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يترشف امفريق املامئ ػىل جمةل املاهون و الأغٌلل بأن يلدم بني يدي املارئ امكرمي ىذا امؼدد 

سلسةل امشيرية نلمجةل املاهون و الأغٌلل و اميت متنح ماكفة امباحثني فرصة تلدمي اجلديد من ام 

 منتجاهتم امؼلمية .

هنا كفريق معل ، وسجل ابرتياح و خفر ما وصل اميو  و بؼد امنجاح اذلي الكتو اجملةل ، فاؤ

 امباحث املاهوين من جربأت يف اختيار املواضيع اميت  تتسم حبس كاهوين و فكر حلويق.

و حيث ان جمال الأغٌلل جمال يرتبط ابالكتصاد و امس ياسة مبا يؤظرىا من كواػد و مبادئ 

هنا هنوه ابختياراث امباحثني املوفلة ، خصوصا و بأهنا حباجة اىل  مشرتكة نللاهوهني امؼام و اخلاص، فاؤ

ية تؼكس و من يسرب بأغوار مواضيع املاهون و الأغٌلل وسلهيا املاكرو و امليكرو حبثية بنظرت مشوم 

 حتاول الاجابة ػىل ماكمن  اخللل و امضؼف و اػداد يف افق جتويد امنصوص املاهوهية .

ان اجملةل س تواصل سؼهيا يف دفع امكثري من امباحثني و امليمتني دخل اموظن و خارجو 

 نلمسامهة فهيا ابمكتابة و امربأي و امتوجيو بغرض الاس تفادت من امتجارة و اخلرباث .

الأساس ، فان اجملةل ترحب بلك الأكالم اجلادت و املبدػة مضن امضوابط امؼلمية و ػىل ىذا 

و املهنجية الأاكدميية نلبحث املاهوين ، كٌل ترحب بلك املالحظاث و امنلد امبناء، و تسؼى اىل 

 اكن ذكل ممكنا . امتكيف لك ما

 . 501: الآية ..( سورت امتوبة  وكل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسوهل واملؤمنون ) 

 

 ت جمةل املاهون و الأغٌللر اداؤ 

 

ّ



  

 حمور الدراسات واألحباث باللغة العربية
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ت ؾإا٫ و الهٟت اث الاحغائي ال٣اهىن  صم٣َغ  الاهخسابُت للمىاٖػ

ت ؾإا٫ و الهٟت اث الاحغائي ال٣اهىن  صم٣َغ  الاهخسابُت للمىاٖػ

 

  بلخىٟغ َكام الاؾخاط 

 لُٗىن ا ا٧اصًغو  بهُئت مخمغن  مدام

 بىظضة الخ٣ى١  ب٩لُت الض٦خىعاٍ به٠ باخض

غ َُئت ًٖى ما٫ و ال٣اهىن  بمجلت الخدٍغ  ألٖا

 

 

 جمهُض : 

ا الٗام  جسخل٠ صالالث الهٟت في مباقغة الضٖىي بازخالٝ َبُٗت َظٍ ألازحرة ، اط انها في اَاَع

خو او مً له ٚالبا ما جشاع في مباقغة الضٖىي لخد٤ُ٣ مهلخت او خماًت خ٤ شخص ي ًغجبِ بالص

الىالًت او الىُابت ٖىه، ؤي ان نٟت الاصٖاء جىهب ؤؾاؾا ٖلى مهلخت اإلاخ٣اض ي في الاصٖاء و ال 

ُاع ، و َىا ًم٨ً ال٣ى٫ انها في اَاع ال٣اهىن اإلاضوي 2جدذ َاثلت ٖضم ال٣بى٫  1جخجاوػَا الى الٚا

هسخل٠ ان َظٍ اإلاهلخت ٢ض  اإلاىيىعي و الاظغاجي ٢ض جُغى ٖليها َاب٘ اإلاهلخت الصخهُت و ان ٦ىا ال 

 ج٩ىن ٖامت ٦مشا٫ جىهِب الجمُٗاث طاث اإلاىٟٗت الٗامت لخمشُل اإلاجخم٘ او ٞئت في ٢ًُت مُٗىت

عبما ٢ض ًبضو الازخالٝ َُٟٟا اطا ما ٢مىا بم٣اعهت الهٟت ٦كٍغ إلاباقغة الضٖىي في اَاع 

زخالٝ ٢ض ًبرػ ظلُا في اَاع ،  ل٨ً الا الصخهُت م٘ خ٣ى١ طاث مىٟٗت ٖامت ال٣اهىن اإلاضوي و الخ٣ى١ 

ت ب ا خؿب خ٨م اإلاد٨مت ؤلاصاٍع اث الاهخسابُت باٖخباَع ش  ٧656/2009اصًغ إالضٖاوي و اإلاىاٖػ بخاٍع

                                                           

غ،مدمض    31 :م 2010الضاع البًُاء  اإلاٛغبُت،صاع اليكغ  ألاولى،الُبٗت  اإلاضهُت،الضٖىي  ألاَػ
 خ٣ى٢ه  ألجبارمً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت : ال ًصح الخ٣اض ي الا ممً له الهٟت ، الاَلُت و اإلاهلخت  1الٟهل   2
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ان الضٖىي الاهخسابُت ال تهضٝ الى مسانمت اشخام  ": 670/2009مل٠ ٖضص  09/12/2009

ت لالهخساباث ولظا ٞهي ال تهضٝ بضواتهم واهما الى مغا٢بت اخترام اولئ٪ الاشخام لل٣ىاهحن اإلاىٓم

ى ما ٌٗٝغ  الى ا٢غاع خ٣ى١ شخهُت واهما الى الٛاء هدُجت الا٢ترإ او حٗضًل جل٪ الىدُجت َو

 3"بالُاب٘ الُٗني للضٖىي الاهخسابُت

٣ت مباقغة او     بمٗنى ازغ ٞةن الضٖىي الاهخسابُت تهضٝ الى الخؿم في هؼاٖاث جمـ بٍُغ

اث الاهخسابُت و ٦ظا يمىُت الكاون الٗامت للبال  إل ٖلى الىهىم الخىُٓمُت للمىاٖػ ص ، ٚحر اهه بااَل

 الٗمل ال٣ًاجي هجض اًالء اَمُت ٢هىي للمهلخت ٦غص٠ً للهٟت 

ً وفي اَاع مبضؤ اإلاؿاواة      بِىما اهه ـ في اٖخ٣اصي ـ  بما ان الامغ ًخٗل٤ بالكاون الٗامت للَى

ٍ الدسجُل باللىاثذ الاهخسابُت ٦كٍغ لخد٤٣ الهٟت ٦ما بحن اإلاىاَىحن ٞةهه  ال مدل للبدض في قغ 

ًال ٖلى طل٪ ٞةهه ٢ض ًخىاٞغ  اهه ال مجا٫ للبدض في قٍغ اإلاهلخت ماصامذ نٟت اإلاىاًَ خايغة، ٞو

  4في الضٖىي قٍغ الهٟت صون قٍغ اإلاهلخت ؤو ال٨ٗـ

ً و ٦ظا الٗمل ال   ٣ًاجي هجض اهه خهغ ٞبالغظٕى الى اإلاىاص اإلاىٓمت إلاجلـ الىىاب و اإلاؿدكاٍع

اث الُٗىن الاهخسابُت في الاشخام اإلاىهىم ٖليهم في اإلااصة  مً ال٣اهىن اإلاىٓم  88الهٟت في مىاٖػ

، مً َظا اإلاىُل٤ ًم٨ً َغح الاق٩ا٫ الخالي : الِـ في ج٣ُُض الهٟت بكٍغ الدسجُل  5إلاجلـ الىىاب

                                                           
ً وؾائل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وخُث اهه إلاا ٧اهذ الاهخساباث وؾُلت م هٟـ ال٣غاع اإلاكاع الُه حاء في اخضي خُثُازه ماًلي :   3

ت ٧ل  اإلامىىخت للمىاَىحن الظًً اُٖاَم اإلاكٕغ يماهاث مً احل مغا٢بت اإلاماعؾت ال٣اهىهُت لهظا الىٕى مً اإلاكاع٦ت وطل٪ بمىاٖػ

ت مىاَىحن ًيخمىن الى ال  لُه ٞاطا ما جدغ٥ مىاًَ او مجمٖى ٤ ال٨ُُٟاث والاحغاءاث التي ٢غعَا ال٣اهىن ٖو ئدت اهخساب لم ًجغ ٞو

٤ َظا اإلاىٓىع ٞاهما ًخم الخدغ٥ لِـ ابخٛاء جد٤ُ٣ مهلخت طاجُت شخهُت واهما ًخم ابخٛاء جد٤ُ٣ اإلاهلخت  اهخسابُت واخضة ٞو

 الٗامت
اإلاخٗل٤ بمضوهت الاهخساباث ، اقاعث الى خاالث ًم٨ً الًُٗ ٞيها ل٩ل مً له مهلخت و لم ج٣ُض طل٪  7.97مً  ع٢م  70مثال اإلااصة   4

 ل ما ٢امذ به في ٢ىاهحن جىُٓمُت ازغي .بالهٟت مث
ت ولجان  88اإلااصة    5 ذ واإلا٩اجب اإلاغ٦ٍؼ ٢الُم أو ألا ث أوال خهاء الخابٗت للٗماؤلا ًم٨ً الًُٗ في ال٣غاعاث التي جخسظَا م٩اجب الخهٍى

ىُت ال ٖما ًسى٫ ٦ظل٪  .الضؾخىعٍت د٨متغ أمام اإلامأل خهاء مً لضن الىازبحن واإلاترشخحن اإلاٗىُحن باؤلا ث اإلا٣اَٗاث واللجىت الَى

= 
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ماعؾت خ٣ى٢ه اإلاضهُت و الؿُاؾُت وطل٪ باللىاثذ الاهخسابُت اهخ٣ام مً خ٣ى١ اإلاىاًَ و الاوؿان في م

ضون الضٞإ ًٖ اإلاهلخت الٗامت و اإلاكتر٦ت بكٍغ ق٨لي ٌٗضم خ٤ الٟئت  بخهي٠ُ اإلاىاَىحن الظًً ًٍغ

ٌ مماعؾاث او هخاثج ٖبر خ٤ الىلىط للٗضالت و ال٣ًاء باٖخباٍع خ٣ا صؾخىعٍا ؟ و  الٛحر مسجلت في ٞع

 ما مضي صؾخىعٍت َظا الكٍغ الك٨لي ؟

ت ب    ل ألا٦ثر مً طل٪ ٞةن  َظا الكٍغ ٢ض ٣ًُض اإلااؾؿاث و الجمُٗاث طاث الصخهُت اإلاٗىٍى

ث و و الى٣ابُت مً مماعؾت َظا الخ٤ الظي ٢ض ًسىله لها ال٣اهىن في اَاع جمشُل و الىُابت ًٖ ٞئا

 مهالر مُٗىت طاث مىٟٗت ٖامت 

 َظٍ ؤلاق٩الُت ًخٟٕغ ٖنها الؿإا٫ الخالي :  

اث الاهخسابُت و َل جد٤٣ الٛاًت في خ٤ ماهي زهىنُاث    الهٟت في الخ٣اض ي في اَاع اإلاىاٖػ

اث و اخ٣ا١ الٗضالت ؟  اإلاىاًَ للجىء لل٣ًاء باٖخباٍع يامىا إلاماعؾت الخ٣ى١ و الخٍغ

اث الاهخسابُت اع الٗام للهٟت ل٣بى٫ الًُٗ في اإلاىاٖػ  اإلادىع ألاو٫ : الَا

ان خ٤ الخ٣اض ي مًمىن ل٩ل شخو للضٞإ ًٖ مً صؾخىع اإلامل٨ت ٖلى  118ًىو الٟهل    

ً مهالخه التي ًدميها ال٣اهىن ، ٦ما ًًمً  الٟهل  مً هٟـ الىز٣ُت  خ٤ اإلاىاًَ  38خ٣ى٢ه ٖو

 في مماعؾت خ٣ى٢ه اإلاضهُت و الؿُاؾُت

ن ٢ىاٖض الك٩ل ٢ض جدض مً مماعؾت الصخو إلاماعؾت َظٍ الخ٣ى١ و طل٪ بخ٣ُُض خ٤ ؤٚحر    

ت و ا٢هاثُت ، ٢ض ال جًمً اإلاىاًَ في مماعؾت  الًُٗ بكغوٍ ق٩لُت و مىيىُٖت ، ٢ض جبضو جمُحًز

                                                                                                                                                                                     
= 

ىُت  ٚحر أن الىىاب اإلاٗلً اهخسابهم ٌؿخمغون في  .خهاء الخ٤ في ج٣ضًم الًُٗ، ٧ل ُٞما ًسههل لللٗما٫ ول٩اجب اللجىت الَى

  مؼاولت مهامهم ئلى أن حٗلً اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ئلٛاء اهخسابهم
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للمىاًَ خ٤ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ال٩املت ، و ججٗل في اخُان ازغي اإلاهلخت الصخهُت اإلاباقغة 

بل الا٦ثر مً طل٪ ٞةن َظٍ  إلاماعؾت َظٍ الخ٣ى١ م٣ضمت ٖلى اإلاهلخت الصخهُت ٚحر اإلاباقغة

ت  الاق٩االث جخجاوػ خ٤ ٘  الاهخسابُتاإلاىاًَ الى ظهاػ ال٣ًاء، خُض ان حكٗب اإلاىاٖػ بُٗت الدكَغ َو

 6اإلاؿدىض ٖمىما بلى خلى٫ ؾُاؾت جىا٣ُٞت مً قإنها ؤلاؾهام في ح٣ُٗض الضوع الغ٢ابي لل٣ًاء الاهخسابي

 اإلاُلب ألاو٫ : ماَُت الهٟت ٦كٍغ ل٣بى٫ الًُٗ في الجزاٖاث الاهخسابُت

ت ٖىه ، ججٗله  ٦ما ؾب٤ و اؾلٟىا ،    ت مً الكغوٍ اإلاخٟٖغ ٞةن قٍغ الهٟت ؤز٣ل بمجمٖى

، في خحن ؤن مىيٕى الاهخساباث قإن ٖام و ًغجبِ إلاٟهىم الهٟت في ال٣اهىن اإلاضوي ٣ًترب ؤ٦ثر 

 ىاَىحن و الؿُاؾت الٗامت للبالص بالخ٣ى١ الجماُٖت للم

 هخسابُتال٣ٟغة الاولى : مٟهىم الهٟت ٦كٍغ ل٣بى٫ الًُٗ في الجزاٖاث الا 

ت في الخ٤     ٣ًهض بالهٟت ٦كٍغ ل٣بى٫ الًُٗ في اإلااصة الاهخسابُت نالخُت الصخو للمىاٖػ

ٌ ، و ٦ما َى مٗلىم ٞةن الجهاث اإلام٨ً الًُٗ امامها  باإللٛاءاإلاُالب به ؾىاء  او الخٗضًل او الخٍٗى

ت ، ؤي اهخساباث ظماُٖت او بغإلااهُت ، و طل٪ امام اإلادا٦م اإلاسخهت  جسخل٠ بازخالٝ َبُٗت اإلاىاٖػ

اث  و قٍغ الهٟت في اٖخ٣اصي ما ٗاصًت او امام اإلادا٦م الضؾخىعٍتال َى الا مُٗاع ق٨لي لخٟاصي اإلاىاٖػ

ٚحر الجضًت و بالخالي ًم٨ً اٖخباٍع مؿإلت جىُٓمُت للجىء لل٣ًاء  ، بمٗنى حُُٛت ه٣و الام٩اهاث 

غة للىٓغ في الجزاٖاث الاهخسابُت ٖلى خؿاب ظى   صة و ؾالمت الٗملُت الضًم٣غاَُت ـ ألاٞالَىهُت ـاإلاخٞى

                                                           
 ت الٗملُت الاهخسابُت ، م٣ا٫ ميكىع ٖلى الغابِمغاص اًذ ؾا٢ل، مىهجُت ال٣اض ي الاصاعي في مدا٦مت مكغوُٖ  6

www.tarabat.ma/ar/recherches/02-Recherche.doc 
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اث الاهخسابُت مً الهٗىبت    و بىاء ٖلُه ًم٨ً ال٣ى٫ ان جدضًض مٟهىم قٍغ الهٟت في اإلاىاٖػ

غ ٧ل بلض ٖلى بم الى ان الامغ  باإلياٞت، ٩اهُاث اظخماُٖت و ؾُاؾت و ؤمىُتبم٩ان جد٨مه مضي جٞى

 ى اإلاؿخىي الؿُاس ي و الا٢خهاصي .ًخٗل٤ بمهحر الكاون الٗامت للبالص ٖل

 ال٣ٟغة الثاهُت : زهىنُت الهٟت ٦كٍغ ل٣بى٫ الضٖىي الاهخسابُت

وبطا ٧اهذ ألابدار ال٣ٟهُت بكإن جدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت للًُٗ في اإلا٣غعاث طاث الهلت 

٣ًاء باالهخساباث لكاون ٖامت ... جخإعجر بحن بلخا١ َظا الًُٗ بضٖىي ؤلالٛاء جاعة، وصٖىي ال

الكامل جاعة ؤزغي ؛ مبرػة وظه الكبه واإلاٟاع٢ت بِىه وبُنهما صون ؤن جهل بلى الجؼم بإهه ًيخمي لهظا 

َى الازغ ال مدالت بهظا  غ ؾِخإزٞاهه جبٗا لظل٪ ٞةن قٍغ الهٟت ل٣بى٫ الضٖىي  7الىٕى ؤو طا٥

ضا ببٌٗ ؤخ٩ام ال٣ًاء ، بلى 8ًظَب ظاهب مً ال٣ٟه ؤلاصاعي الى٣اقى ٖلُه  ؤن الهٟت في صٖىي  مٍا

ؤلالٛاء جىضمج في قٍغ اإلاهلخت بدُض ؤن ناخب اإلاهلخت في الضٖىي َى هٟؿه ناخب الهٟت في 

ٗها ى ما ا٦ضٍ ٢غاع مد٨مت الى٣ٌ ع٢م  ٞع ل  14اإلاإعر في  631/1َو في اإلال٠ ع٢م   2016ابٍغ

 9هخسابُت٦ىن اوٗضام الًغع اإلاباقغ ال ًسى٫ اإلاغشح الًُٗ في الٗملُت الا  815/4/1/2016

و ٖلى الٗمىم ًم٨ً ال٣ى٫ ان الضٖىي الاهخسابُت صٖىي طاث َبُٗت زانت ، ٦ما اؾلٟىا في 

ال٣ٟغة الؿاب٣ت ٌكتٍر ٞيها اإلاكٕغ قغوَا ق٩لُت اَمها الدسجُل باللىاثذ الاهخسابُت و جغجبِ باظا٫ 

 ال٦دؿاب َظٍ الهٟت و مٗاًحر مدضصة  ؾىداو٫ جٟهُلها في اإلاُلب اإلاىالي

 الثاوي : قغوٍ الهٟت ل٣بى٫ الضٖىي مً خُث الاشخام اإلاُلب

                                                           
مدمض بىعمًان ، الُبُٗت ال٣اهىهُت للغ٢ابت ال٣ًائُت الكاملت في مجا٫ الُٗىهٟي اإلا٣غعاث طاث الهلت باالهخسـاباث. مجلت    7

 . 27عؾالت اإلاداماة ٖضص 

 .380 :، م 1998صاعي ، صاع النهًت الٗغبُت ، ال٣اَغة عمًان بُُش ، ال٣ًاء ؤلا   8

اث الاهخسابُت في يىء ٢غاعاث مد٨مت الى٣ٌ ، الٗضص ألاو٫   9 ميكىع بؿلؿلت انضاعاث اإلا٨خب الٟني إلاد٨مت الى٣ٌ ، اإلاىاٖػ

 .30 :م 2016قدىبر 
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٦ما اوعصها ؾالٟا ، ان قٍغ الهٟت ل٣بى٫ الًُٗ َى قٍغ ًمخاػ بما َى مىيىعي و اظغاجي  

ُه ما ًخٗل٤ بُبُٗت الصخو الظي ًىىي مماعؾت الًُٗ  لخد٤٣ صخخه و٢بىله إلاماعؾت الًُٗ ، ٞو

 الكٍغ لصخخه و جد٤٣ طاجِخه اًًا وظىب اعجباَه بخى٢ُذ مدضص ال٦دؿاب َظاو 

 ال٣ٟغة الاولى : الاشخام الظاجُت

ً ٢ض خهغا الاشخام اإلاسى٫    باٖخباع ان ال٣اهىهحن اإلاىٓم إلاجلـ الىىاب و مجلـ اإلاؿدكاٍع

لهم في مماعؾت الًُٗ ٖلى ؾبُل الخهغ ، ٞان َاالء ًجب ان ًخ٣ُضوا اًًا بكغوٍ و مٗاًحر مدضصة 

٘ الُ 10ال٦دؿاب الهٟت  ًٗ و طل٪ ٧الخالي :في ٞع

 الىازب :أ 

الضاثغة  ان ٩ًىن هازبا في ً او اإلا٣ا٫ ان ًخًمً نٟخه ٦ىازبخُض اهه مً قغوٍ ٢بى٫ الُٗ

ان ٩ًىن هازبا في الى٢ذ الظي ظغي ُٞه الاهخساب ، بمٗني ان ا٦دؿابه  الاهخسابُت مىيٕى الًُٗ

  11لهٟت هازب ال حؿغي بازغ عظعي

 اإلاغشح:ب

اث التي جخٗل٤ ان ٩ًىن مسجال في ال  ثدت الىازبحن ، و ٢ض اٖخبر ال٣ًاء الضؾخىعي في اإلاىاٖػ

ٌ جغقُده له الخ٤ في مماعؾت الًُٗ بٌٛ الىٓغ ًٖ ٢بى٫ جغقُده  باإلاغشخحن ان اإلاغشر الظي ٞع

 ام ال 

                                                           
(  2014أٚؿُـ  13)  1435مً قىا٫   16صع في نا   1.14.139مً ٢اهىن اإلاد٨مت الضؾخىعٍت  ْهحر قٍغ٠ ع٢م  35جىو اإلااصة   10

الٗغائٌ جخًمً الاؾم الصخص ي والاؾم الٗائلي للُاًٖ  اإلاخٗل٤ باإلاد٨مت الضؾخىعٍت   066.13بدىُٟظ ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م 

ىىاهه والاؾم الصخص ي والاؾم الٗائلي للمىخسب أو اإلاىخسبحن اإلاىإػ في اهخسابهم و٦ظا نٟاتهم وبُان  الى٢ائ٘ والىؾائل ونٟخه ٖو

 .اإلادخج بها إللٛاء الاهخساب

لى ـ ع٢م   11 ش  484في َظا الاججاٍ ؾاع ٢غاع مد٨مت الى٣ٌ ـ اإلاجلـ الٖا اث الاهخسابُت  2002هىهبر  27بخاٍع اقاع الُه صلُل اإلاىاٖػ

 2011البرإلااهُت مً زال٫ ٢غاعاث اإلاجلـ الضؾخىعي 
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 الٗامل :ط

ىُت  :ص  لئلخهاء٧اجب اللجىت الَى

ت  ال٣ٟغة الثاهُت : مغ٦ؼ الاشخام اإلاٗىٍى

ً ٢ض خضصجا إلاا ٧اهذ اإلااص    جحن مً ال٣اهىن الخىُٓمي إلاجلـ الىىاب و مجلـ اإلاؿدكاٍع

٘ الًُٗ ، و خُض ان الٗمل ال٣ًاجي ٢ض اؾـ ٢اٖضة مٟاصَا اعجباٍ  الاشخام اإلاسى٫ لهم خ٤ ٞع

 ٘ ت في ٞع ٘ الًُٗ ، ٞةن الؿاا٫ ًخىع خى٫ مضي اخ٣ُت الاشخام اإلاٗىٍى الهٟت و اإلاهلخت لٞغ

 ا اطا ٧اهذ جخمخ٘ بهٟت اإلاهلخت الٗامت ، الُٗىن الؿالٟت الظ٦غ زهىن

ث اإلاجلـ ابالغظٕى الى الاخ٩ام الٟانلت في الجزاٖاث الاهخسابُت ـ الٗمل ال٣ًاجي و ٢غاع     

ت مً َظٍ  الضؾخىعي ؾاب٣ا ـ هجضَا ٢ض ٦غؾذ ٢اٖضة ناعمت مٟاصَا اؾخصىاء الاشخام اإلاٗىٍى

٘ الًُٗ الا   هخسابي و مً بحن َظٍ ٞاؾدشنى ما ًلي : الُٗىن و بالخالي ٖضم الخمخ٘ بالهٟت لٞغ

 21ٟٞي ٢غاع للمجلـ الضؾخىعي ع٢م و الجمُٗاث و اإلاىٓماث   الى٣اباث و الاخؼاب الؿُاؾُت

ش  ال جمل٪ لجىت مى٣ُت الُىُان إلاىٓمت الٗمل الضًم٣غاَي الكٗبي ، الهٟت :"  1994ًىهُى  7بخاٍع

ً طل٪ ٞةن اإلاهلخت ًغاص بها ان ج٩ىن مهلخت بل الا٦ثر م12" ال٣اهىهُت التي جسىلها خ٤ الًُٗ

ش ؤمباقغة و َى ما  ت بإ٧اصًغ بخاٍع خ٨م ٖضص  ٦10/09/2009ضجه خُصُت ظاءث في خ٨م اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

جىٞغ اإلاهلخت للُاًٖ جُب٣ُا  الاهخسابيخُث ان مً قغوٍ ٢بى٫ صٖىي الًُٗ :  13 525/2009

مىيٕى الًُٗ  الاهخسابى٢ه مباقغة مً أي ان جخًغع خ٣ الاهخساباثمً مضوهت  70للماصة 

ومٟهىم اإلاهلخت بم٣خط ى اإلااصة اإلاظ٦ىعة اإلاهلخت اإلاباقغة ولِـ اإلاهلخت بمٟهىمها الىاؾ٘ 

                                                           
12   www.conseil-constitutionnel.ma/AR/Revue/text.pdf 
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اإلاأزىط بها امام ٢ًاء ؤلالٛاء ومما ًإ٦ض ان اإلاكٕغ ٣ًهض اإلاهلخت اإلاباقغة، اهه بٗض ان اُٖى 

ُٟا و"للٗامل و ...." ٞلى ٧اهذ اعاصة ام٩اهُت الًُٗ ل٩ل مً له مهلخت في الًُٗ ، أعصٝ مً

حر مباقغة ال٦خٟى في اإلااصة  ذ الى اإلاهلخت بمٟهىمها الىاؾ٘ مباقغة ٚو مً  70اإلاكٕغ اههٞغ

 ". اإلاضوهت ٖلى ٖباعة " ل٩ل مً له مهلخت

 زاجمت :

مً زال٫ َظٍ الىع٢ت اإلاخىايٗت اعي ان اإلاهلخت الٗلُا و في اَاع اؾخ٨ما٫ بىاء اإلاؿاع    

٣غاَي و ختى جخمحز بالصها بجى ًمىذ للمىاَىحن مماعؾت مُل٣ت للخ٣ى١ الؿُاؾُت و اإلاضهُت ، ان الضًم

اث الاهخسابُت و طل٪ بىنٟها بالهٟت الاؾخصىاثُت إلاماعؾت الًُٗ و  جخم مغاظٗت قٍغ الهٟت في اإلاىاٖػ

٘ وجحرة الضًم٣غاَُت و الاهٟخاح ٖلى ٧ل اَُاٝ اإلاجخم٘ و طل٪ بالخس٠ُٟ مً  الضٖىي و طل٪ لدؿَغ

مُٗاع الدسجُل باللىاثذ الاهخسابُت و جىؾُ٘ َظا الخ٤  بدظٝالكغوٍ اإلاغاصٞت لكٍغ الهٟت ، جبخضؤ 

ت  لِكمل الهُئاث و الاشخام اإلاٗىٍى
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اث   و٢غاعاث ال٣اهىن  أخ٩ام يىء ٖلى البرإلااهُت الاهخسابُت اإلاىاٖػ

اث الاهخسابُت البرإلااهُت ٖلى يىء أخ٩ام ال٣اهىن  و٢غاعاث ال٣ًاء اإلاىاٖػ

 الضؾخىعي اإلاٛغبي

 

 الخمؼاوي اإلاهضي: ط 

 باخض بماؾتر ال٣اهىن الٗام الضازلي وبهخاط ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت،

 .(وظضة)٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت، 

 

 م٣ضمت:

هىوي في ؾبُل جد٤ُ٣ الاهخساباث الخغة، الجزيهت والكٟاٞت، ٖمل اإلاكٕغ ٖلى وي٘ بَاع ٢ا  

اث والُٗىن الاهخسابُت ٖلى وظه الخهىم،  مد٨م ًد٨م اإلاجا٫ الاهخسابي ٖامت، ومجا٫ اإلاىاٖػ

في   201114وباٖخباع ؤن الضؾخىع َى ؤؾمى ٢اٖضة ٢اهىهُت في الضولت ٣ٞض هو صؾخىع ٞاجذ ًىلُىػ 

ممثليها، الؿُاصة لألمت، جماعؾها مباقغة باالؾخٟخاء، وبهٟت ٚحر مباقغة بىاؾُت الٟهل الشاوي "

ه واإلاىخٓم ٖلى  11"، وهو في الٟهل جسخاع ألامت ممثليها في اإلاإؾؿاث اإلاىخسبت باال٢ترإ الخغ والجًز

الاهخساباث الخغة والجزيهت والكٟاٞت هي أؾاؽ مكغوُٖت الخمثُل الضًم٣غاَي. الؿلُاث ؤن "

بلى ؤن  30ىما ؤقاع الٟهل "، بِالٗمىمُت ملؼمت بالخُاص الخام ئػاء اإلاترشخحن، وبٗضم الخمُحز بُنهم

ل٩ل مىاَىت و مىاًَ، الخ٤ في الخهىٍذ، وفي الترشح لالهخساباث، قٍغ بلٙى ؾً الغقض "

ىو ال٣اهىن ٖلى م٣خًُاث مً قأنها حصجُ٘  ال٣اهىهُت، والخمخ٘ بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت. ٍو

ائ٠ الاهخسابُت  .ج٩اٞإ الٟغم بحن اليؿاء والغحا٫ في ولىج الْى

                                                           
 .5964(، بدىُٟظ هو الضؾخىع، ج ع ٖضص 2011ًىلُىػ  29) 1432قٗبان  27، ناصع في 1.11.91ْهحر قٍغ٠ ع٢م  14
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ني الخهىٍذ  .". . .خ٤ شخص ي وواحب َو

ت مً ال٣ىاهحن الخىُٓمُت، مشل  وباإلياٞت بلى الىو الضؾخىعي ؾً اإلاكٕغ اإلاٛغبي مجمٖى

، ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب ع٢م 15 29.93ال٣اهىن الخىُٓمي للمجلـ الضؾخىعي ع٢م 

ً ع٢م 27.1116 وال٣اهىن الخىُٓمي اإلاخٗل٤  ،28.1117، ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ بمجلـ اإلاؿدكاٍع

ت مً ال٣ىاهحن، مشل ال٣اهىن 59.1118باهخساب ؤًٖاء مجالـ الجماٖاث الترابُت ع٢م  ، و٦ظل٪ مجمٖى

ملُاث الاؾخٟخاء واؾخٗما٫ وؾاثل الاجها٫ الؿمعي  57.1119ع٢م  اإلاخٗل٤ باللىاثذ الاهخسابُت الٗامت ٖو

بمشابت  09.9720خاثُت، ٖالوة ٖلى ال٣اهىن ع٢م البهغي الٗمىمُت زال٫ الخمالث الاهخسابُت والاؾخٟ

  الظي وسخذ ظل ؤخ٩امه. مضوهت لالهخساباث

وهٓغا للم٩اهت اإلاخمحزة التي ًدخلها البرإلاان صازل اليؿ٤ الؿُاس ي باٖخباٍع ؤخض ؤَم اإلااؾؿاث 

ُٗت بةَاع ٢اهى  وي قبه الضؾخىعٍت في الضًم٣غاَُاث الخضًشت ؤَغ اإلاكٕغ اإلاٛغبي الاهخساباث  الدكَغ

مد٨م، ٞةياٞت بلى اإلاباصت وال٣ىاٖض التي  ؤحى بها الىو الضؾخىعي، ؤزً٘ اإلاكٕغ ٦ُُٟت حك٨ُل 

ً لل٣ىاهحن الخىُٓمُت ٖلى ٚغاع  اإلاجالـ اإلاىخسبت ؾىاء حٗل٤ ألامغ بمجلـ الىىاب ؤو بمجلـ اإلاؿدكاٍع

ُٗت الؿاب٣ت، ألهه مً ألا٦ُض ؤن  الاؾخد٣ا٢ا ُٗت ما قهضجه الاهخساباث الدكَغ ث الاهخسابُت الدكَغ

                                                           
(، ج ع 1944ٞبراًغ  25) 1414عمًان  14، ناصع في 1.94.124، ناصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م ٢29.93اهىن جىُٓمي ع٢م   15

ش 4244ٖضص،   .1994ماعؽ  2،   بخاٍع
٠ ع٢م ٢27.11اهىن جىُٓمي ع٢م   16 ش  1.11.165، ناصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ ( ، ج ع ٖضص 2011أ٦خىبغ  14طي ال٣ٗضة )16، بخاٍع

ش 5987  (.2011أ٦خىبغ  17) 1432طو ال٣ٗضة  19، بخاٍع
ش 1.11.172، ناصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م ٢28.11اهىن جىُٓمي ع٢م   17 (، ج ع ٖضص 2011هىهبر  21الدجت ) طي 24، بخاٍع

ش 5997  (.2011هىهبر  22) 1432طي الدجت  25، بخاٍع
ش 1.11.173، ناصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م   ٢59.11اهىن جىُٓمي ع٢م  18 (،  ج ع 2011هىهبر  21) 1432طي الدجت  24، بخاٍع

ش 5997ٖضص   (. 2011هىهبر  22) 1432طي الدجت  25، بخاٍع
ش 1.11.171، ناصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م ٢57.11م ٢اهىن ع   19 (، ج ع ٖضص 2011أ٦خىبغ  28) 1432طي ال٣ٗضة  30، بخاٍع

ش 5991  (.2011أ٦خىبغ  31) 1432طو الدجت  03، بخاٍع
ش 1.97.83، بمثابت مضوهت لالهخساباث، ناصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م ٢9.97اهىن ع٢م  20 ل 2) 1417طي ال٣ٗضة  23، بخاٍع أبٍغ

ش 4470(، ج ع ٖضص 1997 ل  3) 1417طي ال٣ٗضة  24، بخاٍع  (.1997أبٍغ
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ُٗت، لِؿذ  مدُاث ال جسلى مً زالٞاث باٖخباع ؤن الٗملُاث الاهخسابُت الخانت باإلاجالـ الدكَغ

٣ِٞ جىاٞـ بحن ؤشخام بل بحن خمىالث ؾُاؾُت وبًضًىلىظُت ووظهاث هٓغ في الٗضًض مً ال٣ًاًا 

ني و  نى٘ الؿُاؾاث الٗمىمُت، ٣ٞض حكىب اإلاغجبُت ؾىاء بخضبحر الكإن الٗام اإلادلي ؤو الجهىي ؤو الَى

الاهخساباث قىاثب التزوٍغ ؤو اهدُاػ ؤلاصاعة بلى ظهاث مُٗىت يض ؤزغي ؤو اؾخٛال٫ الىٟىط واؾخٗما٫ 

اإلاا٫ للخإزحر ٖلى بعاصة الىازبحن، مما خخم بؾىاص الٟهل في صخت اهخساب ؤًٖاء البرإلاان بلى ماؾؿت 

ماعؽ اإلاجلـ الضؾخىعي َظا الازخهام بمىظب طاث خمىلت مً حجم اإلاجلـ الضؾخىعي، ٣ٞض 

ًماعؽ اإلاجلـ الضؾخىعي الازخهاناث اإلاؿىضة الظي هو ٖلى "  1996مً صؾخىع  81الٟهل 

بذ باإلياٞت ئلى طل٪ في صخت اهخساب  ئليها بٟهى٫ الضؾخىع، وبأخ٩ام ال٣ىاهحن الخىُٓمُت، ٍو

ٟت اهخ٣الُت بلى خحن جىهِب اإلاد٨مت "، وال ػا٫ ًماعؾه بهأًٖاء البرإلاان و ٖملُاث الاؾخٟخاء

ٌؿخمغ اإلاجلـ الضؾخىعي ال٣ائم خالُا " 2011مً صؾخىع ٞاجذ ًىلُىػ  177الضؾخىعٍت َب٣ا للٟهل 

 . "في مماعؾت نالخُاجه، ئلى أن ًخم جىهِب اإلاد٨مت الضؾخىعٍت، اإلاىهىم ٖليها في َظا الضؾخىع 

 132الازخهام بمىحب الٟهل أما بٗض جىهِب اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ٞؿىٝ جماعؽ َظا 

مً الضؾخىع الخالي، الظي ًىو "جماعؽ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الازخهاناث اإلاؿىضة ئليها بٟهى٫ 

الضؾخىع، وبأخ٩ام ال٣ىاهحن الخىُٓمُت، وجبذ باإلياٞت ئلى طل٪ في صخت اهخساب أًٖاء البرإلاان و 

 ".ٖملُاث الاؾخٟخاء

اث الاهخسابُت؟ َاجه ؤلاق٩الُت الغثِؿُت جخٟٕغ ٖنها بطا ٠ُ٦ هٓم اإلاكٕغ اإلاٛغبي مىيٕى اإلاىا ٖػ

اث ٖملُاث  ُت، ؤي ما هي اإلاؿُغة اإلاخبٗت لظل٪؟ وما هي ؤهىإ مىاٖػ ت مً ؤلاق٩الُاث الٟٖغ مجمٖى

 و٠ُ٦ حٗامل مٗها ال٣اض ي الضؾخىعي؟   ًىم الا٢ترإ وما بٗضٍ؟
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اث الاهخسابُت أمام ال٣ًاء الض  ؾخىعياإلاُلب ألاو٫: مؿُغة اإلاىاٖػ

بطا ٧اهذ اإلاؿُغة ؤمام ال٣ًاء الٗاصي وؤلاصاعي ال جشحر بق٩االث ٦بري لؤلَغاٝ ال٣ًاثُت، ل٩ىنها 

ت وواضخت، ٞةن ألامغ ًبضو مسخلٟا ؤمام ال٣ًاء الضؾخىعي اإلاٛغبي، ماصام  ٣ت خهٍغ م٣ىىت بٍُغ

ت، ٣ت خهٍغ صون وي٘  الضؾخىع وال٣ىاهحن الخىُٓمُت ٢ض خضصث ازخهاناث اإلاجلـ الضؾخىعي بٍُغ

٣ت مماعؾت الٗمل صازل َظٍ الازخهاناث ؾىاء باليؿبت لل٣اض ي الضؾخىعي  مؿُغة واضخت في ٍَغ

اث الضؾخىعٍت والاهخسابُت لى اٖخباع ؤن الىهىم الخىُٓمُت ظاءث 21ؤو ؤَغاٝ ؤلاخاالث واإلاىاٖػ . ٖو

ت مً الٟغاٚاث مما ظٗل َظٍ اإلاؿُغة ججم٘ بحن اإلا٨ خىب والٗغفي بإخ٩ام قبه ٖامت وخملذ مجمٖى

والىاجج ًٖ اإلاماعؾت، بدُض ؤن ال٣اض ي الضؾخىعي هٟؿه ًيخج بٌٗ ٢ىاٖض الٗمل في ق٩ل بظغاءاث 

اث الاهخسابُت  .22ٚحر م٣ىىت في ٖال٢خه بالبرإلاان وألاماهت الٗامت للخ٩ىمت و٦ظل٪ ؤَغاٝ اإلاىاٖػ

ت ألاز ٘ الًُٗ )الٟٕغ ألاو٫( ؤلاظغاءاث اإلاؿٍُغ لُه ؾيخُغ١ بلى قغوٍ ٞع  غي )الٟٕغ الشاوي(.ٖو

٘ الًُٗ   الٟٕغ ألاو٫: الكغوٍ الٗامت لٞغ

مً  89و٦ظل٪ اإلااصة  27.11مً ال٣اهىن الخىُٓمي إلاجلـ الىىاب ع٢م  88ل٣ض ههذ اإلااصة 

ً ع٢م  ذ،  28.11ال٣اهىن الخىُٓمي إلاجلـ اإلاؿدكاٍع ٖلى ؤن "ال٣غاعاث التي جخسظَا م٩اجب الخهٍى

ت ولجان ؤلاخها ء الخابٗت للٗماالث وألا٢الُم... ًم٨ً الًُٗ ٞيها مً لضن الىازبحن واإلا٩اجب اإلاغ٦ٍؼ

ىُت لئلخهاء  سى٫ للٗامل ول٩اجب اللجىت الَى واإلاغشخحن اإلاٗىُحن باألمغ ؤمام اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ٍو

 الخ٤ في ج٣ضًم الًُٗ ٧ل ُٞما ًسهه".

                                                           
ٖبض الغخُم اإلاىاع اؾلُمي، مىاهج ٖمل ال٣اض ي الضؾخىعي باإلاٛغب، ميكىعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت للصاعة اإلادلُت والخىمُت، ؾلؿلت   21

 .118 :، م2006، الُبٗت ألاولى 65مإلٟاث وأٖما٫ حامُٗت، الٗضص 
 .118 :ٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، مه  22
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للُٗىن الاهخسابُت  ٢ًاءا ؤن ال صٖىي بضون مهلخت، ٦ما ؤهه باليؿبت ومً اإلاؿلم به ٣ٞها و

ًضمج مضلى٫ اإلاهلخت م٘ الهٟت ٞخخىاٞغ الهٟت ٧لما ٧اهذ َىا٥ مهلخت شخهُت مباقغة لغاٞ٘ 

الضٖىي ؾىاء ؤ٧ان عاٞ٘ الضٖىي َى الصخو الظي ٧ان مغشخا في الا٢ترإ اإلاُٗىن ُٞه ؤم ٧ان هازبا 

شبذ الُاًٖ مبضثُا الٗال٢ت التي في الضاثغة الاهخسابُت التي و٢٘ ٞيها الًُٗ الاهخسابي، بط ٨ًٟي ؤن ً

جغبِ بحن مهلخخه وبحن الاهخساب اإلاُٗىن ُٞه، ختى وبن ٦ىذ اإلاهلخت اإلابرعة ل٣بى٫ الًُٗ 

الاهخسابي ال حؿدىض بلى خ٤ شخص ي ًجب خماًخه، ماصام ؤن الًُٗ الاهخسابي ال ًخٗل٤ بمماعؾت 

بِ باإلاهلخت الٗامت للمىاَىحن خ٣ى١ شخهُت زانت وبهما بالهالر الٗام، ول٩ىن الاهخساباث جغج

ت. بطن ٌكتٍر في  23الظًً مً خ٣هم ومً مهلختهم مغا٢بتها ختى جخم  في ْل ال٣ىاهحن والجزاَت والخٍغ

 عاٞ٘ الًُٗ بما ؤن ٩ًىن:

خم - هازبا: ؤن ٨ًدؿب اإلاىاًَ نٟت هازب بمٗنى ؤن ٩ًىن مسجال في الالثدت الاهخسابُت ٍو

ً، ٞبسهىم الخمُحز بسهىم طل٪ بحن اهخساباث  ؤًٖاء مجلـ الىىاب وؤًٖاء مجلـ اإلاؿدكاٍع

اهخساباث ؤًٖاء مجلـ الىىاب ٞال ًم٨ً لىازب ؤن ًًُٗ في هدُجت الا٢ترإ بال بطا ٧ان مً اإلاسجلحن 

ى ما ٦غؾه اإلاجلـ الضؾخىعي في ؤخض ٢غاعاجه  في اللىاثذ الاهخسابُت للضاثغة التي ؤظغي ٞيها الاهخساب، َو

ت ؤو ال٣غوٍت الخاب٘ ؤن اإلا٣هى بال٣ى٫ " ص بالىازبحن َم اإلاسجلىن في الالثدت الاهخسابُت للجماٖت الخًٍغ

ذ  .24"لها م٨خب الخهٍى

ً ٞٗلى الىازب ؤن ٩ًىن مسجال في الالثدت  ؤما بسهىم اهخساب ؤًٖاء مجلـ اإلاؿدكاٍع

 الاهخسابُت الخانت باال٢ترإ ٚحر اإلاباقغ.

                                                           
ُٗت، صاع أبي ع٢غا١ للُباٖت واليكغ، الُبٗت ألاولى  23 زالض الكغ٢اوي الؿمىوي، اإلاجلـ الضؾخىعي وع٢ابخه ٖلى الاهخساباث الدكَغ

 .23، م 2005
ش 4611، ج ع ٖضص 1998ًىلُىػ  15، ناصع في 221-98مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   24  .1998ٚكذ  10، بخاٍع
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ذ: ٌكمل قٍغ الهٟت ؤ - ًًا ؤًٖاء م٩اجب الخهىٍذ اإلاى٧ىلت لهم ؤًٖاء م٩اجب الخهٍى

اهه،   مهام الؿهغ ٖلى ؾالمت الا٢ترإ وخؿً ؾٍغ

سى٫ ٦ظل٪ خ٤ الًُٗ َب٣ا للماصة  - ىُت لئلخهاء: ٍو مً ال٣اهىن  89الٗامل و٧اجب اللجىت الَى

ً، و٦ظل٪ اإلااصة  28.11الخىُٓمي ع٢م  مً ال٣اهىن الخىُٓمي إلاجلـ  88الخام بمجلـ اإلاؿدكاٍع

ىُت لئلخهاء.27.11ب ع٢م الىىا  ، بلى الٗامل ول٩اجب اللجىت الَى

اإلاغشخىن: باإلياٞت بلى ٧ل ما ؾب٤ ُٞمل٪ خ٤ الًُٗ اإلاغشخىن الظًً قاع٧ىا في الا٢ترإ  -

 ولم ًخم٨ىىا مً الٟىػ.

٘ الًُٗ بٍٗغًت م٨خىبت، وجسً٘ ٍٖغًت الًُٗ الاهخسابي لغ٢ابت مكضصة مً  ٦ما ؤهه ًجب ٞع

ًت ومضي اخترامها ٢بل ال٣اض ي الض ؾخىعي مً زال٫ ص٢ت جد٣٣ه مً البُاهاث اإلاخًمىت في الٍٗغ

للك٩لُاث اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن، جدذ َاثلت ٖضم ال٣بى٫، مما ٌؿخىظب ٖلى الُاًٖ اخترام 

ق٩لُاث ج٣ُض الٍٗغًت باألماهت الٗامت للمجلـ الضؾخىعي وجًمىيها ٧اٞت البُاهاث التي ؤوظبها 

ؤن اإلاكٕغ ٢ض وي٘ قغوَا ًجب اخترامها ٖىض ج٣ضًم ٍٖغًت الًُٗ، ٣ٞض ههذ  ، خُض25ال٣اهىن 

ًت الضؾخىعي "مً ال٣اهىن اإلاىٓم للمجلـ  30اإلااصة  ًدا٫ الجزإ ئلى اإلاجلـ الضؾخىعي بٍٗغ

م٨خىبت جىحه ئلى أماهخه الٗامت أو ئلى ٖامل م٣غ الجهت أو ئلى ٖامل الٗمالت أو ؤلا٢لُم الظي حغث 

الاهخسابُت أو ئلى ٧اجب الًبِ باإلاد٨مت الابخضائُت التي ًجغي الاهخساب بضائغتها،  ُٞه الٗملُاث

خًمً ٢ائمت الىزائ٤ واإلاؿدىضاث اإلا٣ضمت مً  ش ئًضإ الًُٗ ٍو وطل٪ م٣ابل ونل ًدمل جاٍع

ؼا لُٗىه.  َٝغ الُاًٖ حٍٗؼ

                                                           
 .21 :الكغ٢اوي الؿمىوي، مغح٘ ؾاب٤، مزالض   25



 

 

23 

كٗغ ٖامل م٣غ الجهت أو الٗامل أو ٦خابت الًبِ ببر٢ُت أو وسخت ًٖ بٗض ألا  ماهت الٗامت َو

ىحه ئليها ٧ل منهم الٗغائٌ التي جل٣اَا   .للمجلـ الضؾخىعي ٍو

  .وحسجل الٗغائٌ باألماهت الٗامت للمجلـ الضؾخىعي بدؿب جغجِب ونىلها

في ما ًسو الٗغائٌ الىاعصة مً ٖما٫ م٣اع الجهاث أو ٖما٫ الٗماالث أو ألا٢الُم أو مً ٦خابت 

ش حؿلُمها  الًبِ باإلادا٦م الابخضائُت ٌكاع في حسجُلها باألماهت الٗامت للمجلـ الضؾخىعي ئلى جاٍع

  .ئلى م٣غ الجهت أو الٗمالت أو ؤلا٢لُم أو ئلى ٦خابت الًبِ باإلاد٨مت الابخضائُت

 ً كٗغ ألامحن الٗام للمجلـ الضؾخىعي ٞىعا وبدؿب الخالت مجلـ الىىاب أو مجلـ اإلاؿدكاٍع َو

  ".يهابالٗغائٌ التي وحهذ ئلُه أو أقٗغ بخل٣

مً هٟـ ال٣اهىن الخىُٓمي "ًجب ؤن ج٩ىن الٗغاثٌ ممًاة مً  31و َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة 

ؤصخابها ؤو مً مدام مسجل في ظضو٫ بخضي َُئاث اإلادامحن باإلاٛغب، وؤن جخًمً الاؾم الٗاثلي 

ىىاهه والاؾم الٗاثلي والاؾم الصخص ي للمىخسب اإلاىإػ في  والاؾم الصخص ي للُاًٖ ونٟخه ٖو

 .سابه، وبُان الى٢اج٘ والىؾاثل اإلادخج بها إللٛاء الاهخساباهخ

ًخه باإلاؿدىضاث اإلاضلى بها إلزباث الىؾاثل التي ًدخج بها  جب ٖلى الُاًٖ ؤن ٌكٟ٘ ٍٖغ ٍو

م٨ىه الاؾخٗاهت بمدام   .ٍو

وللمجلـ الضؾخىعي ؤن ًمىذ الُاًٖ، بهىعة اؾخصىاثُت، ؤظال لئلصالء بجؼء مً اإلاؿدىضاث 

  .ا ؤٖالٍاإلاكاع بليه

 ".ولِـ للٍٗغًت ؤزغ وا٠٢، وهي مٟٗاة مً الغؾم ال٣ًاجي وظمُ٘ عؾىم الضمٛت والدسجُل
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ت مً ٢غاعاجه خُض ظاء في ؤخض ال٣غاعاث"   ى ما ٧ان ٢ض ٦غؾه اإلاجلـ الضؾخىعي في مجمٖى َو

ذ بٗضم ٢بى٫ َلب ه وخُض بن ٍٖغًت الُاًٖ ال جخًمً بُان ٖىىاهه، ألامغ الظي ًخٗحن مٗه الخهٍغ

 . 26"صون خاظت بلى ؾاب٤ جد٤ُ٣ في قإهه

وخُض بن ٍٖغًت الُاًٖ ال جخًمً الاؾم ال٩امل للُاًٖ، ألامغ الظي ونغح في ٢غاع آزغ "

ًت 27ًخٗحن مٗه ٖضم ٢بى٫ َلبه صون ؾاب٤ جد٤ُ٣ بكإهه" ،  ٦ما ظاء في ٢غاع آزغ "وخُض بن ٍٖغ

اهخسابه، ألامغ الظي ًخٗحن مٗه الُاًٖ ال جخًمً بُان الاؾم الٗاثلي والصخص ي للمُٗىن في 

ذ بٗضم ٢بى٫ َلبه صون ؾاب٤ جد٤ُ٣ في قإهه  .28"الخهٍغ

ت و٢ىاٖض ؤلازباث أمام ال٣ًاء الضؾخىعي  الٟٕغ الثاوي: ؤلاحغاءاث اإلاؿٍُغ

جسً٘ الُٗىن الاهخسابُت اإلا٣ضمت بلى اإلاجلـ الضؾخىعي لل٣ىاٖض الٗامت للمؿُغة اإلاضهُت 

مً خُض حُٗحن ال٣اض ي اإلا٣غع وبظغاءاث الخد٤ُ٣ وآظا٫ البض في  اإلاُب٣ت ؤمام ال٣ًاء الٗاصي

م مً َظا الدكابه في اإلاؿاَغ بحن ال٣ًاء الضؾخىعي الاهخسابي وال٣ًاء الٗاصي، ٞةن  ت، وبالٚغ اإلاىاٖػ

َىا٥ ازخالٞا في َبُٗت ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ الجهخحن، والتي جخإزغ بك٩ل بالٜ بالًٟاء الؿُاس ي 

اث الاهخسابُتٖىضما ًخٗل٤ ألا   .29مغ بال٣غاعاث الهاصعة في اإلاىاٖػ

ًت الًُٗ )ؤوال( زم بلى وؾاثل ؤلازباث  ت بٗض وي٘ ٍٖغ لُه ؾيخُغ١ بلى ؤلاظغاءاث اإلاؿٍُغ ٖو

 ؤمام ال٣ًاء الضؾخىعي )زاهُا(.

 

                                                           
ش 4563، ج ع ٖضص 1998ًىاًغ  14،  ناصع في 155.98مجلـ صؾخىعي،  ٢غاع ع٢م   26  . 1998ٞبراًغ  23، بخاٍع
ش 4570، ج ع ٖضص 1998ٞبراًغ  24،  ناصع في 178.98مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   27  .1998ماعؽ  19،  بخاٍع
ش 4570، ج ع ٖضص 1998ٞبراًغ  24،  ناصع في 177.98مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   28  .1998ماعؽ  19، بخاٍع
 .71زالض الكغ٢اوي الؿمىوي، مغح٘ ؾاب٤، م   29
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ت بٗض وي٘ ٍٖغًت الًُٗ   ال٣ٟغة ألاولى: ؤلاحغاءاث اإلاؿٍُغ

ىاولذ َظٍ الى٣ُت صعظذ في ج٣ؿُمها بلى بظغاثُحن اإلاالخٔ ؤن ؤٚلب ال٨خابت ال٣ٟهُت التي ج

 ؤؾاؾحن ؤولهما ًخٗل٤ بخٗحن اإلا٣غع والشاوي ًخٗل٤ بةظغاء الخد٤ُ٣.

اإلاخٗل٤ باإلاجلـ الضؾخىعي "ًبض  29.93مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  16خُض ههذ اإلااصة 

غ ًٖى م ً ؤًٖاثه ٌُٗىه اإلاجلـ الضؾخىعي في ال٣ًاًا اإلاٗغويت ٖلُه بٗض الاؾخمإ بلى ج٣ٍغ

 الغثِـ".

وجدمل ٧ل ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ اإلاجلـ الضؾخىعي بقاعة في جإقحرتها جخًمً الٗباعة الخالُت 

 .30""... وبٗض الاؾخمإ ئلى الًٗى اإلا٣غع واإلاضاولت َب٤ ال٣اهىن 

ت في بٖضاص اإلال٠ وجيهئ ال٣ًُت لخهبذ ظاَؼة،  ٍغ ُٟت ؤؾاؾُت وظَى لُه ٞةن اإلا٣غع ًاصي ْو ٖو

الن ًٖ وؾ ت في طل٪، وال ًخم ؤلٖا لُت حُٗحن اإلا٣غع حٗىص لغثِـ اإلاجلـ الظي ًمل٪ ؾلُت ج٣ضًٍغ

 .    31اؾمه بال في خالت بظغاء جد٤ُ٣، خُض ٌكحر ال٣غاع بلى اؾم اإلا٣غع الظي جم ج٩لُٟه بال٣ُام بالخد٤ُ٣

"  29.93الخىُٓمي مً ال٣اهىن  32وجخلخو مهام اإلا٣غع في بقٗاع الًٗى البرإلااوي، ُٞب٣ا للماصة 

ً اإلاُٗىن في اهخسابه وسخت مً  ًىظه اإلا٣غع اإلاٗحن لًٗى مجلـ الىىاب ؤو مجلـ اإلاؿدكاٍع

٣ت بها في ألاماهت الٗامت للمجلـ  ًغب له ؤظال لُُل٘ ٖلى اإلاؿدىضاث اإلاٞغ الٍٗغًت اإلاخٗل٣ت بظل٪، ٍو

إزظ نىعا منها ولُضلي ٦خابُا بمالخٓاث بكإنها وللمجلـ  الضؾخىعي ؤن ًبلٜ اإلاظ٦غاث الضؾخىعي ٍو

ٗمل ٖلى اؾخجمإ ٖىانغ الضٖىي مً  ًغب لهم آظاال للغص ٖليها "َو الجىابُت لؤلَغاٝ اإلاٗىُت ٍو

غ التي جىجؼ بمىاؾبت الخد٤ُ٣ في خالت ما بطا ٧لٟه اإلاجلـ  مالخٓاث ٦خابُت ومؿدىضاث و٧ل الخ٣اٍع

                                                           
 .183 :ٖبض الغخُم اإلاىاع اؾلُمي، مىاهج ٖمل ال٣اض ي الضؾخىعي باإلاٛغب، مغح٘ ؾاب٤، م 30
 .74 :زالض الكغ٢اوي الؿمىوي، مغح٘ ؾاب٤، م 31
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اع ًم٨ً ج٩لُٟه بخل٣ي داث الكهىص بٗض ؤصاء اإلاُمحن بحن  الضؾخىعي بةظغاثه، خُض في َظا ؤلَا جهٍغ

 .32ًضًه، ٦ما ًم٨ً له ال٣ُام في ٖحن اإلا٩ان بةظغاءاث الخد٤ُ٣ التي ًغي يغوعة ال٣ُام بها

غاٝ حؿخضعي بظغاء جد٤ُ٣ ٞةهه ًإمغ  ٞةطا جبحن لل٣اض ي ؤن وؾاثل الًُٗ اإلاشاعة و اث ألَا صٖٞى

اع مً ًغي الاؾخٟاصة م ؿخضعي في َظا ؤلَا ً الخد٤ُ٣ مٗهم ؾىاء ٧اهىا هازبحن ؤو ؤًٖاء بةظغاثه، َو

ت، ٦ما ؤهه مً الىاصع ؤن ًخم ألامغ  ذ واإلا٩اجب اإلاغ٦ٍؼ ٧اهىا ٌؿهغون ٖلى ؾحر الا٢ترإ بم٩اجب الخهٍى

بةظغاء جد٤ُ٣،  والخد٤ُ٣ الظي ًامغ به ًدبحن ؤهه ًخم ب٣غاع جمهُضي ٦ما ًدبحن مً ال٣غاع الخمهُضي 

بٗض ، وظاء في مىُى٢ه "64.95ال٣غاع ؤهه ًخٗل٤ ب٣غاع جمهُضي ع٢م خُض ظاء في ؤٖلى  64.95ع٢م 

لى في ٞاجذ أ٦خىبغ  ت الضؾخىعٍت باإلاجلـ ألٖا ًت اإلاسجلت ب٨خابت الٛٞغ إل ٖلى الٍٗغ ، التي 1993ؤلَا

ملخمؿا ئلٛاء اهخساب الؿُض الُُب بً الكُش  -بهٟخه مغشخا–٢ضمها الؿُض مدمض بً اإلااحي 

 الىىاب...الٗثماوي ًٖىا بمجلـ 

إل ٖلى اإلاظ٦غة الجىابُت...  بٗض ؤلَا

غ الًٗى اإلا٣غع واإلاضاولت َب٤ ال٣اهىن.  وبٗض الاؾخمإ ئلى ج٣ٍغ

 ٣ًغع:

 أوال: ًأمغ باحغاء جد٤ُ٣ خى٫ الٓغوٝ التي جم ٞيها اهخساب ًٖى بمجلـ الىىاب...

لى مً ًغي زاهُا: ج٩ل٠ُ ًٖىٍ الؿُض مدمض الىانغي بال٣ُام بهظا الخد٤ُ٣ والاؾخمإ ئ

ٞائضة في الاؾخمإ ئلُه والخهى٫ ٖلى حمُ٘ اإلاٗلىماث واإلاؿدىضاث والبُاهاث التي مً قأنها أن 

غ ًٖ طل٪ للمجلـ الضؾخىعي  .33"جم٨ىه مً ال٣ُام باإلاهمت اإلاؿىضة ئلُه وج٣ضًم ج٣ٍغ

                                                           
 .76 :هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م 32
ش 64.95مجلـ صؾخىعي، ٢غاع جمهُضي ع٢م  33 ش 4300، ج.ع ٖضص 1995ٞبراًغ  13، بخاٍع  .1995ماعؽ  29، بخاٍع
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مً ال٣اهىن  16بٗض طل٪ جذجؼ ال٣ًُت للمضاولت ومً زم بنضاع ال٣غاع، خُض ههذ اإلااصة 

ًاء الظًً ًخإل٠ منهم اإلاجلـ الضؾخىعي. 29.93  ٖلى ؤن ال٣غاعاث جخسظ بإٚلبُت زلض ألٖا

ٖىضما ج٩ىن ال٣ًُت ظاَؼة ًبذ ٞيها اإلاجلـ مً هٟـ ال٣اهىن الخىُٓمي " ٦34ما ؤقاعث اإلااصة 

غ اإلا٣غع صازل ؤظل ؾخحن ًىما وللمجلـ ؤن ٣ًط ي بٗضم ٢بى٫   .الضؾخىعي بٗض الاؾخمإ بلى ج٣ٍغ

ًها صون بظغاء جد٤ُ٣ ؾاب٤ في قإنها بطا ٧اهذ ٚحر م٣بىلت ؤو ٧اهذ ال جخًمً ؾىي  الٗغاثٌ ؤو بٞغ

  .مأزظ ًٓهغ ظلُا ؤهه لم ٨ًً لها جإزحر في هخاثج الاهخساب

 ً وفي ظمُ٘ الخاالث ًبلٜ اإلاجلـ الضؾخىعي ٢غاعاجه بلى مجلـ الىىاب ؤو مجلـ اإلاؿدكاٍع

غاٝ اإلاٗىُت صازل ش نضوعَا بدؿب الخالت وبلى ألَا   .ؤظل ؤ٢هاٍ زالزىن ًىما مً جاٍع

 ال٣ٟغة الثاهُت : ؤلازباث أمام ال٣اض ي الضؾخىعي 

ت ومهمت  غاٝ لهُاهت خ٣ى٢هم، وفي هٟـ الى٢ذ وؾُلت يغوٍع ٌٗض ؤلازباث ؤصاة ٖملُت بُض ألَا

ًت الًُٗ.  بُض ال٣اض ي للخد٤٣ مً نض١ الى٢اج٘ اإلاشاعة في ٍٖغ

٨ظا ههذ ال٣ٟغة الشاهُت مً  مً ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ باإلاجلـ الضؾخىعي"  31اإلااصة َو

م٨ىه  ًخه باإلاؿدىضاث اإلاضلى بها إلزباث الىؾاثل التي ًدخج بها ٍو ًجب ٖلى الُاًٖ ؤن ٌكٟ٘ ٍٖغ

الاؾخٗاهت بمدامي. ٨ٞإن اإلاكٕغ ًخجه بلى ال٣ى٫ بإن ٖبء ؤلازباث ٣ً٘ ٖلى الُاًٖ وخضٍ في ْل 

ت الاهخسابُت.  اإلاىاٖػ

ى  هٟـ الاججاٍ الظي طَبذ بلُه اظتهاصاث اإلاجلـ الضؾخىعي، ٞٗبء ؤلازباث في ماصة َو

اث الاهخسابُت ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ الُاًٖ، الظي ًخىظب ٖلُه ب٢امت الدجت والضلُل ٖلى الخغو٢اث  اإلاىاٖػ

٨ظا ٣ٞض نغح  واإلاسالٟاث التي ًضعي ؤنها قابذ الٗملُت الاهخسابُت وؤزغث ٖلى هدُجت الا٢ترإ، َو
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"ل٨ً، خُض مً ظهت ؤولى، بن ما جًمىخه َظٍ الاصٖاءاث ًخٗل٤  53334إلاجلـ الضؾخىعي في ٢غاع ع٢م ا

٧له بى٢اج٘ لم جضٖم بإي ؾىض ال ُٞما ًسو خ٣ُ٣ت خهىلها وال بزباث ما ٢ض ٩ًىن جغجب ٖليها بالٟٗل 

 ".مً جإزحر في هدُجت الا٢ترإ...، مما ٩ًىن مٗه َظا اإلاإزظ ٚحر ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ صخُذ

وخُث، مً حهت زاهُت، أهه ًٞال ًٖ ٦ىن الُاًٖ لم ًض٫ ٦ما ظاء في هٟـ ال٣غاع الؿاب٤ "

 25بأصوى حجت ٖلى ما ًضُٖه، ٞاهه ًخطح مً الغحٕى ئلى مدًغ ٧ل مً م٨خبي الخهىٍذ ع٢م 

 "،أنهما ال ًخًمىان أي مالخٓت جخٗل٤ باإلصٖاء 207و

ُت إلاجلس ي البرإلاان جخجه هدى بُٖاء مدايغ ٦ما ؤهه مً الىاضر ؤن مًمىن ال٣ىاهحن الخىُٓم 

ذ ٢ُمت الىز٣ُت الغؾمُت اإلاشبخت لىخاثج الا٢ترإ، ٞمشال  مً ال٣اهىن  80ههذ اإلااصة م٩اجب الخهٍى

جدغع ٖلى الٟىع في زالر هٓائغ اإلادايغ الخانت بمجلـ الىىاب " اإلاخٗل٤ 27.11الخىُٓمي ع٢م 

إلادلُت واإلادايغ الخانت باالهخساب ٖلى مؿخىي الضائغة باالهخساب ٖلى مؿخىي الضائغة الاهخسابُت ا

ى٢٘ ٖليها خؿب الخالت عئِـ وأًٖاء م٨خب الخهىٍذ أو اإلا٨خب اإلاغ٦ؼي  ىُت...، ٍو الاهخسابُت الَى

ىُت اإلادلُت  ".أو لجىت ؤلاخهاء الخابٗت للٗمالت أو ؤلا٢لُم أو ٖمالت اإلا٣اَٗاث أو اللجىت الَى

ً 28.11مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  79 وهٟـ ألامغ ههذ ٖلُه اإلااصة  .اإلاخٗل٤ بمجلـ اإلاؿدكاٍع

ًجب ٖلى ٧ل اإلاخٗل٤ باإلاجلـ الضؾخىعي " 29.93مً ال٣اهىن الخىُٓمي  ٦33ما ههذ اإلااصة 

حهت جىصٕ لضيها مدايغ الٗملُاث الاهخسابُت ومالخ٣ها أن جىحهها ئلى اإلاجلـ الضؾخىعي ئطا َلب 

 منها طل٪".

٩ل٠ اإلا٣غع اإلاٗني بخل٣ي  وللمجلـ الضؾخىعي أن ًأمغ باحغاء جد٤ُ٣ في اإلاىيٕى ٍو

داث الكهىص بٗض أصائهم الُمحن بحن ًضًه  ...".جهٍغ
                                                           

ش 553مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م  34 ش 5188، ج.ع ٖضص 2004ًىاًغ  20، بخاٍع  .2004ٞبراًغ  19، بخاٍع
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ت واؾٗت بسهىم  مً زال٫ طل٪ ًدبحن ؤن اإلاكٕغ ٢ض جغ٥ لل٣اض ي الضؾخىعي ؾلُت ج٣ضًٍغ

ً ٢ىاٖخه اٖخماصا ٖلى وؾاثل ؤلازباث اإلاخمؿ٪ بها.  ج٩ٍى

ي مىدها ال٣اض ي الضؾخىعي ٢ُمت قبه مُل٣ت ٣ٞض اٖخمض ال٣اض ي ٞٗالوة ٖلى اإلادايغ الت

ً ٢ىاٖخه ٖلى وؾاثل الاجها٫ الؿمعي البهغي و٦ظل٪ قهاصة الكهىص وم٣غعاث  الضؾخىعي في ج٩ٍى

 الىُابت الٗامت و٦ظل٪ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت...الخ.

..، ٢ض جم "وخُث ئن وا٢ٗت اعقاء الىازبحن الخمؿت ألاوائل. ٣ٞ338ض ظاء في ال٣غاع ع٢م 

ال٫ اإلاإٍض بال٣غاع الهاصع ًٖ  ئزباتها بم٣خط ى الخ٨م الابخضائي الهاصع مً اإلاد٨مت الابخضائُت بأٍػ

مد٨مت الاؾخئىاٝ ببني مال٫،... مما ٌؿخيخج مىه أن ما ٣ًغب مً عب٘ الهُئت الىازبت وعب٘ 

–ابه، وأن َظا الٗضص اإلاهىجحن ٢ض و٢٘ الخأزحر في ئعاصتهم بىاؾُت اإلاا٫ مً َٝغ اإلاُٗىن في اهخس

ى زمؿت ٖىض زهمه مً مجمٕى ألانىاث التي خهل ٖليها اإلاُٗىن في اهخسابه ًهحر الٟغ١  -َو

ى ٖضص ٢لُل ٣ًل ًٖ زمؿت، مما ال  بحن َظا ألازحر واإلاغشح الظي ًلُه في الترجِب زالزت أنىاث َو

قاع٥ ٞيها ٧ل الىازبحن ًم٨ً مٗه اؾدبٗاص ما ٧ان ٢ض ًترجب ٖلى هدُجت الاهخساباث مً حُٛحر لى 

 .  35بمً ٞيهم الخمؿت، اإلاكاع ئليهم أٖالٍ، باعاصة خغة ٦ما ٣ًط ي بظل٪ ال٣اهىن )ئلٛاء الا٢ترإ(

وفي بٌٗ ال٣غاعاث اٖخمض ال٣اض ي ٖلى م٣غعاث الًابُت ال٣ًائُت و٦ظل٪ اٖخمض ٖلى 

ى ما ج٨غؽ في لى ال٣غائً والخدلُالث، َو غاى اهخسابُت ٖو الٗضًض مً  ٦مبُاالث أٖضث أٚل

، ٞاٖخماصا ٖلى 905.1236احتهاصاث اإلاجلـ الضؾخىعي ٞمثال حاء في ٢غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م 

غ الخبرة الخُُت اإلاىجؼة مً َٝغ مسخبر ألابدار والخدلُالث الخ٣ىُت والٗلمُت للضع٥ اإلال٩ي،  ج٣ٍغ

ام اإلاترشح جىنل اإلاجلـ الضؾخىعي ئلى وحىص ٢غائً ٢ىٍت جض٫ صاللت واضخت وجإقغ ٖلى ٢ُ

                                                           
ش  ،4744، ج ع ٖضص 1999أ٦خىبغ  20،  ناصع في 338-99مجلـ صؾخىعي ٢غاع ع٢م  35  .1999هىهبر  18بخاٍع
ش  6104، ج.ع، ٖضص 2012هىهبر  15، م.ئ،  ناصع في 905.12مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   36  .2012هىهبر  29بخاٍع
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"بمىاوعاث جضلِؿُت أزىاء الخملت الاهخسابُت جغمي ئلى اؾخمالت الىازبحن للخهىٍذ لٟائضجه، مما 

مئىان ٖلى نض١ هدُجت الا٢ترإ  لى ٖضم الَا ت الازخُاع للىازبحن، ٖو ًبٗث ٖلى الك٪ في جىٞغ خٍغ

ذ بالٛاء اهخسابه ًٖى   .37"ا بمجلـ الىىابالظي أٖلً ئزٍغ اهخساب الؿُض...، مما ًخٗحن الخهٍغ

اث ٖملُاث ًىم الا٢ترإ وما بٗضٍ  اإلاُلب الثاوي: مىاٖػ

ملُاث ٢اهىهُت مشل الدسجُل في اللىاثذ  بطا ٧ان اإلاؿلؿل الاهخسابي ًبخضت بةظغاءاث ٖو

ملُاث ًىم الا٢ترإ وما بٗضٍ جسخل٠ ازخالٞا  الاهخسابُت و٢بى٫ الترقُداث، ٞةن ما ًخٗل٤ بةظغاءاث ٖو

له، ٞهظا الُىم َى ٞانل بحن مغخلت الاؾخٗضاص والامخدان وبحن مغخلت الخإ٦ض مً الىجاح ٦بحرا ٖما ٢ب

٤ بٖالن الىخاثج ومغا٢بت ال٣ًاء  .38في الامخدان ًٖ ٍَغ

اع ال٣اهىوي اإلاىٓم لظل٪، ًمخل٪ ال٣اض ي الضؾخىعي  اع ؾلُاث  وباإلياٞت بلى ؤلَا في َظا ؤلَا

ُت الا  هخساباث والى٢ٝى ٖلى مضي اخترامها لئلظغاءاث وال٣ىاٖض  واؾٗت، بط ؤهه ال ٨ًخٟي بمغا٢بت قٖغ

ا ال٣اهىن لؿحر ٖملُاث الا٢ترإ بضءا بدك٨ُل اإلا٩اجب واهتهاء بٟغػ ألانىاث وبٖالن الىخاثج،  التي ؤ٢َغ

الن ًٖ اإلاغشر الٟاثؼ وببُا٫ الا٢ترإ بطا وظضث بخضي  بل ًخجاوػ طل٪ بلى جصخُذ الىخاثج وؤلٖا

 ٖليها.الخاالث اإلاىهىم 

ذ ؾىسهو الٟٕغ  ذ بسهىم ٧ل صاثغة جخم في م٨خب الخهٍى لى اٖخباع ؤن ٖملُت الخهٍى ٖو

ذ، والٟٕغ الشاوي إلاؿاولُاث  ألاو٫ للخضًض ًٖ حك٨ُل م٩اجب الخهىٍذ وبظغاءاث ٖملُاث الخهٍى

ذ.  م٨خب الخهٍى

                                                           
خمُض اعبُعي، ٢غاءة في ٢غاعاث اإلاجلـ الضؾخىعي الهاصعة في ْل الضؾخىع الجضًض، ميكىعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت للصاعة اإلادلُت    37

 .108-107 :، م2013مإلٟاث وأٖما٫ حامُٗت، الُبٗت ألاولى والخىمُت، ؾلؿلت 
ُٗت اإلاباقغة باإلاٛغب  38 ال٢تها بالخى٠ُْ الؿُاس ي -ًىؾ٠ الُدُاوي، الاهخساباث الدكَغ ، أَغوخت -بحن وا٢٘ هٓامها ال٣اهىوي ٖو

والاحخماٖاًت، وحضة، الؿىت الجامُٗت لىُل الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام، حامٗت مدمض ألاو٫، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت 

 .189: .، م2004-2005
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ذ ذ وئحغاءاث ٖملُت الخهٍى  الٟٕغ ألاو٫: حك٨ُل م٩اجب الخهٍى

ذ بسهىم ٧ل صاثغة في م٨خب ؤو م٩اجب مخٗضصة بدؿب ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة ج خم ٖملُت الخهٍى

خم جدضًض َظٍ اإلا٩اجب مً َٝغ الجهت اإلاسخهت ختى ٩ًىن الىازب ٖلى بِىت مً  حجم الىازبحن ٍو

 اإلا٩ان الظي ؾُضلي ُٞه بهىجه.

