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 أَداف املجلت: 
 حؿعى مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت بلى جد٤ُ٣ ٖضة ؤَضاٝ، ؤَمها:

ٗاث ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت ٖلى  -1 ٗت ؤلاؾالمُت والدكَغ ت بإخ٩ام الكَغ حٗم٤ُ اإلاٗٞغ
حن املخلي وؤلا٢لُمي.  اإلاؿخٍى

 بال٣اهىن صازل الضولت وزاعظها.جىمُت ال٣ضعة ٖلى البدض ال٣اهىوي لضي اإلاكخٛلحن  -2
ٗت والخ٣ى١ ٖلى اإلاؿخىي املخلي وؤلا٢لُمي والضولي. -3  الخٗاون م٘ ٧لُاث ال٣اهىن والكَغ
جضُٖم الخىانل م٘ ٧اٞت ألاظهؼة الخ٩ىمُت والهُئاث واإلااؾؿاث الٗامت والخانت  -4

 الٗاملت في املجا٫ ال٣اهىوي.
لى ألاخ٩ام واإلاباصت ال٣ًاثُت ج٣ضًم الٗىن للجهاث ال٣ًاثُت مً زال٫ الخٗل٤ُ ٖ -5

   وجدلُلها.
   

 حٗجى املجلت بيكغ ما ًلي: اَخماماث املجلت:
 البدىر الٗلمُت الغنِىت في مجاالث الخسهو. -1
 .ؤلاؾالميالبدىر والضعاؾاث اإلاٗىُت بال٣ٟه  -2
البدىر والضعاؾاث الى٣ضًت التي جخهل باإلنضاعاث في مجاالث الخسهو التي حٗجى بها  -3

 املجلت.
البدىر والضعاؾاث الٗلمُت اإلاٗىُت بمٗالجت اإلاك٨الث اإلاٗانغة وال٣ًاًا اإلاؿخجضة في  -4

ٗت وال٣اهىن والا٢خهاص.  مجا٫ الكَغ
خه  -5  واملخاٞٓت ٖلى ٍَى

ً
ا البدىر والضعاؾاث الٗلمُت التي حؿهم في عقي املجخم٘ خًاٍع

 الٗغبُت وؤلاؾالمُت.

 

 كىاعد اليشس في املجلت:
بدض لم ٌؿب٤ وكٍغ وؤهه ًلتزم باإلاباصعة بةزُاع املجلت في خالت حٗهض مً الباخض بإن ال -1

 في البدض. -بٗض  -لليكغ في مجلت ؤزغي َاإلاا لم جبض املجلت عؤحها  ج٣ضًم البدض
ال ًجىػ وكغ البدض في مجلت ؤزغي )ؤو ماجمغ ؤو هضوة ٖلمُت ؤو بإي وؾُلت ؤزغي( بٗض  -2

 بٗض الخهى٫ ٖلى ب
ّ
غ.٢بىله لليكغ في املجلت بال  طن ٦خابي مً مضًغ الخدٍغ

وؤن ًدؿم البدض  ،ؤن ًلتزم الباخض اإلاىهجُت الٗلمُت والخىز٤ُ الٗلمي إلااصة البدض -3
ت ال٣اهىهُت.  باألنالت وؤلاياٞت للمٗٞغ
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 مً عؾالت ٖلمُت )ماظؿخحر ؤو ص٦خىعاٍ( ها٫ بها الباخض صعظت  -4
ً
ؤال ٩ًىن البدض مؿخال

 نىع اليكغ. ٖلمُت، ؤو ميكىعا مً ٢بل ٖلى ؤي نىعة مً
 بطا ا٢خطخى طل٪ الخٟاّ ٖلى وخضة  ،ؤال ًخجاوػ حجم البدض زمؿحن نٟدت -5

ّ
بال

 البدض.
ت بسِ  -6 ُت  Simplified Arabicج٣ضم البدىر مُبٖى ً الغثِؿت والٟٖغ وج٨خب الٗىاٍو

ٌ بذجم ) ( 12( للىهىم في اإلاتن، وبذجم )14وحجم ) ،(16بالخِ ألاؾىص الٍٗغ
بحن  ٨1.5خب البدض ٖلى وظه واخض، م٘ جغ٥ مؿاٞت للهىامل في ؤؾٟل ٧ل نٟدت، ٍو

يبغي مغاٖاة الخصخُذ الض٤ُ٢ في ظمُ٘ اليسخ.  الؿُىع. ٍو
 ؾم ٖلى ظىاهب الهٟدت ألاعبٗت. 2.5ج٩ىن الخىاشخي  -7
ش وط٦غ اإلاغاظ٘ واإلاالٟحن آلاحي: -8  ؤن ًغاعي في التهمِل والتر٢ُم والخىاٍع

 ي الهامل ولِـ في نلب البدض.ؤن ج٩ىن ؤلاقاعة بلى نٟداث اإلاهاصع واإلاغاظ٘ ف . ؤ

غاعي في التر٢ُم ألاع٢ام اإلاخٗاٝع ٖلحها في  . ب ؤن جغ٢م َىامل ٧ل نٟدت ٖلى خضٍ، ٍو
 ألاؾلىب الٗغبي.

الم واإلاالٟحن ًظ٦غ اؾم الصخو ؤوال زم اؾم ؤبُه وظضٍ زم ل٣به. . ث  ٖىض ط٦غ ألٖا
ا في جهاًت البدض بالترجِب ال . ر هجاجي، م٘ جشبذ اإلاهاصع واإلاغاظ٘ الٗلمُت ومالَٟى

 بُاهاث الُباٖت واليكغ.
 ٖلى الخاؾىب -9

ً
ا غ بشالر وسخ مجها ،٣ًضم البدض مُبٖى ُص َُئت الخدٍغ َؼوَّ

ُ
وسخت  وج

ض  ،( CDبل٨تروهُت )  ٤ البًر ًٟل بعؾاله ًٖ ٍَغ م٘ مغاٖاة الخض٤ُ٢ اللٛىي. وٍُ
زغي بهُٛت  ،(word2000)ؤن ج٩ىن بخضي وسخ البدض بهُٜ  ،ؤلال٨ترووي

ُ
  Pdfوألا

 لؿحرجه الٗلمُت في خضوص ٖكغة ؾُىع في نٟدت مؿخ٣لت،  -10
ً
٣ضم الباخض مىظؼا ًُ

جخًمً: الاؾم، وظهت ٖمله، وعجبخه الٗلمُت، وؤَم ؤبدازه، م٘ نىعة شخهُت خضًشت، 
ت.   وملخو للبدض في خضوص نٟدت واخضة باللٛخحن الٗغبُت وؤلاهجلحًز

ال٨ٟاءة ممً ٣ً٘ ٖلحهم ٖلى مد٨محن مً طوي  - ٖلى هدى ؾغي  -ًخم ٖغى البدض  -11
 ازخُاع املجلت.

 جسُغ املجلت ؤصخاب البدىر اإلا٣ضمت بمى٢ٟها مً وكغ بدىثهم ٖلى الىدى الخالي: -12

ش الىنى٫. . ؤ  ًسُغ ؤصخاب البدىر الىاعصة بىنىلها بلى املجلت زال٫ ؤؾبٕى مً جاٍع

 ًسُغ ؤصخاب البدىر اإلا٣بىلت بةظاػة بدىثهم لليكغ. . ب
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 البدض، ٌٗاص البدض لهاخبه الؾدُٟاء َظٍ اإلاالخٓاثفي خالت وظىص مالخٓاث ٖلى  . ث
 لليكغ.

ً
 ل٩ُىن نالخا

ٌٗخظع للباخض الظي لم جىا٤ٞ لجىت املخ٨محن ٖلى وكغ بدشه صون الالتزام بةبضاء  -13
  ألاؾباب.

 ؤنى٫ البدىر اإلا٣ضمت للمجلت ال جغص ؾىاًء وكغث ؤو لم جيكغ. -14
وال جمشل بالًغوعة عؤي املجلت ؤو  ما ًيكغ في املجلت مً آعاء حٗبر ًٖ ؤ٩ٞاع ؤصخابها -15

 الجامٗت.
ُت. -16  بمجا٫ الٗلىم ال٣اهىهُت والكٖغ

ً
 ؤن ٩ًىن البدض مخٗل٣ا

بت املجلت في بٖاصة وكغ البدض ٞةن  -17 جدخٟٔ املجلت ب٩اٞت خ٣ى١ اليكغ، وفي خالت ٚع
 ٖلحها ؤن جدهل ٖلى مىا٣ٞت م٨خىبت مً ناخبه.

ت، الٟغوؿُت. ج٣ّضم البدىر بةخضي اللٛاث آلاجُت: الٗغبُت، -18  ؤلاهجلحًز
ُت بالك٩ل ال٩امل. -19  ًجب يبِ الىهىم الكٖغ
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نمىٛالعدد

 

ؼ ،هدمضٍ ؾبداهه ،الخمض هلل عب الٗاإلاحن ح ن  في ٦خابه الٍٗؼ الظي ال ًإجُه الباَل مً بحن  ،َ  َّ َ                ب 

هم ،ًٞل الٗلم ومجزلخه ،ًضًه وال مً زلٟه مب ىب يب  چ٣ٞا٫  ،وم٩اهت الٗلماء ألاج٣ُاء وقٞغ

  :. و٢ا٫ حٗالى[11 املجاصلت:] چجت  حت خت مت ىت   يتجث مث ىث    يث حج مج  

   .[28 ٞاَغ:] چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ې  ى  ى چ

 ،الهاص١ ألامحن ،ؾُضها دمحم بً ٖبض هللا ،اإلاغؾلحنوالهالة والؿالم ٖلي ؤقٝغ الخل٤ وؾُض 
٠ وال ٢غاءة ال  ،وال ٖلم ال ٣ٞه ُٞه ،ؤهه ال زحر في ٖباصة ال ٖلم ٞحها ،ؤوضر في خضًشه الىبىي الكٍغ

م  » :٣ٞا٫ نل هللا ٖلُه وؾلم ،جضبغ ٞحها
 
اه

 
ه د 

 
ى أ

 
ل ي ع  ل 
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ف
 
د  ه اب 

ى الع 
 
ل م  ع  ال 

ل  الع  ظ 
 
 ْ ف

ُ
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  ْ

َ
   

َ
  َ   ِ  ْ

َ
 
َ
  ِ  ِ   َ     

َ
  َ  ِ  ِ   َ    

ُ  ْ
َ
 ». 

ل ،وؾلم وباع٥ وؤوٗم ٖلُه         ّ اللهم نل   هاع ىٖو ومً جبٗهم بةخؿان  ،وؤصخابه ألازُاع ،آله ألَا
 ..بلي ًىم الضًً

 ..زم أما ٌعد

٣ُه  -ٞةهه لِؿٗضها ؤن هً٘  واإلاهخمحن  ،بحن ًضي الباخشحن والباخشاث -بٗىن مً هللا وجٞى
ُت والا٢خهاصًت لىسُى به  ،م ال٣اهىهُتالٗضص الؿاب٘ مً مجلت الٗلى  ،بالضعاؾاث ال٣اهىهُت والكٖغ

ٗالج ُٞه هسبت مسخاعة مً ألابدار والضعاؾاث الٗلمُت  ،زُىة ظضًضة في مجا٫ اليكغ الٗلمي
 
                                                وو
ُ
  

م ،املخ٨مت في ال٣اهىن الٗام والخام  ،والتي ؤبضٖتها ٣ٖى٫ ؤؾاجظة وباخشحن مً ٖهاعة ؤ٩ٞاَع
وخهُلت مُٟضة لل٣اعت  ،والتي هخُل٘ ؤن ج٩ىن بياٞت ظضًضة للبدض الٗلمي ،وزالنت ججاعبهم

م بخه ومبخٛاٍ ،عاظحن مً هللا حٗالى ؤن جىا٫ بعجابه وعياٍ ،ال٨ٍغ  .وؤن جخىا٤ٞ م٘ ٚع

إحي َظا الٗضص م٘ بضاًت الؿىت الغابٗت مً ٖمغ املجلت  و٢ض هالذ ز٣ت الجمُ٘ بٗض ؤن  ،ٍو

 بها
 
ا ت قٛٞى ب  ًٖ اإلاٗٞغ  ٣ ى      ؤنبدذ مٗحن ٖلم ل٩ل ٢اعت ً 
ً
                َ ْ  َ  ُ ب في وكغ ٖلمه  ،                          ل٩ل ٖالم ًٚغ

 
را ب  ى  م 

                           و 
ً
   َ  ْ  ِ َ 

ؤجها جخمخ٘ بؿمٗت َُبت في الىؾِ  ،ومما ًٍؼض مً ال٣ُمت الٗلمُت ملجلت الٗلىم ال٣اهىهُت .وهخاط ٨ٍٞغ
ُت ألاولى املخغعة باللٛت الٗغبُت ،الٗلمي وألا٧اصًمي ٦ما  .وجهى٠ يمً املجالث ال٣اهىهُت والكٖغ

 ٖلى جهي٠ُ 
 
           خهلذ املجلت مازغا
ً
                A، ل  ٖماصة البدض الٗلمي بجامٗت عجمان ب  َ  ِ                                مً ٢   ِ مخٟى٢ت بظل٪  ،   

٣ت ،ٖلى ال٨شحر مً املجالث التي جهضع ًٖ ظامٗاث جلُضة  .ومخسههت و٧لُاث ٍٖغ
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 َظا ًٞال
ً
 آلان مخاخ ذًٖ ؤن ؤٖضاص املجلت ؤنبد ،       

 
 ت
ً
 في ٢ىاٖض البُاهاث الٗغبُت  

 
                          بل٨تروهُا
ً
         ، 

 .يمً مدخىاَا الغ٢مياص املجلت ضخُض ٢امذ صاع اإلاىٓىمت بةياٞت ؤٖ

 مً الضعاؾاث وألابدار اإلاخسههت ،٦ؿاب٣ُه ،ول٣ض اخخىي َظا الٗضص  
 
 ٦بحرا

 
                           عنُضا

ً
      

ً
     ، 

ُه الٗام والخام ت في جسههاث مسخلٟت في ال٣اهىن بٟٖغ م   ُ
 
ِ  َّ                                                 جىاولذ مىايُ٘ ٢
َ
 ألاو٫ ظاء البدض  .               

ؾمحرة ٖبض هللا  للض٦خىعة  )اإلاظؤولُت اإلادهُت للمصسف عً غظل ألامىاٌ( :مجها مىيٕى بٗىىان
زابؼت الظببُت في اإلاظؤولُت اإلادهُت دزاطت  افتراض) :زم ظاء البدض الشاوي بٗىىان مهُٟى.

ى بدض مكتر٥ بحن ألاؾخاط الض٦خىع دمحم ؾلُمان ألاخ ،(جدلُلُت ملازهت والض٦خىع ٖبض  ،مضَو
م م نالر ٖبض ال٨ٍغ الىاكل الجىي عً ػسق دفع مظؤولُت ) :وجالٍ البدض الشالض بٗىىان .ال٨ٍغ

ابُت إحي البدض الغاب٘ بٗىىان .( للض٦خىع ٖمغ ٞاعؽألاعماٌ ؤلاَز الخمُيز الىزاسي في الخأمين ) :ٍو

وظاء البدض الخامـ  .( للض٦خىعة عها ببغاَُم الُٗىع على الحُاة ومدي هفاًت الخدابير الحامُت له
اب الدولت بين ؤلاكساز وؤلاهياز) :بٗىىان ٣ٞض ظاء  ،وؤما البدض الؿاصؽ .لخكً( للض٦خىع دمحم اإَز

ت الظعىدًت) :جدذ ٖىىان ( للض٦خىع ب٦غامي املحىمت الدطخىزٍت العلُا وجسطُم الحدود اإلاصٍس

اب
 
  بؿُىوي ٖبض الحي زُ
ّ
ت عمل ألامير في إعادة الخىاشن ) :وظاء البدض الؿاب٘ بٗىىان .                   أزس هظٍس

ت دزاطت جدلُلُت ملازهت وؤما  .( للض٦خىع ظهاص ي٠ُ هللا الجاػي اإلاالي في هؼاق العلىد ؤلاداٍز

الىظام اللاهىوي لالطدشماز ألاظىبي في طىء ) :٣ٞض ظاء جدذ ٖىىان ،البدض الشامً وألازحر

 .( للباخشت بؾغاء اإلإُىمشسوع اجدادي في شأن الاطدشماز ألاظىبي دزاطت ملازهت

م  ،ٞةوي ٖلى ٣ًحن ٧امل ،وإلاا ٧ان الى٣و قُمت ؤي مجهىص بوؿاوي ،َظا ؤن ال٣اعت ال٨ٍغ

بت ألا٦ُضة اث  مدخملت ،جخمل٨ه الٚغ ا مً َى  ى  اب  خ 
 

َ        َّ  ٍ       في الخجاوػ ًٖ ٧ل ما ٢ض ٌٗتري ٦  ُ   َ
ُ

                              ،  
 
 ؤو َٟىاث  خخما
ً
     ٍ        

 .ما هي م٣هىصة

 
 
 وؤزحرا
ً
بط ال  ،ًخم بهىعة مجاهُت ،بلي ؤن ٧ل ما ج٣ضمه املجلت مً زضماث ،هلٟذ الىٓغ ،      

غ ب
 

ك
 
ي

 
ً  ج م     جخ٣اضخى املجلت ؤًت مبالٜ مالُت م 

َ
 

ْ
 

ُ
  ْ  َ  ِ ً  ٌؿخُٟضون مً ؤٖضاص املجلت  ،دىثهم بها                               م  ِ  َ ْ                         ؤو م     

ًاء َُئت  ،٦ما ؤهه ال ًٟىجىا ؤن هظ٦غ .املخخلٟت ؤن َظا الٗضص َى زمغة الجهىص اإلاخىانلت أٖل

ت لهظا الٗضص غ واللجىت الاؾدكاٍع حن ،الخدٍغ ٞلهم مىا ؤؾمى آًاث الك٨غ  ،وللمض٣٢حن اللٍٛى

 .واإلاشىبت والُٗاءولهم مً هللا اإلاٟٛغة  ،والخ٣ضًغ والشىاء

٤ والهاصي بلوهللا مً وع  ى اإلاٞى  ،،،ؾىاء الؿبُل ىاء ال٣هض، َو

 ألاطخاذ الدهخىز  

 خظني مدمىد عبد الداًم 

س املجلت   هائب زئِع جدٍس
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 الصفدت اإلاىطىع 
 

  1  اإلاظؤولُت اإلادهُت للمصسف عً غظل ألامىاٌ
    ؾمحرة ٖبض هللا مهُٟى .ص 

 53 دزاطت جدلُلُت ملازهت زابؼت الظببُت في اإلاظؤولُت اإلادهُت افتراض
  ،  مدمـض ؾلُمان الاخمض/ الض٦خىع  ألاؾخاط 
م/ ألاؾخاط الض٦خىع اإلاؿاٖض   م نالر ٖبض ال٨ٍغ  ٖبض ال٨ٍغ

ابُتػسق دفع   95 مظؤولُت الىاكل الجىي عً ألاعماٌ ؤلاَز
 ٖمغ ٞاعؽ .ص 

 125 له مدي هفاًت الخدابير الحامُتو الخمُيز الىزاسي في الخأمين على الحُاة 
 عها ببغاَُم الُٗىع  .ص 

اب الدولت  183 بين ؤلاكساز وؤلاهياز إَز
 دمحم الخكً .ص 

ت الظعىدًت  213 املحىمت الدطخىزٍت العلُا وجسطُم الحدود اإلاصٍس
 ب٦غامي بؿُىوي ٖبض الحي زُاب .ص 

ت ت عمل ألامير في إعادة الخىاشن اإلاالي في هؼاق العلىد ؤلاداٍز  269 أزس هظٍس

 دزاطت جدلُلُت ملازهت
   ظهاص ي٠ُ هللا الجاػي  .ص 

 301 ألاظىبيالىظام اللاهىوي لالطدشماز 
 بؾغاء اإلإُىالباخشت /  
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 املصؤولية املدىية للنصرف عً غصل األموال

 مكارىة دراشة
 

 لص امل
 ؤو ججاعة مهاصع مً واإلاخإجُت اإلاكغوٖت ٚحر ألامىا٫ مأ٫ حُٛحر ٖلى ٚؿل ألامىا٫ ٨ٞغة ج٣ىم

ا ؤو ألاؾلخت املخضعاث ٦خجاعة مكغوٖت ٚحر حَر  ال٣ىاة حٗض واإلاهاٝع مكغوٖت، مهاصع بلى- ٚو

 ومكغوٖت آمىت وؾاثل مً لهم جيهئ إلاا ألامىا٫ لٛؿل ألامىا٫ ٚاؾلىا بلحها ٌٗمض التي والغثِؿت ألاولى

٠ُ لخؼن  ُت الٗملُاث مً ؾلؿلت زال٫ مً اإلاكغوٖت ٚحر ألامىا٫ وجْى  اإلاكغوٖت، والتي اإلاهٞغ

 ؤزغي، ظهت ظهت، ومً مً مكغوٖت، َظا ؤمىا٫ بلى اإلاكغوٖت ٚحر ألامىا٫ نٟت حُٛحر مألها ٩ًىن 

ًخم٨ً اإلاهٝغ مً  ول٩يألامىا٫،  ٚؿل ٖملُاث م٩اٞدت بها جخم التي الىؾُلت هي اإلاهاٝع ٞةن

ظا  ٖلى الًىء ٌؿلِ البدض جىُٟظ َظٍ اإلاهمت، ٞةن اإلاكٕغ ٞغى ٖلُه ظملت مً الالتزاماث. َو

، و٦ظل٪  ألامىا٫ ٚؿل مٟهىم والالتزاماث طاث الٗال٢ت بم٩اٞدخه التي ٞغيها اإلاكٕغ ٖلى اإلاهٝغ

ٌ الٗمُل اإلاخًغع وبم٩اهُت ح ألامىا٫ ٚؿل ًٖ للمهٝغ الىاظمت اإلاضهُت ؾيبدض اإلاؿاولُت ٍٗى

ُٞما لى زبذ ٖضم صخت بباٙل اإلاهٝغ للجهاث طاث الٗال٢ت ًٖ ٖملُاجه اإلاكخبهت بكبهت ٚؿل 

 
ً
٣ا  َظا ٖضة جسضم م٣ترخاث بلى وجىنلىا اللبىاوي، ال٣اهىن  م٘ وم٣اعهخه الٗغاقي لل٣اهىن  ؤمىا٫ ٞو

 . اإلاىيٕى
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Abstract 

 Money laundering is based on the idea of changing the destiny of the illegal 

money, procured from illegal sources or trades, like trading in drugs, weapon and 

others, to legal sources. Banks are the initial and main channel to which the money 

launderers attend, as banks provide them with secure and legal means to deposit and 

invest their illegal moneys. Such processes might involve dealing with a chain of bank 

and the end result will be changing the designation of the money from ‘illegal„ to 

‘legal„. 

 However, the banking systems can also be employed in the fight against money 

laundering. In order for the banks to carry out their roles, the legislators have made 

them bound by a number of commitments. Yet, a customer of a bank might suffer 

losses as a consequence of banks carrying out their obligations.  

This paper highlights the concept of Money Laundering, the responsibility of 

banks toward money laundering, as set out by Iraqi legislators, and to compare them 

with their counterparts, as set out by the Lebanese legislators. Accordingly, we arrived 

at a number of suggestions that can serve this issue. 
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 : دمةكم

: مىطىع البدض وأَمُخه 
 
                      أوال
 
    

ى ًىُىي ٖلى  بن ٚؿل ألامىا٫ مهُلر خضًض بضًل لال٢خهاص الخٟي وا٢خهاصًاث الٓل، َو

ا ألانلي،  ا في ؤوكُت مكغوٖت إلزٟاء مهضَع ٦ؿب ألامىا٫ مً مهاصع ٚحر مكغوٖت واؾدشماَع

ى ا مً  َو حَر اب وألاؾلخت واملخضعاث ٚو مت اإلاىٓمت وبالخدضًض بجغاثم ؤلاَع ًغجبِ ٖاصة بالجٍغ

الجغاثم، ألامغ الظي ٌٗجي ؤَمُت َظا اإلاىيٕى مً ٧اٞت الىىاحي الاظخماُٖت والا٢خهاصًت 

والؿُاؾُت، َظٍ ألاَمُت ؤصث بلى بٖخباع ٚؿل ألامىا٫ ْاَغة بظغامُت مؿخدضزت جاع١ مسخل٠ 

ُضة بحن ٚؿل ألامىا٫ صو٫ الٗا لم اإلاخ٣ضمت والىامُت ٖلى الؿىاء زانت في يىء الٗال٢ت الَى

ابُت، ألجها حك٩ل ٖغ٢لت خ٣ُ٣ُت إلظغاءاث ح٣ٗب ويبِ ومهاصعة ألامىا٫  مت ؤلاَع ل الجٍغ وجمٍى

ؼ  مت في حٍٗؼ اصة اؾخسضام ٖاثضاث الجٍغ طاث اإلاهضع الجغمي، ٦ما ؤجها جدُذ ٞغنا ؤوؾ٘ إٖل

ابُت مجها. ألاوكُت ؤلاظغ   امُت وزانت ؤلاَع

ُضة ؤزغي بحن ٖملُاث ٚؿل ألامىا٫ والٟؿاص خُض ًخضعط الٟؿاص مً  ٦ما ؤن زمت ٖال٢ت َو

ؼصاص طل٪ في الضو٫ الىامُت، لظل٪ ؤنبذ مىيٕى ٚؿل ألامىا٫  الغقىة بلى ٚؿُل ألامىا٫، ٍو

 زانت باليؿبت للبلضان الىامُت التي ج
ً
 ووا٢ُٗا

ً
ا ا خٍُى خمحز باعجٟإ مٗضالث وم٩اٞدخه مىيٖى

 
ً
 في اإلاهاٝع واإلااؾؿاث  الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي والؿُاسخي، ًٞال

ً
ا  خٍُى

ً
ا ًٖ ؤهه ٌٗض مىيٖى

 لٗملها زانت م٘ جُىع وؾاثل الاجهاالث الخضًشت التي حؿخسضمها اإلاهاٝع 
ً
ا  مهحًر

ً
اإلاالُت وجدضًا

 مً الهغاٝ آلالي والبىى٥ الا 
ً
 ًٖ ؾهىلت اهخ٣ا٫ ُت واهتهاًء بالى٣ىص ؤلاٞترايبضءا

ً
ل٨تروهُت، ًٞال

ىُت،  غ الخجاعة وظٗلها ججاعة صولُت ؤ٦ثر مما هي َو عئوؽ ألامىا٫ ٖبر الضو٫ املخخلٟت في ْل جدٍغ

ختى ؤنبذ اهخ٣ا٫ ألامىا٫ واؾخسضامها مً  2001ؤًلى٫ ٖام  11وػاص اإلاىيٕى اَخماما بٗض ؤخضار 

ابُت مًٗلت ٖاإلاُت صٞٗذ بالٗض ًض مً الضو٫ لؿً الٗضًض مً ال٣ىاهحن لى٢ٟها ٢بل اإلاىٓماث ؤلاَع

    والخض مجها.

ولظل٪ حٗض اإلاهاٝع الٗىهغ الغثِـ في ٖملُاث ٚؿل ألامىا٫ مً ظهخحن؛ الجهت ألاولى، 

ا الخل٣ت التي جضوع بها ٖملُاث ٚؿل ألامىا٫، ؤي ؤن اإلاهاٝع هي التي حؿخسضم في ٖملُاث  باٖخباَع

ٌك٩ل بخضي الضٖاثم الغثِؿت في ٖملُاث ٚؿل ألامىا٫ مما  ٚؿل ألامىا٫ وبالخالي ٞةن اإلاهٝغ

ت بهظٍ الهٟت، َظا  ا اإلاىنٞى ًا٦ض ٖلى صوعَا الغثِـ في ببٗاص ألامىا٫ ٚحر اإلاكغوٖت ًٖ مهاصَع

ٞةن اإلاهاٝع ؤًًا لها صوع عثِـ في م٩اٞدت ٖملُاث ٚؿل اإلاا٫؛ طل٪ ؤن  مً ظهت، ومً ظهت زاهُت
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لها ؤوٖمل اإلاهٝغ ًخٗل٤ ؤؾاؾا بةًضا مىذ ال٣غوى، ومً زم وظب ٖلى اإلاهٝغ  ٕ ألامىا٫ ؤو جدٍى

ت اإلاخٗامل مٗه ومهضع ت ٍَى ت مً الالتزاماث جٟغى ٖلُه في  مٗٞغ ألامىا٫، بياٞت بلى مجمٖى

 ؾبُل م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫.

ٗخمض ٚاؾلىا ألامىا٫ ؤؾالُب ٖضًضة ب٣هض حُٛحر نٟت ٖاثضاث ؤو مخدهالث ألامىا٫ ٚحر  َو

، بط ٣ًىمىن بةًضإ اإلاكغوٖت ب ٤ اإلاهاٝع ظٍ ألاؾالُب ٢ض ج٩ىن ًٖ ٍَغ لى ؤمىا٫ مكغوٖت، َو

ُت، و٢ض ج٩ىن مً زال٫  ت مً الٗملُاث اإلاهٞغ ٤ مجمٖى لها بلى الخاعط ًٖ ٍَغ ؤمىالهم وجدٍى

لُه ٞةن َظٍ ألاؾالُب جتراوح بحن بحن ألاؾالُب الخ٣لُضًت وألاؾالُب  وؾاثل ج٨ىلىظُت خضًشت ٖو

طل٪ بوكاء الكغ٧اث وبنضاع بُا٢اث اثخمان ؤو الخٗامل باألوعا١ اإلاالُت ؤو  الخضًشت، مشا٫

ا. حَر ل الال٨ترووي لؤلمىا٫ ٚو  الخدٍى

، ألامغ الظي صٞ٘ اإلاكٕغ الٗغاقي 
ً
 ومالُا

ً
ا ٗض الٗغا١ مً يمً ٢اثمت الضو٫ ألا٦ثر ٞؿاصا بصاٍع َو

ا  ؤخض مٓاَغ الٟؿاص ؤلاصاعي إلًجاص الخلى٫ الىاظٗت للخض مً ٖملُاث ٚؿل ألامىا٫ باٖخباَع

اب ع٢م ل ؤلاَع ٘ ٢اهىن م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى . ولظل٪ 2015( لؿىت 39) واإلاالي، وطل٪ بدكَغ

ت مً الالتزاماث في مٗغى  ٗاث اإلا٣اعهت ٖلى اإلاهٝغ مجمٖى ٞغى اإلاكٕغ الٗغاقي و٦ظل٪ الدكَغ

ال٣اهىن، ٞةن اإلاكٕغ بؿِ مٗالجتها لٗملُاث ٚؿل ألامىا٫. وفي ؾبُل يمان جد٤ُ٣ الٛاًت مً 

خماًخه ٖلى اإلاهٝغ في خالت اقدباَه ب٩ىن الٗملُت اإلاؼم٘ ال٣ُام بها إلاهلخت ٖمُله، الضاثم ؤو 

م ما  ت بكبهت ٚؿل ألامىا٫، وؤلؼمه باإلباٙل ٖجها إلا٨خب م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫، ٚع الٗابغ، مكبَى

، وج خجلى َظٍ الخماًت مً اإلاكٕغ ًهِب الٗمُل مً يغع في خا٫ ٖضم صخت مًمىن َظا ؤلاباٙل

في بٖٟاء اإلابلٜ مً اإلاؿاولُت ال٣اهىهُت في َظٍ الخالت. طل٪ ًٞال ؤهه ٢ض ًهاب ٖمُل آزغ 

ت مً ظغاء ازخالٍ ؤمىاله م٘ ألامىا٫ ٚحر اإلاكغوٖت،  بالًغع اإلاٗىىي وؤلاؾاءة بلى ؾمٗخه الخجاٍع

ٌ لل ٗمُل اإلاخًغع؟ لظل٪ ؾِشاع ٞمً ًخدمل اإلاؿاولُت في َظٍ الخالت؟ ومً ًلؼم بالخٍٗى

مىيٕى مؿاولُت اإلاهٝغ اإلاضهُت في مٗغى م٩اٞدخه لٛؿل ألامىا٫ وألاخ٩ام التي جىٓم 

 مؿاولُخه.

 ل٣اهىن م٩اٞدت ٚؿل 
ً
٣ا ، ٞو في بدشىا َظا ؾىدىاو٫ مىيٕى اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمهٝغ

اب الٗغاقي ع٢م ل ؤلاَع ث ٚؿُل ألامىا٫ في ، الىاظمت ًٖ ٖملُا2015( لؿىت 39) ألامىا٫ وجمٍى

خالت زبىث ٖضم صخت ؤلاباٙل بىظىص قبهت بٛؿل ألامىا٫ في الٗملُت ؤو الخضمت التي ًُلبها 

الٗمُل، ٖلى ؤهىا اؾخسضمىا مهُلر "ٚؿل ألامىا٫" باٖخباٍع اإلاهُلر الظي ؤزظ به اإلاكٕغ 

 الٗغاقي في ال٣اهىن.



 

 مسرية عبد اهلل مصطفى  .د - املصؤولية املدىية للنصرف عً غصل األموال 

 

  6 و2018يياير   -العدد الصابع  -الكاىوىية              الصية الرابعة  ولة العلودل
  

 

 زاهُا: إشيالُت البدض:

 ج٨مً بق٩الُت البدض في: 

 ٦ٟاًت جدضًض اإلاكٕغ الٗغاقي لؤلمىا٫ التي ج٩ىن مدال للٛؿل.مضي  -1

ويىح مى٠٢ اإلاكٕغ مً ٖضمه بكإن ٢ُام مؿاولُت اإلاهٝغ اإلاضهُت في خالت بنابت الٗمُل  -2

ت بٛؿل  بًغع  مً ظغاء زبىث ٖضم صخت ؤلاباٙل الهاصع مىه بسهىم الٗملُت اإلاكبَى

 ؤمىا٫.

ٌ مً اإلاهٝغ ًٖ الًغع الظي ؤنابه في  بم٩اهُت مُالبت الٗمُل آلازغ اإلاهٝغ -3 بالخٍٗى

ت  ؾمٗخه ؤو اٖخباٍع الخجاعي في خالت زبىث صخت ؤلاباٙل وجىعٍ اإلاهٝغ في ٖملُاث مكبَى

 بٛؿل ؤمىا٫. 

 زالشا: أَمُت البدض:

 ج٨مً ؤَمُت البدض في:

1- ٖ 
ً
 ٖلى الؿاخت ال٣اهىهُت، ًٞال

ً
 ظضًضا

ً
ً بُان بُان مٟهىم ٚؿل ألامىا٫ باٖخباٍع مٟهىما

 للٛؿل. 
َ
 مٟهىم اإلاا٫ الظي ٩ًىن مدال

جدضًض خاالث ٢ُام مؿاولُت اإلاهٝغ اإلاضهُت ًٖ الًغع الظي ًهِب الٗمُل مً ظغاء ٖضم  -2 

ت بكبهت ٚؿل ؤمىا٫.  صخت ؤلاباٙل ب٩ىن الٗملُت مكبَى

مىا٫ بُان ما بطا ٧اهذ مٗالجت اإلاكٕغ الٗغاقي إلاىيٕى اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمهٝغ ًٖ ٚؿل ألا  -3

ؤزغث ٖلى جد٤ُ٣ الٛاًت اإلاغظىة مً بنضاع ال٣اهىن ؤال وهي م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ في اإلاهاٝع 

 الٗغا٢ُت ؤو ال٣ًاء ٖلُه في الٗغا١ ٩٦ل.

  زابعا: مىهجُت البدض:

ى  اٖخمضها اإلاىهج ال٣اهىوي الخدلُلي خُض ٢مىا بخدلُل الىهىم؛ ؾىاء في ال٣اهىن الٗغاقي َو

اب ع٢م٢اهىن م٩اٞدت ٚؿل  ل ؤلاَع الًىابِ الغ٢ابُت  ؤو (1)2015( لؿىت 39) ألامىا٫ وجمٍى

اب  ل ؤلاَع ُت بسهىم م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى للمهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت ٚحر اإلاهٞغ

                                              
 . 16/11/2015في  4387اإلايكىع في الى٢اج٘ الٗغا٢ُت ٖضص   (1)
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 ٢اهىن جبٌُِ ألامىا٫ اللبىاوي ع٢م ، وم٣اعهخه م2016٘الهاصعة ًٖ البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗغاقي ؾىت 

ُت إلا٩اٞدت جبٌُِ ألامىا٫ الهاصع  اإلاٗض٫() 2001( لؿىت 318) وهٓام اإلاغا٢بت اإلاالُت واإلاهٞغ

صولت ٖلى الثدت  15والظي نضع ٖلى بزغ وعوص اؾم لبىان بحن  2001/ 18/5في  7818بال٣غاع ع٢م 

ت الضو٫  ألامىا٫، وحٗغيها الضو٫ ٚحر اإلاخٗاوهت في مجا٫ م٩اٞدت ٚؿل لًٍٛى مً ٢بل مجمٖى

٢اثمت الضو٫ ٚحر اإلاخٗاوهت(، ) الٗامحن اإلاايُحن بلى بنضاع ما ٌؿمى بـ الهىاُٖت، والتي لجإث زال٫

قملذ صولخحن  وال٣اثمت ألاولى قملذ بٌٗ صو٫ الخلُج والضو٫ الٗغبُت، وال٣اثمت الجضًضة

ٖغبِخحن َما مهغ ولبىان، ومً زم اٖخمضها اإلاىهج اإلا٣اعن مً زال٫ اإلا٣اعهت بحن الىهىم 

 الٗغاقي واللبىاوي. ألامىا٫ في ٦ال ال٣اهىهحن اإلاخًمىت مٗالجت مىيٕى ٚؿل

 خامظا: َُيلُت البدض:

٤ زُت م٩ىهت مً زالزت مباخض، زههىا اإلابدض  للبدض  ألاو٫ بدشىا في َظا اإلاىيٕى ٞو

٠ بٛؿُل ألامىا٫ في مُلبحن، واإلابدض الشاوي ٦غؾىاٍ للبدض في التزاماث اإلاهٝغ ال٣اهىهُت  للخٍٗغ

التي لها ٖال٢ت بم٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ في مُلبحن، ؤما اإلابدض الشالض ٣ٞض زههىاٍ للبدض في 

جىنلىا  ؤَم ما مؿاولُت اإلاهٝغ اإلاضهُت ًٖ ٚؿل ألامىا٫ وؤع٧اجها في مُلبحن، وفي الخاجمت ؾُغها

  بلُه مً اؾخيخاظاث وم٣ترخاث.
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 األولاملبحح 
 التعريف بػصل األموال

٠ ٚؿل ألامىا٫، و٦ظل٪ البدض في ٠ بٛؿل ألامىا٫ البدض في حٍٗغ مٟهىم  ٌؿخلؼم الخٍٗغ

 مدل ٚؿل ألامىا٫ في مُلبحن و٧االحي: 

األٔهاملطمب

تعسٖفغطناألوٕاه

٠ ٚؿل ألامىا٫ ٘ آلزغ مً خُض ألازظ باإلاٟهىم ال٤ًُ لٛؿل (1)بن حٍٗغ ، ًسخل٠ مً حكَغ

                                              
ش ٚؿل ألامىا٫ بلى الٗملُاث   (1) التي ٢ام بها عظا٫ الٗهاباث في الهحن ال٣ضًمت خُض ٧اهذ الخجاعة ًغظ٘ جاٍع

ت والؿلُاث ًٖ الىنى٫ بلى  مت في بالٍ الخ٩ام، وإلبٗاص ؤٖحن الكَغ ٣ت إلزٟاء ؤمىا٫ الجٍغ حؿخسضم ٦ٍُغ
ت وألاعباح الىاججت مً الٗاثضاث التي ٧اهذ جخسظ مً الخجاعة ؾخاعا  خ٣ُ٣ت الثرواث لضي بٌٗ ال٣ىاٞل الخجاٍع

مت زانت ظغاثم الؿُى والاؾدُالء ٖلى ؤمىا٫ الٟالخحن. ٖبض الٟخاح ؾلُمان، م٩اٞدت إل  زٟاء ؤمىا٫ الجٍغ
ىا٥ مً ًغي ان ٚؿل ألامىا٫ ًغظ٘ 7، م2004، 1ٚؿُل ألامىا٫، صاع ٖالء للُباٖت واليكغ، ال٣اَغة، ٍ . َو

ا اٖما٫ ال٣غنىت التي ٢ام  ت ومً ؤقهَغ بها ال٣غنان )َجري ثُٟاعي( جإنُله الى ظغاثم ال٣غنىت البدٍغ
اف في اخضي اإلاىا٤َ باؾم  تزا٫ ًٖ اٖما٫ ال٣غنىت ٖو لسخي والهىضي زم آزغ الٖا هابخه في املخُُحن الَا ٖو
ٌ اإلاخٗاملىن مٗه حؿضًض   اط ٞع

ً
٣ا مؿخٗاع وخاو٫ الاججاع بامىاله، الا ان اؾلىبه في ٚؿل امىاله لم ٨ًً مٞى

ت وبالخالي زؿغ امىاله التي ظىاَا ماٖلحهم مً صًىن له، الا اهه زكُت ا٦ دكاٝ امٍغ لم ٌؿخُ٘ اباٙل الكَغ
مت بال خضوص، اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب، لبىان،  بُغ١ ٚحر مكغوٖت. زالض ؾلُمان، جبٌُِ ألامىا٫، ظٍغ

 1930 -1920. ؤما ٚؿل ألامىا٫ بالىؾاثل الٟىُت اإلاخُىعة ٞهىا٥ مً ًغظٗه الى الٟترة بحن 71، م2004
مت اإلاىٓمت بازٟاء ألامىا٫ اإلاخدهلت مً وبالخدضً ٨ُت، خُض ٢امذ ٖهاباث الجٍغ ض في الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

٤ حكُٛلها في اٖما٫ مكغوٖت ٣ٞامىا باوكاء مدالث لٛؿل اإلاالبـ  ُت ٖلحها ًٖ ٍَغ الجغاثم وايٟاء الكٖغ
خضعاث ٚحر اإلاكغوٖت، وبالخالي جم الاوجىماج٨ُُت مً اظل اؾدشماع ألامىا٫ التي جم الخهى٫ ٖلحها مً ججاعة امل

صمج وزلِ الاًغاصاث الُىمُت لٗمل املخل م٘ الضزل الىاشخئ ًٖ ججاعة املخضعاث، ومً زم جم ازًاٖه الى 
الًغاثب، وبالخالي ٞان ألامىا٫ انبدذ هُٟٓت ونالخت للخضاو٫ الا٢خهاصي مً صون وظىص اي مساَغ. ٖلى 

آ٫ ٧ابىوي( اط ازظ الخضًض ًٖ ٚؿُل ألامىا٫ ًىدكغ زانت في ازىاء ان ابغػ مشا٫ ٖلى طل٪ ما٢ام به ٖهابت )
ٗض ما٢ام به َظا  مدا٦مخه ومدا٦مت مداؾبه ل٣ُامه بالبدض ًٖ َغ١ الزٟاء ألامىا٫ ٚحر اإلاكغوٖت َو
 ٤ ل ه٣ىص الى مهاٝع واٖاصة الخهى٫ ٖلحها ًٖ ٍَغ املخاؾب َى ابغػ وؾاثل ٚؿل ألامىا٫ وهي جدٍى

،  ال٣غوى. هبُه نالر، مت ٚؿل ألامىا٫ في يىء الاظغام اإلاىٓم واملخاَغ اإلاترجبت ٖلحها، ميكإة اإلاٗاٝع ظٍغ
بك٩ل مىٓم ْهغث بىاؾُت شخو ًضعى  1932. ٖلى ان ْهىع ٖملُاث ٚؿُل ألامىا٫ ؾىت 30، م2006

== 
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ظا ما حن و٧اآلحي: ألامىا٫، ؤو باإلاٟهىم الىاؾ٘ له، َو ٤ ٖٞغ  ؾىبُىه في َظا اإلاُلب ٞو

األٔهالفسع

املفًّٕالطٗللػطناألوٕاه

ٗض  مت واخضة َو بمىظب اإلاٟهىم ال٤ًُ لٛؿل ألامىا٫ ٞةن اإلاكٕغ ٣ًىم بخدضًض ٞٗل ؤو ظٍغ

مت مً ما٫ ؤو مغصوصاث مً ٢بُل ٚؿل ألامىا٫، ؤو ٣ًىم بخدضًض  ٧ل ما ٌؿخدهل مً َظٍ الجٍغ

باألٞٗا٫ ؤو الجغاثم التي جضزل مغصوصاتها ؤو مخدهالتها في هُا١  -ٖلى ؾبُل الخهغ-الثدت 

حن الظًً اهخهجىا َظا اإلاىهج اإلاكٕغ اإلاهغي، وطل٪ في اإلااصة ( 1) ٚؿُل ألامىا٫، ومً بحن اإلاكٖغ

( اللخحن خضصجا ظغاثم 2) واإلااصة 2002لؿىت  ٢80اهىن م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫ اإلاهغي ع٢م  مً

                                              
==  

(mayer lanaly ٨ُت واإلااُٞا الاًُالُت زال٫ الخغب الٗا إلاُت الشاهُت (و٧ان ًمشل خل٣ت الىنل بحن اإلااُٞا الامٍغ
غة ن٣لُت ومً اظل طل٪ ٧ان ًخم اللجىء الى  ت للخلٟاء لجٍؼ ت البدٍغ وطل٪ لدؿهُل صزى٫ ال٣ىاث الجٍى
ت مً زال٫  ؿٍغ ٨ُت واًضاٖها في البىى٥ الؿَى ت مً اظل ازغاط الى٣ىص مً الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ الؿٍغ

مُت وبًٟل َظٍ ألامىا٫ جم٨ً مً ا٢امت مضًىت الالٗاب ف ٨ُت. صاها خمت باقي، ٢غوى َو ي الؽ ٩ُٞاؽ الامٍغ
ٗاث ٚؿُل ألامىا٫، صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت، للُب٘ واليكغ، الؿلُماهُت،  ُت في اَاع حكَغ ت اإلاهٞغ الؿٍغ

٩ي لبدض 2006 مت اإلاىٓمت التي ق٩لها الغثِـ الامٍغ غ لجىت الجٍغ م ٚؿل ألامىا٫ الى ج٣ٍغ .. وجغظ٘ ٨ٞغة ججٍغ
مت اإلاىٓمت في ٖام  م ٚؿُل ألامىا٫ في ؾىت 1983الجٍغ ٩ي لخجٍغ جدذ  1986، وبالخالي جم ا٢غاع ؤو٫ ٢اهىن امٍغ

ذ حٗضًالث ٖضًضة بمىظب ٢ىاهحن مخٗا٢بت ومجها ٢اهىن  ٖىىان ٢اهىن الغ٢ابت ٖلى ٚؿُل ألامىا٫ زم اظٍغ
ت اإلاخًمىت ٚ 1988م٩اٞدت اؾاءة اؾخٗما٫ اإلاىاص املخضعة ؾىت   والظي ٖالج مىيٕى الٗملُاث الؿٍغ

ً
ؿال

الج 1992لالمىا٫، و٢اهىن م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫ ؾىت  ٠ مهُلر الخٗامل اإلاالي، ٖو ، والظي وؾ٘ مً حٍٗغ
اب ؾىت  1994ٞٗل الخأمغ، و٦ظل٪ ٢اهىن ٢م٘ ٚؿُل ألامىا٫ ؾىت  لخٗضًل اخ٩ام الخأمغ، و٢اهىن ٢م٘ الاَع

ت الجغاثم الانلُت التي ًخم جدهُل 1996 اب الى مجمٖى ألامىا٫ ٚحر اإلاكغوٖت مجها. الا ان  الظي اياٝ الاَع
٩ي، هي ٢ًُت ؤو ًُٞدت )ووجغ ٦ُذ( والتي  ها ٚؿل ألامىا٫ في ال٣ًاء الامٍغ او٫ صٖىي ٢ًاثُت ٧ان مىيٖى

 لٓهىع مهُلر ٚؿل ألامىا٫ اط حٗضث ٧ىجها ًُٞدت ؾُاؾُت زال٫ 
ً
 مباقغا

ً
، ٞهي خالت ٧1982اهذ ؾببا

مً جدب٘ ٦مُاث ٦بحرة مً الضوالعاث التي جدمل اع٢اما مدؿلؿلت  همىطظُت لٛؿل ألامىا٫ اط جم٨ً املخ٣٣ىن 
ا امىا٫ ٚحر مكغوٖت  غ والى٣ل مهضَع مما اٞطخى في الجهاًت الى الخٗٝغ ٖلى مبالٜ ٦بحرة ًخم ٚؿلها بالخضٍو
٩ي اإلاتهم في  مخدهلت مً املخضعاث )ال٩ى٧اثحن ال٩ىلىمبي ( الى ان ونلذ الى لجىت اهخساب الغثِـ الامٍغ

مت الٗهغ، صعاؾت م٣اعهت، صاع واثل لليكغ، ٖمان، ال٣ً مت ٚؿل ألامىا٫، ظٍغ ُت. عمؼي هجُب ٢ؿ٣ىؽ، ظٍغ
م واإلا٩اٞدت، ماؾؿت الىىعي للُباٖت 16، م2001، 2ٍ . مسلو ابغاَُم مباع٥،ٚؿل ألامىا٫، الخجٍغ

 . 17، م2003، 1واليكغ والخىػَ٘، صمك٤، ؾىعٍا، ٍ
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مت17) مُٗىت حٗض مخدهالتها مً يمً ٚؿُل ألامىا٫، وهي  .(2)، و٦ظل٪ اإلاكٕغ ؤلاماعاحي(1)( ظٍغ

ٗاث التي اٖخمضث َظا اإلاٟهىم في اإلااصة  ٘ اللبىاوي مً الدكَغ  ( مً ٢اهىن 1) و٦ظل٪ ٞةن الدكَغ

 للما٫ ) 2004( لؿىت 318) م٩اٞدت جبٌُِ ألامىا٫ ع٢م
ً
اإلاٗض٫(، بط ٖضصث ألاٞٗا٫ التي حٗض ٚؿال

  .(3)وهي ظغاثم املخضعاث بياٞت بلى ظغاثم ؤزغي 

                                              
ؿُل ألامىا٫ باهه )٧ل ؾلى٥ ًىُىي ٖلى ا٦دؿاب امىا٫ ؤو خُاػتها ؤو الخهٝغ ( مً ال٣اهىن ًٖغٞذ 1ٚ)اإلااصة   (1)

لها ؤو الخالٖب في ٢ُمتها بطا  ا ؤو ه٣لها ؤو جدٍى ٞحها ؤو اصاعتها ؤو خٟٓها ؤو اؾدبضالها ؤو اًضاٖها ؤو اؾدشماَع
مت مً الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها في  ان ال٣ًاء اإلاهغي ٢ض ( مً َظا ال٣اهىن بال 2)اإلااصة ٧اهذ مخدهلت مً ظٍغ

٣ىبت الا بىو، ومبضؤ الخٟؿحر ال٤ًُ  مت واٖل ما الظٍغ ٘ الجىاجي َو زغ١ مبضؤًً ؤؾاؾُحن مً الدكَغ
للىهىم ال٣ٗابُت وطل٪ بالخىؾ٘ في مٟهىم َظٍ الجغاثم بدُض حكمل ٧ل ٧ل الجىاًاث والجىذ اإلاىهىم 

 ٖلحها في ٢اهىن ال٣ٗىباث اإلاهغي. 

مت ٚؿل ألامىا٫ مً ٢بُل ( مً ال٣ا20)اإلااصة   (2) هىن خُض جًمىذ الجغاثم التي جضزل ٖاثضاتها في هُا١ ظٍغ
اب والاججاع ٚحر اإلاكغوٕ في الاؾلخت والاججاع ٚحر اإلاكغوٕ في البكغ.   املخضعاث وال٣غنىت والاَع

الىاججت مً بعج٩اب ألاولى ٖلى: ٣ًُهض باألمىا٫ ٚحر اإلاكغوٖت، بمٟهىم َظا ال٣اهىن، ألامىا٫ ٧اٞت اإلااصة ههذ   (3)
 بخضي الجغاثم آلاجُت:

 ػعاٖت املخضعاث ؤو جهيُٗها ؤو ؤلاججاع بها.    -1
مً ٢اهىن ال٣ٗىباث  336و 335ألاٞٗا٫ التي ج٣ضم ٖلحها ظمُٗاث ألاقغاع اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصجحن   - 2

 ظغاثم مىٓمت. 
ً
 واإلاٗخبرة صولُا

اب اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىاص  -3  مً ٢اهىن ال٣ٗىباث.  316و 315و 314 ظغاثم ؤلاَع
اب   -4 ابُت بدؿب مٟهىم ؤلاَع ابُت ؤو اإلاىٓماث ؤلاَع ما٫ ؤلاَع اب ؤو ألٖا ل ؤلاَع ل ؤو اإلاؿاَمت بخمٍى جمٍى

 ٦ما َى مىهىم ٖلُه في ٢اهىن ال٣ٗىباث اللبىاوي. 
 ؤلاججاع ٚحر اإلاكغوٕ باألؾلخت.   -5
ظغاثم ؾغ٢ت ؤو بزخالؽ ألامىا٫ الٗامت ؤو الخانت ؤو ؤلاؾدُالء ٖلحها بىؾاثل اخخُالُت ؤو بالتزوٍغ ؤو   -6

مً َظا ال٣اهىن  4اإلااصة بةؾاءة ألاماهت الىا٢ٗت ٖلى اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت واإلااؾؿاث اإلاٗضصة في 
 ؤو في هُا١ ٖملها. 

ت بما ٞحها الك٩ُاث. جؼوٍغ الٗملت وبُا٢اث ؤلاثخمان والضٞ٘ و   - 7  «ؤلاًٟاء ؤو الؿىضاث الٗامت ؤو الؿىضاث الخجاٍع
 الشاهُت: ٌٗخبر جبٌُِ ؤمىا٫ ٧ل ٞٗل ٣ًهض مىه:اإلااصة  -8

غ ٧اطب لهظا اإلاهضع، بإي وؾُلت ٧اهذ.  . 1  بزٟاء اإلاهضع الخ٣ُ٣ي لؤلمىا٫ ٚحر اإلاكغوٖت ؤو بُٖاء جبًر
ل ألامىا٫ ؤو اؾدبضالها م٘ الٗلم  . 2 ا ؤو جدٍى ه مهضَع بإجها ؤمىا٫ ٚحر مكغوٖت لٛغى بزٟاء ؤو جمٍى

 مؿاٖضة شخو يال٘ في اعج٩اب الجغم ٖلى ؤلاٞالث مً اإلاؿاولُت. 
ُٟها لكغاء ؤمىا٫ مى٣ىلت ؤو ٚحر  . 3 جمل٪ ألامىا٫ ٚحر اإلاكغوٖت ؤو خُاػتها ؤو اؾخسضامها ؤو جْى

 حر مكغوٖت. مى٣ىلت ؤو لل٣ُام بٗملُاث مالُت م٘ الٗلم بإجها ؤمىا٫ ٚ
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الفسعالجاٌ٘

املفًّٕالٕاضعلػطناألوٕاه

لؤلٞٗا٫ ؤو الجغاثم التي جضزل  ٌٗجي َظا اإلاٟهىم ٖضم حٗضاص ؤو ٖضم وي٘ ٢اثمت مدضصة

مغصوصاتها ؤو مخدهالتها في هُا١ ٚؿُل ألامىا٫، وبالخالي ٌكمل ٚؿُل ألامىا٫ ٧ل ألامىا٫ الىاظمت 

٩ي لٗام  ما٫ ٚحر اإلاكغوٖت، ٞباليؿبت لل٣اهىن ألامٍغ ٚؿل ألامىا٫ "٧ل  ٣ٞض اٖخبر 1996ًٖ ألٖا

باإلاٟهىم ٖمل حهضٝ إلزٟاء َبُٗت ؤو مهضع ألامىا٫ الىاججت ًٖ اليكاَاث الجغمُت" ؤي ؤهه ؤزظ 

باإلاٟهىم  2005و٦ظل٪ ؤزظ ال٣اهىن الىمىطجي لؤلمم اإلاخدضة لٗام  .(1)الىاؾ٘ لٛؿل ألامىا٫

٣هض بها "ؤي ؤمىا٫ ؤو  ٓهغ طل٪ مً زال٫ ٖباعة "ٖاثضاث بظغامُت" ٍو الىاؾ٘ لٛؿل ألامىا٫ ٍو

  .(2).".ؤو ٚحر مباقغة، مً ؤي ظغم ممخل٩اث مخدهل ٖلحها بهىعة مباقغة

ل 2) ، ٞةهه في اإلااصة(3)لمكٕغ الٗغاقيؤما باليؿبت ل ( مً ٢اهىن م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى

                                              
ه٣ال ًٖ دمحم بً ؤخمض نالر، ٚؿل ألامىا٫ في الىٓم الىيُٗت، عئٍت بؾالمُت، بضون ط٦غ ؾىت الُب٘ وصاع   (1)

 . 31اليكغ، م

اب لالمم اإلاخدضة وههذ ٖلى:6)اإلااصة   (2) ل ؤلاَع  ( مً ال٣اهىن الىمىطجي لٛؿُل ألامىا٫ وجمٍى

م ٚؿل ٖاثضاث الجغاثم   ججٍغ
ُٗت وجضابحرحٗخمض ٧ل - 1  ٣ا للمباصت ألاؾاؾُت ل٣اهىجها الضازلي، ما ٢ض ًلؼم مً جضابحر حكَغ ، ٞو  صولت َٝغ
م ألاٞٗا٫ الخالُت ظىاثُا ٖىضما جغج٨ب ٖمضا:   ؤزغي لخجٍغ
ه اإلاهضع ٚحر1)ؤ( '  ل اإلامخل٩اث ؤو ه٣لها، م٘ الٗلم بإجها ٖاثضاث ظغاثم، بٛغى بزٟاء ؤو جمٍى  ، جدٍى
 ٩اث ؤو مؿاٖضة ؤي شخو يال٘ في اعج٩اب الجغم ألانلي الظي جإجذ مىه ٖلى ؤلاٞالثاإلاكغوٕ لخل٪ اإلامخل 
 مً الٗىا٢ب ال٣اهىهُت لٟٗلخه؛ 
ا ؤو م٩اجها ؤو ٦ُُٟت الخهٝغ ٞحها ؤو خغآتها ؤو2'  ه الُبُٗت الخ٣ُ٣ُت للممخل٩اث ؤو مهضَع  ، بزٟاء ؤو جمٍى
 ثضاث ظغاثم؛مل٨ُتها ؤو الخ٣ى١ اإلاخٗل٣ت بها، م٘ الٗلم بإجها ٖا 
 )ب( وعَىا باإلاٟاَُم ألاؾاؾُت لىٓامها ال٣اهىوي: 
 ،ا٦دؿاب اإلامخل٩اث ؤو خُاػتها ؤو اؾخسضامها م٘ الٗلم، و٢ذ جل٣حها، بإجها ٖاثضاث ظغاثم؛1' 
 ؤو الخىاَا ؤو الخأمغ ٖلى اعج٩ابها، اإلااصة،،اإلاكاع٦ت في اعج٩اب ؤي مً الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ 2' 
ٌ ٖلى طل٪ وحؿهُله وبؾضاء اإلاكىعة بكإهه. ومداولت  ال٣اهىن باليسخت الٗغبُت  ،اعج٩ابها واإلاؿاٖضة والخدٍغ

 مخاح ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي الخالي:
  http://www. sama. gov. sa/ar-sa/AntiMoney/AntiDocuments  ( اعة ش ازغ ٍػ  (22/6/2018جاٍع
مت ٚؿل ألامىا٫ ٧ل مً ٢ام باخض الاٞٗا٫ الاجُت:  11   ههذ ٖلى ؤهه "ٌٗض مغج٨با لجٍغ
مت   ل ألامىا٫ ؤو ه٣لها ؤو اؾدبضالها مً شخو ٌٗلم ؤو ٧ان ٖلُه ان ٌٗلم اجها مؿخدهالث ظٍغ : جدٍى

ً
اوال

== 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/AntiMoney/AntiDocuments
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اب ع٢م ، ٢ض ؤزظ باإلاٟهىم الىاؾ٘ لٛؿل ألامىا٫ اط ٖمض بلى جدضًض ألاٞٗا٫ 2015( لؿىت 39) ؤلاَع

التي حٗض مهضعا لالمىا٫ ٚحر اإلاكغوٖت، التي ُٞما لى اعج٨بذ ٞةهه ٌٗض الصخو  -ال الجغاثم -

ه مغج٨با  مت ٚؿل ألامىا٫، بضلُل ؤهه ٖىض جدضًض ألاٞٗا٫ ؤوعص ٖباعة "لٛغى بزٟاء ؤو جمٍى لجٍغ

ا ٚحر اإلاكغوٕ  ." بٗض جدضًض ألاٞٗا٫ في اإلااصة اإلاظ٧ىعة. .مهضَع

٘ الٗغاقي واللبىاوي هجض ؤهه ال ًىظض ازخالٝ ًظ٦غ بكإن ألاٞٗا٫ التي  ولضي اإلا٣اعهت بحن الدكَغ

 
ً
لالمىا٫ بال ؤهه جدؿب خؿىت للمكٕغ الٗغاقي باٖخماصٍ اإلاٟهىم الىاؾ٘  ٖضَا اإلاكٕغ الٗغاقي ٚؿال

لٛؿل ألامىا٫ ٖلى ٨ٖـ اإلاكٕغ اللبىاوي الظي اٖخمض اإلاٟهىم ال٤ًُ لٛؿل ألامىا٫. بن مؿل٪ 

مت ألاولُت ٩ًىن ٢ض جٟاصي  اإلاكٕغ الٗغاقي ضم اٖخماص الخهغ في جدضًض الجٍغ باٖخماصٍ الخىؾ٘ ٖو

مت ظضًضة  مً مإػ١ ٢اهىوي ًجبٍر ٖلى حٗضًل ال٣اهىن في ٧ل مغة جٓهغ ما ًم٨ً ؤن ٣ً٘ ُٞه ٞحها ظٍغ

م٨ً ؤن جهلر ٦مهضع إلاا٫ ٚحر مكغوٕ زانت في يىء  ٘ ال٣اهىن، ٍو لم ج٨ً مىظىصة و٢ذ حكَغ

الخُىع الخ٨ىىلىجي الظي ًهاخبه جُىع بظغامي، ًٞال ٖما ؤٞغػٍ جىُٓم صاٖل مً بخُاثه 

م ٖملُاث ٚؿُل ألامىا٫ حهضٝ لجغاثم ٧اهذ ٢ض اهضزغث في  ش السخ٤ُ، ٦ما ؤن اإلاكٕغ في ججٍغ الخاٍع

بلى خماًت مهضع ألامىا٫ مً ؤن ج٩ىن ؤمىالا ٢ظعة، ومً زم ٩ًىن اجبإ ألاؾلىب الخهغي في 

الجغاثم التي هي مهضع ألامىا٫ ٚحر مبرع، ألهه بظل٪ ٩ًىن ٢ض محز في اإلاٗا٢بت ٖلى ٚؿُل ألامىا٫ 

ُىت وال ٌٗا٢ب ٖلى هٟـ اإلاا٫ طي اإلاهضع ٚحر اإلاكغوٕ بطا ؤحى مً ظغاثم الىاججت مً ظغاثم مٗ

 .ؤزغي مؿخدضزت بٗض نضوع ال٣اهىن 

ت بطا ما  ومما ًمحز مؿل٪ ؤو مىهج اإلاكٕغ الٗغاقي في جدضًضٍ للمُٗاع الظي ٌٗخمض ٖلُه إلاٗٞغ

مت ٚؿل ؤمىا٫، ٞهى اٖخمض بض  مُٗاع ٧ان الٟٗل اإلاغج٨ب مً ٢بل الصخو ٌٗض ؤو ٌك٩ل ظٍغ
ً
ءا

ل ألامىا٫ ؤو خُاػتها ؤو ه٣لها ؤو ا٦دؿابها ؤو اؾخسضامها  الٗلم ؤي ٖلم الصخو الظي ٣ًىم بخدٍى

بمهضع َظٍ ألامىا٫ ٚحر اإلاكغوٕ. ؤي ؤن ٩ًىن ٖاإلاا بإن َظٍ ألامىا٫ هي مً مغصوصاث ؤو 

                                              
==  

ا ٚحر اإلاكغوٕ ؤو مؿاٖضة مغ  ه مهضَع مت الانلُت ؤو مً ؾاَم في لٛغى ازٟاء ؤو جمٍى ج٨بها ؤو مغج٨ب الجٍغ
مت الانلُت ؤو الاٞالث مً اإلاؿالُت ٖجها.   اعج٩ابها ؤو اعج٩اب الجٍغ

