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 وط امشرش جمجةل امححوث املاهوهَة و امس َاس َةش 
ترحة جمةل امححوث املاهوهَة وامس َاس َة جمضارنة الأساثذة وامحاحثني من خمتوف اجلامـات و املرانز اجلامـَة  -

ه اميَئـات  املضـائَة ،و املدارس  و املـاىد اموظنَة، و مرانز امححـ،، و اميَئـات امـومَـة، أأو املنبسـ حني ا 

ة.  والأمنَة و اال داًر

ظفحة، وأأن ٍكتة تب ةل اممكحَـوتر  31 ثلدل امللاالت ابنوغتني امـرتَة  و الأجنحَة، ؿىل أأن ال ًتجاوز امللال  -

مسو ودرجتـو امـومَـة Arabic Transparentخبط  ، مرفوق ثسرية ذاثَة خمترصة نوعاحة امللال، ثتضمن ا 

د اال مكرتوين،مؽ امتبأند من أأن ادلراسة اكمةل، مدكلة مغـواي،  وختععو واجلية اميت ًـمل هبا ورمق امياثف وامرًب

خامَة من الأخعاء اال مالئَة وامنحوًة، ؿىل أأن ًلدم امحح، معحوؿا  يف صلك وسختني وركِتني مرفلا تلرص 

د اال   cdمضغوط  ق امرًب  مكرتوين نومجةل.،أأو ٍرسل ؾن ظًر

ه اجملةل نوتل - مـن ظـرا انيمكـني الأؾضـاء املسـجوني ابنولنـة امـومَـة ومي وامتحكمي  ختضؽ امححوث امللدمة ا 

ة اخاظة ما ثـوق ابمبسلَل و ادلخول ابملوكؽ اال مكرتوين اخل،نومجةل وفلا مرشوظيا   ص ابجملالت اجلزائًر

La plateforme scientifique des revues algeriennes  

جراء ثـدًالت انيمكني ؿىل ب  ًوزتم  - مَو، وموافاة اجملةل تشسةة مــدةل يف امحاح، اب  ر املرسةل ا  هثو وفلا نوتلاٍر

ر.  مدة حتددىا ىَئة امتحٍر

ثحات اميوامش يف أأخر لك ظفحة خبط   - ،مـؽ وعـؽ املعـادر  جنحَـةابنوغة الأ  01ابنوغة امـرتَة و  06جية ا 

 واملراجؽ املس تـمةل  يف أ خر امحح،.

أأمام اجليـات  ومَة املاهوهَة والأخالكِة ؾهناؤ مؽ حتمويم املس،أأحصاهبا  وأأراءؾن أأفاكر ما ًشرش يف اجملةل ًـرب   -

هتحال ظفة اخملتعة يف حاةل وجود رسكة ؿومَة أأو تزوٍر يف امحَاانت و املـوومات  ،أأو ا 

تـداء مـربرات  - ه اجملـةل اائَـة وحتـتفغ اميَئـة بليـا يف ؿـدم ا  ر ثضبأن امللاالت امللدمة ا  كرارات ىَئة امتحٍر

 هتا.ملرارا

ؿادة امللاالت لأحصاهبا سواء كدوت نوشرش أأم مل ثشرش  -     .ثـتذر اجملةل ؾن ا 

دالء هبا ؾند احلاجة. -  مينح نوحاح، صيادة ثهثخت ورشه نوملال مال 

ًداع امللاالت  -  .ثـعى الأوموًة يف امشرش حسة اترخي ا 

دارة املكَة امتحٍرر مدٍرثودع امللاالت دلى مكتة  - ،يح امنرص ، سـَدة ،  031، ص ب  املتواجد جملر ا 

  اجلزائر

 Email :revue.rdsp@gmail.comأأو ترسل ؿرب املوكؽ اال نرتوين نومجةل 
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ة نومجةلأأؾضاء   اميَئة امـومَة اال سبضاًر

 ، اس(ــدي توـدَس  جامـة )وزي هـمييــأأ.د/ ف، ، (ــدةـــــة سـِــــجام)ًل ــــيب جن ؾـــــد/ ظِأأ.

أأ.د جن أأدرار( ، جامـة،أأ.د/ محوَل ظاحل) ان(،ــــــثومسجامـة )ن ــــــادلً هرصفور ــجن ظِأأ.د/

(،د/ىامل جامـة سـِــدة)د/ هلادي ؾحد احلفِغ أأ. ثومســــــان(،جامـة )سيةل اثين جن ؿًل 

د محمد أأمحد ـــد/مثومسان(،جامـة )ة تومدٍن ـــد/ ظامش، (جامـة سـِــدةىواري)  (جامـة سـِــدة)ًر

ي جن ؾٌلر ــــد/ملن (ة سـِــدةـجامـ)ار ــــد/ كوادري خمت وف(ــامض جامـة)ي أأمحد ــد/رابح،

در أأ.د/ ؾحد امـايل ؾحد املادر ، ارت(ــــثِة ــــجامـ) د/تولكي ،  (،جامـة سـِــدة)د/ مغريب كًو

ـة جام)د/ أأسود محمد أأمني  (،جامـة سـِــدة)د/ جن أأمحد احلاج (،جامـة سـِــدة)كِة ـــ حسن ص 

دان جٌلل (،ـِــدةس جامـة )ًبمي محمد /د(،دةـــــــــسـِــ د/ تو كٍرن (،جامـة سـِــدة)د/ ًز

جامـة )ظَعوس فتحيد/،(ـِــدةس جامـة )د/ ؾٌلرة فتَحة  ،(الأغواطجامـة )حومي

ؾامثين د/(،جامـة سـِــدة)خنفويس ؾحد امـٍزز د/ (،جامـة سـِــدة)فِعلمحمد سايس د/(،سـِــدة

مِ ،(،جامـة سـِــدة)ٌلنــحد امر ـؾد جامـة ) مِوودودل امعدًق  د/ (،جامـة سـِــدةاس هـمية )ـــد/ ا 

سـَدي جن د/ ،(الأغواطجامـة ) ،د/ رابي خلرض(جامـة سـِــدة)،د/ جن ؿُىس أأمحد (سـِــدة

د/  ،(جامـة سـِــدة) ،د/ ىُضور أأمحد(جامـة سـِــدة)د/ محداوي محمد  ،(دةجامـة سـِــــ)حيي

واري ـــد/ه ،د/ توزاين توصشتوا،د/ توادي مععفى.(جامـة سـِــدة)زتِـــري رمـــضان

 ،(دةجامـة سـِــــ)أأحالم
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 **اتؽس*فيرس امـدد ام *

ن املاهويي ــاصة الأمــــوىض زايئــــردع اجلــــرامة امــــــومِة تني ظـــــلرمي يف امعفلات امـمامت -10

  10ص......................................................،جامـة سـَدة...ركرايق زهرايء  /.....الأس تاذ

 01ص...........،جامـة سـَدة..جن ؾفان خادل/......ادلنتوراال مزتام ابال ؿالم يف ؾلد اال س هتاليك   -16

ارهوزي Jَة معاهؽ املرار ؿىل ثوهجات امس َاسة اخلارجِة امفروس َة "هَكوال ســــ أأثر امحُئة امنفس  -13

 62ص....................................الأس تاذة / حووي خرية ،جامـة  سـَدة.. ...............منوذجا"

ادلنتور /جن فاظمة توجكر ،جامـة ........ائرــزت ة يف اجلــــارنة امحَئِــــالم واملضــــي اال ؾـق فـــاحل -11

 16ص...........................................................................................................سـَدة

متــــزام وس َط امتبأمني ابمنعَحة -10  02.ص......جامـة ثومسان…الأس تاذة/سـد هللا أأمال........ا 

ة مكدخل متلس َد امتمنَة امضامةل " حاةل اجلزائر" -12  ............احلاجة اال سرتاثَلَة نوتمنَة اال داًر

 27ص........................................................  ر، جامـة مس تغامنادلنتور/ توغازي ؾحد املاد

ة منازؿات اال س تث -12 ثفاقــول امتحكمي تــــو كدـــٌلر حنــامتوجـو اجلدًد نومرنز ادلويل مبسًو  دون ا 

ت ؾحد املاكل اندًـة ،جامـة مخُس موِـاهة  73.......ص ......................................ادلنتورة/ أًأ

ة نوٌلل امـام يف امبرشًؽ اجلزائري -11 امـة أأم ـــــــــالأس تاذ/مشــــــالل ؾحد امـٍزز،ج امحلاًة اال داًر

 001...ص.....................................................................................................امحوايق.

  010ص.....ـِــــدةس جامــــة ....نـــاين مسَحــةـــ تاذة/ توؾ س  الأ ....ة املنؼمـــة فــي اجلزائــراجلرميـ -17

 00/06ق املس تحدث من املاهون رمق ــــيف خعر وف  لـــــــــٌلؾَة نوعفـــــــاًة اال جتـــــــامحل -01

 003ص .....................................................ادلنتور/ حاج ؿًل تدر ادلٍن ، جامـة سـَدة

ة والأمنَة -00 اهون ــــــيف عوء أأحاكم امل املرنز املاهوين لأفراد امرشاكت ادلومَة اخلاظة امـسكًر

 021...ص.......................................ـَدةس ادلنتور / توةري ظَة، جامـة ...ادلويل اال وساين

ادلنتور/ ىـين تـحد انوعَف ..........املدين اجلزائري: امواكؽ واملبأمولامحـد اال كتعادي نولاهون  -06

 010ص.................................................................................ـَدة.............س ،جامـة 

ر/ جن محَدة محمد الأس تاذ ادلنتو  ..........هتلاهل داخل امنؼام املرصيفا  مَات أأ اخلعر امنؼايم و  -03

 073ص ......................................توركاق مميون ،جامـة ثومسان /الأس تاذ...،جامـة سـَدة

 601ص................وـحاست جامـة س َدي ............مِوود الأس تاذ/توغوماري...امســـــرامحنيك-01

 ،ات ادلومــَةـــثـفاكــِوء اال  ـــــــؿىل ع 10/16رة ـــــــــــون الأســـــــيف كاهرعا املرأأة  -00

 667ص..........................................................جِاليل،جامـة ثومسان الأس تاذ/وحِاين
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ة  -02 جامـة ................وس مية الأس تاذة/وجنان......امعحَـة املاهوهَة ال هدماج امرشاكت امتجاًر

 600ص...................................................................................................ومسانث 

دماج الأحداث اجلاحنني وفق املواهني —02  ظامة دنتوراه :. ........دور موػفي امسلون يف ا 

 620..ص.........................جامـة مس تغامن ..............فركاق مـمر   دتوؿخسة محمد   و   أأ/ 

ثفاق امتحكمي —01 حار امضاذيل ،جامـة ثَارت /أأ ،.... امنؼام املاهوين ال   311.....ص............ًز

هـهتاء خدمة املوػفـهلط انوَاكــة امعحَة وهلط امكفاءة املينَة  هسد —07  مـاما ة ال 

 363..ص..................................................ابمنـامة....ادلنتور/ مسغوين زهرايء.

ل امتوهجات امـاملَة املـارصة ، ادلنتور / توزاين محمد، ـــــــامبرشًؽ اموكفي اجلزائري يف ػ —61

 332.....ص.......................................................................................جامـة سـَدة 

الأس تاذ/ فوَح نٌلل ، جامـة  ...........َة يف املاهون اجلزائريامنؼام املاهوين نووظفة امعح  —60

 312.............ص........................................................................................سـَدة 

 ، جامـة ادلنتور / محمد ؿًل ......امنؼام املاهوين اجلحايئ و متعوحات ثفـَل امتمنَة انيوَة —66

 321......ص..................................................................................................أأدرار

امـامة كأمَة ركاتة يف ادلساثري املغارتَة،..................... غزايل توـَد، املرنز  ةتــَان امس َاس -63

 312...............ص.....................................................................اجلامـي ؿني متوصشت

د خرضاوي اميادي و ،........... اال ظار املاهوين نومسؤومَة املدهَة ملزودي اخلدمة املـووماثَة -61

ميان  371ص...........................................................جامـة الأغواط ، الأس تاذة توانرص ا 

ة و ادلنتورة/ مقاري هضرية جن ..........جحَة انيررات اال مكرتوهَة يف اال ثحات -60 أأ /مـروي زواًو

 161....ص................................................................جامـة مس تغامن..............ددوش 

جامـة .............جراىايم فائزة الأس تاذة /.... ة املرصفِة.امعحَـة املاهوهَة مـلد امودًـة امنلدً -26 

 131ص ....................................................................................................ثومسان

 106ص ................جامـة سـَدة .....ؾحد امفتاح..........محمدسٌلح ...ادلنتور/ مددأأ احلَعة-27

   28-  Approche conceptuelle et théorique   du développement                  

rural………Dr/ Yatim Mohamed.Université  de Saida…………………..p121 
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 *لكمة امـدد* 
 امسالم ؿوَمك ورمحة هللا وجراكثو...

 أأما تـد

امححوث املاهوهَة وامس َاس َة ( امعادر  وحنن هـُش وهؤرخ حلَاة ىذا املنتوج امـومي) جمةل  

حؼى شا ثوكِؽ مِالد امـدد أأ ؾن لكَة احللوق وامـووم امس َاس َة جبامـة سـَدة ، ٌسـدين أأن 

فتخر تو، زاده رفـة ظدوره ؾن ثةُلة مدارنة من أأ امساتؽ مهنا، وىو مما الصم فِو ثلدٍر ؿومي أأمنت و 

حرنة امحح، امـومي املاهوين وامس َايس يف ص ىت هـاش ا  ساثذة مجـيم ىدا واحد ىو امحاحثني والأ 

 فروؿو وأأكسامو.

ال خيفى ؿىل دارسني يف املَدان، دور امشرش امـومي، اذلي أأحضى من املتعوحات الأساس َة  

دلمع وثشض َط امحح، امـومي يف خمتوف اجملاالت وص ىت امتخععات، حِ، ثوفر نوحاحثني فرظة 

متوػَفيا يف خدمة اجملمتـات،  اه من ًتخهنا  مال يف اموظول أأ يا ؾرض هتائ  وؾؼمية متلِمي بوهثم 

 اميت ثخين اضهتا ؿىل امـمل واملـرفة.

مر اذلي ههيا سيال وتوثرية أأرسع، الأ ا  خرية، اميت تكون أأنرث فاؿوَة ؾندما ٍكون اموظول ىذه الأ 

 الأخرى من ثوفره ظرق امشرش امـومي ؿرب اجملالت ادلورًة انيمكة، جتنحا ملضالكت ظرق امشرش

ه املـوومة وامتلكفة ا  ىدار نوليد واموكت، وثـنت تـغ امناشٍن، وجتاوزا نوـوز ا  حداظات و ا  

ه معوَات امتحوَل وامتفسري يف ا  وابمتايل ثوجِو اجلزء الأنرب من اجليد ،امـامَة نوحعول ؿوهيا 

ومَة، مـاجلة موعوؾَة يف مناحهيا ادلاخوَة وجماالهتا ادل و امس َاس َة مـاجلة املسائل املاهوهَة

 وحِادًة.

، ؾوان ملك ابح، جاد -جمضُئة امـًل املدٍر -ومن ىذا املنعوق، اكهت وس تكون ىَئة حتٍرر اجملةل 

كتناء ا  ٍرغة يف ورش هتاج فكره وحعاد هجده، ومـني ؿمل ملك ابح، ؾن املـرفة من خالل  وجمهتد

 الأؾٌلل امـومَة امعادكة واملمهنجة.

 سخِل...وؿىل هللا كعد ام 

  ؾٌلرة فتَحة /ادلنتورة      

 انئة امـمَد ملكف جما تـد امتدرج و امـالكات اخلارجِة     

 لكَة احللوق و امـووم امس َاس َة جبامـة سـَدة    
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ضاصة ألمن اًلاهوين  اًخجصمي ضف اًعفلاث اًـمومِة: تني دضامة اًصذغ ادلزايئ ُو

 ٌَملصزٍن اًـمومِني

 زكصاطف َلس سهصايء ،خامـة سـَست /ألس خار                

 ملسمة  -

ا ؿىل اـلال اًـام واًيؼام اًـام الاكذعاذي ابًعفلاث اـلخـَلة ادلصامئ اهدضاز بٔذى اًـمومِة ودعُص
1

ـلعرغ اب ،

 اًالسمة، اًخساتري ادلصامئ، من ذالل مٌح اًلايض ادليايئ سَعة اختار ـلاكحفة ُشٍ كاهوهَة وضؽ مٌؼومة ادلزائصي ٕاىل

 ؾيس ٕاجصام اًعفلاث واـليافسة اًعرًفة واًزناُة اًضفافِة ثـٍزز ًصذؾِا، ضف ٕاظاز نفِةل تبهٔنا اًيت ٍصى ومدارشت إلحصاءاث

 حاذئ اًـامة اًيت حتوكِا. احرتام اـل  ونشا اًـمومِة،

وؿىل ُشا ألساش، مت مٌح سَعاث واسـة ٌَلايض ادلزايئ ًلمؽ مثي ُشٍ ادلصامئ، حِر بٔوضبٔ اـلعرغ ادلزائصي 

ؿىل قصاز هؼرٍي اًفصويس حصمية ذاظة تلمؽ إلذالل تواحداث اًزناُة واذلَاذ ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة
2

، ٕاضافة ٕاىل 

اًـام اًخلََسًة ؿىل اًعفلاث اًـمومِةثعحَق تـغ حصامئ اًلاهون 
3

 . 

ؿىل بٔن كاهون اًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ، وضف ٕاظاز ثـٍزز اًصذغ ادلزايئ ًالىهتااكث اـلسجةل ؿىل مس خوى 

ؽ راث اًعاتؽ اًـام، ؾل ٍىذفي تدضسًس اًـلوتة ضف ُشا افلال حفسة، تي وسؽ من مفِوم  اًيفلاث اـلصظوذت ًخيفِش اـلضاًز

                                                           
1

َة، حول مؤرشاث اًفساذ ضف اًـاؾل ًس ية هلعة ضف ثلٍصص مٌؼمة اًض 51ذوةل تؼ  031من تني  011احذَت ادلزائص اـلصثحة    ، ٍصاحؽ:6106فافِة اصلًو

- Transparency international, Corruption perception index 2012. Available at the organization web site: 

www.transparency.org. 

2
اـلخـَق  6112فرباٍص  61اـلؤزد ضف  12/10اـلس خحسزة مبوحة اًلاهون زرف ًخـَق ألمص جبصمية مٌح امذَاساث كري مربزت ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة  

اـلؤزذة ضف  11، ح.ز ؿسذ 6101ٔبوث  62اـلؤزد ضف  01/11، اـلمتم ابٔلمص زرف 6112مازش  14اـلؤزذة ضف  01ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ، ح.ز ؿسذ 

 . 6100ٔبوث  01اـلؤزذة ضف  11، ح.ز ؿسذ 6100ٔبوث  16زد ضف اـلؤ  00/01، واـلـسل واـلمتم ابًلاهون زرف 6101سخمترب  10

3
من اًىذاة اًصاتؽ، ًخـَق ألمص تخغل ادلصامئ اًيت ًِا ؿالكة مدارشت ثضفافِة اًعفلاث اًـمومة وىزاُهتا، واًيت ٔبوزذُا اـلعرغ اًفصويس ضف اًحاة اًثاًر  

، ضف حني ٔبوزذُا اـلعرغ ادلزائصي ضف كاهون اًوكاًة من اًفساذ (les atteintes { l’autorité de l’état)حتت ؾيوان "إلذالل ثسَعة اصلوةل" 

ربزت ضف اًعفلاث اًـمومِة، اًصصوت ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة، ؤبذش فوادس اـل، وحمتثي ٔبساسا ضف حصامئ: الامذَاساث كري 51و 63و 62وماكحفخَ ضف اـلواذ 

 تعفة كري كاهوهَة ضف اًعفلاث اًـمومِة. 
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ض اـلـيَني تشعلألصزا
1

اًصهن اـلاذي ًحـغ ادلصامئ ؿَهيا ًيعة اًيت كس ، واًـمََاث
2

، ذما حـي تـغ اـللصزٍن 

 اًـمومِني ٌضـصون ؤكهنم ٌس ححون ضف حمَط من ارلعص ادلزايئ. 

اـلححر وابًخايل، س يحاول من ذالل ُشا اـللال، اًخـصط ًخعوز فىصت اًخجصمي ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة )

، مث هوحض مربزاثَ والآثز اًيت كس ثخوصل ؾيَ اجتاٍ ألصزاض اـلـيَني تـمََة ٕاجصام اًعفلة اًـمومِة وثيفِشُا (ألول

 )اـلححر اًثاين(. 

 ثعوز فىصت اًخجصمي ضف اًعفلاث اًـمومِة اـلححر ألول:

صحىدة ضف جمال اًعفلاث اكن ٌَمعرغ اًفصويس ألس حلِة ضف جمال ثبٔظري اًلواؿس اـلخـَلة تخجصمي الاىهتااكث اـل 

اًـمومِة ٕاذالل مبحاذهئا اًـامة، ومٌافات ًواحداث اًزناُة واذلَاذ اـلفرتضة ضف بٔؾوان اصلوةل مبياس حة ٕاجصام اًعفلة اًـمومِة 

و اًخوخَ اطلي ثخٌاٍ اـلعرغ ادلزائصي تسوزٍ ابًصمغ من ثبٔدٍص ملازهة تيؼرٍي اًفصويس )اـلعَة اًثاين(.  )اـلعَة ألول(، ُو

 اًس َاق اًـام ًخعوز فىصت اًخجصمي ضف فصوسا اـلعَة ألول:

فوادس  وبٔذش واس خلالل اًيفور اًصصوت زذغ حصامئ ًخضمن اًـلوابث ضف فصوسا، اكن كاهون اًصمغ من بٔن ؿىل 

 ـال،ألف ُشٍ ًرسًة ٕاظاز اًعفلاث اًـمومِة، هؼصا ضف ادلصامئ ُشٍ بٔخي من صاكوى بٔوذؾت كٌَل كاهوهَة، فٕاهَ كري تعفة

اًسَعة ضف ممتزي مبصنز حتىض اًلصاز مصانز اؾخحازاث س َاس َة، وًىون من رعل ضف ـلا ؾهنا إلتالػ وكةل
3

. 

 ساًفة ادلصامئ حتسًر من ذالل اًـمومِة ٌَعفلاث ادليادَة اـلعرغ اًفصويس ًخـٍزز اسلاًة ثسذي رعل بٔخي ومن

 اًعفلاث جمال ضف كري مربزت امذَاساث مٌح يه حصمية مِةاًـمو  ابًعفلاث ذاظة حصمية اطلهص، ابـلواسات مؽ اس خحساج

4جبيحة "اقلاابت" اـلـصوفة اًـمومِة
. 

                                                           
1
 ، اـلخـَق ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ اطلي اؾمتس اـلفِوم ادليايئ 2006فرباٍص 61ضف  اـلؤزد 12/10زرف  اًلاهون من ة اًفلصت 16 اـلاذت ٍصاحؽ هط  

 اًـموسم. ٌَموػف

2
معََاث ٔبدصى حمتثي ٔبساسا ضف اًعفلة  ٔبًضا يمن كاهون اًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ ًُضم 62ؿىل قصاز ثوس َؽ مفِوم اًعفلة اًـمومِة اًوازذ ضف اـلاذت   

 اًـمومِة، واًـلس، والثفاكِة واـلَحق.

3
 Catherine Prebissy-Shnall, La pénalisation du droit des marchés publics, LGDJ, Paris, 2002, p. 07.  

4
 Article 432-14 du code pénal Français, tel que modifié par la loi n° 91/03 du 03 Janvier 1991 relative à la 

transparence et à la régularité des procédures de marchés publics et soumettant la passation de certains contrats à 

des règles de publicité et de mise en concurrence (J.O du 05 Janvier 1991). 
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 صاغ حبَر من ٔبوزواب، اًـمومِة اكهت اًعفلاث ضف اًعرؾي كري اًخـامي جتصمي حنو إلهعالق هلعة وًـي

 مِالهو مسًية ضف فهيا رشغ ًيت، بٔي "ألًسي اًيؼَفة" اManupulittمعََة  ؾن 1991 س ية بٔوادص اتخساء من اذلسًر

 ؾن إلًعاًَة، حِر وضفت حتلِلاهتا اًس َاس َة اًسَعة اًلضادَة دلزء من اًعحلة ثعسث إبًعاًَا، واًيت من ذالًِا

ًصخال ٔبؾٌلل، ملاتي اذلعول ؿىل معولث ًعاذلِم ٔكصزاض بٔو  مساطمة جضىِالث س َاس َة ضف مٌح ظفلاث هَفِة

من اٌَرياث، هؼصا ًخلسمي ٔبزتـة مؤسساث  اـلالًري بٓلف ٕادذالش رعل وكس لكف ٍهيا،ًعاحل ألحزاة اًيت ًًمتون إ 

ؿال مس خوى ؿىل هحريت زصاوى ٕاًعاًَة
1

 ذلساة ؾعر س يواث ؿىل ظفلاث ٕاجناس مسدضفِاث وـلست اذلعول ، من بٔخي

اًعحة اًـمومِة وسازت
2

. 

 كاهون اًـفو فـي اًسَعة اًلضادَة ؿىل زذت من الاهعالكة وهفس ألمص ميىن بٔن ًلال ؾن فصوسا، حِر اكهت 

 ضف اًس َاس َة ألحزاة جمتوًي ألفـال كري اـلعروؿة اـلخـَلة لك ، واطلي ؾفا ؿىل0551خاهفي  01ضف  اًعاذز اًضامي

اًلضاء،  معي ضف اًسَعة اًدعرًـَة من ثسذال اؾخرٍب اًلضاء ، ألمص اطليCarrefour du développementكضَة 

اـليخرحني اقلََني، سايذت ؿىل اًضـوز اًـام اطلي ثوصل صلى افلمتؽ اـلسين تفصوسا،  مؽ اًدسامح زا ؿىل ؿسمٕادضا صلًَ ووصل

 كضااي من نيدِجة ًِشٍ اـلـعَاث اًـسًس فاهفجصث حِر بٔظحح زخال اًس َاسة ًؼِصون ؤكهنم بٔؿىل من سَعة اًلاهون،

جمال اًعفلاث اًـمومِة ضف اًفساذ
3
. 

من اًفضاحئ اـلصثحعة ابًعفلاث اًـمومِة اًيت مت اًىضف ؾهنا ضف ثغل اًفرتت، مثي كضَة  ُشا ٕاضافة ٌَـسًس 

اًـصاطف  ٌَيؼام معولث تسفـِا حِر اهتمت ُشٍ اًعرنةاًيت ؾصفت تلضَة "اًيفط ملاتي اًلشاء"،  TOTALرشنة 

 اصلويل ؿىل صاطف ثسخة اذلؼصاًـ اًضـة مـاانت من اـلخحست وٌَخرفِف ألدم مٌؼمة بٔن اًفوس تعفلاث، رعل ملاتي

ة، ًىن اًيؼام و رشاء اًلشاء من بٔخي اًيفط تخِؽ هل مسحت اًـصاق ضف ثغل اًفرتت،  ؿىل معولث بٔذش اًـصاطف ألذًو

                                                           
1

 
ة

 ص حَ تعفة ثخحنك تبٔن اـلافِا اًعلََة Pietro Grassoاًفساذ ٕامسَ  حمازتة ضف خمخط ٕاًعايل ؿام اندة صامئ، دضخمٌاس حة اًخحلِق حول ُشٍ ادل

 اـلخـَلة مبجال ألصلال اًـمومِة، ٍصاحؽ: ثغل وذاظة اًـمومِة اًعفلاث ضف مدارشت

- Hope Henri, Le piratage des marchés publics par le crime organisé, D’une pratique locale à un phénomène 

mondial, Mémoire pour obtenir le diplôme d’université 3ème cycle, Analyse des Menaces Criminelles 

Contemporaines, Université Paris II Pantheon-Assas, Juin 2005, p.41. 

2
مساذةل ضف اـلَخلى اصلويل حول "اًوكاًة من اًفساذ  ،-حٌحة اقلاابت منورخا  -ومِة ، اًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ ضف ٕاظاز اًعفلاث اًـمص ية سواوي 

ي  61و 61وماكحفخَ ضف اًعفلاث اًـمومِة"، لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة، خامـة س َسي تَـحاش،   .015، كري مًضوزت، ض. 6105ٔبجًص

3
 Catherine Prebissy-Shnall, op.cit, p. 15.  
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ول ميىن ٕاقفال اًـسًس من اًلضااي ألدصى اًيت ساطمت ضف اًوؾي تبطٔمَة ٕاحاظة جمال  .مـِا ثـامي اًيت اًعراكث

، واًـسًس من اًلضااي ألدصى راث اًعةلCarignonًة حٌادَة ذاظة مثي كضَة اًعفلاث اًـمومِة حبٌل
1

 . 

 ثخين اًدعرًؽ ادلزائصي ٌَخجصمي ضف اًعفلاث اًـمومِة اـلعَة اًثاين:

ابًًس حة ٌَجزائص،
2

ثبٔثصث هعوض اًخجصمي ضف ُشا افلال ابٔلهؼمة اًس َاس َة والاكذعاذًة اًيت ؾصفهتا اصلوةل مٌش  

بٔهَ ميىن حرص اًخعوز اطلي ؾصفذَ هعوض جتصمي اًعفلاث اًـمومِة ضف ادلزائص ضف مصحَخني: ضف ػي  اس خلالًِا، ؿىل

 كاهون اًـلوابث، مث ضف ػي كاهون ماكحفة اًفساذ.

ؾل ًخضمن ٔبي ماذت  0522حوان  14اـلؤزد ضف  22/012زرف فلاهون اًـلوابث تـس ظسوزٍ مبوحة ألمص  

 اًعفلاث اًـمومِة، وتشعل، فٕان الاىهتااكث راث اًعاتؽ إلحصاسم اًيت حتعي مبياس حة ٌس خفاذ مهنا ثخين فىصت اًخجصمي ضف

ٕاجصارما، اكهت ثلؽ حتت ظادةل اـلخاتـة وفلا ـلا ثضميَ اًفعي اًصاتؽ مٌَ اـلـيون تؼ: "ادلياايث وادليح ضس اًسالمة 

اًثاين اـلخـَق ابًصصوتاًـمومِة"، لس امي اًلسم ألول اـلخـَق ابلدذالش واًلسز، ونشا اًلسم 
3

واس خلالل اًيفور 
4

، وًـي 

رعل زاحؽ ٕاىل ؿسم وحوذ ٕاظاز كاهوين بٔظال هيمت تدٌؼمي اًعفلاث اًـمومِة
5

ة،  ، هؼصا ذلسازة اس خلالل اصلوةل ادلزائًص

                                                           
1

 Catherine Prebissy-Shnall, op.cit, p. 10. 

2
ة ٔبمٍصىِة رشنة ، ويهBrown Roots and Condorفضَحة رشنة  ؾن 6112ٌٌَلًَة س ية  اًـامة وضفت اـلفدض َة   رشنة تني مؤسسة حزائًص

 اًـامة اـلفدض َة ضف ثلٍصص جفاء اصلفاغ اًوظين، وسازت رشنة سوانظصاك ومؽ مؽ اًعرنة ُشٍ ثـامَت حِر ألمٍصىِة، Halliburtonورشنة  سوانظصاك

يك، ذولز تلمية ثفوق مََازي ظفلة 10ؿىل  BRC، حتعَت 6111وس ية  6110س ية  تني ما ٔبهَ ٌٌَلًَة ق ؾن ورعل ٔبمٍص ًلذضََ  ـلا خماًفة اًرتايض ظًص

 .05، ض. 6105ٔبنخوجص  51، 0515، ؿسذ ، جمةل اًسفري اًـصيبادلزائص: ثـاكة ٔبحِال وثلَرياث س َاس َةاًعفلاث اًـمومِة، ٍصاحؽ: جن ذزت معص،  كاهون

3
ـاكة ابذلخس من س ية ٕاىل مخس س يواث وتلصامة من  0522حوان  14اـلؤزد ضف  22/012ألمص زرف من  063هعت اـلاذت   ؿىل ٔبهَ: "ًـس مصجض َا ًو

وؿسا ٔبو ظَة ٔبن ًخَلى ُحة ٔبو  ذ.ح لك ؿامي ٔبو مس خزسم ٔبو مٌسوة تبٔحص ٔبو مصثة، ؿىل ٔبًة ظوزت اكهت ظَة ٔبو كدي ؾعَة ٔبو 1111ٕاىل  111

ٔبو ابلمذياغ ُسًة ٔبو حـال ٔبو دعٌل ٔبو ماكفبٔت تعًصق مدارش ٔبو ؾن ظًصق وس َط، وتلري ؿؿل خمسومَ ٔبو زضادَ، ورعل ٌَلِام تبٔذاء معي من ٔبؾٌلل وػَفذَ 

 ءٍ ٔبو اكن من اـلمىن ٔبن جسِهل هل".ؾيَ ٔبو تبٔذاء معي، وٕان اكن ذازخا ؾن ادذعاظاثَ اًضرعَة ٕال ٔبهَ من صبٔن وػَفذَ ٔبن جسِي هل ٔبذا

4
ـاكة ابذلخس من س ية ٕاىل مخس س يواث  0522حوان  14اـلؤزد ضف  22/012ألمص زرف من  064هعت اـلاذت   ؿىل ٔبهَ: "ًـس مس خلال ٌَيفور ًو

ٌافؽ ٔبدصى، ورعل ًَخحعي ؿىل ذ.ح، لك رسط ًعَة ٔبو ًلدي ؾعَة ٔبو وؿسا ٔبو ًعَة ٔبو ًخَلى ُحة ٔبو ُسًة ٔبو ٔبًة م  1111ٕاىل  111وتلصامة من 

ا من ألزابخ ٔبهواظ ٔبو ٔبومسة ٔبو مزياث ٔبو ماكفبٓث ٔبو مصانز ٔبو وػادف ٔبو ذسماث ٔبو ٔبًة مزااي متيحِا اًسَعة اًـمومِة ٔبو ظفلاث ٔبو ملاولث، ٔبو كرُي

ة اًـمومِة، ٔبو حياول اذلعول ؿىل ٔبي من رعل، اًياجتة من اثفاكاث مربمة مؽ اًسَعة اًـمومِة، ٔبو مؽ معروؿاث اس خلالًَة موضوؿة حتت ٕارشاف اًسَع

س خلي تشعل هفورا حلِلِا ٔبو مفصوضا. فٕارا  اكن ادلاين ٔبو ٌس خعسز تعفة ؿامة كصازا من مثي ُشٍ اًسَعة ٔبو ثغل إلذازت ًعاذلَ ٔبو حياول اس خعساٍز ٌو

 كاضَا ٔبو موػفا ٔبو را واكةل هَاتَة ثضاؾف اًـلوابث اـللصزت".

5
اـلخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة، ح. ز ؿسذ  23/51، واـلمتثي ضف ألمص زرف 0523حوان  03 ًيؼم اًعفلاث اًـمومِة ٕال تخازخ ؾل ًعسز هط كاهوين 

 .0523ًس ية  16
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0526ذٌسمرب  50اـلؤزد ضف  26/013ومواظةل اًـمي ابًلواهني اًفصوس َة مبلذىض اًلاهون زرف 
1

ث ُشٍ ، وابًخايل، اكذرص 

 اـلصحةل، ؿىل مـاكدة ادلصامئ اـلصحىدة ضف جمال ابًعفلاث اًـمومِة ابًيعوض اـلخـَلة جبصامئ اًصصوت واس خلالل اًيفور. 

وكس اس متص اذلال ؿىل ما ُو ؿَََ، تـسم ٕاٍصاذ بٔي هط ذاض ًدٌاول موضوغ اًخجصمي تعفة مدارشت ضف جمال  

0531حوان  03اـلؤزد ضف  31/13ألمص زرف  ظسوزاًعفلاث اًـمومِة، ٕاىل كاًة 
2

اًفلصت  165، اطلي بًٔلى حمخوى اـلاذت 

16
3

و اًيط  22/012، اًوازذت ضف ألمص زرف  وؾوضَ تيط ًـاكة ؿىل ٕاجصام اًعفلاث اًـمومِة تعفة كري كاهوهَة، ُو

اطلي ؿسل ؿست مصاث
4

اقلمَة تيط اـلاذت، تخلََغ ُشٍ ادلصمية اتزت وثَعَفِا اتزت بٔدصى، سايذت ؿىل ثـسًهل ٌَمعَحة 
5

. 

اًفساذ مت هلي حصامئتعسوز كاهون اًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ، و  
6

اًـلوابث  كاهون اكن مٌعوظا ؿَهيا ضف ، اًيت

من اـلاذت  اتخساء اًـمومِة، ضس اًسالمة اـلخـَق ابدلياايث وادليح ضف اًفعي اًواكـة اـلواذ لس امي ٕاىل ُشا اًلاهون ادلسًس،

، وًـوذ ٕافصاذ ُشٍ اـلواذ تيط ذاض حسة زٔبيي، 056و 061مىصز و 005ابس خثٌاء اـلواذ  051اـلاذت ٕاىل كاًة  005

كاؿست ؿسم اًـشز  ثعحَق ؿَهيا، وٌسِي إلظالغ ؿىل ثضلك ٌساؿس ٕاىل سايذت ثوضَح ُشٍ ادلصامئ وجسََط اًضوء ؿَهيا

ا ضف ساضماًفساذ، مبا ٌ  ـلاكحفة صامةل س َاسة اًلاهون، سايذت ؿىل جسعري جبِي  ثفسريا ثوضَح اًيعوض ادليادَة وثفسرُي

 مذياسلا. كادَا

ألوىل  مصثني، اًـمومِة" ضف جسمَة ادلصامئ ؾحازت "اًعفلاث ٕاس خـمي كس وزحوؿا ًيعوض ُشا اًلاهون، جنسٍ 

 جمال ضف خـَلة ابًصصوتاـل  63جمال اًعفلاث اًـمومِة، واًثاهَة ضف اـلاذت  ضف اـلربزت كري اـلخـَلة ابلمذَاساث 62اـلاذت  ضف

                                                           
1

ة ؿىل اًعفلاث اًـمومِةتوذايل َلس،   اذ وماكحفخَ ضف اًعفلاث ، مساذةل ضف اـلَخلى اصلويل حول "اًوكاًة من اًفسهؼم اًصكاتة اًربـلاهَة، اـلاًَة وإلذاًز

ي  61و 61اًـمومِة"، لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة، خامـة س َسي تَـحاش،   .06، كري مًضوزت، ض. 6105ٔبجًص

2
  . 0531ًس ية  15ح.ز ؿسذ  

3
ت ضف مجـَة ؿامة ٌَـٌلل ٔبو  165اكهت اـلاذت   جمَس هلم ٔبو كام ابـلساش كدي ثـسًَِا ثيط ؿىل ما ًًل: "لك من ٔبفىش تبًٔة وس َةل اكهت زس اًخعًو

ٕاىل  111ثسالمذَ ٔبو مٌؽ ٕاحصاءاث الاكرتاغ ٔبو كري ضف هدِجخَ ٔبو رشغ ضف يشء من رعل، ًـاكة ابذلخس من زالزة ٔبصِص ٕاىل زالج س يواث وتلصامة من 

 ذ.ح ٔبو إبحسى ُاثني اًـلوتخني...".  6111

4
 0546فرباٍص  05اـلؤزد ضف  46/11واًثاهَة مبوحة اًلاهون  0534فرباٍص  00ؤزد ضف اـل 34/15ٌَمصت ألوىل مبوحة اًلاهون  165مت ثـسًي هط اـلاذت  

ََة  06اـلؤزد ضف  44/62واًثاًثة مبوحة اًلاهون   .0544حًو

5
ة" تـس ثـسًَِا ًٔلم ألساس َة اـلعاحل إلكذعاذًة ٌضلوةل" كدي ثـسًَِا، ًخعحح ملصزت ًصذغ "خماًفة إلكذعاذًة ألساس َة متثَت ضف حٌلًة "اـلعاحل 

اًَِئة اًيت ميثَِا"، ًَمت تـس رعل ٕاًلاء  ٔبو اقلََة ازلاؿة ٔبو مبعاحل اصلوةل اـلس كاظسا"تـحازت  0544، ويه اًـحازت اًيت اسددسًت س ية 46/11ابًلاهون زرف 

مىصز، واًيت  064زائصي، وهلي حمخواُا ٕاىل اـلاذت اـلـسل واـلمتم ًلاهون اًـلوابث ادل 6110حوان  62اـلؤزد ضف  10/15مبوحة اًلاهون زرف  165اـلاذت 

ت ظحَـة ادلصمية من حصمية اؾخساء ؿىل سري الاكذعاذ اًوظين، ٕاىل حٌحة حماابت ُسفِا سفؽ خماًفة ألحاكم اًدعرًـَة واًخيؼميَة ادل ازي هبا اًـمي، ضف حًو

 جمال اًعفلاث اًـمومِة.

6
 . 12/10اًفساذ" تي ػِص ُشا اًخـحري اًلاهوين مؽ ظسوز اًلاهون  ؾل ٍىن كاهون اًـلوابث ٌس خـمي ؾحازت "حصامئ 
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 15اـلاذت  خماًفة بٔحاكم ؿىل ًـاكة هعِا اـلعاحل، اًيت حصمية ثـازط ؿىل مٌَ 51ضف اـلاذت  نٌل هط اًعفلاث اًـمومِة،

 اًعفلاث اًـمومِة. إبحصاءاث ٕاجصام ارلاظة ألحاكم ويه هفس اًلاهون، من

وجصمية ذاظة مبجال اًعفلاث اًـمومِة ملازهة مبا  ثضلك هصسِا 62ؤبضم ما محهل ُشا اًلاهون، ُو ظَاكة اـلاذت  

مىصز من كاهون اًـلوابث كدي ٕاًلاءُا 064محَخَ اـلاذت 
1

 ، تيعِا ؿىل حصمية اًصصوت ٔكحس63، سايذت ؿىل ما محَخَ اـلاذت 

كس  12/10ون اًلاه تبٔن ميىن اًلول ، حبَر ل12/10من اًلاهون زرف  61اـلاذت  اـليعوض ؿَهيا ضف ثعحَلاث ُشٍ ادلصمية

اـلخـَلة تبٔذش فوادس كري كاهوهَة 51اس خحسهثا، ابٕلضافة ًخرعَط ٕاحسى ظوزُا مباذت ذاظة يه اـلاذت 
2

.  

 ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة، اـليعوض اـلربزت كري الامذَاساث حصمية مٌح ؿسا فامي بٔهَ ؿام، ثضلك واـلالحغ

 ابًعفلاث اًخـامي ٕاظاز ضف ٌَوكوغ كاتةل وضاظ ذاض تلعاغ بٔو حعةكري اـلصث  اًفساذ حصامئ لك ، فٕان62اـلاذت  ضف ؿَهيا

 من حصمية ؿامون، وابًخايل، فبٔي موػفون هبا ًلوم إلذازت، من ٔبؾٌلل كاهوين يه معي ُشٍ اًـلوذ اًـمومِة، رعل بٔن

ابًعفلاث  ؿىل اًخـامي اـلال اًـام، ثيعحق اًـمومِة، وحٌلًة اًوػَفة ىزاُة ؿىل اذلفاع من جتصميِا حصامئ اًفساذ اًلصط

ُشا ألساش، ميىن اًلول تبٔن مسبةٔل اًخجصمي ضف اًعفلاث اًـمومِة ؾصفت كفزت هوؾَة تعسوز ُشا  وؿىل اًـمومِة،

 اًلاهون.

 اـلححر اًثاين: مربزاث اًخجصمي ضف مواهجة حتفؼاث اـللصزٍن اًـمومِني

ظصف اـلعرغ ادلزائصي، ًًدلي اًدساؤل حول تـس اًخـصط ـلسبةٔل ثعوز فىصت اًخجصمي ضف فصوسا مث ثحًَِ من 

ا تـغ اـللصزٍن اًـمومِني  مربزاث رعل )اـلعَة ألول(، واًيخاجئ اًِامة اـلرتثحة ؾيَ لس امي تـس اًخحفؼاث اًيت بٔاثُز

 ثضبٔهَ )اـلعَة اًثاين(.

 

 

                                                           
1

، حبَر ؾل حىن كدي رعل ختخَف نثريا 6100ٔبوث  01اـلؤزذة ضف  11، ح.ز ؿسذ 6100ٔبوث  16اـلؤزد ضف  00/01ابًلاهون زرف  لس امي تـس ثـسًَِا 

مععَح اـلوػف اًـموسم تسل من ثـساذ ألصزاض اـلـصضني لزحاكة ادلصمية، مىصز من كاهون اًـلوابث، ٕال فامي خيط اس خـٌلل  064ؾن ظَاكة اـلاذت 

ظصٔبث ؾيادض خمخَفة متزي ادليحة ضف صلكِا اذلايل ؾٌل اكهت ؿَََ ضف كاهون اًـلوابث، ٕار ٔبن اـلعرغ حسذ خماًفة ألحاكم  00/01ٕال ٔبهَ تعسوز اًلاهون 

ة اًرتحش   واـلساوات تني اـلرتذسني وصفافِة إلحصاءاث.  اًدعرًـَة واًخيؼميَة تخغل اـلخـَلة حبًص

2
اًس ية ادلامـَة  ،0ؿةل هصمية، حصامئ اًفساذ ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة، زساةل ًيَي ذزخة ذنخوزاٍ ضف اًلاهون اًـام، لكَة اذللوق، خامـة ادلزائص  

 .11، ض. 6106/6105
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 اـلعَة ألول: مربزاث اًخجصمي ضف اًعفلاث اًـمومِة

من بٔخي زذغ فـي مـني تـلوتة حمتثي ضف اذلخس، ثسخة ثعوزاث ًـصفِا  مبفِوم ؿام، ًلعس ابًخجصمي اًخسذي

افلمتؽ، واًواكؽ الاحامتؾي اًخعري
1

س حاة اًيت ذفـت ابـلعرغ ٌَخسذي مبوحة حصنة جعرًـَة ًخجصمي ًلٔ ، وابًًس حة 

زخاؾِا ٕاىل هلط اًثلة ضف تـغ الاىهتااكث ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة ضف ٕاظاز بٔذَلة اذلَات اـلاًَة والاكذعاذًة، فميىن إ 

اًيرة واـلسرٍين اـلٌلزسني ـلِارمم ضف اًَِئاث وإلذازاث اًـمومِة، ونشا هلط اًواسغ ألذالطف، واـلَي حنو اًصحب اًسِي 

ٌٌَلل، ابـلواسات مؽ ضلط اًصبٔي اًـام اطلي بٔحس تيوغ من ؿسم اـلساوات بٔمام اًلاهون واًلضاء، هؼصا ٌَحعاهة اًيت بٔظحح 

 ا تـغ زخال اًس َاسة وبٔؾوان إلذازت وٕافالهتم من اًـلاة.ٍمتخؽ هب

ُشا سايذت ؿىل ؿسم نفاًة ٕاذؿاء اـللصزٍن اًـمومِني مباذًة ادلصامئ وٕاماكهَة مذاتـهتم حٌادَا ثسخة بٔفـال كري 

سة. نٌل ملعوذت، حِر بٔن مثي ُشٍ ادلصامئ اـلاذًة هتسذ مجَؽ اـلواظيني، وًُست ملعوزت ؿىل اـللصزٍن اًـمومِني حف 

بٔن ظفة اـللصز اًـموسم ؾل حىن مضحوظة ثضلك اكضف، مبا مسح ًـسذ هحري من بٔؾوان اصلوةل ابٕلفالث من اًـلاة، ُشا من 

 هجة. 

ومن هجة بٔدصى، فٕان تـغ ادلصامئ اـلخـمست ٔكذش فوادس تعفة كري كاهوهَة، واًصصوت، ل ميىن بٔن ثمت ٕال من 

ذفؽ ضف نثري من ألحِان اًلايض ادلزايئ ًـالح ُشٍ إلصاكًَة ثضلك سفـي مداًف ظصف بٔصزاض ميازسون رماما ؿامة، ذما 

فَِ، مربزا رعل تعحَـة اًًضاظاث اًيت ميازسِا ُؤلء ألؾوان، واسدٌاذا ًفىصت بٔن "بٔؾوان اصلوةل جية بٔن ًخحَوا 

2ثسَوك بٔنرث اهضحاظا ملازهة ابـلواظيني اًـاذًني"
. 

دلزادَة اًعازمة ٌَعفلاث اًـمومِة، وألمن اًلاهوين ٌَملصزٍن اًـمومِني، ػِصث وتلعس اًخوفِق تني اسلاًة ا 

 اذلاخة ًخبٔظري ثسذي اًلايض ادلزايئ ضف ُشا اًضبٔن. 

حفط  ؿىل ٕال ثيعة ل اًـمومِة ضف ٕاظاز اًلضاء إلذازي، اًعفلاث سلاًة اـللصزت اًلاهوهَة الًَٓاث نٌل بٔن

 بٔي ؾلاة. ًعوهل اًعفلة فال مربم بٔما راهتا، حس ضف اًعفلة معروؾَة

                                                           
1
 "Au sens commun, la pénalisation invoque la punition par une peine d'emprisonnement. Elle correspond à une 

évolution de la société, à une réalité sociale et humaine". Catherine Prebissy-Shnall, op.cit, p. 12. 

2
 "Les serviteurs de l'Etat doivent respecter une morale plus exigeante que les simples citoyens". Catherine 

Prebissy-Shnall, op.cit, p. 13. 
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كاهوهَة ٕارا ثوفصث  كري تعفة اـلخيافس اـلحـس ثـوط تبٔن إلذازت ؿىل وحينك اًخرصف، إلذازي ًحعي فاًلايض

مربم اًعفلة اًضرط ثحـة دعبٔ  ًخحمي من يه بٔن إلذازت ٔبي رشوظ رعل،
1

 اـلسؤول هيمت مبساءةل ل إلذازي . فاًلايض

 ل مصحىدو اكلاًفاث ٕارا اكن زكاتة هؼام من وضؽ فادست ل بٔهَ ابًحـغ ٌَلول حشا ذما اًلاهوهَة، كري ٕاجصام اًعفلاث ؾن

ًـاكدون
2

. 

 راثَ، زفن ضف حس حيامك اًفـي ول افلصم، اًفـي ٕازحاكة ؾن اـلسؤوًني حيامك الٔصزاض فٕاهَ ادلزايئ اًلايض بٔما

 ؿىل اًـموسم اـلضرتي اـلعرغ محي بٔزاذ اًـمومِة مثال، اًعفلاث لجما ضف اـلربزت كري الامذَاساث ٕاؾعاء فـي ذالل جتصمي

 يه وحسُا إلذازت بٔن فَو ابمسِا، اـلخرصفني ٕاىل إلذازت هلي اـلسؤوًَة من ذالل من اًخفاضََة اـلٌلزساث ؾن اًخزًل

ة مٌح فـي مصحىة ًـاكة ًن اًلايض إلذازي فٕان اـلسؤوةل،  اـلربزت. كري اـلًز

 مسؤوًَة اًخـامي كري اـلعروغ ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة، حزء من معََة جضرَط جتصمي ًـخرب وابًخايل،

اًـمومِني اـلخسذَني
3

 اًلضاء زكاتة هلادط ٌسس اًلايض ادلزايئ ثسذي فٕان من خاهة بٓدص ٔبما خاهة، من ، ُشا

إلذازي
4

. 

، س حق ما ٕاىل ًضاف   حِر من وى اًلضادَة إلذاًزةٕاحصاءاث اصلؿا ؾن ختخَف ادلزادَة إلحصاءاث بٔن رهٍص

 افلمتؽ. اًـسل ضف ضف ثعحَق جض حؽ زقحة ازلاؿة فِيي ثساظة، وبٔنرث وزسًـة صفاَُة هوهنا

 والاكذعاذًة، دعواث هتشًة اذلَات اًس َاس َة من اًـمومِة، ورعوت ٌَعفلاث ادلزادَة اسلاًة وتشعل، ثؼِص

جتصمي ألؾٌلل  معََة وظف مت وكس اًـموسم، ضف معََة اًعراء خسذَنيبٔؾٌلل اـلوػفني اـل  ًخسذي ًخلِمي ادلزايئ اًلايض هون

                                                           

dec 1998, p. 467.-, octRDI, Le risque pénal dans les marchés publics de travaux, Thierry Dal Farra 
1

 

2
  .614ؿةل هصمية، مصحؽ ساتق، ض.  

: fondement et champ  La responsabilité pénale des personnes morales de droit public, Etienne Picard 
3

, 1993, p. 261. Rev. Soc, d’application 

Le délit de favoritisme dans les marchés publics : une régulation pénale des pratiques Reis Patrice,  
4

04 Juillet 2003, p. 04., Petites affiches, n° 133, discriminatoires et de certaines pratiques anticoncurrentielles 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 9 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

ة اًس يواث ألذريت" ضف إلذازي اًؼواُص اًيت ذللت ابًلاهون بٔجصس تبهٔنا "من إلذاًز
1

 حسن تضٌلن ، هؼصا ًسٌلخ اًخجصمي

هتشًة اًعراء اًـموسم من هجة بٔدصى من هجة، ونشعل ٕاس خـٌلل ألموال اًـمومِة
2

. 

 اًـمومِة ضف اًعفلاث اًخجصمي ؾن اـلرتثحة ًثاين: الآثزاـلعَة ا

 واذلَاذ اًزناُة دصكا ًواحداث اطلٍن ثرصفوا اًـمومِني اـللصزٍن ضس حزادَة تـلوابث ًيعق ادلزايئ اًلايض ٕان 

سذي رعل ضف ٕاظاز مـادلة اًثلصاث اًيت ميىن بٔن ثرتثة ؾن  كاهون ًفصضِا اًيت واذلَعة بًَٓاث اًعفلاث اًـمومِة، ًو

ة واـلاًَة، ذما حـي من اًلايض ادلزايئ ؾيرصا خسًسا مضن معََة ختََق اًعفلاث اًـمومِة، مبا ًرتثة ؾن  اًصكاتة إلذاًز

 رعل من هخاجئ ابًلة ألطمَة، زبٔى تـغ اـللصزٍن اًـمومِني بٔهَ ميىن جسجَي ؿست حتفؼاث ثضبهٔنا. 

خَفني، ألول ٍمتثي ضف اًيؼام ادلزايئ، واًثاين ٍمتثي ضف فذجصمي كاهون اـلضرتايث اًـامة ًيعوي ؿىل ؾيرصٍن خم 

جمال اًعراء اًـام، ذما ٌضلك جفوت تني ُشٍن افلاًني ميىن بٔن ثثري اًـسًس من إلصاكًَاث، ؿىل بٔساش، بٔن خمخَف 

ة اًيت ميىن بٔن ثرتثة ؾن ذمازساهت م، تسون ألذش تـني اًفاؿَني ضف اًعفلاث اًـمومِة مييحون اُامتما بٔنرث ًلآثز إلذاًز

 الاؾخحاز الآثز ادلزادَة، دعوظا وبٔن اًلايض ادلزايئ ٍمتخؽ تعالحِاث واسـة ًًدلي إلـلام هبا.

ا مسبةٔل اًخجصمي، حمتثي ضف ٕاحاةل اًيط ادلزايئ من بٔخي اذلنك خبعوض إلذالل اـلصحىة ؿىل  فبٔول هدِجة ثثرُي

وهعوض كاهوهَة بٔدصى إلذازي اًلاهون مفاُمي
3

 اًيعوض ُشٍ حتََي ٌس خوحة ذما اًـلايب، من اًيط ًيت ثـخرب حزءا، وا

اـلىوهة ٌَجصمية، مبا ًثري ٕاصاكلث ؿسًست خبعوض ثوسؽ اًلايض ادلزايئ ضف ثفسري اًيعوض  من بٔخي حتسًس ألزاكن

عوض معسًة بٔو ؿسم اـلوحوذت تني ًسًَ، واًيت ميىن بٔن ثؤذي ٕاىل متََؽ اـلسؤوًَة ادلزادَة، ٕاضافة ـلا ميىن بٔن ًثاز خب

 معسًة ارلَي اـلصحىة. 

                                                           

", Dr. Adm., janv. Le mouvement de pénalisation de l’action publiqueB. Auby, "-J 
1

0553:  , p. 03. Cité par

Catherine Prebissy-Shnall, op.cit, p. 15 

2
  .615ؿةل هصمية، مصحؽ ساتق، ض.  

3
ة، ميىن ٌَلايض ادليايئ مساءةل اـلضرتي من تُهنا كاهون اـليافسة، حبَر ؿىل قصاز اًلايض إلذ  ازي اطلي ٔبذذي ُشا اًلاهون ضف نخةل اًعرؾَة إلذاًز

 اًـموسم ضف حاةل ازحاكتَ ٕلذالل تلواؿس ُشا اًلاهون، حصاحؽ:

-  Catherine Prebissy-Shnall, op.cit, p. 39.  
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نٌل ميىن ٌَلايض ادلزايئ ضف ٕاظاز ثسذهل اـلواسي بٔن ميازش ظالحِاث اًولًة اًاكمةل ؾيس هؼٍص دلصمية من حصامئ  

اًعفلاث اًـمومِة
1

، حِر هل ظالحِة اًححر اـلـمق ضف مسى معروؾَة اًعفلة واًلصازاث اـلخـَلة هبا لس امي اًلصازاث 

عةل ؾهنا، ٕاضافة ًسَعخَ ضف ثفسري اًلصازاث اًخيؼميَة مىت اكن حي اصلؾوى اًـمومِة مصثحعا هبااـليف
2

. 

فََلايض بٔن ًرصخ تحعالن اًـلس بٔو اًعفلة
3

، ؾيس هؼٍص ٔلزاكن ادلصمية ابًـوذت ٌَصكاتة ؿىل معروؾَة اًعفلة 

ة، حِر ميىن بٔن ٍىون اًـيرص اـلاذي دلصمية ما انص ئ ؾن كصاز ٕاذازي مٌفعي ذاض تـمََة من اًياحِة إلذاًز

و اطلي اكن وزاء ادذَاز اـلخـِس.   الادذَاز، ُو

 اًعرؾَة ضف ؿىل مدسبٔ  اًعازمة اًلامئة تبٔسسَ ادلزايئ اًصذغ ؿىل بٔن ُشٍ اًيخاجئ وٕان اكهت هتسف ًخعحَق

 جسؿل من تـغ الاهخلاذاث اًيت جسَِا اًـمومِة، وؿىل اًصمغ من الآثز إلجياتَة اًيت حللهتا، ٕال بٔهنا ؾل ابًعفلاث اًخـامي

 تـغ اـللصزٍن اًـمومِني.

 دعبٔ  ؿىل اًخجصمي ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة تياء اـلخـَق إبماكهَة كِام رعل ُو ألسايس، وًـي اًخحفغ

واحداث ٕاذالل ت لك ؾن وتـَس ؾن دعبٔ، انجتا ٍىون كس اًلاهون، هدِجة خماًفة اًـمومِة اًعفلة بٔن مٌح ابؾخحاز ٕاذازي،

 ضف ابًًس حة ٌَمخـامي دعصا اًـمومِة، ٌضلك اًعفلاث ضف جمال ارلعبٔ  ؿىل بٔساش ادلزادَة واذلَاذ، فاـلـاكدة اًزناُة

 .  L’insécurité juridiqueمعهل، واحنساز مداذزثَ ٕلحساسَ تـسم ألمن اًلاهوين  ٕاؿاكة اًـموسم صلزخة اًعراء

 خمخَفة، ذون اًعفلة اًـمومِة وتبٔقصاط معروؾَة حفط ضف اكلخعني لضاتاً تخـسذ ًخـَق فِو اًثاين الاهخلاذ بٔما 

 اًلاهوين. الاس خلصاز ؿسم من بًٔضا حوا خيَق ادلزايئ، ذما إلذازي بٔو اًلايض اًلايض ًخسذي سمٌَا حصثُدا اـلعرغ ًضؽ بٔن

 اًـمومِة ًَمتىن ام اًعفلةمص هبا كصاز ٕاجص  اًيت اـلصاحي ابًخفعَي، خمخَف نٌل بٔن ٕاماكهَة ثفحط اًلايض ادلزايئ

 إلذازي اًلضايئ ابلحهتاذ اًزتامَ وؿسم مـِا من اس خلالًَة ثسذي اًلايض ادلزايئ، ادلاين، خيىش ًخحسًس اًخوظي من

اًعفلاث اًـمومِة، إبوضاء احهتاذٍ ارلاض، ذما ٍصتم اـلخـامَني ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة، ًخـوذضم  جمال اًخـامي ضف ضف

  .اًلايض إلذازي ثفاسري ؿىل

                                                           
1

َلات ؿىل ظَحة اًس ية ألوىل ماحس خري، مسزسة ذنخوزاٍ "اًخجصمي ضف اًعفلاث توذايل َلس، حمارضاث ضف ملِاش "اًخجصمي ضف اًعفلاث اًـمومِة" اـل 

 ، كري مًضوزت. 6100/6106اًـمومِة"، لكَة اذللوق، خامـة س َسي تَـحاش، اًس ية ادلامـَة 

2
من اًفساذ وماكحفخَ ضف اًعفلاث اًـمومِة"، ، مساذةل ضف اـلَخلى اصلويل حول "اًوكاًة ادذَاز اـلخـامي اـلخـاكس ضف اًعفلاث اًـمومِةتوظواز ؾحس اًييب،  

ي  61و 61لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة، خامـة س َسي تَـحاش،     .61، كري مًضوزت، ض. 6105ٔبجًص

3
ؿَهيا ضف  من كاهون اًفساذ ؿىل ٔبهَ: "لك ؾلس ٔبو ظفلة ٔبو جصاءت ٔبو امذَاس ٔبو حصدِط مذحعي ؿَََ من ازحاكة ٕاحسى ادلصامئ اـليعوض 11هعت اـلاذت  

 ُشا اًلاهون، ميىن اًخرصحي تحعالهَ واهـسام بآثٍز من كدي ادلِة اًلضادَة اًيت ثيؼص ضف اصلؾوى مؽ مصاؿات حلوق اًلري حسن اًيَة".
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 مسًول حتسًس اطلي ًيؼمِا من بٔخي ابًلاهون اًعفلاث اًـمومِة جتصمي هط ُشا سايذت ؿىل مسبةٔل ازثحاظ 

 جعرًـَة هعوض ؿىل حيَي جمزبٔ  هط هعا جتصميَا كامئا تشاثَ، تي ُو اًيط ادليايئ ًـس فال فَِ، اـلس خـمةل اـلفاُمي

اًـموسم مثٌَل ُو مـمول تَ ابًًس حة دليحة  اًعراء مداذئ ؿامة ويه اذئمد ٕاىل وثيؼميَة، تي وبٔنرث من رعل حيَي

اقلاابت
1

اًيط اًخجصميي وًُس ؾن اًخجصميَة اًىذةل ؾن من ألظوة اذلسًر تشعل ، فِحسو
2

. 

 ذامتة -

 ضف ألذري، ًًدلي إلصازت ٕاىل بٔن مسبةٔل اًخجصمي ضف اًعفلاث اًـمومِة، ل ميىن الاس خلياء ؾهنا رمٌل اكهت

ظحَـة اًيؼام اًس َايس والاكذعاذي اـلخحؽ ذاذي اصلوةل، ؿىل بٔن ٍىون ثسذي اقلامك ادلزادَة حزءا من هؼام ٌسـى 

ًضٌلن ألمن اًلاهوين
3

، من ذالل اًخسذي وفق حصؿة مضحوظة ثواسن تني إلحصاءاث اًوكادَة واًلمـَة، ثضلك جيـي من 

ة واـلاًَةاًخجصمي ضف اًعفلاث اًـمومِة ًَـة ذوز اقلفز و  اـللوي لًَٓاث اًصكاتة إلذاًز
4

. 

س من اًخسذي اًدعرًـي ضف ُشا اًضبٔن، من بٔخي اًخوفِق تني  وؿىل ُشا ألساش، ًًذؼص مس خلدال اـلًز

ألُساف اـلخوذات من اًخجصمي، وذمع ألمن اًلاهوين كلخَف اـلخسذَني ضف اًعفلاث اًـمومِة، لس امي ختفِف اًخجصمي ؾن 

 ىدة بٔزياء اًدس َري.ألدعاء اـلصح 

 

 

 

                                                           
1

 اًلايض ٔبمام الافل اـلالسمة ـلحسٔب اًعرؾَة وفسح واًوضوخ اصلكة ملذضَاث 12/10اًلاهون  من 26 اـلاذت ضف ميىن اًلول وفلا طلعل تبٔن اـلعرغ ذاًف 

 اًيط. ثفسري ضف ًَخوسؽ ادليايئ

2
 .210ؿةل هصمية، مصحؽ ساتق، ض.  

3
ة اًرتحش، اـلساوات وصفافِة إلحصاءاث –ماكحفة اًفساذ، ٕازاذت س َاس َة وثعحَلاث ضف اـلَسان خَساث جمَس ألمة،   ، جمةل اًعفلاث ختضؽ ًؼ: حًص

  . 06، ض. 6100، ادلزائص، ٔبنخوجص جمَس ألمة، اًـسذ اًثامن والٔزتـون، جمَس ألمة

4
 "Afin de sortir de l’ombre l’ensemble des dérives actuelles au droit des marchés publics sans pour autant aboutir 

{ une pénalisation croissante, l’intervention du juge pénal doit s’inscrire dans un système propre { garantir la 
sécurité juridique. Un dosage d’actions préventives et répressives équilibrées devrait ainsi permettre de rétablir une 
certaine cohérence, la pénalisation du droit des marchés publics jouant un rôle de catalyseur des contrôles 

administratif et financier". Catherine Prebissy-Shnall, op.cit, p. 27. 
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 صاحؽ:اـل

 Transparency international, Corruption perception index 2012. Available 

at the organization web site: www.transparency.org. 

  اـلؤزذة ضف  01اـلخـَق ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ، ح.ز ؿسذ  6112فرباٍص  61اـلؤزد ضف  12/10اًلاهون زرف

سخمترب  10اـلؤزذة ضف  11، ح.ز ؿسذ 6101بٔوث  62اـلؤزد ضف  01/11، اـلمتم ابٔلمص زرف 6112مازش  14

بٔوث  01اـلؤزذة ضف  11، ح.ز ؿسذ 6100بٔوث  16اـلؤزد ضف  00/01، واـلـسل واـلمتم ابًلاهون زرف 6101

6100 . 

 Catherine Prebissy-Shnall, La pénalisation du droit des marchés publics, LGDJ, 

Paris, 2002  

 code pénal Français, tel que modifié par la loi n° 91/03 du 03 Janvier 1991 

relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés 

publics et soumettant la passation de certains contrats à des règles de 

publicité et de mise en concurrence (J.O du 05 Janvier 1991). 

 Hope Henri, Le piratage des marchés publics par le crime organisé, D’une 

pratique locale à un phénomène mondial, Mémoire pour obtenir le 

diplôme d’université 3ème cycle, Analyse des Menaces Criminelles 

Contemporaines, Université Paris II Pantheon-Assas, Juin 2005. 

 َحٌحة اقلاابت منورخا  -ضف ٕاظاز اًعفلاث اًـمومِة  ص ية سواوي، اًوكاًة من اًفساذ وماكحفخ- ،

مساذةل ضف اـلَخلى اصلويل حول "اًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ ضف اًعفلاث اًـمومِة"، لكَة اذللوق 

ي  61و 61س َة، خامـة س َسي تَـحاش، واًـَوم اًس َا ، كري مًضوزت.6105بٔجًص  

  بٔنخوجص  51، 0515جن ذزت معص، ادلزائص: ثـاكة بٔحِال وثلَرياث س َاس َة، جمةل اًسفري اًـصيب، ؿسذ

6105. 

  اـلخـَق تلاهون اًـلوابث اـلـسل و اـلمتم. 0522حوان  14اـلؤزد ضف  22/012ألمص زرف 

 ة ؿىل اًعفلاث اًـمومِة، مساذةل ضف اـلَخلى اصلويل حول  توذايل َلس، هؼم اًصكاتة اًربـلاهَة، اـلاًَة وإلذاًز

"اًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ ضف اًعفلاث اًـمومِة"، لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة، خامـة س َسي تَـحاش، 
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ي  61و 61  ، كري مًضوزت6105بٔجًص

  0546فرباٍص  05اـلؤزد ضف  46/11َة مبوحة اًلاهون واًثاه  0534فرباٍص  00اـلؤزد ضف  34/15اًلاهون 

 .0544حوًََة  06اـلؤزد ضف  44/62واًثاًثة مبوحة اًلاهون 

  اـلـسل واـلمتم ًلاهون اًـلوابث ادلزائصي 6110حوان  62اـلؤزد ضف  10/15اًلاهون زرف 

  6100بٔوث  01اـلؤزذة ضف  11، ح.ز ؿسذ 6100بٔوث  16اـلؤزد ضف  00/01اًلاهون زرف 

  ،ؿةل هصمية، حصامئ اًفساذ ضف جمال اًعفلاث اًـمومِة، زساةل ًيَي ذزخة ذنخوزاٍ ضف اًلاهون اًـام، لكَة اذللوق

 6106/6105اًس ية ادلامـَة  ،0خامـة ادلزائص 

 Dal Farra Thierry, Le risque pénal dans les marchés publics de travaux, RDI, oct-

dec 1998. 

 Picard Etienne, La responsabilité pénale des personnes morales de droit public : 

fondement et champ d’application, Rev. Soc, 1993, p. 261.  

  Reis Patrice, Le délit de favoritisme dans les marchés publics : une régulation 

pénale des pratiques discriminatoires et de certaines pratiques anticoncurrentielles, 

Petites affiches, n° 133, 04 Juillet 2003 

 1J-B. Auby, "Le mouvement de pénalisation de l’action publique", Dr. Adm., janv. 

0553  

  ،توذايل َلس، حمارضاث ضف ملِاش "اًخجصمي ضف اًعفلاث اًـمومِة" اـلَلات ؿىل ظَحة اًس ية الٔوىل ماحس خري

مسزسة ذنخوزاٍ "اًخجصمي ضف اًعفلاث اًـمومِة"، لكَة اذللوق، خامـة س َسي تَـحاش، اًس ية ادلامـَة 

 ، كري مًضوزت. 6100/6106

 س ضف اًعفلاث اًـمومِة، مساذةل ضف اـلَخلى اصلويل حول "اًوكاًة من توظواز ؾحس اًييب، ادذَاز اـلخـامي اـلخـاك

 61و 61اًفساذ وماكحفخَ ضف اًعفلاث اًـمومِة"، لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة، خامـة س َسي تَـحاش، 

ي    ، كري مًضوزت.6105بٔجًص

  ة اًرتحش، اًعفل –خَساث جمَس ألمة، ماكحفة اًفساذ، ٕازاذت س َاس َة وثعحَلاث ضف اـلَسان اث ختضؽ ًؼ: حًص

 .6100اـلساوات وصفافِة إلحصاءاث، جمةل جمَس ألمة، اًـسذ اًثامن وألزتـون، جمَس ألمة، ادلزائص، بٔنخوجص 

 

                                                           
1

 .61، ض 0554ٔبهؼص ذ.ٔبمحس اًصفاؾي، اسلاًة اـلسهَة ٌَمس هتغل، ذاز اًفىص اًـصيب، اًلاُصت، ظحـة  - 
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                       إلًزتام ابٕلؿالم ضف ؾلس إلس هتاليك            

 اصلنخوز/جن ؾفان ذاصل ،خامـة سـَست     

 ملسمة:

ا اًلاهون ثسذي اـلعر  -15غ ادلزائصي سلاًة اـلس هتَىني نلرٍي من اًدعرًـاث اذلسًثة مبوحة كواهني بٓدُص

ف اـلس هتغل ضف اـلاذت 6115فرباٍص  61اـلؤزد ضف  15 مٌَ ؿىل بٔهَ" لك رسط ظحَـي بٔو  15، وكس كام تخـًص

َة حاحذَ اًضرعَة ٔبو ثَحَة مـيوي ًلذين مبلاتي بٔو جماان سَـة ٔبو ذسمة موهجة ًالس خـٌلل اٍهنايئ من بٔخي ثَح 

 حاخة رسط بٓدص بٔو حِوان مذىفي تَ."

، وؾصفت اـلاذت ألوىل مٌَ 6112ًس ية  24وكس ظسز ضف مرص بٔول كاهون ثـَق حبٌلًة اـلس هتغل زرف 

اـلس هتغل تبٔهَ"لك رسط ثلسم ٕاًََ بٔحس اـليخجاث ٕلص حاغ احذَاخاثَ اًضرعَة بٔو اًـادََة بٔو جيصي اًخـامي هبشا 

 .ارلعوض"

فاث ٌَمس هتغل زفهنم من بٔذش ابـلفِوم اـلوسؽ واًحـغ الٓدص ابـلفِوم   وًلس دلبٔ اًفلَ بًٔضا ًوضؽ ثـًص

 اًضَق.

ف اـلس هتغل ؿىل بٔهَ لك رسط ظحَـي ٔبو مـيوي رمين بٔو كري رمين،  فـمس بٔهعاز إلجتاٍ اـلوسؽ ؿىل ثـًص

ميازش ثرصفاث ل ثسذي ضف وضاظَ اـلِين ٔبو اًفين ارلاض
1

ن ًربم ثرصفا كاهوهَا من بٔخي اس خزسام اـلال ،بٔو لك م

بٔو ارلسمة ًعاحل بٔقصاضَ اًضرعَة بٔو بٔقصاضَ اـلِيَة.
2

 

بٔما اًحـغ الٓدص اطلي بٔذش ابـلفِوم اًضَق فٕاهَ ًـصف "اـلس هتغل تبٔهَ من ٌضرتي اًسَؽ وارلسماث 

هبسف ٕاص حاغ حاخاثَ اًضرعَة ٔبو ألزسًة
3

. 

                                                           
1

ص، لكَة اًعرًـة ذمسوخ زفاؾي نٌلل اصلٍن، وسادي حٌلًة اـلس هتغل ضف اًـلوذ ضف اًفلَ إلسالسم واًلاهون اـلسين، زساةل ماحس خري، خامـ -  ة الُٔس

 .4،ض 6113واًلاهون، ٔبس َوظ،

2
 .16، ض 6106ذاز وادي ًٌَعر، اًعحـة ألوىل  ذزاسة ملازهة، ذ.خاجص َلس ػاُص مضاكدة، اسلاًة اـلسهَة ٌَمس هتغل من ؾَوة اـليخجاث اًعياؾَة، - 

3
ة، خامـة اـلغل سـوذ، اًسـوذًة،ذ. ٔبمحس ؾحس اًـال ٔبتو كٍصن، حنو كاهون سلاًة اـلس هتغل، مصنز اًححوج -  م، ض 0555-ُؼ 0101جلكَة اًـَوم إلذاًز

16. 
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خزسم اًسَؽ واـليخجاث ٕلص حاغ حاخاثَ ارلاظة وحاخاث من اًضرط اطلي ٌس   ومهنم من ٍصى ؿىل بٔهَ"

ًـوهلم، وًُس ٕلؿاذت تَـِا ٔبو حتوًَِا بٔو اس خزسارما ضف جمال رميخَ".
1

 

حِر بٔن اًخـًصفاث اًيت خاء هبا اًفلَ ألذري لكِا هتسف ٕاىل اسددـاذ لك من ًخـاكس ٔلقصاط رميخَ من 

 وظف اـلس هتغل.

ؿسم اًخواسن ضف اًـالكة تني اـليخج ٔبو اـلخسذي من انحِة واـلس هتغل من ذالل ُشا اًخـًصف ًخضح ًيا 

من انحِة بٔدصى، ومن مث اكن لتس من اًححر ؾن بًَٓة ميىن من ذالًِا ٕاؿاذت اًخواسن اـلفلوذ تني بٔظصاف ُشٍ 

اًـالكة، من ذالل ٕاًزام اـلخسذي ٔبو اقلرتف إبؿالم اـلس هتغل جبمَؽ اـلـَوماث ارلاظة ابـليخوح
2

س ؾصف تـغ ،وك

اًفلَ اًزتام ابٕلؿالم بٔو ابًخحعري ٔبو ابٕلدداز ؿىل بٔهَ :"ثيخَِ بٔو ٕاؿالم ظاًة اًخـاكس تعوزت من صبهٔنا ٕاًلاء اًضوء 

، حبَر ًخزش  ؿىل واكـة ما بٔو ؾيرص ما من ؾيادض اًخـاكس اـلزمؽ ٕاكامذَ حىت ٍىون اًعاًة ؿىل تٌُة من ٔبمٍص

سفَ من ٕاجصام اًـلس". اًلصاز اطلي ٍصاٍ مٌاس حا ضف ضوء حاحذَ ُو
3

 

 وٌضمي مضمون اًزتام ابٕلؿالم ظادفذني من اـلـَوماث ًسيل هبا اقلرتف ًعاحل اـلس هتغل وٌُل:

مـَوماث ثخعي جىِفِة وظًصلة اس خـٌلل اـليخوح، ومـَوماث بٔدصى ثخـَق ابًخحشٍص من خماظص اس خـٌلهل 

 مؽ ثخِان الاحذَاظاث اًواحة اثحاؾِا ًخجية ُشٍ اكلاظص.

يا ضف ُشا اًححر إلخاتة ؾن ٕاصاكًني ٌُل:  وكس حاًو

 ما ُو ألساش اًلاهوين لًزتام إبؿالم اـلس هتغل؟ -0

 ما ُو ذوز اًومس ضف اًزتام ابٕلؿالم؟ -6

 

 

 

                                                           
1

وذ مـمصي، ثزيي وسو، لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة، س   -  ية سوتري ٔبزسطف، حٌلًة اـلس هتغل ضف ػي اـليافسة اذلصت، زساةل ماحس خري، خامـة مًو

 .1، ض6100

2
 .063، ض 6113ـامالث إلًىرتوهَة ذزاسة ملازهة،اصلاز ادلامـَة، ظحـة ذاصل ذمسوخ ٕاجصاُمي، ٔبمن اـلس هتغل ضف اـل - 

3
 .23، ض 6112ذ. توذايل َلس، حٌلًة اـلس هتغل ضف اًلاهون اـللازن، ذاز اًىذاة ادلزائص،ظحـة - 
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 اـلعَة ألول: ألساش اًلاهوين ًالًزتام ابٕلؿالم اـلس هتغل:

ًلايض حبسن اًيَة ضف اـلـامالث ٍصى خاهة من اًفلَ بٔن الاًزتام ابٕلؿالم ما ُو ٕال ثعحَلا ـلحسبٔ ا

اًخـاكسًة، حبَر ميىن ٕاضافة ُشا اًزتام ؿىل مضمون اًـلس هوهَ من مس خَزماثَ
1

شا اسدٌاذا ٕاىل هط اـلاذت  ، ُو

من اًلاهون اـلسين اـلرصي واًيت ثيط ؿىل  0فلصت  014فلصت ألوىل من اًلاهون اـلسين ادلزائصي ثلاتَِا اـلاذت  013

لس ؿىل ٕاًزام اـلخـاكس مبا وزذ فَِ تي ًدٌاول ما ُو من مس خَزماثَ وفلا ٌَلاهون وٌَـصف حبسة بٔهَ:"ل ًلذرص اًـ

 ظحَـة الاًزتام."

ا تخازخ  مسين ًخبٔسُس  0051ٕاىل اـلاذت  0546-06-01وكس اسدٌسث حموكة اًيلغ اـلرصًة ضف كصاُز

ًََِ هدِجة ثعاٍص رزاث من ُشٍ اـلاذت ؾيس مسؤوًَة ظاهؽ ماذت ملاومة ٌَعفََِاث ؾن ٕاظاتة مزازغ تـجز ذامئ ضف ؾ 

اس خـٌلهل ًِا، ورعل ؿىل بٔساش بٔن اًعيؽ كس انخفى ابٕلصازت ضف وعرت الاس خـٌلل ٕاىل رضوزت ؿسم مالمسة ُشٍ 

اـلاذت ٌَجضل ذون بٔن ًخعصق ٕاىل تَان مسى دعوزهتا ؿىل اًـَيني وحر اـلس خـمَني ٕاىل اختار الاحذَاظاث 

اًالسمة".
2

 

ابٕلؿالم اـلحني ؿىل مدسبٔ حسن اًيَة ًلذيض ؾيرصٍن: بٔوهلٌل سَيب ٍمتثي ضف ؿسم نامتن اذللِلة ٕان الاًزتام 

ؾن اـلس هتغل، بٔما اًثاين فِمتثي ابٕلفعاخ ؾن مجَؽ اـلـَوماث واًحَاانث اـلخعةل ابـليخوح بٔو ارلسمة سواء من 

اًياحِة اًلاهوهَة ٔبو من اًياحِة اـلاذًة".
3

 

و ًيعحق وُياك من اًفلَ من ٍصى  بٔن الاًزتام ابٕلؿالم هط ؿَََ اـلعرغ ادلزائصي ضف اًلاهون اـلسين، ُو

ق.م اـلس متست من بٔحاكم دِاز اًصؤًة ضف اًعرًـة إلسالمِة. ومن مث ًخىصز بٔنرث من مصت بٔن  516ؿىل هط اـلاذت 

واكن كس ذسغ ضف اـلضرتي ؿىل حق إلمساك ابًسَـة ٔبو زذُا ٌَحادؽ ٕارا ؾل ٍىن إلمساك هبا ضف معَحخَ، 

اـلـامةل".
4

 

                                                           
1

 .35، ض 6105ذ. مىن ٔبتو جىص اًعسًق، الاًزتام ابؿالم اـلس هتغل ؾن اـليخجاث، ذاز ادلامـة ادلسًست، ظحـة  - 

2
ة تني اًضٌلانث اًخلََسًة واًضٌلانث اـلخرععة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًعح -  ـة ذ.اًَِمث معص سَمي، حٌلًة اـلس هتغل من اـلٌلزساث الاحذاكًز

 .011، ض 6105ألوىل،

3
 -  ٌَ  .600، ض 6111ًعر، ظحـة زمضان ؿًل اًس َس اًعرهحايص، حٌلًة اـلس هتغل ضف اًفلَ إلسالسم، ذزاسة ملازهة، ذاز ادلامـة ادلسًست 

4
صت، لكَة اذللوق وا -  ًـَوم اًس َاس َة، تخلة حفِؼة، الاًزتام ابٕلؿالم ضف ؾلس الاس هتالك، مشهصت ًيَي صِاذت اـلاسرت ضف اًلاهون، خامـة بلٓكي حميس، اًحٍو

 .05، ض 6106-6105
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خحلق اًـؿل اًاكضف ابـلحَؽ ٕاما ابًصؤًة اـلاذًة هل، بٔو ًحَان بٔوظاف ألساس َة فِو ًلوم ملام اًصؤًة اـلاذًة  ًو

حِر ًيعة اًوظف ؿىل تَان اـلحَؽ وبٔوظافَ، فضال ؿىل ظًصلة اس خـٌلهل، واًخحشٍصاث وخماظص اس خـٌلهل.
1

 

، زهن ماذي وُياك من اًفلَ من اسدٌس ؿىل ؾَ وة اًصضا ذاظة مهنا اًخسًُس اطلي ٌضمي زنيني ًخوافٍص

وٍمتثي ضف اًسَوك ارلاذغ اـلفرتط ضف تضاؿة مـَية من مواظفاث وتَاانث كري موحوذت ضف اًحضاؿة سواء اكهت 

رعل  ُشٍ اـلواظفاث بٔكي بٔوكري موحوذت لكَة حبَر حصثة ُشا اًسَوك ٕاًلاغ اـلخـاكس ضف اٌَخس وارلساغ، سواء مت

شا لكَ من بٔخي ذساغ اـلس هتغل مس خـَيا ضف رعل توس َةل إلؿالن  ق اًىشة ٔبو نامتن اذللِلة، ُو ؾن ظًص

اـلضَي.
2

 

شا ضف حاةل نامتن  وكس سازث تـغ احهتاذاث اًلضاء ؿىل اس ياذ اًزتام ابٕلؿالم من كدَي اًلش، ُو

خاء ضف كصاز قلوكة اًيلغ اـلرصًة تخازخ  اقلرتف ًـيادض اـليخوح بٔو ارلسمة واطلي ٌس خوحة مـاكدخَ، وُشا ما

ؿىل بٔهَ "ًلؽ اًلش إبضافة ماذت قًصحة ٕاىل اًسَـة ٔبو ابهزتاغ يشء من ؾيادضُا اًيافـة ،نٌل ًخحلق  01-06-0526

بًٔضا إبدفاء اًحضاؿة حتت مؼِص ذاذغ من صبٔهَ قش اـلضرتي وًخحلق رعل ابرلَط بٔو إبضافة ماذت ملاٍصت 

ن هفس ظحَـهتا وًىن ظيف بٔكي حوذت تلعس إلهيام تبٔن ارلََط ل صادحة فَِ بٔو تلعس ٕادفاء ًعحَـة اًحضاؿة بٔو م

ا ضف ظوزت ٔبحوذ من يه ؿَََ ضف اذللِلة". سوء اًحضاؿة ٔبو ٕاػِاُز
3

 

صى تـغ اًفلَ بٔن اـلعرغ ادلزائصي اكذخس هط اـلاذت  من اًلاهون اـلسين من الاحهتاذ  16فلصت  42ٍو

و ا شا ابًخفصكة ابٕلذالل هبشا الاًزتام ضف اًلضاء اًفصويس، ُو ؿرتافا مٌَ تعًصلة كري مدارشت ابلًزتام ابٕلؿالم. ُو

ق.م وٕامنا لتس اًصحوغ ؿىل ألحاكم اًـامة  42مصحةل ٕاجصام اًـلس فال ميىن ضف ُشٍ اـلصحةل الاحذجاح تيط اـلاذت

اـلخـَلة ابًـَة ارلفي.
4

 

                                                           
1

سان، ارلساغ إلؿالين ؤبثٍص ضف مـَاز اًخسًُس، ذاز اًفىص-   .64، ض 6114واًلاهون، اًعحـة ألوىل، ذ.زضا مذويل ُو

2
 .10، ض  6115ذ.ذاصل ؾحس اًفذاخ َلس ذََي،حٌلًة اـلس هتغل ضف اًلاهون اصلويل ارلاض، ذاز ادلامـة اذلسًثة، ظحـة - 

3
 .22ذ. توذايل َلس، اـلصحؽ اًساتق، ض - 

4
 .31ذ.مىن ٔبتو جىص اًعسًق،اـلصحؽ اًساتق، ض   - 
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 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

زتام ابٕلؿالم ازثحط ضف وضبٔثَ ابلًزتام تضٌلن اًـَوة ارلفِة، بٔما اًحـغ الٓدص من اًفلَ فريى بٔن" الاً

وبٔن ُشا الازثحاظ اكن تفضي اًعةل اًيت حصتط لك من ُشٍن الاًزتامني ابلًزتام تضٌلن اًسالمة."
1

 

فاًـَة ارلفي ُو"الٓفة اًعازدة اًيت ختَو مهنا اًفعصت اًسَمية ٌَيشء اـلحَؽ، ُشا اـلفِوم ًيرصف تعفة 

ىل مٌخجاث اًعحَـة من بٔدضاة وحدوة ومثاز وما ٕاىل رعل".بٔساس َة إ 
2

 

ٕان معسز اًـَة ارلفي ضف هعاق اـليخجاث اًعياؾَة ًلوم بٔساسا ؿىل وحوذ ؾَة اًخعممي بٔي ضف مصحةل 

إلهخاح ذما ًؤذي ٕاىل اهخلاض من كمية اًيشء ٔبو من اًفادست اـلصحوت من اس خـٌلهل.
3

 

ؾل ًـس كامئا، ورعل ًوحوذ ؿست ادذالفاث تني الاًزتامني، ذما بٔذى ٕاىل  ٕال بٔن ُشا الازثحاظ تني الاًزتامني

 زفغ اؾخحاز اًزتام تضٌلن اًـَوة ارلفِة بٔساسا ًالًزتام ابٕلؿالم.

 اـلعَة اًثاين: ذوز اًومس ضف ٕاؿالم اـلس هتغل

ضَ ًلس بًٔزم اـلعرغ ؿىل لك مٌخج ٕاؿالم اـلس هتغل جلك اـلـَوماث ارلاظة ابـليخوح اطلي مت ؾص 

ق اًومس، حسة ما هعت ؿَََ اـلاذت  شا ؾن ظًص اـلخـَق حبٌلًة اـلس هتغل  15-15من كاهون  03ًالس هتالك ُو

 وسفؽ اًلش.

من هفس اًلاهون ضف فلصهتا اًصاتـة ؾصفت اًومس ؿىل بٔهَ:""لك اًحَاانث بٔو اًىذاابث بٔو  15بٔما اـلاذت 

ي بٔو اًصموس اـلصثحعة ثسَـة ثؼِص ؿىل كالف بٔو وزَلة بٔو إلصازاث ٔبو اًـالماث ٔبو اـلمزياث بٔو اًعوز بٔو اًامتزَ

لفذة ٔبو مسة ٔبو مَعلة بٔو تعاكة ٔبو دمت بٔو مـَلة مصفلة  بٔو ذاةل ؿىل ظحَـة مٌخوح رمٌل اكن صلكِا ٔبو س يسُا، 

لة وضـِا".  تلغ اًيؼص ؾن ظًص

ؽ اًلش ؿىل اًومس ؿىل اـلخـَق جصكاتة ادلوذت وسف 55-51من اـلصسوم اًخيفِشي زرف  11وكس هعت اـلاذت 

بٔهَ:"مجَؽ اًـالماث واًحَاانث وؾياوٍن اـلعيؽ بٔو اًخجازت بٔو اًعوز بٔو اًضواُس بٔو اًصموس اًيت ثخـَق مبيخوح ما، 

 واًيت ثوخس ضف ثلََف بٔو وزَلة بٔو نخاتة بٔو مسة بٔو ذامت ٔبو ظوق ٍصافق مٌخوخا ما ٔبو ذسمة ٔبو ٍصثحط هبا".

                                                           
1

 .14ضاكدة، اـلصحؽ اًساتق، ض ذ.خاجص َلس ػاُص م  - 

2
 .32، ض0545ذ.َلس صىصي اًرسوز، مسؤوًَة اـليخج ؾن ألرضاز اًيت جسخهبا مٌخجاثَ ارلعصت، معحـة ذاز اًفىص اًـصيب، ظحـة  - 

3
اًـَوم اًس َاس َة، س ية ماين ؾحس اذلق، حق ضف اـلس هتغل ضف إلؿالم ذزاسة ملازهة، مشهصت ماحس خري، خامـة َلس دِرض ثسىصت، لكَة اذللوق و  - 

 .011، ض 6115
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ا ؿىل اـليخوح وكس ؾصفَ تـغ اًفلَ ؿىل بٔهَ:  "ٍلوغ اًحَاانث واًخيخهياث إلًزامِة اًواحة ٕاػِاُز

اـلـصوط ٌَحَؽ واٌَعَلة هبا".
1

 

تي اؾخرٍب اًحـغ ؿىل بٔهَ "بضٔم اًوسادي اًيت ثؤذي ٕاىل ٕاؿالم اـلس هتغل حول اًخفاظَي واـلىوانث اًيت 

ة مـا حو  فِة وٕاصِاًز ل مٌخوح مـني، انَُم ؿىل بٔهَ اًزتام ثسذي ضف حصهَة اـليخوح، ٕار ًـخرب مبثاتة تعاكة ثـًص

ًفصضَ اًلاهون ؿىل لك حمرتف ٍزاول معََة وضؽ اـليخوح ًالس هتالك".
2

 

ف اًومس  فاث اًيت خاء هبا اـلعرغ ادلزائصي جنسٍ كس بٔذزح مضن ثـًص ومن ذالل اس خلصاديا زلَؽ اًخـًص

ة ابًصمغ من بٔهنا ختضؽ ًيؼام كاهوين ذاض هبا، حِر ؾ من ألمص  16صفِا اـلعرغ ادلزائصي ضف اـلاذت اًـالمة اًخجاًز

ة ؿىل بٔهنا:"يه لك اًصموس اًلاتةل ٌَمتثَي ارلعي لس امي  6115-13-05اـلؤزد ضف  15/12 اـلخـَق ابًـالماث اًخجاًز

اًلكٌلث مبا فهيا بٔسٌلء ألصزاض وألحصف وألزكام، واًصسوماث ٔبو اًعوز بٔو ألفاكز اـلمزيت ٌَسَؽ بٔو ثوضَهبا 

ًوان مبفصذُا  ٔبو مصهحة اًيت جس خـمي لكِا ٍمتَزي سَؽ بٔو ذسماث رسط ظحَـي ٔبو مـيوي ؾن سَؽ وذسماث والٔ 

".  كرٍي

ة ما ُو ٕال ذًَي ؿىل بٔن ًِا ذوز ٕاجيايب ورمم ضف ٕاؿالم  وًالحغ ؿىل اًومس احذوادَ ٌَـالمة اًخجاًز

ا من اًسَؽ اـلس خوزذت.اـلس هتغل ؾن اـليخوح، هوهنا كاًحا ما ثؤذي ٕاىل متَزي اـليخوخاث ا  ًعياؾَة واًلشادَة ؾن كرُي

وكس بٔنسث اقلوكة اًـََا ؿىل ُشا اصلوز ضف اًـسًس من كصازهتا اًيت ثعحو ضف حٌلًة اـلس هتغل من ذالل 

ا تخازخ  ؿىل بٔن"...اًخلََس وفلا  620615حتت زرف  11/16/6116الاًزتام ابٕلؿالم، ومن ُشٍ اًلصازاث كصاُز

اًـََا ٍوكن ضف اًدضاتَ اـلوحوذ ؿىل هفس اـليخوح ومن صبٔن ُشا اًدضاتَ بٔن حيسج ًخسا بٔو ذَعا  لحهتاذ اقلوكة

 ؾيس اـلس هتغل مذوسط الاهدداٍ."

ٕان ٌَومس ذوز ٕاؿالسم وبٔمين، حِر ثخجىل وػَفذَ إلؿالمِة من ذالل اًحَاانث اًيت ٌضمَِا هوهَ حيخوي 

 ذما جيـي اـلس هتغل خمري ثضبٔن اكذياء اـليخوح بٔو ؿسم اكذيادَ. ؿىل مجَؽ اـلـَوماث ارلاظة ابًسَؽ ٔبو ارلسمة،

                                                           
1

 .062سوتري ٔبزسطف، اًصساةل اًساتلة، ض - 

2
 .31تخلة حفِؼة، اًصساةل اًساتلة، ض  - 
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بٔما اًوػَفة ألمٌَة فذخجىل ضف ًفت اهدداٍ اـلس هتغل ٕاىل اكلاظص اًيت ثيجم ضف حاةل اس خـٌلل اـليخوح ونشا 

 الاحذَاظاث اًواحة ألذش هبا.

ـلعرغ مصت اثهَة ٌَخبٔهَس ؿىل ُشا وهؼصا ًٔلطمَة اًيت ًلوم هبا اًومس ضف ٕاؿالم اـلس هتغل، فلس هط ؿَََ ا

واطلي حيسذ اًلواؿس اـلعحلة ؿىل  6111ًوهَو  65اـلؤزد ضف  16 -11من اًلاهون  11اصلوز اـليوظ تَ  ضف اـلاذت 

ق وضؽ  فاث اًسَؽ وارلسماث ؾن ظًص ة ؿىل بٔهَ"جية بٔن ٍىون ٕاؿالم اـلس هتغل تبٔسـاز وثـًص اـلٌلزساث اًخجاًز

 بٔو تبًٔة وس َةل بٔدصى مٌاس حة. ؿالماث بٔو زسوم ٔبو مـَلاث

فاث تعفة مصدَة وملصوءت".  جية بٔن ثحني ألسـاز واًخـًص

خضح من ذالل اـلاذت  اـلخـَق حبٌلًة اـلس هتغل ؿىل بٔن اـلعرغ بًٔزم اـليخج حتٍصص  15-15من اًلاهون  04ًو

شا لكَ ًرتس َخ مدسبٔ  شا تَاانث اًومس ابٌَلة اًـصتَة، ٕال بٔهَ بٔخاس ٕاضافة ًلة اثهَة ُو حق اـلس هتغل ضف إلؿالم، ُو

. ة ارلاظة ابـليخوح اـلصاذ اكذياٍؤ  هبسف ٕااتحة ًلك مس هتغل الاظالغ ؿىل اًحَاانث ألساس َة وادلوًُص

ؿىل بٔهَ"...حِر ًخخني 626612حتت زرف  12/00/6110وكس خاء ضف جس حُة ًلصاز اقلوكة اًـََا تخازخ 

كضاءضم هوهَ ًالحغ من نخاتة اًـالمذني ابٌَلة اًـصتَة تبٔهَ ًوخس  من اًلصاز اـلعـون فَِ بٔن كضات افلَس بٔسسوا

فصق تني اًـالمذني ابؾخحاز بٔن ألوىل حىذة )ادلمي( تُامن اًثاهَة حىذة )ابًلاف( وتشعل فٕاهَ ل ًوخس ًخس بٔو 

ة ثَزم ٔبي سوق ٔلي ماذت بٔن حىذة امسِا اب ٌَلة اًوظيَة ثضََي ٌَمس هتغل تُهنٌل، ابؾخحاز بٔن اًلواهني ادلزائًص

وماذام بٔن اًزناغ ًخـَق حبٌلًة ؿالمة ضف ادلزائص فٕان طلعل ل ًوخس بٔي ٕاصاكل ابؾخحاز بٔن اٌَلة اًوظيَة يه اٌَلة 

 اًصمسَة."

بٔنسث ؿىل رضوزت بٔن  16-11من اًلاهون  16فلصت  11ونشا اـلاذت  15-15من اًلاهون  04نٌل بٔن اـلاذت 

حضة وملصوءت وثس َعة ثدٌاسة مؽ اـلس خوى اًـَمي واـلـصضف ًٔلصزاض حىون اًـحازاث اًيت ٌضمَِا اًومس وا

خحلق رعل ابلتخـاذ  و ٕاحاظة اـلس هتغل ؿٌَل اكفِا ابـليخوح، ًو شا هبسف حتلِق اًلاًة من اًومس ُو اـلوهجة ٕاٍهيم، ُو

ؾن اًـحازاث واـلععَحاث اـلـلست اًيت ًعـة فِمِا.
1

 

                                                           
1

اـلؤزد ضف  523-51من اـلصسوم  12ؿىل ٔبهَ" ثـسل وحمتم ٔبحاكم اـلاذت 6111-06-66اـلؤزد ضف  141-11من اـلصسوم اًخيفِشي زرف  13ثيط اـلاذت  - 

"حسة اًعروظ ومصاؿات الاس خثٌاءاث اـليعوض ؿَهيا ضف اـلواذ اـلشهوزت ٔبذانٍ ًخضمن ومس اـلواذ اًلشادَة اـليعوض  12وثعحح اـلاذت  01-00-0551

 من اـلاذت ألوىل ٔبؿالٍ اًحَاانث الٓثَة: 6ؿَهيا ضف اًفلصت 

 جسمَة اـلحَؽ. -0



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 21 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

اـلس هتغل فامي خيط اـليخوخاث اًلشادَة واـليخوخاث اـلزًنَة كري وكس بًٔزم اـلعرغ ادلزائصي اًومس ٕلؿالم 

اًسَؽ اًلشادَة ؿىل بٔهنا:"مجَؽ اـلواذ  523-51من اـلصسوم اًخيفِشي زرف  16اًلشادَة، حِر ؾصف ضف اـلاذت 

ا اكلععة ًخلشًة إلوسان اًضامةل ٌَمعروابث وألًحان، ونشا مجَؽ اـلواذ اـلس خـمةل ضف ظياؿة ألكشًة و  حتضرُي

ة بٔو مس خحرضاث ٌَخجمَي فلط."  ومـادلهتا ابس خثٌاء اـلواذ اـلس خزسمة ضف صلك بٔذًو

ؿىل ٍلوؿة من اًحَاانث إلًزامِة اًيت جية بٔن  523-51من اـلصسوم اًخيفِشي  12وًلس هعت اـلاذت 

ًخضمهنا ومس اًسَؽ اًلشادَة ويه:
1

 

 اًدسمَة ارلاظة ابـلحَؽ. -

 ء.كامئة اًخواتي ؾيس الاكذضا -

اًوكَة اًعافِة مـربا ؾهنا توحست اًسَـة ابًًس حة ٌَسَؽ اًسادةل، ووحست اًىذةل ابًًس حة ٌَسَؽ  -

 ألدصى.

 اتزخ اًعيؽ وألخي ألكىص ًعالحِة الاس هتالك. -

                                                                                                                                                                                     

 اًوكَة اًعافِة ٌَمواذ اـلـحبٔت مس حلا. -6

 واهنا ٔبو اًـالمة اـلسجةل وؾيوان اـليخج ٔبو اـلوضة ٔبو اـلوسغ واـلس خوزذ،ٕارا اكهت اـلاذت مس خوزذت.امس اًعرنة ٔبو ؾي -5

 اًحضل ألظًل و/ٔبو تضل اـلًضبٔ. -1

 حتسًس حعة اًعيؽ. -1

لة الاس خـٌلل واحذَاظاث الاس خـٌلل ضف حاةل ما ٕارا اكن ٕاقفاهل ل ٌسمح ابس خـٌلل مٌاسة ٌٌَلذت اًلشادَة. -2  ظًص

وحِا، اًخازخ ألكىص ًالس هتالك.ات -3  زخ اًعيؽ ٔبو اًخوضُة واتزخ اًعالحِة اصلهَا ٔبو ضف حاةل اـلواذ اًلشادَة زسًـة اًخَف مىصوتًَو

 كامئة اـلىوانث.-4

 اًعروظ ارلاظة ابذلفغ. -5

 م.من اًىحول حسة اذلج %0.6تَان وسزة جحم اًىحول اـلىدسة ٌَمعروابث اًيت حتخوي ؿىل ٔبنرث من  -01

 ٕارا اكذىض اذلال تَان مـادلة ابٔلصـة ألًوهَة ٔبو مـادلة تواسعة ألًوانث ٔبو زمز إلصـاغ اًـاـلي تلصة امس اًلشاء مدارشت. -00

اـلس هتغل  ىل تَان ٔبو ؿست تَاانث اـليعوض ؿَهيا ٔبؿالٍ تلصاز من اًوسٍص اـللكف حبٌلًة‘ميىن ٔبن ثـفى تـغ اـليخوخاث ٔبو ؿادالث اـليخوخاث من إلصازت إ 

 وسفؽ اًلش.

1
ست اًصمسَة  0553ماي  61كصاز وسازي مضرتك مؤزد ضف  -  ، 11اـلخـَق ابـلواظفاث اًخلٌَة ٔلهواغ اًسمَس اًلمح اًعَة ورشوظ وهَفِاث ومسِا، ادلًص

 .0553-14-61اًعاذزت تخازخ 
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امس اًعرنة ٔبو اًـالمة اـلسجةل وؾيوان اًضرط اـلسؤول ؾن ظياؿة اًسَـة وثوضَهبا ٔبو ثوسًـِا  -

 بٔو اس خريذاُا.

 خـٌلل.ظًصلة الاس   -

ة اًيت ًَزرما اًلاهون مثي اًومس اـلخـَق ابًسمَس اـلوخَ ٌَحَؽ ابًخجزدة - ٕاضافة ٕاىل اًحَاانث إلحداًز
1

بٔو 

اًيت ًخضمهنا اًومس ضف اذلََة ادلاف
2

ن  ، ٔبو اًومس اـلخـَق توضؽ اصلواحن اـلشتوحة ُز

الاس هتالك.
3

 

يخوخاث اـلزًنَة كري اًلشادَة ؿىل اـل  522-51من اـلصسوم اًخيفِشي  16وكس ؾصف اـلعرغ ضف اـلاذت 

ة واًسَؽ اًلشادَة".  بٔهنا:"مجَؽ اـليخوخاث اـلس خـمةل ضف ظَاهة اقلالث وزفاَُهتا ابس خثٌاء ألذًو

اًحَاانث إلًزامِة اًيت جية بٔن ًخضمهنا ومس ُشٍ  522-51من اـلصسوم اًخيفِشي  11وكس حسذث اـلاذت 

 اـليخوخاث.

حة ًالًزتام ابٕلؿالم ضف جمال ارلسماث لس امي من انحِة ثلسٍٍص وثلوميَ ؿىل ٕال بٔن إلصاكل ًثاز ابًًس  

 ذالف الاًزتام ابٕلؿالم ابًًس حة ٌَميخوخاث راث اًعحَـة اـلاذًة.

اـلخـَق حبٌلًة اـلس هتغل وسفؽ  15-15من اًلاهون زرف  15وًلس ؾصف اـلعرغ ادلزائصي ارلسمة ضف اـلاذت 

و اكن ُشا اًدسَمي اتتـا ٔبو مسؾٌل ٌَزسمة اـللسمة."اًلش ؿىل بٔهنا" لك معي ملسم   كري جسَمي اًسَـة حىت ًو

صى تـغ اًفلَ ؿىل بٔن "ارلسمة بٔذاء كري ماذي ًعـة ضٌلن ٕاؿالم مس حق ؾن ذزخة حوذثَ، فضٌلن  ٍو

ذسمة معاتلة ذلاخاث وزقحاث اـلس هتغل ل ميىن بٔن ثلوم ٕال ؿىل بٔساش ادذعاض وخسًة ملسم ارلسمة هفسَ، 

                                                           
1

، 11ة ادلاف ورشوظ وهَفِاث ؾصضَ، ادلًصست اًصمسَة اًـسذ مذـَق ابـلواظفاث اًخلٌَة ٔلهواغ اذلََ 0553-11-51كصاز وسازي مضرتك مؤزد   

 .0553-14-61اًعاذزت تخازخ 

2
ن الاس هتالك، ادلًصست اًصمسَة اًـسذ  0551-13-61كصاز وسازي مضرتك اـلؤزد ضف  -  -01-00، اًعاذزت تخازخ 15اـلخـَق توضؽ اصلواحن اـلشتوحة ُز

0551. 

3
 .41 ذ. توذايل َلس، اـلصحؽ اًساتق، ض- 
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مص اطلي ًفرس بٔن إلؿالم اـلخـَق ابرلسماث ًيعة ؿىل مؤذى ارلسمة هفسَ تعًصلة مدارشت ًَعحح ُو راثَ الٔ 

حمي اؾخحاز رسيص".
1

 

خضح ًيا بٔان اـلعرغ ادلزائصي ٍمتسم ترضوزت ٕاؿالم اـلس هتغل من ظصف ملسم ارلسمة ٕاؿالما اكفِا ؾن  ًو

 ضف ٔبذاهئا.ارلسمة من ذالل ؾصط مزاايُا واًخجِزياث اـلس خزسمة 

وكس بٔظسز الاحتاذ ألوزيب ضف ُشا ارلعوض تـغ اًلواؿس اًيت ثيؼم تـغ ارلسماث، نٌل ُو اًضبٔن 

اـلخـَق ابًسفص واًصحالث اًس َاحِة ازلاؾَة  0551حوان  05اًعاذز ضف  51-501ابًًس حة اًخوحَِ ألوزيب زرف 

اجتاٍ اـلس هتغل بٔو اًـمَي ضف ؾلس اًصحةل، من من ُشا اًخوحَِ ؿىل بٔن الاًزتام ابٕلؿالم  15حِر هعت اـلاذت 

ا من اًعروظ اًواحدة  ذالل اًخوضَحاث اًيت ًلسرما اـليؼم ٕاىل اـلس هتغل خبعوض اًصحالث ٔبو ألسـاز بٔو كرُي

 اًخعحَق ؿىل اًـلس ًًدلي بٔل حىون مؼَةل.

وسِةل اًلصاءت، نٌل بٔوحة اًيط ثضمني اـلـَوماث اًالسمة ضف نخُة ًخاخ ٌَمس هتغل ضف ظوزت واحضة 

 وحيخوي ؿىل مـَوماث اكفِة خبعوض ما ًًل:

 اـللعس ووسادي اًيلي ودعادعَ وفئخَ. -

 هوغ اًسىن وموكـَ ومس خوى اًصاحة واًخعيَف اًس َايح وفلا ًخيؼمي اصلوةل اـلضَفة. -

 وحداث اًعـام اـللسمة. -

 دط سري اًصحةل. -

2حَحة اًالسمة ٌَسفص وإلكامة.مـَوماث ؾن حواساث اًسفص واًخبٔصرياث، ونشا إلحصاءاث اًع  -
 

                                                           
1

 .051ٔبهؼص ذ.مىن ٔبتو جىص اًعسًق، اـلصحؽ اًساتق، ض  - 

Directive 90-314 –CEE du 13 juin 1990, concernant les voiyages, vacances, et circuits à forfait, J.O.U.E du 23-06-

1990. 


ؼؼة مهنجَؼؼة حصنؼؼز ؿؼؼىل حتََؼؼي اًسؼؼَوك اًسؼؼ َايس ًٔلفؼؼصاذ   و ازلاؿؼؼاث هوحؼؼست حتََؼؼي وكؼؼس كاذُؼؼا جمَؼؼس ٔبحبؼؼاج  اًثؼؼوزت اًسؼؼَوهَة: يه زؼؼوزت فىًص

 ؿؼؼامCharles Meriam اطلي اكن ٍصٔبسؼؼَ جضؼؼاًزز مؼؼريايم A.P.S.A اًخؼؼاتؽ ٌَجمـَؼؼة ألمٍصىِؼؼة ٌَـَؼؼوم اًس َاسؼؼ َة  S.S.R.Cاًـَؼؼوم الاحامتؾَؼؼة

يؼؼف   م1923 لِؼؼة معََؼؼ Pendelton Heering ، و تـؼؼسٍ تًٌؼؼسًخون ُرًي ة ٌَؼؼؼواُص إلحامتؾَؼؼة ضف سؼؼ َاكِا واكهؼؼت رممخؼؼَ ثلؼؼسمي ذزاسؼؼاث امرًب

ي ، ُصجؼؼصث سؼؼ ميون ، ذًفِؼؼس حصومؼؼان ، ذًفِؼؼس   .اًلكؼؼي وكؼؼس واظؼؼي ُؼؼشٍ  اـلِمؼؼة حِؼؼي مؼؼن اًسؼؼَوهَني ألمؼؼٍصىِني ؿؼؼىل زٔبسؼؼِم : ُؼؼازوصل لسؼؼًو
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 ذامتة:

ًلس اكن ٌَلضاء اًفصويس اصلوز اًىدري ضف فصط الاًزتام ابٕلؿالم واس خًذاخَ من اًيعوض اًلاهوهَة  

وثعحَلَ ؿىل اصلؿاوى اـلصفوؿة بٔمامَ، ٕال بٔهَ ضف ػي نرثت اـلـامالث وثيوغ اًسَؽ وارلسماث وحزاًس اكلاظص من 

ق اًخسذي اًدعرًـي ًفصط الاًزتام ؿىل ؿاثق اـليخجني ٔبو اس خـٌلًِا، اكذىض ألمص  شا ؾن ظًص حٌلًة اـلس هتغل ُو

 اـلخسذَني اجتاٍ مس هتَيك سَـِم وُشا هبسف ٕاؿاذت اًخواسن اـلفلوذ تني اًعصفني.

، وُشا ًُس هبسف حٌلًة  ٕان إلًزتام ابٕلؿالم ُو اًزتام مس خلي ًلؽ ؿىل ؿاثق من ًيوي اًخـاكس مؽ كرٍي

 س هتغل، وٕامنا رلَق ثواسن ؾلسي تني ٔبظصاف اًـلس.زضا اـل 

ة ؾَوة اًصضا، هون اـلسؤوًَة كس ثًضبٔ ذلؼة إلذالل تَ   ٕان اس خلالًَة ُشا الاًزتام ثفوكَ ؿىل هؼًص

ة اًضٌلن حبَر ىىون ٔبمام  حىت ضف حاةل ؿسم وحوذ ؾَة من ؾَوة اًصضا، نٌل بٔن ُشا الاًزتام ًخفوق ؿىل هؼًص

 الث كري مذـَلة حبسوج ما ًوحة اًضٌلن.ُشا الاًزتام بٔمام ح

وًـخرب اًومس اًوس َةل اًيت ثَـة ذوز ُام ضف ٕاؿالم اـلس هتغل ابـليخوح، نٌل كس ًَفت اهدداٍ اـلس هتغل ؾن 

ىون ُشا ابس خـٌلل ؾحازاث وبًٔفاع ثفِس رعل نٌل ُو اًضبٔن تـحازت مرض ٌَعحة،  اكلاظص اًيامجة من اس خـٌلهل، ٍو

 سدضازت اًعحُة.ذميوغ ثياوهل ٕال اب

ًلس بٔحسن اـلعرغ اًفصويس اطلي بٔزلي اًحادؽ اـلِين ابلًزتاماث مذـسذت ختط إلؿالم اـلس هتغل ابًحَاانث 

ذاظة ضف مصحةل ما كدي ٕاجصام اًـلس، نٌل كسم اـلعرغ اًفصويس مـادلة مذاكمةل ٌَعروظ اًخـسفِة اًيت ًسزهجا اـلخـاكس 

 من اـلس هتَىني. اـلِين ـلعَحخَ ضس من ًخـاكسون مـَ

 

 

                                                                                                                                                                                     
دضؼؼؼازذ زوٍسىؼؼًس ، حؼؼؼوزح موذًسؼؼيك...و كؼؼريضم مؼؼؼن ز  ؼؼة اًؼؼؼيؼم  اٌسؼؼ خون ، كؼؼاجصايل بـٓلوهؼؼؼس موزثؼؼون اكتؼؼؼالن ، جضؼؼاًزز ، ماهَالهؼؼس ، ًز واذ هؼًص

ة اًـامة ًٔلوساق(.   : ٔبهؼص)اًيؼًص

 . 615ض . (،6116)اًلاُصت: اـلؤسسة ادلامـَة ٌضلزاساث واًًعر واًخوسًؽ،اثسدميوًوحِا اًس َاسة اـللازهة َلس هرص ؿازف ،  - 

َايس : اـلفؼؼؼاُمي ، اـليؼؼؼاشم ، إلكؼؼؼرتاابث وألذواثاـل َلؼؼؼس صؼؼؼَيب،  - -061، ض ض . (6116زائؼؼؼص : ذاز ُومؼؼؼة ، ) ادل هنجَؼؼؼة ضف اًخحََؼؼؼي اًسؼؼؼ ّ

065. 
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 اـلصاحؽ :

 اًىذة. -10

  0554بٔمحس اًصفاؾي، اسلاًة اـلسهَة ٌَمس هتغل، ذاز اًفىص اًـصيب، اًلاُصت، ظحـة. 

  ،ذاز وادي  ذزاسة ملازهة، خاجص َلس ػاُص مضاكدة، اسلاًة اـلسهَة ٌَمس هتغل من ؾَوة اـليخجاث اًعياؾَة

 .6106ًٌَعر، اًعحـة ألوىل 

 ة، خامـة اـلغل بٔمحس ؾحس اًـا ل ٔبتو كٍصن، حنو كاهون سلاًة اـلس هتغل، مصنز اًححوج جلكَة اًـَوم إلذاًز

 م .0555-ُؼ 0101سـوذ، اًسـوذًة،

   6113ذاصل ذمسوخ ٕاجصاُمي، بٔمن اـلس هتغل ضف اـلـامالث إلًىرتوهَة ذزاسة ملازهة،اصلاز ادلامـَة، ظحـة. 

 6112ـللازن، ذاز اًىذاة ادلزائص،ظحـة توذايل َلس، حٌلًة اـلس هتغل ضف اًلاهون ا. 

  6105مىن بٔتو جىص اًعسًق، إلًزتام ابؿالم اـلس هتغل ؾن اـليخجاث، ذاز ادلامـة ادلسًست، ظحـة. 

   ،ة تني اًضٌلانث اًخلََسًة واًضٌلانث اـلخرععة ذ.اًَِمث معص سَمي، حٌلًة اـلس هتغل من اـلٌلزساث الاحذاكًز

 .6105ألوىل، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًعحـة

  زمضان ؿًل اًس َس اًعرهحايص، حٌلًة اـلس هتغل ضف اًفلَ إلسالسم، ذزاسة ملازهة، ذاز ادلامـة ادلسًست

 6111ًٌَعر، ظحـة 

 ،6114زضا مذويل وُسان، ارلساغ إلؿالين ؤبثٍص ضف مـَاز اًخسًُس، ذاز اًفىص واًلاهون، اًعحـة ألوىل. 

  6115اـلس هتغل ضف اًلاهون اصلويل ارلاض، ذاز ادلامـة اذلسًثة، ظحـة.ذاصل ؾحس اًفذاخ َلس ذََي،حٌلًة 

  ،َلس صىصي اًرسوز، مسؤوًَة اـليخج ؾن ألرضاز اًيت جسخهبا مٌخجاثَ ارلعصت، معحـة ذاز اًفىص اًـصيب

 0545ظحـة 

 اًصسادي اًـَمَة:  -16

  َإلسالسم واًلاهون اـلسين، زساةل  ذمسوخ زفاؾي نٌلل اصلٍن، وسادي حٌلًة اـلس هتغل ضف اًـلوذ ضف اًفل

ص، لكَة اًعرًـة واًلاهون، بٔس َوظ،  .6113ماحس خري، خامـة ألُس

  سوتري بٔزسطف، حٌلًة اـلس هتغل ضف ػي اـليافسة اذلصت، زساةل ماحس خري، خامـة موًوذ مـمصي، ثزيي وسو، لكَة
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 . 6100اذللوق واًـَوم اًس َاس َة، س ية 

  ضف ؾلس إلس هتالك، مشهصت ًيَي صِاذت اـلاسرت ضف اًلاهون، خامـة بلٓكي حميس،  تخلة حفِؼة، إلًزتام ابٕلؿالم

 .6105-6106اًحوٍصت، لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة، 

 - ،ماين ؾحس اذلق، حق ضف اـلس هتغل ضف إلؿالم ذزاسة ملازهة، مشهصت ماحس خري، خامـة َلس دِرض ثسىصت

 .6115لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة، س ية 

 اًيعوض اًلاهوهَة  -16

 اًيعوض اًدعرًـَة -بٔ 

 - ست اًصمسَة،اًـسذ  0531سخمترب  62مؤزد ضف  14-31بٔمص زرف اًعاذز تخازخ  34ًخضمن اًلاهون اـلسين ،ادلًص

 ،اـلـسل و اـلمتم .0531سخمترب  51

 - ست اًصمسَة،اًـسذ  6115ًوًَو  05مؤزد  ضف -12-15بٔمص زرف  65عاذز تخازخ  اً 11ًخـَق ابًـالماث ادلًص

 6115ًوًَو 

 - ست اًصمسَة اًـسذ  6115فرباٍص  61مؤزد ضف   15-15كاهون زرف ًخـَق  حبٌلًة  اـلس هتغل وسفؽ اًلش،ادلًص

  6115-15-14،اًعاذز تخازخ 01

 - ست اًصمسَة  6111ًوهَو س ية  65مؤزد ضف  16-11كاهون ة ،ادلًص ،حيسذ اًلواؿس اـلعحلة ؿىل اـلٌلزساث اًخجاًز

 6111ًوهَو س ية  63،اًعاذز تخازخ 10ـسذ اً

 اـلصاس مي اًخيؼميَة -ة

 - ست اًصمسَة ،اًـسذ 0551ًياٍص  51مؤزد ضف  55-51مصسوم  ثيفِشي ،ًخـَق جصكاتة ادلوذت وسفؽ اًلش،ادلًص

 0551ًياٍص  50،اًعاذز ًخازخ 11

 - ست اًصمسَة ،ًخـَق  اًسَؽ اًلشاد0551َهوزفرب  01مؤزد ضف  523-51مصسوم ثيفِشي زرف ة وؾصضِا ،ادلًص

 .0551هوزفرب  60،اًعاذز تخازخ 11اًـسذ 

 - ست 6111ذٌسمرب  66مؤزد ضف  141-11مصسوم ثيفِشي زرف ،ًخـَق  تومس اًسَؽ اًلشادَة و ؾصضِا ،ادلًص

 6111ذٌسمرب  61،اًعاذز ت تخازخ 45اًصمسَة  اًـسذ 
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ة ارلازحِة اًفصوس َة "هَىول ٔبثص اًحُئة اًيفس َة ًعاهؽ اًلصاز ؿىل ثوهجاث اًس َاس

 سازهوسي منورخا"
 ألس خارت / حَوي ذريت ،خامـة  سـَست                  

 ملسمة: 

مؽ مٌخعف اشلس ًَِاث من اًلصن اًـعرٍن، كامت اًثوزت اًسَوهَة          
Behaviorism  إبؿاذت هؼص حامسة

ضف ذزاسة اًس َاسة ارلازحِة، وؿىل زبٔسِا ثلََة اًخحََي اًوظفي  ٌَمفاُمي واًخّعوزاث اًيت هّصس هتا اـليؼوزاث اًخّلََسًة

اـلـَازي ٌَؼاُصت واؾخحاز اـلؤسساث هَاان جمصذاً ؾن س َاكاثَ الاحامتؾَة، اًثلافِة، الاكذعاذًة ، اًس َاس َة  –

 واًس َىوًوحِة.

ري، ومن مثة وحدت ٕاؿاذت اًيؼص ٕاىل حفرُص اًخّحََي ضف ُشا اذلزي اًصمسي اًّضَق ل ًفي اصّلزاسة حلِا من اًخفس       

مفِوم اًس َاسة ارلازحِة وـمََة حِوًة ًخجاوس حتَََِا حسوذ اًلواًة اًلاهوهَة ادلاُزت ٕاىل حتََي لكي كاذز ؿىل اسدِـاة 

و إلسِام اًـَمي اطلي كّسمذ َ ٍلوؿة من ألذواز واًلضااي واًفاؿَني اًصمسَني وكري اًصمسَني ذاذي اصلوةل وذازهجا، ُو

ضف ُشٍ اـلصحةل ممتىٌة من تياء ٍلوؿة من هؼصايث ظيؽ اًلصاز ضف اًس َاسة FPA مسزسة حتََي اًس َاسة ارلازحِة  

 . middle-range theories اًيت ثعيف ضف فئة اًيؼصايث ادلزدَة ضف اًـالكاث اصلوًَة  ، و ارلازحِة

سًس فواؿي اًثّاًوج اًحُ ي اطلي ٌضازك ضف معََة ظيؽ تياء ؿَََ، ًلذيض حتََي اًس َاساث ارلازحِة ٌضلول حتو            

 Extra- societal، اًحَئؼؼؼؼؼة ارلازحِة Intra-societal environmentاًلصازاث وٌضمي اًحُئة اصلاذََة

environment   واًدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَئة اًيفس َة ًعياغ اًلصاز
1

 Psychological environment   وسرتنز ُشٍ اصلزاسة  .

سذاث اًيفس َة )اًس َىوًوحِة ( اـلؤثصت ؿىل ثوهجاث اًس َاسة ارلازحِة ٌَصدُس اًفصويس هَىول سازهوسي  من ؿىل اقل

ة،  ثوهجاثَ اًس َاس َة وإلًسًوًوحِة، ذزخة ارلربت واٍمتصش ذالل اًخعصق  ٕاىل ذَفِاثَ إلحامتؾَة، اًثلافِة واًفىًص

َة. اًس َايس، ثعوزاثَ، ٕاذزااكثَ وؾلادسٍ حِال ماكهة فصو   سا ضف اًيؼام اصلويل وإلكَميي ومنط حتاًفاثَ وولءاثَ اصلًو

 وحمتحوز إلصاكًَة اًصدُس َة ٌضلزاسة حول :

ة واًلعَـة ضف اًس َاسة ارلازحِة         ما مسى ثبٔزري مذلري اًـوامي اًضرعَة ًعاهؽ اًلصاز ؿىل مس خوايث الاس متصاًز

 اًفصوس َة ؟

 ن ذالل ارلعة اًخاًَة :وسدمت إلخاتة ؿىل ُشٍ إلصاكًَة م

 

 

                                                           
1

-  Alex Mintz and Karl Deroun ,Understanding Foreign policy decision making ( New York : Cambridge 
University press ,2010) , P.03. 
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 اـللازابث اًس َىوًوحِة ضف حتََي اًس َاسة ارلازحِة   – 0

دعر    0 -0  منورح ماٍلك جًص

 منورح ُوًس يت   6 -0    

ة 6106-6113اًًسق اًـلِسي ٌَصدُس سازهوسي وثوهجاث اًس َاسة ارلازحِة اًفصوس َة ) - 6 (: حسوذ إلس متصاًز

 واًلعَـة 

 س سازهوسي اًـلادس اًفَسفِة ٌَصدُ 6-0

 اًـلادس ألذادَة ٌَصدُس سازهوسي      6-6

اًس َىوًوحِة ضف حتََي اًس َاسة ارلازحِة اـللازابث - 0


: 

دعر         ،   Ole Holsti،  بٔويل ُوًس يت  Michael Brichrerثيسزح إلسِاماث اًفىًصة ًلّك من ماٍلك جًص

ازوصل سرباوث  ت ُو .. وكريضم، مضن اـللازابث اًس َىوًوحِة) . Margaret and  Harold Sproutمازقًص

وكس زنزث هجوذُا ؿىل اًخّفصكة اًواحضة  تني مفِوم اًحُئة اـلوضوؾَة ) اًـمََّة(  cognitive aproaches إلذزاهَة( 

اًيت جضمي "اقلسذاث اصلاذََة وارلازحِة ٌَيّؼام ) ماذًة ، احامتؾَة ،   Operational environmentًعيؽ اًلصاز

                                                           


 إلذزاهَة اهؼص: -من ٔبجصس اًىذاابث الأكذميَة ًصواذ ُشٍ اـللازابث اًيفس َة    

- Harold Sprout and Margaret Sprout, Man – milieu relationship hypotheses in the context of international 
politics (Princeton: N J Press university press, 1956). 

- Michael Bricher, The foreign policy system of Israel: settings, images, process (London: Oxford University 
press, 1972). 

- _________, «Elite images and foreign policy choices», Pacific affairs, XL, Spring and summer 1967, 
PP.60-92. 

-  Michael Bricher, Belma Steinberg and Janice Stein, " A framework for research on foreign policy behavior " , 
journal of conflict resolution ,X lll ,March .1969,PP.75 101. 

- Ole .R.Holsti , The belief system and national images: John Fiester Dulles and The soviet Union  
(Unpublished Ph.D.dissertation , Stanford University , 1962). 

-  _________," The belief system and national images: a case study " , The journal of conflict resolution, 
VI,Sep.1962. 

-  _________,," Cognitive dynamics and images of The enemy, Dulles and Russia " in :David Finlay , Ole 
Holsti , Richard Fagen ( eds) , Enemies in politics ( Chicago : Rand MC Nally , 1967 ) , PP.25-96. 

-  _________,  ,"Models of International relations and foreign policy ", Diplomatic history ,  Winter 1989 , 
PP.14-35.   
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ة ...("، و تني مفِوم اًحُئة اًيفس َة اًيت ثـىس "ثعوزاث ألفصاذ ظياغ اًلصاز ٌَواكؽ اـلوضوؾي وفلا ًلٌاؿاهتم س َاس َ

واؾخلاذاهتم اًّضرعَة ل اًفـََّة".
1

وًىن وفلا   realityواهعالكًا من ُشا اًعصخ، ل ًخرصف ظاهؽ اًلصاز وفلًا ٌَواكؽ  

  . Perception of realityًخعوزٍ ٌَواكؽ
2
  

دعر   0.0  منورح ماٍلك جًص

دعر تًِة اًحُئة اـلوضوؾَة )اًـمََة(  ٕاىل تُئة ذاذََة جضمي ٍلوؿة من اقلسذاث اـلوضوؾَة اـلاذًة         ًلسم ماٍلك جًص

ة ، اًحياء   Economic capabilities اًلسزاث الاكذعاذًة ،   Military capabilitiesاًخاًَة: اًلسزاث اًـسىًص

واًيّرة     Interest Groups , Lobbiesحٌلؿاث اًضلط واـلعاحل واٌَوتَاث   Political stuctureاًس َايس 

. Competiting elitesاـلخيافسة 
3

َة ( جضمي ٍلوؿة من ثفاؿالث اًيؼام اصلويل ؿىل   واىل تُئة ذازحِة ) ذًو

 اـلس خوى اذلىوسم وكري اذلىوسم، ومنط ألحالف و تًِة اًيؼام اصلويل.

دعر ٕاىل:         ويه مجةل   Attitudinal prism اًخوهجاث اًّضرعَة ًعياغ اًلصاز   بٔما اًحُئة اًيفس َة فِلسمِا جًص

من اًخوهجاث اًفصذًة اـلس متست من اس خـساذاهتم ودعادعِم اًضرعَة، واـلخبٔثّصت ضف حزء هحري مهنا جمنط ٕاًسًوًوحِاهتم 

4ًخازخيي ًٔلمة معومًا.وثوهجاهتم اًوظيَة واًس َاس َة ونشا ابـلرياج ا
Images of The elite  5وثعوزاث اًيرحة 

اًيت  

ثغل اـلسافة اًفاظةل تني ثعوزاث اًيّرحة اًس َاس َة ٌَواكؽ اصلويل     -ٕاضافة ٕاىل اـلؤثصاث اًّضرعَة ٌَلاذت  –متثي 

  .وحلِلذَ اًفـََة

                                                           
1
 - Harold Sprout and Margaret Sprout, «Environmental factors in The study of international politics» in: James 

Rosenau (ed), International politics and foreign policy (New York: free press, 1969) PP.106 – 113. 
2
- Jerry Don Gilbert, John Foster Dulles ' perceptions of The people 'S republic of China: a study of belief 

systems and perception in The analysis of foreign policy decision making (Unpublished dissertation in political 
sciences ) , Texas tech University ,Dec .1973, p.28.  
3
 - Michael Bricher , Belma Steinberg and Janice Stein , " A framework for research on foreign policy behavior " , 

Journal of conflict  resolution , X lll, March 1969, P.11. 
4
 - "The attitudinal prism  is partly made Up of The idiosyncratic qualities of individual decision makers ( 

Personality factors) and in greater part , The influences derived from ideology , national Character and historical 
legacy". 
5
 - " Elite image is The decisive input of a foreign policy system , because decision makers act in accordance With 
Their perception of reality , not in response to reality itself". 
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دعر       ويل جًص ) وسادي إلؿالم ، اًخلاٍزص اًصمسَة ،  بٔطمَة كعوى ضف منورخَ صلوز ص حىة الثعال Bricherًو

اـللاتالث ،...( ضف هلي اـلـَوماث من اًحُئة اـلوضوؾَة )اًـمََة( ثضلهيا اصلاذًل وارلازيج ٕاىل ظياّغ اًلصاز اطلٍن 

 ًـادلوهنا  وفلًا ًخعوزاهتم وبٔوساكِم اًـلِسًة ، ومن مثّة ظَاقهتا ؿىل صلك كصازاث.

 منورح ُوًس يت   6.0

بٔحس ٔبضّم زواذ اـللازتة إلذزاهَة ضف حتََي اًس َاسة ارلازحِة، ورعل من ذالل متىٌَّ من  Holstiرب ُوًديس ًـخ      

ٕاثصاء ُشا الاجتاٍ اًخحًََل مبجموؿة من مفاُمي ألساش اًيت ثخىون مهنا اًحُئة اًيفس َة ًعاهؽ اًلصاز لس امي مفِوم 

   Mirror images، اًعوز اـلخحاذةل  Misperception ، اًعوز اٍمنعَةBelief-systemاًًسق اًـلِسي 

 .role aproachواكرتاة اصلوز 

ا "صاصاث ٕاذزاهَة ًمّت من ذالًِا ثفسري          ًـصف ُوًس يت ألوساق اًـلِسًة ضف اًس َاساث ارلازحِة ابؾخحاُز

ا، ويه بٔوساق كري ؾلالهَة  وكري حماًست ٔلهنا متثي تـغ ألحساج واـلواكف، جتاُي تـضِا الٓدص بٔو ٕاؿاذت ثفسرُي

ثغل اـلسافة اًفاظةل تني حلِلة اـلوكف ضف ظوزثَ اـلوضوؾَة اذللِلِة وتني الاهعحاؿاث اطلاثَة اًيت خيّزهنا ظياغ 

اًلصاز ؾيَ ضف راهصهتم بٔزياء حبهثم ؾن اًحسًي ألوسة،  وٌساؿس إلميان تًسق ؾلسي مـني ؿىل زظس ذزخاث اًثّحاث 

ة ٌَس َاساث ارلازحِة اـلس خلصت ألُساف". والاس متصاًز
1

 

ا "اهعحاؿاث بٔوًَة ؾن موضوغ ٔبو حسج مـني ثعحـِا مسة اًـمومِة  imagesنٌل ًـصف اًخَّعوزاث        ابؾخحاُز

واًّسعحَة ضف اًخـامي مؽ ُشا اـلوكف، زمغ اسدٌاذُا ٕاىل ذربت احامتؾَة واتزخيَة ظوًةل ضف بٔرُان اًلاذت وافلمتـاث" 
2

"ثـرب ؾن وؾي اًفصذ ابًلضااي اـلوضوؾَة اـلصثحعة   Perceptions عوز ُشٍ اًعوز وثعحح ٕاذزااكث، وكاًحا ما ثخ 

اًصاخسة واًيت ثـصف   beliefsمبوكف مـني وفلًا ًخحزياثَ واهعحاؿاثَ اطلاثَة  اًساتلة" ، وكس حصثلي ٕاىل مس خوى اًـلادس

خَلَس وتني ظفاث ثع -دضحية بٔو مضيَة –ؿىل بٔساش بٔهنا" بٔحاكم ٕاحامتًَة راثَة  ـْ ُ ف اًـالكة تني اًيشء ) اًؼاُصت( اـل

خَِلس ـْ ُ َّية حتخفغ هبا راهصت اـل مـ
ا ألفصاذ بٔزصف ما ميىن   Values"، وبٔما اًلمي  فِيي "مداذئ وثعوزاث مثاًَة ًـخرُب

                                                           
1
س خًسن ،  -  اسة ارلازحِةًًو  .41( ، ض.0545َس سَمي ) اًصايط : معاتؽ خامـة اـلغل سـوذ ، ، حص: َلس جن امحس اـلفيت وَلس اًس   ثفسري اًسَ 

2
اسة ارلازحِةَلس اًس َس سَمي،   -   .554(، ض. 1997مىذحة اٍهنضة اًـصتَة،  :) اًلاُصت حتََي اًسَ 


  «Beliefs are, in essence, that we hold to be true ". In: Johathan Renshon ,"Stability and change in belief 

systems: The operational code of George w.Bush " , Journal of conflict resolution , Vol .52,N.6,2008, P.822. 
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ة ، اًـساةل ، اـلساوات،...(". إلميان تَ ) اذلًص
1

رلازحِة ٌضلول ًُس و ًـخلس ُوًديس  بّٔن اًرصاغ تني اًس َاساث ا  

ة( ؾن ُشٍ اصلول.  تني اصلول ضف حّس راهتا ، تلسز ما ُو دضاغ تني اًعوز اٍمنعَة )اـلضُو
 2

    

ٌَمهنج إلحصايئ وفلا  –ومعوما ، ًفصق ُوًديس 
The operational code   -  

 تني تـسٍن رممني ضف حىوٍن اًًسق اًـلِسي ًعياغ اًلصاز :  

 في( ًٌَسق اًـلسي :اًحـس اـلـصضف ) اًفَس  .0

وًخىون من ٍلوؿاث من اـلـخلساث اًفَسفِة وألفاكز اًيت حتسذ منط ٕاذزااكث اـلوكف صلى ظاهؽ اًلصاز ومسى           

، بٔو ثياكضِا  Cognitive consistencyمواءمة اـلـَوماث اًوازذت ٕاًََ مؽ اؾخلاذاثَ، ذمّا ًؤذي ٕاىل حاةل اجّساق مـصضف 

و ما جيـهل ًددؽ وفلِا دِازاً اهخلادَاً   Cognitive dissonance حاةل ادذالل مـصضفمـَ ذما ًؤذي ٕاىل   Selective، ُو

perception .3حيخفغ من ذالهل مبا ًدسق واؾخلاذاثَ وًخجاُي وًلفي ما ل ًدسق مهنا
 

 اًحـس اًخفضًَل ) ألذايئ ( اـلحارش ًٌَسق اًـلسي : .6

                                                           
1
 . 111 -555، ض ض.  مصحؽ ساتقَلس اًس َس سَمي ،   - 

2
-"International Conflicts frequently is not between states, but rather between   distorted images of states"in: Ole 

R.Holsti, " The belief system and national images: a case study " , Conflict resolution , Vol .Vl , N°-3, P.244.  


اٍز ٕاىل حلي ، و اس خـ0510ؿام    Laites Nathanمفِوم اس خـمهل ٔلول مصت ؿاؾل اًيفس اناتن لًت  :  operational codeاـلهنج إلحصايئ   

 ضف ملاةل حتمي ؾيوان : 0525ؿام  Alexander George اصلزاساث اًس َاس َة ٔبًىس يسز حوزح

«The Operational Code: a neglected approach to The study of political leaders and Decision – makers". 

 : وهجاث ظاهؽ اًلصازو ًخىون من صلني من ألس ئةل ارلاظة اًيت ٌس خـمَِا اًحاحر ـلـصفة ث
   Philosophical تـس فَسفي - بٔ 

 ما ُو واكؽ اذلَات اًس َاس َة؟ ُي يه ؿاؾل مذجاوس ٔبم مذعازغ؟ .0

 ما يه اًعحَـة ألساس َة ٌَـسو اًس َايس ؟ .6

 ما يه احامتلث حتلِق ألُساف و الٓمال اًس َاس َة ًٔلفصاذ ؟ ُي ثبٔذش مسة اًخفاؤل ٔبم اًدضاؤم؟ .5

 َعصت ؿىل اًخعوز اًخازخيي ؟ُي ٌس خعَؽ ألفصاذ ضحط اًس   .1

 ما ُو ذوز اًعسفة ضف اًخعوز اًخازخيي ؟  .1

  Instrumentalتـس ٔبذايئ   - ة

 ما يه ٔبحسن ملازتة لدذَاز ألُساف ضف اذلَات اًس َاس َة و ما ُو اـلسغل ألفضي طلعل ؟ .0

 ما ُو جحم اكلاظص حصاء ٕاثحاغ ُشٍ إلسرتاثَجَة ؟  .6

 ـلعاحل ؟ مايه ٔبحسن اًعصق ًخحلِق ألُساف و ا .5

 ما ُو اًخوكِت ألوسة ٌَسَوك اًس َايس ؟ .1

                                                . مصحؽ ساتقٔبهؼص : َلس اًس َس سَمي ، 

3
 .115 -114، ض ض.اـلصحؽ هفسَ  - 
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وايثَ وحيخوي ؿىل ٍلوؿة من إلسرتا         ثَجَاث وألذواث واًخىذَاكث اًيت حيسذ من ذالًِا ظاهؽ اًلصاز بًٔو

وتسادهل اـلفضةل ضف موكف مـنّي، و ٕاماكهَة اكلاظصت اًس َاس َة و ذزخة مـصفذَ تواكؽ اًًسق اصلويل وجحم ألؿساء 

اًس َاس َني وكسزاهتم
1

. 

ة 6106-6113وس َة )اًًسق اًـلِسي ٌَصدُس سازهوسي وثوهجاث اًس َاسة ارلازحِة اًفص  – 6 (: حسوذ الاس متصاًز

 واًلعَـة.

ظالحِاث واسـة ًصدُس ازلِوزًة ل س امي  65/13/6114وفلا لٓدص ثـسًالثَ ضف  0514مييح اصلس خوز اًفصويس         

و ما ًربز بٔن بٔضم اًلصازاث إلسرتاثَجَة ضف فصوسا ظيـت اتزخيَا ؿىل ًس زؤساهئ ا ضف جمال ظيؽ اًس َاسة ارلازحِة،  ُو

ة ذلَف اًياثو وٕاثحاغ ٕاسرتاثَجَة كامئة ؿىل  13/15/0522ضف  مثي كصاز ادلرنال ذًلول الاوسحاة من اًَِالك اًـسىًص

(، 0550وحوذ كوت فصوس َة هووًة مس خلةل وزاذؿة، كصاز فصاوسوا مِرتان اـلضازنة ضف حصة ارلََج اًثاهَة ضس اًـصاق )

6115وكصاز خاك صرياك اًصافغ ٌَحصة ؿىل اًـصاق 
2

 . 

ومن بٔضم اًعالحِاث اكلوةل ًصدُس ازلِوزًة ضف جمال اًس َاسة ارلازحِة واًيت هط ؿَهيا اًحاة اًثاين من         

اصلس خوز اًفصويس: ضٌلن اس خلالل اًوظن، وحست ألزط واحرتام اـلـاُساث
3

، ثـَني واؾامتذ اًسفصاء 
4

، زدُس   

فاغ ازلِوزًة ُو زدُس اًلواث اـلسَحة وجماًس اصل
5

َة: ٕاجصام   ، وضف اًحاة اًساذش ارلاض ابـلـاُساث والثفاكاث اصلًو

َة، اـلعاذكة والاظالغ ؿَهيا اـلـاُساث اصلًو
6

، اذلق ضف مٌح اٌَجوء اًس َايس ًٔلخاهة اـلضعِسٍن بٔو ـلن ًَمتس حٌلًة  

فصوسا ًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحة بٓدص
7

َة ؿىل افلَس اصلس     خوزيمؽ ٕاماكهَة ٕاحاةل مـاُست ذًو
8

. وابٕلضافة ٕاىل اـلاكهة اصلس خوزًة 

اًيت حيؼى هبا وجحم اًعالحِاث اًس َاس َة اكلوةل هل، ٌس متس زدُس ازلِوزًة اًفصويس معاذز ثبٔزرٍي ضف جمال ظيؽ 

اطلي ًـىس ثعوزٍ اطلايت    belief systemاًس َاسة ارلازحِة من اس خـساذثَ اًضرعَة ودعادط وسلَ اًـلِسي 

 اـلوضوؾَة. ـلخلرياث اًحُئة 

                                                           
1
 .113، ض. اـلصحؽ هفسَ - 

 . 013( ، ض.6110) ؾٌلن : ذاز  وادي ٌَعحاؿة واًًعر،  ايث اـلخحست الٔمٍصىِةاًيؼم اًس َاس َة ضف ٔبوزاب اًلصتَة واًولحافغ ؿَوان حٌلذي اصلٍميي،   0 

وثـسًالثَ. 11/01/0513من اصلس خوز اًفصويس اًعاذز ضف  11اـلاذت   
3
  

وثـسًالثَ. 11/01/0513من اصلس خوز اًفصويس اًعاذز ضف  05اـلاذت   
4
  

وثـسًالثَ. 11/01/0513من اصلس خوز اًفصويس اًعاذز ضف  01اـلاذت   
5
  

وثـسًالثَ. 11/01/0513من اصلس خوز اًفصويس اًعاذز ضف  16اـلاذت   
6
  

وثـسًالثَ. 11/01/0513من اصلس خوز اًفصويس اًعاذز ضف  0-15اـلاذت   
7
  

وثـسًالثَ. 11/01/0513من اصلس خوز اًفصويس اًعاذز ضف  11اـلاذت  
8
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ة          hyphenated frenschman1  ًوانهَة هيوذًة –ًيحسز اًصدُس سازهوسي من بٔظول جمًص
من ؿادةل   

ة مذواضـة ملازهة ثساتلَِ من زؤساء فصوسا من دصجيي مسازش حىوٍن اًيرحة  مذوسعة ، وًدسم خبَفِاث زلافِة وفىًص

اًس َاس َة
2

.  0540وصِاذت ٕاخاست ـلٌلزسة اقلامات مٌش  0534ـة انهخري ؿام ، فِو حاظي ؿىل ذتَوم ضف اذللوق من خام 

discours plus populiste3ثدسم دعاابثَ اًس َاس َة تبهٔنا الٔنرث مِال ٕاىل " اًضـحوًة " 
وابس خـٌلل بٔسَوة   

وابًضرعية اًلوًة ًِشٍ ارلعاابث ،   discours de proximité 4ؾفوي، ثس َط ، بٔنرث كصاب من اـلواظيني

discours personnalisé من ذالل اس خـٌلل مضري اـلخلكم« je »  لكمة0111مصت ضف  03حوايل 
5

ومؽ رعل ، فِو  ، 

لسم هفسَ ؿىل اهَ ٔبول وكدي لك يشء "مواظن ازلِوزًة ارلامسة " 6ًـخرب ُشٍ الادذالفاث كري راث بٔطمَة، ًو
 

citoyen de la v république  

 02/11/6113ت واٍمتصش من ذالل ثلضلٍ ؿست وػادف ُامة كدي اهخزاتَ زدُسا ضف اجسم مساٍز اًس َايس ابرلرب        

، 0544مث زدُسا ٌَحضلًة ؿام   Nevilly-sur seine% من ألظواث، فلس اكن ؾضوا ضف جمَس مسًية  15.12تًس حة 

( مث بٔمِيا ؿاما  0555-0556، اندة ألمني اًـام ذلزة اًخجمؽ من اخي ازلِوزًة )0545اندحا ضف ازلـَة اًوظيَة ؿام 

)ما  UMP( ورعل كدي بٔن ًخوىل ثبٔسُس وزداسة حزة الاحتاذ من اخي اذلصنة اًضـحَة 0555-0554ٌَحزة هفسَ )

، وسٍص الثعالث  0555( ، وسٍص اـلاًَة ؿام 51/11/6101مٌش Les Républicainsًـصف حاًَا حبزة ازلِوزًون 

ٕاىل   6116، وسٍص اصلاذََة مصثني من 6111-0555ضف اًربـلان ألوزيب  ، اندة 0551واـلخحسج ابمس اذلىومة ؿام 

                                                           
1
 Charles Cogan, «  Les grands axes de la présidence Sarkozy { l’international », Revue internationale et 

stratégique, N.77, jan.2010, p.87. 
2
و دصجي مـِس اصلزاساث اكن ادلرنال ذًلول رو مـصفة معَلة تخازخ ٔبوزاب ، ٔبما فصاوسوا مِرتان فِيمتي     ٕاىل اـلسزسة اًالكس َىِة ٌَيرحة اًفصوس َة ُو

ة ، ٔبما صرياك فِو دصجي اـلسزسة اًس َاس َة من خامـة ابٌز وحِة اًفَسفِة اًُساًز س، اكن س َاس َا مثلفا واسؽ الاظالغ واًخبٔثص تبضٔم ألذتَاث إلًسًًو

 اًوظيَة ًإلذازت وحاظي ؿىل صِاذت من خامـة ُازفازذ ألمٍصىِة.

3
 اهؼص :   

- Anne -Kate Kjolvik, Une analyse du discours politique des chefs d’états Français et Norvégien a la suite d’un 

attentat dans leurs pays (mémoire de master présenté a l’Université de Bergen, sept.2013), pp.91-93. 

- Damon Mayaffre, Nicolas Sarkozy, mesure et démesure du discours (2007-2012) (Paris : presses de sciences 
politiques, 2012). 
4
 Anne -Kate Kjolvik, op.cit, p.41. 

5
 Louis- Jean Calvet et Jean Véromis, Les mots de Nicolas Sarkozy (Paris : éditions du seiul, 2008), p.11. 

6
 Charles Cogan, op.cit, p.87. 
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6113ٕاىل  6111مث من 6111
1

اًضلي،  اُامتمَ اًصدُيس اكن موهجا ٌَلضااي اصلاذََة ًفصوسا ذاظة كضااي . وزمغ بٔن 

واُامتم هحري ابًلضااي  اًِجصت وادلاًَاث اـلسَمة، كري بٔن فرتت زداس خَ اجسمت تخوهجاث كوًة ضف جمال اًس َاسة ارلازحِة

َة ٔبوزتَا وؿاـلَا اصلًو
2

. 

 اًحـس اًفَسفي ) اـلـصضف ( ضف اًًسق اًـلِسي ٌَصدُس سازهوسي  0. 6        

زمغ اهامتدَ اًس َايس واذلزيب ٕاىل ثَاز اٍميني، كري بٔن سازهوسي اكن ًَرباًَا جصاقٌلثَا مذحصزا من ثبٔزري اـلحاذئ            

إلًسًوًوحِة،
3

اًس َاسة ارلازحِة اًفصوس َة ًفرتت ما تـس اذلصة اًحازذت تسبٔث ثخجَ حنو ٕاحساج  َ تسا توضوخ بٔنومـ 

*كعَـة مؽ ٍلوؿة من اـلَفاث واًثواتت إلسرتاثَجَة، وثخحول من الاًزتام مبحاذئ اـلشُة اصلًلويل
اطلي ُمين ؿَهيا   

  Alberto Toscanoاثَ اًضرعَة اظعَح ؿىل جسمَخَٕاىل اىهتاح بٔسَوة خسًس  مصثحط  تخوحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ 1958مٌش 

ة"اًسازهوسًة" 
4LeSarkozysme   . 

 وثربس مؼاُص اًخلَري ضف س َاس خَ ارلازحِة ؿىل اـلس خوايث اًخاًَة :      

 ؿىل اـلس خوى اصلويل :   – 0

اة، ٔبمٍصيك واًخـاون مؽ ٕاذازت حوزح توص الاجن ضف حصهب –اًخوخَ حنو تياء ثلازة فصويس           َة ؿىل إلُز ا اصلًو

ني ًعفوهَ ة" اقلافغ ادلسًس  و ما ًدٌاكغ مؽ س َاسة  néo –coservateur  5"ذما حـي مٌخلسًَ من اًُساًز ُو

                                                           
1
 Anne -Kate Kjolvik, op.cit, p.05. 

2
  Gilles Andreani, « La politique étrangère de Nicolas Sarkozy », Annuaire français des relations internationales, 

Vol.x, 2009, p.01. 

ة جتاٍ سوزاي: ذزاسة حول س َاسة اًصدُسني صرياك وسازهوسي" ، 1 جمةل  ظالخ معَح ٔبتو دذةل، " اثص اًـوامي اًضرعَة ضف اًس َاسة ارلازحِة اًفصوسَ 

َو 11، غ. واصلزاساثخامـة فَسعني ًٔلحباج    .613، ض.6105، ًًو

*
َة : مشُة س َايس  ة ٕاسرتاثَجَة   doctrine اصلًلًو ا    Maurice Vaisseحسة ثـحري   vision stratégique ، وزًؤ  Serge، ضف حني ًـخرُب

Berstein   ة الٔنرث ثبٔزريا ضف زلافة س َاس َة موكةل ضف اًخازخ اًفصويس مٌش كِام ازلِوزًة ارلامسة ؿىل ًس مؤسسِا ادلرن ال ذًلول اًضرعَة اًوظيَة اًلًو

ة ثدسم ابفلس واًـؼمة. َة من  اًخازخ اـلـادض اًفصويس اًِاذف ٕاىل تياء ذوةل كًو ة اًواكـَة ضف اًـالكاث اصلًو َة يه مشُة اكصة ما ٍىون ٕاىل اًيؼًص واصلًلًو

َة وافلس ذالل حصنزٍي ؿىل زالزَة اًلوت ، اـلعَحة اًوظيَة وثواسن اًلوى س اهؼص :  واًححر ؾن اًسمـة اصلًو  واس خلالًَة اًس َاذت اًفصوس َة. ٌَمًز

 - Anne – Sophie Paquez, La politique de la France au Kosovo était – elle «  gaulliste » ? (Genève : Publications 

Euryopa, 2003), p.03. 

 - Serge Berstein, Histoire du Gaullisme (Paris : Premium, 2001). 

 - Maurice Vaisse, La grandeur : politique étrangère du général De Gaulle (Paris : Fayard, 1998) 
4
 Bruce Crumbley, «  Le pragmatisme en politique étrangère : force ou faiblesse ? », Revue internationale et 

stratégique, p.93. 
5
   Gilles Andreani, op.cit, p.01. 
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ا  "اذلََف ألوزيب اًعـة الاهعَاغ" ٌَخحـَة ألمٍصىِة   صرياك اطلي كسم اًعوزت اًخازخيَة ًفصوسا ابؾخحاُز
1

 the 

most difficult of the US major European allies    واكن ًفضي ؿاـلا مذـسذ الٔكعاة،  حيخنك بٔفصاذٍ ٕاىل

َة وؿىل زبٔسِا جمَس ألمن ضف ظصخ ًخوافق واـليؼوز اٌََحريايل اـلؤسيس.  بٔما  سَعة اًلاهون اصلويل واـلؤسساث اصلًو

من ذالل  0522َة ًفصوسا مٌش ؿىل اـلس خوى اًـسىصي فلس اذرتق سازهوسي مدسبٔ اًزنؿة الاس خلالًَة اصلفاؾَة وألمٌ 

ة  واًخوخَ حنو "فصوسا بٔظَس َة " . 6115ذلَف اًياثو ؿام  كصاز اًـوذت ٕاىل َُلك اًلِاذت اًـسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىًص

 ؿىل اـلس خوى ألوزيب :  – 6

 اًفصويس، اًححر ؾن ثلازة مؽ –حصض سازهوسي ؿىل اذلفاع ؿىل ؿالكاث كوًة ؿىل مس خوى اقلوز ألـلاين        

زوس َا، مـازضة ثوس َؽ الاحتاذ ألوزيب رشكا واًخوخَ حنو ادليوة من ذالل معروغ "الاحتاذ من اخي اـلخوسط " ، 

الاس متصاز ضف مـازضة ظَة اهضٌلم حصهَا  ًالحتاذ ألوزيب ضف وكت اكهت ثلوذ فَِ ذتَوماس َة مضاذت حتؼى تلدول بٔنرث 

( 6114وكس اجسمت زداسة فصوسا ًالحتاذ ألوزيب ؿىل ؾِسٍ )، 6100ضف مٌعلة اًعرق ألوسط وحٌوة اـلخوسط كدي 

تيجاخ وس يب  ابًيؼص ٕاىل جحم ألسماث اًيت متىٌت فصوسا من اًخفاؿي مـِا وؿىل زبٔسِا ألسمة اـلاًَة اًـاـلَة )سخمترب 

ِةادلَوزح  –( ، اًصفغ الاًٍصيسي ـلـاُست ٕاظالخ الاحتاذ ألوزيب، واًوساظة  ضف اذلصة اًصوس َة 6114
2

. 

 ؿىل مس خوى اًس َاسة اًـصتَة ًفصوسا: – 15

ة ثخين " س َاسة ؾصتَة ًفصوسا "      ًو اًخحول من اًخوخَ اًفصويس اًـام ؿىل ؾِس صرياك حنو بًٔو
3

ممتحوزت حول   

الازسادَةل تـس  –رشاء اًيفط اًـصيب وتَؽ ألسَحة اًفصوس َة ، ٕاىل ٕاؿاذت سازهوسي ٌَخواسن ضف اًـالكاث اًفصوس َة 

ودعاتَ بٔمام  61/12/6114-66اث اًخوحص اًيت ثـصضت ًِا ،  ثثخت رعل سايزثَ اًصمسَة ٕاىل ٕازسادَي فرت 

اًىٌُست اصلاؾي ٕاىل "جتسًس اًعساكة " تني اًحضلٍن
4

وملاتةل سؾٌلء اـلؤمتص اٍهيوذي اًـاـلي ٔبزياء سايزثَ ٌَولايث  ،

ـخرب اهـاكسا ظحَـَا ًـالكة سازهوسي مؽ " هيوذ (. ُشٍ اًخعوزاث ؿىل اـلس خوى اصلويل ث 6113اـلخحست) هوزفرب 

                                                           

 
1
 Chloé Acher, « L’image de Jacques Chirac dans la presse  Américaine », Bultein de l’institut Pierre Rénouvin, 

N.25, 2007, p.99. 
2
  Charles Cogan, op.cit, p.91. 

3
 حول موضوغ اًس َاسة اًـصتَة ًفصوسا اهؼص :  

 -  Paul Balta et Claudine Rulleau, La politique Arabe de la France : De de Gaulle a Pampidou (Paris : Sindbad, 
1973). 

-  Ahmed Youssef, L’Orient de Jacques Chirac : la politique arabe de la France (Paris : ed. du rocher, 2003). 
4
 Gilles Andreani, op.cit, p.01. 
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فصوسا" ؿىل اـلس خوى اصلاذًل، من ذالل ؿالكذَ ادلَست مؽ حٌلؿاث معاحل هيوذًة من كدَي افلَس اٍمتثًَل 

UPJF، واحتاذ بٔزابة اًـمي واـلِيَني اٍهيوذ ضف فصوسا CRIFٌَمؤسساث اٍهيوذًة ضف فصوسا 
1

 . 

 ًفصوسا :  ؿىل مس خوى اًس َاسة اـللازتَة  5

تلِت اًس َاسة اـللازتَة ًفصوسا حتخفغ تثواتت حمىومة ابـليعق اًواكـي اًحاحر ؾن معاحل ذامئة هل ضف مٌعلة          

  présence préférentielle، وكس ازحىز اذلضوز إلمذَاسي ًفصوسا chasse gardéeهفور ثـخرب جمال حمفوػا 
2

فهيا  

بٔوسعي ، اًيؼام  –موكـِا ادلَوس َايس اـلصثحط تثالج هؼم ٕاكَميَة : اًيؼام اًعرق  ؿىل ازهثا اًخازخيي الاس خـٌلزي ،

إلكَميي ًلصة اـلخوسط واًيؼام إلكَميي ـليعلة اًساحي ذما حـَِا متثي معلا اسرتاثَجَا ًثالج كازاث : بٓس َا، بٔوزاب 

لِة حِر اـلعاحل اًخازخيَة اًس َاس َة ، الاكذعاذًة واًثلاف  ِة ًفصوسا واًلازت إلفًص
3

 . 

ا معسزا ًخبٔمني اـلوازذ اًعحَـَة            ة اًفصوس َة ضف اـليعلة ابؾخحاُز ٕاضافة ٕاىل ظحَـة اـلعاحل الاكذعاذًة واًخجاًز

وإلسرتاثَجَة اًالسمة ًخمنَة اًعياؿاث اًثلِةل ضف فصوسا من اًيفط، اًلاس اًعحَـي، اًفحم، اذلسًس، اًصظاض 

واًفوسفاث.
4

 %01من الاحذَاظي اًـاـلي من اًلاس اًعحَـي ، و % 16علة اـللازتَة حتخوي ؿىل حوايل ذاظة وبٔن اـلي 

من احذَاظي اًفوسفاث اًـاـلي، %21من احذَاظي اًيفط اًـاـلي و
5

ا بًٔضا بٔسواكا اس هتالهَة ًخرصًف  ،  وابؾخحاُز

 اًسَؽ اًفصوس َة اـلعيـة ، وجمال ًالسدامثز ارلازيج.

اًفصوس َة ؿىل ؾِس سازهوسي ابس متصاز اس خلصاز اًـالكاث مؽ اـللصة  –اًـالكاث اـللازتَة ومن مثة اجسمت          

( ، 6100واحنَاٍس هل ضف كضَة اًعحصاء اًلصتَة، اًرتكة اذلشز ًٔلحساج ضف ثووس تـس سلوظ هؼام جن ؿًل) خاهفي 

ئص ؿىل معروغ الاحتاذ من اخي اـلخوسط ؿالكاث حمسوذت ثخزََِا ثوحصاث ذتَوماس َة مؽ اًيؼام ادلزائصي تـس حتفغ ادلزا

وزفغ سازهوسي ثلسمي اؾخشازاث زمسَة ؾن حصامئ الاس خـٌلز ضف ادلزائص
6

، وؿالكاث ٌضوهبا اًلموط واًـسادَة مؽ هؼام 

 .6100ضف ًَخِا من ذالل حَف اًياثو  اًلشاضف ضف ًَحا اىهتت تلِاذت فصوسا اًخسذي اًـسىصي

ل  - 1  ِة ًفصوسا: ؿىل مس خوى اًس َاسة  إلفًص

                                                           
1
 Paul- Eric Blancure, Sarkozy, Israël et les juifs (Bruxelles : Macro Pietteur, 2009), p.33. 

2
 005(  ، ض.6101) ادلزائص : ظاهس َج .هوم ًٌَعر واصلزاساث واًخوسًؽ، إلسرتاثَجَة اًفصوس َة ضف اـللصة اًـصيبساؾل جصكوق،  

  
3
َةَة ؿىل اـللصة اًـصيب ؟ " ، َلس محيش ، " الاس خلصاز اًيؼمي :ٔبي ثبٔزري ٌَخحولث إلكَمي     اسة اصلًو َو 053،  غ.اًسَ   .65،  ض.6101، ًًو

4
اساث ذول الاحتاذ الٔوزيب ضف اـليعلة اًـصتَة تـس اذلصة اًحازذت  ؿًل اذلاح،   -012ض ض. (، 6111) تريوث: مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة، سَ 

013. 

   
5
ة ماكهة اـللصة اًـصيبٔبمني اًحاز ومٌري ثسىصي،   اسة ارلازحِة اًفصوسَ  ة: مىذحة اًوفاء اًلاهوهَة ،  ضف اًسَ   .15(، ض.6101) إلسىٌسًز

6
 ًلول سازهوسي ضف ُشا اًضبٔن :  

« Nul ne peut demander aux générations d’aujourd’hui d’expier ce crime perpétré par des générations passées. 
Nul ne peut demander aux fils de se repentir des fautes de leurs pères »in : Bart Gilies, op.cit, p.75. 
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تساكز )اًس يلال(   Cheikh Anta Diopمت اؾخحاز ارلعاة اًضِري اطلي بًٔلاٍ سازهوسي ضف خامـة             

دعااب فصوس َا خسًسا ًـَس  – Achille Mmembreمن وهجة هؼص اًاكمريوين اًـاـلثاًيث  – 62/13/6113ضف 

لِا مذيعال من لك مسؤوًَاث اـلصحةل اًى وًوهَاًَة ، فلس ذاظة سازهوسي ألفازكة تَِجة بٔتوًة نخاتة اتزخ ٕافًص

paternaliste    ة لِا هخاح ،    ethno-centrist، ازيو مصنًز ثفذلس ٕاىل اصلتَوماس َة مـخربا بٔن اًخزَف ضف ٕافًص

لي ما سال ًـُش ذازح اًخازخ". ؾوامي ذاذََة ابصلزخة ألوىل وان "إلوسان إلفًص
1

 

ة ألطمَة اًـَمَة ًيؼصايث اًِميية إلمربايًَة واًخحـَة هكسذي ًخلسمي ثفسرياث اتزخيَة ًخجاُي ُشا ارلعا         

و ما ًيعحق ؿىل حاةل فصوسا مؽ مس خـمصاهتا  ٌَس َاساث ارلازحِة ٌضلول إلمربايًَة اًىربى ٕاساء ذول اًِامش)ُو

لِة ( ،  من ذالل ٕاٌُلهل دلشوز اًـالكاث الاس خلالًَة تني اًعصفني ،  و ثلسمي بٔحاكم مٌلعـة ؾن س َاكِا إلفًص

اًخازخيي ذون اذين احرتاس كلَفاث  إلزج الاس خـٌلزي اطلي اهخلي من ظوزٍ اًخلََسي اًـسىصي اـلحارش ٕاىل مصحةل 

ة،  "إلمربايًَة ادلسًست"، واًيت بٔذللت ذول اقلَط هبا اضعصازاي ضف ص حىة من اًـالكاث اًس َاس َة، اًـسىًص

  الاكذعاذًة واًثلافِة.

 اًحـس ألذايئ ) اًخفضًَل ( ضف اًًسق اًـلِسي ٌَصدُس سازهوسي   6. 6

ًفذلس اًحـس ألذايئ ضف اًًسق اًـلِسي ٌَصدُس سازهوسي ٕاىل ٕاسرتاثَجَة ثوافلِة تني مهنج ادذَاٍز ٔلُساف           

تعموخ هحري ٕلؿاذت فصوسا ٕاىل كعوى وتني ادذَاز ألذواث الٔوسة ًخحلِلِا ، فلس متزيث اًس َاسة ارلازحِة ؿىل ؾِسٍ 

ألذواز اًصايذًة ضف افلمتؽ اصلويل من ذالل اذلضوز اًلوي اطلي ٍمتزي تَ  
2omniprésence  فِو ل ًضَؽ بٔي فصظة ،

ضف بٔن ٍىون وس َعا بٔو فاؿال ضف اًلضااي راث اًعاتؽ إلكَميي واصلويل، كِاذثَ صلتَوماس َة فصوس َة ذًيامِىِة ُسفِا 

 ـلعروؿَ اـلخوسعي ، وزمغ امذالنَ ًلسزاث ُادةل ضف اًخبٔزري ؿىل الٓدٍصن وٕاكٌاؾِماًدسوًق اًس َايس
3

،  فِو مذحسج 

حِس
4

  bon orateur  ًخحسج حبٌلش ؤكهَ ضف محةل اهخزاتَة ذامئة، ٕاضافة ٕاىل ظاكذَ اذلَوًةson hyper-activité  

 َة وبٔدصى موضوؾَة.وجصاقٌلثُذَ كري بٔن ظموحاثَ ؾل ثـصف اًخجس َس اًفـًل ٔلس حاة راث 

                                                           
1
 اكز ما ًًل : ذخاء ضف دعاة سازهوسي ضف   

« Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme Africain n’est pas assez entré dans l’histoire » in : Bart Gielis, op.cit, 

p.11.  

2
  Louis- Jean Calvet et Jean Véromis, op.cit, p.39. 

.613ظالخ معَح ٔبتو دذةل ، مصحؽ ساتق ، ض. 
3
  

4
 Charles Cogan, op.cit, p.88. 
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ـَ اهَ اكن ًفذلس فن إلظلاء ًلٓدٍصن           من بٔضم اًـوامي اًضرعَة اًيت حاًت ذون ثعحَق مضاًز
1

،  إلدضاز 

لة اًحوانجصثَة(،  مواكفَ اـلدرسؿة، الاهسفاؾَة  ؿىل اصلفاغ ؾن دِازاثَ الاهفصاذًة ورسعية س َاساثَ ) ؿىل اًعًص

ة ضف اًىثري من اذل الث ٕاساء كضااي ادلاًَاث اـلسَمة ضف فصوسا ؤبوزاب ) اًِجصت الاهخلادَة ، اٍهتسًس إلسالسم والاس خفزاًس

ٌَلمي اًفصوس َة
2

، ....( ، ثسُوز صـحُذَ والاهخلاذاث إلؿالمِة هل ؾلة كضااي اًفساذ اًس َايس اًيت ازثحعت ابمسَ،  

ـلخوسط اطلي محي بُٔسافا نربى ل س امي ثوظَس افذلاذ زؤًة ٕاسرتاثَجَة واحضة ًخجس َس  معروغ الاحتاذ من اخي ا

-coاًـالكاث تني ٔبوزاب تلِاذت فصوس َة وحٌوة اـلخوسط من ذالل الاهخلال ٕاىل بٔسَوة "ظَاكة اًلصازاث اـلضرتنة " 

décision    "و"اًخمنَة اـلضرتنةco- dévelopement    تسل ؾن اًثيادَة اًلري مذاكفئة :" مصنز

ؼؼؼؼؼؼؼؼعوز وبٔظصاف مذزَفة اتتـة" مذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
3

وًىن فضي اـلحاذزت ازخت بٔن اًس َاسة ارلازحِة ًسازهوسي يه  

 س َاسة ثححر ؾن بٓفاق وظموحاث واسـة انرب من ٕاماكانهتا اًفـََة جىثري.

اذلصة نلوت مذوسعة ضف اًيؼام اصلويل مٌش هناًة  –بٔما ؾن ٔبضم اًخحسايث اـلوضوؾَة اًيت ثـَق اصلوز اًفصويس      

َة ٌَلوى اًىربى واًعاؿست ضف مصحةل ما تـس اذلصة  اًـاـلَة اًثاهَة_  وجتـي ٔبذاءٍ حمسوذا فذوكن ضف جحم اـليافسة اصلًو

اًحازذت ) اًولايث اـلخحست ، اًعني ، زوس َا ، حصهَا وٕاٍصان...(، ثلَط اًيفور اًثلاضف اًفصىىفوين ؿىل ضوء ؾوـلة اًثلافة 

سزت فصوسا ؿىل ًـة بٔذواز فاؿةل ووساظاث ملٌـة ضف اًىثري من ألسماث اًىربى ضف اـليعلة ألجنَوسىسوهَة ، ؿسم ك

ة ) –اـلخوسعَة لس امي اًرصاغ اًفَسعَين  ( ألسمة اٌََخِة، ألسمة اًسوزًة، ...  0551-0550إلزسادًَل، ألسمة ادلزائًص

ة والاكذعاذًة واًخىٌوًوحِة ذا ظة تـس ؾوذت " ارلعص اـلضمص"وضـف كسزاهتا اصلفاؾَة واًـسىًص
4

ذمثال ضف مٌافس هتا   

و ماًربز سـهيا لحذواهئا ضف ٕاظاز الاحتاذ ألوزيب     .اًخازخيَة بـٔلاهَا ُو

 

 

                                                           
1
 .613ظالخ معَح ٔبتو دذةل ، مصحؽ ساتق ، ض. 

 
2
 : 6106من ٔبضم ثرصحياثَ ضف ُشا اًضبٔن ما وزذ ضف دعاة هل تلصوهوتي ؿام   

شا الاحنصاف اطلي هَحؼَ ؾيس ادلَي اًثاين واًثاًر ٌَمِاحٍصن ًُس ٕال هدِجة لحذلاز اًلمي س ية من اًِ 11" فصوسا ثـاين من هخاجئ  جصت كري اـللٌية، ُو

 ألساس َة ٌَمجمتؽ اًفصويس ".

 اهؼص ٔبًضا نخاتَ :  - 

- Nicolas Sarkozy, La république, les religions, l’éspérance, 2006. 

3
ة افلةل اًـصتَةسط : اتزخ اًـالكاث ومعروغ الاحتاذ من ٔبخي اـلخوسط " ، ُاين اًضمَعًل ، " ٔبوزاب واـلخو    اسَ  ، 6114، ظَف 05، غ. ٌَـَوم اًسَ 

 .015ض. 

4
ة حِال ادلزائص مٌش  ظاحل سـوذ،   ) ادلزائص :   ظاهس َج  .هوم ٌضلزاساث واًًعر واًخوسًؽ ،  ٕاىل الٓن ) ذزاسة مس خلدََة ( 0540إلسرتاثَجَة اًفصوسَ 

 .65، ض. (6115
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 ذامتة  

(، تسا خََا بٔن ُشٍ اـلصحةل كس بٔسست 6106-6113مؽ  انامتل مـاؾل اًس َاسة ارلازحِة اًفصوس َة ًسازهوسي )      

ضف ثعَـِا ٕاىل اًـوذت ٕاىل اًعسازت 0514ويل" اطلي صلك بٔضم اًثواتت إلسرتاثَجَة ًفصوسا مٌش ًلعَـة مؽ "إلزج اصلًل

اًـاـلَة واذلفاع ؿىل ىزؾهتا الاس خلالًَة تـَسا ؾن اًخحـَة اًلعحَة . اكهت بضٔم اًلصازاث إلسرتاثَجَة اًيت ظحـت ثوهجاث 

واًخوخَ   l’exception française"الاس خثٌاء اًفصويس "اًس َاسة ارلازحِة ؿىل ؾِس سازهوسي ٕاًشاان ابىهتاء ػاُصت 

حنو اًزنؿة ألظَس َة ، نٌل اجسمت ُشٍ اـلصحةل ابفذلاز ُشٍ اًس َاسة ٕاىل تـس ٔبذايئ انحج واىل الًَٓاث، الاسرتاثَجَاث 

َة.وألُساف ألوسة ًخحلِلِا تياء ؿىل مجةل من اقلسذاث اًضرعَة، وحتت ثبٔزري ٍلوؿة من اًخحسايث اصلا  ذََة واصلًو

 

 ـلصاحؽ : ا

 اـلصاحؽ ابٌَلة اًـصتَة :  –بٔول 

 اًواثدق اًصمسَة:  –بٔ 

   وثـسًالثَ. 11/01/0513اصلس خوز اًفصويس اًعاذز ضف 

 اًىذة:  –ة 

  :ة اًحاز )بٔمني( وثسىصي )مٌري(، ماكهة اـللصة اًـصيب ضف اًس َاسة ارلازحِة اًفصوسؼؼؼؼؼؼَة ) إلسىٌسًز

 (6101اهوهَة، مىذحة اًوفاء اًل

  جصكوق ) ساؾل (، إلسرتاثَجَة اًفصوس َة ضف اـللصة اًـصيب ) ادلزائص : ظاهس َج .هوم ًٌَعر واصلزاساث

 (6101واًخوسًؽ، 

 حص: َلس جن امحس اـلفيت وَلس اًس َس سَِؼؼؼؼؼؼؼؼم ) خًسن ) ًوًس(، ثفسري اًس َاسة ارلازحِة ،

 (0545اًصايط : معاتؽ خامـة اـلغل سـوذ ، 

 س َاساث ذول إلحتاذ ألوزيب ضف اـليعلة اًـصتَة تـس اذلؼؼؼؼؼؼؼؼصة اًحازذت ) تريوث:  اح )ؿًل(،اذل

  (.6111مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة، 

  اصلٍميي )حافغ ؿَوان حٌلذي(، اًيؼم اًس َاس َة ضف بٔوزاب اًلصتَة واًولايث اـلخحست ألمٍصىِة ) ؾٌلن

 (6110: ذاز  وادي ٌَعحاؿة واًًعر، 

  ٕاىل الٓن )ذزاسة مس خلدََة(  )  0540سـوذ )ظاحل (، إلسرتاثَجَة اًفصوس َة حِال ادلزائص مٌش

 (6115ادلزائص :   ظاهس َج  .هوم ٌضلزاساث واًًعر واًخوسًؽ ، 

 (. 1997مىذحة اٍهنضة اًـصتَة،  :اًس َس سَمي )َلس (،  حتََي اًس َاسة ارلازحِة ) اًلاُصت 

  َايس : اـلفاُمي ، اـلياشم ، الاكرتاابث وألذواث ) ادلزائص :  هنجَة ضفصَيب )َلس( ، اـل اًخحََي اًس ّ
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 (6116ذاز ُومة ، 

  ، )اثسدميوًوحِا اًس َاسة اـللازهة )اًلاُصت: اـلؤسسة ادلامـَة ٌضلزاساث واًًعر هرص ؿازف )َلس

 ( 6116واًخوسًؽ،

 اـللالث: –ح 

  ضف اًس َاسة ارلازحِة اًفصوس َة جتاٍ سوزاي: بٔتو دذةل )ظالخ معَح( ، " اثص اًـوامي اًضرعَة

، ًوًَو 11ذزاسة حول س َاسة اًصدُسني صرياك وسازهوسي" ، جمةل خامـة فَسعني ًٔلحباج واصلزاساث ، غ.

6105 . 

  ، " محيش ) َلس( ، " الاس خلصاز اًيؼمي: بٔي ثبٔزري ٌَخحولث إلكَميَة ؿىل اـللصة اًـصيب ؟

َة،  غ.  .  6101َو ، ًوً 053اًس َاسة اصلًو

  اًضمَعًل )ُاين (، " ٔبوزاب واـلخوسط : اتزخ اًـالكاث ومعروغ إلحتاذ من بٔخي اـلخوسط " ، افلةل اًـصتَة

 .6114، ظَف 05ٌَـَوم اًس َاس َة ، غ.

 ابـلصاحؽ ابٌَلاث ألحٌحَة :  –اثهَا .
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  اذلق ضف إلؿالم واـلضازنة اًحَئِة ضف ادلزائص
 اصلنخوز /جن فاظمة توجىص ،خامـة سـَست

 ملسمة

ًـخرب اذلق ضف اذلعول ؿىل اـلـَوماث واذلق ضف اـلضازنة، حلان كامئان تشاهتٌل، وبٔساس َان ٕلؾٌلل حلوق  

ن تَوكَ، واذلق ضف اًلشاء اًاكضف، فالفذلاز بٔدصى من تُهنا اذلق ضف اذلَات، واذلق ضف اٍمتخؽ تبٔؿىل مس خوى من اًعحة ميى

 ٕاىل اـلـَوماث حيصم اًياش من فصظة حمنَة ٕاماكانهتم ٕاىل بٔكىص حس ذمىن من اٍمتخؽ ابفلموؿة اًاكمةل ذما هلم من حلوق.

 نٌل ٍىديس اذلق ضف اذلعول ؿىل اـلـَوماث وضف اـلضازنة بٔطمَة نربى ضف س َاق الآثز اًضازت ؿىل اًحُئة، واًيت 

ثرتثة ؾن معََاث هلي وٕاًلاء اًيفاايث اًضازت تعوزت كري معروؿة، حفعول ؿامة اًياش ؿىل اـلـَوماث ؾيس اًعَة، 

وواحة اًسَعاث اًـامة اًىضف ؾهنا وٕاؿالم اًياش، تلغ اًيؼص ؾٌل ٕارا اكهت معَوتة بٔم ل، بٔمصان ل قىن ؾهنٌل ـليؽ 

ثبٔثص حلوق إلوسان مبضالك اًحُئة وحٌلٍهتا.
1

 

ٌل بٔهَ من اـلِم، حعول ألفصاذ وافلمتـاث اقلََة واًحضلان افلاوزت ؿىل اـلـَوماث اـلخـَلة ابـلواذ ارلعصت، واًؼصوف ن

اًسادست ضف اـلصافق اًعياؾَة وضف اـلياظق افلاوزت ًِا، من بٔخي اختار ما ًَزم ٌَحس من اكلاظص واًخبُٔة فلاهبة اًىوازج، 

وافلمتـاث اقلََة واًحضلان افلاوزت مـَوماث ؾن اًيعاق اًاكمي ٌَيخاجئ اًحَئِة اًيت ميىن بٔن نٌل جية بٔن ثخوافص ًٔلفصاذ 

ؽ إلمنادَة اـللرتخ ٕاكامهتا ضف مٌاظلِم، من بٔخي اـلضازنة ادلسًة ضف اختار اًلصازاث اًيت ميىن بٔن ثـصضِم  ثرتثة ؾن اـلضاًز

س من اًخَوج وحصذي اًحُئة.  ٌَمًز

لالل اًلاس اًعرصي ضف الٓوهة ألذريت اًىثري من اًدساؤلث حول ألدعاز اًحُئة  اًيت ظصحت ٕاصاكًَة ٕاس خ 

ا ؿىل حصة اًاكدياث اذلَة مبا فهيا إلوسان، نٌل تًَت ُشٍ  ثيجم ؾن ٕاس خلالل ُشا اًيوغ من اًعاكة ألحفوزًة، وثبٔزرُي

اًحُئة ادلزائصي ضف صعٍص اـلخـَق حبق اـلواظيني اًلضَة ارلصق اًفاذخ من كدي اًسَعاث اًـامة ضف اصلوةل ٔلحاكم كاهون 

 ضف اذلعول ؿىل اـلـَوماث اًعحَحة، ومضازنهتم ضف ٕاختار اًلصازاث اـلخـَلة حبٌلًة اًحُئة.

طلا زنزان ضف مساذَخان ؿىل حموزٍن بٔساسني  وٌُل إلظاز اـلفاُميي وإلًزتام اصلويل ترضوزت ٕاؿالم ازلِوز ومضازنخَ،  

 اقلوز اًثاين ٕاىل واكؽ اذلق ضف ٕاؿالم ازلِوز ومضازنة ضف اًلضااي اًحَئِة ضف ادلزائص.ضف حني دععيا 

 اـلححر ألول: ألظاز اـلفاُميي ًإلؿالم  واـلضازنة اًحَئِة

و اذلَوان ،و كس  جضِس اًىصت ألزضَة و ماساًت جضِس مضالك تَئِة دعريت بٔثصث ؿىل إلوسان و اًيحاث 

ًحَئِة مؽ ثعوز اًزمن و حتسًسا تـس اًثوزت اًعياؾَة و اًخعوز اًخىٌوًويج، ألمص اطلي ذؾى ٕاىل ثفاسفت ُسٍ اـلضالك ا

 .رضوزت ٕاجياذ وس َةل ٌَخـصف و اًخحسُس هبسٍ اـلضالك اـلزتاًست ضف اًخعوز

                                                           
1

َة وارلعصت تعوزت ازلـَة اًـامة ًٔلدم اـلخحست، جمَس حلوق إلوسان، ثلٍصص اـللصز ارلاض اـلـين ابلآثز اًضازت ًيلي وٕاًلاء اـليخجاث واًيفاايث اًسم  - 

 .00، ض 6114فرباٍص  A/HRC/7/21 ،04 كري معروؿة، ؿىل اٍمتخؽ حبلوق إلوسان،
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ٌَجمِوز ٌَخفاؿي  و ًـخرب إلؿالم اًحُ ي بٔحس اًوسادي و اًعصق اًفـاةل ٌَخـًصف و اًخـصط ًِسٍ اـلواضَؽ اًحَئِة و هلَِا

، نٌل ٕاندسة ُشا اذلق (مـِا و تياء سَواكث خسًست و سَمية جتاٍ اًحُئة اًيت ًـُش و ًخفاؿي مـِا ًومِا. )معَة بٔول

َة سواء ضف إلؿالانث اصلوًَة بٔو ضف إلثفاكِاث اصلوًَة اـلخـَلة حبٌلًة اًحُئة، حِر بًٔزمت  بٔطمَة هحريت ضف اـلوازَق اصلًو

وًَة اصلول ؿىل ٕاذزاح ُشا اذلق ضف جعرًـاهتا اصلاذََة، واًـمي ؿىل ثفـَهل، وُو اـليحى اطلي ٕاثحـخَ ُشٍ اـلوازَق اصل

ة. ) معَة اثين(  اًسَعاث ادلزائًص

ف إلؿالم حول اًحُئة  اـلعَة ألول:ثـًص

خزسام مٌس و اـلفِوم و إلس   ػِص مععَح إلؿالم اًحُ ي و بٔذس ُسا اـلععَح ضف اًخعوز اـلخواحص ضف اًخـًصف 

س من اـلحَـاث ، بٔظحح هل س َاساث و  اًس حـَياث من اًلصن اـلايض فدـسما اكن هلال ٌَزرب اًحُ ي و إلاثزت اًعحفِة ـلًز

  .دعط ووػف ًخحلِق بُٔساف خمخَفة

 و إلؿالم اًحُ ي ُو ٔبذات ثـمي ؿىل ثوضَح اـلفاُمي اًحَئِة من ذالل ٕاحاظة ازلِوز اـلخَلي و اـلس هتسف ابًصساةل

إلؿالمِة اًحَئِة جاكفة اذللادق ،و اـلـَوماث اـلوضوؾَة مبا ٌسِم ضف ثبٔظَي حمنَة اًحُئة اـلس خسمية ، وثيوٍص اـلس هتسفني 

جصبٔي سسًس ضف اـلوضوؿاث و اـلضالكث اًحَئِة اـلثازت و اـلعصوحة.
1

 

ِا ، و ًيلي ٌَجمِوز اـلـصفة و و ُو بًٔضا ٕاؿالم ٌسَط اًضوء ؿىل لك اـلضالك اًحَئِة من تساٍهتا و ًُس تـس وكوؾ 

 إلُامتم و اًلَق ؿىل تَئذَ.
2

   

و مٌَ ميىن اًلول تبٔن إلؿالم اًحُ ي ًـين "معََة ٕاوضاء و وعر اذللادق اًـَمَة اـلخـَلة ابًحُئة من ذالل وسادي إلؿالم 

هبسف ٕاجياذ ذزخة من اًوؾي اًحُ ي وظول ٕاىل اًخمنَة اـلس خسمية"
3

 

4ًثة من اثفاكِة بٓزاُوشؾصفت اًفلصت اًثا 
اًحُئة" بٔهَ لك مـَومة مذوفصت سواء اكهت مىذوًة بٔو  "إلؿالم حول 

 مصدَة، صفوًة بٔو ٕاًىرتوهَة، ٔبو ضف ٔبي صلك ماذي بٓدص ثخـَق:

ا حاةل ؾيادض اًحُئة، اكـلاء، اًِواء، اًرتتة، ألزايض، اـلياػص واـلواكؽ اًعحَـَة، اًخيوغ اًحَوًويج ومىوانثَ، مبا فهي -

 اًاكدياث اقلوةل حِيَا، واًخفاؿي تُهنا.

ة، الثفاكِاث اـلخـَلة ابًحُئة،  - ؾوامي، اكـلواذ، اًعاكة، اًضجَج وإلصـاؿاث، ألوضعة واًخساتري مبا فهيا اًخساتري إلذاًز

خـَلة ابًخلكفة اًس َاساث، اًلواهني، ارلعط واًربامج اًيت ًِا بٔو كس ٍىون ًِا بآثز ؿىل ؾيادض اًحُئة، اًخحاًَي اـل 

 واـليافؽ، واًخحاًَي واًفصضَاث الاكذعاذًة اـلس خزسمة ضف ظيؽ اًلصاز ضف جمال اًحُئة.

                                                           
1

 . 04، ض  6115ـٍزز ، الاؿالم و ذوزٍ ضف حتلِق ألمن اًحُ ي ، ٔباكذمِة انًف ٌَـَوم ألمٌَة ، ؾحسػل امحس اًضاًؽ ؾحس اً -

2
ة ، ض  - ة و اًخعحَق ، الاسىٌسًز  . 55حٌلل اصلٍن اًس َس ؿًل ظاحل ، الاؿالم اًحُ ي تني اًيؼًص

3
 .02 -01، ض:  6111ٔبمين سَامين مزاُصت ، اًرتتَة اًحَئِة ، ذاز اـلياشم ، ؾٌلن ،  -

4
حوان  61ًوظول ٕاىل اـلـَوماث واـلضازنة اًـامة ضف ظيؽ اًلصاز واًوظول ٕاىل اًـساةل ضف اـلسادي اًحَئِة، اـلـمتس ضف اـلخـَلة اب Aarhusٕاثفاكِة بٓزاُوش  -

 كذعاذًة ٔلوزاب.ذوةل، ويه مفذوحة لهضٌلم اصلول ألؾضاء ضف اٌَجية الا 10، ضف مسًية بٓزاُوش ابصلمنازك، ؿسذ ألظصاف فهيا 0554



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 44 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

 حاةل حصة إلوسان وسالمذَ ورشوظ اذلَات، وحاةل اـلواكؽ اًثلافِة واـلًضبٓث.  -

 اقلسذاث إلؿالمِة ضف اًلضااي اًحَئِة

ِة اًـوامي اـلخـَلة ابًحياء اـلوضوؾي ًوسادي إلؿالم و ظحَـة معَِا، و ًلعس ابقلسذاث إلؿالمِة ضف ثياول اًلضااي اًحَئ 

مس خوى اًـامَني ابٕلؿالم من حِر اذلصفِة و ذزخة ٕاـلارمم و ٕاذزاوِم ًلضااي اًحُئة ، و مس خوى اًلضَة اـلخوفصت ضف ُسٍ 

 : اقلسذاث و جضمي اقلسذاث إلؿالمِة ماًًل

  اًِسف من اًـمََة إلؿالمِة 

  ازلِوز اـلس هتسف  -.

 .اًوس َةل إلؿالمِة اـلياس حة ظحلا ًيوغ ازلِوز اـلس هتسف و ُسٍ اصلزاسة إلؿالمِة  -

 . اًلامئ ابٕلثعال اصلي ًًدلي بٔن ٍمتخؽ مبعساكِة صلى ازلِوز  -

 . ثوفري اـلـَوماث و اذللادق و ألزاء مؽ رضوزت زتط اـلوضوؿاث ابٕلُامتماث اـلحارشت ٌَجمِوز  -

صلك اًصساةل و بٔسَوة اًخلسمي و بٔساًَة إلكٌاغ اـلس خزسمة ظحلا ًيوؾَة اًصساةل و ظحَـة ازلِوز.  -
1

 

 وثخبٔثص اـلـادلة إلؿالمِة ًلضااي اًحُئة تـست ؾوامي هشهص مهنا:

 . اًس َاسة إلؿالمِة اًصمسَة ٌضلوةل و مسى ثوافلِا بٔو ثياكضِا مؽ اـلٌلزساث اًفـََة ًوسادي إلؿالم -

  اًس َاسة اًحَئِة اًـامة ٌضلوةل -

 . مس خوى و هوغ اًوؾي اًحُ ي اًسادس صلى لك من ازلِوز اًـام و اًلِاذاث و ظياغ اًلصاز و اًلامئني تـمََة إلثعال -

ا ضف اًربامج اًخـَميَة.  - اًرتتَة اًحَئِة اًـامة و مسى ٕاهدضاُز
2

 

ف اـلضازنة اًحَئِة  اـلعَة اًثاين: ثـًص

الٔفصاذ ومٌؼٌلث افلمتؽ اـلسين مضن خمخَف مسازاث وبًَٓاث تَوزت اًلصازاث واًخساتري اـلصثحعة ثـس مضازنة  

مبجال حٌلًة اًحُئة، بٔحس اًصاكئز ألساس َة اًيت كامت ؿَهيا اًس َاساث واًخوهجاث إلوساهَة اـلـادضت سلاًة اًحُئة، ؿىل 

َزتم  َُئاث ٕاختار اًلصاز إبثحاؿَ ؾيس ٕاؿساذُا وظَاقهتا اًعـَسٍن اًوظين و اصلويل.وجضلك اـلضازنة إكحصاء معًل ث

ٌَلصازاث واًخساتري راث اًعةل مبجال اًحُئة،ضٌلهة رممة ٍمتىني ألفصاذ من اٍمتخؽ اًفـًل حبلِم ضف تُئة حصَة وسَمية، من 

ًحُ ي، وؿىل حنو ًضمن ثوافلِا ذالل ما ثوفٍص هلم اـلضازنة من ٕاماكهَة اًخبٔزري ؿىل اًخساتري واًلصازاث اـلخـَلة مبحَعِم ا

 ومذعَحاث حٌلًة ُشا اقلَط.

من اًعحَـي بٔن اًصقحة ضف اـلضازنة ًمت اًخـحري ؾهنا بٔول ابًيؼص ًإلُامتماث اذلاًَة اًيت متس اذلَات اًَومِة  

يني. بٔما ضف اًخـمري مضازنة وضعة ٌَمواظ ٌَمواظيني ضف معَِم ٔبو ضف بٔماهن ؿُضِم. حِر ؾصفت كعاؿاث  مثي اٍهتَئة و 

                                                           
1

 . 11، ض 0533جنَة ظـة ، كضااي اًحُئة ، تريوث،  -

2
ة ،  -  .51، ض  6111حسني ظـة، اًعحافة اًحَئِة ، ذًَي اـلسزة اًعحفي ، معاتؽ ألُصام اًخجاًز
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جمال اًحُئة، فبٔذى ػِوز اًس َاساث اًـامة اًحَئِة ٕاىل حزاًس زقحة ازلِوز وازلـَاث ضف ؿسم حصك إلذازت واـليخرحني ٕاختار 

ق خسًست  اًلصازاث ذون ثسذَِم. نٌل ٔبذى ثفارف اـلضالك اًحَئِة ابًًس حة ًٔلحِال اـللدةل، ٕاىل ثـممي ظَة اـلواظيني تعًص

اًحـغ رضوزت مضازنة اـلواظيني نيدِجة س َاس َة وكاهوهَة مدارشت ًإلؿرتاف ابذلق ضف اًحُئة. ٌَمضازنة، وًـخرب
1

 

اـلضازنة مفِوم كري ذكِق من اًعـة حتسًسٍ، ابًيؼص ٕاىل بٔساًَحَ اـلخـسذت وجمالث ثسذهل اًىثريت. فلس ثمت  

ق اًخحلِق اًـموسم، اًدضاوز، إلس خفذاء إلسدضازي.....، نٌل حزذاذ ثلٌَاث ٕاؾٌلهل حىت ضف حاةل ما ٕارا  اـلضازنة ؾن ظًص

 ثـَق ألمص مبجال مـني وحٌلًة اًحُئة مثال.

اـلساطمة ضف سَعة ٕادذَاز حىون بٔكي رضزا ابًحُئةزمغ رعل ميىن ثـًصف اـلضازنة ؿىل بٔهنا 
2

. ووفلا ٌَلاموش اًلاهوين  

ة واًس َاس َة، فضال  ؾن ٕاذازت اـلؤسساث ارلاظة، حبَر ًخضمن فاـلضازنة " يه مدسبٔ ثيؼمي معي اًَِئاث إلذاًز

ٕارشاك اـلـيَني بٔو ذمثَهيم ضف ٕاختار اًلصازاث."
3

 . نٌل ثـصف ؿىل بٔهنا

" ٕاماكهَة مٌح ألفصاذ اـلضازنة تبٔهفسِم ضف ذمازسة اًسَعة، وثيحرص ُشٍ اـلضازنة تني إلؿالم واذلواز وميىن بٔن ثعي  

ٕاىل اـلضازنة ضف ٕاختار اًلصاز."
4

ة، اذلىومِة بٔو  مجَؽ اذلالث ًىن ضف .   ثـين اـلضازنة " اـلضازنة ضف إلحصاءاث إلذاًز

ة   اًدعرًـَة اًيت ًيؼمِا اًلاهون، ضف حماوةل ٌَخبٔزري ؿىل اًلصازاث إلذاًز

بٔو  راث اًعحَـة اًس َاس َة اًيت ثخـَق ابًحُئة."
5

 

 :بٔصاكل اـلضازنة  ضف جمال اًحُئة -

سًس ألظصاف واًلعاؿاث اـلـيَة، حِر ًخـسذ اًفاؿَني اطلٍن ميىن بٔن ًخحسًس بٔصاكل اـلضازنة ًًدلي حت 

ٌساطموا ضف معََة ٕاختار اًلصاز، فاًفصذ ميىن بٔن ٌضازك وعاحة حق ٔبو معَحة ذاظة إبؾخحاٍز " فاؿي مـين"، نٌل 

ميىٌَ بٔن ٌضازك "وضامن وحاسم ـلعَحة حٌلؿة ؿََا بٔل ويه حٌلًة اًحُئة"إبؾخحاٍز " فاؿي ىًزَ"
6

.وابًخايل ثعحح اـلضازنة 

بٔذاٍ فـاةل ضف ذسمة اـلعَحة اًـامة، وجتـي من اًفصذ مواظيا فـال. نٌل جضمي اـلضازنة ارلواض وازلـَاث اًيت ثـخرب من 

 بٔضم اًفاؿَني ٕار ميىهنا إبمس حٌلًة اًحُئة بٔن ثسافؽ ؾن اـلعاحل ارلاظة واًـامة.

                                                           
1

- M. Prieur,  Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation. In: Revue Juridique de 

l'Environnement, n°4, 1988, p.397-398. 

2
- M. Prieur, op.cit, p. 398. 

3
- R. Guillien et J. Vincent, lexique des termes juridiques, Dalloz 2010, p. 521. 

4
- F. Delpérée, La participation directe du citoyen à la vie politique et administrative (Travaux des XIIes Journées 

d’études juridiques Jean Dabin), Bruxelles, Bruylant, 1986,P.13. 

5
- Émilie Debaets, Protection des droits fondamentaux et participation de l’individu 

aux décisions publiques, revue Jurisdoctoria n° 4, 2010,p.156.  

6
- Émilie Debaets, op.cit, p.56. 
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ضف مجَؽ اصلوًيؼص اًدضاتَ اـلضالك اًحَئِة. فاـلضازنة كس حىون ضف اًلواهني  بٔما فامي ًخـَق مبجالث اـلضازنة، فِيي هفسِا

وألهؼمة ودعط اٍهتَئة واًخـمري اًيت متس اًحُئة، بٔو اـلضازنة ضف وضؽ كصازاث حمسذت مثي ىزغ اـلَىِة ٌَمعَحة اًـامة، 

 اًرتدِط إبوضاء مؤسسة ظياؾَة بٔو هتَئة فضاء ظحَـي.

مخسة بٔساًَة ٌَمضازنة، حصثة من ألكي   M. Prieurاـلضازنة فمنزي حسة ألس خار  بٔما فامي ًخـَق تبٔصاكل 

مؤسساثَة ٕاىل الٔنرث ٕاًزتاما فامي ًخـَق تـمََة ٕارشاك ازلِوز ضف ٕاذازت اًحُئة
1

. 

 إلحذجاح  -0

ا، فال ميىن جتاُي اـلضازنة اهلمجَة إلحذجاح ُو الٕ    اًيت حىون ؿرتاط ؿىل حاةل زاُية واـلعاًحة تخلَرُي

بٔذش ؿست ظوز حمتثي ضف  ؾفوًة، ثـرب ؾن اذلاخة اـلحارشت ٌَمواظيني ٌَمضازنة ضف زفغ كصاز  ًـخربوهَ ضازا ابًحُئة. ًو

اـلؼاُصاث، اـلسرياث، اًـصادغ، ٕاحذالل اـلواكؽ....ٕار ًـىس ُشا اًضلك من اـلضازنة إلوسساذ اـلؤسسايت، واًرسًة 

غ اًدضاوز واًخفاوط. حِر ًـة ُشا اًضلك من اـلضازنة ذوز ُام ضف تـغ اـلفصظة من اًسَعاث اًـامة ٔبو زف

اذلالث اـلخـَلة حبٌلًة اًحُئة. ميىن بٔن هشهص الاحذجاخاث اـلياُضة ًٔلسَحة اًيووًة. بٔما ؿىل اـلس خوى اًـاـلي، جنس بٔن 

ق إلحذجاح، هش هص مهنا مٌؼمة اًسالم تـغ اـليؼٌلث كري اذلىومِة ختععت ضف ُشا اًيوغ من اـلضازنة ؾن ظًص

 ألدرض وما ثلوم تَ سلاًة اذلَخان، ومٌاُضة اًخجازة اًيووًة ضف اًححاز و ثرصًف اًيفاايث اًيووًة فهيا.

ق اًـصادغ واًضىوى اـلىذوتة، اًصقحة اًـفوًة ٌَمواظيني ضف اـلضازنة ضف حٌلًة  نٌل ًرتمج إلؿرتاط ؾن اًلصازاث ؾن ظًص

 اًحُئة. 

 اًدضاوز -6

تـسا بٔساس َا من بٔتـاذ اصلميلصاظَة اًدضازهَة من ذالل معََاث اًخواظي اـليخؼم واذلواز    اًدضاوزٌضلك 

اـلسين و خمخَف اًفاؿَني إلحامتؾَني حول خمخَف  تني اًسَعاث اًـمومِة واـلواظيني ومٌؼٌلث افلمتؽ  اـلؤسسايت 

ؽ   َق حبٌلًة اًحُئة، ٔبو ذلي ىزاغ كامئ.واكلععاث اًيت ثخـ اًلصازاث واًس َاساث واًربامج واـلضاًز

خِة. و بٔصاكل   لة جتًص وثيؼم ُشٍ اـلضازنة وفق بٔصاكل مصهة، ميىن بٔن حىون مؤسساثَة، وؿاذت ما حىون تعًص

مت اًدضاوز من ذالل  اًدضاوز كس ثلصزُا اًسَعاث اًـامة ٔبو حىون إبكرتاخ من ازلِوز ٔبو ازلـَاث ثحـا ٌَؼصوف . ًو

ز وظيَة وحمَََ، ٔبو إلحامتؿاث اصلوزًة  اـلخـَلة حبٌلًة اًحُئة مؽ ذمثًل  اـليؼٌلث و ازلـَاث اـلـيَة، ٕاوضاء َُئاث جضاو 

 ٕاس خعالؿاث اًصبٔي واًخحلِلاث اـلخـَلة تخفضَالث اـلواظيني.

 إلسدضازت -5

و الٔنرث اهدضازا والٔنرث كدول من كدي اًسَعاث. وُو صلك سَيب  جضلك إلسدضازت منورخا زمسَا ٌَمضازنة، ُو

ا هعوض كاهوهَة، وحمي اًـسًس من ألحصاءاث الٔنرث ثـلِسا، ٔلن ٌَمضازنة ٔلن اـلحاذزت ابٕلسدضازت ثلصزُا إلذازت. ثبٔظُص

                                                           
1

- M. Prieur, op.cit, p. 404. 
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اًصبٔي اًـام ؿاذت ما ًـخرب بٔن ألذواث اًلاهوهَة ًإلسدضازت يه جمصذ ذسؿة.
1
شا ما حـي اًسَعاث ثححر إبس متصاز    ُو

َة ًإلسدضازت. ومنزي تني زالزة بٔهواغ من إلسدضازت اـلؤسساثَة: مضازنة ازلـَاث ضف اٌَجان ؿىل حتسني ألهؼمة اًصمس 

 اصلامئة، اًخحلِق اًـموسم

 وإلس خفذاء إلسدضازي.

 اـلضازنة ضف ٕاختار اًلصاز -1

ح هلم بٔساسا ثفرتط اـلضازنة ضف ٕاختار  اًلصاز بٔو ثلامس اًسَعة، بٔن ٌضرتك اـلواظيون مدارشت ضف اًلصاز اطلي ٌسم

شا ًـين ثـسًي ضف مِاكىزماث ٕاختار اًلصاز وضف ارلسما وألوضعة اـلخـَلة ابًحُئة. وثخزش اـلضازنة  مبٌلزسة حق اًيلغ، ُو

ضف ظيؽ اًلصاز ؿست بٔوخَ ثحسبٔ من بٔثسط ألصاكل ويه إلكرتاحاث اًيت حىون ضف صلك مداذزاث صـحَة ، 

ق جم ق دلان بٔوؾن ظًص اًس سواء اكهت مٌخرحة بٔو مـَيةإلحامتؿاث،ٔبو ؾن ظًص
2

، نٌل ميىن بٔن حىون ضف صلك ٕاس خفذاء 

 حول كصاز مـني، ٔبو اـلضازنة ضف ٕاذازت اًحُئة.

 اـلضازنة ضف ٕاذازت اًحُئة. -1

ثمت ُشٍ اـلضازنة من ذالل ذؾوت اـليؼٌلث وازلـَاث واـلواظيني، اًخىفي تبٔهفسِم إبذازت اًحُئة، حبَر ثَـة ذوزا 

لِلي ٌَمصفق اًـام ارلاض ابًحُئة. وضف ُشا إلظاز بٔظححت ازلـَاث واـليؼٌلث ثسٍص اـلياظق اًعحَـَة ظاحة ٕامذَاس ح 

اقلمَة سواء مبحاذزت رسعَة مهنا بٔو ثولك ًِا زمسَا من كدي اًسَعاث اكلخعة
3

. 

َة   اـلعَة اًثاًر: اذلق ضف إلؿالم ضف اـلوازَق اصلًو

ـلـَوماث ؿىل بٔهَ حق فصذي وحٌلؾي ٌضلك مسة بٔساس َة من سٌلث ؿاذت ما ًلسم اذلق ضف اذلعول ؿىل ا 

اًـمََاث اصلميلصاظَة، ومن سٌلث اذلق ضف اـلضازنة ضف اذلَات اًـامة، فإلؿالن اًـاـلي ذللوق إلوسان هط ؿىل بٔن ًلك 

ة اًصبٔي واًخـحري، رسط حق اٍمتخؽ حبًص
4

ة اؾخياق بٓزاء ذون مضاًلة، وضف اً  و ٌضمي اذلق ضف حًص امتش اـلـَوماث ُو

وألفاكز، وثَلهيا وهلَِا ًلٓدٍصن، تبًٔة وس َةل وذون اؾخحاز ٌَحسوذ، فٕارا ؾل ثخح ًٔلفصاذ وافلموؿاث فصض اذلعول ؿىل 

 اـلـَوماث راث اًعةل،اًيت ثلوم ؿَهيا  ذمازسة حق اًخعوًت، فَن ٍىون

ًإلؿالن بٔي مـىن 
5

خـَق ابذللوق اـلسهَة واًس َاس َة.نٌل مت حىٌصس ُشا اذلق ضف اًـِس اصلويل ألول اـل 
1

. 

                                                           
1
- M. Prieur, op.cit, p. 407. 

2
ة، جمةل إلذازي، اًـسذ -   .605، ض0551، مـِس إلذازت اًـامة، مسلط،20ٕاجصاُمي صِاة،مضازنة اًـامَني ضف ظيؽ اًلصازاث إلذاًز

3
- M. Prieur, op.cit, p. 407. 

4
 .0514ذٌسمرب  01سان، اـلـمتس ضف من إلؿالن اًـاـلي ذللوق إلو  05اـلاذت  -

5
 من إلؿالن اًـاـلي ذللوق إلوسان، مصحؽ ساتق 60اـلاذت  -
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بٔما فامي ًخـَق ابذلق ضف ٕاؿالم ومضازنة ازلِوز ضف اـلسادي اـلخـَلة ابًحُئة، فاـلحسبٔ اًخاسؽ ؾعر من ٕاؿالن  

س خووِوؾل حول اًحُئة اًخعرًة، هط ؿىل بٔن "ثـَمي ألحِال اًضاتة ونشعل اًىِول ضف افلالث اًحَئِة مؽ ٕاًالء إلؾخحاز 

ٌَمحصومني، ؿامال بٔساس َا ًخوس َؽ هعاق اًصبٔي  اًـام اـلس خًري، واًخرصف اـلسؤول من ظصف ألفصاذ اًواحة 

واـلؤسساث وازلاؿاث ضف حٌلًة اًحُئة وحتسني اًحُئة تبٔتـاذُا. ومن ألسايس بٔن ل جساضم وسادط الثعال ازلاُريي ضف 

  ثضبٔن اذلاخة ٕاىل حٌلًة وحتسني اًحُئة". ثسُوز اًحُئة، تي ؿىل اًـىس، تًعر اـلـَوماث راث ظاتؽ تُ ي

و ثضبٔن اًحُئة واًخمنَة، فلس    زنز ؿىل اذلق ضف اذلعول ؿىل اـلـَوماث واـلضازنة  بٔما ٕاؿالن ًز

وس حي إلهعاف فامي ًخـَق ابٔلوضاغ اًحَئِة
2

من إلؿالن ٕاىل مضازنة اًًساء واًض حاة  66، 61،60، نٌل ثسؾو اـلحاذئ 

 فلمتـاث اقلََة ألدصى ؿىل هعاق واسؽ ضف حٌلًة وثـٍزز اًحُئة اًخمنَة.واًضـوة ألظََة وا

ة واًخوؾَة اًـامة فامي وزذ ضف إلثفاكِة إلظاز ٌَخلري اـليايخ اًزتام اصلول اب  ًـمي واًخـاون ؿىل اًخـَمي واًخسًز

عل اـلضازنة من خاهة اـليؼٌلث كري ًخعي تخلري اـلياد ، وجضجَؽ اـلضازنة ؿىل بٔوسؽ هعاق ضف ُشٍ اًـمََة ، مبا ضف ر

اذلىومِة.
3

اًـمي ؿىل اًعـَس اًوظين ، حِامث اكن مالمئا ، ؿىل اًعـَسٍن ذون إلكَميي وإلكَميي ، ووفلا ٌَلواهني  

وألهؼمة اًوظيَة، وشف حسوذ كسزاث لك مهنم ؿىل جضجَؽ وثُسري، ٕااتحة ٕاماكهَة حعول ازلِوز ؿىل اـلـَوماث اـلخـَلة 

 اـلياد وبآثٍز ومضازنة ازلِوز ضف ثياول ثلري اـلياد وبآثٍز وٕاؿساذ  تخلري

الاس خجاابث اـلياس حة.
4

  

بٔما اثفاكِة زوحصذام ثضبٔن اـلوافلة اـلس حلة ؾن ؿؿل ابًًس حة ًحـغ اـلواذ اًىميَادَة ومدَساث الٓفاث ارلعصت اـلخساوةل ضف 

َة، فٕاهنا جضرتظ ضف اًفلصت اًثاهَة من ا ـلاذت اًـارشت من لك ذوةل ظصف اًـمي كسز إلماكن معََا، ؿىل ضٌلن اًخجازت اصلًو

                                                                                                                                                                                     
1

 65،ذذي حزي اًخيفِش ضف 0522ذٌسمرب  02من اًـِس اصلويل ألول اـلخـَق ابذللوق اـلسهَة واًس َاس َة، اـلـمتس ضف  61، واـلاذت 5و 6فلصت  05اـلاذت  -

 .0532مازش 

2
و ًيط ؿىل " ثـاجل كضااي اًحُئة ؿىل ٔبفضي وخَ مبضازنة مجَؽ اـلواظيني اـلـيَني ؿىل اـلس خوى را اًعةل، وثخوفص ًلك فصذ  اـلحسٔب اًـارش - من ٕاؿالن ًز

اذ ارلعريت ضف ابـلو  فصظة مٌاس حة، ؿىل اًعـَس اًوظين، ٌَوظول ٕاىل اـلـَوماث اًيت حتخفغ هبا اًسَعاث اًـامة ثضبٔن اًحُئة، مبا ضف رعل اـلـَوماث اـلخـَلة

 جممتـاهتم، وفصظة اـلضازنة ضف معََاث ظيؽ اًلصاز.

اث اًلضادَة وثلوم اصلول تخُسري وجضجَؽ ثوؾَة ازلِوز ومضازنخَ ؾن ظًصق ٕااتحة اـلـَوماث ؿىل هعاق واسؽ، وهتَئة فصض اًوظول تفـاًَة ٕاىل إلحصاء

غ وس حي إلهعاف." ة، مبا ضف رعل اًخـًو  وإلذاًز

3
 صاتـة من ٕاثفاكِة ألدم اـلخحست إلظاز ٌَخلري اـليايخ.اـلاذت اً -

4
 اـلاذت اًساذسة من ٕاثفاكِة ألدم اـلخحست إلظاز ٌَخلري اـليايخ. -
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بٔن ثخوافص ٌَجمِوز اًس حي اـلالمئة ٌَحعول ؿىل مـَوماث ؾن مٌاوةل اـلواذ اًىميَادَة وٕاذازت اذلواذج، وؾن مواذ هميَادَة 

ق اًثاًر من الثفاكِة.تسًةل بٔنرث ٔبمٌيا ٌَعحة اًخعرًة بٔو اًحُئة، من اـلواذ اًىميَادَة اـلسزخة ضف اـلصف
1

 

ة واـلياظق اًساحََة ضف اًححص اـلخوسط -6  :ضف اثفاكِة حٌلًة اًحُئة اًححًص

ٌضلك إلؿالم واـلضازنة تـس بٔسايس ضف س َاسة اًخمنَة اـلس خسامة وحٌلًة اًحُئة، وهيسف ٕاىل، ثلسمي اـلـَوماث  

ص ألتَغ اـلخوسط، واًخساتري اـلخزشت ًخحسُهنا. وزفؽ مس خوى اـلخاحة ٌَصبٔي اًـام حول حاةل اًخمنَة واًحُئة ضف مٌعلة اًحح

اًوؾي اًحُ ي صلى ساكن مٌعلة اًححص ألتَغ اـلخوسط، وذَق هنج مضرتك ٌَمضالك اًحُئة ضف اـليعلة، وثـحئة الاُامتم، 

الاكذعاذًة، وضٌلن مضازنة اًفاؿَني اًصدُسني اـلـيَني ) ؿىل مس خوى اًسَعاث إلكَميَة واقلََة وافلموؿاث 

واـلس هتَىني....ٕاخل(.
2

 

هعت اـلاذت ارلامسة ؾعر من الثفاكِة ؿىل بٔن ثضمن ألظصاف اـلخـاكست بٔن سَعاهتا اكلخعة ثدِح ٌَجمِوز  

اًوظول اـلياسة ٕاىل اـلـَوماث ؾن حاةل اًحُئة، ضف مِسان ثعحَق الثفاكِة واًربوثوهولث، وؾن ألوضعة بٔو اًخساتري 

 متي بٔن ثؤثص ؿَهيا تعًصلة ضازت وؾن ألوضعة اـليفشت بٔو اًخساتري اـلخزشت ظحلا ًالثفاكِة واًربوثوهولث.اًيت ثؤثص بٔو حي 

نٌل ثضمن ألظصاف اـلخـاكست ٕااتحة اًفصظة ٌَجمِوز ٌَمضازنة ضف معََاث ٕاختار اًلصازاث راث اًعةل مبجال ثعحَق 

 الثفاكِة واًربوثوهولث، لكٌل اكن رعل مٌاس حا.

اًفلصت اًثاًثة من اـلاذت اـلشهوزت اس خثٌاءا، ٌسمح ًٔلظصاف اـلخـاكست جصفغ وعر اـلـَوماث بٔو ٕااتحة اًفصظة  وثوزذ

 ٌَجمِوز ضف اًوظول ٕاٍهيا، ؿىل بٔساش اًرسًة، بٔو ألمن اًـام، بٔو ٕاحصاءاث اًخحلِق، مؽ ٕاتساء بٔس حاة اًصفغ.

 :ضف الثفاكِاث ارلاظة -

ازك(، يه الثفاكِة اًوحِست ارلاظة اًيت ثخـَق إباتحة فصض اذلعول ؿىل ثـخرب اثفاكِة بٓزاُوش ) اصلمن 

اـلـَوماث اًحَئِة ومضازنة ازلِوز ضف اختار اًلصازاث ثضبهٔنا، والاحذاكم ٕاىل اًلضاء ضف اـلسادي اـلخـَلة هبا. وثَزم 

اث ٌَجمِوز ثَحَة ًعَحاثَ، وؿىل لك الثفاكِة اصلول ألظصاف جبمؽ اـلـَوماث ووعرُا تعوزت ؿَيَة، وٕااتحة ثغل اـلـَوم

ذوةل ظصف ٕاظساز ثلٍصص وظين لك زالج بٔو ٔبزتؽ س يواث ؾن حاةل اًحُئة ووعرٍ، نٌل ثَزتم اصلول تًعر واثدق 

ا من اًعىوك اـلخـَلة ابًحُئة، وبٔن ثلسم اـلـَوماث ٕاىل بٔي رسط  اًدعرًـاث واًس َاساث اًـامة، واـلـاُساث وكرُي

                                                           
1

صت تعوزت كري َة وارلعازلـَة اًـامة ًٔلدم اـلخحست، جمَس حلوق إلوسان، ثلٍصص اـللصز ارلاض اـلـين ابلآثز اًضازت ًيلي وٕاًلاء اـليخجاث واًيفاايث اًسم  -

 .05، ض 6114فرباٍص  A/HRC/7/21 ،04 معروؿة، ؿىل اٍمتخؽ حبلوق إلوسان،

2
 من دعة اًـمي من ٔبخي اـلخوسط " اـلصحةل اًثاهَة" 6/1اًفلصت  -
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ٌَ ٕاتساء معَحخَ ضف رعل، وبٔن ثلسم هل اـلـَوماث ضف قضون صِص واحس من ثلسمي اًعَة، بٔو ًعَهبا ذون بٔن ٌضرتظ م 

ضف ػصف صٍِصن وحس بٔكىص ضف اًؼصوف الاس خثٌادَة.
1

 

نٌل حىفي الثفاكِة مضازنة ازلِوز ضف اختار مجَؽ اًلصازاث اـلخـَلة إبخاست ٔبو جتسًس ٕاخاست ألوضعة اًعياؾَة  

ء اـلسزخة ضف اـلصفق ألول ًالثفاكِة، فضال ؾن ألوضعة ألدصى اًيت ميىن بٔن ٍىون ًِا ٔبثص هحري واًززاؾَة وبٔوضعة اًحيا

ؿىل اًحُئة.
2

وجية ٕاحاظة ازلِوز ؿٌَل ؿىل حنو واف واكمي كدي اختار اًلصازاث ابٔلوضعة اـللرتحة، نٌل ثسؾو الثفاكِة  

واًلواهني واٌَواحئ اـلخـَلة ابًحُئة.ٕاىل مضازنة ازلِوز ضف ٕاؿساذ ارلعط واًربامج واًس َاساث 
3

 

 اـلححر اًثاين: اذلق ضف ٕاؿالم ازلِوز ومضازنخَ ضف اًلضااي اًحَئِة ضف ادلزائص:

ظاذكت ادلزائص ؿىل إلثفاكِاث اًحَئِة اًيت ثضميت اذلق ضف إلؿالم ازلِوز ومضازنخَ، مثي ٕاثفاكِة ألدم  

ة واـلياظق اـلخحست ثضبٔن ثلري اـلياد، ٕاثفاكِة ألدم  اـلخحست ثضبٔن اًخيوغ اًحَوًويج، ٕاثفاكِة جصصَوهة سلاًة اًحُئة اًححًص

و. حِر ٕاًزتمت ادلزائص إبذزاح اذلق ضف إلؿالم  اًساحََة ضف اًححص اـلخوسط،  نٌل ٕاؾمتسث اـلحاذئ اًوازذت ضف ٕاؿالن ًز

، اـلخـَق حبٌلًة اًحُئة ضف ٕاظاز 01-15اهني اًلاهون واـلضازنة ضف جعرًـاهتا اصلاذََة اـلخـَلة ابًحُئة، وًـي بٔضم ُشٍ اًلو 

اًخمنَة اـلس خسمة.) معَة بٔول( ٕال بٔن ثفـَي ُشا اذلق ؿىل بٔزط اًواكؽ صاتَ كعوز هحري، وجتىل رعل من ذالل كضَة 

 اًلاس اًعرصي تـني ظاحل. 

 .01-15اـلعَة ألول: اذلق ضف ٕاؿالم ازلِوز ومضازنخَ ضف كاهون اًحُئة 

ق ٕاوضاء هؼام صامي ًإلؿالم اًحُ ي  هط كاهون اًحُئة ادلزائص ضف اًفعي ألول ؿىل إلؿالم اًحُ ي، ورعل ؾن ظًص

4ًخضمن:
 

 ص حاكث مجؽ اـلـَوماث اًحَئِة اًخاتـة ٌََِئاث بٔو ألصزاض ارلاضـني ٌَلاهون اًـام ٔبو اًلاهون ارلاض. -

 َئِة.هَفِاث ثيؼمي ُشٍ اًض حاكث ونشعل رشوظ مجؽ اـلـَوماث اًح  -

 ٕاحصاءاث وهَفِاث مـادلة وٕازحاث حصة اـلـعَاث اًحَئِة. -

                                                           
1

 اـلاذت اًصاتـة من ٕاثفاكِة بٓزاُوش.   -

2
 اـلاذت اًساذسة من ٕاثفاكِة بٓزاُوش. -

3
 بٓزاُوش.اـلاذت اًساتـة واًثامٌة من اثفاكِة  -

4
ََة  05،اـلؤزد ضف 01-15ٔبهؼص اـلاذت اًساذسة من اًلاهون  - ست اًصمسَة ٌَجمِوزًة  6115حًو ، اـلخـَق حبٌلًة اًحُئة ضف ٕاظاز اًخمنَة اـلس خسامة ، ادلًص

ة، اًـسذ  ََة  61، اًعاذزت ضف 15ادلزائًص  .6115حًو
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كواؿس اـلـعَاث حول اـلـَوماث اًحَئِة اًـامة، اًـَمَة واًخلٌَة وإلحعادَة واـلاًَة، وإلكذعاذًة اـلخضمية ٌَمـَوماث  -

 اًعحَحة.

 ويل.لك ؾيادض اـلـَوماث حول خمخَف ادلواهة اًحَئِة ؿىل اًعـَسٍن اًوظين واصل -

 ٕاحصاءاث اًخىفي تعَحاث اذلعول ؿىل اـلـَوماث.  -

شا ابًيؼص ٕاىل اًلموط اطلي ميزي ُشٍ اـلاذت.  ٕال بٔن حتسًس هَفِاث ثعحَق ُشٍ اـلاذت حصك ٌَخيؼمي، اطلي ؾل ًعسز بٔتسا.ُو

َة مـَوماث بٔما اـلاذت اًساتـة من اًلاهون زفيحت اذلق ًلك رسط ظحَـي ٔبو اـلـيوي، بٔن ًعَة من اًَِئاث اـلـي 

مذـَلة حباةل اًحُئة و اذلق ضف اذلعول ؿَهيا. وميىن بٔن ثخـَق ُشٍ اـلـَوماث جلك اـلـعَاث اـلخوفصت ضف ٔبي صلك مصثحط 

حباةل اًحُئة، واًخيؼاميث و اًخساتري وإلحصاءاث اـلوهجة ًضٌلن حٌلًة اًحُئة وثيؼميِا. ٕال بٔن هَفِاث ثعحَق ُشٍ اـلاذت حيسذ 

ق اًخيؼمي ، اطلي ؾل ًعسز بٔتسا. نٌل ٍىون ٌَمواظيني اذلق ضف اذلعول ؿىل اـلـَوماث ؾن ألدعاز اًيت ؾن ظًص

ًخـصضون ًِا ضف تـغ مٌاظق إلكَمي، ونشا ثساتري اسلاًة اًيت ختعِم، وًعحق ُشا اذلق ؿىل ألدعاز اًخىٌوًوحِة 

ماث وهَفِاث ثحََف اـلواظيني تخساتري اسلاًة وألدعاز اًعحَـَة اـلخوكـة. ٕال بٔن رشوظ اذلق ضف اذلعول ؿىل اـلـَو 

شا ما ًوحض زقحة اًسَعة ضف ػي ضـف ذوز اًربـلان ضف إلؾٌلل اًفـًل ًِشا  حيسذُا اًخيؼمي، اطلي ؾل ًعسز ٔبتسا. ُو

اذلق، وما كضَة اًلاس اًعرصي تـني ظاحل صلًَي كاظؽ ؿىل ثفاذي اًسَعة ٕاؿالم ازلِوز ابٔلدعاز اًحَئِة اًيت كس 

خـصط ًِا إلكَمي، ٕار اكن ٕاؿالرما ٌَجمِوز حتت ضلط اًساكن اقلََني، وؾل ٍىن رعل ٕاحرتاما ٕلًزتاماهتا اصلوًَة ً 

 واًوظيَة.

 اـلعَة اًثاين: ٕاصاكًَة ٕاؾٌلل اذلق ضف ٕاؿالم ازلِوز ومضازنخَ ضف اًلضااي اًحَئِة ضف ادلزائص

 ثفـَي وٕاؾٌلل اذلق ضف ٕاؿالم ازلِوز تًَت كضَة اًلاس اًعرصي تـني ظاحل اًلعوز اًىدري ضف  

َة.  ومضازنخَ ضف اًلصازاث اـلخـَلة حبٌلًة. من ذالل ؿسم ٕاحرتارما ًٔلحاكم اًلاهوهَة اًوازذت ضف كاهون اًحُئة، وٕاًزتاماهتا اصلًو

مدسبٔ  ٕان بٔظواث اًساكن اـلياُضني ًـمََاث ٕاس خرصاح اًلاس اًعرصي مبا فهيا مٌؼٌلث افلمتؽ اـلسين، ثيعَق من 

زفضِم اكلاظصت ابًيؼام اًحُ ي، واًرثوت اـلادَة اًِادةل ادلامثة حتت اًىثحان اًصمََة، واًيت ًـس اـلساش هبا، ٕاىهتااك ٌَحق ضف 

ني من مٌعَق  ا موزذ بٔسايس حصثحط تَ حِاٍ كاظين اًعحصاء. فاًلاس اًعرصي ل هيسذ حِات ادلزائًص اذلَات، إبؾخحاُز

ة دعريت، وثلٌَاث إلس هتالك اـلحارش، وٕامن ا ثبئت خماظٍص حصاء معََاث إلس خرصاح اًيت ثخعَة ٕاس خـٌلل مواذ هاميًو

ة ٕاىل ثَوج اـلَاٍ  اًخىسري اًَِسزوًَيك ٌَعروز، ُشٍ ألذريت اًيت كس ًدسخة بٔي ظسغ ظفِف ضف اًحًِة اًعرًص

ًـخرب كاس "اًحزنول" ماذت  ادلوفِة، وثعحح كري ظاذلة ًإلس خـٌلل، ٕار ثعحح جضلك دعصا ؿىل حصة إلوسان.حِر

مسخدة ٌَرسظان، وبٔمصاط بٔدصى انمجة ؾن ثَوج اـلَاٍ ادلوفِة مبواذ مضـة ثسخة ثواخس ماذت " اًَوزاهَوم" جىرثت ضف 

ابظن ألزط مبيعلة ؿني ظاحل. مؽ اًـؿل بٔن اًرثواث اًيت حيخوي ؿَهيا ابظن ألزط تعفهتا موازذ حمسوذت كاتةل بٔو كري 
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1َلَة من لك بٔصاكل اًخسُوز ٔبو اًخَوج،كاتةل ٌَخجسًس، 
اـلوازذ اـلادَة اًحاظيَة ثيسزح مضن اًرثواث واًحاظيَة، ومـيَة  

 ابسلاًة من اًخسُوز واًخَوج.

ؿىل   01-15فلصاز ٕاس خلالل اًلاس اًعرصي تـني ظاحل، ُو كصاز س َاذي، خماًف ٔلحاكم اـلاذت اًخاسـة من اًلاهون 

ضف اذلعول ؿىل اـلـَوماث ؾن ألدعاز اًيت ًخـصضون ًِا ضف مٌاظلِم، ونشا ثساتري اسلاًة  ٕاؾخحاز بٔن  ٌَمواظيني اذلق

 اًيت ختعِم، مبا فهيا ألدعاز اًخىٌوًوحِة، فاًخيلِة ؾن اًلاس اًعرصى جس خـمي فَِ ثلٌَاث حىٌوًوحِة حسًثة. 

، ثعصق ٕاىل ثسذي ألصزاض 01-15ًلاهون ٔبما ضف جمال مضازنة ازلِوز ضف جمال حٌلًة اًحُئة، فاًفعي اًساذش من ا 

وازلـَاث ضف جمال حٌلًة اًحُئة، ٕار هط ؿىل مساطمة ازلـَاث اـلـمتست كاهوان، واًيت متازش بٔوضعهتا ضف جمال حٌلًة اًحُئة 

وحتسني إلظاز اـلـُيش، ضف معي اًَِئاث اًـمومِة خبعوض اًحُئة، وًلذرص ذوزُا ؿىل اـلساؿست وٕاتساء اًصبٔي 

ضازنة.واـل 
2

وُيا هدساءل ؾن ذوز ازلـَاث اقلََة ضف اـلضازنة ضف ٕاختار اًلصازاث اـلخـَلة حبٌلًة اًحُئة حسة ما ُو   

مٌعوض ؿَََ ضف ُشٍ اـلاذت، فٕارا اكن ألمص نشعل، فِي كصاز اًخيلِة ؾن اًلاس اًعرصي تـني ظاحل مت ٕاظساٍز 

 ًحُئة؟مبساطمة ازلـَاث اقلََة اًياصعة ضف جمال حٌلًة ا

وُيا هدساءل ؾن ذوز اًلضاء وضٌلهة من ضٌلانث حٌلًة حلوق إلوسان، فَو ثوخَ ساكن ؿني ظاحل ٕاىل  

اًلضاء ) جمَس اصلوةل ( ُي اكن سٌُعفِم؟ مؽ اًـؿل بٔن كاهون اًحُئة ًدِح ٌَجمـَاث اًياصعة ضف جمال حٌلًة اًحُئة، زفؽ 

ًحُئة، حىت ضف اذلالث اًيت ل ثـين ألصزاض اـليدس حني ًِا ذؾوى ٔبمام ادلِاث اًلضادَة اكلخعة ؾن لك مساش اب

إبهخؼام.
3

نٌل ميىن ًِشٍ ازلـَاث بٔن متازش اذللوق اـلـرتف هبا ٌَعصف اـلسين، خبعوض اًوكادؽ اًيت ثَحق رضزا مدارشا  

ًـَة اـلخـَلة حبٌلًة اًحُئة بٔو كري مدارش ابـلعاحل ازلاؾَة اًيت هتسف ٕاىل اصلفاغ ؾهنا، وجضلك ُشٍ خماًفة ًٔلحاكم اًدعر 

وحتسني إلظاز اـلـُيش، وحٌلًة اـلاء واًِواء وادلو وألزط وابظن ألزط واًفضاءاث اًعحَـَة واًـمصان وماكحفة 

اًخَوج.
4

 

ابًصحوغ ٔلحاكم اـلاذثني، ًخضح بٔن ٌَجمـَاث اًياصعة ضف جمال حلوق إلوسان اذلق ضف زفؽ ذؾوى كضادَة بٔمام جمَس 

إبؾخحاز بٔن ًِا ظفة اًخلايض، ٌَمعاًحة إبًلاء معروغ اًخيلِة ؾن اًلاس اًعرصي، واـلعاًحة ابًخـوًغ ؾن اصلوةل، 

، ل س امي اـلواذ 01-15ألرضاز اـلحارشت وكري اـلحارش، إبؾخحاز بٔهنا ظصفا مسهَا ؾن خماًفة اًسَعاث اـلـيَة بٔحاكم اًلاهون 

 اًساتـة و اًثامٌة واًخاسـة.

                                                           
1

 .01-15اـلاذت اًخاسـة واشلسون من اًلاهون  -

2
 .01-15امسة واًثالزون من اًلاهون اـلاذت ارل -

3
 .01-15اـلاذت اًساذسة واًثالزون من اًلاهون  -

4
 .01-15اـلاذت اًساتـة واًثالزون من اًلاهون  -
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ؽ ذؾوى كضادَة ٔبمام جمَس اصلول ٕلًلاء كصاز ٕاس خلالل اًلاس اًعرصي تـني ظاحل، فٕاهَ س َلاتي جصفغ حىت ضف حاةل زف

اصلؾوى، إبؾخحاز بٔهَ ميس ابٕلكذعاذ اًوظين. مؽ اًـؿل بٔهَ ضف فصوسا مت ٕاًلاء اًـلس اـلربم تني اًسَعاث اًفصوس َة واًعرنة 

شا حتت ضلط مٌؼٌلث افلمتؽ  ألمٍصىِة اـللكفة ابًخيلِة ؾن اًلاس اًعرصي ضف ذََج ألسس كداةل سواحي مازس َََا، ُو

 اـلسين واًصبٔي اًـام.

ؾن مضازنهتا ضف حٌلًة اًحُئة ،  01-15بٔما فامي ًخـَق مبضازنة ازلاؿاث اقلََة ضف حٌلًة اًحُئة، فؿل ًيط اًلاهون  

ال حٌلًة اًحُئة،وابًصحوغ ٕاىل كاهون اًولًة فؿل ًخـصط ٕاىل حتسًس ٕادذعاظاث اًوايل ضف جم
1

فدٕاس خثٌاء اـلاذت اًساتـة  

واًس حـون اًيت هعت ؿىل ٕادذعاظاث افلَس اًضـيب اًوليئ واًيت من تُهنا حٌلًة اًحُئة، فؿل ًويل كاهون اًولًة بٔطمَة 

 ماذت. 041هحريت سلاًة اًحُئة ٕان ؾل هلي بٔهنا جمصذ معة ضف كاهون ٌضمي 

  بٔطمَة هحريت سلاًة اًحُئةٔبما كاهون اًحضلًة فؿل ًويل ُو نشعل 
2

، فسوز زدُس اًحضلًة ًلذرص ضف جمال حٌلًة اًحُئة ظحلا 

ٌٌَلذت اًثامٌة واًامثهون ؿىل اًيؼافة اًـمومِة، ورعل من ذالل مجؽ اًيفاايث اًعَحة مـادلهتا، وثيفِش اًخساتري إلحذَاظَة و 

 تـة وجسـون ؿىل ٕاحرتام ثـَاميث هؼافة اقلَط وحٌلًة اًحُئة.اًوكادَة واًخسذي ضف جمال إلسـاف.نٌل ٍلكف ظحلا ٌٌَلذت ٔبز 

ة ضف وضؽ ارلعط وإلسرتاثَجَاث اـلخـَلة  ؾل ًخعصق كاهون اًحضلًة واًولًة ٕاىل موضوغ إلؿالم اًحُ ي واـلضازنة ازلاًُص

ًة اًحُئة حمسوذت خسا، ٕار حبٌلًة اًحُئة، وحىت مضازنة ازلاؿاث اقلََة ضف وضؽ ارلعط وإلسرتاثَجَاث اـلخـَلة حبٌل

ة اًحُئة ؿىل ٕاذازت صؤون اًحُئة ضف اًولًة، وًحلى ذوز ازلاؿاث اقلََة ًلذرص ؿىل ثلسمي اـلساؿست.  جعرف مسًٍص

  

 :رلامتةا

فٕارا اكن ضف ٕاؿالم ازلِوز ومضازنخَ ضف اختار اًلصازاث ل ًعصخ بٔي ٕاصاكل ضف ذول اًضٌلل، ابؾخحاز بٔهنا بٔظصاف ضف 

ة بٓزاُوش، ومن هجة بٔدصى ذول ذميلصاظَة، وبحٔضت مثال ًلذسى تَ ضف ُشا افلال، فٕان إلصاكل معصوخ حبست ضف ٕاثفاكِ

ؽ وٕاؿساذ ارلعط واًربامج ذون ٕاؿالم ول مضازنة ازلِوز فهيا، فازلِوز ضف  ذول ادليوة تعفة، بٍٔن ٍمتزي ٕاجناس اـلضاًز

ل بٔن مواظين ؿني ظاحل بٔزخذوا وؾهيم تبطٔمَة حٌلًة اًحُئة، طلا ًًدلي ذول ادليوة سَيب هؼصا ًعحَـة ألهؼمة اًسادست. إ 

ؿىل ُشٍ اصلول ثيفِش اذلق ضف اذلعول ؿىل اـلـَوماث ورعل توضؽ جعرًؽ حمسذ ًخفق مؽ اًلواؿس واـلـاًري اصلوًَة، ًدِح 

ر ثساتري ٕاسدداكِة ًخـٍزز اذلق ضف وظول ازلِوز ٕاىل اـلـَوماث وثفـََِا، ول ثخحجج تبٔس حاة اًرسًة وألمن اًـام، واختا

                                                           
1

 ، اـلخـَق ابًولًة.6106فرباٍص  60اـلؤزد ضف  13-06كاهون زرف  - 

2
ََة  66اـلؤزد ضف  01-00كاهون زرف  -  ، اـلخـَق ابًحضلتة6100حًو
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اذلعول ؿىل اـلـَوماث وثثلِف ازلِوز ؿىل هَفِة اـلعاًحة هبشا اذلق، وبٔن ثَزتم اًسَعاث اًـامة ضف ُشٍ اصلول 

ا. ابًىضف ؾن اـلـَوماث ووعرُا وٕاظساُز
1

 

 مئة اـلصاحؽكا

 اـلصاحؽ ابٌَلة اًـصتَة -

 بٔول: اًىذة

 6111ًحَئِة ، ذاز اـلياشم ، ؾٌلن ، بٔمين سَامين مزاُصت ، اًرتتَة ا. 

  ٕة، ذون س ية وعرحٌلل اصلٍن اًس َس ؿًل ظاحل، ال ة و اًخعحَق، الاسىٌسًز  .ؿالم اًحُ ي تني اًيؼًص

  ، ة  .6111حسني ظـة، اًعحافة اًحَئِة ، ذًَي اـلسزة اًعحفي ، معاتؽ ألُصام اًخجاًز

 .0533َة ظـة ، كضااي اًحُئة ، تريوث، جن 

 6115ؿالم و ذوزٍ ضف حتلِق ألمن اًحُ ي،بأكذمِة انًف ٌَـَوم ألمٌَة، س اًضاًؽ ؾحس اًـٍزز،الٕ ؾحسػل امح. 

 هَا: اـللالثاث

 ة، جمةل إلذازي، اًـسذ ، مـِس إلذازت اًـامة، 20ٕاجصاُمي صِاة، مضازنة اًـامَني ضف ظيؽ اًلصازاث إلذاًز

 .0551مسلط،

 اثًثا: اًيعوض اًلاهوهَة

 ة:اًيعوض اصلوًَ

  ازلـَة اًـامة ًٔلدم اـلخحست، جمَس حلوق إلوسان، ثلٍصص اـللصز ارلاض اـلـين ابلآثز اًضازت ًيلي وٕاًلاء

، A/HRC/7/21 اـليخجاث واًيفاايث اًسمَة وارلعصت تعوزت كري معروؿة، ؿىل اٍمتخؽ حبلوق إلوسان،

 .6114فرباٍص  04

  ٕاثفاكِة بٓزاُوشAarhus ـَوماث واـلضازنة اًـامة ضف ظيؽ اًلصاز واًوظول ٕاىل ًوظول ٕاىل اـلاـلخـَلة اب

 ضف اًخيفِش حزي ذذَت ، ضف مسًية بٓزاُوش ابصلمنازك.0554حوان  61اًـساةل ضف اـلسادي اًحَئِة، اـلـمتس ضف 

 .6110 بٔنخوجص 51

  و ذي خاهري و اـلـمتس ضف مؤمتص ألدم اـلخحست ثضبٔن اًحُئة واٍمتَة، اـليـلس جًص ي ضف مداذئ ٕاؿالن ًز وا ابًرباًس

 .0556حوان  01 - 15اًفرتت من

                                                           
1

ة وارلعصت تعوزت كري زلـَة اًـامة ًٔلدم اـلخحست، جمَس حلوق إلوسان، ثلٍصص اـللصز ارلاض اـلـين ابلآثز اًضازت ًيلي وٕاًلاء اـليخجاث واًيفاايث اًسمَا -

 .05، ض 6114فرباٍص  A/HRC/7/21 ،04 معروؿة، ؿىل اٍمتخؽ حبلوق إلوسان،
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 اًخيفِس ذذَت  حزي ، 1992ماي 15 ضف تًِوًوزك ؿَهيا اـلوكؽ اـليايخ ٍصاث ٌَخف إلظاز اـلخحست ألدم ٕاثفاكِة 

ست 0551 مازش 60 ضف ة، ٌَجمِوزًة اًصمسَة ،ادلًص ي 60 ضف اًعاذزت ، 61 اًـسذ ادلزائًص  .0555بٔفًص

 و ؿَهيا اـلوكؽ اًحَوًويج، ٌَخيوغ إلظاز ستاـلخح ألدم ٕاثفاكِة  ، 1992 حوان 5 ضف خاهريوا ذي جًص

 ست ، 0555 ذٌسمرب 65 ضف اًخيفِش حزي ذذَت ة، ٌَجمِوزًة اًصمسَة ادلًص  اًعاذزت ، 56 اًـسذ ادلزائًص

 .0551 حوًََة 01ضف

  ذذي حزي اًخيفِش ضف 0522مرب ذٌس 02اًـِس اصلويل ألول اـلخـَق ابذللوق اـلسهَة واًس َاس َة، اـلـمتس ضف،

 .0532مازش  65

 02-1اًفرتت  ضف اـليـلس اًخعرًة، ٌَحُئة اـلخحست ألدم مؤمتص ضف اـلـمتست اس خووِوؾل، ٕاؿالن مداذئ  

 ابس خووِوؾل 0536 حوان. 

  0514ذٌسمرب  01إلؿالن اًـاـلي ذللوق إلوسان، اـلـمتس ضف. 

 اًيعوض اًلاهوهَة اًوظيَة

  ست 6115حوًََة  05اـلؤزد ضف ،01-15اًلاهون ، اـلخـَق حبٌلًة اًحُئة ضف ٕاظاز اًخمنَة اـلس خسامة ، ادلًص

ة، اًـسذ   .6115حوًََة  61، اًعاذزت ضف 15اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائًص

  ة، ، اـلخـَق ابًولًة، 6106فرباٍص  60اـلؤزد ضف  13-06اًلاهون زرف ست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائًص ادلًص

 .6106فرباٍص  65، اًعاذزت ضف 06اًـسذ 

  ست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ، اـلخـَق ابًحضلًة، 6100حوًََة  66اـلؤزد ضف  01-00اًلاهون زرف ادلًص

ة، اًـسذ   .6100حوًََة  15، اًعاذزت ضف 53ادلزائًص

 :اـلصاحؽ ابٌَلة ألحٌحَة

 Émilie Debaets, Protection des droits fondamentaux et participation de 

l’individu aux décisions publiques, revue Jurisdoctoria n° 4, 2010; 

 Francis. Delpérée, La participation directe du citoyen à la vie politique et 

administrative (Travaux des XIIes Journées d’études juridiques Jean Dabin), 

Bruxelles, Bruylant, 1986; 

 Michel. Prieur,  Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation. In: 

Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 1988; 

 Raymond Guillien, Jean Vincent; lexique des termes juridiques, Dalloz 2010. 
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 ًذؼؼؼؼزام وس َط اًخبٔمني ابًيعَحةإ 

 ثَمسانألس خارت/سـس ػل بٔمال ،خامـة 

 اـللسمة:

ثـخرب اًوساظة ضف معََاث اًخبٔمني كسمية كسم اًًضاظ اًخبٔمِين.ٕار ًِا من ألطمَة ما ل ميىن اًخلايض ؾيَ.فِيي جتسس   

اـلياسة.فسوز وس َط اًخبٔمني ضف اًًضاظ اًخبٔمِين  مدسبٔ اًخيافس اذلص ؿىل ثلسمي ارلسمة اًخبٔمِيَة اـلالمئة ٌَـمَي ابًسـص

 من صبٔهَ بٔن ًؤذي ٕاىل حتسني مس خوى ثلسمي ارلسماث اًخبٔمِيَة ٌَمس هتَىني وثعوٍص سوق اًخبٔمني.

وًـصف وس َط اًخبٔمني ؿىل بٔهَ رعل اًضرط اطلي ًلسم اًيعح واـلضوزت ٌَمؤمن هل خبعوض احذَاخاثَ اًخبٔمِيَة    

ث اًخبٔمني.فِو حَلة اًصتط تني  ال اًعصفني وًدساوى ضف رعل بٔن ٍىون وهَال ؾن رشنة واًخفاوط ثضبهٔنا مؽ رشاك

اًخبٔمني نٌل ُو اذلال ابًًس حة ٌَوهَي اًـام، ٔبو وهَال ؾن ظاًة اًخبٔمني نٌل ُو اذلال ابًًس حة ًسمساز اًخبٔمني ضف اًلاًة. 

س خلالًَة.ثمن ؾن متخـَ جبمةل من اـلـازف اًخبٔمِيَة وميازش ُشٍ اًوػَفة وما ًدضـة مهنا، حبصض وؾياًة وذزاًة رميَة وا

 واًلواؿس اًلاهوهَة واـلِيَة اًيت ثًذؼم ؿَهيا ارلسماث اًخبٔمِيَة ضف اكفة مصاحَِا.

فِو و ابدذعاز وس َط تني اقلرتف واـلس هتغل ضف سوق راث ثيؼمي. وًـصفَ اـلعرغ ادلزائصي
1

من  16ضف هط اـلاذت  

رب وس َط اًخبٔمني ضف مفِوم ُشا اـلصسوم، لك رسط هل وضؽ وهَي ؿام ٌَخبٔمني بٔو وضؽ تبٔهَ:""ًـخ 511-51اـلصسوم 

لوم تسوز ثلسمي معََاث اًخبٔمني"".فداًًس حة ٌَمعرغ ادلزائصي، وس َط اًخبٔمني ُو لك رسط ًلوم تسوز  مسساز اًخبٔمني.ًو

                                                           
1

واًعاذز 0551ًياٍص  61اـلؤزد ضف  13-51خبٔمني حلِا من ذالل هعوض كاهون اًخبٔمِياث اًلاهون زرف ؾل ًوف اـلعرغ ادلزائصي رمية اًوساظة ضف اً  

اـلخـَق ابًخبٔمِياث واًعاذز ابدلًصست  6112فرباٍص  61اـلؤزد ضف  11-12، واـلـسل ابًلاهون زرف 0551مازش  14اـلؤزذة ضف  05ابدلًصست اًصمسَة زرف 

. ًَعسز فامي تـس ٍلوؿة من اـلصاس مي اًخيفِشًة اكن ًِا اًفضي ضف ثبٔسُس اًخيؼمي اًلاهوين ـلِية وس َط اًخبٔمني 6112ازش م 06اـلؤزذة ضف  01اًصمسَة زرف 

حيسذ رشوظ مٌح وسعاء اًخبٔمني الاؾامتذ وألََُة اـلِيَة وحسحَ مهنم اطلي  0551بٔنخوجص  51اـلؤزد ضف  511-51ضف ادلزائص ويه: اـلصسوم اًخيفِشي زرف 

واـلخضمن ٌَلاهون ألسايس ٌَوهَي اًـام 0551بٔنخوجص 51اـلؤزد ضف  510-51 . واـلصسوم اًخيفِشي زرف  21فبهٔتم ومصاكدهتم، اًعاذز ابدلًصست اًصمسَة زرف وماك

ثوسًؽ مٌخوخاث اًخبٔمني واقلسذ ًىِفِاث ورشوظ  6113ماي 66اـلؤزد ضف:  015-13. و اـلصسوم اًخيفِشي زرف 21ٌَخبٔمني،  اًعاذز ابدلًصست اًصمسَة زرف

ست اًصمسَة زرف   .6113ماي  65اـلؤزذة ضف  51ؾن ظًصق اًحيوك واـلؤسساث اـلاًَة وما صاهبِا وص حاكث اًخوسًؽ ألدصى، واًعاذز ابدلًص
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ثلسمي معََاث اًخبٔمني، وًلذرص رعل ؿىل رسعني فلط ٌُل: اًوهَي اًـام ٌَخبٔمني
1

ومسساز اًخبٔمني 
2

لعس اـلعرغ تـمََة  . ًو

ثلسمي اًخبٔمني كِام بٔي رسط ظحَـي ٔبو مـيوي اكن ابكرتاخ انخخاة ؾلس ثبٔمني ؿىل رسط بٓدص، صفواي بٔو نخاتَا
3

 . 

بٔما اـلعرغ اًفصويس
4

من كاهون اًخبٔمني اًفصويس، واـلـسةل  10-100فلس ؾصف وس َط اًخبٔمني من ذالل هط اـلاذت  

  -مبلاتي معوةل  -حِر هط ؿىل بٔهَ""ًـخرب وس َط ثبٔمني ٔبو ٕاؿاذت ثبٔمني لك رسط ميازش 0121-6111ابًلاهون زرف 

 وضاظ اًوساظة ضف اًخبٔمني بٔو ٕاؿاذت اًخبٔمني"". 

وًلعس ابًوساظة ضف اًخبٔمني ٔبو ٕاؿاذت اًخبٔمني ضف اًدعرًؽ اًفصويس لك وضاظ ٍمتثي ضف ثلسمي، اكرتاخ، بٔو اـلساؿست ؿىل 

و ما هعت ؿَََ اـلاذت ٕاجصام ؾلوذ اًخبٔ  ة ٕلجصارما. ُو من كاهون اًخبٔمني  10-100مني، بٔو ٕاجناس بًٔة بٔؾٌلل بٔدصى حتضرًي

ف اًوػَفي ًوس َط اًخبٔمني وزذ مبوحة اًلاهون زرف  واطلي ظسز اس خجاتة ًخوحَِ  0121-6111اًفصويس. ُشا اًخـًص

ف موسـا من حِر هعاكَ هبسف ٕاًزام كاهوان .فاكن اًخـًص6116ذٌسمرب 15اـلؤزد ضف  6116-56افلَس ألوزيب زرف 

لك اـلخـامَني ضف جمال اًخبٔمني واـلخسذَني ضف ظياؾخَ، و رعل ًلصضني بٔساس َني ٌُل: جسَِي وثيؼمي ذمازسة اًًضاظ 

 اًخبٔمِين ضف اًسوق اصلاذََة اًفصوس َة ونشا حٌلًة اـلس هتغل.