غ للىازب بم٩اهُت الازخالء  ذ ؤن ٩ًىن شخص ي وؾغي بالك٩ل الظي ًٞى كتٍر في الخهٍى َو

ت، والشابذ في الاظتهاص ال٣ًاجي اإلاٛغبي ؤن  صازل مٗؼ٫ وازخُاع الىع٢ت التي ًغجًيها ب٩امل الخٍغ

ت  ال٣اض ي لم ًخىاوى ًٖ الخ٨م ببُالن ٖملُاث الا٢ترإ ٧لما زبذ له زغ١  قٍغ شخهُت وؾٍغ

ذ، بال ؤهه عبِ ألامغ بضعظت جإزحر اإلاسالٟت ٖلى هدُجت الا٢ترإ  .39الخهٍى

ذ ال٣ٟغة ألاولى: حك   ٨ُل م٩اجب الخهٍى

ا إلااله مً ٖال٢ت  ٍغ ذ بظغاء ظَى ٌٗض الخ٣ُض باإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت ٖىض حك٨ُل م٩اجب الخهٍى

ُضة بدؿً ؾحر الٗملُاث الاهخسابُت ويمان ؾالمت الا٢ترإ ومً قإن ٖضم مغاٖاجه ؤن ًدى٫ صون  َو

مئىان بلى الىخاثج التي جم الخهى٫ ٖليها في َظٍ اإلا٩اجب وبالخال خضاص بالىخاثج اإلاسجلت الَا ي ٖضم الٖا

 .40ٞيها

 خُض ٌكتٍر لظل٪:

 أوال: الخُٗحن

اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب بلى ؤهه "ٌٗحن  27.11مً ال٣اهىن الخىُٓمي  ٣ٞ73ض ؤقاعث اإلااصة 

ىان باإلصاعة الٗمىمُت ؤو  48الٗامل،  ٟحن ؤو ألٖا ش الا٢ترإ، مً بحن اإلاْى ؾاٖت ٖلى ألا٢ل ٢بل جاٍع

                                                           
همىطحا، الغ٢ُب، مجلت  2009ًىهُى  12ٖٟاٝ ٦ىزغ نابغ، صوع ال٣اض ي ؤلاصاعي في خماًت الٗملُاث الاهخسابُت اؾخد٣ا٢اث   39

ت والجمغ٦ُت، مُبٗت الىجاح الجضًضة، م اث ؤلاصاٍع  .38: اإلاىاٖػ
 .238: ؾاب٤، م زالض الكغ٢اوي الؿمىوي، مغح٘  40
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ترابُت ؤو مً بحن مؿخسضمي اإلااؾؿاث الٗمىمُت ؤو الىازبحن ٚحر اإلاترشخحن الظًً الجماٖاث  ال

غ ٞيهم قغوٍ الجزاَت والخُاص، ألاشخام الظًً ٌٗهض بليهم بغثاؾت  ًدؿىىن ال٣غاءة وال٨خابت وجخٞى

ذ بطا حٛحروا ؤو  ٗحن ؤًًا ألاشخام الظًً ٣ًىمىن م٣ام عئؾاء م٩اجب الخهٍى ذ...، َو م٩اجب الخهٍى

 ٢هم ٖاث٤.ٖا

ذ زالزت ؤًٖاء ًخم حُُٗنهم صازل ألاظل وو٤ٞ ال٨ُُٟاث والكغوٍ   ٌؿاٖض عثِـ م٨خب الخهٍى

اإلاكاع بليها ؤٖالٍ م٘ بُان مهامهم، ٦ما ًخم حُٗحن هىاب ٖنهم ٣ًىمىن م٣امهم بطا حُٛبىا ؤو ٖا٢هم 

 ٖاث٤.

غ في ٧ل م٨خب جهىٍذ ٖل ى ممشل هازب ًسى٫ و٦ُل ٧ل الثدت ؤو ٧ل مترشر الخ٤ في الخٞى

غػ ألانىاث وبخهائها..." بطا قٍغ الخُٗحن َى  ل، لحرا٢ب بهٟت مؿخمغة ٖملُاث الخهىٍذ ٞو مَا

غي ويغوعي.  قٍغ ظَى

٨ظا طَب  ، بلى ال٣ى٫ ؤن حٗحن عئؾاء م٩اجب 51541اإلاجلـ الضؾخىعي في ٢غاٍع ع٢مَو

ذ مً نالخُت الٗامل وال ًم٨ً الخض مً َاجه الهالخُت بال بم٣خط ى  ال٣اهىن. ونغح في ٢غاٍع الخهٍى

ذ وخضٍ نالخُاث ازخُاع ؤًٖاء اإلا٨خب مً بحن  57142ع٢م  ٖلى ؤهه ًسى٫ لغثِـ م٨خب الخهٍى

ًاء وهىابهم اإلاٗىُحن عؾمُا.  الىازبحن ٚحر اإلاغشخحن.... في خالت حٗظع خًىع ألٖا

ت ال٣غاءة وال٨خابت  زاهُا: جىٞغ قغوٍ الخُاص والجزاَت ومٗٞغ

ت ؤًٖاء  م٩اجب الخهىٍذ  27.11ل٣اهىن الخىُٓمي ع٢م مً ا 73َب٣ا للماصة  ٞةن وظىب مٗٞغ

ت لًمان يبِ الٗملُت  ٍغ ال٣غاءة وال٨خابت وجدليهم بكغوٍ الجزاَت والخُاص، حٗخبر قغوَا ظَى

                                                           
ش 515مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   41 ش، 5120، ج.ع ٖضص 2003ًىهُى  4، بخاٍع  .2003ًىهُى  26، بخاٍع
ش 571مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   42 ش 5224، ج.ع ٖضص 2004ماي  26، بخاٍع  .2004ًىهُى  24، بخاٍع
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بلى  39943الاهخسابُت وبالخالي ؾالمت الا٢ترإ وهؼاَخه، لظل٪ ٣ٞض طَب اإلاجلـ الضؾخىعي في ٢غاٍع ع٢م 

حن مً هخائج البدث الظي ٢ام به اإلاجلـ الضؾخىعي أن م٩اجب الخهىٍذ طاث وخُث ًبال٣ى٫" 

ألاع٢ام... يمذ بالٟٗل مً بحن أًٖائها أشخام ال ًدؿىىن ال٣غاءة وال٨خابت خؿب ما نغح به 

ً الاؾخجىابحن اإلاظ٦ىعًٍ وخُث ما جىو ٖلُه أخ٩ام...  اإلاٗىُىن باألمغ جأ٦ُضا إلاا حاء في اإلادًٍغ

ا لًمان يبِ مً وحىب مٗٝغ أ ٍغ ا حَى ًٖاء م٨خب الخهىٍذ ال٣غاءة وال٨خابت ٌٗخبر قَغ

الٗملُت الاهخسابُت، وبالخالي ؾالمت الا٢ترإ وئن ٖضم جىٍٞغ ًترجب ٖلُه بُالن حك٨ُل م٨خب 

خضاص باألنىاث اإلاضلى به ضم الٖا  ". الخهىٍذ ٖو

ي الجزاَت والخُاص، ٣ٞض ؤقاع اإلاجلـ الضؾخىعي في ٢غا ، بلى ؤهه 71644ع ع٢مؤما بسهىم قَغ

ذ الظًً ؾب٤ حُُٗنهم في اهخساباث ؾاب٣ت  لِـ في ال٣اهىن ما ًمى٘ ج٩ل٠ُ هٟـ عئؾاء م٩اجب الخهٍى

بلى ال٣ى٫ ؤن بزباث ؤلازال٫  72945وطَب في ٢غاٍع ع٢م  اص.ماصام ؤهه جخىٞغ ٞيهم قغوٍ الجزاَت والخُ

 بمؿخلؼماث الجزاَت والخُاص مً مؿاولُت الُاًٖ.

ذ في اللىاثذ الاهخسابُت ٞلم ٌٗض مىظىص في ؤما بسهىم  قٍغ ج٣ُُض ؤًٖاء م٨خب الخهٍى

 ال٣ىاهحن الخىُٓمُت الخالُت ٨ٖـ ما ٧ان ٖلُه ألامغ في ال٣ىاهحن الخىُٓمُت الؿاب٣ت.

ذ   ال٣ٟغة الثاهُت: ئحغاءاث ٖملُاث الخهٍى

ذ هي الٗملُاث التي ٣ًىم بها الىازب جدذ مغا٢بت م٨خب الخ  ذ وممشلي ٖملُاث الخهٍى هٍى

ذ بلى ٚاًت زغوظه منها ، و٢ض ؤخاَها اإلاكٕغ بؿُاط مً 46اإلاغشخحن بضءا مً صزىله ٢اٖضة الخهٍى

                                                           
ش 399مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   43 ش ، ب4810، ج.ع ٖضص 2000ًىهُى  13، بخاٍع  .2000ًىلُىػ  6خاٍع
ش 716مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م  44 ش 5682، ج.ع ٖضص 2008أ٦خىبغ  16، بخاٍع  . 2008هىهبر  13، بخاٍع
ش 729مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   45 ش 5706، ج.ع ٖضص2009ًىاًغ  7، بخاٍع  .2009ٞبراًغ  5، بخاٍع
 .193ًىؾ٠ الُدُاوي، مغح٘ ؾاب٤، م  46
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ضم الخ٣ُض بهظٍ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت عجب ٖلُه اإلاكٕغ بُالن  ألاخ٩ام ال٣اهىهُت والًماهاث ال٣ًاثُت، ٖو

 الٗملُت الاهخسابُت.

ذ  أوال: ؾحر ٖملُاث الخهٍى

ذ و٢بل بضء ؤلاصالء باألنىاث ٣ًىم عثِـ اإلا٨خب في الؿاٖت خُض بٗض اٞخخاح م٨خ ب الخهٍى

اإلادضصة للكغوٕ في الا٢ترإ ؤمام الىازبحن بمٗاًىت ؤن الهىضو١ ال ًدخىي ٖلى ؤًت وع٢ت زم ٌؿضٍ 

ؿلم آلازغ بلى ًٖى م٨خب الخهىٍذ ألا٦بر  ب٣ٟلحن ؤو مٛال٢حن مخباًىحن، ًدخٟٔ بإخض مٟاجُدهما، َو

 ؾىا.

ب٣ا لل اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب ٞةن ٖملُت الخهىٍذ  27.11مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  77ماصةَو

 جخم ٦ما ًلي:

ىُت  - ذ بُا٢خه الَى ذ بلى ٧اجب م٨خب الخهٍى ٌؿلم الىازب ٖىض صزىله ٢اٖضة الخهٍى

٠ ؤو ٢غاعا ٢ًاثُا ٣ًط ي بالدسجُل في الالثدت الاهخسابُت الٗامت ؤو بىز٣ُت الى٧الت وبُا٢ت  للخٍٗغ

ىُت بطا حٗل٤ ألامغ بىازب مى٧ل مً لضن  ٠ الَى  زاعط جغاب اإلامل٨ت. هازب م٣ُمالخٍٗغ

إمغ الغثِـ بالخد٤٣ مً  زم ٌٗلً ال٩اجب بهىث مؿمٕى الاؾم ال٩امل والغ٢م الترجُبي للىازب ٍو

خه، بٗضَا ًإزظ الىازب بىٟؿه مً ٞى١ َاولت مٗضصة  وظىص اؾم الىازب في الثدت الىازبحن ومً ٍَى

دغم عثِـ م٨خب الخهىٍذ ٖلى اخترام َظا اإلا٣خط ى، مباقغة  لهظا ذ واخضة، ٍو الٛغى وع٢ت جهٍى

خه في اإلا٩ان  ً٘ خؿب ازخُاٍع ٖالمت جهٍى ذ بلى اإلاٗؼ٫ ٍو بٗضَا ًضزل الىازب وبُضٍ وع٢ذ الخهٍى

خه في اإلا٩ان  المت جهٍى اإلاسهو لالثدت ؤو للمغشر ٖلى مؿخىي الضاثغة الاهخسابُت اإلادلُت، ٖو

ذ اإلا ٣ىم بُي وع٢ت الخهٍى ىُت، ٍو سهو لالثدت  ؤو للمترشر ٖلى مؿخىي الضاثغة الاهخسابُت الَى

ت في نىضو١ الا٢ترإ. خه مٍُى  ٢بل الخغوط مً اإلاٗؼ٫ زم ًىصٕ الىازب بىٟؿه وع٢ت جهٍى
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ً٘ بطا٥ ًٖى  ت ٍو بٗضَا ًً٘ الغثِـ ٖلى ًض اإلاهىث ٖالمت بمضاص ٚحر ٢ابل للمدى بؿٖغ

ىُت اإلا٨خب في َغة  ُٗض ال٩اجب للىازب بُا٢خه الَى الثدت الىازبحن بقاعة ؤمام اؾم اإلاهىث َو

ذ في الخحن. ٠، زم ٌٛاصع الىازب ٢اٖت الخهٍى  للخٍٗغ

خه ٖلى وع٢ت الخهىٍذ   م٨ً ل٩ل هازب ٌٗاوي مً بٖا٢ت ْاَغة جمىٗه مً وي٘ ٖالمت جهٍى ٍو

. ؤو بصزا٫ َظٍ الىع٢ت في نىضو١ الا٢ترإ ؤن ٌؿخٗحن بىازب مً  ازخُاٍع

لُه ٣ٞض   وخُث ئن ال٣ٟغجحن ألاولى والثاهُت مً "  28247 ظاء في ٢غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢مٖو

اإلااصة... جخًمىان جىػَٗا للمهام اإلاؿىضة ئلى أًٖاء م٨خب الخهىٍذ، ٞخٗهض ئلى ٧اجبه جل٣ي بُا٢ت 

٠ مً ٧ل مهىث وئٖالن اؾمه وع٢مه. . . وحؿىض ئلى ًٖى  ًٍ مً اإلا٨خب الىازب وبُا٢ت الخٍٗغ

 مهمت الخأقحر في َامل الئدت الىازبحن اإلاؿلمت ئلى ٧ل منهما ئػاء ٧ل اؾم هازب أصلى بهىجه....

وخُث ئهه ٖلى م٣خط ى ما ؾل٠ بُاهه، ًخٗحن يماها لخؿً ؾحر الا٢ترإ أـً ًٓل م٨خب 

مُٗبا ال الخهىٍذ مك٨ال َىا٫ مضة ئحغاء ٖملُت الا٢ترإ ُٞه مً عئِـ وزالزت أًٖاء، وئال ٖض 

مئىان ئلى الٗملُاث اإلاجغاث ُٞه ووحب اؾدبٗاص ألانىاث اإلاضلى بها ُٞه مً الىدُجت  ًم٨ً الَا

 ..."الٗامت لال٢ترإ

 زاهُا: و٢ذ اٞخخاح الا٢ترإ وازخخامه

٣ا للماصة  مً ال٣اهىن الخىُٓمي إلاجلـ الىىاب ٖلى الؿاٖت الشامىت  75ًٟخخذ الا٢ترإ، ٞو

سخخم في الؿا  ٖت الؿابٗت مؿاءا.نباخا، ٍو

                                                           
ش 282مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   47 ش 4677، ج.ع ٖضص 1999ماعؽ  10، بخاٍع  .1999ماعؽ  29، بخاٍع
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وبطا حٗظع اٞخخاح الا٢ترإ في الؿاٖت اإلا٣غعة وظبذ ؤلاقاعة ٦ظل٪ في مدًغ الٗملُاث  

 الاهخسابُت. 

٨ظا ؤقاع اإلاجلـ الضؾخىعي في ٢غاٍع ع٢م  ذ 41548َو ، بلى ؤن الخإزحر في اٞخخاح م٩اجب الخهٍى

وخُث ئهه ٌؿخسلو مً ؤلاَإل ٣غاع "ال ٌؿدبٗض ؤن ٩ًىن له جإزحر في هدُجت الا٢ترإ، ومما ظاء في ال

اإلاسجلحن ٞيها لم ٌكاع٦ىا في  7458هازبا مً يمً  7049ٖلى مدايغ م٨خب الخهىٍذ ع٢م ... أن

الا٢ترإ في خحن أن الٟغ١ بحن ٖضص ألانىاث التي خهل ٖليها اإلاُٗىن في اهخسابه، وجل٪ التي هالها 

ألامغ الظي ال ٌؿدبٗض مٗه أن ٨ًىن جأزحر  نىجا، 536اإلاغشح الظي ًلُه في الترجِب ال ًخجاوػ 

اٞخخاح الا٢ترإ في اإلا٩اجب اإلاظ٦ىعة الظي خغم ٖضص مً الىازبحن مً الخهىٍذ، ٢ض ٧ان له جأزحر في 

ؿخىحب بالخالي ئلٛاء الىدُجت التي أؾٟغ  مئىان لهض٢ه وؾالمخه َو الا٢ترإ ًبٗث ٖلى ٖضم الَا

 ٖنها الا٢ترإ..."

الضؾخىعي ؤلغى الٗملُت الاهخسابُت، ؤما في الخالت التي ٩ًىن ٞيها الٟغ١ هالخٔ َىا ؤن ال٣اض ي 

في ٖضص ألانىاث بحن اإلاُٗىن في اهخسابه واإلاغشر الظي ًلُه في الاهخساب ٦بحرا، ٞةن ال٣اض ي 

الضؾخىعي ال ٣ًىم بةلٛاء هخاثج الا٢ترإ ختى وبن ٧اهذ اإلاسالٟت ال٣اهىهُت ٢اثمت والضلُل ٖلى طل٪ 

م ، ٣ٞض ظاء ُٞه" ٢39849م ال٣غاع ع  وخُث ئن جأزغ الاٞخخاح في الخمؿت م٩اجب اإلاظ٦ىعة أٖالٍ بالٚغ

مً اؾدبٗاص ألانىاث اإلاضلى بها ٞيها لم ٨ًً له جأزحر في هدُجت الا٢ترإ هٓغا للٟغ١ الخانل في ٖضص 

 "،2076 ألانىاث بحن اإلاُٗىن في اهخسابه واإلاغشح الظي ًلُه في الترجِب والبالٜ في ألانل

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن و٢ذ اٞخخاح الا٢ترإ مسخل٠ بحن اهخساب ؤًٖاء مجلـ الىىاب وؤًٖاء  

ً خُض جىو اإلااصة  اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب ٖلى ؤهه  28.11مً ال٣اهىن الخىُٓمي 74مجلـ اإلاؿدكاٍع

                                                           
ش 415مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   48 ش 4856، ج.ع ٖضص 2000هىهبر  21، بخاٍع  .2000صحىبر  14، بخاٍع
ش 398مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   49 ش 4810، ج.ع ٖضص 2000ًىهُى  12، بخاٍع  .2000ًىلُىػ  6، بخاٍع
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يخهي  بمجغص ما ًهىث الىازبىن اإلاىخ مىن إلا٨خب ًٟخخذ الا٢ترإ في الؿاٖت الشاهُت بٗض الؼوا٫ ٍو

غ في الؿاٖت الؿاصؾت مؿاءا. لى ؤبٗض ج٣ٍغ ذ ٖو  الخهٍى

ت ٧اهذ جلجإ بلى جمضًض ؾاٖت  ٦ما ؤهه في بَاع ال٣ىاهحن الخىُٓمُت الؿاب٣ت ٞةن الؿلُاث ؤلاصاٍع

ازخخام الا٢ترإ ٖىضما ًدبحن لها ؤن ٖضص اإلاهىجحن ٖىض ؾاٖت الازخخام ٢لُل ؤو ألؾباب ؤزغي، وعبما 

 ض مٗمىال به في بَاع ال٣ىاهحن الخىُٓمُت الخالُت. َظا ألامغ لم ٌٗ

ذ  الٟٕغ الثاوي: مؿإولُاث م٨خب الخهٍى

ذ مً بضاًتها بلى نهاًتها وفي ٞغػ  ذ في ؤلاقغاٝ ٖلى ٖملُت الخهٍى جخمشل مؿاولُت م٨خب الخهٍى

غ اإلادًغ.  ألانىاث وبخهائها وجدٍغ

غػ وئخهاء ألانىاث  ال٣ٟغة ألاولى: ؤلاقغاٝ ٞو

ذ مهمت ؤلاقغاٝ و٦ظل٪ مهمت ٞغػ وبخهاء ألانىاث.٣ً٘ ٖلى ٖ  اج٤ م٨خب الخهٍى

 أوال: ؤلاقغاٝ

ا ٖملُاث الاهخساب وجًمً ٢غاعاجه  ذ ًٟهل في ظمُ٘ اإلاؿاثل التي جشحَر خُض ؤن م٨خب الخهٍى

في مدًغ الٗملُاث الاهخسابُت، ٦ما ؤهه جىاٍ بغثِـ اإلا٨خب مهمت اإلاغا٢بت وخٟٔ الىٓام صازل م٨خب 

ذ  .الخهٍى

٨ظا ظاء في ٢غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م  "ل٨ً وخُض مً ظهت زالشت، ؤن اإلاؿاثل التي  76250َو

ًمً  ذ صون ؾىاٍ ٍو ذ، ًٟهل ٞيها م٨خب الخهٍى ا ٖملُاث الاهخساب، صازل م٨خب الخهٍى ٢ض جشحَر

                                                           
ش 762ع٢م  مجلـ صؾخىعي، ٢غاع  50 ش ، 5747، ج.ع ٖضص 2009ًىهُى  2، نضع بخاٍع  .2009ًىهُى  29بخاٍع



 

 

38 

ذ الخإ٦ض مً ت  ٢غاعاجه بكإنها في مدًغ الٗملُاث الاهخسابُت"، بياٞت بلى طل٪ ًخىلى م٨خب الخهٍى ٍَى

ذ، وبسهىم َظٍ الى٣ُت ٣ٞض طَب اظتهاص اإلاجلـ الضؾخىعي  الىازبحن، ختى ٌؿمذ لهم بالخهٍى

ىُت اإلاُاب٣ت بُاهاتها 51 547في ٢غاع ٌ ع٢م  ٠ الَى ، بلى ال٣ى٫ ؤن الخهىٍذ بهىعة لبُا٢ت الخٍٗغ

ظهت زاهُت بن  للبُا٢ت الاهخسابُت لِـ ُٞه ما ًسال٠ ال٣اهىن ومما ظاء في ال٣غاع اإلاظ٧ىع "وخُض مً

ذ هازب بٗض ؤلاصالء بهىعة حٍٗغ٠ لِـ ُٞه ما ًسال٠ ال٣اهىن ما صام ؤهه لم ٣ً٘ ؤلاصٖاء ولم  جهٍى

ذ ع٢م  اإلاكاع بلُه ؾاب٣ا ٖضم الخُاب٤ في البُاهاث اإلاكتر٦ت بحن َظٍ  40ًشبذ في مدًغ م٨خب الخهٍى

 اإلاٗني في َظا اإلاإزظ".الهىعة والبُا٢ت الاهخسابُت التي ؤصلى بها ٖىض الخهىٍذ الىازب 

ؤ٢غ اإلاجلـ الضؾخىعي ؤهه بةم٩ان الىازب اإلاٗني ؤن ًهىث صون ؤلاصالء  39052وفي ال٣غاع ع٢م 

ُت ؤن ٩ًىن خامال  خه قٍغ اإلاجلـ ٣ٞض اٖخبر  77553ؤما في ال٣غاع ع٢م  لبُا٢خه الاهخسابُت. بما ًشبذ ٍَى

ىُت وحٍٗغ٠ قاَض ب الضؾخىعي ذ ؾُضة بضون بُا٢ت َو تها ًسال٠ ال٣اهىن خُض ظاء في ؤن جهٍى هٍى

 ال٣غاع اإلاظ٧ىع:

٠ قاَض واخض بهىٍتها، " ىُت وحٍٗغ ل٨ً مً خُث...، ئن جهىٍذ ؾُضة بضون بُا٢ت َو

مً ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب، ٞان ما ٌؿخىحبه طل٪ في  71ًسال٠ أخ٩ام اإلااصة 

ً، ٖلى ٞغى أهه ٧ان لهالخ ه، لً ٨ًىن له جأزحر في هدُجت زهم نىث واخض آلزغ الٟائٍؼ

 ..."الا٢ترإ

 زاهُا: ٞغػ  وئخهاء ألانىاث

                                                           
ش  صحىبر 547مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   51 ش 5173، ج.ع، ٖضص 2003، بخاٍع  .2003صحىبر  29، بخاٍع
ش 398مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   52 ل  19، بخاٍع ش 4795، ج.ع، ٖضص 2000أبٍغ  .2000ًىهُى  15، بخاٍع
ش 775ؾخىعي، ٢غاع ع٢م مجلـ ص  53 ش 5758، ج.ع، ٖضص 2009ًىلُىػ  10، بخاٍع  .2009ٚكذ  6، بخااٍع
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ًجىػ  خُض ًخىلى م٨خب الخهىٍذ بمجغص ازخخام الا٢ترإ بٟغػ ألانىاث وبن ا٢خط ى ألامغ ٞةهه

ملُت ٞغػ وبخهاء ألانىاث بسهىم اهخساباث مجلـ الىىاب  للم٨خب ؤن ٌؿخٗحن بٟاخهحن. ٖو

. ؤما 79و 78اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب في اإلاىاص  ٣27.11اهىن الخىُٓمي ع٢م هٓمها الٟٕغ الخامـ مً ال

ً ٣ٞض هٓمها ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  الخام  28.11بسهىم اهخساباث ؤًٖاء مجلـ اإلاؿدكاٍع

ً في بابه الغاب٘ )اإلاىاص  مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  78(، ٞمشال ههذ اإلااصة 78و77بمجلـ اإلاؿدكاٍع

 ث منها:ٖلى م٣خًُا 27.11

جىػ للغئِـ وأًٖاء اإلا٨خب أن " ًخىلى م٨خب الخهىٍذ ٞغػ ألانىاث بمؿاٖضة ٞاخهحن، ٍو

٣ًىما بأهٟؿهم بٟغػ ألانىاث صون مؿاٖضة ٞاخهحن ئطا ٧ان م٨خب الخهىٍذ ٌكخمل ٖلى أ٢ل 

 مً مائتي هازب م٣ُض...

ت مً بحن أًٖاء بمجغص ازخخام الا٢ترإ، ٣ًىم عئِـ م٨خب الخهىٍذ أو مً ٌٗىُه لهظٍ الٛاً

 اإلا٨خب بٟخذ نىضو١ الا٢ترإ والخد٤٣ مً ٖضص أوعا١ الخهىٍذ ...

 حٗخبر صخُدت أوعا١ الخهىٍذ التي ال حكخمل ئال ٖلى ٖالمت جهىٍذ واخــضة..."

لُه ٣ٞض طَب  ل٨ً خُث مً حهت أولى بلى ال٣ى٫: " ٢78.0054غاٍع ع٢م في  اإلاجلـ الضؾخىعيٖو

ٌٗ م٩اجب الخهىٍذ بٟاخهحن أزىاء ٖملُت الٟغػ لِـ مً قأهه أن ئصٖاء ٖضم الاؾخٗاهت في ب

ى ما لم ٣ً٘  ٖلى ٞغى زبىجه، ؤلازال٫ بؿالمت الٗملُت الاهخسابُت ما لم ٨ًً في ألامغ جضلِـ، َو

 ".ئزباجه

                                                           
ش 78.00مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م  54 ش 5760، ج.ع ٖضص 2009ًىلُىػ  18، بخاٍع  .2009ٚكذ  13، بخاٍع
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بإهه ٖلى الُاًٖ بزباث ؤن ٢ُام ؤًٖاء م٨خب  ؤ٢غ اإلاجلـ الضؾخىعي، 69255وفي ال٣غاع ع٢م 

ذ بإهٟؿهم ًٟغػ  ألانىاث صون مؿاٖضة ٞاخهحن، ٧ان هدُجت مىاوعاث جضلِؿُت وؤزغث في الخهٍى

٦ً خُث، مً حهت، أن الُاٖىحن لم ًثبخىا أن ٢ُام أًٖاء هدُجت الا٢ترإ، ومما ظاء في ال٣غاع "٫

م٩اجب الخهىٍذ بأهٟؿهم بٟغػ ألانىاث، صون مؿاٖضة ٞاخهحن في مجمٕى م٩اجب الخهىٍذ التي 

٧ان هدُجت مىاوعاث  -ٖلى ٞغى صخخه–ت ٖلى أ٦ثر مً مائتي هازب م٣ُض حكمل بالضائغة الاهخسابُ

 "جضلِؿُت أزغث في هدُجت الا٢ترإ ...، وجأؾِؿا ٖلى ما ؾب٤ ٨ًىن َظا اإلاأزظ ٚحر مجض

غ اإلادايغ وئٖالن الىخائج  ال٣ٟغة الثاهُت: جدٍغ

غ اإلادايغ وبٖال  ذ جدٍغ  ن الىخاثج.مً بحن اإلاؿاولُاث التي ج٣٘ ٦ظل٪ ٖلى م٨خب الخهٍى

غ اإلادايغ  أوال: جدٍغ

ذ ال٨ىاف الظي جضون ُٞه ٧ل اإلاالخٓاث اإلاخٗل٣ت بؿحر ٖملُت الا٢ترإ،  ٣ًهض بمدًغ الخهٍى

يبغي ؤن  والىخاثج التي جٟغػَا الٗملُت الاهخسابُت، و٦ظا ظمُ٘ الخغو٢اث التي جماعؽ مً ٢بل ألاٞغاص، ٍو

ذ وؤًٖاثه وطل٪ بٗض  .56اهتهاء الٗملُت الاهخسابُت ًدمل جى٢ُ٘ عثِـ م٨خب الخهٍى

و٢ض هٓم اإلاكٕغ ٢ىاٖض وي٘ اإلادايغ وجىظيهها بسهىم اهخساباث ؤًٖاء مجلـ الىىاب في 

مً ال٣اهىن الؿاب٤ الظ٦غ  80، ٞمشال ههذ اإلااصة 27.11الباب الشامً مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م 

مؿخىي الضاثغة الاهخسابُت اإلادلُت "جدغع ٖلى الٟىع، في زالزت هٓاثغ اإلادايغ الخانت باالهخساب ٖلى 

ىُت...  واإلادايغ الخانت باالهخساب ٖلى مؿخىي الضاثغة الاهخسابُت الَى

                                                           
ش 692مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   55 ش 5638، ج.ع، ٖضص 2008ماي  13، بخاٍع  .2005ًىهُى  12، بخاٍع
 .255هجاة زلضون، مغح٘ ؾاب٤، م:   56
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غة في ٖضص ٌٗاص٫ ٖضص لىاثذ الترقُذ ؤو  ًخم بٖضاص وسخ مً اإلادًغ باؾخسضام ؤًت وؾُلت مخٞى

 ٖضص اإلاترشخحن لدؿلم ٞىعا بلى ممشل ٧ل الثدت ؤو ٧ل مغشر. . . 

ت اإلادلُت ؤو  86اصة ُٞما ؤقاعث اإلا إل في م٣غ الؿلُت ؤلاصاٍع ٖلى ؤهه ل٩ل ٦ترشر ٌٗىُه ألامغ ؤلَا

ت ولجىت  م٣غ الٗمالت ؤو ؤلا٢لُم ؤو ٖمالت اإلا٣اَٗاث ٖلى مدايغ م٩اجب الخهىٍذ واإلا٩اجب اإلاغ٦ٍؼ

ذ ٢ىة ء الخابٗت للٗمالت ؤو ؤلا٢لُم...ؤلاخها  و٢ض زى٫ اظتهاص ال٣اض ي الضؾخىعي مدايغ الخهٍى

 زبىجُت قبه مُل٣ت بط ٧اهذ صخُدت ومى٢ٗت.

ل لخًمحن ٢غاعاجه في مدًغ  ذ وخضٍ اإلاَا غ اإلادًغ ٞةن م٨خب الخهٍى ؤما بسهىم جدٍغ

"ل٨ً خُض...، بن بصٖاء ٢ُام  73457الٗملُت الاهخسابُت، خُض ظاء في ٢غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م 

ذ ع٢م  ممشل اإلاُٗىن في اهخسابه ًىم الا٢ترإ، صازل وبال٣غب مً وحسجُل    …67م٨خب الخهٍى

مالخٓت بكإن طل٪ في مدًغ َظا اإلا٨خب لم ٌؿدىض بإي صلُل ًضٖمه، وؤن مدًغ م٨خب الخهىٍذ 

اإلاظ٧ىع اإلاىصٕ لضي اإلاد٨مت الابخضاثُت...، ال ًخًمً ؤي بقاعة بلى اإلاالخٓت الىاعصة في وسخت اإلادًغ 

خضي اللىاثذ اإلاغشخت زالٞا إلا٣خًُاث ال٣ٟغة الشالشت اإلاضلى بها والتي ًخطر منها ؤنها ناصعة ًٖ ممشل ب

ذ وخضٍ جًمحن  68مً اإلااصة  ل م٨خب الخهٍى مً ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب، التي جَا

 ٢غاعاجه في مدًغ الٗملُت الاهخسابُت".

٘ ٖلى بإن بزباث اإلادايغ لم جدغع ٖلى الٟىع ٣ً ٦22158ما ؤ٦ض اإلاجلـ الضؾخىعي في ٢غاٍع ع٢م 

مؿاولُت الُاًٖ خُض ظاء في َظا ال٣غاع "ل٨ً وخُض مً ظهت ... ؤن الُٝغ الُاًٖ لم ًض٫ بإي 

حجت إلزباث ؤن اإلادايغ لم جدغع َب٤ ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن ... مما ٩ًىن مٗه َظا 

 اإلاإزظ ٚحر مجض".

                                                           
ش 734مجلـ صؾخىعي،  ٢غاع ع٢م   57 ش 5714، ج.ع، ٖضص 2009ٞبراًغ  5، بخاٍع  .2009ماعؽ  5، بخاٍع
ش 221مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م  58 ش 4611، ج.ع ٖضص 1998ًىلُىػ  15، بخاٍع  .1998ٚكذ  10، بخاٍع



 

 

42 

حكابه الخٍُى التي ٦خبذ طَب اإلاجلـ الضؾخىعي بلى ال٣ى٫ بإن ٖضم   58259وفي ٢غاٍع ع٢م 

ا. و مما ظاء في ال٣غاع اإلاظ٧ىع "ل٨ً  بها مدايغ م٩اجب الخهىٍذ ال ٌٗني بالًغوعة ؤن هخاثجها جم حُٛحَر

خُض مً ظهت، بهه ًبحن مً جٟدو مدايغ م٩اجب الخهىٍذ...، ؾىاء اإلاضلى بها ؤو اإلاىصٖت لضي 

، ٞةن طل٪ اإلاد٨مت الابخضاثُت بالجضًضة، ؤنها لِؿذ م٨خىبت بىٟـ ا لى ٞغى حكابه الخٍُى لخِ، ٖو

ا ُٞى٢ذ  لِـ مً قإهه وخضٍ بزباث ؤنها خغعث مً َٝغ شخو واخض وؤن هخاثجها ٢ض جم حُٛحَر

 الخ٤ للٗملُت الاهخسابُت".

 زاهُا: ئٖالن الىخائج

اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب ج٣ىم لجىت ؤلاخهاء،  27.11مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  84َب٣ا للماصة 

و الاهخساب ٖلى مؿخىي الضواثغ الاهخسابُت اإلادلُت، بةخهاء ألانىاث التي هالتها ٧ل الثدت ؤو ُٞما ًس

 ٧ل مترشر وحٗلً هخاثجها خؿب جىنلها بها.

بلى ؤهه ٣ًىم عثِـ م٨خب الخهىٍذ بةٖالن هدُجت اإلا٨خب بمجغص اهتهاء ٖملُت  ٦78ما حكحر اإلااصة 

٨ظا طَب اإلاجلـ ا ، بلى ال٣ى٫ بإن بٖالن 19060لضؾخىعي في ٢غاٍع ع٢م ٞغػ ألانىاث وبخهائها، َو

ذ  ٞغػ اإلاُٗىن في اهخسابه مً َٝغ الٗمالت ٢بل حؿلم لجىت ؤلاخهاء ظمُ٘ مدايغ م٩اجب الخهٍى

ذ، ومما ظاء في ال٣غاع " وخُث؛ مً حهت زالثت، ئن الُاًٖ لم لِـ له جإزحر في صخت ٖملُت الخهٍى

م أٖلىذ ٞىػ اإلاُٗىن في اهخسابه ٢بل حؿلم لجىت ًض٫ بأي حجت ٖلى ٦ىن ٖمالت ئ٢لُم ٧لمُ

ؤلاخهاء حمُ٘ مدايغ م٩اجب الخهىٍذ، ًٞال ًٖ أن طل٪ ٖلى ٞغى زبىجه لِـ مً قأهه أن 

 ".٨ًىن له جأزحر في صخت الٗملُت الاهخسابُت

                                                           
ش 582مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م  59 ش 5242ٖضص  ، ج.ع 2004ٚكذ 9، بخاٍع  .2004ٚكذ  26، بخاٍع
ش 190مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م  60 ش 4577، ج.ع ٖضص 1998ماعؽ  20، بخاٍع ل  13، بخاٍع  .1998أبٍغ
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الم الغؾمُت أطاٖذ هخائج " ٦9861ما ظاء في ال٣غاع ع٢م  ل٨ً، خُث ئن ٦ىن وؾائل ؤلٖا

و٢بل أن حٗلً -٦ما وعص في ؤلاٞاصة اإلاضلى بها في َظٍ الكأن –الىاخضة والىه٠ لُال  الا٢ترإ خىالي

طل٪ لجىت ؤلاخهاء ؤلا٢لُمُت التي أهاٍ بها اإلاكٕغ مهمت ئٖالن الىخائج الغؾمُت لال٢ترإ، لِـ مً 

 ".أن ًىا٫ مً ؾالمت الٗملُت الاهخسابُت -في خض طاجه –قأهه 

الىو ال٣اهىوي ٖل٤ بٖالن الىخاثج ٖلى اهتهاء ٖملُت ٞغػ  وبسهىم و٢ذ بٖالن الىخاثج ٞةن

ى هٟـ الخىظه الظي ؤ٢ٍغ اإلاجلـ الضؾخىعي في ٢غاٍع ع٢م   .60162ؤنىاث، َو

ل٨ً، خُث مً حهت أولى، ئهه ئطا ٧ان اإلاكٕغ ٢ض ع٦ؼ في ماصة " ٦51463ما ظاء ٢غاٍع ع٢م 

ت ٞغػ ألانىاث، ٦ما ٌؿخٟاص طل٪ مً الاهخساباث ٖلى أَمُت ئٖالن الىدُجت ٞىع الاهتهاء مً ٖملُ

نُاٚت ألاخ٩ام اإلاىٓمت لالهخساباث، ٣ٞض عبُها بالخىٞغ ٖلى اإلاُُٗاث الغ٢مُت اإلا٨ىهت للىخائج 

٤ ال٣اهىن، بمدايغ جخىٞغ قغوٍ صختها، َظٍ  ذ بها، ٢بل جًمُنها ٞىعا ٞو اإلاخٗحن الخهٍغ

 ".اإلادايغ التي ًىز٤ بها ئلى خحن ئزباث ٨ٖـ مًمىنها...

 :اجمتز

اث الاهخسابُت البرإلااهُت بةَاع ٢اهىوي قبه  ٨َظا ًخطر ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖمل ٖلى جإَحر اإلاىاٖػ

مد٨م، وم٨ً ال٣اض ي الضؾخىعي مً ؾلُاث مهمت في َظا الكإن، لٗل ؤَمها ما ههذ ٖلُه اإلااصة 

ما ؤ، ًلغى ، خُض ًد٤ له بطا ٢ط ى لٟاثضة الُاًٖ، بمً ال٣اهىن الخىُٓمي للمجلـ الضؾخىعي 35

ٗلً اإلاغشر  الاهخساب اإلاُٗىن ُٞه وبما ؤن ًصدر الىخاثج الخؿابُت التي ؤٖلىتها لجىت ؤلاخهاء َو

 .الٟاثؼ بهىعة ٢اهىهُت

                                                           
ش 98مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م  61 ش 4339، ج.ع ٖضص 1995صحىبر  11، نضع بخاٍع  . 1995صحىبر  27، بخاٍع
ش 601مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   62 ش 5299، ج.ع ٖضص 2005ٞبراًغ  16، بخاٍع  .2005ماعؽ  14، بخاٍع
ش 514مجلـ صؾخىعي، ٢غاع ع٢م   63 ش 5120، ج.ع ٖضص 2003ًىهُى  4، بخاٍع  .2003ًىهُى  26، بخاٍع
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خباع الخُىع الخ٨ىىلىجي الخانل في ٖملُت  ٦ما ًخٗحن ٖلى اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤن ًإزظ بٗحن الٖا

ذ الال٨ترووي ًٖ ٞٗالُخه  ذ، خُض ؤبان الخهٍى ت مً الضو٫ التي ؤزظث به، الخهٍى في مجمٖى

ا مً الكٟاُٞت ٖلى الٗملُاث الاهخسابُت وال ًتر٥ ؤي مجا٫ للخالٖب  ذ الال٨ترووي ًًٟي هٖى ٞالخهٍى

 والخضلِـ، ٦ما ؤهه ٌؿهل ٖملُت الٟغػ وبٖالن الىخاثج في و٢ذ وظحز.  

خٗحن ٖلى َُأث اإلاجخم٘ اإلاضوي الاهسغاٍ بك٩ل م٨ش٠ في مغا٢بت ٖملُت الا ٢ترإ ؾىاء ٖلى ٍو

ت ؤو ال٣غوٍت.   مؿخىي اإلاىا٤َ الخًٍغ
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ت اإلاؿُغة اث في ؤلاصاٍع بُت اإلاىاٖػ ٣ا الًٍغ  2016 لؿىت اإلاالُت ٢اهىن  إلاؿخجضاث ٞو

بُت اث الًٍغ ت في اإلاىاٖػ   اإلاؿُغة ؤلاصاٍع

٣ا إلاؿخجضاث ٢اهىن اإلاالُت لؿىت   2016ٞو

 

 الباػ ٖبض الغػا١ 

 ٖما٫َالب باخض بماؾتر ٢اهىن ألا 

 (الضاعالبًُاء ظامٗت الخؿً الشاوي )-٧لُت الخ٣ى١ 

 

 م٣ضمت

ت، خُض  حٗخبر ألاَضاٝ التي جغمي الضو٫ بلى جد٣ُ٣ها مً زال٫ ٞغى الًغاثب ٦شحرة ومخىٖى

بت ٧ىؾُلت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ا٢خهاصًت ؤو اظخماُٖت ؤو ؾُاؾُت، وفي  ج٣ىم الضولت باؾخٗما٫ الًٍغ

 ًب٣ى الهضٝ اإلاالي ؤَم َظٍ ألاَضاٝ . اليؿبت للمٛغب،الٗضًض مً الضو٫ ٦ما َى الخا٫ ب

ىت  بت بلى زٍؼ ٣ا للكغوٍ  الضولت،واهخ٣ا٫ ألامىا٫ مً طمت اإلالؼمحن بالًٍغ ًجب ؤن ًخم ٞو

،و  ا مً الىهىم  ؾىاء في اإلاضوهت الٗامت للًغاثب ؤو الُغ١ وال٨ُُٟاث التي خضصَا اإلاكٕغ ٚحَر

 ال٣اهىهُت طاث الهلت

بت ،مً زال٫ جدضًض ألاشخام  ٣ٞض خغم اإلاكٕغ ٖل اء ٧ل يٍغ جدضًض ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بٖى

ا...،٦ما بحن َغ١ وبظغاءاث جدهُلها  غ١ جدضًض ؤؾاؾها وؤؾٗاَع  اإلاٗىُحن َو
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بت في ٧ل مغخلت مً َظٍ  و بحن اإلاكٕغ باإلاىاػاة م٘ طل٪ خ٣ى١ والتزاماث اإلالؼمحن وؤلاصاعة الًٍغ

بُت اإلاغاخل، ت مً الامخُاػاث ًم٨نها جُٟٗلها زانت  وبطا ٧اهذ ؤلاصاعة الًٍغ اع جخمخ٘ بمجمٖى في َظا ؤلَا

بُت ،ٞةن َضا ألازحر ًد٤ له في م٣ابل طل٪ ؤن ًىإػ  في خالت بزال٫ اإلالؼم بالتزاماجه اإلاداؾبُت ؤو الًٍغ

 وطل٪ في مداولت مً اإلاكٕغ لخل٤ هٕى مً في ٢غاعاث ؤلاصاعة وفي ؤلاظغاءاث التي جخسظَا زغ٢ا لل٣اهىن.

ا يُٟٗا ؤمام ؤلاصاعة في  بُت ٦ُٝغ ٢ىي ،واإلالؼم الظي ٩ًىن َٞغ الخىاػن في الٗال٢ت بحن ؤلاصاعة الًٍغ

 ؤٚلب ألاخُان .

بت"، اث اإلاخٗل٣ت بالًٍغ اث ؤَل٤ ٖليها اإلاكٕغ "اإلاىاٖػ ظا الىٕى مً اإلاىاٖػ وهو ٖلى ؤخ٩امها  َو

ٌٗ ههىم مضوهت جدهُل الضًىن بياٞت بلى ب يمً ال٨خاب الشاوي مً اإلاضوهت الٗامت للًغاثب،

اث اإلاغجبُت بالخدهُلالٗمىمُت ُٞما ًس اث  ،و اإلاىاٖػ ب٣ا للمضوهت الٗمت للًغاثب ٞةن اإلاىاٖػ َو

ت وألازغي ٢ًاثُت، بت جخم مً زال٫ مؿُغجحن واخضة بصاٍع بال ؤهىا ؾى٣خهغ َىا ٖلى  اإلاخٗل٣ت بالًٍغ

ت ٣ِٞبدض ا غ الجباثُت بلى ٚاًت نضوع اإلاضوهت لٗامت ومىظ ا٢غاٍع ل٨خاب اإلاؿاَ إلاؿُغة ؤلاصاٍع

بُت  للًغاثب والؿىىاث التي لخ٣تها، اث الًٍغ ٖمل اإلاكٕغ ٖل حُٛحر وجخمُم ٖضة ؤخ٩ام تهم اإلاىاٖػ

ا ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  ىبم٣خط  ت مً اإلاؿخجضاث في َظا  ٢2016ىاهحن اإلاالُت ،وآزَغ الظي ظاء بمجمٖى

 الهضص

ت ٠ُ٦ هٓم اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤخ٩ام و  اث٢ىاٖض اإلاؿُغة ؤلاصاٍع بُت؟ في اإلاىاٖػ ل ًد٤٣  الًٍغ َو

ت؟ وماهي ؤبغػ الخٗضًالث التي ظاء بها ٢اهىن  َظا الخىُٓم هىٖا مً الخىاػن بحن ؤَغاٝ َظٍ اإلاىاٖػ

 في َظا الهضص؟ 2016اإلاالُت لؿىت 

٤ الخ٣ؿُم آلاحي: ا ؾىداو٫ ؤلاظابت ٖنها، وطل٪ ٞو حَر  َظٍ الدؿائالث ٚو

بُتاإلاُلب ألاو   ٫ : اإلاُالباث اإلاىحهت ئلى ؤلاصاعة الًٍغ

بُت  اإلاُلب الثاوي : الًُٗ أمام اللجان الًٍغ
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بُت ألاو٫:اإلاُلب   اإلاُالباث اإلاىحهت ئلى ؤلاصاعة الًٍغ

بُت، بت اإلاٟغويت ٖلُه ؤو  ًد٤ للملؼم ؤن ًخ٣ضم بُلباث لئلصاعة الًٍغ بهضٝ مغاظٗت الًٍغ

بي....،٦ما ًد٤ له ؤن ًلخمـ بٖٟاء ؤو جسًُٟا جصخُذ ألازُاء اإلاغج٨بت ؤزىاء جدضًض  ألاؾاؽ الًٍغ

اصاث و الضٖاثغ اإلاٟغويت ٖلُه  مً الٍؼ

بُت ٢ض ج٩ىن:  ٞالُلباث التي ًخ٣ضم بها اإلالؼم بلى ؤلاصاعة الًٍغ

ُت   بما ًدمله لٟٔ الخىإػ مً مٗنى : والتي جٟخذ هؼاٖا خ٣ُ٣ُا بحن ؤلاصاعة واإلالؼم، َلباث جىاٖػ

حن، ُت:اؾخُٗاَٞلباث   باإلاٗنى  وفي َظا الىٕى مً الُلباث ال ٩ًىن َىا٥ جىإػ بحن الُٞغ

 ٞاإلالؼم َىا ال ًىإػ ؤلاصاعة في ش يء بل ًلخمـ بٖٟاء مً ظاهبها  الصخُذ لل٩لمت،

ُت بىٕى مً  ؾى٣ؿم َظا اإلاُلب بلى ٣ٞغجحن، وبىاء ٖل ما ج٣ضم، هدىاو٫ الُلباث الخىاٖػ

 )ال٣ٟغة الشاهُت( ر بك٩ل م٣خًب ًٖ الُلباث الاؾخُٗاُٞتوهخدض الخٟهُل )ال٣ٟغة ألاولى(،

ُت   ال٣ٟغة ألاولى: الُلباث الخىاٖػ

ُت ،بطا ٧ان اإلالؼم ًغمي مً زاللها، اص ج٩ىن الُلباث جىاٖػ بُت إٖل ة الىٓغ في صٞ٘ ؤلاصاعة الًٍغ

ضعي اإلالؼم مسالٟخه لل٣اهىن ؤو بٗضٍ ًٖ الىا٢٘، ،اجسظجه٢غاع ؤو بظغاء  ر َىا ؤن اإلالؼم في ومً الىاض ٍو

ب٣ضع ما ًُالب بد٣ى٢ه التي ًضعي ؤهه ٢ض جم اإلاؿاؽ  ال ًلخمـ جمخُٗه بامخُاػ، بَاع الُلب الجزاعي،

 64بها هدُجت زغ١ ؤلاصاعة لل٣اهىن 

و٢ض خضص اإلاكٕغ الكغوٍ وؤلاظغاءاث التي ًجب ٖل اإلالؼم الخ٣ُُض بها إلاماعؾت َظا الىٕى مً 

ي جد٨م البض ٞيها ،و٢بل الخضًض ًٖ قغوٍ ج٣ضًم الُلب ٦ما بحن الًىابِ الت الُلباث،

                                                           
بُت في ال٣اهىن اإلاٛغبي  64 اث الًٍغ م لخغف/اإلاىاٖػ ت وؤلاصاعة الترابُت/الٗضص . ٦ٍغ  .46 :م. 2013 ؾىت 21ؾلؿلت الالمغ٦ٍؼ
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الخىاػعي)زاهُا( وبظغاءاث البذ ُٞه)زالشا(،ؾ٩ُىن مً اإلاُٟض ؤلاقاعة للخاالث والى٢اج٘ التي ًم٨ً ؤن 

ا له)ؤوال(  ج٩ىن مىيٖى

 أوال : مىيٕى الُلب الخىاػعي

بُت ؤنبدذ جسخو بمهام الىٖاء والخدهُ م مً ٧ىن ؤلاصاعة الًٍغ ل مٗا )في ؤٚلب بالٚغ

الخاالث( بال ؤن الخمحز الخ٣لُضي بحن اإلاُالباث اإلاخٗل٣ت بالىٖاء وألازغي اإلاخٗل٣ت بالخدهُل ال ػا٫ 

لُه ًيبغي الخمُحز بحن: ٢اثما،  ٖو

بُت ؤو الخهى٫ ٖلى امخُاػ ؤو خ٤ ٌٗتٝر به  الُلباث التي تهضٝ بلى جصخُذ ألازُاء الًٍغ

ا مً الُلبا ال٣اهىن للملؼم، حَر بت،ٚو ت في  ث اإلاخٗل٣ت بخإؾِـ الًٍغ التي جهى٠ في زاهت اإلاىاٖػ

اء، اء الٖى  ٖىضما ًيكإ الخالٝ بمىاؾبت جدضًض الٖى

بت،ٞخ٩ىن اإلاُالبت  ؤما بطا وكإ الخالٝ بحن ؤلاصاعة واإلالؼم بمىاؾبت بظغاءاث جدهُل الًٍغ

ُت َىا، ها ،مُالبت بى٠٢ ألاصاء، الخىاٖػ ؤو مُالبت مخٗل٣ت مغجبُت بالخدهُل و٢ض ٩ًىن مىيٖى

 باألقُاء اإلاذجىػ ٖليها

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن قغوٍ و٦ُُٟت ج٣ضًم َظا الىٕى مً الُلباث مدضصة بم٣خط ى اإلاىاص مً 

 مً م ث ص ٕ 121 بلى 117

 زاهُا : قغوٍ ج٣ضًم الُلب الخىاػعي 

جخٗل٤ بك٩ل (،بياٞت بلى قغوٍ 2ومنها ما يهم آلاظا٫) (،1َظٍ الكغوٍ منها ما ًخٗل٤ باإلالؼم)

 (3ومًمىن الُلب الجزاعي)
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 (الكغوٍ اإلاخٗل٣ت باإلالؼم:1

ٍغ ٖلى و٧الت  ًد٤ للملؼم ؤن ًخ٣ضم بالُلب بما بىٟؿه،،ؤو ًىِب ٖىه شخها آزغ، ُت جٞى قٍغ

ٟٗى مً يغوعة الخىٞغ ٖلى َظٍ الى٧الت، جسىله ال٣ُام بهظا ألامغ، ألاشخام الظًً ًسى٫ لهم  َو

 )اإلادامىن ـ اإلاىز٣ىن(ال٣اهىن الىُابت ًٖ الٛحر

 (الكغوٍ اإلاخٗل٣ت باآلحا٫:2

بال واظهخه ؤن ٣ًضم َلباجه الجزاُٖت صازلها و  ل٣ض خضص اإلاكٕغ آظاال مُٗىت، ًجب ٖل اإلالؼم،

ُت ٣٦اٖضة ٖامت  في 235ٞاإلااصة  ؤلاصاعة بٗضم ال٣بى٫. مً م ٕ ى ،خضصث ؤظل ج٣ضًم اإلاُالبت الخىاٖػ

 ؤقهغ اإلاىالُت ٫ : 6مضة ؾخت 

  بت بهىعة جل٣اثُتال  ههغام آلاظا٫ اإلا٣غعة ،في خالت ؤصاء الًٍغ

 ،٤ ظضاو٫ ؤو  للكهغ الظي ٣ً٘ ُٞه نضوع ألامغ بالخدهُل بت ًٖ ٍَغ في خالت ٞغى يٍغ

 ٢ىاثم ؤلاًغاصاث ؤو ؤوامغ باالؾخسالم.    

خٗل٤ ألامغ ب: بياٞت آلظا٫ زانت حؿغي ٖلى بٌٗ الًغاثب في ْغوٝ اؾخصىاثُت،  ٍو

 ًىما اإلاىالُت  30لالخ٣ت باإلادانُل الؼعاُٖت:ج٣ضم اإلاُالبت بكإنها صازل ؤظل الخؿاثغ ا

 مً م ٕ ى(238لى٢ٕى ال٩اعزت )م 

  ت :  في َظٍ الخالت ٌٗمل بإظل ؾىىاث اإلاىهىم ٖلُه في م  4ٖىض ٖضم اؾدُٟاء ألا٦ٍغ

 مً هٟـ اإلاضوهت 239مً م ٕ ى َب٣ا للماصة  232

 ُالبت:(الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بك٩ل ومًمىن اإلا3
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ت بال في خالتي ج٨غاع ٞغى  ًجب ؤن ٣ًضم الُلب في ق٩ل م٨خىب ،وال ج٣بل الُلباث الكٍٟى

بت، بت هٟـ الًٍغ  65والٟغى الخاَئ للًٍغ

دمل بمًاثه ،وبطا ٢ضمه و٦ُل ُٞجب ؤن ًضلي بى٧الت ، ٣ًضم الُلب الخىاػعي باؾم اإلالؼم ٍو

 مً طل٪ ماٖضا بطا ٧ان مً ألاشخام  اإلاُٟٗحن ٢اهىها ٢اهىهُت،

ت مً البُاهاث، جب ؤن ًخًمً الُلب مجمٖى  إلالؼم ٖلى قغح مى٢ٟه وببغاػ حججهحؿاٖض ا ٍو

ىيا مً َٝغ ؤلاصاعة،  وبطا ؤٟٚل ناخب الُلب ،ؤخض البُاهاث الالػمت لصخخه، وعٚم طل٪  َلبه مٞغ

زل ًم٨ً جصخُذ الُٗىب التي حكىب الُلب ماصام ألاظل لم ًىهغم ٦ما ًم٨ً ج٣ضًم َلب ظضًض صا

  66هٟـ ألاظل 

 زالثا : البذ في الُلب الخىاػعي

٣ا للكغوٍ وصازل آلاظا٫ الؿال٠ بُانها، ًخم الاهخ٣ا٫ بلى مغخلت اجساط  بٗض ج٣ضًم الُلب ٞو

 (1(،وطل٪ بٗض بظغاء الخد٤ُ٣ في الُلب)2ال٣غاع اإلاىاؾب بكإن الُلب )

 (الخد٤ُ٣ في الُلب1

مً َٝغ اإلاٟدل الخاب٘ إلاهلخت  غاع اإلاؼم٘ اجساطٍ،ًخم الخد٤ُ٣ في الُلب الخىاػعي وجدًحر ال٣

ت اث الجهٍى ٣ا لئلظغاءاث  آلاجُت: 67اإلاىاٖػ  وطل٪ ٞو

اث  أ(صعاؾت الىزائ٤ وئحغاء الخدٍغ

ُت، ا اإلالؼم، بٗض جىنله باإلاُالبت الخىاٖػ خإ٦ض مً  ٣ًىم اإلاٟدل بضعاؾت الى٢اج٘ التي ؤزاَع ٍو

ضعؽ الىؾاثل ال٣اهىهُت التي اؾدى ظضًتها،  ض بليها اإلالؼم في اصٖاءاجه .ٍو

                                                           
م لخغف  65  53 م: .ؽم  :٦ٍغ
م لخغف  66  54 :م .م ؽ: ٦ٍغ
م لخغف  67  55 :م. م ؽ: ٦ٍغ



 

 

51 

ؤن ٌؿخضعي اإلالؼم مً ؤظل اؾخٟؿاٍع ؤو ل٣ُضم  ًم٨ً للمٟدل مً ؤظل اؾخ٨ما٫ الخد٤ُ٣،

ض مً الدجج  اإلاٍؼ

اث الالػمت ،ٖلى يىء الىزاث٤ اإلاخىٞغة لضًه ،بما بٗحن اإلا٩ان ؤو بم٣غ  ٦ما ًم٨ىه بظغاء الخدٍغ

حن، ٢ت باإلالؼم، ٦ؼبىاثه ومىعصًه والبىى٥ واإلا٣اوالث الظًً لهم ٖال ألاشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىٍى

    68وؤلاصاعاث التي ًخٗامل مٗها

 ب(بظغاء اإلا٣انت

بت ٖىه، ؤو جسًُٟها ؤو اؾترصاصَا، ٟٞي َظٍ  ؤو بعظإ عؾم، بطا  َلب اإلالؼم بؾ٣اٍ يٍغ

بُت وهي بهضص بدض الُ 237الخاالث ؤظاػ اإلاكٕغ بم٣خط ى اإلااصة  لب مً م ٕ ى ،لئلصاعة الًٍغ

بت ؤو الغ  ؤن ججغي م٣انت، اإلا٣ضم في َظا الكإن، ؾم اإلاٗني ،بحن ؤلاؾ٣اٍ اإلابرع ُٞما ًسو الًٍغ

ٟا٫ ٚحر اإلاىإػ ُٞه مً  الغؾىم ؤو الًغاثب التي ٢ض ٩ًىن اإلالؼم الػا٫ مضًىا بها،و  بؿبب الى٣و ؤو ؤلٚا

ٟا َٝغ اإلالؼم، ُت ٖضم قمى٫ الٟترة اإلاالخٔ ٞيها الى٣و ؤو ؤلٚا  ٫ بالخ٣اصم الغباعيوطل٪ قٍغ

 (اجساط ال٣غاع2

 ٦ما ًم٨نها ؤن جمؿ٪ ًٖ طل٪)ب( ًم٨ً لئلصاعة ؤن ججُب ٖلى َلب اإلالؼم)ؤ(،

 أ(في خالت الجىاب ٖلى الُلب الجزاعي

غا نهاثُا ًخًمً ٖغيا مسخهغا  اث ،ٌٗض اإلاٟدل ج٣ٍغ بٗض ٞدو الىزاث٤ اإلا٣ضمت وال٣ُام بالخدٍغ

ت، سخمه بغؤًه اإلاٗلل ٖل يىء اإلا٣خًُاث  ما وعص في اإلاُالبت، ومالخٓاجه بسهىم لى٢اج٘ اإلاىاٖػ ٍو

ٗه بلى عئؾاثه ٢هض اإلاهاص٢ت ٖلُه وبنضاع ال٣غاع اإلاىاؾب بكإن  ال٣اهىهُت الجاعي بها الٗمل ،زم ًٞغ

ً: وجبلُٛه للملؼم، اإلاُالبت الجزاُٖت،  َظا ألازحر ًجض هٟؿه ؤمام زُاٍع
                                                           

اث الًغائب :مدمض ال٣غ٢ىعي  68 اء وهاٖػ  .289 :م. ٖو
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 يخه بما ؤن ٣ًبل مى٠٢ و ٞغاع ؤلاصاعة  ي الجزإٍو

 بُت ٘ الجزإ بلى اللجان الًٍغ ٞغ ًه ٍو  ؤو ًٞغ

 ب(في خالت ٖضم حىاب ؤلاصاعة بكأن اإلاُالبت

بُت بًغوعة الجىاب ًٖ الُلباث الجزاُٖت ،م٘ مغاٖاة الخاالث  ال ًلؼم ال٣اهىن ؤلاصاعة الًٍغ

٨ظا ٌٗخبر ؾ٩ىث ؤلاصاعة إلاضة جٍؼ 236اإلاىهىم ٖليها في البىض ألاو٫  مً اإلااصة  ض ًٖ زالزت ،َو

ش ج٣ضًم الُلب،3 ًا يمىُا ٌُٗي للملؼم الخ٤ في اللجىء ب٫ ال٣ًاء ؤقهغاإلاىالُت لخاٍع صازل ، ٞع

زالزت ؤقهغ بض٫  3َظا ألازحر الظي ؤنبذ مدضصا في  ًىما اإلاىالُت الههغام ؤظل الجىاب، 30ؤظل زالزحن

 2016ا مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت-8،وطل٪ بمىظب اإلااصة  6ؾخت

 ثاهُت : الُلباث الاؾخُٗاُٞتال٣ٟغة ال

ت خ٣ُ٣ُت  ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة لظل٪ ال ًترجب ًٖ ج٣ضًم اإلالؼم لُلب اؾخُٗافي، وكىء مىاٖػ

بُت، ٞاإلالؼم في َظا الىٕى مً الُلباث ال ًىإػ ؤلاصاعة في خ٤ ؾلب مىه ؤو و٢٘  بِىه وبحن ؤلاصاعة الًٍغ

وطل٪ بٗلت  اماث و الضٖاثغ الىاظبت ٖلُه ٢اهىها،اإلاؿاؽ به ،بل ًلخمـ منها ببغاء ؤو جسًُٟا ،مً الٛغ 

ٟاء ؤو الخسٌُٟ اإلاُلىب،. حٗغيه لٓغوٝ مُٗىت،  ٢ض ج٩ىن مبرعا إلاىده ؤلٖا

 اإلا٣خًُاث التي جد٨م الُلباث الاؾخُٗاُٞت. ، لبٌٗوؾى٨خٟي في َظٍ ال٣ٟغة باإلقاعة بةًجاػ

ا، بم  ٩اهُت ج٣ضًم َلباث اؾخُٗاُٞت ل٣ض مىذ اإلاكٕغ للملؼم ؾىاء ٧ان شخها َبُُٗا ؤو مٗىٍى

بُت، جض  بهضٝ مىده بٖٟاء ٦لي ؤو ظؼجي مً الٛغاماث والضٖاثغ التي جغجبذ في طمخه، لئلصاعة الًٍغ ٍو

اء بها، هٓغا ألػمت مالُت ًمغ بها ؤو ه٣و في الؿُىلت ؤو ٚحر طل٪ مً ألاؾباب التي ًم٨ً  نٗىبت في الٞى

 ؤن جبرع مىده بٖٟاء ؤو جسٌُٟ
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 جب ؤن ٣ًضم الُلب الاؾخُٗافي صازل ؤظل الخ٣اصم الغباعي اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  ٍو

لى اإلالؼم ؤن ًبحن مىيٕى َلبه بض٢ت،، مً م ٕ ى 232 ٗلله بظ٦غ ألاؾباب ؤو  ٖو َو

 الٓغوٝ التي ًمغ منها والتي جبرع َلبه 

 ،د٤ُ٣ وبٗض ؤن جخل٣ى َظٍ ألازحرة َلبه ٣ًىم اإلاٟدل اإلا٩ل٠ بالخ ًىظه الُلب بلى ؤلاصاعة

بدض في مضي خؿً ؤو ؾىء هُت اإلاضًً، في الُلب وصعاؾخه، وويُٗخه اججاٍ ؤلاصاعة  ٍو

بُت َُلت الؿىىاث الؿاب٣ت  الًٍغ

 ،٨ٞغة ٖامت ٖىه ً غا مٟهال بلى اإلاضًغ  وبٗض صعاؾت مل٠ اإلالؼم وج٩ٍى ًىظه اإلاٟدل ج٣ٍغ

ًمىه عؤًه، ٗام للًغاثب زم ًدُله ٖلى اإلاضًغ ال الجهىي للًغاثب الظي ًاقغ ٖلُه ٍو

ٗه بلى وػٍغ اإلاالُت، الظي ًًمىه عؤًه، ٞغ ٟاء ؤو الخسٌُٟ ؤو  ٍو لُخسظ ال٣غاع بما بمىذ ؤلٖا

ًه ا ٞع  69وفي ظمُ٘ ألاخىا٫ ال ج٩ىن ؤلاصاعة ملؼمت بخٗلُل ٢غاَع

ٌ  و٢ض ًُغح الدؿائ٫ َىا، ًٖ بم٩اهُت الًُٗ ؤمام ال٣ًاء في ال٣غاع الظي جخسظٍ ؤلاصاعة بٞغ

 في؟الُلب الاؾخُٗا

بلى ؤن ال٣غاع الهاصع ًٖ ؤلاصاعة في َظا  ل٣ض طَبذ ؤٚلب ال٨خاباث ال٣ٟهُت في َضا الهضص،

وفي اإلا٣ابل َىا٥ عؤي ًظَب بلى ٨ٖـ طل٪ خُض ًغي  الكإن ال ٣ًبل ؤي ًَٗ بصاعي ؤو ٢ًاجي،

ًإبى ؤن  الظي "ؤمام ؾ٩ىث اإلاكٕغ ًخٗحن الغظٕى بلى اإلابضؤ الٗام للمكغوُٖت، ألاؾخاط ظٟٗغ خؿىن ؤهه

م مؿاؾها بد٤ مً الخ٣ى١، ج٩ىن َىا٥ ٢غاعاث مدهىت يض ؤي مغا٢بت ٢ًاثُت، وه٩ىن بطن في  ٚع

                                                           
م ل٨غف 69  .60 :م. م ؽ: ٦ٍغ
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د٤ بالخالي للملؼم، مجا٫ ٢ًاء اإلاكغوُٖت الظي حٗخبر صٖىي ؤلالٛاء نبٛخه الُبُُٗت، ؤن ًُالب  ٍو

٤ صٖىي ؤلالٛاء"  بةلٛاء ال٣غاع الؿلبي لىػٍغ اإلاالُت،  70ًٖ ٍَغ

بُتاإلاُلب الثاوي   : الًُٗ أمام اللجان الًٍغ

بُت هٟؿها، والتي لم ج٣م  ٩ًىن في الخاالث التي بِىاَا، بن ج٣ضًم اإلالؼم إلاُالباجه لئلصاعة الًٍغ

بت، ؤما بطا ٢امذ ؤلاصاعة بؿلى٥ مؿُغة الخصخُذ  ٞيها ؤلاصاعة بؿلى٥ مؿُغة جصخُذ ؤؾـ الًٍغ

اعة في الغؾالت الخبلُُٛت الشاهُت  ُٞم٨ىه ؤن ولم ًىا٤ٞ اإلالؼم ٖلى ألاؾاؽ اإلاٗبر ٖىه مً َٝغ ؤلاص

٣ا للكغوٍ، بت )ال٣ٟغة ألاو٫(،ؤو  ًًُٗ ُٞه ٞو وخؿب ألاخىا٫ بما ؤمام اللجىت اإلادلُت لخ٣ضًغ الًٍغ

بت )ال٣ٟغة الشاهُت( ىُت للىٓغ في الُٗىن اإلاخٗل٣ت بالًٍغ  ؤمام اللجىت الَى

بتال٣ٟغة ألاولى : الًُٗ أمام اللجىت اإلادلُت لخ٣ضًغ   الًٍغ

مهمت بخضار  ؤل٣ى اإلاكٕغ ٖل ٖاج٤ ؤلاصاعة، مً اإلاضوهت الٗامت للًغاثب، 225بمىظب اإلااصة 

ا وصواثغ ازخهانها، بت ،وجدضًض م٣اَع و٢ض خضص اإلاكٕغ جغ٦ُبت َظٍ اللجان  لجً مدلُت لخ٣ضًغ الًٍغ

