حمارضاث ٔبًليت ؿىل ظَحة ذتَوم اصلزاساث اًـَيا، اًلاُصت

 1984لكية اذللوق، 

  1989ابجص هوانيي ،" اًخمنية واًحيئة جمةل اٍمتوين واًخمنية " ، ذيسمرب ، 

 :1992ذاز اًـؿل ٌَماليني،  صفيق اـلرصي، اًيؼام اًـاـلي ادلسيس، تريوث 

  ية، اًـسذ ، 110ؿالء اذلسيسي، )مقة ألزط واًـالكة تني اًضٌلل وادليوة(، جمةل اًس ياسة اصلًو

1992 

  ٕايزتيي تياحيويت، وسائي اًضحط وذوز ألظصاف اًفاؿةل، حاةل اـلياد، سرتمج ؾن اًفصوس ية، سٌؼمة

 1998ٔب، 5اًيوهيسىو، تعاكة زمق

  ية، اًـسذ »وثوهول هيوثو ؤبسسة ثليري اـلياد هريسني اًسـساين،"جص  2001، 145، جمةل اًس ياسة اصلًو

 )ية ًلضااي اًحيئة وكضية ثليري اـلياد ، جمةل اًس ياسة «ٔبمحس ذسويق َلس ٕاسٌلؾيي، ")منط اإلذازت اصلًو

ية، اًـسذ   2001، 145اصلًو

 Kiss (Alexandre) ,Droit internationale de l’environnement ,ed 

,Pendons,Paris,1989  
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 هخزاابث ادلزائصية.اذلياذ اإلذازي يف االٕ  اًخـسذية اًس ياس ية وسدسبٔ 

 ،خاسـة ثزيي وسو ذَفوين فاسية  اصلنخوزت/     

 سلسسة:

ًلس تاهت، وال حزال اصلميلصاظية جضلك اـلعَة ألول وألذري اطلي جسـ  ًحَوكَ ٔبكَة صـوة اًـاؾل ٕان ؾل        

ا  )اصلميلصاظية( اًيؼام ألسثي اطلي يوفص زليؽ هلي تافهتا ت لغ اًيؼص ؾن ذزخة ثلسرما ٔبو ختَفِا، ابؾخحاُز

اـلواظيني اإلظاز اًلاهوين اطلي يسمح هلم مبٌلزسة حلوكِم وواحداهتم حبصية اتسة ذون ٔبي ضلط ٔبو متيزي تيهنم ؿىل 

الاحامتؾية، الاهامتءاث اًس ياس ية ٕاىل كري رعل سن ٔبساش اٌَّون، ادلً ، اًـصق، اصّلين، اٌَّلة،اـلصانز اًوػيفية و

و ألسص  الاؾخحازاث اطلاثية اًيّت سن صبهٔنا اًـمي ؿىل ٕاكعاء وهتميش فئاث سـيية سن افلمتؽ تلري وخَ حق، ُو

اطلي يؤذي سؽ سصوز اًوكت ٕاىل جضىيي ظحلاث احامتؾية كري سذجاوسة جس خحور فهيا ألكَية ؿىل سصانز ظيؽ 

سهنا ألكَحية، وعم سزيت ألهؼمة اصليىذاثوزية واًدسَعية اًيت جسـ  ٕاىل اًس يعصت ؿىل  سلاًيس اًسَعة  اًلصاز وحتصم

لكِّا وثـمي ؿىل سٌؽ لّك سداذزت حّصت سن صبهٔنا اًخبٔهيس ٔبو اًخوس يؽ سن حق اـلواظن يف ذمازسة حلوكَ وواحداثَ 

ٌَّجوء ٕاىل اس خـٌلل اًلّوت سثال، ٔبو اؾامتذ سس خزسسة يف رعل تافة ألساًية اًرشؾية سهنا وكري اًرشؾية تا

و سا يدٌاىف متاسا سؽ اـلحاذئ  الاهخزاابث ًىن وفق كواهني اهخزاتية سعّممة ٔبظال ًضٌلن فوسُا وذسسة سعاذلِا ُو

اإلوساهية اًيت ثياذي هبا اصلميلصاظية سن ؿساةل وسساوات تني ازليؽ يف معَية ظيؽ اًس ياسة اًـاسة ٌَحالذ، وثلضل 

ـّاةل متيح ًلّك سواظن ثخوفص فيَ اًرشوظ اـل  ياظة اًـَيا فهيا ؿرب اهخزاابث حّصت وىزهية حمّسذت وفلا ًلواهني اهخزاتية ف

 اًلاهوهية اذلق يف الاهخزاة واًرتحش . 

ٕاّن اًوظول ٕاىل حتليق الاهخزاابث اصلميلصاظية ؿىل ٔبزط اًواكؽ، ال يىون مبجصذ الاؿرتاف هبا سن كدي        

ية ٔبو اإلكَميية، ٕامنا ثخجسس سن ذالل اـلٌلزسة اًفـَية وادلاذت ًِا ؿرب اًزتام لّك  اصلول ٔبو سن ذالل اـلوازيق اصلًو

ظصف سضازك فهيا تخعحيق اـلحاذئ اًيّت ثيط ؿَهيا ُشٍ اـلوازيق سن تيهنا رضوزت  حياذ اإلذازت اـلرشفة ؿىل 

سس خلص اهعالكا سن سـاسةل ازليؽ سـاسةل سدساوية سواء الاهخزاابث، ورعل ابًسِص ؿىل ٕاحصاءُا يف حّو ظحيـي و 

تان رعل سن اًياحية اـلاذية ٔبو اـلـيوية سن ٔبخي ضٌلن حتليق اًزناُة واًضفافية، وابًخايل اًوظول ٕاىل الادذياز 

و سا يساضم تسوزٍ يف ثبٔهيس رشؾية اًيؼام  اًسَمي ٌَممثَني اطلين سيذًوون جس يري اًضؤون اًـاسة ٌَحالذ ُو
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س يايس اًلامئ، وثـزيز سدسٔب اًثلة اـلخحاذةل تيهنٌل ًيعحح ُسف لّك ظصف ُو حتليق اـلعَحة اـلضرتنة ٌَحالذ سن اً 

ا.   ٔبخي اذلفاع ؿىل ساكىهتا واس خلصاُز

ًلس معَت ادلزائص سٌش ثحًهيا ًيؼام اًخـسذية اًس ياس ية ؿىل اًخبٔهيس ترضوزت اًزتام اإلذازت مبحسٔب اذلياذ يف        

واًيّت  1996سن ذس خوز 23ث سن بٔخي ضٌلن سالسهتا وىزاُهتا، وكس جتىل رعل توضوخ يف ٕاظاز اـلاذت الاهخزااب

خاء فهيا: " ؿسم حتزي اإلذازت يضميَ اًلاهون"، مبـىن ٔبن اإلذازت سس ئوةل سسؤوًية تاسةل ؾن تافة ألكوال وألفـال 

ذمازسة اٍمتيزي تيهنم ٔبو الاحنياس ٌَحـغ ذون  اًيّت ثعسز ؾهنا جتاٍ لك ظصف سضازك فهيا، ًوي  ًِا بّٔي حق يف

الٓدص، ٕامنا حيىض ازليؽ مبـاسةل سدساوية ٔبسام اًلاهون ًخحليق اهخزاابث ذميلصاظية ذاًية سن لّك ٔبصاكل اًلش 

 واًزتويص .

 وسن ُيا فاًسؤال اطلي يعصخ هفسَ ُو : فامي حوكن اإلظالحاث ارلاظة ابؾامتذ سدسٔب اذلياذ اإلذازي يف      

 الاهخزاابث يف ػي هؼام اًخـسذية اًس ياس ية ابدلزائص؟

ًوإلخاتة ؿىل اًسؤال اـلعصوخ، وسن ٔبخي اإلـلام ٔبنرث ابـلوضوغ اـلخياول مّت ثلس مي ؾيارص اـللاةل ٕاىل سا يًل:        

 ٔبوال: اذلياذ اإلذازي.

 ثـصيف اذلياذ اإلذازي:   -1

" واًيّت ثـين ؿسم اـليي ٕاىل ٔبّي هجة ٔبو حزة،  neutralitéًية "يصحؽ ٔبظي لكمة اذلياذ ٕاىل اًلكمة اًالثي        

اطلي يـين: " ال ُشا وال راك"  neuterوعم سض خلة سن اًفـي 
1
(1.) 

حيسا ٔبو حيساان : ٔبي سال ؾيَ.  -ٔبسا ًلة، فيلعس جلكمة اذلياذ: اـليي ؾن اًيشء ، حير يلال حاذ ؾن اًيشء 

ـىن سال ؾيَ ونف ؾيَ دعوسَويلال ٔبيضا حايسٍ، حمايست، و حياذا مب
2
(2 .) 

و يلعس ابذلياذ اإلذازي: " ؿسم ٕاثيان اـلوػف تخرصفاث سن صبهٔنا ٔبن جساضم يف جس يري ٔبؾٌلل ظصف بٓدص،        

وميثي ُشا اذلياذ اـللاتي اطلي يحشل هؼرٍي الاحرتام اًواحة حيال اًـاسَني و الٓدصين " 
1
(3.) 

                                                           
1
 Jean- jacques langendorf, histoire de la neutralité : une perspective, 2007 p.31 

2
 .210. ض.1976 ، سرص : سعاتؽ ذاز اـلـازف، 2، ظ1اـلـجم اًوس يط، ٕاجصاُمي او  وبٓدصون، ح، 
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سـييني ٔبساس يني، ٔبحسٌُل اجيايب يضازك سن ذالهل اـلوػف يف اذليات  وابًخايل يىون ٌَحياذ اإلذازي       

اًس ياس ية ؿىل حنو سوضوؾي تـيسا ؾن اس خزسام اًـواظف والاؾخحازاث اًس ياس ية، والٓدص سَيب يخجسس يف 

اتخـاذ اـلوػف اًـموسم ؾن تافة اـلؤثصاث اًيت سن صبهٔنا اًخليري ٔبو اًخبٔزري يف وضاظَ اإلذازي
2
(4 .) 

ووفلا طلعل، يًدلي بٔن يىون اـلوػف اًـام ؿىل ذزخة سن اذليست والاس خلالل جتـهل ييفش اًس ياسة        

واًخوحهياث ذون اًخبٔثص توالئَ اًس يايس
3
(، وابًخايل  يىون اذلياذ اإلذازي مبثاتة كيس ؿىل اـلوػف اًـام ٔبزياء 5)

صبٔهَ اًدضىيم يف حياذ اإلذازت ذمازس خَ ذلصيخَ اًس ياس ية، ألسص اطلي حيول ذون كياسَ تبٔي فـي سن
4
 (6 .) 

 بٔطّمية اذلياذ اإلذازي: -2

كدي اًخعصق ٕاىل حتسيس ٔبطمية اذلياذ اإلذازي، جتسز اإلصازت ٕاىل ٔبّن ُشا اـلحسٔب يحل  جمصذ حرب ؿىل وزق        

ّو ذميلصاظي مييح ًون حيؼ  تبٔية ٔبطمية ثشهص، ًون يساضم يف حتليق اهخزاابث ىزهية وصفافة ٕان ؾل يمت اؾامتذٍ يف ح

اًفصظة ًلّك سواظن يف ذمازس خَ ذون ٔبّي كيس ٔبو ٕاحداز، ٕامنا ؿىل حنو حّص واجيايب يىصش سن ذالهل سَوتا ٔبذالكيا 

جتاٍ هفسَ، وػيفذَ، وجتاٍ اطلين يخـاسي سـِم هوهَ  ًي  سس ئوال ؿىل هفسَ حفسة، تي ؿىل سعري جممتؽ جاكسهل، 

  تـغ اًيلاظ هشهص سهنا سا يًل: وميىن حتسيس ٔبطمية اذلياذ اإلذازي يف

يلعس ابذلياذ اإلذازي: الاتخـاذ ؾن اطلاثية يف اًخـاسي سؽ خمخَف اًلضااي، فٕاّن  ٕارا تانيساضم يف حتليق اًـساةل:  -

اًـساةل تسوزُا ثلذيض ؿسم اٍمتيزي تني ألفصاذ ثسخة اًفصوق اًفصذية والاحامتؾية ٕامنا جس خَزم حتليق اـلساوات 

ني ازليؽ، حير جضلك اًـساةل سـىن اذلياذ اًفـًل مبـىن ٕاؾعاء لّك ري حق حلَ وؿسم الاؾخساء ؿىل واإلهعاف ت

الٓدصين ٔبو اٍمتيزي تيهنم، ٕامنا الاًزتام مبـاسةل ازليؽ سـاسةل ؿاذةل ثؼِص ٔبطميهتا ذاظة ؾيسسا يخـَق ألسص ابًس ياسة 

سهنا وسن حلَ اـلضازنة يف ظياكة وظياؿة لّك كصاز خيعِا ؿىل اًـاسة ٌَحالذ واًيت ميثي فهيا اـلواظن حزءا ال يخجزٔب 

                                                                                                                                                                                            
1
. ادلزائص: لكية اذللوق 2011، افصيي ذفاحص اًس ياسة واًلاهونهبَويل ٔبتو اًفضي، فوقًوو اذلحية، " سدسٔب حياذ اـلوػف اًـموسم يف اًـمَية الاهخزاتية"،  

 .408واًـَوم اًس ياس ية ،ض.

