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َو َما ت َ ْوفِ ي ِقي إ َِّل بِ َ ِ
اّلل عَ ل َ ْي ِه ت َ َوكَلْت َوإِل َ ْي ِه أنِيب
صدق اّلل العظيم

َكدَ١

ازثحط اٌَجوء ٌَخحىمي كدي ػِوز الاسالم حبَر ساذ من ذالل ثغل اًفرتت اًيؼام اًلدًل ،إر ٔبن ص َخ
اًلدَةل اكن ميثي اًسَعة وًلوم تسوز اذلنك تني ٔبفصذُا 1،وتؼِوز الٕسالم يف ص حَ ادلزٍصت اًـصتَة حعي حتول
2
خشزي زفؽ اجملمتؽ اًـصيب من اًيؼام اًلدًل اطلي متزي ابًـضوائَة إىل ذوةل راث هَان وس َاذت و سَعة،
حبَر مل حىن ُياك كواؿس كاهوهَة ابملـىن اذلسًر يف ػي اًلصون اًوسعى إر اكن احملنك ًعحق إحصاءاثَ
3
ثسٌلغ ً ٔلظصاف وحفط ٔبذٍهتم والاس امتغ ٌَضِوذ يف حو من املساوات وٍمتسم ابذلَاذ والاس خلالًَة،
وػَت ُشٍ املؤسسة حىت تـس ثعوز اًلضاء اًصمسي حمخفؼة تسوزُا ٔكفضي ٔبًَة ذاظة ذلي اًازاؿاث
4
ولس امي ٔبن اذلاخة إىل اًخحىمي يف وكذيا اذلارض حصحؽ إىل زقحة ا ٔلظصاف يف زحب اًوكت واًفـاًَة.

ً 1ىؾف الؼوحاٌ :الخدىُم في اللاهىن اإلاغغبي بحن اإلااض ي ،الحايغ واإلاؿخلبل .مجلت اإلالف .الٗضص  18ؤهخىبغ  .2011م.81 :
 2مهُفى التراب :ؤي صوع للخدىُم في فٌ اإلاىاػٖاث مً زالٌ الدكغَ٘ اإلاغغبي؟ ميكىعاث مجلت الحلىق اإلاغغبُت  6الىؾاثل الىصًت
لفٌ اإلاىاػٖاث .الىؾاَت ـ الخدىُم ـ الهلح ،ملاعباث وججاعب مخٗضصة .ؤقغاٌ الىضوة الضولُت التي هٓمتها اليلُت اإلاخٗضصة الخسههاث
بالىاْىع .ؾلؿلت ألاٖضاص الخانت .الٗضص  .4ماي  .2012م.13:
ً 3ىؾف الؼوحاٌ :مغح٘ ؾابم .م.81:
 4ؤؾماء ٖبُض :الخدىُم في الدكغَ٘ اإلاغغبي .عؾالت في صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗملت في اللاهىن الخام .وخضة الخيىًٍ والبدث "ؤهٓمت
الخدىُم" ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاحخماُٖت والاكخهاصًت ـ حامٗت مدمض الخامـ الؿىَس ي .الؿىت الجامُٗت2008 :ـ 2009م.5:

وكس ؾصف امللصة تسوزٍ اًخحىمي اطلي اكن ٍصحؽ اًحر فَِ إىل مؤسسة اذلس حة ،مث ما ًحر ٔبن اخنصظ
يف مصحةل لحلة تيؼام اًخحىمي يف صلكَ اًـرصي يف إظاز مٌؼومة كاهوهَة ورضوزت ثفصضِا اًؼصوف
الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًثلافِة 5،فضال ؾن اهضٌلم امللصة يف اًـسًس من الثفاكِاث اصلوًَة اًيت ثـرتف
6
ابمللصزاث اًخحىميَة ا ٔلحٌحَة.
وثخجىل ٔبمهَة اًخحىمي هوس َةل ًدسوًة املياسؿاث هوهَ ٔبذات كاهوهَة حتسم اًازاغ تـَس ؾن اًحطء و اًخـلِس
يف املساظص ،ؿىل الاؾخحاز ٔبن دلوء ا ٔلظصاف ٌَخحىمي ًدِح هلم فصظة املضازنة وٌسامه ؿىل إصاؿة زلافة
وٕاجياذ حي ٌَازاغ ،وجتسز الٕصازت ٔبن ُشٍ املؤسسة ًُست ملعوزت ؿىل جمال مـني ،تي ٌضمي خمخَف
اجملالث سواء ثـَق ابجملال اًخجازي ٔبو ا ٔلدشي ٔبو اًرضًيب ٔبو الاحامتؾي ...وكريُا ،وٕارا اكن اجملال اًخجازي
ثؼِص تَ مـامل وفصض اٌَجوء ٌَخحىمي ٔبنرث من كريٍ من اجملالث ا ٔلدصى ،فإن رعل زاحؽ اب ٔلساش ًعحَـة
الاوسجام تني دعوظَاث اجملال اًخجازي اطلي ًدسم ابًرسؿة واًرسًة واملصوهة مؽ دعوظَاث هجاس
اًخحىمي.
إىل خاهة رعل ،جنس ٔبن اًلضااي الاحامتؾَة وٕان اكهت ختضؽ إىل الٕحصاءاث اًـامة امليعوض ؿَهيا يف
كاهون املسعصت املسهَة ،إل بٔن املرشغ ٔبوخس ًِا إحصاءاث ذاظة ثًسجم مؽ دعوظَة املاذت وثخاتني يف
 5للض وان مً اإلاخىك٘ كبل نضوع اللاهىن عكم 05ـ 08ؤن ًسغج الخىُٓم الٗام للخدىُم ٖلى قيل مضوهت حامٗت ليل اللىاٖض اللاهىهُت
اإلاىٓمت للخدىُم ،بال ؤهه جلغع في ألازحر جىُٓم هظه اإلالخًُاث في بَاع كاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت الظي ْل اإلاهضع ألاوٌ اإلاىٓم للىاٖض
الخدىُم ؾىاء الضازلي ؤو الضولي ،هما هى الكإن باليؿبت إلاجمىٖت مً الدكغَٗاث الٗغبُت التي ؤصزلذ اللىاٖض اللاهىهُت اإلاخٗللت
بالخدىُم في كاهىن اإلاغافٗاث ،منها كاهىن الخدىُم اليىٍتي ،وهضا كاهىن الخدىُم الؿىعي الىاعص في كاهىن ؤنىٌ اإلاداهماث اإلاضهُت،
باإليافت بلى كاهىن الخدىُم الجؼاثغي ...وغحرهاٖ ،لى غغاع ما هى ٖلُه الحاٌ في الدكغَ٘ اإلاهغي واللاهىن الخدىُم الخىوس ي الظي حاء
مؿخلال ًٖ كاهىن اإلاغافٗاث اإلاضهُت.
بالغحىٕ للدكغَ٘ اإلاغغبي هجض ؤن ؤخيام الفهىٌ مً  306بلى  ،327-70خلذ مدل ؤخيام الباب الثامً باللؿم الخامـ (الفهىٌ مً
 306بلى  )327مً كاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلاهاصق ٖلُه بالٓهحر الكغٍف اإلاٗخبر بمثابت كاهىن عكم  1.74.447بخاعٍش  11مً عمًان 1394
( 28ؾبخمبر  ،)1974والتي جم وسخها بملخط ى اإلااصة ألاولى مً اللاهىن عكم  08.05الهاصع بدىفُظه ْهحر قغٍف عكم  1.07.169بخاعٍش 19
مً طي الحجت  30( 1428هىفمبر ،)2007الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5584بخاعٍش  25طو اللٗضة  6( 1428صٌؿمبر  ،)2007م.3894 :
وبملخط ى اإلااصة الثاهُت مً هفـ اللاهىن ْ ،08.05لذ ملخًُاث الباب الثامً مً اللؿم الخامـ مً كاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلاكاع
بلُه ؤٖاله مُبلت ،بهىعة اهخلالُتٖ ،لى:
 اجفاكاث الخدىُم اإلابرمت كبل جاعٍش صزىٌ هظا اللاهىن خحز الخىفُظ؛ الضٖاوي الخدىُمُت الجاعٍت ؤمام الهُئاث الخدىُمُت ؤو اإلاٗللت ؤمام اإلاداهم في الخاعٍش اإلاظوىع بلى خحن حؿىٍتها النهاثُت واؾدىفاط حمَُ٘غق الًُٗ.
مهُفى التراب :مغح٘ ؾابم .م 18:ـ  19وما بٗضها.
 6مهُفى التراب :مغح٘ ؾابم .م 13:ـ .14

ٔبحاكهما ؾن ابيق اًازاؿاث ا ٔلدصى ارلازخة ؾن ذائصت اًضلي 7،وهؼصا ً ٔلمهَة اًحاًلة اًيت حىدس هيا كضااي
اًضلي ،وما حصثحَ من بٓاثز ؿىل اذلَات الاحامتؾَة والاكذعاذًة فلس دعط ًِا املرشغ اًفعول من  969إىل
 992من كاهون املسعصت املسهَة ،إل ٔبهَ زمغ ُشٍ املمزياث اًيت دعِا املرشغ ثضبٔن اًازاؿاث املخـَلة ابًضلي
ٔبو ارلالفاث اًياص ئة تني املضلي وا ٔلخري جنس ٔبن اًلضاء ماسال ًـاين من ؿست مضالك وثـلِساث مما ًدسخة
يف اًخبٔذري يف إظساز ا ٔلحاكم واًحطء يف مـادلة اًلضااي ولس امي حصامك اًلضااي ثضلك ل حيلق اًلاًة من
املسعصت املخحـة يف اجملال الاحامتؾي ،ا ٔلمص اطلي ًفذح ٔبمام ا ٔلظصاف اٌَجوء إىل وسائي تسًةل ؾن اًلضاء من
مضهنا اًخحىمي هؼصا ملا حتللَ من هخاجئ مشُةل متخاس ابًفـاًَة واًرسًة واًرسؿة وكةل اًخاكًَف واًصضا تني
8
ا ٔلظصاف املخياسؿة.
إن اكهت ىزاؿاث اًضلي ازلاؾَة ل ثثري ٔبن إصاكل من حِر دلوء ا ٔلظصاف إىل هجاس اًخحىمي حسة
ملذضَاث املاذت  555اًيت هعت ؿىل ٔبن ىزاؿاث اًضلي ازلاؾَة جسوى وفق مسعصت اًخعاحل واًخحىمي،
فإن متت ذالف ثضبٔن دلوء ٔبظصاف اًازاغ ؿىل مس خوى ىزاؿاث اًضلي اًفصذًة إىل هجاس اًخحىميُ ،شا
الٕصاكل ُو اطلي س َىون موضوغ ذزاسدٌا ورعل وفق اًخلس مي اًخايل:
احملٛز األَ :ٍٚستهصات ايٓصاع ايػػٌ ايفسدٟ
احملٛز ايجاْ :ٞأسك ١ٝايًذ ٤ٛيًتشه ِٝحلٌ ْصاع ايػػٌ ايفسدٟ

ٖ 7بض الىغٍم الُالب :الكغح الٗملي للاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ،مُبىٖاث اإلاٗغفت – مغاهلَ .بٗت ؤبغٍل  .2013م 348 :وما بٗضها.
 8مدمض مٗؼوػ :زهىنُاث الخلاض ي في اإلااصة الاحخماُٖت .عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر وخضة الخيىًٍ والبدث ماؾتر كىاهحن الخجاعة
وألاٖماٌ .ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ـ حامٗت مدمض ألاوٌ .الؿىت الجامُٗت 2009 :ـ  .2010م.6:

احملٛز األَ :ٍٚستهصات ايٓصاع ايػػٌ ايفسدٟ

ثيلسم اًازاؿاث املخـَلة ابجملال الاحامتؾي ثضبٔن ذالفاث املـصوضة ؿىل اًخحىمي إىل ظيفني ،مهنا ما ُو
فصذي وًعَق ؿَََ تازاؿاث اًضلي اًفصذًة ،وُياك ظيف راث ظحَـة حٌلؾَة ،وًعَق ؿَََ ىزؿاث اًضلي
ازلاؾَة ،وٕارا اكهت ُشٍ ا ٔلذريت ل ثثري ٔبي إصاكل من حِر حتسًسُا ؿىل اؾخحاز ٔبن املرشغ ؾصفِا من
ذالل املاذت  529من مسوهة اًضلي ،فإن ىزؿاث اًضلي اًفصذًة ثؼي حمي هؼص تني اًفلَ واًلضاء يف حتسًس
مفِوهما.
ايفكس ٠األٚىلَ :فٗ ّٛايٓصاع ايػػٌ ايفسدٟ

ًخبٔسس كِام اًازاغ يف ؿالكاث اًضلي تني املضلي من هجة وتني ا ٔلخري من هجة اثهَة ؿىل اًـلس اطلي
ًيؼم ؿالكهتٌل ،كري اًواكؽ اًـمًل ٔبزخت ٔبن ٔبكَة ؾلوذ اًضلي اًيت ثربم ثخزش صالك صفواي 9،مما جيـي مسبٔةل
ٕازحاث ؾلس اًضلي واهامتء الاخري ًِشٍ املؤسسة من ؿسمَ ٔبمصا ظـحا ٌَلاًة ،خبالف ما إرا اكن ؾلس اًضلي
حمصزا نخاتة ف ٕان ا ٔلمص ل ًثري ٔبي ٕاصاكل.
يف هفس اًس َاق ،ثفِس املاذت  55من مسوهة اًضلي ٔبهَ ُياك إماكهَة إجصام ؾلس اًضلي تعوزت صفواي
من ذالل حتلق اًرتايض تني ا ٔلظصاف وتبََُٔهتٌل ٌَخـاكس ،ومبحي اًـلس ،وثسخدَ ،نٌل حسذُا كاهون الاًزتاماث
واًـلوذ 10،.حبَر جنس ٔبن املرشغ امللصيب دول ً ٔلخري اطلي ًربم اًـلس تعوزت صفواي إزحاث اًـلس مبرخَف
وسائي الٕزحاث وُو ما ثؤنسٍ املاذ  58من هفس اًلاهون ٔبؿالٍ 11،سواء ٔبجصم ؾلس اًضلي سواء ؾلس اًضلي
ملست كري حمسذتٔ ،بو ملست حمسذتٔ ،بو لٕجناس صلي مـني.
وابًصحوغ ٌَدرشًؽ امللصيب ،ويف حاةل وضوة ىزاغ تني ا ٔلخري ومضلهل ٔبو تني ٍلوؿة من ا ٔلحصاء حصثحط
تُهنم معاحل مرتاتعة ،جنس ٔبن املرشغ امللصيب مل ًـصف ىزاغ اًضلي اًفصذي ؿىل ذالف تـغ اًدرشًـاث
 9مدمض ؾُٗض بىاوي :كاهىن الكغل باإلاغغب ب في يىء مضوهت الكغل ٖ،الكاث الكغل الفغصًت ،اإلاجلض الاوٌ ،الجؼء الثاوي ،مُبٗت
الىجاح الجضًضة ،الضاع البًُاء َبٗت ًىاًغ  2007م.85 :
 10اإلااصة  " 15جخىكف صحت ٖلض الكغل ٖلى الكغوٍ اإلاخٗللت بتراض ي الُغفحن ،وبإهلُتهما للخٗاكض ،وبمدل الٗلض ،وبؿببه ،هما
خضصها كاهىن الالتزاماث والٗلىص.
في خالت ببغام ٖلض الكغل هخابت ،وحب جدغٍغه في هٓحرًً مىك٘ ٖليهما مً َغف ألاححر واإلاكغل ومهاصق ٖلى صحت بمًائهما مً كبل
الجهت اإلاسخهت ،وٍدخفٔ ألاححر بإخض الىٓحرًًْ ".هحر قغٍف عكم  1.03.194ناصع في  14مً عحب  11( 1424ؾبخمبر  )2003بدىفُظ
اللاهىن عكم  65.99اإلاخٗلم بمضوهت الكغل .الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5167بخاعٍش  13قىاٌ  8( 1424صٌؿمبر  ،)2003م .3969
 11اإلااصة ً " 18مىً بزباث ٖلض الكغل بجمُ٘ وؾاثل ؤلازباث.
بطا وان ٖلض الكغل زابخا بالىخابت ؤٖفي مً عؾىم الدسجُل".

اًـصتَة واًيت ؾصفت ىزاغ اًضلي اًفصذي من مضهنا اًدرشًؽ ادلزائصي من ذالل اًلاهون زمق  59/95املخـَق
تدسوًة اًازاؿاث اًفصذًة يف اًـمي يف املاذت اًثاهَة مٌَ واًيت حسذث املياسؿاث اًفصذًة نٌل ًًل:
" ًـس ىزاؿا فصذاي يف اًـمي حبنك ُشا اًلاهون ،لك ذالف يف اًـمي كامئ تني ؿامي ٔبخري ومس خزسم
ثضبٔن ثيفِش ؿالكة اًـمي اًيت حصتط تني اًعصفني ٕارا مل ًمت حهل يف إظاز معََاث جسوًة ذاذي اًَِئاث
12
املس خزسمة" .
وٌس خًذج من رعل ٔبهَ ًيك ًـخرب اًازاغ اًلامئ ًسذي مضن هعاق اًازاغ اًفصذي ٔبن ثخوفص فَِ ٍلوؿة من
اًرشوظ واملمتثةل يف هون ٔبن ٍىون اًازاغ كامئا تني ؿامي واملضلي ،و ٔبن ٍىون اًازاغ مبياس حة ًخـَق تدٌفِش
13
ؿالكة اًضلي ،وًـصط ٌَدسوًة ؿىل مس خوى اًَِئة املس خزسمة.
ٔبمام ُشا اًفازػ اًدرشًـي اذلاظي ؿىل مس خوى اًيؼام اًلاهوين امللصيب ،رُة تـغ اًفلَ إىل ثـصًف
اًازاغ اًفصذي ٔبهَ" ؾحازت ؾن ذالفاث تني ٔبحس اًـٌلل وظاحة معهل ؿىل حلوق حىون موحوذت يف اًلاًة،
وكس ثيعوي ٔبًضا ؿىل حالث خيخَف فهيا ؿست ؾٌلل مؽ ظاحة اًـمي ؿىل راث اًلضَة ،حبَر ًخرصف لك
واحس مهنم ثضلك مٌفصذ كامئ تشاثَ" 14نٌل ًلعس تَ " لك ذالف ل ًخوفص فَِ ؾيرصان ممتثالن يف لك من
ثـسذ ٔبظصافَ وؿسم ثوفص موضوغ اًازاغ ؿىل حواهة راث ظحَـة حٌلؾَة" 15،فامي رُة اًحـغ مٌَ إىل اًلول
ٔبن مععَح اًازاغ اًفصذي ٍصحؽ إىل ٔبهَ ىزاغ ًخـَق تفصذ مـني ٔبو ٍلوؿة من ا ٔلفصاذ املـيَني تشواهتم سواء
16
اكن ُش اًفصذ خشعا ظحَـَا بٔو مـيواي.

 12كاهىن عكم  04 – 90ماعر في  10عحب ٖام  1410اإلاىافم  6هىفمبر ً 1990خٗلم بدؿىٍت الجزاٖاث الفغصًت في الٗمل .الٗضص .6:الؿىت
الؿابٗت والٗكغون .م.240:
ٖ 13كاف ٖبض هللا :حؿىٍت هؼاٖاث الٗمل الفغصًت في اللاهىن الجؼاثغي .ولُت الحلىق – حامٗت بً ًىؾف بً زضة .الؿىت الجامُٗت:
 .2010م.12:
 14اإلاغهؼ الضولي للخضعٍب الخاب٘ إلاىٓمت الٗمل الضولُت :ؤهٓمت مىاػٖاث الٗمل .صلُل بكإن جدؿحن ألاصاء .حمُ٘ الحلىق مدفىْت –
الُبٗت ألاولى .2013 :م.17:
 15خفُٔ نافي :الخدىُم في هؼاٖاث الكغل الفغصًت .اإلاجلت اإلاغغبُت للضعاؾاث اللاهىهُت واللًاثُت .الٗضص ً 7ىاًغ  .2012م.81:
 16وٍظهب حاهب آزغ مً الفله ؤن الجزإ الفغصي في ْل اإلاجخم٘ اإلاىٓم في الٗهغ الحضًث ًخٗلم بالحلىق ومً زمت ًمىً اللىٌ بإهه
هؼإ طو َبُٗت خلىكُت ،ألهه ال ًمىً ؤن ًيكإ بهىعة كاهىهُت بال بطا وان هىان خم زابذ مؿخدم ًدمُه اللاهىن وهىان ػٖم ؤو اصٖاء
باالٖخضاء ٖلُه ؤماٌ ؤػصاص :الخدىُم في هؼاٖاث الكغل .عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗملت في اللاهىن الخام .وخضة الخيىًٍ
والبدث في كاهىن ألاٖماٌ والاؾدثماع .ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت  -حامٗت مدمض ألاوٌ .الؿىت الجامُٗت– 2007 :
 2008م.52 – 51:

ثحـا طلعل ميىن ثـصًف ىزاغ اًضلي اًفصذيُ ،و لك ذالف ًلؽ تني ا ٔلخري واملضلي بٔو ممثهل ،مبياس حة
ثيفِش صلي حمسذ ،ثضبٔن ٕاذالل ٔبحسٌُل ابًزتامَ احملسذت يف اًـلس ٔبو ؿسم امذثاهل ًيط كاهوين ٔبو ثيؼميي ٔبو
اثفايق ،مما ٌسخة رضزا ٌَعصف الٓدص.
ايفكس ٠ايجاْ :١ٝضابط ايتُٝص بني ْصاع ايػػٌ ايفسدْٚ ٟصاع ايػػٌ اجلُاعٞ

ختخَف الٓاثز املرتثحة ؾن ىزاغ اًضلي اًفصذي ؾن ثغل اًازاؿاث املصثحط ابًضلي ازلاؾي ،ويف رعل جنس
ٔبن املرشغ ٔبوخس ملذضَاث كاهوهَة ًدسوًة ىزاؿاث اًضلي ازلاؾَة ثضلك خيخَف ؾن ثغل اًازاؿاث اًياجتة
ؾن اًضلي اًفصذي ،وٕان اكن من اًعـة إخاذ فصق تُهنٌل جنس ٔبن املرشغ امللصيب ثسذي تيط رصحي يف
ثـصًفَ ٌَازاغ ازلاؾؼؼي من ذالل املاذت  529واًيت ؾصفت "  -ىزاؿاث اًضلي ازلاؾَة  ، -يه لك ارلالفاث
اًياص ئة ثسخة اًضلــي ،واًيت ٍىؼؼون ٔبحس ٔبظصافِا مٌؼمة هلاتَة ً ٔلحصاء ٔبو حٌلؿة من ا ٔلحصاء ،وٍىون
ُسفِا اصلفاغ ؾن معاحل حٌلؾَة ،هميَةًِ ،ؤلء ا ٔلحصاء.
نٌل ثـس ىزاؿاث اًضلي ازلاؾَة لك ارلالفاث اًياص ئة ثسخة اًضلي واًيت ٍىون ٔبحس ٔبظصافِا مضلي
واحسٔ ،بو ؿست مضلَنئ ،بو مٌؼمة هميَة ٌَمضلَني ،وٍىون ُسفِا اصلفاغ ؾن معاحل املضلي ٔبو املضلَني ٔبو
17
امليؼمة املِيَة ٌَمضلَني املـيَني".
ويف هفس اًيعاق ،خاء يف كصاز ظاذز ؾن حموكة اًيلغ حيسذ اًازاغ ازلاؾي يف املَف ؿسذ 9755
تخازخي  5995/59/92كائال ... " :و اهَ ل هيم اجملموؿة ؾٌلل مٌؼوٍن يف اظاز هلاتة او مجـَة هميَة ٔبو تفـي
اًواكؽ ،نٌل ل ثوخس معَحة حٌلؾَة ٌسـون اىل حتلِلِا ،واحملوكة حني زذث اصلفؽ تلوًِا :حِر ٔبهَ من املخفق
ؿَََ ٔبن اًازاغ ازلاؾي ٌس خَزم ثوافص ؾيرصٍن ٔبساس َني و ٌُل :
أٚالٔ :بن ٍىون ٔبحس ٔبظصاف اًازاغ ٍلوؿة من اًـٌلل مؤظصت ثبٔظريا كاهوهَا نيلاتة مثال ٔبو واكـَا و ًـين
ٍلوؿة من اًـٌلل او ظيف مهنم فلط
ثاْٝأ :بن ميثي اًازاغ معَحة حٌلؾَة ًِؤلء اًـٌلل ٌس هتسف ثـسًي ما ُو مذفق ؿَََ ٔبو مٌعوض ؿَََ
18
يف اًلاهون حىون كس ظحلت اًلاهون ثعحَلا سَامي …." .
 17اإلااصة  549مً مضوهت الكغل.
 18ط .مهُفى الفىعوي :هؼاٖاث الكغل الجماُٖت بحن الىاك٘ واللاهىن ًٖ .مىك٘ اللاهىهُت
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إرا اكن ضاتط اٍمتَزي تني اًازاغ اًفصذي واًازاغ ازلاؾيً ،لوم تياء ؿىل املاذت  529من مسوهة اًضلي
ٔبؿالٍ اًيت حسذث املـاًري اًيت ًلوم ؿَهيا اًازاغ ازلاؾي ٌَضلي ،ؿىل اؾخحاز ٔبن لك ىزاغ خيصح من هعاق
اًازاغ ازلاؾي ُو مبثاتة ىزاغ اًفصذي فإن رعل كري اكيفٔ ،لن رعل س َرصح اًـسًس من اًازاؿاث من هعاق
اًازاغ ازلاؾي ُشا من هجة ،وًؤذي إىل ثلََط ثعحَق ملذضَاث املاذت  529من مسوهة اًضلي ولس امي ٔبن
ؿالكاث اًضلي ثـصف ثعوزا يف جمال اًـالكة اًخـاكسًة ومن احملمتي ٔبن ثبٔذش اًـلس ٔبنرث من حىَِف واحس.
يف ُشا الٕظاز ثـصط اًفلَ إىل تـغ املـاًري اًيت من صبٔهنا اٍمتَزي تني اًازاغ اًفصذي ٌَضلي وتني اًازاغ
ازلاؾي ٌَضلي ،ومن مضن ُشٍ املـاًري جنس:
أٚال :أطساف ايٓصاع

ٍىون ىزاغ حٌلؾَا إرا وضبٔث ذالفاث ثضبٔن اًضلي واًيت ٍىون ٔبحس ٔبظصافِا مضلي واحسٔ ،بو ؿست
مضلَنئ ،بو مٌؼمة هميَة ٌَمضلَني ،نٌل ٍىون حٌلؾَا إرا اكن ٔبحس ٔبظصافِا مٌؼمة هلاتَة ً ٔلحصاء ٔبو حٌلؿة
من ا ٔلحصاء 19،وخيصح ؾن هعاق اًازاغ ازلاؾي ٔبي ٍلوؿة من ا ٔلحصاء كري مٌضوًة يف هلاتة حىت وًو اكن
20
ُؤلء ا ٔلحصاء ميثَون اًًس حة اًىدري من ٔبحصاء امللاوةل ظصف يف اًازاغ.
إل ٔبن الاسدٌاذ إىل ؿسذ اًـٌلل ل ًـخرب مـَازا ذكِلا ٔلن اًازاغ ميىن ٔبن ٌضمي ؿسذا من ا ٔلحصاء ذون
ٔبن ًفلس ظحلخَ اًفصذًة ،ؿىل اؾخحاز إرا اكهت اصلؾوى هتسف إىل حٌلًة معَحة فصذًة ًلك ؿامي .فال جية
اًخلِس تـسذ اًـٌلل ًوظف اًازاغ ابزلاؾي كعس حتسًس ظصًلة جسوًخَ ،تي جية اًححر يف موضوغ اًازاغ ؾن
املعَحة املصاذ حتلِلِا وحٌلٍهتا.
وكس ٔبظسزث حموكة اًخـلِة اًخووس َة تسوائصُا اجملمتـة كصاز ثـلِيب مسين ؿسذ  90559ظاذز ؾن
اصلوائص اجملمتـة تخازخي ً 57ياٍص  ،9555خاء فَِ ما ًًل “ :و ٔبما إرا اكن اًازاغ تني املؤحص اًواحس و ٔبحس معَخَ
واكن موضوؿَ ل ًخـَق إل مبعَحة ٔبو حق ُشا اًـامي ،فِو ىزاغ فصذي ومن ادذعاض ذوائص اًضلي وًو
ثـسذث حالث اًازاغ تخـسذ الٕحصاء إر اًـربت يف ىزاؿاث اًضلي ازلاؾَة ابحتاذ اذلق بٔو املعَحة مثاز اًازاغ
21
وًُس تخـسذ الٕحصاء ما ذام لك واحس مهنم ًعاًة حبق ٔبو معَحة فصذًة ل ختط إل خشعَ".
 19ؤماٌ ؤػصاص :مغح٘ ؾابم .م.54 - 53 :
 20ط .مهُفى الفىعوي :مغح٘ ؾابم.
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 21آمىت زظعي :ؤلايغاب في مجلت الكغل .ؤقغاٌ الىضوة الضولُت " :زمؿُيُت مجلت الكغل "  -جىوـ ًىمي  27و 28ؤبغٍل  2016في
مىيىٕ :مجلت الكغل بٗض  50ؾىت –  .2016-1966الؿىت .2016 :م.112 :

ثاْٝا :تعداد املٛاضٝع

ًخجَ خاهة من اًفلَ ؿىل اؾامتذ ؿىل ثـساذ مواضَؽ اًيت ميىن ٔبن ًدسخة فهيا ابؾخحازٍ مـَازا ٌَمتَزي تني
ىزاغ اًضلي اًفصذي وىزاغ اًضلي ازلاؾي ،كري ٔبن خاهة ٔبدص مٌَ اؾخرب ٔبن ُشا املـَاز ل ًؤذي إىل ٔبي
هدِجة ماذام لك من اًازاؿاث ثيعة يف جمال واحس وُو ؿالكاث اًضلي ،إىل خاهة رعل كس ًـرتط ا ٔلذش
هبشا املـَاز ظـوتة حرص املواضَؽ اًيت ثـخرب حمال ٌَازاغ 22،من ُياك اكن من ا ٔلخسز اًيؼص يف مـَاز ٔبدص
ٍصتط اًازاغ ابملعَحة.
ثايجا :عٓصس املصًش١

ٍصتط تـغ اًفلَ اًازاغ ازلاؾؼؼؼؼي مبـِـــاز املعَحة ،فإرا اكن موضؼؼؼوغ املعاًحة هيم معَحـــة حٌلؾَة
اؾذــــرب اًازاغ حٌلؾَا ،يف حــــني ًـخرب اًازاغ فصذاي إرا اكن موضؼؼؼؼوؿَ ل ًخـَق سؼؼؼوى مبعَحة فصذًة 23،كري
ٔبهَ جية اٍمتَزي تني هوؾَة املعَؼؼؼحة اًيت ٌس خٌــــس إٍهيا ًخعيِــــف اًٌؼؼؼؼزاغ مضن اًضلؼؼؼؼؼي ازلاؾي من
ؿسمَ ،حبَر ختخَف املعَحة املضرتنة تني ٍلوؿة من ا ٔلفصاذ ؾن ٍلوغ املعاحل اًفصذًة ارلاظة مبجموغ
الاحصاء.
ؿىل اؾخحاز ٔبن جرسحي ٔبحس اًـٌلل ثسخة ارلعبٔ املِين بٔو ٔبي دعبٔ ٔبدص ًخـَق تؼصوف اًدضلَي ٔبو
إحصاءاثَ ،نٌل ُو اًضبٔن مبعاًحة ٍلوؿة من ا ٔلحؼؼؼصاء املضلـــي تسفؽ ٔبحوزمه ٔبو ثعفِة حلوكِــم 24،فإن رعل
ل ًفلس من ظحَـة اًازاغ جىوهَ ىزاؿا فصذاي واطلي جية ٔبن ثعحق فَِ املساظص ارلاظة ابًازاغ اًفصذي،
وًيعحق هفس املحس ٔب إرا ثـَق ا ٔلمص تزتامن ؿسذ من اًازاؿاث اًفصذًة يف هفس اًوكت ،وهَفٌل اكن اًازاغ
اًفصذي فإهَ ل ًخحول ثضلك من ٔبصاكل إىل ىزاغ حٌلؾي ؿىل إثص ٔبحسا مس خلدةل ،وؿَََ فإن املعَحة
ازلاؾَة ثـين معَحة ازلَؽ ثضلك خيط مجَؽ ا ٔلحصاء ٔبو فئة مـَية مهنمٔ ،كن ًخـَق ا ٔلمص تبٔحوزمه ٔبو
تخحسني ػصوف معَِم ٔبو ًخـَق ترضوزت ثعحَق كاهون ما ٔبو اثفاكِة ٔبو ثلَري تـغ تيوذ اًـلس مبا يف رعل
اًيؼام اصلاذًل ٌَمؤسسة ،بٔضف إىل ُشا خمخَف اًازاؿاث اًيت ختصق فهيا الامذَاساث واذللوق اخملوةل كاهوان
25
ٔبو اثفاكا.
 22ؤخمض بىهغو :هؼاٖاث الكغل الجماُٖت وفم مضوهت الكغل الجضًضة .مُبٗت الللم – الؿىت .2004 :م23 - 22:
 23ؤماٌ ؤػصاص :مغح٘ ؾابم .م.55 :
 24ؤماٌ ؤػصاص :مغح٘ ؾابم .م.56 :
 25ط مهُفى الفىعوي :مغح٘ ؾابم.
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ويف ُشا الٕظازً ،ؼِص اًفصق تني املعَحة املضرتنة اًيت متس ابملعاحل لك ا ٔلحصاء ٔبو فئة مـَية مهنم
ثضلك جس خوى فَِ اًازاؿاث ،واًيت كس جضمي ٔبصزاض كري مـصفني حال ول مس خلدال ،وتني املعَحة اًيت
متس تـغ ا ٔلحصاء واًيت كس ثبٔيت يف ظوزت حٌلؾَة ٔبو هدِجة حصامك ؿسذ من اًازاؿاث ،وابًخايل حتخفغ ابًضلك
اطلي ؿَََ ذون حيول رعل اًازاغ من ىزاغ فصذي إىل ىزاغ حٌلؾي.
احملٛز ايجاْ :ٞأسك ١ٝايًذ ٤ٛيًتشه ِٝحلٌ ْصاع ايػػٌ ايفسدٟ

ٍصاذ ابًخحىمي حي ىزاغ من صلن َُئة حتىميَة ثخَلى من ا ٔلظصاف هممة اًفعي يف اًازاغ تياء ؿىل اثفاق
حتىمي 26،وثخـسذ مـاًري ٔبهواغ اًخحىمي تخـسذ مـاًري اًخعيَف ،فِو من حِر مسى حصًة ٔبظصاف اًازاغ يف
اٌَجوء إًََ كس ٍىون ادذَازاي إرا مت اٌَجوء إًََ تياء ؿىل اثفاق ا ٔلظصاف ،وكس ٍىون حتىامي إحدازاي حبَر
ٍىون مَزما ؿىل ا ٔلظصاف اًازاغ اٌَجوء إًََ ذلي ىزاؿاهتم ،وُشا اًيوغ ًبٔذش صلكني ،إما ٔبن ًرتك ً ٔلظصاف
27
اًازاغ حصًة ادذَاز َُئة اًخحىمي وٕاحصاءاثَٔ ،بو ًيط ؿىل اٌَجوء إًََ ذون ٔبن ًرتك ً ٔلظصاف حصًة رعل.
وٕارا اكن املرشغ امللصيب نٌل س حلت إًََ الٕصازت كس ٔبفصذ ًازاؿاث اًضلي ازلاؾَة كواؿس ذاظة فامي
خيط جسوٍهتا واملمتثةل يف اٌَجوء إىل اًخعاحل واًخحىمي حبسة املاذت  555من مسوهة اًضلي " ،جسوى
ىزاؿاث اًضلي ازلاؾَة وفق مسعصت اًخعاحل واًخحىمي امليعوض ؿَهيا يف ُشا اًضبٔن ".فإهَ هط ؿىل إحصاء
اًعَح يف إظاز ىزاؿاث اًضلي اًفصذًة ٔبمام مفدش اًضلي يف ملاتي رعل سىت ؾن إماكهَة اٌَجوء إىل
اًخحىمي.
من ذالل ُشا احملوز سًذعصق مواكف اًفلِاء واًلضاء من مسى إماكهَة اٌَجوء إىل اًخحىمي ،نفلصت
ٔبوىلً ،يلذخس اجملالث اًيت خيخط فَِ يف حالث اٌَجوء إًََ نفلصت اثهَة.

 26الفهل  306مً كاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت
 27ؤشجان فُهل قىغي صاوص :الُبُٗت اللاهىهُت لحىم الخدىُم وآزاعه وَغق الًُٗ به – صعاؾت ملاعهت .ؤَغوخت اؾخىماٌ مخُلباث
الحهىٌ ٖلى صعحت اإلااحؿتر في اللاهىن ليلُت الضعاؾاث الٗلُا في حامٗت الىجاح الىَىُت في هابلـ ،فلؿُحن .الؿىت الجامُٗت.2008 :
م.3 – 2:

ايفكس ٠األٚىلَٛ :اقف ايفكٗاٚ ٤ايكطا َٔ ٤إَهاْ ١ٝايًذ ٤ٛيًتشه ِٝحلٌ ْصاع ايػػٌ ايفسدٟ

كسم املرشغ امللصيب اثفاق اًخحىمي إىل هوؿني ،حبَر ىىون ٔبمام ؾلس اًخحىمي إرا اًزتم ٔبظصاف اًازاغ
تـصط ُشا اًازاغ ؿىل َُئة حتىميَة ،وميىن إجصام اًـلس املشهوز وًو ذالل ذؾوى خازًة ٔبمام احملوكة 28،فامي
ٔبن رشظ اًخحىمي فِو الثفاق اطلي ًَزتم فَِ ٔبظصاف ؾلس تبٔن ًـصضوا ؿىل اًخحىمي اًازاؿاث اًيت كس ثًضبٔ
ؾن اًـلس املشهوز 29،والكٌُل ميثالن اثفاكا ٌَخحىمي واطلي ٍصحؽ فَِ الادذعاض ٌََِئة اًخحىميَة وًازغ فَِ
30
الادذعاض من اًلضاء اًـاذي.
ابًصحوغ ٌَدرشًؽ واًلضاء امللازن ،جنس ٔبهَ ٔبخاس اٌَجوء ٌَخحىمي يف ما ًخـَق ابًازاؿاث اًضلي اًفصذًة،
إل ٔبن اًوضؽ ًُس نشعل خبعوض ثضمني رشظ اًخحىمي مضن تيوذ اًـلس ،إر ًـخرب ُشا اًرشظ ابظال وكري
مرشوغُ ،شا ا ٔلمص اطلي مت اًخيعَط ؿَََ ابًلاهون املوحس ا ٔلوزيب ما ذفؽ اًـسًس من اًدرشًـاث ا ٔلوزتَة
ثخخىن ُشا اًخوخَ ،من مضهنا املرشغ اًفصويس من ذالل اًفعي  9565من اًلاهون املسين اًفصويس 31،وهفس
ا ٔلمص ابًًس حة ٌَدرشًؽ اًحَجَيك من ذالل اًفعي  5678من اًلاهون اًلضايئ اًحَجَيك 32،اطلي ًـخرب لك
33
اثفاق ؿىل اًخحىمي كدي إهناء ؾلس اًضلي ًـس ابظال.
 28الفهل ٖ " 314لض اجدىُم هى الاجفاق الظي ًلتزم فُه ؤَغاف هؼإ وكإ بُنهم بٗغى هظا الجزإ ٖلى هُئت جدىُمُت.
ًمىً ببغام الٗلض اإلاظوىع ولى زالٌ صٖىي حاعٍت ؤمام اإلادىمت.
بطا جم الاجفاق ٖلى الخدىُم ؤزىاء هٓغ الجزإ مً كبل اإلادىمت ،فٗلى اإلادىمت ؤن جلغع بخالت ألاَغاف ٖلى الخدىُم .وَٗض هظا اللغاع
بمثابت اجفاق جدىُم مىخىب" .
 29الفهل  " 316قغٍ الخدىُم هى الاجفاق الظي ًلتزم فُه ؤَغاف ٖلض بإن ٌٗغيىا ٖلى الخدىُم الجزاٖاث التي كض جيكإ ًٖ الٗلض
اإلاظوىع".
 30ط .مدمض عاف٘ :اجفاق الخدىُم في ْل اللاهىن اإلاغغبي والاجفاكُاث الضولُت .مجلت اإلاداهم اإلاغغبُت .هىهبر – صحىبر  – 2008الٗضص.117 :
م.43 – 42 – 41 – 40 – 39 :
31
Article 2061 - Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 11 Titre XVI : De la convention d'arbitrage
" La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux
droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée. : Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de
"son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
www.legifrance.gouv.fr Mercredi 24 Mai 2017 – 11H 38 MIN
32
" Art. 1678. 1. La convention d'arbitrage n'est pas valable si elle confère à une partie une situation privilégiée en ce qui
concerne la désignation de l'arbitre ou des arbitres.
2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, est nulle de plein droit toute convention d'arbitrage conclue avant la
"naissance d'un litige dont le tribunal du travail doit connaître en vertu des articles 578 à 583.
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Sixiéme partie : L'ARBITRAGE.
http://www.ejustice.just.fgov.be Mercredi 24 Mai 2017 – 11H 53 MIN
 33خفُٔ نافي :مغح٘ ؾابم .م.97 :

 من ذالل ٔبن رشظ اًخحىمي اطلي،ؿىل الاؾخحاز ٔبن اًـلس ًخحول من ؾلس زضايئ إىل ؾلس إرؿان
س َسوهَ املضلي تـلس اًضلي ًـخرب مضيَا رشظا مفصوضا ؿىل ا ٔلخري وُشا خماًف ملحس ٔب زضا ا ٔلظصاف ٔبزياء
.إؿساذ ؾلس اًضلي
َ ثبٔنس ٔبه،إر ٔبن حزؾزغ مدس ٔب سَعان ا ٕلزاذت ولس امي يف ؿالكاث اًضلي اًيت حصتط تني ا ٔلخري واملضلي
 ومن ثوفري كسز من اسلاًة ً ٔلخري يف ُشا،من واحة اصلوةل اًخسذي ثضلك ثخحلق مـَ املعَحة اًـامة
34
.اًيوغ من اًـالكاث اًخـاكسًة اطلي جس خبٔثص فهيا سَعة املضلي ثسَعاث ٔبوفص ؿىل معَحة ا ٔلخري
 من مضهنا كصاز ؾن اًلصفة35،ويف ُشا اًعسذ ظسزث ٍلوؿة من اًلصازاث ؾن حموكة اًيلغ اًفصوس َة
 حِر خاء فَِ " من ذالل حنك حموكة،25620-96  يف كصاز ؿسذ،5999  فرباٍص56 الاحامتؾَة تخازخي
 مت ثـاكس مبوحة ؾلس معي مىذوة يف اًسوًس ومت ثضمني رشظ اًخحىمي يف،الاس خئٌاف اًوظيَة ابًسوًس
 وL517-1  إل ٔبن ملذضَاث املواذ... ؾلس اًضلي اطلي ًـِس الادذعاض اًخحىمي فَِ صلوةل اًسوًس
، من اًلاهون املسين اًفصويس9565  و52  من كاهون اًضلي اًفصويس واملاذثنيL511-1  واملاذتL121-3
 وحـي الادذعاض حملوكة،ثفِس ٔبهَ ل ميىن ً ٔلظصاف اًخيعَط ؿىل رشظ اًخحىمي مضن تيوذ ؾلس اًضلي
36
"...ٔبدصى كري اًيت ؾًَت من ظصف اذلنك اًفصويس
 وخضة. عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗملت في اللاهىن الخام. كاهىن الكغل الجىاجي ٖالكاث الكغل الفغصًت: اػهىع هُباوي34
2006 : الؿىت الجامُٗت.ٌ ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ـ حامٗت مدمض ألاو.الخيىًٍ والبدث في كاهىن الٗلىص والٗلاع
.1: م.2007 ـ
35
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1999, 97-41.860, Publié au bulletin
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 1997, 93-46.395, Inédit
www.legifrance.gouv.fr Mercredi 24 Mai 2017 – 16H 25 MIN
36
" alors, d'autre part, qu'il était relevé par la cour d'appel que M. X..., de nationalité suédoise, avait été engagé par contrat
de travail rédigé en suédois, signé en Suède et comportant une clause compromissoire visant la compétence d'une
juridiction arbitrale sise en Suède ainsi que le bénéfice au profit du salarié d'un plan de retraite suédois (SKANDIA) ; qu'il
s'ensuit que ledit contrat de travail ayant un caractère international indiscutable, fait une fausse application à l'espèce des
articles L. 517-1, L. 121-3 et L. 511-1 du Code du travail, et 14 et 2061 du Code civil, l'arrêt qui, sur le fondement de ces
textes, retient que les parties n'avaient pu stipuler une clause attributive de juridiction ou une clause compromissoire visant
une juridiction autre que celle désignée par la règle française de compétence interne ; alors, de plus, subsidiairement, que
viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que le contrat de travail de M. X... aurait été
soumis à la loi française parce que celui-ci aurait été embauché pour travailler en France, sans s'expliquer sur le moyen des
conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'intéressé avait conclu son contrat de travail avec le groupe suédois, à
partir d'une annonce parue en anglais dans un journal suédois visant un poste de " vendeur " en ces termes :"
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1999, 96-40.643, Publié au bulletin
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إىل خاهة رعل جنس املرشغ اًسـوذي تسوزٍ هط تيط رصحي ؿىل إماكهَة دلوء ٔبظصاف اًـالكة اًضلي
يف حاةل وضوة ىزاغ تُهنم إىل مؤسسة اًخحىمي ،ورعل من ذالل ملذضَاث املاذت  992من اًلاهون اًـمي
اًسـوذي حبَر خاء يف هط املاذت " جيوس ًعصيف ؾلس اًـمي ثضمَيَ هعا ًليض تدسوًة ارلالفاث تعصًلة
اًخحىمي.
نٌل ميىن هبٌل الثفاق ؿىل رعل تـس وضوء اًازاغ ،ويف مجَؽ ا ٔلحوال ثعحق ٔبحاكم هؼام اًخحىمي اًيافش يف
املمَىة ولحئخَ اًخيفِشًة".
وخبالف تـغ اًدرشًـاث اكًدرشًؽ اًحَجَيك ،اطلي اؾخرب لك رشظ حتىمي وازذ مضن تيوذ ؾلس اًضلي
ٍىون ابظي نٌل متت الٕصازت إًََ ٔبؿالٍ حبسة املاذت  5678من اًلاهون اًلضايئ اًحَجَيك ،ونيدِجة طلعل
جنس ٔبن املرشغ اًسـوذي مل خيعط ٔبي حٌلًة إضافِة ً ٔلخري ولس امي إرا درس اصلؾوى ،حبَر جضري املاذت
 997من هفس اًلاهون اًسـوذي ٔبؿالٍ ؿىل ٔبهَ جيوس ٌََِئة ٔبن حتنك ؿىل من درس اصلؾوى تبٔن ًسفؽ إىل
اًعصف الٓدص لك ما حىدسٍ من هفلاث ٔبو تـضَ.
ابلٕضافة إىل رعل ثلص املاذت  908كاهون اًـمي اًسـوذي ؿىل ٔبهَ " ًـاكة تلصامة ل ثلي ؾن 55555
زايل ول حزًس ؿىل  05555زايل لك ظاحة معي ٔبو زئُس مرشوغ ولك ؿامي زفغ ٔبو ٔبزخبٔ ثيفِش كصاز
حتىمي ٔبو ٔبي كصاز هنايئ ظاذز ؾن إحسى َُئاث وسوًة ارلالفاث اًـٌلًَة 37".مبـىن ٔبن ا ٔلظصاف ؿالكة
اًضلي من ا ٔلخري ٔبو املضلي ًحلى مَزمني ابثفاق اًخحىمي .سواء اختش ظوزت ؾلس اًخحىمي واطلي من املصحج
ٔبن ًربم ؾيس كِام اًـلس ٔبو ٔبزياء دشايهَ ٔبو ؾيس اهناء ؿالكة اًضلئ ،بو اختش ظوز رشظ اًخحىمي واطلي
ًضمن مضن تيوذ ؾلس اًضلي.
38

وابًصحوغ إىل تـغ اًفلَ ٍصى تـسم حواس اًخحىمي يف ىزاؿاث اًضلي اًفصذًة لزثحاظِا ابًيؼام اًـام،
يف حني ًؤنس اًحـغ ٔبن فىصت اًيؼام اًـام ل جية ٔبن حىون ؿائلا ؿىل اًخحىمي ول جيوس ارلَط تني اًلواؿس

 37هٓام الٗمل الؿٗىصي ،مغؾىم مليي عكم( :م )51/وجاعٍش  1426/8/23هـ .كغاع مجلـ الىػعاء عكم 219 :بخاعٍش  1426/8/22هـ .ميكىع
باإلاىك٘ اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت .هُئت الخبراء بمجلـ الىػعاء.
ألاعبٗاء  24ماي www.boe.gov.sa 17:25 .2017
 38هجض ؤن الفلُه ً " G.Lyon Gaenغي ؤن هظا الحم مغجبِ بالىٓام الٗام الاحخماعي ،ألهه حهضف بلى خماًت ألاححر الظي ال ًيبػي ؤن ًجض
هفؿه زاعج ازخهام اللًاء الغؾمي "...وفُما ًغي الفلُه ً J.Savatierغي" ؤن ألامغ هىا ًخٗلم بالىٓام الٗام اإلاُلم الظي حهضف بلى
خماًت اإلاخلاض ي وطلً بإن ًًمً لح خم اللجىء بلى اإلاداهم الغؾمُت ،بدُث بهه بطا وان جىاػٌ الضولت ًٖ خلها في جىُٓم ٖالكت
الكغل وبؾىاصها لإلعاصة ألاَغاف هاجج ًٖ حغلُب الضًملغاَُت الاحخماُٖت ٖلى الضًملغاَُت الؿُاؾُت ،فةن هظا الخىاػٌ ال ًيبػي ؤن
=

الٓمصت وتني اًيؼام اًـام ،ؿىل اؾخحاز ٔبهَ ابًصحوغ إىل ٍلوؿة من امللذضَاث اًلاهوهَة سواء امليؼمة جملال
اًخحىمي ٔبو جمال اًضلي ل جنس إىل ما ميىن الاسدٌاذ ؿَََ من ٔبخي إكعاء خمخَف ىزاؿاث اًضلي اًفصذًة من
39
ٔبحلِة ا ٔلظصاف ٌَجوء إىل اثفاق اًخحىمي.
ايفكس ٠ايجاْْ :١ٝطام تطبٝل ايتشه ِٝحلٌ ْصاع ايػػٌ ايفسدٟ

ٔبفصذ املرشغ امللصيب مسعصت ذاظة ذلي ىزاؿاث اًضلي اًفؼؼصذًة ،حِر ٔبانظ ًَِئاث راث ظحَـة
إذازًة هممة إحصاء اًعَح تني ا ٔلخري واملضلي خبعوض اًازاغ املصثحط ابًضلي ،حبَر ًـخرب حسة اًفلصت
ارلامسة من املاذت  25من مسوهة اًضلي الثفاق اطلي مت اًخوظي إًََ يف إظاز اًعَح اٍمتَِسي هنائَا وكري
كاتي ٌَعـن ٔبمام احملامك ،إل ٔبهَ مبجصذ فضي حماوةل اًعَح اًيت ثمت ٔبمام مفدش اًضلي سَوك املسعصت
اًلضائَة اًيت ثمت ٔبمام احملوكة الاتخسائَة ،حبَر ًِا ٔبن حتنك يف حاةل زحوث فعي ا ٔلخري ثـسفِا ،إما ابٕزخاغ
ا ٔلخري إىل صلهل ٔبو حعوهل ؿىل ثـوًغ ؾن اًرضز ورعل حبسة اًفلصت ا ٔلذريت من املاذت  25من مسوهة
اًضلي.
فاحملوكة الاتخسائَة ًـوذ ًِا الادذعاض ٌَيؼص يف ىزاؿاث اًضلي اًفصذًة ،تياء ؿىل الادذعاض
اًيوؾي ٌَمحامك الاتخسائَة امليعوض ؿَََ ابًفصغ ا ٔلول من اًحاة اًثاين من اًلسم اًثاين ورعل من ذالل
ملذضَاث اًفلصت ا ٔلوىل املاذت  58من كاهون املسعصت املسهَة واًيت هعت "ختخط احملامك الاتخسائَة  -مؽ مصاؿات
41
الادذعاظاث ارلاظة اخملوةل إىل ٔبكسام كضاء اًلصة - 40ابًيؼص يف مجَؽ اًلضااي املسهَة وكضااي ا ٔلدشت
واًخجازًة 42والٕذازًة 43والاحامتؾَة اتخسائَا واىهتائَا ٔبو اتخسائَا مؽ حفغ حق الاس خٌُاف".

=

ًيىن مُللا "...باإلالابل ًغي الفلُه  " H. Motulskyؤن هؼاٖاث الكغل الفغصًت ال جخٗاعى م٘ الخدىُم ،فالخهىمت الكغلُت وازخهام
كاض ي الٗغف ال ًخٗللان بالىٓام الٗام بضعحت جمى٘ ٖغى هؼإ الكغل الفغصي ٖلى الخدىُم - ".ؤماٌ ؤػصاص :مغح٘ ؾابم .م.67 – 66:
 39مدمض مٗؼوػ :مغح٘ ؾابم .م.70:
 40جم حغُحر وجخمُم الفهل  18ؤٖاله بمىحب اللاهىن عكم  35.10بخغُحر وجخمُم كاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت هما ناصق ٖلُه الٓهحر الكغٍف
بمثابت كاهىن عكم  1.74.447الهاصع في  11مً عمًان  28( 1394ؾبخمبر  ،)1974الهاصع بدىفُظه ْهحر قغٍف عكم  1.11.149بخاعٍش 16
مً عمًان  17 (1432ؤغؿُـ  ،)2011الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5975بخاعٍش  6قىاٌ  5( 1432ؾبخمبر  ،)2011م.4387 :
 41جم حغُحر وجخمُم وحٗىٌٍ الفهل  18ؤٖاله بمىحب اللاهىن عكم  ،72.03ؾالف الظهغ.
 42بسهىم الازخهام الىىعي للمداهم الخجاعٍت ،اهٓغ اإلاىاص مً  5بلى  9مً اللاهىن عكم  53.95اللاض ي بةخضار مداهم ججاعٍت،
الهاصع ألامغ بدىفُظه بملخط ى الٓهحر الكغٍف عكم  1-97-65بخاعٍش  4قىاٌ  12( 1417فبراًغ )1997؛ الجغٍضة الغؾمُت ٖضص 4482
بخاعٍش  8مدغم  15( 1418ماي  ،)1997م  .1141م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاداهم الابخضاثُت جبلى مسخهت بالىٓغ في الُلباث ألانلُت التي ال
جخجاوػ كُمتها  20.000صعهم.

ٔبنس اًفعي  95من هفس اًلاهون ٔبؿالٍ ؿىل حتسًس هوؾَة اًازاؿاث اًيت ًـوذ الادذعاض فهيا ٌَمحامك
اًـاذًة حبَر " ختخط احملامك الاتخسائَة يف اًلضااي الاحامتؾَة ابًيؼص يف:
ٔب) اًازاؿاث اًفصذًة املخـَلة تـلوذ اًضلي ٔبو اًخسزًة املِين وارلالفاث اًفصذًة اًيت ًِا ؿالكة ابًضلي ٔبو
اًخسزًة املِين.
ة) اًخـوًغ ؾن ا ٔلرضاز اًياجتة ؾن حواذج اًضلي وا ٔلمصاط املِيَة ظحلا ٌَدرشًؽ ادلازي تَ اًـمي؛
ح) اًازاؿاث اًيت كس ثرتثة ؾن ثعحَق امللذضَاث اًدرشًـَة واًخيؼميَة املخـَلة ابًضٌلن الاحامتؾي".
ومواسات مؽ رعل ،ابس خلصائيا ًفعول امليؼمة ٌَخحىمي مضن كاهون زمق  ،58-55ومن ذالل اًفعي 058
مٌَ ،جنس ٔبن اًلاؿست اًـامة مفاذُا ٔبهَ جيوس زلَؽ ا ٔلصزاض من روي ا ٔلََُة اًاكمةل سواء اكهوا ظحَـَني ٔبو
مـيوًني ٔبن ًربموا اثفاق حتىمي يف اذللوق اًيت ميَىون حصًة اًخرصف فهيا مضن اذلسوذ ووفق الٕحصاءاث
واملساظص امليعوض ؿَهيا يف ُشا اًحاة ورعل مؽ اًخلِس مبلذضَاث اًؼِري اًرشًف اًعاذز يف 9زمضان
ٔ 59( 5005بقسعس  )5950مبثاتة كاهون الاًزتاماث واًـلوذ ،نٌل وكؽ ثلَريٍ وحمتميَ ول س امي اًفعي 69
مٌَ ،واكس خثٌاء من اًلاؿست ٔبؿالٍٔ ،بهَ مؽ مصاؿات ملذضَاث اًفعي ٔ 058بؿالٍ ،ل جيوس ٔبن ًربم اثفاق
اًخحىمي ثضبٔن جسوًة اًازاؿاث اًيت هتم حاةل ا ٔلصزاض و ٔبََُهتم ٔبو اذللوق اًضرعَة اًيت ل حىون موضوغ
44
جتازت.
45
نٌل حمتزي الٕحصاءاث مسعصت املخحـة يف اًخحىمي ؾن مثَالهتا يف اًلضاء اًـاذي اب ٔلسايس الثفايق،
وُشا ٌسدضف من ملذضَاث اًفلصت ا ٔلوىل من اًفعي  097-55من كاهون املسعصت املسهَة 46،إر ًـس ضٌلهة
ًوفصُا ً ٔلظصاف وٌضلك اجملال ارلعة ً ٔلمن اًلاهوين واًلضايئ ،ما حـهل ًددو ٔب ماكهة ٔبمسى ذلي اًازاؿاث،
47
وًؤسس ٔلسس اذلاكمة اًلاهوهَة واًلضائَة.
=

 43بسهىم الازخهام الىىعي للمداهم ؤلاصاعٍت ،اهٓغ اإلاىاص  8و 9ومً  20بلى  44مً اللاهىن عكم  41.90اإلادضر بمىحبه مداهم
بصاعٍت ،الهاصع ألامغ بدىفُظه بملخط ى الٓهحر الكغٍف عكم  1-91-225بخاعٍش  22مً عبُ٘ ألاوٌ  10( 1414قدىبر )1993؛ الجغٍضة
الغؾمُت ٖضص  4227بخاعٍش  18حماصي ألاولى  3( 1414هىفمبر  )1993م .2168
 44الفهل  309مً كاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت
 45ط .مدمض اإلاسخاع الغاقضي :بحغاءاث مؿُغة الخدىُم .مجلت اإلاداهم اإلاغغبُت .هىهبر – صحىبر  - 2008الٗضص .117 :م80:
 46الفلغة ألاولى مً الفهل  327-10مً كاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت:
" جًبِ الهُئت الخدىُمُت بحغاءاث مؿُغة الخدىُم التي جغاها مىاؾبت م٘ مغاٖاة ؤخيام هظا اللاهىن صون ؤن جيىن ملؼمت بخُبُم
اللىاٖض اإلاخبٗت لضي اإلاداهم ما لم ًخفم ألاَغاف ٖلى زالف طلً في اجفاق الخدىُم".
 47ببغاهُم الٗؿغي :الخدىُم ومؿخلؼماث ألامً اللاهىوي واللًاجي – صعاؾت ٖلى يىء اللاهىن  .08-05مجلت اإلالف .الٗضص – 21 :ؤهخىبغ
 .2013م.161 :

ونيدِجة طلعل ،جنس ٔبن اًلضاء اًوظين امللصيب ٔبكص يف ٍلوؿة من ا ٔلحاكم اؿرتاف تخٌس اًخحىمي ذومنا ٔبن
ًثري ٔبي مـازضة اجتاٍ ا ٔلظصاف ،تـسم ٔبحلهتم اٌَجوء إىل اًخحىمي ،ومن مضن ا ٔلحاكم ىصًس ما خاء يف حنك
اتخسائَة وخست ،زمق  55/5990تخازخي  59هوهرب  ،9555مَف احامتؾي ؿسذ  ،55/959حِر خاء فَِ:
" وحِر إن حماوةل اًعَح مل ًؤذ إىل هدِجة هؼصا ٍمتسم لك ظصف مبوكفَ ،وحِر ذفـت هجة املسؾى
ؿَهيا جصذ اًعَة خملاًفذَ ملذضَاث اًفعي  059من كاهون املسعصت املسهَة واحذَاظَا جصذٍ ًـسم ازحاكسٍ ؿىل
ٔبساش وًىون اًفعي اكن مربزا ...وحِر إهَ ظحلا مللذضَاث اًفعي  059من كاهون املسعصت املسهَة ًلاتهل
اًفعي  097-02من كاهون املسعصت املسهَة –  ،58-55فإن حنك احملوكني ل ًلدي اًعـن يف بًٓة حاةل،
وحِر إن اًعَة اذلايل امللسم من ظصف املسؾي ًـس مبثاتة ظـن يف وظي ثعفِة اذلساة وابًخايل فإهَ ل
ًلدي اًعـن ذاظة و ٔبن اٌَجوء إىل مسعصت اًخحىمي اكن جصىض اًعصفني وتـس موافلة املسؾى مبلاذزت اًرشنة
48
تـس حعوهل ؿىل مس خحلاثَ املخفق ؿَهيا واًيت ثوظي هبا فـال"...
وً ٕالصازت وؿىل ذالف ا ٔلحاكم اًلضائَة ،ل حىون ٔبحاكم احملوكني كاتةل ٌَخيفِش ما مل ثشًي ابًعَلة
اًخيفِشًة حبسة ما ًيط ؿَََ اًفعي  097-05من كاهون املسعصت املسهَة،
"ل ًيفش اذلنك اًخحىميي خرباي إل مبلذىض ٔبمص تخروًي اًعَلة اًخيفِشًة ًعسزٍ زئُس احملوكة اًعاذز
اذلنك يف ذائصهتا.
ًوذغ ٔبظي اذلنك اًخحىميي معحواب تًسزة من اثفاق اًخحىمي مؽ حصمجهتا إىل اٌَلة اًـصتَة صلى نخاتة
ضحط احملوكة من صلن ٔبحس احملوكني ٔبو اًعصف الٔنرث اس خـجال ذاذي ٔبخي س حـة بٔايم اكمةل اًخاًَة ًخازخي
ظسوزٍ.
إرا ثـَق اًخحىمي ابس خئٌاف حنك ،وحة إًساغ اذلنك اًخحىميي صلى نخاتة ضحط حموكة الاس خئٌاف
وفلا مللذضَاث اًفلصت اًساتلة.
وًعسز ا ٔلمص تخروًي اًعَلة اًخيفِشًة ؾن اًصئُس ا ٔلول ًِشٍ احملوكة".
وثحـا طلعل وكدي ثشًَهل ابًعَلة اًخيفِشًة ميص اذلنك اًخحىمي مبجموؿة من املصاحي اهعالكا من مـصفة
49
ادلِة اخملخعة مليحَ ُشٍ اًعَلة مصوزا تعَة اس خعساز ا ٔلمص واىهتاء تعسوز ُشا ا ٔلذري.

 48ؤماٌ ؤػصاص :مغح٘ ؾابم .م.63:
 49ط .عيىان الحؿىس ي :الحىم الخدىُمي مكخمالجه وجلىُاجه .مجلت اإلاداهم اإلاغغبُت .هىهبر – صحىبر  - 2008الٗضص .117 :م.119 :

خامت١

من ُياك ميىن اًلولٔ ،بهَ ًُس ُياك ماهؽ من اًلول جبواس اًخحىمي يف لك ما ًخـَق تازاؿاث اًضلي
اًفصذًة 50،إل ٔبن ُشا ا ٔلمص ويف قَاة هعؼؼؼوض كاهوهَة اًيت ثلص تشعل ،س يىؼؼؼون ٔبمام فصضَاث مذـسذت
من مضهنا حواس ثضمني رشظ اًخحىمي مضن تٌؼؼؼوذ ؾلـــس اًضلي ،ابٕضافة ًفصضــَة مسى إًزامِة اثفاق
اًخحىمي ؿىل فئة من ا ٔلحصاء ولســـامي يف ػي ؾلوذ اًضلـي املربمة يف صلك كري نخايب ،ابٕضافة مسى
إماكهَة اس خفاذت ا ٔلحصاء من مسعصت ذاظة هؼصا رلعوظَاث ىزاؿاث اًضلي اًفصذًة ...وكريُا من اًفصضَاث
واًيت سدضلك إصاكلث يف قَاة اًيط اًلاهوين اطلي ًلص ٔبو ًيؼم إحصاءاث اًخحىمي يف ُشا اًيوغ من
اًازاؿاث.
إر ابًصحوغ فامي س حق جنس من اًدرشًـاث اؿرتفت ثضؼؼصظ اًخحىمي سواء ؾيس كِام اًـالكة اًضلي ٔبو
تـس اىهتاء ؾلس اًضلــي نٌل رُة ؿَََ املرشغ اًسـوذي من ذالل كاهؼؼون اًـمي املضاز إًََ ٔبؿالٍ ،ؿىل
ؾىس تـغ اًدضؼؼصًـاث ا ٔلوزتَة من كدَي اًدرشًؽ اًفصوسؼي واًحَجَيك اًيت زتعت اٌَجوء إىل هجاس
اًخحىمي ؾيس اىهتاء ؾلس اًضلي ومتيؽ اثفاق ا ٔلظصاف اٌَجوء إىل اًخحىمي ٔبزياء اجصام ؾلس اًضلي ٔبو ٔبزياء
دشايهَ.

ٖ 50بض هللا صعمِل :الخدىُم في هؼاٖاث الكغل .مجلت اإلاداهم اإلاغغبُت .قدىبر – ؤهخىبغ  – 2000الٗضص .84:م.44:
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اهفذح اًيؼام اًس َايس ادلزائصي ؿىل اًخـسذًة اًس َاس َة مٌش س ية  ،5989وظحق رعل فـ ًال يف خمخَف
الاهخزاابث ؿىل خمخَف املس خوايث (احملََة -اًربملاهَة – اًصئاس َة) ،وهخج ؾن ُشٍ الاهخزاابث جماًس حمََة
وجرشًـَة ثـسذًة ،نٌل ساذ ؿسذ ازلـَاث واًيلاابث اًـامةل يف اًًضاظ الاحامتؾي والاكذعاذي ،نٌل ؾصفت
ادلزائص يف ُشا املساز ثـسذًة إؿالمِة (يف جمال اًعحافة فلط) ومسـَة ترصًة مٌش وكت كصًة ،ومن
خاهة بٓدص رشؾت حىومة الاظالخ اًوظين يف رعل اًوكت يف دعرعة اًًضاظ الاكذعاذي ،وفذحت
اجملال ٌَلعاغ ارلاض لمذالك املؤسساث الاكذعاذًة اًيت اكهت يف اًساتق حىص ًا ؿىل اصلوةل فلط ،ونشعل
اًسٌلخ هل ابًوًوح يف اًخجازت ارلازحِة ...ولك ُشٍ الٕحصاءاث ثـرب ؾن حسن اًيوااي اًيت اكن حيمَِا اًيؼام
اًس َايس ًالجتاٍ حنو ثعحَق منورح اذلنك اًصاصس وحصس َخ اذلاكمة اًس َاس َة.

 - اهُلذ الخٗضصًت الاٖالمُت في مجاٌ الاٖالم الؿمعي البهغي م٘ بضاًت الغبُ٘ الٗغبي ،ؤي مىظ ؾىت  ،2011ولىً ال ًؼاٌ لحض آلان ال
ًىحض كاهىن ًىضح ٖمل هظه اإلااؾؿاث الخانت في مجاٌ الاٖالم ،فيلها لضحها ؤوعاق اٖخماص زاعج الىًَ ،بال ؤجها حكخغل صازل الىًَ،
عٍخما ًخم حؿىٍت اللىاهحن اإلاىٓمت ليكاَها.

وًىن تـس مصوز زتؽ كصن من تساًة ثعحَق ُشٍ الٕظالحاث اًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة ،مل
ًخلري من واكؽ ا ٔلمص صُئ ًا ًشهص ،مفؤرشاث اًفساذ ازثفـت ،واًيؼام اًس َايس ٍزذاذ ُضاصة ،واملؤسساث
اًس َاس َة حزذاذ احنال ًل ،واًفجوت تني اذلامك واحملىوم حزذاذ اجساؿ ًا ،واًرشؾَة اًس َاس َة ٌَيؼام اذلامك ثـاين
اًيضوة ،ويف اًوكت هفسَ ،ا ٔلذاء الاكذعاذي ٌضلوةل ل ٍزال ضـَف ًا مصُو ًان مبا جتيََ اصلوةل من اًصًؽ ،نٌل ٔبن
الٕذازت ادلزائصًة ٔبظححت مصُوهة ًـعة وسمص اكذعاذًة – ملاولثَة حمسذت ،وادذَط اًـمويم ابرلعويص،
ا ٔلمص اطلي ٔبفصس ػاُصت اًفساذ املوسؽ يف اكفة كعاؿاث اصلوةل ،و ٔبمام ُشا لكَ ثُعصخ الاصاكًَة اًخاًَة.
ما يه اًخحسايث اًيت ثلف بٔمام جتس َس اذلنك اًصاصس يف ادلزائص؟ وما يه الاظالحاث اًرضوزًة ًحياء
اذلاكمة اًس َاس َة يف ادلزائص؟
وملـادلة ُشٍ الاصاكًَة سُمت الاهعالق من اًفصضَة اًخاًَة:
جضلك املبٔسسة اًس َاس َة معََة حِوًة ًخبٔسُس اًًضاظ اًس َايس اًخوافلي واًيت ثـخرب كاؿست اذلاكمة
اًس َاس َة.
وس خـمتس اصلزاسة ؿىل املهنج اًوظفي اًخحًََل ،وفق حموزٍن ٔبساسني ،ميىن من ذالهلٌل ثخِان واكؽ هؼام
اذلنك يف ادلزائص ،ومذعَحاث الاظالخ واًخعوٍص.

احملٛز األ :ٍٚايتشدٜات اييت تعٝل َطاز احلٛنُ ١يف اجلصا٥س

إن اًىضف ؾن اًخحسايث اًيت ثـصكي مساز اذلاكمة اًس َاس َة يف ادلزائصً ،خعَة اًوكوف ٔبمام واكؽ
املٌلزسة اًس َاس َة ٌَيؼام اًس َايس ادلزائصي ،وص حاكثَ اًـالئلِة املخجشزت يف خمخَف اًحىن اصلوًخَة
(اًحريوكصاظَة املسهَة ،اًحريوكصاظَة اًـسىصًة ،اًلضاء ،اًربملان) ونشعل حتََي اًض حاكث اًزتوهَة املخجشزت
يف اصلوائص الاحامتؾَة من بٔحزاة س َاس َة ،ومٌؼٌلث اجملمتؽ املسين ،وص حاكث اصلمع واملساهست امليدرشت ؿرب
خمخَف ٔبكاًمي اصلوةل (اًزوااي ،املضاخي ،كاذت اًـصوص ،زخال املال وا ٔلؾٌلل...اخل) ابلٕضافة إىل اصلوائص
الٕؿالمِة وتـغ املثلفني .ومن مث ثخِان اًيخاجئ اًيت ٔبفصسهتا ُشٍ املٌلزسة ،وًمت ُشا ؿىل مس خوًني.
أٚالً -املطت ٣ٛايطٝاض:ٞ

متت معََة تياء اصلوةل ادلزائصًة وفل ًا ٌَازؿة (ا ٕلززَة ادلسًست  ،)néo – patrimonialismeثيعَق
ُشٍ اًازؿة من امللؼؼوةل اًفِدــريًة ً ٕالزج اًيت ثعــف منع ًا ٌَِميية اًخلََسًة املٌلزسة من ظصف اذلامك ،مبلذىض
"حق خشيص معَق" ،يف إظاز ُشٍ اًوضـَة ٔبظحح اًفضــاء اًس َايس ادلزائصي إز ًاث ٌَيؼام اذلامك ،و ٔبظحح
املوػفون اًس َاســَون والٕذازًون ٔبثحاؿ ًا ُوستي ًا هل ،نٌل دضـت معََة اختار اًلصاز اًســَايس اطلي حيسذ
معـــري اصلوةل ادلزائصًة ثضــلك ثـــام ًسَعذــَ اًيت ل ًياسؿَ فهيا ٔبحــس ،وابًخايل متت َُلكــة اًيؼـــام
اًس َايس ٔبساس ًا حول خشعَة "اذلامك" ،حبَر ٌسـؼؼؼى إىل إؿاذت إهخاح منؼؼؼورح ٌَِميية املضرعية ،وهيسف
ٔبساسا إىل حٌلًة اًيرحة اذلاهكة ،وهبشا سرتوم ًـحة اًيرحة ُشٍ يف ضٌلن احذاكز اٍمتثَََة ومصاكدة اًخحسًر
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الاكذعاذي ًعاذلِا.
ومن ُشا امليعَق ٌسـى اًيؼام اذلامك إىل امذالك املضِس اًس َايس اكم ًال ،واىل املصاكدة امليؼمة ًـمََة
مٌح املوازذ ،واىل امذساذ اًَِئة اًس َاس َة ًدضمي اندساة ا ٔلذواز واًسَعاث ذاذي خمخَف اًفضاءاث
الاحامتؾَة ،ودعوظا ذاذي اذلَات الٕكذعاذًة .وجسمح ُشٍ ارلاظَة املمتصنزت راثَا ،من إؿاذت إهخاح ازلاؿة
املخحوكة ابًسَعة واملمتسىة ابًفـي اًس َايس ،حبَر ل ٌس خعَؽ ٔبي مٌعق (مثي الاهخزاة اًخيافيس
وممازسة اًضلط واًخحاًفاث املعَحَة) ٔبن ٌضلك كوت واسهة ٔبمام مٌعق اًسَعة اذلاهكة .فاًازؿة ا ٕلززَة
ادلسًست ومن ذالل امذالك املضِس اًس َايس ّ
ثـرب ؾن هفسِا نٌل ًؤنس (قوهرت زوج  )Gunther Rothمن
ذالل اًدضرَط اًحازس ٌَحىومة ،وارلَط تني اصلوز اًس َايس والٕذازي واًضرط اطلي ًلوم تَ ،وؿرب
اًزتوهَة اًلامئة تني "اذلامك" وا ٔلفصاذ اطلٍن ٌضلكون اًيرحة اًس َاس َة والٕذازًة .و ثـخرب معََة مٌح املوازذ
 51بغجغاهض باصي ،غي هغمذ ،الؿُاؾت اإلالاعهت ،جغحمت ٖؼ الضًً الخُابي ،بحروث :اإلاىٓمت الٗغبُت للترحمت ،2013 ،م.363 :

ابًًس حة إٍهيا مبثاتة منط إكعاء ٌَفاؿَني يف احملَط واملحـسٍن ؾن مصنز اًيؼام اًس َايس و ٔبًضا هوس َةل جسمح
"اذلامك" جمتوًي اًفئاث اصلامعة هل وًض حاكث ستيائَ ،ثضلك اهخلايئ 52.وابمللاتي ًخزش اًيؼام اًس َايس
ادلزائصي اسرتاثَجَة اًخمنَة اخملععة مصنز ًاي كًَٓة زمسَة ًصتط اخملَال ازلـي ادلزائصي ترضوزاث تلائَ
واس متصازٍ ،وُشا وفق مـاذةل اصلوةل املضازًـَة اًيت ثضمن الاسدسالم اًلكي ٌَمواظن ؿىل حس ثـحري ؾحس
اًحايق اًِصمايس.
وُشا تسوزٍ خيَق هؼام الاهخفاغ اًس َايس ) )système politique de prébendeؿىل حس ثـحري
(زًدضازذ حوسًف  )richard Josephاطلي ًدٌافس فَِ اًفاؿَون اًس َاس َون ٌَحعول ؿىل مواكؽ
سَعوًة ذاذي اصلوةل ،جسمح هل ابٕس خزساهما ملعَحخَ اًضرعَة ٔبو ًفائست اجملموؿاث اصلامعة هل ،وحسة
ُشا امليعق فإن وػَفة مٌح املوازذ متىّن من إكصاز متفعي تني اًيؼام اًس َايس واًخاتـني هل ،إما ؿىل ظصًق
اٍمنط اًزتوينٔ ،بو ؿىل منط ثفضَي ا ٔلكازةٔ ،بو ؿىل منط الازجضاء اًفصذي .فامذساذ ُشٍ الٕسرتاثَجَة ؿرب
اًفضاءاث الاحامتؾَة ،ثسفؽ ابذلامك وحمَعَ إىل اس خزسام مواكـِم اًسَعوًة واًخلسٍص املحاًف فَِ ٌَموزذ
اًس َايس من ٔبخي امذالك بٔو ا ٕلس خالء ؿىل مواكؽ خسًست ،دعوظ ًا يف جمال اذلَات الاكذعاذًة وابًخايل
ًًذج ؾيَ كعاغ ذاض اتتؽ كري مٌافس ،ويف اًوكت هفسَ َلي من ظصف تريوكصاظَة اصلوةل .فاًيؼام الٕزي
ادلسًس ًـمي ؿىل مصاهكة ا ٔلذواز اًس َاس َة حىت ٍمتىن من اندساة ٔبذواز اكذعاذًة .ومن مث احذاكز اًسوق
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اًس َايس ابًاكمي.
وُشا تسوزٍ ٌسمح هل ابًس َعصت ؿىل اًـمََة الاهخزاتَة ،مفن ذالل اًـمََة اًخوحهيَة ًالهخزاابث ثَُلى
امليافسة الاهخزاتَة ،إما تفـي اًؼواُص اًزتوهَةٔ ،بو ؾن ظصًق الاهدضاز املىثف ً ٔلحزاة ،وثَجبٔ اًسَعة
اذلاهكة إىل ا ٔلحزاة اًعلريت ًخَمـــَؽ ظوزهتا وذمع رشؾَة اذلزة املِمين ،فِشٍ الاهخزاابث حـَت مهنا
اًسَعة اذلاهكة هوس ََـــة ًرشؾٌـــة سَوهَاهتا كري اًرشؾَة ،نٌل ٔبكامــــت هبا مصحََ ًا زواتط ٔبكي إهصاُا تُهنا
وتني احملىومـــني ،ويه يف ا ٔلذري متىهنا وتعصًلة الكس َىِة إىل ضٌلن اًِميية اًس َاس َة والاكذعاذًة
ًربحواسًة وظيَة حسًثة اًـِسٔ ،بو ًزؿامة تريوكصاظَة ،وابًخايل تلِت ُشٍ اجملمتـاث ًدمي ًة س َاس َ ًا ابملـىن
اًواسؽ ٌَلكمة.