 )ؤوال(،وازخهاناتها )زاهُا(،ومؿُغة الًُٗ ؤمامها )زالشا(

 71ت اإلادلُت أوال : جغ٦ُبت اللجى

٨ظا  ل٣ض خغم اإلاكٕغ ٖل بقغا٥ ممشلحن لُغفي الجزإ يمً حك٨ُل اللجىت اإلادلُت، َو

بت جدك٩ل مً :   ٞاللجان اإلادلُت لخ٣ضًغ الًٍغ

                                                           
ت: حٟٗغ خؿىن  70 بُت في ٢اهىن اإلادا٦م ؤلاصاٍع اث الًٍغ ص الٗض. اإلاجلت اإلاٛغبُت للصاعة اإلادلُت و الخىمُت. الُبُٗت ال٣اهىهُت للمىاٖػ

 .53 :م. 1996ؾىت  4
م لخغف  71  .69 :م. م ؽ: ٦ٍغ
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بم٣خط ى  ،الابخضاثُت إلا٩ان او٣ٗاص اللجىت (٢اض ي ـ عثِـ اللجىت، ٌٗحن مً بحن ٢ًاة اإلاد٨مت1

البا ما ٩ًىن عثِـ اإلاد٨مت الابخضاثُت ؤو مً ًىىب  ض٢،٫غاع لغثِـ الخ٩ىمت ،با٢تراح مً وػٍغ الٗ ٚو

 ٖىه مً ال٣ًاة

ُٗىه الٗامل مً بحن  ،لىا٢٘ م٣غ اللجىت بضاثغة ازخهانها (ممشل لٗامل الٗمالت ؤو ؤلا٢لُم،2 َو

ٟحن الٗاملحن جدذ بمغجه،  بهٟخه ممشال للؿلُت الخىُٟظًت اإلاْى

غ و  (عثِـ اإلاهلخت اإلادلُت للًغاثب ؤو ممشله،3 ٍخىلى مهمت ال٩اجب اإلا٣غع، ًخ٩ل٠ بةٖضاص ج٣ٍغ

بت اإلاخىإػ بكإنها  مٟهل ومٗلل ًخًمً مٗلىماث ًٖ اإلالؼم و ًٖ الًٍغ

بت،4 ٌٗحن مً بحن ألاشخام الُبُُٗحن ؤًٖاء اإلاىٓماث اإلاهىُت ألا٦ثر  (ممشل الخايٗحن للًٍغ

ُم ،ًبلٜ ٖضصَم زالزت عؾمُحن ٌُٗنهم ٖامل الٗمالت ؤو ؤلا٢ل جمشُال لليكاٍ الظي ًؼاوله الُاًٖ،

 ٢ابلت إلاضًض إلاضة زالزت ؤقهغ بطا لم ٌٗحن مً ًسلٟه ومشلهم اخخُاَُحن ،إلاضة زالر ؾىىاث،

 زاهُا : ازخهاناث اللجىت اإلادلُت

باليؿبت لالزخهام اإلادلي : جسخو  اللجان اإلادلُت في اإلاُالباث التي ٣ًضمها اإلالؼمىن ال٩اثً 

م الاظخماعي ؤو ماؾؿت  هم الغثِؿُت صازل صاثغة ازخهانها   م٣َغ

  مً م ٕ ى بمىظب ٢اهىن اإلاالُت  225اما بسهىم الازخهام الىىعي : ٞبٗض حٗضًل اإلااصة

 ،ؤنبذ ازخهام اللجىت اإلادلُت مدهىعا في : 2016لؿىت 

 ُٞما ًخٗل٤ بالضزى٫ اإلاهىُت اإلادضصة خؿب هٓام الغبذ الجؼافي و الضزى٫  ـالخصخُداث :

ت و الضزى٫ الىاقئت ًٖ عئوؽ ألامىا٫ اإلاى٣ىلت وواظباث الدسجُل والخمبروألاعباح الٗ  ٣اٍع
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 بت الظًً ال ًخجاوػ ع٢م ؤٖمالهم اإلاهغح به في خؿاب  ـ ٞدو اإلاداؾبت :  للخايٗحن للًٍغ

 10مىيٕى الٟدو  ًٖ ٧ل ؾىت مداؾبُت ًٖ الٟترة ٚحر اإلاخ٣اصمت، الخانالث والخ٩ال٠ُ،

م  ملُىن صَع

لى ؤن اللجىت اإلادلُت ،جبذ في الجزاٖاث اإلاٗغويت ٖليها ، صون البذ في اإلاؿاثل وؤ٦ض اإلاكٕغ  ٖ

جب ٖليها ؤن جهغح بٗضم ازخهانها في َظٍ اإلاؿاثل  ُٗت ؤو جىُٓمُت ،ٍو اإلاخٗل٣ت بخٟؿحر ههىم حكَغ

ا ٖغيت لئللٛاء  وبال ٧ان ٢غاَع

لُه جبذ اللجىت في اإلاؿاثل الىا٢ُٗت التي جخٗل٤ بخ٣ضًغ ؤؾـ الًغ  ما٫  ٍبت،ٖو ٦غ٢م ألٖا

٠ الخ٣ُ٣ُت ال٣ابلت للخهم وألاعباح ووؿبت ؤلاَخال٥... ووكحر بلى ؤهه ٖلى اإلاؿخىي الٗملي  72واإلاهاٍع

 .٦شحرا ما جشىع الهٗىبت خى٫ الخمُحز بحن اإلاؿاثل الىا٢ُٗت وال٣اهىهُت والخضوص الٟانلت بُنهما

 زالثا : مؿُغة الًُٗ أمام اللجىت اإلادلُت

 بلى مٟدل الًغاثب، مام اللجىت اإلادلُت بخ٣ضًم ٍٖغًت الًُٗ مً ٢بل اإلالؼم،جبضؤ اإلاؿُغة ؤ

خًمً ظمُ٘ البُاهاث والىؾاثل  ًجب ؤن ٩ًىن الُلب م٨خىبا،، بهٟخه ٧اجبا م٣غعا للجىت اإلادلُت ٍو

ج٣ىم ؤلاصاعة بخ٣ضًم اإلاُالباث والىزاث٤ ، لؼم مً جضُٖم مُالبه لضي اللجىتألاؾاؾُت التي جم٨ً اإلا

غة لضيها بلى اللجىت اإلادلُت ،صازل ؤظل ؤ٢هاٍ اإلا ش جبلُٜ ؤلاصاعة بًُٗ اإلالؼم 3خٞى  زالزت ؤقهغ مً جاٍع

بت ال ًم٨ً ؤن  بطا لم جدترم ؤلاصاعة َظا ؤلاظغاء وألاظل اإلادضص له، ٞةن ؤؾاؽ ٞغى الًٍغ

ٍجب ؤن ًٟهل بحن و  ٌؿخضعي ال٩اجب اإلا٣غع ؤًٖاء اللجىت،، بلٜ الظي ؤ٢غ به اإلالؼم ؤو ٢بلهًخجاوػ اإلا

ش َظا الاؾخضٖاء، ش اإلا جاٍع ٣ًىم ال٩اجب اإلا٣غع بةزباع ، ًىما ٖلى ألا٢ل  15دضص لالظخمإ والخاٍع

ضٍ بما ال ٣ًل ًٖ  ش او٣ٗاص اظخماٖها ٢بل خلى٫ مٖى حن بخاٍع  ًىما 30الُٞغ

                                                           
٘ اإلاٛغبي  72 بي في الدكَغ  .95 :م .ٖبض ال٣اصع الخٗالحي: الجزإ الًٍغ



 

 

57 

لم ٌٗض  ٢2016اهىن اإلاالُت لؿىت  ىمً م ٕ ى بم٣خط  225وبٗض الخٗضًل الظي َم اإلااصة 

ا،خ بت يغوٍع  لخى٣ٗض ظلؿاث اللجىت ب٨ُُٟت صخُدت في الاظخمإ ألاو٫، ًىع ممشل الخايٗحن للًٍغ

وجخضاو٫ بإٚلبُت ، ى خًغ الغثِـ وازىان مً ؤًٖائهابل ؤنبدذ جبذ في ألامغ ب٨ُُٟت صخُدت مت

ً وفي خالت حٗاص٫ ألانىاث ًغجر الجاهب الظي ٩ًىن ُٞه الغثِـ ًاء الخايٍغ ن ًجب ؤ، ؤنىاث ألٖا

 .ج٩ىن م٣غعاث اللجىت اإلادلُت مٗللت ومٟهلت

حن م٣غعاث اللجىت اإلادلُت، ش نضوعَا ؤقهغ، 4صازل ؤظل  ًبلٜ اإلا٣غع بلى الُٞغ ، اإلاىالُت لخاٍع

جبخضت مً  قهغا،12قهغا بلى  24مً  و٢ض زٌٟ اإلاكٕغ ألاظل اإلامىىح للجىت اإلادلُت للبذ في الُلب،

ش حؿلم اللجىت ل قهغا صون ؤن جخسظ اللجىت اإلادلُت  12وبطا اههغم ؤظل ، اعةلمُالباث مً ؤلاصجاٍع

غاٝ بظل٪، م٣غعَا، ً اإلاىالُحن الههغام ألاظل اإلاظ٧ىع، ٌكٗغ ال٩اجب اإلا٣غع ألَا وفي َظٍ  زال٫ الكهٍغ

ىُت، الخالت ٩ًىن ؤمام ؤلاصاعة ؤظل ؤ٢هاٍ قهغان، جبخضت مً  لدؿلم اإلاُالباث والىزاث٤ بلى اللجىت الَى

ش جبلُ ٞال ًم٨ً ؤن ًخجاوػ  وبطا لم ج٣م ؤلاصاعة بظل٪، ٜ ؤلاصاعة بٗضم اجساط اللجىت اإلادلُت م٣غعا،جاٍع

بت اإلابلٜ الظي ؤ٢غ به اإلالؼم ؤو ٢بله   .ؤؾـ ٞغى الًٍغ

ب٣ى باب الًُٗ ال٣ًاجي في م٣غعاث اللجىت اإلادلُت مٟخىخا في وظه ؤلاصاعة واإلالؼم،  خُض  َظا ٍو

بما ٞيها  زإ ؤمام ال٣ًاء بطا لم ٣ًبل ال٣غاع الهاصع ًٖ اللجىت اإلادلُت،ؤن ٌٗغى الج ًم٨ً ل٩ل منهما،

ُت ج٣ضًم الًُٗ صازل ؤظل  الخاالث التي جهغح ٞيها بٗضم ازخهانها، ًىما اإلاىالُت  60وطل٪ قٍغ

ش جبلُٜ اإلا٣غع الهاصع ًٖ اللجىت اإلادلُت  .لخاٍع

ل٪ بمشابت ٢بى٫ يمني إلا٣غع اللجىت اٖخبر ط وبطا لم ٣ًضم اإلالؼم الًُٗ صازل ألاظل اإلاظ٧ىع،

بت بىاء ٖلى  ألاؾـ الظي جًمىه م٣غع اللجىت  .اإلادلُت، ما ٌؿمذ لئلصاعة بٟغى الًٍغ
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بت الثاهُت:ال٣ٟغة   الًُٗ أمام اللجىت الىَىُت للىٓغ في الُٗىن اإلاخٗل٣ت بالًٍغ

بت، ىُت  ؤوظض اإلاكٕغ لجىت صاثمت حؿمى، بلى ظاهب اللجىت اإلادلُت لخ٣ضًغ الًٍغ اللجىت الَى

بت، جابٗت لغثاؾت الخ٩ىمت، ا بالغباٍ، للىٓغ في الُٗىن اإلاخٗل٣ت بالًٍغ ىظض م٣َغ خضص اإلاكٕغ  و٢ض ٍو

نها  )زالشا( ومؿُغة الًُٗ ؤمامها )زاهُا(، وازخهاناتها )ؤوال(، ج٩ٍى

ىُت: ً اللجىت الَى  أوال: ج٨ٍى

ىُت مً:  جخ٩ىن اللجىت الَى

ىُت،ٌكٝغ ٖل حؿُحر ا ٢اض ي، (عثِـ،1 ٌُٗىه عثِـ الخ٩ىمت با٢تراح مً وػٍغ  للجىت الَى

ىُت، الٗض٫، ٘ بلُه مسخل٠ الُٗىن اإلاىظهت ب٫ اللجىت الَى ُت، جٞغ  ٣ًىم بخىػَٗها ٖلى اللجان الٟٖغ

ُت ٌٗحن ٧ل ؾىت  بطا حُٛب الغثِـ ؤو خا٫ صون خًىعٍ ٖاث٤ هاب ٖىه عثِـ مً عئؾاء اللجان الٟٖغ

 بهٟخه هاثبا للغثِـ

 ٌُٗنهم عثِـ الخ٩ىمت با٢تراح مً وػٍغ الٗض٫ ًيخمىن ب٫ َُإة ال٣ًاء، ٢ًاة، 7(ؾبٗت 2

ٟا، 30(زالزىن 3 ٌكتٍر ٞيهم الخهى٫ ٖلى  ٌُٗنهم عثِـ الخ٩ىمت با٢تراح مً وػٍغ اإلاالُت، مْى

 جإَُل في مجا٫ الًغاثب ؤو ال٣اهىن ؤو اإلاداؾبت ؤو الا٢خهاص 

ما٫، 100(ماثت 4 بت،ممشلحن ل شخو مً مُضان ألٖا ٌُٗنهم عثِـ الخ٩ىمت  لخايٗحن للًٍغ

بىاء ٖل ا٢تراح مكتر٥ ل٩ل مً الىػعاء اإلا٩لٟحن بالخجاعة والهىاٖت  و الهىاٖت الخ٣لُضًت والهُض 

           .البدغي والىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت

ىُت بلى  ُت، 7وج٣ؿم اللجىت الَى ُت مً ٢اى عثِؿا، لجان ٖٞغ ٟحن  جخإل٠ ٧ل لجىت ٖٞغ مْى

 .٧اجب م٣غع ًدٓغ الاظخماٖاث صون ؤن ٩ًىن خ٤ الخهىٍذ ممشلحن للملؼمحن، ازىحن،
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 زاهُا : ازخهاناث اللجىت الىَىُت

ا وجخمُمها بم٣خٌ اإلااصة  226بالغظٕى بلى اإلااصة  ا مً ٢اهىن اإلاالُت -8مً م ٕ ى ٦م جم حُٛحَر

ىُت، 2016لؿىت  ؤمامها اإلا٣غعاث الهاصعة لم حٗض بمشابت صعظت زاهُت حؿخإه٠  ًالخٔ ؤن اللجىت الَى

ىُت جسخو بالىٓغ في  ًٖ اللجت اإلادلُت ٦ما ٧ان ٖلُه الخا٫ في الؿاب٤  بل ؤنبدذ اللجىت الَى

 الُٗىن اإلاخٗل٣ت ب :

بت َب٣ا للماصة   بُت للخايٗحن للًٍغ مً م ٕ ى  216ٞدو مجمٕى الىيُٗت الًٍغ

ما٫ اإلاهغح به مً َٝغ الخا بت،وطل٪ بٌٛ الىٓغ ًٖ مبلٜ ع٢م ألٖا  ي٘ للًٍغ

بت الظًً ٌؿاوي ؤو ٣ًل ع٢م ؤٖمالهم اإلاهغح به في   ٞدو اإلاداؾبت للخايٗحن للًٍغ

 10بغؾم بخضي الؿىىاث اإلاداؾبُت مىيٕى الٟدو  والخ٩ال٠ُ،خؿاب الخانالث 

م  مالًً صَع

ىُت هدخٟٔ بضوعَا،    ٖىضما ًخٗل٤  ، اؾخئىاُٞت٦ضعظت زاهُت ؤو  وفي اإلا٣ابل الػلذ اللجىت الَى

بت  الجماٖت، ي في م٣غعاث اللجىت اإلادلُت ٖل مؿخى  مغ بالًُٗ ؤمامها،ألا  َب٣ا لؤلخ٩ام الخانت بالًٍغ

ت الٟالخُت ؤو للمضًغ الٗام للًغاثب ؤو الصخو  ٖل الضزل ،خُض ًجىػ في َظٍ الخالت لغثِـ الٛٞغ

ٕ  م 50الظي ًٟىى بلُه طل٪ ،ؤن ًًُٗ في م٣غعاث اللجىت اإلادلُت ٖلى مؿخىي الجماٖت )م 

ىُت، ش حؿلم جبلُٜ وسخت اإلادًغ  60صازل ؤظل  ى (،ؤمام اللجىت الَى  ًىما اإلاىالُت لخاٍع

ىُت الُٗىن التي لم جهضع اللجىت اإلادل٦ُما  ٘ بلى اللجىت الَى  12ت بكإنها ٢غاعا صازل ؤظل جٞغ

ىُت في اإلاؿاثل ال ، ًىدهغ و٦ما َى الخا٫ باليؿبت للجىت اإلادلُت قهغا ىا٢ُٗت ازخهام اللجىت الَى

صون ال٣اهىهُت، التي جهغح بكإنها بٗضم الازخهام، ٞال ًد٤ للجىت اإلادلُت ؤن جٟؿغ الىهىم 

ُٗت ؤو الخىُٓمُت  الدكَغ
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ل٨ً ًجىػ لها مغا٢بت جُب٤ُ الىهىم ال٣اهىهُت التي ال ٨ًخىٟها الٛمىى صون ؤن جخجاوػ 

ا لئللٛاء هام اإلادلي ٞةهه ٌكمل ظمُ٘ وباليؿبت لالزخ 73اإلاغا٢بت بلى الخٟؿحر ٞخٗغى بظل٪ ٢غاَع

ني للممل٨ت  .التراب الَى

 زالثا: مؿُغة الًُٗ أمام اللجىت الىَىُت

ىُت، ٪ مؿُغة الًُٗ ؤمام اللجىت الَى ًىظهها اإلالؼم بلى  بم٣خط ى ٍٖغًت م٨خىبت، ًخم جدٍغ

ًت اإلا٣ضمت، عؾالت مًمىهت م٘ ؤلاقٗاع بالدؿلمفي  مٟدل الًغاثب، بحن اإلالؼم في الٍٗغ ٕ مىيى  ٍو

ٗغى الدجج التي ٌؿدىض بليها والتي جا٦ض  الخالٝ، ٌؿلم اإلاٟدل اإلاُالباث بلى اللجىت ،  اصٖاءاجهَو

ىُت، ٖلى ؤلاصاعة ؤن ج٣ىم بدؿلُم اإلاُالباث ، ذمصخىبت بالىزاث٤ اإلاخٗل٣ت بمؿُغة الخصخُ الَى

ىُت، ش ج3صازل ؤظل ؤ٢هاٍ  ،مصخىبت بالىزاث٤ بلى اللجىت الَى بلُٜ ؤلاصاعة بًُٗ ؤقهغ،ابخضاء مً جاٍع

ىُت، بت ال ًم٨ً ؤن ًخجاوػ، اإلالؼم ؤمام اللجىت الَى اإلابالٜ التي ؤ٢غ بها  وبال ٞةن ؤؾـ ٞغى الًٍغ

 .اإلالؼم ؤو جل٪ التي ٢بلها

ٟحن، ىػٕ اإلالٟاث ٍو ؤًٖاء اللجىت ببدض الُٗىن، ــ ٩ًل٠ عثِـ اللجىت واخضا ؤو ؤ٦ثر مً اإلاْى

ُت ُت بمباصعة مً الغثِـ، ججخم٘ اللجان ،ٖلى اللجان الٟٖغ ؿخضعي ال٩اجب اإلا٣غع ؤًٖاء  الٟٖغ َو

ش الاظخمإ، 15بما ال ٣ًل ًٖ  اللجىت، ىُت، ًىما ٢بل جاٍع ش  ًسبر ال٩اجب اإلا٣غع للجىت الَى حن بخاٍع الُٞغ

ضٍ بما ال  .ًىما ٣ً30ل ًٖ  او٣ٗاص اظخماٖها ٢بل خلى٫ مٖى

ُت الٗضص الالػم مً الجلؿاث، خضعي وظىبا ممشل ؤو ممشلي الخاي٘ وحؿ ح٣ٗض ٧ل لجىت ٖٞغ

وطل٪ بما  ب٣هض الاؾخمإ بليهما، اإلاُٗىحن لهظا الٛغى، ،بت وممشل ؤو ممشلي بصاعة الًغاثبللًٍغ

 ؤو بطا عؤث ؤن َظا الاؾخضٖاء يغوعي  بُلب مً ؤخضَما،

                                                           
م لخغف  73  .81 :م. م ؽ :٦ٍغ
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ُت مٟهلت ومٗللت، ًبلٛها ال٣اض ي الظي ٌكٝغ ٖلى ؾحر  ًجب ؤن ج٩ىن م٣غعاث اللجان الٟٖغ

حن،اللج ش نضوع اإلا٣غع ؤ 4صازل ؤظل  ىت بلى الُٞغ قهغا للبض  12وؤمام اللجىت ؤظل ، قهغ اإلاىالُت لخاٍع

ش حؿلمها الىزاث٤ واإلاُالباث مً ؤلاصاعة في اإلاُالبت،  .جبخضت مً جاٍع

د٤ للملؼم، ىُت، َظا ٍو ت ؤمام ال٣ًاء في اإلا٣غعاث الهاصعة ًٖ اللجىت الَى بما  ولئلصاعة اإلاىاٖػ

وطل٪ مكغوٍ بالخ٣ُُض بالكغوٍ اإلا٣غعة في َظا الكإن   التي نغخذ ٞيها بٗضم ازخهانها،ٞيها جل٪ 

ووكحر ي ألازحر بلى ٖضم بم٩اهُت ج٣ضًم الًُٗ ، مً م ٕ ى 243و  242في اإلااصجحن  وآلاظا٫ اإلادضصة

ىُت وؤمام اإلادا٦م في آن واخض.  ؤمام اللجىت الَى
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 ٦ُتالاؾتهال ال٣غوى في باإلٖالم الالتزام

الم في ال٣غوى الاؾتهال٦ُت  الالتزام باإٖل

 

 ًاؾحن الُٗىى 

 باخض في ال٣اهىن 

 ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت )ا٧اصًغ(

 

 م٣ضمت

في ٣ٖىص  74ؤو٫ ٢اهىن في اإلاٛغب ؤقاع لاللتزام باإلزباع ؤو ؤلاٖالم 06-99ٌٗخبر ال٣اهىن ع٢م 

بإهه الخالت التي ًٟغى ٞيها ال٣اهىن ٖلى اإلانهي ؤن ٌكٗغ اإلاخٗا٢ض آلازغ  ، َظا الالتزام ٖٝغ75الاؾتهال٥

غ مدل ال٣ٗض وم٩ىهاجه.  76بجَى

ه ؤخض الباخشحن: "بااللتزام الظي ًٟغيه ال٣اهىن ؤو َبُٗت ألامىع طاتها والظي ًىهب مدله   ٞغ ٖو

ت ب٩ل الى٢اج٘ واإلاٗلىماث التي حؿمذ  ً ٨ٞغة واضخت ٖلى بخاَت اإلاخٗا٢ض آلازغ ٖلما ومٗٞغ له بخ٩ٍى

ٍغ والالتزاماث اإلاترجبت ٖلُه، ؤو ؤي وا٢ٗت ؤو ٖىهغ ؤؾاس ي مٗغوى ٖلُه  وص٣ُ٢ت بُبُٗت ال٣ٗض وظَى

                                                           
ٗاث الخضًثت طل٪ أهه ٧لما ٧ان َىا٥ ئٖالم وجبهحر ٢بل  74 ت للمؿتهل٪ في ْل الدكَغ ٍغ ئن الالتزام بالخبهحر مً الخ٣ى١ الجَى

الم وج٣ضًالخ اع ًجب الخمُحز بحن الالتزام بالخبهحر أو ؤلٖا م ٗا٢ض ئال و٧ان اإلاؿتهل٪ ٖلى بِىت مما ؾ٣ُبل ٖلُه في الالتزام، وفي َظا ؤلَا

ر الاؾدكاعة أو الىهُدت، طل٪ أن الالتزام ألاو٫ َى التزام ٢اهىوي ال ًدخاج ئلى ٣ٖض ٣ًغعٍ ًلتزم ُٞه اإلانهي ٢بل ئبغام ال٣ٗض ئٖالم ٚح

ت التي ًخم ٖلى أؾاؾها الخٗا٢ض، أما الالتزام بخ٣ضًم اإلاكىعة ٞهى مخٗل٤ اإلا ٍغ غ ال٣ٗض وم٨ىهاجه و بالٗىانغ و الكغوٍ الجَى نهي بجَى

 بدىُٟظ ٣ٖض بٗىى أي اهه ٌؿخلؼم وحىص اجٟا١ زام ٣ًغعٍ.
م٨خبت صاع الؿالم  زضماث الخأمحن البري.الخماًت ال٣اهىهُت ال٠ًُٗ في ٣ٖض الخأمحن البري. صعاؾت م٣اعهت لخماًت  مدمض الهُني. 75

 .76، م 2007للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.  
بُض ٖباس ي. 76 الم في ال٣ٗىص. صعاؾت في خماًت اإلاخٗا٢ض واإلاؿتهل٪. بٖى ىُت.مغا٦ل. الالتزام باإٖل  :.م2008اإلاُبٗت والىعا٢ت الَى

38. 
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ً ٢ىاٖت جامت و قاملت و خغة و مىخجت في بنضاع عياٍ". ه آزغ التزام ٖام   77وطل٪ بهضٝ ج٩ٍى ٞغ ٖو

خٗل٤ باإلصالء ب٩اٞت ا إلاٗلىماث والبُاهاث الالػمت إلًجاص عيا خغ ٌُٛي اإلاغخلت الؿاب٣ت ٖلى الخٗا٢ض ٍو

 .78وؾلُم لضي اإلا٣ترى خى٫ بُاهاث والتزاماث ٣ٖض ال٣غى الاؾتهال٧ي

٠، جٓهغ الٛاًت ألاؾاؾُت مً َظا الالتزام الظي ويٗه اإلاكٕغ ٖلى  واهُال٢ا مً َظٍ الخٗاٍع

غ اإلا٣ترى بسهىم ما َم م٣بل ٖلُه ختى ٩ًىن ٖلى ٖلم وبِ ىت و صعاًت ب٩ل ٖاج٤ اإلا٣غى لخىٍى

 ظىاهب الٗملُت الخٗا٢ضًت و ٩ًىن ٨ٞغة ٖليها ومضي مالءمتها للٛغى الظي ًبخُٛه مً الخٗا٢ض. 

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َظا الالتزام الٗام الىاظب في ٧ل ال٣ٗىص الاؾتهال٦ُت ًسخل٠ ًٖ الالتزام 

الٟىُت مً الخبراء ٖلى  الىاش ئ مً ٣ٖض زام ج٩ىن الٛاًت مً ببغامه ج٣ضًم ؤلاقاعة ؤو الىهُدت

ت الاؾتهال٦ُت  الم اإلاؿتهل٪ بالبُاهاث الًغوٍع ى مٟغوى ٖلى البى٪ إٖل اٖخباع ألاو٫ مهضٍع ال٣اهىن َو

و ٩ًىن ؾاب٣ا ًٖ ٖملُت الخٗا٢ض ٚاًخه ألاؾاؾُت جبهحر اإلاؿتهل٪ ٖبر جىيُذ الكغوٍ و ألاوناٝ 

البى٪ بخ٣ضًم مٗلىماث مدضصة في ال٣ٗض  اإلاخٗل٣ت بال٣ٗض، ؤما الشاوي ٞمهضٍع ال٣ٗض مدله التزام

ت لٗملُت مُٗىت.  والًغوٍع

وفي َظا الهضص ٞال٣ٟه وال٣ًاء ًلؼمان البىى٥ بخىظُه وبعقاص اإلاؿتهل٪ ٖلى ما ًد٤٣ مهالخه 

اإلاالُت في يىء ال٣ٗىص اإلابرمت بُنهم و ًغي ؤخض الباخشحن ؤن َظا الخمُحز ًٓل بضون ٞاثضة ما صام ال ًبحن 

 . 79اهىوي الىاظب الخُب٤ُالىٓام ال٣

                                                           
ت. الجؼء أؾخاطها أًىب ٖبض الغػا١. مٓاَغ خماًت اإلاؿتهل٪ في بُ٘ ا  77 اث ال٣ٗاٍع ل٣ٗاع في َىع ؤلاهجاػ. مجلت ال٣ًاء اإلاضوي. اإلاىاٖػ

 .19 :.م2014ألاو٫. مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة. الغباٍ. ؾىت 
٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت  اؾتر في ال٣اهىن الخام.اإلاخماًت مؿتهل٪ الخضماث البى٨ُت. عؾالت لىُل صبلىم  دمض نضا١.م 78

 .21 :م .2011-2010امٗت الخؿً الثاوي. ؾُاث. والا٢خهاصًت والاحخماُٖت. ح
بُض ٖباس ي: م. ؽ. م  79  .256 :بٖى
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ٖلى ؤن  وختى هالمـ َظا اإلابضؤ ال بض مً الخُغ١ بلى ؤَمُخه في ال٣غوى الاؾتهال٦ُت في مدىع ؤو

 هخُغ١ لجؼاءاث ؤلازال٫ به في مدىع زان.

الم في ال٣غوى الاؾتهال٦ُت  اإلادىع ألاو٫: أَمُت الالتزام باإٖل

الم في ال٣غوى الاؾتهال٦ُت قإن ب الٜ ألاَمُت، هٓغا إلاا له مً صوع في جىيُذ بٌٗ لاللتزام باإٖل

اللبـ للم٣ترى، الظي ٚالبا ما ٩ًىن ها٢و الخبرة في َظا اإلاجا٫، مما ًجٗل بعاصجه وازخُاعاجه خغة 

 وؾلُمت.

الم في  ول٣ض ٖمل اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖلى جإ٦ُض َظٍ ألاَمُت مً زال٫ ههه ٖلى الالتزام باإٖل

اإلاىعص ؤن ٌٗلم اإلاؿتهل٪ بإي وؾُلت مالثمت باإلامحزاث ألاؾاؾُت للمىخىط  وؤلؼم 31،80-08ال٣اهىن ع٢م    

ش الهالخُت و ؤن ٣ًضم بلُه اإلاٗلىماث التي  ؤو الؿل٘ ؤو الخضمت و٦ضا مهضع اإلاىخىط ؤو الؿلٗت، وجاٍع

 حؿاٖضٍ ٖلى الازخُاع اإلاىاؾب، وؤياٝ اإلاكٕغ في ال٣ٟغة الشاهُت بلؼام اإلاىعص بةٖالم اإلاؿتهل٪ بىظه

٣ت مىاؾبت ؤزغي بإؾٗاع اإلاىخىظاث و الؿل٘  الن ؤو بإًت ٍَغ ٤ وي٘ الٗالماث ؤو ؤلٖا زام ًٖ ٍَغ

٣ت الاؾخسضام ؤو صلُل الاؾخٗما٫ ومضة الًمان و قغوَه و الكغوٍ  ٟاث الخضماث و ٍَغ وبخٍٗغ

 الخانت البُ٘ ؤو ج٣ضًم الخضمت و ٖىض الا٢خًاء ال٣ٗىص اإلادخملت للمؿاولُت الخٗا٢ضًت.

ى ٖلى ٖلم جام ب٩ل التزاماجه هغ ؤَمُت َظا الالتزام في ظٗل اإلاؿتهل٪ اإلا٣ترى ًخٗا٢ض وجٓ  َو

الم اإلاؿب٤ و ج٨مً ؤَمُت َظا اإلا٣خط ى ٦ظل٪ في و  خ٣ى٢ه، مً زال٫ الا٢خىإ الظي ٧ىهه هدُجت ؤلٖا

 الخض مً بزاعة الىـؼإ ؤمام ال٣ًاء و اؾخ٣غاع اإلاٗامالث.

م ؤَمُت َظٍ اإلا اصة في خماًت اإلاؿتهل٪ هٓغا إلاا لاللتزاماث التي ؤو٢ٗتها ٖلى ٖاج٤ بال ؤهىا هغي ٚع

اإلاىعص مً ؤَمُت، ل٨ً جىهُهها ٖلى ؤن اإلاىعص ملؼم بةٖالم اإلاؿتهل٪ باإلامحزاث ألاؾاؾُت للؿل٘ ؤو 
                                                           

ال٣اض ي بخدضًض جضابحر  31.08بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  2011ٞبراًغ  18َـ/  1432مً عبُ٘ ألاو٫  14ناصع في  1.11.03ْهحر قٍغ٠ ع٢م  80

 لخماًت اإلاؿتهل٪.
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الخضمت، وٗخ٣ض في َظا الهضص ؤن َظا اإلا٣خط ى ال ٞاثضة مىه، ما صام مً الُبُعي ؤن اإلاىعص ؤو اإلاىخج 

ل جغوٍج و حؿى٤ٍ مىخىظاجه ٣ًىم بةْهاع ممحزاتها بل ألا٦ثر مً طل٪ ًبالٜ في ونٟها لضٞ٘ مً ؤظ

 اإلاؿتهل٪ بلى الخٗا٢ض مٗه.

لهظا مً ألاظضع ؤن ًلؼم اإلاىعص ؤو اإلاىخج بةْهاع ؾلبُاث الؿلٗت ؤو الخضمت ألهه ٚالبا ما ٣ً٘ 

ضم بزباع اإلاؿتهل٪ بها مساٞت ٖ ضم الخٗا٢ض مٗه، و٢ض ًغي البٌٗ اإلاؿتهل٪ ضخُتها بٟٗل ٦خمان ٖو

َظا اإلا٣خط ى مبالٛا ُٞه، ل٨ً بن ٦ىا هخدضر ًٖ الخماًت الٟٗلُت للمؿتهل٪ ٞال بض مً الخىهُو 

ٖلى بلؼام اإلاىعص ؤو اإلاىخج ٖلى بْهاع ممحزاث و ؾلبُاث ؤي ؾلٗت ؤو زضمت وجغ٥ الازخُاع للمؿتهل٪ ختى 

 ه٩ىن ؤ٦ثر قٟاُٞت ومهضا٢ُت.

اث خماًت اإلاؿتهل٪ ٖمىما جب٣ى َظٍ ا إلااصة ؤعيُت ؤؾاؾُت ٌٗخمض ٖليها للىنى٫ بلى ؤٖلى مؿخٍى

اصي في َظا اإلاجا٫ مً زال٫ اظتهاصاجه.  بطا ما لٗب ال٣ًاء صوعٍ الٍغ

ٖلى بلؼام اإلا٣غى  77وختى ٌُٗي اإلاكٕغ خماًت بياُٞت لل٣غوى الاؾتهال٦ُت هو في اإلااصة 

اإلاؿتهل٪ ٖلى بِىت مً َبُٗت ومضي قغوٍ الالتزام بةمضاص اإلا٣ترى بٗغى مؿب٤ لل٣غى ختى ٩ًىن 

٤ بىىص  إل ٖلى َظا الٗغى و صعاؾخه ٞةطا ما وا٤ٞ ٖلُه اإلا٣ترى ٞان ال٣ٗض ًدغع ٞو اإلاالي وبٗض ؤلَا

ا بطا ما جم طل٪ صازل ؤظل ؾبٗت )  ( ؤًام.7الٗغى الؿاب٤ و ال ًد٤ للم٣غى حُٛحَر

الجذ اإلااصة  غاٝ، وفي البُاهاث التي ًجب ؤن ًخًم 78ٖو ت ألَا نها َظا الٗغى اإلاؿب٤ ومنها ٍَى

ت ال٨ُٟل، ومبلٜ ال٣غى، وبن ا٢خط ى ألامغ ألا٢ؿاٍ اإلاؿخد٣ت صوعٍا و مىيٕى  بٌٗ ألاخُان ٍَى

بن  108، و88، و85و٦ُُٟت ببغام ال٣ٗض، الخ٩لٟت ؤلاظمالُت اإلاٟهلت لل٣غى، و الخظ٦حر بإخ٩ام اإلاىاص 

لها، جىيُذ ألاخ٩ام اإلاُب٣ت في ا٢خط ى الخا٫  جبُحن الؿلٗت، ؤو ال خضمت، ؤو اإلاىخىط، التي ؾِخم جمٍى

 خالت الدؿضًض اإلاب٨غ ؤو جى٠٢ اإلا٣ترى ًٖ ألاصاء َب٣ا ألخ٩ام الٟٕغ الؿاصؽ مً َظا الباب.
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الن زهىنا  ومً وظهت هٓغها ًب٣ى ؤلاق٩ا٫ اإلاُغوح بسهىم اللٛت التي ًجب ؤن ًخم بها ؤلٖا

في َظا ال٣ُإ ٌٗخمضون اللٛت الٟغوؿُت، ٞهل اإلاىخج ؤو اإلاىعص ملؼم  و ؤن ؤٚلب البىى٥ و الٟاٖلحن

 باؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت في بٖالم اإلاؿتهل٪؟

مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪، بال ؤن  َظٍ  206و٢ض ًغي البٌٗ ؤن ألامغ مدؿىم بم٣خط ى اإلااصة 

الم،  ؤما َظا ألازحر ٩ًىن ؾاب٣ا ًٖ ببغام اإلااصة جخٗل٤ باللٛت التي ًدغع بها ال٣ٗض ؤي مغخلت ما بٗض ؤلٖا

الم باللٛت  31-08ال٣ٗض زهىنا ؤن الىهىم اإلاىٓمت لئلٖالم يمً ٢اهىن  لم جىو ٖلى ؤلٖا

الم باللٛت الٗغبُت ٞةن بٌٗ اإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت في َضا ال٣ُإ  الٗغبُت، ووٗخ٣ض و ختى لى جم ؤلٖا

ؿُِ بٌٗ اإلاهُلخاث و الخىهُو ٖلى نٗبت الاؾدُٗاب مً لضن اإلاؿتهل٪، جبٗا لظل٪ ًجب جب

الم باللٛت الٗغبُت ختى جخد٤٣ الٛاًت اإلاغاصة مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪.  ؤلٖا

الم  اإلادىع الثاوي: حؼاء ؤلازال٫ بااللتزام باإٖل

بطا جم ؤلازال٫ بهظا اإلابضؤ الظي َى خ٤ مً خ٣ى١ اإلاؿتهل٪ اإلا٣ترى جغجبذ مؿاولُت اإلااؾؿت 

هضص ٢غعث مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت ؤن البى٪ ٩ًىن مسُئا في خالت ٖضم اإلا٣غيت، وفي َظا ال

بٖالمه للمؿتهل٪ ؤو الؼبىن بهٟت ٖامت بالك٩لُاث التي ًجب ٖلُه ال٣ُام بها ٧لما صٖذ الًغوعة 

حر ظمُ٘ اإلاُُٗاث خى٫ ال٣غى الاؾتهال٧ي للمؿتهل٪ و ٩ًىن 81لظل٪ ى ما ٣ًخط ي مً البى٪ جٞى ، َو

 بغام ال٣ٗض.ٖلى صعاًت جامت ٢بل ب

وعجب اإلاكٕغ الٟغوس ي ظؼاء مضهُا والظي ٌٗخبر ؤ٦ثر عصٖا مً الجؼاء الجىاجي خُض ًغجب ٖلى َظا 

ش  ؤلازال٫ خغمان البى٪ مً الخ٤ في الٟىاثض و ؤن اإلا٣ترى ال ًلتزم بال بغص مبلٜ ال٣غى في جاٍع

                                                           
 .26 :أقاع له مدمض نضا١: م. ؽ. م  81
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ظٍ ال٣اٖضة آمغة لِـ للمد٨مت ؤي ؾلُت  311/33الاؾخد٣ا١ َب٣ا للماصة  ت بهضصَا ٦ما َو ج٣ضًٍغ

 ال ًجىػ للم٣ترى الخىاػ٫ ٖنها.

ى هٟـ الىهج الظي ٦غؾه اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً زال٫ ال٣اهىن  ؤهه  89بدىهُهه في اإلااصة  31-08َو

في خالت ٖضم ج٣ضًم ؤلاٖالم ال٩افي ًٖ ٧ل ما ًغجبِ ب٣ٗض ال٣غى الاؾتهال٧ي مً حؿلُم لليسخ 

مً ٢اهىن جضابحر  83 77ل٪ مما ًخًمىه ٖغى ال٣غى في اإلاىاص للمؿتهل٪ ومىذ مهلت للخ٨ٟحر بلى ٚحر ط

ش  خماًت اإلاؿتهل٪. خُض ٢غع اإلاكٕغ ؤن اإلا٣ترى ال ًلتزم بال بغص مبلٜ ال٣غى بضون ٞىاثض في جاٍع

 الاؾخد٣ا١.

ٌٗخبر الالتزام مً ؤَم الىخاثج اإلاترجبت ٖلى الالجىاػن التي ؤنبدذ جُب٘ ٖال٢اث بحن اإلاؿتهل٨حن و 

الم ٧ىي٘ ٖام اإلاهىُ مىما في الى٢ذ الخايغ، واإلاكٕغ الٟغوس ي ٖمل ٖلى وي٘ الالتزام باإٖل حن، ٖو

ا ٞيها،  والؾُما ٣ٖىص ال٣غى الاؾتهال٧ي التي ؤنبدذ  ًُب٤ في ظمُ٘ ال٣ٗىص التي ٩ًىن اإلاؿتهل٪ َٞغ

ى هٟـ الخىظه الظي ناع ٖلُه اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً زال٫ 82ؤ٦ثر اهدكاعا صازل ٧ل مجخم٘ جىهُهه ، َو

ت مً اإلاىاص التي ؤقغها بليها ؾالٟا. الم في مجمٖى  ٖلى الالتزام باإٖل

م ؤَمُخه، ال ٌك٩ل بال بَاعا  مىما ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بدماًت اإلاؿتهل٪ ٚع ٖو

غاٝ، الص يء الظي او٨ٗـ ٖلى اإلااؾؿاث وألاظهؼة اإلاٗىُت  ُٗت مترامُت ألَا ج٨مُلُا لترؾاهت حكَغ

 اإلاهلخت الجماُٖت للمؿتهل٨حن بن ٖلى مؿخىي نالخُاتها، ؤو في مضي هجاٖت جضزلها.بالضٞإ ًٖ 

ومما ال ق٪ ُٞه ؤن حٗضص َظٍ اإلاهالر مً قإهه ؤن ًاصي بلى حكدذ ؤلام٩اهُاث اإلااصًت، 

ت، والاؾخٗما٫ ٚحر اإلا٣ٗلً لهظٍ ؤلام٩اهُاث واإلاىاعص ًٞال ًٖ ٢لت الخيؿ٤ُ في ما ًسو  والبكٍغ

                                                           
٧لُت الٗلىم  عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في ال٣اهىن الخام. البُ٘ الاؾتهال٧ي همىطحا. ح. الخماًت ال٣ٗضًت للمؿتهل٪.ٞخُدت نُا 82

 .124 :م 2011-2010حامٗت الخؿً ألاو٫. ؾُاث.  ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت.
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ا الٗملُاث الخ انت باإلاغا٢بت في ما بحن ال٣ُاٖاث ؾىاء ٖلى الهُٗضًً اإلاغ٦ؼي واإلادلي، و٧ان خٍغ

ٗاث اإلا٣اعهت في َظا الباب، والخدلي بالجغؤة اإلاُلىبت إلخضار َُئت  باإلاكٕغ اؾخلهام ججاعب الدكَغ

٠ اإلاهالر، والهُئاث اإلاٗىُت بدماًت اإلاؿت
َ
ت ؤلاقغاٝ بحن مسَخل ت حؿدىض بليها َمَهمَّ هل٪، وفي جىظه مغ٦ٍؼ

م ؤَمُخه بال بماصة وخُضة م٘ بخالت ٩َُلخه بلى  لى لالؾتهال٥ ٚع ممازل، لم ًسو اإلاكٕغ اإلاجلـ ألٖا

ت  نضوع مغؾىم، مما ًىم ٖلى ُٚاب جهىع ماؾؿاحي لخماًت اإلاؿتهل٪ زانت، وؤهه ماؾؿت اؾدكاٍع

َ٘ ؤلالؼام، مما ًشحر مٗه حؿائ٫ مكغوٕ خى  ه َاب
ُ
٫ ظضواٍ، وخضوص بؾهامه في ٣ِٞ، وال ج٨دس ي ٢غاعاج

ٗاث اإلا٣اعهت ُٞىذ بلى صوع مشل َظٍ اإلااؾؿت في  خماًت اإلاؿتهل٪، ونىن خ٣ى٢ه زانت وؤن الدكَغ

ت.  ٍغ  خماًت اإلاؿتهل٪ ومً زم بمضاُصَا بهالخُاث ج٣ٍغ

ومً ظهت ؤزغي، ٞةن اإلاكٕغ وبن ٧ان ٢ض مىذ الخ٤ لجمُٗاث خماًت اإلاؿتهل٪ في الضٞإ ًٖ 

٨حن وجمشُِلهم ؤمام ال٣ًاء، بال ؤن طل٪ لم ٨ًً مخاخا اٖخباعا للهٗىباث ال٣اهىهُت مهالر اإلاؿتهل

والٗملُت التي جىاظهها بن في ما ًخٗل٤ بكٍغ الخهى٫ ٖلى اإلاىٟٗت الٗامت، وما ًالػمها مً َى٫ 

ت لضي َظ ٍ اإلاؿُغة، وح٣ُٗضَا، ؤو في ما ًغجبِ ب٠ًٗ ؤلام٩اهاث اإلااصًت واإلاىاعص اإلاالُت، والبكٍغ

اصة الىٓغ في ٞلؿٟت اقخٛال٫ َظٍ اإلااؾؿاث بك٩ل ًًمً  الجمُٗاث. وبىاًء ٖلُه، ٞالخاظت ملخت إٖل

 جمشُلُت ٞٗالت إلاهالر اإلاؿتهل٨حن.     
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 باإلااء اإلاخٗل٤ 36.15 ع٢م الجضًض ال٣اهىن  مًامحن في ٢غاءة

 اإلاخٗل٤ باإلااء 36.15ع٢م  مًامحن ال٣اهىن الجضًض٢غاءة في 

 

  ًٙىوـ ابال 

 باخض في ال٣اهىن ؤلاصاعي 

 ظامٗت مدمض الخامـ)ؾال(-٧لُت الخ٣ى١ 

  

 م٣ضمت

غاص به   ذ ؤو الدجؼ ؤو الخ٣اصم. ٍو ًىضعط اإلااء يمً صاثغة ألامال٥ الٗامت والتي ال ج٣بل الخٍٟى

ُضعوظحن في 36.15خؿب اإلااصة الشالشت مً هو ال٣اهىن ع٢م  ت م٩ىهت مً ؤو٦سجحن َو ، ٧ل ماصة خٍُى

ت. واإلااء مل٪ ٖمىمي )صاثما خؿب هٟـ اإلااصة( ال ٣ًبل الخمل٪ ؤق٩الها  الشالر الؿاثلت والهلبت والٛاٍػ

الخام والخهٝغ ُٞه بالبُ٘ والكغاء، باؾخصىاء الخ٣ى١ الخانت اإلاٗتٝر بها ٢اهىها ٖلى اإلاُاٍ. َظٍ 

للمسُُاث الخىظيهُت  الامخُاػاث اإلاكاع بليها في الٟٕغ الشاوي مً الباب الشاوي مً َظا ال٣اهىن، جسً٘

ض ؤصخابها منها بال بمىظب مؿُغة هٕؼ اإلال٨ُت خؿب  للتهُئت اإلاىضمجت إلاىاعص اإلاُاٍ، والتي ال ًم٨ً ججٍغ

اإلاخٗل٤ بجٕز اإلال٨ُت مً ؤظل اإلاىٟٗت الٗامت وباالخخال٫  7.81الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن ع٢م 

 اإلاا٢ذ. 

َمْذ مداوع ال٣اهىن ع٢م   ّضٍّ
ُ
 1.16.13اإلاخٗل٤ باإلااء الهاصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م  ٢36.15

ش  ضة الغؾمُت ٖضص  2016ؤٚؿُـ  10بخاٍع ش  6494واإلايكىع بالجٍغ  163، في 2016ؤٚؿُـ  25بخاٍع
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ْصِعَظْذ مً الىاخُت الك٩لُت في ازني ٖكغ بابا مخًمىت )باؾخصىاء ألابىاب 
ُ
والتي  12و 10و 4ماصة. وؤ

ْذ ؤًًا )ؤي مًامحن  جخًمً مىاص ٣ِٞ( لٗضة
َ
ٞغوٕ م٣ؿمت ومدضصة بضوعَا ٖبر ٞهى٫. ُبِؿُ

  .(36.15ال٣اهىن ع٢م 

وباإلياٞت بلى ما ط٦غ في م٣خًُاث زانت بالجاهب الخضبحري للماء ٦مل٪ ٖام، وؤزغي زانت 

اث بالجاهب اإلااؾؿاحي. َظٍ ألازحرة و٦ما ؾماَا اإلاكٕغ في الباب الؿاصؽ بةصاعة اإلاُاٍ، ج٣ىم باإلظغاء

اإلاخٗل٣ت بالك٤ ألاو٫ )ؤي الخضبحر( وحٗمل ٖلى مىذ الترازُو والامخُاػاث التي تهم اؾخٗماالث اإلااء 

ني وفي مسُُاث جىظيهُت  وبلىعة اؾتراجُجُاث الخٟاّ ٖلُه وجضبحر ألازُاع اإلاخهلت به في مسُِ َو

ؿً ي الظي ٌٗاًً اإلاسالٟاث َو ال٣ٗىباث في اهخٓاع  للتهُئت اإلاىضمجت، ًٞال ًٖ ٢ُامها بضوع الكَغ

٤ الك٩ل الىاعص في  ت اإلاُاٍ إلاؼاولت مهامهم بىو جىُٓمي، ٞو جدضًض قغوٍ و٦ُُٟاث حُٗحن ؤٖىان قَغ

 مً َظا ال٣اهىن. 131ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة 

ض إلاماعؾت ؤٖىان  وبهٝغ الىٓغ ًٖ َظا ؤلاق٩ا٫ ألازحر والىاجج ؤؾاؾا ًٖ يغوعة الاهخٓاع والتًر

ت اإلااء ال  زخهاناتهم بمىظب َظا ال٣اهىن، ختى نضوع الىو الخىُٓمي اإلادضص ل٨ُُٟاث وقغوٍ قَغ

حُُٗنهم لل٣ُام وإلاؼاولت َظا الازخهام. ٣ٞض ٧ان الٞخا للىٓغ ؤن مًامحن ٢اهىن اإلااء الجضًض، ٢ض 

خملذ في َُاتها ٦ثرث ؤلاخالت ٖلى الىهىم الخىُٓمُت، صون جدضًض ؤي آظا٫ لهضوعَا، ٖلما ؤن 

اث الىهىم ال٣اهىهُت الخىظه  ض اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت، ؤضخذ مدخٍى عي للممل٨ت وفي ؾُا١ ججٍى الدكَغ

مً َظا ال٣اهىن )ؤي ال٣اهىن  162جدضص آظاال مُٗىت لهضوع الىهىم الخُب٣ُُت، طل٪ ؤن اإلااصة 

ت الٗمل بلى 10.95الجضًض اإلاخٗل٤ باإلااء( ٢ض ظٗلذ الىهىم الخُب٣ُُت لل٣اهىن ال٣ضًم ع٢م   ؾاٍع

اإلاظ٧ىع. مما ًجٗل مً م٣خًُاث ألازحر،  36.15خحن نضوع الىهىم الخُب٣ُُت لل٣اهىن الجضًض ع٢م 

غ ونُاٚت الىهىم ال٣اهىهُت. ض جدٍغ  ٚحر ميسجمت م٘ ألاصبُاث اإلاخٗاٝع ٖليها في ججٍى
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ولىا في ٢ىاٖض ومًامحن ال٣ىاهحن الخىُٓمُت للجماٖاث الترابُت همىطظا ممازال ًٖ َظٍ الخالت.  

اإلاخٗل٤  113.14مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  280ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، ههذ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 

جهضع ٧ل الىهىم الخىُٓمُت اإلاىهىم ٖليها في َظا ال٣اهىن الخىُٓمي بالجماٖاث، ٖلى ما ًلي: "

ضة الغؾمُت30في أحل أ٢هاٍ زالزىن ) ش نضوعٍ في الجٍغ ٗل مً َظٍ ." مما ًج( قهغا ابخضاء مً جاٍع

اإلاٗاًىت ألازحرة ٖلى ؤؾاؽ وؤنل واضخحن. ؤما حٗضص ؤلاخاالث ٖلى الىهىم الخىُٓمُت ٦إؾاؽ لل٣ى٫ 

اإلاخٗل٤ باإلااء بزغ ٦ثرة بخالخه ٖلى الىهىم  36.15ب٩ىنها هي ألازغي مً َٟىاث ال٣اهىن ع٢م 

الىهىم الخُب٣ُُت، الخُب٣ُُت، ٞخجض ؾىضَا البحن في ٖضص بخاالث مىاص َظا ال٣اهىن الجضًض ٖلى 

 . 83خالت بخالت 56 والظي ونل بلى

اإلاظ٧ىع مً  36.15ال٣اهىن ع٢م لهظٍ ألاؾباب ؾ٩ُىن مً الخدهُل الخانل ال٣ى٫ بن جدغع 

جدضًض آظا٫ ختى جغي الىهىم الخىُٓمُت الىىع، ؾُاصي ال مدالت إلزالالث في جضبحر الثروة اإلااثُت 

غ جضبحٍر )ؤي اإلال٪ الٗام اإلااجي(، ٞهي مىػٖت بحن مجالي ال٣اهىن والؾُما ٖلى اإلاؿخىي الٗملي. ؤما مؿاَ

والخىُٓم، وؤي صعاؾت مؿخ٣بلُت بكإنها، ؾخ٣ترن باألزحر هدُجت جىُٓمه إلاجاالث لم ٌكملها مجا٫ 

 . َظا مً هاخُت.36.15ال٣اهىن ع٢م 

ًض ؤصث بلى جبُان مً هاخُت زاهُت، وخُض بن ال٣غاءة اإلاخإهُت إلاًامحن َظا الىو ال٣اهىوي الجض  

ؤَضاٞه اإلادضصة في ماصجه ألاولى واإلاخمشلت في جدضًض ٢ىاٖض الخضبحر اإلاىضمج والالمغ٦ؼي والدكاع٧ي للمىاعص 

اإلااثُت؛ ٦ًمان خ٤ اإلاىاَىاث واإلاىاَىحن في الخهى٫ ٖلى اإلااء واؾخٗماله بك٩ل ٣ٖالوي ومؿخضام بلى 

ٞإ٦ضث ٖلى ٢ُام َظا ال٣اهىن واعج٩اٍػ ٖلى اإلال٨ُت ٚحر طل٪ مً الٛاًاث ألازغي. ؤما ماصجه الشاهُت 

الٗامت للماء م٘ جِؿحر خهى٫ اإلاىاَىاث واإلاىاَىحن ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة ٖلى اإلااء والِٗل في بِئت 

                                                           
 اهٓغ اإلالخ٤.  83
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ؾلمُت، بخضبحر الثروة اإلااثُت بك٩ل مىضمج وحكاع٧ي والمغ٦ؼي ومغاٖاة مبضب )ولِـ مبضؤ( الخًامً 

ل٪ مً اإلا٣ىماث ألازغي الىاعصة في اإلااصة اإلاظ٧ىعة. وبطا ٧اهذ ماصجه الشالشت والٗضالت اإلاجالُحن بلى ٚحر ط

ْذ اإلااء بالك٩ل اإلاىمة بلُه ؾاب٣ا، زم خضصث مٗنى اإلال٪ الٗمىمي 
َ
ٞ غَّ َٖ ههذ للمٟاَُم، و

ُ
٢ض ز

)الٗام؟( اإلااجي بخ٣ؿُمه لهىٟحن: ؤمال٥ ٖامت بُبُٗتها وؤمال٥ ٖامت انُىاُٖت، ٞخٍٗغ٠ الخىى 

ٟاث. بال ؤنها وفي م٣ابل طل٪ لم ج٣ضم  اإلااجي م مً الخٍٗغ حَر والخضبحر اإلاؿخضام واإلاىضمج والدكاع٧ي ٚو

" بالك٩ل الظي ؤله٣خه ٧ل مً اإلااصة ألاولى والشاهُت )ؤي الخضبحر للخضبحر الالمغ٦ؼي للماءحٍٗغ٠ "

ً اإلاىضمج والدكاع٧ي.   الالمغ٦ؼي( بالخضبحًر

ا باإلاكٕغ م جدضًض مضلى٫ الخضبحر  36.15مً ال٣اهىن ع٢م  3ً زال٫ اإلااصة وبالخالي، ؤلم ٨ًً خٍغ

ًال ًٖ طل٪،  ً اإلاىضمج والدكاع٧ي؟ ٖلما ؤهه ٞو الالمغ٦ؼي للماء بالك٩ل الظي خضص به مضلى٫ الخضبحًر

 إلاا ظاء في بُان ؤؾباب ال٣اهىن ع٢م 
ً
 10.95بن للمكٕغ جىظه ؾاب٤ لخضبحر اإلااء بُاب٘ المغ٦ؼي جبٗا

ْذ م٣خًُاجه بال٣اهىن 1995ء لؿىت اإلاخٗل٤ باإلاا
َ
ِسخ

ُ
التي ؾخٓل  7باؾخصىاء اإلااصة  36.15، والظي و

تراٝ بالخ٣ى١ الخانت اإلا٨دؿبت ٖلى اإلاُاٍ التي جم ج٣ضًمها بك٩ل  ت اإلاٟٗى٫ باليؿبت لُلباث الٖا ؾاٍع

 ٢اهىوي في آظا٫ مدضصة في الباب الشاوي مً َظا ال٣اهىن الخالي.

ٟه  36.15ل٣ى٫ بن مً سٛغاث ال٣اهىن ع٢م ؾ٩ُىن مً ٚحر اإلاجضي ا  اإلاخٗل٤ باإلااء ٖضم حٍٗغ

للخضبحر الالمغ٦ؼي للماء. ل٨ً، ؾ٩ُىن لل٨ك٠ ًٖ ؤؾباب ؾ٩ىث اإلاكٕغ في َظا الكإن ٞىاثض ٦شحرة. 

ٞال٣ىاهحن الخىُٓمُت للجماٖاث الترابُت ؤؾىضث بٌٗ الازخهاناث في َظا الباب للىخضاث الترابُت، 

اإلاخٗل٤ بالجهاث التي ؤصعظذ اإلااء يمً  111.14ل٣اهىن الخىُٓمي ع٢م والؾُما مًامحن ا

مً ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاظ٧ىع ٢ض اٖخبرث ؤن  82الازخهاناث الظاجُت للجهت. ٦ما ؤن اإلااصة 

ت مُاصًً، مً بُنها الُا٢ت  ت ٖلى مجمٖى الازخهاناث الظاجُت للجهت حكخمل في مجا٫ الخىمُت الجهٍى
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ت واإلااء والبِئت. وف ت م٘ وي٘ بؾتراجُجُت ظهٍى اث الجهٍى ي َظا الهضص ج٣ىم الجهت بتهُئت وجضبحر اإلاىتَز

 ال٢خهاص الُا٢ت واإلااء، زم بوٗاف اإلاباصعاث اإلاغجبُت بالُا٢ت اإلاخجضصة.

بخٗاعيه  36.15َظا الجاهب ألازحر مً الخدلُل وبن جمحز بةبضاء وظهت هٓغ خى٫ ال٣اهىن ع٢م   

ت الت ٣ا للخدلُل الؿاب٤–رابُت صون الغص ٖلُه بك٩ل مباقغ، ٞاالزخالٝ مٗه م٘ ههىم الالمغ٦ٍؼ  -ٞو

اإلاظ٧ىع ٢ض ؤؾىضث للجهت ؤًًا يمً  111.14ًٓل واضخا َاإلاا ؤن م٣خًُاث ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م 

 الازخهاناث اإلاكتر٦ت م٘ الضولت ازخهام اإلااء. 

اإلاكتر٦ت بُنها وبحن الضولت في  الازخهاناث ؤن الجهت جماعؽ 91وفي َظا الهضص اٖخبرث اإلااصة 

ت مً اإلاجاالث منها اإلااء والبِئت ألظل  الخماًت مً الًُٟاهاث والخٟاّ ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت  مجمٖى

لى اإلاىٓىمت  والخىٕى البُىلىجي وم٩اٞدت الخلىر والخصخغ، زم اإلاداٞٓت ٖلى اإلاىا٤َ اإلادمُت ٖو

ت و٦ظا ٖلى اإلاىاعص اإلااثُت.   البُئُت الٛابٍى

في باب الازخهاناث ال٣ابلت للى٣ل )ولِـ اإلاى٣ىلت( مخمحزة  94 في م٣ابل طل٪، ظاءث اإلااصة 

وص٣ُ٢ت في َظا الخهىم، لخدضص مجاالث الازخهاناث اإلاى٣ىلت مً الضولت بلى الجهت اٖخماصا ٖلى 

٘، والتي حكمل بهٟت زانت:   مبضؤ الخَٟغ

 لُا٢ت واإلااء والبِئت. الخجهحزاث والبيُاث الخدخُت طاث البٗض الجهىي وا

ى ما ًاصي بلى الاؾخيخاط بال٣ى٫، بن م٣خًُاث ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  اإلاخٗل٤  111.14َو

بالجهاث ٢ض ؤؾىضث لؤلزحرة ٖضة ازخهاناث في جضبحر اإلااء ونُاهخه وجشمُىه وصعء اإلاساَغ الالخ٣ت به، 

حؿخجب ألَضاٝ ال٣ىاهحن الخىُٓمُت  اإلاخٗل٤ باإلااء، لم 36.15بال ؤن م٣خًُاث ال٣اهىن الجضًض ع٢م 

 للجماٖاث الترابُت ومً زاللها لخُلٗاث الىز٣ُت الضؾخىعٍت.
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ُخُج ًٖ َظٍ الكغوخاث اٞترايحن، ازىحن. ألاو٫، بن هو ال٣اهىن ع٢م 
ْ
ي اإلاخٗل٤ باإلااء لم  36.15ًَ

ت اإلاخ٣ضمت والتي ٧اهذ ههىنها ال٣اهىهُت ظض مخ٣ضمه م٣اعهت م٘ َ ظا ال٣اهىن ًىا٦ب وعف الجهٍى

 الجضًض اإلاخٗل٤ باإلااء.

ؤما الاٞتراى الشاوي، ٣ُٞىص بلى ظٗل اإلااء ازخهام خهغي للضولت في الى٢ذ الظي لم ًخم 

٪ الٟٗلي، قإهه بظل٪ قإن الخٗمحر  الاعج٣اء بالجماٖاث الترابُت إلاماعؾخه ٧ازخهام بلى مؿخىي الكٍغ

ىُت ب٩املها ؤ٦ثر مً  الظي ج٣ىم به بصاعاث الضولت هدُجت اَخمامه في ؤخُان ٦شحرة بالجماٖت الَى

 اَخمامه بالجماٖاث الخدخُت. 

ًاٝ بال٣ى٫ بن اإلاكٕغ ٚحر ُمُالب مً زال٫ ال٣اهىن ع٢م  ًُ بإن ًجٗل مً اإلااء  36.15وال ظضًض 

ازخهام خهغي للجماٖاث الترابُت وخضَا، ما صامذ ههىم ال٣ىاهحن الخىُٓمُت للجماٖاث الترابُت 

 جاالث جضبحٍر يمً الازخهاناث اإلاكتر٦ت و٦ظا ال٣ابلت للى٣ل. ٢ض ؤصعظذ بٌٗ م

طل٪ ؤهه وبن ٧ان ًم٨ً ال٣بى٫ ب٨ٟغة جغاظ٘ اإلاكٕغ ًٖ لٟٓت "اإلال٪ الٗام" الىاعصة في ال٣اهىن 

غ لظل٪، بال  10.95ع٢م  ُٟه في ال٣اهىن الجضًض للٟٔ "اإلال٪ الٗمىمي" صون بُٖاء ؤي جبًر اإلايؿىر وجْى

ْٕ ال٣
ّغِ

َ
اهىن ؤلاصاعي لؤلمال٥ ولئن ٧اهذ ماصة اإلااء جىضعط يمً صاثغة ألامال٥ الٗامت، ًب٣ى مُٟٗا ؤن ُمك

مً جدضًض مُٗاع ص٤ُ٢ لخمُحز اإلال٪ الٗام ًٖ الخام. ٞخدضًض مُٗاع الخمُحز بحن الهىٟحن، هي مؿإلت 

اث َظا مترو٦ت لل٣ًاء ؤوال، ولل٣ٟه زاهُا. ل٨ً في م٣ابل طل٪، ال ًم٨ً ٌٚ الىٓغ ًٖ بٌٗ َٟى 

ال٣اهىن ؾىاء اإلاظ٧ىعة آهٟا ؤو بٌٗ الخىا٢ًاث ألازغي، زهىنا اإلا٣خًُاث ال٣اثلت بخضبحر اإلااء 

 بك٩ل مىضمج حكاع٧ي والمغ٦ؼي.

للجهاث وباقي الجماٖاث الترابُت ألازغي ؤي ازخهام  36.15لم حؿىض مًامحن ال٣اهىن ع٢م  

بُٖائها ؾلُت ٢غاع ٖىض وي٘ الخهامُم  خ٣ُ٣ي بكإن اإلااء. ٞالخيؿ٤ُ م٘ الىخضاث الترابُت صون 
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ني للماء ؤو مسُُاث الى٢اًت مً زُغ الًُٟاهاث الىاعصة في اإلااصة   118واإلاسُُاث )٧اإلاسُِ الَى

مً ال٣اهىن الخىُٓمي للجهاث التي ؤو٧لذ للجهت  82مً ٢اهىن اإلااء اإلاظ٧ىع(، ًخٗاعى م٘ اإلااصة 

ت ال٢خهاص الُا٢ت واإلااء. ازخهام طاحي ج٣ىم مً زالله بىي٘ اؾتراجُجُاث  ظهٍى

وبالخبُٗت ًم٨ً الاؾخيخاط بإن ٞلؿٟت ومىهجُت جضبحر اإلااء وال٣ُام به ٧ازخهام، هي هٟؿها  

ىُت  اإلاٗخمضة في مُضان الخٗمحر. وبالىدُجت، ًم٨ً ال٣ى٫، بن اإلااء ازخهام خهغي للجماٖت الَى

٪ الٟٗلي وخضَا، ما لم ًخم الاعج٣اء بٗض بالجهاث وباقي الجماٖاث ا لترابُت ألازغي بلى مؿخىي الكٍغ

 والخ٣ُ٣ي في جضبحر الثروة اإلااثُت.

غاث ؤزغي لخإ٦ضٍ. بال ؤن بزاعة َبُٗت  ولئن ٧ان َظا الجاهب ألازحر مً الخل ال ًدخاط بلى جبًر

الغؤي الاؾدكاعي الظي جبضًه و٧االث الخىى اإلااجي بكإن الازخهاناث اإلاؿىضة للجماٖاث الترابُت 

اإلاخٗل٤ باإلااء، لِؿذ ٖضًمت الجضوي في َظا الخهىم. ٞاإلاكٕغ ومً  36.15ال٣اهىن ع٢م بمىظب 

زال٫ ٢اهىن اإلااء اإلاظ٧ىع، خضص َبُٗت الغؤي الظي جبضًه و٧الت الخىى اإلااجي خى٫ جضزل الضولت 

 والجماٖاث الترابُت واإلااؾؿاث الٗمىمُت الهجاػ ؤقٛا٫ البيُت الخدخُت ألظل اإلاهلخت الٗامت ٞى١ 

ت الٗامت ُٞما  اإلال٪ الٗام اإلااجي، بالغؤي اإلاُاب٤. وبالخالي ٞالق٪ ؤن جضزالث َظٍ ألاشخام اإلاٗىٍى

ضم  جخسظٍ مً ٢غاعاث وجضابحر في َظا الكإن، ؾدىُىي ٖلى البُالن في خالت مسالٟتها للغؤي اإلاظ٧ىع ٖو

هي ناخبت ؾلُت البذ  (أي و٧االث الخىى اإلاائيألازظ به. مما ًجٗل مً َظٍ اإلااؾؿاث الٗمىمُت )

ت الغؤي الاؾدكاعي في ال٣غاع ؤلاصاعي   و٢ًاًء في صعاؾاث هٍٓغ
ً
الخ٣ُ٣ُت، بالك٩ل اإلاخٗاٝع ٖليها ٣ٞها

 الخىُٟظي.

٢اهىها بُئُا بالضعظت ألاولى ٖلى زالل٠  اإلاخٗل٤ باإلااء 36.15ولئن لم ٨ًً ال٣اهىن ع٢م  

ٗاث الخضًشت للممل٨ت والتي ؤزظث تهخم بالبٗ ض البُئي ٦إخض ؤَم ؤَضاٞها الغثِؿُت. ًم٨ً الدكَغ
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حسجُل مالخٓت وهي ؤهه ال ًم٨ً به٩اع ؤزظ ال٣اهىن اإلاظ٧ىع بٗضة ج٣ىُاث خضًشت ٦إؾاؽ لخضبحر اإلال٪ 

٤ مىاص الباب الخاصي ٖكغ، ٦ما  ت مً اإلا٣خًُاث لخماًخه ظىاثُا ٞو الٗام م٘ جسهُهه إلاجمٖى

اء وجشمحن جضبحٍر ٦ثروة جدٟٔ خ٣ى١ ؤظُا٫ الخايغ ٌسجل ؤن مًامُىه ٢ض حؿمذ باإلاداٞٓت ٖلى اإلا

ت مً ال٣ىاهحن طاث نلت واعجباٍ وز٤ُ به، ٧ال٣اهىن  واإلاؿخ٣بل، ًٞال ًٖ ج٣اَ٘ مىاصٍ م٘ مجمٖى

)اإلااصجحن اإلاخٗل٤ بالخٗمحر  12.90اإلاخٗل٤ بدماًت واؾخهالح البِئت وم٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن ع٢م  11.03ع٢م 

الت الخىى اإلااجي ٖىض بٖضاص وزاث٤ الخٗمحر، و٦ظا بمُاب٣ت َظٍ بسهىم الخيؿ٤ُ م٘ و٧ 95و 63

ني واإلاسُُاث الخىظيهُت للتهُئت اإلاىضمجت–ألازحرة م٘ وزاث٤ جضبحر اإلااء  زم م٘  (،-اإلاسُِ الَى

اإلاخٗل٤  39.08ع٢م اإلاخٗل٤ بىٕى اإلال٨ُت مً ؤظل اإلاىٟٗت الٗامت وال٣اهىن  7.81م٣خًُاث ال٣اهىن ع٢م 

٫ الُٗيُت إلاا ٌك٩له هٓام الامخُاػ ٖلى اإلال٪ الٗام اإلااجي مً خ٤ ُٖني إلاضة مدضصة ال بمضوهت الخ٣ى 

 جسى٫ للمؿخُٟض ؤي خ٤ للمل٨ُت ٖلى َظا اإلال٪ الٗام. 

مًامحن ال٣اهىن الجضًض للماء جب٣ى ميسجمت في َظا الباب م٘ اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت وبالخالي، ٞ

م مً طل٪، ٌؿخدؿً جج اوػ مً مشل بٌٗ ألازُاء باالهدباٍ بليها والخؿم م٘ للمٛغب. ل٨ً، وبالٚغ

الك٩لُت منها، والتي ٩ًىن ختى اهخ٣اصَا ٣ُٖما وال ًيخج ٖىه ش يء، ٧الخُإ الىاعص في اإلااصة الشاهُت، والتي 

.."؟ لظل٪، ؾ٩ُىن "...م٘ مغاٖاة مبضئ...."؟ ٖلما ؤن الصخُذ َى مبضأ"...م٘ مغاٖاة  ظاء ٞيها ما ًلي:

 جاوػَا ألظل حؿلُِ ما ٨ًٟي مً الًىء ٖلى اإلاًمىن.مً اإلاُٟض ج

:ج ٖام   جسٍغ

اإلاخٗل٤ باإلااء، ٢ض َغى ٖليها  39.14ًبضو ؤن َظٍ اإلاؿاَمت اإلا٣ضمت ٣٦غاءة في يىء ال٣اهىن ع٢م 

َاب٘ الاهخ٣اص والدك٨ُ٪. ل٨ً ال ًدب ؤن ًٟهم مً اإلاالخٓاث اإلاظ٧ىعة ؤنها جى٣ُها مً ٖمل اإلاكٕغ ؤو 

الٛاًت مً َظا الى٣ض ٧اهذ مجغص ج٨خُ٪ ٣ِٞ، ألظل ؤلاخاَت بهظا الىو ال٣اهىوي الجضًض اإلااؾؿاث. ٞ
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مً ٢ىاٖض ال٣اهىن ؤلاصاعي لؤلمال٥، والظي ق٩لذ ٢غاءجه الى٣ضًت ٞغنت لغنض ٢ىاٖضٍ ؤلاظغاثُت 

ىن وألاصواع اإلاؿىضة للماؾؿاث ول٩ل اإلاخضزلحن في مُضان اإلااء باإلاٛغب. صخُذ ؤن مًامحن َظا ال٣اه

٢ض خملذ في َُاتها ٖضة ؤزُاء والتي ال ًم٨ً ٢بىلها، بل ٧اهذ ؾخٟٗي منها مجغص مغاظٗت ؤزحرة ٢بل 

ضة الغؾمُت، ل٨نها حؿغبذ في َُاجه مما ًهٗب جضاع٦ها. ٞاإلااصة  ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ظاء  85اليكغ بالجٍغ

 ٠ ـ َظا ال٣اهىن ألخض في ملٟاث..."،؟ ألامغ الظي ؤصي بل البضٞيها ؤًًا، ما ًلي:"...ومهاٍع ى ج٨َغ

 ألازُاء الكاجٗت، والتي ال ًم٨ً ٢بىلها يمً مىاصٍ. 
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ــلخــــ٤)  :(مـــ

اإلاخٗل٤ باإلااء التي ؤخالذ لىو جىُٓمي، زم مىيٕى  36.15ظضو٫ ٌٗغى مىاص ال٣اهىن ع٢م 

 ؤلاخالت.