2
اًرضوزاث والًٓياث، ادلزائص: لكية  -حول: ٕاظالخ اًيؼام الاهخزايب يف ادلزائص ينسَخل  وظاًسـيس سَاميين، " حياذ اإلذازت ورشظ ًزناُة اًـمَية الاهخزاتية"،  

  .76،ض.2010ذيسمرب  9-8اذللوق واًـَوم اًس ياس ية، خاسـة حيجي، 

3
 .191، ض.1976، اًلاُصت: سىذحة الاجنَو اـلرصية، ٔبظول اإلذازت اًـاسةؾحس اًىصمي ذزويش، ًيىل حالك،  

4
 .438، ض.2002اًلاُصت: ذاز اٍهنضة اًـصتية،  اـلوػف اًـام وذمازسة اذلصية اًس ياس ية،َيي، ؿًل ؾحس اًفذاخ َلس ذ  
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و ألسص اطلي يساؿس يف حتليق وضٌلن الاس خلصاز ٌَيؼام وؿسم ٕاكعاء ٔبو حصسان ٔبّي ظصف سن  حنو ؿاذل، ُو

َجميؽ اـلضازنة يف جس يري اًضؤون اًـاسة ٌَحالذ ٕامنا الاًزتام ابًـساةل اًـسذية سهنا، واًيّت ثـمي ؿىل ثوفري اًفصض ٌ 

ذون ٔبّي متيزي تيهنم سن انحية، وابًـساةل اًخوسيـية اًيّت حتر ؿىل سصاؿات اًيؼام اًس يايس ًىفاءاث ورمازاث 

 josephألصزاض وحعول لّك سهنم ؿىل سا يس خحلَ سن انحية ٔبدصى، ويلول حوسيف صوسديرت )

schumpeter ( َلة ٔبسام اـلواظيني وظوال ٕاىل يف ُشا اًضبٔن : " اذلىوسة التس ٔبن حىون سسؤوةل سسؤوًية سع

حتليق اًـساةل، فٕاّن ُشٍ ألذريت ثلذيض ٕاؾٌلل اـلحسبٔ اطلي يديح اـلساوات تني مجيؽ اًلوى اًس ياس ية ٌَوظول ٕاىل 

اًسَعة"
1
(7 .) 

ٕاّن اًزتام اإلذازت ابذلياذ يف ذمازسة وضاظاهتا، وحصظِا ؿىل ؿسم الاحنياس ٕاىل يساؿس يف حتمي اًفصذ ٌَمسؤوًية:  -

ٔبّي هجة تلري سا ييط ؿَيَ اًلاهون سيمني يف ذاذَِا زوخ اـلسؤوًية حبير سدسـ  خاُست إلزضاء هفسِا سن 

ذالل سا ثلوم تَ سن ٔبؾٌلل، وسن مث ٕاىل ؿسم ارلصوح ؾن سا حّسذ ًِا كاهوان سن واحداث هتسف ٕاىل سا خيسم 

و اًيشء اطلي  س يسفـيا ابصلزخة ألوىل ٌ َحسير ؾن اـلسؤوًية ألذتية مث اًلاهوهية ٔلّن اـلعَحة اًـاسة ٌَحالذ. ُو

ُشٍ ألذريت متثي: " اًزتاسا كاهوهيا ال يخحسذ سن ذالل اًصقحة اطلاثية ٌَفصذ يف ثخين سَوك سـني ذون بٓدص، ٕامنا 

ثفصط ؿَيَ ٍلوؿة سن اًلواهني حتمي يف ظياهتا مجةل سن اذللوق واًواحداث اًيت يًدلي اًـمي هبا حفاػا ؿىل 

م اًـام ٌَحالذ" ، يف حني متثي اـلسؤوًية ألذتية: " اًزتاسا رسعيا تني اًفصذ وراثَ ويىون اًضمري يف رعل اًيؼا

حىٌل ـلسى حصة ٔبفـاهل سن ؿسرما، فِىي سسؤوًية رسعية ثخحلق ؾلوجهتا ؿىل سس خوى مضري سصحىة ارلعبٔ ثخجسس 

يف ثبٔهيدَ هل"
2
ة وتاسةل ؾن لّك سا يلوم تَ، ألسص اطلي جيـهل (، وابًخايل يىون لّك رسط سس ئوال سسؤوًية اتس8)

يف وضؽ يخحمي سن ذالهل تاسي اًيخاجئ الاجياتية واًسَحية اًيت سدمترغ ؾن رعل، فاـلسؤوًية ثددـِا ذامئة 

حماس حة ٌَضرط ثًهتىي ٕاسا ابًثواة جضجيـا هل ؿىل اـلواظةل يف حتمي سسؤوًيخَ ؿىل ٔبحسن وخَ، ٔبو ابًـلاة 

 َونَ سن ٔبخي ثفاذي اإلرضاز مبعاحل الٓدصين.تلية اًخعحيح سن س

  

                                                           
1
 .40، ض.2010، اًلاُصت: سؤسسة ألُصام، يًويو 10، اًس ية 39، غ.اصلميلصاظيةزياء فؤاذ ؾحس ػل، " اًلمية اًس ياس ية واًفَسفية ٌَـمَية الاهخزاتية"،  

2
 .712، ض.1994، ادلزائص: ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية،ة اإلذازيةكاهون اـلسؤوًيزص يس ذَويف،  
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ٕاّن ثليّس اإلذازت تخعحيق سدسٔب اذلياذ يساضم يف حتليق ؾيرص اًزناُة، هوهَ يؤنس ؿىل  يساضم يف حتليق اًزناُة: -

عحيـي رضوزت اًزتام اإلذازت ابـلساوات واًـساةل تني ازليؽ والاتخـاذ ؾن تافة اًسَوتاث اًسَحية اًيّت ختّي ابًسري اً 

حير متثي اًزناُة ؾيرصا ٔبساس يا سن اًـيارص اًيّت ال ميىن ثعوز كيام ٔبّي ذوةل ذميلصاظية سن ذون  ًٔلوضعة،

اًزتام اـلس ئوًني ؿىل ادذالف سس خوايهتم هبا يف ٔبذاء وػائفِم، حير جساضم يف وضؽ حّس إلساكهية دلوهئم حنو 

سعاحل افلمتؽ واس خلصاٍز هوهنا ثفيس: " ؿسم كاتَية ادليوخ  اس خزسام هفورضم ٔبو سصانزضم ًخحليق ٔبقصاط رسعية هتّسذ

ٕاىل اًفساذ، ٔبي اًيلاء وظِازت اطلسة " 
1
(. مبـىن ٔبّن ثليّس اإلذازت ابذلياذ يف ذمازسة وػائفِا سيساضم يف ٔبذاهئا ًِا 9)

ة جتـَِا ؿىل حنو سوضوؾي وظاذق ذون الاحنياس ٕاىل ٔبّي هجة، حبير حىون سس ئوةل سسؤوًية ٔبذالكية ورميي

 ثـمي ؿىل سٌح لّك ري حق حلَ.

ال خيَو ٔبّي معي حياذي فـًّل سن حتليق ؾيرص ٔبسايس يمتثي يف اًضفافية، اًضفافية:  يساضم يف حتليق  -

ا هليغ ٌَلموط واًرّسية، فٕارا تان اذلياذ يخعَة اًخـاسي سن كري اـليي لّٓي ظصف، فٕاهَ يًدلي ٔبن يمت  ابؾخحاُز

ة وواةحة ال مغوط فهيا مبـىن ٔبن يصثحط سدسبٔ اذلياذ مبفِوم اًضفافية اًيّت جسمح ًلّك فصذ ُشا اًخـاسي تعفة ؿَيي

سن الاظالغ ؿىل تافة اـلـَوساث اـلخـَلة حبيثياث وجمصايث كضية سا هوهنا متثي: ثلاسٌل اـلـَوساث واًخرصف تعصيلة 

شا اًضبٔن كس يىون ًِا ذوز حامس يف سىضوفة، فِىي ثديح ـلن هلم سعَحة يف صبٔن سا ٔبن جيمـوا سـَوساث حول ُ

اًىضف ؾن اـلساوئ ويف حٌلية سعاذلِم. ومتخغل ألهؼمة راث اًضفافية ٕاحصاءاث واةحة ًىيفية ظيؽ اًلصاز ؿىل 

اًعـيس اًـام، نٌل متخغل كٌواث اثعال سفذوحة تني بٔحصاة اـلعَحة واـلس ئوًني وثضؽ سَسةل واسـة سن 

 اـلـَوساث يف سذياول ازلِوز.

ٕاّن ضٌلن اًضفافية يف اـلـَوساث اًيّت يمت ثياكَِا تني ألصزاض واذلىوسة، ثخعَة ثوافص ؾيرص اـلعساكية       

كدي لّك يشء وسن مث اًخـاسي سـِا وفلا ٌَميعق اطلي يساضم يف حتليق سعَحة ازليؽ إبجصاس تافة اًيلاظ الاجياتية 

ط هبا ؿىل حنو سدارش ٔبو كري سدارش، حير جس خَزم ثوفري واًسَحية اًيّت متزي معي ُشٍ اذلىوسة ولّك سا يصثح

اـلـَوساث اًاكسةل ؾن خمخَف ألوضعة اًـاسة ٌَعحافة ٌوَمواظيني اًصاقحني يف الاظالغ ؿىل ٔبؾٌلل اذلىوسة وسا 

                                                           
1
، 5اصلوزت ، " ثـصيف اـلفاُمي واـلععَحاث الٔساس ية يف جمايل ٔبسَوة اذلنك واإلذازت اًـاسة"، افلَ  الاكذعاذي والاحامتؾي، سشهصت سن ألساهة اًـاسة 

 .13، ض. 2006هيويوزك، 
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و اًيشء اطلي ال  يخـَق هبا سن حواهة اجياتية ٔبو سَحية ؿىل حّس سواء ذون ٕادفاء ٔبّي سهنا رمٌل تان ثس يعا، ُو

 ميىن حتليلَ ٕااّل توحوذ اًزتام فـًّل ابذلياذ جتاٍ ازليؽ. 

 اثهيا: اذلياذ اإلذازي يف ػي اًخـسذية اًس ياس ية يف ادلزائص:    

كدي اًخعصق ًخحسيس ساكهة اذلياذ اإلذازي يف ػي اًخـسذية اًس ياس ية يف ادلزائص) سن ذالل اًيعوض        

ٔبّن ُشا اـلحسٔب ؾل يبٔذش تَ يف ؾِس ألحاذية اذلزتية هؼصا ًس يعصت فئة كَيةل  اًلاهوهية واصلس خوزية(، جتسز اإلصازت ٕاىل

ؿىل تافة سلاًيس اًسَعة ابمس اًرشؾية اًخازخيية ذمثةل يف" حزة حهبة اًخحصيص اًوظين" ابؾخحاٍز اذلزة بًٔعالئـي 

ة حهبة اًخحصيص حير هعت ؿىل ٔبّن: " حز  1963سن ذس خوز  23اًوحيس يف اًحالذ سثٌَل ٔبنسث ؿَيَ اـلاذت 

واطلي ٔبنس تسوزٍ ؿىل ٔبّن حزة حهبة  1976اًوظين ُو حزة اًعَيـة اًواحس يف ادلزائص"، وسن تـسٍ ذس خوز 

حير هط  1986وهف  اًيشء مّت اًخبٔهيس ؿَيَ يف سيثاق ادلزائص ًـام اًخحصيص اًوظين عم اذلزة اًواحس يف اًحالذ. 

: " ... ٕاّن اًيؼام اًخبٔسييس يف ادلزائص يلوم ؿىل واحسية ؿىل ثخين سدسبٔ واحسية اذلزة واًلياذت ٌَحالذ

اذلزة"
1
و سا يـين ؿسم اًسٌلخ تدضىيي ٔبّي حزة سـازط ٔبو سٌاف  دلهبة اًخحصيص اًوظين ًخفاذي بّٔي  (.10) ُو

لط حماوةل سن صبهٔنا هتسيس ٔبو سؾزؿة ساكىهتا، طلعل فذلضل اـلياظة اًـَيا يف اًحالذ تاهت خمععة ٌَمواًني ٌَحزة ف

ؿىل ٔبن ال يددؤب ٔبحس سٌعة زئي  ازلِوزية ٕاال  1963ورعل تـس حعوهلم ؿىل اًزتهية سٌَ، فلس هط ذس خوز 

تزتهية سن كدي اذلزة
2
(11) . 