                                                           
1

خبٔمِياث ٍصثحط مؽ رشاكث من كاهون اً  615، و ميازش رمية اًوساظة ضف اًخبٔمني ابس خلالًَة وظحلا ٌٌَلذت ل حيمي ظفة اًخاحص، ظحَـي:  ُو رسط  

. ول ًحارش اًوهَي اًـام ٌَخبٔمني وضاظَ ٕال تـس اذلعول ؿىل اؾامتذ من ٕاذازت اًصكاتة) دلية إلرشاف ؿىل اًخبٔمِياث( ؾلس واكةلاًخبٔمني اًيت ميثَِا مبوحة 

 .511-51م من اـلصسو  02ورعل تخوافص رشوظ اًىفاءت اـلِيَة واًضٌلانث اـلاًَة اـليعوض ؿَهيا ضف اـلاذت 

2
ىون رعل تـس  مـيوئبو  ظحَـيمن كاهون اًخبٔمِياث مسساز اًخبٔمني ُو رسط  614: ظحلا ٌٌَلذت   ميازش ذلساتَ ارلاض رمية اًوساظة ضف اًخبٔمني، ٍو

. 511-51من اـلصسوم زرف  13و 11من كاهون اًخبٔمِياث واـلاذثني  621اذلعول ؿىل اؾامتذ من ٕاذازت اًصكاتة ) دلية إلرشاف ؿىل اًخبٔمِياث(  ظحلا ٌٌَلذت 

ة اـليعوض ؿَهيا ضف اـلاذت  ـس مسساز اًخبٔمني اتحصا حبنك ذمازس خَ ٔلحس ألؾٌلل اًخجاًز اـلخضمن اًلاهون اًخجازي ويه ٔبؾٌلل  15-31من ألمص  16ًو

 ..."".ازيرمية مسساز اًخبٔمني وضاظ جتمن كاهون اًخبٔمِياث تيعِا:  ""  615اًسمرست. ألمص اطلي بٔنسثَ اـلاذت 

3
 .511-51من اـلصسوم 15: اـلاذت  

4
س َط اًخبٔمني : ثعصق اـلعرغ اًفصويس ـلِية وس َط اًخبٔمني ضف اًىذاة ارلامس من كاهون اًخبٔمني اًفصويس،  وضف ٕاظاز حتسًثَ ًٔلحاكم اـلخـَلة مبِية و  

اـلـسل ًلاهون اًخبٔمني 0552ٔبوث  60اـلؤزد ضف  311-52ِا: اًلصاز زرف واًزتاماثَ صِس كاهون اًخبٔمني ؿست ثـسًالث مبوحة ٔبوامص وكصازاث خمخَفة اكن ٔبطم 

اـلـسل ًلاهون اًخبٔمني وارلاض ابًيؼام ألسايس  0552بٔنخوجص  01 اًعاذز تخازخ 52/516واـلخـَق ثعروظ اًىفاءت اـلِيَة ًوسعاء اًخبٔمني، واًلصاز زرف

واـلخـَق ابلحذَاظ واًضٌلانث اـلاًَة اـلخـَلة توسعاء اًخبٔمني.و بٓدص ُشٍ اًخـسًالث  0555ٔبوث  50اـلؤزد ضف  304-55 ـليسويب اًخبٔمني.ونشعل اًلصاز زرف

-6112واـلخضمن ٔبحاكم خمخَفة لؾامتذ اًلاهون الاحتاذي ضف جمال اًخبٔمِياث، ونشا اًلصاز زرف 6111ذٌسمرب 01اـلؤزد ضف  0121-6111اكن اًلاهون زرف 

ص كواؿس ثوسًؽ اًخبٔمني ضف اًسوق اصلاذََة واـل  6112ٔبوث51اـلؤزد ضف  0150 خـَق ابًوساظة ضف اًخبٔمِياث.حِر ظسزث ُشٍ اًخـسًالث تلصط ثعٍو

 اًفصوس َة ونشا ذمع حٌلًة اـلس هتغل ضف جمال اًخبٔمني.



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 58 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

حتسًسٍ ـلفِوم وس َط اًخبٔمني، ٕاضافة ٕاىل اًوسعاء  تعَاقخَ اًواسـة ٌضمي ضف 10-100ونٌل رهصان فٕان هط اـلاذت 

اًخلََسٍن من و الء ؿامِني وسٌلزست ثبٔمني و و الهئم، لك مذسذي ضف اًـمََة اًخبٔمِيَة مبوحة اثفاق ولك ددري حمرتف 

ميازش ُشا اًًضاظ ثضلك بٔسايس بٔو اثهوي
1

رمامَ .و ًَزتم وس َط اًخبٔمني سواء اكن وهَال ؿاما بٔو مسساز ثبٔمني تدٌفِش 

 جلك ٕاحرتافِة،وجلك ما من صبٔهَ حتلِق معَحة مولكَ سواء اكن مس هتَاك ؿاذاي ٔبو رشنة ثبٔمني بٔو رشنة ٕاؿاذت اًخبٔمني.

فِلؽ ؿىل ؿاثلَ رضوزت اًـمي ًخحلِق معاحل مولكَ، و ًىن ضف ضوء ٍلوؿة من إلًزتامـاث اـلفصوضة ؿَََ اسدٌاذا ٕاىل 

ن بٔو اـلؤمن هل،و اسدٌاذا ٕاىل هعوض  اًدعرًـَة اـليؼمة ـلِية وس َط اًخبٔمني. وبضٔم تيوذ ؾلس اًونـاةل اطلي ٍصتعَ ابـلؤم

 ُشٍ إلًزتاماث اًزتام وس َط اًخبٔمني ابًيعَحة. 

 و مٌَ هعصخ إلصاكًَة الثَة :

 مايه ضواتط اًوساظة ٔلخي اًيعَحة ضف جمال اًخبٔمني ؟ و مامسي نفاٍهتا سلاًة اـلس هتغل ؟

 م إلًذؼزام ابًيعَحة.اـلححر ألول: مفِو 

ًلس ػِص الاًزتام ابًيعَحة ٔلول مصت ضف فصوسا ضف اًس حـًَِاث مؽ حصنة حٌلًة اـلس هتغل. واكن ُشا الاًزتام ضف ابذئ     

ألمص ًلؽ ؿىل ؿاثق فئة مـَية من اقلرتفني مث تسبٔ ًيـىس ؿىل لك اقلرتفني اطلٍن ًخـامَون مؽ اًـمالء ادلاَُني تبٔظول 

اـلِية
2

و ًلس اكن ٌَفلَ واًلضاء فضي ٕاجصاٍس وتَوزثَ. فلس خاء ػِوز ُشا الاًزتام وثعوزٍ هدِجة ٌَمنو اًعياؾي واًخجازي . 

اطلي ؾصفَ افلمتؽ معوما واسذُاز كعاغ ارلسماث دعوظا ذما ٔبذى ٕاىل اسذُاز ما ٌسمى تواحة اًيعَحة ل س امي ضف ػي 

 اًًضاظ اذلثُر ذلصاكث حٌلًة اـلس هتغل.

 ألول: إلًذؼزام ابًيعَحة ضف اًلاهون ادلزائصياـلعَة 

-56اكهت تساًة ٕاكصاز ُشا الاًزتام كس اهعَلت من خاهة اًلضاء واًفلَ فلس ذمعِا اًدعرًؽ. ٕار جنس اًلاهون اًفصويس زرف

ؿىل ؿاثق واـلخـَق حبٌلًة اـلس هتغل كس فصط اًزتاما ؿاما ابٕلؿالم وثلسمي اًيعَحة  0556ًياٍص 04اًعاذز تخازخ: 210

-11من اًلاهون زرف  14لك مذرعط تـادؽ ًٔلموال بٔو ملسم ذسماث.تُامن بٔكص اـلعرغ ادلزائصي ُشا الاًزتام تيط اـلاذت

                                                           
1
: Marly (Pierre Grégoire), "" L' obligation d' information des intermédiaires d'assurance"",Revue Lamy droit 

civil, septembre 2006,p.14.  

2
ة، ض  َة اًوهَي ابًـموةل ٌَيلي ) ضف اًيلي اصلاذًل واصلويل ومذـسذ اًوسادط(، مًضبٔت اـلـازف، إلسىٌسًز  .023:ؿًل حسن)سوسان(، مس ئًو
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ة 6111ًوهَو  65اـلؤزد ضف 16 واطلي حيسذ اًلواؿس اـلعحلة ؿىل اـلٌلزساث اًخجاًز
1

.حِر ثيط ُشٍ اـلاذت ؿىل ما 

حَؽ إبدداز اـلس هتغل تبًٔة ظًصلة اكهت وحسة ظحَـة اـليخوح،ابـلـَوماث اًزنهية ًًل:""ًَزم اًحادؽ كدي ادذخام معََة اً 

واًعاذكة اـلخـَلة مبمزياث ُشا اـليخوح بٔو ارلسمة ورشوظ اًحَؽ اـلٌلزش ونشا اذلسوذ اـلخوكـة ٌَمس ئوًَة اًخـاكسًة ًـمََة 

 اًحَؽ بٔو ارلسمة"".

اًعاتؽ اطلُين، فِو اًزتام ًيعة ؿىل ثلسمي ذسمة، ًيعوي ؿىل و ًـخرب الاًزتام ابًيعَحة من كدَي ألذاءاث راث 

ثوحَِ اجيايب ًًضاظ اًعصف اـلخـاكس
2

  ""une orientation positive de l'activité du partenaire""  مبـىن .

حمخوى  ٍىون ـللسم ارلسمة ثسذي اجيايب ضف ثوحَِ من ًلؽ ؿىل ؿاثلَ اختار اًلصاز تفـي هعاحئَ وثوحهياثَ.فُس خلصق

-الاًزتام ابًيعَحة لك ما ًسذي ضف مفِوم إلزصاذ و اًخوحَِ واًيعح وثلسمي الاسدضازت، تي وًلؽ ؿىل ؿاثق اـلَزتم تَ

ؾةء ذزاسة ارلَازاث واكرتاخ اذلَول اًحسًةل تي واهخلاء بٔحس هنا.وؿَََ حيسج بٔن حيعي ذَط  -ؿىل بٔساش بٔهَ اقلرتف

 اُمي اـلضاهبة هل ؿىل زبٔسِا إلًزتام ابٕلؿالم.تني الاًزتام ابًيعَحة ونشا تـغ اـلف

، زفجصذ ٕاتساء اًصبٔي ل ًـسو بٔن ٍىون L’avisفذرخَف اًيعَحة اًيت ًلسرما اقلرتف ٌَزتون بٔو اًـمَي ؾن جمصذ اًصبٔي 

ن جمصذ جمصذ اًخـحري ؾن زبٔي تعسذ مسبةٔل ما، ومن ادلائز بٔن ٍىون تـَسا لك اًحـس ؾن اًلصاز اًفـًل.نٌل بٔهنا ختخَف ؾ

الاس خـالم بٔو الاس خرحاز اطلي ًلعس تَ ٕاًلاء اًضوء ؿىل واكـة حمسذت بٔو مسبةٔل ابطلاث.بٔما اًيعَحة فذـس هوغ من اصلفؽ 

بٔو اًخوحَِ ٕاىل اًلِام تـمي بٔو ؿسم اًلِام تَ
3

.فَِزتم ملسم ارلسمة حبنك بٔهَ ٍمتخؽ ابًىفاءت وارلربت والاحرتاف اًفين واًـمًل 

دذَازاث ستوهَ وثلسمي اًـصوط وظصخ الاكرتاحاث اًيت من صبهٔنا حتلِق معاذلَ.فٕارا اكن اختار بٔن حيصض ؿىل ثوحَِ ا

كصاز مـني ًخوكف ؿىل ٔبمص من اقلرتف هفسَ فٕاهَ من واحدَ ثوحَِ معَهل ٕاىل اختار اًلصاز اًعحَح، فاًوهَي ابًـموةل 

ًَزتم إبتساء اًيعَحة ٕاىل مولكَ من بٔخي حثَ ؿىل ٌَيلي مثال ل ميغل حق اًخبٔمني ؿىل اًحضادؽ من ثَلاء هفسَ، ًىٌَ 

اًخبٔمني ؿىل اًحضادؽ ذاظة ٕارا اكهت ُياك حسوذا ٌَمس ئوًَة ضف حاةل ُالك ٔبو ثَف اًحضاؿة
4

خضمن واحة  .تي ًو

اًيعَحة،اـلضوزت ابًلِام تـمي بٔوابلمذياغ ؾن معي، بٔي ابختار ٕاحصاء مـني بٔو اًخحشٍص من اكلاظص ادلس مية اًيت كس 

                                                           
1

ست اًصمسَة زرف  16-11:  اًلاهون    .6111ًوهَو  63اـلؤزذة ضف  10ظاذز ابدلًص

2
:  Blamoutier (Jean-Marc) et Salphati (Jean-François) ,La responsabilité des agents généraux et courtiers 

d'assurance, l’argus,1984,P.127. 

3
 .15، ض0555: معصان)اًس َس َلس(، افلموؿة اًـمََة ًٔلحباج اًلاهوهَة، ذاز اـلعحوؿاث ادلامـَة،  

4
 .024: ؿًل حسن)سوسان(، اـلصحؽ اًساتق،ض 
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حط ابختار ٕاحصاء بٓدصحصث 
1

. فِىون اًوهَي ابًـموةل ٌَيلي مَزم تخلسمي اًيعَحة ـلولكَ وحتشٍٍص من بٔن اًخـَاميث اًيت بٔؾعاُا 

هل ُشا ألذري كس ثؤذي ٕاىل برٔضاز ودسائص ثسخة اًؼصوف اقلََة ٌَحضل اطلي ثيلي ٕاًََ اًحضادؽ
2

. 

 اـلعَة اًثاين: موكف اًفلَ 

من اًفلِاء اًفصوس َني بٔن ُياك زالج بٔهواغ من الاًزتاماث ثامتٍز فامي تُهنا من حِر ٕاضافة ٕاىل ما س حق ٍصى خاهة 

شا اًيوغ ًـس اذلس ألذىن L'obligation de simple renseignementمضموهنا ويه: ""الاًزتام ابٕلؿالم  ""ُو

ون بٔن ٍىون ًِا من اًياحِة اطلي ًفصط ؿىل اـلخـاكسٍن جمصذ ٕاؿالم الٓدص تحـغ اًحَاانث واًسٌلث اـلمزيت ٌَـلس ذ

 L'obligationاًـمََة ذوز ضف اختار اًلصاز ابًخـاكس ٔبو اًصفغ.بٔما اًيوغ اًثاين فُسمى ""الاًزتام تَفت الاهدداٍ 

d'attirer l'attention وًدسم ُشا اًيوغ من الاًزتام توحوذ تـغ اكلاظص حني ٕاجصام اًـلس فِجة ًفت هؼص ،""

"" وُيا هعي ٔلكىص ذزخاث L'obligation de conseilا اًيوغ اًثاًر فِو ""الاًزتام ابًيعَحة اـلخـاكس الٓدص ٕاٍهيا.ٔبم

الاًزتام حِر ٍىون ٌَمخـاكس ودعوظا ؾيسما ٍىون حمرتفا ذوز اجيايب ضف ثوحَِ من ًخـاكس مـَ من ذالل ٕاسساء 

لعس ابصلوز الاجيايب بٔن ٍىون و ؾل ًلم اـلخـاكس الٓدص تعَهبا.ًو ٌَيعَحة كاًحا ذوز ضف ثوحَِ ٕازاذت اـلخـاكس  اًيعَحة ًو

الٓدص ٕلجصام اًـلس من ؿسمَ
3

.وًًهتيي اًلول ابًحـغ بٔن ُشٍ ألهواغ اًثالزة اًساتلة حىون ذزخاث بٔو اـلصاحي اكلخَفة ـلا 

وٕاؿالمَ مبا  ًـصف ابلًزتام ابٕلؿالم،وًعف اًحـغ الٓدص رعل تلوهل بٔهنا متثي ثسزخا ما تني ٕاؿالم اًزتون مبا ُو موحوذ

                                                           
1

 .61، ض6111ذزاسة ملازهة، ذاز اًفجؼص ًٌَعر واًذؼوسًؽ،اًلاُصت،  -س)توذايل(، الاًذؼزام ابًٌؼعَحة ضف هعاق ؾلوذ ارلسماث: َل 

2
و ما بٔنسثَ حموكة اًيلغ اًفصوس َة ضف حنك ًِا مبياس حة هلي تضادؽ ٕاىل هَجرياي،مؽ جسَمي اًحضاؿة ملاتي ٔبحص.ففي ُشٍ اًلضَة اكن اً وهَي ابًـموةل : ُو

كس ظَة رمةل  ٌَيلي كس لكف تيم حمًل تخحعَي مثن اًحضاؿة من اـلضرتي ملاتي جسَميَ ألوزاق اًيت متىٌَ من جسؿل اًحضاؿة من ازلازك.ٕال ٔبن اـلضرتي

َس خسا.وما هيميا ضف ُشٍ اًلضَة ُو ٔبن اًوهَي ابًـمو ة ٌَحضادؽ جمثن ُس ةل ٌَيلي اكن ًـؿل مبثي ُشٍ ٌضلفؽ زفضِا اًحادؽ.ذما ٔبذى ٕاىل تَؽ ازلازك اًيَجرًي

َخ ىٌَ ابًصمغ من رعل ؾل ًلسم اًيعَحة ـلولكَ مبا ًَزم معهل.ألمص اطلي ذؿا حموكة اًيلغ ٕاىل اذلنك مبس ئًو َ ًخزَفَ ؾن ٔبذاء إلحصاءاث ضف ُشا اًحضل ًو

 اًيعَحة ـلولكَ ابختار ٕاحصاءاث مـَية ًخفاذي ما وظي ٕاًََ ألمص.

Cass,1
er
civ, 18juin, J.C.P.1980,tableau de juris, p.32 

 .024هلال ؾن: ؿًل حسن)سوسان(، اـلصحؽ اًساتق، ض

3
ة،   َة اـلسهَة ًعراكث اًخبٔمني )ضف ضوء ؾلسي اًخبٔمني واًواكةل(، ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَعر، إلسىٌسًز  .01، ض6111:كٌسًي)سـَس اًس َس(، اـلس ئًو
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جية بٔن ًفـهل
1

، ومن مث خيخَف مسى ُشا الاًزتام ظحلا ًؼصوف لك ؾلس
2

.فريى ُشا الاجتاٍ ظـوتة ضف اًفعي تني 

 الاًزتام ابًيعَحة وإلًزتام ابٕلؿالم.

ري وؿىل اًـىس من رعل ٍصى خاهة من اًفلَ بٔن إلًزتام ابًيعَحة ٍمتزي ؾن الاًزتام ابٕلؿالم وٕان اكهت ثحسو حسوذٍ ك

ٌل اًزتامان ممتزيان ئم اطلٍن ًلوًون ابؾخحاُز واحضة حىت ابًًس حة ٔلًو
3

. فِوخس ضف اًفلَ اـلرصي من ٍصى بٔهَ ٕارا اكن 

ًعـة اًفعي تعوزت واحضة الاًزتام ابٕلؿالم ٔبو الاًزتام تخلسمي اًحَاانث والاًزتام ابًيعَحة فٕان ذواؾي حٌلًة اـلضرتي 

ذري حزءا من الاًزتام ابٕلؿالم.بٔما ٕارا اكهت ػصوف اًـلس جتـي من اًسِي اًفعي ثلذيض اؾخحاز الاًزتام الٔ -اًـمَي–

تُهنٌل، فٕان الاًزتام ابًيعَحة ل ًسذي حبسة ألظي ضف مفِوم الاًزتام ابٕلؿالم
4

. 

هنٌل. فالًزتام وًىن ابًصمغ من ُشا اًدضاتم ضف ظحَـة الاًزتام ابٕلؿالم والاًزتام ابًيعَحة ٕال بٔهنٌل خيخَفان ضف ذزخة لك م

تخلسمي اًيعَحة وٕان اكن ًحسو وبٔهَ اًزتام تخلسمي مـَومة ٕال بٔهَ ًفوق ُشا ألذري ضف بٔهَ هيسف ٕاىل ثوحَِ ادذَازاث 

اًزتون.فِو ٕارن ل ًفرتط فلط ٕاتالػ اًـمَي مبـَوماث مـَية وًىن ًخعَة بًٔضا من اقلرتف جمِوذا بٔتـس هيسف مٌَ 

ًـين بٔن اًزتامَ اًزتام ًخجاوس جمصذ إلؿالم، حِر ٍىون مَزم تحشل ؾياًة بٔنرب من ذالل ٕافاذت اًزتون من ذربثَ، ذما 

 بٔذادَ لًزتامَ ابًيعَحة.

وؿَََ ميىن اًلول تبٔن إلؿالم هيسف ٕاىل ثلسمي ٕادداز حماًس موضوؾي، ٔبما اًيعَحة فهتسف ٕاؾعاء ٕاؿالم مالمئ مٌاسة 

ًلصاز اـلياسةوحاخاث اـلخـاكس، ًؤذي ٕاىل ثوحهيَ ضف اختار ا
5

. 

بٔضف ٕاىل رعل بٔن الاًزتام ابٕلؿالم خيخَف ؾن الاًزتام تخلسمي اًيعَحة ضف ؿست مواضؽ ميىن بٔن خنخرصُا ضف اًيلاظ 

الٓثَة
6

: 

                                                           
1
: Marly (Pierre Grégoire), article précité, p.15.  

2
 .10: معصان)اًس َس َلس(، اـلصحؽ اًساتق، ض 

3
 .65: َلس)توذايل(، اـلصحؽ اًساتق،ض 

4
 (.16-10: معصان)اًس َس َلس(، اـلصحؽ اًساتق، ض) 

5
 .60:َلس)توذايل(، اـلصحؽ اًساتق، ض 

6
 (.11، 12:معصان)اًس َس َلس(،  اـلصحؽ اًساتق، ض) 
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فالًزتام ابٕلؿالم ل حيخاح ٕاىل ؾلس ًلصزٍ، تي ًَزتم تَ اًحادؽ مبجصذ ٕاجصام اًـلس،تـىس الاًزتام ابًيعَحة واطلي  - بٔ 

ذاض ًلصزٍ. فالًزتام ابٕلؿالم ُو اًزتام كدي ثـاكسي تُامن الاًزتام ابًيعَحة ُو اًزتام ًخعَة وحوذ اثفاق 

ثـاكسي
1

.وؿَََ فٕان إلذالل تدٌفِش الاًزتام ابًيعَحة ٍصثة اـلس ئوًَة اًـلسًة ضف حق من اًزتم تَ ؿىل بٔساش 

 بٔن ُياك اثفاق مربم تني ملسم ارلسمة واًزتون.

ة ؾن اـليخوح من انحِة بٔن حمي الاًزتام اب - ة ٕلؿالم ؾحازت ؾن حزوًس اـلضرتي ابـلـَوماث واًحَاانث اًرضوًز

ًَمتىن من الاهخفاغ تَ ذون حادي، تُامن الاًزتام ابًيعَحة ؾحازت ؾن ٕازصاذ وثوحَِ ُشا اًزتون ومحهل ؿىل اختار 

 كصاز ذون بٓدص.

رتفا ٔبم كري حمرتف، ٔبما الاًزتام من انحِة بٔدصى ٕان الاًزتام ابٕلؿالم ًلوم ضف حق لك ابدؽ سواء اكن حم - ث

 ابًيعَحة فال ًَزتم تَ ٕال من مت الثفاق مـَ من ٔبُي ارلربت واـلـصفة والادذعاض.

بٔذريا بٔن فىصت اًخـاون اـلخحاذل بٔظححت الٓن إلظاز اًـام ًالًزتام ابٕلؿالم ابـللاتي ل جمال ًِا ضف الاًزتام  - ج

مَزم تخلسمي اسدضازثَ وثوحهياثَ ٕاىل رسط ل ميغل سوى ثخين ٔبو ابًيعَحة، فاقلرتف ظاحة ارلربت واـلـصفة 

زفغ ما كسم ٕاًََ من ثوحهياث وٕازصاذاث
2

. 

وابًًس حة ًعحَـة الاًزتام ابًيعَحة فِـخرٍب اًحـغ اًزتاما تخحلِق هدِجة ويه اختار بٔو ؿسم اختار اـلخَلي ٔبو اـلىدسة 

اًلصاز تياءا ؿىل اًيعَحة
3

. 

ياًةكري بٔهَ اًزتام تحشل ؾ 
4

شا ما اس خلص ؿَََ اًلضاء اًفصويس، وثخجىل مؼاُص ُشٍ اًـياًة ضف كِام اقلرتف تحـغ   ُو

ألحباج واصلزاساث اـلس حلة نٌل ُو اذلال ابًًس حة ٌَمسدضاٍزن اـلاًَني واـلوزلني واقلامِني، بٔو الاحهتاذ ضف اذلعول ؿىل 

ابًًس حة ًوسعاء اًخبٔمني ومسريي اطلمة اـلاًَة  بٔفضي اًـصوط وحتعَي بٔحسن اذلَول واـللرتحاث نٌل ُو اًضبٔن

                                                           
1
: Marly (Pierre Grégoire), article précité, p.01  

2
تني ٔبظصاف اًـلس.و : ٕان الاًذؼزام ابٕلؿالم ؾل ًـس اًزتاما من خاهة واحس، ؤبن الاجتاٍ اًلضادؼي اذلسًر ميَي ٕاىل اًلول توحوذ اًزتام ٔبو واحة اًخـاون  

س خوحة واحة اًخـاون كِام اقل رتف إبؿالم اًزتون مبا ًـؿل ؤبن ٌس خفرس اًزتون ؾٌل صِس ُشا الاًزتام مِالذٍ ألول ضف ؾلوذ إلؿالم اليٓل وؾلوذ اًحياء،ٌو

ٔلطمَة واحة ٍصقة فَِ، ورعل ًخعَة من اًزتون ٔبن ًـرب ؾن حاخاثَ الاس هتالهَة.ًـاوهَ ضف رعل اقلرتف اطلي ًلوم ترتمجهتا ٕاىل ؾحازاث ثلٌَة.وهؼصا 

ٍىون حمَِا ٔبموال خمععة ٕلص حاغ حاخة ذاظة ٌَزتون. )َلس)توذايل(،  اـلصحؽ  اًخـاون فٕان اًلضاء ؾل ًرتذذ ضف ثـمميَ ؿىل ألكي ؿىل مجَؽ اًـلوذ اًيت

 ((.51-55اًساتق،ض)

3
 .12: معصان )اًس َس َلس(، اـلصحؽ اًساتق، ض 

4
ة(، ؛ جن دصوف)ؾحس اًصساق(، اًخبٔمِياث ارلاظة ضف اًدعرًؽ ادلزائصي، ادلزء ألول ) اًخبٔمِياث ا66: َلس)توذايل(، اـلصحؽ اًساتق، ض  ، 6116ًرًب

 .46ض
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ا اًزتون من ذالل دلودَ ٕاىل ُشا ارلحري،  مثال.فِىون اقلرتف مَزما تحشل ؾياًة هحريت ضف سخِي حتلِق اًيخاجئ اًيت ٍصحُو

فرس رعل تبٔن اقلرتف ل ًخحنك ضف هدِجة اًيعَحة اًيت ًلسرم ا، وٕامنا ُو ذون بٔن ٍىون ُشا ألذري مَزم هبشٍ اًيخاجئ.ًو

مَزم تحشل اًـياًة اًالسمة ضف ثلسمي اًيعاحئ اًيت ثـوذ ؿىل اًـمَي ابًيفؽ من هجة وتخًدهيَ حصظا مٌَ ٕاىل اًيخاجئ اًيت 

 س خرتثة ؿىل ؿسم اًـمي هبا من هجة بٔدصى، ًىن ذون بٔن جيرٍب ؿىل ٕاثحاؾِا.

 اـلححر اًثاين:مضمون اًزتام وس َط اًخبٔمني ابًيعَحة

ًلاهون اًخبٔمني اًفصويس اًزتام وس َط اًخبٔمني ابًيعح وإلؿالم،وترضوزت ثلسميَ اًحَاانث  6111ـسًيًلس هصش ث    

شا ظحلا ًيط اـلاذت  ، ُو  تفلصحهيا ألوىل واًثاهَة. 161واـلـَوماث اًاكفِة ًعاًة اًخبٔمني تلصط حـهل ؿىل تعريت من بٔمٍص

، مَزما 101/03، و101/01،101/01ما حتسذٍ اـلاذت :  ٍىون وس َط اًخبٔمني ٕاضافة ٕاىل 10-161فوفلا ًيط اـلاذت 

تخلسمي زالج بٔهواغ من اـلـَوماث ًعاًة اًخبٔمني ويه: رضوزت ثلسمي اًوس َط هفسَ واكفة اًحَاانث اـلخـَلة تَ، حتسًس 

رٍي ورشحَ ًعاًة اًخبٔمني ادذَاٍز ً وزَلة ثبٔمني هعاق وذزخة اس خلالًَخَ واًعالحِاث اًيت ٍمتخؽ هبا، وبٔذريا رضوزت ثرًب

1مـَية ذون بٔدصى
 . 

ًىن ما جية إلصازت ٕاًََ بٔن ُشٍ اـلواذ متَي ضف هعوظِا ٕاىل اًخبٔهَس ؿىل اًزتام وس َط اًخبٔمني ابٕلؿالم بٔنرث مٌَ الاًزتام 

صاي. وحِر بٔن ثيفِش وس َط  ابًيعَحة، ؿىل بٔساش بٔهيا وسؿل ابدذالف ُشا ألذري ؾن الاًزتام ابٕلؿالم ادذالفا حُو

 اًزتامَ ابٕلؿالم ل ًلين ؾن اًزتامَ ابًيعَحة، تي ٕان اًِسف من دلوء ظاًة اًخبٔمني ٕاىل اًوس َط ًُس فلط اًخبٔمني

و اًيعح واًخوحَِ اًسَمي   اذلعول ؿىل ٕاؿالم صامي ؾن اـليخوح اًخبٔمِين، تي ُو ضف حاخة ٕاىل بٔنرث من رعل ُو

و ما ل ميىن ًعراكث اًخبٔمني بٔن ثؤذًَ ؿىل قصاز لدذَاز مٌخوح ثبٔمِين مـني ومٌاسة ًخحلِق احذَاخاثَ اًخبٔمِ  يَة، ُو

 الاًزتام ابٕلؿالم.        

و من خاهة بٓدص ًـخرب اًحـغ بٔن ظاًة اًخبٔمني ٔبو مس هتغل اـليخوح اًخبٔمِين بٔو اـلؤمن هل ٌس خعَؽ الاس خـالم ذامئا ؾٌل 

اًخبٔمني سواء اكن وهَال ؿاما بٔو مسساز ٌضاء من ذالل كصاءثَ ًحيوذ ؾلس اًخبٔمني، ًىن ُشا مصذوذ ؿَََ تبٔن وس َط 

ثبٔمني ًلؽ ؿَََ ذامئا ابؾخحاٍز اقلرتف ارلحري اًزتاما ابًيعَحة ضف مواهجة ظاًة اًخبٔمني.ؿىل بٔساش بٔن ُشا ألذري رمٌل تَف 

خبٔمني مس خوى زلافذَ فَن ًحَف ذزخة ٕاذزاك ادلواهة اًفٌَة ًـلس اًخبٔمني ذما جيـهل ذامئا ضف مصنز بٔذىن من حمرتضف اً 

                                                           
1
:  Marly (Pierre Grégoire), article précité, p.16. 
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1
.فالًزتام ابًيعَحة ُو اًزتام ًلؽ ؿىل ؿاثق اقلرتف ضف مواهجة ادلاُي تبٔظول اـلِية واطلي مٌحَ زلذَ اًاكمةل ًخوحهيَ 

وازصاذٍ
2

.و متاص َا مؽ رعل ٍىون وس َط اًخبٔمني مَزما تيعَحة ظاًة اًخبٔمني وٕازصاذٍ ٕاىل اذلَول الٔنرث ثوافلا مؽ 

لس وما ًعَحَ من ضٌلانث .طلعل ًخـني ؿىل وس َط اًخبٔمني بٔن خيرب اـلؤمن هل معاذلَ اًضرعَة ضف ضوء موضوغ اًـ

توضـَ اًلاهوين مبيهتيى اصلكة انحصا ٕاايٍ ابدذَاز بٔفضي اًـصوط اًخبٔمِيَة، تـس بٔن ًحرصٍ مبزااي ؾلس اًخبٔمني وتيوغ اًخبٔمني 

اطلي ًياس حَ وخبري اًعروظ اًيت ٌس خعَؽ اذلعول ؿَهيا
3

مثال تبٔن ًَفت اهدداٍ اًـمَي ٕاىل بٔطمَة  .فَِزتم وس َط اًخبٔمني

اًخلعَة ضف حاةل ؿسم وحوذ ضٌلانث
4

.نٌل بٔهَ معاًة تحشل اًـياًة اًاكفِة ورعل من ذالل حصظَ ؿىل مالمئة اًضٌلن مؽ 

حاخاث اـلؤمن هل، ؾيس انخخاة ؾلس ثبٔمني حوكًَل تياءا ؿىل ظَحَ
5

. 

بٔن مسساز اًخبٔمني ؾل ًؤذ الاًزتام اـلفصوط ؿَََ ابٕلذلء  نشعل كضت حموكة اًيلغ اًفصوس َة ضف بٔحس بٔحاكرما ؿىل

ابًيعَحة ٕار بٔهَ ؾل خيعص اـلؤمن هل ثضلك ذكِق حبالث الاسددـاذ اًيت ل ًلعهيا ؾلس اًخبٔمني اـلربم ؾيس حتلق ارلعص 

اـلؤمن مٌَ
6

. 

ظفت حموكة اًيلغ اًفصوس َة ضف وكس بٔسِم اًلضاء اًفصويس ؿىل ثبٔهَس الاًزتام ابًيعَحة ضف حق وس َط اًخبٔمني.حِر و  

 حنك ًِا مسساز اًخبٔمني تبٔهَ ""ذًَي بٔهَسا و مصصس دـحري

                                                           
1

ٕاىل ٕاًزام اـلؤمن تبٔن ًـؿل اًـمَي كدي ٕاجصام ؾلس اًخبٔمني جلك من اًلسط 0545ذٌسمرب50: طلعل معس اـلعرغ اًفصويس ضف كاهون اًخبٔمني اًعاذز تخازخ  

عروؿا ٌَـلس ومَحلاثَ وماهل من ضٌلانث وٕاىل ٔبي مسى ًيعحق اًـلس.فٕاؿالم اًـمَي هبشٍ اـلسادي واًضٌلانث اًيت جس خحق ؤبن ًضؽ تني ًسي اًـمَي م 

 (.02ضًضـَ ضف اًعوزت ثضلك جيـهل ًخزش كصاٍز دعوظا ابًًس حة ًيوؾَة ارلسمة اًيت ثلسرما رشنة اًخبٔمني.)كٌسًي )سـَس اًس َس(، اـلصحؽ اًساتق،

2
: Le Tourneau (Philipe) et Cadiet (loic), Droit de la responsabilité,Dalloz 1996,p.426.  

3
اًساتق،  :اًس هنوزي)ؾحس اًصساق ٔبمحس(، اًوس َط ضف رشخ اًلاهون اـلسين ادلسًس، ادلزء اًساتؽ)اًـلوذ اًوازذت ؿىل اًـمي(،افلضل اًثاين، اـلصحؽ 

 .0045ض

4
 : Cass.3

em 
civ, 14janvier1998, JCP.ED.G1998.p.1437. 

 .15: َلس )توذايل(،اـلصحؽ اًساتق،ضهلال ؾن

5
 : Cass.1

er  
civ, 09décembre1998, J.C.P.EDG1998, IV ; 1182. 

 .15هلال ؾن: َلس )توذايل(، اـلصحؽ هفسَ، ض

6
  : Cass.1

er
civ,3décembre1974, R.G.AT. 1975, p.515. 

خـَق ألمص ثسمساز ثبٔمني ؾل ًيعح اـلؤمن هل وؾل خيعٍص تبٔن اًخبٔمني ا طلي ٔبجصمَ ضس ٔبدعاز زسكة س َازثَ ل ٌضمي ما ٌرسق من ٔبص َاء راث كمية ثوخس ًو

مت زسكهتا ًَال.) هلال ؾن: كٌسًي)سـَس اًس َس(، اـلصحؽ اًساتق،ض  (.61ذاذي اًس َازت ًو
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""le courtier doit être un guide sur et un conseiller expérimenté
1
فِو مَزم تبٔن ًلسم ٌَـمَي    ""

 لعَة اًخبٔمِيَة اًيت ثالمئ احذَاخاثَ.ادلاُي تفٌَاث اًخبٔمني وكواؿسٍ ارلسمة اًخبٔمِيَة اـلياس حة مبا فهيا ٕازصاذٍ ٕاىل اًخ 

فواحة اًيعح وإلؿالم ًَزم وس َط اًخبٔمني تبٔن ًـصف احذَاخاث ظاًة اًخبٔمني ابًًس حة ٔلهواغ اًخبٔمني اـلـصوضة بٔو 

اـلعَوتة ، ونشعل مس خوى ارلسمة اًخبٔمِيَة اـللصزت.وًخحلِق رعل ؿَََ بٔن ٌس خـؿل مٌَ ؾن رشوظ اًضٌلن اطلي ٍصقة 

ؿَََ.واهعالكا من ثرصحياثَ ٍصصسٍ اًوس َط ٕاىل اًخلعَة اـلياس حة لحذَاخاثَ ووضـَخَ.وابًخايل س َـخرب ُشا ضف اذلعول 

 اًوس َط ملرصا ضف اًزتامَ ابًيعَحة ٕارا ؾل ٌس خـؿل ثضلك اكف من ظاًة اًخبٔمني ؾن لك ما حيخاخَ من تَاانث.

 ًلسرما هل اًـمَي.فالًزتام ابًيعح وإلؿالم ًَحق ابلًزتام فاـلـَوماث اًيت جية بٔن ًلسرما اقلرتف ثًدؽ من اـلـعَاث اًيت

ابلس خـالم.هبشا اـلـىن ٍىون اـلسٍن ابلًزتام ابًيعَحة مَزما تبٔن ًـصف احذَاخاث معَهل ًيك ٍمتىن من ثوحهيَ ثوحهيا 

سَامي وفـال
2

ي ؾلس جية ؿىل وس َط من كاهون اًخبٔمني اًفصويس بٔهَ كدي ٕاجصام بٔ  10-161.وثبٔهَسا طلعل هعت اـلاذت 

اًخبٔمني"" بٔن حيسذ مذعَحاث واحذَاخاث اـلىذخة اـلصثلة ونشا اًـيادض اًيت ثخحنك ضف ظحَـة ومضمون اًيعَحة 

اـللسمة ثضبٔن مٌخوح ثبٔمِين مـني"".إبثحاغ اًلاؿست، فاًيعَحة ابـلـىن اصلكِق حىون ٕارا مصفلة ابلًزتام ابلس خـالم
3

و  .ُو

 ًلضايئ ًفرتت من اًزمن كدي بٔن ًؤنسٍ اـلعرغ اًفصويس ضف ثـسًالثَ ألذريت. ما اكن ٍىصسَ الاحهتاذ ا

وذما ل صم فَِ نشعل، بٔن وس َط اًخبٔمني ًيك ٌس خعَؽ بٔن ًيفش اًزتامَ ابًيعَحة ثضلك ذكِق وحصَح، وحة بٔن 

َة، ذاظة ما ًخـَق جلك من ًخوفص صلًَ اـلـصفة واصلزاًة اًاكمةل ًعحَـة ؾلوذ اًخبٔمني سواء من اًياحِة اًفٌَة واًلاهوه 

ؾيرصي ألكساظ وثلعَة ارلعص.فعاًة اًخبٔمني ٍمتَىَ اؾخلاذ تبٔن ؾلس اًخبٔمني اطلي س َربمَ سوف ًوفَِ حاخاثَ و 

مذعَحاثَ اًخبٔمِيَة وضف سخِي حتلِق رعل ًَجبٔ ٕاىل وس َط اًخبٔمني.و اطلي تسوزٍ جية بٔن ٍىون مٌَل جلك ما كس حيخاخَ 

ٌَرعص اًصدُيس و ثلعَاث حوكَََة ًٔلدعاز اـلصثحعةتَ اًـمَي من ثلعَة مٌاس حة
4

. 

 اـلعَة ألول:  ارلعص اًصدُيس وفلا ًـلوذ اًخبٔمني اٍمنورحِة.

                                                           
1

:Cass.civ10novembre1964,JCP.ED,13981;Cass.civ,13mars1985,Dalloz1986,p.525. 

 .46اـلصحؽ اًساتق، ضهلال ؾن: جن دصوف)ؾحس اًصساق(، 

2
 : Marly (Pierre Grégoire), article précité, p.15. 

3
 : Marly (Pierre Grégoire), article précité, p. 03 . 

4
:  Merrouche (Mohamed), Le guide de l'agent général d'assurance, Dar El-Houda, 2116,p.11. 
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ارلعص اًصدُيس ضف ؾلوذ اًخبٔمني ُو رعل ارلعص اطلي ًخفق ثضلك دضحي ؿىل ثلعَخَ وكاًحا ما حتمي واثدق اًخبٔمني امس 

ق ٔبو اًرسكة. ولصم بٔن حتسًس ُشا ارلعص ًخوكف ؿىل ظحَـة ما ًعَحَ ُشا اًيوغ من ارلعص مثي اًخبٔمني ضس اذل ًص

اـلؤمن هل من ثلعَة ٔبو ما ًـصضَ ؿَََ اًوس َط من ذسماث ثبٔمِيَة بٔدصى كس ل ًيددَ ًِا اـلؤمن هل حبنك ؿسم ذربثَ 

 وهجهل تبٔظول اـلِية.

ة ًيك ٍىون ؾلس اًخبٔمني اـلزمؽ وؿىل ضوء رعل،ًـخرب اًوس َط كس بٔذي ابًزتامَ ابًيعَحة ٕارا ؾل ًخزش اً وسادي اًرضوًز

ٕاجصامَ اكفِا ًخلعَة لك ما زقة فَِ اًـمَي من بٔدعاز. ومتاص َا مؽ رعل فٕان وس َط اًخبٔمني جية بٔن ًيعح اًـمَي 

اطلي ٍصقة ضف ٕاجصام ؾلس ثبٔمني ـلسىٌَ ضس اًرسكة ترضوزت ثبٔمِيَ بًٔضا ضس اذلصادق وما كس ًَحلَ من دسائص ثسخة 

 اـلَاٍ.

نشعل اؾخربث حموكة اًيلغ اًفؼصوس َة اًوهَي اًـام ٔلحس رشنـاث اًخبٔمني خمال ابًزتامَ ابًيعَحة ضف حنك ًِا ثخَرط 

ني اـلحخسدني كس دلبٔ ٕاىل وهَي ؿام رشنة ثبٔمني مذرععة ًَربم ؾلس ثبٔمني ضس ما كس حيسج من  وكادـَ ضف بٔن بٔحس اـللاًو

َي اًـام بٔن ًلرتخ ؿىل اـللاول رضوزت ذدول مس ئوًَخَ اًـعرًة ذاذي برٔضاز ثسخة ذمازسة وضاظَ اـلِين، وويس اًوه 

هعاق اًضٌلن.و ُشا إلقفال وضؽ اـللاول ضف مضلكة، ٕار بٔن ما ًخـَق مبس ئوًَخَ اًـعرًة ل ًسذي ضف هعاق اًخلعَة و 

ول هدِجة ٕاذالهل ابًزتامَ ًلس اؾخربث اًلصفة ألوىل قلوكة اًيلغ اًفصوس َة بٔن اًوهَي اًـام ضف ُشٍ اًؼصوف ًـخرب مس ئ

غ اًلري اـلرضوز من بٔؾٌلل اـللاول.وكس اؾخربث اقلوكة بٔن اًخـوًضاث اـلرتثحة ؾن ألرضاز  ابًيعَحة ما جيـهل مَزتما تخـًو

ادلس مية اًيت حسزت ثـس دسازت هحريت ابًًس حة ًعرنة مدخسدة.وجصزث اقلوكة رعل تبٔن اـللاول ؾيسما رُة ٕاىل اًوهَي 

ا ضف ُشا اًوهَي ضف جمال ؾلوذ اًخبٔمني.فاكن ُسف اًـام كس  وضؽ فَِ زلذَ ثسخة ارلرباث اًفٌَة اًيت ًفرتط ثوافُص

ة اًيت ثلعي وضاظَ اـلِين ؿىل ادذالف بٔهواؿَ اـللاول بٔن ًلسم اًوهَي اًـام هل لك ارلسماث اًخبٔمِيَة اًرضوًز
1

. 

ط اًخبٔمني بٔن ًيعح اًـمَي اطلي ٍصقة ضف ٕاهناء ؾلس وضف حنك بٓدص كضت حموكة اًيلغ اًفصوس َة تبٔهَ ًخـني ؿىل وس َ

ة ًـسم كعؽ مست اًضٌلن تني اًـلس اـليهتيي واًـلس ادلسًس.و ثعحَلا طلعل بٔكصث اقلوكة  ثبٔمني ابختار إلحصاءاث اًرضوًز

سٍ مؽ مس ئوًَة مسساز ثبٔمني ؿىل بٔساش ٕاذالهل ابًزتامَ ابًيعَحة، حِر بٔكٌؽ ُشا اًسمساز بٔحس اًـمالء إبهناء ؾل

ٕاحسى رشاكث اًخبٔمني وٕاجصام ؾلس خسًس مؽ رشنة بٔدصى ثلسم ثلعَة بٔنرث فـاًَة وويس بٔن ًيعحَ مبا جية ٕاثحاؿَ من 

                                                           
1

 :Cass .1 
er 

civ,06mai 1981, Assurance Française, 1982, P.274. 

 .65هلال ؾن: كٌسًي)سـَس اًس َس(،اـلصحؽ اًساتق، ض
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ٕاحصاءاث جتـي اًضٌلن سازي اـلفـول ٕاىل حني تسبٔ زساين اًـلس ادلسًس.فوكـت برٔضاز بٔزياء فرتت الاهلعاغ اًفاظةل تني 

ابًخايل بًٔزم اًسمساز تخـوًغ ثغل ألرضاز ؿىل بٔساش ٕاذالهل ابلًزتام ؾلسي اًخبٔمني وؾل ثلعهيا اًعرنة ألوىل و

اـلفصوط ؿَََ ابٕلذلء ابًيعَحة
1

. 

وابًصحوغ ٕاىل اذلوكني اًساتلني ميىن اًلول تبٔن الاًزتام ابًيعَحة ُو اًزتام ًلؽ ؿىل ؿاثق وس َط اًخبٔمني سواء اكن وهَال 

شا الاًزتام ًفصط ؿىل وس َط اًخبٔمني اًزتامَ تبٔذش اـلحاذزت اًيت ثخعَهبا معََة اًوساظة ضف ٕاجصام ؾلوذ  ؿاما بٔو مسسازا، ُو

شا ٍصحؽ ًفٌَة ؾلوذ اًخبٔمني من هجة و بٔهَ ًـخرب اقلرتف ارلحري ضف ُشٍ اًـالكة من هجة  اًخبٔمني اجتاٍ ظاًة اًخبٔمني، ُو

ث من حاةل ٔلدصى.مبـىن بٔن الاًزتام بٔدصى.فِو مَزم تبٔن حيلق حاخاث اـلؤمن هل و ظَحاثَ ذون ٕاٌُلل ؾيرص اـلخلريا

ابًيعَحة ل ًيليض مبجصذ اًوظول ٕاىل رشنة ثبٔمني ثلدي ٕاجصام اًـلس ذلساة اًـمَي، و ٕامنا ًخـني ؿىل وس َط اًخبٔمني بٔن 

ًوحض ٌَـمَي ما جية ٕاثحاؿَ ـلعَحخَ ٕارا ما ثلريث اًؼصوف مبا كس ًخعَة ثـسًي رشوظ اًخـاكس.ول صم بٔن مثي رعل 

ا ضف اًوس َط اقلرتف ما جيـي ًخعَة ذرب  فرتط حامت ثوافُص اث فٌَة وكاهوهَة ل ثخوافص ضف اًـمَي ضف بٔكَة اذلالث ًو

 إلذلء ابًيعَحة اًزتاما كامئا ضف حلَ، حىت تـس انخخاة وزَلة اًخبٔمني.

فوس َط اًخبٔمني مَزم تبٔن ٍصصس معَهل ٕاىل بٔحسن ثيفِش لًزتاماثَ اًـلسًة
2

يعَحة بٔزياء ثيفِش ؾلس اًخبٔمني .وًربس الاًزتام ابً 

ضف ثوحَِ اـلؤمن هل ٕاىل رضوزت ثيفِش اًزتاماثَ اًـلسًة نسفؽ كمية ألكساظ اـلعَوتة، ثيخَِ اـلؤمن هل ٕاىل بٓدص موؿس 

ًسساذ، ثيخهيَ ٕاىل رضوزت إلفعاخ ؾن بًٔة مذلرياث حىون كس حسزت ؿىل جحم ارلعص اـلؤمن مٌَ، وضف حاةل حسوزَ 

ث اذللِلِة ارلاظة تشعل.نٌل جية بٔن ًًهبَ ٕاىل وحوة اسدِفاء بًٔة تَاانث ؾل ثشهص ضف ظَة دضف وحوة رهص اًحَاان

اًخـوًغ.نشعل ٕاىل حَول موؿس جتسًس اًوزَلة ومذعَحاث اًخجسًس
3

 . 

ؿىل رضوزت بٔذاء وس َط اًخبٔمني  0553ًس ية651من كصاز اًَِئة اـلرصًة ًصكاتة ؿىل اًخبٔمني زرف  15وكس بٔنسث اـلاذت 

ا.بٔما ل ًزتامَ ابًيعح وإلزصاذ وثلسميَ ارلسمة اًخبٔمِيَة اـلياس حة ٌَـمَي سواء كدي ٕاظساز وزَلة اًخبٔمني ٔبو تـس ٕاظساُز

اًدعرًؽ اًفصويس ؿىل ؾىس الاحهتاذ اًلضايئ بٔقفي بٔذاء وس َط اًخبٔمني ًواحدَ تيعح اـلؤمن هل فامي ًخـَق تدٌفِش ؾلس 

                                                           
1

  : Cass. 1
er
 civ,13 mai 1985,Bull.civ.1985,n 

o
.144,p.352. 

 .61هلال ؾن: كٌسًي) سـَس اًس َس(، اـلصحؽ اًساتق، ض

2
: Marly (Pierre Grégoire), article précité, p.16.  

3
َة اـلسهَة ًوس َط اًخبٔمنيَلوذ(، : ؾحس اًـال )مسحت َلس    (.12،11، ض)6110ذزاسة ملازهة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، -اـلس ئًو
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ضف فلصهتا  161ـس اًخـسًَني ألذرٍين ًلاهون اًخبٔمني اًفصويس جنس هط اـلاذت اًخبٔمني،فؿل ًيط ؿىل رعل دضاحة. ًىن ت

اًثاهَة بٔصازث ٕاىل ُشا الاًزتام حِر هعت ؿىل بٔهَ:"" جية ؿىل اـلىذخة بٔن ًـؿل اًوس َط جلك اًخلرياث اذلاظةل 

و ما ًفِم مٌَ بٔن وسعاء اًخبٔمني مَز  مون ابلًزتام ابًيعح وإلؿالم إبحسى اًحَاانث ضف حال جتسًس بٔو ثـسًي اًـلس"".ُو

تـس ٕاجصام ؾلس اًخبٔمني اـللرتخ من ظصفِم
1

. 

ما جتسز إلصازت ٕاًََ بٔن اًزتام وس َط اًخبٔمني ابًيعح وإلؿالم تـس ٕاجصام ؾلوذ اًخبٔمني ؾل ًـس اًزتام ثفصضَ اًيعوض 

من اًرضوزي اًسِص ؿىل ثلسمي ارلسمة اًلاهوهَة فلط، تي بٔنسثَ اًس َاساث اًدسوًلِة اًيت ثددـِا رشاكث اًخبٔمني.فبٔظحح 

اًخبٔمِيَة اـلياس حة ٌَـمَي تـس ٕاجصام ؾلس اًخبٔمني ورعل ضف ٕاظاز ما ًـصف خبسماث ما تـس اًحَؽ
2

،حِر بٔظححت حهتافت 

رشاكث اًخبٔمني ؿىل ثوفري ُشٍ ارلسمة ًـمالهئا وتبٔزصف اـلس خوايث.ُشا وٕان اكن ألمص زاحؽ ٕاىل بٔس حاة اكذعاذًة 

فٕان اًـامي اًصدُيس لهدضاز ُشا اًيوغ من ارلسماث ُو حاخة اًـمَي اًفـََة  ٌَمساؿست وٌَزربت اًفٌَة  جسوًلِة حمضة

 واًلاهوهَة ضف ثيفِشٍ ًـلس اًخبٔمني. 

 اـلعَة اًثاين:  ألدعاز اـلصثحعة ابرلعص اًصدُيس.

 ًوحض اـلؤمن هل ثضلك مدارش ظَة و ًلعس هبشا اًيوغ من ألدعاز ما ٍصثحط ابرلعص اًصدُيس من بٔدعاز كري مدارشت ؾل

ق كري مدارش.و كس بٔكصث حموكة اًيلغ اًفصوس َة فىصت ارلعص  ثلعَهتا، ًىن ظحَـة ؾلس اًخبٔمني ثؤنس مشوًِا ابًخلعَة تعًص

اـلصثحط ابرلعص اًصدُيس، حِامن كضت مبس ئوًَة بٔحس اًو الء اًـامِني هدِجة ؿسم ٕادعاٍز اـلؤمن هل تبٔن ؾلس اًخبٔمني اطلي 

صمَ ضف فصوسا ل ٌضمي تـغ ألدعاز اًيت حتسج هل ضف اصلامنازك.ومن تُهنا ألرضاز اًيت ثَحق اًس َازت بٔو اًلري هدِجة بٔج

حاذج ما، زمغ بٔن اًـمَي اػِص ٌَوهَي اًـام زقحخَ ضف ٕاجصام وزَلة ثبٔمني صامةل ٔلهَ ًًذلي ذامئا ثس َازثَ تني فصوسا 

ك وكـت هل حاذزة بٔذللت برٔضازا ابًلري وابًس َازت هفسِا، وحصثُدا طلعل بًٔزمت اقلوكة واصلامنازك.ؤبزياء ثيلهل ذاذي اصلامناز 

اًوهَي اًـام تخلعَة ألرضاز اًياص ئة ؾن حاذج ثعاذم اًس َازت، وزبٔث بٔهَ اكن ًخـني ؿىل ُشا اًوس َط بٔن ًيعح معَهل 

ا اـلؤمن هلوًًهبَ ترضوزت ٕاجصام وزَلة ثبٔمني مَحلة جضمي ُشٍ ألدعاز واًيت ل ًـَمِ
3

. 

                                                           
1

 : Marly (Pierre Grégoire), article précité, p.17. 

2
: Merrouche (Mohamed), op.cit,p.12 et 13.  

 
3

  : Cass. 1 
er
 civ ,18décembre1967, Bull.civ.1967 .n

o
.367, p.279. 

 .61هلال ؾن:كٌسًي)سـَس اًس َس(، اـلصحؽ اًساتق، ض  
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 اـلعَة اًثاًر: ألدعاز راث اًعحَـة اكلخَفة ؾن ارلعص اًصدُيس.

ًـي اًسؤال اطلي ًفصط هفسَ ضف ُشٍ اًيلعة ابطلاث ُو ُي ميىن بٔن هفصط ؿىل ؿاثق اقلرتف اًزتاما ًخجاوس حسوذ 

س اًخبٔمني ضس اًرسكة ترضوزت  ادذعاظاثَ اـلِيَة ؟ و مبـىن بٓدص ُي ميىن بٔن هَزم وس َط اًخبٔمني تيعَحة معَي ًٍص

ٕاجصامَ ؾلس ثبٔمني ضس إلظاتة مبصط مـني؟ فاًواحض ُيا بٔهيا تعسذ دعٍصن خمخَفني ادذالفا صسًسا، لصم بٔهيا ل ميىن 

بٔن هفصط ؿىل حمرتف اًًضاظ اًخبٔمِين اًزتاما ًفوق فىصت ارلعبٔ اـلسين
1

. 

زتاما تخلسمي اًيعَحة ٕاىل ظاًة اًخبٔمني ثضبٔن دعص ومعوما ل ثوخس ٔبي بٔحاكم كضادَة ثفصط ؿىل وس َط اًخبٔمني اً

 خيخَف متاما ؾن ارلعص اًصدُيس حمي اًـلس ولٍصثحط تَ.

و اكن ًخـَق  وؿىل اًصمغ من رعل جنس بٔحس الٓزاء اًفلَِة ًفصط الاًزتام ابًيعَحة ؿىل ؿاثق وس َط اًخبٔمني حىت ًو

اك ثـامي ساتق تني ُشا اًوس َط وظاًة اًخبٔمني ثضلك خبعص خيخَف متاما ؾن ارلعص اًصدُيس ورعل ضف حاةل اكن ُي

2ٌسمح هل مبـصفة اكفة احذَاخاث اـلؤمن هل وًفرتت سمٌَة ًُست تلعريت
. 

وذما س حق ًخضح ًيا بٔن حتسًس ألدعاز اًيت ٌضمَِا ؾلس اًخبٔمني وميخس ٕاٍهيا اًضٌلن من ؿسمَ معََة ضف كاًة اصلكة      

ما جيـَِا مس خـعَة ؿىل ظاًة اًخبٔمني اًلري حمرتف زمغ بٔهنا ثعة ضف معَحخَ. طلعل  وألطمَة وًِا من اًعحَـة اًفٌَة

وحة ؿىل وس َط اًخبٔمني الاُامتم هبشٍ اـلسبةٔل وهعح وثيخَِ اـلؤمن هل ضف حماوةل ٕاىل اًوظول ٕاىل اًخلعَة اًخبٔمِيَة اًيت 

 ًخحلِق اًخـاذل ضف ادذالل اـلصانز اًلاهوهَة حتلق هل احذَاخاثَ.ٕاضافة ٕاىل رعل، بٔن فصط الاًزتام ابًيعَحة ًـس وس َةل

 ضف ؾلس اًخبٔمني ابؾخحاٍز ؾلسا من ؾلوذ إلرؿان، فذيفِش وس َط اًخبٔمني لًزتامَ من صبٔهَ ثوفري هوغ من اسلاًة ٌَمؤمن هل.

 اـلححر اًثاًر:بٔساش اًزتام وس َط اًخبٔمني ابًيعَحة

اًخبٔمني.وًـخرب ُشا الاًزتام كامئا ضف حق رشنة اًخبٔمني بٔظاةل، ًىن ميثَِا ًَزتم اًوهَي اًـام تخلسمي اًيعَحة ًعاًة         

ضف بٔذادَ وهََِا اًـام.فاقلامك اًفصوس َة فصضت واحدا ؿاما ابًيعَحة، ٕار جنس هعوض كاهوهَة مـسوذت ثفصط ؿىل رشاكث 

ًـلوذ اـللرتحةاًخبٔمني بٔن ثلسم ـلىذخُهبا اـلصثلدني لك اًحَاانث و اًواثدق تلصط ٕاؿالرمم ثضبٔن ا
1

. 

                                                           
1

 .62:كٌسًي )سـَس اًس َس(،  اـلصحؽ هفسَ، ض 

2
 .63:كٌسًي )سـَس اًس َس(،  اـلصحؽ هفسَ، ض 
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وضف س َاق ُشا اًواحة اًـام بٔنسث حموكة اًيلغ اًفصوس َة اًزتام اًوهَي اًـام ابًيعح وإلؿالم اجتاٍ معالء رشنة 

اًخبٔمني اًيت ميثَِا، ظحلا ًـلس اًواكةل اطلي ٍصتعَ هبا
2

. وابًخايل فٕان بٔساش كِام اًوهَي اًـام ابًيعح وإلؿالم ُو ؾلس 

ثخحمي رشنة اًخبٔمني مس ئوًَة اًيعح بٔو إلؿالم ارلاظئ اطلي ًلوم تَ اًوهَي اًـام وًيلهل ًعاًة  اًواكةل.وهدِجة طلعل

اًخبٔمني ؾن معََة اًخبٔمني اـلزمؽ ٕاجصارما.وثخحمي مس ئوًَة خرب الرٔضاز اًيت ذللت ظاًة اًخبٔمني.وحىت ضف حال حعول 

وإلؿالم ًؼي جيس بٔساسَ من ؾلس واكًخَ ؾن رشنة اًخبٔمني اًوهَي اًـام ؿىل واكةل من ظاًة اًخبٔمني فٕان اًزتامَ ابًيعح 

وًُس من واكًخَ ؾن اـلؤمن هل
3

. 

وضف اـللاتي محَت حموكة اًيلغ اًفصوس َة مسساز اًخبٔمني "" الاًزتام ابًيعَحة وذكة إلؿالم
4

""ابلسدٌاذ ٕاىل اًواكةل 

م ظاًة اًخبٔمني ٌس متس من ؾلس اًواكةل اـلربم اـلميوحة هل من كدي معَهل.فٌجس بٔساش كِام مسساز اًخبٔمني تيعح وٕاؿال

تُهنٌل
5

خحمي اًسمساز رسعَا مس ئوًَة بٔدعادَ ضف إلؿالم واًيعح.  .ًو

صي تني اًسمساز واًوهَي اًـام هوس َعني ٌَـمََة اًخبٔمِيَة.   وُشا ُو الادذالف ادلُو

ؿىل اـلس هتغل بٔواًـمَي ؾةء ٕازحاث ٕاذالل وبٔذريا ابًًس حة ًلواؿس إلزحاث، هوذ إلصازت ٕاىل بٔهَ هكحسبٔ ؿام ًلؽ      

 Celuiاقلرتف ابًزتامَ تواحة اًيعَحة ظحلا ٌَلواؿس اًـامة اًيت ثليض تبٔن من ًعاًة تدٌفِش اًزتام ما وحة ؿَََ ٕازحاثَ

qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouvé.    وتياءا ؿىل رعل ٕارا اذؾى اًـمَي تبٔن

 كس كرصث ضف ثيفِش اًزتارما ابًيعَحة فـىل ُشا الٔذري ؾةء إلزحاث ثعحَلا ٌَلواؿس اًـامة. رشنة اًخبٔمني

ًىن دصوخا ؾن ُشٍ اًلاؿست، معس الاحهتاذ اًلضايئ اًفصويس وبًٔسٍ ضف رعل تـغ اًفلِاء ٕاىل هلي ؾةء إلزحاث
6

ؾيسما  

ذري.حبَر ًعحح اقلرتف ملسم ارلسمة معاًحا ثلوم ؿالكة ؾلسًة تني رسط حمرتف وجمصذ مس هتغل ؿاذي حٌلًة ًِشا الٔ 

                                                                                                                                                                                     
1
:  Marly (Pierre Grégoire), article précité, p .05 .  

2
: Marly (Pierre Grégoire), article précité, p .05.  

3
 .055)مسحت َلس َلوذ(، اـلصحؽ اًساتق، ض: ؾحس اًـال 

4
:  Marly (Pierre Grégoire), article précité, p19. 

5
 .055: ؾحس اًـال)مسحت َلس َلوذ(، اـلصحؽ اًساتق، ض 

6
 : ومن ٔبصِص الٔحاكم اًفصوس َة اًيت ٔبنسث ؿىل رعل:  

Cass. 1
er
 civ, 29avril1997, JCP, 1997, n

o
.22948. 
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تبٔن ًثخت ثيفِشٍ اًفـًل لًزتامَ ابًيعَحة.ومـىن رعل بٔهَ ٕارا اذؾى اًـمَي بٔن رشنة اًخبٔمني ؾل ثيفش اًزتارما ابًيعَحة، 

وحة ؿىل رشنة اًخبٔمني بٔن ثثخت ؾىس اذؿاءاثَ تبهٔنا هفشث اًزتارما ابًيعَحة.ونيوغ من اًخرفِف بٔخاسث حموكة 

 اًيلغ اًفصوس َة ٕازحاث رعل جبمَؽ وسادي إلزحاث.

ضف فلصحهيا اًثاهَة واًثاًثة بٔن ثثخت اـلـَوماث واًحَاانث اـللسمة  161ُشا وكس بٔوحة كاهون اًخبٔمني اًفصويس ظحلا ٌٌَلذت 

حبَر جسمح من كدي وس َط اًخبٔمني ؿىل ذؿامة وزكِة بٔو بًٔة ذؿامة بٔدصى ٌضرتظ فهيا بٔن حىون اثتخة وملدوةل كاهوان، 

ٌَزتون ابلحذفاع وختٍزن اـلـَوماث اًيت كسمت هل رسعَا وحىون كاتةل ًالسرتخاغ ذالل اـلست اًلاهوهَة اـلعَوتة
1

.ومثال 

س الاًىرتوين،  رعل ألكصاض اـلصهة، ألكصاض اًعَحة ٔلهجزت اًوكحَوحص اًضرعَة ٌَمس هتَىني واًيت خيزن تساذَِا اًرًب

 نشعل بٔرشظة اًفِسًو. 

حاةل ظَة اـلىذخة اـلؤمن هل ثلعَة ثبٔمِيَة فوزًة، حىون ثغل اـلـَوماث وإلزصاذاث اـللسمة ًِشا اـلىذخة كس وضف 

من كاهون اًخبٔمني اًفصويس جية ضف ُشٍ اذلاةل بٔن ثثخت ُشٍ اـلـَوماث اـللسمة  16-161كسمت هل صفَِا، فعحلا ٌٌَلذت 

 ِة ٔبو بًٔة ذؿامة بٔدصى ملدوةل كاهوان.       تـس ٕاجصام اًـلس ثضلك فوزي ومدارش ؿىل ذؿامة وزك 

 اـلححر اًصاتؽ: حسوذ إلًزتام ابًيعَحة

ًخحسذ هعاق اًزتام وس َط اًخبٔمني ابًيعَحة مبجموؿة من اًـيادض ثيلسم ضف ٍلوؾِا ٕاىل مـاًري رسعَة ومـاًري  

 موضوؾَة.

 

 

                                                                                                                                                                                     

Cass. 1
er
 civ, 07mars2000, Dalloz 2000, IR, P.100. 

 . 13هلال ؾن: كٌسًي)سـَس اًس َس(، اـلصحؽ اًساتق، ض

و كصاز  اًضِري  Hédreulوضف س َاق رعل،لتس ٔبن هشهص كصاز حموكة اًيلغ اًفصوس َة اًضِري اطلي خاء تعَلة ؿامة ثفِس ثعحَلَ ؿىل مجَؽ اقلرتفني، ُو

َة اًعحَة 0553ًس ية حِر هط ؿىل ٔبهَ:""من ًلؽ ؿَََ كاهوان ٔبو اثفاكا اًزتام ذاض ابٕلؿالم جية ؿَََ ثلسمي اصلًَي ؿىل ثيفِشٍ ًِشا  اـلخـَق ابـلس ئًو

 .(  10الاًزتام"".)َلس)توذايل(،اـلصحؽ اًساتق،ض

1
: Marly (Pierre Grégoire), article précité, p 05 .  
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 اـلعشًة ألول: اذلسوذ اًضرعَة ًالًزتام ابًيعَحة.

اًضرعَة ًالًزتام ثغل اـلـاًري اًيت ثلوم ؿىل اًؼصوف واًسٌلث اًضرعَة ٔلحس اـلخـاكسٍن.فِبٔذش كضات ًلعس ابذلسوذ 

اـلوضوغ ضف ثلسٍصضم صلزخة و هعاق الاًزتام ابًيعَحة تـني الاؾخحاز ألوظاف اًضرعَة واـلِيَة ٌَمخـاكس
1

.وضف حبثيا 

سواء اكن وهَال ؿاما بٔو مسسازا ُو رسط مذرعط وحمرتف ُشا فٕاهَ ًفرتط مٌش اًحساًة بٔن اـلؤمن بٔو وس َط اًخبٔمني 

ضف جمال اًـلوذ اًخبٔمِيَة، فال ٍىون جمال ٌَحسًر ؾن حصظَ ضف مـصفة لك ما حيلق معاذلَ.وؿىل اًـىس من رعل فٕان 

الاًزتام ابًيعَحة خيخَف حسة اًسٌلث اًضرعَة ًعاًة اًخبٔمني واًيت ثؤثص ل حماةل ؿىل هعاق ُشا الاًزتام 

موهَومض
2

.فذلسٍص مضمون ارلسمة اًخبٔمِيَة اـللسمة ًلاش حبسة ادذعاض ظاًة اًخبٔمني ٕارا ما اكن حمرتفا بٔم ل، ووفلا 

ٌَلضاء فٕان "" كري اقلرتف"" ُو اًضرط اطلي ًخرصف ضف جمال ًُس هل ظةل مدارشت تًضاظَ اـلِين
3

.وكضت حموكة 

ظحَـي بٔو مـيوي ميازش رمية ختخَف ؾن ادذعاض وضاظ اًيلغ اًفصوس َة تبٔهَ ًـخرب مس هتَاك كري حمرتف لك رسط 

اًحادؽ.وظحلا طلعل، ًـس مس هتَاك كري حمرتف ضف مِسان اًخبٔمني لك من ميازش وضاظا ل ًخـَق تعياؿة اًخبٔمني بٔوثلسمي 

ذسماث اًخبٔمني
4

. 

ًخبٔمني من ذرباث فٌَة ومبـىن بٓدص فٕان اـلس ئوًَة اـلسهَة ًوس َط اًـمََة اًخبٔمِيَة ختخَف حسة ما ٍمتخؽ تَ ظاًة ا

لغ حبسة سواتلَ اًـلسًة لكٌل اكهت مس ئوًَة وس َط  ط ًو ة.وؿىل رعل لكٌل اكن اـلؤمن هل رسط حًص كاهوهَة وجتاًز

 اًخبٔمني بٔدف ضف مواهجخَ ؾيس ٕااثزت مسبةٔل إلذالل ابلًزتام ابًيعَحة.

صست ؾيسما ٍىون ظاًة اًخبٔمني جمصذ  ولصم بٔن مس ئوًَة وس َط اًخبٔمني ؾن ٕاذالهل ابًزتامَ ابًيعَحة حىون بٔنرث

رسط ؿاذي، وؿىل اًـىس حىون بٔكي جىثري ؾيسما ٍىون اـلؤمن هل رشنة بٔو مؤسسة ًفرتط فهيا بٔن ثضم مسدضاٍزن 

وذرباء ٍمتخـون تلسز من الاحرتاف ًؤَُِم ًالس خـالم ؾن لك ما ًفِسضم ضف حتلِق معاحل اًعرنة بٔو اـلؤسسة اًيت 

                                                           
1

 .16: َلس)توذايل(، اـلصحؽ اًساتق، ض 

2
: Marly (Pierre Grégoire), article précité, p.16 

3
: Cass.1 

er  
civ, 24 janvier 1995, Dalloz.1995, p.327. 

 .11هلال ؾن: َلس)توذايل(، اـلصحؽ اًساتق، ض

4
: Blamoutier (Jean-Marc) et Salphati (Jean-François), op.cit, p.35. 
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اذلاةل ظاًة اًخبٔمني مـصفة اكذعاذًة وكاهوهَة مضاهبة ًخغل اًيت حيوسُا ملسم ارلسمة ميثَوهنا.فِحوس ضف ُشٍ
1

.فضرعَة 

ظاًة اًخبٔمني ضف ُشٍ اذلاةل واًيت ثدساوى ووس َط اًخبٔمني من حِر اًىفاءت اًفٌَة متازش ثبٔزريا نثريا ؿىل ذزخة 

ابًيعَحةإلؿالم اـلعَوة، تي كس ثؤذي ٕاىل ٕاؾفاء وس َط اًخبٔمني من الاًزتام 
2

.وزمغ ُشا ثحلى حسوذ الاًزتام ابًيعَحة 

ة اصلاذََة  ا الاكذعاذي ضف ألسواق اًخجاًز ضف مثي ُشٍ اذلالث ختخَف حسة ظحَـة لك رشنة وجحم وضاظِا ومصنُز

 وارلازحِة.

حيخاح من  وثعحَلا ـلا س حق فلس زبٔث ٕاحسى اصلوائص اًلضادَة اًفصوس َة بٔن اـللاول اـلسؾي ًفرتط ؿَمَ اًساتق مبا -

ذسمة ثبٔمِيَة حمسذت، دعوظا ٕارا بٔذسان تـني الاؾخحاز بٔهَ ًُس مدخسبٔ ضف ُشٍ اـلِية.ومبوحة ذربثَ وما ٍمتخؽ تَ من 

حصض واهدداٍ اكن ابس خعاؾخَ بٔن ٌس خـؿل من وس َط اًخبٔمني بٔو رشنة اًخبٔمني راهتا ؾٌل ٌضاء من اس خفسازاث ثخـَق 

هجة اًيؼص ُشٍ بٔن ُشا اـللاول هفسَ كس س حق هل وبٔن اجصم ؾلس ثبٔمني ًخـَق تيفس ابرلسمة اًخبٔمِيَة اـللسمة، وما ًؤنس و 

ارلعص اـلؤمن مٌَ صلى رشنة ثبٔمني بٔدصى،ما ذفؽ اقلوكة ٕاىل اؾخحاز ما ذللَ من رضز ل ذذي ًوس َط اًخبٔمني بٔو رشنة 

اًخبٔمني ضف ٕاحسازَ، وؿىل اـللاول حتمي هخاجئ ثلعرٍي بٔو ٕاٌُلهل
3

. 

واتق اًـلسًة ٌَمؤمن هل ضف جمال اًخبٔمني واـلخـَلة تًضاظَ اـلِين جتـهل حيوس سٌلث رسعَة ًـول ؿَهيا ضف وؿَََ فٕان اًس

ثيفِشٍ ـلا ًفصط ؿَََ من اًزتاماث. وسايذت ؾن اذلنك اًساتق فلس كضت حموكة اًيلغ اًفصوس َة ضف حنك ًِا تبٔن كِام 

واـلخـَق تًضاظَ ضف اس خلالل معروغ ًيوي اًلِام تَ، ٌسلط  ظاًة اًخبٔمني إبجصام ؾلس ثبٔمني ساتق ٌَـلس حمي اًزناغ

حلَ ضف معاًحة رشنة اًخبٔمني ابًخـوًغ اسدٌاذا ٕلذالل اًوس َط ابًزتامَ ابًيعَحة ترضوزت بٔن ٌضمي اًـلس ضٌلن ُشا 

الاس خلالل وثفرس اقلوكة رعل مبـصفذَ اًساتلة ـلا جية بٔن ٌضمهل ؾلس اًخبٔمني ادلسًس
4

ًخبٔمني ضف ُشٍ .فاًزتام وس َط ا

 اذلاةل ًعحح تال كمية ٕارا زخت بٔن ظاًة اًخبٔمني ؿىل ذزاًة اتمة تـلس اًخبٔمني اطلي ٍصقة فَِ وحواهة اًضٌلن اـلخـَلة تَ.

                                                           
1
 : Faivre (Yvonne Lambert), Droit des assurances,10

e   
édition ,Dalloz1998 , p.110. 

2
 : Marly (Pierre Grégoire), article précité, p 01 .  

3
  : T.G.I.Dunkerque, 07décembre1983, JCP, 1985, n 

o
.20336. 

 .55هلال ؾن: كٌسًي)سـَس اًس َس(، اـلصحؽ اًساتق، ض

4
 : Cass.1

er
 civ, 10 décember1991, R.G.A.T. 1992, p.183. 

 .    51كٌسًي)سـَس اًس َس(،اـلصحؽ اًساتق، ضهلال ؾن: 
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وذما س حق خنَط ٕاىل بٔن اًـامي اقلسذ ًيعاق وحسوذ الاًزتام ابًيعَحة وإلؿالم ُو ظحَـة رسعَة ظاًة اًخبٔمني     

ًؤذي ٕاىل ادذالف ألحاكم اًلضادَة ضف جضسًس بٔو ختفِف مس ئوًَة وس َط اًخبٔمني ؾن ٕاذالهل ومسى ذربثَ اًفٌَة، ما 

 ابًزتامَ ابًيعَحة. 

 اـلعَة اًثاين: اذلسوذ اـلوضوؾَة ًإلًزتام ابًيعَحة.

خهبا ؾيس ثسذي اًوس َط ضف ٕاجصام ؾلس اًخبٔمني ًخـني ؿَََ بٔن ًبٔذش ؿىل ؿاثلَ تـغ الاؾخحازاث اًيت كس ٍىون س         

إلٌُلل ٔبو إلقفال بٔو هلط ارلربت اًفٌَة صلى ظاًة اًخبٔمني.وطلعل ؿَََ بٔن ًًدَ اًـمَي ٕاىل الاًزتاماث اًيت ثفصضِا ؿَََ 

 تيوذ اًـلس ونشعل مسثَ وما كس ٌس خحق من بٔكساظ وبٔن ٌسرص هل اكمي ذرباثَ اًفٌَة.

من خاهة اًـمَي، ًىن اًـساةل ثلذيض بٔن ل ٌسبٔل  ووضري ٕاىل بٔن اًوس َط ًَزتم مبثي ُشٍ الاًزتاماث ًخفاذي إلٌُلل

ؾن لك ٕاٌُلل من خاهة اًـمَي.وؿىل حس ثـحري بٔحس اًفلِاء اًفصوس َني فٕان ""اًوهَي اًـام ٔبو اًسمساز ل ًفصط ؿَهيم 

 l'agent général ou le courtier n'ont pas l'obligation d'être desبٔن ٍىوهوا ذرباء ؿاـلَني 

techniciens universels  ومتاص َا مؽ رعل، وحة ؿىل لك من اًعصفني سواء اًـمَي ٔبو وس َط اًخبٔمني بٔن ًـصف .

ؿىل ألكي اذلس ألذىن من الاًزتاماث اـلفصوضة ؿَََ حسة ظحَـة اًـلس دعوظا ظاًة اًخبٔمني اطلي جية بٔن ًخبٔنس 

س خوى ذذهل وظحَـة وضاظَ وظحَـة مثال من رضوزت وحوذ ثياسة تني اًلسط اطلي ميىٌَ بٔن ًسفـَ ابًًس حة ٕاىل م 

س ثلعَخَ.  ارلعص اطلي ًٍص

نٌل ل ٍىون وس َط اًخبٔمني جمرب ؿىل اًخحلق من ثرصحياث اـلؤمن هل،فِو معاًة تحشل جمِوذ ًخوفري اًخلعَة اًخبٔمِيَة 

اثَاـلياس حة،ذون بٔن ٍىون مس ئول ؾن الأكرًة اًيت ثعسز ؾن اـلؤمن هل يسء اًيَة ٔبو اًخحلق من حصة مربز
1

ؤًس  .ًو

.خاء فَِ بٔن اًوهَي اًـام ًعرنة اًخبٔمني كري مَزم ابًخحلق 0543ُشا،حنك ظاذز ؾن اصلائصت ألوىل ٌَمحوكة اًيلغ ؿام 

 l'agent généralمن هعاق وحصة إلؿالن اًعاذز من اـلؤمن هل حِر بٔن ؾلس اًخبٔمني من ؾلوذ حسن اًيَة

d'assurance n'est pas tenu de vérifier l'étendue et l'exactitude des déclarations de l'assuré 

le contrat d'assurance étant conclu de bonefoi
2
 

                                                           
1
: Faivre (Yvonne Lambert), op.cit, p.110. 

2
: Cass.1

er
civ, 13janvier 1987, R.G.A.T, 1987, P.160. 
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لة ابرلعص.ٕار جية بٔن ًـصف و اهعالكا من مدسٔب حسن اًيَة ًخـني ؿىل اـلؤمن هل إلؿالن ؾن لك اًؼصوف اـلخـَ        

يك  .ًو و ارلعص اطلي هيسف اًخبٔمني ٕاىل ضٌلن بآثٍز اـلؤمن جلك ذكة حسوذ وهعاق الاًزتام اطلي س َبٔذشٍ ؿىل ؿاثلَ،ُو

لك اًؼصوف اًِامة اًيت ميىن بٔن حىون مؤثصت فَِ، -كدي اًخـاكس–ًخحسذ ارلعص ؿىل وخَ اصلكة،وحة بٔن ًـصف اـلؤمن 

.ٕاما ٔلهنا كس جسخة حتلل  َ وٕاما ٔلهنا كس ثؤذي ٕاىل ثفارف بآثٍز

س مـصفذَ من ػصوف مذـَلة ابرلعص من ذالل ٕاحصاءاث اًخحلِق اًيت  وزمغ بٔن اـلؤمن ًحشل هجسا ٌَحعول ؿىل ما ًٍص

ًلوم هبا بٔومن ذالل وس َعَ بٔو منورح ظَة اًخبٔمني اـلـس طلعل.ٕال بٔهَ رمٌل تَلت اصلكة ضف حتصايث اـلؤمن، فَن ٌس خعَؽ 

ش ظوزت حلِلِة ؾن ارلعص ماؾل ٌساؿسٍ ظاًة اًخبٔمني ضف ُشا اًضبٔن، وثضلك ثَلايئ إبؿالمَ تبًٔة ػصوف مؤثصت بٔن ًبٔذ

ضف ارلعص سواء اكهت موضوؾَة بٔو رسعَة
1

. 

طلعل فٕان كواهني اًخبٔمني ثضؽ ؿىل ؿاثق ظاًة اًخبٔمني اًزتاما مؤذاٍ بٔن خيعص اـلؤمن من وكت ٕاجصام اًـلس جلك اًؼصوف 

رلعص، واًيت ٍىون من صبهٔنا بٔن ثؤثص ضف كصاز اـلؤمن، ٕاما ابًًس حة ًلدول اًخبٔمني بٔو زفضَ وٕاما ابًًس حة اـلخـَلة اب

ٌَعروظ اًيت س َلدي اًخبٔمني ؿىل بٔساسِا.نشعل ل ٍىون ظاًة اًخبٔمني مَزم إبؿالم اـلؤمن حبلِلة ارلعص اـلؤمن مٌَ 

ص واًيت من صبهٔنا سايذت حسامة ارلعص اـلؤمن مٌَفلط  تي ٍىون مَزم إبؿالمَ جلك اًؼصوف اـلؤثصت ضف ارلع
2

. 

وثعحَلا طلعل ذزح اًلضاء ؿىل اًخفصكة تني حاًيت حسن هَة وسوء هَة ظاًة اًخبٔمني ضف حتسًس هعاق اًزتام اًوس َط 

ا وًىٌَ مؽ رعل ؾل ًـَهنا كاظسا  قش ابًيعَحة.فٕارا اكن اـلؤمن هل يسء اًيَة ٔبي ًـؿل تؼصوف ارلعص وتبطٔمَهتا وبٔثُص

اـلؤمن واذلعول ؿىل رشوظ بٔفضي ٌَخـاكس، فٕان وس َط اًخبٔمني ضف ُشٍ اذلاةل ل ًـس مس ئول وضف اـللاتي ًخـصط 

                                                                                                                                                                                     

.16هلال ؾن: كٌسًي)سـَس اًس َس(، اـلصحؽ اًساتق، ض
 

1
سوزاي، اًس ية -ذمضق "، جمةل اًصادس اًـصيب،  إلحتاذ اًـصيب ٕلؿاذت اًخبٔمني،: حيي )ؾحس اًوذوذ(، ""اًزتاماث ظاًة اًخبٔمني تعحة اًحَاانث ؾن ارلعص" 

 (.06، 05، ض ) 0543، 02اًصاتـة، اًـسذ 

2
: Le Tourneau (Philipe) et Cadiet (loic), op.cit, p.425, n

o
 1571.   
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و تعالن اًـلس وما ٌس خددـَ من  60اـلؤمن هل يسء اًيَة ٌَجزاء اـليعوض ؿَََ ضف اـلاذت  من كاهون اًخبٔمني اًفصويس ُو

حصماهَ من لك حق ضف اًخـوًغ
1

 بٔمني ٕازحاث سوء هَة ظاًة اًخبٔمني جاكفة ظصق إلزحاث. .وٍىون ًعرنة اًخ

ا ؿىل فىصت ارلعص صلى اـلؤمن فؿل  بٔما ٕارا اكن اـلؤمن هل حسن اًيَة ل ًـؿل تؼصوف ارلعص ٔبو ًـَمِا و ل ًسزك ثبٔزرُي

ضف اًوس َط ثيخَِ ًـَهنا.ضف ُشٍ اذلاةل ٍىون وس َط اًخبٔمني مس ئول ؾن ٕاذالهل ابًزتامَ ابًيعَحة.رعل بٔن اًلضاء ًفرتط 

اـلؤمن هل ٕاىل اًحَاانث اـلخـَلة ابرلعص واًيت ل ًسزك بٔطمَهتا حبنك ذربثَ وكسزثَ اًفٌَة ابًيؼص ٕاىل ملذضَاث لك معََة 

ثبٔمِيَة ؿىل حسى
2

.  

 ارلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامتة:

بٔمِيَة جنس اًلضاء و ضف سخِي حتلِق بٔكىص حٌلًة ذمىٌة ٌَمؤمن هلم ابؾخحازضم اًعصف اًضـَف ضف اًـالكة اًخ         

اًدعرًؽ ؿىل حس سواء ًخوسـان ضف هعاق الاًزتاماث اـلَلات ؿىل ؿاثق وس َط اًخبٔمني ابؾخحاٍز حمرتفا، تي وجضسذ 

و  و ابجياس من ذالل ذزاسة بضٔم اًزتام ؿىل ؿاثق وس َط اًخبٔمني ُو شا ما حاوًيا ثوضَحَ ًو اـلس ئوًَة ضف ُشا افلال ُو

ص و حُو وػَفة اًوساظة ضف اًخبٔمني. ضف اـللاتي وٕان نيا منَي ٕاىل ثسؾمي حٌلًة مس هتَيك اًخبٔمني ٕال  اًزتامَ ابًيعَحة ُو

بٔهيا ىصى ومن مٌعَق اًـساةل بٔن ل ًخـسف اـلعرغ ضف حق حمرتضف اًخبٔمني، تي جية بٔن حياول ذَق ثواسن تني  ال 

 اًعصفني من حِر الاًزتاماث اًلاهوهَة .

 

 

 

 

 

                                                           
1

 (.06، 05: حيي) ؾحس اًوذوذ(، اـللال اًساتق، ض) 

2
 .11ؽ اًساتق، ض: كٌسًي)سـَس اًس َس(، اـلصح 
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 كامئة اـلصاحؽ:

 ٌَلة اًـصتَةاب   بٔول:

  اًس هنوزي)ؾحس اًصساق بٔمحس(، اًوس َط ضف رشخ اًلاهون اـلسين ادلسًس، ادلزء اًساتؽ)اًـلوذ اًوازذت ؿىل

 .0554اًـمي(، افلضل ألول، اًعحـة اًثاًثة اـليلحة، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة،تريوث، 

  ة(، ذون انرش، جن دصوف)ؾحس اًصساق(، اًخبٔمِياث ارلاظة ضف اًدعرًؽ ادلزائصي، ادلز ء ألول)اًخبٔمِياث اًرًب

6116 . 

 ذزاسة ملازهة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، -ؾحس اًـال)مسحت َلس َلوذ(، اـلس ئوًَة اـلسهَة ًوس َط اًخبٔمني

6110. 

  ؿًل حسن)سوسان(، مس ئوًَة اًوهَي ابًـموةل ٌَيلي) ضف اًيلي اصلاذًل واصلويل ومذـسذ اًوسادط(، مًضبٔت

ة. اـلـازف،  إلسىٌسًز

  ،0555معصان )اًس َس َلس(، افلموؿة اًـمََة ًٔلحباج اًلاهوهَة، ذاز اـلعحوؿاث ادلامـَة. 

  كٌسًي)سـَس اًس َس(، اـلس ئوًَة اـلسهَة ًعراكث اًخبٔمني)ضف ضوء ؾلسي اًخبٔمني واًواكةل(، ذاز ادلامـة ادلسًست

ة،   6111ًٌَعر، إلسىٌسًز

 َذزاسة ملازهة، ذاز اًفجص ًٌَعر واًذؼوسًؽ،اًلاُصت،  -حة ضف هعاق ؾلوذ ارلسماث َلس )توذايل(، الاًزتام ابًيع

6111. 

 اـللؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالث: 

  حيي)ؾحس اًوذوذ(، اًزتاماث ظاًة اًخبٔمني تعحة اًحَاانث ؾن ارلعص، جمةل اًصادس اًـصيب، إلحتاذ اًـصيب ٕلؿاذت

 .0543ؾعر، سوزاي، اًس ية اًصاتـة، اًـسذ اًساذش-اًخبٔمني، ذمضق

 :اًيعوض اًلاهوهَة

  اـلؤزد ضف  11-12اـلخضمن كاهون اًخبٔمِياث اـلـسل واـلمتم ابًلاهون زرف 0551ًياٍص 61اـلؤزد ضف  13-51ألمص زرف

 ًخـَق ابًخبٔمِياث. 6112فرباٍص 61

  ذ وألََُة اطلي حيسذ رشوظ مٌح وسعاء اًخبٔمني الاؾامت 0551بٔنخوجص 51اـلؤزد ضف 511-51اـلصسوم اًخيفِشي زرف
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 اـلِيَة وحسحَ مهنم وماكفبهٔتم ومصاكدهتم.

  اـلخضمن اًلاهون ألسايس ٌَوهَي اًـام ٌَخبٔمني. 0551بٔنخوجص 51اـلؤزد ضف 510-51اـلصسوم اًخيفِشي زرف 

   ة. 6111ًوهَو  65اـلؤزد ضف  16-11اًلاهون زرف  اطلي حيسذ اًلواؿس اـلعحلة ؿىل اـلٌلزساث اًخجاًز

   اطلي حيسذ هَفِاث ورشوظ ثوسًؽ مٌخوخاث اًخبٔمني ؾن  6113ماي66اـلؤزد ضف  015-13فِشي زرفاـلصسوم اًخي

ق اًحيوك واـلؤسساث اـلاًَة وما صاهبِا وص حاكث اًخوسًؽ ألدصى.  ظًص

 ابٌَلة اًفصوس َة   اثهَا:

- Les ouvrages: 

 1)-Blamoutier (Jean-Marc) et Salphati (Jean-François),La responsabilité des agents 

généraux et courtiers d'assurance,l'argus,1984.  

 2)-Le Tourneau (Philippe) et Cadiet (Loic), Droit de la responsabilité, 

Dalloz1996.  

 3)-Faivre (Yvonne Lambert), Droit des assurances,10
e   

édition,Dalloz1998. 

 4)-Merrouche (Mohamed),Le guide de l'agent général d'assurances, Dar El-

Houda, Algérie, 2002. 

Les articles: 

 Marly ( Pierre Grégoire), L'obligation d'information des intermédiaires 

d'assurance, Lamy droit civil, septembre 2006. 

 Les lois : 

 -Code des assurances français. 
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ة هكسذي ًخجس َس اًخمنَة اًضامةل " حاةل ادلزائص"  اذلاخة إلسرتاثَجَة ٌَخمنَة إلذاًز
 توكاسي ؾحس اًلاذز، خامـة مس خلامن اصلنخوز/

                                                      

 ملسمة:

ة ٔكساش وحموز ًخحلِق اًخمنَة اًضامةل، ٕار ثخلَا ُشٍ اًوزكة مـادلة موضوغ اًرضوزت إلسرتاثَجَة ٌَخمنَة إلذا        ًز

ني، وًـي  ة ابُامتم ابًف صلى اًىثري من اكلخعني واصلازسني دعوظا مهنم اًس َاس َني وإلذاًز حؼي موضوغ اًخمنَة إلذاًز

اقلَعة  ما وصل ُشا الاُامتم ُو ٕاميان لك من اصلوةل واـلواظن تبطٔمَة ٕاحساج اًخمنَة واهـاكساهتا ؿىل خمخَف افلالث

ابـلواظن، ؿىل بٔن ُشا ألذري ُو اـلس خفِس ألول واٍهنايئ من بآثز اًخمنَة، ومن رعل ثؼِص بٔطمَة إلذازت اـليفشت ٌَخمنَة، 

ا ٕاذازت هتسف ٕاىل حتلِق اًخمنَة اًضامةل وثخوخَ ٕاىل  وحزذاذ بٔطمَة ُشٍ ألذريت لكٌل اجتِت ٕاىل إلذازت اًـامة، ؿىل اؾخحاُز

 ًـام.حتلِق اًعاحل ا

ذالل مٌخعف اًلصن اـلايض حسزت مصحةل ُامة، هدِجة ٌَخعوزاث الاكذعاذًة والاحامتؾَة اًيت بٔؾلدت  حِر بٔهَ      

اذلصتني اًـاـلَخني، وحعول اًـسًس من ذول اًـاؾل اًثاًر ؿىل اس خلالًِا، ٕار وخسث ُشٍ اصلول هفسِا بٔمام حتسايث 

ا ٕاىل اًخمنَة اًضامةل اًيت جضمي مجَؽ كعاؿاث اصلوةل وبٔوخَ وضاظِا، وُو ما ًخعَة  وزُاانث خسًست، فاجتِت بٔهؼاُز

من ُشٍ اصلول اًلِام مبجِوذاث هحريت وؿىل اكفة اـلس خوايث، ذما حـي إلذازت ضف ُشٍ اصلول ل حىذفي مبجصذ اًلِام 

َِا ثخعسى لحذَاخاث خسًست ابٔلذواز اًخلََسًة ًإلذازت اًـامة اـلمتثةل ضف اذلفاع ؿىل اًيؼام وألمن واًعحة، تي حـ 

اـلمتثةل ضف وػَفة اصلوةل اـلـادضت، واًيت ثلوم ؿىل اًىفاءت، ٕار ثـحبٔ اكفة ظاكهتا اًخعرًة واـلاذًة وثوهجِا حنو سايذت إلهخاح 

 اًلوسم، واًخوسؽ ضف ارلسماث اًـامة. 

 ٌَمجمتـاث اًيت ثًضس اًصطف واًخعوز ؿرب طلعل فٕان حتسني ألذاء ضف اـليؼٌلث اًـامة بٔظحح ٌضلك حتساي ؾؼامي         

جصامج اًخمنَة ضف ص ىت افلالث، ٕار ثـخرب اـليؼٌلث اًـامة اـلضازك اًفـال ضف اكفة معََاث اًخمنَة، وؿَََ ٕار ؾل جتس اـليؼٌلث 

َِ ادلزائص اًـامة سخَِِا ٕاىل اًخحسني واًخعوٍص بٔؿاكت لك مٌاصط اًخمنَة ؾن تَوػ بُٔسافِا، وُو ألمص اطلي رشؾت ف 

ا إلذازي، ورعل ابًيؼص ٕاىل اًخحسايث اًيت  مؤدصا، حماوةل مهنا ٕاحساج ثلَرياث وٕاظالحاث ؿىل مس خوى هجاُس

بٔظححت ثفصضِا اًحُئة اصلاذََة وارلازحِة، زمغ بٔن ُشٍ ادلِوذ اكهت كس تسبهٔتا ادلزائص مٌش الاس خلالل واًيت اكهت 

ة اـل   س خلةل.هتسف بٔساسا ٕاىل تياء إلذازت ادلزائًص

 من ُشا اـليعَق ًثوز إلصاكل اًخايل:       

ة اتخلاءا ًخجس َس وحتلِق اًخمنَة اًضامةل؟، وثخفصغ ؾن إلصاكل اقلوزي اًساتق  ما مسى حاخة إلذازت ٌَخمنَة إلذاًز

 ٍلوؿة من ألس ئةل ألدصى مهنا:

ة، ومبارا حمتزي ؾن اـلفاُمي ألدصى اـلضاهب ة مـِا اكٕلظالخ إلذازي واًخعوٍص إلذازي واًثوزت ما مفِوم اًخمنَة إلذاًز

ة؟  إلذاًز
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ة وما ذوزُا ضف حتلِق اًخمنَة اًضامةل؟  ما يه افلالث ألساس َة ٌَخمنَة إلذاًز

ة وزظس بٔؾعاهبا؟   هَف ميىن ثلِمي ادلِوذ اـلحشوةل من ظصف ادلزائص ضف سخِي إلظالخ واًخمنَة إلذاًز

 عصوخ، وحتََال ًٔلس ئةل اـلمترضة ؾيَ، ًمت اـلصوز ؿرب ألكسام اًخاًَة ٌَوزكة:ٕاخاتة ؾن إلصاكل اـل    

ق مـَ تحـغ اـلععَحاث. ة واًخفًص  اًلسم ألول: ضف مفِوم اًخمنَة إلذاًز

ة وذوزُا ضف حتلِق اًخمنَة اًضامةل.  اًلسم اًثاين: افلالث ألساس َة ٌَخمنَة إلذاًز

ة: ثلسمي ٌَجِوذ وزظس ًٔلؾعاة. اًلسم اًثاًر: ادلِوذ اـللسمة من  ظصف ادلزائص ضف جمال إلظالخ واًخمنَة إلذاًز

 ذامتة.

ق مـَ تحـغ اـلععَحاث. ة واًخفًص  اًلسم ألول: ضف مفِوم اًخمنَة إلذاًز

و ما سال ضف ظفوًخَ اـلحىصت، وحيخاح ٕاىل هج       ة من اـلفاُمي اـلس خحسزة ضف إلذازت، ُو وذ ؿَمَة ثـخرب اًخمنَة إلذاًز

ةل ألوىل مذساذال وحىت  هحريت ًخبٔظَهل وًححر لك اًؼواُص واًامنرح اـلخـَلة إبذازت اًخمنَة، نٌل بٔهَ كس ًحسو اـلفِوم ٌَُو

ة.......ٕاخل. ة ألدصى، اكًخعوٍص إلذازي، إلظالخ إلذازي، اٍمنو إلذازي، اًثوزت إلذاًز  مرتاذفا ٌَىثري من اـلفاُمي إلذاًز

و ٕاؿاذت ثيؼمي ادلِاس إلذازي ٌضلوةل ذلي اـلضالك ٕار         جس خزسم لك من ُشٍ اـلفاُمي ًإلصازت ٕاىل موضوغ واحس، ُو

اًيت ثـرتط ٕاذازثَ ٌَخمنَة، نٌل ثـين مجَـِا ٕاحساج ثلَرياث ٕاجياتَة مذفاوثة ألتـاذ ضف ادلِاس إلذازي اًلامئ، ٕال بٔن بٔضم ما 

ا من ا ة ؾن كرُي ـلععَحاث جحم وهوؾَة وحست اًخلَري واًخعوٍص، واس خزسام وسادي وبٔساًَة رعل ميزي اًخمنَة إلذاًز

اًخلَري، وحتلِق ما ًخوذاٍ من بُٔساف، حِر بٔن ُياك جسَسال سمٌَا ًِشٍ اًـمََاث اتخساء من إلظالخ إلذازي مث 

 .1اًخعوٍص إلذازي، مث اًخحسًر إلذازي، فاًخمنَة إلذاًزة

ازت ضف اًحساًة ٕاىل مفاُمي إلظالخ إلذازي، واًخعوٍص إلذازي، مث اًخـصجي ثيشء من ومٌَ ل تبٔش من إلص      

ة.  إلسِاة ؿىل مفاُمي وبٔساس َاث اًخمنَة إلذاًز

 مفِوم إلظالخ إلذازي:-0

حثون ًـخرب إلظالخ إلذازي من اـلفاُمي اًيت لكت زواخا هحريا ضف ٔبذتَاث ؿؿل إلذازت اًـامة، حِر ظصحَ اًحا      

وحي ـلضالكث ُشٍ ألذريت، من ادذاللث وفساذ واحنصافاث سَوهَة، ٕار ًـصفَ اًحـغ تبٔهَ حتسني مس خوى خمصخاث 

ادلِاس إلذازي اس هتسافا رلسمة اـلواظن ومتاص َا مؽ ألُساف اًلومِة، ٔبو ُو اًخحسن اـلس متص ًٔلذاء اًدضلًَل ٌَلعاغ 

 .2اذلىوسم

                                                           
1

 .05(، ض. 6115)ذمضق: ذاز اًصضا ًٌَعر، الاظالخ الاذازي، اًفىص واـلٌلزسة. اذلاح ؿازف ذايل، 

2
ص الاذازي  وذوزُا ضف ثـٍزز الامن اًوظين. فِعي جن مـَغ بٓل مسري،  ، اظصوحة ذنخوزاٍ، خامـة  انًف)اًصايط(، اسرتاثَجَاث الاظالخ واًخعٍو

 .10ض. 
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اًصامِة ٕاىل ٕاساةل ذَي ما ضف اًيؼام إلذازي، بٔي بٔهَ ًبٔذش تـسا سمٌَا وماكهَا ًحسٔب تحساًة  نٌل ًـين ٍلوؿة إلحصاءاث      

ارلَي وًًهتيي جهناثَ، ٕار ثحسبٔ ُشٍ إلساحة ٌَزَي ابًخيؼمي اًـمًل ٌَجِاس إلذازي ضف اصلوةل، من حِر حىوًيَ وسري 

 سة اًصص َست اًيت ًلوم ؿَهيا إلظالخ.اًـمي فَِ، حبَر حىون بٔضم ؾيادض ُشا اًخيؼمي اًـمًل، زمس اًس َا

 مفِوم اًخعوٍص إلذازي: -6

و بٔحس سٌلث اًـرص حبَر ل حاكذ         ة، ُو ٌس خزسم اًخعوٍص إلذازي ضف اًىثري من ألحِان مصاذفا ٌَخمنَة إلذاًز

ؽ بٔو جصامج ٌَخعوٍص إلذازي، ٕار ًـصف تبٔهَ اًخحسني ضف ادلِاس الٕ  ذازي ابـلـىن اـلَاكهَيك ختَو مٌؼمة من وحوذ مضاًز

، وطلعل فِو معََة خمععة وموهجة هتسف ٕاىل 1واًَِلكي، وكاًحا ما ٍصنز ؿىل اًحـس اًخلين واًفين ضف ادلِاس إلذازي

ٕاحساج ثلَرياث هوؾَة وهكَة وصامةل وحزدَة ضف هؼم وبٔساًَة معي ادلِاس إلذازي وبمٔناظ وضواتط اًسَوك فَِ، من 

ة، مضن مـعَاث تَئِة وسمٌَة  بٔخي سايذت وكسزت فـاًَة ُشا ادلِاس ؿىل حتلِق ألُساف الاكذعاذًة والاحامتؾَة وإلذاًز

 .2مـَية

 ومٌَ ثخوافص صلًيا زؤًخان ٌَخـامي مؽ اًخعوٍص إلذازي وٌُل:      

 زؤًة ثخـامي مؽ اًخعوٍص إلذازي مبـياٍ اًخلََسي ادلزيئ اطلي ًلرتة من مـىن إلظالخ إلذازي.-بٔ 

ة واًخمنَة اًضامةل.زؤ-ة  ًة ثخـامي مـَ مبـياٍ اذلسًر اًلكي ابؾخحاٍز رزاؿا زدُسا ٌَخمنَة إلذاًز

ًىن من اـلؤنس بٔن اًخعوٍص إلذازي هيسف ذامئا ٕاىل اًخىِف مؽ اًحُئة وما ثفصضَ من مس خجساث، وابًخايل فِو        

اث اًس َاس َة والاحامتؾَة والاكذعاذًة واًـَمَة، انتؽ من اًحُئة اًيت ًوخس فهيا، فِو ًخعَة مضازنة ؿامة ٌَمؤسس

واًخعوٍص ًُس ابًـمََة اًوكذَة تي معََة مس متصت ثخلري تخلري اًؼصوف، وضف هفس اًوكت ابًلسزت ؿىل اًخًدؤ اـلس خلدًل 

 ابلحذَاخاث واـلضالكث اًيت ميىن بٔن ًخـصط ًِا ادلِاس إلذازي.

ة:  -5  مفِوم اًخمنَة إلذاًز

ني، رعل بٔن ُشا ثـخرب         ة من اـلفاُمي اذلسًثة وسخِا ملازهة مؽ مفِوسم إلظالخ واًخعوٍص إلذاًز  اًخمنَة إلذاًز

س من اًخحسني وادلوذت واًفـاًَة ضف ثيؼمي إلذازت اًـامة وارلسمة اًـمومِة، وطلعل فِو  اـلفِوم ًـخرب هدِجة ٌَححر ؾن مًز

اتلني، ٕار ثـصف تبهٔنا ألوضعة واًـمََاث اـلس خزسمة لسدامثز اـلوازذ ًشُة ٕاىل ما ُو بٔتـس من  ال اـلفِومني اًس

اًخعرًة واـلاذًة اـلخاحة تبٔساًَة ؿَمَة، ضف ضوء حمسذاث ومـعَاث اًؼصوف اًحَئِة اقلَعة، ًخحلِق ألُساف اًـامة 

إلذازي ٌضلوةل، تـس ٕاحساج اـلمتثةل ضف ثوفري اًسَؽ وارلسماث ابًنك واًيوغ، وعَحاث ؿامة ٌَمجمتؽ، من كدي ادلِاس 

 .3اًخلَرياث واًخعوٍصاث ضف ألمناظ واًضواتط اًسَوهَة اًيت ًخضمهنا

                                                           
1

 .33، ض. َاـلصحؽ هفس. 

2
ة. موىس اٌَوسي،   .10(، ض. 6116)ؾٌلن: ذاز وادي ًٌَعر، اًخمنَة الاذاًز

3
ص الاذازي. حسن اصلوزي،   .05(، ض. 0541) ؾٌلن، مجـَة اـلعاتؽ اًخـاوهَة، اًخمنَة واًخعٍو
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ة، ضف         ة ؿىل بٔهنا رعل ادلِس اًِاذف ًخعوٍص وحمنَة اًلسزاث إلذاًز نٌل ًشُة اًىثريون من فىصوا ضف اًخمنَة إلذاًز

َة، ابًلسز اطلي ثعحح فَِ ٕاذازت اًخمنَة راث نفاءت وفـاًَة ذمزيت ضف اـلؤسساث وألهجزت اـلـيَة تدٌفِش اـلعروؿاث إلمناد 

حتسًس ألُساف، وادذَاز اًحسادي، وزظس ألس حلِاث اًالسمة ٌَرعط واًربامج إلمنادَة، ووضـِا ؿىل ضوء هؼم مذاكمةل 

 .1موضؽ اًخيفِش اًـمًل

ة ؿىل        فاث اًضامةل اًيت بٔؾعَت ٌَخمنَة إلذاًز بٔهنا معََة ثلَري مس متص، خمعط، مربمج، وفلا ـلهناح  ومن اًخـًص

ة وثسؾميِا، وثعوٍص اًيؼم واًَِالك اًخيؼميَة، وبٔساًَة اًـمي،  حمسذ وتعوزت مٌؼمة، هيسف ٕاىل حمنَة اًلسزاث إلذاًز

حامتؾي اـلالمئ وظلي ذوافؽ اًـامَني واجتاُاهتم، وزفؽ مس خواضم اًلِاذي واًوػَفي واًثلاضف، وذَق اـلياد اًخيؼميي والا

ًإلتساغ والاتخاكز، وحي اـلضالك، وثـٍزز اًثلة اـلخحاذةل واًخـاون تني ألفصاذ وحٌلؿاث اًـمي، واًخفاؿي إلجيايب تني 

اـلؤسساث وتُئاهتا، من بٔخي ثعوٍص ادلِاس إلذازي، ًالهخلال تَ من حاًخَ اًصاُية ٕاىل حاًخَ اـلس خلدََة، ًعحح فهيا بٔزفؽ 

رمامَ وذمازسة وػادفَ، وًعحح اًخيؼمي بٔؿىل فـاًَة ضف حتلِق بُٔسافَ إلمنادَة، وبٔوفص ملسزت ؿىل حتمي ٔبؾحاء نفاءت ضف بٔذاء 

 .2ومذعَحاث ثيفِش دعط اًخمنَة اًضامةل، وبٔنرث ثبٔزري ضف ٕاحساج اًخلَري وٕاحصاس اًخلسم الاكذعاذي والاحامتؾي اـلعَوة

ة ثـخرب معََة مس         خحلِق رعل فٕاهنا ثـمتس  ؿىل وطلعل فاًخمنَة إلذاًز متصت ضف مواهحة اـلخلرياث اًحَئِة واًخيؼميَة، ًو

ة، واـلياد اًخيؼميي، واًؼصوف اًحَئِة، نٌل ميىن اٍمتَزي ضف ُشا اًعسذ تني  اًـيادض ألساس َة اًخاًَة: اـلِازاث إلذاًز

ة، احسٌُل ثلََسي والٓدص حسًر.  مـيَني ٌَخمنَة إلذاًز

ة حتوكِا مربزاهتا اًحَئِة واًزمٌَة ويهفاـلفاُمي         :3اًخلََسًة ٌَخمنَة إلذاًز

ثبٔهَس اـلفاُمي اًخلََسًة ؿىل ادلاهة اًصمسي، إكذذال ثـسًالث ؿىل اًلواهني اًسادست ضف ادلِاس إلذازي، بٔو اًخلِس  -بٔ 

 فا ٕاذازاي.ابًلواهني اًيافشت ذون اًيؼص ٌَـوامي اًسَوهَة، واؾخربث خماًفة ادلاهة اًصمسي ختَ

ٕاس خلالل ادلِاس إلذازي واهـزاهل ؾن بٔي مؤثص تُ ي ٔبو اكذعاذي بٔو احامتؾي بٔو س َايس، وطلا فٕان مضالك ادلِاس  -ة

 إلذازي جضلك طموما ذاذََة ل ذذي ٌَحُئة فهيا.

حهتا. -ح  اًيؼصت اـلَاكهَىِة ًإلوسان، ٕار بٔهنا ثـخرٍب بةٓل ميىن ًإلذازت كًو

ا من اًـمي اـلَ -ذ ة، ومتسىِا ابدلاهة اـلىذيب، والاؾامتذ ؿىل إلزجتاًَة والاحهتاذ ذَُو ساين ضف مواهجة اـلضالك إلذاًز

 اًضريص ضف مـادلة ثغل اـلضالك، واًلِام ابٕلظالخ إلذازي.

ة فلس متزيث تؼ         :4ٔبما اـلـاين اًـرصًة ٌَخمنَة إلذاًز

                                                           
1

ة وثعحَلِة. ؾحس اًِاذي حسني اهلمساين،  ة ضف ازلِوزًة اٍمييَة، ذزاسة هؼًص  .65(، ض. 0545ٍمين، ) ااًخمنَة الاذاًز

2
 .03)تريوث(، ض. سَسةل  اًثلافة اًلومِة، حمنَة اًخزَف واذازت اًخمنَة. اسامة ؾحس اًصمحن، 

3
ة، الاذازت اًـامة. ٔبهصم ًوسف َلس،   .55(، ض. 0530)اًلاُصت: احتاذ مجـَاث اًخمنَة الاذاًز

4
ة واصلول اًيامِة. رمسي حسن سوًَف،   .05-00(، ض ض . 0555ز جمسلوي ًٌَعر واًخوسًؽ، )ؾٌلن: ذا اًخمنَة الاذاًز
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 كصاظي.ُميية اـلفاُمي اصلميلصاظَة هحسًي ٌَفىص اًحريو -بٔ 

 جصوس ٕاُامتم ادلِاس إلذازي ابزلِوز واًسـي ًخحلِق ثفضَالثَ ومذعَحاثَ. -ة

ٕاؾامتذ إلذازت ؿىل اصلزاساث اًسَوهَة، وٕاؾعاء ألطمَة اًحاًلة ٕلوساهَة إلوسان، وبٔثص اًصوخ اـلـيوًة ؿىل اًـمي،  -ح

 ونشا إلؿرتاف ابدلواهة اًالزمسَة ضف الثعالث واًخيؼاميث.

 حاغ ألساًَة اًـَمَة ضف اًححر ؾن بٔس حاة اًخزَف إلذازي. ٕاث  -ذ

وـلا اكهت ثـخرب إلذازت مبثاتة اًلعة اًصويح ضف اًيؼام إلهخايج والاكذعاذي ٔلي جممتؽ هَفٌل اكن ثلسمَ، فٕاهنا       

واًخحـَة ضف حال فضَِا  جساضم ضف اًصفؽ تـجةل اًخلسم ٕاىل ألمام، وضف هفس اًوكت ميىن بٔن جساضم ضف ثـمَق ُوت اًخزَف

ا  .1وثـرُث

ة حزء بٔسايس من دعط اًخمنَة وحموز فـال وتـس زدُس ضف ٕاسرتاثَجَة اًخمنَة اًضامةل،          فاًخمنَة إلذاًز

ة اًيت ل تس من ثحًهيا، ما يه سوى ٕاسرتاثَجَة حزدَة من ٕاسرتاثَجَة بمٔع وبمٔشي يه  فٕاسرتاثَجَة اًخمنَة إلذاًز

 .2خمنوًة اًضامةل بٔو اًلكَة تبٔتـاذُا اكلخَفةإلسرتاثَجَة اً 

ة واًخمنَة اًضامةل ما حللذَ ذول نثريت ل متغل موازذ، ًىن        ول هسل ضف ُشا اًعسذ ؿىل اًـالكة تني اًخمنَة إلذاًز

اؾل ويه اًَاابن، تفضي ٕاذازهتا اًواؾَة واًىفؤت حللت زاكئز منو ؿاًَة، وازثفـت ٕاىل ذزخاث سغل اًخعوز واذلضازت ضف اًـ

شا ًسؾوان ٌَحسًر ضف كسم موايل ؿىل افلالث ألساس َة  ُوًيسا وماًزياي...اخل، ومٌَ فاًخمنَة بٔساش اًخمنَة اًضامةل، ُو

ة.  ٌَخمنَة إلذاًز

ة وذوزُا ضف حتلِق اًخمنَة اًضامةل.  اًلسم اًثاين: افلالث ألساس َة ٌَخمنَة إلذاًز

ٕلذازي ضف اصلول اًيت حللت هلةل حمنوًة مـخربت، وجتازة إلظالخ ألدصى اـلخـرثت، ثسؾوان ٕان جتازة إلظالخ ا        

ٕاىل الاس خًذاح بٔن ٕاظالخ ادلِاس إلذازي ًيك ًيجح ًًدلي بٔل ًسوز ضف فغل مٌفعي ؾن اًس َاساث واًربامج اًخمنوًة، 

ِاس إلذازي ذوزا ُاما ضف ذمع اًخحول ضف وٕال فَن ٍىون ًِشا إلظالخ ثوهجا اسرتاثَجَا، وحِيئش ًؤذي ٕاظالخ ادل 

اًس َاساث اًخمنوًة والاكذعاذًة، وضف ثـٍزز كسزت ادلِاس الاذازي ؿىل ٕاذازت ُشٍ اًس َاساث  ٕاذازت فـاةل ثلوذ ٕاىل كاايهتا 

 اـلصحوت. 

ة اًيت جية اًرتنزي ؿَهيا ما ًًل:         ومن افلالث اًصدُسة ٌَخمنَة إلذاًز

 َة واًوػادفِة:افلالث اًَِلك -بٔ 

                                                           
1

 .04، ض. مصحؽ ساتق. اسامة ؾحس اًصمحن، 

2
ة،" . ؾحس اًصمحن ثُضوزي،   (، ؿىل اـلوكؽ:6112)خاهفي 01، غ. اذلواز اـلمتسن"الاظالخ الاذازي واًخمنَة الاذاًز
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ًـين ُشا افلال رضوزت ختفِف اًلِوذ اـلفصوضة ؿىل ادلِاس إلذازي اًيت ثـَق ثعوزٍ ٔبو اس خجاتخَ ـلخعَحاث        

اًخلري واًخمنَة، هؼصا ًىرثت اًلِوذ وألؾصاط اًيت ثؼِص ضف اًيؼام إلذازي ومتيـَ من ٔبذاء رمامَ واًخعوز مؽ مذعَحاث 

ة، نرثت الادذياكاث ضف اًـمي، اًصوثني، اخنفاط اًصوخ اـلـيوًة ٌَـامَني، ضـف اًـرص وػصوف اًخمنَة م هنا: اـلصنًز

 .1ؿالكاث اًخًس َق، ٕاهـزال اـلس خوايث اًخيؼميَة ؾن تـضِا اًحـغ، ضـف اـلصوهة ضف اًخيؼمي اًصمسي

 اـليؼٌلث، وٕاؿاذت ُيسس هتا وجضىَِِا نٌل ثخضمن ُشٍ افلالث معََة حمنَة اًَِالك اًخيؼميَة واًوػادف اـلخيوؿة ضف       

مت رعل من ذالل حتسًس اًعالحِاث واـلسؤوًَاث  واًواحداث ثضلك  مبا حيلق الاوسجام تُهنا وتني ألذاء اـلعَوة، ًو

ة وحسوذ اًسَعة، نٌل بٔهنا  ذكِق، حِر بٔن إلذازت اًياحجة حتخاح ٕاىل َُلك ثيؼميي واحض ثدداٍن فَِ اـلس خوايث إلذاًز

ة، ٕاضافة ٕاىل ما ثخضميَ من  ثـخرب ة مبا فهيا اًلصازاث والثعالث إلذاًز من ألسس اًيت ثلوم ؿَهيا ألوضعة إلذاًز

 .2مـساث وٕاحصاءاث ًمت اس خزسارما ضف معََاث اًخرعَط واًصكاتة واختار اًلصاز

ق ٕاؿاذت ثيؼمي ادلِاس إلذازي            ٌضلوةل مبا ًالمئ ألُساف اـلصاذ نٌل ميىن بٔن ٍىون ٕاظالخ ُشا افلال ؾن ظًص

ق وحوذ كٌاؿة من ظصف اًسَعاث اًـََا ؾن  ة خسًست، ورعل ؾن ظًص حتلِلِا، وزفسٍ تلِاذاث خسًة ومس خوايث ٕاذاًز

ثوافص ذَي وكعوز ضف اًيؼام إلذازي، ورعل ابًيؼص ٕاىل ؿسم ملسزت ادلِاس إلذازي ؿىل ٕاؿساذ اًربامج وارلعط اًخمنوًة 

 ت وفـاًَة ؿاًَة، ذما ًيـىس ؿىل مس خوايث ألذاء وحصاحؽ إلهخاحِة واخنفاط مـسلث اٍمنو الاكذعاذي.وثيفِشُا جىفاء

 جمالث حمنَة إلحصاءاث والٔساًَة:-ة

ًلعس هبشا افلال حتسني ٔبذواث اًـمي واًخيفِش من ذالل ثعوٍص اًعصق اـلؤذًة ًزايذت ألذاء إلذازي، ونفاءت         

اـلوحوذ وحمنَة هؼم اًـمي تبٔصاكًِا اكلخَفة، طلعل فٕان اًخجسًس اـلس متص ٌَحياء اًخيؼميي وثعوٍٍص واًـمي اًيؼام إلذازي 

ؿىل حمنَخَ ًخعَة رضوزت اس خزسام بٔهؼمة وبٔساًَة ثخوفص فهيا ذزخة ؿاًَة من اـلصوهة  ضف اًَِالك اًخيؼميَة وألوضعة 

ة، فاؾامتذ اـلـاًري اًـَمَة من ختعَط وثو  وايث ًإلهفاق اـلايل، لك رعل ًـخرب من إلذاًز سًؽ اـلوازذ اًخعرًة وحتسًس ألًو

 .3بٔضم ملوماث ثعوٍص وحمنَة اـليؼٌلث إلذاًزة

نٌل ًخعَة رعل ٕاحصاء اصلزاساث اـلسحَة ٌَواكؽ اًخيؼميي كدي ػِوز اـلؤرشاث اصلاةل ؿىل وحوذ ؾَوة بٔو        

شا مضالك، فسزاسة اًواكؽ اًخيؼميي ثـخرب من اً  ـمََاث ألساس َة ضف حتسًس ماكمن ارلَي واًلعوز ضف اـليؼمة، ُو

ا ثـين  ة واًس َاساث اًدضلَََة واًخوػَفِة، فذمنَة اـليؼٌلث وثعوٍُص ًخعَة اـلصاحـة اًضامةل ًلك اًـمََاث إلذاًز

خِة ة، فاؾامتذ س َاسة ثسًز واحضة حصاؾى فهيا اًلواؿس  رضوزت اًرتنزي ؿىل بٔهؼمة فـاةل ضف الادذَاز واًخـَني ونشعل اًخسًز

                                                           
1

زت مازهس،  ، حص، َلس ثوفِق زمزي ) اًلاُصت: مىذحة الاجنَو مرصًة، حتََي ملازن ٌَـمي اذلىوسم -سمة ٌَحريوكصاظَةذوةل الاذازت، مل. موزصٌُفًص

 .61(، ض. 6114

2
 .16، ض. مصحؽ ساتق. موىس اٌَوسي، 

3
 . مصحؽ ساتق. ؾحس اًصمحن ثُضوزي، 
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ا وابًخايل اًـمََة ضف حتسًس الٕ  ُس اـلـاًري اًـضوادَة، لك رعل ًؤذي اىل حمنَة اـليؼمة وثعوٍُص خِة ًو حذَاخاث اًخسًز

 .1مٌعلِة حتلِق اًخمنَة اًضامةل

 جمالث حمنَة اـلوازذ اًخعرًة:-ح

ـلبٔموةل ضف بٔي جممتؽ، هوهَ معسز تـر وٕاصـاغ ومناء وثلسم ٕان ٌَـيرص اًخعري ماكهة مـخربت ضف جتس َس ألُساف ا        

ضف بٔي مصفق اكن)معومِا ٔبو ذاظا(، ذما حـهل ضف ؿاؾل بٔظححت فَِ اًوسادي اًخىٌوًوحِة اـلخعوزت ضف مذياول ازلَؽ، حموز 

 .2ـمياُامتم اًىثري من اًحاحثني واصلازسني، صبٔهَ ضف رعل صبٔن اـلـاذن اٍمثَية واـلصذوذًة ضف مواكؽ اً

وًلعس تدمنَة اـلوازذ اًخعرًة سايذت معََة اـلـصفة واـلِازاث واًلسزاث ٌَلوى اًـامةل اًلاذزت ؿىل اًـمي ضف مجَؽ        

ا، ضف ضوء ما ٔبحصي من ادذحازاث خمخَفة، تلَة زفؽ نفاءهتم إلهخاحِة ٕاىل بٔكىص حس  ا وادذَاُز افلالث اًيت ًمت اهخلاُؤ

ََة اـلخاكمةل اكلععة موضوؾَا، واًلامئة ؿىل مـَوماث حصَحة، واًِاذفة ٕاىل ٕاجياذ معي ذمىن، ويه بًٔضا ثغل اًـم 

 . 3مذياسة مؽ مذعَحاث اًـمي ضف مٌؼٌلث حمسذت، واـلخفِمة ًؼصوف وبٔساًَة ألذاء اـلعَوة وٕاماكهَاثَ

ة واًخمنَة اـلس متصت، اًيت جسـى وًخىون جمال ٕاسرتاثَجَة حمنَة اـلوازذ اًخعرًة من ٍلوؿة خمععة من جصامج اًخ        سًز

ٕاىل ثعوٍص وحتسني ٔبذاء لك من ًـمي ضف اـلؤسسة، ٕاىل خاهة جضىِي تًِة حتخَة من اـلِازاث اًخعرًة اًيت حتخاهجا 

اـلؤسسة ضف اًوكت اذلايل واـلس خلدًل، وتشعل جساؿس ُشٍ اـلِازاث ادلسًست ؿىل ختفِف اًضلوظ اًيت جضلكِا اًخلَرياث 

 مىن بٔن ثعصبٔ ؿىل اـلوازذ اًخعرًة. اًيت من اـل

نٌل جية بٔن ًخوافص ُشا افلال ؿىل بٔهؼمة اًخحفزي رلَق اصلافؽ صلى اـلوازذ اًخعرًة ًإلتساغ والاتخاكز، واًـمي         

ؿىل وضؽ جصانمج وػَفي صامي حيلق الاسدامثز ألفضي ًلسزاث وجمِوذاث اـلوازذ اًخعرًة اًـامةل، وحتََي ألؾٌلل 

ا، وظول ٕاىل الازثلاء مبس خوى ألذاء  ووظف اًوػادف، واحدساة بٔؾحاء اًـٌلل وادذَاز اًـامَني وٕاؿاذت ثوسًـِا وكرُي

ة تخلومي ألذاء وثـٍزز حالث  خِة مبرخَف بٔهواؾِا، وزتط اًخسًز اًفصذي وازلاؾي، ٕاىل خاهة سايذت فـاًَة اًـمََة اًخسًز

ة ثدٌاسة مؽ الاحذَاخاث اًيت حتسذُا مٌؼٌلث ادلِاس إلذازي، إلتساغ واًخعوٍص، واًـمي ؿىل وضؽ دعط ثس ًز

ة ؿىل ثَحَة ثغل اـلخعَحاث مبس خوى رمين وؿَمي ؿايل ، وؿىل ضوء ما س حق من 4واًخـاون تني مصانز ومـاُس اًخسًز

ة؟. ة ضف جمال إلظالخ واًخمنَة إلذاًز  ؾصط هؼصي ومـصضف، هَف ميىن ثلِمي ادلِوذ ادلزائًص

ة: ثلسمي ٌَجِوذ وزظس ًٔلؾعاة.اًلسم اًث  اًر: ادلِوذ اـللسمة من ظصف ادلزائص ضف جمال إلظالخ واًخمنَة إلذاًز

                                                           
1

 .16، ض. مصحؽ ساتق. موىس اٌَوسي، 

2
 .50، ض. 63، غ. جمةل اـلسزسة اًوظيَة  ًإلذازتًخعرًة وؿالكهتا ابًخمنَة،" " ماكهة واسرتاثَجَة اـلوازذ ا. سـَس ملسم، 

3
 .053(، ض. 6113) اًلاُصت: ٍلوؿة اًيَي اًـصتَة، ٕاذازت وحمنَة اـلوازذ اًخعرًة: الاجتاُاث اـلـادضت. مسحت َلس ٔبتواًيرص، 

4
 .616(، ض. 6111) الامازاث: مصنز  الامازاث ٌضلزاساث واًححوج الاسرتاثَجَة،  حمنَة اـلوازذ اًخعرًة ضف اكذعاذ مدين ؿىل اـلـصفة. تَرت اكتًَل، 
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ٕاهَ ؾل ًـس مععَح إلظالخ إلذازي مٌاس حا الٓن ضف ُشا اًوكت اطلي ُو سمن اًرسؿة واًخلرياث اًحَئِة        

اًـامة، نٌل ؾل ًـس ملدول اذلسًر ؾن جصانمج بٔو دعة اـلخجسذت، حِر بٔظحح اـلعَوة ٕاؿاذت تياء ُيسيس صامي ًإلذازت 

ا كضَة مس خلةل بٔو مٌفعةل، تي جية بٔن حىون دعة ٕاؿاذت اًحياء اًَِلكي  ٕلؿاذت ُيسسة اًـمََاث إلذاًزة اًـامة ابؾخحاُز

وةل ًخحلِق اًخمنَة حموزا مضن دعة وظيَة ٕلؿاذت اًحياء اًَِلكي اًضامةل. فبٍٔن ميىن ثعيَف ادلزائص ضف جمال ادلِوذ اـلحش

ة ضف س َاق اًخحََي اًساتق؟.  إلذاًز

ٕان اصلزاسة اًواكـَة ٔلوضاغ إلذازت اًـامة ضف ادلزائص، ومن مث واكؽ ادلِوذ اـلحشوةل ًخعوٍص إلذازت اًيت ؾصفهتا        

ؾصفهتا ادلزائص، ذاظة ضف  ادلزائص وثعوزُا ًيعَق من اذللادق واـلوزواثث اًيت اكهت هخاخا ًخـاكة ألهؼمة اذلاهكة اًيت

اًـِس الاس خـٌلزي اًفصويس اطلي حنك ؿىل ادلزائص إبهخاح وٕاؿاذت ٕاهخاح اًخزَف، نٌل هصش ػصوفا اكذعاذًة واحامتؾَة كاًة 

 ضف اًخزَف، فصضت هفسِا ؿىل ادلِاس إلذازي، حىت ٔبحضى حيمي تشوز اهـسام اًخرعَط مٌش اًحساًة.

ة بٔنرث ضف اًوكت اطلي ًدسم فَِ ادلِاس إلذازي ابًـجز وارلَي وضـف ضف ألذاء، وحزذاذ حمتَة اًخمنَة الٕ         ذاًز

حِر ثخضاؾف بٔطمَة اًخلَري ًُس فلط مبجصذ اًـمي ؿىل زفؽ كسزاث ادلِاس إلذازي ـلواهحة اًخعوزاث اذلاظةل ضف 

ة، خمخَف افلالث ٕاىل اًـمي ؿىل مـادلة هلادط وبٔؾعاة ادلِاس إلذازي راثَ مبا ً  لذضََ رعل من ٕاحصاء ثلَرياث خشًز

وٕاؿاذت اًحياء اًِيسيس ًَِالك ووػادف إلذازت ثضلك ًؤَُِا ؿىل حتمي مسؤوًَهتا ؿىل حنو بٔفضي، ورعل من بٔخي 

 مواهحة اـلس خجساث اًحَئِة.

اٍصت ُشٍ اـلس خجساث ومٌَ ٔبذزهت ادلزائص مسى ثبٔزري ُشٍ اـلخلرياث، نٌل اكذيؽ ظاهـوا اًلصاز حبمتَة اًخلَري ـلس         

و ما ًـرب  اًحَئِة، وضف ُشا اًعسذ كسمت ادلزائص ؿست هجوذ ًخحسني ألذاء إلذازي تلَة حتلِق حمنَة صامةل فـاةل، ُو

ؾن ٕازاذت س َاس َة فـََة ًخجاوس حلدة اًخزَف إلذازي، وحماوةل اًخعَؽ ًخفـَي اًـمي إلذازي ذلساس َة ُشا ادلِاس 

ابطف اًلعاؿاث افلمتـَة ألدصى، وضف ُشا اًعسذ مت اس خحساج اًـسًس من ألهجزت والًَٓاث ًخحلِق وثبٔزرياثَ اكلخَفة ؿىل 

 ُشا اًلصط ميىن ؾصضِا اكًخايل:

 اًوسازت اـليخستة صلى زدُس اذلىومة اـللكفة ابٕلظالخ إلذازي واًوػَفة اًـامة:-بٔ 

و اطلي حسذ ظالحِاث  0552ًوهَو  01ضف  اـلؤزد 606-52وكس بٔوضبٔث مبوحة اـلصسوم اًخيفِشي زرف         ُو

 1اًوسٍص اـليخسة صلى زدُس اذلىومة اـللكف ابٕلظالخ إلذازي واـلمتثةل ضف: )سوف ًمت الاكذعاز ؿىل بٔطمِا(.

اكرتاخ ؾيادض اًس َاسة اًوظيَة ضف مِاذٍن إلظالخ إلذازي واًوػَف اًـموسم واًسِص ؿىل ثعحَلاث حسة  -

 اًلاهون.

ياشم واًخلٌَاث اًـرصًة ًخيؼمي إلذازت اًـامة ومعَِا، من ذالل اـلحاذزت جلك معي ًخجسًس إلذازت وؾرصىهتا حصكِة اـل  -

 ابٌَجوء ٕاىل اًخلٌَاث اذلسًثة ضف اًدس َري واًخىٌوًوحِاث اذلسًثة ًإلؿالم والثعال.

                                                           
1

ة، 0552ًوهَو  01اـلؤزد ضف  606-52اـلصسوم اًخيفِشي زرف .  ست اًصمسَة ادلزائًص  .14، ض. 53، غ. ادلًص
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ثيؼمي وثًض َط لك ثؼاُصت جتاٍ  حصكِة لك ثستري ٍصسم ٕاىل حتسني اًـالكة تني إلذازت واـلواظن، ورعل من ذالل -

ة وٕاحصاءاهتا، وحصطف مضازنة اـلوػفني وثوهجِم.  اـلوػفني هتسف ٕاىل ثـممي ألؾٌلل إلذاًز

ة اًـامة ًإلظالخ إلذازي: -ة  اـلسًٍص

ي  64اـلؤزد ضف  056-15وكس بٔوضبٔث ُشٍ ألذريت مبوحة اـلصسوم اًخيفِشي زرف           ، ٕار ثـخرب ُشٍ 6115بٔفًص

ة مبثاتة هجاس ذامئ ًلِاذت دعط إلظالخ إلذازي ؿىل لك اـلس خوايث وضف لك اًلعاؿاث، ويه سَعة ذاضـة اـلس ًٍص

من اـلصسوم اًخيفِشي اًساًف اطلهص، ًىهنا ضف  5-6ًصدُس اذلىومة، وكس ٔبولكت ًِا ٍلوؿة من اـلِام مبوحدخني اـلاذثني 

حا هفس اـلِام اًيت ثضعَؽ هبا اًوساز   .1ت اـليخستة صلى زدُس اذلىومة اـللكفة ابٕلظالخ إلذازياذللِلة ثلًص

بٔما ؿىل مس خوى اًخيؼمي اًَِلكي فٕاهَ ؿىل ؾىس اًخيؼمي اًساتق ٌَوسازت اـليخستة اـللكفة ابٕلظالخ إلذازي اطلي         

ة اًـامة ًإلظالخ إلذازي ًبٔذش صلك مسٍصايث ذزاساث، ُشا  وؿىل اًصمغ من  ًبٔذش صلك مسٍصايث، فٕان هجاس اـلسًٍص

مغوط وؿسم ذكة اًيط ضف ثوسًؽ الادذعاظاث واًـالكاث اصلاذََة ضف ُشا ادلِاس، ٕال بٔهَ ًلرص ثيؼميَ اصلاذًل ؿىل 

 مسزاء ذزاساث ٌساؿسون اـلسٍص اًـام ًإلظالخ إلذازي، وٍلكفون ؿىل اًخوايل مبا ًًل:

ني. -  اًخيؼمي واًـمي إلذاًز

ني -  .اًـرصهة واًخعوٍص إلذاًز

 اًخلِمي واًخحََي إلسدعراضف. -

ة ل جنس بًَٓاث ثعحَق بٔي س َاسة ثشهص، ٕار بٔن ُشٍ ألذريت ثخعَة كدي         وًىن ؾيس حتََي اًَِلك اًخيؼميي ٌَمسًٍص

لك يشء رضوزت اًخرعَط، ٕار اًخيؼمي اـلوحوذ ًلذرص ؿىل اًـمي إلذازي، اًـرصهة واًخلِمي، ذون بٔي ذمج ًِشٍ 

ز زؤًة صامةل، وًُس فلط ٕاتساء اًصبٔي حول اـلسادي اـلخـَلة ابٕلظالخ إلذازي، ذون مٌحِا اًسَعاث الًَٓاث ضف ٕاظا

ا اًَِبٔت اًلِاذًة ألوىل ـلساز حتسني ٔبذاء إلذازت اًـامة.  اًاكفِة لختار اًلصازاث، وزمس الاسرتاثَجَاث ؿىل اؾخحاُز

 اًَِئة اًوظيَة ٌَوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ:-ح

، ورعل تلعس ثيفِش 61122هوزفرب  66اـلؤزد ضف  105-12مت ٕاوضاء ُشٍ اًَِبٔت مبوحة اـلصسوم اًخيفِشي زرف          

ة مس خلةل حمتخؽ ابًضرعَة اـلـيوًة والاس خلالل اـلايل،  إلسرتاثَجَة اًوظيَة ضف جمال ماكحفة اًفساذ، نٌل يه سَعة ٕاذاًز

ص إلظالخ ٍوكن بٔول ضف ثوفري تُئة مت ٕاذزاهجا مضن ألهجزت اًلِاذًة ًـمََة حتسني  ألذاء إلذازي، ؿىل اؾخحاز بٔن حُو

 هؼَفة من اًفساذ.

                                                           
1

ي  64اـلؤزد ضف  056-15اـلصسوم اًخيفِشي زرف .  ة، 6115ٔبفًص ست اًصمسَة ادلزائًص  .14، ض. 51، غ. ادلًص

2
ة،، 6112هوزفرب 66اـلؤزد ضف  105-12. اـلصسوم اًخيفِشي زرف  ست اًصمسَة ادلزائًص  .61-03، ض ض.31غ.  ادلًص
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اـلخـَق مباكحفة اًفساذ ويه  10-12من اًلاهون  61بٔولكت ٕاىل ُشٍ اًَِئة ٍلوؿة من اـلِام، ويه اقلسذت ضف اـلاذت       

 :1ؿىل اًيحو اًخايل

 وجتس َس مداذئ ذوةل اًلاهون، وحىٌصس مدسبٔ اًضفافِة. اكرتاخ س َاسة صامةل ٌَوكاًة من اًفساذ-

ثلسمي اًخوحهياث واكرتاخ اًخساتري راث اًعاتؽ اًدعرًـي واًخيؼميي اًيت حصسم ٌَوكاًة من اًفساذ، ونشا اًخـاون مؽ -

 اًلعاؿاث اـلـيَة اًـمومِة وارلاظة طف ٕاؿساذ كواؿس بٔذالكِاث اـلِية.

ألؾٌلل اـلحارشت مِساهَا، ؿىل بٔساش اًخلاٍزص اصلوزًة اـلسمعة إبحعادَاث وحتاًَي، ضٌلن ثًس َق ومذاتـة اًًضاظاث و  -

 مذعةل ابدلاهة اًوكايئ من اًفساذ اًوازذت من كعاؿاث مـَية.

 اًسِص ؿىل ثـٍزز اًخـاون تني اًلعاؿاث، وؿىل اًخـاون مؽ َُئاث ماكحفة اًفساذ ؿىل اًعـَس اًوظين واصلويل. -

 ؾَة وحتسُس اـلواظن مبزاظص اًفساذ.ٕاؿساذ جصامج ًخو  -

 :61112جصانمج اذلىومة ًس ية  -ذ

 وُو اطلي وضؽ بُٔسافا ثـمي اذلىومة ؿىل حتلِلِا ويه:

 ؾرصهة إلذازت اًـامة ورعل هبسف: -0

ق زذ الاؾخحاز ٌَخىوٍن اـلخرعط وـلصانز اًخىوٍن اـلِين.-  حىوٍن ٕاظازاث إلذازت اًـامة وبٔؾواهنا، ؾن ظًص

 اس خـٌلل إلؿالم اليٓل وص حىة إلهرتهُت. ثـممي -بٔ 

ة. -ة  ختفِف ٕاحصاءاث وبٓخال ٕاجناس اـلِام إلذاًز

 ثعوٍص اًضفافِة والثعال ذاذي إلذازت. -ح

ق: -6  حصص َس إلذازت اًـامة، ؾن ظًص

ة واقلََة، ًإلزساغ ضف حصنة  اًخمنَة الاكذعاذًة -بٔ   والاحامتؾَة. ذمع اًخياسق تني خمخَف إلذازاث اًـامة اـلصنًز

 اٌَجوء ٌَزرباث ألحٌحَة، ومٌح الامذَاس ٌَخحنك ضف حاكًَف رمام إلذازت اًـامة وثلََعِا. -ة

 اًخضامن مؽ معاحل اًصكاتة ـلاكحفة اًلش والاؾخساءاث ؿىل ٕاظاز مـُضة اـلواظن. -ح

ق: -5  زذ الاؾخحاز ًإلذازت اًـامة ؾن ظًص

ـَة  -بٔ   واًالبٔذالكِة ضف ٕاذازت اـلصفق اًـام.حمازتة لك بٔصاكل اًسَوهَاث اًًص

 اس خـاذت سَعة اصلوةل ضف جمال حمازتة لك بٔصاكل اًلش واـلساش ابـلمخَاكث اًـامة. -ة

ُشا فامي ًخـَق ابلًَٓاث اًيت اؾمتسهتا ادلزائص ضف سخِي حتسني واًصفؽ من ألذاء إلذازي ًلصط حتلِق اًخمنَة        

فلس معس ظاهؽ اًلصاز ادلزائصي ٕاىل ثعحَق مدسٔب إلذازت إلًىرتوهَة، ورعل مضن  اًضامةل، بٔما ؿىل مس خوى اًخعحَق

، واطلي ٍمتحوز حول فىصت زدُس َة مفاذُا الاسدامثز ضف ثلٌَاث اـلـَوماث 61105معروغ إلذازت إلًىرتوهَة 

                                                           
1

ة، 6112فرباٍص  61اـلؤزد ضف  10-12. اًلاهون  ست اًصمسَة ادلزائًص  .14، ض.01، غ.ادلًص

2
 .6111سخمترب  63ن ظصف اًربـلان ضف ، معاذق ؿَََ ممعاحل زداسة اذلىومة، 6111. جصانمج اذلىومة ًس ية 
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وين موحس ًدِح ٕاحصاء والثعالث واًخحضري اًالسم ٌَـيرص اًخعري ، وزتط اـلواظن ابٕلذازاث اًـامة تًسق اًىرت 

خمخَف اًخـامالث تني ُشٍ الٔظصاف ابًسِوةل واًرسؿة اًالسمة، ذما ًوفص ادلِس واًوكت واًخاكًَف وحيلق مزااي ضف كاًة 

 ألطمَة، حصفؽ من مس خوى ألذاء إلذازي، مضن الاس خزساماث اـلمتزيت ًإلذازت اًصسفَة.

حتلِلِا ثعرظ الاسدامثز اًفـال ضف حىٌوًوحِا اـلـَوماث والثعال، وثوفري  ٕان ُشٍ اـلزااي واًفوادس ًًذؼص اـلواظن       

اًحًِة اًخحخَة اًالسمة ًحياء ٕاذازت ٕاًىرتوهَة كوًة ألزاكن، نٌل ًخعَة ُشا اهدضاز الاهرتهُت، ثوفري اًدعرًـاث اًصاؾَة 

لٌَة اـلخوصلت ؾن الاس خزساماث اًصسفَة مضن ًِشٍ اًخىٌوًوحِا، وحمنَة وثبَُٔي اًـيرص اًخعري ٌَخىفي مبجمي اًلضااي اًخ 

 .1ُشا اًفضاء الاًىرتوين اـلمتزي

ة ما حزال ثـاين         ة، ٕال بٔن إلذازت ادلزائًص ا ضف سخِي حتلِق اًخمنَة إلذاًز ًىن وزمغ ُشٍ ادلِوذ إلظالحِة وكرُي

 اـلصحوت مهنا، وضف ُشا إلظاز ٍصى من هفس ألؾعاة اًساتلة، ذما ًـين بٔن ُشٍ إلظالحاث ؾل حتلق تـس اًيخاجئ

اكلخعون بٔن ادلزائص ؾل حمتىن تـس ضف افلال إلذازي من حتلِق ثفاضم مذحاذل تني اـلصفق اًـام واـلواظن وابًخايل ؾل ًعي 

ة ، وؿىل ُشا ألساش ميىٌيا حتسًس تـغ من ألؾعا2ٕاىل مس خوى ثـلس اًصواتط اًيت ًـصفِا اـلواظن ضف ؿالكذَ ابٕلذازت

 اًيت ثـاين مهنا إلذازت اًـمومِة ضف ادلزائص ويه:

ة ضف ادلزائص ؾل حىن مسمعة تسزاساث وحتاًَي مـملة ثسزح تعفة ؾلالهَة  قَاة اًعاتؽ اًـَمي: فإلظالحاث إلذاًز

وايث وموضوؾَة خمخَف اذللادق الاكذعاذًة والاحامتؾَة اًيت ثـصفِا اًحالذ، قَاة ُشٍ اًيؼصت هخج ؾيَ سوء حتسًس ا ٔلًو

 وحصثُهبا.

قَاة إلزاذت اذللِلِة ًإلظالخ: بٔي قَاة إلزاذت اذللِلِة صلى اـلسؤوًني ضف اصلوةل ٕلحساج ثلَري حلِلي، حِر 

و ما وسدضفَ من اًخياكغ تني اًرتساهة اًىدريت ٌَيعوض اًلاهوهَة  ، ُو بٔظحح اذلفاع ؿىل اًوضؽ اًلامئ بٔنرث بٔمٌا من ثلَرٍي

 س خوى اًواكؽ.وتني اـلٌلزساث ؿىل م 

 قَاة اًيؼصت إلسرتاثَجَة: -

ٕار اًـمََة اًخمنوًة ثخعَة وحوذ اًيؼصت إلسرتاثَجَة، اًيت ثـين وحوذ بُٔساف حمسذت ؿىل اـلسى اًعوًي جسِي  

ة ضف اًخمنَة  وضوخ اًصؤًة، ًىن ُشا ألمص ص حَ كادة ضف مسريت إلظالحاث ضف ادلزائص، حِر بٔن اًخجصتة ادلزائًص

ـس ؾن اًعصخ الاسرتاثَجي، ذما ٌسخة ضف اًىثري من ألحِان اًخياكغ والازثحاك ضف ألفـال، ذما ًًهتيي تـَست لك اًح

 ٕاىل حي اًَِئاث وٕاًلاء ارلعط اًساتلة، وما ًيجص ؾن ُشا من حاكًَف ماذًة وثبٔذري سمين.

                                                           
1

 .655، 656(، ض ض. 6101)13، غ. جمةل اًحاحر" ٔبثص ثعحَق إلذازت إلًىرتوهَة ؿىل مؤسساث الٔؾٌلل،" . ٔبمحس جن ؿُضاوي، 

2
ة اًـامة ٌَوػَف اًـموسمثلٍصص حول ثلِمي واكرتاخ جصانمج اًـمي حول الاظالخ إلذازي واًوػَف اًـموسم، .   .11، ض. 6115، اـلسًٍص
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واـلعاحل مبرخَف اًخعاممي اًرتنزي ؿىل اًيوايح اًضلكَة: بٔي اًرتنزي اـلفصظ ؿىل اًضلكَاث، فِمت تياء ألكسام 

واس خحضاز بٔحسج اًخجِزياث، ضف حني هتمي ادلواهة اًخعرًة وإلوساهَة، نٌل ثربس ُشٍ اـلضلكة من ذالل اـللالت ضف 

 .1ٕاظساز اٌَواحئ وإلحصاءاث ورضوزت اًخعحَق اذلصضف ًِا، ملاتي قَاة اـلضازنة واصلميلصاظَة، إلتساغ والاتخاكز

 ضـف اًاكذز اًخعري:  -

بٔي قَاة اًاكذز اًخعري اًىفء اًلامئ ؿىل مثي ُشٍ إلظالحاث، وابًخحسًس اًيؼصت اًالكس َىِة ٌَلامئني تـمََة 

ني وقَاة صلهيم زلافة احامتؾَة ؾرصًة  .2إلظالخ، ونشا ضـف اـلسرٍين إلذاًز

ة ضف ادلزائص       ، فاًحريوكصاظَة اًيت ؾضضت ضف ٕاضافة ظحـا ٌَـوادق اًخلََسًة اًيت بٔظححت ؾصفا من ألؾصاف إلذاًز

و ما هخج ؾيَ اًضَي اًخام ًِشٍ ألذريت وحصذي مس خوى ارلسمة  ٍلي ٕاذازثيا اًـامة بٔظحح ًِا خشوز ضف لك معاذلِا،  ُو

 اًـامة واخنفاط اـلصذوذًة.

ظححت اًـعة الٓدص اطلي ًيرص حسس ٕاذازثيا ُو فريوش اًصصوت واًفساذ واقلسوتَة، ويه مؼاُص ًٔلسف بٔ      

مصاذفة ٌَـمي إلذازي، وُو ما ًربز وظف ثلٍصص مٌؼمة اًضفافِة اصلوًَة ادلزائص ابصلوةل اًلازكة ضف اًفساذ، ففي سؿل 

، ويه هلعة ضـَفة 01هلعة من  6.5ؿاـلَا، تـس حعوًِا ؿىل  011احذَت ادلزائص اـلصثحة  6101ثلٍصص اـليؼمة ًس ية 

  .3خسا ابًًس حة ـليؼمة اًضفافِة اصلوًَة

 ذامتة: 

ًلس كِي كسميا بٔهَ ل ًوخس هؼام انحج بٔو هؼام فاصي، تي ثوخس ٕاذازت انحجة وبٔدصى فاصةل، وطلعل فلس بٔظححت        

إلذازت ضف ؾرصان اذلايل من بضٔم اًوسادي اًياحـة ًخحلِق اًخلسم الاكذعاذي واًصفاٍ الاحامتؾي، وًحسو نشعل بٔن اًثوزت 

ة اًيت بٔظححت ثلزو اًـا ؾل بحٔضت رضوزت مَحة ٌضلول اًيامِة يك جس خعَؽ اٌَحاق ابًصهة اذلضازي، دعوظا ضف إلذاًز

ػي اًؼصوف الاس خثٌادَة وإلماكهَاث اقلسوذت، حِر ل تس ًِشٍ اصلول من زذم اًِوت الٓذشت ابلجساغ واًيت ثفعَِا 

 ؾن ذول اـلخلسمة.

تني اصلوةل ومواظيهيا، ٌضلك ألساش ًخحلِق ؤلن حصثُة اًحُت ًحسبٔ من اصلاذي، فٕان ٕاظالخ اًـالكة       

الاس خلصاز اصلاذًل اًرضوزي ًلوت اصلوةل، واهعالكِا ظوة اًخلسم والاسذُاز وضف ُشا إلظاز جضلك اًـالكة تني إلذازت 

م واـلواظن ًحية بٔساس َة ٕلظالخ اًـالكة اًلكَة تني اصلوةل ومواظيهيا، ورعل ؿرب حتسني هوؾَة مـُض هتم وضٌلن حلوكِ

و ألمص اطلي ًـزس ثلهتم ابًسَعة.  ألساس َة، ُو

                                                           
1

 .01(، ض. 0553)فِفصي جمةل ادلُش" من ٔبخي ثلازة احامتؾي زلاضف ًإلذازت اًـمومِة،" . َلس امحَساثو، 

2
 .مصحؽ ساتق. ثلٍصص حول جصانمج الاظالخ الاذازي واًوػَف اًـموسم، 

3
َة.   .6101ًس ية ثلٍصص مٌؼمة اًضفافِة اصلًو
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ة من كدَي اـلضازنة ضف معََاث ظيؽ اًلصاز، اًضفافِة       ا اًخمنَة إلذاًز ول مٌاض من اًلول بٔن اـلس خَزماث اًيت ثوفُص

ؽ واقلاس حة ؾن ألموال اًـامة، وماكحفة اًفساذ ضف معََ اث وبٔوضعة إلذازت واـلساءةل ضف ختعَط وثيفِش اًربامج واـلضاًز

اًـامة، واطلي ًؤذي اىل اذلس من اًفساذ الاكذعاذي واًس َايس، وسايذت نفاءهتا وفـاًَهتا ضف بٔذاء وػادفِا ضف ٕاظاز 

ة معَحا اسرتاثَجَا ومسذال ًخحلِق وثعوٍص اًخمنَة اًضامةل.   اًخمنَة اًضامةل، لك ُشٍ ألموز جتـي من اًخمنَة إلذاًز

ة، ٕار جية اًـمي ؿىل رضوزت الاتخـاذ ؿىل الازجتاًَة واـلثاًَة ضف وُو هفسَ اًالكم اطل ي ًمت حسحَ ؿىل اذلاةل ادلزائًص

حتسًس ألُساف، وظَاكة اًربامج واكلععاث ذون ٕاحساج الًَٓاث اًىفِةل ٌَخيفِش، ٔلن ثعحَق ألساًَة اذلسًثة ٌَخمنَة 

ا ضف اـلَسان وًُس ما وسمؽ ؾ  ة جية بٔن هَمس بآثُز  يَ ضف ارلعة وضف خمععاث وجصامج اذلىومة.إلذاًز

 

 كامئة اـلصاحؽ:

 اًلواهني -10

 0- ة، غ. 0552ًوهَو  01اـلؤزد ضف  606-52اـلصسوم اًخيفِشي زرف ست اًصمسَة ادلزائًص  .53، ادلًص

 6- ي  64اـلؤزد ضف  056-15اـلصسوم اًخيفِشي زرف ة، غ. 6115بٔفًص ست اًصمسَة ادلزائًص  .51، ادلًص

 5- ة، غ. 6112هوزفرب 66اـلؤزد ضف  105-12اًخيفِشي زرف اـلصسوم ست اًصمسَة ادلزائًص  .31، ادلًص

 1- ة، غ.6112فرباٍص  61اـلؤزد ضف  10-12اًلاهون ست اًصمسَة ادلزائًص  .01، ادلًص

 اًىذة -16

  ة، بٔهصم ًوسف  (.0530َلس، إلذازت اًـامة )اًلاُصت: احتاذ مجـَاث اًخمنَة إلذاًز

 (.6115ل، إلظالخ إلذازي، اًفىص واـلٌلزسة )ذمضق: ذاز اًصضا ًٌَعر، اذلاح ؿازف ذاي 

  ،ة)ؾٌلن: ذاز وادي ًٌَعر  (.6116موىس اٌَوسي، اًخمنَة إلذاًز

  ،(.0541حسن اصلوزي، اًخمنَة واًخعوٍص إلذازي) ؾٌلن، مجـَة اـلعاتؽ اًخـاوهَة 

  ة ضف ازلِو ة وثعحَلِة) اٍمين، ؾحس اًِاذي حسني اهلمساين، اًخمنَة إلذاًز  (.0545زًة اٍمييَة، ذزاسة هؼًص

 زت مازهس، ذوةل إلذازت، ملسمة ٌَحريوكصاظَة حتََي ملازن ٌَـمي اذلىوسم، حص، َلس ثوفِق  -موزصني فًص

 (.6114زمزي ) اًلاُصت: مىذحة الاجنَو مرصًة، 

  ة واصلول اًيامِة )ؾٌلن: ذاز جمسلوي  (.0555ًٌَعر واًخوسًؽ، رمسي حسن سوًَف، اًخمنَة إلذاًز

  ،مسحت َلس بٔتو اًيرص، ٕاذازت وحمنَة اـلوازذ اًخعرًة: الاجتاُاث اـلـادضت) اًلاُصت: ٍلوؿة اًيَي اًـصتَة

6113.) 

  تَرت اكتًَل، حمنَة اـلوازذ اًخعرًة ضف اكذعاذ مدين ؿىل اـلـصفة ) إلمازاث: مصنز  إلمازاث ٌضلزاساث واًححوج



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 92 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

 (.6111إلسرتاثَجَة، 

 اـللالث  -15

 .)بٔسامة ؾحس اًصمحن، حمنَة اًخزَف وٕاذازت اًخمنَة، سَسةل  اًثلافة اًلومِة )تريوث 

  .63سـَس ملسم، " ماكهة وٕاسرتاثَجَة اـلوازذ اًخعرًة وؿالكهتا ابًخمنَة،" جمةل اـلسزسة اًوظيَة  ًإلذازت، غ. 

  (.6101)13ساث ألؾٌلل،" جمةل اًحاحر، غ. بٔمحس جن ؿُضاوي، " بٔثص ثعحَق إلذازت إلًىرتوهَة ؿىل مؤس 

  (.0553َلس امحَساثو، " من بٔخي ثلازة احامتؾي زلاضف ًإلذازت اًـمومِة،" جمةل ادلُش)فِفصي 

 اًخلاٍزص -11

  َة ًس ية  .6101ثلٍصص مٌؼمة اًضفافِة اصلًو

 ة اًـامة ٌَوػَف ثلٍصص حول ثلِمي واكرتاخ جصانمج اًـمي حول إلظالخ إلذازي واًوػَف اًـموسم، اـل سًٍص

 .6115اًـموسم، 

 ألظصوحاث  -11

 - ،فِعي جن مـَغ بٓل مسري، اسرتاثَجَاث إلظالخ واًخعوٍص إلذازي وذوزُا ضف ثـٍزز ألمن اًوظين

 بٔظصوحة ذنخوزاٍ، خامـة  انًف)اًصايط(.

 اـلواكؽ إلًىرتوهَة: -12

 ة (، ؿىل 6112)خاهفي 01،" اذلواز اـلمتسن، غ. ؾحس اًصمحن ثُضوزي، "إلظالخ إلذازي واًخمنَة إلذاًز

 اـلوكؽ:

 www.alhewar.arg/debat/show 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhewar.arg/debat/show
http://www.alhewar.arg/debat/show


Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 93 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

ة مٌاسؿاث إلسدامثز حنو كدول اًخحىمي تسون  اًخوحـَ ادلسًس ٌَمصنز اصلويل ًدسًو

 ٕاثفاق

 صلنخوزت/ بًٔت ؾحس اـلاعل انذًـة ،خامـة مخُس مَِـاهة ا                                     

 

 ملسمـة 

ٕان وحوذ هؼام جعرًـي حيسذ حلوق و اًزتاماث اـلسدمثٍصن مضن ٕاكَمي اصلوةل ُو بٔمص رمم و ًىٌَ كري اكف ًعمبٔهة      

زي ؾلوذ الاسدامثز تبهٔنا اـلسدمثٍصن و جضجَـِم ؿىل الاسدامثز، فالتس من وسادي حتمي ثغل اذللوق ؾيس إلذالل هبا . حمت

ؾلوذ ظوًةل اـلست و مـلست ميىن بٔن ثًضة ثضبهٔنا مٌاسؿاث حمتخؽ خبعوظَة حبسة ظحَـة اًـالكة تني اـلسدمثص ألحٌيب 

و اصلوةل اـلضَفة ، وهؼصا ًـسم اًدساوي ضف اـلصانز اًلاهوهَة تُهنٌل ـلا ميزي اصلوةل من مزااي س َاذًة ل ٍمتخؽ هبا اـلسدمثص 

يب ،  و ُو ما جيـي ُشا ألذري ٍصفغ ضف اًلاًة اٌَجوء ًلضاء اصلوةل اـلضَفة . وتشعل فلس ثـسذث وسادي حي ألحٌ

َة و ذاذََة ،و حمتثي ألوىل ضف اٌَجوء ٌَمفاوضاث ٔبو اًخوفِق بٔو  ُشٍ اـلياسؿاث  ٕاىل وسادي وذًة و كضادَة ،ذًو

دامثز و اًيت كاًحا ما ًرتذذ اـلسدمثص ضف اٌَجوء ٕاًََ دوفا من ؿسم اًخحىمي ٔبو اٌَجوء ٌَلضاء اًوظين ٌضلوةل اـلضَفة ًالس 

 ىزاُخَ و حِاذٍ ،ابٕلضافة ًـسم مـصفذَ ابٕلحصاءاث اًلاهوهَة اًيت ًعحلِا .

َة فذمتثي ضف اـلـاًري اصلوًَة و إلكَميَة ارلاظة تدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز         و  اًلضاء اصلويل       بٔما اًوسادي اصلًو

، و ًـخرب ُشا ألذري من بٔضم اًوسادي اًيت ًفّضي اـلسدمثص اٌَجوء ٕاٍهيا حبثا ؾن اذلَاذ، نٌل ثلدي اصلوةل اـلضَفة بًٔضا 

ة نفِةل جبشة زبٔش اـلال ألحٌيب.  وًَجبٔ ألظصاف قلوكة اًخحىمي اصلامئة  اٌَجوء ٕاٍهيا من بٔخي ثبٔمني تُئة اسدامثًز
1

اًيت  

سوًة اـلياسؿاث اًيت ثلوم تني اصلوةل اـلضَفة ًالسدامثز و اـلسدمثص ألحٌيب ، ابٕلضافة قلوكة رممة ج  0526بٔولكت ًِا مٌش 

   0541الاسدامثز اًـصتَة اًيت بٔوضئت مبوحة الثفاكِة اـلوحست لسدامثز زؤوش ألموال اًـصتَة ضف اصلول اًـصتَة ًـام 
2

 .

                                                           
1
ذوةل ،  001ٔبظحح ؿسذ اصلول ألظصاف فهيا  6106هدِجة ـلؤمتص لُاي ٌَسالم و حبَول س ية  0513و  0455. ثبٔسست حموكة اًخحىمي اصلامئة ؿاسم   

هتا من كدي اصلول و خمخَف اًىِاانث الٔدصى ) اًىِاانث ا َة تبهٔنا ثخَلى ظَحاث اًيؼص ضف اًزناؿاث ًدسٍو ذلىومِة ، وحمتزي ؾىس حموكة اًـسل اصلًو

َة ، بٔ   ظصاف من اًلعاغ ارلاض  اـليؼٌلث اذلىومِة اصلًو

2
َة ، جنس ٔبن اـلاذت   من هؼارما ألسايس حسذث ادذعاض اقلوكة ابًيؼص ضف اـلياسؿاث اًيت ثعصهحا اصلول فلط ،    و  51. فامي ًخـَق مبحوكة اًـسل اصلًو

َة ٔبو اًعرنة , و ؿَََ فٕان اًوس َةل اًوحِس ت ٌَجوء ٕاىل اقلوكة ُو كِام ذوةل اـلسدمثص تـصط اًزناغ تشعل ل ًخعوز ٕاؾعاء ُشا اذلق ٌَفصذ ٔبو اـليؼمة اصلًو

السدامثز ،ذاز ادلامـة ؿَهيا ضف ٕاظاز ذؾوى اسلاًة اصلتَوماس َة .لٔنرث ثفعَي زاحؽ : خالل وفاء َلسٍن : اًخحىمي تني اـلسدمثص ألحٌيب و اصلوةل اـلضَفة ً

ة ،    15،ض  6110ادلسًست ًٌَعر ، إلسىٌسًز
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َة ارلاظة تدسوًة اـلياسؿاث الا ة، فِيي حمتثي ضف اثفاكِة اًحيم اصلويل ) اثفاكِة واص يعن ( ًـام بٔما الثفاكِاث اصلًو سدامثًز

وبٔوضئت اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز و الثفاكِة  0522/  01/  01اًيت ذذَت حزي اًيفار ضف  0521

 اـلًض ئة ٌَمجَس اًـصيب ًدسوًة اـلياسؿاث . 

 ذلي اًزناؿاث اـلخـَلة ابلسدامثز، ًمت اٌَجوء ٕاًََ تياء ؿىل اثفاق ٔبظصاف و ًـخرب اًخحىمي اًخجازي اصلويل بًَٓة فـاةل    

اًزناغ ؿىل ٕاحاةل ىزاؾِم ٕاىل رسط بٓدص ل ؿالكة هل تَ وٍىون من ادذَازضم ًَفعي فَِ تلصاز مَزم هلم . و ٍىون اًخحىمي 

فة إلحصاءاث اًخحوكَة تبٔهفسِم ، بٔما ضف اًخجازي اصلويل ٕاما حصا بٔو هؼامِا ، ففي اًيوغ ألول ًخوىل ارلعوم ثيؼمي اك

اًيوغ اًثاين ٍىون اًخحىمي ضف ػي مؤسسة ويه مٌؼمة حتىمي ذامئة . وًـخرب اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز 

تني اصلول و زؿااي اصلول ألدصى اـلًضئ مبوحة اثفاكِة واص يعن من بٔضم اـلؤسساث اًخحوكَة ذلي اًزناؿاث من ُشا   

وغ اًي
1

، فِو ًوفص ٌَمسدمثٍصن و ٌضلول اـلخـاكست بٔسَوتني خمخَفني ذلي اـلياسؿاث اًياص ئة ؾن الاسدامثز و ٌُل اًخوفِق  

 اًخجازي و اًخحىمي اًخجازي .

وًـس اًخحىمي اًخجازي اًوس َةل الٔنرث اس خـٌلل  اًيت ًَجبٔ ٕاٍهيا بٔظصاف اًزناغ ضف بٔكَة ألحِان هؼصا ـلا هل من مزااي       

ٌل .  ، وحىت ٌسِي اـلصنز دلوء الٔظصاف ٕاىل ُشٍ اًوس َةل و الاس خفاذت من ذسماثَ فلس وضؽ رشظني لتس من ثوافُص

ٍصثحط اًعرظ ألول تعصضف اًزناغ ، فالتس بٔن ٍىوان ظصفا ضف الثفاكِة اقلسذت لدذعاض اـلصنز حىت ًيـلس 

صنز ، وحىت وٕان ثلسموا تعَة اًخحىمي سُمت زفضَ من كدي ادذعاظَ،حِر مييؽ ؿىل اصلول كري اـلخـاكست اٌَجوء ٕاىل اـل

 اًسىصثري اًـام ٌَمصنز .

بٔما اًعرظ اًثاين فريثحط مبحي اـلياسؿة ، فاـلصنز خيخط فلط ابًيؼص ضف اـلياسؿاث راث اًعاتؽ اًلاهوين     و اـلخـَلة 

ابلسدامثز 
2

حىمي اـلصنز، فال ًيـلس اًخحىمي وفلا . وًضاف ًِشٍن اًعرظني رشظ موافلة ألظصاف ؿىل ارلضوغ ًخ 

 ًالثفاكِة ٕال ٕارا ظسز اًخـحري اًرصحي من ألظصاف ؿىل كدوهلم حتىمي  اـلصنز . 

فلس اؾخربث الثفاكِة بٔن موافلة ألظصاف ؿىل ارلضوغ ًخحىمي اـلصنز ٔبمص رضوزي ،واصرتظت بٔن ًـرّب ؾن ُشٍ     

 حٌلًة ًعصضف اًـالكة ،و ًىهنا ؾل حتسذ صالك مـَيا ًِشٍ اًىذاتة .اـلوافلة نخاتَا هؼصا رلعوزت ُشا اًخرصف و 

                                                           
1
ة اـلياسؿاث اًياص ئة ؾن ٔبوضئ اـلص  .   ة مٌاسؿاث الاسدامثز تني اصلول و زؿااي اصلول ألدصى مبوحة اثفاكِة واص يعن ارلاظة تدسًو نز اصلويل ًدسًو

  0522و اًيت ذذَت حزي اًخيفِش ضف  0521مازش  04الاسدامثزاث تني اصلول و زؿااي اصلول ألدصى اـليـلست  ضف 

2
ِة اـلًض ئة ٌَمصنز هالحغ ؿسم حتسًسُا ًخـًصف ذكِق ًالسدامثز ،و اًسخة ضف رعل ُو زقحة واضـي الثفاكِة ثوس َؽ اس خلصاء هعوض الثفاك من ذالل  . 

 ذائصت ادذعاض اـلصنز .
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و مؽ هناًة اًامثهٌُاث ػِص صلك بٓدص من اًخحىمي  ؾيسما كىض اـلصنز ابدذعاظَ حىت ضف ػي قَاة اثفاق حتىميي تني 

ق اًخحىمي صلى اـلصنز، و رعل ابلسدٌاذ ٕاىل هع وض اًدعرًؽ اصلاذًل اًعصفني ؿىل جسوًة اًزناغ اًلامئ تُهنٌل ؾن ظًص

ًالسدامثز ٌضلول اـلضَفة بٔو اسدٌاذا ٕاىل اثفاكِاث اسدامثز زيادَة بٔو مذـسذت ألظصاف حتَي ٕاىل حتىمي اـلصنز، و كس هَفت 

 ُشٍ اًيعوض تبهٔنا ٕاجياة ظاذز من اصلوةل ًلاتهل كدول من ظصف اـلسدمثص و رعل إبًساؿَ ظَة اًخحىمي صلى اـلصنز .

ل ؾن حىَِف ُشا اًيوغ ادلسًس من اًخحىمي و ؾن مسى اًزتام َُئاث حتىمي اـلصنز ابًعاتؽ الثفاطف  و ُيا هدساء       

 ًـمََة اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي بٔمام ُشا ألذري ؟ 

و فامي ًخـَق ابـلهنج اـلخحؽ ضف اصلزاسة ،فلس اؾمتسان اـلهنج اًخحًََل مؽ الاس خـاهة ضف تـغ اذلالث ابـلهنج اـللازن من 

اـللازهة تني جعرًـاث اصلول ؾيس اًخعصق ٌَخحىمي ٔبمام اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز ابلسدٌاذ  ذالل

ًدعرًـاث الاسدامثز اصلاذََة، ونشا اـللازهة تني ما وزذ ضف اثفاكِاث اًخحىمي ؾيس ذزاسة اًخحىمي  ٔبمام اـلصنز اصلويل 

 ز ًدسوًة مٌاسؿاث ابلسدٌاذ لثفاكِاث الاسدامث

 و ٔلخي ذزاسة اـلوضوغ و إلحاظة جبمَؽ حواهحَ ازثبًٔيا ٕاثحاغ ارلعة اًخاًَة : 

 ( CIRDI )بٔول : ماَُة اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز 

ف اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز ألحٌيب            بٔ / ثـًص

 سدامثز ألحٌيبة / دعادط اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الا        

 ح / ذمازسة اـلصنز لدذعاظَ          

 اثهَا : بٔطمَة اًخحىمي ذلي ىزاؿاث الاسدامثز من كدي اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز  

 بٔ  / اس خلالل رشظ اًخحىمي ؾن ؾلس الاسدامثز 

 ة / مدسبٔ الادذعاض ابلدذعاض    

 اًـامة تـسم بََُٔهتا ٌَخحىمي ح / ؿسم كدول ذفؽ اصلوةل وَُئاهتا     

 اثًثا : اًخحىمي بٔمام اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز ابلسدٌاذ ًدعرًـاث الاسدامثز اصلاذََة 

 بٔ / اًيط ؿىل اًخحىمي ضف اًدعرًـاث اصلاذََة ًالسدامثز

 ة / اهـلاذ ادذعاض اـلصنز اسدٌاذا ٕاىل جعرًـاث الاسدامثز اصلاذََة       

 ا : اًخحىمي ٔبمام اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث ابلسدٌاذ لثفاكِاث الاسدامثز زاتـ
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 بٔ / إلحاةل ؿىل اًخحىمي مبوحة الثفاكِاث اًثيادَة                 

 ة / اًخحىمي تياء ؿىل اثفاكِاث الاسدامثز اـلخـسذت ألظصاف       

 ( CIRDI )ز بٔول : ماَُة اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامث

ًـخرب وحوذ هؼام كاهوين ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز من اًـيادض ألساس َة دلشة الاسدامثزاث ألحٌحَة ارلاظة       

،حِر بٔن اًدسوًة اًزنهية و اًفاؿةل ًِشٍ اـلياسؿاث س خجـي اـلسدمثص حيس ابٔلمان .     و من بٔخي سس اًثلصاث 

سدامثز و إلتلاء ؿىل ؿالكاث حس ية تني اـلسدمثص ألحٌيب ارلاض و اصلوةل اـلوحوذت ضف بٔهؼمة جسوًة مٌاسؿاث الا

اـلضَفة ، فلس اكرتخ اًحيم اصلويل ًإلوضاء واًخـمري ٕاوضاء َُئة بٔو مصنز ذويل ختول هل رممة جسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز 

لس تسبٔ اًخجِزي ٌَمـاُست اـلًض ئة ًِشٍ اًَِئة ضف ق اًخوفِق و اًخحىمي .ًو ، و مت  اًوظول ٕاىل اًعَلة  0520 س ية ؾن ظًص

  0522اٍهنادَة ًالثفاق و اًيت بٔحَِت من اـلسٍٍصن اًخيفِشًني  ٌَحيم اصلويل ٕاىل اصلول ٌَخعسًق ؿَهيا ضف مازش 
1

  ،

مبعَحة اـلسدمثٍصن ألخاهة واصلول ذون بٔن متس  وهتسف ُشٍ الثفاكِة ٕلجياذ حَول ٌَمياسؿاث اًياص ئة ؾن الاسدامثز

و اصلوز اطلي حياول اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز اـل  ضَفة ًالسدامثز اًيت كاًحا ما حىون من اصلول اًيامِة ،ُو

 حتلِلَ  من ذالل ضٌلن : 

و ما ًؼِص من ذالل ما وزذ ضف ملسمة الثفاكِة  :" ثلسٍصا ًرضوزت اًخـاون اصلويل ضف  اًـمي  اًخمنَة الاكذعاذًة ُو

َة ذاظة ضف ُشا  افلال " .ؿىل اًخمنَة الا كذعاذًة ، ؤلطمَة اصلوز اطلي ثؤذًَ  الاسدامثزاث اصلًو
2

 

 

جضجَؽ الاسدامثز من ذالل ٕاجياذ اًَِئة اـلياس حة و اًفـاةل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز تني اصلوةل اـلضَفة واـلسدمثص  

َة          الاكذعاذًة  ألحٌيب، فِشا ألمص ًـس ؾيرصا ُاما دلشة الاسدامثز وحتلِق اًخمن 
3

 . 

ذَق ثواسن تني معاحل  اـلسدمثص و اصلوةل اـلضَفة من ذالل اًخوفِق تني لك مهنٌل  و اًخوظي ًدسوًة ؿاذةل ختسم  

ظصضف اًـالكة ؾيس وحوذ بٔي ىزاغ ، هبسف جضجَؽ الاسدامثز و اٍهنوط ابًخمنَة الاكذعاذًة 
4

 

ق اًخحىمي ث 6111و مٌش تساًة وضاظ اـلصنز ضف سخمترب  َلى بٔنرث من مئة كضَة مت حسم بٔكَهبا ؾن ظًص
1

  . 

                                                           
1

ة مٌاسؿاث الاسدامثز ٔبمام اـلصنز اصلويل ًواص يعن ، مشهصت ًيَي صِاذت اـلاسرت ضف اًلاهون ،لكَة .    اذللوق              جصاقثة بٓمٌة ، اًـلون ىصميان : جسًو

  12، ض  6101/  6105كاـلة ، س ية   0511ماي  14و اًـَوم اًس َاس َة ، خامـة 

2
ة مٌاسؿاث الاسدامثز     012ض 10، ٔبهؼص اـلَحق زرف CIRDI . ٕاؿالن ملسمة اثفاكِة جسًو

3
َة  .   َة ٌَخحىمي ضف مٌاسؿاث ؾلوذ الاسدامثز اصلًو َة واًدعرًـاث ثضاز َلس  ألسـس ، اًفـاًَة اصلًو ، ذزاسة ضف  ضوء ٔبحاكم اًخحىمي و الثفاكِاث اصلًو

 . 013 – 012، ض ض 6115اًوظيَة ،  اًعحـة ألوىل ، مًضوزاث اذلَيب  اذللوكِة ، ًحيان س ية 

4
 00جصاقثة بٓمٌة ، اًـلون ىصميان : مصحؽ ساتق ، ض .   
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ف اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز ألحٌيب   بٔ / ثـًص

ف اـلصنز ضف الثفاكِة تيط اـلاذت          مهنا " ًمت ٕاوضاء اـلصنز اصلويل ًفغ اـلياسؿاث اًياص ئة ؾن  0/  0وزذ ثـًص

ابـلصنز ( ، وحسذث اـلاذت اًثاهَة ملص اـلصنز تيعِا " سوف ٍىون ملص اـلصنز  اـلىذة الاسدامثز ) ًعَق ؿَََ فامي ًـس 

اًصدُيس ٌَحيم اصلويل ًإلوضاء و اًخـمري ) ًعَق ؿَََ فامي تـس اًحيم ( و جيوس هلي اـللص ٕاىل ماكن من افلَس إلذازي 

 ًعسز تبٔكَحَة زَيث ٔبؾضادَ " 

الاسدامثز ُو َُئة اتتـة ٌَحيم اصلويل ًإلوضاء و اًخـمري و ًىٌَ حيايك اـليؼٌلث  اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاثف       

َة ؿاـلَة مذرععة راث ظاتؽ ثـاوين  َة من حِر اًَِلك و اـلواظفاث و اًوػادف ثضلك ؿام ،فِو مٌؼمة ذًو اصلًو
2

  

ا فلط ، نٌل بٔهَ مٌؼمة مذرععة ضف ، وكس وظف ابـليؼمة اًـاـلَة ٔلهَ مفذوخ زلَؽ اصلول و ل ًلذرص ؿىل ٍلوؿة مهن

افلال الاكذعاذي هتسف ًدسوًة اـلياسؿاث اًياص ئة ؾن  الاسدامثز . وميخاس اـلصنز ابًعاتؽ اًخـاوين ،فِو هيسف ًخحلِق 

ق ما ًعسٍز من كصازاث وما ثخوظي ٕاًََ دلان اًخوفِق  اًخـاون تني اصلول ألؾضاء فَِ ضف جمال الاسدامثز ورعل ؾن ظًص

 تـة ؾيَ من ثوظَاث.اًيا

َة ًيعحق ؿىل اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز ًٔلس حاة اًخاًَة:      و ؿَََ هلول بٔن ًفغ مٌؼمة ذًو

مت ٕاوضاء اـلصنز مبوحة وزَلة مىذوتة و يه اثفاكِة واص يعن و ُو رشظ بٔسايس ، فاـلصنز بٔوضئ ًدسوًة مٌاسؿاث  .0

وفلا ًِشٍ الثفاكِة اًيت ظاذكت ؿَهيا اصلول، ونٌل ُو مـصوف فالثفاق ُو  الاسدامثز تني اصلول و زؿااي ذول بٔدصى

 بٔساش وحوذ اـليؼمة و خيخَف مضمون الثفاكِة من مٌؼمة ٔلدصى حبسة ظحَـهتا و موضوؾِا .

 ٕاجصام اًوزَلة تني بٔصزاض اًلاهون اصلويل .6

خني و اذلال ابًًس حة لثفاكِة واص يعن ثـخرب مـاُست لك وزَلة ثربم تني بٔصزاض اًلاهون اصلويل بٔي تني ذًو  بٔو بٔنرث ،ُو

 اـلًض ئة ـلصنز جسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز .

 وحوذ ألثص اًلاهوين ٌَوزَلة اـلىذوتة  .5

                                                                                                                                                                                     
1
 25، ض 6101رف ظحـة ، ذاز ُومة ، ادلزائص ، س ية حسان هوفي، اًخحىمي ضف مٌاسؿاث ؾلوذ الاسدامثز، ذون ز.   

2
ة اـل    ة مٌاسؿاث  الاسدامثز، ذون زرف ظحـة ، . ظَ ٔبمحس ؿىل كامس :  جسًو َة الاكذعاذًة ذزاسة س َاس َة كاهوهَة صلوز اـلصنز اصلويل ًدسًو ياسؿاث اصلًو

ة ، س ية   551، ض  6114ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَعر ، إلسىٌسًز
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حصثة اـلـاُست ٍلوؿة من الآثز و يه اذللوق اًيت ٌس خفِس مهنا بٔظصافِا و اًواحداث اًيت ثلؽ ؿاثلِم،    و رعل نخحسًس 

خحاذةل بٔو ذلي مسبةٔل بٔو ثيؼمي زاتعة بٔو ثـسًي بٔو وضؽ كواهني    و بٔهؼمة و ٕاوضاء هخاجئ كاهوهَة اذللوق و اًواحداث اـل 

ثَزتم اصلول ابحرتارما و اًـمي هبا 
1

  

 ة / دعادط اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز ألحٌيب  

ؾن الاسدامثز، تي اًـمي بًٔضا ؿىل حتلِق ٕان اًِسف من ٕاوضاء اـلصنز ًُس فلط ٕاجياذ جسوًة ٌَمياسؿاث اًياص ئة       

اًخمنَة الاكذعاذًة و خشة الاسدامثزاث ألحٌحَة ارلاظة، و طلعل س يخني ذمزياث اـلصنز وجِاس و ذمزياث الثفاكِة 

 اـلًض ئة هل 

 ذمزياث اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز ألحٌيب  .0

 ٍمتزي اـلصنز تثالج مزياث رممة و يه :

  ٕخَ الثفاكِة اـلًض ئة ٌَمصنز من بٔطمَة ًخوفري مجةل من اًوسادي ًدسوًة اًعفة ال زاذًة و ثؼِص من ذالل ما بًٔو

ة مىت بٔزاذث اصلول اـلخـاكست و مواظين اصلول ألدصى ظصخ مثي ُشٍ اًزناؿاث ، ابٕلضافة  اًزناؿاث الاسدامثًز

2س حلة من كدي اصلول ألؾضاء ٕاىل بٔن ازثحاظ ادذعاض اـلصنز وفلا ًالثفاكِة ًلذيض اـلوافلة اـل 
. 

  اًفاؿََة ، فلس اصرتظت اثفاكِة اـلصنز بٔهَ مبجصذ موافلة ألظصاف ؿىل ارلضوغ ٌَخحىمي ًمت مٌـِم من اًخيعي

من الثفاق اًخحىميي بٔو فسزَ ابٕلزاذت اـليفصذت 
3

  . 

 ح اـلوفلني و اقلوكني ٕاماكهَة اسددـاذ اـلصوهة ، حمتزي اًلواؿس إلحصادَة اـلخحـة صلى اـلصنز  ابـلصوهة و ُو ما ميي

تـغ اًلواؿس و الثفاق ؿىل ما خياًفِا بٔزياء اًفعي ضف اًزناغ ، نٌل بٔن حىت ظًصلة حتسًس ُشٍ اًلواؿس فِيي حمسذت 

 تعًصلة مصهة مبا ل ًؤثص ؿىل إلحصاءاث اًخحىميَة تي ابًـىس فالثفاق ًيط ؿىل مذاتـة ثغل إلحصاءاث 

 

 اًخحىمي  ذمزياث اثفاكِة .6

 حمتزي اثفاكِة اًخحىمي مبا ًًل : 

                                                           
1
َة ، ذون زرف ظحـة ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت ، س ية  ٔبتو اًوفا : ا. ٔبمحس      13ض ،  6112ًلاهون اصلويل  واًـالكاث اصلًو

2
 من اثفاكِة واص يعن  اـلًض ئة ٌَمصنز  0/  61. اهؼص اـلاذت   

3
ة مٌاسؿاث الاسدامثز الٔ     حٌيب. زاحؽ ضف رعل اـلاذت اًثاهَة من اثفاكِة اـلصنز اصلويل ًدسًو
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  لذني ذلي اـلياسؿاث اًياص ئة ؾن الاسدامثز و ٌُل اًخحىمي  و اًخوفِق وفلا ـلا وزذ ضف اـلاذت /  10حتسًس ظًص

 من هفس الثفاكِة  16

 ط ضف جسوًة ثـخرب الثفاكِة بٔساسا ذلي اـلياسؿاث اًياص ئة ؾن الاسدامثز فلط ، فاـلصنز نٌل رهصان ساتلا خيخ

 اـلياسؿاث اًياص ئة ؾن معروغ اسدامثز بٔو وضاظ اسدامثزي 

  ًيؼص اـلصنز ضف اًزناؿاث اًيت ٍىون بٔحس بٔظصافِا اصلوةل اـلضَفة و ٍىون ظصفِا اًثاين ُو اـلسدمثص ألحٌيب

اـلضَفة و اطلي ًًمتي صلوةل بٔدصى ظصف ضف الثفاكِة ، وٌضرتظ ـلٌلزسة اـلصنز رمامَ بٔن ٍىون  ال من اصلوةل 

 ذوةل الاسدامثز ٔبظصاف مذـاكست ضف الثفاكِة 

  ٌضرتظ ـلٌلزسة اـلصنز رمامَ كدول ألظصاف اـلخياسؿة اًولًة اًلضادَة هل من ذالل ثلسمي اـلوافلة اًىذاتَة ؿىل

 الاًزتام مبا سُذوظي هل اـلصنز ذون اًصحوغ ضف رعل 

 ِق و اًخحىمي و ٍمتثي ضف : متيح الثفاكِة ذمع مؤسسايت ًدسَِي ٕاحصاءاث اًخوف 

  حفغ اًسجالث 

  اـلساؿست ؾيس اًخلايض 

  اقلاس حة 

  حمتزي ٕاحصاءاث اًخحىمي ؿىل مس خوى اـلصنز ابلس خلالًَة ذما مييؽ ٔبي ثسذي من هجة ذازحِة و ذاظة اقلامك

ؿسا سَعة اًوظيَة ٔلظصاف اًزناغ، سواء ثـَق ألمص إبحصاءاث اًخلايض ٔبو ابًلصاز اًعاذز ؾن اـلصنز ما 

و ما بٔنسثَ اـلاذت  من اثفاكِة اـلصنز تيعِا " ...خبالف ما كس  13ٕاظساز ٕاحصاءاث حتفؼَة ٕان اكذىض ألمص ، ُو

ًخفق ؿَََ اًعصفان جيوس ٌَمحوكة بٔن ثويص ابختار إلحصاءاث اًخحفؼَة اـلخـَلة حبٌلًة اًعصفني ٕارا زبٔث بٔن 

 اًؼصوف حتمت رعل "  

 ًـست ؾوامي بٔطمِا  :فاؿََة اًخيؼمي  و ٍصحؽ رعل  

اًعحَـة إلًزامِة ٔلحاكم اـلصنز  
1

ق من ظصق اًعـن  ، فِيي مَزمة و هنادَة و ل ثلدي ٔبي ظًص

 بٔو الاس خئٌاف ٕال ضف اذلسوذ اـليعوض ؾهنا ضف الثفاكِة اـلًض ئة ٌَمصنز 

ا بٔحاكم ٕاًزامِة    2ثيفِش ألحاكم اًعاذزت ؾن اًخحىمي ابؾخحاُز
 

                                                           
1
 من الثفاكِة اـلًض ئة ٌَمصنز  16-10- 11- 15. اهؼص اـلواذ   

2
 من هفس الثفاكِة  11. اهؼص اـلاذت   
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 دذعاظَح / ذمازسة اـلصنز ل

من الثفاكِة اـلًض ئة ٌَمصنز ادذعاظَ وحـَخَ ادذَازاي ، نٌل تًَت اـلياسؿاث اًيت خيخط اـلصنز  61حسذث اـلاذت      

تدسوٍهتا و يه اـلياسؿاث اًلاهوهَة اًياص ئة مدارشت ؾن بٔحس الاسدامثزاث تني اصلول ألظصاف ضف الثفاكِة و بٔحس مواظين 

ذوةل بٔدصى ظصف ضف الثفاكِة
1

،و رعل ثعرظ بٔن ًعسز اًصضا من ظصضف اًزناغ ابًىذاتة ؿىل ثلسمي اـلياسؿة بٔو ظصهحا  

خحسذ الادذعاض اًزماين و اـلوضوؾي         و اًصضايئ ٌَمصنز نٌل ًًل   بٔمام اـلصنز. ًو

الادذعاض اًصضايئ ، ًـخرب رشظ اًصضاء رشظ بٔسايس ـلحارشت اـلصنز ادذعاظَ ، ٕار لتس من موافلة  .0

خبٔنس اًصضاء تخعسًق اصلول ؿىل الثفاكِة ألظصا ف اٌَجوء ٌَمصنز و ؾصط ىزاؾِم ؿَََ ،ًو
2

، وطلعل هلول بٔهَ 

ة ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز، وكس بٔنسث ذًحاخة  من كدَي ارلعبٔ بٔن ًيؼص ٕاىل اـلصنز ؿىل بٔساش بٔهَ بٔذات خرًب

جصذ اًخعسًق بٔو اًلدول بٔو اـلوافلة ؿىل ُشٍ الثفاكِة ؿىل رعل من ذالل " ...و ٕان بًٔة ذوةل مذـاكست ل ثـخرب مب

 الثفاكِة مَزمة تـصط بٔي ىزاغ ؿىل اًخوفِق ٔبو اًخحىمي ما ؾل ثوافق دضاحة ؿىل رعل .." 

و ؿَََ فادذعاض اـلصنز ًُس را ظاتؽ ٕاًزاسم تي ُو زضايئ ،و اًصضا اطلي ًـمتس ؿَََ ُو زضا اًعصفني مـا و ًُس   

 نٌل رهصان ابًىذاتة ، مؽ ٕاماكهَة وحوذ ظوز بٔدصى ٌَخـحري ؾن اًصضاء  مهنا :زضاء ظصف واحس و ًـرب ؾيَ 

اًصضاء ضف ظوزت رشظ حتىميي ًمت اًيط ؿَََ هحيس ضف ؾلس الاسدامثز بٔو ؾلس اًلصط بٔو بٔي اثفاق  

 ثـاكسي بٓدص تني اـلسدمثص و اصلوةل اـلضَفة . 

ي ىزاغ كس ًلوم تُهنا  وتني زؿااي ذوةل بٔدصى اًصضاء ضف صلك مـاُست زيادَة ثخـِس اصلول فهيا إبحاةل بٔ  

ثضبٔن الاسدامثز ؿىل اـلصنز ًدسوًخَ ، و ل حىون ُشٍ اـلـاُست  مَزمة ٌضلوةل ٕال ؾيس كدول اـلسدمثص اٌَجوء 

 ٕاىل حتىمي اـلصنز و ٕاؿالمَ تشعل ، ففي حاةل ؿسم ٕاؿالن اـلسدمثص ؾن كدوهل ل ًخوفص اًصضاء .

3خحاذل تني اًعصفني ًيـلس ادذعاض اـلصنز و ل ًؤثص اوسحاة بٔي ظصف ضف حصة اًصضا فمبجصذ وحوذ اًرتايض اـل 
 

اـلوكؽ    "SPP" ضف كضَة ُضحة ألُصام  تني حىومة مرص ورشنة حٌوة اًحاسفِم اقلسذتو اـلثال ؾن رعل الثفاق  

س موافلة حىومة مرص، فلس تـ "Egoth" هبسف ٕاوضاء ٍلـني س َاحِني وجضازوِا ضف رعل رشنة 0544/  11/  01ضف 

ثـِسث ُشٍ ألذريت تخوفري ألزط ٕلكامة اـلعروغ و وزذ ضف ملسمة الثفاق بٔهَ ظسز وفلا ًلاهون الاسدامثز اـلرصي زرف 

                                                           
1
 . ًلعس مبواظن ذوةل ٔبدصى ظصف ضف الثفاكِة ٔبي رسط ظحَـي اكهت هل وكت وكوغ اًزناغ  خًس َة ذوةل ظصف ضف الثفاكِة ) كري خًس َة اصلوةل  

 ضف اًزناغ ( ٔبو ٔبي رسط مـيوي اكهت هل خًس َة ذوةل ظصف ضف الثفاكِة ثعرظ ٔبن ل حىون هفسِا اصلوةل اًعصف ضف اًزناغ      اـلخياسؿة ٔبي اًعصف اًثاين

 و رعل ضف اًخازخ اطلي وافق اًعصفان فَِ ؾصط اًزناغ ؿىل اًخوفِق ٔبو اًخحىمي 

2
 من هفس الثفاكِة  0/  61. اهؼص اـلاذت   

3
 52ض  مصحؽ ساتق ، خالل وفاء َلسٍن : .   
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.تـس رعل و ؿىل ٕاثص حعول ىزاغ حول ثفسري اًـلس  0531ًس ية  15
1

ٕاىل حتىمي اـلصنز ؿىل  "SPP" ، دلبٔث رشنة

اًـلس ٌضري ٕاىل ٕاحاةل اًزناغ ٕاىل اـلصنز، واسدٌسث ٕاىل هط اـلاذت اًثامٌة من كاهون  اًصمغ من ؿسم وحوذ تيس ضف

اًيت ثيط ؿىل بٔهَ " ًخـني جسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز اـلخـَلة هبشا اًلاهون  0531ًس ية  15الاسدامثزاث اـلرصي زرف 

مرص، بٔو ضف ٕاظاز اثفاكِة جسوًة مٌاسؿاث تبٔسَوة ًخفق ؿَََ مؽ اـلسدمثص، بٔو مبوحة الثفاكِاث اصلوًَة اًيافشت ضف 

". وابًصمغ من بٔن حىومة مرص  0530ًـام 51الاسدامثز اًيت اهضمت ٕاٍهيا مرص مبوحة اًلاهون                     زرف 

ق بٓدص ذلي  اؾخربث بٔن حموكة حتىمي اـلصنز كري خمخعة ًـسم وحوذ ما ًَزم مرص ابٌَجوء ٕاٍهيا و كاًت إبماكهَة ادذَاز ظًص

من كاهون الاسدامثزاث اـلرصي ،فٕان حموكة اًخحىمي زذث تبٔهَ ل ًوخس اثفاق تني ألظصاف ؿىل  14اًزناغ وفلًا ٌٌَلذت 

حتسًس اًوس َةل اًيت ميىن من ذالًِا  فغ اًزناغ وتبٔهَ ل ًوخس اثفاكِة زيادَة تني مرص وذوةل اـلسدمثص، وابًخايل فٕان هط 

ص ٌضلك كدول دضحيا ومىذواًب من حىومة مرص ابدذعاض حموكة حتىمي اـلصنز من اًلاهون اًساًف اطله 14اـلاذت 
2

 . 

 

 دذعاض اـلوضوؾي الٕ  .6

َة تني ذوةل مذـاكست ومواظن       خيخط اـلصنز ابًيؼص ضف اًزناؿاث اًلاهوهَة اًيت ثًضبٔ مدارشت ؾن بٔحس الاسدامثزاث اصلًو

ص يعن ، و اـلخـَلة  حبلوق  ٔبو اًزتاماث اًعصفني نٌل ُو مذفق من اثفاكِة وا 0/  61ذوةل مذـاكست بٔدصى وفلا ٌٌَلذت 

ؿَََ ضف ؾلس الاسدامثز ؿىل ضوء اًلواهني و اٌَواحئ راث اًعةل ابًـلس. فاًعرظ  ألول ُو حىَِف اًزناغ تبٔهَ كاهوين ، 

فسري بٔو ثعحَق الثفاكِاث فاًزناغ اًلاهوين ٍمتثي ضف اـلسادي اـلخـَلة تخ  0513و  0455ونٌل تًَت اثفاكِة لُاي ًـاسم 

َة ،و حسًثا ًـس ىزاؿا كاهوهَا لك ذالف حول ثفسري مـاُست ، مث مسبةٔل كاهوهَة ٔبو اًخحلِق ضف واكـة جضلك دصكا  اصلًو

لًزتام ذويل       و اـلعاًحة ابًخـوًغ اـلرتثة ؾن دصق ُشا الاًزتام اصلويل 
3

 . 

وين انصئ ؾن اسدامثز ، و كس حصهت الثفاكِة بٔمص حتسًس الاسدامثز و ٍمتثي اًعرظ اًثاين ضف بٔن ٍىون اًزناغ اًلاه

ًٔلظصاف و ؾل حتسذ اـلـامالث اًيت ثـس اسدامثزا و ضف رعل ثوس َؽ فلال ادذعاض اـلصنز  ابًيؼص ضف مجَؽ اـلياسؿاث اًيت 

                                                           
1
ة ـلوكؽ ألُصاماث ابدلزيت و ُو ما ٔبذ   ى ٕاىل حسة مرص . تسٔب اـلضلك ٔبول جصفغ ؿاـلي و حمًل لس خىٌلل اـلعروغ هوهَ هيسذ اًلمية اًخازخيَة و اذلضاًز

َة تحا غ ـلوافلهتا ؿىل اـلعروغ ، واس خددؽ رعل كِام اًعرنة جصفؽ ٕاحصاءاث حتىمي ٔبمام قصفة اًخجازت اصلًو ٌزس اًيت فصضت ؿىل اذلىومة اـلرصًة ذفؽ ثـًو

غ . و ؿىل ٕاثٍص ظـيت اًعرنة ابًيلغ ٔبمام حموكة اًيلغ  ٕلؿاذت اًيؼص ضف ٌَعرنة ،ًخَجبٔ ُشٍ ألذريت ٕاىل حموكة اس خئٌاف ابٌزس و ثلوم إبًلاء حنك اًخـًو

ني ٕلهفار حنك اًخحىمي اً ني ٔبدًص يسًة        و اذلنك ، نٌل كامت ٔبًضا اًعرنة إبكامة ذؾًو َة ٔبمام اقلامك اًًِو عاذز ؾن حموكة حتىمي قصفة اًخجازت اصلًو

ة و كامت ٔبًضا تعَة ٕاحصاء اًخحىمي ٔبمام اـلصنز اصلويل )  َة CIRDIالاجنَزًي ة اـلياسؿاث اصلًو ( . لٔنرث ثفعَي اهؼص : ظَ ٔبمحس ؿًل كامس : جسًو

ة مٌاسؿاث الاسدامثز ، ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَعر ، إلسىٌسًزة ، الاكذعاذًة ، ذزاسة س َاس َة كاهوهَة صلوز اـلصنز اصل ،                  6114ويل ًدسًو

  512- 511ض ض 

2
ة مٌاسؿاث الاسدامثز ضف.    واص يعن ، ذون ـلا ٔبمحس هوخان : اًخحىمي ضف ؾلوذ الاسدامثز تني اصلوةل و اـلسدمثص ألحٌيب وفلا ٔلحاكم اـلصنز اصلويل ًدسًو

 11،ض  6114اًعحـة ، مًضوزاث ٍسن اذللوكِة ، ًحيان ،  زرف

3
َة  6/  52. اهؼص اـلاذت     من اًيؼام ألسايس قلوكة اًـسل اصلًو
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1ًخفق ألظصاف ؿىل ٕاحاٍهتا ٕاًََ ؿىل بٔساش بٔهنا ثخـَق ابلسدامثز 
اـلصنز ًُضمي بًٔة مٌاسؿة كس . و كس امذس ادذعاض  

 ٍىون ًِا ثبٔزري ؿىل حسن سري معََة الاسدامثز .

 دذعاض اًضريص الٕ  

ٕان اٌَجوء ٕاىل اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز ُو حىص ؿىل تـغ ألصزاض ذون كريضم و ضم اًفئة اقلسذت     

صنز ابًًس حة ٌضلول اـلخـاكست ألظصاف ضف الثفاكِة ًيـلس ادذعاض اـل  6،  0/  61تيعوض الثفاكِة ،فوفلا ٌٌَلذت 

ومؤسساهتا وفصوؾِا
2

ومواظين اصلول ألدصى اـلخـاكست سواء اكن رسعا ظحَـَا ٔبو مـيواي ) اـلسدمثص ألحٌيب ( .  

ىت وابًخايل فٕاهَ خيصح ؾن ادذعاض اـلصنز اـلياسؿاث تني اصلول اـلخـاكست بٔو تني ألظصاف ارلاظة تـضِا تحـغ . وح

ًيـلس ادذعاض اـلصنز لتس من بٔن ٍىون بٔحس بٔظصافَ ذوةل مذـاكست ) ظصف ؿام (  و مواظن ذوةل بٔدصى مذـاكست ) 

 ظصف ذاض (

اصلوةل اـلخـاكست وعصف ؿام : حىت جس خفِس اصلوةل من ذسماث اـلصنز وحىون ظصفا ضف ٕاحصاءاث اًخوفِق و  

مهنا اتزخ زساين الثفاكِة ابًًس حة  24س حسذث اـلاذت اًخحىمي لتس بٔن حىون ظصفا ضف اثفاكِة واص يعن ، وك

 ٌضلوةل اـلوافلة ة زالزني ًوما من وكت ٕاًساغ وزَلة اًخعسًق و اًلدول .

و مبجصذ ظسوز اًصضا و اـلوافلة من كدي اصلوةل اـلعاذكة ؿىل دضوغ ادلِاس ٔبو اـلؤسسة لدذعاض اـلصنز فٕان رعل 

هون ادلِاس فصؿا اتتـا ٌضلوةل ،وطلعل فـىل اصلوةل بٔن ثلوم تخـَني ألهجزت اًخاتـة  اًصضا ٌضلك ضف هفس اًوكت كًصية ؿىل

لة زمسَة .  ًِا تعًص

و حىون موافلة اصلوةل اٌَجوء ٌَمصنز و كدول حتىميَ ضف ؿست ظوز ، فلس حىون ضف صلك رشظ موحوذ ضف اثفاق اصلول 

يت ثًضئ تني ادلِاس اًخاتؽ ٌضلوةل   و اـلسدمثص ألحٌيب ٕاىل اـلصنز اـلخـاكست ثوافق مبلذضاٍ ؿىل ٕاماكهَة ثلسمي اـلياسؿاث اً

 ٌَدسوًة ، نٌل ميىن بٔن حىون ضف صلك وزَلة ثخضمن اـلوافلة ؿىل اٌَجوء ٌَخحىمي . 

                                                           
1
  11، ض   خالل وفاء َلسٍن : مصحؽ ساتق.     

2
من ميثَِا من زدُس اصلوةل  ٔبو ٌزس اًوسزاء . ل ًثوز ٔبي مضلك ٕارا اكهت اصلوةل ظصف مدارش ضف ؾلس الاسدامثز ٔلن ُشٍ ألذريت وضرط مـيوي ًِا   

ىن اـلضلك ًثوز ؾيسما ل ٍىون ثـاكس اـلسدمثص ألحٌيب مؽ اصلوةل مدارشت تي مؽ ٔبحس مؤسساهتا ٔبو اًواكلث  اًخاتـة ًِا ٔبو ٔبي موػف خمول طلعل ، ًو

ضف اًزناؿاث اًلاهوهَة اًياص ئة ؾن اـلؤسساث و اًواكلث اًخاتـة  من الثفاكِة خاء واسـا و مشي تشعل ادذعاض اـلصنز ابًيؼص 61ذاظة و ٔبن  هط اـلاذت 

شٍ اـلؤسساث           ٌضلوةل ذون ٔبن حيسذ تسكة اـللعوذ هبا  . ومن ذالل اًفلصت اًثاًثة من هفس اـلاذت ًخضح ًيا ٔبن مدارشت اـلصنز لدذعاظَ فامي ًخـَق هب

ِاس ٔبو اـلؤسسة ٔبو اًواكةل ٌضلوةل، و ٔبطمِا رضوزت ٔبن ٍىون ادلِاس ٔبو اًواكةل اتتـة ٌضلوةل اـلخـاكست      و اًواكلث مصثحط ثعروظ ثحني فـال ؿالكة ثحـَة ادل 

ابٌَجوء ًخحىمي اـلصنز و ٔبن ثـني اصلوةل ادلِاس ٔبو اًواكةل ضف ٔبي وكت ، فاـلِم ُو ٔبن ختعص اـلصنز كدي ميء ظَة اًخحىمي و ٔبن ًَخلي زضا ادلِاس ٔبو اًواكةل 

 فلة اصلوةل اًخاتـة ًِا .   مؽ موا
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اًعصف ارلاض ، فلس هعت اثفاكِة واص يعن ؿىل رضوزت بٔن ٍىون مواظيا اتتؽ صلوةل بٔدصى    و ًُس  

/  61ل كري ألظصاف فصظة ًالس خفاذت من ذسماث اـلصنز، وكس حسذث اـلاذت ذوةل، و رعل من بٔخي مٌح اصلو 

 اـللعوذ ابًعصف ارلاض وزتعت رعل ابًضرط اًعحَـي ٔبو اـلـيوي . 6

خَ ضف   اًضرط اًعحَـي : ًـخرب اؿرتاف الثفاكِة ٌَفصذ اًعحَـي ابـلثول بٔمام اـلصنز ذون ثسذي من كدي ذًو

كس خاء رعل ضف ٕاظاز الاُامتم اـلزتاًس ابًفصذ       و اؾخحاٍز من مواضَؽ اًلاهون حس راثَ ازثلاء مبصنز اًفصذ ، و 

اصلويل اـلِمة ، و ٕان حتسًس ٔبحٌحَة اـلسدمثص ابًًس حة ٌضلوةل اـلضَفة ل ٍىون ٕال من ذالل مـَاز ادلًس َة ، 

مي خًسُهتا ، وطلعل فاـلصنز ل ًفعي ضف اًزناؿاث اًيت ٍىون بٔحس بٔظصافِا ذوةل مذـاكست و رسط ظحَـي حي

حني تبٔهَ ل ٍمتخؽ  لتس ؿىل اًضرط اًعحَـي )اـلسدمثص ( مبجصذ دلوءٍ ٌَمصنز بٔن ًرصخ جبًسُذَ اذللِلِة ًو

1جبًس َة اصلوةل اـلضَفة ًالسدامثز حىت ل ًمت زفغ ظَحَ 
 . 

كسثني ظصفا ضف الثفاكِة و فامي ًخـَق تخـسذ خًس َة اًضرط اًعحَـي هلول ٕان اكن اًضرط حيمي خًس َة ذوًخني مذـا  

فلس ثوفص صلًَ رشظ ادلًس َة و ٍىون ظصفا ضف ٕاحصاءاث اًخحىمي ، بٔما اطلي حيمي خًس َة ذوةل ظصف ضف الثفاكِة 

من اثفاكِة واص يعن بٔنسث بٔهَ ٍىفي  6/  61وخًس َة ذوةل كري ظصف فال ًثوز ابًًس حة هل بٔي ٕاصاكل ٔلن اـلاذت      

خؽ اًضرط جبًس َة بًٔة ذوةل مذـاكست حىت ًو زخت بٔهَ حيمي خًس َة ذوةل بٔدصى كري لهـلاذ ادذعاض اـلصنز بٔن ٍمت 

مذـاكست   
2

. و ابًًس حة ٌَضرط اطلي بٔحس خًس َاثَ يه خًس َة اصلوةل اـلضَفة فال ميىٌَ اًخلسم ٌَخحىمي صلى اـلصنز  

ثفاذاي ٌَوكوغ ضف حاةل ملاضات اصلوةل من كدي زؿاايُا 
3

سمي ادلًس َة و ٕان اكن من اًياذز ثعوز . وفامي ًخـَق ابًضرط ؿ 

ُشٍ اذلاةل ابًيؼص ـلس خوى و كوت ألصزاض اـلسدمثٍصن اكذعاذاي فِو ًُس بُٔال ًعَة اًخحىمي بٔمام اـلصنز ًخزَف رشظ 

من الثفاكِة   0/ 61ادلًس َة اـليعوض ؾيَ ضف اـلاذت 
4

 

س َة ٔبي ذوةل مذـاكست بٔدصى كري اًضرط الاؾخحازي : ٌضرتظ ضف اًضرط الاؾخحازي بٔن ٍىون ممتخـا جبً  

ثغل اصلوةل اًعصف ألول ضف اًزناغ ضف اًخازخ اطلي وافق فَِ اًعصفان ؾصط اًزناغ ؿىل اًخحىمي 
5

. وؾل حتسذ  

                                                           
1
ني ٌُل : اتزخ . ًـخرب اًضرط اًعحَـي مسدمثصا ٔبحٌحَا ابًًس حة ٌَعصف اـلخـاكس) اصلوةل اـلضَفة ًالسدامثز( مىت ٔبزخت خًسُذَ ألحٌحَة ؾهنا ضف اتزخي 

ى اًسىصثري اًـام ٌَمصنز . و ضف حال ؿسم ثوفص اًعرظني موافلة ألظصاف ؿىل ظصخ ىزاؾِم ؿىل اًخحىمي و اتزخ جسجَي ظَة اٌَجوء ٕاىل حتىمي اـلصنز صل

 )ٔب( من الثفاكِة اـلًض ئة ٌَمصنز حمي اصلزاسة . 61/6ل ًيـلس ادذعاض اـلصنز , اهؼص اـلاذت 

2
  65. لٔنرث ثفعَي زاحؽ : خالل وفاء َلسٍن ، مصحؽ ساتق ،  ض   

3
ة مٌاسؿاث  الاسدامثز مشهصت ملسمة ًيَي صِاذت اـلاحس خري ضف اًلاهون ، حسُين ميَية : حصايض ألظصاف ؿىل اًخحىمي  ٔبمام اـل.    صنز اصلويل ًدسًو

وذ مـمصي ، ثزيي وسو ، ادلزائص ،    63ض  ، 6100ختعط كاهون  اًخـاون اصلويل ، خامـة مًو

4
 51-65، ض  خالل وفاء َلسٍن ، مصحؽ ساتق.   

5
 حمي اصلزاسة) ة( من هفس الثفاكِة  6/  61. اهؼص اـلاذت   
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الثفاكِة اـلًض ئة ٌَمصنز اـلـَاز اًواحة ٕاثحاؿَ ًخحسًس خًس َة اًضرط الاؾخحازي، وطلعل ميىن ًَِئة اًخحىمي 

اًلاهون اًخجازي اصلويل وُو مصنز إلذازت اًصدُيس بٔو ماكن اًخبٔسُس، بٔو اـللص بٔن حصحؽ ـلا ُو حمسذ ضف 

اًصدُيس 
1

. وؿَََ فٕارا ثبٔسست رشنة ضف ػي كواهني اصلوةل اـلضَفة ًالسدامثز فٕاهَ ميىن بٔن حمتخؽ جبًس َة ُشٍ 

 اصلوةل .

 سدامثز  ٌاسؿاث الٕ اثهَا : بٔطمَة اًخحىمي ذلي ىزاؿاث الاسدامثز من كدي اـلصنز اصلويل ًدسوًة م 

فَ تبٔهَ " اثفاق ألظصاف ؿىل ظصخ ذالفاهتم ؿىل         فاث اًخحىمي ، فلس رُة خاهة من اًفلَ ًخـًص ثـسذث ثـًص

بٔصزاض ظحَـَني خيخازوهنم " 
2

ظحَـَني  "اثفاق ألظصاف ؿىل ظصخ ذالفاهتم ؿىل بٔصزاض  واؾخرٍب خاهة بٓدص تبٔهَ  

3خيخازوهنم " 
فني ثخخني ًيا بٔطمَة اًخحىمي ابؾخحاٍز وس َةل ذلي اًزناؿاث ، فِو ٌسمح إبدصاح . ومن ذالل ُشٍن اً   خـًص

 اـلياسؿاث من ادذعاض حمامك اصلول ٕاىل َُئة بٔدصى ثعرظ  زضاء و موافلة اصلول .

ف اًخحىمي ضف اًدعرًـاث اـللازهة ،هشهص بٔن  كاهون اـلصافـاث اًـصاطف زرف )         0525( ًس ية 45وابًصحوغ ًخـًص

ف اًخحىمي وًىٌَ بٔخاس الثفاق ؿىل اًخحىمي ضف ىزاغ مـني ، نٌل بٔخاس الثفاق ؿىل اًخحىمي ضف  )اـلـسل( ؾل ٌعر ٕاىل ثـًص

بٔما كاهون الاسدامثز اًـصاطف اًيافش فؿل ٌعر بًٔضا ٕاىل ثـًصف اًخحىمي  مجَؽ اـلياسؿاث اًيت ثًضبٔ ؾن ثيفِش ؾلس مـني ،

هَ " ..جيوس ٔلظصاف اًزناغ الاًخجاء ٕاىل اًخحىمي وفلًا ٌَلاهون اًـصاطف "  ( مٌَ ؿىل بٔ 1ف 63وًىٌَ بٔصاز ضف )
4

  

ف اًخحىمي  0540ًس ية  111/ 40و ابًًس حة ٌَلاهون اًفصويس فؿل ٌضري كاهون اـلصافـاث اًفصويس زرف  اًيافش ٕاىل ثـًص

تـس  اـلياسؿاث اًياص ئة بٔو اًيت وضبٔ تُهنم ميا وًىٌَ بٔخاس اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي ذلسم 
5

      

مؽ اًخـسًالث اًيت اؾمتسث ضف س ية  0541ٔبما ابًًس حة ًلاهون ألووس َرتال اٍمنوريج ٌَخحىمي اًخجازي اصلويل ًس ية  

ف اًخحىمي ضف هط اـلاذت  ) 6112 / بٔ( تبٔهَ  " بٔي حتىمي ،سواء ثوًخَ مؤسسة حتىمي ذامئة بٔم ل " . 6فلس بٔصاز ٕاىل ثـًص

ف كاهون ألوو  ة اًيت ميىن بٔن و هالحغ بٔن ثـًص س َرتال اٍمنوريج ٌَخحىمي اًخجازي اصلويل كس بٔصاز فلط ٕاىل ادلِة إلذاًز

                                                           
1
 . Ricardo Letelier Astorga , The Nationality of  juridical persons in the ICSID  Convention in  Light of  its 

jurisprudence , in A; von Bagdandy and R. Wolfrum (eds) , Max Planck Institude Of  United Nations Law , Vol 

11 ,2007,p p417-418-418  

2
ة، .    05، ض0540ذ . ٔبتو ًسس زضوان، ألسس اًـامة ٌَخحىمي اًخجازي اصلويل، ذاز اًفىص ادلامـي، إلسىٌسًز

3
   .Foucharra, l’arbitrage Commercial  International , Dalloz, Paris, 1965, p. 62 

4
ة مٌاسؿاث الاسدامثز ) ذزاسة ملازهة (  ، حمارضاث ، . ذ.ٕاجصاُمي ٕاسٌلؾَي ٕاجصاُمي اًصتَـي  و ماُص حمسن ؾحوذ ارلَاكين : اًخ   حىمي ضٌلهة ٕاحصادَة ًدسًو

 11لكَة اذللوق ، خامـة ابتي ، ض 

5
ة ؿىل ص حىة الاهرتهُت ؿىل اـلوكؽ الاًىرتوين 1981( من كاهون اـلصافـاث اًفصوس َة ًس ية 0111اهؼص ضف رعل هط اـلاذت ).    اـلًضوز ابٌَلة الاىلكزًي

http:// www. Jus. Uio. No./IM/France. Arbrationcod of civil, Procedure, 1981/doc 
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شا ما ٌسمى ابًخحىمي اذلص  ثسٍص معََة اًخحىمي سواء ثوًخَ مؤسسة ذاظة ابًخحىمي  ق اـلؤسساث ُو بٔو ؾل ٍىن ؾن ظًص

. 

ن ًخفلوا ؿىل رعل، ٔلن الثفاق وحسٍ ُو و حىت ٍمتىن بٔظصاف ؾلس الاسدامثز من اٌَجوء ٌَخحىمي ٌضرتظ ٔكظي ؿام بٔ 

اطلي ًيلي ادذعاض اًيؼص ضف مثي ُشا اًيوغ من اـلياسؿاث من اًلضاء اًـاذي ٕاىل بٔصزاض بٓدٍصن ضم اقلوكني . و 

ميىن بٔن ٍصذ اثفاق اًخحىمي وعرظ مضن هعوض ؾلس الاسدامثز بٔو ضف ظوزت اثفاق مس خلي من ؾلس الاسدامثز ، وتشعل 

ًخحىمي هل صلكني ٌُل رشظ اًخحىمي و مضازظة اًخحىمي ، فألول ُو تيس مضن هعوض ؾلس الاسدامثز جنس بٔن اثفاق ا

من ذالهل ًلصز ألظصاف اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي هوس َةل ذلي اـلياسؿاث اًيت ميىن بٔن ثثوز ضف اـلس خلدي سواء ما ثـَق مهنا 

ة ضف ؾلس مس خلي ًخلصز مبوحدَ ؾصط  ابًـلس بٔو تدٌفِشٍ ، بٔما اًثاين فِلعس تَ ٔبي اثفاق تني بٔظصاف اًـالكة الاسدامثًز

 اـلياسؿاث اًيت وضبٔث تُهنم ابًفـي ؿىل اًخحىمي من بٔخي ٕاجياذ حي ًِا .

و نيدِجة طلعل هلول بٔن فـاًَة اًخحىمي و بٔطمَخَ وضٌلهة ٕاحصادَة ذلسم مٌاسؿاث الاسدامثز جس خَزم ثخين اًـسًس من       

متثي ضف اس خلالل رشظ اًخحىمي ؾن ؾلس الاسدامثز      و ادذعاض اقلوكني ابًفعي ضف اًزناغ اـلحاذئ اًلاهوهَة ،واًيت ح 

) مدسبٔ الادذعاض ابلدذعاض (، فضال ؾن رعل ؿسم الٔذش ابصلفؽ اـللسم من كدي اصلوةل و ألصزاض اـلـيوًة تـسم 

 بََُٔهتا ٌَخحىمي .

 ٔب / اس خلالل رشظ اًخحىمي ؾن ؾلس الاسدامثز  

عس ابس خلالل رشظ اًخحىمي ؾن ؾلس الاسدامثز اس خلالل الثفاق اـلربم ؿىل صلك رشظ اًخحىمي و اـلسزح مضن ًل     

و ما ًًذج ؾيَ بٔن تعالن ؾلس الاسدامثز ل ًؤثص ؿىل رشظ اًخحىمي اـلسزح  تيوذ ؾلس الاسدامثز ؾن ُشا الٔذري ، ُو

 خحىمي اًفـاًَة اـلعَوتة و ميثي ضٌلهة رممة ٌَمسدمثٍصن .مضن تيوذ ُشا اًـلس و اًـىس حصَح ،وتشعل ميىن بٔن حيلق اً 

و كس ثضميت اًـسًس من اًدعرًـاث مدسبٔ اس خلالل رشظ اًخحىمي ؾن ؾلس الاسدامثز، فلس بٔصاز كاهون اًخحىمي       

اًـلس مٌَ ) ..ًـخرب رشظ اًخحىمي اثفاكا مس خلال ؾن رشوظ  65اـلرصي اًيافش ٕاىل ُشا اـلحسبٔ من ذالل هط اـلاذت 

ألدصى و ل ًرتثة ؿىل تعالن اًـلس بٔو فسزَ بٔو ٕاهناءٍ بٔي بٔثص ؿىل رشظ اًخحىمي اطلي ًخضميَ ٕارا اكن ُشا اًعرظ 

حصَحا ضف راثَ ( ،وُو ما ًحني ًيا ٕاجصاس اًفـاًَة اـلِمة ٌَخحىمي من ذالل اس خلالل رشظ اًخحىمي ذما كس ًَحق اًـلس 

( من كاهون اًخحىمي ألزذين اًيافش و اـلاذت 65بٔذشث تيفس الاجتاٍ اـلاذت ) وكسألظًل من تعالن بٔو فسخ بٔو ٕاهناء .

رسي ادلسًس ثضبٔن اًخحىمي اصلويل ارلاض ًس ية 5/ ف34) ( من 0ف2وبًٔضا هط اـلاذت ) 0543( من اًلاهون اًسٌو

كاهون اًخحىمي اًخوويس اًيافش 
1

. 

                                                           
1
 01. ذ.ٕاجصاُمي ٕاسٌلؾَي ٕاجصاُمي اًصتَـي  و ماُص حمسن ؾحوذ ارلَاكين ، مصحؽ ساتق ، ض   
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رشظ اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل فٕان اًلضاء بٔكص ألذش هبشا بٔما ضف فصوسا حفىت و ٕان ؾل ٌعر اًلاهون اًفصويس لس خلالل 

اـلحسبٔ من ذالل ٕاظساٍز ًـست بٔحاكم 
1

 . 

و من ذالل رعل ًخبٔنس ًيا بٔن مدسبٔ اس خلالل رشظ اًخحىمي بٔظحح من اـلحاذئ اـلس خلصت ثضبٔن اًخحىمي اًخجازي اصلويل 

لك بٔس حاة اًحعالن اًيت متس ؾلس الاسدامثز  ،و ُو ما ًضمن ألمان ٌَمسدمثٍصن من ذالل حتعني رشظ اًخحىمي من

 ، وتشعل حىون وس َةل اًخحىمي فـاةل ذلسم اـلياسؿاث اًياص ئة ؾن ؾلوذ الاسدامثز .

 ة / مدسبٔ الادذعاض ابلدذعاض 

ٍصحىز ُشا اـلحسٔب ؿىل مٌح اقلنك ظالحِة حتسًس ادذعاظَ و هؼص اـلياسؿاث اـلخـَلة ابدذعاظَ     وحتسًس هعاق     

خَ و ثلٍصص فامي ٕارا اكن اًزناغ حصَحا بٔم ل ، و طلعل فبٔي اؿرتاط تـسم ادذعاض حموكة اًخحىمي ضف اًفعي ضف سَع 

اًزناغ ٔبو تـسم وحوذ اثفاق ٌضري اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي ًفعي فَِ اقلوكون بٔهفسِم و ًُس ٌَمحوكة اًلضادَة بٔن ثفعي ضف 

مي وضٌلهة ذلسم مٌاسؿاث الاسدامثز من ذالل زسؿة اًفعي ضف مسبةٔل ادذعاض اقلوكني ،و ُيا ثربس فـاًَة اًخحى

 اـلياسؿاث .

َة مبحسٔب ادذعاض اقلنك ابًفعي ضف ادذعاظَ وهشهص مهنا الثفاكِة ألوزوتَة ٌَخحىمي      و كس بٔكصث الثفاكِاث اصلًو

مؽ اًخحفغ دلِة مهنا ) 5/  1اًيت بٔصازث ٕاىل مدسبٔ الادذعاض ابلدذعاض ضف         اـلاذت  0520اًخجازي اصلويل 

اـلصاكدة اًلضادَة اًالحلة اقلسذت مبوحة كاهون اًلايض فٕاهَ ًليض ؿىل اقلنك اـلعـون تعالحِخَ بٔل ًخزىل ؾن اًلضَة ، 

وُو هل سَعة ثلٍصص ادذعاظَ وثلٍصص حصة اثفاق اًخحىمي بٔو حصة اًـلس اطلي ٍىون رشظ اًخحىمي حزءاً مٌَ ( ، و ُو 

مبحسبٔ الادذعاض ابلدذعاض، فلس حـَخَ الثفاكِة ٕاًزامِا ؿىل اقلنك و بٔوحدت ؿَََ ؿسم اًخزًل ؾن ما ًـس ٕاكصاز 

 اصلؾوى ؾيس اـلياسؿة ضف ادذعاظَ .

مهنا ، و ُو ما بٔذش تَ بًٔضا اًلاهون اٍمنوريج  0/  0و بٔصازث اثفاكِة واص يعن ) حمي اصلزاسة ( ًيفس اـلحسبٔ ضف اـلاذت 

تيعِا ؿىل بٔهَ جيوس قلوكة اًخحىمي بٔن ثفعي ضف ادذعاظِا مبا  0/  02ضف اـلاذت  0541يل ًس ية ٌَخحىمي اًخجازي اصلو

 ضف رعل اصلفوغ اـلخـَلة توحوذ بٔو حصة اثفاق اًخحىمي .

َئاهتا اًـامة تـسم ٔبََُهتا ٌَخحىمي      ح / ؿسم كدول ذفؽ اصلوةل ُو

ة اًخاتـة بٔن ثسفؽ تـسم ٔبََُهتا ٕلجصام اثفاق اًخحىمي حىت متاهؽ بٔو ًلعس تشعل بٔهَ ل ميىن ٌضلوةل وألصزاض اـلـيوً      

شُة زٔبي ضف اًفلَ بٔن مدسبٔ ؿسم كدول  ثخزَط من اثفاق اًخحىمي مؽ اـلسدمثص اطلي س حلت وبٔن وافلت ؿَََ إبزاذهتا، ًو

                                                           
1
اًخحىمي اصلويل فبٔن ٔبثفاق اًخحىمي حىٌل  خاء ضف حِثَاثَ   ) ضف جمال  0525ماًو  3ضف   (Cosset) . ًلس ٔبظسزث حموكة اًيلغ اًفصوس َة ضف كضَة  

كس ًَحق ُشا اًخرصف سواء اكن مربمًا ؿىل حنو مٌفعي ٔبو اكن مسزخًا ضف اًخرصف اًلاهوين اـلخـَق تَ، فبٔهَ ٍمتخؽ ابس خلالل كاهوين اكمي حبَر ل ًخبٔثص مبا 

 من تعالن ٕال ضف تـغ اًؼصوف الاس خثٌادَة (
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 ىل اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي ًـخرب منذفؽ اصلوةل بٔو الٔصزاض اـلـيوًة اًـامة اًخاتـة ًِا تـسم بََُٔهتا ٌَخحىمي تـس موافلهتا ؿ

اـلحاذئ اـلس خلصت ضف اًخحىمي اصلويل 
1

 . 

و ٕان  ؿسم كدول اصلوةل و ألصزاض اـلـيوًة اًـامة اًخاتـة ًِا تـسم ٔبََُهتا ٌَخحىمي س َجـي من اًخحىمي رو فـاًَة هحريت 

ق اًخحىمي ٌَهتصة من اٌَجوء ٕاًََ حبجة ذلسم مٌاسؿاث الاسدامثز، واًوكوف توخَ ذماظةل اصلوةل من اٍمتسم تحعالن اثفا

بٔن كاهوهنا اًوظين ل جيزي ًِا اًخحىمي ضف ؾلوذ الاسدامثز و ُشا ضف حس راثَ ضٌلهة رممة ٌَمسدمثٍصن اطلٍن ًخـاكسون مؽ 

 اصلوةل اـلضَفة ًالسدامثز  . 

 الاسدامثز اصلاذًل اثًثا :اًخحىمي ٔبمام اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز ابلسدٌاذ ًدعرًـاث

ثححر اصلول ؿىل س حي دلشة اـلسدمثٍصن ألخاهة ،وطلعل فِيي ثلوم ثسن جعرًـاث ذاظة ابلسدامثزاث ألحٌحَة       

متيح من ذالًِا امذَاساث وضٌلانث ؿسًست ٌَمسدمثص ألحٌيب . و ٕان بٔضم ما ثيط ؿَََ اًدعرًـاث ارلاظة ابلسدامثز ُو 

اٌَجوء ٌَخحىمي اًخجازي اصلويل ذاظة حتىمي اـلصنز اصلويل . ونيدِجة ًزتاًس اًيعوض تسبٔ ٕاماكهَة مٌح اـلسدمثص حق 

اـلصنز اصلويل حينك ابدذعاظَ وفلا ًيعوض جعرًـَة ضف اًلواهني اصلاذََة ذما بٔاثز ادلسل حول حصة ُشا إلحصاء ضف 

 وسادي اًدسوًة اـليعوض ؾهنا ضف جعرًـاث قَاة اثفاق إبحاةل اًزناغ ٕاىل اًخحىمي . وًـخرب اًخحىمي اًخجازي من بٔضم

و ما ًًذج ؾيَ اهـلاذ ادذعاض حمامك اـلصنز اسدٌاذا ٕاىل جعرًـاث الاسدامثز  الاسدامثز ذاظة حتىمي اـلصنز اصلويل ، ُو

 اصلاذََة .

 بٔ / اًيط ؿىل اًخحىمي ضف اًدعرًـاث اصلاذََة ًالسدامثز

ة من بٔ        خي اس خلعاة اـلسدمثٍصن ألخاهة  من ذالل ما جس يَ من جعرًـاث ثؤنس ثَجبٔ اصلول ٕلثحاغ س َاسة حتفزًي

فهيا ثضلك دضحي ؿىل ٕاحاةل بٔي ىزاغ كس ًثوز تني ألظصاف حول ثفسري بٔو ثعحَق كاهون الاسدامثز ٌَخحىمي مبوحة 

وةل مذـاكست ضف اـلصنز اثفاكِة ٕاوضاء اـلصنز ،بٔو ًلواؿس اًدسَِالث إلضافِة اًخاتـة ٌَمصنز ٕارا اكن بٔحس اًعصفني فلط ذ

اـلخـَق ترتكِة  6102ًس ية   15-02من اًلاهون  زرف   61،ومن ٔبمثةل رعل ما هط ؿَََ اـلعرغ ادلزائصي ضف اـلاذت 

ة ًدسخة فَِ  اـلسدمثص، ٔبو ٍىون ثسخة ٕاحصاء  الاسدامثز " خيضؽ لك ذالف تني اـلسدمثص ألحٌيب و اصلوةل ادلزائًص

ة ضف ة اكلخعة ٕاكَميَا، ٕال ضف حاةل وحوذ اثفاكِاث زيادَة بٔو مذـسذت اختشثَ اصلوةل ادلزائًص  حلَ ، ٌَجِاث اًلضادَة ادلزائًص

ألظصاف بٔجصمهتا اصلوةل ادلزائًصة ثخـَق ابـلعاذلة و اًخحىمي بٔو ضف حاةل وحوذ اثفاق مؽ اـلسدمثص ًيط ؿىل تيس جسوًة 

2ٌسمح ٌَعصفني ابلثفاق ؿىل حتىمي ذاض " 
اـلعرغ ادلزائصي جسوًة اـلياسؿاث ٕاىل ادلِاث اًلضادَة . فلس بٔس يس  

                                                           
1
َة ارلاظة ، مًضوزاث اذلًل اذللوكِةذ. ثضاز َلس ألسـس، ؾلوذ الاسدامث.     111،، ض6112تريوث ، ظ ،ز ضف اًـالكاث اصلًو

2
ست اًصمسَة اًـسذ  6102ٔبوث  15اـلوافق ل 0153صوال  65مؤزد ضف  15-02ًلاهون زرف ا.     6102س ية  12اـلخـَق ترتكِة الاسدامثز ، ادلًص
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اكلخعة ٕاكَميَا ٕال ضف حاةل وحوذ اثفاكِاث تني ألظصاف سواء اكهت اثفاكِاث زيادَة بٔو مذـسذت ألظصاف ثخـَق تَجوهئم 

 ذاض .ٌَمعاذلة ٔبو اًخحىمي ، بٔو ضف حال وحوذ اثفاق مؽ اـلسدمثص ًيط ؿىل تيس جسوًة ابلثفاق ؿىل حتىمي 

و ابًصحوغ ٔلكَة الثفاكِاث اًثيادَة اـلربمة جنس بٔن اًخحىمي بٔمام اـلصنز اصلويل ًدسوًة اـلياسؿاث ُو من ٔبضم ارلَازاث 

ة سواء ؾيس ٕاذالهل ابًزتاماثَ اًـلسًة بٔو الثفاكِة . وضف ُشا  اـلخاحة ٌَمسدمثص من بٔخي اـلعاًحة حبلوكَ ضس اصلوةل ادلزائًص

ة اًىوًدِة ٌَدضجَؽ واسلاًة اـلخحاذةل ًالسدامثزاث اًيت بٔجصمت ضف الثفاإلظاز هشهص  ابًىوًت،  51/15/6110كِة ادلزائًص

و اًيت هعت ؿىل بٔهَ ضف حال   65/01/6115اـلؤزد ضف  531-15ومتت اـلعاذكة ؿَهيا مبوحة اـلصسوم اًصدايس زرف 

هل وفلا ًإلحصاءاث اـلخفق ؿَهيا مس حلا بٔو وفلا وضوة ىزاغ ثمت جسوًخَ ابًعصق اًوذًة بٔول و ؾيس فضي حهل ًمت ح

. و ضف حال ثـشز 0541ٕلحصاءاث جسوًة اـلياسؿاث ضف الثفاكِة اـلوحست لسدامثز زؤوش ألموال ضف اصلول اًـصتَة ًس ية 

ذالل  رعل ًمت اٌَجوء اًخحىمي اصلويل. ٔبما فامي ًخـَق ابـلياسؿاث حول ثفسري ٔبو ثعحَق ُشٍ الثفاكِة فمي حَِا من

مضاوزاث ذتَوماس َة، وضف حاةل ثـشز رعل جيوس ٔلي من اًعصفني تـس ٕاؿالم اًعصف الٓدص نخاتَا ؾصط اًزناغ ؿىل 

حموكة حتىمي مًضبٔت ًِشا اًلصط 
1

 

اـلوكـة ضف  و صلًيا بًٔضا الثفاكِة اًثيادَة  تني ادلزائص واصلامنازك حول اًرتكِة واسلاًة اـلخحاذًخني ًالسدامثزاث

اـلاذت و اًيت هعت ضف  51/06/6115اـلؤزد ضف  161-15واـلعاذق ؿَهيا مبوحة اـلصسوم اًصدايس زرف  61/10/0555

 .مهنا ؿىل اٌَجوء ٌَخحىمي و اؾخحاٍز هوس َةل كاهوهَة ضف اصلزخة ألوىل تـس اسدٌفار ظصق اـلفاوضاث 15

ا حتمي ضف ظَاهتا ٕاحاةل ٕاىل اـلصنز اصلويل و من ُيا ًخضح ًيا بٔن اًيعوض و ٕان اكهت جعرًـَة ذاذََة ٕال بٔهن      

 اًساًفة اطلهص ذري مثال . 61،وابًخايل اًلول تلدول حتىمي اـلصنز حىت ضف اًدعرًـاث اصلاذََة و اـلاذت 

و من جعرًـاث اصلول ما اؾخربث بٔن اثفاكِة اـلصنز اصلويل ًدسوًة اـلياسؿاث اـلخـَلة ابلسدامثز يه ٕاحسى اًوسادي 

و  0554من كاهون الاسدامثز ألحٌيب ضف هوث ذًفواز  51ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز ،و هشهص مهنا هط اـلاذت اـلعروؿة 

لِا اًوسعى  01اـلاذت  من كاهون الاسدامثز اـلرصي زرف  14و اـلاذت  0541من كاهون الاسدامثز ألحٌيب ضف مجِوزًة ٕافًص

ا اـلسدمثٍصن ألخاهة ـللاضات مرص بٔمام اـلصنز اصلويل ًدسوًة اًيت ثـس بٔجصس منورح ،حِر اسدٌس ٕاٍهي 0531ًـام  35

 مٌاسؿاث الاسدامثز حبنك بٔهنا ثخضمن ٕاحاةل ٕاىل حتىمي اـلصنز . 

                                                           
1
د من  10/ 15اهؼص اـلاذت  .   ة اًىًو   51/15/6110ِة ٌَدضجَؽ واسلاًة اـلخحاذةل ًالسدامثزاث ًس ية   الثفاكِة ادلزائًص
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ا كدول من كدي اصلوةل        وحىت ؾيسما حىون اًيعوض اًدعرًـَة اصلاذََة كري واحضة ميىن ألذش هبا و اؾخحاُز

ؿاث الاسدامثز ، و من بٔمثةل رعل بٔن ًمت اًيط ؿىل بٔن اـلسدمثص ألحٌيب من حلَ بٔن ًخحىمي اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاس 

ًعَة ؾصط اًزناغ ؿىل ؿسذ من ادلِاث من تُهنا حتىمي اـلصنز 
1

 . 

 

 هـلاذ  ادذعاض اـلصنز اسدٌاذا ٕاىل جعرًـاث الاسدامثز اصلاذََة إ ة / 

ضس اذلىومة اـلرصًة من ٔبمثةل كدول ادذعاض   Manufactures Hanover trust companyثـخرب كضَة       

اـلصنز تياء ؿىل جعرًؽ ذاذًل ، حِر بٔدضث اًعرنة ألحٌحَة اـلسدمثصت اـلسؾَة ؿىل ادذعاض اـلصنز و متسىت تيط 

اًيت ثلدي ادذعاض اـلصنز ذون حاخة ٕاىل اثفاق لحق ؿىل   0531ًـام  15من كاهون الاسدامثز اـلرصي زرف  14اـلاذت 

ا  14ًخحىمي اـلصنز و رعل مبجصذ كدول اـلسدمثص ٌَخحىمي ، و ابـللاتي ذفـت مرص تبٔن هط اـلاذت  ارلضوغ اًساًف رهُص

من الثفاكِة 10/ 61ُو جمصذ ذؾوت ٕاىل اًخحىمي ل ًخحلق هبا اًصضاء اـلخعَة ضف اـلاذت 
2

و اًيت جضرتظ موافلة ظصضف  

هناًة اـلعاف بٔؿَيت َُئة اًخحىمي ادذعاظِا ؿىل بٔساش جعرًؽ اًزناغ دضاحة لهـلاذ ادذعاض اـلصنز . و ًىن ضف 

ًخؤنس تبٔن اًصضاء  14الاسدامثز اقلًل ـلرص و ُو ما كاتهل اهخلاذ مرصي هحري ذفؽ اذلىومة اـلرصًة ٕاىل ثـسًي اـلاذت 

ارلاض ٌضلوةل سُضلك رشظا بٔوًَا ٔلي ٕاحصاء حتىميي و من ابة بٔوىل حتىمي اـلصنز 
3

  

صز كدول اًخحىمي بٔمام اـلصنز اصلويل اسدٌاذا ٕاىل جعرًؽ ذاذًل فبٔظحح ؾصفا مـمول تَ و مت اًفعي ضف ؿست و كس حى      

َّف تبٔهَ ٕاجياة مَزم .  كضااي تياء ؿىل اًدعرًـاث اصلاذََة ٌضلول اـلضَفة حىت ه

لاهون اصلويل ًالسدامثز ،و فلس بٔظحح اًخحىمي اًخجازي اسدٌاذا ٕاىل جعرًؽ ذاذًل ًالسدامثز من بٔضم مؼاُص ثعوز اً    

ًىن هؼصا ًىون اًصضاء بٔحس بضٔم مؼاُص اًخحىمي اًخجازي نٌل هـؿل فٕان ثخين ُشا الاجتاٍ ادلسًس ًؼِص ؤكهَ دصق ـلحاذئ 

اًخحىمي اًخجازي اصلويل ذاظة حتىمي اـلصنز اصلويل اطلي ًـخرب رشظ اـلوافلة اًىذاتَة ًٔلظصاف ؿىل ؾصط اًزناغ ؿىل 

 بٔسايس  .اًخحىمي رشظ 

و كس بٔاثزث مسبةٔل ادذعاض اقلامك اًخحىميَة ٌَمصنز اصلويل ـلياسؿاث الاسدامثز اسدٌاذا ًدعرًؽ اصلول اـلضَفة خسل هحريا 

 تني من  مؤًس و زافغ .  

                                                           
1
 0543من كاهون الاسدامثز اًعومايل  05، اـلاذت   0551من كاهون الاسدامثز اًاكمريوين ًـام  0/  11هشهص ؿىل سخِي اـلثال اـلاذت .   

2
ٕلوضاء ٍلـاث س َاحِة ضف  0544/  11/  01ضف  "EGOTHة اـلرصًة "من "ُوجن هوجن " و َُئة اًس َاح  "spp. اثفاق اسدامثز اجصم تني رشنة"   

 مٌعلة ٔبُصاماث ادلزيت 

3
         35حسُين ميَية : مصحؽ ساتق ، ض.   



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 110 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

بٔن ٕاؿالن اصلول ضف     Delaume  et KOVARفريى مؤًسي اًخحىمي اسدٌاذا ًدعرًـاث الاسدامثز و ضف ملسمهتم 

دلوءُا ًخحىمي اـلصنز ُو مبثاتة ٕاجياة ظاذز مهنا ،ثرتثة ؾيَ لك الآثز اًلاهوهَة  جعرًـاث ؾن
1

، فاـلِم ُو بٔن ًلدي  

اـلسدمثص و ُشا اًلدول ميىن بٔن ٍىون ٕاابن ٕاجصام ؾلس الاسدامثز ٔبو تـسٍ.  وحىت ؾيسما ًخـَق ألمص إبظالخ وثـوًغ 

ٔبو فـاًَة إلحصاءاث اـلخزشت من ظصف اصلوةل اـلضَفة ًالسدامثز،  ألرضاز اًيت مست مبعاحل اـلسدمثص هدِجة ؿسم نفاًة

2فميىٌَ اـلعاًحة هبا ابلسدٌاذ ٌَدعرًؽ اصلاذًل ًِا .
   

من ثلٍصص مسٍصي اًحيم اصلويل ًإلوضاء و اًخـمري ؿىل اثفاكِة جسوًة اـلياسؿاث  61و مضن ُشا الاجتاٍ وزذث اًفلصت 

ؾن اًصضاء ابًخحىمي ضف وزَلة واحست،         و ٕاماكهَة إلؿالن ؾن اـلياسؿاث  ًخؤنس ؿىل ؿسم رضوزت ظسوز اًخـحري

اًيت ختضؽ لدذعاض اـلصنز ضف جعرًؽ ذاض ترتكِة الاسدامثز 
3

 . 

و بٔما الاجتاٍ اـلـازط ٌَخحىمي اسدٌاذا ٕاىل جعرًـاث الاسدامثز فِو ًيفي بٔي بٔثص كاهوين ًلدول اصلوةل اـلضَفة ٌَخحىمي 

من رشوظ بٔطمِا بٔن  0/   61ى اـلصنز اصلويل، ثسخة ما وزذ اًيط ؿَََ ؿىل سخِي اذلرص ضف اـلاذت     إبزاذهتا صل

اًلدول لدذعاض اـلصنز اصلويل جية بٔن ٍىون ضف صلك نخايب و مدارشا و بٔهَسا ، زفجصذ هط اصلوةل اـلضَفة ضف جعرًـِا 

 اصلاذًل ؿىل اًخحىمي ل ميىن بٔن ًـس كًصية  ؿىل موافلهتا
4

 . 

ةل ـلٌلزسة ادذعاظِا فلصذ ٕاؿالن اصلوةل ؾن هُهتا ضف ٕادضاغ  و ٍصى خاهة من اًفلَ بٔن اقلوكة اًخحىميَة ل حىون مُؤ

اـلياسؿاث اًيت ثًضبٔ تُهنا وتني اـلسدمثص ضف كاهون ًخعوٍص الاسدامثز تي لتس من وحوذ  اثفاق حتىميي وازذ  ضف اثفاق 

عرًؽ اصلاذًل و تسون اثفاق اًعصفني ُو   حتىمي ٕاحدازي الاسدامثز، فاًخحىمي ابسدٌاذ ٌَد 
5

ول ًامتىش و اًعحَـة اًلاهوهَة  

 ٌَخحىمي اًيت بٔساسِا الادذَاز و الثفاق . 

و خيخَف ُشا اًيوغ ادلسًس من اًخحىمي ) اًخحىمي الاهفصاذي اسدٌاذا ٕاىل جعرًؽ ذاذًل( ؾن اًخحىمي الاهفصاذي     

سدامثز ، ففي ألول حتخىص اصلوةل اـلضَفة مداذزت اٌَجوء ٌَخحىمي ،بٔما ضف اًيوغ اًثاين  ) اًخحىمي ابلسدٌاذ لثفاكِاث الا

الاهفصاذي اسدٌاذا لثفاكِاث الاسدامثز ( حيخىص اـلسدمثص ألحٌيب حق اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي و ظَحَ بٔمام اـلصنز اصلويل 

                                                           
1
ة اـلياسؿاث ضف اًلاهون ادلزائصي ًالسدامثزاث ، زساةل ًيَي صِاذت اصلنخوزاٍ ضف اًلاهون ارلاض ، لكَة اذللوق ، خ   ة ادلزائص ، امـ. ظاًيب حسن : جسًو

 . 510، ض   6112- 6111

2
 45حسُين ميَية : مصحؽ ساتق ، ض  . 

3
 45حسُين ميَية : هفس اـلصحؽ اًساتق ، ض .   

4
  510ظاًيب حسن ، هفس اـلصحؽ اًساتق ، ض .  

5
 . LEBEN Charles : La responsabilité international de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et  de  

protection  des  investissements , Annuaire français de droit  international , 2004 , P 486 
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اًخحىمي اًخجازي و اـلمتثةل ضف الثفاق وظواؾَة اٌَجوء  ذون بٔن ٍىون ٌضلوةل حق ظَة اًخحىمي حىت مؽ زحاث مداذئ

ٕاًََ . و تشعل فوفلا ًِشا الاجتاٍ ًحلى ألساش اًدعرًـي بٔساش اس خثٌايئ ضف جمال حتىمي الاسدامثز ، حفسة ٕاحعادَاث 

ؽ حبَر ظسزث ٔبزت 0544ؾل ٌسجي ٕال س حؽ كضااي ؿىل بٔساش جعرًؽ ذاذًل ٔبمام اـلصنز  اصلويل مٌش  6111س ية 

ضس بًٔحاهَا   Tradex Hellasكصازاث  و هط واحس و يه اـلخـَلة ة 
1

 . 

 زاتـا : اًخحىمي ٔبمام اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز ابلسدٌاذ لثفاكِاث الاسدامثز

ىن من ُشٍ ثـخرب اثفاكِاث الاسدامثز من بضٔم اًوسادي اقلفزت ًالسدامثز ، و طلعل جسـى اصلول ٕلجصام بٔنرب كسز ذم     

ا جضلك إلظاز اًلاهوين ًضٌلن الاسدامثز ،من ذالل ثيؼميِا زلَؽ مواضَؽ الاسدامثز وحتسذهيا فلموؿة  الثفاكِاث ابؾخحاُز

هحريت من اًضٌلانث بٔطمِا اًلسزت ؿىل حتوًي زؤوش ألموال ، إلؾفاءاث اًرضًخِة ، اًخـوًغ اًـاذل و اـليعف ضف حاةل 

ا م  ن الامذَاساث. ىزغ اـلَىِة و كرُي

ونيدِجة ًزتاًس الثفاكِاث اًيت حتَي ٕاىل اًخحىمي ذاظة حتىمي اـلصنز اصلويل ػِص هوغ خسًس من اًخحىمي ؿىل بٔساش 

الثفاكِاث اًثيادَة و مذـسذت ألظصاف، ابًصمغ من متسم تـغ اصلول ثعرظ موافلهتا اًرصحية ٌَجوء ٕاىل اًخحىمي ًدسوًة 

 اًزناؿاث  .

 ىل اًخحىمي مبوحة الثفاكِاث اًثيادَة بٔ / إلحاةل ؿ

ضف ٕاظاز خشة الاسدامثز ألحٌيب اـلحارش و ثوفري اًضٌلانث اًلاهوهَة ًالسدامثز و ذَق ٕاظاز ثيؼميي ًالسدامثز ٍمتزي      

صاف ابًضفافِة و الاس خلصاز و ألمان ، ثـمي اصلول اـلضَفة ؿىل ٕاجصام اثفاكِاث زيادَة مٌؼمة ًالسدامثز وحتَي ألظ

2ٌَخحىمي ؾيس وضوة ىزاغ مذـَق تَ 
. وكس متزيث هناًة اًدسـَياث إبجصام اًـسًس من الثفاكِاث اًثيادَة من بٔخي حٌلًة و 

  6116اثفاكِة ضف  6040و  0554اثفاكِة ضف  541حمنَة الاسدامثز حبَر وظَت ٕاىل 
3

. 

ٕاجصام اثفاكِاث زيادَة مؽ اًـسًس من اصلول سواء  و ادلزائص مثي ابطف اصلول جسـى دلشة الاسدامثزاث ألحٌحَة من ذالل

ق اٍمنو ، وما جتسز إلصازت ٕاًََ ُو بٔن بٔكَة ُشٍ الثفاكِاث اًثيادَة اكهت ضف افلال الاكذعاذي  اكهت معيـة بٔو ضف ظًص

ٕاىل  و ثضميت هعوظا ؿىل جسوًة اًزناغ ضف حاةل وضوءٍ تـست ظصق من تُهنا اٌَجوء ٕاىل اًلضاء اًوظين ٔبو اٌَجوء

اًخحىمي اصلويل . و كس  بٔحاًت اًفلصت اًثاهَة من اـلاذت اًساتـة من الثفاق ادلزائصي اًلعصي اـلياسؿاث اًيت ثلؽ تني 

                                                           
1
 45حسُين ميَية :  مصحؽ ساتق ، ض .   

2
َة ، مصحؽ ساتق ، ض .    َة ٌَخحىمي ضف مٌاسؿاث ؾلوذ الاسدامثز اصلًو   122ثضاز َلس ألسـس ، اًفـاًَة اصلًو

3
 . 123صحؽ اًساتق ، ض . هفس اـل  
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خني و اًيت ًفضي حَِا ابًوسادي اًوذًة ًخحىمي اـلصنز اصلويل   اصلًو
1

. و هعت اًفلصت اًثاهَة من اـلاذت اًخاسـة من  

الاحتاذ الاكذعاذي اًحَجَيك اٌَىسومدوزقي الثفاق اـلربم تني ادلزائص و 
2

ؿىل جسوًة اًزناؿاث اًلامئة ٔبول ابًرتايض ، و  

 ؾيس فضي اـلسـى ًـصط ارلالف ؿىل اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز .

ا ًيؼام مؤسسة نٌل مٌح الثفاق اـلربم تني ادلزائص و اس حاهَا ٌَمسدمثص حق ارلَاز تني اًخحىمي صلى حموكة حتىميَة ظحل

َة تحاٌزس ٔبو ظحلا قلوكة حتوكَة ثًضبٔ ًِشا اًلصط  ة اصلًو ة إبس خىِوم بٔو حموكة حتىمي اًلصفة اًخجاًز اًخحىمي ٌَلصفة اًخجاًز

بٔو تياء ؿىل حتىمي اـلصنز اصلويل  
3

. و مٌح الثفاق اـلربم تني ادلزائص و مجِوزًة اٍمين  
4

ارلَاز بًٔضا ٌَمسدمثص تني اٌَجوء  

امك اصلول اـلضَفة بٔو حموكة الاسدامثز اًـصتَة بٔو اـلصنز اصلويل بٔو حىت جضىِي حموكة حتىمي مؤكذة وفلا ًلواؿس ٕاىل حم

 ٕاحصاءاث َُئة ألدم اـلخحست ٌَلاهون اًخجازي .

بٔساش وهؼصا ًزتاًس ٕاجصام اصلول لثفاكِاث زيادَة ضف ُشا إلظاز، فلس حصاحؽ ؿسذ اًلضااي اـلـصوضة ؿىل اـلصنز ؿىل   

 12ملاتي  6110و كضَخان ضف      6116و  6111و  0555اثفاق حتىميي ابـلفِوم اًخلََسي ،فسجي  كضَة واحست ضف 

  0554كضااي ؿىل بٔساش اثفاكِاث حٌلًة الاسدامثز ضف 
5

و ازين ؾعر كضَة  6111وجسؽ ضف  0555و س حؽ كضااي  ضف   

  6116وس خة ؾعر كضَة ضف  6110ضف 
6
      

ذث ألحاكم اًعاذزت ؾن اـلصنز و اس خلص معي َُئاث اًخحىمي ضف ُشا اًس َاق حىت بٔظحح مبثاتة اًـصف ،و فلس ثـس   

اؾخربث الثفاكِاث اًثيادَة سلاًة الاسدامثز تبهٔنا ؾصط من كدي اصلوةل اـلضَفة ًلاتهل كدول مس حق  ابٌَجوء ٌَخحىمي من 

 ظصف اـلسدمثص .

                                                           
1

اـلخضمن اـلعاذكة ؿىل الثفاق ثضبٔن اًدضجَؽ و اسلاًة اـلخحاذةل ًالسدامثزاث تني  0553/  06/  63اـلؤزد ضف  665 – 53.  اـلصسوم اًصدايس زرف  

 0553س ية  15، ادلًصست اًصمسَة اًـسذ  0552ٔبنخوجص  61ادلزائص و ذوةل كعص اـلوكؽ ضف اصلوحة ضف 

2
اـلخضمن اـلعاذكة ؿىل الثفاق اـلربم تني ادلزائص و إلحتاذ الاكذعاذي اًحَجَيك  0550/  01/  11اـلؤزد ضف  511-50صسوم اًصدايس زرف . اـل  

ي  61اٌَىسومدوزقي اـلخـَق تدضجَؽ و حٌلًة الاسدامثزاث ، اطلي مت ثوكِـَ ضف ادلزائص تخازخ    0550س ية  12، ادلًصست اًصمسَة ؿسذ  0550ٔبفًص

3
و اـلخضمن الثفاق تني حىومة ادلزائص و اـلمَىة الاس حاهَة اـلخـَق ابًرتكِة و  0551مازش  61اـلؤزد ضف 44 - 51من  اـلصسوم اًصدايس زرف  00.اـلاذت   

   0551س ية  65، ادلًصست اًصمسَة اًـسذ  0551/  06/  65اسلاًة اـلخحاذةل ًالسدامثزاث ، اـلوكؽ ضف مسًزس ًوم 

4
اـلخضمن اًخعسًق ؿىل الثفاكِة تني ادلزائص و مجِوزًة اٍمين حول اًدضجَؽ و اسلاًة اـلخحاذةل  6110ًوهَو 65مؤزد ضف  600 – 10مصسوم زدايس زرف .   

ست اًصمسَة اًـسذ  0555/  00/  61ًالسدامثزاث اـلوكـة ضف ظيـاء تخازخ    6110، س ية  16، ادلًص

5
 .GAILLARD Emmanuel , Centre international pour le règlement des différent relatifs aux investissement CIRDI  

, chronique des sentences arbitrales , JDI, N°01 , 1999 , P 274  

 
6

 .GAILLARD Emmanuel , L’ arbitrage sur le fondement des traités de protection des investissement , Revue de 

l’arbitrage , N° 3 ; 2003 , PP 853-875 
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 دامثز اـلخـسذت ألظصاف ة / اًخحىمي تياء ؿىل اثفاكِاث الاس 

ثوسـت اصلول من بٔخي حصس َخ ثيؼمي ذويل صامي ًالسدامثزاث ألحٌحَة وؾل حىذفي إبجصام اثفاكِاث زيادَة فلط تي       

بٔو    ALENAدلبٔث ٕلجصام اثفاكِاث مذـسذت ألظصاف، وكس بٔجصمت اًـسًس مهنا بٔطمِا اثفاكِة بٔمٍصاك اًضٌلًَة ٌَخجازت اذلصت 

ويه من بضٔم الثفاكِاث ضف ُشا إلظاز ، وكس مت ثوكِـِا نخوس َؽ ًالثفاق اًساتق    NAFTAاًيافذا"  ما ًـصف ة"

اـلربم تني اًولايث اـلخحست ألمٍصىِة و نيسا واـلـصوف ابلثفاق اذلص اًىٌسي ألمٍصيك و ذذَت حزي اًخيفِش ضف اًفاحت 

ة وجسِ  0551من خاهفي   ة وهتسف ًخوس َؽ اًـالكاث اًخجاًز َي اـلحاذلث ؿرب اذلسوذ وحٌلًة اـلَىِة اًفىًص
1

       .

اًيت ثـخرب بٔحس الثفاكِاث اـلخـسذت ألظصاف اًيت ثعحق ؿىل كعاغ   ECTابٕلضافة طلعل صلًيا  اثفاكِة مِثاق اًعاكة 

و  0551/  06/  03اًعاكة  و ختط اًخجازت ، اًيلي  وحٌلًة الاسدامثزاث ضف جمال اًعاكة ،و كس مت اًخوكِؽ ؿَهيا ضف 

ي  02ذذَت حزي اًخيفِش ضف  ذوةل بٔظصاف ضف ُشٍ الثفاكِة  10وثـخرب لك من الاحتاذ ألوزويب        و  0554بٔفًص

،وُياك ذول وكـت ؿىل الثفاكِة ذون بٔن ثعاذق ؿَهيا مثي زوس َا ، تَلازاي ٕال بٔن ُشا ل ًـفهيا من ثعحَق الثفاكِة 

ا و اًيت ثَزم اصلول اـلوكـة ؿىل ثعحَق الثفاكِة مؤكذا ٕاىل حني اـلعاذكة ؿَهيا  مهن 0/  11وفلا ًيط اـلاذت 
2

. 

ق اًسـي ٕاىل خشة الاسدامثزاث ضف كعاغ       و هتسف ُشٍ الثفاكِة  ٕاىل ثيؼمي اًخـاون ضف جمال اًعاكة ؾن ظًص

اًخحىمي ضف بٔحس اصلول اـلخـاكست ضف اثفاكِة اًعاكة ،و ما ميزي ُشٍ الثفاكِة ُو بٔهنا ثَزم اصلول ألظصاف تبٔن ًمت ٕاحصاء 

و رعل ٕارا ما ظَحَ بٔحس ألظصاف و ُشا هبسف ضٌلن ثيفِش اذلنك  0514هَوًوزك 
3

. و كس بٔنسث ُشٍ الثفاكِة ضف اـلاذت 

ٕاكَمي مهنا ؿىل رضوزت اٌَجوء ٌَحَول اًوذًة ضف حال كِام ىزاغ تني اـلسدمثٍصن واصلول ألظصاف حول اسدامثز ملام ؿىل 62

اصلوةل هدِجة ٕاذالل اصلوةل ابًزتاماهتا مبفِوم ادلزء اًثاًر من الثفاكِة  ، و مٌحت ٌَمسدمثص فصظة اٌَجوء ٌََِئاث 

ة ضف اصلوةل اًعصف ضف اًزناغ ؾيس فضي اـلساؾي اًوذًة ، و ُيا  بًٔزمت اًفلصت اًصاتـة من هفس اـلاذت  اًلضادَة بٔو إلذاًز

اًزناغ وفلا ٔلحاكم اًفلصت اًثاهَة بٔن ًـعي موافلذَ ثضلك نخايب و رعل من بٔخي ؾصط اًزناغ اـلسدمثص اطلي خيخاز جسوًة 

ؿىل اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز وفلا ًيؼام اـلصنز ٕارا اكن لك من اًعصفني ٔبؾضاء ضف اثفاكِة واص يعن 
4

  

حتىمي اـلصنز اصلويل و كواؿس اًدسَِالث إلضافِة و و صلًيا بًٔضا اثفاكِة كصظاحٌة اًيت مٌحت ٌَمسدمثص الادذَاز تني 

مهنا   04و  03كواؿس ألوهُسرتال من ذالل هط اـلاذثني 
5

. 

                                                           
1
  001، ض  حسُين ميَية :  مصحؽ ساتق.    

2
  001، ض  هفس اـلصحؽ اًساتق.   

3
 001، ض  . حسُين ميَية : هفس اـلصحؽ اًساتق 

4
 001، ض  هفس   اـلصحؽ اًساتق .  

5
َة ارلاظة      132،مصحؽ ساتق ، ض . ذ. ثضاز َلس ألسـس: ؾلوذ الاسدامثز ضف اًـالكاث اصلًو
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ا و الثفاكِاث مذـسذت ألظصاف اًيت ثيط ؿىل ٕاماكهَة اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي  زفرخَف  اًيعوض اصلوًَة اًساًف رهُص

اة ظاذز من اصلوةل اـلخـاكست ، وجمصذ ثعسًق اصلوةل ؿىل ُشٍ تسون اثفاق حتىميي ابـلفِوم اًخلََسي يه مبثاتة ٕاجي

اًيعوض جيـي اًخحىمي حمللا و ًحلى ؿىل اـلسدمثص ثلسمي ظَة اًخحىمي ٕاىل اـلصنز  ضف حال وكوغ ىزاغ 
1

 . 

 ذامتــة 

صك         و جسـى ذما س حق، ًخخني ًيا بٔن اًخعوز و الاهفذاخ اطلي ؾصفَ اًـاؾل  ضف افلال الاكذعاذي حـي اصلول ثخح 

من اخي خَة الاسدامثزاث الٔحٌحَة من ذالل ٕاجصام اـلـاُساث اًثيادَة سلاًة و جضجَؽ الاسدامثز ، و ُو ما بٔذى ٕاىل 

حمتَة وكوغ مٌاسؿاث كاهوهَة تني اصلول ضف جمال الاسدامثز ذما ثعَة وحوذ مصنز مذرعط اًفعي فهيا ، و طلعل بٔوضئ 

سدامثز  مبوحة اثفاكِة واص يعن و ُو هجاس وحِس مذرعط ضف جمال مٌاسؿاث الاسدامثز هيمت اـلصنز اصلويل ـلياسؿاث الا

هعت اثفاكِة واص يعن ؿىل رضوزت موافلة  ابًفعي ضف اـلياسؿاث ابلسدٌاذ ٌَلواهني اًوظيَة ٌضلول اـلخـاكست . وكس

ابجساغ جمال اًـالكاث الاكذعاذًة تني و ًىن ألظصاف لهـلاذ ادذعاض اـلصنز و ٍىون اًخـحري ؾن اًصضاء نخاتَا، 

اصلول وجصوس اثفاكِاث الاسدامثز اًثادَة مهنا و مذـسذت ألظصاف اًيت جضري بًٔضا ٕاىل حتىمي اـلصنز بٔظحح ُشا ألذري حينك 

َة ًالسدامثز . وكس وظف ُشا اًخحىمي ابًخحىمي إلح  دازي ابدذعاظَ اسدٌاذا ٕاىل اًدعرًـاث اصلاذََة و الثفاكِاث اصلًو

من اثفاكِة واص يعن ل جضلك حتىامي  61ًىون ألظصاف جمربون ؿىل اٌَجوء ٌَخحىمي ، و ضف ُشا إلظاز هلول بٔن اـلاذت 

ٕاحدازاي ٔلهنا جضرتظ موافلة ظصضف اًزناغ، نٌل بٔهَ ميىن ًٔلظصاف اـلخياسؿة اٌَجوء ٕاىل بًَٓاث بٔدصى ثعرظ احرتام 

اثفاكِاث الاسدامثز ...( . و طلعل هلول تبٔن ُشا الاجتاٍ ادلسًس ل ٌضلك حتىامي ثـِساهتم اًساتلة ) كواهني الاسدامثز ، 

 ٕاحدازاي ثسخة ثوفص رشظ اًصضاء  حىت وٕان ظسز اًرتايض مٌفعال .

ورمٌل اكن موكف اصلول من ُشا اًخحىمي فٕان إلحعادَاث ثحني بٔن اـلٌلزسة اًخحىميَة ٌَمصنز كس حصخست و ُو ما ًخبٔنس  

ثحني بٔن بٔكَة اًلضااي اـلـصوضة ؿىل اـلصنز ازحىزث ؿىل اثفاكِاث  6101حوان  51كام ، ففي ٕاحعادَاث من ذالل ألز 

من وس حة اًلضااي مبلاتي   % 60،ٔبما ؾلوذ الاسدامثز فلس متثَت ضف وس حة   % 22الاسدامثز اًثيادَة فلس مثَت تًس حة 

ؿىل بٔساش كواهني الاسدامثز ٌضلول اـلضَفة   % 01
2

 

 

 

 

                                                           
1
َة ارلاظة ،مصحؽ ساتق ، ض      133. ذ. ثضاز َلس ألسـس: ؾلوذ الاسدامثز ضف اًـالكاث اصلًو

2
 061، ض  حسُين ميَية :  مصحؽ ساتق.   
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 اـلصاحــؽ  كامئة

 بٔول : اـلصاحؽ ابٌَلة اًـصتَة 

 اًىذة 

  ،ة س زضوان، ألسس اًـامة ٌَخحىمي اًخجازي اصلويل، ذاز اًفىص ادلامـي، إلسىٌسًز  0540بٔتو ًس

  ذ.ٕاجصاُمي ٕاسٌلؾَي ٕاجصاُمي اًصتَـي  و ماُص حمسن ؾحوذ ارلَاكين : اًخحىمي ضٌلهة ٕاحصادَة ًدسوًة مٌاسؿاث

 ملازهة (  ، حمارضاث ، لكَة اذللوق ، خامـة ابتيالاسدامثز ) ذزاسة 

 َة ، ذون زرف ظحـة ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت ، س ية  بٔمحس بٔتو اًوفا  ا ًلاهون اصلويل  واًـالكاث اصلًو

6112 

  َة ، ذزاسة ضف  ضوء بٔحاكم َة ٌَخحىمي ضف مٌاسؿاث ؾلوذ الاسدامثز اصلًو ثضاز َلس ألسـس ، اًفـاًَة اصلًو

َة واًدعرًـاث اًوظيَة ،  اًعحـة ألوىل ، مًضوزاث اذلَيب  اذللوكِة ، ًحيان س ية ا ًخحىمي و الثفاكِاث اصلًو

6115 

 َة ارلاظة ، مًضوزاث اذلًل اذللوكِة تريوث ،  ،ذ. ثضاز َلس ألسـس، ؾلوذ الاسدامثز ضف اًـالكاث اصلًو

 6112ظ

 ،6101ذون زرف ظحـة، ذاز ُومة ، ادلزائص ،  س ية  حسان هوفي، اًخحىمي ضف مٌاسؿاث ؾلوذ الاسدامثز 

  ظَ بٔمحس ؿًل كامس : جسوًة اـلياسؿاث اصلوًَة الاكذعاذًة ، ذزاسة س َاس َة كاهوهَة صلوز اـلصنز اصلويل ًدسوًة

ة ،   6114مٌاسؿاث الاسدامثز ، ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَعر ، إلسىٌسًز

 ز تني اصلوةل و اـلسدمثص ألحٌيب وفلا ٔلحاكم اـلصنز اصلويل ًدسوًة ـلا بٔمحس هوخان : اًخحىمي ضف ؾلوذ الاسدامث

 6114مٌاسؿاث الاسدامثز ضف واص يعن ، ذون زرف اًعحـة ، مًضوزاث ٍسن اذللوكِة ، ًحيان ، 

 اًصسادي واـلشهصاث 

  ضف اًلاهون ظاًيب حسن ، جسوًة اـلياسؿاث  ضف اًلاهون ادلزائصي ًالسدامثزاث ، زساةل ًيَي صِاذت اصلنخوزا ٍ

   6112ارلاض ، لكَة اذللوق جبامـة ادلزائص ، 

  حسُين ميَية : حصايض ألظصاف ؿىل اًخحىمي  بٔمام اـلصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث  إلسدامثز  مشهصت ملسمة

ًيَي صِاذت اـلاحس خري ضف اًلاهون ، ختعط كاهون  اًخـاون اصلويل ، خامـة موًوذ مـمصي ، ثزيي وسو ، 

 6100ص ، ادلزائ

     جصاقثة بٓمٌة ، اًـلون ىصميان : جسوًة مٌاسؿاث الاسدامثز ٔبمام اـلصنز اصلويل ًواص يعن ، مشهصت ًيَي صِاذت
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 6101/  6105كاـلة ، س ية   0511ماي  14اـلاسرت  ضف اًلاهون ، لكَة اذللوق و اًـَوم اًس َاس َة ، خامـة 

 اًيعوض اصلوًَة و اًلواهني و اـلصاس مي 

  اص يعن ارلاظة تدسوًة اـلياسؿاث اًياص ئة ؾن الاسدامثزاث تني اصلول و زؿااي اصلول ألدصى اـليـلست  اثفاكِة و

  0522/   01/  11و اًيت ذذَت حزي اًخيفِش ضف  0521مازش  04ضف 

 ست  6102بٔوث  15اـلوافق ل 0153صوال  65مؤزد ضف  15-02ًلاهون زرف ا اـلخـَق ترتكِة الاسدامثز ، ادلًص

  6102س ية  12اًـسذ  اًصمسَة

  اـلخضمن اـلعاذكة ؿىل الثفاق ثضبٔن اًدضجَؽ  0553/  06/  63اـلؤزد ضف  665 – 53اـلصسوم اًصدايس زرف

ست اًصمسَة  0552بٔنخوجص  61و اسلاًة اـلخحاذةل ًالسدامثزاث تني ادلزائص و ذوةل كعص اـلوكؽ ضف اصلوحة ضف  ، ادلًص

 0553س ية  15اًـسذ 

 و اـلخضمن الثفاق تني حىومة ادلزائص و اـلمَىة  0551مازش  61اـلؤزد ضف 44 - 51 زرف اـلصسوم اًصدايس

س ًوم     ست  0551/  06/  65الاس حاهَة اـلخـَق ابًرتكِة و اسلاًة اـلخحاذةل ًالسدامثزاث ، اـلوكؽ ضف مسًز ، ادلًص

   0551س ية  65اًصمسَة اًـسذ 

  اـلخضمن اًخعسًق ؿىل الثفاكِة تني ادلزائص و  6110وهَوً 65مؤزد ضف  600 – 10مصسوم زدايس زرف

،  0555/  00/  61مجِوزًة اٍمين حول اًدضجَؽ و اسلاًة اـلخحاذةل ًالسدامثزاث اـلوكـة ضف ظيـاء تخازخ 

ست اًصمسَة اًـسذ   6110، س ية  16ادلًص

  ؿىل الثفاق اـلربم تني ادلزائص و  اـلخضمن اـلعاذكة 0550/  01/  11اـلؤزد ضف  511-50اـلصسوم اًصدايس زرف

إلحتاذ الاكذعاذي اًحَجَيك اٌَىسومدوزقي اـلخـَق تدضجَؽ و حٌلًة الاسدامثزاث ، اطلي مت ثوكِـَ ضف ادلزائص 

ي  61تخازخ  ست اًصمسَة ؿسذ  0550بٔفًص  0550س ية  12، ادلًص

 اثهَا : اـلصاحؽ ابٌَلة ألحٌحَة 

 

 Foucharra, l’arbitrage Commercial  International , Dalloz, Paris, 1965 

 GAILLARD Emmanuel , Centre international pour le règlement des différent 

relatifs aux investissement CIRDI  , chronique des sentences arbitrales , JDI, 

N°01 , 1999 . 

 GAILLARD Emmanuel , L’ arbitrage sur le fondement des traités de protection 

des investissement ; Revue de l’arbitrage , N° 3 ;  2003  
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 Ricardo Letelier Astorga, The Nationality of  juridical persons in the ICSID  

Convention in  Light of  its jurisprudence , in A; von Bagdandy and R. Wolfrum 

(eds) , Max Planck Institute Of  United Nations Law , Vol 11 ,2007 

 . LEBEN Charles : La responsabilité   international de l’Etat  sur  le  fondement 

des traités  de promotion et  de  protection  des investissements , Annuaire 

français de droit  international  2004 . 
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ة ٌٌَلل اًـام ضف اًدعرًؽ ادلزائصي  اسلاًة إلذاًز

 بٔم اًحواطف.خامـة ألس خار/مشؼؼؼؼؼؼالل ؾحس اًـٍزز،      

 ملسمة:

ة ٌٌَلل اًـام امذساذا ظحَـَا ٌَحٌلًة اـلسهَة ٌٌَلل اًـام و رعل ٔلن إلذازت مَزمة ابذلفاع ؿَََ و  جضلك اسلاًة إلذاًز

ة و ذوامَ ما ذام خمععا ٌَيفؽ اًـام. ظَاهخَ ٕاىل خاهة اًزتارما ابس مت  صاًز

ة واحدة اًيفار، هتسف ٕاىل ٕاساةل ٔبو  ة سَعة اذلق ضف ٕاظساز كصازاث ٕاذاًز و ضف ُشا إلظاز دول اًلاهون ادلِاث إلذاًز

اًخعسي ٌَـسوان اطلي ًلؽ اـلال اًـام من كدي ألفصاذ، بٔو ذمن ًخعف ابـلوػف اًـام ٔبو من ضف حوكَ و رعل ابًعصق 

ة إلذاًز
1

 . 

ة ٕاؾٌلل ذلنك  ة اًـََا ضف بٔحس بٔحاكرما تبٔن " ٌَجِة  إلذاًز و كس بٔنس اًلضاء إلذازي اـلرصي رعل من ذالل اقلوكة إلذاًز

من اًلاهون اـلسين واحة ذفؽ اًخـسايث اًواكفة ؿىل ٔبمالك اصلوةل اًـامة و اكلععة ٌَميفـة اًـامة و ٕارا فـَت  43اـلاذت

ة ؿ َهيا ، ظاـلا بٔن اـلسدٌساث اـللسمة من ظصضف اصلؾوى ل جضىم ضف مَىِة اصلوةل ٌٌَلل اًـام و ختعَعَ رعل فال ثرًث

2ٌَميفـة اًـامة
 . 

ة ٌٌَلل اًـام ضف اـلعَني اـلواًني:   و ؿَََ سوف هخعصق حبول ػل ٕاىل كواؿس و وسادي اسلاًة إلذاًز

ة ٌٌَلل اًـام   اـلعَة ألول: كواؿس اسلاًة إلذاًز

ًلؽ ؿىل اًضرط إلذازي رمٌل اكن مس خواٍ و اًلامئ ؿىل ٕاذازت اـلال مبرخَف اًعصق  اـلـصوفة ضف اًلاهون                  

إلذازي اًزتاماث ٌس خوحة الامذثال ًِا و اًخلِس هبا ، هشهص ؿىل سخِي اـلثال: ؿَََ بٔن ًعون اـلال اًـام و حيمََ من 

ة ضف لك ثـسي ، و ابًخايل من مسؤوًَخ َ اقلافؼة ؿَََ و حصذٍ ، ذما ٌسِي معََة حتسًسٍ و ٕاذذال اًخـسًالث اًرضوًز

وكهتا اـلياسة و نشا اًلِام ابًصكاتة ؿىل اس خـٌلهل و اس خلالهل. و سوف هـاجل ُشٍ اًلواؿس و الاًزتاماث ضف اًفصوغ ألزتـة 

 اـلواًَة: 

                                                           

، 6112اًًعر و اًخوسًؽ،مرص، ذ/ َلس ؿًل ٔبمحس كعة، َلس ؿًل ٔبمحس كعة، اـلوسوؿة اًلاهوهَة ألمٌَة ضف حٌلًة اـلال اًـام،ٕاًرتاك ٌَعحاؿة و  - 1

 025ض:

ة اًـََا،و فذاوي ازلـَة اًـمومِة مٌش ؿام - 2 ، اصلاز اًـصتَة 1،ح 0541ٕاىل كاًة  0512ذ/ هـمي ؾعَة،اـلوسوؿة إلذاًزة اذلسًثة،مداذئ اقلوكة إلذاًز

 زرف  0اـلوسوؿاث،ظ

 .  021،مصحؽ ساتق،ض:وما ًَهيا،هلال  ؾن ذ/َلس ؿًل ٔبمحس كعة 145،ض62/16/0545،خَسة224
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 اًفصغ ألول: الاًزتام جبصذ ألموال اًـامة

ة، رمٌل اكن هوؾِا و مس خواُا بٔن حتمي و  ثعون اـلال اًـام                 بٔوحة اًلاهون ؿىل لك اـلؤسساث إلذاًز

لة اًدس َري. و ؿَََ  ٌس خوحة ؿىل  اطلي ُو حتت سَعهتا و اكلعط ًِا و اـلسري  من ظصفِا تلغ اًيؼص ؿىل  ظًص

ل ًخبىٔت رعل ٕال ابًلِام  تـمََة ادلصذ ًِشٍ ألذريت   إلذازت بٔن ثخـصف ؿىل ٔبمواًِا حىت ثلوم ابصلوز اـليوظ هبا ، و

اـلس خلةل و اـلسريت من ظصف لك ٕاذازت ، و ًـمََة  ادلصذ بٔهواؿا و ٕاحصاءاث حسذهتا اًلواهني و ألهؼمة ، ول س امي  كاهون 

اًوظيَة ، و هؼصا ـلا  اـلخـَق تـمََة ادلصذ ًٔلمالك 111-50و  نشا اـلصسوم اًخيفِشي زرف 51-51ألمالك اًوظيَة زرف 

حىدس ََ ُشٍ اًـمََة من بٔطمَة نربى ؿىل حتسًس ًٔلموال اًـامة ، ذما ٌسِي معََة ظَاىهتا و ٌَحفاع ؿَهيا، طلعل  

 ازثبًٔت بٔن بٔثـصط تيوغ من إلجياس ًِشٍ اًـمََة، من ذالل حتسًس مفِورما ، بٔهواؾِا و ٕاحصاءاهتا  ضف  اًفلصاث  اـلواًَة :

 مفِوم معََة ادلصذ و بٔهواؾِا اًفلصت ألوىل:

فا واحضا ًِشٍ اًـمََة،و  ابًصمغ من اصلوز اًىدري اطلي ثَـحَ معََة حصذ اـلمخَاكث، ًىن ؾل بٔخس من اًياحِة اًفلَِة ثـًص

نشا بٔهواؾِا اًيشء اطلي ذفـين ٕاىل الاؾامتذ ؿىل اًيعوض اًلاهوهَة  اكلخَفة اًعاذزت ضف ُشا اًضبٔن،حىت بٔظي ٕاىل حتسًس 

ف و بٔهواغ ادلصذ و ٕاحصاءاثَ و ُشا فامي ًًل:ثـ  ًص

ف معََة ادلصذ:   ٔبول: ثـًص

  

فا ٌَجصذ ٕال ما خاء ضف اـلصسوم اًخيفِشي زرف اًعاذز ضف  50/111ضف ُشا اـللام ؾل بٔخس ما اس خسل تَ  نخـًص

اـلخـَق جبصذ ألمالك اًوظيَة 65/00/0550
1

اـلؤزد  51/51من اًلاهون  66،  6،60" معال تبٔحاكم اـلاذت 

اـلخـَق ابٔلمالك  اًوظيَة و ل س امي ضف ماذثَ اًثاهَة حِر هعت ؿىل:" ًـين ابدلصذ اًـام ًٔلمالك  10/06/0551ضف

اًوظيَة:اًدسجَي اًوػَفي و اًخلوميي ًٔلمالك اًـامة و ارلاظة  اًخاتـة ٌضلوةل و اًولًة و اًحضلًة و اًيت حتوسُا خمخَف 

 َالك اًيت ثًمتي  ٕاٍهيا ٔبو اًيت ختعط ٌَمؤسساث و اًَِئاث اًـمومِة ". اـلًضبٓث و اـلؤسساث و اًِ 

اـلخـَق اقلاس حة اًـمومِة 01/14/0551اًعاذز ضف 51/60و ًيط اًلاهون
2

ؿىل: " الٓمصون  56و ل س امي ضف ماذثَ   

مومِة و  هبشٍ اًعفة فِم ابًرصف مسؤوًون مسهَا و حزادَا ؿىل ظَاهة و اس خـٌلل اـلمخَاكث اـلىدس حة  من ألموال اًـ

ة".  مسؤوًون رسعَا ؿىل مسم و حصذ اـلمخَاكث اـليلوةل و  اًـلاًز

                                                           

 .61/00/0550، تخازخ:21اـلخـَق ابدلصذ اًـام،ح ز 65/00/0550اًعاذز ضف  50/111اـلصسوم اًخيفِشي زرف  - 1

ؼؼؼؼخ: 51اـلخـَق ابقلاس حة اًـمومِة،ح ز ؿسذ: 01/14/0551اـلؤزد ضف51/60اًلاهون زرف - 2  .01/14/0551تخاًز
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ووضري ضف ُشا اًعسذ ٕاىل بٔن اـلمخَاكث جضمي ألص َاء اـليلوةل نٌل جضمي اًـلازاث. و نلاؿست  ؿامة لك  رسط 

 مسؤول ؿىل كعاغ ما ابـلؤسسة ٍىون مسؤول ؿىل اـلمخَاكث اـلخواخست هبا . 

ذما س حق رهٍص ميىن اًلول بٔن معََة ادلصذ هتسف ٕاىل حٌلًة ألموال اًـامة و مصاكدة اس خـٌلًِا مبا  ًخفق و ألُساف  و

اقلسذت ًِا من ذالل اًدسجَي اًوظفي اـلمتثي ضف تَان اكفة مىوانث اـلغل اًـام و  دعادعَ ، و نشا اًدسجَي اًخلوميي 

ة و اـليلوةل مهنا هل حىت ًثخت كمية ُشا اـلال . و جضمي ُ شٍ اًـمََة  ابًًس حة زلَؽ ألمالك اًـامة و ارلاظة  اًـلاًز

 اًخاتـة ٌضلوةل و حٌلؿاهتا اقلََة . 

ؾن وسازت اـلاًَة،  نٌل ل ٌضمي  10/16/0556و ل ًدس ىن من معََة ادلصذ ٕال ما خاء ضف اًلصاز اًوسازي اًعاذز ضف

 اـلضاز ٕاًََ بٔؿالٍ.  50/111من اـلصسوم اًخيفِشي زرف 15ظحلا ٌٌَلذت ادلصذ بٔمالك وسازت اصلفاغ اًوظين و ُشا

نٌل متخس معََة حصذ اـلمخَاكث اًـامة ٕاىل ثغل اـلوحوذت  ابرلازح اـلمَونة ٌضلوةل و اـلس خـمةل من ظصف َُئاهتا 

ٍص ارلازحِة هؼصا اصلتَوماس َة و اًلٌعََة مؽ إلصازت بٔن معََة ادلصذ ـلمخَاكث ُشا اًلعاغ ثمت حتت ٕارشاف  وس

رلعوظَخَ
1

 من هفس اـلصسوم اًخيفِشي اـلشهوز بٔؿالٍ .  55، و ُشا ما خاء ضف اـلاذت

 اثهَا: بٔهواغ معََة ادلصذ: 

ف اـلضاز ٕاًََ بٔؿالٍ ضف اـلاذت اًثاهَة من  مًيلســـ ادلصذ ٕاىل هوؿني ُامني: ادلصذ اًـام و ادلصذ اصلامئ، و ابس خلصاديا ٌَخـًص

، وس خًذج هوؿني بٔساسني من معََة ادلصذ،ألول خيخط  جبصذ اًـلازاث و اًثاين خيخط 50/111ي زرفاـلصسوم اًخيفِش

 جبصذ اـليلولث .  

 و ؿَََ ٌس خوحة ثوضَح ُشٍن اًيوؿني و ٕاحصاءاهتا فامي ًًل:

 حصذ اًـلازاث :   -0

س خوحة ؿىل اـلًضبٓث و اـلعاحل و اـلخـَق ابدلصذ اًـام اًساتق اطلهص ٌ  50/111اؾامتذا ؿىل اـلصسوم اًخيفِشي زرف

اًَِئاث و اـلؤسساث اًـمومِة راث اًعاتؽ إلذازي اًخاتـة ٌضلوةل و حٌلؿاهتا اقلََة، و سواء اكهت حمتخؽ ابًضرعَة 

ا جمصذ مس خفِست من  اـلـيوًة بٔم ل، و نشعل اـلؤسساث و اًَِئاث اًـمومِة اـلسريت ؿىل اًضلك اًخجازي ابؾخحاُز

ة اًخاتؽ  ًٔلمالك اًوظيَةاًخرعَط ٔبو الا 2مذَاس اـلخـَق ابـلمخَاكث اًـلاًز
ٕارن ٌس خوحة ؿىل ُشٍ اـلؤسساث اـلشهوزت  

 بٔن ثلوم إبؿساذ جسجَي وظفي و ثلوميي ًـلازاهتا اًـامة و ارلاظة اًيت دععت ًِا.

                                                           

 .666،ض:6115اًة اـلال اًـام، جمةل اًـَوم إلوساهَة، خامـةـــة فس يعَيَ،ؿسذ:جن صـحان ؿًل، وسادي إلذازت سل - 1

 اًساتق اطلهص . 50/111من اـلصسوم اًخيفِشي زرف  0-4اـلاذت  - 2
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 حصذ اـليلولث :   -6

ا اـلعرغ ادلزائصي ضف ٕاظاز حٌلًة ألمالك اًو  ظيَة اًـامة و ارلاظة مهنا و اـلال اًـام ولك، و ُشا ٕان ُشٍ اًـمََة بٔكُص

اطلي جيرب لك اـلًضبٓث و اـلعاحل و اًَِئاث و اـلؤسساث اًـمومِة  50/111من اـلصسوم اًخيفِشي زرف 03وفلا ٌٌَلذت

اظة حمسذت اًخاتـة ٌضلوةل بٔن ٌسجي ٔبمالوِا اـليلوةل. ابدذالف بٔهواؾِا و رمٌل اكهت كميهتا فالتس بٔن ثسون ضف جسالث ذ

 من هفس اـلصسوم اًخيفِشي. 65ٕاىل  61ؿىل سخِي اذلرص و مـست دعَعا طلعل وفلا ٌَمواذ من 

ق معََة ادلصذ ، و  يه  معََة مَزمة ، ثلوم  و ًضمن كاهون ألمالك اًوظيَة حٌلًة  ًٔلمالك اًوظيَة اـليلوةل ؾن  ظًص

اًـمومِة اًخاتـة ٌضلوةل،  ازلاؿاث إلكَميَة، و ميىن جسي حصذ هبا اـلًضبٓث و اًَِئاث و اـلعاحل و اًَِئاث و اـلؤسساث 

ا و حفؼِا  و ظَاىهتا ، طلا جية بٔن ثسون  اـليلولث من مـصفة  حمخوى ُشٍ  ألمالك ضف لك وكت و ػصوف جس َرُي

فَِ لك اًحَاانث اـلخـَلة إبظالخ اـليلولث  و حتعميِا بٔو  فلساهنا
1

 .
 

 ََة ادلصذ اًفلصت اًثاًثة : ٕاحصاءاث مع 

احرتاما فلال حبثيا اـلخـَق جبصامئ اـلال اًـام و س حي حٌلًخَ ضف اًدعرًؽ ادلزائصي  و نشا الثفاكِاث                  

َة ، و اهعالكا بًٔضا ذما س حق رهٍص وس خزَط تبٔن معََة ادلصذ جضمي مجَؽ ذمخَاكث اصلوةل و حٌلؿاهتا اقلََة اًـلاًزة   اصلًو

  ،و سواء اكهت ذمَونة مَىِة ؿامة ٔبو ذاظة  ٕال ما بٔس خثين تيط نٌل س حق و بٔن مثَيا ضف رعل .مهنا و اـليلوةل

و ؿىل اًـموم فٕان معََة ادلصذ ٌَـلازاث و اـليلولث اـلمَونة ٌضلوةل و حٌلؿاهتا اقلََة ثمت وفلا  ـلَاكهزيماث و  ٕاحصاءاث 

وؾِا و مس خواُاهط ؿَهيا اًخيؼمي و ثعحق ؿىل لك اـلؤسساث رمٌل اكن ه
2

. 

 من كاهون اًحضلًة ( ُاما خسا.  021،020،025،021) هحسٔب مبا خاء ضف اـلواذ 

ة ًلك   هشهص ؿىل سخِي اـلثال ؿىل لك اـلؤسساث  اًخاتـة ٌضلوةل و حٌلؿاهتا  اقلََة بٔن ثلوم إبؿساذ اًحعاكاث اًـلاًز

ة من ذالل جسجََِا ضف ادلسول اًـام ٌَـلاز  اث ألمالك اًوظيَة مؽ  إلصازت بٔن ُشا إلحصاء ل ًعحق ذمخَاكهتا اًـلاًز

اًعاذزت ؾن اـلسًٍصة   311ؿىل اًـلازاث اًيت متَىِا اصلوةل و حٌلؿاهتا اقلََة تـيوان الاسدئجاز  و ُشا ظحلا ٌَخـَمية زرف 

 اًـامة  ًٔلمالك اًوظيَة: 

                                                           
 03/0و اـلاذت  16/06/0551،ة اتزخ: 16اـلخضمن كاهون ألمالك اًوظيَة،ح ز اًـسذ:  0551/ 10/06اـلؤزد ضف: 51/ 51اهؼص اـلاذت من اًلاهون   -1

  -50/111من اـلصسوم اًخيفِشي

 

 .6115من كاهون اـلاًَة ًس ية   45اـلخضمن هَفِاث ثعحَق ٔبحاكم اـلاذت  15/16/6115اـلؤزد ضف  15/10اـلًضوز اًوسازي زرف  - 2
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َة بٔن ثلوم بًٔضا إبؿساذ صِاذاث جسجَي ؾلازاهتا،و ؿىل نٌل ٌس خوحة ؿىل لك اـلؤسساث اًخاتـة ٌضلوةل و حٌلؿاهتا اقلَ 

معاحل ٔبمالك اصلوةل بٔن ثخحلق من سالمهتا و ٕاؿساذُا ، و ًلوم تسؾوت اـلعاحل  اًضاكةل ًِشٍ اًـلازاث من بٔخي حوكةل 

وازذت ضف ثغل اـلـَوماث اًياكعة ، و  حيق ًِا نشعل اًلِام تخحلِلاث مِساهَة ؾيس  اًرضوزت من بٔخي ثسكِق اًحَاانث اً

ة اًيت حتخوي ؿىل ) ( ٕاحسى ؾعر زسفا00اًيعاكاث اًـلاًز
1

. 

ٕان ُشٍ إلحصاءاث ثعحق ؿىل اـلال اًـام ٌضلوةل و ٕان اكهت ًُست ملعوزت ؿَََ وحسٍ فِيي ؿامة ًلك  ألمالك 

خلٌَاث ؾن ظًصق اًوظيَة  مؽ  ادذالف ثلٌَاث حصذ  ألمالك اًـامة اًعحَـَة مهنا و الاظعياؾَة ، و  حيسذ ُشٍ اً 

ة مضرتنة تني وسازت اـلاًَة و اًوسازت اًخاتـة ًِا ثغل ألمالك و  حسة اذلاةل ،  مؽ إلصازت بٔن ُياك  كصازاث وساًز

تـغ ؾيادض اـلال اًـام جس خسؾي حصذا ذاظا وحة ٕاؿساذ حصذٍ  مبا ًخفق و دعوظَاث ُشا  اًـيرص
2

. 

مِسان اًصكاتة و ل س امي  ٕارا ثـَق ألمص إبزحاث حِاست  ألمالك اـليلوةل و و هؼصا ـلا  ٍمتخؽ تَ ادلصذ من كوت زحوثَة ضف 

ا ، ًَلى ؿىل ؿاثق إلذازاث و اـلًضبٓث اـلـيَة حتَني ُشٍ  اًسجالث ابس متصاز و ٕاظالهحا ضف حاةل  اس خـٌلًِا و جس َرُي

ثرضزُا
3

.
 

 

 

                                                           
 إبحسى ؾعر زسفا موسؿة نٌل ًًل:  0556فِفصي  11ٍصرف اًـلاز وفلا ٌَلصاز اًوسازي اـلؤزد ضف  - 1

 اشلسة ٔبزكام  ألوىل ٕاتخساءا من اًُساز ثسل ؿىل اًصمز ادللصاضف ٌَحضلًة.       -    

 اًصرف اًساذش ٕاتخساءا من اًُساز ًسل ؿىل اسلاًة اًـمومِة اـلاًىة ٌَـلاز وفلا  ٌَصموس اقلسذت ضف هفس اًلصاز  اًوسازي. -    

ِة)ؾلاز اتتؽ ًٔلمالك اًـامة ٔبو ارلاظة ٌضلوةل ٔبو اًولًة ٔبو  اًحضلًة( وفلا ٌَصمؼوس اقلسذت  من اًصرف اًساتؽ ٕاتخساءا من اًُساز ًسل ؿىل ظحَـة اـلَى  -    

 اًلصاز اًوسازي اـلضاز ٕاًََ 

 ٔبؿالٍ.       

س من اـلـَوماث، زاح -     ؽ هط اًلصاز اًوسازي ألزتـة ٔبزكام ألذريت ثسل ؿىل جسَسي اًحعاكة ؾن اـلعاذكة ؿَهيا من ظصف معَحة ٔبمالك اصلوةل ))ٌَمًز

 اـلًضوز ضف ادلًصست 

 (.  14/11/0556. تخازخ 62اًصمسَة اًـسذ       

حتت ٕاصؼصاف ٔب.ذ/  ؾٌلز  6113/6114ظازق خمَوف ، اسلاًة اًلاهوهَة ًٔلمالك اًوظيَة اًـامة ضف اًدعرًـؽ ادلزائصي ، مشهصت ماحس خري ذفـة :  - 2

 توضَاف، اـلصنز ادلامـي سوق 

 .20اش، ض:ٔبُص      

امـَة حٌان مُساوي، بًَٓاث حٌلًة ألمالك اًوظيَة ،زساةل ذنخوزاٍ ضف اًلاهون،لكَة اذللوق،خامـة ثَمسان،ٕارشاف ٔب.ذ/ َلس جن معـاز،اًس ية ادل - 3

 .031، ض: 6101/  6101
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 ًزتام ابًخجسًس و اًخـسًي ضف اـلال اًـاماًفصغ اًثاين:الٕ 

ة اـلال اًـام ضف بٔذاء وػادفَ و رعل من ذالل اًضرط ا ٕلذازي مَزم ضف مجَؽ ألحوال ابًسِص ؿىل ذوام و اس متصاًز

 اًسِص ؿىل ظَاهخَ ٌٌَلل اًـام. 

و طلعل جية ؿىل اًضرط إلذازي اـلاعل ٌٌَلل اًـام مذاتـة بٔي ثلرياث ثعصبٔ ؿىل ألموال اًـامة و  اـلصافق اًـامة و 

 جتسًسُا مبا ٍىفي ٔبذاء ُشٍ ألموال ذسماهتا و وػادفِا ثسِوةل .ُشا تعفة مس متصت، و 

لة  ٕاذازهتا ، حىت ثغل  و جنس بٔن مدسٔب بٔو اًزتام اًخـسًي و اًخلَري ضف اـلال اًـام ٌضمي مجَؽ اـلصافق اًـامة بٔي اكهت ظًص

ق بٔسَوة الامذَاس فِشٍ ألذريت و ًو بٔن ٕاذازهتا معال ضف ًس اـلَزتم  ) فصذا اكن بٔو رشنة( فٕان إلذازت بٔن  اًيت ثساز  تعًص

ختضـِا ٕلرشافِا و بٔن جترب اًضرط ظاحة الامذَاس بٔن ًـسل  من ظًصلة إلذازت و ًو اكن ضف رعل سايذت ضف بٔؾحادَ 

اـلاًَة ، ٌضرتظ مصاؿات كاؿست اًخواسن اـلايل ًـلس الامذَاس
1

 . 

من  41/1حاث اًىربى ، و ضف ُشا اًضبٔن ثيط اـلاذت و ًَزم اًضرط اًـموسم اـلاعل ٌٌَلل اًـام بٔن ًلوم ابٕلظال

ؿىل ما ًًل:" ... ٔبما إلظالحاث اًىربى فذحلى مدسدَا ؿىل ؿاثق اًضرط اًـموسم  06/163اـلصسوم اًخيفِشي زرف

اـلاعل". مبوحة ُشٍ اـلاذت ًَلى اـلعرغ ؿىل ؿاثق اًضرط إلذازي اـلاعل واحة ظَاهة بٔمالنَ كعس اقلافؼة ؿَهيا 

ذًة اصلوز اـليوظ هبا ، و ًخلعَة حاكًَف ُشٍ اًعَاهة و اقلافؼة و اًخـسًي و اًخجسًس ًٔلموال اًـامة حصظس اصلوةل ًخبٔ 

 ٕاؾامتذاث ماًَة دعَعا ًيفلاث اًعَاهة ضف مزياهَاث ألصزاض اـلاًىة ًٔلموال اًـامة.

 ًزتام تعَاهة اـلال اًـام اًفصغ اًثاًر: الٕ 

ـلال اًـام تسوزٍ اـلعَوة و من بٔخي اس خـٌلهل ثضلك زص َس، ٍصاؾي اس متصاًزخة و ؿسم ثَفَ و حىت ًلوم ا              

ُالنَ ، طلا بٔوحة اًلاهون ؿىل اـلس خـمَني و اـليخفـني من لك ألمالك اًـامة بٔن  ٍصاؾوا ضف اس خـٌلهلم ًِا ، اًلواهني 

إلذازت تعَاىهتا  ًضٌلن اقلافؼة ؿَهيا من هجة ، و  واًخيؼاميث ادلازي اًـمي هبا ، و ٕارا  ثرضزث ٔلي سخة اكن ثَزتم

 ؿسم إلرضاز ابًلري من هجة بٔدصى . 

طلا فٕاهَ ٌس خوحة ؿىل إلذازت اـلاًىة ٌٌَلل اًـام بٔن ثعوهَ و حتافغ  ؿَََ من لك بٔهواغ  الاؾخساءاث  سواء من إلذازت  

 هفسِا  بٔو من ألفصاذ . 

ًٔلمالك اًـامة و نشا اًوسادي اًلاهوهَة و اـلاذًة ٌَلِام هبشا اصلوز ضف اًفلصاث  و ؿَََ هخعصق ٕاىل بٔساش واحة اًعَاهة

 اـلواًَة: 

                                                           

ة ، اًعحـة اًصاتـة، ذاز اٍهنضة - 1 ة اًـامة ٌَلصازاث إلذاًز  .546، ض:0531اًـصتَة، اًلاُصت،  ذ/ سَامين َلس اًعٌلوي، اًيؼًص
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 اًفلصت ألوىل: بٔساش الاًزتام تعَاهة اـلال اًـام 

ٍصحؽ بٔساش ُشا الاًزتام ٕاىل اًعالحِاث و الامذَاساث اكلوةل من اـلعرغ ًإلذازاث سلاًة بٔمواًِا و ذمخَاكهتا ابدذالف 

 ِا من ثـسايث ألفصاذ ؿَهيا . بٔهواؾ 

من كاهون ألمالك اًوظيَة ؿىل:" ٌضلك هؼام اقلافؼة ؿىل ألمالك  24و ضف ُشا اًعسذ هشهص ما خاء ضف اـلاذت 

اًوظيَة، ؾيرصا من ؾيادض هؼام ألمالك اًوظيَة جس هتسف ضٌلن اقلافؼة ؿىل ألمالك اًوظيَة اًـمومِة مبوحة جعرًؽ 

 َة ".مصفق تـلوابث حزاد 

ق  و من تني اًعالحِاث و الامذَاساث اـلميوحة ًإلذازت بًٔضا ٌَمحافؼة ؿىل اـلال اًـام ظالحِة ٕاساةل  اًخـسي ابًعًص

إلذازي ذون اٌَجوء ٕاىل اًلضاء ، و ابـللاتي بًٔلى ؿىل ؿاثلِا ٕاًزام ظَاهة ُشٍ  ألمالك حىت ثؤذي اصلوز اـليوظ هبا
1

. 

لاهون ارلاض ،حِر ل ًلؽ ؿىل اـلاعل  الاًزتام تعَاهة  مَىَ ٕال ابًلسز اطلي ًضمن و ُشا ما ل ًوخس هل مثَي ضف اً

حلوق افلاوزٍن هل ، فعَاهة إلذازت ٔلمالوِا جس هتسف ٕاضافة  ٕاىل ضٌلن حلوق افلاوزٍن ، حتلِلا اًعاحل اًـام 

2ٌَميخفـني
ال ؿامة ًالس خـٌلل اًـام بٔو ثغل اًيت من ُشا اـلصفق اًـام اطلي ثسٍٍص و جسرٍي من ذالل اس خـٌلًِا  ٔلمو  

 حتوسُا تعفة ذاظة. 

وؿَََ ًلؽ ؿىل ؿاثق اًضرط إلذازي اًلامئ ؿىل ٕاذازت اـلال اًـام الاًزتام تعَاهة خمععة ُشا  اـلال  و رعل ضٌلان 

خَ ضف بٔذاء وػادفَ الٔساس َة و يه حتلِق اًيفؽ اًـام و ًَزم اًضرط إلذازي ظَاهة اـلال ا ًـام سواء اكن ٕلس متصاًز

ق مصافق ؿامة خمععا ًالس خـٌلل اًـام ٔبو اكن مسريا ؾن ظًص
3

.
  

و جتسز إلصازت بٔن  الاًزتام تعَاهة اـلال اًـام ٌس هتسف حتلِق قصضني ألول ٍمتثي ضف اذلصض ؿىل سالمة اًـامة و 

ٔلفصاذ ٕاىل خماظص انمجة ؾن سوء اس متصاز ختعَط ٌَيفؽ اًـام ظول فرتت ذمىٌة،  ٔبما اًلصط اًثاين ٍمتثي ضف ؿسم ثـصط ا

حاةل اـلال اًـام ذما ًؤذي ٕاىل حتمي إلذازت اـلسؤوًَة ؾن  ثـوًغ ما  ًَحق ألفصاذ من برٔضاز ثسخة سوء حاةل  اـلال 

اًـام
4

 .
 

 

                                                           

 .651حٌان مُساوي ، اـلصحؽ اًساتق ، ض : - 1

ن اًصظَس اًـلازي ٌضلوةل، اـلعحـة ألمٌَة، اـللصة، س ية  - 2  .600،ض :0551اًـصيب مِاذ، حىٍو

 .061ذ / َلس فازوق ؾحس اسلَس،  اـلصحؽ  اًساتق،  ض: - 3

 .301اـلصحؽ  هفسَ، ض:  - 4
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ا خاء و كس بٔنس اـلعرغ ادلزائصي ُشا الاًزتام اطلي ًلؽ ؿىل لك إلذازاث مبرخَف مس خوايهتا،هشهص ؿىل سخِي     اـلثال م

اـلخـَق ابًحضلًة:"ًلوم زدُس افلَس اًضـيب اًحضلي و حتت زكاتة  افلَس اًضـيب 01-00من اًلاهون زرف: 46ضف اـلاذت

ابمس اًحضلًة، جبمَؽ اًخرصحياث ارلاظة ابقلافؼة ؿىل ألمالك و اذللوق اـلىوهة  ـلمخَاكث اًحضلًة و ٕاذازهتا... ذمازسة لك 

ًة و اـليلوةل اًيت متَىِا اًحضلًة مبا  ضف رعل حق اًضفـة ".اذللوق ؿىل ألمالك اًـلاز 
1

  

من هفس اًلاهون ٕاىل:" ًخزش زدُس افلَس اًضـيب اًحضلي  45و ما ًؤنس ُشا الاًزتام بًٔضا ٌضري ٕاىل ما خاء ضف اـلاذت 

ة و لك اًخساتري  اًوكاد  َة ًضٌلن سالمة و حٌلًة  ضف ٕاظاز اًلواهني و اًخيؼاميث اـلـمول هبا، لك الاحذَاظاث اًرضوًز

ألصزاض و اـلمخَاكث ضف ألماهن اًـمومِة اًيت ميىن بٔن حتسج فهيا بًٔة اكززة بٔو حاذج ...".
2 

و كس زثة اـلعرغ ادلزائصي ؾلاة ًلك من جسخة إبٌُلهل اًواحض ضف زسكة بٔو ادذالش بٔو ثَف بٔو ضَاغ  بٔموال معومِة 

ٔبو س يساث بٔو ؾلوذ بٔو بٔموال مٌلوةل  وضـت حتت ًسٍ سواء حبنك وػَفذَ بٔو ذاظة ٔبو بٔص َاء ثلوم  ملارما بٔو  واثدق 

بٔو سخهبا 
3

.
 

مؽ إلصازت بٔهَ كس س حق و بٔن برٔشان ٕاىل لك ادلصامئ اًيت متس اـلال اًـام سواء من ظصف اـلوػف اًـموسم بٔو من ظصف 

 ألفصاذ و ُشا ضف اًفعي اًثاين من اًحاة ألول من ُشٍ اًصساةل. 

 َة:اًوسادي اًلاهوهَة ٌَمحافؼة ؿىل اـلال اًـاماًفلصت اًثاه 

 

ًلس دول اًلاهون تعفة ؿامة ًإلذازت سَعاث ُامة ٌَمحافؼة ؿىل اـلال اًـام و ظَاهخَ و نشا ثواتـَ ، و ًِشا مٌح ًِا 

هون من كا 24ظالحِاث سن كواؿس ثيؼميَة مصفلة تـلوابث حزادَة ، و هشهص ؿىل سخِي اـلثال ما خاء  ضف هط اـلاذت 

ألمالك اًوظيَة ؿىل بٔهَ
4

:" ٌضلك هؼام اقلافؼة ٕاىل خاهة هؼام اس خـٌلل ألمالك اًوظيَة ،ؾيرصا من ؾيادض هؼام 

ألمالك اًوظيَة ٌس هتسف هؼام ضٌلن اقلافؼة ؿىل ألمالك اًوظيَة اًـمومِة مبوحة جعرًؽ مالمئ مصفق تـلوابث 

حزادَة ".
 

 

                                                           

 ، ًخـَق ابًحضلًة.   6100ًوهَو س ية  66اـلوافق ل  0156زحة ؿام  61اـلؤزد ضف  01ؼ 00زرف اًلاهون  - 1

 هفس اًلاهون  . - 2
3
اـلخضمن  كاهون اًـلوابث اـلـسل و  اـلمتم ، و ل  0522ًوهَو س ية  4اـلوافق  0542ظفص ؿام  04مؤزد ضف  012-22مىصز من ألمص زرف  005اـلاذت  - 

 . 6110ٔبوث  16اـلؤزد ضف  01ؼ00 س امي اًلاهون زرف

4
 اًساًف اطلهص. 51/ 51اًلاهون زرف: - 
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زت ضف اقلافؼة ؿىل اـلال اًـام من ذالل حلِا ضف ٕاظساز اٌَواحئ اًخيؼميَة ضف صلك و ميىن مجؽ اًوسادي اًلاهوهَة ًإلذا

ًواحئ اًضحط إلذازي و ُشٍ ألذريت ختخَف ؾن كصازاث اًضحط إلذازي و ًِا سَعة اًخيفِش اـلحارش و سَعة ثـسًي 

 اًـلس. 

الاس خزسام ألمثي ٌٌَلل اًـام  و ألمالك اـلِم بٔن ُشٍ اٌَواحئ  اًضحعَة ختول ٌَسَعة اًـمومِة اًخىفي اذلسن و 

اًوظيَة اًـامة مهنا و ارلاظة ، و كس بٔظعَح اًفلَ ؿىل ُشٍ اٌَواحئ اًخيؼميَة "ًواحئ ضحط اًعاًية "، و ابـللاتي بًٔضا 

دول ًِا  اًلاهون ثوكِؽ حزاءاث ؿىل خماًفي ُشٍ اٌَواحئ
1

.
 

ِوم ُشٍ اٌَواحئ و نشا خماًفهتا اًيت جس خسؾي ؾلوابث حزادَة نٌل و ؿَََ ٌس خوحة ؿََيا اًخوكف تيوغ من إلجياس ؾيس مف 

 س حق و بٔن بٔرشان، و سَعي اًخيفِش اـلحارش و نشا ثـسًي اًـلس فامي ًًل:

 مفِوم ًواحئ ضحط اًعَاهة:بٔول:

ة ضف جمال اختار و ٕاظساز تـغ اٌَواحئ، جسـى من ذالًِا  يه ثغل اًسَعاث اًيت دوًِا اًلاهون ًحـغ اًَِئاث إلذاًز

اذلفاع ؿىل اـلال ٔبو ؾيادضٍ. و ختخَف ُشٍ اًسَعاث بٔو اٌَواحئ )ًواحئ ضحط اًخرعَط ٌَميفـة اًـامة(
2 

، اـلخزشت ضف 

ُشا افلال ؾن كصازاث اًضحط اًـام اًيت جس هتسف حتلِق اذلفاع ؿىل اًيؼام اًـام إبتـاذٍ اًثالزة )اًعحة 

 ألذريت مصثحعة ازثحاظا وزَلا مؽ ُسف حتلِق ظَاهة اـلال اًـام .اًـامة،اًسىِية اًـامة وألمن اًـام( و ُشٍ 

حة من ًواحئ اًضحط  و هبشا اًضلك حتخفغ تعفة اًالحئة اًـامة اـلصتوظة تـلوتة حزادَة ًلك من خياًفِا، و ُشا جيـَِا كًص

 إلذازي نٌل بٔصاز ٕاىل رعل ذ/ َلس فازوق ؾحس اسلَس. 

ي اًـام ٌضمي لك ؾيادض ألموال اًـامة و ارلاظة ؿىل حس سواء تُامن جمال ضحط كري بٔن جمال ثعحَق اًضحط إلذاز 

اًعَاهة فِو حمعوز ؿىل تـغ ؾيادض ألموال اًـامة فلط اًيت حتسذُا اًيعوض اًدعرًـَة مس حلا
3

 . 

 اثهَا:ٕاحصاءاث خماًفاث ًواحئ ضحط اًعَاهة ٌٌَلل اًـام:

اء اًعَاهة ًُست من ظحَـة ادلزاءاث ادليادَة ،و ٕامنا يه حزاءاث من ظحَـة ألظي بٔن ادلزاءاث اـلرتثحة ؿىل خماًفة حز  

ة ، ٕار بٔن ُياك اًزتام ؿىل ادلِة  ة مس متست بٔساسا من اًلاهون اـلسين ، و بٔساش  اـلسؤوًَة يه اـلسؤوًَة  اًخلعرًي ٕاذاًز

                                                           
1
 - Philippe Godfrin,Michel Degoffe,droit administatif des biens,Armand Colin,7éme Edit,Paris,2005,P:193. 

2
 - Philippe Godfrin, Michel Degoffe,op,cit,P:302. 

3
- Ahmed Rahmani, les biens publics en droit algerien,les éditions internationales,1996,P:169  
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خلعري ٕارضازا ٌَلري، زفن حق اـلرضوز اكلخعة ابًلِام تبٔؾٌلل اذلفغ و اًعَاهة ، فٕارا كرصث ضف  رعل و وضبٔ ؾن ُشا اً 

 ُيا معاًحة ادلِة اكلخعة و اـلَزتمة  ابًعَاهة ابًخـوًغ  . 

و ُيا جيوس ٌَجِة اًوظَة ؿىل ادلِة اـلَزمة تبٔؾٌلل اًعَاهة و اذلفغ بٔن ثلوم هبشٍ ألؾٌلل مؽ الاحذفاع حبلِا كدي ادلِة 

اـلوىص ؿَهيا
1

 . 

اًيت ثيط ؿىل  46اهون اًحضلًة ضف اًفصغ اًثاين من اًفعي اًثاين و ل س امي اـلاذتو ضف ُشا اـللام هشهص ما خاء ضف ك

ظالحِاث زدُس افلَس اًضـيب اًحضلي و من تُهنا اًلِام جبمَؽ اًخرصفاث ارلاظة  ابقلافؼة ؿىل ألمالك و اذللوق 

هفس اًلاهون حتت ؾيوان سَعة حَول اًويل  اـلىوهة ـلمخَاكث اًحضلًة و ٕاذازهتا ، و  ابـللاتي خاء ضف اًفعي   اًثاًر من

اًيت ثيط:"ؾيسما ميخيؽ زدُس افلَس اًضـيب اًحضلي ؾن اختار اًلصازاث  010تعفذَ اًسَعة اًوظَة و ل س امي اـلاذت

 ٓ خال اـلولكة هل مبلذىض اًلواهني و اًخيؼاميث ، ميىن ٌَوايل تـس بٔؿشاٍز بٔين كوم ثَلادَا هبشا اًـمي مدارشت تـس اهلضاء ال

اقلسذت مبوحة ألؿشاز".
2

  

من كاهون ألمالك اًوظيَة اًساًف اطلهص ؿىل بٔهَ:"ٌضلك هؼام اًـام ٌَمحافؼة ٕاىل خاهة اقلافؼة  24/0نٌل هعت اـلاذت 

ؿىل ألمالك اًوظيَة ؾيرصا من ؾيادض هؼام ألمالك اًوظيَة ٌس هتسف ضٌلن اقلافؼة ؿىل ألمالك اًوظيَة اًـمومِة 

 ًؽ مالمئ مصفق تـلوابث حزادَة".مبوحة جعر 

ٌس خزَط ذما س حق بٔن اـلعرغ ادلزائصي بٔكص ؾلوابث حزادَة ثوكؽ ؿىل لك اكلاًفني ٌَواحئ ضحط ظَاهة ألموال اًـامة ، 

ة:" ثَزم إلذازت تعَاهة ألمالك  و ُو ما رُة ٕاًََ لك من محسي ابصا معص و ًَىل سزوطف ضف مؤًفِم اـلياسؿاث  اًـلاًز

ة و ثرتثة ؿىل ؿسم اًلِام ابًعَاهة حزاءاث ذاظة ٕار  هخج ؾن رعل رضز ٌَمس خـمَني و اًعَاهة ثفصط بٔساسا اًـمومِ

ؿىل اـلاعل اكًخجسًس اـلس متص ًض حىة اًعصق ؿٌَل بٔن ظَاهة بٔمالك اـلصافق اًـامة ًخىفي هبا اـلاعل و اـلسري ٌَمصفق اًـام ، 

 اعل ابٕلظالحاث اًىربى". فَِزتم اـلسري ابًعَاهة  اًـاذًة و ًَزتم اـل

 اثًثا: سَعة اًخيفِش اـلحارش:

ة ٌٌَلل اًـام اـللصزت دلِة إلذازت هشهص سَعة اًخيفِش اـلحارش   اًيت ثـخرب من بضٔم  و ذامئا ضف ٕاظاز وسادي اسلاًة إلذاًز

 الامذَاساث اًيت حمتخؽ هبا إلذازت ضف ثيفِش كصازاهتا مؽ مواهجة ألفصاذ . 

                                                           
1
 .56، ض 6111اـلسدضاز اصلنخوز زفِق َلس سالم، اـلوسوؿة اٍمنورحِة ضف حصامئ اـلال اًـام ؿٌَل و معال، ظ  - 

 ، اـلخـَق ابًحضلًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة، اًساًف اطلهص.01 -00اًلاهون زرف - 2
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ة ذون حاخة ٕاىل ٕارن ساتق من "و ًلعس سَع ا ؿىل ألفصاذ ابًلوت ادلرًب ة اًخيفِش اـلحارش حق إلذازت ضف بٔن ثيفش بٔوامُص

 اًلضاء". 

و ًـخرب ُشا اذلق اس خثٌاء من اًلاؿست اًـامة، و يه بٔن ثَجبٔ إلذازت ٕاىل هجة اًلضاء ضف سخِي حتعَي  حلوكِا  ٕارا ما 

 زفغ ألفصاذ ارلضوغ ًلصازاهتا . 

 خعَؽ إلذازت بٔن ثَجبٔ ٕاىل اًخيفِش اـلحارش ًلصازاهتا ضف اذلالث اًخاًَة:و جس  

اذلاةل ألوىل: حاةل وحوذ تيط دضحي ضف اًلواهني و اٌَواحئ خيول ُشٍ اًسَعة -
1

.
 

 

اذلاةل اًثاهَة:حاةل اًرضوزت بٔي ؾيس وحوذ دعص ذامئ بٔو ػصوف اس خثٌادَة -
2

3جس خوحة ثسذي إلذازت فوزا 
.

  

 ًثاًثة: حاةل ؿسم وحوذ وس َةل كاهوهَة، و زفغ ألفصاذ ثيفِش كاهون بٔو لحئـة ؾل ًيط فهيا ؿىلاذلاةل ا -

 حزاء ـلن خياًفِا فِىون ًإلذازت حق اًخيفِش اـلحارش ًخىفي احرتام اًيعوض اًلاهوهِـــة،                   

4تدٌفِشٍ. و ٕال ثـعي ثيفِش اًلاهون و إلذازت يه اـللكفة                   
  

 و ٌس خَزم اًخيفِش اـلحارش ًإلذازت ثوفص رشوظ حىت ثلوم مبٌلزسة ُشٍ اًسَعة و يه: 

                                                           
1
 .252عٌلوي ، اـلصحؽ اًساتق ، ض:ذ/ سَامين اً - 

 
2

 6102ذس خوز -

 ."ًلصز زدُس ازلِوزًة، ٕارا ذؾت اًرضوزت اـلَحة، حاةل اًعوازئ ٔبن اذلعاز ... :" 011اـلاذت

ًِا ٔبو سالمة ًلصز زدُس ازلِوزًة اذلاةل الاس خثٌادَة ٕارا اكهت اًحالذ رمسذت خبعص ذاضم ًوصم ٔبن ًعُة مؤسساهتا اصلس خوزًة ٔبو اس خلال :"013اـلاذت

 ."حصاهبا...

 ."ٕارا وكؽ ؿسوان فـًل ؿىل اًحالذ ... ًـَن زدُس ازلِوزًـــة  اذلصة ... :"015اـلاذت 

 ."ًوكف اًـمي ابصلس خوز مست حاةل اذلصة، و ًخوىل زدُس ازلِوزًة مجَؽ اًسَعاث... :"001اـلاذت 

 6106كاهون اًولًة:)*( 

 . "ؼة ؿىل اًيؼام اًـام و ألمن و اًسالمة و اًسىٌَة اًـمومِةاًوايل مسؤول ؿىل اقلاف":001اـلاذت 

ق :"002اـلاذت  ميىن ٌَوايل ؾيسما ثلذيض اًؼصوف الاس خثٌادَة رعل ،ٔبن ًعَة ثسذي كواث اًعرظة و اصلزك اـلخواخس ؿىل ٕاكَمي اًولًــة ؾن ظًص

 ." اًدسزري

 6100كاهون اًحضلًة:)*( 

ـة و لك  اًخساتري اًوكادَة ًضٌلن ًخزس زدُس افلَس اًض  :"45اـلاذت  ـدؼي اًحضلي ضف ٕاظاز اًلواهِؼن و اًخيؼاميث اـلـمول هبا ، لك الاحذَاظاث اًرضوًز

َم تبٔمص زدُس سالمة و حٌلًة ألصزاض و اـلمخَاكث ضف ألماهن اًـمومِة اًيت ميىن ٔبن  حتسج فهيا ٔبًة اكززة ٔبو حاذج ،و ضف حاةل ارلعؼص ادلس مي اًوص  

 ."ًضـيب اًحضلي تدٌفِش ثساتري ألمن اًيت ثلذضهيا اًؼصوف و ًـؿل اًوايل هبا فوزاافلَس ا
3
س، حٌلًة اـلال اًـام ذزاسة ملازهة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت،  -   .552.، ض :0534ذ/ َلس ؾحس اسلَس ٔبتو ًس

س، اـلصحؽ اًساتق، ض: - 4  .552ذ/ َلس ؾحس اسلَس ٔبتو ًس
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 بٔن ٍىون ُياك هط كاهوين دضحي بٔو مضين جيزي اس خزسام ُشا اذلق.  -

 بٔن ٍصفغ ألفصاذ ثيفِش اًلصاز ظواؾَة بٔو ادذَازا، مؽ ثيخهيِم كدي اًخيفِش اـلحارش ٌَلصاز. -

 إلذازت من اس خزسام ُشا اذلق بٔمصا بٓدص ؿري ثيفِش اًلصاز إلذازي. بٔل ٍىون ُسف  -

ق اًخيفِش اـلحارش و اًخـوًغ ؾن ألرضاز اًيت ثرتثة ؿَََ. - 1حتمَي إلذازت مسؤوًَة الاًخحاء ٕاىل ظًص
 

 سَعة إلذازت ضف ثـسًي اًـلس: -زاتـا 

ا من ؾلوذ اًلاهون ارلاض اًيت  ة ؾن كرُي حتوكِا اًلاؿست اًلاهوهَة اًـخَست اًيت ثليض تبٔن اًـلس رشًـة حمتزي اًـلوذ إلذاًز

 اـلخـاكسٍن، و رعل تخفصذ إلذازت ابذلق ضف ثـسًي اًـلس إلذازي.

و ٌس خوحة ذامئا اًيط ضف تيوذ اًـلس ؿىل سَعة إلذازت ضف ثـسًي اًـلس إلذازي و يه من اًعروظ اـلـخاذت و اـلبًٔوفة 

ة  ا من اًـلوذ اـلسهَة. و اـلمزيت ٌَـلوذ إلذاًز  ؾن كرُي

 و ًىن مارا ًو ؾل ثيط إلذازت ؿىل رشظ سَعة ثـسًي اًـلس من ظصفِا ؾيس اذلاخة؟

ة"ؿىل بٔن اًفلَ اهلسم ٕاىل زبأين  ٕاخاتة ؿىل ُشا اًدساؤل ٌضري اصلنخوز خاجص خاذ هعاز ضف نخاتَ "اًـلوذ إلذاًز

2ٌس خوحة اًوكوف ؾيسُا:
 

 اًفلَ اًفصويس بٔن ًإلذازت حق ثـسًي اًـلس إلذازي ، و ُو حق اثتت ًِا سواء هعت اًصبٔي ألول: و ُو اًصاحج ضف

ؿَََ ضف اًـلس بٔو ؾل ثيط ؿَََ، رعل بٔن اًيط ؿىل سَعة إلذازت ضف اًخـسًي ًـخرب اكصفا ذللِا ضف رعل ل مًض ئا هل. 

ة مجـهيا ذومنا حاخة ٕاىل هط ضف اًلاهون   ٔبو رشظ ضف اًـلس . وجضمي ُشٍ اًلاؿست اًـلوذ إلذاًز

ة بٔول مصت ضف  ضف اًلضَة ارلاظة ثعرنة)حصام  0501-6-60وكس اؿرتف جمَس اصلوةل اًفصويس تفىصت ثـسًي اًـلوذ إلذاًز

مصس َََا(
 

ة اكفة.   اـلخـَلة تـلس اًزتام مصفق ؿام، مث امذسث ُشٍ اًسَعة ًدضمي اًـلوذ إلذاًز

ني وبٔظححت إلذازت ثفصط إبزاذهتا اـليفصذت ؿىل اـلخـاكس مـِا ثلَري  ولكت ُشٍ اًسَعة اًلدول صلى اًفلَ واًلضاء إلذاًز

 بٔحس رشوظ اًـلس هكسثَ بٔو بٔوضاغ ثيفِشٍ ٔبو هكَة ألؾٌلل اـلصاذ ثيفِشُا. 

اًصبٔي اًثاين:رُة بٓدصون ٕاىل هفي ُشا اذلق و رعل بٔن اًلاؿست ل حيق ًإلذازت بٔن جس خلي تخـسًي رشوظ اًـلس بٔل ٕارا 

 يط ؿىل رعل دضاحة. وخس اً 

                                                           
1
 .65ُمي  اصلسوطف ، اـلصحــؽ اًساتق ، ض:ذ/ َلس ٕاجصا - 

2
ة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، ظ  -   .631، اًلاُصت، ض:6111، 5ذ/ خاجص خاذ هعاز، اًـلوذ إلذاًز
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ة، فىصت  L huillierفلس رُة اًفلَِ ًوًََ  ٕاىل ٕاىاكز ُشٍ اًسَعة واًلول بٔن سَعة إلذازت ضف ثـسًي اًـلوذ إلذاًز

اتخسؾِا اًفلَ وؾل ثؤًس تبٔحاكم جمَس اصلوةل اًفصويس، ٕامنا جتس بٔساسِا ضف ثفسري اًـلس وفلًا ًيَة اـلخـاكسٍن اًيت ثخضح ضف 

 ين مؼن هعوض اًــلس راثَ بٔو اًالحئة اـلصفلة تَ.هؼط دضحي بٔو مض

و ضف حلِلة ألمص و هؼصا ٔلطمَة ُشا اذلق و رضوزت سري اـلصفق اًـام ابهخؼام و اظصاذ، فٕان إلذازت ذامئا حىون حًصعة 

ة ثفاذاي ًلك إلصاكلث.   ؿىل بٔن ثخضميَ ؾلوذُا إلذاًز

ة وؿسم م  ساوات اـلخـاكسٍن ًىون اًفصذ ٌسـى ًخحلِق معَحخَ ارلاظة تُامن جسـى ٕال بٔن اًعحَـة ارلاظة ٌَـلوذ إلذاًز

إلذازت ًخحلِق اـلعَحة اًـامة. ذما ثلذيض حصحِح نفة إلذازت ضف مواهجة اـلخـاكس مـِا، ومن مس خَزماث رعل بٔن ل ثخلِس 

َة اًخلَري اـلس متص ضف اـلصافق اًيت إلذازت تلاؿست اًـلس رشًـة اـلخـاكسٍن، وبٔن حمتىن من ثـسًي ؾلوذُا ًخمتىن من ثَح 

ا.  ثسٍُص

اـلخـَق تدٌؼمي  6101و كس حصض اـلعرغ ادلزائصي ضف كواهني اًعفلاث اًـمومِة اـلخـاكدة و لس امي اـلصسوم ألذري ًس ية

 اًعفلاث اًـمومِة و ثفوًضاث اـلصفق اًـام،ؿىل رضوزت اًيط ؿىل حق إلذازت ضف ثـسًي اًـلس)اًعفلة(، و ادعص من

رعل حيق ًِا فسخ اًـلس من خاهة واحس،
1 

و ل حيق ٌَمخـامي اـلخـاكس الاؿرتاط ؿىل رعل.
2

  

 رشوظ اس خـٌلل إلذازت ًسَعة اًخـسًي:

ٕان سَعة إلذازت ضف ثـسًي اًـلس إلذازي ًُست سَعة معَلة ذون كِوذ وًِشا فٕان اًلاهون إلذازي وبٔحاكم اًلضاء كس 

شٍ اـلحاذئ وألحاكم ميىن ٕاحٌلًِا فصضت ؿىل إلذازت كِوذاً ل ت س من مصاؿاهتا ؾيسما ثيوي اس خزسام سَعة اًخـسًي ُو

 مبا ًًل :

 اكذعاز ثـسًي اًـلوذ ؿىل هعوظَ اـلخعةل تدس َري اـلصفق وحاخاثَ. -0

 وحوذ ػصوف كس اس خجسث تـس ٕاجصام اًـلس. -6

 الاًزتام مبوضوغ اًـلس. -5

 احرتام كواؿس اـلعروؾَة. -1

 ًثاًثة: اًوسادي اـلاذًة ٌَمحافؼة ؿىل اـلال اًـام اًفلصت ا

                                                           
1
من  :"ميىن اـلعَحة اـلخـاكست اًلِام تفسخ اًعفلة اًـمومِة من خاهة واحس، ؾيسما ٍىون مربزا ثسخة  اـلعَحة اًـامة،حىت تسون  دعا011اـلاذت - 

 اـلخـامي اـلخـاكس"

2
 :"ل ميىن الاؿرتاط ؿىل كصاز اـلعَحة اـلخـاكست تفسخ اًعفلة اًـمومِة ؾيس ثعحَلِا اًحيوذ اًخـاكسًة..."016اـلاذت - 
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ًلس بٔكص اـلعرغ ادلزائصي اًـسًس من اًوسادي اـلاذًة ضف اًلاهون، و اًواحة اختارُا من بٔخي اقلافؼة                  

 ؿىل اـلال اًـام ضف ٕاظاز اس خـٌلهل و اس خلالهل من ظصف إلذازت و نشا من ظصف ألفصاذ.

 هَ كس زثة ؿىل ؿاثق إلذازت اـلاًىة واـلس خـمةل ًٔلموال اًـامة بٔن حتافغ ؿَهيا وثعوهنا. وؿَََ هلول تبٔ 

من كاهون ألمالك اًوظيَة ؿىل اهَ 23و هشهص ؿىل سخِي اـلثال ما خاء ضف اـلاذت
1

:" ًرتثة ؿىل حٌلًة ألمالك اًوظيَة 

 يَة ". هوؿان من اًخحـاث بٔؾحاء ادلواز و الاًزتام تعَاهة ألمالك اًوظ 

 ٕاهعاكا ذما س حق و ضف ٕاظاز حٌلًة اـلال اًـام هدساءل: 

 ما يه اًوسادي اـلاذًة اًواحة اختارُا من ظصف إلذازت ٌَحفاع ؿىل اـلال اًـام ؟ -

 و ما يه الآثز اًيت ثرتثة ؾن إلذالل هبشا اًواحة؟ -

 س يحاول  إلخاتة  ؿىل ُشٍن اًدساؤًني فامي ًًل:

 ًة اًواحة اختارُا من ظصف إلذازت ٌَحفاع ؿىل اـلال اًـام ٔبول:اًوسادي اـلاذ 

بًٔزم اًلاهون اًضرط إلذازي ٔلن ًلوم جلك اًوسادي اـلاذًة ٌَمحافؼة ؿىل اـلال اًـام اًخاتؽ هل، من الاًزتام ابقلافؼة 

عاحل اًـام.و طلعل فلس ؿَََ و ظَاهخَ تعفة ذوزًة و مٌخؼمة من بٔخي ضٌلن اس متصاز ًخَ ضف ثلسمي ارلسمة اًـمومِة ٌَ

بٔوحة اـلعرغ ادلزائصي ؿىل إلذازت ضف ٕاظاز حتمي بٔؾحاء  اًلاهون اًـام بٔن ثلوم تبٔؾحاهئا افلاوزت  ًٔلمالك اًوظيَة 

ق ،و معحاث  ة اـليعوض ؿَهيا ًفادست اًعصق اًـمومِة، اكزثفاكاث اًعًص اًـمومِة و اـلمتثةل بٔساسا ضف الازثفاكاث إلذاًز

 ًصؤًة  و اًلصش ، اًخلَمي ، و ثرصًف  اـلَاٍ ... اخل. ارلياذق ،و ا

لة  ٕاضافة ٕاىل الاًزتام تعَاهة اـلال اًـام سواء اكهت ماًىة هل بٔو ؿىل ؿاثق ثغل اًَِئة اـلسريت هل و تلغ اًيؼص ؾن ظًص

 اًدس َري. 

س خوحة ؿَهيا ختعَط مداًف ماًَة و ؿَََ ٌَلِام تواحة اذلفاع و اًعَاهة ٌٌَلل اًـام اطلي خيوضَ اًلاهون ؿىل إلذازت ٌ 

لذني ضف اًلِام تبٔؾٌلل اًعَاهة و يه:   ضف مزياهُهتا ًخلعَة ُشٍ ألؾحاء. و ثددؽ إلذازت ٕاحسى اًعًص

  

لة ألوىل: حمتثي ضف حلكَف بٔهجزت مذرععة اتتـة ًإلذازت هفسِا ثلوم جلك بٔؾٌلل و بٔصلال اًعَاهة  - اًعًص

اذًة من بٔخي ظَاهة و اذلفاع ؿىل اـلال اًـام و مثاًِا ذوز ظَاهةمس خزسمة ضف رعل ؾٌلًِا و وسادَِا اـل
1)*(

 

اًعصق اـلًض ئة ؿىل مس خوى لك ذائصت ثلًصحا. 
 

                                                           
1
 اـلخـَق تلاهون ألمالك اًوظيَة، اًساًف اطلهص. 51/51اًلاهون زرف - 
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ة مؽ بٔصزاض و مؤسساث بٔدصى  مذرععة ضف ُشا  - ق ٕاجصام ؾلوذ ٕاذاًز لة اًثاهَة:و كس حىون ؾن ظًص اًعًص

يت كس ميخس  ٕاجصارما مؽ مذـامَني بٔخاهة،ٕارا ثـَق افلال ، و ختضؽ ُشٍ اًـمََة ٕاىل كاهون اًعفلاث اًـمومِة اً

ألمص إبظالحاث و بٔصلال ثخعَة ثلٌَاث مذعوزت كري موحوذت ضف ادلزائص، و من بٔمثَهتا ما ثلوم تَ اًعراكث 

اكلخَفة اـلخـاكست مؽ ادلزائص  من  بٔخي  جس َري و  جضلَي و اذلفاع ؿىل خمخَف مضزاث اًحرتول و اًَِئاث 

 اًخاتـة ًِا.

لة جس َري و اس خلالل اـلال اًـام، لتس و بٔن ًعان و حيافغ  ؿَََ سواء من إلذازت اـلاًىة هل بٔو اـلسري  و رمٌل حىن ظًص

من كاهون ألمالك اًوظيَة ؿىل سخِي اـلثال كس  بٔخاتت ضف مضموهنا ؿىل اًدساؤل  23هل ، و اًفلصت اًثاهَة من اـلاذت

ل اًـام و اًيت دععخَ ًالس خـٌلل اًـام اـلحارش بٔن ثلوم تواحة ظَاهخَ و ،حِر ٌس خوحة ؿىل إلذازت اـلاًىة ٌٌَل

 حٌلًخَ.

ق مصافق ؿامة، فذَزم ُشٍ اًَِئاث تواحة ظَاهخَ و اقلافؼة ؿَََ و  بٔما ٕارا اكن اـلال اًـام خمععا ٌَيفؽ اًـام ؾن ظًص

افلال. مؽ إلصازت بٔهَ وفلا ٌَمصسوم  رعل وفلا صلفرت اًعروظ اطلي ًوكؽ مس حلا حمسذٍن فَِ واحداث لك ظصف ضف ُشا

اطلي بٔنس ٕارا اكهت إلظالحاث ظلصى ثَزتم هبا اًَِئة اكلعط ًِا اـلال اًـام وفلا ـلا ًلذضََ  50/111اًخيفِشي زرف

واحة اًعَاهة ،بٔما ٕارا اكهت إلظالحاث نربى فذحلى من ادذعاض اًضرط إلذازي اـلال ٌٌَلل اًـام.
2

 

واحة ظَاهة اـلال اًـام لك مىوانثَ اًعحَـَة و الاظعياؾَة  ٕان وخسث، و مثال رعل اًسىة و جية بٔن ٌضمي جمال 

اذلسًسًة يه مغل معوسم اظعياؾي ًلؽ واحة اذلفاع ؿَهيا و ظَاىهتا و جتسًسُا   ؿىل اًعرنة اًوظيَة ٌَيلي ابًسىم 

 ؾلوابث حزادَة ؿىل اًعرنة. اذلسًسًة ، و حصثة ؿىل إلذالل هبشا اًواحة سواء ابًخزًل بٔو  ابٕلٌُلل

                                                                                                                                                                                     
1
 ذوز اًعَاهة ؿرب اًعصق اًوظيَة: - 

ة ألصلال اًـمومِة من اخي اًححر ؿىل اًيط اًلاهوين اـلًضبٔ ـلثي ُشٍ اصلوز  ًىن ؾل ٔبخس ًِا اثص فلط  ًلس سـَت اًـس      ًس من اـلصاث ٕاىل مسًٍص

 وخسث اـلصاس مي اًيت حتسذ 

ة ألصلال اـلسٍصايث اًولدَة ًٔلصلال و رمارما ، و نشا اـلصسوم اـلخـَق  تخحسًس هوؾَة اًعصكاث و هَفِــة ظَاىهتا، اـلِم       ٔبن  من ظالحِاث مسًٍص

 اًـمومِة ظَاهة اًعصكاث 

َ اـلوحوذت ؿىل مس خوى اًولًة و حصمميِا و اًسِص ؿىل ظـــالء ارلعوظ اًفاظةل، و وضؽ ٕاصازاث اـلصوز اًالسمة  ضف لك موضؽ حسة ما ًلذضَ     

 كاهون اـلصوز.  

2
 ، اًساًف اطلهص.50/111من اـلصسوم اًخيفِشي زرف  1/ 036ٔبهؼص هط اـلاذت  -
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تـيوان:اس خلالل ارلعوظ اذلسًسًة و اـلًضاث اذلسًسًة و  51-51و خاء ضف اًفعي ألول من اًحاة اًثاًر من اًلاهون 

مٌَ اًيت ثيط ؿىل ما ًًل 05ظَاىهتا و ل س امي اـلاذت 
1 

:"جية  بٔن ٍىون تياء و ظَاهة ارلعوظ اذلسًسًة و اـلًضاث و  

ق اًخيؼمي. .....ًَزم مس خلي بٔهجزت اًيلي ابًسىم اًخجِزياث اًث اتخة معاتلا ـللاًُس ألمن و الاس خلالل اقلسذت ؾن ظًص

اذلسًسًة تضٌلن ظَاهة ارلعوظ و اًخجِزياث اذلسًسًة و حصاسة و ٕاذازت اقلعاث،و اـلَحلاث و اـلمصاث و اًـخاذ وفلا 

و ذَي كس ميس تبٔمن اًيلي ابًسىة اذلسًسًة ًخزش اًوسٍص اـللكف ٌَملاًُس اقلسذت ، و ضف حاةل ػِوز هلط ضف اًعَاهة بٔ 

ة.ؿالوت ؿىل رعل ٌسِص اـلس خلي ، ذون إلذالل ابًعالحِاث اكلوةل ٌَسَعاث اـلـيَة  ابًيلي إلحصاءاث اًرضوًز

 ابٔلمص ؿىل ٕاوضاء ملعوزت ـلعَحة ألمن ...".

ٍ حبَر ًَلى واحة ظَاىهتا و ٕاؿاذت ثبََُِٔا ؿىل ؿاثق ظاحة و نشعل ما ًلال ؿىل ألمالك اًـمومِة الاظعياؾَة ٌَمَا

امذَاس ارلسمة اًـمومِة ٌٌَلء و اًخعِري.
2

 

اـلخـَق ابًحضلًة ؿىل بٔهَ:" ثدضلك ألمالك  اًـمومِة ٌَحضلًة 01 -00من اًلاهون زرف014و وضري ُيا ٕاىل ما خاء ضف اـلاذت

الاظعياؾَة ظحلا ٌَلاهون اـليؼم   ًٔلمالك اًوظيَة،بٔن ألمالك  من ألمالك اًـمومِة اًعحَـَة و ألمالك اًـمومِة

 اًحضلًة اًخاتـة ًٔلمالك اًـمومِة ٌَحضلًة كري كاتةل ٌَخياسل ول اًخلاذم و ل  اذلجز".

وٌس خوحة ظَاهة ألموال اًـامة و اذلفاع ؿَهيا نٌل س حق و بٔن ارشان ضف اًـسًس من اًيعوض اًلاهوهَة،  وؿىل سخِي 

و ل س امي اـلاذت اًساذسة مٌَ اًيت ثيط ؿىل:"ثخوفص اًولًة  6106ل ذامئا فلط ، بًٔضا ما خاء ضف كاهون اًولًة ًس يةاـلثا

 ؿىل ٔبمالك ثخوىل ظَاىهتا و اذلفاع ؿَهيا و حمثَهنا".

ة و  اًدساوي ضف نٌل بٔخاس هفس اًلاهون ٌَولًة ٕاوضاء معاحل معومِة ثخىفي ابحذَاخاث اـلواظن و ثضمن هل الاس متصاًز

الاهخفاغ من ذسماث ُشٍ اـلعاحل.
3

 

ٕان ُشٍ اـلعاحل اًـمومِة جس خوحة بٔن ختعط ًِا بٔموالا ؿامة ٌَلِام هبمهتا ، طلعل جية بٔن هعحق ؿَهيا ما خاءث تَ 

 .50/111من اـلصسوم اًخيفِشي زرف 036اًفلصت ارلامسة من اـلاذت

                                                           
1

اـلخـَق ابلٔمن و اًسالمة و الاس خـٌلل و اذلفاع ؿىل  اس خلالل اًيلي ابًسىم اذلسًسًة،ح  61/06/0551اـلؤزد ضف  51ؼؼ 51من اًلاهون  05اـلاذت  -

 اـلؤزذة  12ز  اًـسذ: 

 .62/06/0551ضف:     

2
 .1/15/6111تخازخ  21ـلَاٍ، ح ز اًـسذ:ًخـَق اب 11/14/6111اـلؤزد ضف 11/06من اًلاهون زرف 016اـلاذت - 

3
 اـلخـَق ابًولًة، اًساًف اطلهص. 60/16/6106اـلؤزد ضف  06/13اًلاهون زرف - 
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فلَس اًضـيب اًوليئ  من ذالل رعل اذلق اكلول هل كاهوان ؿىل نٌل ٌضرتك مؽ اًولًة ضف رممة اذلفاع ؿىل بٔمالوِا ا

ٕاماكهَة اـلحاذزت ابًلِام ابٔلؾٌلل اـلصثحعة تبٔصلال هتَئة اًعصق و اـلساعل اًولدَة و ظَاىهتا و اذلفاع ؿَهيا ، و نشا واحة 

اجناس مؤسساث ثـَميَة و ظَاىهتا
1

.
 

 

ق و هفس اًعالحِة جنسُا مَلات ؿىل اًحضلًة ضف ا ذلفاع ؿىل ذمخَاكهتا اًـمومِة و ارلاظة و بٔن ثعوهنا سواء ؾن ظًص

 َُئاث مذرععة اتتـة ًِا بٔو ثخـاكس مؽ َُئاث و بٔصزاض بٓدٍصن ٌَلِام هبشا اصلوز.

، وهضَف ما خاء بًٔضا ضف اـلاذت 6100من كاهون اًحضلًة ًس ية 46و ًلس بٔنسان ُشا ساتلا ؾيس ٕاصازثيا ـلا خاء ضف اـلاذت

س اًلاهون اطلي مٌح ٌَحضلًة اذلق تبٔن ثحاذز ابًـمََاث اـلصثحعة ابًَِالك و اًخجِزياث ارلاظة ابًض حاكث من هف 004

ا و ظَاىهتا.  اًخاتـة ًِا و نشا اًـمََاث اـلخـَلة تدس َرُي

فة اطلي مٌح بًٔضا ٌَحضلًة سَعة اختار و وفلا ٌَدعرًؽ و اًخيؼمي اـلـمول هبٌل اك 066ونشعل ما خاء ضف هط اـلاذت

 إلحصاءاث اـلخـَلة سواء ابجناس مؤسساث اًخـَمي الاتخسايئ و اـلعامع اـلسزس َة... اخل. 

و ما هيميا ضف ُشا إلظاز ما خاء ضف اًفلصت اًثاهَة ؾعر من هفس اـلاذت اًساتلة:"...اـلساطمة ضف ظَاهة اـلساخس و اـلسازش 

 مخَاكث ارلاظة ابًـحاذت".اًلصبٓهَة اـلخواخست ؿىل حصاهبا و ضٌلن اقلافؼة ؿىل اـل 

 ذامئا من هفس اًلاهون حول هَفِة ختعَط و ٕاوضاء اـلسافن و ظصق ظَاىهتا. 023و بًٔضا ما خاء ضف اـلاذت

اًفلصت ارلامسة اًيت ثضؽ ؿىل ؿاثق اًحضلًة رممة ظَاهة  015و ذامئا ضف هفس إلظاز و ظحلا ًيفس اًلاهون و ل س امي ماذثَ

و إلانزت اًـمومِة و ألسواق اـللعات و اـلواٍسن اًـمومِة ...، و ميىن ًِا بٔن ثحارش و   اًعصكاث و ٕاصازاث اـلصوز

ق الاس خلالل اـلحارش و ُشا ما خاء ضف اـلاذت  ، و ميىن ًِا طلعل ٕاوضاء  010جس خلي يه تيفسِا ُشٍ اـلِام ؾن  ظًص

( ، و ثخزش ُشٍ ألذريت ظاتؽ 015اذتمؤسساث معومِة مس خلةل راث رسعَة مـيوًة من بٔخي جس َري ُشٍ اـلعاحل)اـل

ٕاذازي بٔو ظاتؽ ظياؾي و جتازي و رعل حسة اذلاةل ، نٌل جية ؿىل اـلؤسسة اًـمومِة اـلًضبٔت من اًحضلًة ًدس َري 

(،نٌل ميىن بٔن  011معاذلِا اًـمومِة و اًيت حىون راث ظاتؽ ظياؾي و جتازي بٔن ثواسن تني ٕاٍصاذاهتا و هفلاهتا)اـلاذت

 ( من هفس اًلاهون. 011حل اًـمومِة اًساًفة اطلهص حمي امذَاس ظحلا ٌَخيؼمي اًسازي اـلفـول)اـلاذتحىون اـلعا

 وسادي ماذًة و كاهوهَة ٌَمحافؼة ؿىل اـلال اًـام.و ًلس ٔبوزذان لك ُشٍ اًيعوض اًلاهوهَة ٕلزحاث ما خاء تَ اـلعرغ من 

 

 

                                                           
1
 من اًفعي اًصاتؽ من هفس اًلاهون اـلخـَلذني تعالحِاث افلَس اًضـيب اٌَوليئ. 56و 44اهؼص اـلاذثني - 
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 اثهَا:حزاءاث خماًفة اًزتام ظَاهة اـلال اًـام :

الاؾخساء ؿىل اـلال اًـام ل ٍىون ملذرصا ٕال ؿىل ألفصاذ فلط ، تي كس ٍىون من ظصف إلذازت  اـلاًىة هل ، و كس  ٕان

ٍىون ُشا اًخـسي هدِجة ٕاٌُلًِا ًواحة اًعَاهة اـلَلى ؿىل ؿاثلِا ، طلعل فٕان إلذالل هبشا  اًواحة ثخحمي  إلذازت  

ة ؾن اهـسام اًعَاهة و اًيت ثـخرب من ثعحَلاث اـلسؤوًَة ؾن ألصلال مسؤوًَخَ. "و ًعَق ؿَهيا جسمَة اـلسؤوًَ

اًـمومِة، و يه مؤسسة ؿىل ارلعبٔ اـلفرتط اطلي هخج ؾن ٕاظاتة  بٔحس مس خـمًل ألمالك اًوظيَة ،ٕار ًفرتط ُيا 

إلذازت ؾن  وحوذ دعبٔ من ظصف إلذازت و اـلمتثي ضف هلط و ٕاٌُلل اًعَاهة، ذما ٌس خوحة ثـوًغ  اـلخرضز ، جفزاء

ؿسم كِارما تعَاهة ألمالك اًوظيَة، ل ًعصخ ٕال ٕارا جسخة ُشا إلٌُلل ضف إلرضاز ابًلري". 
1 

و وس خسل ابدلزاءاث اًعاذزت ؾن اًلضاء ادلزائصي اًيت ثرتثة ؾن ؿسم الاًزتام تواحة اًعَاهة ما رهص من هفس اًحاحثة 

ة اًل امئة ؿىل ارلعبٔ اـلفرتط ، و اـلمتثي ضف اهـسام اًعَاهة اًـاذًة و رعل  ؿىل ؿىل ثخين اًلضاء إلذازي اـلسؤوًَة إلذاًز

ة فلَس كضاء ادلزائص 131مس خوى لك هجاثَ،و اس خسًت ؿىل رعل مبا خاء ضف اًلصاز زرف اًعاذز ؾن اًلصفة إلذاًز

لوظ دسصت ؿاًَة اطلي محي اـلسؤوًَة ٌَحضلًة ؾن اًرضز اطلي ذلق ابًضرط اطلي ثرضز من س 66/16/6112تخازخ

ذاذي حسًلة معومِة،و طلعل فٕان مسؤوًَة اًحضلًة كامئة ؿىل بٔساش ارلعبٔ اـلفرتط اـلمتثي ضف اهـسام اًعَاهة اًـاذًة 

 ٌَحسًلة. 

ة اًلامئة ؾن ارلعبٔ اـلفرتط لهـسام اًعَاهة ضف كصاٍز اًعاذز تخازخ  و بٔنس نشعل جمَس اصلوةل فىصت اـلسؤوًَة إلذاًز

و اطلي بٔنس من ذالهل مسؤوًَة  اًحضلًة ؾن حاذج ًوفات ظفي ماث ثسخة  152651ن اًلصفة اًثاًثةؾ 51/10/6114

ق اًـموسم.  ظسمة وِصابدَة من بٔحس ألمعست اـلوحوذت ضف اًعًص

و ؿَََ بٔنس اس خحلاق واصلًَ ابًخـوًغ ؾن وفات اجهنٌل ، و اسدٌس جمَس اصلوةل ضف حتمَي مسؤوًَخَ ٌَحضلًة ٕاىل هط 

من كاهون اًحضلًة اًساتق  30اـلاذت
2 

من اًلاهون ادلسًس  45و هفس اـلسؤوًَة حسذُا اـلعرغ ادلزائصي ضف هط اـلاذت

اًيت هعت ؿىل:" ًخزش زدُس افلَس اًضـيب اًحضلي ضف ٕاظاز اًلواهني و اًخيؼاميث  اـلـمول هبا ، لك  6100ًـام

ة و لك اًخساتري  اًوكادَة ًضٌلن سالمة و حٌلًة  ألصزاض و اـلمخَاكث ضف ألماهن اًـمومِة اًيت  الاحذَاظاث اًرضوًز

ة ضف اهـسام اًعَاهة اًـاذًة ٌٌَلل اًـام حىت و ًو  ميىن بٔن حتسج فهيا بٔي اكززة بٔو حاذج ...". و ثلوم اـلسؤوًَة إلذاًز

                                                           
1
 .502حٌان مُساوي ، اـلصحؽ اًساتق، ض: - 

 
2

ي  3اـلوافق 0101زمضان 06مؤزد ضف  14-51كاهون زرف -  .0551،س ية01اـلخـَق ابًحضلًة،ح ز اًـسذ0551ٔبجًص
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ـلال اًـام تواحة اًعَاهة نٌل اكهت ألرضاز انجتة ؾن  كوت كاُصت فذَزتم إلذازت ابًخـوًغ ، بٔما ٕارا كامت إلذازت ماًىة ا

ُو معَوة مهنا فذـفى من اًخـوًغ و ثًذفي مسؤوًَهتا ؾن رعل.
1

 

 .6100من كاهون اًحضلًة ًس ية 013و ُشا ما بٔنسٍ اـلعرغ ادلزائصي ضف اـلاذت

َف ،حِر و ضف ُشا اًعسذ ذامئا هشهص ما كصزٍ بًٔضا جمَس اصلوةل ضف كضَة تضلًة ؿني بٔسال اًخاتـة ٕاذازاي ًولًة  سع 

ة ثسخة ٕاٌُلًِا ظَاهة حفصت جس حخت ضف ٕاحساج وفات ٔلحس ألظفال ثسخة قصكَ ، و ُشا ظحلا  محَِا اـلسؤوًَة إلذاًز

.14/15/0555ٌَلصاز اًعاذز تخازخ 
2 

ٌس خوحة ؿىل لك إلذازاث رمٌل اكن مس خواُا بٔن ثلوم تواحة اًعَاهة اصلوزًة ـلمخَاكهتا اًـامة و ارلاظة حىت ثحـس 

 وًَاهتا ضف اًخـوًغ ؾن ألرضاز اًيت كس ثًضبٔ ؾن اذلواذج اـلمىن وكوؾِا. مسؤ 

ؽ سواء اكهت معومِة بٔو ذاظة و بٔن ثحني ؿىل وخَ ارلعوض طلعل ٔبوحة اـلعرغ جسُِج لك اـلضاًز
 

فِة جاكفة اـلـَوماث اـلخـَلة بٔساسا تيوؾَة اـلعروغ و ظاحدَ، زدعة اًحياء اًعاذزت ؾن معا حل اًحضلًة ضف اٌَوحة اًخـًص

 . 01 -00من اًلاهون زرف: 51ظحلا ٌٌَلذت 

ة اًوظَة ؿىل اًضرط إلذازي اـلِمي ًواحداث اًعَاهة ٕاحداٍز ٌَلِام تشعل بٔو بٔن حتي حمهل و  و ميىن ٌَسَعة إلذاًز

فلال هشهص ؿىل هفلذَ مؽ دعم حاكًَف ُشا اًـمي من مزياهَة رعل اًضرط إلذازي اـلِمي ًالًزتام ابًعَاهة. و ضف ُشا ا

من كاهون اًحضلًة اًساًف اطلهص اًيت  ثيط ؿىل:" ؾيسما ميخيؽ زدُس افلَس اًضـيب اًحضلي ؾن  010ما خاءث تَ اـلاذت

اختار اًلصازاث اـلولكة هل مبلذىض  اًلواهني و اًخيؼاميث ميىن ٌَوايل ، تـس ٕاؿشاٍز ، بٔن ًلوم ثَلادَا هبشا اًـمي  مدارشت  

 اقلسذت مبوحة إلؿشاز". تـس اهلضاء الٓخال  

 اًفصغ اًصاتؽ:الاًزتام تواحة اًصكاتة ؿىل اـلال اًـام 

ا اـلعرغ ادلزائصي                ٕان الاًزتام تواحة اًصكاتة ؿىل اـلال اًـام ًـس وس َةل من وسادي ٔبو اًعصق اًيت بٔكُص

زلاؿاث اقلََة، و كس هط ؿَهيا ضف اًـسًس من اًيعوض سلاًة اـلال اًـام و لك اـلمخَاكث اًـامة اًوظيَة اًخاتـة ٌضلوةل و ا

اًلاهوهَة ، و جضمي ُشٍ اًصكاتة مجَؽ ألمالك اًوظيَة اًـمومِة  سواء اكهت ظحَـَة ٔبو اظعياؾَة ، و بٔوضبٔ ًِا اـلعرغ 

                                                           
1
اطلي اؾخرب ٔبن ٕاثالف ؾخاذ خمربت اـلسؾي ضف اًلضَة زاحؽ ٕاىل اًفِضاانث واًيت جضلك كوت  كاُصت، و ؾل ًثخت  13/11/6115اًعاذز ضف 6114كصاز زرف  - 

 اـلسؾي ٔبي دعبٔ من 

، ض 6115ًس ية  5حضلًــة، و ؿىل ارلعوض ؾل ًلسم ٔبي ذًَي ًثخت ؿسم كِارما تواحداهتا اـلـِوذت ، ٌَمًزس: ٔبهؼص جمةل جمَس اصلوةل ، اًـسذ خاهة اً 

:015 . 

2
 .24ظازق خمَوف ، اـلصحؽ اًساتق ،ض: - 
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ة ثلوم هبشا اصلوز اًصكايب وهشهص  ؿىل سخِي اـلثال ما هعت ؿَََ اـلاذت اًيت  51/51من اًلاهون 61َُئاث ٕاذاًز

ثيط:"ثخوىل بٔهجزت اًصكاتة اصلاذََة اًيت ثـمي مبلذىض اًعالحِاث اًيت خيوًِا ٕاايُا اًلاهون و  اًسَعة اًوظَة  مـا ، 

زكاتة  الاس خـٌلل اذلسن ًٔلمالك اًوظيَة وفلا  ًعحَـهتا و قصط ختعَعِا ، و ثـمي اـلؤسساث اـللكفة ابًصكاتة 

 حِاث اًيت خيوًِا ٕاايُا  اًدعرًؽ". ارلازحِة حسة ختعط لك مهنا وفق اًعال

من هفس اًلاهون ؿىل:" ثخوىل بٔهجزت اًصكاتة اـليعوض ؿَهيا ضف اًلاهون لك  حسة ادذعاظَ زكاتة  00نٌل بٔصازث اـلاذت

 جس َري ألمالك اًوظيَة و اقلافؼة ؿَهيا".

ك اًوظيَة و ابًخايل اـلال اًـام ، و نشا و من ذالل ُشٍن اًيعني وس خًذج بٔن اـلعرغ بٔكص زكاتة ؿىل هَفِة  جس َري ألمال

هَفِة اقلافؼة ؿَهيم ُشا من هجة من هجة  بٔدصى ثدٌوغ ُشٍ اًصكاتة ٕاىل زكاتة  ذاذََة و بٔدصى ذازحِة ، ٌس خوحة 

و  ل س امي ضف  6100ؿََيا اًوكف ؾيسُا تيوغ من إلجياس ، و كدي رعل وضري ٕاىل ما خاء  بًٔضا ضف كاهون اًحضلًة ًس ية

ة ، نٌل بًٔزم ذامئا وفلا ٌَلاهون  601ذتاـلا اًيت ثـعي ظالحِة فلَس اقلاس حة تبٔن ٍصاكة و ًسكق اذلساابث إلذاًز

زكاتة ؿىل مساولث افلَس اًضـيب اًحضلي من ظصف اًس َس وايل اًولًة ، و  21ٕاىل 11اًساًف اطلهص ضف مواذٍ من

 13ٕاىل 10اتخساء من اـلاذت 6106ًيت ًيؼمِا كاهون اًولًة ًس يةهفس اًيشء ابًًس حة  ـلساولث افلَس اًضـيب اًوليئ ا

مٌَ اًيت جضرتظ معاذكة اًوسٍص اـللكف ابصلاذََة ؿَهيا ضف بٔخي بٔكعاٍ صِصان و اـلخـَلة بٔساسا  11و ل س امي اـلاذت

 اث و اًوظااي ألحٌحَة . ابـلزياهَاث و اذلساابث ، اًخياسل ؾن اًـلاز و اكذياءٍ بٔو  ثحاذهل ، اثفاكِاث  اًخوبٔمة ، اًِح

ة ،و  و اًصكاتة ثمت من كدي لك من جمَس اقلاس حة و نشا اـلفدض َة اًـامة ٌٌَلًَة واـلصاكة اـلايل ؿىل لك اًَِئاث إلذاًز

 ُشٍ اًيلاظ سوف هفعي فهيا ضف حِهنا ؾيس اًخعصق ٕاىل اسلاًة اـلاًَة ٌٌَلل اًـام . 

ة اـللكفة تدس َري و حٌلًة الٔمالك اًوظيَة و ألموال و ؿَََ هلول تبٔن اـلعرغ ادلزائصي ؾل ٍى  ذف جصكاتة ألهجزت إلذاًز

اًـامة ولك ًحـضِا اًحـغ، و ُشا ما ًيعَق ؿَهيا اًصكاتة اصلاذََة، تي ؾزسُا جصكاتة ذازحِة هتسف ٕاىل هفس اـلسـى، و 

 ؿَََ هخعصق هلٌل ضف اًفلصثني اـلواًَخني:

 ة ؿىل اـلال اًـام اًفلصت ألوىل: اًصكاتة اصلاذََ

ة ؾن  ٕان اًصكاتة اصلاذََة ًٔلمالك اًوظيَة و اـلال اًـام ولك يه ثغل اًوس َةل اًلاهوهَة اًيت دوًِا  اـلعرغ ٌََِئاث إلذاًز

ق موػفني اتتـني ًِا ملكفني ابًصكاتة ؿىل لك اًيفلاث اًـمومِة ًلك اًَِئاث اًـمومِة ، و هشهص ُيا ما خاء ضف كاهون  ظًص



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 138 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

مٌَ اًيت ثـعي اذلق ًإلذازت اـللكفة ابٔلمالك اًوظيَة ابًصكاتة اصلامئة ؿىل اس خـٌلل بٔمالك 051ك اًوظيَة و ل س اميألمال

اصلومني اًـامة بٔو ارلاظة و  الٔمالك اًـمومِة اًخاتـة ٌضلوةل. 
1

  

ة و هَفِة اذلعو   ل ؿَهيا،و حىت منو ثخجىل اًصكاتة اصلاذََة ضف ُشا اـللام مبصاكدة اكذياء اذللوق اًـلاًز

ا،بٔو ثغل الثفاكِاث اًيت ثربم و ُسفِا اسدئجاز اـلعاحل اًـمومِة اًخاتـة ٌضلوةل، ٌس خوحة بٔن حىون   حِر ثبٔخرُي

معاتلة ٌَدعرًؽ و اًخيؼمي اـلـمول هبٌل،و ذاظة ما خاء مؽ كاهون ألمالك اًوظيَة و نشا اـلصسومني 

 ني جىِفِة ٕاذازت و جس َري ألمالك اًـمومِة و  ارلاظة اًخاتـة ٌضلوةل. اـلخـَل 111/50، زرف: 06/163اًخيفِشًني:زرف

ختضؽ ألمالك اًوظيَة اًخاتـة ٌَجٌلؿاث اقلََة بًٔضا ٌَصكاتة اصلاذََة و اـلٌلزسة من اًسَعة اًوظادَة اًيت متازسِا إلذازت ، 

 فاًوسازت  حصاكة اًولًة و اًولًة  حصاكة اًحضلًة و ُىشا. 

ا اـلعرغ و ضف ٍلَ  ِا جنس بٔن ُشٍ اًصكاتة ؿىل هَفِة جس َري و ٕاذازت اـلال اًـام ثـخرب من بضٔم اًوسادي اًلاهوهَة اًيت بٔكُص

سلاًة ألموال اًـامة سواء من إلذازت هفسِا ٔبو من ثـسايث ألفصاذ اًيت س حق و بٔن ثعصكٌا ًِا حتت ؾيوان حصامئ اـلال 

 ن اًحاة ألول من ُشٍ اًصساةل.اًـام من كري اـلوػف ضف اًفعي اًثاين م

 اًفلصت اًثاهَة:اًصكاتة ارلازحِة ؿىل اـلال اًـام 

ثمت اًصكاتة ارلازحِة مبلذىض اًلواهني واًخيؼاميث و من ظصف َُئاث زمسَة مذرععة ابًخفذُش و اًصكاتة،                  

و 0552ي ألول من اًحاة اًثاًر من ذس خوزو حىون زكاجهتا تـسًة بٔي لحلة ،و هشهص سخِي اـلثال ما خاء ضف اًفع

اًيت ثيط:"اـلؤسساث اصلس خوزًة وبٔهجزت اًصكاتة ملكفة ابًخحلِق ضف ثعاتق اًـمي 026اـلـيون ابًصكاتة ول س امي اـلاذت

ا"، و خاء ضف  اـلاذت  031اًدعرًـي و اًخيفِشي مؽ اصلس خوز و ضف ػصوف اس خزسام اًوسادي اـلاذًة اًـمومِة و جس َرُي

: " ًؤسس جمَس حماس حة ٍلكف ابًصكاتة اًحـسًة ٔلموال اصلوةل و ازلاؿاث إلكَميَة و اـلصافق اًـمومِة ًـس جمَس  مٌَ

 اقلاس حة ثلٍصصا س يواي ٍصفـَ ٕاىل زدُس ازلِوزًة".

ة ، و نشا و هضَف ضف ُشا اـللام اـلفدض َة اًـامة ٌٌَلًَة و اًيت حصاكة تسوزُا اس خـٌلل اـلوازذ اـلاًَة  ٌَمؤسساث ا ٕلذاًز

ثلوم مبِام اًخسكِق بٔو اصلزاساث و اًخحلِلاث و ارلرباث اصلوزًة راث اًعاتؽ الاكذعاذي و اـلايل و اقلاس يب ، و نشا  

 جس َري ٌٌَلل اًـام ولك  . 

 

                                                           
1
 .015حٌان مُساوي ، اـلصحؽ اًساتق ، ض:  - 
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 ذامتة:

زاث و اًَِئاث دذاما ًِشٍ اصلزاسة اًيت بٔزسذان من ذالًِا اكفة اًوسادي اًلاهوهَة و اـلاذًة اًيت جية ؿىل لك إلذا

ة ٔلمواًِا  اًـمومِة بٔن جس خـمَِا و جسِص جلك ما ًِا من كوت ماذًة و سَعوًة من اخي اًخجس َس اًفـًل ٌَحٌلًة إلذاًز

 اًـامة و حىت ارلاظة. 

ة حصذ و ذمخَاكهتا حىت جسِي معََة ٕاذازهتا،  و و ثخجىل الاًزتاماث اًيت ثلؽ ؿىل إلذازاث و اًَِئاث اًـمومِة ضف ٕاحداًز

 ًوحة ؿَهيا بًٔضا اًلِام تخجسًس و ثـسًي اـلال اًـام ٕان اس خسؾت اًرضوزت طلعل مؽ واحة ظَاهخَ ذوزاي.

و من ذالل اًيعوض اًلاهوهَة و اًدعرًـَة اًيت اسدٌسان ٕاٍهيا هؤنس ابن اـلعرغ ادلزائصي محى الٔمالك اًوظيَة و اًـمومِة 

 ايس و الاكذعاذي اـلخحؽ ضف اصلوةل ؿرب مصاحي مذحاًية.، و ساٍصث ُشٍ اًيعوض تعحَـة اذلال اًيؼام اًس َ

 كامئة اـلصاحؽ:

 بٔوًل:  ابًلة اًـصتَة:

 اًيعوض اًلاهوهَة:  -0

  ائصي.اصلس خوز ادلز 

 .كاهون اًـلوابث ادلزائصي 

  ًخـَق ابًحضلًة.  6100 ًوهَو س ية 66اـلوافق ل  0156زحة ؿام  61اـلؤزد ضف  01ؼ 00اًلاهون زرف ، 

  1/15/6111تخازخ  21ًخـَق ابـلَاٍ، ح ز اًـسذ: 11/14/6111اـلؤزد ضف  11/06اًلاهون زرف. 

  51ؿسذ: اـلخـَق ابقلاس حة اًـمومِة،ح ز 0551/ 14/ 01اـلؤزد ضف 60/ 51اًلاهون زرف 

 .01/14/0551تخازخ:

  اس خلــالل اـلخـَق ابٔلمن و اًسالمة و الاس خـٌلل و اذلفاع ؿىل 61/06/0551اـلؤزد ضف  51ؼؼ 51اًلاهون 

 .   62/06/0551اـلؤزذة ضف: 12اًيلي ابًسىم اذلسًسًة،ح ز  اًـسذ: 

  16اـلخضمن كاهون ألمالك اًوظيَة، ح ز اًـسذ: 10/06/0551اـلؤزد ضف: 51/51اًلاهون 

 و  مذـَلة جبصذ مٌلولث إلذازاث 10/06/0556مؤزذة ضف: 445و اًخـَمية  111/ 50اـلصسوم اًخيفِشي زرف

 اًـمومِة اًخاتـة ٌضلوةل، و اًعاذزت ؾن اًوسٍص اـليخسة ٌٌَلًَة.اـلًضبٓث 

 21اـلخـَق ابدلصذ اًـام،ح ز ؿسذ65/00/0550اًعاذز ضف 50/111اـلصسوم اًخيفِشي زرف ، 
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  من كاهون اـلاًَة  45اـلخضمن هَفِاث ثعحَق بٔحاكم اـلاذت 15/16/6115اـلؤزد ضف 15/10اـلًضوز اًوسازي زرف

 .6115ًس ية

 ذة:اًى  -6

  1990اًـصيب مِاذ، حىوٍن اًصظَس اًـلازي ٌضلوةل، اـلعحـة ألمٌَة، اـللصة، س ية. 

  ،ة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة،اًعحـة اًثاًثة، اًلاُصت  .6111ذ/ خاجص خاذ هعاز، اًـلوذ إلذاًز

  ،6111اـلسدضاز ذ/ زفِق َلس سالم، اـلوسوؿة اٍمنورحِة ضف حصامئ اـلال ؿٌَل و معال، مرص . 

  /ة،اًعحـة اًصاتـة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، ذ ة اًـامة ٌَلصازاث إلذاًز  .0531سَامين َلس اًعٌلوي، اًيؼًص

  ،س، حٌلًة اـلال اًـام ذزاسة ملازهة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة اًلاُصت  .0534َلس ؾحس اسلَس بٔتو ًس

 

 ل اًـام، ٕاًرتاك ٌَعحاؿة و اًًعر و اًخوسًؽ،مرص، َلس ؿًل بٔمحس كعة، اـلوسوؿة اًلاهوهَة ألمٌَة ضف حٌلًة اـلا

6112. 

  ة اًـََا،و فذاوي ازلـَة اًـمومِة مٌش ؿام ة اذلسًثة،مداذئ اقلوكة إلذاًز ٕاىل  0512هـمي ؾعَة،اـلوسوؿة إلذاًز

 .0545،اصلاز اًـصتَة اـلوسوؿاث، اًعحـة ألوىل، 1،ح 0541كاًة 

 :اًصسادي اًـَمَة 

 6101/ 6101خامـة ثَمسان،ادلامـَة زساةل ذنخوزاٍ،،حٌلًة ألمالك اًوظيَةًَاث ،بٔ حٌان مُساوي.  

 ،مشهصت ماحس خري  ظازق خمَوف، اسلاًة اًلاهوهَة ًٔلمالك اًوظيَة اًـامة ضف اًدعرًؼؼؼؼؼؼؼؽ ادلزائصي

 .6113/6114ذفـة:

 افلالث واـللالث: -1

 اًـَوم إلوساهَة، خامـةـــة جن صـحان ؿًل، وسادي إلذازت سلاًة اـلال اًـام، جمةل 

 .666،ض:6115كس يعَيَ،ؿسذ:

 اثهًَا: اـلصاحؽ ابًلة اًفصوس َة  

 Ahmed Rahmani,les biens publics en droit algerien,les éditions internationales, 

1996. 

 Philippe Godfrin,Michel Degoffe,droit administatif des biens,Armand Colin, Edit, 

Paris, 2005. 
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 دلصميؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اـليؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة فؼؼؼؼؼؼؼؼي ادلزادؼؼؼؼؼؼؼصا
 خامـؼؼؼؼؼة سـِؼؼؼؼؼؼؼست، ألسذؼؼؼؼؼؼؼؼؼخارت/ توؾٌؼؼؼؼؼؼؼؼاين مسَحؼؼؼؼؼة

 

 ملسمة : 

ادلصمية ػاُصت ٕاحامتؾَة ثخبٔثص تثلافة و اتزخ اًضـوة، و يه ػاُصت وسخِة ختخَف من جممتؽ لٓدص و ادلصمية  

ـليؼمة من اًؼواُص إلحصامِة كسمية اًًضبٔت وبٔنرث اـلضالك ألمٌَة دعوزت حِر هتسذ ألمن و إلس خلصاز اصلاذًل ٌضلول ا

ة واًسَعاث اًلضادَة و وسادي إلؿالم و  مبا متازسَ ؾعاابث ادلصمية اـليؼمة من ثبٔزري ؿىل اذلَات اًس َاس َة وإلذاًز

ص هحريا ضف ٕاهدضاز ادلصمية اـليؼمة وٕامذساذُا ؿىل هعاق واسؽ حِر مترغ ؾن إلكذعاذ، و كس اكهت ًؼاُصت اًـوـلة بٔث

ة واحست و نشعل ثساذي اًلضااي تني ما ُو س َايس  ػاُصت اًـوـلة ٕاساةل اذلسوذ تني اصلول حبَر بٔظحح اًـاؾل و ٔكهَ كًص

ضف الٓوهة ألذريت ثياسم ادلصمية اـليؼمة وٕاكذعاذي، ذما ٔبذى ٕاىل ٕامذساذ بٔوضعة ادلصمية اـليؼمة وادلزائص هحاطف اصلول ؾصفت 

جلك بٔصاكًِا نخجازت اكلسزاث قس َي ألموال، اًِجصت كري اًعرؾَة ذما ٕاهـىس سَحَا ؿىل ألمن اًلوسم ادلزائصي وضف 

ُشا اًعسذ هعصخ اًسؤال اًخايل : ٕاىل بٔي مسى ميىن بٔن ثؤثص ادلصمية اـليؼمة ؿىل إلس خلصاز ألمين ضف ادلزائص؟ وسوف 

حناول إلخاتة ؾن ُشٍ إلصاكًَة ضف زالزة حماوز يه :اقلوز ألول:ادلصمية اـليؼمة إلظاز اـلفاُميي ، اقلوز اًثاين : واكؽ 

 ادلصمية اـليؼمة ضف ادلزائص 

 اقلوز اًثاًر: ماكحفة ادلصمية اـليؼمة .

 اقلوز ألول : ادلصمية اـليؼمة 

ًـعوز اًلسمية ؾحازت ؾن ثيؼمي حٌلؾي هيسف ٕاىل حٌلًة بٔفصاذ ازلاؿة من ًلس اكهت حٌلؿاث ادلصمية اـليؼمة ضف ا 

اكلاظص اًعحَـَة و إلوساهَة واكهت اًـسواهَة يه اًسمة ألساس َة اًيت حتنك اًرصاؿاث تني ازلاؿاث اًحسادَة اًلسمية، مث 

َة تفضي اًخعوز اـلدسازغ ضف زوزت ثعوزث حِر صِسث اًـعوز اذلسًثة ٕاهخلال ادلصمية اـليؼمة من اقلََة ٕاىل اًـاـل 

 إلثعالث وحىٌوًوحِا اـلـَوماث اًيت سَِت اًرتاتط تني اـليؼٌلث إلحصامِة اكلخَفة .

  : بٔول : مفِوم ادلصمية اـليؼمة 

ف حول مفِوم ادلصمية اـليؼمة و ُشا زاحؽ ًـست ٕاؾخحازاث مهنا ٕادذالف مفِوم ادلصمية من ذوةل  ٕادذَفت اًخـاًز

و نشعل ادلصمية اـليؼمة ؾل ثـس ملذرصت ؿىل ألوضعة اًخلََسًة تي ثوسـت ًدضمي بمٔناظ حسًثة ثخالمئ مؽ ٔلدصى، 

 ظحَـة اًخعوز اًخىٌوًويج .

ادلصمية  0531كس ؾصف اـلؤمتص ارلامس ـلاكحفة ادلصمية اـليؼمة و مـامةل اـلسهحني الادم اـلخحستاـليـلس ضف حٌَف ؿام 

وضاظا ٕاحصامِا مـلسا بٔو ؿىل هعاق واسؽ، ًيفشٍ ٍلوؿة من ألصزاض ؿىل ذزخة من اـليؼمة تبهٔنا : " ثخضمن 
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ق إلٌُلل اًخام  اًخيؼمي وهتسف ٕاىل حتلِق ثصاء اـلضرتنني فهيا ؿىل حساة افلمتؽ و بٔفصاذٍ، و يه كاًحا ثمت ؾن ظًص

َايس"ٌَلاهون و ثخضمن حصامئ هتسذ ألصزاض وحىون مصثحعة ضف تـغ ألحِان ابًفساذ اًس  
1

. 

نٌل ؾصفت ادلصمية اـليؼمة تبهٔنا فـي بٔو بٔفـال كري معروؿة حصحىهبا حٌلؿة ٕاحصامِة راث ثيؼمي َُلكي مذسزح، و حمتخؽ 

ا وفق هؼام ذاذًل حيسذ ذوز لك مهنم و ٍىفي ولءضم و ظاؾهتم ًٔلوامص اًعاذزت  ة وًـمي ٔبؾضاُؤ تعفة إلس متصاًز

شٍ ألفـال اذلعول ؿىل اًصحب نٌل جس خزسم افلموؿة إلحصامِة اٍهتسًس من زؤوساهئم و كاًحا ما ٍىون اًِسف من ُ

 واًـيف و اًصصوت ًخحلِق بُٔسافِا .

ت ألهجزت ألمٌَة مثي ألهرتتول و مىذة اًخحلِلاث اًفِسزاًَة بٔن ثلسم مفِورما معََا ٌَجصمية اـليؼمة  حاًو
2

 

ق وضـِا ًلامئة من اـلـاًري واصللدي اًيت جضلك د  عوزت و بٔطمِا ماًًل : ؾن ظًص

اصللدي اـلخـَلة تبٔساًَة اًخرعَط و اًخحضري اكلؿساذ اصلكِق واـليؼم واًخوافق ادلَس مؽ ألسواق اـلعروؿة و  - بٔ 

 كري اـلعروؿة .

 اصللدي اـلخـَلة تدٌفِش ألفـال إلحصامِة إكس خزسام بٔساًَة اـلـصفة واًخىٌوًوحِا اذلسًثة .-ة

ًَة ٕاس خزسام مذحعالث ادلصمية اكٕلجتاٍ ٕاىل اًصحبَة اـلصثفـة، اٌَجوء ٕاىل قسي ألموال و اصللدي اـلخـَلة تبٔسا -ح

 ٕاؿاذت خضِا ضف إلكذعاذ اـلعروغ .

َة، اًـاجصت  -ذ اصللدي اـلخـَلة اًصواتط و اًعالث تني ألفـال إلحصامِة و اًفاؿَني )اكًوظيَة، إلكَميَة، اصلًو

 ٌَحسوذ( .

تبمٔناظ اًـالكاث اصلاذََة تني اًفاؿَني اكًفعي بٔو اـلالحؼة اـلخحاذةل، ٕاس خزسام بٔسٌلء حصهَة و  اصللدي اـلخـَلة -ُؼ

 ًلاث مضفصت .

 اصللدي اـلخـَلة هبَلك اًخيؼاميث اكًخسزح، ؿالكاث اًسَعة و اًخحـَة اـلـلست . -و

جوء اىل اقلامني واـلسدضاٍزن اًلاهوهني اصللدي اـلخـَلة تبٔساًَة مساؿست ٔبؾضاء ازلاؿة اكـلساؿست ؿىل اًِصة، اٌَ -س

 ،سساذ اًىفالث اًىدريت، اٍهتسًس و اًرتوًؽ ودعف اًضِوذ  .

ق اكلسزاث، و ألًـاة كري اـلعروؿة ،  -ح اصللدي اـلخـَلة تبٔساًَة اًضلط و ٕاس خلالل اًيفور نفصط اًخحـَة ؾن ظًص

 ادلًس، اًلصوط، رشاء بٔظواث اًياددني واًصصوت .

                                                           
ف ألمناظ إلجتاُاث ٕااكذميَة انًف اًـصتَة ٌَـَوم الٔمٌَة، اًصايط،  ؾحس اًفذاخ مععفى اًعَفي و بٓدصون، ادلصمية -0 ، ض 0555اـليؼمة : اًخـًص

61 .  

ز ٔبمحس فازوق ساُص، ادلصمية اـليؼمة، ماَُهتا ، دعادعِا ، ٔبزاكهنا ،اًيسوت اًـَمَة اًـالكة تني حصامئ إلحذَال وإلحصام اـليؼم، مصن -16

 46، ض6114ف اًـصتَة ٌَـَوم الٔمٌَة، اًصايط،اصلزاساث و اًححوج، خامـة انً

 

2
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دي اـلخـَلة إبسرتاثَجَاث إلحىذاز اكًس َعصت ؿىل بٔسواق اكلسزاث واًاكًسيوُاث و اصلؿازت، ٕاتزتاس اـلال اصلل -ظ

 ابٍهتسًس .

 اصللدي اـلخـَلة ابصلؿاًة و اًـالكاث اًـامة اكًضلط و اًخبٔزري و اًس َعصت ؿىل وسادي إلؿالم . -ي

ف بٔهَ راث ظاتؽ واسؽ و ًخ  ىون من ؾيادض مذياثصت ل ثلمي ثواسان ضف اًخبٔزري ًىن ما ًالحغ ؿىل ُشا اًخـًص

 اًيوؾي ًلك مهنا .

حفني ؾصف إلحتاذ ألوزويب ادلصمية اـليؼمة تبهٔنا : "حٌلؿة مضلكة من بٔنرث من رسعني ًِا َُلك ثيؼميي، ذامئة ضف  

ة حسُا  ألكىص ٔبزتؽ س يواث ؿىل اًزمان و ثـمي ثضلك مٌؼم ؿىل ٕازحاكة حصامئ ًـاكة ؿىل ٔبي مهنا تـلوتة ساًحة ٌَحًص

ألكي بٔو تـلوتة بٔصس حسامة، سواءا اكهت ثغل ادلصامئ كاًة ضف راهتا بٔو وس َةل ًخحلِق اًصحب، و جس خزسم ؾيس اٌَزوم 

حق اًخبٔزري ؿىل زخال اًسَعة اًـامة"
 1

، ُشا اًخـًصف وضؽ مـَازا بٓدص ٌَجصمية اـليؼمة و ُو حسامة ادلصمية و نشعل  

 ٌؼمة بٔو ثيؼمي ٕاحصاسم .جتصمي اـلساطمة ضف م 

و ثسخة ارلعص اًـاـلي اطلي متثهل ادلصمية اـليؼمة بٔظسزث ألدم اـلخحست ٕاثفاكِة ماكحفة ادلصمية اـليؼمة ؿرب  

اًوظيَة و اًيت ؾصفت ُشٍ ادلصمية ضف ماذهتا اًثاهَة تبهٔنا حٌلؿة راث َُلك ثيؼميي ثخبًٔف من زالزة بٔصزاض فبٔنرث 

 ثـمي تعوزت مذضافصت هبسف ٕازحاكة واحست بٔو بٔنرث من ادلصامئ ارلعريت بٔو ألفـال افلصمة .موحوذت ًفرتت من اًزمن و 

 وفلا ًِشٍ إلثفاكِة من بٔخي اذلعول ثضلك مدارش ٔبو كري مدارش ؿىل مٌفـة ماًَة ٔبو مٌفـة ماذًة بٔدصى . 

 كس ؾصفت تـغ اًدعرًـاث و اًلواهني ادلصمية اـليؼمة من تُهنا: 

 

ث اًصويس تلوهل : " يه حصمية حصحىة من كدي ٍلوؿة مٌؼمة و مذحست بٔوضبٔث هبسف ٕازحاكة كاهون اًـلواب

حصامئ دعريت، ٔبو حصحىة من كدي مجـَة اًـعاتة إلحصامِة اـليؼمة و اًيت بٔوضبٔث ًيفس اًلصط" 
2

 

و ؾيرص اًخيؼمي ٌَوظول ٕاىل ف زنز ؿىل رهص و ثخِان دعادط و بٔزاكن ادلصمية اـليؼمة ُو  اًِسف اـلصحو ُشا اًخـًص

 حتلِلَ من وزاء ادلصمية .

اتَة مىوهة من زالزة بٔصزاض فبٔنرث ثخزش بٔسَوة اـلافِا، - ؾصف اـلعرغ إلًعايل ادلصمية اـليؼمة تبهٔنا: " كِام مٌؼمة ٕاُز

ٌس متسوا  و حمتزي ُشٍ ادلصمية تبٔن بٔؾضاء ازلاؿة بٔو اًـعاتة ٌس خـمَون كوت و سَعة اًـعاتة اـلمتثةل ضف كاؿست اًعمت ًيك

مهنا اًلسزت ؿىل ٕازحاكة ادلصمية وإلسدِالء ثضلك مدارش بٔو كري مدارش ؿىل إلذازت، بٔو اًس َعصت ؿىل اًًضاظ 

 إلكذعاذي ًخحلِق بٔزابخ كري ؿاذًة ٔبو كري معروؿة" 

                                                           
 .51، ض 6101هجاذ َلس اًرٍبزاث، ادلصمية اـليؼمة، ذاز اًثلافة ًٌَعر و اًخوسًؽ، ؾٌلن، اًعحـة اًثاهَة،   -0

 . 61، ض 6110هوزنُس ًوسف ذاوذ، ادلصمية اـليؼمة، ذاز اًثلافة، ؾٌلن، اًعحـة الٔوىل ،  -16

 . 53ث، اـلصحؽ هفسَ، ض هجاذ َلس اًرٍبزا -15
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 ُشا اًخـًصف ًحني اًـيادض ألساس َة ٌَجصمية اـليؼمة و يه : 

 .ثيؼمي ٕاحصاسم ًخىون من زالج بٔصزاض فبٔنرث  -0

 ازحاكة حصمية من اـليؼمة إلحصامِة . -6

 ٕاس خـٌلل اًـيف و اًلوت و اًرسًة ًفصط اًس َعصت . -5

 اًسـي ًخحلِق اًصحب . -1

بٔما اًدعرًؽ اًفصويس فؿل ًخعس ٌَجصمية اـليؼمة ٕال من ذالل ادلصامئ اًخلََسًة مثي ثبٔسُس ؾعاتة بٔرشاز، و ًلس تشًت 

ف ادل صمية اـليؼمة ٕال بٔهنا زفضت حبجة مغوط مععَح اـليؼمة إلحصامِة حماولث ًخـسًي اًلاهون ٌَوظول ٕاىل ثـًص

وخماًفذَ ـلحسبٔ اًعرؾَة 
1

 . 

ف ادلصمية ٌَميؼمة   نٌل اكن ٌَفلَ ذوز هحري ضف تَان مفِوم ادلصمية اـليؼمةوضف ؾصط موكف اًفلَ اًلصيب من ثـًص

ٌؼمة صلكَة حىصش هجسُا ضف اـللام ألول بٔن "ادلصمية اـليؼمة يه وضاظ ٕاحصاسم ثلوم تَ م  Johne-Conklinًلول 

2ٌَىسة توسادي كري معروؿة"
 . 

ضف خاهة اًفلَ اًـصيب فلس ؾصف َلس فذحي ؾَس  ادلصمية اـليؼمة ؿىل بٔهنا "ادلصمية اًيت متازسِا ثيؼمي مؤسيس  

ِاذت ابًف اصلكة و اًخـلِس و ًضم ؿسذ هحري من ألفصاذ اقلرتفني ًـمَون ضف ٕاظاز وفق هؼام ثلس مي اًـمي و ثويل مصانز اًل 

اًرسًة وحيوكَ كاهون صسًس اًلسوت ًعي ٕاىل حس اًلذي بٔو إلًشاء ادلسسي ؿىل من خياًف بٔحاكمَ، ًبٔذش اًخيؼمي 

ابًخرعَط اصلكِق ضف ذمازسة ألوضعة إلحصامِة اًيت كس متخس ؿرب اصلول، وكاًحا ما ثدسم ابًـيف وثـمتس ؿىل ٕافساذ تـغ 

رسعَاث اصلوةل و هتسف ٕاىل حتلِق ٔبزابخ ُادةل و ًرتتؽ ؿىل سفة اًخيؼمي كصون ؿست تـس بٔن ًخـاٌش مؽ اـلوػفني و هحاز 

افلمتؽ دوفا من تعضَ و ظَحا سلاًخَ"
3

. 

ف ادلصمية اـليؼمة ًـمتس ؿىل حتسًس ؿست ؾيادض و يه بٔن   ف اًساتلة وس خزَط بٔن ثـًص و ابًيؼص ٕاىل اًخـاًز

من ألصزاض جيمـِم ثيؼمي ُصسم حمسذ هبسف حتلِق اًصحب مبٌلزسة بٔوضعة معروؿة و  حصحىة ادلصمية من كدي ٍلوؿة

 كري معروؿة و كاًحا جس خزسم اٍهتسًس و اًـيف و اًصصوت، ٕاضافة ٕاىل ٕاماكهَة ٕامذساذ بٔوضعهتا ٕاىل ذازح حسوذ اصلوةل .

  : اثهَا : دعادط ادلصمية اـليؼمة 

فاث ا من  تياءا ؿىل ما س حق ؾصضَ من خمخَف اًخـًص ا ؾن كرُي ٕاثضح خََا بٔهنا ثدسم جبمةل من ارلعادط اًيت متزُي

 ادلصامئ و اـلمتثةل ضف:

 

 

                                                           
54اـلصحؽ هفسَ ، ض 
1
  

 02هوزنُس ًوسف ذاوذ ، اـلصحؽ هفسَ ،ض  
2
  

 .52،ض  0555َلس فذحي ؾَس ، إلحصام اـلـادض ، بأكذميَة انًف اًـصتَة ٌَـَوم ألمٌَة ، اًصايط ،  
3
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 وحوذ حٌلؿة ٕاحصامِة :   -1

ثخـاون ؿىل ٕازحاكة ألوضعة إلحصامِة و ُشٍ اًخيؼاميث متخاس ابًرسًة اـلرتاتعة مؽ تـضِا اًحـغ ًِا 

ة زسًة ظازمة متازسِا ؿىل بٔفصاذُا اًـامَني ضف فصوغ و واكلث ثسزح ُصسم ذاض تبٔؾضاهئا و ثًض ئة ثيؼميَ

انصعِا
 1

 . 

 اًخيؼمي اًَِلكي اًِصسم :  -2

من بضٔم دعادط ادلصمية اـليؼمة اًحياء اًَِلكي اـليؼم ذاذًل حِر ًلوم ؿىل بٔساش اـلس خوايث اًوػَفِة 

اًعاؿة، و ًَزتم بٔؾضاء ازلاؿة  اـلخسزخة ًخوىل اًلِاذت كادس حىون هل اًِميية واًسَعة ضف ٕاختار اًلصازاث و هل حمتَة

ابٕلحرتام و ثيفِش ًٔلوامص 
2

 

ة ضف ذمازسة اًًضاظ إلحصاسم : -5  إلس متصاًز

ة مزيت اساس َة ضف ذمازسة اًًضاظ إلحصاسم .   ثـس إلس متصاًز

 اًخرعَط ٕلزحاكة ادلصمية : -1

ي اـليؼمة إلحصامِة، و ًخعَة ًـس اًخرعَط من ارلعادط اًحازست ٌَجصمية اـليؼمة و من ثواتر اًـمي ذاذ 

اًخرعَط ٕلزحاكة ادلصامئ كسزا ؿاًَا من اطلاكء وارلربت هبسف ضٌلن ٕاس متصاز بٔوضعهتا تـَسا ؾن زكاتة و مالحؼة َُئاث 

ثيفِش اًلاهون و ًدسم اًخرعَط ضف هعاق ادلصمية اـليؼمة ابصلكة، حِر جس خـني اـليؼٌلث إلحصامِة ضف اًخرعَط 

ـِا  الاحص  امِة تبٔصزاض من روي ارلربت و اًىفاءت واـلٌلزسة ضف خمخَف اـلَاذٍن اكقلامني و زخال ألؾٌلل و ألظحاء ـلضاًز

 و كريضم .

 ٕاس خزسام اًـيف : -1

ثلوم اـليؼٌلث إلحصامِة إبس خزسام اًـيف ٔبو اٍهتسًس إبس خزسامَ و ًعي ُشا اًـيف ضف بٔكَة ألحوال ٕاىل  

ش ُشا اًـيف ؿىل ألصزاض اًـاذًني ٕلدضاؾِم ًس َعصهتا، بٔو ٕاجتاٍ بٔؾضاء كذي , دعف ألصزاض، و يه كس متاز 

اًخيؼمي اطلٍن خياًفون ٔلوامص سواء إبتالػ اًسَعاث اًـامة بٔو اذلعول ؿىل مٌفـة رسعَة ؿىل حساة بٔؾضاء اًخيؼمي 

 نٌل ميىن بٔن متازسَ من اـلخيافسني ادلسذ من اًخيؼاميث ًِاحصمية بٔدصى .

ل بٔن حٌلؿاث ادلصمية اـليؼمة جضرتك مجَـِا ٔبو بٔكَهبا هبشٍ اًعفاث اًيت رهصانُا ترصف اًيؼص و من انفةل اًلو  

ؾن حىوٍهنا اًحًِوي ٔبو جحمِا )ظلري ٔبو هحري( بٔو تياء حمنك و ُىشا ٍىون تـضِا مذضامٌا مؽ ثيؼاميث ثـاوهَة كاهوهَة 

حاث حلصافِة حمسوذت وضَلة افلال، فِيي حِر مذـسذت ادلًس َاث حاًِا حال ازلاؿاث اًعلريت اًيت ثـمي مضن مسا

                                                           

َة واًلواهني    .611،ض 6116اًوظيَة ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت ، فائزت ًووس اًحاصا ، ادلصمية اـليؼمة ضف ػي الثفاكِاث اصلًو
1
  

.60،ض 6116ُسى حامس كضلوص ، ادلصمية اـليؼمة اًلواؿس اـلوضوؾَة وإلحصادَة واًخـاون اصلويل ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت ،  
2
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ا اًزمين ل رضوزت هل فهيا ًخـَق ابًعفاث و ارلعادط اـلمزيت ًِا، و ًإلًشاء ٌَمجمتؽ ٕامنا ًعسز  ٍىون جحم ازلاؿة و معُص

 اٍهتسًس ٕاىل كاذهتا ٔبو زؤساهئا من كدي اًَِئاث اًصمسَة .

 اثًثا : بُٔساف ادلصمية اـليؼمة 

ا من اًخيؼاميث إلحصامِة و ًـخرب ُسف اًصحب  ا ؾن كرُي  ُو اقلصك الٔسايس ٔلؾضاء ادلصمية اـليؼمة و ما ميزُي

جيـَِا متازش وضاظاهتا اـلعروؿة و كري اـلعروؿة و اًيت ثسز ألزابخ اًعادةل نخجازت اكلسزاث و اًسالخ و إلجتاز 

اًحـغ و رعل من ذالل ٕاجصام ٕاثفاكِاث حتمي وضاظِا  ابًخعر ٕاضافة ٕاىل اصلدول ضف اًخحاًفاث إلسرتاثَجَة تني تـضِا

 اطلي متازسَ و ًِشٍ اًخحاًفاث ألثص ضف ثـٍزز كسزهتا ؿىل اـلواهجاث ألمٌَة .

  : زاتـا : بآثز ادلصمية اـليؼمة 

َني و اًوظين و ضف مجَؽ  بٔظححت ادلصمية اـليؼمة متثي دعص ؿاـلي هيسذ ألمن و إلس خلصاز ؿىل اـلس خوًني اصلًو

اـلس خوايث ففي ادلاهة إلكذعاذي جسِم ادلصمية اـليؼمة ضف ٕافساذ اًىِان إلكذعاذي و اـلايل و إلذازي ٌضلوةل ؿرب 

ة و اـلرصفِة ضف اـللاتي ثلوط هجوذ اًخمنَة و ٕاس خلصاز  ٕاصاؿة حصامئ اًصصوت و اًفساذ اطلي هيسذ سَعة اـلؤسساث اًخجاًز

صلول مداًف هحريت ضف ٕاؿساذ و ثعوٍص ألهجزت ألمٌَة و ثسؾمي هؼام اًـساةل ـلواهجة اًيؼام إلكذعاذي اًـاـلي حِر بٔهفلت ا

ا اـلزتاًست حفسة ثلٍصص ألدم اـلخحست ذالل زالزني ؿاما من ؿام  ساذ ؿسذ ضحاظ اًعرظة  0551ٕاىل ؿام  0521بٔدعاُز

و ذاظة ضف اًولايث اـلخحست ألمٍصىِة  ذما ساذ ٕاس خزسام اًسجون سايذت هحريت % 61ضف ٔبوزواب و نيسا و ٔبمٍصاك حبوايل 

 0552جسني ضف ؿام  211ٕاىل بٔنرث من  0531وسمة ضف ؿام  011.111جسَيا ًلك  032حِر ساذث سايذت ُادةل من 

من ٍلي اًياجت اقلًل ًِشٍ اصلول % 1و ثحَف حاكًَف ادلصمية بٔنرث من  
1

 . 

ق زصوت و ٕاتزتاس بٔما ضف ادلاهة ألمين و اًس َايس فِيي ثؤذي ٕاىل فلسان   اًثلة ضف اًـمََة اصلميلصاظَة ؾن ظًص

اـلسؤوًني، و من ادلاهة إلحامتؾي فِيي جساضم ضف ثفيش اًفساذ تني بٔفصاذ افلمتؽ و ضَاغ اًلمي و ألذالق ذاذي ألزست 

 وافلمتؽ .

  اة  ذامسا : اًـالكة تني ادلصمية اـليؼمة و إلُز

اة اًيت جس خـني و ٕان ادلصمية اـليؼمة مبا متَىَ من مواز  ذ ماًَة و ذربت ضف جمال إلحصام ؾل ثخوان ؾن ثلسمي اًـون ًإلُز

ة ألسَحة ًإلجتاز هبا، اكلسزاث و قس َي ألموال هبسف ثوفري موازذ اٍمتوًي ؿالوت ؾن  بٔساًَة ادلصمية اـليؼمة ضف هتًص

من اًوكوغ حتت ظادةل اًلاهون تـس ثيفِش حزوًسُا ٌَواثدق و اًِوايث ًدسَِي حصنة ٕاهخلال بٔؾضاهئا ًدسَِي ٕافالهتم 

اة ٕال بٔن لك مهنا بُٔسافَ و ظحَـخَ،  اتَة، و يه اًصمغ من اًيلاظ اـلضرتنة ٌَجصمية اـليؼمة و إلُز معََاهتم إلُز

اة تـَس ؾن ؾيف مٌؼم ًخزش من اـلحاذئ اًـلادسًة جمال ًًضاظَ و هيسف من وزاء رعل ؿىل حتلِق ٔبُساف و  فإلُز

ية كس حىون س َاس َة، حفني بٔن ادلصمية اـليؼمة متثي ؾيف مٌؼٌل كاًخَ حتلِق ماكسة و مٌافؽ ماذًة، كري بٔن معامؽ مـَ 

                                                           

.05، ض 6101ًة  واصلزاساث ، ٔبتو ػيب ، ٕامام حسني ذََي ، اًخـاون اًلضايئ اصلويل مواهجة ادلصمية اـليؼمة ، مصنز اًخسز 
1
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لك مهنٌل ًلومان ؿىل بٔساًَة واحست و ُو حتلِق ماكسة توسادي كري معروؿة، و ُياك ٕاؾامتذ مذحاذل تني ازلاؿاث 

اتَة ًإلس خفاذت من اكلععاث إلحصامِة ٌَـعاابث اـلي ائن، تي بٔن تـغ ازلاؿاث إلُز ؼمة وإلقخَالث و دعف اًُص

اتَة جس خـني تبٔفصاذ اًـعاابث اـليؼمة ٌَلِام تـمََاث كذي و ختٍزن ذلساهبا  إلُز
1

 

 اقلوز اًثاين : واكؽ ادلصمية اـليؼمة ضف ادلزائص -

ة ؾصفت ألوضعة اًيت ثضعَؽ هبا ادلصمية اـليؼمة ضف ادلزائص ضف اًس يواث ألذريت ثيا  سم مَحوع ذاظة ضف اٍهتًص

ا ص َوؿا ذالل اًفرتت ألذريت و  و اًِجصت كري اًعرؾَة و جتازت اكلسزاث اًيت ثـخرب من بٔجصس ظوز إلحصام اـليؼم و بٔنرُث

ُشا هؼصا ًخـلس اذلَات إلحامتؾَة و جضاجىِا، و ٍمتزي ُشا اًيوغ من ادلصامئ ابًخرعَط و إلحرتاف، فبٔكَة مصحىيب ُشٍ 

 ميخاسون إبحرتافِم وٕامذالوِم كسزاث و ٕاماكهَاث و ذرباث متىهنم من حتلِق بُٔسافِم . ادلصامئ

ا   ف حول اكلسزاث و ُشا زاحؽ ًخحاٍن إلحهتاذاث و الٓزاء حول بٔهواغ اـلواذ اكلسزت و بآثُز و ٕادذَفت اًخـاًز

 اًيفس َة و ادلسسًة و اًـلََة ؿىل إلوسان .

ف إلظعاليح ٌَمزسزاث : -  اًخـًص

ة بٔو ؾضوًة ثعُة من ًخـاظاُا ابًىسي و اشلول و صي فىٍص وؾلهل و وضاظَ  " يه مواذ هاميًو
2 

. 

بٔما اًخـًصف اًلاهوين ٌَمزسزاث : "يه ٍلوؿة من اًـلاكري اًيت ثدداٍن ضف ثبٔزرياهتا إلحامتؾَة و اًيفس َة و  

ِا بٔو ظي  ـِا ٕال ٔلقصاط حيسذُا اًلاهون و ل جس خـمي ٕال ادلسسًة و جسخة إلذمان و جسمم ادلِاس اًـعيب وخيعص ثياًو

ـلن ٍصدط هل تشعل اكًعحُة و اًعَسيل و اًحاحر اًـَمي" 
3

 

لكف من  062.241.3و حسة معاحل ثلٍصص اصلًوان اًوظين ـلاكحفة اكلسزاث و إلذمان ٔبوحض تبٔهَ مت جحز  

خوى مٌعلة قصة اًحالذ و حسة اذلعَةل مت ابـلادة ؿىل مس   13.10ابدلزائص مهنا  6101اًلٌة اًِيسي ذالل س ية 

ابـلادة فلط ضف  0.63ابـلادة وسط اًحالذ و  1.04ابـلادة من اًوكَاث اقلجوست ضف مٌعلة ادليوة و  52.01جسجَي 

 مٌعلة رشق اًحالذ .

ًِيسي ثحلى هكَاث اًلٌة ا 6101و حسة ارلرباء اطلٍن جسَوا ٕازثفاؿا هحريا ضف جحز اكلسزاث اًعَحة س ية      

، و كس جسَت هكَاث اًىواكًني 6101ملازهة تًس حة  6101ابـلادة س ية  51.53اقلجوست مصثفـة زمغ حصاحؽ تًس حة 

، بٔما 6101قصام س ية  5.44. 643ٕاىل  6101قصام س ية  2.0.611اقلجوست ضف ادلزائص ٕازثفاؿا هحريا حِر ٕاهخلَت من 

قصام ذالل  3.6.135قصام ٕاىل  0.555اؿا مـخربا حِر ٕاهخلَت من هكَاث اًِريوٍن اقلجوست فلس جسَت من ألدصى ٕازثف

                                                           

ة ،   اة ؿىل اـلس خوى اصلويل واقلًل ، اـلىذة اًـصيب اذلسًر ، إلسىٌسًز . 014، ض 6115ٔبسامة حسني حمي اصلٍن ، حصامئ إلُز
1
  

2
 . 11، ض6106، 0َلس حٌلل مؼَوم، إلجتاز ابكلسزاث، خامـة انًف اًـصتَة ٌَـَوم الامٌَة، ظ- 

3
 04.ض 6106،  0سف ؾحس اسلَس اـلصاصست، حصمية اكلسزاث بٓفة هتسذ افلمتؽ اصلويل، ذاز حامس ًٌَعر و اًخوسًؽ، ؾٌلن، ظًو  -  
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حدوة  253.520جحز  6101من هجة بٔدصى جسي اًخلٍصص بٔهَ مت س ية  53.214هفس اًفرتت اـلصحـَة بٔي سايذت تؼ 

 ابـلادة . 55.64رمَوسة من خمخَف ألهواغ بٔي ترتاحؽ كسٍز 

ة اًيت يه من  ادلصامئ ارلعريت اًيت ثواخَ إلكذعاذ اًوظين و حىدس دًزية  ٕاضافة ٕاىل ثياسم دعوزت حصمية اٍهتًص

ة ثلذرص ؿىل ثعسي حق اصلوةل ضف حتعَي اذللوق و اًصسوم ازلصهَة و ٕامنا  اصلوةل دسائص هحريت فؿل ثـس خماظص اٍهتًص

ة ؿىل قصاز  ثخجاوس ُشٍ اـلسبةٔل ٕاىل هتسًس اًلمي إلحامتؾَة ؾيسما متس هَان اصلوةل و كس ؾصف اـلعرغ ادلزائصي اٍهتًص

ة ما ًبئت : ٕاس خرياذ اًحضادؽ  561اًدعرًـاث ألدصى ضف كاهون ازلازك اـلـسل و اـلمتم ضف اـلاذت  ؿىل بٔهَ " ًلعس ابٍهتًص

ا ذازح ماكثة ازلازك دصق بٔحاكم اـلواذ   –مىصز  661و  -661-665-666-660-21-26-21-10-61بٔو ثعسٍُص

ف وذسن ا 662 ًحضادؽ قضا ألهلاض من اًحضادؽ اـلوضوؿة حتت هؼام اًـحوز، نٌل ؾصفَ ضف اًفلصت )بٔ( من ُشا اًلاهون، ثفًص

ة ؿىل بٔهَ "ألفـال اـلوظوفة ابٍهتًصة ضف اًدعرًؽ و اًخيؼمي  11/12من ألمص  16من اـلاذت  اـلخضمن كاهون ماكحفة اٍهتًص

ازلصهَني اـلـمول هبٌل و نشا ضف ُشا ألمص " 
. 

 

ة ؾصفت ضف اًس يواث ألذريت ثعوز مَحوػا من ذالل ٕاس خـٌلل اًـيف إبفصاظ و اـلالحغ ضف ػاُ  صت اٍهتًص

 من ظصف اـلِصتني .

 بٔس خـٌلل بٔسَحة زلِةل . -

ٕاس خلالل اـلِصتني كِام ٌَجٌلزك ابذلجز لآثزت حاةل من اًفوىض و اًضلة اًـامِني و اـلؤذًني ٕاىل ٕاهلالة ٔبمين  -

ة  اكـلؼاُصت و اًخرًص
1

 . 

ة س ية و كس كسزث وس ح و  6101ملازهة مؽ س ية   %15و جسَت ٕازثفاغ كسٍز  % 56.15تؼ  6101ة اٍهتًص

اـلواهجة ُشٍ اـلـعَاث اًيت جضلك ضف حس راهتا حتسايث خسًست ٕلذازت ازلازك، ل تس من ٕاذذال ٕاسرتاثَجَة صامةل 

ة ادلسًست و ألسَوة اًـمََايت و اـلَساين اـلخزش قلاز  جهتا و ُشٍ إلسرتاثَجَة ل تس بٔن مذىِفة مؽ ثَازاث اٍهتًص

ثوافق ُشا اًخحول و بٔن حىون مسمعة تبٔحسج اًوسادي اٌَوحس خىِة و اـلاًَة، ثلوًة ضف اًوسادي اًخعرًة، ثًس َق 

ة تعفة ذاظة و  هحري ضف خمخَف اـلخسذَني ضف جمال حمازتة اًخجازت كري اًعرؾَة، مجؽ مـَوماث بٔنرث ؾن اٍهتًص

 ُس افلمتؽ اـلسين تعوزت بٔنرب.ٕاس خلالًِا، ثوؾَة و حتس 

عة ٕاهدضاز ادلصمية اـليؼمة ضف اًحالذ حِر   ة ثلٍصصا ٌضلزك اًوظين ٍىضف دًص و كس وعرث واكةل ألهحاء ادلزائًص

وضف ؾن اًولايث راث مـسلث ادلصمية اـلصثفـة مٌش معَؽ اًـام ادلازي و كاًت اًواكةل بٔن حعَةل اصلزك اًوظين 

ة ًًضاظاهتا ذالل اًثال بٔنس بٔن اًولايث اذلسوذًة يه الٔنرث ٕاهدضاز ٌَجصمية  6102يث اًثاين من اًس ية ادلاًز

كضَة، ثَهيا ولًة سوق  315اـليؼمة و حسة اذلعَةل فٕان ولًة ثخسة ثبئت ضف اـلصثحة ألوىل حِر مت فهيا مـادلة 

                                                           
1
ة و ظصق ماكحفخَ ؿىل ضوء الٔمص -     . 05، ض 6100، مشهصت ًيَي صِاذت اـلاخُسرت ضف اذللوق، 12-11ظاحل توهصوخ، واكؽ اٍهتًص
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ازث اًواكةل ٕاىل بٔهنا كضااي وبٔص 025كضَة و اًعازف  041كضَة و مترناست  051كضَة، و ثَمسان  635بُٔصاش 

ة و اًِجصت كري  جضمي اـلخاحصت ابكلسزاث و الٔسَحة ،اطلذريت واـلصهحاث وادلصامئ إلكذعاذًة و اـلاًَة و اٍهتًص

 اًعرؾَة .

كضَة ثخـَق إبس هتالك  163و ؾن بٔجصس اًـمََاث اًيت بٔحدعهتا كواث اصلزك فلس بٔصاز اًخلٍصص ٕاىل   

ابـلادة و جسَت بٔنرب اًوكَاث  50.00كضَة ثخـَق ابـلخاحصت ابكلسزاث ٔبي وس حة  654ادة و ابـل 24.45اكلسزاث وس حة 

صان  1.515ظن وثضاز  4.626ظن( و س َسي تَـحاش  4.361اقلجوست من اكلسزاث تولايث ثَمسان)  6.122ظن ُو

ظن  0.351ظن، وزكةل 
1

 

 اقلوز اًثاًر :  ماكحفة ادلصمية اـليؼمة 

 ة اـليؼمة اًـاجصت ٌَحسوذ رضوزت اًخـاون تني اصلول ٕلجياذ س َاسة مضرتنة ـلاكحفهتا .فصط دعص ادلصمي 

 بٔول: اـلؤمتصاث اصلوًَة ـليؽ ادلصمية .

ثـس مؤمتصاث ألدم اـلخحست ـليؽ ادلصمية من بضٔم ادلِوذ اـلحشوةل ضف جمال ماكحفة ادلصمية اـليؼمة، و حتسًسا من  

و من بٔجصس اًيخاجئ اًيت كصزهتا ُشٍ  0551اـلؤمتص اًخاسؽ اـليـلس ضف اًلاُصت ؿام حىت  0531اـلؤمتص ارلامس ؿام 

اـلؤمتصاث ماًًل
2

  : 

اصلول ألؾضاء ٕاىل ثـٍزز إلثفاكِاث ضف جمال ماكحفة إلجتاز ابكلسزاث  0541ذؾى اـلؤمتص اـليـلس ضف مِالهو ؿام  -0

ا من ظوز ادلصمية اـليؼمة ثـٍزز إلحصاءاث اًلاه وهَة ـلخاتـة ؿادساث قس َي ألموال و اًخحصي ؾهنا و و كرُي

جتمَسُا مؽ جتصمي اًعوز ادلسًست اـلخـَلة تلس َي ألموال و ذاظة ألموال اًيت جساؿس اًخيؼاميث إلحصامِة 

ة ضف حتلِق بٔقصاضِا، حتسًس وجسوًة مسادي إلدذعاض اًلضايئ اـلخـَلة جبصمية إلجتاز ابًـلاكري  ؿىل إلس متصاًز

 سزت .اكل

تـغ اـلحاذئ اًخوحهيَة ـليؽ ادلصمية اـليؼمة و ماكحفهتا و بٔطمِا ٕاس خحساج 0551بٔكص اـلؤمتص اًثامن اـليـلس ضف ُافاان -6

جعرًـاث حتصم اًعوز ادلسًست ٌَجصمية مثي قس َي ألموال، حصامئ إلحذَال اـليؼم، حصامئ اذلاسة و معاذٍز وجتمَس 

ا و اًرتنزي  ؿىل ألساًَة ادلسًست ضف اًخحلِق ادليايئ دعوظا ضف جمال اًخلٌَاث اـلس خحسزة من ؿادساث ادلصامئ و كرُي

مصاكدة إلثعالث، و ثفاذي اٍمتسم ثرسًة اًـمي اـلرصضف و ٕاس خزسام اـلصاكدة إلًىرتوهَة، و بٔذريا ٕاختار ثساتري وكادَة 

 سلاًة اًضِوذ من اًخـصط ٌَـيف و اٍهتسًس .

 ة ـلاكحفة ادلصمية اـليؼمة : اثهَا : ادلِوذ إلكَميَ

                                                           
0-  -www.skynewsarbic.com/web Article/866160  

ة -اًولايث  اـلخعسزت كامئة ، ادلصمية اـليؼمة -ادلزائًص
 

 

2
 . 016هجاذ َلس اًرٍبزاث، اـلصحؽ هفسَ، ض   
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اؿس  0551ًلس تسبٔث بٔوىل ادلِوذ ضف افلَس ألوزويب اطلي ًـة ذوز فـال ضف ماكحفة ادلصمية اـليؼمة ففي ؿام  

من ٕاثفاكِة إلجتاز كري  03افلَس ألوزويب ٕاثفاكِة ـلاكحفة إلجتاز كري اـلعروغ ابكلسزاث ؿرب اًححاز ثيفِش ٌٌَلذت 

كام افلَس ألوزويب ابًخًس َق مؽ دلية افلمتـاث ألوزوتَة تدٌفِش  0552و ضف ؿام  0544سزاث س ية اـلعروغ ابكل

معروغ ٌسمى بٔنخوثس هبسف اًخًس َق تني اًدعرًـاث ضس اًفساذ و ادلصمية اـليؼمة، اما ؿىل ظـَس إلحتاذ ألوزويب 

يادَة ألوزوتَة،ورعل ـلساؿست ذول إلحتاذ ألوزويب ٕاثفاكِة ٕلوضاء مىذة ٌَعرظة ادل  0551وكـت اصلول ألوزوتَة ؿام 

ق ثحاذل اـلـَوماث تني ألهجزت  ة اكلسزاث و ظوز ادلصامئ اـليؼمة ؾن ظًص اة و هتًص ؿىل اًخـاون اًفـال ـلاكحفة إلُز

صمية اـليؼمة حِر ضف ٕاحامتغ اًلمة ألوزوتَة دعة معي ـلاكحفة ادل 0553ألمٌَة اكلخعة، و ٕاؾمتسث اصلول ألوزوتَة ؿام 

ا و ٕاحصاءاث ماكحفهتا  ت تواؾر ادلصمية و ذوز اًفساذ ضف ٕاهدضاُز 1ثياًو
 

 اثًثا : اـلاكحفة ضف ػي ٕاثفاكِة ألدم اـلخحست ـلاكحفة ادلصمية اـليؼمة 

من ُشٍ إلثفاكِة ؿىل بًَٓاث اًخـاون اصلويل ٔلقصاط اـلعاذزت فامي ًخـَق تـادساث ادلصامئ و  05هعت اـلاذت  

ؾن بًَٓة جسَمي افلصمني تني اصلول ألظصاف و  03و  02اـلمخَاكث بٔو اـلـساث ٔبو ألذواث ألدصى نٌل حتسثر اـلاذثني 

من ذالل ثلسمي اصلول  04هلي ألصزاض اقلىوم ؿَهيم ابٕلضافة ٕاىل اـلساؿست اًلاهوهَة اـلخحاذةل اًيت هعت ؿَهيا اـلاذت 

 ن ألظصاف تـضِا ًحـغ بٔنرب كسز ذمىن م

اـلساؿست اًلاهوهَة ضف اًخحلِلاث اـلالحلاث و إلحصاءاث اًلضادَة 
2

 . 

َة ـلاكحفة ادلصمية اـليؼمة   زاتـا : اـلحاذزاث اصلًو

مضت ٕاظاز اـلحاذزاث اصلوًَة ألدصى ؾلسث ٍلوؿة اصلول اًس حؽ )اًامثين حاًَا(، ٕاحامتغ سفة ضف ُاًَفاهس،  

ق من هحاز ارلرباء ٍلكف تسزاسة اًرتثُداث اًصاُية ٌَخـاون اًثيايئ و مذـسذ ثلصز مبوحدَ ٕاوضاء  0551نيسا ضف ؿام  فًص

ألظصاف ؿىل ماكحفة ادلصمية اـليؼمة و حتسًس اًثلصاث اًِامة و ارلَازاث اـلخاحة ًخحسني اًخًس َق، و ٕاكرتاخ ٕاحصاءاث 

زاساث حول ادلصمية اـليؼمة ؿرب اذلسوذ و معََة ـلاكحفة ادلصمية اـليؼمة و من بٔطمِا كِام اصلول و اـليؼٌلث إبحصاء ذ

 دعادعِا والآثز اـلرتثحة ؿَهيا، تني اًدعرًـاث جتصم جمصذ إلثفاق ادليايئ ؿىل ثبًَٔف

 

                                                           

 -013. 012هجاذ َلس اًزٍبصاث، مصحؽ هفسَ، ض ض   -10
1
  

2
ة اًـامة ًلوى الٔمن اصلاذًل،    ، 6114مـِس كوى الٔمن اصلاذًل، ؿازف كالًُين، ادلصمية اـليؼمة و ٔبساًَة ماكحفهتا، اـلسًٍص

 . 56ض 
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ة و   ؾعاتة بٔو متوًَِا ٔبو ٕاذازهتا بٔو جمصذ إلهضٌلم ًـضوًة اًدضىِي إلحصاسم، حتسني معََة حفغ اـلـَوماث إلس خرحاًز

ابث إلحصامِة وبٔوضعِا و ثضمني اًدعرًـاث ما ٌضجؽ بٔؾضاء اًـعاابث إلحصامِة اـليؼمة ؿىل ألذةل راث اًعةل ابًـعا

إلذلء ابًضِاذت و اًخـاون مؽ اًسَعاث و ثوفري اسلاًة هلم، نشعل ثعوٍص هؼام اًـساةل ادليادَة و حتسني ٔبذادَ و ثسؾمي 

ٔلدم اـلخحست تعَاكة منارح معََة ٌَلواهني اـلوضوؾَة كسزت سَعاث اًخحلِق ؿىل مالحلة افلصمني ؿرب اذلسوذ، كِام ا

 وإلحصادَة .اـلخـَلة ابدلصمية اـليؼمة ؿرب اذلسوذ جس هتسف هبا اصلول ؾيس وضؽ 

 

ة و ثلسمي إلسدضازت اًلاهوهَة ٌضلول  جعرًـاث خسًست بٔو ؾيس وضؽ جعرًـاث خسًست بٔو ؾيس ثـسًي اًدعرًـاث اًساًز

اًصاقحة ضف رعل
1

 . 

ز ادلِوذ اًـصتَة ًخجسس اًـمي إلكَميي ضف خامـة اصلول اًـصتَة وهط مِثاكِا ؿىل ثسؾمي اًصواتط تني ضف ٕاظا 

اصلول اًـصتَة، و ؾلس إلحامتؿاث اصلوزًة ًخوزَق اًعالث تُهنا و ثًس َق دععِا و حتلِق اًخـاون تُهنا دعوظا ضف 

إلسرتاثَجَة ألمٌَة اًـصتَة، و  0536ـلاذٍ اًثاين تحلساذ ؿام افلال ألمين حِر بٔكص  جمَس وسزاء اصلاذََة اًـصتَة ضف ٕاه

هتسف ٕاىل حتلِق اًاكمي ًٔلمن اًـصيب، وماكحفة ادلصمية جبمَؽ بٔصاكًِا اًلسمية و اـلس خزسمة و اذلفاع ؿىل بٔمن اًوظين 

ارلازح" اًـصيب وبٔمن مؤسساثَ و َُئاثَ و مصافلَ و حٌلٍهتا من لك اقلاولث اًـسواهَة من اصلاذي و 
2

 . 

حول" و ذوزُا ضف ثـٍزز كمي اًسؿل و   بٔما ؿىل اـلس خوى اًوظين متثَت ٕاسرتاثَجَة ادلزائص ضف ٕاوضاء مٌؼمة "بٔفًص

لِة وبٔطمَة "بٔفًصحول" تخعوٍٍص و ثـٍزز ؿالكاث اًـمي ألمين اـلضرتك تني بٔهجزت رشظة  ألمن و إلس خلصاز ضف اًلازت إلفًص

لِة و ٕاجياذ اذل لِة مثي ثياسم ادلصامئ اصلول إلفًص َول ادلاذت و اًفـاةل ٌَجصامئ اًـسًست اًيت ثواهجِا تـغ اصلول إلفًص

ة، ثخِغ ألموال و ادلصامئ اـلـَوماثَة و س َىون "بٔفًصحول" اذلَلة اًلوًة ضف  ة اكلسزاث،اًلصظية اًححًص اتَة، هتًص إلُز

اة و ادلصمية جلك بٔصاكً  ِا حِر كامت ادلزائص ابًـسًس من اـلحاذزاث ضف جمال س َاق اًخحاًف إلسرتاثَجي ضس إلُز

لِة ظاًت ختععاث رميَة و معََاثَة و كاهوهَة، نٌل مت حىثَف ثحاذل  اًخـاون مؽ ؿسذ من بٔهجزت رشظة اصلول إلفًص

 اًخجازة اـلمتزيت و ارلرباث ؿىل اـلس خوى إلكَميي و اصلويل .

 ذامتة : 

يؼمة بٔهنا من بٔدعص اـلضالك ألمٌَة اًيت ثواخَ افلمتؽ اصلويل ذما حـَِا ثحني ًيا من ذالل ذزاسة ادلصمية اـل  

حصمية اًـرص اذلسًر، و رعل ـلواهحهتا اًخعوز اًِادي اطلي صِسٍ اًـاؾل ضف اكفة افلالث اًـَمَة و اًخىٌوًوحِة ذما ٔبذى 

ا ؾل ثـس ختط ذوةل مـَية تي ا ؿىل هعاق واسؽ، نٌل بٔن خماظُص بٔن بٔوضعهتا بٔظححت متخس ؿرب خمخَف  ٕاىل ٕاهدضاز بآثُز

اصلول و ثدسم تعاتؽ اًخـلِس و اًلموط ٔلن اـلـَوماث اـلخوفصت ثضبهٔنا كََةل و رعل زاحؽ ٕاىل ألسَوة اًرسي اطلي 

 ثـمي اـليؼٌلث إلحصامِة ضف هعاكَ ذما ٌس خَزم ثـاون تني اصلول ـليـِا و ماكحفهتا .

                                                           
1
  . 065،ض0555َلس فذحي ؾَس، إلحصام اـلـادض، بأكذميَة انًف اًـصتَة ٌَـَوم الٔمٌَة، مصنز اصلزاساث واًححوج، اًصايط،  

.  065هوزهس ًوسف ذاوذ، مصحؽ هفسَ، ض  
2
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 اـلصاحؽ : 

 ـليؼمة، ماَُهتا، دعادعِا، بٔزاكهنا، اًيسوت اًـَمَة اًـالكة تني حصامئ إلحذَال و بٔمحس فازوق ساُص، ادلصمية ا

 . 6113إلحصام اـليؼم، مصنز اصلزاساث واًححوج، خامـة انًف اًـصتَة ٌَـَوم ألمٌَة، اـليعوزت، 

 ة و اصلزاسا  6101ث، بٔتوػيب،ٕامام حسني ذََا، اًخـاون اًلضايئ اصلويل ـلواهجة ادلصمية اـليؼمة، مصنز اًخسًز

. 

 . ة اة ؿىل اـلس خوى اصلويل واقلًل،اـلىذة اًـصيب اذلسًر، إلسىٌسًز  بٔسامة حسني حمي اصلٍن، حصامئ إلُز

  ،6101هجاذ َلس اًرٍبزاث، ادلصمية اـليؼمة، ذاز اًثلافة ًٌَعر و اًخوسًؽ اًعحـة اًثاهَة، ؾٌلن . 

 ،6110اًعحـة ألوىل،ؾٌلن،ذاوذ ًوسف هوزنُس، ادلصمية اـليؼمة، ذاز اًثلافة . 

  ،6106َلس حٌلل مؼَوم، إلجتاز ابكلسزاث، خامـة انًف اًـصتَة ٌَـَوم ألمٌَة اًعحـة ألوىل . 

  ًوسف ؾحس اسلَس اـلصاصست، حصمية اكلسزاث، بٓفة هتسذ افلمخؽ اًـصيب ذاز حامس ًٌَعر و اًخوسًؽ، اًعحـة

 . 6106ألوىل، ؾٌلن، 

 ف ًٔلمناظ إلجتاُاث، بأكذميَة انًف اًـصتَة ؾحس اًفذاخ مععفى ا ًعَفي و بٓدصون، ادلصمية اـليؼمة، اًخـًص

 . 0555ٌَـَوم ألمٌَة، اًصايط،

  0555َلس فذحي ؾَس، إلحصام اـلـادض، بٔاكذميَة انًف ٌَـَوم ألمٌَة، اًصايط . 

 َة واًلواهني اًوظين، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت،  فائزت ًووس اًحاصا، ادلصمية اـليؼمة ضف ػي إلثفاكِاث اصلًو

6116 . 

  ،ُسى حامس كضلوص، ادلصمية اـليؼمة اًلواؿس اـلوضوؾَة و إلحصامِة واًخـاون اصلويل، ذاز اٍهنضة اًـصتَة

 . 6116اًلاُصت، 

  ة و ظصق ماكحفخَ ؿىل ضوء ألمص مشهصت ًيَي صِاذت اـلاخُس خري ضف  12-11ظاحل توهصوخ، واكؽ اٍهتًص

 . 6106،  6100ق، اذللو 

  ة اًـامة ًلوى ألمن اصلاذًل، مـِس كوى ألمن ؿازف كالًُين، ادلصمية اـليؼمة و بٔساًَة ماكحفهتا، اـلسًٍص

 . 6114اصلاذًل، 

 www.skynewsarabia.comarticle/866160-/web  

  ة  –اًولايث  اـليؼمة . –ادلصمية  –مئة كا –اـلخعسزت  –ادلزائًص
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 01/06وفق اـلس خحسج من اًلاهون زرف  اًة إلحامتؾَة ٌَعفي ضف دعصاسل

 اصلنخوز/ حاح ؿًل تسز اصلٍن ، خامـة سـَست

                                      

 ملسمة:

ؿىل حٌلٍهتا ضف اًدعرًـاث  ًزتاًس الاُامتم ابًعفوةل نشدص ٌَوظن واٌَحية اـلس خلدََة ٌَمجمتؽ، ومن مت اذلصض

مبرخَف بٔصاكًِا. فبٔظفال اًَوم ضم زخال ووساء اًلس، وضم ثصوت ُشٍ ألمة وألمي اـلًضوذ اطلي ثعَؽ ٕاًََ ضف حتلِق ما 

1ثعحوا ٕاًََ من ألُساف اًـؼمى ضف اـلس خلدي
. 

ست إلؿالن اًـاـلي ذللوق اًعفي وكس ػِص خََا اُامتم اصلول جصؿاًة ألظفال، فلس ثحًت ازلـَة اًـامة ًٔلدم اـلخح

0545هوزفرب  61ضف 
2

واًـسًس من الثفاكِاث واًربوثوهولث اًيت ثوفص ٌَعفي اذلق ضف بٔن ٌس خعَؽ اًـُش ضف تُئة بٓمٌة،  

3ظحَـَة وحصَة
. 

 ومن اًثاتت بٔن حاةل ألظفال ختخَف ؾن حاةل رشادؽ افلمتؽ ألدصى، فألظفال ل ٌضلكون دعصا فىصاي بٔو بٔمٌَا

ؿىل اصلوةل، وًُست هلم بٔظواث ًؤثصون فهيا ؿىل الاجتاُاث اًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة
1

، فِم بٔنرث اًعراحئ 

حاخة ٕاىل الاُامتم واًصؿاًة
2

. 

                                                           
1
ة، لكَة اذللوق، خامـة ثَمسان، اًـسذ.ٔبهؼص، َلوذ ؿًل اًحسوي، اسلاًة اًلاهوهَة ٌَعفي ضف اًلاه -  ، س ية 15ون اـلسين، جمةل اًـَوم اًلاهوهَة وإلذاًز

. وكس ٔبكسم ػل ؾز وخي ابٕلوسان )ألة( واتيَ )الاجن( ضف اًلصبٓن اًىصمي حِر ًلول " ل ٔبكسم هبشا اًحضل ؤبهت حي هبشا اًحضل وواصل 015، ض.6111

 .5-0وما وصل" . سوزت اًحضل، الًٓة 

2
ة ؿىل اثفاكِة حلوق اًعفي  56/120ظاذكت ادلزائص ؿىل ُشٍ الثفاكِة من ذالل اـلصسوم اًصدايس زرف  -  اـلخضمن اـلعاذكة مؽ اًخرصحياث اًخفسرًي

امٌة حِر ؾصفت اًعفي ضف اـلاذت ألوىل ؿىل ٔبهَ " لك ٕاوسان ؾل ًخجاوس اًث 6550-6504، ض.50، غ.0556، ح.ز. س ية 0556ذٌسمرب  05اـلؤزد ضف 

 ؾعرت، ما ؾل ًحَف سن اًصصس كدي رعل مبوحة اًلاهون اـليعحق ؿَََ".

3
(، إلؿالن اًـاـلي ًحلاء اًعفي وحٌلًخَ ومنادَ ) 0561سخمترب  62: ٕاؿالن حٌَف ارلاض حبلوق اًعفي )  هشهص مهنا ؿىل سخِي اـلثال ل اذلرص - 

(، اثفاكِة حؼص ٔبسوء ٔبصاكل معي ألظفال 0552ٔبوث  50ىل الاجتاز ادلًيس ابٔلظفال ) (، ٕاؿالن ماكحفة الاس خلالل ادلًيس اًلامئ ؿ0551ذٌسمرب 01

(، اًربوثوهول الادذَازي لثفاكِة حلوق اًعفي ثضبٔن تَؽ ألظفال واس خلالهلم ضف اًحلاء وضف اـلواذ 6111هوزفرب  05وإلحصاءاث اًفوزًة ٌَلضاء ؿَهيا ) 

ؿًل تسزاصلٍن، اسلاًة ادليادَة ٌَعفي ضف اًلاهون ادلزائصي، مشهصت ماحس خري ضف اًـَوم ادليادَة وؿؿل إلحصام، لكَة (. ٔبهؼص، اذلاح 6111ماي  61إلابحِة ) 

 .14-13، ض.6115/6101اذللوق، خامـة ثَمسان، 
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ٕاساء ألطمَة اًىربى ٌَعفوةل ؿىل اًيحو اًساتق ٕاًضاحَ، فٕان زؿاٍهتا ًُس واحدا وظيَا حفسة، وٕامنا ُو مدسبٔ 

 فَِ مجَؽ ألدم واذلضازاث. ذالطف وٕاوساين جضرتك

ة ٌَعفي مٌش الاس خلالل، حِر سن ؿست  وكس حصض اـلعرغ ادلزائصي ؿىل ثوفري ُشٍ اسلاًة اًالسمة واًرضوًز

كواهني حىفي رعل، مثي كاهون اًـلوابث وكاهون إلحصاءاث ادلزادَة، كاهون ثيؼمي اًسجون وٕاؿاذت إلذماح الاحامتؾي 

اـلخـَق حبٌلًة اًعفوةل واـلصاُلة 36/15زرف ٌَمححوسني، نٌل بٔظسز ألمص 
3

، واطلي ثضمن اًـسًس من ألحاكم اًيت خاءث 

من بٔخي حىٌصس حٌلًة احامتؾَة وهفس َة ًٔلحساج ؤًلظفال اـلـصضني ٌَرعص اـلـيوي، ومت اًـمي تَ ٕاىل كاًة ٕاًلادَ 

اـلخـَق حبٌلًة اًعفي 01/06مبوحة اًلاهون زرف 
4

. 

 مىس حا جعرًـَا زادسا ضف اقلَط اًـصيب وإلفًصلي من ذالهل اُامتمَ ابٔلظفال سواء ُشا ألذري اطلي ًـخرب

سضم إبحصاءاث اس خثٌادَة وَُالك ثسذي مذرععة مس خحسزة مؤسساث وبًَٓاث  ادلاحنني ٔبو اـلـصضني ٌَرعص، وثفًص

ت اٍمنورحِة اصلهَا ٕلذازت صؤون خسًست ضف ثيامغ واحض مؽ ثوظَاث الثفاكِة اصلوًَة ذللوق اًعفي وكواؿس ألدم اـلخحس

 اـلـصوفة تلواؿس "تَىني". 0541ألحساج ًس ية 

ومن ذالل ُشٍ اصلزاسة بٔزذان جسََط اًضوء ؿىل خاهة رمم ومس خحسج خيط اسلاًة الاحامتؾَة اـللصزت 

سًذـصط ٕاىل ًٔلظفال اـلـصضني ٌَرعص اـلـيوي واًيت اس خحسهثا اـلعرغ ادلزائصي مبوحة كاهون حٌلًة اًعفي، بٍٔن 

اـللعوذ ابًعفي اـلـصط ٌَرعص اـلـيوي ) اـلعَة ألول(، مث هـصح ٕاىل بًَٓاث اسلاًة الاحامتؾَة ًِشٍ اًفئة )اـلعَة 

 اًثاين(.

 

                                                                                                                                                                                     
1 

ة واًخعحَق، ظ. -  .00، ض.6115، ذاز اًثلافة، ألزذن، 10ٔبهؼص، ؾصوتة حداز ارلززيج، حلوق اًعفي تني اًيؼًص

2
 ".وضف ُشا اًضبٔن كال خان خغل زوسو " هوصل ضـفاء، حنخاح ٕاىل كوت، هوصل جمصذٍن من لك يشء، حنخاح ٕاىل مساؿست، هوصل خسفاء، حنخاح ٕاىل حنك - 

…//« Nous naissons faibles, nous avons besoin de force, nous naissons dépourvu de tout, nous avons besoin 

d’assistance, nous naissons stupides, nous avons besoin de jugement ».       Cf. LUCIEN Morin, LOUIS Brunet, 

Philosophie de l’éducation, Les presses de L’université LAVAL, Canada, 2000, P.23. 

3
 .600-615، ض.01، غ.0536ة، ح.ز، س ية واـلخـَق حبٌلًة اًعفوةل واـلصاُل 0536فرباٍص  01اـلؤزد ضف  36/15ٔبهؼص، ألمص زرف  - 

4
َو  01اـلؤزد ضف   01/06ٔبهؼص، اًلاهون زرف  -   .60-11، ض. 55، غ.6101، اـلخـَق حبٌلًة اًعفي، ح.ز، س ية 6101ًًو
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 مفِوم اًعفي ضف دعص:اـلعَة ألول

في اًثاين مدسدَا ًؼِص اًفازق تني اذلسج ادلاحن واًعفي اـلـصط ٌَرعص، بٔن ألول بٔػِص وضاظَ إلحصاسم تُامن خي

لِا ٌَؼِوز ٕارا ؾل ًعاذفَ اًـالح اًعحَح ضف اًوكت اـلياسة.  ادلصمية ضف حواحنَ واًيت حىون ضف ظًص

وًرتثة ؿىل ُشٍ اًخفصكة تني اًيوؿني بٔهَ ضف حاةل اذلسج ادلاحن، جية ؿىل اقلوكة بٔن ثليض ابًـلوابث اكلففة بٔو 

خـَق ضف ُشٍ اذلاةل جبصمية كس ازحىدت، تُامن ضف حاةل اًعفي ضف دعص، اًخساتري اًوكادَة بٔو إلظالحِة، ورعل ٔلن ألمص ً 

حِر ل وحوذ ٌَجصمية، ومن مث ل ًخعوز ٕادضاغ اًعفي ًـلوتة حزادَة، وٕامنا جية بٔن ٍىون حمال ـلساؿست وزؿاًة 

ق إلحصام.  ذاظة ثحـسٍ ؾن ظًص

ي مٌَ ٌسغل سَواكث كري حصَحة، وكري فاًعفي ًعحَـخَ ارلَلِة ُو ؾصضة زلةل من اًـوامي واـلؤثصاث جتـ

ىن زمغ رعل فٕان ُشٍ -تعفة ذاظة -سوًة ضف تـغ اذلالث، ثـصضَ بٔحِاان ٕاىل ثعحَق بٔحاكم كاهون اًـلوابث ، ًو

 ألفـال كس ثًئب توحوذ دعص ًخـصط هل اًعفي، واطلي تسوزٍ كس ٍىون دعصا ؿاما، ٔبو دعصا ذاظا.

يا فارلعص اًـام ًخـصط هل مجَؽ ألظفال،  ورعل فلصذ بٔهنم ظلاز ل فصق تني ادلاحن ٔبو اـلـصط ًالحنصاف، ُو

ًؼِص خََا ذوز اصلوةل وافلمتؽ اـلسين ضف مواهجة ُشٍ ألدعاز، ومثال رعل مٌؽ ألظفال من اصلدول ٕاىل بٔماهن تَؽ 

اـلعروابث اًىحوًَة ٔبو اؾخحاز سن اًعفي وؼصف جضسًس ضف حاةل تَؽ اكلسزاث ٌَلرص
1

. 

ص ارلاض، فِو ٍلوؿة من اـلؤثصاث اـلاذًة بٔو اـلـيوًة بٔو اًعحَة اًيت حتَط ابًعفي واًيت كس ثؤثص فَِ، بٔما ارلع

فاًعفي اطلي ٍىون موحوذا ضف ػصوف حس ية ٍىون احنصافَ مسددـسا، ؾىس اًعفي اطلي ًوخس ضف ػصوف ظـحة 

بٍٔن ٍىون احنصافَ حممتال
2

. 

صحؽ اًفضي ضف ٕاجصاس ُشٍ اًعادفة ٌَوحوذ  ٕاىل حَلة ذزاساث اًعرق ألوسط ـليؽ ادلصمية ومـامةل اـلشهحني ٍو

، واًيت زبٔث بٔهَ ًـخرب حساث خاحنا ًُس فلط من ٍصحىة حصمية ًـاكة ؿَهيا اًلاهون، 0515اـليـلست ضف اًلاُصت س ية 

ق تني وًىن نشعل اًعفي اقلصوم من اًصؿاًة اًاكفِة بٔو اطلي حيخاح ٕاىل اسلاًة و اًخلومي، ومن مث جية ؿ سم اًخفًص

                                                           
1
سفؽ الاس خـٌلل والاجتاز كري ، اـلخضمن اًوكاًة من اكلسزاث واـلؤثصاث اًـلََة و 6111ذٌسمرب  61اـلؤزد ضف  11/04من اًلاهون زرف  05ٔبهؼص، اـلاذت  - 

 .45، غ.6111اـلعروؿني هبا، ح.ز، س ية 

2
 .616، ض.6113، ذاز اًفجص ًٌَعر واًخوسًؽ، اًلاُصت، 10ٔبهؼص، ًسسومة ذزايش، حٌلًة ألحساج ضف كاهون إلحصاءاث ادلزادَة، ظ. - 
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ألحساج ادلاحنني وألحساج اـلدعرذٍن وألحساج اطلٍن جس خسؾي ػصوفِم بٔو سَووِم ثعحَق اًوسادي اًوكادَة 

وإلظالحِة ؿَهيم"
1

. 

وثبٔهَسا ؿىل رعل فلس بٔوىص اـلؤمتص ألول ًٔلدم اـلخحست ـليؽ ادلصمية ومـامةل اـلشهحني اـليـلست ضف حٌَف س ية 

ق بٔساًَة اًوكاًة من ادليوخ ؿىل ألحساج اطلٍن ٍصحىدون بٔفـال ثـخرب حصامئ ظحلا ًلاهون ؿىل رضوزت ثعحَ 0511

ذوٍهتم، ونشعل ؿىل ألفـال اطلٍن ًخـصضون ثسخة ػصوفِم الاحامتؾَة بٔو ثسخة ذَلِم ٕاىل ازحاكة ُشٍ ألفـال، 

وألظفال اطلٍن ٍىوهون ضف حاخة ٕاىل زؿاًة وحٌلًة ذاظة"
2

. 

ف اًعفي ضف دعص؟. وتـس ُشا اًخلسمي  فِا حصى ما ُو ثـًص

ف اًعفي ضف دعص:اًفصغ ألول  ثـًص

ٔلن اًعفي حبنك ظلص س يَ وؿسم انامتل كواٍ اًـلََة وادلسسًة، كس ٍىون ؾصضة زلةل من ألدعاز هتسذٍ ضف 

ث ٕاىل رعل حِاثَ، حِر متثي ُشٍ ألذريت دصق دعري ذلق اًعفي ضف اذلَات وبٔن ًعان تسهَ من بٔي اؾخساء نٌل بٔصاز 

ة والاحامتؾَة سلاًة  56/120من اـلصسوم اًصدايس  05اـلاذت  تيعِا ؿىل " ثخزش ادلزائص مجَؽ اًخساتري اًدعرًـَة وإلذاًز

 اًعفي من اكفة بٔصاكل اًـيف واًرضز وإلساءت اًحسهَة واًـلََة...".

فا ٌَعفي ضف دعص تبٔهَ " اًعفي ثـ 01/06من اًلاهون زرف  6وًِشا ٔبؾعى اـلعرغ ادلزائصي مبوحة هط اـلاذت  ًص

اطلي حىون حصخَ ٔبو بٔذالكَ بٔو حصتُذَ بٔو بٔمٌَ ضف دعص بٔو ؾصضة هل، ٔبو حىون ػصوفَ اـلـُض َة بٔو سَونَ من صبهٔنٌل بٔن 

 ًـصضاٍ ٌَرعص اقلمتي بٔو اـلرض مبس خلدهل، بٔو ٍىون ضف تُئة ثـصط سالمذَ اًحسهَة ٔبو اًيفس َة بٔو اًرتتوًة ٌَرعص".

َة ًيط اـلاذت ٕان اًلصاءت  بٔؿالٍ ثوحض ًيا خََا ثبٔثص اـلعرغ ادلزائصي تخوهجاث مسزسة اصلفاغ الاحامتؾي  16ألًو

اًيت ثـخرب بٔن اًعفي ضف مصحةل تياء رسعَة كري مىمتةل وكري انجضة وثفذلص ٌَلسزت ؿىل اًخوافق مؽ اًلواؿس اًلاهوهَة 

واًخلومي وإلظالخ هحسادي ٌَـلاة، وحىون حٌلًخَ ابًلضاء ؿىل  واًضواتط ألذالكِة، ًحلى ضف حاخة ٕاىل اًخـَمي واسلاًة

 اًخبٔزري اًضاز ٌَؼصوف اًيت من صبهٔنا بٔن ثلصى ابٕلكسام ؿىل ادلصمية.

                                                           
1
، اـلؤسسة ادلامـَة ٌضلزاساث واًًعر 10ظ. -ذزاسة ملازهة–الاحنصاف ٔبهؼص، ؿًل َلس حـفص، حٌلًة ألحساج اكلاًفني ٌَلاهون واـلـصضني رلعص  - 

 .01-01، ض.6111واًخوسًؽ، ذون ماكن اًًعر، 

2
 .01ٔبهؼص، ؿًل َلس حـفص، اـلصحؽ اًساتق، ض. - 
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و وسخِا-ومن ابة اـللازهة جنس بٔن اـلعرغ ادلزائصي كس احذفغ  تيفس ابًخـًصف اطلي اكن خيعَ ٌَعفي  -ًو

اـلخـَق حبٌلًة ابًعفوةل واـلصاُلة اًساتق رهٍص 36/15اـلـصط ٌَرعص اـلـيوي ضف ػي ألمص زرف 
1

، ٕال بٔهَ اس خلىن ؾن 

بٔؿالٍ ؿىل ظالكهتا ًدضمي ابسلاًة لك ظفي  6س ية حِر خاءث اـلاذت  60رشظ اًسن واطلي اكن ميسٍ ٕاىل كاًة سن 

من ثوحِس سن اسلاًة  حىون بٔذالكَ بٔو حصتُذَ بٔو حصخَ ؾصضة ٌَرعص، وزمبا ىصحؽ الٔس حاة ضف رعل ٕاىل زقحة اـلعرغ

2س ية 04اًيت ٌس خفِس مهنا ألظفال واًيت يه حمسذت ة 
و مسغل حيمس ؿَََ اـلعرغ وٍمثن.   ُو

ف اطلي ٔبؾعاٍ اـلعرغ ومصوهخَ حبَر  بٔما اـلالحؼة اًثاهَة اًيت وسجَِا ؿىل ُشا اًيط اًلاهوين يه ٕاجياتَة اًخـًص

لث اًساًفة اطلهص، وُيا جس خوكفٌا مالحؼة رممة ل ميىن ابث ٌضمي لك ألظفال اطلٍن ًخواخسون ضف ٕاحسى اذلا

ة مباذت اًححر ويه ثخـَق بٔساسا مبا بٔصاز ٕاًََ اًس َس ؾحس اًصمحن ؾصؿاز  زدُس اًض حىة  –جتاوسُا ًِا ؿالكة خس كًو

ة ٌضلفاغ ؾن حلوق اًعفي  بًٔف حاةل ظالق س يواي 61بٔن ادلزائص جسجي  -ادلزائًص
3

س َعة ، فَو سفيا تـمََة حساتَة ث 

بًٔف ظفي ًـُش ثفىاك بٔزساي، حصماان ؿاظفِا، ...ٕاخل  61مفارُا بٔهَ ؾن لك حاةل ظالق ُياك ظفي، فاًيدِجة حىون 

 من الآثز اًسَحَة ٌَعالق اًيت كس حصسم تَ ٕاىل اًضازغ ًَـمي، ًَدسول، ًُرسق، ًُس خلي خًس َا، فاًضازغ ل ٍصمح.

نخوز اندض مزياة بٔهَ ضف ادلزائص وضف بٓدص ثلٍصص ٌَض حىة وضف ُشا اًس َاق، فدضري ذزاسة حسًثة ٔبحصاُا اصل

س من  ة ٌَعفوةل واـلصظس ادلزائصي ٌَعفي بٔن صوازغ ادلزائص ثضم ٔبًس ظفي  60.111ظفي مدعرذ و  61.111ادلزائًص

مهنم   % 11موًوذ خسًس لك س ية، تُامن ذَفت اـلبٔسات اًوظيَة مََون ظفي مت اًخىفي ة  5111جمِول اًِوًة مبـسل 

بًٔف ثَمَش ًخَلفِم اًضازغ 111لط، وًدرسة من اـلسزسة لك ؿام حوايل ف
4

. 

                                                           
1
س ية وحىون ٔبذالكِم ٔبو حصتُهتم ٔبو  60اـلخـَق حبٌلًة اًعفوةل واـلصاُلة ؿىل " اًلرص اطلٍن ؾل ٍوكَوا  36/15حِر هعت اـلاذت الٔوىل من ألمص زرف  - 

ة".  حصهتم ؾصضة ٌَرعص، ٔبو اطلٍن ٍىون وضؽ حِاهتم ٔبو سَووِم مرضا مبس خلدَِم، ميىن ٔبن خيضـوا ٕاىل ثساتري اسلاًة واـلساؿست اًرتتًو

2
 ةل".اًعفي ٔبهَ :" لك رسط ؾل ًحَف اًثامٌة ؾعرت س ية اكم 01/06من اًلاهون زرف  0/  16حِر ثـصف اـلاذت   - 

3
ة ٌضلفاغ ؾن حلوق اًعفي مًضوز ؿىل اـلوكؽ: -   ٔبهؼص، ملال مًضوز ٌَس َس ؾحس اًصمحن ؾصؿاز، زدُس اًض حىة ادلزائًص

30-02-19-01-06-2015-alite/27667dz.com/index.php/nation/actu-http://www.ar.dknews  

 . 21: 10ؿىل اًساؿة  10/06/6102اتزخ اصلدول ٌَوكؽ: 

4
ة منورخا–ٔبهؼص، ذ.اندض مزياة، بًَٓة اًخىفي اـلؤسسايت ابًعفي اـلـصط ٌَرعص اـلـيوي )معروغ جمصم(  -  ، مساذةل ٔبًلِت ضف اـلياػصت  -اًخجصتة ادلزائًص

ي  64-63-62اـليـلست تخعوان )اـللصة( تخازخ اـلخوسعَة اًثاهَة حول اًعفوةل  ، حتت ؾيوان " ألظفال ذازح مٌؼومة اًخـَمي، حتسايث 6106ٔبجًص

 .15وزُاانث إلذماح "، ض.

http://www.ar.dknews-dz.com/index.php/nation/actualite/27667-2015-06-01-19-02-30
http://www.ar.dknews-dz.com/index.php/nation/actualite/27667-2015-06-01-19-02-30
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بٔمام ُشا اًخياسم اـلخضاؾف ًِشٍ اًؼاُصت ضف اًس يواث ألذريت، فٕان ُشا ًسفـيا ٕاىل ٕاظالق حتشٍصاث دوفا من 

وةل من ؾياًة ذاظة حتول ُؤلء ألظفال ٕاىل كٌاتي موكوثة ومعسز ٌَصؾة والاحنصاف وادلصمية، ابًصمغ من ما ثلسمَ اصل

ة، حِر ابث اًحـغ مهنم ٌس خلي ضف بٔؾٌلل صاكة، بٔو الاس خلالل ادلًيس، تَؽ اكلسزاث.  ًِشٍ اًفئة اًـمًص

ول صم ضف بٔن ُشا اًدسازغ هل ما ًربزٍ اكذعاذاي واحامتؾَا وس َاس َا وثيؼميَا ل حىفي مساحة اًححر لكِا 

و بٔن اًعفي ٍمتخؽ ؿاذت تخىوٍن تَوًويج وهفيس ذاض، وٍمتخؽ تلسزاث صلزاس هتا ابًخحََي، ًىن بٔكي ما ميىن بٔن وسجهل ُ

ومِول واجتاُاث خمخَفة، وًىٌَ بًٔضا ل ميىن فعهل ؾن اًـاؾل الاحامتؾي اطلي ًـُش فَِ حِر ثؤثص اًـالكاث اًفصذًة 

َة اًسوًة واًعحَحة ؿىل والاحامتؾَة واًثلافِة ضف حىوٍن رسعَخَ، وبٔي ذَي ضف ُشٍ اـلـاذةل س َؤثص ابًخبٔهَس ؿىل اًرتت 

 اًعفي.

ف بٔنرث، وس خـصط فامي ًًل حالث ثـصط اًعفي ٌَرعص ضف اًلاهون ادلزائصي.  وًَخضح ًيا اًخـًص

 حالث ثـصط اًعفي ٌَرعص:ًفصغ اًثاينا

من اًلاهون زرف  6افرتط اـلعرغ ادلزائصي وضـَة ارلعص وؾل حيرص حالهتا، وانخفى تشهص ظوزُا ضف اـلاذت 

ابًخـََق –ِر بٔهَ ابًصحوغ ٕاىل ُشٍ اـلاذت جنس بٔن اـلعرغ رهص ظوزا ذلاةل ارلعص، ويه ؿامة اصللةل هوزذُا . ح 01/06

 فامي ًًل : -ؿىل تـضِا

 فلسان اًعفي ًواصلًَ وتلادَ ذون س يس ؿادًل؛ 

غ اًعفي ًإلٌُلل بٔو اًدعرذ: ورعل ضف حاةل حصك اًعفي ضف ماكن كري بُٓي ابًياش  ثـًص
1

. 

عفي ضف اًخـَمي: ذاظة ضف ػي الازثفاغ اًفاحش ضف حالث اًدرسة اـلسزيساـلساش حبق اً 
2

، وكس كامت 

ة  اطلي حيسذ ألحاكم اـلخـَلة  01/16ٕاىل ٕافصاذ اـلصسوم اًخيفِشي زرف  -مضىوزت ضف رعل–اذلىومة ادلزائًص

                                                           
1
ضِم ٌَرعص. 505 -501حنَي ُيا ٕاىل اـلواذ  -   من كاهون اًـلوابث واًيت هعت ؿىل حصامئ حصك ألظفال اًـاحٍزن وثـًص

2
مًضوز ضف موكؽ افلَس، ونشا  6101-6105ٔبؿسٍ افلَس الاكذعاذي والاحامتؾي حول اًخمنَة اًخعرًة  ابدلزائص ذالل اًثاليث  ٔبهؼص، اًخلٍصص اطلي - 

ة تخازخ  ست ارلرب ادلزائًص  .6102هوزفرب  61حًص
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ة اًخـَمي ألسايس إبحداًز
1

ة ثـَمي ألظفال واًخـامي  ، واطلي بٔكي ما ًلال ؾيَ بٔهَ بٔنرث دضامة ضف مسبةٔل ٕاحداًز

ة متسزش من ضم ضف اًعوز  ني، حِر ًؤنس ُشا اـلصسوم بٔن لك من خيي إبحداًز مؽ متسزش ألظفال ادلزائًص

اـلخضمن اًلاهون اًخوحهييي ٌَرتتَة  14/11من اًلاهون زرف  06ألسايس س َـاكة، وفق ما ثليض تَ اـلاذت 

اًوظيَة
2

. 

  ُ ة جسجي ؿسذا كََال من اًلضااي اـلخـَلة اًدسول ابًعفي بٔو ثـًصضَ ٌَدسول، و يا وضري ٕاىل بٔن اقلامك ادلزائًص

ابًدسول ابٔلظفال، زمغ بٔن اًؼاُصت مٌدعرت ثضلك هحري ضف جممتـيا، فادلصمية مـاكة ؿَهيا كاهوان ٕال بٔهنا َلَة 

ؿاظفِا
3

اًعسكة فـي ذريي ، جفي بٔفصاذ افلمتؽ ًخـاظفون مؽ اـلدسوًني ذاظة ٕان اكن ُياك ٔبظفال. حلِلة ٕان 

ًؤحص ؿَََ فاؿهل، ًىٌيا ىصى بٔن افلمتؽ ل تس من بٔن ًخجَ حنو زلافة اًخحََف جبصمية اًدسول ابٔلظفال ؾوط 

 ذمعِا تسافؽ اًـاظفة، ذاظة بٔن اصلوةل بٔكامت مصانز مؤُةل ومذرععة ٌَخىفي هبشٍ اًفئة.

يت من صبهٔنا بٔن ثؤثص ؿىل سالمذَ اًحسهَة بٔو جعز ألتوٍن ٔبو من ًلوم جصؿاًة اًعفي ؾن اًخحنك ضف ثرصفاثَ اً 

 اًيفس َة بٔو اًرتتوًة؛

 اًخلعري اًحني واـلخواظي ضف اًرتتَة واًصؿاًة؛ 

سوء مـامةل اًعفي، لس امي تخـًصضَ ٌَخـشًة والاؾخساء ؿىل سالمذَ اًحسهَة بٔو احذجاٍس ٔبو مٌؽ اًعـام ؾيَ  

ؿىل ثواسن اًعفي اًـاظفي بٔو اًيفيس: وُيا وضفت  بٔو ٕاثَان بٔي معي ًيعوي ؿىل اًلساوت من صبٔهَ اًخبٔزري

ة  ة اًـامة ٌَعرظة ادلزائًص اًس َست " ذريت مسـوذان " ويه زدُسة مىذة حٌلًة اًعفوةل وألحساج ابـلسًٍص

ظفي كلخَف بٔصاكل اًـيف 0640ثـصط  6101ٕاىل بٔهَ ذالل اًثاليث ألول ًس ية 
4

. 

 ٕارا اكن اًعفي حضَة حصمية من ذمثهل اًعرؾي؛ 

                                                           
1
ة اًخـ6101ًياٍص  11اـلؤزد ضف  01/16ٔبهؼص، اـلصسوم اًخيفِشي زرف  -  ، 10، غ.6101َمي ألسايس، ح.ز، س ية ، حيسذ الٔحاكم اـلخـَلة إبحداًز

 .11ض.

2
ة اًخـَمي ٕاىل كاًة   -  َاء اًعرؾَون اكلاًفون ٔلحاكم ٕاحداًز س ية ٕاىل ذفؽ قصامة ماًَة ثرتاوخ من  02حِر ثيط ُشٍ اـلاذت ؿىل " ًخـصط الآبء ٔبو ألًو

 ذح". 11.111ذح ٕاىل  1111

3
 مىصز ق.غ. 051ٔبهؼص، اـلاذت  - 

 
4

  http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/4/28ٔبهؼص اـلوكؽ:  -

 01/00/6102اتزخ اصلدول: 

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/4/28
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 ٕارا اكن اًعفي حضَة حصمية من بٔي رسط بٓدص ٕارا اكذضت معَحة اًعفي حٌلًخَ؛ 

الاس خلالل ادلًيس ٌَعفي مبرخَف بٔصاكهل، من ذالل اس خلالهل لس امي ضف اـلواذ إلابحِة وضف اًحلاء و  

ٕارشانَ ضف ؾصوط خًس َة: وزمبا بحٔضت الاهرتهت وس َةل إلحصام اـلفضةل صلى ضـفاء اًيفوش، بٍٔن ًمت 

ألظفال وذفـِم ٕاىل اـلواذ إلابحِة وٕازسال مـَوماث ُسامة مٌافِة ًٔلذالق ًسِوةل اس خسزاهجم ٕاىل  خشة

ة سادحة وكري مٌضحعة ثدِح  اًـالكاث ادلًس َة، ابًيؼص ٕاىل ما حمتزي تَ ُشٍ اًض حىة ومن هوهنا ثوفص حًص

ذصة ٕلقواء اًلادضٍنًٔلفصاذ فصض متٍصص لك يشء ذون بٔذىن زكاتة، نٌل جسمح ابس خلالل قصفة اصلز 
1

. 

الاس خلالل الاكذعاذي ٌَعفي، لس امي تدضلَهل بٔو حلكَفَ تـمي حيصمَ من مذاتـة ذزاس خَ بٔو ٍىون ضازا  

تعحخَ اًحسهَة و/ ٔبو اـلـيوًة: حِر بٔهَ ابًصمغ من بٔن اـلعرغ ادلزائصي جيصم ؾٌلةل ألظفال ـلا ٌسخدَ ُشا 

وحصتُهتم إلحامتؾَة ألذري من ثضََؽ ذللوكِم ضف اًخـَمي واًعحة
2

ومهنا  –، ٕال بٔن اًواكؽ ضف خمخَف اصلول 

ًثخت بٔن ُشٍ اًعرحية ل حزال ؾصضة ًالس خلالل الاكذعاذي من كدي اًـسًس من ٔبزابة اًـمي،  -ادلزائص

 ورعل حتت ضلط اذلاخة الاكذعاذًة بٔو اذلَات ألزسًة.

ا من حالث الاضعصاة   وؿسم الاس خلصاز؛ وكوغ اًعفي حضَة مٌاسؿاث مسَحة وكرُي

ؿىل بٔهَ :" اًعفي اطلي  01/06من اًلاهون زرف  16اًعفي اًالحئ: وكس ؾصفَ اـلعرغ ادلزائصي ضف اـلاذت  

 بٔزمغ ؿىل اًِصة من تضلٍ، جمخاسا اذلسوذ اصلوًَة ظاًحا حق اٌَجوء بٔو بٔي صلك بٓدص من اسلاًة".

و مسـى ما ًالحغ ُو بٔن اـلعرغ ادلزائصي كس ثوسؽ نثريا ضف حتسًس ا ذلالث اًيت ًـخرب فهيا اًعفي ضف دعص، ُو

مجَي، نٌل بٔن اـلعرغ كس زنز من ذالل ُشا اًيط اًلاهوين ؿىل لك بٔهواغ ارلعص ) اًيفيس، اًعحي، الاحامتؾي، 

                                                           
1
ون" ٔبًلِت مبياس حة اـلَخلى اًوظين ٔبهؼص،  ؾٌلزوص مسريت، مساذةل تـيوان " اس خلالل ألظفال ضف اـلواذ إلابحِة ؿىل ص حىة ألهرتهت تني اًواكؽ واًلاه - 

، جلكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة /خامـة 6102هوزفرب  66/65ًوسم   –اًحـس اًوكايئ واًصذؾي ضف اـليؼومة اًلاهوهَة  -اًساتؽ حول ادلصامئ اـلاسة ابٔلظفال  

 .12اًضَف، ض.

2
ذح لك  011.111ذح ٕاىل  11.111من س ية ٕاىل زالج س يواث وتلصامة من  ؿىل " ًـاكة ابذلخس  01/06من اًلاهون زرف   055حِر ثيط اـلاذت  - 

 من ٌس خلي اًعفي اكذعاذاي. وثضاؾف اًـلوتة ؾيسما ٍىون اًفاؿي ٔبحس ٔبظول اًعفي ٔبو اـلسؤول ؾن زؿاًخَ".
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اـلَلى، وُيا ًبئت ذوز كايض  36/15ألمين، الاكذعاذي، اًعحي(، وُشا ؾىس ما اكن ؿَََ اًيط ضف ػي ألمص زرف 

ة ضف مسى حاخة اًعفي ٕاىل حٌلًة تياء ؿىل اًوضـَة اًيت ًوخس فهياألحساج  من بٔخي ٕاؾٌلل سَعخَ اًخلسًٍص
1

. 

 اـلعَة اًثاين

 بًَٓاث اسلاًة الاحامتؾَة ٌَعفي ضف دعص

ف موحس ًِشا اـلفِوم، وكس ٍىون  ف اقلسذت ـلفِوم اسلاًة الاحامتؾَة، فؿل ًخفق اًـٌَلء ؿىل ثـًص ثـسذث اًخـاًز

بٔهَ ًدسم ابلجساغ من انحِة، وثعوزُا اًخازخيي من انحِة بٔدصى، زفن حِر الاجساغ ًيسزح حتت اًصؿاًة  مصحؽ رعل

 الاحامتؾَة لك بٔهواغ اًًضاظ الاحامتؾي اـلوخَ ًعاحل بٔفصاذ افلمتؽ.

ف اًفلَِ " ُوازذ زاسي"  اطلي ؾصفِا تبهٔن ف اذلسًثة ٌَحٌلًة الاحامتؾَة هشهص مهنا ثـًص ا : " جمال ومن تني اًخـاًز

اـلسؤوًَة اذلىومِة اًيت متازش ًخحلِق ألمن واسلاًة وثوفري فصض اًخىِف الاحامتؾي اًياحج ٌَضـة ٕلص حاغ اذلاخاث 

اًيت ل ثلوم َُئاث بٔدصى إبص حاؾِا مبا ضف رعل اـلساؿساث اـلاًَة ٌَمحخاح وحٌلًة اًضـَف واًـاحز من الاس خلالل 

ِة"الاحامتؾي وثوفري ارلسماث اًـالح 
2

. 

ومن ذالل اس خلصاديا ًلاهون اًعفي، هالحغ بٔن اـلعرغ ادلزائصي كس بٔولك ُشٍ اـلِمة ؿىل اـلس خوى اًوظين 

ٌََِئة اًوظيَة سلاًة وحصكِة اًعفوةل )اًفصغ ألول(، تُامن ثوًت معاحل اًوسط اـلفذوخ اسلاًة الاحامتؾَة ؿىل اـلس خوى 

 اقلًل )اًفصغ اًثاين(.

 ة اًوظيَة سلاًة وحصكِة اًعفوةلاًَِئ:اًفصغ ألول

                                                           
1
مسىٌَ ٔبو حمي ٕاكامذَ ٔبو مسىن ذمثهل ؿىل : " خيخط كايض ألحساج قلي ٕاكامة اًعفي اـلـصط ٌَرعص ٔبو  01/06من اًلاهون زرف  56ثيط اـلاذت  - 

ضة اًيت حصفؽ ٕاًََ من اًعفي ٔبو ذمثهل  اًعرؾي ٔبو اًعرؾي، ونشعل كايض ألحساج ٌَماكن اطلي وخس تَ اًعفي  ضف حال ؿسم وحوذ ُؤلء، ابًيؼص ضف اًـًص

ط اـلفذوخ ٔبو ازلـَاث ٔبو اًَِئاث اًـمومِة اـلِمتة ثضؤون وهَي ازلِوزًة ٔبو اًوايل ٔبو زدُس افلَس اًضـيب اًحضلي ـلاكن ٕاكامة اًعفي ٔبو معاحل اًوس

 اًعفوةل.

 نٌل جيوس ًلايض ألحساج ٔبن ًخسذي ثَلادَا.

 ميىن ثَلي إلدعاز اـللسم من اًعفي ثَلادَا".

 
2

  www.basam79.blogspot.comٔبهؼص،  ثسام ٔبتو ؿََان، ظصق ارلسمة الاحامتؾَة، حمارضت مًضوزت ؿىل اـلوكؽ:  -

وح:   .03:52ؿىل اًساؿة  10/06/6102اتزخ اًًو

http://www.basam79.blogspot.com/
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ًالحغ بٔن اصلول جسـى ٕاىل اذلس من ػاُصيت حٌوخ ألحساج بٔو ثـصط اًعفي ٌَرعص، تواسعة ثيفِش دعط 

من س َاساث وجصامج ضف جمال حٌلًة  -هكيؼمة اًَووسىو –صامةل، اؾامتذا ؿىل ما ابثت ثوفٍص اـليؼٌلث اصلوًَة اـلخرععة 

اًواكؽ بٔن جناخ ُشٍ اًس َاساث اـلـمتست ٕامنا ًخوكف ؿىل مسى فِم وحتََي مذلرياث اًحُئة اًرباءت، ُشا تـس بٔن بٔزخت 

 الاحامتؾَة، ومسى كسزت اًحياء اـلؤسسايت ؿىل الاس خجاتة رلعط إلظالخ.

س امي –وهبشا ارلعوض، فِحسو بٔن اـلعرغ ادلزائصي كس اىهتج س َاسة اًخرعط ضف لك ما ًخـَق ابٔلظفال 

شا تـس ثلٍصٍص ضف كاهون حٌلًة اًعفي اس خحساج َُئة ثسؾى ضف ظَة اًلاهون ابًَِئة  -ٌَرعص ألظفال اـلـصضني ُو

اًوظيَة سلاًة وحصكِة اًعفوةل ثـمي ؿىل حٌلًة وحصكِة حلوق اًعفي، حمتخؽ ابًضرعَة اـلـيوًة والاس خلالل اـلايل
1

. 

ا، فلس حصوِا اـلعرغ ادلز  صى اًحاحر بٔهَ اكن من بٔما ؾن رشوظ وهَفِاث ثيؼمي اًَِئة وسرُي ائصي ٌَخيؼمي، ٍو

ألحسن اًيط ؿىل اـلسادي اًخيؼميَة ضف اًلاهون هفسَ، وضف ُشا ضٌلهة بٔساس َة لس خلالًَة اًَِئة ومتىِهنا من ٔبذاء 

 رمارما ذون ارلضوغ ٔلي كِوذ ٔبو ضلوظ بٔو ثبٔزري من اًسَعة اـلـَية.

مت ثـٌََُ  جنس بٔهَ ًيط ؿىل بٔن 01/06وابًـوذت ٕاىل اًلاهون زرف  ًرتٔبش مفوط وظين سلاًة اًعفوةل ُشٍ اًَِئة، ًو

مبوحة مصسوم زدايس من تني اًضرعَاث اًوظيَة، راث ارلربت واـلـصوفة ابلُامتم ابًعفوةل 06ظحلا ـلا خاء ضف اـلاذت 
2

. 

لك  بٔما من اًياحِة اًوػَفِة، فِالحغ بٔن اًلاهون بٔؾعى ٌَمفوط اًوظين ظالحِاث واسـة تسءا من جسزري

اًوسادي اـلاذًة واًخعرًة اًالسمة ٌَلِام مبِامَ، نٌل مٌحَ اًلاهون رممة
3

: 

وضؽ جصامج وظيَة وحمََة سلاًة وحصكِة حلوق اًعفي ابًخًس َق مؽ خمخَف إلذازاث واـلؤسساث واًَِئاث  

 اًـمومِة وألصزاض اـللكفني جصؿاًة اًعفوةل وثلِميِا اصلوزي.

 اهَا ضف جمال حٌلًة اًعفي واًخًس َق تني خمخَف اـلخسذَني.مذاتـة ألؾٌلل اـلحارشت مِس 

                                                           
1
 .01/06من اًلاهون زرف  00/0ٔبهؼص، اـلاذت  - 

2
 ،14، غ.6102، ح.ز، س ية 6102سخمترب  11مت ثـَني اًس َست مصمي رشضف، مفوضة وظيَة سلاًة اًعفوةل، مبوحة اـلصسوم اًصدايس مؤزد ضف  - 

 .01ض.

3
 .01/06من اًلاهون  05ٔبهؼص، اـلاذت  - 
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 اًلِام جلك معي ٌَخوؾَة وإلؿالم والثعال. 

جضجَؽ اًححر واًخـَمي ضف جمال حلوق اًعفي، هبسف فِم الٔس حاة الاكذعاذًة والاحامتؾَة و/بٔو اًثلافِة  

 سلاٍهتم.ٕلٌُلل ألظفال وٕاساءت مـامَهتم واس خلالهلم، وثعوٍص س َاساث مٌاس حة 

 ٕاتساء اًصبٔي ضف اًدعرًؽ اًوظين اًسازي اـلفـول اـلخـَق حبلوق اًعفي كعس حتسٌَُ. 

 حصكِة مضازنة َُئاث افلمتؽ اـلسين ضف مذاتـة وحصكِة حلوق اًعفي. 

 وضؽ هؼام مـَومايت وظين حول وضـَة اًعفي ضف ادلزائص، ابًخًس َق مؽ إلذازاث واًَِئاث اـلـيَة. 

من كاهون حٌلًة اًعفي ٌَمفوط اًوظين سَعة ٕاؿساذ اًخلاٍزص اـلخـَلة حبلوق اًعفي  05ـلاذت نٌل بٔضافت ٔبؾعت ا

َة وادلِوًة اكلخعة.  اًيت ثلسرما اصلوةل ٕاىل اًَِئاث اصلًو

من هفس اًلاهون ثلٍصصا س يواي ؾن حاةل  61نٌل ًـس اـلفوط اًوظين سلاًة اًعفوةل تياءا ؿىل ما خاء ضف اـلاذت 

مت وعرٍ وثـمميَ ذالل اًثالزة بٔصِص اـلواًَة ًِشا اًخحََف. حلوق اًعفي، صفـَ ٕاىل زدُس ازلِوزًة، ًو  ٍو

 01/06وما ًَهيا من اًلاهون زرف  01بٔما ؾن ٕاحصاءاث ثسذي اـلفوط سلاًة اًعفي ضف دعص، فلس هعت اـلاذت 

 حول مـيوي بٔو ظحَـي رسط لك بٔو اًعرؾي ذمثهل بٔو ظفي لك من اًعفوةل سلاًة اًوظين اـلفوط خيعصؿىل بٔن 

 .اًعفي حبلوق اـلساش

 واختار فهيا ٌَخحلِق ٕاكَميَا اكلخعة اـلفذوخ اًوسط معَحة ٕاىل إلدعازاث رعل تـس اـلفوط حيول مث

 اًـام اًيادة خيعص اطلي اًـسل، وسٍص ٕاىل حزادَا وظفا ثخضمن بٔن حيمتي اًيت إلدعازاث وحيول اـلياس حة، إلحصاءاث

محت كعس اكلخط  .الاكذضاء ؾيس اًـمومِة اصلؾوى ًص

وُيا وسجي بٔن اـلعرغ زمغ اؿرتافَ ٌََِئة ابًضرعَة اـلـيوًة والاس خلالل اـلايل ٕال بٔهَ وابًصمغ من ٕاماكهَة 

شا ىصى بٔهَ ٕاهلاض  وظوًِا بٔزياء بٔذاء رمارما ٕاىل وكادؽ راث وظف حزايئ فٕاهنا ل متغل ٕاحاةل اـلَف بٔمام اًلضاء مدارشت، ُو

 .-ذاظة اـلـصضني ٌَرعص –َة معي ُشٍ اًَِئة اطلي ًخعَؽ بٔن ثؤذي ذوزا خساي سلاًة ألظفال من بٔطم 
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 لك ثلسمي اًعفوةل جصؿاًة اـللكفني ألصزاض ولك اًـمومِة واـلؤسساث إلذازاث ؿىل وكس بٔوحة اًلاهون

ىن الاؾخساذ ابًرس اـلِين ضف ًعَهبا، حبَر ل مي اًيت اـلـَوماث ثرصفَ حتت ثضؽ وبٔن اًوظين ٌَمفوط اًدسَِالث

مواهجخَ
1

. 

 حامتؾَة ؿىل اـلس خوى اقلًلاسلاًة الٕ :اًفصغ اًثاين

معَحة ملكفة حبٌلًة اًعفوةل ضف دعص ؿىل اـلس خوى اقلًل،  01/06من اًلاهون زرف  60بٔحسج اـلعرغ ضف اـلاذت 

ًة، مؽ ٕاماكهَة ٕاوضاء ؿست معاحل ابًًس حة ثسؾى ضف هط اـلاذت " معاحل اًوسط اـلفذوخ"، تواكؽ معَحة واحست جلك ول

ٌَولايث اًيت ثـصف نثافة ساكهَة هحريت
2

. 

اطلي ُو هؼام مـاهس ـلععَح اًيؼام اصلاذًل « milieu ouvert »جضسان ضف اًحساًة جسمَة اًوسط اـلفذوخ 

« internat » و وسط ملَق، حِر ٌضري ألول ٕاىل ٕاماكهَة كِام وضاظ حصتوي ؿىل اًعفي اـل وحوذ ضف دعص من ُو

 كري اٌَجوء ٕاىل فعهل ؾن بٔزسثَ وؾن حِاثَ اًعحَـَة.

وثخىون ُشٍ اـلعَحة من موػفني خمخعني، لس امي مصتني ومساؿسٍن احامتؾَني وبٔدعادَني هفساهَني وبٔدعادَني 

احامتؾَني وحلوكِني
3

. 

 :ضف اًَِئة فذمتثي ُشٍ متازسِا اًيت اًعالحِاث ؾن بٔما

شا اًعفي، ثـرتط اًيت ارلعص ذلاةل ـًلاًف اًوحوذ من اًخبٔنس  اًعرؾي، ذمثهل بٔو رسعَا، اًعفي من ٕادعاز ؿىل تياء ُو

 حٌلًة جمال ضف ثًضط ذاظة بٔو َُئة ٔبو مجـَة لك ٔبو اًحضلي، اًضـيب افلَس زدُس بٔو اًوايل، ٔبو اًلضادَة، اًعرظة بٔو

وألظحاء واـلـَمني َنيالاحامتؾ  اكـلساؿسٍن اًعفي، مؽ ؿالكة هل ظحَـي رسط لك ٔبو اًعفي،
4

 ُشا من اًخبٔنس حاةل . وضف

ق ؾن اـلفذوخ، اًوسط معاحل ثثخذَ اًيت ارلعص  اًعفي ثواخس ماكن ؿىل والاهخلال الاحامتؾَة، ابٔلحباج اًلِام ظًص

                                                           
1
 .01/06من اًلاهون زرف  04-03ٔبهؼص، اـلواذ:  - 

2
، مبلذىض اًلصاز اًوسازي اًعاذز ؾن وسازت اًض حاة واًصايضة اـلؤزد ضف 0522من اًياحِة اًخازخيَة ٔبسست ُشٍ اـلعاحل هكؤسساث احامتؾَة ضف س ية  -

ة ابًـامصة، موهول ، حِر اكهت حتمي امس 60-06-0522 ة ثًمتي ٕاىل معَحة الاسدضازت اًخوحهيَة اًرتتًو معَحة حٌلًة اًعفوةل، ويه ؾحازت ؾن َُئة حصتًو

ة اًًضاظ الاحامت ؾي ظحلا ٌَلصاز اًوسازي ٕاٍهيا رمام اًخىفي ابٔلحساج اطلٍن ضم ضف دعص مـيوي، وٕاؿساذ اًححوج الاحامتؾَة اـلخـَلة هبم، مث مت ٕاذلاكِا مبسًٍص

واـلخضمن اًخيؼمي اصلاذًل ـلسٍصايث اًًضاظ الاحامتؾي. ٔبهؼص، ؿًل ماهؽ، حٌوخ ألحساج واًخلري الاحامتؾي ضف  0554مازش  03اـلؤزد ضف  06رف ز

 .016، ض.0552ادلزائص اـلـادضت، ذًوان اـلعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص، 

3
 .01/06من اًلاهون  60/5ٔبهؼص، اـلاذت  - 

4
 .01/06من اًلاهون  66/6ٔبهؼص، اـلاذت  - 
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 بٔخي نم ٌَعفي اًعرؾي اـلمثي مؽ اثفاق إبحصاء ثلوم ، حمي إلدعاز اًوكادؽ حول اًعرؾي ذمثهل ٕاىل بٔو ٕاًََ والاس امتغ

شا ووضـَخَ، اًعفي مالمئة لحذَاخاث الٔنرث اًخساتري اختار ٕاىل اًوظول ابًعفي ًَحق كس دعص لك ٕاتـاذ بٔخي من ُو
1
. 

يه رلعص، اًعفي ثـصط حال ضف اـلعَحة ُشٍ ثخزشُا اًيت الثفاكِة اًخساتري مجةل ومن
2

: 

ة اًخساتري ابختار ألزست ٕاًزام   معاحل حتسذُا اًيت الٓخال ضف اًعفي ؾن صارلع ٕلتـاذ ؿَهيا اـلخفق اًرضوًز

 اـلفذوخ؛ اًوسط

ة ًٔلزست ورعل ابًخًس َق مؽ اًَِئاث اـللكفة ابسلاًة الاحامتؾَة؛   ثلسمي اـلساؿساث اًرضوًز

 الاحامتؾي اًخىفي بٔخي من احامتؾَة َُئة بٔي ٔبو اكلخعني، اًحضلي اًضـيب افلَس زدُس ٔبو اًوايل ٕادعاز 

 ابًعفي؛

 بٔو اًحسهَة سالمذَ ٔبو حصخَ هيسذ بٔن ميىن بٓدص رسط بٔي مؽ اًعفي اثعال ـليؽ اًرضوًزة اظاثإلحذَ اختار 

 .اـلـيوًة

 واـلؤسساث إلذازاث ؿىل 65ادلزائصي ضف اـلاذت  اـلعرغ حة بٔو ًعالحِهتا اـلعَحة ُشٍ ذمازسة وتلصط

 ثعَهبا. اًيت اـلـَوماث لك من ومتىِهنا َحةاـلع ُشٍ اًدسَِالث لك ثلسمي اًعفوةل جصؿاًة اـللكفني وألصزاض اًـمومِة

 ثَلادَا ٕاما اـلصاحـة ُشٍ فذىون لكَا، بٔو حزدَا ٕاما ؿَهيا الثفاق مت واًيت اًخساتري ُشٍ بٔحس بٔما خبعوض مصاحـة

 بٔايم10 بٔخي ضف اثفق ٕاىل اًوظول ؿسم ضف حال ٔبما اًعرؾي. ذمثهل ٔبو اًعفي من ظَة ؿىل تياء ٔبو اـلعَحة، ظصف من

ا، زخات من  ؿَََ اـلخفق اًخستري فضي حاةل ضف بٔو الثفاق ُشا ؾن اًعرؾي ذمثهل ٔبو اًعفي حصاحؽ حاةل ضف ٔبو ٕادعاُز

 اًوسط معَحة ؿىل وحة فِيا بٔزسثَ، ضف اًعفي ٕاتلاء مـَ ٌس خحَي اطلي اذلال دعص حاةل ضف ٔبو مصاحـخَ، من ابًصمغ

اًالسمة ساترياًخ اختار سَعة هل اطلي ألحساج كايض ٕاؿالم اـلفذوخ،
3

 اـلوهجة إلدعازاث اًوظين مببٓل اـلفوط وٕاؿالم ،

هبم حىفَت اًيت ألظفال ؾن بٔصِص 3 لك مفعي تخلٍصص وموافاثَ ٕاٍهيا،
4

. 

 

                                                           
1
 .01/06من اًلاهون  61ٔبهؼص، اـلاذت  - 

2
 .01/06من اًلاهون زرف  61ٔبهؼص، اـلاذت  - 

3
 مصنز ضف توضـَ ٕاما اذلاةل، حسة ًلوم فِيا مذرعط، مصنز ضف توضـَ ٕال حٌلًخَ ميىن ل ٌَرعص اـلـصط اًعفي ٔبن ألحساج كاط زٔبى ٕارا - 

 ٔبو حصي حىفي ٕاىل حاذت ضف اًعفي اكن ٕارا اسدضفادَة مؤسسة ضف وٕاما مبساؿست اًعفوةل، ملكفة معَحة ضف وٕاما ،دعص ضف ألظفال حٌلًة ضف مذرعط

 .01/06من اًلاهون زرف  52هفيس. ٔبهؼص، اـلاذت 

4
 .01/06من اًلاهون زرف  65-64-63ٔبهؼص، اـلواذ  - 
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 ارلامتة

من ذالل ما ثياوهل اًححر من اس خـصاط جعرًـي ًلاهون حٌلًة اًعفي، ثحني ًيا ثخين اـلعرغ ادلزائصي سلاًة 

وىل اسلاًة اًلضادَة اًيت بٔولكِا ًلايض ألحساج، تُامن اًثاهَة اسلاًة الاحامتؾَة اًيت يه مزذوخة ًٔلظفال: جضمي الٔ 

حلى  تسوزُا دعِا ٌََِئة اًوظيَة سلاًة اًعفوةل وحصكِهتا ؿىل اـلس خوى اًوظين و ٌَوسط اـلفذوخ ؿىل اـلس خوى اقلًل، ًو

خي حتلِق حِات بٔفضي ٌَعفي اطلي ل ٍزال ًـاين من مضالك ألمي مـلوذا ؿىل اصلوز اطلي س خَـحَ ُاثني اًَِئدني من بٔ 

وبٓفاث نثريت زمغ وحوذ حصساهة من اًيعوض اًدعرًـَة اًيت ثضمن هل اًىثري من اذللوق، وًىن ؿسم ثعحَلِا بٔو اًرتايخ 

 ضف رعل جيـي مهنا ؿاحزت ؾن حتلِق اـلبٔمول.

 :  كامئة اـلصاحؽ

 .اًلصبٓن اًىصمي 

 ة، لكَة اذللوق، خامـة َلوذ ؿًل اًحسوي، اسلا ًة اًلاهوهَة ٌَعفي ضف اًلاهون اـلسين، جمةل اًـَوم اًلاهوهَة وإلذاًز

 6111، س ية 15ثَمسان، اًـسذ.

  ة ؿىل اثفاكِة حلوق اًعفي اـلؤزد ضف  56/120اـلصسوم اًصدايس زرف اـلخضمن اـلعاذكة مؽ اًخرصحياث اًخفسرًي

 50غ.، 0556، ح.ز. س ية 0556ذٌسمرب  05

  اذلاح ؿًل تسزاصلٍن، اسلاًة ادليادَة ٌَعفي ضف اًلاهون ادلزائصي، مشهصت ماحس خري ضف اًـَوم ادليادَة وؿؿل

 .6115/6101إلحصام، لكَة اذللوق، خامـة ثَمسان، 

 .ة واًخعحَق، ظ  . 6115، ذاز اًثلافة، ألزذن، 10ؾصوتة حداز ارلززيج، حلوق اًعفي تني اًيؼًص

 LUCIEN Morin, LOUIS Brunet, Philosophie de l’éducation, Les presses de 

L’université LAVAL, Canada, 2000. 

  01، غ.0536واـلخـَق حبٌلًة اًعفوةل واـلصاُلة، ح.ز، س ية  0536فرباٍص  01اـلؤزد ضف  36/15ألمص زرف  

  55، غ.6101اـلخـَق حبٌلًة اًعفي، ح.ز، س ية  ،6101ًوًَو  01اـلؤزد ضف   01/06اًلاهون زرف  
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  اـلخضمن اًوكاًة من اكلسزاث واـلؤثصاث اًـلََة وسفؽ 6111ذٌسمرب  61اـلؤزد ضف  11/04اًلاهون زرف ،

 .45، غ.6111جتاز كري اـلعروؿني هبا، ح.ز، س ية الاس خـٌلل والٕ 

 سومة ذزايش، حٌلًة ألحساج ضف كاهون إلحصاءاث ا  .6113، اًلاُصت، اًفجص، ذاز 10دلزادَة، ظ.ًس

  اـلؤسسة 10ظ. -ذزاسة ملازهة–ؿًل َلس حـفص، حٌلًة ألحساج اكلاًفني ٌَلاهون واـلـصضني رلعص الاحنصاف ،

 .6111ادلامـَة ٌضلزاساث واًًعر واًخوسًؽ، ذون ماكن اًًعر، 

   ة ٌضلفاغ ؾن حلوق اًعفي مًضوز ؿىل اـلوكؽ:ملال مًضوز ٌَس َس ؾحس اًصمحن ؾصؿاز، زدُس اًض  حىة ادلزائًص

 -19-01-06-2015-dz.com/index.php/nation/actualite/27667-http://www.ar.dknews

30-02  

 ة –في اـلؤسسايت ابًعفي اـلـصط ٌَرعص اـلـيوي )معروغ جمصم( ذ.اندض مزياة، بًَٓة اًخى اًخجصتة ادلزائًص

-63-62، مساذةل بًٔلِت ضف اـلياػصت اـلخوسعَة اًثاهَة حول اًعفوةل اـليـلست تخعوان )اـللصة( تخازخ  -منورخا

ي  64  .، حتت ؾيوان " ألظفال ذازح مٌؼومة اًخـَمي، حتسايث وزُاانث إلذماح "6106بٔجًص

  6101-6105اًخلٍصص اطلي بٔؿسٍ افلَس الاكذعاذي والاحامتؾي حول اًخمنَة اًخعرًة  ابدلزائص ذالل اًثاليث 

ة تخازخ  ست ارلرب ادلزائًص  .6102هوزفرب  61مًضوز ضف موكؽ افلَس، ونشا حًص

  ة 6101ًياٍص  11اـلؤزد ضف  01/16اـلصسوم اًخيفِشي زرف اًخـَمي ألسايس، ، حيسذ ألحاكم اـلخـَلة إبحداًز

 .11، ض.10، غ.6101ح.ز، س ية 

  :اـلوكؽhttp://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/4/28  

  تني اًواكؽ واًلاهون" ؾٌلزوص مسريت، مساذةل تـيوان " اس خلالل ألظفال ضف اـلواذ إلابحِة ؿىل ص حىة ألهرتهت

اًحـس اًوكايئ واًصذؾي ضف اـليؼومة اًلاهوهَة  -بًٔلِت مبياس حة اـلَخلى اًوظين اًساتؽ حول ادلصامئ اـلاسة ابٔلظفال  

 ، جلكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة /خامـة اًضَف.6102هوزفرب  66/65ًوسم   –

  ٕؿىل اـلوكؽ: حامتؾَة، حمارضت مًضوزت ثسام ٔبتو ؿََان، ظصق ارلسمة الwww.basam79.blogspot.com  

  14، غ.6102، ح.ز، س ية 6102سخمترب  11اـلصسوم اًصدايس مؤزد ضف 

  ،0552ؿًل ماهؽ، حٌوخ ألحساج واًخلري الاحامتؾي ضف ادلزائص اـلـادضت، ذًوان اـلعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص. 

http://www.ar.dknews-dz.com/index.php/nation/actualite/27667-2015-06-01-19-02-30
http://www.ar.dknews-dz.com/index.php/nation/actualite/27667-2015-06-01-19-02-30
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/4/28
http://www.basam79.blogspot.com/
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ة وألمٌَةا َة ارلاظة اًـسىًص  ـلصنز اًلاهوين ٔلفصاذ اًعراكث اصلًو

 ضف ضوء ٔبحاكم اًلاهون اصلويل إلوساين
 اصلنخوز / تَزري ظَة، خامـة سـَست

 ملسمة:

ث فئاث خاء اًلاهون اصلويل إلوساين ًَجسس منورخا ممتزي اًخياسم ذوز اًلاهون اصلويل اًـام ضف جمال ثَحَة مذعَحا

خمخَفة ول حزال اًخحسايث اًيت ثلف ٔبما اًلاهون اصلويل الاوساين حزذاذ ثضلك هحري حصاء حزاًس اـلضالكث اصلوًَة اًيامجة 

ة ضف َُالك افلمتؽ اصلويل ومىوانثَ، وابًصمغ من لك اًخحسايث ميثي منورخا حلِلا ًلاهون ًفصط ؿىل  ؾن اًخلرياث ادلوًُص

َة وواحدة اًعاؿة وإلحرتام، ورعل هؼصا ٔلطمَة اـلوضوغ اطلي ًـادلَ، وظحَـة اًلضااي اصلول كواؿس صسًست ألطم 

الاساس َة اًيت ًلعهيا مبفصذاثَ وبٔحاكمَ وكواؿسٍ، ولك ُشٍ اـلـعَاث حـَت اصلزاساث اًلاهوهَة اـلخرععة حزذاذ ثضلك 

ًـس اًلاهون اصلويل الاوساين حزءا بٔساس َا معصذ، ًخحاول بٔن ثياكش اًـسًس من ادلزدَاث ألساس َة ارلاظة تَ، وًِشا 

صحؽ ُشا اًلاهون ضف وضبٔثَ ٕاىل ؾعوز اًزناؿاث اـلسَحة، وهتمت كواؿسٍ ابصلزخة ألوىل حبٌلًة  من اًلاهون اصلويل اًـام، ٍو

خضمن بًٔضا كِوذا ؿىل ظصف ووسادي اذلصة، وٍوكن اًِ سف من اـلسهَني اطلٍن ؾل ًـس هلم مضازنة ضف ألؾٌلل اذلصتَة، ًو

ُشا اًلاهون ضف اذلس من اـلـاانت اًيت جس حخت فهيا اذلصة، وإلذالل هبشٍ اًلواؿس ًـس ضف ثعاق ُشا اًلاهون اىهتاك حس مي 

بٔو حصمية حصة جس خسؾي ٕاىزال اًـلاة ؿىل مصحىهبا اًيت ًخحمي تعفة رسعَة اكمي اـلسؤوًَة، وؿَََ فاصلول مسؤوةل 

ة لثفاكِاث حٌَف ؿىل احرتام ونفاةل احرتام الثفاكِاث ضف مجَؽ ألوكاث، وثَزتم حٌلؾَا مبوحة اـلاذت ألوىل اـلضرتن

ا من اـلؤسساث ارلاضـة ًسَىهتا ابحرتام بٔحاكم اًلاهون  اصلول تحشل لك ما ضف وسـِا ًضٌلن اًزتام مؤسساهتا وكرُي

ًربوثوهول الاضاضف ألول اـلَحق اصلويل الاوساين، سواء اكهت ضف حاةل حصة بٔم ل، نٌل ثخـِس اصلول ألظصاف ضف ا

، تبٔن ثخـازف مؽ الادم اـلخحست ضف حاةل الاىهتااكث ارلعريت ٌَربوثوهول الاضاضف ألول بٔو 0533ابثفاكِاث حٌَف ؿام 

اثفاكِاث حٌَف. وًىن واكؽ اًزناؿاث اـلسَحة ٌضِس ضف اًس يواث اشلس ؾعرت اـلاضَة اجتاٍ اصلول ًخلكَف رشاكث 

ة وبٔمٌَة ذ ة، اكهت ادلاهة الٔنرب من ُشٍ ؾسىًص ا ضف اًساتق بٔهجزهتا ألمٌَة واًـسىًص اظة ٌَلِام توػادف اكهت ثيجُز

اـلِام ًخـَق ابصلمع اٌَوحس يت بٔو إلذازي، وًىن مؤدصا صِسث منوا لس هتان تَ ضف اخنصاظ ُشٍ اًعراكث ضف ٔبذاء اـلِام 

ثري اخنصاظ ُشٍ اً  ة ضف اًزناؿاث اـلسَحة ًو عراكث ضف اًزناؿاث اًىثري من الاصاكًَاث اًلاهوهَة بٔمٌَة وؾسىًص

ة وألمٌَة  َة ارلاظة اًـسىًص واًس َاس َة واًـَمَة، وًـي من بضٔم ُشٍ الاصاكًَاث اـلصنز اًلاهوين ٔلفصاذ اًعراكث اصلًو

 ضف ضوء بٔحاكم اًلاهون اصلويل إلوساين.

ابٕلخاتة ؿَهيا ىىون كس بٔحديا ؿىل الاصاكًَة وثيسزح حتت ُشٍ الاصاكًَة ٍلوؿة من اًدساؤلث ادلزدَة اًيت 

 اًصدُس َة:
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ة وألمٌَة.   مفِوم اًعراكث اصلوًَة ارلاظة اًـسىًص

ة وألمٌَة.  َة ارلاظة، اًـسىًص  اًوضؽ اًلاهوين ـللاثًل اًعراكث اصلًو

 ثني الٓثَني: تلَة الاحاظة ابـلوضوغ من مجَؽ حواهحَ اؾمتسان ؿىل ثوسًؽ ما ثوافص صلًيا من مـعَاث ؿىل اـلحح 

ة وألمٌَة. َة ارلاظة، اًـسىًص  اـلححر ألول: ماَُة اًعراكث اصلًو

ة وألمٌَة ضف ػي بٔحاكم اًلاهون اصلويل الاوساين.  اـلححر اًثاين: اًوضؽ اًلاهوين ـللاثًل اًعراكث اًـسىًص

ة وألمٌَة. َة ارلاظة، اًـسىًص  اـلححر ألول: ماَُة اًعراكث اصلًو

ا واكؽ اًزناؿاث   ة وبٔمٌَة ذاظة ٌَلِام توػادف اكهت ثيجُز اـلسَحة ٌضِس اجتاٍ اصلول ًخلكَف رشاكث ؾسىًص

ة، وضف اًلاًة ما حيسج احذاكك تني ُشٍ اًلواث وتني تـغ اًـيادض ذاذي ثغل  ضف اًساتق بٔهجزهتا ألمٌَة واًـسىًص

يا جية اًححر ؾن اًوضؽ اًلا هوين ًٔلفصاذ واًعراكث ألمٌَة واًـسىًصة اصلول سواء من اـلسهَني بٔو اًلواث اـلسَحة ُو

ارلاظة ضف ػي بٔحاكم اًلاهون اصلويل إلوساين ًلك كدي اًخعصف ٕاىل ُشٍ إلصاكًَة لتس من اٍمتَِس ٕاىل مفِوم اًعراكث 

ة وألمٌَة وفق اـلعاًحني اًخاًَني:          َة ارلاظة، اًـسىًص  اصلًو

َة ارلا ة وألمٌَةاـلعَة ألول: وضبٔت اًعراكث اصلًو  ظة، اًـسىًص

ة  ٍصى خاهة من اًفلَ اصلويل بٔن فىصت دعرعة ألمن تسبٔث مؽ ادلَوص ارلاظة اًيت بٔوضبهٔتا اًعراكث اًخجاًز

ألوزوتَة ضف اًلصن اًساتؽ ؾعر حِامن جصسث ٔكذات ًالس خـٌلز ورمسث هل، ومن ألمثةل ؿىل رعل ما كامت تَ رشنة اًِيس 

ة اًيت ثبٔسس ة ملاتي هؼري مايل ضف ؿام  0211ت ؿام اًعركِة الاجنَزًي ـلساؿست بٔمري  0345واس خزسمت كواهتا اًـسىًص

حمًل ضف اتجموز لس خـاذت ؾصصَ
1
! 

ة وألمٌَة.  فلط جبة إلصازت كدي دوط ضف ثعوز ووضبٔت اًعراكث اصلوًَة ارلاظة، اًـسىًص

َة اكن احذاكزا ؿىل اصلوةل ضف ػي ا ًلاهون اصلويل اًخلََسي مبا اكهت ثلوم تَ ٕان اس خزسام اًلوت ضف اًـالكاث اصلًو

ادلَوص واًلواث اًيؼامِة ـلؤسساث رميَة ـلواهجة اٍهتسًساث اصلاذََة وارلازحِة، ٕال بٔهَ ضف ػي اًلاهون اصلويل اـلـادض 

َة ٔبو جمصذ اٍهتسًس ابس خزسارما وما وزذ ضف مِثاق ألدم اـلخحست ؿىل حؼص اس خزسام اًلوت ضف اًـالكاث اصلًو
2

 ما ورعل

                                                           
1
ـ  -  سىًصة وألمٌَة( جمةل مصنز الامازاث ٌضلزاساث واًححوج الاسرتاثَجَة، حسن ؿًل اذلاح ٔبمحس، دعرعة ألمن )اصلوز اـلخيايه ٌَعراكث اً

 .65، 64ض  6113، 065الامازاث: اًـسذ 

2
َة ٌَعََة ألمحص، اًعحـة اًث - ، 0553اهَة، ؿامص اًزمايل، مسذي ٕاىل اًلاهون اصلويل إلوساين، مًضوزاث اـلـِس اًـصيب ذللوق إلوسان واٌَجية اصلًو

 .06ثووس، ض



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 170 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

هعت ؿَََ اـلاذت اًثاهَة ضف فلصهتا اًصاتـة من اـلَثاق هعت ؿىل ما ًًل: "ميخيؽ بٔؾضاء اـليؼمة ضف ؿالكاهتم اصلزهَة ؿىل 

اٍهتسًس ابس خزسام اًلوت ٔبو اس خزسارما ضس سالمة ألزايض ٔبو الاس خلالل اًس َايس ٔلي ذوةل بٔو ؿىل ٔبي وخَ بٓدص ل 

و ضف حاةل اصلفاغ اًعرؾي واًفصذي ٔبو  ًخفق وبُٔساف ألدم اـلخحست" ٕال بٔن ُياك اس خثٌاءاث وازذت ؿىل ُشا اـلحسبٔ ُو

من اـلَثاق ٕاىل خاهة رعل إلحصاءاث اًيت ًخزشُا جمَس ألمن ضف حاةل هتسًس اًسؿل وألمن  10ازلاؾي مبوحة اـلاذت 

َني ظحلا ٌٌَلذت  َة وتعفة من اـلَثاق فٕارا اكن اـلَثاق ألدم اـلخحست كِس من ا 16اصلًو س خـٌلل اًلوت ضف اًـالكاث اصلًو

ذاظة ٌضلول، ٕال بٔن اًواكؽ اـلَساين وما جضِسُا اًزناؿاث اـلسَحة ثضلهيا اصلوًَة وكري اصلوًَة ؾن حصاحؽ اصلوةل لكَا بٔو 

ة وألمٌَة مـَية ؾن مصحةل خسًست جس مى حزدَا ٔبمام ادلَوص ارلاظة اًيت ثلوذُا اًعراكث اصلوًَة ارلاظة، اًـسىًص

، وػِوز اًعياؿاث 0550)دعرعة اذلصة( وكس تسٔبث ابهنَاز الاحتاذ اًسوفِايت )ساتلا( واىهتاء اذلصة اًحازذت ؿام 

ة وألمٌَة وجضرتك  ة اكلععة واكن بٔول ػِوز ًِشٍ اًعراكث تـيوان رشاكث مذرععة ابرلسماث اًـسىًص اًـسىًص

0550ؿام مدارشت وتعوزت فصذًة ضف اًـمََاث اًلذاًَة ثسرياًَون 
1

حِامن اكهت اذلصة ألََُة اًعاحٌة مس خلةل فهيا وضف 

لِا ذسمهتا اًيت  0545اًيت ثبٔسست ؿام  Executive out comes (EO)ُشا اًوكت ؾصضت رشنة  ضف حٌوة ٕافًص

ة لس خـاذت اًس َعصت ؿىل بآبز اًيفط تـسما اس خوًت ؿَهيا حصن 0555اكن من بٔجصسُا مساؿست اذلىومة الاهلوًَة ضف ؿام 

ُشا اصلوز اًفـال ضف اًزناؿاث اـلسَحة، ٕارا اكن ذوزُا  0550اـلمتصذت وؾل ٍىن ًِشٍ اًعراكث كدي  (UNITA)ًوهُذا 

ا من ارلسماث اًيت ل حصثلي  ة واصلمع اٌَوحس يت، مثي معََاث اًيلي وارلسماث اًعحَة وكرُي ًلذرص ؿىل معََاث اًخسًز

من  6115ذاًَة اًيت ثلوم هبا ادلَوص اًيؼامِة، وتـس احذالل اًـصاق س ية ٕاىل مس خوى اـلضازنة اـلحارشت ابًـمََاث اًل 

ة وألمٌَة ارلاظة جىثافة ؿاًَة، نٌل ًًسة هلم اًلِام  بٔصِص اًزناؿاث اـلسَحة اًيت مت فهيا اس خزسام اًعراكث اًـسىًص

ن تُهنا كذي اـلسهَني، واًِجٌلث ابًـسًس من ألؾٌلل اًيت ثسذي ضف هعاق ادلصامئ اصلوًَة اًيت ثوظف جبصامئ اذلصة وم

ة واًخسمري اًـضوادَة ؤبؾٌلل اًخرًص
2

ومن تني بٔنرث اًـمََاث اًلذاًَة اًيت حـَت ذوز ُشٍ اًعراكث ًدٌاول ضف وسادي 

بٔجن هعخت اـللاومة  6111مازش  05إلؿالم اًوظيَة واصلوًَة وٕاىل اًصبٔي اًـام ما حسج ضف مسًية اًفَوخة اًـصاكِة ًوم 

ني من اًلواث ألمٍصىِة ومت كذَِم، واثضح فامي تـس بٔن ادليوذ ألمٍصىِني  اًـصاكِة هكَيا ًس َازت اكهت ثلي ٔبزتـة ؾسىًص

ة ارلاظة اـلسٌلت اـلَاٍ اًسوذاء  اًيت اكهت بٔجصس اًعراكث  the black waterألزتـة اكهوا من بٔفصاذ اًعرنة اًـسىًص

ا وضاظا. ة اًـامةل ضف اًـصاق وبٔنرُث  اًـسىًص

ة ألمٍصىِة "اـلَاٍ اًسوذاء" وؿ ة ألمٍصىِة وكوت من اًعرنة اًـسىًص ىل ٕاثص ُشٍ اذلاذزة كاذث اًلواث اًححًص

ي  1حبمةل اهخلامِة ؿىل مسًية اًفَوخة تخازخ  ووكـت فهيا بٔثضؽ حصامئ اذلصة من كدي اـلسهَني وثسمري ألؾَان  6111بٔفًص

                                                           
1
ة وألمٌَة ضف ضوء اًلاهون اصلويل إلوساين، مًضو  -  َة ارلاظة، اًـسىًص زاث اذلَيب فِعي ٕاايذ فصح ػل، مسؤوًَة اصلوةل ؾن اىهتااكث اًعراكث اصلًو

 .04، تريوث، ض6105اذللوكِة: اًعحـة ألوىل،

2
ة، ض 6101ًست، ذون ظحـة ٔبَلسي توسًية امٌة، بًَٓاث ثيفِش اًلاهون اصلويل إلوساين، ذاز ادلامـة ادلس -   12، إلسىٌسًز



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 171 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

شا ما حـي "تول جصميو" اذلامك اـلس ين ٌَـصاق بٔزياء الاحذالل بٔن ًعسز مصسوما كدي دصوخَ من اًـصاق تخازخ اـلسهَة، ُو

ني وألمٌَني ضف ُشٍ اًعراكث من اقلاهكة ؾن ادلصامئ اًيت  03حتت زرف  6111حوان  64 تخحعني اـلخـاكسٍن اًـسىًص

ا ضف اًـصاق ازحىدُو
1

. 