اإلااصة ع٢م )...( مً 

 36.15ال٣اهىن ع٢م 

 اإلاخٗل٤ باإلااء

 ىُٓميمىيٕى ؤلاخالت لىو ج

 2/ 8اإلااصة 
الًم للمل٪ -2الاؾخسغاط مً صاثغة اإلال٪ الٗام اإلااجي / -1

 الٗام اإلااجي

 2/ 9اإلااصة 
جغ٦ُبت لجىت -2جدضًض الًٟاٝ الخغة للمل٪ الٗام اإلااجي/ -1

 الخدضًض

 23اإلااصة 
َدَضُص بىهىم جىُٓمُت مٗاًحر ظىصة اإلاُاٍ خؿب الاؾخٗما٫ 

ُ
ج

 اإلاسهو لها

 24اإلااصة 
ض جغ٦ُبت لجىت البدض الٗلني بكإن الترازُو والامخُاػاث جدضً

 و٦ُُٟاث مىدها

 27اإلااصة 
٦ُُٟاث جدضًض وجدهُل بجاواث مسخل٠ اؾخٗماالث اإلال٪ 

 الٗام

 ؤٖالٍ 27بخالتهما ٖلى الىو الخىُٓمي اإلاظ٧ىع في اإلااصة  33و 28اإلااصة 

 جدضًض ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة 30اإلااصة 

 37اإلااصة 
ُت الاؾخٗماالث الخايٗت لئلٖالن ًٖ اإلاىاٞؿت إلاىذ جد ضًض هٖى

 خ٤ امخُاػ
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 جدضًض مٗاًحر اإلاُاٍ الهالخت للكغب 48اإلااصة 

 49اإلااصة 
ُاب  جدضًض لخالت الًغوعة اإلاغجبُت بالتر٦ُبت الُبُُٗت للماء ٚو

 بضًل آزغ ؤو خالت ال٣ىة ال٣اَغة

 50اإلااصة 
ًت اإلا٣غبت ؤو البُٗضة و٦ظا مٗاًحر و٦ُُٟاث جدضًض مضاعاث الخما

 اإلايكأث وألاقٛا٫ وألاوكُت التي ًم٨ً مىٗها ؤو ج٣ىُنها بهظٍ اإلاضاعاث.

 52اإلااصة 
جدضًض قغوٍ الترزُو اإلاؿب٤ مً ؤلاصاعة ل٩ل بهخاط للمُاٍ 

 الهالخت للكغب

 2/ 53اإلااصة 

جدضًض ٦ُُٟاث جدب٘ ظىصة اإلاُاٍ مً َٝغ اإلاىخج واإلاىػٕ -1

جدضًض ٦ُُٟاث مغا٢بت ؤلاصاعة لجىصة اإلااء -2إلاسخبراث/ وقغوٍ اٖخماص ا

 وقغوٍ بهخاظه وجىػَٗه

 54اإلااصة 
ىىهت والٗغى للبُ٘ وبُ٘ اإلاُاٍ  قغوٍ ظلب اؾخٛال٫ وحٗبئت ٖو

 اإلاٗضهُت الُبُُٗت ومُاٍ الٗحن ومُاٍ اإلااثضة

 55اإلااصة 
٦ُُٟاث زًٕى اؾخٗما٫ اإلاُاٍ اإلاٗضهُت ومكخ٣اتها ٦ٗىانغ 

 ٖالظُت

 56اإلااصة 
قغوٍ ه٣ل واؾخٗما٫ اإلاُاٍ اإلاٗضهُت الُبُُٗت ومكخ٣اتها زاعط 

 م٩ان هب٘ اإلااء اإلاٗضوي الُبُعي

 57اإلااصة 
قغوٍ الترزُو ببُ٘ اإلاُاٍ اإلاٗضهُت الُبُُٗت ومُاٍ الُٗىن ومُاٍ 

 اإلااثضة

 59اإلااصة 
قغوٍ جغزُو ؤلاصاعة الؾخحراص ؤو جهضًغ اإلاُاٍ اإلاٗضهُت ومُاٍ 

 الٗحن

ً -1 2/ 62اإلااصة  الكغوٍ الخ٣ىُت إلهجاػ وجضبحر ونُاهت ميكأث ججمُ٘ وجسٍؼ

قغوٍ و٦ُُٟاث مىذ و٧الت الخىى -2مُاٍ ألامُاع و٢ىاٖض الاؾخٗما٫/
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اإلااجي ؤو ؤلاصاعة اإلاؿاٖضة اإلاالُت ؤو الخ٣ىُت ل٩ل شخو طاحي ؤو اٖخباعي 

 ٍ ألامُاعباهجاػ ميكأث الؾخٗما٫ ؤو جشمحن مُا ٣ً62ىم َب٣ا للماصة 

 2/ 64اإلااصة 

 -2مٗاًحر الجىصة الالػمت الؾخٛال٫ ؤو اؾخٗما٫ اإلااء اإلاؿخٗمل/ -1

جدضًض الثدت اإلاُاٍ اإلاؿخٗملت الهاصعة ًٖ ججهحزاث الخُهحر اإلاؿخ٣ل 

اث واإلاٛغوؾاث  والتي ال ًم٨ً بٖاصة اؾخٗمالها بال لؿ٣ي اإلاؼعٖو

 اإلاُاٍ اإلاؿخٗملت٦ُُٟاث مىذ الترزُو بةٖاصة اؾخٗما٫  66اإلااصة 

 67اإلااصة 
٦ُُٟاث جدب٘ ظىصة اإلاُاٍ اإلاؿخٗملت مً َٝغ اإلاؿخٗمل ؤو مال٪ 

 ؤو مؿحر جهُٟت مدُت اإلاُاٍ اإلاؿخٗملت

 70اإلااصة 
جدضًض ألاهماٍ الالػمت إلاٗالجت ألاوخا٫: ؤهىاٖها وممحزاتها 

غ١ الخسلو منها  واؾخٗماالتها َو

 74اإلااصة 
دلُت مُاٍ البدغ لؤلشخام ٦ُُٟاث بٖضاص ٣ٖض امخُاػ ج

حن الخايٗحن لل٣اهىن الخام وصٞتر الخدمالث واإلاهاص٢ت ٖلُه خباٍع  الٖا

 79اإلااصة 
لى للماء واإلاىار ولجىخه الضاثمت و٦ُُٟت  جدضًض جغ٦ُبت اإلاجلـ ألٖا

 اؾخٛالهما

 80اإلااصة 
جدضًض مى٣ُت هٟىط ٧ل و٧االث الخىى اإلااجي و٦ُُٟت ٖملها 

ا  وم٣َغ

 81اإلااصة 
دضًض جغ٦ُبت و٦ُُٟاث ازخُاع وحُٗحن ؤًٖاء مجلـ بصاعة و٧الت ج

 الخىى اإلااجي

 جدضًض جغ٦ُبت و٦ُُٟاث اقخٛا٫ لجىت الٗمالت ؤو الا٢لُم للماء 89اإلااصة 

 93اإلااصة 
جدضًض مدخىي و٦ُُٟاث وي٘ ومغاظٗت واإلاهاص٢ت ٖلى اإلاسُِ 

ني للماء واإلاسُُاث الخىظيهُت للتهُئت اإلاىضمجت إلاى   اعص اإلاُاٍالَى
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 97اإلااصة 
٦ُُٟاث جدضًض والخٟاّ ٖلى الخض ألاصوى مً الهبُب بؿاٞلت 

ل ؤو ظلب اإلااء ً ؤو جدٍى  اإلايكأث اإلااثُت اإلاٗضة لخسٍؼ

 98اإلااصة 
٦ُُٟاث مىذ الترزُو مً و٧الت الخىى اإلااجي لهب اإلاُاٍ 

 اإلاؿخٗملت اإلاجزلُت التي ج٣ل ًٖ ٖخبت مدضصة بىو جىُٓمي آزغ

 105اإلااصة 
٦ُُٟاث بظغاء ظغص مهاصع جلىث اإلاىاعص اإلااثُت واإلاٗاًحر التي ٖلى 

خم ج٣ُُم ظىصة اإلاُاٍ  ؤؾاؾها جازظ الُٗىاث وجىجؼ الخدالُل ٍو

 2/ 106اإلااصة 

 -2آلاظا٫ اإلادضصة لىي٘ جهمُم مضًغي للخُهحر الؿاثل/ -1

جدضًض مدخىي و٦ُُٟاث بٖضاص ومغاظٗت الخهمُم اإلاضًغي للخُهحر 

 ل واإلاهاص٢ت ٖلُهالؿاث

 107اإلااصة 
قغوٍ وآظا٫ بهجاػ الكب٨ت الٗمىمُت للخُهحر الؿاثل ومدُت 

 مٗالجت اإلاُاٍ اإلاؿخٗملت والغبِ بهظٍ الكب٨ت

 108اإلااصة 
قغوٍ جُب٤ُ َظٍ اإلااصة وؤهىإ ججهحزاث الخُهحر اإلاؿخ٣ل 

ا واؾخٛاللها  اإلاٗخمضة ومىانٟاتها الخ٣ىُت و٦ُُٟاث اهجاَػ

 109اإلااصة 
٦ُُٟاث مىذ وججضًض الترزُو بهب اإلاُاٍ اإلاؿخٗملت الهىاُٖت 

 في الكب٨ت الٗمىمُت للخُهحر وخضوصٍ ال٣هىي 

 110اإلااصة 

ٟت لالؾترظإ ال٨لي ؤو الجؼجي  ٦ُُٟاث بخضار هٓام للخٍٗغ

لخ٩ال٠ُ بهجاػ وحؿُحر زضمت الخُهحر الؿاثل ومٗالجت اإلاُاٍ اإلاؿخٗملت 

 مً اإلاؿخٗملحن

 جدضًض مضاعاث اإلاداٞٓت واإلاى٘ بىاء ٖلى الضعاؾاث الالػمت 113اإلااصة 

 114اإلااصة 
مٗاًحر وم٣اًِـ ؤقٛا٫ بهجاػ ؤو حٗم٤ُ ؤو بنالح ألاز٣اب بهضٝ 

 البدض ًٖ اإلااء
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 قغوٍ و٦ُُٟاث ببغام ٣ٖض الخضبحر الدكاع٧ي للماء 115اإلااصة 

 118اإلااصة 
مغاظٗتها ٦ُُٟاث وي٘ مسُُاث الى٢اًت مً ؤزُاع الًُٟاهاث و 

 واإلاهاص٢ت ٖليها

 121اإلااصة 
وي٘ ألاهٓمت اإلاىضمجت للخى٢٘ وؤلاهظاع بالخامىالث ٖلى مؿخىي 

 مجاعي اإلاُاٍ ؤو م٣اَ٘ مجاعي اإلاُاٍ اإلادضزت للًُٟاهاث

 جدضًض جغ٦ُبت لجً ال٣ُٓت و٦ُُٟت ٖملها 123اإلااصة 

 اإلااءجدضًض ٦ُُٟاث وي٘ ومغاظٗت مسُُا جضبحر الخهام في  124اإلااصة 

 129اإلااصة 
قغوٍ و٦ُُٟاث اهجاػ ال٣ُاؾاث واإلاٗاًىاث وألابدار 

اث...  والخدٍغ

 جدضًض ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة 130اإلااصة 

ت اإلاُاٍ ومؼاولتهم إلاهامهم 131اإلااصة   ٦ُُٟاث حُٗحن ؤٖىان قَغ

 158اإلااصة 

جدضًض آظا٫ ج٣ضًم َلب الترزُو في قإن ٧ل نب إلاُاٍ 

حر مغزو به ٖىض وكغ مؿخٗملت في اإلا ل٪ الٗمىمي اإلااجي مىظىص ٚو

 اإلاخٗل٤ باإلااء 36.15ال٣اهىن ع٢م 

 159اإلااصة 
جدضًض آظا٫ للمُاب٣ت م٘ الخضوص ال٣هىي لهب اإلاُاٍ 

 اإلاؿخٗملت الهىاُٖت في الكب٨ت الٗمىمُت للخُهحر

 162اإلااصة 
( في 10.95ؤخالذ للىهىم الخُب٣ُُت لل٣اهىن ال٣ضًم )ع٢م 

 نضوع اإلاغاؾُم اإلاكاع بليها في َظا الجضو٫ اهخٓاع 
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 بالٗامالث اإلاخٗل٣ت والدكُٛل الكٛل قغوٍ بخدضًض اإلاخٗل٤ 19.12 ع٢م ال٣اهىن   في ٢غاءة

 .اإلاجزلُحن والٗما٫

الكٛل والدكُٛل  اإلاخٗل٤ بخدضًض قغوٍ 19.12ن ع٢م ٢غاءة في  ال٣اهى 

 اإلاخٗل٣ت بالٗامالث والٗما٫ اإلاجزلُحن.

 

  بىقانٖضهان 

 باخض في الٗلىم ال٣اهىهُت

 ظامٗت مدمض الخامـ)ؾال(-٧لُت الخ٣ى١ 

 

 

 م٣ضمت

اإلاخٗل٤  19.12بٗض مغوع زالزت ٖكغة ؾىت مً الاهخٓاع زغط بلى الٗلً مازغا ال٣اهىن ع٢م 

بخدضًض قغوٍ الدكُٛل والكٛل اإلاخٗل٣ت بالٗامالث والٗما٫ اإلاجزلُحن، بىاء ٖلى ما ظاء باإلااصة الغابٗت 

 ماصة مىػٖت ٖلى زمؿت ؤبىاب. 27مضوهت الكٛل، و٢ض ظاء َظا ال٣اهىن في  مً

ها  بن زغوط َظا ال٣اهىن بلى خحز الىظىص ل٨ُدس ي ؤَمُت ٦بري، زانت في ْل الىيُٗت التي حٗٞغ

بٌٗ الٗامالث و الٗما٫ اإلاجزلُحن صون الؿً ال٣اهىوي للدكُٛل، والظًً ٚالبا ما ٌؿخصىىن مً جُب٤ُ 

ما٫ البؿدىت والخغاؾت وقاون البِذ، ألامغ الظي باث ًٟغى ؤخ٩ام مضوهت  الكٛل ٦ٗامالث اإلاىاػ٫ ٖو

خباع التزاماث اإلاٛغب الضولُت باٖخباٍع مهاص٢ا  عي بل يغوعة ألازظ بٗحن الٖا لِـ ٣ِٞ الخضزل الدكَغ

ٟا٫ وؤلاظغاءاث الٟىعٍ 182ٖلى ٧ل مً الاجٟا٢ُت الضولُت ع٢م  ت بكإن خٓغ ؤؾىء ؤق٩ا٫ ٖمل ألَا

بكإن الخض ألاصوى لؿً الاؾخسضام، ٞهل ٞٗال ؤزض َظا ال٣اهىن في  138لل٣ًاء ٖليها، والاجٟا٢ُت ع٢م 
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خباع َظًً الىيٗحن؟ َى حؿائ٫ ؾىداو٫ ؤلاظابت ٖىه مً زال٫ اجبإ الخ٣ؿُم الظي اٖخمضٍ  الٖا

 .ال٣اهىن هٟؿه في ٢غاءة بؿُُت لهظا ال٣اهىن 

 اإلادىع ألاو٫: أخ٩ام ٖامت 

 لثاوي: قغوٍ الدكُٛل والكٛلاإلادىع ا

 اإلادىع الثالث: اإلاغا٢بت وال٣ٗىباث 

 

 اإلادىع ألاو٫: أخ٩ام ٖامت 

غاٝ الٗال٢ت الكٛلُت،  19.12ل٣ض جُغ١ ال٣اهىن ع٢م  في الباب ألاو٫ مىه بلى جدضًض حٍٗغ٠ أَل

 ومىيٕى َظٍ الٗال٢ت وطل٪ ختى ٌؿهل جدضًض مجا٫ جُب٤ُ َظا ال٣اهىن، ٞما اإلا٣هىص ب٩ل مً

الٗاملت ؤو الٗامل اإلاجزلي و اإلاكٛلت ؤو اإلاكٛل وما هي الٟئاث التي جسً٘ لىُا١ جُب٤ُ َظا ال٣اهىن 

 والٟئاث التي حؿدشنى مً الخًٕى ألخ٩امه ؟.

 ٠  أوال: الخٗاٍع

"  بهُٛت اإلااهض الٗاملت أو الٗامل اإلاجزليبن ؤو٫ ما ًدؿب لهظا ال٣اهىن اؾخسضامه مهُلر "

 واإلاظ٦غ

" الظي اؾخسضمه مكٕغ مضوهت الكٛل في زضم البُىثذ، ٖىيا ًٖ مهُلر "في هٟـ الى٢

اإلااصة الغابٗت، والظي القى اهخ٣اصا مً َٝغ البٌٗ إلاا ٌك٩له مً حٗبحر ًٖ اؾخٗباص ؤلاوؿان ألزُه 

ذ الاجٟا٢ُت الضولُت ع٢م  بكإن الٗمل الالث٤ للٗما٫ اإلاجزلُحن، الٗامل  189ؤلاوؿان، َظا و٢ض ٖٞغ

ل٣ى٫ "ؤي شخو مؿخسضم في الٗمل اإلاجزلي في بَاع ٖال٢ت اؾخسضام"، ٦ما اٖخبرث الاجٟا٢ُت اإلاجزلي با
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ؤهه ال ٌٗخبر ٖامال مجزلُا الصخو الظي ًاصي ٖمال مجزلُا مً خحن بلى آزغ، ؤو ٖلى هدى مخ٣ُ٘ ٞهل 

٠ للٗامالث و الٗما٫ اإلاجزلُحن؟. ٧19.12ان لل٣اهىن ع٢م   هٟـ الخىظه في جدضًض حٍٗغ

َظا ال٣اهىن مً زال٫ اإلااصة ألاولى مىه ؤن ٌؿحر في هٟـ اججاٍ اإلاٗاًحر الضولُت، ٞإُٖى خاو٫ 

ٟا للٗاملت ؤو الٗامل اإلاجزلي مٟاصٍ ؤن الٗاملت ؤو الٗامل اإلاجزلي َى " الظي ٣ًىم بهٟت صاثمت  حٍٗغ

مً َظا  2صة واٖخُاصًت م٣ابل ؤظغ، بةهجاػ ؤقٛا٫ مغجبُت بالبِذ ؤو باألؾغة ٦ما هي مدضصة في اإلاا

ى ما ًُٟض ؤن ٖمل الٗامل اإلاجزلي ًيبغي ؤن ٩ًىن مخهٟا  ال٣اهىن ؾىاء ٖىض مكٛل واخض ؤو ؤ٦ثر"، َو

خُاص ًُٟض ج٨غاع  ت ٞةن مهُلر الٖا خُاص، وبطا ٧ان مهُلر الضوام ًُٟض الاؾخمغاٍع بىنٟي الضوام والٖا

لُحن، ألاشخام الظًً ٣ًىمىن الٗمل ولى بك٩ل مخ٣ُ٘، وطل٪ ختى ال ًضزل في خٓحرة الٗما٫ اإلاجز 

 بإٖما٫ ما٢خت التي ٌؿخٛغ١ قٛلها بً٘ ؾاٖاث في الكهغ.

٦ما و٠٢ َظا ال٣اهىن ٖلى حٍٗغ٠ اإلاكٛلت ؤو اإلاكٛل و٢ض ؤخؿً اإلاكٕغ باٖخماصٍ لهظا 

" الظي ٖبر ٖىه َظا ال٣اهىن في نُٛخه ٦مكغوٕ، بل ػاص ناخب البِذاإلاهُلر بضال مً مهُلر "

٧ل ٛت اإلااهض ًٖ َغفي الٗال٢ت الكٛلُت، و٢ض جم حٍٗغ٠ اإلاكٛلت ؤو اإلاكٛل ب٩ىهه "خؿىا بخٗبحٍر بهُ

أو  2شخو طاحي ٌؿخأحغ ٖمل ٖاملت أو ٖامل مجزلي إلهجاػ ألاقٛا٫ اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

ازظ ٖلى َظا الخٍٗغ٠ اؾخسضامه إلاهُلخاث مضهُت مً ٢بُل "أخضٍ " ؤلاهجاػ" و"الاؾدئجاعا"، ٍو

 ".أصاء" و "ؤلاقخٛا٫اؾخسضام مهُلخاث مشل " وخبظا لى جم

ٟا للٗمل اإلاجزلي باٖخباٍع طل٪  و٢ض ؤياٝ َظا ال٣اهىن ًٖ ما ٧ان مًمىا ُٞه ٦مكغوٕ، حٍٗغ

لُه ٞةن الٗمل اإلاجزلي ٢ض ٌكمل باإلياٞت بلى ألاقٛا٫  الٗمل اإلاىجؼ لضي ؤؾغة ؤو ٖضة ؤؾغ، ٖو

ىن، بٌٗ ألاقٛا٫ ألازغي التي جغجبِ باألؾغة ٖلى اٖخباع اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة الشاهُت مً َظا ال٣اه

 ؤن ألاقٛا٫ اإلادضصة باإلااصة الشاهُت ظاءث ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ. 
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مً زال٫ ٧ل ما ؾب٤ ًخطر ؤن َظا ال٣اهىن هخى هٟـ الخىظه الظي ؾاع ٖلُه اإلاكٕغ في مضوهت 

٦خٟى بخٍٗغ٠ ؤَغاٝ َظا ال٣ٗض، وبطا الكٛل، خُض لم ٌٗمض بلى بُٖاء حٍٗغ٠ ل٣ٗض الكٛل وبهما ا

ى ٖىهغ الخبُٗت ٞةن ال٣اهىن مدل  ٧اهذ مضوهت الكٛل ٢ض و٢ٟذ ٖلى ؤَم ٖىهغ في ٣ٖض الكٛل َو

غاٝ ال٣ٗض.  ٟه أَل  َظٍ ال٣غاءة لم ٌكغ بلى َظا الٗىهغ زال٫ حٍٗغ

 زاهُا : مجا٫ الخُب٤ُ  

ؿخُٟض مً م٣خًُاجه، ٖمض بلى بلى جدضًض الٟئاث التي ؾد 19.12بض٫ ؤن ٌٗمض ال٣اهىن ع٢م 

الخٍٗغ٠ بإَغاٝ الٗال٢ت الكٛلُت، وبالٗمل اإلاجزلي، وجدضًض ألاقٛا٫ التي جضزل في هُا٢ه ٖلى ؾبُل 

.٠ خماص ٖلى الخٗاٍع ى بظل٪ خضص هُا١ جُب٤ُ َظا ال٣اهىن مً زال٫ الٖا  اإلاشا٫ ال الخهغ، َو

في الٗاملت ؤو الٗامل اإلاجزلي ؤصاء  وبظل٪ ٞةن الخًٕى لىُا١ جُب٤ُ َظا ال٣اهىن ال ًخُلب ٣ِٞ

الٗمل بهٟت صاثمت واٖخُاصًت م٣ابل ؤظغ ؾىاء ٖىض مكٛلت ؤو مكٛل واخض ؤو ؤ٦ثر، بل البض ؤن ٩ًىن 

َظا الٗمل ٖمال مجزلُا، ًضزل يمً ألاقٛا٫ التي خضصتها اإلااصة الشاهُت ٖلى اٖخباع ؤن ألاقٛا٫ التي 

٠ الظي خضصٍ اإلاكٕغ خضصتها اإلااصة الشاهُت ظاءث ٖلى ؾبُل ا إلاشا٫ ال الخهغ، ؤو ًضزل يمً الخٍٗغ

 للٗمل اإلاجزلي بك٩ل ٖام.  

و٢ض ؤقاعث اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن في نُٛخه ٦مكغوٕ بلى  اعجباٍ ألاقٛا٫ اإلاكاع بليها في اإلااصة 

ِ الشاهُت ٣ِٞ بالبِذ ٧الخى٠ُٓ والُبش وخغاؾت البِذ والبؿدىت، بال ؤهه ًم٨ً ٦ظل٪ ؤن جغجب

ٟا٫ ؤو بٟغص مً ؤٞغاص البِذ بؿبب ؾىه، ؤو  خىاء باأَل ه مً زال٫ الٖا بصخو ناخب البِذ ؤو طٍو

عجٍؼ ؤو مغيه ؤو ٧ىهه مً طوي الاخخُاظاث الخانت، و٢ض ٖمل ال٣اهىن في نُٛخه ألازحرة بلى الخيبه 

 بلى طل٪ باٖخماصٍ إلاهُلر ألاقٛا٫ اإلاغجبُت بالبِذ ؤو باألؾغة.   
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ً  َظا و٢ض اؾدشنى ال٣اهىن مدل َظٍ ال٣غاءة مً هُا١ جُب٤ُ ؤخ٩امه، ٧ل ٖامل ًخم ويٗه َع

بقاعة اإلاكٛل مً ٢بل م٣اولت الدكُٛل اإلاا٢ذ، ٖلى اٖخباع ؤهه ٩ًىن في زضمت شخو اٖخباعي 

مً مضوهت الكٛل خهغث خاالث  496وبالخالي ال جغبُه باإلاكٛل ؤي ٖال٢ت حٗا٢ضًت، ٦ما ؤن اإلااصة 

سغط مً هُا١ جُب٤ُ َظا ال٣اهىن ٦ظل٪ البىابىن في البىاًاث اللجىء بلى َظا ال ىٕى مً ال٣ٗىص، ٍو

هم لىٓام زام بهم، و٦ظل٪ الخا٫ باليؿبت للٗما٫ الظًً ًىجؼون  اإلاٗضة للؿ٨نى هٓغا لخًٖى

خُاص التي جمحز ٖمل  ؤقٛاال لٟاثضة اإلاكٛل بهٟت ما٢خت هٓغا لخٗاعى طل٪ م٘ نٟت الضوام والٖا

 ا٫ اإلاجزلُحن.الٗامالث و الٗم

 اإلادىع الثاوي: قغوٍ الدكُٛل والكٛل

ا إلاضوهت الكٛل، وزانا بدىُٓم حكُٛل ٞئت  19.12هٓغا ل٩ىن ال٣اهىن ع٢م  ٗا مىاٍػ ؾ٩ُىن حكَغ

الٗامالث والٗما٫ اإلاجزلُحن اإلاؿخصىحن مً جُب٤ُ َظٍ اإلاضوهت، ٞةن م٣خًُاجه ًيبغي ؤن جدؿم 

خباع َبُٗت ألاقٛا٫ التي ٣ًىم بها الٗما٫ اإلاجزلُحن، بالكمىلُت والىيىح، م٘ يغوعة ألازظ بٗ حن الٖا

 وم٩ان ٢ُامهم بهظٍ ألاقٛا٫.

 أوال: قغوٍ الدكُٛل

زهو َظا ال٣اهىن الباب الشاوي لكغوٍ حكُٛل الٗامالث و الٗما٫ اإلاجزلُحن، والظي ظاء في 

غاٝ ببان  ٖكغ مىاص، جُغ١ مً زاللها بلى ٦ُُٟت ببغام ٣ٖض الكٛل، وقغوٍ َظا ؤلابغام والتزاماث ألَا

َظا ؤلابغام، بال ؤهه ؤٟٚل ؤَم اإلاغاخل التي ٢ض ًهل بليها ال٣ٗض وهي اهتهاٍئ وؤؾباب َظا ؤلانهاء 

 ومؿُغجه.

ؾىت ٦دض ؤصوى ال ًجىػ للمكٛل الجزو٫ ٖىه، ٚحر ؤن   18ل٣ض جم جدضًض ؾً الدكُٛل في 

اهىن في نُٛخه ألاولُت ٦مكغوٕ باٖخماصٍ لؿً اإلاكٕغ و٦إهه لم ٌؿدؿٜ الاهخ٣اصاث التي جم جىظيهها لل٣
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م  16 ؾىت ٦دض ؤصوى، خُذ ٖمل ٖلى  ٞخذ الباب ؤمام بم٩اهُت حكُٛل ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماَع

ش صزى٫ َظا  18و  16ما بحن  ؾىت وطل٪ زال٫ ٞترة بهخ٣الُت  مضتها زمـ ؾىىاث جبخضت مً جاٍع

ًخمشل في  138لؿً الاؾخسضام ٦ما خضصجه الاجٟا٢ُت ع٢م  ال٣اهىن خحز الخىُٟظ، وماصام ؤن الخض ألاصوى

ؾىت ٞةن ال٣اهىن ٢ض ظاء ؤ٦ثر خماًت مما وعص باالجٟا٢ُت، ٖلى اٖخباع ؤن ؤلاقخٛا٫ باإلاىاػ٫ زانت  15

ٟا٫، جب٣ى ؤٖما٫ ًهٗب جهىع ٢ُام َٟل ال  اًت ألَا ما٫ التي جخٗل٤ بالخى٠ُٓ والُبش و٦ظا ٖع ألٖا

ُإل بها بالك٩ل اإلاُلىب الظي ًغض ي اإلاكٛلت ؤو اإلاكٛل، بل بن البِئت ؾىت الاي 18ًخجاوػ ؾىه 

الاظخماُٖت للبِذ وألاؾغة اإلاٛغبُت، ٢ض ٩ًىن لها جإزحر ٖلى الصخت الىٟؿُت والؿلى٥ ألازالقي للُٟل، 

زانت بطا ٖلمىا ؤن اإلااصة ألاولى ؤُٖذ للمكٛل حكُٛل الٗامالث و الٗما٫ اإلاجزلحن في ؤ٦ثر مً ٖمل 

ت مً اإلاكٛلحن الاؾخٟاصة مً زضماث واخ ما٫ اإلاكاع بليها في اإلااصة الشاهُت، بل ًم٨ً إلاجمٖى ض مً ألٖا

 ٖامل مجزلي واخض وصون ؾً الشامىت ٖكغ.

و ختى ًخم ببغام ٣ٖض الكٛل بالك٩ل اإلاُلىب ٞةن اإلااصة الشالشت مً ال٣اهىن ظٗلذ اإلاكٛل 

غ ُٞه الكغوٍ ًًُل٘ بهظا الضوع، مً زال٫ الؿهغ ٖلى بٞغاٙ جغ  حن الظي ًجب ؤن جخٞى اض ي الُٞغ

اإلاىهىم ٖليها في ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص، خُض ًخم بٞغاٙ َظا التراض ي في ٣ٖض قٛل مدضص اإلاضة 

ى ما ًُٟض ؤن ال٣ٗض ال ًم٨ً ؤن  ؤو ٚحر مدضص اإلاضة الظي ؾِخم جدضًض همىطط له بىو جىُٓمي، َو

الؿلُت اإلاسخهت، خُذ ٌٗمل اإلاكٛل ٖلى حؿلُم هٓحر  ٩ًىن بال ٦خابُا ومهاص١ ؤلامًاء مً َٝغ

مً ال٣ٗض للٗاملت ؤو الٗامل اإلاجزلي م٘ اخخٟاْه بىٓحر مىه، ُٞما ٣ًىم ٖلى اًضإ الىٓحر الشالض لضي 

حن في خالت وظىص  مٟدكُت الكٛل، وإلاٟدل الكٛل ٦ىٕى مً الغ٢ابت ال٣بلُت ؤن ًشحر اهدباٍ الُٞغ

ال٣اهىن ٢هض الٗمل ٖلى مغاظٗتها وحٗضًل ال٣ٗض، و٢ض ؤٟٚل ال٣اهىن م٣خًُاث مسالٟت ألخ٩ام َظا 

م مً ؤهه  18بم٩اهُت حؿلُم وسخت ؤزغي لىلي ؤمغ الٗامل اإلاجزلي الظي لم ًبلٜ بٗض ؾً  ؾىت، ٖلى الٚغ

ٍغ ٖلى بطن م٨خىب مً ولي ؤمٍغ إلبغام ٣ٖض الكٛل.  هو ٖلى يغوعة جٞى
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ؼا للضوع الخماجي وجماقُا م٘ الاج بكإن خٓغ ؤؾىء ؤق٩ا٫ ٖمل  182ٟا٢ُت الضولُت ع٢م و حٍٗؼ

ٟا٫ وؤلاظغاءاث الٟىعٍت لل٣ًاء ٖليها اإلاهاص١ ٖليها مً َٝغ اإلاٛغب، ٞةن اإلااصة الؿاصؾت مً  ألَا

ال٣اهىن جمى٘ ؤي حكُٛل للٗامالث والٗما٫ اإلاجزلُحن ٩ًىن لُال، ٦ما ًمى٘ حكُٛلهم في ألاما٦ً اإلاغجٟٗت 

ظؿام الش٣ُلت، وفي اؾخٗما٫ الخجهحزاث وألاصواث واإلاىاص الخُحرة، وفي ٧ل ٚحر آلامىت، وفي خمل ألا 

ألاقٛا٫ التي  حك٩ل مساَغ بِىت ٢ض جًغ بصختهم ؤو ؾالمتهم ؤو بؿلى٦هم ألازالقي، ؤو ٢ض ًترجب ٖنها 

ا ٣ِٞ ٖلى الٗامالث والٗما٫ اإلاجزلُحن  ما ٢ض ًسل باآلصاب الٗامت، ٚحر ؤن َظٍ الخماًت جم ٢هَغ

م ماالظً م. 18و  16بحن  ً جتراوح ؤٖماَع  ؾىت ٣ِٞ صون ٚحَر

٦ما ًمى٘ حسخحر الٗاملت و الٗامل اإلاجزلي ألصاء الكٛل ٢هغا ؤو ظبرا، ٚحر ؤن َظا ال٣اهىن لم ًبحن 

ت والٟىعٍت اإلام٨ً ال٣ُام بها بسهىم اإلاماعؾاث التي ًىظض ٞيها بٌٗ الٗامالث  ؤلاظغاءاث الًغوٍع

 ًم٨ً الى٢ٝى ٖليها ببان جُب٤ُ م٣خًُاث َظا ال٣اهىن.   والٗما٫ اإلاجزلُحن، ؤو 

 زاهُا: قغوٍ الكٛل 

ُت  ل٣ض جُغ١ ال٣اهىن مدل َظٍ ال٣غاءة يمً قغوٍ الكٛل، بلى مضة الكٛل و الغاخت ألاؾبٖى

ت وؤًام الُٗل، باإلياٞت لؤلظغ والظي زهه بباب زام به.  والُٗلت الؿىٍى

ٗا  ا إلاضوهت الكٛل ومؿخ٣ال ٖنها ٧لُا ٞةن جمخ٘ ٖما٫ وماصام ؤن َظا ال٣اهىن ؾ٩ُىن حكَغ مىاٍػ

ذ، و٢ض ؤٟٚل  اإلاىاػ٫ بالخ٣ى١ ألاؾاؾُت في الٗمل ٣ًخط ي ؤلاقاعة بلي َظٍ الخ٣ى١ بك٩ل واضر ونٍغ

ٌ ٖنها وبٟٚاله  ت مً َظٍ الخ٣ى١ ٦ٗضم جدضًضٍ لؿاٖاث الٗمل ؤلاياُٞت والخٍٗى ال٣اهىن مجمٖى

ت الى٣ابُت والخ٤ في الخىُٓم الى٣ابي إلظاػة ألامىمت، ٦ما لم ًبحن مض ي ؤخ٣ُت الٗما٫ اإلاجزلُحن في الخٍغ

 بكإن الٗمل الالث٤ للٗما٫ اإلاجزلُحن. 189وخ٤ اإلاٟاويت الجماُٖت ٦ما َى م٣غع باالجٟا٢ُت ع٢م 
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ٌ  12.18وبطا ٧ان لٗما٫ اإلاىاػ٫ الخ٤ في الخماًت الاظخماُٖت َب٣ا لل٣اهىن ع٢م  اإلاخٗل٤ بالخٍٗى

هحر هٓام الًمان الاظخماعي ٞةهىا لم هجض ؤي هو بال٣اهىن ًغبِ ما بحن ٖما٫  ًٖ خىاصر الكٛل ْو

ظٍ الخماًت.  اإلاىاػ٫ َو

 40ؾاٖت في ألاؾبٕى وفي  48ل٣ض خضصث اإلااصة الشالشت ٖكغة مً َظا ال٣اهىن مضة الٗمل في 

م مابحن  ؾىت ًخم جىػَٗها باجٟا١  18و  16ؾاٖت باليؿبت للٗامالث والٗما٫ اإلاجزلُحن اإلاتراوخت ؤٖماَع

حن، ألامغ الظي ًخماش ى والاجٟا٢ُت   بكإن الخض ألاصوى لؿً الاؾخسضام. 138الُٞغ

وبطا ما خاولىا م٣اعهت بٌٗ اإلا٣خًُاث التي ظاء بها ال٣اهىن بما َى مىهىم ٖلُه بمضوهت 

٨خاب الشاوي مً الكٛل باليؿبت لباقي ألاظغاء، هجض ؤن البٌٗ منها ظاء مىا٣ٞا إلاا َى م٨غؽ يمً ال

ُاص اإلااصي ٖنها، م٘ اؾخصىاء  ُت والغاخت في ؤًام ألٖا مضوهت الكٛل، زانت ما ًخٗل٤ بالغاخت ألاؾبٖى

الُٗل ولى ؤن ٖىىان الباب الشالض مً َظا ال٣اهىن ؤقاع بلى الُٗل في خحن جم الخىهُو في مخىه ٖلى 

ىُت والضًيُت ٣ِٞ، باإلياٞت بلى مضة الُٗلت ال ُاص الَى ت اإلااصي ٖنها والاؾتراخت الخانت ألٖا ؿىٍى

بالغياٖت، ٖلى ؤن ال٣اهىن لم ًبحن مضي اٖخباع َظٍ الغاخت ماصي ٖنها مً ٖضمه، وؾُُغح ؤلاق٩ا٫ 

بال ق٪ في الخالت التي ٣ًُم ٞيها الٗامل اإلاجزلي م٘ اإلاكٛل و٦ُُٟت اؾخٟاصجه مً َظٍ اإلا٣خًُاث، وهي 

 ه٣ُت لم ًخُغ١ بليها  ال٣اهىن. 

سهىم بٌٗ الخُٛباث ال٣اهىهُت ٣ٞض ؤقاع ال٣اهىن بلى هٟـ الخُٛباث التي هٓمتها مضوهت ؤما ب

اصة َظا ال٣اهىن 274و  269الكٛل في اإلاىاص  ، وما ًالخٔ ؤنها مىا٣ٞت إلاا ظاء بمضوهت الكٛل باؾخصىاء ٍػ

غ ًٖ ؤعبٗت ؤًام لشالر ؤًام ًٖ الخُٛب بؿبب ػواط الٗامل اإلاجزلي، لخهحر اإلاضة ؾبٗت ؤًام ماطاة ألاظ

 منها ٣ِٞ.
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ٗام  ٦ما جُغ١ ال٣اهىن لؤلظغ واٖخبٍر مبلٛا ه٣ضًا ال ًم٨ً بإي خا٫ مً ألاخىا٫ اٖخباع مؼاًا ؤلَا

واإلاؿ٨ً جضزل يمً م٩ىهاث َظا ألاظغ، في م٣ابل ؤال ٣ًل َظا اإلابلٜ الى٣ضي ًٖ ؾخحن باإلااثت مً 

ى ما ًا٦ض بك٩ل الخض ألاصوى ال٣اهىوي لؤلظغ اإلاُب٤ في ٢ُاٖاث الهىاٖ ت والخجاعة واإلاهً الخغة، َو

يمني اٖخباع َظا ال٣اهىن لئلَٗام واإلاؿ٨ً بمشابت ؤعبٗحن باإلااثت مً الخض ألاصوى ال٣اهىوي ألظغ الٗامل 

خباع في جدضًضٍ لؤلظغ في خضوص ؾخحن باإلااثت بم٩اهُت  اإلاجزلي، وال ق٪ ؤن اإلاكٕغ ٢ض ؤزض بٗحن الٖا

 اإلاجزلي لضي ؤ٦ثر مً مكٛلت ؤو مكٛل.    اقخٛا٫ الٗاملت ؤو الٗامل

َظا وبطا ٧ان ال٣اهىن ٢ض ؤٟٚل ٦ُُٟت بنهاء ٣ٖض قٛل الٗامل اإلاجزلي وؤؾباب َظا ؤلانهاء، ٞةهه 

بلى اؾخد٣ا١ الٗامل اإلاجزلي لخٗىٌٍ ٖىض ٞهله، ٚحر ؤهه اقتٍر ٖلى  ٢21ض جُغ١ مً زال٫ اإلااصة 

مخىانلت مً الكٛل الٟٗلي لضي هٟـ اإلاكٛل، وهي َظا الٗامل ؤن ٩ًىن ٢ط ى ما ال ٣ًل ًٖ ؾىت 

لت ٢ض جضٞ٘ بٌٗ اإلاكٛلحن بلى الخداًل مً زال٫ ٞهل الٗامل اإلاجزلي ٢بل مغوع جل٪ اإلاضة  مضة ٍَى

ًه بٗامل آزغ، و٧ان ألاظضع باإلاكٕغ ظٗل َظٍ اإلاضة في ؾخت ؤقهغ ٦ما َى الكإن باليؿبت للماصة  وحٍٗى

 مً مضوهت الكٛل.  52

 الث: اإلاغا٢بت وال٣ٗىباث اإلادىع الث

٦أزغ باب لُا٦ض ٖلى الجاهب الجؼعي لهظا ال٣اهىن  19.12ظاء الباب الخامـ مً ال٣اهىن ع٢م 

خُض جىاو٫ مً زالله الضوع الغ٢ابي لجهاػ مٟدل الكٛل، وال٣ٗىباث اإلام٨ً ؤن جُا٫ ٧ل مسال٠ 

 ألخ٩ام َظا ال٣اهىن.

 أوال: اإلاغا٢بت

ه ظهاػ جٟخِل الكٛل، ؾىاء في ْل الاهخ٣اصاث التي جىظه  بحن الٟحن وآلازغ لل٠ًٗ الظي ٌٗٞغ

اث٠ واإلاهام اإلاى٧ىلت بهظا الجهاػ والىهىم ال٣اهىهُت اإلا٩ل٠ بمغا٢بت جُب٣ُها، ؤو  مً زال٫ حٗضص الْى
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ضاص ال٣لُلت التي جًُل٘ بهظٍ اإلاهام، هجض َظا ال٣اهىن مدل َظٍ ال٣غاءة ٢ض ؤولى مهمت  مً زال٫ ألٖا

هغ ٖلى مغا٢بت جُب٤ُ ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن بلى ظهاػ جٟخِل الكٛل، ألامغ الظي ؾُاصي ال ؤزغي هي الؿ

 مدا٫ بلى الخإزحر ٖلى  ٞٗالُت اإلاغا٢بت.

مً ال٣اهىن في ال٣ُام بخل٣ي  22و٢ض جم خهغ هُا١ جضزل مٟدل الكٛل بمىظب اإلااصة 

ى ما الك٩اًاث مً َٝغ ؤَغاٝ الٗال٢ت الكٛلُت، والؿهغ ٖلى بظغاء ٖملُت  حن، َو الخهالر بحن الُٞغ

ًبحن ؤن ال٣اهىن ًسلِ بحن اإلاهام الخهالخُت إلاٟدل الكٛل واإلاهام الغ٢ابُت التي جٟترى و٢ٝى مٟدل 

ها اإلاكٛلحن في خ٤ الٗما٫ اإلاجزلحن، ٦دكُٛل اإلاكٛل لٗما٫  الكٛل ٖلى اإلاسالٟاث التي ٢ض ٣ًتٞر

 متهم ؤو ؾلى٦هم ألازالقي.مجزلُحن في ؤقٛا٫ حك٩ل مساَغ ٢ض جًغ بصختهم ؤو ؾال 

 زاهُا: ال٣ٗىباث

ت التي جُا٫ ٧ل مسال٠ ألخ٩ام َظا  19.12ٖمل  ال٣اهىن ع٢م  ٖلى خهغ ال٣ٗىباث الؼظٍغ

جخدى٫ بلى  ال٣اهىن في زالر مىاص، و٢ض ظٗل مً الٛغامت ٣ٖىبت ؤنلُت والتي ًم٨ً ؤن جخًا٠ٖ ؤو

 .23في اإلااصة  الخبـ في خالت الٗىص باليؿبت للمسالٟاث اإلاكاع بليها

 30.000و 300و بطا ٧ان مكٕغ مضوهت الكٛل ٢ض ظٗل للٛغامت خضا ؤصوى وؤ٢ص ى ًخمشل في 

٘ مً الخض ألاصوى لُهل به بلى  م ٞةن َظا ال٣اهىن ٢ض ٞع م، َظا و٢ض ظغم ال٣اهىن  500صَع صَع

ت مً ألاٞٗا٫ التي ٢ض ج٣تٝر مً َٝغ اإلاكٛل ؤو ؤي شخو آزغ ٦دكُٛل الٗما٫ اإلاج زلُحن مجمٖى

م ألاٞٗا٫ التي  16صون ؾً  ؾىت ؤو الخىؾِ في حكُٛلهم بهٟت اٖخُاصًت بم٣ابل، ٦ما جم ججٍغ

ُت ؤو امخى٘ مً جمخُ٘  حؿتهضٝ قغوٍ الكٛل ٦ٗضم ج٣ُض اإلاكٛل بةلؼامُت بجاخت الغاخت ألاؾبٖى

ت ؤو الامخىإ ًٖ ؤصاء ألاظغ ؤو الخماَل في ؤصاث  ه.الٗامل اإلاجزلي بد٣ه في الُٗلت الؿىٍى
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 زاجمت:

بن ما ًم٨ً ؤن هسخم به َظٍ ال٣غاءة ال٣ى٫ بإهه بطا ٧ان ًهٗب جىُٓم ٖال٢ت قٛلُت ما بحن 

غاٝ ًجمٗهما م٩ان الكٛل وفي هٟـ  حن ًجمٗهما م٩ان الكٛل ٣ِٞ، ٠ُ٨ٞ الخا٫ باليؿبت أَل َٞغ

مل ٖلى الى٢ذ َى بِذ ألاؾغة، وال ق٪ ؤن جىُٓم َظٍ الٗال٢ت باصعة َُبت ؾخم٨ً ال٣ًاء مً الٗ

جُب٤ُ م٣خًُاث َظا ال٣اهىن بضال مً ال٣ىاٖض الٗامت في اهخٓاع ما ؾخٟغػٍ اإلاماعؾت الٗملُت والٗمل 

 ال٣ًاجي. 
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 الئدت اإلاغاح٘ اإلاٗخمضة: 

 ال٨خب:

  ،مدمض ؾُٗض ظغهضي، الضلُل الٗملي إلاضوهت الكٛل، الجؼء ألاو٫،مُبٗت نىاٖت ال٨خاب

 .2016الُبٗت ألاولى 

 ت الٗامت مدمىص ظما٫ الض ًً ػ٧ي، ٣ٖض الٗمل في ال٣اهىن اإلاهغي، مُاب٘ الهُئت اإلاهٍغ

 .1982لل٨خاب، الُبٗت الشاهُت،

 الاجٟا٢ُاث الضولُت:

  بكإن الٗمل  الالث٤ للٗما٫ اإلاجزلُحن. 189الاجٟا٢ُت ع٢م  

  ٟا٫ وؤلاظغاءاث الٟىعٍت لل٣ًاء ٖليها. 182الاجٟا٢ُت ع٢م  بكإن خٓغ ؤؾىء ؤق٩ا٫ ٖمل ألَا

 بكإن الخض ألاصوى لؿً الاؾخسضام. 138جٟا٢ُت ع٢م الا 

 الىهىنى ال٣اهىهُت:

  ًخٗل٤ بمضوهت الكٛل. ٢65.99اهىن ع٢م 

  خىاصر الكٛل. ٢12.18اهىن ع٢م ًٖ ٌ  ًخٗل٤ بالخٍٗى

غ:  ج٣اٍع

  بخدضًض قغوٍ الكٛل  19.12عؤي اإلاجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي والبُئي خى٫ مكغوٕ ٢اهىن

 .5/2013الٗما٫ اإلاجزلُحن، بخالت ع٢م والدكُٛل اإلاخٗل٣ت ب
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 الٟىُت و ألاصبُت اإلال٨ُت بد٣ى١  اإلااؾت الجغائم

 

 الجغائم اإلااؾت بد٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت

 

ـ ب٨ٗىف  اصَع

ما٫باخض بؿل٪   ماؾتر ٢اهىن ألٖا

 ظامٗت الخؿً الشاوي )الضاعالبًُاء(-٧لُت الخ٣ى١ 

 

 

 م٣ضمت : 

بُت و الٟىُت زماع ج٨ٟحر ؤلاوؿان و مهبِ ؾٍغ و مغآة شخهِخه، بل هي حٗخبر خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاص

مٓهغ مً مٓاَغ الصخهُت طاتها، ٌٗبر ٖنها و ًٟصر ٧ىامنها، و ٨ًك٠ ًٖ ًٞاثلها ؤو ه٣اثهها، لظل٪ 

تراٝ له بالخ٣ى١ ألاصبُت و الٟىُت ٖلى مهىٟه، جم٨ىه مً نُاهت شخهِخه، و خماًت  ٧ان البض مً الٖا

ني، و الضٞإ ٖىه َظٍ الخ٣ى١ في وظه اإلاٗخضًً ٖليها، و طل٪ إلاا لهظٍ الخ٣ى١ مً ؤَمُت بهخاظه الظَ

ضم خماًتها، ٖىضثظ ٌكٗغ بسُبت ألامل، ُٞىُٟئ مهباح  خضاء ٖليها ٖو لضي مىخجها، خُض ًاإلاه الٖا

بهخاظه، و ج٠ًٗ َمخه، و ًىهٝغ ًٖ الخإل٠ُ و ؤلابضإ، و بظل٪ ًنهاع ع٦ً مهم مً ؤع٧ان ج٣ضم 

 .84ؤلاوؿاهُت، و الظي ٌٗخبر ألاؾاؽ في خُاجىا الغا٢ُت، التي وؿمى بىاؾُتها ٖلى ؾاثغ ال٩اثىاث الخُت

                                                           
لم الٗمغي : خ٣ى١ الاهخاج الظَني، صاع ال٨خا  84  .28و  27، م : 1976ب الٗغبي، ال٣اَغة أخمض ؾٍى
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خضاء ٖلى  م الٖا ت الجىاثُت مىيٕى بدشىا، خُٓذ مؿإلت ججٍغ ٖلى َظا ألاؾاؽ، و مً الؼاٍو

ىُت لٛالبُت صو٫  ٗاث الَى الٗالم، و التي خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت باَخمام واؾ٘ مً ٢بل الدكَغ

٢امذ بىي٘ ؤهٓمت زانت لخماًت جل٪ الخ٣ى١ بصعا٧ا منها ألَمُت جىُٓم خماًت خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت 

خضاءاث التي ٢ض جُالها.  و الٟىُت مً الٖا

ٗاث اإلا٣اعهت، خغم اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖلى ٦ٟالت و خماًت خ٣ى١  و ٖلى ٚغاع الٗضًض مً الدكَغ

ه، و ٖمىما مً ٧ل اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت مً  ٠ و الدكٍى خضاء، بهضٝ يمان ؾالمتها مً الخدٍغ الٖا

 ما مً قإهه ؤلايغاع بها، و بالخالي يمان خ٣ى١ ؤصخابها. 

م ألاٞٗا٫ ٚحر اإلاكغوٖت التي جمـ بد٣ى١ اإلال٨ُت   ٘ اإلاٛغبي بلى ججٍغ اع ؾعى الدكَغ و في َظا ؤلَا

  .579بلى  575الجىاجي، و بالًبِ مً  ألاصبُت و الٟىُت، و طل٪ مً زال٫ م٣خًُاث ال٣اهىن 

باليؿبت لل٣ٗىباث الهاصعة  -َظٍ اإلا٣خًُاث اإلاًمىت في الٟهى٫ اإلاكاع بليها، ٧اهذ جدُل ٖليها 

اإلاخٗل٤ بد٣ى١  02.00مً ال٣اهىن  65ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  -في خ٤ اإلاٗخضي ٖلى ؤصخاب الخ٣ى١ 

اإلاٛحر و  34.05في ْل الخٗضًل الظي ظاء به ال٣اهىن  ، ل85ً٨اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة ٢بل حٗضًله

، جم وي٘ ٣ٖىباث زانت هٓغا 86اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة 02.00اإلاخمم لل٣اهىن ع٢م 

 .87لخمحز َظٍ الجغاثم اإلاغج٨بت في َظا اإلاجا٫ ًٖ الجغاثم الىاعصة في ال٣اهىن الجىاجي

                                                           
ضة الغؾمُت ٖضص   85 ش  4796الجٍغ  .1112(، م 2000ماي  18) 1421نٟغ  14بخاٍع
86   ٠ ش  1.05.192الهاصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ ضة الغؾمُت ٖضص 2006ٞبراًغ  14) 1427مً مدغم  15بخاٍع ش  5397(؛ الجٍغ  21بخاٍع

 .458(، م 2006ٞبراًغ  20) 1427مدغم 
ت التي   87 بت اإلاكٕغ الجىائي مً الخسلو مً ٧اٞت اإلا٣خًُاث الؼحٍغ و لٗل ؾبب الٗضو٫ ًٖ َظٍ ؤلاخالت، في هٓغها، َى اججاٍ ٚع

 هٓمذ أخ٩امها الٗامت بمىحب ههىم زانت، 

 ن الجىائي.مً ال٣اهى  579ئلى  575و َظا ما ٦غؾخه مؿىصة مكغوٕ ال٣اهىن الجىائي الخالُت ئط هجضَا ٢ض خظٞذ الٟهى٫ مً 
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جمـ بد٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت، جخمشل في ٧ل مً و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الجغاثم التي 

مت الخ٣لُض و ال٣غنىت و الؿغ٢ت ألاصبُت، التي حٗض مً ؤ٦ثر الجغاثم التي تهضص ؤصخاب الخ٣ى١  ظٍغ

 .88ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ؤو الخاعجي

غي الظي ًُغخه َظا اإلاىيٕى َى ٧الخالي :  ت "ٖلى أؾاؽ أن اإلا٣خًُاث او ؤلاق٩ا٫ الجَى لؼحٍغ

أة و أ٦ثر عصٖا ل٩ل مٗخض اعج٨ب أٞٗا٫ جمثل زغ٢ا لخ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت م٣اعهت  أقض َو

م٘ هٓحرتها اإلاضهُت، ٞالى أي خض اؾخُإ اإلاكٕغ الجىائي جىٞحر الخماًت الالػمت للمإل٠ ٖلى 

٢خهاصي و مهىٟه و ئبضاٖه، زم الخى٤ُٞ بحن مهلخت اإلاإل٠ مً حهت و مهلخت الىٓام الٗام الا

 اإلاؿتهل٪ مً حهت أزغي ؟؟ "

ُت :  و جخٟٕغ ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت ٖضة حؿائالث ٖٞغ

 َل الخماًت الجىاثُت جىهب ٖلى اإلاال٠ ؤم ٖلى خ٣ى٢ه ؟ -

٤ُ بحن مهلخت اإلاال٠ ناخب ال٨ٟغة و ؤلابضإ و بحن اإلاؿتهل٪ ؤو اإلاخل٣ي  - ٠ُ٦ ًم٨ً الخٞى

ت ؟  الظي مً خ٣ه الىنى٫ بلى اإلاٗٞغ

ت اإلاخهلت بالخجاعة ُٞما ًخٗل٤ َل ٦غؽ ا - إلاكٕغ اإلاٛغبي بىىص اجٟا٢ُت خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

 بالجاهب الؼظغي منها ؟

اإلاٛحر و اإلاخمم لل٣اهىن  34.05اإلاٛحر و اإلاخمم لل٣اهىن  79.12َل الخٗضًالث التي ظاء بها ال٣اهىن  -

 صي ؟اإلاخٗل٣ت بالجاهب الؼظغي ٧اُٞت لخماًت الىٓام الٗام الا٢خها 02.0089

                                                           
٘ اإلاٛغبي، مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة، الُبٗت ألاولى    88 ت في يىء الدكَغ ، م : 2015مدمض مدبىبي : مٓاَغ خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

246. 
ش  1.14.97الهاصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م  - 89 ضة الغؾمُت ٖضص 2014ماي  20) 1435مً عحب  20بخاٍع ش  6263(؛ الجٍغ بخاٍع

 ؛4849( ، م2014ًىهُى  9) 1435قٗبان  11
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٤ الخ٣ؿُم الخالي : ت ٖنها، ؾِخم جىاولها ٞو  َظٍ ؤلاق٩الُت، زم الدؿائالث اإلاخٟٖغ

م في ئَاع خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت. -  الٟهل ألاو٫ : هُا١ الخجٍغ

الٟهل الثاوي : ال٣ىاٖض ؤلاحغائُت اإلاخبٗت في حغائم اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت زم ال٣ٗىباث  -

 اإلاخسظة.

 

م في ئَاع خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت. الٟهل ألاو٫   : هُا١ الخجٍغ

بطا ٧ان اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٢ض ؤيٟى الُاب٘ ؤلاظغامي ٖلى ألاٞٗا٫ التي حٗض اهتها٧ا لخ٣ى١ اإلال٨ُت 

ُا مىه باآلزاع اإلاترجبت ٖليها، ٞةهه باإلا٣ابل لم ًجٗل َظا الُاب٘ مُل٣ا. طل٪ ؤهه  ألاصبُت و الٟىُت، ٖو

غج٨به الصخو ٌك٩ل بالًغوعة اٖخضاء ٖلى َظٍ الخ٣ى١، و بهما ؤوعص ٖلى َظٍ لِـ ٧ل ٞٗل ً

ى ما ٌٗٝغ  ألاٞٗا٫ ظملت مً الاؾخصىاءاث ال ٌؿخدب٘ ال٣ُام بها اإلاؿاولُت وبالخالي جى٢ُ٘ ال٣ٗاب، َو

 باالؾخصىاءاث الىاعصة ٖلى الُاب٘ ؤلاظغامي اججاٍ خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت.  

خضاء الىاعص ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و و ٖلى َظا ألا  ؾاؽ، ٞةهىا ؾىدىاو٫ في اإلابدض ألاو٫ الٖا

 الٟىُت، زم هخُغ١ في اإلابدض الشاوي بلى الاؾخصىاءاث الىاعصة ٖلى َظا اإلابضؤ. 

خضاء الىاعص ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت.  اإلابدث ألاو٫ : الٖا

خضاء الىاعصة ٖلى خ٣ى١ ا ٣ت التي ٌؿل٨ها ٧ل 90إلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُتجخٗضص نىع الٖا ، جبٗا للٍُغ

مٗخضي مً زال٫ الخ٣ىُت التي جدُذ له ا٦دؿاب الغبذ ؤ٦ثر، و خؿب الىؾُلت التي ًخ٣نها في اعج٩اب 

مت الخ٣لُض.  ٞٗله ؤلاظغامي، بال ؤن ٧ل َظٍ الهىع ًخلخو َابٗها ؤلاظغامي في ظٍغ

                                                           
مت الخ٣لُض. 90  ؾِخم الخُغ١ ل٩ل َظٍ الهىع ٖىض صعاؾت الغ٦ً اإلااصي لجٍغ
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مت الخ٣لُض، زم هخُغ١ و ٖلُه ٞةهىا ؾى٣ؿم َظا اإلابدض بلى مُل بحن، هدىاو٫ في ألاو٫ ماَُت ظٍغ

مت.  في الشاوي ألع٧ان َظٍ الجٍغ

مت الخ٣لُض.  اإلاُلب ألاو٫ : ماَُت حٍغ

مت الخ٣لُض، زم  ؾِخم ج٣ؿُم َظا اإلاُلب بلى زالر ٣ٞغاث، هدىاو٫ في ال٣ٟغة ألاولى حٍٗغ٠ ظٍغ

مت الخ٣لُض ًٖ بٌٗ م ا ٌكابهها، زم وٗالج في ال٣ٟغة الشالشت ؤق٩ا٫ هخُغ١ في ال٣ٟغة الشاهُت لخمُحز ظٍغ

مت.  َظٍ الجٍغ

مت الخ٣لُض.  ال٣ٟغة ألاولى : حٍٗغ٠ حٍغ

مت الخ٣لُض، وبهما ؤوعص مجمىٖت مً ألاٞٗا٫ التي حك٩ل َظٍ  لم ٌٗٝغ اإلاكٕغ اإلاٛغبي ظٍغ

مت زم خضص لها ٣ٖىباث لغصٕ مغج٨بها.   الجٍغ

مت الخ٣لُض، ه عي لجٍغ جض ؤن ال٣ًاء جىلى َظٍ اإلاهمت، خُض ظاء في ٢غاع و في ُٚاب حٍٗغ٠ حكَغ

ش  مت الخ٣لُض ٧ل وكغ ؤو جمشُل ؤو  1966إلاد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت الهاصع بخاٍع ما ًلي : "٣ًهض بجٍغ

بطاٖت بإي وؾُلت ٧اهذ للمهى٠ ال٨ٟغي، ًخم مسالٟا لخ٣ى١ اإلاال٠ اإلادضصة و اإلاىهىم ٖليها في 

ش ، و ظاء في ٢غاع آزغ إلاد91٨ال٣اهىن" ما ًلي : "جىػَ٘  20/09/2007مت الاؾخئىاٝ بالغباٍ الهاصع بخاٍع

ؤ٢غام مضمجت ميؿىزت ًٖ ألا٢غام ألانلُت ألٞالم ؾِىماثُت لم ًشبذ في خ٣هم الخسلي ٖنها لٟاثضة 

مت الخ٣لُض"  .    92اإلاىػٕ ٌك٩ل ظٍغ

مت الخ٣لُض بإنها : "جل٪ التي ًغج٨بها مً ٌٗخضي ٖلى خ٣ ى١ اإلاال٠ و ٌٗٝغ بٌٗ ال٣ٟه ظٍغ

ها البٌٗ آلازغ بإنها : "٧ل اٖخضاء ٦لي ؤو ظؼجي ٖلى خ٣ى١ 93ألاصبُت ؤو الٗلمُت ؤو الٟىُت" . في خحن ٖٞغ

                                                           
 .486م :  1978أوعصٍ ٖبض الغقُض مأمىن : الخ٤ ألاصبي للمإل٠، الىٓغة الٗامت،  بضون َبٗت، صاع النهًت الٗغبُت    91
ش  الهاصع ًٖ مد٨مت الاؾخئىاٝ بالغباٍ ٢3069غاع ٖضص    92  . )اهٓغ اإلالخ٤(. 3084/19/2006في اإلال٠ ٖضص  2007قدىبر  20بخاٍع
 .484، م : 2004هىاٝ ٦ىٗان : "خ٤ اإلاإل٠، الىماطج اإلاٗانغة لخ٤ اإلاإل٠ و وؾائل خماًخه، صاع الث٣اٞت،    93
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اإلاال٠ ألاصبُت منها ؤو اإلاالُت، و طل٪ باليكغ، ؤو ؤلاطاٖت، ؤو بإي وؾُلت ؤزغي، مسالٟا بظل٪ ألاهٓمت و 

 .94ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بهظٍ الخ٣ى١"

مت الخ٣لُض ًٖ بٌٗ ما ٌكابهها.ال٣ٟغة الثاهُت :   جمُحز حٍغ

خضاء ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت جبٗا لُغ١ الاؾخسضام ٚحر ال٣اهىوي  جخٗضص ؤق٩ا٫ الٖا

خضاء وبن ٧اهذ ال جسخل٠ في الهضٝ الظي  للمهى٠ اإلادمي، لظل٪ ٧ان البض مً الخمُحز بحن َغ١ الٖا

 غ٢ت ألاصبُت ؤو الاهخدا٫ والخ٣لُض.جغج٨ب مً ؤظله. وجخمشل َظٍ ألاٞٗا٫ في الؿ

و في َظا الهضص ٣ًى٫ ألاؾخاط ٖبض الخُٟٔ بل٣اض ي : "جلخ٣ي الؿغ٢ت ألاصبُت والاهخدا٫ في ٧ىن 

٣هض باالهخدا٫ َى  ما ال ؤنل له ؤو بصٖاء ما للٛحر، ؤو الاؾخدىاط  اصٖاءالاهخدا٫ َى هدُجت للؿغ٢ت، ٍو

مؿخىخاة مً ألانل بًٟل الاؾخٗاعة الظ٦ُت لبٌٗ ٖلى ؤ٩ٞاع الٛحر و طل٪ مً زال٫ ؤزظ وسخت 

" و ًدبحن لىا مً ٢ى٫ ألاؾخاط بل٣اض ي ؤن  .95الٗىانغ وطل٪ بةيٟاء َاب٘ الخجمُل ٖلى ما اؾخٗاٍع

ى اإلاـ بالخ٤ الاؾخئشاعي للمال٠ ألانلي.  للؿغ٢ت ألاصبُت والاهخدا٫ َضٝ واخض َو

الا٢خباؽ في ؤن الؿغ٢ت ألاصبُت ؤو الاهخدا٫  و ٨ًمً الٟغ١ بحن الؿغ٢ت ألاصبُت ؤو الاهخدا٫ و بحن

ٌٗخبر ٖمال ٚحر مكغوٕ، و ٌك٩ل اٖخضاء ٖلى خ٣ى١ اإلاال٠ بِىما هجض ؤن الا٢خباؽ ٌٗخبر مكغوٖا و 

٩ًىن لخضُٖم وظهت هٓغ ؤو جىيُذ ٨ٞغة. ٚحر ؤن طل٪ م٣ُض بالًىابِ ال٣اهىهُت الىاظب اخترامها و 

ظي جم الا٢خباؽ مىه. و باإلاسالٟت ٞةن ٖضم الامخشا٫ لهظٍ طل٪ مً زال٫ ط٦غ اإلاهضع اإلاٗخمض، وال

.  للًىابِ ًجٗل الا٢خباؽ ًخدى٫ بلى ؾغ٢ت ؤصبُت ؤو اهخدا٫ ممىٕى

                                                           
غ : خ٣ى١ اإلاإل٠ في ال٣اهىن اإلاٛغبي، صعاؾت م٣اعهت، صاع اليكغ اإلاٛغبُت، ؾىت   94  .308، م : 1994مدمض ألاَػ
مها ٢اهىهُا، مجلت ألامً وال٣اهىن، الٗضص الثاوي، الؿىت الخاصي ٖكغ،   95 ٖبض الخُٟٔ بل٣اض ي: الؿغ٢ت ألاصبُت ويىابِ جدٍغ

 وما بٗضَا. 108، م: 2003ًىهُى 
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و في َظا الهضص اٖخبرث مد٨مت الاؾخئىاٝ بالضاع البًُاء في ؤخض ٢غاعاتها الٟٗل اإلاغج٨ب 

مغ ٦ظل٪ اإلاؿخإه٠ ٖلُه ٢ض جًغع اهخدا٫ و لِـ ج٣لُض خُض ظاء ُٞه ما ًلي : "وخُض بهه إلاا ٧ان ألا 

غ ٖلى الهٟت إلا٣اياة َظا ألازحر، مما ٩ًىن مٗه الضٞ٘ اإلاشاع بكإن َظٍ  مً ٞٗل اإلاؿخإه٠ ٞةهه ًخٞى

و خُض ؤن اإلاؿخإه٠ ال جىإػ في ٧ىن اإلاؿخإه٠ ٖلُه ؤل٠ مؿغخُخه الؿُٟىت ٢بل  .الى٣ُت مغصوصا

 جإل٠ُ مؿغخُت "خس ي مس ي".

ي الظي ؤلٟه اإلاؿخإه٠ ٖلُه ؤ٢ضم ٖلى بًضاٖه بالخؼاهت الٗامت لل٨خب و خُض ؤن الىو اإلاؿغح 

ش  خؿب ما َى زابذ مً جإقحرة َظٍ  1267/95ع٢م ؤلاًضإ ال٣اهىوي  25/10/1995والىزاث٤ بخاٍع

وخُض ؤهه ُٞما ًسو ما ٖابه اإلاؿخإه٠ ٖلى  الخؼاهت ٖلى ْهغ ؤنل الىو اإلاؿغحي "الؿُٟىت". 

ً ٞةهه ٢ض ًدبحن للمد٨مت مً زال٫  الابخضاثُتلت الخبرة اإلاىجؼة في اإلاغخ إلبىاؾُت الخبحًر ٖليها  الَا

ِ ُٞضًى لبضاًت مؿغخُت  ِ ُٞضًى إلاؿغخُت "خس ي مس ي" وقٍغ وصعاؾت هو مؿغخُت الؿُٟىت وقٍغ

"الؿُٟىت" بلى ؤن َىا٥ حكابه في وخضة اإلاىيٕى الهجغة وجسًٗان لىٟـ للغابِ في الصخهُاث 

ٍت وج٣اعب في م٩ان اإلاؿغخُت باإلبداع ٖلى ْهغ الؿُٟىت، ٦ما ؤن إلاًامحن الخىاع اإلادىعٍت ؤو الشاهى 

 .96نُٜ مخ٣اعبت، وؤن َىا٥ اهخدا٫ لل٨ٟغة والخهمُم واٖخضاء ٖلى خ٣ى١ اإلاال٠"

مت الخ٣لُض.  ال٣ٟغة الثالثت : أق٩ا٫ حٍغ

مً ال أو بًٗا ٦مً ١.ط. ٖلى ماًلي : "مً َب٘ في اإلامل٨ت  575جىو ال٣ٟغة ألاولى مً الٟهل 

ال٨خب ؤو الخهاه٠ُ اإلاىؾ٣ُُت ؤو الغؾىم ؤو الهىع الٟىُت ؤو ؤي بهخاط آزغ مُبٕى ؤو مى٣ىف، مسالٟا 

مت الخ٣لُض...".  بظل٪ ال٣ىاهحن و الىٓم اإلاخٗل٣ت بمل٨ُت مالٟها، ٌٗض مغج٨با لجٍغ

                                                           
ش  06/1/2725في اإلال٠ ٖضص   1/1102بالضاع البًُاء ع٢م  الاؾخئىا٢ٝغاع مد٨مت    96  اهٓغ اإلالخ٤(.) 22/2/2007الهاصع بخاٍع
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والٟىُت ًى٣ؿم ًدبحن مً زال٫ اؾخ٣غاء َظا الىو، ؤن الخ٣لُض في مجا٫ خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت 

 بلى ج٣لُض ٦لي و ج٣لُض ظؼجي.

 أوال : الخ٣لُض ال٨لي.