وتـس ثخين اًيؼام ادلزائصي ًفىصت اًخـسذية اًس ياس ية وٕاكصاز سدسٔب اًخساول اًسَمي ؿىل اًسَعة سن ذالل        

إلزاذت اًضـحية، تان التس سن ضٌلن حياذ اإلذازت وثـاسَِا سؽ مجيؽ اـلواظيني ثـاسال اهخزاابث ىزهية جسمح تخجس يس ا

 ؿاذال سؤنست ؿىل رعل يف اًيعوض اصلس خوزية واًلاهوهية اًيّت ثيط ؿىل سدسٔب اذلياذ اإلذازي وسهنا سا يًل:

 

 

                                                           
1
 .107، ض.1986ادلزائص: حزة حهبة اًخحصيص اًوظين،  ،1986اـليثاق اًوظينحهبة اًخحصيص اًوظين، ح.ح.ذ.ص،  

 

2
 .1963سن  ذس خوز  23اـلاذت ح.ح.ذ.ص،  
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 اًيعوض اصلس خوزية واًلاهوهية: -1

 اًيعوض اصلس خوزية: -بٔ 

 : 1989* ذس خوز 

مبحسٔب اًخـسذية اًس ياس ية وحصية لّك سواظن يف اًخـحري ؾن بٓزائَ، ٕااّل ٔبهَ ؾل ييط  1989زمغ ٕاكصاز ذس خوز        

رصاحة ؿىل سدسٔب حياذ ادلِاس اإلذازي وانخف  ابإلصازت ٕاىل سـىن رعل يف ؿسذ سن اـلواذ، سهنا سا خاء يف ٕاظاز 

ٔبسام اًلاهون وال ميىن ٔبن يخشزغ تبٔي متيزي يـوذ سخدَ  سٌَ واًيّت ثيط ؿىل ٔبّن: " لّك اـلواظيني سواس ية 28اـلاذت 

 ٕاىل اـلوصل، ٔبو اًـصق، ٔبو ادلً  ٔبو ٔبي رشظ، ٔبو ػصف بٓدص رسيص ٔبو احامتؾي".

ًلس حصض اـلرشغ ادلزائصي سن ذالل ُشٍ اـلاذت ؿىل ٕاكاسة اًـسل تني مجيؽ اـلواظيني واًخـاسي سـِم ؿىل        

وكاث اًفصذية ٔبو اـلوضوؾية اـلوحوذت تيهنم تاالدذالف يف اًـصق، ٔبو ادلً ، بٔو كسم اـلساوات تلغ اًيؼص ؾن اًفص 

اـلصانز الاحامتؾية، ٔبو كري رعل سن الادذالفاث ٔبو ألس حاة اًيّت كس حتول ذون اًخجس يس اًفـًل ـلحسٔب اـلساوات 

نزي ؿىل رضوزت ثعحيق سدسبٔ تيهنم، وكس ٔبصاز اـلرشغ يف ٕاظاز ُشٍ اـلاذت ٕاىل فىصت اذلياذ اإلذازي سن ذالل اًرت 

اـلساوات اًلاهوهية تني مجيؽ اـلواظيني، سـخربا ٕاايٍ سـيازا ٔبساس يا التس سن الاًزتام تَ ًضٌلن ؿسم اٍمتيزي تيهنم ٔلي 

 سخة سن ألس حاة اـلشهوزت بٓهفا.

ساؿست ؿىل جتس يسٍ ثـخرب اذلصية سن اـللوساث اًصئيس ية اـلـربت ؾن فىصت  ٌَحياذ اإلذازي، وسن اًـواسي اـل        

ا سن سـاين ًـسم اًخلييس، اإلهصاٍ، ٔبو اإلحداز ؿىل اؾامتذ فـي ٔبو زٔبي سـني، وكس ٔبصازث اـلاذت  ُص ـلا حتمهل يف حُو

سن ُشا اصلس خوز ٕاىل ُشا  اـلـىن حير خاء فهيا: " ال سساش حبصسة حصية اـلـخلس وحصسة حصية اًصٔبي". ٕاىل  35

 حصايث اًخـحري وٕاوضاء ازلـياث والاحامتغ سضموهة ٌَمواظن".: " 39خاهة سا هعت ؿَيَ اـلاذت 

نٌل ٔبصاز اـلرشغ اصلس خوزي ًفىصت اذلصية يف افلال اًس يايس حير ٔبنس ؿىل حق اـلواظيني يف ادذياز        

و سا وسدضفَ سن هط اـلاذت  ِم : " اًضـة حص يف ادذياز ذمثَيَ" ،وكس هٍو ٔبيضا ٕاىل حل 10ذمثَهيم ادذيازا حصا، ُو

سٌَ، ٕاىل خاهة ثبٔهيسٍ ؿىل رضوزت ضٌلن اـلساوات يف  40يف ٕاوضاء ازلـياث راث اًعاتؽ اًس يايس يف ٕاظاز اـلاذت 

سٌَ.سؽ ألذش يف ؿني الاؾخحاز  30لّك اذللوق واذلصايث اًس ياس ية زليؽ اـلواظيني، حير خاء رعل يف هط اـلاذت 

سن  9يف خمخَف اـلؤسساث ًخحليق ُشا اًلصط، وكس ٔبصازث اـلاذت ثوفري تافة اإلساكانث اـلاذية، اـلاًية واًخرشية 
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اصلس خوز ٕاىل ُشا اـلـىن سؤنست ؿىل ٔبهَ: " ال جيوس ٌَمؤسساث ٔبن ثلوم ابـلٌلزساث اإلكعاؾية، وادلِوية،واقلسوتية 

 ٔبو إبكاسة ؿالكاث الاس خلالل واًخـحئة".

ـَق تفىصت اذلياذ اإلذازي، ُو ؿسم اًخعصق ٕاًيَ فامي يخ 1989ٕاّن سا ميىن اس خزالظَ سن ذالل ذس خوز       

ؿىل حنو سدارش ٔبو رصحي، وٕامنا متت اإلصازت ٕاًيَ يف اـلواذ ساتلة اطلهص سن ذالل تـغ اـلحاذئ اًيت ثسل ؿىل 

 سـياٍ تاذلصية، ؿسم اٍمتيزي، اـلساوات، اسددـاذ اقلسوتية ورعل يف خمخَف افلاالث وسهنا افلال اًس يايس.

 :1996ذس خوز * 

إبكصاز رصحي، واحض وسدارش خبالف سا تان ؿَيَ اًوضؽ  1996حيض سدسٔب اذلياذ اإلذازي يف ٕاظاز ذس خوز       

، ٕااّل ٕاّن ُشا ال يـين ذٍَو سن تـغ اـلواذ اًيت ٔبصازث ٕاىل سـياٍ وتان سٌعوظا ؿَيَ يف ٕاظاز 1989يف ذس خوز 

 36ؤنس ؿىل ؿسم حواس اـلٌلزسة ادلِوية ٔبو اقلسوتية، اـلاذت اًيّت ث 10سثال، اـلاذت  9اصلس خوز اًساتق، سهنا اـلاذت

واًيّت ثيط ؿىل حصية اًضـة يف ادذياز ذمثَيَ، ٕاىل خاهة سا  10واًيّت ثؤنس ؿىل حصية اًصٔبي والاؾخلاذ، اـلاذت 

 اًس يايس. واٌَّخان ثيعان ؿىل حصية ٕاوضاء ازلـياث وسهنا ازلـياث راث اًعاتؽ 42و 41وزذ يف لّك سن اـلاذثني 

سٌَ واًيت خاء فهيا: "  23يف اـلاذت  1996جتسسث اإلصازت اًرصحية ـلحسٔب اذلياذ اإلذازي يف ٕاظاز ذس خوز        

ؿسم حتزي اإلذازت يضميَ اًلاهون"، مبـىن ٔبّن اإلذازت سس ئوةل سسؤوًية سعَلة ؾن لّك سا يعسز ؾهنا سن ٔبكوال 

ـاسَني سـِا، ٔلّن ازليؽ سدساوون ٔبسام اًلاهون طلعل ال يًدلي متيزي بّٔي ؤبفـال سن صبهٔنا اإلذالل حبياذُا جتاٍ اـلخ

 ٔبحس ؾن الٓدص.

سٌَ ؿىل ٔبّن اًوسيص ألول يخىفي  85وسن ٔبخي ضٌلن اًخجس يس اًفـًل ـلحسٔب اذلياذ اإلذازي، هعت اـلاذت        

اء رمارما وواحداهتا ؿىل حنو ؿاذل مبِمة سري اإلذازت اًـموسية، اًيشء اطلي يرتثة ؾيَ سسؤوًية اإلذازت يف ٔبذ

 وسٌعف تني ازليؽ.

 اًيعوض اًلاهوهية: -ة

/89* اًلاهون زمق 
1

اـلخـَق تيؼام الاهخزاابث مبحسٔب اذلياذ اإلذازي  89/13ًلس ٔبكص اًلاهون اًـضوي زمق   (:12)13

ٌَ: " جتصي الاسدضازاث س  25ورضوزت الاًزتام تخعحيلَ يف تافة اًـمَياث الاهخزاتية، حير خاء يف هط اـلاذت 

                                                           
1
 .1989ٔبوث  7، اًعاذزت يف26، اًس ية32، غادلصيست اًصمسية، يخضمن كاهون الاهخزاابث، 1989ٔبوث  7سؤزد يف  89/13ح.ح.ذ.ص، كاهون زمق  
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الاهخزاتية حتت سسؤوًية اإلذازت، ًواكفة ٔبؾواهنا الاًزتام ابذلياذ جتاٍ مجيؽ اـلرتذسني، وؿسم اـليي ٔلّي ظصف تان، 

حير ثلؽ ؿىل ؿاثق ُشٍ اإلذازت سسؤوًية حفغ وضٌلن حصة وصفافية ُشٍ الاهخزاابث، رعل ٔبّن قياة اًخعحيق 

افذلاز ُشٍ الاهخزاابث ٔلذىن رشوظ وسـايري اًزناُة واًضفافية اًيّت جتـي سهنا اًفـًل ٌَحياذ سن كدَِا يـين 

اهخزاابث ثـمي ؿىل حىصي  سداذئ اصلميلصاظية يف ادذياز ذمثًل اذلنك، هوهنا ٔبذات ثـرّب يف ألساش ؾن اإلزاذت اذلصت 

 واًعاذكة ٌَضـة سن هجة، وثـعي ٌَيؼام اًس يايس رشؾيخَ سن هجة ٔبدصى.

يف س ياق الاهخزاابث ذامئا، وسن بٔخي ضٌلن سالسهتا وىزاُهتا سن ذالل اًخعحيق اًفـًل ـلحسبٔ اذلياذ و       

سٌَ ؿىل ٔبذاء كسم اٍميني سن ظصف ٔبؾضاء ساكثة اًخعويت هكحسٔب ٔبذاليق  33اإلذازي فهيا، ٔبنسث اـلاذت 

 اًخعويت اٍميني اليٓت: يساؿسضم وحيهّثم ؿىل اٍمتسم واًـمي تَ، حير خاء فهيا: " يؤذي ٔبؾضاء ساكثة 

) اكسم ابؼل اًـًل اًـؼمي ٔبن ٔبكوم مبِاسم جلّك ٕاذالض وحياذ، ؤبثـِس ابًسِص ؿىل ضٌلن ىزاُة اًـمَية 

 الاهخزاتية(. 

: 97/07* كاهون 
1

اـلخـَق تيؼام الاهخزاابث كس ظسز يف  97/07جتسز اإلصازت ٕاىل ٔبّن اًلاهون اًـضوي زمق ( 13):

سن كدي اًصئي ) ًياسني سزوال(،  1995امتذ سا يسم  ابٌَجية اًوظيية ـلصاكدة الاهخزاابث ؿام وكت تان كس مت فيَ اؾ

واٌَّخان ال ختخَفان يف سضموهنٌل ؾن اـلاذثني   41و30وكس ثعصق ُشا اًلاهون ًفىصت اذلياذ اإلذازي يف لّك سن اـلاذثني 

ؿىل سسؤوًية اإلذازت ؤبؾواهنا ؿىل  97/07سن كاهون  3،  حير ٔبنسث اـلاذت 89/13سن اًلاهون زمق  33و25

سٌَ ؿىل اًخبٔهيس ؿىل ٔبذاء كسم  41الاسدضازاث الاهخزاتية اهعالكا سن الاًزتام مبحسبٔ اذلياذ، يف حني زنزث اـلاذت 

اٍميني ٔلؾضاء ساكثة اًخعويت ابًزتام سدسٔب اذلياذ يف اًـمَية الاهخزاتية. حير هتسف لّك سن ُاثني  اـلاذثني ٕاىل 

 ر اذلياذ هكحسٔب ٔبسايس سن كدي اإلذازت ًضٌلن سالسة وىزاُة اًـمَية الاهخزاتية.اختا

01/: 12* كاهون 
2
اـلخـَق تيؼام الاهخزاابث، ؾن كرٍي سن اًلواهني  12/01ال خيخَف اًلاهون اًـضوي زمق  (:14)

ضٌلن اًسري اذلسن  اًساتلة سن حير سضموهَ وحصظَ ؿىل رضوزت حياذ اإلذازت يف اًـمَية الاهخزاتية سن ٔبخي

                                                                                                                                                                                            
 

1
سازش  6، اًعاذزت يف 12غ ادلصيست اًصمسية،يخضمن اًلاهون اًـضوي اـلخـَق تيؼام الاهخزاابث،  1997سازش ، 6سؤزد يف  97/07ح.ح.ذ.ص، كاهون زمق  

1997. 