ثوخس بًٔامن ًسفؽ ًِا، وًىن حتول خسًس  وؿىل اًصمغ من بٔن ُشٍ اًعراكث مثَت اًعوزت ادلسًست ٌَمصحزكة ادلسذ

ودعري ظصبٔ ؿىل ظحَـة معَِا، ٕارا ؾل ًـس لك حٌوذُا وضحاظِا من ألخاهة فلس بٔظححت ثضم ضف ًواهئا الٓن ضحاظا 

ألمٍصىِة اًيت  Militury professional resourees incorprated (MPRI)وحٌوذا من مواظيهيا ضف رشنة 

2س ية ضف ادلُش ألمٍصيك 61ػفني اـلَساهَني وهحاز اًضحاظ ذمن صلهيم ذربت ثخجاوس ثـاكسث مؽ اًـسًس من اـلو 
وبٔمام 

اهدضاز واسذايذ ؿسذ ُشٍ اًعراكث، احرتام اًيلاص تني اًفلِاء حول رضوزت وحوذُا ثضلك ؿام وذوزُا ضف اًزناؿاث 

رسًة مؤدصا مبحاذزت حصسم ٕاىل ثـٍزز اـلسَحة ثضلك ذاض، ٕاىل خاهة حماولث اذلواز ُشٍ كامت وسازت ارلازحِة اًسوٌ 

احرتام اًلاهون اصلويل الاوساين واكرتحت تـغ اًس حي ٌَخـامي مؽ ُشٍ اًلضَة مؽ حزاًس الٔس ئةل اـلعصوحة ثضبٔن ماَُة 

َة ٌَعََة ألمحص  اًلواؿس اًيت حتنك سَوك ُشٍ اًعراكث ضف حاةل اًزناغ اـلسَح، وثـَق اـلسدضازت اًلاهوهَة ٌَجية اصلًو

ة وألمٌَة ارلاظة ضف تضلان ثـاين اًزناؿاث ٕامي اهوًال ص َازا قَالزذ كادةل بٔن "سخة اًخواخس اـلزتاًس ٌَعراكث اًـسىًص

اـلسَحة مبا ضف رعل الاحذالل، اؾخلس بٔهَ كس ٍىون من اـلفِس اًحسء ضف معََة حواز وثفىري تني اصلول ثضبٔن اًلواؿس 

عواث اًيت جس خعَؽ اصلوةل اختارُا من بٔخي ثـٍزز الاحرتام اًلاهون اصلويل اًلاهوهَة اـلخعحلة ومن صبٔ رعل بٔن ٌضمي ارل

الاوساين من ظصف اًعراكث" وُو كامئ ابًوزكة ضف وزَلة موهرتو

. 

ة وألمٌَة َة ارلاظة، اًـسىًص ف اًعراكث اصلًو  اـلعَة اًثاين: ثـًص

ف اًعراكث ارلاظة اً  ة وألمٌَة حىت ل ٍاكذ ٌس خزسم ًِشٍ ادذَف اًفلِاء اًلاهون اصلويل ثضبٔن ٕاجياذ ثـًص ـسىًص

اًعراكث مععَح وبٔحس مذفق ؿَََ وؾيس كصاءت ؾيوان ُشٍ اًعراكث ًخضح ًيا ٌَوُةل الٔوىل بٔهيا ٔبمام هوؿني من 

ة ارلاظة   private military companiesاًعراكث، ٔبظَق ؿَهيٌل بٔكَة اًحاحثني جسمَخني ألوىل اًعراكث اًـسىًص

                                                           
1
 .12ٔبَلسي توسًية ٔبمٌة، هفس اـلصحؽ اًساتق، ض - 

2
 .05فِعة ٕاايذ فصح ػل، هفس اـلصحؽ اًساتق، ض - 


َة واـلٌلزساث اًسَمَة ٌضلول راث اًعةل تـمََاث اًعراك -  ة وألمٌَة وزَلة موهرتو ويه وزَلة "كري مَزمة" ثخـَق ابلًزتاماث اًلاهوهَة اصلًو ث اًـسىًص

َة اًوحِست اـلخـَلة هبشٍ اًعراكث تـس زفغ 6114سخمترب  03ارلاظة ٔبزياء اًزناغ اـلسَحؼ وكس وكـت اًوزَلة ضف  ، وثـخرب اًوزَلة اـلشهوزت، اًوزَلة اصلًو

َة ذاظة ظصهحا جمَس اذللوق الاوسان ثضبٔن  عاهَا معروغ مـاُست ذًو  ثيؼمي معي ُشٍ اًعراكث.اًولايث اـلخحست ألمٍصىِة وجًص

 ، مًضوز ؿىل اـلوكؽ الاًىرتوين6101سخمترب  02ٔبهؼص اـللال )سوزاي ثعاًة إبحصاءاث زاذؿة ضس اًعراكث ألمٌَة( مفىصت إلسالم 

/2010/09/16/106965.html)http://www.(s/ammemo.a/)akhbar/arab(14/05/2011)اصلدول  اتزخ.  

http://www.(s/ammemo.a/)akhbar/arab/2010/09/16/106965.html)تاريخ
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(PMCS) اًعراكث ألمٌَة ارلاظة  واًثاهَةPrivate security companies (PSCS)  وٕاساء ُشا اًامتٍز اطلي

 اندضٍ اًحـغ، جنس ًزاما ؿََيا اًخـصط ٕاىل لك هنا ٌَوظول ٕاىل حتسًس اـلععَح واًخـًصف اـلياسة.

ة ارلاظة: (0 ف اًعراكث اًـسىًص  ثـًص

ة اًـسىصي ٔبو اًـمََاث ( تبهٔنا "اًعراكث اًيت ثلسم ذسماث بٔ Brooksؾصفِا اًفلَِ ) نرث فـاًَة، مثي اًخسًز

ة اًِجومِة ًلك من اصلول ٔبو اـليؼٌلث اصلوًَة مثي الدٔم اـلخحست" اًـسىًص
1

ؾصفِا تبهٔنا "ؾحازت ؾن  (singer)بٔما اًفلَِ 

ة مذرععة ضف ثلسمي ذسماث رميَة مصثحعة ازثحاظا وزَلا ابذلصة، ومتثي ثعوزا ـلٌلزسة كسمية ثسؾى اـلصحزكة  رشاكث جتاًز

ة،  ة بٔن ثلسم ٍلوؿة واسـة من ارلسماث، نخوفري اـلِازاث اًـسىًص بٔو ) الة اذلصوة( وميىن ًِشٍ اًَِئاث الاؾخحاًز

ة اًلواث  وٕاحصاء معََاث كذاًَة حىذَىِة، واًخرعَط الاسرتاثَجي والاس خرحازاث واًـمََاث واصلمع اٌَوحس يت وثسًز

واـلساؿست اًخلٌَة ...ٕاخل.
2

  

ة ٌَـمالء، بٔما اصلن  خوز حسن اذلاح ؿىل بٔمحس فلس ؾصفِا تبهٔنا "رشاكث اًخلسم ٍلوؿة من ارلسماث اًـسىًص

وجسـى ٌَخبٔزري اًـسىصي ضف اـلَسان، وجضازك ضف اًـمََاث اًـسادَة"
3

 

( ُشٍ اًعراكث تبهٔنا "رشنة ثوفص ذسماث بٔمٌَة سَحَة ضف Brooksثـًصف اًعراكث ألمٌَة ارلاظة: ؾصفِا ) (6

بٔماهن اًزناغ ارلعصت خسا" تُئاث بٔو
4

 

 ضف حني ؾصفِا اصلنخوز حسن اذلاح ؿًل بٔمحس تبهٔنا "رشاكث ثلسم ذسماث بٔمٌَة ذفاؾَة سلاًة ألفصاذ واـلمخَاكث"

( فلس ؾصفِاGoddardبٔما اًصادس )
1

ة ٌَىِاانث اًوظيَة  تبهٔنا "رشاكث مسهَة مذرععة ضف ثلسمي ؾلوذ ذسماث جتاًز

فصاذ واـلمخَاكث إلوساهَة واًعياؾَة ضف ٕاظاز كواؿس اًلاهون اًوظين اـلـمول هبا"وألحٌحَة، تلعس حٌلًة الٔ 
2

. 

                                                           
1
 -  Doug Brooks « Messiatis or Mercenaries ? The futur of international private military services » international 

peace keeping. Vol 7 n°04 winter 2000, pp,134-135. 

2
 - P.W.Singer, « the private military industry and iraq : what have we leaned and where to next ? », (D.C.A.F), 

Geneva, November 2004, p.1. 

Private military firms, or PMFs, are dfined as business providers of Professional service that are intricately linked 

to warfare. PMFs are the corporate evolution of the age-old practice of mercenaries. As opposed to individual 

« dogs of war », they are corporate bodies that can offer a wider range of services. They specialize in the provision 

of military skills, conducting tactical combat operations, strategic planning, intelligence, operational and logistics 

support, troopp, training, and technical assistance ». 

3
  .05حسن اذلاح ٔبمحس، اـلصحؽ اًساتق، ض -

4
  - D. Book.Op. cit. P. 129 
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ة ارلاظة  فاث واـلِام ٌَعراكث اًـسىًص ، اًيت (pscs)واًعراكث ألمٌَة ارلاظة  (PMCS)ًخضح ًيا من اًخـًص

 ثـصضيا ًِا بٔن ُياك وخَ ادذالف من هجة ووخَ ثساذي من هجة بٔدصى.

ف فهيا ضف اـلععَحاث اًيت اس خزسمت ٌضللةل ؿىل ُشٍ اًعراكث فذازت ًلال ؾهنا رشاكث ًخجىل وخَ الادذال

ة، ومصت اثًثة رشاكث مذـسذت ادلًس َة مسهَة وظوزا رشاكث جتاًز
3

. 

بٔما وخَ اًخساذي فِربس ضف ألوضعة بٔو اـلِام اًيت ثؤذهيا ُشٍ اًعراكث ٕار ل ثوخس دعوظ فاظةل تني ارلسماث 

َني ضف سوٌرسا ؾيس اًيت ثلسرما لك  شا ما ذفؽ اـلعرؿني اصلًو ة ارلاظة واًعراكث ألمٌَة ارلاظة ُو من اًعراكث اًـسىًص

ة ارلاظة واًعراكث الامٌَة ارلاظة فلس ضف  ف موحس ًلك من اًعراكث اًـسىًص ظَاكة )وزَلة موهرتو(، ٕاىل ًيب ثـًص

ة ذاظة ثلسم ارلس51اـلاذت  لة اًيت ثعف /بٔ من اٍمتَِس "تبهٔنا هَاانث جتاًز ة ؤبمٌَة ترصف اًيؼص ؾن اًعًص ماث ؾسىًص

ة وألمٌَة توخَ ذاض ثوفري اذلصاسة واسلاًة اـلسَحخني ًٔلصزاض واـلمخَاكث هبا هفسِا وجضمي ارلسماث اًـسىًص
4

. 

ة بٔو ٔبمٌَة ٔلقصاط  ومن ٍلي ما هلسم هؤًس اًخـًصف اطلي ؾصفِا تبهٔنا رشاكث ذوًَة ذاظة ثؤذي ذسماث ؾسىًص

ا من ادلِاث.جتاز  َة واـليؼٌلث كري اذلىومِة وكرُي  ًة ـلن ًعَهبا من اصلول واـلؤسساث واـليؼٌلث اصلًو

ة وألمٌَة ارلاظة" ل ًـىس حلِلة اًًضاظ اصلويل اطلي  بٔما من حِر اـلععَح بٔن ثـحري "اًعراكث اًـسىًص

 ثلوم تَ ُشٍ اًعراكث من اًياحِة اًلاهوهَة ورعل من انحِخني ٌُل:

 ح ًسل تبٔهيا بٔمام حصنة وظيَة متازش وضاظِا ضف حسوذ ٕاكَميِا.اـلععَ . بٔ 

ا رشاكث مذـسذت ادلًس َة فِيي ثؤسس ضف ذوةل وميخس وضاظِا ٕاىل بٔنرث من ذوةل وًـي ما ًؤنس  . ة ُياك من اؾخرُب

ُشا اًعصخ بٔن وزَلة "موهرتو" راهتا ؾل ثشهص وحوذ فصوغ ًِشٍ اًعراكث وًِشا جية ٕادضاغ ُشٍ اًعراكث 

اث اصلوًَة راث اًعةل ابًعراكث اصلوًَة ارلاظة، وثبٔسُسا  ؿىل رعل ىصذح جسمَة )اًعراكث اصلوًَة ًالثفاكِ

ة وألمٌَة(.   ارلاظة، اًـسىًص

ة وألمٌَة ضف ػي بٔحاكم اًلاهون اصلويل إلوساين.  اـلححر اًثاين: اًوضؽ اًلاهوين ـللاثًل اًعراكث اًـسىًص

                                                                                                                                                                                     
1
 .61حسن اذلاح ٔبمحس، اـلصحؽ اًساتق، ض - 

2
 - Majors s Goddard , « the private military, Alegitimate, international with in Modern comflict” 

3
ن ؤبساًَة اًًضاظ( مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، تريوث، ًحيان،  -  س َلس ؿًل، اًعرنة اـلخـسذت ادلًس َة بًَٓة اًخىٍو  .11-11، ض6115ذًز

4
 .55فِعي ٔبايذ فصح ػل، هفس اـلصحؽ اًساتق، ض - 
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ة اًلاهوهَة واـلـامةل اًيت ثلذضهيا بٔحاكم اًلاهون اصلويل إلوساين وخسانُا حمتثي ٕارا ثبٔمَيا اًفئاث اـلس هتسفة ابسلاً

 ضف اًفئاث الٓثَة:

 ادلصىح واـلصىض من اًلواث اـلسَحة ضف اـلَسان. 

 ادلصىح واـلصىض من اًلواث اـلسَحة ضف اًححاز. 

 بٔزسى اذلصة. 

 اـلسهَني. 

ا اـلععَح تسل ؾن مععَح )اقلازتون( وهؼصا ـلا صاُسثَ واًفئاث اًثالج ألوىل ثًمتي ٕاىل اـللاثَني وحي ُش

ة وألمٌَة ٌَلِام مبِام اكن من اًعحَـي  اًزناؿاث اـلسَحة من ثـاكس نثري من اصلول مؽ اًعراكث اصلوًَة ارلاظة، اًـسىًص

ة والٔمٌَة ٌضلول، واحذاكك اـلحارش ٔلفصاذُا مؽ بٔصزاض حيمهيم اًلاهو ن اصلويل إلوساين وؿَََ بٔن ثؤذهيا ألهجزت اًـسىًص

 اًسؤال ًعصخ ضف ُشا اًعسذ ُي ًـس بٔفصاذ ُشٍ اًعراكث ملاثَون ضف هعاق اًلاهون اصلويل إلوساين؟

 وًإلخاتة ؾن ُشا اًسؤال لتس ؿََيا اًخـصط ٕاىل اًـيادض الٓثَة وفق اـلعَحني الٓثَني:

ة وألمٌَةاـلعَة ألول:مسى اهعحاق وظف اـللاثي ؿىل بٔفصاذ اًعراكث اصلوً   َة ارلاظة، اًـسىًص

خني اكهخا ثخجاوابن حتسًس وضؽ اـللاثي ضف بٔوزواب ضف اًيعف اًثاين من اًلصن  حاول كاهون لُاي اًخوفِق تني هؼًص

اـلايض، زفن هجة جنس موكف اصلول اًىدريت ًخزَط ضف حرص اـللاثَني ضف بٔفصاذ اًلواث اـلسَحة اًيؼامِة، ومن هجة 

اًعلريت جسـى ٕاىل ثوس َؽ اًيعاق اًلاهوين حىت ٌضمي بًٔضا مجَؽ بٔفصاذ اـللاومةبٔدصى جنس بٔن اصلول 
1

واكن اًخـازط تني 

ة، اًعاذزت ؿام  ن اًساتلة ًالحئة لُاي حول اذلصة اًرًب واـلـسةل ؿام  0455اـلوكفني سخدا ضف فضي حماولث اًخسٍو

ة اـلشهوزت تضم فئاث ؾل حىن مضموةل توظف ، ومبربز اًزمن رُة كاهون حٌَف ٕاىل بٔتـس ما هعت ؿَََ اًالحئ0513

اـللاثَني فلس مٌحت اًفلصت )بٔ( من اـلاذت اًصاتـة لثفاكِة حٌَف اًثاًثة "مـامةل بٔسري اذلصة" ٕاىل س خة فئاث، وتعسوز 

 .0515اـلَحق ابثفاكِاث حٌَف ًـام  0533اًربوثوهول إلضاضف ألول ًـام 

مٌَ ؿىل اهَ: "ثخىون اًلواث اـلسَحة  15ت اًفلصت)بٔ( من اـلاذت حسذث ظادفة اـللاثَني ثضلك واحض فلس هع

ًعصضف اًزناغ من اكفة اًلواث اـلسَحة وافلموؿاث واًوحساث اًيؼامِة اًيت حىون حتت كِاذت مسؤوةل ؾن سَوك 

( 1صت )مصؤوس هيا كدي رعل اًعصف حىت ًو اكن رعل اًىصف ذمثال حبىومة بٔو سَعة ل ًـرتف ارلعم هبا نٌل هعت اًفل

مٌَ ؿىل بٔن "اـلسين يه ٔبي رسط ل ًًمتي ٕاىل فئة من فئاث ألصزاض اـلضاز ٕاٍهيا ضف اًحيوذ ألول،  11من اـلاذت 

                                                           
1
َة ٌَعََة الٔمحص، ؿامص اًزمايل، مس -   .15، ثووس، ض0553ذي ٕاىل كاهون اصلويل الاوساين، مًضوزاث اـلـِس اًـصيب ذللوق اًًسان واٌَجية اصلًو
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اًثاين، اًثاًر، اًساذش من اًفلصت )بٔ( من اـلاذت اًصاتـة من الثفاكِة اًثاًثة وؾيس ازلؽ تني ُشٍ اـلواذ ًحني ًيا بٔن ظادفة 

 فئاث ويه:اـللاثَني ثخىون من ٔبزتؽ 

بٔفصاذ اًلواث اـلسَحة واـلَُض َاث ٔبو اًوحساث اـلخعوؿة اًيت جضلك حزءا من ُشٍ اًلواث اـلسَحة ٔلحس بٔفصاذ  -0

 بٔظصاف اًزناغ.

بٔفصاذ اـلَُض َاث ألدصى واًوحساث اـلخعوؿة ألدصى، مبن فهيم بٔؾضاء حصنة اـللاومة اـليؼمة، اطلٍن ًًمتون ٕاىل  -6

 ذاذي بٔو ذازح ٕاكَميِم حىت وًو اكن ُشا إلكَمي حمخال.   ظصف بٔحس بٔظصاف اًزناغ وًـمَون

 بٔفصاذ اًلواث اـلسَحة اًيؼامِة اطلي ًـَيون ولهئم ذلىومة ٔبو سَعة ل ثـرتف هبا اصلوةل ادلاُزت. -5

ة  -1 ساكن ألزايض كري اقلخةل اطلٍن حيمَون اًسالخ من ثَلاء بٔهفسِم ؾيس اكرتاة اًـسو ـللاومة اًلواث اًلاًس

ًخوفص هلم اًوكت ًدضىِي وحساث مسَحة هؼامِة، رشًعة بٔن حيمَوا اًسالخ هجصا، بٔن ٍصاؾوا ذون بٔن 

 كواهني اذلصة وؿاذهتا.

ة ًلرتتون من اًفئخني ألوىل  وإبظالؾيا ؿىل ُشٍ اًفئاث ألزتؽ جنس بٔن بٔفصاذ اًعراكث اصلوًَة ارلاظة، ألمٌَة واًـسىًص

 اًفصوق تُهنم. واًثاهَة، وثبٔسُسا ؿىل رعل حناول اس خزالض

من اًربوثوهول إلضاضف ألول  15بٔن اـللاثَني بٔساش ًدضلكون من بٔفصاذ اًلواث اـلسَحة ٌضلول وفق هط اـلاذت  

وطلعل هط اًفلصت )بٔ( من اـلاذت اًصاتـة لثفاكِة حٌَف اًثاًثة  0515اـلَحق ابثفاكِاث حٌَف ًـام  0533ًـام 

 .0510ًـام 

ُشٍ اًعراكث ًفرتط ٕاظالق وظف اـللاثي ؿَهيم ٕال ؿىل بٔوًئم اطلٍن وؿَََ وس خزَط ذما س حق بٔفصاذ 

جس خزسرمم اصلول، تُامن جنس اًلاهون اصلويل إلوساين واحض ضف اؾخحاز بٔفصاذ اًلواث اـلسَحة صلوةل ما ملاثَني سايذت ؿىل 

يَة، وضف قَاة بٔي كاهون وظين رعل ثحلى مسبةٔل بٔفصاذ اًلواث اـلسَحة من ادذعاض اًيؼام اًلاهوين اصلاذًل ٌضلوةل اـلـ 

ل ٍىون ُياك سخِي واحض ًخحسًس اًؼصوف اًيت ميىن فهيا اؾخحاز بٔفصاذ ُشٍ اًعراكث من بٔفصاذ اًلواث اـلسَحة بٔو 

ة بٔو بٔمٌَة إبجصام ؾلس مؽ  اـلَُض َاث ووحساث اـلخعوؿني اًيت جضلك حزءا من ُشٍ اًلواث، فمبجصذ كِام رشنة ؾسىًص

اؿساث ًلواهتا اـلسَحة فٕان ُشا ل ًـس ضف حس راثَ واكـة حامسةٕاحسى اصلول ًخلسمي مس
1

فألمص ًخعَة ؿالكة اهامتء بٔنرث 

شا هعت ؿَََ اًفلصت ) "ٕارا مضت  0533من اًربوثوهول إلضاضف ألول ًـام  15( من اـلاذت 15زمسَة من جمصذ اًخـاكس ُو

ة ملكفة فصط ا حرتام اًلاهون، وحة ؿَََ ٕادعاز بٔظصاف اًزناغ اًلواث اـلسَحة ًعصف ضف اًزناغ َُئة ص حَ ؾسىًص

شا ٌضري تبٔن اًلاهون اصلويل إلوساين ؿىل اًصمغ من ثوكـَ مسبةٔل اًخجيَس واًدسجَي ضف اًلواث  ألدصى تشعل" ُو

                                                           
1
 .066فِعي ٕاايذ فصح ػل، هفس اـلصحؽ اًساتق، ض - 
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اـلسَحة يه مسبةٔل ثخـَق ابًلاهون اصلاذًل، فٕاهَ ًفصط بٔن ٍىون اًضم مـَيا تني ألظصاف اـلسَحة ٕلحسى اصلول حيي 

 اًلضااي اًخيؼميَة ول ًـسذ ُياك بٔي مضلكة وفلا ٌَلاهون اصلويل إلوساين. مجَؽ

ة وألمٌَة َة ارلاظة، اًـسىًص  اـلعَة اًثاين: مسى اهعحاق وظف اـللاثي ؿىل بٔفصاذ اًعراكث اصلًو

ة وألمٌَة ؿىل اًدساؤل ؾ ٌل ٕارا بٔفصاذُا كاًحا ما ثرتنز اـلياكضاث اًلاهوهَة حول اًعراكث اصلوًَة ارلاظة، اًـسىًص

إلخاتة ؿىل ُشا لتس من ثـًصف ورشوظ اـلصحزكة وٕاماكهَة ثوافص اًعروظ اـلصحزكة ضف بٔفصاذ ُشٍ  ًـسون مصحزكة بٔم ل، ًو

 اًعراكث.

ف اـلصحزكة ضف ػي بٔحاكم اًلاهون اصلويل إلوساين.  بٔول: ثـًص

ٍن ًسافـون ؾهنا، ورعل ٔلن اصلفاغ ؾن اًوضؽ اًعحَـي ان مواظين اصلوةل ضم اطلٍن ًخىون مهنم خُضِا، وضم اطل

اًوظن ُو ذفاغ ؾن بٔمٌَ وبٔماهة، ومعاذلَ اًـََا ومداذدَ وحصازَ وحضازثَ، ذما ًلذيض بٔن ٍىون اـلسافؽ ؾيَ ذمن ًسًيون 

 ابًولء هل، ول ًخحلق رعل ٕال ابًًس حة ـلواظيََ.

لصرتاك مؽ كواهتا اـلسَحة وكس ٍىون ٕال بٔهَ كس حيسج بٔن ٌضازك تـغ ألصزاض ضف اصلفاغ ؾن ذوةل بٔدصى اب

رعل تياء ؿىل زقحة ذوٍهتم، سواء اكن رعل حلكَفا هلم بٔو حبثا هلم ؿىل اًخعوغ ضف ظفوف خُش اصلوةل ألدصى، وكس 

ٍصحؽ رعل ٕاىل بٔن اذلصة اًيت ختوضِا اصلوةل ألدصى حصة معروؿة ضف ٕاظاز اصلفاغ ؾن اًيفس، بٔو ضف ٕاظاز ألمن 

 ازلاؾي.

ون اصرتاك ألصزاض ضف ظفوف خُش ذوةل ٔبحٌحَة مصذٍ ٕاميان ُؤلء ألفصاذ تـساةل اًلضَة اًيت وكس ٍى

ًسافـون ؾهنا، نٌل ُو اذلال ضف ثعوغ افلاُسٍن اـلسَمني ابًلذال مؽ افلاُسٍن ألفلان ٔبزياء اًوحوذ اًسوفَِيت ضف 

ي ػل، وبٔهنم معاًحون رشؿا ابصلفاغ ؾن ٔبزط اـلسَمني بٔفلاوس خان ٕامياان مهنم تبٔن اًلذال ضف ُشٍ اذلاةل ُو هجاذ ضف سخِ

وؾلِسهتم ول ًحلون من رعل ٕال ٔبذاء واحهبم اطلي متَهل ؿَهيم ؾلِسهتم إلسالمِة مـخرٍبن اـلوث ضف ُشٍ اذلصة
1

. 

 اثهَا: اـلفِوم اًلاهوين ٌَمصحزكة ؿىل ضوء بٔحاكم اًلاهون اصلويل إلوساين

من فلصثني بٔولٌُل تـسم مٌح اـلصحزكة ظفة اـللاثي، بٔو سري  0533هول ألول س ية ( من اًربوثو13ثخىون اـلاذت )

ف اـلصحزكة ويه س خة:  اذلصة، وحتسذ اثىهيٌل رشوظ ثـًص

 جيصي جتيَس دعَعا، حمََا بٔو ضف ارلازح، ًَلاثي ضف ىزاغ مسَح. - بٔ 

                                                           
1

ة،  -  000،006، ض 6100َلس فِاذ اًضالصلت، اًلاهون اصلويل الاوساين، مًضبٔت اـلـازف، إلسىٌسًز
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 ٌضازك فـال ومدارشت ضف ألؾٌلل اًـسادَة. - ة

حشل هل فـال من كدي ظصف حيفٍز بٔساسا ٕاىل الاصرتاك ضف ألؾ - ث ٌلل اًـسادَة، اًصقحة ضف حتلِق ملمن رسيص، ًو

ضف اًزناغ ٔبو هَاتة ؾيَ وؿس تخـوًغ ماكذي ًخجاوس إبفصاظ ما ًوؿس تَ اـللاثَون روو اًصثة واًوػادف 

 اـلٌلزةل ضف اًلواث اـلسَحة طلعل اًعصف بٔو ما ًسفؽ هلم.

 َمي ٌس َعص ؿَََ بٔحس ٔبظصاف اًزناغ.وًُس من زؿااي ظصف ضف اًزناغ ول مذوظيا إبك - ج

 ًُس ؾضوا ضف اًلواث اـلسَحة ٔلحس بٔظصاف اًزناغ. - ح

وًُس موفسا ضف رممة زمسَة من كدي ذوةل ًُست ظصفا ضف اًزناغ توظفَ ؾضوا ضف كواهتا اـلسَحة - خ
1

. 

ػ ُشا اًعرظ فٕان ثعحَلَ جيـَيا ٔبمام ثفصكة كري مربزت تني بٔصزاض ًًمتون ٕاىل خًس َاث خمخَفة من صبهٔنا بٔن ثفص 

من حوكخَ. فٕارا اس خعصذان ضف الاسدضِاذ مبا حيسج ضف اًـصاق، جمسان بٔن ُشا الاصرتاظ اـلخـَق ابدلًس َة ًـين بٔن 

َة  مواظيا من زؿااي اًولايث اـلخحست كس ًـمي حٌحا ٕاىل حٌة مؽ بٔحس زؿااي ذوةل ص ًَل هكوػفني ضف هفس اًعراكث اصلًو

ة وألمٌَة، ًـمال لك مواظن اًولايث ارلاظة، اًـسىًص ، ًو لومان ابًًضاظ راثَ جلك حشافرٍي ن مبلذىض هفس اًـلس، ًو

اـلخحست ًن ًـخرب ؾيسدش مصحزكا تُامن ًـخرب اـلواظن اًض ًَل مصحزكا. ومن اًواحض بٔهَ ًُس ُياك سخة ًربز جتصمي سَوك 

بٔحس اًضرعني ذون الٓدص
2

. 

اًلواث اـلسَحة ٔلحس بٔظصاف اًزناغ( ففي اؾخلاذان ابًًس حة ٕاىل اًعرظ ارلامس )بٔل ٍىون اًضرط ؾضوا ضف 

بٔن ُشا اًعرظ مذوافص ضف اًلاًة، رعل ٔلن اًس َاساث اًيت ثلف وزاء اس خزسام ُشٍ اًعراكث، اـلمتثةل تخرفِغ ؿسذ 

ا، جتـي معََة ذمج ُشٍ اًعراكث ضف اًلواث اـلسَحة، ًخعحح حزءا مهنا، بٔمصا تـَس الاحامتل،  ٕال اًلواث اـلسَحة وكرُي

 بٔهَ ًُس مبس خحَي.

بٔما اًعرظ اًساذش وألذري )ًُس موفسا ضف رممة زمسَة من كدي ذوةل ًُست ظصافا ضف اًزناغ( فٕاهيا ىصحؽ وحوذٍ 

ضف اًعراكث اًـامةل ضف اًـصاق، رعل ٔلن حىومة حٌوة افًصلا ؾل حصسي حٌوذُا اًفِجَني بٔو حٌوذُا اًساتلني ٕاىل 

 ة زمسَة، فِم ٌس هتسفون اًصحب اـلاذي، ًُس ٕال.اًـصاق، ؿىل سخِي اـلثال، ضف رمم

ة وألمٌَة، من انحِة اؾخحازضم  خنَط ذما ثلسم ان بٔي اس خًذاح ًخـَق مبوػفي اًعراكث اصلوًَة ارلاظة، اًـسىًص

مصحزكة، سواء مبوحة اًلاهون اصلويل إلوساين بٔم اًعىوك اصلوًَة ألدصى، ًخعَة ثلٍصصا فصذاي ؿىل بٔساش لك حاةل 

حست. فٕارا اكهت اًعروظ اًس خة ٌَمصحزكة ثيعحق ؿىل تـغ بٔفصاذ ُشٍ اًعراكث ضف حالث مـَية، فِيي ابـللاتي ؿىل 

عاهَني اًـامَني ضف مثي ُشٍ  ثحلى ؿسمية اًفادست ٔكذات ثيؼميَة ضف حالث بٔدصى ًلٓلف من اـلواظيني ألمٍصىِني واًرًب

                                                           
1
 .0515اـلَحق ابثفاكِاث حٌَف ًـام  0533( من اًربوثوهول إلضاضف ألول ًـام 13م ) - 

2
 .001فِعي ٕاايذ فصح ػل، هفس اـلصحؽ اًساتق، ض  - 
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ف اـلصح شا اًـامي وحسٍ جيـي ثـًص زكة فري اكف هوس َةل من وسادي اًس َعصت ٔبو اًخيؼمي ظياؿة ُشٍ اًعراكث بًٔضا، ُو

 اًعراكث.    

ة وألمٌَة  اثًثا: ٔبماكهَة ثوافص رشوظ اـلصحزكة ضف بٔفصاذ اًعراكث اصلويل ارلاظة اًـسىًص

اثضح ًيا من بٔحاكم اًلاهون اصلويل إلوساين بٔهَ ًَزم ٕلظحاػ ظفة اـلصحزكة ؿىل بٔي رسط ٌعرك ضف اًزناغ 

ح، احامتغ ؿست رشوظ ومن اًعـة نٌل ُو مـصوف من اًياحِة اًـمََة اسدِفاء ُشٍ اًعروظ مجَـا، ولتس من اـلسَ

ف اـلصحزكة ضف اـلاذت  اـلشهوزت بٔهفا ٍصحىز ؿىل ألصزاض اًعحَـَني وًُس ؿىل بٔصزاض  13اـلالحؼة نيلعة بٔن ثـًص

ني وؿىل ُشا زفن جية بٔن ٌس خوضف اًعروظ ضم بٔفصاذ ُش ٍ اًعراكث وًُس اًعراكثالاؾخحاًز
1

. 

ابًًس حة ٕاىل اًعرظ ألول )جتيَس اًضرط دعَعا حمََا ٔبو ضف ارلازح ًَلاثي ضف ىزاغ مسَح هـخلس بٔهَ ًيعحق 

ة وألمٌَة، رعل بٔهنم حٌسوا ٌَلذال ومن ألمثةل ؿىل رعل احذالل اًـصاق  ؿىل بٔفصاذ اًعراكث اصلوًَة ارلاظة اًـسىًص

ا اًعرظ ٌَحسًر ؾن وهجة هؼص اًعرنة من انحِة اؾخحاز هفسِا جميست ٌَلذال ٔبم ل ول ، فال جمال ؾيس حبر ُش6115

ة اًعارف ًُس  و اكن ُسف اًلادس ُو ثسًز بٔطمَة ـلا ًيط ؿَََ اًـلس اـلربم تني اًعرنة واصلوةل اًعصف ضف اًزناغ وحىت ًو

 ٕال فاـلِم ُو اًـمي اًفـًل اطلي ًلوم تَ بٔفصاذ ُشٍ اًعراكث.

 خيط اًعرظ اًثاين )بٔن ٌضازك اًضرط فـال ومدارشت ضف الاؾٌلل اًـسادَة( فال جنس ٔبي مضلكة ضف بٔما فامي

 حتلِلَ ماذامت رمام ُشٍ اًعراكث جس خسؾي توضوخ مضازنهتم اـلحارشت ضف اًـمََاث اًـسادَة ابمس احس ٔبظصاف اًزناغ.

ضف اًزناغ اـلسَح، ًخجاوس ما ًوؿس  واًعرظ اًثاًر )زقحة اًضرط ضف اذلعول ؿىل ملمن رسط ملاتي مضازنة

تَ اـللاثَون رو اًصثة واًوػادف اـلٌلزةل ضف اًلواث اـلسَحة طلعل اًعصف( جنسٍ مذحللا تعوزت ل ثسغ جمال ٌَضم، ففي 

ذولز ضف اًَوم اًواحس. بٔي ًخجاوس جىثري ما ًخلاضاٍ  6111اًـصاق ًخلاىض اـلوػف ضف ُشٍ اًعراكث مدَلا ًعي ٕاىل 

ضف اًلواث اـلسَحة ألمٍصىِةهؼرٍي 
2

. 

وابًًس حة ٌَعرظ اًصاتؽ )ل ٍىون اًضرط اـلـفى من زؿااي ظصف ضف ىزاغ ول مذوظيا ضف اكَمي ٌس َعص ؿَََ بٔحس 

 بٔظصاف اًزناغ(.
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 .06فِعي ٕاايذ فصح ػل، هفس اـلصحؽ اًساتق، ض - 

2
 .001فِعي ٕاايذ فصح ػل، هفس اـلصحؽ اًساتق، ض - 
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اثضح ًيا جبالء من ذالل ذزاسة اـلوضوغ بٔن ارلوط ضف قٌلٍز ًُس ابٔلمص اًِني ٕال بٔهيا حاوًيا كسز اـلس خعاغ 

خاتة ؾن إلصاكًَة اًيت ظصحٌاُا ضف اـللسمة، وبضٔم الاس خًذاخاث اًيت ثوظَيا ٕاٍهيا وٕاتساء تـغ اـللرتحاث اـلخواضـة الٕ 

 اًيت ؾىس بٔن حىون ضف جمال الادذعاض ورعل ؿىل اًيحو اليٓت:

ة وألمٌَة ٕاىل ما تـس اىهتاء اذلصة اًحازذ  ، ففي 0550ت ؿام ثـوذ اًًضبٔت اًفـََة ٌَعراكث اصلوًَة ارلاظة اًـسىًص

ظَلهتا ثضافص ؿامالن بٔوهلٌل وضوء فصاػ ضف سوق ألمن كشى خاهة اًعَة واًـصط، واثىهيا بٔن بٔكَة اصلول 

 اجتِت ٕاىل دعرعة مصافلِا اًضرمة تعوزت ؿامة ضف ٕاصازت ٕاىل هناًة اًـِس الاصرتايك.

ة وألمٌَة وضـِم اًلاهوين مب  َة ارلاظة، اًـسىًص ا هط ٕاىل حس ما ضف ػي ألحاكم بٔن بٔفصاذ اًعراكث اصلًو

اًلاهون اصلويل إلوساين فذازت حتال بٔفـاهلم ٕاىل ذوةل ابؾخحازضم مصحزكة اتتـني ًِا ٕاىل خاهة ظـوتة اهعحاق بٔحاكم 

 اًلاهون اصلويل إلوساين ؿَهيم.

َة ٌَعََة ألمحص، ًيك حيؼى   حاةل ألصزاض رضوزت اؾامتذ مفِوم اـللاثي اًعرؾي اطلي ثياذي تَ اٌَجية اصلًو

اطلٍن ل ًيعحق ؿَهيم وظف اـللاثَني ٔبو اـلصحزكة بٔي ًيك ٌس خوؾة ما ؾل ثيط ؿَََ اثفاكِاث اًلاهون اصلويل 

 إلوساين.
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 اـلصاحؽ :

  ة وألمٌَة( جمةل مصنز الامازاث حسن ؿًل اذلاح بٔمحس، دعرعة ألمن )اصلوز اـلخيايه ٌَعراكث اًـسىًص

  6113، 065سرتاثَجَة، الامازاث: اًـسذ ٌضلزاساث واًححوج الا

  َة ؿامص اًزمايل، مسذي ٕاىل اًلاهون اصلويل إلوساين، مًضوزاث اـلـِس اًـصيب ذللوق إلوسان واٌَجية اصلًو

 ، ثووس، 0553ٌَعََة ألمحص، اًعحـة اًثاهَة، 

  ًة وألمٌَة ضف ضوء فِعي ٕاايذ فصح ػل، مسؤوًَة اصلوةل ؾن اىهتااكث اًعراكث اصلوًَة ارلاظة، ا ـسىًص

 6105اًلاهون اصلويل إلوساين، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة: اًعحـة ألوىل،تريوث،

 ،ة  .6101بَٔلسي توسًية امٌة، بًَٓاث ثيفِش اًلاهون اصلويل إلوساين، ذاز ادلامـة ادلسًست،  إلسىٌسًز

 مًضوز ؿىل 6101سخمترب  02ٕلسالم اـللال )سوزاي ثعاًة إبحصاءاث زاذؿة ضس اًعراكث ألمٌَة( مفىصت ا ،

 اـلوكؽ الاًىرتوين

 http://www.(s/ammemo.a/)akhbar/arab/2010/09/16/106965.html)اصلدول  اتزخ 

(14/05/2011). 

 Doug Brooks « Messiatis or Mercenaries ? The futur of international private 

military services » international peace keeping. Vol 7 n°04 winter 2000 

 P.W.Singer, « the private military industry and iraq : what have we leaned and 

where to next ? », (D.C.A.F), Geneva, November 2004 

 Majors s Goddard , « the private military, Alegitimate, international with in 

Modern comflict” 

  ،س َلس ؿًل، اًعرنة اـلخـسذت ادلًس َة بًَٓة اًخىوٍن وبٔساًَة اًًضاظ( مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، تريوث ذًز

 6115ًحيان، 

  ؿامص اًزمايل، مسذي ٕاىل كاهون اصلويل الاوساين، مًضوزاث اـلـِس اًـصيب ذللوق اًًسان واٌَجية اصلوًَة

 0553ٌَعََة ألمحص،ثووس، 

 ًة، َلس فِاذ اًضالصلت، ا  000،006، ض 6100لاهون اصلويل الاوساين، مًضبٔت اـلـازف، إلسىٌسًز

  0515اـلَحق ابثفاكِاث حٌَف ًـام  0533اًربوثوهول إلضاضف ألول ًـام. 

 

http://www.(s/ammemo.a/)akhbar/arab/2010/09/16/106965.html)تاريخ
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 اًحـس إلكذعاذي ٌَلاهون اـلسين ادلزائصي: اًواكؽ واـلبٔمول.

 اصلنخوز/ ُـين تـحس اٌَعَف ،خامـة سـَست

 ملسمة:

و مٌش ظسوزٍ بٔواسط اًس حـَياث خيضؽ ًـست ًـس اًلاهون اـلسين  بٔحس بضٔم زاكئز اـليؼومة اًلاهوهَة ضف ادلزائص ُو

ا س ية   .6113ثعوزاث مذخاًَة من ذالل ؿست ثـسًالث بٓدُص

فاًلاهون اـلسين ٔكي كاهون خيضؽ ًـوامي ثؤثص فَِ سواء اكهت احامتؾَة بٔو اكذعاذًة، فٕارا اكن اًلاهون اـلسين 

َ ألوىل اكن ًـرب او ٍصاذ هل بٔن ًـرب ؾن ثوهجاث اًسًوًوحِة مـَية ثخجىل فهيا مالمح جممتؽ حسًر ادلزائصي ضف ظوزث

الاس خلالل، فٕاهَ اًَوم جية بٔن ًـرب ملذضَاث خسًست ًـُضِا افلمتؽ ادلزائصي، حمتثي بٔساسا ضف ثلري اًخعوزاث 

 يك.الاكذعاذًة اًيت اكهت سادست ـلست ظوًةل، ذمثةل ضف اًخوخَ الاصرتا

وثحـا طلعل من اًرضوزي حماوةل اًىضف ؾن بٔتـاذ ُشا اًخعوز اذلسًر ٌَمجمتؽ ادلزائصي ضف هَيوهخَ 

 الاكذعاذًة ضف اـليؼومة اًلاهوهَة اذلاهكة هل، واًيت ًـس اًلاهون اـلسين بٔحس بٔجصس بٔمعسهتا. 

اكذعاذًة ًسفؽ ٕاىل رضوزت اًححر  نٌل بٔن اًخوخَ حنو اكذعاذ اًسوق واًخبٔثص تـوـلة كاهوهَة اًخاتـة ًـوـلة بٔدصى

 ؾن ألتـاذ الاكذعاذًة ٌَلاهون اـلسين سواء فامي ُو اكئن وفامي ُو مبٔمول.

ونرتثُة ـلا ثلسم ثربس اذلاخة ٕاىل حبر ماكهة اًحـس ٔبو اًـيرص الاكذعاذي ٌَلاهون اـلسين)مدحر بٔول(، ونشا 

واث حتََي جساضم ضف ظَاكة بٔحاكرما، واًيت ًـس اًخحََي الاصازت ٕاىل ما ٌسوذ اـليؼوماث اًلاهوهَة اذلسًثة  من ٔبذ

 الاكذعاذي ٌَلاهون بٔجصسُا )مدحر اثين(.

 اـلححر ألول: ماكهة اًـيرص إلكذعاذي ضف ٕاظاز كواؿس اًلاهون اـلسين.

فَِ ثخجىل ًـخرب  اًلاهون اـلسين ادلزائصي اضافة ٕاىل هوهَ اًعرًـة اًـامة، واهجة ٌَيؼام اًلاهوين ادلزائصي ولك، ف 

 بٔضم ألسس واـلحاذئ اًلاهوهَة اًيت ٌسـى اـلعرغ ٕاىل حىٌصسِا.

وثحسوا ؿالكة اًلاهون اـلسين ابًـيرص الاكذعاذي بٔو الاكذعاذ وظَست تعفة ؿامة من ذالل احذواء اًلاهون 

ون اـلسين ٕاىل كسمني اـلسين ؿىل اًىثري من ألحاكم اًلاهوهَة راث اًعةل ابلكذعاذ، حِر حصث اًـاذت ؿىل ثلس مي اًلاه
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بٔساس َنْي: كسم ألحوال اًضرعَة وكسم اـلـامالث، اطلي تسوزٍ ًيلسم ٕاىل كسمني ازيني: اذللوق اًـًَِة واذللوق 

اًضرعَة؛ حِر ٍصاذ تلسم اـلـامالث "معَحة راث كمية ماًَة ًلصزُا اًلاهون ٌَفصذ"
1

. 

وا ثس َعة نٌل ثلسم ٕال بٔهنا ؾل حتؼى تدسََط اًضوء ضف كري بٔهَ ٕارا اكهت فىصت زتط الاكذعاذ ابًلاهون اـلسين ثحس

ٕاظاز ُشا اًلاهون، ورعل هدِجة اًيؼصت اًسادست ٕاىل اًلاهون اـلسين نلاهون حٌليئ )معَة بٔول(، ٕال بٔن ُشا ل مييؽ من 

ومداذئ بٔساس َة  اس خلصاء ؿست مؼاُص ٌَحـس الاكذعاذي ٌَلاهون اـلسين)معَة اثين(، واًيت اكن صبهٔنا اًخبٔزري ؿىل مفاُمي

 ًلوم ؿَهيا ُشا اًلاهون)معَة اثًر(.

 خسًَة اًـيرص الاكذعاذي وألذالطف ضف ٕاظاز كواؿس اًلاهون اـلسين. -اـلعَة ألول

ٕانَّ اًفىصت اًسادست صلى اًلاهوهَني بّٔن اًلاهون اـلسين كاهون حٌليئ، هيسف ٕاىل حٌلًة اًعصف اًضـَف ضف 

حِر ثربس خَََّة اًيعوض اًلاهوهَة اصلاةل ؿىل اًـيرص الاذالطف، ؿىل ذالف اًـيرص  اًـالكاث اًلاهوهَة اًيت ًيؼمِا،

 الاكذعاذي ٌَلاهون اـلسين.

ونخفعَي طلعل ثربس ؿست ٔبمثةل ؾن بٔوخَ اسلاًة اـللصزت ضف اًلاهون اـلسين اتخساء من كواؿس ألََُة حٌلًة ٌَلادض 

من اًلاهون اـلسين 11ٕاىل  11من ذالل اـلواذ 
2

ة ؾَوة إلزاذت، دعوظا ما ثـَق ،  ونشعل من ذالل ما ًـصف تيؼًص

مهنا ابًلَط والاهصاٍ واًخسًُس
3

، بٔو من ذالل فصط اًضلكَة ضف تـغ اًـلوذ وـلس اًحَؽ اًوازذ ؿىل اًـلاز، حِر ٍصى 

رصف اـلصاذ ٕاجصامَ تـغ اًفلَ بٔن من تني اًلاايث اًيت كصزث من بٔخَِا ُشٍ اًضلكَة يه ثيخَِ اـلخـاكسٍن ٕاىل دعوزت اًخ

ؿىل رذمِم اـلاًَة
4

 . 

نٌل ًـس من بٔجصس مؼاُص اًحـس اسلايئ ٔبو ألذالطف ًلواؿس اًلاهون اـلسين اسلَة اـللصزت ٌَمسٍن ضف مواهجة اصلائن 

 005من ذالل ما ًـصف تيؼصت اـلُرست، واـلخـَلة مبيح اـلسٍن بٔخال ٌَوفاء، ورعل ضف ؿست هعوض كاهوهَة مثي هط اـلاذت 

اًيت كضت تبٔهَ:'' جيوس ٌَلايض بٔن مييح اـلسٍن بٔخال ٌَوفاء، نٌل جيوس هل بٔن ٍصفغ اًفسخ ٕارا اكن ماؾل ًوف تَ  6فلصت 

من اًلاهون اـلسين اًيت هعت ؿىل بٔهَ:'' ٕارا ثحني  601اـلسٍن كََي ألطمَة ابًًس حة ٕاىل اكمي الاًزتاماث.''، وهط اـلاذت 

                                                           
1

، 6111، ًحيان، 5ضف رشخ اًلاهون اـلسين ادلسًس، معاذز الاًزتام، حزء ٔبول، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، ظ. . ؾحس اًصساق اًس هنوزي، اًوس َط

 001ض.

2
 0531، س ية 34، اـلخضمن اًلاهون اـلسين، اـلـسل واـلمتم، ح زغ 62، اـلؤزد ضف 14-31. ألمص 

3
كذعاذي، ٕار ٔبنَّ ُشا اًـَة ًـس دصوخا ؾن اـلبًٔوف اطلي اس خلى مٌَ اًلاهون . سُمت اًصحوغ ٕاىل ؾَة الاس خلالل صلى اذلسًر ؾن مؼاُص اًـيرص الا

 اـلسين ٔبحاكمَ واـلمتثي ضف اًلاهون اـلسين اًفصويس.

4
 065، ًحيان، ض. 6113.َلس ؿًل ؾحسٍ، ذوز اًضلك ضف اًـلوذ، مًضوزاث ٍسن اذللوكِة،ظحـة ٔبويل، 
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توفادَ ٕال ؾيس اـللسزت بٔو اـلُرست، ؿني اًلايض مِـاذا مٌاس حا ذلَول ألخي، مصاؾَا ضف رعل  من الاًزتام بٔنَّ اـلسٍن ل ًلوم

ط ؿىل اًوفاء ابًزتامَ.''، نٌل كضت اـلاذت  ق م ح  640موازذ اـلسٍن اذلاًَة واـلس خلدةل، مؽ اصرتاظ ؾياًة اًصخي اذلًص

:" جية بٔن ًمت اًوفاء فوز حصثُة الاًزتام هنادَا ضف ر ََّ  مة اـلسٍن، ماؾل ًوخس اثفاق بٔو هط ًليض تلري رعل.تبٔه

كري بٔهَ جيوس ٌَلضات هؼصا ـلصنز اـلسٍن ومصاؿات ٌَحاةل الاكذعاذًة، بٔن مييحوا بٓخال مالمئة ٌَؼصوف ذون بٔن 

ُس ثخجاوس ُشٍ الٓخال مست س ية وبٔن ًوكفوا اًخيفِش، مؽ اتلاء مجَؽ ألموز ؿىل حاًِا.''، ًخضح من ذالل ُشٍ اـلاذت ً 

فلط اًحـس اسلايئ ًِشا اًيط اًلاهوين اـلمتثي ضف حٌلًة مصنز اـلسٍن، تي اذزاح وضـَ الاكذعاذي معَة ًِشٍ اسلاًة، ذون 

 اًيؼص اىل ظاحة اذلق اـلايل اـلمتثي ضف اصلائن. 

رعل ٕاىل نٌل بٔن اًـيرص ألذالطف ًلواؿس اًلاهون اـلسين ؾل ٍىذف إبٍصاذ هعوض كاهوهَة ثسٌي ؿَََ، تي ثـسى 

، خبعوض ثيفِش اًـلس بٔهَ'' 0فلصت  013اًخيعَط ؿىل مداذئ بٔذالكِة ثيؼم اًـالكاث اًلاهوهَة، حِر هعت اـلاذت 

جية ثيفِش اًـلس ظحلا ـلا اص متي ؿَََ وحبسن هَة''
1

. 

ًُس  ابـللاتي من رعل، وٕارا اكن اًحـس ألذالطف ٌَلاهون اـلسين ادلزائصي ٍصجسم توضوخ ضف هعوظَ، فٕان ألمص

نشعل متاما خبعوض اًخيعَط ؿىل اًحـس الاكذعاذي ًِشا اًلاهون، ابًصمغ من هون ُشا ألذري اًعرًـة اًـامة ٌَـالكاث 

ق م ح ثخلكم ؾن اًحـس  0فلصت  013اًلاهوهَة راث اًعاتؽ اـلايل، حِر ل ًوخس هط مبثي وضوخ هط اـلاذت 

ي اًحـس الاكذعاذي ٌَلاهون اـلسين ضف ذسمة تـسٍ ألذالطف اسلايئ الاكذعاذي، تي جنس تـغ اًيعوض اًلاهوهَة اًيت جتـ

 نٌل ثلسم.

 اـلعَة اًثاين: مؼاُص ثبٔثص كواؿس اًلاهون اـلسين ابًـيرص الاكذعاذي.

ميىن زظس مؼاُص اًحـس الاكذعاذي ٌَلاهون اـلسين ادلزائصي ضف ؿست هعوض كاهوهَة من بٔطمِا: اًخبٔمِياث تيوؾهيا 

 ًَ  ِة، ظصق اًوفاء، كري من بضٔم مؼاُص اًيت ثخجىل فهيا ٔبتـاذ اًلاهون اـلسين الاكذعاذًة جنس فىصت اًـلس.اًضرعَة واًـ

رعل بٔن اًـلس ًـس بٔحس بضٔم معاذز الاًزتام، واطلي ثزتاًس بٔطمَخَ ًوما تـس ًوم ضف ألوضعة الاكذعاذًة ابؾخحاٍز 

بٔذات ٌَخحاذل الاكذعاذي
2

ق م ح ل ًويح ابكذعاذًة اًـلس  11خاءث تَ اـلاذت ، حِر ٕاهَ وٕان اكن اًخـًصف اطلي 

ابؾخحاٍز ؿالكة اكذعاذًة تني ردم ماًَة، بٔي تني ذائن )ذاديني( ومسٍن )مسًيني(، حِر كضت ُشٍ اـلاذت تبٔن:'' اًـلس 

اثفاق ًَزتم مبوحدَ رسط ٔبو ؿست بٔصزاض حنو رسط ٔبو ؿست بٔصزاض بٓدٍصن مبيح بٔو فـي ٔبو ؿسم فـي يشء ما''، ٕال 

                                                           
1

ن اـلسين ادلزائصي، ٕال ٔبهَ ًُس اـلحسٔب ألذالطف اًوحِس اطلي حينك اًـالكاث اًـلسًة، فَلس ذزح اًفلَ . ٕارا اكن مدسٔب حسن اًيَة مٌعوض ؿَََ ضف اًلاهو

 ضف اًلاهون اـلسين اـللازن ؿىل ٕاذزاح ؿست مداذئ ٔبذالكِة هكحسٔب اًخـاون و وثضامن اـلخـاكسٍن.

2
.  J.GHESTIN, le contrat en tant qu’échange économique, revue d’économie industrielle, 2000, p.81 et S. 
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ة ؿامة ٌَـلس  لة اًخيؼمي اًلاهوين ٌَـلس ضف اًلاهون اـلسين ٍىضف ثبٔثٍص ابًلمية الاكذعاذًة ٌَـلس، رعل بٔن وضؽ هؼًص بٔن ظًص

، مث ارلصوح ؾهنا تيعوض مٌؼمة ًـلوذ ذاظة جسمى صلى اًفلَ ابًـلوذ اـلسٌلت، 065ٕاىل اـلاذت  11اتخساء من اـلاذت 

س اًواكةل ٔبو اًىفاةل ٔبو اًخامني، خاء اس خجاتة ٌَرعوظَاث الاكذعاذًة ًلك ؾلس، وـلس اًحَؽ مثال بٔو ؾلس اًعرنة بٔو ؾل

ة ؿامة واحست واًيت ل ميىن ٕاحٌلًِا ضف هؼًص
1

؛ تي وثـسى ألمص ٕاىل دصوح ثيؼمي ؾلوذ بٔدصى مبوحة هعوض مس خلةل 

 كذعاذي.وـلس الاس هتالك وؾلس اًـمي وؾلس اًخبٔمني؛ حِر ان لك ُشٍ اًـلوذ راث ظةل ابًًضاظ الا

ول ًلذرص اًحـس الاكذعاذي ًفىصت اًـلس ؿىل ثلس مي اًخيؼمي اًلاهوين هل، تي ًخـساٍ ٕاىل ألحاكم اـللصزت هل واًيت 

ة اًؼصوف اًعازدة، وتـغ احاكم اًلوت  ًـس من بٔجصسُا ؾَة الاس خلالل، اًعروظ اًخـسفِة ضف ؾلس إلرؿان، هؼًص

 اًلاُصت، ورعل اكًخايل:

 إلس خلالل: اًفصغ ألول: ؾَة

اًيت كضت تبٔهَ:'' ٕارا اكهت اًزتاماث  51ًلس هط اًلاهون اـلسين ادلزائص ؿىل ؾَة الاس خلالل ضف هط اـلاذت   

احس اـلخـاكسٍن مذفاوثة نثريا ضف اًًس حة مؽ ما حعي ؿَََ من فادست ٔبو مؽ اًزتاماث اـلخـاكس الٓدص، وثحني بٔن اـلخـاكس 

اـلخـاكس الٓدص كس اس خلي فَِ ظُضا تٌُا  بٔو ُوى خاحما، خاس ٌَلايض تياء ؿىل ظَة اـللحون ؾل ًربم اًـلس ٕال ٔلن 

 اـلخـاكس اـللحون، بٔن ًحعي اًـلس ٔبو بٔن ًيلط من اًزتاماث ُشا اـلخـاكس.

 جية بٔن حصفؽ اصلؾوى تشعل ذالل س ية من اتزخ اًـلس، وٕال اكهت كري ملدوةل''. 

لاهون اـلسين ضف ثلسٍص اًـيرص اـلاذي ًـَة الاس خلالل ؿىل ملازهة تني وًربس من ذالل ُشٍ اـلاذت اؾامتذ اً  

ة الاكذعاذًة ضف ثلسٍص ؾَة الاس خلالل حسُا  ألذاءاث اًـلسًة ثضلك اكذعاذي حبت، كري بٔن ٕاؾٌلل ُشٍ اـلـَاًز

ةل ضف س ية من اتزخ اًـلس، اًلاهون اـلسين ادلزائص مذبٔثصا ضف رعل ابًلاهون اـلسين اـلرصي من ذالل مست زفؽ اصلؾوى اـلمتث

ؿىل ذالف ابطف اًـَوة اًثالزة ألدصى ''كَط، ٕاهصاٍ، ثسًُس'' اًيت مٌح اًلاهون اـلسين ادلزائصي ـلن وكؽ حضَة ًِا ظحلا 

س يواث من اتزخ اندضاف اًلَط او اًخسًُس ٔبو من اتزخ اهلعاغ الاهصاٍ، ؿىل بٔل ًخجاوس اٍمتسم  1مست  010ٌٌَلذت 

 .س يواث من اتزخ ٕاجصام اًـلس 01ت تبٔي مهنا مس

وًفرس ُشا اًخلَِس اًوازذ ؿىل ؾَة الاس خلالل تخبٔثص اًلاهون اـلسين ادلزائصي ونشا اـلرصي تفَسفة ومداذئ   

اًلاهون اـلسين اًفصويس اطلي ل ٍصى ضف الاس خلالل ؾَحا كس ميس الازاذت، حِر ًـس ُشا ألذري بٔحس اًيلاظ اـلمزيت هل 

هون اـلسين اًفصويس، واطلي ل ًـسذ سوى زالزة ؾَوة ًإلزاذت حمتثي ضف الاهصاٍ واًلَط واًخسًُس، ورعل ملازهة ابًلا

 .pactasuntservandaحتت ثبٔزري فَسفة مدسبٔ سَعان الازاذت  

                                                           
1
 .  A. BENCHENEB, la pénétration de l’économie dans la sphère contractuelle : quelques observations, revue 

Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, N°. 01/2, 1992, p. 79 
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وثحـا طلعل فٕان اًلاهون اـلسين ادلزائصي بٔذش موكفا وسعا، ٕار ثخىن ؾَة الاس خلالل وـَة من ؾَوة إلزاذت   

 كِسٍ ثخبٔثص مبحسبٔ سَعان الازاذت نٌل ُو ؿَََ اذلال ضف اًلاهون اـلسين اًفصويس.وًىن 

 اًفصغ اًثاين: اًعروظ اًخـسفِة:

ثـس اًعروظ اًخـسفِة من تني بٔضم ألحاكم اًلاهوهَة اـلمزيت ٌَلاهون اـلسين ادلزائصي ملازهة مبعسٍز اًخازخيي اـلمتثي 

ق الارؿان واكن كس ثضمن  001اذت ضف اًلاهون اـلسين اًفصويس، حِر هعت اـل ق م ح ؿىل بٔهَ:'' ٕارا مت اًخـاكس تعًص

رشوظا ثـسفِة، خاس ٌَلايض بٔن ًـسل ُشٍ ًعروظ ٔبو بٔن ًـفي اًعصف اـلشؾن مهنا، ورعل وفلا ـلا ثليض تَ اًـساةل. 

 وًلؽ ابظال لك اثفاق ؿىل ذالف رعل''.

ادذالل ضف اـلصانز اًـلسًة ٌَمخـاكسٍن ٔكثص ًخفاوث  ٕان اًعروظ اًخـسفِة رشوظ ؾلسًة جمحفة كس ثًذج من  

اـلصانز الاكذعاذًة ًِؤلء، كري بٔنَّ اًلاهون اـلسين ادلزائصي حرص هعاق ثعحَق ُشٍ اًعروظ ضف ٕاظاز ؾلوذ إلرؿان 

ََّ حـي من اًضاتط ألذالطف اـلمتثي ضف اًـساةل مـَازا ًخحسًسُا، ذما بٔثص ؿىل اًحـس الا ا، نٌل بٔه كذعاذي ًيط ذون كرُي

 ق م ح. 001اـلاذت 

ضف  001وذما ًسٌي ؿىل اًحـس الاكذعاذي ٌَعروظ اًخـسفِة، ُو دصوح اـلعرغ ادلزائصي ؾن بٔحاكم اـلاذت   

ٕاظاز حٌلًة اـلس هتغل ونشا ألؾوان الاكذعاذًني، ٕار حـي من الاذالل اًؼاُص ابًخواسن اًـلسي مـَازا ًخحسًس مسى 

اـلـسل ًلاهون  0551فِفصي  10اًعاذز تخازخ  52-51ذبٔثصا ضف رعل ابًلاهون اًفصويس زرف ثـسفِة اًعروظ اًـلسًة، م 

تبٔنَّ اًعروظ اًخـسفِة يه ثغل ''اًيت ٍىون  0/1-056، اـلخـَق ابلس هتالك، حِر كضت اـلاذت 0555حوًََة  62

اًـلس، وطلعل ؿىل حساة كري موضوؾِا ٔبو من هدِجهتا بٔن ختَق ؿسم ثواسن رو ذلةل تني حلوق واًزتاماث ٔبظصاف 

اقلرتف بٔو اـلس هتغل''
1

؛ واكن اـلعرغ اًفصويس كدي ُشا اًلاهون كس ؾصف اًعروظ اًخـسفِة مضريا ٕاىل تـسُا 

من ُشا ألذري واًيت  51،ضف اـلاذت 0534خاهفي  01الاكذعاذي ضف اًلاهون اـلخـَق إبؿالم اـلس هتَىني، اًعاذز ضف 

مة تني اـلِيَني وكري اـلِيَني بٔو اـلس هتَىني، ميىن بٔن حىون ابظةل، حمسذت، بٔو كضت تبٔهَ:'' ضف اًـلوذ اـلرب 

مٌؼمة...اًعروظ اـلخـَلة تؼ...حِامن ثحسو ُشٍ اًعروظ بٔهنا مفصوضة ؿىل كري اـلِيَني بٔو اـلس هتَىني، تواسعة ثـسف 

اًيفور الاكذعاذي ٌَعصف الٓدص، ومتيح ُشٍ ألذريت مزيت فاحضة''
2

    .   

                                                           
1
 Art 132-1/5 : «Qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de non professionnel ou consommateur 

un déséquilibre significatif entre les droit et les obligations des parties de  contrats ».   

2
 Art.35 de la loi N° 78/23 sur l’information des consommateurs de produit et service : « dans les contrats conclus 

entre professionnels et non professionnels ou consommateurs peuvent être interdite, limitées ou réglementés…les 

clauses relatives au…lorsque de telle clauses apparaissent imposées au non professionnels ou consommateurs, par 

un abus de la puissance économique de l’autre partie, et confèrent { cette dernière un avantage excessif». 
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حـا طلعل كس ًخزش اًيفور الاكذعاذي ؿست مؼاُص ثخعي مدارشت ابٔلوضعة الاكذعاذًة ٔبو ما ًـصف ابًسوق وث   

الاكذعاذي واًيت ثؤثص تعفة هحريت ؿىل اًـالكاث اًـلسًة اكلحذاكز اطلي ًلوم ؿىل ''اهفصاذ رسط ٔبو ؿست بٔصزاض 

ٔبو اًس َعصت ؿىل اهخاح سَـة او ؾصضِا وثوسًـِا تسون  ظحَـَة ٔبو مـيوًة ابًلِام تـمي مـني سواء ضف اًحَؽ، بٔو اًعراء

مٌاكضة، ونشعل رلسمة مـَية معَوتة ذما ًؤذي ٕاىل الارضاز ابـلس هتَىني ٌَسَـة بٔو اـليخفـني ابرلسمة''
1

. حِر ًـس 

الاحذاكز من كدَي وضـَة اًِميية
2

la position dominante .   

ذعاذًة اًيت كاتت ضف هعوض اًلاهون اـلسين ادلزائصي اكهت موضوغ جتسز إلصازت ٕاىل ٕان مثي ُشٍ اـلفاُمي الاك   

ة.  كواهني ادصى نلاهون اـليافسة، واًلواهني راث اًعةل ابٔلوضعة اًخجاًز

ة اًؼصوف اًعازدة:  اًفصغ اًثاًر: هؼًص

ة اضافة ٕاىل ما ثلسم من تني بضٔم اًيلاظ اـلمزيت ٌَلاهون اـلسين ادلزائصي ؾن اً    لاهون اـلسين ثـس ُشٍ اًيؼًص

ة مثَةل او مـاذةل ًِا، تي ؾل ٍىن اًلاهون اـلسين اًفصويس كدي اًخـسًي ألذري هل س ية   6101اًفصويس اطلي ؾل ًـصف هؼًص

 ًخضمن بٔي حنك كاهوين ذاض ابدذالل ػصوف ثيفِش اًـلس، ورعل ثبٔثص ابًلوت إلًزامِة ٌَـلس ٔبي مبحسبٔ سَعان إلزاذت.

ق م ح ؿىل بٔهَ'' كري بٔهَ ٕارا ظصبٔث حواذج اس خثٌادَة ؿامة ؾل ٍىن  013/5ت اـلاذت وحصثُدا ؿىل رعل فلس هع  

لا ٌَمسٍن حبَر  ضف اًوسؽ ثوكـِا وحصثة ؿىل حسوهثا بٔن ثيفِش الاًزتام اًخـاكسي، وٕان ؾل ًعحح مس خحَال، ظاز مُص

الاًزتام ٕاىل اذلس اـلـلول، وًلؽ  هيسذٍ خبسازت فاذحة، خاس ٌَلايض ثحـا ٌَؼصوف وتـس مصاؿات ـلعَحة اًعصفني بٔن ٍصذ

 ابظال لك اثفاق ؿىل ذالف رعل.''

ة ًؼصوف اًعازدة، رعل بٔن اًلاهون اـلسين ادلزائصي ٔبزاذ بٔن    ابس خلصاء ُشٍ اـلاذت ًخضح اًحـس الاكذعاذي ًيؼًص

دذالل اكذعاذي ًِشا حيافغ ؿىل اًـالكة اًـلسًة مىت بٔمىن ألمص ضف حاةل ثلري ػصوف ثيفِش اًـلس، واطلي ًؤذي ٕاىل ا

ألذري، فاًلمية الاكذعاذًة ٌَـلس ثسفؽ ابًلايض ٌَمحافؼة ؿَََ من ذالل جتيُة اـلسٍن دسازت فاذحة ضف ملاتي اس خفاذت 

 اصلائن من ُشٍ اًوضـَة. 

ة اًؼصوف اًعازدة ٕال بٔهَّ مت اًرتنزي ؿىل تـسُا ألذالطف فلط   ذون  كري بٔهَّ ابًصمغ من اًلمية الاكذعاذًة ًيؼًص

اًحـس الاكذعاذي، ورعل تخبٔسُسِا ؿىل مدسبٔ اًـساةل
3

لا ًسٌي ؿىل  ، حِر وٕاهَ وٕان اكن ؿسم حتمَي اـلسٍن اًزتاما مُص

، دعوظا واهنا كس ثضميت ضف فلصهتا الاوىل اًخيعَط ؿىل مدسبٔ حسن اًيَة هكحسبٔ 013اًحـس الاذالطف ًيط اـلاذت 

                                                           
1

ة اـليافسة ومٌؽ الاحذاكز ضف هعاق س َاسة الاكذعاذ اذلص، حبر ملسم ٕاىل جصانمج اسلاًة اًلاهوهَة ًٌَضاظ الاكذعاذي، ظاذز ؾن  . ٔبٌرس فؤاذ، حًص

  00، ض.6116سم ٌَححوج الاحامتؾَة وادليادَة، مرص، اـلصنز اًلو

2
ة اـليافسة وحٌلًة اـلس هتغل، حبر ملسم ٕاىل اـلَخلى اًوظين حول الاس هتالك واـليافسة ضف  اًلاهون . كاذت صَِست، كاهون اـليافسة تني حىٌصس حًص

ي  01ادلزائصي،   .، لكَة اذللوق خامـة ٔبتو جىص تَلاًس، ثَمسان ادلزائص6110ٔبفًص

3
 . من تني ُؤلء الاساثشت جنس  الاس خار هوزاصلٍن حصيك.
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ة، ٕار بٔن اًـلس ل ميثي فلط مفِوما  بٔذالطف ٌسوش اًـلس؛ ٕال بٔهَ ل ميىن اًخلايض ؾن اًحـس الاكذعاذي ًِشٍ اًيؼًص

 كاهوهَا تي ونشعل اكذعاذي.  

 اـلعَة اثًر: بآثز اًحـس إلكذعاذي ؿىل تـغ اـلفاُمي اًلاهوهَة ضف اًلاهون اـلسين:

ٕاىل اسدٌاذ مداذئ ؾل ًلذرص اًحـس الاكذعاذي ؿىل ٕاكصاز بٔحاكم كاهوهَة راث ظةل ابلكذعاذ تي ثـسى ألمص   

كاهوهَة كام ؿَهيا اًلاهون اـلسين ادلزائصي ونشا اًلواهني اـلسهَة اـللازهة ؿىل اؾخحازاث اكذعاذًة، فىٌل متت الاصازت ٕاًََ فٕان 

ة ؿامة بٔو كواؿس ؿامة ٌَـلس، وكواؿس ذاظة تـلوذ مـَية سٌلُا اًفلَ ابًـلوذ اـلسٌلت، ما ُو ٕال اهـاكش  فىصت وحوذ هؼًص

اتة ًرضوزاث اكذعاذًة ثفصضِا اًعحَـة الاكذعاذًة ًلك ؾلس من ُشٍ اًـلوذ فـلس اًحَؽ ًُس وـلس إلجياز، وؾلس واس خج

 الاجياز ًُس وـلس اًـمي بٔو ؾلس اًخبٔمني مثال.

خبٔزري ومن تني بٔجصس اًخبٔزرياث اًيت بٔصاز ٕاٍهيا اًفلَ خبعوض اًلاهون اـلسين ادلزائصي ونشا اًلواهني اـلسهَة اـللازهة ً   

 اًـيرص الاكذعاذي ؿىل مداذئ اًلاهون اـلسين جنس مفِوم فىصت اًيؼام اًـام ونشا مدسبٔ سَعان إلزاذت ضف اًـلوذ.

 اًفصغ ألول: فامي خيط فىصت اًيؼام اًـام:

ت، ًخجىل ثبٔزري اًـيرص الاكذعاذي ضف اًلاهون اـلسين ادلزائصي ؿىل فىصت اًيؼام اًـام ضف ثعوز مفِوم ُشٍ ألذري  

ٕار ؾل ًـس مفِوم فىصت اًيؼام اًـام ملرتان تفىصت الٓذاة اًـامة، حِر اهخلَت ُشٍ اًفىصت من مفِوم سَيب ٌَرعاة 

شا ما  اًلاهوين ٕاىل مفِوم ٕاجيايب ثلوم ؿَََ اًس َاساث اًدعرًـَة، واًيت ثدِح ٌضلوةل اًخسذي ضف اذلَات الاكذعاذًة، ُو

 يت اهخثلت ؾن اًلاهون اـلسين نلاهون الاس هتالك وكان اـليافسة.ًخجىل دعوظا ضف اًلواهني الاكذعاذًة اً

 وثحـا طلعل ٔبحضت فىصت اًيؼام اًـام حتمي تـسٍن ازيني، ٍمتثالن ضف: 

 اًيؼام اًـام اًخوحهييي:    - بٔ 

ا الاكذعاذي والاحامتؾي، ثسن اًدعرًـ   اث ٕان كاًة اًيؼام اًـام اًخوحهييي حٌلًة اـلعاحل اًـََا ٌَمجمتؽ ضف ٕاظاُز

ة اـليافِة ًِشٍ  ة اًسوق الاكذعاذي من ذالل اـليافسة اـلعروؿة واًزنهية، ومٌؽ اـلٌلزساث اًخجاًز اًىفِةل تضٌلن حًص

ألذريت
1

. 

 اًيؼام اًـام اسلايئ ٔبو ٌَحٌلًة  -ة

 ٌسـى اًيؼام اًـام ٌَحٌلًة ٕاىل ضٌلن كسز من اسلاًة ٌَفئاث اًضـَفة ضف مواهجة  

ة اًخـاكسًة وؿىل مدسبٔ اًلوت اـلَزمة اًيفور الاكذعاذي ًعاد فة بٔدصى مثي وعادفة اًـٌلل واـلس هتَىني، ذما ٔبثص ؿىل اذلًص

ٌَـلس ضف هعاق حٌلًة ُاثَ اًفئاث بٔو اًعوادف
2

. 

                                                           
1

ة اًـامة ٌَـلس، موذف ًٌَعر واًخوسًؽ، ادلزائص، ظ.  660، ض.6111، 6. اهؼص ضف ُشا اـلـىن: ؿًل فِاليل، الاًزتاماث، اًيؼًص

2
اـلسين، جمةل ذزاساث كاهوهَة، خمرب اًلاهون ارلاض، لكَة  . اهؼص ضف ُشا اـلـىن: َلس زاٌس، مسى ٔبثص مدسٔب اًيؼام اًـام والٓذاة اسلَست ؿىل اًـلس

 وما تـسُا. 41، ض.6114، 11اذللوق، خامـة ٔبتو جىص تَلاًس، ثَمسان، ؿسذ 
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 اًفصغ اًثاين: فامي خيط مدسٔب سَعان الازاذت.

دعرًؽ اـلرصي واًفصويس من ًلس دضؽ موكف اًلاهون اـلسين ادلزائصي نلرٍي من اًدعرًـاث اـللازهة ودعوظا اً   

 مدسٔب سَعان إلزاذت ًخعوز تني إلظالق واًخلَِس، ورعل ابًيؼص ًـست اؾخحازاث بٔذالكِة وبٔدصى اكذعاذًة.

ق م ح جنس  012فدرعوض الاؾخحازاث الاكذعاذًة اـلؤثصت ؿىل مدسبٔ سَعان الازاذت وابًصحوغ ٕاىل هط اـلاذت   

ام اثفاق الاظصاف ضف اًـلس بٔو ما ًـصف تلاهون اـلخـاكسٍن، حِر كضت بٔن '' اًـلس بٔن اـلعرغ ادلزائص كس بٔكص مبحسبٔ احرت 

شا ثبٔثصا مبحاذئ  رشًـة اـلخـاكسٍن، فال جيوس هلضَ ول ثـسًهل ٕال ابثفاق اًعصفني، بٔو ًٔلس حاة اًيت ًلصزُا اًلاهون''؛ ُو

اكذعاذًة ثس َعة بٔن الافصاذ مدساوون من اًلاهون اـلسين اًفصويس اًيت وضـت مثي ُشا اذلنك اسدٌاذا ؿىل حلِلة 

اًيحَة اًواكـَة واًفـََة من اًياحِة الاكذعاذًة، الامص اطلي ٌس خددؽ مـَ ٕاكصاز مساوات ضف اـلصانز اًلاهوهَة، ألمص اطلي 

ا مبثاتة كاهون ابًًس حة هلم.  ًسفؽ اًلاهون اىل احرتام اثفاكاث ُؤلء واؾخحاُز

ق  012كذعاذًة واًعياؾَة ٌَمجمتـاث ؾل ثـس اًلاؿست اًلاهوهَة اـللصزت ضف هط اـلاذت كري بٔهَ ابًخعوز ألوضعة الا  

ثواهة اذللِلة اًواكـَة اـلمتثةل ضف ؿسم جساوي مصانز ألفصاذ الاكذعاذًة، حِر ظاز  -مساوات ضف اـلصانز اًلاهوهَة –م ح 

صاف الٔدصى اًضـَفة، ونيدِجة طلعل اكن ل تـغ بٔظصاف اًـلوذ ًفصضون ٕازاذهتم ثسخة هفورضم الاكذعاذي ؿىل ألظ

تس من ثسذي اًلاهون من بٔخي ٕاؿاذت اًخواسن ٌَـالكاث اًلاهوهَة اكلخةل ثسخة سوء اس خلالل اًيفور الاكذعاذي ًحـغ 

بٔظصاف ُشٍ اًـالكاث، ورعل من ذالل ٕاكصاز ؾلوذ الارؿان ضف اًلواهني اـلسهَة اذلسًثة ؾَة الاس خلالل وـَة 

ة اًؼصوف اًعازدة مثال. ًإلزاذت، بٔو  هؼًص

ابـللاتي ٕان مثي ُشا اًخلَِس اطلي ظال مدسبٔ سَعان إلزاذت ذفؽ تحـغ اًفلَ ٕاىل اصلؾوت ٕاىل ؿسم اؾخحاز ُشا   

مدسٔب هكحسبٔ وحِس ٌسوش اًـلس تي جية ثخين مداذئ موكةل هل، حِر ٍصى ألس خار خاك قس خان ٕاىل رضوزت مدسٔب اًـساةل 

1هكحاذئ موكةل ـلحسٔب سَعان إلزاذت  l’utile et le juste واًيفؽ
، ورعل ابًيؼص ٕاىل الاؾخحازاث ألذالكِة وإلكذعاذًة 

 اًيت حتنك اًـالكاث اًـلسًة واًيت س حق الاصازت ٕاٍهيا.

 اـلححر اًثاين: حنو حتََي ٕاكذعاذي ٌَلاهون اـلسين ادلزائصي.

 اـلعَة ألول: اًخحََي إلكذعاذي ٌَلاهون اـلسين

خحََي إلكذعاذي ٌَلاهون بٔحس ألذواث اًوافست ٕاىل اًثلافة اًلاهوهَة اًسادست ضف اًيؼام اًالثُين واًصوماين ًـس اً   

اطلي ًددؽ هل اًيؼام اًلاهوين ادلزائصي، حِر ًـس اًيؼام ألجنَوسىسوين رمسا ًِشٍ اذللي اًلاهوين كري اـلـصوف ضف 

                                                           
1
J. GHESTIN, l’utile et le juste dans les contrats, Dalloz sirey, 1982, p.1 et S.  
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ر ؾن كمية او حلكفة ثعحَق اًلاهون، وابًخايل ًعري اذلنك اًلاهوين فـال اصلزاساث اًلاهوهَة ادلزائصي، ٕار ًلوم ؿىل اًحح

مىت اكن ثعحَلَ حيمي بٔنرث مصذوذًة اكذعاذًة، بٔي بٔن ثعحَق اذلنك اًلاهوين بٔكي حلكفة ابًًس حة ٌَمزاظحني تَ
1

. 

ََي الاكذعاذي ٕال بٔهَ وٕارا اكن اًصحوغ ٕاىل بٔحاكم اًلاهون اـلسين ادلزائصي ل ًربس ٔبمثةل ثعحَلِة ًخلٌَة اًخح 

جنس ما بٔكٍص اًلاهون اـلسين اًفصويس ضف   civil lawابًيؼص ٕاىل اًلواهني اـلسهَة اـللازهة بٔو ما ًـصف تـادةل اًلاهون اـلسين 

خبعوض مـادلة فصط ثلري ػصوف ثيفِش اًـلس، حِر بٔكص حال خماًفا ـلا اكن ًسؾو ٕاًََ  6101بٓدص ثـسًي هل س ية 

ة اًؼصوف اًعازدة ثبٔس َا ابًلاهون إلذازي اًفصويساًفلَ اًفصويس ـل ست ظوًةل واـلمتثي ضف ثخين هؼًص
2

، ورعل تخخٌََ حي 

ٕاؿاذت اًخفاوط ثضبٔن اًـلس هسخِي ًخجاوس مسبةٔل ادذالل ػصوف ثيفِشٍ، وضف حاةل ؿسم الثفاق ًمت اـلصوز ؿرب اًلضاء ، 

:'' ٕارا0052حِر هعت اـلاذت  ََّ لا ٔلحس اـلخـاكسٍن ثسخة ثلري  ، من ُشا اـلعروغ ؿىل بٔه ظاز ثيفِش اًـلس خس مُص

ٌَؼصوف كري مذوكؽ ؾيس ٕاجصام اًـلس، وؾل ًلدي ُشا اـلخـاكس حتمي ُشا ارلعص، فميىٌَ ظَة ٕاؿاذت اًخفاوط من اـلخـاكس 

اذت اًخفاوط الٓدص مؽ اس متصاٍز ضف ثيفِش اًزتاماثَ ظَةل فرتت معََة ٕاؿاذت اًخفاوط وضف حاةل زفغ بٔو فضي معََة ٕاؿ

فَٔلظصاف وابثفاق مضرتك ظَة ثسذي اًلايض ًخـسًي اًـلس، وضف حاةل ؿسم الثفاق فَلك ظصف اذلق ضف اٌَجوء ٕاىل 

اًلايض ًعَة ٕاهناء اًـلس وفق ألخي واًعروظ اًيت حيسذُا''
3

. 

ٍن وذوز اًلايض ضف وثحـا طلعل فلس حصث مسبةٔل حي مضلكة ثلري ػصوف ثيفِش اًـلس ابـلواسهة تني ذوز اـلخـاكس  

حي ُشٍ اـلضلكة، حِر بٔهَ من اًياحِة الاكذعاذًة فٕان ٕاس ياذ ُشا اصلوز ٕاىل اـلخـاكسٍن بٔنرث مصذوذًة من ٕاس ياذُا 

مدارشت ٌَلايض، رعل بٔن ُؤلء اـلخـاكسٍن انرث ذربت اكذعاذاي مبوضوغ اًـلس ملازهة ابًلايض
4

 . 

                                                           
1

ضوء مداذئ مسزسة اًخحََي الاكذعاذي ٌَلاهون، جمةل ذزاساث كاهوهَة، ظاذزت ؾن خمرب اًلاهون ارلاض مـخعم ابؼل اًلصايين، ذوز اًلاؿست اًلاهوهَة ضف  .

 وما تـسُا 0، ض.6113، 1ألسايس، خامـة ٔبتو جىص تَلاًس، ثَمسان، غ.

2
PH. STOFFEL-MUNCK, regards sur la théorie de l’imprévision, P.U.AIX. MARSEILLE, 1994 

3
 Art 1196 : « Si un changement de circonstances imprévisible, lors de la conclusion du contrat rend l’exécution 

excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une 

renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. 

 En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent demander d’un commun d’accord au 

juge de procéder { l’adaptation du contrat. A défaut, une partie peut demander au juge d’y mettre fin, { la date et 

aux conditions qu’il fixe.»  

Vhttp://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/reforme-du-droit-des-contrats-27897.html 

4
 L. THIBIERGE, le contrat face { l’imprévu, Economica, Paris, p.443    

http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/reforme-du-droit-des-contrats-27897.html
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اوس مضلكة ثلري ػصوف ثيفِش اًـلس ضف اًلاهون اـلسين س حلَ جتسز الاصازت بٔن ثخين ٕاؿاذت اًخفاوط وحي ًخج  

ٕاكصاز ٌَلضاء اًفصويس ًِشا اذلي، ذما ًفِم مٌَ بٔن اًخيعَط ؿَََ ضف اًلاهون اـلسين اًفصويس خاء هدِجة لؾخحاز اًلاهون 

الل ادلامـاث اًفصوس َة اـلسين واهجة ٌَيؼام اًلاهون اًفصويس، وذما ًسٌي ؿىل ُشا اـلـىن ثخين اذلىومة اًفصوس َة من ذ

، حِر ؿس l’attractivité économique de droit françaisـلعروغ مسي ابدلارتَة الاكذعاذًة ٌَلاهون اًفصويس 

اًلاهون اـلسين اًفصويس بٔحس حلول ومِاذٍن ُشا اـلعروغ
1

. 

 اـلعَة اًثاين: اًخحََي إلكذعاذي ضف اًلاهون ادلزائصي 

ائصي فٕاهَ وٕان  ؾل ثوخس ثعحَلاث ًخلٌَة اًخحََي الاكذعاذي ٌَلاهون ضف ٕاظاز اًلاهون ابًصحوغ ٕاىل اًلاهون ادلز   

اـلسين نٌل بٔصري ٕاًََ بٓهفا، فٕاهَ ميىٌيا إلصازت ٕاىل مثال ًِشٍ اًخلٌَة ضف ٕاظاز بٓدص ثـسًي ًلاهون إلحصاءاث ادلزادَة حِر 

ثخىن اـلعرغ ادلزائصي ٌَوساظة هحسًي ٌَحي اًلضايئ
2

و مـَوم فٕان ٔبوىل ثعحَلاث فىصت اًخحََي الاكذعاذي ، حِر نٌل ُ

ٌَلاهون اكهت ؿىل مس خوى اًلاهون ادليايئ، رعل بٔهَ ضف تـغ اذلالث ٍىون من الانرث فـاًَة ًو مت اٌَجوء ٌَوساظة 

ن تسل ثفـَي هجاس اًلضايئ جلك َُالكَ، حِر حىون اًوساظة بٔكي لكفة ضف مـادلة اًفصوط اًيت من بٔخَِا كصزُا كاهو

الاحصاءاث ادلزادَة
3

. 

وًـي ُشا اًخوخَ اذلسًر ٌَلاهون ادليايئ ضف ثخين وسادي اثفاكِة ابًصمغ من هوهَ كاهون س َاذي ًعيف ضف ذاهة   

اًلاهون اًـام س َفذح افلال ٔبمام اًلاهون اـلسين ادلزائصي مس خلدال سواء من حِر اصلزاساث اًلاهوهَة بٔو حىت من ذالل 

 ة ابًلاهون اـلسين ٕلؾٌلل بٔذواث اًخحََي الاكذعاذي ٌَلاهون.سن اًدعرًـاث اـلخـَل

 

 

 

 

                                                           
1
B.  MARAIS, l’attractivité économique du droit, le droit français peut-il survivre dans la compétition 

internationale ?; Droit et patrimoine , N°, 170, 2008, p.38 

2
َو  65، اـلؤزد ضف 16-01. ألمص   11، اـلـسل ًلاهون الاحصاءاث ادلزادَة، ح ز ؿسذ 6101ًًو

3
 . اهؼص ضف ُشا اـلـىن: 

س اًيؼصي واًخعحَق اًـمًل، جمةل اذللوق، ؿسذ  023، ض. 6/6106فِس ؿًل اًزمِؽ، اًخحََي الاكذعاذي ٌَلاهون تني اًخجًص
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 ذامتة.

ذما ثلسم ًخضح بٔهَ ابًصمغ من اًزنؿة اسلادَة اًيت بٔزاذ اـلعرغ ٕاضفاءُا ؿىل كواؿس اًلاهون اـلسين ادلزائصي مذبٔثصا   

ٕاهَ ًؼي ًِشا اًلاهون كميخَ الاكذعاذًة، تلواهني ملازهة بٔدصى سواء اًلاهون اـلسين اـلرصي او اًلاهون اـلسين اًفصويس، ف

 ابؾخحاٍز ضف ألساش ًيؼم مـامالث وؿالكاث راث ظحَـة ماًَة، وًىوهَ ميثي رشًـة ؿامة ضف هؼامٌا اًلاهوين.

نٌل ًخضح رضوزت متاىش اًلمية اًلاهوهَة مؽ اًلمية الاكذعاذًة من ذالل ما ٌسوذ اًدعرًـاث اذلسًثة من ثوخَ   

ٌل من ثبٔزري وثبٔثص؛ تي ٕاىل ذمج اًلاهو ن والاكذعاذ ضف كاًة واحس، ٕار ؾل ًـس ٍصى ابس خلالًَهتٌل وٕان مت الاؿرتاف مبا ميزُي

ظازث اـلحاذئ واـلفاُمي الاكذعاذًة ودعوظا مفاُمي مثي اـلصذوذًة واًخلكفة ثـرب ؾن ٔبذواث كاهوهَة ًخحََي وسن 

 اًدعرًـاث.

ني   اًَوم معاًحون بٔنرث ابلهفذاخ ؿىل مثي ُشٍ اـلفاُمي والٔذواث اًلاهوهَة  ونيدِجة طلعل فٕان اًلاهوهَني ادلزائًص

َة اًيت ثلمّيِ الاهؼمة اًلاهوهَة من اًياحِة الاكذعاذًة.  اذلسًثة، دعوظا ضف ػي ثشًي مٌؼومذيا اًلاهوهَة اًخعيَفاث اصلًو

 كامئة اـلصاحؽ 

 اـلصاحؽ ابٌَلة اًـصتَة: -بٔول

  ة اـليافسة ومٌؽ الاحذاكز ضف هعاق س َاسة الاكذعاذ اذلص، حبر ملسم ٕاىل جصانمج اسلاًة بٌٔرس فؤاذ، حًص

 6116اًلاهوهَة ًٌَضاظ الاكذعاذي، ظاذز ؾن اـلصنز اًلوسم ٌَححوج الاحامتؾَة وادليادَة، مرص، 

  ؾحس اًصساق اًس هنوزي، اًوس َط ضف رشخ اًلاهون اـلسين ادلسًس، معاذز الاًزتام، حزء بٔول، مًضوزاث

 6111، ًحيان، 5 اذللوكِة، ظ.اذلَيب

  .6111، 6ؿًل فِاليل، الاًزتاماث، اًيؼًصة اًـامة ٌَـلس، موذف ًٌَعر واًخوسًؽ، ادلزائص، ظ 

  ،س اًيؼصي واًخعحَق اًـمًل، جمةل اذللوق فِس ؿًل اًزمِؽ، اًخحََي الاكذعاذي ٌَلاهون تني اًخجًص

 6/6106ؿسذ

  ًة اـليافسة وحٌلًة اـلس هتغل، حبر ملسم ٕاىل اـلَخلى اًوظين حول كاذت صَِست، كاهون اـليافسة تني حىٌصس حص

ي  01الاس هتالك واـليافسة ضف اًلاهون ادلزائصي،  ، لكَة اذللوق خامـة ٔبتو جىص تَلاًس، ثَمسان 6110بٔفًص

 ادلزائص.

  ،ًحيان6113َلس ؿًل ؾحسٍ، ذوز اًضلك ضف اًـلوذ، مًضوزاث ٍسن اذللوكِة،ظحـة ٔبويل ، 

 مسى بٔثص مدسبٔ اًيؼام اًـام والٓذاة اسلَست ؿىل اًـلس اـلسين، جمةل ذزاساث كاهوهَة، خمرب اًلاهون َلس زاٌس ،
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 .6114، 11ارلاض، لكَة اذللوق، خامـة بٔتو جىص تَلاًس، ثَمسان، ؿسذ 

 زاساث مـخعم ابؼل اًلصايين، ذوز اًلاؿست اًلاهوهَة ضف ضوء مداذئ مسزسة اًخحََي الاكذعاذي ٌَلاهون، جمةل ذ

 6113، 1كاهوهَة، ظاذزت ؾن خمرب اًلاهون ارلاض ألسايس، خامـة ٔبتو جىص تَلاًس، ثَمسان، غ.

 :كامئة اـلصاحؽ ابٌَلة ألحٌحَة 

 BENCHENEB, la pénétration de l’économie dans la sphère contractuelle : 

quelques observations, revue Algérienne des sciences juridiques économiques 

et politiques, N°. 01/2, 1992  

 MARAIS, l’attractivité économique du droit, le droit français peut-il 

survivre dans la compétition internationale ?; Droit et patrimoine , N°, 170, 

2008  

 3-J.GHESTIN : le contrat en tant qu’échange économique, revue d’économie 

industrielle, 2000  

 -l’utile et le juste dans les contrats, Dalloz sirey, 1982   

 L. THIBIERGE, le contrat face { l’imprévu, Economica, Paris  

 PH. STOFFEL-MUNCK, regards sur la théorie de l’imprévision, P.U.AIX. 

MARSEILLE, 1994 

 اًيعوض اًلاهوهَة:

  0531، س ية 34، اـلخضمن اًلاهون اـلسين، اـلـسل واـلمتم، ح زغ 62، اـلؤزد ضف 14-31ألمص 

  11، اـلـسل ًلاهون الاحصاءاث ادلزادَة، ح ز ؿسذ 6101ًوًَو  65، اـلؤزد ضف 16-01ألمص 

 اـلواكؽ الاًىرتوهَة 

 http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/reforme-du-

droit-des-contrats-27897.html 

 

http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/reforme-du-droit-des-contrats-27897.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/reforme-du-droit-des-contrats-27897.html
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 هخلاهل ذاذي اًيؼام اـلرصضفإ ًَاث بٔ رلعص اًيؼاسم و ا

 توزكاق مميون ،خامـة تخَمسان /ألس خارو  خامـة سـَست،محَست َلس ألس خار اصلنخوز/ جن 

 ملسمة 

ـخرب اًيؼام اـلرصضف مبثاتة اًـموذ اًفلصي ًٌَضاظ الاكذعاذي واـلايل، فِو مضلك من ؾيادض مذساذةل ومذفاؿةل فامي تُهنا ً 

شا اًيؼام اًـمي ثضلك حصَح ٕال ٕارا ،ُشٍ اًـيادض حمتثي ابٔلساش ضف معازف ،بٔسواق هلسًة وبٔهؼمة ذفؽ . ول ميىن ًِ

اكهت لك اًـيادض اـلىوهة هل ثـمي تدٌاسق وذًيامِىِة حِست وابًخايل مساطمخَ ضف معََة اًخمنَة ذاظة ضف اصلول ألكي 

اـلايل واـلرصضف واٍمنو الاكذعاذي ،  ثعوزا ًٔلسواق اـلاًَة. طلعل اُمت ألذة الاكذعاذي تسزاسة اًـالكة تني اًلعاغ

وزوانصل  Shaw (1973)ٕاذوازذ صو  ثـسذث اـلسازش حول رعل وكس خاءث بٓزاء مسزسة س خاهفوزذ تبٔكعاهبا حِر

يك حتي بٓزاء حوسًف  ًرتتط تني اًخمنَة اـلاًَة واًخحٍصص اـلايل واٍمنو McKinnon (1973)ماهَيون  الاكذعاذي ًو

اـلاًَة ابضعالؾِا تخـحئة اـلسدصاث  ساظة( , حِر حسذ توضوخ وػادف وحساث اًو  0506صومِرت اًيت حصحؽ ًـام  )

تني ُشٍ ألوضعة وارلسماث ومعََة  وثلمي اـلعروؿاث و ٕاذازت اكلاظص اـلرصفِة ومصاكدة بٔذاء اـلعروؿاث، نٌل زتط

كاًحا ما ثخـصط ٕاىل ٔبسماث ُشٍ كري بٔن وحساث اًوساظة اـلاًَة   .اًخعوٍص اًخىٌوًويج وإلتساغ واًخمنَة الاكذعاذًة

 ِة حتول ذون حتلِق ألُساف اـلصحوت من وحوذُا. مرصف 

ٔبزحـت بٔس حاة ألسماث اـلرصفِة ٕاىل لك من  ػصوف مىص واكذعاذًة و مِىصو اكذعاذًة , مضلك ؿسم متازي  -

اـلـَوماث كري بٔن ٔبضم سخة  هحري ميىن بٔن  خيَق ُشٍ ألسماث,  ما ًـصف  ابرلعص  اـلايل  اـلِسذ  ٌَسوق اـلايل و 

اـلاًَة ؿىل  حس سواء , كري بٔن  ُشا ارلعص ل ًحلى هتسًسٍ ؿىل مس خوى  ادلزيئ تي ًخعوز  ًَلري  ظحَـخَ  اـلؤسسة 

ٕاىل ظحَـة هؼامِة  , مٌخلال ؿرب كٌواث  رمسذا تشعل  اس خلصاز اًيؼام اـلرصضف ولك ,  واًسؤال اطلي ًعصخ : ما ظحَـة 

 ذاذي اًيؼام اـلرصضف ؟ .ُشا ارلعص اًيؼاسم وما يه بًَٓاث و كٌواث اهخلاهل  

 

 

 

 

 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 194 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

  -I      . مفاُمي بٔساس َة حول ارلعص  اًيؼاسم 

ٕان  اًيؼام اـلايل  توخَ ؿام  واًيؼام  اـلرصضف توخَ ذاض ًُس نلرٍي من ألهؼمة ألدصى , فِو بٔنرث ؾصضة ٌَرعص     

 اًيؼاسم, ًىوهَ ًلوم ؿىل فصضَة اًِضاصة اـلرصفِة اًيت ميخاس هبا .

 صة  اًيؼام  اـلرصضف.فصضَة ُضا -0

َُلك وثخضح ُشٍ  اًِضاصة ضف , ٌضري مععَح اًِضاصة اـلرصفِة ٕاىل اًضـف اًاكمن ضف تًِة اًيؼام اـلرصضف   

ة ضف حتََي مفِوم  ًص اـلعازف من ذالل وحوذ دعوم كعريت ألخي ملازهة تبٔظول ظوًةل ألخي . ويه هلعة حُو

ظَحاث اًسحة ٌَوذادؽ , تبٔظول ظوًةل ألخي وحمتزي تبهٔنا اسدامثزاث كري  اًِضاصة اـلرصفِة, ٕارا هَف ميىن اًوكوف ضف

صي ٌَِضاصة اـلرصفِة .  شا ؾيرص حُو وابًخايل فلصذ بٔي ظسمة  سادةل ملازهة مؽ  وذادؽ  سادةل ثعَة ضف بٔي وكت , ُو

رب سوق هلسي وبٔهؼمة )ؿىل  سخِي  اـلثال ٕاصاؿة حول وضـَة ماًَة كري حِست  ـلرصف ما ( و مؽ حصاتط اـلعازف ؿ

اـلرصضفٕاىل اكمي اًيؼام ذفؽ . ميخس ارلَي من ؿىل مس خوى اـلرصف اًواحس 
1

 . 

ف ارلعص اًيؼاسم  – 6  ثـًص

ٕان مفِوم ارلعص اًيؼاسم ًُس ملعوزا ؿىل اـلَسان الاكذعاذي بٔو اـلَسان اـلايل, فِو بٔنرث حضوزا ضف ؿؿل  ألوتئة   

فِو ًـخرب هؼام ومصط اًرسظان دعص هؼاسم هل ميىٌَ بٔن  ًؤذي تَ ٕاىل  مفازكة  وألمصاط , فَو بٔذشان حسم إلوسان 

اذلَات  , وًىن  اًيؼام اـلايل  توخَ ؿام  واًيؼام  اـلرصضف توخَ ذاض ًُس نلرٍي من ألهؼمة ألدصى ,بٍٔن  ًربس 

2مضلك ؿسم متازي اـلـَوماث  واًخوكـاث  اقلللة راثَا
 ANNA حِر بٔن ,ـًصفاث , وكسمت ٌَرعص اًيؼاسم ؿست ث

SCHWARTZ  كسمت ارلعص اًيؼاسم ؿىل بٔهَ مذـَق حباةل  رؾص مرصضف  بٔو اهنَاز توزظة ٔبي َُؽ  0542س ية

ضف ؿسم ملسزهتم  اذلعول ؿىل اًس َوةل    ٌَموذؿني
3

, بٔي بٔن اطلؾص اـلرصضف ما ُو ٕال صلك من بٔصاكل ارلعص  

اطلي ًعُة   (l’insolvabilité financier)خلال اًـرس  اـلايل ٌضري ارلعص اًيؼاسم ٕاىل دعص اه  اًيؼاسم. نشعل 

مؤسسة ماًَة ما ٕاىل اكمي اًيؼام اـلرصضف
4

بٔن  ارلعص  اًيؼاسم  " ؿىل  اهَ    Michel AGLIETTAتُامن  ٍصى  , 

تـَست متاما ؾن احامتل بٔن  ثؼِص حالث اكذعاذًة حىون فهيا اًصذوذ اًـلالهَة ًٔلؾوان اًفصذًني اجتاٍ  ارلعص اقلمتي 

                                                           
1
 OLIVIER DE BANDT AND PHILIPP HARTMANN, «. SYSTEMIC RISK: A SURVEY», , E U R O P E A N 

C E N T R A L B A N K ,    WORKING PAPER ,No 35,Nevembre ,2000,p13. 

2
, ibid, p10. 

3
  Ellis W. Tallman and Elmus R. Wicker,  « Banking and Financial Crises in United States History: What 

Guidance Can History Offer Policymakers? » Federal Reserve Bank of Cleveland, Working papers, No 10.09, July 

2010,p4. 

4
 Etienne MENDEL, « LE RISQUE DE CRÉDIT REVIENT AU  PREMIER PLAN POUR LES BANQUES »,  

Les cahiers de recherche n°2, Conseiller Scientifique de l’ESCE, mai 2002,p122. 
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ق اًدض خُت  دم ثلوذ ٕاىل اًالمن اًـام اًخوسًؽ ألمثي ٌَمزاظص ؾن ظًص
1

ل هـين تشعل دعص جتمَؽ , فارلعص اًيؼاسم 

    .ٌَمزاظص اًفصذًة فِو دعص مىصو اكذعاذي هيسذ اًيؼام اـلايل  ولك

فاث ًخضح بٔن ارلعص اًيؼاسم ٍصثحط ابهدضاز ؿسوى   ألسماث  اـلرصفِة وؿسوى الاهنَازاث  تياء ؿىل ثلسمي تـغ اًخـًص

ضف ألسواق,  وتياء ؿىل رعل  فِو احامتل  "حسوج  سَسةل من ألسماث  فلموؿة ُامة من اـلؤسساث اـلاًَة بٔو 

تفـي  ػصف اكذعاذي ما, وميىن  بٓن  حىون  انمجة ُشٍ ألسماث   ألسواق ميىن بٔن حىون ُشٍ ألسماث  ضف بٔن واحس

من مؤسسة ماًَة ما بٔو سوق مايل ما ,ٔبو حىت فلط  اص َؽ  ذرب يسء حول اًوضـَة اـلاًَة ًِا ,  ؾن  اهخلال  بٔسمة

2متخس ألسماث ٕاىل اـلعازف ألدصى بٔو ألسواق  اـلاًَة  ألدصى  وٍىون  ُشا الاهخلال  ؿرب  كٌواث. وتشعل 
وابًخايل  

لك وًُس فلط مؤسسة ماًَة ما بٔو سوق مايل ميىن ادذعاز مععَح ارلعص اًيؼاسم ضف ؾحازت دعص فضي اًيؼام  و

, نٌل بٔن ارلعص  وٍىون تشعل اًيؼام اـلايل  ولك  واًيؼام  اـلرصضف  ثضلك  ذاض  رمسذ  بٔو بٔمام  بٔسمة  هؼامِة.  ما

 اًيؼاسم  جيمؽ ؾيرصٍن ُامني: اًعسمة مثال  وحوذ ٔبسمة مرصفِة واًـيرص اًثاين ُو  اهخلال ُشٍ ألسمة .

 عص اًيؼاسم بٔهواغ  ارل-5

من ذالل اًخـًصف اـللسم  ٌَرعص اًيؼاسم  ًخضح اهَ  ًيلسم ٕاىل هوؿني ُامني  فِو  ًعُة  اـلؤسساث اـلاًَة   

اـلرصفِة  ٕاىل  خاهة ٕاظاتخَ  الٔسواق  اـلاًَة 
3

 . 

ث اـلاًَة دعص هؼاسم ًعُة اـلؤسساث اـلاًَة اـلرصفِة : دعص مذـَق ابهخلال ؿسوى ألسماث تني اـلؤسسا -0- 5-6

 اـلرصفِة . 

 دعص هؼاسم ًعُة ألسواق اـلاًَة  :دعص مذـَق ابهخلال ؿسوى الاهنَازاث اـلاًَة  تني ألسواق اـلاًَة .– 6- 5-6   

 معاذز  ارلعص اًيؼاسم .  - 1  

ُامني  ٌَرعص اًيؼاسم معاذز ًًضبٔ مهنا, وحىون تشعل اًعرازت ألوىل ضف ٕاصـاهل وثيسزح ُشٍ اـلعاذز ضف ؾيرصٍن
4

: 

ضـَة ماًَة  اـلعسز  اـلَىصو اكذعاذي :ٍمتثي ُشا اـلعسز ضف بٔهَ ذاذًل و ٍمتثي ابٔلساش ضف ٕاؿالن ؾن و   -1-0

وهصذ فـي  ًِشا  ,  ميىن بٔن ًعي ُشا إلؿالن ٕاىل حس ٕاؿالن ٕافالسِا بٔو اهنَاز ُشا اًسوق  ـلؤسسة ما بٔو سوق  مايل ,

 .ساث  ٌَمؤسساث اـلاًَة ٔبو سَسةل الاهنَازاث ًٔلسواق  اـلاًَة    الافالةلثخواىل تـس  رعل  سَس ارلعص 

                                                           
1
 Michel AGLIETTA « , Macroéconomie financière 2. Crises financières et régulation monétaire »,la découverte  

2005.p37. 

2
 OLIVIER DE BANDT AND PHILIPP HARTMANN, Op cit, p11 . 

3
 Stéphanie Gautrieaud, « Le risque pays : approche conceptuelle et approche pratique », Document de travail 

N°72, ATER – Centre d'Economie du Développement – Université Montesquieu Bordeaux IV,p13  

4
 Michel AGLIETTA Op cit,p38. 
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اـلعسز اـلىص واكذعاذي : ُو معسز ضف اًـموم ذازيج ذاظة ؾيس اذلسًر ؾن اًيؼام اـلرصضف ميىن بٔن ٍىون - 1-6

َاز سوق مايل  ماًعَق ؿَََ اكلاظص اًيؼمَة بٔو خماظص اًسوق واًيت ختَق وضـَة مىصواكذعاذًة, ثخجسس  مثال ضف اهن 

ضف ذوةل ما واطلي ثخبٔثص تَ اـلؤسساث  اـلاًَة ضف بٓن واحس, من ذالل  ثسُوز ألظول  اـلاًَة ًِاثَ  اـلؤسساث دم  

 ًـصضِا  ٕاىل إلفالش ضف بٓن واحس. 

   .ؾوامي اهدضاز ارلعص اًيؼاسم  -1  

ء ذاذي اًيؼام اـلرصضف   اًواحس بٔو حىت ٕاىل  سوا ارلعص اًيؼاسمُياك مجةل من اًـوامي اًيت جساؿس ؿىل ذَق واهدضاز  

 خمخَف  ألهؼمة  اـلرصفِة ألدصى , ومن  مجةل ُشٍ  اًـوامي  هشهص ماًًل  :

 ٔبسمة  مؤسسة  ماًَة بٔو  مرصف رو الا طمَة  اًيؼامِة  .- 1-0

ِة من  اًـوامي اـلساؿست ٕان حسوج ٔبسمة مرصفِة ـلرصف  رو بٔطمَة هؼامِة  بٔو اهنَاز  سوق  مايل  رو بٔطمَة  هؼام    

ؿىل ذَق ارلعص اًيؼاسم  واهدضاٍز  سواء  ضف  اًيؼام اـلايل ٔبو ذازخَ ,  من  ذالل  اًخبٔزري ضف اقلَط اطلي ميازش 

ؿىل سَوك  اًزابئن ٌَمؤسساث اـلاًَة  ألدصى  , وابًخايل فان ٕافالش مرصف  جيص اـلعازف وضاظَ فَِ ,ذاظة اًخبٔزري 

1يدِجة ذاظة ضف  ػي وحوذ مضلك  ؿسم  متازي اـلـَوماثألدصى ٕاىل هفس اً 
.و ًلعس ابـلؤسسة اـلِمة هؼامِا,  

اـلرصف اـلِم هؼامِا ٔبو حىت  اًسوق اـلايل اـلِم هؼامِا "تبهٔنا اـلؤسسة اـلاًَة ,اـلرصف بٔو اًسوق اـلايل اطلي هل  وسن ضف 

اـلرصف بٔو اًسوق  اـلايل ًعـة  اًخحنك فهيا ثيدعر ٕاىل  مواهجة بٔي مضالك  ًِشٍ  اـلؤسسة , اًيؼام  اـلايل ولك, وان

كري بٔن ُياك ٍلوؿة اـللاًُس   (to big to fail )مؤسساث بٔدصى , وختَق  ارلعص اًيؼاسم", بٔي ُو اًىدري ًفَس

 ابكرتاخ من ظيسوق اًيلس اصلويل وتيم اًدسوايث اصلويل 6115ضف هوزفرب  (G20)بٔؿسث من  وسزاء الاكذعاذ فلموغ 

ًخـًصف اـلؤسساث,  اـلعازف وألسواق اـلِمة اًيؼامِة وثخضمن ُشٍ  اـللاًُس    CSFواسدضازت الاس خلصاز اـلايل 

ماًًل
2

 : 

  ًامين  ثلسٍص جحم ارلسماث اـلاًَة اـلوزذت من كدي اـلؤسسة  اـلاًَة ,  ٕاضافة ٕاىل مصاؿات مزياهُهتا  مثال  : اذلجم

ف  صامي ٔبمٍصيك وابًخايل فان ٕافالش مرصف  ابذلجم  اًىدري  هل  بٔاثز هحريت زاتؽ مرص  ( Lehman  Brothers)جصارس

 .ؿىل اـلعازف  ألدصى

  ًَـة ؾيرص اًحسًي ذوزا ُاما ضف  اًخـصف  ابـلرصف اـلِم  هؼامِا , رعل بٔن  قَاة  اـلرصف  هدِجة   : قَاة اًحسًي

ة ,ٌضلك دعص  هحري ؿىل اًيؼام  اـلرصضف  تي  حىت  ثبٔثٍص  تبٔسمة و ؿسم وحوذ  تسًي ـلرصف ما ًلسم  ذسماث  مـَي

                                                           
1
   Jean-François Lepetit ,rapport « le risque systémique » conseil national de comtabilité de France , paris, avril 2010 

p13. 

2
,ibid,  p 13. 
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ؿىل  اًيؼام  اـلايل. وقَاة اًحسًي ٌس خعَؽ ان ًـصف تفضي مؤرشاث اًرتنزي حِر ؿامي اًرتنزي هل ذوز ُام , فاًرتنزي 

ي لعاغ ما ًًضط ضف ذوةل مـَية ,بٔي اهَ اكاًىدري ـلرصف ما ؿىل ثلسمي هوؾَة  كصوط مـَية بٔو حىت ثلسمي كصوط ً

 جض خُذا قلافؼَ الدامتهَة ٍىون تشعل بٔنرث ؾصضة ٌَعسماث اًياجتة ؾن جعز اـللرتط بٔو اـللرتضني اًوفاء ابلًزتاماهتم.

   لتس من ثلسٍص اًصواتط اـلحارشت وكري اـلحارشت تني اـلؤسساث اـلاًَة اًيت جسِي اهدضاز ارلعص اًيؼاسم وؿسواٍ  :اًرتاتط

ة اًـالكاث جن خمخَف اـلؤسساث اـلاًَة , واطلي  ًـخرب ؿامي بٔدص ٌَمؤسسة اـلِمة اًيؼامِة بٔي  سـ ٕاىل الاكذعاذ اذللِلي

صي  ٌَرعص  اًيؼاسم  ذاظة ضف  ػي ل مدالت اًسَعاث  ابفالسَ   .  وحمسذ حُو

 اًالمدالت  من  اًسَعاث  اًيلسًة .   - 6- 1

صاي ضف اهدضاز ارلعص اًيؼاسم , و  ًلرتن ُشا اًـامي واـلمتثي ضف ؿسم مدالت اًسَعاث ًَـة ُشا اًـامي ذوزا حُو

اًـمومِة ابًوس َةل اـلـصوفة ضف اًخعسي ًالسماث واـلمتثةل ضف ٕاكصاط ضف هناًة اـلعاف واًيت  ًضمهنا اـلرصف  اـلصنزي  , 

ًس َوةل فذوفري ا .من ذالل خض اًس َوةل  ضف اًسوق  اًيلسي. وجس خـمي ُاثَ  اًخلٌَة  ضف حاةل وحوذ ٔبسمة س َوةل 

حِعة من اطلؾص اـلرصضف اطلي ًؤذي ٕاىل ذَق دعص هؼاسم , فَو  ٌَمرصف  اطلي ًـاين من مضلك حش اًس َوةل ُو

بٔذشان مثال ؿىل رعل بٔن  مرصف ما بٔظُة مبضلك ضف اًس َوةل  فِو ميغل بٔظول وًىهنا كري سادةل , ففي ُاثَ اذلاةل ل 

ؽ ( تسون تَؽ ألظول كري اًسادةل ٌَمرصف واًيت متثي زبٔسٌلهل. ُيا ًبئت ٌس خعَؽ اًلِام ابًزتاماثَ) مثال حاةل ظَة ٌَوذاد

ذوز اـلرصف اـلصنزي  ضف ٕاكصاط اًس َوةل اًاكفِة اـلرصف ٕلزخاغ زلة اـلوذؿني فَِ وبًٔضا  اذلس من اهدضاز اًـسوى تني 

اـلوذؿني
1

. 

 اًـسوى اـلاًَة  - 1-5

اًيؼاسم ًؼِص خََا اذلضوز اًلوي ـلععَح  اًـسوى اـلاًَة بٓو ػاُصت  من ذالل اًخـصط كلخَف اـلفاُمي اـلخـَلة ابرلعص

فاث  ٌَـسوى  اًـسوى اـلاًَة , تي ٕاهَ ل ميىن فِم ارلعص اًيؼاسم ٕال تـس فِم  اًـسوى   اـلاًَة ,حِر  كسمت ؿست ثـًص

كٌواث اهخلاًِا ؿرب اصلول , اـلاًَة وًُس ُياك ثـًصف موحس ًؼاُصت اًـسوى اـلاًَة.   نٌل بٔهَ ًُس ُياك اثفاق حول 

,فان مععَح اًـسوى ًـين "بٔسمة بٓو صممة مضازتة ضف   P.Cailleteau وE .Vidon ووفلا ٌَمـىن اًواسؽ اطلي كسمَ  

س ثضلك رمم من احامتل وضوء ضلوظاث ضف بٔسواق بٔدصى ,نٌل ميىن ان ًؤذي اىل سَسةل مذواًَة  سوق ما , وُو ما ًٍز

فة من ألسماث ضف بٔسواق خمخَ
2

ص ى معص حمي اصلٍن بًٔضا بٓن اًـسوى ثـين " اهنَاز مؤسسة ما سوف ًدسخة ضف   ٍو

ذَق ٔبسمة زلة من صبهٔنا ٕاظاتة مؤسساث بٔدصى ل حصثحط  ابـلؤسسة ألوىل , ذما ًرتثة ؿَََ حصاحؽ  ضف حصنة اًًضاظ 

ذوةل ما وضوء ٔبسمة زلة ًرتثة ؿَهيا  الاكذعاذي .وحتلق اًـسوى بًٔضا حصثة ؿىل اهنَاز بٔسواق اـلال بٔو بٔسواق اًـمةل ضف

                                                           
1
 JEAN-MARC FIGUET , «LE PRÊTEUR EN DERNIER RESSORT  INTERNATIONAL», Revue d'économie 

financière ,vol 56  n°1, 2000,pp57-75, p 59 . 

2
 Pierre CAILLETEAU et Édouard VIDON ,« La dynamique des crises financières internationales : quelques 

enseignements » étude BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 64 – AVRIL 1999, p13. 
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اهنَاز بٔسواق اـلال ضف ذوةل بٔدصى ل حصثحط جصواتط اكذعاذًة هحريت مؽ اصلوةل ألوىل 
1

.وميىن اًلول بًٔضا بٔن اًـسوى  

شٍ اًـسوى ثـصف نشعل بٔسـاز اـلاًَة ضف ألسواق اـلاًَة اذلاًَة ثمت من ذالل كٌات ألسـاز,بٔي ثلري  ألظول اـلاًَة ,ُو

ة "اصلومٌَو "  حبَر ثًذلي من مذـامي ٕاىل بٔدص ٔبو  (effet boule de neige) ٔبو هصت اًثَج   (effet domino)تيؼًص

اًيؼام اـلايل جصمذَ , تي بٔهنا ثًذلي من هؼام مايل ٕاىل بٔدص  ثعحح  بٔسمة هؼامِة متس من مؤسسة ماًَة بٔدصى  ٕاىل ان

ضف ُشٍ اذلاةل تـس ؿاـلي تفـي  اهفذاخ ألسواق وؾوـلهتا ,فِعحح ًالسمة 
2

 . 

 مضلك ؿسم  متازي  اـلـوماث—1- 1

موكـف ٍىون بٔحس ألظصاف اـلخـامَني ضف اًيوايح اـلاًَة صلًَ مـَوماث . ًـصف مضلك ؿسم متازي اـلـَوماث ؿىل اهَ و

ؾيَ اختار كصازاث بٔنرث من الٓدٍصن، ذما ًرتثة ؿىل رعل بٔن اًعصف الٓدص ًن ٌس خعَؽ ثلِمي اكلاظص ثضلك سَمي وًًذج 

ذاظئة 
3

وابًخايل فان اـللصط صلًَ مـَوماث اكي حول اـللرتط من حِر اًلسزت اذللِلة ؿىل اًوفاء  , 
4

ًـخرب مضلك  و 

ا  ورعل  ًىون ؿسم اـلـصفة   ؿسم  متازي اـلـَوماث من اًـوامي اـلِمة ضف  ذَق  اكلاظص اًيؼامِة  تي  حىت اهدضاُز

اـلؤسساث اـلاًَة  و ألسواق من صبٔهَ بٔن ًًعر اًَِؽ  واطلؾص تني  اـلخسذَني سواء  ضف    اًخامة واًاكمةل  توضـَاث

ألسواق  اـلاًَة , بٓو اًخبٔزري ؿىل سابئن اـلعازف ألدصى , وهدِجة  طلا اًـامي فان اًـسوى  ثيدعر من ذالل سَوهَاث  

ىت تَؽ بٔظول  ماًَة ضف بٔسواق خمخَفة , ذما مدضاهبة  ًٔلؾوان الاكذعاذًة سواء حسة ٔبموال من معازف ؿست بٓو ح

ٌساضم ضف اهدضاز ارلعص اًيؼاسم . ٕال بٔن ُشا اًـامي كس اجسؽ ضف ػي  وحوذ  حىٌوًوحِا الثعال  واـلـَوماث  واًخلازة  

 تني  ألهؼمة  اـلاًَة واـلرصفِة  ضف  ٕاظاز  ػاُصت  اًـوـلة  اـلاًَة .

 اًـوـلة  اـلاًَة   - 1- 1

ًـوـلة اـلاًَة من اًؼواُص اًيت بٔثصث ؿىل ألهؼمة اـلاًَة ثضلك ؿام وألهؼمة اـلرصفِة ثضلك  ذاض , فبٔذث ٕاىل ثـخرب ا 

ؿىل بٔهنا الاخنفاط ضف حاكًَف اـلـامالث اصلوًَة،  اـلاًَة" اًـوـلة ميىن بٔن ثـصف حصاتعِا واهفذاهحا ؿىل تـضِا  اًحـغ. و

و سايذت ثسفق زؤوش ألموال تني اصلول.
5

ٌسمى  وثـصف بًٔضا تبهٔنا"  هدِجة ًـمََاث اًخحٍصص اـلايل واًخحول ٕاىل ما   

اًـاـلَة "بٔسواق اـلال  ابلهسماح  اـلايل اطلي بٔذى ٕاىل ٕاًلاء اًلِوذ ؿىل حصنة ألموال ٕاىل
6

 ألسواق ومن مث حصاتط   
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 . 001, ض  051-011, ض ض  6115, 51, اًـسذ  5اًصافسٍن , جمضل 

4
 Nicolas Meunier  ,Tania Sollogoub, « Économie   du risque pays », La Découverte, Paris, 2005,p 54. 

5
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اًـاؾل،  وتفضي فذح  اذلسوذ امام الاسدامثز جلك  اهواؿَ وسايذت جحمَ,  اجسـت  ػاُصت  ارلعص  ؿرب وجضاجىِا اـلاًَة

ق ضف واًسائصت اـلخلسمة اًـاؾل ذول ابطف ٕاىل ًحر ان اهخلي ُشا ارلعص اًيؼاسم ,  زفا  وٕان سواء حسٍ  ؿىل اًيّمو ظًص

اًـوـلة  اـلاًَة ساذث من اجساغ  اكلاظص اًيؼامِة ؿىل اـلس خوى اًـاـلي , من  , وتشعل  فان  كٌواث وظوهل ٕاًََ فتادذَ

شا ما ًؤذي  ٕاىل " بٔن متخس  بٔسماث ذالل  حزاًس ذزخة اهسماح ادلِاس اـلرصضف  ٌضلوةل وحاكمهل مؽ  الٔسواق  اًـاـلَة  , ُو

رصضف  ضف  تضل ما  اىل  سائص  اًلعاؿاث  اـلرصفِة  ضف ذول ألدصى " ادلِاس اـل اًيت ًـاىهيا بٔو معاؾة  
1

نشعل    

فوحوذ ٔبسمة  مبرصف  .ضف  اًسوق اـلخـامي تَ  , ومن مث الاهخلال  ٕاىل تلِة  بٔسواق  اـلال  اًـاـلَةاهفجاز فلاؿة مضازتة 

اسم  بٔن ًًذلي ؿاجصا تشعل  اًلازاث, مسخدا ٔبسماث ٍمتزي ابٔلطمَة اًيؼامِة  ضف ؾرص اًـوـلة اـلاًَة ,  من صان ارلعص اًيؼ

 ضف بٔهؼمة مرصفِة صلول بٔدصى .

II  -.بًَٓاث اهخلال اكلاظص اًيؼامِة ضف اًيؼام اـلرصضف 

متَِس : ُياك ؿست بًَٓاث و كٌواث  لهخلال اكلاظص اًيؼامِة ضف اًيؼام اـلرصضف ٔبو مبـىن بٔدص  اهخلال ؿسوى ألسماث 

ىل بٔدص ذاذي اًيؼام  اًواحس  , حِر  بٓن الاهخلال ًِشٍ  اكلاظص  ذاذي  اًيؼام  اـلرصضف  ٍىون  اـلرصفِة من مرصف إ 

ظحلا  ًعحَـة اًيؼام اـلرصضف اـلىون بٔساسا  من معازف  حصتعِا  ؿالكاث  فامي تُهنا  من ذالل  اًسوق  اًيلسي  

 وبٔهؼمة  اصلفؽ.

ق اطلؾص بًَٓة اهخلال- 0   Jacklin et و  Diamond et Dybvigاـلرصضف) منورح  اكلاظص اًيؼامِة ؾن ظًص

Bhattacharya (1988) et Chari et Jagannathan(1988) ) 

ف  اطلؾص اـلرصضف- 0-0 اطلؾص اـلرصضف صلك من بٔصاكل ارلعص اًيؼاسم ضف اًيؼام اـلرصضف  بٔو تـحازت بٔدصى  ًـخرب :ثـًص

اًضَاغ اـلفاحئ ًثلة تـغ اـلسزسة اًالكس َىِة ؿىل بٔهَ "  ٌضلك بًَٓة اهخلاهل ذاذي اًيؼام اـلرصضف, وًـصف حسة

اـلوذؿني ضف كسزت اـلرصف ؿىل اًوفاء ابًزتاماثَ اجتاُِم
2

. وٍىون سخة ضَاغ ُشٍ اًثلة ٕاما ؾن الاؾخلاذ حول ؿسم  

ق وظول مـَوماث حول مصذوذًة  بٔظول اـلرصف , وتياء ؿىل  رعل فان ملسزت اـلرصف ؿىل اًوفاء ابًزتاماثَ بٔو ؾن ظًص

ق رؾص مرصضف انمج ؾن بًَٓة الاهخلال ضف ُشا  ادلزء  ثخىون من فصؿني بٔساسني ألول  بٔثص اًخوكـاث بًَٓة اهخلال ؾن ظًص

بٔما الًَٓة اًثاهَة فِيي اهخلال  بًٔضا ؾن  .Diamond et Dybvig (  0545)ٌَموذؿني واًيت ٌعرهحا منورحاقلللة راثَا 

مج ؾن وظول مـَوماث حول مصذ وذًة الٔظول اـلرصفِة  .واًيت جضلك امذساذ رؾص مرصضف , وًىٌَ ضف ُشٍ اـلصت ان

 Jacklin et  : واطلي  مثي ُشا اًخوخَ لك من  Diamond et Dybvig:   ٌَمنورح ألظًل ألويل ًلك من 

Bhattacharya (1988) et Chari et Jagannathan(1988 

                                                           
1
,  605- 15, ض ض  6111زمزي سيك ," اكلاظص اًيامجة ؾن  ؾوـلة ألسواق اـلاًَة ", جمةل ذزاساث اكذعاذًة , ذاز ارلضلوهَة , اًـسذ اًثاين ,ادلزائص,  

 . 11ض 

2
 Marini  François, « Les fondements micro-économiques du concept de panique  Bancaire », Revue économique. Vol 43, 

n°2, 1992. pp 301-326 ,p301. 
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ق – 0-6 ذؿني.) منورح  و انمج ؾن اثص اًخوكـاث اقلللة راثَا ٌَمؾص مرصضف ر بًَٓة اهخلال اكلاظص اًيؼامِة ؾن ظًص

Diamond et Dybvig) 

ضف ُشا ادلزء هخحسج ؾن منورح ًحني هَفِة اهدضاز ارلعص اًيؼاسم تفـي حسة ؾضوايئ ٌَوذادؽ واًيامج ؾن ٔبثص اًخوكـاث 

سون حسة  اقلللة راثَا وما ًلرتن هبا من زذوذ بٔفـال مدضاهبة ٌَموذؿني, حِر بٔهَ ٕارا اكن صلًيا ٍلوؿة من اـلوذؿني ًٍص

مواهلم بٔو وذادـِم ضف هفس اًوكت فان اـلرصف ل ٌس خعَؽ اًوفاء جبمَؽ اًعَحاث ورعل لن بٔكَحَة بٔظوهل كري سادةل. بٔ 

 Diamond et Dybvig(0545 .)وجنس بٔن اٍمنورح اـلفرس ًِشٍ اًؼاُصت منورح 

لوم منورح - 0 -0-6 ا ضف ماًًل  Diamond et Dybvig فصضَاث اٍمنورح: ًو ؿىل مجةل من اًفصضَاث هشهُص
1

    : 

 . هؼام مرصضف  مىون من مرصف واحس 

   وحوذ منورخني من اـلوذؿني )مسدٍصن( ظحوز ٌسحة ضف اًزمنt=2  وكري ظحوز ٌسحة  ضف  اًزمنt=1  اًسخة(,

لك الٔصزاض ضم مدضاهبون بٔي بٔن لك رسط مؽ ٕاماكهَة بٓن   ضف ٕاظالق ؾحازت اٍمنورح ورعل ًخخس َط اٌَلة واًعرخ (

 .t=1هل ٕاماكهَة بٓن ٍىون كري ظحوز ٌسحة ضف 

 .ؿسم وحوذ سوق من ذالهل حيعي اـلرصف ؿىل اًس َوةل 

  فصضَة وحوذ  اًخىٌوًوحِاt .  اطلي ٌسمح تدسُِي بٔظول اـلرصف 

   ميىن ان ثعُة ذَو بٔظول اـلرصف من اكلاظص ثـخرب فصضَة رممة ضف ثوضَح ان اًِجٌلث اـلرصفِة

 حىت اـلرصف اًلاذز ؿىل  اًوفاء.

 Diamond et Dybvigمنورح   رشخ   2- - 0-6

صي ٌَمعازف واـلربز ًوحوذُا ٍمتثي ابٔلساش من ذالل وضاظاهتا اًوسعَة, جمتوًي وضاظاث ثـخرب     ٕان اصلوز ادلُو

ميىن بٔن جسحة ضف لك وكت, تُامن ألظول حمتزي   ثس َوٍهتا اًـاًَة, سمٌَا تـَست الاس خحلاق ملازهة مؽ اًوذادؽ اًيت حمتزي

ص ٕاصاكًَة بٔن اـلرصف ضف كَة ارلعص اًيؼاسم ٕارا فىص لك اـلوذؿني ٔبو ألكَحَة مهنم  تبهٔنا كري سادةل.  وُشا ُو حُو

ثسحة وذادـِم ضف بٔن واحس. وحسة ُشا  اٍمنورح فان سَوك اـلوذؿني  ضف اًخوخَ  ًسحة  وذادـِم  انتؽ  ؾن 

حتلق هفسِا راثَا  ٔبي بٔن اطلؾص  ذ ابن اـلرصف  س َواخَ ٔبسمة , دم ٌضلك رؾص مرصضف  اطلي  ًـخرب ػاُصت  الاؾخلا

اـلرصضف  ٌذَق  هدِجة وحوذ ٕاؾخلاذ تبٔهَ س َىون رؾص مرصضف بٔو تـحازت بٔدصى بٔسمة ختَق مربزاث  وحوذُا . بٔي  بٔن 

من إلصازت ٕاىل بٔن ضَاغ اًثلة ٌَموذؿني ضف هؼام مرصضف   لتسفلسان اًثلة كس خيَق ٔبسمة ثربز ُشا  اًفلسان ضف اًثلة)

اطلؾص اـلرصضف ًرتمج , وتشعل  فان  ٌس خعَؽ بٔن ٍىون هدِجة ظسماث ماهصو اكذعاذًة مثي ؿسم الاس خلصاز اًس َايس(

  . فارا فصضيا مثال بٔن ُياك ظف تبٔهَ ختعَط كري بٔمثي ٌَموازذ, ٔلن اـلرصف جيرب جس َي مسدمثصاثَ ظوًةل ألخي

ظوًي  ٌَموذؿني اطلٍن ًًذؼصون جسُِي وذادـِم من مرصف ما , فوحوذ ُشا اًعف اًعوًي خيَق ارلوف واًًصحة حول 

                                                           
1
 Marini  François, op.cit,p 303. 
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اًعحة اـلاًَة ًِشا  اـلرصف  تني اـلوذؿني,  زفن ذالل ُشٍ اـلالحؼة  ٌَعف اًعوًي ختَق  اطلؾص اـلرصضف , بٔي بٔن 

 اًوفاء ابًزتاماثَ  اجتاُِم, وابًخايل هيصؾون ًسحة وذادـِم موذؾي مرصف ما ًؼيون بٔن اـلرصف س َعحح كري كاذز ؿىل

اطلٍن ضم  ضف اذلاةل    )نشعل ضم مسدٍصن (من اٍمنورح اًثاين تبزٔسغ وكت ذمىن . وهدِجة  ًِشا الاؾخلاذ  فان اـلوذؿني  

ضف اًزمن   مرصف بٓدص معاًحني تخحوًي وذادـِم ضف صلك هلوذ بٓو ٕاىلًخجِون ضم بًٔضا   =6tاًعحَـة ٌسححون ضف اًوكت 

t=1   وُو اًزمن اكلعط  فلط  ٌَموذؿني  من اٍمنورح  ألول  )  كري  ظحوزٍن  (  ٌَسحة . فىون وس حة هحريت  من

 ًلصزون جس َي وذادـِم من ذالل اًسحة  ًعحح ؾلالهَا ًلٓدٍصن بٔن ٌسححوا. اـلوذؿني 

فٌىون بٔمام ثواسن ٍمتثي ابٔلساش ضف بٓن  ًحة ٔبو ػن ففي حاةل ؿسم وحوذ ٔبي ٕاؾخلاذ صلى اـلوذؿني بٔي ؿسم وحوذ ز  

ومن هجة بٔدصى فان اـلوذؿني حيللون اـليفـة اـلثىل لن فلط  اطلٍن ضم  حباخة   ,اـلرصف ًـؼم بٔزابحَ ُشا من هجة 

و ماًعَق ؿَََ اٌَس َوةل ضم  اطلٍن ًلومون ابًسحة  ًخواسن وابًيدِجة اـلرصف  ًلوم تـمََة اًدسُِي ًخلعَة اًعَحاث ُو

.  وحيسج ادذالل ُشا اًخواسن ضف بٔن اـلس هتَىني من اٍمنورح ألول واًثاين دععوا ًسحة وذادـِم ضف سخِي  اذللِلي

دم ٍىون بٔمام اـلرصف ففي ثوكؽ ٕاخنفاط اـليفـة فان لك فصذ سُضازك ضف اًسحة تبزٔسغ وكت ذمىن  ثـؼمي اس هتالوِم.

 اـلرصف  جسُِي فصضَة ُامة ضف ُشا اٍمنورح  واًيت من ذالهل ٌس خعَؽ  ًـخرب,اطلي   tٕال الاجتاٍ ٕاىل ؾيرص اًخىٌوًوحِا

بٔظوهل ظوًةل ألخي كدي بٔواهنا,فلك وحست واحست  من ألظي ظوًي ألخي كس مت جسَُِِا من كدي اـلرصف  كدي ألوان  

    rتُامن  t=2عةل  ضف   يه  اًلةل  اقل Rًلك وحست ) لن ) (R-rة واًيت متثي دسازت ملسزت  r = 1حىون ًِا كةل 

جس َي دم ٍىون اـلرصف بٔمام ثواسن بٓدص, انمج ؾن ثوحة اـلرصف  (.    t=1متثي  اًلةل  اقلعةل  كدي الاوان  بٔي  ضف

,لن اـلوذؿني من اٍمنورح ألول واًثاين كصزوا  T=1لك ألظول ـللاتةل ظَحاث اًسحة واـلعَوتة ًالس هتالك ضف اًزمن 

, ففي ُشٍ اذلاةل  فان اـلرصف كري كاذز ؿىل اًوفاء سايذت ؿىل رعل فان مجَؽ بٔظول  T=1اًزمنحسة وذادـِم ضف 

, ٔلخي اًوفاء جبمَؽ ظَحاث الاس هتالك. وضف اهخؼاز اًفرتت اًثاهَة ل ًوخس س َوةل T=1اـلرصف  كس اس خزنفت ضف اًزمن 

 و, 0فِم ُيا بٔمام ادذَاز حسة ضف اًزمن 0من ول كةل , ٕاضافة اىل بٔن اـلس هتَىني  ًفىصون بٔن اًلك سُسحة ضف اًز 

من ذالل اًدساتق )لن ؿسذ ألصزاض ٍزذاذ ساؿة تـس ساؿة تفـي  اقلااكت (ضف وخَ اًزتاًس اًىدري ًعَحاث اًسحة  

ؿىل اًوظول  ٕاىل ص حاتَم  اـلرصف  ومن  مث   ٕاحداٍز ؿىل اسدٌفار مجَؽ معاذٍز , وٕاؾعاء اـلوذؿني حر بٔنرث ؿىل 

وضف قَاة اصلمع اـللسم ٌَمرصف )حسة فصضَاث  ق ٌَض حاتَم ؿىل بٔمي بٔن ٍىون ألوادي ضف ظف الاهخؼاز .اًدسات

وكوفَ بٔمام ُشا اًعَة اـلزتاًس وتياء ؿىل فصضَاث  اٍمنورح (  ًعحح اًوضؽ بٔنرث ثـلِس تفـي حزاًس اًِجٌلث اـلرصفِة.  ًو

ٕلًلاف اطلؾص دم ًيجم ؾيَ دسائص, ثؤذي  تَ اىل افالش اٍمنورح, فال سخِي ٔبمام اـلرصف ٕاىل جس َي بٔظوهل ثرسؿة 

اـلرصف ذما ًسفؽ ٕاىل فلسان اًثلة ٌَموذؿني ضف اًيؼام اـلرصضف ولك وابًيدِجة فاـلوذؾون ٌسححون بٔمواهلم من اـلعازف و 

هؼام مرصضف الافالساث ثيدعر . ذما ىىون بٔمام دعص هؼاسم ًيدعر ضف اكمي اًيؼام اـلرصضف وميىٌَ بٔن ًيدعر حىت ضف 

سَمي ثسخة مضلك ؿسم متازي اـلـَوماث ,لن اـلوذؿني ل ٌس خعَـون اٍمتَزي تني رعل  اـلرصف اًسَمي ماًَا  من رعل 

و  كمية بٔظوهل ثفوق  كمية دعومَ,  اـلرصف اطلي ضف حاةل  ماًَة سُئة ٔبو تـحازت بٔدصى من اًلاذز ؿىل اًوفاء )حىت ًو
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 ثغل اًفرتت تُامن كاذز ؿىل  جس ََِا ضف بٔوكاث بٔدصى ( ومن رعل اطلي ًـاين ؾرس وًىٌَ كري كاذز ؿىل  جس َي بٔظوهل ضف

, بٓو موحوذاثَ بٔكي من كمية معَوابثَ (. كري  )كمية بٔظوهل اكي من كمية دعومَ " financier   l’insolvabilitéمايل"

من مرصف واحس وؿسم وحوذ  بٔن ُشا اٍمنورح هل مؤاذشت ورعل ٔلن هل فصضَاث كامئة ؿىل وحوذ هؼام مرصضف مىون

سوق  هلسي  ٍصحؽ  اًثلة ٕاىل  اـلوذؿني ,  وبٔن  ألظول اـلرصفِة  ذاًَة متاما من اكلاظص دم ًَلي  وحوذ  خماظص من 

خاهة  ألظول , بٔي بٔن هوؾَة ألظول اـلرصفِة ل ثَـة بٔي ذوز ضف كصازاث ألؾوان 
1

. 

ق -0-5 انمج ؾن وظول  مـَوماث  حول  ألظول  اـلرصفِة ص مرصضف رؾ بًَٓة اهخلال اكلاظص اًيؼامِة ؾن ظًص

 Jacklin et Bhattacharya (1988) et Chari et Jagannathan(1988  : ()منورح

و    Jacklin ,Bhattacharya ظوزث من كدي ؿست نخاة ٔبمثال Diamond et Dybvigهؼصت تسًةل ٍمنورح  

Chari, jagannathan   م خسًس ٌظلؾص اـلرصضف هعَق ؿَََ  ٕارا حص اًلول اطلؾص اـلرصضف إبذذاهلم مفِو  0544س ية

بٔـلـَومايت, ٔبي ان سخة وحوذ اطلؾص اـلرصضف سخدَ اًيوؾَة كري ادلَست  ًٔلظول  اـلرصفِة مؽ اس خحاةل  جض خُت  

ة واًيت مصذ اـلرصضف مصثحط ابٔلساش توظول مـَومة سُئة حول هوؾَة الاسدامثزاث اـلرصفِ اكلاظص.  وتشعل فان اطلؾص

( بٍٔن ان  مصذ وذًة  ألظول  مضموهة ل حتوي  بٔي خماظص  ( , Dybvig و Diamond وذٍهتا كري مضمومة ,) ؾىس

مبـىن بٔدص  وحوذ دعص ٌَخىٌوًوحِا اـلسدمثص فهيا بٔي ل وحوذ ذامئا ـلصذوذًة مصثفـة  ٌَخىٌوًوحِا , فىون بٔن ألظول 

رصضف من كدي موذؾََ ذما ٍىون  بٔمام دعص اًلسزت ؿىل ثوفري اًس َوةل اًالسمة اـلرصفِة هبا خماظص خيَق ٌَمرصف رؾص م

ًخلعَة ظَحاث اًسحة , ومن مث  اًوفاء ابلًزتاماث ضف بٔخاًِا اقلسذت  ٌَموذؿني دم جيـهل بٔمام دعص بٔدص ممتثي ضف دعص 

ظوهلم مـَومة حول مصذ وذًة اسدامثزاهتماًـرس اـلايل ,فاطلؾص ٔبـلـَومايت ٕارا حص اًلول مصثحط تشؾص من كدي اـلوذؿني ًو 
2

 

. 

تشعل ًلسمان ٕاسِام خسًس حول حسوج اًِجمة اـلرصفِة اـلـَوماثَة   Jacklin et Bhattacharya(1988)فاًاكثحان: 

 Diamond ET Dybvigهدِجة ًيوؾَة مصذ وذًة ألظول اـلرصفِة , وٌس خـَيان ضف ظصهحم ابًـيادض اـلفذاحِة ٍمنورح 

دذالفاث واـلمتثةل ابٔلساش ضف مصذ وذًة ألظول اـلرصفِة كري اًثاتخة بٍٔن مضلك مزذوح ًـسم متازي , مؽ تـغ الا

اـلـَوماث تني اـلوذؿني واـلرصف , فاـلرصف ل ٌس خعَؽ مالحؼة ألؾوان اطلٍن ضم فـال حباخة ًالس هتالك من اطلٍن 

 فِة .وألؾوان ل ٌس خعَـون ثلسٍص هوؾَة ألظول اـلرص  ,ٌسححون فلط 

                                                           
1
 Laurence Scialom , «  Économie bancaire », 4edition  La Découverte ,paris ,2013 , pp44-45. 

2
 V. V. CHARI and RAVI JAGANNATHAN,  «  Banking Panics, Information, and Rational Expectations 

Equilibrium », THE JOURNAL OF FINANCE  ,VOL. XLIII, NO. 3  JULY ,1988 , pp 749-761. 

 

https://www.cairn.info/publications-de-Scialom-Laurence--16894.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DEC
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.  T=2و  T=1وٌس هتَاكن ضف اًفرتاتن   6و 0ضف ُشا اٍمنورح ألؾوان نٌل ضف اٍمنورح ألول ًيلسٌلن ٕاىل منورخني 

) بٔي  مصذ وذٍهتا  ضـَفة ( R=R1يه      T=2حىٌوًوحِا الاسدامثز ضف اـلسى اًعوًي متغل خماظص ٔلن مصذ وذٍهتا ضف 

  (θ-1)ؽ  ٕاماكهَة   )مصذ وذًة مصثفـة ( م R=Rnو θمؽ ٕاماكهَة 

, ٌس خلدَون ٕاصازت حول مصذ وذًة  واس خـٌلًِا  ٌَخبٔنس من 2وس حة من ألؾوان اًعحوزٍن من اٍمنورح  T=1ضف اًزمن    

θ   بٔي احامتل بٔن حىون  اـلصذ وذًة ضـَفة (  فٕارا اكن (R=R1    ففي  ُشٍ اذلاًَة  ًعحح اـلرصف كري كاذز ؿىل

يجز ثـِساثَ  تًس ح بٔي بٓن اـلرصف ل ٌس خعَؽ  اًوفاء  جاكمي  الاًزتاماث تي ٌس خعَؽ   Rn /  R1 ة فلطاًوفاء  ًو

اًوفاء جبزء  مهنا فلط  . وؾيس اظالغ  ألؾوان من  اٍمنورح اًثاين حول ُشٍ اـلـَومة ما  ٍىون بٔمارمم سوى  اًِجمة 

دََة  ثؤثص ؿىل سَوك اـلوذؿني ضف ٔبي مـَومة  مس خل  T=2ؿىل اـلرصف  ًدس َي وذادـِم  .دم ٌضري ٕاىل بٓن ضف اًزمن 

اختار كصازاهتم حول اًسحة بٔو ؿسم اًسحة . فَمجصذ ثوكؽ بٓن اـلصذ وذًة اًفـََة  ثعحح بٔكي من اـلصذ وذًة اـلوؾوذ هبا, 

,ٔبي كري كاذز ؿىل احرتام اًزتاماثَ وابًخايل  فاـلوذؿني ًـَسون حساابهتم ضف بٓن اـلرصف س َعحح كري كاذز ؿىل اًوفاء 

ء اهخؼازضم, و ابًفـي ٌسححون ؾيسما مٌفـة الاس هتالك اقلعةل من كدي ألؾوان كري اًعحوزٍن بٔنرب من اـليفـة ٕاًلا

,مبـىن هدِجة ٌَمـَومة ٍىون حسة ألؾوان من اٍمنورح اًثاين ٕاؾخلاذ بٔن اـليفـة   T=2اقلعةل واـليخؼصت حىت اًزمن  

واقلعةل من كدي ألؾوان من اٍمنورح ألول بٔي كري  T=1 اًزمن اكي من اـليفـة اقلعةل ضف T=2اقلعةل ضف اًزمن 

ُشٍ إلماكهَة ثَـة ذوز بٔسايس ٔلهنا ثـخرب ؾخحة من ذالًِا ألؾوان اًعحوزٍن اـلـَومني ًفضَون اًسحة اًعحوزٍن .

 , Jacklinىل  ادذالل,حِر بٔن . وابًخايل  الاهخلال من ثواسن حِس ٕاىل  ثواسن س ئي ٔبو إ T=2, وؿسم اهخؼاز  T=1ضف 

Bhattacharya    ًوحضان بٔن ارلعص ٍصثفؽ   لكٌل ساذث ٕاماكهَة حسة ألؾوان اًعحوزٍن ضف اًزمنT=1   وهدِجة

ًلاؿست ألول ابٔلول معحلة حول اًسحوابث  ًمت  اًدساتق ؿىل  اًسحة  وحىون اـلضلكة  ُيا  ُو  ذَق  ٔبسمة . 

ني مثي نشعل  ُياك  هؼصت  بٔدصى ؾيس   ٌظلؾص اـلرصضف انمج ؾن  Chari , Jagannathan (1988)نخاة بٔدًص

وحوذ مغوط, بٔي بٔن ُياك مغوط حول هوؾَة الاسدامثزاث من حِر بٔهنا ؾل ثـصف ظحَـهتا بئه  حِست بٔم ل ,جفزء من 

اـلرصفِة  ضف حني ثـخرب ٕاصازت حول اـلصذ وذًة اـلس خلدََة ًٔلظول  T=1ألؾوان اًعحوزٍن ًعَِم مـَوماث ضف اًزمن 

بٔن ألؾوان الٓدٍصن اطلٍن ؾل ثعَِم بٔي ٕاصازت,  ًالحؼون فلط ظف ظوًي ًالهخؼاز ابًخايل ضم كري كاذٍزن ؿىل  اٍمتَزي 

تني ألؾوان اطلٍن ٌسححون ٔلهنم  وظَهتم مـَوماث سُئة حول مصذ وذًة ألظول وتني اطلٍن  حباخة فـال ٌَس َوةل 

از فان اًـون من اٍمنورح  اًعحوز اطلي  وظَخَ مـَومة ما حول الٔظول اـلرصفِة ًلسز جحم  ًالس هتالك .فلدي  اختار اًلص 

اًسحوابث وًلازهنا مؽ  اًسحوابث ٔلخي الاس هتالك فٕارا لحغ جحم هحري ٌَسحة , فان ُشا ٌضلك هل ثبٔنس من 

ؿىل اـلرصف جس َي اسدامثزاثَ  ظحَـة ألظول اـلرصفِة وابًخايل  اًخوخَ  ٌَسحة ,وضف سخِي  ٕاص حاغ اًسحوابث فان

مجَـا حىت اًيت  ًِا مصذ وذًة حِست , وابًخايل فان  جس َي ألظول ظوًةل ألخي جيص اـلرصف ٕاىل بٔسمة , ومببٔن اـلعازف 

جسدمثص ضف بٔظول مدضاهبة  فٕارا مرصف بٔفَس ثسخة ضـف مصذ وذًة الاسدامثزاث ُشا ًؤثص ؿىل سَوك اـلوذؿني 

دـِم بٔي ابٔن مجَؽ اـلعازف ًِا ضـف ضف اـلص ذوذًة, ومن ُيا فان ٕاجتاٍ اـلوذؿني ًدس َي وذ ٌَمعازف ألدصى مـخلسٍن
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حسة وذادـِم ضم ٌساطمون ابهدضاز ؿسوى ألسمة من مرصف ٕاىل بٓدص بٍٔن ألظول متغل مصذ وذًة مرتاتعة . وابًخايل 

حيوي  ضف فصضَاثَ هؼام مرصضف مىون من   اهدضاز اكلاظص اًيؼامِة ذاذي  اًيؼام اـلرصضف  ولك .كري بٔن ُشا اٍمنورح

مرصف واحس, نٌل بٔن وحوذ ضٌلن اًوذادؽ ٌسمح تخجية اًِجٌلث اـلرصفِة ٔلهنا  ثثدط اـلوذؿني مصاكدة هوؾَة 

الاسدامثزاث حىٌوًوحِا اـلرصف , بٔي بٔهنا ظٌلم ٔبمان ٌَموذؿني حول وذادـِم دم حىون ذافؽ ًـسم الاس خـالم حول هوؾَة 

اكلاظص اًيؼامِة  .وًىن  اًخحََي اًساتق  كام ؿىل بٔساش بٔن ٕاهنَاز اًيؼام اـلرصضف بٔي اهخلال ٔبو ٕاهدضازالاسدامثزاث 

من مرصف  ٕاىل بٔدص ل ًسذي ضف س َاق حصاتط اـلعازف ,بٔي بٔن اـلعازف كري مصثحعة فامي تُهنا , وبٔن  اطلؾص اـلرصضف  

انمج  ؾن   سَواكث   ٌَموذؿني
1

. 

ق اًسوق  اًيلسي  ةاظص اًيؼامِبًَٓة اهخلال اكل - 6    ؾن ظًص

سوق اًيلس ًَـة ؿىل ألكي ذوزان رمٌلن ضف اًيؼام اـلايل اـلـادض,فِو ًـمي نلٌات من ذالل هلي اًس َوةل من اـلعازف 

 اًيت هبا فادغ ٕاىل اـلعازف اًيت ثـاين من جعز, من ذالل ٕاكصاط واكرتاط  كعري ألخي تُهنا.  و بًٔضا من ذالهل

 ـلصنزي ًخسذي ًخعحَق س َاس خَ اًيلسًة.اـلرصف ا

,  اًعياؿة اـلرصفِة مىوهة من مرصف  Diamond et Dybvig (1983)فداًصحوغ ٕاىل اٍمنورح اـلصحـي ارلاض ة

واحس ول وحوذ ًسوق اثهوي ؿىل اًوذادؽ ) من بٔخي الاس خـاهة تَ ٌَوكوف ضف وخَ صمٌلث اـلوذؿني ( . خفالل فرتت 

متغل  س َوةل ضف رعل اًوكت  ًُس ًِا ٕاماكهَة اذلعول ؿىل  عازف اًلاذزت ؿىل اًوفاء وًىهنا لصمٌلث اـلوذؿني  فان اـل

ة  ضف سخِي ٕازخاغ زلة اـلوذؿني دم ًخوحة ؿَهيا جس َي بٔظوًِا ظوًةل ألخي دم جتـَِا ضف ٔبسمة ,  وًىن  اًس َوةل  اًرضوًز

فري اًس َوةل ٌَمعازف من ذالل ثحاذل ألظول اـلاًَة ألمص خيخَف ٕارا اكن ُياك سوق  هلسي , فِو سوق  ٌساضم ضف ثو 

ًِا معَحة الاسدامثز تلسز اـلس خعاغ بٔو مـؼم  فاـلعازف كعريت ألخي فِو ٌضلك تشعل مصنز حصاتط ٌَمعازف.

ا ضف بٔظول ظوًةل اخي   0541في س ية  ف  اًس َوةل اًالسمة. وًىن اًضامن ضف رعل وحوذ سوق هلسي ًوفصمعاذُز

Bhattacharya et Gale   تٌُوا اـلزااي اـللسمة ٌَسوق  اًيلسي  من ذالل ثوسًؽ اًفـال ٌَس َوةل تني اـلعازف ,ومن مث

و حس هبٌل ُشا اًسوق ٌسمح تيلي اًس َوةل و  ٌضلك بًٔضا  ,مواهجة ظسماث اـلوذؿني اـلخـَلة تخفضَالهتم الاس هتالهَة 

ٕارا اـلضلكة  حوكن ضف الاسدامثز ظوًي ألخي ذما ٌس خسؾي   تسًي ًضٌلن اًوذادؽ اًرضوزي ًالحرتاس من اًِجٌلث اـلوذؿني.

وحوذ  سوق  هلسي  ًخوفري  اًس َوةل  اًالسمة ضف  وخَ  اًعسماث  ذاظة ظسماث  اًيامجة ؾن  سَوهَاث  اـلوذؿني  

. 

سمة  من مرصف ٕاىل وابًصمغ من اصلوز اـلمتزي  اطلي  ًلوم تَ من ذالل ثوفري اًس َوةل, ٕال اهَ ًـخرب بًٔضا  كٌات ًيلي الٔ 

بٔدص ٔبو هلي اكلاظص اًيؼامِة ٕاىل اكمي اًيؼام اـلرصضف ,ففي  فرتت  ألسماث ًؼِص  مضلك ًعاـلا ُسذ ٕاس خلصاز اًيؼام 

اـلرصضف اـلمتثي ضف مضلك ؿسم متازي اـلـَوماث . فاـلعازف  اـللصضة واـلرصف اـلصنزي ل ميىهنا  اٍمتَزي تني رعل 

                                                           
1
 Sébastien Vivier-Lirimont, « Une analyse de la dimension réseau des fragilités bancaires et  financières », Revue 

française d'économie. Vol 22, N°3, 2008. pp. 61-95,p65 . 
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ؾرس مايل ) بٔي كمية بٔظوهل  بٔكي  متاما من كمية  دعومَ  ( من رعل اطلي ُو ضف  بٔسمة  اـلرصف اطلي ُو ضف  ٔبسمة

س َوةل )  كمية بٔظوهل بٔنرب من  كمية دعومَ  ,وًىن ل ٌس خعَؽ  جس ََِا  ضف رعل  اًوكت ( . فاـلضلكة بٔمام  اـلعازف 

تعحَـة اذلال ل ميغل ما ًواخَ اًلصط   واـلرصف اـلصنزي  حوكن ضف  اـلرصف اطلي ًـاين من ٔبسمة اًـرس اـلايل ٔلهَ

اـللسم من  ظصفِم .واًيدِجة الامذياغ ؾن إلكصاط وارلصوح من اًسوق بٔي  فضي  اًسوق اًيلسي وتعحَـة اذلال فان 

اـلعازف اًيت  حمتخؽ  توضـَة  حِست  حىون بٔمام دعص ألسمة  تفـي ػاُصت دصوح  اـلعازف اـللصضة ,ٔلهنا ل جتس 

السمة حِامن حتخاهجا واقلعةل اهدضاز ألسمة من مرصف ٕاىل  بٔدص .نشعل جنس بٔن اًسوق اًيلسي ٌسِم ضف هلي اًس َوةل اً

 اكلاظص اًيؼامِة ضف حاةل بٔن اًعَة ؿىل اًس َوةل ًحـغ اـلعازف  ًفوق ؾصط اًس َوةل  ٌَمعازف ألدصى .

حض ذوز اًسوق اًيلسي  ٕاىل حس بٔهَ بًَٓة ظوزا منورح اطلي ًو 6110س ية Allen ,Galeولٔنرث ثوضَح هلرتخ منورح 

ضٌلن اًس َوةل ٌَمعازف , ومن مث مواهجة ظَحاث اًسحة مؽ  اًرتنزي بًٔضا ؿىل ػاُصت اًـسوى اًيت ميىن  بٔن  ثعحح 

تـغ اـلياظق ثواخَ ذمىٌة هدِجة  اًرتاتط  اـلوحوذ تني  اـلعازف .  حِر بٔن حتََي  اًاكثحان  ًلوم ؿىل بٔساش  بٔن 

وذادؽ اًسوق اًيلسي اـلمتثةل ضف ألساش ضف  كصوط   , مصثفؽ ٌَس َوةل تُامن ألدصى اخنفاط ضف اًعَة ظَة ٌَس َوةل

كعريت ألخي جضلك ذوز ُام ضف ثوسًؽ اًس َوةل تني اـلعازف  فِيي تشعل متثي ضٌلن ضف وخَ إلظاتة خبعص 

ط اـلعازف  اًيت ثـاين من  جعز ذاظة اًس َوةل.كري بٔهَ  ضف تـغ اًوضـَاث, اـلعازف  اًيت متغل فادغ حصفغ ٕاكصا

س ؾن اًـصط اًلكي .وابًخايل  فٕان  َُلك اًسوق  اًيلسي  ميىٌَ  إلسِام ضف  هلي  ٕارا اكن اًعَة اًس َوةل اًلكي  ًٍز

 اكلاظص  اًيؼامِة .

 :  Diamond et Dybvigوًدضرَط ُشٍ اًؼاُصت هددؽ اـلهنجَة واـلُؤسسة حول فصضَاث منورح  

منزي هوؿني من ألؾوان من اًيوغ  ,, بٔؾوان مدضاهبون, وحوذ حىٌوًوحِا الاسدامثز  T=(0,1,2)فرتاث ُياك زالج 

 wمؽ بٔن لك ؾون هل ٕاماكهَة  بٔن ٍىون كري ظحوز, وضري ٕال بٔن   wوكري ظحوز مؽ ٕاحامتل -w)   (1 اًعحوزمؽ ٕاحامتل

بٔو S₂ؿىل مس خوى اـلرصف ُياك حاًخان )  wh ˃w1˃ 0مؽ    w1و ٕاما كمية مٌرفضة    whثبٔذش اًلمية ٕاما كمية مصثفـة

S₁ حتللٌِل ًخوكف متاما ؿىل حتلق منورح ألؾوان )wألخي ارلاًَة من   . اـلرصف  جيمؽ ألموال و ميول ألظول كعريت

 متثي (L)ألظول كعريت ألخي ( صِصاي مبحَف اثتت ضف لك فرتت .(c₁,c₂اكلاظص وظوًةل ألخي, و ًـصط ؾلس وذًـة 

حزدَا كري سادةل متثي ابًخىٌوًوحِا كةل ٕاهخاهجا    ) L-1وبٔظول ظوًةل ألخي  ) ,تخىٌوًوحِا اًخرٍزن  ًُس ًِا مصذوذًة 

R˃1  ٕارا اكن الاسدامثز كس وظي ٕاىل اـلصحةل ألذريت بٔيT=2    0ٔبو اًلةل˂r˂1  َٕارا الاسدامثز س َي كدي بٔواه

مدضاهبة  لك مٌعلة ميثَِا  مرصف  الاكذعاذ ملسم ٕاىل بٔزتؽ مٌاظق ؿىل بٔن  Allen ,Gale(2001)منورح .نشعل ًلوم 

 بٔزتؽ  معازف  .   (A, B, C, D)بٔي  

بٔن  لك مٌعلة ثعاة تعسماث ؾضوادَة ٌَس َوةل وظَة اًس َوةل ًحلى اثتت ؿىل  Allen ,Galeاًفصضَاث حسة   

ة ٔلخي ثوضَح ذوز اًسوق اًيلسي , مس خوى اًيؼام اـلرصضف بٔي بٔن اًعَة اًلكي ل ًخلري , ُشٍ اًفصضَاث رضو ًز

لتس من إلصازت بٔن اًعَة اًلكي ٌَس َوةل اثتت وًىن  ذاظة اًلصوط كعريت ألخي كًَٓة ضٌلن ضس ظسماث اًس َوةل.
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هكَة  ظَة اًس َوةل مذلريت بٔي بٔهنا كري  مـصوفة  ) سواء مصثفـة ٔبو مٌرفضة ( ضف سخِي اًوظول ٕاىل إلص حاغ ًلك 

مٌعلة ًِا ٕاماكهَة مواهجة اًعَة اـلصثفؽ ٌَس َوةل  ,ففصضَة بٔن اًعَة اًلكي ٌَس َوةل اثتت مؽ  مرصف,  نٌل بٔن لك 

ثوزذ وحوذ ثوسًؽ ؾضوايئ  ًِا ؿرب خمخَف اـلياظق  ًربس بًَٓة ثوسًؽ اًس َوةل من ذالل اًيت هبا فادغ ضف اًس َوةل  

ؿىل بٔن وحوذ ُشا اًسوق اًيلسي ٌضلك ؾيرص  اـلياظق اًيت ثـاين حش من اًس َوةل .وابًصمغ من بٔن ُياك  ثوخَ ًلوم

معمنئ ٌَمعازف واـلوذؿني ,فداًًس حة ٌَمرصف جُييحَ جس َي بٔظوهل ظوًةل ألخي  ضف حاةل  وحوذ ظَة س َوةل ًفِغ 

ؾن ألظول اًسادةل , لن جس َي ألظول كدي ٔبواهنا جيص ابًرضوزت ٕاىل اخنفاط كميِا وٕارا ؿسم كسزت اـلرصف اًوفاء 

, ومن ذالل رعل فان اًاكثحان ًلرتحان رشؾَة ٕاس خـٌلل اـلعاذز اـلرصفِة واحست  ثَوى ألدصى , ضف سخِي  ابًزتاماثَ

ٕاص حاغ ظَحاث حسة ألؾوان كري اًعحوزٍن, تساًة  اسدٌفاذ ألظول اًسادةل ,ومن تـس جس َي ألظول كعريت ألخي  

اـلرصف تدسُِي بٔظوهل ظوًةل ألخي كدي  بٔواهنا  من  ٌَسوق اًيلسي  وٕارا  ؾل حىفي  لك من اـلعسٍزن اًساتلني ًلوم

و اذلي الٔنرث لكفة (. ؾيسما اـلوذؿني جيسون س َوةل ضف اًيؼام اـلرصضف فال وحوذ سخة ٌظلؾص  ذالل   تَـِا  ) ُو

ت اـلرصضف اطلي ًسفـِم حنو مرصفِم.اًسؤال اطلي ًعصخ ُو ضف مـصفة هَف بًَٓة اًوذادؽ اًسوق اـلرصضف بٓو كصوط كعري 

 ؟. ألخي  ثـمي

مصثفؽ   T=1هفرتط بٔن ؿسذ ألؾوان كري اًعحوزٍن ضف   (A ,B,C,D)ٌَخوضَح هلرتخ حتََي وضـَاث ٔبزتؽ  معازف 

اًـىس. هبٔذش ضف اذلس حان ظحَـة اًرتاتط تني مٌاظق اًسوق  T=2, وضف اًزمن  D وC وضـَف ؿىل   B و Aؿىل  

 وكري اًخام . اًسوق اًخام : اًيلسي واطلي ًيلسم  ٕاىل ظيفني

 (6-6ضف اًحساًة ضف اًسوق  اًيلسي  اًخام اًضلك: )

 ( سوق هلسي كري مذاكمي  5-6( سوق هلسي  مذاكمي                       اًضلك) 6-6اًضلك )    

 

 

 

 

 

 

لك  مرصف مذواظي مؽ لك اـلعازف ألدصى اًرتاتط ٕارا مذحاذل اًثلة و اـليفـة.ؾىس رعل ضف اًسوق كري اًخام 

 (. 5-6مرصف ًخواظي توخَ بٔحاذي مؽ مرصف بٔدص اًضلك زرف ) 

ىن بًٔضا ضف تـغ اذلالث ٌساضم  ضف اهخلال  اكلاظص  ابًفـي اًسوق اًيلسي ًَـة ذوز هحري ضف ضٌلن اًس َوةل, ًو

بٓو كصوط كعريت  ,  فاـلؤاذشت حمتثي ضف بٓن جسُِي اًوذادؽ اـلخـَلة ابًسوق الدامتين اًيؼامِة ضف اكمي اًيؼام اـلرصضف

ٕارا اكن ُياك فادغ ضف اًعَة اًـام ؿىل اًس َوةل ,فان وس َج ألخي ل ختَق  ابًرضوزت س َوةل ٕاضافِة, ضف ُشٍ اذلاةل 

  Source : Franklin Allen; “Douglas Gale, « Financial Contagion» ,The Journal of Political 

Economy is currently published by The University of Chicago Press. Vol. 108, No. 1. Feb., 

2000, pp 1-33.,p15.           
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ؿىل مس خوى سوق اتم اًرتاتط تني اـلعازف مذحاذل ,   اًرتاتعي تني اـلعازف  ميىٌَ ذَق ؿست ٕافالساث مرصفِة.

ق اًـصط ٍىون  اًـجز ًُس ابٔلطمَة لن لك مٌعلة متخط حزء من ظسماث فـيسما اًعَة اًلكي ؿىل اًس َوةل ًفو 

بٔكي حست واًيدِجة ٕاماكهَة  اًس َوةل وجُس َي وس حة ظلريت من الاسدامثزاث ظوًةل ألخي, وابًخايل اًخبٔزري ألويل ًالسمة

 ضف مٌاظق مؽ ثواظِا جتية اهدضاز اكلاظص  اًيؼامِة .ؾىس من رعل اًَِلك كري اًخام ٌَسوق لن ادذالل ٌَس َوةل

فاـلعازف  اـلساهست  اًيت ؾل متس تبٔسمة اًس َوةل ٍصفضون جس َي حزء من ألظول  ألحاذي ثيدعر اكلاظص اًيؼامِة.

ظوًةل ألخي حىت ًعححون ضم ضف حس راهتم مـصضون اًـسوى .هفرتط بٔن ٕاس خثٌاء وكري مذوكؽ  بٔن  ُياك  ظَة لكي 

 :ٌَس َوةل ًفِغ ؾن ألظول اًسادةل 

 متثي ظسمة حوكَََة sبٍٔن (     wH+s˃ wH)  ًواخَ ظَة مصثفؽ ٌَس َوةل بٔنرث من اـلخوكؽ Aاـلرصف T=1ضف اًزمن 

   L˃( wH+s)c1ٌَس َوةل, ضف ُشٍ اذلاةل اًس َوةل ثعحح كري اكفِة ٕلص حاغ حسوابث اـلوذؿني كري اًعحوزٍن , ًَىن 

ظوهل ظوًةل ألخي, و هدِجة ًلكفة ُشا إلحصاء فان اـلعازف  ٍمتثي ضف جس َي حزء من بٔ   Aفاذلي اًوحِس بٔمام اـلرصف 

  Bثححر كسز إلماكن  جتية جس َي ألظول  ظوًةل ألخي كدي ألوان  ٔبو لسدامثزاهتم, حِر بٓن اـلرصف اـلساؿس

من  اطلي ًـاين من حش  ضف اًس َوةل حٌلًة Aٍصفغ  حزوًس اـلرصف   T=1اطلي ميخغل  فادغ  ضف اًس َوةل ضف اًزمن 

ٕال جس َي ألظول ظوًةل ألخي  كدي بٔواهنا . ومبان بٔن كمية ألظول   Aاحامتل  رؾص مرصضف .  دم ٍىون بٔمام اـلرصف 

. ومن مث فان  كمية بٔظوهل ثيرفغ تـس ثسُوز ٕادامتانثَ ؿىل  Dظوًةل ألخي ثيرفغ ل ميىٌَ اًوفاء تسًوهَ ٕاجتاٍ اـلرصف 

 ًسفؽ هبجٌلث اـلوذؿني ؿَََ , هصت اًثَج جس متص ضف  Dؿىل اًوفاء ٌَمرصف  , فذوكؽ  ؿسم اًلسزت Aمس خوى اـلرصف 

ةل ألخي , ُشا ًؤذي ٕاىل   Cزفغ ثلسمي اًس َوةل ٌَمرصف  Dاًخسحصح لن اـلرصف  واطلي اضعص ٕاىل تَؽ بٔظوهل ظًو

ضف  واـلرصف اطلي  . وضف اٍهناًة ٍىون رؾص مرصضف ضف  اكمي  اًيؼام اـلرص  Bومن مث اـلرصف Cصمٌلث ؿىل اـلرصف  

ىن اكن تَ س َوةل جيس  هفسَ كري  كاذز ؿىل اًوفاء واهخلال  تشعل اكلاظص اًيؼامِة ٕاىل  اكن مدسدَا  كاذز ؿىل اًوفاء ًو

اكمي اًيؼام اـلرصضف
1

 . 

ق  بٔهؼمة اصلفؽ  - 5  بًَٓة اهخلال اكلاظص اًيؼامِة ؾن ظًص

 صلهيم واـلضرتي اًحادؽ من لك اكن ٕارا ُشا حساة اًحادؽ، ٕاىل ياـلضرت  حساة من الٔموال تخحوًي ًمت سوف اصلفؽ ٕان  

شٍ خمخَفة معازف  ٌس خزسمان واـلضرتي اًحادؽ اكن ٕارا ٔبما ثسِوةل، اـلرصف وًمت ُشا هفس ضف حساابث  يه اذلاةل ُو

اصلفؽ " ؿىل بٔهنا اـلسفوؿاث .  وثـصف بٔهؼمة  هؼم ذالل من بٔن  ثمت ألموال جية حتوًي ٔبو اًدسوًة معََة فٕان اًـامة،

ٍلوغ  ألذواث واًلواؿس  وإلحصاءاث اكلععة ٌَلِام  تخحوًي ألموال تني  اـلؤسساث اـلرصفِة واـلاًَة
2

 ثلريث ًلس و " 

 اـلاًَة وسايذت اكلاظص ثلََط ٕاس هتسفت واًيت اـلايل اًلعاغ صِسُا اًيت إلظالحاث ٔبؾلاة ذزخة هحريت ضف ٕايل اصلفؽ هؼم

                                                           
1
 ibid  pp. 1-33.  

2
 BAQUE DE France , ;//www.banque –Franc e .fr, « systèmes de paiement et  titres  : définitions » 
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شا .رسؿةواً  اـلعساكِة  ٕاحصاءاث ضف لس خزسارما كوًة وفـاةل ذفؽ هؼم ٕاوضاء ؿىل ٌَـمي اًيلسًة اًسَعاث ذفؽ تسوزٍ ُو

 بٔن ميىن اًيت و اـلايل اًيؼام ًِا ًخـصط بٔن ميىن اًيت ًخجية اكلاظص رعل و اًيلسًة ابًس َاسة ارلاظة اًلصازاث اختار

ذفؽ  ظافِة  حمتزي تبهٔنا ل ثخعَة  اكمي  اـلحَف  ٌَدسوًة ) اًخحوًي اصلفؽ, ٔبو مبـىن بٔدص الاهخلال من بٔهؼمة  هؼم ؾن ثًذج

( ٕاىل هؼام  ذفؽ  ٕاحٌليل  ٍمتزي ثرسؿة ٔبذاءٍ  وثيفِشٍ  ًـمََاث  اصلفؽ وًخعَة  اكمي اـلحَف ٌَخحوًي, وابًصمغ من اصلوز 

ًي ألموال  تني اـلؤسساث اـلاًَة ٕال اـلمتزي ًِشٍ ألهؼمة من ذالل اـلساؿست ؿىل حتلِق  ٔبُساف اًس َاسة اًيلسًة  وحتو 

بٔن فضي ُشا اًيؼام من ذالل ؿسم وفاء مرصف من اـلعازف ابًزتاماثَ, ميىن بٔن ًًعر ألسمة ٕاىل اكمي  اـلعازف ؿرب 

 ُشا  اًيؼام  .

 يٌضري  ٕاىل بٔن  بٔهؼمة اصلفؽ  جضلك  بًَٓة حلِلة  ًيل Freixas ,parigi (1988)ضف اًوزَلة اـللسمة من ظصف   

ألسماث ,من ذالل  ظسماث  اًس َوةل وؿسم كسزت ؿىل  اًوفاء اًيت ثعُة اًوسعاء  اـلاًَني ميىن بٓن ثًذلي ؿرب ُشٍ 

ابصلفؽ  ٍىون  هل اهـاكش سَيب ؿىل  ابًزتاماثَاًيؼم  ٕاىل اكمي الاكذعاذ , بٔي بٔن اـلرصف ؾيسما ل ٌس خعَؽ  اًوفاء 

 يؼام اـلرصضف  ثضلك ذاض و اـلايل ثضلك ؿام .اـلعازف ألدصى ,وابًخايل  هيسذ اس خلصاز اً 

فذحَََِم كامئ ؿىل بٔذش ابذلساة مست  ٕاحصاء  اـلـامالث اًيت ثَـة ذوزا حموزاي ضف ُشا اًخحََي ,  بٍٔن ًربس ضف ُشا   

زحـة فهيا اًس َاق  هوؿني ُامني ٔلهؼمة اصلفؽ : هؼام ذفؽ ٕاحٌليل )ذام ( اجناس اـلـامالث مدارشت بٔي بٔن  بٔوامص اصلفؽ ل 

وثمت  ضف اًوكت  اذللِلي,  وهؼام ذفؽ ظاضف فان اًدسوًة اٍهنادَة ثمت ؾيس هناًة اًَوم . حِر بٔن اـلعازف ضف هؼام اصلفؽ 

اًعاضف ثلصط تـضِا اًحـغ  ذالل اًَوم فدسجي ُشٍ  اًلصوط ضف بٔظول  مزياهَة اـلرصف اـللصط و  دعوم  مزياهَة 

ٍىون اـلرصف  ضف وضـَة  مسٍن)اصلًون بٔنرب من الاس خحلاكاث اًسوق او اـلرصفِة  اـلرصف اـللرتط, وضف هناًة اًَوم

 ( دم  ًخوحة ؿَََ  الاكرتاط من اًسوق  اًيلسي  اًس َوةل اًالسمة ضف  سخِي  مواهجة اكلاظص .

لسمة ضف اـل ابلس خـاهة من اًـيادض اـلفذاحِة   Parigiو  Freixas (1998)ؤلخي ثفعَي ُشا اًعصخ كاما لك من  

,  حِر ًلوم ُشا اًخحََي ؿىل بٔساش ثفضَالث الاس هتالك اـلاكين واًيت  Diamond et Dybvig (1983 )منورح 

 ثبٔذش  تـس ماكين بٔي  بٔن الاس هتالك  ًمت ضف ماكن بٔدص  .

سمة نٌل ًًل ُياك ٍلوؿة من اـلوذؿني, سَـة ٕاس هتالك, زالج فرتاث ضف اًَوم مل  ُياك اكذعاذاين )حٍزصاتن( مامتزَخان,

:T=(0,1,2)   ضٌلن اًس َوةل  :.ضف لك حٍزصت ُياك مرصف متاما ثيافيس )بٔي اًصحب مـسوم (واطلي   ًلوم تسوزان

وحتوًي الاس خحلاكاث اـلوذؿني ٕاىل مرصف بٔدص,  وتعحَـة اذلال  فان  Diamond,Dybvig (1983 (حسة

ا ضف حىٌوًوحِا ٕاهخاح كري  اـلس هتَىني خيععون وحست سَـة بٔوًَة توضـِا ضف اـلرصف اطلي  ًلوم ٕاما ختٍزهنا ٔبو اسدامثُز

ًـصط ؿىل سادةل واًيت حيعي من ذالًِا اـلس هتَىون ؿىل مصذ وذًة مصثفـة ؾيس الاس خحلاق .  وابـللاتي فان اـلرصف 

دصى ألؾوان ؾلس ٕاًساغ ًضمن مبوحدَ مس خوى مـني من الاس هتالك ًلك فرتت مؽ اًسٌلخ هلم الاس هتالك ضف حٍزصت بٔ 

ُياك ظيفان من  Diamond,Dybvig (1983)ٕارا اكهت ُياك زقحة ضف الاس هتالك. مثٌَل ُو موحوذ ضف منورح 

. نٌل بٔن T=2واطلي ٌس هتَىون ضف اًزمن   (t-1),وظحوزٍن  T=1واطلي ٌس هتغل ضف اًزمن   (t)كري ظحوزٍن ألؾوان 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 209 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

هتالك )ؾيس الاس هتالك( وًىن اًحـس اـلاكين)بٍٔن ٌس هتغل ( ابًحـس اًزمين ًالس ضف ُشا اٍمنورح اًًصحة بٓو اًضم ل ًخـَق 

,بٔي بٔن ارلعص ًُس مذـَق خبعص الاس هتالك كدي ألوان , وًىن دعص مذـَق ابلس هتالك ضف  حٍزصت بٔدصى ضف اًزمن 

T=2(1,  ُشا ارلعص مذـَق ابرلعوض ابٔلؾوان اًعحوزٍن اٌظلان ًيلسٌلن ٕاىل ظيفني بٔؾوان ظحوزٍن كري اسرتاجتَني-

λ  اطلي ًخوحة ؿَهيم معَلا اس هتالك ضف حٍزصت بٔدصى, وألؾوان اًعحوزٍن الاسرتاجتَني ) λ  اطلٍن خيخازون

 الاس هتالك ٕاما ضف حٍزصهتم بٓو حٍزصت بٔدصى. 

فاًوخَ اطلي ًلف تَ اـلرصف بٔمام ظسماث اًس َوةل  خيخَف وسخِا ضف هؼام اصلفؽ إلحٌليل ملازهة  ابًيؼام اصلفؽ اًعاضف , 

بٔهؼمة اصلفؽ اًعافِة ل حتخاح  لك مدَف اًس َوةل اًاكمةل لجناس اـلـامالث, حِر  بٔهنا مرتاتط فامي تُهنا ؿرب اًسوق  لن

اًيلسي . ٔبما حاةل هؼام اصلفؽ إلحٌليل فالتس من وحوذ اـلحَف  اًاكمي  لجناس اـلـامالث , وابًخايل فان اـلعازف ًُست  

 .مرتاتعة واًيت ثخبٔثص  توخَ مٌـزل

هؼام اصلفؽ ارلام ًلسم مزيت جسوًة لك مـامةل ضف اًوكت اذللِلي ضف س َاق بٔن ألؾوان اًعحوزٍن ًخوحة ؿَهيم حسة   

. اـلؤاذشت اًىربى حمتثي ضف بٔن اـلرصف T=2وحتوًي اًسَـة ٕاىل حٍزصت بٔدصى, ًَىون ضف ملسزهتم الاس هتالك ضف اًزمن  

ورعل ـلواهجة  اًسحة  وابًيدِجة اذلس من الاسدامثزاث ,ؾىس رعل ضف  ًخوحة ؿَََ ذامئا ٕامذالك خمزون س َوةل مـخرب

هؼام اصلفؽ اًعاضف حِر بٔن اـلرصف ُو اطلي ًلوم تخحوًي وذادؽ ألؾوان ٕاىل مرصف بٔدص ول ذلاخة ًدسُِي بٔظول 

ؼام اصلفؽ ارلام  فـىل و ملازهة مؽ ه ًِا ؾلوذ اكرتاط فامي تُهنا بٔزياء اًَوم, ظوًةل ألخي, سايذت ؿىل رعل بٓن اـلعازف

مس خوى اـلرصف فوػَفة هؼام اصلفؽ اًعاضف ثلوم ؿىل بٔساش جسوًة الدامتانث اـلخـَلة ثسحوابث ألؾوان اًعحوزٍن 

ُيا  ًعصخ  اًدساؤل ثسحوابث ٔبؾواهَ اًعحوزٍن ضف مرصف بٔدص, اًواظَني ٕاىل مرصف بٔدص واصلًون اـلسفوؿة اـلخـَلة  

صذ وذًة ألظول اـلرصفِة و ثفضَالث ٕاس هتالك اـلوذؿني ؿرب خمخَف اـلياظق بٔو  تـحازت ماُو اًرتاتط اـلوحوذ تني م

 بٔدصى  هَف ثؤثص  ظحَـة ألظول اـلرصفِة  ) هبا خماظص بٓو ل( ضف اختار كصاز اـلوذؿني.

ًة الاسدامثزاث ضف هؼام اصلفؽ ارلام ألؾوان اًعحوزٍن الاسرتاجتَني ميَىون ٕاماكهَة ادذَاز تني ٕاهخؼاز حتلق مصذ وذ

ؾىس ألؾوان اًعحوزٍن كري الاسرتاجتَني اطلٍن ميَىون ٕال ادذَاز واحس واـلمتثي ضف حسة وحتوًي فامي تُهنم  ,واًسحة

 اًسَـة ٕاىل حٍزصت بٔدصى .

ضف هؼام اصلفؽ  اًعاضف ألؾوان اًعحوزٍن ميَىون هفس إلسرتاجتَاث و اًيت ثضاف  ٕاىل ٕاماكهَة بٔن اـلرصف  هفسَ   

 وم  تخحوًي اًسَؽ مدارشت ٕاىل حٍزصت بٔدصى.ًل

ضف اـلوضؽ ألول اـلصذ وذًة مضموهة , بٔي بٔن ألظول  اـلرصفِة  ًُس هبا خماظص إلظاز اًخحًََل ًؼِص خََا ضف اًخوخَ 

بٔي  ثواسن حِس و بٔدص كري حِس, ًوحضان اًخواسن  Diamond et Dybvig (1983)ًخواسن اـلخـسذ اـللسم ظصف  

و اًخايل : ألؾوان كري اًعحوزٍن واًعحوزٍن كري الاسرتاجتَني ٌسححون ادلَس من هج ة هؼام اصلفؽ ارلام  ًوافق اًسٌُاًز

 .T=2و ألؾوان اًعحوزٍن الاسرتاجتَني ًًذؼصون  T=1ضف اًزمن 

 T=2من ألؾوان كري اًعحوزٍن ٌسححون, و ضف  اًز  T=1 ضف  هؼام  اصلفؽ اًعاضف اًخواسن ادلَس ًفرتط بٓن ضف اًزمن
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اـلرصف حيول سَـة ألؾوان اًعحوزٍن كري الاسرتاجتَني ٕاىل حٍزصت بٔدصى وألؾوان  الاسرتاجتَني ًًذؼصون حتلق مصذ 

 Diamond etوذًة ألظول اـلرصفِة . بٔما اًخواسن  اًثاين ُو ثواسن يسء  مذـَق  ابطلؾص اـلرصضف موافق  ٍمنورح 

Dybvig فإلص حاغ اـلثايل ٌَموذؿني ًيرفغ لكٌل وس حة اـلوذؿني كري م  واًعاضف , ورعل ضف اًيؼامني الزيني بٔي ارلا

-t+(1-t)(1)ًَىن  T=1ؿسذ اـلوذؿني اطلٍن ٌسححون ضف اًزمن اًعحوزٍن ٍصثفؽ, ففي  هؼام اصلفؽ  ارلام  بٓو إلحٌليل  

مؽ اًـؿل بٓن اـلوذؿني ل واكي اسدامثزاث ,  .ُشا ًفرتط ٕارا س َوةل هحريت  tبٔنرث  ؾن راك  ضف هؼام  اصلفؽ  اًعاضف  

ميىهنم زحب اـلص ذوذًة اـلصثفـة ًٔلظول ظوًةل ألخي وابًخايل  هؼام اصلفؽ ارلام ًـصط ختعَط اسدامثزي اكي ملازهة مؽ 

حة حول مصذوذًة حىٌوًوحِا إلهخاح بٔي مؼاُص منارح اطل ؾص اـلـصوط من كدي هؼام اًعاضف.ضف اـلوضؽ اًثاين ُياك  ًز

ضف ما خيط ؿسم متازي  .     Jacklin et Bhattacharya (1988)  Chari et Jagannathan بٔـلـَومايت ًلك من 

اـلـَومة ألؾوان اًعحوزٍن ًبٔذشون كصازاهتم ثحـا ًعحَـة إلصازت  حول ألظول اـلرصفِة , ٕاصازت ثعي ذاظة ضف اًزمن 

T=1  وحوذ  ٌَـسوى  لن اـلـامالث ثمت مدارشت وابًخايل ل وحوذ  صلًون  ول  ابًصحوغ ٕاىل  هؼام  اصلفؽ إلحٌليل فاهَ ل

ٕادامتانث ,تُامن ضف  هؼام  اصلفؽ اًعاضف  جنس بٔن ؾيسما  اـلص ذوذًة كري مضموهة, فان إلصازت  اًواظةل  ٌَجٍزصثني حول 

وذؿني اًعحوزٍن ٌَمرصف حيوًون هوؾَة الاسدامثزاث خمخَفة , فإلصازت ثسل ؿىل ضـف ضف مصذ وذًة ألظول فان اـل

سَـِم ٕاىل اـلرصف بٍٔن إلصازت مصثفـة ) مصذ وذًة الاسدامثزاث مصثفـة ( ؾوط ؾن جسُِي )حسة ( وذادـِم .اًيدِجة 

ٕارا ادذَاز حتوًي اًسَؽ ٕاىل مرصف بٓدص وتفـي ُشا الادذَاز من ذالل اًخحوًي فان اـلوذؿني تخرصفِم ُشا  جيـَون 

ومببٔن  اـلعازف مرتاتعة فامي تُهنا ؾن    اًوفاء, ومن مث ًخىسش ضف  هؼام  اصلفؽ  اصلًون و اذللوقمرصفِم كري كاذز ؿىل

ق دعوظ الدامتن جساضم ضف اهخلال دعص اًس َوةل واًوفاء ظًص
1

ومن مث  اهخلال اكلاظص اًيؼامِة  فوحوذ مرصف ضف ٔبسمة  

 ًؤثص ؿىل سَوك  اـلوذؿني  ـلرصف  بٔدص .

  :ذامتة  

عص اًيؼاسم ػاُصت ذمزيت ٌَيؼام اـلرصضف اطلي ٍمتزي ابًِضاصة اـلرصفِة , دم جيـَِا  ػاُصت مالسمة هل . وكس كسمت ٕان ارل

فاث ٌَرعص اًيؼاسم ٕال بٔهنا اكهت لكِا ثعة ضف اهَ دعص اهنَاز اًيؼام اـلايل ٔبو اـلرصضف ولك. وًًذلي ارلعص  ؿست ثـًص

ت ُشٍ الًَٓاث ضف تساًة ألمص ؿىل صلك منورح ٌظلؾص اـلرصضف, واًيت  اًيؼاسم  من  ذالل ؿست بًَٓاث و كٌواث,كسم

ثلوم ؿىل بٓن اطلؾص اـلرصضف ما ُو ٕال صلك  من بٔصاكل  ارلعص اًيؼاسم , ًًذلي ؿرب اًيؼام اـلرصضف هدِجة اثص اًخوكـاث 

ن ُشا اًسَوك انتؽ ؾن الاؾخلاذ اقلللة راثَا و ما ٍصثحط  هبا من سَوك اـلوذؿني ضف إلزساغ  ًسحة ٔبمواهلم, سواء اك

ٔبو وحوذ مـَومة حول هوؾَة مصذوذًة ألظول اـلرصفِة    ؾن وحوذ ٔبسمة بٔي مبـىن ألسمة اًيت ختَق مربزاث وحوذُا,

وابًخايل ؿسم ملسزت اـلرصف ابًوفاء ابًزتاماثَ  اجتاُِم  . ٕال بٓن ُشٍ اًخفسرياث ؾل ثبٔذش ابذلس حان اًرتاتط اـلوحوذ تني 

اث اـلرصفِة واطلي ٌساضم  ضف اهخلال ارلعص اًيؼاسم  ذاظة وحوذ اًسوق اًيلسي  وبٔهؼمة اصلفؽ , فـىل مس خوى اـلؤسس

                                                           
1
 Michel Costisor, comment apprhender le risque d’illiquidité dans le système bancaire ? , university paris  France 

,october 2006 ,p32. 
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اًسوق اًيلسي فان امذياغ اـلعازف ٕلكصاط تـضِا اًحـغ هدِجة وحوذ ػاُصت ؿسم متازي اـلـَوماث , دوفا من ثـصضِا 

س خوى  بٔهؼمة اصلفؽ  فـسم كسزت مرصف ما ؿىل اًوفاء ابًزتاماثَ ٕاىل صممة مرصفِة خيَق تسوزٍ  صممة مرصفِة . بٔما ؿىل م 

 . ًيلي تشعل ارلعص اًيؼاسم ٕاىل اكمي اًيؼام اـلرصضف 

 كامئة  اـلصاحؽ

 اـلصاحؽ  ابٌَلة اًـصتَة    -بٔول

 اًىذة   

 , 6111معص ؾحس اقلي,"بٔسمة  اٍمنوز  الٓس َوًة " ,ذاز  اًعروق , مرص. 

 "، 6112اًـوـلة الاكذعاذًة "،اصلاز ادلامـَة ،ؾحس اـلعَة ؾحس افلَس. 

 II-   افلالث 

  زمزي سيك ," اكلاظص اًيامجة ؾن ؾوـلة ألسواق اـلاًَة ", جمةل ذزاساث اكذعاذًة, ذاز ارلضلوهَة ,  اًـسذ اًثاين
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 ص اًحييكؼؼؼؼؼاًس

 ألس خار/  تَلومازي مَِوذ ،خامـة س َسي تَـحاش

 اـللسمة 

ًخعي  مفِوم اًرس اـلِين اثعال وزَلا ابذلَات ارلاظة ، فىامتن اًرس واحة فصضخَ كواؿس اصلٍن ٔبول مث كواؿس ألذالق 

صف و اـلِن ، و اكن مبصثحة كاؿست و مداذئ اًعرف و ألماهة اثهَا ، فاكن مدسءا ملذسى تَ مٌس اًلسم ضف مدارشت اذل

 سامِة راث ظحَـة بٔذالكِة حـَخَ ٍصثحط ابـلِن اًسامِة و تبٔذالكِاث اـلِية .

 فاًرس اـلِين اًزتام ًلؽ ؿىل ؿاثق اـلِين و ُو مَزم جىامتهَ.

ث اًيت اكن وحتصمي ٕافضاء اًرس اـلِين كسمي كسم اـلـموزت ؾصف ضف اكَة اذلضازاث فَلس حصم ٕافضاء اًرس الاؿرتافا

لِة فبٔول من  ًسيل هبا ًصخال اصلٍن  فاكن اًـلاة كاس َا ؿىل اًاكُن ٕارا ما كام إبفضاء ألزساز ، بٔما ضف اذلضازت إلقًص

ؾصف مدسبٔ الاًزتام ابًرس ُو ** ٔبتو كصاظ** و اـلضِوز ابًلسم اطلي ًَلى ضف رمية اًعة اطلي ٌس خسؾي اًخىمت ؿىل 

 بٔزساز اـلصىض . 

ًـة إلسالمِة فلس اؾخرب ٕافضاء اًرس من هحائص الآثم و ضف هنيي اًصسول )ض( ًيا ؾن ٕافضاء اًرس كال :) ٔبما ضف اًعر  -

و ٕارا وؿس اذَف و ٕارا اؤمتن ذان(.’ و ٕان ظام و ظىل سمع اهَ مسؿل’زالج من هن فَِ فِو مٌافق 
1

ظىل ػل وكوهل  

2ؿَََ وسؿل: ) اذلسًر تٌُنك ٔبماهة(.
 

كنن ُشا الاًزتام و اؾخرب حصمية ًـاكة ؿَهيا اًلاهون ، و من تني اًدعرًـاث اًيت هؼمت اًرس  و تـس اًخعوز اًـَمي -

س اًساذش، و ضف ؿام  0214اـلِين  اًدعرًؽ اًفصويس ًس ية  ظسز كاهون اًـلوابث اًفصويس اطلي  0401ضف ؾِس ًٌو

                                                           
1

 ق ؿَََ.ؾن ٔبيب ٍُصصت: حسًر مذف 

2
 ٔبدصخَ ٔبتو ذاوذ واًرتمشي. 
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اـلِين ضف فصوسا كضَة اًصدُس اًفصويس وضؽ هعوض كاهوهَة ثـاكة لك من ًفيش اًرس اـلِين، ومن بٔمثةل ٕافضاء اًرس 

**.LE GRAND SECRET** و اـلـصوفة تلضَة ** MITTEIRRANاًساتق **
1

 

ٔبما اًلاهون ادلزائصي فلس اس خوىح هعوظَ فامي ًخـَق ابًرس اـلِين من اًلاهون اًفصويس،حِر وضؽ هعوض كاهوهَة  -

من كاهون اًـلوابث . 516اذت ثـاكة لك من ًفيش اًرس اـلِين ، و ُشا خاء خََا ضف هط اـل
2

 

من كاهون اًـلوابث، اًرس اـلِين ؿىل اهَ لك واكـة راث ظاتؽ  662/05من هجخَ ؾصف اـلعرغ اًفصويس مبوحة اـلاذت 

 زسي

**La révélation d’une information a caractère secret par une personne qui en est le 

dépositaire ………*** 

فِو مٌحثق من اًرس اـلِين فٌجسٍ كس ثبٔثص نثريا ابٔلحساج اًـاـلَة اًيت جضِسُا اـلـموزت و ل س امي ضف  بٔما اًرس اًحييك

اـلـسل و اـلمتم  15/00من ألمص   003جمال ادلصامئ اـليؼمة اًـاجصت ٌَحسوذ  ذاظة ,و ُشا مس خوىح من هط اـلاذت 

 01-51ضف اًلواهني ارلاظة و مهنا اًلاهون زرف  ًلاهون اًلصط و اًيلس فلس دط تيعوض خاءث ؿىل سخِي اذلرص

ي -01اـلخـَق ابًلصط و اًيلس  اـلؤزد ضف  0551اجًص
3

فلس هصست مدسٔب اًرسًة اكًزتام ٌس خوحة ؿىل اـلرصف بٔن ٍصاؾََ  

ضف وضاظَ ًىن ًُس تعوزت معَلة تي تعوزت وسخِة ابًلسز اطلي ٍصاؾى فَِ مساةل اًيؼام اًـام و اـلعَحة اًـامة, 

ًرس اًحييك و بٔن اكن حق مىصش تيعوض ذس خوزًة ٕال اهَ و ان اكن خيصق اـلسادي اـلخـَلة ابًيؼام اًـام و اًخؼََي فا

 حتخَ ًخحُِغ ألموال بٔو اٍهتصة اًرضًيب بٔو اًلِام تًضاظاث كري معروؿة ًخوحة زفـَ .

ف صامي ٌَرس اـلِين، لن ة مـَية. و ذالظة ما كَياٍ، ٕان اًفلَ ؾل ًخوظي ٕاىل وضؽ ثـًص ة بٔؾعت زبٔهيا من ساًو  لك هؼًص

                                                           
1

ة مزوزت  فلس كام اًعحُة ارلاض ٌَصدُس اًفصويس تًعر نخاتَ اطلي حيخوى لك اـلـَوماث اـلخـَلة مبصضَ و ثفاظَي ؿالخَ و حىت حتٍصٍص ًضِاذاث ظحَ 

ضَ .  و ؿىل اثص ُشا اًًعر اهتمت ؿادةل ** مِخريون ** ظحُدَ إبفضاء زس مًص

2
من كاهون اًـلوابث،و هط ؿَََ نشعل ضف اًـسًس من اًلواهني   516زائصي ؿىل اًرس اـلِين ضف كاهون اًـلوابث مبوحة هط اـلاذت هط اـلعرغ ادل 

ٔبما  51)حًصست زمسَة ،ؿسذ 1. 0541فرباٍص س ية  02اـلؤزد ضف  11-41من كاهون زرف  0541ارلاظة ابـلِن،مهنا كاهون اًعحة و حصكِهتا اًعاذز ضف س ية 

.اطلي 0550(اًعاذزت ضف ًياٍص 6)حًصست زمسَة،ؿسذ 0550ًياٍص  4(اـلؤزد ضف 11-50)كاهون زرف  0550ال اقلامات ظسز كاهون ثيؼمي  اقلامات ضف ضف جم

 حير ؿىل الاًزتام ابًرس اـلِين كعس ثـٍزز اًثلة تني اقلاسم و معَهل.

3
 .51/01اـلـسل و اـلمتم ٌَلاهون  62/14/6115اـلؤزد ضف  15/00( و الامص 01/11/0551اًعاذز ضف  02ادلًصست اًصمسَة اًـسذ  
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و ؾصفٌاٍ من ذالل حبثيا ؿىل اهَ " لك مـَومة بٔو بٔمص ًعي ٕاىل ؿؿل اـلِين بٔزياء ثبٔذًخَ ًوػَفذَ بٔو ائمتن ؿَََ و اكن ضف  

 ٕافضادَ ٕارضازا تعاحدَ ،إبظاتة رشفَ و اؾخحاٍز و ثحسًسا ٌَثلة ضف اذلَات اًـمََة".

ا اًدعرًؽ ارلاض فاذلصنة اـلاًَة اًيت جضِسُ ا ضف ُسا افلال اًيت اكن بٔدُص ا ادلزائص من ذالل اًدعرًـاث اًيت ثعسُز

ابلمذثال إلزاذي اطلي و ضـخَ اذلىومة ًدضجَؽ الاذذاز و جضجَؽ اًخـامي ابٔلوزاق اـلاًَة و رعل ٌَلضاء ؿىل مـؼم 

و ابـللاتي ٕاىل اًزتام اًحيم ضف اًخىفي هبشٍ ألموال ادلصامئ اًيت متس اـلال ثض ىت بٔهواؾِا، حـي من ألطمَة ٕاىل بٔن هخعصق 

اـلوذؿة صلًَ و اًيت جيـهل مَزم و مسؤول مسهَا و حزادَا ؾن اذلفاع ؿَهيا و ؿسم اًحوخ ٔلي رسط ؾهنا الا و ُو اًرس 

 اًحييك. و ًىن إلصاكل اـلعصوخ ُو ٕاىل ٔبي حس ًَزتم اًحيم تبزٔساز سابديَ ضف مواهجة اًلري؟

ق ابًخفعَي من ذالل حبثيا اىل ُشا اـلوضوغ  تخحسًس مفِوم اًرس اًحييك ضف معَة بٔول  و من مت و سوف هخعص 

 اًوكوف ٕاىل حسوذٍ ضف معَة بٔذري.

 اـلفِوم اًلاهوين ٌَرس اًحييكاـلعَة ألول : 

ا رمية ذاظة ٕان اًًضاظ اـلرصضف ٌضرتظ اذلعول ؿىل اًرتدِط و الاؾامتذ مـا حىت ٍمتىن اـلسدمثص من ذمازس خَ ابؾخح اُز

ة ألدصى ـلا ًِا من دعوزت ؿىل وكؽ الاكذعاذ ضف اًحالذ و هوهنا رمية مذـَلة ابلدامتن ،  ملاٍصت ٌَمِن و اًًضاظاث اًخجاًز

 و ُو ما ٌسمى  ابسذواحِة اًصدعة.

اـلـسل و  اـلخـَق ابًلصط و اًيلس 01-51و ًضحط اًًضاظ اـلرصضف  من ظصف اٌَجية اـلًضات مبوحة اًلاهون زرف - 

اًيت من رمارما مصاكدة و زذغ لك تيم بٔو مؤسسة ماًَة ،بٔذَت   64/13/6115اًعاذز ضف  00-15اـلمتم مبوحة اـلاذت 

ابلحاكم اًدعرًـَة و اًخيؼميَة ،و ثشنري ألؾوان الٓدٍصن ابدلزاء اـلوكؽ من حصاء ٕاثَان خماًفاث ضف بٔذالكِاث اـلِية و 

 مهنا ٕاف صاء اًرس اـلِين.

 ن تني اًـلوابث اًيت ثفصط ؿىل ألوضعة اًحيىِة :و م

ي زؤوش ألموال من و  *مٌؽ ذمازسة تـغ اًـمََاث و ُشا ما زبًٔياٍ ضف اًـلوتة اـلخزشت ضس تيم ارلََفة ـليـَ من حتًو

 ٕاىل ارلازح.

ف اًحيم و اـلمتثةل ضف *حسة الاؾامتذ و مثاهل نشعل حسة اؾامتذ تيم ارلََفة ،هدِجة اكلاًفاث ارلعريت اـلصحىدة من ظص 
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6115ماي  65ؿسم احرتام اًعروظ اـلخـَلة ثضلك اًحيوك ارلاضـة ٌَلاهون ادلزائصي ،و ُشا تخازخ 
1

 . 

 اًفصغ ألول: دعادط اًًضاظ اًحييك :

 ميىن اس خزالض اًًضاظ اًحييك من ذالل ارلعادط اًخاًَة:

ة حبسة اـلوضوغ و ُ-0 شا مبلذىض اًلاهون اًخجازي حِر هط اـلعرغ ادلزائصي ضف ثـخرب ألؾٌلل اًحيىِة بٔؾٌلل جتاًز

"ًـس معال جتازاي حبسة اـلوضوغ وعراء اـليلولث ٕلؿاذت تَـِا تـَهنا بٔو تـس حتوًَِا و صلَِا........لك   6ماذثَ اًثاهَة 

 معََة مرصفِة بٔو معََة دضف بٔو مسرستاو ذاظة ابًـموةل اخل ....

 اًضريص ،فاًحيم جمرب تسزاسة اًعصف ألدص ذاظة ٕارا اكهت احامتلث ارلعص هحريت. حمتزي تلِارما ؿىل الاؾخحاز-6

اًـمََاث اًحيىِة ًِا ظاتؽ منعي ٕاىل حس اًلول ٕان اًـلوذ اـلربمة تني اًحيم و اًزتون يه ؾلوذ اذؿان  ،زفـؼم -5

ساة ادلازي،و ألساًَة اًيت ًددـِا اًحيم حىون ؿىل صلك ؾلس ًربم تني اًعصفني ومن منارخَ اذل 

 الاؾامتذ.......اخل.فاًزتون ًسذي ضف رشوظ اًحيم.

ُشٍ اًـمََاث ثخعف ابصلوًَة،فبٔكَهبا موحست تبٔهؼمة مذـازف ؿَهيا ضف جمال ألؾٌلل اـلرصفِة و يه ثضحط و ثـسل ؾن -1

ق اـلـاُساث اصلوًَة .  ظًص

ة اصلو -1 ًَة مثي الاؾامتذ اـلسدٌسي اطلي ًخـسى حسوذ اصلوةل من مزياهتا بٔهنا مذيوؿة،هوهنا حتوكِا تـغ ألؾصاف اًخجاًز

ة اقلسذت ضف  َة اًخجاًز   ؾلس 05فاًلصط بٔـلسدٌسي خيضؽ ٕاىل ألؾصاف اصلوًَة اـللٌية و ًسذي ضف ٕاظاز منارح اًـلوذ اصلًو

                    les incoterms. 

 :  اًفصغ اًثاين: مفِوم اًرس اًحييك

هَ  لك ٔبمص ٔبو واكـة ثعي ٕاىل ؿؿل اًحيم سواء مبياس حة ذمازسة وضاظَ بٔو سخة ُشا اًًضاظ ؾصفَ تـغ اًفلِاء ؿىل ا -

ق اًلري و ٍىون ٌَزتون معَحة ضف نامتهَ .  و سواء ائمتيَ اًزتون تيفسَ ؿَََ ٔبو وظي ٕاىل اًحيم ؾن ظًص

اـلايل بٔو ما من صاهنا اًخروًف  و مبـىن بٔن حىون اـلـَوماث اـلـعات من اًحيم ؾن ستوهَ ذما ًعمنئ اـلس خـؿل ؾن مصنٍز

 من اًخـامي مـَ بٔو هسة و ثلوًة اًثلة  فَِ .

                                                           
1

 .    13h25.  www.U.M.M.TIZIOUZOU.COM 01/10/2016اٌَجية اـلرصفِة مشهصت ًيَي صِاذت اـلاحس خري موكؽ –اهؼص  

http://www.u.m.m.tiziouzou.com/
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ة و اًصاكئز ألساس َة   Banking secrecyؾصفَ اًحـغ ألدص ؿىل بٔهَ " ثـس اًرسًة اـلرصفِة  ًص من بضٔم اًلواؿس ادلُو

ؾصاف اـلرصفِة ،الا ارا هط راث اًـالكة تـمي اًحيم ، حِر ٌس خوحة ؿىل اًحيوك مبوحة اًلواؿس اًلاهوهَة و الا

اًلاهون او مت الثفاق ؿىل ذالف رعل .
1

 

بٔما ألس خار حمفوع ًضـة ٍصى ٕان اًرس اًحييك ٌس خزَط بٔو جيس ظحَـخَ من اًلاهون اـلسين اطلي حيمي ألصزاض 

اًعحَـَة نٌل ألصزاض اـلـيوًة.
2

 

 

Le secret bancaire repose, sur des fondements légaux :il trouve son originalité dans le 

droit civil qui protège aussi bien les personnes physiques que les personnes morales .
3

 

-le principe général du secret est garanti par toutes les législations bancaires dans le 

monde dans un cadre ou les professionnels des banques sont soumis à une obligation de 

secre 

فِيا ًلؽ الاًزتام حبفغ اًرس ؿىل اًحيم ابؾخحاٍز مذـاكس ا مؽ اًـمَي ثضلك مدارش،و ًىن ـلا اكن اًحيم رسعا اؾخحازاي 

،فِو ل ٌس خعَؽ  مدارشت وضاظَ ٕال تواسعة ذمثَََ و ؾٌلهل ،طلا ًلؽ ؿىل ؿاثلِم الاًزتام ابًرس اـلرصضف .و ُشا ما حسذثَ 

صط ابًًس حة ًٔلصزاض ارلاضـني ًِشا الاًزتام و ضم ابًخحسًس ألصزاض اًـامَني من كاهون اًيلس و اًل 003اـلاذت 

ابًحيم تلغ اًيؼص ؾن ذزحهتم اًوػَفِة ٔبو بٔطمَهتا  و مهنم مسٍصي اًحيم و مس ئويل الدامتن فَِ و كريضم من هحاز 

اـلس ئوًني و حىت اـليسوتني اطلٍن ًخوًون اًلِام تحـغ إلحصاءاث اًصوثًَِة.
4

  

                                                           
1

 .661، ض  0556اًلاُصت،  -اث اًحيوك ، مىذحة ، ؿني مشسٔبهؼص : مسَحة اًلَِويب ، ألسس اًلاهوهَة ًـمََ 

2
 D.mahfoud lechaib, Droit bancaire, (  année 2001 ) IMA, p106. 

3
 DROIT BANCAIRE   - P 107 ANNEE  2001 DR M 

4
وذ  ماذًو هعريت .اٌَجية اـلرصفِة . ٕافضاء اًرس اـلِين تني اًخجصمي و إلخاست ) فصغ اـلسؤوًَة اـلِيَة  ( مشهصت ًيَي صِاذت اـلاحس خري ضف اًلاهون خامـة مًو

 20ض   6101مـمصي ثزبي وسو 
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حىون كواؿس كاهون اًلصط واًيلس مبثاتة بٔذات اتمني،ثيفِش اًحيوك و اـلؤسساث اـلََة لًزتاماهتا  من هجة ،و إلهلاض  فَيك

من اكلاًفاث من هجة بٔدصى ًًدلي بٔن حىديس ُشٍ اًلواؿس ظاتؽ إلًزام ًخىون واحدة اًخيفِش ؿىل مجَؽ اكلاظحني هبا ٕاما 

ا.  ظوؿا ٔبو هُص

رتهة تلواؿس كاهون اًيلس واًلصط ثلذيض بٔن ثددؽ ُشٍ ألذريت جبزاء ًرتثة ؾيس خماًفهتا،و ادلزاء ُو من و ظفة الاًزتام اـلل

ادذعاض اٌَجية  اـلرصفِة  ضف ٕاظاز ذمازس هتا اًسَعة اًخبٔذًخِة ،هتسف من ذالهل زذغ لك خماًفة ًٔلحاكم اًدعرًـَة و 

 واؿس حسن سري اـلِية.اًخيؼميَة  اـلخـَلة ابًًضاظ اـلرصضف ٔبو ؿسم احرتام ك

هلعس هبشٍ ألذريت، اًلواؿس اًيت ًضـِا جمَس اًيلس و اًلصط و بٔطمِا حمتثي ضف بٔذالكِاث اـلِية و ؿسم ٕافضاء اًرس 

اـلِين.
1

 

 حفىت خَساث اٌَجية اـلرصفِة اـلسؤوةل ؾن وضاظ اًحيم حىون زسًة،ٕال اهَ ًمت وعر اًلصازاث اـلخضمية ٌَـلوتة.

يىِة ملصزت ابصلزخة ألوىل سلاًة معاحل اًـمَي و حًصخَ اًضرعَة و ًلس حصى اًـصف مٌش وضبٔت اًحيوك ٕان اًرسًة اًح  - 

 ؿىل نامتن وضاظِا لس امي ٕارا ثـَق ألمص ابٔلزساز اـلـِوذت ٕاٍهيا من معالهئا احرتاما ٌَثلة اـلخحاذةل .

حة اًـمالء. و ثخـَق اًرسًة اـلرصفِة تعصفني ٌُل طلعل اكن من معَحة اًحيم بٔن ثحلى بٔؾٌلهل مىذومة لزثحاظ رعل مبعَ

اًـمَي و اًحيم , و فامي ًخـَق ابًـمَي فِوخس هل معَحة بٔذتَة و ماذًة ضف حفغ حساابثَ و حصاكثَ اـلاًَة ، فلس ًرتثة 

ؿىل ٕافضاء اًرس ارلاض ابًـمَي ٕاذلاق اًرضز تَ.
2

 

بٓن واحس و يه اـلعَحة اًيت حمتثي ضف ذمع اًثلة ضف اًيؼام  فالًزتام ابًرس اًحييك حيلق معَحة ٌَحيم و اًـمَي ضف-

 اـلرصضف .

حفٌلًة اًرس اـلرصضف ًسذي ضف ٕاظاز اقلافؼة ؿىل اًيؼام اًـام طلا ميىن ثبٔسُسَ ؿىل اًيعوض اصلس خوزًة اًيت هتسف  -

 كواؿسُا اصلس خوزًة .ٕاىل حٌلًة اذلصايث ارلاظة و ُشا ما هنجيَ ذول مثي اٍمنسا اًيت بٔذزحت اًرس اًحييك مضن 

                                                           
1

     13h25.   www.U.M.M.TIZIOUZOU.COM 01/10/2016اٌَجية اـلرصفِة مشهصت ًيَي صِاذت اـلاحس خري موكؽ  . 

2
 .051ض  6102ًخحٍصص اـلرصضف.مؤسسة ص حاة ادلامـة..ذ.ضَاء هرص ػل اصلزمًَل .ا 

http://www.u.m.m.tiziouzou.com/
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اـلخـَق  06-42فدـغ اصلول مهنا ادلزائص كس هصست اسلاًة اًلاهوهَة ٌَرسًة اـلرصفِة ضف هعوض ؿسًست مهنا كاهون  -

مؤنس ؿىل اذلفاع ؿىل اًرس اـلِين. 0551ابًحيوك و اًلصط و اطلي اًلي تلاهون اًيلس و اًلصط ًس ية 
1

 

اهَ  ** خيضؽ ٌَرس اـلِين حتت ظادةل اًـلوابث اـليعوض  6115ًيلس ًس ية كاهون اًلصط و ا 003حِر ثيط اـلاذت  -

 ؿَهيا ضف كاهون اًـلوابث .**

لك ؾضو ضف جمَس ٕاذازت و لك حمافغ حساابث و لك رسط ٌضازك ٔبو صازك تبٔي ظًصلة ضف جسري تيم بٔو مؤسسة  -

 ماًَة بٔو اكن احس مس خزسرما.

 و اـلؤسساث اـلاًَة و فلا ٌَعروظ اـليعوض ؿَهيا ضف ُشا اًىذاة .....** لك رسط ٌضازك ٔبو صازك ضف زكاتة اًحيوك  -

ذما ًؤنسٍ ُشا اًيط ؿىل واحة اًزتام موػفي اًحيوك جىامتن ألزساز اًيت ًعَـون ؿَهيا ضف كِوذ اًحيم        و  -

 ًلوم هبا ٌَحيم  جسالثَ و ؿسم ٕافضاهئا نٌل ثوحة ُسٍ اـلاذت احرتام اًرسًة و رعل ضف خمخَف اـلِام اًيت

و لس امي ثغل اـلخـَلة ابـلِام اًصدُس َة مثي اًخفذُش و اـلصاكدة ؿىل ٔبؾٌلل اًحيوك اـلصدط هبا و اًعراكث اـلاًَة .     
2

 

 اـلعَة اًثاين: حسوذ اًرس اًحييك

  اًفصغ اًثاين: بٔسس اًرس اًحييك

زائصي من ذالل هعوض كاهوهَة س هنا من اخي ٕان بٔساش اًرس اًحييك من بٔساش اًرس اـلِين اطلي هؼمَ اـلعرغ ادل

 ٕاًزام اـلِين  ؿىل احرتامَ مهنا ما ثضمهنا اصلس خوز،و مهنا كاهون اًـلوابث  و ألدصى ضف كاهون إلحصاءاث ادلزادَة.

 بٔول :اصلس خوز 

ا احس حلوق إلوسان ألساس َة ابؾخحاٍز بمٔسى كاهون، فَلس حصم إ  فضاء اًرس ًلس هصش اصلس خوز ارلعوظَة و اؾخرُب

"اذلصايث و حلوق إلوسان  ألساس َة و اـلواظن  مضموهة " "  51-56اـلِين و رعل ما ػِص خََا ضف هط اـلاذثني

                                                           
1

 (.  6101،س ية  10-اهؼص ٕافضاء اًرس اـلِين تني اًخجصمي و إلخاست ؿىل اًرس اـلِين، ض  

2
 16ٔبهؼص : ماذًو هعريت ،  مصحؽ ساتق، ض 
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مٌَ ثيط "ًـاكة اًلاهون ؿىل اكلاًفاث اـلصحىدة ضس اذللوق و  51ثضمن اصلوةل ؿسم اىهتاك حصمة إلوسان "ٕاما اـلاذت 

 ن اًحسهَة  و اـلـيوًة ."اذلصايث  وؿىل لك من ميس سالمة إلوسا

 و من ُيا جنس بٔن اصلس خوز ابؾخحاٍز بمٔسى اًلواهني كس وضؽ اصلس خوز حؼصا كاظـا فامي خيط مساش ثسالمة إلوسان.

بٔما ضف كاهون اًـلوابث فـىل قصاز مـؼم اًدعرًـاث حصم اـلعرغ ادلزائصي ٕافضاء اًرس اـلِين و ُشا ما خاءث تَ اـلاذت 

ذح  01111ذخ ٕاىل  61111ث "ًـاكة ابذلخس من صِص ٕاىل س خة بٔصِص و تلصامة ماًَة من من كاهون اًـلواب 510

ألظحاء و ادلازحون و اًعَاذةل و اًلاتالث و مجَؽ اـلؤمتيني حبنك اًواكؽ بٔو اـلِية ٕال اًوػَفة اصلامئة بٔو اـلؤكذة ؿىل ٕازساز 

ا ضف كري اذلالث اًيت ًوحة ؿَهيم فهيا اً  لاهون ٕافضاهئا و ًرصخ هلم تشعل ........"بٔذيل ٕاٍهيم و افضُو

 فُس خزَط ان حٌحة مـاكة ؿَهيا ٔباكهت نخاتة بٔو صفاُة .

من كاهون إلحصاءاث ادلزادَة " حىون ٕاحصاءاث  00:هعت ؿَََ دضاحة اـلاذت  اثهَا: ضف  كاهون إلحصاءاث ادلزادَة

از حبلوق اصلفاغ . لك رسط ٌساضم ضف ُشٍ اًخحصي و اًخحلِق زسًة ماؾل ًيط اًلاهون ؿىل ذالف رعل و ذون ٕارض 

 إلحصاءاث مَزم جىامتن اًرس اـلِين ابًعروظ اـلحٌُة ضف كاهون اًـلوابث و حتت ظادةل اًـلوابث اـليعوض ؿَهيا فَِ . "

من ق.اًعحة و حصكِهتا هعت:""ما ؿسا اًرتدِط اًلاهوين، ٍىون الاًزتام جىامتن اًرس اـلِين ؿاما و  612/6فاـلاذت 

غ ،اطلي ٍىون تسوهَ حصا ضف وضف لك ما ًخـَق تعحخَ........."  معَلا ضف حاةل اهـسام زدعة اـلًص

 اثًثا: ضف كاهون اًـلوابث واًلواهني ألدصى:

من كاهون اًـلوابث ضف اًلسم  516هط اـلعرغ ادلزائصي ؿىل اًرس اـلِين ضف كاهون اًـلوابث حفسة مبوحة هط اـلاذت 

ساء ؿىل رشف و اؾخحاز ألصزاض و ؿىل حصايهتم ارلاظة و ٕافضاء الٔزساز من اًحاة اًثاين حتت ارلامس تـيوان الاؾخ

من كاهون اًـلوابث اهَ ":لك من ًـمي ابي ظفة اكهت ضف  6فلصت  510ؾيوان ادلياايث و ادليح ضس الٔفصاذ تلوًِا اـلاذت 

ني...... ًـاكة ابذل  خس من صِص ٕاىل س خة بٔصِص و تلصامة ماًَة من مؤسسة و اذىل بٔو رشغ ضف إلذلء ٕاىل حزائًص

 ذح ........" . 01111ذح ٕاىل  61111

ني ملميني ابرلازح  اـلاذت  " لك من ًـمي تبًٔة وضَفة 0فلصت  516تُامن صسذ اًـلوتة ضف حاةل إلفضاء ٕاىل بٔخاهة بٔو حزائًص

ني ًلميون ضف تالذ بٔحٌحَة تبزٔساز اـلؤسسة اًيت ًـمي  اكهت ضف مؤسسة و ٔبذىل بٔو رشغ ضف إلذلء  ٕاىل بٔخاهة بٔو حزائًص

ذح  01111ذح ٕاىل  61111فهيا ذون بٔن ٍىون خمول هل ًـاكة من س يدني ٕاىل مخسة س يواث و تلصامة ماًَة  من 
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 .......الٔنرث."  

كِهتا اًعاذز " و ؾل ًخوكف ؾيس ُسا اًلاهون ،تي هط ؿَََ ضف اًـسًس من اًلواهني  ارلاظة ابـلِن،مهنا كاهون اًعحة و حص  

ست زمسَة ،ؿسذ  0541فرباٍص س ية  02اـلؤزد ضف  11-41من كاهون زرف  0541ضف س ية  ونشعل ضف جمال   51)حًص

ست زمسَة،ؿسذ 0550ًياٍص  4(اـلؤزد ضف 11-50)كاهون زرف  0550اقلامات ظسز كاهون ثيؼمي  اقلامات ضف  (اًعاذزت 6)حًص

 ًرس اـلِين كعس ثـٍزز اًثلة تني اقلاسم و معَهل..اطلي حير ؿىل الاًزتام اب0550ضف ًياٍص 

اـلـسل و اـلمتم ًلاهون اًلصط و اًيلس اًعاذز  15/00من ألمص  003بٔما ضف افلال اـلرصضف فلس هضمَ مبوحة اـلاذت 

 .64/13/6115تخازخ 

 اًفصغ اًثاين:  إلس خثٌاءاث اًوازذت ؿىل مدسبٔ اًرس اًحييك:

اًحيوك كام اًحيم اـلصنزي تفصط اًرسًة ؿىل مجَؽ حساابث اًـمالء و وذادـِم و بٔماانهتم  و ضف صان زسًة اذلساابث ضف

ق مدارش ٔبو  و دزائهنم ضف اًحيوك و نشعل اـلـامالث اـلخـَلة هبا حِر ل جيوس الاظالغ ؿَهيا بٔو ٕاؾعاء تَاانث ؾهنا تعًص

ءا ؿىل حنك كضايئ . كري مدارش ٕال إبرن نخايب من ظاحة اذلساة بٔو اندة كاهوين بٔو تيا
1

 

ًسذي اًرس ضف افلال اـلرصضف لك اـلـَوماث بٔو اًوكادؽ اًيت ثخعي تـؿل اًحيم ؾن معَهل مثي زرف حساابث اًـمَي و 

ية اذلسًسًة ٌَـمَي ، اًدسَِالث الدامتهَة و اًلصوط اـلميوحة هل، مسًوهَة اًـمَي ،  اـلحاًف اـلوحوذت فَِ ، حمخوى ارلًز

ا من اًًضاظاث اًحيىِة .واًضٌلانث اـلل سمة من اًـمَي مؽ اًدسَِالث و اًلصوط، اًض َاكث اـلسحوتة و كرُي
2

  

ٕان اًزتام اًحيم تخوفري بٔكىص ذزخاث اًرسًة قلخوايث ارلزاهة ابؾخحاٍز اًزتاما بٔساس َا انص ئا ؾن ٕاجصام ؾلس اس خزسام 

و ابًخايل سوف ًلف ؿاحزا تواحة اًخلٍصص مبا ضف رمذَ ارلزاهة اذلسًسًة حبَر ل ًـؿل اًحيم هفسَ صُئا ؾن حمخوايهتا ، 

ق اطلي حيخوى ضف ظَاثَ ؾيرص اـلحاقخة و  ضف حال ثوكِؽ جحز ما ٌَمسٍن صلى اًلري  و ابًخايل ل جمال ٕلؾٌلل ُسا اًعًص

 اـلفاحئة . 

كا ماًَة و ص َاكث كاتةل ٌضلفؽ و ًَزتم موػف اًحيم ابًرس اـلِين ابؾخحاز اهَ ًخـصف ؿىل ٕازساز اًـمالء ،ٔلهَ ًخَلى ٔبوزا

و مييح كصوضا ،نٌل ًخـصف ؿىل بٔسٌلء اًـمالء و ملساز حساابهتم .
1

  

                                                           
1

 اًعحـة اًثاًثة ( –ذاز اٍهنضة اًـصتَة  –مربوك  ؿاصوز – 00- 01ض  –اهؼص اًيؼام اًلاهوين ٌَحجز ؿىل حمخوايث ارلزائن اذلسًسًة صلى اًحيوك  

2
 16ض  اـلصحؽ هفسَ، ماذًو هعريت. –اهؼص  
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كس فصط اًرسًة ؿىل مجَؽ حساابث اًـمالء و وذادـِم  6115ًس ية  44و نٌل ٍصى اصلنخوز ؿاصوز مربوك ٕان كاهون زرف 

زسًة حبَر ل جيوس الاظالغ ؿَهيا ٔبو ٕاؾعاء تَاانث ؾهنا  و ٔبماانهتم و دزائهنم ضف اًحيوك و نشعل اـلـامالث اـلخـَلة هبا

 ٕال إبرن نخايب من ظاحة اذلساة بٔو اًوذًـة بٔو ألماهة بٔو احس وززَ بٔو من اًيادة اًلاهوين.

و اذلؼص اـلشهوز ٌرسي ؿىل مجَؽ ألصزاض و ادلِاث و حىت اكلوةل كاهوان و ًؼي ُشا اذلؼص كامئا حىت و ًو اىهتت 

 اًـمَي و اًحيم ٔلي سخة من ألس حاة.اًـالكة تني
2

  

و ذامئا مؽ اًيعوض اًدعرًـَة اـللازهة جنس بٔن اـلعرغ ادلزائصي كس اثفق مؽ اـلعرغ اٌَحياين ضف ُشا افلال، حِر اثفلا ؿىل 

 مدسٔب اًرسًة و ُشا حفاػا ؿىل اـلعَحة اًـامة.

اء إلزساز اًيت حتعَوا ؿَهيا مبياس حة ذمازس هتم ًوػَفهتم ًىن  ًلك كاؿست اس خثٌاء فَلس مسح اـلعرغ ضف حالث حمسذت ٕافض

 ٕارا اكن من صان ُسا إلفضاء حٌلًة معَحة يه ٔبوىل ابسلاًة .

  5و  6اًفلصت  003فِياك بٔصزاض ل جيوس الاحذجاح اجتاُِم ابًرس اًحييك و كس هط ؿَهيم اـلعرغ ادلزائصي ضف اـلاذت 

و اًيت ثيط " ثَزم ابًرس مصاؿات ًٔلحاكم اًرصحية  64/13/6115ـلؤزد ضف ا  00-15من كاهون اًلصط و اًيلس زرف 

 ٌَلواهني مجَؽ اًسَعاث ما ؿاذا : 

 اًسَعاث اًـمومِة اكلوةل تخـَني اًلامئني إبذازت اًحيوك و اـلؤسساث اـلاًَة . -

 اًسَعة اًلضادَة اًيت ثـمي ضف ٕاظاز ٕاحصاء حزايئ .  -

ةل ل س امي ضف ٕاظاز حمازتة اًصصوت و ثحُِغ ألموال و اًسَعاث اًـمومِة اـلَزمة  - َة اـلُؤ تددََف ٕاىل اـلؤسساث اصلًو

اة .  متوًي إلُز

 اٌَجية اـلرصفِة بٔو تيم ادلزائص اطلي ًـمي ذلساة ُسٍ ألذريت. -

 اـلسدٌساث.و نشعل اٌَجية اـلرصفِة و اًيت ميىن ًِا بٔن ثعَة من اًحيوك و اـلؤسساث اـلاًَة مجَؽ اـلـَوماث بٔو 

                                                                                                                                                                                     
1

 5-6، اـلصحؽ هفسَ،ضاهؼص ماذًو هعريت  

2
 ( 01-05-00ض –ؿاصوز مربوك -)اهؼص اًيؼام اًلاهوين ٌَحجز ؿىل حمخوايث ارلزائن اذلسًسًة صلى اًحيوك  
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 * و كس ٍىون ٕافضاء اًرس تياءا ؿىل هط اًلاهوين، و رعل من اخي اـلعَحة اًـامة من تني ُشٍ اذلالث:

 ظسوز حنك كضايئ ٔبو اقلوكني. -

 إلفضاء تياءا ؿىل اًيعوض اـلخـَلة ابـلسادي اًرضًحة و ازلصهَة.  -

 خي اًلِام إبحصاءاث اذلجز ؿىل ألموال ( إلفضاء ضف حاةل إلكصاز ٌَلري اصلائن تشمة اـلسٍن من ا -

 * ٕافضاء اًرس تياءا ؿىل موافلة ظاحة اًرس و رعل ضف اذلالث اًخاًَة: 

 ٕارن اًـمَي و زضاٍ . -

 ٕارن وززة اًـمَي اـلوىص هلم ًلك بٔو تـغ ألموال  -

 ٕارن اًيادة اًلاهوين ٌَضرط اـلـيوي . -

 * ٕافضاء اًرس تياءا ؿىل معَحة اًحيم : 

 ٕافضاء ضف حاةل وحوذ ىزاغ تني اًحيم و اًـمَي . -

 إلفضاء وعَة اـلس خفِس من اًحيم .  -

 نٌل ٍصى اصلنخوز حمفوع ًضـة:

***sous réserve des textes de la loi ce secret est opposable a toutes les autorités, sauf a l 

autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
1
  

و صلك  ة ٕاىل ادلِاث اكلخعة حىت ًو فَلس اوحة اًلاهون اـلرصضف الاًزتام إبتالػ ؾن اـلـَوماث و اًـمََاث اـلض حُو

 ُشا إلتالػ ٕافضاء ٌَرس .

 فَِزتم اـلرصضف ابًخحََف ؾن حصمية ثحُِغ ألموال و اًيت ثـخرب معََاث ًخزش مبلذضاُا ٔبي سخِي لكذضاء معسز ألموال

من كاهون ثحُِغ  11/11من اًيؼام زرف  00/6اًلري اـلعروؿة كعس خضِا ضف الاكذعاذ و ُشا ما دضحت تَ اـلاذت 

 ألموال.

                                                           
1

 D.mahfoud lechaib, Droit bancaire p14 
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اة ابًـىس جسال اًحيوك و اـلوػفني ضف حاةل ؿسم كِارما  فال جية مساءةل َُئة ماكحفة ثحُِغ ألموال و متوًي إلُز

هبشا اًواحة وضف لك ادلصامئ اـلرصفِة.
1

  

ٕان اًخعصق ـلوضوغ اًرس اـلِين و ابرلعوض اًرس اًحييك حيََيا ٕاىل موضوغ  حصمية متس اًرس اـلرصضف و             

 يه اٍهتصة اًرضًيب اطلي بٔظحح بٓفة صادـة ضف افلمتؽ .

لة كري معروؿة ٔبي خماًفة اًلاهون اًرضًيب ثض  ىت اًلش ادليايئ بٔو اًلش اًرضًيب ُو اٍهتصة من ذفؽ اًرضًحة تعًص

من كاهون اًصمس ؿىل زرف إلؾٌلل :" لك من متَط ٔبو حاول اٍمتَط تعفة لكََ ٔبو  003اًعصق و ُسا ما بٔنسثَ اـلاذت 

حزدَة و ابس خـٌلل ظصق ثسًُس َة من بٔساش اًرضادة بٔو اًصسوم اًيت خيضؽ ًِا بٔو ثعفِهتا بٔو ذفـِا ًـاكة تلصامة 

من س ية ٕاىل مخسة س يواث بٔو إبحسى ُاثني اًـلوتخني فلط  ذح و ابذلخس 61111ذح ٕاىل  1111حزادَة مدَلِا من 

 ". 

ة من اذللوق اـلمتَط ؾهنا ًخجاوس اـلحَف إلحٌليل ؾعرت مالًني ذًياز  و ٕارا ثفارف اًرضز اـلَحق ابرلًزية ثسخة اٍهتًص

و  0545/ًوًَو 11اـلؤزد ضف  06- 45من اًلاهون زرف   25-30- 35حزائصي فِرضؽ نشعل ٌَـلوابث اقلسذت ضف اـلواذ 

 اـلخـَق ابٔلسـاز .

ة اًرضًيب ،اس خلالل اًلامئني ضف هبشا افلال اس خلالل اًلامئني ؿىل اـلعازف الاس خثٌاء  زفن اًوسادي اـلخزشت قلازتة اٍهتًص

امئ اطلي حصنخَ اًلاؿست اًلاهوهَة  نفصظة ًخرٍبص زفؽ اًرس اًحييك ,فصفؽ اًرس اـلِين فصظة ساحنة ٌَوكوف ضف وخَ ادلص 

و  ا نخةل واحست ذاضـة ًدعرًؽ واحس ُو اـلصحىدة و اـلس خلةل ٌَرس اـلِين لن ذول ازواي كس زفـت اًرس اـلِين ابؾخحاُز

اًدعرًؽ ألوزويب و ختَت ؾن اًرس اًحييك ابس خثٌاء اٍمنسا و سوٌرسا اًيت ثـخرب حٌلًة اًرس اًحييك حق ٍىفهل 

اصلس خوز.
2

 

 رلامتةـــة:ا

يت  ؿىل بٔن اًيعوض اًلاهوهَة و ابرلعوض مهنا ادليادَة و اًيت حتنك ٕان اًخعوزاث اًيت ٌ  ضِسُا اًـرص اذلايل جُص

 ادلصامئ اًحيىِة جية بٔن حىون حمي حتسني مذواظي و جتسذ ابس متصاز .

                                                           
1

     13h25.  www.U.M.M.TIZIOUZOU.COM 01/10/2016ماذًو هعريت ،– 41-45-46ض –)اهؼص  

2
ة    ط ضف رشخ كاهون اًـلوابث ارلاظة. ادلصمية اًرضًخِة  و اٍهتًص  ( 52ض –ٔبس خار هخِي ظلص  –ذاز اًِسى  -اهؼص اًوسَ 

http://www.u.m.m.tiziouzou.com/
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فاصلول افلاوزت ٌَجزائص كعـت صوظا لتبٔش تَ ضف افلال اًحييك لس امي اـللصة و ادلزائص ، و ظاقت جعرًـاث ذاظة 

 سذث فهيا ؿىل ادلصامئ اًحيىِة ٕال بٔهنا بٔذسث مبحسٔب اًًسخِة ضف ثـامَِا مؽ موضوغ اًرس اًحييك .ص

و من ذالل حبثيا ٕاس خًذجيا بٔن اًرسًة اًحيىِة ل جسوحة ألذش هبا هكحسبٔ معَق ٔلن مععَح قسي ألموال ابث من 

اًـاـلَة ، و بٔظحح موضوؿا حساسا ٌضلي ابل اـلععَحاث اًضِريت اًيت ظلت بٔذريا ؿىل مفاُمي ألهؼمة إلكذعاذًة 

ألهؼمة اًلاهوهَة و اًصكاتَة و اـلؤسساث اـلاًَة ؿىل ٕاؾخحاٍز بحٔضى من بٔدعص ادلصامئ إلكذعاذًة ضف ألوهة ألذريت اًيت 

جسخة هخاجئ مسمصت ؿىل إلكذعاذ و ٕاس خلصاٍز هون اًخعوز اطلي حعي ضف اًـمي اـلرصضف و ٕاؾامتذٍ ؿىل اًوسادي 

 ٕلًىرتوهَة ساذث من زتط اـلعازف حمََا و ؿاـلَا ذما ٔبذى ٕاىل جضىِي تًِة حتخَة مالمئة ًلس َي ألموال.ا

ا ،  ق بٔمام ثددؽ ألموال حمي اًلسي من كدي ادلِاث اكلخعة ابًخحلِق ضف معسُز ٕان اًرسًة اًحيىِة ثبٔذي ٕاىل كعؽ اًعًص

اـلسدٌساث ، ٔبو اذلعول ؿىل اـلـَوماث اًالسمة ٕلحصاء  و ابًخايل متثي ؾلدة ؾيسما ًلذيض ألمص اًىضف ؾن تـغ

اًخحلِق ضف وضاظ قسي ألموال.
1

 

فصفؽ اًرس اًحييك نفِي ابًلضاء ؿىل بٓفة اٍهتصة اًرضًيب ابؾخحاز بٔن تـغ ألصزاض ًلومون تفذح حساابث ؿىل 

اـلعاحل اكلخعة تبٔزكام ُشٍ  مس خوى اًحيوك كري مرصخ هبا صلى معاحل اًرضادة و من مت ٌس خوحة ؿىل اًحيم  متىني

اذلساابث اـلفذوحة صلهيا و ُوًة ٔبحصاهبا و نشعل اتزخ كَلِا ذون اٌَجوء ٕاىل بٔحاكم بٔو بٔوامص مس خعسزت من هجاث 

كضادَة ؿىل اؾخحاز ٕان ٕاذازت اًرضادة ٕاذازت س َاذًة متىن اـلفدضني و اـلصاكدني ؿىل مس خواُا و ذاظة ٔبولدم اطلٍن 

 مس خوى معاحل اًصكاتة ادلحادَة ميازسون وػَفهتم ؿىل
2

و معاحل ازلازك 
3

بٔن ًعَـوا ؿىل ُشٍ اذلساابث مبجصذ  

اس خؼِاز تعاكاهتم اًيت ثيخر ظفهتم و رعل ضف ٕاظاز ذمازسة اًصكاتة ؿىل اـللكف ابًرضًحة جبمَؽ بٔصاكًِا)مـملة،ؿىل 

اًواثدق  .......اخل( 
4

ىل اس خحساج ذََة مـادلة الاس خـالم اليٓل  كس رُة اـلعرغ ادلزائصي ضف هنج زفؽ اًرسًة إ  و 

ctrf  
5

ي  13اـلؤزد ضف  063-16مبوحة اًصسوم اًخيفِشي زرف   6116اجًص
1

اـلوحوذت ؿىل مس خوى وسازت اـلاًَة و اًيت 

                                                           
1

 .616، ض  6116ذت سايذ وس مي ، ثخِغ ألموال و اًرسًة اـلرصفِة ، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ، تريوث ، ٔبهؼص : حٌل 

2
 66/06/6116اـلؤزد ضف  10/60من كاهون إلحصاءاث ادلحادَة  زرف  12اهؼص اـلاذت  

3
 66/14/0554اـلؤزد ضف  54/01اـلـسل و اـلمتم ًلاهون  60/13/0535اـلؤزد ضف  35/3من اًلاهون  14اهؼص  اـلاذت  

4
 لكَة اذللوق و اًـَوم اًس َاس َة خامـة حِاليل اًَاثس س َسي تَـحاش -اهؼص حمارضت ألس خار جن قٌلزي 

5
 cellule de traitement du renseignement financièreُو ادذعاز ل   crtfمععَح  
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من بٔضم وػادفِا ُو ثَلي  إلدعاز ابًض هبة اًيت ٍصسي ٕاٍهيا من ظصف اًحيوك و حتَََِا وثحاذل اـلـَوماث ؿىل اًعـَس 

 اذًل و ارلازيج.اصل

و ُيا ٌس خوحة ؿىل ادلِاث اًصكاتة اكلخعة ضف وضاظ اًحيوك ، ضف ؿالكهتا مؽ سابئهنا و ؿالكهتا فامي تُهنا ذالل مصحةل 

ة يه مـصفة ظصق قسي ألموال و اذلعول ؿىل مـَوماث اكفِة ؾن مجَؽ  مجؽ اـلـَوماث ٌَخحصي ضف اًـمََاث اـلض حُو

ق ٕاًساؿاث هلسًة هحريت من بٔفصاذ ٔبو رشنة ثحسو كري اًـمََاث اـلرصفِة و اًخحوًال ث اًيلسًة ، و اًيت كس ثمت ؾن ظًص

مٌعلِة بٔو من ذالل ٕاًساغ بٔو حسة ص َاكث راث مداًف هحريت من بٔفصاذ بٔو رشنة ثحسو كري مٌعلِة ٔبو من ذالل ٕاًساغ 

ن صخة واحض ذال ل فرتت كعريت ، بٔو حسة ص َاكث راث مداًف هحريت بٔو ٕاسذايذ خضم ضف اًوذادؽ اًيلسًة ٔلي رسط ذو 

بٔو ٕاًساغ مداًف هلسًة ؿىل مصاحي مذـسذت تلغ اًيؼص ؾن كميهتا ًىن ٍلوؾِا هحري خسا بٔو ثحسًي هكَاث هحريت من ألوزاق 

اًيلسًة من فئاث ظلريت تبٔدصى من فئاث هحريت ذون بٔس حاة واحضة ٔبو حتوًي مداًف هحريت ٕاىل ارلازح ٔبو ٕاس خالم 

ارلازح معحوتة تخـَاميث ابصلفؽ هلسا و ٕاًساؿاث هلسًة هحريت كري ؿاذًة إبس خزسام بٔهجزت اًرصاف أليل  حوالاث وازذت من

2ًخجية إلثعال اـلحارش مؽ موػف اًحيم حِر لثدٌاسة ُشٍ إلًساؿاث مؽ اصلذي إلؾخَاذي ًِشا اًضرط.
 

  كامئة اـلعاذز

 :اًلواهني

 ؼ كاهون اًـلوابث  

  ٕؾٌللكاهون اًصمس ؿىل زرف ال 

 كاهون إلحصاءاث ادلحادَة 

  و اـلخـَق ابٔلسـاز 0545/ًوًَو 11اـلؤزد ضف  06- 45اًلاهون زرف . 

  64/13/6115اـلخـَق ابًلصط و اًيلس  اـلؤزد ضف  00-15اًلاهون زرف 

  66/14/0554اـلؤزد ضف  54/01اـلـسل و اـلمتم ًلاهون  60/13/0535اـلؤزد ضف 1 35/3اًلاهون زرف 

 اهون ازلازكاـلخضمن ك

                                                                                                                                                                                     
1

اـلـسل و اـلمتم مبوحة  13/11/6116اـلؤزذة تخازخ  65ًصست اًصمسَة زرف اًعاذز ضف ادل 13/11/6116اـلؤزد ضف  063-16اـلصسوم اًخيفِشي زرف  

اـليضم رلََة الاس خـالم  64/11/6105اـلؤزذة ضف  65و اًعاذز ضف ادلًصست اًصمسَة اًـسذ  01/11/6105اًعاذز تخازخ  05/013اـلصسوم اًخيفِشي زرف 

 اـلايل.

2
، موحوذ ؿىل اـلوكؽ إلًىرتوين  11اًة اًلاهوهَة و معََاث قسي ألموال ، ذزاسة كاهوهَة ملازهة ، ض اسلوزي ؾعام ماخس ، اًرسًة اـلرصفِة تني اسل 

www.aralwinfo.com  
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 اـلصاس مي:

  ست اًصمسَة زرف  13/11/6116اـلؤزد ضف  063-16اـلصسوم اًخيفِشي زرف اـلؤزذة تخازخ  65اًعاذز ضف ادلًص

و اًعاذز  01/11/6105اًعاذز تخازخ  05/013اـلـسل و اـلمتم مبوحة اـلصسوم اًخيفِشي زرف  13/11/6116

ست اًصمسَة اًـسذ   .اـليضم رلََة الاس خـالم اـلايل 64/11/6105اـلؤزذة ضف  65ضف ادلًص

 : كامئة اـلصاحؽ

 .6102ضَاء هرص ػل اصلزمًَل .اًخحٍصص اـلرصضف.مؤسسة ص حاة ادلامـة 

  ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،ؿاصوز مربوك  . اًيؼام اًلاهوين ٌَحجز ؿىل حمخوايث ارلزائن اذلسًسًة صلى اًحيوك. 

 ة ذاز اًِسى –ث ارلاظة هخِي ظلص ، اًوس َط ضف رشخ كاهون اًـلواب   .ادلصمية اًرضًحة و اٍهتًص

 اـلشهصاث:

  ماذًو هعريت. ٕافضاء اًرس اـلِين تني اًخجصمي و إلخاست ) فصغ اـلسؤوًَة اـلِيَة ( مشهصت ًيَي صِاذت اـلاحس خري

  6101ضف اًلاهون خامـة موًوذ مـمصي ثزبي وسو 

  0556اًلاُصت،  -ك ، مىذحة ، ؿني مشسمسَحة اًلَِويب ، ألسس اًلاهوهَة ًـمََاث اًحيو . 

 13 01/10/2016ادلية اـلرصفِة مشهصت ًيَي صِاذت اـلاحس خري موكؽh25.  

www.U.M.M.TIZIOUZOU.COM    . 

 ذزاسة كاهوهَة ملازهة ،  اسلوزي ؾعام ماخس ، اًرسًة اـلرصفِة تني اسلاًة اًلاهوهَة و معََاث قسي ألموال ،

 www.aralwinfo.comموحوذ ؿىل اـلوكؽ إلًىرتوين 

  ، 6116حٌلذت سايذ وس مي ، ثخِغ ألموال و اًرسًة اـلرصفِة ، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ، تريوث . 
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ــَةؿىل ضوء  05/02زضا اـلصٔبت ضف اًزواح ضف كاهون ألزست   الثـفاكــَاث اصلًو

ألس خار/وحِاين حِاليل،خامـة ثَمسان
 

 :مـلسمةـــة

اًزواح من بضٔم اًخرصفاث اًيت ًلوم هبا إلوسان ضف حِاثَ, و ًِشا اكهت حاخة اًـالكة اًزوحِة ٌَـلس مَحة و رضوًزة    

ق إلزاذت اذلصت, فال ًـلس  اًزواح ٕال توحوذ ظصفني و ٌُل اًزوح و من بٔخي ضٌلن سالمة ألزست و تياءُا ؾن ظًص

خَ الثفاكِاث  اًزوخة ؿىل بٔن ثيعحق ٕازاذت لك مهنٌل مؽ الٓدص، و هؼصا ًٔلطمَة اًيت ٍىدس هيا اًصضا ضف ؾلس اًزواح, بًٔو

َة اُامتما ابًلا تخبٔهَسُا ؿىل حق اًزواح ابًًس حة ٌَجًسني, و هعت ُشٍ الثفاكِاث تعفة ذاظة ؿىل حق اـلصبٔت ضف  اصلًو

 اًزواح جصضاُا اذلص و اًاكمي.

نٌل هط كاهون ألزست ادلزائصي ؿىل اًرتايض ضف ؾلس اًزواح ٕال بٔن زضا اـلصبٔت ضف اًزواح ضف كاهون ألزست, حتوكَ   

 ضواتط جتـي زضا اـلصبٔت كري حص و كري اكمي من مٌؼوز الثفاكِاث اصلوًَة.