ه و زل٤ الالخباؽ، و ًخم     الخ٣لُض ال٨لي َى ه٣ل جضلِس ي إلاهى٠ ؤصبي ؤو ٞني ب٣هض الدكٍى

باال٢خباؽ ال٨لي ؤو ال٩امل للمهى٠ بضون بخضار ؤي حُٛحر ٖلى اإلاهى٠ اإلايكىع ؾىي الخُٛحر في اؾم 

و ٩ًىن اإلا٣لض بظل٪ ًخٗمض جمل٪ خهُلت ظهض ٖمل الٛحر الؾخٛالله إلاهلخخه، و  اإلاال٠ ؤو اإلاهضع،

 .97بالخالي ٌؿخىلي ٖلى ٧ل مً الخ٤ اإلاالي للمال٠ ألانلي و ٦ظا الخ٤ اإلاٗىىي 

ُت إلاهى٠ بضون حٗضًل ؤو  و ٨َظا ٞالخ٣لُض ال٨لي ًغج٨ؼ ٖلى اؾخيؿار و وكغ بهٟت ٚحر قٖغ

 .  98بصزا٫ حُٛحراث ؤو بياٞاث

 .ُا : الخ٣لُض الجؼئيزاه

ظا اليسخ ًخم  ٤ اليسخ ؤو الى٣ل الجؼجي إلاهى٠ بضون جغزُو، َو ًخم الخ٣لُض الجؼجي ًٖ ٍَغ

٤ الاؾخدىاط ٖلى اليسخت ألانلُت و  ٣ت ٚحر ٧املت، و ٚحر مُاب٣ت جماما لؤلنل، و بهما ًخم ًٖ ٍَغ بٍُغ

هى ه٣ل ؤظؼاء مً ش يء ؤنلي بصزا٫ ٖليها بٌٗ الخٗضًالث و ؤلاياٞاث ؤو خظٝ بٌٗ الجؼثُاث، ٞ

٠ ؤو الٛل، و وؿبخه لٛحر ناخبه ألانلي إل٣ًإ الٛحر في  بهىعة اخخُالُت وجضلِؿُت ٢هض الخدٍغ

الخُإ و الخلِ بحن الكِئحن ألانلي و اإلا٣لض، ٞالخ٣لُض الجؼجي َى اؾخيؿار ظؼجي إلاهى٠ ؤو مىخىط 

 .99مدمي و طل٪ بٛغى الاججاع

مت   الخ٣لُض.اإلاُلب الثاوي : أع٧ان حٍغ
                                                           

، الُبٗت الخامؿت   97 خضاء ٖلى خ٣ى١ اإلاإل٠، صاع اإلاٗاٝع ت و الٖا ٤ُ الٗباس ي : اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ  .244، م : 2004جٞى
98   Claude Colombet : propriété littéraire et artistique et droit voisins, 9eme édition Dalloz 1999, P : 194 

 .232، م : ١2001 اإلاإل٠ و الاجٟا٢ُاث الضولُت، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، مخىلي مدمىص : خماًت خ٣ى    99
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مت الخ٣لُض، ٦ؿاثغ الجغاثم جخُلب ل٣ُامها جىاٞغ زالر ؤع٧ان ؤؾاؾُت واإلاخمشلت في ٧ل مً  ظٍغ

 الغ٦ً ال٣اهىوي، و الغ٦ً اإلااصي، زم الغ٦ً اإلاٗىىي.

مت الخ٣لُض.  ال٣ٟغة ألاولى : الغ٦ً ال٣اهىوي لجٍغ

مت الخ٣لُض في هو اإلااصة  اإلاال٠ والخ٣ى١ اإلاجاوعة مً ٢اهىن خ٤  64ًخمشل الغ٦ً ال٣اهىوي لجٍغ

، و٦ظا اإلااصة الشامىت مً ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بإٖما٫ 79.12اإلاخمم واإلاٛحر بم٣خط ى ال٣اهىن  02.00ع٢م 

ت الُٟضًى اإلابرمجت اإلاٗضة الؾخٗما٫ زام لضي الجمهىع و َبٗها واؾخحراصَا واؾخيؿازها  بهخاط ؤقَغ

ت اإلاٟٗى٫ و لم  579بلى  575، باإلياٞت بلى الٟهى٫ مً 100واؾخٛاللها ا ما ػالذ ؾاٍع مً ١.ط. باٖخباَع

 ًخم خظٞها ؤو وسخها.

مت الخ٣لُض.  ال٣ٟغة الثاهُت : الغ٦ً اإلااصي لجٍغ

مت الخ٣لُض باعج٩اب ؤي ٞٗل مً ألاٞٗا٫ التي جمـ بالخ٤ الاؾخئشاعي  ًخد٤٣ الغ٦ً اإلااصي لجٍغ

ؤن َظٍ ألاٞٗا٫ اإلاك٩ل للغ٦ً  لهاخب خ٤ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت صون مىا٣ٞخه. و الظي ًالخٔ

، و ؾيخٗغى ألَمها ٧الخالي : مت الخ٣لُض جخٗضص و جدىٕى  اإلااصي لجٍغ

 أوال : بُ٘ أو جىػَ٘ أو جأححر اليسخ اإلا٣لضة.

مت  َظٍ الهىعة حك٩ل اٖخضاء ٚحر مباقغ، بدُض ؤن الجاوي لم ًغج٨ب ٞٗال ماصًا م٩ىها لجٍغ

ا ب٣هض اؾخٗمالها إلاضة مُٗىت ل٩ي الخ٣لُض، و بهما ٢ام بٗملُت البُ٘ ؤو ال خىػَ٘ لليسخ اإلا٣لضة ؤو جإظحَر

                                                           
  : ههذ َظٍ اإلااصة ٖلى ما ًلي " ًمى٘   100

ت الُٟضًى اإلابرمجت في أما٦ً ٖامت مً م٣اهي أو مإؾؿاث قبيهت لها،  -  جىُٓم ٖغوى ألقَغ

ت  -  ت ُٞضًى مبرمجت ألٚغاى ججاٍع مً ٚحر الخىٞغ ٖلى خ٣ى١ اؾخٛاللها ،وطل٪ صون ؤلازال٫ ال٣ُام باؾخيؿار أو جىػَ٘ أقَغ

٘ اإلاخٗل٤ بدماًت اإلاإلٟاث الٟىُت أو  ا بهىعة ٢اهىهُت باالجٟا٢ُاثبالدكَغ    " الضولُت التي اهًمذ اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ئليها وو٢٘ وكَغ

ضة الغؾمُت ع٢م ( اإلايكى  1995ًىهُى  26)   1416مً مدغم  27الهاصع في  1- 95- 115ْهحر الكٍغ٠ ع٢م   الهاصعة  4318ع بالجٍغ

ش   .1995ٚكذ  2بخاٍع
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ًيخٟ٘ بها، صون الخهى٫ ٖلى بطن مؿب٤ ٦خابي مً ناخب الخ٤، زم ؤهه ٖلى ٖلم بإن جل٪ اليسخ هي 

 ج٣لُض ًٖ ألانل.

 زاهُا : اؾخحراص أو جهضًغ اليسخ اإلا٣لضة.

مً ٢اهىن خ٤ اإلاال٠ و الخ٣ى١  64ظاء في البىض ألاو٫ مً ال٣ٟغة الشاهُت مً هو اإلااصة 

و ٌٗا٢ب بىٟـ ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة ألاولى ؤٖالٍ و ٦ظا بالخضابحر  اإلاجاوعة ما ًلي : "

٧ل مً ٢ام باؾخحراص ؤو جهضًغ وسخ مىجؼة  -بٗضٍ :   3.64وال٣ٗىباث ؤلاياُٞت اإلاكاع بليها في اإلااصة

 زغ٢ا ألخ٩ام َظا ال٣اهىن".

َظٍ اإلااصة، ٌٗا٢ب ٧ل مً ٢ام باؾخحراص ؤو جهضًغ خ٣ا مً خ٣ى١ الخإل٠ُ ؤو  ُٞب٣ا ألخ٩ام

الخ٣ى١ اإلاجاوعة صون الترزُو مً ؤصخابها َاإلاا ٧ان الػما، و ال ٌكتٍر في مغج٨ب الٟٗل ؤن ٩ًىن 

مٛغبُا ؤو ؤظىبُا، طل٪ ؤن اإلاؿاولُت الجىاثُت جلخ٤ الصخو بٌٛ الىٓغ ًٖ اإلا٩ان الظي وكغ ُٞه 

 .٣101لض و ٦ظا ظيؿُت الصخو اإلاٗخضي ٖلى خ٣ى٢هالخ٤ اإلا

م ٖملتي الخهضًغ ؤو الاؾخحراص لخ٣ى١ اإلاال٠ و  و ججضع ؤلاقاعة في َظا الهضص بلى ؤن ججٍغ

الخ٣ى١ اإلاجاوعة ٌٗخبر ججؿُضا للخٗاون الضولي في مجا٫ خماًت اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت ٦ما ج٣ط ي 

اإلاٛغب، ٧اجٟا٢ُت بغن لخماًت اإلاهىٟاث ألاصبُت و الٟىُت  بظل٪ الاجٟا٢ُاث الضولُت التي ناص١ ٖليها

ش  ش 1886قدىبر  9الهاصعة بخاٍع قدىبر  6، و الاجٟا٢ُت الٗاإلاُت لخ٣ى١ اإلاال٠ اإلاى٢ٗت في ظى٠ُ بخاٍع

ـ في  1952  .1971102ًىهُى  24و التي جمذ مغاظٗتها بباَع

 زالثا : الاؾخيؿار ٚحر اإلاكغوٕ أو ال٣غنىت.

                                                           
،   1997ٖبض الخُٟٔ بل٣اض ي : مٟهىم خ٤ اإلاإل٠ و خضوص خماًتها حىائُا، صعاؾت جدلُلُت ه٣ضًت، مُبٗت ألامان، الُبٗت ألاولى    101

 .522م : 
 .252مدمض مدبىبي : م.ؽ. م :    102
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ل٣غنىت خالُا لخٗبحر ًٖ الٗملُاث ٚحر اإلاكغوٖت التي ٣ًىم بها البٌٗ ٌؿخسضم مهُلر ا

ت و ؤلابضاُٖت للٛحر و اؾخسضامها بٛحر جغزُو، ٞهي ؤزظ و  ما٫ ال٨ٍٟغ للؿُى ٖلى اإلاالٟاث و ألٖا

٤ الاخخُا٫ و الٛل، و  اؾخيؿار مهى٠ بضون صٞ٘ خ٣ى١ جإلُٟه و اؾخٛالله وبُٗه زُٟت ًٖ ٍَغ

خضاء الهاعر الظي ًالخٔ ؤن مهُلر ال٣غ  نىت ٖٝغ اهدكاع ٦بحرا في لٛت الٗهغ الخضًض لُٗبر ًٖ الٖا

ت،  و  اثه مشل الدسجُالث الؿمُٗت البهٍغ ٣ً٘ ٖلى الضٖاماث اإلااصًت للمهى٠ ال٨ٟغي، ؤو ٖلى ٖو

ٌؿخسضم َظا الخٗبحر في مجا٫ البرمجُاث لِكمل الازترا٢اث التي ٣ًىم بها البٌٗ لؤلهٓمت اإلاٗلىماجُت 

ت، ؤو ػعٕ ٞحروؾاث في ؤهٓمت ال٨مبُىجغ بهضٝ  .103الاؾدُالء ٖلى اإلاٗلىماث ؤو البُاهاث الؿٍغ

مت الخ٣لُض.  ال٣ٟغة الثالثت : الغ٦ً اإلاٗىىي في حٍغ

ال ٨ًٟي اعج٩اب الٟٗل اإلااصي ختى ٩ًىن الصخو مدل مخابٗت ظىاثُت، بل البض مً جىاٞغ الغ٦ً 

مت. اإلاٗىىي باٖخباٍع ؤخض ألاع٧ان ألاؾاؾُت ل٣ُ  ام الجٍغ

ى٣ؿم الغ٦ً اإلاٗىىي خؿب الىُت بلى ٢هض ٖام و٢هض زام. ٞال٣هض الٗام َى بعاصة ال٣ُام  ٍو

بٟٗل ٌٗلم الصخو ؤن ال٣اهىن الجىاجي ًمىٗه. ؤما ال٣هض الخام ٞهى جىظُه ؤلاعاصة الجىاثُت بلى 

 جد٤ُ٣ مهلخت مُٗىت ؤو بلى بلخا١ يغع مٗحن.

اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ والخ٣ى١ اإلاجاوعة  02.00مً ال٣اهىن  64وباؾخ٣غاثىا إلا٣خًُاث اإلااصة 

٦ما جم حُٛحٍر و جخمُمه، هجضٍ ؤن اإلاكٕغ ٌكتٍر ال٣هض الٗام بلى ظاهب ال٣هض الخام خُض جىو 

ً بلى ؾخت ؤقهغ وبٛغامت جتراوح بحن ٖكغة آالٝ  اإلااصة اإلاظ٧ىعة ٖلى ما ًلي : "ٌٗا٢ب بالخبـ مً قهٍغ

م وماثت ؤل10000) ٣ت ٚحر ٠100.000 )( صَع م ؤو بةخضي َاجحن ال٣ٗىبخحن ٣ِٞ، ٧ل مً ٢ام بٍُغ ( صَع

                                                           
ت و الخُب٤ُ، صاع ألامىُت، الُبٗت ألاولى ؾٗض الٟخالوي : خماًت خ٤ اإلاإل٠ بحن ا   103  . 105، م : 2005لىٍٓغ
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مكغوٖت وبإي وؾُلت ٧اهذ ب٣هض الاؾخٛال٫ الخجاعي" و٦ظا : "٧ل اٖخضاء مخٗمض ٖلى خ٣ى١ اإلاال٠ 

 و ٚحر مباقغة، الغبذ اإلااصي".ؤو الخ٣ى١ اإلاجاوعة لِـ صاٞٗه، بهىعة مباقغة ؤ

هجض ؤن ال٣هض الٗام ًخمشل في ٖىهغ الٗمض الظي ٣ًىم ٖلى اٞتراى ٞبىاءا ٖلى هو َظٍ اإلااصة 

ؾىء الىُت في مغج٨ب الٟٗل مما ًخٗحن ٖلُه بزباث ٨ٖـ طل٪ لضعء اإلاؿاولُت الجىاثُت ٖىه، في خحن 

 ًخمشل ال٣هض الخام في هُت الاؾخٛال٫ الخجاعي وجد٤ُ٣ الغبذ.

ي ظغاثم الخ٣لُض، و بن ٧ان َظا ال٣ى٫ و مً وظهت هٓغها هغي ؤن ؾىء الىُت َى صاثما مٟترى ف

ىت البراءة التي حٗخبر ؤخض ؤَم الًماهاث ال٣اهىهُت للمتهم، بال ؤن ؾىء الىُت َظا  ًبضو ؤهه ًخٗاعى و ٢ٍغ

مت ؤن ٣ًىم، ألهه  َى الضاٞ٘ ألاؾاس ي لؼعٕ ٖىهغ اللبـ والخلِ وبضوهه ال ًم٨ً للٗىهغ اإلااصي للجٍغ

ز بحن ألانلي واإلا٣لض، وبالخالي ًب٣ى ٖلى اإلاتهم بزباث خؿً هِخه. ٦ما ال ًدؿنى إلاؿتهل٪ مخىؾِ ؤن ًمح

ت للمد٨مت بىاءا ٖلى  ؤن جىاٞغ هُت الاؾخٛال٫ الخجاعي ٢هض جد٤ُ٣ الغبذ هي مترو٦ت للؿلُت الخ٣ضًٍغ

ال٣ًُت اإلاٗغويت ٖليها. و َظا الاججاٍ الظي ه٣ى٫ به َى ما ناع ٖلُه ال٣ًاء اإلاٛغبي في ٢ًُت 

اث، خُض طَبذ مد٨مت الضاع البًُاء ألاؾخاط ا لخملِص ي يض خؿً ال٨ٟهاوي، الضاع الٗغبُت للمىؾٖى

في خُصُاث الخ٨م بلى : "خُض ؤن لجىء الًىحن بلى بٖاصة وسخ ما جًمىه مالٟه مً الخٗل٤ُ ٖلى 

ت ال٣ًاء وال٣ٟه للضو٫ الٗغبُت، و ا٦خٟاثه بخُٛحر   ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت في مالٟه الجضًض مىؾٖى

الٗىىان ٣ِٞ ًٟؿغ بإن ٚاًخه مً الى٣ل لم ج٨ً خؿىت، و بهما ٧اهذ بهضٝ البُ٘ لِـ بال، و خُض ؤن 

الخهٝغ الهاصع ٖىه واإلاخجلي في ه٣له اإلاال٠ اإلاكخ٩ي بكغح ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت الهاصع ؾىت 

٤ اليكغ صون ؾاب٤ بطن مً اإلاكخ٩ي هي صالل 1980 ت ماصًت ٢هض اؾخٗماله و وؿبخه بلُه ًٖ ٍَغ

 . 104واضخت ٖلى ؾىء الىُت"

                                                           
ش  1836البًُاء ٖضص  خ٨م للمد٨مت الابخضائُت بالضاع   104 غ، م.22/1/1985بخاٍع  .314ؽ. م :  ، أوعصٍ مدمض ألاَػ
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مت.  اإلابدث الثاوي : الاؾخثىاءاث الىاعصة ٖلى َظٍ الجٍغ

اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة  02.00ؤوعص اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖضث ؤٞٗا٫ في ال٣اهىن 

مت الخ٣لُض، بدُض ال  ا بمشابت ٢ُىص ؤو اؾخصىاءاث مً ظٍغ ٌٗض اعج٩ابها ٦ما جم حُٛحٍر و جخمُمه، و اٖخبَر

اٖخضاء ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت، والٛغى مً الخىهُو ٖلى مشل َظا اإلا٣خط ى ًخجلى في 

ً ؤؾاؾحن : ؤولهما َى ج٨َغـ الاجٟا٢ُاث الضولُت التي ناص١ ٖليها اإلاٛغب في َظا الهضص، و التي  ؤمٍغ

٤ُ بحن م حر الخماًت بضوعَا جىو ٖلى مشل َظٍ اإلا٣خًُاث، و زاهيهما َى الخٞى هلخت اإلاال٠ في جٞى

ً التي هي هخاط اإلاجخم٘ ٩٦ل م٘  لخ٣ى٢ه مً ظهت و مهلخت ألاٞغاص في الاؾخٟاصة مً ببضاٖاث آلازٍغ

 الاخخٟاّ بد٤ مبضٖها.  

مت الخ٣لُض، ٞةهىا ؾى٣ؿم َظا اإلابدض بلى  و لئلخاَت بهظٍ ألاٞٗا٫ اإلاك٩ل لالؾخصىاء مً ظٍغ

 .105مُلبحن

غاى شخهُت.اإلاُلب ألاو٫ : الاؾخ  يؿار أٚل

اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة ٦ما جم حُٛحٍر و  02.00مً ال٣اهىن  12جىو اإلااصة 

 جخمُمه ٖلى ما ًلي :

"بهٝغ الىٓغ ًٖ م٣خًُاث اإلااصة ؤٖالٍ ومغاٖاة إلا٣خًُاث ال٣ٟغة الشاهُت مً َظٍ اإلااصة  

مهى٠ ميكىع ب٨ُُٟت مكغوٖت ٢هض ًغزو صون بطن اإلاال٠ وصون ؤصاء اإلا٩اٞإة باؾخيؿار 

 "....الاؾخٗما٫ الصخص ي خهغا

                                                           
ض مً الخٗم٤ أهٓغ اإلاىيٕى الظي ؾب٤ مىا٢كخه، للُالب ٖبض الغػا١ الباػ، جدذ ٖىىان : "الخ  105 ٤ في اؾخيؿار اإلاهىٟاث للمٍؼ

 اإلادمُت لالؾخٗما٫".
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ما ٌؿخٟاص مً هو َظٍ اإلااصة، ؤن اليسخ مً ؤظل الاؾخٗما٫ الصخص ي ٌٗخبر مباخا 

لؤلشخام، ل٨ً َظٍ ؤلاباخت لِؿذ مُل٣ا بل َىا٥ بٌٗ الًىابِ الىاظب اجساطَا)ال٣ٟغة ألاولى(، 

 َظا الٛغى ال ٌٗم ظمُ٘ اإلاهىٟاث )ال٣ٟغة الشاهُت(.َظا باإلياٞت بلى ؤن ال٣ُام بيسخت مً ؤظل 

 ال٣ٟغة ألاولى : يىابِ الاؾخيؿار مً أحل الاؾخٗما٫ الصخص ي.

بطا ٧ان الاؾخيؿار مً ؤظل الاؾخٗما٫ الصخص ي ٌٗخبر ٢ُضا ٖلى الخ٣ى١ اإلاالُت للمال٠ ٖلى 

٤ ما ًغاٍ مىاؾبا  باليؿبت بلُه ألهه ًخمخ٘ بالخ٤ اٖخباع ؤن َظٍ ألازحرة مترو٦ت للمال٠ للخهٝغ ٞيها ٞو

ؤلاؾخئشاعي ٖلى مهىٟه، بال ؤن ال٣ُام بيسخت مً ؤظل الاؾخٗما٫ الصخص ي مكغوٍ بٗضث قغوٍ 

 ؤَمها :

ً بقاعة الجمهىع بمىا٣ٞت  - ٣ت مكغوٖت، ؤي ؤن ًخم ويٗه َع ؤن ٩ًىن اإلاهى٠ ميكىعا بٍُغ

 اإلاال٠.

 ؤن ٩ًىن الاؾخٗما٫ شخهُا صون ؤن ًخٗضاٍ بلى الٛحر.  -

ضم   - ؤن ال ًاصي اليسخ مً ؤظل الاؾخٗما٫ الصخص ي بلى ؤلايغاع بالخ٣ى١ اإلاالُت للمال٠ ٖو

ت اإلاهى٠ في الؿى١  ٖؼ ٖػ
106. 

ٗخبر َظا الكٍغ ألازحر الظي ؤوعصٍ اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖلى اليسخ مً ؤظل الاؾخٗما٫       َو

ؿا للماصة الخاؾٗت مً اجٟا٢ُت بغن  جٟا٢ُت الٗغبُت لخ٣ى١ و٦ظا الا  107الصخص ي للمهى٠ ألانلي ج٨َغ

ت اإلاخهلت بالخجاعة )جغبـ( 13، باإلياٞت بلى اإلااصة 108اإلاال٠  .109مً اجٟا٢ُت خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

                                                           
ت الاؾخيؿار لالؾخٗما٫ الصخص ي في ْل ٢ىاهحن خ٣ى١ اإلاإل٠، م٣ا٫ ميكىع  بمجلت الخ٣ى١   106 مدمض قٝغ : مٟهىم خٍغ

ما٫ ، الُبٗت ألا  -ؾلؿلت اإلاٗاٝع ال٣اهىهُت وال٣ًائُت –اإلاٛغبُت  ولى ،ٖضص زام جدذ ٖىىان الاججاَاث الخضًثت في ٢اهىن ألٖا

 .151،الغباٍ ،م:  2012،مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة ،
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 ال٣ٟغة الثاهُت : خضوص الاؾخيؿار مً أحل الاؾخٗما٫ الصخص ي.

اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة ٦ما جم حُٛحٍر و  02.00مً ال٣اهىن  12جىو اإلااصة 

ؤي الاؾخيؿار مً ؤظل الاؾخٗما٫  –ال حؿغي م٣خًُاث ال٣ٟغة الؿاب٣ت  مُمه ٖلى ما ًلي : "جخ

   :ٖلى  -الصخص ي

ت اإلاجؿضة ٖلى ق٩ل ٖماعاث ؤو بُاهاث ؤزغي ممازلت؛   ؤ. اؾخيؿار مهىٟاث الهىضؾت اإلاٗماٍع

 ب. اؾخيؿار َب٤ ألانل ل٨خاب بال٩امل ؤو مهى٠ مىؾ٣ُي في ق٩ل جىلُٟت؛ 

 ؿار ٢ىاٖض البُاهاث ٧لُا ؤو ظؼثُا بك٩ل ع٢مي؛ط. اؾخي 

 ؤصهاٍ؛ 21ص. بٖاصة وكغ بغامج الخاؾىب ماٖضا الخاالث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  

ٌ. ٖملُت اؾخيؿار ؤي مهى٠ مً قإنها ؤن جًغ باالؾخٛال٫ الٗاصي لهظا اإلاهى٠، ؤو مً  

 قإنها ؤن جًغ صون مبرع باإلاهالر اإلاكغوٖت للمال٠".

م مً جغزُهه لؤلشخام بال٣ُام ًدبح     ن مً م٣خًُاث َظٍ اإلااصة ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي و بالٚغ

باليسخ مً ؤظل الاؾخٗما٫ الصخص ي، بال ؤن َىا٥ بٌٗ الاؾخصىاءاث التي جدى٫ صون اؾخٟاصة 

 ألاشخام مً َظٍ ؤلام٩اهُت.

                                                                                                                                                                                     
= 

ٗاث صو٫ الاجداص بد٤ الؿماح بٗمل وسخ مً َظٍ اإلاهىٟاث مً بٌٗ الخاالث   107 حاء في َظٍ اإلااصة ما ًلي : "جسخو حكَغ

اإلاكغوٖت  الخانت بكٍغ أال ًخٗاعى ٖمل مثل َظٍ اليسخ م٘ الاؾخٛال٫ الٗاصي للمهى٠ وأن ال ٌؿبب يغعا مبرعا للمهالح

 للمإل٠".
"ًجىػ للم٨خباث و إلاغا٦ؼ الخىز٤ُ و اإلاٗاَض الخٗلُمُت و اإلاإؾؿاث الٗلمُت و الث٣اُٞت بضون ئطن اإلاإل٠ اؾخيؿار اإلاهىٟاث   108

غافي آو ما قابهه  بكٍغ أن ٨ًىن طل٪ الاؾخيؿار و ٖضص اليسخ م٣هىعا ٖلى اخخُاحاث أوكُتها  وئال  اإلادمُت بالخهىٍغ الٟخٚى

 االؾخٛال٫ اإلااصي للمهى٠  أو ًدؿبب في ألايغاع باإلاهالح  اإلاكغوٖت للمإل٠"ًًغ ب
حاء في هو َظٍ اإلااصة ما ًلي : "جلؼم البلضان ألاًٖاء ب٣هغ ال٣ُىص أو الاؾخثىاءاث مً الخ٣ى١ اإلاُل٣ت ٖلى خاالث زانت   109

 هالح اإلاكغوٖت لهاخب الخ٤ ُٞه".مُٗىت ال جخٗاعى م٘ الاؾخٛال٫ الٗاصي للٗمل وال جلخ٤ يغعا ٚحر م٣ٗى٫ باإلا
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 اإلاُلب الثاوي : اؾخيؿار اإلاهى٠ مً أحل الاؾخٗاهت في بٌٗ مجاالث الخُاة.

ُٟت الاظخماُٖت التي ٢ض ًاصيها مً ا إلاهلخت الٗامت ج٣خط ي الاؾخٟاصة مً اإلاهى٠ و طل٪ للْى

٦ما جم  02.00زال٫ الاؾخٗاهت به في مجاالث الخُاة، و خاالث َظا الاؾخيؿار مدضصة في ال٣اهىن 

 ، و هي ٖلى الك٩ل الخالي : 24بلى اإلااصة  13حُٛحٍر و جخمُمه، و بالًبِ اإلاىاص مً 

 ؿار اإلاا٢ذ.الاؾخي 

 .ت الاؾخيؿار التي ج٨دس ي َابٗا اؾدكهاصًا  خٍغ

 .ت اؾخٗما٫ اإلاهىٟاث لٛغى الخٗلُم  خٍغ

 .ت الاؾخيؿار َب٤ ألانل مً ٢بل الخؼاهاث و مهالر الخىز٤ُ  خٍغ

 .اث الغؾمُت  بًضإ اإلاهىٟاث اإلاؿخيسخت باإلادْٟى

 .ت غاى ٢ًاثُت و بصاٍع ت الاؾخٗما٫ أٚل  خٍغ

  ت اؾخٗما٫ اإلاهىٟاث أل ت.خٍغ  ٚغاى بزباٍع

 .ت الاؾخٗما٫ لهىع مهىٟاث مىظىصة بهٟت صاثمت في ؤما٦ً ٖمىمُت  خٍغ

 .ت اؾخٗما٫ بغامج الخاؾىب وا٢خباؾها  خٍغ

 .ت الدسجُل اإلاا٢ذ مً ٢بل َُإث ؤلاطاٖت  خٍغ

 .ت الخمشُل ؤو ألاصاء الٗلني  خٍغ

 غاى شخص ي  الاؾخحراص أٚل
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ئم اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت زم الٟهل الثاوي : ال٣ىاٖض ؤلاحغائُت اإلاخبٗت في حغا

 ال٣ٗىباث اإلاخسظة.

في َظا الك٤ ؤلاظغاجي ؾىدىاو٫ اإلاؿُغة اإلاخبٗت في الجغاثم اإلااؾت بد٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و 

الٟىُت، ال مً خُض الضٖىي الٗمىمُت، و ال مً خُض اإلاؿاولُت الجىاثُت. زم هخُغ١ لل٣ٗىباث اإلاخسظة 

خضاء.  في خ٤ مغج٨ب َظا الٖا

 إلابدث ألاو٫ : اإلاؿُغة اإلاخبٗت في الجغائم اإلااؾت بد٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت والٟىُت.ا

ؾىدىاو٫ في َظا اإلابدض ٧ل مً الضٖىي الٗمىمُت )اإلاُلب ألاو٫( زم اإلاؿاولُت الجىاثُت 

 )اإلاُلب الشاوي(.

 اإلاُلب ألاو٫ : الضٖىي الٗمىمُت.

٨ها،   زم اإلاد٨مت اإلاسخهت ؾدخم مٗالجت الضٖىي الٗمىمُت مً خُض الجهت اإلاسخه ت في جدٍغ

٨ها.  بالىٓغ ٞيها، زم قغوٍ جدٍغ

٪ الضٖىي الٗمىمُت.  ال٣ٟغة ألاولى : الجهت اإلاسخهت في جدٍغ

٪ الضٖىي الٗمىمُت، بط هجض اإلاال٠، والىاقغ، واإلا٨خب اإلاٛغبي  غاٝ التي ًم٨نها جدٍغ جخٗضص ألَا

اإلاالٟحن ؾىاء ألاظاهب ؤو اإلادلُحن، ونىال بلى لخ٣ى١ اإلاالٟحن باٖخباٍع الؿاَغ ٖلى خماًت خ٣ى١ 

 الىُابت الٗامت.

٪ الضٖىي الٗمىمُت مً َٝغ اإلاإل٠.  أوال : جدٍغ

ًدغ٥ اإلاال٠ الضٖىي الٗمىمُت باٖخباٍع اإلاخًغع مً الٟٗل ٚحر اإلاكغوٕ ٖىضما ٩ًىن شخها 

ن ٞيها، ألن الٗمل ٚحر مىٟغصا، ؤما باليؿبت للمهىٟاث اإلاكتر٦ت ٞةن الضٖىي جدغ٥ مً ؤخض اإلاؿاَمح
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٘ الضٖىي جم بٖما٫ مبضؤ وؿبُت ألاخ٩ام و  ب ؤخضَم في ٞع اإلاكغوٕ ًًغ ب٩ل اإلاؿاَمحن، و بطا لم ًٚغ

٘ الضٖىي. ؤما بسهىم اإلاهى٠ الجماعي  الظي مٟاصٍ ؤن الخ٨م ال ٌؿخُٟض مىه بال الصخو الظي ٞع

٘ بما مً َٝغ الصخو الظاحي ؤو اإلاٗىىي الظي ؤ ىض ٞةن الضٖىي جٞغ قٝغ ٖلى بهخاط اإلاهى٠، ٖو

٘ صٖىي الخ٣لُض مً زال٫ ممشله  م٨ً للصخو اإلاٗىىي ٞع اة اإلاال٠ ًيخ٣ل َظا الخ٤ بلى الىعزت، ٍو ٞو

 . ال٣اهىوي

٪ الضٖىي الٗمىمُت مً ٢بل الىاقغ واإلاىػٕ.  زاهُا : جدٍغ

ن ٌٗخبر الىاقغ الصخو الظي ا٦دؿب خ٤ اؾخٛال٫ اإلاهى٠ هدُجت ال٣ٗض اإلابرم بِىه وبح

٘ الضٖىي يض ٧ل مً اعج٨ب ٖمال ٚحر  اإلاال٠، ٞةطا جم وكغ ٦خاب مشال، ٞةن الىاقغ ٌؿخُُ٘ ٞع

 .مكغوٕ

٪ الضٖىي الٗمىمُت مً َٝغ اإلا٨خب اإلاٛغبي لخ٣ى١ اإلاإلٟحن  .110زالثا : جدٍغ

ؼ خماًت خ٣ى١ اإلاال٠، ٣ٞض هو نغاخت ٖلى ؤهه مً خ٤  بت مً اإلاكٕغ اإلاٛغبي في حٍٗؼ ٚع

خ٣ى١ اإلاالٟحن الخ٣اض ي باٖخباٍع ماؾؿت ٖمىمُت حؿهغ ٖلى خماًت مهالر اإلا٨خب اإلاٛغبي ل

 .111اإلاالٟحن

٪ الضٖىي الٗمىمُت مً َٝغ الىُابت الٗامت.  عابٗا : جدٍغ

٪ الضٖىي الٗمىمُت بلى الىُابت الٗامت بهىعة جل٣اثُت صون حٗل٣ُها ٖلى ق٩اًت  جم بؾىاص جدٍغ

خ٣ى١ اإلاال٠ والخ٣ى١ اإلاجاوعة مً زال٫ ٢اهىن مً اإلاخًغع، بمىظب الخٗضًل الظي لخ٤ ٢اهىن 

                                                           
ت حك٨ُله و ازخهاناجه، هدُل ٖلى اإلاىيٕى اإلاخٗل٤ ب : "مإؾؿاث خماًت خ٣ى١ اإلاإل٠"   110 للخاَت بهظا اإلا٨خب و مٗٞغ

 للُالبت : الٗؼعي ؾ٨ُىت.
ما جم حُٛحٍر و جخمُمه، اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاإل٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة ٦ 02.00مً ال٣اهىن  60/1َظا اإلا٣خط ى جىو ٖلُه اإلااصة   111

 والتي حاء ٞيها : "للم٨خب اإلاٛغب لخ٣ى١ اإلاإلٟحن خ٤ الخ٣اض ي مً أحل الضٞإ ًٖ اإلاهالح اإلاٗهىص بها ئلُه".
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و التي جىو ٖلى ما ًلي : "ًجىػ للىُابت الٗامت و صون ج٣ضًم ؤي ق٩اًت مً ظهت  65/2في اإلااصة  34.05

زانت ؤو مً ناخب الخ٣ى١ ؤن جإمغ جل٣اثُا  بمخابٗاث يض ٧ل مً مـ بد٣ى١ ناخب خ٣ى١ 

 .اإلاال٠ ؤو الخ٣ى١ اإلاجاوعة"

حر الخماًت للمبضٖحن وؤلابضإ بهٟت ٖامت، زم و الهضٝ مً ٧ل  طل٪، مً وظهت هٓغها، َى جٞى

يمان ألامً ال٨ٟغي لٟئت مً اإلاجخم٘ والتي ٩ًىن ببضاٖها مغجبِ اعجباَا وز٣ُا به، ألن الهضٝ مً 

 ألامً صاثما َى مجابهت ألازُاع التي تهضص الخ٣ى١.

 .الٗمىمُتال٣ٟغة الثاهُت : اإلاد٨مت اإلاسخهت للىٓغ في الضٖىي 

خضاء ٖلى خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١  اإلاكٕغ اإلاٛغبي لم ًدىاو٫ مؿإلت الازخهام للىٓغ في الٖا

اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة ٦ما جم  حُٛحٍر و  02.00اإلاجاوعة، يمً م٣خًُاث ال٣اهىن 

  جخمُمه.

مت الخ٣لُض جىضعط في زاهت الجىذ، ٞةن الازخهام الىىع مت و ماصامذ ظٍغ ي للىٓغ في َظٍ الجٍغ

 ًى٣ٗض للمد٨مت الابخضاثُت.

 02.00ؤما ُٞما ًسو الازخهام اإلا٩اوي، و ؤمام ؾ٩ىث اإلاكٕغ ًٖ َظا اإلا٣خط ى في ال٣اهىن 

، ٞةهه ًخٗحن الغظٕى بلى ال٣ىاٖض الٗامت في ١.م.ط. و التي جغظ٘ 79.12اإلاٛحر و اإلاخمم بمىظب ال٣اهىن 

مت، و بما مدل ب٢امت اإلاتهم ؤو  الازخهام بلى اإلاد٨مت التي ٣ً٘ في صاثغة هٟىطَا بما مدل اعج٩اب الجٍغ

مت، و بما مدل بل٣اء ال٣بٌ ٖليهم ؤو ٖلى  مدل ب٢امت ؤخض اإلاؿاَمحن ؤو اإلاكاع٦حن مٗه في الجٍغ

 . 112ؤخضَم

                                                           
 مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىائُت. 259اإلااصة    112
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٪ الضٖىي الٗمىمُت.  ال٣ٟغة الثالثت : قغوٍ جدٍغ

٪ الضٖىي الٗمىمُت في بَاع الاٖخضاء ٖلى     خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت،  زغط اإلاكٕغ  لخدٍغ

خضاء، باإلياٞت بلى بٌٗ الكغوٍ اإلاكتر٦ت بحن  ًٖ اإلاإلٝى واقتٍر جىاٞغ قغوَا زانت بهظا الٖا

ُتها. و جخمشل َظٍ الكغوٍ ُٞما ًلي :    ظمُ٘ الجغاثم بٌٛ الىٓغ ًٖ هٖى

مت الخ٣لُض صازل اإلاٛغب : - ٣ا للمبضؤ الغاسخ في وطل٪ جُبُ اعج٩اب الٟٗل اإلا٨ىن لجٍغ

 .113ال٣ىاهحن الجىاثُت، و َى مبضؤ ب٢لُمُت  ال٣اهىن الجىاجي

ظا ال٣ى٫ ًىُب٤ ٖلى الخ٤ اإلاالي صون الخ٤ ألاصبي الظي ًخمخ٘ ٖضم مغوع مضة الخماًت :  - َو

 . 114بهٟت ألابضًت

ال ٣ٌٗل ؤن هؼط بصخو ما وعاء ال٣ًبان بتهمت ٖضم مسالٟت اإلاهىٟاث للىٓام الٗام :  -

لُض في الى٢ذ الظي ٩ًىن ُٞه الٗمل ألاو٫ مسالٟا للىٓام الٗام، ٩ٞان ألاولى مٗا٢بت اإلاىخج الخ٣

 باؾدبٗاص مهىٟه مً الخماًت.

مً ٢اهىن خ٣ى١ اإلاال٠ والخ٣ى١ اإلاجاوعة ٖلى ؤهه :  41جىو اإلااصة اهخٟاء ئطن اإلاإل٠ :  -

الترزُو مً ؤظل ؤٖما٫ "بسالٝ م٣خًُاث مٛاًغة، جبرم ٣ٖىص الخسلي ًٖ الخ٣ى١ اإلااصًت ؤو 

جخًمنها الخ٣ى١ اإلااصًت ٦خابت". و باؾخ٣غاء َظٍ اإلااصة ًخطر ؤن اإلاكٕغ خضص ال٣الب الظي 

ت لُٛاب  ٩ًىن ٖلُه َظا ؤلاطن، بدُض ًجب ؤن ٩ًىن ٦خابت، و بال اٖخبرث الضٖىي ٚحر مؿمٖى

 بظغاء ق٨لي ٌؿخىظبه اإلاكٕغ لخد٤ُ٣ الخماًت مً زال٫ اؾخٛال٫ الخ٤ اإلاالي.

 

                                                           
 مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىائُت. 708اإلااصة    113
اجه. خؿب اإلااصة 70ي في َُلت خُاة اإلاإل٠ وؾبٗحن )و٢ض خضص اإلاكٕغ اإلاٛغبي مضة خماًت الخ٤ اإلاال   114 مً ٢اهىن  25(ؾىت بٗض ٞو

 خ٤ اإلاإل٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة.
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ذ في ٢اهىن خ٣ى١ اإلاال٠ والخ٣ى١ اإلاجاوعة ٖضم مغوع مضة الخ٣اصم :   - ؤمام ُٚاب هو نٍغ

ت ٞةهه بظل٪ ًدُل يمىُا ٖلى ال٣ىاٖض الٗامت الىاعصة في  ًخدضر ًٖ ج٣اصم الضٖىي الؼظٍغ

٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت، و ماصامذ الاٖخضاءاث ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت حك٩ل 

هت هٓغ ال٣اهىن الجىاجي، ٞةن ج٣اصمها مدضص في ؤعب٘ ؾىىاث مُالصًت ٧املت جبخضت ظىدت مً وظ

 .115مً ًىم اعج٩اب الجىدت

خضاء ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت  اإلاُلب الثاوي : اإلاؿإولُت الجىائُت ًٖ حغائم الٖا

 و الٟىُت.

ُغ١ ل٩ل مً حٗخبر اإلاؿاولُت الجىاثُت مً ؤص١ اإلاىيىٖاث ال٣اهىهُت، لظل٪ ؾىٝ ًخم الخ 

اإلاؿاولُت الجىاثُت للصخو الُبُعي )ال٣ٟغة ألاولى( زم اإلاؿاولُت الجىاثُت للصخو اإلاٗىىي )ال٣ٟغة 

 الشاهُت( ونىال  بلى اإلاؿاولُت الجىاثُت إلا٣ضمي الخضماث.

 ال٣ٟغة ألاولى : اإلاؿإولُت الجىائُت للصخو الُبُعي.

٦ما جم حُٛحٍر و  02.00مً ال٣اهىن  64ة اإلاؿاولُت الجىاثُت للصخو الُبُعي خضصث في اإلااص 

جخمُمه، بدُض ٧ل شخو اعج٨ب ألاٞٗا٫ اإلاكاع بليها في َظٍ اإلااصة و َى في ٧امل ٢ىاٍ ال٣ٗلُت جشاع 

 . 116مؿاولُخه الجىاثُت

 

 ال٣ٟغة الثاهُت : اإلاؿإولُت الجىائُت للصخو اإلاٗىىي.

                                                           
 مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىائُت. 5اإلااصة   115
 ٖلى ما ًلي : 64جىو اإلااصة    116

ً ئلى ؾخت أقهغ و بٛغامت جتراوح ما بحن   م أو باخ 100000و  10000"ٌٗا٢ب بالخبـ مً قهٍغ ضي َاجحن ال٣ٗىبخحن ٣ِٞ، ٧ل صَع

ت و بأًت وؾُلت ٧اهذ ب٣هض الاؾخٛال٫ الخجاعي...". ٣ت ٚحر مكٖغ  مً ٢ام بٍُغ
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ذ و ما ػالذ مدل ازخالٝ بحن ال٣ٟه اإلاؿاولُت الجىاثُت للصخو اإلاٗىىي مً اإلاؿاثل التي ٧اه 

 .117و ال٣اهىن بحن مٗتٝر ومى٨غ لها

ٞاالججاٍ الظي ًى٨غ اإلاؿاولُت الجىاثُت للصخو اإلاٗىىي، ٌؿدىض في طل٪ بلى ؤن الصخو  

تراٝ بمؿاولُخه ُٞه بزال٫ بمبضؤ شخهُت ال٣ٗىبت، ٦ما ؤن ال٣ٗىباث  اإلاٗىىي ال بعاصة له، و ؤن الٖا

 الجىاجي ال ًم٨ً جُب٣ُها ٖلى الصخو اإلاٗىىي، ٧الخبـ و ؤلاٖضام...اإلا٣غعة في ال٣اهىن 

تراٝ بهظٍ اإلاؿاولُت ال    ض للمؿاولُت الجىاثُت للصخو اإلاٗىىي ًغي بإن الٖا ؤما الاججاٍ اإلاٍا

ًمـ بصخهُت ال٣ٗىبت، ألن الًغع الظي ًلخ٤ ؤصخاب اإلاهالر في الصخو اإلاٗىىي ٧الًغع الظي 

ن بهؼا٫ ال٣ٗىبت بإخضَم، ٦ما ؤن ال٣ٗىباث اإلا٣غعة في ال٣اهىن منها ما ًم٨ً ًلخ٤ بإٞغاص ألاؾغة خح

 جُب٣ُه ٖلى الصخو اإلاٗىىي، ٧اإلاهاصعة و الٛغامت و الخل...

و ٢ض اٖتٝر اإلاكٕغ اإلاٛغبي باإلاؿاولُت الجىاثُت للصخو اإلاٗىىي، و خضص ال٣ٗىباث التي   

ت بال مً ١.ط. الظي ظاء ُٞه  127جىُب٤ ٖلُه في الٟهل  : "ال ًم٨ً ؤن ًد٨م ٖلى ألاشخام اإلاٗىٍى

و ًجىػ ؤًًا ؤن  36مً الٟهل  7و 6و 5بال٣ٗىباث اإلاالُت و ال٣ٗىباث ؤلاياُٞت الىاعصة في ألاع٢ام 

 ".62ًد٨م ٖليها بالخضابحر الى٢اثُت الُٗيُت الىاعصة في الٟهل 

 ال٣ٟغة الثالثت : اإلاؿإولُت الجىائُت إلا٣ضمي الخضماث.

الهاصع  34.05اولُت م٣ضمي الخضماث بمىظب اإلااصة الشالشت مً ال٣اهىن ع٢م ؤيُٟذ مؿ

ش  1.05.192بدىُٟظٍ ّ.ف. ع٢م  ش  5397ط.ع. ٖضص  2006ٞبراًغ  14بخاٍع . َظا 2006ٞبراًغ  20بخاٍع

و جىو  اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة. 02.00ال٣اهىن الظي ٚحر و جمم ؤخ٩ام ال٣اهىن 

                                                           
، عاح٘ ٖبض الىاخض الٗلمي : قغح ال٣اهىن الجىائي اإلاٛغبي، ال٣ؿم الٗام، الُبٗت    117 ض مً الخٗم٤ في َظا اإلاىيٕى للمٍؼ

 و ما ًليها. 335، م : 2013الخامؿت،
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مً َظا ال٣اهىن اإلاظ٧ىع، ٖلى ؤهه : "ًغاص بٗباعة )م٣ضم زضماث( م٣ضم زضماث ؤو مخٗهض  65/3اإلااصة 

غ ؤو  ميكأث ج٣ضًم زضماث ٖلى الخِ ؤو زضمت ولىط الكب٨ت، بما ٞيها م٣ضم زضماث ؤلاعؾا٫ ؤو الخمٍغ

ٝ الغبِ مً ؤظل الاجهاالث الغ٢مُت ٖلى الخِ، صون حُٛحر اإلاًمىن بحن الى٣اٍ اإلادضصة مً َغ 

."  مؿخٗمل اإلااصة خؿب ازخُاٍع

و بالًبِ في  65/4و اإلاؿاولُت الجىاثُت إلا٣ضمي الخضماث ججض ؾىضَا ال٣اهىوي في هو اإلااصة 

البىضًً )ب( و )ٌ( اللظًً ظٗال مؿاولُت َاالء الجىاثُت ٢اثمت في خالت ال٣ُام ًٖ ٖمض بالضٞ٘ بلى 

صجُ٘ ٖليها ؤو الدؿبب ٞيها ؤو اإلاؿاَمت في اعج٩اب زغ١ لخ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة، ؤو الد

اعج٩ابها بك٩ل ؤؾاس ي، ؤو في خالت ؤلاقغاٝ ًٖ ٖمض ٖلى ؤي زغ١ لخ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة 

 ؤو مغا٢بخه.

خضاء ٖلى خ٣ى١  اإلابدث الثاوي : ال٣ٗىباث اإلاخسظة في خ٤ مغج٨ب حغائم الٖا

 اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت.

مت ماؾت بد٣ى١ اإلال٨ُت جى٣ؿم ال٣ٗىباث اإلاخ ا ظٍغ مت الخ٣لُض باٖخباَع سظة في خ٤ مغج٨ب ظٍغ

 ألاصبُت و الٟىُت، بلى ٣ٖىباث ؤنلُت )اإلاُلب ألاو٫( و ٣ٖىباث بياُٞت )اإلاُلب الشاوي(.

 اإلاُلب ألاو٫ : ال٣ٗىباث ألانلُت.

ى ٣ٖىبت حٗٝغ ال٣ٗىبت ألانلُت بإنها ال٣ٗىبت التي ٌؿٙى الخ٨م بها وخضَا صون ؤن جًاٝ بل

ت ؤو ٚغاماث118ؤزغي   .، و ج٩ىن َظٍ ال٣ٗىباث بما ؾالبت للخٍغ

 ال٣ٟغة ألاولى : ال٣ٗىباث الخبؿُت.

                                                           
 .267م :  1985ش ي : قغح ال٣اهىن الجىائي، ال٣ؿم الٗام، م٨خبت اإلاٗاٝع بالغباٍ، الُبٗت ألاولى : أخمض الخملِ  118
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٦ما جم حُٛحٍر و  02.00مً ال٣اهىن  64ُٞما ًسو ال٣ٗىباث الخبؿُت، ٣ٞض خضصتها اإلااصة 

٣ت ٚحر مكغوٖت بإي وؾُلت ألظ ً بلى ؾخت ؤقهغ ل٩ل مً ٢ام بٍُغ ل الخهى٫ جخمُمه، بضاًت مً قهٍغ

خضاء ٖلى خ٣ى١ اإلاال٠ والخ٣ى١ اإلاجاوعة ، ٦ما جخًا٠ٖ َظٍ ال٣ٗىبت مً 119ٖلى عبذ ججاعي بااٖل

 . 120ؾىت بلى ؤعب٘ ؾىىاث في خالت الٗىص

 ال٣ٟغة الثاهُت : ال٣ٗىباث اإلاالُت.

مً ٢اهىن خ٣ى١ اإلاال٠ والخ٣ى١  64ُٞما ًسو الٛغاماث اإلا٣غعة ٣ٞض خضصتها ٦ظل٪ اإلااصة 

م و 10.000إلاٛغبي بحن اإلاجاوعة ا خضاءاث الىاعصة ٖلى خ٣ى١ اإلاال٠ في اإلاغة  100.000صَع م ٖلى الٖا صَع

م بلى   60.000ألاولى، لخًا٠ٖ في خالت الٗىص مً  م. 600.000صَع  صَع

٣ا بلى خض ما في ظٗل ال٣ٗىبت الخبؿُت هي  و ًغي ؤخض الباخشحن ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٧ان مٞى

اثُت ٧اُٞت لخ٣ى١ اإلاال٠، وحصجُ٘ ؤلابضإ، وبظل٪ ٩ًىن اإلاٛغب ٢ض ألاؾاؽ ٢هض ج٨َغـ خماًت ظى

والتي ج٣ط ي بًغوعة  -مً اجٟا٢ُت جغبـ  61اإلااصة  -ظؿض ٞٗال مهاص٢خه ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت 

 . 121ب٢غاع ظؼاءاث ظىاثُت ناعمت وطل٪ بمغاٖاة الىا٢٘ اإلاٛغبي في ؾً ال٣ٗىبت

ىباث ألانلُت اإلاخمشلت في الخبـ والٛغامت بهما مٗا ؤو و٢ض ظٗل اإلاكٕغ اإلاٛغبي  الى٤ُ بال٣ٗ

ت  الخ٨م بةخضاَما صون ألازغي ًب٣ى مً ازخهام ال٣اض ي الؼظغي  مً زال٫ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

                                                           
و الظي ًالخٔ في َظا الهضص أن اإلاكٕغ في ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاإل٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة حٗل ال٣ٗىبت الخبؿُت هي    119

 الٛغامت هي ألانل و أن ال٣ٗىبت الخبؿُت ج٨ىن في خالت الٗىص.مً ال٣اهىن الجىائي  575ألاؾاؽ و طل٪ ٖلى زالٝ الٟهل 
با٢تراٝ ٞٗل آزغ ٌٗض زغ٢ا لخ٣ى١ اإلاإل٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة صازل الخمـ  64/2جخد٤٣ خالت الٗىص خؿب هو اإلااصة    120

 ؾىىاث التي جلي نضوع خ٨م أو٫ ناع نهائُا.
اَغي : م.ؽ. م :    121  .239ٖبض الغػا١ بَى
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ض ال٣ٗاب والظي ٣ًط ي بمغاٖاة الٓغوٝ الصخهُت اإلاخٗل٣ت  اإلامىىخت له مؿترقضا في طل٪ بمبضؤ جٍٟغ

مت  و الٓغوٝ الٗ متبالصخو مغج٨ب الجٍغ  .122ُيُت اإلاخٗل٣ت بالجٍغ

 اإلاُلب الثاوي : ال٣ٗىباث ؤلاياُٞت.

ٖٝغ بٌٗ ال٣ٟه ال٣ٗىبت ؤلاياُٞت بإنها جل٪ التي ال ٌؿٙى الخ٨م بها لىخضَا ؤو ٖىضما ج٩ىن 

 .123هاججت ًٖ الخ٨م ب٣ٗىبت ؤنلُت

٢غعَا  ووُٖا مً اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤهه في الٗضًض مً الخاالث ٢ض ال ج٨ٟي ال٣ٗىباث ألانلُت التي

٣ٗ٦اب ٖلى اعج٩اب ألاٞٗا٫ ؤلاظغامُت التي حٗخبر اٖخضاء ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت، لظل٪ جم 

جضُٖم الخماًت ب٣ٗىباث بياُٞت، و جخمشل َظٍ  ال٣ٗىباث في الدجؼ، و  اإلاهاصعة، و وكغ الخ٨م، و 

ال١، و ؤلاجالٝ.  ؤلٚا

 ال٣ٟغة ألاولى : الدجؼ.

، و مٟاصَا حجؼ ظمُ٘ اليسخ 64/3ل٣ٗىبت في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة جم الخىهُو ٖلى َظٍ ا

اإلاىجؼة زغ٢ا ل٣اهىن خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة، و ؤٚلٟتها واإلاىاص و ألاصواث التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن 

ت  ٢ض اؾخٗملذ ال٢تراٝ اإلاسالٟت، و ألانى٫ اإلاغجبُت بها، و ٦ظا الىزاث٤ و الخؿاباث و ألاوعا١ ؤلاصاٍع

 اإلاخٗل٣ت بهظٍ اليسخ.

 ال٣ٟغة الثاهُت : اإلاهاصعة.

٣ًهض باإلاهاصعة، جملُ٪ الضولت ظؼثُا ؤمىا٫ اإلاد٩ىم ٖلُه، ؤو بٌٗ ؤمال٥ له مُٗىت، و٢ض 

  ج٩ىن مهاصعة ظؼثُت ؤو ُٖيُت.

                                                           
مً ٢اهىن خ٣ى١ اإلاإل٠ و الخ٣ى١  64ٌؿخٟاص مً ٖباعة "أو باخضي َاجحن ال٣ٗىبخحن ٣ِٞ" التي وعصث في هو اإلااصة  و َظا ما   122

 اإلاجاوعة.
 .270أخمض الخملِش ي : م.ؽ. م :   123
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في  64/3مً ال٣اهىن الجىاجي و ٦ظا اإلااصة  578و ٢ض جم الخىهُو ٖلى َظٍ ال٣ٗىبت في الٟهل 

خٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ والخ٣ى١ اإلاجاوعة، وحكمل َظٍ ال٣ٗىبت ظمُ٘ ألانى٫ التي لها اعجباٍ ال٣اهىن اإلا

م٨ً ؤن حكمل اليسخ اإلاىجؼة التي جمشل زغ٢ا ألخ٩ام خ٣ى١ اإلاال٠  . 124باليكاٍ ٚحر ال٣اهىوي، ٍو

 ال٣ٟغة الثالثت : وكغ الخ٨م.

مً ال٣اهىن الجىاجي  578هل جمذ ؤلاقاعة بلى وكغ الخ٨م في ال٣ٟغة الشاهُت مً م٣خًُاث الٟ

مً ٢اهىن خ٣ى١ اإلاال٠ والخ٣ى١ اإلاجاوعة، وجغص َظٍ ال٣ٗىبت  64/3و٦ظا ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة 

خضاء ٖلُه، وجمىذ  ت إلنالح الًغع اإلاٗىىي الظي حٗغى له اإلاال٠ مً ظغاء الٖا في ق٩ل ٣ٖىبت مٗىٍى

ت للمد٨مت في الى٤ُ به مً ٖضمه  .125الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ال١.ال  ٣ٟغة الغابٗت : ؤلٚا

مً ال٣اهىن الجىاجي، و ٦ظا  577هو اإلاكٕغ ٖلى َظٍ ال٣ٗىبت في ال٣ٟغة الشاهُت مً الٟهل 

مً ٢اهىن خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة،  و بٚال١ مدل اعج٩اب  64/3ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة 

مت ٩ًىن بما بهٟت ما٢خا ؤو نهاثُا، و َظا ؤمغ مترو٥ للؿل ت لل٣اض ي الؼظغي الجٍغ  .126ُت الخ٣ضًٍغ

 ال٣ٟغة الخامؿت : ؤلاجالٝ.

                                                           
الخٔ أن ال٣اهىن    124 ٟهم طل٪ مً زال٫ ٖباعة " ًم٨ً للؿلُت اإلاسخهت أن جأمغ باجساط  34.05ٍو ت ٍو الخضابحر حٗل اإلاهاصعة حىاٍػ

الى٢ائُت وجهضع ال٣ٗىباث ؤلاياُٞت" و طل٪ ٨ٖـ ال٣اهىن الجىائي الظي ًجٗل ٣ٖىبت اإلاهاصعة وحىبُت ئلى حاهب الخ٨م الهاصع، 

خجلى طل٪ في اؾخٗما٫ اإلاكٕغ ٖباعة" وفي حمُ٘ الخاالث اإلاكاع ئليها في الٟهى٫  مت بمهاصعة  575ٍو ًد٨م أًًا ٖلى مغج٨بي الجٍغ

 مبلٜ ٌٗاص٫".
ٌ ًٖ الًغع اإلاٗىىي الظي أناب اإلاإل٠ مً حغاء الٟٗل ٚحر اإلاكغوٕ و ال٣ٗىبت،    125 و ٌٗخبر اليكغ ئحغاء زُحر ًجم٘ بحن الخٍٗى

 وبالخالي ٞاليكغ ٌٗخبر ٣ٖىبت مؼصوحت .
ال١ م٣غوها بدالت الٗىص، و طل٪ ٨ٖـ ٢   126 اهىن خ٣ى١ الظي ًم٨ً مالخٓخه في َظا الهضص أن ال٣اهىن الجىائي حٗل الخ٨م باإٚل

 اإلاإل٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة.
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مً ال٣اهىن اإلاخٗل٤  64/3هو اإلاكٕغ ٖلى َظٍ ال٣ٗىبت في ال٣ٟغة الشالشت مً م٣خًُاث اإلااصة 

ا  بد٣ى١ اإلاال٠ والخ٣ى١ اإلاجاوعة ولم ًغص ؤلاقاعة بليها في ال٣اهىن الجىاجي، و ٌٗخبر الى٤ُ بها ظىاٍػ

يبغي ؤلاقاعة في ألازحر، بلى ؤن ال٣اهىن مؿخصىُا في طل٪ ألا  ٖما٫ التي ج٩ىن زاعط الىُا١ الخجاعي. ٍو

ى ما لم ٌكغ بلُه اإلاكٕغ في ٢اهىن  اإلاخٗل٤ بد٣ى١  34.05الجىاجي ٧ان ٠ًًُ ٣ٖىبت ؤلالها١، َو

 .127اإلاال٠ والخ٣ى١ اإلاجاوعة

 زاجمت : 

٤ بلى خض بُٗض في بً     جاص جىاػن بحن اإلاال٠ باٖخباٍع ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٢ض ٞو

ناخب ؤلابضإ الظي ًخجلى في ال٨ٟغة التي جغظمها بلى الىا٢٘  والظي لىالٍ إلاا ج٣ضمذ الكٗىب، وبحن 

اإلاؿتهل٪  بهٟت ٖامت و الظي مً خ٣ه الىنى٫ بلى اإلاٗلىمت، زانت و ؤن الخٗضًل الضؾخىعي 

ن ٢اهىن خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة هو ٖلى  الخ٤ في الىنى٫ بلى اإلاٗلىمت و ٧ا 2011ألازحر

ُت  ؤعيُت ممهضة له. و ًخجلى طل٪ مً زال٫ ٞخذ اإلاجا٫ للمخل٣ي لالؾخٟاصة مً بهخاظاث اإلاالٟحن قٍغ

 الخ٣ُض ببٌٗ الكغوٍ.

٦ما وؿدك٠ مً زال٫ صعاؾت َظا اإلاىيٕى ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ججاوػ ؤوظه ال٣هىع التي     

ت ٧اهذ حٗتري ال٣ىاهحن الؿاب٣ ٗاث الخضًشت اإلاىٓمت إلاجا٫ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ت، وطل٪ مؿاًغة مىه للدكَغ

ٖمىما و٢اهىن خ٣ى١ اإلاال٠ ٖلى وظه الخهىم. وحٗخبر الخٗضًالث اإلاخ٨غعة صلُال ٖلى ألاَمُت التي 

ًىليها اإلاكٕغ اإلاٛغبي للجاهب الا٢خهاصي مً زال٫ الاهضماط في اإلادُِ الضولي و الاهٟخاح ٖلى الا٢خهاص 

خغ واإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت التي لها اعجباٍ بهظا اإلاجا٫ زانت الجاهب اإلاغجبِ ب٨ٟغ ال

 . ؤلاوؿان إلاا له مً ججلُاث ٖلى الٗضًض مً اإلاؿخىٍاث

                                                           
 .264مدمض مدبىبي : م.ؽ. م :    127
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بالخالي ًخطر مً زال٫ ما ؾب٤، ؤن خ٣ى١ اإلاال٠ خُٓذ باَخمام زام مً لضن اإلاكٕغ     

ني، و٦ظا خ٣ى١ ألاٞغاص مً الاهتها٧اث. اإلاٛغبي، ألن خماًت َظٍ الخ٣ى١ حؿاَم ف ي جُىع الا٢خهاص الَى

حن بترؾاهت ٢اهىهُت  ٢اصعة ٖلى ػظغ مغج٨بي الاهتها٧اث الٛحر مكغوٖت ب٣ى ٧ل َظا َع  . ٍو
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: اإلاغاح٘ اإلاٗخمضة 

 أوال : اإلاغاح٘ باللٛت الٗغبُت :

 اإلاإلٟاث : -1 

  : اإلاإلٟاث الٗامت 

  الغباٍ، الُبٗت ألاولى ؤخمض الخملِص ي : قغح ال٣اهىن ، الجىاجي، ال٣ؿم الٗام، مُبٗت اإلاٗاٝع

1985. 

  ٖبض الغػا١ الؿنهىعي : الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي، الجؼء الشامً، خ٤ اإلال٨ُت، صاع بخُاء

 .1974الترار الٗغبي، بحروث، لبىان، 

  نىماصًل، الُبٗت ٖبض الىاخض الٗلمي : قغح ال٣اهىن الجىاجي اإلاٛغبي، ال٣ؿم الٗام، مُبٗت

 .2013الخامؿت،

  : اإلاإلٟاث الخانت 

  لم الٗمغي : خ٣ى١ ؤلاهخاط الظَني، صاع ال٨خاب الٗغبي، ال٣اَغة  .1976ؤخمض ؾٍى

  الُبٗت الخامؿت ، خضاء ٖلى خ٣ى١ اإلاال٠، صاع اإلاٗاٝع ت و الٖا ٤ُ الٗباس ي : اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ جٞى

2004. 

 ت و الخُب٤ُ، صاع ألامىُت، الُبٗت ألاولى ؾٗض الٟخالوي : خماًت خ٣ى١ اإلاال٠ بحن ال  .2005ىٍٓغ

  ،ٖبض الخُٟٔ بل٣اض ي : مٟهىم خ٣ى١ اإلاال٠ و خضوص خماًخه ظىاثُا، صعاؾت جدلُلُت ه٣ضًت

 .1997مُبٗت ألامان، الُبٗت ألاولى 

  ،ت الٗامت و جُب٣ُاتها، صاع النهًت الٗغبُت ٖبض الغقُض مإمىن : الخ٤ ألاصبي للمال٠، الىٍٓغ

1995. 
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  ،2001مخىلي مدمىص : خماًت خ٣ى١ اإلاال٠ و الاجٟا٢ُاث الضولُت، صاع الجامٗت الجضًضة. 

  ،غ : خماًت خ٣ى١ اإلاال٠ في ال٣اهىن اإلاٛغبي، صعاؾت م٣اعهت، اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت مدمض ألاَػ

 .1994صاع اليكغ اإلاٛغبُت، 

 ت في يىء الدكَغ ٘ اإلاٛغبي، مُبٗت اإلاٗاٝع مدمض مدبىبي : مٓاَغ خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

 .2015الجضًضة، الُبٗت ألاولى 

  ،2004هىاٝ ٦ىٗان : خ٤ اإلاال٠، الىماطط اإلاٗانغة لخ٤ اإلاال٠ و وؾاثل خماًخه، صاع الش٣اٞت. 

  ،هىع الضًً الكغ٢اوي الٛؼواحي : خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة، مُبٗت ًٞالت، اإلادمضًت

 .2003الُبٗت ألاولى 

غوخاث :   الغؾائل -2   و ألَا

  اَغي : الخماًت الجىاثُت لخ٣ى١ اإلاال٠، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ الضولت في ال٣اهىن ٖبض الغػا١ بَى

الخام، ظامٗت مدمض ألاو٫، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت، 

 .2013/2014وظضة،

 اإلا٣االث :  -3 

 مها ٢ اهىهُا، مجلت ألامً وال٣اهىن، الٗضص ٖبض الخُٟٔ بل٣اض ي: الؿغ٢ت ألاصبُت ويىابِ جدٍغ

 .2003الشاوي، الؿىت الخاصي ٖكغ، ًىهُى 

  ،ت الاؾخيؿار لالؾخٗما٫ الصخص ي في ْل ٢ىاهحن خ٣ى١ اإلاال٠ مدمض قٝغ : مٟهىم خٍغ

،ٖضص زام  -ؾلؿلت اإلاٗاٝع ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت –م٣ا٫ ميكىع  بمجلت الخ٣ى١ اإلاٛغبُت 

ما٫ ، الُبٗت ألاولى، مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة، جدذ ٖىىان الاججاَاث الخضًشت  في ٢اهىن ألٖا

 ، الغباٍ.2012
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 زاهُا : اإلاغاح٘ باللٛت الٟغوؿُت : 

 André Lucas: propriété littéraire et artistique des droits d’auteur, règles 

générales juris classeur civil, annexes, septembre 2001. 

 Christiane Firal-Shht, cyber droit, le droit à l’épreuve de l’Internet, cinquième 

édition, paris Dalloz, 2009/2010. 

 Claude Colombet : propriété littéraire et artistique et droit voisins, 9eme édition 

Dalloz 1999. 
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 00.44لل٣اهىن  واإلاخمم اإلاٛحر 12.107 ال٣اهىن  يىء ٖلى الاهجاػ َىع  في ال٣ٗاع بُ٘ مؿخجضاث

 مؿخجضاث بُ٘ ال٣ٗاع في َىع الاهجاػ ٖلى

 00.44اإلاٛحر واإلاخمم لل٣اهىن  12.107يىء ال٣اهىن 

 

  مدمض الض٧ا٥ 

 باخض بماؾتر ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗم٤

غ )-٧لُت الخ٣ى١   (ؤ٧اصًغ ظامٗت ابً َػ

 

 م٣ضمت

ظت بلى جمل٪ ؾ٨ً الث٤ بإ٢ل ٧لٟت ، هٓغا  لؤلويإ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت  وجؼاًض الخا

٘ ؾ٨ىُت ضخمت، وبالىٓغ لتزاًض الُلب ٖلى ا٢خىاء  حن ٖلى ب٢امت مكاَع وحصجُ٘ اإلاىٗكحن ال٣ٗاٍع

ال٣ٗاعاث وطل٪ بهضٝ ال٣ًاء ٖلى مك٩ل الؿ٨ً وما ًغجبه مً آزاع وبق٩االث ٖلى مؿخىي الىا٢٘ 

ت ٖلى ٍغ ٤ بخضار حُٛحراث ظَى ال٣اهىن اإلاىٓم لبُ٘ ال٣ٗاع في َىع الاهجاػ  الٗملي، ٣ٞض اإلاكٕغ ًٖ ٍَغ

ىص بها ٖلى ؤخؿً وظه وؤ٦ثر ظىصة، وبالخالي  ؼا لًمان بهجاػ الباج٘ ال٣ٗاعاث اإلاٖى لخجاوػ ؾلبُاجه وحٍٗؼ

بُ٘ ال٣ٗاع في َىع الاهجاػ ب٩ىهه "ٌٗخبر بُٗا ل٣ٗاع في َىع   618ـ٣ٞ1ض ٖٝغ اإلاكٕغ اإلاٛغبي في الٟهل 

زم الباج٘ بم٣خًاٍ بةهجاػ ٣ٖاع صازل ؤظل مدضص ٦م ًلتزم ُٞه اإلاكتري بإصاء الشمً ؤلاهجاػ ٧ل اجٟا١ ًلت

 جبٗا لخ٣ضم ألاقٛا٫". 
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 اإلاؿخجض ألاو٫: ئم٩اهُت ئبغام ٣ٖض جسهُو 

ى مً ؤبغػ مؿخجضاث ال٣اهىن الجضًض، خُض زى٫ اإلاكٕغ حن الباج٘ واإلاكتري  618ـ 3 َو للُٞغ

٢خىاء ٣ٖاع في َىع الاهجاػ، بما في مدغع عؾمي ؤو مدغع ٖغفي بم٩اهُت  ببغام ٣ٖض جسهُو مً ؤظل ا

غاٝ،  خُض ًجب ؤن ًخًمً َظا ال٣ٗض البُاهاث  ٣ا الك٩ل اإلاخ٤ٟ ٖلُه مً الَا ش ٞو زابذ الخاٍع

مىذ َ حن في ظضًت ٧ل الىاعصة في البىىص  اإلاىهىم ٖليها في َظا ال٣اهىن، ٍو ظا ال٣ٗض يماهت للُٞغ

َٝغ في ببغام ال٣ٗض خُض ًم٨ً َظا ال٣ٗض الباج٘ مً الخهى٫ ٖلى حؿب٣ُاث مً اإلاكتري لًمان 

 ببغام ال٣ٗض الابخضاجي،

ىو الٟهل   ٦ما ؤن َظا ال٣ٗض ال ًم٨ً ببغامه بال بٗض خهى٫ الباج٘ ٖلى عزهت البىاء، ٍو

ش ٖلى خ٤ اإلاكتري في التراظ٘ ٖ  618ـ3 ً ٣ٖض الخسهُو صازل ؤظل ال ًخٗضي قهغا ابخضاء مً جاٍع

ببغام ٣ٖض الخسهُو،  وفي َظٍ الخالت ؤلؼم اإلاكٕغ الباج٘ ؤن ًغظ٘ للمكتري اإلابلٜ اإلاضٕٞى ٧امال 

ش مماعؾت َظا الخ٤.  صازل ؤظل ال ًخٗضي ؾبٗت ؤًام ابخضاء مً جاٍع

هغ ٚحر ٢ابلت للخجضًض جاصي لؼوما ؾخت ؤق6 وجدضص نالخُت ٣ٖض الخسهُو  في مضة ال جخجاوػ 

 بلى ببغام ٣ٖض البُ٘ الابخضاجي،  ؤو التراظ٘ ًٖ ٣ٖض الخسهُو واؾترظإ اإلابالٜ اإلاؿب٣ت. 

ىصٕ الباج٘ اإلابلٜ اإلااصي مً َٝغ اإلاكتري ٖىض ببغام ٣ٖض الخسهُو وطل٪ في الخضوص اإلا٣غعة  ٍو

ُاع ومً ؤًت ظهت ؤصهاٍ في خؿاب بى٩ي زام ٚحر ٢ابل للدج  618ـ6في الٟهل  ؼ ؤو الخهٝغ مً الٚا

 ؤزغي بلى خحن اه٣ًاء خ٤ التراظ٘ وفي اإلا٣ابل ًدؿلم اإلاكتري ونال باإلًضإ.

ؤهه في خالت ٞسخ ٣ٖض الخسهُو مً الباج٘ ٞةن اإلاكتري  618ـ 14وؤياٝ اإلاكٕغ في الٟهل 

ض ٖلى  ًا ال ًٍؼ خدمل اإلاكتري هٟـ ا  15ٌؿخد٤ حٍٗى ٌ بطا ٧ان َى مً اإلابالٜ اإلااصاة  ٍو لخٍٗى
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ُت و٢ٕى َظا الٟسخ بٗض اههغام الاظل اإلادضص له ٢اهىها للغظٕى في  اإلادؿبب في الٟسخ ل٨ً قٍغ

 ال٣ٗض. 