2
   .2011ذيسمرب  26، اًعاذزت يف 49، اًس ية1غ  ادلصيست اًصمسية،، يخـَق تيؼام الاهخزاابث، 2012ييايص  14، سؤزد يف 12/01كاهون زمق ح.ح.ذ.ص،  - 
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سٌَ واًيّت هعت  37ًِا، واًوظول ٕاىل هخاجئ ىزهية وظاذكة ثـرّب فـال ؾن اإلزاذت اًضـحية، سهنا سا خاء يف ٕاظاز اـلاذت 

ؿىل ٔبن: "  يؤذي ٔبؾضاء ساكثة اًخعويت وألؾضاء اإلضافيون اٍميني اليٓت: ) اكسم ابهل اًـًّل اًـؼمي ٔبن ٔبكوم 

 ثـِس ابًسِص ؿىل ضٌلن ىزاُة اًـمَية الاهخزاتية(.مبِاسم إبذالض وحياذ، وبٔ 

اًيّت ثيط ؿىل ٔبن : " جتصي الاسدضازاث الاهخزاتية حتت سسؤوًية  160هف  اًيشء ييعحق ؿىل اـلاذت        

 اإلذازت اًيّت يَزتم ٔبؾواهنا اًزتاسا ظازسا ابذلياذ ٕاساء ألحزاة اًس ياس ية واـلرتذسني".

حتصض اًسَعة ادلزائصية مبياس حة لّك اس خحلاق اهخزايب ؿىل اختار ٍلوؿة ذ اإلذازي: اًضٌلانث اًصئيس ية ٌَحيا-2

سن اإلحصاءاث اًلاهوهية اًِاذفة ٕاىل ضٌلن اًسري اًعحيـي ٌَـمَية الاهخزاتية جلّك ىزاُة وصفافية، وسن تني سا يمت 

 الاؾامتذ ؿَيَ جنس سا يًل:

 دلان سصاكدة الاهخزاابث: -بٔ 

اًوظيية ـلصاكدة الاهخزاابث ٕاحسى ٔبضم الًٓياث اـلـمتست يف سخيي حىصي  سدسبٔ اذلياذ اإلذازي،  متثي اٌَجان      

ا ُيئة جسِص ؿىل حسن سري اًـمَية الاهخزاتية سن تساية ثيعيهبا ٕاىل كاية اإلؿالن اًصمسي ؾن هخاجئِا وفلا  ابؾخحاُز

 ة . ًيؼام اهخزايب ؿاذل وحّص يـمي ؿىل حىصي  اهخزاابث صفافة وىزهي

مبوحة اـلصسوم زمق  1995ًلس مّت جضىيي ٔبول دلية وظيية سس خلةل ـلصاكدة اًـمَية الاهخزاتية يف ادلزائص ؿام       

، تياء ؿىل اًلصاز اطلي ٔبذىل تَ زئي  اصلوةل 1995هومفرب  15اـلخـَق مبصاكدة الاهخزاابث اًصئاس ية ًيوم  95/269

واز اطلي مجـَ ابًعحلة اًس ياس ية وافلمتؽ اـلسين حول ٔبطمية ورضوزت ًياسني سزوال( ؿىل ٕاثص اذلاًس يس بٓهشاك ) 

اؾامتذ بًٓية ًضٌلن حصة وسالسة اًـمَية الاهخزاتية، حير ثـخرب اٌَجية اًوظيية ـلصاكدة الاهخزاابث: " ُيئة سؤكذة 

َِا سن يوم ثيعيهبا ٕاىل ًِا فصوغ حمَية حمتخؽ تعالحية سذاتـة سسى كاهوهية سري اًـمَية الاهخزاتية ؿرب خمخَف سصاح 

كاية اإلؿالن اًصمسي ؾن اًيخاجئ، ورعل ٌَمصاكدة اًفـَية مبا يضمن احرتام اًلاهون وىزاُة الاهخزاابث وجيسس حياذ 

اإلذازت يف ػي احرتام اصلس خوز وكواهني ازلِوزية"
1
(15) . 

اـلمتثةل ٔبساسا يف سصاكدة سسى يوحض ُشا اًخـصيف خَيا، ٕاحسى ٔبضم ظالحياث دلية سصاكدة الاهخزاابث و        

احرتام اًلاهون وسعاتلة سا مّت ثيفيشٍ سؽ سا ُو سسعص هؼصاي، سؤنسا ؿىل رضوزت اًزتام اإلذازت ابذلياذ سن ٔبخي 

                                                           
1
 14، اًعاذزت يف 1غ ادلصيست اًصمسية،، يخـَق ابٌَجية اًوظيية اـلس خلةل ـلصاكدة الاهخزاابث اًصئاس ية، 1999ييايص  4سؤزد يف ، 01-99صسوم زئايس زمق س 

 .  4،ض.1998ذيسمرب 
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ثعحيق ُشٍ اًلاية وفق سا ييط ؿَيَ اًلاهون ًخحليق اهخزاابث ثدسم ابًضفافية واًزناُة. وحمتثي تـغ اـلِام اًيّت 

 ان فامي يًل:ثلوم هبا ُشٍ اٌَج
1
(16) 

 اًـمي ؿىل سصاكدة اًـمَياث الاهخزاتية، وحياذ ألؾوان اـللكفني هبا. -

 اًليام جزايزاث سيساهية ـلـايية سسى ثعاتق  اًـمَياث الاهخزاتية سؽ ٔبحاكم اًلاهون. -

ا يف سصحةل ثيؼمي وسري ٕادعاز اًِيئاث اًصمسية اـللكفة ثسري اًـمَية الاهخزاتية جلّك جتاوس بٔو سالحؼة يمت سـايًهت -

 اًـمَية الاهخزاتية.

 اس خالم وسخ اًعـون سن اـلرتذسني وألحزاة اًس ياس ية. -

 ٕاؿساذ وورش ثلازيص سصحَية، وثلصيص ثليميي ؿام يخـَق تدٌؼمي وسري اًـمَية الاهخزاتية.  -

ؿست مبياس حة لّك اس خحلاق ٌَـمي  وكس معَت ادلزائص ؿىل ثبٔسي  دلان اـلصاكدة اًوظيية سهنا، اًفصؾية واـلسا       

ؿىل حنو سذاكسي ًضٌلن حياذ اإلذازت، واذليَوةل ذون حسوج ٔبّي جتاوس سن صبٔهَ اإلذالل ٔبو اًدضىيم تزناُة 

 اًـمَية الاهخزاتية. 

ية: -ة  اـلالحؼة اصلًو

ًيّت جسِص ؿىل ٕاّن ضٌلن ٕاحصاء اهخزاابث صفافة وىزهية، يلذيض ثوفري ٍلوؿة سن الًٓياث واًضرعياث ا      

ضٌلن حتليق ُشا اًِسف، وسن تني ُشٍ الًٓياث وحوذ سالحؼني ذًويني هؼصا الزثحاظ فىصت اذلياذ مبفِوم اًصكاتة 

ية سن ذالل كسزهتا ؿىل اؾامتذ اًخليمي اًضاسي واـلس خلي وكري اـليحاس ٌَـمَية الاهخزاتية، ويـّزس سن صفافيهتا  اصلًو

   ثـزيز زلة اًضـة هبا واًصفؽ سن وس حة سضازنهتم فهيا.وسعساكيهتا، ٕاىل خاهة كسزهتا ؿىل

حوكن اًلاية اًصئيس ية ٌَخسذي اصلويل ـلصاكدة الاهخزاابث يف سساؿست اصلول ؿىل حتليق اًضفافية واًزناُة يف        

اابث الاهخزاابث ذون اًخسذي يف ٕاذازهتا ٔبو يف صؤوهنا اصلاذَية ، وكس حسذ " ٕاؿالن اـلحاذئ ـلصاكيب الاهخز

ية واًيّت 2005اصلًويني" اـلؤس  يف ؿام  ، ألوضعة اـليوظة هبم سن ذالل اًخـصيف اطلي كسسَ ـلـىن اـلصاكدة اصلًو

يلعس هبا: " ازلؽ اـليؼم واًضاسي واصلكيق ٌَمـَوساث اـلخـَلة ابًلواهني وألساًية واـلحاذئ اًيّت ثخـَق إبذازت معَية 

                                                           
1
، 2011ذيسمرب  26، اًعاذزت يف 49ًس ية، ا1غ  ادلصيست اًصمسية،، يخـَق تيؼام الاهخزاابث، 2012ييايص  14، سؤزد يف 12/01كاهون زمق ح.ح.ذ.ص،  

 .6ض.
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 ثخـَق تحيئة الاهخزاابث تعفة ؿاسة، واًخحَيي اـلخرعط وكري اـليحاس ًخغل الاهخزاابث، واًـواسي ألدصى اًيّت 

اـلـَوساث، ووضؽ ارلالظة حول ظحيـة اًـمَية الاهخزاتية اؾامتذا ؿىل ٔبؿىل سـايري، ذكة اـلـَوساث، وؿسم احنياس 

اًخحَيالث"
1
(17)   . 

ـىن ثرتنز ٔبساسا: يف اًسِص ؿىل حفغ سالسة وصفافية ٕاّن اًوػيفة اًصئيس ية ٌَمصاكدني اصلًويني وفلا ًِشا اـل      

ا، وٕامنا اًـمي ؿىل ثلسمي ضٌلانث ٔبنرث ـلعساكيهتا  اًـمَية الاهخزاتية جلّك ٕاذالض وحياذ وؿسم اًخسذي يف جس يرُي

 سا يـزس زلة اقلىوسني يف اـلمثَني اطلين ظوثوا ؿَهيم وادذازوضم حاّكسا ؿَهيم.

ا ؿىل ذؾوت اـلالحؼني اصلًويني سن ٔبخي سصاكدة سري اًـمَياث الاهخزاتية هبسف وكس حصظت ادلزائص ذامئ       

رسعية  300سثال ذؾوت سا يلسز ة  1995ضٌلن حصهتا وسالسهتا، فلس مّت مبياس حة الاهخزاابث اًصئاس ية ًـام 

ية ذمثةل ًلّك سن  سٌؼمة ألدم اـلخحست، خاسـة اصلول اًـصتية وسٌؼمة اًوحست اإلفصيلية ذًو
2
جرشيـاث  . ويف(18)

( 500)      2012سالحغ ذويل،  يف حني تَف ؿسذضم يف جرشيـاث  200تَف ؿسذ اـلالحؼني اصلًويني  1997

سالحغ ذمثَني ًلّك سن:الاحتاذ اإلفصيلي، الاحتاذ ألوزويب، ادلاسـة اًـصتية، سٌؼمة اًخـاون اإلسالسم، سٌؼمة 

سيخنيألدم اـلخحست وسٌؼمخني ٔبسصيىيخني كري حىو 
3
(19). 

ا زئاسة ازلِوزية تبطٔمية نربى يف ثسؾمي سلاظسُا ًخحليق اهخزاابث اًخـَاميث :   -ح حتىض اًخـَاميث اًيّت ثعسُز

ا وس يةل حتّر ؿىل رضوزت اـلضازنة الاهخزاتية سن انحية، وؿىل رضوزت اًزتام اإلذازت تواحة  حصت وىزهية، ابؾخحاُز

ا جنس ؿىل سخيي اـلثال: اذلياذ جتاٍ تافة ألظصاف اـلضازنة  يف  الاهخزاابث، وسن تني اًخـَاميث اًيّت مّت ٕاظساُز

،اًخـَمية  2002ٔبفصيي  16 ، اًخـَمية اًصئاس ية اًعاذزت1997ٔبنخوجص  23اـلؤزذة يف  16اًخـَمية اًصئاس ية زمق 

                                                           
1
 .64، ض.2011،  اًلاُصت: سؤسسة ألُصام، 11، اًس ية 41غ.  اصلميلصاظية،حسن سالسة،" اًصكاتة اصلًوية واـلسهية ؿىل الاهخزاابث"،  

 

2
 .151، ض.2007، ادلزائص: ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية،هؼام اهخزاة زئي  ازلِوزية يف ادلزائصٕاذزي  توهصا،  

 

3
يست.ج، "    .6، ض.2012ساي  3، 1389، غاٍهنازسالحؼا ؾن ادلاسـة اًـصتية يوم ألحس اـللدي يف ادلزائص"،  132ُس
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ر ؿىل رضوزت اًزتام ، ولكِا حت2009فيفصي  7ًصئاس ية اًعاذزت يف اًخـَمية ا، 7/2/2004اًصئاس ية اًعاذزت يف 

 اإلذازت وألؾوان اًـموسيني ابذلياذ ٔبزياء الاهخزاابث.

 ذامتة:

يف ألذري، ميىن اًلول ٔبّن ثخين ادلزائص ًيؼام اًخـسذية اًس ياس ية كس ساضم تفذح افلال ٌَميافسة تني        

ٌلانث اـلساؿست ًخحليق رعل ألحزاة واًخيازاث اًس ياس ية ًدس يري اًضؤون اًـاسة ٌَحالذ، ومعي ؿىل ثوفري اًض

سهنا اًخبٔهيس ؿىل ثعحيق سدسبٔ اذلياذ اإلذازي، ٕااّل ٔبّن جتس يس ُشا اـلحسٔب ؿىل ٔبزط اًواكؽ ال يزال تـيسا يف ػّي 

 قياة اًوؾي واـلسؤوًية سن كدي اًلامئني هبا سن هجة، وقياة الًٓياث اًصكاتية واًـلاتية اًفـَّية سن هجة ٔبدصى .