٣ت الخهٝغ ٞحها ؤو اهخ٣الها ؤو مل٨ُتها ؤو   ه خ٣ُ٣تها ؤو م٩اجها ؤو اخالتها ؤو ٍَغ  بزٟاء ألامىا٫ ؤو جمٍى
ً
زاهُا

مت. الخ٣ى١ اإلاخٗل٣ت بها مً شخو ٌٗلم ؤو ٧ان   ٖلُه ؤن ٌٗلم اجها مؿخدهالث مً ظٍغ
زالشا: ا٦دؿاب ألامىا٫ ؤو خُاػتها ؤو اؾخسضامها مً شخو ٌٗلم ؤو ٧ان ٖلُه ان ٌٗلم و٢ذ جل٣حها اجها  

مت.   مؿخدهالث ظٍغ
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مت، بال ؤهه لم ٠٣ً ٖىض َظا الخض بل قًضص ٖلى مغج٨ب ؤو مً ٣ًىم بهظٍ ألاٞٗا٫؛  مخدهالث ظٍغ

بط ٨ًٟي ؤن ٩ًىن في مى٠٢ ًٟترى ُٞه الٗلم بإن َظٍ ألامىا٫ مً مؿخدهالث ؤو مغصوصاث 

ا بالٓغوٝ ألامىُت ٚحر اإلاؿخ٣غة  ظا اإلاى٠٢ ًىٟغص به اإلاكٕغ الٗغاقي، ولٗله ٧ان مضٖٞى مت. َو ظٍغ

سه، لظا هجض ؤهه اٖخمض مُٗاع  و، التي ًمغ بها الٗغا١ في َظٍ اإلاغخلت الخُغة مً جاٍع الغظل الخٍغ

واٞترى ؤن الصخو ٩ًىن ؤخُاها في مى٠٢ ًٟترى به الٗلم بإن َظٍ ألامىا٫ هي مً مغصوصاث 

مت ٚؿل  ٗض ٞٗله ظٍغ مت ؤو وكاٍ ٚحر مكغوٕ، وبالخالي ٞةهه ٩ًىن مٗغيا للمؿاولُت، َو ظٍغ

مت ألانلُت ٦ىاًت ًٖ ا مت التي ؤمىا٫. والبض مً ؤلاقاعة َىا بلى ؤن اإلاكٕغ اٖخمض مهُلر الجٍغ لجٍغ

ًيخج ٖجها اإلاغصوص اإلاالي ٚحر اإلاكغوٕ، والظي بضوعٍ ًخم ٚؿله ٖبر ألاٞٗا٫ املخضصة في اإلااصة اإلاظ٧ىعة 

مت ٚؿل ؤمىا٫.   والتي ج٩ًىن ظٍغ

مت ٚؿل ألامىا٫ ؤو الاٞٗا٫ التي  وخؿىا ٞٗل اإلاكٕغ الٗغاقي بإزظٍ باإلاٟهىم الىاؾ٘ لجٍغ

 لؤلمىا٫، بط ؤن مً الهٗى 
ً
بت بم٩ان ؤن ًخم جدضًض ٧ل الجغاثم التي ًيخج ٖجها اإلاغصوص حك٩ل ٚؿال

ت وح٣ٗضَا زانت في يىء  مت ألانلُت، هٓغا الػصًاص الٗملُاث الخجاٍع اإلاالي ٚحر اإلاكغوٕ؛ ؤي الجٍغ

ألاويإ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت ٚحر اإلاؿخ٣غة والظي هخج ٖىه اؾخدضار ظغاثم لم ج٨ً مىظىصة 

، ؤو
َ
  ظغاثم ٧ان ٧ل الًٓ ؤجها ؤٖاص بلى الخُاة ؤنال

ً
ًٖ قُٕى اؾخسضام  اهضزغث واهتهذ، ًٞال

الكب٨ت الٗى٨بىجُت ومً زم اؾخسضام الىؾاثل الال٨تروهُت في بيٟاء الهٟت اإلاكغوُٖت ٖلى 

 .(1)ألامىا٫ ٚحر اإلاكغوٖت

                                              
ب   (1) ُت ٖلى ؤمىالهم اط ٣ًىمىن بتهٍغ ٖلى ؤن َىا٥ ؤؾالُب ٖضة ًلجإ الحها ٚاؾلىا ألامىا٫ إليٟاء الهٟت الكٖغ

ب ألامىا٫ ٚحر  ٗخبر مً ابؿِ الاؾالُب التي ٌٗخمضَا ٚاؾلىا ألامىا٫، اط ًخم تهٍغ ألامىا٫ الى الخاعط َو
يٗها في خؿاب ظاع في ؤخض اإلاهاٝع زم اإلاكغوٖت ٖبر الخضوص اوالكاخىاث ؤو الُاثغاث وبُٗها َىا٥، ؤو و 

ه٣لها الى خؿاب ازغ. مباع٧ي صلُلت، ٚؿُل ألامىا٫، اَغوخت ص٦خىعاٍ، ظامٗت الخاط زًغ، ٧لُت الخ٣ى١ 
ُعي، صوع اإلاهاٝع إلاىاظهت 26، م2007والٗلىم الؿُاؾُت،الجؼاثغ،  . مىاَل مهُٟى وص. اٞخساع دمحم الٞغ

ؿل ألامىا ا مً الىؾاثل ؤو ان ًلجإوا 5، م٫2008، بضون ط٦غ م٩ان الُب٘، ٖملُاث الاخخُا٫ اإلاالي ٚو حَر . ٚو
مُت ؤي صون ان جماعؽ  مُت ؤو الهىعٍت اط ٌٗمض ٚاؾلىا ألامىا٫ الى جإؾِـ قغ٧اث َو الى اوكاء الكغ٧اث الَى

ا مً اليكاَاث. ؤو ؤن ٣ًىمىا بازخال١ م اث في الىا٢٘ ؤي وكاٍ ٞٗلي مً بُ٘ ؤو قغاء ؤو اؾخحراص ؤو ٚحَر ىاٖػ
ل  مُخحن جم اوكاءَما مً ٢بلهم، وبٗض ؤن ًهضع الخ٨م ال٣ًاجي ًخم جدٍى مُت بحن قغ٦خحن َو ٢ًاثُت َو
اإلابلٜ املخ٩ىم به لخؿاب اخضي الكغ٦خحن الى خؿاب مهغفي في صولت ازغي. مىاَل مهُٟى وص. اٞخساع دمحم 

ُعي، مهضع ؾاب٤، م ٣ت . ؤو ان ٣ًىمىا باٖضاص ال٣ىاثم اإلاؼوعة وال6الٞغ مُت وجخًمً َظٍ الٍُغ ه٣ٟاث الَى
مُت ؤو ٢ض ج٩ىن ٞىاجحر خ٣ُ٣ُت ول٨ً ٌٗمض ٚاؾلىا ألامىا٫ الى ؤو اٖضاص ٢ىاثم  ٟت له٣ٟاث َو ٞىاجحر مالُت مٍؼ

== 
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==  

اصة الاؾٗاع الخ٣ُ٣ُت لٗملُاث ٞٗلُت ؤو خ٣ُ٣ُت. عمؼي هجُب ال٣ك٣ىف، مهضع ؾاب٤،  جطخُم ؤو ٍػ
97ًم ً، زم ج٣ىم . هاَُ٪ ًٖ اٖخماص ن٩ى٥ اإلاؿاٍٞغ ؛ اط ج٣ىم اإلاهاٝع ال٨بري بانضاع بُا٢اث اإلاؿاٍٞغ

ُت، صاع اإلاىاهج لليكغ  ُب الىضاوي، اصاعة الٗملُاث اإلاهٞغ ٣ها لؼباثجها. زالض َو ب٣ُت اإلاهاٝع الازغي بدؿٍى
. و٦ظل٪ ٞاهه بىاؾُت 154. ٖبض الٟخاح ؾلُمان، مهضع ؾاب٤، م365، م2003، 2والخىػَ٘، ٖمان، ٍ

ٗاث وال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت باإلاهاٝع بىى٥ الاهتر  هِذ زانت في ْل ٖضم زًٕى َظٍ اإلاهاٝع لغ٢ابت الدكَغ
ت والًغاثب هدُجت لٗضم وظىص ماصي لها ٖلى الىا٢٘، ل٣ض اهدكغ اؾخسضام َظٍ البىى٥ ٖبر الاهترهذ في  الخجاٍع

ت اط ٣ًىم الٗمالء ؤو ٚاؾلىا ألامىا٫ بٗملُاث الخدٍى ل ؤو الاجها٫ باالهترهذ الٗملُاث اإلاالُت والخجاٍع
باإلاهٝغ الظي ًخٗامل مٗه اط ٣ًىمىن بى٣ل ألامىا٫ مً خؿاب آلزغ ٖبر الضو٫ ومً زم الاؾخٟاصة مً 
ضم ال٨ك٠ ًٖ اؾم اإلاخٗامل ؤو  ت الخامت ٖو ُت الال٨تروهُت في ٚؿل ألامىا٫ في ْل الؿٍغ الخضماث اإلاهٞغ

خه، وزانت في مغخلت الخى٠ُْ ومغخلت الضمج ٧الخدى  ٍل الال٨ترووي لالمىا٫ وصٞ٘ الٟىاجحر. ص. ط٦غي ٖبض ٍَى
، 2010الغػا١ دمحم، الىٓام ال٣اهىوي للبىى٥ الال٨تروهُت، اإلاؼاًا _الخدضًاث _ الاٞا١، صاع الجامٗت الجضًضة، 

 ومابٗضَا.  22م

غ١ مىاظهتها )صعاؾت ٢اهىهُت م٣اعهت( مجلت ال  ت، ٧لُه ٖمغ ها٤َ ًدحى، صوع اإلاهاٝع في ٚؿُل ألامىا٫ َو ٩ٞى
. ص. وُٗم ؾالمت وص. اًمً ابى الخاط ومىسخى ؾُٗض وص. مكهىع 253، م21ال٣اهىن، ظامٗت مِؿان، الٗضص

ملُاث ٚؿُل ألامىا٫، مجلت ٧لُت بٛضاص للٗلىم الا٢خهاصًت، الٗضص الشالض والشالزىن،  َظلى٫، البىى٥ ٖو
في م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫، صاع الش٣اٞت . ص. دمحم مدمىص ؾُٟٗان، جدلُل وج٣ُم صوع البىى٥ ،.357، م2012

. وفي الى٢ذ هٟؿه ٞةن لبُا٢اث الاثخمان صوع ٦بحر في ٖملُت ٚؿل 49، م2008لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 
ض ٚؿل امىاله باًضإ امىاله في اإلاهٝغ ومً زم ٣ًىم اإلاهٝغ بانضاع  ألامىا٫، اط ٣ًىم الؼبىن ؤو مً ًٍغ

ت. مىحر الجىبهي وممضوح  البُا٢ت التي جم٨ىه مً الخٗامل بها ٖبر مىاٞظ الهٝغ آلالي ؤو م٘ اإلايكأث الخجاٍع
ت،  . و٦ظل٪ الخا٫ اط ًخم 241، م2005الجىبهي البىى٥ الال٨تروهُت، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

اؾخسضام الى٣ىص الال٨تروهُت ٧اؾلىب لٛؿل ألامىا٫ خُض ٣ًىم ٚاؾلىا ألامىا٫ باًضإ امىالهم ٚحر اإلاكغوٖت 
لها الى وخضاث ال٨تروهُت ًخم شخجها ٖلى  ٣ىم البى٪ بخدٍى في اخض اإلاهاٝع م٣ابل انضاٍع لى٣ىص ال٨تروهُت ٍو
جها في طا٦غة ال٨مبُىجغ الصخصخي للؼبىن، ومً زم في جهاًت  خم جسٍؼ ال٩اعث الظ٧ي ؤو جسؼن )ٖلى ؾُضي( ٍو

ظا ٌٗج ل الخٗامالث ٣ًبٌ ماٌٗاصلها مً الى٣ىص وبالٗملت اإلاُلىبت، َو ي اؾخسضام الى٣ىص الال٨تروهُت لخدٍى
ت وصون ٖىاث٤ ص. وُٗم ؾالمت وص. اًمً ابى الخاط ومىسخى ؾُٗض وص. مكهىع َظلى٫، مهضع  ألامىا٫ بدٍغ

اث 358ؾاب٤، م ت، الىظحز في م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫، صعاؾت م٣اعهت، صاع اإلاُبٖى اب ٖٞغ . الؿُض ٖبض الَى
ت،  ُت خؿام با٢غ ظىاص، بُا٢ت . ول28، م2005الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع ض ًٖ بُا٢اث الاثخمان اإلاهٞغ لمٍؼ

ُت، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت بٛضاص،  ىا٥ وؾاثل ازغي مجها  1، م2000الاثخمان اإلاهٞغ ومابٗضَا، َو
ل، واوكاء قغ٧اث الخإمحن  مُت وهىاصي ال٣ماع والخٗامل باالوعا١ اإلاالُت والاًضإ والخدٍى ال٣غوى الَى

ت. ٖىى ٖبضهللا ال٣ًاة، مؿاولُت البىى٥ الاعصهُت ًٖ ٚؿُل والخٗامالث الى٣ضً ت الهٛحرة وقغ٧اث الهحٞر
٠ ؾُض ٧امل، 58، م2010ألامىا٫، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت الكغ١ الاوؾِ، ٧لُت الخ٣ى١،  . قٍغ

ت )صعاؾت ٢اهىهُت (، ٍ يب . ٍػ1997، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، 1اإلاؿاولُت الجىاثُت لالشخام اإلاٗىٍى
 ،ً اؾ٨ىضع صاٚغ، التزاماث اإلاهاٝع في م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫، صعاؾت م٣اعهت، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت الجهٍغ
== 
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 اٞتراى بال ؤهىا مً ظاهب آزغ هغي ؤن اإلاكٕغ الٗغاقي ٢ض ظاهب الهىاب بدكضصٍ في مُٗاع 

الٗلم بمهضع ألامىا٫ ٚحر اإلاكغوٖت؛ بط مً الهٗىبت بم٩ان ؤن ًخم الخىنل بلى ؤهه ٧ان ًٟترى في 

ا وعبما   بمهضَع
ً
الصخو الظي حٗامل ؤو ا٦دؿب ؤو خاػ ألامىا٫ ٚحر اإلاكغوٖت ؤن ٩ًىن ٖاإلاا

ت.   ٌؿخلؼم طل٪ الخىى في الىىاًا ال٩امىت في الىٟـ البكٍغ

ل ألامىا٫ بةم٩اهىا ؤن وًٗغٝ ٚؿل ألامىا٫ بإهه "الٗملُت التي ومً زال٫ اؾخ٣غاءها إلاٟهىم ٚؿ

مت ألانلُت( ب٣هض حُٛحر نٟت ألامىا٫ التي ًدهلىن ) ٣ًىم بها ؤصخاب الٗمل ٚحر اإلاكغوٕ الجٍغ

ٖلحها بُغ١ ٚحر مكغوٖت بلى ؤمىا٫ مكغوٖت، ؤي بلى ؤق٩ا٫ ؤزغي مً ألانى٫ ؤو وؾاثل ه٣ضًت 

 ء اإلاهاصع اإلاخإجُت مجها، مً صون وظىص مساَغ الخد٤ُ٣ ؤوؤزغي بىؾاثل مكغوٖت بهضٝ بزٟا

 اإلاهاصعة مً الؿلُاث الخ٩ىمُت".

املطمبالجاٌ٘

وفًّٕذلنغطناألوٕاه

٣هض به املخل الظي ًغص ٖلُه الٛؿل ؤي الٗاثضاث ؤو اإلاخدهالث، ؤي ألامىا٫ ٚحر  ٍو

مت  ٤ مباقغ ؤو ٚحر مباقغ مً الجٍغ ألانلُت والتي ج٩ىن مدال إلخضي اإلاكغوٖت اإلاخإجُت بٍُغ

مت" في ال٣ٟغة:  ٖملُاث ٚؿُل ألامىا٫، والظي ؤَل٤ ٖلحها اإلاكٕغ الٗغاقي حؿمُت "مخدهالث الجٍغ

 مً اإلااصة
ً
ها باجها "ألامىا٫ الىاججت ؤو اإلاخدهلت بهىعة مباقغة ؤو  ( مً ال٣اهىن 1) ؾاصؾا ٞغ ًٖ والتي 

 مً اعج٩اب بخضي ا
َ
ظا املخل ٢ض ًدؿ٘ و٢ض ٤ًًُ (1)لجغاثم ألانلُت (ٚحر مباقغة ٧لُا ؤو ظؼثُا . َو

٘ آلزغ.  خؿب بعاصة اإلاكٕغ والظي ًسخل٠ مً حكَغ

الخايٗت ألخ٩ام ٢اهىن  -ال ألامىا٫ -ٞباليؿبت للمكٕغ اللبىاوي ٞةهه لجإ بلى جدضًض اإلااؾؿاث 

                                              
==  

مت ٚؿل ألامىا٫ )اإلاضلى٫ الٗام 33، م٧2010لُت الخ٣ى١،  . اعوي الٟاٖىعي، واًىاؽ ٢ُِكاث، ظٍغ
مت ٚؿل . ؤخمض بً دمحم83، م2002،صاع واثل ٖمان، الاعصن، 1والُبُٗت ال٣اهىهُت (، ٍ  الٗمغي، ظٍغ

اى، 1ألامىا٫ )هٓغة صولُت لجىاهبها الاظخماُٖت والىٓامُت والا٢خهاصًت (، ٍ ، 2000، م٨خبت ال٨ُٗبان، الٍغ
 . 285م

مت ألانلُت في ال٣ٟغة: ؾابٗا مً   (1) ًغٝ اإلاكٕغ الٗغاقي الجٍغ مت في ال٣اهىن الٗغاقي اإلااصة ٖو هٟؿها باجها )٧ل ظٍغ
 والجىذ. مً ظغاثم الجىاًاث 
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التي جخٗامل بها  . ومىه ًٟهم ؤن مدل ٚؿل ألامىا٫ َى ألامىا٫(1)( مىه4) في اإلااصة جبٌُِ ألامىا٫

اإلااؾؿاث اإلاالُت وهي ماؾؿاث الهغاٞت والكغ٧اث التي جخٗاَى الىؾاَت اإلاالُت وقغ٧اث ؤلاًجاع 

لي والاؾدشماع الجماعي وقغ٧اث الخامحن وقغ٧اث جغوٍج وبىاء وبُ٘ ال٣ٗاعاث وججاع الؿل٘  الخمٍى

مت وطَب وجد٠ ٞىُت وآزاع  ٢ُمت. طاث ال٣ُمت اإلاغجٟٗت خلي وؤحجاع ٦ٍغ

 ؤن ًلم ب٩اٞت 
ً
ؤما باليؿبت للمكٕغ الٗغاقي ٞةهه ٢ض خضص املخل بك٩ل جٟهُلي وص٤ُ٢ مداوال

( والظي ؤَل٤ ٖلُه مخدهالث 1) في ال٣ٟغة: زامؿا مً اإلااصة ؤهىإ اإلاا٫ الظي ٩ًىن مدال للٛؿل

مت وخضصٍ بـ "ألانى٫ ؤو اإلامخل٩اث التي ًخم الخهى٫ ٖلحها بإي وؾُلت ٧اهذ ٧الٗملت  ىُت الجٍغ الَى

 ٧ان ق٩لها بما ٞحها الال٨تروهُت ؤو 
ً
والٗملت ألاظىبُت وألاوعا١ اإلاالُت واله٩ى٥ واملخغعاث ؤًا

مت والؿل٘ و٧ل طي ٢ُمت مالُت مً ٣ٖاع ؤو مى٣ى٫  الغ٢مُت واإلاٗاصن الىِٟؿت وألاحجاع ال٨ٍغ

صازل الٗغا١ ؤم  والخ٣ى١ اإلاخٗل٣ت بها، وما ًخإحى مً جل٪ ألامىا٫ مً ٞىاثض وؤعباح ؾىاء ؤ٧اهذ

ضة  غاى َظا ال٣اهىن ببُان ًيكغ في الجٍغ زاعظه، وؤي هٕى آزغ مً ألامىا٫ ٣ًغعَا املجلـ أٚل

الغؾمُت(. ٖلى ؤن ٧لمت املخغعاث الىاعصة في اإلااصة اإلاظ٧ىعة، حكمل بُا٢اث الاثخمان ؤًًا 

ؤزغي ٞةن  وبُا٢اث الخهم وقهاصاث ؤلاًضإ ووزاث٤ الخإمحن وزُاباث الًمان، ومً هاخُت

ٖباعة "و٧ل طي ٢ُمت مً مى٣ى٫" حكمل الخهو في عؤؽ ما٫ الكغ٧اث واملخاٞٔ اإلاالُت؛ ٞغصًت 

٧اهذ ؤم ظماُٖت. ووؿخسلو مً َظٍ اإلااصة ؤن اإلاكٕغ ٢ض وؾ٘ مً مٟهىم اإلاا٫ لِكمل الى٣ىص 

 ًٖ الىصاج٘ بإهىا
ً
ت ًٞال ىُت وألاظىبُت وألاوعا١ اإلاالُت و٦ظل٪ ألاوعا١ الخجاٍع ٖها والخؿاباث الَى

ها واملخغعاث الخ٣لُضًت ؤو الال٨تروهُت، وقمل ؤًًا   ٧ان هٖى
ً
ت والاؾدشماعاث اإلاالُت ؤًا الجاٍع

٣اع ألاحجاع مت واإلاٗاصن الىِٟؿت والؿل٘ و٧ل طي ٢ُمت مً مى٣ى٫ ٖو ٧اإلاىاص الخام  ال٨ٍغ

جيخجها َظٍ ألامىا٫، ومكخ٣اتها، ولم ٠٣ً ٖىض َظا الخض، بل حٗضي طل٪ بلى ألاعباح والٟىاثض التي 

 بال ؤهه لضًىا مالخٓخان ٖلى َظٍ اإلااصة وهي: 

                                              
ش اإلااصة   (1) ت اإلاهاٝع الهاصع بخاٍع بما ٞحها  3/9/1956الغابٗت: ٖلى اإلااؾؿاث ٚحر الخايٗت ل٣اهىن ؾٍغ

اإلااؾؿاث الٟغصًت، ال ؾُما ماؾؿاث الهغاٞت والكغ٧اث التي جخٗاَى الىؾاَت اإلاالُت وقغ٧اث ؤلاًجاع 
ُئاث الاؾدشماع الجماعي وقغ٧اث الخإمحن وقغ٧اث جغوٍج وبىاء وبُ٘ ال٣ٗ لي َو اعاث وججاع الؿل٘ طاث الخمٍى

مت، طَب، جد٠ ٞىُت، آزاع ٢ضًمت(، ؤن جمؿ٪ سجالث زانت بالٗملُاث  ال٣ُمت اإلاغجٟٗت )خلى، ؤحجاع ٦ٍغ
 بلى ؤخ٩ام 

ً
الخامؿت اإلااصة التي جٟى١ ُٞمتها اإلابلٜ الظي ًدضصٍ مهٝغ لبىان في الىٓام الظي ؾًُٗه اؾدىاصا

 مً َظا ال٣اهىن. 
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ت الال٨تروهُت ٧الكُ٪ الال٨ترووي بال ؤهه مً هاخُت ؤزغي لم  ؤ: ؤقاع اإلاكٕغ بلى ألاوعا١ الخجاٍع

ً(، في خحن ؤن َظٍ الٗملت في الى٢ذ ) الى٣ىص التي حؿمى ؤو) ٌكغ بلى الى٣ىص الال٨تروهُت بِخ٩ٍى

٣ها ؤن ًخم ٚؿل ألامىا٫ ب٩ل الخايغ لها  صوع ٦بحر في ٖملُاث ٚؿل ألامىا٫؛ اط باإلم٩ان ًٖ ٍَغ

بؿاَت وؾالؾت وصون ؤًت ح٣ُٗضاث، زانت ؤجها الجدخاط لٟخذ الخؿاب باؾم اإلاال٪ لضي 

اب  (1)البى٪. ل ؤلاَع م مً ؤن ال٣اهىن ؤُٖى نالخُت ملجلـ م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى لى الٚغ ٖو

غاى َظا ال٣اهىن، بال ؤهه لخض ٦خابت بدشىا َظا لم ًهضع املجلـ  غ وبياٞت ؤمىا٫ ؤزغي أٚل لخ٣ٍغ

 آزغ مً ألامىا٫ لخ٩ىن مدال لٛؿل ألامىا٫ ؤي بُان ٠ًًُ بمىظبه
ً
ا  .هٖى

 لٛؿل  ب: لم ٌكغ اإلاكٕغ الٗغاقي
ً
ت والتي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مدال بلى خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ألامىا٫؛ بط بةم٩ان ٚاؾلي ألامىا٫ ؤن ٌٗمضوا بلى قغاء قغ٧اث بهخاط ؤٞالم ؤو خ٣ى١ وكغ ٦خاب؛ 

، مً اإلااصة
ً
ا. لظل٪ ه٣ترح ؤن ًخم حٗضًل ال٣ٟغة: زامؿا حَر  عواًت ٧ان ؤم صًىان قٗغ ؤو مظ٦غاث ٚو

ت بلى ال٣ٟغة اإلاظ٧ىعة ( مً ال٣اهىن وجًاٝ 1) ٖباعجا الى٣ىص الال٨تروهُت وخ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

وج٩ىن ال٣ٟغة بالك٩ل آلاحي: "ألانى٫ واإلامخل٩اث التي ًخم الخهى٫ ٖلحها بإي وؾُلت ٧اهذ ٧الٗملت 

ت وما ىُت والٗمالث ألاظىبُت والٗملت الال٨تروهُت و...... وخ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ًخاحى مً جل٪  الَى

 ىا٫.." بلى جهاًت ال٣ٟغة.ألام

ٖلى ؤهىا هغي ؤن اإلاكٕغ الٗغاقي ٢ض ٖمض في اإلااصة هٟؿها وفي البىض: زامىا ؤًًا بلى جدضًض 

غاى ال٣اهىن، وخضص ألامىا٫ التي جخٗامل بها َظٍ اإلااؾؿاث والتي  اإلا٣هىص باإلااؾؿاث اإلاالُت أٚل

 لٛؿل ألا 
ً
ا في بضوعَا ًٟهم يمىا مجها ؤهه باإلم٩ان ؤن ج٩ىن مدال مىا٫، وهي الجسخل٠ ًٖ التي ط٦َغ

 مً اإلااصة
ً
ض مؿل٪ اإلاكٕغ اللبىاوي2) البىض: زامؿا  ًٖ ؤهىا هٍا

ً
في جدضًضٍ للماؾؿاث  (، ًٞال

                                              
م  (1) ُٖ ً ٖباعة ًٖ  تبِخ٩ٍى ت هي الؿماح للُمؿخسضمحن بةعؾا٫ cryptocurrncy لت حكٟحًر مالث الدكٟحًر ُٗ . َضٝ ال

غا٢بت ٖملُاث 
ُ
ت إلا مبالٜ مالُت لبًٗهم البٌٗ ٖلى ؤلاهترهذ ٖبر قب٨ت الىض للىض صون الخاظت بلى ؾلُت مغ٦ٍؼ

ظا م٘ املخاٞٓت ٖلى مجهىلُخه  ل َو ت ٞخذ ؤي هٕى مً anonymityالضٞ٘ والخدٍى مالث الدكٟحًر ُٗ . ال حكتٍر ال
ب في اؾخسضامها ًخىلى مهمت جىلُض  ملت التي جٚغ ُٗ الخؿاباث، ٩ٞل ما جدخاظه َى جىهِب جُب٤ُ زام بال

ىىان“ ت ” ُٖ الث. بُبُٗت الخا٫ لً جٓهغ لضً٪ ؤًت ٖمالث حكٟحًر ًخم اؾخسضامه إلعؾا٫ واؾخ٣با٫ الخدٍى
ُُٗ٪ ؤو ًبُٗ٪ بُمجغص ؤن ج٣ىم بدىهِب َظا ا ٌُ ٣ى٘ مً ًمل٨ها بإن 

ُ
لُه ٞةه٪ ؾخدخاط بلى ؤن ج لخُب٤ُ، ٖو

مالث.  ُٗ هبذ بم٣ضوع٥ ال٣ُام بٗملُاث صٞ٘ ٖبر َظٍ ال ًُ مالث التي بدىػجه، ٢بل ؤن  ُٗ  بًٗا مً ال

  https://www. arageek. com/2014/07/11/everything-you-need-to-know-bitcoin. Html  

ش اعة )  جاٍع  (2018 7\32ازغ ٍػ
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ما٫ التي جدتٝر ال٣ُام بها ال ألامىا٫ التي جخٗامل بها والتي ج٩ىن زايٗت ألخ٩ام ال٣اهىن،  وألٖا

 بلى جدضًض ألامىا٫ التي ج٩ىن مدال لٛؿل ألامىا٫. وبالخالي ج٩ىن مدال للٛؿل بها وصون الخاظت

و٢بل الخٗغى إلاىيٕى اإلابدض الشاوي، البض لىا مً ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكٕغ الٗغاقي بةلٛاثه 

، ٩ًىن ٢ض زُا زُىة خؿىت بلى 2004لـ"٢اهىن بى٫ بغاًمغ"، ٢اهىن م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫ لؿىت 

بت ًٖ ٢اهىهىا  ألامام وبالظاث فى مىيٕى الهُاٚت الغ٨ُ٦ت واإلاهُلخاث ألاظىبُت ال٣اهىهُت الٍٛغ

اإلاكٕغ لم ًخسل جهاثُا ًٖ َظٍ اإلاهُلخاث ن التي جًمجها ال٣اهىن اإلالغي، بال ؤن ما ًشحر الاَخمام ا

ما٫، بط ما٫ واإلاهً ٚحر اإلاالُت وفي اإلااصة وألٖا ، البىض1) ط٦غ مً يمً ألٖا
ً
 ع٢م ،ص() ( ال٣ٟغة: جاؾٗا

ؤو الترجِب لصخو آزغ ًخهٝغ ٧ىصخي لهىضو١ اثخماوي، ؤو ال٣ُام بٗمل  ( ٖمل "الخهٝغ4)

ظا الٗمل مٗغوٝ في هٓامىا ال٣اهىوي ؤو الىا٢عي،  ؤو ال٣ٗض ٚحر ممازل لهالر جغجِب ٢اهىوي"، َو

ىٟغص به ال٣اهىن ؤلاه٩لحزي،  اإلاهُلر "جغجِب ٢اهىوي". و٦ظل٪ خا٫ (1)ٍو

  

                                              
يكإ مً   (1) ًُ ٣هض به: الٗال٢ت التي جخم بها بصاعة ألامال٥ مً ٢بل َٝغ واخض إلاهلخت الُٝغ آلازغ. والخى٦ُل  ٍو

٠ الظي ًدّى٫ بٌٗ ؤو٧ل 
ّ
ؤمال٦ه للى٦ُل، والى٦ُل ًدخٟٔ باألمال٥ مً ؤظل مهلخت مى٧له. ٢بل اإلا٩ِل

الخى٦ُالث جُىعث مىظ ٖهض الغوم وؤنبدذ مً ؤَم الازتراٖاث في ٢اهىن اإلامخل٩اث. ًً٘ اإلاال٪ زغوجه 
 مل٨ُخه ال٣اهىهُت وجد٨مه 

ً
انال ل ظؼء مً خ٣ى٢ه ؤو خ٣ى٢ها بلى الىصخي ٞو بهىاص٤ً اثخماهُت لخدٍى

ىاثضَا بطا ٧ان بممخل٩اجه مً مل٨ُ ىاثضاَا. وعبما ًدضر طل٪ بؿبب الًغاثب ؤو للخد٨م باالمال٥ ٞو خه ٞو
٠ ٦م مً   ًخم وي٘ الهىاص٤ً الاثخماهُت بالىناًا لخىيُذ وحٍٗغ

ً
البا  ؤو مخىفى ٚو

ً
 ؤو ٖاظؼا

ً
اإلاىصخي ٚاثبا

ُٗى الىصخي اإلاللاإلابالٜ واإلامخل٩اث ؾدؿ ٌُ  .ً ٟا٫ ؤو بلى اإلاؿخُٟضًً آلازٍغ ٨ُت اإلاكتر٦ت ال٣اهىهُت م بلى ألَا
ى الىصخي وحٗاص ه٣ٟاجه، ول٨ً ال بض  ٗىَّ ٌُ ى ُملؼم باألصاء الجُض للمؿخُٟضًً. و٢ض  للمل٨ُت التي ٖلحها وناًت، َو
ؤن ٌُٗض ٧ل ألاعباح التي حؿلمها مً اإلال٨ُت التي ٖلحها وناًت. ألاونُاء الظًً ًسالٟىن واظب الٗال٢ت ال٣اهىهُت 

ما٫ التي ج٩ىن مً ؤظل َم ٌٗملىن مً ؤظل مهلخت هم الخانت. املخا٦م لها الهالخُاث بإن ح٨ٗـ ؤٞٗا٫ ألٖا
 ؤو قغ٦ت 

ً
غى ال٣ٗىباث ألازغي. الىصخي ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٞغصا اإلاهلخت الخانت وبٖاصة ألاعباح بلى ؤصخابها ٞو

ؤو جدذ ُٚاء خ٩ىمي. و٢ض ٩ًىن َىا٥ وصخي واخض ؤو ؤ٦ثر مً وصخي مكاع٥. الىناًت ج٩ىن زايٗت 
 اهٓغغوٍ التي جم الاجٟا١ ٖلحها. في مٗٓم الؿلُاث ال٣ًاثُت َظا ًخُلب ٣ٖض وناًت اجٟا٢ُت ؤو ن٪. للك

ش https://ar. talkingofmoney. com/fiduciaryاإلاى٢٘ الال٨ترووي الخالي:  اعة ) جاٍع  (2018ـ6ـ19ازغ ٍػ
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 املبحح الجاىي
 ملافحة غصل األموال املصرف يف إطار االلتسامات املفروضة على

ت واإلاخدهلت مً الُغ١ ٚحر  غ ألامىا٫ اإلاكبَى  في جمٍغ
ً
 ٦بحرا

ً
َاإلاا ؤن اإلاهاٝع حؿهم بؾهاما

بر آلُاث ٖضًضة، وبالخالي ٞةن لها الضوع الباعػ في ببٗاص ألامىا٫ ٚحر  اإلاكغوٖت بلى الا٢خهاص ٖو

ا ٚحر اإلاكغوٖت وبيٟاء نٟت  اإلاكغوُٖت ٖلحها، ولظل٪ ٞةن اإلاكٕغ ٞغى اإلاكغوٖت ًٖ مهاصَع

ظملت التزاماث ٖلى اإلاهاٝع في مٗغى ٢ُامها بم٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ ل٩ي ج٣ىم بضوعَا اإلاغؾىم 

 لها مً ٢بل اإلاكٕغ بهضص م٩اٞدت َظٍ الٗملُاث.

اب ٖلى البى٪ اإلاغ٦ؼي  بن اإلاكٕغ الٗغاقي ٢ض ؤل٣ى مهمت ل ؤلاَع م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى

ل إًخم ج ي ٖبر حك٨ُلحن مهمحنالٗغاق ما: مجلـ م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى ؾِؿهما في البى٪ َو

اب، َظا مً هاخُت، ومً هاخُت ؤزغي ٞةن  ل ؤلاَع اب، وم٨خب م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى ؤلاَع

الش٣ل ألا٦بر في ٖملُت م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ ٣ً٘ ٖلى اإلا٨خب اإلاك٩ل في البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗغاقي، 

ًٖ ؤن اإلاكٕغ خضص ؤو هٓم آلُت إلا٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫ ٖبر جدضًضٍ للجهاث التي جخىلى  هاَُ٪

جىُٟظ ال٣اهىن، ومً زم عًجب التزاماث ٖضة ٖلحها يماها إلا٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫، وهي م٨خب ٚؿُل 

خىلى مهام ٖضة عجبها اإلاكٕغ في اإلااصة ( مً 9) ألامىا٫ الظي ًاؾـ في البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗغاقي ٍو

غى 10) ال٣اهىن، وهٓم ٦ظل٪ ما ًخٗل٤ باإلااؾؿاث اإلاالُت واإلاهً ٚحر اإلاالُت في اإلااصة ( مىه، ٞو

 ًٖ بلؼامه اإلااؾؿاث اإلاالُت ومجها اإلاهاٝع 12) ظملت التزاماث هو ٖلحها في اإلااصة
ً
( مىه، ًٞال

اب في اإلااصة باؾخدضار حك٨ُل بصاعي زام ل ؤلاَع ىه، بياٞت ( م14) إلا٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى

وػاعة الخجاعة ووػاعة ) بلى ٞغى التزاماث ؤزغي ٖلى الجهاث الغ٢ابُت التي خضصَا في ال٣اهىن وهي

ُئت ألاوعا١ اإلاالُت وصًىان الخامحن وؤًت ظهت ؤزغي جدضص ب٣غاع مً  الهىاٖت والبى٪ اإلاغ٦ؼي َو

 ؤوظب 26) ( مىه ومىدها نالخُاث ٖضة في اإلااصة26) مجلـ الىػعاء( وطل٪ في اإلااصة
ً
( مىه. وؤزحرا

ل  جاؾِـ مجلـ في البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗغاقي جدذ حؿمُت مجلـ م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى

اب في اإلااصة  ( مً ال٣اهىن.7) ( مىه ومىده نالخُاث ومهام ًٞهل ٞحها في اإلااصة5) ؤلاَع

ها، وؤَم بن اإلااؾؿاث اإلاالُت ماؾؿاث ج٣ضم زضماث مالُت وجباقغ اإلاٗامالث اإلاالُت لٗمالئ

 لضوعَا فى ججمُ٘ اإلاضزغاث 
ً
اإلااؾؿاث اإلاالُت التى حؿاَم بضوع ٦بحر فى جيكُِ ؾى١ اإلاا٫ هٓغا

ملُاث الاؾدشماع، هي البىى٥ ونىاص٤ً الاؾدشماع غى اإلاكٕغ الٗغاقي  ٖو وقغ٧اث الخإمحن. ٞو

التي لها ٖال٢ت  ظملت مً الالتزاماث -ومً يمجها اإلاهاٝع-واإلاكٕغ اللبىاوي ٖلى اإلااؾؿاث اإلاالُت 
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بم٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫، لًمان م٩اٞدت ٖملُاث ٚؿُل ألامىا٫ الظي ٩ًىن مدىعٍ ومالطٍ 

ت الٗمُل والالتزام باإلباٙل ؤو ؤلازُاع . ومً َظٍ الالتزاماث الخدغي ًٖ ٍَى ًٖ ؤًت ٖملُت  اإلاهاٝع

 للبدض في َظا اإلاب
ً
ظٍ الالتزاماث ؾخ٩ىن مدال لى ٌكدبه في ؤجها ٚؿل ؤمىا٫. َو ٤ مُلبحن ٖو دض ٞو

  الىدى آلاحي:

األٔهاملطمب

االلتصاًبالتخسٙعَِٕٖٛالعىٗن
(1)



ى مبضؤ ٖضم   ل٣ض اؾخ٣غ الٗٝغ اإلاهغفي ٖلى مبضؤ َام ًد٨م حٗامل اإلاهٝغ م٘ ٖمالثه َو

الخضزل في قاون الٗمُل؛ ؤي ؤن اإلاهٝغ لِـ له وال ٖلُه ؤن ًخضزل في ؤمىع وؤٖما٫ ٖمالثه، بال 

ؤن اؾخٟدا٫ ْاَغة ٚؿل ألامىا٫ صٞٗذ باإلاهاٝع بلى حُٛحر ؾُاؾاتها ومباصئها ججاٍ ٖمالئها، 

ى مبضؤ "اٖٝغ ٖمُل٪". وؤما ًٖ مٟهىم َظا وبال خالي خل مدله مبضؤ آزغ للخٗامل اإلاهغفي َو

  الالتزام ٞةهه ًىهٝغ
ً
ت اإلاهٝغ بالصخهُت الخ٣ُ٣ُت لٗمُلها، وما بن ٧ان مؿخترا بلى يغوعة مٗٞغ

وعاء شخهُت ؤزغي، وبالىدُجت الخىنل بلى الخٗامل ٣ِٞ م٘ الصخو الُبُعي ؤو اإلاٗىىي الظي 

ت الخ٣ُ٣ُت ٩ًىن  ترجب ٖلى َظا الالتزام ٢ُام اإلاهٝغ بالخشبذ مً الهٍى  لضحها، ٍو
ً
مٗلىما ؤو مٗغوٞا

للٗمُل ٖىض الضزى٫ في ؤي حٗامل مهغفي؛ ٧إن ًُلب الٗمُل ٞخذ خؿاب ظاع له، ؤو ًُلب 

ال مالُا، ؤو جب ٦ظل٪ ؤن  جدٍى ، ٍو ًُلب ؤن ٌؿخإظغ زؼاهت خضًضًت ؤو ًىصٕ وصٌٗت لضي اإلاهٝغ

ل َىا٥ ؤًت قبهت خى٫ ٖضم ًخٗٝغ  ؤو ٌؿخٗلم ًٖ َبُٗت مهاصع صزله وؤمىاله، ؤو ممخل٩اجه َو

 للخإ٦ض مما بطا ٧اهذ َىا٥ ٖملُت ٚؿل لالمىا٫ ؤم ال ،مكغوُٖت ؤٖماله
ً
  .(2)ونىال

حن و٧اآلحي: ٘ الٗغاقي مً َظا الالتزام في ٖٞغ ٘ اللبىاوي والدكَغ  وؾىدىاو٫ مى٠٢ الدكَغ

                                              
اب الٗغاقي الٗمُل باهه )ؤي ( مً ٢اهىن م٩اٞدت 1)اإلااصة ( مً 22ًٖغٞذ ال٣ٟغة )  (1) ل ؤلاَع ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى

ما٫ واإلاهً ٚحر اإلاالُت املخضصة:  ما٫ الخالُت م٘ بخضي اإلااؾؿاث اإلاالُت والٖا شخو ٣ًىم ؤو ٌكٕغ بإي مً ألٖا
اإلاكاع٦ت في الخى٢ُ٘ ٖلى مٗاملت ؤو ٖال٢ت ٖمل ؤو -جغجِب ؤو ٞخذ مٗاملت ؤو ٖال٢ت ٖمل ؤو خؿاب،. ب -ؤ

ل خؿاب ؤو خ٣ى١ ؤو التزاماث بمىظب مٗاملت. ص -خؿاب. ط الاطن بةظغاء مٗاملت ؤو  -جسهُو ؤو جدٍى
 (. الؿُُغة ٖلى ٖال٢ت ٖمل ؤو خؿاب

ُب الىضاوي، الالتزام بالخ٣صخي وؤلاباٙل بمىظب م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫، مجلت صعاؾاث ٢اهىهُت،   (2) خمؼة ٞاث٤ َو
 . 80، م2008، 33بٛضاص، ٖضص 



 

  
 

 

  21 تحدة ة املبيالعر مارا دولة اإل - جامعة عجناٌ -اىوٌكة اليتصدر عً كل
  

 

األٔهالفسع

وٕقفالتصسٖعالمبٍاٌ٘

ُت ؤن ج٣ىم  ٞغى اإلاكٕغ اللبىاوي ٖلى اإلاهاٝع ٖىض ٢ُامها بإٖمالها ؤو ج٣ضًم زضماتها اإلاهٞغ

ت اإلاؿخُٟض  ت الٗمُل الظي جخٗامل مٗه، و٦ظل٪ جدضًض ٍَى بةظغاءاث مدضصة للخد٤٣ مً ٍَى

ُت اإلاؼم٘ ج٣ضًمها لخجىب ؤو لخالفي ال٣ُام ؤو الخىعٍ في  الٟٗلي مً الخضمت ؤو الٗملُت اإلاهٞغ

. بال ؤن اإلاكٕغ اللبىاوي لم ًتر٥ َظا الالتزام صون وي٘ يىابِ (1)ٖملُاث جخًمً ٚؿال لالمىا٫

 ٖلى البى٪، 
ً
 ؤو التزاما

ً
لخىُٟظٍ بل خضص الخاالث ؤو الٗملُاث التي ٩ًىن ٞحها الخدغي واظبا مٟغويا

 ٞحها بٌٛ الىٓغ
ً
ملُاث ؤزغي ٩ًىن الخدغي واظبا  ًٖ ٢ُمت الٗملُت، وؾىىضخها ُٞما ًلي:  ٖو

الجها -1 : َظٍ الٗملُاث هٓمها ٖو  ٖلى اإلاهٝغ
ً
 مٟغويا

ً
ٖملُاث ٩ًىن الخدغي واظبا ؤو التزاما

ُت إلا٩اٞدت جبٌُِ ألامىا٫ الهاصع بال٣غاع ع٢م  اإلاكٕغ اللبىاوي في هٓام اإلاغا٢بت اإلاالُت واإلاهٞغ

...والؾُما في الخاالث ) ٫، وطل٪ بةًغاصٍ ٖباعة، وخضصَا ٖلى ؾبُل اإلاشا2001/ 18/5في  7818

في خا٫ َلب الٗمُل ٞخذ خؿاب،  ، ومجها ٞخذ الخؿاباث(2)( مً ال٣اهىن 3/1) آلاجُت:...( في اإلااصة

ا ؤم خؿابا اثخماهُا ه، خؿابا ظاٍع  ٧ان هٖى
ً
، ؤو خؿاباث مغ٢مت، ؤي الخؿاباث التي الٌٗٝغ (3)ؤًا

ا مً الخؿاباث ٞالبض للمهٝغ مً ؤن (4)صاعة اإلاهٝغؤصخابها بال اإلاضًغ ال٣اثم ٖلى ب حَر ، ٚو

                                              
٣هض باإلاؿخُٟض الٟٗلي ؤو ناخب الخ٤ \5)اإلااصة  (1) ؤ وب( مً ٢اهىن م٩اٞدت جبٌُِ ألامىا٫ اللبىاوي ٍو

خؿاب له وبهما  ٧ل شخو ال -مال٪ ؤو ناخب ألامىا٫ اإلاىصٖت في خؿاب شخو آزغ. ب -ؤ الا٢خهاصي َى:
ل ججغي ٖملُاث ٖلى قبابُ٪ اإلاهٝغ هُابت ٖىه في م٣ابل مبالٜ ه٣ضًت ٧الصخو اإلاهاظغ الظي ٣ًى  م بخدٍى

ؤمىاله الى بلضٍ ول٨ً باؾم ق٣ُ٣ه لٗضم وظىص خؿاب باؾمه، وفي َظٍ الخا٫ اإلاهاظغ ناخب الخ٤ 
ُت وق٣ُ٣ه ناخب الخ٤ ال٣اهىوي. ص. اخمض ؾٟغ،  الا٢خهاصي ؤو اإلاؿخُٟض الٟٗلي مً الٗملُت اإلاهٞغ

 . 73، م2001اإلاهاٝع وجبٌُِ ألامىا٫، ججاعب ٖغبُت واظىبُت، اجداص اإلاهاٝع الٗغبُت، 

)ٖلى اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت ٧ل ُٞما ًسهها ان حٗخمض اظغاءاث واضخت لٟخذ الخؿاباث اإلااصة هو   (2)
ً واإلا٣ُمحن  ت ٖمالئها الضاثمحن والٗابٍغ والؾُما لجهت جدضًض ناخب الخ٤ الا٢خهاصي وان جخد٤٣ مً ٍَى

حر اإلا٣ُمحن.. (  ٚو

٣ٖض الاثخمان باهه )٣ٖض ًىلي بمىظبه  1996( لٗام 520( مً ٢اهىن ال٣ٗىص الاثخماهُت ع٢م )3)اإلااصة ًٖغٞذ   (3)
شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًضعى اإلايصخئ ؤو ناخب الخ٤ الا٢خهاصي شخها ًضعى اإلااجمً ناخب الخ٤ 

 خ٤ الاصاعة والخهٝغ الظل مدضص بد٣ى١ ؤو امىا٫ مى٣ىلت جضعى الظمت الاثخماهُت( -ال٣اهىوي 

ت اإلاهاٝع اللبىاهُت لٗام 3)اإلااصة   (4)  . 1956( مً ٢اهىن ؾٍغ
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ت ناخب الخ٤ الا٢خهاصي ت الخ٣ُ٣ُت لٗمالثه الضاثمحن، ومً زم جدضًض ٍَى  ًخد٤٣ مً الهٍى

٣ابله مهُلر اإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي في ٢اهىن ٚؿُل ألامىا٫ الٗغاقي( وما بطا ٧ان حٗامل الٗمُل ) ٍو

٤ الى٧الت ؤو باؾم مؿخٗاع لص خو َبُعي ؤو مٗىىي، وطل٪ بسهىم ألاشخام ًٖ ٍَغ

اث الى٣ضًت التي ٣ًىم بها  اإلاٗغيحن للكبهاث، و٦ظل٪ ٖملُاث الهىضو١، والتي ٣ًهض بها اإلاضٖٞى

ها، وقغاء اإلاٗاصن الشمُىت، وقغاء  ، وحكمل بًضإ ألامىا٫، ونٞغ الٗمُل ٖلى قبابُ٪ اإلاهاٝع

ً، و  ، وقغاء ق٩ُاث اإلاؿاٍٞغ
ً
االه٩ى٥ اإلاالُت ه٣ضا حَر  ٚو

ً
ت ه٣ضا ل اإلاضٖٞى . ٟٞي (1)ؤوامغ الخدٍى

ت الٗمُل وناخب الخ٤  َظٍ الٗملُاث ٞغى اإلاكٕغ اللبىاوي ٖلى اإلاهٝغ الخد٤٣ مً ٍَى

٩ي ؤو ماٌٗاصلها مً  الا٢خهاصي مً ٖملُت الهىضو١ بطا ماػاصث ٢ُمتها ًٖ ٖكغة آالٝ صوالع ؤمٍغ

و ٖملُاث ببغام ٣ٖىص بًجاع لهىاص٤ً ؤو ؤًت ٖملت ؤزغي و٦ظل٪ خاالث ؤزغي ٦ٗملُاث الدؿل٠ُ ؤ

 .(2)زؼاثً خضًضًت

 ٖلى البى٪ بٌٛ الىٓغ ًٖ ٢ُمت  -2
ً
 مٟغويا

ً
ٖملُاث ٩ًىن الخدغي ٞحها واظبا ؤو التزاما

التي ج٩ىن ٢ُمتها ؤ٢ل مً ٖكغة آالٝ صوالع ؤو ماٌٗاصلها بإًت ٖملت ؤزغي ؤو  الٗملُاث الٗملُت، وهي

واخض ؤو خؿاباث مخٗضصة لصخو واخض، والٗملُاث التي جشحر ؤ٦ثر، وؾىاء ٧ان مدلها خؿاب 

٠ املخخو في اإلاهٝغ في ؤجها جىُىي ٖلى مداولت لٛؿل لؤلمىا٫   .(3)الك٪ لضي اإلاْى

ٖلى ؤهه ًالخٔ ٖلى اإلاكٕغ اللبىاوي في مٗغى مٗالجخه لهظا الالتزام ؤهه خضص هُا١ َظا 

اتهم الخ٣ُ٣ُت الظًً ًجب الخدغي ٖجه مالالتزام مً هاخُت ألاشخا م ومً زم الخد٤٣ مً ٍَى

ا، وؾىاء ؤ٧ان مً الٗمالء الظًً لضحهم  وبالخالي قمل به الٗمُل ؾىاء ٧ان شخها َبُُٗا ؤو مٗىٍى

غ للبى٪ مٗلىماث ٖجهم، ؤم مً  حٗامالث ؾاب٣ت م٘ اإلاهٝغ ؤم مً الٗمالء الجضص الظًً الجخٞى

الٗمُل ) ٧إن ًغاظ٘ اإلاؿخُٟض ٚحر مباقغالؼباثً الٗغيُحن الظًً ًخٗاملىن م٘ اإلاهٝغ بك٩ل 

 الٗغضخي( لهٝغ مبلٜ قُ٪، وؾىاء ٧ان الٗمُل مً اإلا٣ُمحن ؤو ٚحر اإلا٣ُمحن في لبىان.

 
ً
ًٖ ؤن اإلاكٕغ اللبىاوي جىؾ٘ في ٞغى َظا الالتزام مً هاخُت الؼمان، بط ؤلؼم اإلاهاٝع  ًٞال

ت الخ٣ُ٣ُت للٗمُل ؤو ناخب  الخ٤ الا٢خهاصي ألصخاب بخ٨غاع وبٖاصة الخدغي ًٖ الهٍى

                                              
 ( مً الىٓام2\3)اإلااصة   (1)

 هٟؿها مً الىٓاماإلااصة   (2)

 هٟؿها مً الىٓام اإلااصة   (3)
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 ًٖ ؤهه ؤلؼمها بةظغاء الخدغي بك٩ل صوعي في 
ً
، ًٞال

ً
الخؿاباث اإلاٟخىخت ٢بل هٟاط ال٣اهىن ؤًًا

هغ  ت ناخب الخ٤ الا٢خهاصي ٞحها، ؤو بطا ما خضر ْو خه ؤو ٍَى خالت خضور حُٛحراث الخ٣ت في ٍَى

ُض الٟٗلي مً الٗملُت ؤو ق٪ في صخت اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت ؾاب٣ا ً مً الٗمُل، ؤو مً اإلاؿخٟ

ت الٗمُل اإلاٗخمض  ُت، و٦ظل٪ ٖىض بظغاء حُٛحر ؤو حٗضًل ؤو بياٞت ٖلى همىطط مٗٞغ الخضمت اإلاهٞغ

 .(1)لضي اإلاهاٝع

ت الٗمُل ٞةن اإلاكٕغ اللبىاوي جُغ١ بلحها وهٓمها بك٩ل ٨ًٟل   ؤما بظغاءاث الخدغي ًٖ ٍَى

ا  ت الٗمُل الخ٣ُ٣ي وهي جسخل٠ ُٞما بطا ٧ان الٗمُل شخها َبُُٗا ؤو مٗىٍى ت ٍَى الخىنل إلاٗٞغ

ت ناخب  ت ٍَى ٤ اإلاغاؾلت، و٦ظل٪ خضص بظغاءاث إلاٗٞغ ٤ و٦ُل ؤو ًٖ ٍَغ ؤو ٧ان حٗامله ًٖ ٍَغ

 الا٢خهاصي ٞحها وهي ٧اآلحي: الخ٤

، ٖلى اإلاهٝغ ؤن ًخإ٦ض   -1
ً
 َبُُٗا

ً
ت الٗمُل: بطا ٧ان الٗمُل شخها بظغاءاث الخدغي ًٖ ٍَى

 ٠ ، ومً زم ٖلى اإلاْى
ً
ُت َى هٟؿه مً ج٣ضم للمهٝغ شخهُا بإن مً ٣ًىم بالٗملُت اإلاهٞغ

ت ؤ خه بإي وز٣ُت ٧اهذ، ٧إن ج٩ىن بُا٢ت الهٍى و ظىاػ ؾٟغ ؤو بظاػة املخخو ؤن ًخإ٦ض مً ٍَى

ىىاهه   ًٖ وظىب ٦خابت اؾم الٗمُل ال٩امل ٖو
ً
ؤلا٢امت ؤو ؤي وز٣ُت عؾمُت ؤزغي، ًٞال

وم٩ان ب٢امخه ومهىخه ومٗلىماث ًٖ ويٗه اإلاالي، ٖلى ؤن ٣ًىم بيسخ الىزاث٤ التي اٖخمض ٖلحها 

ت الٗمُل واإلاٗلىماث ألازغي    ًؤما بطا ٧ان الٗمُل شخها ،(2)في الخٗٝغ ٖلى ٍَى
ً
ا ٞٗلى  ، مٗىٍى

٠ املخخو ؤن ًُلب مؿدىضاث ووزاث٤ مً قهاصة الخإؾِـ واإلاٟىى اإلاى٢٘ ؤو ممشله  اإلاْى

اث ٧ل مجهم ٤ و٦ُل(3)ال٣اهىوي وج٣ضًم ٍَى ُت جخم ًٖ ٍَغ ٞٗلى  . ؤما بطا ٧اهذ الٗملُت اإلاهٞغ

 ًٖ ألاوعا١ اإلاخٗل٣ت به
ً
ت الى٦ُل اإلاهٝغ ؤن ًُلب ببغاػ اليسخت ألانلُت مً الى٧الت ًٞال ٍى

 مً ؤن ًخم اؾخٛال٫ الى٦ُل مً ٢بل اإلاى٧ل في ٖملُت حك٩ل ٚؿُال 
ً
ا و٦ظل٪ اإلاى٧ل، جسٞى

٤ بزٟاء اؾم وشخهُت ألانُل وبْهاع اؾم وشخهُت الى٦ُل ٣ِٞ  .(4)لالمىا٫ ًٖ ٍَغ

ُت ؤي ٦ُُٟت جدضًض   -2 ت ناخب الخ٤ الا٢خهاصي في الٗملُت اإلاهٞغ بظغاءاث الخدغي ًٖ ٍَى

                                              
 ( مً الىٓام 7)اإلااصة   (1)

 ؤ(مً الىٓام\1\3\3)اإلااصة   (2)

 ب(مً الىٓام\1\3\3)اإلااصة   (3)

 الىٓامط( مً \1\3\3)اإلااصة   (4)



 

 مسرية عبد اهلل مصطفى  .د - املصؤولية املدىية للنصرف عً غصل األموال 

 

  24 و2018يياير   -العدد الصابع  -الكاىوىية              الصية الرابعة  ولة العلودل
  

 

ت ناخب  الخ٤ الا٢خهاصي: ؤوظب اإلاكٕغ اللبىاوي ٖلى اإلاهٝغ ؤن ًُلب مً الٗمُل ٍَى

ُت  دا زُُا ٨ًخب ُٞه بض٢ت اؾم ناخب الخ٤ الا٢خهاصي في الٗملُت اإلاهٞغ صلُال ؤو جهٍغ

اإلاؼم٘ ببغامها ؤي ط٦غ اؾمه وقهغجه وم٩ان ب٢امخه ومهىخه ومٗلىماث ًٖ مغ٦ٍؼ اإلاالي، ؤو اؾم 

ا الغثِـ. و  ٖلى اإلاهٝغ الاخخٟاّ بهظا الضلُل ؤو اإلاؿدىض في سجالجه اإلااؾؿت وم٣َغ

ت ناخب الخ٤ الا٢خهاصي ٞهىا٥ خالخان ٣ِٞ (1)الخانت . ؤما بسهىم خاالث جدضًض ٍَى

ت ناخب الخ٤ الا٢خهاصي  ٞغى اإلاكٕغ اللبىاوي ٞحهما ٖلى اإلاهٝغ ال٣ُام بالخد٤٣ مً ٍَى

ما: ُت َو مُل ؤن ناخب الخ٤ الا٢خهاصي في ألاولى: بطا نغح الٗ (2)في الٗملُت اإلاهٞغ

َٝغ زالض، ؤما الشاهُت ٞهي ما بطا ق٪ اإلاهٝغ في ؤن الٗمُل لِـ َى ناخب الخ٤  الٗملُت،

الا٢خهاصي. ولٛغى مؿاٖضة اإلاهٝغ ٣ٞض وي٘ اإلاكٕغ خاالث ٣ًىم الك٪ مٗها لضي 

ً ٢بل اإلاهٝغ بإن الٗمُل لِـ َى ناخب الخ٤ الا٢خهاصي؛ مشا٫ طل٪ خالت مىذ الى٧الت م

الٗمُل لصخو ٚحر منهي، ؤي لِـ بمدام ؤو وؾُِ مالي ؤو و٦ُل، ولِؿذ َىا٥ مً ٖال٢ت 

ُت  جغبِ بحن الٗمُل والى٦ُل جبرع جى٦ُله. ومشل ؤن ج٩ىن ٢ُمت الٗملُت ؤو الخضمت اإلاهٞغ

 
ً
اإلاؼم٘ ال٣ُام بها الجدىاؾب م٘ الىي٘ اإلاالي للٗمُل، و٧إن ٩ًىن اإلاغ٦ؼ اإلاالي للٗمُل مٗغوٞا

. و٧إن جدضرل ٠ املخخو في اإلاهٝغ ْغوٝ ؤو ؤمىع ؤزغي اؾخضٖذ اهدباٍ اإلاهٝغ مً  لمْى

 .(3)زال٫ حٗامله م٘ الٗمُل

الفسعالجاٌ٘

وٕقفاملصسعالعساق٘

 بلى ٢اهىن م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ والًىابِ الغ٢ابُت للمهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت 
َ
اؾدىاصا

اب لٗام  ل ؤلاَع ُت بسهىم م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى ، ٞةن ٖلى اإلاهٝغ 2016ٚحر اإلاهٞغ

٤ ؤلاظغاءاث آلاجُت:  ت الٗمُل ٞو  الخدغي ًٖ ٍَى

                                              
 ص( مً الىٓام 1\3\3)اإلااصة   (1)

 ( مً الىٓام 4)اإلااصة   (2)

 ( مً الىٓام5)اإلااصة   (3)
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ت الٗمُل    (1)مبضؤ اٖٝغ ٖمُل٪() بظغاءاث الخدغي ًٖ ٍَى

ت الٗمُل، واإلاؿخُٟض  - ؤ بطا ا٧ان الٗمُل شخها َبُُٗا: ًجب الخٗٝغ والخد٤٣ مً ٍَى

ظٍ الىزاث٤ وضختها (2)الخ٣ُ٣ي ٤ وزاث٤ ؤو بُاهاث مً مهاصع مىزى٢ت ومؿخ٣لت، َو ، ًٖ ٍَغ

بُٗت ٖال٢ت الٗمل(3)( مً ال٣اهىن 1) الًىابِ في اإلااصة ، (4). و٦ظل٪ ًجب ٞهم الٛغى َو

وبُاهاث ألاشخام اإلاهغح لهم بالخٗامل ٖلى الخؿاب وظيؿُاتهم، والخهى٫ ٖلى ؤؾماء 

ً اإلامشلحن ال٣اهىهُحن لؤلشخام ٖضًمي ألاَلُت والاخخٟاّ  ىاٍو والخهى٫ ٖلى ؤؾماء ٖو

ت، واجساط ؤلاظغاءاث  ت وزاث٤ ؤزغي ًغاَا اإلاهٝغ يغوٍع بهىعة مً اإلاؿدىضاث الضالت ؤٍو

إل ٖلى اإلاؿدىضاث ال٩اُٞت للخإ٦ض مً اإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي مً ال لى اإلاهٝغ الَا خؿاب. ٖو

ألانلُت اإلا٣ضمت، بياٞت بلى ؤًت بُاهاث ؤزغي، ولى لم جظ٦غ في الًىابِ، ًغاَا اإلاهٝغ 

ت  .(5)يغوٍع

ا ٞةهه ًجب اجساط ؤلاظغاءاث آلاجُت:  - ب ا ؤو اٖخباٍع  بطا ٧ان الٗمُل شخها مٗىٍى

٤ اؾدُٟاء البُاهاث والىزاث٤  -1 و٦ُاهه ال٣اهىوي  هاإلاشبخت لُبُٗخالخٗٝغ ٖلُه ًٖ ٍَغ

                                              
( مً الٟهل الشاوي مً الًىابِ الهاصعة ًٖ البى٪ 1)اإلااصة جمذ ؤلاقاعة الى َظا اإلابضؤ جدذ َظٍ الدؿمُت في   (1)

  2016اإلاغ٦ؼي الهاصعة 

اإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي باهه )َى الصخو الُبُعي  2016َٖغٞذ الًىابِ الهاصعة ًٖ البى٪ اإلاغ٦ؼي لٗام   (2)
م مً  لى الٚغ  إلعاصجه( ٖو

ً
٣ا ناخب اإلال٨ُت ؤو الؿُُغة الٟٗلُت ٖلى الٗمُل ؤو الظي جخم الٗملُت إلاهلخخه ؤو ٞو

اب ٖٝغ اإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي  ل ؤلاَع ( البىض )الغاب٘ ٖكغ( باهه 9)اإلااصة في ان ٢اهىن م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى
ًماعؽ ؾُُغة جهاثُت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ٖلى الٗمُل ؤو الصخو ؤو )َى الصخو الُبُعي الظي ًمخل٪ 

الُبُعي الظي جخم اإلاٗاملت هُابت ٖىه ٦ظل٪ الصخو الظي ًماعؽ ؾُُغة ٞٗلُت جهاثُت ٖلى شخو مٗىىي 
٠ الىاعصة في ال٣اهىن، ٖلى ان َظا الىهج مً البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو جغجِب ٢اهىوي( والهغي اًت ٞاثضة م ً ج٨غاع الخٗاٍع

واإلاهٝغ  الٗغاقي ٢ض ج٨غع في ا٦ثر مً مىي٘ في الًىابِ؛ اط ٖٝغ اًًا مهُلر ألامىا٫ والٗمُل الٗابغ
٠ التي ؾب٤ 10 و 9 و 8 و 5 و 3الهىعي والٗال٢ت اإلاؿخمغة في البىض ) ( والوٗلم ما الٟاًضة مً ج٨غاع الخٗاٍع
  وان خضصَا اإلاكٕغ الٗغاقي في ال٣اهىن. 