ـلصبٔت ضف اًزواح؟ و ما ُو موكف اـلعرغ ادلزائصي من مسبةٔل زضا زفا ُو مضمون الثفاكِاث اصلوًَة فامي خيط زضا ا  

 اـلصبٔت ضف اًزواح؟ و ما يه اًلِوذ اًوازذت ؿَََ من مٌؼوز الثفاكِاث اصلوًَة؟

َة و كاهون ألزست ادلزائصي    اـلححر ألول: زضا اـلصبٔت ضف اًزواح ضف اـلوازَق اصلًو

َةاـلعَة ألول: زضا اـلصبٔت ضف اًزواح ضف اـل  وازَق اصلًو

ًلس ثواًت اـلوازَق و الثفاكِاث اصلوًَة اًيت ثضميت حق اـلصبٔت ابـلساوات مؽ اًصخي ضف اًزواح وضف ادذَاز اًزوح   

0514جصضاُا اذلص و اًاكمي, اتخساء من إلؿالن اًـاـلي ذللوق إلوسان ًس ية 
1

, واطلي ثضمن اكفة حلوق إلوسان 

 ة و الاحامتؾَة و اًثلافِة, اًيت ٍمتخؽ هبا لك فصذ سواء اكن زخال بٔو امصبٔت.اـلسهَة و اًس َاس َة و الاكذعاذً

                                                           

 0525-15-01اـلؤزذة ضف  21ح.ز  0525من ذس خوز  00اهضمت ٕاًََ ادلزائص و ظاذكت ؿَََ مبوحة اـلاذت  
1
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حِر هط ضف ماذثَ اًثاهَة
1

بٔن ادلًس من بٔسس اٍمتَزي اقلضوزت, و بٔنس ضف ماذثَ اًساتـة 
2

ؿىل مجةل من اذللوق  

ة ٌَمصبٔت و اًصخي, و هط ضف اـلاذت  ة كِامَ ؿىل اًصضا ارلايل ؿىل جساوي ادلًسني ضف حق اًزواح وضف وحو  02اـلساًو

من إلهصاٍ ضف ادذَاز اًزوح
3

. 

بٔكصث ازلـَة اًـامة ًٔلدم اـلخحست وحوة اًصضا ابًزواح و تًَت اذلس ألذىن ًسن  0526و ضف اًساتؽ من هوزفرب 

واح, و ُشا اـلخضمن الثفاكِة ارلاظة ابًصضا ضف اًز  0325اًزواح و رضوزت اًدسجَي اًصمسي ًـلوذٍ, و رعل ابًلصاز زرف 

ما خاءث تَ اًفلصت ألوىل من اـلاذت ألوىل ًِشٍ الثفاكِة و اًلاضَة ابن اًزواح ل ًيـلس كاهوان ٕال جصضا اًعصفني اًخام و 

ٌل ؾيَ تعفة رسعَة و ؿالهَة وحبضوز اًسَعة اكلخعة تـلس اًزواح و حبضوز اًضِوذ.  اذلص, و تخـحرُي

ـَة اًـامة ثوظَة اًصضا ضف اًزواح و اذلس ألذىن ٌَسن اًواحة ٕلجصام اًـلس بٔكصث ازل  0521و ضف اًساتؽ من هوزفرب 

ارلاض تَ, نٌل ٔبوظت اصلول الٔؾضاء اًيت ؾل ثَزتم تـس تخٌوذ الثفاكِة ترضوزت اختار إلحصاءاث اًالسمة ًخعحَلِا, و رعل 

 ؾامتذ اًخساتري اًخاًَة:مبا ًخوافق و هؼارما اصلس خوزي و ؿاذاهتا اًخلََسًة و اصلًًِة من ذالل ا

  ٌل ؾيَ تعفة رسعَة وؿالهَة و حبضوز اًسَعة ل ًيـلس اًزواح كاهوان ٕال تخوافص زضا اًعصفني اًخام و اذلص و ثـحرُي

 اكلخعة ابًزواح و اًضِوذ.

  اًسَعة ل جيوس اًزواح ابًواكةل ٕال ؾيس اكذياغ اًسَعة اكلخعة تبٔن لك ظصف كس بٔؾصة ؾن زضاٍ اًخام واذلص ٔبمام

 اكلخعة و حبضوز اًضِوذ.

هفس اًخوظَاث بٔؿَن ؾهنا اًـِس اصلويل ٌَحلوق الاكذعاذًة و الاحامتؾَة و اًثلافِة
1

ونشا اًـِس اصلويل  0522ًس ية  

ٌَحلوق اـلسهَة و اًس َاس َة
2

 , و اًربوثوهول الادذَازي اـلَحق هبا ًيفس اًس ية.

                                                           
1

إلوسان: "ًلك ٕاوسان حق اٍمتخؽ جاكفة اذللوق و اذلصايث اًوازذت ضف ُشا إلؿالن ذون ٔبي متَزي, اكٍمتَزي ثيط اـلاذت اًثاهَة من إلؿالن اًـاـلي ذللوق  

 ثسخة اًـصق ٔبو اٌَون ٔبو ادلًس, ذون ٔبي ثفصكة تني اًصخال و اًًساء."

ة من ٔبي مت   ة ٔبمام اًلاهون و هلم اذلق مجَـا ضف حٌلًة مدساًو َزي خيي هبشا إلؿالن." ثيط اـلاذت اًساتـة: "لك اًياش سواسَ 
2
  

3
من إلؿالن اًـاـلي ذللوق إلوسان ؿىل: "ٌَصخي و اـلصٔبت مىت تَلا سن اًزواح اذلق ضف ثبٔسُس ٔبزست تسون ٔبي متَزي ثسخة ادلًس ٔبو  02ثيط اـلاذت  

ة ؾيس اًزواح و ل ًربم ؾلس اًزواح ٕال جصضا اًعصفني اًصاقحني ضف اًزواح  زضا اكمال ل ٕاهصاٍ فَِ." اصلٍن و هلٌل حلوق مدساًو
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وىل ؿىل حرض لك متَزي ٍىون بٔساسَ ادلًس, وضف اـلاذت اًـارشت بٔوحدت حبَر ثلصز ضف اـلاذت اًثاًثة من الثفاكِة الٔ 

بٔن ًمت اًزواح ابًصضا اذلص ٌَعصفني اـللدَني ؿىل ٕاجصامَ مؽ ٕاؾعاء ألزست بٔوسؽ حٌلًة و مساؿست ذمىٌة
3

. 

ةل, و الاؿرتاف حبق ؿىل متخؽ ألزست حبٌلًة افلمتؽ واصلو 0522نٌل هط اًـِس ارلاض ابذللوق اـلسهَة و اًس َاس َة ًـام   

 اًصخال و اًًساء اطلٍن ضم ضف سن اًزواح ضف حىوٍن بٔزست مؽ رضوزت بٔن ًمت اًزواح ابًصضا اًاكمي و اذلص ٌَعصفني.

َة ًخىٌصس مدسٔب اـلساوات تني ادلًسني جنس ٕاؿالن اًلضاء ؿىل مجَؽ بٔصاكل اٍمتَزي ضس اـلصبٔت و    من تني ادلِوذ اصلًو

 .0523مة ًٔلدم اـلخحست ضف س ية اطلي بٔكصثَ ازلـَة اًـا

بٔكصث ازلـَة اًـامة ابٕلحٌلغ ُشا إلؿالن و اطلي هط ضف ماذثَ ألوىل ؿىل اًلاؿست ألساس َة ًـسم اٍمتَزي, نٌل هط 

ُشا إلؿالن ضف اًفلصت اًثاهَة من اـلاذت اًساذسة ؿىل اهَ: "ٍصاؾى وحوة اختار اًخساتري اـلياس حة ًخامني مدسٔب جساوي 

ًزوخني, و تعفة ذاظة جية بٔن ثـعى ٌَمصبٔت مثي اًصخي حق ادذَاز اًزوح جاكمي حٍصهتا و اًزتوح مبحغ مصنز ا

 زضاُا اذلص و اًخام."

و يه الثفاكِة ارلاظة ٌَلضاء ؿىل اكفة بٔصاكل اٍمتَزي ضس اـلصبٔت,  0535س ية  CEDAWمث خاءث اثفاكِة س َساو    

دم اـلخحست و ألهجزت اًخاتـة ًِا مبا فهيا اـليؼٌلث كري اذلىومِة ًعَاكة اذللوق و اًيت ثـس رزوت ادلِوذ اًيت كامت هبا الٔ 

ة ٌَمصبٔت, و اًيت ظاذكت ؿَهيا ادلزائص اـلدساًو
4

إبذزاح ٍلوؿة من اًخحفؼاث, و ثـخرب ُشٍ الثفاكِة بٔضم ما  0552ضف  

خَ ُشٍ الثفاكِة ُو اًيط ؿىل  ثوظي ٕاًََ افلمتؽ اصلويل ضف حٌلًة اـلصبٔت و ضٌلن مساواهتا مؽ اًصخي, و من تني ما ثياًو

ة اـلصبٔت ضف ادذَاز اًزوح و ؿسم ؾلس اًزواح ٕال جصضاُا اذلص و اًاكمي, و ُشا ثعحَلا ٌٌَلذت  اًفلصت ألوىل اًيت  02حًص

                                                                                                                                                                                     
1
-11-02,و ظاذكت ؿَََ ادلزائص ضف 0532-16-15و ذذي حزي اًيفار ضف  0522اجصم اًـِس اصلويل ٌَحلوق الاكذعاذًة و الاحامتؾَة و اًثلافِة ضف  

 .65و 05-4-0ابًخحفغ ؿىل اـلواذ  0545-11-03اـلؤزذة ضف  61, ح.ز زرف 0545

2
, مؽ اًخحفغ 0545-11-03اـلؤزذة ضف       61, ح.ز زرف 0545-11-02, ظاذكت ؿَََ ادلزائص ضف 0532-15-65ضف  ذذي حزي اًيفار 0522اجصم ضف  

 .65و  66-0ؿىل اـلواذ 

3
ة  اذللو ثيط اـلاذت اًثاًثة من الثفاكِة ارلاظة ابذللوق الاحامتؾَة و الاكذعاذًة ؿىل ٔبن: "ثخـِس اصلول ألظصاف ضف الثفاكِة اذلاًَة اتمني   ق اـلساًو

 ٌَصخال و اًًساء ضف اٍمتخؽ جبمَؽ اذللوق الاكذعاذًة و الاحامتؾَة و اًثلافِة اـلسوهة ضف الثفاكِة اذلاًَة."

4
, اـلخضمن اهضٌلم 0552ًياٍص  66اـلوافق ًؼ  0102زمضان ؿام  6اـلؤزد ضف  525/10اهضمت ادلزائص ٕاىل ُشٍ الثفاكِة تخحفغ مبوحة اـلصسوم اًصدايس   

ة اصلميلصاظَة اًضـحَة س ية ازل  و  5من اـلاذت 6، و معاذكهتا ؿىل اثفاكِة ماكحفة مجَؽ ٔبصاكل اٍمتَزي ضس اـلصٔبت مؽ اًخحفغ ؿىل اـلواذ ف0535ِوزًة ادلزائًص

 0ف  56و اـلواذ  02و م  01من م  6ف 
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َلة ابًزواح و ثيط ؿىل بٔن ثخزش اصلول ألظصاف اًخساتري اـلياس حة, ٌَلضاء ؿىل اٍمتَزي ضس اـلصبٔت ضف اكفة الٔموز اـلخـ

ة ادذَاز اًزوح و ضف ؿسم ؾلس  اًـالكاث ألزسًة, و ثضمن توخَ ذاض ؿىل بٔساش جساوي اًصخي واـلصبٔت اذلق ضف حًص

 اًزواح ٕال جصضاُا اذلص و اًاكمي.

ا و هبشا ًخضح بٔن حق اـلصبٔت ضف ادذَاز اًزوح و ؿسم ٕاجصام ؾلس اًزواح ٕال جصضاُا اذلص و اًاكمي مسبةٔل بٔساس َة ظحل  

ـلا ُو مٌعوض ؿَََ ضف ُشٍ الثفاكِة اصلوًَة, حبَر ٍىون ٌَمصبٔت مثي اًصخي وابًدساوي ادذَاز اًزوح بٔو ثوهَي بٔو 

ا ًِشا اًلصط.  ثفوًغ كرُي

 و حىون اصلول ألظصاف ضف الثفاكِة مٌهتىة و خماًفة ًحيوذُا ضف اذلالث الٓثَة:

  ة اـلصبٔت ضف ادذَاز اًزوح بٔو بٔخاسث س  واهجا تلري زضاُا اذلص و اًاكمي.ٕارا كِسث حًص

  ق ٔبو اًخلَِس ٕارا ؾل ثخزش اًخساتري اـلياس حة ٌَلضاء ؿىل اٍمتَزي اًلامئ ضس اـلصبٔت, ٔبو اختشث ثساتري ثيعوي ؿىل اًخفًص

من حٍصهتا ضف ادذَاز اًزوح, و ؾلس سواهجا ابًيؼص ٕاىل بٔهوثهتا و اكن من صبٔن رعل اـلساش مبحسٔب جساوهيا مؽ 

اًصخي
1

 ٍ الثفاكِة حصنز ؿىل اًصضا اذلص و اًاكمي ٌَمصبٔت ضف ؾلس اًزواح. , و ُش

 و ٍىون اًصضا اكمال ابن حىون اـلصبٔت زاضَة جلك ثفاظَي ُشا اًـلس, تسءا من ادذَاز اًزوح ٕاىل كاًة ًوم اًزواح.  

ا ورعل ؾيس ٕافعاهحا بٔما اًصضا اذلص ضف اًزواح ُو بٔن ل ختضؽ اـلصبٔت ٔلًة ضلوظ بٔو ثبٔزرياث رمٌل اكن هوؾِا ٔبو  معسُز

2هَة كدول اًزواح بٔو زفضَ
. 

من ذالل ُشٍ الثفاكِاث جنس بٔن اًلاهون اصلويل دضحي ضف اـلساوات اـلعَلة و دضحي ضف زفؽ لك اًلِوذ ؾن اـلصبٔت ضف   

ة ضف ادذَاز رشًم حِاهتا تسون بًٔة كِوذ, وتـس اهضٌلم ادلزائص ٕاىل مجَؽ الثفا كِاث اصلوًَة اًزواح, فَِا اكمي اذلًص

, حزاًس اًضلط ؿَهيا من اخي ثـسًي كاهون الٔزست و ثـٍزز حلوق اـلصبٔت, ومن تُهنا 0545ذللوق إلوسان مٌش س ية 

 حلِا ضف اًزواح جصضاُا اذلص و اًاكمي.

                                                           

 
1
َة و اًعرًـة إلسالمِة,    ة, ضذاصل مععفى فِمي, حلوق اـلصٔبت تني الثفاكِاث اصلًو  31ذزاسة ملازهة, ذاز ادلامـة ادلسًست, الاسىٌسًز

 
2
ة ملازهة مؽ اثفاكِاث حلوق الاوسان, مشهصت ماحس خري ضف اًلاهون اصلويل و اًـال  َة, ظاًيب زسوز, حٌلًة حلوق اـلصٔبت ضف اًدعرًـاث ادلزائًص كاث اصلًو

 15, ض 6111خامـة جن ؾىٌون, ادلزائص, 
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 اـلعَة اًثاين :زضا اـلصبٔت ضف اًزواح ضف كاهون ألزست ادلزائصي

ُو حصنزي  6111/16/63اـلؤزد ضف  11/16مبوحة ألمص زرف  41/00ت ٕان ما ًَفت الاهدداٍ ضف ثـسًي كاهون ألزس   

من ُشا اًلاهون, زفسبةٔل حق اـلصبٔت ضف  55و 01,  5,  2,  1اـلعرغ ادلزائصي ؿىل ؾيرص اًصضا حِر رهٍص ضف اـلواذ 

, حِر 0541مٌش ظسوزٍ س ية  41/00اًزواح جصضاُا اذلص و اًاكمي اكهت من مجةل الاهخلاذاث اًيت وهجت ٌَلاهون 

ُياك من اؾخرب بٔن ؾيرص اًصضا ضف ُشا اًلاهون ُو جمصذ ٕاحصاء صلكي ضف ٕاجصام ؾلس اًزواح, و ُشا ما ًدٌاشف مؽ بٔحاكم 

من اًلاهون اـلسين اطلي ل ميزي تني اًصخي و اـلصبٔت ضف جمال ٕاجصام اًخرصفاث اًلاهوهَة 11اـلاذت 
1

, واهَ كاهون متَزيي ميس 

ًـرتف ابلََُٔة اًاكمةل ًِا مبصنز اـلصبٔت ٕار اهَ ل
2

لهخلاذاث  41/00من اًلاهون زرف  00و 5, و هبشا ثـصضت اـلواذ زرف 

ا دلية اًلضاء ؿىل  صسًست من ظصف اًىثري من اذللوكِني و ازلـَاث اًًسوًة ابٕلضافة ٕاىل اًخلاٍزص اصلوزًة اًيت ثعسُز

ثيط ؿىل: "ًمت ؾلس اًزواح جصضا اًزوخني و تويل اًزوخة ضف ػي ُشا اًلاهون  5اٍمتَزي ضس اـلصبٔت, حِر اكهت اـلاذت 

 و صاُسٍن و ظساق." 

ا فاحس بٔكازهبا  00نٌل بٔن اـلاذت    من هفس اًلاهون اكهت تسوزُا ثيط ؿىل اهَ: "ًخوىل سواح اـلصبٔت وٍهيا و ُو بٔتُو

ني و بٔن اًلايض ويل من ل ويل هل."  ألًو

ؾل ٌسمح ٌَمصبٔت بٔن ثيفصذ إبجصام اًـلس, وُشا  41/00ن اـلعرغ ضف ػي اًلاهون فاًواحض من ذالل كصاءت ُاثني اـلاذثني بٔ 

 ما اؾخرٍب اًىثري مساسا ظازذا حبق اـلصبٔت ضف اًزواح جصضاُا اذلص و اًاكمي.

ا ضف  ة اـلاسة حبلوق اـلصبٔت و مبصنُز و ؿَََ اس خجاة اـلعرغ ادلزائصي ًٔلظواث اـلعاًحة تخـسًي ُاثَ اـلواذ اٍمتَزًي

 .63/16/6111اـلؤزد ضف  11/16زست, مبوحة ألمص الٔ 

حسو ُشا واحضا  و اـلالحغ ضف ُشا اًخـسًي ُو مداًلة اـلعرغ ادلزائصي ضف اًخبٔهَس ؿىل مدسبٔ اًصضادَة ضف ؾلس اًزواح ًو

من كاهون ألزست, اًيت ؾصفت ؾلس اًزواح ؿىل اهَ "ؾلس زضايئ ًمت تني زخي و امصبٔت ؿىل اًوخَ  11ضف اـلاذت 

 ًعرؾي...".ا

                                                           
1
 Nadia  Ait Zai les amendements du code de la famile, l’égalité un principe mal compris, 24-25 juin 2000. 

ض   6112س ية  6َي َلس الامني اـلصنز اًلاهوين ٌَمصٔبت ضف كاهون الزٔست ادلزائصي، ذاز ُومَ ٌَعحاؿة و اًًعر و اًخوسًؽ ظؾ ًو 
2
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فلس رهٍص وعرظ رضوزي ضف جمَس اًـلس لهـلاذ اًزواح ابًفاحتة حِر ثيط ُشٍ اـلاذت ؿىل: "ٕان  2بٔما ضف اـلاذت 

اكرتان اًفاحتة ابرلعحة ل ًـس سواخا, كري بٔن اكرتان اًفاحتة ابرلعحة مبجَس اًـلس ًـخرب سواخا مىت ثوافص زهن اًصضا و 

 مىصز من ُشا اًلاهون". 5ـلاذت رشوظ اًزواح اـليعوض ؿَهيا ضف ا

اـلـسةل اذزًتت بٔزاكن ؾلس اًزواح ضف زهن واحس و ُو زهن اًصضا حِر هعت ُشٍ اـلاذت ؿىل:  5ضف حني بٔن اـلاذت 

 "ًيـلس اًزواح تدداذل زضا اًزوخني."

ل س امي هوهَ ؾلس زفن ذالل حتََي ُشٍ اـلاذت جنس بٔن ؾلس اًزواح ٍمتزي ؾن ابطف اًـلوذ ألدصى جىثري من ارلعادط 

زضايئ, ًمت مبجصذ ثحاذل اًصضا تني زخي و امصبٔت من اخي حىوٍن بٔزست ؿىل وخَ اصلوام, فَُست اـلعاحل اـلاذًة و اـليافؽ 

يه اًيت جتمؽ تُهنٌل
1

. 

ادلسًس ضف ُشٍ اـلاذت بٔهنا حـَت ٌَزواح زالزة ٔبزاكن و يه اًزوح و اًزوخة و اًرتايض, ؾيس من ٍصى اًخلس مي   

اـلـسةل  5ؾي ًٔلزاكن و ؾيس من ٍصى اًوكوف ؾيس اًلصاءت اًلاهوهَة ٌَيط ذون اـليؼوز اًعرؾي, فان اـلاذت اًعر 

حرصث زهن اًزواح ضف زهن وحِس و ُو اًرتايض
2

, فبٔكَة اًفلِاء رُحوا ٕاىل اًلول ابن ٔبزاكن اًزواح مٌحرصت ضف 

خـسًي ادلسًس, حِر كري اًوضؽ متاما ؿىل ما اكن ؿَََ ضف إلجياة و اًلدول, و ُشا ما رُة ٕاًََ اـلعرغ ادلزائصي ضف اً 

كدي اًخـسًي ٕال زنيا واحسا, و ُو اًصضا بٔما  5,فؿل ًحق من ألزاكن ألزتـة اًيت هعت ؿَهيا اـلاذت  41/00ػي اًلاهون 

ؿىل زهن تلِة ألزاكن ألدصى فلس بٔذزحت مضن رشوظ حصة اًزواح, و من ُيا وس خًذج بٔن ؾلس اًزواح بٔظحح ًلوم 

واحس وُو اًصضا فٕارا ادذي ُشا اًصهن ؾل ًيـلس اًـلس بٔظال و ٍىون ابظال تعالان معَلا من اًياحِة اًلاهوهَة, وُشا ما 

 اـلـسةل حِر خاء فهيا ما ًًل: "ًحعي اًزواح ٕارا ادذي زهن اًصضا". 0فلصت  55هعت ؿَََ اـلاذت 

و اًصهن اًوحِس اـلخفق ؿَََ تني اًفلِاء فٕارا اهـسم اًصضا ل ًيـلس و ُشا ما ل خياًف اًياحِة اًعرؾَة حِر بٔن اًصضا ُ

اًـلس, بٔما ألزاكن ألدصى فِيي من اـلسادي ارلالفِة تني اًفلِاء
3

 

                                                           

ومةؾصط الاس حاة اـلصفلة ابلمص اًصدايس, اطلي ؾصط ؿىل جمي اذلى
1
  

.45جن ذاوذ ؾحس اًلاذز, اًوخزي ضف رشخ كاهون ألزست ادلسًس,موسوؿة اًفىص اًلاهوين, ذاز اًِالل ٌَزسماث الاؿالمِة, ض
2
  

6114س ية   0زص َس جن صوخ رشخ كاهون ألزست ادلزائصي اـلـسل، ذزاسة ملازهة ًحـغ اًدعرًـاث اًـصتَة، ذاز ارلضلوهَة ًٌَعر و اًخوسًؽ ظ
3
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و ٍىون اًرتايض إبجياة من بٔحس اًعصفني و كدول من اًعصف الٓدص جلك ًفغ ًفِس مـىن اًياكخ وُشا ما خاءث تَ 

 من كاهون ألزست. 01اـلاذت 

من كاهون ألزست اًيت اكهت  00و كس هصش اـلعرغ حٌلًة حق اـلصبٔت ضف اًزواح جصضاُا اذلص, من ذالل ثـسًهل ٌٌَلذت   

ني, و اًلايض ويل من ل ويل هل". ا, فاحس بٔكازهبا ألًو  ثيط كدي اًخـسًي ؿىل بٔن "ًخوىل سواح اـلصبٔت وٍهيا و ُو ٔبتُو

اـلـسةل ؾلس اًزواح ٕاىل  00, ضف حني بٔس يسث اـلاذت 41/00ح ضف ػي اًلاهون ؿٌَل بٔن اًويل اكن ًـس زنيا ضف ؾلس اًزوا

اـلصبٔت اًصاصست هفسِا ل ٕاىل وٍهيا, و انخفت ابصرتاظ حضوز اًويل اطلي كس ٍىون رسعا ٔبحٌحَا ؾن ألزست ختخاٍز اـلصبٔت 

و ُو بٔتوُا او احس بٔكازهبا بٔو بٔي اًصاصست تيفسِا, و ُشا تيعِا ؿىل اهَ "ثـلس اـلصبٔت اًصاصست سواهجا حبضوز وٍهيا 

."  رسط بٓدص ختخاٍز

و ُيا وسجي اهَ ماذامت اـلصبٔت كري مَزمة إبحضاز ويل مـني ضف اًـلس فلس حـي اـلعرغ اًـلس ٌَمصبٔت ويه اًيت ثخولٍ   

زي س ية و ًُس ٌَويل مٌَ ٕال اذلضوز, مث خاء ما ًَلي ُشا اذلضوز اًصم 05و ثحارشٍ ٕارا اكهت زاصست تَلت سن 

ٌَويل حِامن حـي لك ألصزاض بٔوًَاء ٌَمصبٔت رمٌل تـسوا ؾهنا, فال كمية ـلـَاز اًلصاتة بٔو اًًسة, ماذام اًويل ضف هؼص 

اـلعرغ ُو بٔتوُا بٔو احس بٔكازهبا ٔبو بٔي رسط ختخاٍز
1

وهبشا اهخلَت اًفذات اًصاصست من ظفة ظصف ضف اًـلس ٕاىل ظفة  

ىل اًزواح رسعَا بٔمام ضاتط اذلاةل اـلسهَة بٔو اـلوزقؿاكست, حبَر ًًدلي بٔن ثسيل مبوافلهتا ؿ
2

. 

و هبشا حصذ اـلعرغ اًويل من اكفة اًسَعاث اًفـََة و ضف ملسمهتا سَعة إلحداز و سَعة الاؿرتاط ؿىل اًزوح, و   

من ضف ولًخَ , و اًيت اكهت ثيط ؿىل اهَ: "ل جيوس ٌَويل بٔن مييؽ 41/00من اًلاهون زرف  06ُشا ما ًربز ٕاًلاء اـلاذت 

من ُشا  15من اًزواح ٕارا زقحت فَِ و اكن بٔظَح ًِا, فٕارا وكؽ اـليؽ فََلايض بٔن ًبٔرن تَ مؽ مصاؿات بٔحاكم اـلاذت 

 اًلاهون, كري بٔن ًٔلة بٔن مييؽ تًذَ اًحىص من اًزواح ٕارا اكن ضف اـليؽ معَحة ٌَحًت."

س اًويل من سَعة إلح   داز و سَعة اـليؽ من اًزواح.فؿل ًـس ًِشٍ اـلاذت بٔي ًزوم تـس جتًص

                                                           
0

  006ض 6101اذز ذاوذي ٔبحاكم ألزست تني اًفلَ الاسالسم و ق.ٔب.ح ذاز اًحعائص ًٌَعر و اًخوسًؽ ادلزائص تسون زرف اًعحـة س ية ؾحس اًل

6
ة و اًس َاس َة لكَة اذل 11/16جضواز محَسو سهَة, تـغ حلوق اـلصٔبت اـلس خحسزة مبلذىض الامص  لوق , اـلـسل ًلاهون الازست جمةل اًـَوم اًلاهوهَة و الاذاًز

  15ض 06خامـة ثَمسان ؿسذ 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 236 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

و حىٌصسا ـلحسبٔ اًصضادَة ضف ؾلس اًزواح و حٌلًة ذلق اـلصبٔت ضف سواهجا جصضاُا اذلص فلس بًٔلى اـلعرغ اًواكةل ضف ؾلس   

, اطلي اكن 41/00من اًلاهون زرف  06واـلاذت  61اـلـسةل اًيت ثيط دضاحة ؿىل ٕاًلاء اـلاذت  04اًزواح, مبوحة اـلاذت 

ًيوة ؾن اًزوح وهَال هل ضف ٕاجصام ؾلس اًزواح تواكةل ذاظة, و هؼصا ٕاىل بٔن ُشا إلحصاء ًدٌاشف و اًِسف  ًخِح بٔن

اـلصحو من ٕاجصام ؾلس اًزواح بٔمام اـلوزق بٔو ضاتط اذلاةل اـلسهَة, و اطلي ًخوحة ؿَََ اًخبٔنس من ثوفص رشوظ ُشا 

, و ابًلاءٍ اـلاذت  اًـلس و من تُهنا و بٔطمِا اًصضا اطلي ٍىون اًـلس ابظال  اوحة اـلعرغ بٔن ًعسز  61ذون ثوفٍص

إلجياة من احسٌُل واًلدول من الٓدص, و ٕال ىىون بٔمام حاةل اًخالطف تني إلجياة و اًلدول فِىون اًزواح ابظال
1

 ,

ة  اًاكمةل فٕان وُشا لن اًزواح من اًـلوذ اًيت ثخىن ؿىل الاؾخحاز اًضريص, و اًيت جس خَزم ثوفص اًصضا اًخام و اذلًص

مفِوم اًواكةل كس ل ًًسجم نثريا مؽ ظحَـة ُشا اًـلس, و ٕاًلاء اًواكةل ُو ثويخ ٌَحَعة من ظصف اـلعرغ ضٌلان ًصضا 

اـلصبٔت اًخام, و ُياك من اهخلس ؿسم اًسٌلخ ٌَمصبٔت ابًزواح ابًواكةل ضف حاةل ًو ؾل جسـفِا اًؼصوف ـلحارشت اًـلس تيفسِا, 

ذلاةل اـلسهَة, هوهنا مسافصت مثال ضف تضل ٔبحٌيببٔمام اـلوزق بٓو ضاتط ا
2

. 

اهعالكا ذما س حق فٕان ٕاًلاء اًواكةل ُو حىٌصسا ـلحسبٔ اًصضادَة ضف ؾلس اًزواح ذون ثسذي بٔي وس َط ذما ًـين بٔن   

ًة, حضوز اًزوخني ٍىون ٕاحدازاي بٔمام اـلوزق ٔبو ضاتط اذلاةل اـلسهَة,  ُشا و جية بٔن ًـصة  الٌُل ؾن موافلهتٌل حبص 

بٔي بٔن حىون إلزاذت ذاًَة من اًـَوة سواء كَط بٔو ثسًُس بٔو ٕاهصاٍ
3

. 

تياء ؿىل ما س حق, وس خًذج بٔن اـلعرغ ضف ثـسًهل ًلاهون الٔزست بٔنس ؿىل حق اـلصبٔت ضف اًزواح جصضاُا اذلص و اًخام,   

خي واـلصبٔت, حِر ًـخرب اًصضا مؼِصا من وفلا ـلا هعت ؿَََ الثفاكِاث اـلشهوزت ساًفا و ُشا حتلِلا ـلحسٔب اـلساوات تني اًص 

 مؼاُص اـلساوات ضف كاهون ألزست.

و ُشا ما خاء ضف اًخلٍصص اصلوزي اـللسم من ظصف ادلزائص بٔمام دلية اًلضاء ؿىل اٍمتَزي ضس اـلصبٔت و اطلي خاء فَِ "   

ة ؿىل رعل إلًلاء اًخام ـلٌلزسة بٔظحح اًزواح ضف كاهون ألزست ؾلسا ثوافلِا ًخعَة موافلة سويج اـلس خلدي و كس حصث

                                                           

جضواز حِاليل, حمارضاث ضف كاهون الزٔست
1
  

30زص َس جن صوخ اـلصحؽ اًساتق ض 
2
  

3
 Djilali Tchouar , Droit de la famille (quels  principes d’égalité) Etudes de droit , mélanges en hommage à 

Abdallah Benhamou, Konouz éditions, Tlemcen 2013 p 20 
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ثيط ؿىل بٔن ؾلس اًزواح ًربم مبوافلة اًزوخني مـا و ثـخرب اـلوافلة حبنك اًلاهون  15اًزواح ابٕلانتة, و ابًفـي فان اـلاذت 

ؾيرصا مؤسسا ٌَزواح, و ضف حاةل ؿسم اذلعول ؿىل موافلة احس اًعصفني بٔو اًعصفني مـا ٍىون اًزواح ؾصضة ًإلًلاء, 

ق اًـساةلوابٕ  ماكن بٔي رسط مـين مبن ضف رعل اًعصفني بٔن ًعَحا ٕاتعاهل ؾن ظًص
1

. 

ضف ػي ُشٍ اًرتساهة من اـلواذ اًلاهوهَة اًيت حىصش حق اـلصبٔت ضف اًزواح جصضاُا اذلص, اكن إبماكن ادلزائص بٔن   

, ًول اًضواتط اً  عرؾَة اـليعوض ؿَهيا ضف جسحة اًخحفؼاث اًيت ٔبتسهتا ؿىل اًفلصثني بٔ و ة من اثفاكِة س َساٍو

ة اـلصبٔت وحلِا ضف اًزواح جصضاُا اذلص و  َة كِوذا ؿىل حًص بٔحاكم اًعرًـة إلسالمِة, و اًيت اؾخربهتا الثفاكِاث اصلًو

 اًاكمي.

َة  اثًثا: اًلِوذ اًوازذت ؿىل حق اـلصبٔت ضف اًزواح جصضاُا اذلص و اًاكمي ضف كاهون ألزست من مٌؼوز الثفاكِاث اصلًو

 عَة ألول :ضواتط حق اـلصبٔت ضف اًزواح جصضاُا  و اذلص اًاكمي اـل

من ذالل اس خـصاضيا ـلضمون الثفاكِاث اصلوًَة فامي خيط حق اـلصبٔت ضف اًزواح جصضاُا اذلص واًاكمي جنس بٔهنا ثلوم   

ة و اـلساوات تني ادلًسني, ضف حني بٔن زضا اـلصٔبت ضف اًزوا ح ضف كاهون ألزست ؿىل مدسبٍٔن بٔساس َني و ٌُل: اذلًص

ادلزائصي ابؾخحاز بٔن اكَة مواذٍ مس متست من اًعرًـة إلسالمِة ملِس تضواتط رشؾَة, واـلمتثةل ضف حضوز اًويل ؾلس 

َة  51و مٌؽ سواح اـلسَمة تلري اـلسؿل ظحلا ٌٌَلذت  00اًزواح وفلا ٌٌَلذت  من كاهون ألزست, ذما حـي الثفاكِاث اصلًو

كِوذا واؾخساءا ؿىل حق اـلصبٔت ضف اًزواح جصضاُا اذلص و اًاكمي, و ُشا ما ًؼِص من ذالل ثلاٍزص  ثـخرب ُاثني اـلاذثني

من اثفاكِة س َساو واًيت ثـخرب  04اٌَجان اصلوًَة ل س امي دلية اًلضاء ؿىل اٍمتَزي ضس اـلصبٔت اـلس خحسزة مبوحة اـلاذت 

مهنا ؿىل  اًزتام اصلول تخلسمي  04ظة, و كس بٔنسث اـلاذت إلظاز اًضامي اطلي احذوى ؿىل مجَؽ حلوق اـلصبٔت تعفة ذا

ا ٕاىل اٌَجية اتخساءا من اًخلٍصص الاويل ضف  اًخلاٍزص ٕاىل دلية س َساو, وضف ُشا اًس َاق كسمت ادلزائص ثلاٍزُص

س اطلي بٔنسث فَِ ادلزائص ابن اـلحسبٔ اصلس خوزي ارلاض ابـلساوات تني ادلًسني حمرتم تسكة, ؿىل ظـَ 10/15/0554

اذللوق اًس َاس َة و اـلسهَة و بٔن ألحوال اًضرعَة اـليؼمة ًلاهون ألزست اطلي جس خَِم اًعرًـة إلسالمِة حزدَا, و 

                                                           
1
                           /CEDAW/C/DZA/3-4اهؼص ثلٍصص ادلزائص اًثاًر و اًصاتؽ ٔبمام دلية اًس َساو  
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ة ٕاذذال ؾيادض ؿسم اٍمتَزي و اـلساوات تني ادلًسني ؿىل حنو ثسزجيي ذون حصاحؽ ضف  ًِشا اًسخة ثيوي اذلىومة ادلزائًص

 جمال ألحوال اًضرعَة.

1س َساو ؿىل اًخلٍصصو ضف زذ دلية   
2ًياٍص 60ألويل ٌَجزائص ضف ذوزهتا اًـعرون ضف هَوًوزك ًوم اشلُس  

0555 ,

بٔنسث بٔن كاهون ألزست ادلزائصي ًدسم ابًصحـَة, فِو اس يس ٌَمصٔبت ذوزا ظلريا ضف اًضؤون الٔزسًة, نٌل بٔنسث ؿىل بٔن 

ـة ذلصمان اـلصبٔت من حلو  كِا وان كاهون ألزست ل ًامتىش مؽ الثفاكِة, و ل اًعرًـة و إلسالم ل جية بٔن ًخزش نشًز

 ميىن ًٔلؾصاف و اًخلاًَس و اصلٍن, بٔن ثربز اس متصاز اٍمتَزي اطلي متازسَ ادلزائص ضس اـلصبٔت.

ٔبما ضف زذُا ؿىل اًخلٍصص اًثاين    
3

ٔبتسث  00/10/6111اـلـلوذثني ضف  223/224اـللسم من ادلزائص ضف خَس هتا  

 16ؿسم حتسن تـغ اـلواضَؽ اـلخـَلة ابٔلحوال اًضرعَة, نٌل لحؼت بٔن حتفغ ادلزائص ؿىل اـلاذثني اٌَجية كَلِا من 

ًخـازط مؽ ُسف الثفاكِة و ملعسُا وضف ُشا اًضبٔن بٔؾصتت ؾن كَلِا من اًخـسًالث اـللرتخ ٕاذذاًِا  02و اـلاذت 

 لاهوهَة.ؿىل كاهون ألزست ل ٌضمي ثـسذ اًزوخاث وحق اـلصبٔت ضف اًوظاًة اً

ٕاىل حر ادلزائص ؿىل جرسًؽ  04/11/6111مث ؿاذث اٌَجية ضف زذُا ؿىل اًخلٍصص ادلامؽ ٌَخلٍصٍصن اًثاًر و اًصاتؽ ضف 

و  01/1اـلاذت  16إلظالحاث اًدعرًـَة, ل س امي ثغل اـلخـَلة تلاهون الٔزست ًَدس ىن ًِا حسة حتفؼاهتا ؿىل اـلواذ 

ؿسم ثـسذ اًزوخاث وحؼص اًخـسذ ذمازسة و كاهوان, و ٕاًلاء رشظ حضوز اًويل ضف  من الثفاكِة, بٔنسث ؿىل 02اـلاذت 

 ؾلس اًزواح.

ٕارن لك زذوذ دلية س َساو ؿىل اًخلاٍزص اًيت كسمهتا ادلزائص حتر ؿىل ٕاًلاء اكفة بٔصاكل اٍمتَزي كاهوان و ذمازسة ذاظة   

وٕاًلاء بٔي متَزي ضف ؾلس اًزواح ميس حبق اـلصبٔت ضف اًزواح فامي ًخـَق تلاهون ألزست, ل س امي ٕاًلاء اًويل و حرض اًخـسذ 

جصضاُا اذلص و اًاكمي, و ضف ُشا اًضبٔن بٔاثز افلَس الاكذعاذي و الاحامتؾي ًٔلدم اـلخحست
4

مساةل مٌؽ سواح اـلصبٔت  

                                                           
1

                                                     CEDAW/C/DZA/11/09/1998اهؼص ثلٍصص ادلزائص ألويل ٔبمام دلية س َساو 

2
                                                  CDAW/C/SR.406/1/Add.1  ٍص الٔويل ٌَجزائصاهؼص زذ دلية س َساو ؿىل اًخلص  

3
                                                       CDAW/C/SR.667.668اهؼص دلية س َساو و اًصذ ؿىل اًخلٍصص اًثاين ٌَجزائص  

4
       E/C12/DZA/CO/4. 6101ماي  60-5، حٌَف 11ادلزائص اصلوزت ثلٍصص افلَس الاكذعاذي و الاحامتؾي جتاٍ  



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 239 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

الاكذعاذًة و اـلسَمة تلري اـلسؿل, ؾيس هؼٍص ضف ثلٍصص ادلزائص اًثاًر و اًصاتؽ من كدي اٌَجية اـلـيَة ابذللوق 

الاحامتؾَة, حِر لحؼت اٌَجية اهَ ؿىل اًصمغ من ثـسًي كاهون ألزست ٕال اهَ ل سال ٌسمح تخـسذ اًزوخاث, وؾل 

من كاهون ألزست حتؼص سواح اـلصبٔت اـلسَمة ابًصخي كري اـلسؿل, و ؿَََ بٔوظت اٌَجية  51ًَلي رشظ اًويل وان اـلاذت 

هون ألزست ًخضمن اًلاء ثـسذ اًزوخاث, و ٕاًلاء رشظ اًويل وان ًـرتف ابًزواح ادلزائص إبحصاء ثـسًي بٓدص ؿىل كا

 اطلي ًلؽ تني اـلسَمة و كري اـلسؿل اؿرتافا كاهوهَا اكمال و تسون اس خثٌاء.

و ضف ُشا الاظاز خاء ضف ثلٍصص اـللصزت ارلاظة اـلـيَة ابًـيف ضس اـلصبٔت بٔس حاتَ و ؾواكدَ اـللسم من ظصف اًس َست   

ني اززوزك, اـللسم ضف اصلوزت اًساتـة فلَس حلوق إلوسان اًخاتؽ ًالدم اـلخحست فدـسما بٔصازث تـسذ اًخحسٌُاث اًيت اين

, اهخلسث ادلزائص ؿىل ٕاتلاء اًويل و ؿسم حرض ثـسذ اًزوخاث و مٌؽ اـلصبٔت من 6111ؾصفِا كاهون ألزست ضف ثـسًي 

 اًزواح تلري اـلسؿل.

 كسمهتا اـللصزت ارلاظة ٕاظالخ كاهون ألزست ًضٌلن الاحرتام اًخام ـلحسٔب ؿسم اٍمتَزي ؿىل و من تني اًخوظَاث اًيت  

بٔساش هوغ ادلًس, و وحس اذين ًًدلي ًِشا إلظالخ بٔن ًخضمن ٕاًلاء مجَؽ ألحاكم اًيت حتصم اـلصبٔت من اـلساوات, مثي 

ص ضف اًزواح, اؾامتذ ما ًَزم من ثلَرياث كاهوهَة حتصمي ثـسذ اًزوخاث ٕاًلاء اًعرظ اًلاهوين اـلخـَق مبيعة ويل ألم

 ثـرتف جزواح اـلصبٔت اـلسَمة من كري اـلسؿل.

, بٔن ثلاٍزص اٌَجان اـلس خحسزة مبوحة الثفاكِاث اصلوًَة ل س امي دلية س َساو بٔمجـت ؿىل بٔن    وس خًذج ذما س حق رهٍص

ة اـلصبٔت ضف اًزواح ويه صلك من بٔصاكل اٍمتَزي وحوذ اًويل و مٌؽ سواح اـلسَمة تلري اـلسؿل, ثـخرب كِوذا ؿىل ح ًص

 اطلي ميس مبحسبٔ اـلساوات.

و من ُيا هياكش ُشٍن اًـيرصٍن ؿىل ضوء ما خاء ضف اًعرًـة إلسالمِة ـلـصفة ُي فـال ثـخرب كِوذا ؿىل حق اـلصبٔت 

ـلسؿل ضف كاهون ألزست ؿىل ضف اًزواح جصضاُا اذلص, و ُشا من ذالل اًخعصق ٕاىل اًويل و مٌؽ سواح اـلسَمة تلري ا

 ضوء اًعرًـة إلسالمِة.
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 اًؼؼويل: -0

كدي اًخـصط ٕاىل موكف اـلعرغ ادلزائصي من اًولًة ضف اًزواح ل تس من اًخعصق ٕاىل بٓزاء اـلشاُة اًفلَِة حول حق   

َؽ اًيت اكهت حمال دلسل اـلصبٔت مدارشت ؾلس سواهجا تيفسِا, و جية إلصازت ُيا ٕاىل بٔن اًولًة ضف اًزواح ثـس من اـلواض 

هحري و هلاص ضف اًفلَ إلسالسم, زفحارشت اـلصبٔت ًـلس اًزواح بٔظاةل ل ًخـَق حبنك اثتت ضف اًعرًـة إلسالمِة, تي يه 

 كضَة ذالفِة و ُشا ما سوف هخعصق ٕاًََ من ذالل اس خـصاط خمخَف الٓزاء اًفلَِة ضف اًعرًـة إلسالمِة.

 مِة:اًولًة ضف اًعرًـة إلسال - 

اثفق اًفلِاء ؿىل بٔن اـلصبٔت ٕارا تَلت و حتلق فهيا ظفة اًصصس اكن من حلِا بٔن ثحارش بٔي ؾلس من اًـلوذ بٔو ثرصف   

من اًخرصفاث صبهٔنا ضف رعل صبٔن اًصخي سواء ثسواء , ٕال بٔهنم  ٕاس خثٌوا من ُشا إلثفاق مدارشت اـلصبٔت ًـلس اًياكخ 

ارشت ُشا اًـلسحِر ادذَف اًفلِاء ضف بٔحلِة اـلصبٔت ـلح
1

 ٕاىل اجتاُني:

 :الاجتاٍ ألول 

ا, فداًًس حة ٔلحصاة ُشا الاجتاٍ ًـس   مييؽ ُشا الاجتاٍ اـلصبٔت من مدارشت ؾلس اًياكخ معَلا سواء اكن تيفسِا بٔو ًلرُي

اًويل رشظا من رشوظ حصة اًياكخ, حِر بٔن ؾلس سواح اـلصبٔت ل ًعح تسون ويل, فشُة ألمئة اًثالزة ماعل و 

ا, تي ٕارا بٔولكت اًضا فـي و اجن حٌحي ضف اـلضِوز ؾيَ ٕاىل اهَ  جيوس ٌَمصبٔت بٔن ثحارش ؾلس اًزواح تيفسِا و ل ًلرُي

ا ما ل متَىَ زخال كري وٍهيا تزتوجيِا ل ًعح ُشا اًزواح ٔلهنا ل متغل حزوجي هفسِا ٕار ل جس خعَؽ متََم كرُي
2

واس خسل  

 ـلول:بٔحصاة ُشا الاجتاٍ ابًلصبٓن و اًس ية و اـل

زفن اًلصبٓن كوهل ثـاىل: "و اىىحوا ألايزم مٌنك و اًعاذلني من ؾحاذمك و ٕاميائنك". -
3

 

 و كوهل ؾز و خي بًٔضا:

" و ل ثيىحوا اـلعرنني حىت ًؤمٌوا."
1

 

                                                           
1

ة, ض   623اندض امحس اجصاُمي اًًضوي, موكف اًعرًـة إلسالمِة من ثويل اـلصٔبت ًـلس اًياكخ, ذاز ادلامـة ادلسًست, الاسىٌسًز

11ض 0امحس اابص, الازست تني ازلوذ و اذلسازة, مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ظ 
2
  

56اًيوزسوزت 
3
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و وخَ الاس خسلل ضف ُاثني الًٓخني بٔن ٔبمص حزوجي اًًساء ًو اكن ؿادسا ٕاٍهين ـلا وخَ ألمص ابًياكخ ٔبو  -

َاء, فسل رعل ؿىل بٔن اًزواح ل ٕاىل اًًساءاٍهنيي ؾيَ ٕاىل ا ٔلًو
2

 نٌل كال ثـاىل: 

ن بٔن ًيىحن ٔبسواهجن ٕارا حصاضو ابـلـصوف" " و ٕارا ظَلمت اًًساء فدَلن اخَِن فال ثـضَُو
3

 

َاء ؾن مٌؽ اًًساء من ىاكخ من خيرتن من ألسواح, فارلعاة  و وخَ الاس خسلل ضف ُشٍ الًٓة ُو هنيي ألًو

َاء ؾن اًـضي ابٍهنيي ؾن اًـضي  موخَ ًٔلوًَاء,  و ًو اكن ٔبمص حزوجي اـلصبٔت ؿادسا ٕاٍهيا ـلا اكن ضف هنيي ألًو

فادست
4

. 

 بٔما بٔذٍهتم من اًس ية ما زوثَ ؿائضة زيض ػل ؾهنا بٔن زسول ػل ظىل ػل ؿَََ و سؿل كال: -

فٕارا ذذي هبا, فَِا اـلِص  " بٔي ما امصبٔت ىىحت تلري ٕارن وٍهيا, فٌاكهحا ابظي فٌاكهحا ابظي, فٌاكهحا ابظي,

مبا اس خحي من فصهجا, فان اس خجازوا, فاًسَعان ويل من ل ويل هل."
5

 

 و كوهل ظىل ػل ؿَََ و سؿل:

" ل حزوح اـلصبٔت اـلصبٔت و ل حزوح اـلصبٔت هفسِا, فٕان اًزاهَة يه اًيت حزوح هفسِا."
6

 

ٌس خفاذ مهنا اًضا بٔن ولًة ٕاجصام ؾلس  و ُشٍ ألحاذًر يه ذًَي ؿىل تعالن اًياكخ اطلي ل ويل فَِ و

َاء ذون اًًساء اًزواح كس حرصٍ اًعرغ ضف ألًو
7

 

بٔما من اـلـلول فلس مٌـت اـلصبٔت من مدارشت ؾلس اًزواح ٔلهَ ل ًؤمن من اخنساؾِا بٔو وكوؾِا مهنا ؿىل وخَ 

اـلفسست, ل س امي بٔهنا ختضؽ ذلنك اًـاظفة, اًيت كس ثلعي ؿَهيا هجة اـلعَحة
1

 

                                                                                                                                                                                     

660سوزت اًحلصت بًٓة 
1
  

2
مادور ؾن نخاة ؾحس ػل ؾحس اـليـم اًـس ًَل, اًفصوق اًفلَِة ٍن اًصخي و اـلصات ضف  5/11, اقلًل اجن حزم 56/26اهؼص ادلامؽ ٔلحاكم اًلصان ٌَلصظيب  

 013الاحوال اًضرعَة, ذزاساث ملازهة, ض 

 651سوزت اًحلصت بًٓة 
3
  

.054ًـس ًَل, اـلصحؽ اًساتق, ض ؾحس ػل ؾحس اـليـم ا
4
  

صي, ؾن ؾصوت ؾن ؿائضة زيض ػل ؾهنا. زواٍ اًحزازي و مسؿل ؾن اًُز
5
  

حسًر زواٍ اجن ماخة و ٔبدصخَ اصلاز اًلعين
6
  

7
صتَة ٌَعحاؿة واًًعر مععفى صَيب, احاكم الازست ضف إلسالم, ذزاسة ملازهة تني فلَ اـلشاُة اًسًِة و اـلشُة ادلـفصي, و اًلاهون, ذاز اٍهنضة اًـ

 .614, ض 0533, س ية اًعحؽ  6تسون اس خثٌاء, ظ 
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 ٕلجتاٍ اًثاين:ا 

ؾل جيـي ٔبحصاة ُشا الاجتاٍ من اًويل رشظا ًعحة اًزواح و ُشا ًعحخَ, تـحازت اـلصبٔت اًحاًلة اًـاكةل, فلس بٔخاس ُشا 

الاجتاٍ ٌَمصبٔت بٔن ثـلس سواهجا تيفسِا, و ُشا ما كال تَ إلمام اتو حٌَفة حِر بٔخاس ٌَمصبٔت بٔن ثـلس سواهجا و ثحارشٍ 

يسٍ, بٔن اـلصبٔت ثرصفت من ذاًط حلِا و يه من بُٔهل ًىوهنا ؿاكةل ذمزيت و ًِشا اكن ًِا تيفسِا و وخَ ادلواس ؾ 

اًخرصف ضف اـلال و ادذَاز ألسواح
2

   

 و كس اس خسل اذليفِة تبٔذةل من اًلصبٓن و اًس ية:

 زفن اًلصبٓن كوهل ؾز و خي:

ن بٔن ًيىحن ٔبسواهجن ٕارا حصاض و تُهنم ابـلـصوف"" فٕارا ظَلهتم اًًساء فدَلن بٔخَِن فال ثـضَُو
3

 

ففي ُاثني الًٓخني فٕان ػل ثـاىل ًوخَ دعاتَ مدارشت ٕاىل اًًساء و ًُس ٕاىل اًصخال ٕار ُن اـلـيَاث بٔساسا إبجصام 

ؾلس اًزواح
4

 

بٔما من اًس ية فذوخس اًىثري من ألحاذًر اًعحَحة ضف وحوة اسدئشان اًحىص مؽ مصاؿات ما ًلَة ؿَهيا  -

ثرصحيِا تشعل و ظَة رعل ابًس ية ٌَثُة بٔي اًيت س حق ًِا اًزواح و  من حِاء, فؿل ثيط ؿىل رضوزت

 مهنا اذلسًر اطلي زواٍ ؾحس ػل جن ؾحاش زيض ػل ؾهنٌل, بٔن زسول ػل ظىل ػل ؿَََ و سؿل كال:

" ألمي بٔحق تيفسِا من وٍهيا, و اًحىص جس خبٔرن ضف هفسِا و ٕارهنا ظٌلهتا"
5

 

ق ضف حزوجي هفسِا نٌل بٔهنا هوهنا ابًلة ؿاكةل, جيـي ًِا اًولًة ؿىل هفسِا و ُشا اذلسًر ًوحض ان ٌَمصبٔت اذل 

ابًخرصف ابـلال
1

, و اسدئشان اًحىص ضف ُشا اذلسًر اًعرًف ُو ضف هؼص ألحٌاف من ابة الاس خححاة 

فلط
2

. 

                                                                                                                                                                                     

ؾحس ػل ؾحس اـليـم اًـس ًَل, مصحؽ ساتق. 
1
  

.41ض 6114س ية  0َلس سٌلزت, احاكم و بآثز اًزوحِة, رشخ ملازن ًلاهون ألحوال اًضرعَة,ظ 
2
  

.656سوزت اًحلصت الاًة  
3
  

ط ضف رشخ مسوهة الٔ   , ظ َلس اًىض حوز, اًوسَ  .516, ض 6زست, نخاة الاول ؾلس اًزواح و بآثٍز
4
  

5
 626,ض  0014ادصخَ اًرتمِشي , نخاة اًياكخ ؾن زسول ػل ظىل ػل ؿَََ و سؿل, ابة ماخاء ضف اس خاماز اًحىص اًثُة, حسًر  
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ن بَََُٔ بٔما ذًََِم من اـلـلول فِو بٔن حزوح اـلصبٔت اذلصت اـللكفة هفسِا ُو ثرصف ضف ذاًط حلِا و يه م

ة ا, ضف ثرصفِا تيفسِا نٌل ًعح ثرصفِا ضف ماًِا ٔلهنا تَلت ؾن ؾلي و حًص و ؾل ثَحق اًرضز تلرُي
3

. 

و ضف ػي ُشا الادذالف اًفلِيي حول مسبةٔل مدارشت اـلصبٔت ًـلس سواهجا سوف هخعصق ٕاىل موكف كاهون   

 َِسٍ ذلٍصهتا وحلِا ضف اًزواح.ألزست ادلزائصي كدي اًخـسًي و تـس اًخـسًي من مساةل اًويل و مسى ثل 

 تـس اًخـسًي: 11/16اـلعَة اًثاين :ـلوكف كاهون ألزست  

و ُشا ًـسم مساٍصثَ ٌَخعوز اطلي ؾصفَ افلمتؽ ادلزائصي, من  41/00ًلس وهجت اهخلاذاث حاذت ًلاهون ألزست ادلزائصي   

لثفاكِاث اصلوًَة, اًِاذفة ٕاىل ثعوٍص حلوق إلوسان و ادلواهة الاحامتؾَة و الاكذعاذًة و اًثلافِة و ؿسم اوسجامَ مؽ ا

حصكِة اـلصبٔت و حٌلٍهتا و من تني اـلسادي اًيت اكهت حمي اهخلاذ, واًيت بٔاثزث هلاصا و خسالا حسا ظَةل اًـعرٍن س ية من 

اـلسبةٔل ُياك , مساةل اًويل اطلي اؾخرٍب ُشا اًلاهون زنيا ضف ؾلس اًزواح فدرعوض ُشٍ 41/00ثعحَق كاهون الٔزست 

اجتاُني مذيافٍصن, اجتاٍ ًسؾو ٕاىل ٕاًلاء اًولًة اًلكَة, فبحٔصاة ُشا اًصبٔي ٍصون بٔن اًولًة ؿىل اـلصبٔت ثـخرب ٕاهلاظا من 

بََُٔهتا و اىهتااك ًىصامهتا فاًحًس حة ٕاٍهيم ل ًـلي بٔن حىون اـلصبٔت كاضَة, و ًـخرب حبنك اًلاهون ويل ـلن ل ويل هل مبوحة 

َا و ُشا ما ل ًخلدهل اًـلي بٔو اـليعق, و ًـخرب 41/00ن كاهون ألزست م 00اـلاذت  , تُامن حتخاح يه من اخي سواهجا ًو

َة ذللوق إلوسان تعفة ؿامة, و  مساسا ـلحسٔب اـلساوات تني ادلًسني اـليعوض ؿَهيا ضف اصلس خوز و ضف اـلوازَق اصلًو

 عفة ذاظة.ٕاثفاكِة اًلضاء ؿىل مجَؽ بٔصاكل اٍمتَزي ضس اـلصبٔت ت

بٔما اـلمتسىني ابًعرًـة إلسالمِة هكعسز بٔسايس ًلاهون الٔزست فريون ابٕلتلاء ؿىل اًويل هصهن ضف ؾلس اًزواح, ٔلن 

ٕاسلاظَ ًدٌاشف مؽ اًعرغ و ًخـازط مؽ ظحَـة افلمتؽ ادلزائصي و كميَ و ثلاًَسٍ, بٔما ابًًس حة ٌَمسافـني ؿىل مدسبٔ اـلساوات 

ـة ٕلً لاء اًولًة ضف ؾلس اًزواح, فِو فـال مدسبٔ ذس خوزي و ًىن ًُس ؿىل ٕاظالكَ تي ُو ملِس تني ادلًسني نشًز

 ابـلاذت اًثاهَة من اصلس خوز اًيت ثيط ؿىل بٔن إلسالم ذٍن اصلوةل.  

 11/16مبوحة ألمص 00و ؿَََ حاول اـلعرغ ٕاجياذ حال وسعا تني ُشٍن اًخَاٍزن اـلخيافٍصن من ذالل ثـسًي اـلاذت   

بٔؾعت ٌَمصبٔت اذلق ضف بٔن ثـلس سواهجا, وؾل ثَلي اًويل و حـَت اًولًة حلا ٌَمصبٔت جيوس ًِا ثفوًضَ و ٕادذَاز من اًيت 

                                                                                                                                                                                     

.020ؾحس ػل ؾحس اـليـم اًـس ًَل, ض 
1
  

.516َلس اًىض حوز, اـلصحؽ اًساتق, ض 
2
  

3
ة,ض اندض امحس اج  543صاُمي اًًضوى, موف اًعرًـة الاسالمِة من ثويل اـلصات ًـلس اًياكخ, ذزاسة فلَِة ملازهة, ذاز ادلامـة ادلسًست الاسىٌسًز
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ا بٔو احس بٔكازهبا ٔبو بٔي  جضاء من اًياش, حِر هعت ُشٍ اـلاذت ؿىل: "ثـلس اـلصبٔت اًصاصست سواهجا حبضوز وٍهيا و ُو ٔبتُو

 من ُشا اًلاهون". 13 رسط بٓدص ختخاٍز ذون إلذالل تبٔحاكم اـلاذت

فاـلعرغ دصح ؾن مجَؽ اـلشاُة حِامن حـي اًولًة ٔلي رسط ختخاٍز اـلصبٔت حىت وٕان اكن من كري ألكازة و ُو ما 

 بٔنسثَ)او( اًيت ثفِس ضف اٌَلة اًخرَري.

َاء و جتـي من اصرتاظَ  بٔمصا صلكَا فلط. ٕان فوادس وحوذ اًويل ضف ؾلس اًزواح ثًذفي مؽ ُشا اًخوسؽ اًلري مربز ضف ألًو

و ُيا ؾل ٍصثة اـلعرغ تعالن اًـلس كدي اصلدول ابًًس حة ٌَزواح اطلي ثربمَ اـلصبٔت اًصاصست ذون وٍهيا, و ُشا ٌس خًذج   

اًيت حصثة تعالن اًزواح ٕارا ادذي زهن اًصضا فلصت ألوىل بٔو كاة  11/16اـلـسةل ضف اًلاهون  55من زوخ اـلاذت 

رشظان ازيان فلط
1

. 

رب اـلعرغ وحوذ اًويل ضف ؾلس اًزواح بٔمصا صلكَا و حـهل ضف هفس اـلصثحة مؽ اًضاُس اطلي حيخاح ٕاًََ ضف ثوزَق ٕارا اؾخ

اًـلس فلط, نٌل بٔن اـلعرغ ؾل ٍصثة تعالن اًـلس ضف حاةل ختَف اًويل تي زثة اًفسخ كدي اصلدول و اًخثخِت تـس 

من كاهون ألزست اـلـسةل و ُيا ل مـىن  55و ُشا ظحلا ٌٌَلذت اصلدول, ضف حني زثة اًحعالن ضف حاةل ختَف زهن اًصضا, 

ًفسخ ؾلس ثسخة قَاة اًويل اطلي ل جيرب ؿىل اًزواح و ل مييؽ مٌَ, فاًويل ُو من ًلوم ملام اـلخويل ؿَََ ؿىل هفسَ 

رعل تلدول ثثخِخَ تـس و ؿىل ماهل, فاـلعرغ بٔؾعاٍ هوغ من الاؾخحاز كدي اصلدول ٕارا زثة ؿَََ اًفسخ و ًىٌَ حصاحؽ ؾن 

اصلدول
2

 

تياءا ؿىل لك ما س حق رهٍص ميىن اًلول بٔن اـلعرغ ضف كاهون ألزست اـلـسل ؾل ًـعي اًويل سَعة ٕاحداز اـلصبٔت ؿىل   

اًزواح, و ل سَعة مٌـِا بٔو الاؿرتاط ؿىل سواهجا نٌل ؾل مييحَ حق اًخـحري ؾن ٕازاذثَ سواء اـلوافلة بٔو زفغ اًزواح تي 

 ٍ زمزاي.حـي وحوذ

و ًحسو من ذالل ُشا اًوحوذ اًصمزي ٌَويل ضف كاهون ألزست اـلـسل ٔكهَ حتضري اًصبٔي اًـام ًخـسًالث ملدةل ًلاهون   

ألزست, كس ثَلي اًويل هنادَا ضف ؾلس اًزواح فِياك ما ًربز موكف اـلعرغ ادلزائصي ضف ُشا اًخـسًي, مٌح اـلعرغ 

ة ضف ادذَاز  ثـسف ألوًَاء و  41/00من ًخوىل بٔمص سواهجا حِر ٔبزحدت اـلٌلزسة ضف ػي كاهون ادلزائصي اـلصبٔت اذلًص

زفغ حضوزضم ؾيس ٕاجصام ؾلس سواح تياهتم, ثسخة ارلالفاث اًساتلة تني ألوًَاء )اًعالق( ذما اكن ًعـة من وضـَة 

                                                           

15, ض 11/16جضواز محَسو سهَة , اـلصحؽ اًساتق, تـغ حلوق اـلصٔبت اـلس خحسزة مبوحة الامص 
1
  

2
صان غمن كاهون الا 55اوؿامصي َلس , مالحؼاث حول اـلاذت   ,  6100  6زست ,اصاكًَة ازاكن و رشظ ؿس اًزواح,جمةل خمرب حلوق اًعفي, خامـة ُو

 40ض 
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اـلصبٔت ؾيس ٕاجصارما ٌَـلس
1

حساسة و بٔؿىل مٌاظة اـلسؤوًَة ضف , نٌل بٔن دصوح اـلصبٔت ٌَخـَمي مث ٌَـمي واحذالًِا مٌاظة 

ص ىت اًلعاؿاث بٔسلط مربز وحوذ اًويل اـلمتثي ضف حِاء اـلصبٔت و كةل ذربهتا ابًصخال, فِشا ل ميىن كعوزٍ ضف اًـرص 

ى اذلايل مؽ اًخعوزاث اًيت ؾصفهتا اـلصبٔت, نٌل بٔن اًىثري من الآبء ضف اًـرص اذلايل ل ٍىرتزون ـلعاحل تياهتم و ل هيمِم سو 

 اـلعَحة اـلاذًة, و كس ل حيس يون اًزتوجي ابًيؼص ٕاىل هجَِم و احنصافِم بٔو فسوكِم فِيا اًويل ٍىون مرضا مبعَحة اـلصبٔت.

ة اـلصبٔت ضف ادذَاز    من ُيا ميىٌيا اًلول بٔن ثلري موكؽ اًويل و ذوزٍ ضف ثـسًي كاهون ألزست اكن هيسف اىل حتلِق حًص

 ام بٔي ثرصف كاهوين بٓدص .اًعرًم ؿىل قصاز حٍصهتا ضف ٕاجص 

 سواح اـلسَمة تلري اـلسؿل:-6

َة  ثـخرب مسبةٔل سواح اـلسَمة تلري اـلسؿل، من اـلسادي اًيت ثـصضت لهخلاذاث نثريت من ظصف خمخَف اًخلاٍزص اصلًو

 اًيت ثـسُا اٌَجان اكلخَفة اـلـيَة حبلوق إلوسان تعفة ؿامة، و حلوق اـلصٔبت تعفة ذاظة.

ضف فلصهتا ارلامسة  63/16/6111اـلؤزد ضف  11/16من كاهون ألزست اـلـسل مبوحة ألمص  51ت فلس هعت اـلاذ

ؿىل حتصمي سواح اـلسَمة تلري اـلسؿل و ُشا حىت و ًو اكن حصَحا ضف هؼص اًلاهون ألحٌيب ضف حاةل ما ٕارا بٔجصم ذازح 

 ادلزائص، فِـخرب ابظال ظحلا ٌَلاهون ادلزائصي.

من وهجخني: زفن هجة ثـخرب ُشٍ اـلاذت، مساسا حبق اـلصبٔت ضف اًزواح جصضاُا اذلص و اًاكمي،  فِشٍ اـلاذت اهخلسث

فِيي ثـخرب ثلَِسا ذلٍصهتا ضف ادذَاز اًزوح و من هجة بٔدصى متس مبحسٔب اـلساوات تني ادلًسني، ٔلن ُشا اـليؽ ميس اـلصبٔت 

ة بٔدصى.فلط، ٔبما اًصخي فِو كري مـين هبشا اـليؽ، فاًلاهون ٌسمح جزو  اح اًصخي اـلسؿل، ابمصبٔت من ذايهة سٌلًو

 و سًذـصط ـلياكضة ُشٍ اـلاذت من ذالل اس خـصاط اذلوكة من مٌؽ سواح اـلسَمة تلري اـلسؿل. 

 اذلوكة من حتصمي سواح اـلسَمة تلري اـلسؿل: - بٔ 

 ًلس بٔمجؽ اًفلِاء، ؿىل حتصمي سواح اـلسَمة تلري اـلسؿل، و ُشا معساكا ًلوهل ثـاىل:

ن ٕاىل  "اي ن ػل بٔؿؿل إبمياهنم فٕان ؿَممتوُن مؤمٌاث فال حصحـُو بٔهيا اطلٍن بٓمٌوا ، ٕارا خاءمك اـلؤمٌاث رماحصاث، فامذحيُو

اًىفاز ل ُن حي هلم و ل ضم حيَون ًِن"
2

 

 اذلوكة من ٕاابحة سواح اـلسؿل، تلري اـلسَمة اًىذاتَة و حتصمي سواح اـلصبٔت اـلسَمة تلري اـلسؿل: - ة

                                                           

 
1
صان,غ    11,ض 6100, 6جن ؾزوس جن ظاجص, اًعروظ اًضلكَة لجصام ؾلس اًزواح ضف اًدعرًؽ ادلزائصي و اـللازن,جمةل خمرب حلوق اًعفي, خامـة ُو

01سوزت اـلمخحية بًٓة  
2
  



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 246 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

ري ؾن اًلعس من ٕاابحة اًىذاتَة، ٔبي كري اـلسَمة ٌَزواح ابًصخي اـلسؿل، و      ؿسم حواس رعل ًدساءل اًىث

 ابًًس حة ٌَمصبٔت اـلسَمة بٔي حتصمي سواهجا مؽ كري اـلسؿل.

ٕارن فإلسالم اكن مذفلا مؽ مدسبٔ اًدسامح اصلًين، ـلا بٔخاس سواح اـلسؿل ابًىذاتَة اًلري مسَمة،و اكن موكفَ ضف 

 اـلسَمة تلري اـلسؿل، و ًو اكن نخاتَا مذفلا مؽ واكـَخَ و حصظَ، ؿىل اس خلصاز هَان الٔزست. مٌؽ سواح 

 ارلامتة:

، فٕان حق اًزواح ابًًس حة ٌَجًسني، من اذللوق اًعحَـَة و يه، حلوق إلوسان اًيت  من ذالل ما س حق رهٍص

َة اتخساء من إلؿالن اًـاـلي، ذللوق َني ًس ية  هعت ؿَهيا مجَؽ اـلوازَق اصلًو  0522إلوسان، مصوزا ابًـِسٍن اصلًو

وظول ٕاىل الثفاكِة اًضامةل و ادلامـة، ًلك حلوق اـلصبٔت و يه اثفاكِة، ماكحفة مجَؽ بٔصاكل اٍمتَزي ضس اـلصبٔت ًس ية 

0535. 

اٍ فلك ُشٍ الثفاكِاث هعت ؿىل حق اـلصبٔت، ضف سواهجا جصضاُا اذلص و اًاكمي، بٔي اًصضا ارلايل، من بٔي ٕاهص 

 بٔو ؾَة من ؾَوة إلزاذت، و اكمال بٔي، كري ملِس.

بٔما كاهون ألزست ادلزائصي، ابؾخحاز، بٔكَة مواذٍ مس متست من اًعرًـة إلسالمِة، تسوزٍ زنز ؿىل ؾيرص اًصضا 

ضف اًزواح، و ُشا من ذالل حىصاز مععَح اًصضادَة، ضف اًـسًس من اـلواذ، ضف ثـسًي كاهون ألزست، مبوحة ألمص 

، ٕال بٔهَ بٔحاظَ تضواتط رشؾَة، ممتثةل ضف اصرتاظ اًويل، و ُيا حاول مالمئة كسز 63/16/6111اـلؤزد ضف  11/12

َة، حِر اس خلىن ؾن اًصاحج من بٔكوال  إلماكن، كاهون ألزست فامي خيط ُشٍ اـلسبةٔل، مؽ ملذضَاث الثفاكِاث اصلًو

ة ضف ؾلس اًزواح، و بٔذش جصبٔي اذليفِة، اطلي ًلول حبق اًفلِاء، بٔي زبٔي ازلِوز اطلي ٍصى ضف وحوذ اًويل رشظ حص

 اـلصبٔت ضف ؾلس سواهجا تسون ويل، ٕال بٔن الثفاكِاث اصلوًَة زبٔث ضف راعل كِسا ؿىل حق اـلصبٔت ضف اًزواح جصضاُا اذلص.

َة اكلخَفة لكِا اهخلسث، كاهون ألزست ادلزائصي، ؿىل مٌـَ سواح اـلصبٔت اـل  سَمة تلري اـلسؿل، نٌل بٔن اًخلاٍزص اصلًو

من كاهون ألزست، فزواح اـلسَمة تلري اـلسؿل، حمصم إبحٌلغ اًفلِاء ؿىل ؾىس اًويل، اطلي  51اطلي هعت ؿَََ اـلاذت 

 ًـخرب مسبةٔل ذالفِة ضف اًعرًـة إلسالمِة.

ضواتط  و من ُيا هالحغ بٔن كاهون الٔزست، بٔؾعى اذلق ٌَمصبٔت ضف اًزواح، جصضاُا اذلص و اًاكمي، ضف ٕاظاز

هعت ؿَهيا اًعرًـة إلسالمِة، ضف حني بٔن الثفاكِاث اصلوًَة و ؿىل زبٔسِا، اثفاكِة ماكحفة مجَؽ بٔصاكل اٍمتَزي ضس اـلصبٔت 
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ة اًعَلة، و اـلساوات مبفِوم اًامتزي ما تني اـلصبٔت و 0535ًس ية  ، زفلازهة حلوق اـلصبٔت ابًًس حة ًِشٍ الثفاكِاث يه اذلًص

ثضمهنا ُشٍ اـلوازَق، يه قصتَة اـلًضبٔ و اـلعسز، و يه مذبٔثصت مبحسبٔ سَعان إلزاذت، اطلي ُو هخاح  اًصخي، فاذللوق اًيت

ة ضف افلمتؽ، حفلوق إلوسان اًيت ثضميهتا ُشٍ  اًفَسفة اًفصذًة، اًيت ػِصث ضف اًلصن اًثامن ؾعر، مؽ ثياسم اذلًص

ة، و  اـلوازَق، ثحَوزث ضف اًـاؾل اًلصيب، اطلي ُو مزجي ًثلافاث ختخَف ؾن اًثلافاث إلسالمِة، و مهنا اًثلافة ادلزائًص

بٔوىل ُشٍ ارلالفاث، ثؼِص ضف اـلسادي راث اًعةل ابصلٍن إلسالسم، ٕار ؾل ًـس ٌضلٍن ضف مـؼم اصلول اًلصتَة بٔطمَة ضف 

مباهؽ من مواهؽ اًزواح  اًلاهون اصلاذًل، و ضف اًلاهون اصلويل، و ًِشا جنس مثال بٔن ادذالف اصلٍن تني اًزوخني، ؾل ٍىن

ضف اصلول اًلصتَة ؿىل ذالف اصلول إلسالمِة، ففي اصلول إلسالمِة، ل سال اصلٍن إلسالسم، حيخي ماكهة هحريت ضف 

مسادي ألحوال اًضرعَة، لس امي ضف مسادي اًزواح و ابًخايل فِو ًععسم، مؽ كاهون الٔزست فامي خيط، زضا اـلصبٔت 

 من اثفاكِة ماكحفة مجَؽ بٔصاكل اٍمتَزي ضس اـلصبٔت.    02حمتسم ادلزائص، تخحفؼِا ؿىل اـلاذت ابًزواح و هبشا جية بٔن 
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 كامئة اـلصاحؽ:

 اًىذة:

 6100س ية  00بٔمحس بآبص، ألزست تني ازلوذ و اذلسازة، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ظ 

  اًلاهوين، ذاز اًِالل ٌَزسماث جن ذاوذ ؾحس اًلاذز، اًوخزي ضف رشخ كاهون ألزست ادلسًس، موسوؿة اًفىص

 إلؿالمِة.

 .جضواز حِاليل، حمارضاث ضف كاهون ألزست، مَلات ؿىل ظَحة اًس ية اًصاتـة ًُساوس حلوق 

  َة و اًعرًـة إلسالمِة، ذزاسة ملازهة، ذاز ادلامـة ذاصل مععفى فِمي، حلوق اـلصبٔت تني الثفاكِاث اصلًو

ة.  ادلسًست، إلسىٌسًز

  خ كاهون ألزست ادلزائصي اـلـسل، ذزاسة ملازهة ًحـغ اًدعرًـاث اًـصتَة، ذاز ارلضلوهَة زص َس جن صوخ، رش

 .6114س ية  0ًٌَعر و اًخوسًؽ، ظ

  ،ؾحس اًلاذز ذاوذي، بٔحاكم ألزست تني اًفلَ إلسالسم و كاهون ألزست ادلزائصي، ذاز اًحعائص ًٌَعر و اًخوسًؽ

 .6101ادلزائص 

   ًَل، اًفصوق اًفلَِة تني اًصخي و اـلصبٔت ضف بٔٔلحوال اًضرعَة، ذزاسة فلَِِة، ذاز ؾحس ػل ؾحس اـليـم اًـس

اًيفائس ًٌَعر و اًخوسًؽ، ألزذن 
 0ظ  

 

  ؾٌلز اصلاوذي، اًـالكاث تني اًزوخني، خسًَة اًخلََس و اًخجسًس ضف اًلاهون اًخوويس اـللازن، مصنز اًًعر

 .6113ادلامـي، ثووس 

 6صنز اًلاهوين ٌَمصبٔت ضف كاهون ألزست ادلزائصي، ذاز ُومَ ٌَعحاؿة و اًًعر و اًخوسًؽ ظًوؾَي َلس ألمني، اـل. 

 ظ ،  .6َلس اًىض حوز، اًوس َط ضف رشخ مسوهة ألزست، نخاة بٔول، ؾلس اًزواح و بآثٍز

 6114س ية  0َلس سٌلزت، بٔحاكم و بآثز اًزوحِة، رشخ ملازن ًلاهون ألحوال اًضرعَة ظ. 

  6111، ذاز اًضِاة ادلزائص، 6حة و اًزواح، ذزاسة مسمعة ابًلصازاث و ألحاكم اًلضادَة ظَلس حمست، ارلع. 

  مععفىل صَيب، بٔحاكم ألزست ضف الاسالم، ذزاسة ملازهة تني فلَ اـلشاُة اًسًِة و اـلشُة ادلـفصي و

 .0533، س ية 6اًلاهون، ذاز اٍهنؼة اًـصتَة ٌَعحاؿة و اًًعر، ظ
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  ًًضوي، موكف اًعرًـة الاسالمِة من ثويل اـلصبٔت ًـلس اًياكخ، ذاز ادلامـة ادلسًست، اندض بٔمحس اجصاُمي ا

ة.  الاسىٌسًز

 مشهصت ماحس خري:

  ة، ملازهة مؽ اثفاكِاث حلوق إلوسان، مشهصت ماحس خري ظاًيب زسوز، حٌلًة حلوق اـلصبٔت ضف اًدعرًـاث ادلزائًص

َة، خامـة جن ؾىٌ  .6111ون ادلزائص، ضف اًلاهون اصلويل و اًـالكاث اصلًو

 :ملالث 

  من كاهون ألزست، اصاكًَة ٔبزاكن و رشوظ ؾلس اًزواح، جمةل خمرب  55بٔوؿامصي َلس، مالحؼاث حول اـلاذت

صان، غ  .6100، 6حلوق اًعفي، خامـة ُو

  جن ؾزوس جن ظاجص، اًعروظ اًضلكَة لجصام ؾلس اًزواح ضف اًدعرًؽ ادلزائصي و اـللازن، جمةل خمرب حلوق

صان، غاًع  .6100، 6في خامـة ُو

  اـلـسل ًلاهون ألزست، جمةل اًـَوم  11/16جضواز محَسو سهَة، تـغ حلوق اـلصبٔت اـلس خحسزة مبلذىض الٔمص

ة و اًس َاس َة، لكَة اذللوق خامـة ثَمسان ؿسذ   .06اًلاهوهَة و إلذاًز

 Djilali Tchouar, droit de la famille (quels principes d’égalité) étude du droit 

mélanges en hommage à Abdelah Benhamou, Konnouz editions –Tlemcen 

20013- 

 Nadia AIT ZAI, les amendements du code de droit de la famille – L’égalité un 

principe mal compris- 24-25 juin 2000. 

 اًلواهني:

  ون ألزست.اـلخضمن كاه 15/00/0541اـلؤزد ضف  41/00كاهون 

  63/16/6111اـلؤزد ضف  11/16ألمص زرف . 

 الثفاكِاث اصلوًَة:
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  0514إلؿالن اًـَمي ذللوق إلوسان ًس ية. 

  0522اًـِس اصلويل ٌَحلوق الاكذعاذًة و الاحامتؾَة س ية. 

  0522اًـِس اصلويل ٌَحلوق اـلسهَة و اًس َاس َة ًس ية. 

  ٔ0535ت ًس ية اثفاكِة ماكحفة مجَؽ بٔصاكل اٍمتَزي ضس اـلصب. 

 اًخلاٍزص:

    ثلٍصص ادلزائص ألويل بٔمام دلية س َساوCEDAW/C/DZA/11/09/1998                               

     CEDAW/C/SR.406/1/Add.1   اًخلٍصص اـلخضمن، زذ دلية س َساو ؿىل اًخلٍصص ألويل ٌَجزائص     

                        اين ٌَجزائص   اًخلٍصص اـلخضمن زذ دلية س َساو ؿىل اًخلٍصص اًث    

CEDAW/C/SR.667.668 

   ثلٍصص ادلزائص اًثاًر و اًصاتؽ ٔبمام دلية س َساوCEDAW/C/DZA/3.4/24-05-2010                   

 E/C.12/DZA/CO/4  6101ماي  60-5، حٌَف، 11ثلٍصص افلَس الاكذعاذي و الاحامتؾي، اصلوزت   
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ةاًعحَـة                                  اًلاهوهَة ٕلهسماح اًعراكث اًخجاًز

 ألس خارت /وحٌان وس مية،خامـة ثَمسان                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ملسمة

ة اًَوم بٔطمَة هحريت خسا ضف اصلوزت الاكذعاذًة )1( ٌَعراكث اًخجاًز
،ابؾخحاز بٔن ُشٍ ألذريت ثـس جتمَـا دلِس 

ألفصاذ ومسدصاهتم،كري بٔن اًخعوزاث اذلسًثة اًيت مشَت الاكذعاذ وػِوز اـلعروؿاث اًضرمة ونشعل ثعوز 

ة كري كاذزت ؿىل اـلوا هجة واًلِام مبا ُو موهول ٕاٍهيا ماؾل ثلم تـمََاث حصنزي اكذعاذي اـليافسة،حـي من اًعراكث اًخجاًز

فامي تُهنا ،وٕان بضٔم وس َةل طلعل ُو اًلِام تـمََة الاهسماح فامي تُهنا
)2(

. 

ة، تي ٕانخفى تخخِان بٔهواؿَ ودعادعَ  فا ٕلهسماح اًعراكث اًخجاًز ؾل ًضؽ اـلعرغ ادلزائصي ثـًص
)3(

، ولًـس ؿسم 

فاث ًُست من ٕادذعاظاثَ تي يه من اًيط ؿىل ثـًصف ًإله سماح من كدي اـلعرغ ثلعريا مٌَ، لٔن وضؽ اًخـًص

 ٕادذعاض اًفلَ واًلضاء.

ين "بٔهَ معََة كاهوهَة ثخوحس مبلذضاُا رشنخان بٔو بٔنرث،  س اًـًص وًلس ؾصفَ اًفلَ اًـصيب ومن تُهنم اًفلَِ َلس فًص

مت ُشا اًخوحس ٕاما إبهعِاز بٔحساٌُل ضف ألدصى، وٕام ا مبزهجٌل مـا ضف رشنة خسًست حتي حمٌَِل"ًو
)4(

. 

ة  سازبٔهَ "ؾلس ثضم مبلذضاٍ رشنة بٔم بٔنرث ٕاىل رشنة بٔدصى فزتول اًضرعَة اـلـيًو نٌل ؾصفَ اصلنخوز ُاين ذًو

ٌَعرنة اـليضمة، وثيلي بٔظوًِا ودعورما ٕاىل اًعرنة اًضامة، بٔم متزتح مبلذضاٍ رشنخان بٔم بٔنرث فزتول اًضرعَة اـلـيوًة 

 مهنٌل، وثيلي بٔظوهلٌل ودعورمٌل ٕاىل رشنة خسًست"ًلك
)5(

. 

                                                           
(1)

ان ؾٍز- ة واًلاهون ادلزايئ،مسهصت ماحس خري،خامـة اـلياز ، ثووس،جُص  .6،0،ض 6115-6114زي،ٕاهسماح وٕاهلسام اًعراكث اًخجاًز

(2)
 .01،ثووس،ض  5611فِفصي 62تلفعة هجوي تسائصت حموكة إلس خئٌاف، مَخلي ، إلهسماح معصاًعَة،ٔبُساف-

(3)
 .6113-6112ادلزائصي،مسهصت ماحس خري،خامـة ًوسف جن ذست،ادلزائص سـسون ًَيست،اًيؼام اًلاهوين ٕلهسماح اًعراكث ضف اًلاهون-

(4)
ة،ذاز ادلامـة ادلسًست،مرص،-  .110،ض 6115َلس فًصس اًـًصين،اًعراكث  اًخجاًز

(5)
ساز،ألاثز اًياص ئة ؾن ذمج اًعراكث اـلساطمة ،مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ،ًحيان -  .06،ض6115ُاين ذًو
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وًضَف اصلنخوز َلس ٕاجصاُمي موىس بٔن إلهسماح ُو معََة ٕازاذًة ًمت مبلذضاُا ٕاتخالغ رشنة ٔلدصى ٔبو بٔنرث بٔو 

)1(وضبٔت رسط خسًس ٕلمزتاهجٌل مـا تلصط حتلِق معَحة مضرتنة
. 

ف ًإلهسماح فلس ؾصفَ اًفلَِ بٔما اًفلَ اًفصويس، فلس ٕاحهتس ُو الٓدص ضف وضؽ   jeans-marcثـًص

maulin،
)2(

"بٔن إلهسماح مثي حتوًي اطلمة اـلاًَة ًعرنة بٔو ؿست رشاكث ٕاىل رشنة موحوذت بٔو ٕاىل رشنة خسًست 
.

. 

بٔن ًإلهسماح ُو اًـمََة اًيت جتمؽ رشنخني ٔبو بٔنرث من بٔخي جضىِي  jeans- ynes mercierوًضَف اًفلَِ 

 رشنة واحست.

ىن ثـًصفَ حسة ُشا اًفلَِ من حِر رهص دعادعَ اـلمتثةل بٔساسا ضف اًخحوًي اًضامي ٌظلمة اـلاًَة نٌل مي

ٌَعرنة اـليسجمة ًفادست اًعرنة اصلاجمة واذلي اًفوزي ٌَعرنة اـليسجمة ؾيس اًلِام تـمََة اصلمج وهلي مجَؽ حلوق 

)3(ـليسجمة ٕاىل اًعرنة ا absorbéeوٕاًزتاماث اـلساطمني من اًعرنة اصلاجمة 
 absorbanté. 

شا من خاهحني، وٌُل ادلاهة اًيؼصي  لصم بٔن ضحط وحتسًس اًعحَـة اًلاهوهَة ًإلهسماح، هل بٔطمَة ابًلة ُو

 وادلاهة اًـمًل.

زفن ادلاهة اًيؼصي،
)4(

لميىن اًوكوف ؿىل الآثز اًلاهوهَة ًإلهسماح واًيت ثـخرب ًة ُشا اـلوضوغ ٕال تخحسًس  

ة، سواءا ثـَق ألمص ابلآثز اًلاهوهَة ظحَـخَ اًلاهوهَ
)5(

اًيت متس ابًضرعَة اـلـيوًة ٌَعرنة اـليسجمة ورمهتا اـلاًَة،
)6(

ٔبو  

ة، بٔو حىت فامي ًخـَق تـالكاهتا مؽ اًلري.  الآثز اًلاهوهَة اًيت متس مصنز اًعراكء ضف اًعراكث اـليسجمة ومعري َُئاهتا إلذاًز

                                                           
(1)

 63،ض6101 ، هسماح اًحيوك ومواهجة بآثز اًـوـلة،ذاز ادلامـة ادلسًست،مرصَلس ٕاجصاُمي موىس،إ -

(4)
 - Jean-marc moulin ,Droit des sociétés ét des groupes ,guolino, paris 2013 p191 

(5)
-  Jean-ynes Mercier,Fusion,Apports partiels d’actif,Scissions,Frncis lefebvre,paris,2011,p13. 

(4)
 .31،ض6114س ين اـلرصي،ٕاهسماح اًعراكث وٕاهلسارما،ذاز اًىذة اًلاهوهَة،مرص،ح -

(5)
 .59،ألزذن ،ض6101فاٍز ٕاسٌلؾَي تعحوض،ٕاهسماح اًعراكث اـلساطمة اًـامة ،ذاز اًثلافة ،-

 

(6)
 .30سـسون ًَيست،اـلصحؽ اًساتق،ض-
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ة ًِا ٕاىل تخحسًس نٌل بٔن إلهسماح وما ًثرٍي من  ظـوابث ومضالك كاهوهَة، لميىن اًوكوف ؿىل حَول خسًز

 ظحَـخَ اًلاهوهَة ٔبول.

ومن ادلاهة اًـمًل، ثسزش اًعراكث اـلخجِة حنو اًرتنزي إلكذعاذي اًعحَـة اًلاهوهَة ًإلهسماح، ٕار ثفِسُا ثغل 

تني وسادهل اكلخَفة اكٕلهسماح واـلعروغ اـلضرتك اصلزاسة ويه تعسذ ٕادذَاز اًوس َةل اـلياس حة ٌَرتنزي إلكذعاذي من 

واًعرنة اًلاتضة وجتمؽ اًعراكث...ٕاخل
)1(

. 

وًلس ٕادذَفت الٓزاء اًفلَِة اًيت حبثت ضف اًعحَـة اًلاهوهَة ًإلهسماح، حِر ميىن ثلس مي ُشٍ الٓزاء ٕاىل زالزة 

 ٕاجتاُاث زدُس َة:

 يسجمة.اًصبٔي ألول: إلهسماح ُو ٕاهلضاء مس حق ٌَعرنة اـل  -

 اًصبٔي اًثاين: إلهسماح ُو حتوًي ٌَعرنة اـليسجمة. -

 اًصبٔي اًثاًر: إلهسماح ٕاهلضاء ساتق ٌَعرنة اـليسجمة مؽ ٕاس متصاز معروؾِا إلكذعاذي. -

 إلهسماح ُو ٕاهلضاء مس حق ٌَعرنة. اـلححر ألول:

)2(ًخجَ بٔكَحَة اًفلَ واًلضاء ضف فصوسا 
ومرص

)1(
ضاء ساتق ٔبو مس حق ٌَعرنة اـليسجمة ، ٕاىل بٔن إلهسماح ُو ٕاهل

dissolution anticipée س ، وسوال ًضرعَهتا اـلـيوًة وٕاهخلال طلمهتا اـلاًَة ٌَعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست، اًيت ًٍز

                                                           
(1)

 31حس ين اـلرصي ،اـلصحؽ اًساتق،ض -

(2)
ملذخس من   Hamel,Guyénot,Escarra,Morandiére,Rodiére ,Houin,Ripert,Roblot,Mercadal ,Janin,Raultمن اًفلَ اًفصويس-

 33حس ين اـلرصي ،اـلصحؽ اًساتق،ض

 ومن اًلضاء اًفصويس-     

1-Cass Com.,26 Juin1961, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006958684&fastR

eqId=962882079&fastPos=1 

          

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006958684&fastReqId=962882079&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006958684&fastReqId=962882079&fastPos=1
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زبٔسٌلًِا ابٕلهسماح ، ٕال بٔن بٔحصاة ُشا اًصبٔي ٕادذَفوا حول اًخفسري اًلاهوين ٕلهخلال رمة اًعرنة بٔو ردم اًعراكث 

 ٕاىل اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست.اـليسجمة 

ياك من فرسٍ ؿىل بٔهَ ثلسمي قلي  فِياك من فرس ُشا إلهخلال ؿىل بٔهَ تَؽ ٌَعرنة اـليسجمة ٔبو اـليفعةل ،ُو

جتازي وحعة ضف اًعرنة اصلاجمة ٔبو ادلسًست ، نٌل فرسٍ اًحـغ ؿىل بٔهَ حواةل حلوق وذًون ،وُياك من فرسٍ ؿىل بٔهَ 

 نة اـليسجمة وُو اًصبٔي اًصاحج .ٕاهخلال صامي طلمة اًعر 

 اـلعَة ألول : إلهسماح ُو ؾلس تَؽ ٌَعرنة.

حموكة اًيلغ اـلرصًة ؾلس إلهسماح تبٔهَ ؾلس تَؽ، ومبلذضاٍ ثخِؽ اًعرنة اـليسجمة بٔظوًِا ودعورما ٕاىل  ظفتو 

ٌَسُامن كس بًٓت ٕاىل  "بٔظول ودعوم اًعرنة اًعركِة 1977فرباٍص  15اًعرنة اصلاجمة ورعل ضف حنك ًِا ظاذز ضف 

اًعرنة اًـامة صلوز اًسُامن ورعل تياءا ؿىل ؾلس تَؽ اـلربم تني اًعرنة ألذريت وتني اذلصاسة... وبٔهنا كس ٕاس خَمت ما 

                                                                                                                                                                                     

2-Cass .Com.,13 Février1963, 

1https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006962483&fast

ReqId=1659997923&fastPos    

3-Cass .Com .,7Décembre1966, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006974775&fastR

eqId=1402312723&fastPos=1 

4-Cass. Civ.,7Mars1972,N°68-13993 , 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006987197&fastR

eqId=1527415294&fastPos=1                           

 -Cass. Com.,3Janvier1974,1  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006991443&fastR

eqId=1760061712&fastPos=1 

(1)
 من اًفلَ اـلرصي،ؿًل ًووس،َلس صفِق،ؿًل اًحازوذي مسَحة اًلََويب،ٔبتو ًسس زضوان،ثصوج ؾحس اًصحمي،سـَس حيي.-

 011،ض0525،ٍلوؿة اـلىذة اًفين ،اًـسذ اًثاين ،0521ماًو01ومن اًلضاء اـلرصي،هلغ مرصي،-    

 .0544،12،اقلامات، اًـسذان ارلامس واًساذش،اًس ية،0532ماًو05هلغ مرصي،   

 . 415،ض 0544،ٍلوؿة اـلىذة اًفين،اًس ية0531ماًو06هلغ مرصي ،   

 33ُشٍ اًلصزاث اًلضادَة اـلرصًة ،ملذخس من حس ين اـلرصي،اـلصحؽ اًساتق،ض   
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ة كس ذَفهتا ذالفة اتمة....، مث ٕاهسجمت اًعرنة ألذريت ضف رشنة اًلاُصت ٌَخوسًؽ  ٕاصرتثَ.... وابًخايل حىون اًعرنة اـلضرًت

ِشا حىون اـلؤسسة اـلشهوزت يه ظاحدة اًعفة ضف ٕاكامة اًسُامنيئ ، اًيت ٕاهسجمت ضف اـلؤسسة اـلرصًة اًـامة ٌَسُامن، ًو

 اصلؾوى ؿَهيا..."

ًؼِص خََا من مضمون ُشا اًلصاز قلوكة اًيلغ اـلرصًة، بٔهنا وظفت ؾلس إلهسماح اطلي وكؽ تني اًعرنة 

شا مساٍصت قلوكة إلس خئٌاف اًيت فعَت ضف اصلؾوى كدي  اًعركِة ٌَسُامن واًعرنة اًـامة صلوز اًسُامن تبٔهَ ؾلس تَؽ، ُو

 زفـِا ٕاىل حموكة اًيلغ.

ًلول اصلنخوز حس ين اـلرصي، ثـََلا مٌَ ؿىل ُشا اًلصاز، بٔن اًوظف اطلي خاءث تَ لك من حموكة 

إلس خئٌاف وحموكة اًيلغ، ُو وظف كري ذكِق، ولًخفق مؽ حلِلة اذلال ضف اصلؾوى
)1(

. 

ٔلن ألمص لًخـَق ضف ُشٍ اصلؾوى تـلس تَؽ، تي تـلس ٕاهسماح، حِر ؾل ثَزتم اًعرنة اصلاجمة تسفؽ مثن هلسي، 

 هكلاتي ٔلظول اًعرنة اـليسجمة حِر بٔن اًـلس لًـخرب تَـا، ماؾل ًؤذ ٕاىل ذفؽ مثن هلسي.

نة اًعركِة ًسُامن وٕاهخلال رمهتا ٕامنا ًخـَق ألمص ُيا، إبهسماح حلِلي، ٔبذى ٕاىل ٕاهلضاء اًضرعَة اـلـيوًة ٌَعر 

 اـلاًَة ٕاهخلال صامال، تبٔظوًِا ودعورما ٕاىل اًعرنة اًـامة صلوز اًسُامن.

نٌل بٔهَ ًُس من ظحَـة ؾلس اًحَؽ سوال اًضرعَة اًلاهوهَة ٌَحادؽ، وٕاهخلال رمذَ اـلاًَة جبمَؽ حلوكِا وذًوهنا ٕاىل 

ؾلس إلهسماح بٔهنٌل ؾلس تَؽ ٌَعرنة اـليسجمة ٕاىل اًعرنة اصلاجمة بٔو  اـلضرتي، وؿَََ لميىن تبٔي حال من ألحوال وظف

 ادلسًست

 اـلعَة اًثاين : إلهسماح ُو ثلسمي قلي جتازي وحعة ضف اًعرنة.

ٍصى اًحـغ
)2(

، "بٔن إلهسماح ًـخرب مبثاتة ثلسمي قلي جتازي وحعة ضف اًعرنة، وكس بٔسسوا زبٔهيم ُشا ؿىل 

 من اًلاهون اًخجازي ادلزائصي. 117واطلي ثلاتهل اـلاذت  1909مازش  17ويس اًعاذز ضف من اًلاهون اًفص  7اـلاذت 

                                                           
(051)-

 .87حس ين اـلرصي، اـلصحؽ اًساتق، ض

(0)
ًلول اًفلهيان  - Houpin et Bosvieux  

« la fusions devait etre considéreé comme un apport defonds de commerce ». 
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فٕارا كسم اقلي اًخجازي وحعة ضف رشنة حتت اًخبٔسُس، واكن ًعاحة ُشا اقلي ذاديون، فَِم بٔن ًعاًحوا 

عة ضف رشنة كامئة )ويه اذلاةل اًعراكء ضف ُشٍ اًعرنة ابصلًون، وٕال ظاًحوا تحعالن اًعرنة، بٔما ٕارا كسم ُشا اقلي وح

اًيت ص هبت ابٕلهسماح(، فٕان اصلاديني ًعاًحون ضف ُشٍ اذلاةل حبق ظَة تعالن معََة ثلسمي اقلي اًخجازي وحعة ٕاىل 

شا ماٌض حَ حق مـازضة ذادين اًعرنة اـليسجمة  ُشٍ اًعرنة، ذون بٔن ًخجاوس رعل ٕاىل ظَة تعالن اًعرنة راهتا، ُو

 ق.ث.ح. 756ـلاذت ًـمََة إلهسماح ، ا

ٕان إلهسماح لًـخرب ثلسميا قلي جتازي وحعة ضف اًعرنة، ٔلن اذلعة اًيت ثًذلي ٕاىل اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست 

 لحمتثي فلط ضف اقلي اًخجازي ٌَعرنة اـليسجمة ، وٕامنا ٍمتثي ضف مجَؽ ؾيادض اطلمة اـلاًَة ًِشٍ ألذريت من بٔظول ودعوم.

ـي اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست مسؤوةل ؾن مجَؽ ذًون اًيت ٕاهخلَت ًِا تفـي إلهسماح مبا وُشا ألمص ُو ما جي

فهيا ذًون اقلي اًخجازي
)1(

. 

 وتياء ؿىل ما ثلسم ل ميىن ٕاؾخحاز إلهسماح مبثاتة ثلسمي قلي جتازي وحعة ضف اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست.

 .اـلعَة اًثاًر: إلهسماح ُو حواةل ذًون وحلوق 

ٍصى تـغ اًفلَ اـلرصي
)2(

، بٔهَ ٕارا ٕاهخلَت رمة اًعرنة اـليسجمة حبلوكِا وٕاًزتاماهتا ٕاىل اًعرنة اصلاجمة، حبَر 

هلَت اًعرنة اـليسجمة مجَؽ موحوذاهتا ٕاىل ُشٍ ألذريت، ًيك ثخوىل سساذ اصلًون، فٕان إلهسماح ًـخرب ضف ُشٍ اذلاةل، 

 مبثاتة حواةل حلوق وذًون مـا.

اًعرنة اـليسجمة تسوز اقلَي واًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست تسوز اقلال هل ٔبو اقلال ؿَََ، وٌسدٌس ُشا  وؿَََ ثلوم

 239من اًلاهون اـلسين اـلرصي واًيت ثلاتٌَِل اـلاذت  305من اًلاهون اـلسين اًفصويس واـلاذت  1940اًصبٔي ٕاىل ثعحَق اـلاذت 

 ماح .من اًلاهون اـلسين ادلزائصي ؿىل حاةل إلهس

 

                                                                                                                                                                                     

 .87اـلصحؽ اًساتق، ض،حس ين اـلرصي  24ملذخس من ُامش زرف 

(6)
 .89حس ين اـلرصي، اـلصحؽ اًساتق، ض -

(2)
 .51مسحت ؾزسم ،ملذخس ؾن حس ين اـلرصي ،اـلصحؽ اًساتق،ض زٔبي َلس -
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لميىن ٕاؾامتذ ُشا اًصبٔي بًٔضا، ًخفسري ٕاهخلال اطلمة اـلاًَة ٌَعرنة اـليسجمة، ٕاىل اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست، 

وُشا ٔلن رشوظ وٕاحصاءاث اذلواةل تيوؾهيا )حواةل اذلق وحواةل اصلٍن(، ختخَف مؽ إلحصاءاث اـلخحـة ضف حاةل 

إلهسماح
)1(

. 

 هخلال صامي طلمة اًعرنة.اـلعَة اًصاتؽ : إلهسماح ُو إ 

ًلول اًحـغ
)2(

شا ما ٌس خددؽ حَِا وثعفِهتا  ، بٔن إلهسماح ٍىون معحواب تخعفِة جض متي موحوذاث اًعرنة، ُو

وكسمهتا، بٔما اًحـغ الٓدص
)3(

و اًصبٔي اًصاحج، فِلول بٔن بٔظول ودعوم اًعرنة اـليسجمة ثًذلي ٕاهخلال صامال    ُو

transmission universelle  نة اصلاجمة بٔو ادلسًست، وُو ما ًـين بٔن إلهسماح لٍىون معحواب تخعفِة ٕاىل اًعر

sans liquidation  صحؽ سخة ؿسم ثعفِة اًعرنة اـليسجمة ، وفلا ٌَلواؿس ق من ظصق ٕاهلضاء اًعرنة ٍو زمغ بٔهَ ظًص

اًعرنة اـليسجمة ، جبمَؽ بٔظوًِا اًـامة ارلاظة ابًخعفِة اًخلََسًة، ٕاىل بٔن إلهسماح لًـسو بٔن ٍىوان ٕاهخلال صامال طلمة 

ودعورما ٕاىل اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست، وُو إلجتاٍ اًسادس ضف كضاء حموكة اًيلغ اًفصوس َة.
 )4(

 

وضف ُشا اًعسذ، كضت حموكة اًيلغ اًفصوس َة
)5(

، بٔهَ:"لكٌل ثـَق 1963فرباٍص 13ضف حنك ًِا ظاذز تخازخ   

 atitreني تلصط ٕاوضاء رشنة خسًست واحست، فٕان ُشٍ ألذريت ثعري ذَفا ؿاما ألمص إبهسماح حلِلي تني رشنخني كامئخ

universel ."ٌَعراكث اـليسجمة، وؾيسدش ثَزتم جبمَؽ إلًزتاماث اًيت ٕاهخلَت ٕاٍهيا ٕاثص إلهسماح 

يوًة ٕال بٔن اًعرنة اـليسجمة واًيت حتخفغ جباهة من بٔظوًِا، ٌَوفاء تحـغ ذًوهنا، فِيي حتخفغ ثضرعَهتا اـلـ 

يعحق هفس اًلول، ضف اذلاةل اًيت ثخـِس فهيا اًعرنة اـليسجمة ابًوفاء جبمَؽ ذًوهنا، حىت ل  ابًلسز اًالسم ٔلؾٌلل اًخعفِة، ًو

 ثًذلي ُشٍ اًعرنة ٕاىل اًعرنة اصلاجمة ٔبو ادلسًست ٕال تـيادضُا إلجياتَة فلط.

                                                           

 .33سـسون ًَيست، اـلصحؽ اًساتق، ض -(2)

(2)
 .34ملذخس ؾن حس ين اـلرصي ،اـلصحؽ اًساتق ،ض  Escarraاًفلَِ اًفصويس -

(4)
- Michel Germain , Les sociétés commerciales, 19 édition, Lextense éditions, France, p682.. 

(5)
- Cass.Com.,21 Février1972,N°69-14020 , 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006987109&fastR

eqId=1585731381&fastPos=1 

(1)
- Cass.Com.,13Février1963,Op.cit. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006987109&fastReqId=1585731381&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006987109&fastReqId=1585731381&fastPos=1
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ِة اًخلََسًة اًيت ثًهتيي تلسمة اـلوحوذاث تني ٕال بٔن اًخعفِة ضف اذلاًخني اًساتلذني اطلهص، ًُست يه اًخعف 

اًعراكء، وٕامنا يه اًخعفِة اًيت ثؤذي ٕاىل ٕاهخلال رمة اًعرنة اـليسجمة ذاًَخا من ذًوهنا ٕاىل اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست، 

وتياء ؿىل رعل ًُس ُياك من مربز ٕلس متصاز اًضرعَة اـلـيوًة ٌَعرنة اـليسجمة تـس سساذ ُشٍ اصلًون
1

. 

 بٔن حموكة اًيلغ اًفصوس َةٕال
)2(

، بٔكصث بٔن مدسبٔ إلهخلال اًضامي ٌظلمة اـلاًَة جية بٔن ٍزول بٔمام مدسبٔ رسعَة  

 اًـلوتة، ٕار ل ميىن بٔن حىون اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست مسؤوةل ؾن ادلصامئ ادلزادَة ٌَعرنة اـليسجمة بٔو اـليفعةل.

وؿىل ُشا ألساش زفضت تـغ اقلامك ضف فصوسا
)3(

ة اًعاذزت ؾن َُئة معََاث   ، هلي اًـلوابث إلذاًز

اًحوزظة من اًعرنة اـليسجمة ٕاىل اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست
)4(

. 

 اـلححر اًثاين : إلهسماح ُو ؾحازت ؾن حتوًي ٌَعرنة.

شا ضف حبر ًِا تـيوان اًعحَـة اًلاهوهَة ٕلهسماح رشاكث  yvonne cheminadeثخىن ُشا اًصبٔي ألس خارت  ُو

 .اـلساطمة

وكس ٕاسدٌسث ُشٍ ألس خارت ضف زبٔهيا ُشا ؿىل بٔحاكم كضادَة كسمية هوؿا ما، ومهنا حنك قلوكة ابٌزس اًعاذز ضف 

واطلي خاء ضف حفواٍ "بٔهَ ًعح حعول إلهسماح تني رشنخني تسون ثعفِة ٔبو ٕاهلضاء مس حق"، وما  1981مازش  20

واطلي ًيط"بٔهَ لجية بٔن ًيؼص ٕاىل إلهسماح،  1931مازش9اًعاذز ضف  rennesخاء نشعل ضف حنك كسمي قلوكة 

 إبؾخحاٍز ٕاهلضاءا بٔو هناًة ٌَعرنة اـليسجمة، ٕار من اًحسهييي بٔل ثلسم رشنة ٕاهسماهجا ٕال ثعرظ ٕاس متصاز وحوذُا".

                                                           
(2)

 .84ٕاىل  79حس ين اـلرصي، اـلصحؽ اًساتق، ض من  -

(3)
- Cass.Pin.,20 juin2000,N°99-86742, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007069179&fastR

eqId=198975019&fastPos=1  

(4)
- Cass.Com.,15juin1999 ,N°97-16713, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT004401&fastPos=1 

 

(4)
ة(، حصمجة مٌعوز اًلايض وسَمي حساذ، اـلؤسسة ادلامـَة  6مُضال حصمان، اـلعول ضف اًلاهون اًخجازي، ادلزء ألول، افلضل –  )اًعراكث اًخجاًز

 .886، ض2008واًخوسًؽ، ًحيان، ٌضلازاساث واًًعر 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007403122&fastReqId=536184401&fastPos=1
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ا ، بٔن إلهسماح  لًـخرب ٕاهلضاءا ساتلا ٌَعرنة اـليسجمة، ٕامنcheminadeوثبٔسُسا ؿىل ماس حق، ثلول الٔس خارت 

ًِا ًخعحح رشنة بٔدصى transformationًـخرب حتوًال 
)1(

، حِر ثـمتس ضف ظصهحا ُشا ؿىل ؿست جحج واًيت سوف 

 هياكش لك واحست مهنا ضف فصغ مس خلي.

 اـلعَة ألول : اًعرنة لثيليض تفـي إلهسماح .

ط ثعفِهتا ومبا بٔهنا بٔن اًلول إبهلضاء اًعرنة اـليسجمة تفـي إلهسماح ، ًفرت  cheminadeثلول ألس خارت 

لثعفي ٕامنا ثيلي مجَؽ دعورما وبٔظوًِا ٕاىل اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست ، فِيي هبشا اًوظف حتول ٕاىل رشنة بٔدصى ول 

 ثيليض .

 وًلس وخَ ًِشا اًصبٔي ؿست ٕاهخلاذاث ومهنا:

هلضاء اـلس حق من كاهون اًخجازي اًفصويس "ضف حاةل الٕ  32-664هط اـلاذت  cheminadeجتاُي ألس خارت  -

ٌَعرنة اطلي ًلؽ ًسخة بٓدص كري إلهسماح بٔو إلهلسام، جيوس ٌَجمـَة اًـامة كري اًـاذًة سلةل اًس يساث ظَة ٕاسرتذاذ 

 كميهتا، نٌل جيوس ٌَعرنة اـلعسزت بٔن ثفصط يه ُشا إلسرتذاذ".

مس حلا ٌَعراكث اـليسجمة ًفِم من ُشٍ اـلاذت بٔن إلهسماح ًـخرٍب اـلعرغ اًفصويس ترصحي اًـحازت ٕاهلضاءا 

 واـليفعةل.

"تبٔن لك ٕاهلضاء ًعرنة ٌس خددؽ ثعفِة حسة اًلواؿس اًـامة، ومبا بٔن إلهسماح  cheminadeبٔما كول اًفلهية  -

لثددـَ ثعفِة، فِو ًُس سخدا من بٔس حاة ٕاهلضاء اًعرنة ٕامنا ُو حتول ٌَعرنة
)2(

. 

ح ٕاهلضاء مس حق ٌَعرنة اـليسجمة واـليفعةل، ومؽ رعل ًلس س حق وبٔن زخت بٔن اـلعرغ اًفصويس، ًـخرب إلهسما

لًددـَ ثعفِة، ورعل هدِجة اًعحَـة ارلاظة ًِشا اًيوغ من بٔهواغ إلهلضاء ارلاظة ابًعرنة ،فشمة اًعرنة ضف ُشٍ اذلاةل 

                                                           
(1)

 .97حس ين اـلرصي، اـلصحؽ اًساتق، ض - 

(2)
 .99-100حس ين اـلرصي، اـلصحؽ اًساتق، ض -
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شا ما هعت ؿَََ دضاحة اـلاذت  اهون اًخجازي من اًل 5-652ثًذلي ٕاىل اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست تسل من ثعفِهتا، ُو

اًفصويس "ًرتثة ؿىل لك معََة ٕاهسماح وٕاهفعال، حي تسون ثعفِة"
)1(

. 

 اـلعَة اًثاين :تلاء اًعرنة كامئة تـس معََة إلهسماح .

، بٔن اًعرنة اـليسجمة ، ثؼي حمخفؼة جاكفة بٔزاكهنا ألساس َة ًوحوذُا وعرنة، cheminadeثلول  ألس خارت 

هيا، نخلَري ٕامسِا وصلكِا بٔو قصضِا، حِر بٔن اًلاهون جيزي ُشٍ اًخـسًالث وفق وُشا زمغ ذدول تـغ اًخـسًالث ؿَ

 رشوظ مـَية، وؿَََ لًرتثة ؿىل ُشٍ اًخـسًالث ٕاهلضاء اًعرنة اـليسجمة.

من اًلاهون اًخجازي اًفصويس،  5-652لميىن ثبًَٔس ُشا اًصبٔي بًٔضا، وُشا ًخجاُهل ماذت دضحية ويه اـلاذت 

 ف اطلهص، تبٔن إلهسماح ًـخرب سخدا من بٔس حاة ٕاهلضاء اًعرنة اـليسجمة من ذون ثعفِة.واًيت ثليض نٌل سَ

نٌل بٔن ألزاكن ألساس َة ٌَعرنة ؾل ًـس ًِا وحوذ مس خلي ؾن اًعرنة اصلاجمة اًيت ٕاهسجمت فهيا بٔو ؾن اًعرنة 

 ادلسًست.

سضم رشاكء ضف اًعرنة اصلاجمة بٔو زفثال لىصى وحوذ فلموؿة اًعراكء اًيت اكهت ضف اًعرنة اـليسجمة، تي جن

 ادلسًست.

نٌل لىصى وحوذ ممتزي ٌَحعط اـللسمة من ُؤلء اًعراكء، فِاثَ اذلعة كس ٕادذَعت تشمة اًعرنة اصلاجمة بٔو 

 ادلسًست.

نٌل بٔن هَة اـلضازنة كس بٔظاهبا اًخلَري تـس إلهسماح ، فؿل ًـس اًخـاون كادضا ؿىل اًعراكء ضف اًعرنة اـليسجمة ، 

وٕامنا ٕاجسؽ ًُضمي اًعراكء ضف اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست
)2(

. 

 اـلعَة اًثاًر: ٕاحذفاع اًعرنة ثضرعَهتا اـلـيوًة تـس إلهسماح .

                                                           
(3)

 .69ض، 2013َلوذ ظاحل كادس إلٍصاين، اهسماح اًعراكث)وؼاُصت مس خحست(،)ة،ظ(، مرص  -

(1)
 .001،015،016حس ين اـلرصي، اـلصحؽ اًساتق، ض -
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، بٔن اًعرنة تعفة ؿامة، ثفلس رسعَهتا اـلـيوًة مبجصذ حَِا، نٌل بٔن ُشٍ cheminadeحسة زبٔي ألس خارت 

 ق.ث.ح. 766من ق.ث.ف واًيت ثلاتَِا اـلاذت  391هعت ؿَََ اـلاذت  اًضرعَة متخس ابًلسز اًالسم ٌَخعفِة وُشا ما

ق.ث.ف ، بّٔن اًضرعَة اـلـيوًة ٌَعرنة لثيليض ابًًس حة ٌَلري ٕال ٕاتخساء من ًوم  2-601حِر ثيط اـلاذت 

 وعر اذلي ضف اًسجي اًخجازي.

 ثيليض ابًًس حة ٌَلري فلط. بٔن اًضرعَة اـلـيوًة ٌَعرنة cheminadeوتياء ؿىل ما ثلسم ٕاس خًذجت اًفلهية 

ووفلا ًلضاء حموكة اًيلغ اًفصوس َة
)1(

، ثفلس اًعرنة اـليسجمة رسعَهتا اـلـيوًة مبجصذ صِص ؾلس إلهسماح ضف  

 جسي جتازي.

                                                                                                                                                                                                                                                                   2-601تلِاش اـلاذت  cheminadeًلس كامت ألس خارت 

هتا اـلـيوًة ٕاجتاٍ اًلري فلط وابًخايل ثحلى اًساًفة اطلهص، ؿىل حاةل إلهسماح، وكاًت بٔن اًعرنة اـليسجمة ثفلس رسعَ

شا ما ًفرس ٕاماكهَة ثلسمي ظَة تعالن ٕاثفاكِة إلهسماح من كدي اًعرنة  حمخفؼة هبشٍ اًضرعَة ٕاجتاٍ اًعرنة اصلاجمة، ُو

 اـليسجمة .

 من انحِخني: cheminadeميىن اًصذ ؿىل ألس خارت 

اًفصويس، واًيت ثليض تبٔن بٔؾٌلل اًخعفِة ثًهتيي مبعاذكة بٔول: ٕان ألس خارت جتاَُت بٔحاكم اًلاهون اًخجازي 

اًعراكء ؿىل اذلساة ارلخاسم ٌَخعفِة، وؾيسدش حزول اًضرعَة اـلـيوًة ٌَعرنة اـليلضَة ابًًس حة ٌَعراكء من اتزخ 

اًخعسًق ؿىل اذلساة ارلخاسم
)2(

. 

ًسل ؿىل متخؽ ُشٍ ألذريت ابًضرعَة اثهَا: ٕان ثلسمي ظَة تعالن ٕاثفاكِة إلهسماح من ظصف اًعرنة اـليسجمة، 

 اـلـيوًة ٕاجتاٍ اًعرنة اصلاجمة )كول كري حصَح(.

ٔلهَ جيوس ٔلي رشًم ٔبو مساضم، بٔو ٌَلري نشعل  ثلسمي ُشا اًعَة، ٕارا ما ثوافصث فهيم رشوظ اًعفة 

شا ذون ماحاخة ٕاىل ثلسميَ من ظصف اًعرنة اـليسجمة وعرنة ممتخـة ثضر   عَهتا اـلـيوًة.واـلعَحة وألََُة، ُو

                                                           
(2)

ة،تخازخكصاز ظاذز ؾ -  .001،ض011،ملذخس ؾن حس ين اـلرصي ،ُامش زرف0530حوان61ن حموكة اًيلغ اًفصوسَ 

(1)
 .77َلوذ ظاحل كادس إلزايين، اـلصحؽ اًساتق، ض -
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 اـلعَة اًصاتؽ : إلهسماح ُو ثلَري ضف اًضلك اًلاهوين ٌَعرنة.

بٔن إلهسماح ُو ؾحازت ؾن ثلَري ضف اًضلك اًلاهوين ٌَعرنة، حِر بٔن اًعراكء  cheminadeحصى ألس خارت 

لهيسفون ٕاىل ٕاهناء وضاظ اًعرنة، وٕامنا ًعمحون ٕاىل تلاهئا
)1(

بٔن ٍىون ثلَري ضف اًضلك ،طلعل فٕان إلهسماح لًـسوا  

شا زمغ إلدذالف اـلوحوذ تني اًـمََخني ٕال بٔهَ جية اًيؼص ٕاىل إلهسماح ملازهة مؽ ثلَري  اًلاهوين ٌَعرنة فلط، ُو

ة اًخـسًي اطلي ًعصبٔ ؿىل اًعرنة.  اًضلك اًلاهوين ًعرنة من ساًو

شا ٔلهَ ثيفي وحوذ إلدذالف تني إلهسماح وثلري ا cheminadeنٌل بٔن ألس خارت  ًضلك اًلاهوين ٌَعرنة، ُو

لجية بٔن هفرس مععَح ثلَري اًضلك اًلاهوين ٌَعرنة ابـلـىن اًضَق اًوازذ ضف كاهون اًعراكث، ٕامنا هفرسٍ مبـياٍ 

 اًواسؽ، حبَر ٌضمي لك ثلَري وثعوز ؿىل هَان اًعرنة.

شا من ؿست حواهة cheminadeًخخني ًيا ذما س حق ؿسم سالمة زٔبي ألس خارت    ويه: ُو

 ٕان إلهسماح ًلؽ تني رشنخني ٔبو بٔنرث، تُامن اًخحوًي بٔو ثلَري اًضلك اًلاهوين ٌَعرنة فِلؽ ضف رشنة واحست. 1-

ًرتثة ؿىل إلهسماح ، ٕاهلضاء اًضرعَة اـلـيوًة ٌَعرنة ابًًس حة ٌَلري وُشا ماٌسؿل تَ ٔبحصاة ُشا اًصبٔي،  2-

اـلاًَة ٕاىل اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست، تُامن ضف اًخحوًي، فال ثيليض نٌل ثيليض ابًًس حة ٌَعراكء بًٔضا، وثًذلي رمهتا 

اًضرعَة اـلـيوًة ٌَعرنة اقلوةل ولثًذلي رمهتا اـلاًَة
)2(

. 

نٌل خيخَف إلهسماح ؾن اًخحوًي من اًياحِة إلكذعاذًة بًٔضا، ٕار لًـخرب اًخحوًي وس َةل ٌَرتنزي  3-

 إلكذعاذي ؿىل ؾىس إلهسماح.

ق اـلزح، واطلي ثًضبٔ ؾيَ رشاكث خسًست، فٕان مجَؽ اًعراكث اـليسجمة ثيليض ٕارا اك 4- ن إلهسماح ؾن ظًص

وثًضبٔ رشنة خسًست ممترضة ؾن إلهسماح ، ألمص اطلي جيـي إلهسماح خيخَف ؾن اًخحوًي مبـيَُِ اًضَق واًواسؽ 

مـا
)3(

. 

                                                           
(2)

 .119حس ين اـلرصي، اـلصحؽ اًساتق، ض -

(1)
 .78َلوذ ظاحل كادس إلزايين، اـلصحؽ اًساتق، ض -

(3)
 .126، 125حس ين اـلرصي، اـلصحؽ اًساتق، ض - 
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 عروؾِا إلكذعاذي.اـلححر اًثاًر : إلهسماح ُو ٕاهلضاء مس حق ٌَعرنة مؽ ٕاس متصاز م 

س حق وبٔن هوكش، بٔن إلهسماح ُو ٕاهلضاء مس حق ٌَعرنة اـليسجمة ، وٕاهخلال صامي زلَؽ حلوكِا ودعورما ٕاىل 

و اًصبٔي اًصاحج.   اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست، ُو

من  ٕال بٔن اًفلِاء ٕادذَفوا حول اًخفسري اًلاهوين ًإلهخلال اًضامي ٔلظول ودعوم اًعرنة اـليسجمة ، زفهنم

فرسُا ؿىل بٔهنا ؾلس تَؽ وكال بٓدصون اهنا حواةل صامةل ٌَحلوق واصلًون، نٌل فرسُا اًحـغ الٓدص بٔهنا ؾحازت ؾن ثلسمي 

قلي جتازي وحعة ضف رشنة بٔدصى، ونٌل زبًٔيا لك ُشٍ الٓزاء مٌخلست، فاًخفسري اًوحِس ًِشا إلهخلال ُو ٕاس متصاز 

 ًعرنة اـليسجمة.اـلعروغ إلكذعاذي اطلي اكهت ثلوم ؿَََ ا

شا حىت هثخت  ومن بٔخي ثوضَح ُشٍ اًفىصت، اكن لتس ؿََيا ثوضَح اًفصق تني اـلعروغ إلكذعاذي واًعرنة ُو

بٔن اًعرنة اـليسجمة ثيليض رسعَهتا اـلـيوًة، نٌل  سوف هوحض بٔن فىصت ٕاس متصاز اـلعروغ إلكذعاذي ُو اًخفسري اًوحِس 

 ة.ًإلهخلال اًضامي طلمة اًعرنة اـليسجم

من انحِة بٔدصى سوف هخـصط ـلسى مصوذ ُشٍ اًفىصت، بٔمام ٕاماكهَة ٕاهسماح اًعرنة مؽ رشنة بٔدصى مؽ ثلَري 

 اـلعروغ إلكذعاذي بٔو قصط اًعرنة.

 اـلعَة ألول : اًفصق تني اـلعروغ إلكذعاذي واًعرنة.

 ًف اًلاهوين ًلكهيٌل.حىت وس خعَؽ ٕاجصاس اًفصق تني اـلعروغ إلكذعاذي واًعرنة لتس من ٕاؾعاء اًخـص 

ف اـلعروغ إلكذعاذي.  بٔ: ثـًص

ًـصفَ اًفلِاء إلكذعاذًون تبٔهَ اًوحست إلكذعاذًة ًإلهخاح، اًيت ثلوم ؿىل ٍلوؿة من اًـيادض اـلاذًة واًخعرًة، 

 وثخفاؿي مـا من بٔخي حتلِق قصط مـني.
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ة....(، ٔبما اًـيادض وحمتثي اًـيادض اـلاذًة ضف بٔموال اـلعروغ اـلاذًة واـلـيوًة )إكمس  اًخجازي واًـالمة اًخجاًز

لوم اـلعروغ ؿىل اًخيؼمي  اًخعرًة فذمتثي ضف ماًيك ُشا اـلعروغ، ومن ًخوًون ٕاذازثَ واًَس اًـامةل اًيت ثلوم تدضلَهل، ًو

وإلس خلالل
)1(

. 

ة ؿىل تـغ ألؾٌلل، ا ًيت لًخعوز وًلس بٔضفى لك من اـلعرغ ادلزائصي واًفصويس واـلرصي، اًعفة اًخجاًز

شا ما خاء دضاحة ضف اـلاذت  ة اًفصوس َة، واـلاذت  632وكوؾِا ٕال ضف صلك معروغ مٌؼم ومس متص، ُو من افلموؿة اًخجاًز

ة اـلرصًة، واـلاذت  02  من اًلاهون اًخجازي ادلزائصي. 02من افلموؿة اًخجاًز

تي ُو معي ًلؽ تعوزت مذىصزت ٕارن فاـلعروغ إلكذعاذي ضف هؼص اـلعرغ اًخجازي، ًُس معال مٌفصذا، 

 اًساًفة اطلهص. 02ومس متصت، وُو ما سٌلٍ اـلعرغ ادلزائصي ابـللاوةل ضف اـلاذت 

ة، ٕال بٔهَ لٍىدسة اًضرعَة اـلـيوًة وزمغ بٔهَ ٍىديس اًعفة اًخجاًز
)2(

. 

 ة: ثـًصف اًعرنة.

"بٔهنا ؾلس مبلذضاٍ ًَزتم رسعان من اًلاهون اـلسين تلوهل  416ًلس ؾصف اـلعرغ ادلزائصي اًعرنة ضف اـلاذت 

ظحَـَان بٔو ٕاؾخحازاين بٔو بٔنرث ؿىل اـلساطمة ضف وضاظ مضرتك تخلسمي حعة من معي ٔبو مال ٔبو هلس، هبسف ٕاكدسام اًصحب 

اطلي كس ًًذج بٔو حتلِق ٕاكذعاذ بٔو تَوػ ُسف ٕاكذعاذي ري مٌفـة مضرتنة، نٌل ًخحمَون ارلسائص اًيت كس ثيجص ؾن 

 رعل".

من هفس اًلاهون، بٔن اًعرنة حىدسة اًضرعَة اـلـيوًة مبجصذ حىوٍهنا ابًًس حة ٌَعراكء  417اذت نٌل ثضَف اـل

 وتـس ٕاس خفاء ٕاحصاءاث اًضِص ابًًس حة ٌَلري.

 ذما س حق ًخضح ًيا بٔوخَ اًدضاتَ وإلدذالف تني اـلعروغ إلكذعاذي واًعرنة.

                                                           
(1)

 .129، 128حس ين اـلرصي، اـلصحؽ اًساتق، ض - 

(2)
 .32، ض2011ؾحس اًلاذز اًحلرياث، مداذئ اًلاهون اًخجازي، اًعحـة اًثاهَة، ذًوان اـلعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص،  - 
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اـلـيوًة ونشعل اًعرنة، ٕال بٔن ُشا اًدضاتَ ٕان اـلعروغ إلكذعاذي لًًضبٔ تسون ثؼافص اًـيادض اـلاذًة و 

لجيـي مهنٌل وهجان ًـمةل واحست، ٕامنا ميىن بٔن ٍىون ُياك معروغ ٕاكذعاذي، ذون وحوذ اًعرنة، ومثال ؾن رعل 

 اـللاوةل اًيت ميخَىِا رسعا واحسا، وًىن ابـللاتي لثوخس رشنة تسون معروغ ٕاكذعاذي.

ٕاندساة اًضرعَة اـلـيوًة، فاـلعروغ إلكذعاذي لٍىدسة اًضرعَة  نٌل بٔن اًفصق تُهنٌل ٍوكن ضف ما مسى

اـلـيوًة تـىس اًعرنة اًيت ثثخت ًِا ُشٍ اًضرعَة مبجصذ حىوٍهنا
)1(

. 

وؿَََ ميىن اًلول بٔن مفِوم اًعرنة ُو بٔوسؽ من مفِوم اـلعروغ إلكذعاذي
)2(

. 

شا ٕلؿرتاف اـلعرغ وٕان اكن ميىن كدول بّٔن اـلعروغ إلكذعاذي واًعرنة مدضاهبان ضف  فصوسا وادلزائص ُو

 société d’un seuleاًفصويس وادلزائصي ابًضرعَة اـلـيوًة ٌَمعروغ اًفصذي بٔورشنة اًضرط اًواحس 

personne
)(3(

ة وإلس خثٌاء لميىن  ،ٕال بّٔن ُشٍ اًعرنة ثـخرب ٕاس خثٌاء من اًلواؿس اًـامة ارلاظة ابًعراكث اًخجاًز

 اًخوسؽ فَِ.

 اين : ٕاس متصاز اـلعروغ إلكذعاذي تـس إلهسماح.اـلعَة اًث

من تني دعادط اـلعروغ إلكذعاذي، بٔهَ لًيليض توفات ماًىَ بٔو ثلرٍي تي ًيليض جزوال بٔحس ؾيادضٍ )اـلاذًة 

 واًخعرًة(.

وطلعل سؿل خاهة من اًفلَ
(4(

ص ، وحنن هؤًسضم فامي ثواظَوا ٕاًََ، بٔن اـلعروغ إلكذعاذي ٌَعرنة اـليسجمة ٌس مت

 زمغ ٕاهلضاء ُشٍ ألذريت، ٔلهَ لًخبٔثص تخلَري اـلاعل نٌل س حق تَاهَ، ٕامنا ًخبٔثص جزوال ؾيادضٍ اـلاذًة واًخعرًة.

وما ًالحغ ُيا بٔن اـلعروغ إلكذعاذي ضف ػي اًعرنة اصلاجمة ًؼي حمخفؼا تـيادضٍ اـلاذًة واـلمتثةل ضف 

 ضف اًَس اًـامةل واـلساطمني ضف اًعرنة. موحوذاث اًعرنة ودعورما، وؾيادضٍ اًخعرًة واـلمتثةل

                                                           
(1)

ة، ذاز اًلصة ًٌَعر واًخوسًؽ ،ثَمسان -  وذت ؾٌلزي، ٔبحاكم اًعراكث اًخجاًز  .37، ض2007 فذَحة ًوسف اـلًو

(2)
 .65، 64فاٍز ٕاسٌلؾَي تعحوض، اـلصحؽ اًساتق، ض - 

(3)
 .035،ض6106ظربي مععفى حسن اًس حم،اًيؼام اًلاهوين ًخحول اًعراكث ،اًعحـة ألوىل ،مىذحة اًوفاء اًلاهوهَة،مرص،– 

(4)
 .011ملذخس ؾن حس ين اـلرصي ،اـلصحؽ اًساتق، Campaudزٔبي ألس خار– 
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وكس رُة ضف هفس إلجتاٍ، حنك قلوكة اٍمتَزي ألزذهَة
(1(

، واًلايض مبا ًًل "حِر بٔهَ وٕان اكن إلهسماح مرتثحا 

ة، تَس بٔن ُشا إلهلضاء ًُس مـياٍ حتََِا من اًـلوذ اًيت بٔجصمهت ا، ؿَََ ٕاهلضاء اًعرنة اـليسجمة وسوال رسعَهتا إلؾخحاًز

ٔلن اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست ختَفِا، فامي ًِا من حلوق وما ؿَهيا من ٕاًزتاماث، ومن مث ثؼي اكفة اًـلوذ اًيت بٔجصمهتا 

اًعرنة اـليسجمة كامئة ومس متصت، ٕال بٔن إلهسماح لًرتثة ؿَََ ثعفِة اًعرنة اـليسجمة وٕاهلسام موحوذاهتا، تي ثًذلي رمهتا 

ؼي اـلعروغ اطلي ثبًٔفت اًعرنة اـليسجمة اـلاًَة مبا جضمهل من ؾي ادض ٕاجياتَة وسَحَة ٕاىل اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست، ًو

 ًخحلِلَ كامئا ومس متصا زمغ فٌاءُا... "

شا ؿٌَل بٔن بٔكَة اًدعرًـاث ومهنا اًدعرًؽ  ٕال بٔن ُشا اًصبٔي ًضـف ضف حاةل ٕاهسماح رشاكث مذحاًية اًلصط، ُو

من إلهسماح، ففي ُشٍ اذلاةل ًلول بحٔصاة ُشا اًصبٔي، ًيليض اـلعروغ إلكذعاذي ُو  ادلزائصي ؾل مييـوا ُشا اًيوغ

 الٓدص مؽ ٕاهلضاء اًعرنة اـليسجمة.

ميىن اًلول ضف ُشٍ اذلاةل، بٔن اذلوكة من إلهسماح لثخحلق ٕال مؽ ٕاس متصاز اـلعروغ إلكذعاذي، اطلي اكهت 

ح حمتثي ضف إلس خفاذت من مزااي اًرتنزي إلكذعاذي ٔبو ٕاهناء اـليافسة ثلوم ؿَََ اًعرنة اـليسجمة، فاذلوكة من إلهسما

 اقلمومة اًيت ثعُة اًعراكث تبٔتَف ألرضاز.

نٌل ًلول ألس خار اصلنخوز مععفى نٌلل ظَ، بٔهَ لجيوس إلهسماح تني ؿست رشاكث مذحاًية اًلصط ٕلهخفاء اذلوكة 

من إلهسماح ضف ُشٍ اذلاةل
)2(

. 

ُشا اًصبٔي ،بٔي ٕاس متصاز اـلعروغ إلكذعاذي ٌَعرنة اـليفعةل ضف حاةل إلهفعال، ٕارا ما ٔبذى نٌل ميىن ثعحَق 

ٕاىل ٕاوضاء رشاكث خسًست، متازش هفس اًلصط اـلٌلزش من كدي اًعرنة اـليفعةل بٔما ٕارا بٔذى إلهفعال ٕاىل ٕاوضاء رشاكث 

 متازش وضاظا خمخَفا ؾن اًعرنة اـليفعةل وًىن موكال هل.

 مثال:

 

                                                           
(1)

 .24ملذخس ؾن فاٍز ٕاسٌلؾَي تعحوض ٕااـلصحؽ اًساتق،ض 253/51متَزي حلوق زرف– 

(1)- 
 .153، 151حس ين مرصي، اـلصحؽ اًساتق، ض

الشركة المنفصلة مختصة 
 بصناعة الحديد

ركة المستفيدة من اإلنفصال الش
 مختصة بإستخراج الحديد

الشركة المستفيدة من اإلنفصال مختصة 
 بصناعة الحديد.

 تنفصل
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خعوز حِر ًضاف ٕاًََ معروؿاث خسًست.هلو   ل بٔن اـلعرغ إلكذعاذي ضف ُشٍ اذلاةل ل ًيليض، ٕامنا ٌس متص ًو

ًىن ٕارا ما بٔذى إلهسماح ٕاىل حتوًي لكي ًلصط اًعرنة اـليسجمة ، فِرتثة ضف ُشٍ اذلاةل ٕاهلضاء اًعرنة 

 وٕاهلضاء اـلعروغ ؿىل اًخوايل.

 ارلامتة:

ٕلهسماح ،ُو ٕاهلضاء مس حق ٌَعراكث اـليسجمة ذون ثعفِة، وٕاهخلال اكفة خنَط ضف ألذري ٕاىل اًلول بٔن ا

موحوذاهتا وذًوهنٌل ٕاىل اًعرنة اصلاجمة بٔو ادلسًست مؽ ٕاس متصاز معروؾهيٌل إلكذعاذًني، ضف حاةل ذمازسة اًعراكث ادلسًست 

س اًًضاظ ٕاضافة ٕاىل وضاظاث اًياجتة ؾن اًـمََة هفس اًلصط اطلي اكهت متازسَ اًعراكث اـليسجمة ، بٔو ذمازسة هف

 بٔدصى ظوزث من اًًضاظ ألول )اـلثال اًساتق(.

بٔما ٕارا حتوًت اًعراكث ادلسًست ؾن اـلعروغ إلكذعاذي اطلي اكن ذمازسا من اًعرنة اـليسجمة ، فِؤذي ُشا 

 ٕاىل ٕاهلضاء اًعرنة سادس ٕاهلضاء اـلعروغ.

ا ؾن اـلـامالث اًلاهوهَة وإلكذعاذًة  ووس خًذج ذما س حق بٔن إلهسماح ُو معََة، حمتزي تعحَـة كاهوهَة ذاظة متزُي

ٌل تيؼام كاهوين ممتزي.  ألدصى، وطلعل ل ميىن كِاش ُاثَ اًـمََة ؿىل ابطف اًـمََاث اـلٌلزةل ًِا، ماذام بٔن اـلعرغ كس مزُي
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 كامئة اـلصاحؽ:

 بٔول: اـلصاحؽ ابٌَلة اًـصتَة

  ان ؾٍززي،ٕاهسماح وٕاهلسام اًعر ة واًلاهون ادلزايئ،مسهصت ماحس خري،خامـة اـلياز ، جُص اكث اًخجاًز

 .6115-6114ثووس،

 ،6114حس ين اـلرصي،ٕاهسماح اًعراكث وٕاهلسارما،ذاز اًىذة اًلاهوهَة،مرص. 

  سـسون ًَيست،اًيؼام اًلاهوين ٕلهسماح اًعراكث ضف اًلاهون ادلزائصي،مسهصت ماحس خري،خامـة ًوسف جن

 .6113-6112ذست،ادلزائص

  ظربي مععفى حسن اًس حم،اًيؼام اًلاهوين ًخحول اًعراكث ،اًعحـة ألوىل ،مىذحة اًوفاء

 .6106اًلاهوهَة،مرص،

  ،2011ؾحس اًلاذز اًحلرياث، مداذئ اًلاهون اًخجازي، اًعحـة اًثاهَة، ذًوان اـلعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص. 

 ثووس. 5611فِفصي 62تلفعة ئٌاف،هجوي تسائصت حموكة إلس خ  مَخلي ، إلهسماح معصاًعَة،بُٔساف، 

 ، ألزذن .6101فاٍز ٕاسٌلؾَي تعحوض،ٕاهسماح اًعراكث اـلساطمة اًـامة ،ذاز اًثلافة، 

  ة، ذاز اًلصة ًٌَعر واًخوسًؽ ،ثَمسان  . 2007فذَحة ًوسف اـلوًوذت ؾٌلزي، بٔحاكم اًعراكث اًخجاًز

 6101 ، ادلامـة ادلسًست،مرص َلس ٕاجصاُمي موىس،ٕاهسماح اًحيوك ومواهجة بآثز اًـوـلة،ذاز. 

 ،ة،ذاز ادلامـة ادلسًست،مرص ين،اًعراكث  اًخجاًز س اًـًص  .6115َلس فًص

  2013َلوذ ظاحل كادس إلٍصاين، اهسماح اًعراكث)وؼاُصت مس خحست(،)ة،ظ(، مرص. 

 ة(، حصمجة م  6مُضال حصمان، اـلعول ضف اًلاهون اًخجازي، ادلزء ألول، افلضل ٌعوز اًلايض )اًعراكث اًخجاًز

 .2008وسَمي حساذ، اـلؤسسة ادلامـَة ٌضلازاساث واًًعر واًخوسًؽ، ًحيان، 

  ساز،ألاثز اًياص ئة ؾن ذمج اًعراكث اـلساطمة ،مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ،ًحيان  .6115ُاين ذًو
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 اثهَا:اًيعوض اًلاهوهَة

  م اـلخضمن اًلاهون اًخجازي، 1975سخمترب  26اـلوافق ًؼؼؼؼ  1395زمضان ؿام  20اـلؤزد ضف  59/75الامص زرف

 .0531ذٌسمرب05اًعاذزت ضف   010اـلـسل واـلمتم، )ح، ز(ؿسذ   

  واـلخضمن اًلاهون          اـلسين  1975سخمترب  26اـلوافق ًؼؼؼؼ  1375زمضان  20اـلؤزد ضف  75-58الامص زرف

 اـلـسل واـلمتم. 1975/09/30اـلؤزذة ضف  78ح، ز زرف 

 صاحؽ ابٌَلة اًفصوس َة                                                                  اثًثا:اـل

 Jean-marc moulin ,Droit des sociétés ét des groupes ,guolino, paris 2013 p191 

 Jean-ynes Mercier,Fusion,Apports partiels d’actif,Scissions,Frncis 

lefebvre,paris,2011,p13. 

 Michel Germain, Les sociétés commerciales, 19 édition, Lextense éditions, France. 

 زاتـا:اًلصازاث اًلضادَة

 1-Cass Com.,26 Juin1961, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=

JURITEXT000006958684&fastReqId=962882079&fastPos=1 

 2-Cass .Com.,13Février1963, 

1https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte

=JURITEXT000006962483&fastReqId=1659997923&fastPos 

 3-Cass .Com .,7Décembre1966, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=

JURITEXT000006974775&fastReqId=1402312723&fastPos=1 

 4-Cass. Civ.,7Mars1972,N°68-13993 , 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=

JURITEXT000006987197&fastReqId=1527415294&fastPos=1 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006958684&fastReqId=962882079&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006958684&fastReqId=962882079&fastPos=1
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 5- Cass. Com.,3Janvier1974,  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=

JURITEXT000006991443&fastReqId=1760061712&fastPos=1 

 6-Cass.Com.,21 Février1972,N°69-14020 , 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=

JURITEXT000006987109&fastReqId=1585731381&fastPos=1 

 7-Cass.Pin.,20 juin2000,N°99-86742, 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=

JURITEXT000007069179&fastReqId=198975019&fastPos=1 

 8-
 Cass.Com.,15juin1999 ,N°97-16713, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURIT

EXT000007403122&fastReqId=536184401&fastPos=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006987109&fastReqId=1585731381&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006987109&fastReqId=1585731381&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007403122&fastReqId=536184401&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007403122&fastReqId=536184401&fastPos=1
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 وفق اًلواهني ذوز موػفي اًسجون ضف ٕاذماح ألحساج ادلاحنني

 فصكاق مـمص ذ/ .بٔ   حتت ٕارشاف / توؿخسة َلسذنخوزاٍ ةظاً     

 خمرب حلوق إلوسان و اذلصايث اًـامة ،خامـة مس خلامن     

 ةملسمــ

ًلس تسٔب إلُامتم تفىصت إلذماح إلحامتؾي ٌَمجصمني مٌش ٕاندضاف بٔن اـلٌلزساث اًـلاتَة اًيت اكهت ثرتنز ؿىل 

اًـلاة، وإلًالم ادلسسي وسوء اـلـامةل ؾل ثؤذي سوى ٕاىل اـلساطمة ضف حست اًسَوك إلحصاسم واًـسواين ٌَجاحنني، 

ؿىل رعل ٕاجتِت اـليؼومة ادلزادَة ادلزائًصة اًلامئة ؿىل فىصت اصلفاغ وسايذت وس حة إلحصام تسل من ثلََعِا، وتياءا 

إلحامتؾي حنو ٕازساء س َاسة ؾلاتَة ثضمن اًخىفي ألمثي ابقلحوسني، وجسـى ٕاىل ظَاهة هصامهتم وٕاوساهُهتم وزفؽ 

ًفئاث اـلس خضـفة مهنم وؿىل مس خواضم اًفىصي واـلـيوي، وٕاؾعاءضم حلوكِم اكمةل نٌل هعت ؿَهيا اًلواهني اصلوًَة لس امي ا

 زبٔسِم فئة ألحساج.

حفسج اًَوم ُو زخي اًلس وابًخايل بٔحساج اًَوم ادلاحنني ضم جمصموا اًلس ٕارا ما حصهوا تسون زؿاًة بٔو ؿالح،  

ألمص اطلي هيسذ سالمة افلمتؽ ؤبمٌَ ونشا هَاهَ، ورعل ثسخة ؿسم ثوفص اًصؿاًة هلم بٔو ٔلن ُياك ذَال ضف بٔسَوة 

م، وحٌوخ ألحساج اطلي هيميا ابصلزاسة ل ًـس من كدَي اًؼاُصت إلحصامِة اًيت جس خوحة اًلمؽ واًصذغ ابًـلوتة معَِ

حفسة وٕامنا يه ػاُصت ٕاحامتؾََ مـلست جس خسؾي اًوكاًة وإلظالخ واًصؿاًة ؿىل وخَ ارلعوض، وثخعَة مـادلهتا ثساتري 

حننيثلوميَة حصتوًة ٕلسدئعال ٕاحنصافاث ألحساج ادلا
1

 . 

بٔس يسث ُشٍ اـلِمة ٕاىل موػفي ٕاذازت اًسجون اطلٍن ثَلوا حىوًياث ذاظة من بٔخي اًسِص ؿىل زاحة طلعل        

ألحساج ادلاحنني، واًوكوف ؿىل ماكمن ارلَي ضف رسعَهتم من بٔخي ثلوميِا، وٕاؿاذت ذجمِا ضف افلمتؽ هحاطف اًضرعَاث 

 ألفصاذ، وؿَََ ًثوز اًدساؤل اًخايل:اًسوًة اًيت ثؤثص ٕاجيااب ثسَواكهتا ؿىل لك 

ما ظحَـة اصلوز اطلي ًَـحَ موػفو اًسجون ٕلؿاذت ٕاذماح ألحساج ادلاحنني ؟ حِر ثخفصغ ُشٍ إلصاكًَة ٕاىل ؿست 

 جساؤلث من تُهنا:

                                                           
1

، ذازا ىلاًعحـة ألو اـلـامةل ادليادَة الاحامتؾَة ًٔلظفال، ذزاسة مٌلحة ضف كاهون ظفي مرصي ملازهة تلاهون ظفي ٕامازايت، :ؾحساًفذاخ تَوسم جحاسي،

ة، مرص، ضإلسى  ًفىص ادلامـي،  .00ٌسًز
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؟  مااـللعوذ مبوػفي اًسجون وجبيوخ ألحساج؟ ومايه اًـوامي اـلؤذًة ٕاىل حٌوخ ألحساج؟ وبٍٔن ًمت ٕاًسامع    

 وهَف ًمت ثبََُِٔم؟

ف مبوػفي  ًإلخاتة ؿىل ُشٍ إلصاكًَاث مت ثلس مي ُشا اًححر ٕاىل  مدحثني: هـصط ضف اـلححر ألول اًخـًص

 اًسجون وألحساج ادلاحنني، وضف اًثاين هخعصق ٕاىل بًَٓاث ٕاؿاذت ٕاذماح ألحساج ادلاحنني. 

ٌاول ُشا اـلححر ضف معَحني، خنعط ألول مٌَ اـلححر ألول: موػفواًسجون وألحساج ادلاحنني: سوف هد      

ف جبيوخ ألحساج ضف اـلعَة اًثاين.   ف مبوػفي اًسجون وتبٔسالوِم ارلاظة ورمارمم، و هدٌاول اًخـًص  ٌَخـًص

من اًلاهون ألسايس ـلوػفي اًسجون فٕان سغل ٕاذازت  15اـلعَة ألول: ماَُة موػفي اًسجون: حسة اـلاذت 

 وابًخايل هل ذمزياث ذاظة تَ متزٍي ؾن تلِة ألسالك.اًسجون ُو سغل ٔبمين، 

 اًفصغ ألول: اًخـًصف مبوػفي اًسجون

ة ٌضلوةل       ٕان اـلوػف ُو اًضرط اـلـني ضف وػَفة ذامئة وزثة ضف ذزخة اًدسَسي إلذازي ضف إلذازاث اـلصنًز

ـمومِة وًخلاىض زاثة صِصي حسة هَفِاث حتسذُا واـلعاحل ارلازحِة اًخاتـة ًِشٍ إلذازاث وازلاؿاث اقلََة واًَِئة اً

اًلواهني
1

. 

اـلخضمن اًلاهون ألسايس ارلاض ابـلوػفني اـليمتني  6114هَو و ً 13،اـلؤزد ضف: 14/023خاء اـلصسوم اًخيفِشي زرف:و 

 ًٔلسالك ارلاظة إبذازت اًسجون وفلا ًلاؿست من اًلواهني مهنا:

بٔول: اصلس خوز
2

مٌَ ؿىل مساوات مجَؽ اـلواظيني ضف ثلضل اـلِام واًوػادف ضف اصلوةل ذون بًٔة  10:اطلي ًيط ضف اـلاذت 

اًيت ثعصكت ٕاىل اًضٌلانث ألساس َة ٌَموػفني  066من اـلاذت  62رشوظ بٔدصى كري اًيت حيسذُا اًلاهون، ونشا اًفلصت 

 اـلىصسة ضف كاهوهنم ألسايس. 

 6111فرباٍص 12ؿاذت إلذماح الاحامتؾي ٌَمححوسني اـلؤزد ضف:: اـلخضمن كاهون ثيؼمي اًسجون وإ 11-11اثهَا: كاهون

 من ألحاكم اٍمتَِسًة اًيت ثيط ؿىل سِص إلذازت ؿىل حسن ٕادذَاز اـلوػفني وحتسني مس خواضم اـلِين، 2س امي اـلاذت 

 مٌَ. 014ونشا اـلاذت 

                                                           
1

ست اًصمسَة، اًـسذ01/13/6112من اًلاهون ألسايس ٌَوػَفة اًـمومِة ، اـلؤزد ضف  01اـلاذت  -:  .21، ادلًص

2
ة  -:  ست اًصمسَة، اًـسذ0552هوزفرب 64اـلوافق  0103زحة  03اـلؤزد ضف ذس خوز ازلِوزًة ادلزائًص   .32، ادلًص
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اًـام ٌَوػَفة اًـمومِة واطلي هط ؿىل  ، واـلخضمن اًلاهون الٔسايس6112ًوًَو  01اـلؤزد ضف  15-12اثًثا: ألمصزرف 

 ظسوز هعوض بٔساس َة ذاظة جلك كعاغ . 

ومن ذالل لك ما ٔبوزذانٍ ساتلا ميىن ٕاؾخحاز موػف ٕاذازت اًسجون ؾون من ٔبؾوان اصلوةل، ومن ٕاظازاهتا اًِامة     

َئهتم ًإلهسماح اذللِلي واًفـال اًيت ثـمتس ؿَهيا يه وافلمتؽ ضف سخِي حتلِق ألمن من ذالل ٕاؿاذت حصتَة اـليحصفني وهت 

 وسط افلمتؽ.

 اًفصغ اًثاين: ألسالك و اًصثة ارلاظة إبذازت اًسجون:

ًلسم كعاغ ٕاذازت اًسجون ٕاىل زالزة بٔسالك، حيخوي لك سغل ؿىل ٍلوؿة من اًصثة، ُشا ابٕلضافة ٕاىل سغل     

اـلياظة اًـََا
1

. 

 ، ؾون اذلصاسة وؾون ٕاؿاذت اًرتتَة.وًضم زثحدني : بٔول: سغل موػفي ٕاؿاذت اًرتتَة

بٔؾوان اذلصاسة: ًخوىل ؾون اذلصاسة سايذت ؿىل اـلِام اـلس يست ٕاٍهيم ضف اًيعوض اًيت حتنك ٕاذازت اًسجون ، حصاسة  -0

اقلحوسني وحفغ ألمن واًيؼام والاهضحاظ  ابـلؤسساث اًـلاتَة واًوزصاث ارلازحِة، ونشا اًخبٔنس من حسن ثيفِش 

 يب.اًـمي اًـلا

 -بٔؾوان ٕاؿاذت اًرتتَة: ٍلكفون حتت مصاكدة زؤساهئم اًسَمَني وسايذت ٕاىل اـلِام اـلس يست ٔلؾوان اذلصاسة مبا ًًل:  -6

 ثبٔظري و ثًس َق ومصاكدة وضاظ ألؾوان اـلوضوؿني حتت سَعهتم.

ة اـلفـول اًيت حتنك -   ٕاذازت اًسجون.ضٌلن حصاسة ألصزاض اقلحوسني ذازح بٔماهن اذلخس ظحلا ٌَيعوض اًساًز

 اـلساطمة ضف ثعحَق جصامج ٕاؿاذت حصتَة ألصزاض اقلحوسني و ٕاذماهجم الاحامتؾي. -

اثهَا: سغل موػفي اًخبٔظري
2

 زثة : زكِة ومساؿس ومساؿس ٔبول ٕلؿاذت اًرتتَة. 15: وًضم 

زكداء ٕاؿاذت اًرتتَة -0
3

ظة ٔلؾوان ٕاؿاذت اًرتتَة رمام زدُس : ًخوىل حتت مصاكدة زؤساهئم اًسَمَني، وسايذت ؿىل اـلِام اـليو 

 مصنز اذلصاسة ؾن ألحٌحة اـلسمعة بٔمٌَا.  

                                                           

، اـلخضمن اًلاهون ألسايس ارلاض ابـلوػفني اـليمتني ًٔلسالك ارلاظة إبذازت  6114هَو ؿام و ً 13اـلؤزد ضف:14/023، اـلصسوم اًخيفِشي زرف:16: اـلاذت 0

ست اًصمسَة، اًـسذ   .51اًسجون ، ادلًص

، هفس اـلصسوم.15: اـلاذت 
2

 

، هفس اـلصسوم.11: اـلاذت 
3
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1مساؿسو ٕاؿاذت اًرتتَة  -6
: ًخوىل حتت مصاكدة زؤساهئم اًسَمَني وسايذت ؿىل اـلِام اـلس يست ٕاٍهيم ضف اًيعوض اـليؼمة 

 ٕلذازت اًسجون  ما ًًل :  

ة واًوزصاث ارلازحِة، واًخبٔنس من احرتام كواؿس ألمن وإلهضحاظ حفغ اًيؼام وإلهضحاظ وألمن ابـلؤسساث اًـلاتَ -

واًيؼافة، وثبٔظري وثًس َق ومصاكدة وضاظ اـلوػفني اـلوضوؿني حتت سَعهتم، وًخوىل رمام زدُس مصنز اذلصاسة بٔو 

إلحامتؾي  مسؤول ؾن ألحٌحة اـلسمعة بٔمٌَا ؾيس الاكذضاء، واًسِص ؿىل حسن ثعحَق جصامج ٕاؿاذت اًرتتَة وإلذماح

 ٌَمححوسني.

اـلساؿسون ألوادي ٕلؿاذت اًرتتَة -5
2

: ٍلكفون حتت مصاكدة زؤساهئم اًسَمَني و سايذت ؿىل اـلِام اـليوظة مبساؿسي  

 ٕاؿاذت اًرتتَة مبا ًًل : 

ق اًسِص ؿىل حسن سري اًخيؼاميث ، لس امي ضف جمال مـامةل ألصزاض اقلحوسني وحصاس هتم واًسِص ؿىل حسن ثعحَ -

 جصامج ٕاؿاذت اًرتتَة ٌَمححوسني  وٕاؿساذ حعادي الاجناساث.

اثًثا: سغل موػفي اًلِاذت
3

 : ًضم ٔبزتـة زثة: ضاتط، ضاتط زدُيس، ضاتط معَس، ضاتط معَس بٔول ٕلؿاذت اًرتتَة. 

ضاتط ٕاؿاذت اًرتتَة -10
4

 : ًخوىل ضٌلن حفغ اًيؼام وألمن وٍلكف تؼ:

 ًرتتَة و إلذماح إلحامتؾي ًٔلصزاض اقلحوسني.اـلضازنة ضف جتس َس جصامج ٕاؿاذت ا -

 اتظري و ثًس َق و مصاكدة وضاظ اـلوػفني اـلوضوؿني حتت سَعهتم . -

 اـلضازنة ضف ٕاجناس معََاث ٕاس خرصاح وحتوًي اقلحوسني. -

 اـلساطمة ضف حىوٍن اـلوػفني  اطلٍن ًًمتون ٕاىل ألسالك ارلاظة إبذازت اًسجون. -

حاظ اًعرظة اًلضادَة ابًًس حة ٌَجصامئ اًيت حصحىة ذاذي اـلؤسساث اًـلاتَة بٔو ذازهجا مبياس حة ذمازسة ظالحِاث ض  -

 .  11-11ثعحَق ٕاحسى ألهؼمة اًـلاتَة اـليعوض ؿَهيا ضف كاهون

زثحة ضاتط زدُيس ٕلؿاذت اًرتتَة -16
5

 : ٍلكفون حتت مصاكدة زؤساهئم اًسَمَني وسايذت ؿىل اـلِام اـليوظة تضحاظ ٕاؿاذت

 اًرتتَة تخبٔظري فصق اًخسذي وحفغ اًيؼام ذاذي اـلؤسساث اًـلاتَة.

                                                           

، هفس اـلصسوم.10: اـلاذت 
1

 

، هفس اـلصسوم.16: اـلاذت 
2

 

.14/023، اـلصسوم اًخيفِشي زرف:14اذت :  اـل
3

 

، هفس اـلصسوم. 15: اـلاذت 
4

 

، هفس اـلصسوم.21: اـلاذت 
5
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زثحة ضاتط معَس ٕلؿاذت اًرتتَة -15
1

: ٍلكف اًضحاظ اًـمساء ٕلؿاذت اًرتتَة حتت مصاكدة زؤساهئم اًسَمَني و سايذت ؿىل 

 اـلِام اـليوظة ٌَضحاظ اًصدُس َني مبا ًًل:

 تَة وإلذماح الاحامتؾي ًٔلصزاض اقلحوسني.اًسِص ؿىل مذاتـة ٕاجناس جصامج ٕاؿاذت اًرت  -

 جس َري اًـخاذ و اًخجِزياث ألمٌَة واًخبٔنس من ظَاىهتا. -

زثحة ضاتط معَس بٔول ٕلؿاذت اًرتتَة -11
2

:ٍلكفون حتت مصاكدة زؤساهئم وسايذت ؿىل اـلِام اـليوظة ابًضحاظ اًـمساء مبا 

 ًًل:

اقلحوسني وثًس َق معََة وضـِا حزي اًخعحَق ضف ٕاظاز ثيفِش ألحاكم اـلساطمة ضف ٕاؿساذ جصانمج اًخىفي ابٔلصزاض  -

 اًلضادَة و اذلفاع ؿىل ألمن اًـام ٌَمؤسسة.

اـلضازنة ضف ثًس َق وضاظاث اـلؤسسة و مصاكدة لك ما ًخـَق تدٌؼمي و جس َري اـلؤسسة اًـلاتَة ونشا ػصوف اذلَات  -

 اخ لك اًخساتري اًىفِةل تضٌلن حتسُهنا.ضف اًوسط اًـلايب، وػصوف معي موػفي اًسجون وٕاكرت 

زاتـا: اـلياظة اًـََا
3

 : وحمتثي ضف اـلياظة اًيوؾَة، وضف ألصزاض اـللكفني مبِمة اًخحوًي.

 اـلياظة اًيوؾَة ورمارما : جضمي ُشٍ اـلياظة ما ًًل:  -0

 مؼؼؼؼؼؼؼِارما اـلعَحة

4نخاتة اًضحط اًلضادَة
ق زساهحم ومذاتـة وضـَاهتم . جسِص ؿىل هؼام حخس الٔصزاض، وٕاظال 

 ادلزادَة.

5نخاتة اًضحط اقلاس حة
ا   حفغ وذادؽ اـلساخني وبٔمواهلم وجس َرُي

 

مسٍص اـلؤسسة اًـلاتَة
1

  

خلاىض مٌحة  .ًخوىل صؤون ٕاذازهتا و ميازش اًعالحِاث اكلوةل هل كاهوان، ًو

ا ؾن ُشا اـليعة حسة هوغ اـلؤسسة اًيت ًسٍُص
2

 .، وٌساؿسٍ اندة ٔبو بٔنرث

                                                           

، هفس اـلصسوم.20: اـلاذت 
1

 

، هفس اـلصسوم.26: اـلاذت 
2

 

، هفس اـلصسوم.30: اـلاذت 
3

 

.0545 ذٌسمرب 61، اـلؤزد ضف  61، اًيؼام اصلاذًل ٌَمؤسساث اًـلاتَة ، كصاز زرف 12اـلاذت :  
4

 

.0545ذٌسمرب  61، اـلؤزد ضف  61، اًيؼام اصلاذًل ٌَمؤسساث اًـلاتَة ، كصاز زرف 12اـلاذت :  
5

 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 276 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

 

معَحة اـللذعست 
3

 

ة.  . جس َري اـلمخَاكث اـليلوةل و اًـلاًز

 . جس َري اكلزوانث و اـلواذ اًلشادَة. 

 . حتضري مزياهَة اـلؤسسة و ضٌلن ثيفِشُا.

 

معَحة إلحذحاش  
4

 

 . حفغ ألمن و اًيؼام ذاذي ٔبماهن اذلخس.

 . اًسِص ؿىل ثعيَف اقلحوسني و ثوسًـِم.

 ياوتة واـلياذات اًَومِة . . ثيؼمي اذلصاسة واـل 

 . اًسِص ؿىل ٕاهضحاظ اـلوػفني ضف ٔبماهن اذلخس.

 

معَحة ألمن   
5

 

. اًسِص ؿىل بٔمن اـلؤسسة و ألصزاض من ذالل مذاتـة وضاظاث ألمن 

 اصلاذًل وإلس خـٌلل اًـلالين ٌَموػفني وجس َري اًـخاذ وألهجزت ألمٌَة.

 رلاض ابـلؤسسة.. اًسِص ًخيفِش خمعط ألمن اصلاذًل ا

                                                                                                                                                                                     
1

 . 14/023، اـلصسوم اًخيفِشي زرف:62: اـلاذت 

: اـلؤسساث اًـلاتَة زالزة ٔبهواغ: مؤسسة اًوكاًة، مؤسسة ٕاؿاذت اًرتتَة، مؤسسة ٕاؿاذت اًخبَُٔي.
2

 

، حيسذ هَفِاث ثيؼمي اـلؤسساث اًـلاتَة 6112مازش  14اـلوافق  0163ظفص  14، اـلؤزد ضف 12/015، اـلصسوم اًخيفِشي زرف 10، اًفلصت11: اـلاذت 2

ست اًصمسَة، اًـسذ  ا، ادلًص  .01وسرُي

 ، هفس اـلصسوم .15-16، اًفلصت 11: اـلاذت 3

.12/015، اـلصسوم اًخيفِشي زرف  15، اًفلصت 11: اـلاذت 
5
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 معَحة اًعحة واـلساؿست

إلحامتؾَة
1

 

 . ثيؼمي اًخىفي اًعحي و اًيفساين ٌَمححوسني.

 .اًسِص ًخيفِش ٕاحصاءاث اًوكاًة من ألوتئة وألمصاط.

 . ثيؼمي مصاكدة وثلِمي وضاظ اـلوػفني اًخاتـني ٌَمعَحة.

 . اًخىفي ابـلضالك الاحامتؾَة ٌَمححوسني.

 

 

ذماحمعَحة ٕاؿاذت الا
2

 

 . ثيفِس ملصزاث دلية ثعحَق اًـلوابث وجس َري اـلىذحة.

 . مذاتـة ثعحَق جصامج ثـَمي وحىوٍن اقلحوسني.

 . ثيؼمي حمارضاث راث ظاتؽ حصتوي وذًين وزلاضف

وهَة وٕاراؾَة ومذاتـة اًًضاظ إلؿالسم.  .ٕاراؿة جصامج ثَفًز

 َِئاث اكلخعة..ثًس َق بٔوضعة ٕاؿاذت الاذماح إلحامتؾَة ٌَمححوسني مؽ اً 

 

وثضم مؤسساث ٕاؿاذت اًخبَُٔي ومؤسساث ٕاؿاذت اًرتتَة ابٕلضافة ٕاىل اـلعاحل اـلشهوزت بٔؿالٍ، معَحة مذرععة        

3ٌَخلِمي واًخوحَِ
 ، حلكف مبا ًًل:

 

 معَحة مذرععة  

 ابًخلِمي واًخوحَِ  

 ثلِمي دعوزت اقلحوش. -. ذزاسة رسعَة اقلحوش 

 ٕلؿاذت اًرتتَة ًلك حمحوش.. ٕاؿساذ جصانمج فصذي 

 . ٕاكرتاخ ثوحَِ اقلحوش ٕاىل اـلؤسسة اـلياس حة صلزخة دعوزثَ.

                                                           
1

 ، هفس  اـلصسوم .11اًفلصت  ،11: اـلاذت 

، هفس اـلصسوم .11، اًفلصت 11: اـلاذت 
2
 

، هفس اـلصسوم .11: اـلاذت 
3
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بٔؿالٍ، ثؼم مصانز  1فضال ؾن معاحل نخاتة اًضحط اًلضادَة ونخاتة ضحط اقلاس حة واـللذعست اـلشهوزت ضف اـلاذت      

ٕاؿاذت اًرتتَة وٕاذماح ألحساج اـلعاحل الٓثَة
1

 : 

 

 واًخوحَِ معَحة اـلالحؼة

 . ذزاسة رسعَة اذلسج.

. ٕاؿساذ اًخلاٍزص اـلوهجة ًلايض ألحساج وارلاظة إبكرتاحاث ثوحهيِم 

 واًخساتري اًرتتوًة اـلالمئة هلم.

 

 

 معَحة ٕاؿاذت اًرتتَة  

 .مذاتـة وثًس َق اًخبٔظري اًرتتوي وألذالطف ٌَحسج.

 . مذاتـة اًخىوٍن اـلِين واـلسزيس ٌَحسج.

 ل واًخساترياًىفََة ًإلذماح ألحساج. . ٕاكرتاخ اذلَو 

 . اًخىفي ابـلضالك إلحامتؾَة ًٔلحساج.

 

 معَحة اًعحة      

 . ثيؼمي اًخىفي اًعحي و اًيفساين ًٔلحساج.

 . ثيؼمي ومصاكدة وثلِمي وضاظ موػفي اـلعَحة. 

 

 وٕاضافة ٕاىل ُشٍ اـلياظة جنس:       

 ٍص ٌَؤسسة اًـلاتَة راث اًحُئة اـلفذوحة.مٌخسة اًوزصاث ارلازحِة: ُو مبثاتة مس -بٔ 

مفدش اـلؤسساث اًـلاتَة: ًفدش اـلؤسساث اًـلاتَة ضف ٔبي وكت ٌضاء، وًـس ثلٍصص مفعي ؾهنا ٍصفـَ ٕاىل اًس َس -ة

 اـلسٍص اًـام.

ؿسذُا اـللكفون مبِمة اًخحوًي: ًـخرب اـللكف مبِمة حتوًي الٔصزاض اقلحوسني من اـلياظة اًـََا، وحيسذ  -6     

تـيوان لك مؤسسة ؾلاتَة مبوحة كصاز مضرتك تني وسٍص اًـسل حافغ ألدذام و وسٍص اـلاًَة واًسَعة اـللكفة ابًوػَفة 

 اًـمومِة . 

                                                           

، هفس اـلصسوم اًساتق . 1-5-6-0، اًفلصت 12: اـلاذت 
1
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رمارمم-بٔ 
1

: ًخوىل اـللكف مبِمة حتوًي ألصزاض اقلحوسني، اًخحضري اـلاذي و مذاتـة وثًس َق و مصاكدة معََاث حتوًي 

ا و ٍلكف هبشٍ اًعفة مبا ًًل: ألصزاض اقلحوسني ، و   اًسِص ؿىل حسن ٕاجناُس

اًخبٔنس كدي ٕاهعالق كافةل اًخحوًي من ُوًة الٔصزاض اقلحوسني ومصاكدة مَفاهتم اًفصذًة ٌَخبٔنس ذاظة من وحوذ  -

 س يساث اذلخس اًلاهوهَة. 

 اختار لك إلحذَاظاث اًالسمة ًضٌلن حصاسة كافةل اًخحوًي. -

 رشوظ زاحة اقلحوسني واقلافؼة ؿىل حصهتم بٔزياء اًخحوًي. اًسِص ؿىل ثوفري لك  -

 حتسًس مسغل اًخحوًي اًواحة ٕاثحاؿَ وٕاحصاءاث ثبٔمِيَ ونشا اختار لك ثستري ٔبمين رضوزي ضف حاةل وكوغ بٔي حاذج. -

رشوظ اًخـَني -ة
2

 : ًـني اـللكف مبِمة حتوًي ألصزاض اقلحوسني من تني:

 رتتَة. اًضحاظ اًصدُس َني ٕلؿاذت اً -

 مخس س يواث من ارلسمة اًفـََة هبشٍ اًعفة.        1ضحاظ ٕاؿاذت اًرتتَة اـلصمسني، اطلٍن ًثخذون -  

 اًفصغ اًثاًر: مواظفاث موػفو اًسجون

كدي ثوػَف     
3

ٔبي رسط ضف ٕاذازت اًسجون جية بٔن ثخوفص فَِ اًعروظ اًلاهوهَة اـليعوض ؿَهيا ضف اًلاهون  

ة جلك مٌعة ويه مذـَلة ابًضِاذت بٔو اـلس خوى اصلزايس واًىفاءت واًلسزت اًحسهَة ابٕلضافة ٕاىل ألسايس ارلاض، وارلاظ

رعل خيضؽ اـلصحش ٕاما ٕاىل ٕامذحان نخايب  بٔواـلثول بٔمام دلية إلهخلاء اًيت ثخحصى ما ميىن بٔن ًـَق معي ٔبي رسط ضف ُشا 

ـلؼِص واًيعق وكرٍي ثسخة ظحَـة اـلِية اًيت ثخعَة اًلعاغ اذلساش سواء ابًيؼص ٕاىل هفسُذَ بٔو ؾَوة بٔدصى ثخـَق اب

ا ضف  إلحذاكك اصلامئ ابًلري، وتـس ٕادذحاز اـلصحش وٕاًخحاكَ ابًوػَفة ثفصط ؿَََ ٍلوؿة بٔدصى من مواظفاث ميىن ٕاجياُس

 :اًـيادض اًخاًَة 

 بٔول: اـلواظفاث اطلاثَة اًيت جية بٔن ٍمتخؽ هبا موػف ٕاذازت اًسجون 

                                                           

. 14/023، اـلصسوم اًخيفِشي زرف:35: اـلاذت 
1
 

. 14/023، اـلصسوم اًخيفِشي زرف:31: اـلاذت 
2
 

وم.، هفس اـلصس61: اـلاذت 
3
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اكث اًضرعَة اًيت ختَق ٌَموػف َُحة وثبٔزري هفيس ابًلي ألطمَة ًخحلِق اًلاًة اـلثىل اًيت وخس ٔلخَِا ويه اًسَو     

موػف ٕاذازت اًسجون، حِر لتس هل بٔن ًخزَق وًخعف تعفاث ثوكٍص وجساؿسٍ ضف حتلِق بُٔسافَ اـلخوذات، ومن بٔضم 

ُشٍ اًعفاث
1

 : 

وٕاضافة ٕاىل ُشٍ اًعفاث جية ؿىل موػفي  اًفعية وذكة اـلالحؼة، -  اطلاكء –إلهضحاظ   –ؿسم اًخحزي   -اًخفاين   -

 اًسجون بٔن ًـمَوا ؿىل:

" ًـامي اقلحوسون مـامةل ثعون   11/11ـلاذت اًثاهَة من كاهون ىصى رعل ضف او  :حفغ هصامة ألصزاض اقلحوسني - 10

 هصامهتم إلوساهَة " 

 ت اًعاؿة ٌَخـَاميث وألوامص .ؿَََ رضوز حِر ًفصط :ٕاحرتام اًسَعة اًسَمَة -16

ٕان وػَفة ٕاذازت اًسجون ثدسم ابلحذاكك مؽ فئاث خمخَفة ذاظة مهنا فئاث اقلحوسني  اـلـامةل اـلمزيت مؽ اًزواز: -15

 ونشعل اًَِئاث وألصزاض اطلٍن هلم ؿالكة مؽ اـلؤسسة اًـلاتَة.  

  جية بٔن خيضؽ ٕاىل:مواظفاث موضوؾَة ثفصضِا اـلِية: ؾيس ٕاًخحاكَ ابًسغل -اثهَا

ًلعس تَ ٕامذياغ اـلوػف اـليمتي ٕاىل بٔحس ألسالك اـلَزمة هبشا اًواحة من اًلِام تحـغ و  واحة اًخحفؼغ : -10

2ًخـنياًخرصفاث، واًسَواكث ٔبو اًخيلي ٕاىل تـغ ألماهن اًيت كس جيسء ٕاىل مسـة اًوػَفة بٔو اـلِية، و 
ؿىل موػفي  

 اًسجون إلًزتام هبشا اًواحة .

ونشعل     
3

:ل جيوس ٌَموػفني اطلٍن ًًمتون ٕاىل ألسالك ارلاظة إبذازت اًسجون إلزثحاظ مؽ ألصزاض اقلحوسني تبًٔة 

ؿالكة ؾل ثربزُا ملذضَاث ارلسمة، وؾيسما حىون صلهيم ؿالكاث كامئة مؽ بٔصزاض كدي حخسِم، ًخـني ؿَهيم ٕاؿالم مسٍص 

 اـلؤسسة اًيت ًددـون ًِا.

ا سواء ٔلس حاة ٕاكذعاذًة بٔو ٕاحامتؾَة  :رس اـلِيناذلفاع ؿىل اً -16 ًلك وضاظ بٔو رمية بٔو وػَفة دعوظَاهتا وبٔزساُز

ا ضف بٔحسن اًؼصوف، ابٔو زلافِة بٔو ٔبمٌَة، واًىضف ؾن ُشٍ ألزساز صلى ؿامة  ؤثص ؿىل سرُي ًياش ًرض هبا ًو

فاع ؿىل اًرس اـلِين ـلا ًِشا اـلوػف وابًًس حة ـلوػفي ٕاذازت اًسجون فلك اًلواهني  واًخيؼاميث ثؤنس ؿىل واحة اذل

 من ٕاماكهَة إلظالغ ؿىل اًوضـَاث إلحامتؾَة واًـادََة ٌَمححوش، ونشعل وضـَخَ ادلزادَة ووضـَخَ اًعحَة. 

                                                           

، هفس اـلصسوم. 13: اـلاذت 
1
 

، هفس اـلصسوم.03: اـلاذت 
2
 

، هفس اـلصسوم.6-0، اًفلصت 04: اـلاذت 
3
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اًفصغ اًصاتؽ: رمام موػفي اًسجون
1

 

 ٕان موػف ٕاذازت اًسجون ملكف مبِام مذـسذت صاكة وهخِةل ضف بٓن واحس ، حمتثي ضف :    

رمام بٔمٌَة: اًلدغ ادلسسي ؿىل ألصزاض اـلوحوذٍن ابـلؤسساث اًـلاتَة ثس يس كاهوين ومٌـِم من ملاذزت بٔول: 

 اـلؤسساث ابًلوت مؽ ثوفري اًعروظ ورضوزايث اذلَات وٕاحرتام هصامهتم.

ام ٕاحامتؾَة : اقلافؼة ؿىل اثهَا: رمام حصتوًة: اـلساطمة ضف ٕاؿاذت اًرتتَة ًِؤلء اـليحصفني وثعحَق اًربامج اـلسعصت. اثًثا: رم

 اًعةل تني اقلحوسني وبٔزسضم ومن ذالهلم ابفلمتؽ.

 وهالحغ بٔن لك ُشٍ اـلِام ثعة ضف ُسفني بٔساس َني وٌُل:    

 اذلفاع ؿىل ٔبمن اـلؤسسة و ألصزاض واـلمخَاكث. -10

 م .ٕاؿاذت حصتَة اقلحوسني وهتَبهٔتم ٕلؿاذت ٕاذماهجم ضف افلمتؽ تـس ٕاهلضاء ؾلوجهت -16

  ألحساج ادلاحنني اـلعَة اًثاين:

ثـس ػاُصت ٕاحنصاف ألحساج من اًؼواُص إلحامتؾَة اـلـخةل، ـلا جسخدَ من بآثز سَحَة ؿىل مس خوى ألظفال       

ا من ذالل ثوظَف دعادط حضاايُا) فئاث بٔؾٌلزضم ،  وبٔزسضم وجممتـاهتم اقلََة، وميىن وظف اًؼاُصت وثفسرُي

مرتاتعة، بٔس حاة ٕاحنصافِم من وهجة -، مس خواضم اًخـَميي، اـلس خوى اـلـُيش، حاكمي بٔزسضم: مفىىةٕاانج -هوؾِم:رهوز

هؼصضم ومس خوى حسامة بٔفـاهلم الاحنصافِة، واًخحلق من نفاءت اًـوامي اـلؤثصت ضف ٕاحنصاف الٔحساج وفاؿََهتا تواسعة 

ا.  ٕاؿساذ اًربامج اًخعحَلِة، وثيفِشُا ومذاتـهتا وثلِمي بٔثُص

ومن بٔخي حتََي ُشٍ اًؼاُصت كسميا ُشا اـلعَة ؿىل زالزة فصوغ، هدٌاول ضف ألول مٌَ مفِوم حٌوخ ألحساج،      

 وألظفال اًواكـني حتت ارلعص ضف اًفصغ اًثاين، وضف ألذري هخحسج ؾن ذوافؽ إلحصام صلى الٔحساج.  

 اًفصغ ألول: مفِوم حٌوخ ألحساج

ف جلك من ألحساج وادليوخ، لك ضف حزدَة مس خلةل.هخحسج ضف ُشا اًفصغ ؾن اًخـ     ًص

ف اًعفي اذلسج:  بٔول: ثـًص

                                                           

. 14/023، اـلصسوم اًخيفِشي زرف:11: اـلاذت 
1
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شا اًضـف ضف اًخىوٍن ميخس ٕاىل مَاكثَ      ٕان إلوسان ًوصل ذون كسزت ؿىل مواهجة ما جس خَزمَ حِاثَ إلحامتؾَة، ُو

وٕازاذثَ ووؾََ
1

ة. ف اذلسج حسة لك مٌؼوز وساًو  ، وخيخَف ثـًص

ف اًلاهوين 0 لعس ابذلسج لك رسط ذون اًثامٌة ؾعرت من اًـمص،: اًخـًص ٌَحسج. ًو
2

وًـصفَ ألس خار تبٔهَ" لك رسط 

" رهصا اكن بٔم بٔهىث ؾل ًحَف اًثامٌة ؾعر من معٍص
3

نٌل ًـصف اذلسج ؿىل بٔهَ:" ًُس ُو اًعلري تي ًـخرب حساث ضف فرتت  

تحَوػ اًسن اًيت حسذُا اًلاهون ٌَمتَزي ويه  سمٌَة حمسذت ٔبمام اًلاهون، ويه سن اًساتـة من اًـمص زفا ذون، و ثًهتيي

اًثامٌة ؾعرت س ية
4

. 

زفثال ضف اًلاهون اصلويل فلس خاءث فهيا مععَح اًعفي و اًعفوةل ذون ثوضَح اـللعوذ من ُشا اـلععَح، وؾل  

ِة الدٔم حتسذ ًيا سن ُشٍ اـلصحةل ٔبي مصحةل اًعفوةل من بٍٔن ثحسبٔ ومن بٍٔن ثًهتيي، حِر مت ثـًصف اًعفي ضف اثفاك 

واـلـصوفة إبثفاكِة هَوًوزك ضف اـلاذت ألوىل ؿىل بٔن: " اًعفي لك ٕاوسان ؾل   0545اـلخحست ثضبٔن حلوق اًعفي ًس ية 

5ًخجاوس اًثامٌة ؾعرت س ية ما ؾل ًحَف سن اًصصس كدي رعل مبوحة اًلاهون اـلعحق ؿَََ"
. 

 ٕاثَان ادلصمية واـللعوذ من رعل بٔهَ ل نٌل ؿربث تـغ اًدعرًـاث ؾن اذلسج تبٔهَ:" اًضرط كري اًلاذز ؿىل 

ًسزك ماَُة اًسَوك إلحصاسم وهخاجئَ"
6

. 

واذلسج تعفة ؿامة ُو رعل اًضرط اطلي ؾل ًحَف سن اًصصس اـللصز كاهوان، بٔي تَوكَ سن اًثامٌة ؾعرت  

سن اًخاسـة ؾعرت ابًًس حة  من كاهون إلحصاءاث ادلزادَة ادلزائصي بٔو تَوكَ 11ابًًس حة ًسن اًصصس ادلزايئ ظحلا ٌٌَلذت 

 من كاهون اـلسين ادلزائصي. 11ًسن اًصصس اـلسين ظحلا ٔلحاكم اـلاذت 

 : اًخـًصف إلحامتؾي و اًيفيس ٌَحسج. 6

اذلسج ضف اـلفِوم إلحامتؾي واًيفيس ُو اًعلري مٌش ولذثَ حىت ًمت هضوخَ إلحامتؾي واًيفيس، وثخاكمي 

ذزاك بٔي اًلسزت ؿىل فِم ماَُة وظحَـة فـهل وثلسٍص هخاجئَ مؽ ثوافص إلذزاك صلًَ، بٔي صلًَ ؾيادض اًصصس اـلمتثةل ضف الٕ 

اًلسزت ؿىل ثوحَِ هفسَ ٕاىل فـي مـني  ٔبو ٕاىل امذياغ ؾيَ
1

. 

                                                           
1

 .51، ض0556: حسن ادلوذساز، كاهون ألحساج ادلاحنني، اًعحـة ألوىل، مىذحة ذاز اًثلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ألزذن، 

وزك، اًعاذزت س ية : الٔ  وزك.   0545دم اـلخحست، ٕاثفاكِة ألدم اـلخحست ذللوق اًعفي اـلـصوفة إبثفاكِة هًَو ، هًَو
2

 

.01، اًعفحة6114: هخِي ظلص، ألحساج ضف اًدعرًؽ ادلزائصي، ذاز اًِسى، ؿني مََةل، ادلزائص، 
3

 

4
 .06، ض 6115حـة ألوىل، مىذحة اًوفاء اًلاهوهَة، مرص، ورسٍن ؾحس اسلَس هخَِ، اـلؤسساث اًـلاتَة وٕاحصام ألحساج، اًع  

5
 .65،ض0551  ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت : ؾحس اًـٍزز خمرب، حٌلًة اًعفوةل ضف اًلاهون اصلويل و اًعرًـة الاسالمِة،

6
 .52: حسن ادلوذساز، اـلصحؽ اًساتق، ض
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واذلسج ضف هؼص زخال إلحامتغ وؿٌَلء اًيفس ُو اًعلري مٌش ولذثَ، وحىت ًمت هل اًيضج الاحامتؾي واًيفيس  

ًصصس وثخاكمي هل ؾيادض ا
2

   . 

وزفغ ؿٌَلء اًيفس وإلحامتغ حتسًس سن مـَية ثًهتيي هبا لك مصحةل من اـلصاحي اذلسج مـَلني رعل ؿىل  

ذزخة اًيضج إلحامتؾي واًيفيس، وحسة ثفاؿهل مؽ افلمتؽ وؿالكذَ مؽ ألفصاذ توسادي معروؿة ثَحَة ذلاخاثَ وزقحاثَ 

 ذون اـلساش تبٔمن الٓدٍصن وٕاس خلصازضم.

فِوم الاحامتؾي واًيفيس ٌَحسج ًـين اًعلري مٌش ولذثَ وحىت ًمت هل اًيضج الاحامتؾي واًيفيس ثخاكمي ٕارن فاـل 

هل ؾيادض اًصصس وإلذزاك
3

. 

ًدلي جتية جسن اذلسج لكٌل بٔمىن، وجتية بٔنرث فبٔنرث لكٌل ظلص سن اذلسج ًىوهنم ٕارا بٔمضوا س يواث اًعفوةل       ًو

 امِة بٔو رسعَة ٕاحنصافِة. ضف اًسجن ثخىون صلهيم رسعَة ٕاحص 

ف ادليوخ:  اثهَا: ثـًص

ٕان حٌوخ ألحساج ٕاظعالخ هفيس وٕاحامتؾي ـلسريت ظوًةل ومـاانت هحريت وثعوزاث مذخاتـة ـلفاُمي و فَسفة 

إلوسان ضف سَوك اذلَات واًلاهون وألذالق،
4

 فضعص تشعل اًسَوك اـليحصف ؿىل بٔساش ؾيرصٍن: 

 فـي اطلي ًبٔثََ واطلي ًـخرب حصمية ظحلا ٌَلواهني اًيافشت. اً -مصنز اًضرط اًلادض    ة -بٔ 

ف اًلاهوين ٌَجيوخ0  : اًخـًص

ٍصى تول اتجن الاحنصاف من اًياحِة اًلاهوهَة تبٔهَ: " بٔي فـي بٔو هوغ من اًسَوك بٔو موكف ميىن بٔن ًـصط  

حسى اقلامك ابًخعحَق ؿىل اقلوكة و ًعسز فَِ حنك كضايئ و اذلسج اـليحصف ُو رسط كس ظسز ضسٍ حنك من إ 

 ًدعرًؽ مـني".

نٌل ؾصفَ اصلنخوز مٌري اًـرصت تبٔهَ: " اذلسج ضف اًفرتت تني اٍمتَزي وسن اًصصس ادليايئ اطلي ًثخت بٔمام  

اًسَعاث اًلضادَة بٔو سَعة بٔدصى خمخعة بٔهَ كس ٕازحىة ٕاحسى ادلصامئ بٔو ثواخس ضف ٕاحسى حالث اًخـصط ًإلحنصاف 

اًيت حيسذُا اًلاهون"
5

. 

                                                                                                                                                                                     
1

، 0540اًـؼصاق، ، تلؼساذ، ألولوكادَة واًـالحِة ـلواهجؼة اًححؼوج إلحامتؾَؼة وادليادَؼة، اًـؼسذ: ٔبهصم وضبٔث ٕاجصاُمي، حٌوخ ألحساج، ؾوامهل واًصؿاًة اً

 .53ض

2
ة، مرص  .66ض ،0520: ظَ ٔبتو ارلري ومٌري اًـرصت، ٕاحنصاف ألحساج ضف اًدعرًؽ اًـصيب واـللازن، اًعحـة ألوىل، إلسىٌسًز

3
 .15، ض0556ؽ ادلزائصي، تسون ظحـة، اـلؤسسة اًوظيَة ٌَىذاة، ادلزائص،: َلس ؾحس اًلاذز كوامسَة، حٌوخ ألحساج ضف اًدعرً

4
 .05، ض0531: خفصي ذابػ، حٌوخ ألحساج، ذاز اًىذة ٌَعحاؿة واًًعر، اًـصاق، 

5
ة، مرص،   .11، ض0521: سـس اـللصيب، ٕاحنصاف اًعلاز، ذون ظحـة، ذاز اـلـازف، إلسىٌسًز
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ف الٕ 6  حامتؾي و اًيفيس ٌَجيوخ.: اًخـًص

ٕان اصلزاساث اًـَمَة كس بٔوًخَ اُامتما هحريا إبؾخحاٍز ػاُصت ٕاحامتؾَة ختضؽ ضف ٔبتـاذُا ًلواهني حصنة افلمتؽ، فاًـاؾل     

ا ٕلس خفحاًِا إلحامتؾي ٕاميَي ذوزاكمي اطلي ًـخرب إلحنصاف معوما وادليوخ من مضيَ ؿىل بٔهَ" ػاُصت ٕاحامتؾَة ؿاذًة هؼص 

ا بٔفصاذ ازلاؿة كري مذوافلة مؽ  ضف افلمتؽ" وادليوخ حسة زميون ًوذون " ُو ٍلوؿة من اًخرصفاث واذلالث اًيت ًـخرُب

مـاًريضم وكميِم، وًًضبٔ ؾن ُشا اًفـي ختوف وزفغ وؾلوابث من ظصف ازلاؿة
1

. 

ضف اذلسج لكٌل اػِص مِول مضاذت ٌَمجمتؽ صلزخة دعريت  ؿىل اهَ: " حاةل ثخوافصCyril burtوًـصفَ اًـاؾل اًيفساين       

 جتـهل موضوؿا ٕلحصاء زمسي".

 اًفصغ اًثاين: بٔهواغ ألظفال اًواكـني حتت ارلعص: واًيت ميىن حرصُا فامي ًًل:

ًلضادَة :اًعفوةل اـلِسذت:اًعفي اـلِسذ ُو اًعفي اطلي ضف حاخة بٔنرث من كرٍي ٕاىل ثسذي بًَٓاث اسلاًة إلحامتؾَة وا0

 هبسف وكاًخَ من لّك ما من صبٔهَ بٔن هيسذ حصخَ وسالمذَ اًحسهَة واـلـيوًة، واذلالث اًيت ميىن بٔن هتسذ اًعفي يه:

 ٕاس خلالل اًعفي ضف إلحصام اـليؼم. -فلسان اًعفي ًواصلًَ و تلاؤٍ ذون س يس ؿادًل   -

  اًعفي.ٕاؾخَاذ سوء مـامةل -اًخلعري اًحني واـلخواظي ضف اًرتتَة واًصؿاًة   -

غ اًعفي ًإلٌُلل واًدعرذ. -ٕاس خلالل اًعفي رهصا بٔو بٔهىث خًس َا   -  ثـًص

غ اًعفي ٌَدسول وٕاس خلالهل ٕاكذعاذاي. -  ثـًص

 جعز اًواصلٍن ٔبو من ٌسِص ؿىل زؿاًة اًعفي ؾن إلحاظة واًرتتَة. -

 اًعفي اًفاكس ٌَس يس اًـادًل: من اًعوز اًواحضة ٕلٌُلل اًعفي ما ًًل: -6

ن ؾيَ مباكن بٔو مؤسسة معومِّة بٔو ذاّظة تسون موحة، بٔي ضف كري اذلالث اـللدوةل ؿاذت، ومن اذلالث ختًل ألتوٍ -

 اـللدوةل وضـَ ضف زوضة بٔظفال بٔو ضف مدَت مسزيس. 

اًخزًل ؾيَ ضف ماكن ؿام بٔو ذاض ذون ٕاصـاز ادلِة بٔو ذون حصك ؾيوان بٔو ظًصلة ميىن تواسعهتا الثعال ابٔلتوٍن،  -

 سالمذَ ٌَرعص.ذما ًـصط 

 ثـوذ ؿسم مصاكدخَ ترتنَ هيجص حمي ألزست ـلست ظوًةل ذما ًـصضَ ٌَرعص. -

 زفغ كدول اًعفي من  ال ألتوٍن ؾيس ظسوز كصاز ضف اذلضاهة ذما ًفيض ٕاىل ٕاٌُلهل. -

 إلمذياغ ؾن مساواثَ واًسِص ؿىل ؿالخَ مبا ًدٌاشف مؽ حق اًعفي ضف اًعحة.  -

 ظوز إلس خلالل إلكذعاذي ما ًًل:اًعفي اـلـصط ٌَدسول: ومن  -5

                                                           
1

 .15اًساتق، ض: َلس ؾحس اًلاذز كوامسَة، اـلصحؽ 
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غ اًعفي ٌَدسول من كدي اًىداز ٔبو ضف ٕاظاز مٌؼم.  -  ثـًص

 خرب اًعفي ؿىل اًـمي ضف سن مدىصت بٔو ٕاس خلالهل ذازح جمال اًضلي. -

 محي اًعفي ؿىل اًلِام تبٔصلال ثفوق ظاكذَ وس يَ وهتسذ سالمذَ اًحسهَة واـلـيوًة. -

ة ذازح  -  .اًعوز اـلصدط هبا كاهوانٕاس خلالل اًعفي ضف ؾصوط حٌلُرًي

 اًفصغ اًثاًر: ذوافؽ إلحصام صلى ألحساج.

تشل اًحاحثون هجوذا ٌَىضف ؾن بٔس حاة ٕاحصام ألحساج واًوظول ٕاىل خشوز ُشٍ اـلضلكة ٕلزسال اذلَول  

اًىفِةل ابًلضاء ؿَهيا بٔو اذلس مهنا
1

ةل من اًـوامي ٔلن ُشٍ ألذريت جتـي اذلسج ًلسم ؿىل إلحنصاف ٕار يه ؾحازت ؾن مج 

اًىثريت، اصلاذََة مهنا ذاظة ابذلسج ويه اًـوامي اًيفس َة، وبٔدصى ذازحِة حتَط تَ ضف تَئذَ ويه اًـوامي إلحامتؾَة 

ا وإلكذعاذًة وكرُي
2

. 

 بٔول: اًـوامي اصلاذََة: وحمتثي ضف 

 وجيس سوء ثوافق مؽ هفسَ ومؽ اًـوامي اًيفس َة: فاًعفي ادلاحن ُو اطلي ؾل ٍىمتي منٍو اًيفيس، ادلسسي واًـلًل -0

 اـلـاًري اًسَوهَة ضف جممتـَ، وطلعل جيس ظـوتة ضف اًخوافق مؽ بٔزسثَ ٔبو زفاكَ بٔو جممتـَ  تعفة ؿامة.

ومن بضٔم إلحنصافاث اًيفس َة راث اًعةل ابدلصمية بٔو اصلافـة ٕاٍهيا، جنس ثغل اًزناؿاث اًس َىوابثَة اـلحىصت)حٌون   

 ونشا إلضعصاة اًيفيس. ذَلي( بٔو اًخزَف اًـلًل،

ومن بضٔم دعادط اـليحصفني سَوهَا، ضـف ألان حبَر جنس ضـَف ألان كري كاذز ؿىل حتمي اـلسؤوًَة 

الاحامتؾَة وٌضـص ذوما تـسم ألمن، هدِجة ػصوف مذـسذت ويه ذًَي سوء ثوافلَ مؽ هفسَ ومؽ اـلـاًري اًسَوهَة ضف 

3جممتـَ
.  

اًيفيس مسزسة اًعحُة اٍمنساوي فصوًس اطلي كسم اًضرعَة إلوساهَة ٕاىل زالج  ومن ٔبضم مسازش اًخحََي       

 ؾيادض، يه: اطلاث اًـََا واطلاث اًوسعى واطلاث اصلهَا. 

اطلاث اًـََا: جضري ضف مفِوم فصوًس ٕاىل ادلزء اًلٍصزي من اًضرعَة، ومتثي ادلاهة اًضـوزي اطلي هل ٕاثعال مدارش  -بٔ 

َاث اًال صـوزًة اـلؤذًة ًإلحنصافابذللِلة ومن تني اًـمَ 
4

. 

                                                           
1

 .01-15: حسن ادلوذشاز، اـلصحؽ اًساتق، ض 

2
ساث حصمجة ٔبهعوان ؾحسٍ، تريوث، ًحيان،   .01، ض 0536: خان صاسال، اًعفوةل ادلاحنة، مًضوزاث ؾًو

3
 16، ض 0545، ٔبوث 10: جمةل اًعرظة، اًـسذ 

4
 46: َلس ؾحس اًلاذز كوامسَة، اـلصحؽ اًساتق، ض 
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ة_ اطلاث اًوسعى: متثي ادلزء اًواكـي ٔبو اًضـوزي اـلس متس من اطلاث اصلهَا ذالل ٕاثعال اًعفي ابًـاؾل ارلازيج، 

وٍىضف اًعفي حلِلة اًواكؽ وظحَـة ؿالكذَ تَ فذحلى اطلاث اًوسعى ضف دضاغ كامئ تني ضـف اًضِوت اًيفس َة وكسوت 

 ًحُئة اقلَعة تَ.اًضمري وكوت ا

و ظوث اًضمري اطلي ًسل سَوك اًفصذ وفق مداذئ ؿامة، وًـاكة ضف حاةل خماًفهتا تخبٔهُة اًضمري.  ح_ اطلاث اًـََا: ُو

صى فصوًس بٔن سخة ادليوخ ٍىون مسفوؿا مبضاؾص رهة صسًس، انجت ؾن اطلاث اًـََا اـلفصظة ضف كسوهتا تُامن  ٍو

ادليوخ ُو اطلاث اًـََا ٌَعفي ٕاما ًوحوذٍ ضف وسط ثيـسم فَِ اـلحاذئ، بٔو بٔسفصث ذزاساث جصوانز ًَُل بٔن سخة 

ًـسم وحوذ ظالث ؿاظفِة كوًة حصتط اًسَوك الاحامتؾي اكًواصلٍن، وُياك من ٍصى بٔن سخة ادليوخ ٍصحؽ لضعصاة 

ضف اطلاث اًوسعى
1

. 

 اثهَا: اًـوامي ارلازحِة: وحمتثي ضف 

 اًـوامي إلحامتؾَة: وبٔطمِا  -0

ألزست: اًيت يه رمس اًضرعَة حِر ثخىون ضف ػَِا وذالل اًس يواث ألوىل من معص اذلسج منارح ٌَخفىري  بٔ:

واًضـوز واًـاذاث واًلمي، واًيت ثؼِص ضلعا ؿىل حِاثَ ضف اـلس خلدي
2

 . 

ًىدري حامال مـَ ما نٌل متثي ألزست من انحِة بٔدصى افلمتؽ اًعلري ابًًس حة ٌَحسج ومن ذالًِا ًيعَق ٕاىل افلمتؽ ا      

هس حَ من افلمتؽ ألول اطلي ًخبٔثص تَ اًعفي من سن اًعفوةل حىت سن اـلصاُلة ؿىل ألكي، وألزست ثَـة ذوزا ُاما ضف 

هتشًة اًعفي وحصتُذَ ؿىل ٕاحرتام اًلواؿس اصلًًِة وألذالكِة واًلاهوهَة، وضف حاةل اًفضي س َؤذي رعل ٕاىل ٕاحنصاف 

ألظفال
3

. 

ان ٌُل بٔنرث اًياش ثبٔزري ضف ثوحَِ سَوك اًعفي و كس كال ظىل ػل ؿَََ وسؿل : " لك موًوذ ًوصل ؿىل فاًواصل     

 اًفعصت و بٔتواٍ هيوذاهَ بٔو ًيرصاهَ ٔبو ميجساهَ".

ومن اًـوامي ألدصى اـلخـَلة ابٔلزست واًيت جساضم ضف ٕاحنصاف ألظفال جنس اًخفىم ألزسي اطلي ًرتثة ؿَََ  

 وبٓدص ماذي وذَلي.ٕاهنَاز ؿاظفي، 

                                                           
1

 .46مسَة، اـلصحؽ اًساتق، ض : َلس ؾحس اًلاذز كوا

2
ن، كضاء ألحساج) ذزاسة ملازهة( اًعحـة ألوىل، ذاز اًخلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ألزذن،  ًة امحس ؾٍو  .66، ض6115: ًس

3
 .41، ض0555 ًحيان، : ؿًل َلس حـفص، إلحصام وس َاسة ماكحفخَ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، تريوث،
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_ إلهنَاز اًـاظفي: ٍىون هدِجة ظلَان اًواصل ومـامَخَ اًلاس َة، واًزناغ اصلامئ مؽ ألم، وضف مثي ُشا اًؼصف ًفلس 0

اًعفي اذليان واًصمحة وابًخايل ٕاُامتم اًواصلٍن، وًخـصط ٕلضعصاابث هفس َة جتـهل بٔنرث ؿسواهَة،
1

ومن مث ٍىون اًعفي ضف 

 حاةل دعص مـيوي. 

_ إلهنَاز اـلاذي: ٍمتثي تفلسان بٔحس اًواصلٍن بٔو لكهيٌل ثسخة اًوفات ٔبو اًسجن ٔبو اـلصط بٔو اًـجز اصلامئ، وميىن بٔن 6

 ٍىون بًٔضا ثسخة اًعالق واًلَاة حيصم اًعفي من اًصؿاًة. 

اطلي ًًضبٔ ضف _ إلهنَاز ارلَلي: ٍمتثي ضف وحوذ اًعفي ضف حو بٔزسي مٌحي، ٕاحنعت فَِ اًلمي ألذالكِة، فاذلسج 5

خَلى ذزوش إلميان ابؼل مٌش اًعفوةل، فس ميغل ظَةل بأيم اذلَات زوحا بٔكوى وٕاس خلامة بٔنرث، فِو  بٔحضان بٔزست مؤمٌة، ًو

ٍصى ػل ضف مجَؽ حالثَ
2

. 

ي ة اـلسزسة: متثي اـلسزسة افلمتؽ ارلازيج ألول اطلي ًعاذف اًعفي، ول ًلذرص ذوز اـلسزسة ؿىل ادلاهة اًخـَميي ت

ًخـساٍ ٕاىل ادلاهة اٍهتشًيب ٔلهنا كس حىون ؿامال مساؿسا ًإلحنصاف، فالٔس خار اطلي جيِي هفس َة اـلصاُق ومصاحي منٍو 

اًـلًل ًَجا ٕاىل ٕاُاهخَ ثض ىت اًعصق اكًخبٔهُة اـلخواظي ٕار ًعحح اًخَمَش ٍىٍص اـلسزسة، فـيسدش ًَجبٔ ٕاىل اًىشة 

اـلسزسة فَِجبٔ ٕاىل اًضازغ ًَخـصف ؿىل زفلاء اًسوء، مث تـس رعل ًحسٔب ضف واًخحاًي، بٔو نٌل ًسفـَ قلاوةل اًِصوة من 

ٕازحاكة ألؾٌلل اـلضاذت ٌَمجمتؽ
3

. 

ح: ألظسكاء: جيسضم اذلسج ضف جممتؽ اـلسزسة، فِو ًخبٔثص تبٔظسكادَ اـلٌلزَني هل ضف اًسن وادلًس، فِؤلء ٌضجـوهَ ؿىل 

خبٔثص اذلسج ذاظة ٕارا اكن ظسً لَ ٍىرٍب ضف اًسن ٔبو ابًلا فذهبٍص ؾيادض رسعَخَ وًـخلس بٔن اًسَوك اـليحصف، ًو

زذاذ ثبٔثص اذلسج نشعل ٕارا اكن اًعسًق اـليحصف من تني ألكازة، ٔبو ادلريان بٔوارلسم ٕار ٌسِي  إلحنصاف دساؿة، ٍو

4ؿَََ بٔن ٌس خلي مهنم اًسَوك اًس ئي ًلصتَ مهنم، وزلذَ اًـاًَة فهيم
. 

ون، ويه سالخ رو حسٍن، ٕار كس ذ: وسادي إلؿالم: وحمتثي ابًعح ف وافلالث واًسًامي واـلرسخ وإلراؿة واًخَفًز

5جساؿس ؿىل اوس َاق ألحساج ٕلزحاكة ادلصمية
. 

و ما ًـصف ابـلضازتة كري اـلعروؿة،  -6 اًـوامي إلكذعاذًة: ٕان اًؼصوف الاكذعاذًة كس بٔوخسث هوؿا من إلحنصاف ُو

تسون ثـَمي وؿؿل، وكس وظي هبم ألمص ٕاىل حس اًخـامي ضف اًسَؽ اـلميوؿة  حِر ميازسَ وس حة هحريت من اـلصاُلني

                                                           
1

 .012حؽ اًساتق، ض : َلس ؾحس اًلاذز كوا مسَة، اـلص 

2
 .062:  َلس ؾحس اًلاذز كوا مسَة، هفس اًساتق، ض 

3
 .15، ض0545، ٔبوث، 10: جمةل اًعرظة، اًـسذ 

4
 .61، مازش ، ض011: جمةل اـليرب، اـلِسي رضابن، ٕاحنصاف اًض حاة، اًـسذ 

5
 .06: حسن ادلوذساز، اـلصحؽ اًساتق، ض 
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ٕاس هتالوِا
1

، وُشا ثسخة اًحعاةل، فاـلالحغ تبٔن ادلصامئ حصثفؽ ضف ٔبوكاث اًحعاةل بٔنرث من ٔبايم اًـمي، واـلضلك فٕان 

ضف إلحنصاف هحريا، واًـمي اًىثري من اطلٍن ًلاذزون اـلسزسة مدىصا بٔظححوا تسون صلي، وابًخايل بٔظحح دعص سلوظِم 

 كري اـلالمئ وضبٔن اًحعاةل ضف نثري من ألحِان ضف حىوٍن سَوك اـليحصف. 

 اـلححر اًثاين: بًَٓاث ٕاؿاذت ٕاذماح ألحساج ادلاحنني

وٕاؿاذت ٕاذماهجم ضف اًوسط الاحامتؾي،  مٕان اًِسف ألسايس ٌَمـامةل ادلزادَة ًٔلحساج ادلاحنني ٍوكن ضف ٕاظالهح    

واؿس ذاظة ختخَف ؾن ثغل اـلعحلة ؿىل افلصمني اًحاًلني، ٕار ًـس اذلسج ادلاحن معيوغ ل موًوذ وُو حضَة بٔنرث ويه ك

مٌَ جمصم ، وضف ُشا افلال بٔظحح من اًثاتت ؿَمَا بٔن وسادي اًـيف واًخـشًة واًلسوت ل فادست ًِا ضف مسبةٔل مـادلة 

س من حسهتا، ذما ٔبذى  ٕاىل ٕاجياذ هعوض جعرًـَة بٔو جعرًـاث ذاظة، ورعل تياء ؿىل س َاسة ٕاحنصاف ألحساج، وٕامنا حًز

 ٕاحامتؾَة كاٍهتا ثوفري اًصؿاًة واسلاًة ٌَحسج، وس َاسة ؾلاتَة كاٍهتا ثلومي إلؾوخاح اطلي بٔظاة ُشا اذلسج.

 ٕاُامتم اـلعرغ ادلزائصي ابٔلحساج ادلاحنني:  اـلعَة ألول:

هتا ؿىل ٕاحصاءاث مذالمئة مؽ ُسف ٕاظالخ وهتشًة ألحساج، ذالفا ـلا ُو جنس مـؼم ذول اًـاؾل ثيط ضف جعرًـا   

و اـلهنج اـلـمتس من كدي اـلعرغ ادلزائصي، حِر هط ضف  ملصز ٌَحاًلني لس امي ضف حمال اـلخاتـة واًخحلِق واقلاهكة ، ُو

ث ادلزادَة واـلـسل واـلمتم، ، اـلخضمن كاهون إلحصاءا0522ًوهَو  14اـلؤزد ضف  011_ 22اًىذاة اًثاًر من ألمص 

مٌَ 151ٕاىل  116ؿىل كواؿس ذاظة ابفلصمني ألحساج من اـلاذت 
2

. 

نٌل بٔن اـلعرغ ادلزائصي مزي تني اـلصانز اكلععة ٕلس خلدال ألحساج ادلاحنني ؾن ثغل اـلـست ًٔلحساج اطلٍن ضم ضف     

ة مب صانز ٕاؿاذت حصتَة وٕاذماح ألحساج، ونشا ألحٌحة دعص مـيوي، جفـي اطلٍن ظسزث ضف حلِم ؾلوابث ساًحة ٌَحًص

، نٌل دعط اـلصانز اًخرععَة ٕلؿاذت اًرتتَة 11|11ارلاظة ابـلؤسساث اًـلاتَة، اـليعوض ؿَهيا ضف كاهون اًسجون زرف 

زادَة من كاهون إلحصاءاث ادل 111ًٔلحساج اطلٍن ظسزث ضف حلِم ثساتري اسلاًة واٍهتشًة اـليعوض ؿَهيا ضف اـلاذت 

، اـلخضمن ٕاحساج اـلؤسساث واـلعاحل اـللكفة حبٌلًة اًعفوةل واـلصاُلة، وبٔظص معرؾيا لك ُشا مضن 31/21ظحلا ًٔلمص 

 هعوض كاهوهَة تسءا من ًوم ٕاًساؿَ ٕاىل كاًة دصوخَ.

 

 

 

                                                           
1

 .013: حسن ادلوذساز، اـلصحؽ اًساتق، ض

2
 Juan Claude soyer, droit pénal et procedure penale. .LG.D.J.15Eeme.SD ;p 418 
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 اًفصغ ألول: إلًساغ ضف اـلؤسساث ارلاظة ابٔلحساج.

ساج ٕاىل هوؿني مهنا ما ُو اتتؽ ًوسازت اًـسل هكصانز ٕاؿاذت اًرتتَة و ٕاذماح ثيلسم اـلصانز اكلععة ًصؿاًة ألح        

و اطلي هيم ذزاسدٌا، ومهنا ما ُو اتتؽ ًوسازت اًـمي  ألحساج، ونشا ألحٌحة ارلاظة هبم ضف اـلؤسساث اًـلاتَة ُو

فة حبٌلًة اًعفوةل واـلصاُلةاـلخـَق إبحساج اـلؤسساث واـلعاحل اـللك 31/21واسلاًة الاحامتؾَة ظحلا ًٔلمص زرف
1

. 

 ٔبول: مصانز ٕاؿاذت حصتَة وٕاذماح ألحساج ادلاحنني        

من كاهون ثيؼمي اًسجون وٕاؿاذت إلذماح إلحامتؾي ٌَمححوسني ٕاىل ُشا اًعيف من  002و 64بٔصازث اـلاذثني        

عيف مؤسساث ومصانز مذرععة ًٔلحساج، مٌَ ؿىل بٔهَ ث  64اـلصانز اكلععة ًٔلحساج ادلاحنني، حِر هعت اـلاذت 

 س ية اقلحوسني مؤكذا واقلىوم ؿَهيم هنادَا تـلوتة ساًحة رمٌل حىن مسهتا. 04ٕلس خلدال ألحساج اطلٍن ثلي بٔؾٌلزضم ؾن 

مٌَ بًٔضا ؿىل بٔهَ:"ًمت حصثُة و ثوسًؽ ألحساج اقلحوسني ذاذي مصانز حصتَة و ٕاذماح  002وهعت اـلاذت         

ج، حسة س هنم ووضـَهتم ادلزادَة، و خيضـون ًفرتت مالحؼة وثوحَِ ومذاتـةألحسا
2

شٍ اـلصانز يه مؤسساث  ، ُو

ة اًـامة ٕلذازت اًسجون، وحمتثي رممهتا ألساس َة ضف ٕاؿاذت حصتَة ألحساج  ا اـلسًٍص معومِة اتتـة ًوسازت اًـسل وجسرُي

ثـَامي و حىوًيا رميَا، ابٕلضافة ٕاىل ألوضعة اًثلافِة واًصايضَة  وٕاذماهجم ابفلمتؽ، ورعل إبؾعاهئم حسة مس خواضم اًثلاضف

واًرتفهيَة، وثمت ُشٍ اـلِمة تواسعة موػفي اًسجون واطلٍن ٌسِصون ٕاضافة ٕاىل رعل ؿىل مذاتـة ثعوٍص سَوك ُؤلء 

، ُشا ألذري اطلي خيخاز تسوزٍ من تني اـلوػفني اـلؤَُني  اطلٍن ًوًون ٕاُامتما ألحساج ابـلصانز، حتت ٕارشاف مسٍٍص

 .11/11من كاهون 065ثضؤون ألحساج حسة اـلاذت 

وحتسج ؿىل مس خوى ُشٍ اـلصانز دلية ٌَخبٔذًة ٍصبٔسِا مسٍص اـلصنز، واـلضلكة من زدُس معَحة الاحذحاش             

 .11/11من كاهون زرف  066وخمخط ضف ؿؿل اًيفس ومساؿست احامتؾَة ومصيب ظحلا ٌٌَلذت 

ة اًـامة ٌَسجون بٔو مَحلني من وسازت اًعحة، ورعل            نٌل ًوخس ٔبظحاء وبٔدعادَون هفساهَون اتتـني ٌَمسًٍص

، ومٌوظ هبم حفط ألحساج مبجصذ 15/11/0545مبوحة إلثفاكِة اـلربمة تني وسازيت اًعحة واًـسل، اـلؤزذة ضف 

اذلاةل اًعحَة هلموظوهلم ٕاىل اـلصنز، وٍىون رعل تعفة ذوزًة، واًِسف ُو مذاتـة 
3

، و حمتثي بٔضم ُشٍ اـلصانز  ضف الئت  

: 

                                                           
1

ست اًصمسَة، اًـؼسذ 0531سخمترب 62اـلؤزد ضف 31/21ألمص : ، اًعؼاذزت 40، اـلخضمن ٕاحسا ج اـلؤسساث واـلعاحل اـللكفة حبٌلًة اًعفوةل واـلصاُلة، ادلًص

 .0531ٔبنخوجص  01تخازخ 

2
، اـلخضمن كاهون ثيؼمي اًسجون و ٕاؿاذت إلذمؼاح الاحامتؾؼي ٌَمححوسؼني، 06/16/6111اـلؤزد ضف  11_11ٔبؿالٍ، من اًلاهون زرف  002و  64:اـلواذ 

ست اًصمسَة، اًـسذ   .6111فِفصي 05، اًعاذزت تخازخ 06ادلًص

3
ختصح ًيَي ٕاخاست اـلـِس اًوظين ٌَلضاء، اـلسزسة اًـََا  ؿاليل توساين، ذوز اًلضاء ضف ثلومي حٌوخ ألحساج وحٌلٍهتم ضف اًدعرًؽ ادلزائصي، مشهصت: 

 .60، ض6111- 0555ٌَلضاء، اصلفـة اًـارشت، 
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صان، ُشا ألذري بٔوضبٔ كدي  - ، وؾصف مٌش رعل 0531مصنز ٕاؿاذت حصتَة وٕاذماح ألحساج اطلهوز تلسًي مبجَس كضاء ُو

ة ًص ؿست ثـسًالث وثلَرياث حُو
1

. 

 ضاء ادلزائص. مصنز ٕاؿاذت حصتَة و ٕاذماح ألحساج تياث ابٔلتَاز)صاظوانف(، جمَس ك -

 مصنز ٕاؿاذت حصتَة و ٕاذماح ألحساج رهوز تخجَحني، جمَس كضاء تومصذاش. -

 مصنز ٕاؿاذت حصتَة وٕاذماح ألحساج اطلهوز ثسعَف، جمَس كضاء سعَف. -

من  55ووضري ٕاىل بٔن ُشٍ اـلصانز ختضؽ ًصكاتة كايض ألحساج تعفة ذوزًة مصت واحست ضف اًضِصؿىل ألكي ظحلا ٌٌَلذت 

 .11/11لاهون زرف اً

ومبا بٔن ُشٍ اـلصانز اًساًفة اطلهص اتتـة ًوسازت اًـسل، ٕازثبًٔيا إلصازت وًو إبجياس ٕاىل ألحٌحة ارلاظة ابٔلحساج  

شٍ ألحٌحة ل 11/11من كاهون  65ابـلؤسساث اًـلاتَة واًيت تسوزُا اتتـة ًوسازت اًـسل، واًيت هعت ؿَهيا اـلاذت  ، ُو

ول ميىن تبًٔة حال  ،س ية، وحىون ٔبحٌحهتم تـَست ؾن اًفئاث اًحاًلة 05ٍن ثلي بٔؾٌلزضم ؾن حيخس هبا ألحساج اطل

 ٕاًخلاءضم مؽ اًحاًلني.

 اثهَا: اـلصانز اـلخرععة ٕلؿاذت اًرتتَة :

، اـلخضمن ٕاحساج اـلؤسساث واـلعاحل اـللكفة حبٌلًة اًعفوةل واـلصاُلة 31/21ويه مٌعوض ؿَهيا ضف ألمص زرف       

يه مؤسساث معومِة راث ظاتؽ ٕاذازي ورسعَة مـيوًة وٕاس خلالل مايل، ويه خمععة ٕلًواء ألحساج اطلٍن ؾل ٍوكَوا و

من ق.ٕا.ح  111اًامثين ؾعر من معصضم تلعس ٕاؿاذت حصتُهتم، واكهوا موضوغ بٔحس اًخساتري اـليعوض ؿَهيا ضف اـلاذت 

 من ألمص اـلشهوز بٔؿالٍ. 14 إبس خثٌاء ألحساج اـلخزَفني تسهَا وؾلََا حسة اـلاذت

، اـلخضمن ٕاوضاء مصانز مذرععة ضف 10/06/0543اـلؤزد ضف  620-43وجتسز تيا إلصازت ٕاىل اـلصسوم زرف   

ٕاؿاذت اًرتتَة وثـسًي كوامئ اـلصانز اـلخرععة حبٌلًة اًعفوةل واـلصاُلة، واطلي ًـس اـلصحؽ ألسايس واصلًَي اًلمي ضف ثوحَِ 

س امي ٕاحاظهتم ؿٌَل تبٔماهن ثواخسُا ؿىل اـلس خوى اًوظين، وضف ُشا اًضبٔن بٔصازث اـلاذت ألوىل مٌَ ٕاىل كضات ألحساج، ل

 ولايث ًلؽ فهيا ُشا اًيوغ من اـلصانز ويه :اًضَف، بٔم اًحواطف، ثَازث، حِجي، سىِىست .

ًساتق ورعل ابس خحساج مصانز بٔدصى ا 620-43نٌل مت ٕامتام كامئة مصانز ٕاؿاذت اًرتتَة اـلضاز ٕاٍهيا ضف اـلصسوم زرف   

ًوًَو  05اـلؤزد ضف  16-11ضف لك من سىِىست، ثسىصت، مترناست، سوق بُٔصاش، مبوحة اـلصسوم اًخيفِشي زرف 

6111. 

                                                           
1
 Bettahar touati .organizatoin et ayatemes penitentisires rn driot algier . office national der travoux 

educatifs.2004.p216.                                                                                                                                                        
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وابًصمغ من بٔن اـلعرغ حسذ ٕادذعاض اـلصانز اًخرععَة، واـلمتثي ضف ٕاس خلدال ألحساج ادلاحنني فلط ظحلا   

ٕال بٔهَ ضف اًواكؽ اـلَساين ؾىس رعل متاما، ٕار بٔظححت جس خلدي بًٔضا ألحساج اطلٍن ضم ضف  ،21-31من ألمص  14ٌٌَلذت 

دعص ذما ذفؽ ابًوسازت اًوظَة ٕاىل ٕاؾامتذُا مـَاز اًسن حبَر بٔظححت اـلصانز اًخرععَة ٕلؿاذت اًرتتَة ختخط إبس خلدال 

ضف دعص مـيويس ية سواء اكهوا خاحنني بٔو  04و  01ألحساج اطلٍن ًرتاوخ س هنم تني 
1

. 

 ضف كاهون ثيؼمي اًسجون اًيعوض اًلاهوهَة اـليؼمة ًفئة ألحساج ادلاحننياًفصغ اًثاين: 

ضف اًحاة ارلامس مٌَ، من اـلواذ  11/11ؿاجل اـلعرغ موضوغ ألحساج اقلحوسني ضف كاهون ثيؼمي اًسجون زرف     

 ، ملسٌل ُشا اًحاة ٕاىل كسمني:  064ٕاىل  002

ول مٌَ ًخحسج ؾن ألهؼمة ارلاظة ابٔلحساج، واًثاين ثعصق ٕاىل ثبٔظري وضاظاث ٕاؿاذت حصتَة ألحساج اًفعي الٔ      

 وٕاذماهجم إلحامتؾي.

 بٔول: ألهؼمة ارلاظة إبحذحاش ألحساج:

سعص اـلعرغ ادلزائصي ضف اًفعي ألول من اًحاة ارلامس من كاهون ثيؼمي اًسجون وٕاؿاذت الاذماح الاحامتؾي     

 حوسني اًلواهني ارلاظة ابحذحاش ألحساج ادلاحنني، حِر:ٌَمح 

ًمت حصثُة وثوسًؽ ألحساج اقلحوسني ذاذي مصانز ٕاؿاذت اًرتتَة وٕاذماح ألحساج، حسة خًسِم وس هنم  -10

ووضـَهتم ادلزادَة، وخيضـون ًفرتت مالحؼة وثوحَِ ومذاتـة
2

. 

ٔلس حاة حصَة ٔبو وكادَة ؾزل اذلسج ضف ماكن مالمئًعحق ؿىل ألحساج اًيؼام ازلاؾي، كري بٔهَ ميىن  -16
3

. 

ًـامي اذلسج ذالل ثواخسٍ ابـلصنز، بٔو ادلياخ اكلعط ًٔلحساج ابـلؤسسة اًـلاتَة مـامةل حصاؾى فهيا ملذضَاث  -15

4س يَ ورسعَخَ مبا ًعون هصامذَ، وحيلق هل زؿاًة اكمةل
. 

  من: -ؿىل وخَ ارلعوض –وٌس خفِس اذلسج اقلحوش        

وحدة كشادَة مذواسهة واكفِة ٍمنوٍ ادلسسي واًـلًل -بٔ 
1

 ًحاش مٌاسة. -.   ة

                                                           
1

 .50: ؿاليل توساين، اـلصحؽ اًساتق، ض

.11/11، كاهون زرف  002: اـلاذت 
2
 

.11/11، كاهون زرف  003: اـلاذت 
3
 

.11/11، كاهون زرف  005: اـلاذت 
4
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 فسحة ضف اًِواء اًعَق ًومِا. -زؿاًة حصَة وحفوض ظحَة مس متصت.     ذ   - ح

َ من ذون فاظي.  و -ه  ٕاس خـٌلل وسادي الثعال ؾن تـس حتت زكاتة إلذازت. -حماذزة سائًص

معي مالمئ تلصط زفؽ مس خواٍ اصلزايس بٔو اـلِين ما ؾل ًخـازط رعل مؽ معَحة ميىن بٔن ٌس يس ٕاىل اذلسج اقلحوش  -11

اذلسج
2

. 

3مييؽ اذلسج من ٕازثساء اًحشةل اًـلاتَة -11
. 

4مييؽ مٌـا ابات ؿىل ألحساج رشاء اًخحف وٕاس خـٌلهل -12
. 

5ٌس خفِس اذلسج من كري ثلَِس من ذسماث اـلىذحة -13
. 

 خـصط ًِا اذلسجاثهَا: اًـلوابث اًخبٔذًخِة اًيت ً 

سعص اـلعرغ ادلزائصي اًـلوابث اـلياس حة ًسن اذلسج واًيت ًخـصط ًِا حبنك كِامَ مبزاًفاث بٔزياء ثواخسٍ مبصنز       

زؿاًة ألحساج بٔو اـلاكن اكلعط هل ابـلؤسسة اًـلاتَة، فلس هط ثيؼمي اًسجون ؿىل ثـصط اذلسج اطلي خياًف كواؿس 

 بٔحس اًخساتري اًخبٔذًخِة اًخاًَةإلهضحاظ وألمن واًيؼافة ٕاىل
6

 : 

 اًخوتَخ. -16إلهشاز.           -10

 اذلصمان اـلؤكت من تـغ اًخساتري اًرتفهيَة. -15

ًوما 11اـليؽ اـلؤكت من اًخرصف ضف مىس حَ اـلايل، وـلست ل ثخجاوس  -11
7

. 

                                                                                                                                                                                     

، اًيؼام اصلاذًل ٌَمؤسساث اًـلاتَة.54: اـلاذت 
1
 

من اًيؼام اصلاذًل ٌَمؤسساث اًـلاتَة. 011، واـلاذت 11/11،  كاهون زرف 061: اـلاذت 
2
 

، اًيؼام اصلاذًل ٌَمؤسساث ااًـلاتَة.055: اـلاذت 
3
 

اًـلاتَة.، اًيؼام اصلاذًل ٌَمؤسساث 13: اـلاذت 
4
 

، اًيؼام اصلاذًل ٌَمؤسساث اًـلاتَة.054: اـلاذت 
5
 

.11/11، كاهون 060: اـلاذت 
6
 

، اًيؼام اصلاذًل ٌَمؤسساث اًـلاتَة.021: اـلاذت 
7
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ول واًثاين، ول ًلصز اًخسترٍين اًثاًر واًصاتؽ ٕال وًلصز مسٍص اـلصنز بٔو اـلؤسسة اًـلاتَة حسة اذلاةل، اًخسترٍين الٔ       

 -ضف مجَؽ اذلالث –من اًلاهون هفسَ، نٌل جية ؿىل اـلسٍص  066تـس بٔذش زبٔي دلية اًخبٔذًة اـليعوض ؿَهيا ضف اـلاذت 

 اقلحوش.جلك اًخساتري اـلخزشت ضس اذلسج  11/11من كاهون  062ٕادعاز دلية ٕاؿاذت اًرتتَة اـليعوض ؿَهيا ضف اـلاذت 

نٌل جتسز تيا إلصازت ٕاىل بٔهَ وزذ ضف اًيؼام اصلاذًل ـلصانز ٕاؿاذت ثبَُٔي ألحساج " حصمان اذلسج اكلاًف من     

ون ٔبو تـغ ألوضعة اًرتفهيَة" 1مضاُست اًخَفًز
. 

 اًفصغ اًثاًر: وضاظاث ٕاؿاذت اًرتتَة وإلذماح إلحامتؾي ًٔلحساج اقلحوسني: 

اذت إلذماح واًخبَُٔي ل تس ؿىل موػفي اًسجون اًخىفي جاكفة ٕاوضلالث اـلساخني وحٌلٍهتم تسهَا وًدسَِي معََة ٕاؿ     

 وهفس َا، ماذاي ومـيواي ل س امي فئة ألحساج مهنم حىت ل ثخبٔثص هفسُهتا ثس َىوًوحِة اًحُئة اـللَلة وٕافصاساهتا اكلخَفة.

اذًل ـلصانز ٕاؿاذت ثبَُٔي ألحساج ٕاىل ثيؼمي ذزوش اًخـَمي اًـام اًخـَمي اًـام واًخىوٍن اـلِين: بٔصاز اًيؼام اصل -بٔول

ذاذي اـلصانز وفلا ًربامج وسازت اًرتتَة اًوظيَة نٌل هط ؿىل بٔن ختخمت اًس ية اصلزاس َة إبمذحاانث ًإلًخحاق مبس خوايث 

بٔؿىل
2

يؼم اًخـَمي اًـام ؿىل ؿست مس خوايث ذزاس َة مهنا:  ، ًو

 اًخـَمي إلتخسايئ.  ح اًخـَمي اـلخوسط. بٔ مس خوى حمو ألمِة.  ة مس خوى

ق اـلصاسةل، ٔبو تدسجَهل ضف      ٔبما ابًًس حة ٌَمس خوايث ألؿىل من رعل فميىن ٌَحسج مزاوةل ذزاس خَ سواء ؾن ظًص

ٕاحسى اًثاهوايث اًلًصحة من اـلصنز تـس موافلة دلية ٕاؿاذت اًرتتَة
3

. 

خَلى ألحساج حىوًيا رميَا ًدٌاسة مؽ ٕاماكه       َاهتم وزقحاهتم، نٌل جية بٔن ًامتىش اًخىوٍن مؽ ٕاماكهَاث جضلَي ًو

اذلسج تـس إلفصاح ؾيَ
4

، وٍلكي جناخ اذلسج حبعوهل ؿىل صِاذت ثوحض مس خواٍ اصلزايس بٔو اـلِين، ول جيوس تبٔي حال 

و ٌضري تبٔهَ من ألحوال بٔن ًؼِص ؿىل اًضِاذاث اـلخحعي ؿَهيا من ظصف ألحساج اًوضـَة ادلزادَة بٔو ما ًفِس بٔ 

حعي ؿَهيا ابـلصنز ٔبو اـلؤسسة اًـلاتَة
5

. 

 اثهَا: اـلساؿست إلحامتؾَة واصلًًِة: 

                                                           

.0553حوان 15،  اـلؤزد ضف 01اًيؼام اصلاذًل ـلصانز ٕاؿاذت ثبَُٔي ألحساج ، اًلصازاًوسازي زرف  012: اـلاذت 
1
 

.0553حوان15،  اـلؤزد ضف 01يؼام اصلاذًل ـلصانز ٕاؿاذت ثبَُٔي ألحساج ، اًلصازاًوساٍزصرف اً ، 61: اـلاذت 
2
 

اًيؼام اصلاذًل ـلصانز ٕاؿاذت ثبَُٔي ألحساج .، 61: اـلاذت 
3
 

، هفس اًلصاز.62: اـلاذت 
4
 

، هفس اًلصاز.51: اـلاذت 
5
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حساج بٔو ابـلاكن ؾل هيمي اـلعرغ ادلزائصي ادلاهة إلحامتؾي واًخىوٍن اًصويح ٌَعفي اـلوذغ مبصانز ٕاؿاذت ثبَُٔي الٔ      

اكلعط هلم مبؤسساث ٕاؿاذت اًرتتَة، حِر بٔس يس ٕاىل اـلساؿست إلحامتؾَة رممة اًسِص ؿىل ٕاؿاذت اًصواتط اًـادََة 

ا تني اذلسج وبٔزسثَ ٕاضافة ٕاىل مساطمهتا ضف حي اـلضالك إلحامتؾَة اًيت ميىن بٔن ثـرتط ألحساج ٔبو ؿادالهتم وثوفرُي
1

. 

 اـلصنز ذزوسا ضف اًوؾغ وإلزصاذ اصلًين وفق إلثفاكِة اـلربمة تني وسازت اًـسل ووسازت نٌل ًخَلى ألحساج ضف     

اًضؤون اصلًًِة
2

. 

 اثًثا: جمال اًرتفَِ وإلؿالم: حِر 

حتسج ضف لك مصنز مىذحة ٌَمعاًـة ثضؽ حتت ثرصف ألحساج نخة وحصفا حصتوًة، وٌس خفِس اذلسج من ذسماث  -0

اـلىذحة تلري ثلَِس
3

. 

وهَة ضف لك ًوم. -6  نٌل ميىن اذلسج من سٌلغ اًحر إلراؾي ومضاُست اًربامج اًخََفًز

4ثيؼم ؿىل مس خوى اـلصنز وضاظاث زلافِة، حصفهيَة وزايضَة ثامتىش وإلس خـساذاث اًفىًصة واًحسهَة ًٔلحساج -5
حتت 

 ٕارشاف موػفي اًسجون.

زاتـا: جمال اـلاكفئاث واًدضجَـاث:
5

 

ٕاؿاذت حصتَة وٕاذماح ألحساج ٔبو مسٍص اـلؤسسة اًـلاتَة بٔن مييح ٌَحسج بٔزياء فعي اًعَف ٕاخاست جيوس ـلسٍص مصنز  -0

 ( ًوما، ًلضهيا ؾيس ؿادَخَ ٔبو إبحسى اكلاميث اًعَفِة، ٔبو مصانز اًرتفَِ، مؽ ٕادعاز دلية ٕاؿاذت اًرتتَة .51ـلست زالزون)

حوش حسن اًسريت واًسَوك ؾعال ٕاس خثٌادَة مبياس حة ألؾَاذ نٌل ميىن ـلسٍص اـلصنز بٔو اـلؤسسة بًٔضا مٌح اذلسج اقل  -6

اًوظيَة واصلًًِة ًلضاهئا مؽ ؿادَخَ، كري بٔهَ ل ميىن ضف مجَؽ ألحوال بٔن ًخجاوس ٍلوغ اًـعي إلس خثٌادَة ؾعرت بأيم ضف 

 ( بٔصِص.15لك زالج)

ك حمتثي ضفنٌل بٔنس اـلعرغ ادلزائصي ؿىل جضجَـاث متيح ٌَحسج حسن اًسريت واًسَو  -5
6

 : 

 اٍهتاين مؽ جسجََِا ضف اـلَف اًضريص ٌَحسج. -أ

                                                           

، هفس اًلصاز.005: اـلاذت 
1
 

، هفس اًلصاز.064: اـلاذت 
2
 

، هفس اًلصاز.065اذت : اـل
3
 

، هفس اًلصاز.061: اـلاذت 
4
 

.11/11، كاهون 061: اـلاذت 
5
 

،اًيؼام اصلاذًل ٌَمؤسساث اًـلاتَة.015: اـلاذت 
6
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 اًزايزاث اًـادََة إلضافِة ومتسًسُا. -ة

 رشاء ٕاضاضف من حمي اًحَؽ.  - ح

ة اًيعفِة، ونشا من إلفصاح اـلعروظ ظحلا ًٔلوضاغ        نٌل ميىن ٌَحسج اقلحوش بٔن ٌس خفِس من هؼام اذلًص

 ن.اـليعوض ؿَهيا ضف كاهون ثيؼمي اًسجو

 

 ظصق اًخىفي واًخـامي مؽ ألحساج ادلاحنني اـلعَة اًثاين: 

ق هتشًحَ بٔو ؿالخَ ابؾخحاز بٔن       ًـخرب اًخيفِش اًـلايب ًٔلحساج اطلي ُو ثبَُٔي وحصتَة اذلسج اقلىوم ؿَََ ؾن ظًص

ـاًري اكلاًفة ٌَمجمتؽ وٕاحالل بٔساًَة اـلـامةل اًـلاتَة، وبٔساًَة اًخىفي ابذلسج يه ٕاساةل اًلمي الاحامتؾَة اًفاسست واـل

بٔدصى حمَِا ذما ختَق صلى ألحساج ٕازاذت اـلضازنة ضف اذلَات إلحامتؾَة اًـاذًة، ألمص اطلي ميىهنم من إلسدامثز ضف 

 ٕاتساؿاهتم وكسزاهتم وٕاماكانهتم ًدسَِي ٕاذماهجم ضف جممتـِم ألظًل. 

 ي ؿست ثلٌَاث وملازابث حمتثي ضف:ٌضماًفصغ ألول: اًخىفي اًيفيس ابلٔحساج ادلاحنني: و 

 بٔول: اًخلٌَاث اـلـمتست:

ثلٌَة اًخـممي: ثخجَ ُشٍ اًخلٌَة ٕاىل حـي ادلاحن ًسزك بٔهَ ًُس اـلس ئول اًوحِس ؾن واكـَ، وبٔهَ ل ًـُش ضف ُشا  -0

 اًواكؽ اـلًلء ابـلضالكث تعفة فصذًة، تي ٕان واكـَ كامس مضرتك تني اًـسًس من اـلواظيني.

ة إلكٌاغ: حمتثي ضف ذفؽ ادلاحن ٕاىل جتاوس ألفاكز ارلاظئة، وٕاكٌاؿَ تبٔهَ كاذز ؿىل جتاوس مضلكخَ إبس خلالل كسزاثَ،  ثلٌَ -6

 ومبساؿست ذمن ضم حوهل من موػفي اًسجون.

ثلٌَة اًيعح: ًلسم موػفوا اًسجون تـغ اًيعاحئ اـلوضوؾَة اًيت جساؿس اذلسج ادلاحن ؿىل ارلصوح من ادلِي  -5

و ما سُساؿسٍ تشعل من جتاوس اًوضـَة اـلضلكة.ًحـغ ا  ذللادق، وحصثلي ثسَونَ حنو ألفضي ُو

 اثهَا: اـللازابث اـلـمتست: 

ا بٔسَوة ثسذي، ٌس خزسم ألزست وجٌلؿة  -0 فِا ابؾخحاُز اـللازتة ألزسًة: يه ملازتة ختعَعَة كعريت ألمس، ميىن ثـًص

يؼص ؿىل ٔبؾضاء ُشٍ  ازلاؿة بٔؾضاء ًؤًفون وسلا مذاكمال هل هَاهَ اطلايت، ويه ثؤمن تبٔن ؿالحِة ًفادست اًفصذ، ًو

اـلضالكث وإلضعصاابث اًيت ثـرتط اًفصذ وثربس من ذالل سَونَ ًُس ٕال حصمجة ؾن اًرصاؿاث وإلضعصاابث اكلخَفة 

ما ميزي ُشٍ اـللازتة ُو ؿسم واـلوحوذت ذاذي اًًسق ألزسي، وتشعل فان ادلاحن ًُس اًفصذ وٕامنا ارلََة ألزسًة تبهٔكَِا، و 

ثياوًِا ٌَحسج ظاحة اـلضلكة تعفة مٌفصذت ومٌـزةل ؾن ألزست، نٌل بٔهَ ل ًلؽ ٕاؾامتذ ألزست ـلساؿست اًفصذ اـلـين 

ابـلضلكة حفسة، وًىن ًـالح الاضعصاابث ذاذي ألزست ومساؿسهتا نًسق مذاكمي، كاذز ؿىل بٔذاء وػادفِا ؿىل 
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صنز إلُامتم واًـالح، واًفصذ ظاحة اـلضلكة ًُس ٕال ؾصضا من بٔؾصاط ألزست اًيت ثـاين بٔحسن وخَ، فألزست يه م

ومن اًـوامي اًصدُس َة اًيت ثفذح اًسخِي دليوخ ألحساج اًحُت اـلخساؾي ٕاحامتؾَا وٍىفي بٔن  ُشٍ إلضعصاابث اكلخَفة

ياء بٔو اًحياث حىت ٌس متص تسوزٍ ضف إلحنصاف ٌضة اًعلري ضف زحاة ٕاحنصاف اًواصلٍن بٔو بٔحسٌُل، بٔو ٕاحنصاف بٔنرب ألت 

وًعحح ٕازحاكة ادلصمية ابًًس حة هل بٔمص مسدساكا وملدول
1

. 

اـللازتة اًدضرَعَة: يه بٔول ملازتة ضف اًخسذي إلفصاذي، وٕاّن ما ميزي ُشٍ اـللازتة ُو اًححر ؾن اًصواسة اًلامئة  -6

 ل وؾََ. ضف مساز حِات اًفصذ، وذزاسة اًـلس اًيت مثَت وؾََ و

وحمتثي دعوظَاث اـللازتة اًدضرَعَة ضف ألذش تـني إلؾخحاز ادلاهة اًيفيس وإلحامتؾي اطلي حتمهل لك حاةل،      

 ٕاؾعاء بٔطمَة ؿاًَة ٌَدضرَط اـلزذوح واًرتنزي ؿىل اـلالحؼة وفِم اـلضلكة واًيؼص ؿىل ادلاحن مضن واكـَ ارلعويص. 

، وُشا اًخلَري ًمت تبًَٓخني، ٕاما ابًخـٍزز: مبـىن ذمع اـلثرياث ملازتة ثـسًي اًسَوك: وهتمت تخ -5 ـسًي سَوك ادلاحن وثلَرٍي

اًيت ثؤذي ٕاىل رعل اًسَوك، بٔو ابٕلظفاء: مبـىن ٕاتـاذ اـلثرياث اًيت ثؤذي ؿىل رعل اًسَوك، وجساؿس ُشٍ اـللازتة 

ث كري اًسوًة)اًضـوز ابًيلط مثال( وثـؿل اذلسج ؿىل ثـسًي مفِومَ ؾن راثَ، نٌل بٔهنا جساؿس ؿىل ثلَري إلهفـال

 ؿاذاث سَوهَة خسًست، وؿىل إلتخـاذ ؾن اًـاذاث كري اـلصقوتة. 

 اًفصغ اًثاين: اًخلٌَاث اـلـمتست ٔبزياء اًخىفي ابٔلحساج :

ُشٍ ثلٌَة إلظلاء اًًض َط: ٕان ٕاذزاك حاخاث اًعفي اذللِلِة ًخوكف ؿىل ٕاسدِـاة ثلٌَاث اذلواز مـَ وثحَف  -بٔول

اًخلٌَاث بٔكىص مساُا لكٌل امذغل اـلخسذي اًلسزت ؿىل إلهعاث ٔبو ما ٌسمََ تـضِم " فن إلهعاث". و ٍىون ُشا 

إلهعاث را خسوى حِر ًلؽ حصنزٍي ؿىل: اـلسىوث ؾيَ ضف ألكوال )ثرصحياث اًعفي(، ومواظن ثفاؿي اًعفي ضف 

 كة ثرصحياث اًعفي من ضحاتُهتا.جمصى اقلاذاثث مؽ اـلخسذَني اـللكفني ابًخـِس، ونشا ذ

اـللاتةل اًفصذًة: يه ملاتةل رميَة حىون وخَ ًوخَ تني اًعفي اذلسج وألدعايئ اًيفيس، ٕار ًمت ذالًِا ثحاذل  -اثهَا

 اـلـَوماث واـلضالك ثضلك ٌسمح تسزاسة اًوضـَة وجضرَعِا. 

ؾحازت ؾن ًلاء ًمت تني ألدعايئ اًيفيس، واذلسج اثًثا: ٕاذزاح ؿادةل اذلسج اـليحصف وعصف فـال ٕلؿاذت ثبَُٔهل: ويه 

اـليحصف ضف تَئذَ ألظََة، فِيي جسمح تشعل ًٔلدعايئ اًيفيس بٔن ًخـصف مدارشت ؿىل ػصوف ومنط ؿُش اـليحصف 

و ما سُساؿس ؿىل زمس ارلعة اًـالحِة هل.   ذاذي وسعَ، وهَفِة ثرصفَ وثفاؿهل ضف ٕاظاز حمَعَ اًعحَـي، ُو

                                                           
1

 .00: حسن ادلوذساز، اـلصحؽ اًساتق، ض 
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 ثلوًة زاتعخَ ألزسًة: ورعل جمتىِيَ من اًزايزت مصثني ؿىل ألكيزاتـا: اًـمي ؿىل
1

 بٔس حوؾَا.

ذامسا: اـلالحؼة: ثـخرب اـلالحؼة بٔسَوة ؿَمي متىن موػفي اًسجون من اًخـصف ؿىل ٍلوؿة حلادق اًيت ل ميىن 

 ٕاذزاوِا من ذالل اًخواظي اٌَفؼي مؽ اذلسج ادلاحن.

 ارلامتـة

وخ ألحساج جنس بٔهنا ثـخرب من بٔنرث اًلضااي صائىة ارلعوزت، حِر بٔن اذلسج من ذالل ذزاس يا ًؼاُصت حٌ 

ًـخرب خاحنا لكٌل دصح ؾن ؿاذاث جممتـَ ومتصذ ؿىل اًلاهون ورعل ثسخة ؾوامي ثسفـَ ٕاىل ادليوخ، ، طلا ل ًًدلي اًيؼص 

يت بٔذث ٕاًََ، ٕارن ل تس من اختار ٕاىل اًفـي إلحصاسم اطلي ٕاكرتفَ اذلسج من ذالل ظحَـخَ وٕامنا من ذالل اًـوامي اً

 اًخساتري اـلياس حة ـلـادلة ُشٍ ألس حاة.

وذلي مضلكة حٌوخ اذلسج جية اًرتنزي ؿىل ادلاهة اًخعحَلي بٔنرث من ادلاهة اًيؼصي، ٕار بٔن ماكحفة ادليوخ  

ذالل اـلؤسساث  وادلصمية تعفة ؿامة يه مسؤوًَة اصلوةل ولك بٔظَاف افلمتؽ، فال ميىن ـلوػفي اًسجون وحسضم من

اًـلاتَة واـلصانز اـلخرععة بٔن حيَعوا جاكفة اًس حي اًيت ثؤذي ٕاىل اًوكاًة، وطلعل فـىل فئاث افلمتؽ ألدصى إلُامتم 

ق اًوسادي إلزصاذًة واًـمي الاحامتؾي من ذالل اـلحاذزاث اًفصذًة وازلاؾَة واًخعوؾَة  هبشٍ اًعرحية، ورعل ؾن ظًص

 ًضٌلن حلوق ألفصاذ وظَاهة بٔمهنم وحٍصهتم، فِيي حصمس من اـلواظن ضف سخِي ٔبمن اـلواظن.لن ُشٍ ألذريت حصمس 

وؿَََ فٕان ػاُصت حٌوخ ألحساج ثـين بٔن ُياك كعوزا من كدي ألزست وافلمتؽ ضف ثوحَِ، وزكاتة حِي ٍمنو،  

 ٕاحنصاف ألحساج.ويه ثـين من انحِة بٔدصى بٔن معََة اًخعوز اًثلاضف واذلضازي، ًـحت ذوزا رمٌل ضف 

 وضف ألذري وهدِجة طلعل مت من ذالل ُشٍ اصلزاسة اًخس َعة ٕاكرتاخ ماًًل: 

 لك افلمتؽ اـلسين ضف رعل. _ اًرتنزي ؿىل اًربامج اًوكادَة اًِاذفة ؿىل مٌؽ ادلصمية ٔبو اًخلََي مهنا كدي وكوؾِا     وٕارشاك

لاتَة ووضـِم ابـلصانز اـلخرععة حىت ل ثخبٔثص هفسُس هتم ٕادصاح ألحساج من ألحٌحة اكلععة هلم ابـلؤسساث اًـ -

 ابًحُئة اـللَلة وس َىوًوحِهتا.

 ثفـَي اًصؿاًة اًالحلة من ظصف اصلوةل ًٔلحساج ادلاحنني. -

وًة اـلعَلة ًرتتَة ادلاحنني تسل ؾلاهبم، وبٔهَ ل ميىن ذمازسة اسلاًة        وما ميىن بٔن ٌس خزَط ُو وحوة ٕاؾعاء ألًو

دَة ٌَعفوةل ٕال من ذالل معي مذواظي مبلاًُس كاتةل ٌَمصاحـة، وبٔن اًِسف من ؿالح اذلسج ادلاحن ُو مساؿسثَ اًلضا

َخحصز من صـوزٍ جهتمُضَ.  ؿىل اًخزَط من اًرصاؿاث اًيفس َة، ًًَسجم مؽ هفسَ ومؽ الٓدٍصن، ًو

 

 

                                                           

، اًيؼام اصلاذًل ٌَمؤسساث اًـلاتَة.21: اـلاذت 
1
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 كامئة اـلصاحؽ: 

 ابٌَلة اًـصتَة:اـلصاحؽ    

 بٔ: اًىذة

 0556اهون ألحساج ادلاحنني، اًعحـة ألوىل، مىذحة ذاز اًثلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ألزذن، حسن ادلوذساز، ك. 

  ،6114هخِي ظلص، ألحساج ضف اًدعرًؽ ادلزائصي، ذاز اًِسى، ؿني مََةل، ادلزائص . 

  ،0531خفصي ذابػ، حٌوخ ألحساج، ذاز اًىذة ٌَعحاؿة واًًعر، اًـصاق. 

 0555 ًحيان، ة ماكحفخَ،  ذاز اٍهنضة اًـصتَة، تريوث،ؿًل َلس حـفص، إلحصام وس َاس. 

 ،ًة بٔمحس ؾوٍن، كضاء ألحساج)ذزاسة ملازهة( اًعحـة الاوىل، ذازاًثلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ؾٌلن ألزذن،  ًس

6115. 

  ،ظَ بٔتو ارلري ومٌري اًـرصت، ٕاحنصاف ألحساج ضف اًدعرًؽ اًـصيب اـللازن، اًعحـة ألوىل، مًضبٔت اـلـازف

ة، مرص،  .0520إلسىٌسًز

  ،َلس ؾحساًلاذز كوامسَة، حٌوخ ألحساج ضف اًدعرًؽ ادلزائصي، تسون ظحـة، اـلؤسسة اًوظيَة ٌَىذاة

 .0556ادلزائص، 

  ،ة، مرص  .6115ورسٍن ؾحس اسلَس هخَِ، اـلؤسساث اًـلاتَة وٕاحصام ألحساج، اًعحـة ألوىل إلسىٌسًز

  0536زاث ؾوًساث حصمجة بٔهعوان ؾحسٍ، تريوث، خان صاسال، اًعفوةل ادلاحنة، مًضو. 

  ،ة، مرص  .0521سـس اـللصيب، ٕاحنصاف اًعلاز، ذون ظحـة، ذاز اـلـازف، إلسىٌسًز

 ،0551،  ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت ؾحس اًـٍزز خمرب، حٌلًة اًعفوةل ضف اًلاهون اصلويل واًعرًـة إلسالمِة. 

 ة_  اًيعوض اًدعرًـَة واًخيؼميَة. 