 اـلصاحؽ:

 Jean- jacques langendorf, histoire de la neutralité : une perspective, 2007  

 ،1976، سرص : سعاتؽ ذاز اـلـازف،  2، ظ1اـلـجم اًوس يط، ٕاجصاُمي او  وبٓدصون، ح 

  ،"ذفاحص هبَويل ٔبتو اًفضي، فوقوًو اذلحية، " سدسبٔ حياذ اـلوػف اًـموسم يف اًـمَية الاهخزاتية

 . ادلزائص: لكية اذللوق واًـَوم اًس ياس ية 2011 ، افصيياًس ياسة واًلاهون

  ،"حول: ٕاظالخ اًيؼام  سَخل  وظيناًسـيس سَاميين، " حياذ اإلذازت ورشظ ًزناُة اًـمَية الاهخزاتية

 9-8اًرضوزاث والًٓياث، ادلزائص: لكية اذللوق واًـَوم اًس ياس ية، خاسـة حيجي،  -الاهخزايب يف ادلزائص

 2010ذيسمرب 

 1976، اًلاُصت: سىذحة الاجنَو اـلرصية، ٔبظول اإلذازت اًـاسة ذزويش، ًيىل حالك، ؾحس اًىصمي 

  ،2002اًلاُصت: ذاز اٍهنضة اًـصتية،  اـلوػف اًـام وذمازسة اذلصية اًس ياس ية،ؿًل ؾحس اًفذاخ َلس ذَيي  

  ،"10، اًس ية 39، غ.ةاصلميلصاظيزياء فؤاذ ؾحس ػل، " اًلمية اًس ياس ية واًفَسفية ٌَـمَية الاهخزاتية ،

 2010اًلاُصت: سؤسسة ألُصام، يوًيو 

  ،1994، ادلزائص: ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية،كاهون اـلسؤوًية اإلذازيةزص يس ذَويف  

 ثـصيف اـلفاُمي واـلععَحاث ألساس ية يف افلَ  الاكذعاذي والاحامتؾي، سشهصت سن ألساهة اًـاسة " ،

 2006، هيويوزك، 5اصلوزت اسة"، جمايل بٔسَوة اذلنك واإلذازت اًـ
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  ،1986ادلزائص: حزة حهبة اًخحصيص اًوظين،  ،1986اـليثاق اًوظينحهبة اًخحصيص اًوظين، ح.ح.ذ.ص  

 - ادلصيست اًصمسية، يخضمن كاهون الاهخزاابث، 1989ٔبوث  7سؤزد يف  89/13ح.ح.ذ.ص، كاهون زمق ،

 .1989ٔبوث  7، اًعاذزت يف26، اًس ية32غ

 يخضمن اًلاهون اًـضوي اـلخـَق تيؼام  1997سازش ، 6سؤزد يف  97/07ن زمق ح.ح.ذ.ص، كاهو

 .1997سازش  6، اًعاذزت يف 12غ ادلصيست اًصمسية،الاهخزاابث، 

  ،ادلصيست اًصمسية،، يخـَق تيؼام الاهخزاابث، 2012ييايص  14، سؤزد يف 12/01كاهون زمق ح.ح.ذ.ص 

   .2011ذيسمرب  26، اًعاذزت يف 49، اًس ية1غ 

  يخـَق ابٌَجية اًوظيية اـلس خلةل ـلصاكدة الاهخزاابث 1999ييايص  4سؤزد يف ، 01-99سصسوم زئايس زمق ،

  1998ذيسمرب  14، اًعاذزت يف 1غ ادلصيست اًصمسية،اًصئاس ية، 

  ،ادلصيست اًصمسية،، يخـَق تيؼام الاهخزاابث، 2012ييايص  14، سؤزد يف 12/01كاهون زمق ح.ح.ذ.ص 

  2011ذيسمرب  26، اًعاذزت يف 49، اًس ية1غ 

  ،"ية واـلسهية ؿىل الاهخزاابث ،  اًلاُصت: 11، اًس ية 41غ.  اصلميلصاظية،حسن سالسة،" اًصكاتة اصلًو

 2011سؤسسة ألُصام، 

  ،2007، ادلزائص: ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية،هؼام اهخزاة زئي  ازلِوزية يف ادلزائصٕاذزي  توهصا  

  " ،يست.ج ، اٍهنؼازؼا ؾن ادلاسـة اًـصتية يوم ألحس اـللدي يف ادلزائص"، سالح 132ُس

 2012ساي  3، 1389غ
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 "1996اًخـسيالث اصلس خوزية "كصاءت يف حمخوى اإلكرتاحاث اـلخـَلة تسس خوز 

 

 خاسـة ألقواظ،زاتؼحي ًؼررض اصلنخوز/      

 ؾيست جنات ،خاسـة ألقواظ  /و ألس خارت      

 :ســـلسسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة

س خوز اًلاهون ألمس  ٔلي ذوةل، حير حيسذ صلك اصلوةل وهؼاسَ اذلنك فهيا ويحني اًسَعاث يضلك اصل      

اًـاسة فهيا )اًدرشيـية، اًلضائية، اًخيفيشية( ويوسغ اًـالكة فامي تيهنا ابإلضافة ٕاىل ٕاكصاٍز ٌَحلوق واذلصايث 

 ألساس ية اـلىفوةل ًٔلفصاذ.

سايس ٔلي ذوةل فٕان اـلزيت ألساس ية ٌَيعوض اصلس خوزية عم مسو وٕارا تان اصلس خوز يـخرب اًلاهون الٔ       

كواؿسُا سلازهة سؽ ابيق اًيعوض اًلاهوهية ألدصى، ألسص اطلي يفصط رضوزت سسايصت اًيعوض اًلاهؼوهيـــة 

وؾية، ٕاال ٔبن سدسبٔ ألذهؼؼؼ  ٌضلس خوز اًـــشي يـــخرب يف مقة اًِصم اًلاهوين يف ثـــسزح اًلواهيؼؼؼن ٕاحرتاســا ـلدـسبٔ اـلرش 

اًسمو ُشا ال يـين ؿسم ٕاساكهية ثـسيي اًيعوض اصلس خوزية، ٕار ال تس سن ثـسيي اصلس خوز حىت يسايص ثعوزاث 

واـلس خجساث اذلاظةل اًيت متَهيا خمخَف اًؼصوف اًس ياس ية واإلحامتؾية واإلكذعاذية اًيت ثـصفِا ٔبو جضِسُا 

 اصلوةل.

خرب رضوزت كاهوهية ٔبساس ية تي وحمتية جتـهل يواهة ويسايص سا ٕاس خجس سن وؿَيَ فٕان اًخـسيي اصلس خوزي يـ     

 ٔبوضاغ.

ٕان اصلساثري ادلزائصية دضـت ًخـسيالث سذخاًية فصضهتا ألوضاغ اًيت واهجهتا اًحالذ واًيت ٔبسَت رضوزت      

اعم ادلزائص جس خـس جمسذا ًخـ سيي ذس خوزي يصثلة سواهجهتا ٕاؿاذت اًيؼص يف اًوزيلة اصلس خوزية ادلزائصية، ُو

 ظسوزٍ يف اـلس خلدي اًلصية.   

ٔبساسني هـاجل يف ألول سضمون اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة ورعل سدحثني ٕازاتييا ثلس مي اصلزاسة ٕاىل 

اًثاين فٌرععَ ٔلضم اـلالحؼاث اـلخـَلة  ـلححركرتاحاث اـلخـَلة ابًخـسيي اصلس خوزي ٔبسا اإبسدرشاف حمخوى االٕ 
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س خوزية اـلصثلدة ورعل تدسَيط اًضوء ؿىل خمخَف اإلظالحاث اصلس خوزية اًيت حيمَِا اًخـسيي ابًخـسيالث اصل

 .اصلس خوزي 

 ادلزائصي اذلايل س خوز اصلكؼؼؼصاءت فؼؼؼي  اـلححر ألول:

و تشعل ييؼم هواحؼؼي اذليات اكلخَفة فهيا يـخرب اصلس خوز اـلصحــؽ اًلاهوهؼي ألؿَؼ  ٔلي ذوةل، ُو
1
. 

تـمفِوسـَ اًس ياسؼي واًلاهوين ٔبحـس سلوساث اصلوةل اصلميلصاظية ٔبو ذوةل اًلاهون، ابؾخحاٍز فِو يضىـي 

اإلظاز اًلاهوين ألمس  ٌَخـحري ؾن اإلذازت اًضـحية
2
حير يخضمن ٍلوؿة اًلواؿس اًلاهوهية ألساس ية اًيت ثيؼم  

عاظاهتا واًـالكة فامي تيهنا، ٕاضافة ٕاىل صلك اصلوةل وهؼام اذلنك فهيا وثخيان اًسَعاث اًـاسة فهيا وحتسيس ادذ

 حتسيسٍ ذللوق ألفصاذ وحصايهتم واًوسائي اـللصزت سلايهتا.

وـلا تان اصلس خوز يـرب ؾن ٔبمس  وزيلة يف اصلوةل فٕان لك اصلساثري ثعحو حنو اًىٌلل وجسـ  خاُست تبٔن 

 ا اس خجس سن ٔبوضاغ ابصلوةل.حىون ٔبفضي وزيلة ثـرب ؾن اإلزاذت اًضـحية، حىت حىون ٔبنرث كسزت ذلنك س

وؿَيَ جضلك اـلصاحـة اصلس خوزية سعَحا ٔبساس يا يسمح تدٌليح ٔبو ثـسيي اصلس خوز حىت يىون ٔبنرث 

 حامتؾية اذلاظةل ابصلوةل.كذعاذية واالٕ سالمئة كلخَف اًؼصوف اًس ياس ية واالٕ 

ًيؼام اًس يايس ٌَخىيف ثـس معَية ٕاحصاء اًخـسيالث ؿىل اصلس خوز ٔبحس الًٓياث اًلاهوهية اًيت يددـِا ا

كذعاذي وسؽ اًخلرياث اًيت ثعصٔب ؿىل اًحًية اًخحخية ٌَمجمتؽإ احامتؾي والاسؽ واكـَ االٕ 
3
. 

 فِىي جضلك تشعل ٔبحس سٌاشم اإلظالخ اصلس خوزي ابصلوةل.

                                                           
1
ية يف الث اصلس خوزٔب. جن ًلويين ؾحس اسليس، ٔب. اصلخ ؾحس اـلاعل، اًخعوز اصلس خوزي ادلزائصي وٕاصاكًية ذوةل اًلاهون، اـلَخل  اصلويل اًثاين حول اًخـسي – 

 .333، ض 2008اًحضلان اًـصتية، لكية اذللوق واًـَوم اًس ياس ية، خاسـة ؾٌلز زَيجي ألقواظ، ساي 

2
ذللوق واًـَوم ذ. سععف  جن خَول، ٔبي زكاتة ذمازسة ؿىل ثـسيي اصلس خوز، اـلَخل  اصلويل اًثاين حول اًخـسيالث اصلس خوزية يف اًحضلان اًـصتية، لكية ا – 

 .196، ض 2008ٌلز زَيجي ألقواظ، ساي اًس ياس ية، خاسـة ؾ

3
اًحضلان اًـصتية،  ذ. زهس حوكت َلوذ، ٕاصاكًية ذوز افلمتؽ اـلسين واًخـسيالث اصلس خوزية يف اًـصاق اـلَخل  اصلويل اًثاين حول اًخـسيالث اصلس خوزية يف – 

 .21، ض 2008لكية اذللوق واًـَوم اًس ياس ية، خاسـة ؾٌلز زَيجي ألقواظ، ساي  
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حير ثححر اـلصاحـة اصلس خوزية ؾن ٕاحساج ثواسن سـلول تني اًصقحة يف حىييف اصلس خوز سؽ 

ة وتني اًصقحة يف اقلافؼة ؿىل بٔظهل سن هجة اثهية، فِىي ثمت يف ٕاظاز ٕاس متصازية اًيؼام اذللائق ادلسيست سن هج

اًلامئ واـلؤسساث اًلامئة فيَ
4
. 

ًولس ؾصفت ادلزائص ٔبزتؽ معَياث سصاحـة ٌضلساثري
1
. 

ٔبول ذس خوز ؾصفذَ اًحالذ تـس الاس خلالل 1963سخمترب  10ؤبؾخرب ذس خوز 
2
 22مث ثالٍ ذس خوز  

1976هومفرب 
3
1989فيفصي  28مث ذس خوز  

4
 . 

1996هومفرب  28ابإلضافة ٕاىل ذس خوز 
5 

 واـلـسل تؼ: 

ٔبفصيي  14اـلؤزذة يف  25اًعاذز ابدلصيست اًصمسية زمق  2002ٔبفصيي  10اـلؤزد يف  03-02اًلاهون  .بٔ  

2002. 

مفرب هو  16اـلؤزذة يف  63اًعاذز ابدلصيست اًصمسية زمق  2008هومفرب  15اـلؤزد يف  19-08اًلاهون  .ة 

2008
6
. 