وهي نىعة مً البُا٢ت الصخهُت، الٗاثلُت، ؤو ظىاػ الؿٟغ واإلاؿخمؿ٩اث الازغي. ؤما باليؿبت لٛحر   (3)
ت اإلاٟٗى٫.   ألاو٫ ( مً الٟهل 1)اإلااصة الٗغا٢ُحن، ٞهىعة مً ظىاػ الؿٟغ بكٍغ ان ج٩ىن لضًه ا٢امت ؾاٍع

 و)ال٣ٟغة )ؤوب( مً الًىابِ. 

 ( مً ال٣اهىن. 10)اإلااصة ال٣ٟغاث )ؤ الى َـ( مً   (4)

 ( مً الًىابِ. 1)اإلااصة ( مً ال٣اهىن، وال٣ٟغاث )ؤ الى ٥( مً 10)اإلااصة   (5)



 

 مسرية عبد اهلل مصطفى  .د - املصؤولية املدىية للنصرف عً غصل األموال 

 

  26 و2018يياير   -العدد الصابع  -الكاىوىية              الصية الرابعة  ولة العلودل
  

 

ىه اإلاالي وؤوظه وكاَه، وبُاهاث ألاشخام اإلاٟىيحن بالخٗامل ٖلى  ىه وج٩ٍى واؾمه ومَى

ً اإلاؿاَمحن الغثِؿُحن وؤًٖاء  ىاٍو ٌ عؾمي، و٦ظل٪ ؤؾماء ٖو الخؿاب بمىظب جٍٟى

 مجلـ ؤلاصاعة.

الخإؾِـ، والسجل اإلاُالبت بتزوٍضٍ بهىعة َب٤ ألانل مً ٣ٖض الخاؾِـ، وقهاصة  -2

ً الكغ٧اء واإلاضعاء اإلاٟىيحن بالخى٢ُ٘ ًٖ  ىاٍو ىىان وؤؾماء ٖو الخجاعي، واؾم ٖو

ت  الصخو اإلاٗىىي، وهمىطط مً جى٢ُٗاتهم، وب٢غاع زُي مً الٗمُل ًبحن ُٞه ٍَى

ا،  اإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي مً الخؿاب ؤو ناخب الخ٤ الا٢خهاصي للٗملُت اإلاغاص بظغاَئ

 . (1)اث٤ ؤزغي بياٞت بلى مٗلىماث ووز

 َبُُٗا ؤم 
َ
ؤما بطا حٗامل شخو م٘ مهٝغ بالى٧الت ًٖ الٗمُل، ؾىاء ٧ان الٗمُل شخها

ل ٢اهىوي مٗخمض مً الجهاث  ، ُٞجب ٖلى اإلاهٝغ الخا٦ض مً وظىص و٧الت ٢اهىهُت ؤو جسٍى
َ
ا مٗىٍى

ل ؤو بيسخت َب٤ ألانل مىه، باإلياٞ ت ٚلى اإلاخسههت، م٘ يغوعة الاخخٟاّ بالى٧الت وبالخسٍى

ت الى٦ُل واإلاى٧ل والخد٤٣ مجها َب٣ا إلظغاءاث الخٗٝغ ٖلى الٗمُل  يغوعة الخٗٝغ ٖلى ٍَى

ا  . (2)اإلاُب٣ت في خالت ٧ىن الصخو َبُُٗا ؤو مٗىٍى

( البىض: 10) ٖلى ؤن اإلاكٕغ الٗغاقي ؤوظب اجساط جضابحر الٗىاًت الىاظبت ججاٍ الٗمالء في اإلااصة

تها  جضابحر ججاٍ) زاهُا مً ال٣اهىن   إلابضؤ "اٖٝغ ٖمُل٪"، و٢ض ٖٞغ
ً
( اؾخ٨ماال ٖمالء اإلاهٝغ

ت الٗمُل، واإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي والخد٤٣ مجها واإلاخابٗت  الًىابِ بإجها "بظ٫ الجهض للخٗٝغ ٖلى ٍَى

اإلاخىانلت للٗملُاث التي جخم في بَاع ٖال٢ت مؿخمغة، باإلياٞت بلى الخٗٝغ ٖلى َبُٗت الٗال٢ت 

 (3)اإلاالُت ؤو ٚحر اإلاالُت ؤو اإلاهً اإلاُٗىت والٗمُل والٛغى مجها(. اإلاؿخ٣بلُت بحن اإلااؾؿت

في الى٢ذ هٟؿه ٞةن َظٍ الًىابِ ٢ض ؤياٞذ التزاماث ؤزغي ٖلى اإلاهٝغ ٦خضابحر الٗىاًت 

م٨ً بظما٫ ؤَمها  :(4)٦ما ًإحي الىاظبت ججاٍ الٗمالء ٍو

                                              
/ البىض ؤ الى ١( مً الًىابِ. و٦ظل٪ اوظبذ  2، ال٣ٟغة )ألاو٫ ( مً الٟهل 1)اإلااصة ( مً ال٣اهىن و 10)اإلااصة   (1)

ت اإلاىٓماث ٚحر الهاصٞت للغبذ،   ( ال٣ٟغاث )ؤ الى ٥(. 1)اإلااصة الًىابِ الخدغي ًٖ ٍَى

 ( مً الًىابِ. 1)اإلااصة ( مً 6البىض )  (2)

  2016( مً الًىابِ الغ٢ابُت الهاصعة ٖام 7ال٣ٟغة )  (3)

 ( مً الًىابِ. 1)اإلااصة الٟهل الخامـ،   (4)
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ت َظا الٗمُل ًجب ٖلى اإلاهٝغ ٖضم ب٢امت ؤًت ٖال٢ت م٘ الٗمُل مالم ًخم  ؤـ  الخإ٦ض مً ٍَى

 وطوي الٗال٢ت.

غ   -ب ٘ ج٣ٍغ ت ٖلُه الىٓغ في بم٩اهُت ٞع بطا لم ًدهل اإلاهٝغ ٖلى بزباث ُمغى خى٫ الهٍى

 بسهىم اإلاٗامالث اإلاكدبه بها بلى اإلا٨خب.

ت، وألاويإ ال٣اهىهُت ٖلى ؤن الًىابِ  ؤلؼمذ اإلاهٝغ بىي٘ ؤهٓمت زانت للخٗٝغ ٖلى الهٍى

ت في الخاالث آلاجُت  :(1)للٗمالء واإلاؿخُٟضًً الخ٣ُ٣ُحن مً ألاشخام الُبُُٗت واإلاٗىٍى

 بضء الخٗامل.  ٖىض ب٢امت ٖال٢ت ٖمل مؿخمغة ٖىض ٞخذ الخؿاب ؤو - ؤ

 في خالت ْهىع ق٩ى٥ بكإن الخٗامل ؤو الخؿاب م٘ الٗمُل ؤو اإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي.  - ب

والتي جبضو مترابُت ُٞما بُجها بطا ججاوػث  ٖىض ال٣ُام بإًت ٖملُت مً الٗملُاث الٗغيُت - ث

 ٌٗاصلها بالٗمالث ألازغي.  ما ( ملُىن صًىاع ٖغاقي ؤو12) ٢ُمتها

ض ٢ُمتها ٖلى - ر الث بغ٢ُت جٍؼ ( ملُىن صًىاع ٖغاقي 12) في خالت بظغاء ٖملُاث ٖغيُت بك٩ل جدٍى

ل. ؤو ما ُب٤ ؤلاظغاء هٟؿه ٖلى اإلاؿخُٟضًً مً الخدٍى  ٌٗاصلها. ٍو

 ىص ق٪ ؤو اقدباٍ بدضور ٖملُت ٚؿل ؤمىا٫. ٖىض وظ - ط

م٨ً ج٣ؿُم الخضابحر التي ؤلؼم اإلاكٕغ البىى٥ باجباٖها بلى ؤهىإ ؤو صعظاث:  ٍو

جضابحر الٗىاًت اإلاكضصة: ؤوظب اإلاكٕغ ٖلى اإلاهٝغ اجساط جضابحر الٗىاًت اإلاكضصة وحكضًض  -1

اب، ووي٘  اإلاغا٢بت وطل٪ في خالت بصعا٥ صعظت ٦بحرة مً مساَغ ٚؿل ألامىا٫ ل ؤلاَع ؤو جمٍى

 .(2)بظغاءاث مكضصة ٖلى الٟئاث طاث املخاَغ الٗالُت

جضابحر الٗىاًت اإلابؿُت: باإلم٩ان ؤن ًُب٤ اإلاهٝغ جضابحر ٖىاًت مبؿُت بطا ٧اهذ َىا٥  -2

ْغوٝ ج٩ىن ٞحها مساَغ ٚؿل ألامىا٫ مىسًٟت، وهي الىػاعاث والهُئاث واإلااؾؿاث 

( ملُىن صًىاع ٖغاقي ؤو 1) تي ٣ًل ٞحها حجم اإلاٗاملت ًٖالخ٩ىمُت، والٗملُت الٗاعيت ال

الث بغ٢ُت ج٣ل ًٖ ( ملُىن 1) ماٌٗاصلها، ؤو مٗامالث ٖغيُت لٗمُل ٖاعى في نىعة جدٍى

 .(3)صًىاع ٖغاقي ؤو ماٌٗاصلها

                                              
 ( مً الًىابِ. 2( ال٣ٟغة )1)اإلااصة   (1)

 ( مً الًىابِ. 2( ال٣ٟغة )2)اإلااصة   (2)

 ( مً الًىابِ 3)اإلااصة   (3)
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 .(1)جضابحر الٗىاًت املخضصة جُب٤ ٖلى الٗمالء الظًً الًخم الخٗامل مٗهم وظها لىظه -3

خالت مهمت وهي ٖضم جم٨ً اإلاهٝغ بجمام بظغاءاث الٗىاًت الالػمت  ؤقاعث الًىابِ بلى -4

ت الٗمُل ؤو اإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي؛ ٞللمهٝغ ؤن ٌؿخ٨مل ؤلاظغاءاث بٗض ب٢امت  للخد٤٣ مً ٍَى

ل  ما: ؤن ج٩ىن مساَغ ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى حن مهمحن َو ٖال٢ت الٗمل ؤو الخٗامل اإلاالي بكَغ

اب مىٗضمت، ؤو ؤن ج٩ىن قبه م ىٗضمت بدُض ًم٨ً الؿُُغة ٖلحها بٟاٖلُت واؾخ٨ما٫ ؤلاَع

 بظغاءاث الخد٤٣ بإؾٕغ و٢ذ مم٨ً زال٫ مضة ؤ٢هاَا ؤؾبٕى واخض.

 ٦ظل٪ ٞان َىا٥ التزاماث ؤزغي ٞغيها اإلاكٕغ ٖلى اإلاهاٝع لها ٖال٢ت بٛؿل ألامىا٫ وهي:

مُت ؤو الاخخٟاّ بها. ـ 1 ت ؤو باؾماء َو  ٖضم ٞخذ خؿاب مجهى٫ الهٍى

 َبُُٗت ؤو الخ ـ 2
ً
٣ُض بما وعص بلى اإلاهٝغ مً ؤؾماء مدٓىع الخٗامل مٗها ؾىاء ؤ٧اهىا اشخانا

ت والهاصعة بد٣هم ٢غاعاث مً الجهاث املخلُت ؤو الضولُت طاث الٗال٢ت بٛؿل ألامىا٫.  مٗىٍى

ل  ـ 3 ٖضم ؤلاٞهاح للٗمُل ؤو اإلاؿخُٟض بإًت ٖملُت ٌكدبه في ؤجها جخًمً ٚؿل ؤمىا٫ ؤو جمٍى

اب،  ؾىاء جمذ ؤو لم جخم. بَع

 ٖضم الخٗامل م٘ اإلاهاٝع الهىعٍت. ـ 4

 ٖضم الخٗامل م٘ ؤًت ماؾؿت ج٣ضم زضماتها للماؾؿاث املخٓىعة ٖاإلاُا. ـ 5

حن هغي ؤن ٧لحهما خاو٫ ظهض الام٩ان ٞغى التزاماث،  بٗض َظا الٗغى إلاى٠٢ ٧ل مً اإلاكٖغ

ت الٗمُل ؤو اإلاؿخُٟض الخ٣ُ ُت اإلاؼم٘ الٛاًت مجها الخٗٝغ ٖل ٍَى ٣ي مً الٗملُت اإلاالُت ؤو اإلاهٞغ

، وويٗا يىابِ ؤو ٢ُىصا للخشبذ ُٞما بطا ٧اهذ 
ً
ا  ؤو مٗىٍى

ً
 َبُُٗا

ً
 ٧ان شخها

ً
ببغامها مٗه ؤًا

 َىا٥ قبهت ٚؿل ؤمىا٫ مً ٖضمه. 

 وهشبذ اإلاالخٓاث آلاجُت بٗض اإلا٣اعهت وهي:

ا البى٪ اإلاغ٦ؼي واإلاُب٣ت ٖلى اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت لِـ لها   -1 ؤن الًىابِ التي ؤنضَع

( مً ال٣اهىن ؤُٖذ للمداٞٔ نالخُت بنضاع حٗلُماث ؤو 56) ؾىض ٢اهىوي، طل٪ ؤن اإلااصة

ؤهٓمت صازلُت لدؿهُل جىُٟظ ال٣اهىن؛ ؤي بسهىم م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫، بال ؤن املخاٞٔ 

ُت ؤنضع يىابِ جد ذ حؿمُت الًىابِ الغ٢ابُت للمهاٝع وللماؾؿاث اإلاالُت ٚحر اإلاهٞغ

دت لل٣اهىن. في خحن ؤن مهٝغ  2016لؿىت  ظٍ مسالٟت نٍغ بسهىم اإلاىيٕى هٟؿه، َو

                                              
 ( مً الًىابِ 2)اإلااصة   (1)
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ُت إلا٩اٞدت جبٌُِ ألامىا٫ الهاصع  لبىان اإلاغ٦ؼي َى مً ؤنضع هٓام اإلاغا٢بت اإلاالُت واإلاهٞغ

 لخىُٟظ ٢اهىن م٩اٞدت جبٌُِ ألامىا٫ اللبىاوي، حؿه 2001/ 18/5في  7818بال٣غاع ع٢م 
ً
ُال

٘ الٗغاقي، الًُٗ في ؤي بظغاء جخسظٍ اإلاهاٝع  ٣ا للدكَغ ظا ٌٗجي ؤن باإلم٩ان، وببؿاَت ٞو َو

ُت ؤو ٢اهىهُت  و٦ظل٪ اإلااؾؿاث اإلاالُت ٖلى خض ؾىاء ؤمام املخا٦م، وطل٪ بٗضم قٖغ

ظا ماصاٍ ٖ ضم جد٤ُ٣ الٛاًت التي مً ؤظلها قٕغ الًىابِ الهاصعة ًٖ البى٪ اإلاغ٦ؼي، َو

اب، بل ٖلى ال٨ٗـ ؾ٩ُىن الٗغا١ باعة ومالطا  ل ؤلاَع ٢اهىن م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى

ظٍ هدُجت زُحرة لٗضم مكغوُٖت الًىابِ البض  لٛاؾلي ألامىا٫ مً ٧ل خضب ونىب، َو

ا بك٩ل للمكٕغ الٗغاقي مً جالٞحها بإؾٕغ و٢ذ. لظل٪ ه٣ترح بلٛاء َظٍ الًىابِ وبن ضاَع

 .
ً
 هٓام جد٣٣ُا للٛاًت التي وضخىاَا آهٟا

اب نالخُاث مدضصة في اإلااصة -2 ( مىه، ومً َظٍ 7) مىذ ال٣اهىن مجلـ م٩اٞدت ؤلاَع

الهالخُاث بنضاع يىابِ جخًمً خضوص اإلابالٜ الى٣ضًت واله٩ى٥ ال٣ابلت للخضاو٫ لٛغى 

٢ام بةنضاع َظٍ الًىابِ  قمىلها بمغا٢بت ٚؿل ألامىا٫، بال ؤن مداٞٔ البى٪ اإلاغ٦ؼي 

وخضص ٞحها خضوص اإلابالٜ الى٣ضًت لٛغى قمىلها بمغا٢بت ٚؿل ألامىا٫، ومً طل٪ وظىب ٢ُام 

اإلاهٝغ بخدضًض ؤهٓمت زانت للخٗامل م٘ الٗمُل ؤو اإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي في خالت ٢ُامه بإًت 

( ملُىن 12) متهاٖملُت مً الٗملُاث الٗغيُت التي جبضو مترابُت ُٞما بُجها بطا ججاوػث ٢ُ

صًىاع ٖغاقي ؤو ماٌٗاصلها بالٗمالث ألازغي. و٦ظل٪ في خالت بظغاء ٖملُاث ٖغيُت بك٩ل 

ض ٢ُمتها ٖلى الث بغ٢ُت جٍؼ ُب٤ ؤلاظغاء هٟؿه ٖلى 12) جدٍى ( ملُىن صًىاع ٖغاقي ؤو ماٌٗاصلها. ٍو

دت لل٣اهىن. في خحن ؤن مهٝغ لب ل. وفي َظا مسالٟت نٍغ  ىان اإلاغ٦ؼي اإلاؿخُٟضًً مً الخدٍى

ُت إلا٩اٞدت جبٌُِ ألامىا٫ في  7818الهاصع بال٣غاع ع٢م  ؤنضع هٓام اإلاغا٢بت اإلاالُت واإلاهٞغ

 لخىُٟظ ٢اهىن م٩اٞدت جبٌُِ ألامىا٫ اللبىاوي 2001/ 18/5
ً
ٞحها خضوص اإلابالٜ  وزبذ حؿهُال

ض مؿل٪ اإلاكٕغ اللبىاوي َظا. ٚحر  ؤن الٗلت التي اإلاكمىله بةظغاءاث ماٞدت ٚؿل ألامىا٫. وهٍا

ج٨مً في ؤَمُت جدضًض الخضوص للمبالٜ الى٣ضًت مدل الخٗامل اإلاالي ؤو الخضمت، ؤن الجهت التي 

ا مهمت  ج٣ىم بهظا الخدضًض البض ؤن ج٩ىن هي طاتها الجهت الٗلُا التي ؤو٧ل بلحها اإلاكٕغ صون ٚحَر

ًىابِ وبالخدضًض عؾم ؾُاؾاث وبغامج إلا٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫. لظل٪ ه٣ترح الٛاءَا مً ال

ٗها بك٩ل هٓام 1) ( مً اإلااصة2) بلٛاء ال٣ٟغة ( مً الٟهل الخامـ مً الًىابِ وحكَغ

 ( مً ال٣اهىن.56) جىُٟظا للماصة

ت  ؤن ال٣اهىن خضص الخضابحر بخضابحر -3 الٗىاًت الىاظبت التي ًبظلها اإلاهٝغ في الخدغي ًٖ ٍَى
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بضو طل  في اإلااصةالٗمُل ؤو اإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي مً الٗملُت، ٍو
ً
، مىه، بال ؤن 10) ٪ ظلُا

ً
( اوال

الًىابِ ٢ض ؤياٞذ بلى َظٍ الخضابحر جضابحر الٗىاًت اإلاكضصة وجضابحر الٗىاًت اإلابؿُت، 

ظٍ ؤًًا  وخضصث الخاالث التي ًٟغى ٞحها ٖلى اإلاهٝغ اجبإ َظٍ الخضابحر ٧ل ٖلى خضة. َو

 لخىُٟظ ال٣اهىن ؤن جىؾ٘ مسالٟت ٢اهىهُت بط الًجىػ للًىابِ ؤو الخٗلُماث الهاص
ً
عة حؿهُال

م مً ؤن وظىص َظٍ  ؤو ج٤ًُ مً هُا١ الالتزاماث التي ٞغيها وخضصَا ال٣اهىن ٖلى الٚغ

الخضابحر ٌٗض ٖامال مهما لٛغى مؿاٖضة اإلاهٝغ ٖلى هجاح ؾُاؾخه في م٩اٞدت ٖملُاث 

( مً الٟهل 4) إلااصة( وا3) ( واإلااصة2ة ) ( ال٣ٟغ2) اإلااصة ٚؿل ألامىا٫. ولظل٪ ه٣ترح الٛاء

ٗها بك٩ل هٓام (1)الخامـ مً الًىابِ  .( مً ال٣اهىن 56) جىُٟظا للماصة وحكَغ

املطمبالجاٌ٘

عَالعىمٗاتاملصبِٕٛااللتصاًباإلبالغأٔباإلخطاز

 ٌٗض َظا الالتزام مً الالتزاماث اإلاهمت، بل ٩ًاص ٩ًىن ؤَمها، ٞهى الخل٣ت اإلاهمت في ؾبُل م٩اٞدت

٘ الٗغاقي واللبىاوي خضصا بض٢ت الجهاث التي ًخم ببالٚها في خا٫  ٚؿل ألامىا٫، ولظل٪ هغي ؤن الدكَغ

الك٪ بىظىص ٖملُت ٞحها ٚؿل ؤمىا٫، و٦ظل٪ خضصا اإلااقغاث ؤو الخاالث التي حؿخضعي الك٪ في 

حن الٗغاقي  . وؾىدىاو٫ مى٠٢ اإلاكٖغ واللبىاوي مً الٗمُل ؤو في الٗملُت اإلاؼم٘ ببغامها م٘ اإلاهٝغ

حن ٦ما ً  حي:إَظا الالتزام في ٖٞغ

                                              
ىا   (1)  هشبذ مالخٓاث ازغي ٖلى الًىابِ اإلاظ٧ىعة وهي:َو

٠ ٖمضث الًىابِ اخُاها الى ج٨غاع  -1 ؤو الخىيُداث طاتها في ال٣اهىن ومجها جىيُذ اإلا٣هىص  الخٗاٍع
وٗلم ما الٟاثضة مً الخ٨غاع، م٘ اهه لم ًإث بصخي ظضًض  بال٣اهىن واإلا٨خب وألامىا٫ واإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي، وال

 مً الىاخُت ال٣اهىهُت. 
دت في الًىابِ الهاصعة ًٖ البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗغاقي ل٣اهىن    -2 م٩اٞدت ٚؿل َىا٥ مسالٟت ٢اهىهُت نٍغ

خطر طل٪ في ال٣ٟغة )ؤ( مً  اب، ٍو ل الاَع (مً الًىابِ والتي ؤُٖذ اإلاهٝغ 4)اإلااصة ألامىا٫ وجمٍى
ٟحن اإلاٗىُحن بم٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫، في خحن ان ال٣اهىن  ب مالثمت للمْى نالخُت عؾم ووي٘ بغامج جضٍع

اب بؤو  ل الاَع ( ال٣ٟغة )زامؿا( مىه. وفي 7)اإلااصة ٧ل َظٍ الهالخُت ملجلـ م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى
الؿُا١ هٟؿه ج٨غعث املخالٟت طاتها في الًىابِ طاتها، اط مىدذ اإلاهٝغ نالخُت جدضًض وج٣ُُم مساَغ 

 مىه. 7)اإلااصة ٚؿل ألامىا٫، في خحن ان ال٣اهىن او٧ل َظٍ الهالخُت للمجلـ بمىظب 
ً
( ال٣ٟغة ؾاصؾا

 ( مً الًىابِ 4)صة اإلااولظل٪ ه٣ترح بلٛاء ال٣ٟغة )ؤ( مً )
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األٔهالفسع

وٕقفاملصسعالمبٍاٌ٘

ٖلى اإلاهاٝع ال٣ُام باإلباٙل ًٖ -ؤوظب اإلاكٕغ اللبىاوي في ٢اهىن م٩اٞدت جبٌُِ ألامىا٫  

 ٤ ت، ؤي التي ٌكدبه في ٧ىجها جخًمً ؤو جىُىي ٖلى جبٌُِ ؤمىا٫ ٞو ُت اإلاكبَى الٗملُاث اإلاهٞغ

 صة في ال٣اهىن ٧اآلحي:آلُت مدض

 إلا٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ جدذ حؿمُت َُئت الخد٤ُ٣ 
ً
 زانا

ً
ؤوكا اإلاكٕغ اللبىاوي حك٨ُال

الؿاصؾت( مً ال٣اهىن، وؤو٧ل بلُه مهام عثِؿت جخجلى في الخد٤ُ٣ في الٗملُاث ) الخانت في اإلااصة

ٞىع جل٣حها اإلاٗلىماث مً التي ٌكدبه في ؤجها حك٩ل ظغاثم ٚؿل ؤمىا٫. وج٣ىم "الهُئت" باالظخمإ 

اإلاهاٝع ؤو ٞىع جل٣حها اإلاٗلىماث مً الؿلُاث الغؾمُت اللبىاهُت ؤو ألاظىبُت، وبٗض جض٤ُ٢ اإلاٗلىماث، 

ت إلاضة   بخجمُض الخؿاب ؤو الخؿاباث اإلاكبَى
ً
 ما٢خا

ً
جخسظ "الهُئت" يمً مهلت زالزت ؤًام ٖمل، ٢غاعا

 ؤو بطا اقدبه بإهه هاظم ًٖ زمؿت ؤًام ٢ابلت للخجضًض مغة واخضة بطا ٧ان م
ً
هضع ألامىا٫ ال ًؼا٫ مجهىال

ظغم جبٌُِ ؤمىا٫. وزال٫ اإلاهلت اإلاظ٧ىعة ج٣ىم "الهُئت" بخد٣ُ٣اتها بكإن الخؿاب ؤو الخؿاباث 

ت بما مباقغة ؤو بىاؾُت مً جيخضبه مً ؤًٖائها ؤو اإلاؿاولحن اإلاٗىُحن لضحها ؤو بىاؾُت ؤمحن  اإلاكبَى

٣ىم ٧ل مً َاالء بمهامه قٍغ الخ٣ُض بالؿٍغت الؿغ لضحها ؤو مً حُٗ ىه مً بحن مٟىضخي اإلاغا٢بت، ٍو

. 3/9/1956 وصون ؤن ٌٗخض ججاَه بإخ٩ام ال٣اهىن الهاصع بخاٍعش ت اإلاهاٝع  اإلاخٗل٤ بؿٍغ

ت جهضع  وبٗض بظغاء الخد٣ُ٣اث وزال٫ مهل الخجمُض اإلاا٢ذ للخؿاب ؤو للخؿاباث اإلاكبَى

 بما
ً
 جهاثُا

ً
غ َظا الخؿاب بطا لم ًدبحن لها ؤن مهضع ألامىا٫ ٚحر مكغوٕ، وبما  "الهُئت" ٢غاعا بخدٍغ

ُت ًٖ الخؿاب ؤو الخؿاباث اإلاكدبه بها ومىانلت ججمُضَا. وفي خا٫ ٖضم  ت اإلاهٞغ ٘ الؿٍغ بٞغ

بنضاع الهُئت ؤي ٢غاع بٗض اه٣ًاء اإلاهلت ٦ما َى مىهىم ٖلحها في ال٣ٟغة الشاهُت ؤٖالٍ ٌٗخبر 

 خ٨
ً
ت ؤو الخؿاب مدغعا ٤ مً َغ١ اإلاغاظٗت الٗاصًت ؤلاصاٍع . وال ج٣بل ٢غاعاث "الهُئت" ؤي ٍَغ

ً
ما

ُت، ٖلى  ت اإلاهٞغ ٘ الؿٍغ ىض اإلاىا٣ٞت ٖلى ٞع ال٣ًاثُت بما في طل٪ اإلاغاظٗت لخجاوػ خض الؿلُت. ٖو

ا الجهاجي اإلاٗلل بلى ٧ل مً الىاثب الٗام الخمُحزي  "الهُئت" ؤن جغؾل وسخت َب٤ ألانل ًٖ ٢غاَع

ُت الٗلُا بصخو عثِؿها وبلى ؤصخاب الٗال٢ت، وبلى اإلاهٝغ اإلاٗجي، والى الجهت وبل ى الهُئت اإلاهٞغ

٣ه  . (1)الخاعظُت اإلاٗىُت بما مباقغة ؤو بىاؾُت اإلاغظ٘ الظي وعصث اإلاٗلىماث ًٖ ٍَغ

                                              
 )الشامىت( مً ال٣اهىن. اإلااصة   (1)
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الفسعالجاٌ٘

وٕقفاملصسعالعساق٘

لؿلت في خالت اقدباٍ اإلاهٝغ بإن ل٣ض هٓم اإلاكٕغ الٗغاقي في ال٣اهىن آلُت بباٙل واضخت ومدؿ 

 مىا٫، وآلالُت جخلخو فٍي:الٗملُت التي ؾدخم ؤو جمذ ٞحها قبهت ٚؿل ألا 

٢ُام اإلاهٝغ ؤو الٗاملحن ُٞه ؤو في الٟغوٕ الخابٗت للمهٝغ بةباٙل ٢ؿم م٩اٞدت ٚؿل  -1

اب الظي ٌك٩ل ؤو ًاؾـ في ٧ل مهٝغ اؾدىاصا بلى اإلااصةاألامى  ل ؤلاَع ال٣اهىن،  ( م14ً) ٫ وجمٍى

ت- ، ؤو بإًت ٖملُت ٌكدبه في ؤجها جخًمً ٚؿال لؤلمىا٫ ؾىاء جمذ ؤم لم (1)بالٗملُت اإلاكبَى

 جخم.

اب الظي ٌك٩ل في البى٪ اؾدىاصا  -2 ل ؤلاَع ًخم ؤلاباٙل الٟىعي إلا٨خب ٚؿل ألامىا٫ وم٩اٞدت جمٍى

ت، والظي بضوعٍ ٣ًىم  - 8) بلى اإلااصة  بإخض ؤلاظغاءاث الخالُت:ؤوال( مً ال٣اهىن بالٗملُت اإلاكبَى

ت. -ؤ  جل٣ي ؤلابالٚاث ًٖ الٗملُاث اإلاكبَى

جدلُل ؤلابالٚاث ؤو اإلاٗلىماث. وللم٨خب في ؾبُل ؤصاء مهامه ؤن ًدهل مً ظهاث ؤلاباٙل ٖلى  -ب

 ؤًت مٗلىماث بياُٞت ٌٗضَا مُٟضة إلظغاء الخدلُل زال٫ اإلاضة التي ًدضصَا.

ض ٖلى ب٣ًاٝ جىُٟظ الٗملُت اإلاالُت ؤو  -ث ( ؤًام ٖمل في خا٫ الخكُت مً 7) الٗملُاث مضة الجٍؼ

ب اإلاخدهالث ؤو ؤلايغاع بؿحر الخدلُل.  تهٍغ

ل  - ث بخالت ؤلابالٚاث التي ج٣ىم ٖلى ؤؾـ م٣ٗىلت لالقدباٍ في ٖملُت ٚؿل ألامىا٫ ؤو جمٍى

اب ؤو ظغاثم ؤنلُت بلى عثاؾت الاصٖاء الٗام الجساط ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت بكإجها ، وبقٗاع ؤلاَع

 الجهاث طاث الٗال٢ت. 

ىا٥ خالت ؤزغي ؤياٞتها ًجب ٖلى اإلاهٝغ الخ٣ُض بها، وهي في خالت ؤلازٟا١ في اؾخ٨ما٫  َو

ت الٗمُل ؤو اإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي للٗمُل؛  جضابحر الٗىاًت الىاظبت، ؤي ٖىضما ًخٗظع الخد٤٣ مً ٍَى

ا، ٞةهه ٖلُه ٖضم ٞخذ خؿ  مٗىٍى
ً
 ٧ان ؤم شخها

ً
 َبُُٗا

ً
اب للٗمُل ؤو مباقغة ؤي حٗامل شخها

ىض الا٢خًاء ًخم بزُاع م٨خب م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫.   مالي مٗه، ٖو

                                              
ت باجها )ؤي ٖملُت ٌٗخ٣ض بإجها جخًمً 1)اإلااصة ًٖغٞذ ال٣ٟغة )زامً ٖكغ( مً   (1) ( مً ال٣اهىن الٗملُت اإلاكبَى

 
ً
مت ؤنلُت( ؤظؼثُا ؤو ٧لُا  مىالا مخدهلت مً ظٍغ
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ت ٖلى اإلاهٝغ في مٗغى ؾبُله إلا٩اٞدت ٚؿل   ٦ما ٞغى ال٣اهىن التزاما ث مهمت وخٍُى

( مىه وهي:) ( ال٣ٟغة12) ألامىا٫ في اإلااصة
ً
 زامؿا

في ؤجها جخًمً ٚؿل ؤمىا٫؛ ؾىاء جمذ َظٍ  بلؼام اإلاهٝغ بةباٙل اإلا٨خب بإًت ٖملُت ٌكدبه - ؤ

 الٗملُت ؤم لم جخم.

ت. - ب لى وظه الؿٖغ  جؼوٍض اإلا٨خب باإلاٗلىماث واإلاؿدىضاث التي ًُلبها، ٖو

 ج٣ضًم السجالث ٧اٞت بلى املخا٦م والجهاث املخخهت ٖىض َلبها. - ث

 ل٨ك٦٠ظل٪ ٞةن الًىابِ ٢ض ؤوظبذ ٖلى اإلاهٝغ وي٘ آلُت ٞٗالت لئلباٙل في ؤي و٢ذ ًخم ا - ر

الؿُاؾاث  ُٞه ًٖ ٖملُت ًىظض اقدباٍ في اعجباَها بٛؿل ألامىا٫، بط ؤوظبذ ٖلى اإلاهٝغ بٖضاص

بٌٛ الىٓغ ًٖ حجم  -وؤلاظغاءاث مً ؤظل ؤلازُاع ًٖ ظمُ٘ الٗملُاث اإلاكدبه بها 

٣ا به ألاولُاث وألاؾاهُض اإلاخٗل٣ت  -الٗملُت ت، ومٞغ بلى م٨خب ٚؿُل ألامىا٫ ٖلى وظه الؿٖغ

 ُت.بالٗمل

ٞغيذ ٖلى  وهٓغا ألن اإلاهٝغ َى ه٣ُت البضاًت في ٖملُاث ٚؿل ألامىا٫ ٞةن الًىابِ

غ صازلي بالٗملُت اإلاكدبه  ٘ ج٣ٍغ ت ٞع لحهم ٖلى وظه الؿٖغ ، ٖو ٟحن صازل اإلاهٝغ اإلاؿاولحن واإلاْى

غ واجساط  ،بها بلى مؿاو٫ ٢ؿم م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ في اإلاهٝغ ى ٣ًىم بضوعٍ بالىٓغ في الخ٣ٍغ َو

 .(1)٢غاع ُٞما بطا ٧اهذ الٗملُت ٞحها قبهت ٚؿل ؤمىا٫ مً ٖضمه

ٗحن هشبذ اإلاالخٓاث آلاجُت:  في جهاًت ٖغيىا وبٗض اإلا٣اعهت بحن الدكَغ

لى جدهحن ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ م٨خب ٚؿل ألامىا٫ مً الًُٗ الٗغاقي بلم ًخُغ١ ال٣اهىن  -1

في خحن ؤن اإلاكٕغ اللبىاوي ٖمض بلى  مً الًُٗ ٞحها ؤمام ظهاث ؤزغي،ؤو ٞحها ؤمام املخا٦م 

٤ مً  جدهحن ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ َُئت الخد٤ُ٣ الخانت مً الًُٗ في ٢غاعاتها ًٖ ؤي ٍَغ

، وهغي ؤهه ٧ان لؼاما ٖلى اإلاكٕغ الٗغاقي، وفي ؾبُل ٢ُ٘ ؤي (2)َغ١ الًُٗ ؤلاصاعي وال٣ًاجي

٤ لاللخٟاٝ ٖلى ال٣اهىن ؤو ٖضم جغ٥ مجا٫ للمدؿىبُت والغقاوي وجإزحراث ألاخؼاب  ٍَغ

ذ ٖلى جدهحن ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ م٨خب ٚؿُل ألامىا٫  الؿُاؾُت، ؤن ًىو بك٩ل نٍغ

ه في ؤن بها ٚؿل ؤمىا٫، في خحن ؤهه ؤظاػ في البى٪ اإلاغ٦ؼي الٗغاقي بسهىم الٗملُاث اإلاكدب

                                              
 ( مً الٟهل الشاوي مً الًىابِ. 6( البىض )3)اإلااصة   (1)

 )الشامىت( مً ٢اهىن جبٌُ ألامىا٫ اللبىاوي. اإلااصة ( مً 3ال٣ٟغة ) (2)
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تراى والًُٗ ب٣غاع ججمُض ألامىا٫ ، وه٣ترح ؤن (1)املخلُت اإلاخدهلت مً ٚؿل ألامىا٫ الٖا

 جًاٝ ماصة بلى ال٣اهىن وج٩ىن بالك٩ل آلاحي:

اب واإلاخٗل٣ت بالٗملُاث )  ل ؤلاَع حٗض ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ م٨خب م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى

ه  بٛؿل ألامىا٫، ٢ُُٗت الًجىػ الًُٗ ؤلاصاعي ؤو ال٣ًاجي ٞحها(. اإلاكبَى

م مً ؤن الًىابِ الهاصعة ًٖ البى٪ اإلاغ٦ؼي حك٩ل مسالٟت لل٣اهىن، بال ؤهه ٌٗاب  -2 ٖلى الٚغ

 للمكٕغ اللبىاوي، ؤجها ؤوظبذ اٖخماص جضابحر الٗىاًت اإلابؿُت بطا وظضث ْغوٝ 
ً
ٖلحها، زالٞا

ألامىا٫ مىسًٟت، وهي الىػاعاث والهُئاث واإلااؾؿاث الخ٩ىمُت، ج٩ىن ٞحها مساَغ ٚؿل 

ٖلم لهم بالٟؿاص الظي َا٫ الىػاعاث  و٧إن وايعي الًىابِ مً ٧ى٦ب آزغ ٚحر الٗغا١ وال

واإلاؿاولحن بل الىػعاء ؤهٟؿهم والتي ونل نضاَا بلى الاهتروبى٫ ؤًًا، زانت في َظٍ اإلاغخلت 

، وب٢لُم ٧ىعصؾخان بك٩ل زام، والتي ؤنبدذ مً ؾماتها الخُحرة التي ًمغ بها الٗغا١ ٖامت

٩ًىن الٗغا١ اإلاالط آلامً لٛاؾلي  الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي في صواثغ الضولت وماؾؿاتها. ول٩ي ال

م ٦ثر-ألامىا٫ مً ؤهاؽ ٖاصًحن ؤو ممً َم مً ؤصخاب الىٟىط والؿلُت في الٗغا١  ه٣ترح  -َو

 الٟهل الخامـ مً الًىابِ. ( م3ً) ؤ( مً اإلااصة) بلٛاء ال٣ٟغة

  

                                              
 مً ال٣اهىن. 17)اإلااصة   (1)

ً
  ( اوال
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 املبحح الجالح
 مصؤولية املصرف املدىية عً غصل األموال وأركاىَا وفكًا للكواعد العامة

ُت، و٦ظل٪ باإلباٙل ًٖ الٗملُاث  بن اإلاكٕغ الٗغاقي ؤلؼم اإلاهاٝع بمغا٢بت الخٗامالث اإلاهٞغ

ت التي ٣ًىم بها ٚاؾلىا ألامىا٫ مً الٗمالء ٢بل ؤو بٗض ٞخذ الخؿاب ؤو ال٣ُام  ُت اإلاكبَى اإلاهٞغ

ىض ٢ُامه باإلباٙل ًٖ الٗملُت ا ، مً هاخُت، ٖو لتي ٌكدبه بها بالٗملُت اإلاالُت، ومً َىا ٞةن اإلاهٝغ

بكبهت ٚؿل ؤمىا٫ ٞةهه ٢ض ًدؿبب في بنابت الٗمُل بًغع هدُجت ب٣ًاٝ الخٗامل اإلاهغفي مٗه في 

ت، ومً زم ٢ُامه باإلباٙل ٖجها بلى اإلا٨خب.  خالت ٖضم خهى٫ اإلاهٝغ ٖلى بزباث ُمغى خى٫ الهٍى

ٗها  وبٗض ٢ُام اإلا٨خب بالخد٤ُ٣ ٢ض ًخطر ٖضم صخت الباٙل ؤو ٖضم صخت اإلاٗلىماث التي ٞع

 ًٖ خاالث ؤزغي ًخهىع مٗها بنابت الٗمُل بًغع هدُجت ٖضم صخت 
ً
اإلاهٝغ للم٨خب، ًٞال

ت ؤو ال٣ٗضًت؟ و٠ُ٦ ٖالج  . ٞهل ٖىضثظ جخد٤٣ مؿاولُخه الخ٣هحًر اإلاٗلىماث ؤو ٖضم صخت الباٙل

َظًً اإلاكٕغ اللبىاوي والٗغاقي مىيٕى اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمهٝغ في َظٍ الخالت؟ ؾيبدض في 

حن في مُلبحن، زههىا اإلاُلب  ت وال٣ٗضًت  ألاو٫ اإلاىيٖى للبدض في اإلاؿاولُت الخ٣هحًر

٤ ٢اهىن جبٌُِ ألامىا٫ اللبىاوي  ، ؤما الشاوي ٞىدىاو٫ ُٞه اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمهٝغ ٞو للمهٝغ

 و٢اهىن ٚؿل ألامىا٫ الٗغاقي ٦ما ًإحي.

األٔهاملطمب

لمىصسفاملطؤٔلٗٛالتكصريٖٛٔالعكدٖٛ

غ ؤع٧اجها  ت، ول٨ً البض ٖىضثظ مً جٞى ٢ض جخد٤٣ مؿاولُت اإلاهٝغ ٣ٖضًت ٧اهذ ؤم ج٣هحًر

اإلاخمشلت بالخُإ والًغع والٗال٢ت الؿببُت بحن الخُإ والًغع، وؾىداو٫ ؤن هٟهل في َظٍ ألاع٧ان 

 في الٟغوٕ آلاجُت: 

األٔهالفسع

اخلطأ

 و٢ًاًء، بإهه بزال٫ بالتزام ؾاب٤ ًهضع 
ً
ت، ٣ٞها ٌٗٝغ الخُإ ٦غ٦ً في اإلاؿاولُت الخ٣هحًر

 ٩ًىن 
ً
ً، وصاثما ظا الالتزام ًٟغيه ال٣اهىن ٖلى ٧ل ٞغص بٗضم ؤلايغاع باآلزٍغ ًٖ بصعا٥ وجمُحز، َو
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يغاع الالتزام َظا َى بظ٫ ٖىاًت، والٗىاًت اإلا٣هىصة َىا هي اجساط الخُُت الالػمت لخجىب ؤلا 

٣٘ َظا الاهدغاٝ بطا حٗمض ؤلايغاع، بل وصون ؤن ًخٗمض  ً، ؤو هي اهدغاٝ في الؿلى٥، ٍو باآلزٍغ

ت ٞةن للخُإ ع٦ىان   لل٣ىاٖض الٗامت للمؿاولُت الخ٣هحًر
ً
ؤلايغاع بالٛحر بإن ؤَمل ؤو ٢هغ. وو٣ٞا

خمشل ع٦ً الخٗضي في ٢ُام الصخو بخهٝغ ال٣ًٍغ ال٣اه ىن، والخهٝغ َما: الخٗضي، وؤلاصعا٥، ٍو

، ٞمً الىاخُت ؤلاًجابُت في خالت ٢ُام الصخو بٗمل ماصي 
ً
 و٢ض ٩ًىن ؾلبُا

ً
٢ض ٩ًىن بًجابُا

 ٧إن ال٣ًىم بٗمل 
ً
وججاوػ الخضوص التي ٧ان ًجب ٖلُه التزامها ٖىض ٢ُامه بالٗمل، و٢ض ٩ًىن ؾلبُا

ى ما٣ًا٫ ماصي ٧ان ًجب ال٣ُام به. واإلاُٗاع اإلاٗخمض لًبِ الخُإ َى مُٗاع الصخو ا إلاٗخاص، َو

و. ؤما بسهىم الغ٦ً الشاوي للخُإ ٞهى ؤلاصعا٥، وألن ؤلاصعا٥ ؤو الخمُحز  له عب الاؾغة الخٍغ

ع٦ً في الخُإ وال وظىص للخُإ بضوهه، ولظل٪ الًم٨ً ؤن جخ٣غع مؿاولُت املجىىن والهبي واإلاٗخٍى 

َى ٖالم إلاا ًيخج ٖىه مً والؿ٨غان ومً في خ٨مهم. وؤلاصعا٥ ًخمشل في ٢ُام الصخو بالخهٝغ و 

 يغع. 

وؤما الخُإ ٦غ٦ً في اإلاؿاولُت ال٣ٗضًت ٞةهه ًخمشل بٗضم جىُٟظ الالتزاماث التي ًغجبها ال٣ٗض 

 ٠ بالظمت ؤو الخإزغ في جىُٟظَا، ٖلُه ٢ض ًهضع زُإ مً اإلاهٝغ مخمشال في مضًٍغ ؤو اإلاْى

م٨ً جهىع ٖضة خاالث للخُإ الخ٣هحري الهاصع مً اإلا هٝغ ؤو ممً ًمشله ٖىض املخخو. ٍو

ضم الاهدباٍ، ؤو  جىُٟظٍ لاللتزاماث التي ٞغيها ٢اهىن ٚؿل ألامىا٫، ومجها ؤلاَما٫ ؤو الخ٣هحر ٖو

.
ً
 ٖضم بظ٫ الٗىاًت الالػمت، و٦ظل٪ ًخهىع ؤن ٩ًىن الخُا ٣ٖضًا

م٨ً ؤن ج٣ىم مٗه مؿاولُت اإلاهٝغ  ٖلى ؤن َىا٥ خاالث ًخهىع ٞحها خضور الًغع للٗمُل ٍو

 هُت: اإلاض

ٟحن الٗاملحن في مجا٫ م٩اٞدت ٚؿُل   -1 ب اإلاْى ج٣هحر اإلاهٝغ في جبجي ؾُاؾت واضخت لخضٍع

ألامىا٫، ومً زم ٢ض ٣ً٘ الًغع ٖلى الٗمُل ؤو اإلاال٪ اإلاؿخُٟض مً ألامىا٫ مً ظغاء ؤلاباٙل 

ىا جخد٣ ت. ٤ٚحر الصخُذ ي م٨خب ٚؿل ألامىا٫ َو  مؿاولُخه الخ٣هحًر

ل مالي، و٢بل ؤن   -2 َلب الٗمُل ٞخذ خؿاب ظاع له ؤو بًضإ وصٌٗت ه٣ىص ؤو ؤوعا١ مالُت ؤو جدٍى

ًخم ببغام ال٣ٗض مٗه ٣ًىم اإلاهٝغ بإزظ اإلاٗلىماث اإلاُلىبت مىه وزانت ًٖ مهضع اإلابالٜ 

 
ً
٣ا والٛغى والُبُٗت اإلا٣هىصة مً َلب ٞخذ الخؿاب ؤو مً الىصٌٗت. والقدباٍ اإلاهٝغ ٞو

يكىعة في الصخ٠ الغاثجت ؤو اإلاغمى٢ت ؤو اإلاٗاعيت بإن ألامىا٫ ؤو اإلاىظىصاث هي إلا٣االث م

مت ؤو ؤن الخىُٓم ؤلاظغامي له ؾلُت الخهٝغ  ل الجٍغ مت ؤو ال٣هض مجها جمٍى ٖاثضاث ظٍغ
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ٞحها، ٣ًىم اإلاهٝغ بةباٙل م٨خب م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫، وبٗض ؤن ٣ًىم اإلا٨خب بالخد٤ُ٣ 

هاب والخدلُل للخإ٦ض مً ؾالم ت الٗملُت مً الاقدباٍ ًخطر ؾالمتها مً َظٍ الكبهت، ٍو

ت. الٗمُل بًغع  ىا جخد٤٣ مؿاولُخه الخ٣هحًر ل اإلاالي، َو  مً ظغاء جإزغ الخدٍى

ت   -3 ٢ُام اإلاهٝغ بةباٙل م٨خب ؤلاباٙل ًٖ ٚؿُل ألامىا٫ في خالت اٖخ٣اصٍ ؤن الٗملُت مكبَى

٣ىم اإلا٨خب بة٣ًاٝ جىُٟظ الٗملُت ؤو ال٣ٗض بىاء ٖلى ؤلاباٙل اإلاهغفي،  بكبهت ٚؿل ؤمىا٫، ٍو

هاب الٗمُل بًغع مً ظغاء ب٣ًاٝ  بال ؤهه بٗض الخد٤ُ٣ والخدلُل ًخطر ٨ٖـ طل٪، ٍو

ىا جخد٤٣ مؿاولُخه ال٣ٗضًت.  جىُٟظ الٗملُت. َو

ُت وجىُٟظَا، بةباٙل م٨خب ٚؿُل   -4 ، بٗض اه٣ًاء ال٣ٗض ؤو اهتهاء الٗملُت اإلاهٞغ ٢ُام اإلاهٝغ

 ٢ض خهل ؤو جم جىُٟظٍ إلاهلخت الؼبىن ؤو اإلاال٪ اإلاؿخُٟض مً ألامى 
ً
ا ا٫ بإن حٗامال مكبَى

ت ىا جخد٤٣ مؿاولُخه الخ٣هحًر . َو  .(1)ألامىا٫، بال ؤهه ًخطر ٖضم صخت جهىع اإلاهٝغ

لى  ؤن ؤٚلب اإلاخٗاملحن م٘ اإلاهٝغ َم مً ٞئت الخجاع، وؤن بلٛاء الخٗامل ٢ض ًاصي  اٞتراىٖو

ت م اإلاالي ؤو ؾمٗتهم الخجاٍع  .(2)بلى ؤلايغاع بهم وبمغ٦َؼ

                                              
ت في خا٫ اهتهاء ال٣ٗض اإلابرم؟  (1)  َىا٥ ازخالٝ في آلاعاء خى٫ جد٤٣ اي مً اإلاؿاولُخحن ال٣ٗضًت ام الخ٣هحًر

(2)   
ً
٠ املخخو جابٗا ى اإلاْى ٢ض ج٣ىم مؿاولُت اإلاهٝغ ًٖ ازُاء ؤو اٞٗا٫ الٛحر في خالت ٧ىن الٛحر َو

 ًٖ اٖما٫ جابٗه. وحؿمى َظٍ اإلاؿاولُت بمؿاولُت اإلاخبٕى ًٖ 
َ
، وبالخالي ٩ًىن َظا الازحر مؿاوال للمهٝغ

٠ املخخو( وبحن مً ٌؿإ٫ اٖما٫ جابٗه، ولخد٣٣ها البض مً وظىص ٖال٢ت جبُٗت بحن مً ًدضر الًغع )اإلا ْى
ظٍ الخبُٗت جخد٤٣ في خالت وظىص ؾلُت للمخبٕى ٖلى جابٗه، اي ؾلُت ٞٗلُت  (، َو ٌ مىه )اإلاهٝغ الخٍٗى
٠ املخخو وجىظحهه وانضاع الاوامغ الُه، وال حهم مهضع َظٍ الؿلُت، ٚحر  للمهٝغ جسىله الغ٢ابت ٖلى اإلاْى

٠( ان اٚلب خاالث الخبُٗت جيكإ ًٖ ٣ٖض بحن الخا . و٦ظل٪ البض مً نضوع زُإ مً الخاب٘، )اإلاْى ب٘ واإلاخبٕى
والا ٠ُ٦ جخد٤٣ مؿاولُت اإلاخبٕى بضون نضوع زُإ مً جابٗه، وبسالٞه اطا لم ٨ًً الٟٗل الهاصع ٖىه زُإ 
، ًٞال ًٖ اقتٍر نضوع الخُإ 

ً
ٞاهه الجخ٣غع مؿاولُخه ومً زم ال مؿاولُت ٖلى اإلاخبٕى اي اإلاهٝغ اًًا

٠ ا ًٖ الظًً ٌٗملىن إلاهلختها ؾىاء  زىاء ٢ُامه بٗمله، ٦ما ان الضولت حؿإ٫ ًٖ الايغاع التي جهضعًٖ اإلاْى
اإلاا ٧اهذ َىا٥ ٖال٢ت جبُٗت بحن الصخو واإلاهٝغ  ٟحن ام ٖماال ٖلى ال٣ٗض الضاثم ؤو اإلاا٢ذ، َو ؤ٧اهىا مْى

لُه ًم٨ً جهىع ٢ُام ٞان اإلاهٝغ ٩ًىن مؿاوال ًٖ الايغاع التي جهضع ٖجهم ازىاء ٢ُامهم بمهام ْو ُٟتهم. ٖو
ُٟه اؾدىاصا الى ٢ىاٖض مؿاولُت اإلاخبٕى ًٖ اٖما٫ جابٗه، َاإلاا َىا٥ ٣ٖض  مؿاولُت اإلاهٝغ ًٖ اٖما٫ مْى
اإلاا ان الخُإ نضع مجهم ازىاء ٢ُامهم بدىُٟظ الالتزاماث اإلاٟغويت ٖلى البى٪  ٟحن َو ًبرم بحن البى٪ واإلاْى

ت  بسهىم ٚؿل ألامىا٫. ص. ٖبض املجُض الخ٨ُم، ص. ٖبض الباقي الب٨غي، ص. دمحم َه البكحر، الىظحز في هٍٓغ
في مهاصع الالتزام، الجمهىعٍت الٗغا٢ُت، وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض  1الالتزام في ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاقي، ط

 . 435م، م1980الٗلمي، 
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الفسعالجاٌ٘

الطسز

البض ؤن ًهاب الٗمُل بالًغع، ؤي الُٝغ آلازغ في الٗملُت اإلاالُت ؤو َالب الٗملُت اإلاالُت، 

ٌ، ومً زم ال٨ًٟي ل٣ُام اإلاؿاولُت وال مؿاولُت بضون الً ى الظي ٌُٗي الخ٤ في الخٍٗى غع َو

نضوع الخُإ بإي نىعة مً نىعٍ، بل البض ؤن ًيكإ ٖىه يغع، والًغع الظي ٌؿخىظب اإلاؿاءلت 

 ،
ً
ا ، و٦ظل٪ ًم٨ً ؤن ٩ًىن يغعا مٗىٍى

ً
 ماصًا

ً
ت ًم٨ً ؤن ٩ًىن يغعا ٖىه في اإلاؿاولُت الخ٣هحًر

ٌ في اإلاؿاولُت ال٣ٗضًت ٞةهه ًجب ان ٩ًىن ماصًا، بسالٝ الًغع الظي ٩ًىن م ىظبا للخٍٗى

والًغع اإلااصي َى الًغع الظي ًهِب الصخو في في ماله ؤو في شخهه، ؤو في خ٤ مً خ٣ى٢ه ؤو 

في مهلخت مكغوٖت له. وبٗباعة ؤزغي ٞةن الًغع اإلااصي َى الًغع الظي ًهِب الصخو في خ٤ 

ت ؤو مً خ٣ى٢ه اإلاالُت، وب٨ٗؿه الًغع ألا  صبي الظي ًهِب الصخو في ألامىع طاث ألاَمُت اإلاٗىٍى

ألاصبُت؛ ٧إن ًهِبه في ٦غامخه ؤو قٗىعٍ ؤو ٖاَٟخه ؤو ٖغيه ؤو مغ٦ٍؼ الاظخماعي. وبٗباعة ؤزغي 

 البض مجها ل٩ي ٩ًىن 
ً
َى الًغع الظي ًهِب الصخو في خ٤ ٚحر مالي. ٖلى ؤن َىا٥ قغوَا

 وهي ؤن ٩ًىن الًغع م
ً
ٌ واظبا ظا َى الًغع الخا٫، الخٍٗى ، َو

ً
، ؤي ؤن ٩ًىن ٢ض و٢٘ ٞٗال

ً
د٣٣ا

ٌ ٖىه. ؤما الًغع الاخخمالي ٞال   ًجب الخٍٗى
ً
ه في اإلاؿخ٣بل ٞهى ؤًًا و٦ظل٪ الًغع اإلاا٦ض و٢ٖى

ٌ ٖىه.  ًجىػ الخٍٗى

 وباإلم٩ان جهىع ؤق٩ا٫ للًغع الىا٢٘ ٖلى الٗمُل ؤو اإلاؿخُٟض اإلاال٪ لؤلمىا٫ و٧اآلحي:

الخؿاب الجاعي ؤو جإظُل ٞخده مً ٢بل اإلاهٝغ بىاًء ٖلى اقدباٍ زاَئ مىه، ٖضم ٞخذ   -1

 ًترجب ٖلُه ٖضم جم٨ىه مً ؤلاًٟاء بالتزامه بضٞ٘ اإلابلٜ لضاثىه.

ُت  -2 غاث ؤو اوعا٢ا مالُت( مما ٞىث ) ٖضم ٢بى٫ اإلاهٝغ ج٣ضًم الٗملُت اإلاهٞغ وصٌٗت مجَى

ا ؤو َلب ال٣غى بًماجها.  ٖلُه ٞغنت اؾدشماَع

 ؤلاؾاءة بلى ؾمٗت الٗمُل اإلاهىُت بٗض ؤن اجطر ٖضم صخت الاقدباٍ.  -3

، مما ؤصي بلى الخإزغ في   -4
ً
لها ال٨تروهُا ٟها ؤو جدٍى ٟه للٗملت التي ًُلب الٗمُل جهٍغ ٖضم جهٍغ

ها ومً زم بهٟام ٢ُمتها وبنابخه بًغع مً ظغاء طل٪.  نٞغ

البدض، وهي جدضر هدُجت لخىعٍ و٦ظل٪ باإلم٩ان جهىع نىعة ؤزغي للًغع حؿخىظب   -5

آزغ، ؤوصٕ ؤمىاله في اإلاهٝغ ؤو  اإلاهٝغ في ٖملُاث ٚؿل ألامىا٫؛ ٧ان ًهاب بالًغع ٖمُل

ظا الًغع ؤصبي،  ؤ٢غيه اإلاا٫ ؤو و٧ل اإلاهٝغ ٖلى بصاعة مدٟٓخه لؤلوعا١ اإلاالُت الٗاثضة له، َو
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ى ؤلاؾاءة بلى ؾمٗخه ٝغ مكبٍى بالخٗامل بإمىا٫ اإلاهىُت بإن ًيؿب بلُه ؤهه حٗامل م٘ مه َو

ٚحر مكغوٖت ؤي بٗملُاث ٚؿل امىا٫، و٢ض ٩ًىن َىا٥ مجا٫ لخد٤٣ الًغع اإلااصي، وطل٪ 

بإن ًمخى٘ الُٝغ آلازغ اإلاخٗامل م٘ الٗمُل ًٖ الاؾخمغاع في الخٗامل بالخؿاب الجاعي 

ًه لل ل اإلابلٜ لخؿابه الجاعي ؤو ٞع ٣غى اإلاٟخىح له مً ٢بل اإلاهٝغ ؤو جى٢ٟه ًٖ جدٍى

اإلا٣ضم له مً ٢بل َظا الٗمُل ٖلى اٖخباع ؤن مهضٍع ٚحر مكغوٕ، وفي َظٍ الخالت وؿإ٫ َل 

.
ً
؟ وؾىجُب ًٖ طل٪ الخ٣ا ٌ مً اإلاهٝغ  بةم٩ان الٗمُل ؤن ًُلب الخٍٗى

الفسعالجالح

عالقٛالطببٗٛ

، بط البض مً وظىص ٖال٢ت الؿببُت بحن الخُا وبحن الًغع اإلااصي واإلاٗىىي الظي ؤناب الٗمُل

٠ املخخو، ويغع، بل البض مً ؤن   باإلاْى
ً
ال٨ًٟي ؤن ٩ًىن َىا٥ زُإ ناصع مً اإلاهٝغ ممشال

 ًٖ الخُإ 
ً
جخد٤٣ ٖال٢ت الؿببُت بحن الخُإ والًغع، وطل٪ بإن ٩ًىن الًغع الخانل هاقئا

، وؤن ٩ًىن الخُإ َى الؿبب في خضور الًغع، بط الًم٨ً ؤن ًُالب اإلاخًغع  الهاصع ًٖ اإلاهٝغ

 مؿخ٣ال ًٖ ع٦ً الخُإ اإلاه
ً
 في خضوزه. والؿببُت حٗض ع٦ىا

ً
ٌ ًٖ يغع لم ٨ًً ؾببا ٝغ بخٍٗى

لُه بطا اه٣ُٗذ الؿببُت ٞال مؿاولُت ٖلى اإلاهغ ٝ  . (1)وع٦ً الًغع، ٖو

                                              
ما:  (1)  ٢ض جى٣ُ٘ الؿببت في نىعجحن َو

ت و٦ظل٪ ًخمشل بال٣ىة   - بطا جضزل ؾبب ؤظىبي ٞإخضر الًغع، والؿبب ألاظىبي ًخمشل باالٞت الؿماٍو
ال٣اَغة والخاصر الٟجاجي واإلا٣هىص بهما ؤمغان ٚحر مخى٢عي الخهى٫ وال مم٨جي الضٞ٘، وبطا و٢ٗا و٧اها 

ى ٖضم  ما واخض َو جد٤٣ اإلاؿاولُت. الؿبب في خضور الًغع ٖىضثظ جى٣ُ٘ ٖال٢ت الؿببُت، اي ان ؤزَغ
 ٣ًُ٘ الؿببت ان 

ً
 اظىبُا

ً
 ًخمشل بٟٗل الٛحر وزُإ اإلاخًغع، الا اهه ًجب ل٩ي ٌٗض زُإ الٛحر ؾببا

ً
واًًا

 
ً
ٌؿخٛغ١ زُإ اإلاؿاو٫ وبسالٞه جخد٤٣ اإلاؿاولُت والجى٣ُ٘ الؿببُت، اما زُإ اإلاخًغع ٞل٩ي ٌٗض ؾببا

 ٞاهه البض ان ٌؿخٛغ١ زُإ اإلاخًغع زُإ اإلاؿاو٫
ً
، اما اطا اقتر٥ الخُأن؛ زُإ اإلاؿاو٫ وزُإ اظىبُا

اإلاخًغع ٞةن اإلاؿاولُت جخىػٕ بُجهم ٞاطا ام٨ً حُٗحن م٣ضاع ظؿامت زُإ ٧ل مجهما خ٨م ٖلى اإلاؿاو٫ 
 بيؿبت ظؿامت زُئه والا وػٖذ اإلاؿاولُت بُجهما ٖلى الدؿاوي 

ٞحها الًغع الا اهه ٩ًىن يغع ٚحر اطا لم ٨ًً الًغع هدُجت مباقغة للخُإ واإلا٣هىص به الخالت التي ًدضر  -
 
ً
ٗض الًغع مباقغا مباقغ للخُإ في خحن ٌكتٍر لخد٤٣ اإلاؿاولُت ان ٩ًىن الًغع هدُدت مباقغة للخُإ، َو

اطا ٧ان هدُجت َبُُٗت لخُإ اإلاؿاو٫. ص. ٖبض املجُض الخ٨ُم، ٖبض الباقي الب٨غي، دمحم َه البكحر، اإلاهضع 
 . 345الؿاب٤، م
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ى  ت ج٣غعث مؿاولُت اإلاهٝغ وجغجب خ٨مها َو غث ؤع٧ان اإلاؿاولُت الخ٣هحًر ٖلُه بطا جٞى

ٌ، بط ؤن خ٨م اإلاؿاولُت  ٌ في َظٍ الخٍٗى ٌ، وألانل في الخٍٗى ى الخٍٗى ت واخض َو الخ٣هحًر

، وللمد٨مت ؤن جد٨م بمبلٜ بظمالي ٌٗىى اإلاًغوع ًٖ الًغع الظي 
ً
اإلاؿاولُت ؤن ٩ًىن ه٣ضًا

. و٦ظل٪ الخا٫ في اإلاؿاولُت 
ً
ٌ ًٖ الًغع ألاصبي ٢ض ٩ًىن ه٣ضًا ؤنِب به، و٦ظل٪ الخٍٗى

ٌ ًٖ ألايغاع في َظٍ ال خالت ٩ًىن بالى٣ض. وماصي طل٪ ؤهه ٢ض ًدضر في ال٣ٗضًت ٞةن الخٍٗى

، ؤن ًهاب  الٟترة التي ج٣٘ بحن ٢ُام اإلاهٝغ باإلباٙل وبحن الاهخٓاع لخحن وعوص ظىاب م٨خب ؤلاباٙل

ًه بالى٣ض باإلياٞت بلى اؾخئىاٝ ال٣ٗض ؤو الاؾخمغاع في  ظا الًغع ًخم حٍٗى الٗمُل بًغع، َو

 جىُٟظٍ في خالت وظىص ال٣ٗض.