 52بغجغاهض باصي ،غي هغمذ ،مغح٘ ؾابم ، ،م.367 :
 53اإلاغح٘ هفؿه ،م.367 :

فاًيؼام اًس َايس اذلامك يف ادلزائص من ذالل اؾامتذٍ ؿىل مثي ُشٍ الًَٓاث كس حلق ُسفني مذاكمَني،
وٌُل :سس اًـمََة اًس َاس َة من اًلمة ،وضٌلن ثبًَٔس رشاحئ من اجملمتؽ من اًلاؿست ؿرب اؿاذت ثوسًؽ ٌَموازذ ؿىل
54
املواًني واًخجمؽ اًزتوين ٌَوالاءاث وازلاؿاث واًوالكء الاحامتؾَني.
ثاْٝاً -املطت ٣ٛاالداز:ٟ

ًـخرب ُشا املس خوى اتتؽ ٌَمس خوى اًس َايس ثضلك اكمي ،ذاظة و ٔبن الٕذازت اًـامة يف اصلول املخزَفة
متثي املانية اًخلٌَة اًيت ثـمتس ؿَهيا اًسَعة اًس َاس َة ًخسط ُمييهتا ؿىل مجَؽ املس خوايث ،فهبا جتمؽ املوازذ،
وؿربُا ثوسغ.
إن اًازؿة ا ٕلززَة ادلسًست ثـمي ؿىل اًخبٔزري وتلوت ؿىل رشوظ املؤسساث اًس َاس َة والٕذازًة ،تساً ًة،
ؿرب ثفضَي اًخضرم اًحريوكصاظئ ،لن ما ميزي امليعق الٕزي ادلسًس ُو اًسـي اىل ضحط جضلك خنحة
مٌافسة يف امللام ا ٔلول ،طلا كاًح ًا ما ًمت جضجَؽ مٌافسني حممتَني ٌَسَعة ؿىل الاهسماح ذاذي ادلِاس الٕذازي
اًلامئ وحـَِم مذضامٌني مؽ معاحل اجملموؿة اذلاهكة ،فاًخوػَف املىثف ٌَىواذز الٕذازًة واملوػفني اًـاذًني
يف مصحةل ُميية اصلوةل ؿىل اجملال الاكذعاذي ذَق تسوزٍ ػاُصت اًخضرم اًحريوكصاظي ،ذاظة و ٔبن تياء
ادلِاس اًحريوكصاظي يف اصلوةل مل ًمت وفل ًا ٌَمنورح اًـلالين اًصص َس من امليؼوز اًفِحريي 55.وُشا اًخضرم
اًحريوكصاظي ٔبذى إىل حَلة مفصكة ،مفن مٌؼوز اًخحسًر ،معي ؿىل خَة اًفاؿَني اًلاذزٍن ؿىل اجناس ثلسم
اكذعاذي ذاذي اجملمتؽ ،ومن مٌؼوز اًـمي اصلاذًل ٌَحريوكصاظَةّ ،وصل اًالفـاًَة واًالؾلالهَة.
نٌل ٔبن الاسذايذ كري املصاكة ًـسذ املوػفني يف س َاق اًِضاصة الاكذعاذًةٔ ،بذى إىل ثسُوز رشوظ
اًخـوًغ املاذي ٌَموػفــني ،وابًخايل إىل اس خِـــا ٍء دف ٍي مث إىل اس خـــساذ انرب ًخَلي اًصصؼؼؼوت ،فَيك
ٌس خجَة املوػف ملخعَحاث اذلَاتًً ،دلي ؿَََ إما ٔبن ميازش مع ًال دعوظَ ًا دش ًاي إىل ح ٍس ما ،وٕاما ٔبن
ًعاًة تخـوًضاث ؾن ارلسماث اًيت ًؤذهيا اىل ارلواض تعصًلة كري رشؾَة ،وُيا ًخسمع امليعق الٕزي
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ادلسًس.

 54مدمض خكماوي ،الخمثُل الؿُاس ي في الجؼاثغ :بحن ٖالكاث الؼبىهُت والنهب  ،2002 – 1997جغ( :مدمض هىاص) ،الؿُاؾت في محزان
الفىغ الىلضي ،مجلت الضعاؾاث والىلض الاحخماعي ،الٗضص  ،20قخاء  ،2004م.23 :
 55بغجغاهض باصي ،غي هغمذ ،مغح٘ ؾابم ،م.368 :
 56اإلاغح٘ هفؿه ،م.369 :

مفن ذالل ُشٍ املٌلزساث اًس َاس َة مٌش تياء اصلوةل اًوظيَة ذَلت زواسة يف ٔبهجزت ومفاظي اصلوةل
واًيت تسوزُا ذَلت حتسايث ابًلة اًعـوتة ؿىل مضازًؽ الاظالخ اًس َايس وتياء اذلنك اًصاصس ،فاًيرحة
اًس َاس َة اذلاهكة يف ادلزائص ل يه مس خـست ٌَخزًل ؾن كدضهتا اذلسًسًة ٌَسَعة اًس َاس َة ول يه كاذزت
ؿىل اًخـامي تيجاخ مؽ اًخحسايث ادلسًست اًيت ثواهجَ ؿىل خمخَف املس خوايث ومجَؽ ا ٔلظـست ،ذاظة مؽ
اًخلرياث اًس َاس َة املخواًَة يف اصلول اًـصتَة.
إن اًخحسايث اًيت متص هبا اصلوةل ادلزائصًة اًَوم ،ذاظة يف ػي الاوسساذ اطلي ًـُضَ اًيؼام اًس َايس
اذلامكً ،فصط ؿَهيا وابًرضوزت ؿىل اختار الاظالحاث اًس َاس َة اًالسمة ًحياء منورح اذلاكمة اًس َاس َة يف
ادلزائص ،وُشا من ذالل مجةل من الاظالحاث ل حصاؾي اًؼصوف ارلازحِة ومذعَحاهتا وحسة ،تي الٔنرث
من رعل ُو معاًة ازلاُري اًس َاس َة املياذًة ابلٕظالخ اًس َايس والاكذعاذي اًيت ختَق اصلفؽ واصلافـَة
ٌَـمََة اًس َاس َة واٍهنوط الاكذعاذي وٕاظالخ الاحوال الاحامتؾَة .وُشا من ذالل الاظالحاث اًيت
سُمت ثخهيا يف احملوز اًخايل.
احملٛز ايجاَْ :ٞتطًبات االصالح ايطٝاضٚ ٞبٓا ٤احلهاَ ١يف اجلصا٥س

إن ٔبصاكل الٕظالخ اًس َايس ختخَف من ذوةل إىل بٔدصى ،وكس ًبٔيت ُشا الادذالف ثسخة ثحاٍن
مس خوايث اًثلافة اًس َاس َة واًخعوز الٕكذعاذي واًعحَـة اًسوس َوًوحِة ملواظين لك ذوةل ،نٌل ميىن ٔبن
ٍصثحط الٕظالخ اًس َايس يف ذوةل مـَية جمنورح ذوةل ٔبدصى س حلهتا يف الٕظالخ وراث ثبٔزري يف امليؼومة
اًثلافِة ٌَيرحة اًس َاس َة ،فازلاُري ادلزائصًة املخبٔثصت ابٌََرباًَة اًلصتَة ،وذاظة اٍمنورح اصلميلصاظي اًفصويس،
حصًس كعؽ اًـالكة هنائَ ًا مؽ اًـِس اًساتق املفـم ابلٕسددساذ اًس َايس واًلمؽ ا ٔلمين وذٍىذاثوزًة اًحريوكصاظَة
اذلىومِة ،طلا ًلذيض ا ٔلمص إظالحاث خشزًة متس خمخَف ادلواهة اًيت ثيؼم اذلَات اًس َاس َة.
ومن حِر املحس ٔب ،ميىن اًلول ٔبهَ ل ًوخس هؼام ذميلصاظي مىمتي ا ٔلزاكن ًعَح ًلك ذول اًـامل و ٔكهَ
هؼام بٓيل ،فَلك صلك ممزياثَ وؾَوتَ ،وثـسذ ٔبصاكل اصلميلصاظَة ًـين كاتََهتا ٌَخـسًي واًخعوٍص ًخالمئ
ٔبُساف لك جممتؽ و ٔبوًوايثَ ومصحـَاثَ اًـََا ،ومن ُيا فال ميىن اس خرياذ ُشٍ ا ٔلصاكل اصلميلصاظَة ذون
57
مصاؿات ا ٔلوضاغ اصلاذََة ًلك جممتؽ ،واملصحـَاث اًـََا ٌَمجمتؽ ،و ٔبوًوايث حٌلُريٍ.
ٖ 57بض الفخاح ،ماض ي ،الخدىٌ الضًملغاَي وبىاء الضؾاجحر الضًملغاَُت في الضوٌ الٗغبُت ،مضازلت في اإلالخلى الضولي :الخٗضًالث
الضؾخىعٍت في الضوٌ الٗغبُت ٖلى يىء اإلاخغحراث الغاهىت 19 - 18 ،صٌؿمبر  ،2012حامٗت خؿِبت بً بىٖل ي  -الكلف  -الجؼاثغ  ،م:
.06

وتياء ًا ؿىل ُشا فالٕظالخ واًخلَري ل ميىن ٔبن ًبٔيت مس خوزذ ًا خاُز ًا ولتس ٔبن ٍىون وًَس اًحُئة
الاحامتؾَة واًثلافِــــة ٔلفصاذ اجملمتــــؽ ،وُشا ًخعـــَة إوضاء جمــــَس ٔبؿىل ،ؿىل ٔبؿىل مس خوى يف اصلوةل،
ًـخين تسزاســـة ا ٔلوضــاغ اًصاُية والادذــــاللث اًيت جضؼؼوهبا ،وحتََي اًواكؽ ثضــلك تٌــّاء وٕاؾعـــاء
اًوظفاث اًياحـة ًخغل ا ٔلوضاغ والادذاللث ،واكرتاخ ظصق الٕظالخ ،وٍىون مضن ُشا اجملَس ؿٌَلء
ذٍن ،مفىصٍنٔ ،بساثشت خامـَني من خمخَف اًخرععاث ،ومٌؼٌلث اجملمتؽ املسين 58،وثًهتيي هممخَ ابٕىهتاء
سخة وحوذٍ ،وثعحح لك َُئة جسري مضن الٕظاز اًلاهوين املوضوغ ًِا ،وًحلى اًلضاء ُو اًفِعي يف لك
ا ٔلموز.
ومن اًياحِة اًس َاس َة ًخعَة الٕظالخ اًس َايس اًضامي ثيؼمي جمالث ؿسًست ثـمي مضن ثوًَفة
ولك مذاكمي لٕجناخ معََة الٕظالخ ،فال ميىن فعي بٔي حزء ؾن الٓدص هؼص ًا ًالزثحاظ اًوزَق تني ُشٍ
اجملالث ،حِر واحس ٍوكي بٔو ًضمن وحوذ الٓدص ،وميىن حتسًسُا فامي ًًل:
 - 0اإلصالح ايدضتٛزٚ ٟضبط ايطًطات:

حىديس معََة تياء اصلس خوز يف املصاحي الاهخلاًَة ٔبمهَة ابًلة ابؾخحازُا ذلؼة ؾحوز مفعََة حنو تياء
َُلكَة اًسَعة ادلسًست ،فـمََة تياء اصلس خوز معََة ثخجاوس مس خوى ثيؼمي اًسَعة اذلاهكة وحصثُة اًضواتط
اًرضوزًة ًخواسن ثوسًـِا تني املؤسساث اخملخَفة ،وثخجاوس ٔبًضا حسوذ اًخمنَعاث اصلًحاخة املـربت ؾن ُوًة
واهامتء اجملمتؽ ،إن معََة تياء اصلس خوز يه معََة ُيسسة الاظاز اطلي ًخفاؿي فَِ خمخَف اًفاؿَني اًس َاس َني
وفق املخعَحاث اصلميلصاظَة ،مبا ًضمن ثيامغ اًـالكة تني اجملمتؽ واًسَعة اًس َاس َة اذلاهكة تخحسًس اذللوق
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واًواحداث واًخساتري امليؼمة ًـمي اًسَعة يف إظاز رشؾي مٌؼم.
ومبا ٔبن اصلس خوز ُو اًوزَلة اًيت ثيؼم حِات ا ٔلفصاذ واجملمتؽ ،حفاةل اصلس خوز ثخعَة ٔبن ثـىس حاةل
اجملمتؽ ،و ٔبي ثلري ذس خوزي ًيك حيلق جناح ًا جية ٔبن ًَمس املواظن ُشٍ اًخلرياث ؿىل ا ٔلزط من ذالل
مرشوغ مذاكمي ًخيفِش ثغل اًخلرياث جرشف ؿَََ ا ٔلحزاة ومؤسساث اجملمتؽ املسين ،حبَر ٔبن ما حيسج
من ثفاؿالث ذاذي اجملمتؽ ٍىون هدِجة ًـست مذلرياث يف اًحُئة الاحامتؾَة واًثلافة اًس َاس َة اًسائست يف
 58ؤخمض ببغاهُم ،الىعحي ،مكاعَ٘ ؤلانالح في الكغق ألاوؾِ ،بحن َمىخاث الكٗىب ومهالح الضوٌ الىبري :صعاؾت جدلُلُت ملاعهت،
صمكم :صاع الؼمان ،2012 ،م.384 :
 59مؿلم ،بابا ٖغبي ،الضؾاجحر الٗغبُت في مغاخل الخدىٌ الؿُاس ي :بحن اإلاغاخل ؤلاهخلالُت والحاحت لبىاء ٖلض بحخماعي حضًض ،مضازلت في
اإلالخلى الضولي :الخٗضًالث الضؾخىعٍت في الضوٌ الٗغبُت ٖلى يىء اإلاخغحراث الغاهىت 19 - 18 ،صٌؿمبر  ،2012حامٗت خؿِبت بً بىٖلي -
الكلف  -الجؼاثغ  ،م.12 ،11 :

اجملمتؽ اًيت من ذالًِا ثعاػ اصلساثري ،حسة ا ٔلس حاة اًيت ذؾت ًعَاقهتاً ،خحلق ا ٔلُساف املصحوت من
املواذ اصلس خوزًة واًيت حصثحط تحـضِا اًحـغ ًخعحح ابًعوزت اٍهنائَة اًيت ٍىون ؿَهيا اصلس خوز 60،فاصلس خوز
ٍىديس من حِر ُو اًلاهون ا ٔلمسى يف اصلوةل ٔبمهَة ابًلة ،فِو ٔبظي اًدرشًـاث اًوظيَة ومٌعَق لك
اًيعوض اًلاهوهَة ،وُو اًوزَلة املصحـَة احملسذت ًضلك اصلوةل وثيؼمي مؤسساث اذلنك فهيا ،طلا ًخعَة ٔبن
ًخضمن اصلس خوز ٍلوؿة من اًخساتري املىذوتة اًيت حتسذ ُوًة اصلوةل ،وثضحط ثيؼمي اًسَعاث اًـامة وؿالكهتا
وحتسذ حلوق املواظيني وواحداهتم.
وحيَي مدسبٔ اصلس خوزًة توخَ ؿام إىل" ذوةل اًلاهون "حِر جمال اذللوق ارلاظة َلي ضس اًسَعة
املعَلة ٌضلوةل ،حىت وًو اكهت ُشٍ اًسَعة ًفرتط ٔبهنا ثـرب ؾن ٕازاذت ا ٔلكَحَة ،وًن حىون ثغل اسلاًة ممىٌة
إل يف ػي َُلكة اًسَعة اًس َاس َة ثضلك كامئ ؿىل ثوسًؽ فـًل ٌَسَعة ،إن من مـاين" اصلس خوزًة" ٔبًضا
ُو إميان اًفاؿَني اًس َاس َني تبٔن كواؿس اٌَـحة اًس َاس َة املـرب ؾهنا يف هط اصلس خوز خسٍصت ابلحرتام ،ويه
ٔبنرث ٔبمهَة من املعاحل واملاكسة اًيت ميىن ٔلي فصًق س َايس حتلِلِا ،وُيا كس ًعي اجملمتؽ إىل مصحةل بٔمسى
61
ويه اًصسود اصلميلصاظي.
ومن ُشا امليعَق ،فالهخلال ابملواظن ادلزائصي إىل حاةل اصلميلصاظَة ًخعَة ؾلس احامتؾي خسًس واًوزَلة
اذلاهكة ًِشا اًـلس يه اصلس خوز ،وُشا ًـمتس ؿىل:
ٔبٌ -س خوحة الٕظالخ اصلس خوزي رضوزت ثوفري ضٌلانث ؿسم اًـوذت ٌَمٌلزساث اًالذميلصاظَة ،وُشا ما
حـي اًوزَلة اصلس خوزًة حصحىن إىل فَسفة كاهوهَة ثيخين ؿىل ٍلوؿة من اًلمي اًس َاس َة اًيت خاءث من ٔبخي
ثيؼمي اًـالكاث تني اذلاهكني واحملىومني اسدٌاذ ًا إىل هؼصًة املبٔسسة اًس َاس َة 62.اًيت يه ا ٔلدصى ثضمن
ثوفص مصوهة وسالسة الاهخلال اًس َايس ،واًخـاظي ثرشوظ مؤسساثَة مؽ املسائي اًس َاس َة اخملخَفة يف
اًحضل.

 60عٍاى ٖلي الُٗلت ،وٖبحر ٖبض الغخمان زابذ ،مضي جإزحر الخغحراث والخٗضًالث الضؾخىعٍت ٖلى ألاويإ الٗغبُت في الفترة الغاهىت :مهغ
همىطحا ،مضازلت في اإلالخلى الضولي :الخٗضًالث الضؾخىعٍت في الضوٌ الٗغبُت ٖلى يىء اإلاخغحراث الغاهىت 19 - 18 ،صٌؿمبر  ،2012حامٗت
خؿِبت بً بىٖلي  -الكلف  -الجؼاثغ  ،م.02 :
ٖ 61بض الفخاح ،ماض ي ،مغح٘ ؾابم ،م.15 :
 62مُمىن ،الُاهغ ،اإلاٗاًحر الضولُت للجزاهت الاهخسابُت ومضي جدلُم البىاء الضًملغاَي ،مجلت صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن ،حامٗت كانضي
مغباح ،وعكلت ،الجؼاثغ ،ؤفغٍل  ،2011م.15 :

تؼ -ثخعَة اًوزَلة اصلس خوزًة ٔبن حىفي تـغ اًضٌلانث اًيت من صبٔهنا ٔبن ثلعؽ مؽ املٌلزساث املاضوًة،
ورعل من ذالل ازلؽ تني ذفذهيا لك من ذس خوز ظم اذللوق وذس خوز فعي اًسَعاث ،واملزاوخة تني
اذلصًة واملسؤوًَة وفق امللذضَاث اصلس خوزًةً ،رتظس تشعل ضٌلانث كاهوهَة و ٔبدصى حلوكِة ،واثًثة
63
مؤسساثَة.
حؼ -ثعوٍص بًَٓاث خسًست وؾرصًة يف معََة سن اًلواهني واًدرشًـاث" اًس َاسة اًدرشًـَة" ٬فبٔي
إذالل هبشٍ اًـمََة كس جيـَِا مضوتة ابًـسًس من اًـَوة اًضلكَة واملضموهَة وًـصضِا إىل نرثت اًخـسًي  ٬مما
ًؤثص سَحا ؿىل الاس خلصاز اًلاهوين واًدرشًـي ،نٌل ٔبن ثسين اًس َاسة اًدرشًـَة جيـي اًلواهني مََئة ابًثلصاث
64
اًيت ثفذح ٔبتواة اًخحاًي ؿَهيا واًـحر هبا.
ذ -ذسرتت مدس ٔب املساوات اًس َاس َة وحاكفؤ فصض املضازنة يف اذلَات اًس َاس َة ًاكفة فئاث اجملمتؽ تال
ٔبذىن متَزي ؿىل ٔبساش اًيوغ ٔبو اًـصق ٔبو اٌَون ٔبو اصلٍن ٔبو املشُة ٔبو املاكهة الاحامتؾَة ٔبو الاكذعاذًة ،نٌل
ًخعَة بًَٓة اهخزاابث ذميلصاظَة تضٌلانث حلِلِة حىت حىون الاهخزاابث ذميلصاظَة تضٌلانث حلِلِة وًيك
حىون فـاةل ابملـىن اطلي ثؤذي تَ وػائفِا اذللِلِة ،و ٔبن حىون حصت ٔبي حترتم اًسَعاث اذللوق واذلصايث
ا ٔلساس َة ،و ٔبن حىون ىزهية ٔبي حمتزي إذازت الاهخزاابث ابًضفافِة واذلَاذ ،وُشا ًخعَة إظالخ اًيؼام
65
الاهخزايب.
 – 7إصالح ايٓعاّ االْتداب:ٞ

وٌضمي ُشا الٕحصاء جضىِي َُئة ؿََا ًالهخزاابث ثضمن دضوغ كِاذاث اذلنك إىل الادذَاز اًضـيب
املحارش ؿرب اهخزاابث حصت وىزهية ،وُشا ل ٍىون إل ؿرب كاهون اهخزايب ًضحط لك املساز الاهخزايب من
اًرتحش إىل إؿالن اًيخاجئ ،واًيؼص يف اًعـون ،وٌضمي صلك متوًي اسلالث الاهخزاتَة ،و ٔبصاكل اصلؿاًة،
وضحط لك ا ٔلموز اًيت ثخـَق ابًـمََة الاهخزاتَة اًيت ٍصثحط هبا معري حنك اصلوةل ،وًخحلق اًحياء اصلميلصاظي
ؿىل اًـسًس من اصلؿامئ ٔبمهِا الاهخزاة ٔبو الاكرتاغ اطلي جيسس ٕازاذت املواظن يف ادذَاز من ميثهل ؿىل

 63مُمىن ،الُاهغ ،اإلاغح٘ هفؿه ،م.16 :
64بىمضًًَ ،اقمت ،ؤلانالخاث الضؾخىعٍت ومكيلت اهخلاٌ الؿلُت في الضوٌ الٗغبُت ،مضازلت في اإلالخلى الضولي :الخٗضًالث الضؾخىعٍت في
الضوٌ الٗغبُت ٖلى يىء اإلاخغحراث الغاهىت 19 - 18 ،صٌؿمبر  ،2012حامٗت خؿِبت بً بىٖلي  -الكلف  -الجؼاثغ  ،م.06 - 05 :
ٖ 65بض الفخاح ماض ي ،مغح٘ ؾابم ،م.05 :

املس خوى احملًل ٔبو اًوظين ٔبو ٔبي مس خوى ًمت حتسًسٍ وفق ضواتط كاهوهَة مذـازف ؿَهيا ،ومن اًواحض اًَوم
66
ٔبن الاهخزاابث اًسوًة اًيت ختول ٌَضـة ٔبن خيخاز ممثَََ وهواتَ ادذَاز ًا حصَح ًا يه ٔبساش اصلميلصاظَة.
وًالهخزاابث اذلصت واًازهية مؼاُص ؿسًست ومؤرشاث ثسل ؿَهياُ ،شٍ املؤرشاث ًًدلي ٔبن ثخحلق حىت
ميىٌيا اًلول تعسق وسالمة اًـمََة الاهخزاتَة ،واًيت حمتثي فامي ًًل:
أ -إداز ٠ايعًُ ١ٝاالْتداب:١ٝ

ًخعَة إحصاء اهخزاابث حصت وىزهية حتسًس ادلواهة الٕذازًة لٕذازت اًـمََة الاهخزاتَة نخوسًؽ ملصاث
الاكرتاغ ،وجسمَة املصحشني ،وجسجَي اًياددني ،نٌل ٌس خوحة اًوضؽ ورش اًلوامئ الٕهخزاتَة يف حمرض
مذضمن لك اًخعحَحاث واذلشف ملن كريوا إكامهتم بٔو ٌَمؼوىت ٔبو املميوؾون من الاهخزاة ،فَِشٍ
الٕحصاءاث ذزخة ابًلة من ا ٔلمهَة حِر ًؤذي جتاَُِا إىل ثلوًغ اًفوائس املصحوت من ٔبي هؼام اهخزايب ًمت
67
ادذَازٍ.
إل ٔبن ا ٔلمه من رعل ُو حتسًس من ًسٍص وٌرشف ؿىل اًـمََة الاهخزاتَة ،وُشا ًخعَة اس خحساج
َُئة كضائَة مس خلةل وحمعية ترتساهة من اًلواهني اًيت ثضمن ًِا ؿسم اًخـصط ٔلي ضلوظ من ٔبًة هجة،
ًدرشف لكَ ًا ؿىل الاهخزاابث من اًخحضري ٌَـمََة الاهخزاتَة إىل كاًة اًيؼص يف اًعـون الاهخزاتَة وٕاؿالن
اًيخاجئ ،ذون ٔبي مضازنة من ادلِاس اًحريوكصاظي اطلي ٔبزحدت اًخجازة الاهخزاتَة يف ذول ؿسًست احنَاسٍ دلِة
مـَية ،وثوزظَ يف ؿسم احرتام ظوث املواظن ،ابلٕضافة إىل كةل نفاءثَ وذربثَ اًلاهوهَة يف إذازت اًـمََة
الاهخزاتَة.
بـ -احلُالت ٚايدعا ١ٜاالْتداب:١ٝ

اًـمََة الاهخزاتَة ل ثلذرص ؿىل ما ًحسو ًوم الاكرتاغ ،حِر ٔبهَ لتس من إؾعاء ا ٔلمهَة ًلك املصاحي مبا
فهيا مصحةل اسلةل الاهخزاتَة ،وما ًمت مضهنا ،من ذالل اٍمتوًي ٔبو املساحاث الٕؿالهَة ،وىزاُة اسلةل الاهخزاتَة
مصثحط ابصلوز امليوظ ابذلىومة و ٔبًضا املوهول اب ٔلحزاة اًس َاس َة وٕاسِاهما يف اًوكوف يف مساز واحس مبا
مييؽ لك مؼاُص الادذالف واًخـسي واًـيف وكريُا من املؼاُص اًساتلة ٌَخعوًت ،ابلٕضافة إىل ؾيرص
الٕؿالم وذوزٍ يف حتلِق اًـساةل الاهخزاتَة .
 66بً صاوص ،ببغاهُم ،مغح٘ ؾابم ،م.339 :
 67بً صاوص ،ببغاهُم ،مغح٘ ؾابم ،م.360 :

دـ -ايتصٜٛت ٚبٝإ ايٓتا٥ر:

حِر ٔبن اًوضؽ ًخعَة ٔبن حىون مصانز الاكرتاغ كصًحة وجسزري اًـيرص اًخرشي وثوفري لك رشوظ
ا ٔلمن ابلٕضافة إىل ثيؼمي سري اًـمََة الاهخزاتَة ،ومصاكدهتا واًخَلن من فصاػ ظياذًق الاكرتاغ كدي تسئ
معََة اًخعوًت وتبٔهنا موظست ابٕحاكم ٔبزيائَ ،و ٔبن ثمت معََة إحعاء ا ٔلظواث جلك صفافِة وىزاُة ،و ٔبن
68
ثخحلق ٔبًضا املساوات واًرسًة يف لك مصاحي اًخعوًت مما ُجيسس الاس خلالًَة واذلَاذ.
و ٔبذري ًا ميىن اًلولً ،خعَة الٕظالخ اًس َايس اًضامي حتسًس اًـالكة اًلاهوهَة تني اصلوةل واجملمتؽ
تواسعة الاهخزاابث اًيت ٔبظححت حلا ذميلصاظَ ًا ابًًس حة ٌَمواظٌــني اطلٍن ًخـني ؿَهيم إهخزاة حاكهمم،
ابؾخحاز ٔبن الٕهخرــاابث اصلميلؼؼصاظَة يه املعسز اذللــِــلؼؼؼي وا ٔلظًل ًضؼصؾَة اًسَعــة اًس َاس َة،
مفرشوؾَة اًسَعة ل ميىن بٔن حىون ذازح ا ٕلزاذت اًضـحَة اجملسست يف الاهخزاابث اًازهية ،توظـفِا كاؿست
ٌضلميلصاظَة.
واًِسف من إظالخ اًيؼام الاهخزايب ُو إزساء كواؿس اثتخة ٌَمضازنة اًس َاس َة ذون إكعاء ٔبي
ظصفٕ ،ابؾخحازُا اًوس َةل ً ٕالس خلصاز اًس َايس ،مفا ُمٌؽ حق املضازنة اًس َاس َة ٔلي سخة إل واكهت
اًيدِجة إهلالابث ومتصذاث وٕاضعصاابث س َاس َة ،نٌل ٔبن حق املضازنة اًس َاس َة مدس ٔب ٔبظَي ًخوكف ؿَََ
69
جناخ معََة اًخمنَة اًس َاس َة.
 – 8إصالح ايكطا:٤

ًخعَة إظالخ اًلضاء اس خلالًَخَ اًخامة ؾن اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِشًة ،تضٌلانث كاهوهَة ،فاًلضاء
ل ميىن ٔبن ًؤذي زساًخَ يف إؿالء املرشوؾَة وس َاذت اًلاهون ،وضٌلن حلوق املواظيني ونفاةل حصٍهتم ،إل
ابًلسز اطلي حىون ؿَََ اس خلالًَخَ ،واًـساةل ًن حىون كوًة ومؤثصت تسون مصنز ٌَلايض ٌسمح هل تشعل
تـَس ًا ؾن ٔبًة ضلوظاث ومؤثصاث ،واًوػَفة اًلضائَة ل جس خلمي وحنك ىزًَ وحماًس تسون اس خلالل اًلايض،
وسٌلث اجملمتؽ اذلسًر جممتؽ كاهوين جسموا س َاذت اًلاهون فَِ ؿىل مصانز اًلوى وىزواث ا ٔلفصاذ ،فض ًال ؾن
ثيؼمي اًـالكاث الاحامتؾَة والاكذعاذًة تني ٔبفصاذٍ يف إظاز اًلواؿس اًلاهوهَة اجملصذت احملسذت سَف ًا 70،وثحسو
مؼاُص اس خلالل اًلضاء يف مواهجة اًسَعة اًخيفِشًة من ذالل ما ًًل:
 68بً صاوص ،ببغاهُم ،اإلاغح٘ هفؿه ،م.361 :
 69فًل هللا ،مدمض بؾماُٖل ،ؤػمت اللغاع الؿُاس ي في صوٌ الٗالم الثالث ،الاؾىىضعٍت :مىخبت بؿخان اإلاٗغفت ،2005 ،م.68 :
 70غالب ،الفغٍجاثٖ ،لى َغٍم الخىمُت الؿُاؾُتٖ ،مان :صاع ؤػمىت ،2005 ،م.65 - 64 :

أ – ضُاْات ايتعٝني:

ميىن ثعوز ؿست مٌؼوماث ثـَني ٌَلضات ،ثضمن يف بٓن واحس نفاءهتم املِيَة واس خلالهلم ٕاساء اذلىومة
اًيت ثـَهنم ،نيؼام املساتلاث املـزس ابًضِاذاث املِيَة.
بـ -ضُاْات عدّ قابً ١ٝايعصٍ:

ٔبي ل ميىن ؾزل اًلايض ول الاكذعاغ من زاثحَ ول حتوًهل من مصنزٍ إىل مصنز بٓدص تسون موافلذَ
وموافلة اًلضات الٓدصٍن ،وكس ثخعَة ُشٍ الٕحصاءاث حىوٍن "جمَس ٔبؿىل ٌَلضات" مٌخرة من ظصف
اًلضات ٔبهفسِم ؿىل رشوظ و ٔبُساف ًمت حتسًسُا سَف ًا ،حِر ًيؼص ُشا اجملَس يف لك املضالك اًيت ثخـَق
ابملوػفني يف سغل اًلضاء ،من اًخـَني إىل اًرتكِة ،إىل مٌاكضة ا ٔلدعاء املِيَة وحتسًس اًـلوابث إىل
اًـزل 71،فسحة ظفة اًلايض ا ٔلول يف اًحالذ من زئُس اصلوةل ،وسَعة اًـزل من اذلىومةً ،ـين ثيحَة
سَعة اًضلط ؿىل اًلضات وابًخايل ثوفري اًعمبٔهة اًالسمة ٌَلايض مبا ًحـس ؾيَ خماظص اًـزل ٔبو إس خفزاست،
وُشا تسوزٍ جيـي اًلايض ميازش وػَفذَ ذون ارلضوغ ٔلي ضلط من ٔبي ظصف ،وُشا من صبٔهَ ًضمن
املساوات ٔبمام اًلاهون ،فاًوسٍص اًفاسس حيامك صبٔهَ صبٔن موػف يف اصلزخة اصلهَا مهتم ابًفساذ.
دـ -ضُاْات ايرتق:١ٝ

إن اًلايض اطلي مت ثـٌََُ اهعالك ًا من رشوظ مـَية ل ميىن ؾزهل ول هلي مصنزٍ ،وا ٔلكسمِة نفِةل
ترتكِخَ يف مجَؽ ا ٔلحوال مؽ مصاؿات ا ٔلدعاء املِيَة اًيت ازحىهبا اًلايض ،ابلٕضافة إىل جناحاثَ يف ممازس خَ
ٌَمِامَ ظوال مسازٍ اًوػَفي ،وُشٍ ا ٔلموز جية ٔبن ثولك إىل "اجملَس ا ٔلؿىل ٌَلضاء" ُو اًىفِي اًوحِس
72
اطلي ابٕماكهَ مـادلة مثي ُشٍ ا ٔلموز ،ذون ٔبن ثخسذي اذلىومة يف صؤوهَ.
ونشعل ًخعَة الٕظالخ ؿىل املس خوى اًلضايئ ٔبن هيسف إىل مدس ٔب سايم يف اصلوةل وُو حتلِق
"املساوات ٔبمام اًلاهون" فَ ّما اكهت اصلميلصاظَة هكفِوم ســَايس مسين ،مصثحعة ؾضو ًاي ابًـلالهَة وابذلصًة،
توظف اصلميلصاظَة ثضمؼؼؼن اًًسق اًــشي ثمت فَِ ممازسة اذلصًة ،مبا يه وؾؼؼؼي اًرضوزت ،فإن بٔحس ٔبزاكن
ُشٍ اصلميلصاظَة اًس َاس َة ثلؼؼوم ؿىل املساوات ٔبمام اًلاهون زلَؽ املواظٌـــني ،ترصف اًيؼص ؾن اٌَون
وادلًس واصلٍن ٔبو املشُة ٔبو املـخلس ٔبو الاهامتء اًفىصي ٔبو اًس َايس ،ابؾخحاز ٔبن املساوات ٔبمام اًلاهون،
 71مىعَـ ،صوفغحُه ،اإلااؾؿاث الؿُاؾُت واللاهىن الضؾخىعي( ،جغ :حىعج ،ؾٗض) ،بحروث :اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث،1992 ،
م.150 :
 72مىعَـ صوفغحُه ،اإلاغح٘ هفؿه ،م.151 :

وس َاذت اًلاهون ؿىل اذلامك واحملىومنيٌ ،ضالكن مؼِص ًا من مؼاُؼؼؼص ممازسة اًس َاسة توظفِا ٍلوؿة من
اذللوق واًواحداث املَلات ؿىل ؿاثق املواظن اذلصُ ،و ؾضو يف اصلوةل اًس َاس َة ويف اجملذــمؽ املسين ؿىل حس
سواء.
وًُست املساوات اًس َاس َة ٔبمام اًلاهون اًيت ثؤسس ٌَحاكمة مبفِوهما اًـمَقٔ ،بو اًيت حتمي مفاثَح
املساوات ؿىل اًعـَس الاكذعاذي والاحامتؾي فىصت جمصذت ،فِيي ل ميىن ٔبن ثوخس إل يف اجملمتؽ ،وحتت زاًة
اصلوةل ،ذوةل اذلق واًلاهون واًـسل ،فاجملمتؽ املسين وذوةل اذلق واًلاهون من ملوماث وضٌلانث املساوات
73
وابًخايل من ملوماث وضٌلانث اصلميلصاظَة.
نٌل ًخعَة إظالخ اًلضاء إؾعاءٍ اًسَعاث اًالسمة اًىفِةل ابًوكوف يف وخَ ٔبؾٌلل اًسَعاث
اًخيفِشًة اخملاًفة ٌَلاهون ،ونشا زكاتة ذس خوزًة اًلواهني ،و ٔبن ٍىون ًَِئهتا – احملوكة اصلس خوزًة -حق اًيؼص
فامي إرا اكن اًلاهون خماًف ًا ٌضلس خوز فذليض تـسم ذس خوزًخَ ومتخيؽ ؾن ثعحَلَٔ ،بو حتنك ابًٕلائَ 74.وُشا
ًخعَة إؾعاء ظالحِاث "ٌَلضاء" حىون مىفوةل ذس خوز ًاي يف معََة اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني ،فِشا
ًرتثة ؿَََ هخاجئ إجياتَة ًعاحل اذلصايث ا ٔلساس َة ،وحمتثي يف امذياغ اًلايض ؾن ثعحَق اًلواؿس اخملاًفة
ٌضلس خوز ،واًـمي ؿىل إتعاًِا ،وابًخايل ًـمي اًلضاء ؿىل حٌلًة اذلصايث واذللوق اًفصذًة من ثـسف
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اًسَعخني اًخيفِشًة واًدرشًـَة.
 – 9إصالح اجلٗاش اإلداز:ٟ

ثلذيض معََة الٕظالخ اًس َايس اًضامي إحساج حمنَة إذازًة ثخجاوة مؽ ٔبُساف الٕظالخ اًس َايس،
وُشا ًخعَة رضوزت إجياذ َُئة ؿََا ً ٕالظالخ الٕذازي ،ثلوم جصمس وثيفِش اسرتاثَجَاث الٕظالخ الٕذازي،
ومتخغل اًلسزت اًالسمة من ٔبخي اختار اًلصاز املالمئ ًخحلِق ا ٔلُساف املسعصت
مضن اسرتاثَجَة الٕظالخ ،وًخعَة ٔبن حمتخؽ ُشٍ اًَِئة ابٍمتثَي اًاكيف واملـرب ؾن مضازنة مجَؽ
كعاؿاث الٕذازت والٕظازاث اًـَمَة اًوظيَة ،وثخعَة ُشٍ اًَِئة حمنَة كسزاهتا اًفٌَة وثوفري اًوسائي
 73جىفُم ،اإلاضًجي ،اإلاجخم٘ اإلاضوي والضولت الؿُاؾُت في الىًَ الٗغبي ،صمكم :بجداص الىخاب الٗغب ،1997 ،م.1128 :
 74فًل هللا ،مدمض بؾماُٖل ،مغح٘ ؾابم ،م.85 :
ٖ 75لُان ،بىػٍان ،مؿخلبل الخٗضًالث الضؾخىعٍت في مجاٌ جفُٗل اللًاء الضؾخىعي وفلا للمٗاًحر الضولُت ،مضازلت في اإلالخلى الضولي:
الخٗضًالث الضؾخىعٍت في الضوٌ الٗغبُت ٖلى يىء اإلاخغحراث الغاهىت 19 - 18 ، ،صٌؿمبر  ،2012حامٗت خؿِبت بً بىٖلي  -الكلف -
الجؼاثغ  ،م.24 - 23 :

اًرضوزًة زلؽ وحتََي املـَوماث لختار س َاساث الٕظالخ الٕذازي وثيفِشُا ،وًِشا ثـخرب معََة إوضاء َُئة
ؿََا ً ٕالظالخ الٕذازي رضوزت مَحة ،هؼصا ً ٔلمصاط املىذحَة واملضالكث الٕذازًة اًيت ثخرحط فهيا الٕذازت
ادلزائصًة ،إر ثـمي ُشٍ اًَِئة ؿىل اًخرفِف من حسهتا ،وثوفري اًؼصوف املالمئة واًوسائي اًرضوزًة ًحياء
جمل 76
إذازت فـاةل وكاذزت ؿىل حتلِق ٔبُساف وظموحاث اصلوةل وا متؽ.
وًلذيض الٕظالخ الٕذازي ثوفص ا ٕلزاذت اًس َاس َة اًالسمة ،نٌل ًخعَة ٔبن ًبٔذش ُشا الٕظالخ مبهنج
صامي ميس لك حواهة اًـمََة الٕذازًة اًيت ثخعَحَ معََاث اًخلَري اًلكي يف اًيؼام الٕذازي من اًيوايح
املاذًة ،اًوػَفِة ،واًسَوهَة ،مضن اًحياء اًضامي ٌَمجمتؽ ،وًؼِص ادلِاس الٕذازي وحست مذاكمةل ،فال ميىن
اًيؼص إًََ ومـادلخَ حزئَ ًا ،تي جية ٔبن حيسج الٕظالخ يف مجَؽ حزئَاثَ ووحساثَ ،وُو ما ٌسمى ابلجتاٍ
اًلكي واًضمويل يف الٕظالخ ،اطلي ًبٔذش تـني الاؾخحاز رضوزت حاكمي إظالخ ادلِاس الٕذازي مضن مٌؼوز
صامي ًبٔذش يف اؾخحازٍ زفؽ كسزاث ادلِاس الٕذازي ولك ،من ٔبخي حـهل ٔبكسز ؿىل حتلِق ٔبُساف اًخمنَة
اًضامةل املعَوتة مؽ سائص الٕظالحاث اجملمتـَة ،ؿىل اؾخحاز ٔبن اًيؼام الٕذازي هؼام مفذوخ ًخبٔثص ابًـوامي
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اًحَئِة وًخفاؿي مـِا.
وابمللاتي فإهَ ل جمال ٌَحسًر ؾن إظالخ س َايس صامي ومذواسن ذون ٔبن ثَََ معََة الٕظالخ
الٕذازي اًضامي ،وتـحازت ٔبذق إن جناخ معََة الٕظالخ واًخحسًر اًس َايس ثخوكف ؿىل مسى حتلِق اًخمنَة
الٕذازًة اًلامئة ؿىل دعة اسرتاثَجَة حمنوًة حمسذت ا ٔلُساف ،وذكِلة اًخعوز مسمعة مبحسبٔ ا ٕلزاذت اًضـحَة
ٌَلضاء ؿىل الاكرتاة اًس َايس والٕذازي ،واًخلََط من س َعصت اًحريوكصاظَنيُ ،شٍ اًفئة اًيت ثـصف
تـصكَهتا ًلك جمِوذ حمنوي س َايس صامي كس هيسذ ٔبو ًلَط من مصانزُا ومعاذلِا اًس َاس َة والاكذعاذًة
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والٕذازًة والاحامتؾَة.
 – :تٓعَ ِٝؤضطات اجملتُع املدْ:ٞ

ًخعَة الٕظالخ اًس َايس اًضامي إؾعاء ذفؽ كوي ملؤسساث اجملمتؽ املسين ابؾخحازُا رشٍاكً بٔساس َ ًا
يف اذلنك ،نٌل ٔبهنا ثـخرب حَلة وظي تني اًيؼام اذلامك واًضـة ،فِو اًىفِي تخجمَؽ معاحل املواظيني واًخـحري
 76بىمضًًَ ،اقمت ،بؾتراجُجُت الخىمُت الؿُاؾُت :صعاؾت جدلُلُت إلاخغحر البحروكغاَُت في الجؼاثغ ،ؤَغوخت صهخىعاه ،حامٗت ًىؾف بً
زضة -الجؼاثغ ،2010 ،م.286 :
 77فُهل بً مٌُٗ آٌ ّ
قمحر ،بؾتراجُجُاث ؤلانالح والخُىٍغ ؤلاصاعي وصوعها في حٗؼٍؼ ألامً الىَجي ،ؤَغوخت صهخىعاه ،حامٗت هاًف
الٗغبُت للٗلىم ألامىُت  -اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت ،2007 ،م.60 :
 78بىمضًًَ ،اقمت ،بؾتراجُجُت الخىمُت الؿُاؾُت :صعاؾت جدلُلُت إلاخغحر البحروكغاَُت في الجؼاثغ ،مغح٘ ؾابم ،م.286 :

ؿَهيا مضن كٌواث زمسَة وتعصق كاهوهَة ثضمن ثلوًة اًلسزت الاس خجاتَة ًِشٍ املعاًة ،وُشا ًخعَة اًفعي
تني ٔبهجزت اصلوةل واجملمتؽ املسين واطلي ميىن جسمَخَ ابلٕهفعال ارلازيج ،مبا ًـين رعل اس خلالًَة اصلوةل جتاٍ
املعاحل ارلاظة واًعحلاث واذلَات الاكذعاذًة ومن بٔمه ُشٍ املؤسساث ميىن اًرتنزي ؿىل ا ٔلحزاة
اًس َاس َة ،وازلـَاث ،وكعاغ الٕؿالم:
أ – األسصاب ايطٝاض:١ٝ

وُشا ًلذيض إظالق حصايث جضىِي ا ٔلحزاة اًس َاس َة يف إظاز اصلس خوز واًلاهون ،مبا ًضمن زلَؽ
اًخَازاث اًفىصًة واًلوى اًس َاس َة املسهَة ٔبن ثـصط جصاجمِا وثسذي ثيافس ًا حص ًا رشًف ًا ؿىل اذلنك ثضلك
مذاكئف.
فا ٔلحزاة اًس َاس َة تلسز ما جضازك يف اًسَعة تلسز ما ثضمن الاس خلصاز اًس َايس ،مبا ًضمن اًخواق
اًوظين حول املرشوغ اًس َايس ،ذاظة ؾيسما ٍىون اذلزة اًس َايس ميثي ثَاز فىصي مـنئ ،بو ٔبكََة
مـَية ،مفن ذالل مٌح اًصدعة ًِشٍ اًفئاث ًدضىِي حزة س َايس ٌضازك يف اًسَعة تلسز ما مييحَ هل
انددََ ،كس ثوفصث كٌات زمسَة ٍمتىن اًيؼام من ذالًِا ٔبن ٌس خوؾة مضازنة ومعاًة ُشٍ ازلاؿاث يف
مثي ُشٍ ا ٔلحزاة ،نٌل ٔبهَ كس متيح ملاؿس مـَية يف اًربملان ومٌاظة زمسََ حمسذت ملثي ُشٍ ا ٔلكََاث حىت
ًو مل حمتىن من ذالل ا ٔلظواث الٕهخزاتَة اذلعول ؿَهيا ،وُشا ًسذي يف إظاز اًخوسًؽ اًـاذل ٌَلمي اطلي من
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صبٔهَ جضـص ازلاؿة ٔبهنا ممثةل يف ادلِاس اًلكي ٌضلوةل ،واطلي تسوزٍ ًحـس احامتلث ؿسم الاس خلصاز.
بـ  -اجلُعٝات ٚايٓكابات املٗٓ:١ٝ

وُشا تخـسًي اًلواهني امللِست ذلصًة حىوٍن ازلـَاث واًيلاابث والاحتاذاث اًخعوؾَة ،همٌل اكن ظاتـِا
اًس َايس ٔبو الاحامتؾي ٔبو اًثلايف ٔبو الاكذعاذي ،وًعحة رعل ضحط مضالكث اٍمتوًي ا ٔلحٌيب،
ابًوسائي اًلاهوهَة اًعازمة اًيت من صبٔهنا ٔبن حتس من ُشٍ اًؼاُصت ،ولصم ٔبن ثـسًي ا ٔلظص اًلاهوهَة
امليؼمة ٌَمجمتؽ املسين يف ملسمة اًلضااي املصثحعة ابًخعوز اصلميوكصاظي ٌَمجمتؽ وثفـَي س حي املضازنة يف
مؼاُص اذلَات اًس َاس َة 80،واًخزَط من الٕحساش ابلكرتاة واٍهتمُش اطلي وظي إًََ اًضـة لفذلاذٍ
فصض املضازنة اًفـاةل املؤثصت ؿىل حِاثَ ومس خلدهل ،و ٔبذري ًا ضٌلن الٕسِام اًفـال ٌَمجمتؽ املسين يف مواهجة
املضالكث اًيت ثخعَة زوخ اًـمي ازلاؾي و ٔبصاكل ادلِس اًخعوؾي.
 79فاَمت ،بضعووي ،الخدىٌ الضًملغاَي والهىضؾت الاهخسابُت في اإلاجخمٗاث اإلاخٗضصة الازيُاث ،مجلت صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن ،حامٗت
كانضي مغباح ،وعكلت ،الجؼاثغ ،م.392 :
 80ؤخمض ببغاهُم الىعحي ،مغح٘ ؾابم ،م.314 :

دـ ٚ -ضا ٌ٥اإلعالّ:

وُشا ًخعَة حتصٍص اًعحافة وسائص وسائي الٕؿالم مبرخَف ٔبهواؾِا من اًخبٔزرياث واًِميية اذلىومِة،
رعل ٔلن ُشا اًخحصٍص ذؿامة كوًة من ذؿامئ اًيؼام اصلميوكصاظي ،واًخجس َس اًواحض ذلصًة اًخـحري ،واصلؿامة
اًلوًة ٌَضفافِة ،وٍىون رعل تخعوٍص اًلواهني امليؼمة لٕظساز اًعحف وٕاوضاء الٕراؿاث واًلٌواث
اًخََفزًوهَة ،يك ثـمتس ؿىل الاس خلالل يف املَىِة والٕذازت ،واًضفافِة يف اٍمتوًي واذلق يف الٕصِاز وحتلق
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كسزت الٕؿالمِني ؿىل ثيؼمي هميهتم وممازس هتا ذون ثسذي اًسَعة.
; – سس ١ٜايتعبري:

إن معََة اًخحول اصلميلصاظي اذللِلي ثخعَة إظالق حصًة اًخـحري تعفة خسًة ،حىت ٍمتىن املواظيون
املضازنة تفـاًَة يف اذلَات اًس َاس َة ،وهَف ميىن ٌَمواظيني ٔبن ًحسوا ٔبزاءمه و ٔبن ٌس متََوا تـضِم اًحـغ
وهواهبم ًخخين ُشٍ ا ٔلزاء ما مل ٍمتىٌوا من اًخـحري ؾهنا حبصًة يف ص ىت اجملالث ارلاظة يف إذازت اذلنك؟ .وحصًة
اًخـحري ل ثـين جمصذ اذلق يف ٔبن ٌسمـم اًياش ،تي مـياُا ٔبًض ًا ٔبن عل اذلق ٔبن جسمؽ ما ًلوهل اًياش،
وحصًة اًخـحري لسمة ٔبًض ًا ًخحلِق فِم مس خًري ًخرصفاث اذلىومة وس َاساهتا ،وًخحلِق ا ٔلََُة املسهَة حيخاح
املواظيون اًفصض ٌَخـحري ؾن ٔبزاءمه ،واًخـمل من تـضِم اًحـغ ،واصلدول يف املياكضة واًلصاءت وسٌلغ ٔبزاء
ارلرباء واملصحشني اًس َاس َني ،طلا ميىن اًلول ٔبهَ تسون حصًة اًخـحري دشؿان ما ًفلس املواظيون اًلسزت ؿىل
اًخبٔزري ؿىل خسول ٔبؾٌلل كصازاث اذلنك ،نٌل ٔبن املواظيون اًعامذون كس ميثَون ٔبحسن اًصؿااي ذلامك مشويل،
82
وًىهنم اكززة ؿىل اصلميلصاظَة.

 81وزُلت ؤلاؾىىضعٍت ،ماجمغ كًاًا الانالح الٗغبي ،مىخبت الاؾىىضعٍت ،2004 ،م.05 :
 82عوبغث ،صاٌ ،اإلااؾؿاث الؿُاؾُت التي جخُلبها الضًملغاَُت اإلاىؾٗت( ،جغٖ :لي عمًان ؤبى ػٖيىن) ،مجلت اإلاىخضي اللُبي ،الٗضص
الثاوي ،نُف  ،2006م.34 - 33 :

خامت١

وتياءا ؿىل لك ما س حق ،ميىن اًلول ٔبن مجةل ُشٍ املخعَحاث رضوزًة يف معََة الٕظالخ
اًس َايس؛ حصَح ٔبن لك هؼام حنك خسًس ًواخَ مـضةل إوضاء مؤسساث خسًست اًيت ثضؽ املحاذئ
ا ٔلساس َة ٌَحاكمة موضؽ اًخعحَق ،فـمََة اًخحسًر اًس َايس يه املضلكة ا ٔلوىل اًيت لتس ٌَيؼام اذلامك من
ختعهيا مضن اسرتاثَجَة حصس َخ مداذئ اذلاكمة اًس َاس َة ويه يف تساًة الٕظالحاث اًضامةل ،حىت حىون
ارلعواث تـس رعل ٔبنرث معلا وهفـا وفاؿََة ،وُشا لكَ ٍصحىز ؿىل الازاذت اًس َاس َة اًيرحة اًس َاس َة
اذلاهكة ،ومسى كسزت الاظصاف اًفاؿةل ؿىل ثلسمي اًخياسلث اًس َاس َة ًحـضِم اًحـغ حىت ًمت اًخوظي اىل
اًخوافق اًس َايس اطلي ميىن ًحياء هؼام اذلاكمة اًس َاس َة.
وابًخايل ميىن اًلول ٔبن اذلاكمة اًس َاس َة ثخعَة ثعوٍص مؤسساث س َاس َة ثخالءم واملؤُالث
الاحامتؾَة واًثلافة اًس َاس َة اًسائست يف اجملمتؽ ،نٌل ٔبن ُشٍ املؤسساث ًًدلي ٔبن ثـىس اًعاتؽ
اًسوس َوًويج ًلاًحَة ٔبفصاذ اجملمتؽ وابًخايل ثـىس معاحل ُشا اًضـة وًُس معاحل خنحة ضَلة ،ابلٕضافة
إىل اًخوسًؽ اًلميي ٌَحلوق اًس َاس َة والٕكذعاذًة واًثلافِة ،ومؽ رضوزت ذسرتهتا وٕاحرتاهما ،واًـمي ؿىل
حصس َرِا حىت ىمتىن من ثـزٍز اذلاكمة نثلافة س َاس َة وًُس هكرشوغ س َايس فلط.

قا ١ُ٥املسادع
 ؤخمض ببغاهُم ،الىعحي ،مكاعَ٘ ؤلانالح في الكغق ألاوؾِ ،بحن َمىخاث الكٗىب ومهالح
الضوٌ الىبري :صعاؾت جدلُلُت ملاعهت ،صمكم :صاع الؼمان.2012 ،
 عٍاى ٖلي الُٗلت ،وٖبحر ٖبض الغخمان زابذ ،مضي جإزحر الخغحراث والخٗضًالث الضؾخىعٍت ٖلى
ألاويإ الٗغبُت في الفترة الغاهىت :مهغ همىطحا ،مضازلت في اإلالخلى الضولي :الخٗضًالث
الضؾخىعٍت في الضوٌ الٗغبُت ٖلى يىء اإلاخغحراث الغاهىت 19 - 18 ،صٌؿمبر  ،2012حامٗت
خؿِبت بً بىٖلي  -الكلف  -الجؼاثغ.
 غالب ،الفغٍجاثٖ ،لى َغٍم الخىمُت الؿُاؾُتٖ ،مان :صاع ؤػمىت.2005 ،
 فُهل بً مٌُٗ آٌ ّ
قمحر ،بؾتراجُجُاث ؤلانالح والخُىٍغ ؤلاصاعي وصوعها في حٗؼٍؼ ألامً
الىَجي ،ؤَغوخت صهخىعاه ،حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت  -اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت،
.2007
 بغجغاهض باصي ،غي هغمذ ،الؿُاؾت اإلالاعهت ،جغحمت ٖؼ الضًً الخُابي ،بحروث :اإلاىٓمت
الٗغبُت للترحمت.2013 ،
 بىمضًًَ ،اقمت ،بؾتراجُجُت الخىمُت الؿُاؾُت :صعاؾت جدلُلُت إلاخغحر البحروكغاَُت في
الجؼاثغ ،ؤَغوخت صهخىعاه ،حامٗت ًىؾف بً زضة -الجؼاثغ.2010 ،
 بىمضًًَ ،اقمت ،ؤلانالخاث الضؾخىعٍت ومكيلت اهخلاٌ الؿلُت في الضوٌ الٗغبُت ،مضازلت
في اإلالخلى الضولي :الخٗضًالث الضؾخىعٍت في الضوٌ الٗغبُت ٖلى يىء اإلاخغحراث الغاهىت- 18 ،
 19صٌؿمبر  ،2012حامٗت خؿِبت بً بىٖلي  -الكلف  -الجؼاثغ.
 جىفُم ،اإلاضًجي ،اإلاجخم٘ اإلاضوي والضولت الؿُاؾُت في الىًَ الٗغبي ،صمكم :بجداص الىخاب
الٗغب.1997 ،
 عوبغث ،صاٌ ،اإلااؾؿاث الؿُاؾُت التي جخُلبها الضًملغاَُت اإلاىؾٗت( ،جغٖ :لي عمًان ؤبى
ػٖيىن) ،مجلت اإلاىخضي اللُبي ،الٗضص الثاوي ،نُف .2006
ٖ بض الفخاح ،ماض ي ،الخدىٌ الضًملغاَي وبىاء الضؾاجحر الضًملغاَُت في الضوٌ الٗغبُت،
مضازلت في اإلالخلى الضولي :الخٗضًالث الضؾخىعٍت في الضوٌ الٗغبُت ٖلى يىء اإلاخغحراث الغاهىت،
 19 - 18صٌؿمبر  ،2012حامٗت خؿِبت بً بىٖلي  -الكلف  -الجؼاثغ.

ٖ لُان ،بىػٍان ،مؿخلبل الخٗضًالث الضؾخىعٍت في مجاٌ جفُٗل اللًاء الضؾخىعي وفلا
للمٗاًحر الضولُت ،مضازلت في اإلالخلى الضولي :الخٗضًالث الضؾخىعٍت في الضوٌ الٗغبُت ٖلى يىء
اإلاخغحراث الغاهىت 19 - 18 ، ،صٌؿمبر  ،2012حامٗت خؿِبت بً بىٖلي  -الكلف – الجؼاثغ.
 فاَمت ،بضعووي ،الخدىٌ الضًملغاَي والهىضؾت الاهخسابُت في اإلاجخمٗاث اإلاخٗضصة الازيُاث،
مجلت صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن ،حامٗت كانضي مغباح ،وعكلت ،الجؼاثغ.
 فًل هللا ،مدمض بؾماُٖل ،ؤػمت اللغاع الؿُاس ي في صوٌ الٗالم الثالث ،الاؾىىضعٍت :مىخبت
بؿخان اإلاٗغفت.2005 ،
 مدمض خكماوي ،الخمثُل الؿُاس ي في الجؼاثغ :بحن ٖالكاث الؼبىهُت والنهب ،2002 – 1997
جغ( :مدمض هىاص) ،الؿُاؾت في محزان الفىغ الىلضي ،مجلت الضعاؾاث والىلض الاحخماعي ،الٗضص
 ،20قخاء .2004
 مؿلم ،بابا ٖغبي ،الضؾاجحر الٗغبُت في مغاخل الخدىٌ الؿُاس ي :بحن اإلاغاخل ؤلاهخلالُت
والحاحت لبىاء ٖلض بحخماعي حضًض ،مضازلت في اإلالخلى الضولي :الخٗضًالث الضؾخىعٍت في الضوٌ
الٗغبُت ٖلى يىء اإلاخغحراث الغاهىت 19 - 18 ،صٌؿمبر  ،2012حامٗت خؿِبت بً بىٖل ي -
الكلف  -الجؼاثغ.
 مىعَـ ،صوفغحُه ،اإلااؾؿاث الؿُاؾُت واللاهىن الضؾخىعي( ،جغ :حىعج ،ؾٗض) ،بحروث:
اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث.1992 ،
 مُمىن ،الُاهغ ،اإلاٗاًحر الضولُت للجزاهت الاهخسابُت ومضي جدلُم البىاء الضًملغاَي ،مجلت
صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن ،حامٗت كانضي مغباح ،وعكلت ،الجؼاثغ ،ؤفغٍل .2011
 وزُلت ؤلاؾىىضعٍت ،ماجمغ كًاًا الانالح الٗغبي ،مىخبت الاؾىىضعٍت.2004 ،

ؾلس الاحرتاف (:هصت اًلسم منورخا)

َكدَ١

إن خي اصلول جسـى إىل ذفؽ جعةل ثلسهما ذاظة يف اجملال الاكذعاذي ًىون ُشا ا ٔلذري جيـَِا ذوةل
كوًة س َاس َا واحامتؾَا ،ومن ٔبخي حتلِق ُشا املحخلى جسـى مجَـِا إىل ثسجص ٔبحواًِا اصلاذََة ،فٌجس اًحـغ
مهنا هيمت ابًعياؿة واًحـغ الٓدص هيمت مبجال مـني اكلُامتم مبجال الاحرتاف وما ٌسمى ابجملال اًصاييض،
وابًصمغ من ٔبن اًصايضة ثـس من ٔبمه اًؼواُص الاحامتؾَة اًيت هتمت هبا مـؼم اصلول إل بٔهنا ماساًت تـَست ؾن
لك اًحـس ؾن اصلزاساث املـملة 83،وًـي اًسخة يف رعل ٔبهَ اكن ًيؼؼؼؼص إًََ ؿىل ٔبهَ جمؼصذ ثسزًحاث
حسسًة هتسف إىل اًخمنَة اًحسهَة اًصوحِة واًيفس َة ،يف حني ٔبهنا همية وحصفة ميهتهنا الٕوسان هكعسز زسق،
وُو ما ًخضح من ذالل اًخـصًفاث اًيت ٔبوزذُا ٍلوؿة من اًفلِاء وؿىل سخِي املثال ،حِر كام ا ٔلس خار
اصلنخوز اًس هنوزي تخـصًف ػاُصت الاحرتاف ؿىل ٔبهنا "ٍلوؿة من ا ٔلًـاة ثلوم ؿىل املِازت يف زايضة
ادلسم".84
وٕارا اكهت ػاُصت الاحرتاف كس س َعصث ؿىل مجَؽ ٔبهواغ اًصايضاث فإن اطلي هيميا يف ُشا اًححر
احرتاف هصت اًلسم ،فمل ًـس لؾة هصت اًلسم ًيؼص إىل ُشٍ اًصايضة ؿىل ٔبهنا جمصذ وس َةل ٌَدسََة واًخمنَة
اًحسهَة تي ٔبظحح ًيؼص إٍهيا مبفِوم اكذعاذي املمتثي يف اذلعول ؿىل ملاتي ادلِس اطلي ًحشهل.

ٖ 83بض الحمُض ٖثمان الحفجيٖ ،لض اختراف الٖب هغة اللضم ،ملحم مجلت الحلىق ،الٗضص الغاب٘ ،الُبٗت ألاولى  ،1995م.5 :
ٖ 84بض الغػاق ؤخمض الؿنهىعي ،الىؾُِ ،الجؼء الؿاب٘ ،م.1299 :

ٔبما خبعوض اًوضؽ يف امللصة ،فىصت اًلسم ثـخرب اٌَـحة اًضـحَة ا ٔلوىل يف اًحضل ووؾَا من امللصة تسوز
ؾلوذ الاحرتاف يف اجملال الاكذعاذي ،فلس اسذاذ الاُامتم هبشا اجملال ذاظة تـس اًصساةل املَىِة 85واصلاؾَة
إىل اًصفؽ من مس خوى اًخستري اًصاييض اًوظين وثبَُٔي املٌلزسة اًىصوًة.
ًِشا سـى املرشغ امللصيب إىل ذسرتت ؾلس الاحرتاف يف ذس خوز  86،9555ابلٕضافة إىل رعل مت سن
كواهني مٌؼمة هل نٌل ُو اذلال ًلاهون اًرتتَة اًحسهَة واًصايضة 87،05.95وكاهون ماكحفة اًضلة ذاذي
املالؾة ،8859.59وٕاظساز اًيؼام ا ٔلسايس ٌَجمـَاث.89
ًىن الٕصاكل اطلي ًعصخ ُيا هون املرشغ مل ًيؼم ؾلس الاحرتاف اًصاييض تعفة ؿامة ،والاحرتاف يف
هصت اًلسم تعفة ذاظة مضن جرشًؽ ذاض تَ ،مما ًثري ُشا اًفصاػ اًدرشًـي اًـسًس من املضالك واًيت
سبٔكذرص ؿىل اًحـغ مهنا يف ُشا اًححر ،واملمتثةل ابمللعوذ ابًالؾة احملرتف واملـين ا ٔلسايس هبشٍ ا ٔلحاكم
،ابلٕضافة إىل ضحاتَة اًعحَـة اًلاهوهَة ًـلس احرتاف هصت اًلسم مث ٔبذريا اًوضؽ اًلاهوين ًـلوذ اهخلال اًالؾحني.
وً ٕالحاظة مبوضوغ ُشا اًححر سبٔؾمتس ؿىل اًخعممي الٓيت:



املعَة ا ٔلول :ماَُة ؾلس الاحرتاف اًصاييض
املعَة اًثاين :بٔحاكم ؾلس الاحرتاف اًصاييض .واًوضؽ اًلاهوين ًـلوذ اهخلال اًالؾحني.

 85اإلاىاْغة الىَىُت الثاهُت للغٍايت اإلالام بصخحراث ،بخاعٍش  24ؤهخىبغ .2008
 86اهٓغ الفهل  33-31-26في الباب الثاوي مً الضؾخىع اإلاغغبي  ،2011الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5964مىغع بخاعٍش  28قٗبان 30( 1432
ًىلُى  ،)2011م .3600
ْ 87هحر قغٍف عكم  1.10.150ناصع في  13مً عمًان  24( 1431ؤغؿُـ  (2010بدىفُظ اللاهىن عكم  30.09اإلاخٗلم بالتربُت البضهُت
والغٍايت .الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5885الهاصعة بخاعٍش  16طو اللٗضة  25( 1431ؤهخىبغ .)2010
 88الٓهحر الكغٍف عكم  1.11.38ناصع في  29مً حماصي آلازغة ً 2 ( 1432ىهُى  ) 2011بدىفُظ اللاهىن  09.09اإلاخٗلم بدخمُم
مجمىٖت اللاهىن الجىاجي ،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5956الهاصعة بخاعٍش  27عحب ً 30 ( 1432ىهُى .) 2011
 89كغاع وػٍغ الكباب والغٍايت عكم  1100.16ناصع في  27حماصي آلازغة  6( 1437ؤبغٍل  )2016بؿً الىٓام ألاؾاس ي الىمىطجي
للجمُٗاث الغٍايُت .الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  6466الهاصعة بخاعٍش  12قٗبان  19( 1437ماي .)2016

املطًب األَ :ٍٚاٖ ١ٝايعكد االسرتايف
ايفكس ٠األٚىل :تعسٜف عكد االسرتاف ايسٜاضٚ ٞخصا٥ص٘

ميىن ثـصًف اًـلس ؿىل اهَ ازثحاظ الاجياة اًعاذز من احس املخـاكسان تلدول اًعصف الادص و ثوافلٌِل
ؿىل احساج اثص كاهوين تُهنٌل ،اما الاحرتاف يف هصت اًلسم فِـين اًخفصػ اًخام وامهتان هصت اًلسم هكِية ،ورعل
ملاتي مايل ابلٕضافة إىل مٌح و ماكفبٔت مبوحة ؾلس حمسذ 90،وًدضلك ؾلس الاحرتاف من ذالل ؾلس تني
اًالؾة و اًياذي حِر ٌضرتظ ُشا ا ٔلذري يف اًالؾة ان ٍىون حمرتفا ًخوفص ؿىل كسزاث و ظاكاث تسهَة
،وان ٍىون مذفصكا ملٌلزسة هصت اًلسم وجيـَِا همية هل ابلٕضافة اىل اًزتاماثَ جتاٍ اًياذي ،اكًخسزًة وارلضوغ
ٌَمـادلة اًعحَة وكريُا وُو ما ميزيٍ ؾن الاؾة اًِاوي ،اطلي ل ًًذؼص من ذالل ممازس خَ ٌَصايضة ٔبي
ماكسة ماذًة ابلٕضافة اهَ كري ملِس تبٔي اثفاق جتاٍ اًياذي .
وؿىل اًـموم ثخعَة معََة الاحرتاف اًصاييض ثواخس ؿست ٔبظصاف وحمتثي يف:
االعب احملرتف :وُو اًضرط اطلي ًخـاكس مؽ اًياذي وميازش اٌَـة ثضلك مٌخؼم و هيسف من ذالهل
حتلِق ؿائس ماذي وٌضرتظ فَِ مس خوى ًؤُهل ٌَدسجَي الكؾة حمرتف و ان ًربم ؾلسا تٌَُ وتني
اًياذي 91،وُو هفس اًخـصًف اطلي كس ؾصفَ الاحتاذ اصلويل ًىصت اًلسم ٌَفِفا.
ايٓاد :ٟويه اهسًة مصدط ًِا زمسَا من كدي وسازت اًض حُدة واًصايضة وُو خشط مـيوي.
املدزب :وُو اًضرط املؤُي ٌَخـامي مؽ اًالؾة الاحرتايف وثسزًحَ.
ٚن ٌٝاالعب  :وُو اًضرط املـمتس ابًـمي هوهَي ًالؾحني يف اًخفاوط مؽ الاهسًة و اًلري ،وحية ان
ٍىون مـمتسا من الاحتاذ اصلويل .
احملاَ :ٞوُو اًضرط املصدط هل من كدي وسازت اًـسل همية احملامات واطلي ولكَ اًالؾة يف مذاتـة
مجَؽ حلوكَ مؽ ا ٔلهسًة وامام ذلية الاحرتاف والاحتاذ.

 90مدمض ؾلُمان ألاخمض :الىي٘ اللاهىوي لٗلىص بهخلاٌ الالٖبحن واإلادترفحن ،الُبٗت  ،2001صون طهغ صاع اليكغ ،م31:
 91مدمض زحر الكُش  :الٖب هغة اللضم وزلافت الاختراف ,اإلاجلت الاكخهاصًت الالىتروهُت.

وٍمتزي ؾلس الاحرتاف نلريٍ من اًـلوذ هوهَ ؾلس زضايئ وان اًىذاتة املضرتظة من كدي اًيواذي مايه الا
وس َةل ً ٕالزحاث ،وٍمتزي جىوهَ من اًـلوذ الارؿاهَة واًيت ل ًياكش الاؾة ول ٌساوم رشوظ اًياذي
املوضوؿة مس حلا من كدي الٕذازت.
نشعل ما ٍمتزي تَ ؾلس الاحرتاف هوهَ من اًـلوذ اًزمٌَة ،حِر ًخـاكس الاؾة مؽ اًياذي اما ملست
حمسذت ،واما ٔلذاء وضاظ زاييض مـني وُو ما ًعَق ؿَََ ابٕؿازت الاؾة ،وًحلى من حق ُشا ا ٔلذري ان
ٌضرتظ ؿىل اًياذي ؿىل حلَ يف اًخـاكس مؽ ٔبي انذ ادص وُو امص خائز ،يف ملاتي رعل كس ٌضرتظ ُشا
اًياذي يف تَـَ ًياذي ادص ولك ُشٍ ا ٔلموز مرتونة ًسَعهتم وظحلا ٌَمحسبٔ ا ٔلسايس املمتثي يف اًـلس رشًـة
املخـاكسٍن.
ايفكس ٠ايجاْ :١ٝايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيعكد االسرتاف

اس خلص اًفلَ واًلضاء 92ؿىل ان ؾلس الاحرتاف ًالؾة هصت اًلسم ُو ؾلس معي ول جمال ٌَصًة ومصذ
رعل اىل اًـيارص املضرتنة تٌَُ وتني ؾلس اًـمي 93من كدَي ا ٔلحصت واًـمي مث اًخحـَة ،وُشٍ ا ٔلذريت ثؼِص
تثلك ابزس واكوى يف ُشا اًـلس هؼصا ملا ًخحمهل الاؾة من اًزتاماث جتاٍ اًياذي حاكذ ُشٍ الاًزتاماث ثلرتة
من الاًزتاماث تخحلِق اًيدِجة.
وامللصة مل ًـصف ُشٍ اًـلوذ ورعل كدي  9555حِر اكهت ُشٍ اًـلوذ مٌؼمة مبلذىض مجـَاث الا ان
مت ذسرتثَ يف  9555نٌل وحضيا يف ملسمة ُشا اًححر
املطًب ايجاْ :ٞاسهاّ عكد االسرتاف ٚايٛضع ايكاْ ْٞٛايكٛد اْتكاٍ االعبني.
ايفكس ٠األ :ٍٚاسهاّ عكد االسرتاف ايسٜاضٞ

مبا ٔبن من دعائط ؾلس الاحرتاف اًصاييض هوهَ من اًـلوذ املَزمة ٌَجاهحني فِو ٍصثة اًيخاجئ الثَة تني
ٔبظصافِا:
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أٚال :ايتصاَات االعب احملرتف

ابًصحوغ اىل كاهون اًضلي ،فِو ًفصط ظائفة من الاًزتاماث ؿىل اًـامي نشعل ُو اًضبٔن ابًًس حة
ًالؾة احملرتف من ذالل اًزتامَ تدٌفِش ٔبوامص ظاحة اًـمي واملضازنة يف اكفة املحازايث ،ونشا اًزتامَ
ابذلفاع ؿىل اًيؼام اًلشايئ اطلي ًفصط ؿَََ من كدي اًياذي مؽ اذلافؼة ؿي اًلِام ابًخسزًحاث يف اًوكت
احملسذ  ،واىل دلاهة ُشٍ الاًزتاماث ٌسـى الاؾة ؿىل احملافؼة ؿىل املالثس وا ٔلذواث املس خـمةل ًالؾحني،
وؾيس خماًفة ُشٍ الاًزتاماث ًخـصط فوزا اىل ختفِغ اًصاثة او فصط قصامة وكَحا ما ٌسددـس ؾن اٌَـة
ثضلك مؤكذا .
ثاْٝا :ايتصاَات ايٓاد ٟايسٜاضٞ

ان اول اًزتام ًلؽ ؿىل ؿاثق اًياذي ٍمتثي يف ذفؽ ا ٔلحصت وثواتـِا ًالؾة وثلسمي اكفة اًوسائي املخاحة من
زؿاًة ظحَة وجصامج اًخسزًة ٌَصفؽ من مس خواٍ اًفين واًحسين مؽ ثوفري املالثس اًصايضَة ،ونشا حتمي اكفة
معازًف اهخلال الاؾة وما ًددؽ ُشا الاهخلال اكًازول يف اًفٌسق وثلسمي اًعـام ،والامه من رعل ُو ثوفري
اًخامني ًالؾة احملرتف.
وجية الٕصازت ٔبًضا اىل ان ؾلس الاحرتاف اًصاييض هسائص اًـلوذ فِو هل تساًة وهل هناًة حِر ًًهتيي
ابىهتاء مسثَ او ابىهتاء اجناس اًـمي املخفق ؿَََ ،وكس ًًهتيي اًـلس ًسخة ملٌؽ نٌل ُو اذلال ارا ازخت ان
الاؾة احملرتف مل ٌضازك ذالل املومس يف اكي من  55يف املئة من احٌليل املحازات اًصمسَة ،ويف ملاتي رعل
ان الاحتاذ اصلويل ًىصت اًلسم اًفِفا مييح اذلق ًالؾة تفسخ اًـلس يف حاةل ثبٔدص اًياذي ؾن جسسًس زاثحَ
اًضِصي ملست زالزة اصِص  ،ويف حاةل ما ارا فسخ احس اظصاف اًـلس ذون سخة مـلول فِخـني ؿَََ ٔبذاء
ثـوًغ ؿىل رعل مامل ًليض اثفاكِم ذالف رعل .
ايفكس ٠ايجاْ :١ٝايٛضع ايكاْ ْٞٛيعكٛد اْتكاٍ االعبني احملرتفني

ًلعس ابلهخلال يف اجملال اًصاييض ُو اًحَؽ واًرشاء وُو واكؽ ًـصفَ اًوسط اًصاييض ،حِر ًـخرب
الاهخلال وزَق اًعةل ابلحرتاف واطلي اذسث متازسَ مـؼم ا ٔلهسًة ؿىل الاؾحني احملرتفني ،وٍىون اًلصط
ا ٔلسايس ًِشٍ الاهسًة ُو حتلِق اًفوس يف املحازايث تواسعة اًححر ؾن الاؾحني املمخاسٍن ،ول ًخبٔىت رعل
الا تخفصقِم اًخام ملِيهتم اًصايضَة،

ًىن يف اظاز ُشٍ املِمة ،فان اًياذي كس ثعاذفَ تـغ املضالك ،حِر كس ًـمس ُشا ا ٔلذري اىل رشاء
الاؾة وًيفق ؿَََ مداًف هممة من اخي حتفزيًٍ ،ىن دشؿان ما ًخفاخبٔ اًياذي ان الاؾة ًححر ؾن انذي
افضي ًَلسم هل ؾصضا احسن  ،مما ًؤذي اىل اذلاق دسازت ابًياذي ا ٔلول.
طلا احضى الامص ان ًـرتف ٌَياذي اطلي ذللَ ُشا اًرضز ان ًبٔذش ملاتي الاهخلال من اًياذي اطلي
اهخلي اًََ الاؾة احملرتف.