                                                           
4
 .16-15، ض 1998، 08، افلضل 01توهصا ٕاذزي ، اـلصاحـة اصلس خوزية يف ادلزائص تني اًثحاث واًخليري، جمةل اإلذازت، اًـسذ  – 

1
 .89، ض 2010سًووذ ذيسان، سداحر يف اًلاهون  اصلس خوزي واًيؼم اًس ياس ية، ذاز تَلي  ًٌَرش، ادلزائص، ظ  – 

2
 .1963سخمترب  10تخازخي  64وظسز ابدلصيست اًصمسية زمق  1963رب سخمت 08وافق ؿَيَ اًضـة يف اس خفذاء  – 

3
اـلؤزذة يف  94ادلصيست اًصمسية  1976هومفرب  22اـلؤزد يف  97-76وظسز مبوحة ألسص  1976هومفرب  19وافق ؿَيَ اًضـة تبٔكَحيذَ اًساحلة يف اس خفذاء  – 

 .1976هومفرب  24

4
 .1989سازش  01اًعاذزت تخازخي  09ادلصيست اًصمسية زمق  1989فيفصي  28اـلؤزد يف  18-89اًعاذز مبوحة اـلصسوم اًصئايس  – 

5
ذيسمرب  08اـلؤزذة يف  76ادلصيست اًصمسية زمق  1966ذيسمرب  07اـلؤزد يف  438-96مبوحة اـلصسوم اًصئايس  1996هومفرب  28ظوذق ؿَيَ يف اس خفذاء  – 

1996. 

6
 ائصية ومعَية ثـسيَِا ٔبهؼص: ٔبنرث ثفعيال خبعوض اصلساثري ادلز  – 

 وسا يَهيا. 16، ض 1986معص ظسوق، سسذي اًلاهون اصلس خوزي واًيؼام اًس يايس ادلزائصي، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية،  -

 وسا يَهيا. 93سًووذ ذيسان، اـلصحؽ اًساتق، ض  -
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وجس خـس ادلزائص جمسذا ًخـسيي ذس خوزي خسيس سن اـلصثلة ظسوزٍ يف اًلصية اًـاخي حيمي يف ظياثَ 

كذعاذية يف حامتؾية واالٕ ٕاظالحاث ذس خوزية ُاسة ثامتىش واـلخعَحاث اًيت بٔفصسهتا اًخعوزاث اًس ياس ية واالٕ 

 اًحالذ.

 .سضمون اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة: اـلعَة ألول:

هتسف اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة
1
ٕاىل ٕاؿاذت اًيؼص يف اًلاهون ألمس  ٌَحالذ ورعل جبـهل ٔبنرث  

كذعاذية اذلاظةل هبا، حير سدذوىخ اـلصاحـة اصلس خوزية حماوز حامتؾية واالٕ سالمئة سؽ اًخعوزاث اًس ياس ية واالٕ 

ٔبساس ية سن اصلس خوز سـيية ابًخـسيي
2
ـللرتحة ٕاؿاذت اًيؼص يف ذيحاخة حير مت  اًخـسيالث اصلس خوزية ا 

اصلس خوز واـلحاذئ اًـاسة اًيت حتنك افلمتؽ ادلزائصي وحلوق وحصايث اـلواظن، ثيؼمي اًسَعاث واًصكاتة ؿىل 

 ذس خوزية اًلواهني وُو سا ميىن سـادلخَ يف اًيلاظ اًخاًية:

 .سٌَ 74اًخـسيالث اـللرتحة خبعوض ذيحاخة اصلس خوز واـلاذت  اًفصغ ألول: ألول:

حير يخضمن اًخـسيي اصلس خوزي اـلصثلة ثـسيال يف اـللعؽ اًساذش واًـارش سن اصليحاخة ابإلضافة 

"، اًضـة ادلزائصيٕاىل ٕاضافة سلعؽ خسيس يضاف ٕاىل اصليحاخة حير يخضمن اـللعؽ اًساذش ٕاضافة ؾحازت "

 "اًخساول اصلميلصاظيٕاضافة ؾحازت  ورعل ًخبٔهيس ذوزت اًخازخيي وألسايس يف تياء اصلوةل، وثضمن اـللعؽ اًـارش
3
. 

سؤنسا تشعل ذوز اصلس خوز يف حىصي  اًخساول اصلميلصاظي ونفاةل حٌليخَ ٕاحرتاسا ـلحسٔب حصية ٕادذياز 

اًضـة 
4
. 

                                                           
1
و اًحاة اًصاتؽ سٌَ حسذ فيَ ادلِاث اًيت متخغل حق اـلحاذزت  جتسز الاصازت ٕاىل ٔبن ذس خوز ازلِوزية ادلزائصية كس دعط اباب ٌَخـسيي اصلس خوزي –  ُو

ا .  178ٕاىل  174ابًخـسيي وٕاحصاءاثَ مضن اـلواذ سن   سٌَ ،ٔبهؼُص

2
زئي  تاهت مبحاذزت سن  2008و  2005و  1988و 1980و 1979ال يفوثيا يف ُشا افلال اإلصازت ٕاىل ٔبن اًخـسيالث اًيت ؾصفهتا اصلساثري ادلزائصية س يواث  -

 ازلِوزية مبا فهيا اًخـسيي اـلصثلة .

3
زاذت اًضـحية حير اهَ سن اـلالحغ ٔبن سثي ُشٍ اًـحازاث ااًِاسة وألساس ية ؾل يىن ًِا  وحوذ يف اًساتق واًيت سن صبهٔنا اًخبٔهيس ؿىل ٕاحرتام حصية الا -

 وذوزُا الاسايس يف تياء ذوةل اًلاهون .

4
اـلؤزذة يف  63ادلصيست اًصمسية  2008هومفرب  15اـلؤزد يف  08/19حسة ٔبدص ثـسيي هل مبوحة اًلاهون  1996ومفرب ه 28ٌَملازهة ٔبهؼص ذيحاخة ذس خوز  -

 . 2008هومفرب  16
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نٌل مت ٕاضافة سلعؽ خسيس ٕاىل ذيحاخة اصلس خوز يسزح كدي اـللعؽ الاذري سهنا ُو اـللعؽ اطلي يؤنس    

 ة اًسؿل واـلعاذلة اًوظيية وٕاكٌاؿَ ابحرتام ُشٍ اـلحاذئ. ؿىل ذوز اًضـة يف ثخين س ياس ي

وٕارا تاهت اصليحاخة هبشا اًضلك ثؤنس ؿىل ثـزيز اًخساول اصلميلصاظي ؿىل اذلنك فٕان رعل مت حصمجخَ    

 سن اًخـسيي اصلس خوزي اـلصثلة اًيت ثؤنس ؿىل حتسيس ؿسذ اًـِساث 74مبوحة اـلاذت 

ا سصت واحست فلطاًصئاس ية ورعل إبساكهية حتسيسُ
1
. 

 .اًخـسيالث اـللرتحة خبعوض حلوق وحصايث اـلوظن اًفصغ اًثاين:

ظاز ٕاىل ٕاضافة حصايث ؿاسة خسيست وثـزيز حلوق هتسف اًخـسيالث اصلس خوزية اـللرتحة يف ُشا االٕ 

اًخـسيي سىصز سن  31ٔبساس ية يلكفِا اًخـسيي اصلس خوزي اـلصثلة واًيت سن تيهنا ٕاضافة ساذت خسيست عم اـلاذت 

اـلصثلة واًيت ثؤنس ؿىل ذوز اصلوةل يف جتس يس اـلياظفة تني اًصخي واـلصٔبت وـاسي ًخحليق حصكية اـلصٔبت وثعوز 

افلمتؽ وثالمحَ
2
. 

سن اصلس خوز اًيت ثلرتخ ٕاضافة فلصت اثهية ثؤنس فهيا ؿىل ضٌلن ذمازسة اًضـائص  36وثـسيي هط اـلاذت 

اصليًية يف هعاق احرتام اًلاهون
3
سىصز اًيت ثؤنس ؿىل ضٌلن  41ضافة ٕاىل ٕاضافة  ساذت خسيست وعم اـلاذت ابالٕ  

حصية اًعحافة
4
اـلخـَلة حبق  43اـلخـَلة حبق ٕاوضاء ألحزاة اًس ياس ية واـلاذت  42ونشا ثـسيي لك سن اـلاذت  

 اوضاء ازلـياث ورعل تخحسيس رشوظ وهيفياث اوضاهئا ؾن ظصيق كاهون ؾضوي.

                                                           
1
ت خسال فلِيا حاذا ثسخة ؿسم حتسيسُا ـلس 08/19مبوحة اًلاهون  2008هومفرب  15اـلخـَلة مبست اًـِست اًصئاس ية يف ػي ثـسيي  74حير ٔباثزث اـلاذت - 

واحست فلط وحس يا  اًـِست وحصوِا سفذوحة وطلعل يحسو  ٔبن اًخـسيي  اـلصثلة سرياؾي الاسص يف حتسيسٍ ـلست اًـِست خبم  س يواث ًىن سؽ اساكهية جتسيسُا سصت

 سا س يفـهل اـلرشغ يف ُشا افلال ، الاسص اطلي يـزس ذسرتت اًخساول ؿىل اذلنك .

2- 
مي اصلوةل ؿىل جتس يس اـلياظفة تني اًصخي واـلصٔبت نلاية كعوى ، وهكـاسي ًخحليق حصكية اـلصٔبت ، واسذُاز الازست سىصز تالئت " ثـ 31يلرتخ هط ساذت  

 وثالمح  افلمتؽ وثعوزٍ ".

3
 سن اصلس خوز تااليت "حصية ذمازسة اًضـائص اصليًية سضموهة يف هعاق احرتام اًلاهون ." 36خاءث اًفلصت اـللرتخ ٕاضافهتا ًيط اـلاذت  -

4
سىصز سن الاكرتاحاث اـلخـَلة ابًخـسيي اصلس خوزي ؿىل سايًل " حصية اًعحافة سضموهة ، وكري سليست تبٔي صلك سن ٔبصاكل اًصكاتة اًصذؾية  41ثيط اـلاذت  -

 اـلس حلة " .
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سىصز اًيت ثؤنس ؿىل ٔبن اذلق يف اقلاهكة اًـاذةل سضمون  45سيست وعم اـلاذت نشعل مت اكرتاخ ساذت خ

ذس خوزاي
5
. 

اٌَخان ثؤنسان ؿىل سٌؽ اذلجز ٔبو اذلخ   48و  47ويضاف ٕاىل رعل ٕاكرتاخ ثـسيي لك سن اـلاذثني 

ٕاًزاهية ادضاغ يف اساهن كري اـللصزت كاهوان سؽ ٕاًزاسية ضٌلن اًضرط اـلوكف ٌَيؼص حبلَ يف االثعال تبزٔسثَ و 

 اًلارص اـلوكوف ٌَيؼص ٌَفحط اًعيب .

 .: اًخـسيالث اـللرتحة خبعوض ثيؼمي اًسَعاثاًفصغ اًثاًر 

هتسف اًخـسيالث اـللرتحة يف ُشا اإلظاز ٕاىل ٕاؿاذت اًيؼص يف ثيؼمي اًـالكة تني اًسَعاث مضن ٕاحرتام 

اـلخـَلة ثرشوظ اًرتحش ًصئاسة ازلِوزية  73سدسٔب اًفعي تني اًسَعاث ؤبضم ُشٍ اًخـسيالث ثـسيي اـلاذت 
1

 ،

سىصز اًيت ثـزس ذوز افلَ  اًضـيب  99اـلخـَلة ابًـِست اًصئاس ية، وٕاضافة ساذت خسيست عم اـلاذت  74واـلاذت 

اًوظين يف سصاكدة معي اذلىوسة
2   

اًيت ثلرتخ سٌح اذلق ٔلؾضاء جمَ  ألسة  119ابإلضافة ٕاىل ثـسيي هط اـلاذت 

ابًلواهني ابـلحاذزت
3
سن اصلس خوز اًيت ثَزم اذلىوسة ابًصذ ؿىل ٔبؾضاء اًربـلان  133ونشا ٕاكرتاخ ثـسيي اـلاذت  

يوسا 20خبعوض ٕاس خجواهبا ذالل ٔبخي ٔبكعاٍ 
4
. 

اًيت ثضيف فلصت خسيست ثفيس فهيا إبساكهية اًلايض  148ويضاف ٕاىل ُشا لكَ ٕاكرتاخ ثـسيي اـلاذت 

اس حة ثـصضَ ٔلي صلك سن اًضلوظاث ٔبو اًخسذالث ٔبو اـلياوزاث اًيت كس إبدعاز افلَ  ألؿىل ٌَلضاء مبي

 ثرض تبٓذاء رماسَ.

 

                                                           
5
 سىصز سن اًخـسيي اـللرتخ ؿىل سايًل " حق حمانة سٌعفة سضمون " . 45ثيط ساذت  -

1
اـللرتخ ثـسيَِا وعم ، ازحاث ادلًس ية  73خوزية اـللرتحة ٕاىل ٕاكصاز رشوظ خسيست ٌَرتحش ًصئاسة ازلِوزية ثضمهنا هط اـلاذت حير هتسف اًخـسيالث اصلس   - 

 ادلزائصية الاظَية ًواصلي اـلرتحش ًصئاسة ازلِوزية ،اصلايهة ابالسالم ، متخؽ سوخَ ابدلًس ية ادلزائصية الاظَية فلط .

2
ًخـسيالث اـللرتحة ؿىل سا يًل : " خيعط افلَ  اًضـيب اًوظين خَسة يف لك ذوزت ـلصاكدة معي اذلىوسة حبضوز اًوسيص سىصز سن ا 99ثيط اـلاذت   -

 الاول وحواب " .