لُه ٞةن باإلم٩ان جد٤٣ مؿاولُت اإلاهٝغ اإلاضهُت مً ظاهب اإلاهٝغ ًٖ الًغع الظي  ٖو

ُت،  ؤناب ٖمُله، هدُجت زُإ اإلاهٝغ في ج٣ضًٍغ لكبهت ٚؿل ألامىا٫ في اإلاا٫ ؤو الٗملُت اإلاهٞغ

و٦ظل٪ ٩ًىن مؿاوال ًٖ الًغع الظي ًدضزه ألاشخام الظًً ٌؿخسضمهم ؤو ٌؿخٗحن بهم ؤو 

تزاماث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه بمىظب ال٣اهىن، وفي خالت اإلاهٝغ ٞةهه ٌٗهض ًدلهم مدله في جىُٟظ الال

ُٟه ؤو الٗاملحن ُٞه ؤو اإلاضًغ بال٣ُام باإلاهام ؤو الالتزاماث التي ٞغيها ال٣اهىن ٖلُه ؤو التي  بلى مْى

ُت الظي هِب  ًٟغيها ٣ٖض الٗملُت ؤو الخضمت اإلاهٞغ ؤبغمه م٘ الٗمُل ُٞهضع الخُإ ٖجهم ٍو

تالٗمُل با ًٖ زُإ الٛحر  لًغع مما جخد٤٣ مٗه مؿاولُت اإلاهٝغ بؿبب مؿاولُخه الخ٣هحًر

 مً الٗاملحن لضًه. 

ظٍ هي الىدُجت ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت في خا٫ جُب٤ُ ال٣ىاٖض الٗامت في اإلاؿاولُت اإلاضهُت  َو

مىا٫، ٖلى اإلاهٝغ في خالت نضوع زُإ مىه ٖىض ٢ُامه بدىُٟظ الالتزاماث اإلا٣غعة ب٣اهىن ٚؿل ألا 

٠ ب٩ىن  ظا الخُا ًخسظ ق٩ل ؤو نىعة بَما٫ ؤو ٖضم جض٤ُ٢ اإلاٗلىماث في خا٫ اقدباٍ اإلاْى َو

ت بٛؿل ؤمىا٫، وبنابت الٗمُل بًغع مً ظغاء َظا الخُإ. وو٣ٞا ًل٣اهىن جبٌُِ  الٗملُت مكبَى

حن  ل٣اهىن ٚؿل ألامىا٫ الٗغاقي ٞاهىا ؾيبدض في َظًً اإلاىيٖى
ً
في اإلاُلبحن  ألامىا٫ اللبىاوي، وو٣ٞا

 آلاجُحن: 
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املطمبالجاٌ٘

املطؤٔلٗٛاملدٌٗٛلمىصسفٔفكالكإٌُتبٗٗضاألوٕاهالمبٍاٌ٘

ههذ اإلااصة الشاهُت ٖكغة مً ٢اهىن جبٌُِ ألامىا٫ ٖلى ؤهه "ًخمخ٘ ٧ل مً عثِـ وؤًٖاء 

٣ا  ألخ٩ام َظا الهُئت والٗاملحن لضحها ؤو اإلاىخضبحن مً ٢بلها بالخهاهت يمً هُا١ ٖملهم ٞو

ال٣اهىن بدُض الًجىػ الاصٖاء ٖلى ٧لهم ؤو ٖلى ؤخضَم ؤو مالخ٣تهم بإًت مؿاولُت مضهُت ؤو 

 ظؼاثُت جخٗل٤ ب٣ُام ؤي مجهم بمهامه".

 ًإحي:  ًخطر لىا مً َظٍ اإلااصة ما

٠ الٗامل ُٞه ؤو اإلاضًغ  -1 لم ًغجب اإلاكٕغ اللبىاوي اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٖلى اإلاهٝغ مخمشال باإلاْى

خالت جد٤٣ ؤع٧اجها، وبالخالي بطا ما ؤناب الٗمُل يغع مً ظغاء ؤلاباٙل ال٩اطب مً اإلاهٝغ في 

ؤو ٚحر اإلاؿدىض بلى ؤصلت ًٖ الٗملُت اإلاؼم٘ ببغامها ؤو التي جم ببغامها مٗه، وجد٤٣ الخُإ 

ت ما بطا ٧اهذ الٗملُت بها قب هت الهاصع مً البى٪ واإلاخمشل في بَماله وج٣هحٍر في الخدغي إلاٗٞغ

م جد٤٣ ٧ل  ٚؿل ؤمىا٫ مً ٖضمه ًٞال ًٖ جد٤٣ ٖال٢ت الؿببُت بحن الخُإ والًغع، ٚع

 ؿاولُت. الكغوٍ لم ًغجب اإلا

ٛحن مً اإلاؿاولُت  -2
ّ
ى بٖٟاء اإلابل ، َو

ً
 ظضًضا

ً
ٍغ خ٨ما ٖلى ال٨ٗـ طَب بلى ؤبٗض مً طل٪ بخ٣ٍغ

ٟاء ٖلى ؤي  قٍغ آزغ مشل خؿً اإلاضهُت ومىدهم الخهاهت بن جد٣٣ذ ؤع٧اجها، صون حٗل٤ُ ؤلٖا

الىُت ؤو وظىص ؤؾباب م٣ٗىلت ؤو مبرعاث م٣بىلت لالقدباٍ في ٧ىن الٗملُت التي جم الاباٙل ٖجها 

 مكخبهت بكبهت ٚؿل ؤمىا٫. 

، بط   -3 ٟاء مً خماًخه مً اإلاؿاولُت مً خُض اإلاىيٕى ٖمض اإلاكٕغ بلى الخىؾ٘ مً هُا١ ؤلٖا

ٜ اإلاضهُت والجؼاثُت ف
ّ
ي خالت ٢ُامه بالخبلُٜ يمً هُا١ ٖمله في م٩اٞدت اؾدبٗض مؿاولُت اإلابل

 ٚؿل ألامىا٫.

و٦ظل٪ ٖمض بلى الخىؾ٘ مً هُا١ خماًخه مً اإلاؿاولُت مً هاخُت ألاشخام ؤًًا، بط قمل  -4

بدماًخه وجدهِىه ال٣اهىوي ٦ال مً عثِـ وؤًٖاء الهُئت والٗاملحن لضحها ؤو اإلاىخضبحن مً 

 ٧ان هٕى الًغع  -اء صاثما ؤم ٖابغاؾى  -٢بلها. ٖلُه ٞةن الٗمُل اإلاخًغع 
ً
  -اًا

ً
ا  ام مٗىٍى

ً
 -ماصًا

 باإلاضًغ ؤو ؤخض الٗاملحن ُٞه-مً ظغاء ؤلاباٙل ٚحر الصخُذ الهاصع مً البى٪ 
ً
ٞةهه  -مخمشال

ت. حها ال٣ٗضًت ؤو الخ٣هحًر  ٌٟٗى مً اإلاؿاولُت بىٖى
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، وبالخالي ٞةهه في ؤما بطا ٧ان اإلابلٜ مً ٚحر الٗاملحن باإلاهٝغ ٞةهه لم ًدٔ بدماًت ا -5 إلاكٕغ

٩ىن  ت، ٞةن مؿاولُخه جخد٤٣ ٍو حها ال٣ٗضًت والخ٣هحًر خالت جد٤٣ ؤع٧ان اإلاؿاولُت بىٖى

ٌ الًغع الظي ؤناب ٖمُل اإلاهٝغ َاإلاا زبذ ٖضم صخت الباٙل الهاصع   ًٖ حٍٗى
ً
مؿاوال

 مىه بد٤ الٗمُل.

الفسعالجاٌ٘

اهالعساق٘املطؤٔلٗٛاملدٌٗٛلمىصسفٔفكًالكإٌُغطناألوٕ

اب ٖلى ؤن "الٌؿا٫ ظؼاثُا ؤو48) ههذ اإلااصة ل ؤلاَع   ( مً ٢اهىن ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى
ً
  اهًباَُا

٧ل مً ٢ام بدؿً هُت باإلباٙل ًٖ ؤي مً الٗملُاث اإلاكدبه بها الخايٗت ألخ٩ام َظا ال٣اهىن ؤو 

 ٣ًضم مٗلىماث ؤو بُاهاث ٖجها ولى زبذ ؤجها ٚحر صخُدت(

 اإلااصة ماًإحي:ًخطر لىا مً َظٍ 

لم ًغجب اإلاكٕغ اإلاؿاولُت الجؼاثُت ٖلى اإلاهٝغ اإلابلٜ في خا٫ زبىث ٖضم صخت اإلاٗلىماث  -1

اإلاخٗل٣ت باقدباٍ الٗملُت اإلاالُت بكبهت ٚؿل ؤمىا٫ بطا ٧ان خؿً الىُت، بل ٖلى ال٨ٗـ مً 

ت ؤو الاهًباَُت.  طل٪ ؤٖٟى اإلابلٜ مً اإلاؿاولُت الجؼاثُت و٦ظل٪ ؤلاصاٍع

اقتٍر اإلاكٕغ لٗضم مؿاولُت اإلابلٜ الجؼاثُت وقمى٫ اإلابلٜ بدماًخه ال٣اهىهُت وبٖٟاثه مً  -2

ى ؤن ٩ًىن خؿً الىُت، ؤي ال٣ًهض ؤلايغاع  غ يابِ مٗحن َو اإلاؿالُت ؤلاصعاًت والجىاثُت جٞى

 بالٗمُل، ٖلى ؤن خؿً الىُت وؾىءَا شخيء ٧امً في الىٟـ والًم٨ً الخىنل بلُه بؿهىلت. 

( مً 48) ؤن هدؿاء٫ َل باإلم٩ان الاؾدىاص بلى مٟهىم املخالٟت مً الىو الىاعص في اإلااصةولىا 

ت بكبهت ٚؿل ؤمىا٫، ومً زم  ال٣اهىن وال٣ى٫ بجىاػ بلؼام اإلاهٝغ اإلابلٜ ًٖ الٗملُت اإلاكبَى

ٌ ًٖ الًغع الظي ؤناب ٖمُل -ًخطر بٗض الخدلُل والخد٤ُ٣ ؾالمتها مً َظٍ الكبهت  بالخٍٗى

ت؟ ٖلى ؤهه ًم٨ً جهىع البى٪  في طمخه اإلاالُت ؤو في ؾمٗخه ؤو اٖخباٍع الخجاعي في الؿى١ الخجاٍع

ؤهىإ مً الًغع في جإزغ اإلاهٝغ في ٞخذ الخؿاب الجاعي الظي َلبه الٗمُل، ؤو َلب ٢غى 

وعٌٞ َلبه ؤو جازغ في مىده، ؤو جإزغ البى٪ في بظغاء نٝغ الٗملت، ؤو جازغ في جىُٟظ الٗملُت 

ان ال٣ٗض، وفي َظٍ ألاخىا٫ ٞةن الًغع مٟترى اإلاهغ  م مً ؾٍغ ُت ٖلى الٚغ ُٞت ؤو الخضمت اإلاهٞغ

ت بٌٛ الىٓغ ُت حٗض ججاٍع ٖمً ًُلبها باٖخباع ؤن اإلاهٝغ ٣ًىم  َاإلاا ؤن الٗمل ؤو الٗملُت اإلاهٞغ

ت ٖلى وظه الاختراٝ.  ما٫ الخجاٍع  باأٖل
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ٌ ًٖ الًغع  ل ًد٤ للٗمُل آلازغ اإلاُالبت بالخٍٗى الظي ؤنابه في طمخه اإلاالُت ؤو ؾمٗخه  َو

 ؤو اٖخباٍع الخجاعي في خالت زبىث صخت ؤلاباٙل وجىعٍ اإلاهٝغ بٗملُاث ؤو ٖملُه لٛؿل ؤمىا٫؟

ل مٗالجت اإلاكٕغ الٗغاقي إلاىيٕى اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمهٝغ ًٖ ٚؿل ألامىا٫ ؤزغث ٖلى  َو

ٚؿل ألامىا٫ ؤو ال٣ًاء ٖلحها في  جد٤ُ٣ الٛاًت اإلاغظىة مً بنضاع ال٣اهىن ؤال وهي م٩اٞدت

 اإلاهاٝع الٗغا٢ُت ؤو في الٗغا١ ٩٦ل؟

؟  ومً ًخدمل جبٗت ألايغاع التي جهِب الٗمُل في خا٫ زبىث ٖضم صخت الباٙل

 بلى مٟهىم املخالٟت للماصة اإلاظ٧ىعة، بةم٩ان الٗمُل  ألاو٫ بسهىم الدؿائ٫ 
ً
واؾدىاصا

 اإلاؿاولُتمً الباٙل في خا٫ زبىث ٖم صخخه، اللجىء بلى ال٣ًاء في خا٫ جد٤٣ ؤخ٩ام  اإلاخًغع 

 ٌ ٘ الضٖىي للمُالبت بالخٍٗى ت وبالخالي ٢ُام مؿاولُخه اإلاضهُت، ومً زم ٞع ال٣ٗضًت ؤو الخ٣هحًر

 ًٖ ألايغاع التي ؤنابخه في طمخه اإلاالُت ؤو في ؾمٗخه واٖخباٍع الخجاعي، بٌٛ الىٓغ ٖما بطا ٧ان

. ٜ َى اإلاهٝغ ؤو مً ٚحر اإلاهٝغ
ّ
 اإلابل

ت في خا٫ جد٤٣   بلى ؤخ٩ام اإلاؿاولُت الخ٣هحًر
ً
ؤما بكإن الدؿائ٫ الشاوي ٞةهه ٦ظل٪ اؾدىاصا

ت ؤو طمخه اإلاالُت مً ظغاء زبىث صخت  ؤع٧اجها، بةم٩ان الٗمُل آلازغ الظي جًغعث ؾمٗخه الخجاٍع

ًه ًٖ ألايغاع -ؤمىا٫  الباٙل وزبىث جىعٍ اإلاهٝغ بٗملُاث ٞحها قبهت ٚؿل ؤن ًُالب بخٍٗى

 ألاصبُت واإلااصًت التي ؤنابخه.

والٛاًت مً جىظه اإلاكٕغ الٗغاقي لترجِب اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٖلى اإلابلٜ، وبٖٟاٍئ مً اإلاؿاولُت 

واضخت ومبهمت ٞما هي الٛاًت مً وعاء مؿل٪ اإلاكٕغ الٗغا١ في جغجِب اإلاؿاولُت  الجؼاثُت ٚحر

ت ٖلى اإلابلٜ في خالت زبىث ٖضم صخت ؤلاباٙل الهاصع مىه؟ زانت وؤهه اإلاضهُت صون الج ؼاثُت والاصاٍع

٣ًهض اإلابلٜ ؤلايغاع بالٗمُل بل ٢ض ٩ًىن خؿً الىُت بال ؤهه ؤَمل ؤو ٢هغ في  ًدضر ؤخُاها ؤال

 ًٖ صٞ٘ 
ً
ت، ٞمً ٩ًىن مؿاوال اجساط الٗىاًت ؤو الخُُت الىاظبت لضي ؤلاباٙل ًٖ الٗملُت اإلاكبَى

؟ ا ٌ بلى الٗمُل اإلاخًغع؟ زم ؤال ًازغ طل٪ ٖلى حجم اإلاٗامالث اإلاالُت اإلابرمت م٘ اإلاهٝغ لخٍٗى

مالء اإلاهٝغ ًٖ الخٗامل مٗه َاإلاا ال ل ًترجب ٖلى طل٪ بحجام الخجاع ٖو ًهم في َظٍ  َو ًخم حٍٗى

 الخالت؟

ظا ًجغها لئلظابت ٖلى الدؿائ٫ الشالض؛ ٞمً الىاخُت ال٣اهىهُت هغي ؤن مٗال جت اإلاكٕغ َو

٣ت، بط خاو٫ ظاَضا في مٗغى  إلاؿاولُت اإلاهٝغ اإلاضهُت ًٖ ٖملُاث ٚؿل ألامىا٫ لم ج٨ً مٞى

ٞغيه لاللتزاماث ٖلى اإلاهٝغ ؤن ًبضؤ مً اإلاهٝغ باٖخباٍع اإلاغ٦ؼ ؤو املخىع الظي ٌؿدىض بلُه 
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ن ع٢ابت ؤو ٚاؾلىا ألامىا٫ في ٚؿل ؤمىالهم وحُٛحر َبُٗتها ٚحر اإلاكغوٖت بلى ؤمىا٫ مكغوٖت صو 

ٞةهه ؤٖٟى اإلابلٜ  عنض، بال ؤهه ٞاث ٖلى اإلاكٕغ ؤهه في مٗغى جغجِب اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٖلى اإلابلٜ

ظا ٌك٩ل زُىعة ٦بحرة  ت والجؼاثُت صون اإلاؿاولُت اإلاضهُت، َو خؿً الىُت مً اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

ما الا حن مهمحن َو لتزاماث التي ؤلؼم ٖلى مؿإلت الخبلُٜ التي حٗض م٨ملت إلاؿإلخحن ؤو مىيٖى

اإلاهٝغ بها، ومؿاولُت اإلاهٝغ اإلاضهُت ُٞما لى زبذ ٖضم صخت الباٙل اإلا٣ضم مً ٢بله إلا٨خب 

ٚؿل ألامىا٫ في خالت ٧ىهه خؿً الىُت ؤي لم ٨ًً ٣ًهض ؤلايغاع بالٗمُل. ٞمً ٩ًىن مؿاوال 

لُه هخىنل بلى ؤن َظٍ اإلاٗالجت ؾٝى جضٞ٘ الٗ ًه ًٖ َظٍ الايغاع؟ ٖو مالء بلى ٖضم ًٖ حٍٗى

، وال ق٪ ؤن َظٍ الىدُجت لها جازحر ٖلى الخجاعة وحجم الخٗامالث اإلاالُت  الخٗامل م٘ اإلاهٝغ

 وخغ٦ت الؿى١ بك٩ل زام. 

 ًٖ ؤن جُب٤ُ مُٗاع خؿً الىُت ؤو ٢هض ؤلايغاع بالٛحر ؤي الٗمُل مً ٖضمه وفي 
ً
َظا ًٞال

ٗضي بهىعٍ املخخلٟت، والبدض في ال٣هض بَاع اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٣ًخطخي البدض ًٖ ع٦ً الخُإ والخ

 ؤن هلجإ بلى مُٗاع 
ً
ؾٝى ًضزلىا في ح٣ُٗضاث اإلاؿاولُت اإلاضهُت، لظل٪ هغي مً ألاًٞل وألاصر ٢اهىها

ى ألاؾباب اإلا٣ٗىلت لالقدباٍ، ومىذ ال٣ًاء ؾلُت ج٣ضًٍغت للخىنل ُٞما بطا ٧اهذ َىا٥  آزغ َو

ت بكبهت ٚؿل ؤمىا٫ ل٣ُام مؿاولُخه اإلاضهُت، وإللؼامه  ؤؾباب م٣ٗىلت لالقدباٍ ب٩ىن الٗملُت مكبَى

لُه ٌ بلى الٗمُل اإلاخًغع، وطل٪ ٖلى ٚغاع ال٣ىاهحن اإلا٣اعهت. ٖو  ه٣ترح ؤن ًخم حٗضًل اإلااصة بضٞ٘ الخٍٗى

 ؤوظؼاثُا ؤو اهًباَُا ً ٧ل مً ٢ام باإلباٙل ) ( مً ال٣اهىن وج٩ىن بالك٩ل آلاحي:48)
ً
الٌؿإ٫ مضهُا

اث اإلاكدبه بها الخايٗت ألخ٩ام َظا ال٣اهىن ؤو بخ٣ضًم مٗلىماث ؤو بُاهاث ٖجها ًٖ ؤي مً الٗملُ

 ولى زبذ ٖضم صخخه بطا ٧ان اؾدىاص اإلابلٜ في ببالٚه بلى ؤؾباب م٣ٗىلت(.

ولالظابت ٖلى الدؿائ٫ ألازحر بسهىم مً ًخدمل جبٗت ألايغاع التي ؤنابذ الٗمُل بطا 

ؾباب م٣ٗىلت ؤو ٧ان خؿً الىُت؟ لئلظابت ه٣ى٫ بن ال٣ىاهحن اؾدىض اإلاهٝغ اإلابلٜ في ابالٚه بلى ؤ

اإلا٣اعهت حٗتٝر بىٕى آزغ مً اإلاؿاولُت وهي اإلاؿاولُت الاظخماُٖت، بال ؤن اإلاكٕغ الٗغاقي لم ٌٗالج 

ٌ ًٖ ألايغاع التي جهِب الٗمُل مً ظغاء َظا اإلاىيٕى  وبالخالي ٞةن ؤؾاؽ التزام الضولت بالخٍٗى

ت بكبهت ٚؿُل ؤمىا٫، في ال٣ىاهحن اإلا٣اعهت َى زبىث ٖضم صخت ؤلابال  ٙ ًٖ الٗملُاث اإلاكبَى

٘ الٟغوسخي ع٢م(1)اإلاؿاولُت الاظخماُٖت  1998واإلاٗض٫ ؾىت  1990( لؿىت 90) ، و٢ض اهٟغص الدكَغ

                                              
ىا٥ ؤمشله  (1) ٌ ًٖ ألايغاع التي جهِب اإلاخًغعًٍ ومجها ٢اهىن  َو ٖلى مؿاولُت الضولت الاظخماُٖت بكإن الخٍٗى

== 
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ٌ الٗمُل الظي ؤنابه يغع مً ظغاء ؤلاباٙل ًٖ ٖملُاث ٚؿُل ألامىا٫،  بةلؼام الضولت بخٍٗى

 ٞٗل، والق٪ ؤن
ً
َظا الخىظه مً اإلاكٕغ الٟغوسخي ماصاٍ حصجُ٘ ٧ل مً ًهل لٗلمه  وخؿىا

، ولٗله ؤي اإلاكٕغ  مٗلىماث ًٖ قبهت ٚؿل ؤمىا٫ ؤن ًبلٜ الجهاث املخخهت مً ٚحر زٝى

ىُت التي ج٣خطخي ؤلاباٙل ًٖ ؤي ٖملُت  الٟغوسخي ٧ان مد٩ىما باٖخباعاث ألامً ال٣ىمي واإلاهلخت الَى

مت ٚؿل ت هٓغا للغبِ بحن ظٍغ اب التي باجذ قبدا مسُٟا للضو٫  مكبَى مت ؤلاَع ألامىا٫ وظٍغ

ىو ٖلى َظا  وإلاىاَىحها ٖلى خض ؾىاء. لظل٪ هغي ؤن ًدظو اإلاكٕغ الٗغاقي خظو اإلاكٕغ الٟغوسخي ٍو

ٗاث الٗغبُت. وبالخالي ه٣ترح بياٞت ماصة ؤزغي بلى ال٣اهىن  خ٣ضم بهظا الخ٨م ٖلى الدكَغ الخ٨م ٍو

ٌ اإلاخًغع ًٖ ألايغاع ) ن وج٩ىن بالك٩ل آلاحي:( مً ال٣اهى 49) وج٩ىن بدؿلؿل جخىلى الضولت حٍٗى

التي جهِبه مً ظغاء الخبلُٜ ًٖ ؤي حٗامل مكبٍى بلى م٨خب ٚؿُل ألامىا٫ ؤو بلى الاصٖاء الٗام، في 

 خالت زبىث ٖضم صخخه بطا ٧ان اؾدىاص اإلابلٜ في ببالٚه بلى ؤؾباب م٣ٗىلت( 

خُلب جًاٞغ الجهىص املخلُت م٘ الجهىص الضولُت، بن ال٣ًاء ٖلى مك٩لت ٚؿل ألامىا٫ ج

ت ( وطل٪ يماها لٟٗالُت ال٣اهىن في م٩اٞدت Egmont) لظل٪ ه٣ترح ؤن ًىًم الٗغا١ بلى مجمٖى

غ ال٣ضعاث الٟىُت لهظا اإلا٨خب  اب بُٛت جٍُى ل ؤلاَع ٖملُاث ٚؿُل ألامىا٫، و٦ظل٪ م٩اٞدت جمٍى

غ الخجاعة وبػالت الٗىاث٤ ؤمام اهخ٣ا٫  وجؼوٍضٍ باإلاٗلىماث اإلاُلىبت وجباصلها، زانت في ْل جدٍغ

بر الخضوص ؤو ٖبر قب٨ت الاهترهِذ، و٦ظل٪ جؼوٍض اإلا٨خب بالؿبل  ألامىا٫ والبًاج٘ بحن الضو٫ ٖو

ال٨ُٟلت بغنض ومخابٗت ٖملُاث ٚؿُل ألامىا٫ زانت في بَاع الاؾخسضام ال٨شحر للىؾاثل 

ُت وبالظاث ؤلال٨تروهُت ألامىا٫. و٦ظل٪ البض مً بنضاع ٢اهىن بهٟاط ٢اهىن  مً ٢بل ٚاؾلي اإلاهٞغ

 لل٣ًاء ٖلى مك٩لت ٚؿل ألامىا٫ التي 
ً
م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ في ب٢لُم ٧ىعصؾخان الٗغا١ ونىال

ج٩اص ج٩ىن ْاَغة في ظمُ٘ ؤهداء الٗغا١، ويماها لىخضة اإلاٗالجت للمؿاولُت اإلاضهُت للمهٝغ ًٖ 

 ٚؿل ألامىا٫.

 

 

 

                                              
==  

ابُت ع٢م ) ت والٗملُاث ؤلاَع ٌ اإلاخًغعًٍ ظغاء الٗملُاث الخغبُت وألازُاء الٗؿ٨ٍغ  2009( لؿىت 20حٍٗى
ٌ ضخاًا الاًضػ ع٢م )  . 2005ؿىت ل( 33)اإلاٗض٫( و٦ظل٪ ٢اهىن حٍٗى
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 اخلامتة 
 بدشىا جىنلىا بلى ظملت مً الاؾخيخاظاث واإلا٣ترخاث هضعط ؤَمها:في جهاًت 

: الاطخيخاظاث:
 
            أوال
 
    

اليكاٍ ٚحر ال٣اهىوي( ) ؤزظ اإلاكٕغ الٗغاقي باإلاٟهىم الىاؾ٘ لٛؿل ألامىا٫ بضلُل ط٦ٍغ لٗباعة -1

ؤي  للخٗبحر ًٖ ألاٞٗا٫ ٚحر اإلاكغوٖت التي ًىجم ٖجها اإلاغصوص ؤو اإلاا٫ ؤو الٗاثض ٚحر اإلاكغوٕ

ً( ٦ما ) ٚحر ال٣اهىوي، بال اهه في الى٢ذ هٟؿه لم ٌكمل الى٣ىص الال٨تروهُت وبالظاث البِخ٩ٍى

مت ٚؿل ألامىا٫. ت بمٟهىم ألامىا٫ التي ج٩ىن مدال لجٍغ  لم ٌكمل خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

لم ًخُغ١ ال٣اهىن بلى جدهحن ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ م٨خب ٚؿل ألامىا٫ مً الًُٗ ٞحها ؤمام  -2

خا٦م ؤومً الًُٗ ٞحها ؤمام ظهاث ؤزغي ٚحر اإلاهٝغ ؤو اإلا٨خب، في خحن ؤهه ؤظاػ امل

 في ٢غاع ججمُض ألامىا٫ املخلُت اإلاخدهلت مً ٚؿل ألامىا٫.
ً
تراى والًُٗ ؤًًا  الٖا

ت ٧اهذ ؤم ٣ٖضًت، ٖلى اإلاهٝغ مخمشال  -3 لم ًغجب اإلاكٕغ اللبىاوي اإلاؿاولُت اإلاضهُت؛ ج٣هحًر

٠ الٗامل ُٞه ؤو   باإلاْى
ً
ٍغ خ٨ما اإلاضًغ في خالت جد٤٣ ؤع٧اجها بل طَب بلى ؤبٗض مً طل٪ بخ٣ٍغ

ى بٖٟاء اإلابلٛحن مً اإلاؿاولُت اإلاضهُت ومىدهم الخهاهت بن جد٣٣ذ ؤع٧اجها وبن زبذ   َو
ً
ظضًضا

. ؤما بطا ٧ان اإلابلٜ مً ٚحر الٗاملحن  ٟاء ٖلى ؤي قٍغ ، وصون حٗل٤ُ ؤلٖا ٖضم صخت ؤلاباٙل

حها باإلاهٝغ ٞةهه لم ًدٔ  ، وبالخالي ٞةهه في خالت جد٤٣ ؤع٧ان اإلاؿاولُت بىٖى بدماًت اإلاكٕغ

ٌ الًغع الظي ؤناب   ًٖ حٍٗى
ً
٩ىن مؿاوال ت، ٞان مؿاولُخه جخد٤٣ ٍو ال٣ٗضًت والخ٣هحًر

 ٖمُل اإلاهٝغ َاإلاا زبذ ٖضم صخت الباٙل الهاصع مىه بد٤ الٗمُل.

 بلى مٟهىم املخالٟت للماصة -4
ً
ألامىا٫ الٗغاقي، هخىنل بلى ؤن  ( مً ٢اهىن ٚؿل48) اؾدىاصا

 ٧ان ؤم ٚحٍر في خا٫ زبىث ٖضم صخت  اإلاكٕغ الٗغاقي عجب
ً
ا اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٖلى اإلابلٜ مهٞغ

الباٙل ؤو اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت بلى م٨خب ٚؿل ألامىا٫ ًٖ اقدباٍ الٗملُت بكبهت ٚؿل ؤمىا٫، 

بلى ال٣ًاء في خا٫ جد٤٣ ؤخ٩ام ولم ٌٟٗه مً اإلاؿاولُت، وبالخالي بةم٩ان مً جًغع اللجىء 

ٌ ًٖ ألايغاع التي ؤنابخه في طمخه اإلاالُت و اإلاؿا  ت للمُالبت بالخٍٗى لُت ال٣ٗضًت ؤو الخ٣هحًر

ظا ًضزلىا في ح٣ُٗضاث اإلاؿاولُت اإلاضهُت وبزباث الخُإ  حن، َو ؤو في ؾمٗخه واٖخباٍع الخجاٍع

 بهىعٍ املخخلٟت وبزباث ٢هض الًغع بالٗمُل.

ت ؤو طمخه اإلاالُت مً ظغاء زبىث صخت بام٩ان الٗمُ -5 ل آلازغ الظي جًغعث ؾمٗخه الخجاٍع
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 بلى اخ٩ام 
ً
ت بٛؿل ؤمىا٫ اؾدىاصا الباٙل في خا٫ زبىث جىعٍ اإلاهٝغ في ٖملُاث مكبَى

 بلى ؤخ٩ام اإلاؿاولُت ال٣ٗضًت في خا٫ جد٤٣ ؤع٧اجها 
ً
ت، ؤو اؾدىاصا ؤن -اإلاؿاولُت الخ٣هحًر

ًه ًٖ ألايغاع الت  ي ؤنابخه. ًُلب حٍٗى

ٌ ًٖ ألايغاع التي جهِب الٗمُل مً ظغاء ؤلاباٙل ًٖ  -6 ؤن ؤؾاؽ التزام الضولت بالخٍٗى

ت بكبهت ٚؿُل ؤمىا٫، زم زبذ ٖضم صخخه بال ؤهه اؾدىض بلى ؤؾباب  الٗملُاث اإلاكبَى

ٌ الٗمُل اإلاخًغع -م٣ٗىلت  َى اإلاؿاولُت الاظخماُٖت، وباإلم٩ان ألازظ بهظٍ اإلاؿاولُت لخٍٗى

ت بكبهت ٚؿل ؤمىا٫، ُٞما لى زبذ ٖضم مً ال باٙل الهاصع مً اإلاهٝغ ب٩ىن الٗملُت مكبَى

 صخخه.

: اإلالترخاث
 
          زاهُا
 
      

( مً اإلااصة) حٗضًل ال٣ٟغة -1
ً
( مً ال٣اهىن وبياٞت ٖباعحي "الى٣ىص الال٨تروهُت" 1) زامؿا

ت" بلى ال٣ٟغة اإلاظ٧ىعة، وج٩ىن ال٣ٟغة بالك٩ل آلاحي: نى٫ ألا ) و"خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ىُت والٗمالث ألاظىبُت  واإلامخل٩اث التي ًخم الخهى٫ ٖلحها بإي وؾُلت ٧اهذ ٧الٗملت الَى

ت وماًخإحى مً جل٪ ألامىا٫.. بلى جهاًت ال٣ٟغة(.  والٗملت ؤلال٨تروهُت و...... وخ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

 بياٞت ماصة بلى ال٣اهىن وه٣ترح ؤن ج٩ىن بالهُٛت آلاجُت:  -2

اب واإلاخٗل٣ت بالٗملُاث حٗض ال٣غاعاث )  ل ؤلاَع الهاصعة ًٖ م٨خب ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى

ه ٢ُُٗت الًجىػ الًُٗ ؤلاصاعي ؤو ال٣ًاجي ٞحها(.  اإلاكبَى

  ( مً ال٣اهىن لخ٩ىن بالك٩ل آلاحي:48) حٗضًل اإلااصة -3

 ؤو) 
ً
ها ظؼاثُا ؤو اهًباَُا ً ٧ل مً ٢ام باإلباٙل ًٖ ؤي مً الٗملُاث اإلاكدبه ب الٌؿإ٫ مضهُا

الخايٗت ألخ٩ام َظا ال٣اهىن ؤو بخ٣ضًم مٗلىماث ؤو بُاهاث ٖجها ولى زبذ ٖضم صخخه بطا ٧ان 

اؾدىاص اإلابلٜ في ببالٚه بلى ؤؾباب م٣ٗىلت( وطل٪ ل٩ي ج٩ىن مٗالجت اإلاكٕغ الٗغاقي واضخت 

للمؿاولُت اإلاضهُت للمهٝغ اإلابلٜ في خا٫ زبىث ٖضم صخت ؤلاباٙل والابخٗاص ًٖ ح٣ُٗضاث 

 ؿاولُت اإلاضهُت وبزباث الخُإ و٢هض ؤلايغاع بالٗمُل.اإلا

 ( مً ال٣اهىن وج٩ىن بالك٩ل آلاحي:49) بياٞت ماصة ؤزغي بلى ال٣اهىن وج٩ىن بدؿلؿل -4

ٌ اإلاخًغع ًٖ ألايغاع التي جهِبه مً ظغاء الخبلُٜ ًٖ ؤي حٗامل مكبٍى )  جخىلى الضولت حٍٗى

بلى م٨خب ٚؿُل ألامىا٫ ؤو بلى الاصٖاء الٗام، في خالت زبىث ٖضم صخخه بطا ٧ان اؾدىاص اإلابلٜ في 
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ٌ ا لٗمُل ببالٚه بلى ؤؾباب م٣ٗىلت( ؤي الاؾدىاص بلى ؤخ٩ام اإلاؿاولُت الاظخماُٖت يماها لخٍٗى

 اإلاخًغع مً ؤلاباٙل في خا٫ زبىث ٖضم صخخه.

ل  -5 ؤن ًهضع بغإلاان ب٢لُم ٧ىعصؾخان الٗغا١، ٢اهىن بهٟاط ٢اهىن م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫ وجمٍى

اب ع٢م ، يماها لىخضة اإلاٗالجت بسهىم اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمهٝغ 2015( لؿىت 39) ؤلاَع

 ًٖ ٚؿل ألامىا٫.
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 املصادر:

:أ
 
 وال
 
 اإلاصادز غير الالىتروهُت    

ب، ال٣امىؽ ال٣اهىوي -1  ،الهب٘ واليكغ الاَلُت،1ٍ ،ٖغبي -اه٩لحزي  ،ص. ببغاَُم اؾماُٖل الَى
 . 1963 ،بٛضاص

مت ٚؿل ألامىا٫ ،ؤخمض بً دمحم الٗمغي  -2 هٓغة صولُت لجىاهبها الاظخماُٖت والىٓامُت ) ظٍغ

اى،  ،م٨خبت الٗب٩ُان ،1والا٢خهاصًت ( ٍ  .2000الٍغ

اجداص اإلاهاٝع الٗغبُت  ،ججاعب ٖغبُت وؤظىبُت ،اإلاهاٝع وجبٌُِ ألامىا٫ ،ؤخمض ؾٟغ ص. -3

مت ٚؿل ألامىا٫ -4. 2001 اإلاضلى٫ الٗام والُبُٗت  ) ؤعوي الٟاٖىعي واًىاؽ ٢ُِكاث، ظٍغ
  .2002صاع واثل ٖمان / الاعصن،  ،1ال٣اهىهُت (، ٍ

ت -4 اب ٖٞغ اث  ،ا٫الىظحز في م٩اٞدت ٚؿُل ألامى  ،الؿُض ٖبض الَى صعاؾت م٣اعهت، صاع اإلاُبٖى

ت،  ،الجامُٗت  .2005الاؾ٨ىضٍع

 .1صاع الش٣اٞت، ألاعصن، ٍ ،صعاؾت م٣اعهت ،ظٍغمت ٚؿل ألامىا٫ ،ؤمجض ؾٗىص ٢ُُٟان الخغابكت -5

مت ٚؿل ألامىا٫ في ال٣اهىن الٗغاقي، -6  . 2011اعبُل،  ،صعاؾت م٣اعهت() ؤوػصن خؿحن صٍػ َي، ظٍغ

ُب الؼبُضي -7 مجلت  ،ت ٚؿُل ألامىا٫دزام بالخ٣صخي وؤلاباٙل بمىظب م٩اٞالالت ،خمؼة ٞاث٤ َو
 .2008،(33) بٛضاص، ٖضص ،بِذ الخ٨مت ،صعاؾاث ٢اهىهُت

ُت ،خؿام با٢غ ظىاص -8  .2001 ،عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت بٛضاص ،بُا٢ت الاثخمان اإلاهٞغ

مت بال خضوص ،زالض ؾلُمان -9  .2004 ،لبىان ،اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب ،جبٌُِ ألامىا٫ ظٍغ

ُب الىضاوي  -10 ُت، صاع اإلاىاهج لليكغ واإلاىاهج ،زالض َو ، 2ٍ ،ٖمان ،بصاعة الٗملُاث اإلاهٞغ

2003. 

ٗاث ٚؿُل ألامىا٫ -11 ُت في بَاع حكَغ ت اإلاهٞغ  ،صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت ،صاها خمت باقي، الؿٍغ

ت الُب٘ واليكغ  .2006الؿلُماهُت،  ،مضًٍغ

صاع  ،آلاٞا١ - الخدضًاث - الىٓام ال٣اهىوي للبىى٥ الال٨تروهُت، اإلاؼاًا ،ص. ط٦غي ٖبض الغاػ١ دمحم -12
 .2010الجامٗت الجضًضة 

مت الٗهغ، صعاؾت م٣اعهت ،عمؼي هجُب ال٣ؿىؽ -13 مت ٚؿل ألامىا٫ ظٍغ صاع واثل لليكغ،  ،ظٍغ
 . 2002، 1ٍ،ٖمان
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يب اؾ٨ىضع صاٚغ  -14 صعاؾت م٣اعهت(، عؾالت  ) التزاماث اإلاهاٝع في م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫ ،ٍػ

ً  . 2010 ،٧لُت الخ٣ى١  ،ماظؿخحر، ظامٗت الجهٍغ

٠ ؾُض ٧امل -15 ت ،قٍغ صاع  ،1ٍ ،صعاؾت ٢اهىهُت () اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلشخام اإلاٗىٍى

 1997الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، 

٠ دمحم ٚىام -16  .2007 ،صاع الجامٗت الجضًضة ،عئٍت مؿخ٣بلُت ،ص. قٍغ

ال٣اَغة،  ،صاع ٖالء الضًً للُباٖت واليكغ ،ٞدت ٚؿُل ألامىا٫م٩ا ،ٖبض الٟخاح ؾلُمان -17

ٍ1 ،2004. 

ت الالتزام في  ،دمحم َه البكحر ،ص. ٖبض املجُض الخ٨ُم، ٖبض الباقي الب٨غي  -18 الىظحز في هٍٓغ

وػاعة الخٗلُم الٗالي  ،الجمهىعٍت الٗغا٢ُت ،في مهاصع الالتزام 1ط ،ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاقي

 م.1980 ،والبدض الٗلمي

صاع الجهًت  ،مؿاَمت البىى٥ في م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ ،ص. ٖبض الغخمً الؿُض ٢غمان -19

 ، بضون ط٦غ ؾىت اليكغ.2ٍ ،ال٣اَغة ،الٗغبُت

ظامٗت  ،ٖىى ٖبضهللا ال٣ًاة، مؿاولُت البىى٥ ألاعصهُت ًٖ ٚؿل ألامىا٫، عؾالت ماظؿخحر -20
 . 2010 ،٧لُت الخ٣ى١  الكغ١ ألاوؾِ،

غ١ مىاظهتها ٖمغ ها٤َ ًدحى، صوع  -21 صعاؾت ٢اهىهُت م٣اعهت(، ) اإلاهاٝع في ٚؿُل ألامىا٫ َو

ت  .21،2008الٗضص ،٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت مِؿان ،مجلت ال٩ٞى

ٗت  ،الؿُاؾت الجىاثُت في م٩اٞدت ْاَغة ٚؿُل ألامىا٫ ،ٞخُدت دمحم ٢ىعاعي  ص. -22 مجلت الكَغ

 .2002ًىهُى -ٌ 1423،وال٣اهىن، الٗضص الؿاب٘ ٖكغ، عبُ٘ الشاوي

٧لُت الخ٣ى١  ،باجىت -ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، ظامٗت الخاط الخًغ ،مباع٧ي صلُلت، ٚؿُل ألامىا٫ -23

 .2007،الجؼاثغ ،والٗلىم الؿُاؾُت

م واإلا٩اٞدت :مسلو ابغاَُم اإلاباع٥، ٚؿل ألامىا٫ -24 ماؾؿت الىىعي للُباٖت واليكغ  ،الخجٍغ
 . 1،2003ؾىعٍا، ٍ–صمك٤  ،والخىػَ٘

ُعيمىاَل مهُٟى وص. اٞخساع  -25 ؿُل  ،دمحم الٞغ صوع اإلاهاٝع إلاىاظهت ٖملُاث الاخخُا٫ اإلاالي ٚو

 .2008،بضون ط٦غ م٩ان الُب٘ ،ألامىا٫

صاع الش٣اٞت  ،مدمىص دمحم ؾُٟٗان، جدلُل وج٣ُُم صوع البىى٥ في م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫ ص. -26

  2008ٖمان،  ،لليكغ والخىػَ٘
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مت الٗهغ ،ص. دمحم هجُب ال٣ك٣ىف، ٚؿُل ألامىا٫ -27  ،الاعصن ،ٖمان ،صاع واثل ،1ٍ،ظٍغ

2002. 

ت،  ،مىحر الجىبهي وممضوح الجىبهي، البىى٥ الال٨تروهُت، صاع ال٨ٟغ الجامعي -28  .2005الاؾ٨ىضٍع

 . 2002 ،ال٣اَغة ،ماظض ٖبض الخمُض ٖماع، مك٩لت ٚؿُل ألامىا٫، صا الجهًت الٗغبُت -29

مت ٚؿل ألامىا٫ في يىء ؤلاظغام اإلاىٓم واملخاَغ اإلاترجبت ٖلحها، ميكاة  ،هبُه نالر -30 ظٍغ
 ،  .2006اإلاٗاٝع

ملُاث ٚؿُل ألامىا٫،  وُٗم ؾالمت، ص.  -31 اًمً ابى الخاط، و ؾُٗض مكهىع َظوا٫، البىى٥ ٖو
 .2012مجلت ٧لُت بٛضاص للٗلىم الا٢خهاصًت الجامٗت، الٗضص الشالض والشالزىن،

:
 
 زاهُا
 
 :الالىتروهُت اإلاصادز  -     

اب لالمم اإلاخدضة ال٣اهىن الىمىطجي -1  ل ؤلاَع ال٣اهىن باليسخت الٗغبُت  ،لٛؿُل ألامىا٫ وجمٍى

 :مخاح ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي الخالي

 http://www.sama.gov.sa/ar-sa/AntiMoney/AntiDocuments 

2-  https://ar.talkingofmoney.com/fiduciaryاعة ش ازغ ٍػ  (2017ـ6ـ19) جاٍع

اٞدت ٩مؿغص مهُلخاث م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫، ظمُٗت الازخهانُحن اإلاٗخمضًً في م   -3
٨ُت ACAMS) ٚؿُل ألامىا٫ ، ميكىعة ٖلى اإلاى٢٘ 296م،( بالىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

 :الال٨ترووي الخالي

http://www.qfba.edu.qa/ar-qa/programs/open-programs/current-course-
calendar/course?Id=657  

اعة  ش ازغ ٍػ  ( 2018_6-22) جاٍع
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 رابطة الصببية يف املصؤولية املدىية افرتاض
 دراشة حتليلية مكارىة

 

 امللص 
  بىنٟها الؿببُت عابُت بزباث بن

ً
 بُجها مً ٖضًضة، نٗىباث ًالقي اإلاضهُت اإلاؿاولُت في ع٦ىا

ت ٖضم ت بحن مً ٧ان لى ُٞما الٟاٖل مٗٞغ ت صون  الٟاٖلحن حٗضص) ألاشخام مً مجمٖى  ٞٗل مٗٞغ

 ٖضم بؿبب الؿببُت عابُت بزباث اإلاخًغع  اؾخُاٖت ٖضم و٦ظل٪ الًغع(، لخضور ؤصي مجهم ؤي

  ؤن ٧ىن  في ٖلمي ٣ًحن وظىص
ً
 ألازُاء طل٪ ومشل بالٛحر، الًغع  بلخا١ الى ًاصي ؤن ًم٨ً ما وكاَا

 بضؤث ٣ٞض الهٗىباث َظٍ وبػاء .مباقغة ٚحر ؤيغاع هي والتي البِئت جهِب يالت وألايغاع الُبُت،

 زال٫ مً وظىصَا اٞتراىب وطل٪ الؿببُت عابُت جد٨م التي ال٣ىاٖض ٢غاءة بةٖاصة املخا٦م

ىت لىٟي للٟاٖل املجا٫ جغ٥ م٘ بال٣غاثً الاؾخٗاهت  بدىاصر الخام ال٣اهىن  نضع ٞغوؿا وفي .ال٣ٍغ

ٌ في ٌٗخمض ال الظي 1985 لؿىت الؿُاعاث  الخُإ بحن ؾببُت عابُت وظىص بزباث ٖلى الخٍٗى

٣ت ؾاَمذ ٢ض اإلاغ٦بت ؤو الؿُاعة ؤن بزباث لظل٪ ٨ًٟي بل والًغع،  بخضار في بإزغي  ؤو بٍُغ

ظا الًغع،  - ٦ظل٪ ال٣ًاء وؤنبذ .الخ٣لُضي بمٟهىمها الؿببُت لغابُت مٛاًغ مٗجىً  ُٞه َو
ً
 مً بضال

 عابُت اخخمالُت ٖلى ٌٗخمض- والًغع، الخُإ بحن ؾببُت عابُت بىظىص اإلاُل٤ إ٦ُضالخ بلى الاؾدىاص

ظا .وظىصَا ًٟترى ججٗله اخخمالُت قبه ؤو الؿببُت  لِـ ال٣اضخي به ٣ًىم صوع  ًٖ ٖباعة ٧له َو

  .اإلاضهُت للمؿاولُت الخ٣لُضًت اإلاٟاَُم ْل في به ال٣ُام وؾٗه في
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Abstract 

 qa| {t|yxw|rnrur}� lr�ru xo tutvtw}| }qt xo xwt a| {tua}rxw la~|aur}� xo y{x�rwp eqt

 xo y{x�t a| |~lq ,roorl~u}rt|d vaw�causality relation by the victim when there is no 

scientific evidence that one act can make a damage, also the difficult of that prove 

when the defendant is unknown between a group of persons, and finally the nature of 

some damages like environment damages and medical damages make from this prove 

very difficult. 

In this research, we try to show the solution of this subject by analysis the France 

courts decisions, which assumed the causality relation instead of proving it according 

to the traditional rules of civil responsibility. The research was divided into three parts; 

the first part is to study of causation relation according the general principles of civil 

responsibility, while the second part is to study the basis of assumption causation 

relation. Finaly the third part of this research is about the effect of assumption 

causation realation.  
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 مكدمة

ف بمىطىع البدض:   -1  الخعٍس

  ال٣ٟهاء بدىر جغ٦ؼث
ً
 اإلاضهُت، اإلاؿاولُت في ٦غ٦ىحن والًغع  الخُإ في الخىى خى٫  ٢ضًما

 مً ال٩افي ال٣ؿِ ًىل لم والًغع  الخُإ بحن الؿببُت عابُت مىيٕى -ؤخضَم ٣ًى٫  ٦ما -ل٨ً

ىض الكغاح مً ال٨شحر بن بل البدض،  لم املخخلٟت، جُب٣ُاتها في اإلاضهُت اإلاؿاولُت ألع٧ان حٗغيهم ٖو

 الؿببُت، عابُت في بدض ٢ض ال٣ٟه بٌٗ ٧ان وبطا الؿببُت، لغابُت الىافي بالكغح ًخُغ٢ىن  ٩ًىهىا

ا بزباتها ويغوعة بها والخمؿ٪ اإلاضهُت، اإلاؿاولُت مجا٫ في الؿببُت مٟهىم خُض مً ٤ ٖلى وآزاَع  ٞو

 ُتألاظىب املخا٦م ًٖ الهاصعة ال٣ًاًا ؤخضر يىء وفي الخضًشت الضعاؾاث ٞان الٗامت، ال٣ىاٖض

 عابُت بزباث ٖبء ه٣ل في ع٦ؼث والتي الٗلمُت، الخُىعاث بؿبب وطل٪ طل٪، مً ؤبٗض بلى جظَب

  والًغع. الخُإ بحن الؿببُت عابُت وظىص اٞتراىو  ٖلُه، اإلاضعى بلى اإلاضعي مً الؿببُت

 زابؼت الظببُت: افتراضأَمُت البدض في   -2

ت الٗام ألانل مً اؾخصىاءً  اإلاٟتريت الؿببُت الغابُت ؤو الؿببُت عابُت اٞتراى ٌٗض  للىٍٓغ

 َى ما لصخو اإلايؿىب الخُإ ؤن بزباث اإلاخًغع  مً جخُلب ٞاألزحرة اإلاضهُت، للمؿاولُت الٗامت

  ٧ان الظي
ً
 ؤن ٚحر الٟاٖل، مً الهاصع الخُإ هدُجت ٧ان الًغع  ؤن ؤو به، الًغع  الخا١ في ؾببا

ُت لخهىنُت بما الغابُت، جل٪ ًشبذ ؤن بم٩ان الهٗىبت مً ٞحها ٩ًىن  ٢ض ثخاال  َىا٥  هٖى

 الٟاٖل جدضًض لهٗىبت ؤو الًغع، ٌؿبب ما وكاٍ ٧ىن  في الٗلمي ال٣ُحن وظىص لٗضم ؤو ألايغاع،

ت بحن مً  خىاصر في الخا٫ و٦ظل٪ زام، وظه ٖلى الُبُت اإلاؿاولُت مشل ؤشخام، مجمٖى

ض بحن وال٣ًاء ال٣ٟه ُٞه ازخل٠ الاؾخصىاء َظا ٞةن وبالُب٘ الؿُاعاث،   ومٗاعى. مٍا

ـا
ّ
ٌ ما شخو بلؼام بٗضم ج٣طخي الٗضالت ٧اهذ وإلاـ  نضع زُإ هدُجت ؤهه ًشبذ لم يغع  بخٍٗى

  ٨ًً لم يغع  هخاثج شخو جدمُل الٗض٫ مً لِـ ؤزغي  بٗباعة مىه،
ً
 ٞالٗضالت خضوزه، في ؾببا

  جخُلب
ً
ٌ في خ٣ه مً اإلاخًغع  خغمان ٖضم ؤًًا  ؤن بزباث في-للهٗىبت- ؤز٤ٟ ؤهه ملجغص الخٍٗى

 
ً
  به. الًغع  بلخا١ في الؿبب َى ما زُإ

 مىهجُت البدض:  -3

 في ال٣ًاء وؤخ٩ام ال٣ٟهاء آعاء ألَم الخدلُلي ألاؾلىب ٖلى اإلاىيٕى َظا في الضعاؾت ج٣ىم

 والٟغوسخي، واإلاهغي  قيالٗغا اإلاضهُت، ال٣ىاهحن مىا٠٢ بحن جِؿغث ؤًىما اإلا٣اعهت الضعاؾت مً بَاع
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  للبدض. ٚىُت مٗلىماث مً ٞحهما إلاا الٟغوؿُحن، وال٣ًاء ال٣اهىن  مى٠٢ ٖلى التر٦حز م٘

 خؼت البدض:  -4

 :آلاجُت الخُت ٖلى البدض َظا ٌكخمل

ٌ  اإلابدض  ٤ زبىتها ونٗىباث الؿببُت عابُت ماَُت ُٞه ووٗالج :ألاو  الٗامت ال٣ىاٖض ٞو

 مُلبحن: اإلابدض َظا وؾِخًمً اإلاضهُت، للمؿاولُت

 الؿببُت. عابُت ماَُت :ألاو٫  اإلاُلب 

 الؿببُت. عابُت زبىث نٗىباث الشاوي: اإلاُلب 

خًمً الؿببُت، عابُت اٞتراى ؤؾاؽ الشاوي: اإلابدض   مُلبحن: ٍو

 اإلاٟتريت. الؿببُت ٨ٞغة :ألاو٫  اإلاُلب 

 الؿببُت. عابُت اٞتراى ٖىامل الشاوي: اإلاُلب 

خًمً الؿببُت، عابُت اٞتراى ؤزغ الشالض: اإلابدض  : مُلبحن ٍو
ً
   ؤًًا

 وه٣له. ؤلازباث ٖبء جِؿحر :ألاو٫  اإلاُلب 

 الؿببُت. عابُت ٞتراىال  اإلا٣خهغ ألازغ الشاوي: اإلاُلب 

٤ُ. هللا ومً والخىنُاث، الىخاثج ؤَم ٞحها هىضر بخاجمت البدض وؾىسخم   الخٞى
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 األولاملبحح 
 ماٍية رابطة الصببية وصعوبات ثبوتَا

 التي الهٗىباث وؤَم ،ألاو٫  اإلاُلب في الؿببُت لغابُت مىظؼ إلاٟهىم اإلابدض َظا في وٗغى

  زان. مُلب في زبىتها حٗترى

األٔهاملطمب

واِٗٛزابطٛالطببٗٛ

 اعج٨به الظي الخُإ بحن مباقغة ٖال٢ت وظىص َى الؿببُت عابُت مٗجى ؤن بلى (1)البٌٗ طَب

 اإلاضهُت، اإلاؿاولُت مجا٫ في ٦بحرة ؤَمُت الؿببُت ولغابُت الٛحر. ؤناب الظي والًغع  اإلاؿاو٫

 مداَت ٖضًضة ؤٞٗا٫ َىا٥ ٧اهذ لى ُٞما الًغع  ؾبب الظي الٟٗل جدضًض ًخم ٞبىاؾُتها

ٟاء ؤؾباب في البدض ٖىض ٦ظل٪ ؤَمُتها الؿببُت ُتعاب ج٨دؿب ٦ما بالًغع،  اإلاؿاولُت، مً الٖا

 مٗىاٍ -اإلاخًغع  ٞٗل ؤو الٛحر ٞٗل ؤو ؤظىبي لؿبب -والًغع  الخُإ بحن الغابُت َظٍ ٢ُ٘ ألن طل٪

 ٖضة ٖلُه جترجب ٞٗل ًدضر خُىما الؿببُت عابُت ؤَمُت جشاع وبالُب٘ اإلاؿاولُت، مً الخسلو

ٌ اإلاباقغ الًغع  ًٖ لبدضا خُجها ٞىظب ؤيغاع،  َبُُٗت هدُجت ٩ًىن  الظي ٞهى ٖىه، للخٍٗى

 اإلاؿاو٫. ٞٗل وبحن بُجها عابُت زبىث ٖضم ٞحها ٞالغاجر ألايغاع مً ٚحٍر ؤما ما، التزام ملخالٟت

لى  ؤي جدمُل ٖضم في واإلاى٤ُ للٗضالت ججؿُض والًغع  الخُإ بحن الؿببُت عابُت ٢ُام ٞةن َظا ٖو

 ؤو آزغ شخو لخُإ عاظ٘ َى بل مىه نضع زُإ هدُجت ٨ًً لم مٗحن يغع  ًٖ اإلاؿاولُت شخو

  زاعجي. ٖامل

 اإلاىظـب الـًغع  في الخإ٦ُض نٟت اقتراٍ ٖلى الخ٣لُضًت اإلاضهُت اإلاؿاولُت ٢ىاٖض وج٣ىم

،ٌ  ال٩امل. والـًغع  اإلاىـخج الٟٗـل بحن الؿببُت لغابُت باليؿبت ٦بحرة نٗىبت ًشحر الظي ألامغ للخٍٗى

 واهما اإلاضهُت، اإلاؿاولُت لخىاٞغ ٨ًٟي ال َظا ٞةن ٖلُه، اإلاضعى مً لخُإ يغع  اإلاضعي ؤناب ما طاةٞ

 عابُت هي وجل٪ للخُإ هدُجت الًغع  ٩ًىن  ؤن ؤي والًغع، الخُإ بحن ؾببُت ٖال٢ت زمت ج٣ىم ؤن ٌكتٍر

                                              
ت اإلاضوي، ال٣اهىن  قغح في الىؾُِ الؿجهىعي، الغػا١ٖبض . ص ( 1)  بىظه الالتزام مهاصع ٖام، بىظه الالتزام هٍٓغ

 . 154م ،1981 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع ،1ط ٖام،
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 . (1)للمؿاءلت مدل ٞال والًغع  الخُإ بحن الٗال٢ت َظٍ اوٗضمذ بطا ؤهه ق٪ وال الؿببُت،

 طل٪ ٨ًً لم وبن والًغع، الخُإ بحن الؿببُت عابُت جىاٞغ يغوعة ٖلى ال٣ىاهحن ؤٚلبُت وجا٦ض

دت، بىهىم ٣ته اؾخسالن ًم٨ً بل نٍغ ٗاث ؤزغي، بٗباعة يمىُت، بٍُغ  ج٩ىن  ج٩اص ٞالدكَغ

٩ىن  ظضوي، طي ٚحر اصٖاٍئ ؤنبذ وبال ًضُٖه ما ٖلى الضلُل بة٢امت اإلاضعي ج٩ل٠ُ ٖلى مخ٣ٟت  ٍو

 
ً
ٌ، ٖلى الخهى٫  وؤعاص مىخج ؤو ما وكاٍ مً شخو جًغع  ٞلى صٖىاٍ، عص في ؾببا  ٞاهه الخٍٗى

  ٧ان اإلاىخج ؤو اليكاٍ طل٪ ؤن ًشبذ ؤن ٖلُه ًيبغي
ً
 الٗامت اإلاباصت ٞمً به، الًغع  بلخا١ في ؾببا

 الٗغاقي اإلاضوي ال٣اهىن  مً( 207) :اإلااصة وجىو. ؤه٨غ مً ٖلى والُمحن اإلاضعي ٖلى البِىت ؤن لل٣اهىن 

ٌ املخ٨متج٣ضع  -1) :ؤهه ٖلى اإلاٗض٫ 1951 لؿىت( 40) ع٢م  لخ٤ ما ب٣ضع ألاخىا٫ ظمُ٘ في الخٍٗى

(. اإلاكغوٕ ٚحر للٗمل َبُُٗت هدُجت َظا ٩ًىن  ؤن بكٍغ ٦ؿب مً ٞاجه وما يغع  مً اإلاخًغع 

 ًٖ وكإ ٢ض الًغع  ؤن الصخو ؤزبذ بطا) :ؤهه ٖلى( 211إلااصة )ا في ٦ظل٪ الٗغاقي اإلاكٕغ وهّو 

ت ٧أٞت ُٞه له ًض ال ؤظىبي ؾبب  اإلاخًغع  زُإ ؤو الٛحر ٞٗل ؤو ٢اَغة ٢ىة ؤو ٞجاجي خاصر ؤو ؾماٍو

 اإلااصة مً ألاولى ال٣ٟغة في وظاء(. طل٪ ٚحر ٖلى اجٟا١ ؤو هو ًىظض ما لم بالًمان ملؼم ٚحر ٧ان

  ؤو مباقغة ٢ُمخه ؤه٣و ؤو ٚحٍر ما٫ ؤخض ؤجل٠ بطا) :ؤهه ٖغاقي مضوي( 186)
ً
  ٩ًىن  حؿببا

ً
 بطا يامىا

 حٗض ٧ل) :بإهه ج٣طخي التي( 204) اإلااصة هو و٦ظل٪(. حٗضي ؤو حٗمض ٢ض الًغع  َظا بخضازه في ٧ان

ٌ ٌؿخىظب… آزغ يغع  بإي الٛحر ًهِب  بلى( 163) اإلااصة في ٞظَب اإلاهغي  اإلاكٕغ ؤما( الخٍٗى

  ؾبب زُإ ٧ل) :ؤهه
ً
ٌ اعج٨به مً ًلؼم للٛحر يغعا ؿخٟاص(. بالخٍٗى  ؤهه الىهىم َظٍ مً َو

ٌ ٖلى اإلاخًغع  ًدهل ل٩ي ٌكتٍر ، ؾبب ٢ض الخُإ ٩ًىن  ؤن الخٍٗى
ً
 جىاٞغ يغوعة بمٗجى يغعا

 . (2)والًغع  الخُإ بحن الؿببُت عابُت

 ل٣ُام الؿببُت عابُت زبىث وظىب بلى آلازغ َى طَب ٣ٞض الٟغوسخي للمكٕغ وباليؿبت

ما٫ ًٖ اإلاؿاولُت في الٗام اإلابضؤ جمشل التي( 1382) اإلااصة اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى اإلاؿاولُت،  ألٖا

 الخانت( 1385)  واإلااصة الٛحر، ٞٗل ًٖ باإلاؿاولُت الخانت( 1384) واإلااصة الصخهُت

  .الخُىان ٞٗل ًٖ باإلاؿاولُت

                                              
ت اإلاضهُت اإلاؿاولُت ٖامغ، الغخُمٖبض و  ٖامغ خؿحنالخٔ:  ( 1) ، صاع ،2ٍ وال٣ٗضًت، الخ٣هحًر  م٩ان صون  اإلاٗاٝع

 . 350م ،1979 وكغ،

 مً( 216 ،215 ،169 ،165) و ٖغاقي، مضوي( 217 ،210 ،170، 168) اإلاىاص هو الىهىم، َظٍ ومشل ( 2)
 . 1948 لؿىت( 131) ع٢م اإلاهغي  اإلاضوي ال٣اهىن 
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ٌ ؤن وال٣اٖضة ت ؤو ٧اهذ ٣ٖضًت اإلاضهُت، اإلاؿاولُت في الخٍٗى  الًغع  ًٖ بال ٩ًىن  ال ج٣هحًر

ى اإلاباقغ،  (221) اإلااصة جىو َظا وفي الالتزام، جىُٟظ لٗضم َبُُٗت هدُجت ٩ًىن  الظي الًغع  َو

ٌ ٨ًً لم بطا-1) ؤهه: ٖلى مهغي  مضوي  َى ٞال٣اضخي ال٣اهىن، بىو ؤو ال٣ٗض في م٣ضعا الخٍٗى

، الظي كمل ٣ًضٍع ٌ َو  َظا ٩ًىن  ؤن بكٍغ ٦ؿب، مً ٞاجه وما يغع  مً اإلاخًغع  لخ٤ ما الخٍٗى

اء لٗضم َبُُٗت هدُجت اء في الخإزحر ؤو بااللتزام الٞى ٗخبر به، الٞى  لم بطا َبُُٗت هدُجت الًغع  َو

لى م٣ٗى٫(. ظهض ببظ٫ ًخى٢اٍ ؤن الضاثً اؾخُاٖت في ٨ًً ٌ ٣ًخهغ َظا ٖو  الًغع  ٖلى الخٍٗى

٩ىن  اإلاباقغ ٌ ال الظي اإلاباقغ ٚحر الًغع  ب٨ٗـ ؤ٦ُضة، ؾببُت بغابُت ألازحر العجباٍ ٍو  حٍٗى

 ؤن صون  ما بغابُت الٟٗل م٘ ًغجبِ َى بل ؾببُت، بغابُت اإلاؿاو٫ ٞٗل م٘ اعجباَه ملٗض ٖىه

  الٟٗل. لهظا خ٣ُ٣ُت هدُجت ٩ًىن 

 ؤم ٧اهذ ٣ٖضًت-اإلاضهُت للمؿاولُت الخ٣لُضي اإلاٟهىم ؤن الضعاؾاث مً الٗضًض ؤْهغث ول٣ض

ت ٌ. لىٖ للخهى٫  بُجهما الؿببُت والغابُت والًغع  الخُإ بزباث حؿخلؼم-ج٣هحًر  َظا وفي الخٍٗى

 ٖلُه ًجب التزام بدىُٟظ ًُالب مً) ؤهه: ٖلى الٟغوسخي اإلاضوي ال٣اهىن  مً (1315) اإلااصة جىو