مفِوم ازلـَة  :س َاكاث ثـصًفَ ،بٔساسَ اًلاهوين

َكدَ١

ٌَجمـَة ذللث احامتؾَة ،هفس َة وكاهوهَة .فامليؼوز اًسوس َوًويجً ،ـخرب ازلـَة ٍلوؿة من
ا ٔلفصاذ ،امليؼمني ٕازاذاي ،حبَر ٌسـون إىل اًلِام تـمي حٌلؾي ومس متص .وزمغ ٔبن اًعاتؽ اًـمويم ًِشا
اًخـصًف ٌضمي ٔبًضا اًيلاتة ،اذلزة ،اًرشنة ،94فإن اًخـاون يف إظاز منورح من اًخعوغُ ،و اطلي حيسذ
معري اًـمي ازلـوي امليؼم وميزيٍ ؾن ابيق ُشٍ اًخيؼاميث.
ٔبما من اًياحِة اًس َىوًوحِة ،فإن اذلاخة يه لك ما ًخوق إًََ الٕوسان ،وابٕذلاخً ،سس ما ُو
رضوزي وًخَحَة زقحاثَ ومذعَحاثَ ٔبو ًخوفري ما ُو مفِس ًخعوزٍ ومنوٍ ،اًيشء اطلي ًسفـَ إىل اًححر ؾن
ٔبمناظ وظَف لٕزضاء حاحِاثَ وثرصًف ظاكاثَ .من ُياً ،ددَوز ذَق ازلـَة وفق مٌؼوز س َىوًويج ،كاًحا،
تياء ؿىل زقحة وحافز هفيس صلى ا ٔلؾضـاء املىوهني ًِا ،تي وصلى مٌدسخهيا ومٌرصظهياُ .شٍ اًصقحة
الاحامتؾَة /اًيفس َة ثـخرب ذاظَة ممزيت ً ٕالوسان ،حمسذت ذلجم ظموحاثَ ومربست ًلوت إماكهَاثَ ،نٌل حيسذ رعل
 ، Jean Ormessonتلوهل ٔ " :بهَ ًوخس يف كَة اًخرش يشء ٔبنرث كوت من حة اذلَات ،إهَ اًفضول La
.curiosité
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Jean Claude Gillet: Les associations , des espaces entre utopies et pragmatismes (Sous la direction) Collection : Le
territoire et ses acteurs (Presses Universitaires de Bordeaux ,Pessac, 2001) , P: 15.

ويف كَة اًفضولُ ،ياك يشء مبثاتة زوخ اًـامل وحمصنَ ،إهنا اًصقحة ،وٕارا مل ًمت إجياذ اًصقحة ،فإهَ ًُس
ُياك ٔبي اتزخي وًُس ُياك ٔبي ثرش ،تي س َوخس فلؼط اذلَواانث ،اًيحااتث والٓلث" 95.إن إذلاحِة ُشٍ
اًصقحة ،يه اًحاؾر "اًيفيس" اطلي ٌضجؽ ؿىل اًخفىري "اًواؾي" يف موضوغ ما ٔبو وضاظ مـني ،من
ذالل حٌلؿة مٌؼمة ومبٔسسةٔ ،بويه اصلافؽ "اصلامع" لٕزضاء حاخة اًخجمؽ ٔبو اًدضلك يف إظاز ثيؼمي مـني،
وابًخايل ًـس اذلافز ُو اًلوت ٔبو احملصك اطلي ًسفؽ ا ٔلفصاذ ٌَخرصف  ،96وفق ُشا امليؼوز اًيفيس اطلي جيـي
من اًخرصفاث الٕوساهَة معوما ،هخاح زقحاث ومـخلساث مـَازًة ،97نثريا ما ثامتىه يف ظَاهتا ،مؽ ٔبتـاذ
وجتََاث احامتؾَة مدضـحة .اًيشء اطلي ًفصط ،وٌَمزًس من "اًيجاؿة ازلـوًة " ،اًخوسي وابس متصاز،
جلك ٔبصاكل املبٔسسة اًلاهوهَة ٌَخيؼمي ازلـوي ،مؽ اًوكوف املًل ؿىل خمخَف اًس َاكاث اًيت ًـمتي يف
ذواذَِا.
وفق ما سَف رهصٍ ،س يـمي ؿىل ذزاسة مفِوم ازلـَة ،من ذالل سوااي زالج :
بٔول ،س َاكاث ثـصًفَ.
اثهَأ ،بساسَ اًلاهوين.
اثًثا وبٔذريا ،متَزيٍ ؾن تـغ ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة املضاهبة ،ؿرب اًرتنزي ؿىل مؤسسة اًرشنة.
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ايفسع األَ :ٍٚفٗ ّٛاجلُعٚ ١ٝضٝاقات تعسٜف٘

إن الٕصاكًَة ا ٕلحميوًوحِة ملععَح " مجـَة" جتـي من اًعـة إؾعاء مفِوم ذكِق وحمسذ ٌَس َاق
اًيوؾي ٌَجمـَة ،وابًخايل ثـصًفؼؼؼِا ذون اٌَجؼؼوء إىل كصاءت مذــــسذت ،ثخبٔزحج تني اٌَفغ اٌَلوي واملفِوم
اًـَمي .كصاءت جتـهل مفِوما "حصابئَا"ً ،خَون حسة اًثلافاث واملصحـَاث ،وًبٔذش ذللثَ حسة امليؼوز
اطلي ًدٌاول ؿربٍ .ومن ُشا امليعَق املخشتشة ،ميىن إجصاس تـغ اًس َاكاث اًيت ًـاجل يف إظــازُا مفِوم
ازلـَة:
*ضٝام ايتفاٚض :ثربس كوت ازلـَة من ذالل اًخفاوط ،وؿربٍ حمتىن من "تَؽ" مرشوؾِا ٔبو حزءا من
ُشا املرشوغ اطلي خيخَف يف س َاكاثَ وٍمتزي ؾن خمخَف "اًسَؽ وارلسماث" ،ذاظة يف ؿالكاثَ املخفق ؿَهيا
مؽ اًسَعاث اًـمومِة ،واًيت ثفصط ؿىل ازلـَة اًخفىري يف اصلدؼؼول مضن مٌعق اًخوافق-ابملـىن
اًسوس َوًويجٔ -بنرث من اٌَجوء إىل مٌعق الثفاق-ابملـىن اًلاهوين -وابًخايل ٕاجصاس زُان اًخفاوط تِؼؼن
اًرشٍىني :ازلـَة واًسَعة اًـمومِة 98.وُو مافئت ًخضح من ذالل ثخين مداذئ املضازنة واًدضازك
واًرشانة ،واًيت ثسذي لكِا يف إظاز "ثـاكس احامتؾي مسين خسًس" ٍصفؽ من مسامهة ازلَؽ يف تياء وظن ٌسؽ
ٌَجمَؽُ .شا اًحياء ،اطلي ثخوظس ذؿامئَ ،من ذالل حصض ازلـَاث وىِاانث مؤسساثَة حصت ،مس خلةل
وثعوؾَة ؿىل اًصفؽ املس متص واملخواظي ٌَلسزاث اٍمتىِيَة اًيت ثخوفص صلى اًعاكاث اذلَة ذاذي اجملمتؽ ،من
ٔبخي حتلِق املحخلى املًضوذ واملعمح املبٔمول يف حىصٌس حمنَة صامةل ،مٌسجمة ومس خسامة.
*ضٝام ايرتانُِ :يا ثربس ازلـَة ،نفضاء ٌَخجصًة اًضريص وازلاؾي ،هكيعَق ٌَخىوٍن واًرتامك
املـصيف ،وابًخايل ثعحح مسزسة ٌَحَات واًـالكاث الٕوساهَة املدضـحة ،وؿربُا ثخجسس لكحؼة كوًة ٍىدضف
من ذالًِا اًض حاة حمََا ؿامل املؤسساث واٌَـحة اًس َاس َة جصمهتا ،99تـس ٔبن خيوضوا قٌلز جتصتة اًىضف ؾن
ما خيخَج اذلَات املسهَة من ثسافؽ ومصافـة وهلاص وثواظي ...إن ازلـَة تشعل ،ثخجىل نخيؼمي مرتاض ًححر
ؾن ثـزٍز تًِان اًخجازة اًرتاهكَة .ومن مث ،تَوزت اًـيارص احملفزت ؿىل حىوٍن اًضرعَة الٕوساهَة صلى
مٌدسخهيا وٕاجياذ "اًخفصًلاث اًيفس َة" اًرضوزًة ًخلوًة اطلاث وحـَِا ثخـامي مؽ مضالك اذلَات ،جلك سالسة
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وكوت  .إهنا ،فصظة ًامتيه اطلواث اًفصذًة اخملخَفة واهعِازُا يف اطلاث "ازلـَة "واهلٌلسِا يف اًلك ازلـي.
وابًخايل ،ثحاذل اًرتامك يف حس راثَ هكـعى ًخلشًة ا ٔلتـاذ الٕجياتَة اًيت ميىن ٔبن ًخعف هبا مٌرصظي ازلـَة.
*ضٝام ايتازٜذُ :يا ازلـَاث وحبنك ثـسذٍهتا ثَف يف ظَاهتا ٔبفصاذا ادذازوا ،وجلك ظواؾَة ،اًخستري
ازلـي ،وفق زؤًة خامـة ًلك اًضـوة وًلك اًفضاءاث الاحامتؾَة ،نٌل ٔبهَ مضن س َاكاث اًخازًؼخ معوما
ثـخرب ازلـَة صالك ممزيا ًٌَضاظ ازلاؾي ،ومن امليعَؼق املؤسسايت ثـس فضاءا ٌَحصًة.
وؿىل ضوء رعل ،و ٔبمام " الاهفجاز" ازلـوي اطلي اجسمت تَ اًـلوذ ا ٔلذريت ،اكذيـت اًسَعاث
اًـمومِة ابصلوز اًصايذي ٌَجمـَاث يف جممتؽ بٔحِاان ًيؼص إًََ ؿىل ٔبهَ كري همَلك ،نٌل اؿرتفت ٔبًضا جىون
ازلـَاث يف اًوكت اذلايل حصمس مـامل ذلؼة ممزيت ًالًزتام اذلرضي 100.فاٌَحؼة "اتزخيَة" ابمذَاس ًفصط
اًوحوذ من ظصف اًخيؼاميث ازلـوًة .وُو اًوحوذ اطلي ؿَََ ٔبن ًًذلي من اًلوت إىل اًفـي ومن الازحاكن
إىل مصحةل اًخبٔسُس إىل الاكذياغ جبسوائَة مصحةل ما تـس اًخبٔسُس .فاًـسًس من ازلـَاث " ٔبسست  /ثؤسس
من ٔبخي اًخبٔسُس ل كري" .وُو ا ٔلمص اطلي ًفرس نرثت ازلـَاث اًيت ثوصل "مِخة" بٔو ؿىل ٔبتـس ثلسٍص ثحَف
"زتَـِا ا ٔلول"ً ،خيلصط متام الاهلصاط وثشُة ظموحاث وهجوذ ٔبؾضاهئا املؤسسني ؿىل ضوء رعل سسى.
إن "ؾلست اًخبٔسُس" ثؼي تال صم ،إصاكًَة اتزخيَة معَلة ،ما فذئت جتِغ بٓمال وزُاانث اذلَات ازلـوًة
دعوظا وحِات اًفـي املسين معوما .فـوطٔ ،بن جضلك ذلؼة اًخبٔسُس "تساًة اتزخي "ٌَجمـَة ٔبحضت
و ٔلس حاة مذـسذت "هناًة اتزخي" ًِا.
*ضٝام املصًش ١ايعاٍَ :١صثحط ثس َاق اًخفاوط ،حِر ثربس ازلـَاث من ذالل اًس َاكني مـا ورشًم
ظحَـي ،إن مل ٍىن ممزي ٌَجٌلؿاث احملََة .101واهعالكا من رعل ،ثربس اًضرعَة اًـمومِــة نخجس َس ًًضاظ
املعَحة اًـامة ،وحِر ثبٔذش ازلـَاث املحاذزت ًدضلك منط من ازلـَاث اًضفافة Associations
ٔ 102،transparentesبي ازلـِـــاث اًيت ثذــياول كضـــااي وجمالث اص خلــــاًِا ،تٌؼؼؼؼوغ مؼؼؼؼؼن اذليىة
اًصايذًة /اًخستريًة .ورعل ،ؿرب جتســــَس ا ٔلُساف املصسومة يف كواهــــِـــهنا ا ٔلساس َة ،وفؼؼؼؼق مدؼؼؼؼؼاذئ
اًىفاًة واًفـاًَة واًيجاؿة واملصذوذًة .ومن مث ،جصوسُا وجمـَاث "حموهكة" ،حصمس ذازظــة ظصًلِا ،جلك
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اسدرشافِة واسذؼؼؼصاثَجَة .وُو ما جيـَِا يف هناًة املعــاف ،ثشوة يف ٔبؾٌلق اجملمتؽ اطلي ثـمي يف ٕاظازٍ.
وُو ما ًخجىل يف حصظِا الٔهَس ،ؿىل الاس خجاتة الٓهَة واًفوزًة ملعاًة واوضلالث رشاحئ ؾصًضة من
اًفئاث املس هتسفة.
*ضٝام ايالزع :١ٝحِر محوةل مععَح " ازلـَة "ثفرتط وحوذ جتمؽ ٕازاذي ،ثعوؾي ًعحو إىل
حتلِق ُسف مضرتك .103وُيا ،حمتثي ازلـَاث هكيؼٌلث ثعوؾَة وثخبٔظص مضن اًفئة اًلاهوهَة ٌَجمـَاث كري
اًصحبَة 104.وابًخايل ،ثربس ارلاظَة املمزيت ٌَجمـَاث يف واكؽ ا ٔلمص من ذالل ُسف اًخجمؽ ،واحملسذ حسة
اًلاهون اًفصويس ل ً 55وًَوس ( 5955نٌل ُو اًضبٔن ٌَلاهون امللصيب ،من ذالل ػِري  55هوهرب  )5958يف
اًِسف كري اًصحبؼي  .Le but non lucratifفاًِسف ا ٔلمسى ٌَجمـَة ًُس ُو اكدسام ا ٔلزابخ  ،وُشا ُو
مفذاخ ثـصًف ازلـَاث  .105حِر جضري ظحَـة مفِوم "ازلـَة" إىل ادلوُص اًفَسفي اًـمَق ٌَـمي اًخعوؾي
تعفة ؿامة ،وُو فىصت املحاذزت اطلاثَة ٌَفصذ ،من مٌعَق كٌاؾخَ وٕامياهَ تلسزثَ ؿىل اًفـي واًخبٔزري يف حمَعَ
الاحامتؾي والاكذعاذي واًس َايس واًثلايف وثلَري ا ٔلمناظ اًسائست وتَوزت ثوهجاهتا املخـسذت .ومن مث ،فإن
كاًحَة اًـالكاث يف مجـَاث اجملمتؽ املسين ،ثمت يف إظاز ٍلوؿة من املؤسساث راث اًعاتؽ اًخعوؾئ ،بي ثغل
اًيت ًيضم إٍهيا ا ٔلفصاذ جلك اس خلالًَة وحصًة ومبيء ٕازاذهتم وتخـحري ظاذق ؾن كٌاؿاهتم ،إمياان مهنـم يف هناًة
املعاف ،تلسزاهتم وكسزاث ُشٍ املؤسساث ؿىل حٌلًة معاذلِم واًخـحري ؾهنا وفق زؤى ثدسم ابًيجاؿة
واًىفاًة  .حبَر ٍىون اًخعوغ ُياُ ،ؼو اجملِوذ اطلي ًلوم تَ اًفصذ تعفة ادذَازًة وظوؾَة ،ؾن ظصًق
صلك من ا ٔلصاكل اخملخَفة ٌَمسامهة ،كس حىون معي ٔبو ؿمل ٔبو ز ٔبي ٔبو متوًي ٔبو كري رعل مما ًخوىخ ذسمة
اجملمتؽ.
وًربس ٔبجنح صلك ٍىون ؿَََ اًخعوغ يف ازلـَاث ٔبو املضازًؽ امليجزت مبحاذزت ٔبفصاذ مذعوؿني ًًذؼمون
مضن َُئة همَلكة ،مٌؼمة ومبٔسسة ،زقحة مهنم يف مساؿست اجملمتؽ واًصيق تَ ؾن ظصًق اس خزسام إماكهَاهتم
ارلاظة ،ثرشًة اكهت ٔبو ماذًة.
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*ضٝام ايتعدد :فازلـَة ،معوما صلك ًخجمؽ مصهة تني ا ٔلصزاض ،وابًخايل فِيي اهـىـاش خًل
ٌَرشانة اصلاذََة تني ٔبؾضاهئا-من ذالل وضاظِا اًلايئ -وتني ا ٔلصزاض الٓدصٍن .ازلـَة ُيا " هؼام"
ٌَـيارص اًًض َعة 106وٕاجصاس ٌَزََط اجملمتـي وفضاء ٌَخـسذ ٔبو معسز ٌَرشؾَة اًخـسذًة  /ازلـَة La
107
. Légétimité pluriel
إن اًفَسفة اًيت ًخىن ؿَهيا املىون ازلـوي ،مل حىن ًوما ما ثعوزا ٔبًسًوًوحِا رصفا ،تي يه فَسفة
واكؽ ثستري اًخوافق وذَق ائخالف ًالدذالف وحـي اًخـسذ مدس ٔب إوساهَا زفِـا كاذزا ؿىل إاتحة اًفصض ٔبمام
ازلَؽ ثضلك مدساو ومذاكئف ،وحـهل ٔبًضا املالر الٓمن ٌَـُش املضرتك واًرتتة ارلعحة ٌَخـاٌش "اًسَمي"،
ووضؽ الٕظاز املالمئ ًحياء مس خلدي ا ٔلحِال املخـاكدة ،ثضلك مس خسام وجضازيك.
إن س َاق اًخـسذُ ،و اطلي ًضفي ؿىل مفِوم "ازلـَة" هـت "املضرتك الٕجيايب"  .ورعل من مٌعَق
الٕميان ترضوزت حىثَف حوُص ُشا اًخيؼمي ،ابؾخحازٍ "ٍلؽ" ًخـسذًة خمخَفة  :يف الٓزاء ،يف املواكف ،يف
اًرتهَحة ،يف اًخعوزاث ،يف اًصؤى ،يف ا ٔلوضعة ،يف اًربامج ...يف لك يشء ،ميىٌَ بٔن ٌسامه يف تياء اًفـي
املؤسسايت ًِشا اٍمنورح اصلًيايم واًفـال ،واطلي ًـس ٔبزىق صلك من ٔبصاكل اًخيؼاميث اًيت ؾصفهتا اًخرشًة
مجـاء ،ؿرب حلهبا اخملخَفة.
معوما ،إن لك اًس َاكاث اًساتلة جض خلي وفق بًَٓة اصلميلصاظَة ،108مما ًضمن ًِا اًيجاؿة واًفـاًَة ،ومؽ
رعل ثؼي احملارٍص الا ثسدميَة خبعوض ثـصًف ازلـَة ،كامئـة اطلاث .اًيشء اطلي حيمت الاؾامتذ ،ؿىل اًلصاءت
املخـسذت املس خوايث ،مبا فهيا املس خوى اًلاهوين.
ايفسع ايجاْ : ٞاملفٗ ّٛايكاْ ْٞٛيًذُع١ٝ

إن اًزتاًس اطلي ؾصفَ ؿسذ ازلـَاث يف امللصةً 109،من ؾن حاخة احامتؾَة /هفس َة مَحة ،مل جس خعؽ
مؤسساث ٔبدصى من اجملمتؽ ثَحُهتا ،و ٔبظححت اًَوم من املؤسساث اًيت ًـمتس ؿَهيا يف حتلِق تـؼغ الٓمال
واًخعَـاث ،يف سخِي ثحَوز ٔبسس "اًخمنَة املًضوذت" .ومن مث ،فلس حصخست حصًة ازلـَاث مدارشت تـس
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الاس خلالل ،من ذالل ػِري  55هوهرب  5958املخـَق ابذلصايث اًـامة ،حىت ٍمتىن ا ٔلصزاض اًصاقحني يف
رعل من ثبٔسُس ازلـَة ومتىني اًسَعة الٕذازًة من ضحط منعِا و ٔبوضعهتا وا ٔلؾضاء املضلكني جملَس إذازهتا
ٔبو مىذهبا املسري.
ؿىل ُشا ا ٔلساشً ،خجسس اًحـس اًلاهوين ٌَجمـَة من ذالل اًضحط املسعصي ٌَخبٔسُس وٕاجصاس
اًضؼصوظ اًرضوزًة رلَق اًخيؼمي ازلـوي وٕادصاخَ إىل حزي اًوحوذ وضٌلن الاؿرتاف اًلاهوين تَ.وكس ؾصف
اًفعي ا ٔلول من ػِري  55هوهرب  ،5958حسة ما وكؽ ثلَريٍ وٕامتامَ ،ازلـَة جىوهنا " :اثفاق ًخحلِق
ثـاون مس متص تني خشعني ٔبو ؿست ٔبصزاض ،لس خزسام مـَوماهتم ٔبو وضاظاهتم ًلاًة كري ثوسًؽ ا ٔلزابخ فامي
تُهنم" .
ومن املـَوم ٔبن ُشا اًخـصًف ،كس اس خَِم ذون ثلَري ًشهص من اًلاهون اًفصويس ًواحس ًوًَوس 5955
هكَثاق ٔبسايس ٌَجمـَاث يف ُشا اًحضل ،وخيخَف ؾيَ فامي ًخـَق ابسددـاذ اًخجمـاث املدضلكة تلعس إقياء
املرياج املضرتك .ويه اًخجمـاث ،اًيت ٌضري إٍهيا اًلاهون اًفصويس جلكٌلث " جممتـاث " ،حفصًة اًخجمؽ ،كس
ٔبؿَن ؾهنا ،من ظصف الٕؿالن اًـاملي ذللوق الٕوسان ًس ية  5928و ٔبًضا مؼن ظصف الٕؿالن ا ٔلوزويب
ًس ية  ،5955واٌظلان ٔبنسأ ،بن ًلك إوسان اذلق يف اًخجمؽ ذاذي حٌلؿاث ،هبسف ىزًَ ُو يف اًواكؽ هخاح
جملمتؽ حمىوم ،حسة هؼام س َايس ًَربايل وثعوز تـَس ؾؼؼن اًخوسًؽ املدساوي.110
وؿىل ضوء حصًة اًخجمؽ ُشٍ ،ثيخثق ٔبسس اًوضـَة اًلاهوهَة امليؼمة ٌَجمـَاث واصلوز اطلي ثَـحَ ؿىل
اكفة ا ٔلظـست ويف سائص اجملالث ،ومن مث حوكن املاكهة ارلاظة اًيت بٔحضت ثددو ٔبُا ُشٍ اًخيؼاميث ،هكىون
زئُيس من مىوانث اجملمتؽ املسين .ويه املاكهة ،اًيت ثخجسس من ذالل ما ثدسم تَ ازلـَة من دعائط
وممزياث ،ميىن اس خرصاهجا ،اهعالكا من ثـصًف اًفعي ا ٔلول من ػِري  55هوهرب ، 5958ويه ٔبساسا:
ازلـَة اثفاق ،اًخـاون املس متص لس خزسام املـَوماث ٔبو ا ٔلوضعة ،حتــسًس ُسف مضرتك ،الاس متصازًة يف
معي ازلـَة ٔبو الاجسام ابًعحلة اصلامئة ،ؿسم ثوسًؽ ا ٔلزابخ ،ثستري ذميلصاظي جضازيك...
أٚال :اجلُع ٖٞ ١ٝاتفامٔ ،Une convention :بي مبثاتة ؾلس  ، Un contratوابًخايل ٌرسي
ؿَهيا اًلاهون امليؼم ٌَـلوذ " كاهون الاًزتاماث واًـلوذ " ،وًخعَة رعل حسوج اًخلاء ٕازاذثني ؿىل ا ٔلكي
 110مدمض قغاًمي ،ؾىؾُىلىحُا اإلاىٓماث غحر الحيىمُت باإلاغغب :خالخا جىُٓمحن حمٗىٍحن ،الغباٍَ :ىب بغَـ  ،الُبٗت ألاولى،2007
م.108 :

وثوافلٌِلٔ ،بي اثفاق ًـلس تني ازيني ؿىل ا ٔلكي من ا ٔلصزاض .وجتسز الٕصازت إىل ٔبن اًلاهون امللصيب ،مل ٌرش
رصاحة إىل هوؾَة اًضرعني ٔبو ٍلوؿة ا ٔلصزاض املىوهني ٌَجمـَة يف اًفعي ا ٔلول اًساًف اطلهصُ ،ي مه
ظحَـَون ٔ Les personnes physiquesبو مـيوًون  Les personnes morales؟ وًىٌَ هط يف
اًفعي  52من ػِري  55هوهرب ٔ ،5958بهَ ابٕماكن ازلـَاث املرصخ هبأ ،بن ثؤسس احتاذاث وخامـاث فامي
تُهنا ،وُشا ًـين ٔبن ا ٔلصزاض اطلٍن ٍىوهون ازلـَة ،إما ٔبصزاض راثَني ٔبو اؾخحازًني ،وثيعَط اًلاهون
ؿىل ٔبن ازلـَة يه اثفاق تني مىوىهيا ،إمنا ًسل ؿىل بٔن رعل الثفاق ميىن ٔبن ًيضم إًََ ٔبصزاض بٓدصون
من كري املؤسسني هل 111.ويف ا ٔلذري ،إن ما ميزي ؾلس ازلـَة ُو ٔبن حصس َزَ ل ًمت ؿرب املىذوة ،وٕامنا
ا ٔلهؼمة – ا ٔلساس َة واصلاذََة -والٕحصاءاث اًلاهوهَة املصثحعة ابًخبٔسُس ،يه اًيت حىصش مفِوم ازلـَة
اكثفاق.
ثاْٝا :ايتعا ٕٚاملطتُس الضتدداّ املعًَٛات أ ٚاألْػط :١إهَ اصلافؽ إىل حىوٍن ازلـَة اكثفاق ،ورعل
تلَة ثَحَة حاحِاث احامتؾَة ،هفس َة ،زلافِة ،زايضَة ،ؿَمَة ٔبو حصتوًة ...تخـاون ا ٔلؾضاء فامي تُهنم ًخحلِلِا
يف اوسجام ووئام ،توسائي وجصامج و ٔبوضعة ،وكس ٌسامهون يف ذَق جتمـاث جتَة ٔبفصاذ بٓدصٍن ًُسوا
تبٔؾضاء يف ازلـَة ،وتشعل ميخس معي ازلـَة إىل احملَط وٕاىل ٔبفصاذ اجملمتؽ ،وؾن ظصًق الاخنصاظ ًيضم ُؤلء
إىل ُشٍ املؤسسة ،ومـياٍ كدوهلم ٌَرشوظ وا ٔلُـساف واملحاذئ اًيت ثـمي من بٔخَِا ازلـَة ،وابًخايل
112
ًعححون مٌضوًني إىل ُشٍ اًضرعَة املـيوًة وٌضمَِم الثفاق ًَعححوا ظصفا فَِ.
ثايجا :ؼدٜد ٖدف َػرتى :حِر ٔبن كاًة ازلـَة ثؼي مفذوحة ؿىل لك املس خوايث .وُيا ختخَف
ظحَـة اًـمي ازلـوي ابدذالف ا ٔلُساف املسعصت صلى ازلـَة يف كواهُهنا ا ٔلساس َة .إن اًلاًة املفذوحة،
يه اًيت جتـي ٔبؾضاء ازلـَة ًخفلون ؿىل اس خزسام مـازفِم و ٔبوضعهتم ،وثضلك مضرتك ًعاحل ازلـَة،
وٌسـون ًخحلِق ُسف مسعص ومٌعوض ؿَََ جىِفِة رصحية فؼي ا ٔلهؼمة ،واطلي ميىن ٔبن ثمت الٕصازت إًََ
يف جسمَهتاُ .شا ،ذون إقفال ذاظَة الاهفذاخ ؿىل خمخَف ا ٔلُساف اًيت ميىن ٔبن جسامه يف حـي ازلـَة
حتلق تـسُا الٕصـاؾي ،واطلي ًؼي اًلاًة ا ٔلمسى املخوذات من لك فـي مجـوي خاذ.
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زابعا :االضتُساز ١ٜيف عٌُ اجلُع ١ٝأ ٚاالتطاّ بايصبػ ١ايداُ :١ُ٥شا اًـيرصُ ،و اطلي ميزي ازلـَة
ؾن ا ٕلحامتغ .113فازلـَة ،نمنط ثيؼمييً ،دسم تبٔهَ جتمؽ ذامئ ،تي و ٔبهَ حىت وًو ثلريث اًرتهَحة اًخرشًة فامي
خيط ٔبؾضاء ازلـَة ،فإن ُشٍ ا ٔلذريت جس متص يف وػَفهتا .إن مفِوم اصلميومةً ،رتخس ٔبنرث ؿىل املس خوى
اًلاهوين ،إر ًمت اٍمتَزي يف ُشا اًعسذ ،تني ؾلس ازلـَة وتني ابيق ٔبهواغ اًـلوذ يف اًلاهون ارلاض (ؾلوذ
ارلسماث مثال).
ومؽ رعل ،خفاظَة الاس متصازًة ،ل ثـين حمتَة ثواخس ازلـَة ثضلك هنايئ وكعـي ،حِر ٔبن ازلـَة
ميىن ٔبن ثؤسس ملست حمسوذت ،ثًهتيي مبجصذ اىهتاء املست اًيت حسذُا املؤسسونٔ ،بو ثؤسس ملست كري حمسوذت،
حسة ا ٔلُساف اًيت جسـى إىل حتلِلِا .114نٌل ٔبن اس متصازٍهتا ُشٍ ،كس ثخـصط ًيوغ من اًخوكف اًلرسي،
ؾيس اٌَجوء إىل ثعحَق مسعصت اذليٕ .115ان حسا ٔبذىن من اًزمنٌ ،ضلك رشظا ًسمة الاس متصازًةً .ىن
ُشٍ ارلاظَة ،ثيىضف ٔبساسا ،ؿرب هوؾَة اٌَحؼاث اًيت ثفعي تني خمخَف ٔبوضعة اجملموؿة .فازلـَة،
ثحلى كامئة ،ماذام حَِا مل ًلصز تـس ٔبو ماذام ٔبهنا مل ثـصف فذوزا يف وضاظِا .واًخيؼمي اصلاذًل امليعوض
ؿَََ يف ا ٔلهؼمة ،كاًحا ،ما ٌسمح ًِا ابًؼِوز يف لك وكت ومٌاس حة .116
خاَطا :عدّ تٛشٜع األزباح بني األعطا :٤فاًِسف اطلي ثًضبٔ من ٔبخهل ازلـَة ًُس اًلصط مٌَ ُؼو
اًصحب .117ومؽ رعل ،فازلـَة حبنك مسازاهتا اًـمََة ،من جصامج و ٔبوضعة ،ميىن ٔبن حتلق ٍلوؿة من ا ٔلزابخ،
وًىن مييؽ ؿَهيا اكدسام ُشٍ ا ٔلذريت تني ٔبؾضاهئا ،نٌل ُو اًضبٔن ابًًس حة ٌَرشاكث واًخـاوهَاث .فاملاكسة
الاؾخحازًة اًيت ميىن ٌَجمـَة حتلِلِا ،ل ميىن ٔبن ثدِح ٌَميدس حني إٍهيا الٕثصاء اًضريص ،سواء ذالل
سريوزت حِات ازلـَة ٔبو حىت تـس اهلضاهئا  .ورعل لكَ ،ابًيؼص إىل هون اًِسف املخوىخ من ثبٔسُس ُشا
اًخيؼمي ،ل ٍوكن اظالكا يف اًححر ؾن اًصحب وحىسٌس اًص ٔبسٌلل املاذي ،تي ؿىل اًيلِغ من رعل متاما،
113

Ahmed Ghazali : Guide juridique et pratique des associations marocains (Publication de la Friedrich Ebert Stiftun,
Rabat ,1996) , P: 3.
 114مدمض الغُاٍ ،مغح٘ ؾابم ،م.8 :
 115وهى الظي الًمىً ؤن ًخم ،بال بدىم كًاجي ،هما هى واعص في مىُىق الفلغة الثاهُت مً الفهل الثاوي ٖكغ مً صؾخىع،2011
والتي جىو ٖلى ماًلي ":الًمىً خل هظه الجمُٗاث –حمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضوي -واإلاىٓماث -اإلاىٓماث غحر الحيىمُت -ؤو جىكُفها مً
لضن الؿلُاث الٗمىمُت  ،بال بملخط ى ملغع كًاجي".
 116مدمض الُٗيىبي ،الؿماث ألاؾاؾُت للجمُٗت هماؾؿت كاهىهُت ،اإلاجلت اإلاغغبُت لألهٓمت اللاهىهُت والؿُاؾُت ،الٗضص
الؿاصؽ،صحىبر ،2005م.14 :
ٖ 117بض الغخمان بً ٖمغو ،الجمُٗاث والخجمٗاث والىلاباث ،الدكغَ٘ ،اإلاماعؾت والٗمل اللًاجي  ،مجلت ؤلاقٗإ  ،الٗضص الؿاب٘،
الؿىت الغابٗتً ،ىهُى  ،1992م.55 :

فِيي حصوم ٔبساسا اص حاغ حاخاث ٔبؾضاهئا ومٌرصظهيا .ومن مث ،ثَحَة حاخاث اجملمتؽ ولك .ويف هناًة
املعاف ،حتلِق ُسف املعَحة اًـامة.
ومؽ رعل ،فِياك من ٍصى ٔبن مسبٔةل اًصحب جتـي ازلـَة ثثاز حوًِا اًضىوك واًصًحة ،فاًلاًة اًيت ل
ثخوىخ اًصحب كس ختفي دعصا ؿىل سالمة اصلوةل وكس متس مبعَحهتا ،ورعل ؾن ظصًق جتمَس ٔبمؼوال ازلـَة
تني ٔبؾضاهئا وٕادصاح ثغل ا ٔلموال من اًخساول ،وُشا ٌضلك دعوزت "حس مية" ؿىل هؼام اصلوةل ،س َاسِــا
واكذعاذاي .118اًسؤال اطلي ًؼي معصوحا ُو  :ما امللعوذ جىون ازلـَة ل ثخوىخ اًصحب ؟
ًـخرب ز ٔبي فلِيئ ،بن ُياك مجـَاث فؼي امللصة ثـمي يف اًلعاؿاث اًعياؾَة واًفالحِة وثخوىخ ُشا
اًِسف ،وابًخايل فإن قَاة ؾيرص اًصحب معَوة ابًًس حة ً ٔلؾضاء ،وًُس ازلـَة .مفاذام اًخجمؽ ل ًلوم
ؿىل اكدسام ا ٔلزابخ تني ا ٔلؾضاء ،فإن ذاظَة ازلـَة ثحلى كامئة كاهوهَا.119
ضادضا :تدبري دميكساط ٞتػازن :120ٞإن مجَؽ ٔبؾضاء ازلـَة ؿىل كسم املساوات ،فال جمال ًِصمِة
مديَة ؿىل اؾخحازاث كاهوهَة ٔبو اكذعاذًة121.إن لك ؾضو من ٔبؾضاء ٔبي مجـَة ،خيول هل اذلق يف
الاس خفاذت من ظوث واحس ،ؾيس اختار اًلصاز ٔبو اهخزاة املسريٍن .ورعل ؾىس اًرشنة ،اًيت ثدسم ؾيس
املضازنة يف ز ٔبسٌلًِا الاحامتؾي ،تخىصٌس مدس ٔب " اًسِم ٌساوي اًعوث".
ومعوما ،فازلـَة جضري كاهوان ،إىل لك تًِة همَلكة ومس خلةل ،مبـىن ٔبهنا مـَية زمسَا ،وكري مصاكدة من
ظصف وحست ذازحِة ممزيت ؾن اصلوةل وازلاؿاث اًرتاتَة ،نٌل ٔبهنا كري جتازًة ول ثوسغ امليافؽ ؿَؼى ٔبؾضاهئا
122
ٔبوٕاذازٍهيا وجس خوحة ؾيرص مسامهة اًخعوغ.

 118مىس ى ٖبىص ،هٓام الجمُٗاث في اإلاغغب بملخط ى اللاهىن الجضًض ،مجلت اللًاء واللاهىن ،الٗضص ، 16الؿىت الثاهُت ،فبراًغ ، 1959
م.391 :
 119مغٍم ؾُضي خُضة ،الٗمل الجمٗىي الخام باألشخام اإلاٗاكحن بالغباٍ  ،عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا في اللاهىن الٗام،
حامٗت مدمض الخامـ الغباٍ ،الؿىت الجامُٗت  ،1997 /1996م.193 :
 120هظه الخانُت ،جمذ صؾترتها في الفلغة ألازحرة مً الفهل الثاوي ٖكغ مً صؾخىع، 2011والتي ههذ ٖلى ماًلي ً ":جب ؤن ًيىن
جىُٓم الجمُٗاث واإلاىٓماث غحر الحيىمُت وحؿُحرها مُابلا للمباصت الضًملغاَُت ".
.121 Ahmed Ghazali ,op. cit ,P: 3
 122مدمض قغاًمي ،مغح٘ ؾابم ،م.109 :

ايفسع ايجايح َ :فٗ ّٛاجلُعٚ ١ٝمتٝٝص ٙعٔ األْعُ ١ايكاْ ١ْٝٛاملػابٗ :١ايػسن ١منٛذدا

اهعالكا من لك ما س حق ،ومن ثـصًف اًلاهون امللصيب ٌَجمـَة ٕابؾخحازُا :ؾلس ،اثفاق ،ثيؼمي ،مٌؼمة
 ...فِيي تشعل ،كس ثدضاتَ ٔبو ثامتٍز مؽ ٔبصاكل ثيؼميَة ٔبدصى ،من كدَي اًرشنة.
جتسز الٕصازت تساًة ،إىل ثـسذ ثـازًف مفِوم اًرشنة ،إل ٔبهَ ،وتلَة متَزيُا ؾن ازلـَة ،ميىن
إؾعاء تـغ اًخحسًساث ،ومهنا:
 اًرشنة صلك من ٔبصاكل ثيؼمي ا ٔلؾٌلل اًخجازًة ،ويه ؿست ٔبهواغ :رشنة اًخضامن ،رشنة
اًخوظَة اًخس َعة ،رشنة املسامهة ،رشنة احملاظة ،اًرشنة راث املسؤوًَة احملسوذت...123
 اًرشنة يه ؾلس تواسعخَ ٍمتىن خشعان ٔبو ٔبنرث من وضؽ يشء مضرتك تُهنم ًلاًة ثوسًؽ
ا ٔلزابخ اًيت ميىن ٔبن ثًذج ؾن رعل.124
 اًرشنة ؿالكة تني ٔبصزاض ًضـون صُئا مضرتاك تُهنم.
 اًرشنة هكفِوم يف اًيؼصًة الاكذعاذًة ،يه هَان ٔبو وحست اكذعاذًة مس خلةل ،جتمؽ خمخَف ؾوامي
الٕهخاح ،حِر اًوػَفة يه إهخاح ارلرياث وارلسماث ،وابًخايل ثوسًؽ املسادِي هكلاتي لس خـٌلل
ُشٍ اًـوامي.125
 ؾلس اًرشنة ُو ؾلس تواسعخَ ٍمتىن خشعان ٔبو ؿست ٔبصزاض من وضؽ يشء مضرتك ٌَحعول
ؿىل حساابث مصحبة.126
وتيفس ُشا املـىن ا ٔلذري ثلصًحا ،ؿرب املرشغ امللصيب ؾن مفِوم اًرشنة 127،ابًضلك اًخايل:
" اًرشنة ؾلس مبلذضاٍ ًضؽ خشعان ٔبو ٔبنرث ٔبمواهلم ٔبو معَِم ٔبو ٌُل مـاً ،خىون مضرتنة تُهنم ،تلعس
128
اًصحب اطلي كس ًًضبٔ ؾهنا".
Quid Encyclopédie, (Robert Laffont, Paris ,1976) , P: 1272.

123

 124حٗغٍف .Le petit Robert
125
L.Francis Gamsore: Economie de l’entreprise. Deuxième Année DEUG.Eléments de cours et études de cas
corrigées (L’Harmattan, 2004) , P: 1
126
Robert Joseph Pothier: Traité du contrat de société (Letellier,Paris ,Juin 1807) ,P: 1.
127
Francois Paul Blan ;Rabha Zeiddgu: Dahir Format code des obligations et contrats.Art 982 ( Synoptique Franco Arabe,
Suchepress Université, Casablanca ,1989) , P: 294 .
 128الفهل  982مً ْهحر الالتزاماث والٗلىص.

ُشا اًخحسًس مس خوىح من اًفعي  5809من املسوهة املسهَة اًفصوس َة ،129اطلي ًيط ؿىل ٔبن اًرشنة
يه "ؾلس تواسعخَ ًخفق خشعان ٔبو ٔبنرث ؿىل وضؽ يشء مضرتك من ٔبخي اكدسام اًصحب اطلي ميىن ٔبن ًًذج
ؾيَ".130
ؿىل ضوء ُشٍ اًخحسًساث ،ميىن إجصاس تـغ املمزياث ٔبو ارلعائط اًيت جتـي اًرشنة ختخَـف ؾن
ازلـَة ،ومهنا ٔبساسا ذاظَة اًصحب ،فدواسعة اًصحب ،ثلوم اًرشنة تـمي تيايئ /مىس يب .ويه هبشا اًـمي،
جساؿس ؿىل ثساول ا ٔلمؼوال وزواح امليخوخاث واًـلازاث وجضلَي اًَس اًـامةل ،فذىون اًفائست مزذوخة
ابًًس حة ٌضلوةل وٌَرشنة ،وازثحاظ لك مهنٌل اب ٔلدصى :اصلوةل حباخة ٌَـمي اًحيايئ واًرشنة حباخة ٌَىسة ،يف
ػي وضؽ ٌسوذٍ ا ٔلمن والاس خلصاز.
إن مسبٔةل اًصحب ُشٍُ ،ؼؼي اًيت متزي اًرشنة ؾن ازلـَة .فِـــشٍ ا ٔلذريت ،ثلؼؼؼوم ؿىل الاحتاذ تني
ا ٔلخشـــاض اطلٍن ٍىصسؼؼؼون هجسمه ومعَِـــم لٕجناس معــي ما ،ذون ٔبن ٍىون ٌَـائس يف ز ٔبش املال ذوز
ٔبسايس يف ُشا اًًضاظ ،وابًخايل ل ٍىؼؼؼون اًصحب حموز وضاظِم .ول ًـين ُشا اهـسام فرتت ز ٔبش املال ،وٕامنا
ٌس خلسم املال ًخحلِؼؼق قصط ازلـَة ،سواء اكن س َاس َا ٔبو احامتؾَا ،ؿَمَا ٔبو زلافِا ،ذون ٔبن ٍىون
اًلعــس من ُشا الاس خلسام ،حتلِق اًصحب ٔبو اًـمي ؿىل ثلس مي ا ٔلزابخ تني ا ٔلؾضاء املىوهني ٌَجمـَة.
ٔبما اًرشنة ،فِؼؼؼي ثلوم ؿىل احتاذ ٕازاذاث ا ٔلصزاض ،وًىن ًُس احتاذمه يف اًـمي حفسة ،وٕامنا احتاذمه يف
131
اًـمي وز ٔبش املال تلعس اًصحب وثلس ميَ تني اًرشاكء.
ؿىل ُشا ا ٔلساش ،وحبنك ٔبن ُياك اًـسًس من ا ٔلوضعة وا ٔلُساف اًيت ميىن ٔبن متازش من ذالل
مجـَة ٔبو من ذالل رشنة جتازًةً ،حلى اًِسف من ُشٍ ا ٔلوضعةُ ،و اطلي حيسذ ٔبي هَان جية ثبٔسُسَ
ًٌَضاظ .فإرا اكن ُـسف املؤسسنيُ ،و اًلِام تبٔوضعة كري زحبَة ،ثـمتس يف موازذُا ؿىل اًخربؿاث ارلريًة
وامليح ول هتسف ًخحلِق ذذي ملؤسس هيا ،حىون ازلـَاث يه اًَِلك اًعحَح رلسمة ُشا اًِسف ،ول
ثـخرب ا ٔلوضعة اًذؼي حتلق انجتا ٌسامه يف تلاء ازلـَة مرشوؿاث هتسف إىل حتلِق اًصحب املاذي ،وٕامنا ًسذي
 129وكض جم الاخخفاّ بالفهل  1832في اإلاضوهت اإلاضهُت الفغوؿُت ٌ ً 13ىلُىػ  ، 1985م٘ بيافت بٌٗ اإلاؿخجضاث ،خُث ؤنبذ الفهل
ٖ 1832لى الكيل الخالي " :جاؾـ الكغهت مً َغف شخهان ؤو ؤهثر ًخفلىن ًٖ َغٍم ٖلض ٖلى جإؾِـ ملاولت مكترهت للخحراث ؤو
نىاٖتهم ،مً ؤحل اكدؿام الغبذ ؤو الاؾخفاصة مً الاكخهاص الظي ًمىً ؤن ًيخج ٖىه ،وٍمىً ؤن جاؾـ في الحاالث التي ًىو ٖليها
اللاهىنَ ًٖ ،غٍم ٖلض بعاصي لصخو واخض ،وٍلتزم الكغواء بخدمل الخؿاثغ" .
130
Article 1832. Code civile des Français (Imprimerie de la République, Paris, 1804) , P: 3402.
َ 131اعق مجاهض ،الخفغكت بحن الكغهت والجمُٗت  ،مىك٘ صاع الٗضالت واللاهىن الٗغبي ،ؤهٓغ اإلاىك٘ الخالي:
ملاٌ ميكىع بخاعٍش 6 :فبراًغ www.Justice Lam home.com .2009

اًًضاظ حتـت مؼةل ازلـَاث ،وًُست حتت مؼةل اًرشاكث اًخجازًةٔ .بما إرا اكن اًًضاظ املصاذ ثبٔسُسَ ُو
وضاظ جتازي يف ا ٔلظي ،هيسف مؤسس ََ ٔبن ٍىون وضاظا مصحبا ٔبو معسزا ٌضلذي( ٔبن ٍىون اًِسف ثوسًؽ
ٔبزابخ ؿىل اًرشاكء/املسامهني) وًىن ًلوم ُشا اًًضاظ ابلٕضافة إىل رعل خبسمة اجملمتؽ ،وُو ما ًخـصف ؿَََ
ابٕمس  – Social Ventureاملضازًؽ الاحامتؾَة – ٔبي املسؤوًَة الاحامتؾَة ،ففي ُشٍ اذلاةل ًمت ثبٔسُس
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املرشوغ ورشنة جتازًة.
ومن مث ،ختخَف اًرشنة يف مفِوهما اًخجازي ؾن ازلـَة ،حِر اًرشنة ؿاذت ،يه مرشوغ هيسف مٌَ
اًرشاكء حتلِق اًصحب ،من حصاء اًـمََاث اًخجازًة اًيت من املمىن ٔبن ثسز ؿَهيم ُشٍ ا ٔلزابخ.
ٔبما ازلـَة ،فإهنا ثخوىخ حتلِق ٔبقصاط مـَية ،سواء اكهت احامتؾَة ٔبو فٌَة ٔبو إوساهَة ،ول جسـى إىل
حتلِق زحب ماذي .نٌل ل ٌضرتظٔ ،بن حتلق اًرشنة فـال ٔلزابخ ماذًة ،إر ٍىفي ٔبن ٍىون اًلعس من حىوٍن
اًرشنة ُو اًسـي إىل حتلِق ٔبزابخ ماذًةُ .شا من هجة ،ومن هجة ٔبدصى ،وزمغ ٔبن ازلـَاث ل هتـسف إىل
اًصحب ،فإهَ جيوس ًِا مؽ رعلٔ ،بن ثلوم تبٔؾٌلل مسهَة ،ذون اس هتساف اًصحب  .فازلـَاثًُ ،سـت ملعَة من
لك معي مسز ٌضلذي .إن اًيشء احملؼوز ابًًس حة ًِاُ ،و اكدسام ا ٔلزابخ تني ٔبؾضاهئا اطلي ًحلى من سٌلث
اًرشنة.133
ومعوما ،ميىن اًلول ،تبٔن املـَاز اًـام يف اًخفصكة تني ازلـَة واًرشنة ،إمنا ٍوكن يف اهخفاء فىصت ثلس مي
اًصحب اًياجت من وضاظ ازلـَة ؿىل ا ٔلؾضاء ،يف حني ٔبن ثلس مي اًصحب يف اًرشنة ًـخرب زنيا من ٔبزاكهنا.134
وٍصى اًحـغٔ ،بن املسبٔةل املصثحعة جىون ازلـَة ل جس هتسف حتلِق اًصحب ،كس جسامه يف جتمَس ا ٔلموال
تني ًسهيا وٕادصاهجا من اًخساول .135وُو ما ًفرس املوكف اذلشز ٌَسَعاث اًـمومِة من لك جتمؽ ل
ٌس هتسف اًصحب ،فذجمؽ من رعل اًيوغ كس هيسذ سالمة اصلوةل ،وُو اًخروف هفسَ اطلي ذفؽ املرشغ ًفصط
رشوظ مـلست ؿىل حىوٍن ازلـَاث ،وؿىل اًـىس من رعل متخَؽ اًرشاكث تبٔهؼمة مصهة.136
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 133مغٍم ؾُضي خُضة ،مغح٘ ؾابم ،م.194 :
َ 134اعق مجاهض ،مغح٘ ؾابم.
 135مىس ى ٖبىص ،مغح٘ ؾابم ،م.391 :
 136مغٍم ؾُضي خُضة  ،مغح٘ ؾابم ،م.194 :

وابلٕضافة إىل ؾيرص اًصحب ،ختخَف اًرشنة ؾن ازلـَة ٔبًضا يف هون ٔبؾضاهئا ل ًوخسون يف وضـَة
مدساوًة .فٌؼام اًرشنة كامئ ؿىل ُصمِة كاهوهَة ٔبو اكذعاذًة ،ملِست ابملضازنة املاًَة اًيت ًـرب ؾهنا ة
137
"اًص ٔبسٌلل الاحامتؾي".
وتلغ اًيؼص ؾن ُشٍن اًـيرصٍن :اًصحب واملساوات ثـخرب لك من اًرشنة وازلـَة ؾلسا ًخعَة اًخلاء
ٕازاذثني ؿىل ا ٔلكي ،ؾلسا من مواظفاثَ الاس متصازًة138.فاًخيؼامين ًخفلان يف ثوحَِ ا ٕلزاذت إىل خشط مـيوي
خيخَف ؾن ا ٔلصزاض املىوهني هل ،139نٌل ًخلاسٌلن ٔبًضا ممزياث ٔبدصى ،حمتثي ابرلعوض يف اؾامتذٌُل ؿىل
موازذ ثرشًة ،حتوكِا كواؿس مضحوظة وٍصحىز فهيا وضاظ لك واحست مهنٌل ؿىل اًـمي ازلاؾي ،وفق مٌؼوز
ارلضوغ ٔلسس اًخيؼمي احملنك .فاًرشنة هجاس مٌؼمً ،ـمتس ؿىل زؤسـاء ومصؤوسني ،ولك خشط يف ُشا
اًخيؼميً ،ؤذي هممة حمسذت وذوزا مٌوظا تَ ،مذفق ؿَََ مس حلا (إذازت ،إهخاح ،جسوًق )...نٌل ٔبن اًرشنة
هجاس مٌفذح ؿىل ؿست رشاكء ( مموهون ،ستياء ،مموًون )...وُو هفس ا ٔلمص ،اطلي ًخحنك يف ذواًَة ازلـَة،
ؿرب ثوفصُا ؿىل َُالك ثيؼميَة ( ازلؽ اًـام ،املىذة املسري ،املس خزسمون )..راث وػائف حمسذت ،مؽ
اهفذاهحا نشعل ؿىل فاؿَني بٓدصٍن وفق ملازتة جضازهَة (اصلوةل ،ازلاؿاث ااًرتاتَة ،اًلعاغ ارلاض)...
إن ُشٍ اًصؤًة :ادذالف  /ائخالف ثخجسس ٔبنرث ،إرا هؼصان ،إىل ثيؼمي اًرشنة هكلاوةل Entreprise
اًيت ثـخرب ثيؼامي اكذعاذاي واحامتؾَا لٕهخاح اًحضائؽ وثوفري ارلسماثً ،خَحَة حاحِاث اًسوق املزتاًست ،فِيي
يف اًوكت اطلي ختخَف فَِ ؾن ازلـَة يف هلاظ نثريت ،جنسُا ثخلامس ،وٕاايُا ،ؿست دعائطً ،خجىل ٔبجصسُا
يف دضوؾِا ًلواؿس اًخيؼمي .140فالكذعاذًون اًالكس َىِونٍ ،صون ٔبن امللاوةل يه ٍلوؿة من اًـوامي
اًعحَـَة ً ٕالهخاح ،اًيت ثسذي إٍهيا وختصح مهنا .وجنس ُيا ا ٔلزط وز ٔبش املال واًـمي ،ول ًفرتط ٔبن ًوخس
اًواحس مبـزل ؾن الٓدص.141
فامللاوةل ،يه وحست كاهوهَة ٌضرتك فهيا حامَو ا ٔلفاكز وحامَو اًصسامِي ،من ٔبخي حين اًفائست واًزايذت
يف اًلمية وا ٔلحوز واًضِصت يف اذلارض ويف املس خلدي ،تفضي حتوًي ماذت امليخوح .142مفن تني اًوكائؽ اًـاملَة
Ahmed Ghazali, op. cit , P: 3.
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 138مغٍم ؾُضي خُضة ،مغح٘ ؾابم ،م.195 :
َ 139اعق مجاهض  ،مغح٘ ؾابم.
 140مدمض قغاًمي ،مغح٘ ؾابم ،م.160 :
141
P. Rolle: Introduction à la sociologie du travail (Librairie la rousse. Paris, 1971) , P: 27
142
M.Refait : L’évaluation de l’entreprise (Safir, Casablanca ,1996) , P: 6.

اًىربى ،ذالل اًـلوذ ا ٔلذريت من اًلصن اًـرشٍن ،جنس الاؿرتاف ابصلوز احملوزي ٌَملاوةل يف حمنَة
143
الاكذعاذايث وحتلِق الٓفاق اًواؿست ٌَمجمتـاث.
ومن مث ،ثخجىل امللاوةل وىِان اكذعاذي ٔبنرث مٌَ كاهوينٔ ،بما ازلـَة فذجس هفسِا ذاضـة ًيؼـام
وحوذُا اًلاهوين احملسذ ٔلََُهتا واملسدٌس ؿىل ملِاش بٔسايس ُو اًِسف كري املاذي ،واطلي ٔبؿاق ملـست
ظوًةل إماكهَة الاؿرتاف كاهوان ابًًضاظ الاكذعاذي ازلـوي 144.فداًـىس مما حيعي ذاذي امللاوةلًُ ،س
ذافؽ إصاكًَة املعساكِة اًلاهوهَة ُو وحوذ اطلاث امليخجة ،وٕامنا جضرتظ فلط حىوٍن ازلـَة وكسزهتا ؿىل
الاس متصاز.
فازلـَة متيح ا ٔلفصاذ حصًة الاخنصاظ فهيا ٔبو ملاذزهتا مبحغ ا ٕلزاذت ،وُشا اًرشظ ل ًخوفص تلسز هحري
من اًخساظة يف امللاوةل اًيت ٍصتعِا وفاؿَوُا ؾلوذ صلي حمسذت يف اًزمان .وتشعل ،ل ميىن ٌَفصذ ٔبن ًًسَخ
ؾن امللاوةلٔ ،لهنا ثفصط ؿَََ إهصاُاث ؿست ،ابؾخحازُا معسزا ٍهني مًٌَُ ،س متص يف اذلَات.145
إن الادذالف اًخيؼميي اطلي ًًدلي ٔبن وضري إًََ ٔبًضا تني ازلـَة وامللاوةلُ ،و رعل اطلي ًخـَق
ٔبساسا ابٕهخاح امليافؽ وارلسماث .ففي حاةل ازلـَة ،ثخوصل امليفـة ٔبو ارلسمة ؾن اًصاتط الاحامتؾي ،ورعل ؿىل
اًيلِغ من امللاوةل اًيت ختَق فهيا امليفـة ٔبو ارلسمة اًصاتط الاحامتؾي146 .هفس اًضبٔن ،ابًًس حة رلَق اًصاتط
الاكذعاذي .ومن مث ،ثربس حاكمة امللاوةل يف ٍلوؿة من اًلعاؿاث ،ؿرب ثوفري اًلِاش اذللِلي ٌَخمثني اٍهنايئ
خملخَف ُشٍ اًلعاؿاث .147
إن اًعاتؽ " ازلـوي " ٌَملاوةل ،ميىن ٔبن ٍىضف ؾن هفسَ من ذالل ؿست بٔمناظ من تُهنـا" ازلـَة
امللاوةل " ،مٌؼٌلث "اًفـي ازلاؾي" ،امللاوةل الاحامتؾَة ..فذوس َؽ الًَٓة ازلـوًةً ،دضمي "ازلـَة
امللاوةل" ،جيـي من اًرضوزي اًدساؤل ؾن ظحَـة ُشا اٍمنط من ازلـَاث ُي ا ٔلمص ًخـَق ثرشنة ،بٔم ٔبن
143

Jose Antomio, Sequeira Carvalho : Le secteur privé,Moteur du développement des pays ACP. Une approche intégrée et
Participative ( L’Harmattan,2000) , P: 11.
 144صعاؾت للاهىن الجمُٗاث في اإلاغغب والخاعج ،ميكىعاث فًاء الجمُٗاثً ،ىلُىػ  ،1999م.53 :
 145مدمض قغاًمي ،مغح٘ ؾابم ،م.106 :
146
J.L .La Ville : L’association , un champ pour la sociologie économique ( Cahiers internationaux de sociologie Volume II,
Nouvelle série 44ème année,Juillet/ Décembre1995), P: 15.
147
Jean Jacques Rose : Responsabilité sociale de l’entreprise,Pour un nouveau contrat social (De Boeck et Larcier. S.a, 1er
édition 2006) , P : 67.

املسبٔةل حصثحط تيوغ ذاض من ازلــــَاث راث اًخوهجاث الاكذعاذًة ل اًس َاس َة اًيت ثلرتة من
148
اذلزة؟
إن مذح ازلـَة ً ٔلساًَة اًخستريًة اًسائست يف الاكذعاذ و ٔبذشُا ٔلذواث امللاوةل ،ذاظة الًَٓة
اًخيؼميَةً ،ضمن ًِا اًيجاؿة الاكذعاذًة واًفـاًَة الاحامتؾَة ،وُو ما ًددَوز يف إظاز ظيف ازلـَاث
اًخمنوًة ،واطلي جيـي دعائط امللاوةل ،هكصنز موخَ ٌَحساة الاكذعاذي ووجِاس موخَ كايئ وهكيؼمة،
ثامتىه مؽ ازلـَة ثيؼميَا(جمَس الٕذازت واًَِالك اًدس َريًة) ووػَفِا ( كائَة حتلِق اًخمنِـة الاكذعاذًة
والاحامتؾَة ) ،اًيشء اطلي جيـَيا ٔبمام منط "ازلـَة امللاوةل".
و ٔبمام ثخين اًـسًس من ازلـَاث مداذئ اص خلال اًلعاغ ارلاض ،ومن تُهنا مٌؼٌلث ارلسماث ،ومٌؼٌلث
اًخعوغ ارلاظة ،جصسث إىل اًوحوذ مٌؼٌلث اًفــي ازلاؾي Organisations d’action collective
نمنط ٌَميؼٌلث كري اذلىومِة ،لٍمتزي ؾن امللاوةل ارلاظة ،إل من خاهة هوهَ كري هفـي ،وًفلس ثضلك ٔبو
تبٓدص اًخياوة اًخيؼميي L’alternative organisationnelleيف اًـالكة مؽ ا ٔلفصاذ.149
إن اًسمة ادلوُصًة ٌَميؼٌلث كري اذلىومِة ُيا ،يه ٔبهنا ثوحض اًسخة ا ٔلول ًوحوذُا واطلي ُو ؿىل
اًـمومٔ ،بهنا كري راث هؼام اكذعاذي .إن ما ميزي اًخيؼاميث كري اًيفـَة واًـمومِةُ ،و ٔبن إهصاٍ ؿسم ثوسًؽ
ا ٔلذوازًً ،ذج ؾيَ ادذَاز ظوؾي ومـَن ؾيَ ثضلك رصحيُ .شا اٍمتَزي اًعحَـي ،واطلي ٔبحضى مبثاتة ؿةل
اًوحوذ اطلي ثضعَؽ تَ اًـسًس من امليؼٌلث كري اذلىومِة ،مت وضـَ يف كَة اًخـازًف املمزيت ٌَميؼٌلث كري
اذلىومِة.150
إرن ،ثربس ؿالكة ا ٔلفصاذ ابًخيؼاميث ابملصوز من كعاغ إىل بٓدص .ففي اًلعاغ اًـامً ،ـس ا ٔلفصاذ مواظيون
ومٌخجني ومس خزسمني وملكفني .ويف اًلعاغ ارلاض ،مه مس هتَىني وستياء ومس خزسمني ومس خفِسٍنٔ .بما يف
كعاغ اًفـي ازلاؾي ،فِم ٔبؾضاء فلط.151
وًؼي منط "امللاوةل الاحامتؾَة" اٍمنط الٔنرث ثوفِلا تني اًيؼام اًلاهوين ًَِلكِا اًخيؼميي وتِؼؼن كاايث
امللاوةل و ٔبذوازُا اًوػَفِة ،ذاظة اًوػَفة الاحامتؾَة ، La fonction socialeاًيت ثرتخس وضلك كاهوين
 148مغٍم ؾُضي خُضة  ،مغح٘ ؾابم ،م.195 :
L. Françis Gamsore, op .cit , P: 1.
Alain Piveteau : Pour une analyse économique des ONG IN : ONG et développement, (Karthala ,Paris ,1998), P: 275.
 151مدمض قغاًمي ،مغح٘ ؾابم ،م.107 :
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وحمتبٔسس من ذالل جسمَة "اًرشنة راث اًلاًة الاحامتؾَة"  ،Société à finalité socialeواًيت جسمح
دعوظا ٌَجمـَاث اًالزحبَة )152( ASBLابًخوفص ؿىل رصامة ٔبنرب يف جس َريُا وثوفري ضٌلانث ٔبنرث
ٌَمموًني ،ذاظة اًسَعاث اًـمومِة وٕاجصاس حاكمي ٔبُسافِا .وُيا ،هلعس امللـاولث راث اًعاتؽ ازلـوي Les
 ،entreprises de type associatifواًيت ثضؽ اًخضامن وِاحس ٔبوًوي وري بٔس حلِة ؿىل اًصحب ،زمغ
متوكـِا يف جمال اًًضاظ الاكذعاذي اًخجازي .ومؽ رعل ،فامللاوةل راث اًلاًة الاحامتؾَة ل جضلك كعَـة مؽ
ا ٔلصاكل اًخيؼميَة ٌَرشاكث ا ٔلدصى .وابًفـي ،فلك ملاوةل جتازًة موحوذت ،ممىن ٔبن ثلصز الاًخحاق ابًيؼام
ًِشا اٍمنط من امللاولث راث ارلعوظَة الاحامتؾَة.153

Les Associations Sans But Lucratif.
OCDE: Les entreprises sociales ( OCDE, 2001) , PP 19-20 .
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خامت:١

ؿىل ضوء ما س حق ً ،خضح ٔبن مفِوم ازلـَة ُو مفِوم "مذعوز" ابس متصاز ،ميخح خمخَف ؾيارص
ثعوزٍ من س َاكاث حتسًسٍ )اًخفاوط ،اًرتامك ،اًخازخي ،اًالزحبَة ،املعَحة اًـامة ،اًخـسذ ( ويه
اًس َاكاث اًيت ثخساذي ،ثضلك مامتيه ،مؽ ٔبتـاذ ملازتخَ اًيفس َة) حتلِق اًصقحة اصلاذََة ً ٔلفصاذ(،
الاحامتؾَة )ذَق اًصاتط الاحامتؾي وتياء اطلاث ازلـَة( واًلاهوهَة )تياء املـىن ادلسًس ٌَجمـَة ،نخـاكس
كاهوين  /احامتؾيٍ ،ىديس سٌلث اًخعوغ واذلصًة والاس خلالًَة والاس خسامة( ،مفصست يف هناًة املعاف،
ويف إظاز مشويل ،مفِوما "هؼصاي"  ،ما فئت ًوظف جىوهَ مفِوما "ؾعَا" ؿىل اًضحط ،مما وفص صلى
اًىثري من اًحاحثني مربزاث "جسوًلَة" ٌَيفوز مٌَ ،تي وحمازتخَ ،وحـهل مفِوما ؿىل ُامش
الاس خزساماث اًفىصًة واملـصفِة املخواحصت.
وؿىل اًيلِغ من رعل متاما ،جسامه حىصٌساثَ اًـمََة – مبا فهيا خمصخاث ما ميىن جسمَخَ
ابلكذعاذ ازلـوي -يف حـهل حموز اُامتم لك اًفاؿَني يف مسازاث اًسريوزت اًخمنوًة ،ذاظة يف ػي
ثحَوز اجملمتؽ املسين – وازلـَاث ابؾخحازُا مىون من مىوانثَ -يف اًوكت اًصاُن ،هسَعة "ذامسة"
ظاؿست ،جتـي من فـي اصلميلصاظَة اًدضازهَة ،ذؿامة من ذؿاماث اذلاكمة اًخمنوًة ،يف سائص جتََاهتا
وكائَاهتا.

املًدص:

إرا اكن ا ٔلظي ٔب ّن اذلنك ًمت ثيفِشٍ ذاذي اصلوةل اًيت بٔظسزث حماهكِا ُشا اذلنك ووفلا ً ٕالحصاءاث
املخحـة ُياك ،فإهَ مؽ رعل كس ًضعص من ظسز اذلنك ًفائسثَ ،و ٔلس حاة مـَيةٔ ،بن ًعَة ثيفِش اذلنك يف
ذوةل بٔحٌحَة ،وُيا ثثوز مضلكة مسى إماكهَة ثيفِش ُشا اذلنك يف ُشٍ اصلوةل ؿىل اؾخحاز ٔب ّن من صبٔن رعل
املساش ابًس َاذت إر ٔب ّن ثيفِش حنك ٔبحٌيب ظاذز ؾن كضاء ذوةل بٔحٌحَة ذون كِس ًـين ارلضوغ ًِشٍ اصلوةل،
إر س ميخثي ا ٔلؾوان امللكفؼؼؼون ابًخيفِش ل ٔلوامؼؼؼص كضاهئـــم وٕامنا ٔلوامص كضاء ٔبحٌيبُ ،ـــشا مؼؼؼن هجـــة ومؼؼؼن
هجـــة ٔبدصى كس حيـــسج بٔن ًعـــسز حنك يف ارلـــازح وٍىؼون من صبٔن ثيفـِـــشٍ ٔبن خياًف املدـــاذئ
ا ٔلساسِــــة يف ذوةل اًلايض ،وُشا جيـي من إماكهَة ثيفِش ُشا اذلنك ذون كِس ٔبو رشظ ٔبمصا كري مسدساػ.
ا ّٕن ُشٍ اًيخاجئ يه اًيت حـَت اًىثري من اًلواهني ثلص تـسم إماكهَة ثيفِش حنك ٔبو الاؿرتاف تَ مدارشت
وٕامنا جس خَزم اٌَجوء إىل اًلضاء اًوظين من ٔبخي ثلسمي ظَة الاؿرتاف ٔبو اًخيفِش .ومل خيصح املرشغ ادلزائصي
ؾن ُشٍ اًلاؿست حِر ؿاجل ُشا املوضوغ من ذالل وضؽ هعوض ثحني رشوظ اًخيفِش والٕحصاءاث ارلاظة
تشعل مذسازاك اًيلط اطلي اكن سائسا يف ُشا اجملال يف ػي كاهون الٕحصاءاث املسهَة اًلسمي.

Résumé :
Si une décision de justice devait à l'origine être exécutée dans l'État ou
ses tribunaux ont rendue la sentence, et conformément aux procédures
établies dans cet état, il se peut néanmoins que la partie dont la décision a
été rendue en sa faveur soit forcée, pour certaines raisons, a procéder a
l’exécution dans un état étranger.
La question de l’effet des jugements étrangers et d’approche délicate :
d’un coté, en effet, l’idée du respect des droits acquis commande que celui
qui a obtenu un jugement à son profil puisse le faire reconnaître sans
difficulté dans un pays étranger ; de l’autre, cependant, le jugement rendu
dans un pays ne peut lier les juges d’un autre état ; tant en raison de
l’omniprésence en la matière des considérations de souveraineté, qu’en
raison de la divergence qui peut exister entre les politiques et les valeurs des
différents pays.
Ces difficultés ont fait, qu’un jugement étranger ne peut produire un
effet qu’au moyen d’une procédure d’exequatur, une solution adoptée dans
plusieurs pays notamment en Algérie ou on trouve les textes relatifs à
exequatur dans le nouveau code de procédure civile et administrative.

َكدَ١

ا ّٕن فىصت اًس َاذت واحرتام اًيؼام اًـام يف ذوةل اًلايض جتـي اذلنك ا ٔلحٌيب ًـامي مـامةل خمخَفة ؾن
اذلنك اًعاذز ؾن اًلضاء اًوظين ،إر ممّال صم فَِ ٔب ّن ثيفِش حنك ٔبحٌيب ظاذز ؾن كضاء ذوةل بٔحٌحَة ذون
كِس ًـين ارلضوغ ًِشٍ اصلوةل ،إر س ميخثي ا ٔلؾوان امللكفون ابًخيفِش ل ٔلوامص كضاهئم وٕامنا ٔلوامص كضاء
ٔبحٌيبُ ،شا من هجة ومن هجة ٔبدصى كس حيسج ٔبن ًعسز حنك يف ارلازح وٍىون من صبٔن ثيفِشٍ ٔبن خياًف
املحاذئ ا ٔلساس َة يف ذوةل اًلايض  ،فِي من اًعائة ثيفِش اذلنك زمغ ُشا اًخـازط؟
ا ّٕن ُشٍ اًيخاجئ يه اًيت حـَت اًىثري من اًلواهني ثلص تـسم إماكهَة ثيفِش حنك ٔبو الاؿرتاف
تَ154مدارشت وٕامنا جس خَزم اٌَجوء إىل اًلضاء اًوظين من بٔخي ثلسمي ظَة الاؿرتاف ٔبو اًخيفِش .ؿىل ٔبهَ إرا
اكهت كاًحَة اصلول ثخفق ؿىل وضؽ كواؿس ذاظة تدٌفِش ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة ،ف ٕاهنا ختخَف ابمللاتي يف ماكن
إذزاح ُشٍ اًلواؿس ويه يف رعل زالزة اجتاُاث زئُس َة:
 اجتاٍ ًضؽ اًلواؿس ارلاظة تدٌفِش ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة يف كاهون ذاض ًعسز ًِشا اًلصطُ ،شا ُو اذلالمثال يف ا ٔلزذن حِر ُياك كاهون ثيفِش ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة زمق  5959/58اطلي ًحني اذلنك ا ٔلحٌيب اًلاتي
ٌَخيفِش وحيسذ اًرشوظ والٕحصاءاث اًالسمة طلعل.
 اجتاٍ بٓدص ًيؼم كواؿس ثيفِش ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة مضن كاهون ذاض ًدٌاول اًـالكاث راث اًـيرصا ٔلحٌيبُ ،شا ما ُو ؿَََ اًوضؽ يف ثووس حِر كواؿس اًخيفِش مٌعوض ؿَهيا مضن كاهون  97/98املخضمن
اًلاهون اصلويل ارلاض.

 154الغالب ؤن ًيىن الُلب اإلالضم هى جىفُظ الحىم غحر ّؤن طلً ال ًمى٘ مً ؤن ًيىن الُلب هى مجغص الاٖتراف ،والفغق بُنهما هى ّؤن
هظا ألازحر ٖباعة ًٖ بحغاء ًغمي بلى الدؿلُم بالحىم صون جىفُظهّ ،ؤما الخىفُظ فهى ؤبٗض مً مجغص الدؿلُم بط ًخم فُه مباقغة ٖمل مً
ؤٖماٌ الخىفُظ ،وبمٗجى آزغ في الاٖتراف اإلاؿخفُض مً الحىم ال ًُلب جىفُظه بل فلِ ؤلاكغاع مً كبل اللًاء بىحىص الحىم وبظلً
ًضزل الحىم اإلاٗترف به يمً الىٓام اللاهىوي الىَجي ،وٖاصة ما ًيىن الاٖتراف في خالت صف٘ وطلً بهضف الاٖتراى ٖلى َلباث
ًىاكًها الحىم ألاحىبي .ؤهٓغ :مهُفى جغاعي الثاوي ،الخدىُم الخجاعي الضولي في الجؼاثغ ،مجلت صعاؾاث كاهىهُتٖ ،ضص ،1حىان ،2002
م. 51 :
B. MOREAU, Arbitrage internationale, Rép. Com. Dalloz, avril, 2004, n° 136, p: 20.