3
 حير يـخرب ُشا اذلق حسة اصلس خوز اذلايل كارص فلط ؿىل اًوسيص ألول واًيواة. – 

4
و الٓدص سن صبٔهَ ثـزيز ذوز اًسَعة اًدرشيـية يف سصا –  كدة بٓذاء معي اذلىوسة حير ٔبن ُشٍ اـلاذت يف اصلس خوز اذلايل ال ثخضمن سا يفيس رضوزت زذ ُو

 اذلىوسة ؿىل ٔبؾضاء اًربـلان خبعوض الاس خجواة.
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  خبعوض اًصكاتة ؿىل ذس خوزية اًلواهني: : اًخـسيالث اـللرتحةاًفصغ اًصاتؽ

هتسف اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة ٕاىل ٕاؿاذت اًيؼص يف اـلؤسسة اصلس خوزية اـللكفة ابًصكاتة ؿىل 

هني ورعل إبؿاذت اًيؼص يف جضىيةل افلَ  اصلس خوزي واًخبٔهيس ؿىل اس خلالًيخَ وثوس يؽ ٕادعاٍز ذس خوزية اًلوا

سن اصلس خوز اًيت ثضيف فلصت ثؤنس فهيا ؿىل رضوزت متخؽ افلَ  اصلس خوزي  163ورعل ابكرتاخ ثـسيي اـلاذت 

اًيت ثـيس اًيؼص يف جضىيةل  سن راث اصلس خوز 164ابالس خلالًية اإلذازية واـلاًية وٕاكرتاخ ثـسيي هط اـلاذت 

 8ؾضوا واس خحساج سٌعة انئحَ ومتسيس سست اًـِست تَ ٕاىل  12افلَ  اصلس خوزي مبضاؾفة ؿسذ ٔبؾضائَ ٕاىل 

س يواث
5
. 

سىصز واًيت ثخـَق ابًرشوظ  164حيمي اًخـسيي اصلس خوزي اـلصثلة ٕاضافة ساذت خسيست عم اـلاذت 

ا يف ٔبؾضاء افلَ  اصلس خوزي و  اًيت يحسو ؤبهنا ثؤنس ؿىل ٔبطمية ُشٍ اـلؤسسة اصلس خوزية، ألسص اًواحة ثوافُص

ا يف ٔبؾضاهئا اطلي يضمن فـاًية بٓذاهئا ٕاهعالكا سن اإلُامتم ابًرشوظ اًواحة ثوافُص
1
 . 

سن اصلس خوز اـلخـَلة إبدعاز افلَ   166ؤبذريا يخضمن اًخـسيي اـلصثلة ٕاؿاذت اًيؼص يف اـلاذت 

انئحا ؤبزتـون ؾضوا يف جمَ   70ؽ ذائصت ٕادعاٍز ٕاىل لك سن اًوسيص ألول و اصلس خوزي ورعل إبكرتاخ ثوس ي

ألسة
2
 . 

 اًثاين: بضٔم اـلالحؼاث اـلخـَلة ابًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة: اـلححر

ٕارا تاهت ُاثَ عم مجةل اإلظالحاث اًيت حتمَِا اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة، فٕان ٔبضم سا ميىن 

 بٔن جنمهل يف اًيلاظ اًخاًية: سالحؼخَ يف ُشا اًض

 و ثـزيز اذلصايث اًـاسة ًٔلفصاذ اًخساول اصلميلصاظي ؿىل  اذلنك ٕاؿاذت  اًيؼص يف ذسرتت  اـلعَة ألول:

                                                           
5
تيهنم  ٔبؾضاء سن 03س يواث،  06ٔبؾضاء واًـِست فيَ حمسذت تؼ 09سن اصلس خوز اذلايل تبٔن ؿسذ ٔبؾضاء افلَ  اصلس خوزي حمسذ تؼ 164حير ثفيس اـلاذت  – 

وؾضو واحس يًذرحَ جمَ  اًصئي  يـيهنم زئي  ازلِوزية وٕازيان يًذرهبٌل افلَ  اًضـيب اًوظين وٕازيان يًذرهبٌل جمَ  ألسة وؾضو واحس ثًذرحَ اقلوكة اًـَيا 

 اصلوةل.

1
ي ؿىل حنو يىفي ثفـيي ذوزٍ يف اًصكاتة ٕاسدٌاذا ٕاىل ساكهة ُشٍ اـلاذت ال وحوذ ًِا يف اصلس خوز اذلايل، فِشا الاكرتاخ يضمن فـاًية يف بٓذاء افلَ  اصلس خوز – 

 ٔبؾضائَ يف حس راثَ.

2
 سن اصلس خوز اذلايل كارص فلط ؿىل لك سن زئي  ازلِوزية وزئي  افلَ  اًضـيب اًوظين وزئي  جمَ  ألسة. 166حير ٔبن اإلدعاز يف ػي اـلاذت  – 
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حيمي اًخـسيي اصلس خوزي اـلصثلة يف ظياثَ ٔبتـاذا ذميلصاظية خس ُاسة ثؤس  إلظالحاث س ياس ية 

و سا ثربز ٍ يف سس هتي ألسص ذيحاخة اصلس خوز اًيت ثؤنس ؿىل ٕاكصاز ذسرتت خشزية يف جمال اًخساول ؿىل اًسَعة ُو

اًخساول اصلميلصاظي ؿىل اذلنك حسة سا يلٍص اـللعؽ  اًـارش سن ذيحاخة اًخـسيي اصلس خوزي اـلصثلة اطلي يؤنس 

و اـلىصش ألظيي ٌَخساول  ؿىل ٔبن اصلس خوز ُو اذلاسم واًضاسن ألسايس ـلحسبٔ حصية ادذياز اًضـة ُو

و سا يرتمجَ هط اـلاذت اصلميل سن اًخـسيي اصلس خوزي اـلصثلة اًيت ثؤنس ؿىل حتسيس ؿسذ  74صاظي ؿىل اذلنك ُو

اًـِساث اًصئاس ية تي وثلص إبساكهية جتسيسُا سصت واحست فلط
3
 . 

 ثـؼؼزيؼؼز اذللوق واذلصايث ألساس ية ٌَمواظن واًخبٔهيس ؿَهيا ثضلك سوسؽ اًفصغ ألول:

ية اـللرتحة يف ُشا افلال ٕاىل ثوس يؽ جمال اذللوق واذلصايث ألساس ية اًيت هتسف اًخـسيالث اصلس خوز

يىفَِا اصلس خوز ٌَمواظن ورعل سن ذالل حىصي  حصايث خسيست ٔبطمِا سا حيمهل اًخـسيي اصلس خوزي اـلصثلة 

خبعوض ٕاكصاز اًـمي ؿىل اـلياظفة تني اًصخي واـلصٔبت
1
ز اًلاهونوٕاكصاز حصية ذمازسة اًضـائص اصليًية يف ٕاظا 

2
 

وضٌلن حصية اًعحافة وسٌؽ ذمازسة ٔبي زكاتة ؿَهيا
3
ابإلضافة ٕاىل اذلق يف اقلاهكة اًـاذةل 

4
وسٌؽ اذلجز ٔبو اذلخ   

يف ألساهن كري اـللصزت كاهوان طلعل
5
ونشا ضٌلن ٕاًزاسية ٕاتالػ اًضرط اـلوكوف ٌَيؼص حبلَ يف االثعال تبُٔهل سؽ  

ٌَفحط اًعيب ٕاًزاسية ٕادضاغ اًلارص اـلوكوف ٌَيؼص
6 

يضاف ٕاىل رعل حىصي  حٌلية تـغ اًفئاث الاحامتؾية  

اًضـيفة سن ظصف اصلوةل
7
ًوي  ُشا حفسة تي ثؤنس اًخـسيالث اصلس خوزية اـللرتحة ؿىل ثيؼمي تـغ سن ُشٍ  

                                                           
3
 س يواث." 05اـلِمة اًصئاس ية  سن اصلس خوز اذلايل ؿىل: "سست 74حير ثيط اـلاذت  – 

1
 سىصز سن اًخـسيالث اصلس خوزية اـللرتحة. 31حسة سا حتسذٍ اـلاذت  – 

2
 اـللرتخ ثـسيَِا. 36وعم اًفلصت اًيت يلرتخ ٕاضافهتا هط اـلاذت  – 

3
 سىصز اـللرتخ ٕاضافهتا يف اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة. 41معال تيط اـلاذت  – 

4
وو سا حيسذٍ هط ا –   سىصز اـللرتخ ٕاضافهتا يف اًخـسيالث اصلس خوزية اـللرتحة. 45ـلاذت ُو

5
 سن اصلس خوز اـللرتخ ثـسيَِا. 47وعم اًفلصت اـللرتخ ٕاضافهتا يف هط اـلاذت  – 

6
 سن اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة. 48وعم اًضٌلانث اـللرتحة يف هط اـلاذت  – 

7
 سن اصلس خوز. 58حسة اًفلصت اـللرتخ ٕاضافهتا ًيط اـلاذت  – 
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اذللوق مبوحة كواهني ؾضوية
8
سن واًيت ثـخرب يف ألظي حزء سن اصلس خوز وسوكةل هل واًيت متيح ًِا ساكهة ٔبؿىل  

و سا يؤنس ثـزيز اذللوق واذلصايث ألساس ية وضٌلن حٌليهتا واحرتارما ظاـلا سيمت ثيؼميِا وفق  اًلواهني اًـاذية ُو

ُشٍ اًعائفة سن اًلواهني
9
و ألسص اطلي ثؤنسٍ اـلاذت   123ُو

10
سن اصلس خوز اـللرتخ ثـسيَِا اًيت ثلرتخ ٕاضافة  

ن وحصايثَ ألساس ية واًيت يلرتخ ٕاضافة ثيؼميِا مبوحة كواهني فلصت خسيست وعم اًفلصت اـلخـَلة حبلوق اـلواظ

 كرتاخ.ؾضوية حسة ُشا االٕ 

 ٕاؿاذت اًيؼص يف ثيؼمي اًسَعاث وثوسيؽ اًـالكة تيهنا اًفصغ اًثاين:

وسجام واًوضوخ ؿىل اًيؼام ثخوىخ اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة يف جمال ثيؼمي اًسَعاث ٕاضفاء االٕ 

ل ٕاؿاذت اًيؼص يف ثيؼمي اًسَعاث سن ذالل ٕاؿاذت حصثية اًـالكة ابيهنا، وذمع وثـزيز اًس يايس ورعل سن ذال

ظالحياهتا تلية حتليق ثواسن ٔبفضي وفـاًية ٔبنرب يف بٓذاء لك  واحست سهنا، حير هتسف اًخـسيالث اـلصثلدة ٕاىل 

ٕاكصاز رشوظ خسيست خبعوض اًرتحش ًصئاسة ازلِوزية
1
و سا سن صبٔهَ ثـزيز اـلصنز   اًلاهوين ًصئي  ازلِوزية ُو

 تعفذَ حاسم اصلس خوز واـلؤمتن ألسايس ؿىل حٌلية ازلِوزية وسؤسساهتا.

نٌل هتسف ُشٍ اًخـسيالث ٕاىل ثسؾمي ظالحية اًوسيص ألول وٕاضفاء اـلزيس سن اًفـاًية ؿىل بٓذائَ ورعل 

لواهنيسن ذالل سٌحَ سَعة ٕادعاز افلَ  اصلس خوزي مبياس حة اًصكاتة ؿىل ذس خوزية اً
2
. 

ٔبسا خبعوض ٕاؿاذت ثيؼمي اًسَعة اًدرشيـية فذخجَ اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة ٕاىل سضاؾفة 

و سا يسدضف سن الاكرتاخ اـلخضمن ختويي ٔبؾضاء جمَ  ألسة  ظالحياث اًربـلان وحتليق ثواسن تني قصفذيَ ُو

                                                           
8
ٔبؾضاء جمَ  ألسة، نٌل ختضؽ ـلصاكدة ¾ ختضؽ اًلواهني اًـضوية إلحصاءاث ذاظة سن حير اـلعاذكة ؿَهيا ،حير ثمت ابٔلكَحية اـلعَلة ٌَيواة وتبٔكَحية  – 

 سن اصلس خوز. 123سعاتلة اًيط سؽ اصلس خوز سن ظصف افلَ  اصلس خوزي كدي ظسوزٍ معال تبٔحاكم اـلاذت 

9
 .43سىصز،و41سىصز، 31 ُشٍ اذللوق اـللرتخ ثيؼميِا مبوحة كواهني ؾضوية سا ثلٍص اـلواذ الٓثية اـللرتخ ثـسيَِا ،سن تني – 

10
سن ذس خوز ازلِوزية ادلزائصية سذـَلة ابفلاالث اًيت يرشغ فهيا اًربـلان تلواهني ؾضويةٕاضافة  ٕاىل جماالث ٔبدصى حمسذت مبوحة  123ٌَخشنري فٕان اـلاذت  – 

 س خوز.اصل

1
 س حق اإلصازت ٕاىل ُشٍ اًرشوظ مضن اقلوز ألول سن ُشٍ اـلساذةل. – 

2
 سن اًخـسيي اصلس خوزي اـلصثلة. 166حسة الاكرتاخ اطلي ثلٍص اـلاذت  – 
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حق اـلحاذزت ابًلواهني
3
َ  اًضـيب اًوظين ورعل إبكرتاخ ونشا الاكرتاخ اـلخضمن ثفـيي وذمع ظالحية افل 

ختعيط خَسة يف لك ذوزت ـلصاكدة معي اذلىوسة حبضوز اًوسيص ألول وحواب
4
وسٌح لك سن قصفيت اًربـلان  

ٕاساكهية ٕاوضاء دلان ٕاؿالسية سؤكذة ؿرب تاسي اًرتاة اًوظين
5
ابإلضافة ٕاىل  حتسيس ٔبخي إلخاتة اذلىوسة ؿىل  

ؿَهيا اًربـلانٕاحسى كضااي اًساؿة اًيت يعصهحا 
6

و سا سن صبٔهَ ضٌلن بٓذاء ُو
 

اًـمي اًربـلاين واذلىوسم ثرسؿة ٔبنرب 

 وفـاًية ٔبنرث.