اء بزباث ٖلُه ًجب التزامه مً الخسلو ًضعي مً ٦ظل٪ بزباجه،  ؤصث التي الىا٢ٗت ًشبذ ؤو به الٞى

 ٖلى) ؤهه: ٖلى 1968 لؿىت 25 ع٢م اإلاهغي  ؤلازباث ٢اهىن  مً (1) اإلااصة وجىو اه٣ًاثه(. بلى

لى الالتزام بزباث الضاثً  (107) ع٢م الٗغاقي ؤلازباث ٢اهىن  بكإن ؤما مىه(. الخسلو بزباث اإلاضًً ٖو

(7) اإلااصة ٞىهذ اإلاٗض٫، 1979 لؿىت
ً
  ؤه٨غ(. مً ٖلى والُمحن اإلاضعي ٖلى البِىت) ؤهه: ٖلى مىه /ؤوال

 بها حؿخ٣ل التي الىا٢٘ مؿاثل مً ٗضٌ والًغع  الخُإ بحن الؿببُت عابُت اؾخسالم بن

، مد٨مت  ما بلى اإلااصًت ألاؾباب جىعص ؤن بكٍغ ٖلحها، الى٣ٌ ؤو الخمُحز ملخ٨مت ع٢ابت وال اإلاىيٕى

  .(1)لُهب اهتهذ

 

                                              
ظا ( 1) ت الى٣ٌ مد٨مت ؤ٦ضجه ما َو ت 1981مً الٗام  ألاو٫ ٧اهىن  21 في مضوي ه٣ٌ الخٔ. اإلاهٍغ  ؽ املجمٖى

ت 1983 ألاو٫  ٧اهىن  13 و٦ظل٪. 160م 32  الضولت، ٢ًاًا مجلت ،1988-12- 28ح 202م 34ؽ املجمٖى
 . 202، م1989/3

ً
ألايغاع الصخُت الىاقئت ًٖ الٛظاء الٟاؾض ؤو اإلالىر،  ٖبض الخمُض، زغوث. ص: ًٖ ه٣ال

ت،   . الهامل مً 141، م2007صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع
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املطمبالجاٌ٘

صعٕباتثبٕتزابطٛالطببٗٛ

 الًغع، بخضار في ألاؾباب حٗضص مؿإلت الؿببُت، عابُت بزباث حٗتري  التي الهٗىباث مً

  ،(1)الًاع والٟٗل الًغع  خضور بحن ػمجي ٞانل وظىص و٦ظل٪
ً
 الٗلمُت الخُىعاث وبؿبب وؤزحرا

ُاب الخضًشت   ؤن في الٗلمي ال٣ُحن ٚو
ً
 وظضث و٢ض مٗحن. يغع  بخضار بلى ًاصي ؤن ًم٨ً ما وكاَا

خان ال٣ٟه في ت َما الهٗىباث، جل٪ بٌٗ إلاىاظهت هٍٓغ  بها هاصي التي ألاؾباب حٗاص٫ ؤو ج٩اٞا هٍٓغ

حها مُل( ؾدُىاعث ظىن ) ت الؿبب ٩ًىن  ٞو ضم الىدُجت لخد٤٣ الالػمت الٓغوٝ مجمٖى  الخٟغ٢ت ٖو

لى وآزغ، ْٝغ بحن الٓغوٝ جل٪ مدُِ في ت اقتر٦ذ لى َظا ٖو  بخضار في الى٢اج٘ مً مجمٖى

ظٍ الًغع. بخضار في مخ٩اٞئت ٖضث بخضاَا ًٖ الاؾخٛىاء وؿخُُ٘ ال بدُض الًغع   ٢ض ٍتالىٓغ  َو

 زُإ إلزباث باليؿبت اإلاخًغع  ؤمام املجا٫ جىؾُ٘ قإجها مً ألن الٟاٖلحن ؤخض بد٤ مجخٟت ج٩ىن 

هٗب اإلاؿاو٫،  للبِئت، اإلالىزحن حٗضص في ٦ما طاتها، في اإلاؿاولحن حٗضص خالت ؤمام جُب٣ُها ٍو

هٗب .(2)ظماُٖت ٧إيغاع ت َظٍ جُب٤ُ ٍو  ذبخٍٟى اإلاخمشلت ألايغاع مجا٫ في ٦ظل٪ الىٍٓغ

  الؿببُت، زبىث مً الخد٤٣ ٖضم هي ألايغاع َظٍ ْل في اإلاك٩لت خُض الٟغنت،
ً
 طل٪ ًٖ ًٞال

  ٧له، الًغع  اهخٟاء ماصاٍ ألاؾباب مً ؤي اؾدبٗاص ٞةن
ً
 ًخجؼؤ ال الًغع  ٧ىن  ل٨ٟغة جُب٣ُا

  ٞاألؾباب
ً
ت ؤما جخجؼؤ. ال ؤًًا ت ٞهي ألازغي  الىٍٓغ  ٞىن  َاوـ) لـ الٟٗا٫ ؤو اإلاىخج الؿبب هٍٓغ

ـ(، خضاص الا٦خٟاء م٘ للًغع  اإلااصًت ألاؾباب بحن الخمُحز ًخم وبم٣خًاَا ٦َغ  اإلاىخج بالؿبب بااٖل

ت. ألاؾباب ًٖ والاؾخٛىاء ت َظٍ ٞةن عؤًىا وبدؿب الشاهٍى  الىاخُت مً (3)م٣بىلت ٧اهذ وبن الىٍٓغ

                                              
الخٔ: ص. ٞىاػ نالر وػوػان ببغاَُم دمحم، الغابُت الؿببُت ونٗىبت بزباتها في الايغاع البُئُت، بدض ميكىع في   (1)

ً، مجلض )  . 134، م2014(،6( الٗضص )36مجلت ظامٗت حكٍغ

ل، ٖلي ظمٗت ؤهىع  ص.  (2)  اإلاىهىعة، وال٣اهىن، ال٨ٟغ صاع البُئُت، ألايغاع ًٖ اإلاضهُت اإلاؿاولُت صٖىي  الٍُى
  .97م .2014

ت َظٍ حٗض ( 3)  ومً وعوصًحر، جاه٪ الٟغوسخي ال٣ٟه مً وال٣ًاء، ال٣ٟه في الخايغ الى٢ذ في الغاجخت هي الىٍٓغ
 الغابُت ،3 اإلاضهُت، اإلاؿاولُت في اإلابؿٍى، اإلاضوي ال٣اهىن  قغح في اإلابؿٍى الظهىن، ٖلي خؿً. ص الٗغاقي ال٣ٟه

 في الؿببُت ٖال٢ت مإمىن، ٖبض الغقُض. ص مهغ، وفي. 23م ،2006 ٖمان، ،1ٍ لليكغ، واثل صاع الؿببُت،
 ،3 و2الٗضص والا٢خهاصًت، ال٣اهىهُت للبدىر والا٢خهاص ال٣اهىن  مجلت في ميكىع  بدض اإلاضهُت، اإلاؿاولُت

ت في صعوؽ قيب، لبِب دمحم. ص ،630م ،1979 وألاعبٗىن، الخاؾٗت الؿىت  صاع الالتزام، مهاصع الالتزام، هٍٓغ
ت ألاَىاوي، الضًً ص. خؿام. 362م. 1977-1976 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت  الجؼء لاللتزام، الٗامت الىٍٓغ

== 
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بت ال٣ٟهُت  ٢ُام بتنٗى  في مخمشلت نٗىباث ًالقي جُب٣ُها ٞةن اإلاٟتريت، الؿببُت مً و٢ٍغ

 مً ًخم التي اإلاٗاًحر ٚمىى و٦ظل٪ ألاخُان، مً ال٨شحر في اإلاىخج الؿبب ًٖ بالبدض املخ٨مت

  ألاؾباب. مً وزاهىي  ٞٗا٫ َى ما بحن الخمُحز زاللها

( البُئي ٧الًغع ) الخايغ الى٢ذ في ألايغاع زهىنُت بؿبب ؤهه واإلاالخٔ
ً
 ًهٗب والظي مشال

خماص مٗها  ٌؿخدب٘ مما ألاخُان، ؤٚلب في مباقغ ٚحر ٩ًىن  الًغع  ؤن الؿاب٣خحن، الىٍٓغخحن ٖلى الٖا

 بؿبب بالبِئت الالخ٣ت ٧األيغاع الخاصر، والًغع  ال٣اثم اليكاٍ بحن الؿببُت عابُت بزباث في نٗىبت

مىا لى الخالت َظٍ ٟٞي الاهبٗازاث. مً الىاجج الخلىر
ّ
 ٧ل اإلاخٗضصًً اإلالىزحن ٖلى ؾحرظ٘ اإلاخًغع  ؤن ؾل

 ؤنابه، الظي والًغع  الخُإ ؤو اليكاٍ بحن الؿببُت عابُت بزباث ٖلُه ًخىظب ؤهه ٞمٗىاٍ خضة ٖلى

ظا خماص ؤن ٦ما نٗىبت. ُٞه ؤمغ َو  مً اإلاخًغع  ٌٟٗي ال الًغع  بخضار في اإلاؿاولحن جًامً ٖلى الٖا

ُه ،(1)الًغع  وبحن بِىه الؿببُت وعابُت مؿاو٫ ٧ل ظاهب في الخُإ بزباث  ،الٗضالت جإباَا خلى٫  ٞو

 ٖما الًغع  بخضار في ٚحٍر م٘ اقتر٥ بطا الٟاٖل مؿاولُت جس٠ُٟ بلى ؾُاصي الخًامً ألن طل٪

 لخُغ ٌٗغيهم ألهه باإلاخًغعًٍ باإليغاع ؾُىصي ٦ما وخضٍ، ؤخضزه لى ُٞما الىي٘ ٖلُه ؾ٩ُىن 

 اإلاخًغع  ًدهل ؤن اإلاؿاولحن، حٗضص ٖىض ج٣خطخي، التي الٗضالت جإباَا ؤمىع  وهي الٟاٖلحن، ؤخض بٖؿاع

ًه ٖلى   حٍٗى
ً
ظا .(2)اإلاخًغع  ولِـ ؤخضَم بٖؿاع مساَغ طل٪ بٗض َم لُخدملىا ،مجهم ؤي مً ٧امال  َو

 باالخخما٫ الا٦خٟاء ؤي الؿببُت، عابُت بزباث في الاخخمالي الضلُل جبجي يغوعة بلى للضٖىة ال٣ٟه صٞ٘ ما

ٟاء ؤو الًغع  بخضار في الغاجر  في وبسانت وظىصَا، اٞتراىو  لؿببُتا عابُت بزباث يغوعة مً ؤلٖا

ا. الؿُاعاث، خىاصر وؤيغاع البُئي، الخلىر ؤيغاع حَر   ٚو

                                              
==  

 ٖلى، لل٣ًاء وباليؿبت. 143م ،1998-1997 ؤلاعاصًت، ٚحر اإلاهاصع الشاوي، املجلض الالتزام، مهاصع ،ألاو٫ 
ت ،1981-2-12 مضوي وه٣ٌ ،1982-6-24 مهغي  مضوي ه٣ٌ اإلاشا٫، ؾبُل  ،146 ٢اٖضة 818م املجمٖى
 في وطل٪ ألاؾباب، حٗاص٫ بىٍٓغت ؤزظ ٢ض الٗغاقي اإلاكٕغ ؤن ُٞبضو ال٣ىاهحن، نُٗض ٖلى ؤما. 143م هٟؿه، اإلاغظ٘
ت ؤزظ الظي اإلاهغي  اإلاكٕغ بسالٝ ،211،217 اإلاىاص . 221/1اإلااصة  في وطل٪ الٟٗا٫ ؤو اإلاىخج الؿبب بىٍٓغ

 الغاٞضًً مجلت في ميكىع  بدض اإلاضهُت، اإلاؿاولُت في ألاؾباب حٗضص ألاخمض، ؾلُمان دمحم. ص: الخٔ )للخٟهُل
ا ظامٗت اإلاىنل،  للخ٣ى١،  (. والتي جلحها 80م ،2005 ،24الٗضص الٗاقغة، ، الؿىت1 املجلض،جهضَع

 والٗلىم الخ٣ى١  ل٩لُت ٢ضمذ ص٦خىعاٍ ؤَغوخت البُئي، الخلىر يغع  ظبر الضًً، هىع  ًىؾٟيالخٔ:  ( 1)
 . 299م ،2012-2011 بؿ٨غة، زًُغ، دمحم ظامٗت الؿُاؾُت،

تي اإلاهغي  ال٣اهىهحن بحن م٣اعهت صعاؾت اإلاخٗضصًً، اإلاؿاولحن بحن الغظٕى ابغاَُم، دمحم ظال٫. الخٔ: ص ( 2)  وال٩ٍى
 . 29م ،2011 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع الٟغوسخي، وال٣اهىن 
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 املبحح الجاىي
  رابطة الصببية افرتاضأشاس 
 قريية الصببية()

ىت، مجها ًجٗل الؿببُت عابُت اٞتراى بن  ضث ل٨جها ٢اهىهُت، لخهبذ جغ١  لم وبن ٢ٍغ  ظؿَّ

جها، في ٖىامل ؾاَمذ اإلاٟتريت، للؿببُت ظضًضة ٨ٞغة وبلىعث  بإؾاؽ مغجبُت ظٗلها مما ج٩ٍى

 الشاوي اإلاُلب وهسهو ؤو٫، مُلب في اإلاٟتريت الؿببُت ٨ٞغة وٗالج ؾٝى ٖلُه طاجه، ٞتراىالا 

  الؿببُت. عابُت اٞتراى في ذؾاَم التي للٗىامل

األٔهاملطمب

فهسٚالطببٗٛاملفرتضٛ

ت حٗجي اإلاٟتريت الؿببُت ؤن بلى (1)البٌٗ ًظَب  التي واإلاخُاب٣ت املخضصة ال٣غاثً مجمٖى

ً في اإلاىيٕى ٢اضخي حؿاٖض  ؾّبب الظي الخُإ ع٦ً اؾخسالم في ؾلُت مً له بما ٣ُٖضجه ج٩ٍى

 الٟغوسخي ال٣ًاء طَب ال٣اهىهُت، الؿببُت الؾخسالم ال٣ًاثُت ال٣غاثً ٢بى٫  قإن وفي الًغع.

ت جُب٤ُ بلى ٌ بنابت مجا٫ في اإلاٟتريت تالؿببُ هٍٓغ  ٖملُت بؿبب ؤلاًضػ، مغى بٟحروؽ اإلاٍغ

ىت ال٣ًاء ؤزظ خُض بلُه، ملىر صم ه٣ل ٌ لهالر ب٣ٍغ  ه٣ل وا٢ٗت بلى جيؿب الٗضوي  ؤن ٖلى اإلاٍغ

خُلب ما و٧ل الهىاُٖت، مكخ٣اجه ؤو الُبُعي بالضم ألامغ حٗل٤ ؾىاء الضم  بزباث َى اإلاخًغع  مً ًُ

ى ؤلاًضػ ٖضوي  اهدكاع ٞترة وهي 1985 ٖام بلى 1980 مً الٟترة في خضزذ الضم ه٣ل وا٢ٗت ؤن  ما َو

له ٌ له ًد٨م ألن ًَا  و٢ض الٗضوي. وخضور الضم ه٣ل بحن الؿببُت عابُت جىاٞغ ٖلى بىاءً  بالخٍٗى

ت يغوعة بلى ٦ظل٪ ال٣ًاء اؾدىض  بلى جاصي التي ألازغي  الُغ١  ؤو ألاؾباب ؤخض وظىص ٖضم مٗٞغ

ٌ بنابت  مضمجي مً اإلاهاب ٩ًىن  ؤن طل٪ مشا٫ اإلالىر، الضم ٚحر ؤلاًضػ مغى بٟحروؽ اإلاٍغ

٤ ًٖ املخضعاث  ٩ًىن  وبظل٪ الٟحروؽ. ًدمل شخو م٘ ظيؿُت ٖال٢ت له ج٩ىن  ؤن ؤو ؤلابغ، ٍَغ

                                              
)1(  Lambert-Faiver (y. ) De la parsuite a la contributions, p. 311, cats. civ. 16 mai 1979, Bull,civ, I no 144 

 بٟحروؽ ملىر صم ه٣ل ٖملُت ًٖ الىاقئت اإلاضهُت اإلاؿاولُت خؿً، الخمُض ٖبض ٖا٠َ ص. لضي: الُه مكاع
  .193م 1998 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع الاًضػ، مغى
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ظا .(1)ملىر صم لى٣ل مباقغة هدُجت َى خهل الظي الًغع   ؤو ال٣اهىوي باإلؾىاص ٌؿمى ما َو

 ال٣اهىهُت. الؿببُت

  بالخسلي اإلاضهُت، اإلاؿاولُت مجا٫ في الٟغوسخي ال٣ًاء بضؤ ول٣ض
ً
جُا  بزباث مبضؤ جُب٤ُ ًٖ جضٍع

 ٢ىاهحن نضعث خُض الٟغوسخي، للمكٕغ باليؿبت الخا٫ و٦ظل٪ والًغع، الخُإ بحن الؿببُت عابُت

ٗخمض ال بمىظبها ٖضًضة ٌ في ٌُ  في ا٫الخ َى ٦ما الؿببُت، عابُت بزباث ؤو وظىص ٖلى ألايغاع حٍٗى

ًاث ٢اهىن   والظي 1985 ٖام ٞغوؿا في الهاصع الؿُاعاث خىاصر ًٖ الىاقئت ألايغاع ًٖ الخٍٗى

 مغ٦بت خاصر مً اإلاخًغع  الصخو ٞةن ال٣اهىن، َظا بمىظب ،BADINTER ٢اهىن  ٖلُه ًُل٤

ُالب ؤن له آلُت دهل ًُ ٌ ٖلى ٍو  بخ٣ضًم ٣ًىم ؤن صون  به لخ٣ذ التي البضهُت لؤليغاع حٍٗى

 اإلااصة وبمىظب بها. ؤنِب التي وألايغاع الؿُاعة ؾاث٤ زُإ بحن الؿببُت عابُت وظىص ٖلى الضلُل

٣ت ؾاَمذ آلالُت اإلاغ٦بت ج٩ىن  ؤن ٨ًٟي ؤٖالٍ، اإلاظ٧ىع  ال٣اهىن  مً ألاولى  في بإزغي  ؤو بٍُغ

 الؿببُت بغابُت ٣ًهض ما ٚحر الخاصر في اإلاغ٦بت جضزل مً الٟغوسخي اإلاكٕغ ٢هض وبظل٪ الخاصر،

  .(2)الخ٣لُضي ٗىاَابم

 ٖلى الخاصر في اإلاغ٦بت بخضزل الا٦خٟاء الؿببُت، ًٖ ٞحها الابخٗاص جم التي ألازغي  ال٣ًاًا ومً

٤  مد٨مت خ٨م في الًُٗ مً 1995 ٖام الٟغوؿُت الى٣ٌ مد٨مت ٖلى ٖغى ما ،1985 ٢اهىن  ٞو

ٌ ٢طخى ُٞه اإلاُٗىن  الخ٨م ؤن مً ؾىض ٖلى اإلاىيٕى  في اختر٢ذ ٢ض ٧اهذ ؾُاعة خاعؽ ٖلى بالخٍٗى

٤ مجها وامخض الٍُغ٤  الخاصر ل٩ىن  1985 ٢اهىن  جُب٤ُ بٗضم الُاًٖ ُٞالب اإلاضعي، مبجى بلى الخٍغ

  لِـ
ً
ا ٤ بؿبب و٢٘ وبهما مغوٍع ٤ في خٍغ ٌ الى٣ٌ د٨متم ٢ًذ و٢ض الٗام، الٍُغ  الًُٗ بٞغ

٤ في وا٢ٟت وهي - الؿُاعة ؤن مً ؾىض ٖلى ت خالت في ج٩ىن  بهما -الٗام الٍُغ   مغوٍع
ً
٣ا  ألاولى للماصة ٞو

  مٗجى جبيذ ٢ض املخ٨مت ج٩ىن  وبالخالي ،1985 ٢اهىن  مً
ً
  .(3)اإلاغوع لخاصر واؾٗا

 الؿببُت، مٟهىم في جىؾٗذ ٢ض الٟغوؿُت الى٣ٌ مد٨مت ؤن لىا ًخطر الخ٨م َظا ومً

  الخضزل حٗبحر ٖلى املخ٨مت ٞاٖخمضث
ً
ا٫، ؤو اإلاىخج الؿبب حٗبحر مً بضال ّٗ  إلاهلخت خماًت الٟ

                                              
ىص، ؾلُمان ؾلمان خمض. ص  (1)  ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع اإلالىر، الضم ه٣ل ٖملُت ًٖ اإلاضهُت اإلاؿاولُت الٍؼ

 . 547م ،2009

 . 134ماإلاغظ٘ الؿب٤،  دمحم، ابغاَُم وػوػان نالر ٞىاػ. الخٔ: ص ( 2)

 ،والا٢خهاصًت ال٣اهىهُت البدىر مجلت في ميكىع  بدض الؿببُت، عابُت ٖبض الغخمً، خمضي خمضي زالض. صالخٔ:  ( 3)
ُت، ظامٗت٧لُت الخ٣ى١،   . 23، م2013، الؿىت الشاهُت، 25 الٗضص اإلاىٞى
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  الظًً اإلاغ٦باث مً اإلاخًغعًٍ
ً
ٌ ٢ًاًا في الؿببُت عابُت جى٣ُ٘ ما ٚالبا  ٦ما بهم. الخانت الخٍٗى

 للمغة وؤ٢غ 2007 ٖام مً آطاع 9 في الهاصع الخ٨م في اإلاٟتريت الؿببُت الى الٟغوسخي ل٣ًاءا لجإ

 ٖلى اإلاخٗضص ألاوسجت جهلب ومغى ال٨بضي الالتهاب يض مهل بحن ؾببُت عابُت بىظىص ألاولى

م  اجسظ خُض ألاوسجت، جهلب مغى في اإلاهل طل٪ حؿبب بكإن ٖلمي ٣ًحن وظىص ٖضم مً الٚغ

 ال٣ًُت َظٍ وفي لل٣غاثً. اللجىء زال٫ مً وطل٪ الؿببُت عابُت ج٣ُُم في مبخ٨غا اج٨ٟحر  ال٣ًاء

ت ؤصلت ج٣ضًم ٣ِٞ ول٨ً الؿببُت، عابُت بزباث اإلاضعي ٖاج٤ ٖلى ال٣اضخي ًً٘ لم  ْاٍَغ

 مىه حٗاوي الظي ألاوسجت جهلب مغى ؤن ال٣اضخي و٢غع  للخالت. الخانت الٓغوٝ مً حؿخسلو

ًت ا في املخ٨مت ؤزظث خُض الاؾدكٟاجي لل٣ؿم ًيؿب اإلاضُٖت() اإلاٍغ ضم الى٢اج٘ اٖخباَع  ٖو

 ؾببُت عابُت ؤي بزباث اإلام٨ً مً ٩ًىن  ال خُىما ؤهه وؤوضخذ اإلاضُٖت، لضي مغيُت ؾىاب٤ وظىص

ا ًم٨ً الغابُت جل٪ ٞةن الٗلمُت، الىاخُت مً  في ال٣اهىهُت الىاخُت مً وما٦ضة مىظىصة اٖخباَع

خماص ٠،مسال بزباث وظىص ٖضم خا٫ ، مخٗل٣ت وماقغاث صالثل ٖلى بااٖل   ًم٨ً وخُجها باإلاىيٕى
ً
 بطا

  .(1)جل٪ الؿببُت عابُت اٞتراى

 

املطمبالجاٌ٘

زابطٛالطببٗٛافرتاضعٕاون

 الٗىامل َظٍ ُظلَّ  اعجبُذ و٢ض الؿببُت، عابُت اٞتراى بلى ال٣ًاء ٖضًضة ٖىامل صٞٗذ 

 ؤيغاع ْهىع  بلى ؤصي مما الُبي، املجا٫ ؾُما ال املجاالث، ظمُ٘ في ال٨بحر الٗلمي بالخُىع 

ت ج٨ً لم ؤمغاى في مٗٓمها، جخمشل، مؿخدضزت  للخُُت ظضًض مٟهىم ْهىع  ل٨ً اإلااضخي؛ في مإلٞى

  ٧ان والخظع
ً
  ٖامال

ً
ـاال ّٗ حن َظًً ووٗالج الؿببُت. عابُت اٞتراى في ٞ حن في اإلاىيٖى   مؿخ٣لحن. ٖٞغ

                                              
 يىء في جدلُلُت صعاؾت ؤلازباث، في اإلاؿخدضزت اإلاخٛحراث مىا٦بت في ال٣ًاء صوع  ؾاصاث، دمحم دمحم .ص الخٔ:  (1)

ـهاث ا وال٣ًاثُت، ال٣اهىهُت املجلت في ميكىع  بدض الٟغوسخي، ال٣ًاء جىظُّ  ال٣اهىهُت الضعاؾاث مغ٦ؼ ًهضَع
ت، الٗض٫ بىػاعة وال٣ًاثُت  اٞتراى في ٦ظل٪ والخٔ .296 م ،2016 الٗاقغة، الؿىت ،ألاو٫  الٗضص ال٣ٍُغ

يُه مد٨مت ٢غاع الؿببُت عابُت  نالر .ص :لضي الحها مكاع ،1991-11-5 في جىلىػ  ومد٨مت 1990- 10- 23 في ٍع
 .���الال٨ترووي، اإلاى٢٘ ٖلى مخاح الاهترهذ، قب٨ت ٖلى ميكىع  م٣ا٫ اإلاضهُت، اإلاؿاولُت مٟهىم الُُاع، ب٨غ

au}a�a{-lxw|~u}aw}|. lxv. ش اعة جاٍع   .2017-7-12 الٍؼ

http://www.altayar-consultants.com/
http://www.altayar-consultants.com/
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األٔهالفسع

التطٕزالعمى٘ٔاألضسازاملطتخدثٛ

 ول٩ىن  بالجماٖت، وبهما وخضٍ، بالٟغص لِـ جلخ٤ التي ألايغاع واػصًاص الٗلمي، الخُىع  هدُجت 

 وبزباث ٣ًحن ًىظض وال (1)ا٩ًىلىظُت ؤزُاع) ما٦ضة ٚحر مؿخدضزت مساَغ ًٖ ٖباعة ألايغاع جل٪

 لخُإ اإلاخًغع  بزباث ونٗىبت بالٛحر، ًلخ٤ الظي والًغع  الصخو به ٣ًىم الظي الٟٗل بحن ٖلمي

  ٧ان لى ُٞما وبسانت ألاخُان، مً ال٨شحر في الٟاٖل
ً
، مهىُا

ً
ا  ًٖ اإلاؿاو٫ جدضًض وحٗظع مدتٞر

ت بحن الًغع   مً وبخإزحر اإلا٣اعهت هىهُتال٣ا ألاهٓمت في وال٣ًاء ال٣ٟه لجإ ألاشخام، مً مجمٖى

 ال التي ألايغاع إلاى٘ الخضًض بمٟهىمه والخظع الخُُت مبضؤ لخُب٤ُ الضٖىة بلى الضولُت الاجٟا٢ُاث

 اإلاظَب بدؿب الٗامت ال٣اٖضة ٧اهذ بطا ألهه طل٪ مجها. والى٢اًت خضوثها بكإن ٖلمي ٣ًحن ًىظض

ٌ، الًغع  ظبر ًٖ ٖباعة بالٛحر جلخ٤ التي ألايغاع مىاظهت في الخ٣لُضي  ألاوكُت ومى٘ بالخٍٗى

 ؤو وكاٍ مً الخُغ َظا وظىص ٖلى ما٦ض ٖلمي صلُل َىا٥ ٩ًىن  والتي اإلاا٦ضة، املخاَغ طاث

 ،(2)مجها الى٢اًت َى واإلاؿخدضزت اإلاا٦ضة ٚحر املخاَغ مً الىٕى َظا بػاء اإلاخب٘ اإلاظَب ٞةن ما، مىخج

ا، مً والى٢اًت خماًتلل الالػمت والخضابحر الاخخُاَاث ٧اٞت واجساط  ٖلمي ٣ًحن ًىظض لم وبن ؤيغاَع

  خضوثها. بكإن

،
ً
 جم لى زانت الخ٣لُضًت، ألايغاع مجا٫ في الؿببُت عابُت بزباث في نٗىبت َىا٥ ٧اهذ لى بطا

ت ألازظ  مجاالث في اإلاؿاولُت جد٤٣ في الٗىاث٤ مً ٌٗض طل٪ ؤن في ق٪ ٞال اإلاىخج(، الؿبب) بىٍٓغ

 ؤلاقٗاٖاث وجإزحراث الى٣الت، الهىاج٠ ؤبغاط وؤيغاع البِئت، وؤيغاع الضم ه٣ل ٧إمغاى ٖضًضة،

اث ًٖ الىاظمت وألايغاع الىىوٍت   الجىحن. حكَى
ً
  البُئي الًغع  ٌٗض ٞمشال

ً
 ملىزت مىاص ًٖ هاججا

 ًٖ ال٨ك٠ ًم٨ً وال ما، مهى٘ مً الؿامت الٛاػاث ٧اهبٗازاث زٟي، بك٩ل للبِئت جدؿغب

 جضاع٥ اإلام٨ً مً ٩ًىن  ال و٢ض بآَت، ج٩ال٠ُ بلى جدخاط خضًشت ىلىظُتج٨ى بىؾاثل بال الخلىر

                                              
٣هض باألزُاع الا٩ًىلىظُت ٧ل ما حهضص املخُِ البُئي، والتي لها جإزحر مباقغ ٖلى صخت ؤلاوؿان، ٦سُغ   (1) ًُ

ا.  حَر ت الٟاؾضة وجلىر اإلاُاٍ واهبٗار الضزان ٚو  الُا٢ت الىىوٍت والىٟاًاث وألاصٍو

اعة  www. who. int/globalchange/ecosystems/ar) الخٔ: اإلاى٢٘   ش الٍؼ  (.  2/1/2018جاٍع

ٖلى  الاججاٍ هدى جإؾِـ اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٖلى مبضؤ الخُُت، م٣ا٫ ميكىع ٖلى الاهترهذ مخاح ٖماعة وُٗمت، ( 2)
 وما بٗضَا.  2م، manifest. univ. ouragla. dz،2013  اإلاى٢٘ الال٨ترووي:

http://www.who.int/globalchange/ecosystems/ar%20تاريخ%20الزيارة%202/1/2018
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 في ٩ًىن  لً َىا ومً ظؿُم. بًغع  البِئت ؤو ؤلاوؿان مً ها٫ ٢ض الخلىر ٩ًىن  ؤن بٗض بال الخُغ

  به. لخ٤ الظي والًغع  الخلىر بحن عبِ وظىص ٖلى الضلُل ب٢امت اإلاخًغع  م٣ضوع 

ت ٤ٞو  ٖلى ٦ظل٪ اإلاخًغع  ٌؿخُُ٘ ال و٢ض  الٟٗل ٌؿىض ؤن مً الٟٗا٫ ؤو اإلاىخج الؿبب هٍٓغ

ت صون  الًغع  بخضار في ألاؾباب حٗضص) حٗضصوا بطا الٟاٖلحن ؤخض بلى خاؾم بك٩ل الًاع  مٗٞغ

 الًغع  بحن الؿببُت عابُت ل٨ك٠ الٗلمُت ؤلام٩اهُت جىاٞغ ٖضم بؿبب الض٢ت(، وظه ٖلى الٟاٖل

ت صون  الًغع  بخضار في ؾبابألا  حٗضص مك٩لت وبمىاؾبت .(1)الًاع والٟٗل  َىا٥ الٟاٖل مٗٞغ

 الخاؾٗت في نبي بنابت بلى ؤصي مما بالتزامً الىاع ؤَل٣ا الهُاصًً مً بازىحن جخٗل٤ قهحرة صٖىي 

 الظي الهبي ٖم ٧ان خُض ؤَل٣ها، الظي َى بالظاث ؤحهما جدضًض اؾخدا٫ َل٣اث، بٗضة ٖمٍغ مً

اًخه ٖهض ٢ض الهُض م٩ان ٚاصع  الى٣ٌ مد٨مت اهخ٣ضث الضٖىي  َظٍ في ُاصًً.اله لهظًً ٖع

ٌ الظي ؤوعلُان() اؾخئىاٝ مد٨مت خ٨م الٟغوؿُت، ٌ الهُاصًً بلؼام ٞع  بذجت الًغع  بخٍٗى

 مً الٟاٖل جدضًض ونٗىبت والًغع  للهُاصًً اإلايؿىب الخُإ بحن مباقغة ؾببُت زبىث ٖضم

 إلاى٘ الالػمت الاخخُاَاث اجساط ًٖ امخىٗا ٢ض الهُاصًً ؤن الى٣ٌ مد٨مت ووضخذ بُجهما،

ى املخاَغ  ًدىاؾب بما بالخىُٓم الهُض زُت حٗضًل الهُاصًً ٖلى و٧ان بالًغع  ًغجبِ زُإ َو

اًت م٘ لى ٖمه، عخُل بٗض الهبي ٖع  ٧ان ما ًخسظا لم الهُاصًً بن املخ٨مت ٢الذ ألاؾاؽ َظا ٖو

 الامخىإ َظا مشل وبن للهبي، ال٩املت الؿالمت جإمحن بُٛت الاخخُاَاث مً ًخسظاٍ ؤن ٖلحهما ًيبغي

  .(2)الخًامىُت مؿاولُتهما بٖما٫ مٗه ًم٨ً زُحر بَما٫ َى الخاَئ

ٓهغ ت ٖضم خالت ؤن الؿاب٤ الخ٨م مً ٍو  مً ال٣ًاء ًمى٘ لم الًغع، إلاهضع ال٣ُُيُت اإلاٗٞغ

ظا الهُاصًً، ٦ال ٖلى (3)الخًامىُت باإلاؿاولُت والخ٨م الؿببُت اٞتراى  لٗضم ال٣ًاء وؾُلت َو

ٌ بال اإلاخًغع  جغ٥ ُخه. ولِـ ال٣اهىن  لغوح وجُب٤ُ حٍٗى   خٞغ

                                              
)1(  Remond-Gouililloud (Martin), Prejudice ecologique, responsibility civil ou civil code art, 1382 a 

1386, Fas. 112.  .26 .x. .1992 .L.-J 

)2(  Bourges 5/2/1957 330 et la note, et en meme send: 
ٌ مك٩لت ؾغوع، ق٨غي  دمحم. ص: لضي الُه مكاع ت بحن مً مدضص ٚحر شخو ٌؿببه الظي الًغع  حٍٗى  مجمٖى

ٌ مك٩لت الٗغبي ال٨ٟغ صاع ألاشخام، مدضصة مً  . 52م ،1983الًغع، حٍٗى

٠ با (3) ُشم خامض اإلاهاعوة، في الخٍٗغ  اإلاؿاولُت الخًامىُت،إلاؿاولُت الخًامىُت، الخٔ: ص. دمحم ؾلُمان ألاخمض َو
ا ه٣ابت املخامحن ألاعصهُحن، الٗضصان ) ً الشاوي 12-11بدض ميكىع في مجلت املخامحن جهضَع ٧اهىن  -(، حكٍغ

 . 4، م2000، ألاو٫ 
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لى ٩ي ال٣ٟه اهخ٣ض طاجه ألاؾاؽ ٖو  اإلاضعي جىاظه التي الهٗىباث -(1)البٌٗ ًظَب ٦ما - ألامٍغ

  الؿببُت، عابُت بزباث في
ً
 اإلاهاخبت وألايغاع الا٩ًىلىظُت، باأليغاع اإلاخٗل٣ت الضٖاوي  ؤن مىضخا

 عابُت خى٫  الخ٣لُضًت الشابخت اإلاٟاَُم م٘ جخالءم ال الهىاُٖت، الؿامت اإلاىاص ؤو لئلقٗإ للخٗغى

  اإلاضهُت. اإلاؿاولُت في ؤلازباث واظب ٦غ٦ً الؿببُت

 ؤًاع -19 في الهاصع ال٣اهىن  في الٟغوسخي باإلاكٕغ صٞٗذ اإلاُٗبت اإلاىخجاث ؤيغاع ٦ثرة ؤن ٦ما

 اإلاضوي، الخ٣ىحن مً (1386) اإلااصة وحٗضًل اإلاُٗبت، اإلاىخجاث ؤيغاع ًٖ باإلاؿاولُت والخام 1998

 الحها اإلاكاع اإلااصة في وظاء باإلاؿتهل٪. ًلخ٤ الظي والًغع  اإلاُٗب اإلاىخج بحن الؿببُت اٞتراى بلى

  اإلاىخج ٌٗض ) ؤٖالٍ:
ً
غ لم بطا مُٗبا   مىه اإلاىخٓغ ألامان ؤو الؿالمت ًٞى

ً
  ،(٢اهىها

ً
 اإلاىِخــج ل٩ىن  وهٓغا

ا، مهىُا  به، لخ٤ الظي الًغع  وبحن بِىه والغبِ زُئه بزباث اإلاؿتهل٪ بم٣ضوع  ٩ًىن  ال ٣ٞض مدتٞر

ـضَّ  لهظا
َ
ىت اإلاىخج في الؿالمت ه٣و مجغص ؤن اإلاكٕغ ٖـ ( ُٞٗض) الخُإ ٖلى ٢ٍغ

ً
 في الؿبب وؤهه ،ُٖبا

ىت الًغع  بخضار  الُٗب وظىص بزباث مجغص ؾىي  اإلاخًغع  اإلاؿتهل٪ مً ًُلب وال ٢اهىهُت، ٣٦ٍغ

ظا به، لخ٤ الظي والًغع  ت جل٪ ،(2)الخُإ( وؿبُت) بـ ٌؿمى َو  ال٣اهىهحن مً ٧ل في اإلاٗغوٞت الىٍٓغ

ؿغي  ألاإلااوي ُت باإلاؿاولُت ٌؿمى ُٞما ًضزل َظا ٧ل ألن طل٪ ،(3)والؿَى  اإلاؿخدضزت ؤو اإلاىيٖى

ىا .(4)الخُإ بةزباث اإلاخًغع  ٢ُام جِؿحر تهضٝ التي حن ؤن بلى (5)البٌٗ ًظَب َو  الٟغوسخي اإلاكٖغ

ت مً ٧ل في اإلاخمشلت الؿببُت، لغابُت الخ٣لُضًت ألاؾـ ًٖ جسلُا ٢ض وألاوعبي  اإلاىخج الؿبب هٍٓغ

ت  بحن ؾببُت عابُت وكىء ؤؾاؾه ٖلى اٞتريا ظضًض بإؾاؽ واؾدبضالها ألاؾباب حٗاص٫ وهٍٓغ

ُت للٛاًت ٦خجؿُض طل٪ ٧ل الخاصر، الًغع  وبحن اإلاُٗبت الؿلٗت  ال٣اهىهُت. ال٣اٖضة مً اإلاىيٖى

٨ظا  عابُت ٢ُام ًٟترى ختى الًغع  بخضار في للصخيء اإلااصي الخضزل بزباث مجغص ٨ًٟي َو

                                              
ل،  ٖلي ظمٗت ؤهىع . ص ( 1)  . 102اإلاغظ٘ الؿاب٤، مالٍُى

)2(  iraMève Lacroix La drelativité aquilienne en droit de la responsabilité civile -  analyse 
comparée des systèmes germanique, canadien et quénécoisa} a�aruanut yayt{ d https:// ���.
x{p t{~,r}. .2016-3-29 allt||d ua|} d 

ت، الجضًضة، الجامٗت صاع الُبُت، الخبٗاث ًٖ مىيىُٖت مؿاولُت هدى ب٩ىف، آما٫ ( 3)  ،2011 الاؾ٨ىضٍع
 . 149م

م. ص :للخٟهُل (4) م، نالر ٖبض ال٨ٍغ  مدايغاث واإلاُٗبت، الخُغة مىخجاجه ؤيغاع ًٖ اإلاىخج مؿاولُت ٖبض ال٨ٍغ
 . ميكىعة ٚحر ،2016-2015 الضعاؾُت للؿىت ألاو٫، ال٩ىعؽ الخام، ال٣اهىن  ٢ؿم اإلااظؿخحر، َلبت ٖلى ؤل٣ُذ

 . 149م مغظ٘ ؾاب٤، ب٩ىف، آما٫ ( 5)

http://www.erudit.org/
http://www.erudit.org/
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ظا الؿببُت، ىت بال لِـ ٞتراىالا  َو   ٨ٖؿها. بزباث ًم٨ً ٢اهىهُت ٢ٍغ

ت ألازظ بًغوعة ه٣ى٫  وخُىما  ٢ُمت بهضع ه٣ىم ؤهىا َظا ٌٗجي ٞال اإلاٟتريت، الؿببُت بىٍٓغ

 الٟاٖل ٞٗل ٧ىن  بزباث يغوعة مً اإلاضهُت، اإلاؿاولُت ٖلحها جإؾؿذ التي الخ٣لُضًت الٗامت اإلاباصت

-اإلاخًغع  ٖلى ًهٗب التي ألايغاع مً َىا٥ ؤن َظا مً ه٣هض بل الًغع، بخضار في الؿبب َى

  والظي
ً
 آزغ َٝغ ُإز بزباث-خماًخه ٌؿخىظب الظي ال٠ًُٗ الُٝغ مىي٘ في ٩ًىن  ما ٚالبا

بُٗتها ألايغاع جل٪ لخضازت ؤو ؤلازباث وؾاثل لخ٣ٗض بما ٞحها،  ال٣اضخي ٖلى ًيبغي لهظا الخانت. َو

٤ ٖلى الٗمل خماص ولِـ وعوخه، ال٣اهىن  ٚاثُت ٞو ُت ٖلى بااٖل   ال٣اهىهُت. ال٣اٖضة ؤو ال٣اهىن  خٞغ

الفسعالجاٌ٘

ظّٕزوبدأاحلٗطٛٔاحلرزمبفّٕوْاجلدٖديفالكطاٞ

 ٌؿمى ما ؤو والخظع الخُُت مبضؤ ْهىع  زال٫ مً واضر بك٩ل الؿببُت عابُت اٞتراى ٨ٞغة بغػث

 ألاإلااهُت الخ٩ىمت ؾُاؾت يمً الؿبُٗيُاث بضاًت في ؤإلااهُا في الخُُت مبضؤ ْهغ الاخخُاٍ. و٢ض بمبضؤ

 الضولُت، والاجٟا٢ُاث ال٣ىاهحن بلى اإلابضؤ َظا ٨ٞغة اهخ٣لذ زم الخلىر، زُغ مً البِئت خماًت مجا٫ في

ى بٖالن ٖٝغ ٣ٞض  الخضابحرفي  ًخمشل ؤهه ٖلى 1992 ؾىت ألاعى ٢مت في الخُُت مبضؤ صًجاهحرو، ٍع

ٌ ٖىه.الظي  جؿُمال خُغال إلاىاظهت اإلاخسظة  ٞمً الهٗب ظبٍر والخٍٗى
ً
ه ُٞما بطا ؤهخج يغعا  ٖٞغ

ت ؤو الٗلمي الخإ٦ض ُٚاب: بإهه البٌٗ  الٟٗالت الخضابحر اجساط ٖضم ٌٗجي ال( الٗلمي ال٣ُحن) الٗلمُت اإلاٗٞغ

حر ٢ابلت لئلنالح زُحرة ؤيغاع زُغ إلاىاظهت و الٟغوسخي الدكَغ٘ وفي. (1)ٚو
ُ
 ٢اهىن  في مغة ألو٫  ه

BARNIER) خماًت بكإن1995 قباٍ قهغ مً 101-95 ع٢م ال٣اهىن  مً 1/2000 اإلااصة في ،1995 ؾىت 

 الٟٗالت ؤلاظغاءاث اجساط ًازغ ؤن ًجب ال الٗلمي ال٣ُحن ُٚاب) :ؤهه ٖلى ال٣اهىن  َظا هوخُض  البِئت

 . (2)…( بالبِئت ٦بحرا يغعا ًدضر زُغ لخٟاصي اإلاؿب٣ت اإلاىاؾبت ؤو

 جد٤ُ٣ بلـى حهـضٝ اإلاضهُت اإلاؿاولُت ل٣ىاٖض وجُُٗمه صٖمه زال٫ مً الاخخُاٍ مبضؤ بن

                                              
 اإلاى٢٘ ٖلى مخاح الاهترهذ، قب٨ت ٖلى ميكىع  بدض الؿُاخُت، الغخالث ٣ٖىص في الاخخُاٍ مبضؤ ؤهىي، خمؼة ( 1)

ش q}}y://���. ,{xr}t}tw}{ty{r|t. lxv الال٨ترووي، اعة  جاٍع  . 2017-7-10الٍؼ

 عؾالت اإلاضهُت، اإلاؿاولُت مجا٫ في الُبي الخُإ بزباث جىػَ٘ في الخُُت مبضؤ جازحر ٞىيُل، مٗغوٝ بً: الخٔ ( 2)
 . 110م ،2012 الجؼاثغ، بل٣اًض، ابىب٨غ ظامٗت ماظؿخحر،
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 ؤيغاع مجغص حٗض وبهما ما٦ضة، مساَغ لِؿذ ؤجها ٦ما بٗض، جيخج لم ؤيغاع ًٖ و٢اثُت مؿاولُت

، اإلالىر ٧اليكاٍ الٟٗل بحن الؿببُت عابُت ب٢امت ٞةن لظل٪، الى٢ٕى مدخملت
ً
 و٢ٕى واخخما٫ مشال

 ٦بحرة، ٖلمُـت زبـغاث بلى وجدخاط وم٣ٗضة نٗبت ٧ىجها ًٖ الىٓغ وبٌٛ وظؿُمت؛ زُحرة ؤيغاع

 حُٛحر ابخـضاء ٌؿخىظب الظي ألامغ اإلاضهُت، للمؿاولُت الخالُت ال٣ىاٖض بَاع في مم٨ىت ٚحر ٞةجها

 .اإلاضهُت اإلاؿاولُت في اإلاا٦ض الًغع  قٍغ

ٗٝغ ساط: بإهه الخُُت مبضؤ البٌٗ َو
ّ
ػمت الخضابحر اج

ّ
 بإن جىحي ظّضًت ؤؾباب ٢ُام ٖىض الال

 
ً
  ؤو وكاَا

ً
  م٣بىلت ٚحر ظؿُمت بإيغاع حّهضص مىخجا

ً
 َبُٗت مً بن زم البِئت، ؤو الصخت ٖلى ؤزال٢ُا

٦ض الضلُل ُٚاب في ختى الخضاو٫، مً اإلاىخج ؤو لليكاٍ ّخض وي٘ ؤو ج٣لُو الخضابحر َظٍ
ّ

 ٖلى اإلاا

ٝى ٣ًىم التيآلازـاع الؿلبُت و  اإلاىخج ؤو اليكاٍ بحن الؿببُت عابُت
ّ

ٝغ. (1)مجها الخس  بإهه ٦ظل٪ ٖو

 . (2)خضوثها بكإن ٖلمي ٣ًحن ًىظض لم وبن مدخملت مساَغ إلصاعة الى٢اثُت الخضابحر اجساط

 هي بل اإلاضوي، ال٣اهىن  بمٟهىم مؿاولُت لِؿذ الخُُت، ؤؾاؽ ٖلى اإلاؿاولُت ؤن ال٣ٟه ًغي 

 ج٣ىم التي الخ٣لُضًت اإلاؿاولُت ًٖ ؤؾؿها في جسخل٠ ألجها للمؿاولُت، ظضًضة ؤزال٢ُاث مجغص

 ٞٗله ًيبغي ما جخًمً بهما و ؤزُاء، مً اعج٨ب ما جدىاو٫  ال مؿاولُت ؤجها في الؿببُت، عابُت ٖلى

 الخُىع  م٘ جدىاؾب لجٗلها للمؿاولُت الٗامت ال٣ىاٖض في الىٓغ ؤُٖض لظا اإلا٣ضعة، خضوص في

ت ؤو الخضزلُت اإلاضهُت اإلاؿاولُت مً باالهخ٣ا٫ اإلاؿاولُت مؿخىي  ٖلى الخانل  اإلاؿاولُت بلى الجبًر

ُٟت هي َظٍ و الى٢اثُت، اإلاضهُت  جُب٤ُ قغوٍ ومً. اإلاضهُت للمؿاولُت الجضًضة الاخخُاَُت الْى

، الخُغ ٩ًىن  ؤن : هيالبُئي الخلىر أليغاع باليؿبت الخُُت مبضؤ
ً
ا  خى٫  ق٪ وظىص بمٗجى مكبَى

ت وعجؼ صخُت، ؤو بُئُت بإيغاع ما بوؿاوي وكاٍ حؿبب بم٩اهُت  جإ٦ُض ًٖ ال٣اثمت الٗلمُت اإلاٗٞغ

 ٖلى اإلا٣ترح اليكاٍ ؤزغ لخ٣ُُم صعاؾـاث بظغاء مً بض ال ؤزغي  ظهت ومً هُٟه، ؤو الك٪َظا 

ىذ بطا اإلابضؤ بخُب٤ُ ًغزوبدُض  البِئت،   ٌك٩ل اليكاٍَظا  ب٢امت ؤن ٖلى الضعاؾاث بَغ
ً
 زُغا

ه خا٫ ًىظع  . (3)ًم٨ً م٣اومتها ال ظؿُمت بُئُت ؤيغاع بدضور و٢ٖى

                                              
 ظامٗت الخ٣ى١، ل٩لُت ٢ضمذ ص٦خىعاٍ اَغوخت اإلاهىُحن، ومؿاولُت الخُُت مبضؤ وُٗمت، ٖماعة: الخٔ ( 1)

 . 108م ،2014-2013 بل٣اًض، ابىب٨غ

)2( Pascal van Griethuysen, principe de pre  caution: quelques e le ments de base, paper available at, 
www. x{p {rnrx|. .2016-7-13 �r|r}rwpd ua|} d 

 . 2مغظ٘ ؾاب٤، م الخُُت، مبضؤ ٖلى اإلاضهُت للمؿاولُت الخإؾِـ هدى الاججاٍ وُٗمت ٖماعة ( 3)

http://ribios.org/
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لى  ٧ىجها الٗلم ًشبذ لم والتي ما٦ضة ٚحر مساَغ طاث زضماث و ؤوكُت بهضص ٦ىا ٞةطا َظا ٖو

  حؿبب
ً
٤ ٖلى اإلاخًغع  بلؼام ٞةن ال، ؤم ؤيغاعا  ألاوكُت َظٍ ؤن بةزباث الخ٣لُضًت ال٣ىاٖض ٞو

، له ؾببذ ٢ض -املخاَغ ما٦ضة ٚحر- والخضماث
ً
م ٖلى يغعا  ٣ًحن ؤو بزباث ًىظض ال ؤهه مً الٚغ

 عابُت وظىص في ق٩ى٥ مجغص جىظض ٢ض ؤهه بمٗجى طل٪، في ًس٤ٟ ؾٝى ٞةهه بزباجه ًضٖم ٖلمي

اصة ول٩ىن  باإلاخًغع، ًلخ٤ الظي والًغع  اليكاٍ بحن ؾببُت  الٗلمي الخُىع  ًٖ الىاقئت املخاَغ ٍػ

 إلاى٘ اؾدباقي ٧ةظغاء ؤلازباث ٢ىاٖض في حٗضًل إلظغاء الخاظت مً بض ال ٧ان الاوؿان، صخت تهضص

 الخ٣لُضًت بال٣ىاٖض الخمؿ٪ جم ٞاطا. ٞحها عظٗت ال ٞاهه و٢ٗذ وبن اإلاؿخ٣بل، في جدضر ٢ض ؤيغاع

  ًلخ٤ ؤن ما ليكاٍ اإلام٨ً مً ٞةهه
ً
 خغمان ٖضم مً بض ٞال مىٗه، ًم٨ً ٧ان بالٛحر يغعا

 الًغع  بحن الؿببُت عابُت بزباث ًٖ عجٍؼ ملجغص به لخ٤ الظي الًغع  ظبر في خ٣ه مً الصخو

  ًشبذ لم الظي الخُغ واليكاٍ به لخ٤ الظي
ً
  ؤو ٖلمُا

ً
  ٌؿبب ؤهه ٖملُا

ً
 بحن وللخىاػن . ؤيغاعا

، اإلاا٦ضة ٚحر ألايغاع إلاى٘ والخظع الخُُت يغوعاث
ً
 اإلاضعى وكاٍ بحن الؿببُت عابُت بزباث و ٖلمُا

 الك٪ ؤو الغاجر باالخخما٫ ٌؿمى ما بلى آلان ال٣ًاء ًخجه باإلاضعي، ًلخ٤ الظي والًغع  ٖلُه

 طل٪ ٌؿبب ال ٧ىهه مً اخخمالُت ؤ٦ثر الًغع  بخضار في الؿبب َى ما وكاٍ ٧ىن  في اإلا٣ٗى٫ 

ُما الًغع،  ؤو مىخج ًماعؾه الظي اليكاٍ ٌٗض الٗامت، ال٣ىاٖض وبسالٝ ٞةهه باإلزباث ًخٗل٤ ٞو

 ال َاإلاا باإلاخًغع، ًلخ٤ الظي الًغع  في الؿبب َى ما٦ضة ٚحر ا٩ًىلىظُت مساَغ ًدىي  ما ناو٘

  ًشبذ لم وبن ختى به، الًغع  إللخا١ ؤصي آزغ ؾبب ًىظض
ً
 اإلااصي َى اليكاٍ طل٪ ؤن ٖلمُا

٣٘ للًغع،  في الؿبب لِـ به ال٣اثم اليكاٍ ؤن ًبحن بإن اليكاٍ مماعؽ ٖلى ؤلازباث ٖبء ٍو

 ؤم٨ً ما بطا زانت ال٣اهىهُت، الؿببُت وظىص ًىٟي ال ٖلمُت ؾببُت وظىص ٞٗضم. (1)الًغع  بخضار

خماص ظا. للًغع  ؤزغي  جٟؿحراث وظىص ٖضم ؤو وماقغاث وما٦ضة زُحرة صالثل ٖلى الٖا  َى َو

ت ؾلُت مً له بما ال٣اضخي به ًخمخ٘ الظي ؤلاًجابي الضوع   . ج٣ضًٍغ

  الؿببُت، عابُت اٞتراىو  الخُُت مبضؤ بخُب٤ُ جخٗل٤ ٢ًُت ؤخضر وفي
ً
شوجدضًضا  بخاٍع

                                              
٘ خُىما ال٣ًاء في ٖلُه للمضعى اإلاضعي ٖاج٤ مً ؤلازباث ٖبء ه٣ل ٖلى والخظع الخُُت ؤزغ ٣ًخهغ لم  (1)  جٞغ

  ما٦ضة ٚحر مساَغ ًدىي  ما وكاٍ إلاماعؾت جغازُو بهضص ج٩ىن  خُىما الاصاعة بن بل بالًغع، صٖىي 
ً
 ٖلمُا

  الترزُو، مىذ جمى٘ ٢ض زضمت، م٣ضم ؤو ناو٘ ؤو إلاىخج
ً
 مساَغ ؤو بإيغاع مداَا اليكاٍ ٧ىن  بلى اؾدىاصا

 بإن اليكاٍ إلاماعؽ بالخبُٗت ًيخ٣ل ؤلازباث ٖبء ؤن طل٪ ومٗجى طل٪، بزباث الهٗب مً ول٨ً ما٦ضة، ٚحر
 . ( 290م ؾاب٤، مغظ٘ ؾاصاث، دمحم دمحم. ص: الخٔ. )مساَغ ؤًت مً وكاَه زلى ًشبذ
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  ،(اإلاٛغب) بم٨ىاؽ الابخضاثُت باملخ٨مت ٢اضخي ؤنضع 2/6/2015
ً
  ؤمغا

ً
٘ اؾخعجالُا  الًغع  بٞغ

ت بإظهؼة اإلاغجبِ ت الهىاج٠ بعؾا٫ ج٣ٍى  وجخلخو. اإلاىاػ٫  ؾُىح ٞى١  جىهُبها ًخم التي الخلٍى

 وقغ٦ت الٗماعة مال٪ يض بضٖىي  ج٣ضمىا الؿ٨ىُت الٗماعاث بخضي ؾا٦جي ؤن في ال٣ًُت

غيىا الاجهاالث،  جغ٦ُب بلى ٖمضوا الاجهاالث قغ٦ت م٘ وباالقترا٥ الٗماعة مال٪ ؤن ٞحها ٖو

ت، بالهىاج٠ الال٢ِ الجهاػ لبىا الخلٍى  وقُ٪ يغع  لىظىص وج٨ُ٨ٟه بالجهاػ الٗمل و٠٢ َو

 قغ٦ت عصث. الجهاػ مً اإلاىبٗض اإلاٛىاَِسخي ؤلاقٗإ بؿبب الٗماعة ؾ٨ىت صخت ٖلى الى٢ٕى

 الاجهاالث بخ٣ىحن ملتزمت وؤجها الًغع، وظىص ًشبخىا لم اإلاضٖحن بإن( ٖلحها اإلاضعى) الاجهاالث

غ ٖلى ومٗخمضة غة الٗلمُت اإلاٗلىماث ؤن ًا٦ض الظي الصخت وػٍغ ج٣ٍغ  ج٣ضم ال الىػاعة لضي اإلاخٞى

 ال٨هغومٛىاَِسخي. الخ٣ل صازل ؤلاوؿان صخت ٖلى جإزحر ؤو صخُت ؤيغاع وظىص ٖلى ٢اَ٘ صلُل ؤي

ت الخضابحر اجساط ٣ًخطخي الظي والخظع الخُُت مبضؤ ٖلى بىاءً  ال٣غاع ؤنضع ال٣اضخي ل٨ً  الاختراٍػ

غ ٧لما الالػمت   بإن لالٖخ٣اص ٧اٝ ؾبب جٞى
ً
  ٌؿبب ٢ض ما وكاَا

ً
 ؤلاوؿان، بصخت ظؿُمت ؤيغاعا

غة الٗلمُت ألابدار ٧اهذ وبن ؤهه و٢غع    اإلاخٞى
ً
 في ؤيغاع بىظىص ٖلمي ٣ًحن ٞحها ًىظض ال خالُا

 ٖلى ؾالمتها مضي( الٗلمي ال٣ُحن ٖضم) طل٪ م٣ابل جدؿم لم ٞةجها، ال٨هغومٛىاَِؿُت ؤلاقٗاٖاث

. مٗها الخٗامل في والخظع الخُُت مبضؤ اٖخماص ًىظب مما البُٗض، اإلاضي ٖلى زانت ؤلاوؿان صخت

 
ُ

 ٢ض مىخج ؤو وكاٍ ؤي بإن الا٢خًاء ٖىض الخضابحر اجساط ٣ًخطخي والخظع الخُُت مبضؤ بنَّ  وخُض

 ٚحر ؤو ٞحها عظٗت ال ؤيغاع) ؤلاوؿان صخت ٖلى للخضاع٥ ٢ابل ٚحر بك٩ل ظؿُمت ؤيغاعا ٌؿبب

 َظا بحن الؿببُت عابُت وظىص ٖلى واإلالمىؽ ال٣اَ٘ الضلُل ب٢امت بلى الخاظت صوهما( لئلنالح ٢ابلت

  ٖلُه جترجب ٢ض التي وألايغاع اإلاىخج ؤو اليكاٍ
ً
ت بغط بػالت ٢غع  ٖلُه. مؿخ٣بال  ؾُذ ٞى١  مً الخ٣ٍى

 . (1)الٗماعة

 
ً
 ؤو ال ًىظض ٣ًحن به، الخيبا ًم٨ً ال الظي الًغع  ؤو الخُغ خضور إلاى٘ الخُُت مبضؤ حهضٝ بطا

  ًشبذ الؤ بمٗجى خىله، ٖلمي
ً
  بإن ٖلمُا

ً
، ًدضر ؤن اإلام٨ً مً ما وكاَا

ً
 مً ٩ًىن  الؤن  ؤو يغعا

 ال٣ٟهاء وفي َظٍ الخاالث ٞةن والًغع، ما خضر بحن ؾببُت ٖال٢ت َىا٥ بإن الجؼم اإلام٨ً

، زُإ ًغج٨ب ٞاهه والخظع الخُُت بمبضؤ ًسل مً ؤن بلى طَبىا الٟغوؿُحن
ً
ا  اجساطٍ بٗضم اختراٍػ

ظا الًغع، خضور إلاى٘ الالػمت الخضابحر  عابُت بزباث ٖبء مً ًس٠ٟ ؤن بالُب٘ قإهه مً َو

                                              
 جىوـ ال٣اهىهُت، اإلا٨ٟغة مجلت فيميكىع  1101/2015. / 209 ٖضص الاؾخعجالي اإلال٠ في 612/2015 ٖضص ؤمغ ( 1)

2015 .www. amassapress. com 11-8-2015 . 
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 اجساط ٖضم بحن الؿببُت عابُت اٞتراى الى الخُُت مبضؤ ًاصي بل والًغع، الخُإ بحن الؿببُت

 لخضور ؤصي آزغ ؾبب ًىظض ال ؤهه َاإلاا باإلاهاب، اإلالخ٤ والًغع  الًغع، إلاى٘ الالػمت الخضابحر

 إلاا الالخٟاث ٖلحهم ًيبغي ل٨ً الؿببُت، اٞتراى ٖلى اؾخٗضاٍص ل٣بى٫  ال٣ًاة ٩ًىن  ال و٢ض. الًغع 

ش الٟغوؿُت، الٗلُا للمد٨مت الشالشت اإلاضهُت الكٗبت مً نضع ٗذ خُض18/6/2011 بخاٍع  ٞع

ًاث ٖلى للخهى٫  (GAES Marcouyoux) جضعى ػعاُٖت ظمُٗت  الى٣ل قب٨ت يض الخٍٗى

 الٗالي الًِٛ طاث ال٨هغومٛىاَِؿُت الخ٣ى٫  بإن الجمُٗت واصٖذ (SATEN) باؾم ال٨هغباجي

، مً بال٣غب ج٣٘ التي اإلاؼإع في الصخُت الايُغاباث ؾبب هي لها جابٗت ؤعى في جمغ التي  الخٍُى

ٌ ال٨هغباجي الى٣ل قب٨ت بلؼام املخ٨مت ٣غعثٞ  اٞتراىب والا٢خهاصًت اإلااصًت ألايغاع ًٖ بالخٍٗى

 هي ومىظاتها ال٨هغباثُت الخٍُى ٞةن للًغع، ًاصي ؤن ًم٨ً م٣ى٘ آزغ ؾبب ًىظض ال ماصام ؤهه

 . (1)طل٪ بكإن ٖلمي ٣ًحن ًىظض لم وبن الًغع  حؿبب التي

 عابُت زبىث في الغاجر باالخخما٫ والا٦خٟاء والخظع الخُُت مجا٫ في ألازغي  ال٣ًاًا مً

 في الٗلُا املخ٨مت بلُه طَبذ ما مٗحن، وكاٍ مً املخاَغ بكإن ٖلمي ٣ًحن ًىظض لم وبن الؿببُت

  ؤهه مً لىضن
ً
٣ا ت اإلالىزت الىٟاًاث خٟاٖلل ألامهاث ن حٗغىٞة الاخخماالث جىاػن  إلابضؤ ٞو  ٖلى املخخٍى

ج  الخالًا همى في الؿبب َى البِئت، وؾاثِ م٘ الش٣ُلت اإلاٗاصن وبٌٗ الضًى٦ؿحن خل٣اث مً مٍؼ

اث بضوعَا ؤصث التي الىمى مغخلت في ألاظىت ظؿض في الكاطة ُىب لدكَى  وطَبذ. زل٣ُت ٖو

 بالُٗىب اإلاهابت الخاالث مً ؤ٦ثر ؤو خالت ؤن اخخما٫ اؾدبٗاص ًم٨ً ٧ان وبن ؤهه املخ٨مت

 الخضًض َُئت بمى٢٘ ٖال٢ت لها لِـ ملىزت إلاىاص ألامهاث بٌٗ حٗغى ًٖ هخجذ ٢ض الخل٣ُت

 املخ٨مت واهتهذ. الغاجر َى ألاو٫  الاخخما٫ ؤن بال( ٧ىبغي ) لبلضة املخلي للمجلـ الخاب٘ والهلب

اث ًٖ للىٟاًاث البلضي املجلـ بصاعة مؿاولُت بلى الاخخماالث جىاػن  جُب٤ُ بٗض  ٖلى الدكَى

 الخُغ اليكاٍ في الؿببُت بصبىث وطل٪ والخجضًض، الاؾخهالح مىا٢٘ مغا٢بت في ؤلاَما٫ ؤؾاؽ

 . (2)باإلاضٖحن لخ٣ذ التي وألايغاع

لى مباقٍغ،  ٚحر الًغع  و٧ىن  الؿببُت زبىث ٖضم مك٩لت مىاظهت في ال٣ًاء خلى٫  ٞمً َظا ٖو

خضاص  زم ومً الًغع، و٢ٕى مجغص مً ٌؿخيخج الظي( اإلا٣ضع ؤو الاخخمالي الخُإ) بـ ٌؿمى بما الٖا

                                              
)1( Mathilde Boutonnet,L„in uence du principe de pre caution sur la responsabilite  civile en droit 

fran ais: un bilan en demi-teinte, paper available at: www. mcill. ca, last visiting, 14-2-2016 . 