 اصلساثري واًلواهني:

ست اًصمسَة، اًـسذ0552هوزفرب 64اـلوافق ًؼ 0103زحة  03اـلؤزد ضف  0552ذس خوز   14، اًعاذزت تخازخ 32، ادلًص

 .0552ذٌسمرب

اـلخضمن ًلاهون إلحصاءاث ادلزادَة، اـلـسل  0522حوًََة  14اـلوافق ًؼ  0542ظفص 04اـلؤزد ضف  22/011ألمص زرف 

ا ثـسًي زرف  واـلمتم ؿست مصاث ست اًصمسَة، اًـسذ6100فِفصي  65اـلؤزد ضف  16_00بٔدُص  63، ظاذزت ضف05، ادلًص

 .6100مازش

ست 0531سخمترب 62، اـلؤزد ضف31/21ألمص ، اـلخضمن ٕاحساج اـلؤسساث واـلعاحل اـللكفة حبٌلًة اًعفوةل واـلصاُلة، ادلًص

 .0531بٔنخوجص  01، اًعاذزت تخازخ40اًصمسَة، اًـسذ

  ًٔخضمن كاهون ثيؼمي اًسجون  6111فِفصي  12اـلوافق ًؼ 0511ري اذلجة  63اـلؤزد ضف  11/11مص زرف ال
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ست اًصمسَة، اًـسذ  .06وٕاؿاذت إلذماح الاحامتؾي ٌَمححوسني، ادلًص

  ست ، واـلخضمن اًلاهون ألسايس اًـام ٌَوػَفة اًـمومِة، 6112ًوًَو  01اـلؤزد ضف  15-12ألمصزرف ادلًص

 .21اًـسذ اًصمسَة،

  اًيت ظاذكت ؿَهيا ادلزائص مبوحة مصسوم زدايس زرف 61/00/0545ٕاثفاكِة حلوق اًعفي اًعاذزت ضف ،

 .05/06/0556، اـلؤزد ضف 56/150

 :واًلصازاث اـلصاس مي -6

 :اـلخضمن اًلاهون ألسايس ارلاض ابـلوػفني 6114هَو ؿام و ً 13اـلؤزد ضف:14/023اـلصسوم اًخيفِشي زرف ،

ست اًصمسَة، اًـسذ  اـليمتني  .51ًٔلسالك ارلاظة إبذازت اًسجون، ادلًص

  حيسذ هَفِاث ثيؼمي 6112مازش  14اـلوافق  0163ظفص  14، اـلؤزد ضف 12/015اـلصسوم اًخيفِشي زرف ،

ست اًصمسَة، اًـسذ  ا، ادلًص  .01اـلؤسساث اًـلاتَة وسرُي

 0553حوان 15، اـلؤزد ضف 01ازي زرف اًيؼام اصلاذًل ـلصانز ٕاؿاذت ثبَُٔي ألحساج ، اًلصازاًوس. 

  0545ذٌسمرب  61، اـلؤزد ضف  61اًيؼام اصلاذًل ٌَمؤسساث اًـلاتَة ، كصاز زرف. 

 :ألحباج_ 

  ؿاليل توساين، ذوز اًلضاء ضف ثلومي حٌوخ ألحساج وحٌلٍهتم ضف اًدعرًؽ ادلزائصي، مشهصت ختصح ًيَي ٕاخاست

 .6111-0555ٌَلضاء، اصلفـة اًـارشت، اـلـِس اًوظين ٌَلضاء، اـلسزسة اًـََا

 فلالث: -

  0545، بٔوث، 10جمةل اًعرظة، اًـسذ. 

  مازش.011جمةل اـليرب، اـلِسي رضابن، ٕاحنصاف اًض حاة، اًـسذ ، 

 / اـلصاحؽ ابٌَلة اًفصوس َة:2

 -Jean Claude soyer- droit pénal et procédure pénale- L.G .D.J .15 eme édition 

1999. 

 Bettahar touati .organizatoin et atemes penitentisires rn driot algier . office 

national der travoux educatifs. 2004.  
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 ًيؼام اًلاهوين ٕلثفاق اًخحىميا

حاز اًضاريل ،خامـة ثَازث ألس خار/  ًس

 ملسمة :

يئ اثفاطف خيخاز فَِ ألظصاف كضاهتم وًـِسون ٕاٍهيم مبلذىض اثفاق مىذوة مبِمة جسوًة اـلياسؿاث اًخحىمي ُو هؼام كضا

ق اًخحىمي وفلا ٔلحاكم اًلاهون .  اًيت وضبٔث تُهنم خبعوض ؿالكاهتم اًخـاكسًة بٔو كري اًخـاكسًة ،واًيت جيوس جسوٍهتا تعًص

ص اًخح ىمي ُو اثفاق ألظصاف اًصاقحني ضف اًخحىمي ، فِو ٕان اكن ومن ُشا اًخحسًس ـلـىن اًخحىمي ًحسو خََا بٔن حُو

هؼاما كاهوهَا هل َُالكَ ،وٕاحصاءاثَ ، وكواؿسٍ اًيت حسذُا اًلاهون ، ٕال بٔهَ ابٔلساش هؼام اثفاطف بٔساسَ ٕازاذت ألظصاف 

َخحىمي وحيسذ ٕاحصاءاثَ ، ؿىل اختارٍ سخِال ًفغ اـلياسؿاث اًيت ثثوز تُهنم ، فِشا الثفاق ُو اطلي ًلصز مدسٔب اٌَجوء ٌ 

وموضوؿَ ، وهَفِة جضىِي َُئة اًخحىمي ، و اًلاهون اكلخط حبنك اًزناغ 
1

. 

واثفاق اًخحىمي ُو ؾحازت ؾن ثرصف كاهوين ابـلـىن اًفين ، فال وحوذ هل ٕال تخوافص ألزاكن ألساس َة و اًالسمة لٔي 

ي ًـخرب ضف هؼص اًلاهون اصلويل مبثاتة مـاُست ذوًَة , ٌضلك ثرصف كاهوين ، فبٔي حتىمي ٌس متس معسٍز من الثفاق ,  اطل

معال كاهوهَا مَزما ًٔلظصاف ًىن اكهت مجَؽ اًدعرًـاث  واًلواهني و الثفاكِاث, كس بٔصازث ٕاىل اثفاق اًخحىمي ضف تـغ 

ف ذكِق ًِشا اـلععَح،و اًسؤال اـل ا , ٕال بٔهنا افذلصث ٕاىل ٕاؾعاء ثـًص عصوخ ما ُو ذوز حواهحَ وعروظ حصخَ وكرُي

اًلاهون ضف ضحم إلظاز اًلاهوين لثفاق اًخحىمي ؟ ًإلخاتة ؾن ُشا اًدساؤل ، سوف  هدٌاول إلظاز اًلاهوين لثفاق 

 اًخحىمي )بٔول( ، وحىت ًمت حتسًس إلظاز اًلاهوين فالتس من ضحط رشوظ حصة اثفاق اًخحىمي )اثهَا(.

 بٔول / إلظاز اًلاهوين لثفاق اًخحىمي  :

حؼي اثفاق اًخحىمي ابُامتم هحري صلى اًفلَ و اًلضاء و نشا اًلواهني اـللازهة و اًلاهون اصلويل 
2

، حِر ٔبؾعَت ؿست 

فاث لثفاق اًخحىمي ثعة ضف ٍلَِا ؿىل ٕاؾعاء ثعوز ؿام ًِشا ألذري .  ثـًص

                                                           

ّ اهٌفؼ  هونتبيجلب هلبًٌّ اإلسؼاءاح اهيغٌٖج ّ اإلغاؼٖج ّ اهلّاًٌٖ اهيلبؼٌج ، غؼا ُّيَ أ هؽُؼ تً ؿًٖغ ، اهخضنٖى اهخسبؼٔ اهغّهٕ ّف -1
  .47، ق  2012،اهسؽائؼٔ ،

، غ تفٖؼ ؿوٖى ، اهضنى اهخضنٖيٕ ّ اهؼكبتج اهلمبئٖج ، ؼؿبهج هٌٖل فِبغث اهغنخّؼاٍ اهًوّى فٕ اهًوّى اهلبٌٌّٖج ، خعكق اهلبًٌّ اهعبق  -2
 .86،  ق 2011بيًج اهضبر هعمؼ تبخٌج ، نوٖج اهضلّق ، س
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ف اثفاق اًخحىمي ،وكس ٍصحؽ مث ٕان اـلعَؽ ؿىل خمخَف جعرًـاث اًخحىمي اذلسًثة ًسزك بٔهنا ثدضاتَ فامي تُهنا ثض بٔن ثـًص

ُشا اًدضاتَ ٕاىل هون بٔن خمخَف اًدعرًـاث ،كس اس متسث كواؿسُا من اًلاهون اٍمنوريج ٌَخحىمي اًخجازي اصلويل ثضبٔن 

 .0541اًخحىمي ًـام 

 :  بٔ/ ضف اًلاهون ادلزائصي

ة  ة ادلزائًص ؾصف كاهون إلحصاءاث اـلسهَة وإلذاًز
1

مبا ًًل :"الثفاق  اطلي  ًلدي ألظصاف  0100 اثفاق اًخحىمي ضف اـلاذت

نٌل ًًل : رشظ اًخحىمي ُو  0113مبوحدَ ؾصط ىزاغ س حق وضوؤٍ ؿىل اًخحىمًي,تُامن ؾصف رشظ اًخحىمي ضف اـلاذت 

بٔؿالٍ, ًـصط اًزناؿاث اًيت كس ثثاز  0112الثفاق اطلي ًَزتم مبوحدَ ألظصاف ضف ؾلس مذعي حبلوق مذاحة مبفِوم اـلاذت 

 ثضان ُشا اًـلس ؿىل اًخحىمي ُ، فصق اـلعرغ ادلزائصي ضف اًيعني تني رٌشظ اًخحىمي ٌاطلي سٌلٍ ٌ اثفاق اًخحىمي ٌ.

ؤبؾعى مفِوما ًلك مهنٌل ، ًىٌَ حصاحؽ ؾن ُشا اٍمتزي ضف ألحاكم ارلاظة ابًخحىمي اًخجازي اصلويل ،حِر هط ضف اًفلصت  

ًخحىمي ؿىل اًزناؿاث اًلامئة  واـلس خلدََة بٔي بٔن مععَح ٌاثفاق اًخحىمي ُو :" جرسي اثفاكِة ا 0111ألوىل من اـلاذت

اثفاق تني اًعصفني ؿىل الاًخجاء ٕاىل اًخحىمي ًدسوًة لك بٔو تـغ اـلياسؿاث اًيت وضبٔث ٔبو  ميىن بٔن  ثًضبٔ تُهنٌل مبياس حة 

 ؿالكة كاهوهَة مـَية ؾلسًة  اكهت  بٔو كري ؾلسًة ٌ.....

ا ؿىل اًدضىِي أليت :" اثفاق ًشُة تـغ اًفلِاء ٕاىل ف لثفاق اًخحىمي ؿىل ضوء اًيعوض اًساتلة وكرُي  ٕاؾعاء ثـًص

اًخحىمي ُو اثفاق تني ظصفني ؿىل الاًخجاء ٕاىل اًخحىمي ًفغ ىزاؿاهتٌل اقلمتةل بٔو اًواكـة فـال وٍىون ُشا نخاتة , وكس 

اقلوكني ونشا اًلاهون اًواحة اًخعحَق" حيسذ فَِ ألظصاف موضوغ اًزناغ وماكن ٕاحصاء اًخحىمي وبٔسٌلء 
2

. 

ف اكٔليت :" ُو ؾحازت ؾن ثرصف كاهوين ، ًخزش صلك اثفاق مىذوة و حيسذ فَِ  وحاول تـغ اًفلِاء ٕاؾعاء ثـًص

اًعصفان موضوغ اًزناغ و بٔسٌلء اقلوكني و ماكن و ٕاحصاءاث اًخحىمي ، و كس حيسذون نشعل اًلاهون اطلي ًعحلَ 

ما ٍىون اثفاق اًخحىمي ل حلا ؿىل وضوة اًزناغ "اقلوكون و ؿاذت 
3

ؼِص خََا من اًخـاًزف اًساتلة بٔن اثفاق  ، ًو

ٍص :  اًخحىمي ٍصحىز ؿىل ؿست بٔموز ثربس حُو

                                                           

 25كبغؼث تخبؼٖظ  21ٖخميً كبًٌّ اإلسؼاءاح اهيغٌٖج ّ اإلغاؼٖج ، ر ؼ يغغ  2008فٖفؼٔ ؿٌج  25يؤؼط فٕ  09-08كبًٌّ ؼكى  -1
 2008افؼٖل ؿٌج 

ٌّٕ ، تضد يخّفؼ يوٓ اهيّكى يًخكى ؿّٖوى ٌكٖؼ ، يغْ خضلق اهفؼّن اهينوّتج فٕ اهخضنٖى اهخلوٖغٔ فٕ هل اهخضنٖى اإلهنخؼ -2
www.Arablawinfo.com 

 3. 93، ق 2008خنّؼ اهخضنٖى اهخسبؼٔ اهغّهٕ فٕ اهلبًٌّ اهسؽائؼٔ ، يٌفّؼاح تغغاغٔ ، يضيغ نّال ،  -
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بٔهَ حصايض وثالطف ٕازاذيت ظصضف ؿالكة كاهوهَة مـَية ؿىل اختار اًخحىمي هوس َةل ًدسوًة اـلياسؿاث اًيت وضبٔث ٔبو كس -0

 ة بأي اكن بٔساش ثغل اًـالكة ؾلسًة بٔو كري ؾلسًة .ثًضبٔ ؾن ثغل اًـالك

ختوًي اقلوكني بٔو َُئة اًخحىمي سَعة اًفعي ضف لك بٔو تـغ اـلياسؿاث اًياص ئة ؾن ُشٍ اًـالكة ، و اًلاًة معال -6

 بٔن ثخحسذ اـلسبةٔل حمي اًخحىمي ضف الثفاق .

و ما ٌسمى "رشظ اًخحىمي بٔن الثفاق ؿىل اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي كس ٍىون ساتلا ؿىل وضوء ى-5 زاغ تني اًعصفني ، ُو

 "وكس ٍىون لحلا ًًضوء اًزناغ وُو ما ٌسمى مبضازظة اًخحىمي .

 ة/ ضف اًلاهون الثفاطف مذـسذ ألظصاف : 

وزذ ثـًصف اثفاق اًخحىمي ضف مـؼم الثفاكِاث مذـسذت ألظصاف اـلخـَلة ابًخحىمي اًخجازي , ابًصمغ من اًخحاًياث اًيت 

ف , من حِر اصلكة ومن حِر اـلسى فلس هعت اـلاذت اًساتـة من اًلاهون اٍمنوريج  ٌَخحىمي ػِص  ث ضف خمخَف اًخـاًز

، ضف فلصهتا ألوىل ؿىل "اثفاق اًخحىمي : ُو اثفاق تني اًعصفني ؿىل بٔن حيَال ٕاىل اًخحىمي 0541اًخجازي اصلويل ًس ية

ٌل ثضبٔن ؿالكة كاهوهَة حمسذت ,سواء بأكهت ُشٍ اًـالكة ثـاكسًة, بٔم كري مجَؽ بٔو تـغ اًزناؿاث اًيت وضبٔث بٔو كس ثًضبٔ تُهن

 ثـاكسًة جيوس بٔن ٍىون اثفاق اًخحىمي ضف صلك تيس حتىمي وازذ ضف ؾلس بٔو ضف صلك اثفاق مٌفعي".

بٔي ىزاغ كامئ  بٔذشث دلية ألدم اـلخحست ٌَلاهون اًخجازي اصلويل ، مبحسٔب حصة وهفار اًزتام اًعصفني بٔن حيَال ٕاىل اًخحىمي

)اثفاق اًخحىمي ٔبو ما ٌسمى مبضازظة اًخحىمي 
1

. 

فِا لثفاق اًخحىمي صلك رشظ اًخحىمي )           و ما اس خوحت مٌَ مـؼم اًدعرًـاث ثـًص  La clauseُو

compromissoire،) فِشُا ثضميت اـلاذت اًثاهَة من اثفاكِة هَوًوزك اـلخـَلة ابؾامتذ اًلصازاث اًخحىميَة ألحٌحَة وثي

لة كري مدارشت حِر هعت ضف فلصحهيا ألوىل واًثاهَة ؿىل :  0514ًس ية  فا لثفاق اًخحىمي تعًص  ، ثـًص

ثـمتس لك ذوةل من اصلول اـلخـاكست الثفاكِة اـلىذوتة اًيت ثَزتم فهيا ألظصاف تبٔن ثـصط ؿىل اًخحىمي مجَؽ ارلالفاث  -0

ق اًيت كامت / بٔو ميىن بٔن ثلوم تُهنا خبعوض ؿال كة كاهوهَة مـَية ثـاكسًة ثخضمن كضَة من صبهٔنا بٔن جسوى ؾن ظًص

اًخحىمي 
1

. 

                                                           

  ؿىل اًخحىمي .مضازظة اًخحىمي : اثفاق مس خلي ؾن اًـلس ألظًل ًربم كدي وضوء اًزناغ ، ًَزتم فَِ اًعصفان تـصط ٔبي ىزاغ حممتي تُهنٌل - 1

خضمن اًزتام ألظصاف ابٌَجوء ٕاىل اًخحىمي .  ٔبما ابًًس حة ٕاىل رشظ اًخحىمي فِو اثفاق ًمت تـس وضوء اًزناغ ًو

 15، ض 6101ًيؼص ٕاىل :ٔب حسان هوفي ، اًخحىمي ضف مٌاسؿاث ؾلوذ الاسدامثز، ذاز ُومَ ٌَعحاؿة و اًًعر ، 
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اـلصاذ ابلثفاكِة اًىذاتَة ُو اًعرظ اًخحىميي اـلسزح  ضف اًـلس ٔبو ضف اثفاق اًخحىمي اـلوكؽ من ألظصاف بٔو زسادي ٔبو  -6

 جصكِاث مذحاذةل .

"رشظ اًخحىمي  ومضازظة كؽ واًزناغ اقلمتي ٔبي ما ًعَق  ؿَهيٌل اـلالحغ بٔن اثفاكِة هَوًوزك اؾمتسث فىصيت اًزناغ اًوا

و هفس ما اذش  اًخحىمي " , وًىهنا ؾل ثفعي تُهنٌل ٕار اس خـمَت ؾحازت "الثفاكِة اًىذاتَة "  ٌَخـحري ؾن اـلـيَني مـا , ُو

تَ اـلعرغ ادلزائصي
2

، ؾل  0544مت ٕاٍهيا ادلزائص س ية ، نٌل زبًٔيا ساتلا لصم بٔهَ ثبٔثص تيعوض  ُشٍ الثفاكِة اًيت اهض 

َة تحاٌزس حيسذ هؼام اًخحىمي ًلصفة اًخجازت اصلًو
3

فا ذكِلا لثفاق اًخحىمي ، وًىٌَ ثعصق ٕاىل ٕاحسى ظوزٍ ويه ،  ثـًص

 "رشظ اًخحىمي ".

ق اًخحىمي ثيط اًفرتت اًثاًثة من ُشا اًيؼام ؿىل : "ًخضمن ظَة اًخحىمي ؿىل ألدط الثفاكِاث اًلامئة  ول س امي اثفا

، و اـلـَوماث اًيت ثوحض ػصوف اًلضَة ", نٌل ثويص ابؾامتذ رشظ اًخحىمي أليت هعَ :"مجَؽ ارلالفاث اًيت ثًضا من 

ُشا اًـلس ًمت حسمِا هنادَا وفلا ًيؼام اـلعاذلة واًخحىمي ًلصفة اًخجازت اصلوًَة ، تواسعة حمنك بٔو ؿست حموكني ًمت ثـَُهنم 

 ظحلا ًِشا اًيؼام "

 بٔهَ و ابًصحوغ ٕاىل اًلواهني اـللازهة ارلاظة ابًخحىمي اًخجازي اصلويل، جنس بٔهنا ؾل ثـصف اثفاق اًخحىمي ، تي بٔنسث ضف ٕاىل

ٍلَِا بٔن اثفاق اًخحىمي كس ًربم حني وضوة اًزناغ ٔبو كدهل ، بٔي اهَ ٍىون اثفاكا كامئا بٔو مس خلدََا ، و ُشا ما وس خلصدَ 

 0151و  0155ضف اـلاذثني  0540من اًلاهون اًفصويس ًس ية 
4
. 

                                                                                                                                                                                     

   
1
-Terki Noureddine , L’arbitrage commercial international en Algérie , OPU-Alger -1999,p24. 

ة ، مصحؽ ساتق  15-14من اًلاهون زرف  0100اـلاذت  - اـلخضمن كاهون إلحصاءاث اـلسهَة و إلذاًز
2
 

3
َة ضف ابٌزس س ية  - حىمي اًخاتـة ٌَلصفة ، ٔبما مت ٕاوضاء حموكة اًخ 0565من ظصف وسٍص اًخجازت اًفصويس ، و ضف س ية  0505ثبٔسست قصفة اًخجازت اصلًو

ة اـلفـول ابًلصفة فلس ذذَت حزي اًخيفِش س ية  َة ، ًيؼص ضف ُشا اًعسذ ٕاىل : فوسي َلس 0554كواؿس اًخحىمي اًساًز و جسمى كواؿس قصفة اًخجازت اصلًو

 .010، ض 6112ساسم ، اًخحىمي اًخجازي اصلويل ، ذاز اًثلافة ًٌَعر و اًخوسًؽ ، اًلاُصت مرص ،

 .93ضيغ نّال، يؼسى ؿبتق، قي - 4

 Article 1493 : "directement ou par référence à un règlement d’ arbitrage , la convention d’ arbitrage désigner 
le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation si pour les arbitres se déroulant en France ou 
pour ceux à l’égard desquels les parties ont prévu l’ application de la loi procédure française , la constitution 
du tribunal arbitral se heurte à une difficulté , la partie la plus diligente peut , sauf clause contraire , saisir le 
président du tribunal de grand instance de paris selon les modalités de l’article 1457" 

Article 1494 : "la convention d’arbitrage peut directement ou par référence, à un règlement d’arbitrage, régler 
à suivre dans l’instance arbitrale ; elle peut roussi soumettre celle – ci à la loi de procédure qu’elle détermine, 
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من اًلاهون ادلسًس 0فلصت15بٔما ابًًس حة ٕاىل اـلعرغ اـلرصي فلس ؾصفذَ اـلاذت 
1

اـلخضمن اًخحىمي  0551ًس ية  63زرف  

الاًخجاء ٕاىل اًخحىمي ًدسوًة لك بٔو تـغ اـلياسؿاث اًيت وضبٔث  ؿىل اًخجازي اصلويل حِر هعت ؿىل بٔهَ " ُو اثفاق

2ًضبٔ تُهنٌل مبياس حة ؿالكة كاهوهَة مـَية سواء بأكهت ؾلسًة بٔو كري ؾلسًة بٔو اًيت ميىن بٔن ث 
. 

ُشا وكس وكؽ خسال فلِيي تعسذ اًخفصكة تني رشظ اًخحىمي واثفاق اًخحىمي ارلاض ، ضف هون الاًخجاء ٕاىل بٔهيٌل ًلوم ؿىل 

ٕازاذت ارلعوم 
3

فصويس اًلسمي اكن ٍصفغ الاؿرتاف تعحة ، ومن حِر اًعحَـة اًلاهوهَة ومسى اًلوت إلًزامِة ، فاًلضاء اً

ٕاخاست فلط ، الثفاق اطلي ًربم  10/13/0515رشظ اًخحىمي ، ٕار كصزث حموكة اًيلغ اًفصوس َة ضف حنك بٔظسزثَ ضف 

تـس وضوء الاًزتام ،وٕاىل كاًة فرتت اذلصتني اًـاـلَخني ػي موكف اًلضاء اًساًف سادسا حِر اؾخرب رشظ اًخحىمي وؿسا 

 اًخحىمي حيخاح ٕاىل ٕاجصام اثفاق ذاض تـس كِام اًزناغ . ابٌَجوء ٕاىل

وابًخايل اكن ٍصثة ؿىل اًصحوغ ؾن رشظ اًخحىمي جمصذ ثـوًغ ًىن ذون ٕازكامَ ؿىل ٕاجصام اثفاق ذاض ابًخحىمي  

«compromise»،  ومن ُيا ٍىون اًفلَ و اًلضاء اًفصوس َني كس وضـا رشظ اًخحىمي ضف مصثحة بٔذىن من اثفاق

 اًخحىمي.

وتـس ُشٍ اًفرتت ػِصث هجوذ بٔدصى ثسؾو ٕاىل ٕاؾعاء رشظ اًخحىمي هفس اـلصثحة و اًلوت اًلاهوهَة اًيت ٍمتخؽ هبا اثفاق 

شا من بٔخي ٕاؾعاهئٌل مفِوم كاهوين واحس ، حِر خاء جصوثوهول حٌَف ذاض ثعرظ اًخحىمي ًس ية  اًخحىمي ،ُو

خبعوت ُامة من بٔخي حتلِق رعل0520
4

 

                                                                                                                                                                                     

dans le silence de la convention, l’arbitre règle la procédure ouatant qu’il est besoin , soit directement , soit 
par référence à une règlement d’arbitrage " 
ى :)يًغل( ، يٌفّؼ فٕ يّك 1994كبًٌّ اهيؼافًبح ّ اهخضنٖى اهيكؼٔ هؿٌج  - 1 www.mts.gov.eg/legyslation/ 
2- Terki Noureddine , , L’arbitrage commercial international en Algérie , op-cit- p 27. 

يؼفخَ فٕ اهيبغث  1958اهيالضه ُّ أً اهيفؼو اهيكؼٔ خأذؼ يٌغ خًؼٖفَ الخفبق اهخضنٖى تبهلبًٌّ االخفبكٕ اهغّهٕ فبخفبكَٖ ٌّّٖٖؼم هؿٌج   -
َ :" خًخؼف نل غّهج يخًبكغث تبالخفبق اهينخّة اهػٔ خوخؽى تيلخمبٍ األنؼاف تأً ٖعمًّا هوخضنٖى نل أّ تًل اهيٌبؽيبح اهٌبفئج أّ تأٌ 2/1

خؿّٖخِب يً نؼٖق اهخضنٖى ، ٖلكغ تبخفبق  اهخٕ كغ خٌفأ تٌِٖى تفأً يّمّو يً ؼّاتن اهلبًٌّ اهخًبكغٖج أّ غٖؼ اهخًبكغٖج تيؿأهج ٖسّؽ 
 اهخضنٖى فٕ يلغ أّ اخفبق اهخضنٖى اهيّكى يوَٖ يً األنؼاف أّ االخفبق اهػٔ خميٌخَ اهعنبتبح اهيختبغهج أّ اهتؼكٖبح "ينخّة فؼن 

  18.3أ ضؿبً ٌّفل ، يؼسى ؿبتق ، ق  -
  .100أ يضيغ نّال ، يؼسى ؿبتق ، ق  -4

اهخضنٖى يوٓ أٌَ :اهعبق تفؼن  24/09/1961يً تؼّخّنّل سٌٖف اهيؤؼط فٕ  1فلؼث 1ّكغ ٌكح اهيبغث   



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 305 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

 يادَة اًيت بٔجصمهتا ادلزائص :ح/ضف الثفاكِاث اًث 

ثفاق اًخحىمي وظوزٍ ضف خمخَف اًدعرًـاث والثفاكِاث اصلوًَة اًثيادَة واـلخـسذت ألظصاف, إ من ذالل ثددـيا ًخـًصف 

اًيت حصتط ادلزائص مؽ اصلول الٔدصى , ذاظة ما ثـَق مهنا ابلسدامثز اـلخحاذل ,لحؼيا الاجتاُاث اذلسًثة ضف اًخحىمي 

 اصلويل. اًخجازي

 LAاًزناغ  وبٔطمِا ٕاساةل اًرتذذ اطلي اكن سادسا ضف تـغ اًدعرًـاث فامي خيط اثفاق ؿىل اًخحىمي اًساتق,ؿىل وضوء 

clause compromissoire)  ) احامتيل )كري مؤنس اًخحلِق ( , فلس اؾخرب ؿىل بٔساش بٔهَ ؾلس مؤسس ؿىل حمي

ماؾل ًربم اثفاق لحق ثضبٔهَ , ومتسم هبشا اـلحسٔب ٕاىل كاًة ظسوز  اًلضاء اًفصويس مثال لك اثفاق ساتق ٌَزناغ ابظال

 . 0451ذٌسمرب  50كاهون 

بٔظححت مجَؽ الثفاكِاث واًلواهني جس خـمي مععَحاث ثسل ؿىل ادذعاض اًخحىمي ضف اـلياسؿاث اًساتلة بٔو اًالحلة 

خجازي اصلويل ,اطلي وضـخَ دلية ألدم اـلخحست ٕلجصام اًـلس, ومـؼمِا جس متس زوخ هعوظِا من اًلاهون اٍمنوريج ٌَخحىمي اً 

, حِر اهدعرث ُشٍ اًلواؿس اهدضازا واسـا ؿىل مس خوى 6112وؿسًخَ س ية  0541س ية  ٌَلاهون اًخجازي اصلويل

اًخحىمي اصلويل وثحًهتا تـغ مؤسساث اًخحىمي 
1

. 

ف اـلـمتس , فان اثفاق اًخحىمي ضف هناًة اـلعاف ُو ؾلس زض  ايئ ، جية بٔن ل ٌضوة ٕازاذت بٔظصافَ بٔي رمٌل اكن اًخـًص

ؾَة من ؾَوة اًصضا, ول تس من ثعاتق ٕازاذيت اًعصفني, اًيت ًـرب ؾهنا ابٕلجياة واًلدول, حِر ثيعة ثغل إلزاذت 

ؿىل اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي ذلسم ما ًًضبٔ من ىزاغ تني اـلخـاكسٍن , تلغ اًيؼص ؾن صلك ُشا اًـلس وؿالكة وكت ٕاجصامَ 

ضوة اًزناغ مؽ وكت و 
2

. 

                                                                                                                                                                                     

"chacun des Etats contractants reconnait la validité entre parties soumises respectivement à la juridiction 
d’Etats contractants diffèrent , du compromis ,ainsi que de la clause compromissoire par laquelle les parties à 
un contrat s’obligent , en matière commerciale ou en toute autre matière susceptible d’être réglée par voie 
d’arbitrage par compromis" 

 . 42يضيغ تّان ، يؼسى ؿبتق  ، ق  -1
 2005ج األّهٓ ،اإلؿنٌغؼٖج ، اهٌهبى اهلبٌٌّٕ الخفبق اهخضنٖى ، اهينخة اهسبيًٕ اهضغٖد ، اهنتًاهّاؿى اهمؼاؿٕ  غيت يضيغغ يتغ اهتبؿن  -2

 73، ق 

يً اهلبًٌّ اهٌيّػسٕ اهػٔ ّمًخَ هسٌج األيى اهيخضغث ّ اهخٕ ختًٖ يٌبكؼ اخفبق اهخضنٖى اهعبق  02نيب التغ يً اهخنؼق إهٓ أضنبى اهيبغث  -
اهعالف يوٓ اهيضنيًٖ ّيّمّو يوٓ ؿتٖل اهيذبل ّهٖؾ يوٓ ؿتٖل اهضكؼ ، ضٖد ٖضغغ نضغ أغٌٓ يً اهخًِغ تبهخضنٖى اهػٔ ّفلب هَ ؿًٖؼل 
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نٌل ؾصفذَ اـلاذت اًساتـة من اًلاهون اٍمنوريج اطلي وضـخَ دلية ألدم اـلخحست ٌَلاهون اًخجازي اصلويل
1

اثفاق اًخحىمي تبٔهَ  

"اثفاق تني اًعصفني ؿىل بٔن حيَال ٕاىل اًخحىمي مجَؽ بٔو تـغ اًزناؿاث اقلسذت اًيت وضبٔث تُهنٌل ثضبٔن ؿالكة كاهوهَة حمسذت 

هت ٔبو كري ثـاكسًة "ثـاكسًة اك
2

 ، 

وحصى اصلنخوزت سامِة زاصس بٔن ثـحري اثفاق اًخحىمي اطلي صاغ اس خـٌلهل مؤدصا ثـحري واسؽ كعس تَ بٔن ٌضمي اًعوزثني 

اًخلََسًخني اـلـصوفذني و ٌُل : مضازظة اًخحىمي بٔي الثفاق اطلي ثربمَ ألظصاف، و رعل ابٌَجوء ٕاىل اًخحىمي ضف ظسذ 

تُهنٌل و رشظ اًخحىمي اطلي ًلصز اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي هوس َةل ذلي اًزناؿاث اًيت كس ثثوز مس خلدال تني ىزاغ كامئ فـال 

ألظصاف 
3

 

لتس من إلصازت ٕاىل بٔن ُياك بًٔضا اثفاق اًخحىمي ابٕلحاةل، ٕار اؾخرب اًلضاء اًفصويس اثفاق اًخحىمي اـلربم ضف ٕاظاز اًلاهون 

وريج بٔو ٕاىل اًـاذاث و اًعروظ اًـامة ٌَحَؽ ادلسًس حصَحا ، ابٕلحاةل ٕاىل ؾلس من
4

. 

 اثهَا: رشوظ حصة اثفاق اًخحىمي :

ثخحسذ رشوظ حصة اًخحىمي تياء ؿىل اًلاهون اطلي ادذاٍز ألظصاف بٔو اقلنك )ضف قَاة ادذَازضم (, ًَعحق ؿىل اثفاق 

موضوؾَة )ة( , ًرتثة ؿىل ختَفِا  اًخحىمي ، وكس وضـت اًدعرًـاث والثفاكِاث اصلوًَة رشوظا صلكَة )بٔ(  وبٔدصى

                                                                                                                                                                                     

اهعالف ّنؼٖلج خفنٖل اهيضنيج ، ّنػا نل اهٌلبن اهخٕ ٖؼْ األنؼاف مؼّؼث إتؼاؽُب فٕ اخفبق اهخضنٖى يذل اهلّايغ ّ اهيتبغئ اهّاستج 
 اهخنتٖق .

يى اهخًغٖالح اهخٕ  1985ٕ ؿٌج اهلبًٌّ اهٌيّػسٕ هوخضنٖى اهخسبؼٔ اهغّهٕ اهػٔ ّمًخَ هسٌج األيى اهيخضغث هولبًٌّ اهخسبؼٔ اهغّه  - 1
 ، ّ اهيٌفّؼ فٕ يّكى :2006ايخيغح ؿٌج 

WWW.Unicitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-a.pdf., visite le 12/12/2015 
، ق 2004اهنتًج األّهٓ ،–كٖج يٌفّؼاح اهضوة اهضلّ–غ ضفٖهج اهؿٖغ اهضغاغ ، اهيّسؽ فٕ اهٌهؼٖج اهًبيج فٕ اهخضنٖى اهخسبؼٔ اهغّهٕ  -2

119. 

www.alassy.net غ افؼف اهًبكٕ ، اهفؼن ّ اهيفبؼنج نكّؼ الخفبق اهخضنٖى ، يلبل يوٓ اهيّكى : - 3 

 12/12/2015خى ؽٖبؼث ّ اهغعّل إهٓ اهيّكى تخبؼٖظ 

 101يضيغ نّال ، يؼسى ؿبتق ، ق  –أ  -4 .

 ضنٖى تبإلضبهج :يً ق.إ.ى.ف يوٓ اخفبق اهخ 1فلؼث  1493ٌكح اهيبغث 

 "directement ou par référence a un règlement d’arbitrage ,la convention d’arbitrage peut désigner le ou les 
arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation." 

 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 307 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

تعالن الثفاق كري بٔهنا ؾل ثخفق لكِا ؿىل مسى وتـس ُشٍ اًعروظ مهنا من وسؽ ضف مفِورما ومهنا من ضَق ُشا اـلفِوم 

 ٕاىل اذن حس .

 بٔ/ اًعروظ اًضلكَة ًعحة اثفاق اًخحىمي : 

َة ضف اجتاٍ اصرتا ظ اًىذاتة ضف الثفاق ؿىل اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي ثشُة مـؼم اًدعرًـاث اصلاذََة والثفاكِاث اصلًو
1

 ,

 اصلويل :  الثفاكِاث اًيت اهضمت ٕاٍهيا ادلزائص ؿىل اـلس خوى ومهنا ٍلوغ 

 / رشظ اًىذاتة لثفاق اًخحىمي ضف اًدعرًؽ ادلزائصي:0

ا من اًـلوذ اـلربمة ضف ٕاظاز اً َة حمتزي ؾلوذ الاسدامثز و اًيت حىون اصلوةل ظصفا فهيا ؾن كرُي ة اصلًو ـالكاث اًخجاًز

ابحذواهئا ؿىل اًـسًس من اًعروظ و ابٔلدط
2

ارلاظة ابلؿرتاف  0514،تـس اهضٌلم ادلزائص ٕاىل اثفاكِة هَوًوزك ًس ية  

، واًيت جتـي اًىذاتة وس َةل ٕازحاث ضف حاةل اـلعاًحة ابلؿرتاف بٔو اًخيفِش 0544وثيفِش ألحاكم اًخحىميَة ألحٌحَة س ية 

ة بٔذزح ُشا  14/15ة ، ُشا من هجة ومن هجة بٔدصى فٕان كاهون ذمن هل معَح اـلخضمن كاهون إلحصاءاث اـلسهَة وإلذاًز

اًعرظ 
3

، ابصرتاظ بٔن ٍىون اثفاق اًخحىمي حتت ظادةل اًحعالن مىذواب 
4

،ومن ُيا بٔذش اـلعرغ ثعرظ اًىذاتة ضف اـلاذت 

اهون اصلويل ارلاض اًسوٌرسي ادلسًس اًيت ثيط ؿىل بٔهَ من اًل 0فلصت 034، ويه مس متست حزدَا من هط اـلاذت  0114

:" جية من حِر اًضلك ، وحتت ظادةل اًحعالن بٔن ثربم اثفاكِة اًخحىمي مبوحة ؾلس نخايب "
5

 

ة ادلزائصي كس ساٍص اثفاكِة هَوًوزك ًس ية  ، تعسذ الاؿرتاف  0514ومن ُيا ٍىون كاهون إلحصاءاث اـلسهَة و إلذاًز

ة اًخحىميَة ألحٌحَة ، مث ٕان  وثيفِش ألحاكم اثفاق اًخحىمي ُو ؾحازت ؾن ؾلس زضايئ, ًىن ثيفِشٍ ٍصثة بٔحاكما ٕاحداًز

 ,طلعل  جية بٔن ٍىون  اًخـحري ؾن ٕازاذت ألظصاف واحضا , وكس اصرتظ اـلعرغ ادلزائصي اًىذاتة وعرظ ًعحة اًـلس .

ة, اـلخـَق ابًخحىمي  ًىن مععَح اًىذاتة اطلي بٔصازا ًََ اـلعرغ ضف اًفعي اًساذش من كاهون إلحصاءاث اـلسهَة و إلذاًز

: " 0114اًخجازي اصلويل , خيخَف تـغ اًيشء ؾٌل بٔوزذٍ ضف اًفعي ارلاض تبٔحاكم اًخحىمي ثضلك ؿام : ثيط اـلاذت 

                                                           

 .65أ هؽُؼ تً ؿًٖغ ، يؼسى ؿبتق ، ق  - 1

  512أ ضؿبً ٌّفل ، يؼسى ؿبتق ، ق  -

اهيخميً كبًٌّ اإلسؼاءاح اهيغٌٖج ّ اإلغاؼٖج اهسؽائؼٔ ، يؼسى ؿبتق . 09-08كبًٌّ ؼكى  - 3  
 فّفّ يبفّؼ ، اهضيبٖج االخفبكٖج هالؿخذيبؼ األسٌتٕ فٕ اهسؽائؼ ، يػنؼث يبسؿخٖؼ ، فؼو اهلبًٌّ اهعبق ، نوٖج اهضلّق ، سبيًج اهسؽائؼ - 4
 .177، ق 2008، 
،  1987غٖؿيتؼ ؿٌج  28يً اهلبًٌّ اهفٖغؼاهٕ اهؿّٖؿؼٔ اهيخًوق تبهلبًٌّ اهغّهٕ اهعبق ، اهيؤؼط فٕ  1ؼث فل178ٌٖهؼ إهٓ اهيبغث   -5

 .www.f.low.netيٌفّؼ تبهيّكى اإلهنخؼٌّٕ : 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 308 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

ٕاٍهيا "،نٌل اصرتظ ًثخت رشظ اًخحىمي , حتت ظادةل اًحعالن , ابًىذاتة ضف الثفاكِة ألظََة ٔبو وضف اًوزَلة  اًيت جسدٌس 

اـلعرغ ادلزائصي بٔن ًخضمن رشظ اًخحىمي ثـَني اقلنك بٔو حتسًس هَفِة ثـَُهنم و ٕال اكن ابظال 
1

من  0106، ٔبما اـلاذت 

ق.ٕا.م.ٕا. ادلزائصي فذيط ؿىل : "حيعي اثفاق اًخحىمي نخاتَا ، جية بٔن ًخضمن اثفاق اًخحىمي حتت ظادةل اًحعالن ، 

 قلوكني ، ٔبو هَفِة ثـَُهنم   ".موضوغ اًزناغ و بٔسٌلء ا

ثحني ُشٍ اًيعوض بٔن اـلعرغ ادلزائصي اؾخرب لك اثفاق كري مىذوة ٍصثة اًحعالن، ًىٌَ ؾل حيسذ صلك اًىذاتة اًيت 

جية بٔن ًفصػ فهيا الثفاق ؿىل اًخحىمي, وؾل ًخعصق ٕاىل مساةل ثوكِؽ اًعصفني ؿىل وزَلة الثفاق ٕال بٔهَ بٔؾعى مفِوما بٔدص 

ة :"  0111ة , ؾيسما ثعصق ٕاىل اًخحىمي اًخجازي اصلويل , فلس خاء  ضف اـلاذت ٌَىذات من كاهون إلحصاءاث اـلسهَة وإلذاًز

جية من حِر اًضلك , وحتت ظادةل اًحعالن و بٔن ثربم اثفاكِة اًخحىمي نخاتة بٔو تبٔي وس َةل اثعال  بٔدصى جتزي 

ؿىل رشظ اًىذاتة خاء فهيا  0551من اًلاهون ادلسًس ًس ية  06ذت إلزحاث ابًىذاتة " ،نٌل هط اـلعرغ اـلرصي ضف اـلا
2

 ":

 جية بٔن ٍىون اثفاق اًخحىمي مىذواب وٕال اكن ابظال "

بٔما ابًًس حة ـلضازظة اًخحىمي فاًىذاتة رشظ ًوحوذُا وًُس رشظ ٕلزحاهتا
3

خخني بٔن اـلعرغ ادلزائصي ًـخرب اًىذاتة   ، ًو

رشظا ٕلزحاهتا ، حِر ميىن ٕازحاهتا مبحرض ًوكـَ اقلنك و ألظصاف، نٌل اس خَزم رشظا ًوحوذ مضازظة اًخحىمي ، وًُس 

بٔن ثخضمن مضازظة اًخحىمي موضوغ اًزناغ و بٔسٌلء اقلوكني بٔو هَفِة ثـَُهنم ، ُشا ضف اًخحىمي اصلاذًل ، ٔبما ابًًس حة ٕاىل 

مي نخاتة ، و تبٔي وس َةل اثعال بٔدصى جتزي اًخحىمي اًخجازي اصلويل فلس اصرتظ اـلعرغ ادلزائصي بٔن ًربم اثفاق اًخحى

إلزحاث ابًىذاتة وثخحلق اًىذاتة ، وفلا ًيط اًلاهون ٕارا وزذ رشظ اًخحىمي ضف زسادي بٔو جصكِاث مذحاذةل تني اًعصفني 

وميخس رعل ٕاىل لك من وسادي الثعال اـلىذوتة و الاًىرتوهَة وًىن جية و بٔن ثخحلق ثحاذل إلجياة و اًلدول ثضبٔن 

خحىمي اً 
4

. 

                                                           

.يً كبًٌّ اإلسؼاءاح اهيغٌٖج ّ اإلغاؼٖج اهسؽائؼٔ  1008اهفلؼث اهذبٌٖج يً اهيبغث  - 1  
 .132)يًغل( ، يوضق فٕ اهيؼسى : غ سيبل يضيّغ اهنؼغٔ ، يؼسى ؿبتق ، ق  1994كؼٔ هؿٌج كبًٌّ اهيؼافًبح ّ اهخضنٖى اهي - 2
  .118أ يضيغ نّال ، يؼسى ؿبتق ، ق  -3

 يً كبًٌّ اإلسؼاءاح اهيغٌٖج اهيكؼٔ اهخٕ خٌق يوٓ أٌَ :" ال ٖذتح اهخضنٖى إال تبهنخبتج " 501ألً اهنخبتج اهعبكج تبإلذتبح خميٌخِب اهيبغث 

 سؼغ ّؿٖوج هإلذتبح ّهٖؾ فؼنب الًٌلبغٍ أّ كضخَ .فِػٍ ي

 .179يؼسى ؿبتق ، ق  فّفّ يبفّؼ ،      -4   
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وهالحغ بٔن لك من اـلعرغ اـلرصي و ادلزائصي ؾل ٌس خَزما تَاانث مـَية ضف رشظ 
1

، ومضازظة اًخحىمي ، زمغ بٔن ُشٍ 

ألذريت ثربم تني ألظصاف تـس وضوة اًزناغ 
2

فال ثوخس هعوض حتسذ اًحَاانث إلًزامِة ٕال ابًًس حة ـلضازظة اًخحىمي  

 ًحَان حتسًس موضوغ اًزناغ .

لة اًوحِست ًخبٔهَس ٕازاذت وؿَََ ل  ميىن ٕازحاث وحوذ اثفاق اًخحىمي ابًلصائن بٔو إلكصاز بٔو اًضِوذ ، و ٕامنا اًىذاتة يه اًعًص

اس خثٌاء ؾن  0514ألظصاف ضف اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي و اسددـاذ اًلضاء اًوظين ، ًىن ٔبوزذث اثفاكِة هَوًوزك ًس ية 

هعت ؿىل بٔهَ :" ل ثعـن بٔحاكم ُشٍ الثفاكِة ضف حصة الثفاكاث اـلخـسذت ؾيسما  0فلصت 3وحوذ اًىذاتة ورعل ضف اـلاذت 

ألظصاف بٔو اًثيادَة اًيت ثربرما اصلوةل اـلخـاكست ضف جمال اؾامتذ اًلصازاث اًخحىميَة ، وثيفِشُا ول حتصم بٔي ظصف مـين 

 جعرًؽ اًحضل اطلي ٌسدضِس ابًلصاز فَِ من اذلق اطلي كس ٌس خؼِص تَ من كصاز حتىميي ابًىِفِة و ابًلسز اطلي ًلدي هلٌل

 بٔو موازَلَ ".

ًفِم من ُشٍ اًفلصت بٔن اذلنك اًخحىميي اطلي ًعسز اسدٌاذا ٕاىل كاهون ظصف مذـاكس ل ٌضرتظ اًضلكَة ضف اذلنك 

شا اس خثٌاء من اًلاؿست اًوازذت ضف اـل  0114اذت اًخحىميي، وميىن بٔن ثًذج بٔاثٍز ضف تضل مذـاكس بٔدص ٌضرتظ اًىذاتة ، ُو

من اثفاكِة واص يعن ، وكس رُة ألس خار هوز اصلٍن حصيك زذا ؿىل تـغ  0فلصت 6من ق .ٕا .م. ٕا .ح ، ونشعل اـلاذت 

اًفلِاء ٕاىل اًلول تبٔهَ
3

من الثفاكِة ثـين  0فلصت  3:" ًًدلي ثفسري ُشا الاس خثٌاء ثفسريا حمسذا واًلول تبٔن هط اـلاذت  

 ًخحىمي اطلي تيُت ؿىل بٔساسَ ُشٍ ألحاكم اًخحىميَة "ألحاكم اًخحىميَة وًُس اثفاق ا

ا ؿىل اثفاق اًخحىمي ابٕلحاةل ،  ُشا وثؼِص بٔطمَة اًىذاتة ابٕلضافة ٕاىل حاةل الاؿرتاف وثيفِش اذلنك اًخحىميي ، ضف ثبٔزرُي

ؿرتاف اـلعرغ فلس لًسزح رشظ اًخحىمي ترصاحة ضف اًـلس ألظًل ًىن ثوخس ضف وزَلة مٌفعةل ، وميىن بٔن وس خًذج ا

ادلزائصي ثعرظ اًخحىمي ابٕلحاةل ماذام بٔهَ هط ؿىل رشظ اًىذاتة ، ذما جيـَيا هلول تبٔن اًخحىمي اًخجازي اصلويل مدين 

بٔساسا ؿىل مدسبٔ سَعان إلزاذت 
4

ومن مثة فِو جيـي اًصضادَة يه ألظي ، بٔما اًضلكَة فِيي الاس خثٌاء ؿىل حس ثـحري 

                                                           

.68أ هؽُؼ تً ؿًٖغ ،  يؼسى ؿبتق ، ق  - 1  

.55أ هؽُؼ تً ؿًٖغ ، يؼسى ٌفؿَ ، ق  - 2  
3 - Akoune Yacout, AKOUNE Yacout, L’arbitrage interne en droit algérien  ,R.A.S.J.E.P ,N°1,1999 ., p 54 

فؼش اهلبًٌّ اهيغٌٕ اهسؽائؼٔ ، اهٌهؼٖج اهًبيج هالهخؽايبح يكبغؼ االهخؽاى ، غاؼ ُغْ يًٖ يوٖوج ، اهنتًج غ يضيغ كتؼٔ اهؿًغٔ ، - 4
 ّتبهِبيـ (. )45ق  ،1992األّهٓ ،

 اهٌخبئز اهخٕ خخؼخة يوٓ ٌهؼٖج ؿونبً اإلؼاغث:

 ز ُٕ :ّخخؼخة يوٓ ٌهؼٖج ؿونبً اإلؼاغث يغث ٌخبئ

 االهخؽايبح اإلؼاغٖج ُٕ األكل -1
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ن اًضلكَة ضف اًخحىمي اًخجازي اصلويل ثـس ضف اذللِلة ، نسؿامة بٔساس َة ٔلخي ٕاؾعاء تـغ اًفلِاء اطلٍن ًـخربون بٔ 

ادلاهة اًلاهوين لثفاق اًخحىمي ٍلوؿة من اًضٌلانث اًلاهوهَة و اًخيؼميَة و اًيت ميىن بٔن ٌس خـني هبا اًلايض ٔبو اقلنك ضف 

 حاةل وحوذ دعومة انمجة ؾن الاسدامثز ألحٌيب. 

َة اـليؼمة ٌَخحىمي :/ رشظ "اًىذات 6  ة " لثفاق اًخحىمي ضف الثفاكِاث اصلًو

وماذام بٔن اثفاق اًخحىمي ُو ؾحازت ؾن ؾلس تني اًعصفني ٕارا اكن مس خلال ؾن اًـلس ألظًل 
1

، بٔو ثضميَ اًـلس ألظًل 

 ىل اهَ : ؿ 0514من اثفاكِة هَوًوزك ًس ية  6و اـلاذت  0فلصت6فٕاهَ ًًدلي بٔن ٍىون مىذواب فلس هعت اـلاذت 

"ثـرتف لك من اصلول اـلوكـة ابلثفاق اـلىذوة اطلي ًَزتم مبوحدَ اًعصفان ، و تـغ مٌاسؿاهتٌل اًياص ئة ؿىل ؿالكاث 

حلوكِة مـَية ، و اـللعوذ تخـحري " اثفاق مىذوة " رشظ اًخحىمي اطلي ًخضميَ اًـلس ٔبو ؾلس اًخحىمي ، ٕارا اكان 

ٌل ثحاذل مصاسالث بٔو جصكِاث "موكـني من كدي اًعصفني ٔبو ٕارا ثضمهن
2

، ادذَفت الثفاكِاث اصلوًَة حول رشظ اًىذاتة 

ًعحة اثفاق اًخحىمي , زفهنا من زثة ؾن ختَفَ اًحعالن اـلعَق , ومهنا من اؾخرٍب رشظا ٕلزحاث الثفاق وًُس ًعحخَ"
3

 

. 

و اًعرظ اًخحىميي :" اـلصاذ )  0514( من اثفاكِة هَوًوزك  ًس ية 16هعت اـلاذت اًثاهَة ) فلصت  ابلثفاكِة اًىذاتَة ( ُو

 اـلسزح ضف اًـلس ٔبو ضف اثفاق اًخحىمي اـلوكؽ تني ألظصاف بٔو اـلخضمن ضف زسادي ٔبو جصكِاث مذحاذةل 

                                                                                                                                                                                     

 ضؼٖج اهخًبكغ .-2

 اهضؼٖج فٕ خضغٖغ أذبؼ اهًلغ.-3

 اهًلغ فؼًٖج اهيخًبكغًٖ -4
 .103يضيغ نّال ، يؼسى ؿبتق ، ق  -1

،  28/08/1961" ُّّ اهيؿخفبؼ اهًبى هوتٌم اهغّهٕ هإلٌفبء ّ اهخًيٖؼ ّػهم فٕ  BROCHESسبءح فنؼث اكخؼاضِب يً نؼف اهؿٖغ " -
 1965يبؼؾ  18ضٖد يًٖ ؿنؼخٖؼا يبيب هويؼنؽ ، تيؿبُيج اهيغٖؼًّ اهخٌفٖػًّٖ هوتٌم ، ضٖد خّكوّا إهٓ ّمى يفؼّو االخفبكٖج فٕ 

ذلج اهيؿخذيؼًٖ ّ اهغّل فٕ أغوة توغاً اهًبهى   CIRDI، ّكغ نؿتح االخفبكٖج عبكج يؼنؽ  14/10/1966ّغعوح ضٖؽ اهخٌفٖػ اتخغاء يً خبؼٖظ 
غّهج أيب اهسؽائؼ فوى خٌهى إهِٖب إال  117ّكل يغغ اهغّل اهيكبغكج يوٓ االخفبكٖج  30/06/1992هِٖئبح اهغّهٖج األعؼْ إػ ّ إهٓ غبٖج ّضخٓ ا
ّ أكتضح ضبهٖب ٌيّػسب ٖأعػ تَ يً نؼف نذٖؼ يً اهغّل فٕ يلّغُب  1966، نيب كبيح سبيًج اهغّل اهًؼتٖج تخًؼٖتِب ؿٌج  1995فٕ ؿٌج 

 . االؿخذيبؼٖج

.56، ق 1995يٌٖؼ يتغ اهيسٖغ ، كمبء اهخضنٖى فٕ اهيٌبؽيبح اهخسبؼٖج اهغّهٖج ، غاؼ اهينتّيبح اهسبيًٖج اإلؿنٌغؼٖج ،  - 2 

.120فّفّ يبفّؼ ، يؼسى ؿبتق ، ق  - 3  
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ؿىل اهَ " جية بٔن ٍىون  0514نٌل هعت اـلاذت اًساتـة فلصت اًثاهَة من اًلاهون اٍمنوريج ٌَخحىمي اًخجازي اصلويل ًس ية 

ىمي مىذواب و ًـخرب الثفاق مىذواب ٕارا وزذ ضف وزَلة موكـة من اًعصفني بٔو ضف ثحاذل اًصسادي بٔو ثَىساث بٔو اثفاق اًخح

ا من اًوسادي الثعال اًسَيك و اًالسَيك ، و اًيت حىون مبثاتة جسي ًالثفاق ، وثـخرب إلصازت ضف ؾلس  جصكِاث بٔو كرُي

ق اًخحىمي ، رشًعة بٔن حىون إلصازت كس وزذث حبَر جتـي رعل ما ٕاىل مسدٌس ٌضمي ؿىل رشظ اًخحىمي مبثاتة اثفا

 اًعرظ حزء من اًـلس" .

ادذَف فلِاء اًلاهون ضف ثفسري اًيط اًساتق , فشُة الاجتاٍ ألول ٕاىل اؾخحاز رشظ اًىذاتة اـلشهوزت  ضف هط ُو 

رشظ ًعحة الثفاق وقَاتَ ٍصثة اًحعالن 
1

. 

ا , حِر بٔصازث ُشٍ اًخوظَة ٕاىل بٔهَ هؼصا  بٔظسزث دلية ألدم اـلخحست ٌَلاهون   اًخجازي اصلويل ثوظَة ثضبٔن ثفسرُي

وهؼصا ٌَسواتق اًلضادَة اًيت ػِصث بٔنرث مالمئة من اثفاكِة هَوًوزك فامي ًخـَق  ًزتاًس اس خزسام اًخجازت إلًىرتوهَة,

يص اٌَجية تخعحَق اـلاذت اًثاهَة من ثعرظ اًضلك اطلي حينك اثفاق اًخحىمي وٕاحصاءاثَ و ثيفِش كصازاث اقلوكني , ثو

حرصًة وٕامنا ثؤذش ؿىل سخِي اـلشهوز فهيا " زسادي بٔو جصكِاث مذحاذةل " اثفاكِة هَوًوزك ًىن مؽ ؿسم اؾخحاز اذلالث 

اـلثال ، نٌل ثويص اٌَجية ابؾامتذ اـلاذت اًساتـة اـليلحة من اًلاهون اٍمنوريج
2

. 

ذاتة ًوحوذ رشظ اًخحىمي ، وٕال اكن ابظال وٌس خوي ضف رعل بٔن حصذ نخاتة رشظ بٔما اـلعرغ ادلزائصي فلس اس خَزم اًى 

اًخحىمي ضف اًـلس ألظًل ٔبو ضف اًوزَلة اًيت ٌسدٌس ٕاٍهيا 
3

،بٔي الثفاق اًالحق اـلربم ضف وزَلة مس خلةل ؾن اًـلس ألظًل 

ورعل وفلا ًيط اـلاذت 
4

 ح ..م .ا .من ق  0114

, اًىذاتة ضف الثفاق ؿىل اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي ٔبمام اـلصنز اصلويل ًدسوًة ذالفاث  0521جضرتظ اثفاكِة واص يعن ًس ية 

من الثفاكِة  52اصلول اـلخـاكست ألدصى، حِر خاء ضف اـلاذت  الاسدامثز تني اصلول وزؿااي
1

 . 

                                                           

.117يضيغ نّال ، يؼسى ؿبتق ، ق  - 1  
عخوف اهكٖغ هونخبتج فٕ اخفبق اهخضنٖى يذل اهعنبة اإلهنخؼٌّٕ ، ؼؿبهج ختًٖ اهيبغث اهؿبتًج يً اهلبًٌّ اهٌيّػسٕ هوخضنٖى اهخسبؼٔ اهغّهٕ ي - 2

 .تٖبٌبح اهخٕ خًٌٕ اهيًوّيبح اهيٌفأث أّ اهيؼؿوج أّ اهيخولبث أّ اهيعؽٌج تّؿبئل إهنخؼٌّٖج أّ يغٌبنٖؿٖج أّ تكؼٖج أّ تّؿبئل يفبتِج 

،  1985ٔ اهغّهٕ اهػٔ ّمًخَ هسٌج األيى اهيخضغث هولبًٌّ اهخسبؼٔ ؿٌج يً كبًٌّ األٌّٖؿخؼال اهٌيّػسٕ هوخضنٖى اهخسبؼ 07ٌٖهؼ إهٓ اهيبغث 
 يؼسى ؿبتق .

 67هؽُؼ تً ؿًٖغ ، يؼسى ؿبتق ، ق  -3 
ّ اهيخميً كبًٌّ اإلسؼاءاح اهيغٌٖج ّ اإلغاؼٖج اهسؽائؼٔ :" ٖذتح فؼن اهخضنٖى خضح نبئوج  09-08يً اهلبًٌّ  ؼكى  1008خٌق اهيبغث  -4

 فٕ االخفبكٖج األكوٖج أّ اهّذٖلج اهخٕ ٖؿخٌغ إهِٖب "اهتنالً تبهنخبتج 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 312 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

ق اًخحىمي ,  -0 ًخـني ؿَََ بٔن ًلسم ظَحا اصلوةل اـلخـاكست بٔو بٔحس زؿااي ذوةل مذـاكست اطلي ٍصقة ضف الاًخجاء ٕاىل ظًص

 نخاتَا ًِشا اًلصط ٕاىل اًسىصثري اًـام ...

وًة ألظصاف وموافلهتم ؿىل ثلسميَ ٌَخحىمي ظحلا ًالحئة  -6 جية بٔن ٌضمي اًعَة ؿىل تَاانث ثخـَق مبوضوغ اًزناغ ُو

 إلحصاءاث اـلخـَلة تعصخ اـلياسؿاث ؿىل اًخوفِق واًخحىمي .

ت اذلارض ابًوسادي اذلسًثة واـلخعوزتثمت مـؼم الثفاكِاث ضف اًوك
2

، طلا ًخـني ؿىل بٔظصاف الثفاكِاث اًثيادَة واـلخـسذت 

ف  ألظصاف , بٔن ًخوسـوا ضف ثفسري مععَح "اًىذاتة ", مبا ٌضمي مسًوهل ضف اـلفِوم  اًخلََسي , ابٕلضافة ٕاىل اًخـًص

اصلويل , ٔلن  اـلِم ضف اٌَجوء ٕاىل اًخحىمي ُو هَة  اذلسًر نٌل ُو مٌعوض ؿَََ ضف اًلاهون اٍمنوريج ٌَخحىمي اًخجازي

ألظصاف اًيت ًـرب ؿَهيا ابًىذاتة .وٍىفي طلعل بٔن ٌس خـمي بٔي وس َةل ثؤذي ٕاىل كاٍهتا ، وهدِجهتا ٕاىل ثبٔهَس فىصت اًرتايض 

َة كاذزت ؿىل تني ألظصاف، و ماساًت اذلاخة كامئة ًخعوٍص اًخحىمي اصلويل ضف جمال مٌاسؿاث الاسدامثز وٕاجياذ ظَ لة ذًو

ثلٌني نثري من اًلواؿس اـلاذًة 
3

. 

وكس بٔذشث اًلواهني اًوظيَة ٔلكَة اصلول هبشا اًعرظ ، فلس هط كاهون إلحصاءاث اـلسهَة اًفصويس ؿىل رشظ اًىذاتة 

 ؿىل بٔهَ : 0151حِر هعت اـلاذت 

" L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original 

accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les 

conditions requises pour leur authenticité" 

اصرتظت بٔن ٍىون رشظ  0115ًفِم من ُشٍ اـلاذت اصرتاظ اًىذاتة ضف اثفاق اًخحىمي ، بٔضف ٕاىل رعل بٔن اـلاذت 

 اب واًيت هعت ؿىل بٔهَ :اًخحىمي مىذو

                                                                                                                                                                                     

غ سالل ّفبء يضيغًٖ ، اهخضنٖى تًٖ اهيؿخذيؼ األسٌتٕ ّ اهغّهج اهيمٖفج هالؿخذيبؼ ،أيبى اهيؼنؽ اهغّهٕ هخؿّٖج يٌبؽيبح االؿخذيبؼ  - 1
 .49، ق 2001كؼ ، االخسبُبح اهضغٖذج ، غاؼ اهسبيًج اهسغٖغث هوٌفؼ ، اإلؿنٌغؼٖج ي -اإلسؼاءاح-اهلّايغ

.13، ق2008ؽٌٖة سبتؼ ؿبهى ، االخفبكٖبح اهغّهٖج ، غاؼ اهّفبء هغٌٖب اهنتبيج ّ اهٌفؼ ،   - 2  
، ق 2002، خفؼًٖ اهذبٌٕ ، ؿٌج 09ييؼ يفِّؼ ضغٖذج اهسبؽٔ ،اهخضنٖى فٕ يٌبؽيبح يلّغ االؿخذيبؼ ، يسوج ٌلبتج اهيضبيًٖ ،اهًغغ  -3

11. 
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" La clause compromissoire doit a peine de nullité, être stipulée par écrit dans la 

convention ou dans un document auquel celle –ci se réfère…" 
1
 

"جية بٔن  ء فهيا :ؿىل رشظ اًىذاتة و اًيت خا 0551من اًلاهون ادلسًس ًس ية  06نٌل هط اـلعرغ اـلرصي ضف اـلاذت 

ٍىون اثفاق اًخحىمي مىذواب ، و ٕال اكن ابظال و ٍىون اثفاق اًخحىمي مىذواب ٕارا ثضميَ حمصزا وكـَ اًعصفان بٔو ٕارا 

ا من وسادي الثعال اـلىذوتة " 2ثضميَ ما ثحاذهل اًعصفان من زسادي بٔو جصكِاث ٔبو كرُي
. 

َ فِشٍ اًضلكَة ثـخرب وعرظ ًوحوذ اًخحىمي وًُس ٕلزحاث
3

شا حىت ًمت  ، وكس ٌضرتظ ٕلزحاث اثفاق اًخحىمي اًىذاتة ُو

الاؿرتاف و ثيفِش اذلنك اًخحىميي
4

 . 

ًًدلي بٔن ثَزتم  0541، بٔو اًيت اؾمتسث اًلاهون اٍمنوريج ًس ية  0514وؿَََ فٕان اصلوةل اـليضمة لثفاكِة هَوًوزك ًس ية 

ٌَ اًوظيَة رشظ اًىذاتة ضف اثفاق اًخحىمي ومن ُيا ل ًـخس ابًىذاتة ، ٕارا ما بٔجصمت ؾلسا مؽ ظصف بٔدص ل ثوحة كواهُ 

ابثفاق اًخحىمي اًضفوي 
5

. 

                                                           

    1-Jean  Robert : L’arbitrage , droit interne , droit international.  édition paris ,1993 p- 225.  
، اهفًبهٖج اهغّهٖج هلتّل اهخضنٖى فٕ يٌبؽيبح اهخسبؼث اهغّهٖج ، غاؼ اهفنؼ اهسبيًٕ  ّ يضيّغ يكٖوضٕ غ كالش اهغًٖ سيبل اهغًٖ -2

 38، ق 2004اإلؿنٌغؼٖج ، 

.73، ق  يؼسى ؿبتق يٌٖؼ يتغ اهيسٖغ  - 3 

ٌّّٖٖؼم اهعبكج تباليخؼاف تأضنبى اهخضنٖى األسٌتٖج ّ خٌفٖػُب  جّفلب الخفبكٖيكوص أضيغ اهنؼاٌّج ، خٌفٖػ ضنى اهخضنٖى األسٌتٕ اهتبنل  -4:
( يغاعوج ) غؼاؿج خضوٖوٖج هٌكّق االخفبكٖج ػاح اهكوج فٕ مّء اهخنتٖلبح اهلمبئٖج هنل يً فؼٌؿب ّ اهّالٖبح اهيخضغث األيؼٖنٖج  1958هؿٌج 

، ّ 2008أفؼٖل 30إهٓ  28أهلٖح فٕ يؤخيؼ اهخضنٖى اهخسبؼٔ اهغّهٕ فٕ يؤخيؼ اهخضنٖى اهخسبؼٔ اهغّهٕ تنوٖج اهضلّق ، سبيًج أتّ هتٕ يً 
 اهيٌفّؼ فٕ اهيّكى :

www.slconf.uaea.ac.ue/papers/n°03/altarwane.pdf. 

ٍ اهنخبتج هخٌفٖػ اهضنى اهخضنٖيٕ" يوٓ يً ٖنوة االيخؼاف ّ اهخٌفٖػ اهيٌكّق ُػ 1958يً اخفبكٖج ٌّّٖٖؼم هؿٌج  04فلغ افخؼنح اهيبغث  
أّ ٌؿعج يٌَ خخّفؼ فِٖب  02يوَٖ فٕ اهيبغث اهؿبتلج ككغ اهضكّل يوِٖيب أً ٖؼفق نوتَ تيب ٖوٕ : اهٌق األكوٕ هالخفبكٖج اهيػنّؼث فٕ اهيبغث 

 اهفؼّن اهينوّتج هخكغٖلِب ..."
 )ّ تبهِبيـ (117ى ؿبتق ، ق يضيغ نّال ، يؼس –أ  - 5

غث ُػا ّخسغؼ اإلفبؼث إهٓ أً ٌُبم أٌهيج كبٌٌّٖج ال خخنوة خّافؼ اهفنل اهينخّة هكضج اخفبق اهخضنٖى نيب ٖؿخٌخز يذال يٌغ إييبل ٌق اهيب
هغاعوٕ يٌغيب ؿيضح تًغى يً كبًٌّ اإلسؼاءاح اهيغٌٖج اهفؼٌؿٕ ، يٌغيب ؿيضح هألنؼاف يعبهفج يلخمٖبح اهفنل اهّاؼغ فٕ اهخضنٖى ا 1495

نخبتج فٕ خنتٖق أضنبى اهتبة األّل ّ اهذبٌٕ ّ اهذبهد يٌَ إال تبخفبق عبق ّػهم يٌغيب ٖنًّ اهخضنٖى اهغّهٕ عبمًب هولبًٌّ اهفؼٌؿٕ ييب ٖسًل اه
 ُػٍ اهضبهج غٖؼ مؼّؼٖج هكضج اخفبق اهخضنٖى .
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وماذامت اًىذاتة حىون ضف صلك من ألصاكل اـلشهوزت ، فِشا ًـين بٔهَ ، ل ٌس خَزم بٔن ًخزش صلك اقلصز اًصمسي ، تي 

َ وٕال ٔبؾخرب ٔكن ؾل ٍىن ، نٌل ثويص اٌَجية حىون اًىذاتة اًـصفِة ، ًىن ًًدلي بٔن ٍصاؾي اًـَوة اًيت ثؤذي ٕاىل تعاله

ابؾامتذ ُشا ما ٔبذى ٕاىل ٕاظساز ثوظَة ضف اصلوزت اًخاسـة و اًثالزني ٌَجية ألدم اـلخحست ٌَلاهون اًخجازي اصلويل اـليـلست 

ا زرف  6112ضف " فَِيا" ضف حوان   11اـلؤزد ضف  55-20، وثضَف تبٔن ازلـَة اًـامة ًٔلدم اـلخحست ضف كصاُز

لحؼت تبٔن " ٕان اًوكت بٔظحح مٌاس حا متاما ، ضف س َاق حتسًر مواذ اًلاهون اٍمنوريج ، ٌَرتوجي ًخفسري  6112ذٌسمرب

وثعحَق موحسٍن لثفاكِة الاؿرتاف تلصازاث اًخحىمي ألحٌحَة
1

 ."0514حوان 01و ثيفِشُا اـلربمة ضف هَوًوزك ضف  

 ة/ اًعروظ اـلوضوؾَة ًعحة اثفاق اًخحىمي:

اق اًخحىمي رمٌل اكن صلكَ )رشظ ، اثفاق ( ًـخرب ؾلسا تني ألظصاف، فِيحلي بٔن خيضؽ ٌَلواؿس اًـامة ٌَـلوذ ، ٕان اثف

كري بٔهَ تخسكِق اًيؼص و ٕامـان اًفىص  جنس بٔن ُشٍ اًعروظ ثرتنز ضف اذللِلة 
2

ؿىل ٍلوغ اًعروظ اـلوضوؾَة اًـامة من 

ىمي ،و ؿَََ سوف هخعصق ٕاىل اًعروظ اـلوضوؾَة ارلاظة زىض ، و سخة و حمي ، ورشوظ موضوؾَة ذاظة ابًخح

 ًعحة اثفاق اًخحىمي اًخجازي اصلويل حسة اًلاهون ادلزائصي .

وحىت ٍىون اثفاق اًخحىمي حصَحا ًًدلي اًيؼص ٕاىل اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل اثفاق اًخحىمي من انحِة اـلوضوغ ،  

مَِا اثفاق اًخحىمي مث هعاق اثفاق اًخحىمي ٔبي اـلوضوؿاث اًيت ٌض 
3

، فداًًس حة ٌَلاهون اـلعحق ؿىل اثفاق اًخحىمي ٕارا 

زحـيا ٕاىل اًلاهون إلثفاطف اصلويل جنس بٔن تـغ الثفاكِاث ثعسث ٕاىل موضوغ اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل اثفاق 

اًخحىمي سواء اكن رشظا بٔم اثفاكا 
4

ثخوفص فَِ اًعروظ  ، زفن ذالل رعل ًخضح تبٔن اثفاق اًخحىمي اًعحَح و اطلي

اـلوضوؾَة مثي حاةل حصة اًصضا ، وذَوٍ من بٔي ؾَة خيضؽ ًلاؿست بٔظََة يه كاهون إلزاذت ويه اًلاؿست اًيت جتس 

َة وكاؿست احذَاظَة ويه كاهون ماكن ظسوز اذلنك .  جماًِا ضف اًـلوذ اصلًو

                                                           

 15، اهكبغؼ تخبؼٖظ  31/98كبغؼث يً اهسيًٖج اهًبيج هأليى اهيخضغث تبهلؼاؼ ؼكى كّايغ هسٌج األيى اهيخضغث هولبًٌّ اهخسبؼٔ اهغّهٕ ، اه - 1
 www.unicitral.org، اهيٌفّؼ فٕ يّكى : 2010، اهيًغل ؿٌج  1976غٖؿيتؼ ؿٌج 

 .10 ، ق2004غ يبسغ ؼاغة اهضوّ ، اهًلّغ اإلغاؼٖج ّ اهخضنٖى ، غاؼ اهسبيًج اهسغٖغث هوٌفؼ ، سيِّؼٖج يكؼ اهًؼتٖج ،   - 2
 .121أ يضيغ نّال ، يؼسى ؿبتق ، ق  - 3
ؿج ، ٌّؼ اهغًٖ تّؿِّث ، غّؼ االخفبكٖبح اهغّهٖج فٕ سػة االؿخذيبؼ األسٌتٕ ، يسوج نوٖج اهًوّى اإلؿاليٖج اهسؽائؼٖج اهكؼان، اهؿٌج اهعبي - 4
 .17، ق2004، 10يغغ

يوٓ أٌَ :" الٖسّؽ ؼفل االيخؼاف ّخٌفٖػ اهضنى تٌبء يوٓ نوة  1958يً اخفبكٖج ٌّّٖٖؼم هؿٌج  1فلؼث  5ُّػا يب ٌكح يوَٖ اهيبغث  -
الخفبق اهعكى اهػٔ ٖضخز يوَٖ تبهضنى إال إػا كغى ُػا اهعكى هوؿونج اهيعخكج يً اهتوغ اهينوّة إهِٖب االيخؼاف ّخٌفٖػ اهغهٖل يوٓ أً أنؼاف ا

ى يغٖيٕ األُوٖج أّ أً االخفبق اهيػنّؼ غٖؼ كضٖص ّفلب هولبًٌّ اهػٔ اهيٌكّق يوَٖ فٕ اهيبغث اهذبٌٖج نبٌّا نتلب هولبًٌّ اهػٔ ٌٖنتق يوِٖ
  أعمًخَ هَ األنؼاف ، أّ يٌغ يغى اهٌق يوٓ ػهم نتلب هلبًٌّ اهتوغ اهػٔ كغؼ فَٖ اهضنى "
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ن اًخحىمي بٔو ماكن ٕاجصام اًـلس ألظًل، نٌل كس فِشا اًلاهون كس ٍىون وظيَا اكٌَجوء ٕاىل كاهون خًس َة اـلخـاكس ٔبو ماك

َة مثي موكف اثفاكِة هَوًوزك ضف اـلاذت   . 0فلصت 1ٍىون كاهوان ذوًَا مس متسا من مـاُست ذًو

ٔبما اًلاؿست اًثاهَة فذجس بٔساسِا ضف بٔن ماكن ظسوز اذلنك اًخحىميي ُو اًلاهون اطلي ًخحسذ ؿىل بٔساسَ ما ٕارا اكن حنك  

تياء ؿىل اثفاق اًخحىمي ، فلاهون ماكن ظسوز اذلنك اًخحىميي ُو كاهون اصلوةل اًيت ًعسز مهنا حنك  اًخحىمي اًعاذز

 .اًخحىمي وًُس كاهون اصلوةل اًيت ظسز فهيا اذلنك 

نٌل كس ًعحق اقلنك ضف حاةل قَاة كاهون إلزاذت، كواؿس ثياسغ اًلواهني ضف اًحضل اطلي جيصي فَِ اًخحىمي ، وُيا ٌسددـس  

قلنك كاهون ماكن ظسوز حنك اًخحىمي ا
1

، ٔبما ابًًس حة ٌَمعرغ ادلزائصي فٕاهَ صلًَ زالزة معاذز ٌس متس مهنا اثفاكِة 

 اًخحىمي يه:

 اًلاهون اطلي ًخفق ؿَََ الٔظصاف. -0

 اًلاهون اطلي ًيؼم موضوغ اًزناغ .-6

 ٕادضاغ ٕاحصاءاث اًخحىمي ًلاهون ٕازاذت اقلنك  -5

, 0مىصز  014ولس امي اـلاذت  15-55وظ اًيت اكهت سادست ضف ػي اـلصسوم اًدعرًـي زرف وٍىون تشعل كس ؿسل اًعر 

ة ٌَمحنك لدذَاز اًلاهون اطلي ٍصاٍ مٌاس حا  .فاسددـس فصط ثعحَق اًلاهون ادلزائصي ؿىل اثفاق اًخحىمي وبٔؾعى اذلًص

ا الاسددـاذ مؽ اس خلالًَة رشظ اًخحىمي ضف وٕارا كسز بٔن اًلاهون ادلزائصي ُو اـلياسة ل ماهؽ من ثعحَلَ , ًامتىش ُش 

 بٔي ؾلس ذويل ,من حِر حصخَ, ؾن ٔبي كاهون ذاذًل.

وؿَََ سوف هخعصق ٕاىل اًعروظ اـلوضوؾَة ارلاظة ابًخحىمي اًخجازي اصلويل، و حىت ٍىون اثفاق اًخحىمي حصَحا 

وغ مث هعاق اثفاق اًخحىمي بٔي اـلوضوؿاث ًًدلي اًيؼص ٕاىل اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل اثفاق اًخحىمي من انحِة اـلوض

اًيت ٌضمَِا اثفاق اًخحىمي 
1
. 

                                                           

 .119يضيغ نّال ، يؼسى ؿبتق ، ق  - 1

 يً ق.إ.ى.ف اهخٕ خٌق يوٓ أٌَ  1469فٕ اهيبغث  تبهؼسّو إهٓ اهلبًٌّ اهفؼٌؿٕ اهػٔ ٖأعػ تلبًٌّ اإلؼاغث أكال ُّػا يب ٌسغٍ  

" L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies , à défaut d’un tel 
choix conformément à celles qu’il estime appropriées ,il tient conte dans tous les cas des usages du 
commerce" 
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 / دضوغ اثفاق اًخحىمي ٌَلاهون اطلي ًخفق ؿَََ ألظصاف:1

اثفاق اًخحىمي رو ظاتؽ ؾلسي ًامتىش ٕادضاؿَ ٌَلاهون اـلخفق ؿَََ مؽ اًلواؿس اًـامة اـليؼمة ًالًزتاماث , حِر جنس مثال 

سين ادلزائصي" ٌرسى ؿىل اًزتاماث اًخـاكسًة اًلاهون اكلخاز من اـلخـاكسٍن  ٕارا اكهت هل ظةل من اًخلٌني اـل 04اـلاذت

2حلِلِة ابـلخـاكسٍن ٔبو ابًـلس "
 

فاقلنك مَزم تخعحَق كاهون ٕازاذت ألظصاف ؿىل اثفاق اًخحىمي ، ٕارا اكهت ُشٍ إلزاذت جسـى حنو ثعحَق كاهون مـني ، و 

حَلي ضف ادلزائص ، جنس بٔن اًـلوذ اـلربمة ضف ادلزائص ختضؽ ٌَلاهون اًوظين ، لن اـلسدمثص ألحٌيب ابًصحوغ ٕاىل اًواكؽ اًخع 

 ُو اطلي ًدٌلي ًالسدامثز ضف ادلزائص ، وٕاجصام اًـلوذ هبا ، 

ِا بٔن ًَجبٔ ذما ًؤذي ٕاىل حىٌصس ثياسغ اًلواهني لدذَاز اًلاهون اًواحة اًخعحَق ، ٕار ٍصى اًفلِاء بٔهَ :" من اًياذز ثعحَل 

ألظصاف ٕلدضاغ اثفاق اًخحىمي ًلاهون من ادذَازضم دضاحة "
3

 

وابًصحوغ ٕاىل الثفاكِاث اًثيادَة ضف جمال الاسدامثز واًيت بٔجصمهتا ادلزائص، جنس ٕال حاةل ٕاىل ثعحَق اًلاهون اًوظين ٌَعصف 

ا فَِ ثياسغ اًلواهني اـلخـاكس اطلي ٍىون ظصفا ضف اًزناغ ،واطلي ًوخس ؿىل ٕاكَميَ الاسدامثز ، مب
4

. 

 ًىن ًشُة ألس خار هوز اصلٍن حصيك ٕاىل اًلول تبٔن :

                                                                                                                                                                                     

ق اضيغ تّعوعبل ، ٌهبى خؿّٖج يٌبؽيبح االؿخذيبؼاح األسٌتٖج فٕ اهلبًٌّ اهغّهٕ ّ خنتٖلبخَ فٕ اهسؽائؼ ، ؼؿبهج يبسؿخٖؼ ، ، نوٖج اهضلّ - 1
 73، ق 2013،سبيًج اهسؽائؼ ، ؿٌج 

، اهكبغؼث تخبؼٖظ  78هيغٌٕ ، ر ؼ ، اهًغغ ، اهيخميً اهلبًٌّ ا 1975ؿتخيتؼ  26اهيؤؼط فٕ  58-75يً األيؼ ؼكى  18خٌق اهيبغث  - 2
:" ٖؿؼٔ يوٓ االهخؽايبح اهخًبكغٖج اهلبًٌّ  2005ٌّّٖٖ ؿٌج  20اهيؤؼط فٕ  10-05، يًغل ّيخيى تبهلبًٌّ ؼكى  1975ؿتخيتؼ ؿٌج  30

 اهيعخبؼ يً اهيخًبكغًٖ إػا نبٌح هَ كوج ضلٖلٖج تبهيخًبكغًٖ أّ اهًلغ.

 ق كبًٌّ اهيّنً اهيفخؼم أّ اهسٌؿٖج اهيفخؼنج.ّفٕ ضبهج يغى إينبً ػهم ، ٖنت-

 ّفٕ ضبهج يغى إينبً ػهم ، ٖنتق كبًٌّ يضل إتؼاى اهًلغ.-

 غٖؼ أٌَ ٖؿؼٔ يوٓ اهًلّغ اهيخًولج تبهًلبؼ كبًٌّ يّكًَ. -
هونتبيج ّ  O.P.L.Cؿج أؽاغ فنّؼ كبهص ، االؿخذيبؼ األسٌتٕ ؿتل اؿخلنبتَ ّ خؿّٖج يٌبؽيبخَ ، يٌهيج ٌفؼ اهذلبفج اهلبٌٌّٖج يؤؿ  -3

 .215، ق 2008اهٌفؼ ، اهًؼاق ، 
اهفؼٌؿٖج ّ اهيبغث  –يً االخفبكٖج اهسؽائؼٖج  4فلؼث8يً االخفبكٖج اهسؽائؼٖج يى االخضبغ اهتوسٖنٕ اهونؿيتّؼغٕ ّ اهيبغث  4فلؼث7يذال اهيبغث  -4
 األؼغٌٖج . –يً االخفبكٖج اهسؽائؼٖج   3فلؼث8
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ة اـلـعات ًٔلظصاف ًخحسًس اًلاهون اطلي ًعحق ؿىل اثفاق اًخحىمي ل ًياكغ اـلاذت  من اًلاهون اـلسين ادلزائصي  04اذلًص

ة مبٔدورت من اـلاذت  ِا هفس  04اطلي ٍىصش مدسٔب سَعان إلزاذت ، تي بٔن ُشٍ اذلًص
1

 

" وجتسز إلصازت ٕاىل بٔن ارلضوغ ـلحسبٔ سَعان إلزاذت ، ل ٌس خَزم حامت ادذَاز اًعصف ادلزائصي ًلاهوهَ اًوظين، تي اهَ 

ة ًلاهون الاسدامثز ادلسًس،كس جتـي ضف ثلسٍصان اًعصف ادلزائصي حيَي ٕاىل  حسة الاجتاٍ ادلسًس و اًس َاسة اًخحفزًي

 ،مثي اًيؼام اـلخحؽ صلى اـلصنزكاهون بٔحٌيب ٔبو هؼام حتىميي ٔبحٌيب 

 (CIRDIَة ة اصلًو  (CCIتحاٌزس ) ( و اًلصفة اًخجاًز
2

،بٔو اًلاهون اٍمنوريج ٌَخحىمي اًخجازي اصلويل،ونشا اـلحاذئ  

اًـامة ٌَلاهون اًيت نثريا ما ًفضَِا اًعصف ألحٌيب ؿىل ألكي ًخعحَق اًلاهون اًوظين ، ًاكن بٔنرث دضاحة ضف رعل 

وغ اثفاكِة اًخحىمي " ٌَدعرًؽ ادلزائصي " تسل " اًلاهون ادلزائصي " و ُشا ما ٍىصش مدسبٔ اس خلالًَة ابًيط ؿىل دض

 رشظ اًخحىمي ؾن اًـلس ألظًل ٌَلاهون ادلزائصي ضف حني خيضؽ اثفاق اًخحىمي ًلاهون بٔدص.

 / دضوغ اثفاق اًخحىمي ٌَلاهون اطلي ًيؼم موضوغ اًزناغ:6

فٕارا ؾل ًخفق اًعصفان ؿىل بٔن خيضؽ هل اثفاق اًخحىمي، ُو اًلاهون اطلي ًيؼم موضوغ اًزناغ، الادذَاز اًثاين اطلي ميىن

كاهون مـني , ميىن قلوكة اًخحىمي بٔن ثعحق اًلاهون اطلي ًيؼم موضوغ اًزناغ ؿىل اثفاق اًخحىمي ول س امي اًلاهون اـليؼم 

 ٌَـلس ألظًل .

وُو ما هط ؿَََ اـلعرغ ادلزائصي
3

ة . حِر اؾخرب اـلعروغ  0111 ضف اـلاذت  من اًلاهون إلحصاءاث اـلسهَة وإلذاًز

 اثفاكِة اًخحىمي حصَحة من حِر اـلوضوغ، ٕارا اس خجاتت ٌَعروظ اًيت ًضـِا اًلاهون اـليؼم ـلوضوغ اًزناغ .

 /  ٕادضاغ ٕاحصاءاث اًخحىمي ًلاهون ٕازاذت اقلنك :3

                                                           

1-Noureddine Terki, La protection conventionnelle de l’investissement  étranger, R.A.S.J.P.E ,n°02,2001,p09.  
، يٌفّؼث يوٓ اهيّكى  1998، اهؿبئؼث اهيفًّل اتخغاء يً خبؼٖظ أّل سبٌفٕ ؿٌج CCIكّايغ اهخضنٖى هغؼفج اهخسبؼث اهغّهٖج تتبؼٖؾ  - 2

 اإلهنخؼٌّٕ :

WWW.ICCWBO.org/court/English/arbitration/pdf-documents  
ّ اهيخميً  كبًٌّ اإلسؼاءاح اهيغٌٖج ّ اإلغاؼٖج اهسؽائؼٔ يوٓ :" .. خنًّ اخفبكٖج  09-08يً كبًٌّ ؼكى  3فلؼث  1040خٌق اهيبغث  - 3

ًّ اهيٌهى اهخضنٖى كضٖضج يً ضٖد اهيّمّو ، إػا اؿخسبتح هوفؼّن اهخٕ ٖمًِب إيب اهلبًٌّ اهػٔ اخفق األنؼاف يوٓ اعخٖبؼٍ أّ اهلبٌ
  هيّمّو اهٌؽاو أّ اهلبًٌّ اهػٔ ٖؼاٍ اهيضنى يالئيب "
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خحىمي بٔو ًرتهوا ًِا ، سَعة ثيؼمي ٕاحصاءاث اًخحىمي فلس ثضمن اثفاق حيسج نثريا ضف اًـمي بٔن خيول ألظصاف ًَِئة اً 

اًخحىمي اـلربم تني حىومة اـلمَىة و اًعرنة اًـصتَة ألمٍصىِة ٌَحرتول )بٔزامىو( هعا خيول حموكة اًخحىمي سَعة حتسًس 

اًلواؿس إلحصادَة اًواحدة إلثحاغ ٕلذازت ُشا اًخحىمي 
1

 . 

سَوة ضف اًواكؽ ، نرثت اـلـوكاث اًـمََة و اًلاهوهَة وٌساؿس ؿىل ألذش هبشا الٔ 
2

، اًيت ثواخَ ألظصاف ؾيس مـادلة 

 اًخفاظَي ارلاظة ابـلسادي إلحصادَة ضف اًخحىمي .

ة اًخامة ؿىل ُشا اًيحو ضف ادذَاز إلحصاءاث و  سمع اًلاهوهني اـلرصي و اـللازن ، ٕاماكهَة ختوًي َُئة اًخحىمي اذلًص ًو

من كاهون اًخحىمي اـلرصي ؿىل سخِي اـلثال  61احة اًخعحَق ؿىل دعومة اًخحىمي ، فلس ثضميت اـلاذت اًلاهون اًو 

 اًيط ؿىل بٔهَ " ٕارا ؾل ًوخس اثفاق ، اكن ًَِئة اًخحىمي بٔن ختخاز كاهون و ٕاحصاءاث اًخحىمي اًيت حصاُا مٌاس حة ".

من كواؿس اًخحىمي اًيت بٔؿسهتا دلية ألدم اـلخحست  0فلصت  01نٌل ثؤًس اًلواؿس اصلوًَة راث الاجتاٍ فلس وزذ ضف اـلاذت 

ة َُئة اًخحىمي ضف ذمازسة اًخحىمي ابًىِفِة اًيت unicitralٌَلاهون اًخجازي اصلويل " " ؿىل سخِي اـلثال ، اًيط ؿىل حًص

حصاُا مٌاس حة 
3
. 

 ارلامتة :

ص اًخحى مي ُو اثفاق ألظصاف اًصاقحني ضف اًخحىمي ، فِو ٕان ومن ُشا اًخحسًس ـلـىن اثفاق اًخحىمي ، ًحسوا خََا بٔن حُو

اكن هؼاما كاهوهَا هل َُالكَ ، و ٕاحصاءاثَ ، و كواؿسٍ اًيت حسذُا اًلاهون ، ٕال بٔهَ ابٔلساش هؼام اثفاطف بٔساسَ ٕازاذت 

ٕاىل اًخحىمي ، و  ألظصاف ؿىل اختارٍ سخِال ًفغ اـلياسؿاث اًيت ثثوز تُهنم ، فِشا الثفاق ُو اطلي ًلصز مدسبٔ اٌَجوء

 حيسذ ٕاحصاءاثَ ، و موضوؿَ و هَفِة جضىِي َُئة اًخحىمي و اًلاهون اكلخط تفغ اًزناغ .

واثفاق اًخحىمي ُو ؾحازت ؾن ثرصف كاهوين ابـلـىن اًفين ، فال وحوذ هل ٕال تخوافص ألزاكن ألساس َة و اًالسمة لٔي 

ًيت ٍصحهبا ، و هؼصا ًٔلطمَة و اصلوز اطلي ًَـحَ اثفاق اًخحىمي ثرصف كاهوين ، و موضوؿَ اطلي ًيعة ؿَََ و الآثز ا

فلس اصرتظ اـلعرغ ٍلوؿة من اًعروظ اًلاهوهَة و اًخيؼميَة اًيت ثيؼمَ و ضف حاةل خماًفهتا و مهنا رشظ اًىذاتة ، زثة 

 اـلعرغ ؿَهيا اًحعالن ٌَحفاع ؿىل اًًضاظ الاكذعاذي و اًخجازي اصلويل .

 

                                                           

66غ سيبل يضيّغ اهنؼغٔ يؼسى ؿبتق ، ق  - 1  
 .183أؽاغ فنّؼ كبهص ، يؼسى ؿبتق ، ق  - 2

.67غ سيبل يضيّغ اهنؼغٔ ، يؼسى ٌفؿَ ، ق  - 3  
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 اـلصاحؽ:

 ص ج ة و اًلواهني اـللازهة ، ًُز ن سـَس ، اًخحىمي اًخجازي اصلويل وفلا ًلاهون إلحصاءاث اـلسهَة و إلذاًز

  6106ذزا ُومَ ٌَعحاؿة و اًًعر ،ادلزائصي ،

  ثضري سَمي ، اذلنك اًخحىميي و اًصكاتة اًلضادَة ، زساةل ًيَي صِاذت اصلنخوزاٍ اًـَوم ضف اًـَوم

 6100اض ، لكَة اذللوق ، خامـة اذلاح رلرض ابثية ، اًلاهوهَة ، ختعط اًلاهون ارل

  ة ، ح  6114فِفصي س ية  61مؤزد ضف  15-14كاهون زرف ًخضمن كاهون إلحصاءاث اـلسهَة و إلذاًز

ي س ية  61ظاذزت تخازخ  60ز ؿسذ   .6114افًص

  إلًىرتوين مـخعم سوًؿل هعري ، مسى حتلق اًعروظ اـلعَوتة ضف اًخحىمي اًخلََسي ضف ػي اًخحىمي

 www.Arablawinfo.com، حبر مذوفص ؿىل اـلوكؽ 

  ، 6114َلس هول ، ثعوز اًخحىمي اًخجازي اصلويل ضف اًلاهون ادلزائصي ، مًضوزاث تلساذي  

  ، 15، ض 6101حسان هوفي ، اًخحىمي ضف مٌاسؿاث ؾلوذ الاسدامثز، ذاز ُومَ ٌَعحاؿة و اًًعر 

 -Terki Noureddine , L’arbitrage commercial international en Algérie , 

OPU-Alger -1999 

  ة  15-14اًلاهون زرف  اـلخضمن كاهون إلحصاءاث اـلسهَة و إلذاًز

  ارلاض ثعرظ اًخحىمي ؿىل بٔهَ : 61/15/0520جصوثوهول حٌَف اـلؤزد ضف 

 ادلامـي اذلسًر ،  ؾحس اًحاسط َلس ؾحس اًواسؽ اًرضايس ، اًيؼام اًلاهوين لثفاق اًخحىمي ، اـلىذة

ة    6111اًعحـة ألوىل ،إلسىٌسًز

  اًلاهون اٍمنوريج ٌَخحىمي اًخجازي اصلويل اطلي وضـخَ دلية الٔدم اـلخحست ٌَلاهون اًخجازي اصلويل س ية

 ، و اـلًضوز ضف موكؽ :6112مؽ اًخـسًالث اًيت اؾمتسث س ية  0541

 WWW.Unicitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-a.pdf., 
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visite le 12/12/2015 

  ة اًـامة ضف اًخحىمي اًخجازي اصلويل مًضوزاث اذلَة –حفِؼة اًس َس اذلساذ ، اـلوحز ضف اًيؼًص

 6111اًعحـة ألوىل ،–اذللوكِة 

 www.alassy.net-  ذ ارشف اًـايص ، اًعرظ و اـلضازظة وعوز لثفاق اًخحىمي ، ملال ؿىل

 اـلوكؽ : 

  ؿاصوز ، اسلاًة الثفاكِة ًالسدامثز ألحٌيب ضف ادلزائص ، مشهصت ماحس خري ، فصغ اًلاهون صوصو

 6114ارلاض ، لكَة اذللوق ، خامـة ادلزائص ، 

  0543ذٌسمرب س ية  64اًلاهون اًفِسزايل اًسوٌرسي اـلخـَق ابًلاهون اصلويل ارلاض ، اـلؤزد ضف  ،

 .www.f.low.netمًضوز ابـلوكؽ إلًىرتوين : 

 Akoune Yacout, AKOUNE Yacout, L’arbitrage interne en droit algérien  

,R.A.S.J.E.P ,N°1,1999  

  ، ة اًـامة ًالًزتاماث معاذز الاًزتام َلس ظربي اًسـسي ،رشخ اًلاهون اـلسين ادلزائصي ، اًيؼًص

 0556ىل ،ذاز ُسى ؿني مََةل ، اًعحـة ألو

  ، ة َة ، ذاز اـلعحوؿاث ادلامـَة إلسىٌسًز ة اصلًو مٌري ؾحس افلَس ، كضاء اًخحىمي ضف اـلياسؿاث اًخجاًز

0551  

  خالل وفاء َلسٍن ، اًخحىمي تني اـلسدمثص ألحٌيب و اصلوةل اـلضَفة ًالسدامثز ،بٔمام اـلصنز اصلويل

جتاُاث اذلسًثة ، ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَعر ، الٕ  -إلحصاءاث-ًدسوًة مٌاسؿاث إلسدامثز اًلواؿس

ة مرص ،   6110إلسىٌسًز

  ، ًة خاجص ساؾل ، الثفاكِاث اصلوًَة ، ذاز اًوفاء صلهَا اًعحاؿة و اًًعر   6114ًس

  15معص مضِوز حسًثة ادلاسي ،اًخحىمي ضف مٌاسؿاث ؾلوذ الاسدامثز ، جمةل هلاتة اقلامني ،اًـسذ ،

 . 1993 6116جعرٍن اًثاين ، س ية 

http://www.f.low.net/
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  َة ًلدول اًخحىمي ضف مٌاسؿاث اًخجازت ظالخ اصلٍن حٌلل اصلٍن و َلوذ معََحي ، اًفـاًَة اصلًو

ة ،  َة ، ذاز اًفىص ادلامـي إلسىٌسًز  6111اصلًو

  معَح بٔمحس اًعصاوهة ، ثيفِش حنك اًخحىمي ألحٌيب اًحاظي وفلا لثفاكِة هَوًوزك ارلاظة ابلؿرتاف

) ذزاسة حتََََة ًيعوض الثفاكِة راث اًعةل ضف  0514ٔلحٌحَة و ثيفِشُا ًس ية تبٔحاكم اًخحىمي ا

ضوء اًخعحَلاث اًلضادَة ًلك من فصوسا و اًولايث اـلخحست ألمٍصىِة ( مساذةل بًٔلِت ضف مؤمتص 

ٕاىل  64اًخحىمي اًخجازي اصلويل ضف مؤمتص اًخحىمي اًخجازي اصلويل جلكَة اذللوق ، خامـة بٔتو ػيب من 

ي 51  ، و اـلًضوز ضف اـلوكؽ :6114بٔفًص

 www.slconf.uaea.ac.ue/papers/n°03/altarwane.pdf. 

  كواؿس دلية ألدم اـلخحست ٌَلاهون اًخجازي اصلويل ، اًعاذزت ؾن ازلـَة اًـامة ًٔلدم اـلخحست ابًلصاز زرف

ضف موكؽ ، اـلًضوز  6101، اـلـسل س ية  0532ذٌسمرب س ية  01، اًعاذز تخازخ  50/54

:www.unicitral.org 

  ، ة و اًخحىمي ، ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَعر ، مجِوزًة مرص اًـصتَة ماخس زاقة اذلَو ، اًـلوذ إلذاًز

6111 ، 

  هوز اصلٍن توسِوت ، ذوز الثفاكِاث اصلوًَة ضف خشة إلسدامثز ألحٌيب ، جمةل لكَة اًـَوم إلسالمِة

ة اًرصاظ، اًس ية ارلامس  6111، 01ة ، ؿسذادلزائًص

  ، بٔمحس توذَزال ، هؼام جسوًة مٌاسؿاث إلسدامثزاث ألحٌحَة ضف اًلاهون اصلويل و ثعحَلاثَ ضف ادلزائص

 .6105زساةل ماحس خري ، ، لكَة اذللوق ،خامـة ادلزائص ، س ية 

  34، اـلخضمن اًلاهون اـلسين ، ح ز ، اًـسذ  0531سخمترب  62اـلؤزد ضف  14-31ألمص زرف  ،

ًوهَو س ية  61اـلؤزد ضف  01-11، مـسل وممتم ابًلاهون زرف  0531سخمترب س ية  51ًعاذزت تخازخ ا

6111  

  بٔساذ صىوز ظاحل ، إلسدامثز ألحٌيب س حي اس خلعاتَ و جسوًة مٌاسؿاثَ ، مٌؼمة وعر اًثلافة

 6114ٌَعحاؿة و اًًعر ، اًـصاق ،  O.P.L.Cاًلاهوهَة مؤسسة 
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 ة م ة  1فلصت4ؽ إلحتاذ اًحَجَيك اٌَىسمحوزقي و اـلاذت الثفاكِة ادلزائًص  –من الثفاكِة ادلزائًص

ة   5فلصت4اًفصوس َة و اـلاذت   ألزذهَة . –من الثفاكِة ادلزائًص

 -Noureddine Terki, La protection conventionnelle de l’investissement  

étranger, R.A.S.J.P.E ,n°02,2001 . 

  َة تحاٌزس كواؿس اًخحىمي ًلص ، اًسائصت اـلفـول اتخساء من اتزخ بٔول خاهفي س ية CCIفة اًخجازت اصلًو

 ، مًضوزت ؿىل اـلوكؽ إلًىرتوين : 0554

 WWW.ICCWBO.org/court/English/arbitration/pdf-documents  
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 مهتاء ذسمة اـلوػف اًـاـهة اًعحَة وهلط اًىفاءت اـلِيَة  هسخة لٕ ــلط اٌََاكه

 اصلنخوز/مسلوين سهصايء، اـلصنز ادلامـي ابًيـامة

 لسمـــة:م

جضلك اٌََاكة اًحسهَة بٔي اًعحَة بٔساش اًلِام ابًـمي و تشل ادلِس اًـضًل بٔو اًفىصي ،و يه بٔساش رضوزي 

 ٌَخويل اًوػَفة ،مبا ًيـىس ؿىل اـلوػف بٔو اًـامي ضف ثبٔذًة رمامَ تبٔحسن وخَ .

ة ضف ثبٔذًة معهل ؿىل ٔبهكي وـلا اكهت اٌََاكة اًحسهَة ف لس جضلك ؿادلا بٔمام ُشا اـلوػف و اًـمي ٔلخي إلس متصاًز

 وخَ ، و طلا كاًحا ما جيس ُشا الٔذري هفسَ بٔمام ٕاحصاءاث ًمت بٔذشُا ل ثخوافق مؽ ُاثَ اًوضـَة اًعحَة.

قحة من اـلوػف هفسَ ثًهتيي سواء جص  بٔنتي لتس من  بٔتسًةؿالكة اـلوػف اًـام ًُست ؿالكة  بٔنمن اـلسؿل تَ  

اكَة اًدعرًـاث اًوػَفِة ؿىل حرص ألس حاة اًيت ثًهتيي هبا ذسمة اـلوػف اًـام  بٔمجـت،حِر  إلذازتجصقحة من  بٔو

 .فلسان ادلًس َة  ٔبوتَوػ سن اًخلاؿس  ٔبوتلوت اًلاهون اكًوفات  ألذريفلس ثًهتيي ذسمة ُشا 

ساز اًوػَفي ٌَموػف اًـام إبهناء ذسمذَ اكًفعي من ارلسمة ثلوم توضؽ حس ٌَم  بٔناهَ ميىن ًإلذازت  ٕاىل ٕاضافة  

ًـسم ًَاكذَ حصَا و ًيلط نفاءثَ.و ثـخرب اٌََاكة اًعحَة و اًىفاءت اـلِيَة من تني اًعروظ اًالسمة لس متصاز  ٕاهناهئا بٔو

ِشا اـلساز اًوػَفي ًوحض حس ً  اصلازتظصبٔ ٔبي ؿازط ؿىل ُشٍن اًعرظني ثخسذي هجة  فٕاراؿالكة اـلوػف اًـام توػَفذَ 

 ،زفا اـللعوذ تيلط اٌََاكة اًعحَة وهلط اًىفاءت اـلِيَة، و ماُو موكف اـلعرؿني ادلزائصي و اـلرصي مهنا؟
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 هلط اٌََاكة اًعحَة: اـلححر ألول

ا ًضلي اًوػَفة اًـامة رضوزت بٔن ٍىون اـلصحش ًضلي اًوػَفة ممتخـا ابًَاكة   من تني اًعروظ اًواحة ثوافُص

اًعحَة اًاكمةل  ،ورشظ اٌََاكة اًعحَة ًُس رشظا ًحساًة اًخـَني ضف اًوػَفة فلط تي ُو رشظ لس متصاز اذلَات 

 اًوػَفِة  حِر ٕارا فلس اـلوػف اًـام اٌََاكة اًعحَة خاس ًإلذازت بٔن ثلوم إبهناء ذسمذَ ثسخة ؿسم ًَاكذَ حصَا .

حصَا ًـخرب سخدا مهنَا ًـالكة اـلوػف اًـام ابـلعَحة اًيت و كس اؾخرب اـلعرغ اـلرصي بٔن ؿسم اٌََاكة ٌَزسمة  

اـلخـَق ابرلسمة اـلسهَة 6101ًس ية  04ًـمي ؿىل مس خواُا  و رعل مبوحة بٔحاكم اًلاهون 
(1)

نٌل كصز بًٔضا ضف اـلواذ  

هنَا ًـالكذَ اًيت ثلصز ألس حاة اًيت ثًهتيي هبا ذسمة اـلوػف اًـام بٔن اهـسام اٌََاكة اًعحَة ٌَموػف ًـس سخدا م 

اًوػَفِة و ًىن تـس بٔن ًمت ٕازحاهتا من ظصف افلَس اًعيب اكلخط
(2)

. 

و من ذالل ذزاسدٌا ٔلحاكم كاهون ارلسمة اـلسهَة جنس بٔهنا ؾل جعر ٕاىل متىني اـلوػف من ٕاخاست مصضَة  تلعس  

و اـلَلى ابًلاهون زرف  0534ًس ية  13ٕاؾعادَ فصظة  ٌَـالح بٔو اًصاحة ؿىل ؾىس كاهون اًـامَني اـلسهَني ابصلوةل زرف 

اطلي كصز ضٌلانث ٌَموػف اًـام ثضبٔن ؿسم اٌََاكة اًعحَة حِر مىٌَ كدي ٕاهناء ؿالكذَ ابًوػَفة من  6101ًس ية  04

الاس خفاذت من ٕاخاست مصضَة ثلدي تياءا ؿىل كصاز ادلِة اًعحَة اكلخعة تشعل، و ل جيوس ٌَـامي تياء ؿىل ُشا اًلاهون بٔن 

زاوةل وػَفذَ ٕال تياء ؿىل كصاز من ادلِة اًعحَة اكلخعة و ل جيوس ٕاهناء ٕاخاسثَ اـلصضَة ٕال تـس :ًـوذ ـل
(3)

 

 ٕاخاسثَ و اًـوذت ٕاىل اًـمي. ٕلهناءبٔن ًخلسم تعَة نخايب إبزاذثَ  

 بٔن ثوافق ادلِة اًعحَة اكلخعة ؿىل ؾوذثَ ٕاىل اًـمي. 

ؾل ًخضمهنا كاهون ارلسمة اـلسهَة ادلسًس و لحئخَ اًخيفِشًة و يه نٌل اؾمتس نشعل ضف س َاق اًلاهون اـلَلى حاةل  

مىصز ؿىل ما ًًل: اس خثٌاءا من  22إلخاساث اـلصضَة ٌَـامي ٔبو اـلوػف اـلعاة تبٔمصاط مزمٌة حِر هط ضف اـلاذت 

غ تبٔحس ألمصاط اـلزمٌة اًيت ًعسز حتسًسُا كصاز من و  سٍص اًعحةبٔحاكم إلخاساث اـلصضَة مييح اًـامي اـلًص
(4)

تياءا 

                                                           
1

ٔبن ثثخت ًَاكذَ اًعحَة ًضلي اًوػَفة ثضِاذت ثعسز من افلَس -5: مٌَ ؿىل: " ٌضرتظ فمين ًـني ضف ٕاحسى اًوػادف ما ًبئت 01حِر هعت اـلاذت 

 اًعيب اكلخط ".

2
 "ثًهتيي ذسمة اـلوػف اًـام لٔحس الٔس حاة الٓثَة :6101ًس ية  04من اًلاهون زرف  22هعت  اـلاذت 

 ؿسم اٌََاكة ٌَزسمة حصَا تلصاز من افلَس اًعيب اكلخط".-6".

3
 0534ًس ية  13لاهون اًـامَني اـلسهَني ابصلوةل زرف مٌ 23اـلاذتمىصز و  66ٔبهؼص ضف رعل اـلاذت-

4
ثضبٔن حتسًس كامئة الٔمصاط اـلزمٌة ،زاحؽ ابًخفعَي ذ/ سيك َلس اًيجاز،ٔبس حاة اىهتاء ارلسمة ٌَـامَني  0541ًس ية  251ظسز كصاز وسٍص اًعحة زرف -

 56، ض، ذاز اًفىص اًـصيب، اًلاُصتابذلىومة و اًلعاغ اًـام
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ؿىل موافلة إلذازت اًـامة ٌَمجاًس اًعحَة ٕاخاست اس خثٌادَة تبٔحص اكمي ٕاىل بٔن ٌضفى ٔبو جس خلص حاًخَ اس خلصازا ميىٌَ من 

اًـوذت ٕاىل اًـمي بٔو ًخخني جعٍز جعزا اكمال  و ضف ُشٍ اذلاةل الٔذريت ًؼي اًـامي ضف ٕاخاست مصضَة تبٔحص اكمي حىت تَوكَ 

سن اـلـاص"
 (1)

. 

نٌل خاء اـلعرغ اـلرصي تبٔحاكم بٔدصى ثخـَق ابٌََاكة اًعحَة مضن كاهون اًـامَني اـلسهني حِر هط ضف اـلاذت  

مٌَ ٌَموػف اًـام ٕاخاست مصضَة اؾخَاذًة كدي  52مٌَ بٔن ذسمة اًـامي ثًهتيي ًـسم ًَاكذَ حصَا ،مث نفَت اـلاذت  51

 اًلِام إبهناء ذسمذَ ثسخة ؿسم ًَاكذَ حصَا .

جنسٍ كس ثضمن رشوظ ثـَني اـلوػف و  12/15ا ابًصحوغ ٔلحاكم اًلاهون ادلزائصي و ضف ػي ألمص زرف بٔم 

اؾخرب بٔن رشظي اٌََاكة اًحسهَة و اطلُيَة رشظَني بٔساسني من رشوظ اًخـَني ضف اًوػَفة
(2)

و ؾل ًـخرب فلسان اٌََاكة 

مَاًحسهَة سخدا مهنَا رلسمة اـلوػف اًـام وفلا ـلا ثضميخَ بٔحاك
(3)

. 

و ما ًثري اًدساؤل ضف ُشا اًضبٔن ؾن معري اـلوػف اطلي ًفلس ًَاكذَ اًعحَة و ُو تعسذ بٔذاء ذسمذَ ذما  

ًيـىس سَحا ؿىل ذسماث اـلعَحة اًيت ًـمي ؿىل مس خواُا  فِي ثلوم إلذازت تلعؽ ؿالكذَ اًوػَفِة ثسخة فلساهَ 

 ٌََاكة اًعحَة ؟ 

                                                           
1

 .0534ًس ية 13اـلـسل و اـلخمت ًلاهون اًـامَني اـلسهَني ابصلوةل زرف  0545ًس ية  001ذت مضافة ابًلاهون زرف ما 

2
، ًخضمن اًلاهون 6112ًوًَو س ية  01اـلوافق ل 0163حٌلذى اًثاهَة ؿام  05اـلؤزد ضف 12/15من الٔمص  31من اـلاذت  2ٔبهؼص ضف رعل اًفلصت  

 ومِة.الاسايس اًـام ٌَوػَفة اًـم

3
ؿىل الٔس حاة اـلهنَة ٌَزسمة حرصاي اكليٓت :"ًــٌــذؼج ٕاهؼؼِــاء ارلــسمــة اًــذــام اًــشي ًؼؼؤذي ٕاىل فلسان ظفة اـلوػف  12/15من الٔمص  602هعت اـلاذت  

 ؾن:

س مهنا- ة ٔبو اًخجًص ة ادلزائًص  فلسان ادلًسَ 

 فلسان اذللوق اـلسهَة– 

 الاس خلاةل اـللدوةل تعفة كاهوهَة-

 اًـؼزل - 

 اًدرسحي-

 إلحاةل ؿىل اًخلاؿس-

 اًوفات،ًــذـلؼصز إلهؼِـاء اًـذـام ًـَؼرــسمـة تـٌـفس الٔصـىـال اًـيت ًمت فهيا اًخـَني.-
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ىل رعل ، و ًىن ابًصحوغ ًلاهون اًخبٔمِياث الاحامتؾَة جنس بٔهَ كصز تـغ اخاتة ؿ 12/15ؾل ًخضمن ألمص زرف  

ألحاكم اًيت ثخـَق توضـَة اـلوػف اطلي ثـصط ـلصط بٔو ًـجز ذالل حِاثَ اًوػَفِة حِر هط كاهون اًخبٔمِياث 

.مٌَ بٔن اًخبٔمِياث الاحامتؾَة ثلعي تـغ اكلاظص من تُهنا مصط اـلو  6الاحامتؾَة ل س امي اـلاذت   ػف اًـام و جعٍز

14/10اـلـسل و اـلمتم ابًلاهون  45/00حِر ثضميت بٔحاكم كاهون اًخبٔمِياث الاحامتؾَة زرف  
(1)

ٕاىل مصط 

اـلوػف اًـام و هَفِة ثـوًضَ ذالل فرتت مصضَ و جعٍز ذما حيول ذون مواظَخَ ٔلذاء رمامَ اًوػَفِة ؿىل بٔهكي وخَ
(2)

 ،

وػف اطلي ًفلس اًعالحِة اًحسهَة ٔلذاء اًوػَفة ؿىل بٔهكي وخَ ًعحح ؿاحزا من ذالل ُشا اًيط ميىن اًلول تبٔن اـل

ؾن بٔذاء وػَفذَ و ابًخايل ًحسبٔ ثعحَق بٔحاكم كاهون اًخبٔمِياث الاحامتؾَة ًخـوًضَ مبـاص ًلسز حسة حاًخَ اًـامة و 

الثَ و حىوًيَ اـلِين . معٍص و كواٍ اًحسهَة و اًـلََة و نشا مُؤ
(3)

 

ًيعوض وسدضف بٔن اـلوػف اطلي ًعاة تـجز ًعُة كسزثَ ؿىل اًـمي حهنيى ؿالكذَ ومن ذالل ُشٍ ا 

مٌَ اًيت خاء مفاذُا اكليٓت : "ٍىون  56اًوػَفِة ًَعحق ؿَََ كاهون اًخبٔمِياث الاحامتؾَة  و رعل وفلا ًيط اـلاذت 

اًىسة ؿىل ألكي " ،  ٌَمؤمن هل اذلق ضف مـاص اًـجز ؾيسما ٍىون معااب تـجز رُة تيعف كسزثَ ؿىل اًـمي او

ًِشا ٕال بٔهَ هدٌاوهل من ابة ثبٔمني اـلوػف اًـام ضف حاةل جعٍز  12/15فاـلعرغ ادلزائصي و ٕان ؾل ٌعر مضن بٔحاكم الامص 

، فٕاهناء ذسمة اـلوػف ثسخة فلساهَ ٌََاكة اًعحَة ؾل حصذ ثضلك دضحي ، ؿىل ؾىس كاهون اًـامَني اـلسهَني ابصلوةل زرف 

 اطلي ثعصق ابًخفعَي ًِشا ألمص. 6101ًس ية  04ـلَلى ابًلاهون زرف ا 0534ًس ية  13

و من ذالل اس خـصاط ُشٍ اًيعوض خنَط ٌَلول تبٔن ؿسم اٌََاكة اًعحَة يه بٔحس ألس حاة اًعحَـَة اـلهنَة  

تسزخة ؿاًَة رلسمة اـلوػف اًـام ضف لك كواهني اًوػَفة اًـامة ٔلهَ ثوخس تـغ اًوػادف اًيت جس خَزم بٔن ٍمتخؽ اـلوػف 

من اٌََاكة اًعحَة و اًحسهَة مثي ثغل اًيت ثـمتس ؿىل اًـمي اًضاق ،ٔبو ثَاكًيت ٍمتخؽ اـلوػف اًـام تلوت اًحرص رلسمة و 

 32ثعوٍص اـلصنز اًوػَفي اطلي ٌضلهل و اطلي ًخعَة بٔن ٍىون اـلوػف ٍمتخؽ جاكمي كواٍ اًحرصًة و ُو ما بٔنسثَ اـلاذت 

صزث ٕاحصاء خيط اًفحوض اًعحَة ارلاظة ًضلي مٌاظة وػَفِة ضف تـغ ألسالك ؾيسما ك 12/15من ألمص 
(4)

. 

                                                           
1

وًَوس ية ً 6اـلوافلي 0115زمضاهـام   60اـلؤزدفي  45/00ٍمتٌلًلاهوىصرف  6114ًياٍصس ية  65اـلوافلي  0165حمصمـام  01مؤزدفي  14/10اًلاهوىصرف 

 واـلخـَلداًخبٔمِيااتلحامتؾَة 0545

2
 مٌَ ؿىل ما ًًل :"ٌس هتسف اًخبٔمني ؿىل اًـجز ، مٌح مـاص ٌَمؤمن هل اطلي ًضعٍص اًـجز ٕاىل إلهلعاغ ؾن معهل". 50حِر هعت اـلاذت 

3
من كسزت اـلؤمن هل ؿىل اًـمي و حاًخَ اًـامة و من كاهون اًخبٔمِياث الاحامتؾَة ؿىل ماًًل: " ًلسز مسى اًـجز ابؾخحاز ما تلي  55حِر هعت اـلاذت 

الثَ و حىوًيَ اـلِين".  معٍص و كواٍ اًحسهَة و اًـلََة و نشا مُؤ

4
 ؿىل ما ًًل: "ميىن ًإلذازت ؾيس إلكذضاء ثيؼمي اًفحط اًعيب ٌَخوػَف ضف تـغ ٔبسالك اـلوػفِني" 12/15من الامص  32هعت اـلاذت 
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اـلخـَق  16/15و ًىن رشظ اٌََاكة اًعحَة ميىن اقفاهل ؾيس ثعحَق احاكم تـغ اًلواهني ارلاظة اكًلاهون زرف   

حبٌلًة ألصزاض اـلـوكِيو حصكِهتم
(1)

ياظة ًِشٍ اًفئة ل ًيعحق ؿَهيم  ، اطلي بًٔزم إلذازاث اًـمومِة وس حة مئوًة من اـل 

رشظ اٌََاكة تي فلط ؿىل اـلوػفني اطلٍن ؾَيوا و اس خجاتوا ًعرظ رضوزت بٔن ثخوافص فهيم اٌََاكة اًحسهَة و اطلُيَة ، مث 

 فلسوا ًَاكهتم اًعحَة تـس رعل .

ة اـلوػف اًـام رعل و ذما س حق ميىن اًلول تبٔن فلسان رشظ اٌََاكة اًعحَة ًـخرب سخدا من بٔس حاة ٕاهناء ذسم 

ٔلهَ ًـس رشظ من رشوظ اًخـَني ضف اًوػَفة و فلساهَ ًؤذي ٕاىل اس خحاةل الاس متصاز ضف صلي اًوػَفة و اس خحاةل بٔذاء 

 ألؾحاء اًوػَفِة و ابًخايل ًؤذي ٕاىل ٕاهناء اًـالكة اًوػَفِة إبزاذت إلذازت  حتلِلا و ذسمة ٌَمعَحة اًـامة.

 ت اـلِيَةهلط اًىفاء :اـلححر اًثاين 

ثلوم إلذازت مبخاتـة ٔبذاء موػفهيا تعفة مضعصذت و رعل ًضٌلن اًسري اذلسن ـلصافلِا اًـامة و رعل من ذالل  

و اًيت يه مصحةل -اًخبٔنس من مسى ظالحِة اـلوػف ٔلذاء وػَفذَ و ُشٍ اـلصحةل ل ثلذرص ؿىل مصحةل اًرتتط فلط 

س ثثخِخَ ويه ما ٌسمى تخلِمي ٔبذاء اـلوػف اًـام ،بٔو ما ًعَق ؿَََ ضف و ٕامنا جس متص حىت تـ-جس حق ثثخِت اـلوػف اًـام

اًفلَ اـلرصي تخلاٍزص اًىفاًة
(2)

. 

و ابًصحوغ ًٔلحاكم  اًلضادَة اًعاذزت ؾن اًلضاء الاذازي ضف فصوسا جنسُا امجـت ؿىل ان ؿسم نفاًة اـلوػف  

اًـام رميَا ثثخر ارا ثوافص ُشٍن اـلـَاٍزن
(3)

: 

                                                           
1

و هفس ما ٔبذش تَ  6116ماًو س ية  4اـلوافق ل  0165ظفص ؿام  61ًة الٔصزاض اـلـوكني وحصكِهتم اـلؤزد ضف اـلخـَق حبٌل 16/15اًلاهون زرف  ، ُو

اـللصزت   1و اًيت حصاؾي ؾيس لك ثـَني اسدِفاء وس حة  6101ًس ية  65/06من اًالحئة اًخيفِشًة زرف  64اـلعرغ   اـلرصي ؾيسما كصز ضف هط اـلاذت 

 0551حٌلذى اًثاهَة ؿام  01ثضبٔن ثبَُٔي اـلـوكني اًعاذز تخازخ  0531ًس ية  55ني ؿىل صِاذاث اًخبَُٔي وفلا لٔحاكم اًلاهون زرف طلوي  إلؿاكة اذلاظَ

اًساتق اطلهص ؿىل ما ًًل : "جية ؿىل لك مس خزسم  16/15من اًلاهون زرف  63اـلاذت ، اما اـلعرغ ادلزائصي فلس هط ضف 0531ًوهَة س ية  61اـلوافق ل

 ".%( ؿىل الٔكي من مٌاظة اًـمي ًٔلصزاض اـلـوكني اـلـرتف هلم تعفة اًـامي0خيعط وس حة واحس ابـلادة )ٔبن 

2
 الٔذاءمي ُشا ًلعس تخلاٍزص اًىفاًة تبهٔنا:" حتََي ذكِق ـلا ًؤذًَ اـلوػف من واحداث و ما ًخحمهل من مسؤوًَاث ابًًس حة ٌَوػَفة اًيت ٌضلَِا مث ثلِ

ًيؼام واف ٍىفي جسجَي معي لك فصذ ووسهَ مبلِاش ذكِق و ؿاذل حبَر ٍىون اًخلسٍص ضف اٍهناًة ذمثال ٌَىفاًة اذللِلِة ٌَـامي ضف فرتت ثلِامي موضوؾَا وفلا 

 .4،ض  6111،ثلاٍزص اًىفاًة ضف جمال اًوػَفة اًـامة،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصت  ٔبمنيسمٌَة مـَية" اهؼص ضف رعل ذ/َلس سـَس حسني 

3
ا سخدا من / موىسذ ق اًخبٔذًيب ، جمةل اًعرًـة و اًلاهون ، اًـسذ ٔبس حاة مععفى ذساذت ،ؿسم اًىفاًة اـلِيَة ابؾخحاُز  65اًفعي من اًوػَفة تلري اًعًص

 510، ض 6111اـلوافق ل  0162 الٔولزتَؽ 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 328 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

 اـلِيَة ٌَموػف )اًـجز(: و ًلعس هبا ؿسم ادذعاض اـلوػف و ؿسم نفادخَ ، حِر كىض جمَس  ؿسم الاََُة

ثعرؾَة اًلصاز Mennicierةاصلوةل اًفصويس ضف كضَة اًعحُة ادلصاخ اـلساؿس ضف احس اـلسدضفِاث اًحاٌزس َ

ا اذلنك ان اًعاذز من وسٍص اًعحة اًلايض تفعهل من مٌعحَ ثسخة ؿسم نفادخَ، حِر خاء ضف جس حُة ُش

اًعحُة ادلصاخ ل ٍمتخؽ جبمَؽ اـلِازاث اًاكفِة ـلٌلزسة ادذعاظَ وعحُة حصاخ
(1)

اـلوػف اطلي  بٔن ٕاىل ٕاضافة، 

ثضلك مصيض ٍىون ؾصضة ٌَفعي من ارلسمة ثسخة هلط اًىفاءت اـلِيَة ،  ٕاًََل ًلوم تدٌفِش اـلِام اـلولكة 

فعهل  بٔس حاةيوظ تَ  و نشا اًخيفِش اًس ئي ًٔلؾٌلل سخدا من اـلوػف اًـام ضف ثيؼمي اًـمي اـل  ٕادفاقنٌل ًـس 

(2)هدِجة ًـسم نفادخَ.
 

  جعز اـلوػف ضف حىوٍن اًـالكاث و اًصواتط اًوػَفِة: و ًلعس ابًـالكاث و اًصواتط اًوػَفِة ثغل اًـالكاث

نياًيت ثًضا تني اـلوػف اًـام و زؤسادَ  مس خـمًل اـلصفق اطلي تٌَُ و تني  بٔواو تٌَُ و تني سمالدَ  إلذاًز

نيًـمي فَِ، و ًخجسس اًـجز ؿازط اـلوػف اًـام زؤسادَ  اـلوػف  ٔبوثضلك مدارش او كري مدارش ،  إلذاًز

، و كىض جمَس اصلوةل اًفصويس ثعرؾَة اًلصاز اًعاذز تفعي احس  ٕاًََجصفغ ثيفِش تـغ اـلِام اـلولكة 

اًـامَني
(3)

كة ضف معهل، نٌل كىض ثعرؾَة اًلصاز اًعاذز تفعي ضف سَونَ و ؿسم ذ اهضحاظٔلهَ اػِص ؿسم 

(4)ثسخة ؿسم احرتامَ ـلواؾَس اًـمي« Mamouni »اـلوػف  اًس َس 
. 

" ضف ُشا اًعسذ  carton" ألس خاراًخبٔذًخِة حِر ًلول  ألدعاءو تني  نفادخةوكس ًثوز ذَط تني جعز اـلوػف و ؿسم  

جمَس اصلوةل اًفصويس ما ًًل:"  بٔحاكماًخبٔذًخِة حِر خاء ضف احس  ألدعاءو اهَ جية اٍمتَزي تني جعز اـلوػف و ؿسم نفادخَ 

اًـجز ضف اًـالكاث و اًصواتط اًوػَفِة اًيت ثربز فعي اـلوػف اًـام ل ٍىون الا من ذالل حىصاز  ٔبو ألََُةؿسم  ٕان

اًخرصفاث اًيت ثؼِص ُشا اًـجز".
(5) 

                                                           
1
- C E ,30 Septembre 1987 ,Mennicier ,req.No.74768,A.J.D.A ,fevrier 2003 p266موىس مععفى ذساذت ، اـلصحؽ هلال ؾن ذ /

  510اًساتق ، ض

2
س من اًخفعَي اهؼص ذ/صِالء سَامين َلس،اهناء ذسمة اـلوػف اًـام ًـسم اًىفاًة اـلِيَة، ذزاسة ملازهة،جمةل ذفاحص اًس َاسة و اًل-   05اهون،اًـسذـلًز

 .055،  6101حوان 

3
- C.E 25 janvier 1991 ,commune de verrieres-Le-buisson,Req .No 84268 ، هفس اـلصحؽ 

4
 -C.E 9 Novembre 1992,Mamouni ,Req .No 106496 هفس اـلصحؽ    

5
-CARTON Jean-paul ,Essai de Typologie de L’insuffisance Profesionnelle ,Actualité juridique ,droit 

Administrative (A.J.D.A), fevrier 2003. p265 551اذت ن اـلصحؽ اًساتق ، ضهلال ؾن ذ/ موىس مععفى ذس  /.  
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اًوػَفة اًـامة بٔهَ لك من ًمت ثوػَفَ ضف زثحة مـَية ُو  اما اـلعرغ ادلزائصي فلس هط مضن بٔحاكم كاهون  

الث اًـاًَة اـلعَوتة  مرتتط ،و اس خثٌاء ؿىل رعل ميىن بٔن ثيط تـغ اًلواهني ألساس َة ارلاظة و مصاؿات ٌَمُؤ

ًالًخحاق تحـغ اًصثة ؿىل بٔن ًمت حصس مي اـلصحش مدارشت ضف اًصثحة
(1)

. 

اء فرتت حصتط مسهتا س ية ثًهتيي ابًيخاجئ اًخاًَة :نٌل فصط اـلعرغ  ؿىل اـلرتتط رضوزت كض
(2)

 

 ٕاما حصس مي اـلرتتط ضف زثخذَ. 

 ٕاما ٕادضاغ اـلرتتط ًفرتت حصتط بٓدصى ًيفس اـلست و ـلصت واحست فلط . 

 ٕاما جرسحي اـلرتتط ذون ٕاصـاز مس حق ٔبو ثـوًغ . 

رعل اـليعة ،نٌل كس ًمت ٕادضاؿَ فاـلوػف اـلرتتط كس ٍصمس ضف زثخذَ تـس اًخبٔنس من ظالحِخَ اـلِيَة ًضلي  

ًفرتت حصتط بٔدصى ًيفس اـلست و مصت واحست فلط و رعل ٕلؾعادَ فصظة اثهَة  ًخسازك ألدعاء اًيت وكؽ فهيا ضف فرتت 

 إلذازتاًرتتط ألوىل ٕلزحاث خسازثَ ًخويل رعل اـليعة  بٔما ٕارا فضي ضف رعل فِمت فم اًصاتعة اًوػَفِة من ظصف 

من كدي و ًُس هل اذلق ضف اـلعاًحة تبٔي ثـوًغ ؿشزا-إ سون ساتق حيِ مدارشت تدرس
(3)

و رعل ًـسم نفاءثَ اـلِيَة ًخويل 

 رعل اـليعة .

اـلخضمن اًلاهون ألسايس ٌَوػَفة اًـامة جنسٍ ؾل ًشهص مضن  12/15من ألمص  602و ًىن ابًصحوغ ًيط اـلاذت  

بٔن هجة إلذازت ثلوم تلعؽ ؿالكة اـلوػف اًـام ٕارا ثبٔنسث من ؿسم ألس حاة اـلهنَة رلسمة اـلوػف اًـام ُشا ألمص ،مؽ 

جنسٍ ُو الٓدص بٔدضؽ  6101ًس ية  04نفاءثَ اـلِيَة بٔو ظالحِخَ اًوػَفِة ، اما كاهون ارلسمة اـلسهَة اـلرصي زرف 

ًًل :" ًوضؽ اـلـني مٌَ ؿىل ما  03اـلوػف اًـام ًفرتت ادذحاز ًمت فهيا اًخبٔنس من ظالحِخَ اـلِيَة حِر هعت اـلاذت 

ٔلول مصت حتت الادذحاز ـلست س خة بٔصِص من اتزخ جسَمَ اًـمي  ثخلصز ذالًِا مسى ظالحِخَ ٌَـمي  فٕارا زخت ؿسم 

 ظالحِخَ بٔهنَت ذسمذَ ذون حاخة ٔلي ٕاحصاء بٓدص ".

ث اًيت ثًهتيي هبا اذلال 6101ًس ية  6506من اًالحئة اًخيفِشًة ًلاهون ارلسمة اـلسهَة زرف 15و كس رهصث اـلاذت  

ذسمة اـلوػف اًـام ًـسم اًعالحِة بٔزياء فرتت الادذحاز و يه 
(4)

: 

                                                           
1

 .12/15 الٔمصمن  45ٔبهؼص اـلاذت 

2
 .الٔمصمن هفس  41و  41ٔبهؼص اـلاذثني -

3
 12/15مص من الٔ  41ٔبهؼص اـلاذت -

4
 6101ًس ية  04اـلخـَلة ابًلاهون زرف  6101ًس ية  6506من اًالحئة اًخيفِشًة زرف  0فلصت  15ٔبهؼص اـلاذت 
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 ٕارا حعي ضف هناًة ُشٍ اًفرتت ؿىل ثلٍصص ثلومي ٔبذاء مبصثحة بٔكي فوق اـلخوسط . - بٔ 

ة وؾل جيزٍت تيجاخ. - ة  ٕارا بٔثَحت هل فصظة اًخسًز

تشعل  و ًمت ٕاظساز كصاز ٕاهناء ارلسمة من اًسَعة اكلخعة ٔبو من ثفوضَ 
(1)

. 

من ذالل اًيعوض اًساتلة حسذ اـلعرغ اـلرصي مست س خة بٔصِص نفرتت ادذحاز ًَمت فهيا ٕازحاث خسازت اـلوػف  

طلعل اـليعة ؿىل ؾىس اـلعرغ ادلزائصي اطلي حسذ مست س ية و يه مست ىصاُا اكفِة لدذحاز كسزاثَ ؿىل ؾىس 

ضف ٕلزحاث نفاءثَ اـلِيَة  نٌل ميىن اًلول بٔن اـلعرؿني ادلزائصي اـلعرغ اـلرصي اطلي ؾل ًـعي ٌَموػف اًـام  اًوكت اًاك

و اـلرصي دول هجة إلذازت ظالحِة اهناء ذسمة اـلوػف اًـام ضف فرتت اًرتتط ٔبو الادذحاز ؾيس اًخبٔنس من اهـسام 

من مست ادذحاز بٔدصى ظالحِخَ بٔو نفاءثَ اًوػَفِة ، ٕال بٔن اـلعرغ ادلزائصي بٔؾعى فصظة اثهَة ٌَمرتتط ًُس خفِس تشعل 

كدي جرسحيَ ؾىس اـلعرغ اـلرصي اطلي حسذ مست س خة بٔصِص فلط كري كاتةل ٌَخجسًس ٌَموػف ًَثخت فهيا نفاءثَ 

 اـلِيَة.

فصق اًفلَ تني اًخـَني واًخثخِت ،فاًخـَني ضف اـليعة ًلعس تَ مٌح رسط مـني مٌعة وػَفي ،بٔما  و كس 

حِر ٕاؾخربث حموكة اًـسل اًـََا ألزذهَة  مـَية ٌَموػف ضف اـليعة اًوػَفياًخثخِت ضف اـليعة فِلعس تَ مٌح ذزخة 

ضف ٕاحسى كصازاهتا بٔن اًخثخِت ُو ٕاحصاء ممتم ًـمََة اًخـَني
(2)

مبوحدَ ٍصمس اـلوػف ضف ثغل اًصثحة تعفة ذامئة ذاضـا 

 تشعل ٌَدعرًؽ و اًخيؼمي اـلـمول تَ ضف اصلوةل.

ذازت من بٔن ثلوم إبهناء ذسمة اـلوػف ثسخة ؿسم نفاءثَ تـس ظسوز كصاز و كس مىٌت اًدعرًـاث اًوػَفِة الٕ  

دذحاز و يه ما ًـصف مبصحةل ثلِمي اـلوػف ؾن بٔذادَ حِر هط اـلعرغ ادلزائصي ثثخِخَ ،و جتاوسٍ ـلصحةل اًرتتط بٔو الٕ 

ق ٕادضاغضف ُشا اًس َاق ؿىل رضوزت  ثلِمي  بٔذادَ لك موػف بٔزياء مساٍز اـلِين ٕاىل مصاكدة مس متصت ؾن ظًص
(3 )

و رعل 

                                                           
1

 6101ًس ية  04اـلخـَلة ابًلاهون زرف  6101ًس ية  6506من اًالحئة اًخيفِشًة زرف  15من اـلاذت  6ٔبهؼص فلصت 

2
اسة  اًـؼٌلثٔب/َلس ؿازف  وزكاتة اًلضاء إلذازي ؿَهيا ،ذاز اذلامس ،الٔزذن  ارلاظَة،سَعة إلذازت إبًلاء اًوػادف اًـامة ضف ضوء اًخوخَ حنو سَ 

 .15، ض  6101،

3
 ؿىل ما ًًل :"ٍصحىز ثلِمي اـلوػف ؿىل مـاًري موضوؾَة هتسف ؿىل وخَ ارلعوض ٕاىل ثلسٍص : 12/15من الٔمص  55حِر هعت اـلاذت 

ة . -  ٕاحرتام اًواحداث اًـامة واًواحداث اـليعوض ؿَهيا ضف اًلواهني الٔساسَ 

 اًىفاءت اـلِيَة .-

 اًفـاًَة واـلصذوذًة.-

 هَفِة ارلسمة.-
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تعفة ذوزًة و من بٔخي ٕاىل ثلسٍص مؤُالثَ و كسزاثَ اـلِيَة و فلا ـلياشم مالمئة
(1)

،و اًِسف من ٕاحصاء ُشا اًخلومي 

الثَ اـلِيَة و فلا ـلا خيسم اـلعَحة اًـامة.  اـلس متص ُو اًخبٔنس من مس خوى اـلوػف اًـام و نشا ًخلسٍص مُؤ

ةل ظالحِة ثلِمي اـلوػف اًـام ، و حيخوي ُشا اًخلِمي ؿىل هلعة و مالحؼة مث و متغل اًسَعة اًسَمَة اـل  ُؤ

ة ألؾضاء اكلخعة اًيت ميىهنا بٔن ثلرتخ  ًحَف اـلوػف اًـام هبشٍ اًيلعة اطلي ميىٌَ بٔن ًلسم ثؼٌَل ٕاىل اٌَجية اـلدساًو

مصاحـهتا  ٕان ؾل ٍىن اـلوػف زاضَا ؾهنا 
(2)

. 

بٔهَ ؾل ًحني مىت ًمت ٕاهناء ذسمة  ة اًساتلة و اًيت خاء هبا اـلعرغ ادلزائصي هالحغو من ذالل اًيعوض اًلاهوهَ 

اـلوػف اًـام تياءا ؿىل ؿسم ظالحِخَ اـلِيَة تـس ظسوز كصاز اًخثخِت ،زفا اذلاخة ٕاىل ثلِمي اـلوػف اًـام ما ؾل ًحني 

رعل ؾل حيسذ اـلعرغ  ٕاىل ٕاضافةءثَ اًوػَفِة ، اـلـَاز اطلي ًمت اؾامتذٍ ٌَحنك تـس ظالحِة اـلوػف اـلِيَة بٔو ؿسم نفا

ادلزائصي اـلست اًيت ًمت ثلِمي اـلوػف اًـام و حصك ألمص مفذوحا ؾيسما كال ًمت ثلِميَ تعفة ذوزًة ؿىل ؾىس اـلعرغ 

كاهون  من 61اـلرصي اطلي حسذ اـلست اًيت ًمت ثلِمي اـلوػف فهيا ،فداًصحوغ ٔلحاكم اـلعرغ اـلرصي جنسٍ هط ضف اـلاذت 

ؿىل بٔن اًسَعة اكلخعة ثلوم توضؽ هؼام6101ًس ية  04ارلسمة اـلسهَة زرف 
(3)

ٍىفي ثلومي ٔبذاء اـلوػف اًـام مبا ًخفق مؽ 

، نٌل كصز بًٔضا ثلومي اـلوػف ؾن س ية ماًَة ـلصثني ؿىل ألكي كدي بٔن ًمت  وػادفِاظحَـة وضاظاهتا و بُٔسافِا و هوؾَة و 

ف و ضؽ اًخلٍصص اٍهنايئ ٌَموػ
(4)

،و ٍىن ثلومي ألذاء مبصثحة ذمخاست بٔو نفئ بٔو فوق اـلخوسط بٔو مذوسط ٔبو ضـَف و 

                                                                                                                                                                                     

 ؿىل مـاًري ٔبدصى هؼصا رلعوظَة تـغ الٔسالك "."و ميىن ٔبن ثيط اًلواهني الٔساس َة ارلاظة 

1
 12/15 الٔمصمن  53ٔبهؼص ضف رعل هط اـلاذت 

2
 12/15من اًلاهون  016و  010ٔبهؼص ضف رعل اـلاذت 

3
 ٌض متي ُشا اًيؼام ؿىل ؾيادض ٌَخلومي مهنا ما ًًل:6101ًس ية  6506من اًالحئة اًخيفِشًة زرف  25هعت اـلاذت 

 ثلومي اـلوػف طلاثَ. -

َ.ثل -  ومي اـلوػف من مصؤوسَ 

 ثلوميَ من اًصدُس اـلحارش. -

 ثلوميَ من سمالدَ ؤبكصاهَ ضف راث إلذازت. -

 ثلوميَ من ازلِوز اـلخـامَِن مؽ اًوحست. -

 ثلومي الٔذاء اًـام ٌَوحست اًيت ًـمي هبا. -

 الاجناس اًلسزت ؿىل حتمي اـلسؤوًَة. ورعل ابٕلسدٌاذ ـلـاًري موضوؾَة مهنا : اًسَوك ، الاًزتام ، ادلوذت ، اٍمتزي ، إلتساغ ،

4
 6101ًس ية  04من كاهون ارلسمة اـلسين اـلرصي زرف  6و0فلصت  61اـلاذت 
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حتسذ اًالحئة اًخيفِشًة اًساتلة اطلهص ضواتط إلحصاءاث اًيت ًـول ؿَهيا ًخلِمي اـلوػف اًـام مؽ مصاؿات اذلَاذًة و اصلكة 

ضف اًلِاش
(1)

ومي،نٌل حسذث نشعل ُشٍ اًالحئة مِـاذ زفؽ ثلاٍزص اًخل
(2)

و هَفِة اؾامتذُا و اًخؼؿل مهنا
(3)

. 

نٌل ثـس ٕاذازت اـلوازذ اًخعرًة ابًوحست جسال ٕاًىرتوهَا بٔو وزكِا ًٔلذاء اًوػَفي ًلك موػف ًسون فَِ اًصدُس  

اـلحارش ضف هناًة لك صِص اـلالحؼاث اًيت ثـىس إلجياتَاث و اًسَحَاث ارلاظة تبٔذاء اـلوػف وفلا ـلِام وػَفذَ  و 

اكلاًفاث اًيت ٍىون كس ازحىهبا و ما مت اختارٍ ثضبهٔنا من ٕاحصاءاث ،و ًمت الاس خـاهة هبشا اًسجي ؾيس ٕاؿساذ نشعل 

ثلاٍزص ثلومي ألذاء ، نٌل ًمت الاسدٌاذ ؿَََ ؾيس اًحر ضف اًخؼٌَلث اًيت ًلسرما اـلوػفون ضف هخاجئ ثلاٍزص ثلومي ألذاء 

َفيارلاظة هبم ،و ًعَق ؿَََ جسي ألذاء اًوػ 
(4)

. 

و ًمت اًحر ضف اًخؼؿل اـللسم من ظصف اـلوػف كري زاط ؾن ثلٍصص ثلومي بٔذادَ ذالل س خني ًوما من اتزخ  

ثلسميَ ،و ٍىون كصاز اٌَجية بٔو اًسَعة اكلخعة كصازا هنادَا ، نٌل ًـخرب ؿسم اًحت ضف اًخؼؿل ذالل ثغل اـلست مبثاتة زفضَ  

ٕال تـس اهلضاء مِـاذ اًخؼؿل ٔبو اًحر فَِ و ل ًـرب ثلٍصص ثلومي ألذاء هنادَا
(5)

،و ًمت ٕاًساغ ثلاٍزص ثلومي ألذاء اٍهنادَة 

ارلاظة ابـلوػفني ضف مَفاث ذسمهتم و رعل ٌَصحوغ ٕاٍهيا ؾيس اٌَزوم
(6)

،ٔبما اـلوػف اطلي ًلسم ؾيَ ثلٍصصان س يواين 

تـس حفط حاةل ابختار بٔحس إلحصاءاث اًخاًَة :مذخاًَان مبصثحة ضـَف فِـصط ؿىل دلية اـلوازذ اًخعرًة ، واًيت ثلوم 
(7)

 

 ٕاما بٔن ثلرتخ هلهل ًوػَفة بٔدصى حصى تبٔهَ بٔنرث مالمئة ٌَلِام هبا ـلست س ية .-

                                                           
1

 حِر ٍصاؾى ضف ثلِميَ اًضواتط الٓثَة : 

 واكـَة وموضوؾَة اًخلِمي حِر ٍىون مديَا ؿىل ٔبساش  من اصلكة اًخامة ضف كِاش الٔذاء ٔبو سَوك اـلوػف. -

 ومؤثصاهتا. من اًـالكاث اًضرعَة وؿساةل اـلـامةل حبَر ٍىون اًخلِمي مديَا ؿىل ٔبساش اًخجصذ حِاذًة اًخلِمي -

 من اًالحئة اًخيفِشًة(. 34اًوظول ٕاىل اـليحى اًعحَـي ًٔلذاء )اـلاذت -

2
ؾعر ًوما من اتزخ اؾامتذ ُشا اًخلٍصص من اًالحئة اًخيفِشًة ؿىل:"حِر ًمت ٕاؿالن اـلوػف تعوزت من ثلٍصص ثلومي ٔبذادَ ذالل مخسة  41هعت اـلاذت  

 من اًسَعة اكلخعة"

3
 من اًالحئة اًخيفِشًة ؿىل:"ٌَموػف ٔبن ًخؼؿل من ثلٍصص ثلومي ٔبذادَ ذالل مخسة ؾعر ًوما من اتزخ ٕاؿالهَ تَ". 41هعت اـلاذت   

4
 6506من اًالحئة اًخيفِشًة زرف  33و  32ٔبهؼص ضف رعل اـلاذت 

5
 .6101ًس ية  04من كاهون ارلسمة اـلسهَة زرف  62اهؼص ضف رعل اـلاذت 

6
 6506من اًالحئة اًخيفِشًة زرف  45ٔبهؼص هط اـلاذت -

.
7

 اـلخـَق تلاهون ارلسمة اـلسهَة اـلرصي 6101ًس ية  04من اًلاهون زرف  63اهؼص ضف رعل هط اـلاذت 
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لة مصضَة ثلرتخ دعم - من ألحص اـلوكي ـلست   11وٕارا ثحني ًِا تـس ٕاهلضاء ثغل اـلست تبٔهَ كري ظاحل ٌَـمي هبا تعًص

 َ كري ظاحل ٌَـمي ، ٕاكرتحت اٌَجية فعهل من ارلسمة مؽ حفغ حلَ ؿىل اـلـاص.س خة بٔصِص ،وٕارا ثحني ًِا بٔه

و من ذالل ما س حق وسدضف تبٔن اـلعرغ اـلرصي بٔحاظ جلك اًخفاظَي اـلخـَلة جىِفِة ثلومي بٔذاء اـلوػف  

اـلوػف اًـام ًيـىس اًـام ورعل حٌلًة ذللوكَ ،و ذون ٕاٌُلل حتلِق اـلعَحة اًـامة وثعوٍص اـلصفق اًـام ،زفس خوى بٔذاء 

ؿىل مس خوى بٔذاء اـلصفق اًـام ، ؿىل ؾىس اـلعرغ ادلزائصي اطلي انخفى فلط ابًيعـىل رضوزت ثلِمي اـلوػف تعفة 

 ذوزًة ذون ٕاؾعاء ثفاظَي ؾن إلحصاءاث واًضواتط اًيت حتنك معََة ثلِمي اـلوػف اًـام .

 دةـــامتة:

ون مبسى ظالحِة ُشا اـلساز اًوػَ بٔنمن ذالل ما س حق ميىن اًلول   من  ألذريفي ٌَموػف اًـام مُص

 ٕارا ٕالادلاهة اًعحي و من خاهة نفاءثَ اـلِيَة ،زفىت ازخت اكفة ًَاكذَ اًعحَة ًؼي صاكال طلعل اـليعة اًوػَفي 

 ثخسذي اـلعَحة اًيت ًـمي ؿىل مس خواُا اـلوػف ًخسازك ُشا ارلَي توضؽ حس ـلساٍز اًوػَفي ضٌلان بٍٔنحسج اًـىس 

 .ذلسن سري اـلعَحة

مىت  إلذازتاـلهنَة رلسمة اـلوػف اًـام من هجة  الٔس حاةمن تني  ألدصىؿسم نفاءت اـلوػف اًـام رميَا ثـس يه  ٔبما 

 ٔبوًضـف ضف مس خوى اـلوػف اًـام ،  بٔوًخسين  بٔمامن ؿسم ظالحِة اـلوػف ًضلي اـليعة  ذريتثبٔنسث ُشٍ الٔ 

اًوػَفِة ، ُشا اـلسغل اطلي سَىَ لك من اـلعرؿني ادلزائصي و اـلرصي مؽ وحوذ اًواحداث  ٔبذاءضف  ٕاٌُللًخلعري و 

 ٌَمعرغ اـلرصي . بٔدصىو اـلواؾَس اًيت حتسة اتزت ٌَمعرغ ادلزائصي و اتزت  ألحاكمدذالف ضف تـغ إ 

 

 

 

 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 334 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

 ة اـلصاحؽ و اـلعاذزكامئ

 / اـلعاذز:0

  ًٔخضمن اًلاهون 6112ًوًَو س ية  01افق لاـلو  0163حٌلذى اًثاهَة ؿام  05اـلؤزد ضف  12/15مصال ،

 اًـام ٌَوػَفة اًـمومِة. ألسايس

 - 6111ًس ية  111اـلـسل ابًلاهون  0534ًس ية  13كاهون اًـامَني اـلسهَني ابصلوةل زرف. 

  ًـذـّمـم اًلـاهؼون زرف  2008ًـٌـاًؼص سـٌـة 65اـلؼوافق  0165مؼحؼّصم ؾـام  01مؼؤّزد ضف  14/10كاهؼون زرف

 .حامتؾَةواـلـخــَق ابًـخبٔمـِـٌـاث الٕ  0545ًوًـَو سـية  6اـلوافق  0115زمؼضان ؿام  60اـلؼؤزد فؼي 45/00

 - 4اـلوافق ل  0165ظفص ؿام  61اـلخـَق حبٌلًة ألصزاض اـلـوكني وحصكِهتم اـلؤزد ضف  16/15اًلاهون زرف 

 .6116ماًو س ية 

 - 0551حٌلذى اًثاهَة ؿام  01اـلـوكني اًعاذز تخازخ ثضبٔن ثبَُٔي  0531ًس ية  55اًلاهون اـلرصي  زرف 

 .0531س ية وًوهَ 61ًؼاـلوافق 

  ست اًصمسَة اًـسذ اـلرصي،اـلخـَق ابرلسمة اـلسهَة  6101ًس ية  04اًلاهون زرف مازش  06اـلؤزذة ضف  00ادلًص

6101. 

 -ست اًصمسَ 6101ًس ية  6506اًالحئة اًخيفِشًة ًلاهون ارلسمة اـلسهَة زرف  4مىصز اـلؤزذة ضف  11ة اًـسذادلًص

 .6101هوزفرب س ية

  ثضبٔن حتسًس كامئة ألمصاط اـلزمٌة. 0541ًس ية  251كصاز وسٍص اًعحة اـلرصي  زرف 

 / اـلصاحؽ:6

 .ذ/سيك  َلس اًيجاز ،بٔس حاة اىهتاء ارلسمة ٌَـامَني ابذلىومة و اًلعاغ اًـام، ذاز اًفىص اًـصيب، اًلاُصت 

  6111ثلاٍزص اًىفاًة ضف جمال اًوػَفة اًـامة،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصت ، بٔمنيذ/َلس سـَس حسني 

 - وزكاتة  ارلاظَةبٔ/َلس ؿازف اًـؼاماث ،سَعة إلذازت إبًلاء اًوػادف اًـامة ضف ضوء اًخوخَ حنو س َاسة
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 6101اًلضاء إلذازي ؿَهيا ،ذاز اذلامس ،ألزذن ،

  ا سخدا من ذ/ موىس مععفى ذساذت ،ؿسم اًىفاًة اـلِيَة ق  بٔس حاةابؾخحاُز اًفعي من اًوػَفة تلري اًعًص

 . 6111اـلوافق ل  0162 ألولزتَؽ  65اًخبٔذًيب ، جمةل اًعرًـة و اًلاهون ، اًـسذ

 CARTON Jean-paul ,Essai de Typologie de L’insuffisance Professionnelle 

,Actualité juridique ,droit Administrative (A.J.D.A), fevrier 2003 

 ،ذسمة اـلوػف اًـام ًـسم اًىفاًة اـلِيَة، ذزاسة ملازهة،جمةل ذفاحص اًس َاسة و  ٕاهناءذ/صِالء سَامين َلس

 . 6101حوان  05اًلاهون،اًـسذ
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 اًدعرًؽ اًوكفي ادلزائصي ضف ػي اًخوهجاث اًـاـلَة اـلـادضت
 اصلنخوز/ توساين بَٔلس ،خامـة سـَست

 ملسمة :

ف اًوكف رشؿًا، ثحـا لدذالف حلِلذَ ضف هؼصضم من حِر اـللعوذ من          ًلس ادذَفت ؾحازاث اًفلِاء ضف ثـًص

ي اًخرصف من اًواكف ًـخرب لسمًا  حخس اًـني اـلوكوفة، ُي هبشا اذلخس ختصح اًـني ؾن مَىِة اًواكف بٔم ل؟ ُو

مىت صاء؟وٕارا دصحت اًـني ؾن مَىِة اًواكف، من  حبَر ل ميغل اًـسول ؾيَ بٔم ُو كري لسم ًعح هل بٔن ٍصحؽ ؾيَ

 اًيت ٍمتَىِا تـس حخسِا؟ وُي اذلخس ٍىون ذامئا بٔم ًعح بٔن ٍىون مؤكذًا؟ وُي لك مال ًعح بٔن ًوكف؟ 

جفاءث ؾحازت اذليفِة جضرتظ ؿسم ًزوم اًوكف، ومن حق اًواكف اًصحوغ ؾيَ حِر ؾصفٍو تلوهلم: "ُو حخس         

م من اًلري"اـلمَوك ؾن اٍمتََ
1

و تبٔحصت بٔو كَخَ ـلس خحق تعَلة مست ما   وؾّصفَ اـلاًىِة تلوهلم: "ُو حـي مٌفـة ذمَوك ًو

ٍصاٍ اقلخس" 
2

مؤنسٍن ؿىل مـىن ؿىل مـىن اًخوكِت إبزاذت اًواكف وًُس توحوذ اـلوكوف فلط، نٌل فَِ ٕاصازت ٕاىل حواس  

 حتحُس اـليفـة.

  

فَ تـ         بٔهَ : " حخس مال ميىن الاهخفاغ تَ مؽ تلاء ؾَيَ تلعؽ اًخرصف ضف زكدخَ ؿىل ورُة اًضافـَة ٕاىل ثـًص

مرصف مداخ موحوذ "
3

. ضف ٕاصازت ٕاىل دضف اًوكف ؿىل ألؾَان ذون اـليافؽ، واهخلي اـلوكوف ًَعحح ؿىل حنك مغل 

و موافق ـلشُة إلمام بٔمحس ضف بٔحص كوًََ ومشُة اًعاحدَني بٔتو ًوسف وَلس   جن اذلسن. ػل ثـاىل، ُو

ف ما خاء خمخرصا، ٌضري ٕاىل اًِسف واًلاًة ذون         وُياك من اًخـاًز

الاُامتم ابًلِوذ واذلسوذ مثي ما خاء رهٍص ؾيس اجن كسامة ضف اـللٌؽ تبٔهَ: "حتحُس ألظي وجس حي اـليفـة" 
4

شا   ؛ ُو

ف خُيصح اًلادي تَ من ذالفاث اًفلِاء وًخزَّط من الادذالف حول مَىِ ة اـلوكوف، وًىٌَ ل ًخزَّط من مجحؽ اًخـًص

 ارلالفاث اًفلَِة .

ف ًلَط اًزناغ تني اًفلِاء ضف حتسًس ماَُة اًوكف، وثسخة ُشٍ الٕ           دذالفاث حاول اًفلِاء اـلخبٔدٍصن ٕاجياذ ثـًص

صت ؾيَ تبٔهَ: ُو مٌؽ اًخرّصف ضف زكدة اًـني اًيت ميىن الٕ  ؾَهنا، وحـي اـليفـة دلِة من  هخفاغ هبا مؽ تلاءفـرّب إلمام ٔبتو ُس

ف معّوز خامؽ ًعوز اًوكف ؾيس اًفلِاء اطلٍن كّصزوٍ  ف ُو بٔظسق ثـًص هجاث ارلري اتخساًء واىهتاًء، وكال: ُشا اًخـًص

                                                           
1
 63ض 06ح 2اـلخسوظ , اًرسديس , ذاز اـلـصفة ، تريوث ، ًحيان تسون ظحـة ،  افلضل  

2
 53ض 1تَلة اًساعل لٔكصة اـلساعل , ٔبمحس اصلزذٍص ، اـلعحوغ مؽ حاص َة اًعاوي ،ذاز اـلـازف ، تسون ظحـة وتسون اتزخ ح  

3
 166ض 5ح0551س ية   10ملين اقلخاح , َلس ارلعَة اًعرتُين ذاز اًىذة اًـَمَة  تريوث ،ًحيان ، اًعحـة   

 

4
ان اصلٍن، ذاز اًىذة اًـَمَة  تريوث ،ًحيان ، اًعحـة  اـلحسغ رشخ اـللٌؽ ، ٔبتو ٕاحساق    010ض 1ح0553س ية   10جُص
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"
1

وًـّي ثـًصف اصلنخوز مٌشز دفف ٔبمع وبمٔشي، حِر كال: "ُو حخس اـلال ًالهخفاغ اـلخىّصز تَ بٔو جمثصثَ ضف وخَ من 

امة بٔو ارلاظة " وحوٍ اًرب اًـ
2

ة ما تلي ما تلي زبٔسٌلًِا، سواء بأكن اًحلاء ظحَـَا تـمص اـلال اـلوكوف بٔم   فِو ظسكة خاًز

 ٕازاذاي تيط اًواكف وزقحخَ. 

 اـلححر ألول: اًوكف ضف ادلزائص

 ظعالخ اًلاهون ادلزائصي إ مفِوم اًوكف ضف اـلعَة ألول:

اًوكف اظعالحا، اهـىس ؿىل اًلواهني ضف اًحالذ اًـصتَة وإلسالمِة دذالفاث اًفلِاء ضف حتسًس مفِوم إ ٕان        

ف كاهوين ٌَوكف، ٕال بٔن اًلاهون ادلزائصي ؾّصفَ تلوهل :"ُو حخس اًـني ؾن اٍمتغّل ؿىل  فادذَفت يه بًٔضا ضف وضؽ ثـًص

وخَ اًخبٔتَس واًخعسق ابـليفـة ؿىل اًفلصاء بٔو ؿىل وخَ من وحوٍ اًرب وارلري"
3

 . 

ف ألول ،وزذ ضف كاهون ألزست ادلزائصي          ف بٓدص س حق اًخـًص ، واطلي خاء ضف  41/00واـلالحغ بٔن ٌَوكف ثـًص

مٌَ ،ما هعَ : " اًوكف حخس اـلال ؾن اٍمتغل ٔلي رسط ؿىل وخَ اًخبٔتَس واًخعسق " 605اـلاذت 
4

  . 

ي مٌفـهتا خمععة دلِة من هجاث اًرب مٌش و ًلس ؾصفت اًخعرًة فىصت " حخس اًـني ؾن اٍمتََم و اٍمتغّل ، و حـ     

سمن تـَس
5

، فـيس كسماء اـلرصًني اس خـمَت ُشٍ اًفىصت وس َةل ٌَخلصة من الًِٓة ، و تياء اـلـاتس ٕلكامة اًضـائص اصلًًِة  

ف، و ضف ؾِس اذلضازت اًصوماهَة اكن ألؾَان ًوكفون بٔمالوِم ؿىل ؾضائصضم و بٔزسضم و ٕان ؾل جسّم بٓهشاك ابمس اًوك
6

. 

ة " حىوهت اًيوات اـلـصفِة اًعَحة ًيؼام اًوكف، حِر ٕاّن كري         و مبجيء إلسالم، و جصوس مفِوم " اًعسكة ادلاًز

ة ضف مفِوم ؿٌَلء اًعرغ، و من ُيا مّت إلكصاز ٌَوكف ابًعَلة اًخـحسًة ، مث بٔظحح  اًوكف من اًعسكاث ًُس ظسكة خاًز

عة و ذكِلة ضف ٕاظاز مداذئ اًعرًـة إلسالمِة ، حِر اس متسث ٔبحاكم اًوكف هؼاما كامئا تشاثَ ، وفق بٔحاكم مٌضح

 كوهتا و معروؾَهتا من اًىذاة و اًس ية و بٔؾٌلل اًعحاتة :

حُّوَن َوَما ثُْيفِ ٔبما هعوض اًلصبٓن اًىصمي، زفهنا: كول اذلق ثحازك وثـاىل:"         ا حُتِ ُلوا ِمْن ًَْن ثَيَاًُوا اًرِْبَّ َحىتَّ ثُْيِفُلوا ِممَّ

َِمٌي " َِ ؿَ َ ِت نَّ اؽلَّ
ِ
ٍء فَا يَشْ

7
 وكوهل  

 

                                                           
1
 .3، ض0530س ية  16حمارضاث ضف اًوكف، َلس ٔبتوسُصت، ذاز اًفىص اًـصيب اًعحـة    

2
 .26ُؼ  ض 0160س ية  10اًوكف إلسالسم،مٌشز دفف، ذاز اًفىص ،ذمضق اًعحـة    

3
ي  63ُؼ اـلوافق ًؼ 0100صوال ؿام  06اـلؤزد ضف  01-50اًلاهون زرف من  15اـلاذت      اـلخـَق ابٔلوكاف. 0550ٔبجًص

4
 م ، اـلخضمن كاهون الزٔست اـلـسل واـلمتم . 0541حوان  15ُؼ اـلوافق ًؼ  0111زمضان  15اـلؤزد ضف  00-41اًلاهون    

5
صت ، ٕاذازت اًفىص اًـصيب ، اًلاُصت ،     . 13، ض  6ظ حمارضاث ضف اًوكف ، َلس ٔبتو ُس

6
 . 13ًوكف من اًياحِة اًفلَِة و اًخعحَلِة ، َلس سالم مسهوز ، ضا   

7
  56بٓل معصان، الًٓة سوزت   
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ََُمونَ ؾز وخي :"  ـْ َ ْن ُنْيمُتْ ث
ِ
كُوا َذرْيٌ ًنَُكْ ا َوبَْن ثََعسَّ

  "1
ُ ومهنا كول اًحازي ثـاىل :"   ٍُ َواؽلَّ َُوا ِمْن َذرْيٍ فَََْن ٍُْىفَُصو ـَ َوَما ًَْف

َِمٌي اِبًُْمخَِّلنيَ   ؿَ
2

ياك بآيث نثري   ت حتر ؿىل إلهفاق وذاظة اًخعوؾي مٌَ، وكس حىصزث ضف اًلصبٓن اًىصمي ضف مواضؽ ؛ ُو

 .ؿست .

ٕارا ماث إلوسان اهلعؽ معهل ٕال من زالج : ظسكة خاًزة " ومن اًس ية كول زسول ػل ظىل ػل ؿَََ وسؿل :      

وؿؿل ًًذفؽ تَ ووصل ظاحل ًسؾو هل"
3

حسو من ذالل ُشا اًيط بٔهَ حيوي تـغ  . مـاين اًوكف ضف اًعسكة ادلاًزة ًو

واًـؿل اـليخفؽ تَ، وُو جضجَؽ ؿىل حخس ألؾَان وٕاكامة ذوز اًـحاذت واًـالح واًـؿل واًرب ابًفلصاء ومبـادلهتم وثثلِفِم، ـلا 

نٌل زوي بّٔن معص جن ارلعاة بىٔت اًييب ظىل ػل ؿَََ وسؿل فلال : اي زسول  ضف رعل من معَحة ؿامة ٌَمجمتؽ اـلسؿل؛

ٕاين بٔظخت ٔبزضًا خبَرب ؾل بٔظة مال كط بٔهفس ؾيسي مٌَ، زفا ثبٔمصين تَ؟ كال: "ٕان صئت حخست بٔظَِا ػل 

ة ول ًُوزج، وثعسق هبا ضف اًفلصاء وطف اًلصىب وضف  وثعسكت هبا" كال اجن معص: فذعسق هبا معص بٔهَ ل ًُحاغ ول ًُُو

 من وٍهيا بٔن ًبلٔك مهنا ابـلـصوف، وًعـم كري ممتّولاًصكاة وضف سخِي ػل واجن اًسخِي واًضَف، لحٌاخ ؿىل 
4 

، و 

 ؿَََ بٔمجؽ فلِاء اًعرًـة ؿىل معروؾَة اًوكف ، مؽ ادذالفِم ضف تـغ بٔحاكمَ.

 

و ابىهتاء اًـِس اًيحوي تسبٔث مسريت اًخىوٍن اًخازخيي ًٔلحاكم اًفلَِة ارلاظة ابًوكف ، مث تسبٔث ثؼِص ثسزجيَا مجةل من 

ة اًيت ازثحعت تَ، بٔو حصاهكت حوهل ، و زسؿان ما ػِصث مؤًفاث فلَِة اـلـازف و اـلِازا ث ألدصى اـلِيَة و إلذاًز

كامئة تشاهتا ضف مسادي ألوكاف 
5

 . 

و مٌش ؾرص اًخسوٍن ظاز فلَ اًوكف من ألتواة اًثاتخة ضف مجَؽ نخة اًفلَ إلسالسم جبمَؽ مشاُحَ ، و منا 

و الادذالفاث تني ألمئة و اًفلِاء ، فذلشث بٔحاكم اًوكف من ثـسذًة ثغل  ُشا اًحاة و حاكثصث فَِ الاحهتاذاث

ا ضف ٔبزخاء افلمتؽ اًـصيب ، نٌل بٔهَّ ثلشى فلَ اًوكف بًٔضا من اًخعوزاث  الادذالفاث اـلشُحَة و ساذ ثصاٍؤ مؽ اهدضاُز

ة اًيت مصث هبا افلمتـاث إلسالمِة ؿىل  ظول اتزخيِا . اًـامة الاكذعاذًة و اًس َاس َة و اذلضاًز

 

 

 

                                                           
1
 641سوزت  اًحلصت الًٓة    

2
 001سوزت بٓل معصان الًٓة    

3
اة ٔبتواة ألحاكم ، ابة ضف اًوكف   اذلسًر ،نخ 0531زواٍ اًرتمشي ضف سًٌَ، رشنة مىذحة ومعحؽ مععفى اًحايب اذلَيب ، اًعحـة اًثاهَة ، س ية   

  وكال : ُشا حسًر حسن حصَح.  221ض 5ح 0532زرف 

4
 546ض 6ح 6142زواٍ اًحزازي ضف نخاة اًوظااي ، ابة اًوظااي وكول اًييب ظىل ػل ؿَََ وسؿل "وظَة اًصخي مىذوتة ؾيسٍ"اذلسًر زرف  

5
ِا نخاة ) ٔبحاكم اًوكف ( ًإلمام ُالل      اًحرصي ، و ثالٍ نخاة ٔبحاكم ألوكاف ٌَحعاض.اكن ٔبًو
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 حذالل اًفصويسوضـَة ألوكاف ضف ادلزائص كدي الٕ اـلعَة اًثاين :

ػَت ألوكاف ضف ادلزائص ذاضـة ٔلحاكم اًعرًـة إلسالمِة مٌش اًفذوحاث ألوىل و ثـزس ثيؼميِا بٔنرث ضف ؾِس 

 يفي .ارلالفة اًـامثهَة و ذدول ألحصاك ٕاىل ادلزائص ، حِر معسوا ؿىل جتس َس اـلشُة اذل 

حٌلذى ألوىل  05و بٔول كاهون هّؼم ألوكاف ضف ادلزائص اذلسًثة اكن ضف ؾِس ثواخس ألحصاك، و ُو كاهون 

ُؼ ، حِر هّعة ؿىل ٕاثص رعل مسٍصا ًٔلوكاف ضف زثحة كايض  0641
1

، و اس متصث ألزايض اـلوكوفة ضف الاهدضاز ظَةل  

ن ؾعر جضلّك مَىِة مس خلةل تشاهتا ثضم مساحاث صاسـة ل ميازَِا اًفرتت اًـامثهَة حىت بٔظححت  ضف معَؽ اًلصن اًثام

 جساغ سوى مَىِة اصلوةل.من حِر ألطمَة و الٕ 

ة -بٔ  وضـَة ألوكاف بٔزياء اًفرتت الاس خـٌلًز
2

: 

ٕاّن نرثت ألوكاف ضف ادلزائص اكن ٌضلّك جحص ؿرثت بٔمام س َاسة اًخوسؽ الاس خـٌلزي ضف ادلزائص، فبّٔول ما معسث 

 14" إبظساز كصاز  Enchef س َاسة اًفصوس َة ضف رعل اًوكت ُو حتسًس مَىِة اصلوةل حِر كام اٌَواء "ٕاًََ اً 

ة اًفصوس َة الاس خحوار ؿىل بٔمالك موػفي إلذازت اًرتهَة و تـغ ألؾَان ًخَحق  0451سخمترب اـلحَح ٌَسَعاث اًـسىًص

ت ثـصف ابٔلزايض اـللسسة ( ، مّث ثـزس ُشا اًلصاز تلصاز هبا نشعل ألوكاف اًخاتـة ـلؤسسة بٔوكاف اذلصمني ) و اًيّت اكه

اطلي مسح ًٔلوزتَني امذالك ألمالك اًوكفِة ذون بٔي رشظ بٔو  0451/ 06/ 13اذلامك " هوسًي " اطلي ظسز تخازخ 

 كِس .

مني اًـام و مث ثواظَت سَسةل الاىهتااكث ؿىل ألمالك اًوكفِة ابًلصازاث ادلائصت و اًلواهني اـلوسـة ًفىصت اصلو 

ة اكًلاهون اًعاذز تخازخ  "  اطلي هرّس warnier و اـلـصوف مبعروغ وزين "  62/13/0435فصوسة ألمالك اًـلاًز

ا ًٔلمالك اًوكفِة ، و اطلي بًٔلى مدسبٔ ؿسم اًخرصف ضف اًوكف ارلاض ، ذما حـي  بٔحاكم اًعرًـة إلسالمِة ضف جس َرُي

لازي اًفصويس ، ألمص اطلي فذح اًحاة ًالسدِالء ؿىل ألمالك اًوكفِة من فىصت اًوكف فىصت كري مـصوفة ضف اًخيؼمي اًـ

ة تعفة  64/11/0443بّٔن اًوكف ل ماعل هل ، و ذمّع معروغ وزين تلاهون  اصلاؾي ٕاىل ثـممي فصوسة ألمالك اًـلاًز

 واسـة .

 س خلالل ٕاىل معَؽ اًدسـَياث :وضـَة ألوكاف من الٕ  -ة

 13/01/0521اـلؤزد ضف  645 – 21عاذزت ضف جمال ألمالك اًوكفِة ٌَجزائص اـلس خلةل اـلصسوم ٕاّن ٔبوىل ألحاكم اً

اـلخضمن ألمالك اذلخس َة اًـامة ، وزمغ بّٔن مواّذٍ كََةل خّسا ) بٔحس ؾعرت ماذت فلط ( ، و زمغ بٔهَّ خاء تـس بٔنرث من 

                                                           
1

   06، ض  6111/  0اًخيؼمي اًلاهوين و اًخيؼميي ٔلمالك اًوكف ضف ادلزائص ، زمول ذاصل ، ذاز ُومَ ظ  

2
 –تخرصف  –و ما تـسُا  05اـلصحؽ هفسَ ، ض    
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مالًني ُىذاز من ألزايض اـلوكوفة مهنا ما  11من  س يدني من الاس خلالل ، ٕاّل بٔهَّ وضؽ ألسس ٕلحعاء و جس َري بٔنرث

 ، ومهنا ما اكن اتتـا ٌَلعاغ اًفاليح.  NON TITREُو تسون س يساث مَىِة 

ة بٓهشاك الاصرتاهَة مهنجا ل زحـة فَِ  و متسىِا ابًس َاسة  –نٌل كِي  –ٕالّ بٔهَّ و ابىهتاح اذلىومة ادلزائًص

 30امتؾَة و اـلؤسساث اًخعوؾَة مبا فهيا اًوكف ، و رعل تعسوز ألمص زرف اًضموًَة ، كضت ؿىل لّك اًخيؼاميث الاح

اـلخضمن اًثوزت اًززاؾَة  14/00/30اـلؤزد ضف  35/
1

، و اًيت مّت مبوحدَ ثبٔممي اًـسًس من ألزايض و ألمالك اًوكفِة و 

ِة اـلس خفِست مهنا، و ألوكاف اًـامة ثحـَهتا ٌَعيسوق اًوظين ٌَثوزت اًززاؾَة، و ذاظة ألوكاف ارلاظة اًيت ساًت ادل 

 الًٓةل   مدارشت ـلؤسسة .

و تلي اذلال ؿىل ما ُو ؿَََ ٕاىل كاًة ظسوز كاهون الٔزست 
2

و اطلي انخفى فلط  15/12/0541اـلؤزد ضف  41-00

 توضؽ اًلواؿس اًـامة ٌَوكف ، ضف مواذ كََةل خسا .

 .وضـَة ألوكاف ضف ادلزائص اتخساء من اًدسـَياث  -ح

صرتايك ، و ُميية اًيؼام اًصبٔسٌليل ، اطلي بًٓت ٕاًََ اًصايذت ضف ثوحَِ اًس َاساث اًـاـلَة ؿىل ٕاثص بٔفول اًيؼام الٕ 

 حامتؾَة ،  جصسث حتولث معَلة ضف مـؼم افلمتـاث اًـصتَة وإلسالمِة ؿىل اـلس خوًني كذعاذًة مهنا و الٕ الٕ 

ذزاث الاحامتؾَة اـلس خلةل ضف جمال ارلسماث ، و ذاظة مؽ اصلؾوت كذعاذي ، هتسف ٕاىل جضجَؽ اـلحاحامتؾي و الٕ الٕ 

اًـاـلَة ًالُامتم ابًًضاظ اًخعوؾي ، و ابـليؼٌلث و ازلـَاث كري اذلىومِة ٕلحساج اًخمنَة اـلس خسامة ٌَمجمتـاث ، 

ا ضف  َا ٌَمخعوؿني ، و ، ؿاما ذوً  6110ابؾخحاز ؿام  61/00/0553حِر بٔظسزث ازلـَة اًـامة ًٔلدم اـلخحست كصاُز

تبٔمسرتذام ًخحلِق ألُساف الٓثَة 6110ؾلسث مؤمتصا ضف ًياٍص 
3

: 

 ؿرتاف تلمية اًخعوغ وـمي .الٕ  – 0

 جضجَؽ ألفصاذ ؿىل اًخعوغ . – 6

 ثُسري اًخعوغ إبوضاء اًَِالك اًخيؼميَة طلعل . – 5

 تياء ص حىة اثعالث تني ازلـَاث اًخعوؾَة و تـضِا. – 1

ألفصاذ ابـلضازنة هكخعوؿني ، تلغ اًيؼص ؾن وضبهٔتم و زلافهتم ،و ذٍهنم و حاٍهتم ٕاكصاز حق  – 1

 الاحامتؾَة و الاكذعاذًة .

                                                           
1

ست اًصمسَة ، اًـسذ زرف     . 53ادلًص

2
ست اًصمسَة ، اًـسذ زرف       . 16ادلًص

3
 045( ، ض  6111/ 6115)  61ثلٍصص افلَس اًلوسم ٌَزسماث الاحامتؾَة ) مرص( ، اصلوزت    
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مصحةل الاكذعاز ؿىل اًـمي  –اطلي ًـخرب اًوكف بٔحس سٌلثَ  –و من ُيا جتاوسث فىصت اًـمي اًخعوؾي             

ـاون ؿىل فـي ارلري ، و إلحسان ٕاىل اًلري ، و اًرب ابًياش ، و ارلريي ، اـلـرّب ؾن اـلحاذئ اًسامِة ًإلسالم ، من ث

حتوًت ُشٍ اًفىصت ٕاىل مساطمة احامتؾَة ضف ٕاحساج اًخمنَة اًضامةل ٌَمجمتـاث ، ضف اًًصف و اذلرض، و حتسني بٔحوال 

 اغ اثًر حامتؾَة ، رعل بّٔن فىصت اًوكف ثلوم ؿىل حمنَة كعاًياش من اًيوايح اًعحَة ، و اًخـَميَة و الٕ 

اطلي ل  –و ؾن اًلعاغ اًـام  –اطلي هيسف ٕاىل اًصحبَة وحتلِق اـليفـة اًضرعَة  –ممتزي ؾن لّك من اًلعاغ ارلاض 

–حامتؾَة ًوحسٍ كذعاذًة و الٕ ميىٌَ مواهجة اًخحسايث الٕ 
1

. 

 اـلححر اًثاين :اًخيؼمي اًلاهوين ٌَوكف ضف ادلزائص 

 كفٌَو  ألحاكم اًدعرًـَةاـلعَة ألول: 

فـىل مس خوى ادلزائص ظسزث سَسةل من ألحاكم اًدعرًـَة ؿىل صلك كواهني و مصاس مي ثيفِشًة جس خوحة          

اًـياًة ابٔلوكاف، و ؾل ًمت حتسًس إلظاز اًلاهوين ًٔلمالك اًوكفِة تعفة واحضة ٕاّل مبوحة كاهون اًخوحَِ اًـلازي 
2

51 -

مٌَ تلوًِا : "  65مالك اًوكفِة ظيفا كامئا تشاثَ حِر هعت اـلاذت ، اطلي اؾخرب الٔ  04/00/0551اـلؤزد ضف   61

ة ؿىل ادذالف بٔهواؾِا مضن ألظياف اًلاهوهَة الٓثَة : ألمالك اًوظيَة ، بٔمالك ارلواض بٔو  ثعيّف ألمالك اًـلاًز

خـَق ابٔلوكاف اـل  63/11/0550اـلؤزد ضف  01- 50ألمالك ارلاظة ، ألمالك اًوكفِة " ، مّث ثالٍ اًلاهون 
3

، وحسّذ  

مٌَ ٕاىل اسرتخاغ  54ماذت اًلواؿس اًـامة ًخيؼمي ألمالك اًوكفِة و حفؼِا و حٌلٍهتا ، و اطلي ذؿا ضف اـلاذت  11ضف 

و اـلخضمن اًثوزت اًززاؾَة ، و  14/00/0530اـلؤزد ضف  35- 30ألمالك اًوكفِة اًيت بذٔمت ضف ٕاظاز بٔحاكم ألمص زرف 

اطلي حسذ ضف بضٔم ماذت كاهوهَة رشوظ ٕاذازت ألمالك اًوكفِة و  540- 54سز اـلصسوم اًخيفِشي زرف ظ 10/06/0554ضف 

ا و حٌلٍهتا و هَفِاث رعل  4جس َرُي
مٌَ ٕاوضاء ظيسوق مصنزي ًٔلمالك اًوكفِة ، ضف  51، و اطلي بٔوحة ضف ماذثَ  

 ف.ظوزت حساة ذاض ابٔلموال اًوكفِة ، حتوّل ٕاًََ ألموال اًخاتـة ٌَوك

ة ضف  64/12/6111اـلؤزد ضف  012- 6111و تعسوز اـلصسوم اًخيفِشي زرف           اـلخضمن ثيؼمي إلذازت اـلصنًز

اًوسازت ، ظازث ُشٍ ألذريت جسمى وسازت اًضؤون اصلًًِة و ألوكاف حِر مضت مسٍص ألوكاف و اذلج ؿىل مس خوى 

خني فصؾَخني ، ألوىل ٌَححر ؾن ألمال ك اًوكفِة و اـلياسؿاث ، و اًثاهَة لسدامثز ألمالك اًوكفِة ، و اًوسازت مسًٍص

اقلّسذ ًلواؿس ثيؼمي معاحل اًضؤون  6111حوًََة  62اـلؤزد ضف  611- 6111مبلذىض اًصسوم اـلصسوم اًخيفِشي زرف 

                                                           
1
 . 31، ض  6111/ 0اًوكف إلسالسم ، مٌشز  دفف ، ذاز اًفىص ، ذمضق ، ظ   

2
 . 00/0551/ 04اًعاذزت ضف  15ادلًصست اًصمسَة ، اًـسذ    

3
ست اًصمسَة ، اًـسذ زرف     . 14/11/0550ضف  اًعاذزت 60ادلًص

4
 .51ادلًصست اًصمسَة ، اًـسذ زرف    
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ة اًضؤون اصلًًِ ة و ألوكاف .و ُشا اصلًًِة و ألوكاف ضف اًولًة و معَِا، ظازث هؼازت اًضؤون اصلًًِة جسمى مسًٍص

 لكَّ جتس َسا  لُامتم اصلوةل ابٔلوكاف و حصكِهتا و حمنَهتا .

اـلخـَق  01- 50اـلـّسل و اـلمتم ٌَلاهون زرف  66/11/6110اـلؤزد ضف  13 -10و تياء ؿىل ُشا ظسز اًلاهون 

ابٔلوكاف و اطلي ثضمن اًىِفِاث اًلاهوهَة و اًعرؾَة لسدامثز ألمالك اًوكفِة
  .

اطلي حوى ظوزا نثريت ٌَـلوذ و 

ة من كري ؾلس إلجياز ، وـلس اـلزازؿة ، وؾلس اـلساكات ، و ؾلس اذلىص ، و ؾلس اـلصظس ، و ؾلس اـللاوةل ، و  الاسدامثًز

ؾن ؾلس اـللاًضة ، و ؾلس اًرتممي ٔبو اًخـمري ، ُشا ٕارا اكهت ألمالك اًوكفِة ؾلازا ، بّٔما ٕارا اكهت بٔموالا ، فميىن حمنَهتا 

ق اًلصط اذلسن ، و اًوذادؽ راث اـليافؽ اًوكفِة ، و ؾلس اـلضازتة اًوكفِة ، و لّك ُشٍ اًـلوذ حىون وفلا ٕلزاذت  ظًص

 من اًلاهون اـلشهوز بٔؿالٍ . 11اًواكف و ظحلا ـللاظس اًعرًـة إلسالمِة ضف جمال ألوكاف ، و ُشا ما هعت ؿَََ اـلاذت 

ة ٕاىل ثوكِؽ و ؾل ًلف ألمص ؾيس ُشا اذل       س حفسة ابلُامتم ابٔلمالك اًوكفِة ، تي ثـّسى ألمص ابذلىومة ادلزائًص

اثفاكاث ثـاون مؽ تـغ اصلول و اـلؤسساث إلسالمِة ضف ارلازح ضف جمال الاُامتم ابٔلوكاف و حمنَهتا ، حِر ظسز ؿىل 

اًخعسًق ؿىل اثفاق ضف جمال ألوكاف  اـلخضمن 03/06/6111اـلؤزد ضف   150- 6111سخِي اـلثال مصسوم زدايس زرف 

ة اصلميلصاظَة اًضـحَة ،و مجِوزًة مرص اًـصتَة ، نٌل ظسز ضف  و اًضؤون إلسالمِة تني ازلِوزًة ادلزائًص

ًخضمن اـلوافلة ؿىل اثفاق اـلساؿست اًفٌَة تني ازلِوزًة ادلزائًصة  013- 10مصسوما زداس َا حتت زرف  62/11/6110

حَة و اًحيم إلسالسم ٌَخمنَة  ، ٍمتوًي معروغ حرص ذمخَاكث ألوكاف ضف ادلزائص و اًححر ؾهنا و اصلميلصاظَة اًضـ 

ا و حصكِهتا ، و نشا اًححر ؾن اـلمخَاكث اًوكفِة ذازح  اًخحلق مهنا و حتسًس ُوٍهتا و ثعيَفِا و اقلافؼة ؿَهيا و ثعوٍُص

 ادلزائص ، و ٕاوضاء كاؿست مـعَاث ٕاًىرتوهَة ٔلخي رعل .

 مسى ثبٔزري اًخوهجاث اًـاـلَة ضف اًدعرًؽ اًوكفي ابدلزائص اـلعَة اًثاين :

ة س َاسة إلظالخ ه ًالحغ بٔهَّ مؽ تساًة ؾرص الٕ   فذاخ اتخساء من اًدسـَياث ، و سَوك اذلىومة ادلزائًص

ـلاز ، ملازهة ابـلَىِة الاكذعاذي و اًخوّخَ ٕاىل هؼام الاكذعاذ اذلّص ثسزجيَا ، اخنفغ اًوسن اًًس يب ـلَىِة اصلوةل ٌَ

ارلاظة اًفصذًة ، ؾٌل اكن ؿَََ ضف مصحةل الاكذعاذ الاصرتايك ، و رعل تـس بٔن مّت فذح افلال ٔبمام اًلعاغ ارلاض و 

اـلحاذزاث اًفصذًة ٌَلِام تسوز مزتاًس ضف جمال إلهخاح و ثلسمي ارلسماث اكلخَفة ، ُشا من هجة ، ومن هجة اثهَة تسٔب 

ًس حنو ارلوظعة ضف اًـاؾل ادلسًس اًوحِس اًلصن هيّسذ اًضـوة اًفلريت ، و ػِصث حاخة فئاث افلمتؽ ٕاىل الاجتاٍ اـلزتا

س من ارلسماث ذازح ما ثلّسمَ اصلوةل ٔبو موكّي ًِا .  اـلًز

ة ٕاىل اًيؼص اًوكف من مٌؼوز اكذعاذي وحمنوي مساضم ضف  ٕاهخاح اًرثوت ، اب      ؾخحاز ألمص اطلي ذفؽ ابصلوةل ادلزائًص

سدامثز مـا؛ فِيي ثخبًٔف من اكذعاغ ٔبموال ؾن الاس هتالك اليٓن، نٌل ميىن ٌَواكف بٔن ذذاز والٕ اًوكف معََة جتمؽ تني الٕ 

ٌس هتَىِا ٕاما مدارشت، ٕارا اكهت ذما ميىن اس هتالنَ، بٔو تـس حتوًَِا ٕاىل سَؽ اس هتالهَة. وتيفس اًوكت حتوًي ُشٍ 

شٍ اًرثوت إلهخاحِة اـلوكوفة ثًذج ذسماث ومٌافؽ. هكيفـة  ألموال ٕاىل اسدامثز هيسف ٕاىل سايذت اًرثوت إلهخاحِة ضف افلمتؽ. ُو

غ ضف اـلسدضفى ٔبو ماكن ملـس اًخَمَش ضف اـلسزسة. نٌل بٔن ُشٍ  ماكن اًعالت ضف اـلسجس، ومٌفـة ماكن زسٍص اـلًص
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 وثوسغ ؿادساهتا اًعافِة ؿىل بٔقصاط اًوكف. اًرثوت اـلوكوفة ميىن بٔن ثًذج بٔي سَؽ بٔو ذسماث بٔدصى ثحاغ ٌَمس هتَىني 

فٕاوضاء وكف ٕاسالسم ُو بٔص حَ ما ٍىون إبوضاء مؤسسة اكذعاذًة راث وحوذ ذامئ، فِو معََة ثخضمن الاسدامثز        

ٌَمس خلدي واًحياء ٌَرثوت إلهخاحِة من بٔخي ألحِال اًلاذمة، ًخوسغ ذرياهتا ضف اـلس خلدي ؿىل صلك مٌافؽ وذسماث بٔو 

ة، واًوذادؽ ٕاٍص  اذاث وؾوادس. لك رعل جيـي وكف لك من ألسِم، واذلعط بٔو اًوحساث ضف اًعياذًق الاسدامثًز

ة ضف اًحيوك إلسالمِة من بُٔي ألصاكل اذلسًثة ٌَوكف اًيت ثًسجم مؽ حلِلة اـلضمون الاكذعاذي ٌَوكف  الاسدامثًز

 إلسالسم.

مفاذٍ :" بٔن اًوكف حتوًي ًٔلموال ؾن الاس هتالك، واسدامثز ًِا وضف ُشا إلظاز ػِص ثـًصف اكذعاذي ٌَوكف        

ضف بٔظول زبٔسٌلًَة ٕاهخاحِة، ثًذج اـليافؽ وارلرياث وإلٍصاذاث اًيت جس هتغل ضف اـلس خلدي، سواء بأكن ُشا الاس هتالك 

ة" تعوزت حٌلؾَة هكيافؽ مدىن اـلسجس بٔو اـلسزسة، بٔم تعوزت فصذًة حنو ما ًوسغ ؿىل اًفلصاء واـلسا نني بٔو ؿىل اطلًز
1

 

ُشا اـلياد بٔؾعى فصظة مالمئة ٕلماكهَة ػِوز " بٔوكاف خسًست " و َُّبٔ ألس حاة اصلافـة ٌَمحاذزت ابًوكف و 

ة تعفة ؿامة، و ؿَََ فلس واهة اًدعرًؽ اًوكفي ضف ادلزائص ُشٍ اًخعوزاث و ثفاؿي مـِا ٕاجيااب  ابٔلؾٌلل اًخعوؾَة و ارلرًي

ؽ وكفِة منورحِة  ، ٕار معَت وسازت اًضؤون اصلًًِة وألوكاف ؿىل وضؽ ثغل اًيعوض موضؽ اًخيفِش والادذحاز ؿرب مضاًز

هشهص من تُهنا
2

 : 

صان : -بٔ   معروغ تياء مصنز جتازي و زلاضف تُو

 -مصنز جتازي  -ًمت متوًهل من ظصف مسدمثص ذاض ؿىل بٔزط وكفِة ، و ٌض متي اـلعروغ ؿىل مصص تَ بٔزتـني قصفة 

 موكف ٌَس َازاث و تَلت وس حة الاجناس تَ وس حة مذلسمة خسا  .. -السم مصنز زلاضف ٕاس

 : حمال جتازاي تولًة ثَازث 16معروغ تياء  -ة 

ة اًواكـة ابقلَط اًـمصاين جلك اًولايث        و ًعاحل فئة  ًسذي ُشا اـلعروغ ضف ٕاظاز معََة اس خلالل ادلَوة اًـلاًز

 وكافاًض حاة ، وكس مت متوًهل من ظيسوق الٔ 

ة ثس َسي حيىي ولًة ادلزائص : -ح   ؽ اسدامثًز  مضاًز

                                                           
1
 22اًوكف إلسالسم ، مٌشز دفف ، اـلصحؽ اًساتق ض    

2
 اـلوكؽ اًصمسي ًوسازت اًضؤون اصلًًِة وألوكاف ابدلزائص .   
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ة ؿىل ازط وكفِة ذموةل لكِا من ظصف مسدمثٍصن دواض تعَلة الامذَاس )          ة و ٕاذاًز حمتثي ضف اجناس مصانز جتاًز

Concession. ا ارلحري اًـلازي اـلـمتس اكلخط  ( ملاتي مداًف ماًَة كّسُز

 

 : ًىصام )ماكٌيس( ولًة ادلزائصسدامثزي حبي اإ معروغ  –و 

 ًـخرب منورخا ًالسدامثز اًوكفي ، ـلا متزي تَ من مصافق احامتؾَة و ذسماث حمتثي ضف :      

حمال جتازاي ، ؾَاذت مذـسذت اًخرععاث ، فٌسق ، تيم ، ذاز ألًخام ، سايذت ؿىل  031سىن ،  011مسجس ، 

 اـلساحاث ارلرضاء 

 : معروغ رشنة ظاهيس وكف –س 

ة تلصط ثوسـخَ ًولايث بٔدصى . 11س َازت ،وكس مسح تدضلَي  51اطلي اهعَق تؼ         مواظيا و اصلزاسة خاًز

 

ؽ وٕان اكهت كََةل ابـللازهة مؽ ما ُو موحوذ من مىدس حاث وكفِة ،وابـللازهة مؽ اصلوز اطلي هًضسٍ         ٕان ُشٍ اـلضاًز

ئة حنو اًع ق اًعحَح ٕلحِاء س ية اًوكف ضف افلمتؽ ادلزائصي، وذاظة تـس ٌَوكف، ٕال بٔهنا ثـرب ؾن دعوت حًص ًص

 اس خحساج مٌاظة و الء ألوكاف ؿىل مس خوى اـلسٍصايث اقلََة ؿرب اًولايث.

 مة :ــارلاث

 ثحلىو اس خـاذت اًحـس اذلضازي وازلايل ٌَوكف  كذعاذًة اصلوًَة واقلََة ،ٕان ُشٍ ادلِوذ اـلحشوةل ضف مواهحة اًخعوزاث الٕ 

 ضـَفة  ًٔلس حاة اًخاًَة :

 . حسازة ُشٍ اًدعرًـاث ، وكةّل إلحصاءاث اًلاهوهَة اًىفِةل تخفـََِا . 1

مََون وسمة و مساحة حلصافِة  11. كةّل اـلوازذ اًوكفِة ارلاضـة ًالسدامثز و اًخمنَة ابـللازهة مؽ ؿسذ ساكن اطلي ًفوق  6

س ؾن  1مََون و زالزة مئة بًٔف هََومرت مصتؽ 16حًز
 . 

. ؿسم اُامتم وسادي إلؿالم مبرخَف بٔهواؾِا مبوضوغ اًوكف و ٕاجصاس ذوزٍ  اًخمنوي ، و بٔطمَخَ ضف افلمتؽ ، و  5

 ٕاجصاس اًامنرح اًياحجة ضف ُشا اـلَسان .

                                                           
1
ة ، نٌل مّت ٕاحعاء  506اة و نخّ  6511مسزسة كصبٓهَة و  6431ٔبًف مسجس ، و  01.فلس ٔبحعت وسازت اًضؤون اصلًًِة و ألوكاف       5111ساًو

 0111ُىذاز من ألزايض اًخاتـة ًٔلمالك اًوكفِة ، نٌل مّت ٕاحعاء  204.3مسىٌا و  6205حمال جتازاي و  0011معروغ تياء مسجس ، و ثضم ألوكاف 

 . 6111ثس خان ضف ٕاظاز خسوةل ألمالك ٕاىل كاًة  3254دسصت خنَي و  5402دسصت مذيوؿة و 

مََازاث س يدمي من اـلسادِي س يواي ، خيعط مهنا حوايل مََاز س يدمي  15ملربت ٌَمسَمني ، و ثسز ُشٍ ألمالك اًوكفِة حوايل  6111ٕاىل  ابٕلضافة

 ًـمََة حبر و ٕاحعاء ألمالك و ثلعَة اًيفلاث اًيت ختَفِا اًزناؿاث و نشا ٔبؾٌلل اًعَاهة و اًرتممي .

ست ارلري ا  13، ض  02، اًس ية  1216، اًـسذ  02/10/6112ًَومِة اًعاذزت تخازخ وعرث ُشٍ إلحعادَاث ضف حًص
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ا . 1  . هلط اًىفاءاث و اـلِازاث اـلسّزتة ؿىل حسن ٕاذازت ألوكاف  و حمنَهتا و اسدامثُز

 و اـلعرفني ؿىل ألمالك اًوكفِة ، ثسخة ضـف اًواسغ اصلًين ؾيس تـغ . ضـف بٔوازس اًثلة تني اقلس يني 1

 اـليدس حني ٕاىل هؼازت ألوكاف و ؿسم ٔبماىهتم.

ة.  2  ؿسم اس خلالًَة اًوكف حمََا ووظيَا ضف ٕاذازثَ وجس َرٍي ؾن اًسَعة اـلصنًز

 

و تلادَ مٌوكضا مِساهَا  و اذلق اطلي ل مٌاض مٌَ ، بٔن مؽ لّك ُشٍ ألس حاة اًيت ساطمت ضف احنساز اًوكف

، ٕاّل بٔهَّ ؿىل اًعـَس اًدعرًـي ، فلس صِس اًوكف كفزت مصموكة ؾل جضِسُا ادلزائص مٌش اس خلالًِا، تي مٌش اًخواخس اًرتيك 

جتاٍ اًس َايس و الاكذعاذي اًـاـلي ادلسًس اصلوز اًحازس ضف ُشٍ اًعحوت اًدعرًـَة اًيت بًٔسُا ابدلزائص ، وًـة الٕ 

مق الاهامتء اذلضازي و ُو بّٔن اًوكف اكن و ماسال من دعادط إلسالم ، و ًـّي فضي اًخحولث إلحساش تـ

 الاكذعاذًة و اًس َاس َة اًـاـلَة ؿىل اًدعرًؽ اًوكفي ضف ادلزائص حمتثي فامي ًبئت :

 

 . تفضي ُشا اًخحول مّت اسرتخاغ ألمالك اًوكفِة اـلؤذمة ابًيعوض اًلاهوهَة اًواحضة 0

ق اًدعرًـاث ادلسًست بٔؾعي ٌَوكف تـسٍ اًخمنوي ٌَمجمتؽ ، و ٕاجصاس مساطمخَ اًفـاةل ضف مواهجة اًخحسايث . ؾن ظ 6 ًص

 الاكذعاذًة و الاحامتؾَة .

م اًـلول حنو فىصت اسدامثز اـلوازذ اًوكفِة يك ثـوذ ؿىل افلمتؽ ابًيفؽ ، و اكن  .5 اًواكؽ الاكذعاذي ادلسًس بّٔذى ٕاىل حتًص

 اصلوز اًحازس ضف ُشا اـليحى .ًإلظاز اًلاهوهَة 
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 اـلصاحؽ :

 . اًلصبٓن اًىصمي 

 06،ح 2اـلخسوظ  اًرسديس , ذاز اـلـصفة ، تريوث ، ًحيان تسون ظحـة ،  افلضل . 

 1بٔمحس اصلزذٍص ، اـلعحوغ مؽ حاص َة اًعاوي ،ذاز اـلـازف ، تسون ظحـة وتسون اتزخ ،ح . 

  5ح0551س ية   10ُين ذاز اًىذة اًـَمَة  تريوث ،ًحيان ، اًعحـة ملين اقلخاح , َلس ارلعَة اًعرت . 

  ان اصلٍن، ذاز اًىذة اًـَمَة  تريوث ،ًحيان ، اًعحـة س ية   10اـلحسغ رشخ اـللٌؽ ، ٔبتو ٕاحساق جُص

 . 1،ح0553

  0530،س ية  16حمارضاث ضف اًوكف، َلس ٔبتوسُصت، ذاز اًفىص اًـصيب اًعحـة. 

 ُؼ  . 0160س ية  10ف، ذاز اًفىص ،ذمضق اًعحـة اًوكف إلسالسم،مٌشز دف 

  ي  63ُؼ اـلوافق ًؼ 0100صوال ؿام  06اـلؤزد ضف  01-50اًلاهون زرف  اـلخـَق ابٔلوكاف. 0550بٔجًص

  م ، اـلخضمن كاهون ألزست اـلـسل  0541حوان  15ُؼ اـلوافق ًؼ  0111زمضان  15اـلؤزد ضف  00-41اًلاهون

 واـلمتم 

 صت ، ٕاذازت اًفىص اًـصيب ، اًلاُصت ، ظ حمارضاث ضف اًوكف  .6، َلس بٔتو ُس

  رشنة مىذحة ومعحؽ مععفى اًحايب اذلَيب  5ح 0532نخاة بٔتواة ألحاكم ، ابة ضف اًوكف   اذلسًر زرف ،

  ، 0531، اًعحـة اًثاهَة ، س ية

 6142سٍ"اذلسًر زرف نخاة اًوظااي ، ابة اًوظااي وكول اًييب ظىل ػل ؿَََ وسؿل "وظَة اًصخي مىذوتة ؾي 

  6ح

  6111/  0ًخيؼمي اًلاهوين و اًخيؼميي ٔلمالك اًوكف ضف ادلزائص ، زمول ذاصل ، ذاز ُومَ ظ  

  (  6111/ 6115)  61ثلٍصص افلَس اًلوسم ٌَزسماث إلحامتؾَة ) مرص( ، اصلوزت 

 31، ض  6111/ 0مٌشز  دفف ًوكف إلسالسم ، ذاز اًفىص ، ذمضق ، ظ . 

  مسي ًوسازت اًضؤون اصلًًِة وألوكاف ابدلزائص .اـلوكؽ اًص 
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 اًيؼام اًلاهوين ٌَوظفة اًعحَة ضف اًلاهون ادلزائصي

 ألس خار/ فََح نٌلل َلس ؾحس افلَس،خامـة سـَست

 ملسمة:

اًوظفة اًعحَة ًُست جمصذ كعاظة حصذاء من اًوزق حتمي لكٌلث كامضة حوفاء تي يه ثلََس ظيب كسمي   

بٔنرث من تضـة بٓلف اًس يني.مذوازج مٌش 
1

" احس l’ordonnance médical نٌل ثـخرب اًوظفة، بٔو اًخشهصت اًعحَة   " 

" ؿىل اًسواء حِر ًلوم l’acte pharmaceutique" و اًـمي اًعَسيل "l’acte médicalمؼاُص اًـمي اًعيب "

ا ظحُة مصدط هل مبزاوةل رمية اًعة، و ًخوىل دضفِا ظَسيل مبٔرون هل   تشعل كاهوان. تخحٍصُص

و مبا بٔن حمي اًوظفة اًعحَة ُو اصلواء و اطلي ٌضلك دعوزت ؿىل اًعحة اًـامة ٕارا بٔيسء اس خـٌلهل هؼصا 

ة ًفسس و ًخحَي ٕاىل  ٌَرعوزت اًيت ٌس متسُا من تـغ اـلواذ اًسامة ، و تـضِا الٓدص هل بآثز خاهخِة ، و تـغ الٔذًو

ة حتخوي ؿىل مواذ مواذ ضازت تـس مصوز وكت بٔو سمن مـني، ٔبو  ؾيس اًخـصط ـلؤثصاث حوًة مـَية، و اًـسًس من ألذًو

خمسزت ثفصط ؿىل اًعَسيل بٔزياء ثيفِشٍ ٌَوظفة اًعحَة ذزخة ؿاًَة من اًَلؼة و بٔذش اذلَعة و اذلشز بٔزياء دضفِا، و 

اًلسز اقلسذ ٌَجصؿاث بٔو جتاوس ثخبٔنس دعوزت اًوظفة اًعحَة و اـلسؤوًَة اـلسهَة ٌَعَسيل جتاُِا ٕارا ما ؿَميا بٔن جتاوس 

ثؤذي حبَات إلوسان ٕاىل اٍهتَىة بٔو جسخة هل بٓلما مربحة و ًسفؽ افلمتؽ مثن  اًوكَة اقلسذت ٌَجصؿة اًواحست من ذواء ما، كس

 رعل ؿىل اـلس خوى الاكذعاذي و إلوساين.

ا ٔبذات ًخحعَي تـغ اذللوق و حٌلٍهت ا، ضف بٓن واحس ًثوز اًدساؤل فاهَ بٔمام بٔطمَة اًوظفة اًعحَة ابؾخحاُز

حول ألطمَة اًيت ثوٍهيا اًدعرًـاث اًعحَة و اًلواهني اـللازهة س امي اًدعرًؽ اًفصويس و ادلزائصي ؿىل وخَ ارلعوض ًِشٍ 

 اًوس َةل اًيت جساضم ضف ذمع خمعط اًعحة اًـمومِة و حٌلًة الاكذعاذ اًوظين.

م اًلاهوين ٌَوظفة اًعحَة، و حتسًس اًضواتط واًعروظ اًيت و ثربس ٕاصاكًَة ُشا اًححر ضف مـصفة اـلفِو     

 وضـِا اـلعرغ من اخي ذمازسة اًـمي اًعيب دعوظا ما ًخـَق تخحٍصص اًوظفة اًعحَة. 

                                                           
1

 26اـلصحؽ اًساتق ض  –زايط زمضان اًـَمي  –اهؼص  - 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 348 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

ابٕلضافة ٕاىل مساةل بٔدصى ًًدلي إلصازت ٕاٍهيا، بٔل ويه إلظاز اًلاهوين ٌَوظفة اًعحَة ضف اًلاهون ادلزائصي              

ا ضف نخاتة و حتٍصص اًوظفة ؟ . و ُي ميىن مساءةل ألظحاء و  واًلاهون اـللازن، و ما يه اًعروظ اًيت ميىن ثوافُص

 اًعَاذةل ؾيس إلذالل تضواتط جسَمي و ثيفِش اًوظفة اًعحَة؟ 

 اـلححر ألول:إلظاز اـلفاُميي ٌَوظفة اًعحَة 

ا ثربس ًيا معََة حتٍصص اًوظفة اًعحَة خاهة بٓدص من ادل      واهة اًِامة ضف ذمازسة اًـمي اًعيب ابؾخحاُز

ة و اـلس خحرضاث اًعحَة فِيي وس َةل من وسادي زساةل اًعة  اًوس َةل اًوحِست ٌَحعول ؿىل تـغ ألهواغ من ألذًو

اـلخجسست ضف اصلفاغ ؾن حصة إلوسان اًحسهَة و اًـلََة ٔبو اًخرفِف من اـلـاانت ضف ٕاظاز احرتام حِات اًفصذ وهصامذَ 

ا بٔذات ًخحعَي تـغ اذللوق وحٌلٍهتا، اكن لتس ؿََيا من رضوزت اًخعصق الٕ  وساهَة، وبٔمام بٔطمَة اًوظفة اًعحَة ابؾخحاُز

 ٕاىل مفِوم اًوظفة اًعحَة ضف اًدعرًؽ ادلزائصي و اًدعرًـاث ألدصى.

ف اًوظفة اًعحَة:  اـلعَة ألول: ثـًص

ائصي ٔبو اـلرصي هط حيسذ مفِوم اًوظفة اًعحَة ،لك ما ؾل ٍصذ ضف اًدعرًؽ اًفصويس ول حىت ضف اًلاهون ادلز 

من كاهون اًعحة اًـامة اًفصويس هعت ؿىل اهنا حتؼص دضف اصلواء ٕال تياءا ؿىل وظفة ظحَة هفس 100ُياك بٔن اـلاذت

هنم اًيشء ابًًس حة ًلاهون حٌلًة اًعحة وحصكِهتا ادلزائصي، تي ػِص الادذالف فلط حول جسمَة ُشٍ اًوزَلة اًعحَة زف

من سٌلُا اًوظفة اًعحَة اكًدعرًؽ ادلزائصي وضف مرص ًـرب ؾهنا تَفغ "اًخشهصت اًعحَة" بٔو "اًصوص خة اًعحَة"
1

،ٔبما ضف 

. ؤبمام ُشا اًلعوز ضف حتسًس ثـًصف ذكِق ٌَوظفة اًعحَة وضف  l’ordonnance médicaleفصوسا فِعَق ؿَهيا ًفغ 

 اًلضاء. ػي قَاة هط كاهوين حصك ألمص ضف ًس اًفلَ و

ف اًوظفة اًعحَة ضف اًدعرًؽ اًفصويس.ا  ًفصغ ألول: ثـًص

ف ذكِق ٌَوظفة اًعحَة ضف اًدعرًؽ اًفصويس وحصك ألمص  نٌل س حق وبٔن كَيا بٔهَ ؾل ٍصذ هط كاهوين حيسذ ثـًص

ُة اـلـاجل " اًوظفة اًعحَة تبهٔنا وزَلة مىذوتة حيصزُا اًعح Gérard Memeteauٌَفلَ واًلضاء. ؾصف اًفلَِ اًفصويس "

                                                           
1

ة ظحـ -و اـلسؤوًَة اـلسهَة ٌَعَسيل ذ. امحس اًسـَس اًزكصذ، اًصوص خة  )اًخشهصت( اًعحَة تني مفِوم اًلاهوين -  ة ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَعر إلسىٌسًز

 .01ض  6113
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غ ٕاثحاؿَ بٓو  غ اهعالكا من معََة اًدضرَط بٔو حتسًس منط مـني من اًـالح ًلذيض ؿىل اـلًص ثخضمن حتسًس حاةل اـلًص

ة ًـالح اصلاء اطلي ًـاين مٌَ ُشا ألذري وظف بٔذًو
1

 

 وثـصف اًوظفة اًعحَة ابًيط اًفصويس ؿىل اًوخَ اًخايل:

« L’ordonnance est une recommandation du médecin au patient, elle concerne 

aussi bien la prescription de  médicaments, les examens complémentaires, les règles 

hgieno-diétitiques ou les soins paramédicaux, chacune de ces rubriques, doit faire faut 

l’objet d’une ordonnance particulière l’examen du malade est obligatoire avant la 

rédaction d’une ordonnance. le médecin est libre de ses prescriptions et doit les limites a 

ce qui est nécessaire a la qualité la sécurité et l’efficacité des soins »
2
 

اًزتام اًعحُة تخحٍصص وظفاثَ جلك وضوخ  من مسوهة بٔذالكِاث اًعة اًفصويس ؿىل رضوزت 51وهعت اـلاذت 

غ وحمَعَ من فِمِا فٌِل حِسا نٌل ًخـني ؿَََ بٔن جيهتس ٌَحعول ؿىل بٔحسن ثيفِش ٌَـالح وبٔن حيصض ؿىل متىني اـلًص
3

. 

 اًفصغ اًثاين: ثـًصف اًوظفة اًعحَة ضف اًدعرًؽ ادلزائصي.

حبٌلًة اًعحة وحصكِهتا اـلـسل و اـلمتم اـلخـَق  41/11ظحلا ـلا ثيط ؿَََ بٔحاكم لك من اًلاهون زرف 
4

و اـلصسوم  

اـلخضمن مسوهة بٔذالكِاث اًعة ادلزائصي 632-56اًخيفِشي زرف 
5

فٕاهَ ًـرب ؾن اًوظفة اًعحَة تخغل "اًوزَلة اًيت  

و ألم ص حيصزُا اًعحُة بٔو حصاخ ألس يان ٔلخي حتسًس منط مـني من اًـالح، ذما جيـي دعوظَاهتا حوكن ضف قصضِا"ُو

ا وجسَميِا.  اطلي ًوحة ًِا ضواتط ذاظة ثخـَق تخحٍصُص

                                                           
1

 14/15/0551.ح ز اًعاذزت تخازخ 12/15/0551اـلؤزد ضف  51-0111اهؼص اًلاهون اـلخضمن ٔبذالكِاث اًعة اًفصويس زرف  - 

2
- Louis Melennec Et Gérard Memeteau. Traire de droit médical – Tome le certificat médical- edition moloine – 

paris 1982-p 83. 

3
 .53.ض 6113ادلزائص ، ظحـة  –ال ؾن: هصمي ؾضوص ، اًـلس اًعيب ، ذاز اًِومة هل - 

4
 . 03/16/0541واًعاذزت ضف 14،اـلخـَق حبٌلًة اًعحة وحصكِهتا ، ادلًصست اًصمسَة ، ؿسذ  02/16/0541اـلؤزد ضف  41/11اًلاهون زرف   - 

5
 اـلخضمن مسوهة ٔبذالكِاث اًعة..12/13/0556اـلؤزد ضف  632-56اهؼص اـلصسوم اًخيفِشي زرف  - 
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بٔما ابًًس حة ًـمََة حتٍصص وثلسمي اًوظفة اًعحَة فذمت من ظصف اًعحُة اـلِين بٔو اـلٌلزش واطلي كام تفحط 

يسزح مضن جسمَة اًعحُة بٔو اـلٌلزش اـلِين ،لك من اًعحُة اـلـاجل ٔبو  غ تيفسَ، ٔبو حتت ٕارشافَ اًضريص ًو اـلًص

ألس يان ٔبو اًلاتةل ؾن الاكذضاء، مؽ اًـؿل بٔن اـلعرغ ادلزائصي بٔضاف ظيف بٓدص من بٔحصاة اـلِن اًعحَة ورعل  حصاخ

ة وظصق  666من ذالل هط اـلاذت  03 -51مبوحة اًلاهون زرف      ؿىل اهَ "ٍصدط ٌَمساؿساث اًعحُداث توظف بٔذًو

غ رسعَا بٔو ٌَمس ئول ؾيَ كاهوان، وبٔساًَة حٌلًة ألمومة..." نٌل جية بٔن ًمت جسَمي اًوظفة ا ًعحَة ٌَضرط اـلًص

حسة ٔبقصاط اس خـٌلًِا
1

. 

ف اًوظفة اًعحَة.  اًفصغ اًثاًر: ذوز اًفلَ و اًلضاء ضف ثـًص

فا ذكِلا ٌَوظفة اًعحَة وبٔمام ُشا اًفصاػ اًلاهوين.  رُة تـغ اًفلِاء ٕاىل  ؾل ثضؽ خي اًدعرًـاث اًعحَة ثـًص

ف اًوظفة اًعحَة تبهٔنا:" غ تلصط اًـالح ٔبو اًوكاًة من مصط ثـًص وزكة ًسون فهيا اًعحُة اكلخط ذواء ٔبو بٔنرث ٌَمًص

ما"
2

. 

وكس رُة خاهة بٓدص من اًفلَ ٕاىل اًلول تبٔهَ حية بٔن حىذة اًوظفة اًعحَة خبط واحض وملصوء وحىون 

لة تـَست لك اًحـس ؾن اًصموس ٔبو إلصازاث كري اـلفِومة، وبٔن ثخضمن حتسًس ملساز اصلواء اب لٔزكام و اذلصوف وظًص

اس خـٌلل ُشا اصلواء وامس اـلًصغ وحمي ٕاكامذَ، نٌل جية بٔن ثخضمن اًوظفة اًعحَة مـَوماث وتَاانث حمسذت جضمي امس 

ا ودمتَ وثوكِـَ واتزخ نخاتة اًوظفة .  اًعحُة اطلي بٔظسُز

حتخوي امس اًعحُة وادذعاظَ  وٌَوظفة اًعحَة كميهتا اـلـيوًة وكسسُهتا اـلِيَة، وبٔوظافِا ارلاظة، رعل بٔن

 اـلِين وؾيوان اًـَاذت، ؤبزكام اًِاثف وبٔوكاث الاس خلدال اـلصىض وبٔن ثعحؽ ثضلك ثس َط من كري سزوض هتا ابٔلًوان.

اًوظفة اًعحَة بٔص حَ ابًعىوك اًيلسًة اًيت جية بٔن حىون مذاكمةل ًخرصف من كدي اًعَسيل، وبٔن حىذة 

 ، وٍىذة اس خـٌلل اصلواء تعوزت ذكِلة وحمسذت وملساز ادلصؿة، ومصاث ثياوًِا تعًصلة جسِي كصاءهتا من ظصف اًعَسيل

غ واتزخ نخاجهتا ضف اًَوم وحىون مشًةل تخوكِؽ اًعحُة وامس اـلًص
3

. 

 

                                                           
1

 .051اهؼص ، اًلاضَة فضَةل مَِاق ، اـلصحؽ اًساتق ض  - 

2
 .01اهؼص، امحس اًسـَس سزكس، اـلصحؽ اًساتق ض  - 

3
يت، اًسَوك اـلِين ًٔلظحاء  -   .0543تلساذ ظحـة  –ذاز اًرتتَة ٌَعحاؿة و اًًعر و اًخوسًؽ  –اهؼص، اذلىمي زايج ؾحاش اًخىًص
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  types d'ordonnances اًفصغ اًصاتؽ :بٔهواغ اًوظفة اًعحَة  :

وز وبٔهواغ اًوظفاث اًعحَة واًيت ميىن ابًًس حة ٌَمعرغ ادلزائصي ؾل ًضؽ هعوض كاهوهَة ذاظة حيسذ فهيا ظ

ٌَعحُة بٔن ٌس خزسرما ذالل مصحةل وظف اًـالح ـلصضاٍ ، ًىن اًعحُة اـلٌلزش ضف فصوسا ميىن هل بٔن ًًضا مخسة 

 بٔهواغ من اًوظفاث بٓو ألوامص اًعحَة ويه :

 "l'ordonnance classiqueبٔول:اًوظفة اًعحَة اًالكس َىِة "

واًيت ثخضمن صلكَة مـَية ، وان اًعحُة حص ضف نخاتة ُشٍ اًوظفة ذون  ويه اًوظفة اًعحَة اًـاذًة

ا .  إلذالل ابًعروظ اًفٌَة واًلاهوهَة ًخحٍصُص

 "ordonnance bi-zone'اثهَا:اًوظفة اًعحَة راث مٌعلة اـلزذوح "

من  11-020ؾن وسٍص اًعحة اًفصويس، وهعت ؿَََ اـلاذت  65/06/0555وهؼمت مبلذىض اًلصاز اًعاذز ضف 

 كاهون اًضٌلن الاحامتؾي. وثخبًٔف ُشٍ اًوظفة من مٌعلذني ممتزيثني: 

 . % 011ادلزء اًـَوي خمعط ٌَصؿاًة اًعحَة واـلسمعة تًس حة  -/0

 ادلزء اًسفًل خمعط ٌَـالخاث اًخلََسًة واًيت ثـوط من ظصف ظياذًق اًضٌلن الاحامتؾي . -/6

 " l'ordonnance sécuriséeاثًثا: اًوظفة اًعحَة راث اًيؼام ألمن "

ة راث الاس خـٌلل  1-1056وبٔصازث ٕاٍهيا اـلاذت  من كاهون اًعحة اًـامة اًفصويس، وثعحق بٔحاكرما ؿىل ألذًو

ة اًعة اًحَعصي ، وجس خزسم ُشٍ اًوظفة اًعحَة ضف ثعيَف اكلسزاث واًـلاكري ارلاضـة ٌَخيؼمي ،  اًخعري ؤبذًو

 وجض متي ؿىل ؿست مواظفاث يه :

 معيوؿة من اًوزق الٔتَغ اًعحَـي بٔما اًضلك فِو مرتوك لدذَاز اًعحُة. فِيي -/0

ميىن اًخـصف ؿىل ُوًة اًواظف من ذالل اًحَاانث اـلىذوتة ابٌَون ألسزق وحىون ُشٍ اًوظفاث  -/6

1معحوؿة مس حلا
 . 

 حىون ُشٍ اًوظفاث مصسفة ومسجةل . -/5

                                                           
1

 -    http/www.Wikipédia. org  
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".L’AFNORصوس َة ٌَمـاًري "حىون ُشٍ اًوظفاث مـمتست من ظصف ازلـَة اًف -/1
1

. 

ة بٔو اـليخجاث وارلسماث الاس خثٌادَة.   L’ordonnance de médicament ou de“زاتـا: وظفة ألذًو

produit et prestations d’exception.               

ة 6-025وبٔصازث ٕاٍهيا هط اـلاذت   من كاهون اًضٌلن الاحامتؾي، وجض متي ُشٍ اًوظفاث ؿىل تـغ ألذًو

ابُؼة اٍمثن، واًيت ًحني فهيا اًعحُة ظًصلة اس خـٌلل اصلواء، مؽ احرتام تـغ اًعروظ اـلفصوضة ؿىل اًوظفة اًعحَة، 

 ابٕلضافة ٕاىل إلصازت ٕاىل اًـلاكري اقلؼوزت.

غ وحزبٍٔن خمععني ًعيسوق اًخامني واحس مٌَ  وجضمي ُشٍ اًوظفة ؿىل ٔبزتـة بٔحزاء، حزء خمعط ٌَمًص

 عحَة، وادلزء اًصاتؽ خمعط ٌَعَسيل.خمعط ٌَمصاكدة اً 

ذامسا: اًوظفة اًعحَة الاًىرتوهَة
2

. 

شا ما ثضميخَ بٔحاكم  س الاًىرتوين ٔبو اًفاهس بٔو اًصسادي اًلعريت ُو ق اًرًب ًمت كدول اًوظفة اًعحَة ؾن ظًص

مٌَ "ميىن ٕاحصاء  51واـلخـَق ابًخامني اًعحي ، وهعت اـلاذت  05/14/6111واًعاذز تخازخ  401-6111اًلاهون زرف 

س الاًىرتوين مصت واحست ، رشًعة بٔن ًمت  ق اًرًب وظفاث ظحَة واًيت حتخوي ؿىل مذعَحاث اًصؿاًة بٔو ذواء ؾن ظًص

غ ساتلا ٕلوضاء اًوظفة ، ٕال ضف  ختٍزهنا ضف ػصوف حىفي سالمهتا وزسٍهتا ، ثعرظ بٔن ٍىون اًفحط اًرسٍصي ٌَمًص

 ة ."اًؼصوف الاس خثٌادَة بٔو اذلالث اًعازد

ق اًفاهس فِيي مساةل جضوهبا هوغ من اذلساس َة، هوهنا ل ثضمن  بٔما فامي خيط ٕازسال اًوظفة اًعحَة ؾن ظًص

غ. فان اس خزسام اًفاهس من اخي ٕازسال وظفاث  اًرسًة اًخامة، رعل ـلا حتوًَ من مـَوماث دعريت حول حصة اـلًص

 اس خزسام اًوسادي ألدصى. ظحَة ٔبو سائص اًواثدق اًعحَة ًـخرب وحي بٔذري ضف حاةل ثـشز

 اـلعَة اًثاين: ؿالكة اًوظفة اًعحَة تحـغ اـلفاُمي اـلضاهبة وجمال اس خـٌلًِا.

                                                           
1

 “Le support classique d’une ordonnance sécurisée est. un papier possédant un grammage et un filigrane 

spécifique. Les ordonnances sécurisées sont préimprimées en bleu et identifiées avec un numéro de lot 

d’ordonnances. Le nombre de medicaments prescrits sur une ordonnance sécurisée doit être reporté en chiffre 

dans le carré bleu en bas { droite”.    Sur internet .le cite http/www.pharmaco.org .date du 29/05/2006 .                                                                                                           

2
 http / www. Macsf. fr   
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ا من اًواثدق و اـلًضوزاث اًعحَة  ثـخرب اًوظفة اًعحَة بٔو اًخشهصت اًعحَة نٌل ٌسمهيا اًحـغ وزَلة ظحَة نلرُي

ا اًعحُة اـلٌلزش تعسذ ثلسمي ًـمهل  اـلِين ووعر ؿَمَ صلى اًـموم، فذضاف ٕاىل اًوظفة اًعحَة ألدصى و اًيت ًعسُز

ا من ابطف اـلًضوزاث اًعحَة  سائص اًواثدق اًعحَة ألدصى ومهنا اًضِاذت اًعحَة، و اًخلٍصص اًعيب و ارلربت اًعحَة وكرُي

ظفة اًعحَة وسائص اـلضاهبة ٌَوظفة اًعحَة فاًدساؤل اطلي ًعصخ ُيا ما يه بٔوخَ الاًخلاء و الادذالف تني لك من اًو 

 اًواثدق اًعحَة ألدصى؟.

 وسوف هـاجل ُشا اًخلازة ضف اًفصوغ اًخاًَة:

 اًفصغ ألول: ؿالكهتا ابًضِاذت اًعحَة. 

خَ  زمغ بٔن اًضِاذت و اًوظفة اًعحَدني ًخجىل ضف بٔن  الٌُل ًـخرب نخاتة ظاذزت ؾن اًعحُة مبياس حة مزاًو

ال ًواكـة ظحَة بٔو ثبٔهَس ٕلجناس رمين من صلن ـلِيخَ، ٕال بٔهنٌل مؽ رعل خيخَفان ضف هو ن بٔن اًثاهَة ل ثخضمن وظفا بٔو ثبًٔو

غ ثدٌاول ذواء مـني حمصزُا نٌل ُو صبٔن ألوىل ، وٕامنا ثخضمن ٔبمصا واحضا ـلعَحة اـلًص
1

 . 

تؽ بٔما اًضِاذت اًعحَة فلس ؾصفِا كاًحَة اًفلِاء "تبهٔنا س يس مىذوة خمعط ـلـاًية ٔبو ثفسري وكادؽ راث ظا

ظيب"
2
. 

ابٕلضافة ٕاىل بٔن اًضِاذت اًعحَة ختخَف متاما ؿىل اًوظفة اًعحَة من ؿست حواهة فاًضِاذت ختخَف تسوزُا  -

ؿىل ارلربت اًعحَة هون بٔن اًعحُة اـليجز ًخلٍصص ارلربت ٍىون مَزما تبٔذاء اٍميني بٔمام اًسَعة اًلضادَة، ورعل ابدذالف 

 اًعحُة اـلًضئ ٌَضِاذت.

ضِاذت بًٔضا ؾن اًصساةل اًعحَة من حِر اًِسف بٔو من حِر اًضرط اـلوهجة ٕاًََ، رعل بٔن وختخَف ُشٍ اً 

اًضِاذت جسؿل مدسدَا ٌَضرط اـلـين بٔما اًصساةل اًعحَة فـىل اًـىس من رعل فِيي ثوخَ ٕاىل ظحُة اكلخط ٔلخي 

غ.  ثوضَح اـلـاًياث اًيت بٔحصاُا مصسَِا ًفادست اـلًص

                                                           
1

 –اًلاهوهَة ، خامـة َلس ارلامس ٔبنشال  لكَة اًـَوم –زساةل ًيَي ذتَوم اصلزاساث اًـََا اـلـملة  –ؿاذل اًـضايب، اًضِاذت اًعحَة ضف اًلاهون اـللصيب  - 

 .13ض  6110اًصابظ س ية 

2
 - le certificat médical en droit se caractérise par son but : acte justifie médicalement par un médecin et établi a la 

demande d’un patient au d’une autorité publique dument labilité en vue de valoir ce que de doit auprès d’une 

tiers : organisme de sécurité sociale assureur administration judiciaire , club séparatif…          
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غ، وبٔذريا فٕان اًضِاذت اًعحَة خت  خَف ؾن جسي اًـَاذت ٔبو اـلسدضفى حِر بٔن ُشا ألذري ل ٌسؿل ٕاىل اـلًص

نٌل اهَ ل ًمت ٕاصاذت تياءا ؿىل ظَحَ، وٕامنا ًخعَحَ اًسري اـليخؼم ًـمي اًعحُة واـلسدضفى ؿىل وخَ اًـموم
1

. 

صا ًخـسذ بٔتـاذُا، فٕاىل بٔما ابًًس حة ٔلطمَة اًضِاذت اًعحَة فٕاهنا حىديس بٔطمَة ابًلة ضف افلمتـاث اـلـادضت، هؼ

 خاهة ظاتـِا اًعيب، فٕان ًِا اهـاكساث ثخجاوس رعل افلال ًدضمي جمالث بٔدصى رميَة وكضادَة واكذعاذًة واحامتؾَة.

زفن اًياحِة اـلِيَة ثـخرب اًضِاذت اًعحَة معال ُاما ودعريا جيسس اًثلة اًيت ًضـِا افلمتؽ ضف اًعحُة، فاًضِاذت 

اًياحِة اًلضادَة ضف جمال إلزحاث فدس خـمي ضف حتسًس مست اًـجز وحتسًس صلك وهوغ ادلصوخ  ثَـة ذوزا فـال من

)معلِا وظوًِا( ٕارا اكن ُياك اؾخساء حسسي، ابٕلضافة ٕاىل بٔن اًضِاذت اًعحَة ًلسرما اًعحُة ًيك ًثري من ذالًِا بٔن 

وفات بٔي رسط ُو موث حلِلي واثتت
2

 . 

اًضِاذت اًعحَة اـلثخذة ـلصط اـلخـاكس بٔن ثؤثص ؿىل حصة اًـلوذ اـلربمة من  ومن اًياحِة الاكذعاذًة فٕان صبٔن

ا ؿىل اس خلصاز اـلـامالث نٌل ثـخرب اًضِاذت اًعحَة وس َةل لحدساة اًخـوًضاث اـلخـَلة حبواذج اًسري و  صلهَ، نخبٔزرُي

 ايل ٌَعحُة.اًـمي و ألمصاط اـلِيَة من ظصف رشاكث اًخبٔمني، ُشا فضال ؿىل هوهنا اـلوزذ اـل

وحصحؽ ألطمَة الاحامتؾَة ٌَضِاذت اًعحَة ٕاىل ثـسذ اـلياس حاث اًيت ًعَة فهيا من اًعحُة ٕاوضاؤُا. رعل بٔن  -

ػصوف اذلَات اًـرصًة بٔظححت ثفصط ؿىل ألفصاذ ثلسمي صِاذت ظحَة خمخَفة، مثال ؾيس اًولذت
3

و الاًخحاق  

ؾيس اذلعول ؿىل زدعة اًخلَة، ٔبو ؾيس إلظاتة مبصط ؾلًل ٔبو  ابًخوػَف، ٔبو اـلضازنة ضف مساتلاث اًخوػَف، ٔبو

نفاةل ظفي رممي، بٔومن بٔخي اًزواح و اًلصان
4

. 

 ًفصغ اًثاين: ؿالكهتا ابرلربت اًعحَة.ا

ثَخلي ارلربت اًعحَة مؽ اًوظفة اًعحَة هوهنٌل ًعسزان من ظصف ظحُة رمين بٔو ذمازش،ُشا ًيفي وحوذ بٔوخَ 

ة جسؿل ٕاىل اـلًصغ ادذالف تُهنٌل، هون بٔن  اًوظفة ميثي بٔمصا واحضا من ظصف اًعحُة اـلـاجل ًخضمن ٍلوؿة من ألذًو

ق وًََ بٔو وظََ اًلاهوين.  رسعَا ٔبو ؾن ظًص

                                                           
1

 .06اهؼص ، ؿاذل اًـضايب ، اـلصحؽ اًساتق ض  - 

2
 - S.Van pradelles de palimaent – Telozel – santé publique médecin légale – elsevier masson 2007 Belgique p 20  

3
 و اـلخضمن كاهون اذلاةل اـلسهَة. 05/16/0531ضف اـلؤزد  31/61من ألمص زرف  26اهؼص اـلاذت  - 

4
 و اـلخضمن كاهون الزٔست اـلـسل و اـلمتم. 15/12/0541مؤزد ضف  00-41مىصز من ق زرف  13اهؼص اـلاذت  - 
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ق من ظصق إلزحاث ًمت اٌَجوء ٕاٍهيا ٕارا اكذىض ألمص ًىضف ذًَي ٔبو ثلٍصص بٔذةل  بٔما ارلربت اًعحَة فِيي ظًص

كامئة
1

ـاهة اًلايض ٔبو ارلعوم تبٔصزاض ضف مسادي ًفرتط ؿسم ٕاـلام اًلايض ًِا ٌَخلَة ؿىل . وًلعس ابرلربت اًعحَة اس خ

اًعـوابث اًـَمَة وثشًَي اًـلداث اًفٌَة اًيت ثخـَق توكادؽ اًزناغ ورعل ابًلِام تبحٔباج فٌَة وؿَمَة واس خزالض اًيخاجئ 

ي اًسَعة اًلضادَة توظفَ ددريا فٌَا مهنا ضف صلك زبٔي كري مَزم، وكس ًًذسة اًعحُة ابؾخحاٍز ظاحة رمية من كد

ة 2ظحلا ق.ٕا مسهَة و إلذاًز
. 

لسم ثلٍصصا ٕاىل ادلِة اًلضادَة اًيت ؾًَذَ بٔو اهخستخَ وحسذث رمامَ، وكس ٍىون ُشا  فِلوم ارلحري إبجناس ذربثَ ًو

 ن اًـَمي.اًخلٍصص صفواي نٌل كس ٍىون نخاتَا، وٕان اكهت ُشٍ اذلاةل ألذريت يه الٔنرث ص َوؿا ضف اـلَسا

ومن ذالل لك ما س حق رهٍص ثخجىل ًيا بٔوخَ الادذالف تني اًوظفة اًعحَة و ارلربت اًعحَة، فِمت ٕاوضاء بٔو 

ا تياءا  ة، بٔما ارلربت فِمت اجناُس حتٍصص اًوظفة من ظصف اًعحُة وجسؿل ٕاىل اـلـين تلصط دضف ٍلوؿة مـَية من ألذًو

وكس اسدٌس اًفلَ و اًلضاء اًفصويس  .صاف هفسِمؿىل بٔمص ًعسٍز اًلايض بٔو تياء ؿىل ظَة ألظ
3

ؿىل ُشا اًفازق  

ألسايس هون ارلحري اطلي ثـَيَ اقلوكة كري ذاضؽ ًالًزتام ابًرس اـلِين ضف اختار ذربثَ ؾىس اًوظفة اًعحَة، و اًضِاذت 

 اًعحَة . فِيي ثحلى زسا من بٔزساز رميَة اًعحُة اقلصز ًِشٍ اًوزَلة اًعحَة.

دذالف بًٔضا هون بٔن جمالث ارلربت اًعحَة واسـة فَِجبٔ ٕاٍهيا اًلايض ضف مسادي اذلجص زق و الٕ وًؼِص اًفا

وزحوث اًًسة
4

ق جعرحي ادلثة   وضف جمال اًعة اًعرؾي ٕلزحاث ألدعاء اًعحَة بٓو حتسًس مالثساث ادلصمية ؾن ظًص

مهتا وـلـصفة وس حة اًىحول ضف اصلم ٕارا وٕاؾعاء ثلٍصص مفعي، ابٕلضافة حتسًس وس حة اًـجز ومـاًية ادلصوخ وذزخة حسا

 نيا بٔمام حصمية اًس َاكَ ضف حاةل سىص، ؾىس اًوظفة اًعحَة فِيي وؿاء وحمي ٌضلواء فلط ل كري.

 

 

                                                           
1

س اًـريح، ارلربت اًعحَة ضف ػي اًدعرًؽ ادليايئ ادلزائصي و اًلاهون اـللازن  -  ة  جمةل اًـَوم اًلاهوهَة –اهؼص ذ.توزٌو خامـة  –لكَة اذللوق  –و إلذاًز

 .31ض  6101س َسي تَـحاش اًـسذ اًساتؽ ًس ية 

2
ة. 61/16/6114اـلؤزد ضف  15-14من اًلاهون زرف  061اهؼص اـلاذت  -   اـلخضمن كاهون إلحصاءاث اـلسهَة وإلذاًز

3
 .15ؿاذل اًـضايب . مصحؽ ساتق ض  –اهؼص  - 

4
واـلؤزد ضف  16-11اـلخضمن كاهون ألزست ادلزائصي اـلـسل واـلمتم ابٔلمص زرف  15/12/0541اـلؤزد ضف  00-41من ق زرف  015و  11اهؼص اـلاذت  - 

63/16/6111 . 
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 اـلعَة اًثاًر: اًلواؿس اًـامة ًخحٍصص اًوظفة اًعحَة ضف اًلاهون ادلزائصي 

ا ضف ذمازسة رمية اًعة لتس من ٕاؾعاء  كدي اًخعصق ٕاىل ظفة اًعحُة و ما يه اًعروظ اًواحة ثوافُص

ف مخسط حول رمية اًعة.  ثـًص

َُّ ظحًا، بٔي ؿادلَ و ذواٍ، فاًعة ُو اـلـادلة و  ٕان معسز لكمة اًعة ًلة ُو فـي: َظةَّ ًعُة، ًلال َظحَّ

 اـلساوات نٌل ٕان لكمة اًعة ًلة ًِا ؿست مـاين فِيي ثـين الاظعالخ، اذلشف، اًـاذت، اًسحص و اًيَة 

فاث كسماء ألظحاء، ًىن خاءث مذلازتة هوؿا ما و خيخاز مهنا بٔما ثـ صف اًعة اظعالحا فلس ادذَفت ثـًص

ف اجن سٌُا ضف نخاتَ اًلاهون ضف اًعة فاهَ: "ؿؿل ًـصف مٌَ بٔحوال تسن إلوسان من هجة ما ًعح و ٍزول ؾن  ثـًص

عل اًـمي اطلي ًلوم تَ رسط مذرعط من اًعحة ًَحفغ اًعحة حاظةل و ًرتذُا سادةل" و ؾصضَ تـغ اقلسزني تبٔهَ ر

غ و رعل ظحلا ًٔلظول و اـلـازف اًعحَة اـللصزت ضف ؿؿل اًعة، و اهَ ًـخرب فٌا بٔنرث من هوهَ ؿٌَل. اخي صفاء اـلًص
1

   

ف خنَط ٕاىل بٔن اًعحُة ُو اًـازف فلموغ اـلـازف وإلحصاءاث ارلاظة تـالح  و اهعالكا من ُشٍ اًخـاًز

ا ٔبو مٌـِا بٔو ابس خـاذت اًعحة و حفؼِا.إلمصاط بٔو ختفِفِ
2

 

 اًفصغ ألول: اًعروظ اًضلكَة ًخحٍصص اًوظفة اًعحَة  

 بٔول: اندساة ظفة اًعحُة

تلغ اًيؼص ؾن ألََُة اًلاهوهَة ٌَعحُة.  
3

من  053لتس بٔن ثخوفص ضف ُشا ألذري رشوظا هعت ؿَهيا اـلاذت  

ذمازسة رمية اًعة و اًعَسيل و حصاخ ألس يان ؿىل زدعة ٌسَمِا اًوسٍص  كاهون حٌلًة اًعحة و حصكِهتا تلوًِا: "ثخوكف

 اـللكف تياءا ؿىل اًعروظ اًخاًَة:

ة ذنخوزاٍ ضف اًعة بٔو  - بٔن ٍىون ظاًة ُشٍ اًصدعة حائزا حسة اذلاةل ؿىل ٕاحسى اًضِاذاث ادلزائًص

 حصاحة ألس يان بٔو اًعَسةل، بٔو صِاذت ٔبحٌحَة مـرتفا هبا.

 معااب تـاُة بٔو تـةل مصضَة مٌافِة ـلٌلزسة اـلِية بٔن ل ٍىون  -

                                                           
1

 61ض  6114ظحـة  -ذاز ُومة ادلزائص -اهؼص ، حصوسي ؾز اصلٍن. اـلسؤوًَة اـلسهَة ًعحُة ٔبدعايئ ادلصاحة - 

2
 610ض  6115ث سَسةل اـلـصفة اًلاهوهَة، ة م ظحـة اهؼص ،امحس اذزتوص ، اًـلس اًعيب، مًضوزا - 

3
  34اـلخضمن اًلاهون اـلسين ادلزائصي اـلـسل واـلمتم .حًصست زمسَة ؿسذ  62/15/0531اـلؤزد ضف  14-31اهؼص، الامص زرف  - 
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 بٔن ل ٍىون كس ثـصط ًـلوتة خمةل ابًعرف. -

بٔن ٍىون حزائصي ادلًس َة و ميىن اس خثٌاء ُشا اًعرظ ؿىل بٔساش اـلـاُساث والثفاكاث اًيت بٔجصمهتا  -

 ادلزائص و تياءا ؿىل كصاز ًخزشٍ اًوسٍص اـللكف ابًعحة..."

 من مسوهة بٔذالكِاث اًعة تلوًِا: 611 مث بٔضافت اـلاذت -

"ل جيوس ٔلي احس كري مسجي ضف كامئة الاؾامتذ بٔن ميازش ضف ادلزائص رمية ظحُة بٔو حصاخ بٔس يان بٔو ظَسيل 

حتت ظادةل اًخـصط ٌَـلوابث، اـليعوض ؿَهيا ضف اًلاهون....."
1

  

رشوظا ـلٌلزسة رمية اًعة ٔبو  من كاهون حٌلًة اًعحة اصرتظت 053وتشعل ميىن بٔن وس خًذج بٔن اـلاذت  

ة و اًرتدِط اًوسازي. حصاحة ألس يان بٔو اًعَسةل مهنا: اًضِاذت ضف الادذعاض و ادلًس َة ادلزائًص
2

  

 اثهَا: حىَِف ظفة اًعحُة

ابًًس حة ٌَجِة اًيت ًؤول ٕاٍهيا الادذعاض تخلسمي و نخاتة اًوظفة اًعحَة، اكن اـلعرغ ادلزائصي مبوحة 

اـلخـَق حبٌلًة اًعحة و حصكِهتا ختول رعل ٌَعحُة وحصاخ الٔس يان ذون سواُا، ًىٌَ حني ثـسًهل  11 – 41اًلاهون زرف 

مٌَ تفلصثني ثيط ؿىل ما ًًل: "ٍصدط ـلساؿساث اًعحَاث ًوظف  666ثمت اـلاذت  03 – 51مبوحة اًلاهون زرف 

ة و ظصق و بٔساًَة حٌلًة ألمومة ذون إلذالل ابٕلحاكم اـليعوض ؿَ  هيا ضف اًفلصاث بٔؿالٍ.ألذًو

ة و اًعصق و ألساًَة اًيت ميىن ٌَلاتالث وظفِا من ظصف اًوسٍص اـللكف ابًعحة  متسذ كامئة ألذًو

اًـمومِة".
3

 

 اثًثا : اًحَاانث اـلخـَلة ابًوظفة اًعحَة

لضاء، اًوظفة اًعحَة نٌل سَف رهٍص يه وزَلة ظحَة ُامة كس ثخحول ٕاىل سخة اـلسادةل ادلزادَة بٔمام اً -

ا ما ًخجىل ضف حتسًس اًحَاانث اًصدُس َة اًيت جية بٔن ثخضمهنا ونشا رشوظ  فاـلعرغ ادلزائصي ٌضرتظ من اصلكة ضف حتٍصُص

ا.  حتٍصُص

                                                           
1

 اـلخضمن مسوهة اذالكِاث اًعة  632 – 56اـلصسوم اًخيفِشي زرف  –اهؼص  - 

2
 55ض 6113ادلزائص ظحـة  -ذاز ُومة –لس اًعيب اهؼص ؾضوص هصمي، اًـ  - 

3
 065اـلصحؽ اًساتق ض  –اًلاضَة فضَةل مَِاق  –هلال ؾن  - 
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اـلخضمن مسوهة بٔذالكِاث اًعة، تلوًِا:"  632 -56من اـلصسوم اًخيفِشي زرف  33واسدٌاذا ٕاىل هط اـلاذت  -

ًثخت ؿىل اًوزق اكلعط ٌَوظفاث واًحعاكاث اًضرعَة بٔو اصلًَي ٕال اًحَاانث ل ٌسوػ اًعحُة ٔبو حصاخ الٔس يان بٔن 

 الٓثَة:

 الامس واٌَلة واًـيوان وزرف اًِاثف وساؿاث الاسدضازت اًعحَة. -0

 بٔسٌلء اًزمالء اـلضرتنني ٕارا اكن اًعحُة بٔو حصاخ ألس يان ميازش رميخَ تعفة مضرتنة. -6

الث ا -5 ـلـرتف هبا."اًضِاذاث واًوػادف واـلُؤ
1

 

وجنس بٔن اـلعرغ اًفصويس اكن اًس حاق ضف اًيط ؿىل ُشٍ اًحَاانث حِر بٔنس ؿىل بٔن ثخضمن اًوظفة اًعحَة 

ا وامس وؾيوان اًعحُة اطلي حصزُا وجية بٔن حىون ُشٍ اًحَاانث حصَحة من  تَاانث حمسذت ثخـَق تخازخ حتٍصُص

شا ما هعت ؿَََ اـلاذت  من مسوهة بٔذالكِاث  51اهون اًعحة اًـامة  اًفصويس وهط اـلاذت من ك 1035اًياحِة اًفٌَة، ُو

اًعة اًفصويس.
2

 

ًىن إلصاكل اطلي ًعصخ ُيا ُو ما اًسخة اطلي ذفؽ جلك من اـلعرغ ادلزائصي واًفصويس ابًدضسًس ؿىل رهص 

شا اًدساؤل س يجَة ؿَََ من ذالل اًخعصق ٕاىل موكف لك   من اـلعرؿني.اًحَاانث واـلـَوماث اـلعَوتة كاهوان؟ ُو

 زاتـا: ُوًة اًعحُة اـلـاجل.

نٌل س حق وبٔن رهصان بٓهفا بٔن من اًعروظ اًفٌَة بٔو اًضلكَة اًيت ثعح هبا اًوظفة اًعحَة يه بٔن جض متي ُاثَ  

ألذريت ؿىل ُوًة اًعحُة اـلـاجل ورعل جىذاتة امسَ وًلدَ اًـادًل، وزرف اًِاثف، ابٕلضافة ٕاىل ساؿاث الاسدضازت 

واًـيوان ورهص بٔسٌلء اًزمالء اـلضرتنني ٕارا اكن اًعحُة بٔو حصاخ ألس يان ميازش رميخَ تعفة مضرتنة مؽ سمِي اًعحَة، 

من مسوهة بٔذالكِاث اًعة ابٕلضافة ٕاىل رهص اًضِاذت واًوػادف واـلؤُالث اًـَمَة  12هل، وُشا ما هعت ؿَََ اـلاذت 

شا ما رهصثَ اًفلصت اًثاًثة من هط اـل  من مسوهة بٔذالكِاث اًعة. 33اذت اـلـرتف هبا ُو

غ  ذامسا: اًِوًة اًاكمةل ٌَمًص

                                                           
1

 اـلخضمن مسوهة ٔبذالكِاث اًعة. 56/632ٔبهؼص اـلصسوم اًخيفِشي زرف  - 

2
 « le médecin doit formuler ses suscriptions avec la clarté indispensable, veille a leur compréhension par le 

patient et son entourage et d’efforce d’en obtenir la bonne exécution. » 
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غ بٔن ًخبٔنس من ُوًخَ ورعل تبٔن ًثخت بمٔسَ  جية ؿىل اًعحُة مبياس حة مـاًًذَ وحفعَ ٌَضرط اـلًص

 اًضريص واًـادًل وس يَ، وٕان بٔمىن ملص سىٌاٍ.

ف اًوظيَ ة، وٕان ثـشز ؿَََ رعل وًلؽ ُشا اًخثخِت من ُوًة اًضرط اـلفحوض تواسعة تعاكة اًخـًص

اس خوحة ؿىل اًعحُة بٔن ٌضري ٕاىل ثغل اـلـَوماث بٔهنا كس وزذث تياء ؿىل ثرصحياث ستوهَ، وضف تـغ اذلالث ًَزم 

وضؽ ؿَهيا دمت اًعحُة ومثال رعل اًضِاذاث  اًعحُة اـلـين ابٔلمص ترضوزت ٕاحضاز ظوزت مشس َة ثوضؽ ؿىل اًضِاذت ًو

 خة إلتعاز بٔو اًيؼص.اًعحَة اًيت حتصز ًلصط كِاش ذز 

 ساذسا: اًىذاتة

ثـخرب اًوظفة اًعحَة معال نخاتَا ًًضبٔ من كدي اًعحُة اـلـاجل واقلصز ًِشٍ اًوظفة، ابٕلضافة ٕاىل بٔن اـلعرغ 

خجىل رعل من ذالل هط اـلاذت  تلوًِا " ًًدلي بٔن حىون  12ادلزائصي ؾل ٌضرتظ صالك مـَيا ٌَىذاتة، بٔو ًلة مـَية، ًو

حَة بٔو اًضِاذت بٔو إلفاذت اًيت ًلسرما اًعحُة بٔو حصاخ ألس يان واحضة اًىذاتة جسمح تخحسًس ُوًة اًوظفة اًع 

 موكـِا....."