وخبعوض حق ٕادعاز افلَ  اصلس خوزي حول سعاتلة اًيعوض اًلاهوهية ٌضلس خوز مييح اًخـسيي 

اصلس خوزي اـلصثلة ألكَية اًربـلاهية حق ٕادعاٍز تشعل
7
. 

اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة ٕاىل ثوس يؽ ذائصت ٕاسدضازت جمَ  اسا خبعوض اًسَعة اًلضائية فذخجَ 

اصلوةل سس حلا يف ألواسص وحواب
8
ويف ٕاكرتاحاث اًلواهني و اـلصاس مي اًصئاس ية ٕادذيازا 

9
ورعل ٕاسا مبحاذزت سن زئي   

و ألسص اطلي سن صبٔهَ ثوس يؽ اًوػيفة الاسدضازي ة فلَ  ازلِوزية ٔبو زئي  قصفيت اًربـلان حسة اذلاةل، ُو

اصلوةل سن هجة وثـزيز ظالحياث زئييس قصفيت اًربـلان سن هجة اثهية، ٕاضافة ٕاىل رعل هتسف اًخـسيالث 

اصلس خوزية اـلصثلدة ٕاىل ثسؾمي ٕاس خلالًية اًلايض ورعل ابًخبٔهيس ؿىل حٌليخَ سن لك ٔبصاكل اًضلوظاث واـلياوزاث 

َلضاء حاةل ثـصضَ ٔلحس ُشٍ اذلاالثواًخسذالث وٕاكصاز حلَ يف الاحذاكم ٕاىل افلَ  ألؿىل ٌ
1
ويضاف ٕاىل  

                                                           
3
و الاكرتاخ اطلي يخضميَ هط اـلاذت  –  رص فلط ؿىل اًوسيص ألول سن اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة حير يـخرب حق اـلحاذزت يف ػي اـلاذت حاًيا كا 119ُو

 واًيواة.

4
 سىصز سن اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة. 99وفلا ـلا ثخضميَ اـلاذت  – 

5
 سن اصلس خوز اـللرتخ ثـسيَِا. 117معال تيط اـلاذت  – 

6
 اـللرتخ ثـسيَِا. 133يوسا معال مبلذضياث اـلاذت  20حير حسذث سست اًصذ يف ٔبخي ٔبكعاٍ  – 

7
 سن اًخـسيالث اصلس خوزية اـللرتحة. 166هط اـلاذت  – 

8
 اـللرتخ ثـسيَِا. 124حسة هط اـلاذت  – 

9
 اـلـييدني ابًخـسيي اصلس خوزي. 77و119معال مبلذضياث اـلاذت  – 

1
 سن اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة 148اـلاذت  – 
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ُشا لكَ ذمع وثـزيز متثيي اًسَعة اًلضائية يف جضىيةل افلَ  اصلس خوزي جصفؽ ؿسذ اًلضات هبشٍ اـلؤسسة 

اصلس خوزية اًِاسة اـلىفول ًِا ذمازسة وػيفة ٔبساس ية حمتثي يف اًصكاتة
2
 . 

 .اًلواهني ال اًصكاتة ؿىل ذس خوزيةثفـيي جمو ٕاؿاذت اًيؼص يف جضىيةل  اـلعَة اًثاين:

هتسف اـلصاحـة اصلس خوزية اـللدةل ٕاىل ٕاؿاذت اًيؼص يف ساكهة افلَ  اصلس خوزي ورعل تخحسيثَ وذمع  

ساكهخَ وثفـيي ذوزٍ يف سساز تياء ذوةل اًلاهون وثـميق اصلميلصاظية وضٌلن حٌلية اذللوق واذلصايث ألساس ية 

 ونفاٍهتا ورعل سن ذالل: 

 .ٕاؿاذت اًيؼص يف جضىيةل افلَ  اصلس خوزيألول: اًفصغ

حير ثخجَ اًخـسيالث اصلس خوزية اـلصثلدة ٕاىل ٕاؿاذت اًيؼص يف ثيؼمي افلَ  اصلس خوزي جزايذت   

جضىيَخَ ًضٌلن متثيي سذواسن ٌَسَعاث اًثالج ذاذي سؤسسة وذس خوزية ُاسة وِاثَ، حير يـمتس اًخـسيي 

ٔبؾضاء سن تيهنم اًصئي  يـيهنم زئي   4ؾضوا،  12َ  اصلس خوزي ٕاىل اـللرتخ ٕاىل زفؽ ؿسذ ٔبؾضاء افل

ازلِوزية وٕازيان يًذرهبٌل افلَ  اًضـيب اًوظين وازيان يًذرهبٌل جمَ  ألسة، وازيان ثًذرهبٌل اقلوكة اًـَيا، 

وازيان يًذرهبٌل جمَ  اصلوةل
3
َ زئي  ٕاضافة ٕاىل اس خحساج وػيفة انئة زئي  افلَ  اصلس خوزي اطلي يـيي 

ا ازلِوزية واطلي سن صبٔهَ ضٌلن اس متصازية اـلؤسسة واس خلصاُز
4
. 

ٕاكصاز اًرشوظ اًلاهوهية اـلعَوتة ٌَـضوية يف افلَ  اصلس خوزي سؽ ٕادضاغ اؾضائَ إلًزاسية سؽ   

حصاءاث اًيت ؾل  حىن سـصوفة سن كدي، حير ٔبقفَت ويحسو ٔبهنا االٕ  بٓذاء اٍميني ٔبسام زئي  ازلِوزية

ا ٌَـضوية يف افلَ  ذساثري ازل  صية اًواحة ثوافُص ِوزية ادلزائصية اـلخـاكدة سثي ُشٍ اًرشوظ ادلُو

و ألسص اطلي يخسازنَ اًخـسيي اصلس خوزي اـلصثلة اطلي يلرتخ ٕاضافة ساذت خسيست عم  اصلس خوزي، ُو

ا يف بٔؾضاء افلَ  اصلس خوزي ورشظ اًسن  164اـلاذت  واًىفاءت سىصز اـلخضمية اًرشوظ اًواحة ثوافُص

 اًيت ثَزتم ٔبؾضاء افلَ  اصلس خوزي تبٓذاء اٍميني ٔبسام زئي  ازلِوزية.  1سىصز  164وارلربت ونشا اـلاذت 

                                                           
2
ىشا اـلخـَلة تدضىيةل افلَ  اصلس خوزي ؾضوان يًذرحان سن ظ 164حير ثلرتخ اـلاذت  –  صف اقلوكة اًـَيا وؾضوان يًذرحان سن ظصف جمَ  اصلوةل ُو

 يصثفؽ متثيي اًلضات يف ُشٍ اـلؤسسة ٕاىل ٔبزتؽ كضات حسة ُشا الإاكرتاخ.

3
 سٌَ. 164ٔبؾضاء فلط حسة هط اـلاذت  09حير حيسذ اصلس خوز اذلايل جضىيةل افلَ  اصلس خوزي تؼ – 

4
 سن الاكرتاحاث اـلخـَلة ابًخـسيي اصلس خوزي. 164اذت ورعل حسة اـللرتحاث اًيت يخضمهنا هط اـل – 
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  و ظصق ٕادعاٍز ثـميق وثـزيز ٕاس خلالًية افلَ  اصلس خوزياًفصغ اًثاين:

وظاث س خلالًية اإلذازية واـلاًية اًيت جسمح هل تبٓذاء رماسَ تـيسا ؾن ٔبي ضلورعل مبيحَ االٕ   

ٕاذازية ٔبو ساًية سن صبهٔنا ٔبن حتس سن ثفـيي ذوزٍ يف جمال اًصكاتة
1
. 

ثوس يؽ ذائصت ٕادعاز افلَ  اصلس خوزي: فدـس سا تان حق ٕادعاٍز كارص فلط ؿىل زئي  ازلِوزية سؽ  

وزئي  افلَ  اًضـيب اًوظين وزئي  جمَ  ألسة، فٕان اًخـسيي اصلس خوزي اـلصثلة يخجَ حنو ثوس يؽ 

اـللرتخ ثـسيَِا سن  166عاز ٕاىل لك سن اًوسيص ألول وألكَية اًربـلاهية اقلسذت حسة اـلاذت هجاث اإلد

 ؾضوا يف جمَ  ألسة. 40انئحا ٔبو  70اصلس خوز تؼ 

لك ُشا سن صبٔهَ ثسؾمي ساكهة افلَ  اصلس خوزي وثفـيي ذوزٍ يف جمال اًصكاتة إبؾخحاٍز يضعَؽ مبِمة 

 م ؿَيَ ذوةل اًلاهون.حموزية ثؤس  ًحـس ذميلصاظي ثلو 

 دؼؼؼؼؼؼؼؼاثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة:

ذالظة ـلا س حق ميىن اًلول ان اـلصاحـة اصلس خوزية ثـخرب رضوزت حمتية ثفصسُا اًخعوزاث اًس ياس ية 

 والاكذعاذية والاحامتؾية اذلاظةل ابصلوةل دلـي اًوزيلة اصلس خوزية ٔبنرث سالءسة سؽ سس خجساث ألوضاغ.

الث اصلس خوزية اـلصثلدة نفيةل إبؾعاء ذفؽ ٔبنرب ٌَحيات اًس ياس ية وثـزيز ٔبنرث ٌضلميلصاظية وثـخرب اًخـسي

 اًخـسذية يف اصلوةل.

وؿَيَ س يىون اًخـسيي اصلس خوزي اًلاذم فصظة إلزساء ذؿامئ ذس خوز يامتىش سؽ خمخَف اًؼصوف، 

صية ثؤس  ًحياء رصخ سؤسسايت ذميلصاظ ي يىصش هؼاسا ذميلصاظيا وحيمي يف ظياثَ ٕاظالحاث س ياس ية حُو

حترتم فيَ سلوساث افلمتؽ ادلزائصي يف ػي ثـزيز اذللوق و اذلصايث ألساس ية ٌَمواظن، وفعي تني اًسَعاث 

 وثفـيي ٌَصكاتة ؿىل ذس خوزية اًلواهني واًيت ثؤس  ًحياء ذوةل اًلاهون. 

 

 

                                                           
1
و سا ثؤنسٍ اًفلصت سا كدي ألذريت سن اـلاذت  –   مضن اصلس خوز اـللرتخ ثـسيَِا. 163ُو
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 كؼؼؼؼؼؼائؼؼؼؼؼمــــة اًـمؼصاحؼؼؼؼؼؼؽ

  64، ادلصيست اًصمسية زمق 1963رب سخمت 10اـلؤزد يف   1963ذس خوز. 

  94ادلصيست اًصمسية  زمق  1976هومفرب  22اـلؤزد يف  1976ذس خوز. 

  09ادلصيست اًصمسية زمق  1989فيفصي  23اـلؤزد يف  1989ذس خوز. 

  اـلـسل تؼ:  76ادلصيست اًصمسية زمق  1996هومفرب  28اـلؤزد يف  1996ذس خوز 

  25ادلصيست اًصمسية زمق:  2002ي ٔبفصي 10اـلؤزد يف  03-02اًلاهون. 

  63ادلصيست اًصمسية زمق:  2008هومفرب  15اـلؤزد يف  19-08اًلاهون. 

  ،معص ظسوق، سسذي اًلاهون اصلس خوزي واًيؼام اًس يايس ادلزائصي، ذيوان اـلعحوؿاث ادلاسـية

1986. 

  ًَ  .2010ظ ادلزائص،رش،سوًوذ ذيسان، سداحر يف اًلاهون  اصلس خوزي واًيؼم اًس ياس ية، ذاز تَلي  ٌ
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واًـَوم اًس ياس ية، خاسـة ؾٌلز زَيجي ألقواظ، ساي  اصلس خوزية يف اًحضلان اًـصتية، لكية اذللوق

2008. 

   جن ًلويين ؾحس اسليس، ٔب. اصلخ ؾحس اـلاعل، اًخعوز اصلس خوزي ادلزائصي وٕاصاكًية ذوةل اًلاهون، اـلَخل

اصلويل اًثاين حول اًخـسيالث اصلس خوزية يف اًحضلان اًـصتية، لكية اذللوق واًـَوم اًس ياس ية، خاسـة 
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