 واجتاٍ ٔبذري ًيؼم كواؿس ثيفِش ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة مضن كواهني املصافـاثُ ،شا ُو املخحؽ يف نثري مناصلول اًـصتَة هسوزاي 155ومرص 156واٍمين 157وًَخِا.158
يف ادلزائصً ،حسو ٔب ّن املرشغ ادلزائصي فضّ ي الاجتاٍ اًثاًر حِر ّهؼم موضوغ ثيفِش ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة
يف ػي كاهون الٕحصاءاث املسهَة اًلسمي ،159مث تبٔنرث ثفعَي يف ػي اًلاهون ادلسًس .160مفا يه رشوظ ثيفِش
اذلنك ا ٔلحٌيب ،وما الٕحصاءاث املخحـة يف ُشا اجملال ،وما يه بٓاثز اذلنك ارلاض تسؾوى اًخيفِش؟

 155اإلاىاص مً  306بلى  311مً كاهىن ؤنىٌ اإلاداهماث اإلاضهُت والخجاعٍت.
 156اإلاىاص مً  296بلى  301مً كاهىن اإلاغافٗاث اإلاضهُت والخجاعٍت.
 157الفهل الخاؾ٘ كاهىن اإلاغافٗاث اإلاضهُت والخجاعٍت لؿىت .1992
 158اإلاىاص مً  405بلى  411مً كاهىن اإلاغافٗاث اإلاضهُت والخجاعٍت.
 159ألامغ عكم  154/66اإلااعر في  1966/06/08اإلاخًمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت اإلاٗضٌ واإلاخمم.
 160كاهىن عكم  09/08اإلااعر في  2008/02/25اإلاخًمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،ج .عٖ ،2008 .ضص  .21وللض هو هظا
اللاهىن نغاخت في اإلااصة ٖ 1062لى ؾغٍان مفٗىله بٗض ؾىت مً جاعٍش وكغه ،هما هو نغاخت في اإلااصة ٖ 1064لى بلغاء الٗمل
بىهىم اللاهىن اللضًم

املبشح األ :ٍٚغسٚط تٓفٝر احلهِ األدٓيب

مل ىىن جنس يف املاذت  161095من كاهون الٕحصاءاث املسهَة اًلسمي تَاان ٌَرشوظ اًيت جية ٔبن ثخوافص يف
اذلنك ا ٔلحٌيب من ٔبخي ثيفِشٍ ،ويه وضـَة فذحت اجملال ًالحهتاذ اًلضايئ اطلي نثريا ما اس خبٔوس
ابلثفاكِاث اًثيائَة اًيت ٔبجصمهتا ادلزائص من ٔبخي اًوكوف ؿىل ُشٍ اًرشوظ ،كري ٔب ّن رعل مل مييؽ من وحوذ
اضعصاة يف اذلَول ،فاحملوكة اًـََا مل هتمت توضؽ رشوظ مذاكمةل وواحضة وٕامنا لك ما كصزثَ يف حنك ًِا
ظاذز يف ُ 5989/55/59و اصرتاظ ؿسم خماًفة اذلنك ٌَيؼام اًـام ادلزائصي ذون رهص ٔلًة رشوظ
ٔبدصى.162
ٔب ّما ؿىل مس خوى حمامك املوضوغ ،فا ّٕن تـغ ا ٔلحاكم واًلصازاث مل حىن هتمت إظالكا تخِان رشوظ اًخيفِش
زمغ ٔبهنا اكهت ثليض يف حِثَاهتا توحوة حتلق اًلضات من اًرشوظ اًيت ظسز فهيا اذلنك ا ٔلحٌيب ،163يف
حني حمامك ٔبدصى دشذث ُشٍ اًرشوظ ويه إؿاذت ملا كصزٍ حنك  MUNZERاًعاذز ؾن حموكة اًيلغ
اًفصوس َة ،164حِر اصرتظت مليح ا ٔلمص ابًخيفِش مخسة رشوظ يه ادذعاض احملوكة ا ٔلحٌحَة اًيت ٔبظسزث
اذلنك ،سالمة الٕحصاءاث املخحـة ٔبمام اًلضاء ا ٔلحٌيب ،ثعحَق اًلاهون اخملخط حسة كواؿس اًخياسغ
ادلزائصًة ،ؿسم الٕذالل ابًيؼام اًـام ادلزائصي ٔبو مداذئ اًلاهون اًـام ادلزائصي ،اهخفاء لك قش حنو
اًلاهون.165
 161جىو اإلااصة  325مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت اللضًم لؿىت ٖ 1966لى ما ًلي " :ألاخيام الهاصعة مً حهاث كًاثُت ؤحىبُت والٗلىص
الغؾمُت اإلادغعة بمٗغفت مىْفحن ٖمىمُحن ؤو مىْفحن كًاثُحن ؤحاهب ،ال جيىن كابلت للخىفُظ في حمُ٘ ألاعاض ي الجؼاثغٍت بال وفلا إلاا
ًلط ى بدىفُظه مً بخضي حهاث اللًاء الجؼاثغٍت ،صون بزالٌ بما كض جىو ٖلُه الاجفاكُاث الؿُاؾُت مً ؤخيام مسالفت ".
 162كغاع  52207ميكىع في م .ق ،4 .ٕ ،1990 .مكاع بلُه في مالف ولض الكُش الكغٍفت ،جىفُظ ألاخيام ألاحىبُت ،صاع هىمت ،2004 ،م:
.176
 163مدىمت الجؼاثغ الٗانمت ( اللؿم الخجاعي ) ،1972/06/13 ،غحر ميكىع ،مكاع بلُه في مالف ولض الكُش الكغٍفت ،اإلاغح٘ الؿابم،
م.179 :
164
er
Cass.civ. 1 , 07/01/1964, J. C. P., 1964, II, 13590, note ANCEL ; R. C. D. I. P., 1964, p: 344, note BATIFFOL ; J. D. I., 1964,
302, note GOLDMANE.
وللض وي٘ هظا الحىم زمؿت قغوٍ مً ؤحل بمياهُت ألامغ بالخىفُظ هي:
 نضوع الحىم مً مدىمت مسخهت. جُبُم اللاض ي ألاحىبي لللاهىن اإلاسخو. بجبإ ؤلاحغاءاث الصحُدت في بنضاع الحىم. ٖضم مسالفت الحىم ألاحىبي للىٓام الٗام في فغوؿا. غُاب غل هدى اللاهىن. 165مدىمت ؾُضي مدمض ،1975/05/08 ،غحر ميكىع ،مكاع بلُه في مالف ولض الكُش الكغٍفت ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.180 :

ُشا اًخضازة سُمت من ذون صم اًخلََي من حسّثَ ٔبو حىت اًلضاء ؿَََ يف ػي ٔبحاكم كاهون
الٕحصاءاث املسهَة والٕذازًة ادلسًس اطلي ؾين ُشٍ املصت توضؽ اًرشوظ اًيت ًخوحة ؿىل كايض اًخيفِش
اًخبٔنس من ثوافصُا من بٔخي ا ٔلمص ابًخيفِشُ ،شٍ اًرشوظ ،واًيت وزذ رهصُا يف املاذت  ،166655مهنا ما ًخـَق
ابًلواؿس الٕحصائَة املخحـة يف إظساز اذلنك ،ومهنا ما ٍصثحط مبحخوى ُشا اذلنكُ ،شا وماذام ٔب ّن ا ٔلمص ًخـَق
ُيا مبسبٔةل ثيفِش حنك ٔبحٌيب ٍصثحط مبعاحل ذاظة ً ٔلفصاذ ،فا ّٕن امليعق ًليض ٔبن ٍىون ًِشا اذلنك اًعفة
ا ٔلحٌحَة ،و ٔبن ٍىون كس فعي يف ىزاغ حيوكَ اًلاهون ارلاض وُشا رشظ بٓدص ًحلى رضوزاي لٕماكهَة ا ٔلمص
ابًخيفِش حىت وٕان مل ٍىن ُياك هط ًليض تشعل ،وجتسز الٕصازت ُيا إىل ٔب ّن املرشغ ادلزائصي وضؽ رشوظا
ذاظة تدٌفِش ا ٔلحاكم اًلضائَة ا ٔلحٌحَة ،و ٔبدصى ختط اًـلوذ واًس يساث اًصمسَة ا ٔلحٌحَة ،و ٔل ّن موضوؾيا
ُيا ًخـَق تدٌفِش ا ٔلحاكم اًلضائَة فس يىذفي تخِان ا ٔلوىل ذون اًثاهَة.
املطًب األ :ٍٚايػسٚط املستبط ١بايكٛاعد اإلدسا ١ٝ٥اخلاص ١بإصداز احلهِ

ًلس تًَت املاذت  655كاهون الٕحصاءاث املسهَة والٕذازًة ادلسًسُ ،شٍ اًضؼصوظ يف فلصهتا ا ٔلوىل
واًثاهَة ،وًخـَق ا ٔلمص ُيا ابًخبٔنس من ؿسم خماًفة اذلنك ًلواؿس الادذعاض ،و ٔبن ٍىون حائزا ًلوت اًيشء
املليض تَ.
ايفسع األ :ٍٚعدّ خمايف ١احلهِ األدٓيب يكٛاعد االختصاص

ُشا اًرشظ ُو ما ًـصف ثرشظ اًصكاتة اًلضائَة واطلي ؿربث ؾيَ اًفلصت ا ٔلوىل من املاذت  655ق .إ.
م .إ .ح .تلوًِا " ٔب ّل ًخضمن ( ٔبي اذلنك ا ٔلحٌيب) ما خياًف كواؿس الادذعاض " ،ويه ؾحازت ثحلى واسـة
خسا ثثري مسبًٔخني بٔساس َدني نثريا ما اكهت حمي ادذالف يف اذلَول ،ا ٔلوىل ختط حتسًس اًلاهون اطلي جية
اًصحوغ إًََ ًخلسٍص الادذعاض اصلويل و ُو ما ًـصف ابلدذعاض اًـام ،واملسبٔةل اًثاهَة حصثحط حبسوذ
اًصكاتة اًيت جيصهيا كايض اًخيفِشُ ،ي ثلذرص فلط ؿىل الادذعاض اًـام ٔبم ميىن بٔن ثعي إىل حس مصاكدة
الادذعاض اصلاذًل.
 166جىو اإلااصة  605مً ق .ب .م .ب .ج .ؤهه  " :ال ًجىػ جىفُظ ألاوامغ وألاخيام واللغاعاث الهاصعة مً حهاث كًاثُت ؤحىبُت ،في ؤلاكلُم
الجؼاثغي ،بال بٗض مىدها الهُغت الخىفُظًت مً بخضي الجهاث اللًاثُت الجؼاثغٍت متى اؾخىفذ الكغوٍ الاجُت:
ّ
 1ؤال جخًمً ما ًسالف كىاٖض الازخهام،
 2خاثؼة للىة الش يء اإلالط ي به َبلا للاهىن البلض الظي نضعث فُه،
ّ
 3ؤال جخٗاعى م٘ ؤمغ ؤو خىم ؤو كغاع ؾبم نضوعه مً حهاث كًاثُت حؼاثغٍت ،وؤزحر مً اإلاضعى ٖلُه،
ّ
 4ؤال جخًمً ما ًسالف الىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت في الجؼاثغ.

أٚال :زقاب ١االختصاص ايعاّ

إرا اكن املرشغ ادلزائصي كس ٔبًزم اًلايض تبٔن ًخبٔنس من ٔب ّن اذلنك ا ٔلحٌيب ل ًخضمن ما خياًف كواؿس
الادذعاض مما ًـين وحوة ظسوز اذلنك من حمامك خمخعة ،إل ٔبهَ مل حيسذ ابمللاتي اًلاهون اطلي ًخوحة
اًصحوغ إًََ من ٔبخي اًخبٔنس من رعلُ ،ي ُو اًلاهون ادلزائصي توظفَ كاهون تضل اًخيفِش ،بٔم كاهون اصلوةل
اًيت ٔبظسز كضاؤُا اذلنك؟
ُشٍ املسبٔةل اكهت حمي اُامتم صلى لك من اًفلَ واًلضاء يف فصوسا ،إر ًفرتت من اًزمن اكن املحس ٔب ؾيس
اًلضاء اًفصويس ُو اًخبٔنس من ادذعاض احملوكة اًيت ٔبظسزث اذلنك ؿىل ضوء كواؿس الادذعاض امللصزت يف
اًلاهون اًفصويس ،وُو موكف اكن ًـخربٍ اًفلَ ظازما إر اكن جية ،من ٔبخي إماكهَة ا ٔلمص ابًخيفِشٔ ،بن
ثخعاتق كواؿس الادذعاض اًفصوس َة مؽ اًلواؿس امللصزت يف اصلوةل ا ٔلحٌحَة اًيت ٔبظسزث اذلنك ،وُشا ٔبمص
ًَـة فَِ اذلغ ذوزا هحريا.167
ٌَخرفِف من رصامة ُشٍ اًيدِجة اجتِت حموكة اًيلغ اًفصوس َة اتخساء من س ية  5969إىل إحصاء ثفصكة
تني ادذعاض حرصي ٔبو ماهؽ )Competence exclusive( ،وادذعاض ًُس نشعل ،حِر كصزث
زفغ بٓاثز حنك ٔبحٌيب هوهَ " ظسز من هجة كضائَة بٔحٌحَة كري خمخعة يف هؼص اًلاهون اصلويل ارلاض
اًفصويس ثسخة الادذعاض اذلرصي ٌَمحامك اًفصوس َة اًوحِست اخملخعة يف كضَة اذلال".168
املضلك اطلي ًعصخ يف ُشٍ اذلاةل ُو مـَاز اًخفصكة تني الادذعاض اذلرصي ٔبو املاهؽ
والادذعاض اًـاذي ،ويه حاةل حاول اًفلَ واًلضاء إجياذ تـغ اذلَول ًِا فاكن ٔبول ُشٍ املـاًري ٕازاذت
ا ٔلظصاف ورعل مىت اثفق ُؤلء ؿىل ٔبن حىون احملامك اًفصوس َة خمخعة ،نٌل مت اس خزالض مـَاز الادذعاض
املاهؽ من ظحَـة اًازاغ ٔكن ًخـَق ا ٔلمص مبجال ؾلوذ اًـمي ٔبو اًخبٔمني حِر ُياك كواؿس ادذعاض ذاظة،
واكن املـَاز اًثاًر ُو فىصت اًخالسم تني الادذعاض اًدرشًـي والادذعاض اًلضايئ حِر ٍىون
الادذعاض حرصاي وماهـا يف لك مصت ٍىون فهيا رضوزاي وحوذ ثالسم تني الادذعاض اًدرشًـي واًلضايئ،
اكدذعاض احملامك اًفصوس َة تيؼص ذؾوى مرياج ثخـَق تـلازاث موحوذت تفصوسا .169وًفرتت ظوًةل اكن امذَاس
167

Cf. Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, Droit International Privé, 6ème Edition, Dalloz, 1999n°503, p: 592.
168
Civ. 05/05/1962, D. 1962, 718, note HOLLEAUX.
169
Cf. B. AUDIT, Droit international prive, 4e édition, economica, 2007, n°465, p. 377 ; H. BATIFFOL, P. LAGARDE, Droit
international prive, T. II, 5e édition, LGDJ, 1971, n°718, p. 424 ; M. L. NIBOYET, G. G. DE LAPRADELLE, Droit international
prive, LGDJ, 2007, n° 465, p: 377.

الادذعاض امللصز يف املاذثني  52و 55من اًلاهون املسين اًفصويس ًـخرب هكـَاز ًالدذعاض املاهؽ كدي ٔبن
170
ثلصز حموكة اًيلغ اًفصوس َة يف حنك  Prieurاًخزًل ؾن رعل.
وٕارا اكن معري حنك ٔبحٌيب ُو زفغ اًخيفِش إرا اكن ًسذي مضن الادذعاض اذلرصي ٌَمحامك
اًفصوس َة ،فا ّٕن اًدساؤل ًحلى معصوحا ابًًس حة ٌَحالث اًيت حىون فَِ ُشٍ احملامك كري خمخعةٔ ،بو ٔب ّن
ادذعاظِا كري ماهؽُ ،ي ًمت اًخبٔنس من ادذعاض ادلِة اًيت ٔبظسث اذلنك ُيا ٔبًضا ؿىل ضوء اًلاهون
اًفصويس ٔبم ؿىل ضوء كاهون تضل الٕظساز؟
ًلس اىهتيى اًلضاء اًفصويس إىل ثلصٍص اًصحوغ يف مثي ُشٍ اذلاةل إىل كواؿس الادذعاض امللصزت يف كاهون
اصلوةل اًيت ٔبظسزث اذلنك ًىن مؽ وضؽ تـغ اًرشوظ ،ففي حنك صِري ظاذز يف ً 5985/59/56ـصف
حبنك  Simitchكصزث حموكة اًيلغ اًفصوس َة ٔبهَ " جية ،يف لك مصت ل ثـعي فهيا اًلواؿس اًفصوس َة
ارلاظة تدٌاسغ الادذعاض اًلضايئ الادذعاض اذلرصي ٌَمحامك اًفصوس َة ،الاؿرتاف ابدذعاض احملوكة
ا ٔلحٌحَة مىت اكن اًازاغ ٍصثحط ثضلك حمسذ ابًحضل اطلي زفـت ٔبمام كضائَ اصلؾوى ،وما مل ًمت ادذَاز ُشا
اًلضاء ؾن ظصًق اًخحاًي ".171
ُشا ما ُو ؿَََ اًوضؽ ؾيس اًلضاء اًفصوسؼي ،فىِف جية ٔبن ٍىون ا ٔلمص يف ػي اًلاهون
172
ادلزائصي؟
هـخلس ٔب ّن الٕخاتة س خىون من ذالل اًخفصكة ُيا ٔبًضا تني ادذعاض حرصي ٌَمحامك ادلزائصًة
وادذعاض ؿاذي ،فذىون اًصكاتة يف اذلاةل ا ٔلوىل ؿىل ضوء ٔبحاكم اًلاهون ادلزائصي ،يف حني ًمت اًصحوغ يف
اذلاةل اًثاهَة إىل كاهون اصلوةل اًيت ٔبظسز كضاؤُا اذلنك ،وٕان اكن رعل س َععسم مبضلكة بٔساس َة يه حتسًس
ما ًسذي مضن الادذعاض املاهؽ ،وُو ٔبمص ًخحلق يف ز ٔبًيا ؾيس وحوذ كواؿس ادذعاض ذاظة ومصثحعة
170

« L’article 15 du code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre a exclure la
compétence indirecte d’un tribunal étranger dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’état dont la
juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux ». Civ. 23/05/2006, J. D. I. 2006, p 1377, note
CHALAS.
171
« Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux
tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays
dans le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux ». J. D. I., 1985, 450, note HUET.
ٖ 172لى الغغم مً وحىص بٌٗ ألاخيام واللغاعاث الهاصعة ًٖ اللًاء الجؼاثغي في مجاٌ جىفُظ ألاخيام ألاحىبُت ،فةهىا ال هجض م٘ طلً
ؤخيام وكغاعاث ميكىعة حٗغيذ إلاؿإلت جدضًض اللاهىن الظي ًغح٘ بلُه للخإهض مً ّؤن الحىم ألاحىبي ال ًخًمً ما ًسالف كىاٖض
الازخهام.

تعحَـة اًازاغ ،نٌل ًخحلق ٔبًضا ؾيسما ٍصثحط ا ٔلمص ابحرتام ٕازاذت ا ٔلظصاف ورعل مىت اثفق ا ٔلظصاف ؿىل
ؾصط ىزاؾِم ٔبمام احملامك ادلزائصًة ومٌَ ،فَو حسج ٔبن اثفق ارلعوم ؿىل ؾصط ىزاؾِم ٔبمام اًلضاء ادلزائصي
مث ذاًف ٔبحسمه رعل وزفؽ ذؾواٍ ٔبمام كضاء ذوةل بٔحٌحَة اكن ؿىل اًلضاء ادلزائصي الامذياغ ؾن ا ٔلمص
تدٌفِش اذلنك ًعسوز ُشا ا ٔلذري ؾن حموكة كري خمخعة.
ثاْٝا :زقاب ١االختصاص ايداخًٞ

اس خـٌلل املرشغ ادلزائصي ًـحازت كواؿس الادذعاض تعفة ؿامة وذون حتسًس جيـَيا هدساءل حبق ؾن
حسوذ اًصكاتة اًيت جيصهيا اًلايض ادلزائصيُ ،ي ثلذرص فلط ؿىل مصاكدة الادذعاض اصلويلٔ ،بم ثخجاوس رعل
ًخعي إىل ذزخة زكاتة الادذعاض اصلاذًلٔ ،بي اًخبٔنس من ٔب ّن احملوكة ا ٔلحٌحَة اًيت ٔبظسزث اذلنك اكهت
خمخعة حمََا وهوؾَا ابٕظسازٍ؟
تـغ ٔبحاكم اًلضاء اًفصويس اًلسمية اكهت ثفصط مثي ُشا اًيوغ من اًصكاتة وجتصًَ ؿىل ضوء كاهون
اصلوةل اًيت ٔبظسز كضاؤُا اذلنكً ،173ىن كاًحَة اًفلَ اًفصويس صىىت يف خسوى ُشا اًيوغ من اًصكاتة ؿىل
اؾخحاز ٔب ّن امللصز ُو ٔب ّن اذلنك ل ًيفش إل إرا اكن هنائَا وفق كاهون اصلوةل اًيت ظسز هبا وُو ما ًفرتط
ظسوزٍ من حموكة خمخعة ذاذََا.174
وًحسو ٔب ّن حموكة اًيلغ اًفصوس َة تس ٔبث ثرتاحؽ ؾن فصط مثي ُشا اًيوغ من اًصكاتة ،رعل ما اس خزَعَ
اًفلَ تـس ظسوز حنك  175Bachirاطلي كَّط من رشوظ اًخيفِش مَلَا ثغل املخـَلة تعحة الٕحصاءاث
املخحـة ،ومسزخا إايُا مضن مفِوم ٔبمع و ٔبمشي ُو مفِوم اًيؼام اًـام.
وهـخلس من هجخيا ٔبهَ ًُس ٌَلايض ادلزائصي مصاكدة الادذعاض اصلاذًل ،فِشا ا ٔلذري ل ميىن ٔبن ميازش
ذوز اًصكِة ؿىل اًلايض ا ٔلحٌيب يف ثعحَلَ ًلواؿس وٕاحصاءاث ذاذََة ،فِيي كواؿس ل ؿالكة ًِا ابًيؼام
اًلاهوين ادلزائصي ول ميىن ابًخايل ثعوز ٔبن ٍىون اًلايض ادلزائصي ٔبنرث حصظا من اًلايض ا ٔلحٌيب يف
ثعحَق كواؿس وٕاحصاءاث سَمية ،نٌل ٔب ّن ُشا ًامتىش مؽ ما ُو ملصز يف اًفلصت اًثاهَة من املاذت  655ق .إ .م.

 173عاح٘ بسهىم هظه ألاخيام:
Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, op. cit. n°504, p: 596
174
Cf. H. BATIFFOL, P. LAGARDE, op. cit. n°720, p: 4 30.
175
Civ. 04/10/1967, D., 1968, 95, note MEZGER.

إ .ح .اًيت جضرتظ وحوة بٔن ٍىون اذلنك حائزا ًلوت اًيشء املليض فَِ ظحلا ًلاهون اًحضل اطلي ظسز فَِ
وُو ٔبمص ل ًخحلق إل إرا اكن اذلنك كس ظسز مدسئَا من حموكة خمخعة.
ايفسع ايجاْٚ :ٞدٛب إٔ ٜه ٕٛاحلهِ األدٓيب سا٥صا يك ٠ٛايػ ٤ٞاملكط ٞب٘

مفاذ ُشا اًرشظ ُو اس خَزام ٔبن ٍىون اذلنك ا ٔلحٌيب املصاذ ثيفِشٍ هنائَا كري كاتي ٌَعـن فَِ ابًعصق
اًـاذًة ،وُو ما ًـين وحوة ٔبن ٍىون اذلنك كاتال ٌَخيفِش وٌس خًذج ُشا من ؾحازت " اًيشء املليض فَِ
"املس خـمةل يف اًفلصت اًثاهَة من املاذت  655ق .إ .م .إ .ح .اًيت ثلذيض إظساز ٔبمص إىل ؾٌلل اًسَعة اًـامة
تدٌفِش اذلنك خربا ؾيس الاكذضاء ،وُشا خبالف ؾحازت " جحَة اًيشء املليض فَِ " حِر ٔب ّن اذلجَة ثثخت
ٌَحنك مبجصذ ظسوزٍ سواء اكن كاتال ٌَعـن فَِ ٔبم ل ،وهمٌل اكن ظصًق اًعـن ،ويه ثلذيض مٌؽ ؾٌلل اًلضاء
اًيؼص من خسًس يف اًازاغ اطلي مت اًفعي فَِ مبوحة اذلنك اًلضايئ.176
وحصحؽ ؿةل اصرتاظ كوت اًيشء املليض فَِ يف اذلنك ا ٔلحٌيب إىل فىصت ثوفري الاس خلصاز ،إر ًو مت
الانخفاء توحوذ اذلنك فلط ذون اصرتاظ ٔبن ٍىون هنائَا ،فإهَ ًُس ُياك ما مييؽ من إماكهَة إظساز ٔبمص
ابًخيفِش خبعوض حنك ٔبحٌيب مت تـس رعل إًلاؤٍ يف اصلوةل اًيت ظسز فهيا.
وخبالف اًرشظ ا ٔلول ارلاض جصكاتة الادذعاض اًلضايئ ،جنس ٔب ّن املرشغ ادلزائصي كس حسذ ُشٍ املصت
اًلاهون اطلي ٍُصحؽ إًََ من بٔخي اًوكوف ؿىل مسى ثوفص اذلنك ا ٔلحٌيب ًلوت اًيشء املليض فَِ ،حِر ثيط
اًفلصت اًثاهَة من املاذت  655كاهون الٕحصاءاث املسهَة والٕذازًة ادلسًس .رصاحة ؿىل اًصحوغ إىل كاهؼؼون اًحضل
اطلي ٔبظسز كضاؤٍ اذلنك.
وًرتثة ؿىل اصرتاظ ٔبن ٍىون اذلنك حائزا ًلوت اًيشء املليض فَِ من ٔبخي إماكهَة ا ٔلمص تدٌفِشٍ اًىثري
من اًيخاجئ ٔبمهِا ؿسم إماكهَة ثيفِش ا ٔلحاكم كري اًلعـَة ويه ثغل اًعاذزت كدي اًفعي يف املوضوغ ،و ٔبًضا
ا ٔلحاكم املضموةل ابًيفار املـجي إر يه ٔبحاكم حتمتي الًٕلاء واًخـسًي ،ول ثيفش نشعل ا ٔلحاكم اًوكذَة ؿىل
اؾخحاز ٔب ّن ًِا جحَة مؤكذة اًلصط مهنا اختار إحصاءاث حتفؼَة ٔبو وكذَة من بٔخي حٌلًة معاحل ارلعوم إىل
حني اًفعي يف ىزاؾِم.177

ٖ 176ياقت مدمض ٖبض الٗاٌ ،اللاهىن الضولي الخام صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ  ،1996عكم  ،214م620 :؛ ولض الكُش الكغٍفت،
اإلاغح٘ الؿابم ،م.193 :
 177هكام ٖلي ناصق ،صعوؽ في جىاػٕ اللىاهحن ،صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،2003 ،عكم  ،382م.281 :

املطًب ايجاْ :ٞغسٚط األَس بايتٓفٝر املستبط ١مبشت ٣ٛاحلهِ

تـس اًخبٔنس من ٔب ّن اذلنك ظــسز من هجة كضائَة خمذؼؼعة و ٔبهَ حائؼؼز ًلوت اًيشء املليض فَِ ،ؿىل
اًلايض ادلزائصي ٔبن ًححر يف حمخوى ُشا اذلنك ٔبو مضموهَ ل ًَلوم مبصاحـخَ ،وٕاهٌّل ٌَخبٔنس من ؿسم ثـازضَ
مؽ حنك بٓدص ظسز ؾن اًلضاء ادلزائصي ،ومن ٔبهَ ل ًخضــمن ما خياًف اًيؼام اًـام ٔبو الٓذاة اًـامة يف
ادلزائص.
ايفسع األ :ٍٚعدّ تعازض احلهِ األدٓيب َع سهِ صادز عٔ اجلٗات ايكطا ١ٝ٥ايٛطٓ١ٝ

ؿربث ؾن ُشا اًرشظ اًفلصت اًثاًثة من املاذت  655كاهون الٕحصاءاث املسهَة والٕذازًة ادلسًس ،ورعل
تيعِا ٔبل ًخـازط اذلنك ا ٔلحٌيب مؽ " ٔبمص ٔبو حنك ٔبو كصاز س حق ظسوزٍ من هجاث كضائَة حزائصًة ،و ٔبزري
178
من املسؾى ؿَََ ".
وٍصى اًىثري من اًرشاخ يف مرص ٔب ّن ُشا اًرشظ وٕان مت وضـَ يف هط جرشًـي ُو املاذت  2/998من
كاهون املصافـاث املرصي فإهَ ًـخرب يف حلِلة ا ٔلمص مبثاتة ثعحَق ًفىصت اًيؼام اًـام ،وُشا ُو املس خلص ؿَََ
ؾيس اًفلَ اًفصويس ،إر املؤنس ٔب ّن اًسٌلخ تدٌفِش حنك ًخـازط حمخواٍ مؽ حنك ساتق ظاذز ؾن اًلضاء اًوظين
ُو ٔبمص ًخـازط مؽ اًيؼام اًـام يف اصلوةل املعَؼؼؼوة مهنا اًخيفِش.179
وًلس جساؤل اًفلَ ؾن اذلاةل اًيت ل ٍىون فهيا ُياك حنك ظاذز ؾن اًلضاء اًوظين ،وٕامنا فلط ذؾوى
ملامة ٔبمام ُشا اًلضاءُ ،ي ُشا اكيف ٌَلول توحوذ ثـازط وابًخايل زفغ اًخيفِش؟ ذون اصلدول يف
ادلسالاث اًفلَِة 180هـخلس ٔب ّن جمصذ وحوذ ذؾوى كضائَة مصفوؿة ٔبمام اًلضاء ادلزائصي يف هفس املوضوغ ل
حتول ذون إماكهَة ا ٔلمص تدٌفِش اذلنك ا ٔلحٌيبٔ ،ل ّن اًلول تـىس رعل س َفذح ًلِيا ابة اًخحاًي ًَـمس
ارلعم اطلي ظسز اذلنك ضسٍ إىل زفؽ ذؾواٍ ؾن سوء هَة ٔبمام اًلضاء ادلزائصي ًـصكةل سري ذؾوى اًخيفِش يف
ادلزائص ُشا من هجة ،ومن هجة ٔبدصى فإهَ ميىن ثفِم وحوذ ُشا ادلسل يف فصوسا ًـسم وحوذ هط رصحي،
ٔب ّما يف ادلزائص فِحسو ،وًوضوخ اًيطٔ ،ب ّن ا ٔلموز ل جس خسؾي ادلسل والادذالف ،فاًفلصت اًثاًثة من املاذت
 178مً خُث اإلاهُلحاث اإلاؿخٗملت ،في الىٓام اللًاجي الجؼاثغي الحىم هى ما ًهضع ًٖ كًاة مدىمت الضعحت ألاولى ،في خحن ٖباعة
اللغاع جسو مداهم الاؾخئىاف ؤو اإلاجالـ بخٗبحر اإلاكغٕ الجؼاثغي ،وهظا اإلادىمت الٗلُا.
ٖ 179ياقت مدمض ٖبض الٗاٌ ،اإلاغح٘ الؿابم ،عكم  ،216م623 .؛ هكام ٖلي ناصق ،اإلاغح٘ الؿابم ،عكم  ،383م282 :؛
Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, op. cit. n°506, p: 599.
 180اهٓغ في هظا الجضٌٖ :ياقت مدمض ٖبض الٗاٌ ،اإلاغح٘ الؿابم ،عكم  ،216م 264 :وما ًلي؛
M. L. NIBOYET, G. G. DE LAPRADELLE, op. cit. n°674, p: 493.

 655ق .إ .م .إ .ح .جس خـمي ؾحازت " ا ٔلمص ٔبو اذلنك ٔبو اًلصاز " وًن ًـرتط ٔبحس إرا كَيا ٔبهَ وفلا ملا ُو
ملصز يف كواؿس الٕحصاءاث املسهَة وحوذ ذؾوى مصفوؿة وٕاحصاءاث مذحـة مل ًمت اًفعي فهيا ،ل يه تبٔمص ول
حنك ول يه تلصاز ،فىِف ميىن اًلول تـس ُشا ٔبهَ ميىن ٔبن جضلك ذؾوى مصفوؿة يف هفس املوضوغ مل ًمت
اًفعي فهيا ،سخدا ًصفغ اًخيفِش.؟
وًوضوخ اًيط ٔبًضا ًن هدساءل ُيا ؾٌل إرا اكن ٌضرتظ ٔبن ٍىون اذلنك اًعاذز من كدي اًلضاء
ادلزائصي ساتلا ٌَحنك املصاذ ثيفِشٍ ٔبم ل ،وًن هلول جص ٔبي تـغ اًرشاخ اًفصوس َني اطلٍن كصزوا تبٔ ّن وحوذ
حنك ظاذز ؾن اًلضاء اًوظين ومذـازط مؽ اذلنك ا ٔلحٌيب اكيف ًصفغ اًخيفِش تلغ اًيؼص ؾن اتزخي ظسوز
اذلوكني ،181تي ابًـىس من رعل جية وفلا ًيعوض اًلاهون ادلزائصي ٔبن ٍىون اذلنك اًعاذز ؾن اًلضاء
ادلزائصي ساتلا ؾن اذلنك املعَوة ثيفِشٍ حىت ميىن اًخلكم ؾن وحوذ ثـازط تني اذلوكني.
وحوذ ثـازط تني اذلنك ا ٔلحٌيب واذلنك اًوظين ًـخرب إرن سخدا بٓدص لٕماكهَة زفغ اًخيفِشً ،ىن من
ًثري ُيا مسبٔةل اًخـازط؟
مدسئَا جية ٔبن ٍىون اًلايض إر ُو من ًخوىل هممة اًخبٔنس من ثوفص اذلنك ا ٔلحٌيب ٌَرشوظ اًرضوزًة،
وُو ًفـي رعل من ثَلاء هفسَ ول ًًذؼص ٔبن ًثري رعل ٔبحس ارلعوم ،وًىن ًحسو بٔ ّن ا ٔلموز ل ثمت هبشٍ
اًعصًلة ،إر ٔب ّن املرشغ ادلزائصي ًضَف يف اًفلصت اًثاًثة من املاذت  655ق .إ .م .إ .ح .ؾحازت ثفِس وحوة ٔبن
ًثري املسؾى ؿَََ مسبٔةل وحوذ اًخـازط ويه ؾحازت ل وحوذ ًِا يف تلِة اًرشوظ ا ٔلدصى مما جيـَيا
وس خزَط ٔبه َّ ًُس ٌَلايض ادلزائصي ٔبن ًخبٔنس من ثَلاء هفسَ ٔب ّن اذلنك ا ٔلحٌيب ُو مذـازط ٔبم ل مؽ حنك
وظين ،وًُس هل ٔبن ًليض ابًصفغ حىت وًو اكن ؿاملا توحوذ ُشا اًخـازط ،وٕامنا ؿَََ ٔبن ًًذؼص ٔبن ًثري
املسؾى ؿَََ مثي ُشا اصلفؽ ،وُشٍ هدِجة ىصفضِا ذون حصذذ إر كس ثؤذي إىل إماكهَة ثيفِش حنك ٔبحٌيب
ًخـازط متاما مؽ حنك وظين فلط ٔل ّن املسؾى ؿَََ مل ًرث رعل ،ول هسزي سخة وضؽ املرشغ ادلزائصي ملثي
ُشا اًلِس اطلي ل وحوذ هل يف كواهني ذول ٔبدصى اكًلاهون املرصي حِر ل جتزي املاذت  2/998من كاهون
املصافـاث ا ٔلمص ابًخيفِش إل تـس اًخحلق من ٔب ّن " اذلنك ٔبو ا ٔلمص ل ًخـازط مؽ حنك ٔبو ٔبمص س حق ظسوزٍ
من حمامك ازلِوزًة " ذون اصرتاظ ٔبن ًثري املسؾى ؿَََ ُشا اًخـازط.

Cf . M. L. NIBOYET, G. G. DE LAPRADELLE, op. cit. n°671, p: 489.
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وؿىل لك فا ّٕن اًيدِجة اًيت ثوظَيا إٍهيا اًفلصت اًثاًثة من املاذت  655ميىن جتيهبا ؾن ظصًق إؾٌلل اًرشظ
اًصاتؽ وُو ؿسم ثضمن اذلنك ا ٔلحٌيب ما خياًف اًيؼام اًـام والٓذاة اًـامة يف ادلزائص إر ل جمال ٌَضم يف
ٔب ّن زفغ ثيفِش حنك ٔبحٌيب ًخياكضَ مؽ حنك بٓدص وظين ما ُو يف اذللِلة سوى ثعحَق ًفىصت اًيؼام اًـام
اًيت حصفغ الاؿرتاف مبا ًخـازط مؽ كصًية اًعحة واذللِلة اًيت ًخضمهنا اذلنك اًوظين ،نٌل ٔب ّن اًس َاذت اًيت
ابمسِا ظسز ُشا اذلنك ثفرتط اًخضحَة ابذلنك ا ٔلحٌيب وثلََة اذلنك اًوظين.
ايفسع ايجاْ :ٞعدّ تطُٔ احلهِ األدٓيب َا خيايف ايٓعاّ ايعاّ أٚاآلداب ايعاَ ١يف اجلصا٥س

ًعف فلَ اًلاهون اصلويل ارلاض اًيؼام اًـام وعٌلم ٔبمان رضوزي سلاًة املحاذئ وا ٔلسس اًيت ًلوم
ؿَهيا لك جممتؽ ،فسوز اًيؼام اًـام يف جمال ثياسغ اًلواهني ُو اسددـاذ ثعحَق اًلواهني ا ٔلحٌحَة ،وُو زفغ
ثيفِش اذلنك يف جمال ثيفِش ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة وتشعل كضت اًفلصت اًصاتـة من املاذت  655كاهون الٕحصاءاث
املسهَة والٕذازًة ادلسًس.
وًلسم اًفلَ واًلضاء يف فصوسا اًيؼام اًـام إىل هوؿني ،هؼام ؿام من حِر املوضوغ ،وهؼام ؿام من
حِر الٕحصاءاث وؿىل اذلنك ا ٔلحٌيب ٔبن حيرتم اًيوؿني مـا حىت ميىن ا ٔلمص تدٌفِشٍُ ،شا اًخلس مي ٔبصازث
إًََ حموكة اًيلغ اًفصوس َة يف حنك  Bachirحِر تـس ٔبن اكهت رشوظ اًخيفِش تـسذ مخسة مت إًلاء رشظ
اًخبٔنس من سالمة الٕحصاءاث املخحـة يف ارلازح ،حِر كصزث ُشٍ احملوكة ٔبهَ " إرا اكن من واحة كايض
اًخيفِش ٔبن ًخبٔنس من ٔب ّن اصلؾوى امللامة ٔبمام ادلِة اًلضائَة ا ٔلحٌحَة متت ثضلك سَمي ،فا ّٕن رشظ اًسالمة
ُشا جية ٔبن ًلّسز ابًيؼص إىل اًيؼام اًـام اًفصويس فلط ،واحرتام حلوق اصلفاغ ".182
مثي ُشا اًخلس مي ىصى وحوة ا ٔلذش تَ يف ػي اًلاهون ادلزائصي ذاظة و ٔب ّن املاذت  655ق .إ .م .إ .ح.
مل ثخلكم ؾن وحوة ٔبن ًخبٔنس اًلايض من سالمة الٕحصاءاث املخحـة وحصهتا ورشظ ً ٔلمص ابًخيفِش خبالف
تـغ اًلواهني اكًلاهون املرصي اطلي كىض توحوة اًخحلق من ٔب ّن " ارلعوم يف اصلؾوى اًيت ظسز فهيا
اذلنك كس لكّفوا ابذلضوز ومثَوا متثَال حصَحا " ( املاذت  9/998كاهون املصافـاث ) ،ونشعل فـي املرشغ
ا ٔلزذين حِر ٔبخاس اًحيس ( ح ) من املاذت  57كاهون ثيفِش ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة ٌَمحوكة املعَوة إٍهيا إظساز
ا ٔلمص ابًخيفِش زفغ اًعَة " إرا اكن احملىوم ؿَََ مل ًحَف مبشهصت اذلضوز من احملوكة اًيت ٔبظسزث اذلنك ومل
182

« Si le juge de l’exequatur doit vérifier si le déroulement du procès devant la juridiction étrangère a été régulier, cette
condition de régularité doit s’apprécier uniquement par rapport a l’ordre publique français et au respect des droits de la
défense ». précité.

حيرض ٔبماهما زقٌل ؾن هوهَ اكن ًلعن ذاذي كضاهئا ،وجضمهل ظالحِة احملوكة ٔبو اكن ًخـاظى ٔبؾٌلهل فهيا "،
وٍهنج اًلاهون اًخوويس هفس اٍهنج وٕان اكن ٌس خـمي ؾحازاث ٔبمع و ٔبمشي حِر ثليض املاذت  0/55كاهون
ذويل ذاض جصفغ اًخيفِش إرا ػِص ٔب ّن اذلنك ا ٔلحٌيب ظسز وفق إحصاءاث مل حترتم حلوق اصلفاغ.
ؿىل كايض اًخيفِش ادلزائصي إرن ٔبن ًخبٔنس من ٔب ّن اذلنك ا ٔلحٌيب ل خياًف اًيؼام اًـام يف ادلزائص من
حِر املوضوغ ومن حِر الٕحصاءاث همخساي يف رعل اب ٔلســـس الاحامتؾـَة والاكذعـاذًة واًس َاس َة
اًسائست يف ذوًخَ وميخيؽ ؾن ثيفِش لك حنك من صبٔهَ املساش هبشٍ ا ٔلسس ،نٌل ؿَََ بٔن ميخيؽ ٔبًضا ؾن ثيفِش
لك حنك جتاُي اًضٌلانث ا ٔلساس َة ذللوق اصلفاغ اكٍمتثَي اًعحَح وٕاؾعاء همةل اكفِة ورضوزًة ًخحضري
اصلفاغ.
اًخـازط مؽ اًيؼام اًـام ٔبو الٓذاة اًـامة ٔبثصٍ ُو زفغ ثيفِش اذلنك لكَا ،ؿىل ٔبهَ إرا اكن ُشا ُو
ا ٔلظي فإهَ ًُس ُياك ما مييؽ من إماكهَة ا ٔلمص ابًخيفِش ادلزيئ ،حبَر ًمت ا ٔلمص تدٌفِش فلط ادلزئَة اًيت ل
ثخـازط مؽ اًيؼام اًـام وزفغ املسائي ا ٔلدصى اًيت ثخضمن ثـازضا مؽ ُشا ا ٔلذري ،ؿىل ٔب ّن اًفلَ وٕان اكن
ٌسمل هبشا اذلي فِو ابمللاتي حي جية ٔبن ٌس خويف رشظا بٔساس َا وُو وحوة ٔبن حىون املسائي اًيت فعي
فهيا اذلنك كاتةل ٌَخجزئة حبَر ميىن اًفعي تُهنا ،فإرا مل ًخحلق رعل ثوحة زفغ اذلنك لكَة.183
ُشٍ يه ٍلي اًرشوظ اًيت وزذ رهصُا يف اًدرشًؽ ادلزائصي من ٔبخي إماكهَة ا ٔلمص تدٌفِش حنك ٔبحٌيب
يف ادلزائص ،مفا يه الٓن الٕحصاءاث املخحـة من بٔخي ظَة اًخيفِش ،وما الٓاثز اًيت ٍصحهبا اذلنك اطلي فعي يف
مثي ُشا اًعَة؟
املبشح ايجاْ :ٞإدسا٤ات تٓفٝر احلهِ األدٓيب ٚآثاز احلهِ اخلاص بدع ٣ٛايتٓفٝر

ظحلا مللذضَاث كاهون الٕحصاءاث املسهَة والٕذازًة ادلزائصي ادلسًس ظَة اًخيفِش ٍىون ؾن ظصًق زفؽ
ذؾوى ٔبمام ادلِة اًلضائَة اخملخعة اًيت ثلذرص هممهتا يف ُشا اًيوغ من اصلؿاوى ؿىل مصاكدة مسى ثوافص
اًرشوظ اًساتق تَاهنا ،وًِشٍ ا ٔلذريت كدول اًعَة نٌل ًِا ٔبن حصفضَ وُشا لكَ ٌس خوحة تعحَـة اذلال إثحاغ
إحصاءاث مـَية ثؤذي يف اٍهناًة إىل ظسوز حنك ٍصثة تـغ الٓاثز.

Cf. M. ISSAD, Droit international prive, T. II, O. P. U., 1986, p: 70.
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املطًب األ :ٍٚإدسا٤ات تٓفٝر احلهِ األدٓيب

ظَة اًخيفِش ٍىون ؾن ظصًق زفؽ ذؾوى ٔبمام ادلِة اًلضائَة اخملخعة وُشا ًفرتط حىوٍن ظاًة
اًخيفِش ملَف ٌض متي ؿىل مجَؽ اًواثئق اًيت من صبٔهنا ٔبن ثؤذي إىل كدول ظَحَ ،وُو يشء إرا مت زثة تـغ
الٓاثز.
ايفسع األ :ٍٚايٛثا٥ل اخلاص ١بطًب ايتٓفٝر

ل جنس يف كاهون الٕحصاءاث املسهَة ادلزائصي تَاان ٌَواثئق اًيت ًَزتم ظاًة اًخيفِش تخلسميِا ٔبمام ادلِة
اًلضائَة اخملخعة ،ؿىل ٔبهَ ابًصحوغ إىل ظحَـة اصلؾوى املصفوؿة اًيت ثفرتط وحوذ حنك ٔبحٌيب ،وابًيؼص
ٌَرشوظ اًيت ثعَهبا اًلاهون ادلزائصي من ٔبخي ا ٔلمص ابًخيفِش ،وابلس خئٌاش ابلثفاكِاث اًسازًة املفـول يف
ادلزائص ،ابًصحوغ ًلك ُشا ميىن اًخلكم ؾن حس ٔبذىن من اًواثئق ل تس ٔبن حيخوهيا املَف امللسم من ظصف
ظاًة اًخيفِش.
ٔبول ُشٍ اًواثئق يه ثغل اًيت هتسف إىل إزحاث وحوذ اذلنك ا ٔلحٌيب املعَوة ثيفِشٍ وُو ما ًـين
وحوة ثلسمي ظوزت زمسَة ٌَحنك ظحق ا ٔلظي.
نٌل جية ٔبًضا ثلسمي واثئق ٍىون اًِسف مهنا اًخبٔنس من ثوافص رشوظ اًخيفِش ،وًرتثة ؾن ُشا بٔ ّن
ظاًة اًخيفِش مَزم تخلسمي وسزة ثيفِشًة ٌَحنك لٕزحاث بٔ ّن ُشا ا ٔلذري ُو كاتي ٌَخيفِش ،وًَزتم ٔبًضا ابٕزحاث
ٔب ّن الٕحصاءاث اكهت سَمية ومت فهيا احرتام حلوق اصلفاغ ،وُو ما ًمت ؾن ظصًق ثلسمي حمرض ثحََف اذلنك
املعَوة ثيفِشٍ ٔبو ٔبي وزَلة ميىن ٔبن حتي حمَِا واًيت من صبٔهنا ٔبن ثثخت ٔب ّن احملىوم ضسٍ كس مت ثحََلَ
ابذلنك ،و ٔب ّن إحصاءاث اًخحََف مت احرتاهما ،نٌل ٔبهَ ًحسو رضوزاي ثلسمي ظوزت ظحق ا ٔلظي ًوزكة اًخلكَف
ابذلضوز ورعل مىت اكن اذلنك قَاتَا.
ونٌل ٔبرشان من كديُ ،شٍ اًواثئق جضلك اذلس ا ٔلذىن ملا جية ثلسميَ ٔبمام اًلضاء ادلزائصي يف ذؾوى
ا ٔلمص ابًخيفِش مما ل مييؽ ُشا ا ٔلذري من اصرتاظ ٔبي وزَلة ٔبدصى ًـخربُا رضوزًة ،نٌل وضري ٔبًضا إىل رضوزت
ثلسمي وسخ مرتمجة ٌَواثئق املحٌُة ٔبؿالٍ يف لك مصت ٍىون فهيا اذلنك ظاذزا ؾن كضاء ذوةل ا ٔلحاكم فهيا كري
حمصزت ابٌَلة اًصمسَة اًيت ثعسز هبا ا ٔلحاكم ابدلزائص.

ايفسع ايجاْ :ٞاجلٗ ١املدتص ١بدع ٣ٛطًب ايتٓفٝر ٚاإلدسا٤ات املتبع١

ظَة اًخيفِشٔ ،بو ما ٌسمََ املرشغ ادلزائصي تعَة مٌح اًعَلة اًخيفِشًةً ،مت ؾن ظصًق زفؽ ذؾوى
كضائَة ٔكي ذؾوى مذـَلة ابملسائي املسهَةٔ ،بي ؾن ظصًق حلكَف ابذلضوز ومواهجة ا ٔلظصاف وٍىون اذلنك
اًعاذز كاتال ٌَعـن جاكفة اًعصق امللصزت يف اًلاهون ادلزائصي.184
الادذعاض احملًل يف ذؾوى مٌح اًعَلة اًخيفِشًة ًؤول ظحلا ٌٌَلذت  657ق .إ .م .إ .ح 185.إىل حموكة
موظن امليفش ؿَََ ،وما رعل يف اذللِلة سوى حىصٌس ٌَلاؿست اًـامة يف ُشا اجملال ،فامليفش ؿَََ ُيا س َىون
تسون صم يف مصنز املسؾى ؿَََ .ؿىل ٔب ّن راث املاذت ٔبضافت مـَاز ادذعاض بٓدص ُو موظن حمي اًخيفِش،
وُو ما ًخعاتق مؽ ماكن ثواخس ا ٔلموال ،وجتسز ا ٕلصازت ُيا إىل ٔب ّن املـَازٍن امللصزٍن ُيا ٌُل ادذَازاين ،فال
ًـخرب موظن امليفش ؿَََ ُو ا ٔلظي وحمي اًخيفِش ُو الاحذَاظ حبَر ل ًَجبٔ إىل املـَاز اًثاين إل إرا مل ٍىن
ٌَميفش ؿَََ موظن ابدلزائص ،تي الك املـَازٍن ٌُل ٔبظََان وًعاًة اًخيفِش الادذَاز تُهنٌل ًىن مؽ مصاؿات ما
كصزثَ املاذت  657ذامئا ،اًيت إضافة إىل الادذعاض احملًل وضـت ٔبًضا ادذعاظا ماهـا ،إر ٔبن ظَة اًخيفِش
ل ٍىون ٔبمام لك حموكة ًخحلق فهيا املـَازان املشهوزان ٔبؿالٍ وٕاهٌّل جية ٔبن ٍىون رعل ٔبمام احملوكة امليـلست
يف ملص اجملَس 186اطلي ًوخس يف ذائصت ادذعاظِا موظن امليفش ؿَََ ٔبو حمي اًخيفِش.
ووضري يف اٍهناًة ٔب ّن هعوض اًلاهون ادلزائصي مل حتسذ اًلسم اخملخط ذاذي احملوكة ابًيؼص يف ظَة
اًخيفِش ؿىل ٔب ّن مٌعق ا ٔلموز ًفرتط يف ُشٍ اذلاةل ٔبن ٍصحؽ الادذعاض إىل اًلسم املٌلزي اطلي ٔبظسز اذلنك
ا ٔلحٌيب ،فإرا مل ًخحلق رعل اكن الادذعاض ٌَلسم املسين.187
املطًب ايجاْ :ٞآثاز احلهِ اخلاص بدع ٣ٛايتٓفٝر

الٓاثز املرتثحة ؾن حنك فعي يف ذؾوى اًخيفِش ختخَف حبسة ما إرا مت مٌح اًعَلة اًخيفِشًة ٌَحنك
ا ٔلحٌيب ٔبو مت زفغ رعل.
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Cf. M. ISSAD, op. cit., p: 79.
 185اإلااصة ً " :607لضم َلب مىذ الهُغت الخىفُظًت لألوامغ وألاخيام واللغاعاث والٗلىص والؿىضاث الخىفُظًت ألاحىبُت ،ؤما م مدىمت
ملغ اإلاجلـ التي ًىحض في صاثغة ازخهانها مىًَ اإلاىفظ ٖلُه ؤو مدل الخىفُظ ".
 186في الىٓام اللًاجي الجؼاثغي مهُلح اإلاجالـ اللًاثُت ًُلم ٖلى مداهم الاؾخئىاف.
 187ولض الكُش الكغٍفت ،اإلاغح٘ الؿابم ،م175 :؛
M. ISSAD, op. cit., p: 78

يف اذلاةل ا ٔلوىل ،مٌح اًعَلة اًخيفِشًة ًـين ثلصٍص مجَؽ الٓاثز اًيت ٍصحهبا اذلنك ا ٔلحٌيب مبلذىض مٌعوكَ
ذون ٔبي ثـسًي حبَر ًعري كاتال ٌَخيفِش يف لك الٕكَمي ادلزائصي ،وًمت من ٔبخي رعل إثحاغ ظصق اًخيفِش
امللصزت يف اًلاهون ادلزائصي حىت وٕان مل حىن مـصوفة يف اًلاهون ا ٔلحٌيب ،نٌل ٔب ّن ًلايض اًخيفِش اذلصًة يف
اختار الٕحصاءاث اًيت ٍصاُا مٌاس حة اكٕؾعاء همةل ٌَمسٍن من ٔبخي اًوفاء ٔبو ا ٔلمص ابًخيفِش اًوكيت ٌَحنك
ا ٔلحٌيب.188
ٔبم ّا يف اذلاةل اًثاهَة حِر ًمت زفغ ظَة اًخيفِش ،فإهَ ٍىون ٌَحنك اًلايض تشعل جحَة اًيشء املليض
فَِ ابًًس حة ً ٔلظصاف وُو ما مييؽ زفؽ ذؾوى ثيفِش من خسًس ،كري ٔب ّن رعل ل مييؽ من إؿاذت زفؽ ذؾوى
خسًست ٔبمام اًلضاء ادلزائصي خبعوض هفس املوضوغ اطلي فعي فَِ اًلضاء ا ٔلحٌيب.189
زفغ ثيفِش اذلنك ا ٔلحٌيب ل ًـين جتصًس ُشا ا ٔلذري من لك جحَة يف الٕزحاث ،إر ثشُة كاًحَة اًفلَ
إىل الاؿرتاف تلوت ُشا اذلنك ا ٔلحٌيب نسًَي إزحاث واؾخحازٍ حمصزا زمسَا وذًَال ؿىل ما وزذ فَِ من وسائي
الٕزحاث اكلٕكصاز واًحٌُة واملـاًية و ٔبذاء ارلربت وٕان اكن ٌَلايض اًوظين ُيا حصًة ثلسٍص ثغل ا ٔلذةل اًثاتخة يف
اذلنك ا ٔلحٌيب.
وًشُة اًىثري من اًفلَ إىل اًلول ابؾخحاز اذلنك ا ٔلحٌيب اطلي مت ثيفِشٍ ابرلازح واكـة كاهوهَة ًخوحة
الاؿرتاف هبا ذومنا حاخة إىل ثسذي اًلضاء اًوظين.190

; Cf. B. AUDIT, op. cit., n°491, p: 394
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هكام ٖلي ناصق ،اإلاغح٘ الؿابم ،عكم  ،404م.301 :
Cf. B. AUDIT, op. cit., n°492, p: 395.
Cf. H. BATIFFOL, P. LAGARDE, op. cit., n°740, p. 456, D. BURET, op. cit., n°319, p: 262.
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خامت١

إرا اكن ا ٔلظي ٔب ّن اذلنك ًمت ثيفِشٍ ذاذي اصلوةل اًيت بٔظسزث حماهكِا ُشا اذلنك ووفلا ً ٕالحصاءاث
املخحـة ُياك ،ف ٕاه َّ مؽ رعل كس ًضعص من ظسز اذلنك ًفائسثَ ،و ٔلس حاة مـَية ٔبن ًعَة ثيفِشٍ يف ذوةل
دعط هل املرشغ
بٔحٌحَة ،وُيا ثثوز مضلكة مسى إماكهَة اًخيفِش يف ُشٍ اصلوةل ،وُو املوضوغ اطلي ّ
ادلزائصي مواذ ثـادلَ يف ػي كاهون الٕحصاءاث املسهَة اًلسمي اًعاذز س ية  ،5966مث يف كاهون الٕحصاءاث
املسهَة والٕذازًة ادلسًس .وًـ ّي ٔبمه ما ميىن مالحؼخَ واس خًذاخَ ُو ٔب ّن املرشغ ادلزائصي وٕان مل هيمي مسبٔةل
ثيفِش ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة يف ػي اًلاهون اًلسمي ٕا ّل ٔب ّن رعل اكن ًـرتًَ اًىثري من اًيلائط نثريا ما اكهت سخدا
يف اضعصاة اذلَول ٔبمام احملامكُ ،شٍ اًيلائط ًحسو ٔبهَ مت اس خسزاك تـضِا يف اًلاهون ادلسًس .مثي ُشٍ
اًيدِجة ميىن اًوكوف ؿَهيا واس خزالظِا من ذالل إحصاء ملازهة ،ثمت من ذالل إتساء مالحؼاث ،تني ما
وزذ يف اًلاهون اًلسمي واًلاهون ادلسًس.
فداًًس حة ٌَلاهون اًلسمي ميىن اًوكوف ؿىل ا ٔلموز اًخاًَة:






ٔبول :املحس ٔب ظحلا ٌٌَلذت  095ق ٕا م ق ُو كدول ثيفِش ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة كري ٔب ّن رعل ًحلى
مرشوظا تعسوز حنك من اًلضاء ادلزائصي ًليض تشعل.
اثهَا :ظَة اًخيفِش ل ًلذرص فلط ؿىل ا ٔلحاكم اًلضائَة ا ٔلحٌحَة ،تي ميىن ٔبن ٌضمي ٔبًضا
اًـلوذ اًصمسَة اًيت حتصز من كدي موػفني معومِني ٔبو كضائَني ٔبخاهة.
اثًثا :املاذت  095ثخلكم ؾن وحوة ظسوز ٔبمص ابًخيفِش من كدي اًلضاء ادلزائصي وُو ما
ًفرتط مصاكدة ُشا ا ٔلذري ٌَحنك ا ٔلحٌيب ؾن ظصًق اًخبٔنس من ثوافص تـغ اًرشوظ ،كري ٔبهيا
ابمللاتي ل جنس رهصا ًِشٍ اًرشوظ.
و ٔبذريا ثلصز املاذت  095رصاحة ثلََة املـاُساث اًسازًة املفـول يف ادلزائص خبعوض ثيفِش
ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة ؿىل اًدرشًؽ اصلاذًل.

وٕارا اكن ُشا ُو اًوضؽ يف ػي اًلاهون اًلسمي ،فا ّٕن ا ٔلموز ادذَفت يف ػي اًلاهون ادلسًس ،إر مت
ثياول موضوغ اًخيفِش ثيشء من اًخفعَي ،ويف ٔبنرث من ماذت يه املواذ من  655إىل  658ق .إ .م .إ .ح.
وحمتزي ُشٍ املواذ اب ٔلموز اًخاًَة:








ٔبول :مت ُشٍ املصت اًيط ؿىل اًرشوظ اًيت جية ٔبن ثخوفص يف اذلنك ا ٔلحٌيب حىت ميىن ا ٔلمص
تدٌفِشٍ ،وُو ٔبمص مل ٍىن موحوذا يف اًلاهون اًلسمي.
اثهَا :يف ػي اًلاهون اًلسمي املاذت  095اكهت جس خـمي مععَح اذلنك فلط ،تُامن اكن املرشغ
ٔبنرث ذكة يف اًلاهون ادلسًس حِر ٌس خـمي ؾحازاث ا ٔلوامص ،ا ٔلحاكم واًلصازاث ،وُشا ًـين
ٔب ّن ظَة اًخيفِش ميىن ٔبن ًخـَق حبنك اتخسايئ ظاذز ؾن حموكة ٔبول ذزخة رشًعة بٔن ٍىون
هنائَا حائزا ًلوت اًيشء املليض فَِ ورعل إما ًىوهَ ظسز يف حسوذ الادذعاض اٍهنايئ
ٌَمحوكة ،وٕاما ٔلهَ اسدٌفس مواؾَس الاس خئٌاف ،مفثي ُشٍ ا ٔلحاكم يه اًيت ًـرب ؾهنا يف ػي
كاهون ا ٕلحصاءاث املسهَة ادلزائصي تـحازت " اذلنك " ،يف حني ما ًعسز من ٔبحاكم ؾن اجملاًس،
ويه حمامك اصلزخة اًثاهَة يف ػي اًيؼام اًلضايئ ادلزائصي ،فِـرب ؾهنا ابًلصازاث ،وُشٍ تعحَـة
اذلال كاتةل يه ٔبًضا ٌَخيفِشٔ .ب ّما ؾحازت ا ٔلوامص فِلعس هبا ا ٔلؾٌلل اًولئَة ويه ثغل اًيت ثيـسم
فهيا اًوخاَُة ،وًلس كىض املرشغ ادلزائصي ابٕماكهَة ثيفِش ُشٍ ا ٔلوامص ذون إؾعاء ثفاظَي
ٔبنرث ،إر امللصز ٔب ّن ُشٍ ا ٔلذريت يه هوؿان ،هوغ ٍىون ٔبثصٍ اًخيفِش ادلربي ،وهوغ بٓدص ل ًخضمن
ٔبي ثيفِش ؿىل ا ٔلموال ٔبو ا ٔلصزاض ومهنا ا ٔلحاكم ارلاظة ابذلاةل وا ٔلََُة نخـَني ويص ٔبو
ثعحَح صِاذت مِالذ ٔبو الاؿرتاف ابًوصل اًعحَـي ،وٍاكذ ًخفق اًفلَ يف فصوسا ٔب ّن اًيوغ ا ٔلول
ُو اطلي جية ٔبن ٍىون موضوغ ظَة ثيفِشٔ ،ب ّما اًيوغ اًثاين فريثة ٔبثصٍ ذون حاخة ٔلمص
ابًخيفِش191.
اثًثا :إضافة إىل ا ٔلحاكم واًلصازاث وا ٔلوامص ،املرشغ ًخلكم ٔبًضا ؾن ثيفِش اًـلوذ واًس يساث
اًصمسَة احملصزت يف تضل ٔبحٌيب وُو ٔبمص اكن موحوذا يف ػي اًلاهون اًلسميً ،ىن اًيشء ادلسًس
اطلي ٔبضافَ املرشغ ُو ختعَط ماذت ثخـَق تدٌفِش ُشٍ اًـلوذ واًس يساث ،حِر مل ٌضبٔ
ثوحِس اًرشوظ وٕامنا هط ؿىل رشوظ ذاظة تدٌفِش ا ٔلحاكم واًلصازاث وا ٔلوامص ا ٔلحٌحَة
ورشوظ ٔبدصى ثخـَق تدٌفِش اًـلوذ واًس يساث اًصمسَة احملصزت يف تضل ٔبحٌيب.
زاتـا :زمغ ٔب ّن لك من اًلاهون اًلسمي واًلاهون ادلسًس اُامت مـا تخِان ادلِة اخملخعة ابًيؼص يف
ظَة اًخيفِش إل ٔبهَ يف ػي اًلاهون اًلسمي اًيعوض ارلاظة تخحسًس ُشٍ ادلِة اكهت مٌفعةل
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Cf. P. MAYER, V. HEUZE, Droit international prive, 8e édition, Montchrestien, 2004, n° 359, p: 259 ; J. P. NIBOYET, Droit
international prive, t. VI., recueil Sirey, 1949, n° 1712, p: 4 ; D. BURET, Droit international prive, 3e édition, Dalloz, 2002,
n°318, p: 261.

متاما ؾن ثغل اًيت ثيؼم موضوغ ثيفِش ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة ،إر اكن موضـِا مضن املواذ ارلاظة
ابلدذعاض اًيوؾي ،وابًضحط املاذت  0/5ق .إ .م .ح .ق ،.وُشا خبالف اًلاهون ادلسًس
حِر حتسًس ادلِة اًلضائَة اخملخعة يف ظَة اًخيفِش خاءث مضن املواذ ارلاظة هبشا املوضوغ
ويه ُيا املاذت  657ق .إ .م .إ .ح.
 و ٔبذريا ويف هلعة اًخلاء تني اًلاهون اًلسمي وادلسًسً ،حلى ٌَمـاُساث اصلوًَة والثفاكِاث
اًلضائَة املربمة تني ادلزائص وذول ٔبدصى اًلَحة وا ٔلوًوًة ؿىل اًدرشًؽ اصلاذًل املخـَق تدٌفِش
ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة.
وًحلى ٔبن وضري يف اٍهناًة إىل ٔب ّن املرشغ ادلزائصي ،وٕان اكن وضؽ اًىثري من ا ٔلحاكم اًيت مل حىن
موحوذت يف اًلاهون اًلسمي يف جمال ثيفِش ا ٔلحاكم ا ٔلحٌحَة ،فإهَ ٔبقفي مؽ رعل تـغ املسائي زمغ ٔبمهَهتا ،من
رعل مسبٔةل حتسًـــس اًلاهون اطلي ًخوحة اًصحوغ إًََ ؾيس مصاكدة الادذعاض اًلضايئ وُشٍ وضـَة كس
ثفذؼؼح جمسذا اًس حِــي حنو ثضازة اذلَول ٔبمام احملامك ادلؼؼزائصًة يف ُشا اجملال.
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ثقييم شكلية الكحابة في عقود الشغل

َكدَ١

ل هلاص يف ٔبن اًصضائَة يه ا ٔلظي يف خي اًـلوذ ،نٌل ُو اذلال يف ؾلس اًضلي(ترصحي مٌعوق
اًفعي  59من ق.ل.غ واملاذت  55من م.ص) إل ٔبن املرشغ دصح ؾن ُشا ا ٔلظي يف اًـسًس من ؾلوذ
اًضلي واصرتظ وحوة صلكَة اًىذاتة ،رعل وؾَا مٌَ ٔبن اًصضائَة وحسُا كري كاذزت ؿىل احملافؼة ؿىل
اًخواسن اًـلسي واًخوفِق تني معاحل ا ٔلظصاف املخـاكست ،وابًخايل ُضاصة حٌلًة ا ٔلخري ،اطلي ًـس احملوز
ا ٔلسايس اطلي زاُيت مسوهة اًضلي اذلاًَة ؿىل حٌلًخَ.
وُو ما ًسفـيا ٌَدساؤل ؾن اًلاًة من اٌَجوء إىل اًضلكَة؟ وكميهتا و ٔبمه الاهخلاذاث واملبٓذش اًيت جسَت
ؿَهيا؟
ً ٕالخاتة ؿىل اًدساؤلث املعصوحة ،ىصى مالمسة ُشا املوضوغ من ساوًخني ،من ذالل كمية صلكَة
اًىذاتة يف ؾلوذ اًضلي ( ٔبول) مث ٔبمه الاهخلاذاث املوهجة ًِشٍ ا ٔلذريت (اثهَا).

أٚال :ق ١ُٝغهً ١ٝايهتاب ١يف عكٛد ايػػٌ

إن ٔبمه ؾلوذ اًضلــي اًيت ٔبكص فهيا املرشغ امللؼؼؼصيب وحوة نخاجهتا جنس ؾلوذ اًضلي املربمــة تني اًوهَي
ٔبو املمثي ٔبو اًوس َط يف اًعٌــاؿة ٔبو اًخجازت (اًفعي  85مسوهة اًضلي) ،ؾلوذ اًضلي اًيت ٍىون ٔبحس
ظصفهيا بٔحٌحَا -سواء ثغل املربمة تني الٕحؼؼصاء امللازتة ابرلازح (املاذت ٔ )599بو ثغل املخـَلة اب ٔلحصاء ا ٔلخاهة
يف امللصة (املاذت  -)556وؾلس امللاوةل ممزوح اًحاظن (املاذت  )86وؾلوذ اًدضلَي املؤكت (املاذت )555
وؾلوذ اًضلي املخـَلة ابًححازت (اًفعي  567من ػِري  05مازش .)5959
وثخجىل كمية صلكَة اًىذاتة من ذالل ثوزَق ٕازاذت ا ٔلظصاف ( )5مث هوهنا جضلك ضٌلهة وجحة ٔلظصاف
اًـلس (.)9
( -)0ايػهً ١ٝتٛثٝل إلزاد ٠األطساف

إهَ ملن ارلعبٔ ٔبن ًيؼص إىل اًضلكَة ؿىل ٔبهنا ثيلط من كمية اًرتايض يف ؾلوذ اًضلي ،192تي ؾىس
رعل فِيي ثوزق ٕازاذت ٔبظصاف ؿالكة اًضلي وثسمع اًثلة والئامتن تُهنٌل وذًَي مَموش ؿىل ٔبن ثغل ا ٕلزاذت
سَمية ومت إفصاقِا يف صلك مىذوة ،مما جيـَِا ضٌلهة ٔلظصاف اًـلس وحتعني ٌَـلس من لك حتاًي ٔبو هتصة
من الاًزتام واملسؤوًَة.
( -)7ايػهً ١ٝضُاْٚ ١سذ ١ألطساف ايعكد

إرا اكهت صلكَة اًىذاتة جضلك ثوزَلا ٕلزاذت ٔبظصافِا املخـاكست ،فِيي ابًخحؽ جضلك ضٌلهة وجحة ٔلظصاف
اًـلس هلم وؿَهيم ،وًـي الاخري ُو اًعصف الٔنرث اس خفاذت من ُشٍ اًضلكَة ٔلن فَسفة املرشغ الاحامتؾي
امللصيب كعسث رعل ،حىت ًحلى معمئيا مليعحَ اطلي ٌضلهل وحىت ل ًفاحئ تدسَط مضلهل اًيسء اًيَة
ؿَََ،

 192بن هظا الخلابل بحن الغياثُت والكيلُت هخاج فلهي بامخُاػ وهى قاج٘ في ؤغلب اإلاالفاث الفلهُت التي جىاولذ الٗلض همهضع مً
مهاصع الالتزام وجدضًضا ٖىض مٗغى جُغكها ألنىاف الٗلىص ،خُث صعج الفله ٖلى اجبإ ؤؾلىب الجم٘ بحن الهىف وملابله ،هى ما
ًضفٗىا بلى اللىٌ بإن جسهُو هظه اإلاالفاث لٗىىان ًجم٘ بحن الٗلىص الغياثُت والٗلىص الكيلُت في ؾُاق مىهجُت اإلالابلت ،ؤمغ غحر
ؾلُم إلاا كض ًدمل عحل اللاهىن البؿُِ ٖلى الاٖخلاص ؤجهما مفهىمان مخٗاعيحن ،والحلُلت ؤن الٗلض الكىلي ختى وبن واهذ الىخابت
عهً الوٗلاصه ولِـ فلِ لإلزباث فةهه لً ًلىم صحُدا بال بتراض ي ؤَغافه ،اؾدىاصا واٖخماصا وامخثاال إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،وبالخالي
فالٗلض الكىلي هى بالًغوعة عياجي بِىما الٗلض الغياجي لِـ بالًغوعة ؤن ًيىن قيلُا.

فِيي جحخَ اًلوًة ً ٕالزحاث يف حاةل الٕىاكزًِ 193شا اًسخة جنس املرشغ اكن ظازما يف اس خـٌلل ؾحازاث
اًوحوة يف اًـسًس من اًيعوض اًلاهون يف ُشا اًضبٔن ،و ٔكهَ ٍصيم من ذالل ُشٍ اًضلكَة إىل ثيخَِ
ا ٔلخري اىل ارلعص احملمتي يف ُشا اًـمي كدي اجصامَ ٌَـلس.
ويه ٔبًضا ضٌلهة ٌَمضلي سلاًة معاذلَ من الاؾخساء ؿَهيا من ظصف ٔبحصائَ يف حاةل اصرتاظِا يف اًـلس
ذاذي اًزمان واملاكن احملسذٍن ،مثال ٔكن ًضمن املضلي حلَ الاس خئثازي وسري وضاظَ من ذالل اصرتاظ
ؿسم امليافسة واذلفاع ؿىل اًرس املِين يف اًـلس ويه ٔبموز جية ثوزَلِا نخاتة ،ويف حاةل دصق ا ٔلخري ًِشا
اًرشظ املوزق يف اًـلس ٍىون كس اكرتف دعبٔ حس امي ًربز فعهل من اًـمي ،ويف ُشا اًعسذ حسذ اجملَس
ا ٔلؿىل (حموكة اًيلغ حاًَا) مفِوم امليافسة اًيت جضلك دعبٔ ًربز اًفعي يف "كِام ا ٔلخري تبٔؾٌلل متس فـََا
تًضاظ املضلي يف سوق اًـمي ،حتصم ُشا ا ٔلذري ٔبو ثيلط من اس خفاذثَ من ذسماث ٔبمريٍ ابًعوزت
واًضلك املعَوتنئ ،كن ٌسرص الاخري ذربثَ ٔبو ذسماثَ إىل هجة ٔبدصى ثضلك ًؤثص ؿىل مصذوذًخَ يف اًـمي
صلى مضلهل ٔبو ًلوم ابٕفضاء بٔدشاز املؤسسة اًيت ًـمي فهيا".194
ثاْٝا :أِٖ االْتكادات املٛدٗ ١يًػهً ١ٝيف عكٛد ايػػٌ

زمغ ما ثَـحَ صلكَة اًىذاتة يف ؾلوذ اًضلي من ذوز فـــال إل ٔبهــَ ميىٌيا ٔبن وسجي ؿَهيا تـغ
الاهخلاذاث ،حِر ميىن ٔبن هيؼص إٍهيا هوس َةل تَس املضلي ٍمتصٍص تـغ اًرشوظ اجملحفة واس خلالل ضـف
ا ٔلخري ا ٔليم ( )5و ٔبًضا ميىن اؾخحازُا ثـلِساث مسعصًة وؾصكةل ًس َاسة اًدضلَي (.)9
( -)0ايػهًٚ ١ٝاألدري األَٞ

إن تًِة اًفئة اًضلَةل يف اًواكؽ امللصيب ًُست لكِا مثلفة وؿىل ذزخة واحست ،تي ُياك رشحية هحريت من
ا ٔلحصاء ا ٔلمِني ًُسوا ؿىل ذزاًة ابًىذاتة و اًلصاءت ،وابًخايل فىذاتة ؾلوذ ُشٍ اًفئة ًثخت ازثحاظِا مبضلَِا و
ًضمن معَحهتا إرا ما مت اًخـامي مـِا حبسن هَةً ،ىن ٔبمام ظلَان امليعق اٌََربايل ؿىل امللاولث امللصتَة
ثربس اذلاخة إىل حٌلًة ُشٍ اًرشحية من فعية وفذية تـغ املضلَني سُيئ اًيَة ،اطلٍن كس ٌس خلَون وضؽ
ا ٔلخري ا ٔليم ٍمتصٍص تـغ اًرشوظ اًخـسفِة يف اًـلس ،لس امي إرا اكن كس دلبٔ إىل اًضلي حتت ضلط اذلاخة،

ٖ 193بض الىغٍم غالي ،في اللاهىن الاحخماعي اإلاغغبي ،ميكىعاث صاع الللم ،الُبٗت الخامؿت ،م.142 :
 194كغاع ناصع ًٖ اإلاجلـ ألاٖلى ملف ٖضص  2004/1/5/772بخاعٍش  23فبراًغ  ،2005ميكىع بمجلت كًاء اإلاجلـ ألاٖلىٖ ،ضص مؼصوج
 ،65-64م.370 :

مما جيـهل ًوكؽ ؿىل اًـلس كري مدالٍ ٌَرشوظ اًيت مضهنا مضلهل ًِشا اًـلس ،وُو ما كس ًؤذي ٕاىل ثياسهل ؾن
195
تـغ حلوكَ ا ٔلساس َة.
وجتسز الٕصازت يف ُشا امللام إىل ٔبن املرشغ الاحامتؾي امللصيب حاول ثضمني تـغ امللذضَاث إىل مسوهة
اًضلي واًيت هتمت تفئة ا ٔلحصاء ا ٔلمِني ،حِر هعت املاذت  90من مسوهة اًضلي ؿىل ٔبهَ حيق ً ٔلحصاء
الاس خفاذت من جصامج حمو ا ٔلمِة ومن حىوٍن مس متصُ ،شا اًخىوٍن جرشف ؿىل جصجمخَ دلية امللاوةلً ،196ىن
اًدساؤل املرشوغ ُيا ُو مسى اس خجاتة واكؽ امللاولث امللصتَة مللذىض من ُشا اذلجم؟ لس امي ٔبمام ؿسم
وحوذ ُشٍ اٌَجية يف تـغ امللاولث ،وحضوزُا اًحاُت واًعوزي يف تـضِا الٓدص ،إرن ؾن ٔبي جصامج
وحىوٍن مس متص هخحسج؟
( -)7تعكد املططسٚ ٠عسقً ١يطٝاض ١ايتػػٌٝ

ٌسدٌس ُشا الاهخلاذ ؿىل ٍلوؿة من املربزاث ،ثخجىل بٔمهِا يف هون اًواكؽ اًـمًل ٌَضلي اًخاتؽ ارلاض
املبٔحوز يف جممتـيا كاًحا ما ٌسدٌس ؿىل اثفاق ا ٔلظصاف ،ورعل متاص َا مؽ ما ًخعَحَ ُشا اجملال من دشؿة
جساٍص مذعَحاث امللاوةل ،وُو ما ل ًامتىش و ظفة اًضلكَة يف ُشٍ اًـلوذ اًيت ثخعف تخـلس املسعصت،
نخغل اًخـلِساث اًضلكَة املفصوضة ؿىل ا ٔلحصاء امللازتة اًصاقحني يف اًضلي ابرلازح واًيت ثخعَة وكت
ظوًي زًامث ًمت اًخبٔصرياث ؿىل ؾلوذ اًـمي من ظصف اًسَعاث اخملخعة يف لك من تضل ا ٔلخري وتضل
الاس خلدالُ ،شا فضال ؾن ثغل اًواثئق اًالسمة مللاذزت ا ٔلخري اًرتاة اًوظين واًيت ثخـسذ ٔبو ثلي حبسة
ٔبهؼمة اًدضلَي ادلازي هبا اًـمي يف تضل الاس خلدال.197
فلك ُشٍ اًخـلِساث كس ثسفؽ اب ٔلخري إىل الاوسحاة من ُشٍ اًـالكة مٌش اًحساًة ،واًححر ؾن معي
سِي اًوًوح إًََ تسون سَوك مذاُة الٕحصاءاث اًضلكَةٔ ،لن ذافـَ إىل اًضلي ُو حاحذَ إىل هسة كوث
ًومَ وسس حاحِاثَ يف اذلال،
ومن هجة ٔبدصى فإن زلافة اًدضلَي يف امللصة مل جس خجة تـس إىل فَسفة مسوهة اًضلي ،رعل ٔبن
ظحلة املضلَني يف امللصة لساًت مدضخثة مبصنزُا املِمين ،وكري زاضَة ٔبن ثدساوى كوهتا مؽ كوت اًفئة
 195فبالغغم مً الخىهُو نغاخت في صًباحت مضوهت الكغل ٖلى ؤن الحلىق التي جلغها اإلاضوهت حٗض خضا ؤصوى ال ًمىً الخىاػٌ ٖىه،
فةن هظا اإلالخط ى ؤمام غُاب اإلاغاكبت ٖلى جلً الٗلىص لخلص ي مضي بجحاف بىىصها ًبلى مً باب ألافالَىهُاث التي ال ججض َغٍلها بلى
الخُبُم ٖلى ؤعى الىاك٘.
 196اإلااصة  466مً مضوهت الكغل
 197اإلااصة  414مً مضوهت الكغل

اًضلَةل ،مما جيـَِا كري معمئية ًضلكَة اًىذاتة واًيؼص إٍهيا ؿىل ٔبهنا ثلَِس ً ٕالزاذت وسالخ تَس ا ٔلخري
ابس خعاؾخَ ٔبن هيامج تَ مىت صاء ،وُو ما جيـي اصلدول إىل صلكَة اًىذاتة حماظ ثس َاح من اًخروفاث،
ُشا لكَ جيـَيا هؤاذش صلكَة اًىذاتة ؿىل ٔبهنا كس ثؤذي يف تـغ ا ٔلحوال إىل ؾصكةل س َاسة اًدضلَي،
ًىون اًدضلَي يف امللصة حيخاح إىل اًدضجَؽ ؾن ظصًق ثخس َط الٕحصاءاث اًضلكَة من هجة وسزغ زلافة
امللاوةل 198واًدضلَي من هجة اثهَة،
ًىن زمغ لك ُشٍ اًيلط اًيت جسَياُا ٔبؿالٍ ،ثؼي صلكَة اًىذاتة حمافؼة ؿىل كميهتا اسلائَة والزحاثَة يف
جمال اًدضلَي.
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خامت:١

ويف دذام ُشٍ اصلزاسة اًخلِميَة ًضلكَة اًىذاتة يف ؾلوذ اًضلي خنصح خبالظة ؿامة ثؤنس ٔبن صلكَة
اًىذاتة حتمي تني ظَاهتا اجياتَاث ؿسًست إل ٔبهنا ل ختَوا من اًسَحَاث ،و املرشغ الاحامتؾي امللصيب تبٔسَوة
كري مدارش ٌسغل ظصًلَ إىل صلكية ؾلوذ اًضلي من ذالل فصط إحدازًة اًىذاتة يف ؾلوذ حمسذت ،وحصك
اجملال ٕلزاذت ا ٔلظصاف يف ابيق ؾلوذ اًضلي ًىذاجهتا (اًضلكَة الادذَازًة).
فِي من املخوكؽ ٔبن ٍىدسح ُشا الاس خثٌاء جمال اًدضلَي ًَعحح ُو اًلاؿست؟

الٕصاكلث اًـمََة واًلاهوهَة لٕحصاءاث ذؾوى اًلسمة اًـلازًة

َكدَ١

ًلس حؼَت املَىِة اًـلازًة ابمللصة ؿىل قصاز ابيق اصلول ا ٔلدصى تدٌؼمي جرشًـي همم ،حبَر معي
املرشغ امللصيب ؿىل إظساز سمصت من اًلواهني اًِاذفة إىل ثيؼمي جمال املَىِة اًـلازًة وضٌلن فـاًَهتا يف اصلوزت
الاكذعاذًة.
ُشا وثخـسذ ُشٍ اًلواهني وثدٌوغ تدٌوغ ظوز املَىِة اًـلازًة ،حبَر جنس املَىِة اًفصذًة وٕان اكهت يه
ظوزت الٔنرث ص َوؿا ابًيؼص ملا حمتخؽ تَ من مزااي  ،فإهَ ًوخس ابمللاتي ظوز ٔبدصى وًخـَق ا ٔلمص ابملَىِة
املضرتنة واملَىِة اًـلازًة اًضائـة ُ ،شٍ ا ٔلذريت ثثري ٍلوؿة من املضالك واملخاؾة ثسخة ثضازة يف معاحل
اًرشاكء مما حيول ذون ثـمنَهتا ابًضلك املعَوة  ،وتشعل ثفلس فـاًَهتا يف مسَسي اًخمنَة.
ومن ُشا امليعَق ٔبكص املرشغ ؿىل إماكهَة ارلصوح مهنا وحتوًَِا إىل مَىِة فصذًة سواء يف كاهون
الاًزتاماث واًـلوذ اطلي ًـخرب اًرشًـة اًـامة ٔبو يف مسوهة اذللوق اًـًَِة ورعل ؾن ظصًق اٌَجوء إىل
اًلسمة واًيت كس حىون إما زضائَة إرا اثــفؼق اًرشاكء ؿَهيا وثوفصث رشوظِأ ،بو كضائَة يف حاةل ؿسم ثوفص
تـغ اًرشوظ امللصزت كاهوان يف اًلسمة اًصضائَة.
وثـمت اًلسمة اًلضائَة يف صلك ذؾوى حصفؽ إىل اًلضاء و ثًهتيي تعسوز حنك كضايئ يف املوضوغ إما
ابًلسمة اًـًَِة ٔبو تلسمة اًخعفِة.