 اإلاؿخجض الثاوي: بُاهاث ال٣ٗض 

واإلاخٗل٤ بالبُاهاث الالؼامُت التي ًجب ؤن ًخًمنها ال٣ٗض الابخضاجي ؤو ٣ٖض جسهُو في خالت 

اث مهمت ٖلى  الخهىم مً زال٫   بياٞت بٌٗ البُاهاث مشل وظىصٍ، خُض ظاء اإلاكٕغ بمؿخجض

، ومى٢٘ ال٣ٗاع مدل البُ٘، وبُان  الاقاعة الى مدل اإلاسابغة اإلاخ٤ٟ ٖلُه م٘ وظىب الازباع في خالت حُٛحٍر

بالخٟهُل ٦ُُٟت ؤصاء الشمً مً زال٫ جدضًض زمً البُ٘ النهاجي للمتر اإلاغب٘ و٦ُُٟت الاصاء ؤو زمً البُ٘ 

٘ الجاعي الاظما لي باليؿبت للبُ٘ اإلاخٗل٤ با٢خىاء ٣ٖاع في بَاع الؿ٨ً الاظخماعي ٦ما َى مدضص بالدكَغ

إل وسخا  به الٗمل، و٦ظل٪ ط٦غ مى٢٘ ال٣ٗاع، م٘ يغوعة بًضإ الباج٘ لضي مدغع ال٣ٗض ٢هض الَا

ت الخاملت لٗباعة "ٚحر ٢ابل للخُٛحر" وجهامُم الا  ؾمىذ اإلاؿلر مُاب٣ت لؤلنل مً الخهامُم اإلاٗماٍع

 . 618ـ َب٣ا للٟهل3ووسخت مً صٞتر الخدمالث ووسخت مً الًماهت ؤو الخإمحن

 اإلاؿخجض الثالث: صٞتر الخدمالث

ا١ صٞتر الخدمالث ٖىض الا٢خًاء ببُا٢ت  618ـ 4خُض هو اإلاكٕغ في الٟهل  ٖلى بم٩اهُت بٞع

ه. ج٣ىُت مىظؼة مى٢ٗت مً ٢بل الباج٘ جخًمً ونٟا إلا٩ىهاث سجل همىطجي   مىجؼ مً َٞغ

ٖلى ؤهه ال ًجىػ ؤبغام ال٣ٗض الابخضاجي لبُ٘ ال٣ٗاع في  اإلاؿخجض الغاب٘: هو اإلاكٕغ في الٟهل

َىع الاهجاػ بال بٗض الخهى٫ ٖلى عزهت البىاء، ٨ٖـ ما ٧ان ٖلُه الامغ ٢بل الخٗضًل، خُض ٧ان 

بٗض اهتهاء ؤقٛا٫ الاؾاؾاث ٖلى ٖلى ببغام ال٣ٗض الابخضاجي لل٣ٗاع في َىع الاهجاػ  618ـ5اإلاكٕغ ًىو  

 مؿخىي الُاب٤ الاعض ي. 
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 اإلاؿخجض الخامـ: مغاخل أصاء الثمً 

وطل٪ ٖبر  618ـ 6 ؤحى ال٣اهىن الجضًض بمؿخجض باعػ واإلاغجبِ ب٨ُُٟت ؤصاء اإلاكتري أل٢ؿاٍ الشمً

 ًلي:  ؤعبٗت مغاخل جخىػٕ ٖلى ما

 ٖىض ببغام ٣ٖض الخسهُو %5 

 ضاجي  ؤو ٖىض ٖضم وظىص ٣ٖض الخسهُوٖىض ببغام ال٣ٗض الابخ %5 

 ٖىض بضاًت ألاقٛا٫ %10 

غاٝ ٖىض الاهتهاء  مً ؤقٛا٫ بهجاػ ٧ل  %60  م٣ؿمت ٖلى زالر مغاخل وجاصي خؿب الاجٟا١ ألَا

 مغخلت:

 مغخلت الاقٛا٫ اإلاخٗل٣ت باألؾاؾاث ٖلى مؿخىي الُاب٤ الاعض ي؛ 

 مغخلت ألاقٛا٫ ال٨بري إلاجمٕى ال٣ٗاع؛ 

 نهاثُت والخهى٫ ٖلى عزهت الؿ٨ً ؤو قهاصة اإلاُاب٣تمغخلت الاقٛا٫ ال 

 ٖىض ببغام ٣ٖض البُ٘ النهاجي وحؿلم اإلاٟخاح . %20 

اصي الا٢ؿاٍ ٖبر  618ـ٨ٖ6ـ ما ٧ان ٖلُه الامغ ٢بل الخٗضًل في الٟهل  ًِ خُض ٧ان اإلاكتري 

 زالر مغاخل ٖىض:

 اهتهاء الاقٛا٫ اإلاخٗل٣ت باألؾاؾاث ٖلى مؿخىي الُاب٤ الاعض ي؛ 

 تهاء الاقٛا٫ ال٨بري إلاجمٕى ال٣ٗاع؛اه 

 .الاهتهاء مً الاقٛا٫ النهاثُت 

٣ض البُ٘ الابخضاجي مً عؾىم   مً ٦ما حٟٗى الابغاءاث  اإلااصاة  ٖىض ٣ٖض الخسهُو ٖو

 الدسجُل. 
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 اإلاؿخجض الؿاصؽ: جدضًض مضة الاحل الايافي  للبائ٘

م٘ بزباع اإلاكتري بظل٪ صازل ؤظل  ؾخت ؤقهغ 6 وطل٪ إلجمام ؤقٛا٫ بىاء ال٣ٗاع ال جخجاوػ مضجه 

ش  اههغام ؤظل بجمام الاقٛا٫ الانلي، ٦ما ٌٗض باَال ٧ل ؤصاء ٦ُٟما ٧ان ٢بل الخى٢ُ٘  قهغ مً جاٍع

 ٖلى ال٣ٗض الابخضاجي ؤو ٣ٖض الخسهُو في خالت اللجىء الى ببغامه.

 اإلاؿخجض الؿاب٘: جدلل البائ٘ مً الًماهت ب٣ىة ال٣اهىن 

ٖلى جدلل الباج٘ مً الالتزام بالًماهت اإلا٣ضمت ب٣ىة ال٣اهىن    618ـ 19 هو اإلاكٕغ في الٟهل 

بمجغص ج٣ُُض ٣ٖض البُ٘ النهاجي ؤو الخ٨م ال٣ًاجي النهاجي بالسجل ال٣ٗاعي بطا ٧ان ال٣ٗاع مدٟٓا ؤو 

اًضاٖه بمُلب الخدُٟٔ  ؤو بمجغص ببغام ال٣ٗض ونضوع الخ٨م ال٣ًاجي النهاجي بطا ٧ان ال٣ٗاع ٚحر 

 ٔ. مدٟ

ٌ اإلاكتري  ٦م ًخدلل الباج٘ مً الالتزام بالًماهت بمجغص نضوع خ٨م نهاجي بالٟسخ هاجج ًٖ ٞع

جىُٟظ التزاماجه اإلاىهىم ٖليها في ٣ٖض البُ٘ الابخضاجي، ؤو بجمام البُ٘ بٗض اؾدُٟاء الاظغاءاث 

ىصٖت لٟاثضة الباج٘ بال اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة   ؤصهاٍ، وال ًجىػ إلادغع ال٣ٗض الاٞغاط ًٖ الا٢ؿاٍ اإلا

بٗض خهىله مً َٝغ َظا الازحر ٖلى الًماهت التي حُٛي ٧ل ٢ؿِ ًاصًه اإلاكتري، في خالت جدلل 

الباج٘ مً التزامه بالًماهت ًخٗحن ٖلى مدغع ال٣ٗض الابخضاجي للبُ٘ بعظإ ؾىض ؤو ؾىضاث الًماهت ؤو 

٤ مٗه الىزاث٤ التي جبض الخالخحن ؤٖالٍ.   الخإمحن بلى الباج٘ بمجغص جىنله بُلب زُي مً َظا الازحر   جٞغ

 اإلاؿخجض الثامً: الخ٣ُُض الاخخُاَي لل٣ٗض الابخضائي

بمؿخجض باعػ خُض ؤنبذ مً خ٤ اإلاكتري  َلب بظغاء   618ـ10ظاء  اإلاكٕغ اإلاٛغبي في الٟهل 

ُت ؤصاء حؿب٣ُاث جخجاوػ مً زمً البُ٘ وصون الخاظت  إلاىا٣ٞت البا ج٘ ٖلى الخ٣ُُض،  ج٣ُُض اخخُاَي قٍغ
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و٧ل قٍغ مسال٠ لظل٪ ٩ًىن ٖضًم الازغ،  ٨ٖـ ما ٧ان ٖلُه الامغ ٢بل الخٗضًل خُض  ٧ان ًمى٘ 

 ٖلى اإلاكتري َلب بظغاء ج٣ُُض اخخُاَي صون مىا٣ٞت الباج٘.

ت ٣ًىم ؤزىاء ج٣ؿُم اإلال٪ مىيٕى الغؾم  وججضع الاقاعة بلى  ؤن اإلاداٞٔ ٖلى الامال٥ ال٣ٗاٍع

 ي بى٣ل ٧ل ج٣ُُض اخخُاَي مًمً بهظا الغؾم بلى الغؾم ال٣ٗاعي الٟغعي اإلاخٗل٤ به.ال٣ٗاعي الانل

ٌ ٖىض الٟسخ  اإلاؿخجض الخاؾ٘:  مبلٜ الخٍٗى

مً اإلابالٜ اإلااصاة في خالت ٞسخ ٣ٖض الخسهو ؤو   15%خضص اإلاكٕغ وؿبت ظضًضة  جخمشل في 

حن، وبظل٪ ٌؿخد٤ ال٣ٗض الابخضاجي   لل٣ٗاع في َىع الاهجاػ  وطل٪ ٖىض ٞسخ الٗ ٣ض مً ؤخض الُٞغ

ض ٖلى   مً اإلابالٜ اإلااصاة، م٘ مغاٖاة ؤخ٩ام الٟهل  ًا ال ًٍؼ  618ـ7الُٝغ اإلاخًغع مً الٟسخ حٍٗى

 التي ٧اهذ ؾاب٣ا ٢بل الخٗضًل.   10%ٖىى وؿبت 

ٌ بطا ججاوػ الباج٘ الاظل اإلاخ٤ٟ ٖلُه لدؿلُم  ٚحر ؤهه ًد٤ للمكتري ٞسخ ال٣ٗض صون حٍٗى

م٘ اؾخصىاء الخالت التي ًُلب ٞيها الباج٘ ؤظل بيافي إلجمام ألاقٛا٫ ال ًخجاوػ ؾخت اقهغ، م٘  ال٣ٗاع،

ش اههغام ؤظل بجمام ألاقٛا٫ الانلي جدذ َاثلت  618ـ7بزباع اإلاكتري بظل٪ صازل ؤظل قهغ ٢بل جاٍع

ٌ اإلادضصة في الٟهل  . 618ـ14ٞسخ ال٣ٗض وجدمله وؿبت الخٍٗى

 ل٣ٗض النهائياإلاؿخجض الٗاقغ: ئبغام ا

إلبغام ال٣ٗض النهاجي يغوعة وي٘ الباج٘ لضي مدغع ال٣ٗض  618ـ16اقتٍر اإلاكتٕر في الٟهل 

قهاصة مؿلمت مً اإلاهىضؽ اإلاٗماعي جشبذ نهاًت الاقٛا٫ ومُاب٣ت البىاء لضٞتر الخدمالث باإلياٞت بلى 

ت ال ُت باليؿبت لل٣ٗاعاث الاصالء بغزهت الؿ٨ً ؤو قهاصة اإلاُاب٣ت، واؾخسغاط الغؾىم ال٣ٗاٍع ٟٖغ

 اإلادٟٓت،  وبٗض ؤصاء اإلاكتري ما جب٣ى مً زمً البُ٘ ٦ما َى مدضص في ٣ٖض البُ٘ الابخضاجي.
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٦ظل٪ ًخٗحن ٖلى الباج٘ بمجغص خهىله ٖلى عزهت الؿ٨ً ؤو قهاصة اإلاُاب٣ت اإلاكاع بليها في 

لى ؤبٗض ج٣ضًغ صازل ؤظل  618- 6الٟهل سهما ؤن  ًسبر اإلاكتري في ؾخحن ًىما اإلاىالُت لخاٍع  60ٖو

مدل مسابغجه  اإلاهغح به في ٣ٖض البُ٘ الابخضاجي، ؤو ٖىض الا٢خًاء في ٣ٖض الخسهُو بةخضي َغ١ 

الخبلُٜ اإلاٗخمضة ٢اهىها، وؤن ٣ًىم باإلظغاءاث الالػمت لخدُحن اإلال٪ مىيٕى الغؾم ال٣ٗاعي مً ؤظل 

ُت زانت بطا ٧ان ال٣ٗاع مدٟٓا.   اؾخسغاط عؾىم ٖٞغ

ًخٗحن ٖلى الباج٘ ؤن ًسبر اإلاكتري بىاؾُت هٟـ َغ١ الخبلُٜ اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة  ٦ما

ُت صازل ؤظل ال ًخجاوػ  ت الٟٖغ ش اؾخسغاط الغؾىم ال٣ٗاٍع ًىما اإلاىالُت لهظا   30الاولى ؤٖالٍ بخاٍع

ش.   الخاٍع

 اإلاؿخجض الخاصي ٖكغ: ٞسخ ال٣ٗض وه٣ل اإلال٨ُت

حن بجمام ال ٌ ؤخض الُٞغ ش جىنله باإلقٗاع َب٣ا   60 بُ٘ صازل ؤظلبطا ٞع ًىما ابخضاء مً جاٍع

ٖىى ؤظل زالزحن ًىما ٢بل الخٗضًل، ؤما بٗض الخٗضًل  ؤنبذ ًد٤ للُٝغ اإلاخًغع  618ـ 19للٟهل 

 بما: 

  مً ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص م٘ خ٣ه   260ٞسخ ال٣ٗض ب٣ىة ال٣اهىن جُب٣ُا ألخ٩ام الٟهل

 .ٌ  في الخٍٗى

 اإلاىهىم ٖلُه اللجىء بل ٌ ى الخد٨ُم ؤو بلى اإلاد٨مت مً ؤظل بجمام البُ٘، ؤو خ٣ه  في الخٍٗى

 في الٟهل بياٞت بلى خاالث الٟسخ اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا.

٣ًىم الخ٨م النهاجي الهاصع بةجمام البُ٘  م٣ام ٣ٖض البُ٘ الابخضاجي ٢ابل للخ٣ُُض في السجل 

 الخدُٟٔ بطا ٧ان ال٣ٗاع في َىع الخدُٟٔ.  ال٣ٗاعي بطا ٧ان ال٣ٗاع مدٟٓا، ؤو اًضاٖه بمُلب
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جيخ٣ل مل٨ُت اإلابُ٘ بلى اإلاكتري مً ببغام  ال٣ٗض النهاجي ؤو نضوع الخ٨م النهاجي في  618 ـ20

الضٖىي بطا ٧ان ال٣ٗاع ٚحر مدٟٔ  ؤو في َىع الخدُٟٔ، ؤما في خالت ٧ىن ال٣ٗاع مدٟٓا ٞةن اإلال٨ُت 

ش ال٣ٗض ؤو الخ٨م اإلاظ٧  ىعًٍ في الغؾم ال٣ٗاعي.جيخ٣ل مً جاٍع
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 واإلابلٛحن والخبراء والكهىص الطخاًا خماًت

 خماًت الطخاًا والكهىص والخبراء واإلابلٛحن

 

  ٢ىضس ي ٖبض الىىع 

 ماؾتر في الاؾدكاعة ال٣اهىهُت

 ظامٗت مدمض الخامـ )ؾال(-٧لُت الخ٣ى١ 

 

 م٣ضمت

ؾخ٣غاع اإلاجخمٗاث بالىٓغ بلى ما ال ق٪ في ؤن الٟؿاص ٌٗض مً الٓىاَغ الاظخماُٖت التي تهضص ا

ًىجم ٖىه مً ٖضم الش٣ت في اإلااؾؿاث وال٣اهىن وما ًاصي بلُه مً بٞغاٙ ٧ل مسُُاث ؤلانالح و 

الخىمُت مً مدخىاَا هدُجت جغاظ٘  ؾُاصة ال٣اهىن، وؤمام اؾخٟدا٫ َظٍ الٓاَغة ق٩لذ ه٣ُت اَخمام 

مت والٟؿاص، م٘ بلؼام الضو٫ اإلاى٢ٗت ٖليها ٖلى الٗضًض مً اإلااجمغاث والاجٟا٢ُاث الضولُت إلا٩اٞدت ا لجٍغ

ٗاتها الضازلُت بىهىم ٢اهىهُت جلؼم ألاٞغاص واإلاىاَىحن باإلباٙل ًٖ الٟؿاص الظي  ؼ حكَغ جًمحن و حٍٗؼ

٤ الهضٞت  ؤو بد٨م ٢ُامهم بىاظبهم، م٘  ، ًٖ ٍَغ ٨ًدكٟىهه، ؤو ًهل بلى ٖلمهم ؤو ٖاًىىٍ وقاَضٍو

 لخماًتهم مً الٗىا٢ب التي ٢ض جدضر هدُجت ؤلاباٙل ًٖ ظغاثم الٟؿاص.وي٘ الًماهاث ال٣اهىهُت 

مً ؤبغػ اإلاىاز٤ُ الضولُت التي ؤ٢غتها  ،2003وحٗخبر اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الٟؿاص لٗام 

مت اإلاىًمت لٗام  ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الٟؿاص، باإلياٞت بلى اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الجٍغ

 والتي حكحر بلى ظغاثم الٟؿاص وم٩اٞدتها ب٩اٞت الُغ١ و الىؾاثل.  ،2000

ت مً الىهىم اإلاخٗل٣ت باإلباٙل ًٖ ظغاثم الٟؿاص وخماًت اإلابلٛحن و الطخاًا  وجًم مجمٖى

ٗاث  لى َظا ألاؾاؽ اججهذ الٗضًض مً الدكَغ والكهىص مما ٢ض ًماعؽ يضَم هدُجت َظا الخبلُٜ، ٖو
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الدصجُ٘ ًٖ الخبلُٜ يض الٟؿاص ٦ةخضي وؾاثل م٩اٞدت الٟؿاص وخماًت بلى جبني ؾُاؾت  اإلا٣اعهت،

ظا الخىظه ٦غؾه اإلاكٕغ اإلاٛغبي بٗض بنضاٍع ل٣اهىن  خُض  . 37128-10اإلابلٛحن و الكهىص والخبراء، َو

عي الظي ًغمي بلى م٩اٞدت الٟؿاص،   -الجىاثُت-حٗؼػث الترؾاهت ال٣اهىهُت  باإلاٛغب بهظا الىو الدكَغ

م٘ طل٪ ٣ًغ خماًت الكهىص واإلابلٛحن و الخبراء والطخاًا، ٦ما ؤن َظٍ الخماًت ٢ض جمخض بلى  وباإلاىاػاة

م وؤ٢اعبهم.  ؤٞغاص ؤؾَغ

وؤ٦ض مدمض الُُب الىانغي )وػٍغ الٗض٫ ؾاب٣ا( ٖلى ألاَمُت التي ٨ًدؿيها مكغوٕ َظا ال٣اهىن 

٘ ب -٢بل الخهض٤ً ٖلُه – مجلـ الىىاب، ؤهه ًىضعط في بَاع ؤزىاء ج٣ضًمه لهظا الىو ؤمام لجىت الدكَغ

خغم اإلاٛغب ٖلى مداعبت  ٧ل مٓاَغ الٟؿاص و الاعحكاء واؾخٛال٫ الىٟىط مً زال٫ خض اإلاجخم٘ 

هٟؿه ًٖ ؤلاؾهام في َظٍ الٗملُت التي ًغوم بٗضَا ألاؾاس ي بلى جسل٤ُ الخُاة الٗامت بياٞت بلى 

ٗاث اإلاٗمى٫ بها صولُا، ٦ما ؤن َاظـ مالثمت م٣خًُاث ال٣اهىن الجىاجي واإلاؿُغة الجىاث ُت م٘ الدكَغ

َظا ال٣اهىن ًخىدى حصجُ٘ ألاٞغاص للمكاع٦ت في بىاء الش٣ت في اإلاجخم٘ مً ظال٫ الخٗامل والخٗاون  بحن 

 .٧129ل م٩ىهاجه

ًم َظا ال٣اهىن الخضابحر ؤلاظغاثُت لًمان خماًت اإلابلٛحن و الكهىص في ما ًسو ظغاثم  ٍو

و٦ُل اإلال٪ ؤو الى٦ُل الٗام للمل٪ ؤو ٢اض ي الخد٤ُ٣ ٧ل في جسههه باجساط الٟؿاص والغقىة بط ٣ًىم 

جضابحر الخماًت ال٨ُٟلت بخإمحن ؾالمت وؤٞغاص ؤؾغجه ؤو ؤ٢اعبه ؤو ممخل٩اجه مً ٧ل يغع ٢ض ًخٗغى له 

ظغاء ج٣ضًم قهاصجه ؤو بٞاصجه. واهُال٢ا مً م٣خًُاث َظا ال٣اهىن هُغح الدؿائ٫ الظي لٗله ٩ًىن 

 ألاؾاس ي إلاىيٕى َظا البدض: اإلادىع 

                                                           
ذ لىػٍغ الٗض٫ الؿاب٤ مدمض الُُب الىانغي  128 ضة الهباح اإلاٛغبُت جدذ ٖىىان، خماًت الكهىص  -جهٍغ م٣ا٫ ميكىع بجٍغ

ش    2011-06-06والخبراء و اإلابلٛحن في حغائم الغقىة والٟؿاص الهاصعة بخاٍع
لخؿُني ٦غوٍ، اإلاجني ٖلُه في الخهىمت صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت ٖلى يىء ٖلم اإلاجني ٖلُه، مُبٗت وعا٢ت الًُٟلت ص. مدمض ا  129

 221 م: 2011الغباٍ، الُبٗت ألاولى، 
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ؤن ًى٤ٞ بحن خماًت الكهىص    10-37بلى ؤي خض اؾخُإ اإلاكٕغ اإلاٛغبي بٗض بنضاٍع ل٣اهىن  

   والخبراء واإلابلٛحن مً ظهت صون ؤلازال٫ بد٣ى١ الضٞإ للمتهم مً ظهت ؤزغي ؟

٤ الخهمُم وإلاالمؿت َظا اإلاىيٕى بىٕى مً الكمىلُت اعجإًىا ج٣ؿُم َظا البدض بلى مبدشح ن ٞو

 الخالي:

 اإلاكمىلحن بالخماًت وهُا٢ها اإلابدث ألاو٫:

 ٖلى خ٣ى١ الضٞإ 10-37اإلابدث الثاوي: خضوص جأزحر الخضابحر الخمائُت في ال٣اهىن 

 

 اإلابدث ألاو٫: ألاشخام اإلاكمىلحن بالخماًت وهُا٢ها

مت ٌك٩ل مً بن الخبلُٜ وؤلاصالء بالكهاصة وؤلاٞاصة للؿلُاث اإلاسخهت مً ؤظل الخهض ي للجٍغ

صون ق٪ مؿاَمت ظضًغة بدماًت ؤصخابها مما ٢ض ًخٗغيىا بلُه مً تهضًض واهخ٣ام مً َٝغ الجىاة 

لُه ؾىداو٫ ؤن هخُغ١ في َظا اإلابدض  الظًً ًخدغون ٢ضع ؤلام٩ان الدؿتر ٖلى ؤٞٗالهم ؤلاظغامُت، ٖو

لب ألاو٫( في خحن ؾىدىاو٫ هُا١ )اإلاُ 37.10لؤلشخام الظًً ٌكملهم الخضابحر الخماثُت في ال٣اهىن 

 جُب٤ُ َظٍ الخضابحر مً خُض الجغاثم التي ًم٨ً ٞيها اجساط َظٍ الخضابحر )اإلاُلب الشاوي(.  

  10-37اإلاُلب ألاو٫: ألاشخام اإلاكمىلحن بالخماًت في ال٣اهىن 

اصي يغعَا بلى اإلاؿاؽ بمهالر الٟغص والج مت جدضر ايُغابا باإلاجخم٘، ٍو ماٖت إلاا ٧اهذ الجٍغ

مٗا، ٧ان ؤمغ م٩اٞدتها وا٢ٗا ٖلى ٖاج٤ الضولت م٘ يغوعة مؿاَمت ٖمىم اإلاىاَىحن ؤخُاها في جدمل 

٤ الخبلُٜ ٖنها بلى الؿلُاث الٗامت  مت بلى  .130َظا الٗبء ًٖ ٍَغ والخبلُٜ َى جىنُل زبر و٢ٕى الجٍغ

                                                           
 مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىائُت اإلاهغي  25اإلااصة   130
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ى واظب والتزام ٢اهىوي، وفي هٟـ الى٢ذ له نٟت الخ٤، ب ط هجض اإلاكٕغ اإلاهغي الؿلُاث اإلاسخهت َو

ًىو في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت ؤن الباٙل خ٤ ل٩ل مىاًَ باليؿبت للجغاثم التي ال ًلؼم ٞيها ق٩ىي 

٪ الضٖىي الجىاثُت بكإنها مً ٢بل الىُابت الٗامت   .131ؤو َلب إلم٩اهُت جدٍغ

لى هٟـ الاججاٍ ؾاع اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً زال٫ اإلااصة  وبهُٛت ، بل ألابٗض مً طل٪ 43ٖو

مت جمـ باألمً الٗام ؤو بدُاة شخو ؤو ؤمىاله  الىظىب، خُىما ؤوظب ٖلى ٧ل مً قاَض اعج٩اب ظٍغ

م٨ً ؤن ٣ً٘ َظا الخبلُٜ بلى  ت ال٣ًاثُت، ٍو ؤن ًبلٜ و٦ُل اإلال٪ ؤو الى٦ُل الٗام للمل٪ ؤو الكَغ

ت بطا حٗل٤ ألامغ ب٣انغ ؤو مٗا١ طَىُا .  الؿلُت ؤلاصاٍع

مت ٌٗض خ٣ا للصخو مً زالله ًم٨ً له مؿاٖضة الؿلُاث باإلياٞت بلى ٧ىن ال خبلُٜ ًٖ الجٍغ

مت والٟؿاص ٌٗخبر الخبلُٜ في الى٢ذ هٟؿه واظب ٢اهىوي  الٗامت في ال٣ُام بىاظبها اإلاخهل بم٩اٞدت الجٍغ

ولِـ مجغص خ٤ مُل٤ لهاخب الكإن، بط ؤن الامخىإ ًٖ الخبلُٜ في ٦شحر مً الخاالث ٌٗض ٞٗال 

مً ال٣اهىن الجىاجي الظي ًاازظ الصخو  209ا ٖلُه ٦ما َى الخا٫ باليؿبت للٟهل مجغما ومٗا٢ب

مت ٖضم الخبلُٜ ًٖ اإلاـ بؿالمت الضولت و٦ظا الٟهل  مً هٟـ ال٣اهىن الظي ظغم ٖضم  8-218بجٍغ

ابُت باإلياٞت بلى الٟهل  مت ؤلاَع مً هٟـ ال٣اهىن الظي اٖخبر ؤن ٖضم الخبلُٜ  299الخبلُٜ ًٖ الجٍغ

مت مٗا٢ب ٖليها .ًٖ   ظىاًت ؤو الكغوٕ ٞيها ٌٗض ظٍغ

مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت ؤمغ  42بل ألابٗض مً طل٪ ٞةن اإلاكٕغ اإلاٛغبي زى٫ بم٣خط ى اإلااصة 

٠ ًًُل٘ ؤزىاء مماعؾت مهامه ًٖ ظىاًت ؤو ظىدت، وم٨ىه مً بزباع  مت ل٩ل مْى الخبلُٜ ًٖ الجٍغ

مت مً مٗلىماث ومدايغ و٦ُل اإلال٪ ؤو الى٦ُل الٗام للم٪ و ؤن ً ىظه بلُه ظمُ٘ ما ًخٗل٤ بالجٍغ

                                                           
 .297 :ُت ، ال٣اَغة، مص. مدمىص مدمىص مهُٟى، قغح ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىائُت، صاع النهًت الٗغب 131
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ُٟت الٗمىمُت لل٣ى٫  ووزاث٤ ومً زم ال ًم٨ً لهاالء الخًٕغ بالؿغ اإلانهي الظي جٟغيه ٢ىاٖض الْى

 بٗضم الخبلُٜ .

مً َظا اإلاىُل٤ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن اإلاكٕغ الجىاجي وبًماها مىه بما لؤلٞغاص مً صوع في اإلاؿاَمت 

ث الٗامت في م٩اٞدت الٓاَغة ؤلاظغامُت هو ٖلى الخبلُٜ ًٖ الجغاثم ٦د٤ مسى٫ ومؿاٖضة الؿلُا

م وال٣ٗاب في خالت  للٟغص وجاعة ؤزغي ًغقى به بلى صعظت الىاظب والالتزام ال٣اهىوي الظي ٌؿخدبٗه الخجٍغ

 ٖضم ال٣ُام بهظا الىاظب.

ؤع٧انها هجض قهاصة  مً بحن الىؾاثل التي جاصي بلى الخهضي للٓاَغة ؤلاظغامُت وال٨ك٠ ًٖ

الكهىص، بط حٗض الكهاصة ؤخض ؤَم وؾاثل ؤلازباث في ال٣اهىن الجىاجي، والكهاصة حٗني بزباث وا٢ٗت 

مُٗىت ٖلم بها الكاَض مً زال٫ ما قاَضٍ ؤو ؾمٗه وهي جىهب في الٛالب ٖلى الى٢اج٘ اإلااصًت، 

م ؤنها جسً٘ . الكهاصة الُٗيُت ٚالبا ما ج٩ىن مىخجت في الضٖىي، ٚع  ؤن جسً٘ لخ٣ضًغ مد٨مت اإلاىيٕى

ا ٢اهىهُا ًخدغي الجىاة بزباجه بال٨خابت وبهما َى ٖمل ٚحر  مت لِؿذ جهٞغ ٞمً اإلاٗلىم ؤن الجٍغ

خداًل إلزٟاثه ًٖ الىاؽ ومً َىا ظاءث ؤَمُت  مكغوٕ ًجتهض الجاوي في الخ٨خم ٖلُه ٖىض اعج٩ابه ٍو

باث اؾخسضما وحٗض بظل٪ الضلُل الٗاصي، خُض الكهاصة في ال٣اهىن الجىاجي ل٩ىنها ؤ٦ثر َغ١ ؤلاز

 .132ًىهب ؤلازباث ٖلى و٢اج٘ ماصًت ًهٗب بزباتها بال٨خابت 

 ٤ ٞالكاَض َى شخو لِـ مً ؤَغاٝ الخهىمت الجىاثُت لضًه مٗلىماث جىنل بليها ًٖ ٍَغ

مت ؤو بٟاٖلها، مً خُض جدضًض ألاٞٗا٫  خىاؾه الصخهُت جُٟض ال٨ك٠ ًٖ خ٣اث٤ جخهل بالجٍغ

ت ؤخىا٫ اإلاتهم الصخهُتاإلا مت ووؿبتها بلى الٟاٖل ومٗٞغ  .133غج٨بت وظؿامت الجٍغ

                                                           
 .336 م:ص. مدمض الخؿُني ٦غوٍ، مغح٘ ؾاب٤،   132
  .466 م:ص. ٖبض الغؤٝو مهضي، قغح ال٣ىاٖض الٗامت للحغاءاث الجىائُت، صاع النهًت الٗغبُت ال٣اَغة،   133
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ٞالكهاصة بطن حك٩ل صلُال خُا ًىُل٤ بالخ٣ُ٣ت وجىهب بظماال ٖلى بزباع الصخو بما اجهل 

ا ممً جىاٞغ  بٗلمه بىاؾُت ؤًت خاؾت مً خىاؾه التي جم٨ىه مً اإلاكاَضة ؤو الؿم٘ ؤو اللمـ ؤو ٚحَر

مت ووؿبتها بلى  ٖلى وؾاثل ؤزغي  مت ؾىاء ٧ان طل٪ إلزباث الجٍغ جم٨ىه مً بصعا٥ ؤي ؤمغ ًخٗل٤ بالجٍغ

، مً َىا ج٨دؿب الكهاصة م٩اهت زانت في ؤلازباث ٖلى هدى ظغث مٗه  134اإلاتهم ؤو هٟي وؿبتها بلُه 

 الٗاصة ٖلى ؤن ًُل٤ ٖليها '' مل٨ت ألاصلت '' .

ً الخاالث ؤمغ بزباث و٢اج٘ مُٗىت وا٦دكاٝ وإلاا ٧اهذ قهاصة الكاَض ًخى٠٢ ٖليها في ٦شحر م

مت ووؿبتها بلى اإلاتهم ؤو هٟيها ٖىه، ٞةن اإلاكٕغ الجىاجي عجب ظؼاءاث ظىاثُت ٖلى الكاَض  ؤع٧ان الجٍغ

مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت ًخٗحن ٖلى ٧ل شخو  118اإلاخسل٠ ًٖ ؤصاء الكهاصة، بط جىو اإلااصة 

اصي الُمحن ال٣اهىهُت ٖىض الا٢خًاء وؤن ًضلي بكهاصجه اؾخضعي لؿماٖه بهٟخه قاَضا، ؤن ًدًغ  ٍو

مً ال٣اهىن  130وطل٪ جدذ َاثلت ال٣ٗىباث اإلا٣غعة في ال٣اهىن ٦ما ٖا٢ب اإلاكٕغ بم٣خط ى اإلااصة 

ٌ ؤلاظابت ٖلى  ٞغ الجىاجي الصخو الظي ًهغح ٖالهُت بإهه ٌٗٝغ مغج٨ب الجىاًت ؤو الجىدت ٍو

 ص مً ٢اض ي الخد٤ُ٣ باإلياٞت بلى مٗا٢بخه لكهاصة الؼوع .ألاؾئلت اإلاىظهت بلُه في َظا الهض

بطا ٧ان ؤمغ الكهاصة ٌٗخمض ٞيها الكاَض ٖلى خىاؾه ٞةن َىال٪ مً اإلاؿاثل التي ال ًم٨ً 

الخىنل بليها بمجغص الا٢خهاع ٖلى الخىاؽ مً َىا ٧اهذ مؿإلت الاؾخٗاهت بالخبراء واإلاسخهحن ؤمغا 

ٗخبر الخبراء ال٣ًاثُ ا َو ىن مً مؿاٖضي ال٣ًاء، والخبحر ال٣ًاجي َى اإلاسخو الظي ًخىلى يغوٍع

                                                           
مً  29الهاصع في  126.01.1 اإلاخٗل٤ بالخبراء ال٣ًائُحن الهاصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ٠ 45.00مً ال٣اهىن ع٢م  1جىو اإلااصة  134

٤ الكغوٍ  2001ًىهُى  22)  1422عبُ٘ ألاو٫  ماعؾىن مهامهم ٞو ( ٖلى ما ًلي : ٌٗخبر الخبراء ال٣ًائُىن مً مؿاٖضي ال٣ًاء ٍو

 اإلاىهىم ٖليها في َظا ال٣اهىن والىهىم الهاصعة جُب٣ُا له .
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مى٘ ٖلُه ؤن ًبضي ؤي عؤي في الجىاهب  بخ٩ل٠ُ مً اإلاد٨مت الخد٤ُ٣ في ه٣ُت ج٣ىُت ؤو ٞىُت، ٍو

  .135ال٣اهىهُت 

مت والخىنل  ٞةطا ٧ان الكهىص واإلابلٛحن ٌؿاٖضون الؿلُاث الٗامت في الخشبذ مً اعج٩اب الجٍغ

مت ٞةن الخبراء بلى مغج٨بيها  بىاء ٖلى ما ٖاًىٍى ؤو مً زال٫ ما ونل بلى ٖلمهم مً ؤخضار الجٍغ

ؤهٟؿهم ٌؿاٖضون َظٍ الؿلُت بىاء ٖلى بم٩اهُاتهم الٗلمُت ؤو الٟىُت ؤو الخ٣ىُت ٖلى ٨ٖـ الكهىص 

٠ الخبرة بإنها اؾدكاعة ج٣ىُت جُلبها اإلاد٨مت  م٨ً حٍٗغ مً واإلابلٛحن الظًً ٌٗخمضون ٖلى خىاؾهم، ٍو

شخو طي ٦ٟاءة ٖلمُت جإَله إلاٗاًىت و٢اج٘ ماصًت ًهٗب ٖلى اإلاد٨مت مٗاًىتها الٞخ٣اصَا لخل٪ 

، وخُض ؤنها مجغص اؾدكاعة ج٣ىُت ٞةن ألامغ الظي ًإمغ بةظغائها جدضص ُٞه اإلاد٨مت الى٣ِ 136ال٨ٟاءة 

ما ًدضص ألاظل الظي التي ججغي ٞيها الخبرة ٖلى ؤؾاؽ ؤن ج٩ىن ج٣ىُت ال ٖال٢ت لها مُل٣ا بال٣اهىن، ٦

ٍغ ؤمام الهُئت التي َلبذ مىه َظا ؤلاظغاء، ٦ما ؤن اإلاد٨مت ٚحر  ًجب ٖلى الخبحر ؤن ًً٘ ُٞه ج٣ٍغ

 ملؼمت بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ألازظ بغؤي الخبحر ؤو الخبراء .

وإلاا ٧ان الخبراء مً بحن ألاشخام الظًً ٌؿاٖضون الؿلُاث الٗامت في الخهضي للٓاَغة 

ً زال٫ اإلاؿاٖضة الخ٣ىُت والٟىُت التي ًُٟضون بها الؿلُاث ال٣ًاثُت، ٣ٞض اٖخبر اإلاكٕغ ؤلاظغامُت م

الخبحر الظي لم ٣ًبل ال٣ُام باإلاهمت اإلاؿىضة بلُه ؤو لم ًاصيها صازل آلاظا٫ اإلا٣غعة بمشابت اعج٩اب زُإ 

 ًاثُحن.اإلاخٗل٤ بالخبراء ال٣ 45.00مً ال٣اهىن ع٢م  35منهي زُحر وطل٪ مً زال٫ اإلااصة 

ت مً الىاظباث اإلاخهلت  بطا ٧ان اإلاكٕغ الجىاجي ٢ض ؤلؼم الكهىص واإلابلٛحن والخبراء بمجمٖى

مت، بل ألابٗض مً طل٪ ٖا٢ب ٖلى  باإلصالء بالكهاصة والخبلُٜ واإلاؿاٖضة الخ٣ىُت والٟىُت ل٨ك٠ الجٍغ

                                                           
ؼ خًغي، اإلاؿُغة اإلاضهُت، بضون هاقغ وبضون َب  135   49 :، م2010ٗت ص. ٖبض الٍٗؼ

ت للى٢اًت مً الغقىة في اإلامل٨ت اإلاٛغبُت،   136 اًت وػاعة الٗض٫ والهُئت اإلاغ٦ٍؼ وعقت ٖمل ئ٢لُمُت خى٫ خماًت الكهىص واإلابلٛحن، بٖغ

ل  3-2الغباٍ    2009أبٍغ
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مً زالله َاالء الؿلُاث ٖضم ال٣ُام بهظٍ اإلاهمت وؤٖخبر طل٪ بمشابت الالتزام ال٣اهىوي الظي ٌكاع٥ 

الٗامت في بخ٣ا١ الٗضالت، ٞمً باب ؤولى ؤن ٣ًغع لهم الخماًت الالػمت التي حؿتهضٝ اج٣اء ما ٢ض 

 ًخٗغى بلُه اإلابلٜ والكاَض والخبحر مً قغ ل٣اء بزباٍع ؤو جبلُٛه ؤو بٞاصجه.

م مً جدمل ٧ل مىاًَ في اإلاجخم٘ بىاظب الكهاصة والخبلُٜ ًٖ الجغاثم  بال ؤن َظا ٞبالٚغ

ما٫ اهخ٣امُت مً ٢بل  خ٣اٖـ ٖىه اإلاىاًَ بؿب الخكُت مً حٗغيه أٖل الىاظب ٢ض ال ًاصي ٍو

الجىاة، لظل٪ ٞةن الخضًض ًٖ ؤي واظب ؤزالقي ؤو التزام ٢اهىوي ًٟغى مؿاٖضة الؿلُاث الٗامت في 

حر الخض ألاصوى مً الًماه مت بضون التزام َظٍ ألازحرة في اإلا٣ابل بخٞى اث والخماًت له ٌٗض ٦ك٠ الجٍغ

مت.  مً ٢بُل حصجُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٖلى الامخىإ ًٖ اإلاكاع٦ت واإلاؿاَمت في الخهضي للجٍغ

ومىيٕى خماًت الكهىص واإلابلٛحن والخبراء ٨ًدؿب ؤَمُت ٢هىي باليؿبت للجهىص اإلابظولت 

مت له ؤَمُت باليؿبت لل مت، ٞضوع الكهىص في البدض ًٖ اعج٩اب الجٍغ ىنى٫ بلى ٖضالت إلا٩اٞدت الجٍغ

مت، وصوع اإلابلٜ ٢ض ٌؿهم في ٦شحر مً ألاخُان في ال٨ك٠ اإلاب٨غ ًٖ  خ٣ُ٣ُت حٗا٢ب مغج٨ب الجٍغ

٣بت مهمت ؤمام الظًً ًخىعَىن في ؤٖما٫  مت ؤو الى٢اًت منها، بياٞت بلى ٧ىهه ٌك٩ل عاصٖا ٖو الجٍغ

ت  .137مكبَى

والخبراء واإلابلٛحن في مجا٫ ٦ك٠  ووُٖا مً اإلاكٕغ الجىاجي اإلاٛغبي بالضوع الظي ًلٗبه الكهىص

مت مً ظهت، وباإلاؿاولُت التي ج٣٘ ٖلى الؿلُاث الٗامت في اجساط الخضابحر الخماثُت الهاصٞت بلى  الجٍغ

يمان ؾالمت الكاَض والخبحر واإلابلٜ ؤزىاء ج٣ضًم قهاصجه ؤو جبلُٛه ؤو بٞاصجه مً ظهت ؤزغي، ٣ٞض ٖمض 

                                                           
مت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت مً (9 ) اإلااصة جىو 137 ىُت ٖبر اإلاىٓمت الجٍغ غاٝ الضو٫  ئلؼام ٖلى الَى  جضابحر ٞيها باجساط ألَا

ُٗت ت حكَغ ؼ وئصاٍع ٟحن هؼاَت لخٍٗؼ   .ومٗا٢بخه و٦كٟه ٞؿاصَم ومى٘ الٗمىمُحن اإلاْى

ًاء الضو٫  الاجٟا٢ُت مً (24)اإلااصة جلؼم ٦ما حر ئم٩اهاتها خضوص في مالئمت جضابحر باجساط ألٖا ُب اهخ٣ام أي مً ٞٗالت خماًت لخٞى  أو جَغ

 وؾائغ و٦ظل٪ أل٢اعبهم الاجٟا٢ُت، بهظٍ اإلاكمىلت الجغائم بسهىم بكهاصة ًضلىن  الظًً الجىائُت ثؤلاحغاءا في للكهىص مدخمل

 الا٢خًاء. خؿب بهم الهلت وز٣ُي ألاشخام
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ت مً الخضابحر التي حؿعى وتهضٝ يمان بلى ؾً ٢اهىن يهضٝ بلى يمان َظٍ الخم اًت مً زال٫ مجمٖى

 الخماًت الجؿضًت للكاَض ؤو الخبحر واإلابلٜ و٦ظا خماًت ممخل٩اجه.

حر الخماًت لؤلشخام الظًً ًضلىن بكهاصة جخٗل٤ بإٞٗا٫ مجغمت،   ٣هض بدماًت الكهىص جٞى ٍو

حر الخماًت الجؿضًت لهم و٦ظا خماًت  ٤ بعؾاء بظغاءاث لخٞى ٤ ًٖ ٍَغ ممخل٩اتهم، وطل٪ ًٖ ٍَغ

 ٢ىاٖض زانت باإلصالء جدُذ لهم ؤلاصالء بإ٢ىالهم ٖلى هدى ٨ًٟل ؾالمتهم .

 اإلاُلب الثاوي: هُا١ الخماًت 

مت م٩اٞدت مىٓىمت ؤع٧ان مً ألاؾاس ي الغ٦ً بهظا الضولي الاَخمام او٨ٗـ  زال٫ الىو مً الجٍغ

 إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت ؤبغػَا لٗل ضة،ٖضً صولُت اجٟا٢ُاث يمً واإلابلٛحن الكهىص خماًت ٖلى

مت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم الٟؿاص واجٟا٢ُت  إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت ٦غؾذ اإلاىٓمت، ٣ٞض الجٍغ

 في ههذ  خُض بهم، الهلت الىز٣ُي ألاشخام وؾاثغ وأل٢اعبهم والخبراء الكهىص خماًت مؿإلت الٟؿاص

٣ا مىاؾبت جضابحر َٝغ صولت ٧ل جخسظ :ًلي ما ألاولى ٖلى ال٣ٟغة 32 اإلااصة  الضازلي، ال٣اهىوي لىٓامها ٞو

حر خضوص بم٩اهُاتها، ويمً  بإٞٗا٫ مجغمت جخٗل٤ بكهاصة ًضلىن  الظًً والخبراء للكهىص ٞٗالت خماًت لخٞى

٣ا  خ٣اماه ؤي مً الا٢خًاء، بهم ٖىض الهلت الىز٣ُي ألاشخام وؾاثغ أل٢اعبهم و٦ظل٪ الاجٟا٢ُت، لهظٍ ٞو

ُب ؤو  إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت ؤخ٩ام جًمىخه مٗؼػة إلاا ألاخ٩ام َظٍ ظاءث و٢ض ".مدخمل جَغ

مت اإلاىٓمت ىُت ٖبر الجٍغ في  اإلاؿاثل َظٍ جىاولذ خحن الخهىم َظا في ؾب٣تها التي ( 2000)لؿىت الَى

 .138منها 25 و 24 و9 اإلاىاص

                                                           
ٖلى ما ًلي: ًد٤ للكاَض أو الخبحر، في أي ٢ًُت، ئطا ما ٧اهذ َىا٥ أؾباب حضًت مً قأنها أن حٗغى خُاجه  6-82جىو اإلااصة     138

الجؿضًت أو مهالخه ألاؾاؾُت أو خُاة أٞغاص أؾغجه أو أ٢اعبه أو ؾالمتهم الجؿضًت أو مهالخهم ألاؾاؾُت للخُغ أو أو ؾالمخه 

خؿب –لًغع ماصي أو مٗىىي ئطا ما أصلى بكهاصجه أو ئٞاصجه، أن ًُلب مً و٦ُل اإلال٪ أو الى٦ُل الٗام للمل٪ أو ٢اض ي الخد٤ُ٣ 

 وطل٪ بٗض بُان ألاؾباب اإلاظ٦ىعة. 7-82مً اإلااصة  8و7و6ٖليها في البىىص  جُب٤ُ أخض ؤلاحغاءاث اإلاىهىم -ألاخىا٫
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ت بدماًت الكهىص والخبراء واإلابلٛحن ًخطر ؤن باؾخ٣غاثىا لىهىم الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاخٗل٣

مجا٫ وهُا١ الخماًت ال ٣ًخهغ ٖلى الكاَض والخبحر الظي ؤصلى بكهاصجه ؤو ببالٚه و٦ظا ال جىهٝغ بلى 

م ؤو  شخو الخبحر الظي ٢ضم بٞاصجه، بل جخٗضي طل٪ لدكمل َاالء ألاشخام و٦ظا ؤٞغاص ؤؾَغ

ى هٟـ الىه -82ج الظي ؾاع ٖلُه اإلاكٕغ اإلاٛغبي خُىما هو في اإلااصة ألاشخام الىز٣ُي الهلت بهم، َو

مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت ًد٤ للكاَض ؤو الخبحر، في ؤي ٢ًُت، بطا ما ٧اهذ َىا٥ ؤؾباب ظضًت  6

مً قإنها ؤن حٗغى خُاجه ؤو ؾالمخه الجؿضًت ؤو مهالخه ألاؾاؾُت ؤو خُاة ؤٞغاص ؤؾغجه ؤو ؤ٢اعبه ؤو 

هالخهم ألاؾاؾُت للخُغ ؤو لًغع ماصي ؤو مٗىىي بطا ما ؤصلى بكهاصجه ؤو ؾالمتهم الجؿضًت ؤو م

جُب٤ُ  -خؿب ألاخىا٫-بٞاصجه، ؤن ًُلب مً و٦ُل اإلال٪ ؤو الى٦ُل الٗام للمل٪ ؤو ٢اض ي الخد٤ُ٣ 

 وطل٪ بٗض بُان ألاؾباب اإلاظ٧ىعة.  7-82مً اإلااصة  8و7و6ؤخض ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖليها في البىىص 

لى مً َىا ًخ طر ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي لم ٣ًهغ الخضابحر الخماثُت التي زو بها الكهىص والخبراء ٖو

٣ِ، بل ؤن َظٍ ؤلاظغاءاث ًم٨ً ؤن حؿتهضٝ ؤٞغاص ؤؾغة وؤ٢اعب الكاَض ؤو الخبحر ؤو بطا  شخههم ٞو

 ما ٧اهذ َىال٪ ؤؾباب ظضًت حؿتهضٝ ؾالمت وخُاة ؤٞغاص ؤؾغة الكاَض ؤو الخبحر بىاء ٖلى َلبهم،

والخانت بدماًت اإلابلٛحن هجض ؤن اإلاكٕغ لم ًىو نغاخت ٖلى خماًت ؤٞغاص  9-82وبالغظٕى بلى اإلااصة  

ؤؾغة اإلابلٜ ؤو ؤ٢اعبه الص يء الظي ًضٞٗىا بلى الدؿائ٫ ًٖ بم٩اهُت اجساط َظٍ الخضابحر الخماثُت لًمان 

 ؾالمت ؤٞغاص ؤؾغة اإلابلٜ وؤ٢اعبه؟

مً الخضابحر الخماثُت، ل٨ً بالغظٕى بلى هو اإلااصة جدُل  ْاَغ الىو ٢ض ًىحي باؾخصىاء َاالء

والتي جىو في  7-82ًٖ بم٩اهُت خماًت ؤٞغاص ؤؾغة اإلابلٜ وؤ٢اعبه وطل٪ مً زال٫ بخالتها ٖلى اإلااصة 

حر خماًت ظؿضًت للكاَض ؤو الخبحر مً َٝغ ال٣ىة الٗمىمُت بك٩ل ًدى٫ صون  الخضبحر الشامً منها: ''جٞى

 الخبحر ؤو ؤخض ؤٞغاص ؤؾغجه ؤو ؤ٢اعبه للخُغ''.حٗغى الكاَض ؤو 
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بن جمضًض الخضابحر الهاصٞت بلى خماًت الكهىص واإلابلٛحن والخبراء مً اإلاساَغ الجؿضًت ؤو ألايغاع 

م وؤ٢اعبهم، ًىم ًٖ ٣ًٓت  اإلاكٕغ بلى التهضًض  ت مً َٝغ اإلاكٕغ لدكمل ؤٞغاص ؤؾَغ اإلااصًت ؤو اإلاٗىٍى

خضاء الٛحر اإلاباقغ ا لظي ٢ض ًُا٫ الكاَض ؤو الخبحر و٦ظا اإلابلٜ الص يء الظي ًدى٫ صون ج٣ضًم والٖا

قهاصجه ؤو بٞاصجه، ل٨ً بَال١ َظا اإلاهُلر ٖلى ٖمىمُخه ًجٗلىا هدؿاء٫ ًٖ الضعظت التي مً زاللها 

 ًخد٤٣ لٟٔ ٞغص ألاؾغة ؤو ألا٢اعب؟

ٗىص بلى الصخو اإلاُالب وٗخ٣ض ؤن ؤمغ ج٣ضًغ يمان الخماًت لٟغص مً ؤٞغاص ألاؾغة ؤو ألا٢اعب ٌ

ا مً َٝغ الهُئت اإلاُلىب منها ؤمغ اجساط الخضبحر  بهظا الخ٤ بٗض ج٣ضًم ألاؾباب الجضًت لظل٪ وج٣ضًَغ

اإلاىاؾب، َاإلاا ؤن ؤمغ اجساط َظا الخضبحر ٌٗىص بلى ؤمغ الهُئت بٗض ج٣ضًغ ظضًت ألاؾباب التي ؤؾـ ٖلُه 

 َالب الخماًت َلبه.

الكهىص واإلابلٛحن و الخبراء ًدؿ٘ مً خُض ألاشخام اإلاؿتهضٞحن  بطا ٧ان هُا١ ٢اهىن خماًت

مً َظٍ الخماًت لِكمل ؤشخانا ٚحر اللظًً ؤصلىا بكهاصتهم وبٞاصتهم، ٞالؿاا٫ الظي ًٟغى هٟؿه 

 ًضوع خى٫ مضي احؿإ َظا ال٣اهىن مً زال٫ الجغاثم التي ًم٨ً الاجساط في قإنها َظٍ الخضابحر؟  

، ٞمً 139هجضَا جىو ٖلى ؤهه ''ًد٤ للكاَض ؤو الخبحر في ؤي ٢ًُت...'' 6-82بالغظٕى بلى اإلااصة 

زال٫ نُاٚت اإلااصة الؿاب٣ت ًخطر مً خ٤ الكاَض ؤو الخبحر ؤن ًُلب مً و٦ُل اإلال٪ ؤو الى٦ُل الٗام 

وحكمل َظٍ  7-72للم٪ ؤو ٢اض ي الخد٤ُ٣، خؿب ألاخىا٫، جُب٤ُ الخضابحر اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

ت ال٣ًاثُت، بزًإ الهىاج٠ لغ٢ابت الؿلُاث اإلاسخهت بٗض البىىص و  ي٘ ع٢م َاجٟي زام بالكَغ

حر خماًت ظؿضًت مً َٝغ ال٣ىة الٗمىمُت. َظٍ الخضابحر ًم٨ً  مىا٣ٞت اإلاٗني باألمغ ٦خابت و٦ظا جٞى

                                                           
ٖلى ما ًلي ًد٤ للمبلٜ الظي ٣ًىم باباٙل الؿلُاث اإلاسخهت ألؾباب وحيهت وبدؿً هُت ًٖ ئخضي الجغائم  9-82جىو اإلااصة  139

للمل٪ أو ٢اض ي الخد٤ُ٣، ٧ل ُٞما ًسهه، اجساط واخض أٖالٍ ، أن ًُلب مً و٦ُل اإلال٪ أو الى٦ُل الٗام  7-82اإلاكاع ئليها في اإلااصة 

 أٖالٍ. 7-82أو أ٦ثر مً الخضابحر اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 



 

 

145 

اجساطَا في خ٤ الكاَض ؤو الخبحر في مٗغى ج٣ضًمه إلٞاصجه ؤو ؤلاصالء بكهاصجه في ؤي ٢ًُت مً 

ومً زم ٞةن اإلاكٕغ وؾ٘ مً هُا١ الخماًت  7-٣82ًاًا، ؤي في ٚحر الجغاثم اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة ال

 اإلاخسظة في خ٤ الكهُض ؤو الخبحر.

ل٨ً ما ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي لم ًسى٫ َظٍ الخماًت باليؿبت للمبلٛحن في الخبلُٜ 

َض والخبحر، وبهما خهغ مجا٫ َظٍ الخماًت في الجغاثم ًٖ ٧اٞت الجغاثم ٦ما َى الكإن باليؿبت للكا

ظٍ الجغاثم جخٗل٤ ؤؾاؾا 140 9-82وطل٪ مً زال٫ هو اإلااصة  7-82اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  ، َو

بالغقىة واؾخٛال٫ الىٟىط ؤو الازخالؽ ؤو الخبضًض ؤو الٛضع ؤو ٚؿل ألامىا٫ ؤو بخضي الجغاثم اإلاىهىم 

 ىن اإلاؿُغة الجىاثُت.مً ٢اه 108ٖليها في اإلااصة 

باإلياٞت بلى جىؾ٘ مجا٫ الخماًت مً زال٫ الجغاثم التي ًم٨ً َلب الخماًت مً َٝغ 

الؿلُاث اإلاسخهت ؤزىاء ج٣ضًم الكهاصة ؤلاٞاصة بكإنها ؤو الخبلُٜ ٖنها، ٞةن َظا اإلاجا٫ ًخىؾ٘ مً 

ال٣ٟغة الشاهُت، ًم٨ً  10-82زال٫ اإلاجا٫ الؼمني الظي ًم٨ً ؤن حؿخٛغ٢ه َظٍ الخضابحر، ٞدؿب اإلااصة 

ؤن حؿخمغ جضابحر الخماًت اإلاإمىع بها ختى بٗض نضوع الخ٨م بطا ا٢خًذ الًغوعة طل٪، وفي ٧ل 

 ألاخىا٫، ًخٗحن بزباع اإلاٗني باألمغ بالخضبحر اإلاخسظ لًمان خُاجه.

ت ، َى خماًت الكهىص في ظغاثم الغقىة واإلاا٫ الٗام به37.10ٟبن اإلاًمىن الٓاَغ لل٣اهىن 

زانت وظغاثم الٟؿاص بك٩ل ٖام، بال ؤن اؾخ٣غاء مىاص َظا ال٣اهىن ًدبحن مً زالله ؤن هُا١ 

التي زىلذ  6-82الخماًت ًدؿ٘ لِكمل الكهىص واإلابلٛحن في ظغاثم ؤزغي، ٞباإلياٞت بلى هو اإلااصة 

ههذ ٖلى ؤهه  للكاَض ؤو الخبحر بم٩اهُت َلب الخماًت في ظمُ٘ الجغاثم، والظي ًض٫ ٖىه نُاٚتها التي

ت مً الجغاثم التي  7-82ًد٤ للكاَض ؤو الخبحر في ؤي ٢ًُت َلب الخماًت، ٞةن اإلااصة  خضصث مجمٖى

                                                           
ش   140 ضة أزباع الُىم، بخاٍع  26.06.2011عقُض الُٟاللي اإلا٨ىاس ي، عئِـ الجمُٗت اإلاٛغبُت إلاداعبت الغقىة، م٣ا٫ ميكىع بجٍغ
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ًم٨ً للكاَض ؤو الخبحر ؤو اإلابلٜ ٖنها ؤن ًخمخ٘ بالخضابحر الخماثُت، بل ألابٗض مً طل٪ ج٣ط ي َظٍ اإلااصة 

الجىاثُت واإلاخٗل٣ت باإلاـ بإمً الضولت  مً ٢اهىن اإلاؿُغة 108بإن الجغاثم اإلاىهىم ٖنها في اإلااصة 

اثً وخُاػة ألاؾلخت...  ابُت والٗهاباث ؤلاظغامُت واإلاسضعاث واإلاازغاث ال٣ٗلُت وؤزظ الَغ والجغاثم ؤلاَع

، الص يء الظي ظٗل الٗضًض مً 37.10ٌكمل اإلابلٜ ؤو الكاَض بكإنها بالخماًت التي ٣ًغعَا ال٣اهىن 

غاٝ ٌك٪ في ٧ىن َظا ال٣اهىن  ؾً مً ؤظل م٩اٞدت الٟؿاص وظغاثم اإلاا٫ الٗام وبهما الٛاًت مىه  ألَا

  141الخماًت للكهىص واإلابلٛحن والخبراء في الجغاثم ال٨بري  ب٢غاع ٧اهذ جىهٝغ بلى 

مت والٟؿاص حٗض ه٣ُت  بن مؿاًغة اإلاكٕغ اإلاٛغبي لخىظهاث اإلاىخٓم الضولي بكإن م٩اٞدت الجٍغ

ني، ٦ما ؤن الا  ٘ الَى ؼ مكاع٦ت ألاٞغاص بًجابُت في الدكَغ َخمام بدماًت الكهىص واإلابلٛحن ٌؿهم في حٍٗؼ

مت ومؿاٖضة الؿلُاث الٗامت في ال٣ُام بىاظبها، ل٨ً يغوعة خماًت الكهىص والخبراء  في م٩اٞدت الجٍغ

ىا ًٖ يغوعة اخترام خ٣ى١ اإلاتهم في مماعؾت خ٣ى١ الضٞإ و٦ظا  واإلابلٛحن وؤ٢غبائهم ال ًم٨ً ؤن جهٞغ

مً الٗهض  14ان اإلادا٦مت الٗاصلت الظي جًمىخه ٧ل اإلاىاز٤ُ الضولُت، وبالخهىم اإلااصة الخ٤ في يم

الضولي الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، ٦ما ًسص ى ؤن جاصي ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖليها في َظا 

ذ الظي ٌؿمذ به ال٣اهىن باليؿبت للكهىص والخبراء، وؤ ن ال٣اهىن بلى خغمان اإلاتهم مً خ٤ الخجٍغ

 ًدغمه ٦ظل٪ مً خ٤ اإلاىاظهت الٗلىُت ٦د٤ ؤؾاس ي مً خ٣ى١ الضٞإ.

 ٖلى خ٣ى١ الضٞإ 10-37اإلابدث الثاوي: خضوص جأزحر الخضابحر الخمائُت في ال٣اهىن 

بن الخضًض ًٖ مضي جإزحر ٢اهىن خماًت الكهىص والخبراء و اإلابلٛحن ٖلى خ٣ى١ الضٞإ ًخُلب 

الخماثُت التي ظاء بها َظا ال٣اهىن )اإلاُلب ألاو٫(، لىبحن بٗض  مىا بالًغوعة اؾخٗغاى ؤَم الخضابحر 

 طل٪ ًٖ ؤَم جإزحراث َظا ألازحر ًٖ  خ٣ى١ الضٞإ  واإلادا٦مت الٗاصلت )اإلاُلب الشاوي(.
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 اإلاُلب ألاو٫: الخضابحر الخمائُت:

ام ؤو ال ج٨ٟي الىهىم ال٣اهىهُت ؤي ٧اهذ ههُبها مً الكضة وبخ٩ام الهُاٚت لخماًت اإلاا٫ الٗ

ىُت مً الٟؿاص و ؤلاٞؿاص، بهما ًجب بقغا٥ ؤَغاٝ ؤزغي مً ؤظل الخبلُٜ ًٖ  ٚحٍر مً اإلاىاعص الَى

َظٍ الجغاثم وبزباتها وج٣ضًم ألاصلت و ؤلاٞاصاث ٖنها، مً ٢بُل الكهىص واإلابلٛحن والخبراء اللظًً ًلٗبىن 

 صوعا باعػا في م٩اٞدت الٟؿاص مً زال٫ ٦ك٠ مغج٨بيها.

م بالضوع اإلاىٍى بهم ٖلى ؤ٦مل وظه واإلاؿاَمت الٟٗالت في طل٪، ًجب بالًغوعة ؤن ل٨ً ول٣ُامه

 ًخمخٗىا بالخماًت الالػمت يض ٧ل تهضًض ٌؿخدب٘ َظا الخبلُٜ.

مت و حكٗبها مداعبت  ولٗل َظا ما ظٗل اإلاكٕغ ٣ًخى٘ ؤهه لً ٩ًىن بةم٩اهه في ْل جُىع الجٍغ

ظا ما خظا ال٣اض ي بخُٛحر وجخمُم ال٣اهىن  37-10به بلى بزغاط ٢اهىن  ؤلاظغام صون بقغا٥ اإلاىاَىحن، َو

، اإلاخٗل٤ باإلاؿُغة الجىاثُت في قإن خماًت الطخاًا والكهىص والخبراء و اإلابلٛحن، في ما 22-01ع٢م 

ا. حَر  ًسو ظغاثم الغقىة و الازخالؽ واؾخٛال٫ الىٟىط ٚو

ت مً الًماهاث التي ج٨ٟل ومً زال٫ َظا ال٣اهىن، ٞةن اإلاكٕغ اإلاٛغبي خاو٫ ؤن ًمىذ مج مٖى

غاٝ اإلاخضزلىن في هُا١ بزباث الجغاثم والخبلُٜ ٖنها، والتي جازغ ؤًًا في مؿاع  خماًت َاالء ألَا

وؤًًا مً اظل مٗالجت وؾض بٌٗ الشٛغاث التي ٧اهذ جدى٫ صون بؾهام  اإلادا٦مت ختى نضوع ألاخ٩ام.

ب ٧ان اإلاٛاعبت ًدًغون لخٟانُل ظغاثم  اإلاىاًَ في اإلاكاع٦ت في مشل َظٍ اإلاباصعاث، ٞدتى و٢ذ ٢ٍغ

ٗلمىن بك٩ل ال ًضٕ مجا٫ للك٪ ظؼثُاث ٖنها، ل٨نهم ال ًمل٩ىن الصجاٖت للخبلُٜ مساٞت ؤن  َو

م ؤمام اإلابلٜ ٖىه  ٨ًدك٠ ؤمَغ

ت مً الًماهاث الخماثُت  37-10وبالغظٕى بلى مىاص ٢اهىن  هجض ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي مىذ مجمٖى

ت الكاَض ل٩ل مً الكهىص والخبر  اء واإلابلٛحن، ؾىاء الًماهاث ال٣بلُت التي جخجلى ؤؾاؾا، في بزٟاء ٍَى
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تهم  ؤو اإلابلٜ في اإلادايغ اإلاىجؼة واإلاخٗل٣ت بال٣ًُت، مً ؤظل ٖضم حٍٗغًهم بطا ما جم الخٗٝغ ٖلى ٍَى

ه يهضص ؾالمخه ؤو ؾالمت ؤ خضاء، ؤو ؤي زُغ ٦ُٟما ٧ان هٖى ؾغجه، ألي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الاهخ٣ام ؤو الٖا

بل ٖلى ألابٗض مً طل٪ ٢ض ًم٨ً  الا٦خٟاء بةًغاص َىٍت مهُىٗت، ؤو ٚحر خ٣ُ٣ُت وطل٪ مً زال٫ ما 

 .7-82جىو ٖلُه اإلااصة 

ت جم الخىهُو ٦ظل٪ بلى ٖضم ؤلاقاعة في اإلادايغ اإلاىجؼة ًٖ الٗىىان  بلى ظاهب بزٟاء الهٍى

بياٞت  (.7-82مً اإلااصة  4ٖىىاهه)البىض الخ٣ُ٣ي للكاَض ؤو الخبحر مً ؤظل الخُلىلت صون الخٗٝغ ًٖ 

ً بقاعة الكاَض ؤو الخبحر مً ؤظل جم٨ُىه مً الخبلُٜ  بلى يماهاث بٗضًت، ؤَمها وي٘ ع٢م َاجٟي َع

ظا ؤلاظغاء ٌصج٘  ه جدذ تهضًض ؤو زُغ يهضص ؾالمخه شخهُا ؤو ؤخض ؤٞغاص ؤؾغجه، َو في خالت و٢ٖى

ع ؤنهم في َظٍ الخالت ومً زال٫ َظا ؤلاظغاء ؾُٛل٤ الباب اإلاىاَىحن ؤ٦ثر لئلصالء بكهاصتهم ٖلى اٖخبا

 .142ًٖ ٧ل مداولت ابتزاػ ؤو اهخ٣ام ٢ض ًُا٫ الكهىص ؤو اإلابلٛحن

لِـ َظا ٣ِٞ بل هجض ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي وخٟاْا ٖلى ؾالمت الكاَض الظي َلب مىه اإلاشى٫ 

ه م٘ اإلاتهم ؾدك٩ل له زُغا ؤمام َُئت الخ٨م لئلصالء بكهاصجه في خالت خًىعٍ للجلؿت ؤو مىاظهخ

ٖلى ؾالمخه الجؿضًت ؤو مهالخه ألاؾاؾُت لخُغ مٗحن، ؤو حٗغى ٖاثلخه لخل٪ ألازُاع، ًجىػ في 

َظٍ الخالت للمد٨مت وطل٪ بىاء ٖلى ملخمـ مً الىُابت الٗامت ؤن جإطن بخل٣ي قهاصجه بٗض بزٟاء 

خه وعاء ؾخاع ل٩ي ال ًخم الخٗٝغ ٖلى شخهه، و٦ظا بم٩اهُت اؾخٗما٫ الىؾاثل الخ٣ىُت في حُٛحر  ٍَى

الهىث للخُلىلت صون الخٗٝغ ٖلُه مً زال٫ نىجه الخ٣ُ٣ي، ؤو جم٨ُىه مً ؤلاصالء بكهاصجه ًٖ 

٤ ج٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗض  . 143ٍَغ
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ا ٞةن اإلاكٕغ اإلاٛغبي هو ٖلى وظىب خٟٔ مل٠ زام  بياٞت بلى  الخضابحر الؿالٟت ط٦َغ

إل بالكاَض ؤو الخبحر ًًمً ٞيها  َى  ً بقاعة  َُئت اإلاد٨مت لُدؿنى لها ؤلَا ٍخه الخ٣ُ٣ُت ًىي٘  َع

ا إلاماعؾت خ٤ الضٞإ، ظاػ  ٖلُه ٖىض الا٢خًاء. ت الصخو يغوٍع ٚحر ؤهه بطا ٧ان ال٨ك٠ ًٖ ٍَى

للمد٨مت، بطا اٖخبرث قهاصة الكاَض ؤو بٞاصة الخبحر ؤو اإلابلٜ هي وؾُلت ؤلازباث الىخُضة في ال٣ًُت 

حر جضابحر الخماًت ال٩اُٞت.الؿماح بال٨ك٠ ٖ ُت جٞى خه الخ٣ُ٣ُت بٗض مىا٣ٞخه قٍغ وفي خالت ما  ً ٍَى

ت الصخو ٞةن ؤلاٞاصة ؤو الكهاصة في َظٍ الخالت جٓل مجغص  بطا ٢غعث اإلاد٨مت ٖضم ال٨ك٠ ًٖ ٍَى

 .144الدجت بمٟغصَا مٗلىمت ال ج٣ىم بها

ت اإلاٟٗى٫ ختى بٗض نضوع الخ٨م في خالت  وظضًغ بالظ٦غ ؤن جضابحر الخماًت َظٍ جب٣ى ؾاٍع

غث ؤؾباب لظل٪، ٚحر ؤهه ًب٣ى مً الًغوعي بٖالم الصخو اإلاٗني بالخماًت بالخضابحر اإلاخسظة  جٞى

 .  145لخماًخه

٢ض ؾاع ٖلى صعب بٌٗ  37-10مً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً زال٫ ٢اهىن 

ٗاث الٗغبُت والٛغبُت، التي ؾيذ بضوعَا ٢اهىن ًدٟٔ ال خماًت الجؿضًت  للكهىص والخبراء و الدكَغ

ً في ؾحر  مت، بل في بٌٗ ألاخُان َم اإلاازٍغ م مؿاَمحن ؤؾاؾُحن في ٦ك٠ الجٍغ اإلابلٛحن، باٖخباَع

الٗضالت، ومً َىا ج٨مً ؤَمُت التي ج٣خًيها خماًت َاالء، واوسجاما ؤًًا م٘ عوح الاجٟا٢ُاث الضولُت 

، و٦ظا اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة 2003اٞدت الٟؿاص لؿىت في َظا الهضص، ٧اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة إلا٩

ىُت لٗام مت اإلاىٓمت ٖبر الَى  .2000إلا٩اٞدت الجٍغ
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ت مً الخؿىاث، ٖلى اٖخباع ؤن ؤلاظغاءاث التي  مً زال٫ ما ؾب٤ ًدبحن ؤن لهظا ال٣اهىن مجمٖى

ِصج٘ ، بدُض ؾ146ظاء بها حؿخجُب للمٗاًحر الضولُت في َظا الهضص خؿب عؤي بٌٗ اإلاهخمُحن

ً ٖلى ٞطر الٟؿاص و٦كٟهم في ظمُ٘ ال٣ُاٖاث، ماصام ؤن َظٍ ؤلاظغاءاث ؾخ٨ؿغ َاظـ  ال٨شحًر

ظا ما ؾٗذ بلُه َُئت الى٢اًت مً الغقىة وباقي اإلاخضزلحن في  الخٝى الظي ٧ان ؾاثضا في ما مط ى، َو

 َظا اإلاُضان.