فُضرتظ ضف اًوظفة اًعحَة بٔن ثًضبٔ حصَحة سواء حصزث خبط اًَس ٔبو ابلةٓل اًاكثحة ٔبو ابذلاسوة بٔو تبًٔة 

سَوة واحض وثس َط وحمسذ، ٔلهَ س َلصؤُا كري ألظحاء وس َةل بٔدصى، كري اهَ ًخـني بٔن حىون ُشٍ اًىذاتة ملصوءت وتبٔ 

من ظَاذةل وكضات وحمامني وذمثًل رشاكث اًخبٔمني وكريضم.
1

 

وجنس بٔن اًـمي اًلضايئ ضف ادلزائص دعوظا ضف ادلاهة ادلزايئ ًلدي اًضواُس اقلصزت تَلة بٔحٌحَة دعوظا 

دق اـلصافلة ٌَلضااي بٔو اًزناؿاث اـلعصوحة بٔن حىون ابٌَلة اٌَلة اًفصوس َة بٔما اًلضاء اـلسين فلس اصرتظ بٔن حىون لك اًواث

شا ما  ق مرتمج زمسي مـمتس، ُو اًـصتَة وان ثـشز رعل اس خوحة حصمجهتا من اٌَلة ألحٌحَة ٕاىل اٌَلة اًـصتَة ؾن ظًص

ة. 14هعت ؿَََ اـلاذت  من كاهون إلحصاءاث اـلسهَة وإلذاًز
2

 

 ساتـا: اًخوكِؽ

                                                           
1

 .65ٔبهؼص، ؿاذل اًـضايب، اـلصحؽ اًساتق ض  - 

2
ة. 6114فرباٍص س ية  61اـلؤزد ضف  15-14ٔبهؼص، اًلاهون زرف  -   واـلخضمن كاهون إلحصاءاث اـلسهَة وإلذاًز
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و ذلةل دعَة ؿىل اًـؿل مبضمون  اًخوكِؽ ُو بٔساش وس حة اًىذاتة ٕاىل موكـِا و ًو ؾل حىن مىذوتة خبعَ ُو

اـلىذوة بٔو اقلصز، طلعل فٕان اًلاًة من اصرتاظ اًخوكِؽ ضف اًوظفة بٔو اًضِاذت اًعحَة ُو اًخبٔهَس ؿىل بٔن ما ثضميخَ ُشٍ 

 اًىذاتة ألذريت معاتق ًخعوز حمصزُا، وثلذيض ذلةل اًخوكِؽ بٔن ٍىون ماكهَ بٔسفي

سِي اًـحر تَ وثلََسٍ، طلا هعت  نٌل بٔن ما ًثرٍي ارلمت من مضالك هحريت حصحؽ ًىوهَ مس خلال ؾن ظاحدَ ٌو

شا ما بٔنسثَ هط اـلاذت  تلوًِا: " ... جسمح تخحسًس ُوًة  12خي اًلواهني  واًدعرًـاث ٕاىل اصرتاظ اًخواكِؽ خبط اًَس، ُو

 صاخ الٔس يان."موكـِا وحتمي اًخازخ وثوكِؽ اًعحُة ٔبو ح

 ا: اًخازخٌاثم 

ٕان مضمون اًوظفة اًعحَة بٔو اًضِاذت اًعحَة ل خيصح ؾن هوهَ ثلٍصصا ٌَحاةل اًعحَة ًضرط  مـني ٔبو هوهنا 

ة اـلوظوفة، بٔو ثبٔهَسا ٔلذاء معي رمين حمسذ، ألمص اطلي جيـي من ثبٔزخ اًضِاذت ٔبو اًوظفة بٔمصا  وؿاء فلموؿة من ألذًو

 رضوزاي.

اذلاةل اًعحَة ًإلوسان ثدسم تعاتؽ اًخلري واًخحول وابًخايل فٕان اتزخ اًوظفة اًعحَة ٍىون رضوزاي رعل بٓن  

 ًخثخِهتا ضف اًزمن.

خحسًس هلعة اهعالق زساين الآثز  نٌل بٔن ُشا اًخازخ رضوزي ابًًس حة ٔلي وزَلة ظحَة ٌَحنك ؿىل حصهتا، ًو

ًوظفة اًعحَة ضف حىوٍن اـلَفاث اًعحَة، وضف جمال اًضٌلن الاحامتؾي اـلرتثحة ؾهنا، ابٕلضافة ٕاىل اصلوز اطلي ثَـحَ ا

 واًخبٔمني اًعحي وإلذلء هبا بٔمام ادلِاث اًلضادَة.

 اتسـا: ادذعاض اًعحُة ابًـالح حمي اًوظفة:

اًساًف اطلهص ؿىل اهَ ل جيوس ٌَعحُة بٔو حصاخ ألس يان  632-56من اـلصسوم اًخيفِشي زرف  02ثيط اـلاذت 

لسم ؿالخا بٔو ًواظهل بٔو ًلسم وظفاث ضف مِاذٍن ثخجاوس ادذعاظَ بٔو ٕاماكهَاثَ ما ؾل ًخـَق ألمص حباةل اس خثٌادَة.بٔن ً
1

 

وُيا ثربس بٔطمَة حتسًس ماَُة الادذعاض ٔبو ُشٍ إلماكهَاث ٕان اكهت ماذًة ٔبم ثخـَق ابًخرعط اـلسموخ 

 611حصثُة ادلزاء اـلياسة حصاء خماًفهتا، ذاظة وان اـلاذت  مبٌلزس خَ، ونشا حتسًس مفِوم اذلالث الاس خثٌادَة، ًَدس ىن

من كاهون حٌلًة اًعحة وحصكِهتا ثيط ؿىل اهَ " مييؽ بٔي ظحُة بٔو حصاخ بٔس يان بٔو ظَسيل، بٔوكف حلَ ضف ذمازسة 

                                                           
1

 اـلخضمن مسوهة ٔبذالكِاث اًعة. 632-56اًخيفِشي زرف اهؼص، اـلصسوم  - 
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لة ضف اًـالح اتتـ ة بٔو ًعحق ؿالخا بٔو ٌس خـمي بٔي ظًص ة رميخَ، من بٔن جيصي حفوظا ٔبو حيصز وظفاث بٔو حيرض بٔذًو

ٌَعة ٔبو اًعَسةل، تعفذَ ظحُدا بٔو حصاخ بٔس يان بٔو ظَسًَا، ٕال ضف حاةل اًرضوزت اًلعوى اًيت ثخعَة ثلسمي ؿالح 

1مس خـجي كعس إلسـاف ألويل"
 

اًساًفة اطلهص ثرتك ألمص  02فِشٍ اـلاذت ألذريت حترص ؿسم الادذعاض ضف ثوكِفَ ؾن ذمازسة رميخَ، تُامن اـلاذت 

ا جيـي رضوزت اًـمي ؿىل اوسجام ُاثني اـلاذثني كامئة.ٌَخيفِش اـلوسؽ، ذم
2

 

ًـي ما ًثري الاهدداٍ ثضبٔن لك ما رهصان خبعوض اًحَاانث واًعروظ اًفٌَة واًضلكَة جضرتظ ضف حتٍصص اًوظفة 

من مسوهة بٔذالكِاث اًعة، رعل بٔهنٌل كس وزذات مضن هفس اًس َاق،  33و  05اًعحَة ُو وحوذ ثـازط تني اـلاذثني 

ت اـلاذت ًى تَاانث حرصًة ٕاًزامِة ابًًس حة ًحـغ اًواثدق اًعحَة ذون بٔن ثشهص  33ن ضف حمَني خمخَفني، حبَر ثياًو

 اًخوكِؽ مضهنا.

ؿامة ضف حوكِا ومؤنست ؿىل رضوزت ثوكِؽ اًعحُة بٔو حصاخ ألس يان، ذما حيخاح ٕاىل  05تُامن خاءث اـلاذت 

 اًفعي ضف مسى ٕاًزامِة اًخوكِؽ من ؿسمَ.

ألمص ألدص اطلي ميىن بٔذشٍ ؿَهيٌل، ُو هوهنٌل ثلفالن اًيط ؿىل ادلزاء اـلرتثة ؾن ٕاقفال ٕاذزاح ُاثَ بٔما 

 اًحَاانث بٔو معري اًوزَلة اًعحَة تعفة ؿامة، واًوظفة اًعحَة تعفة ذاظة.

فصضَ س امي و بٔن كاهون حٌلًة اًعحة وحصكِهتا اقفي اًيط  ؿىل رعل، زفثال كس ثربس مسادي ثضبٔن ما ابثت ث

ثساؾَاث اس خـٌلل اًخوكِؽ الاًىرتوين واًواثدق الاًىرتوهَة، مبا كس ًيفذح ًِا من بٓفاق ٕلماكهَة اس خـٌلل اًوظفة اًعحَة 

س من وسادي اسلاًة ذلفغ حلوق اـلصىض. الاًىرتوهَة، وابًخايل اذلاخة ـلًز
3

  

من كدي اًعَسيل، وان حىذة  فاًوظفة اًعحَة بٔص حَ ابًعىوك اًيلسًة اًيت جية بٔن حىون مذاكمةل ًخرصف

مس، نٌل جية بٔن  61/51تعوزت ذكِلة وحمسذت اـللاذٍص، وان ثبٔذش صالك وجحٌل مـَيا حبَر ل ًخجاوس جحمِا بٔو مساحهتا 

غ ورميخَ وؾيواهَ وان حىون بًٔفاع اًوظفة واحضة وذكِلة. ًسون هبا اًخازخ وامس اـلًص
4

 

                                                           
1

 اـلخـَق حبٌلًة اًعحة وحصكِهتا. 11-41اهؼص، كاهون زرف  - 

2
 .051اهؼص، اًلاضَة فضَةل مَِاق، اـلصحؽ اًساتق ض  - 

3
 .051اهؼص، اًلاضَة فضَةل مَِاق، اـلصحؽ اًساتق ض  - 

4
   . 51ة اًعحَة، هلال ؾن امحس اًسـَس اًزكصذ، اـلصحؽ اًساتق ض حول صلك و جحم اًوظف   R.SAVATIERزٔبي اًـمَس - 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 362 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

  حيق ٌَعَسيل بٔن ميخيؽ ؾن دضفِا.ٕاضافة ـلا ثخضميَ من تَاانث ساًفة اطلهص، ل

فاًعحُة ميىٌَ اس خـٌلل وظفاث تخِاانث معحوؿة مس حلا، ًىن ارلعبٔ اًوازذ ٍصثة مسؤوًَخَ ومسؤوًَة 

اًعَسيل اطلي اندضف ارلعبٔ وثلاىض ؾيَ، ٔبو اكن إبماكهَ اندضافَ ًىٌَ ثلاؾس ؾن رعل، ٕاىل خاهة رعل ل جيوس هل 

ة ؿىل اً ة ثًذجِا ٔبو حصوهجا رشاكث مـَية، ٔلن رعل ًَزم اًعحُة وضؽ بٔسٌلء رشاكث ألذًو وظفاث ٔبو ظحؽ بٔسٌلء بٔذًو

ابًخلِس توظف مٌخجاث مـَية.
1

 

وضف ألذري هلول بٔن إلذالل تواحيب اًىذاتة اًواحضة واصلكة ضف وظف اًـالح ٌس خثري ارلعبٔ اًعيب اطلي كس 

ٍص ؾن رشوظ ثخـَق تخحٍصص اًوظفة اًعحَة كس ثخوصل ٍصثة اـلسؤوًَة ادلزادَة ٌَعحُة اًواظف، ٔلن لك ما س حق ره

و ما ًـرب ؾيَ خبعبٔ اـلِية ول ٌسؿل تَ ٕال  ؾيَ مسؤوًَة ًِا وهجان، احسٌُل ًخـَق مبِن اًعحُة بٔو حصاخ ألس يان، ُو

فَِ اًعحُة  ضف حالث ادلِي اًفاحض، بٔما اًوخَ اًثاين فال خيضؽ ٌَخلسٍص اًفين اًعيب وادلسل اًـَمي ٔلهَ دعبٔ ماذي ًلؽ

خماًفة ٌَلواؿس اًعحَة، فِـس مسؤول ؾيَ، ومثاهل ما كىض تَ اًلضاء اـلرصي ثضبٔن ظحُة حصز وظفة ـلًصضَ ثخضمن 

ثضلك واحض تي نخة مٌَ حصفني بٔو زالزة،   gouttesكعصت ضف اًزخاخة وؾل ٍىذة لكمة  61ذواء ساما مبلساز 

"، وطلعل ثوفِت اـلًصضة من اس خـٌلهل، فاؾخربث اقلوكة بٔن grammesفادذَعت صلى مساؿس اًعَسيل مؽ لكمة قصام "

 اًعحُة واًعَسيل ومساؿسٍ زالثهتم مسؤوًني ؾن كذي اـلًصضة دعبٔ.

بٔما اًلضاء ادلزائصي فلس اجتَ ضف بٔحاكمَ ٕاىل ٕاذاهة اًعحُة حصاء ارلعبٔ اًياجت ؾن ؿسم الاحذَاظ ضف ثلسمي 

" ذون إلصازت versapenإبذاهة اًعحُة وظف ذواء " 0541ة كاـلة س ية اًوظفة اًعحَة، نشعل اذلنك اًعاذز ؾن حموك

" وتشعل كام اًعَسيل تدسَمي حصهَحة ذاظة ابًحاًلني، بٔي ؿىل صلك حلن ذما جسخة nourissonٕاىل اهَ موخَ ًصضَؽ "

ضف موث اًصضَؽ.
2

 

 اًفصغ اًثاين: اًعروظ اـلوضوؾَة

ة اًعحُة ضف ادذَاز اًـالح واًوظفة اًعحَة اول: اـلحسبٔ ألسايس واًِام اطلي ًلوم ؿَََ  اًـالح ُو مدسبٔ حًص

غ، ٕال بٔهَ لتس من مصاؿات رشظ بٔسايس بٔزياء مدارشثَ ٌَـالح وادذَاز اًوظف  اًيت ٍصاُا مٌاس حة ابـلواسات مؽ حاةل اـلًص

و ما ًعَق ؿَََ جسمَة ٕاثحاغ ألظول اًـَمَة واـلـازف اًعحَة اـلخـ ازف ؿَهيا، مـىن رعل بٔن اـلياسة ًِشا ألذري ُو

                                                           
1

يت، اـلصحؽ اًساتق ض  -   .110اهؼص، زايج ؾحاش اًخىًص

2
 .6111خاهفي  05اهؼص، ؾحس اذلفِغ اوسىني، اًـالكة تني ألظحاء واًعَاذةل ؿىل ضوء اًلاهون، ملال مًضوز تخازخ  - 
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شا ما  حىون اًوظفة اًيت حيصزُا اًعحُة راث ظاتؽ ؿَمي، ٕار مييؽ ؿَََ ذمازسة اًضـورت واًعصق اًوطمَة كري اـلؤنست، ُو

غ ٕال تـس  04خاءث ًخؤنسٍ اـلاذت  من مسوهة بٔذالكِاث اًعة تلوًِا: "ل جيوس اًيؼص ضف اس خـٌلل ؿالح خسًس ٌَمًص

غ"ٕاحصاء ذزاساث تَوًوح  ِة مالمئة حتت زكاتة ظازمة وؾيس اًخبٔنس من بٔن ُشا اًـالح ًـوذ تفادست مدارشت ؿىل اـلًص
1

. 

من هفس اـلسوهة خاءث ًخلول: "جية بٔل ميازش اًعحُة ٔبو حصاخ ألس يان  65ابٕلضافة ٕاىل بٔن هط اـلاذت 

من هفس اًلاهون تلوًِا: "مييؽ ؿىل  64وضاظا بٓدص ًدٌاشف واًىصامة اـلِيَة واًخيؼمي اًسازي اـلفـول"، وهعت اـلاذت 

ة بٔو بٔهجزت حصَة ٔلقصاط مصحبة ٕال حتت حصدِط مييح حسة اًعروظ اـليعوض ؿَهيا ضف اًلاهون  ألظحاء ثوسًؽ بٔذًو

ا" ة مـصوفة تبرٔضاُز ومييؽ ؿَََ ضف لك ألحوال جسَمي ٔبذًو
2

            . 

ن ظصف ألظحاء تلعس ؿالح مصضاضم نٌل متيؽ ؿَهيم لك اثهَا: نٌل بٔهَ ل جيوس اس خزسام وسادي وبٔساًَة وطمَة م

شا ما بٔنسثَ هط اـلاذت  من مسوهة بٔذالكِاث اًعة 50ذمازساث اًضـورت ُو
3

. 

ؤنس اًلضاء اًزتام اًعحُة مبحارشت بٔساًَة اًـالح اـلخفلة مؽ ألظول اًـَمَة اـلس خلصت واذلسًثة اًيت ثثخت  ًو

ة ادذَاز بٔسَوة فـاًَهتا. ومؤذى رعل بٔن اًعحُة ؿَََ و  احة مذاتـة اًخعوزاث اًعحَة اذلسًثة وٍمتخؽ اًعحُة حبًص

غ، حىت ًو اكن ُشا ألسَوة ثلََساي ظاـلا بٔمىن ثفاذي بآثٍز اًضازت،  اًـالح اطلي ٍصاٍ بٔنرث ثياس حا مؽ حاةل اـلًص

ة اًعحُة ضف الادذَاز ٕارا اكن من اًثاتت ؿَمَا بٔن اذلاةل اـلـصوضة بٔمامَ ل  سخِي فلاهبهتا ٕال تبٔسَوة ظيب وثيـسم حًص

وحِس
4

. 

ة اًيت  ordonnance médicaleاثًثا:نٌل ٌضرتظ بٔل حتخوي اًوظفة بٔو اًخشهصت اًعحَة  ؿىل ٍلوؿة من ألذًو

ًلوم تُهنا ثـازط بٔو ثياكغ واًيت ًِا بآثز خاهخِة، بٔو ًِا ثبٔزري ؿىل مفـول اصلواء هفسَ، بٔو من صبٔهَ بٔن ثخفارف مـَ بٓلم 

صحؽ رعل ٕاىل ألظول اًـَمَة اـلخـازف ؿَهيا ضف ؿَوم اًعَسةل واًىميَاءاـلص  ًغ، ٍو
5

. 

                                                           
1

 اـلخضمن مسوهة اذالكِاث اًعة. 632-56ٔبهؼص، اـلصسوم اًيفِشي زرف  - 

2
 ٔبهؼص، اـلصسوم اًخيفِشي اـلخـَق تبٔذالكِاث اًعة، اـلصحؽ اًساتق. - 

3
 .041هلال ؾن، هصمي ؾضوص، اًـلس اًعيب، اـلصحؽ اًساتق، ض - 

4
ة، مرص، ظحـة  -   .11، ض0555ٔبهؼص، َلس حسني مٌعوز، اـلسؤوًَة اًعحَة، ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَعر، إلسىٌسًز

5
 .50ٔبهؼص، ٔبمحس اًسـَس اًزكصذ، اـلصحؽ اًساتق، ض - 
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غ فلس ٔبذان اًلضاء ادلزائصي اًعحُة اطلي ًعف ذواء ذون مصاؿات بآثٍز ادلاهخِة اًضازت ابًًس حة ذلاةل اـلًص
1

 ،

ة راث اًيجاؿة واًفـاًَة اًاكفِة، فلس بٔدعبٔ ضف حت سًس ادلصؿة وثوكِهتا، ونشعل ؤبذان اًعحُة اطلي ؾل ًعف ألذًو

اًعحُة اطلي وظف ؿالخا مت صمٍص ظحَا
2

. 

ة واـلواذ اًحَوًوحِة واـلس خَزماث اًعحَة  034وهعت اـلاذت  ة ألذًو من كاهون حٌلًة اًعحة ؿىل بٔهَ: "مييؽ جتًص

اـلوهجة ًالس خـٌلل ضف اًعة اًخعري ؿىل إلوسان ذون حصدِط من اًوسٍص اـللكف ابًعحة"
3

. 

ة اًيت حتخوهيا اًوظفة اًعحَة مـمتست من ظصف  زاتـا: ابٕلضافة ٕاىل لك ما كَياٍ ساتلا، جية بٔن حىون ألذًو

ة اـلصدط هبا واـلسجةل ضف  وسازت اًعحة، مـىن رعل بٔهَ ل جيوس ًٔلظحاء ٔبو اـلٌلزسني اًعحَني بٔن ًعفوا ٕال ألذًو

من هفس  032من ق خ ض ث، وهعت اـلاذت  031 اـلسوانث اًوظيَة اـلعاذق ؿَهيا، وُشا ما هعت ؿَََ اـلاذت

ة اـلسجةل اـلصدط هبا بٔو اـلصدط  اًلاهون ؿىل بٔهَ : "ل ميىن اس خرياذ ول جسَمي ٌَجمِوزي ضف اًرتاة اًوظين ٕال ألذًو

ًِا واـلواذ اًعَسلهَة واـلس خَزماث اًعحَة اـلعاذق ؿَهيا واـلس خـمةل ضف اًعة اًخعري"
4

. 

ة واـلس خَزماث اًعحَة كدي بٔما فامي خيط اًَِئا ث بٔو ألهجزت اًيت خيول ًِا ذوز اـلصاكدة واـلعاذكة ؿىل ألذًو

جسوًلِا، فِؤول ٕاىل اًواكةل اًوظيَة ٌَمواذ اًعَسلهَة اًيت ًِا رممة اـلعاذكة و مٌح اًصدعة لس خـٌلل اـلواذ اًعَسلهَة 

شا ما هعت ؿَََ اـلاذت ٔلقصاط اًعة اًخعري، ًىن تـس بٔذش زٔبي دلية اـلعاذكة ؿىل ا من ق  055ـلواذ اًعَسلهَة. ُو

 خ ض ث.

غ اًـياًة اًاكفِة وبٔن ًعف هل من وسادي اًـالح  وضف ألذري هلول بٔن لك ما ؿىل اًعحُة ُو بٔن ًـين ابـلًص

غ  تي ما ٍصىج تَ صفاٍؤ من مصضَ، فَُس ٍىفي ًيك ًـس اًعحُة خمال ابًزتامَ بٔن خيَة اًـالح بٔو جسوء حاةل اـلًص

 جية بٔن ًلوم اصلًَي ؿىل ثلعري اًعحُة ضف ؾياًخَ ول ًخبىٔت ُشا ٕال ٕارا وكؽ مٌَ دعبٔ ميىن بٔن ثرتثة ؿَََ اـلسؤوًَة.

سذي ضف حتسًس اًزتام اًعحُة مس خواٍ اًـَمي " "، فاًعحُة اًـام ل ًخحمي  niveau professionnelًو

 مٌَ كسز من اًـياًة ثخفق مؽ ُشا اـلس خوى.هفس الاًزتاماث اًيت ًخحمَِا اًعحُة اـلخرعط. ٕار ًعَة 

                                                           
1

  035ض  0552ًس ية  6، افلةل اًلضادَة ،  اًـسذ  004361، مَف زرف  51/11/0551اهؼص ، كصاز اقلوكة اًـََا ، قصفة ادليح واكلاًفاث ، تخازخ  - 

2
 .11ٔبهؼص، َلس حسني مٌعوز، اـلصحؽ اًساتق، ض - 

3
 اـلخضمن كاهون حٌلًة اًعحة وحصكِهتا. 11-41زرف  ٔبهؼص، اًلاهون - 

4
 اـلخضمن كاهون حٌلًة اًعحة وحصكِهتا، اـلصحؽ اًساتق. 11-41ٔبهؼص، اًلاهون زرف  - 
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 اـلححر اًثاين: حزاء إلذالل ابًوظفة اًعحَة  

ٕان اـلسؤوًَة اًلاهوهَة اًيامجة ؾن ارلعبٔ اًعيب راث ظحَـة مذيوؿة ، فاًعحُة اكلعئ ميىن بٔن جيس هفسَ بٔمام 

ٌلل رمية اًعة ، اًيت كس ًرتثة ؾهنا ؿست مسؤوًَاث خمخَفة، وابؾخحاز بٔن اًوظفة اًعحَة معال ُاما ودعريا من بٔؾ

ا بٔو ٕاوضاهئا.  اـلسؤوًَة اـلسهَة و ادليادَة و اًخبٔذًخِة ٌَعحُة اطلي اذي ابًعروظ اًلاهوهَة اًالسمة ًخلٍصُص

اـلعَة ألول :بٔدعاء حتٍصص اًوظفة اًعحَة
:

 

ة ضف ادذَاز وسادي اًـالح ويه مذـسذت, حصاحِة وكري حصاحِة وبٔ  صـة...اخل.فلس خيخاز من ٕان اًعحُة هل اذلًص

غ وس َةل حتٍصص وظفة ظحَة ؿىل بٔن ًمت رعل ضف صلك ذكِق وملصوء  اخي اًـالح , وفق ما ثلذضََ اذلاةل اًعحَة ٌَمًص

واكمي وثـس معََة حتٍصص اًوظفة من اًـمََاث اًَومِة الٔنرث ص َوؿا ضف افلال اًعيب , ولك ٕاٌُلل بٔو ؿسم الاحذَاظ ضف 

ا ًـخرب ٕاذالل غ , وابًخايل ثلوم مسؤوًَة اًعحُة اـلسهَة وادلزادَة .   حتٍصُص  كس ًًذج ؾيَ رضز كاثي ٌَمًص

و ًلعس ابًوظفة اًعحَة ثغل اًوزكة اًيت ًثخت فهيا اًعحُة ما اىهتيى ٕاًََ تـس اًفحط واًدضرَط وكس 

عحُة وحصاخ ألس يان حٍصن :"ٍىون اً مهنا كادةل  00بٔظَلت ؿَهيا مسوهة بٔذالكِاث رمية اًعة ُشا اـلععَح ضف اـلاذت 

 ضف ثلسمي اًوظفة اًيت ٍصايهنا بٔنرث مالمئة ٌَحاةل ...".

ا من ألوزاق اًعحَة ألدصى اًيت ثثخت فهيا بٔهواغ خمخَفة من ألؾٌلل اًعحَة ,  نٌل حمتزي اًوظفة اًعحَة ؾن كرُي

غ . وً َزتم اًعحُة ابن حيصز اًوظفة خبط واحض اكًخحاًَي وألصـة حبَر ثـخرب نسًَي ٕازحاث اًـالكة تني اًعحُة واـلًص

ة واـللاذٍص وادلصؿاث , وهَفِة الاس خـٌلل ؿىل بٔن حىون اًوظفة مؤزذة وذمِوزت تخوكِؽ اًعحُة  مؽ حتسًس ذكِق ًٔلذًو

شا ما هعت ؿَََ اـلاذت   من مسوهة بٔذالكِاث اًعة . 05اـلـاجل ُو

شا  نٌل ٌضرتظ ضف اًوظفة ان حتصز تبًٔفاع ذكِلة وملصوءت ًيك غ وحمَعَ من فِمِا , ُو ٍمتىن اًعَسيل واـلًص

من هفس اـلسوهة تلوًِا :"جية ؿىل اًعحُة ٔبو حصاخ الٔس يان بٔن حيصز وظفاثَ جلك وضوخ  13ما هعت ؿَََ اـلاذت 

غ بٔو حمَعَ من فِم وظفاثَ فٌِل حِسا...".  وان حيصض ؿىل متىني اـلًص

اهوين ٌَوظفة اًعحَة صلزء إلصاكًَاث حِر هط ؿىل تُامن حصض اـلعرغ ادلزائصي ؿىل ثوضَح اًضلك اًل

من مسوهة بٔذالكِاث اًعة تلوًِا:"ل ٌسوػ ٌَعحُة  33اًحَاانث ألساس َة واًصدُس َة قلخوى اًوظفة اًعحَة ضف اـلاذت 

 بٔو حصاخ ألس يان بٔن ًثخت ؿىل اًوزق اكلعط ٌَوظفاث...ٕال اًحَاانث: 
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 وساؿاث اًـمي.  الامس واٌَلة واًـيوان وزرف اًِاثف -

 بٔسٌلء اًزمالء اـلضرتنني .-

الث اـلـرتف هبا "- اًضِاذاث واًوػادف واـلُؤ
1

. 

اـلـسل واـلمتم ؿىل اهَ :"ل جيوس ًٔلظحاء بٔن ًعفوا بٓو ٌس خـمَوا ٕال  41/11من كاهون  031نٌل بٔصازث اـلاذت 

 اـلواذ اًعَسًَة اًوازذت ضف اـلسوانث اًوظيَة ...".

ا من ُشٍ اًحَاانث ل ميىن ـلن تياءا ؿىل ُشٍ اـل واذ ساًفة اطلهص وارلاظة تخحٍصص اًوظفة اًعحَة فان ذَُو

غ( بٔن ًعاًة ترصفِا هل ضف اًعَسًَة نٌل ل ميىن ذلامَِا بٔن حيخج هبا نسًَي بٔمام اًلضاء بٔو ضس  حصزث هل )اـلًص

غ ذاظة ٕارا اكهت اًوظفة كري مؤزذة اًعحُة اقلصز ضف حاةل ما ٕارا وكؽ دعا ضف وظف اصلواء وحصثة ؿَََ رضز ٌَ مًص

 وكري موكـة بٔو كري مؤرش ؿَهيا خبمت اًعحُة 

من هجة اثهَة ثخفارف اـلضلكة ٕارا اكهت حتمي مواذ رمسدة نٌل ُو اذلال ضف اًوكت اًصاُن ؾيس ص حاتيا ٕار كس 

غ سوء هَة   اًعحُة تخـمسٍ فـي رعل .ٍىون حامي ُشٍ اًوظفة مذواظئ مؽ ذمصط بٔو اتتؽ ٌَعحُة ٕال ٕارا ازخت اـلًص

وضف ُشا اًعسذ هشهص بٔن ألدعاء اـلخـَلة تخحٍصص اًوظفة ل ٌس هتان هبا , ٕار ُياك كضااي حريث اًـلول مهنا ما 

مت حىَِفِا ؿىل بٔساش اًلذي ارلعبٔ ومهنا ادلصخ ارلعبٔ ومهنا ٕاؾعاء مواذ ضازت , ولكِا هدِجة إلٌُلل واًصؾوهة بٔو ادلِي 

 ل بٔو ؿسم احرتام اًلواهني واٌَواحئ . اًـَمي كري اـللدو 

بٔصِص انفشت ٕلٌُلهل وؿسم حِعخَ ؾيس حتٍصص  14وكس كضت حموكة اًصوتَة إبذاهة ظحُة بٔظفال ابذلخس ـلست 

لة اس خـٌلل اصلواء اقلصز فهيا حبَر وظف هل ذوادَني مذضاذٍن احسٌُل مًضط ًٔلؾعاة  وظفة ظحَة ذون ثخِان ظًص

 س خـٌلهلٌل مـا من ظصف بٔم اًعفي ثوضف اًوصل هدِجة جض يج ؾضًل وهوابث ؾعحَة .وألدص رمسئ ًِا ,وؾيس ا

,ورعل اثص  01/15/0551نٌل كىض جمَس كضاء ابثية مبسؤوًَة اًعحُة ثسخة دعا ظيب ضف كصاز هل تخازخ :

ة اًـََا ضف كصاز وفات رسط هدِجة ثياوهل ذواء موظوف هل تلري وضوخ مؽ ؿسم مصاؿات ظًصلة الاس خـٌلل، واؾخربث اقلوك

ًِا بٔن إلٌُلل ضف وظف اصلواء ، دعا ًيجص ؾيَ مسادةل اًعحُة 
2

. 

                                                           
1

 ، اـلخضمن مسوهة ٔبذالكِاث اًعة ، اـلصحؽ اًساتق . 632-56اهؼص ، اـلصسوم اًخيفِشي زرف  - 

2
 .  51/11/0551اًعاذز تخازخ ،  004361اهؼص ، كصاز اقلوكة اًـََا زرف  -
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واؾخربث بًٔضا بٔن ؿسم اًخبٔنس من ظالحِة اصلواء و جناؾخَ ، ًـخرب ٕاٌُلل وثلعري من كدي اًعحُة اـلـاجل 
1

. 

غ جىذاتة وابًصحوغ ٕاىل اًلضاء اًفصويس جنس اهَ بٔكام مسؤوًَة اًعحُة ؾيسما بٔدعا ضف حتٍصص وظف  61ة ـلًص

"وخبط كري واحض ذما بٔذى ابًعَسيل ٌَوكوغ ضف ارلعبٔ ُو الٔدص ودضف اصلواء ؿىل 25gtsكعصت ابًفصوس َة خمخرصت "

 قصاما ذما هخج ؾيَ وفات اـلًصضة ؾلة ثياوًِا ًِشٍ اًوكَة اـلفصظة . 61بٔساش 

ضف حتٍصص وظفة ظحَة ونخاتة امس " ؿىل ظحُة ٔبظفال إبذاهخَ ابًلذي ارلعبٔ ًسٍِو Bloisنٌل كضت حموكة "

بٔساتَؽ ,فألول مييؽ اس خـٌلهل  11"ًعفي ًحَف من اًـمص indusil"تسل من "indocidذواء حمي بٔدص , حِر نخة "

2س ية ذما بٔذى ٕاىل وفاثَ زمغ كسزت اًعحُة ًخفاذي ُشا ارلعبٔ  01ًٔلظفال ألكي من 
  . 

يل ضف حاةل ثلسمي وظفة ظحَة هل كري ملصوءت بٔو حتخوي ضف ُشا اًعسذ جتسز إلصازت ٕاىل اهَ جية ؿىل اًعَس

ؿىل دعا ضف ؿسذ ادلصؿاث ٔبو اـللساز بٔن ٍصاحؽ اًعحُة ورعل ابلثعال تَ ـلصاحـة ُشا ارلعبٔ كدي فواث ألوان وجسَمي 

غ وان اكذىض ألمص خاس هل ٕان ٍصفغ دضف اصلواء وؾصط ألمص ؿىل افلَس ادلِوي ٔلذالكِاث اًع ة اصلواء ٌَمًص

تلوًِا :"جية كىل اًعَسيل بٔن حيَي اًوظفة هكَا  56/632من اـلصسوم اًخيفِشي زرف  011وُشا ما هعت ؿَََ اـلاذت 

ة وان خيعص اًفصغ اًيؼاسم ادلِوي  وهوؾَا ًخسازك لك دعا حممتي ......, ٕارا زٔبى رضوزت طلعل , بٔن ٍصفغ جسَمي ألذًو

 تشعل ".

ي ؾيسما بٔؾعى ٌَعَسيل ظالحِاث ؿسم جسَمي ذواء ٔبو ماذت من خاهخٌا ىصى بٔن اـلعرغ بٔحسن ما فـ

شا ما ٌسمى ابًصكاتة اًحـسًة ,ًيك ثخضافص ادلِوذ تني اًعحُة واًعَسيل من اخي معَحة  ظَسلهَة مضىوك ضف وظفِا ُو

غ وافلمتؽ وًحلى اًضفاء مساةل ختخَف ابدذالف ألصزاض ومسى فـاًَة اًـالح وكاتََة ادلسم هل .   اـلًص

 عَة اًثاين: مسؤوًَة ادلزادَة ٌَعحُة ؾن ٕاظساٍز ٌَوظفة اًعحَة اـل

ًلعس ابـلسؤوًَة ادلزادَة ٌَعحُة "خماًفة اًعحُة ًلاؿست كاهوهَة بٓمصت ٔبو انَُة ًرتثة ؾن خماًفهتا ؾلوابث  

مذياغ ؾن فـي ًـسٍ كاهوهَة مـَية راث ظاتؽ حزايئ و زذؾي و حمتثي ُشٍ اكلاًفة ضف إلثَان تفـي جيصمَ اًلاهون بٓو الا

 اًلاهون حصمية و ًـاكة ؿَََ

                                                           
1

 . 63/13/6111اهؼص ، كصاز اقلوكة اًـََا  ، اـلؤزد ضف  - 

2
ة، ظحـة  -  . 35، ض 0545اهؼص، مٌري زايط حٌا، اـلسؤوًَة ادليادَة ًٔلظحاء اًعَاذةل، ذاز اـلعحوؿاث ادلامـَة، إلسىٌسًز
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 اًفصغ الاول: حصمية جسَِي ثـاظي اكلسزاث.  

ٕان مضلكة اكلسزاث اًيت بٔذشث ذائصهتا ثدسؽ ًوما تـس ًوم هدِجة ؿست ؾوامي مهنا احامتؾَة واكذعاذًة 

واهجِا افلمتؽ إلوساين ومت جتصميِا ضف وزلافِة.ؾل ثـس ثلذرص ؿىل جممتؽ ذون ألدص صلا بٔظححت من اؾلس اـلضالك اًيت ً

 خمخَف اًدعرًـاث.

وضف ُشا اًعسذ دلبٔث ادلزائص ٕاىل الاهضٌلم ٕاىل ؿست اثفاكِاث ذوًَة من اخي ماكحفة ُسٍ ادلصمية، "اكلثفاكِة 

َة اًوحِست و اـلخـَلة ابدلواُص اكلسزت"  اصلًو
1

0536ونسا اًربثوهول اـلخـَق هبا ًس ية 0520ًس ية
2

ذق ؿَهيا ابًخوايل واـلعا 

، ونسا اثفاكِة ألدم اـلخحست ـلاكحفة  6116اـلؤزد ضف16/20، واـلصسوم اًصدايس زرف 0525ًس ية  25/515ابـلصسوم 

، وثحـا طلعل سًت ادلزائص جعرًـاهتا ظحلا ًِسٍ الثفاكِاث 0544الاجتاز كري اـلعروغ ابكلسزاث واـلؤثصاث اًـلََة ًس ية 

اـلخـَق حبٌلًة اًعحة وحصكِهتا 41/11حتت زرف  02/16/0541هبسٍ ادلصمية ضف  ًَعسز اول كاهون ًخـَق
3

 . 

كري اهَ وهؼصا ٌَخعوزاث اًواكـة ؿىل اـلس خوًني اًوظين واصلويل ابٕلضافة ٕاىل هلط وؿسم فاؿََة ُسا اًلاهون 

11/04واـلؤثصاث اًـلََة حتت زرف  وحـهل بٔنرث ثعاتلا مؽ الاًزتاماث اصلوًَة ظسز اًلاهون اـلخـَق ابًوكاًة من اكلسزاث
4

 

 اطلي خاء مبفاُمي خسًست ٌَمزسزاث وسس اًيلط اطلي اكن ًـاين مٌَ اًلاهون اًلسمي اـلخـَق حبٌلًة اًعحة وحصكِهتا.

 بٔول : مفِوم اكلسزاث 

ذاحصت، ًىن ؾل ثخعصق اًلواؿس اًـامة ًلاهون اًـلوابث ٌَجصامئ اـلخـَلة ابكلسزاث من جسَِي وحِاست وثـاظي وم 

اـلخـَق حبٌلًة اًعحة وحصكِهتا ؤبوزذ ادلزاءاث اـلرتثحة ؿىل خماًفة اًيعوض اـليؼمة  11-41اـلعرغ هؼمِا ضف اًلاهون زرف 

 ًِا.

                                                           
1

 . 13، ض  6112، موسوؿة اًفىص اًلاهوين ، ذاز اًِسى ، ادلزائص ، ظحـة  اهؼص ، هخِي ظلص ، حصامئ اكلسزاث ضف اًدعرًؽ ادلزائصي - 

2
 . 114اهؼص ، ٔبحسن توسلِـة ، اًوخزي ضف اًلاهون ادلزايئ ارلاض ، اـلصحؽ اًساتق ،ض  - 

3
 واـلخضمن كاهون حٌلًة اًعحة وحصكِهتا ، اـلصحؽ اًساتق . 11-41اهؼص ، اًلاهون زرف  - 

4
، اـلخضمن كاهون اًوكاًة من اكلسزاث واـلؤثصاث اًـلََة وسفؽ الاس خـٌلل والاجتاز كري  61/06/6111، اـلؤزد ضف  04-11 اهؼص ، اًلاهون زرف - 

 اـلعروؿني هبٌل .
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كري بٔن اـلخعفح ًِسا اًلاهون ألذري ًالحغ تبٔهَ ٌضوتَ كعوز ُو ألدص ضف ثيؼمي ُسٍ اـلساةل من انحِة 

)اـلَلات(مٌَ ابًلول ؿىل بٔهنا حتسذ كامئة ٕلهخاح وحِاست 051حِر انخفى ضف اـلاذت حتسًس مفِوم اكلسزاث وثعيَفِا 

و ما ؾل ًعسز حىت اًَوم ذما ٔبذى ابـلعرغ ٕاىل ثيؼمي اـلساةل ضف كاهون ذاض ابكلسزاث زرف  واس خـٌلل اـلواذ اكلسزت ُو

 سفؽ الاس خـٌلل والاجتاز كري اـلعروؿني هبٌل".حتت ؾيوان "كاهون ًخـَق ابًوكاًة من اكلسزاث واـلؤثصاث اًـلََة و  11/04

"، وثـين ماذت جس خزسم ضف بٔقصاط ظحَة مبفصذُا بٔو Drogueوضف اٌَلة اًفصوس َة ًععَح ؿَهيا لكمة "

 خبَعِا، ويه ثـمي ؿىل ثلَري حاةل ٔبو وػَفة ارلالاي، ٔبو ألؾضاء بٔو لك اكئن يح.

ف اًـَمي: -0  اًخـًص

فاث ؿَمَة مذـسذت ٌَ مزسزاث، كس احهتس اًـٌَلء ضف حتسًسُا ومهنا: "يه هوغ من اًسموم ، كس ثؤذي ُياك ثـًص

ضف تـغ اذلالث رلسماث خََةل ، ًو اس خزسمت حبشز وتلسز مـني ، ومبـصفة ظحُة خمخط ٌَـالح ضف تـغ اذلالث 

حنالل حسٌلين اـلس خـعَة ، وجس خزسم ضف اًـمََاث ادلصاحِة ًخزسٍص اـلصىض ، وًىن إلذمان ؿَهيا ًدسخة ضف ا

 وامضحالل ثسزجيي ضف اًلوى اًـلََة "

ف اًلاهوين: -6  اًخـًص

فاث كاهوهَة ؿست ٌَمزسزاث ومهنا : "يه ٍلوؿة من اـلواذ اًيت جسخة إلذمان ، وجسمم ادلِاس  ثوخس ثـًص

ل تواسعة من اًـعيب ، وحيؼص ثساوًِا ، بٔو سزاؾهتا ، بٔو ثعيَـِا ، ٕال ٔلقصاط حيسذُا اًلاهون ، ول جس خـمي إ 

ٍصدط هل تشعل .
1

 

 اثهَا: ٔبزاكن حصمية جسَِي ثـاظي اكلسزاث .

 /اًصهن اـلاذي:0

ٍمتثي ُسا اًًضاظ ضف اختار اًعحُة موكفا اجياتَا توظفَ خمسزاث ًضرط وجسَِي ثـاظََ ًِا فِىون ؾيسدش 

فـهل جمصما ومـاكة ؿَََ وٌرسي ؿَََ حنك اًلاهون بٔسوت ثسائص اًياش
2

ن ذعل ثسخة اس خلالهل ـلِيخَ.وؿةل ، تي اصس م 

                                                           
1

  13اهؼص ، هخِي ظلص ، اـلصحؽ اًساتق ، ض  -

2
 . 102اهؼص ، ثسام حمدسة ابؼل ، اـلصحؽ اًساتق ض  - 
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ذعل بٔن اـلعرغ دول فئة ألظحاء وحسضم ذون سواضم زدعة وظف اكلسزاث ٔلخي كاًة اًـالح بٔو اًخزسٍص بٔو اًخرفِف 

من حست ألؾل بٔو دلَة اًيوم ٌَخلَة ؿىل ألزق بٔو هكِسداث ًالضعصاابث اًـعحَة واًيفس َة فال ًًدلي بٔن جس خلي ُسٍ 

ا  اـلعرغ فهيم لٔقصاط ٕاحصامِة اًثلة اًيت وضـِ
1

 حبنك اـلِية اًعحَة وذعل ابلحنصاف ؾن اًلاًة اـلصحوت مهنا .  

اـلخـَق ابًوكاًة من 11/04وكاهون زرف 41/11ففي ُسا اًعسذ هؼم اـلعرغ ضف ؿست كواهني ٌَعحة نلاهون زرف 

فِا، حبَر بًٔزم ألظحاء ابن حىون اًوظفة اكلسزاث واـلؤثصاث اًـلََة ساتلة اطلهص هَفِان وظف اكلسزاث ورشوظ دض 

ا ضف زالج  اـلخضمية ٌَمزسز حمصزت حسة اًعروظ اًـامة ٌَوظفاث اًعحَة ساتلة اطلهص، ابٕلضافة ٕاىل وحوة حتٍصُص

غ حىت ل  وسخ ذلفغ واحست مهنم ,نٌل بٔن اًعَسيل مَزم ابلحذفاع ابًوظفة اًعحَة مبجصذ دضفِا وؿسم ٕاؿاذهتا ٌَمًص

ٍىصز دضفِا
2

نٌل اوحة ؿَََ اًلاهون مسم ذفرت ذاض ترصف اـلواذ اكلسزت ٍىون مصرف وخمخوم ومعاذق ؿَََ من ادلِة  

 اًوظَة .  

 اًصهن اـلـيوي: -/6

من  41/11من كاهون  611/0,6ًخىون اًصهن اـلـيوي دلصمية جسَِي ثـاظي اكلسزاث اـليعوض ؿَهيا ضف اـلاذت 

 ؾيرصي اًلعس ادليايئ وألََُة . 

اًلعس ادليايئ اًـام ُو اهرصاف اًسَوك إلحصاسم ٌَعحُة تياء ؿىل ٕازاذت واؾَة ٕاىل وظف ُسٍ اًسموم ٕاىل ف

تـغ مصضاٍ ًلري ُسف ؿاليج وخماًفة هحي اًصساةل اًعحَة ،وبٔحاكم مسوهة بٔذالكِاث اًعة حسة هط اـلواذ 

ا من هفس اـلسوهة اـلخ64, ُسا ابٕلضافة ٕاىل ٕاحاكم اـلاذت 03و02و00و3و2 ة مـصوفة إبرضاُز ـَلة تـسم حواس ثوسًؽ ٔبذًو

اًعحَة .نٌل كس ٍىون ًسَوك اًعحُة ضف جسَِي ثـاظي اكلسزاث كعس ذاض ٕلنثاز من ؿسذ سابديَ بٔو ًلصط اًضِصت 

 بٔو هوهَ من اـلخـاظني ٌَمزسزاث ابًخواظؤ مؽ احس مصضاٍ .

ي ًيفَِ ٕار ل ًـشز احس جبِهل ٌَلاهون نٌل بٔن بٔما اًـؿل تخجصمي جسَِي ثـاظي اكلسزاث فِو ؿؿل مفرتط ل سخِ

ق اذللن يه من اـلواذ اكلسزت فِو ؿؿل حلِلي ل قحاز ؿَََ حبنك اـلِية واـلـصفة  اًـؿل ابن اـلاذت اـلوظوفة بٔو اـلـعات ؾن ظًص

 اًـَمَة .

                                                           
1

ة ، ظحـة اهؼص ، رشًف اًعحاد ، حصامئ ا -  غ ؾهنا ، ذاز اًفىص ادلامـي ، الاسىٌسًز  . 011، ض  6115رلعا اًعيب واًخـًو

2
اة ؾصفة ، اًوس َط ضف اـلسؤوًَة ادليادَة واـلسهَة ٌَعحُة واًعَسيل ، اـلصحؽ اًساتق ض  -   . 026اهؼص ، ؾحس اًُو
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 اثهَا: ؾلوتة حصمية جسَِي ثـاظي اكلسزاث .

ؽ مواذ جتصم ألفـال اـلخـَلة ابكلسزاث اكلخَفة من ثـاظي وجسَِي مبا اهَ ًلك حصمية ؾلوتة ، فاـلعرغ نٌل وض

فلس دعِا ابـللاتي تـلوتة ختخَف حسة ذزخة دعوزت لك فـي من ألفـال اـلخـَلة مبجال اكلسزاث ٕار جنس اهَ كسم 

اًـلوابث ٕاىل بٔظََة وحوكَََة 
1

. 

اايث وما هيميا ُو حصمية جسَِي ثـاظي ٕاىل حٌح وح11/04ٌنٌل بٔن اـلعرغ ظيف حصامئ اكلسزاث ضف كاهون 

واـلخـَق ابكلسزاث تلوًِا: " ًـاكة  11/04من اًلاهون زرف  05اكلسزاث اـلعيفة ؿىل بٔساش حٌحة ٕار ثيط اـلاذت 

ذح لك من ٌسؿل ٔبو ًـصط تعًصلة  111.111ذح ٕاىل  011.111ابذلخس من س يدني ٕاىل ؾعر س يواث وتلصامة من 

 ثصاث ؾلََة ..........ضف مصانز ثـَميَة بٔو حىوًًِة ٔبو حصَة...." كري معروؿة خمسزاث بٔو مؤ 

فاًيط ُيا خاء ؿاما وصامال زلَؽ ألظحاء وًلريضم حبَر ثخحلق ادلصمية مبجصذ اًدسَمي واًـصط ؿىل اًلري من 

و اكهت اًوكَة كََةل وضئَةل ًلصط الاس خـٌلل اًضريص فلط.  اخي ثـاظي ُشٍ اًسموم ًو

ة ؿىل ادلاين ٕارا متت ادلصمية من اخي ٕاقصاء اًلرص ًخـاظي اكلسزاث بٔو من اخي اس خلالل ًىن جضسذ اًـلوت

اًضـف اًضريص ًِؤلء ٔبو ٌَمـوكني انكيص إلزاذت واٍمتزي بٔو ضف مصانز مـَية اكدلامـاث بٔو مصانز ٕاساةل اًدسمم بٔو 

 اـلسدضفِاث بٔو اًسجون.

ماهن اـلفصوصة والٔنرث كاتََة طلعل حِر ًلعسُا مذـاذي بٔما فامي خيط جسَِي ثـاظي اكلسزاث ذاظة ضف الٔ 

من هفس اًلاهون اـلخـَق ابًوكاًة من اكلسزاث اًساًف اطلهص تدضسًس اًـلوتة ًصذغ  01ادلصامئ ألذالكِة خاءث اـلاذت 

شا ما خفعت ابًلول ذم 02ُؤلء من اخي ماكحفة ُشٍ الٓفة وؿسم اجنصاز اًلري ٕاٍهيا ابقلافؼة ، بٔما اـلاذت  هتين اًعحة ، ُو

ذح ٕاىل  111.111هبميا ضف حبثيا ُشا تبٔهَ:" ًـاكة ابذلخس من مخس س يواث ٕاىل مخس ؾعر س ية وتلصامة من 

ذح لك من كسم ؾن كعس وظفة ظحَة ظوزًة بٔو ؿىل سخِي اقلاابت حتخوي ؿىل مؤثصاث ؾلََة تسون وظفة  0111.111

                                                           
1

ست اًصمسَة اًـسذ  61/06/6112ث ادلزائصي اـلـسل واـلمتم ،اـلؤزد ضف واـلخضمن كاهون اًـلواب  12/65من اًلاهون زرف  11،11،15اهؼص .اـلواذ  -  ادلًص

 . 61/06/6112تخازخ  41
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ٌَوظفاث اًعحَة.     حاول اذلعول ؿىل اـلؤثصاث اًـلََة كعس اًحَؽ بٔو بٔو اكن ؿىل ؿؿل ابًعاتؽ اًعوزي بٔو اقلاابت 

حتعي ؿَهيا تواسعة وظفاث ظحَة ظوزًة تيا ؿىل ما ؾصط ؿَََ "
1

. 

تلوًِا : "ًـاكة  611اـلخـَق حبٌلًة اًعحة وحصكِهتا هعت رعل اـلاذت  41/11كري اهَ وابًصحوغ ٕاىل اًلاهون زرف 

ذح بٔو إبحسى ُاثني اًـلوتخني ، ألصزاض اـلشهوزٍن  1111اث وتلصامة ثرتاوخ تنيابذلخس من س يدني ٕاىل ؾعر س يو 

 فامي ًبئت : 

بٔؿالٍ مبلاتي بٔو جماان سواء تدسزري حمي  615من ٌسَِون ًلريضم اس خـٌلل اـلواذ اـلشهوزت بٔو اًيحااتث اـلحٌُة ضف اـلاذت -0

 ًِشا اًلصط بٔو تبٔي وس َةل بٔدصى.

ون اذلعول ؿَهيا تواسعة وظفاث وطمَة بٔو وظفاث لك من حيعَون ؿىل اـلو  -6 اذ ٔبو اًيحااتث اـلشهوزت بٔو حياًو

ثواظئَة..."
2

. 

 اًفصغ اًثاين: حصمية حزوٍص اًضِاذاث اًعحَة

 بٔول: اًصهن اـلاذي 

ثمت ثسَوك ماذي ري مضمون هفيس،و زنهنا اـلاذي ًخىون من ؾيرصٍن ٌُل: ظفة اًفاؿي و مضمون اًضِاذت 

 اـلزوزت.

 ظفة اًفاؿي / 0

اصرتظ اـلعرغ بٔن حىون اًضِاذت ظاذزت من بٔصزاض روي ظفة مـَية و ل ثخحلق ُشٍ اًعفة مبجصذ اذلعول 

ؿًل صِاذت اًعة بٔو اـلؤُي اًـَمي ٕامنا ًًدلي اذلعول ؿًل اًرتدِط ابـلزاوةل ٌَمِية 
3

من  662. و كس بٔصازث اـلاذت 

هون حٌلًة اًعحة و حصكِهتا ٕايل ُؤلء ألصزاض تعفاهتم و ضم ألظحاء ،  كاهون اًـلوابث مثي اـلاذت اًساًفة اطلهص من كا

 ادلصاحون  ، بٔظحاء ألس يان  ،  اـلالحؼون اًعحَني  و اًلاتالث .

                                                           
1

 واـلخـَق ابًوكاًة من اكلسزاث ، اـلصحؽ اًساتق . 04-11اهؼص ، اًلاهون زرف  - 

2
 ، واـلخـَق تلاهون حٌلًة اًعحة وحصكِهتا ن اـلصحؽ اًساتق . 11-41اهؼص ، اًلاهون زرف  - 

3
 . 012اهؼص . مٌري زايط حٌا ، اـلسؤوًَة ادليادَة ًٔلظحاء واًعَاذةل ، اـلصحؽ اًساتق ض  - 
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 / مضمون اًضِاذت اـلزوزت :6

 ٕان موضوغ اًضِاذت ًخـَق إبزحاث بٔو هفي واكـة ٔبو ؿاُة ؿًل ذالف اذللِلة و ثبٔذش حالث زالج :

 اًضِاذت ٔبمصا مزوزا  ، خماًفا ٌَحلِلة بٔو جتـي واكـة مزوزت واكـة حصَحة  بٔن ثخضمن -ا

إكزحاث ٔبو هفي مصط بٔو ؿاُة بٔو وفات ، ٔكن ًثخت اًعحُة ضف صِاذثَ مصط مزمن ٕلؾفاء ظاٍهبا من ارلسمة 

اًوظيَة بٔو صِاذت جعز ًخلسميِا ٔبمام اقلامك 
1

 بٔو هلي جسني ٕايل مسدضفي ذازيج . 

من مسوهة  14حُة ٔبو ادلصاخ اًضِاذت من ابة افلامةل و مصاؿات ٌَزاظص ًُس ٕال )اـلاذت بٔن ًعسز اًع  -ة

 بٔذالكِاث اًعة اًساًفة اطلهص ( تسون ملاتي .

بٔن ًعسز اًعحُة اًضِاذت تسون ملاتي بٔو وؿس بٔو ؾعَة بٔو ُسًة بٔو ثَلي ُسًة بٔو مٌافؽ بٔدصي و ٕال  -ح

من كاهون اًـلوابث 062ت و ثعحق ؾيسدش اـلاذت حتوًت من حصمية اًزتوٍص ٕايل حصمية اًصصو 
2

. 

 اثهَا: اًصهن اـلـيوي:

اًزتوٍص حصمية ل ثلوم ٕال معسا بٔي تخوافص اًلعس ادليايئ , ٕار جية بٔن ثيرصف ٕازاذت اًعحُة ٕايل اًفـي اـلىون 

صاط اس خـٌلًِا من اًضرط ٌَجصمية و ُو ثلَري اذللِلة مؽ ؿَمَ تشعل ول ٌس خَزم ًلِام ُشٍ ادلصمية مـصفة اًعحُة ٔلق

اـلسَمة ٕاًََ مٌَ , اـلِم ٕاذزانَ تبٔهَ سؿل تَان مزوز وفق ٕازاذثَ اذلصت تلصط اقلاابت، فاًلعس ادليايئ مذوفص مٌش ذلؼة 

حتٍصص اًحَان و جسَميَ ٕايل مس خـمهل سواء بٔذللت ُشٍ اًضِاذت رضزا بٔو ل تفصذ بٓدص ٔبو ابًعاحل اًـام . ٔبي بٔن اًعحُة 

جىشة ألمص اطلي ثضميخَ اًضِاذت ضف صبٔن محي بٔو ؿاُة ٔبو مصط بٔو وفات فال هيم اًلصط اطلي بٔؾعَت ٍىون ؿاـلا 

من بٔخهل , فلس ٍىون من بٔخي إلؾفاء من ذسمة ؿامة 
3

ة مثال بٔو ًرتثُة حلوق تسون وخَ حق .   اكرلسمة اًـسىًص

 

 

                                                           
1

 . 015اهؼص ، رشًف اًعحاد ، اـلصحؽ اًساتق ض  - 

2
 . 12/10اـلخضمن كاهون اًـلوابث اـلـسل واـلمتم ابًلاهون زرف  22/012من ألمص  062اهؼص ، اـلاذت  - 

3
 .  011اـلصحؽ اًساتق ض  اهؼص ، رشًف اًعحاد ، -
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 اثًثا: اًـلوتة

 من كاهون اًـلوابث 662اذت حسذ اـلعرغ ؾلوتة حزوٍص اًضِاذاث اًعحُدة ضف هط اـل

لك ظحُة بٔو حصاخ ٔبو ظحُة بٔس يان بٔو ٔبؾعي تَاانث اكرتة ؾن معسز مصط بٔو ؿاُة بٔو ؾن ˝ ادلزائصي : 

سخة اًوفات و رعل بٔزياء ثبٔذًة بٔؾٌلل وػَفذَ و تلصط حماابت بٔحس ألصزاض ًـاكة ابذلخس ـلست من س ية ٕايل زالج 

. وجيوس ؿالوت ؿًل رعل بٔن حينك 051ٕايل  062صس اـليعوض ؿَهيا ضف اـلواذ س يواث ما ؾل ٍىون اًفـي ٕاحسى ادلصامئ الٔ 

من س ية ؿًل ألكي ٕايل مخس س يواث ؿًل الٔنرث  01ؿًل ادلاين ابذلصمان من حق ٔبو بٔنرث من اذللوق اًوازذت ضف اـلاذت 

 ون ثخـَق ابًزتوٍص ملاتي زصوت كري بٔهنا بًٔلَت مبوحة اًلاه 062و اـلالحغ بٔن اـلاذت ˝ , 

اـلخـَق ابًوكاًة من اًفساذ و ماكحفخَ  61/16/6112اـلؤزد ضف  12-10
1

                                                                ،

من راث اًلاهون و اًيت ل ثخـَق ابًزتوٍص ٌَضِاذاث اًعحَة ملاتي اًصصوت تي ثخـَق ابًصصوت  61و مت اسددساًِا ابـلاذت 

 ًـمومِني .ٌَموػفني ا

ذح ٕايل  611111( س يواث و تلصامة من 01ًـاكة ابذلخس من س يدني ٕايل ؾعر )˝ حِر ثيط ُشٍ ألذريت ؿىل اهَ: 

 ذح . 0111111

 لك من وؿس موػفا .-

ة كري مس خحلة,.ٔلذاء معي بٔو الامذياغ ؾن - لك موػف معوسم ظَة بٔو كدي ثضلك مدارش ٔبو كري مدارش مًز

 ˝ .بٔذاء معي من واحدَ  بٔذاء معي بٔو الامذياغ ؾن

ًىن اـلعرغ اًفصويس كس ثسازك اًلعوز واًلموط اطلي انخيف اًيعوض اًلاهوهَة ًحـغ اًدعرًـاث وؿىل 

من كاهون اًعحة  10-1063، 64-1063زبٔسِا اًدعرًؽ ادلزائصي، فبٔوزذ ًِا هعوظا ذاظة من ذالل هعوض اـلواذ 

اًـامة اًفصويس 
2

شا من ذالل هط اـلاذت ، ورهص اًعروظ اًـامة ٕلظساز ُ 32شٍ اًضِاذاث واًواثدق اًعحَة ُو
3

من  

                                                           
1

ست زمسَة ؿسذ  61/16/6112اـلؤزد ضف  12/10اهؼص ، اًلاهون زرف  -  . 14/15/6112تخازخ  01واًخـَق ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ ، حًص  

                   .                                     du code de la santé publique  R. 4127-51 et  R.4127-28  Art.   -
2

  

-
3

 « tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être 
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من كاهون اًـلوابث اًفصويس، ؿىل حزاء إلذالل  4-110،  3-110كاهون بٔذالكِاث اًعة.        وهعت اـلواذ 

، بٔو ضف  ابًلواؿس اًـامة ًخحٍصص اًضِاذاث اًعحَة ، واـلمتثةل ضف حتٍصص صِاذت بٔو وظفة ظحَة حتمي بٔوظاف كري حلِلِة

اوزو، وثعي  01111حاةل ثلَري بٔو حزوٍص ذللادق ومـاًياث حصَحة، فِـاكة فاؿَِا ثس ية حخس وقصامة ثلسز ة 

اوزو ، ٕارا مست ُشٍ ادلصمية معاحل ارلًزية اًـامة بٔو بٔمالك  11111س يواث حخس وقصامة ثلسز ة    5اًـلوتة ٕاىل 

اصلوةل 
1

 

 ذامتة:  

حَة بٔو اًخشهصت نٌل ًععَح ؿَهيا اًحـغ من صلن رسط ًخوفص ؿىل مؤُالث ؿَمَة وفٌَة ٕان حتٍصص اًوظفة اًع           

ؿاًَة تعفذَ ظحُدا ، رعل تـس كِامَ مبـاًية ظحَة فـََة وجضرَط اـلـين هبا واًخحلق من ُوًخَ مث ادذَاز اًـالح 

ة اًيت ثخفق و جناؿة اًـالح مصوزا تخحٍصص هخاجئ  ن ألذًو اـلـاًية تعسق وموضوؾَة ؿىل بٔن حىون اـلياسة مٌهتَا تخسٍو

ُشٍ اًوظفة مؤزذة وموكـة من ظصف اًعحُة اـلـاجل ٌَخبٔنس من معاتلة اـلضمون ًخعوزٍ اٍهنايئ كدي جسَميِا ٌَمـين . 

طلعل فان ما ًـصفَ واكؽ اًوظفة اًعحَة وسائص اًواثدق اًعحَة من ذَي ضف اًخعحَق ل ٍصحؽ ٕاىل ؿسم نفاًة اًعروظ 

ٕلوضاهئا وضٌلانث كدََة ، وٕامنا ٕاىل ؿسم احرتام فئة الٔظحاء ًخغل اًعروظ تلعس حتوًي ُشٍ اًوزَلة اـلِمة ٕاىل اـلخعَحة 

ة اًيت ثـخرب مواذ دعريت ؿىل حصة إلوسان ٕارا ما اس خحسن اس خـٌلًِا وـلا حتمهل من مواذ  جتازت مصحبة ضف جمال ألذًو

 سامة.

 

                                                                                                                                                                                     
rédigé en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane 

et être signé par lui .Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la 

langue de celui-ci » (art. 76 de C.D)                                                                                                             

                                                                                                          

4- “indépendamment des cas prevus au present chapitre .est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros 

d’amend le fait                                                                                               

-d’établir une attestation ou un certificate faisant état de faits matériellement inexacts                                                                 

–de falsifier une attestation ou certificat originairement sincere.                                                                                                                    

.                                                                –de faire usage d’une attestation ou certificate inexact ou falsifié”  

(art 441-7.C.P)                                                 
1
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 اـلصاحؽ:

 ذاز ادلامـة  -و اـلسؤوًَة اـلسهَة ٌَعَسيل )اًخشهصت( اًعحَة تني مفِوم اًلاهوين  بٔمحس اًسـَس اًزكصذ، اًصوص خة

ة ظحـة    6113ادلسًست ًٌَعر إلسىٌسًز

  ح ز اًعاذزت تخازخ 12/15/0551اـلؤزد ضف  51-0111اهؼص اًلاهون اـلخضمن بٔذالكِاث اًعة اًفصويس زرف.

14/15/0551 

 1
- Louis Melennec Et Gérard Memeteau. Traire de droit médical – Tome le 

certificat médical- edition moloine – paris 1982-p 83. 

  6113ادلزائص ، ظحـة  –هلال ؾن: هصمي ؾضوص ، اًـلس اًعيب ، ذاز اًِومة 

  ست اًصمسَة ، ؿسذ  02/16/0541اـلؤزد ضف  41/11اًلاهون زرف  14،اـلخـَق حبٌلًة اًعحة وحصكِهتا ، ادلًص

 . 03/16/0541واًعاذزت ضف

  اـلخضمن مسوهة بٔذالكِاث اًعة.12/13/0556اـلؤزد ضف  632-56اهؼص اـلصسوم اًخيفِشي زرف. 

  يت، اًسَوك اـلِين ًٔلظحاء تلساذ ظحـة  –ذاز اًرتتَة ٌَعحاؿة و اًًعر و اًخوسًؽ  –اذلىمي زايج ؾحاش اًخىًص

0543. 

 http/www.Wikipédia. org  

 internet .le cite http/www.pharmaco.org .date du 29/05/2006 .                           

                                                                            http / www. Macsf. fr   

  لكَة اًـَوم –اـلـملة زساةل ًيَي ذتَوم اصلزاساث اًـََا  –ؿاذل اًـضايب، اًضِاذت اًعحَة ضف اًلاهون اـللصيب 

  6110اًصابظ س ية  –اًلاهوهَة ، خامـة َلس ارلامس بٔنشال 

 1 - S.Van pradelles de palimaent – Telozel – santé publique médecin légale – 

elsevier masson 2007 Belgique  

  و اـلخضمن كاهون اذلاةل اـلسهَة. 05/16/0531اـلؤزد ضف  31/61ألمص زرف 

 و اـلخضمن كاهون ألزست اـلـسل و اـلمتم. 15/12/0541مؤزد ضف  00-41هون زرف كا 

  س اًـريح، ارلربت اًعحَة ضف ػي اًدعرًؽ ادليايئ ادلزائصي و اًلاهون اـللازن جمةل اًـَوم اًلاهوهَة و  –توزٌو

ة    6101خامـة س َسي تَـحاش اًـسذ اًساتؽ ًس ية  –لكَة اذللوق  –إلذاًز

  ة. 61/16/6114اـلؤزد ضف  15-14اًلاهون زرف  اـلخضمن كاهون إلحصاءاث اـلسهَة وإلذاًز
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 6114ظحـة  -ذاز ُومة ادلزائص -حصوسي ؾز اصلٍن. اـلسؤوًَة اـلسهَة ًعحُة بٔدعايئ ادلصاحة  

  6115امحس اذزتوص ، اًـلس اًعيب، مًضوزاث سَسةل اـلـصفة اًلاهوهَة، ة م ظحـة
1

  

  ست زمسَة ؿسذ  62/15/0531 اـلؤزد ضف 14-31الامص زرف اـلخضمن اًلاهون اـلسين ادلزائصي اـلـسل واـلمتم .حًص

34  

  6111خاهفي  05ؾحس اذلفِغ اوسىني، اًـالكة تني ألظحاء واًعَاذةل ؿىل ضوء اًلاهون، ملال مًضوز تخازخ. 

 ة، مرص  .0555، ظحـة َلس حسني مٌعوز، اـلسؤوًَة اًعحَة، ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَعر، إلسىٌسًز

  افلةل اًلضادَة ،                         004361، مَف زرف  51/11/0551كصاز اقلوكة اًـََا ، قصفة ادليح واكلاًفاث ، تخازخ ،

  0552ًس ية  6اًـسذ 

  51/11/0551، اًعاذز تخازخ  004361كصاز اقلوكة اًـََا زرف  . 

  63/13/6111كصاز اقلوكة اًـََا  ، اـلؤزد ضف . 

  ة، ظحـة   0545مٌري زايط حٌا، اـلسؤوًَة ادليادَة ًٔلظحاء اًعَاذةل، ذاز اـلعحوؿاث ادلامـَة، إلسىٌسًز

  هخِي ظلص ، حصامئ اكلسزاث ضف اًدعرًؽ ادلزائصي ، موسوؿة اًفىص اًلاهوين ، ذاز اًِسى ، ادلزائص ، ظحـة

6112. 

  خضمن كاهون اًوكاًة من اكلسزاث واـلؤثصاث اًـلََة وسفؽ ، اـل  61/06/6111، اـلؤزد ضف  04-11اًلاهون زرف

 جتاز كري اـلعروؿني هبٌل .س خـٌلل والٕ الٕ 

  ة ، ظحـة   6115رشًف اًعحاد ، حصامئ ارلعا اًعيب واًخـوًغ ؾهنا ، ذاز اًفىص ادلامـي ، الاسىٌسًز

  ست 61/06/6112.كاهون اًـلوابث ادلزائصي اـلـسل واـلمتم ،اـلؤزد ضف تخازخ  41اًصمسَة اًـسذ  ادلًص

61/06/6112 . 

  ست زمسَة ؿسذ  61/16/6112اـلؤزد ضف  12/10اًلاهون زرف  01واًخـَق ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ ، حًص

 . 14/15/6112تخازخ 

o .  
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 اًيؼام اًلاهوين ادلحايئ ومذعَحاث ثفـَي اًخمنَة اقلََة
 ؾةـــًل َلس ،خامـة ٔبذزاز نخوز/اصل

 ملسمة

ؾصف ذوز اصلوةل ثعوز فبٔظححت اصلوةل ثخسذي ضف اذلَات الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة، وتشعل ازثفؽ جحم 

شا ما ثعَة ثوس َؽ موازذُا ًخفاذي جعز اـلزياهَة، وثـس اًرضًحة احس اضم اـلوازذ  تـس اقلصوكاث متوًي  وضاظِا وهفلاهتا،ُو

 ارلًزية اًـمومِة ضف ادلزائص .

حة اكذعاغ مايل  هلسي  احدازي وهنايئ  ذون ملاتي وفلا ًلواؿس كاهوهَة ثؤذًَ اصلوةل من بٔموال ثـخرب اًرضً 

 ( . 0ألفصاذ حسة كسزاهتم  اًخلكَفِة من اخي ثلعَة اؾحاء  اصلوةل وازلاؿاث اقلََة ")

ق مـادلة اًخضرم والاىىٌل ص، وجس خـمي وثـمتس اصلوةل ؿىل اًرضًحة ًخحلِق الاس خلصاز الاكذعاذي ؾن ظًص

هوس َةل ًدضجَؽ الاسدامثز واذلس من اًحعاةل ؾن ختفِغ اًرضادة وإلؾفاء مهنا،نٌل جس خـمي ٌَخلََي من اًفوازق 

 الاحامتؾَة تني خمخَف ظحلاث افلمتؽ.

وتشعل هيسف اـلعرغ من ذالل اًيؼام ادلحايئ ٕاىل مصاؿات  اًيؼام اًس َايس واًس َاسة الاكذعاذًة والاحامتؾَة 

ًمت حتسًس اساش اًرضادة ؿىل ألزابخ  واـلسادِي، اًرضادة ؿىل زرف الاؾٌلل ،وؿىل ؿست رضادة خمخَفة  ،ومن مث

 )حمََة وظيَة(.

ة  ًخحلِق اذلنك اًصاصس وًضٌلن ثَحَة اذلاخاث  ة الاذاًز وضف ػي اجتاٍ اهؼمة اذلنك ضف اًـاؾل  اىل اًالمصنًز

ة من ذالل اكصاز اًـامة ألساس َة، مؽ مصاؿات دعوظَة افلمتؽ اقل ة الاذاًز ًل، فان ادلزائص اجتِت اىل  اًالمصنًز

 اس خلالًَة اًَِئاث اقلََة كاهوهَا وٕاذازاي وماًَا.

الامص اطلي ًخعَة وحوذ موازذ ومعاذز متوًي حمًل رايت ٌََِئاث اقلََة ، ًخحلِق بُٔسافِا وجصاجمِا اًخمنوًة ضف 

شا ـلـادلة اًخحسايث اًصاُية ومصاؿات رلعوظَة  خمخَف افلالث، فاًخمنَة اقلََة مصثحط اساسا ابـلوازذ اقلََة اطلاثَة ،ُو

 لك اكَمي ضف مذعَحاث اًخمنَة .

س يـاجل من ذالل اصلزاسة ٕاىل اًدساؤل حول مذعَحاث ٕاؿاذت اًيؼص ضف اًدعرًؽ ادلزائصي ًخسؾمي اـلوازذ اقلََة 

 قلََة وـلواهحة اًخحسايث اًصاُية وحتسني اـلوازذ ادلحادَة اقلََة؟ .دلـَِا ثدٌاسة مؽ إلدذعاظاث اـلس يست ٌََِئاث ا

 

 بٔول: اٍمتوًي اقلًل واًيؼام ادلحايئ :

ة اًدس َري ،فازلاؿاث اقلََة  ًـس موضوغ اٍمتوًي اقلًل اطلايت ٌََِئاث اـلس خلةل اضم اًخحسايث ًخحلِق لمصنًز

 جحم اـلِام اـلَلات ؿىل ؿاثلِا .ثـاين من ؿسم اًخواسن تني موازذُا اـلاًَة ،و 

وؿَََ ًخعَة الامص اظالخ اًيؼام اـلايل ًِا واًيؼام ادلحايئ ؿىل ارلعوض  ـلصاحـة بٔسسَ، مؽ مصاؿات اًخيؼمي 

إلذازي ومسى مالءمذَ ٌَمِام اًخمنوًة ًِا ضف خمخَف اـلَاذٍن، وٕاؿاذت ثوسًؽ اـلوازذ ادلحادَة تني اـلس خوى اـلصنزي واقلًل 
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 ةل.ٌضلو

ونشعل فان من ادلواهة اًيت ثـَق اٍمتوًي اقلًل اٍهتصة من اًرضادة ،فٕارا ًخعَة الامص وضؽ  هعوض 

كاهوهَة حتسذ وسادي وٕاحصاءاث ادصى ـليؽ اٍهتصة اًرضًيب سواء من خاهة ختفِف اًرضادة من هجة ،او من خاهة 

 جضسًس اًـلوابث اـلخـَلة ابٍهتصة اًرضادة .

اًرضيب، ومن بٔضم إلدذاللث اـلسجةل ؿىل اًيؼام اًرضًيب مثي هؼام الامذَاساث  وًـس من ؾَوة اًيؼام

حـغ اًفئاث اذالل مبحسٔب اًـساةل اًرضًخِة وثوسًؽ ألؾحاء اًـامة، ومبحسٔب معومِة اًرضًخِة وازثفاغ  ابًًس حة ًٔلخاهة ،ًو

 (6ًزتام هبا واًضفافِة.)جحم اًرضادة ، ٕاضافة اىل رضوزت حتسني جس َري الاذازت اًرضًخِة ًضٌلن الا

( بٔدصى 13( زسوم ختعط يه ضف ٍلَِا ٌَجٌلؿاث اقلََة وس حـة )13وثدضلك ألموال اقلََة من س حـة )

، وثـس زالزة زسوم بضٔم اـلسادِي ادلحادَة  اًيت جس خفِس 6111مََاز ذًياز حزائصي س ية  51ختعط ًِا حزدَا ،وكس تَف 

 مهنا اًحضلايث .

خـَق ألمص ابً من  %51صمس ؿىل اًًضاظ اـلِين واصلفؽ ادلزاضف واًصمس ؿىل اًلمية اـلضافة واًيت جضلك وس حة ًو

ابًًس حة ٌَعيسوق    %1ابًًس حة ٌَولايث و %51ابًحًس حة ٌَحضلايث و  %21اـلسادِي ادلحادَة اقلََة  موسؿة تًس حة 

 ( 5اتسُسِا وحتعََِا.)اـلضرتك ٌَجٌلؿاث اقلََة ،فاًصسوم اقلََة ثـاين من ؿسم ثًس َق ضف 

و ان ذوز اًَِئاث اقلََة ضف اًخمنَة ارا اكن ٍصثحط ابـلوازذ اقلََة، فاهَ ًخـَق جبواهة مذـسذت مهنا ادلاهة 

اـلؤسسايت وثوسًؽ اًىفاءاث واًخيؼمي إلكَميي وبٔساًَة اًدس َري وٕاظالخ ألموال اقلََة وحمثني اـلوازذ اًخعرًة واًخىوٍن 

 ( 1ن.)ومساطمة اـلواظ

 اثهَا: مذعَحاث ٕاظالخ هؼام ادلحاًة اقلََة:

وتشعل فان ٕاظالخ اًيؼام ادلحايئ اقلًل ًخعَة ٕاظالخ صامي ٌَجواهة اـلخـَلة من كواهني اـلاًَة وكاهون 

 اًرضادة وكاهون اًحضلًة واًولًة ،وٕاؿاذت اًيؼص ضف اًخيؼمي الاذازي واـلؤسساث اـلاًَة وذوزُا ضف حتعَي اًرضادة .

من ُشا اـليعَق ًخـني ثـسًي هؼام اًرضادة واًصسوم، مؽ مصاؿات دعوظَة ادللصافِة واًخازخيَة واًس َاس َة 

والاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة ،وهالحغ ضـف اذاء إلذازت ادلحادَة واًَِئاث اقلََة فِفي حتعَي اـلسادِي )ادلصذ 

ادلة هلط ضـف اـلوازذ اًخعرًة ؿىل اـلس خوى اقلًل، ٕاىل خاهة ،اًرضًحة ؿىل الامالك ،الاجياز،خمخَف اًصسوم(،ومـ

 ؿسم الاس خلصاز ضف اًدعرًؽ اـلايل.

وُشا ؿىل اًصمغ من سَسة الاحصاءاث اًيت  خاءث هبسف زفؽ مس خوى الاٍصاذاث اًرضًخِة ٌَجٌلؿاث اقلََة  

 لس امي ارلاظة ابًحضلايث،مهنا ؿىل سخِي اطلهص:

ة ًعاحل اًحضلايث،من    IRGؿىل اًياجت ارلام  من اًرضًحة    %11ختعَط - ارلاض ابـلسادِي الاجياًز

 .6114ذالل كاهون اـلاًَة اًخوكًَل 

 اًزايذت ضف اًصمس ؿىل اًـلاز ولس امي ؿىل مس خوى اًخجمـاث اًىربى. -
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 ختعَط بٔكساظ من اًصسوم اًحَئِة اكلععة ٌضلوةل ًعاحل اًحضلايث. -

 (.1ة ٌَجٌلؿاث اقلََة ابٕلظازاث اـلاًَة واقلاس حني  وثلٌَني ضف إلؿالم اليٓل)ذمع اتظري اـلعاحل اـلاًَ -

 جسسًس ذًون اًحضلايث.  -

 حىوٍن زؤساء افلاًس اًضـحَة اًحضلًة واًولدَة. -

ة اًلصاز،وان  وًىن ان ُشٍ إلظالحاث ؾل حىن معَلة وؾل حصاغ دعوظَة ألكاًمي ومت إلؾامتذ فهيا ؿىل مصنًز

 ِا اثص اجيايب ؿىل موازذ ماًَة، فال ساًت وس حة اكلععة اصلوةل متثي اذلجم الٔنرب. اكن ً 

وًة اًرضادة واًصسوم اـلـمتست ؿىل اًًضاظاث الاكذعاذًة  واـلالحغ اهَ من ذالل  اًيؼام ادلحايئ ثربس بًٔو

ََة ألدصى اًفلريت واـلـزوةل، ذما ًوخس جضجؽ ازلاؿاث اقلََة اـلوحوذت مضن ألكعاة واـلصانز اًعياؾَة ذون ازلاؿاث اقل 

 (2فوازق هحريت فامي خيط ثوسًؽ اـلوازذ اـلاًَة تني ازلاؿاث اقلََة .)

زمغ ان هؼام متوًي ازلاؿاث اقلََة ًلص ابًخـاون واًخضامن تني ازلاؿاث اقلََة من ذالل ظيسوق ألموال 

 غ اـلصنًزة اـلفصظة ٌَرضادة واًصسوم .(،ومؽ رعل هالحF .C.C.Lاـلضرتنة ٌَجٌلؿاث اقلََة)

اىل خاهة رعل جنس ثفاوث تني اًولايث واًحضلايث ضف اًخمنَة ،فريحىز اًًضاظ  الاكذعاذي ضف مٌاظق مـَية 

،واًيت مت ٕاوضاء فهيا ألكعاة اًعياؾَة واـلياظق اًعياؾَة ،اًًضاظ اًحرتويل ،وُو ما اهـىس سَحا ؿىل اًخمنَة ضف تـغ 

 اة اًخواسن ادلِوي   ضف إلهـاص إلكذعاذي(.اـلياظق)قَ

مٌَ ؿىل ارشاك افلاًس اًضـحَة اًحضلًة  اـلحارش ضف حتسًس  06ضف اـلاذت  6116وكس هط كاهون اـلاًَة ًس ية 

فة زمس اساةل اًلٌلماث اـلزًنَة ،وابلضافة اىل اًخىفي ابًخعفِة واًخحعَي وابـلياسؿاث اـلخـَلة هبشا اًصمس، ) ( 3ثـًص

 وُشا ما ًـس ثعوز ضف اًيؼام ادلحايئ ادلزائصي.،

وكس دضخ اـلسٍص اًـام ًرضادة ؾن وحوذ ازاذت ٕلوضاء وثيفِش هؼام رضًيب حمًل ذاض  ٌَلضاء ؿىل اـلصنًزة 

اـلفصظة ٌَرضادة واًصسوم اكلععة ٌَجٌلؿاث اقلََة ،ففي اوزاب مثال حيؼى اًيؼام اًرضًيب اقلًل تبطٔمَة انرث من رضًحة 

 صلوةل.ا

من موازذ مزياهَاث اًدس َري ارلاظة ابزلاؿاث اقلََة  حتعي من مٌخوخاث اًرضادة   %51وُىشا فًس حة 

 ( 4وًُس من اٍمتوًي ارلاض ابًحضلايث.)

 اثًثا :بٔطمَة  إلظالحاث ٌٌَلًَة اقلََة واـلوازذ ادلحادَة:

س   وايث اًخمنَة اقلََة ودعوظَاهتا فؿل ًـس اًخرعَط اـلصنزي ألسَوة ألجنؽ ٕاىل حتلِق اًخمنَة ٌو خجَة ٔلًو

ضف خمخَف حواىهبا الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة ، وظحَـة ٕاماكهَاهتا اًعحَـة وموازذُا اـلاًَة وؿىل ارلعوض اـلوازذ 

 ادلحادَة . 

ة اطلاثَة اًيامجة وؿَََ فاهَ اًصحوغ اىل ما ثـاهََ ابًحضلايث من اصاكًَاث ضف اٍمتوًي ثسخة هلط موازذُا اـلاًَ

ؾن قَاة وضاظاث اكذعاذًة واًخلس مي الاذازي ما سخة جعز ٌَحضلايث ،نٌل ان رعل جسي ثسخة سوء اًدس َري من 
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 هجة وضـف اـلوازذ ادلحادَة ًحـغ اًحضلايث،وقَاة اًخرعَط وس َاسة اًخواسن ادلِوي .

ة ،من اخي حتسني موازذُا اـلاًَة اطلاثَة واهعالكا من رعل فاهَ ًخـني تـر اًًضاظ الاكذعاذي ٌَجٌلؿاث اقلََ

ق اًخمنَة الاكذعاذًة ،وُشا ما ًخعَة اؿاذت اًيؼص ضف اسرتاثَجَة اًخمنَة ،واؾامتذ اًخواسن ادلِوي مؽ مصاؿات  ؾن ظًص

 إلماكهَاث اًعحَـة وارلعوظَة ًلك اكَمي ًدضجَؽ الاهـاص الاكذعاذي.

اًخـمري وضف جمال اًحُئة واًخمنَة الاكذعاذًة ،وؿسم حرص رمارما ضف فاصلوز اـلياظ ابًحضلايث ضف جمال اٍهتَئة و 

ة ضف اًخرعَط  ة وماًَة ،وحصثحط نشعل مبسى الاس خلالًَة ؾن اًَِئاث اـلصنًز ة اذاًز اصلوز اًخلََسي ًخعَة لمصنًز

 واًدس َري وضف ادلاهة اـلايل ٌَخيفِش ،اىل خاهة رضوزت الاؾامتذ ؿىل ادلاهة اًخعري.

ٌجاخ اـلاًَة اقلََة ٌس خوحة حمنَة وثسؾمي اـلوازذ اًخعرًة اقلََة وثبَُٔي إلظازاث اقلََة ًضٌلن ومن مث ف 

 اًىفاءت ضف اًدس َري ،وثوفري موازذ حمََة ًخحسني الاذاء الاكذعاذي 

 ومٌحِم ذوز اجيايب ضف حتعَي اًرضادة واًصسوم .

حضلًة اـلحارش ضف حتسًس ثـًصفة زمس اساةل اًلٌلماث اـلزًنَة وزمغ افلِوذاث اـلحشوةل ضف ٕارشاك افلاًس اًضـحَة اً  

 ،وهط كاهون ؿىل اهَ ثخىفي ابًخعفِة واًخحعَي واـلياسؿاث اـلخـَلة تَ. 6116من كاهون اـلاًَة  06مبوحة اـلاذت 

مة ٍمتىِهنا من ومؽ رعل فان الاس خلالًَة اـلاًَة ٌَجٌلؿاث اقلََة حصثحط تخوفري اًوسادي اـلاًَة واًخعرًة اًالس  

شا مبصاؿات ظحَـة اًحضلًة ارا اكهت قيَة ًِا مسادِي بٔو فلريت سواء مسًية او ًزف.  اًلِام مبِارما ،ُو

اضافة اىل رضوزت ثوس َؽ حعة اًحضلايث من اًرضًحة ،وثفـَي خمخَف بٔصاكل اًصكاتة ًرتص َس اًيفلاث ،وجضجَؽ 

ؽ  الاهخاحِة واًيت حتلق موازذ ماًَة بٔدصى، وثُسري اًيعوض اًلاهوهَة الاسدامثز اقلًل ،وجضجَؽ اصلوةل وذمعِا ٌَمضاًز

 ٌَسٌلخ تخجس َس رعل.

وضف اًواكؽ ًـس ازثفاغ ؿسذ اـلوػفني واًـٌلل تسون ذسمة ملاتةل ،ذما حـي مزياهَة اًدس َري ثفوق مزياهَة 

 ؿسم فاؿََة اهجزت اًصكاتة.اًخجِزي،الامص اطلي اذى اىل جعز ضف اـلزياهَة وحصامك اصلًون ثسخة سوء اًدس َري و 

وًـس اًخلس مي إلذازي احس اًـوادق اـلخـَلة مبوازذ اًحضلًة فازثفاغ ؿسذ اًحضلًة ضف ػي وحوذ ؿسذ هحري مهنا كري كاتي 

ة اًىِصابء وبٔذواث اـلىذة ؤبحوز اـلوػفني. ف اًرضوًز  ٌَخمنَة )تضلايث فلريت( ثـجز ؾن ثلعَة اـلعاًز

 

اقلََة ٍصحىز ؿىل فىصت إلظالخ اًضامي ٌَميؼومة ادلحادَة ولك، واىل خاهة جس َري وؿَََ فان اظالخ اـلاًَة 

ة مثال اظححت حتت سَعاث َُئاث ادصى  اـلوازذ اًخعرًة ،وحتسني بٔساًَة اًدس َري إلذازي واـلايل، فألمالك اًـلاًز

ة وذًوان اًرتكِة واًدس َري اًـلازي ،فاًحضلًة ل جس خفِس   من اـلسادِي.مثي اًواكةل اًـلاًز

واـلاًَة اقلََة حصثحط تخـسًي ٍلوؿة من اًلواهني مثي كاهون اًحضلًة واًولًة وكاهون اقلاس حة اًـمومِة وكاهون 

شا تسمع اس خلالًَة ازلاؿاث اقلََة اـلاًَة .  اًرضادة وكواهني اـلاًَة ، وٕاظالخ اًيؼام إلذازي ُو

جمالث اذلَات الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة حزاًسث بٔؾحاهئا وهؼصا ٌضلوز اطلي ثَـحَ اًحضلايث ضف مجَؽ 
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صحؽ ألمص ًـوامي ذاذََة وؾوامي ذازحِة، فاًـوامي ارلازحِة  وهفلاهتا، فبٔذى رعل ٕاىل جعز ؿسذ هحري من اًحضلايث، ٍو

 ثـوذ ٕاىل اًخلس مي إلذازي واًيؼام ادلحايئ، وؿسم ثعاتق إلٍصاذاث مؽ اًيفلاث.

اصلاذََة فذـوذ ٕاىل ؿسم نفاءت ادلِاس إلذازي واًَِئة اـليخرحة  ابٕلضافة ٕاىل حمسوذًة اـلوازذ اـلاًَة  بٔما اًـوامي

 اطلاثَة ٌَحضلًة. 

نٌل اهَ من اـلالحغ ؿسم ثعاتق اـلوازذ مؽ ألؾحاء وادذعاظاث اًحضلًة اًـسًست واـلخيوؿة ضف ػي اًخحسايث 

كذعاذ( إبلضافة ٕاىل اـلِام اًخلََسًة واـلخـَلة ابًخمنَة اقلََة من ٕاظالخ اًعصكاث اًصاُية ) اًحُئة واٍهتَئة واًخـمري والا

 (.5وألزظفة ومجؽ اًيفاايث اـلزًنَة،واـلصثحعة مبرخَف اـلَاذٍن اًثلافِة والاحامتؾَة )

( اًثاًثة5/6وابًصحوغ ٕاىل هط اـلاذت )    
 

فة ذاظة ضف ٕاذازت وهتَئة ( فٕاهنا"...جساضم مؽ اصلوةل ،تع01من كاهون اًحضلًة )

 إلكَمي واًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة وألمن ،ونشا اذلفاع ؿىل إلظاز اـلـُيش ٌَمواظيني وحتسٌَُ".

ة من حِر مسى حتلِق اٍمتوًي اطلايت ٌَوحساث اقلََة، فالصم بٔن إلذازت اقلََة يه        وًلاش جناخ هؼام اًالمصنًز

 (.00، فال حمنَة انحجة ول اكذعاذ ٕارا ؾل ثلم ؿىل بٔنخاف ٕاذازت وحنك حمًل انحج.)اًصنزيت ألوىل

   زاتـا: ثفـَي ذوز اًحضلًة ضف حتعَي ادلحاًة اقلََة.

تضلًة ثـاين من ؾوادق وهلادط مهنا ألسمة اـلاًَة ٌَحضلايث،  0110ُشا زمغ بٔن اًحضلايث ضف ادلزائص واًحاًف ؿسذُا 

تضلًة راث كصازاث حمنوًة حِست  512سَعيت اًخلٍصص واًخرعَط، وضـف اًخبٔظري اًخعري، فِياك وفلسان اًحضلًة ً 

تضلًة كري كاتةل ٌَخمنَة،بٔل بٔن بٔس حاة اًـجز مصثحعة إبذازت اـلوازذ 433تضلًة راث كسزاث مذوسعة ؿىل اًخمنَة، و514

ا، وؿسم الاس خلالل ألمثي ٌَعاكاث وإلماكانث اقلََة، وثسخ ؽ مبعاذكة ادلِاث وجس َرُي ة زتط اجناس اـلضاًز

 (06اًوظاًة.)

وما ًالحغ ؿىل اًصمغ من مٌح اًحضلايث حق الاكرتاط، ٕال بٔهنا ل ثَجا ٌَلصوط ثسخة اًعروظ اـلـلست          

 ًالكرتاط اًحييك، ودضوغ ألمص ـلوافلة اًسَعة اًوظَة.

ة ًخلعَة ومؽ رعل لتس من ظسوز اًيعوض اًخيؼميَة ًدسَِي معََة   ؽ اسدامثًز الاكرتاط،وٕاحساج مضاًز

اًحضلًة اًرضوًزة  حصاؾي ضف نثريا من ألحِان مذعَحاث واحذَاخاث اًيت متيحِا اصلوةل ل اًـجز، نٌل بٔن إلؿاانث

وايث وفلا رلععِا اًخمنوًة واحذَاخاهتا.)  (05واـلس خـجةل، فال ًرتك ٌَحضلًة حىت حتسًس ألًو

من موازذُا ؿىل اصلوةل تسل الاؾامتذ ؿىل موازذُا  %41فان اؾامتذ اًحضلًة تًس حة ثفوق اهعالكا من رعل         

ة، نٌل حيصرما من ٔبذاء ذوزُا  ابًىفاءت واًفـاًَة  اطلاثَة، ُشا ما ًؤثص ؿىل اس خلالًَة اًحضلًة ضف ذمازسة ادذعاظاهتا حبًص

 اًالسمة.

ـِم وحتسني اـلواذ ورعل جمتىني افلَس اًحضلي من خَة الاسدامث          زاث وجضجَؽ اـلسدمثٍصن اقلَني ًخيفِش مضاًز

اانث اًيت ثواخَ اًحضلًة ورعل ًخحلِق ألُساف اًس َاس َة  شا ما ًـس من بٔنرب اًخحسايث واًُص اـلاًَة اـلس خلةل، ُو

 والاحامتؾَة والاكذعاذًة .
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 ابًسـي ٌَمساطمة تخحسني إلٍصاذاث ادلحادَة، وًضعَؽ زدُس اًحضلًة تخحسني اـلوازذ اـلاًَة ٌَحضلًة ورعل          

 وٕاٍصاذاث اـلمخَاكث اـلخيوؿة من ذالل مساؿست معاحل اًرضادة ضف حتعَي اًصسوم واذللوق.

تشعل فاًلاهون مٌح ًصدُس افلَس اًضـيب اًحضلي ظالحِاث واسـة ضف جمال ثًض َط الاكذعاذ، وهتَئة          

 َة اـلسدمثٍصن ًخحلِق اًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة . اًؼصوف ٌَمسدمثٍصن واًسـي حنو خ

تضلًة س ية  16وًـس مَف اًـجز اـلايل ٌَحضلايث من بٔزلي اـلَفاث، حبَر ٕان ؿسذ اًحضلايث اًـاحزت ؾل ٍىن ًخجاوس       

تضلًة ؿاحزت  0111ٕاىل   6111تضلًة ؿاحزت ،ًريثفؽ اًـسذ س ية  0641مث ٕاىل  6111تضلًة س ية  0641ًَعي ٕاىل  0542

(01 .) 

ق ثلسمي         شا ؿىل اًصمغ من حتسن ألوضاغ الاكذعاذًة واًوضؽ ألمين ،وزمغ معََة مسح اصلًون ؾن ظًص ُو

 مساؿساث ماًَة معروظة وخمععة طلعل.

ة فصط اًرض          ادة ثـس وؿَََ اٍمتوًي اقلًل اطلايت اـلس خلي ٌَحضلًة ًـس احس بضٔم اًخحسايث اًصاُية ،نٌل ان مصنًز

ؿادلا ٔبمام وفصت اـلوازذ اقلََة،وتشعل ًخـني ثـسًي اـليؼومة اًدعرًـَة ًخحسني اـلوازذ اـلاًَة اقلََة وٕاظالخ اًيؼام ادلحايئ 

 اقلًل،وحىَِف اـلوازذ اـلاًَة واًخعرًة مؽ الادذعاظاث اًواسـة ٌَحضلًة.

ة ؿىل اًحضلًة وثفـَ      ي اًصكاتة اًخلٌَة فاٍمتوًي اقلًل اطلايت اـلس خلي ٌََِئاث نٌل ًخـني ختفِف اًصكاتة إلذاًز

ة  اانث ًضٌلن حتلِق ألُساف اًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة ًيؼام اًالمصنًز اقلََة ًـس من انرب اًخحسايث واًُص

 ساز اًخمنويوٕان ثعحَق مهنج واحس ٌرسي ؿىل مجَؽ اًولايث واًحضلايث ًثري ظـوابث معََة وؾوادق ٌَم  اقلََة.

شا ما ًخعَة  ًٔلكاًمي، ورعل ًـسم اًخياسة تني اًولايث فامي تُهنا من حِر إلماكهَاث اًخعرًة واـلاًَة اًعحَـَة، ُو

مصاؿات دعوظَاهتا ٕان اكن ًِا ظحَـة س َاحِة، بٔو فالحِة بٔو ظياؾَة، وؿَََ ًخـني مصاؿات ُشٍ اًفصوق وحصك جمال 

 س امي افلاًس اـليخرحة. اـلحاذزت ٌَجٌلؿاث اقلََة، ول

وٕان ضـف اًخبٔظري اًخعري ٔلهجزت وَُئاث ازلاؿاث اقلََة، اهـىس سَحا ؿىل اًدس َري اقلًل، وُشا ًربس من 

 ذالل جصوس اًفساذ اـلايل وإلذازي.

ٕاىل ٕاؿاذت نٌل بٔن اًيعوض اًلاهوهَة واًخيؼاميث اقلسذت ًىِفِة ثعحَلِا واًيت ثضحط اًخيؼمي إلذازي اقلًل، حتخاح 

اًيؼص فهيا ٔلهنا خاءث ضف ػصوف س َاس َة واحامتؾَة واكذعاذًة ختخَف ؾن اًؼصوف اذلاًَة، ضف حني بٔظححت ل 

 (.01ثخالءم مؽ اًواكؽ اـلـاص وبحٔضت ل حصاغ دعوظَاث ألكاًمي وحاخاث ساكهَ)

سم حىَِف اًيعوض وؿسم نٌل اثضح ادذالف هحري تني مضامني اًلواهني وتني اـلٌلزسة واًواكؽ ورعل ثسة ؿ  

 مواهحهتا ٌَخحسايث اـلـادضت ضف افلال الاكذعاذي وضف جمال الاسدامثز.

،ومؽ رعل فاهَ ًالحغ زلي  %41وؿىل اًصمغ من ان اـلوازذ ادلحادَة اقلََة ثـس بٔضم اهواغ معاذز اٍمتوًي تًس حة  

ا ، ٕاىل خاهة اهَ نٌل س حق الاصازت اًََ ان وس حة اًدعرًؽ اًرضًيب وثـلِسٍ وكسم كواؿس ادلحاًة اقلََة وؿسم مالمئهت

 الاكذعاؿاث اًرضًخِة اـللسمة ٌَحضلًة ضئَةل ملازهة ابلكذعاؿاث اًرضًخِة اـلوهجة اىل مزياهَة اصلوةل واًولًة .
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وُشا اىل خاهة ؿسم كسزت اهجزت ادلحاًة ؿىل حتعَي اـلوازذ ادلحادَة هؼص ٌَهتصة اًرضًيب واًيت اظححت  ثـوق  

و  ة ُو فـاًَة اًرضًحة ٔكذات نفِةل ٍمتوًي اـلزياهَة ، ذما ٔبذى ابًحضلايث ٕاىل الاؾامتذ ؿىل معاذز ادصى من الاؿاانث اـلصنًز

 (.02ما ًفلس اًحضلًة الاس خلالًَة وسَعة اًخلٍصص واًخرعَط  لن إلؿاانث معروظة )

ارلسائص اـلمىٌة  ضف اـلسادِي اـلصثحعة  وضف ػي اًححر ؾن اًَاث ًخحلِق ؿساةل اًيؼام اًرضًيب ، وثلََي من

هبصوة زؤش الاموال ،وطلعل فِيحلي ؿىل اذلىوماث ان ثضحط وسادي متىهنا من زكاتة اًخجازت ،واس خزسام اًخىٌوًوحِا 

 (03ضف اًخحعَي .)

من وثمت معََة اًخحعَي ٌَرضادة ضف ادلزائص ؿسذ من الاذازاث اذلىومِة حبَر ختخط لك مهنا تبٔهواغ مـَية  

اًرضادة ففي جمال اًرضادة اـلحارشت ثخوىل  حتعََِا اذازت اًرضادة اـلحارشت اما ضف جمال اًرضادة كري اـلحارشت فذخوىل 

 حتعََِا اذازت اًرضادة اكلخَفة.

وزمغ ثـسذ اًَِئاث اـللكفة تخحعَي اًرضادة واًصسوم ، الا بٔن اًـمََة حتخاح ٕاىل ثفـَي ًدسَِي معََة   

ية  ثسخة اٍهتصة اًرضًيب، ٔلطمَة اـلعاذز ادلحادَة ضف متوًي اـلزياهَة . اًخحعَي وؿسم  ضَاغ اموال ارلًز

ٕال اهَ ل ٍزال اًيؼام اًرضًيب اقلًل حباخة ٕاىل ٕاظالخ ، ًـادساث اًحضلًة اًيت ثلوم ؿىل اًرضًحة ؿىل اصلذي  

 ًـلازي وزمس اًخعِري.الاحٌليل واًصمس ؿىل اًًضاظ اـلِين ،واًرضًحة ؿىل الامالك واًصمس ا

وؿَََ ًخـني زفؽ حعة اًحضلًة من اًرضادة واًصسوم ًخفاذي اًـجز وحتلِق اًخمنَة اقلََة ابلؾامتذ ؿىل اـلوازذ 

اطلاثَة،ورعل ما ًخعَة ثـسًي اًيعوض اًلاهوهَة واًخيؼميَة،لن اس خلالًَة ازلاؿاث اقلََة س خحلق اًخمنَة ضف خمخَف 

 صثحعا ابـلوازذ اقلََة اطلاثَة.اـلَاذٍن ،ًحلى رعل م

ة فصط اًرضًحة ،واًلش اًرضًيب واٍهتصة وجتسز الٕ  صازت اىل ان ضـف موازذ ادلحاًة اقلََة ًـوذ اىل مصنًز

 ذازت اًرضًخِة .ماكهَاث اًخعرًة واـلاذًة ،وسوء ثيؼمي الٕ اًرضًيب،وهلط الٕ 

 

 :ذامتة

حايئ اس خجاتة ـلخعَحاث اًخمنَة اقلََة، وثفـَال ٌَموازذ ادلحادَة وُيا لتس من ٕاؿاذت اًيؼص ضف اًيؼام اًلاهوين ادل 

 اقلََة ًسس جعز اـلزياهَة وحتلِق اًخمنَة اـلس خسامة من ذالل ضٌلن الاس خلالل اـلايل.

واهعالكا ذما مت اًخعصق اًََ فالتس من اؿاذت اًيؼص ضف اًيعوض اًلاهوهَة ، فالتس من ٕاؿاذت الاؾخحاز ٌَموازذ 

ق ادلحاًة اقلََة من ذالل ذمع حعة اًحضلًة من اًرضادة واًصسوم اـلاًَ  ة اقلََة ؾن ظًص

ولتس من ٕاحصاء ثـسًالث ؿىل اًيؼام اًلاهوين ٌَجحاًة اقلََة اس خجاتة ٌَمخعَحاث ادلسًست  ٌَخمنَة اقلََة  

ورعل لن اًخمنَة  اقلََة ػَت مصثحعة  وًخىَِف مؽ اـلخلرياث اًيت صِسهتا ازلاؿاث إلكَميَة ومؽ ارلعوظَة ًلك مٌعلة،

 ابصلمع اـلصنزي  اـلعروظ.

الامص اطلي ذَق ضـف ضف اـلحاذزت اقلََة وزهوذ ضف اًخمنَة  اقلََة ًـسم معاتلة  اًربامج اًوظيَة )اًخرعَط 
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وايث  اًخمنَة اقلََة  ًلَاة اًخرعَط اقلًل ،وؿسم الاس خجاتة  رلعو   ظَاث ألكاًمي .اـلصنزي ( مؽ مذعَحاث وبًٔو

شا ما حيخاح اىل مصوهة  ابٕلضافة ٕاىل هون جتس َس  اًخمنَة اقلََة مصثحط بٔساسا ابـلوازذ اقلََة اطلاثَة ،ُو

اًيعوض اًلاهوهَة و حىَِفِا واوسجارما مؽ اًخحسايث اًصاُية ٌَخمنَة ضف خمخَف افلالث،ٕاىل خاهة هتَئة اًحُئة  من ذالل 

 يؼمي إلذازي و حتسًر بٔساًَة اًدس َري .ثـسًي اًيعوض ـلالمئة اًخ 

وان ثفـَي اـلوازذ ادلحادَة  ًسس جعز اـلزياهَة ًخعَة ٕاظالخ هؼام ادلحاًة اقلََة ًخسؾمي وثعـمي اـلوازذ اقلََة 

وذَق ًخحلِق اًخمنَة اـلس خسامة،ورعل مؽ مصاؿات بًَٓاث جضجَؽ اًخمنَة مبرخَف حواىهبا الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًثلافِة ،

اق اـلمول ًضٌلن اًزتامَ تسفـِا.  اًخواسن تـسم ٕاُز

وُيا لتس من ٕاؿاذت اًيؼص ضف اـليؼومة اًلاهوهَة ادلحادَة واًس َاسة اًدعرًـَة اًرضًخِة ولك من ذالل: ثخس َط 

 ورعل من ذالل: إلحصاءاث اًرضًخِة وختفِفِا ًدضجَؽ اـلَزتمني وجضجَؽ الاسدامثز

 ساطمة ضف ضف حتعَي ادلحاًة اقلََة ٕاىل خاهة إلذازت اًرضًخِة._ ٕاس ياذ ذوز ٌَحضلايث ٌَم 

 _ ٕاؿاذت اًيؼص ضف حتسًس وسة اًصسوم واًرضادة اـللسمة ٌَجٌلؿاث اقلََة .

 _ ثعوٍص هؼام معي إلذازت ادلحادَة ؿىل اـلس خوى اًخعري واـلاذي ًضٌلن اًضفافِة.

اقلََة ًخحلِق بُٔساف اًخمنَة اقلََة وثـسًي كاهون اًرضادة _زفؽ اًًسة من اًرضادة واًصسوم اـلوهجة ًإلٍصاذاث 

ؽ اقلََة اـليخجة.  وكاهون اـلاًَة،وجضجَؽ اٌَجوء اًلصوط ٍمتوًي اـلضاًز

_ثـسًي اًيعوض اًلاهوهَة ًرتك جمال ٌَحضلايث ًخوس َؽ معاذز متوًَِا اطلاثَة ومٌحِا  الاس خلالًَة ضف اس خلالًِا وفلا 

وايهتا ،وحصك ٌََِئة اًوظَة اًصكاتة اًحـسًة فلط.لحذَاخاهتا ومذعَحا  هتا ودعوظَاهتا وبًٔو

وثضلك ؿام جية ٕاؿاذت اًيؼص ضف اًدعرًؽ ادلزائصي ًخسؾمي اـلوازذ اقلََة دلـَِا ثدٌاسة مؽ الادذعاظاث 

ؽ اًخمنَة اقلََة،ور عل تخحسني ٔبذاء اًيؼام اـلس يست ًِا وـلواهحة اًخحسايث اًصاُية،واـلساطمة ضف اًخرعَط اقلًل ـلضاًز

 ادلحايئ  ؿىل اـلوازذ اقلََة ٕلص حاغ اذلاخاث اًـامة ومبساطمة اًس َاسة ادلحادَة ضف ذفؽ جعةل اًخمنَة الاكذعاذًة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 386 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

 كامئة اـلصاحؽ :                   

 ،6111ذاليص زضا،اًيؼام ادلحايئ ادلزائصي اذلسًر،حداًة ألصزاض وألموال،ذاز ُومَ،ادلزائص. 

  ،0532َلوذ ؿاظف اًحيا ،جعرًؽ اًرضادة، مىذحة اًلاُصت اذلسًثة. 

   ذحو وصل كاتََة،حمارضاث حول ادلحاًة اقلََة، هسوت حول إلظالحاث اـلاًَة وادلحاًة اقلََة،مًضوزاث جمَس

 .6111ألمة،

 .ة ،ذاز اًلعحة ًٌَعر،ادلزائص  .6115اًعرًف زحٌلين بٔموال اًحضلايث ادلزائًص

  وكؽ إلًىرتوين ًوسازت اصلاذََة، ٕاظالحاث ازلاؿاث اقلََة.اـل 

 ،مساذةل ضف اـلَخلى اًوظين حول  َلس ؿًل،مسى فاؿََة ذوز اًحضلًة واس خجاتخَ ـلخعَحاث اًخمنَة إلكذعاذًة

ي  05و 04ذوز اًحضلًة ضف اًخمنَة اقلََة ًوسم   اـليؼم من كدي اـلصنز ادلامـي ابًيـامة. 6106بٔجًص

 ست اًصمسَة  اًـسذ66/13/6100،مؤزد ضف 01-00ن كاهو  .53،اـلخـَق ابًحضلًة،ادلًص

  ،ة،مرص  .0543مععفى ادليسي، إلذازت اقلََة وٕاسرتاثَجَهتا،مًضبٔت اـلـازف إلسىٌسًز

 ،مَخلى حول  ذضلون ؿُضة،بٔساًَة ثفـَي اذلنك اًصاصس ضف إلذازت اقلََة ضف ادلزائص واكـا وحتسايث

 وزكةل،ادلزائص.6101ذٌسمرب 06،05اًصاصس ضف ٕاذازت ازلاؿاث اقلََة وإلكَميَة، ًوم ٕاصاكًَة اذلنك 

 ،مَخلى حول ٕاصاكًَة اذلنك  جن ؾحس اًفذاخ رحٌلن، ايمة ٕاجصاُمي، متوًي اًحضلايث ضف اًدعرًؽ ادلزائصي

 وزكةل،ادلزائص.6101ذٌسمرب 06،05اًصاصس ضف ٕاذازت ازلاؿاث اقلََة وإلكَميَة، ًوم 

 ومعصان ؿاذل ،مدسٔب اس خلالًَة  ازلاؿاث اقلََة )مـاًري....وضواتط....( ،جمةل اًفىص اًربـلاين، وعرًة ت

 .6101،هوزفرب 62فلَس ألمة ،ادلزائص ،اًـسذ 

  َلس ؿًل، مسى فاؿََة ذوز اًحضلًة ضف ػي اًخيؼمي إلذازي ادلزائصي، مشهصت ماحس خري،لكَة اذللوق

 .6100َمسان،،خامـة  اتوجىص تَلاًس ث 

 ، 6101ادلزائص ،تومعصان ؿاذل، اًحضلًة ضف اًدعرًؽ ادلزائصي،ذاز اًِسى. 

 ، َة اًـامة وفلا ٌَخعوزاث اًصاُية،ذاز ُوم  .6101بمٔعص حيَاوي ، اًيؼًص
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 تَان اًس َاسة اًـامة كًَٓة ٌَصكاتة اًربـلاهَة ضف اصلساثري اـللازتَة

  متوصًتألس خار/قزايل تَـَس ، اـلصنز ادلامـي تـني

 ملسمة

ٕان ذزاسة اًلاهون اـللازن كس بٔػِصث ًيا ظوزًا خمخَفة ٌَصكاتة ؿىل بٔؾٌلل إلذازت، ختخَف ابدذالف اًَِئة اًيت  

 .متازسِا، وابدذالف ظحَـة ُشٍ اًصكاتة ومساُا

ة ثحارشُا إلذازت تيفسِا ؿىل بٔؾٌلًِا، بٔو كس حىون زكاتة كضادَة ثحارشُا  اقلامك وختخَف ابدذالف فاًصكاتة كس حىون ٕاذاًز

ق  اًخيؼاميث اًلضادَة ذاذي لك ذوةل، واًوػَفة اًصكاتَة ُيا يه زكاتة س َاس َة   ويه اًيت ميازسِا افلمتؽ ؾن ظًص

ق اًخيؼاميث اًضـحَة سواء اكهت ذمثةل ؿىل مس خوى ألمة بٔو ؿىل مس خوى اًفئاث إلكَميَة  .اًَِئاث اًيَاتَة ٔبو ؾن ظًص

فِا تبهٔنا زكاتة اًربـلان ٌَسَعة اًخيفِشًة من انحِة بٔذاهئا واًصكاتة اًس َاس َة  يه ما ًـصف ابًصكاتة اًربـلاهَة، حِر ميىن ثـًص

 .   ًالدذعاظاث اكلوةل ًِا ضف اصلس خوز

نٌل ؾصفت    اًصكاتة اًربـلاهَة تبهٔنا ثغل اًصكاتة اًيت متازسِا افلاًس اًيَاتَة ؿىل ٔبؾٌلل اًسَعة اًخيفِشًة ضف ػي  

 .  يؼام اًربـلايناً 

ذما س حق ، ًخضح بٔن اًصكاتة اًربـلاهَة يه ذزاسة بٔؾٌلل اذلىومة ، وثبًَٔسُا ٕان بٔظاتت وحساهبا ٕان بٔدعبٔث ،  

حِر ًـس اًربـلان سَعة زكاتَة س َاس َة ؿىل بٔؾٌلل اذلىومة وثرصفاهتا ؛ حىت ًخبٔنس من بٔن مجَؽ ما ثلوم تَ من بٔؾٌلل 

خفق مؽ ا ـلحاذئ اصلس خوزًة وحتلِق اـلعَحة اًـامة .وؾصفِا اًحـغ  تبهٔنا ذزاسة بٔؾٌلل اذلىومة مؽ ًمت ضف حسوذ اًلاهون  ًو

حق اًربـلان ضف بٔن ًعسز بٔحاكمًا كمية ؾن ُشٍ ألؾٌلل كس ثلوذ ٕاىل اس خلاةل اذلىومة ٕارا حسحت اًثلة، ٔبو يه ثليص 

ش اًسَمي ٌَلواؿس اًـامة ضف اصلوةل، وحتسًس اذللادق من خاهة اًسَعة اًدعرًـَة ٔلؾٌلل اذلىومة ٌَىضف ؾن ؿسم اًخيفِ

اـلسؤول ؾن رعل ومساءًخَ.وذمازسة اًصكاتة ؿىل ٔبؾٌلل اًسَعة اًخيفِشًة ُو ادذعاض بٔظَي نفَخَ اصلساثري فلاًسِا، 

ا، وزمست هل اًعصق اًيت جسري ؿَهيا ُشٍ اـلٌلزسة مبا ًضمن اس متصاز ُميية افلَس ؿىل مصاكدة ٔبؾٌلل اذلىومة وثرصفاهت

وطلعل فٕان اًصكاتة اًربـلاهَة يه وػَفة س َاس َة ابصلزخة ألوىل ثخعي مبصاحـة بٔؾٌلل اذلىومة، وٕاسساء اًيعح ًِا، 

وٕاتالقِا جلك زقحة ثخعي مبعاحل ٍلوغ اًياددني اطلٍن متثَِم اًسَعة اًدعرًـَة.وٕارا نيا هلول تبٔن اًسَعة اًخيفِشًة ختضؽ 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 388 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

ؿََيا اًخوضَح تبٔن رعل ارلضوغ تسزخاث، فاًربـلان ضف مجَؽ بٔحناء اًـاؾل ًلوم ابًصكاتة ؿىل  ٌَصكاتة اًربـلاهَة، فٕاهَ ل ًفوث

اًسَعة اًخيفِشًة، وًىن خيخَف ٔبذاء اًربـلان ًِشٍ اًوػَفة من ذوةل ٔلدصى، ورعل وفلا  ٌَسَعاث اًيت ٍمتخؽ هبا اًربـلان 

خضح رعل ابًيؼص ٕاىل بٔن تـغ اصلول ٌس خعَؽ اًربـلان فهيا ٕاحداز اذلىومة ؿىل  ضف مواهجة اًسَعة اًخيفِشًة، ًو

ق اًخعوًت ؿىل اًثلة ضف اذلىومة  .الاس خلاةل ؾن ظًص

وفامي خيط بٔطمَة اًصكاتة اًربـلاهَة وبٔساسِا، فٕان اذلىومة يه ظاهـة اًس َاسة اًـامة واـليوظ هبا ثيفِشُا، فٕان  

تخواسن، مـياٍ بٔن اًسَعة ثوكف اًسَعة، وحتس من  رعل ًـس مسوكًا ٔلن ٌضازوِا اًربـلان ثبٔذًة ثغل الادذعاظاث

ظموهحا، ومن ُيا ؾل ٍىن من سخِي ًالحرتاس من رعل ٕال ابلؿرتاف ًلك سَعة توسادي متىهنا من مٌؽ ألدصى من بٔن 

متىن ثؼي، وؿىل ُشا ألساش اكهت اًصكاتة من بٔضم وػادف اًربـلان، ٌس خوزق هبا اتزت ؾن هَفِة بٔذاء اذلىومة ـلِارما، وٍ 

من ذالًِا من مٌـِا ٕارا ػَت، حِر ٍصحؽ ُشا اًثلي اًىدري ٌَوػَفة اًصكاتَة ٌَربـلان ضف هؼص افلمتؽ وبٔؾضاء اًربـلان ٕاىل 

 .ؿسٍذ من ألموز اًيت بٔمَهتا اًخعوزاث اًس َاس َة مهنا

وةل توضؽ اٌَواحئ ن اذلىومة يه اًيت ثعيؽ اًس َاساث اًـامة ، ويه اًيت متغل اًلسزت ؿىل اًخيفِش، ويه اكلإ  

اًخيفِشًة ًٔلهؼمة، وابًخايل ًخجَ اُامتم اًربـلاانث ضف ػي ُشٍ ألوضاغ ٕاىل حماوةل اسدامثز ما ُو ذمىن من وسادي 

 .وبًَٓاث وثفـََِا ٌَمساطمة ضف ظيؽ اًلصاز، وبٔطمِا اًصكاتة

ات اًس َاس َة وظيؽ اًس َاساث ن اًخواسانث اًس َاس َة واذلزتَة ضف اًربـلان كس حتس من كسزثَ ؿىل ثوحَِ اذلَإ   

ة حزتَة هحريت مؤًست ٌَحىومة، وابًخايل ثعحح اًصكاتة بٔضم اًوسادي اـلخحلِة بٔمام اـلـازضة  اًـامة، لس امي ضف ػي وحوذ بٔنرًث

 .ٌَخبٔزري ضف اًسَعة اًخيفِشًة

ثلسٍصاً وٕاجعااًب من هؼصهتا  ن اًثلافة اًس َاس َة اًسادست ضف افلمتؽ كس ثيؼص ٕاىل اصلوز اًصكايب ٌَربـلان ثضلك بٔنرثإ  

يعحق رعل توضوخ ؿىل هؼصت اًصبٔي اًـام ٕاىل ٔبؾضاء اـلـازضة اًربـلاهَة بٔو اـلس خلَني  .   صلوزٍ اًدعرًـي، ًو

من ذالل اًيؼص ضف خمخَف اًيعوض اصلس خوزًة اـليؼمة ٌَصكاتة، ًخضح بٔن ًِا ُسفًا ؿامًا حصسم ٕاًََ مجَؽ وسادي اًصكاتة، 

مهنا ُسفًا ذاظًا هبا ل ًخحلق تلري ٕاثحاؾِا.اًلصط اًـام ٌَصكاتة ٍمتثي ضف الاس خُثاق من اثفاق ٔبذاء  نٌل بٔن ًلك وس َةل

اذلىومة ـلِارما مؽ اـلعَحة اًـامة، وحتلِق رعل ًخعَة ثوافص بٔمٍصن، بٔوهلٌل بٔن ٍىون صلى اًيادة اـلـَوماث واًواثدق 

اظة ؿٌَلً مبجصايث ألموز فهيا، مؽ الٔذش ابًـؿل بٔن جحة ُشٍ اًالسمة ؾن خمخَف بٔهجزت اصلوةل، ثضلك ميىٌَ من إلح

اـلـَوماث ؾيَ ل ًؤثص ؿىل رضوزت كِامَ تسوزٍ اًصكايب، وٕامنا كس ًوكـَ حتت ثبٔزري حٌلؿاث حمخىصت ًخغل اـلـَوماث 
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و رضوزت بٔن ًخعف اًيادة ابًى فاًة اًفٌَة اًيت متىٌَ من وابًخايل ثؤثص ؿىل ٔبذادَ اًدعرًـي واًصكايب ٌَربـلان، ٔبما الٓدص ُو

  مصاكدة ألذاء اذلىوسم ؿىل بٔسس ومـاًري اثتخة وبٔطمَة حتلِق ُسف اًصكاتة

  كاًحُهتا اؾمتسث ٍىون من ذالل ثحعري اذلىومة ابًـَة اًاكمن ضف ٕاحسى ٕاذازاهتا،فاصلول اـللازتَة ضف

ثرتثة ؿَََ بٔاثز س َاس َة ومهنا من ثرتثة ؿَهيا بٔاثز ؿىل وسادي زكاتة ٌس خـمَِا اًربـلان،ٕال بٔن ُشٍ  اًوسادي مهنا ما ل 

س َاس َة هحَان اًس َاسة اًـامة،فلك من ادلزائص اؾمتسث ؿىل وس َةل تَان اًس َاسة اًـامة،زفا يه ألظص اًلاهوهَة ًِشٍ 

ي إبماكن اصلول اـللازتَة ثوحِس بًَٓاث زكاتة اًربـلان ؿىل اذلىومة؟ وقلاوةل إلخاتة ؿىل ُشٍ  إلصاكًَة اؾمتسان الًَٓة ُو

ؿىل حموزٍن ألول ،ٍمتثي ضف ألظص اًلاهوهَة لًَة اًصكاتة اـلمتثةل ضف تَان اًس َاسة اًـامة واًثاين ٍمتثي ضف اماكهَة اصلول 

 .اـللازتَة ثوحِس اًَاث اًصكاتة اًربـلاهَة

 . ومسى فاؿََهتا ابدلزائصاـلححر ألول: ألظص اًلاهوهَة لًَٓة اًصكاتة اـلمتثةل ضف تَان اًس َاسة اًـامة 

ثلسم اذلىومة س يواي تَان ؾن س َاس هتا اًـامة بٔمام افلَس اًضـيب اًوظين   ًخضمن ؾصضا ؾن مسى ثيفِشُا كلعط 

معَِا واطلي حؼَت ابـلوافلة ؿَََ من ظصف اًربـلان، ُشا اًحَان اطلي ٍزوذ بٔؾضاء افلَس اًضـيب اًوظين ابـلـَوماث 

 .ىومة وإلذازت اًخاتـة ًِاحول واكؽ ٔبذاء معي اذل

ورعل ًعحَـة اًيؼام اًس َايس ادلزائصي بٔهشاك اًلامئ ؿىل  0532و  0525ُشٍ الًَٓة اًصكاتَة اًيت ؾل ًخضمهنا ذس خوزي 

ا ضف ًس زدُس اصلوةل ًَمت اًيط ؿَهيا ضف ظَة اصلس خوز ؤلول مصت ضف ذس خوز  كاًحا ما  0545وحست اًسَعة وحصنزُي

اًس يوي ٌَس َاسة اًـامة اـللسم من اذلىومة ذاذي افلَس اًضـيب اًوظين الاهامتء اذلزيب ٌَيادة     ًعحؽ مٌاكضة اًحَان

ذما ًلَي من فـاًَة وموضوؾَة اـلياكضة، مؽ ٕاماكهَة بٔن ًًذج ؾن ُشٍ اـلياكضة ٕاظساز لحئة نٌل ميىن ٌَمجَس ٕاًساغ 

ألذريان ذمىن بٔن ًرتثة ؾهنٌل ظصخ اـلسؤوًَة اًس َاس َة  مَمتس زكاتة وؿسم اًخعوًت ؿىل لحئة اًثلة، ُشان إلحصاءان

ٌَحىومة ثعرظ موافلة ألكَحَة اًربـلاهَة. نٌل ميىن ٌَحىومة ثلسمي تَان س َاس هتا اًـامة بٔمام جمَس ألمة زمغ بٔن اصلس خوز 

اًس َاسة اًـامة فٕان اذلىومة ؾل ًَزرما تشعل، وكس بٔزخت اًواكؽ اًـمًل بٔهَ ضف حاةل موافلة افلَس اًضـيب اًوظين ؿىل تَان 

ثلوم تـصضَ ؿىل جمَس ألمة، وًـخرب من اًعالحِاث اـلميوحة ٌَسَعة اًخيفِشًة، وؿَََ ل ميىن ثعوز ؾصط تَان 

 .  اًس َاسة اًـامة ٌَحىومة بٔمام جمَس ألمة ٕال ضف حاةل موافلة افلَس اًضـيب اًوظين ؿَََ
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 "ِااـلعَة ألول : اًالحئة " رشوظِا و بُٔساف 

   .ًـس حق ٕاظساز لحئة ؾلة مٌاكضة تَان اًس َاسة اًـامة ٌَحىومة حلا ًيواة افلَس اًضـيب اًوظين 

و هفس  61و  ٌضرتظ ًلدول اًالحئة ثوكِـِا من ظصف ؾعرٍن)  ( اندحا وبٔن ًوذغ الاكرتاخ صلى مىذة افلَس، ُو

( ساؿة  36ثلسميِا ذالل الزيدني واًس حـني ) اًعرظ اًوازذ ضف اصلس خوز فامي خيط اكرتاحاث اًلواهني، مؽ وحوة 

اـلواًَة لدذخام اـلياكضة ارلاظة تخِان اًس َاسة اًـامة، ابٕلضافة ٕاىل بٔهَ ل جيوس ٌَيادة ثوكِؽ بٔنرث من لحئة، حِر 

ظَحت  ثـصط اٌَواحئ ٌَخعوًت ضف حاةل ثـسذُا، حسة اتزخ ٕاًساؾِا ؿىل بٔهَ ل ًخسذي بٔزياء اـلياكضة ٕال اذلىومة ٕان

رعل، ومٌسوة بٔحصاة اكرتاخ اًالحئة، واندة ٍصقة ضف اًخسذي ضس اكرتاخ، واندة ٍصقة ضف اًخسذي ًخبًَٔس اكرتاخ 

 .   اًالحئة

وٕارا اكن ألمص ًحسوا خََا ٌَوضوخ ابًًس حة ٌَمخسذَني ألول واًثاين، فٕان ألمص ابًًس حة ٌَمخسذَني اًثاًر واًصاتؽ ًحسوا 

ون اًعروظ اًيت ؿىل بٔساسِا ًمت ادذَاز اًيادة اـلؤًس واـلـازط وما يه اًس حي اًىفِةل اًيت ؿىل كامضا ٕار ؾل ًحني اًلاه

 .   بٔساسِا ًمت مـصفة موكف اًيادة اـلؤًس من اـلـازط

و ابًصحوغ ـلواذ اصلس خوز واًلاهون اًـضوي واًلصط من ٕاظساز اًالحئة، وًىن ابًصحوغ ٕاىل موضوغ اًالحئة فٕاما بٔن  

ٌَحىومة بٔو مٌخلسا ًِا. ومن ذالل اًيعوض اًلاهوهَة اًساتلة اطلهص ًخخني ًيا بٔن اًالحئة ل حصثة بٔي حزاء،  ٍىون مؤًسا

و بٔذتَا مبصاؿات مضمون هلاص افلَس، زفىت اكهت اًالحئة ثخضمن ثبًَٔس ٌَحىومة  وًىن معََا فٕان اذلىومة حىون مَزمة ًو

ذما ًوفص ًِا اًصاحة والاظمئيان ًخيفِش خمعط معَِا، ومىت ثضميت فِيي ثـخرب مبثاتة جتسًس ٌَثلة ضف هفس اذلىومة، 

اهخلاذاث فٕاهَ كس ًسفؽ اذلىومة ٕاىل ظَة اًخعوًت ابًثلة وؿَََ فاًالحئة ثـس وس َةل من اًوسادي اًيت ثؤذي ٕاىل ًفت 

 .وافق ؿَََ اهدداٍ اذلىومة ٕاىل بٔماهن اًخلعري، والاًزتاماث اًيت كسمهتا مبياس حة ثلسمي خمعط معَِا، اطلي

 " مَمتس اًصكاتة "رشوظَ و بُٔسافَ:اـلعَة اًثاين  

ًـخرب ٕاًساغ مَمتس اًصكاتة من ظصف هواة افلَس اًضـيب اًوظين بٔدعص وسادي اًصكاتة اًربـلاهَة، ًمت اٌَجوء ٕاًََ ضف  

ذلىومة مبوحدَ ؿىل ثلسمي حاةل ؿسم اًزتام اذلىومة مبا ثـِسث تَ مبياس حة ؾصضِا كلعط معَِا ٔبمام افلَس، حِر جترب ا

اس خلاٍهتا، وُو ٕاحصاء ل ميىن اٌَجوء ٕاًََ ٕال مصت واحست ضف اًس ية ورعل مبياس حة ثلسمي اذلىومة ًحَاهنا اًس يوي ٔبمام 

شا ذالفا صلس خوز  شا ما ًؤذي ٕاىل الاس خلصاز اذلىوسم ـلست س ية ؿىل ألكي ُو اطلي  0525افلَس اًضـيب اًوظين، ُو
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 .حصك افلال مفذوحا

  :.رشوظ ٕاًساغ مَمتس اًصكاتة - بٔ 

هؼصا رلعوزثَ فلس كِسٍ اـلعرغ مبجموؿة من اًعروظ، حِر ل ميىن ٕاًساغ مَمتس اًصكاتة ٕال مبياس حة ثلسمي تَان 

اًس َاسة اًـامة اطلي ًددؽ تيلاص، ابٕلضافة ٕاىل اًيواة ؿىل ألكي، ومىت ثوافص اًيعاة فٕاهَ رضوزت ثلسميَ من ظصف 

َ صلى مىذة افلَس اًضـيب اًوظين من ظصف مٌسوة بحٔصاتَ ًَمت ثحََلَ ٌَحىومة، ؿىل بٔهَ ل جيوس ًمت ٕاًساؿ س حؽ

  . ٌَيادة اًواحس ثوكِؽ بٔنرث من مَمتس زكاتة واحس

حِر ًمت ٕاًساغ هط مَمتس اًصكاتة من ظصف مٌسوة اـلحاذٍزن تَ، صلى مىذة افلَس اًضـيب اًوظين، ًَمت وعرٍ ضف 

ست اًصمسَة ـل  ثـََلَ ابفلَس وثوسًـَ ؿىل اكفة اًيواة   وكس حىون اًلاًة  ياكضاث افلَس اًضـيب اًوظين مؽ رضوزتادلًص

ا ضف ثيفِش خمععِا اطلي ؾن حفوى ومضمون الٕ  من اًًعر ٕاظالغ اًصبٔي اًـام هخلاذاث اـلوهجة ٌَحىومة هدِجة  ًخلعرُي

كدي اًخعوًت حبَر ل حيق اًخسذي ٕاىل ٌَحىومة ضف حاةل ظَهبا  ثـِسث تَ ٔبمام اًربـلان ًمت اٌَجوء ٕاىل اـلياكضة اقلسوذت

ا لًزتاماهتا ذالل س ية، من  رعل ورعل تلَة اصلفاغ ؾن خمعط معَِا ومواكفِا وحماوةل مهنا ًخرٍبص بٔس حاة ؿسم ٕاجناُس

بٔس حاة اٌَجوء بٔخي ٕاكٌاغ اًيواة تـسم اًخعوًت ؿىل اـلَمتس، تـسُا ًخسذي مٌسوة بحٔصاة مَمتس اًصكاتة اطلي ًلسم 

ٕاىل اـلَمتس مـمتسا تشعل ؿىل اكلعط اطلي بًٔزتمت تَ اذلىومة وؾل ثوف تَ ذما ٌضلك ثبٔدص وؿادق ضف ثيفِش جصانمج زدُس 

ازلِوزًة، لك رعل من بٔخي ٕاكٌاغ اًيواة ابًخعوًت ؿىل اـلَمتس وابًخايل ٕاسلاظ اذلىومة، مث تـس رعل ًلوم ابًخسذي 

س اًصكاتة، ُشا اًيادة س َىون مساهسا ٌَحىومة ٔلهَ س َسافؽ ؾهنا وًًذلس سمالدَ اندة ٍصقة ضف اًخسذي ضس مَمت

اـلحاذٍزن ابًالحئة، ول حيق ٌَحىومة، ول ٌَيواة اـلحاذٍزن ابكرتاخ اـلَمتس، ول ٔلي اندة بٓدص اًصذ ؿىل اًيادة ٔلن 

َمتس، وُيا اًيادة ٍىون مـازط ًس َاسة اـلياكضة حمسوذت، ضف ألذري ًلوم ابًخسذي اندة ٍصقة ضف ثبًَٔس اكرتاخ اـل 

 .  اذلىومة، حماول ٕاكٌاغ اًيواة ابًخعوًت ؿىل اـلَمتس

 .ٕال بٔن إلصاكل ًثاز حول اـلـاًري اـلـمتست واًيت ؿىل بٔساسِا ًمت ادذَاز اًيادة اـلؤًس واـلـازط 

 مست اكفِة متىن ٌَيواة اـلوكـني ؿىل ( بأيم من ٕاًساؿَ  ، ويه 15ل ًمت اًخعوًت ؿىل اـلَمتس ٕال تـس مصوز زالزة) 

اـلَمتس واطلٍن ٍصقحون ضف اًخعوًت ًعاذلَ من اًخفىري مََا ضف اًـواكة اًيت ذمىن بٔن ثيجص ؾن ٕاسلاظ اذلىومة، نٌل 

جسمح ٌَيواة اـلساهسٍن ٌَحىومة من ٕاحصاء اثعالهتم ٕلكٌاغ ملرتيح اـلَمتس ابًرتاحؽ ؾن موكفِم وٕاكٌاغ خمخَف اًيواة 

سم اًخعوًت ؿىل اـلَمتس، ومبجصذ اىهتاء اـلست اًلاهوهَة اقلسذت ًمت اًخعوًت ؿىل اـلَمتس ضف خَسة ؿامة.ظحلا ٌضلس خوز    تـ
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فٕان اـلوافلة ؿىل مَمتس اًصكاتة جس خوحة بٔكَحَة زَيث هواة افلَس اًضـيب اًوظين، ُشا اًيعاة ًعـة حتلِلَ ضف ػي 

مي اًس َايس واًربـلاين واهخلاذ كصازاث وهوااي وثوهجاث اذلىومة  ، ابٕلضافة ٕاىل ؿسم وحوذ مـازضة كاذزت ؿىل حصكِة اًـ

اًدضىِالث اًس َاس َة اـلخـسذت ضف افلَس، ؾىس ألهؼمة اًس َاس َة اًلامئة ؿىل هؼام اذلزتني بٍٔن ٌسِي حتلِلَ ٌَموافلة 

اذلىومة ٕار ٍىفي اذلىومة ضٌلن ثعوًت  ؿىل مَمتس اًصكاتة اًلصط مٌَ ٕان ٕاكصاز هعاة اًثَثني اقلافؼة ؿىل اس خلصاز

ا ضف بٔذاء رمارما وٕاتعال مفـول اـلَمتس، ٔبما ٕارا حتلق هعاة اًثَثني فٕان اًوسٍص ألول   اًثَر سادس ضس اـلَمتس لس متصاُز

 .   ًلسم اس خلاةل حىومذَ ٕاىل زدُس ازلِوزًة

ص وسادي اًصكاتة اًيت ميخَىِا افلَس اًضـيب اًوظين الآثز اـلرتثحة ؿىل مَمتس اًصكاتة: ًـخرب مَمتس اًصكاتة من بٔدع-ة

ـلصاكدة مسى اًزتام اذلىومة تدٌفِش خمعط معَِا، ومىت ثوفصث رشوظَ فٕاهَ ًؤذي ٕاىل ٕاسلاظ اذلىومة. وما ميىن 

 مالحؼخَ من ذالل اًصحوغ ٌَعروظ اًيت بًٔزرما اًلاهون ًلدول اـلَمتس بٔن سَعة افلَس اًضـيب اًوظين ضف اٌَجوء ٕاىل

ُشا اًيوغ من بٔهواغ اًصكاتة حمعوزت وملِست، ٔلن جناخ اـلَمتس مصثحط تيوؾَة وحصهَحة افلَس اًضـيب اًوظين من ذالل 

ألكَحَة اًسادست فَِ، فٕارا اكهت اذلىومة حتوس ؿىل ألكَحَة اًربـلاهَة ذاذي افلَس فٕان فصض جناخ اـلَمتس، وثلَري 

ق خمعط معَِا، فٕان اذلىومة ًـس بٔمصا ظـحا ومبا بٔن اذلىو  مة ما يه ٕال هجاس ثيفِش ًربانمج زدُس ازلِوزًة ؾن ظًص

افلَس اًضـيب اًوظين ًحلى مذحفغ من اس خزسام مَمتس اًصكاتة وٕااثزت اـلسؤوًَة اًس َاس َة ٌَحىومة وٕاسلاظِا، وٍمتخؽ 

لة كريزدُس ازلِوزًة حبق زفغ الٕ   مدارشت زفغ جصانمج زدُس س خلاةل ٔلن اًخعوًت ؿىل مَمتس اًصكاتة ًـين تعًص

ازلِوزًة، ُشا ألذري اطلي كس ٌس خزسم حلَ ضف حي افلَس اًضـيب اًوظين هصذ فـي ؿىل ٕاسلاظ اذلىومة تلعس 

 .اصلفاغ ؾن جصانجمَ

 ومٌَ زفَمتس اًصكاتة من بضٔم الًَٓاث اًصكاتَة اًيت ثؤذي ٕاىل سلوظ اذلىومة، ٕال بٔن زتعَ تخِان اًساسة اًـامة، ذما ًـين

ثلسميَ مصت واحست ضف اًس ية، وخمافة اًيواة من بٔن ًؤذي اس خـٌلهلم ًِشا اذلق ضف حي افلَس اًضـيب اًوظين، جيـي 

 .ثيفِشٍ ٔبمص ظـة ٕان ؾل هلي مس خحَي

  اـلعَة اًثاًر : ظَة اًخعوًت ابًثلة

اطلي ًلرتخ جضىِي اذلىومة  ابؾخحاز حسة اًثلة من اًوسٍص ألول ًؤذي ٕاىل اس خلاةل اذلىومة مجَـِا ؿىل بٔساش بٔهَ ُو

و  وحيسذ خمعط معَِا، فٕان ُشا ألحصاء ًـس بٔدعص سالخ ًضـَ اًيؼام اًربـلاين تني ًسي اًربـلان ضف مواهجة اذلىومة، ُو

ألمص اطلي ًربز ثلٍصص حق اًسَعة اًخيفِشًة ضف حي اًربـلان   وٕان اكن اـلعرغ ادلزائصي كس مٌح ٌَيواة حق ٕاًساغ 
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اذلىومة من بٔخي ٕاسلاظِا فٕاهَ ابـلواسات مؽ رعل مٌح اذلىومة اذلق ضف اٌَجوء ٕاىل افلَس اًضـيب  مَمتس زكاتة ضس

ق ٕاًساغ ظَة اًخعوًت ابًثلة بٔمام افلَس ٌَخعوًت  ا ضف ٔبذاء رمارما ؾن ظًص ا واس متصاُز اًوظين من بٔخي حٌلًة مصنُز

مت اٌَجوء ٕاىل ظَة اًخعوًت ابًثلة ضف زالج حالث  :.ؿَََ. ًو

ذلاةل ألوىل: ٕارا اكهت ُياك مـازضة من ظصف اًيواة ؿىل اًس َاسة اـلخحـة من ظصف اذلىومة، فٕان ظوث افلَس ا 

اًضـيب اًوظين ًعاحل ظَة اًثلة اـللسم من اذلىومة، فٕان رعل ًـس هرصا ٌَحىومة ضف مواهجة اـلـازضة، وجتسًسا ًثلة 

ىل ظَة اًثلة فٕان رعل ًـس اهخعازا ٌَمـازضة، وما بٔمام اذلىومة اًربـلان ضف خمعط معَِا، بٔما ضف حاةل ؿسم اًخعوًت ؿ

ة ضف كدوًِا بٔو زفضِا  .ٕاىل ثلسمي اس خلاٍهتا ٕاىل زدُس ازلِوزًة اطلي ميخغل اًسَعة اًخلسًٍص

شا ضف اصلول اًيت ثبٔذش تثٌادَة اًسَعة - اذلاةل اًثاهَة: حاةل وضوة ذالف تني زدُس ازلِوزًة واًوسٍص ألول، ُو

 .فِشًة، فٕان مت اًخعوًت ًعاحل اًعَة فٕان رعل ًـس اهخعازا ٌَوسٍص ألول ضف مواهجة زدُس ازلِوزًةاًخي 

اذلاةل اًثاًثة: مبياس حة ثلسمي اذلىومة ًحَاهنا اًس يوي ٔبمام افلَس اًضـيب اًوظين   ٕان اذلاةل اًثاًثة يه اذلاةل اًوحِست -

 اًخعوًت ابًثلة مثهل مثي مَمتس اًصكاتة ل ًمت اٌَجوء ٕاًََ ٕال مصت اًيت ثضمهنا اصلس خوز ادلزائصي اذلايل، حِر ًـخرب

واحست ضف اًس ية ورعل مبياس حة ثلسمي اذلىومة ًحَاهنا اًس يوي    ًمت ٕاذزاح ظَة اًخعوًت ابًثلة ضف خسول ٔبؾٌلل 

و افلَس اًضـيب اًوظين وحواب وتلوت اًلاهون تياء ؿىل ظَة اًوسٍص الاول ذون اذلاخة ـلوافلة  افلَس ؿىل رعل ُو

ة زمغ بٔن اًخـسًي اصلس خوزي ًس ية  بٔكص بٔن اًوسٍص الٔول ؾحازت ؾن مٌفش فلط  6114تشعل ٍمتخؽ ابًسَعة اًخلسًٍص

ًربانمج زدُس ازلِوزًة   وابًخايل فٕان اًربانمج اـلصاذ ثعحَلَ ُو جصانمج زدُس ازلِوزًة وابًخايل فعصخ اًثلة   ابذلىومة 

 . صانمج زدُس ازلِوزًة اطلي بٔهخرة ؿَََ من ظصف اًضـةًـين ظصخ اًثلة ضف ج

 تَان اًس َاسة اًـامة ضف اصلس خوز اـللصيب : اـلححر اًثاين

ق حسة اًثلة من اذلىومة،بٔو مَمتس اًصكاتة ٔبو  ٍمتثي اًـمي ألسايس فلَيس اًربـلان  ضف زكاتة معي اذلىومة ؾن ظًص

ق ثلسمي زدُس اذلىومة ظَة ـلواظةل اذل شا ما س يدٌاوهل ؾن ظًص ىومة ضف حتمي مسؤوًَهتا بٔو ثوحَِ مَمتس ثيخَِ ُو

 .ثحاؿا
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 .اـلعَة ألول : زكاتة جمَس اًيواة ٌَحىومة

 .  ٍمتثي معي جمَس اًيواة ضف زكاتة اذلىومة ضف ٍلوؿة من الًَٓاث واًيت حمتثي ضف حسة اًثلة اوجتسًسُا ومَمتس اًصكاتة

  :حسة اًثلة-1

اصلس خوز اـللصيب ميىن فلَس اًيواة حسة اًثلة من اذلىومة بٔو بٔن ٍصفغ هط اـللرتخ من كدي من  015ظحلا ٌَفعي 

ق اًخعوًت ابٔلكَحَة ضف مسبةٔل اًثلة ؿىل بٔهَ ل ميىن اًخعوًت ؿىل حسة اًثلة من اذلىومة ٕال  زدُس اذلىومة ؾن ظًص

 .  الاس خلاةل  ازلاؾَة ًِا تـس زالزة بأيم من ؾصط اـلسبةٔل،حبَر ًرتثة ؿىل حسة اًثلة من اذلىومة

بٔما ؿىل مس خوى اـلٌلزسة فؿل هـرث ؿىل موكف اختشثَ اذلىومة ثضبٔن ُشٍ الًَٓة اًصكاتَة،فٕارا بٔزاذث اذلىومة بٔن ثلسم 

ثرصحيا ؿىل اًربـلان فٕاهنا ثلسمَ ضف ٕاظاز اًخرصحياث اًيت ثـلهبا بٔو  ل ثـلهبا مٌاكضة واًيت ًددـِا ثعوًت هَفٌل اكن هوؾِا، 

ق ؾصط هط ن ٌل ميىن ًصدُس اذلىومة بٔن ًلسم ظَة بٔمام جمَس اًيواة ًخضمن جتسًس اًثلة ضف اذلىومة ؾن ظًص

 .ًخـَق ابًس َاسة اًـامة

 :مَمتس اًصكاتة -16

ق مَمتس زكاتة ًـازط مبوحدَ مواظةل اذلىومة ضف حتمي  ميىن ٔلؾضاء جمَس اًيواة حسة اًثلة من اذلىومة ؾن ظًص

مت كدول مَمتس اًصكاتة ٕارا ظوث ؿَََ مخس بٔؾضاء افلَس ول ثمت اـلوافلة ؿىل مَمتس اًصكاتة ٕال مسؤوًَاهتا، حبَر ً

 . تخعوًت ألكَحَة اـلعَلة ًٔلؾضاء ورعل تـس زالزة ٔبمي من ٕاًساغ اـلَمتس

ىن ثلسمي مَمتس ٕارا متت اـلوافلة ؿىل مَمتس اًصكاتة فٕان رعل ًؤذي ٕاىل اس خلاةل اذلىومة اس خلاةل حٌلؾَة ؿىل بٔن ل مي-

زكاتة بٔدص ذالل س ية اكمةل من اـلوافلة ؿىل مَمتس اًصكاتة الٔول   ُشا حسة اؾخلاذان ًؤذي ٕاىل اس خلصاز اذلىوماث 

وألوضاغ فَِشا اصرتظ اـلؤسس اصلس خوزي اـللصيب ُشا اًعرظ.ٔبما ؿىل اـلس خوى اًـمًل فِشٍ اًوس َةل انذزا ما ًَجبٔ 

خني ،ألوىل اكهت ضف ٕاٍهيا اًربـلان اـللصيب ٕال حم حِر كسم افلَس مَمتس ًؼصوف س َاس َة ذاظة واًثاهَة  0521اًو

ة اـلضاز ٕاٍهيا ساتق حِر بٔن ألكَحَة 0551شف ،ؾل ًرتثة ؿَهيا ٕاسلاظ اذلىومة وًـي اًسخة ٍوكن ضف اًعروظ اًخـجزًي

تبٔكَحَة ثغل ظحَـهتا وحىون مـازضة ل  اذلىومِة ضف اـلٌلزسة اـللصتَة بٔكَحَاث مصحية خسا فاذلىومة ؾيسما حىون مساهست

متثي جممتـة هعاة اشلس وعرظ بٔسايس فلصذ اًخلسم ابًعَة فعال ؾن اـلوافلة ؾن اـلَمتس اًيت ثمت تخعوًت ألكَحَة 
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  وحىت ٕارا ثوفص اًيعاة فان اًخلسم مبَمتس اًصكاتة

مثري ٌَصٔبي اًـام جس خعَؽ من ذالهل ألكََة ؾل ٍىن اًلصط مٌَ ُو ٕاسلاظ اذلىومة تلسز ما ٍىون مٌاس حة ًفذح هلاص 

  .اًربـلاهَة جسوًق هفسِا هحسًي ضف الاس خحلاكاث اًلاذمة

ق ثوحَِ  اـلعَة اًثاين :زكاتة جمَس اـلسدضاٍزن ٌَحىومة:ميازش جمَس اـلسدضاٍزن اًصكاتة ؿىل معي اذلىومة ؾن ظًص

  .مَمتس ثيخَِ

صيب ؿىل اهَ ميىن فلَس اـلسدضاٍزن بٔن ًوخَ مَمتس ثيخَِ من كدي من اصلس خوز اـلل 012ثوحَِ مَمتس ًيط اًفعي  

مخس ٔبؾضاء افلَس ول ثمت اـلوافلة ؿَََ ٕال تـس زالزة بأيم من ٕاًساؿَ   نٌل ًوخَ زدُس جمَس اـلسدضاٍزن مَمتس ٕاىل 

 .ًـلدَ ثعوًتزدُس اذلىومة وًِشا ألذري اخي س خة بأيم ًَـصط ٔبمام افلَس حواة اذلىومة وًخَوٍ هلاص ل 

ق اًربـلان اـللازيب  اـلححر اًثاًر : ٕاماكهَة اصلول اـللازتَة ثوحِس بًَٓاث اًصكاتة ؾن ظًص

ٕان اًخعوزاث اًس َاس َة واًخلٌَة ضف اًـاؾل اكن ًِا ألثص اًحازس ضف اصلوز اًصكايب ٌَربـلاانث اـللازتَة ونشا ثـٍزز ذوز 

 . ظَة اًربـلاهَة ضف ؿسذ مزتاًس من تضلان اًـاؾلاًسَعة اًدعرًـَة حبَر اهدعرث اًيؼم اصلميلصا

بٔما اًخعوزاث اًخلٌَة فذمتثي ضف زوزت الثعالث اًيت جصسث  ضف اًدسـَياث ثعوزاث  مثي  "الاكرتاغ اًِاثفي" فاكن ًِا 

ق معََة اًخواظي تني ألفصاذ من هجة وتني مؤسساث اصلوةل اًدعرً  ـَة واًخيفِشًة ألثص اًحازس ضف ثعوز اًربـلاانث ؾن ظًص

من هجة بٔدصى حفعَت اًخلرياث اصلس خوزًة اًيت ظصبٔث ؿىل ذساثري اصلول اـللازتَة مثي ادلزائص ، ثووس، اـللصة، 

موزًخاهَا ابس خثٌاء ًَخِا اًيت ًخـشز ؿََيا مضِا مضن ُشٍ اصلول ٔلن هؼارما ًيفصذ خبعوظَخَ فِؼِص اًخلازة تني خمخَف 

اًربـلان تلصفذََ ميازش اًصكاتة ؿىل بٔؾٌلل اًسَعة اًخيفِشًة فلس ثرتثة مسؤوًَاث  اصلساثري ًِشٍ اصلول حِر بٔظحح

 . س َاس َة ؾن ُشٍ اًصكاتة وكس ل ثرتثة

ادلزائص: كس هط اصلس خوز ادلزائصي ؿىل ٕاماكهَة افلَس اًضـيب اًوظين زفغ جصانمج اذلىومة ٕارا كسمَ اًوسٍص ألول -بٔ 

و ما  واكن ُشا اًربانمج ل ًـرب ؾن بٔزاء ألكَحَة ذما ًيجص ؾيَ اس خلاةل اذلىومة   ابٕلضافة ٕاىل تَان اًس َاسة اًـامة ُو

 . ثياوًياٍ ضف اقلوز ألول ٔبما ٕاًَة اًسؤال فلس ل حصثة مسؤوًَة س َاس َة

اـللصة: فلس ثضمن اصلس خوز اـللصيب ٕاماكهَة جمَس اًيواة بٔو اـلسدضاٍزن اًخلسم تعَة ٕاىل زدُس اذلىومة ًَـصط -ة
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ذلعَةل اـلصحََة ٔلؾٌلل اذلىومة   نٌل ًـلة ُشا اًـصط ثعوًت ابٔلكَحَة من ظصف بٔؾضاء جمَس اًيواة فٕارا ؾل ا

حتسج اـلوافلة فاهَ ٍصثة بٔاثز س َاس َة وحي اًربـلان ابٕلضافة ٕاىل بًَٓة اًصكاتة اـلمتثةل ضف ألس ئةل   فلس ل حصثة مسؤوًَة 

سذي ثووس ضف مصحةل اهخلاًَة ؿىل مسؤوًَة اذلىومة بٔمام اًربـلان ضف حاةل س َاس َة نٌل هط اصلس خوز اًخوويس كدي بٔن ث

 . خماًفهتا ٌَخوحهياث وجصانمج اًس َاسة اًـامة ٌَحىومة

موزًخاهَا: فلس ثضمن نشعل ذس خوزُا وسادي زكاتة اًربـلان ؿىل اذلىومة مهنا ما ٍصثة مسؤوًَة س َاس َة اكًخعوًت -ح

وز اـلوزًخاين ؿىل بًَٓة اًسؤال ذون بٔن ًخضمن بًَٓة الاس خجواة مثهل مثي اصلس خوز ؿىل مَمتس اًصكاتة نٌل هط اصلس خ

 .اـللصيب

شا ًـىس وحست اًخوخَ  ًؼِص اًدضاتَ اًىدري تني خمخَف اصلول اـللازتَة فامي خيط وسادي اًصكاتة اًربـلاهَة ؿىل اذلىومة،ُو

 . اـللازيباصلميلصاظي واًخزَط من هؼام اذلزة اًواحس ،هدِجة اًوؾي اًضـيب

حفسة اؾخلاذان  اًوس َةل اًفـاةل اًيت جتـي اًضـوة اـللازتَة مذالمحة ُو وضؽ ذس خوز ملازيب موحس ومن مثة ثوحِس  

ق حتٍصٍص من كدضة اذلاكم  واًسَعة اًخيفِشًة  ٕاضافة ٕاىل ذزاسة  جصـلان ملازيب رممخَ متثَي اًضـة اـللازيب ؾن ظًص

 .ُامتم  اـلضرتكاًلضااي راث الٕ 

 :امتةذ

ًؼِص بٔن بًَٓة اًصكاتة اـلمتثةل ضف مٌاكضة تَان اًس َاسة اًـامة ًِا بٔاثز س َاس َة ؿىل اذلىومة كري اهَ معََا كس حتوكِا 

حساابث س َاس َة ضف  ال اًحضلٍن ادلزائص واـللصة.نٌل اؾمتس  ال اًحضلٍن زيادَة اًربـلان، كري بٔن جمَس ألمة ضف ادلزائص 

 . ة بًَٓة اًصكاتة اـلمتثةل ضف تَان اًس َاسة اًـامةًُس هل ذوز فـال ضف ذمازس

نٌل بٔن اًدضاتَ اًىدري لًَٓاث اًصكاتة اًربـلاهَة ؿىل اذلىومة كلخَف اصلول اـللازتَة ٌساؿسُا نثري ؿىل وضؽ ذس خوز موحس 

 .وابًخايل جصـلان ملازيب
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 كامئة اـلصاحؽ

  ة اًس ية ذاصل سٌلزت اًزقيب، وسادي اًصكاتة اًربـلاهَة ؿىل بٔؾٌل اًـسذ اًثاين،  65ل اذلىومة،جمةل اًـَوم إلذاًز

 0543ذٌسمرب ،

  ة، مًضبٔت اـلـازف، تسون اتزخ  .ساسم حٌلل اصلٍن، اًصكاتة ؿىل بٔؾٌلل إلذازت، إلسىٌسًز

   ة اًصكاتة اًربـلاهَة –ؿىل اًعاوي، من ٍصاكة من  .6115خامـة اًلاُصت،  -حماوةل ًخبٔظَي هؼًص

   6111ـلان، موسوؿة اًض حاة اًس َاس َة، اًلاُصت،ؿىل اًعاوي، اًرب. 

   6113ؾلِةل دصابيش، اًـالكة اًوػَفِة تني اذلىومة واًربـلان، ذاز ارلضلوهَة، ادلزائص، 

  -  ،ؾحس افلَس حداز، اًخـسذًة اذلزتَة ضف ادلزائص، جمةل اًفىص اًربـلاين ، وعرًة فلَس ألمة، ادلزائص ، بٔنخوجص

6115. 

  -وعرًة فلَس ألمة، 1، اذلعاهة اًربـلاهَة واـلـازضة اًس َاس َة ، جمةل اًفىص اًربـلاين، اًـسذزضا توضَاف ،

 .6115ادلزائص، بٔنخوجص، 

   ،حٌلل ؾحس اًيادض ماهؽ ، اًصكاتة اًربـلاهَة ؿىل بٔؾٌلل اذلىومة ضف تضلان اـللصة اًـصيب، جمةل الاحهتاذ اًلضايئ

 .6114، خامـة ثسىصت، ادلزائص، مازش1اًـسذ

  0ؾٌلز ؾحاش، اًخعوًت ابًثلة ضف اًيؼام اصلس خوزي ادلزائصي تني اـلٌلزسة واًيعوض، جمةل اًلاهون، اًـسذ  ،

 .6101مـِس اذللوق واًـَوم اًلاهوهَة ابـلصنز ادلامـي كَزيان، ادلزائص، خاهفي 

   0552اصلس خوز ادلزائصي ًس ية 

  6100اصلس خوز اـللصيب ًس ية 
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 َمسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة ) ذزاسة ملازهة (إلظاز اًلاهوين ٌ 

 خامـة ألقواظ، درضاوي اًِاذي  و ألس خارت / تواندض ٕاميان اصلنخوز/

 ملسمة:                                                                               

ي ضف جمال الثعالث وحىٌوًوحِا اذلاسوة وهؼم اـلـَوماث كس بًٔلى ٕاّن اًخلسم اًـَمي و اًخىٌوًويج اطلي حع       

تؼالهل ؿىل اكفة حواهة اذلَات، واًـالكاث تني ألفصاذ واصلول، حِر فذح بٓفاكًا خضمة ًخلسم اًخعرًة وحتلِق مس خوى 

الاهرتهُت( ؿىل اتخاكز  بٔفضي من اذلَات ل س امي طف جمال اًخجازت اًيت ؾصفت كفزت هوؾَة حِر ساؿسث اًض حىة اًـاـلَة )

بٔجنؽ اًعصق والٔساًَة ًرتوجي اـليخجاث و ارلسماث  فاحتة اًحاة ؿىل مرصاؾََ بٔمام ذول اًـاؾل ٌَخيافس ضف جسوًق 

اـليخجاث و ارلسماث وذاظة اصلول اًيامِة اًيت جسـى خاُست ًخحلِق اًخلسم ضف زفؽ مـّسلث اٍمنو الاكذعاذي واًىفاءت 

محي ضف ظَاثَ خماظص خضمة هتسذ كمي وحلوق و بٔمن ألفصاذ و ازلاؿة سواء اكهوا مس خزسمني ًالهرتهُت  إلهخاحِة  ٕال اهَ 

بٔو اًلري فبحٔضت دعوظَاهتم وبٔزسازضم ثًهتم، وتُرس ًمت دصق هؼم اـلـَوماث ٌضلول و اًَِئاث و اًعراكث واًحيوك 

مت ٕامساذ مس خزسمو اًض ح ا من ذالل اًفريوساث اـلربجمة ًو ىة مبـَوماث ضازت وكري معروؿة وذمازساث وظوز وثسمرُي

ة مضَةل راث اًخبٔزري  كري بٔذالكِة، وؾصط ألفاكز اـلياُضة ًٔلذاين و إلوساهَة و وعر بٔدداز اكذعاذًة وٕاؿالانث جتاًز

 اًس ئي ؿىل ألوضعة اـلاًَة .

ن سوء اس خزسام الاهرتهُت سواء ثـَق ٕاّن ما بٔاثز ادلسل ؿىل اـلس خوى اًفلِيي و اًلضايئ ُو ألفـال اًيامجة ؾ        

ا بٔدعاء موحدة ٌَمسؤوًَة ، ًـي بٔجصس  اًخعَـاث ضف ُشا افلال اكهت حنو اًلاهون اطلي ًـس من  ألمص ثعروظ اؾخحاُز

بٔكسش رمامَ ثيؼمي اًصواتط واًـالكاث تني ألفصاذ و تَان حلوكِم واًزتاماهتم وما ًرتثة ؾن اًخـسف ٔبو إلذالل هبا من 

ًَة فبٔحاكرما يه اًسالخ اًحازس ٌَخعسي ًلك دعص ًساضم ٔبمن اًفصذ و ميس حبلوكَ ، ًىن وضف قَاة هط ذاض مسؤو

ًيؼم بٔحاكم مسؤوًَة اًوسعاء الاًىرتوهَني ،دلبٔ لك من اًفلَ و اًلضاء ذاظة ألوزويب و اًفصويس دعوظا ٕاىل ثعحَق 

ت ثيشء من ارلعوظَة، نٌل اؾمتس بٓدص ؿىل هعوض اًلاهون اًلواؿس اًـامة ٌَمسؤوًَة ؿىل وضاظ ثلسمي ذسماث الاهرتهُ

ة اًعحافة واًًعر، حبَر ل ميىن ًؼِوز اًخىٌوًوحِا  ادليايئ وكاهون حٌلًة اـلس هتغل واًدعرًـاث ارلاظة اـلخـَلة حبًص

عحح اـلميوغ مداحا .  اذلسًثة ًالثعالث بٔن ٍىون سخدا لسددـاذ ثعحَق اًلاهون ، ًو

ل اًفلِيي و اًلضايئ ونرثت اًزناؿاث ثضبٔن مزوذي ارلسماث اـلـَوماثَة، تسث اذلاخة ماسة ٕلجياذ و نيدِجة ٌَجس    
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ُحني ضف هفس اًوكت مسؤوًَة لّكٍ مهنم مّعا  ثيؼمي جعرًـي مذاكمي حُيسذ اـلصنز اًلاهوين ـللسسم ذسماث إلهرتهت، ًو

 تخضافص هجوذ اـلعّرِؿني ؿىل اًعـَسٍن اًوظين واصلويل.   ٍُصحىة من خماًفاث ؿرب اًض حىة، ألمص اطلي ل ًُمىن حتلِلَ ٕال

ؿىل قصاز خي اًدعرًـاث اـللازهة اًيت هؼمت وضاظ مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة فٕاهَ ضف اًدعرًؽ ادلزائصي كس وزذث تـغ 

ضف ُشا اًعسذ ضف مصسوم ثيفِشي ًخـَق تضحط رشوظ وهَفِاث ٕاكامة ذسماث الاهرتهُت واس خلالًِا ألحاكم
1

نٌل   

وزذث تـغ اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاًة من ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحِاث  إلؿالم و الثعال و ماكحفهتا
2

ذما س حق هلف ، 

 ؿىل إلصاكًَة الٓثَة:

ُي ألحاكم اًـامة ٌَمسؤوًَة اـلسهَة اكهت اكفِة ٕلكامة مسؤوًَة مزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة  ؟ وما مسى           

 هني اًيت خاءث هبا اًدعرًـاث اـللازهة ًخحنك اـلسؤوًَة ؿرب ألهرتهُت ؟فـاًَة اًلوا

ًإلخاتة ؿىل إلصاكًَة اًساًفة ٕازثبًٔيا ثلس مي موضوغ ذزاسدٌا ٕاىل مدحثني ، حِر هدٌاول ابًححر ألحاكم     

ا ورعل ضف اـلححر ألول ، بّٔما  اًـامة ٌَمسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة ضف ػي قَاة اًدعرًؽ اطلي ًؤظُص

اـلححر اًثاين فٌخعصق فَِ ٕاىل ٔبضم ما خاءث تَ اًدعرًـاث ارلاظة ًخيؼم بٔحاكم اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذي ارلسمة 

 اـلـَوماثَة.

 اـلححر ألول : ألحاكم اًـامة ٌَمسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة .

ًَة دلبٔ اًفلَ واًلضاء ٕاىل اًلواؿس اًـامة ٕاىل بٔن خاءث اًدعرًـاث ًخخعصق ًِا ًوضؽ إلظاز اًلاهوين ًِشٍ اـلسؤو      

شا ما س يحاول اًخعصق هل ضف معَحني تخرعَط ٌَمسؤوًَة اًـلسًة و اـلـيون ابًيعاق اًـلسي  تيعوض ذاظة ُو

 معَة ، و ٌَيعاق اًخلعريي  معَة اكليٓت :

                                                           

 - 
1
، ًضحط رشوظ و هَفِاث ٕاكامة ذسماث 0554قضت  61ُؼ اـلوافق ًؼ  0105حٌلذى الٔوىل  5، اـلؤزد ضف 613_54مصسوم ثيفِشي زرف   

ة ، اًـسذ  _ 6111سوم اًخيفِشي ُؼ اـلـسل ابـلص  0105حٌلذى ألوىل  1، اـلًضوزت ضف  25الاهرتهُت واس خلالًِا        ادلًصست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائًص

 .             6111بٔنخوجص  01، اـلؤزد ضف 513

 - 
2
وحِاث  6115قضت  1ُؼ اـلوافق ًؼ  0151، اـلؤزد ضف صـحان 11_15اًلاهون زرف   ، ًخضمن اًلواؿس ارلاظة ٌَوكاًة من ادلصامئ اـلخعةل تخىًٌو

 إلؿالم و الثعال                   و ماكحفهتا . 
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 رلسمة اـلـَوماثَة :اـلعَة ألول : هعاق اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذي ا

ٌُسبٔل مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ؾن سَونَ اـلـَة و اًضاز ؿرب ص حىة الاهرتهُت ، وثخحلق مسؤوًَخَ                    

اـلسهَة ، وًَزتم ابًخـوًغ اطلي ًـخرب ادلزاء اـلرتثة ؾن ارلعبٔ اـلسين اطلي هخج ؾن خماًفة تيوذ اًـلس اطلي ٍصتعَ مؽ 

دول ٕاىل اًض حىة ٔبو ؾلس الاصرتاك ٕارا ما كام تسوزٍ ألظَي و ًربم ؾلس اـلساؿست اًفٌَة، ٔبو ؾلس معالدَ تـلس اصل

إلًواء، بٔو ؾلس ثوزًس اـلـَوماث ٕارا ما ثـسى ذوزٍ بٔو ؾن ٕاذالل ابًزتام كاهوين مفاذٍ ؿسم إلرضاز ابًلري وفلا ٌَمحاذئ 

 اًلاهوهَة اًـامة.

ذ ارلسمة اـلـَوماثَة  اًزتاماث ثـاكسًة ، ٕارا ما كام مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ابٕلذالل ثيجم ؾن اًـلوذ اًيت حصتط مزو     

إبحساُا ثثوز مسؤوًَخَ اًـلسًة ، حِر حيق ًلك مضرتك ) معَي ( اذلعول ؿىل ذسمة الاهرتهُت اـلخـاكس ؿَهيا ، وضف 

ول اًخعصق ًِا وفلا ٌَلواؿس اًـامة ضف فصغ حال اس خحاةل رعل ٔلي سخة اكن ثعحق كواؿس اـلسؤوًَة اًـلسًة   و س يحا

ة ضف فصغ ًثاين .  بٔول ، مث ٕاىل ما ظحلَ اًفلَ واًلضاء من هعوض ؿامة ؿىل اـلسؤوًَة اًخلعرًي

 اًفصغ ألول : اـلسؤوًَة اًـلسًة ـلزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة وفلا ٌَلواؿس اًـامة 

إلزاذت اطلي ًلعس تَ بٔمصان : ألول بٔن إلزاذت وحسُا اكفِة  هيمين ؿىل اًـلس مدسٔب ثلََسي ٌسمى مدسٔب سَعان      

ٕلوضاء اًخرصف اًلاهوين توخَ ؿام و اًـلس توخَ ذاض ، رعل ما ميثي كاؿست اًصضادَة ٔبما اًثاين فِليض جىون إلزاذت 

شا م من  0051ا بٔكصثَ اـلواذ حصت ضف ثـَني وضف حتسًس الآثز اـلرتثحة ؿىل اًخرصف بٔو اًـلس فاًـلس رشًـة اـلخـاكسٍن ُو

من اًلاهون اـلسين ادلزائصي 012من اًلاهون اـلسين اـلرصي و اـلاذت  053اًلاهون اـلسين اًفصويس وثلاتَِا اـلاذت 
1 

. 

كدي ثيؼمي وضاظ ثلسمي ارلسماث اـلـَوماثَة ضف هعوض ذاظة و مسؤوًَة اًلامئني هبا، اس خلص تـغ اًفلِاء ؿىل رضوزت 

سين تـس ثلسٍص اًلايض ذللِلة اًسَوك ارلاظئ ـللسم ارلسمة اـلـَوماثَة و بٔطمَة اًرضز اًالحق ابًلري    ثعحَق اًلاهون اـل

 و اًعةل تُهنٌل اًيت جسمح تخلسٍص اـلسؤوًَة و اًخـوًغ اًـاذل.

ارلعبٔ اـللمي  ميىن بٔن ثًذج اـلسؤوًَة اًـلسًة ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ؾن دعبٔ ضف مصحةل اًخىوٍن، نٌل ميىن بٔن ٍىون

ٌَمسؤوًَة اًـلسًة ضف مصحةل اًخيفِش، بٍٔن ًؼي ٕاًزتام مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ابًيعَحة مس متصا و ًؤذي إلذالل تَ ٕاىل 

                                                           
1
 رشًـة اـلخـاكسٍن، فال جيوس هلضَ، و ل ثـسًهل ٕال ابثفاق اًعصفني، ٔبو ًٔلس حاة اًيت ًلصزُا اًلاهون ". " اًـلس - 
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حصثُة اـلسؤوًَة اًـلسًة واًيت ثلوم بًٔضا ٕارا ما ؾل ًيفش اًزتامَ تخوفري اًفٌَة اًيت متىن اًـمَي من اصلدول ٕاىل ص حىة 

 مذيؽ ؾن ٕاظالخ ٔبي ذَي ضف بٔذواثَ اًخلٌَة ثضلك حيول تني معَهل وتني ذدول اًض حىةالاهرتهُت ، بٔو ا
1

. 

ثـخرب اًعروظ اًيت ًضـِا اـلزوذ ضف ؾلس الاصرتاك حصَحة ما ؾل ثيعوي ؿىل قش بٔو دعبٔ حس مي من اـلزوذ نشعل    

سين ادلزائصي ، نٌل بٔضافت هفس اًفلصت من اًلاهون اـل 6\034ظحلا ٌَلواؿس اًـامة ضف اًدعرًؽ ادلزائصي  وحتسًسا اـلاذت 

من هفس اـلاذت بٔهَ جيوس ٌَمسٍن ) مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ( نشعل بٔن ٌضرتظ ضف اًـلس بٔن ًـفى حىت من اـلسؤوًَة ؾن 

 اًلش بٔو ارلعبٔ ادلس مي اطلي ًلؽ من بٔصزاض ٌس خزسرمم ضف ثيفِش اًزتامَ .

بٔهَ ل ًـخس تَ ظحلا ٌَلواؿس اًـامة ٕال ضف مواهجة اـلخـاكس مـَ ٕاؾٌلل  ل صم ضف حصة رشظ إلؾفاء من اـلسؤوًَة ، ٕال

 ـلحسبٔ وسخِة بآثز اًـلس ، ول ٌرسي  ابًًس حة ٌَلري اطلي ًخرضز من اـلـَوماث كري اـلعروؿة
2

 . 

ة ـلزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة وفلا ٌَلواؿس اًـامة   اًفصغ اًثاين : اـلسؤوًَة اًخلعرًي

ة ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ٕارا ما اذي ابلًزتام اًـام  واطلي مفاذٍ ؿسم إلرضاز ابًلري ، وسخة  ثًضبٔ اـلسؤوًَة اًخلعرًي

ُشا إلذالل رضزا هخج ؾن فـي اـلصء اًضريص ما ًوفص ؿالكة اًس حخِة ، نٌل ًَلي اًلاهون ؿىل ؿاثق مزوذ ارلسمة 

ة  وضف ما ًًل س يحاول اًخعصق ـلسؤوًَة اـلـَوماثَة اًزتاماث كاهوهَة ثلوم ؿىل ٕاثص إلذالل هب ا نشعل مسؤوًَة ثلعرًي

ة وفلا ٌَلواؿس اًـامة   مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة اًخلعرًي

ة ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ٕارا ما ظحلت اـلواذ  من  061من اًلاهون اـلسين اًفصويس واـلاذت  0545ثلوم اـلسؤوًَة اًخلعرًي

يت ثيط :" ٔبي فـي ٔباي اكن ٍصحىدَ اًضرط خبعئَ و ٌسخة رضزا ٌَلري ًَزتم من اكن سخدا اًلاهون اـلسين ادلزائصي واً

ضف حسوزَ ابًخـوًغ " 
3

ة وفلا ٌَلواؿس اًـامة جية بٔن ثخوفص بٔزاكن اـلسؤوًَة من  ،  ومٌَ حىت ثلوم اـلسؤوًَة اًخلعرًي

 دعبٔ ورضز وؿالكة س حخِة .

م اكًيؼام اًفصويس واـلرصي ونشا ادلزائصي ، تي ًمت ثلِميَ ضف لك حاةل ٕان ارلعبٔ  ُو اـلعسز ألول ٌَمسؤوًَة ضف هؼا

 وفلا ـلـَاز بٔو سَوك اًصخي اًـاكي اًصص َس ، ميىن بٔن ًخـَق ألمص تخغل ألؾٌلل اـلوضوؾَة اًيت ثلوم ؿىل دعبٔ مفرتط.

                                                           

ثاين ، اكهون ألول ؾحس اـلِسي اكػم اندض ، اـلسؤوًَة اـلسهَة ًوسعاء الاهرتهُت، جمةل اًلاذس َة ٌَلاهون و اًـَوم اًس َاس َة ، اًـسذ اًثاين ، افلضل اً  -  1

 .  651، ض6115

ة ،  -  2  . 041، ض 6115َلس حسني مٌعوز،اـلسؤوًَة إلًىرتوهَة ، ذاز ادلامـة ادلسًست، الاسىٌسًز

 اـلخـَق ابًلاهون اـلسين ادلزائصي. 6113ماًو  05اـلؤزد ضف  11-13اـلـسل و اـلمتم ابٔلمص زرف  0531سخمترب  62اـلؤزد ضف  14_31ألمص زرف   - 3
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َّق مبخـِس ذسماث ؾن اًخعحَلاث اًلضادَة ٌَلواؿس اًـامة ؿىل مسؤوًَة مزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة ما خا ء ضف كضٍََّة ثخـَ

ز  Yahooاًوظول " ذ اًلضاء كواؿس ُشٍ اـلسؤوًَة مبا ًخالءم مؽ ظحَـة ارلسمة اًيت ًُلسرما مذـِس اًوظول، وكصَّ " حسَّ

ا ابًخايل ٕاذاهخَ وٕاًزامَ تدٌلِة اـلضمون اـلـَومايت إلًىرتوين كري اـلعروغ ـليؽ وظول مس خزسسم اًض حىة ضف فصوسا ٕاىل ُش

َّة وتَـِا ؿىل تـغ اـلواكؽ إلًىرتوهَة اًيت ٌسمح اصلدول ٕاٍهيا. وًىون  اـلضمون، واطلي متثي تـصط بٔذواث وصـازاث انًس

وضاظَ اًصدُيس ًلذرص ؿىل ثلسمي اًوسادي وألهجزت اًفٌَة اًالسمة ٕلًعال اـلضرتنني ابٕلهرتهت، ذون بٔن ًخسذي ضف 

ن من اقلوكة ٕالَّ بٔن بٔؿَيت دضاحًة ٕاؾفاء مذـِس اًوظول من اـلسؤوًَة ًىوهَ كس اـلضمون اـلـَومايت إلًىرتوين، زفا اك

 اًزتم تبٔمص اقلوكة، ومٌؽ اًوظول ٕاىل ُشٍ اـلواكؽ اهعالكًا من ألزايض اًفصوس َة. 

 اـلعَة اًثاين : بٔساش اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة وحالث إلؾفاء .

اء اًفلَِة والاحهتاذاث اًلضادَة ضف حتسًس بٔساش اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة تني ؿسم ادذَفت الٓز         

مسؤوًَخَ لس خحاةل مصاكدة اـلـَوماث من اًياحِة اًخلٌَة واًـمََة تواسعخَ ، وتني حماوةل فصط اـلسؤوًَة ؿىل مزوذ 

وؿة ، وكدي ظسوز اًدعرًـاث اـليؼمة ـلسؤوًَة مزوذي ذسماث ارلسمة اـلـَوماثَة ـلواهجة مساوئ اـلـَوماث كري اـلعر 

الاهرتهُت اكن اًلضاء معوما واًفصويس دعوظا ميَي ٕاىل ثعحَق اًلواؿس اًـامة ضف اـلسؤوًَة ٕاىل بٔن خاءث اًخوحهياث 

فلا ًلواؿس ألوزوتَة و اًدعرًـاث اـليؼمة ـلسؤوًَة مزوذ ذسمة الاهرتهُت ، وبٔظحح ابٕلماكن ثبٔسُس اـلسؤوًَة و 

وهعوض ذاظة ُشا ما س يحاول اًخـصط هل ضف اـلعَة الٔول ، ًَدس ىن ًيا فامي تـس ، ورعل ضف اـلعَة اًثاين 

ا ًخخحلق مسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة .   اس خزالض اًعروظ اًيت جية ثوفُص

 اًـامة  .اًفصغ ألول : بٔساش اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة وفلا ٌَلواؿس 

من بٔخي ثرٍبص وثبٔسُس اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ٕارا ما كام تسوزٍ ألظَي بٔم ثـساٍ وهخج رضز،         

وحىت ل ثضحى ص حىة الاهرتهُت مٌعلة تال كاهون ، وحىت ل ًحلى اـلرضوز تسون ثـوًغ  ذامئا ضف قَاة اًيط اـليؼم 

 اًفلَ واًلضاء ٕاىل ٕاؾٌلل اًيؼصايث اًخلََسًة ًِشٍ اـلسؤوًَة ، دلبٔ لك من 

 : مسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة اًلامئة ؿىل بٔساش اكلاظص.      بٔول

بٔقوث اـلسؤوًَة ؿىل بٔساش اكلاظص ضف اًحساًة اطلٍن حبثوا ؾن بٔساش ـلسؤوًَة مزوذي ذسماث الاهرتهُت، ففي كضَة 

danloé  خحاز حمصك اًححر ضف فصوسا مت اًححر ؾن ٕاماكهَة اؾAltaVista  مس ئول ثسخة اًصكاتة اًيت اكن ًلوم هبا
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ؿىل اـلـَوماث . زذث اصلؾوى حموكة ابٌزس اًياػصت ابًعًصلة اـلس خـجةل ، تـسما اؾخربث بٔن ُشا اًزناغ ًخـَق ابٔلساش  

ًواء   فدـغ اقلامك كس حاهكخَ ؿىل ابؾخحاز بٔن مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ) مذـِس اًوظول ( كس ًلوم  مبا ًلوم تَ مذـِس الٕ 

وؿىل ٕاثص حنك اقلوكة الاتخسادَة ضف ابٌزس   hallydat lacambreبٔساش ُشٍ اًلاؿست ل س امي ضف اًلضَة اـلضِوزت 

اؾخربث بٔهَ ًلؽ ؿىل ؿاثق اـلزوذ اًسِص ؿىل بٔذالق اطلٍن ٌس خضَف تَاانهتم وؿىل  0554حٍزصان  2واًعاذز تخازخ 

ضف اصلؾوى هفسِا اؾخربث  0555بٔص حاظ  01و ألهؼمة اًيت حتمي حلوق اًلري ، وضف كصاز ظاذز تخازخ  احرتام اًلواهني

حموكة الاس خئٌاف ًحاٌزس بٔن ؿىل اـلزوذ بٔن ًبٔذش ؿىل ؿاثلَ هخاجئ اًًضاظ اطلي ًلوم تَ واطلي ًرض حبلوق اًلري ، ؾل 

ثحـَة ٔلهَ امذيؽ ؾن ٕاؾعاء ُوًة اًاكثة ، فمتت مساءًخَ ؾن ثححر اقلوكة ؾن دعبٔ ازحىدَ اـلزوذ  و ؾل حيامك ٕال تعوزت 

مضمون ؾل ٍىذحَ حبَر ؾل ٍىن ًسَونَ بًٔة بطٔمَة ابًًس حة ٌَمحوكة اًيت اكن ُسفِا ثـوًغ اًضحَة من حصاء اكلاظص 

ًالسمة ًـسم اًيامجة ؾن وضاظ اـلزوذ، وفصضت ؿَََ اًزتاما ؿاما مفاذٍ اذلَعة واذلشز ، فـَََ بٔن ًبٔذش الاحذَاظاث ا

و  اًدسخة تبٔي رضز ٌَلري ، ذما س حق وخس اـلزوذ هفسَ مس ئول مرضوزا تسل من اـلس ئول اًفـًل ؾن اًرضز بٔل ُو

 انرش اـلضمون ٔبل وُو انرش اـلضمون اطلي حتمََ ؿسم حِعة وحشز اـلزوذ.

 ضف حق اـلزوذ. ٕان ُشٍ اًلاؿست اًـامة ٌَمسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة كادضت وجمحفة

 اثهَا : مسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة اًلامئة ؿىل بٔساش ارلعبٔ اًثاتت

ميَي اًفلِاء و اًلضات اًلادَني تلِام اـلسؤوًَة اـلسهَة  مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة  ؿىل بٔساش ارلعبٔ اًواحة إلزحاث         

ة ضف رعل ، وحتسًسا من اًلاهون اـلسين اًفصويس ، وثلوم ُشٍ اـلسؤوًَة  0546اـلاذت  ٕاىل ثعحَق كواؿس اـلسؤوًَة اًخلعرًي

و اكن ابٕلٌُلل ٔبو ابًخلعري ؿىل ٕاًزام مصحىة اًفـي اًضاز ابًخـوًغ ؾن ألرضاز اًيت بٔحسهثا دعبٍٔ اًثاتت ،  ًو
1

  .

ٔبزاذ واضـو ُشا اًيط اهخثلت ؾن ُشٍ اـلسؤوًَة كاؿست كاهوهَة ؿامة وجمصذت و مس متصت جسدٌس ٕاىل فىصت إلهعاف ، وكس 

 رعل تلوهل :   de greuilleٕاجياذ كاؿست صامةل وذامئة  حمتزي ابًفصذًة ، حبَر ًضمن لك فصذ بٔفـاهل فلس بٔنس 

" tout individu est garant de son fait , c'est une des premier maximes de la société ".       

                                                                                                

                                                           

ة ـلزوذي ذسماث الاهرتهُت ؾن اقلخوى كري اـلعروغ ، جمةل َلس ؾصسان ٔبتو ا - 1 ًَِجاء وؿالء اصلٍن ؾحس ػل فواس ارلعاوهة ، اـلسؤوًَة اًخلعرًي

ي  0161،  زتَؽ اًثاين  16اًعرًـة واًلاهون ، اًـسذ   . 64.، ض 6101ُؼ ٔبفًص
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ًـس اـلزوذ رلسمة الاهرتهُت مس ئول ؾن اـلضمون كري اـلعروغ  ؿىل بٔساش دعئَ ٔبو فـهل اًضاز جتاٍ اًلري  ، وٕارا ما 

ًخر ظوزا اكن ضف هفس اًوكت موزذا ًإلًواء زفسؤوًَخَ بٔكميت ؿىل بٔساش ثرصفَ هكحرتف ؾيس كِامَ ابس خضافة موكؽ 

ثخضمن ٕاساءت ذلق اًضحَة ضف اذلَات ارلاظة مؽ اًـؿل بٔن بٔن ُياك ازثحاظ تني اـلسؤوًَة ادلزادَة و اـلسهَة  ، حِر ميىن 

 ٌَرعبٔ اـلوحة ٌَخـوًغ بٔن ميثي ضف هفس اًوكت فـي جمصم .

ًعـة مبا اكن ٕازحاث بٔن من بٔخي حتمَي مزوذ ارلسماث اًخلٌَة اـلسؤوًَة جية ٕازحاث ارلعبٔ اطلي اكرتفَ ، ًىن من ا

 فـي اـلزوذ ارلاظئ اكن وزاء اًرضز اذلاظي

 اًفصغ اًثاين : حالث  إلؾفاء من اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة  .

كس ًـفى اـلزوذ من اـلسؤوًَة مبوحة بٔس حاة وحالث الاهخفاء وفلِا ، فداًًس حة لهخفاء اـلسؤوًَة اًـلسًة فِجوس         

فاق ظصضف اًـلس ) اـلس خفِس ومزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ( ؿىل إلؾفاء من اـلسؤوًَة و إلحٌلغ مٌـلس فلِا وكضاء ضف اث

ؿىل حواس اصرتاظ إلؾفاء من اـلسؤوًَة ؾن ارلعبٔ اًُسري اطلي ًلؽ من ألؾوان ، فلس هعت                1مرص وفصوسا 

" و نشعل جيوس الثفاق ؿىل ٕاؾفاء اـلسٍن من بًٔة مسؤوًَة ثرتثة   صي ؿىل بٔهَ :من اًلاهون اـلسين ادلزائ 6\ 034اـلاذت 

ٕال ما ًًضبٔ ؾن قضَ بٔو دعئَ ادلس مي كري بٔهَ جيوس ٌَمسٍن بٔن ٌضرتظ ٕاؾفاءٍ من   ؿىل ؿسم ثيفِش اًزتامَ اًخـاكسي 

ش اًزتامَ". ومن اـلالحغ بٔن اـلسؤوًَة اًيامجة ؾن اًلش ٔبو ارلعبٔ ادلس مي اطلي ًلؽ من بٔصزاض ٌس خزسرمم ضف ثيفِ

 اـلعرغ ؾل حيسذ ذزخة ارلعبٔ ابًًس حة ًٔلؾوان .

ل صم ضف حصة رشظ إلؾفاء من اـلسؤوًَة نٌل س حق وبٔن رهص ، ٕال بٔهَ ل ًـخس تَ ظحلا ٌَلواؿس اًـامة ٕال ضف مواهجة 

 .2رضز من اـلـَوماث كري اـلعروؿة اـلخـاكس مـَ ٕاؾٌلل ـلحسبٔ وسخِة بآثز اًـلس ، ول ٌرسي  ابًًس حة ٌَلري اطلي ًخ

ة وفلا ٌَلواؿس اًـامة فلس هعت اـلاذت  من اًلاهون اـلسين ادلزائصي ؿىل بٔهَ : " ٕارا  063بٔما ؾن اهخفاء اـلسؤوًَة اًخلعرًي

بٔزخت اًضرط بٔن اًرضز كس وضبٔ ؾن سخة ل ًس هل فَِ وحاذج مفاحئ بٔو كوت كاُصت ، ٔبو دعبٔ ظسز من اـلرضوز بٔو 

                                                           

،  0556ذاز اًىذة اًلاهوهَة مرص  اًعحـة اًثاهَة  –ٔبحاكم الاًزتام –ـلسين ٔبنرث ثفاظَي حول رعل ٔبهؼص : سَامين مصكس ، اًواضف ضف رشخ اًلاهون ا - 1

 و ما ًَهيا. 021ض

 .041َلس حسني مٌعوز ، اـلصحؽ اًساتق، ض  -  2
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ًلري اكن كري مَزم تخـوًغ ُشا اًرضز، ما ؾل ًوخس هط كاهوين بٔو اثفاق خياًف رعل". ذما س حق فٕان اًسخة دعبٔ من ا

 ألحٌيب ًؤذي ٕاىل اهـسام ؿالكة اًس حخِة تني ارلعبٔ و اًرضز .

 اـلححر اًثاين :  حنو بٔحاكم ذاظة ثيؼم اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة .

م اـلعرغ ؿىل اـلس خوًني اصلويل    و اصلاذًل اكن لحهتاذا        ث ٌَلضاء و اًفلَ  ألوزويب اصلوز اًحازس ضف حتًص

 ٕلكصاز بٔحاكم مسؤوًَة مزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة .

 اـلعَة ألول : هعاق اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة .

رلسمة اـلـَوماثَة مضن فصؿني )اًفصغ الٔول ( اـلسؤوًَة اًـلسًة و ًمت مـادلة هعاق اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذي ا        

ـلزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة بٔما ) اًفصغ اًثاين ( اًيعاق اًخلعريي ـلسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة اـلسهَة وفلا ًيعوض 

 ذاظة.

 اًفصغ ألول : اـلسؤوًَة اًـلسًة ـلزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة .

قصاز اـلعرِّغ اُلوزويب فٕان اـلعرِّغ اًفصويس ؾل ًدٌاول اـلسؤوًَة اًـلسًة ـللسسم ذسماث إلهرتهت ٕالَّ من ؿىل           

فِا،  َّق ضف ثـًص ََّ ؿىل ذالف اـلعرِّغ اُلوزويب اطلي ؾل ًُوف ذالل ثيؼميَ ٔلحاكم اـلسؤوًَة ضف اًخجازت إلًىرتوهَة، وًىٌ

فاً  من اًلاهون اًفصويس حول "اًثلة ضف الاكذعاذ  01كاهوهًَا واسـًا. ٕار خاءث اـلاذت  فلس بٔؾعاُا اـلعرِّغ اًفصويس ثـًص

ىل معََة اكرتاخ وثلسمي  وخََّ من ِكدي رسط مـيوي بٔو ظحَـي ًخوَّ ُُ اًصسفي" ًُخـصفِا ؿىل بٔهنا لك وضاظ اكذعاذي ُم

ة ، واـلعرِّغ ألزذين تسوزٍ ؾل ٌس خزسم تضادؽ، ٔبو ذسماث، ابس خزسام وسادي الثعال ؾن تُـس    بٔو اًوسادي إلًىرتوهَ

ؽ ُشا اـلفِوم، وبٔن ٌس خزسم تسل ًمٌَ مععَح "اـلـامالث  مععَح "اًخجازت إلًىرتوهَة"، وٕامنا ازثبٔى بٔن ًُوّسِ

 إلًىرتوهَة"، واطلي ميخس ًُضمي، وفلًا ًيط اـلاذت اًثاهَة من كاهون اـلـامالث إلًىرتوهَة اـلؤكت مجَؽ "اـلـامالث اًيت

ف اـلعرِّغ ألزذين مععَح "اـلـامالث"، ضف راث اـلاذت اًساتلة، ؿىل بٔهنا "ٕاحصاء بٔو  ثُيفَّش توسادي ٕاًىرتوهَة". وكس ؾصَّ

ٍلوؿة من إلحصاءاث، ًمت تني ظصفني بٔو بٔنرث ٕلوضاء اًزتاماث ؿىل ظصف واحس، بٔو اًزتاماث ثحاذًَة تني بٔنرث من 

َّق تـمي جتازي، بٔو اًزتام خـَ  مسين بٔو تـالكة مؽ بٔي ذائصت حىومِة". ظصف، ًو

ؼمى من        ـُ ـا من مفِوم اًخجازت إلًىرتوهَة ًُضمي اًلاًحَة اً و اـلالحغ بٔن  ال اـلعّرِؿنْي: اًفصويس وألزذين كس وسَّ

ق إلهرتهت، وؾلوذ اصلدول ٕاىل اًض حىة،  وؾلوذ اًـلوذ اًيت ثرُبم ؾن تُـس، ل س ٌََّل ؾلوذ حزوًس اـلـَوماث ؾن ظًص
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ف وهط اـلاذت  من كاهون  61/5-060إلًواء، وؾلوذ حزوًس ذسماث اًححر اليٓل. وٕارا ما زتعيا تني ُشا اًخـًص

ت اًلاهون جتاٍ اـلضرتنني ؾن ثيفِش اكمي اًزتاماهتم  الاس هتالك اًفصويس ًوخسان بٔن ملسسم ذسماث إلهرتهت مسؤوًون تلوُّ

َ وا من بٔحاكم ُشٍ اـلسؤوًَة ٕالَّ ٕارا بٔزخذوا بٔن سخة ؿسم اًخيفِش ل ٍصحؽ ٕاٍهيم، اًخـاكسًة، وبٔهَ ًُس إبماكهنم بٔن ًدٌعَّ

َـّاةل ٌَمضرتك وثسعِا ٍمتخس   وٕامنا ٕاىل كوت كاُصت بٔو فـي الٓدٍصن، بٔو فـي اـلضرتك هفسَ، ٕارن اًِسف ُو ٕاظحاػ حٌلًة ف

اًيؼص ؾن ظفذَ ًُس فلط ًعادفة اـلس هتَىني، وٕامنا ًلك من ٌس خفِس من ُشٍ ارلسماث، تلغ 
1

. ـلزوذي ذسمة 

اًخعسًق إلًىرتوين ضف اًواكؽ اًـمًل بٔطمَة هحريت ضف جسَِي ٕاجصام ؾلوذ اًخجازت إلًىرتوهَة ؿرب ص حىة الاهرتهُت، ابؾخحاز 

اذلعول ؿىل ارلسمة اـلـَوماثَة بٔحس بٔهواؾِا، وسايذت من زلة و ادامتن اًـمَي ضف اـلـامةل إلًىرتوهَة ، ًعسز مزوذي 

سمة اًخعسًق إلًىرتوين صِاذت ثعسًق ابؾخحاٍز ٌضلك هجة ٌَخعسًق إلًىرتوين وس َعة وحماًست وجضِس تعحة ذ

اًخواكِؽ ارلاظة تبٔظصاف ؾلس إلصرتاك إلًىرتوين وجسمح من اًخبٔنس تًسخهتا ٕاٍهيم ، ألمص اطلي ٌضجؽ اًـمَي اًصاقة ضف 

بٔن  ًعسز ثوكِـَ ٕاىل اـلزوذ ٌَزسمة اـلـَوماثَة ، ومن مث جرسًؽ اذلعول ؿىل ذسمة الاهرتهُت ؾن تـس ، و ًسفـَ ٕاىل 

ٕاجصام ؾلس الاصرتاك إلًىرتوين ، دعوظا بٔن من ذمزياث اًـلوذ اًيت ثربم ذاذي اًحُئة إلًىرتوهَة بٔهنا ثمت تني بٔظصاف ل 

ة اكفة اًخحـاث اًلاهوهَة جيمؽ تُهنٌل ماكن واحس ، ولًـصف تـضٌِل الٓدص، وثخحمي ادلِة اـلعسزت ٌَضِاذت اًساتل

واـلسؤوًَة ؾن بًٔة برٔضاز ميىن بًٔة ميىن بٔن ثلؽ ضف اًضِاذت 
2

. 

خحمي مسؤوًَة ثـاكسًة من حصاء ؿسم ثيفِش اًزتاماثَ اـليعوض ؿَهيا ضف  ًؤمن موزذ ذسمة اًوظول ثحاذل اـلـَوماث ، ًو

ُشٍ اـلـَوماث، والاًزتام ألسايس اـلَلى ؿىل  اًـلس ، بٔو ثسخة ثيفِشُا تعوزت مٌلوظة  ، و ًخس هل ذوز ٕاجيايب جتاٍ

و اًزتام تخحلِق هدِجة ٔلن ملسماثَ ل ثخضمن بًٔة خماظصت  ؿاثق مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ثبٔمني اًوظول ٕاىل اًض حىة  ُو

م بٔسس الاًزتا 6111-12-60من اًلاهون اًفصويس اًعاذز ضف  01ول حصحىز ؿىل وكادؽ كري مؤنست ،وكس وضـت اـلاذت 

ٌضمي موزذ ذسمة  0\ 01تخحلِق هدِجة وكس اس هتسفت ُشٍ اـلاذت اـلضرتي ٕال بٔن اًًضاظ اـليعوض ؿَََ ضف اـلاذت 

 اًوظول بًٔضا .

 

                                                           

 . 513، ض 05، اًـسذ  05ٔبمحس كامس فصخ ، اًيؼام اًلاهوين ـللسسم ذسماث الاهرتهُت ، اـليازت ، افلضل  - 1

 ص َس اًحَاين ، ٕاؾفاء مزوذ ذسمة اًخعسًق إلًىرتوين من اـلسؤوًَة اـلسهَة ) ذزاسة ملازهة ( ؼ ٔبكسش ظفاء اصلٍن ز   2

 15:11،ؿىل 6101-11-06اتزخ اصلدول   www.tracker –software.comٔبهؼص اـلوكؽ إلًىرتوين: 

http://www.tracker/
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 " Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premi 

Alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard  de l'acheteur 

  De la bonne exécution des obligation résultant du contrat "    

كري بٔن ذوز اـلس خزسم ُو سَيب ضف ُشا افلال ، وؿَََ فٕان موزذ ذسمة اًوظول ًـخرب مسؤول حىت ًو ؾل ًلرتف     

 بٔي دعبٔ من خاهحَ .      

 تحشل ؾياًة ٔلهَ ل ميىن ـلوزذ ذسمة اًوظول بٔن ًضمن اًض حىة .ٕان اًزتام ضٌلن هوؾَة الثعال ابًض حىة ُو اًزتام 

" Le fournisseur d'accès n'a pas en réalité, la maitrise de l'internet tant en termes de 

contenu qu'en termes de disponibilité ou de performances ".           

ث ًخـَق تـوامي ذازحِة اكسذحام اًض حىة ٔبو اًضـف ضف حىوٍهنا طلعل فِو ٔبما ثضبٔن زسؿة الثعال، فٕان هلي اًحَاان 

اًزتام تحشل ؾياًة 
1

   . 

ثثوز مسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة اًـلسًة ٕاضافة ـلا س حق ٕارا ما بٔذي بٔو ؾل ًيفش اًزتامَ ابًصكاتة ورعل ٕارا         

ـس ُشا اًعرظ من اًعروظ اـلضسذت ٌَمسؤوًَة اـلسهَة مضن اًـلس تخٌس ًخـِس فَِ دضاحة مبصاكدة اـلضمون اـل ـَومايت  ًو

ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة حِر وٕاضافة لًزتامَ ألظًل واـلمتثي ضف ثوفري ألذواث اًفٌَة اًيت حىفي ٌَـمَي اصلدول ٕاىل 

لٌَاثَ وًـس تشعل مس ئول ؾن اًض حىة ، بٔن ًوفص اًوسادي اًيت من صبهٔنا بٔن ثلوم مبصاكدة حمخوى اـلضمون اطلي ميص ؿرب ث 

ؿسم معروؾَخَ ، بٔو ؿسم معروؾَة ارلسماث ، بٔو ؾيسما ميثي اىهتااك ذللوق الٓدٍصن ، ٔبو بٔرض ُشا اـلضمون ابًـمَي    

، وزفضت مسؤوًَهتا ؾن  webتبهٔنا مس ئوةل ؾن مصاكدة ظفحاث اًؼ  AOLوُشا ما بٔؿَيخَ دضاحة اًعرنة ألمٍصىِة 

 . 2تبٔهفسِم اًححر ؾهنا من ذالل اًيسواث و حَلاث اـلياكضة اـلضرتهون اـلـَوماث اًيت ًخوىل 

مٌَ ؿىل اطلٍن ميازسون وضاظ ثلسمي  3\15ضف اـلاذت  6111-14-10و اًعاذز ضف  6111\305بًٔزم اًلاهون اًفصويس زرف 

 ذسماث مـَية بٔ اـليافش ٕاىل ذسماث الثعال ترضوزت ٕادداز اـلضرتنني توحوذ وسادي جسمح هلم تلرص اـليافش ؿىل

                                                           

  . 10، ض  6115هرتهُت اًخلٌَة ، اـلؤسسة اذلسًثة ٌَىذة ، ظصاتَس ًحيان، هوذٍن  سَوم اذلاًم ، مسؤوًَة مزوذي ذسماث الا - 1 

 . 033َلس حسني مٌعوز ، اـلصحؽ اًساتق ، ض  -  2
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حبسة ادذَازضم ووضؽ وس َةل واحست مهنا ؿىل ألكي حتت ثرصف معالهئم ، ًخعاتق مضمون ُشا اًيط مؽ اـلاذت 

اـلخـَق ابًلواؿس ارلاظة ٌَوكاًة من ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحِاث إلؿالم والثعال وماكحفهتا  11-15من اًلاهون زرف 6\06

 ادلزائصي.

ؿىل إلذالل  ابًزتام ثـاكسي تـسم ثيفِشٍ بٔو حىت ًيلط ضف ثيفِشٍ كِام اـلسؤوًَة اًـلسًة ٕارا ما  و ًرتثة           

اكرتن اًسَوك اـلـَة) ارلعبٔ( ، ابًرضز اًالحق ابـلخـامي ٔبو اًلري، و اكن ُشا اًرضز هدِجة ُشا إلذالل  ما ًوفص 

وخَ ارلعوض ، ٕال بٔن اـلسؾي ) اًـمَي ( ل ًعاًة ضف  اًصهن اًثاًر ٌَمسؤوًَة ؿىل اًـموم واـلسؤوًَة اًـلسًة ؿىل

ُشا اـللام إبكامة اصلًَي ؿىل دعبٔ اـلسؾى ؿَََ ًلِام ُشٍ اـلسؤوًَة ٕامنا ًعاًة إبكامة اصلًَي ؿىل وحوذ الثفاق اطلي 

ؤوًَة ل حيخاح ًَلي ؿىل ؿاثق ألذري الاًزتام اطلي بٔذي تَ  ، ٔلن ؿسم اًوفاء ابًزتامَ اًـلسي ًـس دعبٔ موحة ٌَمس

ٕاىل ٕاكامة اصلًَي ؿَََ  وٌَمسؾى ؿَََ ذفؽ اـلسؤوًَة إبزحاث اًسخة ألحٌيب ) اًلوت اًلاُصت ، دعبٔ اـلرضوز بٔو دعبٔ 

و رشوظِا     اًلري( تَس بٔهَ ٕارا ؾل ٍمتىن اـلسؾى ؿَََ ذفؽ اـلسؤوًَة ؾن هفسَ و ثوفصث ٔبزاكن ُشٍ اـلسؤوًَة اًـلسًة 

ق ابـلسؾي و اًوفاء تلمية اًخـوًغ اـلس خحق ، نٌل حيق ٌَمسؾي اـلعاًحة ابًخيفِش اًـَين بٔو فسخ بًٔزم جبرب اًرضز اطلي ذل

الثفاق 
1

حِر بٔكصث اًـسًس من ألحاكم اًلضادَة اًفصوس َة تفسخ  .وضف ُشا إلظاز ميىن نشعل ٌَمزوذ فسخ اًـلس

 ٌظلي ٌيسء اس خزسام ص حىة الاهرتهُت معوما            مزوذ ارلسمة وتسون ٕازاذت اـلس خفِس ًـلس الاصرتاك اطلي ٍصتعٌِل ورعل

ة ضف صلك  س إلًىرتوين إبزسال إلؿالانث اًخجاًز ، زفا ُو ألساش اًلاهوين اطلي اسدٌس ؿَََ اًلضات          spamو اًرًب

 طلعل ؟.

وذ ارلسمة واـلس خفِس رسعا اسدٌسث تـغ ألحاكم ٕاىل اـلسؤوًَة اًـلسًة اـلمتثةل ضف خماًفة رشظ اًـلس اطلي جيمؽ مز 

ظحَـَا اكن بٔم مـيوي ، فٕارا ذاًف رشوظ اًـلس خاس ٌَعصف اًثاين ) مزوذ ارلسمة ( بٔن ًفسخ ؾلس                    

زفضت  6116-10- 01الاصرتاك ، وثعحَلا ًِشا ألساش فٕان اقلوكة الاتخسادَة تحاٌزس ضف حوكِا اـلس خـجي اًعاذز ضف 

ثعال اًيت كسرما ازيان من مزوذي ارلسماث ثسخة فسخ ؾلوذ اصرتاك ٕاحسى اًعراكث اًيت ظَة ٕاؿاذت ذسمة ال

ة كري اـلصقوة فهيا تسون موافلة اـلصسي ٕاٍهيم ، وبٔسست  س إلًىرتوين ضف ٕازسال إلؿالانث اًخجاًز اس خزسمت اًرًب

زفزاًفة اًعروظ  spamحتؼص اًؼ اقلوكة ُشا اذلنك ؿىل بٔن اًعرنة اـلسؾَة كس ذاًفت رشوظ اس خزسام ارلسمة اًيت 

 ثـعي اذلق ضف فسخ الاصرتاك.

                                                           

ة ، 1-  ين،مًضوزاث اـليؼمة اًـصتَة ٌَخمنَة إلذاًز مرص ، اًلاُصت  ؾحس اسلَس ؾامثن َلس سَامين ، مسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ضف اًلاهون اًححًص

 .024، ض 6115ظحـة 
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ة طف اقلوكة الاتخسادَة ًحاٌزس ضف       حِر  6111-11-11وكس ثبٔنس ألمص ضف حنك بٔنرث حسازة ظاذز ؾن اًلصفة اًخجاًز

س  إلًىرتوين ضف  اًؼ  AOLبٔنسث اقلوكة كصاز رشنة     spamتلَق حساة ٕاحسى اًعراكث اًيت اس خزسمت اًرًب

من اًعروظ اًـامة اًيت وضـهتا اًعرنة اـلزوذت ٌَزسمة  6\01وتًت اقلوكة ُشا اذلنك ؿىل بٔساش خماًفة اـلاذت 

 اـلـَوماثَة ذما بٔؾعت ًِا اذلق ضف فسخ ؾلوذ اصرتاك .

هَة اًيت ثفصط ؿىل اـلخـامَني ؿرب اًض حىة اًخرصف حبسن  netiquetteاسدٌسث بٔحاكم بٔدصى ٕاىل بٔذالكِاث اـلِية 

وثضلك معاتق ًيعوض وكواؿس اـلِية ، واؾخربث اقلامك بٔن بٔذالكِاث اـلِية ثـس معسزا من معاذز اًلاهون اطلي حينك 

سَوك اـلخـامَني ؿىل ص حىة الاهرتهُت ، واسدٌاذا ٕاىل ُشٍ ألذالكِاث ، بٔخاس اًلضاء ـلزوذ ارلسمة حصمان لك من 

 ًخرصف ابكلاًفة ًِا تفسخ ؾلوذضم .

حِر زفضت   Rochefortتخسادَة ًؼ ؾن اقلوكة الٕ  6110فِفصي  64ومن ثعحَلاث رعل اذلنك اًعاذز ضف         

ضس مزوذ ارلسمة ، وكس اؾخربث بٔن اًعرنة اـلسؾَة بٔن مزوذ   Wanadooظَة ٕاؿاذت الاصرتاك اًيت زفـهتا رشنة 

خرٍب اقلوكة نشعل، واسدٌسث ٕاىل بٔذالكِاث ، وؾل ثـ  spamارلسمة كس ثـسف ضف فسخ ؾلس الاصرتاك هدِجة كِارما ابًؼ 

اـلِية اًيت حتنك ظًصلة اًؼ
1
 spam  . 

اسدٌسث تـغ ألحاكم ٕاىل هعوض كاهوهَة بٔدصى ثيعحق ضف الٔظي ؿىل ذؿاماث ٕاؿالهَة كري الاهرتهُت ابًخفسري اـلوسؽ 

بٔو كاهون حٌلًة اـلس هتغل اًفصويس ضف  605- 604ًِا ، ومهنا كاهون حٌلًة اـلس هتغل و اـليافسة اًىٌسي وحتسًسا اـلاذثني 

من كاهون الثعالث اًىٌسي اًيت ثـعي اـلزوذ سَعة ثيؼمي ارلسمة ابًضلك اطلي  10مٌَ ، وٕاىل اـلاذت  0\060اـلاذت 

 ًضمن اهخؼارما و ؿسم ٕاؿاكهتا. 

ذسماث ٕاضافِة ٕاىل خاهة معهل ًًدلي إلصازت بٔهَ ٕارا كام مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ) مذـِس اًوظول ( تخلسمي         

ألظًل مثي ثـِسٍ ابٕلًواء بٔو اًخرٍزن بٔو هلي اـلـَوماث ٔبو حصحِي مؤمتصاث اـلياكضة بٔو اكرتاخ اـلاذت اـلـَوماثَة اًيت ًمت 

 جهثا فِيا ثخلَط وثدسؽ اًزتاماثَ اًـلسًة و اًلاهوهَة ومٌَ ثثوز مسؤوًَخَ ظحلا ٔلحاكم اصلوز ادلسًس اطلي ًلوم تَ. 

 اًفصغ اًثاين : اًيعاق اًخلعريي ـلسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة اـلسهَة وفلا ًيعوض ذاظة.

                                                           

ة ؿرب ص حىة الاهرتهُت، ذاز ادلامـة ادلسًست،  - 1  .014-013، ض 6114رشًف َلس قيام ، اًخيؼمي اًلاهوين ًإلؿالانث اًخجاًز
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اطلي  0553اـليـلس ضف ًوًَو  "Bonn international ministerial conference "ثلصز ضف مؤمتص تون اصلويل 

 اؾخرب هلعة اًحساًة واًيت اس خوىح مهنا اًلاهون ألـلاين جعرًـَ ما ًًل :

ا ٕاكصاز مسؤوًَة اًوسعاء حال اصلدول ٕاىل الاهرتهُت ؿرب الثعال هبم  ما ُو حمؼوز ذازح الاهرتهُت ُو نشعل ؿرُب

ونشعل حال ؿسم اختارضم موكف ٕاجيايب جتاٍ اًـمي كري "positive knowledge " ًوحوذضم ضف حاةل ٕاذزاك ٕاجيايب 

اـلعروغ 
1

. 

اـلعحق ؿىل ذسماث اـلـَوماثَة             teledienstgesetz"سماث ؾن تـس "اكن اًلاهون ألـلاين اـلخـَق ابرل        

،  الاهعالكة ألوىل ضف اًدعرًـاث ارلاظة اـليؼمة ـلسؤوًَة اـلزوذ ، حِر  0554و الثعالث ؾن تـس اًعاذز س ية 

وغ ؿرب اًض حىة نٌل اكن معسز بٔهَ بٔول كاهون ظسز ضف جمال مسؤوًَة اـلزوذ ٌَزسمة اـلـَوماثَة ؾن اـلضمون كري اـلعر 

ٕاحياء ًلواهني اًحضلان ألدصى اًعاذزت تـسٍ    حِر قعى ُشا ألذري زالج حالث : مسؤوًَة موزذ اـلضمون ، 

مسؤوًَة اـلزوذ اطلي ميغل إلماكهَاث اًخلٌَة اًالسمة ًوضؽ حس ًًعر اـلضامني اًعاذزت ؾن اًلري رشظ مـصفذَ توحوذُا 

 موزذا ٌَمضمون اـلوضوغ حتت ثرصف ازلِوز ٕارا ما متَىَ . واؾخحاز مزوذ ارلسمة

بٔن اـلعرغ ألـلاين بٔزاذ ٕادضاغ اًفاؿَني ؿىل الاهرتهُت ٌَلاهون اًـام تـس  de coetlogonو  kochوكس اؾخرب اًفلهيان 

بٔن وضؽ هؼام خمفف ٌَمسؤوًَة  
2

                                                             .         

،   0552-06-61بٔن ظاذكت اصلوةل ألمٍصىِة ؿىل اـلـاُسثني اًعاذزثني ؾن اـليؼمة اًـاـلَة ذللوق اـلؤًف تخازخ تـس 

 0554( ًس ية DMCAابًلاهون ) 0532( ًس ية copyrightتواسعة ثـسًي كاهون اًىوترياًت ) 106بُضَفت اـلاذت 

هرتهُت ضف حال اًخـصط ذللوق اـلؤًف ؿىل اًض حىة "ًبٔذش ُشا وحتت ؾيوان " اذلس من مسؤوًَة مزوذي ذسماث الا

 اًدعرًؽ تـني الاؾخحاز مدسبٍٔن : 

 بٔهَ ل ميىن اؾخحاز مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة مسؤول ؾٌل جيِي .

                                                           

ًضوزاث اـليؼمة اًـصتَة معص َلس جن ًووس، اذللوق و اذلصايث والاًزتاماث اًصسفَة، ٔبؾٌلل اـلؤمتصاث حول اـلـامالث اًصسفَة وكاهون الاهرتهُت، م  - 1

ة، اًلاُصت مرص، ظحـة   . 43، ض 6112ٌَخمنَة إلذاًز

 . 014هوذٍن  سَوم اذلاًم ، اـلصحؽ اًساتق ، ض  - 2
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 ؿىل اـلزوذ اطلي ًـؿل توحوذ اـلضمون كري اـلعروغ بٔن مييؽ اًوظول ٕاًََ ، وٕارا مت ٕاتالكَ ؾن وحوذ ؾن وحوذ ما ًرض

 حبق اـلؤًف ، ؿَََ بٔن ًخزش فوزا إلحصاءاث اًالسمة ًخجمَس اًوظول ٕاًََ ، بٔو ٕلساًخَ من اًض حىة .

خَّضح من اًلاهون ألمٍصيك بٔن ملسسم ذسماث إلهرتهت كري مسؤوًني ؾن اـلضمون إلًىرتوين كري اـلعروغ، ظاـلا بٔهنم  ًو

ذ ثَلِّهيم حتشٍصًا جيَِون سخة ؿسم اـلعروؾَة، وؾل ًخَلُّوا مىس حًا ماذايًَّ   من وزاء اكلاًفة وكاموا ثسحة ُشا اـلضمون مبجصَّ

ي، فلط، هدِجة دعئَ  خحمَّ ًذج ؾن رعل بٔن ملسم ارلسماث ل ٌُسبٔل ؾن فـي الٓدٍصن ًو ز. ًو من اًضرط اـلخرّضِ

ٍَ ذاض1اًضريص شا ًخَّفق تسوزٍ مؽ اًلواؿس اًـامة ضف اـلسؤوًَة ضف اًلاهون اًفصويس، وتوخ ، مؽ هط اـلاذثني: ، ُو

من اًلاهون اـلسين اًفصويس واٌَخني ثَُزمان ظاحة اًفـي اًضاز اطلي بٔذَّى خبعئَ، بٔو ٕاٌُلهل بٔو ثلعرٍي  0545و 0546

من اًلاهون اـلسين ادلزائصي . وحصثُدًا ؿىل رعل،  061ٕاىل إلرضاز ابلٓدٍصن تضٌلن ُشا اًرضز ،ُشا ما ًلاتي هط اـلاذت 

ز  من وعر مضمون ٕاًىرتوين كري معروغ ؿىل ص حىة إلهرتهت اًخبٔسُِس ؿىل ارلعبٔ اًثاتت ـللسم جية ؿىل من ثرضَّ

 ارلسماث ًيك ٍمتىَّن من ثضمَيَ اًرضز اطلي ذللَ.

 CompuServe، حِر ؾل حتمي   cobby v. CompuServeظحلت اقلوكة ألمٍصىِة اًيط ضف اًلضَة اـلضِوزت 

ـؿل بٔن اـلـَوماث اـلضحوهة كري كاهوهَة ،وبٔضافت تبٔهَ ؿىل إلذازي اطلي ًـؿل توحوذ اـلسؤوًَة ٔلهَ ؾل ٍىن إبماكهَ بٔن ً

اـلضمون كري اـلعروغ بٔن حيشفَ ؿىل اًفوز ، من هجة بٔدصى ؿىل اـلزوذ بٔن ًضؽ حسا لصرتااكث اًزابئن اطلٍن ٍصحىدون 

ث ، جتسز إلصازت ٕاىل بٔهَ ٕارا فسخ اصرتاك بٔحس اكلاًفاث ضف حق اـلؤًف واختار إلحصاءاث اًخلٌَة اًالسمة سلاًة اـلعيفا

 اًزابئن ميىن حتمَهل اـلسؤوًَة اًخـاكسًة من حصاء رعل .

ٌسمح ُشا الاجتاٍ ألمٍصيك ٌَمزوذ ، ثفاذي حتمَهل بًٔة مسؤوًَة ٕارا ثرصف وفلا ٔلحاكم اًلاهون وبٔمن اسلاًة اًالسمة 

 ذلق اـلؤًف.

 6111-50 ألـلاين و ألمٍصيك اًخبٔزري اًىدري ؿىل ٔبوزواب ، ُسف اًخوحَِ ألوزويب وُضري ٕاىل بٔهَّ اكن ٌَلاهوهني         

ق ثبٔمني حسن سري ذسماث جممتؽ  حول اًخجازت الاًىرتوهَة ٕاىل اـلساطمة ضف حسن سري اًسوق اصلاذًل ؾن ظًص

ألظَي واـلمتثي ضف ثوزًس ذسمة اـلـَوماث تني اصلول ألؾضاء ، حِر اؾمتس مدسبٔ اـلسؤوًَة اـلعروظة ٕارا ما كام تسوزٍ 

اًوظول ، فِخحلق ارلعبٔ تلِامَ  وتيفسَ تيلي اـلضمون اـلرض بٔو ٕارا ادذاز اـلصسي ٕاًََ ، بٔو ٕارا ؿسل ضف اـلضمون، وٕارا 

خَّضح من اًخوحَِ  ؾل ًخجاوة و اًسَعة اًلضادَة ضف حال ظَحت مٌَ مٌؽ اًوظول ٕاىل اـلضمون كري اـلعروغ ، ًو
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اًخجازت إلًىرتوهَة" واطلي بٔتسى اُامتمًا ابًلًا ضف حتسًس مسؤوًَة مذـِسي اًوظول وإلًواء ذون كريضم اُلوزويب حول "

من ملسسم ذسماث إلهرتهت، بٔهَ كس وضؽ كواؿس ؿامة ًخحسًس مسؤوًَة ُؤلء اـلخـِسٍن ذون اًخفصكة تني مذـِس وبٓدص. 

ألوزويب حىت ؿىل رهصضم، هكوزذ اـلـَوماث وموزذ هؼام  بٔما خبعوض ابطف مذـِسي ارلسماث، اطلٍن ؾل ًبِٔث اًخوحَِ

ي اًخوحَِ ألوزويب اـلسؤوًَة  اًححر اليٓل، فلس متَّ ٕادضاغ مسؤوًَهتم ٌَلواؿس اًـامة ضف اـلسؤوًَة. وابًيدِجة، ؾل حُيّمِ

زش بٔؾٌلهل فهيا، فامي ثعَحَ ـلخـِس اًوظول ٕال ضف حال بٔن زفغ اًخـاون مؽ اًسَعة اًـامة  ٔبو اًلضادَة ضف اصلوةل اًيت ًٌُل

ؿىل مذـِس اًوظول اـلحاذزت ٕاىل صعة اـلضمون إلًىرتوين  1من ُشا اًخوحَِ 06مٌَ تعوزت كاهوهَة، فوفلًا ًيط اـلاذت 

ذ ؿَمَ، ٔبو ٕادعاٍز من ِكدي اًسَعاث  اكلخعة، بٔو من ِكدي  كري اـلعروغ اطلي ميص من ذالهل، ٔبو مٌؽ  اًوظول ٕاًََ مبجصَّ

ز تبٔس حاة ؿسم اـلعروؾَة.اًضرط ا  ـلخرّضِ

َّق تياكي اـلـَوماث، واطلي ًلوم ضف سخِي جرسًؽ معََة اثعال اًـمالء ثض حىة إلهرتهت تخرٍزن وسزة            وفامي ًخـَ

من اًخوحَِ الٔوزويب هعت ؿىل ؿسم  05(، فٕان اـلاذت cachingمؤكذة ؿىل بٔهجزثَ ؾن ظفحاث اًوًة اـلعَوتة )

َ ٕال ٕارا زخت بٔهَ ُو معسز اـلضمون اـلـَومايت كري اـلعروغ، بٔو بٔهَ كام ابًخلَري فَِ بٔزياء معََة هلهل بٔو ٕاماكهَة مساءًخ

ٔبو بٔهَ ثلاؾس ؾن وكف تر اـلضمون اـلـَومايت كري اـلعروغ، زمغ    ختًزيَ ثضلٍك بٔضفى ؿَََ ظفة ؿسم اـلعروؾَة 

فس اًخوحَِ، واًيت اُمتت تخحسًس مسؤوًَة مذـِس إلًواء، فٕان من ه 01حتلق ؿَمَ تـسم اـلعروؾَة. ووفلًا ًيط اـلاذت 

َ، ٕالَّ ٕارا ؾل ًخَّزش إلحصاءاث اًالسمة  ُشا ألذري كري مس ئول ؾن اـلوكؽ إلًىرتوين ري اـلضمون كري اـلعروغ اطلي ًبًٔو

ذ زحوث ؿَمَ اًفـًل توحوذ ُشٍ ألوضعة، بٔو اـلـَوماث كري اـلعروؿة. َِّ مبجصَّ  ًوكف تث

 الحؼة : ضف حال كِام مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة تسوز بٓدص ثعحق بٔحاكم من اندسة ظفهتم .م

ا ًخحلق مسؤوًَة اـلزوذ ، حِر ًحسو من الاجتاٍ اًـام  01ثضبٔن مذـِس إلًواء حفسذث اـلاذت  اًعروظ اًواحة ثوفُص

من اًخوحَِ اُلوزويب حول "اًخجازت  01-06من اًلاهون اًفصويس حول "اًثلة ضف الاكذعاذ اًصسفي" و 2ًيعوض اـلواذ 

 إلًىرتوهَة" بٔهنا متَي ٕاىل  مسؤوًَة اـلزوذ، ضف حال بٔن زخت ؿَمَ 

اًفـًل ابـلضمون إلًىرتوين كري اـلعروغ، ومؽ رعل ؾل ًخَّزش إلحصاءاث اًالسمة ًضعحَ بٔو ـليؽ وظوهل ٌَجمِوز، ٔبو ضف 

مٌؽ وظول ازلِوز ٕاًََ من ِكدي اًسَعة اًلضادَة، وؾل ٌس خجة حاةٍل بُدصى، ٕارا ُظَة مٌَ صعة ُشا اـلضمون بٔو 

 ًِشا اًعَة.             
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وفلا ـلا س حق فٕان اـلزوذ مس ئول، ٕارا اكن ًـؿل ابًعاتؽ كري اـلعروغ ٌَمضمون كري اـلعروغ ؿرب اًض حىة ، ٔبو ٕارا اكن 

اًزتام ابـلصاكدة ؿىل ؿاثق اـلزوذ فٕان ؿسم  ًـؿل ابًؼصوف اًيت جتـي ؿسم اـلعروؾَة واحضا و ػاُصا. هؼصا ًـسم وحوذ

ا ؿرب اـلوكؽ ، وابؾخحاز اـلعرغ كس 1كِامَ ابـلصاكدة ل ًـس دعبٔ نٌل ل ًفرتط ؿَمِم مبحخوى اـلـَومة اًيت ًيلَوهنا بٔو خيزهُو

 هصش مسؤوًَة معروظة ابـلـصفة واًـؿل  ًعصخ اًسؤال :

ة ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ؟ما يه اـلـصفة واًـؿل اٌظلان ٌضالكن دعبٔ موحة ٌ   َمسؤوًَة  اًخلعرًي

كصز بٔكَة اًفلِاء ضف ُشا افلال بٔن اًـؿل اطلي ميىن بٔن ٌسدٌس ٕاًََ ٕلكامة مسؤوًَة مزوذ ذسمة الاهرتهُت ، ُو اًـؿل 

ُس اًـؿل اـلفرتط ، بٔو اًياجت ؾن صىوى من ٔبي اكن .  اـلؤنس ابًعاتؽ كري اـلعروغ ٌَمحخوى ًو

، نٌل بٔهَ ؾل حيسذ بٔظول اًخحََف ، ضف بٔي   connaissance effectiveحَِ ألوزويب هَفِة حتلق اًـؿل اًفـًلؾل حيسذ اًخو  

 ؿىل حتسًس ظًصلة اًخحََف : Lucasوكت ووفلا ٔلًة ظًصلة ، هبشا اًعسذ كس صسذ اًفلَِ 

"En toute hypothèse, il faut déterminer quelle forme devra prendre la notification des 

personnes lésées                          "                                     محَت حموكة  0555-00-16تخازخ

ٔلهنا ؾل ثَف اًصواتط كري اـلعروؿة ؿىل اًصمغ من ٕاؿالرما توحوذ   Belgacom Skynetجصوهسي اـلسؤوًَة ًعرنة 

ة ، بٔما ابًًس حة ًلاهوهَة  اًخحََف اطلي ٔبزسهل اـلسؾون فاؾخربث اقلوكة بٔن اًصواتط موضوغ اًزناغ ثؤذي وضاظاث مض حُو

 ٕاىل مواكؽ كصظية مـصوفة ومضِوزت .

اؾخربث حموكة لُاي بٔن اـلزوذ ًـفى من اـلسؤوًَة ٕارا مٌؽ اًوظول ٕاىل اـلـَوماث كري  0555-12-15و تخازخ 

ٕاؿالمَ توحوذُا ومن اٌَحؼة اًيت ل ميىٌَ تـسُا اًعـن تددََف  اـلعروؿة اكلزهة ؿىل مَلمَ من كدي بٔحس اـلضرتنني فوز

اـلصسي      ٕاًََ 
2

.ف ي حني خاء حنك اكًَفوزهَا ضف كضَة ثلََس معيف حبَر اؾخربث اقلوكة بٔن ؿىل اـلسؾي بٔن  

ضاء ٕاىل وضؽ ًثخت حصة ما ًسؾََ وبٔن ًربس اـلسدٌساث اًالسمة طلعل من هجة بٔدصى ذؿا إلزصاذ ألوزويب اصلول ألؾ

ضف  11و ضف اًلصاز إلذازي زرف  0\03و 5\01بٔظول ذاظة ٌَخحََف ، وذلشف اـلضمون كري اـلعروغ ، ورعل ضف اـلاذثني 

ية واحست ؿىل اًـؿل اًفـًل  بٔل ويه كِام  2ضف اـلاذت lcen) حني انخفى كاهون اًثلة ضف الاكذعاذ اًصسفي ) مٌَ تلًص
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س وكف ت ر بٔو حسة ٔبو ثـسًي اـلضمون كري اـلعروغ ابًىضف ؾن ُوًخَ  وثوحَِ زساةل اًضرط اـلخرضز واطلي ًٍص

ًعَة فهيا وكف تر ووعر اـلضمون كري اـلعروغ مؽ تَان بٔس حاة ؿسم معروؾَخَ، وثرٍبص ؿسم ٕاماكهَة اثعاهل ابـلؤًف 

واٍ ، وؾل ًلم ابختار بٔو بٔ  بٔو انرش اـلضمون كري اـلعروغ ،  فٕارا بٔدعص ابًعاتؽ كري اـلعروغ ٌَمضمون اطلي هلهل 

ة.  إلحصاءاث اًالسمة ًسحهبا فِشا تسوزٍ ٌضلك دعبٔ مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة موحة ٌَمسؤوًَة اًخلعرًي

ؿىل ما خاء ضف اًخوحَِ ألوزويب حصفِا  ومن بٔخي جسَِي رممة  6116-01-65اؾمتس اًلاهون إلجنَزيي اًعاذز تخازخ 

هط ؿىل بٔهَ ًؤذش تـني الاؾخحاز ٔبي فـي من صبٔهَ بٔن ٌضلك ضف اًؼصوف ارلاظة اًلايض ضف ثلسٍص اـلـصفة اًفـََة ، 

ؾيرص اـلـصفة ، واؾخرب اًخحََف ٕازحاات ل س امي ٕارا ثحَف اـلزوذ ٕاهشازا  ًخضمن ؾيوان اـلض خيك ، واًخفاظَي اـلخـَلة مباكن 

 إلًواء اـلخضمن ٌَمحخوى كري اـلعروغ ووظف اًًضاظ اـلسؾى تـسم معروؾَخَ .

هؼام مسؤوًَة مزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة ٕال بٔن اـلصسوم اًعاذز  6110-15-13ؾل حيسذ اًلاهون اًعاذز ضف ٕاًعاًَا تخازخ 

ووفلَ ًخحمي اـلزوذ اـلسؤوًَة ٕارا ؿؿل ابًًضاظ  فرس اًلاهون موحضا تـغ اًيلاظ اًلامضة فَِ  6115-11-15تخازخ 

ق ثحََف كري اـلعروغ ، و بٔضاف بٔن اًـؿل ٔبو اـلـص  فة توحوذ مضمون كري معروغ  واـلوحدان ٌَمسؤوًَة ًمت ؾن ظًص

ة اـلس خلةل. سَعة خمخعة ٔبل ويه اقلامك  بٔو اًسَعاث إلذاًز

ة          ًـخرب ٕاذالل مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ابلًزتاماث اًيت ًفصضِا اًلاهون ؿَهيم دعبٔ موحة ٌَمسؤوًَة اًخلعرًي

ابلًزتام اطلي وضـَ كاهون اًثلة ضف الاكذعاذ اًصسفي اًفصويس توضؽ وسادي ثلٌَة جسمح إكذالل مزوذ ذسمة اًوظول 

ابًخيسًس ابدلصامئ ضس إلوساهَة ، واذلازة ؿىل اذللس اًـصطف واًـيف  وادلصامئ ضس ألظفال ، ؿىل بٔن حىون ُشٍ اًوسادي 

 ٌَ ًضاظ كري اـلعروغ ، ونشعل ٕاذالهل ابلًزتام سِةل ومذاحة ومصحية ومصدَة ثضلك ٌسمح ٔلي رسط اس خـٌلًِا ملاومة 

اطلي  بٔكٍص اًخوحَِ ألوزويب ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة واـلمتثي ضف حتشٍص اًسَعاث اـلـيَة تـسم معروؾَة اـلضمون ؿرب 

1ص حىة الاهرتهُت
   . 

ٕاؿالن اًـؿل توحوذ  ؿىل ما س حق بٔهَ جية 6116من اًلاهون إلس حاين اًعاذز ضف بٔول متوس س ية  01بٔضافت اـلاذت 

ق بٔظول ذاظة.     مضمون كري معروغ تواسعة هجاس خمخط، نٌل ميىن بٔن ًمت ؾن ظًص

                                                           

 . 23َلس ؾصسان ٔبتو اًَِجاء وؿالء اصلٍن ؾحس ػل فواس ارلعاوهة، اـلصحؽ اًساتق ، ض - 1
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مالحؼة: ضف ُشا افلال ٕارا اكن اًخحََف مس خوفِا ًعروظَ  ول ًؼِص تبٔن اـلضمون كري معروغ ميىن ٌَمزوذ بٔن ًلسز   

 اًوكادؽ اـلـصوضة ؿَََ كدي بٔي ثرصف .

راثَ ًخحمَي مزوذ ارلسماث اًخلٌَة اـلسؤوًَة ل تي جية بٔن ٍىون اـلضمون اـلخياسغ ؿَََ كري  اًخحََف ل ٍىفي حبس   

معروغ ، ول ميىن ٌَمزوذ ثلسٍص اـلضمون كري اـلعروغ ابـلعَق ٔبي ل ميىٌَ بٔن ًَـة ذوز اًلايض ، تي جية ثوفص 

اس خًذاح ؿسم معروؾَة مضمون بٔو   rojinskyؾيادض إلزحاث و ثحاذل اـلياكضاث واذلجج ، وكس اس خلصة اًفلَِ 

 سَوك كدي اٌَجوء ٕاىل اًلضاء فامي ًًل :

" l'illicite ne s'évalue pas dans l'absolu , mais sur la base des éléments de preuve qui 

doivent … faire l'objet d'un débat contradictoire …."                

 حول ُشا اـلوضوغ مـخربا بٔهَ ل ميىن حتمَي اـلزوذ اـلسؤوًَة من حصاء ؿسم حشف حتفغ افلَس اصلس خوزي اًفصويس

اـلضمون اـلخياسغ ؿَََ ٕارا ؾل ًؼِص توضوخ تبٔن ُشا اـلضمون كري معروغ  ٔبو ٕارا ؾل ًعسز كصاز كضايئ هبشا               

خسذي اًلايض بٔطمَة كعوى ، واـلـصفة ل حىدسة ٕال هدِجة مصا  حـة اًسَعة اًلضادَة .اـلوضوغ ، ًو

َُلّصِز تبٔن اًسَعة اًلضادَة يه اًوحِست  0/4-2خاء هط اـلاذت  من اًلاهون اًفصويس حول "اًثلة ضف الاكذعاذ اًصسفي " ً

ةل تخحسًس ؿسم معروؾَة اـلضمون إلًىرتوين اـلخساول ؿرب ص حىة إلهرتهت وابًخايل صعحَ بٔو مٌؽ وظوهل ٌَمضرتنني.  اكلوَّ

اـلوكف بٔن كِام مذـِسي اًوظول ثضعة اـلاذت اـلـَوماثَة اـلخساوةل ؿرب إلهرتهت، بٔو مبيؽ اًوظول ٕاٍهيا ذون  وُمؤذى ُشا

وحوذ كصاٍز كضايئ ٌسمح تشعل، ٌُضلّكِ خماًفة كاهوهَة جس خوحة اـلساءةل. زفزاًفة الاًزتام ًُلاتهل كِام اـلسؤوًَة 
1

. 

بٍٔن بٔمص اًلايض  6115ًياٍص  03اًعاذز من حموكة ابٌزس الاتخسادَة ضف ومن اًخعحَلاث اًلضادَة ًِشٍ اًفىصت اذلنك  

 مذـِس إلًواء ثسحة ًـحة ؿىل َُئة ظوزت ٌَصخي اًس َايس اـلـصوف 

"jean – marie le Pen"   توضوخ ضف ُشا اذلنك بٔن مذـِس إلًواء ًُس مس ئول ؾن حمخوى اـلوكؽ  2وبٔنسث اقلوكة

ة ًسحة اقلخوى كري اـلعروغ مٌش ؿَمِم توحوذٍ. ًسذي مضن ألدعاء اـلوحدة بٔو مضموهَ ٕارا ثرصف ثضلك مٌاس
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ة وفلا ٌَخوحَِ ألوزويب، ؿسم اًخرصف ثرسؿة  ابذلشف بٔو ٕاًلاف تر اـلضمن كري اـلعروغ ضف حال  ٌَمسؤوًَة اًخلعرًي

 اًـؿل تَ .

حشف اـلضمون كري اـلعروغ ؾن من اًلاهون إلس حاين  ساًف اطلهص رممة حتسًس ظصق وبٔظول  00مٌحت اـلاذت  

 اًض حىة ـلزوذي ارلسمة اـلـَوماثَة ، وتواسعة اثفاكِاث زضادَة بٔو وسادي بٔدصى ٌَمـصفة اًفـََة.

فوضؽ بٔظول  ذاظة ذلشف اـلضمون حمتثي ضف وحوة حعوهلم ؿىل  6116حٍزصان  1بٔما اًلاهون اًفَيسي اًعاذز ضف 

ًـفى من بًٔة مسؤوًَة مٌش ذلؼة اهعَاؿَ ًِشٍ الٔحاكم ، و ٕارا ما ثـَق حنك ًَزرمم حبشف اـلضمون كري اًلاهوين ، و 

ألمص تخرٍزن بٔو وعر ظوز مسُئة ًٔلظفال ، ٔبو حتصط ؿىل اًـيف و اًخفصكة اًـيرصًة ، بٔو ثـَق ابـلضامني اًيت 

اـلضمون كري  فَِزتم اـلزوذ ابذلشف مبحاذزت فصذًة تـس بٔن ًلوم ظاحة اذلق إبهشاز موزذ copyrightثخـصط ٌَؼ 

اـلعروغ وامذيؽ ُشا ألذري ابختار إلحصاء اـلياسة،  وتـس ٕاتالػ اـلزوذ  توحوذ مضمون كري معروغ ، نٌل وضـت 

بٔايم ًخلسمي  ظَة   ورعل من  3ذاظة ابـلساش حبق اـلؤًف  حِر ٔبؾعت رمةل  "put back"بٔظول بٔدصى ذؾَت تؼ 

تـس اـلعروؾَة  ؿىل بٔن ًخحمي ألصزاض اطلٍن  ًلسمون ظَحاث  اتزخ ثحََلَ اًفـًل من كدي ظاحة اذلق اـلؤًف

و اكهوا حس ين اًيَة ،وضف  حسة اـلضمون ثـسفا ، بٔو ًلسمون ثرصحياث ذاظئة اـلسؤوًَة ؾن ذفؽ اًخـوًغ حىت ًو

حال ظَة اًيارش ؿسم حشف اـلضمون من موكـَ ابًصمغ من اًخحََف فال ًخحمي اـلزوذ بًٔة مسؤوًَة ، واًيارش ُو 

 اًوحِس اـلس ئول ومٌفصذا .

بٔن ًًسق اـلزوذ رعل مؽ اًسَعاث اًلضادَة ما ًؤمن مصاكدة  6115-5-00وبٔضاف اًلاهون اًحَجَيك اًعاذز تخازخ  

 إلحصاءاث  وثبٔمِيا ٕلظاز اًسَعة اـلميوحة ٌَمزوذ .

ٌل ميىٌَ ثوحَِ ٕاهشاز ـلسخة اًرضز ميىن ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة بٔن ًلفي اـلوكؽ بٔو بٔن حيشف اـلضمون كري اـلعروغ ، ن

 ٕارا اكن ارلعبٔ ظفِف ٔبو ثحََف اًسَعاث اًصمسَة ، بٔو اٌَجوء ٕاىل اًلضاء ٕلحصاء اًخحلِق .  

ثلسز مسؤوًَة اـلزوذ ابًيؼص ٕاىل ظًصلة ثرصفَ و اًؼصوف اًيت ثرصف ذالًِا مؽ ألذش تـني الاؾخحاز اًفصق تني    

اـلعروغ ثضلك واحض ، ٕال بٔن حموكة اس خئٌاف فصساي و ضف حنك ًِا ظاذز تخازخ  اـلضمون كري اـلعروغ واـلضمون كري

 اكن ؿَهيا بٔن ثضؽ حسا ٔلؾٌلل اًخلََس تعوزت اكمةل فوزا وتسون بًٔة رمةل.  Google، اؾخربث بٔن رشنة   01-15-6111

يَ بٔو هلهل من بٔخي حسحَ بٔو مٌؽ اًوظول  جية ثحََف ملسم ارلسماث تـسم معروؾَة اـلضمون إلًىرتوين اطلي ًخوىلَّ ختًز
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ا من ِكدي اًسَعة اًلضادَة اكلخعة ز 1ٕاًََ، ٕامَّ ، بٔو ضف حال بٔن اكهت ؿسم اـلعروؾَة ػاُصت مبا ٍىفي، من ِكدي اـلخرّضِ

هفسَ، وضف حال ؾل ٌس خجة ًِشا اًعَة ثثوز مسؤوًَخَ اسدٌاذاً رلعئَ اًثاتت. وكس متَّ ثبٔهَس ُشٍ الًَٓة ضف كِام 

حٍزصان  01ملسسم ذسماث إلهرتهت من ِكدي افلَس اصلس خوزي اًفصويس، ورعل ضف كصاٍز اًعاذز تخازخ  مسؤوًَة

م، واطلي بٔؿَن فَِ ؿسم كِام مسؤوًَة ملسسم ذسماث إلهرتهت اطلٍن ل ًخوكَّفون ؾن تّرِ اـلضمون إلًىرتوين 6111

لٓدٍصن، ٕارا ؾل حىن ؿسم اـلعروؾَة ػاُصت مبا ٍىفي، ٔبو ؾل واـلعـون مبعروؾَخَ من ِكدي ا اطلي ًلومون تخرًزيَ بٔو تيلهل

 ًمت ظَة ُشا اًوكف من ِكدي اًسَعة اًلضادَة اكلخعة 

من اًفعي اًثاين اـلـيون تؼ " حتسًس اـلسؤوًَة ضف حاةل إلؾخساء ؿىل حق  106حسذ اـلعرغ  ألمٍصيك ضف اـلاذت          

ساًف اطلهص ، مىت ٍىون ثرصف اـلزوذ مٌاس حا ًسحة  0532اذز س ية اـلؤًف ؿرب الاهرتهُت " من اًلاهون اًع

 اقلخوى كري اـلعروغ تبٔن فصط ؿَََ اًلِام إبحصاء ًعَق ؿَََ : 

" notice and take down"  و ٕاحصاء ًفصط ؿىل ملسم ٔبو مزوذ ارلسمة واحداث مـَية ؿَََ اًلِام تَ وٕال ثلوم ُو

لذىض ُشا إلحصاء ٕارا وخس ظاحة اـلوكؽ بٔن موكـَ مت ثلََسٍ ٔبو مت الاؾخساء مسؤوًَخَ ؾن اقلخوى كري اـلعروغ ، ومب 

ؿىل مؤًفَ ؿرب اـلوكؽ فٕاهَ خيعص مذـِس إلًواء اطلي ًخزش لك الاحذَاظاث اًالسمة ـليؽ اًوظول ٕاىل ُشا اـلوكؽ حتت 

ساًفة اطلهص،  106  حتسًسا اـلاذت ومٌَ  ميىن ًعاحة حق اـلؤًف و ثعحَلا ٔلحاكم اًلاهون ألمٍصيك2ظادةل اـلسؤوًَة  

اًخوظي ٕاىل ٕاكفال اـلوكؽ ٕارا اتَف اـلزوذ نخاتَا وموكؽ ؿَََ ، و حيسذ اـلعيف اـللضل ، و اـللال اـللضل  واـلاكن اـلوحوذ فَِ  

ًف ًـمي  اـلزوذ ؿىل ٕاهشاز موزذ اـلضمون و ٍصسي ُشا ألذري ثحََلا ٌَمزوذ اطلي ٍصسهل تسوزٍ ٕاىل ظاحة حق اـلؤ 

ًوم ًـاذ تر اـلضمون اـلسؾى بٔهَ كري  01وٕارا ؾل ًخلسم اـلرضوز  تسؾوى بٔمام اًلضاء ضف اـلِةل اقلسذت ضف اًلاهون ويه 

 معروغ ؿىل اًض حىة .

 ُي ًلؽ ؿىل مذـِس إلًواء الاًزتام مبصاكدة اـلوكؽ تـس ٕاكفاهل ًيك ل ميازش وضاظَ من خسًس ؟ 

ل ابًيفي ، وبٔهَ ميىن ٌَمحوكة ثلسٍص سَوك اـلزوذ ضف لك حاةل ؿىل حست ، و بٔخاتت حموكة فصساي ؿىل ُشا اًدساؤ 

ق الاحذفاع تـيوان  مت رعل ؾن ظًص اًخحلق ذما ٕارا اكن كس اختش إلحصاءاث اًالسمة ـليؽ ٕاؿاذت فذح اـلوكؽ جمسذا ًو
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ٕان اس خعاغ مزوذ ذسمة ، و 1اذلاسة اليٓل اـلس خـمي من كدي اكثة اـلضمون كري اـلعروغ ومٌـَ من ٕاؿاذت جضلَهل 

الاهرتهُت جتمَس اًوظول ٕاىل اـلضمون كري اـلعروغ ، فشعل كري جمسي ًدضىِي اـلزوذ كٌات من ؿست كٌواث حمََة اكهت 

 بٔم ٔبحٌحَة .

 

 اـلعَة اًثاين: بٔساش اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة وحالث إلؾفاء وفلا ًيعوض ذاظة   

دذالف وثضازة الاحهتاذ اًفلِيي واًلضايئ ضف حتسًس ألساش اطلي ثلوم ؿَََ مسؤوًَة مزوذ بٔذى ثسذي وا         

ارلسمة اـلـَوماثَة ، ونشعل دعوظَة وضاظ ثلسمي ارلسمة اـلـَوماثَة  ٕاىل حتصك اـلعرغ  تواسعة ؿست وسادي ٕلظساز 

تساًة ابًخوهجاث ألوزوتَة وظول ٕاىل  كاهون ذاض حيسذ مسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ، وحالث إلؾفاء مهنا

اًدعرًـاث اصلاذََة. و ؿىل ُشا ألساش هخعصق ضف )اًفصغ ألول( بٔساش مسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة وفلا 

ٌَخوهجاث ألوزوتَة ثضبٔن اًخجازت إلًىرتوهَة .ٔبما ) اًفصغ اًثاين ( حالث  إلؾفاء من اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذ ارلسمة 

 ـَوماثَة .اـل

 اًفصغ ألول : بٔساش مسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة وفلا ٌَخوهجاث ألوزوتَة ثضبٔن اًخجازت إلًىرتوهَة .

وذذي حزي  0554بٔنخوجص  64ورعل ضف   dmcaظسز اًلاهون ألمٍصيك سلاًة حق اـلؤًف ؿرب ص حىة الاهرتهت           

ظسزث  6111ًوهَو  03،  تـسُا وضف 2ؿسم مسؤوًَة اـلزوذ  1\6ت وثضمن هط اـلاذ 6111بٔنخوجص  0اًيفار ضف 

اًخوهجاث ألوزوتَة ثضبٔن اًخجازت إلًىرتوهَة ًخيؼم بٔحاكم مسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة وًخحسذ بٔساش مسؤوًَة 

، وؾل حىذف مزوذي ذسماث الاهرتهُت فلصزث مدسٔب ؿسم حواس مساءةل ملسسم ارلسماث اًوس َعة ٕال ؿىل بٔساش ارلعبٔ 

تشعل تي ؿسذث ؿىل سخِي اذلرص اًفصوط اًيت ٍىون فهيا سَوك ُؤلء ذاظئا ، وحؼصث ؿىل اصلول ألؾضاء من 

بٔن ثفصط ؿىل ملسسم ارلسماث اًوس َعة اًزتاما ؿاما مبصاكدة اـلـَوماث اًيت ًخوًون هلَِا بٔو ختٍزهنا  01-06ذالل اـلواذ 

اًؼصوف ٕاىل بٔهنا متثي بٔوضعة كري معروؿة، ًـس رعل حىٌصسا ٌَمحسٔب اًخلََسي بٔو اًخحصي اًًضط ؾن اًوكادؽ اًيت جضري 

 ٌَمسؤوًَة ؾن اًفـي اًضريص اًلامئ ؿىل بٔساش ارلعبٔ واحة إلزحاث .
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ملاٍصا تـغ اًيشء ٌَخوهجاث اًساتلة حِر كصز ٕاماكهَة مساءةل ملسسم  6111بٔوث  10ظسز اًلاهون اًفصويس  ضف 

وم هبا مذـِس اًوظول هفسَ ، ؾن ؿسم اختار الاحذَاظاث اـلياس حة ضف حاةل حتشٍصضم تـسم ذسماث إلًواء اًيت كس ًل

معروؾَة اـلضمون ميَي اًيؼام اًلاهوين اًفصويس ٕاىل وضؽ مـَاز ؿام ٌَرعبٔ ٍمتثي ضف اًسَوك كري اًعحَـي ذون حرص 

 ة اًعاذزت ضف ُشا اًضبٔن. حالثَ، طلا حؼي تلدول بٔكَحَة اًفلَ ، وٌساٍص ٕاىل حس هحري اذلَول اًلضادَ

عاهَا بٔحاكم اًخوحَِ ألوزويب اـلخـَلة مبسؤوًَة مزوذ ارلسمة و مذـِس إلًواء  ضف اًلاهون        من خاىهبا هلَت جًص

ومٌَ فبٔساش مسؤوًَة ُؤلء يه   6116بٔنخوجص  65ارلاض تدٌؼاميث اًخجازت إلًىرتوهَة اطلي ذذي حزي اًيفار ضف 

 اث .ارلعبٔ اًواحة إلزح

مسؤوًَة مزوذ ارلسمة  6116سخمترب  01حتت ؾيوان مسؤوًَة وسعاء اًض حىة هؼم اًلاهون اًححًصين اًعاذز ضف 

مٌَ ومن ذالًِا زفسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ثلوم ؿىل بٔساش ارلعبٔ اًثاتت وًَزتم  05اـلـَوماثَة وحتسًسا اـلاذت 

دول هل بٔو ؾصضَ فهبشا فِو ًلرتة نثريا من بٔحاكم اًخوحَِ ألوزويب هبشا إبساةل اـلضمون كري اـلعروغ ووكف ٕاماكهَة اصل

اًضبٔن
1

. 

 اًفصغ اًثاين : حالث  إلؾفاء من اـلسؤوًَة اـلسهَة ـلزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة .

ضف اـلواذ اًوضؽ ادذَف لكَة تـس هفار اًلواهني ارلاظة تدٌؼمي مسؤوًَة مزوذ ارلسمة، حِر هط اًخوحَِ ألوزويب        

وثعحَلا ـلا بٔكٍص الاحهتاذ اًلضايئ من هجة ، وـلا زبٍٓ مٌاس حا ًعحَـة وضاظ ثلسمي ذسمة الاهرتهُت، ؿىل  01ٕاىل  06من 

مٌَ ُشا ألذري ؾن ألؾٌلل  0\06رشوظ ٕارا ما ثوفصث ثًذفي مسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ، حِر جصبٔث اـلاذت 

 ؽ ٕارا ثوفصث اًعروظ الٓثَة :كري اـلعروؿة اًيت ًخضمهنا اـلوك

 بٔل ٍىون معسز اًرضز.