وثربس ٔبمهَة ذزاسة ُشا املوضوغ من ادلاهحني :
اجلاْب ايٓعس :ٟواملمتثي يف ثـسذ وجضدت اًيعوض اًلاهوهَة امليؼمة ٌَلسمة اًـــلازًة تني كاهون
الاًزتاماث واًـلوذ امللصيب و مسوهة اذللوق اًـًَِة وكاهون املسعصت املسهَة ،ابلٕضافة إىل مسوهة ا ٔلدشت فامي
خيط اًرتنة واًوظَة.
اجلاْب ايعًُ :ٞو ٍمتؼِص يف نرثت اًلضااي اًـلازًة املـصوضة ؿىل اًلضاء ثبٔذش مهنا ذؾوى اًلسمة
اًـلازًة حزيا همٌل  ،ا ٔلمص اطلي ًلذيض مـَ الٕحاظة اصلكِلة حبَثِاث وٕاحصاءاث ُشٍ اصلؾوى  ،ورعل ثفاذاي
ٌَحطء واًخبٔذري وما ًرتثة ؾيَ من حصامك املَفاث ؿىل مس خوى احملامك ذون اًفعي فهيا .
وؾــىل ُشا ا ٔلساش هدساءل ؾن مــٌلذى جناؿة إحصاءاث ذؾوى اًلسمة اًـلازًة يف اذلس من حاةل
اًض َاغ ؟ وما يه اًعـوابث اًـمََة واًلاهوهَة اًيت كس ثـرتط سري ُشٍ الٕحصاءاث؟
ُـــشا مـا س يحاول الٕخاتة ؾيَ وفؼؼق املهنج اًوظفي واًخحًََل من ذالل اًخعممي اًخايل :
املبشح األ : ٍٚضٛابط ممازض ١دع ٣ٛايكـطُ ١ايعـكاز١ٜ
املطًب األ : ٍٚغسٚط ضـًٛى دعَ ٣ٛططس ٠ايكطُ ١ايعــكاز١ٜ
املطًب ايجاْ : ٞقٛاعد فـتح َططس ٠ايـكطُ ١ايكطا ١ٝ٥ايعكاز١ٜ
املبشح ايجاَْ :ٞساسٌ دع ٣ٛايكطُ ١ايعكازٚ ١ٜبعض املٛاْع اييت قد ؼ ٍٛد ٕٚإدساٗ٥ا
املطًب األَ : ٍٚـساسـٌ دعـ ٣ٛايـكـطُ ١ايعـكاز١ٜ
املطًب ايجاْ : ٞبعض املٛاْع اييت قد ؼ ٍٛد ٕٚإدسا ٤ايكطُ ١ايعكاز١ٜ

املبشح األ : ٍٚضٛابط َـُازض ١دع ٣ٛايكـطُ ١ايعكاز١ٜ

وس يحول اذلسًر يف ُشا املححر ؾن رشوظ اًواحة ثوافصُا ًسَوك ذؾوى اًلسمة اًـلازًة يف
املعَة ا ٔلول ،ؿىل ٔبن هخحسج ؾن كواؿس فذح مسعصت ذؾوى اًلسمة اًـلازًة يف املعَة اًثاين.
املطًب األ : ٍٚغسٚط ضًٛى دعَ ٣ٛططس ٠ايكطُ ١ايعكاز١ٜ

وُشا املعَـــة كسمخَ إىل فلصثــني  :دععت اًفلصت ا ٔلوىل ٌَحسًر ؾن حالث حتلؼؼق ذؾوى اًلسمة
اًـلازًة ،تُامن زنزث يف اًفلصت اًثاهَة ملياكضة إزحاث اٍمتغل ؿىل اًض َاغ يف ُشٍ اصلؾوى.
ايفكس ٠األٚىل  :ساالت ؼكل دع ٣ٛايكطُ ١ايعكاز١ٜ

هط املرشغ امللصيب يف اًفعي  5582من كاهون الاًزتاماث اًـلوذ امللصيب ؿىل ٔبهَ "إرا ادذَف اًرشاكء
يف إحصاء اًلسمة ٔبو إرا اكن ٔبحسمه كري ممتخؽ تبََُٔة اًخرصف يف حلوكَ ٔبو اكن كائحا .اكن ملن ٍصًس مهنم
ارلصوح من اًض َاغ ٔبن ًَجبٔ إىل احملوكة اًيت جتصي اًلسمة ظحلا ٌَلاهون" و ُو ما هعت ؿَََ نشعل املاذت
 96من مسوهة اذللوق اًـًَِة تلوًِا  :إرا ادذَف اًرشاكء يف إحصاء اًلسمة اكن ملن ٍصًس مهنم ارلصوح من
اًض َاغ ٔبن ًَجبٔ إىل احملوكة اًيت جتصي اًلسمة فامي تُهنم ظحق اًلاهون.
اهعالكا من ُشٍن اًيعني إرن ًخضح ٔبن اًلسمة اًلضائَة اًـلازًة ل ًَجبٔ إٍهيا إل تـس حتلق إحسى
اذلالث اًخاًَة :
ـ احلاي ١األٚىل  :يف ساي ١اختالف ايػسنا ٤س ٍٛإدسا ٤ايكطُ ٚ ١ساالت االختالف

ُاثَ ميىن ٔبن ثخزش ظوز مذـسذت من كدَي مثال إرا اكن ٔبحس اًرشاكء ٍصقة يف كسمة اًـلاز املضاغ
كسمة ؾًَِة و الٓدص ٍصقة يف كسمة ُشا اًـلاز كسمة ثعفِةٔ .بو إرا اكن اًرشًم مـازط ًفىصت اًلسمة
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من ٔبظَِا.
ُشٍ اًعوزت و كريُا من ارلالف حول إحصاء اًلسمة اًصضائَة ،ميىن ًلك رشًم ؿىل اًض َاغٔ ،بن
ٍصفؽ ذؾوى اًلسمة ما ذام ٔبهَ ل جيرب ٔبحس ؿىل اًحلاء يف اًض َاغ نٌل هط ؿىل رعل اًفعي  978من
ق.ل.غ.م تلوهل ل جيرب ٔبحس ؿىل اًحلاء يف اًض َاغ .و ٌسوػ ذامئا ٔلي واحس من املاًىني ٔبن ًعَة اًلسمة،
و لك رشظ خياًف رعل ٍىون ؿسمي ا ٔلثص.
ٖ 199اصٌ اإلاٗغوفي ،الاقياالث الٗملُت لللؿمت اللًاثُت الٗلاعٍت  ،ميكىعاث مجلت اإلاىاعة للضعاؾاث اللاهىهُت وؤلاصاعٍت الٗضص الؿاصؽ.
ؾىت  2015م.13 :

احلاي ١ايجاْ : ١ٝيف سايٚ ١دٛد غسٜو غري َتُتع بأًٖ ١ٝايتصسف

و مفاذ ُشا ،يف حاةل وحوذ ٔبحس اًرشاكء ل ًخوفص ؿىل ٔبََُة اًخرصف يف حلوكَٔ 200،كن ٍىون كارصا
ٔبو جميوان ٔبو سفهيا ففي ُشٍ اذلاةل ل ميىن ارلصوح من اًض َاغ ؾن ظصًق اًلسمة اًصضائَة ،تي لتس من
اٌَجوء إىل اًلسمة اًلضائَة هبسف حٌلًة كري املمتخؽ تبََُٔة اًخرصف.
إل ٔبن الٕصاكل اطلي ًعصخ هبشا ارلعوض ُو يف حاةل إحصاء كسمة ؾلازاث اًرتنة يف وحوذ سوخة
حامي و وفات اًزوح ،فِي ًـخرب اسلي يف ُشٍ اذلاةل يف حنك اًلارص ثخوكف اًلسمة ؿىل حنك كضايئ
ثسخدَ؟
املضؼصغ امللصيب مل ًيط رصاحة ؿىل ُـــشٍ اذلاةل ل يف كاهون الاًزتاماث و اًـلؼؼوذ امللصيب ول يف مسوهة
اذللوق اًـًَِة  ،إل ٔبن اًفلَ الٕساليم ٔبخاة ؿىل ُشا الٕصاكل و اهلســم إىل اجتاُني :
االػا ٙاألٔ :ٍٚبخاس حصة كسمة اًرتنة كدي اهرصام مست اسلي ،رشظ ٔبن حيخجز هل هعُة ٔبنرب من
احملمتي ٔبن حيعي ؿَََ.
االػا ٙايجاْ :ٞرُة إىل اًلول تـسم حواس إحصاء اًلسمة إىل حني اهرصام مست اسلي ابهفعال اسلي
ؿىل ٔبمَ و حتلِق مصنزٍ اًلاهوين تني اًوززة.
و حنن تسوزان هـخلس ٔبهَ ل ميىن إحصاء اًلسمة إل إىل حني اهفعال اسلي ؾن ٔبمَ و زحوث حِاثَ
ابلس هتالل ٔبو زضاغ و ُشا ما ٔبنسثَ املاذت  005من مسوهة ا ٔلدشت تلوًِا "ل ٌس خحق الٕزج إل إرا زحدت
حِات املوصل ترصاد ٔبو زضاغ ٔبو حنوٌُلٔ .لهَ كس حيسج ٔبن ٍىون اسلي ثو ٔبمني ٔبو ٔبنرث و ُشا من صبٔهَ ٔبن
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ًؤثص ؿىل إحصاءاث اًلسمة.
احلاي ١ايجايج ٖٞ ٚ : ١احلاي ١اييت ٜه ٕٛفٗٝا أسد ايػسنا ٤غا٥با

حبَر إرا اكن ٔبحس اًرشاكء يف اًـلاز ؿىل اًض َاغ كائحا ميىن سَوك مسعصت اًلسمة اًلضائَة اًـلازًة
لٕهناء حاةل اًض َاغ ترصحي مٌعوق اًفعي 5582من .ق.ل.غ.م .

ً 200لىٌ الىاْم :
ونُه ٖىض اكفاء مً مى٘ .
وٍلؿم اللاض ي ٖلى اإلاحجىع م٘
وغاثب مىلُ٘ ألاز ــباع .
هـظا له اللــؿم ٖلى الهـغــاع
ً 201لىٌ ابً ٖانم  :و ًىكف اللؿم م٘ الحمل بلى ؤن ٌؿتهل ناعزا فُٗمال

إل ٔبهَ ما ًؤذش ؿىل ُشا اًفعي ُو إقفال رهص حاةل املفلوذ ٌَجوء إىل اًلسمة ٔلن معَحخَ يف اؾخلاذان
ٔبخسز ابسلاًة اًلاهوهَة و اًلضائَة ،ابلٕضافة إىل حتلق بٔحس ُشٍ اذلالث ًسَوك مسعصت اًلسمة اًلضائَة
اًـلازًة جية ٔبن ثذؼؼوفص رشوظ ٔبدصى وخنط تشهص ُيا إزحاث اٍمتغل ؿىل اًضـَاغ.
ايفكس ٠ايجاْ : ١ٝإثبات ايتًُو عً ٢ايػٝاع يف دع ٣ٛايكطُ ١ايعكاز١ٜ

نٌل ُو مـَوم ًـخرب الٕزحاث من ٔبمه اًوسائي املـمول هبا يف ٔبي ذؾوى اكهت ،تي يه اًصنزيت ا ٔلساس َة
يف وحوذ اذلق ٔبو ؿسم وحوذٍ و احملوكة ابؾخحازُا ظصفا حماًسا يف ٔبي ذؾوى ،فإهَ ل ميىهنا ٔبن ثليض يف
موضوغ ما ،إل إرا اس خـاهت توسائي الٕزحاث اًيت من ذالًِا ميىن ٔبن ثرصخ توحوذ اذلق ٔبو تـسم
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وحوذٍ.
طلعل ًـخرب ُشا اًرشظ من ٔبمه اًرشوظ اًواحة ثوفصُا ًسٌلغ ذؾوى كسمة ؾلاز حمفؼا اكن بٔم كري
حمفغ  ،فعاًة اًلسمة ل ٍىفَِ ٔبن ًسؾي ٔبهَ رشًم ؿىل اًض َاغ و ٔبهَ ًعَة اذلنك هل ابًلسمة ًيك ٌس خلي
203
تيعَحَ .تي لتس من ٔبن ًسيل مبا ًثخت مَىِة اًـلاز املعَوة كسمخَ حتت ظائةل ؿسم كدول ذؾواٍ.
وُيا جية ٔبن منزي تني إزحاث اٍمتغل ؿىل اًض َاغ يف اًـلاز احملفغ و إزحاث اٍمتغل ؿىل اًض َاغ يف اًـلاز
كري احملفغ :
أٚال  :إثبات متًو عً ٢ايػٝاع يف ايعكاز احملفغ

إن إزحاث مَىِة اًـلاز احملفغ ل ًثري ٔبي إصاكل إر ٍىفي اًرشًم اطلي ًعَة ارلصوح من حاةل
اًض َاغ ٔبن ٍصفق ملاةل ثضِاذت املَىِة اًـلازًة ظاذزت ؾن اًواكةل اًوظيَة ٌَمحافؼة اًـلازًة ثثخت ظفذَ
ورشًم يف اًـلاز املضاغ و حتسذ حعخَ فَِ.
و ُو هفس اًخوخَ اطلي سازث ؿَََ حموكة الاس خئٌاف ابًصابظ يف كصاز ًِا تخازخي  9ماي 9555
واطلي خاء يف بٔحس حِثَاثَ "و حِر إن اًضِاذت اًـلازًة جضِس تبٔن مَىِة ُشا اصلاز ثـوذ ًلري ٔبظصاف
اًازاغ مما ٍىون ظَة كسمهتا من كري ماًَىِا مفذلصا ٔلحس رشوظَ و ُو زحوث املغل ٌَمخياسؿني يف
اًلسمة.204
 202مدمض الهاثمي  :صٖىي اللؿمت مً زالٌ الٗمل اللًاجي – اإلادىمت الابخضاثُت بالضاع البًُاء همىطحا – بدث جهاًت الخضعٍب باإلاٗهض
الٗالي لللًاء الفىج  36ؾىت  2011م 28 :و 29
 203ؤخمض ملجاوي  :صٖىي اللؿمت اللًاثُت ،ملاٌ ميكىع في مجلت الىضوة الىَىُت في مىيىٕ  :ألامً الٗلاعي ؾىت  2015م259 :
 204كغاع ٖضص  13104نضع بخاعٍش  2000/05/02ملف ٖضص  200/621ؤقاع بلُه اإلاهظفى ماػي "عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا
اإلاٗملت وخضة الخيىًٍ و البدث مً كاهىن الٗلىص و الٗلاع ولُت الحلىق وحضة  2007-2006م20 :

و ثخضمن ابلٕضافة إىل رعل ( ٔبي صِاذت إذازًة) ؿسذ اًرشاكء امللِسٍن ابًصمس اًـلازي و ٔبسٌلء مجَؽ
اًرشاكء املصفوؿة ضسمه اصلؾوى و حتسًس حعة لك واحس مهنم.
ثاْٝا  :إثبات ايتًُو عً ٢ايػٝاع يف ايعكاز غري احملفغ

خيخَف إزحاث مَىِة اًـلاز كري احملفغ ابدذالف ظصق اندساة مَىِخَ و اًيت حىون إما ؾن ظصًق
الٕزج ٔبو اذلَاست ٔبو اًـلس ،ففي حاةل اندساة املغل املعَوة كسمخَ ؾن ظصًق الٕزج ًخـني ؿىل ظاًة
اًلسمة ٔبن ًسيل جصمس ٕازازة ًثخت ظَخَ ابًِاعل املًسوة هل املغل املعَوة كسمخَ و مبا ًثخت مَىِة اًِاعل
ًِشا ا ٔلذري.205
ٔبما إرا اكن اًـلاز املعَوة كسمخَ كس اندسخت مَىِخَ ؾن ظصًق اًـلس نٌل ًو اصرتى خشعان ؾلاز
مـَيا فبٔظحح ثحـا طلعل صائـا تُهنٌل ٔبو وُة خشط ؾلاز ٌَضرعني ٔبو ٔبنرث .ففي ُشٍ اذلاةل ًخـني ؿىل
املسؾي ٔبن ًسيل تًسزة من اًـلس معسز اًض َوغ ٔبو جصمس اًِحة و جية ٔبن حيخوي اًـلس ؿىل هعُة لك
رشًم ،إر يف حاةل اًضم ،ثـخرب ٔبهعحة املخلامسني مدساوًة (اًفعي  965من كاهون ل.غ.م)
نٌل ميىن ٔبن ٍىون معسزُا اذلَاست ابؾخحازُا سخدا من بٔس حاة هسة املَىِة و إرا ثـسذ املاًىون جية
ؿىل ظاًة اًلسمة إزحاث اذلَاست ثرشوظِا وفلا مللذضَاث مسوهة اذللوق اًـًَِة.206
املطًب ايجاْ : ٞقٛاعد فتح َططس ٠ايكطُ ١ايكطا ١ٝ٥ايعــكاز١ٜ

سبٔحتسج يف ُشا املعَة ؾن اًلواؿس املوضوؾَة صلؾوى اًلسمة اًلضائَة اًـلازًة يف (اًفلصت ا ٔلوىل)
واًلواؿس اًضلكَة صلؾوى اًلسمة اًلضائَة اًـلازًة يف (اًفلصت اًثاهَة).
ايفكس ٠األٚىل  :ايكٛاعد املٛضٛع ١ٝيدع ٣ٛايكطُ ١ايعكاز١ٜ

مما لصم فَِ ٔبن ٔبمص حتصًم ذؾوى اًلسمة اًـلازًة ًخوكف ؿىل احرتام ٍلوؿة من اًلواؿس املوضوؾَة
مهنا ما ُو ذاض تسؾوى اًلسمة اًلضـائَة اًـلازًة و مهنا ما جضرتك فَِ مؽ ابيق اصلؾوى.
و من تني ُشٍ اًلواؿس املوضوؾَة جنس ٔبظصاف ذؾوى اًلسمة اًلضائَة و ثخجسس يف :

ٖ 205بض اللاصع بىٖهِبت خماًت اإلاكخاٖحن في كؿمت الٗلاع ،كغاءة في يىء الفله اإلااليي ومضوهت الحلىق الُٗيُت واللىاهحن طاث الهلت،
ملاٌ ميكىع بمجلت اللبـ اإلاغغبُت الٗضص الثالث ؾىت  2012م110 :
 206ؤخمض ملجاوي  :صٖىي اللؿمت اللًاثُت ،مغح٘ ؾابم ؾىت  2015م252 :

املسؾي و املسؾى ؿَََ  ،إر ل ميىن ثعوز ذؾوى من ذون وحوذ حمصك ًِا يف مواهجة اًضرط اطلي
زفـت ضسٍ ٔلخي إكصاز ُشا اذلق اطلي من ٔبخهل مت زفـِا ، 207فاملسؾي يف ذؾوى اًلسمة اًـلازًة ُو لك
رشًم يف مَىِة اًـلاز اًضائؽ ٍصقة يف ارلصوح من حاةل اًض َاغ نٌل ميىن ٔبن ٍىون انئحَ اًرشؾي إرا اكن
رشًم ؿسمي ٔبو انكط ا ٔلََُة ٔبو حمجوزا ؿَََ.
وُيا هدساءل يف حاةل إرا كسم ؿست رشاكء يف اًـلاز املضاغ ،لك ؿىل حسى ملال افذخاحِا كعس كسمة
اًـلاز اًضائؽ ،ففي ُشٍ اذلاةل من ُو اًرشًم اطلي ًـخرب مسؾَا ؟
هـخلس تبٔن املرشغ امللصيب مل جية ؿىل ُشا الٕصاكل خبالف املرشغ اًفصويس اطلي اؾخرب املسؾي يف ُشٍ
اذلاةل ُو ٔبول من وضؽ ملاهل جىذاتة اًضحط ابحملوكة تعفة كاهوهَة ،وًيك حىون ُشٍ اصلؾوى ٔبًضا ملدوةل
كاهوان ،جية ٔبن ٍىون املسؾي رو ظفة و رو معَحة و رو ٔبََُة يف اًخلايض معال ابًفعي ا ٔلول من كاهون
م.م.
فاًرشظ اًعفة حسة بٔس خاران ؾحس اسلَس ٔبدصًف يه ؿالكة اًضرط املسؾي ابًيشء املسؾى تَ ،و
اًيت ثـعََ اًعالحِة يف الٕذؿاء تَ ٔبمام اًلضاءٔ ،بي ٔبن ٍىون املسؾي رشٍاك ؿىل اًض َاغ ،سواء اكن رشٍاك
ٔبظََا ٔبو ذَفا ؿاما اكًوازج ٔبو املوىص هل ٔبو ذَفا ذاظا اكملضرتي ذلعة ٔبحس اًرشاكء.
إل ٔبن اًدساؤل اطلي ًعصخ هبشا ارلعوض مىت اكن اًـلاز املضاغ حمفؼا فإن ظفة املسؾي ل ثثخت إل
ٌظلٍن كِسوا حلوكِم ابًصمس اًـلازي ،كري ٔبهَ كس ٍىون اًـلاز املوزوج كس س حق اًرتافؽ ثضبٔهَ و ظسز حنك
اتخسايئ ٔبو اس خئٌايف يف كري معَحة املوزج ،فِي حيق ٌَوززة يف ُشٍ اذلاةل اًعـن يف اذلنك زمغ ؿسم ثلَِس
ٕازاثهتم ؟
يف ُشا اًعسذ ٔبخاة كصاز ظاذز ؾن حموكة اًيلغ ؾن ُشا الٕصاكل حِر خاء فَِ:
"...جمصذ إزحاث اًوززة ًعفهتم ا ٕلزازَة يف اًِاعل ،خيوهلم حق اًعـن ابلس خئٌاف يف اذلنك و ًو مل ثلِس
ٕازاثهتم ابًصمس اًـلازي و اًلصاز املعـون فَِ اًلايض تـسم كدول اس خئٌاف اًوززة ٍىون ؿسمي ا ٔلساش اًلاهوين
208
و مـصضا ٌَيلغ"
ٖ 207اصٌ اإلاٗغوفي ،الاقياالث الٗملُت لللؿمت اللًاثُت الٗلاعٍت  ،ميكىعاث مجلت اإلاىاعة للضعاؾاث اللاهىهُت وؤلاصاعٍت ا.م,ؽ ؾىت
 2015م.31 :
 208كغاع مدىمت الىلٌ ٖضص  734بخاعٍش  1995/03/05ملف مضوي ٖضص  3905/87ميكىع بمجلت اللًاء ألاٖلى الٗضص  47لؿىت 1995
م.35 :

و يف كصاز بٓدص ظاذز ؾن حموكة اًيلغ خاء فَِ:
" ...اًعفة من اًيؼام و ميىن ٌَحوكة ٔبن ثثريُا ثَلائَا إرا اكن زمس ً ٕالزازة ٌضري إىل بٔسٌلء لك اًوززة "
مفوكف حموكة اًيلغ إرن كس ظاذفت اًعواة ٔلهَ ل ميىن اًلول ابهـسام اًعفة تياء ؿىل هعوض كاهون
اًخحفِغ اًـلازي (اًفعي  66و  67من كاهون  )52.57اًيت ثخـَق ابذلق موضوغ اصلؾوى ل ابٕحصاءاهتأ ،بما
209
اًعفة فإهنا ختضؽ ًلواؿس مسعصًة.
و املالحغ ٔبن ُشا املوكف ؿىل زمغ من واكـَخَ فإهَ مـؽ رعل مل ٌسمل من تـغ ادلسل اًفلِيي ،إر مهنم
من ٍصى ٔبن موكف حموكة اًيلؼؼؼغ خاء يف كري حمهل ،تـةل هون اًضرط امللِس ًـخرب وحسٍ ظاحة املَىِة ،
ًىن ُشٍ اذللِلة اًلاهوهَة ثلاتَِا يف نثري من ا ٔلحِان حلِلة واكـَة جضِس تبٔن املاعل امللِس ابًصمس اًـلازي كس
210
ثويف و ابًخايل اهخلَت ؾيَ ٔبََُة اًوحوة و ٔبََُة الٓذاء.
ُشا فامي خيط رشظ اًعفة ٔبما رشظ املعَحة يف اصلؾوى اًلسمة اًلضائَة اًـلازًة فامب ٔبن املرشغ
امللصيب كس ٔبؾعى اذلق ًلك رشًم يف ظَة اًلسمة و حـي ُشا اذلق من اًيؼام اًـام ،فإهَ افرتط وحوذ
ُشٍ املعَحة صلى اًرشًم اطلي ًعَة اًلسمة ؾن ظصًق اًلضاء.
ٔبما اًرشظ ا ٔلََُة يف اًدرشًؽ امللصيب يف ذؾوى اًلسمة ُو رعل رشًم ؿىل اًض َاغ اطلي ًـخرب اكمي
ا ٔلََُة تحَوكَ سن اًثامٌة ؾرشت  58مشس َة اكمةل معال مبلذضَاث املاذت  959مسوهة ا ٔلدشت.
و ادلسٍص ابطلهص ٔبن ُشٍ اًرشوظ جية ٔبن ثخوفص يف اًضرط اصلائن يف حاةل ثسذهل يف مسعصت اًلسمة
ما ذام املرشغ مٌحَ ُشٍ الٕماكهَة حٌلًة ذللوكَ معال ابًفعي  5585من كاهون ل.غ.مٔ ،بما املسؾى ؿَََ يف
ذؾوى اًلسمة اًـلازًة ُو اًرشًم ٔبو ابيق اًرشاكء يف اًـلاز املضاغ اطلٍن ثوخَ ضسمه ذؾوى كسمة
211
اًـلاز.
و إرا اكن اًـلاز حمفغ فإهَ ٌضرتظ ملياسؿة ابيق اًرشاكء ٔبن ٍىوهوا كس كِسوا حلوكِم ابًسجي اًـلازي
لندساة ظفة رشًم و ابًخايل ظفة اًخلايض يف ذؾوى اًلسمة وفلا مللذضَاث اًفعَني  66و  67من
كاهون  52.57و ُيا ًعصخ إصاكل بٓدص ٔبًضا مفاذٍ ،إرا ثويف ٔبحس اًرشاكء و مل ًلم وززخَ تخلَِس حلوكِم يف
 209كغاع مدىمت الىلٌ بخاعٍش  2006/11/22جدذ ٖضص  660في اإلالف الكغعي ٖضص  378/03ميكىع (*********) اللهغ ٖضص  23م
 198و ما بٗضها
ٖ 210ؼ الضًً اإلاايي  :الترهت بحن واكٗت الىفاة و الدسجُل "هضعة ألاهٓمت الٗلاعٍت في اإلاغغب هٓمها مغهؼ الضعاؾاث اللاهىهُت اإلاضهُت و
الٗلاعٍت بيلُت الحلىق اللاض ي ُٖاى مغاهلً ،ىمي  5و  6ؤبغٍل  2006الُبٗت ألاولى م 271 :و ما بٗضها
 211ؤخمض ملجاوي  :صٖىي اللؿمت اللًاثُت م.ؽ م.247 :

اًسجي اًـلازي ففي ُشٍ اذلاةل ُي ًخـني ؿىل املسؾي زفؽ اصلؾوى ضس اًرشًم املخو ى اطلي ما سال امسَ
ملِسا ابًسجي اًـلازي؟ ٔبم ًخـني ؿَََ مٌاسؿة اًوززة ابؾخحازمه اًرشاكء اًفـََني؟
ففي ُشٍ اذلاةل إرا اكهت ذؾوى اًلسمة كامئة و ثويف ٔبحس املخلامسني تـس ٔبن كعـت الٕحصاءاث صوظا
هحريا و هون اًلايض فىصت ؾن لك اًـيارص اًيت متىٌَ من اًفعي يف اصلؾوى فإن املوث ًن ٍىون هل ثبٔزري
ؿَهيا معال ابًفعي  552من كاهون املسعصت املسهَة تلوهل ل ثؤدص وفات ا ٔلظصاف ٔبو ثلَري وضـَهتم ابًًس حة
إىل ا ٔلََُة اذلنك يف اصلؾوى إرا اكهت خاُزت.
ٔبما إرا اكهت اصلؾوى يف تساٍهتا و مل ًحاذز اًوززة إىل ثلَِس ٕازاثهتم ابًسجي اًـلازي ففي ُشٍ اذلاةل اكن
اًـمي اًلضايئ ًـخس ابًرشًم املسجي ابًصمس اًـلازي حىت و ًو اكن مذوفِا ٔبذشا مبيسزخاث ُشٍ اًصسوم كري
ٔبهَ تـس رعل حصاحـت حموكة اًيلغ ؾن ُشا اًخوخَ و اؾخربث "...هون اًصمس اًـلازي ما سال مسجال ابمس
خشط ثويف ل ًـعي ًِشا املخو ى ٔبََُة اًخلايض ،نٌل ل ًيفي ؾن وززخَ اًعفة يف اصلفاغ ؾن حلوكِم يف
212
اًرتنة".
ايفكس ٠ايجاْ : ١ٝايكٛاعد ايػهً ١ٝيدع ٣ٛايكطُ ١ايعكاز١ٜ

من تني اًلواؿس اًضلكَة اًيت ٔبوحة املرشغ امللصيب ؿىل املسؾي احرتاهما ٔبزياء زفؽ ذؾوى اًلسمة
اًلضائَة اًـلازًة ُو ثلَِس ُشٍ اصلؾوى ثلَِسا احذَاظَا و ثوحَِ ُشٍ اصلؾوى إىل مجَؽ اًرشاكء يف اًـلاز
املضاغ :
و ُو ما هعت ؿَََ املاذت  056من مسوهة اذللوق اًـًَِة ؿىل ٔبهَ "ل ثلدي ذؾوى اًلسمة إل إرا
وهجت ضس مجَؽ اًرشاكء و مت ثلَِسُا ثلَِسا احذَاظَا إرا ثـَلت تـلاز حمفغ" ،و ُو ملذىض خاءث تَ
مسوهة اذللوق اًـًَِة و زثخت ؿىل ؿسم احرتامَ ؿسم كدول ذؾوى اًلسمة .
ابلٕضافة إىل رعل ًخـني ؿىل اًرشًم اطلي ٍصقة تبٔن ٌس خلي تيعَحَ يف اًـلاز املضاغ ٔبن ٍصفؽ ذؾوى
اًلسمة ٔبمام ادلِة اًلضائَة اخملخعة هوؾَا و ماكهَا ٌَحر فهيا.
فالدذعاض اًيوؾي ل ًثري بٔي إصاكل حبَر ًيـلس ٌَمحوكة الاتخسائَة ابؾخحازُا ظاحدة اًولًة اًـامة
ٌَيؼص يف مجَؽ اًلضااي املسهَة (املاذت 58من ق.م.م ) ،بٔما الادذعاض احملًل :فِيـلس ٌَمحوكة اًيت ًوخس
تسائصهتا اًـلاز موضوغ ظَة اًلسمة.
 212كغاع مجلـ ألاٖلى ٖضص  672ناصع بخاعٍش  1987/04/1ملف مضوي ٖضص  2393/84ميكىع بمجلت كًاء اإلاجلـ ألاٖلى ٖضص  40لؿىت
 1988م 52 :و ما بٗضها.

إل ٔبن الٕصاكل اطلي ًعصخ ُو يف اذلاةل اًيت ثوخس فهيا ؿست ؾلازاث مضرتنة و ل ثلؽ يف ذائصت هفور
حموكة واحست ؟ فبٔي من احملامك الاتخسائَة ًـوذ ًِا الادذعاض ابًحر يف ذؾوى اًلسمة  .يف ُشا اًعسذ
ٍصى خاهحا من اًفلَٔ 213بن ذؾوى اًلسمة جية ٔبن حصفؽ ٔبما احملوكة الاتخسائَة اًيت ًوخس تسائصهتا اًـلازاث
ٔبنرب كمية.
املبشح ايجاَْ :ٞساسٌ دع ٣ٛايكطُ ١ايعكازٚ ١ٜبعض املٛاْع اييت قد ؼ ٍٛد ٕٚإدساٗ٥ا

وسًذعصق يف ُشا املححر ملصاحي ذؾوى اًلسمة اًـلازًة يف املعَة ا ٔلول ؿىل ٔبن هخعصق يف املعَة
اًثاين ًحـغ املواهؽ اًيت كس حتول ذون إحصاهئا .
املطًب األَ : ٍٚساسٌ دع ٣ٛايـكطُ ١ايعكاز١ٜ

تـس ثلَِس امللال الافذخايح صلؾوى اًلسمة اًـلازًةً ،لوم زئُس احملوكة تخـَني اًلايض امللصز اطلي ًخددؽ
مصاحي اصلؾوى اتخساء من الاس خسؿاء ٔلول خَسة إىل حني ظريوزت اًلضَة خاُزت ٌَحر فهيا ،و تـس ٔبن
ثخبٔنس احملوكة من ثوفص موحداث اًلسمة فإهنا ثًذلي إىل املصحةل املواًَة و رعل ابهخساة ددري لٕؿساذ مرشوغ
اًلسمة اًـًَِة إرا اكن اًـلاز كاتال ًِا و إل فذحسًس اٍمثن ا ٔلسايس ٌَحَؽ ابملزاذ اًـَين.
و ؿىل ُشا ا ٔلساش س يحاول اذلسًر يف ُشا املعَة ؾن ادلِة اًيت ثلوم ابٕؿساذ مرشوغ اًلسمة
اًـلازًة يف اًفلصت ا ٔلوىل مث إؿساذ مضؼؼصوغ اًلسمة اًـًَِة و كسمة اًخعــفِة يف اًفلصت اًثاهَة.
ايفكس ٠األٚىل :اجلٗ ١املد ٍٛهلا قاْْٛا إعـداد َـػـسٚع ايكـطُ ١ايعكاز١ٜ

إن إؿساذ مرشوغ اًلسمة اًـلازًة كاًحا ما ميِس هل ابٕظساز حنك متَِسي و رعل ابٕس ياذ و إجناس و إؿساذ
ُشا املرشوغ إىل ارلحري اًـلازي اطلي ؿَََ ٔبن ًسزش جلك ذكة مرشوغ اًلسمة من حِر مجَؽ املـعَاث و
كمية اًـلاز ،و اًخـصف ؿىل هوغ اًرتتة و إؿساذ مضازًؽ ًفصس هعُة لك رشًم وفق ثعاممي و زسوم تَاهَة
ثحني صلك ا ٔلحزاء املفصست و حسوذُا و مساحاهتا ،و ُي اًـلاز موضوغ ظَة اًلسمة كاتي ٌَلسمة اًـًَِة
214
ٔبم ل .

 213مدمض الىكبىع  :اللؿمت اللًاثُت ،الُبٗت الثاهُت م  244و اصعَـ الفازىعي  :مضوهت الحلىق الُٗيُت ٖلى يىء كاهىن 39.08
ألاولى  2012م.216 :
 214ؤخمض الصحُتي  :صٖىي اللؿمت ٖلى يىء كاهىن الالتزاماث و الٗلىص اإلاغغبي و مضوهت الحلىق الُٗيُت .ملاٌ ميكىع بمجلت ألامً
الٗلاعي بؿىت  2015م 291 :و .292

ٔبما إرا اكهت اًلسمة كري ممىٌة ًمت حتسًس اٍمثن اطلي ثيعَق ؿىل ٔبساسَ املزاًست ،و بٔن لك ما ًلوم تَ
ارلحري يف إؿساذ مرشوغ اًلسمة ؾن ظصًق ثلصٍص ًيجز يف حسوذ املِام امليوظة ابرلحري اطلي ميىٌَ ٔبن ًـَيَ
اًلايض ثَلائَا ٔبو تياء ؿىل اثفاق و اكرتاخ ا ٔلظصاف و ُو ما هط ؿَََ اًفعي  59من كاهون املسعصت املسهَة.
ُشا و ًلوم ارلحري مبِمخَ حتت مصاكدة اًلايض اطلي ميىن هل حضوز معََة ارلربت إرا اؾخرب رعل مفِسا.
و ًمت إًساغ ثلصٍص ارلحري و اًواثئق املصفلة تَ من زسوم تَاهَة و ثعاممي ظحوقصافِة إىل كري رعل من
اًواثئق ابحملوكة اخملخعة اًيت ثعسز حوكِا إما ابملعاذكة ؿىل ثلصٍص ارلحري إرا اكهت اًلسمة اًـًَِة ممىٌة ٔبما
إرا اكهت كري ممىٌة فإن احملوكة حتنك تَـَ ابملزاذ اًـَين.
ايفكس ٠ايجاْ : ١ٝإعداد َػسٚع ايكطُ ١ايع ٚ ١ٝٓٝقطُ ١ايتصف١ٝ

حيسذ ارلحري صالك ٌَلسمة ،إرا اكهت كاتةل ٌَلسمة اًـًَِةٔ ،بما إرا اكهت كري ممىٌة فِمت اٌَجوء إىل
كسمة اًخعفِة تخحسًس اٍمثن الافذخايح ٌَحَؽ يف املزاذ اًـَين.
فايكطُ ١ايع : ١ٝٓٝيه ثلس مي اًيشء املضاغ إىل ؿست حعط مفصست تـضِا ؾن تـغ الٓدص و
مذياس حة مؽ حعط اًرشاكء املض خاؿني فُس خلي لك رشًم ؾن كريٍ ابدلزء املياسة ذلعخَ .و ُشا ما ٔبنسثَ
املاذت  057من مــسوهة اذللوق اًـًَِة اًيت هعـــت "حتنك احملوكة تلسمة اًـلاز املضاغ كسمة ؾًَِة لكٌل اكهت
ُشٍ اًلسمة ممىٌة و ًلصز اذلعط و حىوٍن ا ٔلهعحة ؿىل ٔبساش ٔبظلص حعة ،وؾن ظصًق اًخلومي و
اًخـسًي ،و ثخوسغ ا ٔلهعحة امللصزت تني اًرشاكء ابًلصؿة ،و ثعـــسز حوكِا تياء ؿىل ثعممي ًيجزٍ ددري يف
املسح اًعحوقصايف ًـني موكؽ و حسوذ و مساحة لك هعُة مفصس .
أَا ايكطُ ١ايتصف :١ٝفِيي اًلسمة اًيت ثلذيض تَؽ اًـلاز املضاغ إما ابثفاق اًرشاكء املض خاؿني ٔبو ؾن
ظصًق اًلضاء ،و ثوسًؽ اٍمثن احملعي ؿَََ ؿىل ُؤلء اًرشاكء حبسة حعة ٔبو هعُة لك واحس مهنم 215و
ُو ما هط ؿَََ اًفعي  959من كاهون املسعصت املسهَة تلوهل "ميىن ٌَمحوكة ٔبن ثبٔمص ابًلسمة اًحدِة إرا اكن
املعَوة كسمخَ كاتال ًِا و ًًذفؽ لك حبعخَ مبسزك ٔبو تسوهَ و ًو اكن ُياك كارصون ".و ثبٔمص احملوكة إرا
اكن موضوغ اًلسمة كري كاتي ًِا و ل الاهخفاغ هبا لك حبعخَ تخِـَ مجةل ٔبو ثفعَال ابملزاذ اًـَين مؽ حتسًس
اٍمثن ا ٔلسايس ٌَحَؽ "و ُو ما ٔبنسثَ نشعل املاذت  058من مسوهة اذللوق اًـًَِة :

 215مإمىن الىؼبغي  :الخدفُٔ الٗلاعي و الحلىق الُٗيُت ألانلُت و الخبُٗت في يىء الدكغَ٘ اإلاغغبي الُبٗت الثاهُت  1987م.133 :

و ادلسٍص ابلٕصازت إىل ٔبهَ ل ًمت اًحَؽ ابملزاذ اًـَين إل تـس اسدٌفار اذلنك اًلضايئ ابًلسمة ظصق اًعـن
اًـاذًة و اًيلغ ؾيس الاكذضاء و ُو هعت ؿَََ املاذت  059من مسوهة اذللوق اًـًَِة.
املطًب ايجاْ : ٞبعض املٛاْع اييت قد ؼ ٍٛد ٕٚإدسا ٤ايكطُ ١ايعكاز١ٜ

إن زفؽ ذؾوى كسمة اًـلاز املضاغ ل ًـين ٔبن اًلضاء ٌس خجَة ابٕظساز حنك ًليض ابًلسمة اًـًَِة ٔبو
كسمة اًخعفِة  ،فلس ًمت زفغ اصلؾوى ًوحوذ مواهؽ واكـَة و ٕازاذًة اًفلصت ا ٔلول ٔبو مواهؽ كاهوهَة اًفلصت
اًثاهَة.
ايفكس ٠األٚىل  :املٛاْع ايٛاقعٚ ١ٝاإلزاد١ٜ

مفن تني ُشٍ املواهؽ مثال وحوذ ذؾوى اًضفـة يف اًـلاز اطلي ٍىون حمي ذؾوى اًلسمة  ،ففي ُشٍ
اذلاةل ُي ًمت إًلاف اًحت يف ذؾوى اًلسمة إىل ٔبن ًمت اًفعـي يف ذؾوى اًضفـة ٔبم ٔبن ا ٔلمص ؾىس
رعل؟
اهلسم اًلضاء امللصيب خبعوض ُشٍ اًيلعة إىل اجتاُني :
االػا ٙاألٍ :ٍٚصى ؿىل ٔبهَ جيَة إًلاف اًيؼص يف ذؾوى اًلسمة إىل كاًة اًفعي يف ذؾوى اًضفـة
وُو ما ٔبنسٍ كصاز ظاذز ؾن حموكة اًيلغ اطلي خاء فَِ " إرا اكهت حعة ظاًة اًلسمة يف اًـلاز موضوغ
ظَة اًضفـة من ظصف رشاكئَ ،وظَة ُؤلء من احملوكة ٔبن ثوكف اًحت يف ذؾوى اًلسمة إىل ٔبن ًخت
216
يف ذؾوى اًضفـة وحة ؿَهيا ٔبن جس خجَة ًِشا اًعَة ملا تني اصلؾوًني من ازثحاظ كاهوين"
االػا ٙايجاْ :ٞفشُة إىل اًلول ٔبهَ ماذام ٔبن ذؾوى اًضفـة مل ًمت اًيؼص فهيا فإهَ لميىن كدول ذؾوى
اًلسمة ًىوهنا ساتلة ٔلواهنا  ،ومن رشوظ اًحت فهيا ٔبن ٍىون اًـلاز ذاًَا من لك ىزاغ ،وُو اجتاٍ ٔبكصٍ
كضاء املوضوغ حِر وزذ يف حنك ظاذز ؾيَ واطلي خاء فَِ ماًًل...." :وحِر ٔبن ظَة اًلسمة ًـخرب
217
ساتلا ٔلواهَ هرضا ًىون مَىِة ٔبحس رشاكء املال املضاغ حمي ظَة صفـة مما ًخـني اًخرصحي تـسم كدوهل"...
وكس حىون ُشٍ املواهؽ ٔبًضا معسزُا ٕازاذت ا ٔلظصاف ورعل من ذالل الٕثفاق تني اًرشاكء جصضامه ٌَحلاء
ؿىل اًض َاغ ملست حمسذت حبَر جيرب اًرشاكء يف ُشٍ اذلاةل اًحلاء يف اًض َاغ ظَةل املست اًيت اًزتموا هبا اًفعي
 216كغاع ناصع ًٖ اإلاجلـ ألاٖلى بخاعٍش  11ؤبغٍل  2001ميكىع بلغٍغ الؿىىي للمجلـ ألاٖلى لؿىت  2001م. 106 :
 217خىم اإلادىمت الابخضاثُت بالغباٍ ٖضص  1236ناصع بخاعٍش ً 15ىلُىػ  2004في اإلالف ٖضص  9/458/2003خىم غحر ميكىع ؤوعصه
مهُفى ماػي في "ؤلاقياالث الٗملُت لللؿمت اللًاثُت الٗلاعٍت "م. 18 :

 979من كاهون الاًزتاماث واًـلوذ امللصيب 218.إل ٔبهَ مــؽ رعل ميىن ٌَمحوكة ٔبن ثبٔمص حبي اًض َاغ وابٕحصاء
اًلسمة حىت كدي اهرصام املست املخفق ؿَهيا إن اكن ُياك مربز مرشوغ ٔكن حيخاح ٔبحسمه إىل مال ول ميىٌَ
ٔبن حيعي ؿَََ إل إرا كسم املغل املضاغ وتَـت حعخَ .219
ايفكس ٠ايجاْ : ١ٝاملٛاْع ايكـاْ١ْٝٛ

هط املرشغ امللصيب ؿىل ُشٍ املواهؽ يف هعوض مذفصكة وخنط ابطلهص ُيا ػِريً 55وًَوس 5969املخـَق
ابذلس من ثلس مي ا ٔلزايض اًفالحِة ذاذي ذوائص اًصي وذوائص الاسدامثز اب ٔلزايض اًفالحِة كري املسلِة حبَر
مييؽ ؿىل اًلايض واحملافغ اًـلازي يف إظاز ُشا اًلاهون إحصاء ٔبًة كسمة ًرتثة ؾهنا اس خرصاح كعؽ ثلي ؾن
ُ 5ىذازاث .
نٌل مييؽ إحصاء اًلسمة اًـلازًة يف حاةل إرا ماهخج ؾهنا خماًفة كاهون  95.95املخـَق ابًخجزئاث اًـلازًة
واجملوؿاث اًسىٌَة وثلس مي اًـلازاث ٔ ،بو خماًفة ػِري  5969املخـَق تضم ا ٔلزايض اًفالحِةٔ ،بو إرا اكن
ظَة اًلسمة من صبٔهَ ٔبن حيول ذون ٔبذاء اًلصط اطلي دععت هل (اًفعي 985من.ق.ل.غ.م) .
وتـياءا ؿىل لك ماس حق ميىن اًلول ؿىل ٔبن اًيعوض اًلاهوهَة امليؼمة لٕحصاءاث ذؾوى اًلسمة
اًــلازًة ثـصف هوغ من الاسذواحِة وارلَط واًخضازة ٔبحِاان يف اًلواؿس تني اًلواهني اًـامة واًلوهني ارلاظة ،
وُشا ٔبمص كري َلوذ هرضا ٔلمهَة اجملال اطلي ثيؼمَ من هجة  ،ونرثت املضالك اًيت ثيجم ٔبزياء اًخازًي ،سواء
ابًًس حة ٌَمخلاضني ٔبو ابًًس حة ٌَمؤسساث املـِوذ ًِا تخعحَق ُشٍ اًلواؿس وا ٔلحاكم من هجة اثهَة  .وابًخايل
اكن من ا ٔلخسز وا ٔلفِس ٔبن ًخجاوس املرشغ امللصيب لك ُشٍ اًيواكط وثفاذهيا كدي ٔبن ثسذي مسوهة اذللوق
اًـًَِة حزي اًخيفِش .

 218ؤخمض الصحُتي ،صٖىي اللؿمت ٖلى يىء كاهىن الالتزاماث والٗلىص اإلاغغبي ومضوهت الحلىق الُٗيُت  ،مغح٘ ؾابم  .م. 295 :
ٖ 219بض اللاصع بىٖهِبت خماًت اإلاكخاٖحن في كؿمت الٗلاع ،م  ،ؽ .ؾىت  2012م. 106 :
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هٓمها مغهؼ الضعاؾاث اللاهىهُت اإلاضهُت و الٗلاعٍت بيلُت الحلىق اللاض ي ُٖاى مغاهل،
ًىمي  5و  6ؤبغٍل  2006الُبٗت ألاولى .
ٖ اصٌ اإلاٗغوفي ،الاقياالث الٗملُت لللؿمت اللًاثُت الٗلاعٍت  ،ميكىعاث مجلت اإلاىاعة
للضعاؾاث اللاهىهُت وؤلاصاعٍت الٗضص الؿاصؽ ؾىت . 2015

املزثفق في عمق إلاصالح إلاداري باملغزب ; أي دالالت؟

؟

تٛط٦ــــــــــ:١

ل ميىن اذلسًر ؾن إظالخ إذازي ذون زظس واكؽ الٕذازت امللصتَة ؿىل مس خوى الاؾخاللث الٕذازًة
اًيت حتول ذون ٔبحص ٔبت املفِوم/اًيؼصًة /ادلسًس ٌَسَعة 220من ؿسمَُ ،شا ا ٔلذرئ -بي املفِوم -اطلي مت ثبٔهَسٍ
ورَاز اسرتاثَجي ً ٕالظالخ يف خمخَف اجملالث اًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة والٕذازًةًً ،دلي حتلِق
ا ٔلُساف املخجََة يف حىصٌس إذازت اًلصة من ذالل الاهفذاخ ؿىل املواظيني والاحذاكك املحارش هبم
واملالمسة املَساهَة ملضالكِم ،وثـزٍز املضازنة الٕذازًة وذملصظة اجملال الٕذازي من ذالل ٕارشاوِم يف إجياذ
اذلَول املياس حة ٌَمضالك اًلامئة ،وثفـَي إذازت مذعوزت كاذزت ؿىل اًخفاؿي مؽ حمَعِا ،جساٍص وثخىِف مؽ
اًخعوزاث اًيت ٌضِسُا اجملمتؽ ،وثـىس اوضلالثَ من ذالل اًرتنزي ؿىل املَاذٍن اًيت حتؼى اب ٔلوًوًة من
كدي مىوانث اجملمتؽ املسين.
فضال ؾن رضوزت جتاوس واكؽ إذازت ازلوذ ٔبو اًخستري اًحريوكصاظي ٌَضبٔن اًـام ،ورعل إؾٌلل ٕلذازت
املحاذزتً ،ىون ٔبن اجملال الٕذازي ًـس ابمذَاس فضاء الادذاللث تني اًلوى اًفاؿةل فَِ ،حِر جنس ُميية
معَلة لٕذازت ًعحـِا اًدسَط و زلي ادلِاس اًحريوكصاظي ،إر ًـخرب املصثفق اذلَلة اًضـَفة يف ُشٍ املـاذةل،
هؼصا صلواغ اتزخيَة ،اكذعاذًة ،احامتؾَة ،وزلافِة ،و ٔبًضا ثسخة مواهجة املصثفلني ً ٕالذازت ثضلك فصذي،
 220الخُاب اإلاليي اإلااعر في  ، 1999/10/12والظي جم ب للائه ؤمام ؤًٖاء الحيىمت ومؿاولي ؤلاصاعاث الترابُت ومؿاولي الجهاث.

وقَاة اصلوز اًصكايب ؿَهيا-الٕذازت ،-حِر جض خلي تـَسا ؾن لك ا ٔلسس الٕذازًة اًصامِة إىل حتلِق حمنَة
إذازًة ،ذًسهنا اًصفؽ من ٔبذاءاهتا ٔ -بي الٕذازت  -ذسمة ٌَمواظيني ،مما حيؼؼؼول ذون ثعوٍص ممازس هتا مبا ًدٌامغ
ومصحىؼؼزاث اذلاكمـــة الٕذازًة ادلِـــست اًصاصست ،تــي حتلــَق إكالغ إذازي ؿىل مجـــَؽ املس خوايث ٍىون يف
معق امللذضَاث اصلس خوزًة ادلسًـــست اًوازذت يف ذس خوز ًوًَوس  ،9555ثبَُٔال وحتسًثا ،و مواهحة ٌَخعوزاث
واملس خجــــساث اًعازئة اًيت ثفصسُا ظــحَـة اًؼصوف الٓهَة واملس خلدََة ،واًيت ثفؼؼؼصط اؾامتذ اسرتاثَجَة
ؿىل املسذؼؼؼوى ا ٔلفلؼؼؼي واًـموذي ثخويخ جتاوس لك املـؼؼوكاث وا ٕلهصاُاث اًيت ثلـس إن مل ثـوق
الٕظالحاث املهنوط هبا يف مجَؽ اجملالث اًيت ذؿا إٍهيا ظاحة ادلالةل املغل َلس اًساذش هرصٍ ػل ثـاىل
و ٔبًسٍ.
مما حيمت رضوزت اًـمي إرن ،ؿىل تياء ملرتة مهنجي وموضوؾي ،ميىن من اسددعان احملسذاث اًيت
هَفت ُشا اًوضؽ من هجة ،ومن اسدرشاف مبٔلث وبٓفاق ثعوزٍ من هجة اثهَةًُ ،ضلك يف ثعوزان ملسمة
رضوزًة ًخـمَق اًوؾي ابصلًيامِىِة اًيت بٔفضت ابًوضؽ الٕذازي إىل ما ُو ؿَََ اًَوم من احنصافاث تهل
اؾخاللث تًِوًة جس خسؾي ثضافص ادلِوذ راث اًعاتؽ املؤسسايت ،لك مؤسسة من موكـِا اصلس خوزي،
وحىثَف ذوزاث حىوًًِة ًلك ٔبظصاف املـاذةل اًفازضة راهتا يف س َاق ُشٍ اًؼصفِة الٕذازًة اًصاُية ،يف ٔبفق
اًخفىري ًوضؽ ًحياث ثلوميَة جس خبٔظي صبٔفة مؼاُص الاحنصاف املسدرشي إذازاي ،وتَوزت ملازتة جمسًة مقَية
تفم ظالمس املس خلدي الٕذازي.
طلا ،ازثبًٔيا ٔبن هـاجل املوضوغ من ذالل احملاوز اًخاًَة:
احملٛز األٚ ،ٍٚاير ٟضٓتطسم ف ٘ٝإىل إغهاي ١ٝاإلصالح اإلدازٚ ٟؼدٜات٘ ايسآٖ١؛
احملٛز ايجاْ ٚ :ٞف ٘ٝضٓعسز عً ٢داليَٛ ١ضٛع ايدزاض ١أ ٟتبطٝط املطاطس اإلداز ٚ ١ٜايٛيٛز إىل
اخلدَات ايعُ ،١َٝٛباعتبازٖا زنٝص ٠أضاض َٔ ١ٝزنا٥ص اإلصالح اإلداز ٟايساَ ٞإىل تهسٜظ تُٓ ١ٝإداز،١ٜ
باعتباز ٖر ٙاألخري ٠عًُ ،١ٝطابعٗا االضتُساز ٚايػُٛي.١ٝ

احملـٛز األ :ٍٚإغهاي ١ٝاإلصالح اإلداز ٟباملػسب ٚؼدٜات٘ ايسآٖ١

"ماذام اًخلَري من ا ٔلموز املسمل هبا يف ٔبي ثيؼمي مـارص ،فإن حتسًس وٕاؿاذت حتسًس ٔبُساف جصامج
اًخيؼمي و وضاظاثَ ،ثـخرب من ٔبمه مسؤوًَاث الٕذازت"  -مازصال ذؾوًم -
ثعصخ مسبٔةل الٕظالخ الٕذازي ابمللصة اًـسًس من الٕصاكلث راث الازثحاظ اًـمَق مبجمي اًخحولث
اًس َاس َة واًسوس َو اكذعاذًة وزلافِة اًيت ثـصفِا تًِة اجملمتؽ ،وثخجىل ذزخة اًعـوتة دعوظا ؿىل املس خوى
املهنجي ،فٌؼصا ًدضـة اًـالكاث اًيت وسجهتا الٕذازت اًـمومِة مؽ لك فـاًَاث اجملمتؽ ،وحمتَة ثسذَِا يف
سريوزت اًـالكة ادلسًَة مؽ لك املىوانث ،فصط ؿَهيا اًخفاؿي مؽ زلي ا ٔلسماث الاحامتؾَة والاكذعاذًة
والٕذازًة اًيت ثفصضِا ظحَـة اًـالكاث وما ثالٍ من ثفىري اسرتاثَجي يف اًخـامي مؽ ُشٍ الافصاساث اجملمتـَة
ًخوىخ فِم املَاكىزماث اًؼاُصت وارلفِة اًيت حتصك بًَٓاث معي الٕذازت اًـمومِة.
ومن ٔبخي جتََة تـغ اٌَخس اطلي ًَف مسبٔةل الٕظالخ الٕذازي ابمللصةٌ 221،س خوحة رعل ظصخ
تـغ املفازكاث اًيت جسرتؾي الاُامتم ،يف دضم اًخحسايث اًيت ثـصفِا الٕذازت امللصتَة ،ؿٌَل ٔبن تسون إذازت
كوًة فـاةلٌ ،س خـيص زفـِأ -بي اًخحسايث والٕهصاُاثً -خحلِق حمنَة ثرشًة مس خسامة ،حِر ثربس يف اًيؼصت
اًسَحَة حِال الٕذازت واًعوزت اًلامتة واًيت جية ثلَريُا ملا فَِ ذري ٌَمواظن املرتخسة يف رُيَة املصثفق،
حـي مهنا حمط اهخلاذاث 222لرؿة ثيبٔى هبا ؾن الاضعالغ تبٔذوازُا اًوػَفِة ذسمة ٌَمواظيني وحتلِلا ٌَخمنَة
الٕذازًة يف ؿالكهتا املخالسمة ابصلميوكصاظَة 223يف اًًسق اًس َايس امللصيب ،اؾخحازا ًىوهنأ -بي اًخمنَة الٕذازًة-
من ا ٔلوًوايث اًيت صلكت موضوغ تي حمط اُامتماث اصلوةل ،مؽ فىصت حوُصًة ويه ٔبن اًخحول اصلميوكصاظي
ُو يف حاخة إىل ثضافص مجَؽ اًفـاًَاث الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًثلافِة واًس َاس َة ،تي ُو معََة مصهحة
ومـلست ،من حِر إهَ ميس اكفة حواهة اذلَات اًَومِة ،ؿالوت ٔبهَ هيسف إىل ثلَري سَوهَاث ٔبفصاذ اجملمتؽ.
ً 221خجلى ؤلانالح ؤلاصاعي في مجمىٖت مً ؤلاحغاءاث التي جخىخي بصزاٌ حغُحر هىعي ٖلى صوع الضولت ؤو ٖلى هُاول وَغٍلت ٖمل حهاػها
ؤلاصاعي ؤو هما ٖغفه عوفاًل جىػمان " بإهه حغُحر مٓاهغ في الجهاػ البحروكغاَي وجُىٍغ الٗالكاث بحن الهُاول والىْاثف الجضًضة والهاصفت
لؼٍاصة ملضعة الجهاػ ؤلاصاعي ٖلى جدلُم جضبحر ٖمىمي ًخالءم م٘ ألاهضاف والغاًاث ؤو ؤهه "ول بغهامج ؤو وكاٍ حهضف إلصزاٌ حغُحراث
بصاعٍت في ؤحهؼة اللُإ الٗام مً ؤحل جدؿحن الدؿُحر هما ٖغفخه اإلاجلت الضولُت للٗلىم ؤلاصاعٍت،-
ً 222مىً ٖض اإلآاهغ الازخاللُت ؤلاصاعٍت في :
 ؤلاصاعة همغح٘ للفؿاص والٗبث باإلااٌ الٗام؛
 غُاب جام للمداؾبت و إلاٗاكبت؛
 جفش ي البحروكغاَُت في ؤفٓ٘ ؤقيالها؛
ٖ ضم الاهترار بداحُاث واخخجاحاث اإلاىاَىحن؛
 بصاعة نماء بُٗضة ًٖ همىم و مكاول اإلاغجفلحن؛
 223ص .مدمض ًدُا :الضًمىكغاَُت وؾااٌ الخىمُت ؤلاصاعٍت :اإلاجلت اإلاغغبُت لإلصاعة اإلادلُت والخىمُت ٖضص  65هىهبر-صحىبر 2005

وًـي من مجةل اًسَوهَاث الٕذازًة ٔبو املفازكاث اًيت حـَت الٕذازت جسلط حضَة اًخجاوساث
والادذاللث ،فضال ؾٌل ٔبظححت ُشٍ ا ٔلذريت ثيـت تَ من ثرصفاث ل متت إىل اًـلََة الٕذازًة املسدضـصت
ًصكاتة اًضمري املِين ومداذئ اًـسل والٕهعافٔ ،كساش ًلك معََة إذازًة ىزهيةُ ،ياك ازلوذ الٕذازي،
وضـف ارلسماث ،وقَاة املسؤوًَة ،ويه ظفاث ظحـت الٕذازت امللصتَة ،يف وكت ٔبظحح فَِ املواظن
ًخعَؽ إىل ذسماث هممة خسًست ،وجبوذت ؿاًَة ،ؿٌَل ٔبن اًخعوز اذللويق واًلاهوين ملعاًة املصثفلني ًخجاوس
اًخعوز الٕذازي،
وُو ما ٌس خسؾي جضرَعا موضوؾَا وذكِلا ٌَواكؽ الٕذازي املرتذي ؿىل مس خوى مؼاُص اؾخاللثَ
الٕذازًة ،ومواظن كوثَٔ ،كول دعوت يف معََة اًخحسًر املخجََة يف اًححر ؾن ادلوذت يف ٔبي مؼِص من
مؼاُص اًـمي ،من ذالل اًخـصف ؿىل احذَاخاث املس خفِس ،واىهتاء تخلِمي ما إرا اكن املس خفِس زاضَا ؾن
ارلسماث وامليخجاث امللسمة هل ،ضٌلان ًخعوز مس متص ٌَجوذت والٕهخاحِة واًىفاءت ،إر بٔن معََة اًخحسًر ُاثَ
ثلوم ؿىل ٕازاذت س َاس َة وزؤًة موحست ومضرتنة حتول ذون الٕهصاُاث واًخحسايث اًيت ثدسم هبا الٕذازت
املـخةل ،واملخجََة يف ضـف بًَٓاث اًخًس َق ؾيس إجناس املضازًؽ املضرتنة تني اًوسازاث ؿىل املس خوى املصنزي
واحملًلٔ ،كحس املؤرشاث اًىربى ًلَاة زؤًة موحست ًخحسًر وحتسني ٔبذاء اًلعاغ اًـام،
ؿالوت ؾن متصنز املعاحل واًسَعاث واًوسائي يف ملاتي ضـف الٕماكانث واملصذوذًة ٌَمعاحل
ارلازحِة ،يف حني ٌسامه ثـلِس املساظص والٕحصاءاث الٕذازًة ،واًخضرم يف ؿسذ اًواثئق اًيت ثعَة من
املواظيني يف ضـف ارلسمة اًـامة ،مما اكن مسؿات ًخيؼمي املياػصت اًوظيَة لٕظالخ الٕذازت امللصتَة س ية
 9559حتت ؾيوان" الٕذازت امللصتَة يف ٔبفق س ية  ،"9555واًيت فذحت وزص الٕظالخ الٕذازي يف جمالث
ؿست ٔبمهِا:
ثـلس الٕحصاءاث الٕذازًة واملساظص الٕذازًة ،وؾلَية ثستري املوازذ اًخرشًة ،وحصس َخ اًلمي ا ٔلذالكِة
ابملصفق اًـمويم ًلَاة اًثلة يف الٕذازت ،من ذالل ا ٔلتواة اًس حـة ٌَمياػصت ساًفة اطلهص ،هشهص مهنا :
ذمع اًالحصنزي ،وٕاؿاذت حتسًر همام الٕذازت ،حتسني ؿالكة الٕذازت ابملصثفلني ،ثستري وثبَُٔي املوازذ
اًخرشًة ،ثخس َط املساظص والٕحصاءاث الٕذازًة ،وٕاظالخ مٌؼومة ا ٔلحوز يف اًوػَفة اًـمومِة .ويه
إصاكلث ،تهل مـوكاث ثـرتط حتسًر الٕذازت امللصتَة ،اطلي ًفصط حَول بٓهَة يف ػي ثعوز اًس َاق
الاحامتؾي اصلاذًل اطلي ٌيش توؾي املصثفلني حبلوكِم وواحداهتم ،فضال ؾن ذًيامِىِة ازثلاء اذلَات
اًس َاس َة واصلوًَة وا ٕلكَميَة.

وهؼصا ًىون املساظص الٕذازًة ثـخرب ٔبذواث ًخيفِش اًلواهني واًخيؼاميث ادلازي هبا اًـمي وممازسة
اًعالحِاث و اًسَعاث اخملوةل ٌَجِاس الٕذازي ،ابؾخحازُا اًلٌات اًصئُس َة ،اًيت من ذالًِا ًمت ثلسمي
ارلسماث ٌَمصثفلني واملسدمثصٍن ،إن مل هلي اًوس َةل ا ٔلساسِـــة ٌَخسذي يف لك معََة حمنوًة.
تي ُو ارلعوت ا ٔلوىل ٌَوظول إىل حتسًر وٕاظالخ الٕذازت ،فلس ٔبظحح من اًالسم إؿاذت اًيؼص يف
مٌؼومة ُشٍ املساظص جبـَِا جس خجَة ملخعَحاث دشؿة اٍمنو وملاًُس حوذت ارلسمة ابملصفق اًـام مساٍصت
ً ٕالظالحاث وا ٔلوزاص املهنوط هبا ؿىل اكفة ا ٔلظـست ،ثوظَسا ملس خَزماث اًخيافس َة والاهفذاحِة ؿىل
اًـامل ،و ٔبًضا اًوفاء ابلًزتاماث اصلوًَة املصثحعة تخحسًر الٕذازت ،ؿالوت ؾن ملذضَاث اصلس خوز امللصيب
ادلسًس ًس ية  ،9555وما ثضميخَ من ثعوز كاهوين وحلويق ابؿرتاف ذويل يف جمال اذللوق املسهَة
واًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة واًحَئِة واًخمنوًةٕ ،اكضافة كاهوهَة هممة ،تي اكٕظاز َُلكي جملموؿة من
املؤسساث اًيت ٔبظححت ذس خوزًة ثـىن ابذلاكمة الٕذازًة ادلَست اًلامئة ؿىل ٔبساش املضازنة اًفـاةل يف
جس َري اًضبٔن اًـام جلك صفافِة.
إن الازثلاء ابلٕذازت امللصتَة وحتسايهتا وثعوٍص بًَٓاث اص خلاًِا ،مواهحة ٌَـرص املخلري واملخجسذ ،زُني
تبٔحص ٔبت بًَٓاث حمثني املوازذ اًخرشًة واًصفؽ من كسزاهتا ،وذمع س َاسة اًلصة ،واًالمتصنز الٕذازي ،وحتسني
ؿالكة الٕذازت ابملواظيني وثخس َط املساظص الٕذازًة واًوًوح إىل ارلسماث اًـمومِة.
وٕارا اكهت ُشٍ ا ٔلذريت -ؿسم ٔبحص ٔبت بًَٓة ثخس َط املساظص الٕذازًة واًوًوح إىل ارلسماث اًـمومِة -
ثيسزح مضن املـوكاث اًيت ثلف وـلدة وؤوذ يف وخَ اًخحسًر واذلسازة الٕذازًة ،مفا يه ذلةل ُشا املسَسي
وٕاظازٍ املصحـي؟
وُو ما سًذعصق إًََ يف احملوز اًثاين.

احملٛز ايجاَْ :ٞطًطٌ تبطٝط املطاطس ٚاإلدسا٤ات اإلدازٚ ١ٜايٛيٛز إىل اخلدَات ايعُ١َٝٛ

يف إظاز احملوز اًثاين املضاز إًََ ٔبؿالٍ ،سًضعصٍ إىل فصؿني ،حِر اًرتنزي يف اًفصغ ا ٔلول مٌَ ؿىل
ٔبمهَة ثخس َط املساظص و الٕحصاءاث الٕذازًة ،ابؾخحازُا زافسا إذازاي حموزاي ًيسزح مضن سَسةل الٕظالحاث
الٕذازًة اًيت ًـصفِا امللصة ،ومـصخني يف اًفصغ اًثاين ؿىل ذلةل اًوًوح إىل ارلسماث اًـمومِة ودعائعِا.
ايفسع األَ :ٍٚطًطٌ تبطٝط املطاطس ٚاإلدسا٤ات اإلداز١ٜ

ًلس اؾخرب ثخس َط املساظص الٕذازًة ُاحسا مس متصا يف مسَســـي إظالخ وثعوٍص املٌلزسة الٕذازًـــة،
وكـــس ؿرب ؾؼؼن رعل خالةل املغل َلس اًساذش سٌـــة  5999حِر خاء يف فلصاثَ ما ًًل:
" إهيا هًذؼص من حىومذيا حصس َخ ذوةل اًلاهون ابٕؾعاء ذفـة كوًة ً ٕالظالخ الٕذازي"ً ،ىون ٔبهَ ثخلاظؽ
فَِ املعاحل اًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة و الٕوساهَة وحىت اًيفس َة.
فاملسعصت الٕذازًة اًخلاء و جتمؽ ًلك اًفاؿَني يف مسَسي ثخس َعِا ،فِو ًـوذ إىل مصحةل ثعي إىل
تساايث اًلصن ،و ٔبظحح مٌش س ية  5995من مضن ٔبوًوايث ا ٔلحٌست اًس َاس َة تضلط ذازيج ،من ذالل
ثلصٍص اًحيم اصلويل ،حِر مت إحساج ؿست مؤسساث ؿىل اًعـَس اًوظين و احملًل ٌَمسامهة يف معََة
اًخخس َط الٕذازي ،إر ٔبحِعت مبجموؿة من ا ًلواؿس اًخلٌَة واًضواتط اًفٌَةً ،خُسري املسَسيً ،ىن ابًيؼص
إىل اًـصاكِي اًيت حتَط تَ ًحلى ذون اًفـاًَة املصحوت.
إن مسَسي ثخس َط املساظص الٕذازًة واًوًوح إىل ارلسماث اًـمومِةً ،خذلي مـادلة اًحطء الٕذازي ،يف
ارلسماث الٕذازًة ذاذي الٕذازت وذازهجا ،ذاظة ؿىل مس خوى حتسني ؿالكة الٕذازت ابملصثفلنيً ،ىون ٔبن
الاُامتم اطلي ٔبذشٍ مععَح املواظن ٔبو املصثفق والٕذازت املواظية يف اًس َاساث اًـمومِة ؿىل اكفة
املس خوايثُ ،و جتس َس ٌَمفِوم ادلسًس ٌَسَعة ساًف اطلهص ولٕذازت اًلصة واًخمنَة اًخرشًة وحٌلًة حلوق
الٕوسان والاهخلال اصلميلصاظي ،فِيي ملوماث ومٌعَلاث اًـِس ادلسًس اطلي ٔبؿَيَ خالةل املغل َلس اًساذش
هرصٍ ػل يف زساةل موهجة إىل ٔبصلال اًيسوت اًوظيَة ًخزََق املصفق اًـام س ية ،5999
" ....حنو س َاذت اًلاهون واًوضوخ واًضفافِة وحتلِق ذسمة ا ٔلمن اًـام ٌَمواظن ،وًِشا وهجيا ٔبوامصان
اًسامِة ًخخس َط املساظص و حتسني اًواثئق الٕذازًة وحتسًر ظصق اًخستري وحتلِق اًخاكمي تني
املس خَزماث الٕذازًة واحرتام اكمي اًوكت اطلي حينك اًـالكاث الٕوساهَة" ،..نٌل هيسف إىل ٕاساةل وجتاوس
اًـوامي اًس َاس َة املاًَة والاحامتؾَة اًخلٌَة واًيفس َة.

إن ثخس َط املساظص الٕذازًة ٌضلك ٔبمه إحصاء يف مسَسي إظالخ الٕذازت ،ففي قَاة ٔبًة اسرتاجتَة
ٌَخخس َط الٕذازي ،ثؼي جمِوذاث الٕظالخ كري راث فـاًَة ،حبَر إهَ ثبٔهَس ؿىل حىصٌس اذلصايث اًـامة
وحلوق الٕوسان ومساؿست املواظن يف إظاز من اًرشؾَة واملرشوؾَة ،ؿالوت ؾن جسَِي اذلَات اًَومِة
ٌَمواظيني تخوظَس اًـالكاث و اًخواظي تني امليخفؽ والٕذازت ،وجسَِي ارلسماث راث اًـالكة ابصلوةل ًىون
ٔبن لك معََة يف اًخخس َط هتسف إىل زفؽ اًخـلِس ؿىل املساظص و املسازاث واملساعل الٕذازًة.
وحِر إن ازثحاظ معََة الٕظالخ الٕذازي تدسَِي حِات املواظيني وضٌلن دشؿة وحوذت ارلسماث
اًـمومِةً ،ـس حوُص حتسًر الٕذازت اًـمومِة ،إن مل هلي ٔبهَ ًـس إحسى ملوماث معََة ثخس َط املساظص
الٕذازًة املصنزت ؿىل ٔبساش احرتام ٍلوؿة من اًخلٌَاث اًرضوزًة لٕجناسُا زفـا ًلك مؼاُص اًخـلِس اطلي حمتزي
تَ املسعصت املصاذ ثخس َعِا ،وؿرب اؾامتذ ملازتة ما ٌضلك ٔبمه حتسايث الٕظالخ الٕذازي ُو ثلََط الٓخال و
خمخَف اًواثئق واملعـــحوؿاث واًواثئؼؼؼق املعَوتة من املواظؼؼؼن ،اًياجتة ؾن قَاة مصاحؽ ثيؼميَة ٌَمساظص
يف الٕذازاث اًـمومـــَة مشوًَة وحَول مَمؼؼؼوسة ثبٔذش تـٌؼؼؼي الاؾذـــحاز ثـسذ املخسذَني وثـسذ اًيعوض
املعحلة ووضؽ ثلصٍص حتًََل ًفرس ملرتحاث اًخخس َط ،وًسؾو خمخَف الٕذازاث إىل اًخفاؿي و تَوزت جصامج
ًخخس َط املساظص الٕذازًة اًيت جضلك ٔبمه مذعَحاث املصثفلني ،وًخحلِق ُشٍ ا ٔلُساف ؿىل مس خوى ثخس َط
املساظص الٕذازًة املشهوزتً ،خحمت ؿىل الٕذازاث واملؤسساث اًـمومِة وازلاؿاث اًرتاتَة الًٕفاء ابًلصط
املعَوة.
وً ٕالصازت ،فإهَ مٌش  ،5999اختشث ثساتري اًخخس َط من ظصف الٕذازت اًـمومِة هكياصري اًس َس زئُس
اذلىومة -اًوسٍص ا ٔلول ساتلا -املؤزذة ؿىل اًخوايل يف ٔ 6بنخوجص  95 ،5999هوهرب  5999و  96فرباٍص
ٔ ،5990بو ؾن ظصًق ثوحَِ ثـَاميث و ٔبوامص ٔبو مداذزت خشعَة ،وحتََي ُشٍ اًخساتري ًسل ؿىل ٔبهَ يف
دضم ُشٍ املحاذزاث ،مل ثبٔث نلريُا ؿىل اًخـلِساث اًيت ػَت مس متصت يف اًـمي املصفلي.
تي إن ُشٍ اًخساتري ثلعي تـغ اًلعوز ،وابس خثٌاء تـغ الٕذازاث اًيت وضـت معحوؿا ثيؼميَا
ٌَمســــاعل و املســــاظص ،فإن كاًة املصافؼؼؼؼق الٕذازًة مل ثوحض املســــاعل مما حيول ذون وضوخ وصفافِة
مســـاز املَفـــاث الٕذازًة ،نٌل ٔبن مجَؽ معََاث اًخخسِؼؼؼؼط ل حىون راث ٔبثص مَمؼؼؼوش ؿىل املؼؼواظن ،مما
حيمت ؿىل اذلىومة اؾامتذ س َاسة مهنجَة ٌَلضاء ؿىل لك ا ملـؼؼؼوكاث اذلائةل ذون مسَســـي ا ًخخس َط
الٕذازي.

ايفسع ايجاْ :ٞدالي ١ايٛيٛز إىل اخلدَات ايعُٚ ١َٝٛخصا٥صٗا

ثـس ارلسمة اًـمومِة ابًًس حة ٌَمواظن راث ٔبمهَة ابًلة ،إر من صبٔهنا ٔبن متىٌَ من اكذياء مدخلاٍ جلك
ٌرس ،ورعل تخحلِق ُسف ثلصًة الٕذازت مٌَ ،ابٕؾعائَ ٔبذات مـَوماثَة زحدة ٔكحس الًَٓاث املـمتست تلاًة
حتسني ثستري املصافق اًـمومِة ،حِر ختط لك الٕحصاءاث واملصافـاث الٕذازًة جمَحة ؿىل ٔبنرث ا ٔلس ئةل
إذلاحا إىل ٔبي معَحة هخوخَ ؟ ٔبي مسدٌساث ٔبو واثئق هلسم ؟ ما يه ٔبسـاز وًواسم ارلسمة ؟ ما يه بٓخاًِا
؟ ما يه اًـياوٍن املفِست ؟ و إىل ٔبي هجة هَجبٔ يف حاةل ؿسم ثَحَة املحخلى؟
إر ًـخرب ُشا اًخجسًس إرن ًـخرب ابًف ا ٔلمهَة ودعوت معالكة ؿىل ذزة ؾرصهة الٕذازت ودعوظا اًصفؽ
من فـاًَة وذكة ُشٍ ا ٔلذريت يف ؿالكاهتا مؽ مس خزسمهيا ،إن مل حىن ًحية بٔساس َة ؿىل ذزة حتسُهنأ -بي
اًـالكة (مصثفق/إذازت)  -حصس َزا ملحس ٔب اًضفافِة يف اًخستري اًـمويم.
ومن ذالل هخاجئ ا ٔلؾٌلل واصلزاساث اًيت ذَط إٍهيا مـؼم اًحاحثني يف جمال ؿمل الٕذازت اًـمويم
ٔ ،managementبن معََة اًدس َري ًًضاظاث ارلسمة اًـمومِة جس خسؾي اس خزسام كواؿس مضرتنة ثـس
مبثاتة كمي جس متس مهنا رشؾَهتا وظفاهتا ،واملمتثةل يف املحاذئ اًخاًَة:
أٚال :مـَاز املساوات ٔبمام املصافق اًـمومِة ،هوهَ ميثي حصمجة إذازًة ٌَفىصت اًس َاس َة اًؼاُصت يف املساوات
ٔبمام اًلاهون.
إهَ مدس ٔب ؿام ًفصط ؿىل لك مسري ملصفق ؿام حىت يف قَاة ملذضَاث جرشًـَة ٔبو ثيؼميَة رصحية.
وًخفصغ ؾئَ -بي املـَاز املشهوز -املساوات يف الاس خفاذت من ذسماث املصفق اًـام حِر ًلذيض رعل ٔبن ثمت
مـامةل املس خفِسٍن من ذسماث املصافق اًـامة ومس خـمَهيا ؿىل كسم املساوات ،224واملساوات يف حتمي ٔبؾحاء
املصفق اًـام( اًلصاز اًعاذز ؾن اًلصفة الٕذازًة ابجملَس ا ٔلؿىل ساتلا املؤزد يف ً 56وًَوس 5959خبعوض
كضَة اًس َس مازاتن).
فاملساوات واملرشوؾَة مدسبٓن مصثحعان ،رعل ٔبن املساوات تني املصثفلني يه مساوات ظحلا ٌَلاهون ،فِيي ل
متس سوى املصثفلني اطلٍن ثخوفص فهيم اًرشوظ املعَوًة 225واحملسذت تواسعة اًلاهؼؼون.