 . 281م ،ص. زالض خمضي ٖبض الغخمً مغظ٘ ؾاب٤  (2)

http://www.mcill.ca/
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  بُجهما، الؿببُت جٟترى
ً
 الخُإ بزباث جخُلب التي ٖىاًت ببظ٫ الالتزام في الٗامت لل٣ىاٖض زالٞا

 -اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى- الًغع  ن: به٣ى٫ ، اإلاٟتريت والؿببُت الاخخمالي الخُإ ٨ٞغة ٞبمىظب به، اإلاضعى

 ٖضم ؤو الُبِب بَما٫ ٢اَ٘ بىظه ًشبذ لم لى ختى الُبِب، مً زُإ و٢ٕى ال لى ل٣ُ٘ ٧ان ما

 الُبِب جإزغ بإن الكإن َظا في ٢طخي ول٣ض. بالخُُت التزامه ٖلُه ًىظبها التي الاخخُاَاث اجساطٍ

ًت ٞدو في ُت خغمها  اإلاٍغ  ؤوصٖذ والظي ُٞه، الخ٤ لها ٧ان الظي اإلاىاؾب الٗالط جل٣ي مًاإلاخٞى

  ٖلحها ٞىث مما لها، لبظله الُبِب في ز٣تها
ً
 . (1)الكٟاء في خ٣ُ٣ُت ٞغنا

 ًٖ ًسخل٠ والغاجر والًٓ الك٪ ٖلى ال٣اثم ؤو الاخخمالي الخُإ ؤن بالظ٦غ الجضًغ ومً

  بىدُجت، الالتزام
ً
٣ا  ؾِئت هخاثج ج٣٘ خُىما ٖلُه اإلاضعى زُإ اٞتراى ًخم الاخخمالي الخُإ ل٨ٟغة ٞٞى

 الٓٝغ بةزباث ؤو ألاظىبي الؿبب بةزباث اإلاؿاولُت مً الخسلو ٖلُه اإلاضعى وبةم٩ان للمخًغع،

 بىدُجت الالتزام في ؤما. ألاظىبي الؿبب مً مغوهت ؤ٦ثرمٟهىم  َىالظي -البٌٗ ٣ًى٫  ٦ما-ألاظىبي

  الصخو ُٞٗض
ً
 بال مؿاولُخه صٞ٘ ٖلُه اإلاضعى ٌؿخُُ٘ وال الىدُجت، َظٍ جسل٠ بمجغص مسُئا

 . (2)ألاظىبي الؿبب بةزباث

 زل٤) ٨ٞغة ال٣اهىهُت الؿببُت وظىص اٞتراى في املخا٦م ؾاٖضث التي ألازغي  الخلى٫  ومً

ان ٖملُت ؾهلذ التي الخُغ(  ٦ما - اإلاخىلض الًغع  وبحن الخاصر ؤو الٟٗل بحن ٖال٢ت بىظىص البَر

  - خالت بسل٤ - مىه بةَما٫ ؤو مخٗمضة بهىعة ما ٞغص ٣ًىم ٖىضما الخا٫ َى
ً
ُا  في ،زُغة-مىيٖى

  املخا٦م جمُل الخالت، َظٍ مشل
ً
 ؤو اخخمالُت بلى مؿدىضة الٟغص َظا بمؿاولُت ألازظ بلى صاثما

  الخُغ ٕو٢ى  جى٢ُٗت
ً
خماص مً بضال  بلى وكحر الخهىم َظا في الؿببُت. عابُت وظىص بزباث ٖلى الٖا

 الهاو٘ املخخبر اٖخبر بمىظبه والظي 5/6/1998 الٟغوؿُت هاهخحر() مد٨مت مً الهاصع الخ٨م

  الٟحروسخي ال٨بض التهاب مغى يض لل٣اح
ً
 ؤصلت وظىص ٖلى اٖخماصا الجلض، في الب٣٘ ًٖ مؿاوال

ٍٝ  بك٩ل خيخاطباالؾ حؿمذ  في الخاَئت اإلاؿاَمت ؤن ٦ما اإلاغى. ْهىع  في الؿبب َى الل٣اح بإن ٧ا

                                              
)1(  Cass. 1ere civ. 25 mars 1968, Bull. civ,I n 109.  

ٌ ؾُض، ظابغ ؤقٝغ. ص ( 2) ذ ًٖ الخٍٗى  اإلاهغي  ال٣اهىهحن في م٣اعهت صعاؾت الخُاة، ؤو الكٟاء ٞغنت جٍٟى
ض في الٗلُا املخ٨مت به ؤزظث الخل )وطاث. 21م ،2010 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع والٟغوسخي،  الؿٍى

 الؿبب ٖلى الى٢ٝى نٗىبت لها اؾدبان خُض ألاؾما٥، مىث بًغع  جخٗل٤ صٖىي  في 1981-4-21 في وطل٪
 نض١ اخخماالث مً ؤ٦بر نض٢ه اخخما٫ ؤن صام ما اإلاضعي ؾا٢ه الظي بالؿبب ا٢خىٗذ زم ومً لظل٪، اإلااصي

ض. ( ؤؾباب مً ٖلُه اإلاضعى ؾا٢ه ما  في اإلاضهُت اإلاؿاولُت ل٣ىاٖض اؾخ٣غاء ؾٗض، مدمىص ؤخمض. ص: للمٍؼ
اث  . 232م ،1994 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع البُئي، الخلىر مىاٖػ
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اث هي اٖخُاصي ٚحر زُغ بلى والخٗغى الخُغ زل٤  بها ال٣اثم اٖخباع اخخما٫ بلى جاصي جهٞغ

 
ً
  مؿاوال

ً
ٌ وملؼما  في زُئه بؿبب ؾاَم الظي الُبِب الُب: مجا٫ في الخا٫ َى ٦ما بالخٍٗى

ًه ٣ٞضان   ٩ًىن  ألايغاع جٟاصي غنتلٟ مٍغ
ً
ٌ ٖلُه للخ٨م مٗغيا ًه بخٍٗى  ٧اٞت ًٖ مٍغ

ٌ. لها حٗغى التي ألايغاع وبحن ٞٗله بحن ؾببُت عابُت وظىص بزباث بلى الغظٕى صون  ألايغاع  اإلاٍغ

ظَب ٩ي ال٣ًاء ؤن بلى (1)البٌٗ ٍو  بحن الؿببُت عابُت وظىص بزباث ًخم لم بطا ؤهه ٣ًغع  ألامٍغ

ان ٦مغى مدضصة ٚحر الخ٣ت هدُجت وبحن ٖلُه اإلاضعى ٖمل ؤو ؾلى٥  ٞةن اللى٦ُمُا، ؤو الؿَغ

 جل٪ ج٩ىن  وبالخالي ٖلُه، للمضعى بالخُغ اإلادؿم الؿلى٥ ًدب٘ اإلاتزاًض الًغع  بإن ج٣ى٫  الخ٣ُ٣ت

ىت   الًغع. وجؼاًض الؿلى٥ طل٪ بحن ؾببُت عابُت بىظىص للخسمحن ٧اُٞت ٢ٍغ

 

 

 

 

 

  

                                              
(1 )  

ً
ل، ٖلي ظمٗت ؤهىع . ص: ًٖ ه٣ال  . 107م الؿاب٤، اإلاغظ٘ الٍُى
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 املبحح الجالح
 رابطة الصببية افرتاضأثر 

 اإلاضعى بلى وه٣له اإلاضعي ٖاج٤ ٖلى ؤلازباث ٖبء حؿهُل الؿببُت عابُت اٞتراى ٖلى ًترجب

ىت ًتر٥ ٞتراىالا  ل٨ً ٖلُه،  َظا في ؾىٗالج ٖلُه ألاظىبي. بالؿبب ٨ٖؿها بزباث ًم٨ً بؿُُت ٢ٍغ

 عابُت ٞتراىال  اإلا٣خهغ لؤلزغ آزغ مُلبا وهسهو مُلب، في وه٣له ؤلازباث ٖبء حؿهُل اإلابدض

 الؿببُت.

 

األٔهاملطمب

تطّٗنعبٞاإلثباتٌٔكمْ

 وحؿهُل ؤلازباث ٖبء ؿهُلح زال٫ مً اإلاخًغع  خ٤ خماًت هي الؿببُت اٞتراى مً الٛاًت

ٌ، ٖلى الخهى٫   بحن مً مدضص ٚحر الًغع  مهضع ٧ىن  خا٫ في اإلاخًغع  خماًت و٦ظل٪ الخٍٗى

ت  ًلؼم خُض الجماعي، والهُض الجماُٖت ألالٗاب ؤيغاع في ٦ما ألاشخام، مً مدضصة مجمٖى

ٌ الجمُ٘   .(1)بالخًامً الطخُت بخٍٗى

 ٞالًغع  ال٣ى٫، ؾب٤ مشلما الؿببُت عابُت بةزباث جخٗل٤ نٗىباث جىاظه ألايغاع بٌٗ بن

  البُئي
ً
  مشال

ً
  بُبُٗخه ٩ًىن  ما ٚالبا

ً
 الخلىر ؤهىإ ؤخض ؤن جدضًض جم ما بطا وخُجها مباقغ، ٚحر يغعا

  ؤلخ٤ ٢ض
ً
  ٩ًىن  ٣ٞض بالبِئت، يغعا

ً
٣ت ألاشخام بإخض لخ٤ ٢ض الًغع  ؤن بزباث مخٗظعا  بٍُغ

 والًغع، الًاع الٟٗل بحن اإلاباقغة الؿببُت الغابُت بمٟهىم - ٖاصة - ال٣ًاء ولخمؿ٪ مباقغة.

 َظٍ جظلُل ال٣ًاء اؾخُإ َظا م٘ ل٨ً اإلاؿاو٫، الصخو جدضًض اإلاؿخدُل مً ٩ًىن  ٢ض ٞةهه

خماص زال٫ مً الهٗىباث ٌ ؤو الخُغ، زل٤) ٨ٞغة ٖلى الٖا ى للمساَغ( الخٍٗغ  مُاب٤ مٟهىم َو

 الخُحر اليكاٍ بحن الؿببُت عابُت بزباث حؿهُل قإجها مً والتي الٟغنت(، ٞىاث) بــ ٌؿمى إلاا

  الًغع  ٌٗض ال٨ٟغة َظٍ ٞبمىظب الىا٢ٗت، وألايغاع
ً
 جترجب ال مساَغ ٞحها ج٣٘ خالت ٧ل في مباقغا

  ُٞخم اإلاخًغع، خالت ٖلى ٖاصة
ً
ٌ قٟاء ٞغنت ٞىاث في الؿببُت عابُت اٞتراى مشال  لخُاةا ؤو اإلاٍغ

                                              
 والتي جلحها.  128م ؾاب٤، مغظ٘ ؾغوع، ق٨غي  دمحم. ص: للخٟهُل ( 1)
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  الًغع  اٖخباع ٖلى ال٣ًاء صعط ٣ٞض الجغاحي؛ الُبِب وزُإ
ً
 الخضزل ؤن زبذ َاإلاا مباقغا

  جم ؤهه لى ًىجر ؤن اإلام٨ً مً ٧ان الجغاحي
ً
  صخُدا

ً
٣ا  مً ٧ان ؤي الصخُدت، الُبُت لؤلنى٫  ٞو

٣ت الُبِب ازخُاع خالت في الؿببُت جخىاٞغ ولظا جٟاصًه، اإلام٨ً  ٖلحها جبجغ  مىاؾبت، ٚحر جىلُض ٍَغ

ٌ ًت خُاة حٍٗغ  خ٣ً ٢ض الُبِب ٧ان لى الخا٫ ٦ظل٪ جٟاصًه، اإلام٨ً مً ٧ان ألهه للخُغ، اإلاٍغ

ًت   ؤقٗت ٖمل ازىاء بد٣ىت اإلاٍغ
ً
 مضي ًشبذ لم ولى ختى ؤنابها، الظي الًغع  و٢٘ إلاا ؾلُما خ٣ىا

  .(1)بخضازه في الخ٣ىت َظٍ ؾاَمذ الظي الًاع ألازغ

 ًٟؿغ ؤن قإهه مً آزغ ؾبب ؤي ًىظض ال ؤهه حجت ٖلى خا٦مامل اٖخمضث الخاالث بٌٗ وفي

 ٢ض ال٣ى٫  ج٣ضم ٨ٞما بزباث، ٧إصلت ال٣غاثً بخ٣ضًم للمخًغعًٍ ال٣ًاء ؾمذ ٦ما .(2)الًغع  و٢ٕى

 ٞترة اه٣ًاء ؤو الخاصر(،) الًاع الٟٗل ح٣ٗض بٟٗل الؿببُت عابُت بزباث في نٗىبت اإلاخًغع  ًجض

 ٞترة بٗض مٗحن ٞحروؽ ا٦دكاٝ خالت في ٦ما وهُا٢ه، الًغع  وظىص وا٦دكاٝ الٟٗل و٢ٕى بحن

ما، ؤو الٟحروسخي ال٨بض والتهاب ٧اإلًضػ خًاهت،  ؤو ُٞه اإلاك٩ى٥ ألامغ بى٣ل ال٣ًاء ُٞلجإ ٚحَر

 التي الخاالث في الؿببُت عابُت وظىص بزباث ٌؿخُُ٘ ٞاإلاًغوع ال٣اهىوي، ال٣ُحن صاثغة الى املخخمل

  ال٣ًاء ٌُٗي مُٗىت خاالث وفي مُل٤. ٣ًحن جىاٞغ ٞحها ٌؿخدُل
ً
  جٟؿحرا

ً
 ال٣غاثً ب٣بى٫  واؾٗا

 ألي الُٛاب ًشبذ ؤن الصخو بةم٩ان ٧ان بطا الؿببُت عابُت بزباث ٢بى٫  ُٞخم بزباث، ٧ىؾُلت

 عابُت ٖلى الؿلبي الضلُل ٣ًبل ؤهه بمٗجى الًغع، خضور ًٟؿغ ؤن قإهه مً آزغ ْٝغ ؤو ؾبب

ظا ،(3)الؿببُت   الغاجر باالخخما٫ ٟاءالا٦خ ٌٗجي َو
ً
 لغابُت ال٣ُُجي ؤو اإلاُل٤ ؤلازباث مً بضال

ُل٤ الؿببُت، : َظا ٖلى ٍو   الؿببُت. لغابُت الؿلبي ؤلازباث الىٕى

 بسهىم الٟغوؿُت الى٣ٌ مد٨مت بلُه طَبذ ما الكإن، َظا في ال٣ًاثُت الخُب٣ُاث ومً

ت حؿحر التي الُاثغاث ًٖ ججتالىا والاَتزاػاث الهىجُت الاهٟجاعاث مً الىاظمت ألايغاع  بؿٖغ

ت جٟى١   الؿببُت عابُت بةزباث ا٦خٟذ خُض الؿُذ، ٖلى الٛحر جهِب والتي الهىث ؾٖغ

                                              
)1( Isabelle Souplet, La pert de chance dans le droit de la responsabilite medical, mem. , 2002, p. 15 . 

 . 30مغظ٘ ؾاب٤، م ؾُض، ظابغ ؤقٝغ. ص: له اقاع

  254م ،2012 الاؾ٨ىضٍعت، الجضًضة، الجامٗت صاع الخلىر، ؤيغاع ًٖ اإلاؿاولُت قغوٍ خىاؽ، دمحم ؾٗض ُٖا .ص (2)

ت، الجضًضة، الجامٗت صاع بالبِئت، ؤلايغاع ًٖ اإلاضهُت اإلاؿاولُت عؾالن، اؾماُٖل هبُلت .ص والخٔ:  الاؾ٨ىضٍع
  .106م ،2007

اعي، دمحم ؤخمض .ص :الخٔ (3) ٌ الٞغ   .88م ،2007 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع الخ٨ىىلىظُت، ال٩ىاعر ًٖ الخٍٗى
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 ٢غاع في ظاء خُض الًغع، خضور ًبرع آزغ ؾبب ؤي باهخٟاء الؿلبي ؤلازباث زال٫ مً باالخخماالث،

 مً ألاؾٕغ الُاثغاث ًٖ لىاججتا والاَتزاػاث اإلاؼعجت ألانىاث بحن اإلاباقغة الٗال٢ت ؤن املخ٨مت

 ؾبب ؤي وظىص ٖضم بةزباث مد٩ىمت ج٩ىن  الؿُذ ٖلى ال٣ٗاعاث ؤناب الظي والًغع  الهىث،

ض في الٗلُا املخ٨مت ٢ًذ ٦ما .(1)الًغع  طل٪ خضور بلى ًاصي ؤن قإهه مً آزغ ش الؿٍى -21 بخاٍع

 الاخخمالي ٞالضلُل الاخخما٫، بمجغص والًغع  الخلىر بحن الؿببُت عابُت بزباث في باال٦خٟاء 4-1981

 بًغع  جخٗل٤ التي الضٖىي  في وطل٪ باإلاؿاولُت، لل٣ى٫  ٧اٝ والًغع  الخُإ بحن الؿببُت وظىص ٖلى

 .(2)ؤؾما٥ مىث

ظَب  ٞباليؿبت ٗلمي،ال ؤلازباث مً ؤ٦ثر باالؾخيخاط ٣ًىم للؿببُت ؤلازباث ؤن بلى البٌٗ ٍو

ىت ؤوظضث ٞةجها الضم، ه٣ل ٖملُت بٗض اإلا٨دؿبت اإلاىاٖت ه٣و إلاغى  لى٣ل للؿببُت() بؾىاص ٢ٍغ

 التهاب مغى بكإن الؿببُت عابُت اٞتراى في املخا٦م جترصص لم طل٪ ومشل ال٣ًاء، بها ؤ٢غ الضم

 الٗضوي  ؤن ال٣ًاة اٖخبر ٣ٞض الشابذ، واإلاغى بزباجه( جم الظي) الشابذ الى٣ل بحن الٟحروسخي ال٨بض

 ؾببُت عابُت جىظض وؤهه ب٨شاٞت، الضم ه٣ل لٗملُاث جغظ٘ بهما بالٟحروؽ اإلاخًغع  ؤنابذ التي

ىت َظٍ ٞةن وبالُب٘ .(3)والى٣ل اإلاغى بحن مباقغة ىت هي ال٣ٍغ  بإن ٨ٖؿها بزباث ًم٨ً بؿُُت ٢ٍغ

  الٗضوي. وعاء ؤزغي  ٖىامل َىا٥

 
ً
 ؤن ٌكتٍر ال ٞةهه-ظماٖاث جهِب التي ألايغاع مجا٫ في نتزا - ال٣ًاجي الخُىع  ْل في بطا

 بل به، لخ٤ الظي والًغع  الخُإ بحن الؿببُت الغابُت جىاٞغ ٖلى ؤلاًجابي الضلُل اإلاخًغع  ٣ًضم

ظا للخُغ، حٗغى ؤهه ًشبذ ؤن ٨ًُٟه  الؿببُت عابُت وظىص اٞتراىب ٌؿمذ ؤن ًجب الضلُل َو

ىت   ٖلُه. اإلاضعى اهبظ مً ٨ٖؿها بزباث ًم٨ً بؿُُت ٣٦ٍغ

ُٗت الىهىم بٌٗ جىظض ٦ما ىن  ٞحها اٞترى التي الدكَغ  طل٪ مشا٫ الؿببُت، عابُت اإلاكٖغ

                                              
)1(  civ,2e,13 oct 1971,Bull. civ,11,no 274 

 . 254اإلاغظ٘ الؿاب٤، م خىاؽ، دمحم ؾٗض ُٖا. ص: لضي الحها مكاع

 الٟغوؿُت الى٣ٌ مد٨مت هٟؿه الخٔ ٢غاع اإلاٗجى وفي. 232اإلاغظ٘ الؿاب٤، م ؾٗض، مدمىص ؤخمض. الخٔ: ص ( 2)
ش  www. cours-de-droit. netي: الال٨تروو اإلاى٢٘ ٖلى مخاح( SIDAS) ٞحروؽ بكإن 2/4/1992 بخاٍع

)3(  TGI de bayonne du 4 mass 1993 et apeal de rennes de 17 nov. 192. tai montpellier,2 join 1991-
dchranc. p. 292 precise.  

اعي، ؤخمض دمحم. ص: لضي الحها مكاع  . 93م اإلاغظ٘ الؿاب٤، الٞغ
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 في اإلاضهُت باإلاؿاولُت والخام 1968 لؿىت 30 ع٢م الٟغوسخي ال٣اهىن  مً الٗاقغة اإلااصة في ظاء ما

ىت ؤ٢امذ ٣ٞض الىىوٍت، الُا٢ت مجا٫  ٞاٞترى ىوٍت،الى الخىاصر مً للمخًغعًٍ باليؿبت ٢ٍغ

 ٦ظل٪ هىوٍت. خاصزت و٢ٕى ٣ٖب جدضر التي الجؿضًت لؤليغاع باليؿبت الؿببُت عابُت اإلاكٕغ

ٌ الخام 1973 في الهاصع ال٣اهىن  في الؿببُت عابُت الُاباوي اإلاكٕغ اٞترى  ألايغاع بخٍٗى

ىت ٣ٞغع  ،1973 ٖام في الىٟاط خحز صزل والظي للخلىر الغاظٗت الجؿضًت  إلاهلخت ؾببُت ٢ٍغ

 بهم لخ٤ الظي الًغع  بحن الؿببُت عابُت بزباث مً وؤٖٟاَم ملىزت مى٣ُت في اإلا٣ُمحن اإلاخًغعًٍ

لى .(1)البِئت في الخلىر مهضع واليكاٍ  الهاصع ال٣اهىن  في ألاإلااوي اإلاكٕغ طَب هٟؿه الخىظه ٖو

ىت مىه الؿاصؾت اإلااصة في ٢غع  خُض البُئُت، اإلاؿاولُت بكإن 1990 في  ٣ٞض اإلاخًغع، رلهال ٢ٍغ

 مً ٧ان بطا للمخًغعًٍ جدضر التي ألايغاع وبحن اإلالىزت اإلايكإة وكاٍ بحن الؿببُت عابُت اٞترى

ضي ال٣اهىن  مً الغابٗت اإلااصة ههذ ٦ظل٪ .(2)ألايغاع َظٍ مشل جدضر ؤن اإلايكإة َظٍ قإن  الؿٍى

 ؤن ًشبذ ؤن اإلاضعي ٖلى إلاضهُتا اإلاؿاولُت ل٣ُام) بإهه: البُئُت اإلاضهُت اإلاؿاولُت بكإن 1986 لٗام

٨ٟي ألايغاع َظٍ ٌؿبب الظي َى اإلالىزاث بَال١   .(3)…(اخخمالي صلُل ج٣ضًم طل٪ ل٣ُام ٍو

 اجٟا٢ُت ههذ ٣ٞض ؤلازباث، ٖبء ه٣ل ٖلى نغاخت الضولُت الاجٟا٢ُاث بٌٗ ههذ و٢ض

(Wingspread) ؤو ؤلاوؿان صخت ٖلى يغع  بدضور تهضًضاث اليكاٍ مماعؾت جشحر ٖىضما ؤهه 

 عابُت بكإن الٗلمي ال٣ُحن ُٚاب خا٫ في ختى الالػمت الى٢اثُت الخضابحر اجساط ًخٗحن ٞةهه البِئت

  اليكاٍ ؤصخاب ٖلى ًخٗحن الخهىم طل٪ وفي الؿببُت،
ً
  .(4)ؤلازباث ٖبء جدمل الجمهىع  مً بضال

 
ً
 اإلاٗضلت ال٩اثىاث باؾخسضام الخام ألاوعبي الخىظُه مً الخامؿت اإلااصة جُلبذ لهظا وجإ٦ُضا

                                              
(1 )  :ًٖ 

ً
 . 259م الؿاب٤، اإلاغظ٘ دمحم، ؾٗض ُٖا. صه٣ال

ل، ٖلي ظمٗت ؤهىع . صالخٔ:  ( 2)  . 110م الؿاب٤، اإلاغظ٘ الٍُى

(3 )  :ًٖ 
ً
ظا. 96م ،2016 الجضًضة، الجامٗت صاع البُئُت، ألايغاع ًٖ اإلاضهُت اإلاؿاولُت ٢اصة، ٖباصه٣ال  َى َو
ٌ الخام الٟىلىضي ال٣اهىن  مى٠٢ طاث  اإلاضعي بخ٣ضًم ٨ًخٟي خُض ،1994 لؿىت البُئُت ألايغاع بخٍٗى

  صلُال
ً
خباع ألازظ م٘ ٪50 وؿبت ًخجاوػ  الؿببُت لغابُت اخخمالُا  للًغع، اإلاؿبب اليكاٍ َبُٗت مُٗاع بااٖل

  ألا٦ثر باالخخما٫ ًازظ خُجها الاخخماالث جؼاخمذ ٞةن ،للًغع  ألازغي  املخخملت اإلاؿبباث و٧ل
ً
 في جغظُدا

 . هٟؿها والهٟدت هٟؿه اإلاهضع. بالًغع  الدؿبب

 بزباث ٖىض ال٣اضخي ٖلى )ًجب ؤهه: ٖلى ههذ خُض (Lugano )لىظاهى اجٟا٢ُت مً (10) اإلااصة هو ومشلها  (4)
 .الخُغ( لليكاٍ اإلاالػم الًغع  خضور مً اإلاتزاًض الخُغ خؿباهه في ًإزظ ؤن والًغع  الخاصر بحن الؿببُت عابُت

  .3م الؿاب٤، اإلاغظ٘ الُُاع، ب٨غ نالر و٦ظل٪: .266م الؿاب٤، اإلاغظ٘ خىاؽ، دمحم ؾٗض ُٖا ص. الخٔ:
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ً
ًاء الضو٫  مً 1998-10- 26 في والهاصع 98-81 ع٢م وعازُا  ٧اٞت ؤن يمان ألاوعبي الاجداص في ألٖا

 ًٖ جىجم ٢ض التي والبِئت ؤلاوؿان صخت ٖلى الؿلبُت آلازاع لخجىب اجساطَا جم ٢ض الخضابحر

، اإلاٗضلت للجُىاث اإلاخىانل الاؾخسضام
ً
 و٢اثُت جضابحر اجساط يغوعة هٟؿها اإلااصة ؤوظبذ ٦ما وعازُا

بت ؤو الك٪ جىاٞغ خا٫ في ناعمت   .(1)اؾخسضامها ٖلى اإلاترجبت املخاَغ بكإن الٍغ

٩ي ال٣ًاء وطَب   الخُإ، ٖلى ال٣اهىهُت ال٣غاثً ٢بى٫  بلى ٦ظل٪ ألامٍغ
ً
 ألايغاع في وجدضًضا

ُل٤ البدغي، الخهاصم ًٖ الىاظمت ىت جل٪ ٖلى ٍو ىت وهي (2)بيؿُلُٟيُا() ال٣ٍغ  الؿببُت، ٖلى ٢ٍغ

  البدغ. في الخهاصم بمى٘ الخانت ال٣ىاٖض بخضي مسالٟت ٞحها ًخم التي الخاالث في جُب٤

 ؤو اإلاكٕغ ٌؿخسلهه ما هي ال٣غاثً) ؤن: ٖلى الٟغوسخي اإلاضوي الخ٣ىحن مً (9413) اإلااصة وجىو

الخٔ مجهى٫(. ؤمغ ٖلي للضاللت مٗلىم ؤمغ مً ال٣اضخي  بمىظب اإلاكٕغ ًىو لم وبن ؤهه َىا ٍو

 ال٣اهىن  صو٫  في زانت- ال٣ًاء ؤن ٚحر الؿببُت، عابُت اٞتراى ٖلى ٞحها وؿخض٫ ٢اهىهُت ٢اٖضة

  .(3)٢اهىهُت ٢اٖضة ؤو ٢اهىوي ؤمبض بمشابت ٢ًاثُت ٢غاثً ٞحها ٢غاعاث بنضاع بةم٩اهه-الٗام
ً
 وجُب٣ُا

 ًيبٕى بخلىر الخام 1990-10-7 في الهاصع الاؾخئىاُٞت، Dijon مد٨مت خ٨م في ظاء ؾب٤ إلاا

غ بإن البترولُت باإلاىاص الٟغوؿُت اجُان( ؾان) م٣اَٗت مُاٍ ت ؤوضر الخبرة ج٣ٍغ  ال٣غاثً مجمٖى

 اإلاضعي، ٖاج٤ ٖلى ألانل في ٣ً٘ الظي الؿببُت عابُت زبىث مجها ٌؿخسلو التي واإلاُاب٣ت الخُحرة

٠ بحن ىث جهٍغ   .(4)باإلاضعي لخ٣ذ التي وألايغاع Moreau لكغ٦ت اإلايؿىب الٍؼ

 الًغع، بمى٘ الخانت ال٣ىاٖض إلخضي مسالٟخه جشبذ الظي الصخو ٞان ج٣ضم ما ٖلى وبىاءً 

                                              
 . 4ٖماعة وُٗمت، الاججاٍ هدى جإؾِـ اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٖلى مبضؤ الخُُت، مغظ٘ ؾاب٤، م ( 1)

ُاهُت ؾُٟىت اؾم َى (بيؿُلُٟىا)  (2) ُاهُت ؾُٟىت م٘ جهاصمذ بٍغ  مً بال٣غب (جغوب ماعي ) حؿمى ؤزغي  بٍغ
٨ُت، الؿىاخل ٨ُت، الٗلُا املخ٨مت ٖلى ال٣ًُت وبٗغى ألامٍغ  زُإ بؿبب خضر الخهاصم ؤن وظضث ألامٍغ
ا بؿبب بيؿُلُٟيُا، الؿُٟىت ت ببداَع  وظضث الى٢ذ هٟـ في ول٨ً ال٨ش٠ُ، الًباب وؾِ ٖالُت بؿٖغ
 ب٣ُامها البدغ في الخهاصم مى٘ ٢ىاٖض مسالٟت في مخمشل لخُإ مغج٨بت ألازغي  هي جغوب الؿُٟىت ؤن املخ٨مت

  الجغؽ ب٣ٕغ
ً
 الؿببُت اٞتراى ؤؾاؽ ٖلى الؿُٟيخحن بحن اإلاؿاولُت بخ٣ؿُم املخ٨مت و٢ًذ الُبلت، مً بضال

 البدغي  الخهاصم ًٖ الىاقئت ألايغاع ًٖ اإلاؿاولُت الٟخاح، ٖبض دمحم عاوي  .ص :الخٔ .جغوب الؿُٟىت ظاهب في
٩ي، الاهجلى الىٓام في ، الخ٣ى١، ٧لُت مُاب٘ ؤمٍغ امكها 100م ،2009 اؾٍُى   .َو

م ٖبض .ص :اإلاٗجى َظا في الخٔ  (3) م، ٖبض نالر ال٨ٍغ ٘ في لل٣اهىن  الٗامت اإلاباصت ٢ُمت ال٨ٍغ  وال٣ًاء، الدكَغ
ً، عابه ظامٗت مجلت في ميكىع  بدض   .112م ،2015 ،3الٗضص ٍع

(4 )  
ً
 . 258م ؾاب٤، مغظ٘ خىاؽ، مدض ؾٗض ُٖا. ص: ًٖ ه٣ال
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  ٌٗض لل٣اهىن، الٗامت اإلاباصت ؤو اإلاهىت ؤنى٫  ؤو
ً
 الىخُض الؿبب َى ٨ًً لم وبن لخُإ مغج٨با

  ٌٗض ألا٢ل ٖلى ٞهى للًغع،
ً
  ؾببا

ً
 ؤن ًشبذ ؤن ٖلُه ٣ً٘ الخالت َظٍ وفي الًغع، خضور في مؿاَما

  لِـ زُإٍ
ً
 بم٩اهُت ٖضم ٦ظل٪ ًشبذ وؤن ٩ًىن، ؤن ًدخمل وال للًغع  ؤصث التي ألاؾباب مً واخضا

ىت ٢بُل مً َظا وبالُب٘ اإلاؿاولُت. مً للخسلو الخُإ طل٪ ؿببب الًغع  خضور  ال٣اهىهُت ال٣ٍغ

  ال٨ٗـ. بزباث ج٣بل التي البؿُُت

 
ً
 َظا ول٩ىن  اإلاٟتريت، بالؿببُت الخمؿ٪ جا٦ض الٟغوسخي ال٣ًاء مً ٦شحرة ؤخ٩ام لىظىص وهٓغا

 في الؿبب َى الًاع الٟٗل ٧ىن  بزباث اإلاخًغع  مً ٣ًخطخي الظي الٗام ألانل مً اؾخصىاء الصخيء

  به، لخ٤ الظي الًغع 
ً
 مغاٖاة يغوعة مً بض ٞال اإلاٗغويت، الخالت في ٖلمي ٣ًحن وظىص لٗضم وهٓغا

 ومجها: ،(1)الؿببُت عابُت اٞتراىو  ال٣غاثً ٢بىلها ٖىض اإلاٗاًحر لبٌٗ املخا٦م

 ؤزغي  بٗباعة ٖلمي، ٣ًحن ٞحها لِـ ما٦ضة( ٚحر مساَغ) ألايغاع مً خالت ال٣اضخي ًىاظه ؤن -1

 ٖلى ٖلمي صلُل ًىظض ال هٟؿه الى٢ذ في ول٨ً مٗحن، شخو ليكاٍ بؾىاصَا الهٗىبت مً

ها وبم٩اهُت املخاَغ جل٪ اؾدبٗاص ىت ال٣اضخي ًلجإ وؤن ما، وكاٍ مً و٢ٖى  ٖلى للخضلُل لل٣ٍغ

 الؿببُت. عابُت وظىص

 طل٪ ؾالمخه، ٖلى اٞٓتواملخ ؤلاوؿان صخت هي (2)لل٣غاثً اللجىء في ال٣اضخي ٚاًت ج٩ىن  ؤن -2

  ظاء مبضؤ ًٖ ٖباعة والخظع الخُُت ألن
ً
 مً وبسانت الؿالمت بًمان الالتزام لضوع  م٨مال

  اإلاهىُحن. ظاهب

 ه٣ل جم ؤن بٗض الاًضػ بمغى ؤلانابت خالت في ٦ما و٢٘، ٢ض ماصي اجها٫ َىا٥ ٩ًىن  ؤن ًجب -3

  الضم. ه٣ل ومغا٦ؼ راإلالى  الضم ه٣ل بحن ًيخج اإلاباقغ ٞاالجها٫ للمهاب، الضم

                                              
 . 195. وفي طاث اإلاٗجى: ص. ٖا٠َ ٖبض الخمُض خؿً، مغظ٘ ؾاب٤، م309ص. دمحم دمحم ؾاصاث، مغظ٘ ؾاب٤، م  (1)

 ال٣ًُت ْغوٝ مً ٌؿخيبُها لل٣اضخي، اؾخيباَها ؤمغ ًتر٥ التي جل٪ وهي ال٣ًاثُت، ال٣غاثً بال٣غاثً، ه٣هض ( 2)
 ؤن ولل٣اضخي بزباجه، اإلاغاص ألامغ ٖلى الضٖىي  و٢اج٘ بحن مً ما بىا٢ٗت ال٣اضخي ٌؿخض٫ خُض ومالبؿاتها،

ىت ٌؿخيبِ غوٝ و٢اج٘ ٖلى باالؾدىاص ختى ال٣ٍغ  الىؾاثل مً له ًدؿجى بما ؤمامه اإلاُغوح الجزإ زاعط ْو
، ميكإة وال٣ًاثُت، ال٣اهىهُت ال٣غاثً الكىاعبي، ٖبض الخمُض. ص: للخٟهُل. والٗملُت الٗلمُت  اإلاٗاٝع

ت، ضي مسل٠ دمحم عظب خؿحن و٦ظل٪. 19-18م ،2003 الاؾ٨ىضٍع  ؤلازباث ؤصلت بحن الترظُذ ٢ىاٖض: الٍؼ
ً ميكىعاث اإلاضهُت، الضٖىي  في اإلاخٗاعيت اإلااصة  في الهامل. وظاء مً 108م ،2011 ،1ٍ الخ٣ى٢ُت، ٍػ

(102 / 
ً
ىت) :الٗغاقي ؤلازباث ٢اهىن  مً( ؤوال   ال٣اضخي اؾخيباٍ هي ال٣ًاثُت ال٣ٍغ

ً
 زابذ ؤمغ مً زابذ ٚحر ؤمغا

 (. اإلاىٓىعة الضٖىي  في لضًه
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خباع في ًإزظ وؤن الٗلمُت، والؿببُت ال٣اهىهُت الؿببُت بحن الخمُحز ال٣اضخي ٖلى -4  بطا ما الٖا

، ال٣غاثً الى اللجىء ٩ًىن  وؤن باإلاًغوع، زانت للخُغ ٖىامل َىا٥ ٧اهذ
ً
 بمٗجى مدضصا

 ؤؾباب َىا٥ ؤن َل الىٓغ ًيبغي الّهضص، َظا وفي اإلا٣ٗى٫. خضوص في اإلابضؤ جُب٤ُ بب٣اء

 جُب٣ُهما ًم٨ً الؿببُت، اٞتراىو  والخظع الخُُت مبضؤ ؤن بط ما، وكاٍ مً لل٣ل٤ م٣ٗىلت

  .(1)ال٣اَٗت ألاصلت اهخٓاع صون  ظاصة ؤؾباب جىظض خاإلاا
ً
 مً الخإ٦ض ال٣اضخي ٖلى ًجب وؤزحرا

ت ٖال٢ت وظىص   .(2)ٖلُه اإلاضعى م٘ للمخًغع  وخخمُت يغوٍع

 إلاؼاولت الترزُو ٢بل مدخمـل يغع  ُٛابب مُل٤ ٣ًحن اقتراٍ اإلا٣ٗى٫  ٚحر مً ٧ان بطا و

 جس٠ُٟ ٣ًترح لظل٪ الؿببُت، عابُت في مُل٤ ٣ًحن اقتراٍ طل٪ بٗض ٣ًبل ال ٞةهه ملىر، وكاٍ

وؤن  اإلااصًت، وال٣غاثً اإلااقـغاث ٢بـى٫  في ال٣اضخي جىؾ٘ زال٫ مً الؿببُت عابُت ج٣ضًغ َغ١ 

ٍٝ  اخخما٫ بة٢امت ٨ًخٟي ، الؿببُت عابُت في اإلاـكتٍر ال٣ُحن ًهبذ وبظل٪ للؿببُت، ٧ا
ً
 ؤن ؤو وؿبُا

ىت ج٣بل زال٫ مً طل٪ مً ؤبٗض بلى ال٣اضخي ًظَب  حؿبِب ُٚاب مً واإلاؿخىخاة الـؿلبُت ال٣ٍغ

٣ت َظٍ الـًغع. و٢ـٕى ًٟؿغ ؤن َبُٗخه مً آزغ ىت باٖخماص اإلاخٗل٣ت الٍُغ  ؾمدذ الؿلبُت ال٣ٍغ

ٌ ال٨ُمُاء، مجا٫ في ٌكخٛل مهى٘ ناخب بةصاهت خا ؤنابذ الخـي ألايـغاع لخٗـٍى
ّ

 الىدل، ًغبي ٞال

اة آزغ ؾبب ًىظض ال ؤهه ال٣ًاء اٖخبر بط  ٖـً هاجج بدؿمم بال طل٪ جٟؿحر ًم٨ً ال وؤهه الىدل، لٞى

اع ٖلى الٟلُىع  ماصة اؾـخ٣غاع   .(3)ألاَػ

ُب٤  ًخم التي الجؿضًت لؤليغاع باليؿبت-الؿببُت عابُت اٞتراى وه٣هض- الؿاب٤ الخل ٍو

 املخلٟاث بؿبب ٞجإة الىٕى َظا مً خاصزت و٢ٗذ ٞةطا هىوٍت، خاصزت و٢ٕى ٣ٖب مالخٓتها

  جهضع ؤن الخ٩ىمت ٖلى ًخٗحن ٞةهه الىىوٍت،
ً
 خضوثها اإلاخى٢٘ باألمغاى ٢اثمت ًخًمً مغؾىما

  .(4)الؿببُت عابُت ٨ٖـ باثبةز الًغع  ًٖ اإلاؿاو٫ ٌُٗى ؤن ٖلى الخاصر، بؿبب

ً ؤن ًم٨ً ما ٧ةَما٫ للًغع، البِئت ٞخّٗغى البِئت، مجا٫ في الخا٫ ٦ظل٪  ٌٗلل ؤو ًبَر

                                              
ضة ( 1)  ٨ٖىىن،بً -ال٣اهىن  ٧لُت ماظؿخحر، عؾالت للبِئت، الضولي ال٣اهىن  في الخُُت مبضؤ ج٩اعلي، الخٔ: ٍٞغ

 . 41م ،2005 الجؼاثغ، ظامٗت

 . 308م ؾاب٤،مغظ٘  ؾاصاث، دمحم دمحم. ص الخٔ، ( 2)

 ،جلمؿان-بل٣اًض ؤبىب٨غ ظامٗت ص٦خىعاٍ، ؤَغوخت الجؼاثغ، في البِئت لخماًت ال٣اهىهُت آلالُاث ًدحى، وهاؽ  (3)
  .314م ،2007

 . 107م الؿاب٤، اإلاغظ٘ عؾالن، بؾماُٖل هبُلت. ص ( 4)
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 هدُجت ألايغاع َظٍ ج٩ىن  ٖىضما البِئت جهِب التي ألايغاع وبحن ؤلاَما٫ َظا بحن ؾببُت وظىص

 10 في الهاصع ال٣غاع بلى وكحر الخهىم، وبهظا باإلَما٫. واإلاخمشل الخُغ لهظا ومخى٢ٗت َبُُٗت

ت اليكاَاث بحن ؾببُت عابُت بًجاص اؾخُاٖذ الٟغوؿُت ٞاملخ٨مت ،(1)1976آطاع  ؤو الخجاٍع

خماص املخ٨مت ؤن خُض ؾم٨ُت، لثروة مؿدشمغ بها ؤنِب التي ألايغاع وبحن الخجاعي  الٗمل  وبااٖل

ى الخاظغ به ٢ام ما بحن ٧اُٞت ٖال٢ت وظىص اؾخيخجذ الخبراء آعاء ٖلى  ٦مُاث ًغمي وع١ جاظغ َو

 الٗالُت اليؿبت وبحن ألاؾما٥ ناثض ٢بل مً اإلاؿخٛل اإلا٩ان مً بال٣غب الجهغ في ع١الى  مً ٦بحرة

 .(2)ألاؾما٥ إلاىث

ىا٥  املخ٨مت خ٨م مجها والًغع، الخُإ بحن الؿببُت عابُت اٞتراى ٖلى ؤزغي  ؤمشلت َو

  ،1991-10-23 في Rennes مضًىت في الابخضاثُت
ً
  ال٣اضخي ٢غاع ٩ًىن  ؤن مً ٞبضال

ً
 الخإ٦ُض بلى مؿدىضا

 ؤو الغابُت جل٪ وظىص اخخمالُت بلى لجإ والًغع، الخُإ بحن الؿببُت عابُت وظىص ٖلى اإلاُل٤

في الخ٨م  الابخضاثُت جىلىػ  مد٨مت خ٨م في هٟؿه وعص ال٣غاعمًمىن َظا و  وظىصَا، اٞتراى

 (3).1990-11-5الهاصع في 

املطمبالجاٌ٘

زابطٛالطببٗٛفرتاضاألثساملكتصسال

عابُت الؿببُت، ٖضم حٗضًه لٛحٍر مً ؤع٧ان اإلاؿاولُت، وال  ٞتراىباألزغ اإلا٣خهغ ال ه٣هض  

كل  ؾُما الخُإ، واوٗضام ظضواٍ في خالت وظىص الؿبب ألاظىبي الظي ٣ًُ٘ عابُت الؿببُت َو

حن مىٟهلحن: ا. وهدىاو٫ َاجحن اإلاؿإلخحن في ٖٞغ  جإزحَر

 

                                              
ل، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  (1)  . 255. ص. ُٖا ؾٗض دمحم خىاؽ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م110ص. ؤهىع ظمٗت الٍُى

 . 10اإلاغظ٘ الؿاب٤، م الُُاع، ب٨غ نالر. ص: الخٔ ( 2)

 . 135م الؿاب٤، اإلاغظ٘ وآزغون، نالر ٞىاػ. ص: للخٟانُل ( 3)
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األٔهالفسع

يفالطببٗٛفرتاضٌٕعاال

 لم ٞةن ُٞه، للمضًً ًض ال ؤظىبي لؿبب و٢٘ ٢ض الًغع  ؤن زبذ متى جىٗضم الؿببُت عابُت بن

ىت َظٍ هٟي اإلاؿاو٫ ٌؿخُ٘ ٣ت زبذ ٢ض ٩ًىن  ؤي خ٣ُ٣ُت، ج٩ىن  الؿببُت ٞةن البؿُُت ال٣ٍغ  بٍُغ

ىت قإن ٞمً باإلاخًغع، لخ٤ الظي الًغع  مهضع َى اإلاؿاو٫ وكاٍ ؤن ٣ًُيُت  ؤن الؿببُت ٢ٍغ

ىت َظٍ هٟي اإلاؿاو٫ ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ بإن زباثؤلا ٖبء ج٣لب   ال٣ٍغ
ً
 ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ ؤن مً بضال

  .(1)الؿببُت عابُت بزباث ٖبء اإلاخًغع 

ىض   ج٠٣ هجضَا اإلاٟتريت الؿببُت ٨ٞغة جدلُل ٖو
ً
ت بحن وؾُا ت ألاؾباب حٗاص٫ هٍٓغ  وهٍٓغ

ت مً ؤوؾ٘ ٞهي الٟٗا٫، ؤو اإلاىخج الؿبب  احؿا وؤ٢ل ألاؾباب، حٗاص٫ هٍٓغ
ً
ت مً ٖا  الؿبب هٍٓغ

 بخضار في للصخيء ماصي جضزل بىظىص الا٦خٟاء ٖلى اإلاٟتريت الؿببُت ٨ٞغة حٗخمض خُض اإلاىخج،

  الغابُت؛ جل٪ ٢ُام ًٟترى ختى الًغع 
ً
 بزباث الغابُت ل٣ُام ٨ًٟي اإلاىخجاث ؤيغاع مجا٫ في ٞمشال

 ولدؿهُل اإلاُٗبت، مىخجاجه مًاع ًٖ اإلاىخج مؿاولُت مجا٫ وفي الًغع. وظىص م٘ مُٗبا اإلاىخج ٧ىن 

 باإلاؿاولُت الخام ال٣اهىن  في ٦ظل٪ الٟغوسخي اإلاكٕغ اٞترى اإلاؿتهل٪، ٖاج٤ ٖلى ؤلازباث ٖبء

 ٧ل ؤن ٚحر اإلاىخج، بةعاصة للخضاو٫  زغظذ ٢ض اإلاىخجاث ؤن 1998 لؿىت اإلاُٗبت اإلاىخجاث ؤيغاع ًٖ

 اٞتراي بال لِـ ج٣ضم ما
ً
  ا

ً
ى ال٨ٗـ، إلزباث ٢ابال  اهخٟاء وبالخالي الؿببُت، عابُت اه٣ُإ ٌٗجي ما َو

ىت ؾىي  لِـ الؿببُت اٞتراى بن ؤزغي  بٗباعة اإلاؿاولُت.  ب٩اٞت ٨ٖؿها بزباث ًم٨ً بؿُُت ٢ٍغ

  ؤلازباث ٖبء بى٣ل ًاصي ٞتراىالا  َظا ٞةن ؤص١ وبك٩ل الُغ١،
ً
غاى اإلاخًغع  ٖلى جسُٟٟا  أٚل

ب ما بطا الؿببُت عابُت اه٣ُإ بةزباث ٖلُه اإلاضعى ٩ًل٠ بدُض الٗضالت،  مؿاولُخه، هٟي في ٚع

  .(2)بظل٪ له حؿمذ ومهىُت صعاًت طا بىنٟه

  املخ٨مت واظهذ ٞةن ج٣ضم ما ول٩ل
ً
 ُٚاب بؿبب بزباجه اإلاضعي ٖلى ًهٗب بًغع  ًخٗل٤ هؼاٖا

                                              
 . 257م الؿاب٤، اإلاغظ٘ دمحم خىاؽ، ؾٗض ُٖا. الخٔ: ص ( 1)

)2(       ve Lacroix , Relativite Aquilinne en Droit de la Responsibility civil - Analays Comparee 
Des Systemes Germanique, Canadien ET Quebeques, paper published in McGill Law Journal - 
Revue de droit de McGill,        9:  McGill LJ     — Re  fe rence: (2013) 59: 2 RD McGill 425, 
p. 13. last access, 30-3-2016.  
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 لل٣اهىن، اإلاخُىع  الخٟؿحر بلى الغظٕى ٌٟٛل ؤال ال٣اضخي ٞٗلى خضوزه، بكإن الٗلمي ال٣ُحن

  ال٣اهىن  حعو  م٘ والخٗامل
ً
 للىهىم، الخغفي بالخٟؿحر ألاٞغاص مهالر ٖلى الخ٤ًُِ مً بضال

 
ً
 بلؼام) ٖلى: 1979 لؿىت (107) ع٢م الٗغاقي ؤلازباث ٢اهىن  مً (3) اإلااصة ههذ ٣ٞض لظل٪ وجهض٣ًا

٘ مً الخ٨مت ومغاٖاة لل٣اهىن  اإلاخُىع  الخٟؿحر باجبإ ال٣اضخي  اإلااصة و٦ظل٪ جُب٣ُه(. ٖىض الدكَغ

  ٢ىاٖخه(. الؾخ٨ما٫ الى٢اج٘ بخدغي  ال٣اضخي بلؼام ) :ٞحها ظاء خُض هٟؿه ال٣اهىن  مً الشاهُت

الفسعالجاٌ٘

اخلطأافرتاضزابطٛالطببٗٛٔافرتاض

 ؤن آلان وؾىداو٫  الؿببُت؟ لغابُت اٞتراى ؤم للخُإ، اٞتراى َىا٥ َل البٌٗ، ًدؿاء٫ ٢ض

٨غة اإلاضهُت، اإلاؿاولُت في اإلاٟترى الخُإ مٗجى بالخدلُل وؿخٗغى  الؿببُت عابُت اٞتراى ٞو

  بُجهما. والازخالٝ

ت حٗجي اإلاٟتريت الؿببُت ٨ٞغة بن  في اإلاىيٕى ٢اضخي حؿاٖض التي املخضصة ال٣غاثً مجمٖى

ً ظا الًغع، ؾبب الظي الخُإ ٦ًع  اؾخسالم في ؾلُت مً له بما ٣ُٖضجه ج٩ٍى  ؤن ٦ظل٪ ٌٗجي َو

  َىا٥
ً
  ؤو ؾلى٧ا

ً
  وكاَا

ً
هٗب بالٛمىى ًدؿم ؾلى٥ الىا٢٘ في َى شخو مً ناصعا  بؾىاص ٍو

  ًجض ال خُىما- ال٣اضخي ُٞإحي ال؟ ؤم للًغع  املخضر َى ؤهه َل بلُه، الًغع 
ً
 -للًغع  آزغ ؾببا

تر٥ باإلاضعي، الًغع  بلخا١ في الؿبب َى لل٣اهىن  املخال٠ اليكاٍ َظا ؤن لُٟترى  للمضعى ٍو

  طل٪. صخت ٖضم بزباث ٖلُه

 الٟاٖل، زُإ وظىص بزباث ٖلُه ًهٗب اإلاضعي ؤن في اإلاٟترى الخُإ ٨ٞغة جىُل٤ بِىما

 الؿبب بزباث ؤو الخُإ هٟي بزباث ٖلُه اإلاضعى بم٣ضوع  ٩ًىن  ٢ض بدُض الخُإ َظا اإلاكٕغ ُٟٞترى

 َىا٥ ألن طل٪) الٛالب في ال٣اضخي ٖمل مً ج٩ىن  ألاولى غةال٨ٟ بطن الًغع. بخضار في ألاظىبي

 ٖمل مً هي التي ألاولى بسالٝ ؤلاقاعة( ؾب٣ذ ٦ما ٦ظل٪ بال٣اهىن  الؿببُت، لغابُت ااٞتراي

.   اإلاكٕغ

 الؿببُت، عابُت اٞتراى بالًغوعة ٣ًخطخي ٖضًضة ؤخُان في الخُإ اٞتراى ٞةن َظا وم٘

٩ىن   في للخُإ اإلاكٕغ اٞتراى طل٪ مشا٫ الخُإ، ٞتراىال  مى٣ُُت هدُجت الؿببُت اٞتراى ٍو

اًخه جدذ َم مً ٞٗل ًٖ الصخو مؿاولُت  في ٖلحها اإلاىهىم الغ٢ابت مخىلي مؿاولُت ؤو ٖع

 عابُت بةزباث و٧لٟه الخُإ بزباث مً اإلاخًغع  ؤٖٟى لى ال٣اهىن  ألن ٖغاقي، مضوي (218) اإلااصة
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ى- اإلاخًغع  اليُغ الؿببُت  ًشبذ ؤن بلى -والًغع  الخُإ بحن الؿببُت عابُت بزباث ؾبُل في َو

  لِـ ٞتراىالا  َظا ول٨ً الخُإ،
ً
 اإلاكٕغ اقتٍر بطا ؤزغي  بٗباعة .(1)ال٨ٗـ بزباث ٣ًبل بل ٢اَٗا

  اإلاخًغع  ؤنبذ الؿببُت بزباث
ً
 الخُإ َظا وبةزباث الغ٢ابت، إلاخىلي ًيؿب الظي الخُإ بخُٗحن ملؼما

 
ً
 الؿببُت بزباث مً ٌٟٗى اإلاخًغع  ؤن هي الخ٣ُ٣ت ل٨ً الًغع، وبحن بِىه الؿببُت إلزباث جمهُضا

 
ً
ىت ٖلى بىاء ؤًًا ٩ل٠ ٢اهىهُت، ٢ٍغ  اإلاؿاولُت ًضٞ٘ ؤن ؤعاص بن ال٨ٗسخي بالضلُل الغ٢ابت مخىلي ٍو

  .(2)هٟؿه ًٖ

 الظي َى مُٗىا ياعا ٞٗال ؤو زُإ َىا٥ ؤن مٗىاٍ الؿببُت عابُت اٞتراى بن ال٣ى٫، زالنت

 م٘ طل٪، في ال٣ُحن ًخىاٞغ ؤن وصون  الغاجر لالخخما٫ لالؾدىاص هدُجت بالٛحر الًغع  بلخا١ بلى ؤصي

 الخُإ اٞتراى ؤن خحن في ألاظىبي. الؿبب بةزباث اإلاؿاولُت مً للخسلو ٖلُه للمضعى املجا٫ جغ٥

 مً للخسلو ٖلُه للمضعى الٟغنت بجاخت م٘ مٗحن ٞٗل ؤو ليكاٍ الخُإ ون٠ بياٞت ٌٗجي

  ألاظىبي. الؿبب بةزباث ؤو الٟٗل َظا ًٖ الخُإ ون٠ بىٟي اإلاؿاولُت

 ٦ظل٪، الؿببُت لغابُت هاٞتراي اإلاكٕغ مى٠٢ مً ٌؿخيخج ٢ض اؾخصىاثُت ؤخىا٫ في ول٨ً

 و٧ان الى٣ىص مً مبلٛا الالتزام مدل ٧ان بطا) ٞحها: ظاء التي ٖغاقي مضوي (171) اإلااصة طل٪ مشا٫

اء في اإلاضًً وجإزغ الالتزام وكىء و٢ذ اإلا٣ضاع مٗلىم  ؾبُل ٖلى للضاثً ًضٞ٘ ؤن ملؼما ٧ان به الٞى

ٌ  ؤن ٖلى الٗغاقي ال٣ٟه ًخ٤ٟ اإلااصة َظٍ قغح وبسهىم (…. ٢اهىهُت ٞىاثض الخإزحر ًٖ الخٍٗى

اء، في اإلاضًً جإزغ مجغص في ومخمشل مٟترى الخُإ  بمجغص الًغع  ٦ظل٪ اإلاكٕغ واٞترى الٞى

ى هخاطؤلا  ٖىانغ مً ٖىهغا الى٣ض ل٩ىن  الخإزغ،  الخُإ مً ٧ل ٧ان وبطا بُبُٗخه، مشمغ ما٫ َو

 ما طل٪ ٖلى ألازغي  ألامشلت ومً .(3)٦ظل٪ مٟتريت ج٩ىن  الؿببُت عابُت ٞةن مٟتريحن والًغع 

 الى٣ٌ مد٨مت وخ٨م وؤلاؾ٩ان، الدكُِض و٢اهىن  1967 ٢اهىن  في الٟغوسخي اإلاكٕغ بلُه اججه

 ؤي بزباث حؿخلؼم ال الدكُِض جدذ ال٣ٗاعاث بُ٘ في اإلاُاب٣ت ٖضم صٖىي  ؤن مً 1993 في الٟغوؿُت

                                              
ٌ ِٖسخى، ؤمحن دمحم نضقيالخٔ: ص.  (1)  لالنضاعاث ال٣ىمي اإلاغ٦ؼ ،1ٍ للىعزت، اهخ٣اله ومضي الًغع  ًٖ الخٍٗى

 . 179، م2014 ال٣اَغة، ال٣اهىهُت،

ا اإلاضهُت اإلاؿاولُت في ألاخ٩ام ٖلى وحٗل٣ُاث بدىر مغ٢ـ، ؾلُمان. الخٔ: ص ( 2) حَر اث مً ٚو  ال٣اهىن  مىيٖى
ً اإلاضوي،  . 342م ،1987 ال٣اَغة، الؿالم، مُبٗت للُباٖت، اًٍغ

 الخ٨ُم ص. ٖبض املجُض و. 360م الالتزام، مهاصع ،ألاو٫  ال٨خاب الالتزام، ؤنى٫  الظهىن، ٖلي خؿً. صالخٔ:  ( 3)
بضالباقي  . 78-77م ،2ط الالتزام، وؤخ٩ام اإلاضوي ال٣اهىن  البكحر، َه دمحم و الب٨غي  ٖو
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 ال ٦ظل٪ مىٟٗخه، في ؤو الصخيء ٢ُمت في مازغة اإلاُاب٣ت ٖضم ج٩ىن  ؤن ٌكتٍر ال بمٗجى يغع،

  ؤؾاسخي التزام بال َى ما بالدؿلُم الالتزام ألن الباج٘، ظاهب مً زُإ ؤي نضوع  ٌكتٍر
ً
ا ٍغ  وظَى

ى البُ٘، ل٣ٗض ظا هدُجت. بخد٤ُ٣ والتزام ٗملب التزام هٟؿه الى٢ذ في َو  الباج٘ ٢ُام ؤن ٌٗجي َو

 َظا وفي املخخىم، الًغع  ٌؿبب الظي َى ٖلحها اإلاخ٤ٟ للمىانٟاث مُاب٤ ٚحر مبُ٘ بدؿلُم

  .(1)للؿببُت اٞتراى

  - عابُت الؿببُت ال ٌٗجي اٞتراىوججضع ؤلاقاعة بلى ؤن  
ً
ٖضم ؤَمُتها بىنٟها ع٦ىا مً  - ٢ُٗا

ظا ال٣ى٫ ًهض١ ٖلى  ٧ل مً ع٦جي الخُإ والًغع، بط ال ًصرُّ  اٞتراىؤع٧ان اإلاؿاولُت اإلاضهُت، َو

ٟؿغ  ًُ ت اإلااصًت في  اٞتراىؤن  ظا ما ٢ام به ؤههاع الىٍٓغ ًٍ ما بإهه صلُل ٖلى ٖضم ؤَمُخه، َو ع٦

ه في ال٣ىاهحن اٞترايت ع٦ً الخُإ ل٨ثرة جإؾِؿهم اإلاؿاولُت ٖلى ٖىهغ الًغع، بط ٢للىا مً ؤَمُ

اإلاضهُت، بال ؤن ألامغ لِـ ٦ظل٪. ٧ل ما في ألامغ ؤن اإلاكٕغ قاء ؤن ًس٠ٟ ٖلى اإلاخًغع ٖبء بزباث 

 الخُإ.