ه، وعٚم ؤلاًجابُاث التي ًدٓى بها َظا ال٣اهىن، بلى ؤهه البض مً وظىص  بٌٗ الىىا٢و التي حٗتًر

ومً ؤَمها خؿب بٌٗ اإلاخضزلحن في اإلاُضان ال٣اهىوي، ٞةن َظا ألازحر ال ٌؿخجُب ل٩اٞت اإلاٗاًحر 

الضولُت، بل ال ٌٗضوا ؤن ٩ًىن واظهت حؿى١ نىعة بًجابُت ًٖ وا٢٘ الترؾاهت ال٣اهىهُت ٖلى اإلاؿخىي 

 .147الخاعجي

ؤزاع وجبٗاث َظا ال٣اهىن مً ٞخذ باب الخبلُٛاث مً ظاهب ؤزغ ًخىظـ ال٨شحر مً اإلاهخمحن مً 

ال٨ُضًت بلى الىُابت الٗامت الص يء الظي ؾُٟخذ الباب ؤمام مؿإلت ؤلاهخ٣ام ؤو جهُٟت الخؿاباث، 

جىو في ٣ٞغتها ألازحرة ''ًخٗغى اإلابلٜ الظي ٣ًىم باإلباٙل بؿىء هُت ًٖ و٢اج٘  9-82بالغظٕى بلى اإلااصة 

 مً مجمىٖت ال٣اهىن الجىاجي.  370و 369اإلاىهىم ٖليها في الٟهلحن  ٚحر صخُدت إلخضي ال٣ٗىباث

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن  ال٣اهىن الجضًض ؾُسل٤ بق٩االث ٢اهىهُت، بط ؤن ال٣اهىن زى٫ ألي متهم 

ت الًُٗ في الكهىص، ٢بل ؤو بٗض ؤصاء قهاصتهم، و٢ض هو الٟهل  مً ٢اهىن اإلاؿُغة  377خٍغ

صاء الكهاصة، ؤو ٣ٖبها ٩ًىن عثِـ الهُئت ال٣ًاثُت اإلا٩ل٠ بالىٓغ في اإلال٠، الجىاثُت، ٖلى ؤهه ؤزىاء ؤ

ملؼم بٗغى ظمُ٘ حجج ؤلازباث، بما ٞيها قهاصة الكهىص ٖلى اإلاتهم، واؾخٟؿاٍع ٖما بطا ٧ان له عؤي 

                                                           
ش  146 ، بجامٗت مدمض 2012ٞبراًغ  16عأي أبضاٍ اإلاكاع٦ىن في الىضوة الٗلمُت التي هٓمتها مإؾؿت مدمض الٗلمي اإلاكِش ي، بخاٍع

  اؾبت حغائم اإلاا٫ الٗام".الخامـ أ٦ضا٫ ،جدذ ٖىىان :"خماًت الكهىص بمى
  .مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىائُت. 377أهٓغ اإلااصة   147
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داث  ٞيها، وما بطا ٧ان ٣ًغ بصخت الاتهاماث اإلايؿىبت بلُه، وطل٪ ٖلى ؤؾاؽ الخد٤٣ مما ًغص في جهٍغ

ت ا لُٝغ الخهم، جٟاصًا للى٢ٕى في مدا٦مت ٚحر ٖاصلت، وبطا ٧ان ال٣اهىن الجضًض ٣ًط ي بةزٟاء الهٍى

ده حٗض نٗبت  الخد٤ُ٣ َاإلاا لم ًخم٨ً مً الخٗٝغ ٖلُه الص يء الظي  للكاَض ٞةن مؿإلت ججٍغ

جساط ٞيها ًجٗلىا هدؿاء٫  ًٖ ٖضالت اإلادا٦مت في ٢ًاًا الغقىة و الٟؿاص وباقي الجغاثم التي ًم٨ً الا

 .148َظا الخضبحر

ما بطا ٧اهذ لضًىا في اإلاٛغب خاالث  دؿاء٫ آزغون ًٖ الؿبب وعاء بنضاع َظا ال٣اهىن، ٖو ٍو

ً بلى ؤن طا٦غة اإلاٛاعبت ال جدمل ؤي ط٦غي مً  لكهىص ؤو مبلٛحن حٗغيىا لٗملُاث اهخ٣ام ؤو ٢خل، مكحًر

 .149َظا ال٣بُــل

 ٣ى١ الضٞإ واإلادا٦مت الٗاصلت.  ٖلى خ 37-10اإلاُلب الثاوي: جأزحر ٢اهىن 

مضة ألاؾاؾُت لضولت ال٣اهىن وخماًت  حك٩ل خ٣ى١ الضٞإ و الخ٤ في مدا٦مت ٖاصلت ؤخض ألٖا

خضاء، لظل٪ خٓي َظا  خ٣ى١ ؤلاوؿان مً الخٗؿ٠ والكُِ في اؾخٗما٫ الؿلُت والخمُحز و الٖا

الن الٗالمي بلى الٗهض  الخ٤ بم٩اهت زانت ٦غؾتها اله٩ى٥ الضولُت في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان، مً ؤلٖا

الهاث  ا مً ؤلٖا حَر الضولي الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، و٦ظا اجٟا٢ُت مىاًَت الخٗظًب  ٚو

غث الكغوٍ و الًماه150وال٣ىاٖض طاث الهلت ـ خ٣ى١ الضٞإ ، ٞب٣ضع ما جٞى اث الالػمت لخ٨َغ

وحٗؼػث م٩اهت ال٣ًاء، ٦ؿلُت  اإلادا٦مت الٗاصلت بال وجمذ نُاهت خ٣ى١ الجمُ٘ ؤمام ال٣ًاءو 

                                                           
ضة الهباح اإلاٛغبُت، ًىم   148 جدذ ٖىىان: ٢اهىن خماًت اإلابلٛحن ًٖ حغائم الغقىة ٢ض ًٟخذ الباب  2011-11-9م٣ا٫ ميكىع في حٍغ

  لخهُٟت الخؿاباث بك٩اًاث ٦ُضًت.
ىُت  ٢اهىها ، ٣ٞها صلُل خى٫ الًما-أخمض قىقي بيُىب   149 هاث ال٣اهىهُت للمدا٦مت الٗاصلت في يىء اإلاٗاًحر الضولُت و ألاؾـ الَى

ً في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان، َبٗت ماي  -و٢ًاء الم و الخ٨ٍى   .17م  2004ميكىعاث مغ٦ؼ الخىز٤ُ وؤلٖا
ش مضازلت ألاؾخاط، مدمض ٖمغ أبى الُُب، في الىضوة التي هٓمتها مىؾؿت مدمض الٗلمي اإلا 150 ، بجامٗت 2012ٞبراًغ  16كِش ي، بخاٍع

  مدمض الخامـ أ٦ضا٫ ،جدذ ٖىىان :"خماًت الكهىص بمىاؾبت حغائم اإلاا٫ الٗام".
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يامىت للخُب٤ُ الؿلُم لل٣اهىن وخماًت خ٣ى١ ألاٞغاص و اإلاجخم٘، ومً َظا اإلاىُل٤ هدؿاء٫ ًٖ مضي 

 لخ٣ى١ الضٞإ ويماهاث اإلادا٦مت الٗاصلت؟ 37-10ج٨َغـ ٢اهىن 

مما ال ق٪ ُٞه ؤن خ٣ى١ الضٞإ حٗخبر مً الخ٣ى١ الالػمت في ٧ل مغاخل البدض والخد٤ُ٣ 

ًمان مدا٦مت ٖاصلت، ٦ما ؤهه ٌٗخبر مً الخ٣ى١ ألاؾاؾُت لئلوؿان والالػمت له في ٧ل ؤلاظغاءاث، ل

وم٘ نضوع ٢اهىن خماًت الكهىص و الخبراء واإلابلٛحن، ؤزحر الخالٝ و الى٣اف خى٫ مضي مغاٖاجه لخ٣ى١ 

نُاٚت َظا  ؤلاوؿان بهٟت ٖامت وخ٣ى١ اإلاتهم بهٟت زانت، ٖلى اٖخباع ؤن الؿُا١ التي جم ٞيها

ت ه٣ال ًٖ الاجٟا٢ُاث الضولُت، و٧اهذ الضواٞ٘ الؿُاؾُت التي ؤصث بلى جبني  ٣ت مدؿٖغ ال٣اهىن ظاء بٍُغ

ٗض َظا زغ٢ا للضؾخىع وطل٪ في  َظا الىٕى مً الىهىم التي جسل بالشىابذ اإلاخٗاٝع ٖليها، َو

 .110151و  32الٟهلُحن 

ومداعبت الٟؿاص، ل٨ً ما ٌٗاب ٖلُه َى ٖضم   والٛاًت مً َظا ال٣اهىن َى جسل٤ُ الخُاة الٗامت 

مىى صاللتها، الص يء الظي ًجٗل جُب٣ُها ٢ض ًاصي بلى اإلاـ بالخ٣ى١ الصخهُت  ص٢ت ههىنه ٚو

للمتهم زانت في الجاهب اإلاخٗل٤ بد٣ى١ الضٞإ، ٞاإلاٛغب ٦ما ًا٦ض ألاؾخاط مدمض الٗلمي اإلاكِص ي 

ىهُت اإلاىظىصة ٢بل نضوع َظا ال٣اهىن ٧اهذ ، ٞالىهىم ال٣اه152لِـ في خاظت إلاشل َظٍ الىهىم

الث مخٗضصة  ج٨ٟي لٟغى الخماًت الىاظبت للكهىص واإلابلٛحن والخبراء، ٞبٌٗ م٣خًُاجه ٢ابلت لخإٍو

ضم الىيىح والض٢ت. ٗتريها الى٣و ٖو  ومخًاعبت، َو

                                                           
ش  151 ، 2012ٞبراًغ  16مضازلت ألاؾخاط مدمض الٗلمي اإلاكِش ي،، في الىضوة التي هٓمتها مىؾؿت مدمض الٗلمي اإلاكِش ي، بخاٍع

  :"خماًت الكهىص بمىاؾبت حغائم اإلاا٫ الٗام. بجامٗت مدمض الخامـ أ٦ضا٫ ،جدذ ٖىىان
ججضع ؤلاقاعة ئلى أن اإلادا٦مت الٗاصلت ٦ما ًإ٦ض ألاؾخاط مدمض ٖمغ أبى الُُب في مٗغى مضازلخه في ئَاع الىضوة التي هٓمتها   152

ىحض مً الث مخٗضصة، ٍو ى مٟهىم ًٟٞاى ٢ابل لخأٍو الخبراء  مإؾؿت مدمض الٗلمي اإلاكِش ي، أهه مهُلح مُاٍ ومغن َو

  والباخثىن مً ًإ٦ض أن اإلادا٦مت الٗاصلت ال وحىص لها في الىا٢٘.
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لِؿذ في مدلها ؤو مىيٗا ألن  ههىم َظٍ اإلااصة جخدضر ًٖ  8-82ٞمشال م٣خًُاث اإلااصة  

خلت اإلادا٦مت ومً زم ًم٨ً اٖخباع م٣خًُاث َظٍ اإلااصة ظاءث ٢بل ؤوانها وبالخالي ٧ان ٖلى اإلاكٕغ مغ 

ًىو  7-82َظا مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي هجض ٦ظل٪ اإلااصة  ؤن ًىعصَا في ال٣ؿم الخام باإلادا٦مت،

ت اإلابلٛحن ولٗل ٞيها اإلاكٕغ ٖلى خماًت الخبراء ل٨ً ٖىض اؾخ٣غاء م٣خًاتها  ًدبحن ؤنها جىو ٖلى خماً

م الٟغ١ الكاؾ٘ بحن الازىحن.   َظا ٌٗىص بلى الخلِ الظي و٢٘ ُٞه اإلاكٕغ  ٚع

ت الكاَض  8-82باإلياٞت ٦ظل٪ بلى ما جىو ٖلُه اإلااصة  خُىما جا٦ض ٖلى يغوعة ؤلاقاعة بلى ٍَى

ؤَغاٝ في مل٠ زام جُل٘ ٖلُه اإلاد٨مت وخضَا، ٞما الٛاًت مً َظا ؤلاظغاء بطا لم ٨ًً مً خ٤ ٧ل 

 الجزإ الخٗٝغ ٖلى الكاَض؟

ت الكاَض ؤو الخبحر في  7-82و٦ظل٪ ما جىو ٖلُه اإلااصة  في البىض الشاوي اإلاخٗل٤ بةزٟاء ٍَى

اإلادايغ والىزاث٤ التي جخٗل٤ بال٣ًُت اإلاُلىب ٞيها قهاصة الكاَض ؤو بٞاصة الخبحر وطل٪ بك٩ل ًدى٫ 

خه الخ٣ُ٣ُت، بل ألابٗض  ت مؿخٗاعة ؤو صون حٗٝغ الٛحر ٖلى ٍَى مً طل٪ الخىهُو ٖلى جًمحن ٍَى

ذ الخبحر ؤو َلب بظغاء زبرة مًاصة  ٚحر صخُدت، مً َىا ًم٨ً ؤن هدؿاء٫ ًٖ خ٤ اإلاتهم في ججٍغ

 مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت. 208اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

ا م٣خًُاث َظا ال٣اهىن، ما وعص في اإلااص  التي  1-347ة زم ٦ظل٪ مً بحن ؤلاق٩االث التي جشحَر

ت الكاَض م٘ ؤلاطن باؾخٗما٫ الىؾاثل الخ٣ىُت في  ؤُٖذ للمد٨مت في يل مبرعاث م٣بىلت بزٟاء ٍَى

مشل َظٍ الخالت وؤلاق٩ا٫ الظي ًُغح َىا َى: متى ًم٨ً ؤن جلخجئ اإلاد٨مت بلى مشل َظا ؤلاظغاء؟ 

ؤلاظغاءاث وا٦خٟى بالىو ٖلى خُض جغ٥ اإلاكٕغ ألامغ مً صون جدضًض الخاالث التي ًخم ٞيها بٖما٫ َظٍ 

ؤن ج٩ىن َىال٪ ؤؾباب ظضًت وجا٦ضَا صالثل ٖلى ؤن خًىع الكاَض ومىاظهخه م٘ اإلاتهم مً قإهه ؤن 
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م مً ؤن ج٣ضًغ ظضًت ألاؾباب والضالثل ًب٣ى مً  ٌٗغى ؾالمخه الجؿضًت ومهالخه للخُغ، ٞبالٚغ

 خ٤ اإلاتهم في الضٞإ. ازخهام اإلاد٨مت بال ؤن َظا الخضبحر ٌك٩ل مؿا بمبضؤ ؤؾاس ي ل

ال زالٝ في ٧ىن اإلادا٦مت الٗاصلت لم حٗض طل٪ الكٗاع الجامض الضاللت وبهما صاللخه ٌؿخمضَا مً 

مضي اخترام خ٣ى١ اإلاتهم وجم٨ُىه مً مماعؾت خ٣ى١ الضٞإ زال٫ ظمُ٘ اإلاغاخل، بل ؤنبذ الُىم مً 

ه الظي ًيكض الٗضا لت ألٞغاص مجخمٗه، ٞد٤ الضولت في ال٣ٗاب ؤَم ألاؾـ التي ًغج٨ؼ ٖليها ال٣ًاء الجًز

ُت  ًىن٠ بإهه خ٤ ٢ًاجي ألنها ملؼمت باؾخهضاع م٣غع ٢ًاجي ٣ًط ي بهظا الخ٤ ختى جًٟى الكٖغ

 ٖلى جىُٟظ م٣غعاتها ال٣ًاثُت التي ج٣ط ي بال٣ٗىبت.

بخضي ؤَم  153وا٢خًاء الضولت لهظا الخ٤ ًمغ ٖبر الٗضًض مً اإلاغاخل، و٧ىن اإلادا٦مت الٗاصلت

ٗض َظا اإلابضؤ ألازحر مٓ ا ؤو مغج٨ؼاث َظا الخ٤، والتي جيبني ٖلى الٗلىُت و الخًىعٍت واإلاىاظهت، َو اََغ

مً ؤَم الخ٣ى١ التي جًمً بىاء الخ٨م ٖلى ؾىض وا٢عي ًُاب٤ اإلاى٤ُ، خُض ٣ًط ي َظا الخ٤ 

ٗا٢بت بًغوعة مىاظهت الكهىص بًٗهم البٌٗ، وبجاخت الٟغنت للمتهم إلاىا٢كتهم باإلياٞت بلى م

الكاَض الظي ًضلي بكهاصة الؼوع والكهاصة التي ًاصيها الكاَض بضون ؤصاء الُمحن حؿدبٗض مً هُا١ 

ُاب ٢ىتها الشبىجُت، ٦ما ؤهه ٌؿخُُ٘ ؤن  الكهاصة وحٗخبر مجغص مٗلىماث ال جغقى بلى صعظت الكهاصة ٚو

 .154ًخمؿ٪ بظل٪ ٧ل  مً له مهلخت في الضٖىي 

                                                           
الُبٗت  -ؤلاحغاءاث الجىائُت في الىٓم ال٣اهىهُت الٗغبُت، َب٘ وجىػَ٘ صاع الٗلم للمالًحن-مدمض قٍغ٠ وبؿُىوي ٖبض الُٗٓم  153

 .    165: م 1991ألاولى  
اب حضًت جإ٦ضَا صالئل ٖلى أن خًىع الكاَض للصالء بكهاصجه أو مىاحهخه م٘ ٖلى " ئطا ٧اهذ َىا٥ أؾب 1-374جىو اإلااصة   154

اإلاتهم، مً قأنها أن حٗغى خُاجه أو ؾالمخه الجؿضًت للخُغ أو مهالخهم ألاؾاؾُت، حاػ للمد٨م بىاء ٖلى ملخمـ للىُابت الٗامت 

خه بك٩ل ًدى٫ صون الخٗٝغ ٖلُه. ٦ما ً م٨نها ؤلاطن باؾخٗما٫ الىؾائل الخ٣ىُت التي أن جأطن بخل٣ي قهاصجه بٗض ئزٟاء ٍَى

٤ ج٣ىُت الاؾخمإ ًٖ بٗض.   حؿخٗمل في حُٛحر الهىث مً أحل ٖضم الخٗٝغ ٖلى نىجه أو الاؾخمإ ئلُه ًٖ ٍَغ
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في ال٣ًاء هي ٖضم ظىاػ الخ٨م ٖلى شخو ٢بل بخاَخه ٖلما  ٞاإلاباصت الغثِؿُت و ألاؾاؾُت

ً عؤًه ال٣ًاجي بال  بمىيٕى التهم اإلاىظه بلُه وجم٨ُىه مً الضٞإ ًٖ هٟؿه وال ٌؿخُُ٘ ال٣اض ي ج٩ٍى

ى ما  ضم الا٢خهاع ًٖ زهم صون ألازغ، َو بٗض بإلاامه ب٩اٞت ٖىانغ الجزإ مً ظمُ٘ الخهىم ٖو

التهمت اإلاىظهت بلُه، والخ٤ في الٗلم بجمُ٘ ٖىانغ الخهىمت التي  ًىظب بزُاع الخهم  بالُلب ؤو 

ضاص صٞاٖه وججهحز مؿدىضاجه للغص ٖلى ٧ل ما  َى َٝغ ٞيها، وؤن ًمىذ ٞسخت مً الى٢ذ مىاؾبت إٖل

 ًىظه بلُه.

ىصة بلى م٣خًُاث ٢اهىن خماًت الكهىص والخبراء واإلابلٛحن، ٞةهه  اهُال٢ا مً َظا اإلابضؤ ٖو

بضؤ في الهمُم ويهضم بخضي ؤَم اإلااؾؿاث التي جغج٨ؼ ٖليها اإلادا٦مت الٗاصلت، ٦ما ًا٦ض ًًغب َظا اإلا

ألاؾخاط مدمض ٖمغ ؤبى الُُب، ؤهه ًشىع الخالٝ خى٫ ال٨ُُٟت التي ًم٨ً للمتهم ؤن ٌٗض صٞاٖه، و٢ض 

ًغوعة ( الىُابت الٗامت الخ٤ في بزٟاء َىٍت الكاَض اط اؾخضٖذ ال37-10مىذ َظا ال٣اهىن )٢اهىن 

طل٪ بل اللجىء بلى حسجُل الكهاصة في ظهاػ ج٣ني مٗض لدسجُل وبخًاٍع للمد٨مت باٖخباٍع قاَضا 

مت، ٠ُ٨ٞ ًم٨ً مىاظهت آلالت ٦كاَض؟ خُض ههذ ٖلى َظا اإلا٣خط ى اإلااصة   1-347ٖلى و٢اج٘ ظٍغ

 .37-10مً ٢اهىن 

ى بظغاء ؤ٢ل ما ًم٨ً ال٣ى٫ ٖىه ؤهه يهضص خ٣ى١ ألاٞغاص ؤو ألاشخا م بط ًم٨ً ًٟخذ الباب َو

ؤمام ؤخ٩ام جد٨مُت ال حؿدىض ٖلى ؤي صلُل وا٢عي ولِـ لها ؤصوى قغوٍ اإلاهضا٢ُت، بل ألا٦ثر مً 

ُب ًم٨ً ؤن جلجإ بليها الضولت يض ٧ل مً  ٠ وجَغ طل٪ مً قإن َظا ال٣اهىن ؤن ٩ًىن وؾُلت جسٍى

لؤلظهؼة ال٣ًاثُت، وزهىنا يهضص هٓامها الؿُاس ي، وطل٪ َب٣ا للم٣خًُاث و الهالخُاث اإلامىىخت 

ت الكاَض حٗخبر مً ؤَم مغج٨ؼاث الضٞإ،  منها ما ًخٗل٤ بةم٩اهُت بزٟاء َىٍت الكاَض، ؤو اإلابلٜ، ٞمٗٞغ

 بدُض ًم٨ً له ؤن ًىا٢ل في شخهه ومضي نض١ قهاصجه و٦ظا الًُٗ في هؼاَخه. 



 

 

156 

 

 زاجمت 

مت في ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت ٌٗخبر  ب٢غاع ٢اهىن خماًت الكهىص واإلابلٛحن والخبراء محزة َا

بت اإلاكٕغ اإلاٛغبي في جسل٤ُ الخُاة الٗامت وبقغا٥ اإلاىاًَ وبخؿاؾه  واوُٗاٝ هىعي ٌٗبر ًٖ ٚع

باإلاؿئىلُت في  م٩اٞدت الٟؿاص والجغاثم اإلاغجبُت باإلاا٫ الٗام بهٟت زانت، ولٗل طل٪ ًخجلى مً 

ي ججٗل الكاَض ؤو اإلابلٜ في قإن َظٍ الجغاثم زال٫ الخضابحر الخماثُت التي ؤحى بها َظا ال٣اهىن الت

ُب ٢ض ًُاله مً الجاوي، ٦ما ؤهه حٗبر ًٖ هُت واضخت مً اإلاكٕغ في  بمىإي ًٖ ؤي تهضًض ؤو جَغ

 مؿاًغة اإلاىخٓم الضولي وج٨َغـ اإلاباصت التي جىص ي بها الاجٟا٢ُاث الضولُت في َظا اإلاجا٫ .

ُت التي جمذ ٞيها نُاٚت َظا ال٣اهىن ظاءث بال ؤن ما ٌٗاب ٖلى اإلاكٕغ اإلاٛغبي َى ؤن   الٓٞغ

خه  ت ه٣ال ًٖ الاجٟا٢ُاث الضولُت، هدُجت للخغا٥ الاظخماعي والؿُاس ي الظي ٖٞغ ٣ت مدؿٖغ بٍُغ

الؿاخت الؿُاؾُت التي ما ٞخئذ  جُالب بالخهضي لٓاَغة الٟؿاص ومداعبت اإلاٟؿضًً، الص يء الظي 

ضم الض٢ت. او٨ٗـ ؾلبا ٖلى نُاٚت ههىنه مً خُض الٛمى   ى ٖو

٦ما ؤن مً بحن اإلاأزظ التي جازظ ٖلى َظا ال٣اهىن َى جىؾُٗه مً صاثغة الجغاثم التي ًم٨ً ؤن 

ًدٓى اإلابلٛىن والكهىص بخضابحر الخماًت، مً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ْاَغ ال٣اهىن ًىحي بدماًت الكهىص 

ٍغ ًىم ًٖ جد٤ُ٣ مأعب  ؤزغي  ٚحر التي مً ؤظلها ؾً. واإلابلٛحن في ظغاثم اإلاا٫ الٗام بال ؤن ظَى
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:٘الئدت اإلاغاح 

 ل٨خبا

 صلُل خى٫ الًماهاث ال٣اهىهُت للمدا٦مت الٗاصلت في يىء اإلاٗاًحر الضولُت -ؤخمض قىقي بيُىب

ىُت  ٢اهىها ، ٣ٞها و٢ًاء ً في مجا٫  -وألاؾـ الَى الم و الخ٩ٍى ميكىعاث مغ٦ؼ الخىز٤ُ وؤلٖا

 خ٣ى١ ؤلاوؿان.

 ؼ خًغي، اإلا  .2010ؿُغة اإلاضهُت، َبٗت ٖبض الٍٗؼ

 ،ٖبض الغئٝو مهضي، قغح ال٣ىاٖض الٗامت لئلظغاءاث الجىاثُت، صاع النهًت الٗغبُت ال٣اَغة 

 ،صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت ٖلى يىء اإلاجني  مدمض الخؿُني ٦غوٍ، اإلاجني ٖلُه في الخهىمت

 .2011الغباٍ، َبٗت -ٖلُه ،مُبٗت وعا٢ت الًُٟلت

  ؤلاظغاءاث الجىاثُت في الىٓم ال٣اهىهُت الٗغبُت، َب٘ -الُٗٓممدمض قٍغ٠ وبؿُىوي ٖبض

 1991الُبٗت ألاولى   -وجىػَ٘ صاع الٗلم للمالًحن

 مدمىص مدمىص مهُٟى، قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت، صاع النهًت الٗغبُت ، ال٣اَغة 

 :اإلا٣ــــاالث

  ضة الهباح، الازىحن " ٢اهىن خماًت الكهىص  ، جدذ ٖىىان2011ؤ٦خىبغ  17م٣ا٫ ميكىع بجٍغ

."  ج٨ؿحر ظضاع الخٝى

  ضة الهباح ًىم جدذ ٖىىان: ٢اهىن خماًت اإلابلٛحن ًٖ  2011-11-9م٣ا٫ ميكىع في ظٍغ

 ظغاثم الغقىة ٢ض ًٟخذ الباب لخهُٟت الخؿاباث بك٩اًاث ٦ُضًت.
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  ضة الهباح اإلاٛغبُت جدذ ٖىىان، خماًت الكهىص والخبراء و اإلابلٛحن في م٣ا٫ ميكىع بجٍغ

ش   2011-06-06ظغاثم الغقىة والٟؿاص الهاصعة بخاٍع

  ضة ؤزباع عقُض الُٟاللي اإلا٨ىاس ي، عثِـ الجمُٗت اإلاٛغبُت إلاداعبت الغقىة، م٣ا٫ ميكىع بجٍغ

ش  الُىم، بخاٍع
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اع ٘ في ال٣ٗاعي  البُ٘ ٣ٖض لدسجُل الخىُٓمي ؤلَا  الجؼائغي  الدكَغ

اع الخىُٓمي لدسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي في ا ٘ الجؼائغي ؤلَا  لدكَغ

 

  لُٗضي زحرة 

 ض٦خىعاٍ في الخ٣ى١، جسهو ٢اهىن ٣ٖاعي باخشت في ؾل٪ ال

٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ٖبض الخمُض بً 

 باصٌـ، مؿخٛاهم

 

 

 م٣ضمت

 صٞ٘ ل٣بًاث 
ً
لى اإلاىز٤ جدضًضا ل٣ض ؤوظب اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى مدغعي اإلادغعاث الغؾمُت، ٖو

 للماصة الًغاثب اإلابالٜ 
ً
٣هض بها َىا خ٣ى١ الدسجُل َب٣ا غاٝ. ٍو مً  40اإلاالُت الىاظبت ٖلى ألَا

ٗخبر ٣ٖض البُ٘  02-06ال٣اهىن ع٢م  اإلاخًمً جىُٓم مهىت اإلاىز٤ وطل٪ بمىاؾبت ببغام ال٣ٗىص َو

ال٣ٗاعي مً ؤَم ال٣ٗىص الغؾمُت التي ٌؿخلؼم ٖلى اإلاىز٤ بضوعٍ  حسجُله في مٟدكُت الدسجُل 

 لتي ٣ً٘ في صاثغة ازخهانها م٨خبه جدذ َاثلت ال٣ٗىباث الخإصًبُت والجؼاثُت للمىز٤.والُاب٘ ا

وبالخالي ٞةن ٖملُت الدسجُل حٗخبر ٖملُت مهمت، ومغخلت ؤؾاؾُت في جد٤ُ٣ ع٦ً الك٩لُت في 

اث الىاعصة ٖلى ال٣ٗاع وطل٪ بٗض جد٤ُ٣ ٖملُت الغؾمُت بهٟت صخُدت.  الخهٞغ

لُه ٞةن لهظا اإلاىيٕى ؤَ  مُت بالٛت جخجؿض مً هاخُخحن:ٖو
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  ٘٤ بُ٘ ال٣ٗاعاث في الىا٢ اث الىا٢لت للمل٨ُت ًٖ ٍَغ مً الىاخُت الٗملُت: وطل٪ ل٨ثرة الخهٞغ

اث، وطل٪  ت مجمل ؤلاظغاءاث ؤو اإلاغاخل التي جمغ بها اإلادغعاث التي جشبذ َظٍ الخهٞغ مما ٌؿخلؼم مٗٞغ

 ٖلى اؾخ٣غاع اإلاٗامالث في َظا اإلاجا٫ 
ً
 لخُىعتها، وبن ٧ان مٗٓم ألاشخام  -٣ٗاعال –خٟاْا

ً
هٓغا

ًٟهمىن ع٦ً الك٩لُت ٖلى ؤهه قٍغ الغؾمُت باإلياٞت بلى الكهغ، صون الالخٟاث بلى ألاَمُت ال٣اهىهُت 

 لٗملُت الدسجُل.

 اث الىاعصة ٖلى ال٣ٗاع ال جىظض  مً الىاخُت الٗلمُت: بن ٖملُت حسجُل اإلادغعاث اإلاشبخت للخهٞغ

حرة بكإنها، مما ٌؿخىظب جدلُل مىاص ٢اهىن الدسجُل اإلاٗض٫ واإلاخمم مً ؤظل صعاؾاث ٣ٞهُت ٦ش

لى وظه  اث الىاعصة ٖلى ال٣ٗاع ٖو ً ع٦ً الك٩لُت الظي جخُلبه صخت الخهٞغ جىيُذ ؤَمُتها في ج٩ٍى

 الخهىم ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي.

ٖملُت حسجُل  ومً زال٫ ألاَمُت اإلاظ٧ىعة هُغح ؤلاق٩الُت آلاجُت: ٠ُ٦ هٓم اإلاكٕغ الجؼاثغي 

  ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي ؟

ومىه ؾٝى هداو٫ ؤلاظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت في مبدشحن، ألاو٫ هخُغ١ ُٞه بلى مٟهىم حسجُل 

 ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي والشاوي وٗالج ُٞه بظغاءاث حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي. 

 اإلابدث ألاو٫: مٟهىم حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي 

ٟه، والظي مىه وؿخسلو لًبِ مٟهىم حسجُل ٣ٖض ال   بُ٘ ال٣ٗاعي البض مً الخُغ١ بلى حٍٗغ

ظا ما ؾىىضخه ٖلى الىدى الخالي:  زهاثهه، ومنها همحٍز ٖما ٌكابهه مً مٟاَُم؛ َو

 اإلاُلب ألاو٫: حٍٗغ٠ حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي وزهائهه

٠ حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي في الٟٕغ ألاو٫، زم هبحن زهاثهه ف  ي الٟٕغ ؾإجدضر ًٖ حٍٗغ

 الشاوي.
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  الٟٕغ ألاو٫: حٍٗغ٠ حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي 

 بن حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي له مضلىلحن، ؤخضَما لٛىي وألازغ انُالحي. 

 
ا
 الخٍٗغ٠ اللٛىي للدسجُل: -أوال

ى مهضع للٟٗل   ٣ًهض به الخ٣ُُض لؤلوعا١ في اإلادا٦م وؤلاصاعاث اإلاسخهت َو
ً
ا بن الدسجُل لٍٛى

ٗني   له مً سجل، َو
ً
ى مً سجل ؤي ٦خب السجل ؤي ٢ُضٍ في سجل زام خٟٓا ض ؤو ٦خب. َو ُّ ٢

 له مً الًُإ، واؾم 
ً
الًُإ، ؤو ؤزبذ الخ٨م ال٣ًاجي، ؤو ال٣ٗض في السجل اإلاسهو لظل٪، خٟٓا

 155". ٣ًا٫ ٣ٖض مسجل، ؤي ا٦دؿب نٟت الغؾمُت بةزباجه في صٞتر زام.مسجل" "سجلاإلاٟٗى٫ مً "

 
ا
  نُالحي للدسجُل:الخٍٗغ٠ الا  -زاهُا

مً زال٫ الىهىم ال٣اهىهُت الىاعصة في مىيٕى الدسجُل، هغي ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي لم ٌِٗ 

 للدسجُل بل ا٢خهغ ٖلى جبُان ؤَمُخه ولهظا الؿبب ؾإخاو٫ ٖغى بٌٗ 
ً
 ماوٗا

ً
 ظامٗا

ً
ٟا حٍٗغ

اث الىاعصة ٖلى ال٣ٗ ٠ ال٣ٟهُت الخانت بالدسجُل وهغ٦ؼ ٖلى حسجُل الخهٞغ  اع.الخٗاٍع

ق٩لُت مىجؼة مً َٝغ مى٠ْ ٖمىمي م٩ل٠ بالدسجُل خؿب ٌٗٝغ الدسجُل ٖلى ؤهه:"  

 156".٦ُُٟاث مخٗضصة ًدضصَا ال٣اهىن 

٠ الٗام في َُئت ٖمىمُت، بىاؾُخه   بإهه:" ٖملُت ؤو بظغاء بصاعي ٣ًىم به اإلاْى
ً
٦ما ٌٗٝغ ؤًًا

ت ) والتي جخمشل في ًدٟٔ ؤو ال ًدٟٔ ؤزغ الٗملُت ال٣اهىهُت التي ج٣ىم بها ألاشخام  الُبُُٗت ؤو اإلاٗىٍى

                                                           
٘ الجؼائغي، أَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم ال٣اهىهُت، 155 اث الكهغ ال٣ٗاعي في الدكَغ  ٧لُت الخ٣ى١  لبٌُ لُلى، مىاٖػ

 .20: ، م2012-2011والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، الجؼائغ، ؾىت 
ت الٗامت للًغائب، الضلُل الجبائي للدسجُل، ؾىت  156  .9 :، م2014اإلاضًٍغ
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بت حؿمى بد٤  ٠، َظٍ الًٍغ بت بلى اإلاْى َظا اإلا٣ام في ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي(، والتي ًىجم ٖنها صٞ٘ يٍغ

 157الدسجُل".

لُه ٞةن حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي:"  ٠ الٗمىمي اإلاإَل ٖو َى ئحغاء ئصاعي ٣ًىم به اإلاْى

اث ال٣ا  لدسجُل حمُ٘ الخهٞغ
ا
هىهُت الىاعصة ٖلى ال٣ٗاعاث م٣ابل صٞ٘ عؾىم، خؿب ٢اهىها

 ".٦ُُٟاث مسخلٟت ًدضصَا ال٣اهىن 

٠ ًخطر ؤهه لدسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي ظملت مً الخهاثو جخمشل ُٞما  مً زال٫ َظا الخٍٗغ

 ًلي:

 الٟٕغ الثاوي: زهائو حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي 

حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي ٖلى وظه َظٍ الخهاثو جخمحز بها ٖملُت الدسجُل بهٟت ٖامت و  

 الخهىم واإلاخمشلت في:

 
ا
 ئحغاء ئصاعي:  -أوال

 بلى وػاعة اإلاالُت ولها 
ً
 158ب٢لُمي، ازخهامخُض ًخم ٖلى مؿخىي بصاعة ٖمىمُت جابٗت ؾلمُا

جخمشل في مٟدكُت الدسجُل والُاب٘ ؤي اإلاهلخت ال٣اثمت ٖلى ٖملُت الدسجُل ؾىاء حٗل٤ ألامغ 

ا ت بدسجُل الخهٞغ ت ؤو مى٣ىلت، وج٣ىم بمهامها جدذ الغ٢ابت اإلاباقغة للمضًٍغ ث اإلاغجبُت بإمىا٫ ٣ٖاٍع

بوكاء َظٍ اإلاٟدكُت  و٢ض ج٣غع  159ُل َى مٟدل الدسجُل.ت للًغاثب، وال٣اثم بٗملُت الدسجالىالثُ

                                                           
٘ الجؼائغي، صاع َىمه للُباٖت واليكغ والخى  157 اع ال٣اهىوي والخىُٓمي لدسجُل ال٣ٗاعاث في الدكَغ ػَ٘، صوة آؾُا وعمى٫ زالض، ؤلَا

 .19 :، م2011، ؾىت 3الجؼائغ،ٍ
 .20 :صوة آؾُا وعمى٫ زالض، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 158
 .45 :صوة آؾُا وعمى٫ زالض، هٟـ اإلاغح٘، م 159
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٧اث اإلاخًمً بوكاء مٟدكُاث الدسجُل والُاب٘ والتر  1999-07-14بىاء ٖلى ال٣غاع الىػاعي اإلااعر في: 

 160والبُا٢ُت وجدضًض ازخهانها ؤلا٢لُمي.

 
ا
 ٣ًىم به مى٠ْ ٖمىمي:  -زاهُا

 لل٣اهىن 
ً
٠ الٗمىمي الصخو اإلاٗحن مً َٝغ الضولت لل٣ُام بسضمت ٖامت َب٣ا ٣ًهض باإلاْى

ملُت حسجُل ٣ٖض  59-85ع٢م  اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي لٗما٫ اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت، ٖو

 للماصة البُ٘ ال٣ٗاعي ٣ًىم ب
ً
اإلاخٗل٤  105-76مً ال٣اهىن ع٢م  180ها مٟدل الدسجُل َب٣ا

٣٘ في  ٠ آزغ لِؿذ له نٟت مٟدل الدسجُل ال٣ُام بهظا ؤلاظغاء، ٍو بالدسجُل، وال ًجىػ ألي مْى

 َظٍ الخالت جدذ َاثلت البُالن.

 
ا
 ئحغاء بم٣ابل: -زالثا

 إلابضؤ وه٣هض به ؤن مٟدل الدسجُل ٣ًىم با٢خُإ الخ٣ى١ في ق٩ل ه٣
ً
ظا ججؿُضا ضي َو

باء الٗامت للضولت و٦ظا اإلابضؤ الضؾخىعي"  اإلاؿاواة بحن الجمُ٘ في الٗضالت واإلاؿاَمت في حُُٛت ألٖا

بت  للماصة أصاء الًٍغ
ً
ول٨ً َظٍ الخانُت لِؿذ مُل٣ت وبهما جىظض بٌٗ  161مً الضؾخىع، 64" َب٣ا

اث مٟٗاة مً خ٣ى١ الدسجُل.  الخهٞغ

 
ا
 ٘ ال٣ٗاعي طو َاب٘ ئحباعي ونهائي:حسجُل ٣ٖض البُ -عابٗا

  طو َاب٘ ئحباعي: -1

                                                           
لُت  14اإلاإعر في  312ال٣غاع ع٢م  160 ث والبُا٢ُت وجدضًض 1999حٍى ، اإلاخًمً ئخضار مٟدكُت الدسجُل والُاب٘ واإلاىاٍع

 .17-16: ، م1999لؿىت  54ازخهانها ؤلا٢لُمي، ج.ع /ٕ 
مبر  28مً صؾخىع  64أهٓغ اإلااصة  161 ٌ،  1417عحب ٖام  26مإعر في  438-96الهاصع بمىحب اإلاغؾىم الغئاس ي ع٢م  1996هٞى

مبر ؾىت  28م والظي ًخٗل٤ بانضاع هو حٗضًل الضؾخىع، اإلاهاص١ ٖلُه في اؾخٟخاء 1996صٌؿمبر ؾىت  07اإلاىا٤ٞ  م، ج.ع 1996هٞى

 ، مٗض٫ ومخمم.22م، م  1996صٌؿمبر ؾىت  08ت في اإلاإعز 76/ٕ 



 

 

164 

ت، جدذ   إلابضؤ ؾُاصة الضولت، ٞةن اإلا٩ل٠ بد٣ى١ الدسجُل مجبر ٖلى ؤصائها بُغ١ بصاٍع
ً
ججؿُضا

 َاثلت ال٣ٗىباث الجباثُت.

 طو َاب٘ نهائي: -2

 للماصة 162ؤي ؤن اإلا٩ل٠ الظي ًضٞ٘ خ٣ى١ الدسجُل ال ًم٨ىه اؾترصاصَا.
ً
 01ٝ 190 وطل٪ َب٣ا

 163مً ٢اهىن الدسجُل.

 اإلاُلب الثاوي: جمُحز حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي ٖما ًلخبـ به مً مهُلخاث

ىه مً جىز٤ُ، حسجُل وقهغ، ولظل٪ همحز بحن  ًمغ ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي بٗضة مغاخل ؤزىاء ج٩ٍى

 الخىز٤ُ والكهغ والدسجُل.

 ُ٘ ال٣ٗاعي الٟٕغ ألاو٫: الخمُحز بحن ٖملُت حسجُل وجىز٤ُ ٣ٖض الب

 الخىز٤ُ ًخم ؤمام اإلاىز٤، ؤما الدسجُل ُٞخم ؤمام مٟدل الدسجُل. -أ

ت ٞةهه وبن ٧ان ال ًى٣ل اإلال٨ُت بلى  -ب ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي اإلاىز٤ ٢بل قهٍغ باإلاداٞٓت ال٣ٗاٍع

بِىما ٖملُت حسجُل ٣ٖض البُ٘  164اإلاكتري ل٨ىه ًيص ئ التزاماث في مىاظهت ٧ل مً الباج٘ واإلاكتري.

 ٣اعي، ال جغجب ؤي ٢ىة ملؼمت لل٣ٗض ؾىاء بحن اإلاخٗا٢ضًً ؤو في مىاظهت الٛحر.الٗ

ًاصي جسل٠ الغؾمُت في ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي بلى البُالن اإلاُل٤ لل٣ٗض، وال ؤزغ له في جغجِب  -ج

 166بِىما جسل٠ الدسجُل ًاصي بلى اإلاخابٗت الجباثُت للمىز٤. 165ؤزاٍع ال٣اهىهُت.

                                                           
 .21-20 :ُا وعمى٫ زالض، اإلاغح٘ الؿاب٤، مصوة آؾ 162
م، اإلاخًمً 1976صٌؿمبرؾىت  09ٌ،اإلاىا1396٤ٞطي الدجت ٖام  17اإلاإعر في  105-76مً ألامغ ع٢م  01ٝ 190جىو اإلااصة  163

ٖلى ماًلي:" ال ًم٨ً اؾترصاص  53ٗض٫ واإلاخمم ب٣ىاهحن اإلاالُت، مم، اإلا1977صٌؿمبر  18اإلاإعزت في  ٢81اهىن الدسجُل، ج.ع/ٕ 

سخها ُٞما بٗض".  الغؾىم اإلادهلت بهٟت ٢اهىهُت ٖلى الىزائ٤ أو ال٣ٗىص التي جم ئبُالها أٞو
ضة في يىء آزغ الخٗضًالث وأخضر ألاخ٩ام، صاع َىمه للُباٖت  164 ت، َبٗت مى٣دت ومٍؼ خمضي باقا ٖمغ، ه٣ل اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

 .162 :، م2013واليكغ والخىػَ٘، الجؼائغ،ب.ٍ، ؾىت
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هم فياإلا٩ل٠ ال٣اهىوي بٗم -ص غاٝ اإلاخٗا٢ضة، خُض ؤنهم ملؼمىن بةٞغاٙ جهٞغ  لُت الخىز٤ُ َم ألَا

ق٩ل عؾمي بحن ًضي )اإلاىز٤(، بِىما اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي بٗملُت حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي َى 

 ال٣ٗض )اإلاىز٤(. مدغع 

 الٟٕغ الثاوي: الخمُحز بحن ٖملُت حسجُل وقهغ ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي 

ت؛ وبالخدضًض ٣ًىم به اإلاداٞٔ ال٣ٗاعي، بِىما ًخم الدسجُل ًخم الكهغ لضي اإلاداٞٓ -أ ت ال٣ٗاٍع

٦ما ججضع ؤلاقاعة بلى  ٦167ما ؾب٤ وؤقغها بمٟدكُت الُاب٘ والدسجُل؛ واإلا٩ل٠ به َى مٟدل الدسجُل.

ؤن ٦ُُٟت الدسجُل هي ٧األحي: وي٘ ٖالمت ٖلى ال٣ٗض، وطل٪ بٗض بجبإ بٌٗ ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت 

 بٌٗ الا 
ْ
بت الالػمت.٦مال  168ؾخماعاث وجدضًض الًٍغ

 للماصجحن  -ب
ً
٤ ال٣ُض مباقغة َب٣ا مً اإلاغؾىم  96و93الخ٣ى١ الُٗيُت الخبُٗت حكهغ ًٖ ٍَغ

اإلاخٗل٤ بخإؾِـ السجل ال٣ٗاعي. ؤما الخ٣ى١ الُٗيُت ألانلُت ٞلدسجُلها صوع  63-76الخىُٟظي ع٢م 

 169َام في جشبُذ نٟت الغؾمُت ٖلى ال٣ٗىص والىزاث٤.

                                                                                                                                                                                     
= 

 للماصة  165
ا
م اإلاخًمً 1975ؾبخمبر ؾىت  26ٌ، اإلاىا٤ٞ 1395عمًان ٖام  20اإلاإعر في  58-75مً ألامغ ع٢م  1م٨غع  324َب٣ا

اصة ًٖ ال٣ٗىص التي ًأمغ ال٣اهىن بازًاٖها ئلى ق٩ل عؾمي ًجب، جدذ َ غ ال٣اهىن اإلاضوي، اإلاٗض٫ واإلاخمم:" ٍػ ائلت البُالن، جدٍغ

ا، أو الخىاػ٫ ًٖ أؾهم  ت أو نىاُٖت أو ٧ل ٖىهغ مً ٖىانَغ ت أو مدالث ججاٍع ال٣ٗىص التي جخًمً ه٣ل مل٨ُت ٣ٖاع أو خ٣ى١ ٣ٖاٍع

ت أو مإؾؿاث نىاُٖت في ق٩ل عؾمي،  ت أو ٣ٖىص حؿُحر مدالث ججاٍع مً قغ٦ت أو خهو ٞيها، أو ٣ٖىص ئًجاع ػعاُٖت أو ججاٍع

جب صٞ٘ ال  ثمً لضي الًابِ الٗمىمي الظي خغع ال٣ٗض". ٍو
 لل٣ٟغة  166

ا
ٟحن و٦خاب الًبِ وأٖىان جىُٟظ  93مً اإلااصة  3َب٣ا مً ٢اهىن الدسجُل اإلاٗض٫ واإلاخمم:"...ٚحر أن اإلاىز٣حن اإلاْى

ت واإلادلُت، الظًً لم ٌسجلىا ٣ٖىصَم في آلاحا٫ اإلا٣غعة، ًخٗغيىن لٗ ٣ىباث جأصًبُت جماعؾها ٦خاباث الًبِ و٦خاب ؤلاصاعاث اإلاغ٦ٍؼ

ٖليهم الؿلُت اإلاسخهت التي ًيخمىن ئليها، صون اإلاؿاؽ باخخما٫ جُب٤٣ُ ٣ٖىباث أزغي مىهىم ٖليها في ال٣ىاهحن والخىُٓماث 

 اإلاٗى٫ بها".
 .23: صوة آؾُا وعمى٫ زالض، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 167
٘ وال٣ًاء الجؼائغي، صاع  168 ض بالبُ٘ ٖلى يىء الدكَغ َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼائغ، ب.ٍ،  بضعي حما٫، الٖى

 .77، م 2014ؾىت
ت، حسجُل ال٣ٗاعاث لضي مٟدكُت الدسجُل والُاب٘، مظ٦غة لىُل قهاصة ماحِؿخاع، ٧لُت الخ٣ى١،حامٗت ؾٗض  169 بى٢غة الٗمٍغ

 .10 :، م2007صخلب، البلُضة، ؾىت
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اإلاٗض٫ واإلاخمم، ؤما ٖملُت الكهغ  105-76ٖملُت الدسجُل هٓمها اإلاكٕغ مً زال٫ ألامغ ع٢م  -ج

اإلاخًمً بٖضاص مسر ألاعاض ي الٗام وجإؾِـ السجل  74-75هٓمها اإلاكٕغ مً زال٫ ألامغ ع٢م 

 170ال٣ٗاعي والىهىم الخُب٣ُُت له.

ت البُا٢اث ال -ص ، الكهغ باليؿبت للبُ٘ ال٣ٗاعي ووكٍغ في مجمٖى
ً
ا ٍغ  ظَى

ً
 ٢اهىهُا

ً
ت ؤمغا ٣ٗاٍع

غاٝ ؤو في مىاظهت الٛحر، ؤما حسجُل ٣ٖض البُ٘  ظا ؤلاقهاع َى اإلاىلض آلزاع ٢اهىهُت ؾىاء ُٞما بحن ألَا َو

 171ال٣ٗاعي ٞال ًغجب ؤي آزاع ٢اهىهُت.

حر، خُض ؤهه  -ٌ ش زابذ اٚل ُت َى بُٖاء لل٣ٗض الٗغفي جاٍع ٚاًت الدسجُل باليؿبت لل٣ٗىص الٗٞغ

 بإخ٩ام اإلااصة ال٩ً
ً
ش حسجُله، ب٢خًاءا ش بال مً جاٍع مً ال٣اهىن  328ىن ال٣ٗض الٗغفي زابذ الخاٍع

ش:  172اإلاضوي، جدذ ع٢م  1990-09-24ول٣ض ج٣غع َظا اإلابضؤ في ال٣غاع الهاصع ًٖ اإلاد٨مت الٗلُا، بخاٍع

سجُل َى بزباث ٨ًؿبه الغؾمُت، بل ؤ٢ص ى ما ًُٟض الد )...وبما ؤن حسجُل ال٣ٗض الٗغفي ال 624-62

 ًٖ الغؾمُت(.
ً
 بُٗضا

ً
ش ٣ِٞ، ؤما مًمىن ال٣ٗض، ُٞب٣ى صاثما ؤي ؤن الدسجُل  الٌُٗي  173الخاٍع

ُت اإلاسجلت،  للخ٤ الظي ًدمله الؿىض باإلاداٞٓت  وال 174الهٟت الغؾمُت لل٣ٗىص الٗٞغ
ً
ٌٗخبر بقهاعا

ت.  175ال٣ٗاٍع

ءاث حسجُله ٞىخُغ١ بلى بٗض الخضًض ًٖ مٟهىم حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي؛ ؾىٗالج بظغا

ا في ق٩ل عؾمي، ٦ما  َغ ا في ٖملُت الدسجُل والصخو اإلا٩ل٠ بةؾخالمها وجدٍغ َغ الىزاث٤ الىاظب جٞى
                                                           

ت في ال٣اهىن الجؼائغي  170 اث ال٣ٗاٍع ، 2008،ؾىت1، صاع َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼائغ، ٍزلٟىوي مجُض، قهغ الخهٞغ

 .32: م
 .148:قغح ال٣اهىن اإلاضوي، الخ٣ى١ الُٗيُت ألانلُت، صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، م ؾىاع مدمض وخُض الضًً، 171
٘ الجؼائغي، مظ٦غة ماحؿخحر في ٖلم ال٣اهىن الخام 172 مت، الكهغ ال٣ٗاعي في الدكَغ ، ٕٞغ ال٣اهىن ال٣ٗاعي، ٧لُت ٞغصي ٦ٍغ

 .20 :، م2008-2007،حامٗت ؤلازىة مىخىعي، ٢ؿىُُىت، الؿىت الجامُٗت  الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت
ت جدذ ع٢م  ٢24/09/1990غاع اإلاد٨مت الٗلُا اإلاإعر في 173 ت ال٣ٗاٍع  :، م1992 ؽ2 اإلاجلت ال٣ًائُت ٕ 624/62الهاصع ًٖ الٛٞغ

24. 
: ، م2011 ، ؽ3صاع َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼائغ، ٍ هغ ال٣ٗاعي في ال٣اهىن الجؼائغي،زلٟىوي مجُض، هٓام الك 174

32. 
 .23 :صوة آؾُا وعمى٫ زالض، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 175
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ؾيخُغ١ بلى اإلا٩ان الظي جىصٕ ُٞه َظٍ الىزاث٤ والصخو ال٣اثم ٖلى ٖملُت الدسجُل ٖلى الىدى 

 الخالي:

 ئحغاءاث حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي. الثاوي: بدثاإلا

ٖملُت حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي ٖبر مغخلخحن ،ألاولى ٣ًىم بها مدغعو ال٣ٗىص الغؾمُت  جمغ 

واإلاخمشلت في بًضإ الىزاث٤ التي ًخُلبها ال٣اهىن لٗملُت الدسجُل لضي مٟدكُت الُاب٘ والدسجُل. 

اؾت ٧ل والشاهُت ٣ًىم بها مٟدل الدسجُل واإلاخمشلت في جىُٟظ بظغاء الدسجُل، وألظل طل٪ اعجإًذ صع 

 مغخلت في مُلب مؿخ٣ل.

  اإلاُلب ألاو٫: ئًضإ وزائ٤ حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي.

ٌكتٍر اإلاكٕغ ٖلى اإلاىز٤ باٖخباٍع اإلادغع ل٣ٗض البُ٘ ال٣ٗاعي اإلاباصعة بلى ال٣ُام بٗملُت 

ظا ٧له جدذ لت، َو َاثلت  الدسجُل، وطل٪ بةًضإ الىزاث٤ اإلاُلىبت في آلاظا٫ اإلادضصة ؤمام اإلا٩اجب اإلاَا

 ال٣ٗىباث الجباثُت.

الٟٕغ ألاو٫: الىزائ٤ الالػمت في حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي وألاحا٫ ال٣اهىهُت 

 إلًضاٖها.

: الىزائ٤ الالػمت في حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي.
ا
 أوال

مً ٢اهىن الدسجُل اإلاٗض٫ واإلاخمم الىزاث٤ التي  09ل٣ض خضص اإلاكٕغ الجؼاثغي مً زال٫ اإلااصة 

 ، وجخمشل َظٍ الىزاث٤ في: 176غعو ال٣ٗىص الغؾمُت بةًضاٖها لضي مٟدكُت الدسجُلًلتزم مد

                                                           
مً ٢اهىن الدسجُل اإلاٗض٫ واإلاخمم، مغح٘ ؾاب٤ ٖلى أهه:"حسجل ال٣ٗىص اإلاضهُت وال٣ٗىص ٚحر ال٣ًائُت ٖلى  09جىو اإلااصة  - 176

يسخ ألانلُت أو البراءاث أو ألانى٫. وجسً٘ أًًا ئلى الدسجُل ٖلى اليسخ ألانلُت او ألانى٫ ، ال٣ٗىص ال٣ًائُت في ال٣ًاًا ال

ُت وألاخ٩ام اإلاكاع ئليها  اًا الجىائُت وحىدُت واإلاسالٟاث.اإلاضهُت وألاخ٩ام في ال٣ً ٚحر أهه ُٞما ًسو ال٣ٗىص باؾخثىاء ال٣ٗىص الٗٞغ

جدلُلُت  اب٣حن، جلخو مؿب٣ا مً ٢بل اإلادغعًٍ ٖلى ٦ك٠ وحُٗى الخ٤ ٖىض الا٢خًاء ، في ئٖضاص مؿخسغحاثفي اإلا٣ُٗحن الؿ

وج٣ضم َظٍ الجضاو٫ واإلاؿخسغحاث ئلى مهلخت الدسجُل في هٟـ الى٢ذ الظي ج٣ضم ُٞه اليسخ ألانلُت  مً ٢بل َإالء اإلادغعًٍ.

ٌ ؤلاحغاء ٖىض مسالٟت ٧ل طل٪." أو البراءاث. ٞغ  ٍو
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 ال٨كٝى ؤلاحمالُت:  -1

بن بًضإ ال٨كىٝ ؤلاظمالُت لل٣ٗىص وألاخ٩ام َى بظغاء يغوعي ًلتزم به مدغعو ال٣ٗىص؛ ٣ٖض 

 مً ٢اهىن الدسجُل، وجدخىي  153البُ٘ ال٣ٗاعي ٖلى وظه الخهىم، ول٣ض ههذ ٖليها اإلااصة 

ال٨كٝى ؤلاظمالُت ل٣ٗىص البُ٘ ال٣ٗاعي ٖلى ال٣ٗىص التي ٌٗضَا اإلاىز٤ ٖلى اؾخماعاث حؿلمها بصاعة 

ظ٦غ ٞيها اإلاٗلىماث الخالُت:       الًغاثب مجاها ٍو

 .ش و ع٢م ال٣ٗىص و ألاخ٩ام اإلاىظىصة في الٟهغؽ  جاٍع

 .غاٝ و مؿ٨نهم  ؤل٣اب و ؤؾماء ألَا

 .هٕى ال٣ٗىص ؤو ألاخ٩ام 

  ال٣ُم الخايٗت للغؾم. اإلابالٜ ؤو 

  ت مبلٜ الغؾىم الشابخت و الغؾىم اليؿبُت اإلاؿخد٣ت و اإلاخًمىت ٢غاع بمبلٜ الغؾىم اإلاضٖٞى

 اإلاى٢ٗت بهٟت ٢اهىهُت. 

ت مً ال٣ٗىص وألاخ٩ام  مً زال٫ َظٍ اإلااصة وؿخيخج ؤن ال٨كٝى ؤلاظمالُت جدخىي ٖلى مجمٖى

ت و اإلادلُت، ؾىاءا ٧اهذ َظٍ ال٣ٗىص التي ٌٗضَا اإلاىز٣ىن و ٦خاب الًبِ، و ٦خاب ؤلاص اعاث اإلاغ٦ٍؼ

اصة حٗض ال٨كىٝ  بُٕى ؤو بًجاعاث ؤو ٣ٖىص ؤزغي، ٖلى بؾخماعاث حؿلمها بصاعة الًغاثب مجاها، ٖو

ؤلاظمالُت في نىعجحن، خُض جىصٕ واخضة لضي م٨خب الدسجُل اإلاسخو والشاهُت جغظ٘ بلى ال٣اثم 

 باإلًضإ.

 اليسخ ألانلُت: -2

ز٤ بًضإ اليسخ ألانلُت ل٣ٗض البُ٘ ال٣ٗاعي لضي مهلخت الدسجُل، َظٍ اليسخ التي ٖلى اإلاى 

جخ٩ىن مً ال٣ٗض الظي خغعٍ اإلاىز٤ مٗبرا ُٞه ًٖ بعاصة ٧ل مً الباج٘ واإلاكتري في ه٣ل اإلال٨ُت 

ت، والتي و٢٘ ٖليها الجمُ٘، باإلياٞت بلى الىزاث٤ اإلاشبخت لهىٍت ال٣ٗاع و٦ظا اإلاشبخت لهى  غاٝ. ال٣ٗاٍع  ٍت ألَا
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  اإلالخهاث: -3

بياٞت بلى اليسخ ألانلُت و ال٨كٝى ؤلاظمالُت ًلتزم مدغع ال٣ٗىص و الىزاث٤ بةًضإ ملخهاث 

حؿلمها ؤلاصاعة مجاها، خُض  جلخو في  اؾخماعةال٣ٗىص و ألاخ٩ام و هي ٖباعة ًٖ ملخو جدلُلي ٖلى 

 .177ألاخ٩ام الغثِؿُت لل٣ٗض ؤو الخ٨م 

ت ؤو مدل  و جدغع في وسخخحن ٖىضما ًخًمً ال٣ٗض ؤو الخ٨م بما ه٣ل ؤو بوكاء مل٨ُت ٣ٖاٍع

ججاعي ؤو ٖىانغ اإلادل الخجاعي و بما بُ٘ ؤؾهم ؤو خهو في قغ٦ت و بهما ه٣ل مل٨ُت خ٤ الخمخ٘ لهظٍ 

 179مً ٢اهىن الدسجُل . 2ال٣ٟغة  153و َظا جُب٣ُا لىو اإلااصة  178ألامىا٫ هٟؿها

:
ا
 ىزائ٤ الالػمت لدسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي. آلاحا٫ ال٣اهىهُت إلًضإ ال زاهُا

حٗخبر آلاظا٫ ٖىهغ ؤؾاس ي في ٖملُت الدسجُل لظل٪ ًجب ٖلى ألاشخام اخترامها وجسخل٠  

 لىو اإلااصة 
ً
ُت ال٣ٗىص و ما ٧اهذ زايٗت لغؾم زابذ ؤو عؾم وؿبي. َب٣ا مً  02آلاظا٫ خؿب هٖى

. و الخ٣ى١ الشابخت 180ٖلى عؾم وؿبي ؤو زابذٞةن خ٣ى١ الدسجُل بما حؿخىفي بىاء  76/105ألامغ ع٢م 

. و الدسجُل بغؾم زابذ ل٩ل  هي جل٪ الخ٣ى١ التي ال جخٛحر باليؿبت لجمُ٘ الٗملُاث مً هٟـ الىٕى

ٟتها بإي ماصة مً ٢اهىن الدسجُل و التي ال ًم٨ً ٦ظل٪ ؤن جسً٘ ؤو ًترجب  ال٣ٗىص التي لم ًدضص حٍٗغ

 لىو اإلا
ً
اث اإلاىهبت ٖلى  208اصة ٖنها عؾم وؿبي و َظا جُب٣ُا مً ٢اهىن الدسجُل، و مً بحن الخهٞغ

                                                           
مً ٢اهىن الدسجُل، مغح٘ ؾاب٤، " ج٣ضم َظٍ الجضاو٫ و اإلاؿخسغحاث ئلى مهلخت  3ال٣ٟغة  09ب٣ا إلاا ههذ ٖلُه اإلااصة َ 177

 الدسجُل في هٟـ الى٢ذ الظي ج٣ضم ُٞه اليسخ ألانلُت أو البراءاث ".
٘ الجؼائغي،178 اع ال٣اهىوي و الخىُٓمي لدسجُل ال٣ٗاعاث في الدكَغ   .75، 74: الؿاب٤، ماإلاغح٘  عمى٫ زالض وصوة آؾُا، ؤلَا
" باليؿبت ل٩ل ٣ٖض ٖاص ال٣ٗىص الٛحر ٢ًائُت أو ألاخ٩ام التي مً َبُٗتها أن حسجل في الٟهغؽ الٗام أو  :التي جىو ٖلى ما ًلي 179

ًدغع في  التي هي مىيٕى مغا٢بت ملخو جدلُلي ٖلى اؾخماعة حؿلمها ؤلاصاعة مجاها، جلخو ُٞه ألاخ٩ام الغئِؿُت لل٣ٗض أو الخ٨م و 

ت أو مدل ججاعي أو ٖىانغ مدل ججاعي و ئما بُ٘ أؾهم أو  وسخخحن ٖىضما ًخًمً ال٣ٗض أو الخ٨م ئما ه٣ل أو ئوكاء مل٨ُت ٣ٖاٍع

 خهو في قغ٦ت و ئما ه٣ل مل٨ُت خ٤ الخمخ٘ بهظٍ ألامىا٫ هٟؿها".  

 سجُل، اإلاغح٘ الؿاب٤.مً ٢اهىن الد 09/12/1976اإلاإعر في  76/105مً ألامغ ع٢م  02أهٓغ اإلااصة   180 
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ىن الغؾمُت، خ٤ الخسهُو، ٣ٖض الكهغة، قهاصة  ٟت في ٢اهىن الدسجُل الَغ ال٣ٗاع و لِؿذ لها حٍٗغ

 . 181اإلال٨ُت ؤو ٦ظل٪ قهاصة الخُاػة و حسجل زال٫ الكهغ الظي ًلي قهغ بٖضاصَا

اث الخايٗت لغؾم اليؿبي ب٣ا  ؤما باليؿبت للخهٞغ والتي مً بُنها ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي ٞةهه َو

اث التي  04لىو اإلااصة  اث الخايٗت لغؾم اليؿبي هي جل٪ الخهٞغ مً ٢اهىن الدسجُل ٞةن الخهٞغ

٤  الاهخٟإجى٣ل اإلال٨ُت ؤو خ٤  ت، ؾىاء بحن ألاخُاء ؤو ًٖ ٍَغ ؤو الخمخ٘ باألمىا٫ اإلاى٣ىلت ؤو ال٣ٗاٍع

اة و ٦ظل٪ باليؿبت لخىاػ٫  ض باإلًجاع، ًدىاو٫ ٧ل ال٣ٗاع ؤو  الاؾخٟاصةًٖ خ٤ ؤلاًجاع ؤو الٞى مً الٖى

ت و الخ٤  .182ظؼء مىه و ٦ظل٪ ال٣ٗىص اإلاشبخت بما لخهت في قغ٦ت ؤو ٢ؿمت ؤمىا٫ مى٣ىلت ؤو ٣ٖاٍع

اث حسجل  ت زابخت جُب٤ ٖلى ظمُ٘ ٖملُاث ه٣ل اإلال٨ُت، و َظٍ الخهٞغ اليؿبي َى خ٤ ًمشل وؿبت مئٍى

سهافي ؤظل قهغ ابخ  . 183ضاء مً جاٍع

ؤما ُٞما ًخٗل٤ باألو٢اث اإلادضصة لئلًضإ ٞةن م٩اجب الدسجُل جٟخذ ٖلى الٗمىم خؿب الؿاٖت 

ُاص اإلادضصة  التي جدضصَا ؤلاصاعة ٧ل ًىم ما ٖضا ؤًام الجمٗت و بٗض الٓهغ مً ٧ل ًىم زمِـ، ؤًام ألٖا

                                                           
مىه ٖلى: " ال٣ٗىص اإلاىز٣ت التي  59مً ٢اهىن الدسجُل مغح٘ ؾاب٤، خُث جىو اإلااصة  60و  59و َظا جُب٣ُا لىو اإلااصجان  181

 ٦60ما أن اإلااصة …".جٟخذ الخ٤ في الغؾىم الثابخت ج٣ضم مً أحل جأقحرة الدسجُل زال٫ الكهغ الظي ًلي قهغ ئٖضاص َظٍ ال٣ٗىص

ال٣اهىن جىو ٖلى: " ًجب أن حسجل ٣ٖىص اإلاىز٣حن و أٖىان الخىُٟظ الخابٗحن ل٨خاباث الًبِ و ٦ظل٪ ال٣غاعاث مً هٟـ 

 ال٣ًائُت زال٫ الكهغ الظي ًلي قهغ ئٖضاصَا ". 
ت، حسجُل ال٣ٗاعاث لضي مٟدكُت الدسجُل و الُاب٘، اإلاغح٘ الؿاب٤، م  182  .28: بى٢غة الٗمٍغ
لدسجُل اإلاٗض٫ واإلاخمم، مغح٘ ؾاب٤، التي جىو ٖلى ما ًلي: "ًجب أن حسجل ٣ٖىص اإلاىز٣حن مً ٢اهىن ا 58َب٣ا للماصة  183

أصهاٍ... و حسجل ٖلى الخهىم في ألاحل اإلاىهىم ٖلُه في اإلا٣ُ٘ أٖالٍ ال٣ٗىص  64باؾخثىاء الخالت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

 الخالُت: 

ت و الؼبائً أو الخىاػ٫ ًٖ ال٣ٗىص التي جدىاو٫ ه٣ل اإلال٨ُت أو خ٤ ؤلاهخٟإ لأل  - ت و اإلاداوالث الخجاٍع ض  الاؾخٟاصةمىا٫ ال٣ٗاٍع بٖى

 ع ًخًمً ال٩ل أو البٌٗ مً ال٣ٗاعباإلًجا

ت. ت و اإلاداوالث الخجاٍع  ال٣ٗىص التي جخًمً ه٣ل خ٤ الخمخ٘ باألمىا٫ ال٣ٗاٍع

اصة أو اؾ - ً قغ٦ت و مضي أحلها و صمجها أو خلها و ٍػ تهال٥ أو جسٌُٟ عأؽ مالها، و ٦ظل٪ الخىاػالث ًٖ ال٣ٗىص التي جدىاو٫ ج٨ٍى

 ألاؾهم و الخهو في الكغ٦ت.

ت بأي نٟت ٧اهذ ". -  ال٣ٗىص التي جدىاو٫ ٢ؿمت و مباصلت ألامىا٫ ال٣ٗاٍع
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ىض  مً ؤظل ٢ٟل الكهغ للمدغعاث بٗض الُىم الظي جدضصٍ ؤلاصاعة  الا٢خًاءبمىظب ال٣اهىن، ٖو

 .184و الٛل٤ ٖلى باب ٧ل مهلخت الاٞخخاحو وٛل٤ ؤًام و ؾاٖاث  الخؿابُت،

 اإلا٩اجب اإلاإَلت لدسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي. الٟٕغ الثاوي:

باإلياٞت بلى اًضإ الىزاث٤ الالػمت واخترام آلاظا٫ ال٣اهىهُت اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ ًلتزم مدغعو 

لى  عؤؾهم مىز٣ى ٣ٖىص البُ٘ ال٣ٗاعي بالخإ٦ض مً ؤن بظغاء الدسجُل ٢ض جم الؿىضاث الغؾمُت ٖو

 إلاا خضصٍ ٢اهىن الدسجُل.
ً
٣ا  بم٨خب الدسجُل اإلاسخو ب٢لُمُا ٞو

 ً وبالغظٕى بلى َظا ال٣اهىن هجضٍ ًمحز بحن ٣ٖىص البُ٘ الىاعصة ٖلى ٣ٖاع التي جبرم صازل الَى

 وجل٪ التي جبرم زاعظه.

 
ا
ت اإلابرمت صازل الىًَ: باليؿبت ل٣ٗىص ا -أوال  لبُ٘ ال٣ٗاٍع

ىض الا٢خًاء في م٨خب  ٞةهه ٖلى اإلاىز٣حن حسجُل ٣ٖىصَم في م٨خب الدسجُل الخاب٘ للضاثغة ٖو

ىان الخىُٟظ الخابٗحن ل٨خاباث الًبِ ٌسجلىن ٣ٖىصَم  الىالًت الظي ًىظض بها م٨خبهم. ؤما باليؿبت أٖل

اإلاهلخت الخابٗت للم٩ان الظي جم ُٞه بٖضاص َظٍ ال٣ٗىص.  بما في اإلاهلخت الخابٗت إلادل ب٢امتهم وبما في

ت واإلادلُت ال٣ٗىص التي ًجب ٖليهم بزًاٖها لهظا ؤلاظغاء  سجل ٦خاب الًبِ و٦خاب ؤلاصاعاث اإلاغ٦ٍؼ َو

في اإلا٨خب الخاب٘ للضاثغة ؤو ٖىض الا٢خًاء في اإلا٨خب اإلاىظىص في هُا١ الىالًت التي ًماعؾىن بها 

 185مهامهم.

 
ا
ت اإلابرمت زاعج الىًَ: -زاهُا   باليؿبت ل٣ٗىص البُ٘ ال٣ٗاٍع

                                                           
 اإلاخًمً ٢اهىن الدسجُل، اإلاغح٘ الؿاب٤. 09/12/1976اإلاإعر في  76/105مً ألامغ ع٢م  73، 69اإلاىاص   184

 مغح٘ ؾاب٤.  اهىن الدسجُل اإلاٗض٫ واإلاخمم،مً ٢ 75َب٣ا للماصة  185 
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وبٗض  186ًخم حسجُل ٣ٖىص البُ٘ التي جمذ في الخاعط في ظمُ٘ مهالر الدسجُل بضون جمُحز.

 لآلظا٫ ال٣اهىهُت ٣ًىم مٟدل 
ً
٣ا ت في م٩اجب الدسجُل اإلاسخهت ٞو ٢ُام مدغعي ٣ٖىص البُ٘ ال٣ٗاٍع

 الدسجُل بدىُٟظ بظغاء الدسجُل.

 الثاوي: جىُٟظ ئحغاءاث الدسجُل.اإلاُلب 

بٗض ؤلاًضإ ٣ًىم مٟدل الدسجُل بةظغاء حسجُل ال٣ٗىص مباقغة و ال ًم٨ً جإظُلها و لى ٧ان 

ؾاٖت ٣ِٞ ختى ًخم٨ً مً مغاظٗخه  24بال٣ٗض َُلت  الاخخٟاّألامغ ًخٗل٤ بةظغاء زبرة و له الخ٤ في 

ٌ ؤلاًضإ و بال ٌ بظغاء الدسجُل في خالت ٖضم مً خُض الك٩ل، ٦ما له الخ٤ في ؤن ًٞغ خالي ٞع

 اخترام قغوَه.