 224ص.مدمض وكُاوي :اإلاغافم الٗامت الىبري :الُبٗت ألاولى ؤهخىبغ  2002م183 :
 225هي قغوٍ مخىىٖت ،هكغٍ ؤلاكامت ،الىيُٗت اللاهىهُت ،الكىاهض ،اإلاضازُل  .اإلاغح٘ الؿابم طهغه :ص.مدمض وكُاوي م185 :

و ُيا ٍوكن ذوز اجملَس اصلس خوزي اطلي رصخ ابحامتًَة ؿسم ذس خوزًة تـغ امللذضَاث اًدرشًـَة
اًيت حتسذ رشوظ وًوح املصفق اًـام والاس خفاذت من ذسماثًَ ،خـازضِا مؽ مـَاز املساوات املصثفلني املالسم
ملحس ٔب املساوات ٔبمام ا ًلاهؼؼون ،وابًخايل ،فإن اًلاضؼؼي الٕذازي ،واس خٌــاذا إىل املـَاز املشهوز مدسبٔ املساوات
اطلي ًيؼم معي املؼؼصافؼؼؼق اًـــامة ،هل إماكهَة إًلاء كؼؼواهني خمخَف اًسَعــاث الٕذازًة اًـامَـــة ابمس اصلوةل
ٔبو ازلاؿاث اًرتاتَة ٔبو املؤسساث اًـمومِة ،واًيت ل ثـرتف مبحس ٔب املساوات يف وًوح املصافق اًـمومِة
والاس خفاذت من ذسماهتا ،حِر ثخعَة ُشٍ ا ٔلذريت قَاة لك متَزي كاهوين تني املؼؼؼصثفلني هَفٌل اكهت
وضـَاهتم اًلاهوهَة.
إن معََة اًوًوح إىل ارلسماث اًـمومِة و ما ثـصفَ من ظـوابث ،ل جية ٔبن ًمت ثلِميِا ٔبو مصاكدهتا ٔبو
ثعوٍصُا ٔبو إظالهحا من ِكدي ٔبحس ظصيف املـاذةل يف قَاة اًعصف الٓدص اطلي ُو اجملمتؽ املسين ،ابؾخحاز ُشا
ا ٔلذري زافسا بٔساس َا من زوافس الٕظالخ جاكفة ٔبتـاذٍ ازحاكسا إىل اًيعوض اصلس خوزًة اًيت حـَت مٌَ كعحا
ثلصٍصاي يف لك اجملالث الٕظالحِة ،اًيت هتم جمال ثستري اًس َاساث اًـمومِة.
و يف س َاق ري ازثحاظ ابملوضوغ ،فإن اًدساؤل اطلي ميَََ اًعصخ اًواكـي مساز الٕصاكل ًددسي يف:
أَٛ ٟقع يطريٚز ٠تبطٝط املطاطس اإلدازٚ ١ٜايٛيٛز إىل اخلدَات ايعُ ١َٝٛيف أدٓد ٠ايعٌُ احلهَٞٛ؟
َ ٖٛٚا ضٓتٓاٚي٘ َٔ خالٍ احملٛز ايجايح املػاز إي ٘ٝأدْا.ٙ
احملٛز ايجايح :تبطٝط املطاطس اإلداز ١ٜيف أدٓد ٠ايعٌُ احلهَٞٛ

مٌش هناًة اًدسـًَِاث ،صلك ثخس َط املساظص الٕذازًة اطلي ًلعس تَ ٍلوغ الٕحصاءاث اًـمََة
واًرباقٌلثَة اًيت من صبٔهنا ثعوٍص اًـالكة تني الٕذازت واملصثفلنئ ،بحس ٔبوًوايث معي اذلىومة امللصتَة مضؼؼؼن
جصامج معَِا يف جمال حتسًر الٕذازت .وحيؼى اًَوم تبٔمهَة اسرتاثَجَة يف جمال ثعوٍص حوذت ارلسماث اًـمومِة
وذمع صفافِة اًـالكة تني الٕذازت واملواظيني وحتســني مٌاد ا ٔلؾٌلل تحالذان .
وًضٌلن حسن اًخددؽ واًخًس َق خملخَف معََاث اًخخس َط الٕذازي ،واسدٌاذ إىل الٕظاز املصحـي
املخجسس يف مًضوز اًس َس زئُس اذلىومة -اًوسٍص ا ٔلول ساتلا -ؿسذ  05/99اًعاذز يف  90هوهرب 5999
حول ثخس َط املساظص والٕحصاءاث الٕذازًة ،واطلي ثضمن حتسًسا ً ٕالظاز املؤسسايت ًخخس َط املساظص
الٕذازًة  ،ورعل يف مس خوًني ٔبحسٌُل ٔب فلي و الٓدص كعاؾي.

وًلس مت هبشا ارلعوض ،إحساج دلية مصنزًة ًخخس َط املساظص الٕذازًة ثـمي حتت ٕارشاف اٌَجية
الٕسرتاثَجَة ً ٕالظالخ الٕذازي و(اًيت ثخىون من وسازت اًوػَفة ا ًـمومِة وحتسًر الٕذازت اًيت ثخوىل هممة
زئاس هتا ووسازت الاكذعاذ واملاًَة واصلاذََة واًعياؿة واًخجازت واًخىٌوًوحِا اذلسًثة ابلٕضافة إىل اًلعاغ املـين
ابملساظص الٕذازًة موضوغ خسول ٔبؾٌلل ،حِر ثخوىل:
 ذزاسة وثخس َط املساظص الٕذازًة ا ٔلفلِة ،واملعاذكة ؿىل املساظص الٕذازًة اًـموذًة اًيت حتال
ؿَهيا من ظصف اٌَجان اًلعاؾَة ٌَخخس َط.
 إؿساذ اًخلازٍص اًرتهَخِة خبعوض جصامج اًخخس َط امليجزت و اكرتاخ تـغ اذلَول اًخخس َعَة.
نٌل مت إحساج دلان كعاؾَة ًخخس َط املساظص الٕذازًة ،حِر إن لك دلية كعاؾَة ؿىل ظـَس لك
وسازتً ،ـِس ًِا جبصذ املساظص الٕذازًة اًـموذًة ؿىل اًعـَس اًلعاؾي وثعيَفِا إىل مساظص معوذًة و بٔفلِة،
فضال ؾن ذزاسة وثخس َط املساظص الٕذازًة اًـموذًة وؾصضِا ٌَمعاذكة ؿَهيا من ظصف اٌَجية امللكفة
تخخس َط املساظص الٕذازًة ،وٕاؿساذ ثلازٍص ذوزًة حبعَةل اًخخس َط الٕذازي ؿىل اًعـَس اًلعاؾي ،نٌل ًمت
مبواسات مؽ رعل ،ذَق ص حىة ٌَمزاظحني يف جمال ثخس َط املساظص الٕذازًة من بٔخي ثددؽ مضازًؽ اًخخس َط
ؿىل اًعـَس اًلعاؾي.
إن ادلصذ اًضامي خملخَف اًخـلِساث املسعصًة اًيت جسامه فهيا ؿست كعاؿاث ،واًيت ثلذيض مـادلهتا هنج
ملازتة موحست وتَوزت حَول مالمئة ثبٔذش تـني الاؾخحاز ثـسذ ا ٔلهجزت اخملخعة وحتسذ اًيعوض اًيت ًخـني
ثعحَلِا ،ابلٕضافة إىل إؿساذ ثلصٍص حصهَيب ًخضمن حعَةل الٕظالحاث اًخخس َعَة املـمتست والاكرتاحاث ا
ًخعحَحَة ،ؿالوت ؾن كِام اٌَجية املشهوزت مبِمة ثفحط ٍلوغ اًواثئق و املَفاث املخضمـــية خملخَف
اًعـوابث و اًحَاانث املخـَلـــة ابملسعصت موضؼؼؼوغ اًخخس َط ،نٌل ثحسي ز ٔبهيا يف خمخَف اًربامج اًحًِوًة
ارلاظـــة ابًخخس َط واًيت ثيجزُا خمخَــف اًلعاؿاث اًوسازًة.
إن الٕحصاءاث املخزشت يف إظاز اؾامتذ ملازتة جضازهَة ومذسزخة  ،ثبٔيت يف س َاق ثـلس املساظص الٕذازًة
وثـسذ املخسذَني فهيا ،ؿالوت ؾن اًعـوابث اًيت ثـرتط ثيفِش لك معََة ثخس َط ،ملازتة جضازهَة هنسف إرن
إىل وضؽ ثعوز خسًس فامي خيط ثُسري اًوًوح ٌَزسماث اًـمومِة يف إظاز ؿالكة مذواسهة تني الٕذازت
واملصثفلني.

إن معََة اًخخس َط املـمتست يف ُشا الٕظاز ,واًيت ثيسزح مضن مسريت حتسن املساظص الٕذازًة ،ل هتسف
إىل ثلَري زاذٍاكيل ٌَـمي الٕذازي ول إىل إؿاذت ثفسري املساظص الٕذازًة اًيت يه من ثعممي ُيسسة
امليؼٌلث ،تي يه معََة مس متصت ومٌخؼمة حول املساظص املوحوذت ومساز ثلِميي ًعصق ذسمة املص ثفق،
حصحىز ؿىل ثلٌَاث مصثحعة تعحَـة وهوؾَة املسعصت املصاذ ثخس َعِا ،وابلٕظاز اًلاهوين احملسج ٌَمسعصت
وامليؼم ً ٕالحصاءاث املـمتست ٌَوظول إىل لك ذسمة ،ونشا ابدلاهة املؤسسايت و اًحيايئ ٌَوحست الٕذازًة ،وكس
متخس إىل لك اًفاؿَني ٔبو املخسذَني يف املسعصت ،وابًخايل ،فإن لك مصحةل حتخاح إىل ثلٌَة ذاظة ًخخس َط
املسعصت اًيت ثخذسئ من معََة ادلصذ ؿرب اصلزاسة.
إن معََة ثخس َط املساظص الٕذازًة واًوًوح إىل ارلسماث اًـمومِة إرن ،ل جضلك ُاحسا إذازاي ٔبو
إهصاُا من الٕهصاُاث ا ًحًِوًة اًيت ثـصفِا الٕذازت امللصتَة ،حفسة ،تي يه مضلك إن مل حىن مـضةل إذازًة
ثـامَت مـِا تـغ اصلول اًـصتَة و ا ٔلوزوتَة 226من ذالل ملازابث مهنجَة.

 226كض هخُغق الخلا في صعاؾت زانت هملحم للمىيىٕ ،في بَاع الخدب٘ ،والتي جخمدىع خىٌ ؤلانالح ؤلاصاعي وجدضًاجه في بٌٗ الضوٌ
الٗغبُت ( ألاعصن ،لبىان وجىوـ) وألاوعوبُت( فغوؿا وبلجُيا) ،مبرػًٍ هُفُت حٗاملها م٘ ؤلاقيالُت ؤلاصاعٍت ٖبر اٖخماص زمت مىازُم
وبحغاءاث جدىٌ صون بمياهُت حٗمُم ؤلاقيالُت ؤلاصاعٍت اإلاظوىعة وجفاصًا ليل ألاػماث ؤلاصاعٍت اإلاؿخلبلُت طاث ألازغ البلُغ ٖلى الخىمُت
ؤلاصاعٍت في مىٓىعها اإلاخٗضص ألابٗاص واإلاىايي ؾىاء ٖلى اإلاىٓىع آلاوي ؤو اإلاؿخلبلي..

عً ٢ضب ٌٝاخلتِ:

إن اًخلَرياث اصلوًَة اًيت متوح هبا ذول اًـامل ،و ما ذَفذَ من بٓاثز راث اهـاكس َة ؿىل مجَؽ
املس خوايث ،جس خسؾي تلوت اذلمتَة الٓهَة واملس خلدََة ،اٍهنوط جاكفة اًلعاؿاث الٕذازًة ،اس خَِاما من
مصحىزاث ارلعاة املَيك اًسايم ا ٔلذري ،حتلِلا ًخمنَة صامةل ؿىل اكفة امليايح وا ٔلظـستٍ ،ىون
املواظن/املصثفق ٔبمه حماوزُاً ،ىوهَ اًسَسةل ا ٔلساس َة يف حَلاث الٕظالخ الٕذازي ،إن مل ٍىن ٔبش اصلوافؽ
هل ،وُوما ٌس خوحة إًزاما ،ثؼافص ادلِوذ يف ٔبفق ذَق وؾي إذازي حلِلي ٍصىق إىل مس خوى اًخحسايث
راث اًصاُيَة ،واًيت ثخعَة زفـِا و اًخـامي مـِا تياء ؿىل ثلٌَاث اًخرعَط الاسرتاثَجي احملوكة،
وذزاساث جضرَعَة ٌَوضؽ الٕذازي اًلامئ ،كائُهتاُ ،و ثلومي لك الاؾخاللث الٕذازًة اًيت ل ثيفم ٔبن
جضلك ؾلدة وؤوذ حائةل ذون معََة اًخعوز واًخعوٍص ،و ُو كاًة ما هًضسٍ ،اؾامتذا ؿىل اًىفاءاث و
امللسزاث اًِائةل اًيت ٍزدص هبا ُشا اًحضل اذلحُة.

قسا ٠٤يف بعض اإلغهاالت املتعًك ١بايبشح ايتُٗٝدٟ

َكدَ١

ًـس اًححر اٍمتَِسي ،مصحةل إحصائَة متِس ملصحَيت اًخحلِؼؼؼق الٕؿساذي و ٌَمحاهكة ،و ُؼؼؼو من حِر
اًلاًة امليخؼؼؼؼؼصت مٌٌَ ،ســـهتسف وضف ادلؼؼؼصامئ ،و اكذضاء ٔبثص املض خدــَ فهيـــم ،وحتعَي ٔبذةل الٕزحاث .و
اًححر اٍمتَِسي و ُـــشا املـىن اًواســـؽُ ،و اطلي كعسٍ املضؼؼؼصغ وؿرب ؾيَ ابٕحصاءاث اًححر (املواذ من
 56إىل  89من كاهون املسعصت ادليائَة  .)99.55وس يلذرص يف ُشٍ اصلزاسة ؿىل حصذ تـغ الٕصاكلث
اًيت ثعصخ ٔبزياء اًلِام ابًححر اٍمتَِسي حسة اًخعممي اًخايل:
ايفكس ٠األٚىلْ :طام ايطس املٗين  ٚدصا ٤اإلخالٍ بٛادب إخباز ايٓٝاب ١ايعاَ ١بايتٓكٌ
ايفكس ٠ايجاْ :١ٝصفَ ١ستهب اجلسميْ ٚ ١طام إثبات دسمي ١اخلٝاْ ١ايصٚد ١ٝعٔ طسٜل املػاٖد٠

ايفكس ٠األٚىلْ :طام ايطس املٗين  ٚدصا ٤اإلخالٍ بٛادب إخباز ايٓٝاب ١ايعاَ ١بايتٓكٌ
أٚال ْ :طام ايطس املٗين

ًثاز اًدساؤل حول اًخـازط اًلامئ تني واحة الٕدداز من ظصف املَزمني تَ كاهوان ،وتني واحهبم يف
اذلفاع ؿىل ٔبدشاز املِية ،و هشهص من ا ٔلمثةل ؿىل رعل ،ما وزذ يف اًفعي  226من اًلاهون ادليايئ  ،اطلي
ٔبًزم ا ٔلظحاء و اًعَاذةل و املوصلاث حبنك هميهتم ٔبو وضـَهتم  ،تـسم إفضاء دش ٔبوذغ صلهيم.
و ٍصحج تـغ اًفلَ ،227ثلََة الاًزتام ابذلفاع ؿىل ٔبدشاز املِية ،ابؾخحازٍ اس خثٌاء من اًلاؿست اًيت
ثوحة الٕدداز ،ؿىل اؾخحاز ٔبن إفضاء اًرس ملصون جبزاء حٌايئ ،يف حني ٔبن الاًزتام اب ٕلدداز كري ملصون
مبثال ُشا ادلزاء ،إل ٔبن املرشوغ ًَزم يف تـغ ا ٔلحِانٔ ،بحصاة اًرس املِين ،توحوة ا ٕلدـحاز ،و رعل
تعـفة اس خثٌائِـــة ،و من ا ٔلمثةل ؿىل رًـم :الٕدداز ؾن الٕهجاط اًفعي  226من اًلاهون ادليايئ.228
إن ادلواة اطلي ًحسو معاتق ٌَميعق ُو اطلي ًبٔذش تـني الاؾخحاز اًخوفِق تني اًواحدني مـا ،حبَر
إرا اكن اًضرط من املؤمٌني ؾن ا ٔلدشاز فال جيوس هل دصق اًفعي  226من اًلاهون ادليايئ و إدداز
اًيَاتة اًـامة ابدلصمية ،ظحلا مللذضَاث املاذت  29من كاهون املسعصت ادليائَة ،إل إرا اكن مسموحا هل تشعل
تيط اًلاهون هفسَ ،اكًعحُة اطلي ُو مَزم جىامتن اًرس املِين معال ابًفعي  226من اًلاهون ادليايئ ،إل
ٔبهَ اس خثٌاء من ُشا امليؽ فإن اًفلصت اًثاهَة من راث اًيط جسمح هل ابًخحََف ؾن إهجاط ؿمل تَ ثسخة هميخَ
ٔبو وػَفذَ إرا ُو ٔبزاذ رعل.229
و حنن هؤًس ُشا اًص ٔبي ا ٔلذري ،ؿىل اؾخحاز ٔبن املحس ٔب ُو الاًزتام جىامتن اًرس املِين ابًًس حة ً ٔلمٌاء ؿىل
ا ٔلدشاز مبلذىض اًلاهون ً ،ىن جية اًخياسل ؿىل ُشا املحس ٔب حني ًيط اًلاهون رصاحة ؿىل رضوزت اًخحََف
ؾن ادلصامئ حىت ًو ثعَة ا ٔلمص الٕفضاء ثرس همين ،و رعل ذلفغ اًيؼام اًـام و إؾعاءٍ ا ٔلوًَة ؿىل
املعَحة اًفصذًة.
 227مدمض ُٖاٍ  ،صعاؾت في كاهىن اإلاؿُغة الجىاثُت  ،بابل للُباٖت و اليكغ َ ،بٗت ؤولى  ،الجؼء الثاوي  ،الغباٍ  ، 1991 ،م.179 :
 228الحبِب بُهي ،قغح كاهىن اإلاؿُغة الجىاثُت الجضًض (ميكىعاث اإلاجلت اإلاغغبُت لإلصاعة اإلادلُت و الخىمُت ) ،الُبٗت ألاولى  ،مُبٗت
اإلاٗاعف الجضًضة  ،الغباٍ  ، 2004الجؼء ألاوٌ  ،م.128 :
ٖ 229بض الىاخض الٗلمي  ،قغح في اللاهىن الجضًض اإلاخٗلم باإلاؿُغة الجىاثُت ،الُبٗت ألاولى  ،مُبٗت الىجاح الجضًضة  ،الضاع البًُاء
،2006الجؼء ألاوٌ ،م. 370 :

ثاْٝا :دصا ٤اإلخالٍ بٛادب إخباز ايٓٝاب ١ايعاَ ١بايتٓكٌ َٔ طسف ايطابط ١ايكطا١ٝ٥

مل حيسذ املرشغ ٔبي حزاء ؾن الٕذالل تواحة إدداز اًيَاتة ابًخيليُ ،شا اًواحة اطلي ًَزم ضاتط
اًرشظة اًلضائَة ،مبجصذ ؿَمَ توحوذ حاةل ثَخس جبياًة ٔبو حٌحةٔ ،بن ًـمل اًيَاتة اًـامة كدي ٔبن ًًذلي إىل
ؿني املاكن.
و ابٌَجوء إىل الاحهتاذ اًلضايئ ،جنس ٔبن حموكة اًيلغ( اجملَس ا ٔلؿىل ساتلا ) يف كصازُا ؿسذ 025
 ،230هعت ؿىل ٔبن ؿسم إدداز اًيَاتة اًـامة ،من ظصف ضاتط اًرشظة اًلضائَة ،ل ًؤذي إىل تعالن
حمرض اًرشظة  ،و ًـخرب ُشا املوكف حمي هؼص ،رعل بٔهَ ًعصخ اًدساؤل حول ما مسى اًفائست من إكصاز
ُشا الٕحصاء إرا مل ٍىن ملصوان جبزاء.231
ايفكس ٠ايجاْ :١ٝصفَ ١ستهب اجلسمي-١ايربملاَْ ٞجاال ْ ٚ -طام إثبات دسمي ١اخلٝاْ ١ايصٚد ١ٝعٔ
طسٜل املػاٖد٠
أٚال  :تأثري صفَ ١ستهب اجلسمي ١عً ٢إدماش ايبشح ايتُٗٝدٟ

ًالحغ من ذالل املاذثني اًثاهَة و اًثاًثة من اًلاهون زمق  57.55املخـَق ابذلعاهة اًربملاهَة ،ؿىل ٔبهَ لكٌل
ثـَق ا ٔلمص جبيحة ٔبو حٌاًة ٍصحىهبا ٔبحس ٔبؾضاء اًربملان (من هواة و مسدضازٍن) ،فإهَ ل جيوس مدارشت إحصاء
اًححر اٍمتَِسي ثَلائَا كدي ثَلي ا ٔلمص من وهَي املغل ٔبو اًوهَي اًـام اخملخط (حبسة ما إرا ثـَق ا ٔلمص
جبيحة ٔبو حٌاًة) ،إضافة إىل رعل فإن اًلامئ ابًححر إن اكن ضاتعا ؿاذاي ٌَرشظة اًلضائَة ل جيوس هل ٔبن
ًخَلى ثرصحياث اًربملاين ( ٔبن ٌس متؽ إًََ) ،و إمنا اطلي ًـوذ هل رعل فِو اًوهَي اًـام ٌَمغل خشعَا ٔبو انئحَ،
نٌل ٔبن ثفذُش مازل اًربملاين اطلي ًفصضَ إجناس اًححر اٍمتَِسي ل ٍىون إل ابٕرن و حضوز اًوهَي اًـام
ٌَمغل ٔبو ٔبحس هواتَ مؽ مصاؿات ملذضَاث املاذت  79من كاهون املسعصت ادليائَة.
وُىشا لك ما ثـَق ا ٔلمص تربملاين مض حوٍ فَِ  ،فإن ضاتط اًرشظة اًـاذي تي و اًسايم بٔحِاان هوهَي
املغل ٔبو كايض اًخحلِق ل ميىٌَ ٔبن ًحاذز ثَلائَا إىل إجناس إحصاءاث اًححر اٍمتَِسي مـَ ما مل ًخَق ٔبمصا من
وهَي املغل ٔبو اًوهَي اًـام ٌَمغل تشعل ،نٌل ٔبهَ ًُس هل لك اًعالحِاث اًيت ختوًِا مؤسسة اًححر

 230الغغفت الجىاثُت في ً 26ىاًغ  ، 1978كًاء اإلاجلـ ألاٖلىٖ،ضص  ، 130م.140 :
 231الحبِب بُهي  ،قغح كاهىن اإلاؿُغة الجىاثُت الجضًض  ،مغح٘ ؾابم  ،م.144 :

اٍمتَِسي ٌَضاتعة اًلضائَة يف اذلالث اًـاذًة ( اكلس امتغ إىل املض حوٍ فَِ و ثفذُش مازهل تسون ثسذي من
اًوهَي ٌَمغل ٔبو انئحَ) حِر لتس من ٕارهَ و حضوز اًوهَي اًـام ٌَمغل ٌَـمََة.232
ثاْٝاْ :طام إثبات ايتًبظ ظسمي ١اخلٝاْ ١ايصٚد ١ٝعٔ طسٜل املػاٖد ٠فكط

حســــة اًفعي  59من كاهون املسعؼؼؼصت ادليائَة ،ؿىل ٔبن وحؼؼوذ اًضرؼؼؼط ؿىل إثص ازحاكة
ادلؼؼؼؼصمية يف مرسخ ادلؼؼؼصمية ً ،ـس حاةل ثَخس و ل ثخحلق ُشٍ اذلاةل ،إل إرا صوُس ادلاين وُو حياول
ثيفِش حصمية ٔ ،بو ًحارش ُشا اًخيفِش ٔ ،بو مبجصذ الاىهتاء من حتلِق اًلاًة الٕحصامِة.
و ًِشا فإن املضاُست جية بٔن حتعي تـس سمن ٌسري من ثيفِش ادلصمية ٔبو حماوةل ثيفِشُا ،و ًـوذ ًلايض
املوضوغ ،ثلسٍص اًوكت اطلي مىض ؿَََ ازحاكة ادلصمية ٔبو حماوٍهتا  ،و اؾخحازٍ ؾيرصا ٌَخحلق من وحوذ
حاةل اًخَخس ،ورعل ٔلن ُشٍ املسبٔةل ٔبمص موضوؾي ،خيخَف ابدذالف ػصوف و مالثساث لك كضَة ؿىل
حسى  ،و طلعل مل ًخسذي املرشغ من ٔبخي حتسًسُا.
و تياء ؿًَََ ،ثاز اًدساؤل حول ُي ثـخرب حاًــــة ثواحــس امص ٔبت خمخفِــــة تلصفة اًيوم ،ذاذي مــازل زخي
ل حصتعِا تَ ؿالكة سوحِــــة مؽ هون ٔبحسٌُل مزتوح ،حاةل ثَدــس ثثخت حصمية دِاهة اًزوحِة ! وادلواة ُو
ل.
و ُشا ما ٔبنسثَ حموكة اًيلغ( اجملَس ا ٔلؿىل ساتلا ) ،ثضبٔن ثلصٍص حاةل اًخَخس يف كصازُا ؿسذ
 ،23355572حِر خاء فَِ:
" ل ثثخت حصمية ارلَاهة اًزوحِة ٔبو املضازنة فهيا إل مبلذىض حمرض زمسي حيصزٍ ضاتط اًرشظة
اًلضائَة يق حاةل اًخَخس ،بٔو تياء ؿىل اؿرتاف ثضميخَ ماكثُة ٔبو ٔبوزاق ظاذزت ؾن املهتمٔ ،بو اؿرتاف
كضايئ ،و ٔبن احملوكة ملا ٔبذاهت اًعاؾن من ٔبخي املضازنة يف ارلَاهة اًزوحِة ،تياء ؿىل ٔبهَ ضحط يف حاةل
ثَخس ابدلصمية ،و اذلال ٔبهَ مل ًضحط يف ُشٍ اذلاةل ،و إمنا وخس ًدٌاول اًعـام ،تُامن وخسث املص ٔبت خمخفِة
تلصفة اًيوم".
و خاء يف كصاز بٓدص حملوكة اًيلغ(اجملَس ا ٔلؿىل ساتلا ) :234
ٖ 232بض الىاخض الٗلمي  ،قغح في اللاهىن الجضًض اإلاخٗلم باإلاؿُغة الجىاثُت ،مغح٘ ؾابم ،م. 373 :
 233ملف حىحي  ،23464بخاعٍش 19صحىبر  ، 1985كًاء اإلاجلـ ألاٖلى ٖ ،ضص  ،39م.138 :
- 234ملف حىحي  85/14222بخاعٍش 8ؤهخىبغ  ، 1987كًاء اإلاجلـ ألاٖلىٖ ،ضص  ، 44م.138.

" حىون احملوكة كس ؿََت كضاهئا فامي ًخـَق تـسم ضحط املهتمني يف حاةل ثَخس ،حِر كاًت تبٔن
املهتم( )...كس ٔبىىص يف مجَؽ املصاحي الثعال ادلًيس ،و ُو ا ٔلمص اطلي ٔبنسثَ املهتمة( ،)...و ٔبن اٌَحؼة اًيت
ذذَت ؿَََ فهيا اًفٌسق ،اكان مصثسًني ًحاسٌِل ،و مذحاؿسٍن".
و هبشا وس خًذج ؿىل ٔبهَ ،ل ٍىفي ضحط اًفاؿي ومضاُسثَ يف حاةل ادذالء مؽ امص ٔبت لهتامَ حباةل ثَخس
جبصمية ارلَاهة اًزوحِة ،إل إرا ثوفصث اًرشوظ ٔبؿالٍ املخـَلة تخلسٍص حاةل اًخَخس يف حصمية ارلَاهة اًزوحِة،
و من ٔبمه ُشٍ اًرشوظ وحوذ ٔبو ضحط اًفاؿي يف حاةل اثعال خًيس.

سكٛم املهرت ٟػا ٙاملايو املتعطف

21.76

َكدَ١

حيسج يف تـغ اذلالثٔ ،بن ًلوم املاعل املىصي ابٕسؿاح املىرتي ثـحريا مٌَ ؾن ؿسم زقحخَ يف اس متصاز
اًصاتعة اًىصائَة ادلَامـة تُهنٌل ،فِلوم إما حبصماهَ من اس خـٌلل تـغ املصافقٔ ،بو إثالف ٔبقصاضَٔ ،بو كريُا من
اًخرصفاث اًيت جتـي اس خـٌلل اًـني املىرتات اس خـٌلل ًفذلس رلاظَيت اًِسوء و اًىٌلل.
ُشا اًوضؽ جيـي املىرتي و حسة َ ْ
خش ِعَ ،إما ًُ ِ َّيب زقحة املاعل ،فِخياسل ؾن مٌفـة املغل ابحثا ؾن
تسًي ًِا ،و إما ٌس متص فهيا مذىدسا ؾياء الٕسؿاح املس متص ٌٌَلعل ،و اطلي كاًحا ما ٌسري توزريت ثعاؿسًة ثعي
ٍ
يف تـغ ا ٔلحِان ًخـصضاث ماذًة دعريت ،اكذلصمان ادلزيئ من امليفـة.
ٔبمام ُشا اًوضؽ ،حاول املرشغ امللصيب وضؽ حَول و َمٌْ َح ُم َى ٍن ٌَمىرتٍن ،ثُمىهنم من جماهبة ثـسف
املاعل و معاًحخَ جصفؽ ثـصضاثَ ذون وس َان اذلق يف اًخـوًغ مىت ثوفصث رشوظَ.
و ما ًًدلي اًخيخَِ هل يف ُشا الٕظازُ ،و ٔبن اًيط اًـام امليؼم ٌَموضوغ و املمتثي يف ق.ل.غ ،ظاًخَ
235
اًـسًس من اًخلَرياث ادلوُصًة اًيت كَََ َحت املحاذئ اًلازت يف اًلاهون املسين ،و رعل مبلذىض اًلاهون 67.59
اطلي هلي اًـسًس من الًٕزتاماث اًيت اكن املىصي مَزما تخحمَِا يف ػي ق.ل.غ إىل ؿاثق املىرتي ،إضافة
ًصتط تـغ اًخحمالث ثرشوظ ٔبوًَة ثُلَط من حسهتا وسخِا و ثضلك مضين.
 235الٓهحر الكغٍف عكم  1.13.111ناصع في  15مدغم  19( 1435هىفمبر  )2013بدىفُظ اللاهىن عكم  ،67.12اإلاخٗلم بدىُٓم الٗالكاث
الخٗاكضًت بحن اإلاىغي و اإلاىتري للمدالث اإلاٗضة للؿىجى ؤو الاؾخٗماٌ اإلانهي.

و ؿَََ س يلوم تشهص ٔبمه ُشٍ اذلَول املميوحة ٌَمىرتي ،و ملازىهتا حبلوق املىصي وجِة ملاتةل ،و رعل
ابؾامتذ كصاءت هعَة حنَي مبلذضاُا اًيعوض اًلاهوهَة املؤظصت ٌَموضوغ ،فٌلف ؾيس ا ٔلؾٌلل املاذًة و اًلاهوهَة
احملؼوز ؿىل املالك إثَاهنا جتاٍ املىرتٍن ( ٔبول) ،مث تـسُا هلف ؾيس املسعصت اًواحة اثحاؾِا ًخفـَي ُشٍ
ِ
اسلاًة اًلاهوهَة (اثهَا).
أٚال َ :عاٖس محا ١ٜاملهرت َٔ ٜٔاملالى املتعطفني

ٔبول مالحؼة جية إاثزهتا يف ُشا الٕظاز ،يه ٔبن املرشغ امللصيب اؾخرب سوء هَة املىصي و حس هنَ ا
س َان ،فالٕهخفاغ اًِاذئ مضمون من ظصف املىصي وًو اذؾى ٔبن اًدضوٌش ٔبو الٕسؿاح انجت ؾن ثرصفاث
بٓاتُا ؾن حسن هَة ،و ُو اًصذ املبًٔوف و اًعحَـي ٔلي ماعل ،إر فىصت ا ٔلحلِة ؿىل املغل ثحلى ذاصلت يف
رُيَ زمغ ذدول اًـيرص ا ٔلحٌيب فَِ ،و ُيا اؾخرب املرشغ رصاحة يف "اًفعي ٔ "620بن اًضٌلن امللصز
ٌَمىرتي ل حيول حسن اًيَة ذون كِامَ.236
ٔبما خبعوض اًخرصفاث احملؼوزت ؿىل املاعل و املوحدة ٌَضٌلن ،فلس ثبٔذش إما صلك "فـي" ٔبي سَوك
إجيايبٔ ،بو "حصك" ممتثي يف إٌُلل اًخسذي زمغ الٕصـاز ،و املرشغ اؾخرب اًيدِجة واحست ،ويه اًضٌلن ،زمغ
ادذالف املسعصت تني اذلاًخني.
و كس رلط "اًفعي  237"622من كاهون الاًزتاماث واًـلوذ ُشا اذلؼص ،و اؾخرب املىصي مَزما
ابلٕمذياغ ؾن لك ما ًؤذي إىل ثـىري ظفو حِاست املىرتي ٔبو إىل حصماهَ من املزااي اًيت اكن من حلَ ٔبن
ًـول ؿَهيا حبسة ما ٔبؿس هل اًيشء املىرتى.
ابمللاتي هعت "املاذت  238"9من اًلاهون  67.59ؿىل اًزتام املىصي تضٌلن الٕهخفاغ اًاكمي واًِاذئ ابحملي
املىرتى ،و ضٌلن اًـَوة اًيت ثـصكي رعل الٕهخفاغ ما ؿسا ثغل احملسذت يف اًحَان اًوظفي ٔبو اًيت اكن املىرتي
 236جىو الفلغة ألازحرة مً الفهل  643مً قٖ ٕ.ٌ.لى ؤن الًمان اإلالغع لفاثضة اإلاىتريً ،ثبذ بلىة اللاهىن ولى لم ٌكترٍ ،و ؤن
خؿً الىُت ال ًدىٌ صون كُامه.
ً 237ىو الفهل  644مً هفـ اللاهىن ٖلى ؤن ؤلالتزام بالًمان ًلخط ي باليؿبت بلى اإلاىغي ،التزامه باإلمخىإ ًٖ ول ما ًاصي بلى حٗىحر
نفى خُاػة اإلاىتري ،ؤو بلى خغماهه مً اإلاؼاًا التي وان مً خله ؤن ٌٗىٌ ٖليها بدؿب ما ؤٖض له الش يء اإلاىتري والحالت التي وان ٖليها
ٖىض الٗلض.
 238حاء في اإلااصة  9مً اللاهىن  67.12ما ًلي ً :جب ٖلى اإلاىغي ؤن ًًمً للمىتري حؿلم اإلادل اإلاىتري و ؤلاهخفإ اليامل والهاصت به ،و
ؤن ًًمً له الُٗىب التي حٗغكل طلً الاهخفإ ما ٖضا جلً اإلادضصة في البُان الىنفي ؤو التي جيىن مىيىٕ الاجفاق الهغٍذ اإلاىهىم
ٖلُه في اإلااصة  6ؤٖاله ،غحر ؤن اإلاىغي ال ًًمً ؾىي الُٗىب الىاقئت ًٖ فٗله ؤو فٗل ألاشخام اإلاؿاوٌ ٖنهم ،و ال ٌؿإٌ ًٖ الُٗىب
=

ؿىل ؿمل هبا ،نٌل اؾخربث املىصي مسؤول ؾن اًـَوة اًياجتة ؾن فـهل اًضريصٔ ،بو فـي ا ٔلصزاض
املسؤول ؾهنم فلط.
لك من "ضٌلن
ٔبول مالحؼة س ًَذحَ ًِا لك مذخحؽ ٌَيعوض اًىصائَة ،يه إكسام املرشغ ؿىل ذمج ٍ
اًخـصضاث و ا ٕلس خحلاق و اًـَوة ارلفِة" يف ماذت واحست ،ؾىس مااكن ؿَََ ا ٔلمص يف ق.ل.غ ،حِر
اكهت ُشٍ الاًزتاماث موسؿة ؿىل " 95فعال" ،و ُو ما ًؤنس حلِلة ٔبن اًلاهون زمق  ،67.59ما ُو إل
ثـسًي حزيئ ٌَيط اًـام ،و لكٌل كاة اذلنكٍ ،صحؽ فَِ ًفعول ق.ل.غ.
ٔبما ؾن حوذت اًيط ،فِجة ً ٔلماهة الٕكصاز تبٔن املاذت ٔ 9بنرث ذكة من فعول ق.ل.غ دعوظا ؿىل
مس خوى ثوػَف املفاُمي ،فدـسما اكن "اًفعي ً "622خحسج ؾن ضٌلن املىصي "ٌَحَاست"ٔ ،بظححت املاذت
املشهوزت ثخحسج ؾن ضٌلن "الٕهخفاغ" ،و مـَوم ٔبن مفِوم اذلَاست سواء يف إظاز املاذت اًـلازًة ابؾخحازٍ
مسذال من مساذي املغلٔ ،239بو يف إظاز املاذت اًلضائَة ا ٕلس خـجاًَة ،ابؾخحازٍ وض ُؽ ًس مضمول حبٌلًة
ؾصضَة ،240فإهَ ل حيلق ٔبذىن ثوظَف ًضٌلن املىصي ،ؾىس مفِوم الٕهخفاغ اطلي ًـرب ؾن حمي ؾلس
اًىصاء ،ما ذام ُشا ا ٔلذري ٍصذ ؿىل امليافؽ ،و ُو ما جيـي اًيط اذلسًر ٔبذق من ساتلَ.
ٔبما ؿىل مس خوى مضمون اسلاًة ،فِيي ل ختخَف من حِر هعاكِا تني اًيعني ،إر جضمي ضٌلن "ُسوء
الٕهخفاغ و نٌلهل" ،و ًيرصف مـىن اًِسوء ًـسم إكسام املىصي ٔبو ٔبثحاؿَ ؿىل إثَان فـي ًـصكي اهخفاغ املىرتي
 ،و من اذلالث اًواكـَة اًيت جتسس ُشا اًوضؽ ،هشهص اًواكـة اًخاًَة :
"م.كٍ ،ىرتي صلة يف اًعاتق اًثاين ًحُت مىون من ظاتلني ٌضلي ماًىَ اًعاتق ا ٔلول ،وتـس كضائَ
 50س ية يف ُشا اًحُت ،كصز املاعل ٔبن ًًذلي ٌَعاتق اًـَوي و ٍىصي اًسفًل ًرشنة خمخعة يف هصاء
اًس َازاث ،ظَة املاعل إهناء اًـلس ثسخة الٕحذَاح ٌَسىن ،فلوتي ظَحَ ابًصفغ ابؾخحازٍ احذَال ؿىل
اًيعوض امليؼمة ملوضوغ الٕهناء ،و ٔبن زقحخَ يف إهصاء اًعاتق اًسفًل ملاتي اهخلاهل ٌَـَوي ل جضلك سخدا
ً ٕالحذَاحٔ ،لن إفصاػ املىرتي سخدَ كري املحارش ُو زقحة املاعل يف اذلعول ؿىل سومة هصائَة ٔبنربٔ ،بما
سخة الٕحذَاخ ،مفا ُو إل سخة كري مدارش ًصقحخَ ُشٍ ،و ملا ز ٔبى املاعل ٔبن اًعصًق اًلضايئ ًن ًَيب
=

التي ًدؿبب فيها الغحر ،هما ؤهه ال ًخدمل ُٖىب و هلاثو اإلادل اإلاىتري التي وان اإلاىتري ٖلى ٖلم بها و لم ًخم جًمُنها بالبُان الىنفي
اإلاكاع بلُه في اإلااصة  7ؤٖاله.
 239هٓمذ اإلاىاص مً  239بلى  262مً اللاهىن  39.08اإلاخٗلم بمضوهت الحلىق الُٗيُت ،ؤخيام الحُاػة اإلاىؿبت للملً و قغوَها و آزاعها.
 240هٓمذ الفهىٌ مً  166بلى  170مً ق.م.م ؤخيام صٖىي الحُاػة و قغوَها.

زقحخَ ،تسء ٌضوص ؿىل املىرتي ،ابٕكفال ظياتري املَاٍ ،وثلَري كفي اًحاة املؤذي إىل اًسعح ،فاًخجبٔ املىرتي
إىل اًلضاء معاًحا جصفؽ اًخـصضاث املاذًة ٌَمىصي مـزسا ذؾواٍ ثضِاذت ٔبحس ادلريان ،اس خجاتت هل احملوكة ؿىل
ٔبساش ٔبن من ًضمن ل حيق هل ٔبن ًخـصط ،و حوكت هل تخـوًغ كسزٍ وحِحة هصاء صِص".241
ٔبما نٌلل الٕهخفاغ فِيرصف ًـسم كِام املىصي تفـي ٔبو امذياغ ًيلط من امليافؽ املخفق ؿَهيا ٔبو املـول
ؿَهيا ،و كس ٔبذذي اًلاهون  67.59ثلَرياث هممة ؿىل مس خوى هعاق ُشا اًضٌلن ،فدـسما اكهت فعول
ق.ل.غ جتـي املىصي ضامن ٌَخـصضاث املاذًة و اًلاهوهَة اًعاذزت ؾيَ ٔبو ؾن ٔبثحاؿَ و ؾن ا ٔلقَاز ٔبًضا مىت
اكهت جسدٌس ؿىل اذؿاء مَىِة ٔبو حق ؾَينٔ ،بظححت املاذت ثخحسج ؾن ضٌلن املىصي ٔلفـاهل و ٔبفـال
ا ٔلصزاض "املسؤول ؾهنم" ،و جية الٕهدداٍ إىل ٔبن ثلَري ؾحازت "ا ٔلثحاغ" تؼ "املسؤول ؾهنم" ًو فرسث
ثفسريا ضَلا فِيي ل جضمي ثـصضاث املىرتٍن الٓدصٍن ٔلهَ كري مسؤول ؾهنم ،ؾىس ما اكن ؿَََ اًوضؽ يف
ػي "اًفعي  "622اطلي هط رصاحة ؿىل ضٌلن ثـصضاهتمً ،ىن حىت ل ًمت إهجاط اذللوق املىدس حة،
جية ٔبن ثفرس ؾحازت ا ٔلصزاض املسؤول ؾهنم ثفسريا ًعاحل املىرتي و اؾخحاز ثـصضاث املىرتٍن الٓدصٍن
مضموةل تضٌلن املىصي.242
إضافة ملا رهص وضـؽ املضؼؼؼصغ كاؿست حـسًــست اس خثىن مبلذضاُا ضــٌلن املىصي ًيلعان الاهخفاغ يف
حاًخني:
 .5اًيلط اذلاظي ثسخة ؾَوة رهصث ابًحَان اًوظفي املشهوز يف "املاذت ،"7و ُشا اًحَان من
مس خجساث اًلاهون  ،67.59حِر حـهل املرشغ ادذَازاي و إل اؾخرب احملي كس ُس ِ ّ َمل ظاذلا
ًالس خـٌلل ،وؾيس حتصٍصٍ جية ٔبن ًمت رعل يف حمصز اثتت اًخازخي وكت اًدسَمي و ؾيس إزخاغ احملي،
و ًخضمن ثوظَفا ذكِلا ٌَحاةل ،و كس س حق ٔبن رهص "اًفعي ٔ "676بن ملَّح ًِشا اًيوغ من اًحَاانث،
و اؾخرب اذلاةل اًيت ًمت فهيا إؿساذ "كامئة" ثثخت حاةل احملي ؾيس اًدسَمي ،وحة زذٍ ابذلاةل املشهوزت
هبا.

 241خىم اإلادىمت الابخضاثُت بالغباٍ ،في اإلالف اإلاضوي عكم  1178/1201/2013الهاصع بخاعٍش  ،2014/2/2غحر مكىع.
 242للخٗمم في مىيىٕ مؿاولُت اإلاالً ًٖ فٗل غحره ججاه اإلاىتريًُ ،غح٘ لىخاب الىٓغٍت الٗامت للٗلىص اإلاؿماة ،ألؾخاطها فًُلت
للضهخىع ٖبض اللاصع الٗغٖاعي ،الىخاب الثاويٖ ،لض الىغاء اإلاضوي ،صاع ألامانَ ،بٗت  ،2011الفهل الثاوي ،م 46 :وما بٗضها.

 .9اًيلط اًياجت ؾن ؾَوة اكن املىرتي ؿاملا هبا وًو مل ًمت ثضمَهنا ابًحَان اًوظفي ،و امللعوذ هبشا
الاس خثٌاء ،حاًيت ؿسم رهص اًـَة ابًحَان اًوظفي و ؿسم إؿساذٍ ٔبظال ،ففي الك اذلاًخني ميىن
ٌَمىصي اًخحَي من اًضٌلن ابٕزحاث ؿمل املىرتي ابًـَة و جسـفَ يف رعل مجَؽ وسائي الٕزحاث.
و وضري يف ا ٔلذري إىل حاةل خس مبًٔوفة ،و ُؼؼؼي امذياغ املىصي ؾن اًخسذي لٕحصاء إظالخ من
الٕظالحاث اًرضوزًة اًالسمة لس خـٌلل احملي ،إر مٌحت "املاذت  243"55من اًلاهون  67.59اذلق ٌَمىرتي
يف إصـاز املىصي ٌَلِام هبا ،فإرا ػي إصـازٍ ذون اس خجاتة ملست "صِص" ًَخجئ ًصئُس احملوكة اطلي ًبٔرن هل
ابٕحصاء الٕظالحاث و حيسذ كميهتا و ظصًلة دعمِاً ،ىن ما جية اًخيخَِ هلُ ،و تـغ اًخفسرياث ارلاظئة
ٌَفلصت ا ٔلذريت من ُشٍ املاذت ،244فلس رُة اًحـغ إىل ٔبن ُشٍ اًفلصت ؿامة ،و جسمح ٌَمىرتي ابٕذذال
اًخلَرياث اًخس َعة اًيت ل ثلري ظحَـة احملي و ًو تسون إرن من اًصئُسٔ ،بو مبـىن بٓدص ٔبن اًفلصت ا ٔلوىل و
ا ٔلذريت من املاذت كري مصثحعخنيً ،ىن ُشا اًخفسري جماهة ًرصاحة "املاذت  "55اًيت ثَزم ثضلك كعـي ؿىل
املىرتي اذلعول ؿىل إرن نخايب من املىصي لٕذذال ٔبي ثلَري حتت ظائةل إزخاغ اذلاةل ملا اكهت ؿَََ ٔبو
احذفاع املىصي هبا ذون ثـوًغ ،فضال ؾن رصاحة اًحيس اًثاين من "املاذت  "56اًيت جتـي إذذال ثلَرياث
تسون إرن من املىصي سخدا موحدا ٌَفسخ و ذون متَزي تني ما إرا اكهت اًخلَرياث ثس َعة ٔبو كري رعل،245
ما ًـين ٔبن اًفلصت اًثاهَة من املاذت  ،55ختط حاةل اذلعول ؿىل ٔبمص من زئُس احملوكة ذون كريُا من
اذلالث.
ثاْٝا َ :ططس ٠ؼُ ٌٝاملهس ٟضُإ تعسضات٘

ٔبول ما جية الٕصازت إًََُ ،و امليؽ املعَق اطلي ٔبنسٍ املرشغ رصاحة خبعوض امذياغ املىرتي ؾن ٔبذاء
واحداث اًىصاء يف حاةل اًخـصط ٔبو اًـَة ،فلس خاء يف "املاذت  "95و يه من املس خجساثٔ ،بن املىرتي
اطلي ًسؾي إسؿاخا ٔبو ؾَحا ل جيوس هل الٕمذياغ ؾن ٔبذاء اًوحِحة اًىصائَة ،و إن اكن يف ُشا ٌ
حِف ِ ّتني جتاٍ

 243حٗخبر ؤخيام اإلااصة الٗاقغة مً بحن ؤهم اإلاؿخجضاث التي حاء بها اللاهىن  ،67.12هٓغا إلاا جىفغه مً خماًت للمىتري في خالت اجسظ
اإلاالً مىكفا ؾلبُا و امخى٘ ًٖ الخضزل عغم بقٗاعه.
 244حاء فيها ؤهه ال ًجىػ للمىغي ؤن ٌٗاعى في بحغاء ؤلانالخاث التي ًلىم بها اإلاىتري ما صامذ هظه ألازحرة ال ًترجب ٖنها ؤي حغُحر في
َبُٗت اإلادل اإلاىتري.
 245قيل مىيىٕ بصزاٌ الخغُحراث صون مىافلت اإلاالً مبرعا مُللا ؤمام اإلاالن لدؿىَغ َلباث الفسخ في ْل اللاهىن  ،6.79خُث وان
للمىغي الحم في ؤلاؾخدىاط ٖلى ؤبؿِ الخغُحراث للمُالبت بفسخ الٗلض ،و هى ما خضي بالىو الجضًض بلى الخإهُض ٖلى بلؼامُت الحهىٌ
ٖلى بطن مىخىب إلصزاٌ ؤي حغُحر ،و طلً خماًت للمىتري مً حهت ،و مى٘ الضٖاوي الىُضًت مً حهت زاهُت.

املىرتي اطلي ًؤذي مثن ما لًًذفؽ تَ ،فلس ٔبؾعخَ هفس املاذت اذلق يف اٌَجوء إىل حموكة املوضوغ كعس
املعاًحة تخرفِغ وحِحة اًىصاء ،مبا ًدٌاسة و هلعان امليفـة.
ًىن يف تـغ ا ٔلحِان كس ميخيؽ املىصي هفسَ ؾن ج َس ممل مداًــف اًىصاء ،زقحة مٌَ يف وضؽ املىرتي يف
حاةل معي ،ففي ُشٍ اذلاةل وضؽ املرشغ ٔبظال و اس خثٌاء ،فا ٔلظـــي ٔبن ثؤذى اًوحِحة اًىصائَة حسة
اًعصًلة املخفق ؿَهيا يف اًـلس ،و اًيت حىون كاًحا إما املٌـــاوةل اًَسوًة ٔبو حبساة تييك ...و ٍىون املىصي يف
حاةل املياوةل مَزما تدسَمي وظي موكؽ من ظصفَ ٔبو من ظصف من ًيُدَ طلعل ،نٌل ًـخرب اًوظي وس َةل إزحاث
ً ٔلذاءٔ ،بما يف حاةل الٕثفاق ؿىل ظصًلة ٔبدصى (وضِاذت اًخحوًي اًحييك) فذلوم ملام اًوظي يف إزحاث ا ٔلذاء
ما مل ٌسمل املىصي وظال اب ٔلذاء إضافة ٌَضِاذت املشهوزت.
ٔبما الاس خثٌاء يف ٔبذاء وحِحة اًىصاءُ ،فريحؽ فَِ ًفعول ق.ل.غ و حتسًسا "اًفعي  "975املخـَق
ابًـصط اًـَين ٌضلٍن ،ؿىل ٔبساش ٔبن معي اصلائن ًوحسٍ ل ًربئ رمة املسٍن ،و ٍىون ُشا اًـصط ظحلا
ٌَمسعصت املشهوزت ابًفعول من " 575إىل  ،"578حِر ًلسم املىرتي ظَحا ًصئُس احملوكة يف إظاز اًفعي
ٌَ 528حعول ؿىل إرن تخوحَِ إهشاز إىل املىصي ًَلدي اًوفاءً ،وخَ الٕهشاز تواسعة ٔبحس ٔبؾوان نخاتة ضحط
حموكة موكؽ اًـلاز ٔبو ٔبحس املفوضني اًلضائَني اًخاتـني ًِا ،حيؼؼصز حمرض ثشهص فَِ ظفاث اًضرط و حواتَ
فإرا كدي اًـصط سمل هل و ُمضن ابحملرضٔ ،بما إرا زفغ فُضاز إل رعل و ًوكؽ ؿَََ اصلائن ٔبو ٌضاز إىل
زفضَ ،و ل ًحلى ٔبمام املىرتي بٓن راك سؼؼوى إًساغ وحِــحة اًىصاء تعــيسوق احملوكة ،و جية ٔبن ًمت
الًٕساغ فـال ٔلن جمصذ اًـصط ل ًربئ اطلمة ،نٌل جية ٔبن ًوذغ املحَف اكمالٔ ،لن املعي ادلزيئ ًواسي
اًلكي.
ٔبما ابًًس حة ذلاةل وكوغ ٔبرضاز ماذًة ٔبو كاهوهَة جس خَزم ثسذي املىصي ،فِيي من اذلالث اًيت مل ًخعصق
ًِا اًلاهون  67.59ابًضلك املعَوة ،و انخفى مباذت وحِست يه "املاذت  "58و خاء فهيا ٔبن املىرتي مَزم
حتت ظائةل إظالخ ا ٔلرضاز ابٕدداز املىصي فوز وكوغ ما ًَُزم ثسذهل ،و هؼصا ًالكذضاة اًضسًس ًِشٍ املاذت
جية اًصحوغ ًفعول ق.ل.غ اًيت ثعصكت ثضلك مفعي ًِشا املوضوغ.
و تشعل ًالحغ ٔبن اًفعول اًـامة وضـت حىٌل ذاظا جلك حاةل من حالث اًخـصط ،و هشهصُا
حبسة حصثُة حسامهتا :

 .5إرا ثـصط املىرتي ًدضوٌش من ظصف املىصي ٔبو من ا ٔلصزاض املسؤول ؾهنم ،جيوس هل
زفؽ ذؾوى ٔبمام كضاء املوضوغ ،معاًحا تفسخ اًـلس مؽ حلَ يف اًخـوًغ ؾن رعلٔ ،بو ٌس متص
يف صلي اًـني املىرتات ملاتي إهلاض اًوحِحة اًىصائَة حسة هلط الاهخفاغ.
 .9إرا زفـت ذؾوى ضس املىرتي هبشف اس خحلاق لك املغل ٔبو تـضَ ،جية ؿَََ ٔبن خيرب فوزا
املىصي و ٔبن ل ًخزىل ؿىل ٔبي حزء من اًـلاز ،و ًسفؽ ابهـسام ظفذَ هكسؿا ؿَََ ،مؽ ثخِان
من حيوس اًـني ملعَحخَ ،و ُيا ٍىون املسؾي مَزما ابٕكامة اصلؾوى يف مواهجة املىصي ،مؽ
حق املىرتي يف اًخسذي اهضٌلمِا إىل خاهة املىصئ ،بو ٔبظََا ملعَحخَ ارلاظة.
 .0إرا اهزتؾت اًـني املىرتات تفـي اًسَعة ٔبو من ٔبخي امليفـة اًـامة ،ل ٍىون ٌَمىرتي إل
اذلق يف اًفسخٔ ،بما إرا وكؽ الاس خحلاق ؿىل حزء من اًـلاز فلط ،فال ٍىون هل اذلق إل يف
إهلاض وحِحة اًىصاء ،و إرا اكن اًيلط ادلزيئ جيـي احملي كري ظاحل ً ٕالس خـٌلل فِجوس هل
ظَة فسخ اًـلس.
 .2إرا ػِص ؾَة ابًـني املىرتات موحة ٌَضٌلن ،فِجوس ٌَمىرتي إما ظَة فسخ اًـلس ٔبو
إهلاض وحِحة اًىصاء.
ٔبما خبعوض ادذعاض اًيؼص يف ُشٍ اًلضااي ،فدرصحي "املاذت  246"75ختخط تَ احملوكة الاتخسائَة ملوكؽ
اًـلاز املىرتى ،نٌل ٔبن اصلؿاوى اًيت ٍصفـِا املىرتي جتاٍ املاعل حىون املسعصت فهيا نخاتَة ،و ٍىون ثيعُة
احملايم إًزامِا حسة "املاذت  "09من كاهون احملامات ،و ثلدي ا ٔلحاكم الاتخسائَة اًعاذزت فهيا الاس خئٌاف
ظحلا ًلواؿس ق.م.م ،و حىون اًلصازاث الاس خئٌافِة كاتةل ٌَعـن ابًيلغ ،إل إرا اكهت كميهتا ثلي ؾن
 95.555ذزمهٔ ،بو اكهت اصلؾوى املصفوؿة من املىرتي ضس املىصي ،هتسف ملصاحـة اًوحِحة اًىصائَة ،حِر
حىون اًلصازاث الاس خئٌافِة يف ُشٍ اذلالث هنائَة ،و كاتةل ٌَخيفِش.247
و ًحلى يف ا ٔلذري اًخشنري تبٔن اصلؿاوى اًيت ٍصفِا املىرتي معاًحا تضٌلن املىصي ٌَخـصط ٔبو الاس خحلاق
ٔبو اًـَة ،جية ٔبن ثلام كدي اىهتاء اًـالكة اًىصائَة و إل ثلاذمت ،و رعل ظحلا ٌَفعَني " 650و "669
من كاهون الاًزتاماث واًـلوذ ،وُو ٔبمص مٌعلي ،ؿىل اؾخحاز ٔبن اهلضاء ؾلس اًىصاءً ،يليض مـَ س يس
املعاًحة ابًضٌلن ،و ثًذفي تشعل ظفة املىرتي لٕكامة ٔبي ذؾوى جتاٍ املاعل.
 246ههذ ٖلى ؤن اإلادىمت الابخضاثُت إلاىك٘ اإلادل اإلاىتري ،جسخو بالىٓغ في اللًاًا اإلاخٗللت بىغاء اإلادالث الخايٗت لهظا اللاهىن.
 247و طلً جُبُلا للفهل  353مً ق.م.م

َكدَ١

تَـخرب املفوط اًلضايئ ٔبو احملرض اًلضايئٔ 248بو ؿسول اًخيفِش 249اًَس اًلوًة ٌَـساةل ًخجس َس ٔبحاكهما
مِساهَا ،ويه إحسى املِن اذلصت املساؿست ٌَلضاء ،نٌل ُو مـَوم فِشا ا ٔلذري ل ٌس خعَؽ اًلِام مبفصذٍ جلك
الٕحصاءاث اًالسمة ٌَخحلِق يف اصلؾوي ،اتخساء من اس خسؿاء املخياسؿني حول اذلق املسؾي تَ وضٌلن اًسري
اًسَمي ٌَـساةل ،وثوسًـِا ثضلك حيلق فائست املخلاضني.
وؿَََ فاملفِوم اًلاهوين ملؤسسة املفوط اًلضايئُ،و ٔبهنا مؤسسة كضائَة ثخـَق مبِية حصت مساؿست
251
ٌَلضاءً ،دٌايف 250ثـاظهيا مؽ ٔبًة وػَفة معومِة ٔبو جتازًة ٔبو ظياؾَة .
وثـس من ٔبخي ،و ٔبرشف املِن اًلاهوهَة امليؼمة نٌل ُو اًضبٔن ابًًس حة ٌَمحامات وكريُا ،وجسامه يف
ثوفري اًـساةل كاهوهَة.

 248هي الدؿمُت اإلاٗخمضة لًباٍ الخىفُظ في الجؼاثغ
 249هي الدؿمُت اإلاٗخمضة لًباٍ الخىفُظ في جىوـ
 -1 250جىو اإلااصة الاولي مً اللاهىن" 81.03اإلافىى اللًاجي مؿاٖض لللًاء ًماعؽ مهىت خغة وفلا ألخيام هظا اللاهىن والىهىم
الخىُٓمُت اإلاخٗلفت بخُبُلها " وههذ اإلااصة الثاهُت مً هفـ اللاهىن ٖلي ما ًلي " جدضر بضواثغ اإلاداهم الابخضاثُت مياجب اإلافىيُحن
اللًاثُحن لللُام باإلاهام اإلاىىَت بهم َبلا لهظا اللاهىن امام مسخلف ماهم اإلاميلت ".
 251اللاهىن عكم  81.03الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكغٍف عكم  1/6/23اإلااعر في  14فبراًغ . 2006

أُٖ ١ٝاملٛضٛع

ثـخرب مؤسسة املفوط اًلضايئ زنزيت ُامة من زاكئز حتلِق اًيجاؿة اًلضائَة ثرسؿة ثيفِش و اًخحََف
نٌل ثـس ٔبذات فـاةل يف الاكذعاذ اًوظين ،حِر ثـمي ؿىل ثلسمي ذسماث زلَؽ املخسذَني واًفاؿَني
الاكذعاذًني ،وجضجَؽ نشعل ؿىل دلَة الاسدامثزاث اًوظيَة وا ٔلحٌحَة حتلِلا ٔلمن كضايئ و اكذعاذي.
إغهاالت املٛضٛع

مايه رشوظ وًوح همية املفوضني اًلضائَني ،وما يه حلوق واًزتاماث املفوط اًلضايئ ،وما يه
اًضواتط اًيت ًخـني ؿَََ اًخلِس هبا ٔبزياء ممازس خَ ٌَمِية؟
وًخفصغ ؾن ُشا الٕصاكل اًدساؤلث اًخاًَة:
 مايه اًضواتط ا ٔلذالكِة اًيت جية ٔبن ثخوفص يف املرتحش وما يه اًضِاذت املعَوتة لحذَاس
املحازات؟
 وما يه املواذ اًيت ًمت ادذحاز املصحش فهيا؟
 وهَف ًمت اهخلاء اًياحجني ومن مه اًساُصون ؿىل رعل؟
 وٕارا ما جنح املرتحش يف املحازات ما ُو اًخىوٍن اطلي خيضؽ هل وهَف ًمت ثـٌََُ؟
 وما يه اذللوق اًيت ٍمتخؽ هبا املفوط اًلضايئ ؟
 وما يه الاًزتاماث اًيت ًخحمَِا؟
 وما يه اًضواتط املوضوؾَة واًضلكَة اًيت ًخـني ؿىل املفوط اًلضايئ الاًزتام هبا ؾيس ممازس خَ
ٌَمِية ؟
لك ُشٍ اًدساؤلث وكريُا س يحاول الٕخاتة ؾهنا ثضلك حمسذ وذكِق ابلسدٌاذ إىل هعوض اًلاهون،
وفلة املهنجَة اًخاًَة :
فصٌ متٗٝد :ٟحملَٛ ١دص ٠عٔ تازٜذ َٗٓ ١املفٛضني ايكطاٝ٥ني
املبشح األ :ٍٚايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًُٗٓ ١املفٛضني ايكطاٝ٥ني
املبشح ايجاْ :ٞسكٛم ٚايتصاَات املفٛضني ايكطاٝ٥ني

فصٌ متٗٝدٟ
أٚال :حملَٛ ١دص ٠عٔ تازٜذ َٗٓ ١املفٛضني ايكطاٝ٥ني

ؾصفت مؤسسة املفوط اًلضايئ يف امللصة ،ثعوزا همٌل ،252حِت تس ٔبث نخجصتة اس متصث كصاتة زتؽ كصن
فامي ؾصف بٓهشاك تخجصتة ا ٔلؾوان اًلضائَني كاهون زمق ً 85-25خخحصك الٓةل اًدرشًـَة تحالذان ًخرصًف كاهون
خسًس ،حملاولث لٕظالخ همية ،وظسز اًؼِري رشًف زمق  5.56.90ظاذز يف  55من حمصم 52( 5297
فرباٍص )9556تدٌفِش اًلاهون زمق  85.50تدٌؼمي همية املفوضني اًلضائَني ورعل لٕؿاذت ثيؼمي ُشٍ املِية مبا
ًامتىش مؽ اًخعوزاث اًيت ًـصفِا اجملمتؽ امللصيب ؿىل اًعـَسٍن الاكذعاذي والاحامتؾي.
فاكن من مجةل ما خاء تَ ُشا اًلاهون ٔبن تني هَفِة اًوًوح إىل ُشٍ املِية من ذالل اًخيعَط ؿىل
اًرشوظ اًواحة ثوافصُا يف املرتحش ًِا ،سواء ثغل املخـَلة ابدلاهة ا ٔلذاليق ٔبو اًـَمي ٔبو اًـمًل ،مؽ
اذلسًر ؾن حلوكَ واًزتاماثَ تـس اندساة ظفة مفوط كضايئ،ؿالوت ؿىل ٍلوؿة من اًضواتط سواء مهنا
اًضلكَة ٔبو املوضوؾَة اًواحة مصاؿاهتا ٔبزياء ممازسة املِية.
فذحلِق ا ٔلمن اًلضايئ و اًيجاؿة اًلضائَة مصثحط ثضلك هحري ابملِية ابًضلك اطلي جيـَِا معاتلة ٌَلاهون
ورعل ثفاذاي خملخَف اًازاؿاث اًيت ميىن ٔبن ثثاز ثضلكِا.253
ثاْٝا  :اإلطاز ايكاْ ْٞٛاحلاي ٞاملٓعِ يًُٗٓ١

 اًلاهون زمق  85.50تدٌؼمي همية املفوضني اًلضائَني اًعاذز تدٌفِشٍ اًؼِري اًرشًف زمق
 5.56.90تخازخي  52فرباٍص .9556
 املصسوم زمق  9.58.079اًعاذز يف  98من صوال ٔ 98 ( 5299بنخوجص  )9558تخعحَق ٔبحاكم
اًلاهون املشهوز.

 252جم بخضار هٓام ألاٖىان اللًاثُحن بملخط ى اللاهىن عكم  41.80الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكغٍف عكم  1.80.440بخاعٍش  25صحىبر
.1980بضؤ جفُٗل هظا الىٓام هخجغبت ؤولُت همىطحُت باإلادىمت الابخضاثُت بالغباٍ ؾىت .1990
جم حٗمُم هظا الىٓام ٖلى مسخلف مداهم اإلاملىت جضعٍجُا وهم في البضاًت الخبلُغ وقمل بٗض طلً الخىفُظ.
 253جمحزث هضه الفترة بةخضاث حمُٗت الاٖىان اللًاثُحن يمذ الغُٖل الاوٌ مً الىافضًحن للمهىت وهي التي بضؤ مٗها اإلاؿاع هدى
اؾخلالٌ اإلاهىت

 اًلصاز املضرتك ًوسٍص اًـسل واذلصايث ووسٍص الاكذعاذ واملاًَة زمق  9222.59اًعاذز يف
9صـحانً99( 5200وهَو )9559تخحسًس اًخـوًغ اطلي ًخلاضاٍ املفوضون اًلضائَون ؾن
مزاوةل هماهمم يف املَسان ادليايئ.
 اًلصاز املضرتك ًوسٍص اًـسل واذلصايث ووسٍص الاكذعاذ واملاًَة زمق  2056.52اًعاذز يف 0
ظفص  96( 5206هومفرب  )9552تخحسًس ثـصًفة ٔبحوز املفوضني اًلضائَني ؾن الٕؾٌلل اًيت
ًلومون هبا يف املَاذٍن املسهَة واًخجازًة والٕذازًة.
 كصاز وسٍص اًـسل زمق  56.5985اًعاذز يف  9حمصم ً 99 (5298ياٍص )9557تخحسًس منورح ؾلس
إذلاق اكثة حمَف مبىذة مفوط كضايئ امليعوض ؿَََ يف املاذت  25من اًلاهون زمق 85.50
تدٌؼمي همية املفوضني اًلضائَني
 كصاز وسٍص اًـسل زمق  56.5986اًعاذز يف  9حمصم ً 99(5298ياٍص )9557تخحسًس منورح ؾلس
املضازنة تني املفوضني اًلضائَني امليعوض ؿَََ يف املاذت  28من اًلاهون زمق  85.50تدٌؼمي
همية املفوضني اًلضائَني.
 كصاز وسٍص اًـسل زمق 5978.56اًعاذز يف  9حمصم ً 99(5298ياٍص )9557تخحسًس صلك و
مضمون اًسجي امليعوض ؿَََ يف املاذت  95من اًلاهون زمق  85.50تدٌؼمي همية املفوضني
اًلضائَني.
 كصاز وسٍص اًـسل زمق  5979.56اًعاذز يف  9حمصم ً 96 (5298ياٍص  )9557تخحسًس صلك
ومضمون اًسجي امليعوض ؿَََ يف املاذت  95من اًلاهون زمق  50-85تدٌؼمي همية املفوضني
اًلضائَني .

املبشح األ :ٍٚغسٚط ايٛيٛز ملٗٓ ١املفٛضني ايكطاٝ٥ني

خاء املرشغ مبلذضَاث ذكِلة ٌَحس من الادذاللث اًيت جضوة املِية واًياجتة ؾن قَاة اًخىوٍن
اًـَمي اًعحَح واًخسزًة اًـمًل اصلكِق ،فداًًس حة ٌَجاهة ا ٔلذاليق فلس اصرتظ املرشغ حسن ا ٔلذالق
ًخفاذي اًسَوهَاث اًصذًئة ٌَحفاع ؿىل رشف املِية وزحاهتا ا ٔلذاليقٔ ،بما ابًًس حة ٌَجاهة اًـمًل فلس ثعصق
فهيا املرشغ ًفرتت اًخىوٍن وثيؼميِا ،واملواذ اًيت ثسزسِا من اخي احذاكك املرتحش ابملواذ اًيت ًِا ازثحاظ ابملِية
سايذت ؿىل ذدول املرتحش يف فرتت متصٍن صلى ٔبحس ماكثة املفوضني اًلضائَني ٌَمزًس من الاظالغ ؿىل ددااي
املِية ،ثخزََِا فرتاث ثسزًخِة ابحملامك الاتخسائَة.
املطًب األ :ٍٚاملكتطٝات املتعًك ١باجلاْب األخالقٞ

ابة اًرتحش ملِية املفوضني اًلضائَني ًُس مفذوحا يف وخَ ازلَؽ وٕامنا ُو مصثحط ثرشوظ لتس من
ثوفصُا يف املرتحش ًِشٍ املِية من ٔبخي اذلعول ؿىل بٔساثشت ٔبنفاء كاذزٍن ؿىل مزاوةل هماهمم ؿىل اًوخَ
املعَوة.
ايفكس ٠األٚىل  :اجلاْب ايعًُٚ ٞساالت ايتٓايف

وكس ٔبوزذ املرشغ ٍلوؿة من اًيعوض اًيت ثضمهنا اًلاهون ادلسًس ،حِر اصرتظ يف املرتحش ٍلوؿة من
اًرشوظ ٔبمهِا ٔبن ٍىون ممتخـا حبلوكَ اًوظيَة واملسهَة ورا مصوءت وسَوك حسن نٌل وزذث ملذضَاث ٔبدصى
يف اًلاهون املشهوز جضرتظ ٔبن ٍىون املرتحش حمىوما ؿَََ من ٔبخي حٌاًة ٔبو حٌحة و ٔبل ٍىون ظاذزا يف حلَ
يف إظاز اًوػَفة اًـمومِة ٔبو املِن اذلصت ؾلوتة ثبٔذًخِة ٔبو إذازًة.
أٚال :املكتطٝات املتعًك ١باجلاْب ايعًُٞ

حسة ملذضَاث املاذت  2من كاهون  50-85اًيت ثيط :
ٌضرتظ يف املصحش ملزاوةل همية مفوط كضايئ:
ٔ بن ٍىون املصحش من خًس َة ملصتَة؛
ٔ بن ًحَف من اًـمص  95س ية اكمةل و ٔبن ل ًخجاوس  25س ية ما مل ٍىن مـفى من رعل.
ٔ بن ٍىون حاظال ؿىل صِاذت الٕخاست يف اذللوق ٔبو ما ًـاذًِا ٔبو ؿىل صِاذت الٕخاست يف اًرشًـة
الٕسالمِة.
ٔ بن ٍىون يف وضـَة سَمية ابًًس حة ًلاهون ارلسمة اًـسىصًة.






ٔبن ٍىون ممتخـا حبلوكَ املسهَة.
ٔبن ٍىون ممتخـا ابًلسزت اًفـََة ؿىل ممازسة املِية جاكمي ٔبؾحاهئا.
ٔبن ل ٍىون حمىوما ؿَََ من ٔبخي حٌاًة ٔبو حٌحة و ٔبن ل ٍىون حمىوما جبصمية من حصامئ
ا ٔلموال.
ٔبن ل ٍىون كس ثـصط ٔلي ؾلوتة ثبٔذًخِة.