باء ٖلى ٧اَل اإلاخًغع الظي و٢٘ ٖلُه ٖبء ؤلازباث َظا، ٞةن اإلاكٕغ ؤخُاها  وللخ٣لُل مً ألٖا

ابُت الؿببُت، وؤخُاها ؤزغي ًٟترى الخُإ في ظاهب ، وؤخُاها ًٟترى ع (2)ما ًٟترى الًغع 

ٌ ، ؤو ٢ُام (3)الصخو الظي ًُالبه اإلاخًغع بالخٍٗى
ً
 لجىء اإلاكٕغ ؤخُاها

ً
. ومشل طل٪ ؤًًا

 عابُت الؿببُت ب٣غاثً بؿُُت. اٞتراىال٣ًاء ب

 

  

                                              
ت ٖمغان، الؿُض دمحم الؿُض. الخٔ: ص (1)  جدذ ال٣ٗاع بُ٘ في اإلاُاب٣ت ٖضم ال٣اهىهُت، لؤلبدار الٗملُت املجمٖى

اث صاع الدكُِض، ت، الجامُٗت، اإلاُبٖى  . 37م ،1999 الاؾ٨ىضٍع

ت والكٍغ الجؼاجي.  (2) ت والٟىاثض الخإزحًر  ٦ما في ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

٘ الٗغاقي، م٨خب الخٟؿحر، ؤعبُل،  (3) الخٔ: ص. دمحم ؾلُمان ألاخمض، الخُإ وخ٣ُ٣ت ؤؾاؽ اإلاؿاولُت في الدكَغ
 والتي جلحها.  43، م 2009
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 اخلامتة

: الاطخيخاظاث
 
           اوال
 
    

ٌ ًد٨م ال٣ًاء ٧ان ٞةطا ال٣اهىهُت. والؿببُت الٗلمُت الؿببُت بحن جمُحز َىا٥ -1  بالخٍٗى

ٌ في ٦ما املخخمل، والًغع  الخُإ بحن ما٦ضة ؾببُت َىا٥ ج٩ىن  ٖىضما  ٞىاث ًٖ الخٍٗى

، الًغع  ٧ان بطا الخل بظاث ألازظ ٦ظل٪ ال٣ًاء ٞٗلى الٟغنت،
ً
 بِىه الؿببُت و٧اهذ مد٣٣ا

٤ ًٖ الؿببُت اٞتراى بلى الٟغوسخي ال٣ًاء لجإ ٣ٞض ت.مدخمل الخُإ وبحن  اؾخسضام ٍَغ

 ؤخض حؿبب خى٫  ق٪ لىظىص ؤو مٗحن زُغ بكإن الٗلمي ال٣ُحن ُٚاب إلاىاظهت وطل٪ ال٣غاثً

  مٗحن. يغع  بخضار في ألاوكُت

 والتي الخُغ زل٤ ٨ٞغة ؤولهما الؿببُت، ٞتراىال  عثِؿِخحن ٨ٞغجحن بلى اإلا٣اعن  ال٣ًاء لجإ -2

  ٞةن -ٖلُه اإلاضعى لضي الخُإ ًشبذ لم وبن- مىظبهاب
ً
  ًسل٤ ما وكاَا

ً
 قإهه مً للمضعي زُغا

 ؤو الاخخمالي، الخُإ ٨ٞغة ٞهي الشاهُت ؤما اليكاٍ، َظا ناخب ٖلى اإلاؿاولُت ًغجب ؤن

 زُإ لىال ؤهه بلى املخا٦م جظَب وبمىظبها الًغع، بخضار في ألاؾباب مً بالغاجر الا٦خٟاء

  الًغع  ٧ان بطا ٖما الىٓغ بهٝغ للمضعي، الًغع  خضر إلاا هٖلُ اإلاضعى
ً
 مباقغ. ٚحر ؤم مباقغا

 
ً
با  بخضار في الغاجر بالؿبب الا٦خٟاء ؤو الغاجخت ألاصلت جبجي بلى ال٣ًاء لجإ َظا مً و٢ٍغ

  الًغع. ًٖ اإلاؿاولحن حٗضص خالت في ٦ما الؿببُت، ل٣ُام الًغع 

 بمٟهىمه الخُُت مبضؤ َى اإلاٟتريت الؿببُت ب٨ٟغة ظألاز ٖلى ؾاٖضث التي الٗىامل ؤَم مً -3

 جهِب التي ألايغاع جىٕى بؿبب والُبُت، البُئُت ألايغاع مجا٫ في وبسانت الجضًض

 م٘ الًغع  بخضار في ؤؾباب ٖضة وظضث ما بطا الٟاٖل جدضًض نٗىبت و٦ظل٪ الجماٖاث،

ت ٖضم ظا ٖىه، اإلاؿاو٫ مٗٞغ  اإلاؿاولُت ٖلُه بجىج ظضًض ٧إؾاؽ بال ٨ًً لم اإلابضؤ َو

ُت   الالزُئُت. ؤو اإلاىيٖى

 ٖلى ٖلمي ٣ًحن وظىص لٗضم ؤلازباث نٗىبت في جخمشل الؿببُت الغابُت في ٞتراىالا  ؤؾباب بن -4

. ومباقغة ما٦ضة ؤيغاع وظىص
ً
  ؤخُاها

ضع زغوط الؿببُت عابُت اٞتراى في لِـ -5  جؼا٫ ال بل اإلاضهُت، اإلاؿاولُت في الٗامت لل٣ىاٖض َو

ٌ، الؾخد٣ا١ مٗحن زُإ هدُجت ٧ان الًغع  ؤن إلزباث يغوعة ىا٥َ  ألامغ في ما و٧ل الخٍٗى

 لِـ ٞتراىالا  َظا ؤن ٦ما ٖلُه. اإلاضعى بلى اإلاضعي ٖاج٤ مً ؤلازباث ٖبء ًدى٫  ٞتراىالا  ؤن

ىت بال  ؤن ًيبغي الؿببُت عابُت مٟهىم ؤن آزغ بمٗجى ألاظىبي. بالؿبب هٟحها ًم٨ً بؿُُت ٢ٍغ
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بت وعابُت مباقغة ٚحر ؤو مباقغة الؿببُت عابُت ج٩ىن  ٣ٞض باإلاغوهت؛ ًدؿم  مالثمت ؤو ٢ٍغ

٨ظا.   َو

ى إلاضهُت،ا للمؿاولُت الٗامت ال٣ىاٖض في الٗام ألانل مً اؾخصىاءً  ٩ًىن  الؿببُت اٞتراى -6  َو

 اإلادؿببىن  ٧ان لى ُٞما اإلاؿاو٫ شخو جدضًض اإلاخًغع  ٖلى ٞحها ًهٗب التي الخاالث في ٩ًىن 

 الخاالث وفي الًغع، بخضار في الؿبب َى ما زُإ ؤن بزباث ونٗىبت مخٗضصًً، املخخملىن 

 خ٤ل الظي والًغع  مُٗبت لؿلٗت اإلاىخج زُإ بحن الؿببُت بزباث ًٖ ما مؿتهل٪ ٞحها ٌعجؼ التي

 ما ؤخض ٞحها ًسل خالت و٧ل الؿُاعاث، خىاصر ًٖ الىاظمت ألايغاع خالت في و٦ظل٪ به،

  ما٦ضة. ٚحر ؤيغاع خضور واخخما٫ والخظع الخُُت بمبضؤ الخُغ بيكاَه

عي اٞتراى َىا٥ بل ٣ِٞ، ال٣اضخي ٖلى الؿببُت عابُت اٞتراى ٣ًخهغ ال -7  ومً ٦ظل٪، حكَغ

 لٗام ألاإلااوي ٧ال٣اهىن - البُئُت باإلاؿاولُت الخانت عهتاإلا٣ا ال٣ىاهحن مٗٓم اٞتراى طل٪

1990  
ً
ىت -مشال  اإلايكإة وكاٍ بحن الؿببُت عابُت اٞتراىب اإلاخًغعًٍ، لهالر ٢اهىهُت ٢ٍغ

 ؤن بزباث اليكاٍ َظا ناخب ٖاج٤ ٖلى ٞإنبذ اإلاخًغعًٍ، جلخ٤ التي ألايغاع وبحن اإلالّىِر

  الًغع، ٌؿبب لم وكاَه
ً
  ؤلازباث. لٗبء خًغع اإلا جدمل مً بضال

: الخىصُاث
 
          زاهُا
 
      

ضم ال٣اهىن، لغوح وجُب٣ُه ال٣اهىهُت، للىهىم اإلاخُىع  الخٟؿحر باجبإ ال٣اضخي بلؼام -1  ٖو

ل لل٣اهىن. الٗامت اإلاباصت بَما٫  الٓغوٝ مً الخُإ اؾخسالم في الضوع  ال٣اضخي وجسٍى

 في الٟغوسخي اإلاكٕغ مى٠٢ عٚغا ٖلى ٖلُه الضاللت في ٢اَٗت ٚحر ٧اهذ ولى ختى واإلاالبؿاث

 ٩ًىن  الؿببُت عابُت بزباث نٗىبت خالت في بإهه ج٣طخي والتي اإلاضوي، الخ٣ىحن مً (1353) اإلااصة

 
ً
ت ال٣غاثً بلى ٌؿدىض ؤن لل٣اضخي ظاثؼا   واإلاُاب٣ت. الىاضخت ال٣ٍى

ً
 ٢غاع ٩ًىن  ؤن مً ٞبضال

  ال٣اضخي
ً
 اخخمالُت بلى الغ٧ىن  ُٞم٨ً والًغع  الٟٗل بحن ما٦ضة ؾببُت عابُت وظىص بلى مؿدىضا

  طل٪ و٧ل بىظىصَا، ٧اُٞت
ً
  ٖلُه ًخٗظع الظي للمخًغع  خماًت

ً
 ؾببُت عابُت وظىص بزباث ؤخُاها

  .به لخ٤ الظي والًغع  ما وكاٍ ؤو ٞٗل بحن

 ًٖ اإلاؿاولُت مجا٫ في وبسانت والخظع، الخُُت مبضؤ ٖلى نغاخت للىو اإلاكٕغ صٖىة -2

 الى٣الت، الهىاج٠ ؤبغاط ًٖ الىاقئت وألايغاع اإلاُٗبت، اإلاىخجاث وؤيغاع البُئي، الخلىر ؤيغاع

ا، وؤلاقٗاٖاث حَر  إلاى٘ الالػمت الخضابحر باجساط مُٗىت ظهت ؤو شخو ٧ل ٞحها ًلؼم بك٩ل ٚو

  خضوثها. بكإن ٖلمي ٣ًحن ًىظض لم وبن ختى الظ٦غ، الؿاب٣ت ألايغاع و٢ٕى
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ل اإلاكٕغ صٖىة -3  لدؿهُل حهضٝ بك٩ل الؿببُت، عابُت ج٣ضًغ في الخىؾ٘ نالخُت ال٣ًاة لخسٍى

ٌ ٖلى اإلاخًغع  خهى٫   ؤلازباث ٖبء ب٣لب وطل٪ اإلاا٦ضة، ٚحر وألايغاع ألازُاع ًٖ الخٍٗى

 بَما٫، ؤو زُغ، وكاٍ ؤو مٗحن، مىخج بُٗب اإلاخمشل الخُإ ؤن اٞتراىو  اإلاضعي ٖاج٤ ٖلى مً

خباع بىٓغ ألازظ م٘ الًغع. بخضار بلى ؤصي الظي َى  ال لل٣اضخي الهالخُت َظٍ مىذ ؤن الٖا

  ٩ًىن 
ً
٤ ٖلى بل جسمُىاث ٖلى بىاءً  خ٨مه ًهضع ؤن في ؾببا  خؿب مُٗىت ومٗاًحر يىابِ ٞو

  خالت. ٧ل
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 باللػة العربية املرادع

: الىخب
 
       أوال
 
    

اعي، دمحم ؤخمض ص. -1 ٌ الٞغ  ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع الخ٨ىىلىظُت، ال٩ىاعر ًٖ الخٍٗى
2007.  

اث في اإلاضهُت اإلاؿاولُت ل٣ىاٖض اؾخ٣غاء ؾٗض، مدمىص ؤخمض ص. -2  صاع البُئي، الخلىر مىاٖػ

  .4199 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت

ٌ ؾُض، ظابغ ؤقٝغ ص. -3 ذ ًٖ الخٍٗى  في م٣اعهت صعاؾت الخُاة، ؤو الكٟاء ٞغنت جٍٟى

 .2010 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع والٟغوسخي، اإلاهغي  ال٣اهىهحن

ت ٖمغان، الؿُض دمحم الؿُض -4  ال٣ٗاع بُ٘ في اإلاُاب٣ت ٖضم ال٣اهىهُت، لؤلبدار الٗملُت املجمٖى

اث صاع الدكُِض، جدذ ت، الجامُٗت، اإلاُبٖى   .1999 الاؾ٨ىضٍع

ُت مؿاولُت هدى ب٩ىف، آما٫ -5  الجضًضة، الجامٗت صاع الُبُت، الخبٗاث ًٖ مىيٖى
ت،   .2011 الاؾ٨ىضٍع

ل، ٖلي ظمٗت ؤهىع  ص. -6  ال٨ٟغ صاع البُئُت، ألايغاع ًٖ اإلاضهُت اإلاؿاولُت صٖىي  الٍُى

  .4201 اإلاىهىعة، وال٣اهىن،

 الجامٗت صاع اإلالىر، ؤو الٟاؾض الٛظاء ًٖ الىاقئت الصخُت ألايغاع الخمُض، ٖبض زغوث ص. -7

ت، لليكغ، الجضًضة  .2007 ؤلاؾ٨ىضٍع

 اإلاهغي  ال٣اهىهحن بحن م٣اعهت صعاؾت اإلاخٗضصًً، ؿاولحناإلا بحن الغظٕى ببغاَُم، دمحم ظال٫ ص. -8

تي  .2011 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع الٟغوسخي، وال٣اهىن  وال٩ٍى

ت ألاَىاوي، الضًً خؿام ص. -9  املجلض الالتزام، مهاصع ،ألاو٫  الجؼء لاللتزام، الٗامت الىٍٓغ
  .1998-1997 ؤلاعاصًت، ٚحر اإلاهاصع الشاوي،

 الغابُت ،3 اإلاضهُت، اإلاؿاولُت اإلاضوي، ال٣اهىن  قغح في اإلابؿٍى هىن،الظ ٖلي خؿً ص. -10

  .2006 ٖمان، ،1ٍ لليكغ، واثل صاع الؿببُت،

ضي، مسل٠ دمحم عظب خؿحن -11  الضٖىي  في اإلاخٗاعيت ؤلازباث ؤصلت بحن الترظُذ ٢ىاٖض الٍؼ

ً ميكىعاث اإلاضهُت،   .2011 ،1ٍ الخ٣ى٢ُت، ٍػ

بض ٖامغ خؿحن -12 ت اإلاضهُت اإلاؿاولُت ٖامغ، الغخُم ٖو ، صاع ،2ٍ وال٣ٗضًت، الخ٣هحًر  اإلاٗاٝع

 .1979 وكغ، م٩ان صون 
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ىص، ؾلُمان ؾلمان خمض ص. -13  الجهًت صاع اإلالىر، الضم ه٣ل ٖملُت ًٖ اإلاضهُت اإلاؿاولُت الٍؼ

 .2009 ال٣اَغة، الٗغبُت،

 الىٓام في البدغي  الخهاصم ًٖ الىاقئت ألايغاع ًٖ اإلاؿاولُت الٟخاح، ٖبض دمحم عاوي  ص. -14

٩ي، الاهجلى ، الخ٣ى١، ٧لُت مُاب٘ امٍغ   .2009 اؾٍُى

ا اإلاضهُت اإلاؿاولُت في ألاخ٩ام ٖلى وحٗل٣ُاث بدىر مغ٢ـ، ؾلُمان ص. -15 حَر اث مً ٚو  مىيٖى
ً اإلاضوي، ال٣اهىن    .1987 ال٣اَغة، الؿالم، مُبٗت للُباٖت، اًٍغ

ٌ ِٖسخى، ؤمحن دمحم نضقي ص. -16  ال٣ىمي اإلاغ٦ؼ ،1ٍ للىعزت، اهخ٣اله ومضي الًغع  ًٖ الخٍٗى
  .4201 ال٣اَغة، ال٣اهىهُت، لئلنضاعاث

 بٟحروؽ ملىر صم ه٣ل ٖملُت ًٖ الىاقئت اإلاضهُت اإلاؿاولُت خؿً، الخمُض ٖبض ٖا٠َ ص. -17

  .1998 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع الاًضػ، مغى

 .2016 الجضًضة، الجامٗت صاع البُئُت، ألايغاع ًٖ اإلاضهُت اولُتاإلاؿ ٢اصة، ٖباص -18

ت اإلاضوي، ال٣اهىن  قغح في الىؾُِ الؿجهىعي، الغػا١ ٖبض ص. -19  ٖام، بىظه الالتزام هٍٓغ

  .1981 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع ،1ط ٖام، بىظه الالتزام مهاصع

، ميكإة ،وال٣ًاثُت ال٣اهىهُت ال٣غاثً الكىاعبي، الخمُض ٖبض ص. -20 ت، اإلاٗاٝع  .2003 الاؾ٨ىضٍع

 الجضًضة، الجامٗت صاع الخلىر، ؤيغاع ًٖ اإلاؿاولُت قغوٍ خىاؽ، دمحم ؾٗض ُٖا ص. -21

ت،   .2012 الاؾ٨ىضٍع

٘ في اإلاؿاولُت ؤؾاؽ وخ٣ُ٣ت الخُإ ألاخمض، ؾلُمان دمحم .ص -22  م٨خب الٗغاقي، الدكَغ

 .2009 ؤعبُل، الخٟؿحر،

 بحن مً مدضص ٚحر شخو ٌؿببه الظي الًغع  ٌحٍٗى مك٩لت ؾغوع، ق٨غي  دمحم ص. -23

ت ٌ مك٩لت الٗغبي ال٨ٟغ صاع ألاشخام، مً مجمٖى   .1983،الًغع  حٍٗى

ت في صعوؽ قيب، لبِب دمحم ص. -24  ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع الالتزام، مهاصع الالتزام، هٍٓغ
1976-1977.  

 الجضًضة، الجامٗت صاع بالبِئت، ؤلايغاع ًٖ اإلاضهُت اإلاؿاولُت عؾالن، بؾماُٖل هبُلت ص. -25

ت،   .2007 الاؾ٨ىضٍع
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: السطائل الجامعُت
 
                  زاهُا
 
      

 اإلاؿاولُت مجا٫ في الُبي الخُإ بزباث جىػَ٘ في الخُُت مبضؤ جازحر ٞىيُل، مٗغوٝ بً -1
 .2012 الجؼاثغ، بل٣اًض"، "ؤبىب٨غ ظامٗت ماظؿخحر، عؾالت اإلاضهُت،

 الخ٣ى١، ل٩لُت ٢ضمذ ص٦خىعاٍ ؤَغوخت اإلاهىُحن، ومؿاولُت الخُُت مبضؤ وُٗمت، ٖماعة -2
 .4201-2013 بل٣اًض"، "ؤبىب٨غ ظامٗت

ضة -3  بً-ال٣اهىن  ٧لُت ماظؿخحر، عؾالت للبِئت، الضولي ال٣اهىن  في الخُُت مبضؤ ج٩اعلي، ٍٞغ
  .2005 الجؼاثغ، ظامٗت ٨ٖىىن،

 "ؤبىب٨غ ظامٗت ص٦خىعاٍ، ؤَغوخت الجؼاثغ، في البِئت لخماًت ال٣اهىهُت آلالُاث ًدحى، وهاؽ -4
  .2007 ،جلمؿان - بل٣اًض"

 والٗلىم الخ٣ى١  ل٩لُت ٢ضمذ ص٦خىعاٍ ؤَغوخت البُئي، الخلىر يغع  ظبر الضًً، هىع  ًىؾٟي -5
 .2012-2011 بؿ٨غة، زًُغ، دمحم ظامٗت الؿُاؾُت،

: البدىر
 
        زالشا
 
       

 الاهترهذ، قب٨ت ٖلى ميكىع  بدض الؿُاخُت، الغخالث ٣ٖىص في الاخخُاٍ مبضؤ ؤهىي، خمؼة -1
 q}}y://���.,{xr}t}tw}{ty{r|t.lxv الال٨ترووي، اإلاى٢٘ ٖلى مخاح

 ل٣اهىهُتا البدىر مجلت في ميكىع  بدض الؿببُت، عابُت الغخمً، ٖبض خمضي زالض ص. -2
ُت، ظامٗت الخ٣ى١، ٧لُت والا٢خهاصًت،   .2013 الشاهُت، الؿىت ،25 الٗضص اإلاىٞى

 ٖلى مخاح الاهترهذ، قب٨ت ٖلى ميكىع  م٣ا٫ اإلاضهُت، اإلاؿاولُت مٟهىم الُُاع، ب٨غ نالر ص. -3
  .au}a�a{-lxw|~u}aw}|.lxv.��� الال٨ترووي، اإلاى٢٘

 ال٣اهىن  مجلت في ميكىع  بدض اإلاضهُت، ؿاولُتاإلا في الؿببُت ٖال٢ت مإمىن، الغقُض ٖبض ص. -4
 .979 .1 وألاعبٗىن، الخاؾٗت الؿىت ،3 و2الٗضص والا٢خهاصًت، ال٣اهىهُت للبدىر والا٢خهاص

م ٖبض ص. -5 م، ٖبض نالر ال٨ٍغ ٘ في لل٣اهىن  الٗامت اإلاباصت ٢ُمت ال٨ٍغ  بدض وال٣ًاء، الدكَغ
ً، عابه ظامٗت مجلت في ميكىع   .2015 ،3الٗضص ٍع

 ٖلى ميكىع  م٣ا٫ الخُُت، مبضؤ ٖلى اإلاضهُت اإلاؿاولُت جإؾِـ هدى الاججاٍ وُٗمت، ٖماعة -6
  .manifest.univ.ouragla.dz ،2013الال٨ترووي: اإلاى٢٘ ٖلى مخاح الاهترهذ

 البُئُت، الايغاع في بزباتها ونٗىباث الؿببُت الٗال٢ت دمحم، ابغاَُم وػوػان نالر ٞىاػ ص. -7
ً مٗتظا مجلت في ميكىع  بدض  الٗلىم ؾلؿلت الٗلمُت، والضعاؾاث للبدىر حكٍغ

  .4201 ،6 الٗضص ،36 مجلض وال٣اهىهُت، الا٢خهاصًت

http://www.droitetentreprise.com/
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 الغاٞضًً مجلت في ميكىع  بدض اإلاضهُت، اإلاؿاولُت في الاؾباب حٗضص ألاخمض، ؾلُمان دمحم ص. -8

  .2005 ،42الٗضص الٗاقغة، الؿىت ،1 املجلض للخ٣ى١،

َُشم خامض اإلاهاعوة، اإلاؿاولُت الخًاممُت، بدض ميكىع في مجلت ص. دمحم ؾلُمان ألاخمض و  -9

ا ه٣ابت املخامحن ألاعصهُحن، الٗضصان ً الشاوي12-11) املخامحن جهضَع ، ألاو٫ ٧اهىن  - (، حكٍغ

2000. 

 في جدلُلُت صعاؾت ؤلازباث، في اإلاؿخدضزت اإلاخٛحراث مىا٦بت في ال٣ًاء صوع  ؾاصاث، دمحم دمحم .ص -10

ـهاث يىء ا وال٣ًاثُت، ال٣اهىهُت املجلت في ميكىع  بدض الٟغوسخي، ال٣ًاء جىظُّ  مغ٦ؼ ًهضَع
ت، الٗض٫ بىػاعة وال٣ًاثُت ال٣اهىهُت الضعاؾاث  .2016 الٗاقغة، الؿىت ،ألاو٫  الٗضص ال٣ٍُغ

: اللىاهين ز 
 
           ابعا
 
     

 اإلاٗض٫. 1951 لؿىت (04) ع٢م الٗغاقي اإلاضوي ال٣اهىن 

 .8419 لؿىت (131) ع٢م اإلاهغي  اإلاضوي ال٣اهىن 

  اإلاٗض٫. 4180 لؿىت الٟغوسخي اإلاضوي ال٣اهىن 

 باللػة الفرىصية: كتب وعوخ ومكاالت
1- Remond-Gouililloud (Martin), Prejudice ecologique, responsibility civil ou civil 

code art, 1382 a 1386, Fas.112.J-CL.1992.No.26.  

2- ia{rève Lacroix, La relativité aquilienne en droit de la responsabilité civile analyse 
comparée des systèmes germanique, canadien et quénécois, paper available 
at:https://www.erudit.org, last access, 29-3-2016. 

3-Mathilde Boutonnet,L„in uence du principe de précaution sur la responsabilite ́civile 
en droit français: un bilan en demi-teinte, paper available at: www.mcill.ca, last 
visiting, 14-2-2016. 

4- Mariève Lacroix , Relativite Aquilinne enD roit de la Responsibility civil — Analays 
.ompareeD es SystemesG ermanique. danadien ET Quebeques, paper published 
in McGill Law Journal — Revue de droit de McGill, ( 425 LJ ilGruu 59:2 )2013— 
́ot́Rtrence: (2013) 59: 2 RD McGill 425, p.13. last access, 30-3-2016.  

5-. Pascal van Griethuysen, principe de précaution: quelques éut́ments de base, paper 
available at, www. {rnrx|.x{p, last visiting, 13-7-2016.  

http://www.erudit.org/
http://www.mcill.ca/
http://ribios.org/
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 طرق دفع مصؤولية الياقل اجلوي 

 عً األعنال اإلرٍابية
 

   لص  امل
ابُت، ولِـ الى٣ل الجىي بمىأي ًٖ َظٍ  - لؤلؾ٠ - ٦ثرث في آلاوهت ألازحرة ما٫ ؤلاَع ألٖا

ما٫ ؤلاظغامُت والالوؿاهُت، والتي بطا اٖتريخه حؿببذ بإيغاع َاثلت ماصًت ت. واإلاخدب٘  ألٖا وبكٍغ

لؤلخ٩ام ال٣ًاثُت ًالخٔ ؤن املخا٦م جمُل بلى ب٢غاع مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ ألايغاع التي 

ها زال٫ ٞترة جىُٟظ ٖملُت الى٣ل الجىي، وطل٪ لِـ ٣ِٞ  ابُت في خا٫ و٢ٖى ما٫ ؤلاَع جىجم ًٖ ألٖا

 في 
ً
ُت، وبهما ؤًًا خا٫ ٧اهذ ٢اثمت ٖلى ٖىضما ج٩ىن مؿاولُت الىا٢ل الجىي مؿاولُت مىيٖى

ما٫  ٌ ؤّي صٞ٘ ًخ٣ّضم به الىا٢ل الجىي لضٞ٘ مؿاولُخه ًٖ ألٖا الخُإ اإلاٟترى، ٦ما جٞغ

ابُت، ولظل٪ زههىا َظا البدض لضعاؾت الُغ١ اإلام٨ىت لضٞ٘ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ  ؤلاَع

ابُت. ما٫ ؤلاَع  ألٖا

 لضٞ٘
ً
مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ َظٍ  ومً اإلاّخ٤ٟ ٖلُه ؤن جدضًض الىؾاثل اإلا٣بىلت ٢اهىها

ما٫ ًغجبِ باألؾاؽ ال٣اهىوي الظي ج٣ىم ٖلُه اإلاؿاولُت، وإلاا ٧اهذ اجٟا٢ُت واعؾى لٗام   1929ألٖا

ا٫ لٗام  ، ظمُٗها ج٣ُم مؿاولُت 1999والبروجى٧ىالث الالخ٣ت واإلاّٗضلت لها و٦ظل٪ اجٟا٢ُت مىهتًر

ُت، ٞةهىا وضخىا في بضاًت البدض الىا٢ل الجىي ٖلى الخُإ اإلاٟترى ؤو مبضؤ اإلاؿاول ُت اإلاىيٖى

ابُت ٖىضما ج٩ىن مؿاولُخه ٢اثمت ٖلى الخُإ  ما٫ ؤلاَع َغ١ صٞ٘ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ ألٖا

ُت، وزخمىا  اإلاٟترى، زم ٖغيىا وؾاثل صٞ٘ مؿاولُخه جل٪ في خا٫ ٧اهذ مؿاولُخه مىيٖى

ت مً الىخاثج والخىنُاث ع٦ؼث ٖلى يغوعة ه ٟي مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ البدض بمجمٖى

ابُت وجدمُلها للضو٫. ما٫ ؤلاَع  ألٖا

ابُت اليلماث الدالت ما٫ ؤلاَع  -َغ١ صٞ٘ اإلاؿاولُت  -مؿاولُت الىا٢ل الجىي  -: ألٖا

ُت  -اإلاؿاولُت الصخهُت  -اإلاؿاولُت ال٣اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى  الخضابحر  -اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

ت واإلا٣ٗىلت  ت  -الجىي  الخاصر -الًغوٍع . -الغخلت الجٍى  ٖملُاث الهٗىص والهبٍى
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Abstract 

 }{aw|yx{} ar{ wx aw, al}|d }t{{x{r|} vaw� nttw {tltw}u� qa�t }qt{t ,wox{}~wa}tu�d

 �x~u, rw}t{lty}t,d ro �qrlqd al}|d rwq~vawt aw, l{rvrwau }qt|t o{xv |ya{t, nttw qa|

 wx}t {~urwp| s~,rlrau xo oxuux�t{| Aw, ,avapt. wq~va aw, va}t{rau twx{vx~| la~|t

 }qa} ,avapt| ox{ {t|yxw|rnrur}� la{{rt{'| ar{ }qt altwx�ut,pt }x }tw, lx~{}| }qt }qa}

 }qt xo yt{rx, }qt ,~{rwp xll~{ }qt� t�tw} }qt rw al}| }t{{x{r|} o{xv {t|~u}

 la{{rt{'| ar{ }qt �qtw xwu� wx} aw, dxyt{a}rxw }{aw|yx{} ar{ }qt xo rvyutvtw}a}rxw

 {tstl}| au|x t} t{{x{d a||~vt, }qt xw na|t, r| r} ro au|x n~} xnstl}r�td r| {t|yxw|rnrur}�

 aw, al}|d }t{{x{r|} ox{ {t|yxw|rnrur}� r}| ya� }x la{{rt{ ar{ }qt n� va,t ya�vtw} aw�

 la{{rt{ ar{ }qt ya� }x �a�| yx||rnut ,�rwp|}~ }x {t|ta{lq }qr| ,t�x}t, �t }qt{tox{t

.al}| }t{{x{r|} ox{ {t|yxw|rnrur}� 

 la{{rt{„| }qt ya�rwp xo vtaw| allty}anut utpauu� }qt ,t}t{vrwrwp }qa} ap{tt, r| t}

 }qt |rwlt aw, uranrur}�d ox{ na|r| utpau }qt }x {tua}t, r| al}rxw| }qt|t ox{ {t|yxw|rnrur}�

 a| �tuu a| y{x}xlxu|d avtw,t, aw, |~n|tz~tw} r}| aw, 1929 xo .xw�tw}rxw wa{|a�

 a||~vt, }qt xw uranrur}� la{{rt{„| }qt t�au~a}t auu d1999 xo .xw�tw}rxw ixw}{tau }qt

 {t|ta{lq }qt xo ntprwwrwp }qt a} t�yuarwt, �t ,nstl}r�r}�d uranrur}� xo y{rwlryut x{ t{{x{

 r| {t|yxw|rnrur}� r}| �qtw al}| }t{{x{r|} ox{ {t|yxw|rnrur}� la{{rt{'| ar{ }qt ya� }x a�|�

 {t|yxw|rnrur}� }qa} ya� }x vtaw| }qt y{t|tw}t, �t }qtw t{{x{d |~yyx|t, }qt xw na|t,

 a r}q� {t|ta{lq }qt lxwlu~,t, �t aw, xnstl}r�td r| {t|yxw|rnrur}� r}| }qa} t�tw} }qt rw

 la{{rt{ }qt xo {t|yxw|rnrur}� }qt ,tw� }x wtt, }qt xw oxl~|t, ta} s~|} aw, {t|~u}| xo |t}

.s}a}t| }qt }x }qtv ~yuxa, aw, al}| }t{{x{r|} ox{ ar{ 

 - uranrur}� }qt ,twrau }x wa�| – uranrur}� la{{rt{ Ar{ - al}| et{{x{r|} :sdaow yeK

 aw, l||tw}rau - uranrur}� ,nstl}r�t - uranrur}� lt{|xwau - oa~u} ~vt,y{t| xw na|t, Lranrur}�

.xyt{a}rxw| uaw,rwp aw, gxa{,rwp - turpq} - rwlr,tw} Ar{ - vta|~{t| {ta|xwanut 
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 مكدمة  
 
ً
ًا٦ض ال٣ٟه ؤن جدضًض الُغ١ اإلام٨ىت للىا٢ل الجىي لضٞ٘ اإلاؿاولُت ٖىه ًغجبِ ٖمىما

، و٢ض ازخلٟذ الاجٟا٢ُاث الضولُت (1)الظي ج٣ىم ٖلُه َظٍ اإلاؿاولُتباألؾاؽ ال٣اهىوي 

  -وال٣ىاهحن الىَىُت للى٣ل الجىي 
ً
خى٫ ألاؾاؽ ال٣اهىوي الظي ج٣ىم ٖلُه مؿاولُت  - ٦شحرا

الىا٢ل الجىي، ٦ما زًٗذ الاجٟا٢ُاث الضولُت طاث الهلت بالى٣ل الجىي لخٗضًالث ٦شحرة 

 .(2)بهظا الخهىم

الخانت بخىخُض بٌٗ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت  1929في اجٟا٢ُت واعؾى لٗام  ٞالبضاًت ٧اهذ

، والتي ج٣غع ٞحها جإؾِـ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٖلى الخُإ (3)اإلاخٗل٣ت بالى٣ل الجىي الضولي

لُا٦ض  1955في ظمُ٘ خاالث ؤلايغاع بالغ٧اب والبًاج٘. زم ظاء بغوجى٧ى٫ الَاي لٗام  (4)اإلاٟترى

الىا٢ل الجىي ال٣اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى، م٘ ب٢غاع بٌٗ الخٗضًالث  ٖلى َبُٗت مؿاولُت

مً الاجٟا٢ُت اإلاظ٧ىعة بالىو  23/1، الؾُما حٗضًل اإلااصة 1929الُُٟٟت ٖلى اجٟا٢ُت واعؾى لٗام 

ٞحها ٖلى ظىاػ الاجٟا١ ٖلى بٖٟاء الىا٢ل الجىي مً اإلاؿاولُت، وطل٪ ٣ِٞ باليؿبت للًغع الىاجج 

، والتي ٧اهذ حٟٗي 20اٖت ؤو ُٖب طاحي ٞحها، ٦ما جّم بلٛاء ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة ًٖ َبُٗت البً

  الىا٢ل مً اإلاؿاولُت ًٖ الخُإ اإلاالحي بسهىم ه٣ل البًاج٘ وألامخٗت.

ا٫ لٗام  ُت للىا٢ل  1966وبٗض طل٪ ظاء بغوجى٧ى٫ مىهتًر لُدبجى مبضؤ اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

                                              
ألاعصن، الُبٗت الغابٗت،  -َالب خؿً مىسخى، ال٣اهىن الجىي الضولي، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان   (1)

 . 195، م2013

واجٟا٢ُت  1929هللا مىسخى، جُىع َغ١ صٞ٘ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ما بحن اجٟا٢ُت واعؾى  ؤماوي ؤخمض ٖبض  (2)
ا٫  ىُت والاجٟا٢ُاث الضولُت"، ، ماجمغ "ا1999مىهتًر ٗاث الَى ظامٗت ؤلاماعاث لُحران اإلاضوي في ْل الدكَغ

 . 71، م25/4/2012-23الٗغبُت اإلاخدضة، صبي 

ش َظٍ الاجٟا٢ُت صزلذ خحز الخىُٟظ   (3)  . 13/2/1933بخاٍع

٣ًهض باإلاؿاولُت ال٣اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى مؿاءلت الىا٢ل الجىي ًٖ ظمُ٘ ألايغاع التي جلخ٤ الغ٧اب ؤو   (4)
ألامخٗت ؤو البًاج٘، صون الخاظت بلى ٢ُام الغا٦ب ؤو الكاخً بةزباث زُإ الىا٢ل ؤو ؤخض جابُٗه، وبالخالي ال 

ٌ بال بةزباث الًغ  ال٢ت الؿببُت بِىه وبحن الخاصر ٩ًل٠ الغا٦ب ؤو الكاخً للخهى٫ ٖلى الخٍٗى ع ٖو
ت، صبي   -الجىي. عاظ٘ بهظا الخهىم: ٞاًؼ وُٗم عيىان، ٢اهىن الُحران الخجاعي، مُاب٘ البُان الخجاٍع

 . 188، م1990ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، الُبٗت الشاهُت، 
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املخاَغ وجدمل الخبٗت في ظمُ٘ خاالث ألايغاع الىاظمت ًٖ جىُٟظ ٣ٖض ، والتي ج٣ىم ٖلى (1)الجىي 

ُت باليؿبت 1971الى٣ل الجىي، زم جبٗه بغوجى٧ى٫ ٚىاجُماال لٗام   لُٗتٝر باإلاؿاولُت اإلاىيٖى

اة  الغ٧اب ؤو بنابتهم بإيغاع ظؿضًت ؤو ٣ٞضان ؤمخٗتهم ؤو جلٟها ٣ِٞ، في خحن ب٣ُذ  لٞى

لى الخُإ اإلاٟترى بسهىم ألايغاع التي جهِب البًاج٘ ؤو جإزغ مؿاولُت الىا٢ل ٢اثمت ٖ

 الغ٧اب و/ؤو ؤمخٗتهم. لخإزغبًهالها، و٦ظل٪ الخا٫ باليؿبت 

ا٫ لٗام   لظل٪ ظاء بغوجى٧ى٫ مىهتًر
ً
لُٗض٫ بغوجى٧ى٫ ٚىاجُماال اإلاظ٧ىع، ولُىؾ٘  1975والخ٣ا

ُت للىا٢ل الجىي لدكمل َال٥ البًا  جم ب٢غاع اجٟا٢ُت هُا١ اإلاؿاولُت اإلاىيٖى
ً
ج٘ وجلٟها. ومازغا

ا٫ لٗام  ذ في اإلااصة  -، والتي ؤلٛذ (2)1999مىهتًر  1929اجٟا٢ُت واعؾى لٗام  -مجها  55بىو نٍغ

ُت ٣٦اٖضة ٖامت، ول٨جها في طاث  - وظمُ٘ البروجى٧ىالث اإلاٗضلت لها، وجبيذ مبضؤ اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

اخخٟٓذ ب٣اٖضة اإلاؿاولُت ال٣اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى بسهىم خاالث مدضصة في  -الى٢ذ 

 ههىم الاجٟا٢ُت. 

اة الغا٦ب وألايغاع الجؿضًت، ٞغ٢ذ اجٟا٢ُت مىهتًرا٫ لٗام   1999ٞبسهىم اإلاؿاولُت ًٖ ٞو

ٌ اإلاؿخد٤ للغا٦ب ال ًخجاوػ  ى١ سخب وخضة خ٣ 100000بحن خالخحن: ٟٞي خا٫ ٧ان الخٍٗى

ٌ اإلاؿخد٤ للغا٦ب (3)زانت ُت، ؤما في خا٫ ٧ان الخٍٗى ، ج٩ىن مؿاولُت الىا٢ل مؿاولُت مىيٖى

الخُإ  وخضة خ٣ى١ سخب زانت، ٞٗىضَا ج٩ىن مؿاولُت الىا٢ل ٢اثمت ٖلى 100000ًخجاوػ 

مبضؤ  (. وبسهىم ألايغاع التي جهِب البًاج٘ ٣ٞض جبيذ الاجٟا٢ُت اإلاظ٧ىعة بكإجها17اإلااصة ) اإلاٟترى

ُت  (، في خحن ؤن اإلاؿاولُت ًٖ ألايغاع الىاظمت ًٖ الخإزحر في جىُٟظ18اإلااصة ) اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

 (.19اإلااصة ) ٖملُت الى٣ل ٞب٣ُذ مؿاولُت ٢اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى مً ظاهب الىا٢ل الجىي 

                                              
ظا ٌٗجي اٖ  (1)  ًٖ ج٣ىم اإلاؿاولُت اإلاىيىُٖت ٖلى ٨ٞغة املخاَغ وجدمل الخبٗت، َو

ً
خباع الىا٢ل الجىي مؿاوال

ألايغاع التي جلخ٤ بالغ٧اب ؤو ألامخٗت ؤو البًاج٘ متى زبذ ؤن َظٍ ألايغاع و٢ٗذ ؤزىاء جىُٟظ ٖملُت الى٣ل، وطل٪ 
جي،  صون الخاظت إلزباث وظىص زُإ مً ظاهب الىا٢ل ؤو ؤخض جابُٗه مً ٖضمه. عاظ٘ بهظا اإلاٗجى: دمحم ٍٞغض الٍٗغ

ت ال٣اهىن الجىي: الى٣  . 180م ،2004مهغ،  -ل الجىي الضازلي والضولي، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

ش   (2) ش ججاوػ الخض ألاصوى لٗضص الضو٫ اإلاُلىب 5/9/2003َظٍ الاجٟا٢ُت لم جضزل خحز الخىُٟظ بال بخاٍع ى جاٍع ، َو
 صولت(.  30اهًمامهم بلحها )

ُت ابخضٖها نىضو١ الى٣ض الضولي، وخضصث ٢ُمتها ٖلى ؤؾاؽ مخىؾِ ٢ُمت زمؿت اٞترايوخضة ه٣ضًت   (3)
 ٖمالث عثِؿُت، هي: الضوالع والُىعو والجىُه ؤلاؾترلُجي والحن الُاباوي والاًىان الهُجي. 
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 إشيالُت البدض
ً
 ٦بحرا

ً
ما٫  في: مً اإلاالخٔ ؤن املخا٦م جٓهغ حُٗكا خماًت ضخاًا ألٖا

ظا ألامغ ًجٗلها ال جترصص في ال٣ٟؼ ٖلى  ت، َو ابُت التي ج٣٘ ٖلى الُاثغاث وؤزىاء الغخالث الجٍى ؤلاَع

ما٫  ىُت، لخ٣ّغ بمؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ ألٖا ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت وال٣ىاهحن الَى

م ؤهه في مٗٓم ا ٌ الطخاًا ٚع ابُت، وجد٨م بةلؼامه بخٍٗى ها  -لخاالث ؤلاَع
ّ
"ال ها٢ت  -بن لم ه٣ل ظل

له وال ظمل"! ولظل٪ هدؿاء٫ َىا: ما هي الُغ١ اإلام٨ىت لضٞ٘ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ ألايغاع 

ابُت، بك٩ل زام في ْل ؤخ٩ام اجٟا٢ُت واعؾى  ما٫ ؤلاَع التي جلخ٤ بالغ٧اب والبًاج٘ مً ظغاء ألٖا

ا٫ لٗام  1929لٗام   ؟1999واجٟا٢ُت مىهتًر

ؤن َغ١ صٞ٘ مؿاولُت الىا٢ل الجىي جسخل٠ بدؿب ألاؾاؽ ال٣اهىوي الظي ج٣ىم ٖلُه  وبما

لى اٖخباع ؤن ألاؾـ ال٣اهىهُت اإلاٗخمضة في اجٟا٢ُت واعؾى لٗام  والبروجى٧ىالث  1929اإلاؿاولُت، ٖو

ا٫ لٗام  ال جسغط ًٖ اإلاؿاولُت ال٣اثمت ًٖ الخُإ اإلاٟترى  1999اإلاٗضلت لها وفي اجٟا٢ُت مىهتًر

 َغ١ صٞ٘ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ال٣اثمت ٖلى الخُإ 
ً
ُت، لظل٪ ؾيبدض ؤوال واإلاؿاولُت اإلاىيٖى

ُتألاو٫ اإلابدض ) اإلاٟترى اإلابدض ) (، زم هىضر َغ١ صٞ٘ مؿاولُخه ٖىضما ج٩ىن مؿاولُت مىيٖى

 الشاوي(.

  



 

  
 

 

  111 تحدة ة املبيالعر مارا دولة اإل - جامعة عجناٌ -اىوٌكة اليتصدر عً كل
  

 

 األولاملبحح 
 إملاىية دفع مصؤولية الياقل اجلوي الكائنة على اخلطأ املفرتض

بسهىم بم٩اهُت صٞ٘ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ال٣اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى، جىو اإلااصة 

 بطا ؤزبذ ؤهه وجابٍٗى اجسظوا  1929مً اجٟا٢ُت واعؾى لٗام  20/1
ً
ٖلى ؤهه: "ال ٩ًىن الىا٢ل مؿاوال

ت لخٟاصي الًغع، ؤو ؤهه ٧ان ٌؿخدُل ٖلحهم اجساطَا". ؤما ال٣ٟغة  إلااصة مً ا ٧2ل الخضابحر الًغوٍع

 في خالت ه٣ل البًاج٘ وألامخٗت بطا  20
ً
مً الاجٟا٢ُت اإلاظ٧ىعة ٞجاء ٞحها: "الىا٢ل ال ٩ًىن مؿاوال

ؤزبذ ؤن الًغع جىلض ًٖ زُإ في ال٣ُاصة ؤو حؿُحر الُاثغة ؤو في اإلاالخت، وؤهه َى وجابٍٗى ٢ض 

ت لخٟاصي الًغع". و٦ظل مً  21٪ جىو اإلااصة اجسظوا مً ٧اٞت الىظٍى ألازغي ٧ل الخضابحر الًغوٍع

طاث الاجٟا٢ُت ٖلى ؤهه: "بطا ؤزبذ الىا٢ل ؤن زُإ الصخو اإلاًغوع حؿبب في الًغع، ؤو ؾاَم في 

 ل٣اهىجها ؤن حؿدبٗض مؿاولُت الىا٢ل ؤو جس٠ٟ مجها".
ً
ه ظاػ للمد٨مت َب٣ا  و٢ٖى

ا٫ لٗام   في اجٟا٢ُت مىهتًر
ً
 بكإن َغ١ صٞ٘ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ 1999ووعص ؤًًا

ٚحر ؤن الىا٢ل ال .. ".:في ه٣ل الغ٧اب ؤو ألامخٗت ؤو البًاج٘، والتي ج٣ىم ٖلى الخُإ اإلاٟترى الخإزحر

 ًٖ الًغع الظي ًيكإ ًٖ الخإزحر بطا ؤزبذ ؤهه اجسظ َى وجابٍٗى وو٦الٍئ ٧اٞت 
ً
٩ًىن مؿاوال

 مشل َظٍ الخضابحر".الخضابحر اإلا٣ٗىلت الالػمت لخٟاصي الًغع، ؤو ؤهه اؾخدا٫ ٖلُه ؤو ٖلحهم اجساط 

 إلاا ظاء في الىهىم اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ والىاعصة في اجٟا٢ُت واعؾى 
ً
واجٟا٢ُت  1929اؾدىاصا

ا٫ لٗام   بمىيٕى البدض هالخٔ ؤهه ٖىضما ج٩ىن مؿاولُت الىا٢ل الجىي 1999مىهتًر
ً
، وج٣ُضا

ا بُت بىٟي الخُإ ٢اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى ٌؿخُُ٘ صٞ٘ اإلاؿاولُت ٖىه في خالت و٢ٕى ؤٖما٫ بَع

ت ؤو  مً ظاهبه، وطل٪ بىؾُلخحن عثِؿِخحن: اجساط الىا٢ل الجىي وجابٍٗى ٧ل الخضابحر الًغوٍع

لى جابُٗه اجساط مشل َظٍ الخضابحرألاو٫ اإلاُلب ) اإلا٣ٗىلت لخٟاصي الًغع   (، ؤو ؤهه اؾخدا٫ ٖلُه ٖو

 اإلاُلب الشاوي(.)
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األٔهاملطمب

اختاذالٍاقنأٔتابعْٗالتدابريالطسٔزٖٛ

أٔاملعكٕلٛلتذٍباألعىاهاإلزِابٗٛ

ٖىضما ٩ًىن ألاؾاؽ ال٣اهىوي إلاؿاولُت الىا٢ل الجىي َى الخُإ اإلاٟترى، ٞال ٞغ١ بحن 

ا٫ لٗام  1929اجٟا٢ُت واعؾى لٗام  في ؤن بزباث الىا٢ل الجىي اجساطٍ َى  1999واجٟا٢ُت مىهتًر

ت ؤو اإلا٣ٗىلت لخٟاصي الًغع ًىٟي ٖىه اإلاؿاولُت. ٞما َى اإلا٣هىص وجابُٗه ٧ل  الخضابحر الًغوٍع

ت ؤو اإلا٣ٗىلت (، وماهي َبُٗت َظٍ الخضابحر في الىا٢٘) بالخضابحر الًغوٍع
ً
(.) ؤوال

ً
 زاهُا

 
 
 أوال
 
ابُت -    ت أو اإلاعلىلت اإلاؼلىبت لخجىب ألاعماٌ ؤلاَز  ماَُت الخدابير الظسوٍز

 بلى ما ظ
ً
مً الاجٟا٢ُت الشاهُت، ًم٨ً  19مً الاجٟا٢ُت ألاولى واإلااصة  20اء في اإلااصة اؾدىاصا

ت ؤو  جابُٗهللىا٢ل الجىي ؤن ًخملو مً اإلاؿاولُت بةزباث ؤهه َى و  اجسظوا ٧ل الخضابحر الًغوٍع

ت ؤو  اإلا٣ٗىلت لخٟاصي الًغع. والخ٣ُ٣ت ؤن ٦ال الاجٟا٢ُخحن لم ًىضر ماَُت الخضابحر الًغوٍع

ىلت الىاظب ٖلى الىا٢ل وجابُٗه اجساطَا لخٟاصي الًغع، و٢ض ازخلٟذ آلاعاء في جىيُذ اإلا٣ٗ

ت ؤو اإلا٣ٗىلت، بحن زالزت اججاَاث:  اإلا٣هىص بالخضابحر الًغوٍع

ٌ الاججاٍ  ، وعؤوا ألاو
ً
ُا  خٞغ

ً
ت" جٟؿحرا : اججه بٌٗ ال٣ٟهاء بلى جٟؿحر ٖباعة "الخضابحر الًغوٍع

 بلى مى٘ خضور الًغع، ؤو جل٪ التي لى ؤهه ٣ًهض بها جل٪ الخضابحر ال
ً
ُا تي مً قإجها ؤن جاصي مىيٖى

. و٢ض جم ه٣ض َظا الاججاٍ بك٩ل زام ألهه ًاصي بلى خغمان الىا٢ل (1)جم اجساطَا إلاا و٢٘ الًغع 

 وجابُٗهالجىي مً الاؾخٟاصة مً الىؾُلت ألاؾاؾُت لىٟي اإلاؿاولُت ٖىه، وهي بزباجه ؤهه اجسظ َى 

ت إلاى٘ الًغع، وجدمُله جبٗت الؿبب املجهى٫ للًغع هدُجت نٗىبت  -بالخالي  - ٧ل الخضابحر الًغوٍع

ت التي ًم٨ً للىا٢ل بزباتها لىٟي الخُإ اإلاٟترى مً ظاهبه  .(2)جدضًض الخضابحر الًغوٍع

ت"الاججاٍ الشاوي ٤ آزغ مً ال٣ٟهاء بلى جٟؿحر ٖباعة "الخضابحر الًغوٍع جٟؿحر  : اججه ٍٞغ

ت جل٪ التي جغجبِ بؿبب الخاصر الظي هخج ٖىه الًغع  ، واٖخبر اإلا٣هىص بالخضابحر الًغوٍع
ً
ي٣ُا

                                              
ا٫   (1)  الجٟا٢ُت مىهتًر

ً
٣ا ، 2004، صاع الجهًت الٗغبُت، 1999ٖا٠َ دمحم ال٣ٟي، جُىع مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٞو

 . 144م

غي، ٢اهىن الُحران و٢ذ الؿلم، صاع ال٨ٟغ الٗغبي،   (2)  . 122، م1985مدمىص مسخاع بٍغ
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، بمٗجى ؤهه ختى جيخٟي اإلاؿاولُت ًٖ الىا٢ل الجىي ٖلُه ؤن ًشبذ ؤهه اجسظ 
ً
 ومباقغا

ً
 وز٣ُا

ً
اعجباَا

 
ً
ت اإلاخٗل٣ت بالخاصر الجىي الظي و٢٘ ٞٗال شا٫: بطا ٧ان ؾبب . ٞٗلى ؾبُل اإلا(1)الخضابحر الًغوٍع

الخاصر حُٗل ظهاػ ما في الُاثغة ٞٗلى الىا٢ل الجىي بزباث ؤهه ظغي ال٨ك٠ ٖلى َظا الجهاػ، 

، ألهه 
ً
وجّم الخإ٦ض مً ؤهه ٌٗمل بك٩ل ظُض ٢بل ب٢إل الُاثغة. ول٨ً َظا الاججاٍ حٗغى للى٣ض ؤًًا

 ؾبب الخاصر ٖلى وظه الخدضًض واج
ً
ت ًٟترى في الىا٢ل ؤن ًخ٨هً مؿب٣ا ساط الخضابحر الًغوٍع

 في مٗٓم ألاخُان
ً
 . (2)بكإهه، ألامغ الظي ًبضو مؿخدُال

 لٗباعة الاججاٍ الشالض
ً
 واؾٗا

ً
ى ًدبجى جٟؿحرا ظا الاججاٍ ًمشل الغؤي الغاجر في ال٣ٟه، َو : َو

ٟاثه مً اإلاؿاولُت بزباث ؤهه  ت"، ٞبدؿب َظا الاججاٍ ًلؼم الىا٢ل الجىي إٖل "الخضابحر الًغوٍع

و، زانت وؤن  اجسظ ت ؤو اإلا٣ٗىلت التي ًخسظَا ٖاصة الىا٢ل الجىي الخٍغ ٧ل الخضابحر الًغوٍع

 .(3)التزام الىا٢ل الجىي بؿالمت الغ٧اب وخٟٔ البًاج٘ َى التزام بٗىاًت ولِـ بٛاًت

 
 
 زاهُا
 
ابُت -      ت أو اإلاعلىلت اإلاؼلىبت لخجىب ألاعماٌ ؤلاَز  ػبُعت الخدابير الظسوٍز

ت ؤو اإلا٣ٗىلت، وبظلهم في طل٪ ال ق٪ ؤن ج٣ضًغ  اجساط الىا٢ل الجىي وجابُٗه للخضابحر الًغوٍع

ا ل٣اضخي  ُت والتي ٌٗىص ج٣ضًَغ و مً ٖضمه، ٌّٗض مً اإلاؿاثل اإلاىيٖى ٖىاًت الىا٢ل الخٍغ

. وبىاًء ٖلُه، ًجب ٖلى الىا٢ل الجىي ختى ًىٟي اإلاؿاولُت ٖىه ؤن ًشبذ ٖلى ؾبُل (4)اإلاىيٕى

 اإلاشا٫ ال الخهغ:

غ ظمُ٘ مٗاًحر الؿالمت.ؤ -1 ، وعوعي ٢بل ب٢الٖها جٞى
ً
 ن الُاثغة ٧اهذ نالخت للُحران جماما

ت والخغاثِ الالػمت للمالخت. -2  ؤن الُاثغة ٧اهذ مؼوصة باألظهؼة الًغوٍع

 ؤن ظمُ٘ ؤٞغاص الُا٢م خاثؼون ٖلى الكهاصاث التي ًُلبها ال٣اهىن والاجٟا٢ُاث الضولُت. -3

ت ٧اهذ حؿمذ -4  بة٢إل الُاثغة. ؤن ألاخىا٫ الجٍى

                                              
 . 136، م1992مهغ،  -ٖاقىع ٖبض الجىاص ٖبض الخمُض، مىظؼ ال٣اهىن الجىي، م٨خبت الىهغ، ال٣اَغة   (1)

غي، ٢اهىن الُحران و٢ذ الؿلم، مغظ٘ ؾاب٤، م  (2)  . 122مدمىص مسخاع بٍغ

٠ ٚىام، ٢اهىن الُحران اإلاضوي، مُبٗت الٟجحرة الىَىُت، الٟجحرة   (3) ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، الُبٗت  -قٍغ
 . 388، م2011الشاهُت، 

 . 146ٖا٠َ دمحم ال٣ٟي، مغظ٘ ؾاب٤، م  (4)
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ت، ختى  -5 ت َُلت ٞترة الغخلت الجٍى ؤن الىا٢ل الجىي وجابُٗه اؾخمغوا باجساط الخضابحر الًغوٍع

 لخٓت و٢ٕى الخاصر الجىي.

م مً ٧ل ما ج٣ّضم، ًبضو ؤن ال٣ًاء ال ًخ٣ّبل مً الىا٢ل الجىي ؤّي حجت حُٟٗه مً  بالٚغ

ابي ؤزىاء ٖملُت الى ٣ل الجىي. و٦مشا٫ ٖلى طل٪: ٢ًُت ؾالحرهى اإلاؿاولُت في خا٫ و٢ٕى ٖمل بَع

٩ان ، والتي جخلخو (1)(Salerno v. pan American World Airway) يض قغ٦ت الُحران بان ؤمٍغ

ىاي  ٩ان مً مُامي بلى ؤٚع و٢اجٗها بإن الؿُضة ؾالحرهى اؾخ٣لذ الُاثغة الخابٗت لكغ٦ت بان ؤمٍغ

، وؤزىاء عخلت الٗىصة ٖلم َا٢م ال
ً
 وبًابا

ً
ُاثغة بجىص ٢ىبلت ٖلى متن الُاثغة، ٞخم الخٟخِل طَابا

ٖجها ختى جم الٗشىع ٖلحها، وفي ؤزىاء طل٪ ؤناب الغ٧اب طٖغ قضًض، مما حؿبب للؿُضة ؾالحرهى 

 باجهُاع ٖهبي ؤصي بلى بظهاى خملها.

ىض  ٌ، ٖو ٗذ الؿُضة ؾالحرهى الضٖىي يض الكغ٦ت مُالبت بًاَا بالخٍٗى لى بزغ طل٪ ٞع ٖو

ىع٥ ٢غعث بإن الخاصر الظي ؤناب الؿُضة ؾالحرهى هٓغ الضٖىي م ً ٢بل مد٨مت ظىىب هٍُى

ت التي  سّل بالؿحر الٗاصي للغخلت، ومً زم َى مً ٢بُل الخىاصر الجٍى باإلظهاى ٚحر مخى٢٘ ٍو

م ؤن التهضًض بىظىص ٢ىبلت َى ؤمغ زاعط ًٖ بعاصة وهُا١ مؿاولُت  ٌؿإ٫ ٖجها الىا٢ل الجىي، ٚع

ت، الىا٢ل الجىي، و٧ان  ٟترى ا٢خىإ املخ٨مت ب٣ُام الىا٢ل بىاظبه في اجساط الخضابحر الًغوٍع ًُ

غ ٖضم مؿاولُخه مً خُض الىدُجت.  وج٣ٍغ

املطمبالجاٌ٘

اضتخالٛاختاذالٍاقنأٔتابعْٗالتدابريالطسٔزٖٛ

أٔاملعكٕلٛلتذٍباألعىاهاإلزِابٗٛ

ا٫ لٗام وال في  1929لم ًغص ؤي هو في اجٟا٢ُت واعؾى لٗام  ، ٌٟٗي الىا٢ل 1999اجٟا٢ُت مىهتًر

ا مً ألاؾباب اإلاُٟٗت  حَر  مً اإلاؿاولُت في خالت ال٣ىة ال٣اَغة ؤو الخاصر اإلاٟاجئ ٚو
ً
الجىي نغاخت

.. ؤو ؤهه ٧ان مً اإلاؿخدُل ٖلحهم ".مً اإلاؿاولُت، وبهما اؾخض٫ ٖلى َظٍ ألاؾباب مً ٖباعة:

مً الاجٟا٢ُت الشاهُت. ومٟاص طل٪  19جٟا٢ُت ألاولى واإلااصة مً الا 20اجساطَا"، والتي وعصث في اإلااصة 

                                              
(1)   IRENE LARSEN, Regime of Liability in Private International Air Law - with Focus on the Warsaw 

System and the Montreal Convention of 28 May 1999, 2002, p28 . 
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اؾخدا٫ ٖلحهم اجساط الخضابحر  جابُٗهؤن الىا٢ل الجىي ٌٟٗى مً اإلاؿاولُت بطا ؤزبذ ؤهه َى و 

ت ؤو اإلا٣ٗىلت لخٟاصي الًغع، وؤن الًغع ٌٗىص  ( ؤو ٞٗل الٛحر) ٢اَغة ل٣ىةالًغوٍع
ً
( ؤو ) ؤوال

ً
زاهُا

هٟؿه، ول٨ً َظا الؿبب ألازحر لً ٩ًىن مدل صعاؾدىا ألهه مً ٚحر اإلاخهىع ؤن ٞٗل اإلاًغوع 

ٌ ؤو بإي خ٤ آزغ. ت بالخٍٗى ابي اإلادؿبب بإيغاع الغخلت الجٍى  ًُالب ؤلاَع

 
 
 أوال
 
ابي مً كبُل اللىة اللاَسة -     إمياهُت اعخباز العمل ؤلاَز

التي جسغط ًٖ وكاٍ الىا٢ل ٌّٗغٝ البٌٗ ال٣ىة ال٣اَغة ٖلى ؤجها: "جل٪ الخىاصر اإلاٟاظئت 

ا"  بإجها: "٧ل خاصر ؤو وا٢ٗت ال (1)الجىي، وال ًم٨ىه جى٢ٗها وال جالفي زَُغ
ً
ٟها ؤًًا ، ٦ما جّم حٍٗغ

ٟحن وؿخيخج (2)ًم٨ً جى٢ٗها ؤو صٞٗها، وج٩ىن مؿخ٣لت ًٖ بعاصة الىا٢ل الجىي" . ومً َظًً الخٍٗغ

غ ٖضة قغوٍ في الخاصر الجىي ختى ٌٗخب بالخالي  - ر مً ٢بُل ال٣ىة ال٣اَغة وجيخٟيؤهه ٌكتٍر جٞى

ظٍ الكغوٍ هي: -  مؿاولُت الىا٢ل الجىي، َو

 ؤن ٣ً٘ الخاصر صون ؤن ٩ًىن للىا٢ل ؤو جابُٗه ًض ُٞه. -1

 ؤن ٩ًىن الخاصر ٚحر مخى٢٘ مً ٢بل الىا٢ل ؤو جابُٗه. -2

3- .  ؤال ٩ًىن بةم٩ان الىا٢ل ؤو جابُٗه صٞ٘ الخاصر وجالفي زٍُغ

ل الُاثغة ؤزىاء جدل٣ُها في مُب َىاجي ُٞسخل جىاػجها وحؿ٣ِ وجخدُم، ومشا٫ طل٪: ؤن جضز

ؤو ؤن ج٩ىن بنابت الُاثغة هاججت ًٖ نا٣ٖت ؤو ٖىان٠ عملُت ؤو زلجُت الخ. وهىٍى َىا بلى ؤهه في 

 َى اجساطٍ َى 
ً
خالت ال٣ىة ال٣اَغة ال ٩ًل٠ الىا٢ل الجىي بةزباتها، وبهما ؤلازباث اإلاُلىب مىه صاثما

ت ؤو اإلا٣ٗىلت لخالفي الًغع ؤو اؾخدالت اجساطَا، وبظله في طل٪ ٖىاًت وجابٗ ُه ٧ل الخضابحر الًغوٍع

و.    الىا٢ل الخٍغ

ت بلى خىاصر صازلُت وؤزغي زاعظُت ٣ؿم بٌٗ ال٣ٟه الخىاصر الجٍى . ؤما الخىاصر (3)ٍو

جى٢ٗها وال صٞٗها، الضازلُت ٣ُٞهض بها جل٪ الخىاصر التي جغجبِ بيكاٍ الى٣ل الجىي وال ًم٨ً 

ظا الىٕى مً الخىاصر مؿدبٗض مً هُا١ ال٣ىة ال٣اَغة، ومشا٫ َظٍ الخىاصر اهٟجاع بخضي  َو

                                              
 . 191ٞاًؼ وُٗم عيىان، مغظ٘ ؾاب٤، م  (1)

٠ ٚىام، مغظ٘ ؾاب٤، م  (2)  . 390قٍغ

مغ ٞااص ٖمغ، ال٣اهىن الجىي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة   (3) غي ٖو ، 2003مهغ،  -مدمىص مسخاع البًر
 . 160م
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عجالث الُاثغة، ؤو حُٗل بخضي مدغ٧اتها، ؤو ٚحر طل٪. ٞم٘ مشل َظٍ الخىاصر ال ًجىػ صٞ٘ 

ىت ٖلى بَما٫ الىا ما٫ مؿاولُت الىا٢ل الجىي بها ألجها جغجبِ بيكاَه، ٦ما حُٗي ٢ٍغ ٢ل الجىي أٖل

وباإلا٣ابل، ٣ًهض بالخىاصر الخاعظُت  .(1)الهُاهت الضوعٍت وال٨ك٠ الٟجي الضوعي ٖلى الُاثغة

ظٍ الخىاصر حٗخبر مً ٢بُل  جل٪ التي ال جغجبِ بيكاٍ الى٣ل الجىي وال ًم٨ً جى٢ٗها وال صٞٗها، َو

جىػ للىا٢ل الجىي صٞ٘ اإلاؿاولُت ٖىه بها، ومشالها: ت، وحٗغى  ال٣ىة ال٣اَغة ٍو حٛحر الٓغوٝ الجٍى

ما٫  حر طل٪. وما ال٣ه٠ الٗؿ٨غي بال نىعة مً نىع ألٖا الُاثغة لل٣ه٠ الٗؿ٨غي، ٚو

ابُت التي ًٟترى ؤن حٗخبر مً ٢بُل الخىاصر الخاعظُت وجضزل يمً مٟهىم ال٣ىة ال٣اَغة.  ؤلاَع

ت بلى خىاصر صازلُت وؤزغ  ض ج٣ؿُم الخىاصر الجٍى ي زاعظُت، ؤما ٚالبُت ال٣ٟه ٞال جٍا

 ًٖ بعاصة 
ً
حن مً الخىاصر ٌٗخبر مً ٢بُل ال٣ىة ال٣اَغة متى ٧ان مؿخ٣ال ٞباليؿبت لهاالء ٦ال الىٖى

ظا ٌٗجي ؤهه بةم٩ان الىا٢ل (2)الىا٢ل وجابُٗه ولم ٨ًً باإلم٩ان جى٢ٗه ؤو جٟاصًه مً ٢بلهم . َو

 بيكاٍ الى٣ل الجىي الجىي صٞ٘ اإلاؿاولُت ٖىه ؾىاء ؤ٧ان الخاصر الظي حؿبب باأليغاع مغجبُ
ً
ا

ىٟي  ت الؿِئت وحُٗل مدغ٧اث الُاثغة ٦الَما ٌّٗض مً ٢بُل ال٣ىة ال٣اَغة ٍو ؤم ال، ٞاألخىا٫ الجٍى

 ما ج٣٘ بك٩ل مؿخ٣ل ًٖ 
ً
ابُت هغي ؤجها ٚالبا ما٫ ؤلاَع اإلاؿاولُت ًٖ الىا٢ل الجىي. وبسهىم ألٖا

 بلى عؤي َظا  - ، ولظل٪ هي جضزلبعاصة الىا٢ل وجابُٗه والًم٨ً جى٢ٗها ؤو جٟاصحها مً ٢بلهم
ً
اؾدىاصا

 
ً
 يمً مٟهىم ال٣ىة ال٣اَغة. -الاججاٍ ال٣ٟهي ؤًًا

 
 
 زاهُا
 
ابي مً كبُل فعل الغير -       إمياهُت اعخباز العمل ؤلاَز

ا٫ لٗام  1929لم جىو اجٟا٢ُت واعؾى لٗام  ٖلى ٞٗل الٛحر ٦ؿبب  1999وال اجٟا٢ُت مىهتًر

 ًٖ ٞٗل  -في الىا٢٘  - الجىي، ول٨ً بطا ٧اهذ ألايغاعمً ؤؾباب صٞ٘ مؿاولُت الىا٢ل 
ً
هاظمت ٞٗال

اجسظوا ٧ل  جابُٗهالٛحر ٞةن الىا٢ل الجىي ٌؿخُُ٘ ؤن ًىٟي اإلاؿاولُت ٖىه بإن ًشبذ ؤهه َى و 

ت ؤو اإلا٣ٗىلت لخٟاصي الًغع الظي ظاء هدُجت ٞٗل الٛحر، والظي ال جغبُه بالىا٢ل  الخضابحر الًغوٍع

ان ل٩ُىن ٞٗل الٛحر وؾُلت م٣بىلت مً وؾاثل صٞ٘ ؤي ٖال٢ت. وبى غ قَغ اًء ٖلُه، ًجب ؤن ًخٞى

 مؿاولُت الىا٢ل الجىي:

ٌ أما الشسغ  : ُٞخمشل في ٖضم وظىص ؤي ٖال٢ت حٗا٢ضًت جغبِ الٛحر مدضر الًغع ألاو

                                              
 . 192ٞاًؼ وُٗم عيىان، مغظ٘ ؾاب٤، م  (1)

٠ ٚىام، مغظ٘ ؾاب٤، م  (2)  . 391قٍغ
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ظا ٌٗجي ؤهه بطا ٧ان الًغع ًغظ٘ بلى زُإ ٢اثض الُاثغة ؤو ؤخض ؤٞغاص الُا٢م ٞال  بالىا٢ل، َو

 ًٖ ؤٞٗا٫ وؤزُاء جابُٗه الظًً ال ًم٨ً ٌ
ً
ّٗض مؿاوال ٌُ ؿخُُ٘ الىا٢ل هٟي اإلاؿاولُت ٖىه، ألهه 

ٟي بغط اإلاغا٢بت ؤو ؤلاصاعة  م مً الٛحر. وباإلا٣ابل، بطا ؤم٨ً وؿبت الًغع بلى زُإ ؤخض مْى اٖخباَع

الًغع هجم ًٖ الٗامت للمُاع، ٞةن الىا٢ل الجىي ًم٨ىه في َظٍ الخالت هٟي مؿاولُخه باٖخباع ؤن 

 ؤخض جابعي بصاعة اإلاُاع(.) ٞٗل الٛحر

 باإلاٗجى ال٣اهىوي ولِـ مجغص وأما الشسغ الشاوي
ً
: ُٞخجلى في زبىث ؤن ٞٗل الٛحر ًمشل زُإ

ٞٗل ٣ً٘ مً ؤي شخو ٖاصي، وؤن َظا الخُإ َى الؿبب الىخُض في بخضار ألايغاع الىا٢ٗت. 