  الٟٕغ ألاو٫: ؤلاحغاءاث ألاولُت في حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي.

لُه  ها ؤلاظمالُت ٖو ًجب ٖلى مٟدل الدسجُل ال٣ُام مباقغة بدسجُل ال٣ٗىص بٗض مغا٢بت ٦كٞى

ـــاث ؤلاظـمالـــُت في و٢ــتها اإلادضص.ًجضع بىـا ؤلاقـاعة، بلى واظب مٟـــدل الدؿـجــُل في مغا٢ـــبت ال٨    187كٞى

 
ا
  مغا٢بت ال٨كىٞاث ؤلاحمالُت ل٣ٗض البُ٘ ال٣ٗاعي: -أوال

ًجب ٖلى مٟدل الدسجُل بٗض ؤن ٣ًىم بى٣ل جإقحرة الدسجُل ٖلى ال٣ٗض اإلاسجل في م٨خب 

ش و الغ٢م م٘ مبلٜ الغؾىم اإلا ت باألخٝغ الدسجُل و ًبحن ُٞه اإلاٗلىماث بالسجل مشل ٦خابت الخاٍع ضٖٞى

غ و ؾهىلت التزوٍغ و َب٣ا للماصة   لخدٍغ
ً
مً ٢اهىن الدسجُل ٖلُه ؤن ًغا٢ب  180بضال مً ألاع٢ام ججىبا

ال٨كٝى ؤلاظمالُت لل٣ٗىص اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلاىز٣حن والخإ٦ض مً صخت ظمُ٘ اإلاٗلىماث و البُاهاث 

ش وؤهىإ ال٣ٗىص م٘ اإلابالٜ ؤو ال٣ُم ال خايٗت لغؾم و ٦ظل٪ ؤل٣اب و ؤؾماء ؤَغاٝ اإلاظ٧ىعة ٞيها ٦خاٍع

                                                           
٘ الجؼائغي،  186 اع ال٣اهىوي والخىُٓمي لدسجُل ال٣ٗاعاث في الدكَغ  .79 :اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م صوة آؾُا وعمى٫ زالض، ؤلَا
 مغح٘ ؾاب٤.  .مً ٢اهىن الدسجُل اإلاٗض٫ واإلاخمم180َب٣ا للماصة  187
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ال٣ٗض ومؿا٦نهم، خُض ج٩ىن َظٍ البُاهاث مُاب٣ت لليسخ ألانلُت ؤو البراءاث الخانت بال٣ٗىص 

ٌ ًم٨ً إلاٟدل الدسجُل الاخخٟاّ بال٣ٗض  واإلاسجلت ٞيها م٘ صٞ٘ عؾىم مؿخد٣ت، و في خالت الٞغ

 ك٩ل .ؾاٖت ٣ِٞ ل٩ي ًخم٨ً مً مغاظٗخه مً خُض ال 24َُلت 

 
ا
 ججىب الخأزحر في حسجُل ال٣ٗىص: -زاهُا

بدسجُل ال٣ٗىص ؾىاء حٗل٤ ألامغ بدسجُل  ٌٗخبر مٟدل الدسجُل الصخو الىخُض الظي ٣ًىم

ت  ت ؤو مى٣ىلت و التي ؤزًٗها ال٣اهىن إلظغاء الدسجُل بهٟت بظباٍع اث اإلاغجبُت بإمىا٫ ٣ٖاٍع الخهٞغ

ش زابذ ٖىض  حسجُلها. واإلاغاص مً ؤصخابها بُٖائها جاٍع

ؤو الخإزحر في حسجُل ال٣ٗىص  الامخىإمٟدل الدسجُل ٖضم  التزاماثو ٖلُه هجض مً بحن 

الغؾمُت الىا٢لت للمل٨ُت في آظا٫ مدضصة ، ًٓهغ مً زال٫ َظٍ اإلااصة ؤنها جا٦ض ٖلى ؤن ٣ًىم اإلاٟدل 

 بدسجُل ال٣ٗىص في اإلاىاُٖض صون ؤن ًخٗغى ل٣ٗىبت الخإزحر في الدسجُل. 

 
ا
 جدضًض و جدهُل خ٣ى١ الدسجُل: -زالثا

ًم٨ً جدضًض عؾىم الدسجُل خؿب َبُٗت ال٣ٗىص اإلا٣ضمت للدسجُل و التي هجض منها عؾىم 

زابخت وعؾىم وؿبُت ، ٞباليؿبت ل٣ٗض البُ٘ ال٣ٗاعي ٞةهه  ٌسجل  في م٣ابل عؾم وؿبي ،٦ما جسً٘ 

٤ ألامغ َظٍ الغؾىم بلى مغا٢بتهم مً َٝغ مٟدل الدسجُل، و جدهُل َظٍ الخ ٣ى١ ًخم ًٖ ٍَغ

ىت الضولت و َظا ما  بالضٞ٘ اإلا٣ضم بلى اإلاىز٣حن، ؤما اإلاضهُحن م٩لٟحن بدؿضًض َظٍ الغؾىم لٟاثضة زٍؼ

٤ ألامغ بالضٞ٘ ومغخلت زاهُت هدضص ٞيها  ؾىبُىه في مغخلخحن َما مغخلت جدهُل اإلاؿخد٣اث ًٖ ٍَغ

 عؾىم الدسجُل خؿب هىُٖت ال٣ٗض. 
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ا
٤ ألامغ بالضٞ٘:جدهُل اإلاؿخد-عابٗا   ٣اث ًٖ ٍَغ

ت الضًىن الىاظبت إلجمام ٖملُت الدسجُل ، 188ًخم جدهُل خ٣ى١ الدسجُل بٗض جدضًض مجمٖى

إقغ ٖلى وز٣ُت ؤمغ الضٞ٘ بٗض مغا٢بت  و بن مٟدل الدسجُل َى الصخو الىخُض الظي ًهاص١ ٍو

اتها مً ظمُ٘ الجىاهب ٧اؾم اإلاىز٤ اإلاضًً بهظا الغؾم، و٦ظل٪ ٢ُمت ا لغؾم اإلاؿخد٣ت م٘ مدخٍى

ُت، ٣ٖىص مضهُت ٖامت، ...(، زم ٣ًىم اإلاىز٤ بضٞ٘ اإلاؿخد٣اث م٣ابل  جدضًض َبُٗت ال٣ٗىص ) ٣ٖىص ٖٞغ

مسالهت ًشبذ به بغاءة اإلاضًً لضي مهلخت الدسجُل،و في َظٍ الخالت ًلتزم مٟدل  خهىله ٖلى ونل

 .189مً ٢اهىن الدسجُل  188صة الدسجُل بةزباث الدؿضًض ٖلى نٟداث ال٣ٗىص، و َظا ما ؤ٦ضجه اإلاا

 
ا
  جدضًض عؾىم الدسجُل خؿب هىُٖت ال٣ٗض: -زامؿا

٢ض ًلتزم مٟدل الدسجُل بخُب٤ُ ؤخ٩ام الدسجُل اإلاخٗل٣ت بخدضًض الغؾىم اإلاسخلٟت خؿب 

 لىو اإلااصة 
ً
اصة في عؾم الدسجُل جُب٣ُا َبُٗت ال٣ٗىص اإلا٣ضمت للدسجُل، و ال ًم٨ً الخسٌُٟ ؤو الٍؼ

 في  ( مً 184/1) 
ً
٢اهىن الدسجُل التي جىو ٖلى ؤهه ال ًم٨ً ألي ؾلُت ٖمىمُت ؤن جمىذ جسًُٟا

الغؾىم اإلااؾؿت بمىظب ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن، ٦ما جىو هٟـ اإلااصة مً ال٣ٟغة الشاهُت ٖلى ؤهه في 

 في ال٣ٗىباث 
ً
بت، حؿخُُ٘ بصاعة الدسجُل ؤن جمىذ جسًُٟا خالت ٚل و بىاء ٖلى َلب اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بت حٗىص بلى ال جباثُت اإلاترجبت في عؾىم الدسجُل، و ؤن الؿلُت التي لها البذ في َلباث اإلا٩لٟحن بالًٍغ

                                                           
عاؾت لىُل قهاصة الضعاؾاث الجامُٗت الخُب٣ُُت، الجؼائغ، ٕٞغ ال٣ٗاعي، الضٞٗت بهلى٫ مىحر، خ٣ى١ الدسجُل،مظ٦غة نهاًت الض  188

 .55: ، م2006 – 2005الثاهُت لؿىت 

مً ٢اهىن الدسجُل اإلاٗض٫ واإلاخمم ٖلى ما ًلي:" ئن حؿضًض الغؾىم الىاحبت ألاصاء ٖلى ال٣ٗىص اإلاٗضصة في اإلااصة  188جىو اإلااصة  189

ت الٗلُا مً الهٟدت ألاولى مً أصهاٍ، ًثبخه اإلاىز٣ىن ا 207 لٗمىمُىن ٖلى وسخ و مؿىصاث ال٣ٗىص بىاؾُت جأقحرة جىي٘ في الؼاٍو

٤ وي٘ َىاب٘ مىٟهلت و ٦ظل٪ الغ٢م  ت بال٩لماث:  عؾىم مؿضصة ًٖ ٍَغ َظٍ الىزائ٤ و جبحن مبلٜ الغؾىم الىاحبت ألاصاء مخبٖى

بهىعَا و زايٗت للغؾىم ٞان الخأقحرة  الاخخٟاّىص اإلاؿلمت مً صون الظي ٌسجل به ال٣ٗض في الٟهغؽ اإلاُاب٤، و باليؿبت  لل٣ٗ

 جىي٘ ٖلى ال٣ٗض هٟؿه يمً هٟـ الكغوٍ ".  
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اإلاضًغ الجهىي للًغاثب بٗض ؤزظ عؤي اللجىت اإلاك٩لت لهظا الٛغى ٖىضما ًخجاوػ مبلٜ الٛغامت 

 صط و ما ٌؿاويها. ,002500

 ا٢تراحثب اإلاسخو ب٢لُمُا، ٦ما ؤن ٧ل خُض ج٩ىن ال٣غاعاث التي ًخسظَا اإلاضًغ الىالجي للًغا

بت بإن له الخ٤ في  بالضٞ٘ ٣ًضم بمىاؾبت مغا٢بت ظباثُت ٩ًىن باَال، بطا لم ًبحن للم٩ل٠ بالًٍغ

 و الغص ٖلُه. الا٢تراحبمؿدكاع ًسخاٍع َى إلاىا٢كت َظا  الاؾخٗاهت

 190ل٨ُت بٗىىالٗملُاث الىا٢لت للموبالخالي ٞةن حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي باٖخباٍع مً 

ت ت ٢ض . ٞبمىظب َظٍ الٗملُت ًيخ٣ل ٧ل ؤو ظؼء مً اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع ٟٞي خالت ه٣ل ٧ل اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

٩ًىن الى٣ل بم٣ابل ه٣ضي) بُ٘ ٣ٖاعي ( او بم٣ابل ٚحر ه٣ضي ) م٣اًًت(.ُٞلتزم الباج٘ بال٣ُام بما ًلؼم 

% وؿبت للماصة  5جُل اليؿبي ٢ضٍع الدسجُل وجسً٘ ٖملُاث البُ٘ بلى خ٤ الدس إلظغاءبه مً ظاهبه 

ا البُ٘ بالخًامً 252 ٚحر ؤن الضولت و ظمٗاتها الٗمىمُت حٗخبر 191 . مً ٢اهىن الدسجُل ًخدملها َٞغ

ظا جُب٣ُا لىو اإلااصة  مً ٢اهىن الدسجُل . ؤما في خالت بُ٘ ٣ٖاعاث  272و  271مُٟٗت مً الغؾم َو

ن مً قإنها بخضار ه٣و ٦بحر في ٢ؿمت اإلاا٫ اإلاغاص في خالت الكُٕى التي حٗظعث ٢ؿمتها ُٖىا ؤو ٧ا

%، اطا جمذ الٗملُت لخؿاب  ٢3ؿمخه ببُ٘ في اإلاؼاص الٗلني ُٞسً٘ لغؾم ٣ٖاعي ًدضص مٗضله ب 

% في خالت ما اطا جمذ ٖملُت الا٢خىاء مً  1.5اشخام الٛحر اإلاكتر٦حن في الكُٕى وجسٌٟ اليؿبت الى 

بي  230ا لىو اإلااصة َٝغ اخض الكغ٧اء في الكُٕى ـ، َب٣ مً ٢اهىن الدسجُل و ًدضص الاؾاؽ الًٍغ

٣ا للؿٗغ اإلاٗبر ٖىه في ال٣ٗض،  الى ج٩ال٠ُ خ٤ الاجٟا١ و الاقٛا٫ التي ٌؿخُٟض منها ال٣ٗاع  باإلياٞتٞو

 مباقغة . 
                                                           

حن اُٖاء ، او ٞٗل ش يء  58َب٣ا إلاا ههذ ٖلُه اإلااصة  190 مً ال٣اهىن اإلاضوي :" ال٣ٗض بٗىى َى الظي ًلؼم ٧ل واخض مً الُٞغ

 ما".
، م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام الىاعصة في اإلااصجحن  %5ٗض٫ واإلاخمم ٖلى " جسً٘ لغؾم ٢ضٍع مً ٢اهىن الدسجُل اإلا 252جىو اإلااصة  191

أصهاٍ، اإلاؼاًضاث والبُٕى وئٖاصة البٕى والخىاػالث وئٖاصة الخىاػالث والسخىب التي جماعؽ بٗض اه٣ًاء آلاحا٫ اإلاخ٤ٟ ٖليها  258و255

اءا لاللتزام وح ت وال٣ًائُت التي جى٣ل اإلال٨ُت أو بمىحب ٣ٖىص البُ٘ م٘ خ٤ اؾترصاص البُٕى ٞو مُ٘ ال٣ٗىص ألازغي اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ت بم٣ابل مالي".  خ٤ الاهخٟإ بأمال٥ ٣ٖاٍع
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 الٟٕغ الثاوي: خاالث ئٖٟاء ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي مً خ٣ى١ الدسجُل.

ٟاءاث مً عؾىم الدس  ت وهظ٦غ منها ماَىا٥ بٌٗ ؤلٖا  ًلي: جُل باليؿبت للبُٕى ال٣ٗاٍع

حٟٗى الضولت والجماٖاث اإلادلُت مً عؾىم الدسجُل ُٞما ًسو ال٣ٗىص اإلاخٗل٣ت بكغاء  -1

 لىو اإلااصجحن 
ً
ظا جُب٣ُا  مً ٢اهىن الدسجُل. 272و  271ال٣ٗاعاث، َو

ظضًض طي َاب٘  حٟٗى مً الغؾم ا٢خىاء ال٣ٗاعاث الظي ًخم مً ؤظل بخضار وكاٍ نىاعي -2

ني للخىمُت.  ؤولي م٣غع في اإلاسُِ الَى

٧ل ما ج٣خيُه الكغ٧اث الخٗاوهُت والجمُٗاث الش٣اُٞت والجمُٗاث اإلاٗتٝر بمىٟٗتها الٗمىمُت  -3

 مً ٣ٖاعاث الػمت لؿحر مهالخها ؤو زضماتها الاظخماُٖت.

ؿمتها بحن الكغ٧اء وفي خالت بُ٘ ٣ٖاعاث في خالت الكُٕى وهي جل٪ ال٣ٗاعاث التي حٗظعث ٢ 

 ٤ ت م٨دؿبت ًٖ ٍَغ ، وجسً٘ ٞيها ألاههبت الكاجٗت لؤلمال٥ ٣ٖاٍع ُٞٗمض بُٗها باإلاؼاص الٗلني ؤو ٚحٍر

 لىو اإلااصة 
ً
٣ا مً ٢اهىن الدسجُل، وبطا خهل الكغاء مً  229بُ٘ ال٣ٗاع الكاج٘ بغؾىم مدضصة ٞو

 192ؤخض اإلاكتر٦حن في الكُٕى ُٞسٌٟ الغؾم.

  

                                                           
٘ الجؼائغي،اإلاغح٘ الؿاب٤، م  - 192 اع ال٣اهىوي والخىُٓمي لدسجُل ال٣ٗاعاث في الدكَغ  .82صوة آؾُا وعمى٫ زالض،  ؤلَا



 

 

177 

 

 زاجمت:

 الضعاؾت اإلاىظؼة لهظا اإلاىيٕى  جىنلذ بلى الىخاثج الخالُت:مً زال٫  

اإلاخًمً ٢اهىن الدسجُل جم حٗضًله بالٗضًض مً ٢ىاهحن اإلاالُت مً  105-76بن ألامغ ع٢م  -1

 .2015بلى ٚاًت  1976ؾىت 

 ًٖ ؤخ٩ام الدسجُل بهٟت ٖامت. -2
ً
 بن ؤخ٩ام حسجُل ٣ٖض البُ٘ ال٣ٗاعي ال جسخل٠ ٦شحرا

باليؿبت ل٣ٗض البُ٘ ال٣ٗاعي لِؿذ مجغص جل٪ الٗملُت اإلاالُت التي بن ٖملُت الدسجُل  -3

ىت الٗمىمُت وبهما له ؤَمُت ٢اهىهُت  ج٣ىم بها مٟدكُت الدسجُل والُاب٘ لخؿاب الخٍؼ

٤ البُ٘ وطل٪ ٖلى الىدى ألاحي: ت ًٖ ٍَغ  وؤؾاؾُت في اهخ٣ا٫ اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

 ألخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي وال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ - ؤ
ً
ت ال َب٣ا ت بالكهغ ال٣ٗاعي ٞةن اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

ظٍ ألازحرة التي  ت، َو جيخ٣ل بلى اإلاكتري بال بٗض بجمام بظغاءاث الكهغ ؤمام اإلاداٞٓت ال٣ٗاٍع

ٗت ٢بى٫ قهغ ٣ٖض بُ٘ ٣ٖاعي ٚحر مسجل لضي مهالر الدسجُل.  ال ًم٨نها وجدذ ؤي طَع

٤ ٖملُت الدسجُل ًم٨ً للضولت ؤن جبؿِ ؾُ - ب ُغتها ٖلى الٗملُاث الىاعصة ٦ما ؤهه ًٖ ٍَغ

اث الجهاث  اث اإلاٗغويت ؤمام مسخل٠ مؿخٍى  ل٨ثرة اإلاىاٖػ
ً
 البُ٘، هٓغا

ً
ٖلى ٣ٖاع وزهىنا

ت وصٖم بزباتها.  ال٣ًاثُت خى٫ اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

غاٝ في خالت يُإ   -ط - ث ً ألَا
ّ
بًضإ وسخت مً ملخو ال٣ٗض لضي مهالر الدسجُل ًم٨

 خ اإلاىصٖت.٣ٖىصَم ألانلُت الغظٕى بلى اليس
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ومىه ال ًم٨ً به٩اع الجهض الظي ٢ام به اإلاكٕغ في َظا اإلاجا٫ بال ؤهه ًجب ج٣ضًم الىهاثذ 

 الخالُت: 

٢اٖضة جضعط ال٣ىاهحن ؤي حٗضًل ٢اهىن الدسجُل ب٣ىاهحن مٗاصلت له  اخترامًيبغي ٖلى اإلاكٕغ 

 ولِـ ب٣ىاهحن اإلاالُت ألن َظٍ ألازحرة ٖباعة ًٖ ٢ىاهحن ما٢خت.

ًغاعي اإلاكٕغ في ٞغى خ٣ى١ الدسجُل ٖضم اإلاٛاالث ٞيها َظا ما ًجٗل الىاؽ ج٣بل  ًجب ؤن

ذ ال٩اطبت   ٖلى ؤلازٟاء ؤو الخهاٍع
ً
ذ بمبالٜ اإلاٗامالث الخ٣ُ٣ُت ومً زم ال٣ًاء ولى وؿبُا ٖلى الخهٍغ

ىت الٗمىمُت مً جدهُل ؤمىا٫ ٦بحرة.   وحؿخُٟض بظل٪ الخٍؼ
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:٘٢ائمت اإلاغاح 

: اإلاغاح٘
ا
 الٗامت أوال

٘ وال٣ًاء الجؼاثغي، صاع َىمه للُباٖت واليكغ  -1 ض بالبُ٘ ٖلى يىء الدكَغ بضعي ظما٫، الٖى

  .2014والخىػَ٘، الجؼاثغ، بضون َبٗت، ؾىت

ؾىاع مدمض وخُض الضًً،قغح ال٣اهىن اإلاضوي، الخ٣ى١ الُٗيُت ألانلُت، ص اع الش٣اٞت لليكغ  -2

 والخىػَ٘، ٖمان، بضون َبٗت، بضون ؾىت.

 
ا
 : اإلاغاح٘ اإلاخسههت:زاهُا

٘ الجؼاثغي، صاع  .1 اع ال٣اهىوي والخىُٓمي لدسجُل ال٣ٗاعاث في الدكَغ صوة آؾُا وعمى٫ زالض، ؤلَا

 .2011َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ،الُبٗت الشالشت، ؾىت 

ضة في يىء آزغ الخٗضًالث وؤخضر  .2 ت، َبٗت مى٣دت ومٍؼ خمضي باقا ٖمغ، ه٣ل اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

 . 2013خ٩ام، صاع َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ،بضون َبٗت، ؾىتألا 

ت في ال٣اهىن الجؼاثغي، صاع َىمه للُباٖت واليكغ  .3 اث ال٣ٗاٍع زلٟىوي مجُض، قهغ الخهٞغ

 .2008والخىػَ٘، الجؼاثغ، الُبٗت ألاولى،ؾىت

لُباٖت واليكغ والخىػَ٘، صاع َىمه ل زلٟىوي مجُض، هٓام الكهغ ال٣ٗاعي في ال٣اهىن الجؼاثغي، .4

 .2011الجؼاثغ، الُبٗت الشالشت، ؾىت 
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: الغؾائل الٗلمُت
ا
 زالثا

 أَغوخت الض٦خىعاٍ-1

  ٍالجؼاثغي، ؤَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعا ٘ اث الكهغ ال٣ٗاعي في الدكَغ لبٌُ لُلى، مىاٖػ

غة، الٗلىم ال٣اهىهُت،٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨ في

 .2012-2011الجؼاثغ، ؾىت 

 عؾائل اإلااحؿخحر:-2

 ت، حسجُل ال٣ٗاعاث لضي مٟدكُت الدسجُل والُاب٘، مظ٦غة لىُل قهاصة -أ بى٢غة الٗمٍغ

 .2007ماظِؿخاع، ٧لُت الخ٣ى١،ظامٗت ؾٗض صخلب، البلُضة، ؾىت

 الجؼاثغي، مظ٦غة ماظؿخحر في ٖلم ال٣اه -ب ٘ مت، الكهغ ال٣ٗاعي في الدكَغ ىن ٞغصي ٦ٍغ

الخام، ٕٞغ ال٣اهىن ال٣ٗاعي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت،ظامٗت ؤلازىة مىخىعي، 

 .2008-٢2007ؿىُُىت، الؿىت الجامُٗت 

 مظ٦غاث قهاصة الضعاؾاث الجامُٗت الخُب٣ُُت-3

 بهلى٫ مىحر، خ٣ى١ الدسجُل،مظ٦غة نهاًت الضعاؾت لىُل قهاصة الضعاؾاث الجامُٗت -أ

 .2006 – 2005الضٞٗت الشاهُت، الجؼاثغ، ؾىت  ،ي الخُب٣ُُت، ٕٞغ ال٣ٗاع 

: اإلاجالث
ا
 عابٗا

  ت الٗامت للًغاثب، الضلُل الجباجي للدسجُل، ؾىت  .2014اإلاضًٍغ
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: الىهىم ال٣اهىهُت والخىُٓمُت
ا
 زامؿا

 الضؾخىع  -1

مبر  28صؾخىع  عظب ٖام  26ماعر في  438-96الهاصع بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  1996هٞى

م والظي ًخٗل٤ بةنضاع هو حٗضًل الضؾخىع، اإلاهاص١ ٖلُه في 1996صٌؿمبر  07اإلاىا٤ٞ  ٌ، 1417

مبر  28اؾخٟخاء  ضة الغؾمُت ٖضص 1996هٞى  م، مٗض٫ ومخمم.1996صٌؿمبر  08اإلااعزت في  76م، الجٍغ

 ال٣ىاهحن:-2

  م اإلاخًمً 2008ٞبراًغ  25ٌ، اإلاىا٤ٞ 1429نٟغ ٖام  18اإلااعر في  09-08ال٣اهىن ع٢م

ت، ل ؾىت  23في  21ٖضص  ط،ع ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع  م.2008ؤبٍغ

 ألاوامغ: -3

  م اإلاخًمً ال٣اهىن 1975ؾبخمبر  26ٌ، اإلاىا٤ٞ 1395عمًان  20اإلااعر في  58-75ألامغ ع٢م

ٌ، 1426ظماصي ألاولى  13اإلااعر في  10-05اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م 78ٖضص  ط،ع اإلاضوي، 

ضة الغؾمُت ٖضص2005ظىان 20اإلاىا٤ٞ  .44،الجٍغ

  م، 1976صٌؿمبرؾىت  09ٌ،اإلاىا1396٤ٞطي الدجت ٖام  17اإلااعر في  105-76ألامغ ع٢م

ضة الغؾمُت ٖضص  م، اإلاٗض٫ 1977صٌؿمبر  18اإلااعزت في  81اإلاخًمً ٢اهىن الدسجُل، الجٍغ

 واإلاخمم ب٣ىاهحن اإلاالُت.

ت: -4  ال٣غاعاث الىػاٍع

  لُت  14عر في اإلاا  312ال٣غاع ع٢م ، اإلاخًمً بخضار مٟدكُت الدسجُل والُاب٘ 1999ظٍى

ضة الغؾمُت ٖضص  ض والبُا٢ُت وجدضًض ازخهانها ؤلا٢لُمي، الجٍغ   .1999لؿىت  54واإلاىاٍع
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ا
 ال٣غاعاث ال٣ًائُت: -ؾاصؾا

 ت جدذ ع٢م  ٢24/09/1990غاع اإلاد٨مت الٗلُا اإلااعر في ت ال٣ٗاٍع ، 624/62الهاصع ًٖ الٛٞغ

  1992لؿىت 02ال٣ًاثُت ٖضص  اإلاجلت

  ما٫ اإلاجؿض بإخ٩ام اإلااصة مً الضؾخىع الجؼاثغي الخالي  43الجضًض في الجؼاثغ ومىار ألٖا

   2016،193لؿىت 

                                                           
ت  6102ماعؽ  12مإعر في  02/10)بال٣اهىن ع٢م  6102ت مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿى 34جىو اإلااصة   193 ( ٖلى أن" خٍغ

ضة الغؾمُت, الٗضص  ما٫...")الجٍغ  03الاؾدثماع والخجاعة مٗتٝر بها, وجماعؽ في ئَاع ال٣اهىن, حٗمل الضولت ٖلى جدؿحن مىار ألٖا

 (.6102ماعؽ  7اإلاىا٤ٞ لــ 



  

 مدىع الضعاؾاث و ألابدار باللٛت الٟغوؿُت 
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La lutte contre le financement du terrorisme est souvent considérée comme un 

volet fondamental de l’antiterrorisme, voire comme "le fer de lance" de la prévention 

du terrorisme. Elle est en effet indispensable du point de vue de la prévention 

puisque le financement se situe en amont des actes terroristes dont la perpétration 

dépend dans une large mesure des sommes que les terroristes peuvent obtenir pour 

mettre en œuvre leur entreprise. C’est pour cette raison que l’incrimination du 

financement a pris une ampleur considérable, elle est devenue une priorité à la suite 

des attentats du 11 septembre 2001.  

Néanmoins, cette question n’est pas née qu'en septembre 2001, car depuis les 

années quatre-vingt-dix les gouvernements et les spécialistes de l’antiterrorisme ont 

considéré la lutte contre le financement du terrorisme comme un pilier de la lutte 

préventive contre ce fléau. C’est comme lorsque l’on coupe le courant pour éviter 

une décharge électrique. En coupant la transmission des flux d’argent, on peut 

espérer anéantir leur capacité de nuisance : « L’adoption de mesures visant à 

empêcher les terroristes d’avoir accès à des ressources financières constitue l’une 

des pierres angulaires de la lutte contre le terrorisme »194. La plupart des 

gouvernements se sont précipités pour ratifier les conventions internationales pour la 

                                                           
194 La Commission européenne, communication de la commission au Conseil, au Parlement européen et au comité 

économique et social européen. Bruxelles (2005) 620 final, 29 novembre 2005 

 [http://eur-lex.europa.eu/lexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0620fr01.pdf]. 
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répression du financement du terrorisme195 et de légiférer contre ce crime même si 

ce type de législations a montré par fois ses limites à présent au niveau de la 

prévention. 

L’incrimination contre le financement du terrorisme dans le système marocain 

est construite sur l’articulation d’instruments de lutte complémentaires et est 

indéniable. Elle bénéficie d’une légitimation nationale et internationale du caractère 

criminel du financement du terrorisme  

Par la création de différentes infractions, il est en effet possible de poursuivre 

non seulement les auteurs des actes de terrorisme, dans une démarche purement 

répressive, mais également les auteurs d’infractions annexes et/ou antérieures, qui 

conduisent potentiellement à la commission d’une infraction de terrorisme, « Le fait 

de fournir, de réunir ou de gérer par quelque, moyen que ce soit, directement ou 

indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l’intention de les voir utiliser 

ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un 

acte de terrorisme, indépendamment de la survenance d’un tel acte »196.  

Si l’établissement même d’un crime de financement comme fer de lance d’une 

guerre préventive contre le terrorisme comportait plusieurs imprécisions, 

l’établissement d’une procédure complémentaire comportera nécessairement des 

risques pour les droits fondamentaux. En particulier, il comportera des effets 

juridiques négatifs sur l’assiette. Le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, sont en 

mesure de geler, de bloquer ou de mettre sous séquestre les fonds ou les avoirs 

concernés, en les rendant indisponibles ou intransférables (1). De fait, la 

communauté internationale considère le gel des avoirs comme un des moyens 

déterminants pour lutter contre le financement du terrorisme, en dissuadant 

d’éventuels candidats à financer des activités terroristes. La procédure de l’État 

national souverain a décliné au profit de la procédure internationale particulièrement 

dans ce domaine pertinent (2). 

 

 

 

                                                           
195 Notamment la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, 1999) 

ratifiée par le Maroc le 12 décembre 2002 et publiée au journal officiel en mai 2003 
196 Art. 218-4 de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme. 
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1- Confiscations et saisies des pouvoirs judiciaire et administratif au 

niveau national 

Le procureur général du Roi, le juge d’instruction et la juridiction de jugement 

peuvent ordonner le gel ou la saisie des fonds soupçonnés d’être liés au financement 

du terrorisme. Ils peuvent demander l’assistance de Bank AI-Maghrib pour la mise en 

exécution de ces mesures197. Si le législateur marocain a pris position pour définir le 

« gel » dans la loi antiterroriste comme « l’interdiction temporaire du transfert, de la 

conversion, de la disposition ou du mouvement des biens ou le fait de les 

soumettre à la garde »198, il ne le fait pas concernant la définition « des fonds ». Les 

juristes marocains ont souvent utilisé la définition donnée dans l’article premier de la 

Convention internationale pour la répression du terrorisme, avant que le législateur 

ne se rattrape quatre ans plus tard en fournissant des définitions des « produits » et 

des « biens »199. Par ailleurs, il ne précise pas les délais de la saisie du gel et de la 

confiscation, ce qui porte atteinte au droit de possession des biens et la liberté 

d’entreprendre avec ces biens pour une période indéterminée. C’est une procédure 

qui porte atteinte aux droits fondamentaux constitutionnellement reconnus. De plus, 

la réputation du commerçant soupçonné dans le marché et dans la société peut être 

en danger. 

 « Selon l’article 218-4, pour le crime de financement, le condamné risque une 

confiscation partielle ou totale de ces biens, ce qui n’est pas conforme aux 

différentes constitutions comparées, cette peine se retrouve uniquement dans 

l’article 147 du Code militaire »200 

Le législateur, en mentionnant la saisie dans le cadre de l’antiterrorisme, n’a pas 

renvoyé le juge à l’article 488 du Code procédure civile, qui émet des réserves et des 

exceptions sur les biens concernés par la saisie201. Les différentes compétences 

données au Parquet comme les mesures préventives contre le financement du 

terrorisme (il est vrai que le législateur marocain a donné les mêmes compétences au 

juge d’instruction aux magistrats du siège, ce qui n’est pas tout à fait conforme à la 

logique dans la tradition et les principes du procès équitable), sont pratiquées par le 

                                                           
197 Art. 595-2 de la loi n° 03-03. 
198 Art. 595-3 de la loi 03-03. 
199 Article premier de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. 
200 T. ATTAF, La politique criminelle en la matière de la lutte contre les crimes terroristes, p. 73. 
201 N-S. HAJIOUI, Le crime de financement du terrorisme en droit marocain et en droit comparé, éd. Dar Al Amane, 

2009, p. 163. 
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Parquet selon la loi antiterroriste marocaine et sans ordre du pouvoir judiciaire202, ce 

qui est à notre avis une violation de la présomption d’innocence et une violation des 

garanties d’un procès équitable constitutionnellement garanties :  

« Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à sa condamnation par 

décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée. »203.  

Pour cette raison, nous sommes d’accord avec certains juristes204, qui suggèrent 

de retirer ces compétences au procureur du Roi afin de les attribuer au pouvoir 

judiciaire,  en l'occurrence le juge d'instruction et les magistrats du siège, ce dernier 

doit évidemment justifier sa décision avant l’accès à toute information bancaire 

nécessaire, comme le prévoit la législation française en la matière205.  

Cette suggestion, en plus de garantir, dans le fond, la présomption d’innocence, 

peut ainsi ouvrir le droit à un appel contre les décisions du juge d’instruction qui sont 

mentionnées dans le Code de procédure pénale (articles de 222 à 227), sachant que 

le législateur marocain est conscient de cette logique et de cette tradition juridique, 

car l’article 104 du C.P.P. marocain206 ne donne ces compétences qu’au juge 

d’instruction, la dérogation ici, étant uniquement en matière d’antiterrorisme. 

En général, le gel des avoirs des terroristes est une mesure conservatoire, qui 

est décidée par une autorité administrative. Très souvent, le ministre en charge des 

Finances (qui dans la plupart des États est un acteur important dans la lutte contre le 

terrorisme, sous l’angle du financement), comme c’est le cas en France dans la loi du 

23 janvier 2006, le Chapitre VI de cette loi, qui a trait à la lutte contre le financement 

du terrorisme, a été préparé avec le ministre de l’Économie, des Finances et de 

l’Industrie. Il s’agit d’une procédure administrative de gel pouvant être décidée par le 

ministre de l’Économie pour une période de six mois renouvelable207.  

Cette procédure existe, « sans préjudice des dispositions prévues par le 

règlement 2580/2001 en date du 27 décembre 2001 du Conseil de l’Union 

                                                           
202 Le gel qui touche des libertés fondamentales telles que la liberté d’entreprendre, la liberté de gestion des 

biens…. La saisie touche un droit fondamental celui de propriété des biens. 
203 Art. 119 de la Constitution marocaine de juillet 2011. 
204 N-S HAJIOUI, N-S HAJJIOUI, Le crime de financement du terrorisme en droit marocain et en droit comparé, éd. 

Dar Al Amane, 2009, p. 147. 
205 Art. 706-17 du Code de procédure pénale français. 
206 Art. 104 du Code de procédure pénale marocain.  
207 Art. 12 du Code monétaire et financier français. 
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européenne », ce qui signifie que les autorités françaises peuvent fonder leur 

décision de gel soit sur la loi, soit sur le règlement communautaire lorsque cela est 

possible208. 

2- La soumission de la procédure nationale aux conventions 

internationales 

Dans le cadre de l’application des conventions internationales en matière de 

lutte contre le financement du terrorisme auxquelles le Maroc a adhéré et qu’il a 

dûment publiées, le gouvernement peut, à la demande d’un État étranger, saisir de la 

demande le procureur général du Roi afin de prendre les mesures suivantes : 

 - le gel ou la saisie des biens ; 

 - la prise de mesures conservatoires sur ces biens209. 

Les dispositions de la Convention pour la répression du financement du 

terrorisme de 1999 et celles de la résolution 1373 (2001) se complètent 

parfaitement. En effet, la Convention impose à chaque État partie de prendre les 

mesures nécessaires « à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous 

fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions » visées dans 

la Convention, et « à la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour 

la commission [de ces] infractions, ainsi que du produit de ces infractions ».  

La résolution, quant à elle, prévoit comme obligations détaillées, s’agissant du 

gel des avoirs des terroristes, que les États  

« gèlent sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources 

économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes 

de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces 

personnes ou contrôlées directement ou indirectement par elles, et des personnes 

et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes et entités, y compris 

les fonds provenant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et 

                                                           
208 Voir le rapport du projet de loi devant l’Assemblée nationale, du 16.11.2005, n° 2681, p. 33. 

Voir aussi le rapport de l’Assemblée nationale, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la 

législation et de l’administration générale de la république sur le projet de loi (n° 2615), après déclaration 

d’urgence, relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité  et aux 

contrôles frontaliers, par Alain MARSAUD. 
209 Art. 595-6 de la loi 03-03. 
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entités qui leurs sont associées, ou sont contrôlées directement ou indirectement 

par elles ». 

Particulièrement dans le cadre de la répression du financement du terrorisme, 

le législateur marocain est en harmonie parfaite avec cette architecture répressive de 

financement, et accepte l’exécution sur le territoire national d’une décision de gel, de 

saisie ou de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère. La décision 

de gel, de saisie ou de confiscation exige que le législateur vise un bien ayant servi ou 

qui était destiné à commettre l’infraction, et se trouvant sur le territoire national, ou 

doit consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur 

de ce bien. Dans le cadre du « statut avancé » du Maroc avec l’Union européenne, il 

est prévu un programme de convergence réglementaire des lois et normes 

marocaines avec l’acquis communautaire pour se rapprocher des standards 

européens afin de pouvoir intégrer à terme le marché intérieur européen. Ainsi, le 

cadre de répression de financement était une occasion à saisir que le Maroc n’a pas 

ratée.  

La question qui se pose est de savoir si le Maroc a la même notion, la même 

conception et la même définition du terrorisme international que l’Union 

européenne? 

Le Maroc n’a pas répondu à cette question. En émettant des réserves sur un 

potentiel refus de l’exécution sur le territoire national d’une décision de gel, de saisie 

ou de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère, il a choisi de ne 

pas affronter la problématique conceptuelle de la définition du terrorisme, en 

particulier la définition du terrorisme international210. « La demande est rejetée par le 

procureur général du Roi si : 

- son exécution risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux 

intérêts essentiels de l’État ou à l’ordre public ; 

- les faits sur lesquels elle porte ont fait l’objet d’une décision judiciaire 

définitive sur le territoire national ; 

                                                           
210 Considérant les différentes conceptions légales de la notion de financement du terrorisme ainsi que celles de 

crime terroriste, l’écart le plus flagrant se situe au niveau de l’installation technique des mécanismes de lutte, les 

instruments juridiques et techniques du contrôle social, notamment le contrôle de la circulation des fonds et des 

biens. 
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- la décision judiciaire étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant 

pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ; 

- les faits à l’origine de la demande ne sont pas liés au financement du 

terrorisme »211. 

La saisie implique que l’autorité compétente est en mesure de prendre le 

contrôle des fonds ou avoirs suspects. La confiscation ou déchéance implique que 

l’autorité compétente peut ordonner le transfert à l’État de la propriété des fonds ou 

avoirs concernés. Cependant, le législateur en a décidé autrement lorsqu’il a établi 

comme principe général que la confiscation entraîne, sans préjudice des droits des 

tiers, le transfert à l’État marocain de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en 

est convenu autrement avec l’État requérant ou dans le cadre de l’application d’une 

convention internationale ou du principe de la réciprocité. 

La décision d’autorisation du procureur général du Roi permettant le gel ou la 

saisie n’entraîne que l’indisponibilité des fonds objet de la décision qui ne peuvent 

faire l’objet d’aucune aliénation pendant la durée d’effet de la décision212. 

Les fonds et avoirs demeurent la propriété de leur propriétaire d’origine, bien 

que l’autorité compétente puisse toujours en prendre possession et en assurer 

l’administration ou la gestion. La différence d’une telle mesure avec le gel réside dans 

le fait que le bien à saisir constitue une pièce à conviction, un élément de l’infraction 

non détachable de celle-ci, alors que le gel est une mesure conservatoire qui 

s’impose indépendamment de la réalisation de l’infraction. Les avoirs sont saisis, car 

ils financent ou sont destinés à financer le terrorisme (lien de cause à effet)213. 

L’ordonnance de confiscation est généralement liée à une condamnation pénale 

ou à une décision de justice établissant que le bien concerné a été obtenu ou était 

destiné à être utilisé en violation de la loi. Puisque la confiscation et le gel sont une 

compétence judiciaire dans le cadre d’une commission rogatoire, nous nous 

demandons pourquoi le Maroc a donné ce pouvoir au procureur général du Roi qui 

ne détient pas un pouvoir judiciaire stricto sensu. 

                                                           
211 Art. 595-6 du Code de procédure pénale marocain. 
212 Art. 595-8 du Code de procédure pénale marocain. 
213 K-C KATOUYA, Réflexions sur les instruments de droit pénal international et européen de la lutte contre le 

terrorisme, thèse pour le Doctorat en droit, l’Université de Nancy 2, 2010, p. 260. 
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Cette possibilité, donnée à l’Unité des traitements des informations 

financières214 par l’article 37215 de la loi 43-05 peut être acceptable si elle reçoit puis 

traite les demandes de gel des biens, émanant d’instances internationales habilitées, 

pour motif d’infraction de terrorisme avec la diversité et la qualité de la composition 

de cette Unité. 

  

                                                           
214 Il est créé, par voie réglementaire Décret n° 2-08-572 du 25 hija 1429 (24 décembre 2008) portant création de 

l’unité de traitement du renseignement financier; Bulletin Officiel n° 5700 du 18 moharrem 1430 (15 janvier 2009), 

p. 52., une Unité de traitement du renseignement financier rattachée à la primature. 

Selon l'article 15 de la loi 43-05  L'Unité est chargée :  

1. de recueillir, de traiter et de demander les renseignements relatifs aux actes suspectés d'être liés au blanchiment 

de capitaux et de décider de la suite à réserver aux affaires dont elle est saisie; 

 2. de constituer une base de données concernant les opérations de blanchiment de capitaux; 

3. de collaborer et de participer avec les services et autres organismes concernés à l'étude des mesures à mettre en 

œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux;  

4. de veiller au respect, par les personnes assujetties, des dispositions édictées par la présente loi, sans préjudice 

des missions confiées à chacune des autorités de supervision et de contrôle prévues à l’article 13.1 ci-dessus;  

5. d'assurer la représentation commune des services et organismes nationaux concernés par la lutte contre le 

blanchiment de capitaux;  

6. de proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire en matière 

de lutte contre le blanchiment de capitaux;  

7. de donner son avis au gouvernement sur le contenu des mesures d'application du présent chapitre. 
215 Art. 37 de la loi 43-05 « outre ses attribution prévues à l’article 15 ci-dessus, l’Unité peut recevoir et traiter les 

demandes de gel des biens émanant d’instances internationales habilitées, pour motif d’infraction de terrorisme. 

Lorsque l’Unité ordonne le gel des biens, elle en fixe la durée, qui ne peut dépasser trois mois. 

L’Unité peut, à la demande de l’instance internationale concernée, et après que celle-ci ait fourni les justifications 

nécessaires, proroger une seule fois, ladite durée. 

Les décisions prises par l’Unité en application du présent article peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal 

administratif compétent".  
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Avant d’entamer le sujet intitulé « les règles applicables au commandement des 

créances publiques » il ne serait pas sans intérêt, de donner une définition générale, et 

concise de la notion «  Obligation fiscale » et aussi d’élucider la démarche juridique du 

recouvrement de l’impôt, comprenant les règles applicables au commandement des 

créances publique y compris les contentieux qui se rattachent, ceci étant concernant 

l’obligation fiscale cette dernière peut être définie comme étant ;  

C’est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes par lequel une personne 

s'oblige envers une autre généralement  (l’administration fiscale, trésor public) de 

s’acquitter à l’impôt, Les parties au rapport d'obligation fiscale sont : 

Un créancier, titulaire d'un droit de créance publique sur le débiteur, à savoir le 

bénéfice d'une prestation ; en la personne de l’administration publique de l’impôt et  un 

débiteur, titulaire d'une dette envers le créancier, et qui doit répondre de cette dette sur 

l'intégralité de son patrimoine. 

ce lien de droit est de nature particulière qui le différencie des autres, qui ont une 

origine différente  (créances ordinaires), tandis que la créance fiscale a ses propres 

caractéristiques, Elle est portable, sa perception est obligatoire, elle ne peut faire l’objet 

d’aucune compensation, en réalité les différentes titres qui la matérialise sont spécifiques et 

la nullité juridique susceptible de les affecter, détruit la totalité de l’édifice de leur mise en 

recouvrement, 
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Elle bénéficie  des prérogatives et de privilèges destinés à faciliter son recouvrement 

dont la principale particularité réside dans le fait que le trésor est autorisé par la loi à se 

délivrer à lui-même  en même temps son propre « Titre exécutoire » tandis que le créancier 

de droit commun lorsqu’il revendique le paiement d’une dette due par son débiteur, Il lui 

faut recourir à la justice, afin qu’un tribunal lui délivre un titre exécutoire conformément aux 

dispositions du code la procédure civile, lui permettant de forcer son débiteur à s’acquitter 

de son obligation,  

 L’intérêt de la distinction entre la créance publique et la créance privée est large et 

concerne bel et bien la procédure de recouvrement et ses propres particularité, 

compte tenu de savoir les juridictions compétentes en cas du litige, 

 Pour savoir les principales caractéristiques du commandement des créances 

publiques de celui des créances privées, et aussi de cerner les problèmes de droit 

quant à sa notification. 

Qu’est qu’un commandement des créances publiques ? 

Le commandement constitue la première phase du recouvrement forcée des créances 

publique  .C’est l'acte par lequel le débiteur est mis en demeure de payer sa dette, sous 

menace de saisie signifié au débiteur à la requête du créancier armé d’un titre exécutoire il 

s’agit d’un acte d’exécution. 

Dès notification, le commandement a pour effet : 

1- d'ouvrir le délai de la saisie qui ne peut être exécutée que 30 jours francs après 

la notification du commandement ; 

2- d'interrompre la prescription prévue par l'article 123 du code de recouvrement 

des créances publiques216. 

En France on  parle de l’avis de la mise en recouvrement qui peut être définit comme 

étant un  titre exécutoire par lequel le comptable de la direction générale des impôts 

authentifie la créance fiscale non acquittée ou acquittée partiellement ou payée au moyen 

de chèque impayé dans la limite temporelle du droit de reprise. 

L’avis de la mise en recouvrement n’est pas un acte de poursuite, il représente la 

phase préliminaire aux poursuites susceptibles d’être engagées par le comptable, dès la 

constatation de non-paiement de l’impôt.217 

                                                           
216 L’instruction sur le recouvrement des créances publiques, Mai 2001 page : 42 
217 Michel DOUAY, conservateur des hypothèques à la direction générale des impôts «  le recouvrement de 

l’impôt »L.G.D.J, Librairie générale de droit et de jurisprudence EJA,Paris 2005 page 26 
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I : le cadre juridique et réglementaire applicable au commandement dans le  cadre 

du recouvrement des créances publiques  

Le commandement constitue la première phase du recouvrement forcée218 des 

créances publique effectué par les services chargés du recouvrement sous peine de nullité 

des procédures postérieures, ce qui explique la rigueur du législateur marocain  quant à la 

détermination  et aux formalités légales pour que le commandement soit valable et pour 

qu’il puisse produire ses effets.  

 

A- : les phases d’établissement du commandement 

Au Maroc L’établissement du commandement comprend deux phases : la première 

concerne l’établissement de l’état original du commandement, et la deuxième phase 

concerne le commandement individuel dans son ensemble. 

En France  la mise en recouvrement est établi à l’aide de l’imprimé n°3742M dit  

« multi créances »  composé de deux feuillets autocopiants 

L’original est conservé par le comptable de la DGI219.  

1- : Etat original du commandement : 

   

Quand est ce que l’administration fiscale fait recourir à cette procédure ? 

Pour répondre à la question suscitée, il ne serait pas sans intérêt de faire révéler  les 

dispositions de l’article 40 qui prévoit que  « le recouvrement par voie de commandement 

est exercé au vu d'un état formant original de commandement ». 

                                                           
218 Article 39 Dahir n°1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 

Formant code de recouvrement des créances publiques, « : Pour le recouvrement forcé des créances publiques, les 

actes sont engagés dans l'ordre ci-après : 

- le commandement ; 

- la saisie ; 

- la vente. 

Il peut être également fait recours à la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts et taxes et autres 

créances publiques dans les conditions prévues aux articles 76 à 83 ci-dessous. 
219 Michel DOUAY, conservateur des hypothèques à la direction générale des impôts «  le recouvrement de 

l’impôt »L.G.D.J, Librairie générale de droit et de jurisprudence EJA,Paris 2005 page : 25 
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   Cet état collectif doit être établi lorsqu’il y a plusieurs  redevables retardataires  en 

sus d’éviter la pluralité des procédures  à l’égard de ceux-ci. Il convient de signaler que l’état 

original du commandement doit être ratifier par le comptable chargé du recouvrement qui 

doit contrôler minutieusement les données figurant dans l’état original Il doit faire ressortir 

pour chaque redevable l'ensemble des créances exigibles mises à sa charge et qui n’ont pas 

déjà fait l’objet de commandement .on appel cette opération le rattachement des créances. 

2-  : le Commandement individuel 

Il constitue un titre par lequel on mit en demeure le redevable qui n’a pas payé sa 

dette dans le délai convenu d’une manière officielle. Ce qui donne ouverture à un nouveau 

délai  il s’agit d’une autre occasion à son profit pour payer tout ce qui due sa charge. 

Ce titre doit contenir plusieurs mentions qui non pas été indiqué à titre de précision 

par le législateur marocain, chose qui a  été laissé à la doctrine d’en interpréter220:  

- L’identification du redevable s’il s’agit d’une personne physique ou morale 

- L’objet du commandement individuel  

- La dénomination du service administratif concerné la réception    "القباضة 

- La qualité du comptable son domicile administratif «  lieu de l’exécution » 

- La date de transmission « jour/année/ mois »   

- la désignation de l’agent chargé de la notification de l’acte. 

-  l’indication  de la nature des créances objet de recouvrement forcé, leur montant, 

les numéros des articles des rôles ou des autres titres exécutoires, l'année 

d'imposition et la somme à payer y compris le coût de l'acte. 

- Il contient la formule de notification comportant mise en demeure de payer dans un 

délai de trente (30) jours à dater de la réception de l'acte, sous peine d'y être 

contraint par toutes les voies de droit (saisie et vente notamment). 

-  Elle comprend également un cadre réservé à la notification par voie d’affichage, en 

cas d’impossibilité de remise du commandement. 

                                                           
بي ، مغح٘ ؾاب٤ ، م  220 ٘ الًٍغ  :حجُبت حهض ٧ان، جدهُل الضًىن الٗمىمُت بحن ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت و زهىنُاث الدكَغ

281  

م لخغف  في " " الكغح الٗملي إلاضوهت جدهُل الضًىن الٗمىمُت )٣ٞها ،٢اهىها و ٢ًاء( " ؾلؿلت  الٗمل  أوعصَا الض٦خىع  ٦ٍغ

عي و الاحتهاص ا   77 :م 2015الُبٗت ألاولى  5ل٣ًائي ، الٗضص الدكَغ
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- Formule indiquant la contrainte administrative en vue de paiement ou bien de 

procéder au recouvrement forcé. 

Le but de cette procédure c’est d’alerter le redevable à honorer ses dettes publiques 

dues au trésor et de lui  donner occasion dans le cas contraire il sera passible d’une 

exécution forcée faite par l’administration publique. 

B- : notification du commandement 

Cette présente section a pour but de démontrer la particularité de la notification en 

matière de recouvrement des créances publique et précisément dans la procédure du 

commandement par rapport a celle prévue dans le code de la procédure civile voire même 

de faire appel à la jurisprudence pour savoir les diverses problématique qui se posent en la 

matière . 

D’abord une définition de la notification est nécessaire, cette dernière peut être 

définie comme étant la formalité  par laquelle on tient officiellement une personne informée 

du contenu d’un acte à laquelle elle n’a pas été partie. 

1-  : les formalités de la notification   

- délai  et lieu de notification 

la notification constitue la pierre angulaire dans la procédure du commandement dans 

le recouvrement des créances publiques qui se traduit dans la mesure aucun recouvrement à 

l’amiable n’a été fait dans le cadre du délai légal de la part du redevable après avoir lui 

envoyé un avis sans frais , dans ce cas le comptable chargé du recouvrement procède au 

recouvrement des créances publique par le biais du commandement qui ne produit ses 

effets à l’égard des redevables  que s’il y a lieu d’une notification régulière . 

A cet égard  le législateur l’a prévu dans l’article 41 du code de recouvrement des 

créances publiques «  Le commandement ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un 

délai de trente (30) jours à compter de la date d'exigibilité et au moins vingt (20) jours 

après l'envoi du dernier avis prévu à l'article 36 ci-dessus ». 

Une interprétation doctrinale et jurisprudentielle de l’article ci-dessus est stricte.   

Les délais prévus par l’article 41 sont caractérisé par leur interférence ce qui constitue 

un seul délai ouvert qui doit dépasser 30 jours à compter de la date d'exigibilité de la 

créance publique221. 

                                                           
221 L’instruction sur le recouvrement des créances publiques, op.cit. , p 41 
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La chambre administrative de la  cour de cassation a rendu dans son arrêt que « la 

preuve du non-respect  de la hiérarchisation des procédés de recouvrement et ce par la 

notification du commandement à l’intéressé avant de procéder à la contrainte par corps,  

constitue un vice procédurale de recouvrement »222 

Il en est de même l’arrêt rendu par la même chambre en 21/01/2004 «  le comptable 

chargé du recouvrement doit en vertu des articles 36 et 41 du code de recouvrement des 

créances publiques respecter l’enchainement des procédés de recouvrement et aussi de 

les exercer dans le délai légal... »223. 

Force est d’affirmer que la notification du commandement dans le délai légal constitue 

une interruption de la prescription et met le redevable en demeure. 

Reste à ajouter que la notification du commandement n’empêche pas le comptable 

chargé du recouvrement de procéder à un accord amiable avec le redevable tout en lui 

convaincant de s’acquitter à l’impôt.224  

Concernant le lieu de notification : la particularité qui caractérise le commandement 

c’est l’obligation de le notifier conformément aux dispositions de l’article 43 du code de 

recouvrement des créances publiques qui dispose : « Le commandement est remis au 

destinataire qui en accuse réception sur l'état original. 

Dans le cas où le commandement ne peut être signifié à personne225, l'acte est remis 

sous pli fermé, à domicile, entre les mains des parents, serviteurs, employés ou de toute 

                                                           
لى " مد٨مت الى٣ٌ خالُا"  ٖضص  222 ت باإلاجلـ الٖا ت الاصاٍع مل٠ اصاعي ٖضص  26/12/2002اإلاإعر في  ٢1000غاع الٛٞغ

ت "حمُٗت وكغ  اإلاٗلىمت ال٣اهىهُت وال٣ًائُت ميكىع ب٨خاب " اإلاىخ 1281/4/1/2000 اث ؤلاصاٍع ٣ى مً ٖمل ال٣ًاء في اإلاىاٖػ

  119 :م 2010مُبٗت الُذ ًىلُىػ 
لى " مد٨مت الى٣ٌ خالُا"   اإلاإعر في   223 ت باإلاجلـ الٖا ت الاصاٍع ميكىع  785/4/2/2003مل٠ اصاعي ٖضص  ٢21/01/2004غاع الٛٞغ

ت "حمُٗت وكغ  اإلاٗلىمت ال٣اهىهُت وال٣ًائُت مُبٗت الُذ ًىلُىػ  ب٨خاب " اإلاىخ٣ى مً ٖمل ال٣ًاء اث ؤلاصاٍع  :م 2010في اإلاىاٖػ

120 . 
ا وصاصًت اإلاىخضبحن ال٣ًائُحن  17/95مدمض مدبىبي ٢غاءة في مضوهت جدهُل الضًىن الٗمىمُت  224 مجلت ٦خابت الًبِ جهضَع

بُت في اَاع مؿاَغ مٗالجت نٗىباث أوعصٍ الُالب مدمض الخبِب سجىص  2001الٗضص الثامً ماي  " جدهُل الضًىن الًٍغ

اإلا٣اولت " " عؾالت لىُل  صبلىم ماؾتر اإلاؿدكاع ال٣اهىوي للم٣اوالث ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت ،مغا٦ل لؿىت 

  26 :م 2010/2011

225 Aux termes des articles 519 à 522 du code de procédure civile, le domicile de toute personne physique est au lieu 

où il a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts. La résidence est le lieu où la personne 

se trouve effectivement à un moment déterminé.  Le domicile légal d’un incapable est au lieu du domicile de son 

tuteur. Le domicile légal d’un fonctionnaire est au lieu où il exerce ses fonctions. Le domicile légal d’une société est 

au lieu où se trouve son siège social.  

La notification peut également être faite au domicile élu par les redevables dans leurs actes ou déclarations.  
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autre personne habitant à même demeure. La personne qui reçoit l'acte en accuse réception 

sur l'original. 

L'état formant original du commandement revêtu de la signature de la personne ayant 

reçu l'acte ou des mentions “ ne peut ” ou “ ne veut signer ”, vaut certificat de remise. 

Si le redevable ou la personne ayant qualité pour le faire a refusé de recevoir le 

commandement, mention en est faite sur l'original. Le commandement est alors considéré 

comme ayant été valablement notifié le huitième (8e) jour qui suit la date du refus de 

réception. 

Si la remise du commandement n'a pu être effectuée parce que le débiteur n'a pas été 

rencontré ni personne pour lui à son domicile ou sa résidence, le commandement est 

considéré comme ayant été valablement notifié le dixième (10e) jour qui suit la date de son 

affichage au dernier domicile du redevable ». 

La jurisprudence marocaine veiller à l’application stricte de l’article 43  un jugement 

rendu par le tribunal administratif d’Agadir226  en la matière : 

« attendu que le comptable chargé du recouvrement de l’avenue Hay SINAI d’Agadir  

prétend que la prescription n’existe pas du fait que ce dernier a notifié le commandement 

légale n°1588 du 30/11/2001 par le moyen de la placarder en date de 20/11/2001 tout en 

prétendant l’absence du redevable, et cela par application de l’article 43 du code de 

recouvrement des créances publiques. 

Attendu   que l'agent chargé de la notification ne doit recourir à l'affichage de l'acte 

qu'après avoir épuisé toutes les démarches en vue de retrouver le redevable. en son 

domicile fiscale, entre les mains de ces parents, serviteurs, salariés ou toute personne qui 

habite avec lui.et le fait que le comptable chargé du recouvrement n’a pas respecter les 

dispositions de l’article 43 tout privant le redevable des garanties qui lui sont conférées 

par la loi. 

Le non-respect de la disposition juridique, détruit la totalité de l’édifice de la mise en 

recouvrement le tribunal administratif d’Agadir a prononcé la nullité de l’impôt objet du 

contentieux ». 

Il reste à signaler que cette opération d’affichage peut être prouvée par tout moyen 

puisqu’il s’agit bel et bien d’un fait juridique et la jurisprudence marocaine a adopté le 

                                                           
ش  2009-70خ٨م ٖضص  226 أوعصٍ الض٦خىع ابغاَُم أخُاب ٖلى َامل مإلٟه " مؿُغة  292/2008في اإلال٠  19/02/2009بخاٍع

بت الدسجُل همىصحا( م٨خبت الغقاص ؾُاث الُبٗت ألاولى   136 :م 2014جصخُذ الثمً في ال٣ٗىص ) يٍغ
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procès-verbal comme étant un moyen de preuve qui peut être présenté par l’huissier chargé 

de notification tout en prouvant ledit affichage.227 

II : les effets du  commandement dans le cadre   du recouvrement des créances 

publiques 

Un commandement dans le cadre du recouvrement des créances publiques s’il a été 

bien établi quant aux conditions de fonds et de frome produit ses effets sur les biens du 

redevable mais pourra également faire l’objet d’un contentieux. 

A-  : le recours contre la procédure du commandement    

 La recours devant les juridictions  pour les raison de la non accomplissement valable 

des procédures de recouvrement constitue l’un des raisons pour lesquelles le redevable peut 

exercer  une voie contentieuse en la matière. 

C’est ce  qui fera l’objet de notre étude dans cette section. 

1- : Contentieux en matière de notification du commandement  

 Si le législateur marocain a déterminé les procédures spécifiques de notification du 

commandement soit par voie postal ou par les huissiers de justices ou par  les agents 

comptables chargés de notification, il faut signaler que la loi de finance 2001 a été bien claire 

dans le mesure où elle a prévu que la notification  doit être faite au dernier domicile du 

redevable. Chose qu’elle n’a pas été respecté dans la plupart des cas par les comptables, qui 

parfois procèdent à la notification par voie simple. Le problème se pose  lorsque le redevable 

exerce son recours contre les procédures de recouvrement dans ce cas-là l’administration 

affirme qu’elle a procédé à la notification selon les modes établies par la loi sans prouvé que 

le redevable a reçu le commandement. Voir même que l’administration renforce sa position 

tout en se  basant sur le commandement collectif à l’encontre du redevable. 

La jurisprudence marocaine dans plusieurs arrêts rendus par la chambre administrative 

de la cour de cassation affirme que les notifications de rôles collectifs ne constituent pas non 

plus une preuve de notification et ne peut  pas être pris en compte pour interrompre le délai 

de prescription. 228 

2- : Le contentieux  sur la qualité du redevable  

                                                           
ت بالضاع البًُاء  1386خ٨م ٖضص  227  ناصع ًٖ اإلاد٨مت الاصاٍع
لى  "مد٨مت الى٣ٌ خالُا " ٖضص  228 ت باإلاجلـ الٖا ت ؤلاصاٍع  2-4-1768مل٠ اصاعي ٖضص   ٢143غاع ٚحر ميكىع ناصع ًٖ الٛٞغ

ش   2004 ت  15/02/2006بخاٍع بت بحن الىٍٓغ ت في جدهُل الًٍغ والخُب٤ُ " عؾالت   أوعصجه الُالبت  إلاُاء عاٞ٘  في عؾالتها " اإلاىاٖػ

ما٫ ،٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت ،مغا٦ل لؿىت   61 :م  2010/ 2009لىُل صبلىم اإلااؾتر ٢اهىن ألٖا
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 L’administration fiscale peut parfois imposer certains personnes au paiement de 

l’impôt soit par exemple l’acquéreur d’un bien immeuble ou un mandataire d’un vendeur 

dudit bien ou parfois sur la personne qui réside dans l’immeuble sans s’assurer de la qualité 

du redevable  au paiement de l’impôt. 

A ce stade plusieurs problématiques ont été posées devant les juridictions du fait que 

le comptable ne peut pas suspendre les procédures de recouvrement contre celui qui est 

chargé de payer l’impôt même s’il n’est pas le vrai redevable. 

La résolution de ce problème de droit est assujettie à l’intime convection de la justice 

qui tranche dans les litiges en matière de recouvrement. La personne lésée a le droit 

d’exercer un recours sur l’assiette  et après se recourir au juge des référés tout en 

demandant la suspension de la procédure du recouvrement, chose qui a été décidé par le 

président du tribunal administratif  de Fès dans une ordonnance du 20/11/2002 il a précisé 

que l’annulation de l’impôt qui constitue le titre exécutoire de la créance fiscale et qui 

constitue  une difficulté juridique dans l’exécution qui donne lieu à la suspension de 

l’exécution de la créance fiscale jusqu'à ce que le jugement soit définitif229.  

Ainsi dans un autre arrêt rendu par la cour de cassation chambre administratif   

«  Attendu que le titre  formé comme preuve de notification du commandement il 

n’englobe  pas les conditions qui prouve la réception dudit commandement puisqu’il ne 

comporte ni le nom du huissier chargé de notification  ni l’identité de la personne qui a 

reçu le commandement230 ». 

Force est de constater que si  les héritiers du redevable  répondent au paiement des 

impôts dû à leur cujus, l’administration fiscale procède parfois au saisie des biens des 

successeurs pour  acquitter l’impôt  à laquelle le cujus est assujettie. 

Mais conformément au principe de la légitimité qui prévoit que les héritiers ne 

répondent aux dettes qu’à concurrence de ce qu’ils ont perçu à la masse successorale  c’est 

pour cet raison que l’administration fiscale n’a pas le droit de leur imposer le paiement des 

impôts qui dépasse  leurs parts à la masse successorale.et dans ce cadre-là les héritiers 

peuvent  saisir la justice  pour s’affranchir de l’impôt objet du contentieux .Un jugement du 

tribunal administratif de Marrakech a discuté le cas où les héritiers sont appelés à payer 

l’impôt dû à leur cujus «  attendu que selon l’article 93 Les rôles d'impôts, états de produits 

                                                           
ت ٞاؽ ٖضص  229 ميكىع بمجلت   20/11/2002مإعر في  39/2002في اإلال٠ الاصاعي ٖضص  415/2002أمغ اؾخعجالي ناصع ًٖ اصاٍع

 55 :م .31اإلاُٗاع ٖضص 
ش  ٢1941غاع ٖضص  230 ميكىع بؿلؿلت الضعاؾاث ال٣ًائُت جدذ  11أوعصٍ مدمض ب٣ٟحر ،مغح٘ ؾاب٤  م  1990قدىبر  16بخاٍع

الانضاع الغاب٘  –الغباٍ  -اقغاٝ ص.مدمض أوػٍان " الخدهُل الجبري للضًىن الٗمىمُت في يىء ال٣اهىن اإلاٛغبي " مُبٗت ألامىُت

2014   
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et autres titres de perception régulièrement mis en recouvrement sont exécutoires contre 

les redevables qui y sont inscrits, leurs ayants droit, leurs représentants ou toutes autres 

personnes auprès desquelles les redevables ont élu domicile fiscal avec leur accord. 

D’après la lecture de ces disposition il s’avère que le législateur n’a pas donner la 

faculté au comptable pour exercer la procédure de recouvrement contre l’un des héritiers 

seulement mais doit l’exercer contre tous les héritiers qui sont appelés a payé ce qui dû à 

leur défunt qu’à concurrence de leur parts et après le partage de la succession »231. 

B-  : la procédure de l’exécution  forcée : 

Cette section est consacrée à l’étude des voies d’exécution mises en application après 

le défaut du paiement à l’amiable de la part du débiteur, l’intérêt de cette section est celui 

de comparer les règles procédurales de l’exécution forcée prévues dans le code de la 

procédure civile en tant que texte général de celles qui sont spécifiées dans le code du 

recouvrement des créances publiques en tant que texte spécial, voire même de faire appel 

au droit comparé et à la doctrine et à la jurisprudence en la matière ; 

Comme nous l’avons déjà précisé dans le cadre de la définition générale du 

commandement des créances publiques ce dernier est une première mesure de l’exécution 

forcée232 qui doit sous peine de nullité être régulier en la forme et du fond pour qu’il puisse 

produire ses effets et qu’il soit notifié au redevable dans le délai légal. 

1- : La saisie et la vente : 

La saisie mobilière et immobilière est prévue par les articles 428à 503 du code la 

procédure civile, il convient de noter que la plupart de ses dispositions sont transportables 

au code de recouvrement, il en est ainsi l’article 428 du c.p.c qui prévoit «  qu’il n’est 

procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour 

créances liquides et exigibles… » le principe procédural en vertu duquel se fonde l’exécution 

forcée est celui du Titre exécutoire qui est administratif pour le trésor et judiciaire pour les 

                                                           
ش خ٨م ناصع ًٖ اإلاد٨مت   231 ت بمغا٦ل بخاٍع ت   ميكىع بغؾالت الُالبت   2008-03-06الاصاٍع إلاُاء عاٞ٘  أوعصجه في عؾالتها " اإلاىاٖػ

ما٫ ،٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت الا٢خهاصًت و  ت والخُب٤ُ " عؾالت   لىُل صبلىم اإلااؾتر ٢اهىن ألٖا بت بحن الىٍٓغ في جدهُل الًٍغ

 62 :م 2010/  2009الاحخماُٖت ،مغا٦ل لؿىت 

232 Article 39 du code de recouvrement des créances publiques : Pour le recouvrement forcé des créances 

publiques, les actes sont engagés dans l'ordre ci-après : 

- le commandement ; 

- la saisie ; 

- la vente. 

Il peut être également fait recours à la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts et taxes et autres 

créances publiques dans les conditions prévues aux articles 76 à 83 ci-dessous. 
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créancier du droit commun c’est une particularité propre à l’administration publique, le 

commandement des créances publiques constitue en soi un titre exécutoire. 

En effet : L'insolvabilité des redevables est constatée ; 

-soit par un procès-verbal de carence tel que prévu à l'article 56 ci-dessus, pour les 

redevables initialement réputés 

Solvables et contre lesquels une saisie s'est révélée infructueuse ; 

- soit par un certificat d'indigence établi par l'autorité administrative locale, pour les 

redevables dont l'insolvabilité est notoire.233 

Concernant la vente234 : 

Aucune vente ne peut être effectuée qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 

ci-dessus, donnée par lechef de l'administration dont relève le comptable chargé du 

recouvrement. 

Il n'est procédé à la vente des meubles et effets saisis, des récoltes et fruits proches de 

la maturité qu'après un délai de huit (8) jours à compter de la date de la saisie. Néanmoins, 

ce délai peut être abrégé, en accord avec le redevable 

Notamment lorsqu'il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis ou pour 

éviter des frais de garde hors de Proportion avec leur valeur. 

Lorsque la nature de l'objet saisi l'exige, il peut être procédé, après accord du 

redevable, à l'expertise dudit objet en vue de l'estimation de sa valeur, conformément au 

code de procédure civile. 

La vente235 des objets saisis est faite en présence de l'autorité administrative locale ou 

de son représentant, soit par le comptable chargé du recouvrement ou pour son compte par 

un agent de notification et d'exécution du Trésor, soit par les agents des secrétariats 

greffiers ou des huissiers de justice, à la demande dudit comptable. 

Paragraphe II : La contrainte par corps   

La contrainte par corps constitue l’ultime recours de recouvrement des créances 

publiques lorsque les voies d’exécution sur les biens du redevable ont été épuisées. 

                                                           
233 Article 57 du code de recouvrement des créances publiques. 
234 Art 58 de c.r.p 
235 Art 59 du code de recouvrement des créances publiques 
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Elle doit être employée particulièrement à l’encontre des contribuables qui ont 

organisé leur insolvabilité ou mis obstacle au recouvrement des créances publiques, en 

entreprenant des actes ayant pour effet le détournement d’actifs constituant le gage du 

trésor en vue de les soustraire à l’action du recouvrement ou d’empêcher l’accomplissement 

de cette action. 

En effet La contrainte par corps ne peut être requise à l’encontre d’un débiteur ayant 

fait l’objet d’un P.V. de carence ou ayant présenté un certificat d’indigence. 

La contrainte par corps est exercée au vue d’une requête désignant nommément le 

débiteur. Cette requête, visée par le Chef de l’Administration dont relève le comptable 

chargé du recouvrement, en l’occurrence le directeur des impôts ou la personne déléguée 

par lui à cet effet est adressée par ledit comptable au tribunal de première instance ou au 

tribunal administratif selon le lieu ou les créances publiques sont dues.  

Le juge des référés statue sur la requête qui lui est présentée dans un délai n’excédant 

pas 30 jours et fixe la durée d’incarcération, conformément à l’article 79 de la loi.236  

 Ajoutant que Le débiteur qui n’exécute pas les engagements à la suite desquels 

l’exercice de la contrainte a été suspendu peut être contraint de nouveau pour le montant 

des sommes restant dues.  

La contrainte par corps n’éteint, en aucun cas, l’obligation du redevable qui peut faire 

l’objet de poursuites ultérieures par d’autres voies. 

  

                                                           
236  Circulaire du code de recouvrement des créances publiques 710-2001 page 22  
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