ٔ بن ٍىون كس جنح يف املحازات ًوًوح همية املفوضني اًلضائَني  ،و ٔبذى فرتت اًخىوٍن وجنح يف
ادذحاز هناًخَ.
ًـفى من املحازات يف حسوذ زَر املاكثة اًضاقصت مبلذىض املاذت  5من اًلاهون:
 امليخستون اًلضائَون اطلٍن ٔبزخذوا كضاءمه ل 55س يواث من اًـمي املخواظي ابحملامك.
 احملصزون اًلضائَون و نخاة اًضحط اطلٍن ازخذوا كضاءمه شلسة ؾرشت س ية من اًـمي
املخواظي ابحملامك و اذلاظَون ؿىل اًضِاذت املضاز ٕاٍهيا يف اًفلصت اًثاًثة املضاز إٍهيا بٔؿالٍ.
اكذضت ملذضَاث املاذت ٔبؿالٍ ٔبن ٍىون املرتحش ملِية مفوط كضايئ ملصيب ادلًس َة وابًلا من اًـمص
 95س ية مِالذًة اكمةل ؿىل ٔبل ًخجاوس  25ابس خثٌاء اًفئاث املضاز إٍهيا وُو اًسن اطلي ًحَف فَِ اًضرط
ذزخة اًيضج.
و ٍصى اًحـغ ٔبن ُشا امللذىض فَِ هوغ من الٕحجاف يف حق اًعَحة املخفوكني اطلٍن حيعَون ؿىل صِاذت
الاخاست يف سن  95س ية و ًضعصون إىل اهخؼاز س يدني ٔبي تَوقِم  95س ية مما ًفوث ؿَهيم فصظة
الاًخحاق هبشٍ املِية.
ثاْٝا :ساالت ايتٓايف

نٌل ٌضرتظ املرشغ يف املاذت اًثاًثة ٔبل ٍىون املرتحش ميازش همية مـَية ثدٌا ى مؽ همية م ق ،حِر ًـخرب
يف حاةل ثيايف ورعل ًضٌلن الاس خلالل واًخجصذ واًازاُة .وثخجىل ُشٍ اذلالث يف ما ًًل:
ثدٌا ى همية املفوط اًلضايئ مؽ ممازسة ٔبي وػَفة ٔبو هممة معومِة ومؽ لك وضاظ جتازي ٔبو ظياؾي ٔبو
مـخرب نشعل مبلذىض اًلاهون ،نٌل ثدٌا ى مؽ همية حمام ٔبو موزق ٔبو ؿسل ٔبو ددري ٔبو حصحٌلن ٔبو وهَي ٔبؾٌلل ٔبو

همية مسساز ٔبو مسدضاز كاهوين ٔبو حدايئ ،ومؽ لك معي ذازح همامَ ًؤذى ؾيَ بٔحص ابس خثٌاء اًًضاظاث
اًـَمَة.
املطًب ايجاْ :ٞاملكتطٝات املتعًك ١باجلاْب ايعًُٞ

الادذحازاث اًيت ميص هبا املرتحش ٔبزياء فرتت اًخىوٍن ٌَحعؼؼول ؾـــىل حىوٍن رو مس خوى ؿايل ٌس خعَؽ
من ذالهل املرتحش اصلدول إىل مســاز اًـمـــًل ٌَمٌِــــة جىفاءت وحىوٍن ؿايل وُو ما سُمت حبثَ يف ُشا
املعَة.
ايفكس ٠األٚىل :تٓعٚ ِٝقطا ٤فرت ٠ايتُسٜٔ

تـس اًيجاخ يف مدازات الاًخحاق مبِية خيضؽ املرتحش ًفرتت اًخىوٍن يف مـِس اًـايل ٌَلضاء ًخَلى فهيا مواذ
حىون مصثحعة مبِمة ٔبساسا ابملِية حتت ٕارشاف ٔبساثشت ومذرععني يف جمال اًلاهوين ُشا من اًياحِة
اًيؼصًةٔ ،بما ابًًس حة ٌَجاهة اًخعحَلي فإن املرتحش ًليض فرتت متصٍن تبٔحس ماكثة املفوضني اًلضائَني،
ثخزََِا فرتت ثسزًة ابحملامك الاتخسائَة.
أٚال َ :سسً ١ايته ٜٔٛباملعٗد ايعاي ٞيًكطا٤

إن اًخبَُٔي اًعحَح ملزاوةل همية ًخعَة ذزاسة مواذ ًِا ازثحاظ هحري ابملِية حىت ًو اكن كس ذزسِا
املرتحش من كدي ،واًخىوٍن ٔلحصاة املِن اذلصت ٔبظحح دِازا اسذؼصاثَجَا ل قىن ؾيَ طلعل ٔبوحة املرشغ
ؿىل اًياحج يف مدازات الاًخحاق ٔبن ًليض س خة ٔبصِص ابملـِس اًـايل ٌَلؼؼضاء واًيت ثخزََِا ذزاسة مواذ ويه
اكًخايل:
 .5وػائف اًلضاء
 .0اًَِلك اًخيؼميي ًوسازت اًـسل؛
 .5ذزاسة ملازهة ملِية املفوط اًلضايئ
 .7املفوط اًلضايئ ونخاتة اًضحط
 .9اًخيؼمي اًَِلكي ٌَمحامك اًـاذًة
 .55اًخيؼمي اًَِلكي ًىذاتة اًيَاتة اًـامة
 .50ثيؼمي احملامك اًخجازًة والٕذازًة
 .55الادذعاض اًيوؾي ٌَمحامك
 .57اًلواؿس اًـامة ٌَخحََف

 .9اًخيؼمي اًلضايئ؛
 .2همية املفوط اًلضايئ؛
 .6ثستري همية املفوط اًلضايئ
 .8ؿالكة املفوط اًلضايئ مؽ اًيَاتة اًـامة
 .55اًخيؼمي اًَِلكي ًىذاتة اًضحط
 .59ثيؼمي وثستري ٔبكسام ا ٔلدشت
 .52املحاذئ اًـامة ٌَخلايض
 .56املسعصت ٔبمام احملامك اخملخعة
 .58إؿساذ ظَاث اًخحََف

 .59ثستري اًلضااي من ظصف نخاتة اًضحط
 .95حتصٍص الاس خسؿاءاث وصواُس اًدسَمي
 .90مسعصت اًلَحة
 .95املـاًياث والٕهشازاث تياء ؿىل ظَة من
ا ٔلظصاف
 .97ؾصوط اًوفاء و الًٕساغ
 .99اًـمي اًلضايئ ثضبٔن اًخحََف
 .05ا ٔلوامص اخملخَفة تبٔمص من اًلضاء
 .00املفوط اًلضايئ واصلائن املصهتن
 .05املفوط اًلضايئ وثيفِش ا ٔلحاكم اًلضائَة
 .07ثعحَلاث معََة :املفوط اًلضايئ والٕهشاز
اًـلازي
 .09ثعحَلاث معََة  :اذلجز ؿىل ا ٔلظي
اًخجازي
 .25مساظص اذلجز اًخحفؼي
 .20ثلٌَاث حتصٍص حمارض اًخيفِش
 .25ثستري ظـوابث اًخيفِش اًلاهوهَة
 .27املفوط اًلضايئ ومسعصت اًخيفِش ؿىل
اًضرط اطلايت
 .29ثلٌَاث اًحَوؿاث اًلضائَة ٌَميلولث
 .55ثعحَلاث املصاسالث
 .50املفوط اًلضايئ ومسعصت اًخيفِش ؿىل
اًضرط املـيوي
 .55كواؿس اًسَوك
 .57املسؤوًَة ادليائَة ٌَمفوط اًلضايئ
 .59مسعصت اًخبٔذًة ٌَاكثة احملَف ٌَمفوط
اًلضايئ
 .65كواؿس اًسَوك
 .60الٕحصاءاث اسلائَة ٌَمفوط اًلضايئ
 .65اًلواؿس اًـامة ٌَخواظي

 .95وظف ا ٔلحاكم
 .99مسعصت اًخحىمي
 .92اًاكثة احملَف ،اًوضـَة اًلاهوهَة
 .96املفوط اًلضايئ وذؿاوى الاس خحلاق
اًفصؾَة يف امليلول
 .98ذوز اًاكثة احملَف يف اًخحََف
 .05ادذعاض املفوط اًلضايئ يف اًخحََف
 .09ا ٔلوامص اخملخَفة تبٔمص من اًلضاء
 .02املفوط اًلضايئ وذائن ا ٔلظي اًخجازي
 .06املفوط اًلضايئ وثيفِش ا ٔلوامص اخملخَفة
 .08ثعحَلاث معََة :املفوط اًلضايئ ومساظص
اذلجز
 .25املفوط اًلضايئ وثيفِش بٔحاكم احملامك
املخرععة (احملامك اًخجازًة)
 .29اذلجز ؿىل امليلولث
 .22ثعحَلاث معََة :حتصٍص حمرض ثيفِشي
 .26ثستري ظـوابث اًخيفِش اًواكـَة
 .28مسعصت ثيفِش اًـلوذ واًس يساث اًلاتةل
ٌَخيفِش
 .55ثلٌَاث حتصٍص املصاسالث
 .59مساظص املزاًست اًـَيَة ًحَؽ امليلولث
 .52إصاكًَاث ثيفِش اًـلوذ واًس يساث اًلاتةل
ٌَخيفِش
 .56مصاكدة معي املفوط اًلضايئ
 .58اذلجز اًوظفي  /ثلََس اًـالمة اًخجازًة
 .65مسعصت وسَعة اًخبٔذًة ٌَمفوط اًلضايئ
 .69مصاكدة معي املفوط اًلضايئ
 .62اًاكثة احملَف :همامَ وهعاق ادذعاظَ
 .66اًخيفِش اًوذي

 .67ثعحَلاث معََة  :اًـمي اًلضايئ خبعوض
املسؤوًَة اًضرعَة ومسؤوًَة املصفق
اًـمويم
 .69ثلٌَاث حصثُة وثيؼمي وحفغ اًواثئق
واملسدٌساث

 .68مسم اًسجالث مبىذة املفوط اًلضايئ

 .75املفوط اًلضايئ واس خـٌلل اًخىٌوًوحِا
اذلسًثة ٌَخواظي
 .79املسعصت ،الٕحصاءاث ،هجة اًخؼمل وهجة
 .75مسم اذلساابث مبىذة املفوط اًلضايئ
اًعـن يف امللصزاث
 .72ثلٌَاث حصثُة وثيؼمي وحفغ اًواثئق
 .70هؼام املضازنة ٌَمفوط اًلضايئ
واملسدٌساث
 .75سَعاث املصاكدة واًخفذُش ٔلؾٌلل وٕاحصاءاث  .76ثعحَلاث معََة حول اس خـٌلل اًخىٌوًوحِا
اذلسًثة ٌَخواظي
املفوضني اًلضائَني
ٌسِص كسم مساؿسي اًلضاء ابملـِس اًـايل اًلضاء ؿىل حسن سري فرتت اٍمتصٍن من اًياحِة الٕذازًة
وثيؼمي اذلعط تني ا ٔلفواح املمتصهني ًمت إًلاء اصلزوش اًيؼصًة من ظصف كضات مَحلني توسازت اًـسل و
اساثشت املـِس وساذت زؤساء اجملاًس ادلِوًة ٌَمفوضني اًلضائَني وتـغ املفوضني اًلضائَني من اًصؾَي
ا ٔلول ٌَمِية.
ثاْٝا :فرت ٠ايته ٜٔٛباحملانِ االبتدا١ٝ٥

نٌل ُو مـَوم تـس كضاء املرتحش فرتت ثلسز ثضِص ابملـِس ًًذلي ايل فرتت ثعحَلة ابحملامك الاتخسائَة مسهتا
صِص ٔبًضا ميص فهيا م ق املمتصن مبجموؿة من املاكثة ٔبمهِا مىذة اًخيفِش و اًخحََف ٔبو ما ًسزح ؿَهيا يف تـغ
احملامك ماكثة اًخًس َق مؽ املفوضني اًلضائَني وماكثة اًضحط ويف حٌاخ اًيَاتة اًـامة مىذة الاس خـاهة
ابًلوت اًـمومِة ومىذة اًخحََف ادليحي.
ثايجا :ايتُس ٜٔبأسد َهاتب املفٛضني ايكطاٝ٥ني

ٕان مصحةل اٍمتصٍن يف املاكثة يه املصحةل املِمة يف ٔبي جمال ٔلهنا جتـي املمتصن ٔبنرث ذزاًة ابجملال و ٔبنرث
احذاكاك خبحاايٍُ ،شا من هجةٔ ،بما من هجة اثهَة فإهنا ختضؽ ملصاكدة املفوط اًلضايئ املرشف ؿىل املىذة،
واسدٌاذا مللذضَاث املاذت ذامسة من مصسوم فإن مىذة اٍمتصٍن حيسذ من كدي اجملَس ادلِوي ورعل تياء
ؿىل اكرتاخ من زئُس اجملَس ادلِوي تسائصت اخملخازت متصٍن صلى ٔبحس ماكثة وُسٍ املصحةل مفِست ٌَممتصن
ثضلك هحري يف مصحةل الادذحازاث سواء اًىذاتَة ٔبو اًضفوًة ونشعل يف الامذحان املِين.

ايفكس ٠ايجاْْ :١ٝعاّ االختبازات ٚاالَتشإ املٗين
أٚالْ :عاّ االختبازات

حىت ٍمتىن املرتحش من اًوًوح ملِية مفوضني اًلضائَني ًَزمَ ٔبن ٔبن ٍىون حاظال ؿىل صِاذت الٕخاست
يف اذللوق ٔبو ما ًـاذًِا ٔبو ؿىل صِاذت الٕخاست يف اًرشًـة الٕسالمِة.
جيخاس املرتحش ابس خثٌاء اًفئاث املـفِة من املحازات اًيت ًـَن ؾن اتزخيِا وماكهنا وهَفِة إحصاهئا واملياظة
املخحازى يف صبٔهنا تلصاز ًوسٍص اًـسل.
جضمي املحازات ؿىل ادذحازٍن نخايب وادذحاز صفوي.
نٝف ١ٝإدسا ٤املبازا:٠

املاذت  :5حيسذ ؿسذ املاكثة املخحازى ؿَهيا تسائصت لك حموكة اتخسائَة تلصاز ًوسٍص اًـسل.
املاذت  :9جض متي املحازات ؿىل ادذحازٍن نخايب وصفوي.
ٌض متي الادذحاز اًىذايب ؿىل :
 موضوغ ًخـَق تلاهون الاًزتاماث واًـلوذ ،مسثَ ساؾخان مبـامي 9؛ كاًحا ما ًمت ظصخ املواضَؽ منذالل اًىذاة ا ٔلول يف اًيؼصًة اًـامة ًالًزتام ،نخحسج ؾن تعالن ًالًزتاماث وٕاتعاًِا املحازات اًساتلة
وتـغ املواضَؽ امللرتحة  :مدس ٔب سَعان ا ٕلزاذت ،الٕثصاء تسون سخة ،اصلفؽ اًلري مس خحق ،اًضلكَة و
اًصضائَة ،ؾَوة ا ٕلزاذتٔ ،بزاكن اًـلس ،املصحةل اًساتلة ًخـاكس ...
 موضوغ ًخـَق تلاهون املسعصت املسهَة ،مسثَ ساؾخان مبـامي 9؛ ًمت ظصخ بٔس ئةل كاًحا ثخـَق ابٕحصاءاثاًخحََف و اًخيفِش وٕاحصاءاث اذلجز جبمَؽ ٔبهواؾِا ويه  :اذلجز اًخحفؼي من  259ايل  258من ق م م،
اذلجز اًخيفِشي من  259ايل  287من كاهون املسعصت املسهَة ،اذلجز صلى اًلري من  288ايل  296من ق م
م ،اذلجز الازهتاين من  297ايل  299من ق م م
ٌض متي الادذحاز اًضفوي ؿىل:
 ؾصط ًخـَق ابًخيؼمي اًلضايئ ،مست هتَئَ ؾرشون ذكِلة مبـامي 5؛ من منارح املواضَؽ اًساتلة :وػائف اًلضاء ،اًخيؼمي اًلضايئ ،الادذعاض اًيوؾي ،ثبًَٔف احملامك ،احملامك املعيفة ،حمامك اصلزخة ا ٔلوىل،
كضاء اًلصة ،حمامك الٕذازًة ،بٔكسام ارلاظة ،ثيؼمي وسازت اًـسل ...

 ؾصط ًخـَق ابًلاهون امليؼم ملِية املفوضني اًلضائَني ،مست هتَُئَ ؾرشون ذكِلة مبـامي ٔ .5بمثةلساتلة  :ادذعاظاث مفوط كضايئ ،واحداث مفوط كضايئ ،حلوق مفوط كضايئ ،ؿالكة مفوط كضايئ
254
ابحملوكة ،مصاكدة و اًخبٔذًة – ؾلس مضازنة – اًاكثة احملَف ...
ثاْٝا :االَتشإ املٗين

اًخىوٍن :املاذت ً :5ليض املخسزة فرتت اًخىوٍن اًيت حتسذ يف س خة ٔبصِص ابملـِس اًـايل ٌَلضاء ،وتخًس َق
مؽ مسٍصًة اًضؤون املسهَة.
جض متي ُشٍ اًفرتت ؿىل:
ٔب) ظوز ٌضلزاساث وا ٔلصلال اًخعحَلِة ابملـِس اًـايل ٌَلضاء مسثَ زالزة ٔبصِصٍ ،صيم إىل ثبَُٔهل ملزاوةل
همية مفوط كضايئ تواسعة ثـَمي ذاضٌ ،ضمي ؿىل ارلعوض امللذضَاث اًلاهوهَة املخـَلة تدٌؼمي همية
املفوضني اًلضائَني واًلواؿس املسعصًة املخـَلة ابًخحََف وابٕحصاءاث ثيفِش ا ٔلوامص وا ٔلحاكم واًلصازاث ولك
اًـلوذ واًس يساث اًيت ًِا كوت ثيفِشًة ،ونشا خمخَف الٕحصاءاث اًلضائَة ا ٔلدصى؛
ة) ثسزًة مسثَ زالزة ٔبصِص جىذاتة ضحط احملامك الاتخسائَة واًخجازًة والٕذازًة ونخاتة ضحط حمامك
الاس خئٌاف ،ومباكثة مفوضني كضائَني حتسذ ابكرتاخ من زئُس اًَِئة اًوظيَة ٌَمفوضني اًلضائَني ٔبو من
ًيوة ؾيَ .
ل ثرصف ٌَمخسزة ٔبي ٔبحصت ذالل فرتت اًخىوٍن.
جيصى اًخىوٍن حتت ٕارشاف املـِس اًـايل ٌَلضاء ظَةل فرتت اًخىوٍن ونشا حتت مصاكدة اًوهَي اًـام
ٌَمغل ذالل مست ملام املخسزة يف حموكة ٔبو صلى مفوط كضايئ.
املاذت  :6جية ٔبن ٌس خلصق اًخىوٍن صلى نخاتة ضحط احملوكة ٔبو صلى مفوط كضايئ ساؿاث اًـمي
اًـاذًة املفصوضة ؿىل املوػفني الٕذازًني ٔبو املس خزسمني اًخاتـني ٌَمفوط اًلضايئ ول ميىن ٔبن ًيلعؽ إل
ٔلس حاة ملدوةل.
 ادذحاز هناًة اًخىوٍن  :املاذت ٌ :7ض متي ادذحاز هناًة اًخىوٍن ؿىل ادذحازٍن نخايب وصفوي. 254املادة  " 4جلُم ول ماصة بضعحاث جتراوح بحن  0و .20
ال ٌٗخبر هاجحا في الازخباع الىخابي مً لم ًدهل في ول ماصة ٖلى ٖضص مً الىلِ ال ًلل ًٖ .10
ال ٌٗخبر في الترجِب النهاجي مً لم ًدهل ٖلى مجمىٕ مً الىلِ ال ًلل ًٖ ً.60غجب الىاجحىن لكغل اإلاياجب اإلاخباعي ٖليها خؿب
الاؾخدلاق.بطا حؿاوي اإلاترشحىن في الىلِ اإلادهل ٖليها جم اللجىء بلى اللغٖت ٖىض الاكخًاء ".
املادة  " 5جدضص هُفُت جىُٓم اإلاباعاة بلغاع لىػٍغ الٗضٌ.

ٌض متي الادذحاز اًىذايب ؿىل:
 موضوغ يف كاهون املسعصت املسهَة ،مسثَ ساؾخان مبـامي  ،9مثال  :حتسج ؾن إحصاءاث املفوطاًلضايئ ٔبمام نخاتة اًضحط ،إحصاءاث اًخيفِش ،اذلجوس يف ق م م ،اًلواؿس اًـامة ًخحََف.
 حتصٍص زالزة مضازًؽ حمصزاث ثخـَق ابلٕحصاءاث ٔبمام احملامك ومبٌلزسة وس َةل من وسائي اًخيفِش ،مسثَساؾخان مبـامي  ،9مثال  :حصز حمرض جحز اًخحفؼي ،حصز حمرض اذلجز صلى اًلري ،حصز حمرض تَؽ
امليلولث ،حصز حمرض مـاًية ،حصز حمرض إس خجواة )...
ٌض متي الادذحاز اًضفوي ؿىل :
 ؾصط كاهوين هل ؿالكة تبٔؾٌلل املفوضني اًلضائَني  ،مست هتَئَ ؾرشون ذكِلة مبـامي  5؛ ادذعاظاثمفوط كضايئ ،واحداث وحلوق مفوط كضايئ ،ؿالكة مفوط كضايئ ابحملوكة ،مصاكدة و اًخبٔذًة ،ؾلس
مضازنة ،اًاكثة احملَف )...
 ؾصط ًخـَق ابملـَومِاث مبـامي ً ،5مت ُشا الادذحاز مبيح وزكة بٔس ئةل مؽ هط ًعَة مٌم نخاتخَ و255
الٕخاتة ؾن ا ٔلس ئةل من كدَي ثلري جحم ا ٔلحصف و حىدري اًـيوان )...
ثايجا :طسٜك ١ايتعٝني

جضري املاذت  9من ق ٍ :50-85صدط وسٍص اًـسل ٌَمرتحشني اطلٍن جنحوا يف ادذحاز هناًة اًخىوٍن
مبزاوةل همية مفوط كضايئ تلصاز حيسذ فَِ ملاز ماكحهبم وذائصت الادذعاض اًيت ميىن هلم ٔبن ميازسوا هميهتم
فهيا تـس اسدضازت دلية ثضم من تني ٔبؾضاهئا ممثَني ازيني ٌَمفوضني اًلضائَني ثًذسهبم اًَِئة اًوظيَة
ٌَمفوضني اًلضائَني امليعوض ؿَهيا تـسٍ.
 255املادة  ;9جلُم ول ماصة بضعحاث جتراوح بحن  0و . 20
ال ٌٗخبر ؤًا وان في الترجِب النهاجي بن لم ًدهل ٖلى مٗضٌ ال ًلل ًٖ .60
املادة  ; :جدضص هُفُت جىُٓم ازخباع جهاًت الخيىًٍ بلغاع لىػٍغ الٗضٌ.
 255ؤهٓغ اإلااصجحن  12و  13مً اإلاغؾىم عكم  ،2.08.372ؾالف الظهغ.املادة  ;23جخإلف اللجىت مً :
 مضًغ الكاون اإلاضهُت بهفخه عثِؿا ؛ عثِـ ؤوٌ إلادىمت اؾخئىاف ؛ وهُل ٖام للملً لضي مدىمت اؾخئىاف ؛ ممثلحن ازىحن للمفىيحن اللًاثُحن جيخضبهما الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن.املادة  :24ججخم٘ اللجىت باؾخضٖاء مً وػٍغ الٗضٌ ولما اكخًذ اإلاهلحت طلً للبذ في اللًاًا التي جضزل في ازخهانها.
حٗخبر احخماٖاث اللجىت صحُدت بدًىع زالزت مً ؤًٖائها ٖلى ألاكل بمً فيهم الغثِـ .
ًخىلى مهام هخابت اللجىت مىْف بمضًغٍت الكاون اإلاضهُت.
جغف٘ هظه اللجىت ملترخاتها بلى وػٍغ الٗضٌ .

حيسذ حىوٍن اٌَجية املشهوزت وظصًلة معَِا مبلذىض هط ثيؼميي.
ًؤذي املفوط اًلضايئ اٍميني ٔبمام حموكة الاتخسائَة املـني تسائصهتا يف خَسة ذاظة ٍص ٔبسِا اًصئُس
حبضوز اًوهَي ٌَمغل ونشا زئُس اجملَس ادلِوي ٌَمفوضني اطلي ًخوىل ثلسمي املصحشني ،حتَي نخاتة اًضحط
مبحوكة الاس خئٌاف فوزا وسزة من حمرض ٔبذاء اٍميني ٌضِس زئُس نخاتة اًضحط مبعاتلهتا ً ٔلظي إىل احملوكة
الاتخسائَة اًيت ًوخس ملص مىذحَ تسائصت هفورُا.
وظَلة اٍميني اًلاهوهَة اًيت ًؤذهيا املفوط اًلضايئ كدي ثـٌََُ" " ٔبكسم ابؼل اًـؼمي ٔبن ٔبكوم مبِايم
ابٕذالض و ٔبن ٔبجنزُا تسكة وبٔماهة و ٔبن ٔبزاؾي يف لك ا ٔلحوال اًواحداث اًيت ثفصضِا ؿًل ،مؽ الاًزتام ابًرس
املِين".
ٌضاز إىل ُشٍ اٍميني يف جسي ذاض ميسم ًِشٍ اًلاًة جىذاتة ضحط احملوكة املشهوزت ،وًضؽ املفوط
اًلضايئ ابلٕضافة إىل رعل ثوكِـَ وٕامضاءٍ اخملخرص يف ُشا اًسجي ارلاضً ،ضؽ مفوط ق مبجصذ ٔبذائَ
اٍميني وثوكِـَ اًاكمي جىذاتة اًضحط صلى حموكة الاتخسائَة املـني تسائصت هفورُاٍ.ىون ًلك م ق ذامت حيمي
امسَ وظفذَ وؾيوان مىذحَ.
املبشح ايجاْ :ٞسكٛم ٚايتصاَات املفٛض ايكطاٞ٥

مبجصذ جناخ املرتحش يف الامذحان املِين وثـٌََُ تلصاز من وسٍص اًـسل واذلصايثً ،عحح ُشا املرتحش
ممتخـا ابًعفة اًلاهوهَةُ ،شٍ اًعفة ختوهل ٍلوؿة من اذللوق وثفصط ؿَََ ملاتي رعل اًـسًس من الاًزتاماث
اًيت يه يف ا ٔلظي راث ظاتؽ حٌليئ.
وميازش همامَ تعفة مس خلةل يف إظاز همية حصت حبَر دول هل اًلاهون مجةل من اًعالحِاث وتشعل
ٍىون هل اذلق يف ٔبثـاة حتسذ كميهتا تيط ثيؼميي ،ؿالوت ؿىل رعل هل اذلق يف ظَة الاهخلال من ماكن معهل
إىل ملص بٓدص ،وفق ما ُو مٌعوض ؿَََ يف اًلاهون امليؼم ٌَمِية.
املطًب األ :ٍٚسكٛم املفٛض ايكطاٞ٥

إن املفوط اًلضايئ مدسئَا ُو إوسان كدي ٔبن ٍىون زخي كاهون ٌسامه يف ثيؼمي اجملمتؽ ،طلعل فِو حيخاح
ملٌلزسة حلوق خشعَة وحلوق معََة حىون مصثحعة تعحَـة اًـمي اطلي ميازسٍَ ،متىِيَ من ممازسة همامَ
ابزثَاخ هحري كس دعط هل املرشغ حلوكا نلريُا من الاًزتاماث حتلِلا ملحسبٔ الٕهعاف واًـساةل وحـي مؤسسة
املفوط اًلضايئ مصفلا مساٌُل يف حمنَة اًحالذ.

ايفكس ٠األٚىل :سكٛم عاَ١

ٔبجصساذللوق راث اًعاتؽ اًـام اًيت دشذُا املرشغ يف اًحاة املخـَق ابذللوق واًواحداث م ق واًيت ثياوًِا
اتخساء من املاذت  97إىل املاذت  25من اًلاهون .50-85
أٚال :احلل يف احلُا١ٜ

ٍمتخؽ املفوط اًلضايئ ٔبزياء مزاوةل همامَ ،ابسلاًة اًيت ثيط ؿَهيا ملذضَاث اًفعَني  960و 967من
اًلاهون ادليايئ.256
ثاْٝا  :االضتعاْ ١بايك ٠ٛايعُ١َٝٛ

ميىن ٌَمفوط اًلضايئ ؾيس الاكذضاء الاس خـاهة ابًلوت اًـمومِة ٔبزياء مزاوةل همامَ ورعل تـس اذلعول
ؿىل إرن من وهَي املغل ظحلا مللذضَاث اًلاهون ادلازي تَ اًـمي.
ايفكس ٠ايجاْ :١ٝسكٛم خاص١

ل ميىن ٌَمفوط اًلِام تـمهل جماان ٔلن رعل ًخعَة هجسا وحوكة كاهوهَة ذكِلة طلعل فإرا اكن املرشغ
حتسج نثريا ؾن اًزتاماث املفوط فإهَ مل ًلفي اذلسًر ؾن اذللوق.
أٚال :احلل يف احلص ٍٛعً ٢األتعاب

ًخلاىض املفوط اًلضايئ ؾن مزاوةل همامَ يف املَسان ادليايئ ثـوًضا ثؤذًَ الٕذازت وفق ما ُو ملصز يف
هط ثيؼميي ،257ويف كري رعل من املَاذٍنً ،خلاىض ٔبحصا ؾن ٔبؾٌلهل حسة ثـصفة حتسذ تيط ثيؼميي ثخضمن
من تني ملذضَاهتا مدَلا اثتخا.

 256الٓهحر قغٍف عكم  1.59.413الهاصع في  28حماصي الثاهُت  26( 1382هىهبر  )1962باإلاهاصكت ٖلى مجمىٖت اللاهىن الجىاجي؛
الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  2640مىغع بخاعٍش  12مدغم ً 5( 1383ىهُى  ،)1963م 1253؛ هما جم حغُحره وجخمُمه.
 257ؤهٓغ اإلااصجحن  1و  2مً اللغاع اإلاكترن لىػٍغ الٗضٌ والحغٍاث ووػٍغ الاكخهاص واإلاالُت عكم  2444.12الهاصع في  2قٗبان 22( 1433
ًىهُى  )2012بخدضًض الخٗىٌٍ الظي ًخلاياه اإلافىيىن اللًاثُىن ًٖ مؼاولت مهامهم في اإلاُضان الجىاجي؛ الجغٍضة الغؾمُت ٖضص
 6065بخاعٍش  26قٗبان ً 16( 1433ىلُى ،)2012م .4230
املادة  ;2جُبُلا للمغؾىم اإلاكاع بلُه ؤٖاله عكم  2.08.372والؾُما اإلااصة  14مىهً ،دضص الخٗىٌٍ الؿىىي ؤلاحمالي اإلاؿخدم للمفىيحن
اللًاثُحن ًٖ ؤلاحغاءاث التي ًلىمىن بها في اإلاُضان الجىاجي ٖلى ؤؾاؽ ؾبٗت صعاهم وههف صعهم ( 7.50صعهم) ًٖ ول َي كًاجي جم
جبلُغه.
املادة ً ;3دضص الخٗىٌٍ اإلاكاع بلُه في اإلااصة ألاولى ؤٖالهٖ ،لى ؤؾاؽ كاثمت بُاهُت باإلحغاءاث اإلاىجؼة مً َغف اإلافىى اللًاجي
مكهىص بصحتها مً َغف عثِـ هخابت الًبِ ومهاصق ٖليها مً َغف عثِـ اإلادىمت اإلاٗىُت.

ٔبهؼص املاذت ا ٔلوىل من اًلصاز املضرتك ًوسٍص اًـسل واذلصايث ووسٍص الاكذعاذ واملاًَة زمق 2056.52
اًعاذز يف  0ظفص  96( 5206هومفرب  )9552تخحسًس ثـصًفة ٔبحوز املفوضني اًلضائَني ؾن ا ٔلؾٌلل اًيت
ًلومون هبا يف املَاذٍن املسهَة واًخجازًة والٕذازًة؛ ادلصًست اًصمسَة ؿسذ  6058تخازخي  95ظفص 58( 5206
ذٌسمرب  ،)9552ض .8558
املاذت ا ٔلوىل :حتسذ يف ادلسول املصفق هبشا اًلصاز ثـصًفة ٔبحوز املفوضني اًلضائَني ؾن ا ٔلؾٌلل اًيت
ًلومون هبا يف املَاذٍن املسهَة واًخجازًة والٕذازًة.
تعسٜف ١أدٛز املفٛضني ايكطاٝ٥ني عٔ األعُاٍ اييت ٜكَٛـــ ٕٛبٗا يف املٝادٜـــٔ املدْٝـــٚ ١ايتذازٜـ١
ٚاإلداز.١ٜ

ا ٔلؾٌلل اًيت ًلوم هبا املفوضون اًلضائَون
يف املَاذٍن املسهَة واًخجازًة والٕذازًة
 -5يف مِسان اًخحََف :
ٔب -ثحََف الاس خسؿاءاث واملشهصاث وفلا ٌَملذضَاث
اًلاهوهَة ادلازي هبا اًـمي ٔبمام احملامك نٌل ًًل:
* احملوكة الاتخسائَة ٔبو مصنز اًلايض امللمي ........
* احملوكة الٕذازًة ......................................
* احملوكة اًخجازًة ......................................
* حموكة الاس خئٌاف .....................................
* حموكة الاس خئٌاف اًخجازًة ...........................
* حموكة الاس خئٌاف الٕذازًة............................
* حموكة اًيلغ .........................................
ة -ثحََف الٕهشازاث تياء ؿىل ٔبمص كضايئ .............
ح -ثحََف ا ٔلوامص وا ٔلحاكم واًلصازاث ..................
ذ * -إرا اكن ٌَمحَف إٍهيم موظن ٔبو حمي إكامة واحس.
* إرا ثـسذ موظن ٔبو حمي إكامة املحَف إٍهيم ......
خ -يف حاةل إؿاذت ثحََف الاس خسؿاءاث ٔبو املشهصاث
ٔبو الٕهشازاث ٔبو ا ٔلوامص ٔبو ا ٔلحاكم ٔبو اًلصازاث
اًيت ثـشز ثحََلِا ثسخة ل ٍصحؽ إىل املفوط
اًلضايئ ....

ثـصًفة بٔحوز املفوضني اًلضائَني ابصلزمه
ذون احدساة اًرضًحة ؿىل اًلمية املضافة

55
55
50
50
50
50
50
555
55
 × 05ؿسذ املحَف إٍهيم
اًخـصًفة × ؿسذ املحَف إٍهيم
ثؤذى هفس اًخـصًفة احملسذت ًلك إحصاء

 -9يف مِسان الٕحصاءاث اخملخَفة:
ٔب -الاحذجاح ...............................................
ة -حمارض املـاًية احملصزت تياء ؿىل ٔبمص كضايئ......
ح -الٕهشاز الاس خجوايب تياء ؿىل ٔبمص كضايئ ........
* إرا اكن ٌَمس خجوتني موظن ٔبو حمي إكامة واحس
* إرا ثـسذ موظن وحمي إكامة املس خجوتني ..........
ذ -اًـصط اًـَين ..........................................
* إرا اكن ٌَمـصوط ؿَهيم موظن ٔبو حمي إكامة واحس
* إرا ثـسذ موظن ٔبو حمي إكامة املـصوط ؿَهيم ...
 -0يف مِسان اًخيفِش:
بٔ -ؾن اذلجوس:
* ؾن اذلجز اًخحفؼي ؿىل امليلول .................
* ؾن اذلجز اًخحفؼي ؿىل ا ٔلظي اًخجازي ......
* ؾن اذلجز اًخحفؼي ؿىل اًـلاز ...................
* ؾن اذلجز صلى اًلري ...............................
* ؾن اذلجز اًوظفي .................................
* ؾن اذلجز الازهتاين ..............................
* ؾن اذلجز الاس خحلايق .............................
* ؾن اذلجز اًخيفِشي ؿىل امليلول .................
* ؾن زفؽ اذلجز مبلصز كضايئ .....................
إرا ثـَق ا ٔلمص تعـوتة يف اًخيفِش اضعصث املفوط
اًلضايئ إىل املثول ٔبمام كايض املس خـجالث إما
ٌَفعي يف ظـوتة اًخيفِش وٕاما ٌَسٌلخ مبواظةل
املخاتـاث.
ة -تَؽ امليلول املاذي ابملزاذ اًـَين ................
ح -ثيفِش ا ٔلوامص وا ٔلحاكم واًلصازاث اًلاضَة
ابًلِام تـمي ٔبو الامذياغ ؾن اًلِام تـمي ....

( 555ابٕضافة سايذت كسزُا   5من مدَف اًس يس
ٔبو اًض َم و ٔبكىص ما ٌس خو ى مدَف  255ذزمه)
555
555
555
 × 555ؿسذ املس خجوتني
555
555
 × 555ؿسذ املـصوط ؿَهيم

555
555
555
555
555
555
555
555
555
اًخـصًفة × 9
ٔبحصت جساوي   5من مثن اًحَؽ و ٔبكي ما ٌس خو ى
مدَف مائيت  955ذزمه و ٔبكىص ما ٌس خو ى مدَف
ٔ 5555بًف ذزمه
555

 -2اسدِفاء وحتعَي املحاًف املاًَة:

 -5اًخـوًغ ؾن اًخيلي
 -6اًعَح تني ا ٔلظصاف

 مدَف اثتت :كسزٍ  555ذزٌُل ؾن املحَف املرتاوختني  5و  0555ذزمه ًؤذى مس حلا.
ًضاف إًََ زمس وس يب حيسذ نٌل ًًل :
  2ؾن ادلزء من املحَف املرتاوخ تني 0555
و 6555ذزمه.
  0ؾن ادلزء من املحَف املرتاوخ تني 6555
و 95555ذزمه.
  9فامي ساذ ؾن مدَف  95555ذزمه و ٔبكي ما
ٌس خحق  855ذزمه.
ويف مجَؽ اذلالث فإن ٔبكىص ما ٌس خحق ُو مدَف
 55.555ذزمه.
وحيسة اًصمس اًًس يب املشهوز اطلي ًخحمهل اصلائن
ابؾخحاز املحاًف احملعةل ٔبو املس خوفات ابًفـي.
ثـوًغ هََومرتي كسزٍ  0ذزامه رُااب وٕااياب اهعالكا
من ملص احملوكة.
يف حاةل وكوغ اًعَح تني ٔبظصاف اًخيفِش ٔبو وكوغ
اًخياسل من ظصف ظاًحَ ل ًـفى ُشا ا ٔلذري من
ٔبذاء ٔبحص املفوط اًلضايئ مىت تس ٔب يف إحصاءاث
اًخيفِش.

ًؤذى ٌَمفوط اًلضايئ مس حلا املحَف اًثاتت.
مييؽ ؿىل املفوط اًلضايئ ٔبن ًعَة ٔبو ًدسمل مداًف ثفوق اًواحداث احملسذت.
ًلوم املفوط اًلضايئ ابٕجناس الٕحصاءاث يف اًلضااي املس خفِست من املساؿست اًلضائَة ؿىل ٔبن ٌس خزَط
مس خحلاثَ ؾيس ثعفِة اًعوائص اًلضائَة.
وجتسز الٕصازت إىل ٔبن ا ٔلثـاة ثسذي يف إظاز اًـالكاث املاًَة إر ل ميىن اؾخحازُا بٔحصا وٕامنا يه رعل
امللاتي اطلي ًؤذى ٌَمفوط من ٔبخي اًـمي اطلي كام تَ من إزصاذ ٔبو وساظة ٔبو اًلِام ابٕحصاء من
الٕحصاءاث اًلاهوهَة.

وكاًحا ما حىون مداًف ماًَة وٕان اكن ًُس ُياك ماهؽ مييؽ ٔبن حىون ؾًَِة رشًعة ٔبن ل حىون ُشٍ
ا ٔلذريت حزءا من اًيشء اطلي اكن حمال ٌَـمََة اًيت ٔبجنزُا .
ثاْٝا  :احلل يف طًب االْتكاٍ

ٌَمفوط اذلق يف ظَة الاهخلال:
ًـس اذلق يف ظَة الاهخلال وُشا مدس ٔب مسامه يف حتلِق اًـساةل ،إر من كري امليعق ٔبن ًمت إحداز من مت
ثـَيَ ؿىل اًحلاء يف ماكن مـنيُ ،شا من هجةً .مت اًيؼص يف ظَحاث الاهخلال من ظصف اًوسازت اًـسل ذالل
ذوزاث اهخلاًَة او حالث الاس خثٌائَة.
ثايجا  :احلل يف ايتػٝب أ ٚاإلعفا ٤ايٓٗا َٔ ٞ٥املٗٓ١

ميىن ٌَمفوط ٔبن ًعَة الٕؾفاء اٍهنايئ من ممازسة همية ،إما ثسخة ػصوف حصَة بٔو ػصوف ٔبدصى
ٕازاذًة ٔبو ذازخة ؾن ٕازاذثَ .وحسة ملذضَاث املاذت  59من ق  50-85اًيت ثيط :
إرا ثلَة مفوط كضايئ ٔبو ؿاكَ ؿائق مؤكتٔ ،بظسز زئُس احملوكة الاتخسائَة مللصٍ ٔبمصا تخلكَف مفوط
كضايئ بٓدص تيفس اصلائصت ٌَلِام ابلٕحصاءاث اًالسمة ٔبو ؾيس الاكذضاء تخستري وجس َري صؤون املىذة ورعل
إما ثَلائَا ٔبو تعَة من وهَي املغل ٔبو من املفوط اًلضايئ املـين اب ٔلمص.
ًـني زئُس احملوكة انئحا ٌَمفوط اًلضايئ اطلي اؿرتاٍ اًـائق ٔبو املاهؽ ملست ل ثخجاوس س خة ٔبصِص إما
ابكرتاخ من املفوط اًلضايئ املـين ٔبو تـس اسدضازت اًَِئة اًوظيَة ٌَمفوضني اًلضائَني.
إرا وخس ماهؽ حيول ذون اس متصاز كِام املفوط اًلضايئ مبِامَٔ ،بصـص زئُس احملوكة وسٍص اًـسل اطلي
ميىٌَ ٔبن ًخزش كصازا ابٕؾفاء املفوط اًلضايئ من ممازسة املِية.
يف اذلالث اًيت ثلذيض ثـَني مفوط كضايئ بٓدص إما ًخستري صؤون املىذة ٔبو ًخعفِخًَ ،لوم زئُس
نخاتة اًضحط تبٔمص من زئُس احملوكة ابٕحعاء اًواثئق املوحوذت يف مىذة املفوط اًلضايئ حبضوز ممثي اًيَاتة
اًـامة وممثي اًَِئة مؽ إصـاز وسٍص اًـسل تشعل ،ميىن ٌَمفوط اًلضايئ ؾيس سوال سخة الٕؾفاء ثلسمي
ظَة إىل وسٍص اًـسل ابٕزخاؿَ إىل معهلً ،خت يف ُشا اًعَة ذالل زالزني ًوما من اتزخي ثلسميَ.
زابعا  :احلل يف االضتكاي١

ميىن ٌَمفوط اًلضايئ ثلسمي ظَة إؾفائَ من مزاوةل املِية ًوسٍص اًـسل حتت ٕارشاف زئُس احملوكة
الاتخسائَة اًيت ًـمي تسائصت هفورُا.
ل حيق هل ٔبن ٍىف ؾن ممازسة معهل إل تـس كدول ُشٍ الاس خلاةل.

ًـني زئُس احملوكة الاتخسائَة اًيت ًوخس مىذة املفوط اًلضايئ املس خلِي تسائصهتا ،مفوضا كضائَا من
هفس امللص ًخعفِة ا ٔلصلال اًصاجئة ابملىذة ابكرتاخ من اًَِئة اًيت ًًمتي إٍهيا ،مؽ مصاؿات ملذضَاث اًفلصت
اًصاتـة من املاذت اًثاهَة ؾرشت ٔبؿالٍ.
املطًب ايجاْ :ٞايتصاَات املفٛض ايكطاٞ٥
أٚال ٚ :ادب املٛفل ايكطا ٞ٥بهتُإ ايطس املٗين

ابًيؼص ًعحَـة همية م ق يف حٌلًة حلوق ا ٔلفصاذ فإن املرشغ مبا هل من سَعة اًدرشًؽ ٔبًزمَ تـسم إفضاء
اًرس املِين اطلي ميىن ٔبن ًخوظي إًََ.
نٌل ٔبن ُشا الاًزتام جيس ٔبساسَ يف اٍميني اًلاهوهَة اًيت ًؤذهيا املوزق حسة اًعَلة اًوازذت يف املاذت 55
من كاهون ٔ " 50-85بكسم ابؼل اًـؼمي ٔبن ٔبكوم مبِايم ابٕذالض و ٔبن ٔبجنزُا تسكة و ٔبماهة و ٔبن ٔبزاؾي يف لك
ا ٔلحوال اًواحداث اًيت ثفصضِا ؿًل ،مؽ الاًزتام ابًرس املِين".
ؿالوت ؿىل رعل هط اًفعي  226من ٍلوؿة اًلاهون ادليايئ ؿىل ما ًًل ":ا ٔلظحاء وادلصاحون
ومالحؼوا اًعحة ونشعل اًعَاذةل واملوصلاث ولك خشط ًـــخرب مؼؼؼن ا ٔلمــــياء ؿىل ا ٔلسؼؼؼصاز حبنك هميخَ
ٔبو وػَفذَ اصلامئة ٔبو املؤكذة إرا ٔبفىش دشا ٔبوذغ صلًَ ،ورعل يف كري ا ٔلحوال اًيت جيزي هل فهيا اًلاهون ٔبو
ًوحة ؿَََ اًخحََف ؾيًَ ،ـاكة ابذلخس من صِص إىل س خة ٔبصِص وقصامة مؼؼؼن مائة وؾرشٍن إىل ٔبًف
ذزمه".
وابٍمتـن يف ملذضَاث ُشا اًفعي ًالحغ ٔبن املرشغ ٔبوزذ ا ٔلصزاض املَزمني جىامتن اًرس املِين ؿىل
سخِي املثال ل ؿىل سخِي اذلرص واصلًَي ؿىل رعل اًـحازت اًيت اس خـمَِا اًفعي املشهوز-ولك خشط ًـخرب
من ا ٔلمٌاء ؿىل ا ٔلدشاز-
نٌل ٔبن املرشغ بٔذس تيؼصًة ا ٔلدشاز املوذؿة .
ثاْٝا  :إدماش اإلدسا٤ات َٚطو األزغٝف

جية ؿىل املفوط اًلضايئ إجناس الٕحصاءاث واًخحََلاث واحملارض يف زالزة ٔبظولٌ ،سمل ا ٔلول إىل
اًعصف املـين اب ٔلمص مـفى من حق اًخيرب ومن لك صلكَة حدائَة ،وًوذغ اًثاين مبَف احملوكة وحيخفغ
املفوط اًلضايئ ابًثاًر مبىذحَ.
ٌسبٔل املفوط اًلضايئ خشعَا ؾن ٔبدعائَ املِيَة ونشا ؾن إؿساذ املسدٌساث والاحذفاع هبا ،وًضٌلن
ُشٍ املسؤوًَة جية إجصام ؾلس ثبٔمني ؿىل رعل.

جية ؿىل املفوط اًلضايئ مسم اًواثئق اًيت ًِا ؿالكة حبلوق ا ٔلظصاف ملست مخس س يواث من اتزخي
اىهتاء الٕحصاءاث حتال تـسُا إىل نخاتة ضحط احملوكة املـني تسائصت هفورُا من ٔبخي حفؼِا ملاتي إًعال ٌسمل
هل من ظصف زئُس نخاتة اًضحط.
جسمل واثئق الٕحصاءاث ٔبو وسخ مهنا إىل من هل اذلق فهيا تياء ؿىل ظَحَ.
ثايجا  :االيتصاَات ٜفسضٗا ايكإْٛ

ًَزم املفوط اًلضايئ ما مل ٍىن ُياك ماهؽ ملدول مبحارشت همامَ لكٌل ظَة مٌَ رعل وٕال ٔبخرب ؿىل
إجناسُا مبلذىض ٔبمص نخايب ًعسزٍ زئُس احملوكة اًيت ٍصثحط هبا.
مييؽ ؿىل املفوط اًلضايئ ٔبن حيجم ؾن ثلسمي املساؿست اًواحدة ٌَلضاء واملخلاضني تسون ؿشز ملدول ،نٌل
مييؽ ؿىل املفوضني اًلضائَني اًخواظؤ ًيفس اًلاًة.
وحسة ملذضَاث املاذت  05من ق  50-85مييؽ ؿىل املفوط اًلضايئ تعفة خشعَة ٔبو تواسعة اًلري:
ٔ بن حىون هل ٔبي معَحة يف كضَة ًحارش فهيا همامَ؛
ٔ بن ٍصظس ذلساتَ ٔبموالا ٍىون كس اؤمتن ؿَهيا ؛
ٔ بن ٌضازك يف املزاًساث املخـَلة اب ٔلص َاء امللكف تخِـِا بٔو ًلدي مضازنة ٔبو ؾصط سوخَ ٔبو
ٔبظوهل ٔبو فصوؿَ؛
ٔ بن ًلذين حلوكا مٌاسؿا فهيا ابرش إحسى إحصاءاهتا ورعل ًيفسَ ٔبو ذلساة سوخَ ٔبو بٔظوهل ٔبو
فصوؿَ ٔبو ٔبكازتَ إىل اصلزخة اًصاتـة.
وجية ؿَََ ٔبن ًوذغ تعيسوق احملوكة املحاًف اًخاًَة يف ٔبخي مثاهَة ٔبايم من اتزخي جسَمِا:
 - 5ا ٔلموال اًياضة املس خزَعة من ظصفَ صلى مسٍن ٔبو املسَمة مٌَ ظوؿا ٌَخحصز من ذًيَ ؛
 - 9املحاًف املس خزَعة من اذلجوس صلى اًلري؛
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 - 0املحاًف اًياجتة ؾن تَؽ امليلولث املاذًة.

 258جىو اإلااصة ٖ 32لى اهه ًمى٘ ٖلى اإلافىى اللًاجي جدذ َاثلت بُالن ؤلاحغاء وحٗغيه للمخابٗت ،ؤن ًباقغ ؤي بحغاء لىفؿه ؤو
لحؿاب ػوحه ؤو ؤنىله ؤو فغوٖه ؤو ؤكاعبه بلى الضعحت الثالثت.

خـامت١

حاوًيا من ذالل ُشا اًححر املخواضؽ ثياول موضوغ هل ٔبمهَة ابًلة ابًًس حة ٌَملدَني ؿىل وًوح مدازات
املفوضني اًلضائَني.
و ذالظة اًلول ٔبن اًلاهون امليؼم ٌَمِية ابًصمغ من إؿاذت َُلكخَ من ذالل اًلاهون  50-85ما سال
ٍىذيفَ اًلموط يف اًـسًس من ملذضَاثَ اًيت جساؿس ؿىل اس خلالًِا ثضلك ميس ابس خلالًَة املِية و إحجاف
ا ٔلثـاة،..
أِٖ َطتذدات ايكاْ ٕٛاحلايٞ

ثلَري جسمَة ا ٔلؾوان اًلضائَني ابملفوضني اًلضائَني؛
اًخيعَط ؿىل ٔبن املفوط اًلضايئ مساؿس ٌَلضاء ميازش همية حصت وفلا ٔلحاكم اًلاهون واًيعوض
اًخعحَلِة املخـَلة تخعحَلَ؛ اصرتاظ ًوًوح املِية اًيجاخ يف احذَاس مدازات ثفذح يف وخَ اذلاظَني ؿىل صِاذت
الٕخاست يف ،اذللوق ٔبو ما ًـاذًِا ٔبو ؿىل صِاذت الٕخاست يف اًرشًـة؛دضوغ املرتحشني اًياحجني يف املحازات ًفرتت
حىوٍن هؼصي وثعحَلي ومِساين واًيجاخ يف ادذحاز هناًة اًخىوٍن ،ثيؼمي املفوضني اًلضائَني يف إظاز َُئة
وظيَة.
أِٖ تٛصٝات املٝجام ايٛطين غصٛص َٗٓ ١املفٛضني ايكطاٝ٥ني

 إحساج مؤسسة ًخىوٍن املفوضني اًلضائَني؛
 ثوس َؽ ظالحِاث املفوضني اًلضائَني ،وثوس َؽ اصلائصت اًرتاتَة لدذعاظِم إىل ذائصت حموكة
الاس خئٌاف وذوائص احملامك املخرععة ،مؽ متسًس سَعة املصاكدة ثضبٔهنم إىل املسؤوًني اًلضائَني
ًِشٍ احملامك ا ٔلذريت؛
 زفؽ مست حىوٍن املفوضني اًلضائَني املمتصهني إىل س ية؛
 إحساج َُئة كضائَة وهميَة خمخَعةً ،لك همية من همن املفوضني اًلضائَني ،واًـسول،
واملوزلني ،وارلرباء اًلضائَني ،واًرتامجة احملَفنيٌَ ،حت يف املَفاث اًخبٔذًخِة ٌَميدس حني إىل ُشٍ
املِن ،ورعل ؿىل مس خوى احملامك الاتخسائَة وحمامك الاس خئٌاف ،ثخىون من زالزة كضات من تُهنم
اًصئُس ،وممثَني ازيني ؾن املِية املـيَة؛



وضؽ اجملَس ا ٔلؿىل ٌَسَعة اًلضائَة ،ونشا َُئاث ابيق املِن اًلضائَة واًلاهوهَة ملسوانث
سَوك ،ثخضمن اًلواؿس ا ٔلذالكِة واملِيَة اًيت جية الاًزتام هبا من كدي املـيَني هبا ،مؽ اًـمي
ؿىل ورش ُشٍ املسوانث
ورش ا ٔلحاكم واًلصازاث املخـَلة ابًـلوابث اًخبٔذًخِة املخزشت ضس امليدس حني إىل همن مٌؼومة
اًـساةل؛
اؾامتذ مدس ٔب إًزامِة اًخىوٍن ا ٔلسايس مليدس يب املِن اًلضائَة واًلاهوهَة.
اؾامتذ مدس ٔب إًزامِة اًخىوٍن املس متص ،واؾخحازٍ حلا وواحدا ابًًس حة زلَؽ مٌدس يب همن مٌؼومة
اًـساةل.



ثـزٍز اًضٌلانث املميوحة ٌَمخـامَني مؽ املِن اًلضائَة واًلاهوهَة ابًيط ؿَهيا يف ظَة اًلواهني
امليؼمة ًِشٍ املِن؛
جسَِي وًوح ا ٔلصزاض إىل املـَومة املصثحعة تلضاايمه صلى ممازيس املِن اًلضائَة واًلاهوهَة
املـيَة؛
ختوًي املض خيك حق اًعـن يف كصازاث اجملاًس اًخبٔذًخِة ٌَمِن اًلضائَة؛
انخخاة ممازيس املِن اًلضائَة واًلاهوهَة ٌَخبٔمني ؿىل مسؤوًَهتم املسهَة ،ظَاهة ذللوق املخـامَني
مـِم









ثلصٍص زساةل ًيَي ذتَوم املاسرت املخرعط كاهون اًـلاز واًخـمري

َكدَ١

نٌل ل خيفى ؿىل ازلَؽ فاملَىِة اًـلازًة ثَـة ذوز همم يف ص ىت مٌايح اذلَات الاكذعاذًة والاحامتؾَة
واًحَئِة ولزثحاظِا اًوزَق ابلٕوسان حِر جنس مثال صـيب ملصيب كوي ،وكس سـت مجَؽ اًدرشًـاث ؿىل
ثيؼمي حق املَىِة وحٌلًخَ ومل ٌضس املرشغ امللصيب حِر هط ؿىل حق املَىِة مبوحة اًفعي  05من
ذس خوز املمَىة امللصتَة ًفاحت ًوًَوس  9555ؿىل ٔبهَ ً »:ضمن اًلاهون حق املَىِة".
وكس ٔبوزذ املرشغ اس خثٌاء ؿىل ُشٍ اًلاؿست ورعل يف اًفلصت اًثاهَة من راث اًفعي اًيت خاء فهيا"
وميىن اذلس من هعاكِا وممازس هتا مبوحة اًلاهون إرا اكذضت رعل مذعَحاث اًخمنَة الاكذعاذًة
والاحامتؾَة ٌَحالذ ،ول ميىن ىزغ املَىِة إل يف اذلالث ووفق الٕحصاءاث اًيت ًيط ؿَهيا اًلاهون«..
واًخايل فاملرشغ اصلس خوز دول ٌَسَعة اًـامة ظالحِة اٌَجوء إىل ىزغ املَىِة اس خثٌاء كعس حتلِق
مضازًـِا اًخمنوًة (تياء معاز ،ظصًق س َازؼ إحساج مصافق ؿامة )....يف حاةل ؿسم ثوفصُا ؿىل اًوؿاء اًـلازي
اًالسم طلعل
هط املرشغ يف اًفلصت اًثاًثة ؿىل ٔبن من واحة اصلوةل ضٌلن الاسدامثز ووجضجَؽ املحاذزت اًفصذًة
ُشا املسدمثص حىت ًدس ىن هل الاسدامثز لتس وؿاء ؾلازي ذايل من ٔبي ىزاغ وهمسذ تازغ كعس حتلِق
معَحة ؿامة من وحوذ ث

ارلواض ثسذَو تسوزمه ًخحَق مضازًؽ اس امثزًة جسامه تسوزُا يف حتلِق اًعاحل اًـام
ويف هفس اًخوخَ ٔبكصث املاذت  7من ذس خوز ازلِوزًة اٍمييَة ؿىل ...... » :
ٔب... -
ة... -
ح -حٌلًة واحرتام املَىِة ارلاظة فال متس إل ٌَرضوزت وملعَحة ؿامة وتخـوًغ ؿاذل وفلا ٌَلاهون«.
 ذس خوز ازلِوزًة اٍمييَة ًس ية ٔ ،5252/57/98/-5992/5/55بهؼص هط اصلس خوز اٍميين اكمال منذالل اًصاتط ٔبسفهل:
وخبالف املرشغ امللصيب اطلي ًبٔذش مبععَح "ىزغ املَىِة" ُياك من اًدرشًـاث من ثبٔذش مبععَح
الاس متالك ٌَميفـة اًـامة ،نٌل ُو صبٔن املرشغ اٍميين ،فلس هعت املاذت  5من اًلاهون زمق(ًَ )5س ية 5995م
ثضبٔن الاس متالك ٌَميفـة اًـامة ؿىل ٔبن" جيوس ٌَوسازاث ٔبو اًَِئاث املعاحل واملؤسساث اًـامة ؾيس
الاضعصاز ٔبن جس متغل ٌَميفـة اًـامة وتخـوًغ ؿاذل وفلا ٔلحاكم ُشا اًلاهون اًـلازاث مبا فهيا ا ٔلزايض
ورعل ًخيفِش مضازًـِا راث اًيفؽ اًـام".
وُو هفس اًخوخَ اطلي اختشٍ املرشغ اًححصًين يف اًلاهون زمق (ً )09س ية  9559ثضبٔن اس متالك
اًـلازاث ٌَميفـة اًـامة ،حِر ؾصفت املاذت  5مٌَ الاس متالك مبا ًًل :ىزغ مَىِة اًـلاز ٔبو ما ٍصذ ؿَََ من
حلوق ؾًَِة ٔبو خشعَة لٕكامة ٔبي من مرشوؿاث امليفـة اًـامة ،املحٌُة يف املاذت ( )9من ُشا اًلاهون.
 مت اًخعسًق ؿىل ُشا اًلاهون ًوم  56زحة ُ 5205ؼً 9 /وهَو  9559م ،ادلصًست اًصمسَة ؿسذ، ،9952تخازخي ً 56وهَو .9559
وحس يا فـي املرشغ اٍميين ؾيسما ٔبنس ؿىل وحوة ثوافص حاةل اًرضوزت يف إحصاءاث ىزغ املَىِة،
اكن ُسفَ ثوفري حٌلًة ٔبنرث ٌَمَىِة ارلاظة ،حِر مل جيز املرشغ الاس متالك ٌَميفـة اًـامة مبجصذ ثوافص
امليفـة اًـامة وحسُا ،تي ل تس من اًخبٔنس من حاةل اًرضوزت ؾيس اًخرعَط لٕكامة رعل املرشوغ ،ومثال
رعل كِام الٕذازت ابس متالك كعـة ٔبزط ًحياء مسزسة يف مٌعلة مـَية ،ابًصمغ من وحوذ مسزسة ٔبدصى ثفي
ابًلصط يف ُشٍ امليعلة ،ففي ُشٍ اذلاةل مل ثخوفص حاةل اًرضوزت ًحياء ُشٍ املسزسة ،حىت وٕان اكهت حتلق
مٌفـة ؿامة وًىهنا ضئَةل خسا ،ويف ُشٍ اذلاةل ل جيزي املرشغ دلِة الٕذازت اًلِام هبشا الٕحصاء.

ؿىل ٔبهَ ابًصمغ من هون امليفـة اًـامة يه ا ٔلساش وادلوُص اطلي ثلوم ؿَََ معََة ىزغ املَىِة ولك ،فال
جنس ثـصًفا جرشًـَا ول فلَِا ول كضائَا ًِا ،259وًـزى اًسخة يف رعل إىل هون مفِوم امليفـة اًـامة وس يب
ومذعوز من حِر اًزمان واملاكن ،و ٔبن وضؽ ثـصًف ذكِق هل من صبٔهَٔ ،بن ٍىدي معي اًسَعة اًـامة اًيت
ًلؽ ؿىل ؿاثلِا حتلِق ٍلوؿة من املضازًؽ اًيت جس هتسف اٍهنوط ابجملمتؽ  ....س امي و ٔبن ذوز ُشٍ ا ٔلذريت ازثلى
ومل ًـس ملذرصا ؿىل حتلِق ا ٔلمن واًسمل الاحامتؾي ،إىل ذزخة ثسذَِا يف حتلِق ٍلوؿة من ا ٔلوضعة
الاكذعاذًة والاحامتؾَة.
إال إٔ ٖرا ال ٜعين إطالم ٜد ايطًط ١املهًف ١بٓصع املًه ١ٝيف ؼدٜد َا ٜعترب َٓفع ١عاَ ١د ٕٚسطٝب ٚال
زقٝب عًٗٝا ،بٌ ًٜصّ ايبشح عٔ َكٝاع ٜتِ االستهاّ إي ٘ٝيف اجلٛاب عً ٢ايتطاؤٍ املتعًل ب َتْ ٢هٕٛ
أَاّ َٓفع ١عاَ ١تطتًصّ ايًذ ٤ٛإىل ْصع املًه١ٝ؟

ؾن ذوز اًلضاء الٕذازي يف وضؽ مـَاز ثلاش تَ امليفـة اًـامة اخملوةل ٌَسَعة اًـامة ظالحِة اٌَجوء
ًازغ املَىِة ،دعوظا ًس َاسة ارلوظعة ،هخج ؾيَ ذَق رشانة تني اًلعاغ اًـام واًلعاغ ارلاض ،وثفوًت
تـغ اًلعاؿاث اًـامة إىل ارلواض

ٖ 259بض الٗالي بىلُاؽ ،قغٍ اإلاىفٗت الٗامت في مؿُغة هؼٕ اإلالىُت الخانت ،مضوهت الحلىق الُٗيُت وآفاق الخُبُم ،ؤقغاٌ الىضوة
الضولُت اإلاىٓمت بخاعٍش ً 3-2ىاًغ  2013بيلُت الكغَٗت بفاؽ ومجمىٖت البدث في "اإلاهً اللاهىهُت واللًاثُت اإلاىٓمت" وبيُت البدث في
"الضعاؾاث اللًاثُت"ميكىعاث مجلت الحلىق ،ؾلؿت ألاٖضاص الخانت  ،7ؾىت  ،2013م.278 :
 اإلاهُفى التراب ،م ؽ ،م27: اللاهىن عكم  7.81اإلاخٗلم بجزٕ اإلالىُت ألحل اإلاىفٗت الٗامت وباالخخالٌ اإلااكذ ،الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكغٍف عكم  1.81.254الجغٍضةالغؾمُت ٖضص  3685بخاعٍش  3عمًانً 15 (1403ىهُى  ،)1983م.908 :
 ماكخا للمهلحت الٗمىمُت ،الجغٍضة الغؾمُت الهاصعة ٖضص  74الؿىت الثاهُت ،م.411 :الٓهحر الكغٍف الهاصع في  26حماصي الثاهُت  1370اإلاىافم لـ  3ؤبغٍل  1951بكإن هؼٕ اإلالىُت مً ؤحل اإلاهلحت الٗمىمُت والاخخالٌ
اإلااكذ ،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  11-2011ماًى  ،1951م.1033 :
 ؤهٓغ ؤًًا:- M. PÂQUES, L. DONNAY, C. VERCHEVAL, La cause d’utilité publique, in : D., RENDERS (dir.), L’expropriation pour - cause
d’utilité publique, Bruxelles, Bruylant, 2013, p: 209.

نٌل ًـصفِا َلس اًىض حوز ،260تبٔهنا هوغ من اًرشاء ادلربي امليعة ؿىل ٔبموال ؾلازًة ممَونة ًواحس ٔبو
جملموؿة من ا ٔلفصاذ ،وُشا اًرشاء متازسَ اًسَعة اًـامة ٔبو من ًلوم ملاهما ،ؿىل اًصمغ من ٕازاذت ظاحة
املغل ٔبو ٕازاذت ٔبحصاتَ ،كعس اس خلالهل فامي تـس ٔلقصاط مذيوؿة ثخعي ٔبساسا ابمليفـة اًـامة.261
ويف امللاتي ،جنس مرشغ كاهون  7.85كس ٔبؾعى ظالحِاث واسـة ٌَلضاء الٕذازي يف ثددؽ احرتام انسغ
املَىِة ٌَمسعصت امللصزت يف ُشا اًلاهون ،واًيت من ٔبجصسُا ظالحِة كايض ىزغ املَىِة ًوحسٍ ،اذلنك تيلي
مَىِة ا ٔلمالك موضوغ ىزغ املَىِة ًفائست انسغ املَىِة ،تـس ثبٔنسٍ من احرتام ُشا ا ٔلذري زلَؽ الٕحصاءاث
احملسذت يف اًلاهون اًساًف اطلهص.
مما ًسفـيا ٌَححر ؾن ذوز اًلايض الٕذازي يف مسعصت ىزغ املَىِة ،ومسى اس خعاؿة ُشا ا ٔلذري ،وضؽ
مـَاز ًلِام امليفـة اًـامة املضفي ٌَمرشوؾَة ؿىل ثرصف اًسَعة اًـامة ،ؾيس دلوهئا إىل مسعصت ىزغ املَىِة.
 أُٖ ١ٝاملٛضٛع:

املوضوغ اطلي ؾيُت تححثَ وذزاس خَ حوكن بٔمهَخَ اكًخايل:
 َٔ -0ايٓاس ١ٝاالقتصاد١ٜ

ثخحس ٔبمهَة املوضوغ كِس اصلزاسة ،يف اًححر ؾن ذوز اًلضاء الٕذازي يف وضؽ مـَاز ثلاش تَ امليفـة
اًـامة اخملوةل ٌَسَعة اًـامة ظالحِة اٌَجوء ًازغ املَىِة ،دعوظا و ٔبهَ ىىون ٔبمام حلني ذس خوزًني
مذـازضني ومذياكضنئ ،بوهلٌل حٌلًة حق املَىِة ارلاظة ،وضٌلن حصًة املحاذزت اًفصذًة ،واثىهيٌل حق وواحة
اًسَعة اًـامة يف حتلِق اًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة ٌَحالذ.
 260مدمض الىكبىع ،هؼٕ اإلالىُت مً ؤحل اإلاىفٗت الٗامت ألاؾـ اللاهىهُت والجىاهب ؤلاصاعٍت واللًاثُت ،مُبٗت الىجاح الجضًضة،
الُبٗت ألاولى ،ؾىت  ،1989م. 32:
 261وبسالف اإلاكغٕ اإلاغغبي الظي ًإزظ بمهُلح "هؼٕ اإلالىُت" هىان مً الدكغَٗاث مً جإزظ بمهُلح الاؾخمالن للمىفٗت الٗامت ،هما
هى قإن اإلاكغٕ الُمجي ،فلض ههذ اإلااصة  1مً اللاهىن عكم( )1لؿىت 1995م بكإن الاؾخمالن للمىفٗت الٗامت ٖلى ؤن" ًجىػ للىػاعاث
ؤو الهُئاث اإلاهالح واإلااؾؿاث الٗامت ٖىض الايُغاع ؤن حؿخملً للمىفٗت الٗامت وبخٗىٌٍ ٖاصٌ وفلا ألخيام هظا اللاهىن الٗلاعاث بما
فيها ألاعاض ي وطلً لخىفُظ مكاعَٗها طاث الىف٘ الٗام".
وهى هفـ الخىحه الظي اجسظه اإلاكغٕ البدغٍجي في اللاهىن عكم ( )39لؿىت  2009بكإن اؾخمالن الٗلاعاث للمىفٗت الٗامت ،خُث
ٖغفذ اإلااصة  1مىه الاؾخمالن بما ًلي :هؼٕ ملىُت الٗلاع ؤو ما ًغص ٖلُه مً خلىق ُٖيُت ؤو شخهُت إلكامت ؤي مً مكغوٖاث اإلاىفٗت
الٗامت ،اإلابِىت في اإلااصة ( )2مً هظا اللاهىن.
 جم الخهضًم ٖلى هظا اللاهىن ًىم  16عحب  1430هـً 9 /ىهُى  2009م ،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص ،2904 ،بخاعٍش ً 16ىهُى .2009ًغاح٘ بهظا الخهىم:
 -خؿحن مدمض نالح الٗظعي ،م ؽ ،م.113- 112 :

نٌل ٔبن اثحاغ تـغ اًدرشًـاث ًس َاسة ارلوظعة ،هخج ؾيَ ذَق رشانة تني اًلعاغ اًـام واًلعاغ
ارلاض ،وثفوًت تـغ اًلعاؿاث اًـامة إىل ارلواض ،مما حـي مفِوم امليفـة اًـامة -اطلي ًـخرب يف ٔبظهل
حىصا ؿىل اًسَعة اًـامةًَ -ـصف ثستساب وثساذال وثـازضا مؽ معاحل ارلواض ،اًيت جس هتسف تسوزُا حتلِق
اًيفؽ واًعاحل اًـام.
مما ٔبظحح مـَ ًزاما ؿََيا اًححر ؾن مـَاز ذكِق ،ميىن ٌَلايض ا ٕلذازي ٔبن ٌسدٌس إًََ ًخحسًس ما
ًـخرب مٌفـة ؿامة من ؿسهما يف ػي لك ُشٍ اًخعوزاث.
 َٔ -7ايٓاس ١ٝايكاْ١ْٝٛ

وس هتسف من ذالل ُشا املوضوغ ،اًوكوف ؿىل حتسًس موكف املرشغ امليؼم ًازغ املَىِة من مفِوم
امليفـة اًـامة اًيت ثـخرب ٔبساش ىزغ املَىِة ،مبـىن ُي كِس املرشغ سَعة انسغ املَىِة يف حتسًس املضازًؽ
املىدس حة ٌَميفـة اًـامة ،بٔم ٔبن سَعخَ يف ُشا اجملال معَلة؟ ،ذون إٌُلل اًخـصف ؿىل موكف اًفلَ من
امليفـة اًـامة و ٔبسس كِاهما ،مؽ اًوكوف ؿىل ذوز اًلضاء ابؾخحازٍ اًضامن ٌَحلوق واذلصايث يف هحح سَعة
انسغ املَىِة ،حىت ل حزًف ؾن اًِسف املصظوذ ًِا ،وُو حتلِق امليفـة اًـامة ،من ذالل اًححر ؾن املـاًري
اًيت ًـمتس ؿَهيا اًلايض الٕذازي ذالل ثسذهل ملصاكدة رشظ امليفـة اًـامة يف مسعصت ىزغ املَىِة ثضلك حيمي
حق املَىِة ارلاظة من هجة ،وًضمن حق اًسَعة اًـامة يف ثوفري اًوؿاء اًـلازي اًالسم ًخحلِق مضازًـِا
اًخمنوًة.
 َٔ -8ايٓاس ١ٝاالدتُاع:١ٝ

ثخحس ا ٔلمهَة الاحامتؾَة ملوضوغ اًححر ،من ذالل اًححر ؾن مسى جناؿة كاهون ىزغ املَىِة يف خاهحَ
ادلززي ،ؿىل ضحط مفِوم امليفـة اًـامة يف معََة ىزغ املَىِة ،مبا ًضمن حلوق املالك املازوغ مَىِهتم،
ابلٕضافة إىل اًوكوف ؿىل ذوز اًلضاء يف حتلِق واس خدداة ا ٔلمن واًسمل الاحامتؾي ،من ذالل ثسذهل يف
اًصكاتة ؿىل مرشوؾَة وخسًة امليفـة اًـامة احملسذت يف ملصز ىزغ املَىِة.
 دٚافع اختٝاز املٛضٛع:

ادذَازي ملوضوغ اًححر كِس اصلزاسة ًُس وًَس اًعسفة ،تي ثوصلث صلي فىصت اًححر ؾيَ اهعالكا من
حمارضت ٌضلنخوز بٔمحس دصظة يف ا ٔلسسش اًثاين ًعَحة املاسرت املخرعط يف كاهون اًـلاز واًخـمري(اًفوح
ا ٔلول) ،واًيت مما ٔباثز فهيا ،الٕصاكل اطلي ًـصفَ حتسًس مفِوم امليفـة اًـامة يف كضااي ىزغ املَىِة ،و ٔبنس ؿىل
ٔبهَ موضوغ خسٍص ابًححر ،وُو ما ساكٍ اصلنخوز املََوذ توظصٍيك.

نٌل ٔبن ارلعاة املَيك اطلي ٔبًلاٍ خالةل املغل َلس اًساذش يف افذخاخ اصلوزت ا ٔلوىل من اًس ية
اًدرشًـَة ا ٔلوىل من اًولًة اًدرشًـَة اًـارشت ،اكن ذافـا بٔساس َا ًصفؽ اًرتذذ اطلي اكن ٍصاوذين حول
اًححر يف املوضوغ ،إر من اًيلاظ اًيت ثـصط ًِا ارلعاة املَيك ،الٕصاكلث اًيت ثعصهحا مسعصت ىزغ
املَىِة ،و ٔبنس خالًخَ ابذلصف ؿىل ٔبن ىزغ املَىِة جية ًمت ًرضوزت املعَحة اًـامة اًلعوى.
نٌل ٔبن اًححر يف ُشا املوضوغ انتؽ نشعل من ٔبهَ جيمؽ يف ظَاثَ تني اًـلاز واًخـمري من هجة،
وملذضَاث اًلاهون اًـام واًلاهون ارلاض من هجة ٔبدصى.
 إغهاي ١ٝاملٛضٛع:

الٕصاكًَة اًحازست ملوضوغ اًححر ثخجىل اب ٔلساش يف اًححر ؾن املـاًري اًيت ميىن ٌَلايض الٕذازي
الاسدٌاذ ؿَهيا لٕضفاء املرشوؾَة ؿىل امليفـة اًـامة احملسذت يف ملصز ىزغ املَىِة ،اهعالكا من هون ُشا
امللصز إحصاء اس خثٌايئ ل ميىن اٌَجوء إًََ إل إرا اكذضت امليفـة اًـامة رعل.
وابًخايل الٕصاكًَة ادلوُصًة اًيت ميىن ظصهحا يف ُشا اًس َاق ثخحسذ اكًخايل:
إىل أ ٟسد اضتطاع ايكاضـ ٞاإلدازٚ ٟضـع َعٝاز حمدد يًُٓفعــ ١ايعاَ ١يف َكـسز ْصع املًه ،١ٝبػهٌ
ٜطُٔ املٛاشْ ١بني محا ١ٜاملًه ١ٝاخلاصٚ ،١ؼكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتصادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيًبالد؟

وٍوكن جتزيء ُشا الٕصاكل ٌَدساؤلث اًخاًَة :
 ما موكف املرشغ من سَعة الٕذازت يف حتسًس امليفـة اًـامة؟
 ما يه ا ٔلسس واصلوافؽ املربزت ٌَجوء إىل ىزغ املَىِة ٌَميفـة اًـامة ؟
 وُي ُياك مـاًري فلَِة جساؿس ؿىل حتسًس وضحط امليفـة اًـامة؟
 وهَف ًخسذي اًلضاء يف زكاتخَ ًرشظ امليفـة اًـامة يف ملصز ىزغ املَىِة ؟
ولؾخحازاث مهنجَة سبٔكوم توضؽ فصضَاث مؤكذة جتَة ؾن الٕصاكًَة احملوزًة ملوضوغ اًححر نٌل ًًل:
ايفسض ١ٝاألٚىل :كعوز اًلاهون امليؼم ًازغ املَىِة ٔلخي امليفـة اًـامة يف خاهحَ ادلززي توضؽ مـَاز
حمسذ ٌَميفـة اًـامة املربز ًازغ املَىِة.
ايفسض ١ٝايجاْ :١ٝثـسف انسغ املَىِة يف اس خـٌلل بًَٓة ىزغ املَىِة كعس حتلِق حتلِق ٔبقصاط ل متت
تعةل ابًعاحل اًـام.

ايفسض ١ٝايجايج :١حمسوذًة ثسذي اًلضاء الٕذازي يف اًصكاتة ؿىل رشظ امليفـة اًـامة املضفي
ٌَمرشوؾَة ؿىل ملصز ىزغ املَىِة.
َٗٓ ذ ١ٝايبشح يف املٛضٛع:

ثخحسذ مٌاجه اًححر اًـَمي املوػفة يف ظَاكة ُشا املوضوغ فامي ًًل:
 -0املٓٗر ايٛصف 262:ٞمن ذالل حتََي جتََاث اًسَعة –امللِست واملعَلة -اخملوةل ًياسغ املَىِة يف
مسعصت ىزغ املَىِةً ،لاًة اًوظول ملسى ثوفق املرشغ يف وضؽ ملِاش ثؤسس ؿَََ امليفـة اًـامة يف مسعصت
ىزغ املَىِة ،ثضلك ًضمن اًخعحَق اًسَمي ًِا ،وحيافغ ؿىل حق وكسس َة املَىِة ارلاظة.
نٌل ًخجىل ثوػَف ُشا املهنج من ذالل اًوكوف ؿىل اس خـصاط موكف اًلضاء من فىصت امليفـة
اًـامة و ٔبسس كِاهما.
 -7املٓٗر املكازٍٕ 263:متثي ُشا املهنج من ذالل ملازهة تـغ الٕحصاءاث املسعصًة اًوازذت يف اًلاهون
امليؼم ًازغ املَىِة امللصيب ،مؽ هؼرياهتا يف اًدرشًـاث امللازهة ،ابلٕضافة ٌَوكوف ؿىل اًخوخَ اًلضايئ سواء
ؿىل مس خوى اًـمي اًلضايئ امللصيب ٔبو امللازن -وؿىل ا ٔلدط املرشغ اًفصويس واملرصي -من زكاتخَ ٌَميفـة
اًـامة يف ملصز ىزغ املَىِة ٔلخي امليفـة اًـامة.

 262اإلاىهج الىنفيٌٗ :خمض مً زالله الباخثىن ونف اإلاكيل ،وجدضًض مكيلتهم ،وجلغٍغ فغويهم ،وجضوًٍ الافتراياث ؤو اإلاؿلماث التي
حؿدىض بلى فغويهم وبحغاءاتهم ،وازخُاع ؤو بٖضاص الُغق الفىُت لجم٘ البُاهاث ،وبٖضاص فئاث لخهيُف البُاهاث اإلاالءمت لهضف الضعاؾت،
واؾخسغاج اإلادكابهاث ؤو الازخالفاث ؤو الٗالكاث اإلاهمت والخدلم مً نضق ؤصواث حم٘ البُاهاث ،واللُام بمالخٓاث مىيىُٖت مؿخلاة
بُغٍلت مىٓمت وممحزة بكيل صكُم ،وونف هخاثجهم وجدلُلها وجفؿحرها في ٖباعاث واضحت مدضصة ،وَؿعى الباخثىن بلى ؤهثر مً مجغص
الىنف ،بل ًجمٗىن ألاصلت ٖلى ؤؾاؽ فغوى ؤو هٓغٍت مً الىٓغٍاث ،وٍلىمىن بدبىٍب البُاهاث وجلخهيها ،زم ًدللىجها في مداولت
اؾخسالم حٗمُماث طاث مغؼي.
 للخٗمم ؤهثر في هظا اإلاىهج ًغاح٘:خؿً شحاجت ،اإلاغح٘ في مىاهج البدىر التربىٍت والىفؿُت ،مىخبت الضع الٗغبُت للىخاب اللاهغة ،الُبٗت ألاولى ،مدغم ً ،1430ىاًغ
 ،2009م.181-117 :
 263اإلاىهج اإلالاعن :حهضف بلى مٗالجت مىيىٕ مٗحن في هٓامحن كاهىهُحن مسخلفحن ؤو ؤهثر بهضف ٖغى ؤوحه الدكابه والازخالف بُنهما
للىنىٌ بلى ؤفًل اللىاٖض التي جدىم هظا اإلاىيىٕ" ؤهٓغ ؤًمً ؾٗض ؾلُم :ؤؾاؾُاث البدث اللاهىوي ،الُبٗت الثاهُت ،صاع النهًت
الٗغبُت2010 ،م ،م ،45:ؤقاع بلُه خؿحن مدمض نالح الٗظعي ،م ؽ ،ؤلاخالت عكم 1م.8 :

 -8املٓٗر ايتازخي 264:ٞمت ثوػَف املهنج اًخازخيي ثضلك ًلاًة اًوكوف ؿىل ثعوز اًـمي اًدرشًـي
واًلضايئ يف ثـامهل مؽ امليفـة اًـامة اًيت ثلوم ؿَهيا معََة ىزغ املَىِة.
 صعٛب ١ايبشح يف املٛضٛع:

من اًعـوابث اًيت واهجخين يف مـادلة موضوغ اًححر كةل املصاحؽ املخرععة يف املوضوغ ،ؿالوت ؿىل
ؾياء اًخيلي ابًسفص ًزايزت احملامك الٕذازًة تسزحذهيا املخواخست يف مٌاظق مذحاؿست ؾن تـضِا اًحـغ يف حصاة
املمَىة ،هؼصا ًىون ؿسذُا ؿىل مس خوى اصلزخة ا ٔلوىل س حـة حمامك فلط ،وحموكني ؿىل مس خوى اصلزخة
اًثاهَة ،ابلٕضافة إىل سايزت حموكة اًيلغٔ 265،كؿىل ُصم كضايئ ؿىل مس خوى اًدرشًؽ امللصيبً ،لاًة اذلعول
ؿىل تـغ ا ٔلحاكم واًلصازاث كري املًضوزت اًيت مت ثوػَفِا يف املوضوغ.
 خط ١ايبشح:

من ذالل لك ما س حق ،وً ٕالخاتة ؾن الٕصاكًَة واًدساؤلث املعصوحة س يلوم ابؾامتذ اًخعممي الٓيت:
ايفصٌ األ :ٍٚاملعٝاز ايتػسٜع ٞيتشدٜد املٓفع ١ايعاَ ١يف َكسز ْصع املًه.١ٝ
ايفصٌ ايجاْ :ٞاملعاٜري ايفكٗٚ ١ٝايكطا ١ٝ٥يتشدٜد املٓفع ١ايعاَ ١يف َكسز ْصع املًه.١ٝ

ويف ارلامتة ذَعيا إىل ٔبهَ وبٔمام ظـوتة وضؽ ثـصًف خامؽ ماهؽ ملفِوم امليفـة اًـامة املربز ًازغ املَىِة؛
فميىن حتسًس مـَازٍن بٔساس َدني ٌسدٌس ؿَهيٌل اًلايض الٕذازي ؾيس مصاكدخَ ًياسغ املَىِة حال مدارشت ُشا
ا ٔلذري ملسعصت ىزغ املَىِة ٔلخي امليفـة اًـامة ،مبا من صبٔهَ ٔبن ًضمن املواسهة تني حٌلًة املَىِة ارلاظة
وضٌلن وجضجَؽ املحاذزت اًفصذًة ،وحيافغ ؿىل حق اًسَعة اًـامة يف ثيفِش مضازًـِا اًخمنوًة ابؾامتذ بًَٓة ىزغ
املَىِة يف حاةل ؿسم ثوفصُا ؿىل اًوؿاء اًـلازي اًالسم طلعل.