 بٔل ٍىون كس ادذاز اـلصسي ٕاًََ اطلي ًيلي ٕاًََ اـلـَوماث.

 بٔل خيخاز اـلـَوماث اًيت ًلوم تيلَِا ٔبو ًـسل مهنا.
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تَس بٔن و ثيط اًفلصت اًثاهَة من راث اـلاذت ؿىل بٔن معي مزوذ ارلسمة كس ًخضمن ختٍزن مؤكت ٌَمـَوماث اًيت ًيلَِا 

ل جيـهل مس ئول ، ول جيـي معهل ٍصصف ٕاىل معي مذـِس إلًواء ومٌَ ل ٌسبٔل " caching " ُشا اًخرٍزن اـلؤكت 

 مساءًخَ ٕال ٕارا كام تـمهل ، كري بٔن اًيط اصرتظ ًـسم مساءًخَ هفس مساءةل 

هتَىني ، و بٔن ٌس متص ـلست كعريت اـلخـِس ٕارا ما كام تـمهل ألظَي ، بٔن ٍىون اًخرٍزن رضوزاي ًيلي اًحَاانث ٌَمس 

 ًلذضهيا اًيلي .

مٌَ تـغ اذلالث ابًًس حة ًحـغ ؾيادض حق اـلؤًف ٔلؾٌلل الاس خًساد، ُشا إلؾفاء  0\1اس خثٌت اـلاذت         

 من اًخوحَِ ألوزويب. 65ٌضمي بًٔضا ألؾٌلل اًيت جسمح ابًخعفح وفلا ٌٌَلذت 

سزث اصلول ألوزوتَة جعرًـاهتا اصلاذََة ، واًيت من تُهنا تَجَاك اًيت اصرتظت وثعحَلا ًيعوض ُشا اًخوحَِ بٔظ        

هفس اًعروظ اًيت وضـِا اًخوحَِ ألوزويب ًلِام مسؤوًَة اـلزوذ ضف اًلاهون ارلاض حبٌلًة تـغ اـلؼاُص اًلاهوهَة 

عاهَا اًيت هلَت يه ألدصى  نشعل اذلال ابًًس حة مٌَ 04ورعل ضف اـلاذت  6115رلسماث جممتؽ اـلـَوماثَة ًس ية  ًرًب

اًعروظ اًيت ثعَهبا اًخوحَِ ألوزويب ًلِام مسؤوًَة اـلزوذ ضف اًلاهون ارلاض تدٌؼاميث اًخجازت 

 .1 6116ًس ية ELECTRONIC COMMERCE REGULATIONإلًىرتوهَة

مزوذ ارلسمة  6111هرتهُت ًس يةٔبما ضف اًولايث اـلخحست ألمٍصىِة فلس بٔؾفى كاهون حٌلًة حق اـلؤًف ؿرب ص حىة الا    

ة وفلا  من بًٔة مسؤوًَة انجتة ؾن اقلخوى كري اـلعروغ ؿرب اًض حىة ؿىل بٔن ثلوم مسؤوًَخَ اًـلسًة ونشا اًخلعرًي

 ٌَلواؿس اًـامة .

ين ًس       ية حتت ؾيوان " مسؤوًَة وسعاء اًض حىة " هط كاهون ثيؼمي اًخوكِؽ إلًىرتوين و اًخجازت إلًىرتوهَة اًححًص

ا و هبا ًـفى مزوذ ارلسمة من اـلسؤوًَة اـلسهَة         و ادلزادَة ؾن اـلـَوماث كري  6116 ؿىل رشوظ جية ثوفُص

 ًـسم مساءةل اًوس َط :  0\05اـلعروؿة اًوازذت ضف صلك جسالث ٕاًىرتوهَة ، حِر جضرتظ اـلاذت 

 وزٍ ؿىل ثوفري ٕاماكهَة اصلدول ًِشٍ اـلـَوماث.بٔل ٍىون اًوس َط ُو معسز اـلـَوماث اًيت ًخضمهنا اًسجي، وًلذرص ذ

 ؿسم ؿَمَ تبٔهَ ًًضبٔ ؾن ُشٍ اـلـَوماث بًٔة مسؤوًَة ٔبو حٌادَة.
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ؿسم ؿَمَ تبًٔة وكادؽ بٔو مالثساث من صبهٔنا بٔن ثسل  حبسة افلصى اًـاذي ًٔلموز ، ؿىل كِام  مسؤوًَة   مسهَة بٔو 

 حٌادَة .              

 ارلامتة:     

خَف ظحَـة اـلسؤوًَة اـلسهَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ابدذالف مضموهنا ، فميىن بٔن ثثوز ُشٍ اـلسؤوًَة خت         

خوكَّف  مبياس حة إلذالل ابًزتام ثـاكسي ، نٌل ميىن بٔن ثثوز ثسخة مضمون مـَومايت كري معروغ وخس ؿىل اًض حىة ، ًو

ن إلًىرتوين اـلبٔوي بٔو اـليلول. وابس خثٌاء حاةل ؿسم كِارما ؿىل مسى ؿؿل مزوذي ارلسمة  تـسم معروؾَة اـلضمو

ُّلِم تَ سواء من ِكدي  ي تددَ اـلعروؾَة اًؼاُصت، فٕان ؿؿل ملسسم ارلسماث ابـلضمون إلًىرتوين كري اـلعروغ ًخحعَّ

ز هفسَ. فٕارا ما اس خجاة ملسمو ارل ة اكلخعة ضف اصلوةل، ٔبو من ِكدي اـلخرّضِ سماث ًٔلمص اًسَعة اًلضادَة، ٔبو إلذاًز

ز وكاموا ثسحة اـلضمون اكلاًف بٔو مٌـوا اًوظول ٕاًََ اهخفت مسؤوًَهتم ادلزادَة  اًلضايئ بٔو إلذازي ٔبو ًعَة اـلخرّضِ

ي اًخحـة بٔو اكلاظص ٔبو حصاسة ألص َاء، وٕامنا ؿىل زحوث  واـلسهَة وٕارا ما زفضوا اًلِام تشعل حتللت، ل ؿىل بٔساش حتمُّ

َّهتم ضف وكفِا.حىت وتـس اًوكف زفارا ثضبٔن اًـوذت ٌَمواكؽ اقلؼوزت ، ازثبٔى تـغ ارلعبٔ اًصاحؽ لزحاكهب م اكلاًفة ، بٔو ًسَحُ

اـلس ئوًون ألـلان و اًفصوس َني رضوزت وضؽ حواحز ثلٌَة متيؽ اـلس خزسمني من اًوظول من تالذضم ٕاىل اـلواكؽ اـلوضوؿة 

  ٕلماكهَة اًححر من كدي اـلس خزسمني ضف ظفحاث بٔدصى ؿىل اًؼؿىل اًالحئة اًسوذاء ٕال بٔن رعل ُو الٓدص كري جمسي 

web  ربس من خسًس ٕاىل اًواهجة وضف مٌخسايث اـلياكضة وضف حمصاكث اًححر اًيت ميىهنا بٔن ثؤذي ٕاىل اـلواكؽ هفسِا  ، ًو

 قَاة اذلي اًـاـلي ًِشٍ اـلـضةل اًـاـلَة.

 6111_513اـلـسل ابـلصسوم  613_54ا ضف اـلصسوم اًخيفِشي بٔما ؾن اًدعرًؽ ادلزائصي  ؾل ثخعصق مٌؼومذي         

ٕاىل بٔحاكم مس ئوًَة اًلامئني ؿىل حزوًس ذسمة الاهرتهُت ثضلك خًل تي وس خًذج تـغ ُشٍ الٔحاكم ضف هعوض مذياثصت 

ة ضف اجتاٍ ٌضجؽ لك ما ُو اًىرتوين فداًصمغ من ظسوز  كاهون ًـىن وُشا بٔمص لتس من ثسازنَ ذاظة و بٔن اصلوةل ادلزائًص

و اـلصسومني اًخيؼميَني هل ًىن ُشا ألمص خيخَف  11_01تدٌؼمي ذسماث اًخوكِؽ و اًخعسًق الاًىرتوين مبوحة ألمص 

 لكَا ؾٌل حنن تعسذ اذلسًر ؾيَ.

وؿىل ُشا ألساش حناول زسذ تـغ الاكرتاحاث اًيت ىصحو من اًدعرًؽ ادلزائصي ثسازوِا ذاظة و بٔن               

 ٌس خحق :ألمص 

الازثلاء هبشا اـلصسوم ـلعاف اًلاهون ًـىن تدٌؼمي اكفة ادلواهة اـلخـَلة تخلسمي ذسماث الاهرتهُت  او ٕاحصاء ثـسًي ؿَََ  -
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 ًلص فَِ بٔحاكم ذاظة ابـلسؤوًَة اـلرتثحة ؿىل وضاظ ذسمة الاهرتهُت و اًلامئني ؿىل ثلسميِا ثضلك ًحـس ٔبي ًخس .

 صاء اًخـسًي جتازة اصلول اًصادست ضف ُشا افلال و ما ذللت هل جعرًـاهتا ألذش تـني الاؾخحاز ضف ٕاح -

اًدضسًس ضف اـلسؤوًَة اًيامجة ؾن إلذالل ابًزتام ًليض حبشف اـلضمون كري اـلعروغ اًوازذ ؿرب اًض حىة فوز ؿَمِم  -

 تَ .

 كامئة اـلعاذز و  اـلصاحؽ :

 بٔول : اًيعوض اًلاهوهَة . 

  اـلـسل و اـلمتم اـلخـَق ابًلاهون اـلسين ادلزائصي.  0531سخمترب  62ؤزد ضف اـل 14_31ألمص زرف 

  ًخضمن اًلواؿس ارلاظة  6115قضت  1ُؼ اـلوافق ًؼ  0151، اـلؤزد ضف صـحان 11_15اًلاهون زرف ،

 ٌَوكاًة من ادلصامئ اـلخعةل تخىٌوًوحِاث إلؿالم و الثعال و ماكحفهتا . 

 -  0554قضت  61ُؼ اـلوافق ًؼ  0105حٌلذى ألوىل  5، اـلؤزد ضف 613_54مصسوم ثيفِشي زرف 

ة   ست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائًص ًضحط رشوظ         و هَفِاث ٕاكامة   ذسماث الاهرتهُت واس خلالًِا ، ادلًص

 01، اـلؤزد ضف  513_ 6111ُؼ اـلـسل ابـلصسوم اًخيفِشي  0105حٌلذى ألوىل  1، اـلًضوزت ضف  25اًـسذ 

 .    6111بٔنخوجص 

 اثهَا : اًىذة و اـلؤًفاث. ) ابٌَلة اًـصتَة ( .        

  05، اًـسذ  05بٔمحس كامس فصخ ، اًيؼام اًلاهوين ـللسسم ذسماث الاهرتهُت ، اـليازت ، افلضل. 

  ، ة  .  6115َلس حسني مٌعوز،اـلسؤوًَة إلًىرتوهَة ، ذاز ادلامـة ادلسًست، الاسىٌسًز

 ذلاًم ، مسؤوًَة مزوذي ارلسماث اًخلٌَة ، اـلؤسسة اذلسًثة ٌَىذة ، ظصاتَس هوذٍن  سَوم ا

 . 6115ًحيان 

  ذاز اًىذة اًلاهوهَة مرص  اًعحـة  –بٔحاكم الاًزتام –سَامين مصكس ، اًواضف ضف رشخ اًلاهون اـلسين

 .0556اًثاهَة 

 ة ؿرب ص حىة الا هرتهُت، ذاز ادلامـة ادلسًست رشًف َلس قيام ، اًخيؼمي اًلاهوين ًإلؿالانث اًخجاًز

6114. 

  ة إلًىرتوهَة ، ذاز اًثلافة ًٌَعر و اًخوسًؽ ، ؾٌلن ،  اًعحـة ؿاًس زخا ارلالًةل ، اـلسؤوًَة اًخلعرًي
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 م. 6115-ه0151ألوىل 

  ين،مًضوزاث ؾحس اسلَس ؾامثن َلس سَامين ، مسؤوًَة مزوذ ارلسمة اـلـَوماثَة ضف اًلاهون اًححًص

ة ، اًلاُصت مرص ، ظحـة اـليؼمة اًـ  . 6115صتَة ٌَخمنَة إلذاًز

  معص َلس جن ًووس، اذللوق و اذلصايث والاًزتاماث اًصسفَة، بٔؾٌلل اـلؤمتصاث حول اـلـامالث اًصسفَة

ة، اًلاُصت مرص، ظحـة   . 6112وكاهون ألهرتهُت، مًضوزاث اـليؼمة اًـصتَة ٌَخمنَة إلذاًز

 .اثًثا : اصلوزايث و افلالث 

  ؾحس اـلِسي اكػم اندض ، اـلسؤوًَة اـلسهَة ًوسعاء ألهرتهُت، جمةل اًلاذس َة ٌَلاهون و اًـَوم

 . 6115اًس َاس َة ، اًـسذ اًثاين ، افلضل اًثاين ، اكهون ألول 

  ة ـلزوذي ذسماث َلس ؾصسان بٔتو اًَِجاء وؿالء اصلٍن ؾحس ػل فواس ارلعاوهة ، اـلسؤوًَة اًخلعرًي

ي  0161،  زتَؽ اًثاين  16ؾن اقلخوى كري اـلعروغ ، جمةل اًعرًـة واًلاهون ، اًـسذ ألهرتهُت  ُؼ بٔفًص

6101. 

 زاتـا :اـلواكؽ إلًىرتوهَة : 

  بٔكسش ظفاء اصلٍن زص َس اًحَاين ، ٕاؾفاء مزوذ ذسمة اًخعسًق إلًىرتوين من اـلسؤوًَة اـلسهَة 

  :ذزاسة ملازهة ( ، اـلوكؽ إلًىرتوين (www.tracker –software.com  . 

 . ) ذامسا : مؤًف ) ابٌَلة اًفصوس َة 

 DE CARLO Amanda, La responsabilité de l’hébergeur internet vis-à-vis des 

tiers  Mémoire soutenu publiquement pour l’obtention du diplôme de la Faculté 

Libre de Droit, d’Economie et de Gestion (FACO) , 25 JUIN 2008. 
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 جحَة اقلصزاث إلًىرتوهَة ضف إلزحاث

 مس خلامنت جن ذذوص ،خامـة ري سفازي هض /تاصلنخوز/ًـصوي سواوًة و  بٔ 

 مـلةـــسمؼؼؼؼؼؼة:

اذلاسوة اليٓل وما بٔاتحَ من زسؿة هدِجة ٌَخعوز اطلي ػِص ضف وسادي اًخىٌوًوحِا اذلسًثة، واًيت متثَت تؼِوز         

ا ُشا اًخـاكس، ومن بضٔم  ضف الثعال، وٕاجصام اًـلوذ ؿرب ص حاكث الثعال اكلخَفة، ُشا ما ٔبذى ٕاىل ػِوز مضالكث ًثرُي

ُشٍ اـلضالكث ٕازحاث ُشٍ اًـلوذ اًيت ثمت توسادي اًىرتوهَة
1 

. 

ني كِام اًخرصف اًلاهوين ؿرب ص حىة الاهرتهتوهبشا فٕان إلزحاث الاًىرتوين ُو ذًَي ًـس ملسما ح        
2 

، ورعل من 

/ة من 0ذالل حمصز مىذوة ؿىل هوغ مـني من اصلؿاماث، وٌسمى ُشا اقلصز ابقلصز الاًىرتوين، حبَر ؾصفذَ اـلاذت 

كاهون اًخوكِؽ الاًىرتوين اـلرصي
3

ٔبو  ؿىل بٔهَ :" زساةل تَاانث ثخضمن مـَوماث ثًضبٔ بٔو ثسمج ٔبو ختزن بٔو حصسي 

4 جس خلدي لكَا بٔو حزدَا توس َةل اًىرتوهَة ٔبو زسفَة ٔبو ضودَة بٔو تبًٔة وس َةل بٔدصى " 
. 

ف فٕان اقلصز ٍمتثي كاًحا ضف ظوزت س يس ًمت ٕاهخاخَ وحفؼَ من ذالل اذلاسة، مثي           ومن ذالل ُشا اًخـًص

ًىرتوين ؿرب الاهرتهت بٔو حفؼَ ؿىل اسعواانث اًـلس ٔبو اًعوزت، وابًخايل فٕاهَ كس ًمت ٕازسال اقلصز الا بٔو      اًصساةل 

ق اًخَىس ٔبو اًفاهس  ضودَة بٔو ذمليعة  بٔو ؾن ظًص
5

  

و مؽ اهدضاز اًخـامي الاًىرتوين من ذالل خمخَف اـلـامالث الاًىرتوهَة ػِصث ؿىل ساحة اًلضاء مٌاسؿاث         

ًىرتوهَة و ٕلزحاهتا اؾمتسث وسادي خسًست بٔكصث هبا من هوغ خسًس ًعلى ؿَهيا ادلاهة الاًىرتوين فسمَت ابـلياسؿاث الا

خمخَف اًدعرًـاث اًـصتَة و اًلصتَة من تُهنا اًدعرًؽ ادلزائصي الا و يه اقلصزاث الاًىرتوهَة ٔبو اًىذاتة الاًىرتوهَة 

اث ملازهة مؽ اقلصزاث تيوؾهيا اًصمسَة و اًـصفِة و ما  حتمهل من ثوكِـاث اًىرتوهَة، زفا مسى جحَة ُشٍ اقلصزاث ضف إلزح

ة مؽ ُشٍ ألذريت؟ و ما موكف اـلعرغ ادلزائصي مهنا؟     اًخلََسًة؟ و ُي ًِا جحَة مدساًو

                                                           
1
 .11، ض6115، ألزذن ) ؾٌلن (، 10ًوزاوس َلس ؾحَساث، ٕازحاث اقلصز إلًىرتوين، ذاز اًثلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ظحـة  

2
ة (، ذاز اًِسى ٌَعحاؿة واًًعر واًخوسًؽ، ادلزائص ) ؿني مََةل َلس ظربي اًسـسي، اًواحض ضف رشخ اًلاهون اـلسين ) إلزح  اث ضف اـلواذ اـلسهَة واًخجاًز

 .11، ض6100(، 

3
 .6111س ية  01كاهون اًخوكِؽ إلًىرتوين اـلرصي زرف  

4
 .11، ض 6114ٔبمري فصح ًوسف، اًخوكِؽ إلًىرتوين، ذاز اـلعحوؿاث ادلامـَة، مرص )إلسىٌسًزة (،  

5
ة (، َلس حسني   .635، ض 6112 مٌعوز، إلزحاث اًخلََسي وإلًىرتوين، ذاز اًفىص ادلامـي، مرص ) إلسىٌسًز
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إلخاتة ؿىل ُشٍ إلصاكًَة اؾمتسان ثلس مي حبثيا ٕاىل كسمني ازيني، دععيا اًلسم ألول صلزاسة اقلصزاث          ًو

دعرًؽ ادلزائصي ملازان ٔبما اًلسم اًثاين خفععياٍ صلزاسة اقلصزاث اًـصفِة اًصمسَة الاًىرتوهَة وجحَهتا ضف إلزحاث ضف اً 

 الاًىرتوهَة وجحَهتا ضف إلزحاث ضف اًدعرًؽ ادلزائصي ملازان و رعل ثحاؿا ضف ما ًًل .

 اًلسم ألول: اقلصزاث اًصمسَة إلًىرتوهَة وجحَهتا ضف إلزحاث ضف اًدعرًؽ ادلزائصي ملازان.

ضف ُشا اًلسم لك من مفِوم  اقلصزاث اًصمسَة الاًىرتوهَة ورشوظِا، مث جحَهتا ضف إلزحاث ملازهني ٕاايُا  هدٌاول        

ابقلصزاث اًصمسَة اًخلََسًة و رعل من ذالل ثوسًؽ اًلسم ٕاىل حزءٍن ازيني خنعط ادلزء ألول صلزاسة اقلصزاث 

َهتا ضف إلزحاث ضف اًدعرًؽ ادلزائصي ملازهني ٕاايٍ تحاطف اًصمسَة الاًىرتوهَة بٔما ادلزء اًثاين فس يرععَ صلزاسة جح 

 اًدعرًـاث ألدصى .

 ًىرتوهَة.اقلصزاث اًصمسَة الٕ  اـلححر ألول:

صلزاسة اقلصزاث اًصمسَة الاًىرتوهَة جية ؿََيا تَان اـللعوذ ابقلصزاث اًصمسَة الاًىرتوهَة، مث ؾصط رشوظِا         

 ضف ماًًل:

 .و موكف اـلعرغ ادلزائصي ًىرتوهَةاقلصزاث اًصمسَة الٕ فِوم م  اـلعَة ألول:

ًىرتوين، لتس من ٕاؾعاء قلة ظلريت ؾن اقلصز اًصمسي اًخلََسي اطلي ؾصفَ كدي اًخعصق ٕاىل اقلصز اًصمسي الٕ         

اـلعرغ ادلزائصي ضف اًلاهون اـلسين
1

خت فَِ موػف بٔو ضاتط مٌَ ؿىل بٔهَ :" اًـلس اًصمسي ؾلس ًث  561ورعل ضف اـلاذت  

معوسم، بٔو رسط ملكف خبسمة ؿامة ما مت صلًَ، بٔو ما ثَلاٍ من روي اًضبٔن، ورعل ظحلا ًٔلصاكل اًلاهوهَة، وضف 

 حسوذ سَعخَ اكلخعة ".

ومن ذالل ُشا اًيط جنس بٔن اـلعرغ ادلزائصي هط ؿىل اًوزكة اًصمسَة بٔو اقلصز اًصمسي ابًـلس اًصمسي        
2

  

ف اقلصز اًصمسي الٕ و          ًىرتوين تبٔهَ :" رعل اقلصز الاًىرتوين اطلي ًثخت فَِ موػف ؿام ٔبو رسط ؿَََ ميىن ثـًص

ملكف خبسمة ؿامة ما مت صلًَ، بٔو ما ثَلاٍ من روي اًضبٔن، ورعل ظحلا ًٔلوضاغ اًلاهوهَة، وضف حسوذ سَعخَ 

 وادذعاظَ ".

                                                           
1
 اـلخضمن اًلاهون اـلسين. 62/15/0531اـلؤزد ضف  31/14متمت ألمص  61/12/6111اـلؤزد ضف  11/01اًلاهون اـلسين ادلزائصي زرف  

2
 .10و  11َلس ظربي اًسـسي، اـلصحؽ اًساتق، ض  
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فَ بًٔضا تبٔهَ :" اًىذاتة الا         ًىرتوهَة اًيت ًخوىل موػف ؿام بٔو رسط ملكف خبسمة ؿامة ٕازحاهتا ؿىل وميىن ثـًص

حمصز اًىرتوين، تياء ؿىل ما مت ؿىل ًسًَ، بٔو وفلا ـلا ثَلاٍ من روي اًضبٔن ظحلا ًٔلوضاغ اًلاهوهَة وضف حسوذ سَعخَ 

وادذعاظَ "
1

 

ين اًفصويس ؿىل بٔهَ :" جيوس بٔن حيصز اقلصز من اًخلٌني اـلس 0503/6بٔما اـلعرغ اًفصويس فلس هط ؿَََ ضف اـلاذت         

اًصمسي ؿىل ذؿامة اًىرتوهَة، مؽ إلحاةل  ـلصسوم حيسذ اًعروظ اًيت ًًضبٔ وحيفغ وفلا ًِا "، وجنس بٔن اـلعرغ اًفصويس 

بٔؾعى ظالحِة حتٍصص اقلصز اًصمسي ًلكمن اقلرضٍن واـلوزلني 
2

. 

ضف كاهون اًحَاانثبٔما ابًًس حة ٌَمعرغ ألزذين، فٕاهَ هط         
3

مٌَ  12ؿىل اـللعوذ ابقلصزاث اًصمسَة ورعل ضف اـلاذت  

ؿىل بٔهنا:" اًس يساث اًيت ًيؼمِا اـلوػفون اطلٍن من ادذعاظِم ثيؼميِا ظحلا ًٔلوضاغ اًلاهوهَة وحينك هبا ذون بٔن 

ا ".  ٍلكف مربسُا ٕازحاث ما هط ؿَََ فهيا، وًـمي هبا ما ؾل ًثخت حزوٍُص

من كاهون إلزحاث اـلرصي 01خرب ُشا اًيط معاتلا ـلا هعت ؿَََ اـلاذت وًـ          
4

  

وهبشا جنس بٔن ألوزاق اًصمسَة يه اًيت ًلوم موػف ؿام خمخط تدسجََِا وفق ألوضاغ اًلاهوهَة اـللصزت،          

ا وفلا طلعل ذًَال اكمال ٕارا اس خوفت رشوظِا  واؾخحاُز
5

. 

               
ا حىت ًمت اهـلاذ ُشا اًـلسوُياك ٔبزتـة رش  وظ لتس من ثوافُص

6
  

ق ذؿامة اًىرتوهَة حىت ٍىون اًـلس حصَحا           زفثال ٕارا مت ؾلس تَؽ ؿرب ص حىة الاهرتهت فٕاهَ حيصز ؾن ظًص

شا ما بٔنسٍ كصاز اقلوكة اًـََا ضف مَف زرف   155111وٌس خعَؽ ٕازحاثَ، ول ٌضرتظ ضف حاةل ؾلس تَؽ حضوز صاُسٍن ُو

، بٔن كضات اـلوضوغ كس ظحلوا اًلاهون ثعحَلا حصَحا، ورعل بٔن ؾلس اًحَؽ مثٌَل ُو ألمص ؿَََ ضف 66/11/6101ازخ تخ

                                                           
1
ة(،    .33، ض 6100َلس َلس ساذاث، جحَة اقلصزاث اـلوكـة اًىرتوهَا ضف إلزحاث ) ذزاسة ملازهة (، ذاز ادلامـة ادلسًست، مرص ) إلسىٌسًز

2
ن(، ذاز اٍهنضة ٔبسامة ٔبتو اذلسن جماُس، اًوس َط ضف كاهون اـلـامالث إلًىرتوهَة ) وفلا ٔلحسج اًدعرًـاث ضف فصوسا ؼ مرص ؼ الٔزذن ؼ ذيب ؼ اًححٍص 

 .521و  521، ض 6113، مرص ) اًلاُصت (، 10اًـصتَة، ظحـة 

3
واـلـسل مبوحة  0516/ 03/11اًعاذز تخازخ  0014، من اًـسذ 611اـلًضوز ضف ادلًصست اًصمسَة، ض  0516س ية  51كاهون اًحَاانث ألزذين زرف  

 .6110اًلاهون اـلـسل ًلاهون اًحَاانث س ية 

4
ست زمسَة، اًـسذ  0524س ية  61اًلاهون زرف    .0524ماي  51اًعاذز تخازخ  66ومًضوز ضف حًص

5
 ًوزاوس ؾحَساث، اـلصحؽ اًساتق، ض  . 

6
 philippe MALINVAUD- Droit des obligations, 07  iéme edition Litec, paris, 2001, p 36. 
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من اًلاهون اـلسين ادلزائصي،  561/6كضَة اذلال ل ٌضرتظ اًلاهون ًعحخَ بٔن ًربم حبضوز صاُسٍن حسة هط اـلاذت 

اًصمسَة ؾيس الاكذضاء  اًيت احذج هبا اًعاؾيون ؿىل بٔن ًوكؽ اًضِوذ اًـلوذ
1

 

ف اًيت بٔوزذُا لك من اـلعرغ اًفصويس وادلزائصي وألزذين واـلرصي، هالحغ بٔهَ              ومن ذالل ُشٍ اًخـاًز

شا ما سُمت ثوضَحَ من ذالل اًيلاظ اليٓت تَاهنا:  لتس من ثوافص زالزة رشوظ حىت ًـخرب اقلصز حمصزا زمسَا، ُو

 كة من موػف ؿام ٔبو رسط ملكف خبسمة ؿامة:ؼ ظسوز اًوز0           

لؾخحاز اًوزكة زمسَة جية ٔبول بٔن حىون ظاذزت من موػف ؿام بٔو رسط ملكف خبسمة ؿامة، طلعل لتس           

كدي ذزاسة ُشا اًعرظ بٔن حنسذ من ُو اـلوػف اًـام 
2

 

واء اكن تبٔحص بٔو تسون بٔحص، فِسذي ضف ُشا فاـلوػف اًـام لك رسط ثـَيَ اصلوةل ٌَلِام تـمي من بٔؾٌلًِا س          

ا، واكثة  ا، اكًلايض ابًًس حة ًٔلحاكم اًيت ًلوم تخحٍصُص اًيعاق لك موػف ؿام ًخـَق ابٔلوزاق اًيت خيخط تخحٍصُص

ا.  ادلَسة ًـخرب موػفا ؿاما ابًًس حة ـلا حيصزٍ من حمارض ادلَساث وكرُي

ازاث اًصدُس َة ٌضلوةل بٔم إبحسى اًَِئاث اقلََة بٔو اـلؤسساث وٌس خوي بٔن ٍىون اًضرط موػفا إبحسى إلذ         

اًـامة هكوػفي جماًس اًحضلًة، نٌل ٌس خوي بٔن ٍىون اـلوػف كامئا تـمي ميىن بٔن ثلوم تَ اًعراكث بٔو ألفصاذ هكوػفي 

س  معَحة اًسىم اذلسًسًة ومعَحة اًرًب
3

 

 ة:دذعاض اـلوػف اًـام ضف نخاتة اًوزكة اًصمسَإ ؼ 6         

ل ٍىفي ٕلس حاػ اًصمسَة ؿىل اًوزكة بٔن حىون حمصزت من موػف ؿام، تي جية ؿىل ُشا اـلوػف ؾيس حتٍصٍص          

ا، ًيك ثثخت ًِا اذلجَة اًيت ثعَهبا اًلاهون، فٌجس بٔن لك من اـلعرغ  ًِشٍ اًوزكة بٔن ٍىون ظاحة ادذعاض ضف حتٍصُص

وػف خمخط ضف حتٍصص اًوزكة اًصمسَة، وضف ُشٍ اذلاةل كعس اـلعرغ من ادلزائصي واـلرصي وألزذين اصرتظوا بٔن ٍىون اـل

ُشا اًعرظ بٔن ل ٍىون كس ظسز كصاز تـزل اـلوػف من اًوػَفة بٔو هلهل من وػَفة ٕاىل بٔدصى 
4

 

 

                                                           
1
 .6100جمةل اقلوكة اًـََا، وعرت اًلضات، اًـسذ ألول، س ية  

2
 .13وزاوس َلس ؾحَساث، اـلصحؽ اًساتق، ض ً 

3
 .16َلس ظربي اًسـسي، اـلصحؽ اًساتق، ض  

4
 .14ًوزاوس َلس ؾحَساث، اـلصحؽ اًساتق، ض  
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 ؼ مصاؿات ألوضاغ اًيت ًلصزُا اًلاهون ضف حتٍصص اًوزكة:5         

ة ؿامة الٔوضاغ اًيت ًلصزُا اًلاهون ضف حتٍصص اًوزكة، فاًلضات ضف جية بٔن ٍصاؾي اـلوػف بٔو اـللكف خبسم         

حتٍصصضم ًٔلحاكم وموػفو اقلامك ضف نخاجهتم ًإلؿالانث وحمارض اًخيفِش ؿَهيم، مؽ مصاؿات ُشٍ الٔوضاغ
1

  

 ًىرتوهَة ضف إلزحاث.جحَة اقلصزاث اًصمسَة الٕ  اـلعَة اًثاين:

ؿىل بٔهَ :" ًـخرب ما وزذ ضف اًـلس اًصمسي جحة، حىت ًثخت  11مىصز  561اذت هط اـلعرغ ادلزائصي ضف اـل         

ا زرف  ، وًـخرب انفشا ضف اكمي اًرتاة اًوظين "، حبَر كضت اقلوكة اًـََا ضف كصاُز تخازخ  651123حزوٍٍص

ؿىل بٔهَ من اًثاتت كاهوان بٔهَ ًـخرب ما وزذ ضف اًـلس اًصمسي جحة حىت ًثخت حزوٍٍص 65/16/6111
2

  

وهبشا فٕان اقلصزاث اًصمسَة الاًىرتوهَة حمتخؽ تلوت زحوثَة ثفوق اقلصزاث اًـصفِة الاًىرتوهَة، هؼصا ـلا حتاظ تَ          

ة معَلة ضف إلزحاث، حبَر بٔن اـلعرغ اـلرصي ضف اًلاهون زرف  من ضٌلانث كاهوهَة، طلعل بٔضفت ؿَهيا اًدعرًـاث حًص

 02ىل اقلصز اًصمسي الاًىرتوين، ذما جيـي مٌَ جحة ؿىل اًاكفة، ورعل ضف اـلاذت بٔضفى ظفة اًصمسَة ؿ 6111س ية  01

مٌَ ؿىل بٔهَ :" اًعوز اـلًسوذة ؿىل اًوزق من اقلصز اًصمسي الاًىرتوين جحة ؿىل اًاكفة، ابًلسز اطلي حىون فَِ 

 ون ؿىل اصلؿامة الاًىرتوهَة ".معاتلة ٔلظي ُشا اقلصز، ورعل ما ذام اقلصز اًصمسي واًخوكِؽ الاًىرتوين موحوذ

الحغ من ذالل ُشٍ اـلاذت بٔهَ ًيك حمتخؽ ظوزت اقلصز تشاث اًلوت اًثحوثَة ًٔلظي الاًىرتوين، ثعَة اـلعرغ           ًو

بٔن ٍىون ألظي الاًىرتوين موحوذا وموكـا اًىرتوهَا 
3

 

س الاًىرتوين وخمصخاث اذلاسوة  ًىرتوهَة اًيت جضمي زسادي اًفاهسوابًخايل فٕان اًس يساث الٕ           واًخَىس واًرًب

اـلعسكة بٔو اـلوكـة ًِا كوت زحوثَة من اذلجَة، وؿَََ ٍىون ٌَس يس ٔبو اقلصز الاًىرتوين اـلوكؽ كوت زحوثَة من حِر 

اـلعسز، بٔي جحة ثوكِـَ ذمن وسة ٕاًََ، وبًٔضا حىون هل اًلوت اًثحوثَة من حِر اـلضمون، بٔي ظسق اًحَاانث اًيت 

ذث فَِ، لك رعل ما ؾل ًيىص اًضرط دضاحة ما وسة ٕاًََ، فٕان سىت فٕاهَ ل ًـس رعل ٕاىاكزا تي ٕاكصازا وز
4

 

                                                           
1
 .15َلس ظربي اًسـسي، اـلصحؽ اًساتق، ض  

2
 .6111جمةل اقلوكة اًـََا، وعرت اًلضات، اًـسذ ألول، س ية  

3
 .001، ض 6113، مرص ) اًلاُصت (، 16ٕلًىرتوين، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، ظحـة ظاجص ؾحس اًـٍزز سالمة، اًـلس ا 

4
 .012ظفوان محزت ٕاجصاُمي ؿُىس، ألحاكم اًلاهوهَة ٌَخجازت إلًىرتوهَة ) ذزاسة ملازهة (، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، مرص ) اًلاُصت (، ض  
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ا، بٔما ٕارا ؾل حىسة           وُىشا، فٕاهَ ًيك ٍمتخؽ اـلسدٌس تعفة اًصمسَة لتس من ثوافص اًعروظ اًثالزة اًساتق رهُص

ا إبمضاءاهتم بٔو تبٔدذارمم         ُشٍ اقلصزاث ظفة زمسَة، فال ٍىون ًِا ٕال كمية اقلص  زاث اًـصفِة مىت اكن روو اًضبٔن كس وكـُو

بٔو تعٌلث بٔظاتـِم
1

  

ٕال بٔن اـلعرغ ادلزائصي و ابًصحوغ ًيعوض اًلاهون اـلسين اـلخـَلة ابلزحاث ابًىذاتة جنسٍ بٔقفي متاما رهص اقلصزاث      

ًىرتوهَة فلط و ُشا بٔمص مٌعلي ًـسم وحوذ بٓهشاك ما ٌسمى هبَئة الاًىرتوهَة اًصمسَة و ٕامنا اؾخس ابقلصزاث اًـصفِة الا

اًخوزَق ٔبو اًخعسًق الاًىرتوين زفن اـلـَوم حىت ثخزش اًىذاتة ظفة اًصمسَة لتس نٌل وحضيا بٔؿالٍ بٔن ثعسز من موػف 

ا.  زمسي فىِف ميىن اؾامتذ حمصزاث اًىرتوهَة زمسَة و ل ثوخس اًَِئة اًصمسَة اًيت ثعسُز

و اـلخضمن اًلواؿس اًـامة اـلخـَلة ابًخوكِؽ و اًخعسًق  6101-16-10اـلؤزد ضف  11-01ًىن و تـس ظسوز كاهون      

الاًىرتوهَني بٔظححت ٌَمحصزاث الاًىرتوهَة ظفة اًصمسَة ٕارا ما ثوفصث ؿىل رشظ مـَية حسذٍ ُشا اًلاهون و اـلمتثي 

 ضف ما ًًل: 

اًىرتوين موظوف: و حيت ٍىون اًخوكِؽ موظوفا لتس بٔن ٍمتخؽ ابـلواظفاث بٔن حىون ُشٍ اقلصزاث حامةل ًخوكِؽ -0

 الثَة: 

 بٔن ًًضبٔ ؿىل بٔساش صِاذتثعسًق اًىرتوهَة موظوفة.  -

 بٔن ٍصثحط ابـلوكؽ ذون سواٍ, -

 بٔن ميىن من حتسًس ُوًة اـلوكؽ, -

 بٔن ٍىون معمٌل تواسعة بًَٓة مؤمٌة -

 رصي ٌَموكؽ. بٔن ٍىون مًضبٔ تواسعة وسادي حىون حتت اًخرصف اذل -

من اًلاهون اًساًف اطلهص ٕلهَ ًـخس هبا هوس َةل ٕازحاث و ل  5بٔما ابطف اًخوكِـاث الانرتوهَة  اًلري  موظوفة فعحلا ٌٌَلذت 

 ميىن ٌَلضاء زفضِا نٌل س يخِيَ ضف ما ًًل.  

 

    

                                                           
1
، ألزذن ) ؾٌلن (، 10لس اـلربم ؿرب ص حىة ألهرتهت، ذاز اًثلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ظحـة ثضاز َلوذ ذوذٍن، َلس حيىي اقلاس ية، إلظاز اًلاهوين ٌَـ 

 .653، ض 6112
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 ًىرتوهَة وجحَهتا ضف إلزحاث.اقلصزاث اًـصفِة الٕ  :اًثاين  اـلححر

ًىرتوهَة ورشوظِا، مث اًخـصط ًىرتوهَة جية ؿََيا تَان اـللعوذ ابقلصزاث اًـصفِة الٕ اقلصزاث اًـصفِة الٕ  صلزاسة        

 ٕاىل جحَهتا ضف إلزحاث.

 ًىرتوهَة.اقلصزاث اًـصفِة الٕ  اـلعَة ألول:

اًخلََسي، اطلي ؾصفَ اـلعرغ كدي اًخعصق ٕاىل اقلصز اًـصضف الاًىرتوين، لتس من اًخعصق بٔول ٕاىل اقلصز اًـصضف         

ثخت هبا واكـة كاهوهَة، وموكـة من اًضرط  ادلزائصي تبٔهَ اقلصزاث بٔو ألوزاق اًـصفِة اًيت ثعسز من روي اًضبٔن، ًو

 اطلي حيخج هبا ؿَََ إبمضادَ ٔبو دمتَ بٔو تعمة بٔظحـَ.

مـست ًإلزحاث مبـىن بٔؿسُا لك من اًعصفني وبٔنس اـلعرغ ادلزائصي بٔن ألوزاق اًـصفِة هوؿان: ُياك ٔبوزاق ؾصفِة         

مس حلا ذًَال ؿىل ثرصف كاهوين مـني، وًـخرب ذًَال اكمال، وُياك ٔبوزاق ؾصفِة كري مـست إلزحاث، مبـىن ل ًلعس من 

ا ؿىل بٔن حىون ذًَال اكمال ؿىل ثرصف كاهوين مـني حتٍصُص
1

  

لعس تَ نشعل ومبـىن بٓدص ًلعس هبا الٔوزاق اًيت ثعسز من ألفصا         ا، ًو ذ واًيت ل ًخسذي موػف ؿام ضف حتٍصُص

اًىذاتة اًيت ًوكـِا رسط كعسا ٕاىل ٕاؿساذ ذًَي ؿىل واكـة
2

. 

ًىرتوين فلس ؾصفَ خاهة من اًفلَ ألزذين ؿىل بٔن اقلصزاث اًـصفِة يه ألوزاق اًيت بٔما ؾن اقلصز اًـصضف الٕ         

ا، وثـصف نشعل تبهٔنا وزكة ظاذزت من بٔحس ألفصاذ تخوكِـَ ثعسز من ألفصاذ واًيت ل ًخسذي موػف ؿ ام ضف حتٍصُص

ا تي ثعسز من ألفصاذ ٕاايُا، وثعَح بٔن حىون ذًَال نخاتَا، وؾصفت بًٔضا تبهٔنا وزكة ل ًخسذي موػف ؿام ضف حتٍصُص
3

 

ف رُة هبا اـلعرغ اًفصويس واـلرصي.  وهفس اًخـاًز

اًـصضف الاًىرتوين، وس يـصط رشوظ اقلصزاث اًـصفِة الاًىرتوهَة ضف ما ؾصضيا ضف ما س حق ثـاًزف ٌَمحصز         

 ًًل:

 

 

                                                           
1
 .22ٍلس ظربي اًسـسي، اـلصحؽ اًساتق، ض  

2
 .34ؼ 33َلس َلس ساذاث، اـلصحؽ اًساتق، ض  

3
 .22ًوزاوس َلس ؾحَساث، اـلصحؽ اًساتق، ض  
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 ًىرتوهَة:ؼ اًىذاتة الٕ  0       

فِا، فَفغ اًىذاتة          ثَـة اًىذاتة ذوزا رمٌل ضف جمال إلزحاث، وًحسو بٔهنا ثـخرب من ألفاكز اًلاهوهَة اًيت ًعـة ثـًص

فِا تبهٔنا:" ٍلوؿة ًيرصف ٕاىل بٔوسؽ مـاهََ، فِو ٌضمي لك  ما حيصز ذون اصرتاظ صلك ما بٔو وحوذ ثوكِؽ، وميىن ثـًص

اًصموس اـلصدَة اًيت ثـرب ؾن اًلول بٔو اًفىص، وميىن بٔن ثمت اًىذاتة تبٔي وس َةل بٔو تبٔي ًلة " 
1

 

ًلس اؾمتس كاهون الاوسرتال اٍمنوريج        
 2(63)

اـلـادلة ـلسبةٔل اًىذاتة  واـلخـَق ثضبٔن اًخجازت الاًىرتوهَة 12ضف ماذثَ  

ؿىل ما ميىن جسمَخَ ) جهنج اًيؼائص اًوػَفِة( ًحَان اًعروظ ألساس َة اًيت جية بٔن ثفي هبا زساةل اًحَاانث، ًيك ًمت 

اًوفاء هبا ضف هعاق اًلاهون اًوظين 
3(64 )

. 

موس بٔو ٔبي ؿالماث بٔدصى ثثخت وكس ؾصف اـلعرغ اـلرصي اًىذاتة الاًىرتوهَة تبهٔنا:" لك حصوف بٔو ٔبزكام ٔبو ز         

ؿىل ذؿامة اًىرتوهَة ٔبو زسفَة ٔبو ضودَة بٔو وس َةل بٔدصى مضاهبة وثـعي ذلةل كاتةل ًإلذزاك "
4

 

بٔما ابًًس حة ٌَمعرغ ألزذين اؾخرب اًىذاتة الاًىرتوهَة صلك خسًس، كسمذَ اًخجازت الاًىرتوهَة ضف اًخـاكس ؾن         

وزت زسفَة ختزن هحَاانث اًىرتوهَة ؿىل رشادط ذمليعة، بٔو بٔكصاض ثضلك ذامئ بٔو تـس، حِر ًمت وضؽ اًحَاانث ضف ظ

ًفرتت حمسذت ضف كواؿس اًحَاانث ٔلهجزت اذلاسة
 5(51)

. 

، وحـَِا مـاذةل ضف جحَهتا ٌَوزَلة 0مىصز  565بٔما اـلعرغ ادلزائصي هط ؿىل اًىذاتة الاًىرتوهَة ضف اـلاذت         

من  0502مىصز من اًلاهون اـلسين ادلزائصي، واًيت ثلاتَِا اـلاذت  565ة، وؾصفِا ضف اـلاذت اكلعوظة ؿىل ذؿامة وزكِ

اًلاهون اـلسين اًفصويس وؾصفِا تبهٔنا :" ًًذج إلزحاث ابًىذاتة من جسَسي حصوف بٔو بٔوظاف بٔو ٔبزكام بٔو بًٔة ؿالماث ٔبو 

ٕازساًِا "زموس راث مـىن مفِوم رمٌل اكهت اًوس َةل اًيت ثخضمهنا ونشا ظصق 
6

  

تياء ؿىل ما مت رهٍص بٔؿالٍ، ُي ميىن ٌَىذاتة الاًىرتوهَة بٔن ٍىون ًِا هفس اصلوز اطلي ثلوم تَ اًىذاتة اًـاذًة        

 ذاظة ضف جمال إلزحاث؟.

                                                           
1
صاء، اًـلس ا   .14، لكَة اذللوق، خامـة مس خلامن، ض 6105ٕلًىرتوين، زساةل ماسرت، س ية جن سـَس فاظمة اًُز

2
 .0552كاهون اًَووسرتال اٍمنوريج ٌَخجازت إلًىرتوهَة  

3
ة إلًىرتوهَة ) ذزاسة حتََََة ملازهة(، ذاز اًثلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ظحـة    .23ض  ،6115، الٔزذن ) ؾٌلن (، 10انُس فذحي اسلوزي، ألوزاق اًخجاًز

4
 . 31و  25انُس فذحي اسلوزي، هفس اـلصحؽ، ض  

5
 .001، ض 6100، ألزذن ) ؾٌلن (، 16َلس ٕاجصاُمي ٔبتو اًَِجاء، ؾلوذ اًخجازت إلًىرتوهَة، ذاز اًثلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ظحـة  

6
،  6115ز اًِسى ٌَعحاؿة ًٌَعر واًخوسًؽ، ادلزائص ) ؿني مََةل (، مٌاين فصاخ، اًـلس إلًىرتوين ) وس َةل ٕازحاث حسًثة ضف اًلاهون اـلسين ادلزائصي (، ذا 

 .032ض 
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ًىرتوهَة الٕ وًإلخاتة ؾن ُشا اًدساؤل ٍصى خاهة من اًفلَ بٔهَ لتس من ثوافص زالزة رشوظ بٔساس َة ٌَىذاتة        

 ضف ما ًًل: متثةلواـل 

 ٔب ؼ بٔن حىون اًىذاتة ملصوءت:       

ًيك ًدس ىن الاؾخساذ تبٔي مسدٌس ضف مواهجة الٓدٍصن، لتس بٔن ٍىون اـلسدٌس انظلا مبا فَِ، مبـىن بٔن ٍىون        

ت ثوافص مفِوما، وواحضا من ذالل نخاتخَ حبصوف وزموس مفِومة، وًدساوى اقلصز الاًىرتوين واقلصز اًـصضف ضف رضوز 

 اًعرظ.

ة:ة ؼ الٕ          س متصاًز

ابٕلضافة ٕاىل اصرتاظ بٔن ٍىون اقلصز اًىذايب ملصوءا، فٕاهَ جية بٔن جس متص ُشٍ إلماكهَة حىت ًدس ىن اًصحوغ ٕاىل        

و ما بٔصازث ٕاًََ اـلاذت  ا ضف اـلسدٌس 0/ 01اقلصز لكٌل ثـني رعل، ُو / بٔ، ويه تعسذ رهص اًعروظ اًواحة ثوافُص

ًىرتوين ًالؾخساذ تَ تيعِا ؿىل :" الاظالغ ؿىل اـلـَوماث اًوازذت فهيا ؿىل حنو ًدِح اس خزسارما ضف اًصحوغ ٕاٍهيا الا

 لحلا ".

 ح ؼ اًثحاث:          

ًلعس هبشا اًعرظ حفغ اقلصز اًىذايب ذون ٔبذىن ثـسًي بٔو ثلَري من حشف بٔو حمو بٔو حتضري ًَدس ىن تشعل          

شا ما هعت ؿَََ اـلاذت الاؾخساذ ابقلص  / ة من كاهون الاوسرتال ؿىل :" الاحذفاع جصساةل 0/ 01ز اـلىذوة، ُو

اًحَاانث ابًضلك اطلي بٔوضئت، بٔو ٔبزسَت، ٔبو اس خَمت تَ، بٔو ثضلك ميىن ٕازحاث بٔهَ ميثي تسكة اـلـَوماث اًيت 

 بٔوضئت، ٔبو ٔبزسَت، ٔبو اس خَمت ".

اث ثخلصز مبسى سالمذَ من بٔي ؾَة كس ًؤثص ضف صلكَ ارلازيج ًىرتوين ضف إلزحفلوت اقلصز الٕ          
1

. 

 ًىرتوين:ؼ اًخوكِؽ الٕ  6         

0مىصز 565ٕان اـلعرغ ادلزائصي ؾل ًـصف اًخوكِؽ الاًىرتوين، وٕامنا هط ؿىل رشوظ مـَية ورعل ضف اـلاذت          
2

  

وهبشا فٕان اًخوكِؽ الاًىرتوين ًـخرب مععَحا حسًثا، ، 6111س ية  01بٔما اـلعرغ اـلرصي ؾصفَ ضف كاهون زرف          

/ بٔ ؿىل بٔهَ :" تَاانث ضف صلك اًىرتوين مسزخة ضف زساةل 6حبَر ؾصفَ كاهون الاوسرتال اٍمنوريج ورعل ضف اـلاذت 

                                                           
1
 .061ؼ  004َلس ٕاجصاُمي ٔبتو اًَِجاء، اـلصحؽ اًساتق، ض  

2
ي  66، وعر ضف ادلًصست اًصمسَة زرف 6111س ية  015اـلخـَق ابًخوكِؽ إلًىرتوين ولحئخَ اًخيفِشًة زرف  6111س ية  01كاهون مرصي زرف    .6111ٔبفًص
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ث، ًحَان تَاانث بٔو مضافة ٕاٍهيا ٔبو مصثحعة هبا مٌعلِا، جيوس بٔن جس خزسم ًخـَني ُوًة اـلوكؽ ابًًس حة ٕاىل زساةل اًحَاان

موافلة اـلوكؽ ؿىل اـلـَوماث اًوازذت ضف زساةل اًحَاانث "
1

  

َة تبٔهَ :" مـَوماث ؿىل صلك اًىرتوين مذـَلة مبـَوماث اًىرتوهَة بٔدصى ومصثحعة          وًـصف ضف اًدعرًـاث اصلًو

هبا ازثحاظا وزَلا، وٌس خزش بٔذات ٌَخوزَق " 
2(52 )

. 

ف           اًخوكِؽ الاًىرتوين، هخعصق تـسُا مدارشت ٕاىل بٔضم بٔهواغ اًخوكِؽ الاًىرتوين ضف ما ًًل:وتـسما ثعصكٌا ٕاىل ثـاًز

 بٔ ؼ اًخوكِؽ اًصسفي:        

ًعَق ؿَََ بًٔضا امس اًخوكِؽ اًىوذي، حبَر ثلوم ُشٍ اًخلٌَة تزتوًس اًوزَلة الاًىرتوهَة تخوكِؽ مضفص ميىٌَ         

ت اطلي كام فَِ تخوكِـِا، ومـَوماث بٔدصى ذاظة تعاحة اًخوكِؽحتسًس اًضرط اطلي كام تخوكِـِا واًوك
3

 

مت اًخوكِؽ توحوذ مفذاحان، مفذاخ          مث ٌسجي اًخوكِؽ اًصمسي ثضلك زمسي ؾيس هجاث ثـصف ثسَعاث  اًخوزَق، ًو

لة ٔلي رسط بٔن ميغل  ؿام وُو مـصوف ٌَاكفة، ومفذاخ ذاض ًخوفص فلط صلى اًضرط اطلي بٔوضبٍٔ، وميىن هبشٍ اًعًص

 اـلفذاخ اًـام بٔن ٍصسي اًصسادي اـلضفصت، وًىن ل ٌس خعَؽ بٔن ًفم صفصت اًصساةل ٕال اًضرط اطلي صلًَ اـلفذاخ ارلاض.

 ة ؼ اًخوكِؽ اًحَومرتي:        

ًـمتس اًخوكِؽ اًحَومرتي ؿىل حتسًس منط ذاض ثخحصك تَ ًس اًضرط اـلوكؽ بٔزياء اًخوكِؽ، ٕار ًمت ثوظَي كؿل         

اًىرتوين جبِاس هكحَوحص، وًلوم اًضرط ابًخوكِؽ ابس خزسام ُشا اًلؿل اطلي ٌسجي حصاكث ًس اًضرط بٔزياء اًخوكِؽ 

4ؾخحاز تبٔن ًلك رسط سَوك مـني بٔزياء اًخوكِؽ هسمة ذمزيت هل، بٔذشا ضف الٕ 
 

 ًىرتوهَة ضف إلزحاث.جحَة اقلصزاث اًـصفِة الٕ  اـلعَة اًثاين:

                                                           
1
 .16، ض 6114ؿاظف ؾحس اسلَس حسن، اًخوكِؽ إلًىرتوين، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، مرص ) اًلاُصت (،  

2
 - Sinisi VINENZO , Digital signature legislation in europe, International business lowyer, 2000, 

3
، اـلسزسة اًـََا ٌَلضاء، 6112ؼ  6115مشهصت ختصح ًيَي ٕاخاست اـلسزسة اًـََا ٌَلضاء،  جصين هشٍص، اًـلس إلًىرتوين ضف ضوء اًلاهون اـلسين ادلزائصي، 

 .12و  11ادلزائص، ض 

 .Lionel Bochurberg, Internet et commerce électronique. Delmat, 2ème Ed, 2001.p25 

4
ي  و الاكذحاش ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَعر، ظ ســَس اًسـَس كـيسًي، اًذؼوكِؽ الاًىـرتوين. ماَُخَ، ظوزٍ، جحَخَ ضف إلز   ، س ية 0حاث تني اًخسًو

 .03، ض6111
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و راث ألمص ابًًس حة ٌَمحصزاث الاًىرتوهَة هؼصا ٔلن اقلص          زاث اًـصفِة اًوزكِة ما يه ٕال نخاتة وثوكِؽ، ُو

اًـصفِة
1

  

ا من كدي ظاحة اـلعَحة ٔبو اًعـن          ا، ًرتثة ؿَََ ٕاىاكُز فاقلصزاث اًـصفِة اًيت ل ًخسذي موػف ؿام تخحٍصُص

ؾصضف من حلَ بٔن ًيىص اًخوكِؽ بٔو اًىذاتة، ذما ًؤذي ٕاىل بٔن فهيا ابًزتوٍص، وًِشا فٕان اًضرط اطلي حيخج ؿَََ مبحصز 

ًلوم ؿىل ؿاثق اـلمتسم ابًس يس بٔن ًثخت ظسوز اًخوكِؽ بٔو ارلط اـليىص، وابًخايل فٕان ُشا إلىاكز ٌسَة اقلصز اًـصضف 

 جحَخَ ضف إلزحاث حىت ًلوم اًعصف الٓدص اـلمتسم هبشٍ اًوزكة إبكامة اصلًَي ؿىل حصهتا.

ٔبما ضف حاةل سىوث من حيخج ؿَََ توزكة ؾصفِة وؾل ًلم إبىاكز ما ُو اثتت هبشٍ اًوزكة تي سىت، فٕان ُشا        

 اًسىوث ل ًـخرب ٕاىاكزا ٌَمحصز تي ُو ٕاكصاز هل.

ٔبما ٕارا اكهت اًوزكة اًـصفِة حتخوي ؿىل ثعسًق ًخوكِؽ اـلَزتم هبا، واكن ُشا اًخعسًق ظاذزا من هجة زمسَة، فٕان        

ٍ اذلاةل ل ٌس خعَؽ ٕاىاكز ثوكِـَ ُش
2

 

وهبشا فٕاهَ ل متيح اذلجَة اًلضادَة ًوسادي إلزحاث اذلسًثة من ذالل ثوافص ٍلوؿة من اًعروظ لندساة ُشٍ        

اقلصزاث اذلجَة اًلاهوهَة بٔو اًلضادَة اـلعَوتة ضف إلزحاث حىت حىفي ضٌلن ظسق ُشٍ اقلصزاث، ورعل من ذالل 

3دعرًـَة واًلضادَة ذلجة اقلصزاث الاًىرتوهَة اـلـادلة اً 
 

 ذامتـــة:

يا ضف ُشٍ اصلزاسة موضوغ " جحَة اقلصزاث الاًىرتوهَة ضف إلزحاث "، واطلي ًـس من اـلوضوؿاث اًيت          ًلس ثياًو

ػي اًخعوز  فصضت هفسِا تلوت ضف اًس يواث ألذريت هدِجة اًـوـلة، واًيت ماساًت جمال دعحا ٌَححر، دعوظا ضف

 ًىرتوهَة.اًرسًؽ واـلس متص اطلي ثـصفَ اًخجازت الٕ 

واثضح تـس اًخعصق ٌَلاهون ادلزائصي و اًلواهني اـللازهة اكلخَفة بٔهنا اؿرتفت ابذلجَة اًلاهوهَة ٌَخـامالث         

اًىثري سن جعرًـا ذاظا ًىرتوهَة ضف اًىثري، وحىت بٔن الاًىرتوهَة جباهة اؿرتافِا ٌَخوكِؽ الاًىرتوين واًىذاتة الٕ 

 ابـلـامالث الاًىرتوهَة اكًلاهون ألزذين واـلرصي مثال.

                                                           
1
 .660َلس َلس ساذاث، اـلصحؽ اًساتق، ض  

2
 .30و  31ًوزاوس َلس ؾحَساث، اـلصحؽ اًساتق، ض  

3
 .010ظفوان محزت ٕاجصاُمي، اـلصحؽ اًساتق، ض  
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ًىرتوهَني  بٔظححت ٌَمحصزاث الاًىرتوهَة ٔبما ضف ادلزائص، و تـس ظسوز كاهون ذاض ابًخوكِؽ و اًخعسًق الٕ        

اصلزاسة و اًلاهون اـلسين ابؾخحاٍز اًصمسَة مهنا و اًـصفِة جحَة ضف إلزحاث و من ذالل ذزاسة ُشا اًلاهون حموز ُشٍ 

 اًعرًـة اًـامة ٌَلواهني اس خزَعيا ما ًًل: 

اًىذايب اًاكمي و ل وحوذ ٔلي رشظ ضف اًىذاتة  ثـخرب لك من اًىذاتة و اًخوكِؽ اًـيرصٍن ألساس َني ضف اصلًَي       

اقلصز بٔو حصك بٔثص ماذي ًسل ؿَََ، بٔما ؾن ٌَخـسًي بٔو اًخحسًي ٕال إبثالف  ظاـلا اكهت مس خخِية و اثتخة و كري كاتةل 

اًخوكِؽ فِىون ٕاما خبط اًَس بٔو ارلمت بٔو تعمة إلظحؽ و ًرتثة ؿىل ذَو اقلصز مٌَ بٔن ُشا  ألذري ل ًعَح ٕال تساًة 

 زحوث ابًىذاتة ٕارا اكن خبط اـلسٍن و ثوافصث فَِ رشوظ مـَية.

حمـي اًذؼوكِؽ اًخلََسي،  ػِؼصث هذـَجـة اًخعوز اًـخىٌؼوًويج اًرسًؽ حيو ًـخرب اًـخوكـَؽ إلًىـرتوين بٔذات حـسًست      

ا ٌسمح تخحسًس ُوًة اًضرط اطلي  فِو ؾحازت ؾن تَاانث ثخزش صلك حصوف بٔو ٔبزكام بٔو زموس بٔو ٕاصازاث بٔو كرُي

 مضموهنا. ؿىل وكـِا و ًـرب ؾن اـلوافلة 

اًؼوزكِة تـعرظ ٕامىـاهَة اًذـبٔنس مؼن  َة حمتخؽ تيفس جحَة اقلصزاث و ؿَََ حـي اـلعرغ ادلزائصي اقلصزاث إلًىرتوه       

ا و بٔن حىون مـست   حمفوػة ضف ػصوف ثضمن سالمهتا. و ُؼوًة اًضرؼط اطلي بٔظسُز

 اـلصاحؽ :

  ألزذن ) ؾٌلن (، 10ًوزاوس َلس ؾحَساث، ٕازحاث اقلصز إلًىرتوين، ذاز اًثلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ظحـة ،

6115 

  ة (، ذاز اًِسى َلس ظربي اًسـسي، اًواحض ضف رشخ اًلاهون اـلسين ) إلزحاث ضف اـلواذ اـلسهَة واًخجاًز

 .6100ٌَعحاؿة واًًعر واًخوسًؽ، ادلزائص ) ؿني مََةل (، 

  6111س ية  01كاهون اًخوكِؽ إلًىرتوين اـلرصي زرف. 

 ة (، بٔمري فصح ًوسف، اًخوكِؽ إلًىرتوين، ذاز اـلعحوؿاث ادلامـَة، م  .6114رص )إلسىٌسًز

  ،) ة  .6112َلس حسني مٌعوز، إلزحاث اًخلََسي وإلًىرتوين، ذاز اًفىص ادلامـي، مرص ) إلسىٌسًز

  62/15/0531اـلؤزد ضف  31/14متمت ألمص  61/12/6111اـلؤزد ضف  11/01اًلاهون اـلسين ادلزائصي زرف 

 اـلخضمن اًلاهون اـلسين.

 قلصزاث اـلوكـة اًىرتوهَا ضف إلزحاث ) ذزاسة ملازهة (، ذاز ادلامـة ادلسًست، مرص ) َلس َلس ساذاث، جحَة ا

ة(،   6100إلسىٌسًز

  بٔسامة بٔتو اذلسن جماُس، اًوس َط ضف كاهون اـلـامالث إلًىرتوهَة ) وفلا ٔلحسج اًدعرًـاث ضف فصوسا ؼ مرص
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 6113رص ) اًلاُصت (، ، م10ؼ ألزذن ؼ ذيب ؼ اًححٍصن(، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، ظحـة 

  ست اًصمسَة، ض  0516س ية  51كاهون اًحَاانث ألزذين زرف اًعاذز  0014، من اًـسذ 611اـلًضوز ضف ادلًص

 .6110واـلـسل مبوحة اًلاهون اـلـسل ًلاهون اًحَاانث س ية  0516/ 03/11تخازخ 

  ست زمسَة، اًـسذ  0524س ية  61اًلاهون زرف  .0524ماي  51زخ اًعاذز تخا 66ومًضوز ضف حًص

 philippe MALINVAUD- Droit des obligations, 07  iéme edition Litec, paris, 2001, 

p 36. 

  6100جمةل اقلوكة اًـََا، وعرت اًلضات، اًـسذ ألول، س ية. 

  6111جمةل اقلوكة اًـََا، وعرت اًلضات، اًـسذ ألول، س ية. 

 6113، مرص ) اًلاُصت (، 16، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، ظحـة ظاجص ؾحس اًـٍزز سالمة، اًـلس إلًىرتوين 

  ( ذاز اٍهنضة اًـصتَة، مرص ،) ظفوان محزت ٕاجصاُمي ؿُىس، ألحاكم اًلاهوهَة ٌَخجازت إلًىرتوهَة ) ذزاسة ملازهة

 اًلاُصت (

  ،ذاز اًثلافة ًٌَعر ثضاز َلوذ ذوذٍن، َلس حيىي اقلاس ية، إلظاز اًلاهوين ٌَـلس اـلربم ؿرب ص حىة ألهرتهت

 6112، ألزذن ) ؾٌلن (، 10واًخوسًؽ، ظحـة 

  صاء، اًـلس إلًىرتوين، زساةل ماسرت، س ية  ، لكَة اذللوق، خامـة مس خلامن6105جن سـَس فاظمة اًُز

  0552كاهون اًَووسرتال اٍمنوريج ٌَخجازت إلًىرتوهَة. 

 ة إلًىرتوهَة ) ذزاس ة حتََََة ملازهة(، ذاز اًثلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ظحـة انُس فذحي اسلوزي، ألوزاق اًخجاًز

 ،6115، ألزذن ) ؾٌلن (، 10

  ألزذن ) ؾٌلن (، 16َلس ٕاجصاُمي بٔتو اًَِجاء، ؾلوذ اًخجازت إلًىرتوهَة، ذاز اًثلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ظحـة ،

6100 

 ادلزائصي (، ذاز اًِسى ٌَعحاؿة ًٌَعر  مٌاين فصاخ، اًـلس إلًىرتوين ) وس َةل ٕازحاث حسًثة ضف اًلاهون اـلسين

  6115واًخوسًؽ، ادلزائص ) ؿني مََةل (، 

 F. Lozentz, Commerce électronique , une nouvelle donnée pour les 

consommateurs, Les entreprises, Les citoyens et les pouvoirs publics, Edition Ber, 

1998 

  وعر ضف 6111س ية  015اـلخـَق ابًخوكِؽ إلًىرتوين ولحئخَ اًخيفِشًة زرف  6111س ية  01كاهون مرصي زرف ،

ست اًصمسَة زرف  ي  66ادلًص  .6111بٔفًص
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  ،) 6114ؿاظف ؾحس اسلَس حسن، اًخوكِؽ إلًىرتوين، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، مرص ) اًلاُصت 

 Sinisi VINENZO , Digital signature legislation in europe, International business 

lowyer, 2000. 

  ،جصين هشٍص، اًـلس إلًىرتوين ضف ضوء اًلاهون اـلسين ادلزائصي، مشهصت ختصح ًيَي ٕاخاست اـلسزسة اًـََا ٌَلضاء

  ، اـلسزسة اًـََا ٌَلضاء، ادلزائص6112ؼ  6115

 Lionel Bochurberg, Internet et commerce électronique. Delmat, 2
ème

 Ed, 2001 

  ي سـ و الاكذحاش ذاز  ـَس اًسـَس كـيسًي، اًذؼوكِؽ الاًىـرتوين. ماَُخَ، ظوزٍ، جحَخَ ضف إلزحاث تني اًخسًو

 6111، س ية 0ادلامـة ادلسًست ًٌَعر، ظ 
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 اًعحَـة اًلاهوهَة ًـلس اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة.
 جصاُاسم فائزت،خامـة ثَمسان /ألس خارت 

 ملسمة:

ق اًلِام ابًـسًس من الٔؾٌلل اـلرصفِةثلوم  اـلعازف مبٌلزسة وضاظاهتا ؾن ظًص
(1)

، وهط اـلعرغ ادلزائصي ؿىل 

اـلخـَق ابًيلس واًلصط 00-15من ألمص 66ُشٍ ألؾٌلل ضف اـلاذت 
(2)

:"ثخضمن اًـمََاث اـلرصفِة ثَلي ألموال من 

 زابئن وٕاذازت ُشٍ اًوسادي".ازلِوز، ومعََاث اًلصط ونشا وضؽ وسادي اصلفؽ حتت ثرصف اً

من ذالل ُشٍ اـلاذت ًخضح ًيا تبٔن اـلعرغ ؾل حيسذ ثـًصفا ذاظا ابًـمََاث اًحيىِة، وٕامنا ٕانخفى تخـساذ ُشٍ 

 ألؾٌلل لكري، وزمغ ثـسذ ُشٍ ألذريت من حِر موضوؾِا ٕال بٔهنا ثخفق فامي تُهنا حول ٍلوؿة من ارلعادط اًخاًَة:

ة:  - ة ورعل هون اًحيم حيمي ظفة اتحص ًحارش جتازت ألموالاًعحَـة اًخجاًز (3)ثـخرب اًـمََاث اًحيىِة بٔؾٌلل جتاًز
. 

ختضؽ اًـمََاث اًحيىِة ٕاىل كواؿس ذاظة ثخـَق ابًًضاظ اًحييك نلواؿس اًيلس واًلصط، وبٔهؼمة جمَس اًيلس واًلصط  -

 لاهون اًخجازي.ٕاضافة ٕاىل كواؿس اًلاهون اـلسين ذاظة ضف جمال اًـلوذ، وكواؿس اً

جس خزسم اًحيوك ضف معََاهتا، اًـسًس من ألذواث اًفٌَة اكذلساابث اـلرصفِة، تعاكاث اصلفؽ، اًخحوًي اـلرصضف وُشا ما  -

ا من حِر ألؾٌلل و اًـلوذ اًيت ثربرما.  جيـَِا حمتزي ؾن كرُي

ـىن بٔهَ ًخـامي مؽ اًزتون رو اًثلةًحارش اًحيم معََاثَ مؽ اًزابئن ابٕلؾامتذ ؿىل اًسريت اذلس ية ٌَـمَي، مب -
(4)

. 

ماهيميا حنن ضف ُشا إلظاز من لك ُشٍ اًـمََاث اًيت ثلوم هبا اًحيوك يه معََة ثَلي ألموال من ازلِوز بٔو ما 

ة ًععَح ؿَََ ابًوذادؽ اًيلسًة اـلرصفِة، فدـسما اكن ألفصاذ ضف اًساتق ًؤثصون إلحذفاع مبسدصاهتم ضف خمائب ص حَ ثلََسً

و اكهت ثخـصط هلوذضم بٔهشاك رلعص اًضَاغ واًرسكة ػِصث وثعوزث مؤدصا اًـاذت اـلرصفِة واـلمتثةل ضف ٕاؾخَاذ اًياش 

ؿىل إلس خـاهة ابًحيوك ضف لك ماًخـَق ثضؤوهنم اـلاًَة، وكس ذزح ألصزاض ؿىل ٕاًساغ مسدصاهتم واـلحاًف اًفادضة ؾن 

 دزائهنم ارلاظة مث ٌسرتذوهنا من اًحيم اـلوذغ صلًَ لكٌل ٕاحذاحوا ٕاىل كسز حاحهتم صلى اًحيوك تسل من إلحذفاع هبا ضف

مهنا
(5)

. 

                                                           
(1)

 .239، ض2006، خساز اًىذاة اًـاـلي الٔزذن، فََح حسن ذَف، اًيلوذ واًحيوك، اًعحـة ألوىل -

(2)
اـلؤزد  10-04وألمص زرف  2009حوان  22اـلؤزد ضف  09-01اـلخـَق ابًيلس واًلصط اـلـسل واـلمتم تبٔمص  2003ٔبوث 26اـلؤزد ضف  03-11ألمص زرف  -

 .2010ٔبوث 26ضف 

(3)
 اـلخضمن ق اًخجازي. 05-02ـسل تلاهون اـل 1975سخمترب  26اـلؤزد ضف  75-59من ألمص زرف  02اـلاذت  -

(4)
 .53ٕاىل  51ٔبمحس تَوذهني، اًوخزي ضف اًلاهون اًحييك ادلزائصي، ذظ، ذاز تَلُس، ادلزائص، ض -

(5)
 .03، ض2011َلس ذريي، مسري الامني، اًوذادؽ وثبٔخري ارلزائن واذلساة ادلازي صلى اًحيوك، اًعحـة ألوىل، اـلصنز اًلوسم ًإلظسازاث اًلاهوهَة،  -
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ي ميىن ٕاؾخحاز ُشا اًـلس ؾلس وذًـة  مامـىن ؾلس إلًساغ اًيلسي اـلرصضف ؟وفامي حمتثي ٔبضم دعادعَ ؟ُو

 حلِلي بٔم ٍمتزي تعحَـة كاهوهَة ذاظة تَ؟

 اًيلسي اـلرصضف مث حناول حتسًس اًعحَـة اًلاهوهَة ًِشا ألذريسًذـصط ضف تساًة ألمص ـلفِوم ؾلس إلًساغ 

 بٔول:مفِوم ؾلس إلًساغ اًيلسي اـلرصضف

لة، وحمتزي تبطٔمَة ابًلة هؼصا ـلا حتللَ من مزااي ُامة ابًًس حة  وذًـة اًيلوذ معََة مرصفِة راث خشوز اتزخيَة ؾًص

ذعاذ اًوظين ولكًلك من اـلوذغ )اًزتون( واـلوذغ صلًَ )اًحيم( بٔو إلك 
(1)

فِيي ثفذح بٓفاكا واسـة بٔمام لك ألظصاف  

وثدِح ًلك واحس مهنم فصظة ًخحلِق بُٔسافَ فامي ًخـَق ابٔلمن واًس َوةل واًصحبَة
(2)

. 

ف وذًـة اًيلوذ:- 0        ثـًص

ًخَلى  ؾل ًـصف اـلعرغ ادلزائصي وذًـة اًيلوذ ولك ماخاء تَ ضف ُشا اـلوضوغ ُو ٕاصازثَ ٕاىل بٔن اًحيم اطلي

مدَلا من اًيلوذ ؿىل سخِي اًوذًـة هل اذلق ضف ٕاس خـٌلهل ذلساتَ، وًَزتم جصذٍ صلى اًعَة بٔو وفلا ٌَعروظ اـلخفق 

ؿَهيا
(3)

 اـلخـَق ابًيلس واًلصط. 00- 15من ألمص67وُشاما مت اًيط ؿَََ ضف اـلاذت

ف وذًـة اًيلوذ.  اًفصغ ألول: ثـًص

ق حصقَة بحٔصاة ُشٍ ألذريت اًوذادؽ اًيلسًة وس َةل من اًوسادي ا ًيت ثَجبٔ ٕاٍهيا اًحيوك دلَة ألموال ؾن ظًص

ضف ٕاًساغ بٔمواهلم ابًحيم ملاتي ؿادس، وإلًساغ اًيلسي اـلرصضف، ُو إلثفاق اطلي مبوحدَ ًلوم اًـمَي إبًساغ بٔموهل صلى 

ل من اًرسكة بٔو اًضَاغ، بٔو مزيت هلسًة اًحيم ضف ملاتي مـني ُشا اـللاتي ٕاما بٔن ٍىون مزيت ؾًَِة يه ثوفري اسلاًة ٌٌَل

يه اًفادست اًيت ًسفـِا اًحيم ٌَـمَي هؼري ُشا إلًساغ،
(4)

وختخَف كمية ُشٍ اًفادست إبدذالف اـلست اًيت ًحلى فهيا اـلال 

صلى اـلرصف
(5)

. 

 ُياك ؿست ثـاًزف ًـلس اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة هشهص مهنا:

                                                           
(1)

 .31، ض2011، اًعحـة ألوىل، ذاز اًثلافة، ؾٌلن، -إلًساغ اًيلسي -فادق َلوذ اًضٌلغ، إلًساغ اـلرصضف -

(2)
- www.djelfa.info. 

(3)
ة واًـمََاث اـلرصفِة... -  ثسام محس اًعصاوهة، ألوزاق اًخجاًز

(4)
اة، اًيؼام اًلاهوين ذلساابث اًوذادؽ -  .27، 26، ض2011اًيلسًة اـلرصفِة، ذظ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ًٌَعر واًخوسًؽ، اًلاُصت،  َلوذ ؿًل ؾحس اًُو

(5)
ة، - ، 2011ؾحس اـلعَة ؾحس اًصساق محسان، ؾلوذ اـلـامالث اـلاًَة وثعحَلاهتا اـلـادضت ضف اًفلَ إلسالسم،ذظ، ذاز اًفىص ادلامـي، إلسىٌسًز

 .138ض
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:"اًيلوذ اًيت ًـِس هبا ألفصاذ بٔو اًَِئاث ٕاىل اًحيم واًيت ٌس خزسرما ضف وضاظَ اـلِين، ًلعس ابًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة -

ؿىل بٔن ًخـِس ُشا ألذري جصذُا بٔو جصذ مدَف مساو ًِا ٕاٍهيم بٔوٕاىل رسط بٓدص مـني من ظصفِم صلى اًعَة بٔوحبسة 

اًعروظ اـلخفق ؿَهيا
(1)

. 

م اًـمَي تدسَمي مدَف من اًيلوذ ٕاىل اـلرصف ؿىل ان ًَزتم ُشا ألذري اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة يه "ؾلس مبلذضاٍ ًلو  -

ف ابًيخاجئ اًخاًَة:  جصذٍ مىت ظَة مٌَ اًـمَي رعل ٔبو ؾيس حَول ألخي اـلخفق ؿَََ". ميىن ارلصوح من ُشا اًخـًص

، كس ًمت مبجصذ بٔن ًعاًة تَ بٔن زذ اًوذًـة ٕاىل اًـمَي لًخحلق تبًَٓة واحست، فٕاسرتذاذ اًـمَي ٌَمحَف اًيلسي اـلوذغ 1-

شا ما ٌضري ٕاىل ثـسذ بٔهواغ اًوذادؽ اًيلسًة.  اًحيم ، وكس ًمت ؾيس حَول ألخي ضف حاةل إلثفاق ؿَََ، ُو

ًالحغ نشعل بٔن اًخـًصف لجيـي من اًفادست اًيت كس مييحِا اًحيم ٌَـمَي ؾن اًوذًـة ؾيرصا من ؾيادض فذح  2-

 اة ؾيرص اًفادست من حساة اًوذادؽ.اذلساة، ذما ًسل ؿىل ٕاماكهَة قَ

نٌلبٔن اًدسَمي اطلي حىون اًيلوذ اـلوذؿة حمال هل ميثي ٕاًزتاما ؿىل ؿاثق اًـمَي، فاًـلس ٕارن ؾلس زضايئ وًُس ؾلسا  3-

ف ٕارا اكن اًدسَمي ملرتان تيلي مَىِة اًيلوذ ٕاىل اًحيم بٔم ًؼي اًـمَي ٔبو اًزتون  ؾًَِا، وًىن لًخضح من ُشا اًخـًص

اكًِاماً
(2)

شا من ذالل ؾحازت "مؽ 00-15من ألمص67،ُشا ما بٔوحضَ اـلعرغ ادلزائصي ضف اـلاذت  اـلخـَق ابًيلس واًلصط ُو

 حق ٕاس خـٌلًِا ذلساة من ثَلاُا ثعرظ ٕاؿاذهتا".

ومن مث فِيخج ؾن جسَمي اـلوذغ ٌَيلوذ صلى اًحيم مَىِة ُشا ألذري ًِشٍ اًيلوذ، فاـلَىِة ثًذلي ابًدسَمي ل 

 جصذ ٕاجصام اًـلس.مب

 نٌل بٔن اًحيم ًَزتم جصذ اًوذًـة اًيلسًة حىت وٕان ثـصضت ٌَِالك ثسخة اًلوت كاُصت.

ومن مث فَِزتم اًحيم تضٌلن اًوفاء ابًصذ ورعل من بٔخي ضٌلن ٕاس خلصاز اًلعاغ ٔبو اًيؼام اًحييك وظمبٔهة اـلوذؿني 

اـلخـَق ابًيلس واًلصط ؿىل وحوة 00-15من ألمص 118اذتؿىل وذادـِم وجسَميِا هلم فوز ظَهبا، طلعل هط اـلعرغ ضف اـل

(3)مضازنة اًحيوك ضف متوًي ظيسوق ضٌلن اًوذادؽ اـلرصفِة ابًـمةل اًوظيَة واطلي ًًض ئَ تيم ادلزائص
. 

وابًخايل فٕان هؼام ضٌلن اًوذادؽ اـلرصفِة هيسف ٕاىل ثـوًغ اـلوذؿني ضف حاةل ؿسم ثوفص وذادـِم صلى اًحيم 

ٍاـلوذغ ؾيس
(4)

  

 

 

                                                           
(1)

 .35ًحيوك من اًوهجة اًلاهوهَة،ذظ،ذذن،ذش،اًلاُصت، ضؿًل حٌلل اصلٍن ؾوط، معََاث ا -

(2)
ساز، اًلاهون اًخجازي،اًعحـة ألوىل،مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة،ًحيان، -  .286، ض6114ُايل ذًو

(3)
 .57ٔبمحس تَوذهني، اـلصحؽ اًساتق، ض -

(4)
 ًوذادؽ اـلرصفِة.واـلخـَق تيؼام ضٌلن ا  2004مازش04اـلؤزد ضف  04-03من هؼام ززرف  03اـلاذت  -
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 دعادط وذًـة اًيلوذ اـلرصفِة:-6

ؾلس وذًـة اًيلوذ ُو ؾلس جتازي حِر بٔهَ ابًًس حة ٌَمرصف ٍىون معال جتازاي هؼصا ٔلن اًـمََاث اـلرصفِة يه ٔبؾٌلل -بٔ 

ة تعحَـهتا اصلاثَة بٔما ابًًس حة ٌَـمَي اـلوذغ فٕان اًـمي ٍىون جتازاي مىت اكن ُشا اًـمَي اتحصا وكام ابًـمي  ًلاايث جتاًز

ة.  جتاًز

ؾلس اًوذًـة ؾلس زضايئ مبـىن بٔهَ ٍىفي فَِ ثعاتق إلجياة واًلدول ًيك ًيـلس اًـلس حصَحا، ولٌضرتظ اًلاهون  2-

صالك مـَيا ًِشا اًـلس ولًلري من اًعاتؽ اًصضايئ ًِشا ألذري بٔن اًـمَي ؾيس ٕاًساؿَ ٌَيلوذ ًلوم تخـحئة منارح مـَية صلى 

 اًحيم.

ـة ؾلس ؾَينؾلس اًوذً 3-
(1)

من اًلاهون اـلسين ادلزائصي ثيط ؿىل ماًًل: "اًوذًـة ؾلس ٌسؿل  590حِر جنس بٔن اـلاذت 

 مبلذضاٍ اـلوذغ صُئا ٕاىل اـلوذغ صلًَ ؿىل بٔن حيافغ ؿَََ ـلست وؿىل بٔن ٍصذٍ ؾَيا."

من ثضمني رشوظ اًـلس ضف  ؾلس اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة من ؾلوذ إلذؿان، رعل ـلا حصى ؿَََ اًـمي ضف اًحيوك 4-

بٔصاكل بٔو منارح ثـسُا اـلعازف ًِشا اًلصط وزساين ُشٍ اًعروظ ؿىل مجَؽ اًوذادؽ اًيت ثخـاكس ؿَهيا، فِشا من صبٔهَ 

بٔل ًرتك دِازا بٔمام اًـمَي كري اًلدول هبشٍ اًعروظ بٔو زفضِا
(2)

. 

رلصوح خبعادط بٔدصى ٍمتزي هبا ؾلس إلًساغ ٕاضافة ٕاىل مامت رهٍص من دعادط ٍمتزي هبا ؾلس اًوذًـة فٕاهَ ميىن ا

 اًيلسي اـلرصضف ويه اكليٓت:

  ختًل اـلوذغ ؾن حِاست اًيلوذ ٕاىل اًحيم فاـلوذغ حني ٌسؿل بٔمواهل ٕاىل اًحيم تبٔي ظوزت من اًعوز فٕاهَ ًخزىل

ة ٔبو ؾن حِاسهتا ًِشا ألذري اطلي ًخرصف فهيا ثرصف اـلاعل ضف مَىَ وًَزتم فلط جصذ مثَِا ؾيس اًعَ

اـلخـَق  ابًيلس واًلصط. وإلًساغ بٔو اًدسَمي كس ًمت تواسعة 00-15من ألمص 67ابًعروظ اـلخفق ؿَهيا. اـلاذت 

اـلوذغ ٔبو بٔي رسط بٓدص ذون ٕاصرتاظ بٔن ٍىون وهَي ٌَموذغ بٔو اتتـا هل ولك ما ٌضرتظَ اًحيم ُو كدول 

 ؽ من كام ابًدسَمي ؿىل ُشا اًعرظ.اًـمَي ظاحة اذلساة ًِشا إلًساغ وؿسم ٕاؿرتاضَ ؿَََ، وثوكِ

  لة ٔبو وخَ مـني ضف ٕاس خزسام اًخياسل ؾن اذلَاست كري معروظ، مبـىن بٔن اـلوذغ لٌضرتظ ؿىل اًحيم ظًص

ة ضف اًخـامي فامي ٌسؿل ٕاًََ من مال من اـلوذغ.  اًوذًـة، فَِشا ألذري معَق اذلًص

 ة ًلوم اًحيم إبؾعاء اًـمَي اـلوذغ اًخياسل ؾن اذلَاست ضف ملاتي مـني، وضف حاةل إلًساغ اب ذلساابث إلذذاًز

 ملاتي ٍمتثي ضف فادست تًس حة مـَية ختخَف كميهتا من وذًـة ٔلدصى )حسة جحم اًوذًـة ومست إلًساغ ....(

 :ٕاندساة اًحيم ـلَىِة اًيلوذ اـلوذؿة 

                                                           
(1)

 .407، 406ثسام اًعصاوهة، اـلصحؽ اًساتق، ض

(2)
ة واًـمََاث اـلرصفِة، اًعحـة ألوىل، ذاز اًثلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ؾٌلن،  -  .291، ض2009ٔبهصم اي مَيك، ألوزاق اًخجاًز
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خـامي مـِا ثـامي ثـخرب ُشٍ ارلاظَة من بضٔم دعادط وذًـة اًيلوذ فاًحيم ميخغل اًيلوذ اًيت ثوذ غ صلًَ ًو

اـللرتط فهيا ًلرتط
(1)

حِر لحيفؼِا تـَهنا وًىن ًَزتم جصذ مثَِا ؾيس اًعَة، بٔو ابًعروظ اًيت ٕاثفق هبا مؽ اـلوذغ،  

ة اكمةل ذون ثسذي من اـلوذغ فِو ًخرصف ثرصف اـلاعل ضف  وٌَحيم بٔن ٌس خزسرما إلس خزسام اطلي ٍصاٍ مٌاس حا ضف حًص

مَىَ
(2)

. 

 َُياك من اًفلِاء من ًـرتط ؿىل مَىِة اًحيم ٌٌَلل تلوهلم: ٕال بٔه 

"لك اًلصاتة واًـجة من رهص ٕاهخلال مَىِة اًيلوذ من اًـمَي ٕاىل اًحيم فِعحح بٔمامٌا ماًاكن ـلال واحس 

 ولحصتعٌِل ٔبي ؿالكة ماًَة سوى إلًساغ اًيلسي..

فِا ًـلس اًوذًـة اًيلسًة ٕال بٔن اًحـغ الٓدص من اًفلِاء ٍصى بٔن مسغل اًدعرًـاث اًـصت  ة ضف ثـًص َة اًخجاًز

خياًعَ اًلعوز وؿسم اذلوكة ضف اًعَاكة اًلاهوهَة فاًـمَي بٔو اًزتون ؾيسما ًشُة ٌَحيم موذؿا ًيلوذٍ ًلاء فادست هلسًة بٔو 

و ضف راث ؾًَِة بٔو ذدوهل ضف ٕاسدامثز وذًـخة، ؾل ًدداذز ٕاىل رُيَ بٔهَ مذياسل ؾن ماهل بٔو مذربغ تَ، ٔبو واُة هل،  ُو

 اًوكت ًُس ضف مٌاس حة بٔو جمَس ٌَحَؽ واًعراء، ومن مث ُي ًعح اًلول تبٔن اًحيم ماعل ٌَيلوذ اـلوذؿة؟

وٕان اكن اًحيم ماعل ًِشٍ اًيلوذ، زفا س يس اًـمَي ضف ظَة ٕاسرتذاذُا؟ وما وخَ إلًزتام اـلفصوط ؿىل اًحيم 

ضف ذفؽ ُشا اـلال
(3)

 ؟

  من اًلاهون اـلسين ادلزائصي" اًوذًـة ؾلس ٌسؿل مبلذضاٍ اـلوذغ صُئا مٌلول  590اـلعرغ ادلزائصي كال ضف اـلاذت

 ٕاىل اـلوذغ صلًَ ؿىل بٔن حيافغ ؿَََ ـلست وؿىل بٔن ٍصذٍ ؾَيا".

 كاهون جتازي ماًًل: 301بٔما اـلعرغ اـلرصي فلس هط ضف اـلاذت 

بٔن وذًـة اًيلوذ حمتزي خباظَة حوًُصة  "ختًل اـلوذغ ؾن حِاسثَ اًيلوذ ٕاىل اًحيم"، ًخضح من ذالل ُشا اًيط

يه بٔن اًحيم اـلوذغ ؾيسٍ ميخغل اـلحاًف اـلسَمة من اـلوذغ
(4)

. فاـلوذغ ًخزىل ؾن حِاسثَ ٌَيلوذ ٕاىل اًحيم ،وفلس حِاست 

عحح ظاحة اـلال ـلاهل وؿسم س َعصثَ ؿَََ وٕاهخلال ُشٍ اذلَاست واًس َعصت ؿىل اـلال ٌَحيم ثفلس اـلاعل ـلَىَ اـلوذغ وً 

 جمصذ ذاديا ٌَحيم بٔما ُشا ألذري فِـس مسًيا ٌَموذغ هبشا اًلسز من اـلال اـلوذغ.

و اًحيم ،واـلوذغ جمصذ ذائن بٔي ؾل ًـس ٌٌَلل ما ًاكن تي ُو ماعل واحس ُو
(5)

. 

                                                           
(1)

ٔبو صُئا بٓدص ذما ٌس هتغل واكن اـلوذغ صلًَ مبٔروان هل ضف ٕاس خـٌلهل ٕاؾخرب من اًلاهون اـلسين ادلزائصي :"ٕارا اكهت اًوذًـة مدَلا من اًيلوذ 598اـلاذت  - 

 اًـلس كصضا".

(2)
 من اًلاهون اـلسين ادلزائصي:"ًُس هل ٔبن ٌس خـمَِا ذون ٔبن ًبٔرن هل اـلوذغ ضف رعل دضاحة ٔبو مضيَا". 591-2اـلاذت  -

(3)
اة، اـلصحؽ اًساتق، ض -  .110، 109َلوذ ؿًل ؾحس اًُو

(4)
 .43ريي، مسري ألمني، اـلصحؽ اًساتق، ضَلس ذ -

(5)
اة، اـلصحؽ اًساتق، ض -  .111، 110َلوذ ؿًل ؾحس اًُو
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  س يس  من اًلاهون اـلسين ادلزائصي ثـين هلي حِاست اـلال اـليلول واذلَاست ضف اـليلول 590ًفغ اًدسَمي ضف اـلاذت

ٌَمَىِة وابًخايل رُة اـلعرغ ادلزائصي ٕاىل مارُة ٕاًََ اـلعرغ اـلرصي ذاظة ؾيسما ٕاؾخرب ؾلس اًوذًـة كصضا 

مىت اكن حمهل هلوذا مبٔرون ٌَموذغ صلًَ إبس خـٌلًِا
(1)

. 

  اًلول بٔهَ لحصتعٌِل بٔي ؿالكة سوى ؿالكة إلًساغ اًيلسي كري حصَح، فاذللِلة بٔهَ حصتعٌِل ؿالكة مسًوهَة

 ابًًس حة ٌَحيم وذادًِة ابًًس حة ٌَموذغ.

  ٕارا ؾل ٍىن اًحيم ُو اـلخرصف فامي ًؤول هل من بٔموال وذون ثسذي من اـلوذغ بٔو اًصحوغ ٕاًََ فىِف حزاول

ة ضف ُشٍ الٔموال اـلوذؿة صلهيا.  اًحيوك وضاظِا حبًص

  خَ بٔو تواسعة كرٍي فِو ضف ؾيسما ًعَة اًـمَي ٕاسرتذاذ ُشا اـلال من اًحيم اطلي س حق بٔن سَمَ ٕاايٍ تواسع

 وضؽ اصلائن اطلي ًعاًة تسٍن هل وًُس ضف وضؽ اـلاعل ًِشا اـلال.

 .ٕاًزتام اًحيم جصذ اـلال ٌَموذغ انتؽ من ؿالكة اـلسًوهَة اًيت حصتعَ هبشا ألذري 

  ظَاكة وابًخايل خنَط ٕاىل بٔن ؿالكة اـلسًوهَة اًيت حصتط اًحيم تـمَهل اـلوذغ ؿالكة سَمية لػؿل فهيا، و

اًدعرًـاث ؾل حىن زهَىة ٕامنا بٔثت مذفلة واًواكؽ اـلرصضف وما حصى ؿَََ اًـمي ضف اًحيوك. وضف ُشا ًلول 

ة يه بٔن اًحيم ميخغل اـلحاًف اًيت جسؿل ٕاًََ وٍىون  ًص اصلنخوز حمسن صفِق:"حمتزي اًوذًـة اًيلسًة خباظَة حُو

ًَزتم اًحيم جصذ ألوزاق اًيلسًة بٔو اًـمةل اـلـسهَة اًيت من حلَ اًخرصف فهيا هَفٌل ٌضاء ؿىل ان ٍصذ كميهتا، فال

و ماميزي اًوذًـة اًيلسًة اًيت حنن تعسذُا ؾن  ا اًـسذي فلط، ُو سَمت ٕاًََ ؾيس إلًساغ، وٕامنا ٍصذ كسُز

صذٍ تساث َ ؾيس اًوذًـة اًـاذًة اًاكمةل اًيت ٌس خؿل مبوحهبا اـلوذغ صلًَ بٔو اًحيم اًيشء من اـلوذغ ًَحافغ ؿَََ ٍو

ٕاىهتاء مست إلًساغ
(2)

. 

وُشا هفسَ ماكال تَ اصلنخوز فِاط اًلضات حِر هَف ؾلس اًوذًـة اًيلسًة حبسة اًلاهون ألزذين ؿىل بٔهنا 

ا خمخَفة بٔو ممتزيت ؾن ؾلس ٕاجياز ارلزائن اذلسًسًة حِر ٕاؾخرب ُشا ألذري ؾلس وذًـة حلِلي رعل  ؾلس كصط وٕاؾخرُب

بٔذش بٔحصا ملاتي اقلافؼة ؿىل ألص َاء اـلوذؿة ٔلن اًحيم ًَزتم جصذ اًيشء حمي اًوذًـة تساثَ ٌَموذغ ًو
(3)

. 

 اثهَا:اًعحَـة اًلاهوهَة ًـلس اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة.

ثـس وذًـة اًيلوذ ثرصف كاهوين رو تًِة ؾلسًة، ألمص اطلي ٌس خَزم ًخىوٍن ُشٍ اًـمََة اـلرصفِة ٍلوؿة 

جسس معََا ضف اًخعحَق اـلرصضف ضف ظوزت ٕاحصاءاث مـَية هتسف ٕاىل ٕازحاث وحوذ رشوظ بٔو مس خَزماث كاهوهَة، ثخ 

                                                           
(1)

 من اًلاهون اـلسين ادلزائصي 598اـلاذت  -

(2)
اة، اـلصحؽ اًساتق، ض -  .112، 111َلوذ ؿًل ؾحس اًُو

(3)
 ؿىل مس خوى ادلامـة ألزذهَة،ألزذن. 21-12-2014هَة، تخازخ ًلاء مؽ اصلنخوز فِاط اًلضات، ٔبس خار اًلاهون اًخجازي، ادلامـة ألزذ-
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ُشٍ اًـمََة. ُشا لكَ جيـَِا ممتزيت ضف اكفة ظوزُا، تيؼام كاهوين ذاض هبا من حِر اًحًِة والاثص، ألمص اطلي ًضفي 

صىؿىل ُشٍ اًـمََة اـلرصفِة ظحَـة كاهوهَة خمخَفة ؾن ابطف اًـمََاث اـلرصفِة ألد
(1)

. 

ًلس ادذَفت الٓزاء ضف حتسًس اًعحَـة اًلاهوهَة ًـلس ٕاًساغ اًيلوذ وٕان اكن اًفلَ جيمؽ ؿىل بٔن اًوذًـة اًيلسًة 

ابـلعازف لختضؽ ٔلحاكم اًوذًـة اًاكمةل اـليعوض ؿَهيا ضف اًلاهون اـلسين
(2)

. 

ؿىل  موكف اـلعرغ ادلزائصي من طلعل وخسث ؿست بٔكوال بٔو بٓزاء حناول اًخعصق ٕاٍهيا تساًة مث حناول اًخـصف 

 ثغل الٓزاء.

 زبٔي اًفلَ ضف حتسًس اًعحَـة اًلاهوهَة ٌَوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة. -

ٕان ؾلس اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة ٌض حَ اًوذًـة اـلسهَة ضف تـغ ادلواهة ٕال بٔهَ خيخَف ؾهنا ضف حواهة بٔدصى، 

وُشا ـلا ٍمتزي تَ ُشا اًـلس
(3)

. 

لَ حول اًعحَـة اًلاهوهَة ًـلس اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِةؾل ثخفق لكمة اًف
(4)

، فلس ٕادذَف اًفلِاء ضف حىَِف ُشٍ 

اًوذًـة، فدـضِم ؾصفِا ؿىل بٔهنا وذًـة تياءا ؿىل إلمس اـلخساول واًعحَـة اًؼاُصت ًِا
(5)

. 

اظة ًخفق وظحَـة واًحـغ الٓدص ٍصى اهنا ؾلس كصط، فامي رُة زٔبي اثًر ٕاىل اًلول تبهٔنا ؾلس رو ظحَـة ذ

اًـمي اـلرصضف
(6)

. 

 اًوذًـة اًيلسًة ؾلس وذًـة ابـلـىن اذللِلي. -بٔ 

من اًلاهون اـلسين ادلزائصي ؿىل بٔن "اًوذًـة ؾلس ٌسؿل مبلذضاٍ اـلوذغ صُئا مٌلول ٕاىل اـلوذغ  590ثيط اـلاذت 

 صلًَ ؿىل بٔن حيافغ ؿَََ ـلست وؿىل بٔن ٍصذٍ ؾَيا."

خـِس ابذلفغوفلا ـلضمون ُشٍ اـلاذت  سواء اكن اذلفغ تبٔحص ٔبو  -فٕان اـلرصف ًَزتم جصذ اـلحَف اـلوذغ تشاثَ ًو

تسون ٔبحص
(7)

ة ؾلس اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة ؾلس وذًـة حلِلي( اًفلَِ - ة )بٔي هؼًص  Pothierمن بٔهعاز ُشٍ اًيؼًص

حري بٔن اًِسف ألسايس من وًـمتس ُؤلء وكريضم ؿىل ثلََة فىصت اذلفغ، حِر ٕاؾخرب اًفل  Dumoulinواًفلَِ  َِ ًز

ة ًَزم حبفغ اـلحَف راثَ وزذٍ  ؾلس اًوذًـة ُو حفؼِا فِىون اًـلس تشعل ؾلس وذًـة، فاًحيم حسة ُشٍ اًيؼًص

                                                           
(1)

 .36، 25اـلصحؽ اًساتق، ض -إلًساغ اًيلسي -فادق َلوذ اًضٌلغ، إلًساغ اـلرصضف -

(2)
ة،  -  .34، ض6100ظربي مععفى حسن اًس حم، اًلصط اـلرصضف، اًعحـة ألوىل، ذاز اًفىص ادلامـي، إلسىٌسًز

(3)
 .02صحؽ اًساتق، ضهخِي سِام، اـل -

(4)
اة، اـلصحؽ اًساتق، ض-  .061َلوذ ؿًل ؾحس اًُو

(5)
 .032، ض6100هشٍص ؿسانن ؾحس اًصحٌلن اًعاذلي، اًلصوط اـلخحاذةل، اًعحـة ألوىل، ذاز اًيفائس، ألزذن، -

(6)
اة، اـلصحؽ هفسَ، ض-  .061َلوذ ؿًل ؾحس اًُو

(7)
 من اًلاهون اـلسين ادلزائصي156.اـلاذت -
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ة لثًذلي ٕاىل اـلوذغ صلًَ ذما لٌسمح هل ابٕلهخفاغ تَ ول  ٌَموذغ، رعل ٔلن مَىِة اًيشء اـلوذغ حسة ُشٍ اًيؼًص

اًخرصف فَِ 
(1)

ؿىل اًحيم بٔن ًسفؽ ظَة اـلوذغ ٕلسرتذاذ وذًـخَ ابـللاظة تني ٕاًزتامَ جصذ حمي اًوذًـة ؤبي حق  نٌل مييؽ

هل كدي اًـمَي اـلعاًة ابٕلسرتذاذ، نٌل ثرببٔ رمة اـلوذغ صلًَ ًو ُغل اًيشء اـلوذغ تلوت كاُصت
(2)

. 

ٌس خـمي اًيلوذ اـلوذؿة ـلعَحخَ  ُشا اًخىِف لًخفق مؽ اًيخاجئ اـلرتثحة ؿىل إلًساغ اًيلسي اـلرصضف، فاًحيم

مث ٍصذ مثَِا ٌَـمَي، ٔلهَ لًلعس بٔتسا اقلافؼة ؿىل اًيلوذ اًيت ثَلاُا تشاهتا، تي هيسف ٕاىل ٕاس خزسارما ؿىل بٔن ٍصذ مثَِا. 

 من اًلاهون اـلسين ادلزائصي لًعح اًخرصف فهيا ومن رعل بًٔضا وكوغ اـللاظة تني ماًوذؿَ 590واًوذًـة وفلا ٌٌَلذت 

اًـمَي وما ًرتثة ضف رمذَ من ذًون ٌَمرصف، تُامن ألظي بٔن اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة لختضؽ ٌَملاظة وثًضبٔ مسؤوًَة 

و َُىت تلوت كاُصت.  اًحيم ؾن زذ اًوذًـة حىت ًو

 اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة ؾلس كصط. -ة

 كال ألس خار اصلنخوز ؾحس اًصساق ااًعهنوزي:

ـة ضف بٔن اًلصط ًيلي مَىِة اًيشء اـللرتط ٕاىل اـللرتط، ؿىل بٔن ٍصذ مثهل ضف هناًة "ٍمتزي اًلصط ؾن اًوذً

اًلصط ٕاىل اـللصط
(3)

، ٔبما اًوذًـة فال ثيلي مَىِة اًيشء اـلوذغ ٕاىل اـلوذغ ؾيسٍ، تي ًحلى مَاك ٌَموذغ وٌسرتذٍ 

 ابطلاث.

اًاك هل، بٔما اـلوذغ صلًَ فال ًًذفؽ ابًيشء ُشا وجتسز إلصازت ٕاىل بٔن اـللرتط ًًذفؽ مبحَف اًلصط تـس بٔن بٔظحح م

 اـلوذغ تي ًَزتم حبفؼَ حىت ٍصذٍ ٕاىل ظاحدَ.

بٔرن هل ضف ٕاس خـٌلهل  ومؽ رعل فلس ًوذغ رسط ؾيس بٓدص مدَلا من اًيلوذ بٔو صُئا بٓدص ذما هيغل ابٕلس خـٌلل، ًو

وُشا ما ٌسمى ابًوذًـة اًضارت بٔو اًياكعة
(4)

. 

شا ما س يـادلَ لحلا.وكس حسم اـلعرغ ادلزائصي ارلال  ف ضف حتسًس ظحَـة اًوذًـة اًياكعة ُو

ة بٔن اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة يه ؾلس كصط فاـلوذغ ًلوم إبكصاط اًحيم مدَلا من  ٍصى بحٔصاة ُشٍ اًيؼًص

كصاط اًيلوذ، حبَر ًلوم ُشا ألذري إبس خزسارما ضف اًلِام تسوزٍ ألسايس واـلمتثي ضف مٌح إلدامتن، فِو هيسف ٕاىل إ 

اًلري ذما حيعي ؿَََ من ٔبموال من كدي اـلوذؿني ذون اـلساش جصبٔسٌلهل. نٌل ٌَموذغ معَحة ضف ٕاًساغ بٔمواهل صلى اًحيم 

حبعوهل ؿىل فادست فٕارا ؾل ثلصز هل ُشٍ ألذريت فُس خفِس حبفغ ماهل. وًًذج ؾن اًلول تبٔن اًوذًـة اـلرصفِة اًيلسًة ؾحازت 

                                                           
(1)

 11. مٌازي ؾَاصة، اـلصحؽ اًساتق، ض-

(2)
 .55ؿًل حٌلل اصلٍن ؾوط، اـلصحؽ اًساتق، ض-

(3)
 من اًلاهون اـلسين ادلزائصي. 111اـلاذت -

(4)
 file :///c : users- ntic- desktopؿرب اـلوكؽ:  6100ؿًل اًساًوش، وذادؽ اًحيوك ؾلس كصط رشؿا وكاهوان، خامـة كعص، -
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اـلوذؿة ؾن كصط بٔن اًحيم ٍمتغل اًيلوذ
(1)

خحمي دعص ُالوِا ابًلوت اًلاُصت. نٌل ميىٌَ  ، ولًلؽ ؿَََ بٔي ٕاًزتام ابذلفغ ًو

بٔن ٍمتسم ابـللاظة تني ظَة إلسرتذاذ وما ٍىون هل من حلوق كدي اـلوذغ، ومن مث فِشا اًـلس خيخَف ؾن اًوذًـة 

ة. اًياكعة ضف بٔن اًحيم لًَزتم ابٕلحذفاع مبحَف مساو ٌَمحاًف اـلوذؿة تي  ًرتك هل معَق اذلًص

اًلول إبؾخحاز ؾلس إلًساغ اًيلسي اـلرصضف ؾلس كصط ثخٌاٍ كاًحَة اًفلَ ضف فصوسا مصاؿات مٌَ ٌَوضؽ اًلاًة ضف 

شا إبكصاضَ ،بٔما اـلوذغ فذخحلق معَحخَ ضف اًفادست اًيت جييهيا  اًـمي اـلرصضف حِر ًلوم اًحيم تخلسمي إلدامتن ٌَلري، ُو

ًساغ، وزمغ ُشا لكَ فٕان اًلضاء اًفصويس ؾل ًثخت ؿىل فىصت اًلصط، فِياك بٔحاكم كضادَة ظحلت ؿىل ؾيس هناًة مست الٕ 

اًوذًـة اـلرصفِة اًيلسًة بٔحاكم اًوذًـة اًـاذًة. وُياك بٔحاكم كضادَة بٔدصى هَفت ؾلس إلًساغ اًيلسي اـلرصضف ؿىل بٔهَ 

شا ما رُحت ٕاًََ حموكة اًيلغ اًفصوس َة ضف مـؼم بٔ  حاكرماكصط، ُو
(2)

. 

ة فٕان بٔحاكم اًلصط ثدٌاسة مؽ ظحَـة ؾلس اًوذًـة اـلرصفِة اًيلسًة،  وابًخايل ميىن اًلول بٔهَ وفلا ًِشٍ اًيؼًص

ا ة تـغ إلهخلاذاث وكس مت اًصذ ؿَهيا من ظصف بٔهعاُز وًىن زمغ ُشا فلس وهجت ًِشٍ اًيؼًص
(3)

. 

  ،واًلصط ًفرتط مٌح فادست ٌَملصط، ومن مث فٕان اًوذًـة اًيلسًة لثًذج فادست ـلعَحة اـلوذغ ضف اًلاًة

ة ؿىل ُشا اًيلس تلوهلم بٔن اًفادست ًُست من  اـلوذغ ًُس مبلصط.ٕال بٔهَ مت اًصذ من كدي بٔهعاز اًيؼًص

مس خَزماث اًلصط فلس ٍىون اًلصط تسون فادست، وحسة اـلوذغ ماحيعي ؿَََ من ألمن واًعمبٔهٌُة ثسخة 

 ٕاًساغ هلوذٍ صلى اًحيم.

 ة اًيلسًة حىون واحدة اًصذ صلى اًعَة ضف ألظي، ضف حني اًلصط ًفرتط ًزاما بٔخال ٌَصذ، ومن مث فٕان اًوذًـ

 اًوذًـة اًواحدة اًصذ مبجصذ اًعَة لميىن بٔن ثـس كصضا.

o  ُشا إلؿرتاط تسوزٍ مصذوذ ؿَََ، رعل ٔلن ألخي ًُس ؾيرصا رضوزاي ضف اًلصط وبٔهَ ًُس ُياك ماهؽ كاهوين

 ـللصط ابذلق ضف ظَة اًصذ مىت ٌضاء.من بٔن حيخفغ ا

وؿىل رعل فٕان اًوذًـة اًيلسًة ثـخرب كصضا ضف اذللِلة
(4)

. 

 اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة ؾلس رو ظحَـة ذاظة. -ح

                                                           
(1)

 .11صحؽ اًساتق، ضمٌازي ؾَاصة، اـل-

(2)
 .11، 11مٌازي ؾَاصة، اـلصحؽ هفسَ، ض-

(3)
 .60هخِي سِام، اـلصحؽ اًساتق، ض-

(4)
ة ومعََاث اًحيوك، اًعحـة ألوىل، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، ًحيان، -  .015، ض6112مععفى نٌلل ظَ، اًـلوذ اًخجاًز
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ٍصى ٔبحصاة ُشا اًصبٔي بٔهَ من اًعـة ٕاذزاح اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة مضن ظادفة من اًـلوذ اـلسٌلت اكًوذًـة 

ط، وابًخايل فٕان ؾلس اًوذًـة اـلرصفِة اًيلسًة ُو ؾلس ذاض حيوكَ مدسبٔ سَعان إلزاذت)اًـاذًة بٔو ؾلس اًلص 
1

( وهل 

و هيسف ٕاىل ٕاس خـٌلًِا س اذلفغ تُامن اـلرصف ًلدي اًوذًـة ُو و ًٍص بُٔساف خمخَفة رعل ٔلن اًـمَي ًوذغ اًيلوذ ُو
(2)

. 

ذاظة جيمؽ تني اًوذًـة واًواكةل واًلصط بٔو ُياك من كال بٔن ؾلس اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة ُو ؾلس رو ظحَـة 

ُو مزجي من هؼم كاهوهَة مذـسذت. نٌل رُة اًحـغ ٕاىل اًلول تبٔن ٕاذزاح ؾلس إلًساغ اًيلسي اـلرصضف حتت ؾلس اًلصط 

يه وس َةل ًخمتىن اًحيوك من ٕاُساز بٔنرب كسز من حلوق اـلوذؿني فامي ًخـَق إبس خلالل اـلال اـلوذغ، وضٌلانث ٕاسرتذاذ 

 ذادـِم.و 

وٕان اكن لتس من ٕاذذاهل حتت بٔي ؾلس مسمى، فٕان ٕاذزاخَ حتت ؾلس إلجياز بٔكصة من ؾلس اًلصط، ثبٔسُسا 

ؿىل بٔن اًحيم ًلعس ٕاس خلالل اًوذادؽ، وميغل ُشا إلس خلالل مبوحة ؾلس اًوذًـة، ضف ملاتي ؾوط ؾوط حيعي ؿَََ 

شا ما ًيعحق ؿىل إلجياز اـلوذغ)اًفادست( ُو
(3)

. 

ٕاىل رعل فٕان ُياك من ٌضري ٕاىل ٕاهـسام ادلسوى من اًححر ؾن حىِف ٌَوذًـة اـلرصفِة اًيلسًة، لٔن  ابٕلضافة

ألؾصاف اـلرصفِة ثوًت ثيؼميَ ؿىل حنو ثفعًَل، ٕار بٔن اًلضاء حيرتم ما رشؿَ اًـصف اـلرصضف من بٔحاكم خماًفة ٔلحاكم 

شا اًوذًـة اًوازذت ضف اًلاهون اـلسين، مثي ٕاماكهَة وكوغ اـلل اظة تني اـلحاًف اـلوذؿة وحلوق اًحيم ضف مواهجة اًـمَي، ُو

1974ماخاء ضف حنك حموكة ٕاس خئٌاف ابٌزس س ية 
(4)

. 

ؾل ثـعي حىِف حمسذ ٌَوذًـة اـلرصفِة اًيلسًة بٔي  1945مازش15نٌل بٔن حموكة اًيلغ اًفصوس َة ضف حنك ًِا ضف 

ٕاىل كعس اـلخـاكسٍن ضف لك حاةل ؿىل حسا. وٕانخفت ابًلول  جتيخت ٕاؾعاء ُشٍ ألذريت ظحَـة حمسذت تي وبٔوحدت اًصحوغ

شا مااكن مٌعوض ؿَََ ضف اـلاذت  من اًلاهون اـلسين اًفصويس واًيت حتنك  1937تبٔن اًـمَي اـلوذغ ًـخرب ذائن ٌَحيم. ُو

ٕاسرتذاذ اًوذادؽ
(5)

. 

 موكف اـلعرغ ادلزائصي من اًعحَـة اًلاهوهَة ٌَوذًـة اـلرصفِة اًيلسًة: -6

من اًلاهون اـلسين ادلزائصي تبٔهَ:" ٕارا اكهت اًوذًـة مدَلا من اًيلوذ بٔو بٔي يشء بٓدص ذما  598عت اـلاذت ه

 ٌس هتغل واكن اـلوذغ صلًَ مبٔروان هل ضف ٕاس خـٌلهل ٕاؾخرب اًـلس كصضا".

                                                           
1

 .66هخِي سِام، اـلصحؽ اًساتق، ض -(

(2)
 .520صاك اذلاضف، اـلصحؽ اًساتق، ضذاصل ؾحس ػل ج-

(3)
 .120َلس ؿًل َلس ٔبمحس اًحيا، اـلصحؽ اًساتق، ض-

(4)
 .11مٌازي ؾَاصة، اـلصحؽ اًساتق، ض-

(5)
-François grua , les contrat de base de la pratique bancaire, editionlitec, paris, 2000, p123 
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اًيت ًمت ثَلهيا من كاهون اًيلس واًلصط ؿىل ما ًًل: "ألموال اـلخَلات من ازلِوز يه ألموال  67نٌل هعت اـلاذت 

 من اًلري لس امي ضف صلك وذادؽ مؽ حق ٕاس خـٌلًِا ذلساة من ثَلاُا ثعرظ ٕاؿاذهتا".

من اًلاهون اـلسين ادلزائصي ميىن اًلول تبٔن اـلعرغ ادلزائصي حسم ادلسل اًلامئ  598من ذالل هط اـلاذت 

ا   ؾلس كصط.حول حتسًس اًعحَـة اًلاهوهَة ًـلس اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة وٕاؾخرُب

من اًلاهون اـلسين ؿىل ماًًل:  726وُشا ماكاًت تَ مـؼم اًدعرًـاث مثي اًلاهون اـلرصي اطلي هعة اـلاذت 

"ٕارا اكهت اًوذًـة مدَلا من اًيلوذ بٔو بٔي يشء بٓدص ذما هيغل ابٕلس خـٌلل واكن اـلوذغ ؾيسٍ مبٔروان هل ضف ٕاس خـٌلهل ٕاؾخرب 

 اًـلس كصضا".

يلسًة اـلرصفِة ثـخرب كصط ضف هؼص اًعرغ واًلاهون. ومن مث فلس مت إلثفاق تني اًيعوض وابًخايل فٕان اًوذًـة اً 

اًلاهوهَة واًيعوض اًعرؾَة حول ٕاؾخحاز إلًساغ اـلرصضف اًيلسي كصط وحسج إلدذالف حول حتصمي اًفوادس اًحيىِة 

  إلدامتن اـلميوخ من ظصف ُشا ألذري.سواءا اـلخحعي ؿَهيا من كدي اـلوذغ ضف ؾلس اًوذًـة ٔبو من كدي اًحيم ضف حاةل

وُشا ارلالف اكن سخة ضف ظسوز فذوى ابٕلحٌلغ من كدي ؿٌَلء اـلسَمني اـلضرتهون ضف اـلؤمتص اًثاين فلمؽ 

 اًححوج إلسالمِة.

"اًفادست ؿىل بٔهواغ اًلصوط لكِا زاب حمصم، لفصق ضف رعل تني ما ٌسمى ابًلصط إلس هتاليك ٔبو ما ٌسمى 

ٕلهخايج، ٔلن هعوض اًىذاة واًس ية ضف ٍلوؾِا كاظـة تخحصمي اًيوؿني، ونثري ضف رعل اًصاب بٔو كََي حصام، اًلصط ا

وإلكصاط ابًصاب حمصم لثخِحَ حاخة ولرضوزت، وإلكرتاط ابًصاب حصام نشعل، ولٍصثفؽ ٕامثَ ٕال ٕارا ذؾت ٕاًََ اًرضوزت، 

ولك ٕامصئ مرتوك صلًيَ ضف ثلٍصص رضوزثَ"
(1)

. 

من اًلاهون اـلسين ادلزائصي 598مغ من بٔن اـلعرغ ادلزائصي حسذ ظحَـة إلًساغ اًيلسي اـلرصضف ضف اـلاذت ابًص

وٕاؾخرٍب ؾلس كصط ٕال بٔن اًلضاء وكؽ ضف ثياكغ ورعل من ذالل كصاز ظاذز ؾن اقلوكة اًـََا حِر ٕاؾخربث بٔن اًوذًـة 

اًـامة نٌل ميىن بٔن حىون وذًـة صاذت بٔو انكعة حِر ؾصف اًحيىِة ميىن بٔن حىون وذًـة ؿاذًة ثعحق ؿَهيا اًلواؿس 

ُشٍ ألذريت تبهٔنا ٕاًساغ مدَف مايل صلى اًحيم اطلي ٍىون هل حق ٕاس خلالهل ملاتي فوادس س يوًة ٌَموذغ ولٍىون اًحيم 

سمَ مبوحة اـلاذت مَزم جصذ اـلال اـلوذغ تشاثَ تي مبثهل وٍىون ماًاك ًِشا اـلحَف وضف ُشا اًعسذ كال بٔن ُشا ألمص مت ح 

يا ًؼِص اًخياكغ ٕار جصز زبًَٔ ضف ٕاؾخحاز اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة وذًـة صارت 598 من اًلاهون اـلسين ادلزائصي ، ُو

من اًلاهون اـلسين ادلزائصي واًيت ٕاؾخربث ُشٍ اًوذًـة كصضا598ابٕلؾامتذ ؿىل هط اـلاذت 
(2)

. 

                                                           
(1)

 رشؿا وكاهوان، ؿرب اـلوكؽ:ؿًل اًساًوش، وذادؽ اًحيوك ؾلس كصط -

Fil : c users- ntic- desktop 

(2)
 .11، ض6106-10-05ظاذز تخازخ  154445كصاز اقلوكة اًـََا، اًلصفة ادليادَة، اًلسم ألول، مَف زرف -
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ثـخرب كصضا ومن مث لجمال ًخعحَق بٔحاكم اًوذًـة ؿَهيا، وهدِجة طلعل فٕاهَ ضف ألذري هلول بٔن اًوذًـة اـلرصفِة اًيلسًة 

جيوس اصلفؽ ابـللاظة تني اًوذًـة واذلق اطلي ٍىون ٌَحيم ؿىل اـلوذغ، نٌل لجيوس ٕاؾخحاز اًحيم مصحىدا دلصمية دِاهة ألماهة 

ًَزتم اًحيم مبوحهبا تبٔن حيخفغ مبحَف مـاذل ـلا ٕارا ثـشز ؿَََ اًصذ ٌَموذؿني، إبس خثٌاء اًوذًـة اكلععة ًلصط مـني، ٕار 

(1)جسَمَ ؿىل وخَ اًوذًـة ٌَلِام ابًلصط اـلـني
. 

 

 ارلامتة:

ًـخرب إلًساغ اًيلسي اـلرصضف من بضٔم اًـمََاث اًيت ثلوم هبا اـلعازف رعل ٔلهنا ثـس من اـلعاذز اـلاًَة اًِامة اًيت ثـمتس 

 ؿَهيا ُشٍ ألذريت.

ضف حتسًس اًعحَـة اًلاهوهَة ًـلس اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة،فِياك من اؾخرٍب ؾلس وذًـة انكعة وُياك من وكس ادذَف اًفلَ 

ق بٓدص تبٔهَ ؾلس رو ظحَـة ذاظة.  كال تبٔهَ ؾلس وذًـة حلِلِة،ورُة زبٔي بٓدص ٕاىل اؾخحاٍز ؾلس كصط فامي كال فًص

ادلزائصي وهط ؿىل بٔن ؾلس اًوذًـة اطلي ٍىون حمهل  من اًلاهون اـلسين154اـلعرغ ادلزائصي حسم ارلالف ضف اـلاذت 

 مدَلا من اًيلوذ بٔويشءبٓدص ذما ٌس هتغل واكن اـلوذغ صلًَ مبٔروان هل ضف اس خـٌلهل اؾخرب اًـلس كصضا.

مبا بّٔن اـلعرغ ادلزائصي ؾل خيط إلًساغ اًيلسي تدٌؼمي ذاض فٕاهَّ ثيعحق ؿَََ ألحاكم اًـامة سواء ضف ٕاوضادَ  

بٔو حتسًس ظحَـخَ اًلاهوهَة ٕاّل ما دّعَ اًلاهون تيعوض ذاظة مذـَلة ابًحيم من هجة بٔو اـلوذغ من هجة بٔدصى بٔو ٕازحاثَ 

 نيؼام ضٌلن اًوذادؽ اـلرصفِة.

، ومن مّث اؾخربانٍ  وابًخايل فٕاّن حتسًس ظحَـة ؾلس اًوذًـة اًيلسًة اـلرصفِة ل ًخبٔثص تدسمَخَ وٕاهٌّل ثعروظَ وبآثٍز

 ضف رعل ؿىل ما خاء ضف هعوض اًلاهون اـلسين ادلزائصي. ؾلس كصط مسدٌسٍن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .14مٌازي ؾَاصة، اـلصحؽ اًساتق، ض-
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 اـلصاحؽ:

  ،2006فََح حسن ذَف، اًيلوذ واًحيوك، اًعحـة ألوىل، خساز اًىذاة اًـاـلي ألزذن 

  22اـلؤزد ضف  09-01اـلخـَق ابًيلس واًلصط اـلـسل واـلمتم تبٔمص  2003بٔوث 26اـلؤزد ضف  03-11ألمص زرف 

 .2010بٔوث 26اـلؤزد ضف  10-04وألمص زرف  2009حوان 

  اـلخضمن ق اًخجازي. 05-02اـلـسل تلاهون  1975سخمترب  26اـلؤزد ضف  75-59ألمص زرف 

 بٔمحس تَوذهني، اًوخزي ضف اًلاهون اًحييك ادلزائصي، ذظ، ذاز تَلُس، ادلزائص 

 ى اًحيوك، اًعحـة ألوىل، اـلصنز اًلوسم َلس ذريي، مسري الامني، اًوذادؽ وثبٔخري ارلزائن واذلساة ادلازي صل

 2011ًإلظسازاث اًلاهوهَة، 

 2011، اًعحـة ألوىل، ذاز اًثلافة، ؾٌلن، -إلًساغ اًيلسي -فادق َلوذ اًضٌلغ، إلًساغ اـلرصضف 

 www.djelfa.info. 

 اة، اًيؼام اًلاهوين ذلساابث اًوذادؽ اًيلسًة اـلرصفِة، ذ ظ، ذاز ا ٍهنضة اًـصتَة ًٌَعر َلوذ ؿًل ؾحس اًُو

 2011واًخوسًؽ، اًلاُصت، 

  ؾحس اـلعَة ؾحس اًصساق محسان، ؾلوذ اـلـامالث اـلاًَة وثعحَلاهتا اـلـادضت ضف اًفلَ إلسالسم،ذ ظ، ذاز

ة،   .138، ض2011اًفىص ادلامـي، إلسىٌسًز

 ؿًل حٌلل اصلٍن ؾوط، معََاث اًحيوك من اًوهجة اًلاهوهَة،ذ ظ، ،ذ ش،اًلاُصت 

 ساز، اًلاهون اًخجازي،اًعحـة ألوىل،مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة،ًحيان،ُا  6114يل ذًو

  واـلخـَق تيؼام ضٌلن اًوذادؽ اـلرصفِة.  2004مازش04اـلؤزد ضف  04-03هؼام ززرف 

  ،ة واًـمََاث اـلرصفِة، اًعحـة ألوىل، ذاز اًثلافة ًٌَعر واًخوسًؽ، ؾٌلن   2009بٔهصم اي مَيك، ألوزاق اًخجاًز

 اًلاهون اـلسين ادلزائصي 

  ؿىل مس خوى ادلامـة  21-12-2014فِاط اًلضات، بٔس خار اًلاهون اًخجازي، ادلامـة ألزذهَة، تخازخ

 ألزذهَة،ألزذن.

  ،ة  6100ظربي مععفى حسن اًس حم، اًلصط اـلرصضف، اًعحـة ألوىل، ذاز اًفىص ادلامـي، إلسىٌسًز

 6100صوط اـلخحاذةل، اًعحـة الٔوىل، ذاز اًيفائس، ألزذن، هشٍص ؿسانن ؾحس اًصحٌلن اًعاذلي، اًل 

 (
 -file :///c : usersؿرب اـلوكؽ:  6100ؿًل اًساًوش، وذادؽ اًحيوك ؾلس كصط رشؿا وكاهوان، خامـة كعص، 

ntic- desktop 
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  ة ومعََاث اًحيوك، اًعحـة ألوىل، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، ًح  6112يان، مععفى نٌلل ظَ، اًـلوذ اًخجاًز

 François grua , les contrat de base de la pratique bancaire, editionlitec, paris, 2000 

  6106-10-05ظاذز تخازخ  154445كصاز اقلوكة اًـََا، اًلصفة ادليادَة، اًلسم ألول، مَف زرف 
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 مدسٔب اذلَعة كًَٓة ٌَمحافؼة ؿىل اًحَئؼؼؼؼؼؼؼة

 ،خامـة سـَستَلّس ؾحس اًفذّاخ سٌلخاصلنخوز/

 ملسمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة:

ٕان حق إلوسان ضف تُئة حّصَة ومذواسهة ُو حق بٔسايس بٔكصثَ مجةل من اـلوازَق والثفاكِاث اصلوًَة اًيت بٔزست بًَٓاث 

رضاز اًيت ثعُة اًحُئة كس اٍمتىني واـلصاكدة حىت ل ثعحح اًحُئة حىصا ؿىل حِي اذلايل ؿىل حساة حِي اـلوايل، وًىن الٔ 

ثؤثص سَحا ؿىل مسى وهوؾَة ذمازسة تـغ اذللوق مبا فهيا ُشا اذلق واذلق ضف اًخمنَة اـلس خسامة، طلعل اكن ل تس من ٕاًالء 

الاُامتم اـلس خحق ًِشٍ اذللوق ًيك ٌس خعَؽ بٔي رسط سواء من ادلَي اذلايل ٔبو من ألحِال اـللدةل بٔن حيؼى وٍمتخؽ حبلَ ضف 

ا اًخمنَة اـلس خسامة تُئة ن ًخحلق رعل ٕال ابًـؿل واـلـصفة هؼَفة وحّصَة ومذواسن، وبٔن ًيال حعة اكمةل من اـلزااي اًيت ثوفُص ، ًو

واًخلسم اًخىٌوًويج وثـمميَ وجسَِي اًوظول ٕاًََ ووعر جلك اًوسادي اـلخاحة حىت ل ًحلى ملذرصا ؿىل فئة تـَهنا جس خـمهل ضف 

شا من بٔخي ثالضف ألرضاز اًيت كس ثعُة اًحُئة بٔو اًعّحة اًـاّمة وحىون ًِا ؾواكة كري حمهل بٔو ضف كري اًع احل اًـام، ُو

ودمية وكري كاتةل ًـىس اجتاُِا ول ميىن خرب رضزُا، اًيت سوف ًسفؽ مثهنا ل حماةل بٔصزاض بٓدٍصن تي وحىت بٔحِال ملدةل 

 كري مسؤوةل ؾيَ.

ة ثخًدبٔ ابٔلرضاز اًيت ميىن بٔن ًدسخة طلعل اكن ل تس اًخفىري ضف ثويخ اذلَعة  ابختار ٕاحصاءاث وثساتري بٔنرث احرتاًس

و ؾل ثخوفص مـَوماث اكفِة ابًيؼص ٌَخلسم اًـَمي واـلـعَاث اـلـصفِة الٓهَة، وجية بٔن حىون  فهيا وضاظ ما بٔو ماذت ما حىت ًو

ـّاةل حىت ثؤيت بٔلكِا، ومذياس حة مؽ جحم اًرضز اـلخ وكؽ من حِر مساٍ اًزماين واـلاكين ومن حِر هوؾَخَ، ُشٍ اًخساتري فـََة وف

بٔن حىون راث حلكفة اكذعاذًة ملدوةل حىت ل ثعحح جمّصذ بٔفاكز فاضةل كري كاتةل ٌَخعحَق ؿىل ٔبزط اًواكؽ ثسخة حلكفهتا 

 اـلصثفـة بٔو ثسخة اس خحاةل ثعحَلِا هؼصا ًـسم ثوفص الًَٓاث واًوسادي اـلاذًة واًخعرًة اًالسمة طلعل.

حـا ـلا مت رهٍص اكن ل تس من ظصق ُشا اـلوضوغ ادلسًس ثيشء من اًخحََي وؿادلخَ ًيك ىمتىن ؿىل اًوكوف ؿىل ث 

ت  شا ما حاًو ـّة ٔبو حتول ذون ثعحَلَ، ُو مواظن اًلوت واًضـف فَِ، واندضاف اـلاكسة اًيت حيللِا واـلـوكاث اًيت ثع

ًت فهيا إلخاتة ؾن إلصاكًَة اًخاًَة: ٕاىل بٔي مسى ميىن ـلحسبٔ اذلَعة بٔن اًلِام تَ من ذالل ُشٍ اصلزاسة اـلخواضـة اًيت حاو 

 حيافغ ؿىل اًحُئة وحيلق اًخمنَة اـلس خسامة، ٕاىل خاهة الاصاكًَة، ُياك بٔس ئةل فصؾَة مساؿست وموكةل:

 ما ُو ذوز اًفلَ ضف اندضاف اـلحسبٔ واصلفاغ ؾيَ؟ -

 ما ُو موكف اًدعرًؽ من اـلحسبٔ؟ -

 اًلضاء من اـلحسبٔ؟ ما ُو موكف -

وكس اؾمتسث ضف ذزاس يت ُشٍ ؿىل اـلهنج اًخحًََل من بٔخي رشخ وحتََي ماَُة مدسٔب اذلَعة ومساٍ وضواتعَ، ونشا 

اـلهنج اًخازخيي ـلـصفة ألظي اًخازخيي ٌَمحسبٔ ومصاحي ثعوزٍ، ونشا مهنج اـللازن مبحاوةل اًوكوف ؿىل اًلاهون اـللازن ابًًس حة 

 وازق اـلوحوذت. ًِشا اـلحسبٔ واًف
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 اـلححر ألول: ماَُة مدسبٔ اذلَعة و اـلحاذئ اـلخـَلة ابًحُئة 

 مدسبٔ اذلَعة ضف ذسمة ألحِال اـللدةلاـلعَة ألول :

كذعاذ اكان ؾخلاذ تبٔن اًحُئة والٕ كذعاذ ُو كاهون اًحُئة. فدـس بٔن ساذ الٕ ٕارا اكن ُياك فصغ من اًلاهون ًَخلي مؽ الٕ 

ا ؿىل مذياكضني، بٔذزنيا تبهٔن ٌل ضف حلِلة ألمص كري كاتَني ًالهفعال. بٔذش اًحُئة تـني الاؾخحاز من ظصف اـلؤسساث بٔخرُب

َة. بٔذش الاكذعاذ تـني الاؾخحاز ضف اًس َاساث اًحَئِة ًؤذي  ظيؽ مواذ راث هوؾَة بٔحسن واكذعاذ اًعاكة واـلواذ ألًو

ة )اـلاء، واًِو  اء، واًخيوغ اذلَوي( وٕاذذال بًَٓاث خسًست مثي حعط اهحـاج ٕاىل ٕاؾعاء كمية ٌَممخَاكث ازلاؾَة اًرضوًز

كاساث إلحذحاش اذلصازي اًيت حتر اًفاؿَني الاكذعاذًني ؿىل حسن ٕاذذال اًـوامي ارلازحِة. ٕان مفِوم اًخمنَة 

و ًـام  كذعاذي، ، ًـىس رضوزت رضوزت اًخوفِق تني الاكذعاذ واًحُئة. اًـاؾل الا0556اـلس خسامة، اطلي خاء تَ مؤمتص ًز

ة واًخمنوًة، حمتَة  سواء ثـَق ألمص ابـلؤسساث بٔو ابًحيوك، كامت مٌش الٓن ابٕلذذال اًواسؽ، مضن اسرتاثَجَاهتا اًخجاًز

ضٌلن ٕاذازت مس خسامة ٌَىوهة هؼصا ٌَخضامن اـلوحوذ تني ألكاًمي واًًضاظاث. ألذالكِاث اًحَئِة ثعحح نشعل 

شا اًخعوز اًثلاضف بٔذالكِاث ملاولثَة. اًخمنَة الاكذع اذًة والاحامتؾَة معروظة ابٔلذش تـني الاؾخحاز ٌَحُئة وبٔؾحاهئا. ُو

ن دِازاث اًَوم، اـلوهجة لحذَاخاثيا ؿىل اـلسى  ٍصحىز ؿىل، من تني ٔبموز بٔدصى، اًخضامن ما تني ألحِال: تبٔن ل حُص

ا بٔؿَن اصلس خوز اًفصويس مثال )ؿىل قصاز ذساثري اًلعري، كسزت ألحِال اـللدةل ؿىل ٕاص حاغ احذَاخاهتا ارلاّظة. ومن ُي

بٔدصى( مضن بٓدص حِثَة من "اًلاهون اصلس خوزي
1

اـلخـَق مبَثاق اًحُئة.  6111اـلؤزد ضف قصت مازش 611-6111" زرف 

 من تني لك مداذيء كاهون اًحُئة، فٕان مدسبٔ اذلَعة ُو اطلي ًخوكؽ بٔنرث من كرٍي احذَاخاث ألحِال اـللدةل.

بٔ اذلَعة من تني ألساظري اًىدريت: كامغ، وملَق، وثـحري ؾن اـلسًية اًفاضةل بٍٔن ثمت اًس َعصت ؿىل اكلاظص، ًـخرب مدس

ئم، حبسن بٔو ثسوء اًيَة، اًواكفني  ٍصمز ٕاىل زقحة اًخعر ضف اًس َعصت ؿىل خماظص اًعحَـة. وكس بٔظحح زبٔش اذلصتة ٔلًو

ألذريت ٕاىل حاحز حيول ذون اًخلسم اًالحمسوذ ونشعل ذون ألزابخ ضس بٔذش اًحُئة تـني الاؾخحاز خمافة بٔن ثخحول ُشٍ 

 اًالمذياَُة.

ضف اذللِلة ًـخرب مدسبٔ اذلَعة كسمي كسم اًـاؾل، ُو ثـحري دضحي ؾن اذلوكة اًضـحَة اًيت، ضف مواهجة اًًصحة، ثفّضي اذلشز 

ة، ُو زفغ جممتؽ ما، بٍٔن ًَـة الا وسان، ذون حتنك، ًـحة اًساحص اـلحخسيء. ؿىل ادلصبٔت اًيت ميىن بٔن حىون ٕاهخحاًز

فِشا اـلحسبٔ اطلي اكن فامي مىض ًوظف بٔنرث "مبحسبٔ اذلشز" ُومدسبٔ ٍصسم ٕاىل اقلافؼة ؿىل اـلس خلدي تخجًَة ألحِال 

 اـللدةل حتمي الآثز كري اـلخوكـة ٔلفـاًيا. ُشا اـلحسبٔ ُو كدي لك يشء ثـحري ؾن ذَق اذلَعة.

 انتؽ من اذلس اًسَمي، بٔظححت اذلَعة صُئا فضُئا بٔول مصحـا ٌَس َاسة اًـامة، مث مدسٔب ؿام تـس بٔن اكهت مـَاز سَويك

ة، وبٔذريا بٔظححت مـَاز كاهوين حلِلي، وؿَََ بٔظحح من اًرضوزي مٌش الٓن حتسًس مفِورما ومساُا،  تسون كمية مـَاًز

 ويه اـلِمة اذلاًَة ٌَلضات.

                                                           
1
 ُشٍ اًدسمَة ذاظة تيط اًلاهون اطلي ًـسل اصلس خوز ضف فصوسا.  
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اًس ًس حخني، ُياك ذَط موحوذ هون اـلحسٔب ُو مس خـمي ثضلكَ اًـام وًىن وًىن مغوط اـلفِوم، ابًصمغ من رعل، س َزت 

ق بٔهؼمة كاهوهَة مذحاًية: اًلاهون اصلويل اًـام ثضلكَ اًـام ٔبو الاكَميي، كاهون الاحتاذ الٔوزويب، اًلواهني اًوظيَة.  ؾن ظًص

مصحـَة س َاس َة بٔو مدسبٔ فلِيي حبت، بٔو كمية ضف ُشٍ اًلواهني اـلشهوزت، حسة اصلول اـلـيَة، مدسبٔ اًوكاًة هل جمّصذ كمية 

، كمية ذس خوزًة. وابـلواسات مؽ رعل، فٕان زخال اًس َاسة ونشا الاؿالم 6111كاهوهَة، بٔو حىت، مثي ما ضف فصوسا مٌش 

 )وبٔحِاان حىت اًلضات( ٌس خزسمون وًفصظوا ضف اس خزسام اـلحسبٔ ًخعحَلَ ضف حالث ل ثخالمئ مؽ اـلفِوم اـللدول معوما.

و ًـام 01ا ُو حمخوى مدسبٔ اذلَعة؟ ثحـا ٌَمحسبٔ م حول اًحُئة واًخمنَة اطلي ًضي اًيط اـلصحـي  0556من ٕاؿالن ًز

 الٔنرث كدول معوما:

"من بٔخي حٌلًة اًحُئة، ثبٔذش اصلول، ؿي هعاق واسؽ، ابٍهنج اًوكايئ، حسة كسزاهتا. وضف حال ػِوز دعص حسوج 

ل ٌس خزسم الافذلاز ٕاىل اًَلني اًـَمي اًاكمي سخدا ًخبٔحِي اختار ثساتري  رضز حس مي بٔو ل سخِي ٕاىل ؾىس اجتاَُ،

ـّاةل  من حِر اًخلكفةف
1

ة اذلَعة   ـليؽ ثسُوز اًحُئة." ٕارا ًخـَق ألمص تخستري ُسفَ حٌلًة اًحُئة واًوكاًة من ثسُوزُا. ًو

ـّاةل ضف بٔزسغ وكت ذمىن، حىت ضف حاةل ٕاهـسام اًَل ني اًـَمي اًاكمي، وتخـحري كاهوين ُشا ُو وحوة ٕاختار ٕاحصاءاث ف

ًـين جية بٔن ثخزش ٕاحصاءاث وثساتري وكادَة تبزٔسغ وكت ذمىن ضف جماهبة خماظص ألرضاز اًيت ل ميىن بٔن هـصف تـس بٔهَ 

 من اـلصحج بٔن ثخسذي إبحساج مساش دعري ابًحُئة.

ق جلك وضوخ تني ظيفني من ثساتري اًوكاًة: ا ًوكاًة اًالكس َىِة ًخجية حسوج ٔبرضاز ومن ُيا فعاؿسا جية اًخفًص

ا مس حلا )مثال فامي ًخـَق ابٕلهفجازاث واذلصادق اـلخـَلة ابس خـٌلل مواذ زسًـة الاص خـال بٔو اـلخفجصت، بٔو  اًيت هـصف بآثُز

ا ثسخة ٕاهـسا-ثرصًف مواذ سامة ضف اـلَاٍ(، واًوكاًة اـلـزست بٔو اًوكاًة م اذلَعة ًخفاذي حسوج برٔضاز ل هـصف بآثُز

ا اذللِلِة )مثال الآثز تـَست اـلسى ٕلًلاء مواذ هميَادَة ضف اًححاز  اًَلني اًـَمي بٔو ارلالف اًـَمي اـلخـَق تبآثُز

واقلَعاث، ٔبو بآثز اًرتنزياث اًعلريت من إلصـاؿاث، ٔبو بآثز اـلواذ اـلـسةل وزازَا، بٔو بآثز اـلحَساث اذلعرًة(. فاهـسام 

 سوج اكلاظص حبس راهتا وٕامنا ابلآثز اًيت ميىن بٔن ًعَلِا ُشا اذلسوج.اًَلني اـللعوذ ل ٍصثحط حب

من تني اـلسادي اـلفذاحِة اـلخـَلة إبظالق مدسٔب اذلَعة يه مـصفة ُي حنن فـال موحوذٍن ضف ٕاظاز جمال ثعحَلَ، فِجة 

رضوزت بًٔضا، نٌل سرنى، ابًًس حة بٔن ىىون كاذٍزن ؿىل إلخاتة ؿىل اًسؤال: ُي هـصف فـال الآثز ابًًس حة ٌَحُئة )وابً

ٌَعّحة( ـلثي ُشٍ ألوضعة ضف حاةل حسوج رضز. وتياء ؿَََ فٕان بٔحساج مثي حتعم سس، ٔبو ٕاهفجاز معيؽ هميَاوايث بٔو 

حىت هووي، ل ثسذي مضن جمال ثعحَق مدسبٔ اذلَعة ٔلهيا هـؿل حِسا مارا س خىون بآثز اذلواذج ضف مثي ُشٍ اـلًضبٓث. 

و ضف ثياسة ؾىيس مؽ اـلـصفة اًـَمَة اًيت يه ضف ضف اذللِلة، ًخخني  بٔن جمال ثعحَق مدسٔب اذلَعة ُو خس حمسوذ، ُو

 ثلسم معصذ. 

ميثي مدسبٔ اذلَعة بٔحسن جضجَؽ ًخعوٍص اًححر اًـَمي، هوهَ جية بٔن ًؤذي ٕاىل اًلِام ابٔلحباج اـلـّملة ضف 

ذري. وؿَََ اكن ؿََيا فامي مىض ثعحَق مدسٔب اذلَعة فامي ًخـَق افلالث اًيت ًيـسم فهيا اًَلني اًـَمي من بٔخي زفؽ ُشا الٔ 

                                                           
1
ة واًـصتَة. "من حِر اًخلكفة"ًسزة اًفصوس َة ل ًوخس هبا ؾحازت اً     وابـللاتي ثوخس ضف اًًسزة إلجنَزًي
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ابس خـٌلل ماذت اذلٍصص اًعرصي )بٓمِوهت(، بٔما اًَوم، مبـصفذيا الآثز ارلعريت ًِشٍ اـلاذت، هعحق ٕاحصاءاث اًوكاًة اًيت ضف 

سط بٍٔن جنس ألوساظ ُشٍ اذلاةل س خؤذي جلك ثساظة ٕاىل اـليؽ اًرصحي ًِشٍ اـلاذت. ومؽ ُشا ُياك مٌاظق ذالف و 

اًـَمَة مٌلسمة فامي ًخـَق ابلآثز اـللدةل ًحـغ اـلواذ بٔو اًـمََاث، ضف ُشٍ اذلاةل تعحَـة اذلال جية بٔن ًمت ثلََة 

ـّاةل من حِر اًخلكفة. وميىن بٔن هدساءل حول ما ٕارا  اذلَعة: بٔي ؿسم ثبٔحِي، ًوكت لحق، ٕاختار ٕاحصاءاث وكادَة ف

اًيت اكهت، ًوكت ظوًي حمي ذالف ؿَمي واًيت يه تعحَـة اذلال مضن جمال مدسٔب اذلَعة،  اكهت اًخلرياث اـليادِة

 بًُٔست اًَوم جلك ثساظة مضن جمال اًوكاًة هؼصا ًوحوذ ص حَ ٕاحٌلغ ؿَمي حول ُشٍ اًؼاُصت.

ق جتََاثَ اكلخَفة ؿىل مس خوى تـغ ألهؼمة اًلاهو  هَة س يلوم تفحط اـلفِوم اًلاهوين ًِشا اـلععَح ؾن ظًص

َة وألوزوتَة، مث سرنى هَف بٔظحح رو كمية ذس خوزًة ضف تـغ اصلول ومهنا فصوسا ؿىل سخِي  مربسٍن بٔول بٔظوهل اصلًو

ااـلثال   مِثاق اًحُئة اطلي ُو حزء من ذس خوزُا. إبظساُز

  مدسبٔ اذلَعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼةاـلعَة اًثاين : مفِوم 

جيايب اـليخؼص من اًسَعاث اًـمومِة بٔن ثخزشٍ من بٔخي لٕ ؾّصفَ اـلعرّغ ادلزائصي مبوحداثَ، بٔي ابًسَوك ا 

حىٌصس مدسبٔ اذلَعة، ومن ذون بٔن ثًذؼص ػِوز ذلدي ؿَمَة ثسمع صىِّا، ٔبو حتعي ؿىل مـازف ثلٌَة متىهّنا من كعؽ 

َمـازف اًضط ابًَلني، وكس خاء هبشٍ اًعَلة: "مدسبٔ اذلَعة: اطلي جية مبلذضاٍ، بٔل ٍىون ؿسم ثوفص اًخلٌَاث هؼصا ٌ

اًـَمَة واًخلٌَة اذلاًَة، سخدا ضف ثبٔذري اختار اًخساتري اًفـََة واـلخياس حة، ٌَوكاًة من دعص ألرضاز ادلس مية اـلرضت ابًحُئة، 

وٍىون رعل تخلكفة اكذعاذًة ملدوةل"
1

. وكس وضؽ ًخعحَلَ ضواتط حمتثي بٔول ضف بٔن حىون اًخساتري فـََة بٔي كامئة فـال 

س من فـاًَهتا وًُست مؤخةل وختضؽ  شا ًٍز ٌَؼصوف اـلس خجست، نٌل جية بٔن حىون مذياس حة مؽ جحم اًرضز اـلخوكؽ، ُو

وفاؿََهتا، واًضاتط ألضم وألذري ُو اًلمية اـلاًَة ًخغل اًخساتري اًيت جية بٔن حىون ملدوةل ابًيؼص ذلجم اـلعروغ، وجحم 

شا يشء رمم ًيك ل ثعحح اقلافؼة ؿىل اًحُئة وحتلِق اًخمنَة اـلس خسامة  ألرضاز اـلخوكـة، وكسزت اـلؤسسة ؿىل حتمَِا، ُو

سخدا ضف هحح جعةل اًخمنَة، زفا اًفادست اًيت جتيهيا اًسَعاث اًـمومِة ومن وزاءُا اصلوةل من وزاء س َاس َة ؾصخاء حصاؾي 

سَحا وتعوزت مدارشت ادلاهة اًحُ ي وثعوزٍ ضف ػي حمنَة مـعةل بٔو مىدوحة ثرضة الاكذعاذ اًوظين ضف اًعممي وثؤثص 

 ؿىل ادلاهة الاحامتؾي.     

ٕارا ضف حاةل اهـسام اًَلني اًـَمي حول الآثز ارلعريت بٔو اًيت ل ميىن ؾىس اجتاُِا، اًيامجة ؾن وضاظ بٔو ماذت مـَية، 

و اكن ارلعص كري مؤنّس سواء ابًًس حة  ًالوسان بٔو ًفصط مدسٔب اذلَعة ؿىل اصلول ٕاختار ٕاحصاءاث كاهوهَة ووكادَة حىت ًو

و رشظ  َة واـلخسذَني الاكذعاذًني، ُو ٌَحُئة، ومن ُيا جية ؿىل ُشا اـلحسٔب بٔن ًلوم تخوحَِ معي اصلول واـليؼٌلث اصلًو

 حمتي ٌَخمنَة اـلس خسامة من بٔخي جتية اًخسُوزاث ارلعريت ٔبو كري اًلاتةل ًإلهـاكش ٌَموازذ اًعحَـَة واًعّحة.

خعَة مدسبٔ اذلَعة:  ًو

                                                           
1
ََة05اـلؤزد ضف  01-15من اًلاهون زرف  15/2ٔبهؼص اـلاذت    ، اـلخـَق حبٌلًة اًحُئة ضف ٕاظاز اًخمنَة اـلس خسامة، اـلـسل واـلمتم. )ادلًصست اًصمسَة 6115حًو

 (.6115من ؿام 15ائًصة زرف ٌَجمِوزًة ادلز 
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 اًـَمَة وارلرباث، ذمع اًححوج -

 ثيؼمي ارلرباث اـلضاذت ومتىني ازلِوز مهنا، -

 وضؽ بٔذالكِاث مٌاس حة فامي ًخـَق تًعر وثـممي اـلـعَاث اًـَمَة، -

وضؽ ؾةء ثوفري اصلًَي ؿىل ؿاثق من ًلرتخ وضاظ بٔو ماذت خسًست من صبهٔنا بٔن ًيجم ؾهنا دعص ابًف، واطلي ًخوحة  -

ن بٔهَ ًن ًيجم  ؾيَ بٔي هتسًس دعري ٔبو كري كاتي ًإلهـاكش ابًًس حة ًإلوسان بٔو اًحُئة. ؿَََ بٔن ًرُب

 اـلعَة اًثاًر :اـلحاذئ اًـامة ٌَحُئة 

 : جية ثعحَق مدسبٔ اًوكاًة ذاظة ابًًس حة ًٌَضاظاث ونشا اـلواذ ارلعصت:مدسٔب اًوكاًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة -10

 ـلعسز.اًيت ميىن بٔن ثًذج ؾهنا مَواثث ًخـني جتيهبا ؾيس ا - 

 اًيت ميىن بٔن ثؤثص ؿىل اًوسط اًعحَـي، واًخيوغ اذلَوي، واـلياػص اًعحَـَة. -

 اًيت ميىن بٔن ثؤثص ؿىل اـلـاؾل اًخازخيَة واـلوازذ اًعحَـَة. -

 اًيت ميىن بٔن هتّسذ اًعّحة واًامتسم الاحامتؾي. -

كلاظص واًىوازج اًعحَـَة واًخىٌوًوحِة، جية ؿىل مدسبٔ اًوكاًة بٔن ًوخَ اًس َاسة فامي ًخـَق ابًخَوج اًـصيض، وا

وذاّظة ضف مواهجة اكلاظص ادلسًست مثي اًخلري اـليايخ اًضامي، إلصـاؿاث اـلؤًية واًىِصومليعُس َة بٔو اـلواذ اـلـسةل 

 حِيَا.

 وجس خسؾي اًوكاًة:

ا وس َةل ثلِمي اكلاظص، تعفالٕ  - ة كدََة ؿىل مس خوى اكلععاث س خزسام اـليخؼم صلزاساث اًخبٔزري ؿىل اًحُئة ابؾخحاُز

ؽ اًلواهني واـلصاس مي، ٕاىل كاًة زدط ألصلال بٔو اـلًضبٓث وجسوًق اـلواذ ارلعصت.  واًربامج، مصوزا مبضاًز

حتسًس ؾخحاث كسزت حتمي ألزايض واـلساحاث اًضـَفة من بٔخي جتية اـلساش كري اًلاتي ٌَجرب ٌَوسط اًعحَـي  -

 اًيايشء ؾن تـغ اًًضعة اًخعرًة.

وضؽ خمعط إلسـافاث واـلساؿست ضف حاةل اًىوازج اًعحَـَة بٔو اًخىٌوًوحِة اًيت متس اًساكن واًرتاج اًعحَـي،  -

 واـلـٌلزي، وألثصي.

: مدسٔب اذلنك اًصص َس ُو رضوزي ٌَوفاء مبخعَحاث اًخمنَة اـلس خسامة. جية بٔن ًوخَ خمخَف مدسبٔ اذلنك اًصص َس اًحُ ي -16

يعوي ؿىل:اًسَعاث اًـمومِة اكلخ  عة ضف جمال اًحُئة، سواء ؿىل اـلس خوى اًوظين ٔبو ادلِوي ٔبو اقلًل، ًو

ق ضٌلن فـاًَة حلوق الاوسان ضف اذلق ضف اًحُئة. - وًة اًلاهون ؾن ظًص  ٕاحرتام اًعرؾَة فامي ًخـَق ابلحصاءاث وضٌلن ٔبًو

ُسثخين ٕاحصاءاث خبعوض اًلصازاث اًـمومِة مس حوكة ابلؿالم اًواسؽ ومضازن - ة ازلِوز ظحلا لثفاكِة بُٓز
1

. 

                                                           
1
 اًلضاء ضف يه الثفاكِة ألوزوتَة ارلاظة إباتحة فصض اذلعول ؿىل اـلـَوماث ؾن اًحُئة ومضازنة ازلِوز ضف اختار اًلصازاث ثضبهٔنا والاحذاكم ٕاىل  

وش )اصلمنازك( ذالل اًفرتت من   ز اٌَجية الاكذعاذًة ٔلوزواب.، ضف ٕاظا0554حوان  61ٕاىل  65اـلسادي اـلخـَلة هبا، اـلربمة تبُٓز
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ضٌلن ٕاحرتام مدسبٔ اًخحـَة والاس خلالًَة اقلََة ذون اـلساش ابًدس َري اـلضرتك ٌَموازذ اًعحَـَة واًثلافِة تني اًىِاانث  -

 اًـمومِة اـلخـسذت.

ـّاةل قلازتة اًصصوت. -  ٕاختار ثساتري زسًـة وف

ق  ثيؼمي مذاتـة وثلِمي مٌخؼم وصفاف فامي ًخـَق - توضؽ اًس َاساث اًـمومِة اـلخـَق ابًحُئة موضؽ اًخيفِش، ؾن ظًص

 ادلصوذ )مجؽ حصذ( واـلؤرشاث اًلاهوهَة ٌَخمنَة اـلس خسامة.

ثيؼمي ٕاذماح اًحُئة ضف اًس َاساث اًـمومِة ألدصى ؿىل اًعـَس الاكَميي، واـلؤسسايت، وافلمتـي، ونشا ؿىل مس خوى 

 ٕاختار اًلصاز.

 ًخىوٍن اـلخواظي ضف اًحُئة واًخمنَة اـلس خسامة.ثـٍزز اًخـَمي وا -

 :مدسٔب اـلسؤوًَة -15

مدسٔب اـلسؤوًَة اًفصذًة وازلاؾَة ابًًس حة ٌَحُئة ُو اًخـحري ؾن اًواحداث اـلَلات ؿىل لك واحس من بٔخي حٌلًة 

َة اـلس خسامة. ًوحة واقلافؼة ؿىل اًحُئة واس خلالل اـلوازذ اًعحَـَة ـلعَحة اًلك، ويه رشظ رضوزي من بٔخي اًخمن 

 مدسٔب اـلسؤوًَة ألذش تـني الاؾخحاز، فامي ًخـَق ابًسَوهَاث واًلاهون، اـلخعَحاث اًخاًَة:

مبلذىض مدسبٔ اـلَوج اصلافؽ، ًوضؽ ؿىل ؿاثق اـلَوج حاكًَف ثساتري اًوكاًة، واًرتممي، وٕاؿاذت اذلال ٕاىل ما اكهت ؿَََ،  -

و اكن  رعل تسون دعبٔ، ًوضؽ ؿىل ؿاثلَ ؾةء ادلرب ابًاكمي. ضف حاةل ألرضاز اًحَئِة، حىت ًو

ق ثبٔسُس اـلسؤوًَة ادلزادَة ًٔلصزاض  - ثبٔسُس وثعحَق ؾلوابث حزادَة مىِفة ٌَمزاًفاث اًحَئِة ؾن ظًص

ة.  اًإلؾخحاًز

اًعحَـَة  مبلذىض مدسبٔ اـلَوج اصلافؽ، ثوضؽ حلكفة اًعَاهة، وٕاذازت وهتَئة تـغ اـلوازذ ٔبو تـغ ٕاس خـٌللث اـلساحاث -

 ؿىل ؿاثق اـلس خـمَني.

ثـٍزز، ؿىل مجَؽ اـلس خوايث، حمازتة اًصصوت اًيت ميىن بٔن ًيجص ؾهنا اـلساش ابًحُئة ؿىل اًعـَس اقلًل، واًوظين،  -

 وإلكَميي.

 صِاز اطلي حيغ ؿَهيٌل.س هتالك كري اـلس خسامني، واسددـاذ الٕ ثلَري منط اذلَات والٕ  -

َاساث اصلول، ضف جمال اًحُئة واًخمنَة اـلس خسامة ًخمثني اًخلسم اقلصس واًـلداث اًيت اؿرتضت ثيؼمي مس خلدال، ثلِمي ًس   -

 سخِي وضؽ الثفاكِاث واًخوظَاث موضؽ اًخيفِش.

َة وألوزوتَة ـلحسٔب اذلَعةاـلححر اًثاين :    ألظول اصلًو

 اـلعَة ألول: اًعحَـة اًلاهوهَة ـلحسبٔ اذلَعة 

كاهوين حسًر اًًضبٔت، وٕارا زحـيا كََال ٕاىل اًوزاء جنسٍ ػِص ضف اًفلَ ألـلاين ضف بٔوادص ًـس مدسبٔ اذلَعة مدسبٔ 

اطلي بٔذش تَ  " اطلي حصمجخَ "مدسبٔ اًوكاًة"vorsogeprinzipس خٌَُاث اًلصن اـلايض ضف جمال اًحُئة حتت مسّمى "

ا ٔبمام حالث حمسوسة ؾل ثثخت تـس فهيا اًلاهون واًلضاء إلذازي ألـلاين  وًـين بٔن اًوكاًة مفصوضة حىت ضف ًو ني
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" اطلي das prinzip veranwortung"ػِص مفِوم خسًس ًِشا اـلحسٔب حتت مسّمى  0535اًـالكة اًس حخِة، وضف ؿام 

حصمجخَ "مدسبٔ اـلسؤوًَة" ٌَفلَِ ألـلاين "ُاوس حوانش" اطلي ظصخ مسبةٔل ؿالكة اًياش ابًعحَـة، وكسزت اًـمََاث 

ًس ذميومة اذلَات ؿىل هوهة ألزط، ونشا ألصاكل ادلسًست ٌَمسؤوًَة اًيت ًخعَة حتسًسُا. وًىن ؿىل اًخلٌَة ؿىل هتس

اًصمغ من ألفاكز ادلسًست اًيت ظصهحا "حوانش" ضف نخاتَ واًيت ثحسو مٌعلِة ٕاىل حس ما، ٕاّل بٔن ُياك اًىثري ذمن اهخلسٍو 

1خًدؤ ابـلعادة ٕاىل خاهة اس خزسام الاس خسلل ابرلوفؿىل قصاز "اكحٍصن لٍزص" اًيت حصى تبٔهَ ًسؾو ٕاىل اً 
 . 

ومؽ رعل فٕان فىصت اذلَعة ثضلك ذاض فلس مت ثـممي اس خـٌلًِا هكحسبٔ من مداذيء اًلاهون اصلويل. ادلسٍص ابطلهص 

وز اكلعط اًيت اكهت خمععة ٌَحٌلًة اصلوًَة ٌَحُئة كس اتخسٔبث اقل 6110بٔن اقلوكة تبأكذميَة اًلاهون اصلويل تالُاي ؿام 

2ٌَمحاذيء مبحسبٔ اذلَعة
وخس بٔظي اـلحسبٔ ٔبول ضف كاهون اًححاز نلاؿست كري مَزمة مبياس حة اهـلاذ اـلؤمتص اصلويل حول حبص  . ًو

بٍٔن بٔنسث الٔظصاف ؿىل رضوزت ثخين ملازتة مذـَلة ابذلَعة صلى ٕاؿساذ  0543هوزفرب61اًضٌلل ضف إلؿالن اـلؤزد ضف 

َة ثيؼاميث ثرصًف اـلواذ ا رلعصت ضف حبص اًضٌلل. مث بٔظححت فىصت اذلَعة مدسءا مذفق ؿَََ ضف نثري من اًعىوك اصلًو

ًلاهون اًححاز وكاهون افلازي اـلادَة اصلوًَة
3

. 

وحسة اثفاكِة ابٌزس حول حٌلًة اًوسط اًححصي ًضٌلل رشق ألظَيس، اًيت بًٔزمت الٔظصاف اـلوكـة ؿىل 

ؾّصفذَ ابٕلًزتاماث اـلرتثحة ؾن الٔذش تَ، حِر خاء فهيا: "ثعحق ألظصاف اـلخـاكست، مدسٔب الثفاكِة تخعحَق اـلحسٔب بٔول، مث 

اذلَعة اطلي مبوحدَ جية اختار ثساتري وكادَة ؾيسما حىون ُياك بٔس حاة خّسًة ثسؾو ٌَلَق حول وحوذ مواذ بٔو ظاكة 

وسان، ٔبو ثرض ابـلوازذ اًحَوًوحِة وألهؼمة ًمت ٕاذذاًِا ضف اًوسط اـلايئ وإبماكهنا بٔن حىون ًِا خماظص ؿىل حصة الا

ة، بٔو متس تلمي الاؾامتذاث بٔو ٕاؿاكة الاس خـٌللث ألدصى اـلعروؿة ٌَححص، حىت وؾل حىن ُياك بٔذةل  اًحَئِة اًححًص

كاظـة حول وحوذ ؿالكة س حخِة تني إلسِاماث والآثز
4

 "، ول حزال اًاكززة اًحَئِة اًيت حَت ابًىوًت ؿاًلة ابٔلرُان

، ؿىل ٕاثص اًلعف ادلوي اـلصنّز اطلي ثـّصط هل ؿىل ًس اًلواث ألمٍصىِة واًلواث 0550ؾيسما كام اًيؼام اًـصاطف ؿام

اـلخحاًفة مـِا، تفذح ظياتري بآبز اًيفط اًىوًدِة وسىة هكَاث من اًيفط ارلام ثحَف حوايل مثاهَة مالًني جصمِي ضف مِاٍ 

اذلَواهَة ضف اًىوًت مبا فهيا اًعَوز واًسالحف اًياذزت وادلزز اـلصخاهَةارلََج اكن هل ٔبثص ابًف ؿىل اًرثوت 
5

   . 

                                                           
1
 Catherine LARRÈRE, le contexte philosophique du principe de précaution, tiré du recueil : Le principe de 

précaution, aspect de droit international et communautaire, Paris : Ed.Ponthéon-Assas, 2002, p.15.      

2
 M.A.Fitzmaurice, International protection of the environment, RCADI, 2001, vol.23, p.259. 

3
حول اًوسط اًححصي ًضٌلل رشق ألظَيس، واثفاكِة َُس ييك  0556حول اًخَوج ابقلصوكاث، واثفاكِة ابٌزس ًـام 0551ٔبهؼص اثفاكِة ًيسن ًـام  

َة، واثفاكِة ُون هوهف ًـام حول افلازي اـلادَة اًـاجصت ذلسوذ اًححرياث 0556ًـام  اـلخـَلة ابًصسلكة الٓمٌة واًـلالهَة تَئِا ٌَسفن.    6115اصلًو

4
 ، اـلخـَلة حبٌلًة اًوسط اًححصي ًضٌلل رشق ألظَيس.  0556سخمترب66.ٔب من اثفاكِة ابٌزس اـلوكـة ضف 16/6ٔبهؼص اـلاذت   

5
عة(: ذاز ادلامـة ادلسًست، -م اًلاهوين سلاًة اًحُئة اًيؼا –ذ. ظازق ٕاجصاُمي اصلسوطف ؾعَة، ألمن اًحُ ي     . 654، ض.6115، مرص )ألساًز
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و ؿىل مجَؽ ألذواث اًلاهوهَة اـلخـَلة ابًحُئة وكس مّعم اس خـٌلل اـلحسٔب إبؿالن ًز
1

. ثحـا ٌَعَف اقلخفغ هبا فٕان اذلَعة 

وٕاما مـَاز ٌَسَوك اًوسعي. توضـَ  س خىون راث ُيسسة كاهوهَة مذلريت، ٕاما بٔن حىون معَة زمسي، وٕاما ثوظَة،

ة ـلحسبٔ اذلَعة، ًـخرب اًربوفُسوز "ل. ًوجضُين" تبٔن اًيط اطلي ًـخرب حمخواٍ  ثعيَفا ًِشٍ الثفاكِاث وفلا اصلزخة اـلـَاًز

حول ألزظست اًسمىِة اـلخساذةل  0551بٔنرث ثفعَال ًخساتري اذلَعة اًواحة ٕاختارُا من كدي اصلول ُو اثفاق ؿام

بٔنرث دضاحة ضف  12/6اـلموسومة "ألذش ابٍهنج اًخحوظي". وكس خاءث اـلاذت  12ظق ونثريت اًرتحال ضف اـلاذتاـليا

ظَاقهتا: " ثخوىخ اصلول كسزا بٔنرب من اذلشز ضف حاةل اـلـَوماث كري اـلؤنست ٔبو كري اـلوزوق هبا ٔبو كري اًاكفِة، ول 

ـ  ة ٕلزخاء بٔو ًـسم اختار ثساتري اذلفغ وإلذازت".جس خزسم ؿسم ثوفص اـلـَوماث اًـَمَة اًاكفِة رًز

ابًصمغ من ُشٍ الاصازت اـلمهنجة ٌَحَعة ضف اًلاهون اصلويل، فٕان اًفلَ واًلضاء ؾل جيمـا ؿىل ٕاؾعاء اـلحسبٔ مساٍ 

لازتة"، اًلاهوين كري اـلخياسغ ثضبٔهَ، فذيوغ اًعَف اقلخفغ هبا ثفرس ُشٍ اًرتذذاث، حفسة اًيعوض ًخـَق ألمص ٕاما "مب

وٕاما "مبحسبٔ"،  وٕاما "تخستري"، ول ًخـَق ألمص تـس مبحسبٔ رو كمية ؾصفِة حسة مفِوم اًلاهون اصلويل لهـسام اقلخوى 

 اًثاتت واصلكِق.

ا اـلؤزد ضف  َة ًلاهون اًححاز جّصزث كصاُز اطلي بٔمصث فَِ اًَاابن  0555بٔوث63ومؽ ُشا فٕان اقلوكة اصلًو

يب، ًرضوزت اذلَعة هؼصا لهـسام اصلًَي اًـَمي حول حاةل ابٕلمذياغ ؾن وضؽ حزّي اً  خيفِش جصانجما ٌَعَس اًححصي اًخجًص

فس" فٕان ملازتة اذلَعة  اذلفغ ارلاظة ثسمم اًعون رو اًزؾيفة اًززكاء هسمم نثري اًرتحال، حفسة اًلايض "ث. حًص

2س خـجاًَةيه مذبٔظةل وكري كاتةل ٌَفعي ؾن مفِوم اًخساتري اـلؤكذة بٔو اًخساتري الا
. 

ضف حني بٔهَ مبياس حة ىزاغ معصوخ  تني ألزحٌخني وألوزوقواي، بٔمام حموكة اًـسل اصلوًَة تالُاي ًخـَق مبعاهؽ 

ا اـلؤزد ضف  جعائن اًوزق ضف هنص ألوزوقواي، فٕان اقلوكة زفضت ظَة مذـَق ابًخساتري اًخحفؼَة تلصاُز

اطلي، ؿىل ألزحج، ل ميىن ثعحَلَ ضف ىزاغ كضَة اذلال هون  َعة، حِر بٔن اقلوكة ؾل ثبٔذش مبحسبٔ اذل 6112حوًََة05

بآثز ٕافصاساث معيؽ جعائن اًوزق يه مـصوفة ثضلك واسؽ، ومؽ رعل فٕان بٔحس اًلضات بٔصاز ٕاًََ مضن زبًَٔ اكلاًف. وكس 

ن بٔن ألصلال اـلس خلدََة س خدسخة ضف رضز ٌَحُئة كري كاتي  بًٔلت اقلوكة ابٌَوم ؿىل ألزحٌخني هوهنا ؾل جس خعؽ بٔن ثرُب

سا" اؾخرب بٔن اهـسام اصلًَي ٍوكن ضف فساحة الآثز اًسَحَة اقلمتةل اًيامجة ؾن تياء اـلعاهؽ،  ٌَجرب، فاًلايض اكلخط " فِيٌو

حفسة زبًَٔ اكن ًخوحة ٕارا اًخعحَق اـلحارش ـلحسبٔ اذلَعة ًخرٍبص ثـََق ألصلال: " ٕان مدسبٔ اذلَعة، تسون بٔي هلاص، 

كاهون اًحُئة. فِشا اـلحسبٔ ًُس جمّصذ فىصت بٔو ؾيرص بٔاكذميي جمّصذ من ذاظَة الاًزام، تي ُو من ُيا فعاؿسا  ُو ضف كَة

حزء من اًلاهون اصلويل اًـاميه كاؿست كاهوهَة 
3

." 

                                                           
1
ويج ًـام   ة اـلخـَلة ابًخلرياث اـليادِة، والثفاكِة اـلخـَلة ابًخيوغ اًحًَو ، واثفاكِة جصصَوهة حول اًححص امذوسط اـلـسةل 0556ٔبهؼص إلثفاكِة إلظاًز

ا.  0551ؿام  وكرُي

2
 Michel PRIEUR, droit de l’environnement, droit durable, Bruxelles :ed. bruylant, 2014, p.62. 

3
 Michel PRIEUR, Op.Cit, p.63. 
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َة فس يىذفي تشهص اذلنك اًلضايئ اًعاذز ؾن اًَِئة اًخاتـة ٌَميؼمة اًـاـلَة  بٔما فامي ًخـَق تلاهون اًخجازت اصلًو

خبعوض اًزناغ اًلامئ تني اًولايث اـلخحست ألمٍصىِة وافلموؿة ألوزوتَة خبعوض اًخـَمية اًعاذزت ؾن افلموؿة  تٌَخجاز 

اًيت متيؽ ٕاؾعاء اًِصموانث ذلَواانث اـلززؿة. ًإلصازت فٕان مزازغ حصتَة اذلَواانث  0552بٔفًصي 65ألوزوتَة اـلؤزذة ضف 

وذاظة ثَوج اًِواء حِر ثيدعر ضف سٌلء ُشٍ اـلزازغ وٕاىل مسافاث تـَست زواحئ  يه معسز ل ميىن ٕاٌُلهل ٌَخَوج

ت واًلاساث ألدصى راث اًصواحئ اًىصهية وثًذج فهيا اـلَواثث اًحَوًوحِة ألموهَاك واًَِسزونرًب
1

، نٌل ميىن بٔن ًًذج ؾهنا 

حىوٍن كاساث كاتةل ًإلص خـال
2

واًثاين من ذالل َُئة  0553بٔوث 04ل ضف . نٌل كامت هفس اًَِئة من ذالل كصاٍزن ألو 

حِر اؾخربث بٔن افلموؿة ألوزوتَة ل ميىهنا بٔن ثدسرت ذَف مدسٔب اذلَعة ًخرٍبص اختارُا  0554فرباٍص05الاس خئٌاف ضف 

ُس ؿىل اهـسام اًَلني  ة، ل ميىن بٔن جسدٌس ثساتري مثي ُشٍ سوى ؿىل خماظص مؤنست ًو ثساتري ثلَِسًة ٌَمحاذلث اًخجاًز

اًـَمي
3

                                  . 

ًلس ٔبؾعى كاهون افلموؿة ماكهة رممة ـلحسٔب اذلَعة مٌش بٔن بٔظحح موحوذا تعفة دضحية مضن مـاُست ماسرتخيت
4

 

من مـاُست ًُض حوهة 050/6( مث بٔذشثَ اـلاذت 031/6)اـلاذت 
5

ىن بٔساش اـلحسبٔ ػي ضف حزء هحري مٌَ مهبٌل، ضف اًواكؽ  . ًو

اـلـاُست ل ثـّصف اـلحسبٔ، ومؽ رعل فٕان اٌَجية وعرث ٕاؿالان جعرخ فَِ مـىن اـلحسبٔ ًفادست اـلؤسساث اًخاتـة فٕان 

ٌَمجموؿة، وًىن ُشا اًخفسري ًُس هل بٔي كمية كاهوهَة. وًىن ُياك كصاز ظاذز ؾن افلَس، مَحق ابفلَس ألوزويب 

ي ٌَخعحَق ًُس فلط ابًًس حة ٌَحُئة وٕامنا بًٔضا ابًًس حة ٌَعحة ًؤنس تبٔن اـلحسبٔ كات 6111ذٌسمرب 15ٕاىل  13"تيُس" من 

اًخعرًة، وافلال اذلَواين واًعحة اًيحاثَة. وحسُا حموكة اًـسل تَوهسومربػ إبماكهنا حتسًس حمخوى ومسى اـلحسبٔ ضف اًلاهون 

ًعةل ذاّظة ابًعّحة مؽ بٔن اصلويل إلكَميي. وًىٌيا هالحغ بٔن كضاء افلموؿة كس ظحق مدسبٔ اذلَعة ضف اـلسادي راث ا

اـلـاُست ل ًيط ؿىل اـلحسٔب ٕال ؾيسما ًخـَق ألمص ثس َاسة افلموؿة ضف جمال اًحُئة. مؽ ُشا ميىن ثفسري ُشا اًضشور ؾن 

ق وظهل مبحسٔب إلذماح، ابًفـي هون اـلاذت من اـلـاُست اـلخـَلة تـمي افلموؿة ألوزوتَة ثيط ؿىل رضوزت ٕاذماح  00ظًص

حٌلًة اًحُئة، ضف حتسًس ووضؽ كِس اًخيفِش اًس َاساث ألدصى، ومن تني ُشٍ اـلخعَحاث ثربس اـلحاذيء اًلاتةل مذعَحاث 

ٌَخعحَق مضن اًس َاسة اًحَئِة اًيت من تُهنا مدسٔب اذلَعة. ٕارا ميىٌيا بٔن هـخرب تبٔن مصاكدة معروؾَة ألؾٌلل ضف ٕاظاز 

اكدة مسى احرتام مدسبٔ اذلَعة، وًِشا فٕان حموكة اًـسل ٌَمجموؿة اًلاهون اـليخثق ؾن افلموؿة الٔوزوتَة ٌضمي مص 

ألوزوتَة )م.غ.م.بٔ( كس حوكت ضف كضَة ثعسٍص ذلوم اًحلص اًيت من اـلصحج بٔن حىون معاتة مبصط حٌون اًحلص:"...ل تس 

                                                           
1
 .051-065، ض ض.6111ٔب.ذ.ىزاز ذهسص، نخاة اًحُئة، اًعحـة ألوىل، تريوث: ذاز ارلَال،   

2
 .061، ض.6111ئِة، اًعحـة ألوىل، ؾٌلن )الٔزذن(: ذاز اـلياشم، ذ. ثضري َلس ؾصتَاث وذ. ٔبمين سَامين مزاُصت، اًرتتَة اًحَ   

3
 Michel PRIEUR, Op.Cit, p.63.    

4
يسا(، وكس مت ثـسًَِا مصاث ؿست. 0556فرباٍص 13يه مـاُست ثبٔسُس الاحتاذ ألوزويب ثضلكَ اذلايل ٔبمربمت ضف     مبسًية ماسرتخيت )ًُو

5
 . 6113ذٌسمرب05خيت، ٔبمربمت مبسًية ًُض حوهة )اًربثلال( ضف يه مـاُست ثخضمن ثـسًي مـاُست ماسرت   
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ٌَمؤسساث  ؿرتاف تبٔهَ ؾيسما جس متص اًضىوك خبعوض وحوذ بٔو مسى اكلاظص ابًًس حة ًعحة ألصزاض، ميىنمن الٕ 

، اـلمَىة 0552حوًََة06بٔن ثخزش ثساتري اسلاًة تسون بٔن ثًذؼص بٔن ثعحح دعوزت اكلاظص مثحخة متاما" )م.غ.م.بٔ( ضف 

ا اـلؤزد ضف  ضف  6115سخمترب65اـلخحست. نٌل بٔنسث اقلوكة مصت بٔدصى ؿىل ثفوق مدسبٔ اذلَعة فامي ًخـَق ابًعحة ضف كصاُز

وكة الاتخسادَة ٌَمجموؿة ألوزوتَة )م.ٕا.م.بٔ(، مدسبٔ اذلَعة ابـلحسبٔ اًـام ًلاهون افلموؿة، كضَة "بٔزثَلوذان". نٌل وظفت اقل

فاًلايض ارلاض ابفلموؿة ًفصط بٔن حىون اكلاظص كري اـلؤنست حمي ذزاساث ؿَمَة موزلة وكاظـة ًيك ٍمتىن من ثبٔسُس 

فاٍزز ٌَعحة اذلَواهَة". جية بٔن حىون س َاسة ضف كضَة " 6116سخمترب00حوكَ ؿىل بٔساش مدسبٔ اذلَعة )م.ٕا.م.بٔ ضف 

افلموؿة ابًاكمي مؤسسة ؿىل مدسبٔ اذلَعة، وُىشا فٕان )م.غ.م.بٔ( كس ؿاًًت تبٔن: "مدسبٔ اذلَعة اطلي ُو بٔحس بٔساساث 

س َاسة اسلاًة اـلخحـة من كدي افلموؿة ضف جمال اًحُئة، ُو رو مس خوى ؿايل، وؿىل ضوء رعل جية ثفسري ثـَمية 

ن، خفعص ذمازي ُو موحوذ ما ذمٌا ل ميىٌيا اسددـاذٍ، ؿىل بٔساش مـعَاث موضوؾَة، فاكلعط بٔو اـلعروغ ميس إلساك

(6111سخمترب13ثضلك مَموش اـلوكؽ" )م.غ.م.بٔ ضف 
1

. 

ٕان بٔساش فىصت اذلَعة سوف ثفِس نشعل ضف ثبٔسُس اًخساتري اـلخزشت ـليؽ اس خرياذ خَوذ اًفلمة ٕاىل ذاذي ٕاكَمي 

ٔلوزوتَة حىت كدي ػِوز هخاجئ اصلزاساث اًـَمَة حول الآثز الاٍىوًوحِة اًيامجة ؾن ُشا اًيوغ من اًعَس افلموؿة ا

(. ضف جمال اًعَس اًححصي، من بٔخي اقلافؼة ؿىل خمزوانث مسم اًعون ثرّبز مٌؽ اس خزسام 0545مازش64)ثـَمية 

اًض حاك ارلُضومِة اـليحصفة
2

س ظوًِا ؾن    61قَاة مـعَاث ؿَمَة اكفِة )م.غ.م.ٔب ضف  مك حىت ضف 6.1اًيت ًٍز

 (.0555هوزفرب

وًىن جمال اـلواذ اـلـسةل حِيَا ُو اـلَسان اـلفضي ـلحسبٔ اذلَعة، رعل ُو بٔساش اًخيؼاميث اًوكادَة اـلفصوضة ضف 

ابًًس حة ٌَحُئة، جمال اهـسام اصلًَي اًـَمي ابًًس حة ٌَمزاظص اًيت من اقلمتي مواهجهتا سواء ابًًس حة ٌَعحة اًخعرًة بٔو 

، جضري جلك وضوخ 0551بٔفًصي65اًيت حَت حمي ساتلهتا اـلؤزذة ضف  6110مازش06فاًخـَمية اًعاذزت ؾن افلموؿة ضف 

(، فاذلَعة ضف كاهون افلموؿة خاءث ُيا ًوضؽ حزي اًخيفِش 11ـلصاث ؿست ـلحسبٔ اذلَعة )اذلَثِاث، واـلاذت ألوىل، واـلاذت 

 6111ًياٍص64يل اًخلََسي ٕاسدٌاذا ٕاىل جصوثوهول كصظاحٌة حول اًسالمة الاحِادَة اًعاذز ضف ٌَحَعة ضف اًلاهون اصلو

 جعرحان تسكة بُٔساف وحمخوى مدسبٔ اذلَعة اـلعحق ضف جمال اـلواذ اذلَة اـلـّسةل. 12بٍٔن جنس اـلاذثني ألوىل و

موؿة، ابرلصوح ؾن مداذيء كاهون حتفؼَا من بٔخي احرتام مدسبٔ اًخياسة، ٌسمح فـال مدسبٔ اذلَعة ضف كاهون افل

ة اًخجازت واًعياؿة، إبمس اـلعَحة اًـامة اًـََا اـلخعةل ابًحُئة  ة ثيلي اًحضادؽ، بٔو حًص افلموؿة ول س امي فامي ًخـَق حبًص

 واًعحة.

                                                           
1
 Michel PRIEUR , Op.Cit, p. .21  

2
يه هوغ من اًض حاك معيوؿة ًخياسة ٔبهواغ مـَية من ألسٌلك ثوضؽ ضف اًححص ؿىل صلك خساز معوذي وثـَق فَِ ألسٌلك ؿىل مس خوى ذُضورما،   

يا ًلال ؾهنا ص حاك ذُضومِة مٌحصفة، وضف اذلاةل اًـىس َة وؾيسما ٍىون زلي ٔبذواث اًعفو ٔبنرث من زلي بٔ  ذواث اًلمص ثحلى اًض حاك ؾيس سعح اـلاء ُو

 جسمى ص حاك ذُضومِة مثحخة.
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 ذسذؼؼؼؼؼصت مدؼؼؼؼؼسبٔ اذلَعؼؼؼؼؼؼؼؼة اـلعَة اًثاين :

ذلَعة ل من كًصة ول من تـَس، ٔبٌَِم ٕال ٕاصازت ذلق اـلواظن ضف ؾل جنس ضف اصلس خوز ادلزائصي ما ٌضري ٕاىل مدسبٔ ا

1تُئة سَمية، وحىفي اصلوةل ابذلفاع ؿىل ُشٍ اًحُئة
شا زمبا زاحؽ ذلسازة اـلفِوم تعفة ؿاّمة، وابًًس حة ٌَميؼومة اًلاهوهَة   ُو

و  ، مؽ بٔهَ ؾل ًمت 0556ؿامضف ادلزائص تعفة بٔدط، حِر ؾل ثخخٌاٍ ادلزائص ثضلك زمسي سوى مٌش ظسوز ٕاؿالن ًز

 اًساًف اطلهص.  01-15إلصازت ًِشا الاؿالن ضف حِثَاث اًلاهون زرف 

ًلس مت ٕاذذال مدسٔب اذلَعة ضف تـغ اصلساثري ول س امي مهنا ألوزوتَة واًيت مهنا اصلس خوز اًفصويس ثضلك ظحَـي 

كوت ُشٍ ألذريت ثبئت ضف اصلزخة اًثاهَة تـس  هوهنا وكـت ؿىل مـاُساث واثفاكِاث هّعت ؿىل ُشا اـلحسبٔ، ٕاضافة ٕاىل بٔن

من اصلس خوز(، ونشا ثسخة اًلوت اًلاهوهَة ًلاهون افلموؿة ألوزوتَة. وًىن  11اصلس خوز ضف فصوسا )ظحلا ٔلحاكم اـلاذت 

ًخـَق ألمص ضف ُشا إلظاز تخعحَلاث حصفِة مذـَلة تيعوض ذاظة. وًىن س خىون ُياك ثعوزاث مصموكة س خًذج ؾن 

متسذ اًخسزجيي ـلسى اـلحسبٔ ؿىل بٔساش كواؿس اًلاهون اصلاذًل. س خثدت بٔطمَة اًخعوز اذلايل ارلربت اًيت ظَحهتا اذلىومة اٍ 

واًيت مترغ ؾهنا اًخلٍصص اًضِري "هوزًَسيك وفِين
2

". كدي ٕاظالخ اصلس خوز، اكن ًعحق مدسبٔ اذلَعة ثضلك مذلعؽ خسا 

ظالخ اصلس خوزي، بٔظحح ُياك مِي ًخعحَق اـلحسبٔ ثضلك ؿام وًىن ضف ضف س َاق حمسذ من كاهون اًحُئة، وًىن تـس الا

 6111من اـلَثاق حول اًحُئة اـلضاز ٕاًََ ضف ذًحاخة اصلس خوز. كدي ؿام 11بٔضَق اذلسوذ اًيامجة ؾن هفس هط اـلاذت

ق تـغ ألحاكم اًلضادَة اًيت مت ٕاذلاكِا تعفة مععي ـة ابذلَعة مؽ بٔهنا بٔذذي مدسٔب اذلَعة ضف اًلاهون اًفصويس ؾن ظًص

ُس ظحلا ًيط كاهوين حمّسذ، تي  ثخـَق كاًحا ابذلشز بٔو ابًوكاًة، فاًلايض اكن ٌس خـمي مععَح اذلَعة مبفِومَ اًـام ًو

ة وزَلة  ُياك ؿست مصاث اس خـمي مدسبٔ اذلَعة ضف كري حمهل، وُىشا اكن ألمص، حسة زبًٔيا، ؾيسما بًٔلت حموكة ٕاذاًز

ق   0551فرباٍص16ٕاًخفاضف ؿىل خاهة حلي ًخجمَؽ اـلَاٍ ادلوفِة، واكن كاهون "ابزهيي" ضف معصاهَة ثخضمن خمعط ظًص

" L.200-1اـلخـَق تخـٍزز حٌلًة اًحُئة ُو اطلي هّصش اـلحسبٔ وسط اـلحاذىء ألدصى ًلاهون اًحُئة، فعحلا ًيط اـلاذت "

ف اًيت بٔظححت فامي تـس اـلاذت "  (:6111سخمترب04ة )مٌش " من كاهون اًحُئL.110-1من كاهون اًًص

"حسة مدسبٔ اذلَعة فٕان اهـسام اصلًَي، هؼصا ٌَمـازف اًـَمَة واًخلٌَة الٓهَة، جية بٔن ل ًؤدص ثخين 

ـّاةل ومذياس حة هتسف ٕاىل ثفاذي خماظص ٔبرضاز دعريت ول ميىن ؾىس اجتاُِا ابًًس حة ٌَحُئة،  ثساتري ف

 تخلكفة اكذعاذًة ملدوةل".

                                                           
1
 من اصلس خوز ادلزائصي. 24ٔبهؼص اـلاذت   

2
 C’est un rapport demandé par le premier ministre Français et est conçu et rédigé par deux éxperts à savoir: 

Philippe KOURILSKY et Geneviève VINEY, intitulé « LE PRINCIPE DE PRECAUTION », rendu le 15 octobre 

1999. Il peut être consulté sur le site:  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/004000402.pdf 
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و هوهنا ثخعَة بٔن حىون اكلاظص دعريت ول  01نرث ثضََلا من اـلحسبٔ ًلس خاءث ُشٍ اًعَاكة بٔ  من ٕاؿالن ًز

ميىن ؾىس اجتاُِا )ؾوط بٔن حىون دعريت بٔو ل ميىن ؾىس اجتاُِا(، ابٕلضافة ٕاىل مصاؿات اًخلكفة الاكذعاذًة 

 اـللدوةل ًيك ل ثعحح ُشٍ ألذري ؿادلا بٔما ثعحَق مدسبٔ اذلَعة.

هفسِا من كاهون اًحُئة، ل ميىن  "L.110-1بٔ رو كمية جعرًـَة، اطلي ظحلا ًيط اـلاذت "ٕارا ًخـَق ألمص مبحس

ثعحَلَ ٕال ضف ٕاظاز اًلواهني اًيت حتسذ هل مساٍ، وًىن ؾل ًبٔث بٔي كاهون حمسذ ًخحسًس مساٍ اٌَِم ٕال كاهون ساتق تـسما 

بّٔول ثعحَق ـلحسٔب  0556حوًََة05ابًفـي ًـخرب كاهون حّول من ثـَمية ظاذزت ؾن افلموؿة مذـَلة ابـلواذ اـلـسةل حِيَا. 

اذلَعة ؿال اكمي بٔسَوة إلهخاح حىت كدي مالحؼة ٔبي ضـف ضف ألذاء. ومبا بٔن اـلحسٔب ُو رو كمية جعرًـَة جمّصذت، فلس 

مت اسددـاذٍ ضف ٕاظاز ثعحَق إلحصاءاث "ابًصمغ من وحوذ حنك جعرًـي خماًف" )انهت، وسٍص اًفالحة 

(6115ذٌسمرب11
1

. 

وؿىل مس خوى اًلضاء ًخـَق ألمص ٕاما تخعحَق مدسبٔ اذلَعة توظفَ ؾيرص من اًعرؾَة اصلاذََة، ٔبو جمّصذ ثستري 

ق الاس خـجايل ضف ػصوف بٔنرث ثواحص، ووضري نشعل ٕاىل مضلك  ٕاحصايئ ٌسمح مبيح وكف اًخيفِش ٔبو ثـََق ؾن ظًص

ة اًيامج ؾن ثعحَق اـلحسبٔ.  اـلسؤوًَة الاذاًز

ف جمَس اصلوةل اًفصويس تخىٌصس مدسٔب اذلَعة هكعسز ٌَعرؾَة اصلاذََة ضف كصاٍز اـلؤزد ضف بّٔول ًلس اؿرت 

فِة 6110بٔنخوجص الاحتاذ اًوظين، مذـَلة ابـلواذ اـلـّسةل -، ضف اًلضَة ما تني مجـَة اًسالم ألدرض تفصوسا واًخًس َلِة اًًص

ون بٔساش كاهوين ٕلتعال كصاز وليئ من ألساش اكن ٌسمح حِيَا. ًلس اس خعاغ مدسبٔ اذلَعة بٔن ًفِس بٔذريا ضف بٔن ٍى

تخرٍزن اصلكِق اذلَواين وسط جتمؽ ساكين ابًلصة من اـلساهن وابًلصة من حلي ًخجمَؽ اـلَاٍ اًعاذلة ٌَعرة، وكس 

ة بٔن اهـسام ألدعاز ل ميىن ازحاثَ، وميىن بٔن حيخوي اًخرٍزن ؿىل خماظص دعريت ابً  ًس حة ٌَحُئة اؾخربث اقلوكة الاذاًز

ضف حاةل حسوج ثَوج ؾصيض، وؿَََ فلس مت دصق مدسبٔ اذلَعة من ظصف اًوايل
2

،  نٌل مت ٕاًلاء معََة ٕاظالق ٌٌَلء ضف 

ا ؿىل اًحُئة يه مـصوفة وًىن كري مؤنّست  اٍهنص ضف ٕاظاز مساتلة زايضَة ابًزوازق ٔلهنا دصكت مدسٔب اذلَعة هون بآثُز

راث حلكفة ملدوةل اكذعاذايواًخساتري اًيت ًخـني اختارُا يه 
3

. وفامي ًخـَق ابًِواثف اًالسَىِة اقلموةل فلس اؾخرب مٌؽ 

زدُس اًحضلًة قصش اقلعاث، ابًلصة من اـلساهن، ثخر رتشابث وِصابدَة ضف اًِواء، من ظصف اًلايض مبثاتة ثعحَق ضف 

ة مبصس َََا ضف  زاجن" تفصوسا(، رشنة "بٔو 6111مازش15حمهل ـلحسبٔ اذلَعة )اقلوكة الاذاًز
4

، وكس بٔظاة اًلايض ضف حوكَ 

                                                           
1

 Michel PRIEUR, Op.Cit, p.22. 

2
 Ibid, p.66. 

3
 Ibid, p.67. 

4
 Ibid, p.67. 
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حِر بٔن ُشٍ اطلتشابث واـلوخاث متٔل ادلوى من حوًيا ابـلوخاث اًىِصومليعُس َة وافلالث اـلليعُس َة، ول ًـصف 

حىت الٓن ثبٔزري لك ُشٍ اـلوخاث وافلالث ؿىل حّصة الاوسان ثضلك حامس وسَمي وذكِق
1

  . 

ًـامة كس ثبٔثص مبحسبٔ اذلَعة، زفجَس اصلوةل تلدوهل حفط ٕارا ما نيت مساوئ حصهَة وحيت اًزناغ ضف جمال اـليفـة ا

ق اختار ثساتري من بٔخي اًوفاء مبخعَحاث مدسٔب اذلَعة، )جمَس اصلوةل ضف  دط رو ضلط ؿايل كس مت خرٍب ؾن ظًص

كاهون اًحُئة كري كاتي (. وًىن ابًًس حة ًحـغ الادذعاظاث اًلضادَة، فٕان مدسبٔ اذلَعة اـلخـَق مبجال 0555حوان64

ٌَخعحَق ضف جمال اٍهتَئة اًـمصاهَة، وُىشا فلس اؾخرب كري كاتي ٌَخعحَق ؿىل زدعة تياء اًعاحوانث اًِوادَة. ٕان جمَس 

اصلوةل اطلي ظحق مدسٔب اس خلالًَة اًدعرًـاث كسمي اًعصاس، كس اؾخرب فـال مدسبٔ اذلَعة اًوازذ ضف كاهون اًحُئة ُو كري 

 جمال اٍهتَئة اًـمصاهَة، ل ميىٌَ فـي رعل ؿىل بٔساش مِثاق اًحُئة اطلي ل ميىن اسددـاذٍ ؿىل بٔساش كاتي ٌَخعحَق ضف

اس خلالًَة اًدعرًـاث، وُىشا، ميىن مس خلدال الاحذجاح مبحسبٔ اذلَعة ؾيسما ًخـَق ألمص مبيح زدعة ظاذزت ثعحَلا 

، رشنة ٔبوزاجن فصوسا(6106ٍصًيا51ٌَدعرًؽ اـلخـَق ابٍهتَئة اًـمصاهَة )جمَس اصلوةل ضف 
2

. 

نٌل ٌس خزسم مدسبٔ اذلَعة بًٔضا ضف ٕاس ياذ ظَة وكف اًخيفِش تعفذَ مؤرش ؿىل اًعحَـة ارلعريت ٔبو كري اًلاتةل 

شا الاس خـٌلل ـلحسبٔ اذلَعة ضف ٕاظاز اًخساتري  ٌَجرب ٌَمزاظص افلاهبة ضف حاةل اًخيفِش اًفوزي ٌَلصاز اـلعـون فَِ، ُو

ق اًلصاز اـلضِوز اـلخـَق جبمـَة اًسالم ألدرض تفصوسا ضف الاس خـجاًَة مت حى اـلخـَق  0554سخمترب61ٌصسَ ؾن ظًص

3حبحوة اطلزت اـلـسةل حِيَا
. 

وضف ألذري خاء ثعحَق مدسبٔ اذلَعة ٌَخضََق ؿىل تـغ اًخعوزاث اًيت ذللت تلاهون اـلسؤوًَة اـلسهَة ورعل 

ىن نٌل ًحسو ًُس ُشا ُو مسغل اًلايض اـلسين اطلي، تخضََق اـلسؤوًَة ؾن اكلاظص ًعاحل ٕاؿاذت الا ؾخحاز ٌَرعبٔ، ًو

ؾىس رعل متاما، اسدٌس ٕاىل الاضعصاابث كري اًعحَـَة ٌَجواز من ذون بٔن ًخعَة ألمص وحوذ دعبٔ ًيك ًبٔمص تيلي 

وكت اذلايل حِر ؾل ُوادَاث اًِواثف اقلموةل إبمس مدسٔب اذلَعة، ؿىل اؾخحاز ُشا اـلحسبٔ، اطلي اكن مفضال بٔنرث من اً

ة وس خعَؽ  متص ٔبؾوام اكفِة ًيك ىصى حصاحـا لسما وًيك ًمت اًخرصحي تبٔهَ ل وحوذ ٔلي خماظص. ضف جمال اـلسؤوًَة إلذاًز

بًٔضا بٔن هعصخ اًسؤال حول ما ٕارا اكهت اذلَعة مضوتة من ظصف الاذازت ُي ًؤذي رعل ٕاىل مسؤوًَة اصلوةل فلط 

و حزدَا، فضَةل ٕاؾفادَة، ضف اذللِلة ًؼِص بٔهيا ؾن ارلعبٔ ادلس مي، هؼصا لهـس ام اصلًَي اطلي ميىن بٔن ٍىون هل، ًو

لة خس  الس َىِة، ضف جمال اـلسؤوًَة ؾن اكلاظص وًىن ضف س َاق خسًس، وًىن فامي ًخـَق إبماكهَة  موحوذٍن، تعًص

ة اـلرتثحة ؾن اًخساتري اـلخزشت ثع  ة ابًًس حة ًلآثز اًخجاًز حَق ـلحسبٔ اذلَعة، ًؼِص ًيا بٔن اًلايض كس وحوذ مسؤوًَة ٕاذاًز

                                                           
1
 .013، ض.6111، ؾٌلن )ألزذن(: ذاز اذلامس، -ذزاسة ضف اًرتتَة اًحَئِة  –ٔب.ذ. زاثة اًسـوذ، الاوسان واًحُئة   

2
 Michel PRIEUR, Op.Cit, p.67. 

3
 Ibid, p.67. 
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حصاحؽ ؾن حىٌصس مسؤوًَة اصلوةل ؾن ثحـاث جعرًـاهتا، حِر ؾل ًـخرب بٔن اس خـٌلل مدسٔب اذلَعة ًـخرب ثبٔسُس َا رلعبٔ، 

و ما مت فـال خبعوض ثساتري مٌؽ جسوًق بٔحضاء اًحلص من بٔخي اًلضاء ؿىل مصط  وابًخايل ؾل حينك تبٔي ثـوًغ، ُو

ة ضف حٌون اًحلص  ، رشنة "بٔوزوي" وبٓدٍصن(.6112فرباٍص65)اقلوكة الاذاًز

اـلخـَق مبَثاق اًحُئة، بٔظحح مدسٔب اذلَعة مدسبٔ  6111مٌش ظسوز اًـسًي اصلس خوزي اًفصويس ضف بٔول مازش

من  11ذس خوزي، وًىن اًيط ؿىل اـلحسٔب ضف اصلس خوز ُو خمخَف ؾن اًيط ؿَََ ضف كاهون اًحُئة، حِر ثيط اـلاذت 

لة اصلس خ و ؾل ٍىن مؤنسا ابًيؼص ٌَمـازف اًـَمَة، ميىن بٔن ًؤثص تعًص وز ؿىل بٔن: " ؾيس حسوج بٔي رضز، حىت ًو

ق ثعحَق مدسٔب اذلَعة ضف ٕاظاز  دعريت وكري كاتةل ًالهـاكش ؿىل اًحُئة، فٕان اًسَعاث اًـمومِة جسِص، ؾن ظًص

 ص وثخزش ثساتري مؤكذة مذياس حة من بٔخي ظس اًرضز".               اًعالحِاث اكلوةل ًِا، توضؽ موضؽ اًخيفِش ٕلحصاءاث ثلِمي اكلاظ

و من اًياحِة اًضلكَة  ٕان وحوذ مدسبٔ حِعة ذس خوزي ملصون مؽ مدسبٔ حِعة جعرًـي ميىن بٔن حيسج مضالك، حىت ًو

ىن ًحسو بٔن رعل ل ًلَق اًلضاء، حِر بٔ L.110-1-II-1°من اـلَثاق ثَلي مضيَا اـلاذت  11فٕان اـلاذت  ن جمَس . ًو

اًلضاء الاذازي ؿىل مس خوى الاس خئٌاف "تََون" اسددـس مدسبٔ اذلَعة اـليعوض ؿَََ تخازخ كصاز اًرتدِط ظحلا ٌٌَلذت 

L.200-1 ومع ذلك فإنه من األفضل إلغاء األحكام التشريعية كما تم 5002لدستور أّول مارس )كاهون اًًصف( وحاًَا ظحلا .

على مستوى "غرونال البيئة"اقتراحه في لجنة الحوكمة البيئية 
1
5002في سبتمبر 

2
. 

بٔزياء اـلياكضاث اًلدََة ًخخين اـلَثاق، سواء ؿىل مس خوى دلية "هوابوس
3

"، ٔبو ضف وسادي الاؿالم، بٔو ذاذي 

سبٔ اًربـلان، اكهت اـلاذت اًوازذت ابـلَثاق يه اًيت بٔاثزث اًىثري من ادلسل واـلـازضة، واًلَق اـلـرب ؾيَ ٍمتثي ضف بٔن اـلح

س َىدح اًححر اًـَمي واًخمنَة الاكذعاذًة هوهَ ًخعَة ٕازحاث ظفص خماظص. وًىن اًـىس ُو اًعحَح، زفحسبٔ اذلَعة 

حيفّز اًححر اًـَمي ٌَحس من اًضم، هـم مدسٔب اذلَعة ًوظي ٕاىل ؾىس ؾةء ٕازحاث اصلًَي، حِر بٔظحح من ًعَة 

 ٓ اثز ؿىل اًحُئة. ونٌل نخة "ل.توي": " ؾىس ؾةء زدعة ؿَََ بٔن ًثخت بٔن وضاظَ ًُست هل ثحـاث كري مـصوفة ال

اصلًَي ل ًـين ابـلصت بٔهَ ًًدلي ٕازحاث ٕاهـسام اكلاظص، وٕامنا ُو ذؾوت موهجة ٌَمؤسساث تخخين سَوك مس ئول جتاٍ بآثز 

اّذؾت  اًخجسًس كري اًـمسًة واًرتاهكَة اًيت ثـزتم اس خلالًِا. وًىن من بٔخي ثفاذي مـازضة تـغ ألوساظ اًعحَة، فلس

ُس ضف جمال اًعّحة اًـمومِة. بٔظحح ُشا اـلوكف  اذلىومة بٔمام اًربـلان تبٔن مدسبٔ اذلَعة ًن ًعحق سوى ضف جمال اًحُئة ًو

ًعـة الاًزتام تَ بٔول هوهَ خاء خماًف ٔلحاكم كضاء الاحتاذ ألوزويب، واثهَا من اًياذز بٔن جنس برٔضاز تَئِة ل حىون 

 اًخعرًة، ابٕلضافة ٕاىل رعل فٕان اـلاذت ألوىل هفسِا من اـلَثاق ثلصن اًحُئة ابًعّحة. ضف هفس اًوكت برٔضازا ابًعّحة

                                                           
1
ي ضف جمال اًحُئة واًخمنَة 6113مترب وذٌسمربُو ؾحازت ؾن ٍلوؿة مَخلِاث س َاس َة هؼمت تفصوسا ضف سخ    ، هتسف ٕاىل اختار كصازاث ؿىل اـلسى اًعًو

 اـلس خسامة. 

2
 Michel PRIEUR , Op.Cit, p.69. 

3
ظحح هط ي بٔ يه دلية ؾَهنا زدُس ازلِوزًة اًفصويس، ٍصئسِا اًربوفُسوز "هوابوس" وحمتثي رممهتا ألساس َة ضف ٕاؿساذ معروغ مسوذت مِثاق اًحُئة اطل  

 .6111ذس خوزي مٌش 



Année] جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
] 

 

  

 

 

 

 
- 466 - 

 

  

 اًـسذ اًساتؽ 

6102ذٌسمرب  

ضف اذللِلة فٕان اـلَثاق حيََيا ٕاىل مدسبٔ اذلَعة، ؤكن ُشا ألذري ُو موحوذ كدال ضف اـلَثاق، ل هسزي ٔبيه ٕاحاةل 

يل وٕاىل كاهون إلحتاذ ألوزويب. حسة جمَس " من كاهون اًحُئة، بٔم يه ٕاحاةل ٕاىل اًلاهون اصلوL.110-1ٕاىل اـلاذت "

اصلوةل، ٕان ظَاكة مدسبٔ اذلَعة اقلخج هبا كاهوان، بٔظححت ثغل اـلوحوذت ضف كاهون اًحُئة ونشا ثغل اًوازذت ضف مِثاق اًحُئة 

ي 12)جمَس اصلوةل ضف  ء (، وكس بٔظحح ُيا مدسبٔ اذلَعة ٕاحصا645015، زاتعة حٌلًة اًعَوز، اًخؼؿل زرف 6112بٔفًص

ق ٕاًزامِة ثلِمي ألرضاز مصفوكة، ؾيس الاكذضاء، تخساتري مؤكذة مذياس حة.  حتوظي ؾن ظًص

ؾىس اـلواذ ألدصى من اـلَثاق اًيت ميىن بٔن ثؤذي ٕاىل كصازاث افلَس اصلس خوزي اطلي ًفحط مبوحهبا مسى 

مدارشت ٕاىل حفط  11اذت موافلة ألحاكم اًدعرًـَة ٌَمَثاق )اصلس خوز(، ُياك احامتل ضـَف بٔن ثؤذي بٔحاكم اـل

موضؽ اًخيفِش، ومؽ رعل مت ظصخ اًسؤال ٌَمجَس  11ذس خوزًة اًدعرًـاث تلسز ما ًُس ُياك بٔي جعرًؽ دلـي اـلاذت 

اـلخـَق ابس خلالل اًلاساث  6100حوًََة05من ظصف جمَس اصلوةل خبعوض كاهون  6105اصلس خوزي ضف حوًََة

ة، فلط ضف حاةل ما ٕارا ٔبزاذ اًربـل تسكة، ففي ُشٍ اذلاةل سوف  11ان ظواؾَة حتسًس الاحصاء اًوازذ ضف اـلاذت اًعرًص

ٍىون ُياك حفط ٌضلس خوزًة، وٕال فٕان اًلايض الاذازي ٔبو اًلايض اًـاذي من ؿَهيٌل ثلِمي، ضف بٓن واحس، ظواة 

هَفِاث ُشا اًخعحَق. ًلس ل ثَزم اًسَعاث اًـمومِة تخعحَق اـلحسبٔ(، ونشا  11ثعحَق بٔو ؿسم ثعحَق اـلحسبٔ )لٔن اـلاذت 

اكن اًلايض ادلزايئ بّٔول من ظحق مدسبٔ اذلَعة ابسدٌاذٍ ؿىل ُشا ألذري ابًخحسًس ًيك ًـفي من اـلسؤوًَة ادلزادَة 

 15اذلّضاصني )معََة اذلش( اـلخعوؿني ذللول اًخجازة ارلاظة ابـلواذ اـلـسةل حِيَا )م.م.ح(، )حموكة ادليح تبٔوزًَان، 

 CE/04/2001وساهخو(. ضف ُشا اذلنك رهص مدسبٔ اذلَعة ؿىل بٔهَ مدسٔب مضاز ٕاًََ ضف ثـَمية افلموؿة ، مو 6111ذٌسمرب

ٕان اًخىٌصس اطلي ذلق مبحسبٔ اذلَعة، اطلي زطف من ظصف اـلعرّغ اـلخـَلة  ة)م.م.ح( ونشا ظحلا ٌَمَثاق اصلس خوزي: " 

لِام تخجازة ٌَمواذ اقلّوةل حِيَا ؿىل مس خوى اذللول ٕاىل معف اـلحاذئ اصلس خوزًة، ًفصط ٕاجحام مـنّي فامي ًخـَق ابً 

اـلفذوحة، اًيت ميىهنا اًسٌلخ إبظالق، ذازح جمال اًخحنك، دلَياث مـّسةل ضف اًحُئة". كري بٔن ُشا اذلنك كس بًٔلي من كدي 

جمَس الاس خئٌاف
1

. 

سؿاث، فلس مت كدوهل ضف جمال بٔظحح مدسبٔ اذلَعة حيخج تَ تسون حواحز بٔمام اًلايض إلذازي ضف ٕاظاز خمخَف اـليا

، تضلًة ًوانل، حتت 6106بٔنخوجص 14اٍهتَئة واًخـمري فامي ًخـَق تلصش ُوادَاث اًِواثف ادلواةل )جمَس اصلوةل ضف 

من اـلَثاق وضف ٕاصازت ٕاىل اًعحة، مؽ بٔن اـلؤسس اصلس خوزي اكن كس  11( بٍٔن اس هتسف جمَس اصلوةل اـلاذت516165زرف

اذلَعة، فلايض اـليفـة اًـامة كس كدي اـلحسبٔ، ؾيسما مت الاحذجاح تَ، ضف كصاز جمَس اصلوةل ضف  اسددـس اًعحة من مدسبٔ 

ي 06 (، نٌل مت الاحذجاح ابـلحسٔب ثضبٔن ىزاغ تني رشظة اـلالحة وازلـَة ما تني اًولايث 516115، حتت زرف 6105بٔفًص

651610، حتت زرف 6105حوان15اـلؤزد ضف  واًحضلايث سلاًة حبريت "اًعََة اـللسش"، ضف كصاز جمَس اصلوةل
2

. 

                                                           
1
 Michel PRIEUR, Op.Cit, pp.70-71 

2
 Ibid, p.71. 
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ومؽ رعل تلي مدسٔب اذلَعة اـلس هتسف زرف واحس من ظصف تـغ دعوم اًحُئة اـلهنجَني، واس متص ضف ٕااثزت 

لس بٔفصذ هل اصلًوان اًربـلاين ًخلِمي ارلَازاث اًـَمَة واًخىٌوًوحِة، خَسة ؿامة ضف بّٔول  جساؤلث نثريت ثضبٔن مساٍ، ًو

ثضبٔن مدسبٔ اذلَعة، وكس كام  6106نٌل ثحًت ازلـَة اًوظيَة )اًلصفة اًسفىل ٌَربـلان( كصازا ضف بّٔول فرباٍص، 6115بٔنخوجص

تـغ اًيواة إبًساغ ملرتخ ًخـسًي اصلس خوز هيسف ٕاىل ٕاًلاء مدسبٔ اذلَعة من اصلس خوز وجحهتم بٔن ُشا اـلحسبٔ ًفرتط تبٔهَ 

(6105حوًََة01ضف  0616اكحب ٌَمنو )ملرتخ زرف
1

ًىن ضف حلِلة ألمص مدسٔب اذلَعة جيص ألحباج ول ٍىدحِا، ، و 

ة ما اكن ًِا بٔن حصى اًيوز تسوهَ، فِشا اـلحسٔب ًسؾو ٕاىل  فاصلزاساث اـلوزلّة جىرثت اـلخـَلة مبزاظص اًخىٌوًوحِاث اًياهومرًت

ًعاذزت ؾن مصطف ُشٍ اًخلٌَة ثيوًؽ ذزاساث ارلربت، بٔي اًصحوغ ٕاًىلسس َة اًيلاص اًـَمي تسل من الانخفاء ابًخرصحياث ا

بٔو ثغل
2

  . 

 ذاثــمة :

يان مس خلدال وضؽ مدسبٔ اذلَعة حزّي اًخيفِش: بٔول ميىٌيا بٔن هفرتط بٔن  ضف ارلخام هَح ؿىل بٔن وحوذ ؾيرصان ٍُص

(، حزء هحري من ػصوف ٕاظالق مدسبٔ اذلَعة يه مذالسمة مؽ ذزاسة ألثص ؿىل اًحُئة )اًيت ثدٌاول بًٔضا ألثص ؿىل اًعّحة

ٕارا فسزاسة ألثص يه اًيت حتسذ ذزخة ؿسم اًَلني اًيت ثؤثص ؿىل اـلعروغ اـلـين. وضف قَاة بًٔة ذزاسة بٔثص زمسَة، فٕان 

ٕاحصاء اذلَعة ٌس خَزم ابًرضوزت ثلِمي اكلاظص ابًًس حة ٌَحُئة ٍىون مساواي صلزاسة ألثص، وميىٌيا بٔن هخعوز تبٔهَ س َىون 

 من اـلَثاق.  11يوغ من إلحصاء ًخلِمي اكلاظص ًضٌلن اًخعحَق اـلَموش ٌٌَلذت ُياك كاهون مس خلدال ًؤسس ًِشا اً 

ؿىل اـلس خوى ًُس إلحصايئ وٕامنا اـلوضوؾي، جية بٔن ٍصتط مدسبٔ اذلَعة تبُٔساف اًخمنَة اـلس خسامة، فـََا فٕان 

حلِلاث ؿَمَة مالمئة ومذضاذت، ثساتري اذلَعة اًيت حمتثي ٕاما ضف وكف اًخيفِش بٔو اًخبٔحِي بٔو بًَٓة اًرتدِط معحوتة تخ 

ثرّبزُا رضوزت بٔذش بآثز ألوضعة ؿىل ألحِال اًلاذمة، تـني الاؾخحاز.ٕارا فاًلَق ثضبٔن ألحِال اًلاذمة اًيت ًُس ًِا بٔن 

ثخحمي ألرضاز ارلعريت وكري اًلاتةل ًالهـاكش، ؿىل تَئهتا، ُو بٔساش مدسٔب اذلَعة واًخمنَة اـلس خسامة. ؿىل لك حال فٕان 

ٍىّوانن مؽ تـضٌِل اًحـغ ٍلوؿة من ألُساف وألذواث، وًضميان مس خلدال تُئة  6111ـلفِومني اـلوحوذٍن ضف مِثاقا

مذواسهة وحمرتمة ٌَعّحة. نٌل ًضؽ مدسبٔ اذلَعة بٔحاكم اـلاذت ألوىل من اـلَثاق موضؽ اًخيفِش ًُس ؿىل بٔهنا حق ًٔلحِال 

  حِال اًلاذمة ضف اًحُئة.اذلاًَة ضف اًحُئة، وٕامنا ؿىل بٔهنا حق ًلٔ 

                  

 اـلصاحؽ :

  اـلخـَق حبٌلًة اًحُئة ضف ٕاظاز اًخمنَة اـلس خسامة، اـلـسل واـلمتم. 6115حوًََة05اـلؤزد ضف  01-15اًلاهون زرف ،

ة زرف  ست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائًص  (.6115من ؿام 15)ادلًص

                                                           
1
 Michel PRIEUR, Op.Cit,  p.71. 

2
 Fabrice FLIPO, le développement durable, 2° éd, Collection thèmes & débats, France :éd.Bréal, 2011, p.56. 
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  اذلعول ؿىل اـلـَوماث ؾن اًحُئة ومضازنة ازلِوز ضف ٕاختار اًلصازاث  الثفاكِة ألوزوتَة ارلاظة إباتحة فصض

وش )اصلمنازك( ذالل اًفرتت من   61ٕاىل  65ثضبهٔنا والاحذاكم ٕاىل اًلضاء ضف اـلسادي اـلخـَلة هبا، اـلربمة تبُٓز

 ، ضف ٕاظاز اٌَجية الاكذعاذًة ٔلوزواب.0554حوان 

 Catherine LARRÈRE, le contexte philosophique du principe de précaution, tiré 

du recueil : Le principe de précaution, aspect de droit international et 

communautaire, Paris : Ed.Ponthéon-Assas, 2002, p.15.      

 M.A.Fitzmaurice, International protection of the environment, RCADI, 2001, 

vol.23, p.259. 

 ضٌلل رشق حول اًوسط اًححصي ً  0556حول اًخَوج ابقلصوكاث، واثفاكِة ابٌزس ًـام 0551ًيسن ًـام اثفاكِة

َة، واثفاكِة ُون هوهف  0556ٔلظَيس، واثفاكِة َُس ييك ًـاما حول افلازي اـلادَة اًـاجصت ذلسوذ اًححرياث اصلًو

 .   سفنٌَ  اـلخـَلة ابًصسلكة الٓمٌة واًـلالهَة تَئِا 6115ًـام

  اـلخـَلة حبٌلًة اًوسط اًححصي ًضٌلل رشق ألظَيس.  0556سخمترب66اثفاكِة ابٌزس اـلوكـة ضف ، 

  مرص )ألساًزعة(: ذاز ادلامـة -اًيؼام اًلاهوين سلاًة اًحُئة  –ظازق ٕاجصاُمي اصلسوطف ؾعَة، ألمن اًحُ ي ،

 .6115ادلسًست، 

  ة اـلخـَلة ابًخلرياث اـل ، واثفاكِة جصصَوهة 0556يادِة، والثفاكِة اـلخـَلة ابًخيوغ اًحَوًويج ًـامإلثفاكِة إلظاًز

ا.  0551حول اًححص امذوسط اـلـسةل ؿام  وكرُي

 1 Michel PRIEUR, droit de l’environnement, droit durable, Bruxelles :ed. 

bruylant, 2014. 

  6111َال، ىزاز ذهسص، نخاة اًحُئة، اًعحـة ألوىل، تريوث: ذاز ارل. 

  ،6111ثضري َلس ؾصتَاث وذ. بمٔين سَامين مزاُصت، اًرتتَة اًحَئِة، اًعحـة ألوىل، ؾٌلن )ألزذن(: ذاز اـلياشم. 

  وقد تم  ،ماستريخت )هولندا(مبسًية  0556فرباٍص 13ضف  تمربمبٔ مـاُست ثبٔسُس الاحتاذ ألوزويب ثضلكَ اذلايل

 تعديلها مرات عدة.

 Philippe KOURILSKY et Geneviève VINEY, intitulé « LE PRINCIPE DE 

PRECAUTION », rendu le 15 octobre 1999. Il peut être consulté sur le site: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/004000402.  
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  6111، ؾٌلن )ألزذن(: ذاز اذلامس، -ذزاسة ضف اًرتتَة اًحَئِة  –زاثة اًسـوذ، الاوسان واًحُئة ، 

 Fabrice FLIPO, le développement durable, 2° éd, Collection thèmes & débats, 

France :éd.Bréal, 2011. 
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Approche conceptuelle et théorique 

du développement rural. 
 

Dr /Yatim Mohamed;Université « Moulay Tahar », Saida. 

 

  

 Introduction : 

La présente étude s’inscritdans le cadre des travaux de l’équipe de recherche sur la 

thématique « le développement durable rural en Algérie ». Ainsi, l’objectif de l’étude 

dans son premier volet est de relater les différentes approches au niveau conceptuel, que 

théorique relatives aux concepts développement durable et développement rural plus 

précisément. Aussi, la présentation d’une méthodologie commune dans le traitement de 

la problématique posée est l’une des priorités visées par ce premier volet.  Nul doute que 

la thématique du développement durable rural tient aujourd’hui une importance 

primordiale dans la politique de développement globale des états. Ainsi, l’espace rural est 

susceptible de jouer un rôle important et de constituer un élément essentiel dans la 

stratégie de développement du pays. 

Le but de la recherche est d’être en mesure de répondre { l’objectif principal 

poursuivi dans cette recherche, celuiprimo de comprendre les mécanismes impliqués 

dans la thématique le développement durable rural, secundo pour fins d’aboutiraux 

mesures adéquates permettantà un renforcement concretdes capacités des espaces rurales 

afin d’accroître le bien-être de la population rurale. Il s’agit en premier lieu { ne pas se 

limiter uniquement à une amélioration des conditions matérielles de l'existence rurale, 

mais plutôt assurer à un mieux-être dans les zones rurales. Des recherches sont 

développées de plus en plus révélant denouveaux aspects de l’espace rural, sujet { des 

mutations et à des changements perpétuels, continus. 

Aujourd’hui, le développement rural durable prend de plus en plus une dimension 
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considérable surtout avec l’ampleur que revêts les préoccupations environnementalistes 

des espaces ruraux et l’intérêt qu’elles suscitent dans le processus de croissance et de 

développement économique et social, participant ainsi à la création de la richesse 

national et individuelle de la population rural en assurant des revenus stablesqui influe 

positivement sur la mobilité de la population local permettant sa stabilisation et mettant 

fin { l’exode rural. 

Aussi, l’intérêt important que revêt le développement rural durable provient 

particulièrement des divers échecs enregistrés du modèle occidental importé de 

développement et de croissance fondé sur l’industrie au détriment de l’agriculture, ce qui 

s’est répercuté néfastement sur les territoires ruraux, sur les écosystème, sur la 

production rurale et sur le cadre de vie de la population rurale provoquant d’immenses 

vagues d’exode rural.  

La pertinence du concept développement rural durable impose { souligné que l’être 

humain est au centre de ce processus et que l’homme dans sa quête { promouvoir ces 

conditions de vie socioéconomiques et à assurer son bien être doit impérativement agir 

en harmonie avec les exigences environnementales de son espace de vie rural. 

 Le développement rural, une approche conceptuelle : 

L’appréhension des difficultés et des échecs des politiques de développement et 

plus particulièrement dans l’espace rural demande, je crois une étude, une analyse 

préalable et approfondie des différentes approches théoriques du concept de 

développement et plus précisément celui lié au monde rural qui nous intéresse en 

premier lieu. Mais avant de relater et de disserter les différentes approches conceptuelles 

que théoriques du développement rural, il est impérativement important de définir 

qu’est-ce que veut dire le concept développement en général et le développement rural 

plus précisément ? 

De prime d’abord, Comment définir un concept aussi vaste ?,il faut préciser avant 

tout le caractère pluridimensionnelque revête le concept développement, qui intéresse et 

concerne différentes disciplines telles l’économie, la politique, la sociologie,…etc. A ce 
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sujet, on peut dire que le concept développement désigne avant tout cette amélioration 

qualitative dans la vie, dans le bien être d’une population, or cette aspect qualitatif du 

développement qui le distingue d’un autre concept économique aussi essentielle qu’est la 

croissance qualifiée le plus souvent comme un concept quantitative carlié à la production 

globale national, ainsi la croissance est liée plutôt à la richesse produite par la nation. Ce 

dernier concept est essentiel au processus de développement, il est impensable de parler 

ou de concevoir un développement sans croissance économique, mais il n’est point sûr et 

certain que toute croissance économique conduit à un développement réel et globale des 

nations. Néanmoins, on peut affirmer que le développement concerne aussi bien le bien 

être de la population qualitatif, que quantitatif. 

Par ailleurs, l’évolution historique du concept développement depuis la deuxième 

guerre { démontrer que le concept développement est aussi lié { un autre concept qu’est 

le sous-développement, concept qui qualifié les pays n’ayant pas atteint un stade 

industriel suffisant et acceptable pouvant assurer une productivité et une création de 

richesse, ou tout simplement assuré une croissance économique.En fait, le 

développement est directement lié à la prise de conscience des problèmes du sous-

développement
1
. Ainsi plusieurs dimensions ou bien plusieurs approches toutes diverse 

que complémentaires se dessinent dans notre démarche d’appréhension conceptuelle de 

la notion de développement en premier lieu et de la notion développement rural en 

second lieu.   

 De l’approche économique du développement : 

Suite à ce qui a été avancé, nous affirmons que croissance et développement sont 

deux notions qui se complètent, ou la croissance est nécessaire au développement, 

                                                           
1
 Définir le développement : historique et dimension d’un concept plurivoque, Jean Ronald Legouté, Groupe de recherche sur 

l'intégration continentale, Université du Québec à Montréal, http://www.unites.uqam.ca/gric, 

p.11. 

 

http://www.unites.uqam.ca/gric
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néanmoins l’ampleur et l’étendu économiques, sociales, politiques et culturelles de ce 

dernier dépasse de loin l’aspect quantitatif du concept croissance qui se limite 

essentiellement dans la détermination du revenu de l’individu.Ainsi définit la croissance 

économique est une élévation du revenu par habitant et aussi de la production. Par 

ailleurs,le développement dans son approche économique est d’une dimension 

temporelle, il indique un processus de changement, de transformation des conditions de 

vie, du bien être d’une population qui s’opère dans le temps. Il est aussi considéré 

comme un processus évolutif continu { long terme, incluant un ensemble d’étapes et de 

conditions que les pays en voies de développement doivent franchir et doivent accomplir 

et remplir.Le développement est aussi un phénomène structurel menant à des 

changements, à des mutations surtousles plans et les niveaux que ce soit économiques, 

sociales, culturelles, institutionnelles, démographique, ou bien idéologiques… Nous 

citons iciles définitions proposée par l’un des initiateurs de la distinction entre le concept 

de croissance et le concept développement, fondée sur l’opposition quantitatif/qualitatif, 

François Perroux, économiste français (1903-1987), quiprécisecette distinction qu’il y a 

entre ces deux notions. La croissanceéconomique (accroissement des dimensions) 

est :« l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d’un 

indicateur de dimension : pour une nation, le produit global net en termes réels »
1
, il 

indique qu’ : « aucune croissance observée n'est homothétique ; la croissance s'opère 

dans et par des changements de structure»
2
.  

Exactement, c’est dans ce processus de croissance que s’opèrent les changements 

dynamiques concernant le développement économique (extension des complexités) qui 

est définis comme : « la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une 

population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement, son 

                                                           
1
 Dictionnaire économique et social, Paris, Hatier, 1990, p.115. 

2
 L'économie du XXe siècle,Perroux F. *1961+,  Paris, PUF, 3e édition. 1969, dans Œuvres complètes, tome V, Grenoble, PUG, 1991 , 

p.557. 
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produit réel global »
1
. Cette vision distinctive opposant aspect quantitatif { l’aspect 

qualitatif a conduit d’autres courants { formuler d’autres approches afin d’éclaircir cette 

relation ambigüe entre croissance et développement.  

Enfin, il faut rappelerque depuis les années 40-50, le développement intéressait 

uniquement les pays sous-développés, c’est-à-dire les pays du sud généralement 

concernés par le « Take of Slow». Mais  avec l’apparition du concept nouveau 

«sustainabledevelopment  » et plus précisément àpartir de 1972 avec la conférence des 

nations unis sur l’environnement { Stockholm, ou l’apparition dela notion 

d’écodéveloppement, que le développement devint l’affairede toutes les nations. En fait la 

naissance du concept développement durable définit comme un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs, émerge du rapport de la Commission mondiale pour 

l’environnement et le développement en avril 1987, plus connu sous le nom de Rapport 

Brundtland. Ainsi, le développement durable s’appuie sur une vision à long terme où la 

prise de décision repose sur un ensemble de principes permettant de conjuguer les 

enjeux environnementaux, économiques et sociaux en vue d’un développement 

responsable. 

 De l’approche politique du développement : 

Le développement comme concept globale intéresse toutes les sciences humaines. 

De ce fait la science politique n’échappe point { cette réalité, { cette vérité, d’autant plus 

que l’interventionnisme de l’état dans la vie économique, débat toujours actuel, est plus 

observé, plus ressenti concrètement dans les pays sous-développés suite aux défaillances 

structurelles qui caractérisent les économies de ces pays. L’état comme agent 

économique est appelée à jouer un rôle primordial dans le processus de développement 

et à remédier à ces défaillances. Par ailleurs, il faut préciser que le renouveau de 

                                                           
1
 L'économie du développement et la pensée francophone, Philippe UGON, copyright 2008 ContemporaryPublishing International 

(CPI). Publié sous licence par édition des archives contemporaines et en partenariat avec l’Agence universitaire de la francophonie,  

p.18. 
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l’approche politique du développement s’affiche essentiellement dans la tendance qui 

vise l’alliance de l’état et du marché comme deux composantes complémentaires, non 

opposées au service du développement. Ce changement dans l’appréhension de la 

relation état/marché, entre interventionnisme et libéralisme constitue une approche 

nouvelle dans la définition des stratégies de développement. Par conséquent, la stabilité 

de l’état qui s’affiche à travers la stabilité de ces institutions politiques conduit à un état 

puissant et fort, considéré comme un élément constitutif essentielet une condition 

fondamentale { l’assuranced’une régulation économiqueoptimale par les prix au niveau 

du marché. Or c’est { travers ces institutions politiques stables qu’on peut assurer 

effectivement le respect des droits de propriété,le respect des droits { l’information,le 

contrôle des pratiques anticoncurrentielles,etc. (PhilippeDeubel, 2008 .p.510)
1
 

A contrario de l’analyse institutionnaliste qui prime durant les années soixante, 

focalisait sur deux théories : la théorie développementaliste et la théorie déterministe. 

Ainsi dans le cadre de la première théorie, nous distinguâmes deux approches toutes 

distinctes qui marquèrent deux périodes bien précises, il s’agit en premier lieu de :
2
 

- L’approche basée sur le rôle de l’état-nation, étatautoritaire déterminant 

(1960-1980),considéré comme élément pivot dans le processus de 

développement à travers ces fonctions régulatrices des systèmes sociaux et 

re-distributivesde la croissance entre capital et travail. 

- L’approche basée sur le rôle du marché (1980-2000),qui s’affichait par un 

changement structurel et d’ajustement dans le rôle de l’état-nation qui est 

substitué par le rôle des forces du marché,  

                                                           
1
 O.p. cité.p.510. 

2
Les extrémismes développementalistes et leurs conséquences sur lespratiques de développement en Afrique subsaharienne, Thierry 

AMOUGOU - COLLOQUE INTERNATIONALANALYSES ET PRATIQUES DE DEVELOPPEMENT : ENJEUX ETDIVERSITE 

DES APPROCHES-DE LA FRANCOPHONIE, Amiens,26-27 octobre 2006. 
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Enfin et dans le cadre de la deuxième théorie, la théorie déterministe, une autre 

vision est développée qui s’oppose catégoriquement avec les approches de la théorie 

développementaliste, considérées comme anti-classe populaire. Cette dernière inclut 

l’acteur populaire dans le développement réel { travers la participation, l’initiative et 

l’action populaires.  En fait, cette approche inverse les donnes, ainsi au lieu d’aller d’en 

haut, elle part du bas, le point de départ est les forces populaires,qui seules détiennent 

les règnes de leur destin en matière de développement, susceptible de répondre, de 

subvenir à leur besoin
1
. Nul ne doute que le rôle de l’état dans le processus du 

développement est crucial et irréfutable. Elle cherche à travers sa politique publique du 

développement { l’amélioration du bien-être économique que sociale de sa population. 

 De l’approche sociologique du Développement : 

 

A l’instar de l’économique et de la politique, l’approche sociologique du 

développement ou plus communément, la sociologie du développement 

essayaitpréalablement à déterminer sur le plan social, les conditions et les conséquences 

intervenues ou { promouvoir sur le plan économique,…, il s’agit d’identifier les freins et 

les blocages socioculturelsdu développement économique
2
.Ainsi de fait, la sociologie 

s’intéresse de plus en plus { l’étude des implications sociales en matière de formation de 

groupes ou des classes sociales nouvelles, ainsi qu’au niveau des ruptures sociales 

remarquées dans la société, du progrès technique et du développement économique 

comme le précise M. Haubert. Cette relation corrélative entre progrès technique et 

développement économique et changements, mutations remarquées au niveau des 

structures sociales et au niveau des systèmes culturels,incitent et éclaire bien l’intérêt 

                                                           
1
 O.p. cité.Thierry AMOUGOU. 

2
Sociologie du développement, quelle sociologie et de quel développement, Maxime Haubert – « L’état des savoirs sur le 

développement : trois décennies de sciences sociales en langue française »,GEMDEV (1993), publié chez Karthala.  
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donné à la discipline sociologie du développement et à son rôle à préciser la dimension 

sociale du développement. 

Par ailleurs, on peut affirmer que la concrétisation de l’action de développement 

n’est possible que si toute la société est éprise et convaincue que le progrès est possible,et 

si les institutions sociales, économiques, juridiques et politiques sont favorables au 

progrès
1
, faute de quoi cela peut constituer un frein au processus de développement. 

D’où l’intérêt des études sociologiques engagées dans le contexte culturel (idéologie, 

religion,…) et dans le contexte des structures et rapports sociaux,pour fin la 

mobilisationdes forces du changement dans la société du point de vue culturel, religieux, 

idéologique…, pour qu’elles puissent participer concrètement et fortement dans le 

processus de développement. Il s’agit aussi de prendre en considération les changements 

et les transformations qui s’opèrent au niveau des systèmes, structures et rapports 

sociaux pour but résoudre et faire face { toute résistance qui entrave l’action de 

développement entamée. 

Les nouvelles orientations ont menéesaussi la sociologie du développement à 

approfondir ces études relatives à la compréhension de la logique des comportements des 

acteurs sociaux en matière de développement et de modernisation. Les apports de la 

sociologie du développement sont observables plus particulièrement dans l’étude des 

thématiques spécifiques telles : 

- Populationet développement, 

- Environnement et développement, 

- Femme, genre et développement…etc. 

 De L’approche basée sur les droits de l'homme en développement : 

De plus en plus, l’approche fondée sur les droits de l’homme s’impose { toutes les 

activités et à tous les domaines de recherche comme une composante nouvelle et 

essentielle. Ainsi dans ce contexte l’approche basée sur les droits de l'homme en 

                                                           
1
Les conditions sociologiques du développement, Georges Balandier- In : Politique étrangère N°3 - 1957 - 22e année pp. 301-310. 
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développement s’inscrit dans le cadre du développement humain, elle vient {concrétiser 

et{ intégrer les droits de l’homme au processus de développement. Dans cette vision 

innovatrice incluant les droits de l’homme { la coopération pour le développement, on 

parts des faits suivants :
1
 

1. Chaque droit de l’homme est { la fois une fin et un moyen du développement 

personnel et social. 

2.  Les droits de l'homme garantissent les capacités fondamentales. 

3. Une approche basée sur les droits de l'homme en développement se distingue 

nettement des approches basées sur les besoins. 

4. La nouvelle importance reconnue aux droits culturels. 

Additivement, il faut préciser que le lien entre les droits de l’homme et le 

développement humain se précise fortement dans leur objectif commun qu’ils visent l’un 

et l’autre, celui de promouvoir le bien-être et la liberté fondés sur la dignité humaine et 

l’égalité de tous.
2
 Le développement humain et les droits de l’homme ont certainement 

les mêmes préoccupations et les mêmes motivations qui convergent dans ce sens, celui 

de promouvoir le bien être de l’homme, se sont deux aspects du développement qui se 

complète mutuellement. Il faut préciser aussi que cette relation dépend plus de volonté 

politique, que de moyens financiers. Enfin, il faut dire qu’un large horizon s’ouvre 

devant la recherche basée sur l’approche fondée sur les droits de l’homme en 

développement fondée sur le développement des capacités établie sur une gestion des 

résultats et qui essaie  de déterminer la relation des droits de l’homme { la croissance 

économiques, à la bonne gouvernance, à la réduction de la pauvreté. 

                                                           
1
 L’approche basée sur les droits de l'homme en développement, Un renouveau grâce { la prise en compte des droits culturels ?, 

Documents de synthèse DS 19 16/02/2012, Institut Interdisciplinaire d’éthique et des droits de l'homme, Université de Fribourg 

www.unifr.ch/iiedh. 

2
Questions Fréquentes au sujet d’une approche de la coopération pour le développement fondée sur les droits de l’homme, New 

York et Genève, 2006 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES. 
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Enfin, un développement économique doit induire impérativement un 

développement des libertés, ainsi les stratégies de développement qui visent à subvenir 

aux besoins et à assurer un bien-être de vie matérielle adéquat.Elles doivent assurer en 

même temps un développementdes libertés des hommes à disposer des capacités 

essentielles à pouvoir mené une vie dans la dignité : «Le développement est donc 

redéfini comme un processus augmentant la capacité des individus à jouir de libertés : la 

disponibilité des ressources ne suffit donc pas, il faut aussi assurer la capacité de jouir de 

ces ressources »
1
. 

Maintenant, qu’on est-il du développement rural ? , primo et avant toute chose, il 

faut s’arrêter un peu sur le caractère d’ambigüité qu’affiche le concept ruralité. Ainsi, 

une première distinction s’impose entre la ruralité et l’agriculture comme activité 

économique, et entre l’espace rural et la notion de la campagne.Ces deux notions sont 

souvent assimilés aux conditions de vie rudimentaire qui y règnent et à la précarité qui 

caractérisent les populationssurtout dans les pays sous-développés, elles viennent 

apporter un floue de plus dans la compréhension de la notion rural. Cependant et du 

point de vue étymologique la notion rural veut dire tout cela (la campagne, les champs, 

la culture). De ce fait une appréhension de l’espace rural s’impose comme une nécessité 

première et là plusieurs approches se distinguent dans leurs définitions de l’espace rural, 

on peut citer à titre exos tif : 

 L’approche géographique fondée sur la distinction entre espace urbain et 

espace rural. 

 L’approche sociologique fondée sur la distinction socio - culturelles de la 

population. 

 L’approcheéconomique fondée sur l’analyse économique de l’espace rural. 

                                                           
1
 Analyse économique et historique des sociétés contemporaines – Philippe Deubel, © 2008 Pearson Education France. P. 496. 
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Par conséquent, la définition donnée { l’espace rural d’après le contexte 

géographiqueest celle qui s’appuie sur la distinction entre l’espace urbain et l’espace 

rural ou actuellement ces frontières spatiales sont de plus en plus indéterminées et 

floues.  Onassiste { de profonde irruption de l’urbain dans l’espace rural provoquant 

ainsi des mutations dans les fonctions de cet espace qui est considéré avant tout comme 

un espace de vie.Le changement qu’a connu l’espace rural ces dernières années 

caractérisé par une certaineurbanisation poussée au niveau de la gestion des surfaces 

observé par une extension spatiale des zones urbaines au détriment des zones rurales et 

aussi observé au niveau de la mobilité des populations rurale affichée par une certaine 

exode rural.  

Cette réalité a permet { l’émergence de deux théories
1
 tout { fait divergentes, l’une 

qui prône la fin du rural, l’autre plus objective et réaliste qui voit dans ces changements 

des mutations de l’espace rural contemporain sujet { de nouvelles études et analyses 

pour fin une composition et une restructuration nouvelle du concept ruralité. 

Certainement est du point de vue sociologiquefondé sur la distinction socio - culturelles 

de la population, la thèse « fin du rural » atteste que l’espace urbain et l’espace rural sont 

devenus des espaces homogènes au niveau socio – culturelles. Par contre la thèse de 

« l’objectivité de la réalité rurale » atteste ces changements dont les espaces ruraux font 

l’objet. Néanmoins ces mutations ne certifie nullement la disparition du monde rural, 

maispar contre ces mutations de la ruralité contemporaines viennent plutôt renforcer la 

singularité des espaces ruraux qui sont sujets { de nouvelles restructurations qu’ils faut 

reformuler, analyser afin de préciser les problèmes, les difficultés, les préoccupations et 

les perspectives du monde rural et pour fins aussi de réduire les écarts en matière de 

développement entre la ville et la campagne.  

Enfin la vision économique fondée sur l’analyse économique de l’espace rural, { ce 

niveau il faut dire qu’on a souvent assimilé l’espace rural { l’activité agricole ou le 

                                                           
1
 Territoires d’avenir pour une sociologie de la ruralité, Bruno Jean, édition Presses de l’université du Québec, 1997. p.7-8. 
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processus de développement était centré sur l’activité dominante qu’est l’agriculture. 

Comme le précise Robert Badouin
1
 : « l’espace rural est, tout d’abord, un espace de 

production agricole. Il possède la quasi-exclusivité de ce rôle ; dans l’espace urbain, la 

production agricole est insignifiante ou nulle ». Aussi, plusieurs activités économiques 

telles l’agro-industrie, sylviculture, tourisme, activités sociales telles loisirs, sport liées à la 

nature,  etactivités environnementales,peuvent être hébergées par l’espace 

rural.Cependant, il impérativement nécessaire de faire une distinction entre monde rural 

et monde agricole. 

Une telle définition de l’espace rural est primordiale, son importance s’affiche  

parune distinction entre espace rural et espace urbain à travers une différenciation des 

spécificités de chaque espace aux niveaux des difficultés, des exigences, des 

préoccupations, des perspectives, des ressources et aux niveaux des divers potentialités 

que recèle chaque espace. Ce qui permet de déterminer le rôle de chaque espace dans le 

processus de développement et aussi à la mise de politiques de développement adéquates 

qui répondent aux attentes de chaque espace.   

Enfin, nous citons les trois critères que retienne l’OCDE dans sa définition de la ruralité, 

ces critères sont
2
: 

 

- Une densité de population et une importance des établissements humains ;ou les 

zones typiquement ruralesprésentent de faibles densités de population et 

comportent des établissements humains de petite taille ettrès espacés ; 

                                                           
1
 Economie et aménagement de l’espace rural, Robert Badouin, édition presse universitaire de France,  1979. P.25. 

2
Les ruralités en mouvement en Afrique de l’Ouest, Coordonnée par Jean Bonnal, avec les contributions de Geneviève Braun, 

Stéphane Jost et Valentina Spasiano, Coordonnée par Christophe Perret 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Département du développement durable – Division de 

développement rural, Organisation de coopération et de développement économique, club du sahel et de l’Afrique de l’ouest – mars 

2007. http://www.atlas-ouestafrique.org et http://www.oecd.org/sah. 
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- Une utilisation des sols et une domination de l’agriculture et de la sylviculture ; 

ou une faible superficie est couverte par desconstructions ; 

- Des structures sociales "traditionnelles" et des questions d’identité 

communautaire et de patrimoine. 

 Le développement rural durable, une approche théorique : 

 

Ledéveloppement rural est défini comme : « une approche globale et coordonnée des 

territoires ruraux dans leurs diverses composantes : sociale, économique, 

environnementale».
1
 

Vu son aspect global, ainsi que son caractère interdisciplinaire, le développement rural 

durable construit ces fondements théoriques principalement sur une approche tripolaire 

qui se fonde sur la reconnaissance de trois dimensions : 

- La dimension économique (activités productives, emploi, ressources ...); 

- La dimension sociale (démographie, traditions, coutumes, services ...) ; 

- La dimension écologique(écosystème : les facteurs du climat, les sols, la 

végétation et la faune …). 

C’est sous cette perspective que ledéveloppement rural durable assurera ces objectifs 

prenant en considération ces trois dimensions dans une harmonie qui permet leurs 

intégration, en : 

- subvenant aux besoins actuels de la population rurale par une amélioration 

de son cadre de vie et à travers une distribution équitable de la richesse 

créée ; 

- sans pour autant créer des déséquilibres sociaux au niveau des rapports, des 

systèmes et des modes de vie, en assurant le principe d’équité ; 

                                                           
1
Grigori Lazarev, « Chapitre 5 - Promouvoir le développement des territoires ruraux », in CIHEAM et al.,MediTERRA 2009, Presses 

de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Annuels », 2009 (), p. 183-210. 
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-  et enfin sans provoquer des dégradations des espaces ruraux par une 

exploitation efficiente de l’environnement qui ne mettra nullement en péril 

les besoins des générations futurs. 

Il est fort intéressant de préciser qu’un développement global répondant aux attentes de 

la société passe impérativement par un développement durable des espaces ruraux qui 

sont devenues aujourd’hui des enjeux sociétaux avec l’apparition de la dimension 

environnementale. Ainsi, la durabilité de développement des espaces ruraux demande en 

premier lieu une mobilisation des différentes ressources et une valorisation des capacités 

dont jouissent ces espaces et en second lieu un développement de nouvelles fonctions 

outre que les fonctions traditionnelles figées dans l’activité productive agricole, qui 

seront assignées aux espaces ruraux.  La participation des différents acteurs s’avère aussi 

d’une importance primordiale dans l’aboutissement du processus du développement 

rural durable. 

            Les objectifs d’un développement rural durable commencent par une 

amélioration du cadre de vie de la population rurale par une élévation du niveau et du 

mode vie à travers une répartition équitable de la richesse rurale créée (PIB rural par 

individus), la réductiondes disparités et des inégalités entre les différentes zones et les 

différentes souches de la population rurale s’avère un objectif essentiel en permettant un 

accès libre et égale aux ressources, aux moyens et { l’information. Additivement, le 

développement rural durable vise à assurer un aménagement des territoires ruraux à 

travers une gestion responsable, efficace et efficiente des ressources naturelles, une 

gestion qui respecte l’élément environnement.  

            Un tel processus durable du développement rural ne peut être concrétisé sans 

une participation concrète des pouvoirs publics à travers le renforcement des principes 

de gouvernance garant d’une intégration de l’administration publique dans une gestion 

bénéfique et responsable des ressources à travers la mise en place de politiques publiques 

adéquatesrelatives au développement rural durable. 
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 Conclusion : 

Sous l’effet d’une mondialisation économique croissante et des mutations 

structurelles qui s’opèrent, l’espace rural est sujet { des changements continus, { des 

transformations rapides. Ces changementssont observés sur le plan économiques, 

sociales, culturelles. Or nous assistons de plus en plus àdes changements et à des 

transformations réelles des modes de vie des espaces ruraux à travers un phénomène 

poussé d’urbanisation de ces zones. Auparavant, les espaces ruraux étaient caractérisés 

par une certaine homogénéité, voir par certaines différences sur tous les plan, qui les 

distingués des espaces urbains, actuellement, nous assistons à un processus de diffusion 

du mode de vie urbain à travers leszones rurales
1
.  

Les espaces ruraux sont soumis à de fortes pressions concurrentielles 

d’urbanisation observés essentiellement au niveau de la gestion des surfaces dû { 

l’extension spatiale des zones urbaines au détriment des zones rurales, c’est la loi du 

développement spatiale(N. Mattieu, 1990) et au niveau de la mobilité des populations, 

ainsi ces changements provoquent l’émigration, l’érosion de la population rurale. Ces 

changements sont dû essentiellement à : 
2
 

 L’explosion démographique. 

 La croissance générale de l’économie industrielle et urbaine. 

 La mobilité de la population dû au développement des moyens de transport. 

 Au développement des Nouvelles Technologies de Communication et 

d’information.  

                                                           
1
La notion de rural et les rapports ville-campagne en France. Des années cinquante aux années quatre-vingts 

Mme Nicole Mathieu, In : Économie rurale. N°197, 1990. pp. 35-41. 

2
Les territoiresrurauxdans la modernitéavancée et la recomposition des systèmesruraux, Bruno Jean, Estudos Sociedade e Agricultura, 

18, abril, 2002: 5-27. 
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 La tertiarisation de l’économie qui a modifié la structure spatiale des 

économies rurales. 

Enfin le phénomène de destruction des espaces ruraux au détriment des espaces 

urbaines sous l’égide d’une modernisation qui homogénéise l’espace comme le  précise 

N. Mattieu, exprime en fait un problème profonds de disparités de développement entre 

rural et urbain, entre ville et village, comme le  précise J. Bruno.Ce constat affecte 

vénérablement les zones rurales appelées à jouer un rôle primordial dans le processus de 

développement durable à travers une valorisation du potentiel, une valorisation des 

ressources humaines et matérielles que recèlent ces espaces. Ainsi une politique de 

sauvegarde, de développement des espaces ruraux s’avère  de première nécessité afin de 

préserver la singularité des modes de vie qui caractérise ces espaces ruraux d’un côté, et 

d’assuré que l’espace rural soit en mesure d’offrir des perspectives d’existence { la 

population à long terme et de façon durable, de l’autre côté. 

Par conséquent et dans le contexte d’évolution du monde rural que les politiques 

du développement rural engagées doivent avoir comme objectifs, l’amélioration de la 

qualité de vie des espaces ruraux, ainsi qu’une amélioration de la compétitivité de ces 

espaces face { la concurrence { travers l’assurance d’une diversification des activités 

économiques et la préservation des ressources naturelles que recèle le monde rural par 

une gestion adéquate, efficace et efficiente. Enfin, assurer le développement du monde 

rural, c’est en fait une assurance d’un développement durable pour tout le pays, le 

monde rural peut constituer une alternative à saisir vers une économie productive 

surtout pour les pays en voie de développement. 

Cette étude exploratrice sur le concept développement rural durable à bien préciser 

lecaractère complexe quedistinguece concept affichant ainsi les dimensions diverses qu’il 

engage. Cette étude va certainement nous éclairer sur les axes et les contours de nos 

futurs études et analyses qui vont se consacrer plus précisément sur le thème de 

développement rural durable en Algérie ou une étude analytique de l’évolution 
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historique de l’espace rural  algérien depuis l’indépendance jusqu’{ nos jours fera l’objet 

du premier volet. Par ailleurs, le second volet s’intéressera plus particulièrement aux 

différentes politiques et aux diverses stratégie adoptées par l’état algérien pour fins le 

développement durable de cet espace rural considéré actuellement comme un espace 

essentiel à assurer une dépendance économique, à promouvoir le cadre social à travers 

une amélioration du niveau et du mode vie de la société et { préserver l’environnement { 

travers une gestion rationnelle des ressources naturelles. Tout cela se fait dans respect 

total des principes de développement durable qui sont : équité, efficience et intégrité. 
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