 264اإلاىهج الخاعٍدي :هى اإلاىهج الظي ٌؿخسضمه الباخثىن الظًً حكىكهم مٗغفت ألاخىاٌ وألاخضار التي حغث في اإلااض ي ،واإلااعزىن في
ؾبُل بخُاء زحراث البكغٍت اإلاايُت بُغٍلت الالخفاث بلى ألاخضار وألاخىاٌ الىاكُٗت لخلً ألاػمىتً ،جمٗىن الحلاثم وٍفدهىجها،
وٍيخلىن منها وٍدللىجها ،وٍغجبىجها وفلا للىاٖض مُٗىتً .غاح٘  :خؿً شحاجت ،م.ؽ ،م.201-200 :
 265خلذ ٖباعة مدىمت الىلٌ مدل ٖباعة اإلاجلـ ألاٖلى بملخط ى اإلااصة الفغٍضة مً اللاهىن عكم  11.58الهاصع بدىفُظه الٓهحر
الكغٍف عكم  1.11.170بخاعٍش  27مً طي اللٗضة  25( 1432ؤهخىبغ )2011؛ الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5989مىغع بخاعٍش  28طو اللٗضة
 26( 1432ؤهخىبغ  ،)2011م.5228 :

أٚال :املعٝاز ايتػسٜعٞ

ٍوكن املـَاز اًدرشًـي يف ثغل اًضٌلانث اًيت خاء هبا مضؼؼؼصغ كاهؼؼؼون ىزغ املَىِة ًخحلِق اًلاًة
املخوذات من ُشا اًلاهون ،بٔل ويه ذسمة وحتلِق اًعاحل اًـام ،واٍهنوط ابًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة
ٌَحالذ.
ويف ُشا اًس َاق جنس املرشغ امللصيب يف اًلاهون زمق  7.85هط ؿىل ٍلوؿة من الٕحصاءاث الٕذازًة
واًلضائَة اًيت ٔبًزم انسغ املَىِة اًلِام هبا؛ حتت ظائةل تعالن امللصز املـَن ؾن امليفـة اًـامة ،نٌل دول دلِاس
اًلضاء وحسٍ ظالحِة اذلنك تيلي مَىِة ا ٔلزايض موضوغ ىزغ املَىِة ًفائست انسغ املَىِة ،تـس ثبٔنسٍ من
احرتام ُشا ا ٔلذري زلَؽ الٕحصاءاث املسعصًة امللصزت هبشا ارلعوض ،واؾخرب الٕذازت انسؿة املَىِة يف حنك
املـخسًة ماذاي يف حاةل إكساهما ؿىل إجناس مضازًؽ جس خَزم ىزغ مَىِة ارلواض ذون اًخلِس ابٕحصاءاث ىزغ
املَىِة احملسذت كاهوان.
وقين ؾن اًحَان ،ؿىل ما ًخسذي اًلضاء ،يف مسعصت ىزغ املَىِة ٌَميفـة اًـامة من ٔبمهَة كعوى،
ثخجىل اب ٔلساش ،يف ضٌلن ؿسم ثـسف اًسَعة اًـامة يف اس خـٌلل ُشٍ الًَٓة اًيت دوًِا ًِا املرشغ؛
ٌَرضة واملساش حبق املَىِة ارلاظة ذون موحة حق.
ثاْٝا :املعٝاز ايكطاٞ٥

ًـخرب اًلايض الٕذازي كايض مًضئ ٌَلاؿست اًلاهوهَة ،وكس مىٌَ رعل من مواهحة اًخعوز اطلي ًـصفَ
اًـمي الٕذازي ثضلك ٍىدح سَعة اًسَعة اًـامة ،حىت ل ثخـسف يف اس خـٌلًِا ،إر اتخسغ ٍلوؿة من
اًيؼصايث اًيت ًخذلي من زاهئا اًححر ؾن ثعحَق زوخ وحوُص اًلاهون ،ثضلك حيافغ ؿىل اذللوق
واذلصايث من هجة ،وميىّن اًسَعة اًـامة من إضفاء املرشوؾَة ؿىل ثرصفاهتا ؾيس إؾٌلًِا ٌَسَط اخملوةل ًِا
مبوحة اًلاهون الٕذازي من هجة ٔبدصى.
وكس اكن لتخساغ اًلايض الٕذازي ًيؼصًة املواسهة تني امليافؽ واملضاز يف كضااي ىزغ املَىِة ذوز إجيايب،
ٍوكن اب ٔلساش ،يف مساٍصت اًخعوز اطلي ًـصفَ ثسذي اًسَعة اًـامة واطلي ًزتامن مـَ حزاًس حاحِاث
املواظيني ،ويف امللاتي ضٌلن حق املَىِة ارلاظة وجضجَؽ املحاذزت اًفصذًة والاسدامثز واًامتيش مؽ س َاسة
ارلوظعة اًيت حهنجِا تـغ اًدرشًـاث.

ومن تني الاكرتاحاث اًيت ميىن ثلسميِا ًضٌلن فـاًَة وحوذت اًلواهني امليؼمة ًازغ املَىِة ما ًًل:
أٚال :عً ٢املطت ٣ٛايتػسٜعٞ

إؿاذت اًيؼص يف كاهون ىزغ املَىِة ٔلخي امليفـة اًـامة ثضلك ًامتىش مؽ ملذضَاث ذس خوز  9555وٕاكصاز
ما ًًل:
 اًخيعَط يف ذًحاخة اًلاهون امليؼم ًازغ املَىِة ؿىل ٔبن مجَؽ فعوهل يه فعول بٓمصت ومن اًيؼام
اًـام.
 اًخيعَط ؿىل ؿسم اٌَجوء ًازغ املَىِة إل ٔلخي امليفـة اًـامة اًلعوى متاص َا مؽ ارلعاة املَيك
ًعاحة ادلالةل.
 اسددسال ًفغ "انسغ املَىِة" ة" ظاًحة ىزغ املَىِة" ًىون اًلضاء ُو من هل ظفة وظالحِة
هلي املَىِة ٌَجِة انسؿة املَىِة حبنك اًفعي اًثاين من كاهون ىزغ املَىِة اطلي خاء رصحيا تبٔن ل
ميىن ىزغ املَىِة إل حبنك كضايئ.
 إذذال املالك املازوؿة مَىِهتم مضن اٌَجية اخملخعة تخلومي ا ٔلزايض موضوغ ىزغ املَىِة .
ثاْٝا :عً ٢املطت ٣ٛايكطاٞ٥

 حىوٍن كضاء مذرععني يف مٌاسؿاث ىزغ املَىِة حىت ًدس ىن هل ذزاسة املَفاث املخـَلة تازغ
املَىِة ثضلك حِسٔ ،لن حتسًس اًخـوًضاث ٍىفي رلحري مبوحة حنك متَِسي اطلي مينك ٔبن ًيحاس
ٔلحس اًعصفني.
 ختوًي احملامك الٕذازًة ظالحِة اًيؼص يف اًعـون املوهجة ضس املصاس مي اًعاذزت ؾن زئُس اذلىومة
احرتاما ملحس ٔب اًخلايض ؿىل ذزحذني.
 إحساج ٔبكسام ذاظة اتتـة ٌَمحامك الٕذازًة ؿىل مس خوى ٔبكاًمي املمَىة ٌَحت يف اًازاؿاث الٔنرث
اهدضازا ؿىل مس خوى احملامك الٕذازًة ،وؿىل ز ٔبسِا مٌاسؿاث ىزغ املَىِة ًخلصًة مصفق اًلضاء من
املخلاضني ،وجرسًؽ اًحت يف اًازاؿاث املـصوضة ؿىل ُشٍ احملامك وثـزٍز زلة املواظن مبؼؼصفق
اًلضاء.

انكش اًعاًة مسري ووال ظحَحة ًوم
ا ٔلزيني  58ماي  9557زساةل ًيَي ذتَوم
املاسرت املخرعط كاهون اًـلاز واًخـمري
وابًلكَة املخـسذت اًخرععاث ابًياضوز حتت
موضوغ " مـَاز امليفـة اًـامة يف ملصز ىزغ
املَىِة ؿىل ضوء احهتاذ اًلضاء الٕذازي
امللصيب"
وتـس املساوةل كصزث دلية املياكضة ماًًل:
أٚال :قب ٍٛايسضاي١
ثاْٝآَ :ح ايطايب ْكط0</ 71 ١

وكس حرض ُشا احملفي اًـَمي انئة اًـمَس هبشٍ اًلكَة وٍلوؿة من اًساذت املٌلزسني كضات وموػفي نخاتة
اًضحط ومسدضازٍن حٌلؾَني ،ومهنم (اًس َس َلس اًزًخوين املسدضاز ازلاؾي ابزلاؿة اًرتاتَة تسمٌاث)
ابلضافة إىل ؿائةل اًعاًة وؿسذ من اًعَحة اًحاحثني واملِمتني.
وخسٍص ابطلهص تبٔن اًعاًة مسري ووال من مواًَس  5995-58-98حبي اًلعحة ذمٌاث إكَمي ٔبسًالل .
وفهيا ًًل ظوز ٔلجصس ذلؼاث ُشا اٌَلاء اًـَمي:

تكسٜس يًٓد ٠ٚايعًُ١ٝ

احذضًت لكَة اًـَوم اًلاهوهَة والاكذعاذًة و الاحامتؾَة توخستً ،وم  59ماي  9557هسوت ؿَمَة
تـيوان (مسوهة حتعَي اصلًون اًـمومِة تـس  57س ية من اًخعحَق :اذلعَةل والٓفاق) هؼمت من ظصف لك
فاؿًل لكَة اذللوق و ارلزًية ادلِوًة توخست ،وتسمع من جمَس هجة اًرشق حِر مت مبوحهبا ثسازش إجناساث
اًلاهون  97/55مبثاتة مسوهة حتعَي اصلًون اًـمومِة و الٕهصاُاث اًيت ثـوق ثعحَق ملذضَاث ُشا ا ٔلذري ،
حبضوز زةل من ا ٔلساثشت و املٌلزسني املخرععني يف جمال اًخحعَي ادلحايئ ،حِر اتخس ٔبث اًيسوت ٔبصلاًِا
جبَسة افذخاحِة حص ٔبسِا ا ٔلس خار اًحَـويش َلس (بٔس خار اًخـَمي اًـايل جلكَة اذللوق توخست) مدَيا اصلوز
الاكذعاذي اطلي ًَـحَ الاس خزالض ادلحايئ وؿالكذَ ابًخمنَة اًخرشًة كدي ٔبن ًوخَ اًلكمة ًلك من:
* انئة لكَة اذللوق توخست
*ارلاسن ادلِوي توخست
* انئة زئُس جمَس هجة اًرشق
* ممثي اٌَجية امليؼمة ٌَيسوت

ثوسؾت حماوز اًيسوت ؿرب خَس خني  ،ا ٔلوىل يف ظحَحة اًَوم تـيوان :حتعَي اصلًون اًـمومِة و
الٕصاكًَاث املصثحعة ابملياسؿاث اًلضائَة ،حص ٔبسِا ا ٔلس خار اًـاليل ٔبمحس (بٔس خار اًخـَمي اًـايل جلكَة اذللوق
توخست) وتخسذي ا ٔلساثشت واملخرععني يف اجملال ،تسءا اب ٔلس خارت جبَجو زص َست (زئُسة مىذة ثيفِش
ا ٔلحاكم اًلضائَة ابرلزًية اًـامة ٌَممَىة) اًيت ؾيوهة مساذاهتا :حتعِــــي اصلًون اًـمومِة تني اًيط اًلاهوين
واًـمي اًلضايئ  ،حاوًت من ذالًِا اًوكوف ؿىل ٔبمه الٕصاكًَاث اًيت ؾؼؼؼؼصفِا اًلضاء الٕذازي امللصيب
ذالل ثعحَلَ مللذضَاث اًلاهون  ، 95/57وهَفِة ثـامي اًلضاء مــــؽ اًثلصاث اًلاهوهَة اكملاذت  06من مسوهة
حتعَي اصلًون اًـمومِة ،نٌل وحضت ا ٔلس خارت ز ٔبي حموكة اًيلغ وسخة ثلَري الاحهتاذ اًلضايئ ذالفا
ًساتلَ ،
ويف هفس الٕجتاٍ ساز رشخ ا ٔلس خار اًخَـاليت ؾحس اًلاذز (بٔس خار اًخـَمي اًـايل ومعَس لكَة اذللوق
ثسعاث ساتلا ) اطلي ثياول اًلضاء الاس خـجايل و مسبٔةل إًلاف ثيفِش اًرضًحة ،موحضا من ذالهل ثياسغ
الادذعاض تني احملامك الاتخسائَة واحملامك اًخجازًة ،نٌل تني ٔبًضا اًرشوظ اًواحة ثوافصُا لًٕلاف اًخحعَي
ادلحايئ تعَة ٔبمام اًلضاء الاس خـجايل،
وحمتثي يف رشظ صلكي ًخحسذ يف ثلسمي ذؾوى يف املوضوغ وًـس ُشا اًرشظ ضٌلهة خس ُامة ٌَلضاء
امللصيب إىل خاهة رشوظ موضوؾَة  ،رشظ الاس خـجال ورشظ ادلسًة ورعل ثفاذاي ًلك متاظي وؾصكةل
ًـمي ا ٕلذازت ،نٌل مزي ا ٔلس خار تني وكف ا ٔلذاء ووكف اًخيفِش ٔ ،بي ٔبن املواذ  557و 558من مسوهة حتعَي
اصلًون اًـمومِة ثخـَق توكف ا ٔلذاء ل اًخيفِش،
إضافة إىل مسبٔةل اًخحََف وما ثثريٍ من إصاكًَاث..
ويف هفس اًًسق  ،ثياول ا ٔلس خار اًصتَـي محَس (بٔس خار اًخـَمي اًـايل جلكَة اذللوق توخست ) س َاكا
اتزخيَا حملعاث جتمَؽ مسوهة حتعَي اصلًون اًـمومِة تسءا من ٔبحساج حىومة اًخياوة  50ماي ، 9555
وكصاءت يف اًؼِريٍن املًسوذني  95قضت  5905و  99هوهرب  5902ونشا ٔبذواز اًلايض الٕذازي يف لك من
املصحَخني اًساتلة واذلاًَة..
وثياول املخسذي اًصاتؽ ،اًحَـويش َلس (بٔس خار اًخـَمي اًـايل جلكَة اذللوق توخست ) ضٌلانث املسٍن يف
الاس خزالض ادلحايئ ؿرب صعصٍن :

صعص ٔبول دععَ ٌَضٌلانث اخملوةل ٌَمَزم ذالل مصحةل حتعَي اصلٍن اًـمويم ؛اس هتسف من ذالهل
ظصق اًخحََف  ،الٕصـاز ،اًرتدِط ابملخاتـة  ،الٕهشاز ،اذلجز ؿىل ٔبموال املسٍن و اًحَؽ ادلربي ًِشٍ ا ٔلموال
يف حاةل ؿسم سساذ اصلٍن مؽ الٕصازت إىل املفاوضاث اًيت ثمت ؿرب اٌَجان ا ٕلكَميَة و اًوظيَة.
واًضعص اًثاين ٌَضٌلانث اخملوةل ٌَمَزم ذالل املصحةل اًلضائَة ،زظس من ذالهل ضٌلانث راث ظحَـة
إحصائَة ،لك من املسعصثني اًىذاتَة و اًوخاَُة ٔبو اذلضوزًة..
وادذمتت ُشٍ ادلَسة مبساذةل من ظصف ا ٔلس خار حسني اًـمصي(ارلاسن ا ٕلكَميي ترباكن) اكهت ابٌَلة
اًفصوس َة تـيوان:
Le recouvrement des créances publiques dans le cadre du régime des
difficultés de l'entreprise
حاول من ذالًِا ا ٔلس خار اًوكوف ؿىل اًضٌلانث ازلاؾَة اخملوةل ٌَمسٍن ارلاضؽ ملساظص ظـوابث
امللاوةل ،وخمخَف الامذَاساث املميوحة ٌَملاوةل ونشا ظـوتة جتس َس ُشٍ اًضٌلانث اًيت ل ختَو من
خماظص...نٌل مت ثفاؿي اذلضوز مؽ ُشٍ املساذالث ومت ظصخ اًـسًس من ا ٔلس ئةل اًيت ٔبقيت اًيلاص من
ظصف ابحثني وممازسني ومتت الٕخاتة ؿَهيا
ٔبما ادلَسة املسائَة واًيت حتمي موضوغ :مساظص اًخحعَي ارلاظة وٕاهصاُاث
اًواكؽ اًـمًل ،فرت ٔبسِا ا ٔلس خار َلس ٔبولًَت،
وؾصفت تسوزُا ثسذالث زةل من ا ٔلساثشت و املٌلزسني.
ثسذي يف ملسمهتا ا ٔلس خار ًرباويس َلس (إظاز مبسٍصًة اًرضائة) مبوضوغ ثخس َط املساظص ادلحائَة
وذوزُا يف حتعَي اصلًون اًـمومِة  ،حاول من ذالهل اٍمتَزي تني اًرضائة اًخوكَََة ؛اًيت ثًذج ؾن مسعصت
اًفحط ٔبو املصاكدة (املصثحعة ابًـلازاث وواحداث اًدسجَي واًحَؽ ..واملياسؿة يف اًرضائة ا ٔلوًَة وٕاماكهَة
اًعـن فهيا ٔبمام الٕذازت نٌل مزي تني املَزم يسء اًيَة واملَزم حسن اًيَة ومسى ٔبحلِة ُشا ا ٔلذري ٔبن ٍمتسم
حبق اًخلاذم ظحلا مللذضَاث مسوهة اًرضائة يف حاةل ؿسم ثحََلَ.

نٌل ثياول ا ٔلس خار اًيايج جصاكث (كاتغ ٔبمزوزن ) الٕصاكًَاث املرتثحة ؾن ثعحَق مسوهة حتعَي اصلًون
اًـمومِة ،زنز من ذالًِا ؿىل الٕصاكًَاث املخـَلة تددََف املَزم وٕاصاكًَاث اذلجز ؿىل ٔبموال املسٍن مبا فهيا
امليلولث( اًس َازاث) تخعحَق ملذضَاث املواذ  69و 70من مسوهة حتعَي اصلًون اًـمومِة
ثَََ ا ٔلس خارت ذسجية اًحرصي (إظاز ابرلزًية ادلِوًة توخست) اًيت حسسث خمخَف ادلزاءاث املَلات
ؿىل ؿاثق املوذغ صلهيم وا ٔلقَاز ،من ذالل رشخ املواذ  ،555 ،555 ،95مسوهة حتعَي اصلًون اًـمومِة،
وٕاجصاس ٔبثص اًيجاؿة وحمسوذًة اًضٌلن يف حتعَي اصلٍن اًـمويم.
ٔبما ا ٔلس خارت هفُسة صىصاذ (كاضَة ابحملوكة الٕذازًة توخست ) فمتمت الٕصاكًَاث املصثحعة ابًخحََف
اهعالكا من مساذَهتا املـيوهة ابملياسؿة يف الٕصـاز ٌَلري اذلائز تني ادذعاض كايض املس خـجالث وحموكة
املوضوغ ،حِر زنزث ؿىل ؾيرص املحاقثة هسالخ ً ٕالذازت اًرضًخِة يف وخَ اذلائز يسء اًيَة
ويف ثسذي زاتؽ مؽ ا ٔلس خار ٔبمحس اًـاليل(بٔس خار اًخـَمي اًـايل جلكَة اذللوق توخست) تـيوان امللاومة
اًرضًخِة وٕاصاكًَة حتعَي اصلًون اًـمومِة ،سَط من ذالًِا ا ٔلس خار اًفاضي اًضوء ؿىل خاهة همم ًـوق
الاس خزالض اًرضًيب ٔبل وُو هفس َة املَزم ،قَاة اًثلافة ادلحائَة و ذوزُا من اٍهتصة اًرضًيب تساًة مؽ
ارلوض يف معق اتزخي امللاومة ادلحائَة ٌَحضلان امللازهة نفصوسا ،و ٔبثص ثغل امللاومة ؿىل اذلعَةل امللصتَة ،
اصلويل..
اًيلس
وعيسوق
هجاث
ؿست
من
مـعَاث
موػفا
وبٓدص ثسذي اكن ابٌَلة اًفصوس َة ًلٔس خار حيىي كامسي( ارلاسن ادلِوي توخست) تـيوان:
La responsabilité solidaire du gérant de l'entreprise: mythe et réalité
نٌل ادذمتت ُشٍ ادلَسة تسوزُا تـست بٔس ئةل ثفاؿي من ذالًِا اذلضوز اًىصمي مؽ املخسذَني ،واكهت
الٕخاابث ؾهنا من ظصف املٌلزسني إخاابث مصنزت ٔ ،بذشث اًوكت اًىثري مما ٔبثص رعل ؿىل ثالوت اًخلصٍص
ارلخايم.
وميىن ٔبن خنصح تخلصٍص دذايم ًِشٍ اًيسوت ٍمتثي اًـسًست ٌَمسوهة اًـامة ٌَرضائةٔ ،بو اب ٔلحصى مسوانث
اًرضائة ًىون ُشٍ ا ٔلذريت ثـسل وجتسذ لك س ية حبَر ثرتاوخ ثـسًالهتا تني  55و 75ثـسًال يف اًس ية
اًيت حتمَِا كواهني املاًَة ،إل ٔبن اًخعحَق اًـمًل جيس هفسَ كارصا ؿىل اًخىِف مؽ حست اًيعوض اًلاهوهَة
حِر ًعلى ؿَهيا ظاتؽ اًـمومِة ،ؿسم الاس خلصاز ،اًلموط ،نرثت اًفصاكاث اًدرشًـَة ...و ًؤثص رعل حامت
ؿىل اًـالكة تني املَزم والٕذازتُ ،شٍ اًـالكة اًيت ٔبظححت ثدسم ابًيفوز اًخام من كدي املَزمني ابًرضًحة…

وظفوت اًلول جنمي ثوظَاث ُشٍ اًيسوت يف:
 ا ٕلدشاغ ترتساهة جرشًـَة ثالمئ اًواكؽ اذلايل.
 إؿاذت اًيؼص يف ظصق اًخحََف و اًخرفِف من ادلزاءاث املرتثحة ؾن الٕذالل هبا.
 ثلوًة ضٌلانث املسٍن املَزم ذالل املصحَخني الٕذازًة و اًلضائَة.
 ثوحِس الادذعاض اًلضايئ (اًيوؾي) يف املياسؿاث اًرضًخِة.
 متخَؽ امللاولث املخوكفة ؾن ذفؽ ذًوهنا ابًىثري من الامذَاساث مصاؿات مؽ حاٍهتا.

هعوض وواثئق

 266الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5956بخاعٍش  27عحب ً 30( 1432ىهُى  ،)2011م3081 :

اًلاهون زمق  59.55ثضبٔن إحساج وثيؼمي اًخسزح املِين

 267الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  4798بخاعٍش  21نفغ  25( 1421ماي  ،)2000م.1210 :

-

 268ؤهٓغ اإلااصة  1مً اإلاغؾىم عكم  2.00.1017الهاصع في  28مً عبُ٘ ألاوٌ ً21(1422ىهُى )2001بخُبُم اللاهىن عكم  12.00بكإن
بخضار وجىُٓم الخضعج اإلانهي؛ الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  4918بخاعٍش  27عبُ٘ الازغ ً 19( 1422ىلُى ، ) 2001م .1880
املادة ;2
=




-

=

بن الاجفاكُاث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  3مً اللاهىن عكم  12.00اإلاكاع بلُه ؤٖاله ،واإلاخٗللت بدىُٓم الخيىًٍ الخىمُلي الٗام
والخىىىلىجي مً كبل الغغف ؤو اإلاىٓماث اإلاهىُت واإلالاوالث الٗمىمُت ؤو الخانت والجمُٗاث اإلادضزت َبلا للدكغَ٘ الجاعي به الٗمل،
ًمىً ؤن جبرم:
 بما م٘ اللُاٖاث اإلايىهت اإلاٗىُت بالحغف والخإهُالث مىيىٕ الخضعج اإلانهي ،بٗض عؤي الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍاإلانهي ؛
 وبما مباقغة م٘ الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي ،بٗض اؾدكاعة الؿلُت الحيىمُت اإلاٗىُتٖ ،ىض الاكخًاء. 269ؤهٓغ اإلااصجحن  2و  3مً اإلاغؾىم عكم  2.00.1017الؿالف الظهغ.
املادة ;3
جُبُلا ألخيام اإلااصة  4مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم  ،12.00جدضص الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي بلغاع ،جخسظه بمباصعة منها
ؤو باكتراح مً اللُاٖاث اإلايىهت ؤو الهُئاث اإلاكاع بليها في اإلااصة  15مً اللاهىن اإلاظوىع:
 الحغف والخإهُالث مىيىٕ الخضعج اإلانهي ؛ مضص الخيىًٍ ؤلاحمالُت اإلاغجبُت بهظه الحغف والخإهُالثًخم الخيىًٍ بالخضعج اإلانهي اإلاظوىع في الحغف والخإهُالث اإلاظوىعة ؤٖاله ،وفم اإلاسُِ للخيىًٍ ٌٗضه مغهؼ الخضعج اإلانهي ،اإلاكاع بلُه في
اإلااصة  2مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم  ،12.00بدكاوع م٘ اإلالاوالث اإلاؿخلبلت للمخضعححن.
وٍدضص مسُِ الخيىًٍ بالخضعج اإلانهي اإلاظوىعٖ ،لى الخهىم:
 جىػَ٘ بغامج الخضعج اإلانهي بحن مغهؼ الخضعج اإلانهي واإلالاولت اإلاؿخلبلت م٘ مغاٖاة مؿخلؼماث الحغفت ؤو الخإهُل الظي ًخمجيهئ اإلاخضعج فُه وبىحه زام َبُٗت ومضة وحضوٌ خهو الخيىًٍ اإلاىٓمت ؾىاء في مغهؼ الخيىًٍ بالخضعج ؤو باإلالاولت
؛
 هُفُاث جدب٘ وجلُُم الخضعج اإلانهي ٖلى الهُٗض مغهؼ الخيىًٍ بالخضعج واإلالاولت اإلاؿخلبلت.=

=

املادة ;4
َبلا ألخيام اإلااصة  4مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم ً 12.00سخخم الخضعج اإلانهي بدؿلُم:
 ؤخض صبلىماث الخيىًٍ اإلانهي ألاؾاس ي ،اإلادضصة بلغاع للؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي ؛ قهاصاث جثبذ اإلااهالث اإلاىدؿبت ،جدضص بلغاع للؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي.حؿلم الضبلىماث والكهاصاث اإلاىهىم ٖليها ؤٖاله ،بما:
 مً لضن اللُاٖاث اإلايىهت الخابٗت لها مغاهؼ الخضعج اإلانهي ؤو التي ؤبغمذ م٘ هظه اإلاغاهؼ اجفاكُاث لخىُٓم الخيىًٍالخىمُلي الٗام والخىىىلىجي؛
 ؤو مً لضن ماؾؿاث الخيىًٍ اإلانهي اإلاغزو لها مً َغف الضولت لخىُٓم الخيىًٍ الخىمُلي الٗام والخىىىلىجي؛ ؤو مً لضن الهُأث الٗمىمُت التي جخىلى الخيىًٍ الخإهُلي. 5ؤهٓغ اإلااصة  4مً اإلاغؾىم عكم  2.00.1017الؿالف الظهغ.
املادة ; 5
=

=

جدضص الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي بلغاع ،جخسظه بمباصعة منها ؤو باكتراح مً اللُاٖاث اإلايىهت ؤو الهُأث اإلاكاع بليها في اإلااصة
 15مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم  ، 12.00قغوٍ ولىج الخيىًٍ في ول خغفت ؤو جإهُل مىيىٕ الخضعج اإلانهي ،اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 6
مً اللاهىن اإلاظوىع.
 271ؤهٓغ اإلااصة  5مً اإلاغؾىم عكم  2.00.1017الؿالف الظهغ.
املادة ;6
جُبُلا للملُ٘ 3مً اإلااصة  7مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم ً 12.00جب ٖلى ماَغ الخضعج اإلانهي اإلايلف بخإَحر اإلاخضعج صازل اإلالاولت
اؾدُفاء الكغوٍ الخالُت:
 ؤن ًخىفغ ٖلى اللضعاث والىفاءاث اإلاُلىبت إلاؼاولت الحغفت ؤو الخإهُل مىيىٕ جيىًٍ اإلاخضعج ولخدبٗه وجإَحره َُلت فترةجضعحه باإلالاولت ؛
 ؤن ًثبذ جىفغه ٖلى ؾيخحن مً الخجغبتٖ ،لى ألاكل ،في مؼاولت الحغفت ؤو الخإهُل مىيىٕ الخضعج اإلانهي ؛ ؤن ًخىفغ ٖلى اللضعة البُضاغىحُت لخبلُغ ججغبخه اإلاهىُت للمخضعج ؛ -ؤن ًيىن طا مغوءة.

 272ؤهٓغ اإلااصة  7مً اإلاغؾىم عكم  2.00.1017الؿالف الظهغ.
املادة ;8
جُبُلا ألخيام اإلااصة  ،9اإلالُ٘  ،6مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم  ،12.00جسىٌ نالخُت بُٖاء ألامغ باللُام بؼٍاعاث الاؾخُالٕ واإلاغاكبت
للخضعج اإلانهي صازل اإلالاوالث اإلاؿخلبلت للمخضعححن:
 للؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي؛ لللُاٖاث اإلايىهت الخابٗت لها مغاهؼ الخضعج اإلانهي ؤو التي ؤبغمذ مٗها اجفاكُاث لخىُٓم الخيىًٍ الخىمُلي الٗاموالخىىىلىجيَ ،بلا للماصة ألاولى ؤٖاله.

 273ؤهٓغ اإلااصة  6مً اإلاغؾىم عكم  2.00.1017الؿالف الظهغ.
املادة ;7
ًدضص بملغع للؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي همىطج السجل الخام باإلاخضعححن الظي ًمؿىه ناخب اإلالاولت وهمىطج صفتر
الخضعج اإلانهي ،اإلاىهىم ٖليهما ٖلى الخىالي باإلااصجحن  9و 11مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم .12.00
ًدخفٔ اإلاخضعج بضفتر الخضعج اإلانهي َُلت مضة جضعحه ،وٍخٗحن ٖلُه ؤن ًًٗه ،ولما صٖذ الًغوعة ،عهً بقاعة:
 ناخب اإلالاولت اإلاؿخلبلت وماَغ الخضعج اإلانهي ؛ اإلاؿاولحن البُضاغىحُحن والخلىُحن إلاغهؼ الخضعج اإلانهي اإلاسجل به ؛ -الهُئاث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  15مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم .12.00

 274ؤهٓغ اإلااصجحن  8و  9مً اإلاغؾىم عكم  2.00.1017الؿالف الظهغ.
املادة ;9
ًدضص بملغع للؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي همىطج ٖلض الخضعج اإلانهي وهمىطج الخهغٍذ الظي ًضلي به ناخب اإلالاولت بطا وان
ؤب ؤو ولي ؤمغ اإلاخضعج ،اإلاىهىم ٖليهما في اإلااصة  12مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم .12.00
وَؿلم مغهؼ الخضعج اإلانهي ،مجاها ،مُبىٕ ٖلض الخضعج اإلانهي بلى اإلاخضعج ؤو بلى ناخب اإلالاولت.
ًخم بًضإ ٖلض الخضعج اإلانهي في  3وسخ لضي مغهؼ الخضعج اإلانهي الظي ًدخفٔ بيسخت مىه وَؿلم وسخت بلى ول مً اإلاخضعج وناخب
اإلالاولت اإلاؿخلبلت.
ًلىم مغهؼ الخضعج اإلانهي ،ول زالزت ؤقهغ ،بتزوٍض اإلاهلحت الخاعحُت للؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي ببُان خىٌ الٗلىص اإلاىصٖت
لضًه وخىٌ اإلاخضعححن ،خؿب اإلالاوالث اإلاؿخلبلت ،الظًً ًىٓم لفاثضتهم الخيىًٍ الخىمُلي الٗام والخىىىلىجي .هما ًىحه لىفـ
اإلاهلحتٖ ،ىض جهاًت ول ؾىت مضهُت ،جلغٍغا ًخًمً خهُلت ؤوكُت الخضعج اإلانهي.
املادة ;:
ًخٗحن ٖلى مغهؼ الخضعج اإلانهي ،فُما ًسو ٖلض الخضعج اإلانهي ،الخإهض مً:
 اؾدُفاء اإلاخضعج للكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  6مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم  12.00والىهىم اإلاخسظةلخُبُله؛
 جىفغ ناخب اإلالاولت ٖلى الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  7مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم  12.00والىهىماإلاخسظة لخُبُله.

 275ؤهٓغ اإلاىاص  10و  11و  12مً اإلاغؾىم عكم  2.00.1017الؿالف الظهغ.
املادة ;21
جُبُلا ألخيام اإلااصة  16مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم  ،12.00جدضص بلغاع للؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي الحغف والخإهُالث
التي حؿخفُض فيها ملاوالث الهىاٖت الخللُضًت مً مؿاهمت الضولت في جيالُف الخيىًٍ ًٖ ول مخضعج.
وٍدضص اإلابلغ الكهغي للمؿاهمت اإلاظوىعة ؤٖاله ،بملغع مكترن للؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي والؿلُت الحيىمُت اإلايلفت
باإلاالُت.
اٌمادة ;22
ًىصٕ َلب نغف مؿاهمت الضولت في جيالُف جيىًٍ اإلاخضعححن في الحغف والخإهُالث اإلاكاع بليها في اإلااصة  10ؤٖاله ،مً َغف ملاوالث
الهىاٖت الخللُضًت لضي مغاهؼ الخيىًٍ بالخضعج اإلانهي اإلاٗىُت ،في جهاًت ول  6ؤقهغ مً الخيىًٍ وفي جهاًت الخضعج اإلانهي ،خؿب الىمىطج
اإلادضص بملغع مكترن للؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي و الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت باإلاالُت.
بن اإلاخضعححن الظًً اهلُٗىا ًٖ مخابٗت الخيىًٍ زالٌ اإلاضة اإلالغعة للخضعج اإلانهي ال ًخم اخدؿابهم في َلب مؿاهمت الضولت في جيالُف
الخيىًٍ وطلً ابخضاء مً جاعٍش اهلُاٖهم.
املادة ;23
ًغفٌ َلب الاؾخفاصة مً مؿاهمت الضولت في جيالُف الخيىًٍ بالخضعج اإلانهي في الحاالث الخالُت:
=

=

 فسخ ٖلض الخضعج اإلانهي بمباصعة مً اإلالاولت ؛ مى٘ اإلاخضعج ،مً َغف اإلالاولت اإلاؿخلبلت ،مً مخابٗت الخيىًٍ الخىمُلي الٗام والخىىىلىجي اإلاىٓم بمغهؼ الخيىًٍبالخضعج ؛
 ٖضم اخترام ناخب اإلالاولت إلخضي التزاماجه اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص 7و 8و 9مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم .12.00. 276جم وسخ الٓهحر الكغٍف عكم  1.60 .223اإلاكاع بلُه ؤٖاله بملخط ى اإلااصة  194مً الٓهحر الكغٍف عكم  1.14.190الهاصع في  6عبُ٘
ألاوٌ  29( 1436صٌؿمبر  )2014بدىفُظ اللاهىن عكم  18.12اإلاخٗلم بالخٗىٌٍ ًٖ خىاصر الكغل ،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  6328بخاعٍش
فاجذ عبُ٘ آلازغ ً 22( 1436ىاًغ  ،)2015م .489

-

-

 277ؤهٓغ اإلااصة  13مً اإلاغؾىم عكم  2.00.1017الؿالف الظهغ.
املادة ;24
جماعؽ الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي ،بمباصعة منها ؤو باكتراح مً الهُئاث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  15مً اللاهىن الؿالف
الظهغ عكم  ، 12.00نالخُت مى٘ ناخب اإلالاولت ،جهاثُا ؤو ماكخا ،مً اؾخلباٌ اإلاخضعححن في خالت زبىث اعجيابه إلخضي اإلاسالفاث
اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  22مً اللاهىن اإلاظوىع.

-

-

 278ؤهٓغ اإلااصجحن  14و  15مً اإلاغؾىم عكم  2.00.1017الؿالف الظهغ.
املادة ;25
جُبُلا ألخيام اإلااصة  24مً اللاهىن الؿالف الظهغ عكم ٌٗ ،12.00غى ناخب اإلالاولت ؤو اإلاخضعج الجزإ ٖلى الىخابت الضاثمت للهُئت
اإلاسخهت اإلاٗىُت ،اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  15مً اللاهىن الؿالف الظهغ واإلادضصة مً َغف الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي.
وحٗغى الىخابت الضاثمت الجزإ ٖلى عثِـ الهُإة اإلاكاع بليها في الفلغة ؤٖاله ،الظي ًلىم ،في ؤحل ؤكهاه ؤؾبىٕ ،بخُٗحن لجىت ،جدذ
عثاؾخه ،للهلح والتراض ي بحن الُغفحن.
وجخإلف هظه اللجىت مً ؤعبٗت ؤًٖاء مً بُنهم ممثل ًٖ الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالخيىًٍ اإلانهي وممثل ًٖ مغهؼ الخضعج اإلانهي اإلاٗجي.
وٍجب ؤال ًيىن ؤي ؤخض مً ؤًٖاء لجىت الهلح والتراض ي اإلاكاع بليها ؤٖالهَ ،غفا في الجزإ ؤو له ٖالكت به.
وٍغؤؽ هظه اللجىت ،في خالت ما بطا وان عثِـ الهُإة الؿالفت الظهغ َغفا في الجزإ ،ممثل ًٖ اإلاىٓمت اإلاهىُت اإلاُٗىت بالحغفت ؤو الخإهُل
مىيىٕ الخضعج اإلانهي.
املادة ;26
حؿخضعي لجىت الهلح والتراض ي ،اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  14ؤٖاله ،بٗض بَالٖها ٖلى مًمىن الكيىي ،الُغفحن اإلاخىاػٖحن ،كهض
الاؾخمإ بليهما ومداولت الهلح بُنهما.
وجدغع ،فىع اهتهائها مً ٖملها ،جلغٍغا ًخًمً فدىي الجزإ ومىكف اإلاخىاػٖحن والىخاثج التي جىنلذ بليها .وٍىي٘ هظا الخلغٍغ عهً بقاعة
اللاض ي اإلاسخو في خالت عف٘ الجزإ ؤمام حهت كًاثُت.

ايكاْ ٕٛزقِ  30.18بتٓع ١َٓٗ ِٝاملفٛضني ايكطاٝ٥ني

 279الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5400بخاعٍش فاجذ نفغ  2 ( 1427ماعؽ  ،)2006م.559 :

 280ؤهٓغ اإلاىاص مً  1بلى  9مً اإلاغؾىم عكم  2.08.372الهاصع في  28مً قىاٌ  28( 1429ؤهخىبغ  )2008بخُبُم ؤخيام اللاهىن عكم
 81.03بدىُٓم مهىت اإلافىيحن اللًاثُـحن؛ الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5687بخاعٍش  2طو الحجت ( 1429فاجذ صٌؿمبر  ،)2008م .4397
 .Iكيفية إجزاء املباراة;
املادة ً ;2دضص ٖضص اإلاياجب اإلاخباعي ٖليها بضاثغة ول مدىمت ابخضاثُت بلغاع لىػٍغ الٗضٌ.
املادة  ;3حكخمل اإلاباعاة ٖلى ازخباعًٍ هخابي وقفىي.
ٌكخمل الازخباع الىخابي ٖلى :
 مىيىٕ ًخٗلم بلاهىن الالتزاماث والٗلىص ،مضجه ؾاٖخان بمٗامل 2؛ مىيىٕ ًخٗلم بلاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ،مضجه ؾاٖخان بمٗامل 2؛ٌكخمل الازخباع الكفىي ٖلى:
 ٖغى ًخٗلم بالخىُٓم اللًاجي ،مضة تهُِئه ٖكغون صكُلت بمٗامل 1؛ ٖغى ًخٗلم باللاهىن اإلاىٓم إلاهىت اإلافىيحن اللًاثُحن ،مضة تهُِئه ٖكغون صكُلت بمٗامل .1املادة  ;4جلُم ول ماصة بضعحاث جتراوح بحن  0و .20
ال ٌٗخبر هاجحا في الازخباع الىخابي مً لم ًدهل في ول ماصة ٖلى ٖضص مً الىلِ ال ًلل ًٖ .10
=

=

ال ٌٗخبر في الترجِب النهاجي مً لم ًدهل ٖلى مجمىٕ مً الىلِ ال ًلل ًٖ .60
ًغجب الىاجحىن لكغل اإلاياجب اإلاخباعي ٖليها خؿب الاؾخدلاق.
بطا حؿاوي اإلاترشحىن في الىلِ اإلادهل ٖليها جم اللجىء بلى اللغٖت ٖىض الاكخًاء .
املادة  ; 5جدضص هُفُت جىُٓم اإلاباعاة بلغاع لىػٍغ الٗضٌ.
 - .IIالحكوين;
املادة ً ;6لط ي اإلاخضعب فترة الخيىًٍ التي جدضص في ؾخت ؤقهغ باإلاٗهض الٗالي لللًاء ،وبخيؿُم م٘ مضًغٍت الكاون اإلاضهُت.
حكخمل هظه الفترة ٖلى:
ؤ) َىع للضعاؾاث وألاقغاٌ الخُبُلُت باإلاٗهض الٗالي لللًاء مضجه زالزت ؤقهغً ،غمي بلى جإهُله إلاؼاولت مهىت مفىى كًاجي بىاؾُت
حٗلُم زامٌ ،كمل ٖلى الخهىم اإلالخًُاث اللاهىهُت اإلاخٗللت بدىُٓم مهىت اإلافىيحن اللًاثُحن واللىاٖض اإلاؿُغٍت اإلاخٗللت
بالخبلُغ وبةحغاءاث جىفُظ ألاوامغ وألاخيام واللغاعاث وول الٗلىص والؿىضاث التي لها كىة جىفُظًت ،وهظا مسخلف ؤلاحغاءاث اللًاثُت
ألازغي؛
ب) جضعٍب مضجه زالزت ؤقهغ بىخابت يبِ اإلاداهم الابخضاثُت والخجاعٍت وؤلاصاعٍت وهخابت يبِ مداهم الاؾخئىاف ،وبمياجب مفىيحن
كًاثُحن جدضص باكتراح مً عثِـ الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن ؤو مً ًىىب ٖىه .
ال جهغف للمخضعب ؤي ؤحغة زالٌ فترة الخيىًٍ.
ًجغي الخيىًٍ جدذ بقغاف اإلاٗهض الٗالي لللًاء َُلت فترة الخيىًٍ وهظا جدذ مغاكبت الىهُل الٗام للملً زالٌ مضة ملام اإلاخضعب في
مدىمت ؤو لضي مفىى كًاجي.
املادة ً ;7جب ؤن ٌؿخغغق الخيىًٍ لضي هخابت يبِ اإلادىمت ؤو لضي مفىى كًاجي ؾاٖاث الٗمل الٗاصًت اإلافغويت ٖلى اإلاىْفحن
ؤلاصاعٍحن ؤو اإلاؿخسضمحن الخابٗحن للمفىى اللًاجي وال ًمىً ؤن ًىلُ٘ بال ألؾباب ملبىلت.
 - .IIIاخحبار نهاًة الحكوين ;
املادة ٌ ;8كخمل ازخباع جهاًت الخيىًٍ ٖلى ازخباعًٍ هخابي وقفىي.
ٌكخمل الازخباع الىخابي ٖلى:
 مىيىٕ في كاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ،مضجه ؾاٖخان بمٗامل .2 جدغٍغ زالزت مكاعَ٘ مدغعاث جخٗلم باإلحغاءاث ؤمام اإلاداهم وبمماعؾت وؾُلت مً وؾاثل الخىفُظ ،مضجه ؾاٖخان بمٗامل .2ٌكخمل الازخباع الكفىي ٖلى :
 ٖغى كاهىوي له ٖالكت بإٖماٌ اإلافىيحن اللًاثُحن ،مضة تهُِئه ٖكغون صكُلت بمٗامل  1؛ ٖغى ًخٗلم باإلاٗلىمُاث بمٗامل .1املادة  ;9جلُم ول ماصة بضعحاث جتراوح بحن  0و . 20
ال ٌٗخبر ؤًا وان في الترجِب النهاجي بن لم ًدهل ٖلى مٗضٌ ال ًلل ًٖ .60
املادة :
جدضص هُفُت جىُٓم ازخباع جهاًت الخيىًٍ بلغاع لىػٍغ الٗضٌ.

 281ؤهٓغ اإلااصجحن  12و  13مً اإلاغؾىم عكم  ،2.08.372ؾالف الظهغ.
املادة  ; 23جخإلف اللجىت مً :
 مضًغ الكاون اإلاضهُت بهفخه عثِؿا ؛ عثِـ ؤوٌ إلادىمت اؾخئىاف ؛ وهُل ٖام للملً لضي مدىمت اؾخئىاف ؛ ممثلحن ازىحن للمفىيحن اللًاثُحن جيخضبهما الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن.املادة  :24ججخم٘ اللجىت باؾخضٖاء مً وػٍغ الٗضٌ ولما اكخًذ اإلاهلحت طلً للبذ في اللًاًا التي جضزل في ازخهانها.
حٗخبر احخماٖاث اللجىت صحُدت بدًىع زالزت مً ؤًٖائها ٖلى ألاكل بمً فيهم الغثِـ .
ًخىلى مهام هخابت اللجىت مىْف بمضًغٍت الكاون اإلاضهُت.
جغف٘ هظه اللجىت ملترخاتها بلى وػٍغ الٗضٌ .

 282الٓهحر الكغٍف بمثابت كاهىن عكم  1.74.447بخاعٍش  11عمًان  28( 1394قدىبر  )1974باإلاهاصكت ٖلى هو كاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت؛
الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  3230مىغع ،بخاعٍش  13عمًان  30( 1394قدىبر  ،)1974م 2741؛ هما جم حغُحره وجخمُمه.
 283اللاهىن عكم  22.01اإلاخٗلم باإلاؿُغة الجىاثُت ،الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكغٍف عكم  1.02.255بخاعٍش  25مً عحب  3( 1423ؤهخىبغ
)2002؛ الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5078بخاعٍش  27طي اللٗضة ً 30( 1423ىاًغ ،)2003م 315؛ هما جم حغُحره وجخمُمه.

 284اهٓغ اإلااصة ألاولى مً كغاع لىػٍغ الٗضٌ عكم  1978.06ناصع في  9مدغم ً 29( 1428ىاًغ  )2007بخدضًض قيل ومًمىن السجل
اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  20مً اللاهىن عكم  81.03بدىُٓم مهىت اإلافىيحن اللًاثُحن؛ الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5504بخاعٍش  11نفغ
( 1428فاجذ ماعؽ  ،)2007م .758
املادة ألاولى; ًدضص هما ًلي قيل ومًمىن السجل الظي جمؿىه هخابت الًبِ واإلاخٗلم بالبُاهاث الخانت باإلافىيحن اللًاثُحن
اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  20مً اللاهىن  81.03اإلاكاع بلُه ؤٖاله.
ًجب ؤن ًيىن َىله ؾخت وزالزحن ( )36ؾىدُمترا وٖغيه زالزحن( )30ؾىدُمترا وؤن ًبلغ ٖضص نفداجه زمؿماثت ( ،)500جدمل نفداجه
ؤعكاما مخخابٗتً ،اقغ ٖليها عثِـ اإلادىمت الابخضاثُت اإلاسخهت بٗض جغكُمها ووي٘ َابٗه ٖلى ول نفدت منها كبل الكغوٕ في اؾخٗماله.
حكخمل ول نفدت ٖلى ألايالٕ الخالُت:
 الغكم الترجُبي؛ الاؾم الصخص ي والٗاثلي للمفىى اللًاجي؛ الٗىىان اليامل؛  -عكم الهاجف والفاهـ؛ مغاح٘ ملغع الخُٗحن؛  -جاعٍش ؤصاء الُمحن اللاهىهُت؛ جاعٍش الالخداق باإلاهىت؛  -همىطج الخىكُ٘؛ همىطج ؤلامًاء اإلاسخهغ؛ -مالخٓاث.

 285ؤهٓغ اإلااصة ألاولى مً كغاع لىػٍغ الٗضٌ عكم  1979.06ناصع في  9مدغم ً 29( 1428ىاًغ  )2007بخدضًض قيل ومًمىن السجل
اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  25مً اللاهىن عكم  81.03بدىُٓم مهىت اإلافىيحن اللًاثُحن؛ الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5504بخاعٍش  11نفغ
( 1428فاجذ ماعؽ  ،)2007م .758
املادة ألاولىً :دضص هما ًلي قيل ومًمىن السجل الظي ًمؿىه اإلافىى اللًاجي وٍثبذ فُه ول ًىم حمُ٘ ؤلاحغاءاث التي كام بها.
ًجب ؤن ًيىن َىله ؾخت وزالزحن ( )36ؾىدُمترا وٖغيه زالزحن( )30ؾىدُمترا وؤن ًبلغ ٖضص نفداجه زالزماثت ( ،)300جدمل نفداجه
ؤعكاما مخخابٗتً ،ىك٘ ٖلى نفدخُه ألاولى وألازحرة عثِـ اإلادىمت الابخضاثُت التي ًىحض ملغ اإلافىى اللًاجي بضاثغة هفىطها ؤو كاى
ًيخضب لهظا الغغى كبل الكغوٕ في اؾخٗماله.
حكخمل ول نفدت ٖلى ألايالٕ الخالُت:
 الغكم الدؿلؿلي؛ جاعٍش حؿلم الىزُلت مىيىٕ ؤلاحغاء؛ هىٕ ؤلاحغاء؛ مغاح٘ اإلالف مىيىٕ ؤلاحغاء؛ ؤؾماء ألاَغاف؛ جاعٍش بهجاػ ؤلاحغاءاث؛ ملخو ؤلاحغاءاث اإلاىجؼة؛ جاعٍش ؤلاعحإ الى هخابت الًبِ؛ -مالخٓاث.

 286الٓه ـ ـ ـ ـ ـحر ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغٍف عكـ ـ ـ ـم  1.59.413اله ـ ـ ـ ـ ـاصع في  28حم ـ ـ ـاصي الثاهُت  26( 1382ه ـ ـ ـ ـ ـىهبر  )1962باإلاهـ ـاصك ـ ـ ـ ـ ـ ـت ٖل ـى مجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىٖت
اللاهىن الج ـ ـ ـ ـ ـىاجي؛ الجغٍضة الغؾمُ ـ ـ ـ ـت ٖضص  2640مىغع بخاعٍش  12مد ـ ـ ـ ـغم ً 5( 1383ىهُى  ،)1963م 1253؛ هما ج ـ ـ ـ ـ ـ ـم حغُ ـ ـ ـ ـ ـحره
وجخمُمه.
 287ؤهٓغ اإلااصجحن  1و  2مً اللغاع اإلاكترن لىػٍغ الٗضٌ والحغٍاث ووػٍغ الاكخهاص واإلاالُت عكم  2444.12الهاصع في  2قٗبان 22( 1433
ًىهُى  )2012بخدضًض الخٗىٌٍ الظي ًخلاياه اإلافىيىن اللًاثُىن ًٖ مؼاولت مهامهم في اإلاُضان الجىاجي؛ الجغٍضة الغؾمُت ٖضص
 6065بخاعٍش  26قٗبان ً 16( 1433ىلُى ،)2012م .4230
املادة ;2
جُبُلا للمغؾىم اإلاكاع بلُه ؤٖاله عكم  2.08.372والؾُما اإلااصة  14مىهً ،دضص الخٗىٌٍ الؿىىي ؤلاحمالي اإلاؿخدم للمفىيحن
اللًاثُحن ًٖ ؤلاحغاءاث التي ًلىمىن بها في اإلاُضان الجىاجي ٖلى ؤؾاؽ ؾبٗت صعاهم وههف صعهم ( 7.50صعهم) ًٖ ول َي كًاجي جم
جبلُغه.
املادة ;3
ًد ضص الخٗىٌٍ اإلاكاع بلُه في اإلااصة ألاولى ؤٖالهٖ ،لى ؤؾاؽ كاثمت بُاهُت باإلحغاءاث اإلاىجؼة مً َغف اإلافىى اللًاجي مكهىص بصحتها
مً َغف عثِـ هخابت الًبِ ومهاصق ٖليها مً َغف عثِـ اإلادىمت اإلاٗىُت.
 288ؤهٓغ اإلااصة ألاولى مً اللغاع اإلاكترن لىػٍغ الٗضٌ والحغٍاث ووػٍغ الاكخهاص واإلاالُت عكم  4306.14الهاصع في  3نفغ  26( 1436هىفمبر
 )2014بخدضًض حٗغٍفت ؤحىع اإلافىيحن اللًاثُحن ًٖ ألاٖماٌ التي ًلىمىن بها في اإلاُاصًً اإلاضهُت والخجاعٍت وؤلاصاعٍت؛ الجغٍضة الغؾمُت
ٖضص  6318بخاعٍش  25نفغ  18( 1436صٌؿمبر  ،)2014م .8508
املادة ألاولى:
جدضص في الجضوٌ اإلاغفم بهظا اللغاع حٗغٍفت ؤحىع اإلافىيحن اللًاثُحن ًٖ ألاٖماٌ التي ًلىمىن بها في اإلاُاصًً اإلاضهُت والخجاعٍت
وؤلاصاعٍت.

=

=

جعزيفة أجور املفوضين القضائيين عن ألاعمال التي ًقومون بها في امليادًن املدهية والحجارية وإلادارية.
ألاعمال التي ًقوم بها املفوضون القضائيون
في امليادًن املدهية والحجارية وإلادارية
 -2في ميدان الحبليغ ;
ؤ -جبلُغ الاؾخضٖاءاث واإلاظهغاث وفلا للملخًُاث اللاهىهُت
الجاعي بها الٗمل ؤمام اإلاداهم هما ًلي:
* اإلادىمت الابخضاثُت ؤو مغهؼ اللاض ي اإلالُم ........
* اإلادىمت ؤلاصاعٍت ......................................
* اإلادىمت الخجاعٍت ......................................
* مدىمت الاؾخئىاف .....................................
* مدىمت الاؾخئىاف الخجاعٍت ...........................
* مدىمت الاؾخئىاف ؤلاصاعٍت............................
* مدىمت الىلٌ .........................................
ب -جبلُغ ؤلاهظاعاث بىاء ٖلى ؤمغ كًاجي ..............
ج -جبلُغ ألاوامغ وألاخيام واللغاعاث ...................
ص * -بطا وان للمبلغ بليهم مىًَ ؤو مدل بكامت واخض........
* بطا حٗضص مىًَ ؤو مدل بكامت اإلابلغ بليهم .......
ح -في خالت بٖاصة جبلُغ الاؾخضٖاءاث ؤو اإلاظهغاث ؤو ؤلاهظاعاث ؤو
ألاوامغ ؤو ألاخيام ؤو اللغاعاث التي حٗظع جبلُغها بؿبب ال ًغح٘ بلى
اإلافىى اللًاجي ....
 -3في ميدان إلاجزاءات املخحلفة;
ؤ -الاخخجاج ...............................................

150

ب -مدايغ اإلاٗاًىت اإلادغعة بىاء ٖلى ؤمغ كًاجي..
ج -ؤلاهظاع الاؾخجىابي بىاء ٖلى ؤمغ كًاجي ........
* بطا وان للمؿخجىبحن مىًَ ؤو مدل بكامت واخض ..
* بطا حٗضص مىًَ ومدل بكامت اإلاؿخجىبحن ..........
ص -الٗغى الُٗجي ..........................................
* بطا وان للمٗغوى ٖليهم مىًَ ؤو مدل بكامت واخض ..
* بطا حٗضص مىًَ ؤو مدل بكامت اإلاٗغوى ٖليهم ...

(بةيافت ػٍاصة كضعها   1مً مبلغ الؿىض ؤو الكًُ وؤكص ى ما
ٌؿخىفى مبلغ  400صعهم)
150
150
150
ٖ × 150ضص اإلاؿخجىبحن
150
150
ٖ × 150ضص اإلاٗغوى ٖليهم

جعزيفة أجور املفوضين القضائيين بالدرهم
دون احخساب الضزيبة على القيمة املضافة

50
50
50
50
50
50
50
100
50
ٖ × 30ضص اإلابلغ بليهم
الخٗغٍفت × ٖضص اإلابلغ بليهم
جاصي هفـ الخٗغٍفت اإلادضصة ليل بحغاء

=

=

 -4في ميدان الحنفيذ;
ؤ ًٖ -الحجىػ:
* ًٖ الحجؼ الخدفٓي ٖلى اإلاىلىٌ .................
* ًٖ الحجؼ الخدفٓي ٖلى ألانل الخجاعي ......
* ًٖ الحجؼ الخدفٓي ٖلى الٗلاع ...................
* ًٖ الحجؼ لضي الغحر ...............................
* ًٖ الحجؼ الىنفي .................................
* ًٖ الحجؼ الاعتهاوي ..............................
* ًٖ الحجؼ الاؾخدلاقي .............................
* ًٖ الحجؼ الخىفُظي ٖلى اإلاىلىٌ .................
* ًٖ عف٘ الحجؼ بملغع كًاجي .....................
بطا حٗلم ألامغ بهٗىبت في الخىفُظ ايُغث اإلافىى اللًاجي بلى
اإلاثىٌ ؤمام كاض ي اإلاؿخعجالث بما للفهل في نٗىبت الخىفُظ
وبما للؿماح بمىانلت اإلاخابٗاث.
ب -بُ٘ اإلاىلىٌ اإلااصي باإلاؼاص الٗلجي ................

100
150
150
150
150
150
150
150
150
الخٗغٍفت × 2
ؤحغة حؿاوي   1مً زمً البُ٘ وؤكل ما ٌؿخىفى مبلغ ماثتي
 200صعهم وؤكص ى ما ٌؿخىفى مبلغ  1000ؤلف صعهم

ج -جىفُظ ألاوامغ وألاخيام واللغاعاث اللايُت باللُام بٗمل ؤو
500
الامخىإ ًٖ اللُام بٗمل ......................
 مبلغ زابذ :كضعه  150صعهما ًٖ اإلابلغ اإلاتراوح بحن  1و 3000 -5اسخيفاء وثحصيل املبالغ املالية;
صعهم ًاصي مؿبلا.
ًًاف بلُه عؾم وؿبي ًدضص هما ًلي :
 ًٖ  4الجؼء مً اإلابلغ اإلاتراوح بحن  3001و 6000صعهم.
 ًٖ  3الجؼء مً اإلابلغ اإلاتراوح بحن  6001و 20000صعهم.

 -6الحعويض عن الحنقل
 -7الصلح بين ألاطزاف

  2فُما ػاص ًٖ مبلغ  20000صعهم وؤكل ما ٌؿخدم 800
صعهم.
وفي حمُ٘ الحاالث فةن ؤكص ى ما ٌؿخدم هى مبلغ 10.000
صعهم.
وٍدؿب الغؾم اليؿبي اإلاظوىع الظي ًخدمله الضاثً باٖخباع
اإلابالغ اإلادهلت ؤو اإلاؿخىفاة بالفٗل.
حٗىٌٍ هُلىمتري كضعه  3صعاهم طهابا وبًابا اهُالكا مً ملغ
اإلادىمت.
في خالت وكىٕ الهلح بحن ؤَغاف الخىفُظ ؤو وكىٕ الخىاػٌ مً
َغف َالبه ال ٌٗفى هظا ألازحر مً ؤصاء ؤحغ اإلافىى اللًاجي
متى بضؤ في بحغاءاث الخىفُظ.

 289ؤهٓغ اإلااصة ألاولى مً كغاع لىػٍغ الٗضٌ عكم  1980.06ناصع في  9مدغم ً 29( 1428ىاًغ  )2007بخدضًض همىطج ٖلض بلحاق واجب
مدلف بمىخب مفىى كًاجي اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  41مً اللاهىن عكم  81.03بدىُٓم مهىت اإلافىيحن اللًاثُحن ،الجغٍضة الغؾمُت
ٖضص  5504بخاعٍش  11نفغ ( 1428فاجذ ماعؽ  ،)2007م .759
املادة ألاولى; ًبرم ٖلض بلحاق الياجب اإلادلف بمىخب اإلافىى اللًاجي وفلا للىمىطج اإلاغفم بهظا اللغاع.
وٍجب ؤن ًخًمً البُاهاث ألاؾاؾُت الخالُت:
 الهىٍت الياملت للُغفحن؛ مىيىٕ الٗلض؛ مضة الٗلض؛ ألاحغ وؾاٖاث الٗمل والغزو؛ الكغوٍ الاجفاكُت ألازغي؛ جاعٍش الٗلض؛ -جىكُ٘ الُغفحن.

 290ؤهٓغ اإلااصة ألاولى مً كغاع لىػٍغ الٗضٌ عكم  1981.06ناصع في  9مدغم ً 29( 1428ىاًغ  )2007بخدضًض همىطج ٖلض اإلاكاعهت بحن
اإلافىيحن اللًاثُحن اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  48مً اللاهىن عكم  81.03بدىُٓم مهىت اإلافىيحن اللًاثُحن؛ الجغٍضة الغؾمُت ٖضص
 5504بخاعٍش  11نفغ ( 1428فاجذ ماعؽ  ،)2007م .761
املادة ألاولى;
ًدضص ٖلض اإلاكاعهت بحن مفىيحن كًاثُحن ازىحن ؤو ؤهثر وفلا للىمىطج اإلالحم بهظا اللغاع.
وٍجب ؤن ًخًمً البُاهاث ألاؾاؾُت الخالُت:
 الهىٍت الياملت للُغفحن ؤو ألاَغاف؛ مضة الٗلض؛ هُفُت حؿُحر وبصاعة اإلاىخب؛ هُفُت جضبحر مضازُل اإلاىخب ومهاعٍفه؛ الكغوٍ الاجفاكُت ألازغي؛ جاعٍش الٗلض؛ -جىكُ٘ الُغفحن.

 291ؤهٓغ اإلاىاص مً  15بلى  31مً اإلاغؾىم عكم  ،2.08.372ؾالف الظهغ.
املادة  ; 26جخىلى الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن التي جخفغٕ ٖنها مجالـ حهىٍت ٖلى نُٗض صواثغ مداهم الاؾخئىاف اإلاهام الخالُت :
 نُاهت مباصت وجلالُض وؤٖغاف اإلاهىت ،والحغم ٖلى جثبُذ ؤزالكُاتها ،وٖلى جلُض اإلافىيحن اللًاثُحن بىاحباتهم اإلاهىُت ،والؿهغ ٖلىخماًت خلىكهم ؛
 ببضاء الغؤي في الكياًاث اإلاىحهت بليها يض اإلافىيحن اللًاثُحن وعف٘ جلغٍغ بكإجها بلى وهُل اإلالً ،وهظا فُما ٌٗغى ٖليها مً َغفالىُابت الٗامت مً بزالالث ميؿىبت ألي مفىى كًاجي؛  -جيؿُم ٖمل اإلاجالـ الجهىٍت للمفىيحن اللًاثُحن ؛
 وي٘ الىٓام الضازلي وحٗضًله ؛  -جدضًض مبلغ اقتراواث ألاًٖاء وهُفُت اؾدُفائها ،واللؿِ الظي ًسو اإلاجالـ الجهىٍت ؛ بوكاء وبصاعة مكاعَ٘ احخماُٖت لفاثضة اإلافىيحن اللًاثُحن ؛  -ببغام ٖلىص الخإمحن ٖلى اإلاؿاولُت اإلاضهُت والخغُُت الصحُت ؛ الؿهغ ٖلى جىُٓم للاءاث وهضواث ٖلمُت مً قإجها ؤن جغف٘ مً مؿخىي ألاصاء ،وؤن جًمً جُىٍغ وجدضًث ؤؾالُب اإلاهىت ؛ َب٘ السجل والىىاف اإلاىهىم ٖليهما ٖلى الخىالي في اإلااصجحن  25و  29مً اللاهىن عكم  81.03اإلاكاع بلُه ؤٖاله ،بٗض بطن وػٍغ الٗضٌ.املادة  ;27جمثل الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن اإلاهىت ججاه ؤلاصاعة ،وجبضي عؤحها فُما ٌٗغى ٖليها مً مؿاثل جخٗلم باإلاماعؾت
الٗامت للمهىت ،وجلضم اإلالترخاث الىفُلت بخُىٍغ اإلاهىت.
املادة ً ;28فغى لفاثضة الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن اقتران ؾىىي بحباعي ًجب ٖلى ول مفىى كًاجي ؤن ًلىم بإصاثه.
املادة  ;29جخيىن مالُت الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن مً اإلاىاعص التي ال ًمىٗها اللاهىن والؾُما :
 واحباث الاقتران ؛ ٖاثضاث السجالث وهىاف جىانُل ألاصاء ؛ ٖاثضاث اإلاُبىٖاث والىخب والضوعٍاث.املادة ً ;2:جىػ للهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن ؤن جدهل ٖلى مؿاٖضاث هلضًت ؤو ُٖيُت مً الضولت واإلااؾؿاث الٗامت.
ًجىػ لها هظلً ؤن جخللى مً ألاشخام الظاجُحن ؤو اإلاٗىىٍحن ؤي جبرٕ ٖلى ؤن ال ًيىن ملُضا بإي قغٍ مً قإهه اإلاؿاؽ باؾخلاللها
وهغامتها ؤو ًسالف اللىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمىٌ بها.
املادة  ;31جىفم اإلاىاعص اإلاالُت في ججهحز الهُئت الىَىُت واإلاجالـ الجهىٍت للمفىيحن اللًاثُحن وحؿُحر قاوجها وما ًخٗلم بةصاعة ملاعها،
وؤصاء ؤحىع الٗاملحن بها ،والىفاء بيل التزاماتها وجدمالتها ،وفي بوكاء وبصاعة مكاعَ٘ احخماُٖت وجىُٓم جٓاهغاث زلافُت.
املادة  ;32جماعؽ الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن ازخهاناتها بىاؾُت ؤحهؼتها الخالُت :
 الجمُٗت الٗامت ؛  -عثِـ الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن ؛ اإلاىخب الخىفُظي للهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن ؛  -اإلاجالـ الجهىٍت للمفىيحن اللًاثُحن.املادة  ;33الجمُٗت الٗامت هي ؤٖلى حهاػ ًدضص الخىحهاث الىبري للهُئت.
جخيىن الجمُٗت الٗامت مً عثِـ الهُئت الىَىُت وعئؾاء وؤًٖاء مياجب اإلاجالـ الجهىٍت ،وهي ؤٖلى ؾلُت جلغٍغٍت .
ججخم٘ الجمُٗت الٗامت بالغباٍ ؤو بإي مضًىت مً مضن اإلاملىت ،مغة ول زالر ؾىىاث الهخساب عثِـ الهُئت الىَىُت للمفىيحن
اللًاثُحن واؾخثىاء ولما صٖذ اإلاهلحت بلى طلً بُلب مً الغثِـ ؤو مً زلثي ؤًٖاء اإلاىخب الخىفُظي.
املادة  ;34ال ًخمخ٘ بهفت هازب بال اإلافىى اللًاجي الظي ًماعؽ اإلاهىت بهفت فٗلُت وؤصي ما ٖلُه مً واحباث الاقتران.
=

=

املادة ً ;35يخسب عثِـ الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن زالٌ الىهف الثاوي مً قهغ مايَ ًٖ ،غٍم الاكترإ الفغصي الؿغي
اإلاباقغ ،وباألغلبُت اليؿبُت لألًٖاء الحايغًٍ ٖلى ؤال ًلل ٖضصهم ًٖ ههف ؤًٖاء الجمُٗت الٗامت ،وفي خالت ٖضم اهخماٌ الىهاب
ًاحل الاحخمإ إلاضة قهغ ،وفي هظه الحالت ًخم الاهخساب باألغلبُت اليؿبُت لألًٖاء الحايغًٍ .
ًغجح في الاهخساب ٖىض حٗاصٌ ألانىاث اإلافىى اللًاجي ألاكضم مماعؾت في اإلاهىت.
املادة ٌ ;36كترٍ في اإلاتر شح لغثاؾت الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن الكغوٍ الخالُت :
 ؤن جيىن له نفت هازب ؛  -ؤن جيىن له ؤكضمُت ٖكغ ؾىىاث مً اإلاماعؾت ٖلى ألاكل ؛  -ؤن ال ًيىن كض نضعث في خله ٖلىبتجإصًبُت ،باؾخثىاء ٖلىبت ؤلاهظاع ؛  -ؤن ال ًيىن مديىما ٖلُه ؤو مخابٗا في كًُت جمـ بالكغف واإلاغوءة .
املادة ً ;37يخسب عثِـ الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن إلاضة زالر ؾىىاث كابلت للخجضًض مغة واخضة .
ال ًمىً بٖاصة اهخساب عثِـ الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن الظي اؾخمغث مهمخه فترجحن مخىالُخحن بال بٗض اههغام مضة زالر
ؾىىاث واملت ٖلى آزغ فترة.
املادة ً ;38هضع اإلاىخب الخىفُظي للهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن زالٌ الىهف ألاوٌ مً قهغ ماعؽ مً الؿىت التي ججغي فيها
الاهخساباث ملغعا بخدضًض ؤؾماء اإلافىيحن اللًاثُحن اإلاخىفغًٍ ٖلى الكغوٍ اإلاُلىبت كاهىها وَٗلم بملاع اإلاجالـ الجهىٍت للمفىيحن
اللًاثُحن صازل ألاحل اإلاظوىع .
ًدم ليل مفىى كًاجي لم ًغص اؾمه في ملغع اإلاىخب الخىفُظي الًُٗ فُه ؤمام اإلادىمت ؤلاصاعٍت بالغباٍ صازل ؤحل زماهُت ؤًام مً
جاعٍش الخٗلُم ،وجبذ فُه صازل ؤحل زمؿت ٖكغ ًىما مً جاعٍش بًضإ الًُٗ بىخابت يبِ اإلادىمت ،وطلً بدىم غحر كابل ألي ًَٗ .
جىحه بلى اإلاىخب الخىفُظي للهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن الترقُداث لغثاؾت الهُئت الىَىُت صازل ؤحل قهغ مً جاعٍش حٗلُم
اإلالغع .
املادة  ;39جبلغ مدايغ اهخساب عثِـ الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن بلى الىهُل الٗام للملً لضي مدىمت الاؾخئىاف بالغباٍ
صازل ؤحل ً 15ىما اإلاىالُت لهظه الاهخساباث.
املادة ً ;3:جىػ للمفىى اللًاجي ؤن ًجم٘ بحن نفخه همفىى كًاجي ونفخه هًٗى ؤو عثِـ للهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن
ونفخه هًٗى ؤو عثِـ للمجلـ الجهىي.
ال ًمىً الجم٘ بحن عثاؾت الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن وعثاؾت اإلاجلـ الجهىي للمفىيحن اللًاثُحن.
املادة ً ;41ماعؽ عثِـ الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن حمُ٘ الهالخُاث الالػمت لًمان خؿً ؾحر الهُئت ،واللُام باإلاهام
اإلاؿىضة بليها بملخط ى هظا اإلاغؾىم.
ًمثل الهُئت في الحُاة اإلاضهُت ججاه ؤلاصاعة والغحر.
ًلبل الهباث والىناًا وؤلاٖاهاث اإلالضمت للهُئت.
ًدم له ؤن ًفىى بلى ؤخض هىابه ؤو بلى ؤخض ؤًٖاء اإلاىخب الخىفُظي مماعؾت بٌٗ نالخُاجه.
ًبضي الغؤي صازل اللجان التي جدضثها وػاعة الٗضٌ ٖىض الىٓغ في ول ما ًخٗلم باإلاهىت.
املادة ً ;42خيىن اإلاىخب الخىفُظي للهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن مً عثِـ الهُئت الىَىُت وعئؾاء اإلاجالـ الجهىٍت.
ًخإلف اإلاىخب الخىفُظي مً :
 عثِـ وهى عثِـ الهُئت الىَىُت للمفىيحن اللًاثُحن ؛ هاثب للغثِـ؛ واجب ٖام ؛ هاثب له ؛ ؤمحن اإلااٌ ؛ هاثب له ؛ الباقي مؿدكاعون.ًخم جىػَ٘ اإلاهام بحن ؤًٖاء اإلاىخب الخىفُظي بىاؾُت الاكترإ الفغصي الؿغي اإلاباقغ وباألغلبُت اليؿبُت.

اختصاصات ٚتٓعٚ ِٝشاز ٠األٚقاف ٚايػؤ ٕٚاإلضالَ١ٝ

 292الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  6448بخاعٍش  7حماصي آلازغة  17( 1437ماعؽ  ،)2016م.2691 :

إسداخ ايًذٓ ١االضرتاتٝذ ١ٝألَٔ ْعِ املعًَٛات

 293الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  5987بخاعٍش  19طو اللٗضة  17( 1432ؤهخىبغ  ،)2011م.5101 :

مناذج األسئلة مباراة املفوضني القضائيني

املًُه ١املػسبٚ - ١ٝشاز ٠ايعدٍ
مناذز األضَ ١ً٦بازا ٠املفٛضني ايكطاٝ٥ني
االختباز ايهتابٜٛ 7; :ٞيٛٝش 710:
َٛضٛع ٜتعًل بكاْ ٕٛااليتصاَات ٚايعكٛدَ ،دت٘ ضاعتإ  -مبعاٌَ 7 :

َٛضٛع ٜتعًل بكاْ ٕٛاملططس ٠املدَْ ،١ٝدت٘ ضاعتإ  -مبعاٌَ 7

االختباز ايهتابٜٛ > :ٞيٛٝش <710

َٛضٛع ٜتعًل بكاْ ٕٛااليتصاَات ٚايعكٛدَ ،دت٘ ضاعتإ  -مبعاٌَ 7 :
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َٛضٛع ٜتعًل بكاْ ٕٛاملططس ٠املدَْ ،١ٝدت٘ ضاعتإ  -مبعاٌَ 7

مناذز األضَ ١ً٦بازا ٠ايتٛظٝف إطاز بايٛناي ١ايٛطٓ ١ٝيًُشافع ١ايعكازٚ ١ٜاملطح ايعكازٚ ٟاخلسا٥ط١ٝ

ايٛناي ١ايٛطٓ ١ٝيًُشافع ١ايعكازٚ ١ٜاملطح ايعكازٚ ٟاخلسا٥ط١ٝ
مناذز األضَ ١ً٦بازا ٠ايتٛظٝف إطاز بايٛناي ١ايٛطٓ ١ٝيًُشافع ١ايعكازٚ ١ٜاملطح ايعكازٚ ٟاخلسا٥ط١ٝ

االختباز ايهتاب7108 :ٞ

ايطؤاٍ  :ادب عً ٢ضَ ٤ٛا دزضت٘

االض ١ً٦ايفسع١ٝ


:



:

.
:




.
.

:
.

١ٝط٥اخلساٚ ٟاملطح ايعكازٚ ١ٜ ايعكاز١ يًُشافع١ٝٓطٛ اي١نايٛاي
فٝظٛ ايت٠ َبازا١ً٦مناذز األض
ٕ اخلاصْٛ املاضرت املتدصص يف ايكاٚ املاضرت أ:٠ايػٗاد
710; ْربْٛ 08 :ٞاالختباز ايهتاب

.7 :ٌَ املعا. ضاعات8 :٠املد
١ ْكط07 :ًٌٝع يًتشٛضَٛ -0 

 Les garanties accordées par le régime de l'immatriculation
foncière pour préserver les droits du requérant de l'opposant et
de tout intervenant en la procédure d'immatriculation.

 ْكط8 :١ً٦ األض-7 

 Qu'entend-on par: opposition répercussive – immatriculation
partielle – inscription concomitante – radiation d'office.


 Quelles les personnes qui peuvent acquérir des propriétés
appartenant aux collectivités ethniques.


 Citez quatre cas de rejet d'une réquisition d'immatriculation.

 Quelle est la différence entre: le droit de chafaa, le droit de
dhom – retrait – et le droit de préférence.



