 ٖلى طل٪، ٢ُام ؤخض ع٧اب ا
ً
ًغب ال٣ٟه مشاال لُاثغة وجدذ تهضًض الؿالح بةظباع ٢اثض الُاثغة ٍو

ا والدؿبب بإيغاع للغ٧اب والبًاج٘، ٞهىا ًم٨ً للىا٢ل الجىي صٞ٘ اإلاؿاولُت  ٖلى حُٛحر مؿاَع

ت، وؤن ألايغاع بهما هجمذ ًٖ ٞٗل الٛحر جابُٗه ٖىه بةزباث ؤهه اجسظ و  ظمُ٘ الخضابحر الًغوٍع

 .(1)زا٠َ الُاثغة

 ز٠ُ الُاثغة ال مً ٞٗل الٛحر وال مً ٢بُل ال٣ىة ال٣اَغة، م٘ طل٪ ال ٌٗخبر 
ً
ال٣ًاء ٖمىما

يؿب البٌٗ طل٪ بلى قُٕى خىاصر  ٟاء الىا٢ل الجىي مً اإلاؿاولُت. ٍو وال ٣ًبله ٦ؿبب إٖل

، (2)ز٠ُ الُاثغاث، بدُض ؤنبذ ٌٗخبر مً الخىاصر اإلاخى٢ٗت في صاثغة وكاٍ الىا٢ل الجىي 

لُت الىا٢ل الجىي ًٖ خاصر ز٠ُ الُاثغة الظي و٢٘ في ألاعصن ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ خ٨م بمؿاو 

ً.(3)1970ٖام  ًاث للمًغوٍع  ، وجّم بلؼامه بضٞ٘ الخٍٗى

  

                                              
ض عيىان، ال٣اهىن الجىي: ٢اهىن الُحران، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة   (1) ، 1982مهغ، الُبٗت الشاهُت،  -ؤبى ٍػ

 . 369م

 . 201َالب خؿً مىسخى، مغظ٘ ؾاب٤، م  (2)

ض عيىان، مغظ٘ ؾاب٤، م  (3)  . 119، َامل 327مكاع بلُه لضي: ؤبى ٍػ
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 املبحح الجاىي
 إملاىية دفع مصؤولية الياقل اجلوي املصتيدة إىل املصؤولية املوضوعية

ُت للىا٢ل  1929لم جخبنَّ اجٟا٢ُت واعؾى لٗام  الجىي وال في ؤي خالت مً مبضؤ اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

ت، وبهما ج٣غع َظا اإلابضؤ في البروجى٧ىالث اإلاٗضلت لها، خُض جم  خاالث الًغع الظي ٣ً٘ ؤزىاء الغخلت الجٍى

ُت في ظمُ٘ خاالث ؤلايغاع في بغوجى٧ى٫ مىهتًرا٫ لٗام  ، وفي خاالث 1966جبجي اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

ا٫  ، وجب1971٘مدضصة في بغوجى٧ى٫ ٚىاجُماال لٗام  الظي ٖاص ووّؾ٘ هُا١  1975طل٪ بغوجى٧ى٫ مىهتًر

ُت م٣اعهت م٘ ما جم ب٢غاٍع في بغوجى٧ى٫ ٚىاجُماال. وباإلا٣ابل، ج٣غع في اجٟا٢ُت  جُب٤ُ اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

  - 1999مىهتًرا٫ 
ً
ُت ٣٦اٖضة ٖامت، ول٨ً ؤب٣ي ٖلى  - ٦ما ط٦غها آهٟا جبجي مبضؤ اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

ه ٖىه ؤٖالٍ.اإلاؿاولُت ال٣اثمت  ٤ ما جّم الخىٍى  ٖلى الخُإ اإلاٟترى بسهىم خاالث مُٗىت، ٞو

ا٫ لٗام  17وجىو اإلااصة   ًٖ الًغع ٖلى ؤن: " 1999مً اجٟا٢ُت مىهتًر
ً
٩ًىن الىا٢ل مؿاوال

اة الغا٦ب ؤو حٗغيه إلنابت ظؿضًت، بكٍغ ؤن ج٩ىن الخاصزت التي ؾببذ  الظي ًيكإ في خالت ٞو

اة ؤو ؤلانابت ٢ض و  ٢ٗذ ٣ِٞ ٖلى متن الُاثغة ؤو ؤزىاء ؤي ٖملُت مً ٖملُاث نٗىص الغ٧اب ؤو الٞى

مً طاث  18هؼولهم". وفي نُاٚت مكابهت بسهىم الًغع الظي ًلخ٤ بالبًاج٘، ههذ اإلااصة 

 ًٖ الًغع الظي ًيكإ في خالت جل٠ البًاج٘ ؤو يُاٖها ؤو 
ً
الاجٟا٢ُت ٖلى ؤن: "٩ًىن الىا٢ل مؿاوال

ن الخاصر الظي ؤلخ٤ الًغع ٖلى َظا الىدى ٢ض و٢٘ ٣ِٞ زال٫ الى٣ل حُٗبها، بكٍغ ؤن ٩ًى 

ُت ال ًم٨ىه  ؿخٟاص مً َظٍ الىهىم ؤن الىا٢ل الجىي ٖىضما ج٩ىن مؿاولُخه مىيٖى الجىي". َو

ابي الظي حؿبب  هٟي اإلاؿاولُت ٖىه بال بطا ؤزبذ اهخٟاء نٟت الخاصر الجىي ًٖ الٗمل ؤلاَع

ابي و٢٘ زاعط ٞترة الى٣ل الجىي (، ؤو ؤألاو٫ اإلاُلب ) باأليغاع  اإلاُلب الشاوي(.) ن الٗمل ؤلاَع

األٔهاملطمب

ٌف٘صفٛاحلادخاجلٕٙعَالعىناإلزِاب٘

ىُت اإلاخٗل٣ت بالى٣ل الجىي يغوعة ؤن ج٩ىن ألايغاع  ٗاث الضولُت والَى حكتٍر ظمُ٘ الدكَغ

مً  17"خاصر". ٟٞي اإلااصة الجؿضًت واإلااصًت التي جلخ٤ بالغ٧اب وألامخٗت والبًاج٘ هاقئت ًٖ 

ا٫ لٗام  17، و٦ظل٪ اإلااصة 1929اجٟا٢ُت واعؾى لٗام   1999مً اجٟا٢ُت مىهتًر
ً
، جم الىو نغاخت

٧اهذ َظٍ  متى الغ٧اب وألامخٗت والبًاج٘ التي جهِب ألايغاع الىا٢ل الجىي ًٖ ٖلى مؿاولُت
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ت ؤلاماعاحي زال٫ ٖملُت الى٣ل الجىي. وفي ٢اهىن  و٢٘ ألايغاع هاظمت ًٖ خاصر اإلاٗامالث الخجاٍع

 في اإلااصة  1993لٗام 
ً
  الجىي  الىا٢ل مىه ٖلى ؤن: "٩ًىن  356/1جم الىو ؤًًا

ً
 ألايغاع ًٖ مؿاوال

 جغجب الظي الخاصر و٢٘ بطا والبًاج٘ اإلاسجلت ألامخٗت جل٠ ؤو ؤو ٣ٞضان لهال٥ هدُجت جدضر التي

 الجىي". الى٣ل الًغع ؤزىاء ٖلُه

م مً نغاخت  الىهىم ؾالٟت الظ٦غ في اقتراٍ و٢ٕى خاصر ل٣ُام مؿاولُت الىا٢ل وبالٚغ

 الجىي ًٖ ألايغاع الىاظمت ًٖ الخاصر، بال ؤجها لم تهخم لخىيُذ ما اإلا٣هىص بالخاصر الجىي 

(، وال إلم٩اهُت هٟي الىا٢ل الجىي اإلاؿاولُت ٖىه بةزباث ٖضم و٢ٕى خاصر ؤو ٖضم اعجباٍ )
ً
ؤوال

(.زا) الخاصر بٗملُت الى٣ل
ً
 هُا

 
 
 أوال
 
 اإلالصىد بالحادر الجىي  -   

٠ للخاصر الجىي ال في اجٟا٢ُت واعؾى لٗام  ا٫ لٗام  1929لم ًغص ؤي حٍٗغ وال في اجٟا٢ُت مىهتًر

، ٦ما ؤن َاجحن الاجٟا٢ُخحن لم جبِىا اإلا٣هىص بمهُلر "الخاصر" الظي ًغجب اإلاؿاولُت ٖلى 1999

ىا٥ زالٝ ٦بحر في ال٣ٟه  الىا٢ل الجىي، ٞتر٦ذ َظا ألامغ لآلعاء ال٣ٟهُت والاظتهاصاث ال٣ًاثُت. َو

م٨ً خهغ َظا الخالٝ في اججاَحن:  وال٣ًاء خى٫ جدضًض اإلا٣هىص بـ "الخاصر"، ٍو

: ًغي َظا الاججاٍ يغوعة الخ٤ًُِ في جٟؿحر اإلا٣هىص بالخاصر الجىي، بدُض الاججاٍ اإلاظُم

 باالؾخٛال٫ الجى 
ً
ظا ٌٗجي ؤن الخاصر َى ٣ِٞ جل٪ (1)ي ال ه٩ىن ؤمام خاصر بال بطا ٧ان مغجبُا ، َو

الىا٢ٗت الٟجاثُت التي جيخج ًٖ ٖملُت الى٣ل الجىي وجغجبِ بٗملُت اؾخٛال٫ الُاثغة، ٦خدُم 

 هدُجت زلل ٞجي في بٌٗ ؤظهؼتها ؤو ُٖل في ؤخض مدغ٧اتها.
ً
 ؤو ظؼثُا

ً
 الُاثغة ٧لُا

غي ؤن : ًظَب َظا الاججاٍ بلى الخىّؾ٘ في جٟؿحر الاججاٍ اإلاىّطع اإلا٣هىص بالخاصر الجىي، ٍو

الخاصر الجىي َى ٧ل وا٢ٗت ًترجب ٖلحها اإلاؿاؽ بصخو الغا٦ب، ؾىاء ٧اهذ هاججت ًٖ ٖملُت 

برع ؤصخاب َظا (2)الى٣ل ومغجبُت بها، ؤم مخإجُت مً ٖامل زاعجي ٦ٟٗل الُبُٗت ؤو ٞٗل الٛحر . ٍو

م بإهه ال ًىظض في هو اإلااصة  ما ًىحي ب٣هغ  1929ا٢ُت واعؾى لٗام مً اجٟ 17الاججاٍ وظهت هَٓغ

 مٟهىم الخاصر ٖلى الى٢اج٘ الىاججت ًٖ الاؾخٛال٫ الجىي.

                                              
 . 74ٖا٠َ دمحم ال٣ٟي، مغظ٘ ؾاب٤، م  (1)

ا٫ لٗام   (2) َكام ًٞلي، مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٖلى الهُٗضًً الضازلي والضولي: صعاؾت في اجٟا٢ُت مىهتًر
 . 17، م2005و٢اهىن الخجاعة الجضًض، صاع الجامٗت الجضًضة،  1999
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ا٫ لٗام  جبيذ اإلاٟهىم اإلاىؾ٘ للخاصر الجىي، طل٪  1999وفي الىا٢٘، ًبضو ؤن اجٟا٢ُت مىهتًر

ُت، وفي خاالث مدضصة  ؤجها ظٗلذ مؿاولُت الىا٢ل الجىي في مٗٓم الخاالث مؿاولُت مىيٖى

غ مؿاولُت مؿاو  بت اإلاكٕغ الضولُت في ج٣ٍغ ظا ًا٦ض ٖلى ٚع لُت ٢اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى، َو

 ٧ان ؾبب ؤو مهضع 
ً
الىا٢ل الجىي ًٖ ظمُ٘ ألايغاع التي جهِب الغ٧اب وألامخٗت والبًاج٘ ؤًا

ابُت. ما٫ ؤلاَع  الًغع، بما في طل٪ ألٖا

 بلى جبجي اإلاٟهىم اإلاىؾ٘ ل - بضوعٍ - وال٣ًاء
ً
لخاصر الجىي في الٗضًض مً ؤخ٩امه، ًمُل ؤًًا

ت الٟغوؿُت، ّٖغٞذ املخ٨مت الٗلُا  ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ في ٢ًُت ؾا٦ـ يض الخٍُى الجٍى

ش  ٨ُت في خ٨مها الهاصع بخاٍع الخاصر الجىي ٖلى ؤهه: "٧ل وا٢ٗت ٚحر مٗخاصة  4/3/1985ألامٍغ

٠ ٌكمل ا(1)زاعظُت ًٖ الصخو اإلاًغوع" لخاصر الجىي ال٣ه٠ ، والقّ٪ ؤهه م٘ ٨َظا حٍٗغ

ابُت. ما٫ التي حّٗض بَع ملُاث زُٟها وؾاثغ ألٖا  الٗؿ٨غي للُاثغاث ٖو

وبىاًء ٖلى ما ج٣ضم، بن جبجي مٟهىم مىؾ٘ للخاصر الجىي ؤمغ ًٟغى هٟؿه، مما ًجٗل الىا٢ل 

ت ؤو مالخُت ؤو ؤمىُت ؤو ختى  ٧اهذ ؤؾباب و٢ٕى الخىاصر: ؤخىا٫ ظٍى
ً
ٌ ؤًا  ًٖ الخٍٗى

ً
 الجىي مؿاوال

ابُت، ٞالىا٢ل الجىي   بَع
ً
ٌ ًٖ ظمُ٘ الخىاصر التي جدل٤ الًغع بالغ٧اب وألامخٗت مؿاوال ًٖ الخٍٗى

ها زال٫ ٞترة جىُٟظ ٖملُت الى٣ل الجىي، ؤو ألاؾباب التي ج٠٣  والبًاج٘، بٌٛ الىٓغ ًٖ و٢ذ و٢ٖى

بإهه: "٧ل وا٢ٗت جغجبِ وعاءَا، ؤو ألاشخام اإلادؿببحن ٞحها. وبىاًء ٖلُه، ًم٨ً حٍٗغ٠ الخاصر الجىي 

 البًاج٘". باؾخٛال٫ الُاثغة ؤو بمىاؾبت طل٪، وجلخ٤ الًغع بالغ٧اب ؤو ألامخٗت ؤو

ابي  ٢ض جخٗغى له  التيولّٗل جبجي الخٟؿحر اإلاىؾ٘ للخاصر الجىي ٌؿمذ باٖخباع الٗمل ؤلاَع

ابي ال ًسغط الُاثغة مً ٢بُل الخاصر الجىي، وبالخالي ٌؿإ٫ ٖىه الىا٢ل الجىي، طل٪ ؤن ا لٗمل ؤلاَع

ت وجلخ٤ الًغع بالغ٧اب وألامخٗت  والبًاج٘. ًٖ ٧ىهه وا٢ٗت جسل بالؿحر الٗاصي للغخلت الجٍى

 
 
 زاهُا
 
ابُت -       إمياهُت هفي صفت الحادر الجىي عً ألاعماٌ ؤلاَز

في الؿاب٤ ٧ان هٓام مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٣ًىم ٖلى الخُإ واظب ؤلازباث، زم جدى٫ بلى 

ظا الىٓام ألازحر  ُت، َو  جم جبجي هٓام اإلاؿاولُت اإلاىيٖى
ً
هٓام ٢اثم ٖلى الخُإ اإلاٟترى، ومازغا

 مً هٓام اإلاؿاولُت ال٣اثمت ٖلى "الًغع اإلاىظب للًمان". والخ٣ُ٣ت ؤن َظا الخُى 
ً
ع ٣ًترب ظضا

                                              
جي، ال٣اهىن الجىي: الى٣ل الجىي وخىاصر الُحران، صاع الجامٗت الجضًضة،  (1) ض الٍٗغ  خ٨م مكاع بلُه لضي: دمحم ٍٞغ

 . 191، م2007
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في هٓم اإلاؿاولُت ؤصي بلى جىؾُ٘ هُا١ مؿاولُت الىا٢ل الجىي، و٢هغ َغ١ صٞ٘ اإلاؿاولُت ٖىه 

٣ت واخضة وهي زُإ اإلاًغوع، ألامغ الظي صٞ٘ الىا٢ل الجىي للبدض ًٖ َغ١ ؤزغي لضٞ٘  ٖلى ٍَغ

اإلاؿاولُت ٖىه، الؾُما هٟي نٟت الخاصر ًٖ الىا٢ٗت التي حؿببذ باأليغاع، وزانت في خا٫ 

ابُت.٧اه ما٫ ؤلاَع  مً ألٖا
ً
 ذ ٖمال

ُت ال ًم٨ىه الخىهل مً اإلاؿاولُت في  ٞٗىضما ج٩ىن مؿاولُت الىا٢ل الجىي مؿاولُت مىيٖى

خا٫ ٧ان الًغع بٟٗل الٛحر. ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫: في خالت بنابت ؤخض الغ٧اب ٖلى متن الُاثغة هدُجت 

خضاء ال ٌّٗض خا خضاء ٖلُه مً عا٦ب آزغ، ٞةن َظا الٖا  باإلاٗجى اإلا٣هىص في اجٟا٢ُت الٖا
ً
ا  ظٍى

ً
صزا

، وبالخالي ال ٩ًىن الىا٢ل الجىي (1)ألهه و٢٘ بٟٗل الٛحر وال ًغجبِ بٗملُت الى٣ل 1929واعؾى لٗام 

 ًٖ الًغع الجؿضي الظي و٢٘ للغا٦ب. م٘ طل٪ ٞةن َظا اإلاى٠٢ ال ًخماشخى م٘ اجٟا٢ُت 
ً
مؿاوال

ا٫ لٗام  ُت، ٞباليؿبت لهظٍ الاجٟا٢ُت ًضزل في مٟهىم التي جبيذ اإلاؿاولُت اإلا 1999مىهتًر ىيٖى

الخاصر ٧ل وا٢ٗت جدؿبب بالًغع للغ٧اب والبًاج٘ ؾىاء ٧اهذ مغجبُت بٗملُت الى٣ل الجىي ؤم 

ى بزباث ؤن الًغع هجم ًٖ زُإ  ال، وال ًم٨ً للىا٢ل الخملو مً اإلاؿاولُت بال لؿبب وخُض َو

ما٫ ؤلاع  ظا ًىُب٤ ٖلى ألٖا َابُت التي ج٩ىن مً ٞٗل الٛحر، وبالخالي ٌٗخظع ٖلى اإلاًغوع هٟؿه. َو

ُت.  الىا٢ل الجىي صٞ٘ مؿاولُخه ٖجها متى ٧اهذ مؿاولُخه مىيٖى

ا٫ لٗام  ُت باليؿبت  1999ومً اإلاٗغوٝ ؤن اجٟا٢ُت مىهتًر ؤزظث بىٓام اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

ٖلى الخُإ اإلاٟترى  لؤليغاع التي جهِب الغ٧اب وألامخٗت والبًاج٘، وبىٓام اإلاؿاولُت ال٣اثمت

الىاظمت ًٖ الخإزحر في بًها٫ الغ٧اب وألامخٗت والبًاج٘، م٘ طل٪ ٞةن نُاٚت  لؤليغاعباليؿبت 

مً الاجٟا٢ُت اإلاظ٧ىعة جىحي بًغوعة بزباث و٢ٕى الخاصر الظي هجم ٖىه و٢ٕى ألايغاع،  17اإلااصة 

ول٨ً صون الخاظت إلزباث وؿبت الخاصر بلى الىا٢ل الجىي. ٦ما ؤهه في الخاالث التي اٖخبرث ٞحها 

ا٫ لٗام اجٟا٢ُ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٢اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى، ًب٣ى بةم٩ان  1999ت مىهتًر

٢اَغة ؤو زُإ الٛحر ؤو زُإ  ل٣ىةالىا٢ل الجىي صٞ٘ اإلاؿاولُت ٖىه بةزباث ؤن الًغع ٌٗىص 

 اإلاًغوع هٟؿه.

 

                                              
غي، ٢اهىن الُحران و٢ذ الؿلم، مغظ٘ ؾاب٤، م  (1)  . 114مدمىص مسخاع بٍغ
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املطمبالجاٌ٘

ٔقٕعالعىناإلزِاب٘خازجودٚتٍفٗرعىمٗٛالٍكن

ا٫ لٗام  17/1اصة ل٣ض ظاء هو اإلا  لىو اإلااصة  1999مً اجٟا٢ُت مىهتًر
ً
مً اجٟا٢ُت  17مُاب٣ا

اة 1929واعؾى لٗام   ًٖ الًغع الظي ًيكإ في خالت ٞو
ً
: "٩ًىن الىا٢ل مؿاوال

ً
، خُض ط٦غ نغاخت

اة ؤو ؤلانابت ٢ض  الغا٦ب ؤو حٗغيه إلنابت ظؿضًت، بكٍغ ؤن ج٩ىن الخاصزت التي ؾببذ الٞى

ؿخض٫  و٢ٗذ ٣ِٞ ٖلى متن الُاثغة ؤو ؤزىاء ؤي ٖملُت مً ٖملُاث نٗىص الغ٧اب ؤو هؼولهم". َو

مً َظا الىو ٖلى ؤهه ٌكتٍر الو٣ٗاص مؿاولُت الىا٢ل الجىي ؤن ٣ً٘ الخاصر زال٫ ٞترة جىُٟظ 

ٖملُت الى٣ل، ؤي زال٫ الٟترة التي ًً٘ الغا٦ب هٟؿه جدذ ع٢ابت وبقغاٝ الىا٢ل الجىي بلى خحن 

ظا ابُت التي ج٣٘ زال٫ ٞترة  جدغعٍ مجها، َو ما٫ ؤلاَع  ًٖ ألٖا
ً
ٌٗجي ؤن الىا٢ل الجىي ٩ًىن مؿاوال

جىُٟظ ٖملُت الى٣ل، ؤما ما ٣ً٘ مً خىاصر زاعظها ؤي ٢بل بضء ٖملُاث الهٗىص للُاثغة ؤو بٗض 

 ألخ٩ام الاجٟا٢ُخحن واعؾى 
ً
ا٫  1929اهتهاء الهبٍى مجها، ٞال ٌؿإ٫ ٖجها َب٣ا . وبىاًء 1999ومىهتًر

ابي الظي ٤ٌٗ ؤزىاء الغخلت ٖل ُه، ؾيبدض في بم٩اهُت هٟي مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ الٗمل ؤلاَع

. ت، زم بم٩اهُت هٟي َظٍ اإلاؿاولُت زال٫ ٖملُاث الهٗىص والهبٍى  الجٍى

 
 
 أوال
 
ابي الري ًلع أزىاء  -    إمياهُت هفي مظؤولُت الىاكل الجىي عً العمل ؤلاَز

 السخلت الجىٍت

م ج٣طخي ال٣اٖضة الٗام  ًٖ ألايغاع التي جلخ٤ بالغ٧اب َو
ً
ت بإن الىا٢ل الجىي ٩ًىن مؿاوال

ت، و٢ض طَب البٌٗ بلى ال٣ى٫ بإن جٟؿحر ٖباعة "ٖلى متن  ٖلى متن الُاثغة ؤزىاء الغخلت الجٍى

٤ ما َى مخ٤ٟ ٖلُه في ٣ٖض  الُاثغة" ٣ًخطخي و٢ٕى الخاصزت ؤزىاء ٖملُت الى٣ل الجىي الٟٗلُت ٞو

ظٍ الٗملُ ت جبضؤ مً اللخٓت التي جُإ ٞحها ٢ضم الغا٦ب الُاثغة وب٢الٖها مً مُاع ال٣ُام، الى٣ل، َو

وجيخهي لخٓت َبٍى الُاثغة ومٛاصعة الغا٦ب بابها ووي٘ ٢ضمه ٖلى ؾلم الجزو٫ مجها في مُاع 

 .(1)الىنى٫ 

ابُت التي و٢ٗذ ٖلى متن الُاثغة: ٢ًُت ؾالحرهى يض قغ٦ت الُحران بان  ومشا٫ الخىاصر ؤلاَع

٩ان (، والتي جخلخو و٢اجٗها بإن الؿُضة ؾالحرهى Salerno v. pan American world Airway) ؤمٍغ

                                              
 . 18ٖا٠َ دمحم ال٣ٟي، مغظ٘ ؾاب٤، م  (1)



 

  
 

 

  113 تحدة ة املبيالعر مارا دولة اإل - جامعة عجناٌ -اىوٌكة اليتصدر عً كل
  

 

، وؤزىاء عخلت الٗىصة 
ً
 وبًابا

ً
ىاي طَابا ٩ان مً مُامي بلى ؤٚع اؾخ٣لذ الُاثغة الخابٗت لكغ٦ت بان ؤمٍغ

لٗشىع ٖلحها، وفي ؤزىاء ٢ىبلت ٖلى متن الُاثغة، ٞخم الخٟخِل ٖجها ختى جم ا بجىصٖلم َا٢م الُاثغة 

طل٪ ؤناب الغ٧اب طٖغ قضًض، مما حؿبب للؿُضة ؾالحرهى باجهُاع ٖهبي ؤصي بلى بظهاى خملها. 

ىض هٓغ  ٌ، ٖو ٗذ الؿُضة ؾالحرهى الضٖىي يض الكغ٦ت مُالبت بًاَا بالخٍٗى لى بزغ طل٪ ٞع ٖو

ىع٥ ٢غعث بإن الخاصر الظي ؤناب الؿُضة ؾ الحرهى الضٖىي مً ٢بل مد٨مت ظىىب هٍُى

ت التي  سّل بالؿحر الٗاصي للغخلت، ومً زم َى مً ٢بُل الخىاصر الجٍى باإلظهاى ٚحر مخى٢٘ ٍو

م ؤن التهضًض بىظىص ٢ىبلت َى ؤمغ زاعط ًٖ بعاصة وهُا١ مؿاولُت  ٌؿإ٫ ٖجها الىا٢ل الجىي، ٚع

 .(1)الىا٢ل الجىي 

مذ الُاثغة ٖلى بظغاء َ بٍى ايُغاعي ؤزىاء والؿاا٫ الظي ًُغح هٟؿه َىا: ماطا لى ؤٚع

ها؟   ًٖ الغا٦ب بطا هؼ٫ مً الُاثغة وابخٗض ًٖ مكاٞع
ً
ت، َل ٩ًىن الىا٢ل مؿاوال عخلتها الجٍى

بٌٗ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت ٢ًذ بمؿاولُت الىا٢ل الجىي في مشل َظٍ الخالت، ومشا٫ طل٪ ٢ًُت 

غؾحز  Cecelia Szigeti v. American Overseas) ؾِؿُلُا يض قغ٦ت الُحران ؤمحر٧ان ؤٞو

Airlines والتي جخلخو و٢اجٗها في ؤن الُاثغة الخابٗت للكغ٦ت اإلاظ٧ىعة وزال٫ جىُٟظَا لغخلتها ،)

ىع٥، وفي َظٍ ألازىاء  مً مُاع ٞغاه٨ٟىعث بلى مُاع بدؿبرط، ايغعث للهبٍى في مُاع هٍُى

ي الغا٦ب انُدب ؤخض الٗما٫ الخابٗحن للى٣ل الجىي ؤخض الغ٧اب بلى ؤلاصاعة الصخُت، وبط ًسخٟ

ٞجإة، وبٗض مغوع ٖكغة ؤًام ٌٗثر ٖلى ظشت َظا الغا٦ب مل٣اة ٖلى يٟت زلُج مىمباي. ولضي 

ىع٥ ج٣غع ٖضم مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٖما لخ٤  ٖغى ال٣ًُت ٖلى املخ٨مت الٗلُا في هٍُى

ت للُحران، وألن  الغا٦ب مً ؤيغاع ٖلى ؤؾاؽ ؤن ما ؤناب الغا٦ب ال ٖال٢ت له باملخاَغ الجٍى

ى ٖلى متن الُاثغة.ا  لخاصر لم ٣ً٘ ٖلى الغا٦ب َو

ٟترى ؤن ٖباعة "ٖلى متن الُاثغة" ٣ًهض بها ٖملُت الى٣ل الجىي الٟٗلُت التي جمخض مً  ٍو

ها، بما في طل٪ الخاالث التي جًُغ ٞحها الُاثغة للهبٍى  لخٓت ب٢إل الُاثغة بلى لخٓت َبَى

ظا ٌٗجي ؤن الىا٢ل الجى   ًٖ الخىاصر التي ًخٗغى لها ال٣ؿغي في مى٣ُت ما، َو
ً
ي ٩ًىن مؿاوال

 
ً
الغا٦ب ؤزىاء ٖملُت الى٣ل الجىي الٟٗلُت، وطل٪ ختى في الخاالث التي ًخىاظض ٞحها الغا٦ب بُٗضا

                                              
(1)   IRENE LARSEN, Regime of Liability in Private International Air Law - with Focus on the Warsaw 

System and the Montreal Convention of 28 May 1999, 2002, p28 . 
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ى مؿاو٫ ًٖ  ماػا٫ًٖ مكاٝع الُاثغة، ألهه ًٟترى ؤن َظا الغا٦ب  جدذ ع٢ابخه ومؿاولُخه، َو

ؾالمخه بلى لخٓت جدغع الغا٦ب مً ؾلُت الىا٢ل الجىي في مُاع الىنى٫. وبىاًء ٖلُه، بطا حٗغى 

 ًٖ الُاثغة ؤزىاء جىُٟظَا لهبٍى ايُغاعي ٞةن الىا٢ل 
ً
الغا٦ب للخ٠ُ ؤو جم ا٢خُاصٍ بُٗضا

ل يمً ٞترة جىُٟظ ٖملُت الى٣ل الجىي ٌؿإ٫ ٖما ًهِبه مً ؤيغاع، َاإلاا ؤن الخاصر خه

 الجىي.

 
 
 زاهُا
 
ابي الري ًلع أزىاء  -      إمياهُت هفي مظؤولُت الىاكل الجىي عً العمل ؤلاَز

 عملُاث الصعىد والهبىغ

، ًجٗلىا وٗخ٣ض بٗضم ٢هغ   بالهٗىص والهبٍى
ً
ال ق٪ ؤن اؾخسضام لٟٔ "ٖملُاث" مؿبى٢ا

وهؼولهم  غ٧اب ؤزىاء نٗىصَم ٖلى ؾلم الُاثغةالخىاصر التي جهِب ال ًٖمؿاولُت الىا٢ل الجىي 

ٖلُه ٣ِٞ، وبهما ال٣هض مً طل٪ جىؾُ٘ هُا١ مؿاولُت الىا٢ل الجىي لدكمل ظمُ٘ الٗملُاث 

. ولهظا ٧ان البّض مً  التي ٩ًىن الٛغى مجها اؾخ٣ال٫ الُاثغة ٖىض ؤلا٢إل ومٛاصعتها بٗض الهبٍى

، ٢بل ا لكغوٕ في جدضًض لخٓت بضء واهتهاء َظٍ جىيُذ اإلا٣هىص بٗملُاث الهٗىص والهبٍى

 الٗملُاث.

 اإلالصىد بعملُاث الصعىد والهبىغ -أ

: ًٟؿغ البٌٗ اإلا٣هىص بـ "ٖملُاث الهٗىص الخفظير الظُم لعملُاث الصعىد والهبىغ

ها   للُحران، وهؼوله مجها بٗض َبَى
ً
" نٗىص الغا٦ب بلى الُاثغة في مُاع ال٣ُام اؾخٗضاصا والهبٍى

 في مُاع الىنى٫ وجى٢ٟها جما
ً
 الخاصر الظي ٣ً٘ ٢بل (1)ما

ً
ا  ظٍى

ً
ّٗض خاصزا ٌُ  بلى ما ط٦غ، ال 

ً
. واؾدىاصا

نٗىص الغ٧اب بلى الُاثغة ؤو بٗض هؼولهم مجها، طل٪ ؤهه ًٟترى ؤال ٌؿإ٫ الىا٢ل الجىي بال ًٖ 

مساَغ ٖملُت الى٣ل الجىي الٟٗلُت، ؤي جل٪ التي جدضر للغ٧اب ؤزىاء نٗىصَم بلى الُاثغة 

ىض هؼولهم مجها. وال ق٪ ؤن َظا الخٟؿحر ًخماشخى م٘ ههىم اجٟا٢ُت  وجىاظضَم ٖلى مخجها ٖو

ت ٖلى الى٢اج٘ اإلاغجبُت بدكُٛل الُاثغة  1929واعؾى لٗام  والتي ٧اهذ ج٣هغ الخىاصر الجٍى

 وجدل٣ُها، وجغبِ التزام الىا٢ل الجىي بؿالمت الغ٧اب ببضء وجهاًت ٖملُت الى٣ل الجىي الٟٗلُت.

بسهىم مساَغ الى٣ل الجىي  1929لخ٣ُ٣ت ؤن جل٪ الىٓغة ال٣ًُت الجٟا٢ُت واعؾى لٗام وا

                                              
ضاع، الى٣ل البدغي والجىي، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت،   (1)  . 384، م2008َاوي صٍو
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٧اهذ جخماشخى م٘ الؼمً الظي ؤ٢غث ُٞه، خُض ٧اهذ خىاصر الى٣ل الجىي ج٣لُضًت جىجم بما ًٖ 

ت. بال ؤن َظٍ الىٓغة ال٣ًُت ملخاَغ الى٣ل  ؤُٖا٫ م٩ُاه٨ُُت في الُاثغة ؤو ؾىء ألاخىا٫ الجٍى

  1929جٟا٢ُت واعؾى لٗام الجىي ال
ً
اخخما٫  لخًاء٫لم حٗض جخماشخى م٘ ٖهغها الغاًَ، هٓغا

خهى٫ ؤُٖا٫ م٩ُاه٨ُُت في الُاثغاث هدُجت الخُىع اإلاظَل الخانل في نىاٖت الُحران واإلاالخت 

 َظا مً ظهت، ولٓهىع مساَغ ظضًضة ًخٗغى لها الى٣ل الجىي لِؿذ مغجبُت 
ً
ت ٖمىما الجٍى

وجدل٣ُها ول٨ىه ًازغ بكضة ٖلى وكاٍ الى٣ل الجىي مً ظهت ؤزغي، وه٣هض َىا  بدكُٛل الُاثغة

اب التي جخٗغى لها الُاثغاث.  بك٩ل زام حٗضص خىاصر ؤلاَع

 بضؤ جبجي مٟهىم مىؾ٘ لٗملُاث الهٗىص الخفظير اإلاىطع لعملُاث الصعىد والهبىغ
ً
: مازغا

، بدُض ؤنبدذ حكمل ٞترة جىاظض الغ٧اب في مبجى ا  للهٗىص بلى والهبٍى
ً
إلاُاع وؾاخاجه اؾخٗضاصا

 ٞترة جىاظضَم في مبجى اإلاُاع وؾاخاجه بٗض َبٍى الُاثغة في مُىاء 
ً
الُاثغة في مُاع ال٣ُام، وؤًًا

ذ، وال جيخهي مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٖجهم بال  الىنى٫، بما في طل٪ جىاظضَم في مُاعاث التراهٍؼ

ا الٗملُاث الؿاب٣ت لٗملُاث الهٗىص بلى الُاثغة . ؤم(1)لخٓت جدغعَم مً ؾلُخه وؾلُت جابُٗه

 ًٖ الغ٧اب  لٗملُاثوالٗملُاث الالخ٣ت 
ً
الجزو٫ مً الُاثغة، ٞال ٩ًىن الىا٢ل الجىي مؿاوال

ا٫  1929زاللها، وال جسً٘ ألخ٩ام اجٟا٢ُت واعؾى  ، وه٣هض بظل٪ ٖملُاث 1999ؤو اجٟا٢ُت مىهتًر

ت، ٞإًت خىاصر ج٣٘ زال٫ َظٍ حؿلُم ألامخٗت بلى جابعي الىا٢ل وبظغ  اءاث الجماع٥ والكَغ

جي الىاظب الخُب٤ُ.  الٗملُاث وؤلاظغاءاث جسً٘ ألخ٩ام ال٣اهىن الَى

و٢ض جبجى ال٣ًاء الخٟؿحر اإلاىؾ٘ لٗملُاث الهٗىص والهبٍى في الٗضًض مً ؤخ٩امه، ٦ما َى 

ؤ٢غث املخ٨مت بمؿاولُت (، خُض .Evangelinos v. Trans World Airlines Inc) الخا٫ في ٢ًُت

ابُت التي خضزذ في مُاع ؤزِىا ٖام  ما٫ ؤلاَع ً ٧اهىا 1978الىا٢ل الجىي ًٖ ألٖا م ؤن اإلاؿاٍٞغ ، ٚع

. و٧ان عؤي املخ٨مت ٌؿدىض بلى (2)في "نالت الاهخٓاع" ولم ٩ًىهىا ٖلى متن الُاثغة ٦ما صٞٗذ الكغ٦ت

غ مؿاولُت الىا٢ل الجىي في مشل  َظٍ اإلاىا٠٢ ؾٝى ًضٞ٘ الكغ٧اث بلى ٢اٖضة مٟاصَا ؤن ج٣ٍغ

مها  -حكضًض ؤلاظغاءاث ألامىُت في اإلاُاعاث، مما ٌؿاَم  في ج٣لُل  -و"بك٩ل ٞٗا٫" خؿب ٖػ

ابُت، طل٪ ؤن قغ٧اث الُحران لها ٢ىة جإزحر ؤ٦بر في ب٢ىإ ؾلُاث اإلاُاع  مساَغ الخىاصر ؤلاَع

                                              
بت،  ٖاقىع ٖبض الجىاص ٖبض الخمُض، مىظؼ ال٣اهىن   (1)  . 126، م1971البدغي والجىي، م٨خبت ؾُض ٖبض هللا َو

(2)   Adejoke O. Adediran, Current Regulation of Air Carriers' Liability and Compensation Issues in 
Domestic Air Carriage in Nigeria, Journal of Air Law and Commerce, Volume 81, 2016, p11 . 
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 ٠ُ ٖما٫ ؤمً وقغاء مٗضاث مخُىعة، بدكضًض ألامً، ٦ما ؤن مالءتها اإلاالُت حؿمذ لها بخْى

ابُت ما٫ ؤلاَع  .(1)وبالخالي جسٌُٟ اخخما٫ و٢ٕى ألٖا

غ مؿاولُت الىا٢ل الجىي في مشل َظٍ الخاالث َى ؤمغ  بال ؤهىا هغي ؤن جىؾ٘ املخ٨مت في ج٣ٍغ

غ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٣ِٞ ألن لضًه مالءة مالُت ؤ٦بر جم٨ىه مً  ض ج٣ٍغ ٚحر مبرع، ٞىدً ال هٍا

ه جدمل جبٗاث َظٍ اإلاؿاولُت. ٦ما ؤن ال٣ى٫ بإن ٞغى اإلاؿاولُت ٖلى الىا٢ل الجىي ؾٝى ًضٞٗ

ابُت"  اصة بظغاءاث ألامً والخماًت، َى ؤمغ ًى٨ٍغ الىا٢٘، بط ال ًإبه ؤصخاب "ال٣ٗى٫ ؤلاَع بلى بلى ٍػ

 ؤمام جىُٟظ ظغاثمهم. ٞمً ٚحر اإلا٣بى٫ وي٘ قغ٧اث الُحران َظٍ 
ً
ؤلاظغاءاث التي ال ًغوجها ٖاث٣ا

ما٫ ؤلاَع ابُت، ٞهظٍ جب٣ى بمشابت "٦بل ٞضاء" مً ؤظل خماًت الضو٫ مً زُغ الخىاصر وألٖا

 مؿاولُت الضو٫ ولِؿذ مؿاولُت الىا٢ل الجىي.

ذ، ؾب٤  وبسهىم مضي مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ الغ٧اب ؤزىاء جىاظضَم في مُاع التراهٍؼ

ابُحن  ت مً ؤلاَع وؤزىاء ٖملُت  -ؤن ٖغيذ ٢ًُت ٖلى ال٣ًاء جخلخو و٢اجٗها في ؤن مجمٖى

ذ بمُاع ٢امى  -جٟخِكهم مً ٢بل الؿلُاث الُىهاهُت  ت في نالت التراهٍؼ ا بةل٣اء زالر ٢ىابل ًضٍو

َلى٩ىن في ؤزِىا، مما ؤصي بلى ؾ٣ٍى الٗضًض مً ال٣خلى والجغحى. و٢ض جّمذ مُالبت قغ٦ت الُحران 

 بلى 
ً
ٌ، بال ؤن الكغ٦ت صٞٗذ بٗضم مؿاولُتها ًٖ ألايغاع التي ؤنابذ الغ٧اب، اؾدىاصا بالخٍٗى

٤ مٟهىم ههىم اجٟا٢ُت واؾى لٗام ؤجهم ٧اهىن مخىاظضًً زاعط ٖملُا ث الهٗىص والهبٍى ٞو

ضث بإهه ال ًم٨ً ٢هغ ٖملُاث  1929
ّ

ًذ املخ٨مت َظا الضٞ٘ وؤ٦ الىاظبت الخُب٤ُ. م٘ طل٪، ٞع

الهٗىص والهبٍى ٖلى نٗىص الغ٧اب ٖلى ؾلم الُاثغة وهؼولهم مً ٖلُه، وبهما ًجب ؤن جمخّض َظٍ 

ت لخىظه الغ٧اب بلى الُاثغة ونٗىصَم بلحها، و٦ظل٪ ألامغ الٗملُاث لدكمل ٧اٞت الٗملُاث الالػم

ابي في ال٣ًُت اإلاظ٧ىعة و٢٘ ؤزىاء ٖملُاث  لٗملُاثباليؿبت  ، مما ٌٗجي ؤن الخاصر ؤلاَع الهبٍى

.  الهٗىص والهبٍى

 جددًد لحظت بدء عملُاث الصعىد واهتهاء عملُاث الهبىغ -ب

 ًٖ الغ٧اب ٢بل بضء 
ً
ٖملُاث الهٗىص بلى الُاثغة، الؾُما مغخلت ال ٩ًىن الىا٢ل مؿاوال

جىاظض الغا٦ب في مباوي اإلاُاع واإلا٣اهي وألاؾىا١ التي ج٩ىن ُٞه، ألهه ال ٩ًىن في َظٍ اإلاغخلت جدذ 

                                              
(1)   Blanca I. Rodriguez, Recent Developments in Aviation Liability Law, Journal of Air Law and 

Commerce, Volume 66, 2001. P66 . 
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 ًٖ الغا٦ب بال بطا زً٘ 
ً
خغاؾت الىا٢ل وؾلُخه. بمٗجى آزغ، ال ٩ًىن الىا٢ل الجىي مؿاوال

ظا ال ًخد٣ خىظه بلى ألمغجه ؤو ؤمغة ؤخض جابُٗه، َو ٤ بال ٖىضما ًتر٥ الغا٦ب ؤما٦ً الاهخٓاع ٍو

 ٖىه
ً
 ٩ًىن الىا٢ل الجىي مؿاوال

ً
. وفي طاث الؿُا١، ٩ًىن (1)الُاثغة، ٟٞي َظٍ الٟترة جدضًضا

 مً 
ً
 ًٖ الغا٦ب ؤزىاء جىُٟظ ٖملُاث الهبٍى ؤو الجزو٫ مً الُاثغة، بضءا

ً
الىا٢ل الجىي مؿاوال

 ٖلى
ً
ؾلمها، واؾخ٣اللهم الخاٞالث اإلاّٗضة لى٣لهم بلى مبجى اإلاُاع، ومً  مٛاصعة باب الُاثغة، وهؼوال

م ٖلى ألا٢ضام صازل مبجى اإلاُاع واؾخالمهم ؤمخٗتهم، ختى ونىلهم بلى نالت الاؾخ٣با٫  زم ؾحَر

 .(2)وجدّغعَم مً ؤمغة الىا٢ل وجابُٗه

لخٓت ج٣ضًم  وبىاًء ٖلى ما ج٣ضم، جبضؤ ٖملُاث الهٗىص التي ٌؿإ٫ ٖجها الىا٢ل الجىي مً

 الغا٦ب جظ٦غة الؿٟغ بلى جابعي الىا٢ل الجىي، وبالخالي حكمل َظٍ الٗملُاث الى٣اٍ الخالُت:

 ج٣ضًم جظا٦غ الؿٟغ لخابعي قغ٦ت الُحران. -1

دهها. -2  حؿلُم الخ٣اثب وألامخٗت لخابعي قغ٦ت الُحران ووػجها ٞو

ت. -3  الخٟخِل الظاحي للبدض ًٖ ألاؾلخت واإلاىاص اإلامىٖى

ا.الخ٣ضم  -4 ٠ اإلاؿاو٫ ًٖ ٞدو الجىاػاث وجإقحَر  للمْى

 للظَاب بلى الُاثغة. -5
ً
 الخىاظض في ٢اٖت الاهخٓاع اؾخٗضاصا

 ع٧ىب الخاٞلت اإلاٗضة لى٣ل الغ٧اب بلى ؾلم الُاثغة. -6

 الهٗىص ٖلى ؾلم الُاثغة والضزى٫ بلحها والجلىؽ ٖلى اإلا٣ٗض املخهو. -7

اؾخالم الغا٦ب ؤمخٗخه وخ٣اثبه وجدغعٍ مً ؤما ٖملُاث الهبٍى مً الُاثغة ٞال جيخهي بال بٗض 

 ؾلُت الىا٢ل الجىي، ولهظا ٞةن ٖملُاث الهبٍى حكمل ما ًلي:

 مٛاصعة الُاثغة والجزو٫ ٖلى ؾلمها. -1

 ع٧ىب الخاٞلت اإلاٗضة لى٣ل الغ٧اب بلى مبجى اإلاُاع. -2

ا. -3 ٠ اإلاؿاو٫ ًٖ ٞدو الجىاػاث وجإقحَر  الخ٣ضم للمْى

 مً ؾلُت بصاعة اإلاُاع.حؿلم ألامخٗت والخ٣اثب والخدغع  -4

                                              
 . 194، م1989ؾمُدت ال٣لُىبي، ال٣اهىن الجىي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،   (1)

ٗاث   (2) ٖبض املجُض زل٠ الٗجزي، ؤؾاؽ مؿاولُت الىا٢ل الجىي وخاالتها، ماجمغ "الُحران اإلاضوي في ْل الدكَغ
ىُت والاجٟا٢ُاث الضولُت"، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، صبي   . 31، م25/4/2012-23الَى
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ابُت ما َى بال او٩ٗاؽ لخضاُٖاث ا٢خهاصًت أخيرا ما٫ ؤلاَع ض مً ٣ًى٫ بإن و٢ٕى ألٖا ، هدً هٍا

ما٫ ، ولظل٪ ًجب جبجي مبضؤ ٖام ٣ًطخي (1)واظخماُٖت وؾُاؾُت جغا٤ٞ مشل َظا الىٕى مً ألٖا

ابُت، بما في طل٪ جل٪ التي ج٣٘  ما٫ ؤلاَع ت ٖلى متن بمؿاولُت الضو٫ ًٖ ألٖا ؤزىاء الغخالث الجٍى

.  الُاثغاث وؤزىاء ٖملُاث الهٗىص والهبٍى

ٌ ضخاًا الُاثغجحن اللخحن انُضمخا ببرجي الخجاعة الٗالمي واإلاٗغوٞت  ولى ؤزظها ٦مشا٫ حٍٗى

ٌ الظي مىذ للمخًغعًٍ مً َظٍ ألاخضار مّىله 2011بإخضار ؾبخمبر  ، هالخٔ ؤن الخٍٗى

ٌ لم نىضو١ خ٩ىمي، و٢ض ججاوػث مب ظا الخٍٗى الٛه ملُاع وهه٠ اإلالُاع صوالع ًٖ ٧ل َاثغة. َو

ًمىذ بىاًء ٖلى ؤؾاؽ ٢اهىوي ما، وبهما ج٣ّغع لخس٠ُٟ خضة الى٣مت التي اهخابذ املجخم٘ هدُجت َى٫ 

 جل٪ ألاخضار.

، والظي يغب 
ً
ىا مشال ٨ُت لم تهخم لخضاُٖاث بٖهاع ٧اجٍغ وباإلا٣ابل هالخٔ ؤن الخ٩ىمت ألامٍغ

ض ًٖ  الىالًاث شخو في هُى ؤوعلُجز، ولم ج٣ّغع لطخاًا  1000اإلاخدضة وحؿبب بم٣خل ما ًٍؼ

هاع اإلاظ٧ىع  ٌ ؤو مؿاٖضة  - 2011ر ب٦ما ٞٗلذ باليؿبت لطخاًا ؤخضار ؾبخم - ؤلٖا ؤي حٍٗى

 
ً
ٟترى ؤجهم ٌٗلمىن مؿب٣ا مالُت. ومً الؿظاظت ال٣ى٫: ؤن َاالء الىاؽ ٌِٗكىن في م٩ان زُغ ٍو

 باخخما٫ حٗغيهم إلاشل َظا الىٕى مً ألازُاع. 

  

                                              
(1)   Robert L. Rabin* and Stephen D. Sugarman, The Case for Specially Compensating the Victims of 

Terrorist Acts: An Assessment. Berkeley Law Scholarship Repository, 1-1-2006, P912 . 
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 اخلامتة
ابُت، و٢ض  ما٫ ؤلاَع جىاولىا في َظا البدض الُغ١ اإلام٨ىت لضٞ٘ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ ألٖا

حن لىا ؤهه في خا٫ ٧اهذ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٢اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى ًم٨ً للىا٢ل هٟي جب

ت ؤو اإلا٣ٗىلت،  سظوا ٧ل الخضابحر الًغوٍع
ّ
ابُت بةزباث ؤهه َى وجابٗىٍ اج ما٫ ؤلاَع مؿاولُخه ًٖ ألٖا

ما٫ وو٢ٕى ألايغاع، و٧ان ًٟترى في خ ساطَا لخجىب خضور َظٍ ألٖا
ّ
االث ؤو اؾخدا٫ ٖلحهم اج

غ ٖضم مؿاولُت الىا٢ل  ابي مً ٢بُل ال٣ىة ال٣اَغة ؤو ٞٗل الٛحر، وج٣ٍغ ٦شحرة اٖخباع الٗمل ؤلاَع

 الجىي.

ُت، ٞةن َغ١ صٞ٘ مؿاولُت  وباإلا٣ابل، ٖىضما ج٩ىن مؿاولُت الىا٢ل الجىي مؿاولُت مىيٖى

 م٣اعهت بداالث مؿاولُخه ال٣اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى
ً
ب٣ى ؤهه الىا٢ل الجىي جخ٣لو ٦شحرا ، ٍو

ابي، ولً ٩ًىن  بةم٩اهه هٟي اإلاؿاولُت ٖىه بن اؾخُإ هٟي نٟت الخاصر الجىي ًٖ الٗمل ؤلاَع

ابي و٢٘ زاعط   ُٞما لى زبذ ؤن الٗمل ؤلاَع
ً
َظا باألمغ الؿهل ٖلُه، ٦ما ؤن مؿاولُخه جيخٟي ؤًًا

 ؾُهضم بدبجي ال٣ٟه وال٣ًاء للمٟهىم 
ً
اإلاىّؾ٘ إلاهُلخاث مضة جىُٟظ ٖملُت الى٣ل، ول٨ىه ؤًًا

." ملُاث الهٗىص والهبٍى  "متن الُاثغة ٖو

ت مً الىخاثج والخىنُاث، ؤَّمها:  و٢ض زلهذ الضعاؾت بلى مجمٖى

 
 
 أوال
 
 الىخائج -   

 في جبجي ؤؾاؽ ٢اهىوي وخُض إلاؿاولُت الىا٢ل  1929سجلذ اجٟا٢ُت واعؾى لٗام  -1
ً
 زانا

ً
هجاخا

ى الخُإ اإلاٟترى، بِىما اجٟا٢ُت مىهتًر  - زُبذ آلاما٫ بهظا الخهىم 1999ا٫ لٗام الجىي َو

ُت ٣٦اٖضة ٖامت، وويٗذ  - ٖلى ألا٢ل مً وظهت هٓغها ألجها جبيذ مبضؤ اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

اؾخصىاءاث ٖضًضة ٖلى َظا اإلابضؤ جى٣ٗض ٞحها مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٖلى ؤؾاؽ الخُإ 

 ٖلى ؤؾاؽ الخُإ واظب ؤلازباث.
ً
 اإلاٟترى، وؤخُاها

الىؾاثل التي بةم٩ان الىا٢ل الجىي صٞ٘  -وبك٩ل واضر  - 1929ت واعؾى لٗام خضصث اجٟا٢ُ -2

ت إلاى٘ الًغع ؤو  اإلاؿاولُت ٖىه، وخهغتها بةزباث الىا٢ل ؤهه اجسظ َى وجابٍٗى الخضابحر الًغوٍع

اؾخدا٫ ٖلحهم اجساطَا، وطل٪ ل٩ىن الًغع هاظم ًٖ ٢ىة ٢اَغة ؤو ٞٗل الٛحر ؤو ٞٗل 

 اإلاًغوع هٟؿه.

ا٫ لٗام ٖلى اٖخ -3 ت  1999باع ؤن اجٟا٢ُت مىهتًر ؤ٢امذ مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٖلى مجمٖى
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ً
 مخٗضصة لضٞ٘ اإلاؿاولُت ٖىه، هٓغا

ً
ت مً ألاؾـ ال٣اهىهُت، ٞةجها مىدذ الىا٢ل َغ٢ا مخىٖى

 َظٍ الُغ١ باألؾاؽ ال٣اهىوي الظي ج٣ىم ٖلُه اإلاؿاولُت في ٧ل خالت ٖلى خضة.العجباٍ 

ُت، ٞال ًم٨ىه هٟي ٖىضما ج٩ىن  -4 مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٢اثمت ٖلى مبضؤ اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

 اإلاؿاولُت ٖىه بال بىؾُلت وخُضة، هي: بزباث ؤن الًغع هاجج ًٖ زُإ اإلاًغوع هٟؿه.

سظ  -5
ّ
ابُت بةزباث ؤهه اج ما٫ ؤلاَع  مً الىا٢ل الجىي هٟي مؿاولُخه ًٖ ألٖا

ً
ٌ املخا٦م ٖمىما جٞغ

م مً ؤجها وؾُلت م٣بىلت ومىهىم ٧ل الخضوجابُٗه َى  ت لخٟاصي الًغع، بالٚغ ابحر الًغوٍع

ا٫  1929ٖجها في اجٟا٢ُت واعؾى  ذ، وطل٪ ٖىضما ج٩ىن  1999واجٟا٢ُت مىهتًر بىو نٍغ

 مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٢اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى.

ابُت مً ٢بُل ال٣ىة ال٣اَغة ؤو مً -6 ما٫ ؤلاَع  اٖخباع ألٖا
ً
ٌ املخا٦م ؤًًا ٞٗل الٛحر،  جٞغ

وجد٨م بمؿاولُت الىا٢ل الجىي ٖجها ختى ٖىضما ج٩ىن مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٢اثمت ٖلى 

ساط 
ّ
م مً ؤهه في مشل َظٍ الخىاصر ٌؿخدُل ٖلى الىا٢ل وجابُٗه اج الخُإ اإلاٟترى، ٖلى الٚغ

ابي.  ؤًت جضابحر للخُلىلت صون و٢ٕى الٗمل ؤلاَع

م مً ؤن مشل َظا  ًد٨م ال٣ًاء بمؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ -7 ز٠ُ الُاثغاث، بالٚغ

ٟترى ؤن الىا٢ل مٟٗى مً اإلاؿاولُت في خا٫ ٧اهذ مؿاولُخه  الخاصر ٌٗخبر مً ٞٗل الٛحر، ٍو

٢اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى، وزبذ ؤن الًغع اإلااصي ؤو الىٟسخي الظي و٢٘ ٖلى الغا٦ب ؾببه 

 الٛحر "زا٠َ الُاثغة".

 بلى جبجي -8
ً
مٟهىم مىّؾ٘ إلاهُلر "الخاصر"، ؾىاء في خا٫ ٧اهذ  ًمُل ال٣ٟه وال٣ًاء ٖمىما

ُت ؤم ٢اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى، ولظل٪ اهُب٤  مؿاولُت الىا٢ل الجىي مؿاولُت مىيٖى

ابُت ب٩اٞت ؤق٩الها نٟت الخاصر الجىي، واو٣ٗضث مؿاولُت الىا٢ل الجىي  ما٫ ؤلاَع ٖلى ألٖا

 ٖجها.

ا٢ل الجىي ًٖ الغ٧اب مً لخٓت ٧ىجهم صخُذ ؤن الغاجر في ال٣ٟه وال٣ًاء مؿاولُت الى -9

ؤنبدىا جدذ ؾلُت وؤمٍغ بلى لخٓت جدغعَم مً َظٍ الؿلُت، ول٨ً مً الىاضر ؤن 

املخا٦م ال جٟغ١ بحن الٟتراث التي ٩ًىن الغا٦ب جدذ ؾلُت وبقغاٝ الىا٢ل الجىي، وبحن 

 لؿلُاث وحٗلُماث بصاعة اإلاُاع وجابُٗه!
ً
 الٟتراث التي ٩ًىن ٞحها زايٗا

 زاه
 
 الخىصُاث -ُا

ا٫ لٗام  -1  ، بدُض ًخّم جبجي 1999هىصخي بخٗضًل ههىم اجٟا٢ُت مىهتًر
ً
 وخُضا

ً
 ٢اهىهُا

ً
ؤؾاؾا
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ُت، وطل٪ في ظمُ٘ ألاخىا٫ التي  إلاؿاولُت الىا٢ل الجىي ٌٗخمض ٖلى مبضؤ اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

بًاج٘، و٦ظل٪ ًخ٣غع ٞحها مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ ألايغاع التي جهِب الغ٧اب وألامخٗت وال

 ألامغ باليؿبت بلى مؿاولُخه ًٖ الخإزحر في جىُٟظ ٖملُت الى٣ل.

 ٖىضما ج٩ىن مؿاولُت الىا٢ل الجىي ٢اثمت ٖلى الخُإ اإلاٟترى  -2
ً
بلى ؤخ٩ام اجٟا٢ُت  الاؾدىاصا

ا٫  1929واعؾى لٗام  ما٫ 1999ؤو اجٟا٢ُت مىهتًر ، ًجب بٖٟاٍئ مً اإلاؿاولُت ًٖ ألٖا

ابُت وخىار زُ ٠ الُاثغاث وجدُم الُاثغاث هدُجت ال٣ه٠ الٗؿ٨غي، ألن الٟاٖل في ؤلاَع

ٗل الٛحر  َى ؾبب مٟٗي مً اإلاؿاولُت. -َىا  - ٧ل َظٍ الخاالث مً الٛحر، ٞو

ابُت،  -3 ما٫ ؤلاَع  بٗضم مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ ألٖا
ً
هىصخي بة٢غاع هو زام ٣ًطخي نغاخت

ما٫ مؿخ٣لت ًٖ بعاصجه وال جغجبِ  باؾخٛال٫ الُاثغة، ٦ما ؤجها ال جغجبِ بمساَغ ألن َظٍ ألٖا

خُاصًت ٧اإلاُباث الهىاثُت والٗىان٠ الشلجُت. ت الٖا  الى٣ل الجٍى

ابُت وؾاثغ الخىاصر ألازغي التي  -4 ما٫ ؤلاَع هىصخي بٗضم مؿاولُت الىا٢ل الجىي ًٖ ألٖا

م جدذ ؾلُت وبقغاٝ بصاعة اإلاُاع والؿلُاث الجمغ٦ُت  جدؿبب بالًغع للغ٧اب َو

ُت الخابٗت لها.والك  َغ

هىصخي بمؿاولُت بصاعة اإلاُاع ًٖ الغ٧اب في الٟترة التي ٩ًىهىن ٞحها جدذ ؾلُتهم، الؾُما في  -5

ت والجماع٥، وؤزىاء جىاظضَم في ٢اٖاث  ٞترة جٟخِكهم وجض٤ُ٢ ؤوعا٢هم مً ٢بل الكَغ

ثغة ختى الاهخٓاع وع٧ىبهم الخاٞالث ختى نٗىصَم الُاثغة، و٦ظل٪ ألامغ ٖىض هؼولهم مً الُا

 اؾخالم خ٣اثبهم وجدغعَم مً ؾلُاث بصاعة اإلاُاع.

ابُت  -6 ما٫ ؤلاَع ، لُاإلاا ؤن ألٖا
ً
جإحي هدُجت جضاُٖاث ا٢خهاصًت  -في مٗٓم الخاالث  -وؤزحرا

واظخماُٖت وؾُاؾُت و٦غّص ٞٗل ٖلى ههج وؾُاؾاث زانت في الضو٫، لظل٪ ًجب ٖلى الضو٫ 

ابُت ما٫ ؤلاَع ابُت، بما ؤن جخدمل اإلاؿاولُت ًٖ ألٖا ما٫ ؤلاَع ٌ ضخاًا ألٖا ، وؤن ججهٌ بخٍٗى

 في طل٪ جل٪ التي ج٣٘ ؤزىاء الغخالث الجىي.
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 التنييس الوراثي يف التأمني على احلياة 

  ومدى كفاية التدابري احلامية لُ
 

 لص امل
ا ما في جدضًض الُٟغاث الىعازُت التي حٗغى خاملحها ما جؼا٫ البدىر  الىعازُت مخإزغة هٖى

لؤلمغاى اإلا٣ٗضة، ال ؾُما وؤن َظا الىٕى مً البدىر ٌؿعى ؤًًا بلى ب٢امت جغابِ بحن جُىع َظٍ 

الاظخماُٖت والا٢خهاصًت وجٟاٖلها م٘ البِئت. وهٓغا للٓغوٝ  ألامغاى لضي بٌٗ خاملحها باليؿبت

لٗىامل الٗضًضة للخدلُل، ًبضو ؤن جٟؿحر الخهاثو الىعازُت لٟغص ما واملخاَغ التي جترجب ا لهظٍ

ٖلحها جدؿم بالخ٣ُٗض ٖلى وظه الخهىم. وم٘ طل٪، ًٓهغ َظا الخ٣ُٗض اإلاتزاًض بجالء خُىما ؤنبذ 

ا بط انبذ بةم٩ان ؤي شخو آلان ؤن ًدهل ٖلى جدلُل  الىنى٫ بلى البُاهاث الىعازُت ؤمغا مإلٞى

٠ الخمُحز الىعاسي  م مً ٖضم حٍٗغ لى الٚغ ت ٖبر الاهترهذ. َظا ٖو شخصخي لبُاهاجه الىعازُت املخْٟى

ىُت؛ الا ؤهه مً اإلا٣بى٫ ٖمىما، اخخمالُت ؤن جترجب ٖلُه ٖىا٢ب وزُمت، ال  ٗاث الَى في الدكَغ

 ج٩ىن مىي٘ ؾُما في مجا٫ الخإمحن ٖلى الخُاة، وم٘ طل٪، هغي ؤن اإلاٗلىماث الىعازُت ًيبغي ؤن ال

الوة ٖلى طل٪، ًبضو ؤن الىخاثج اإلاترجبت ٖلى  ههج اؾخصىاجي مٛاًغ لل٣ىاٖض الٗامت في الخإمحن. ٖو

زُىعة الخمُحز الىعاسي ؤ٦ثر بزاعة للمساٝو مً مماعؾت جمُحز ٞٗلي، ومً َىا ْهغث يغوعة ج٣ُُم 

لل٣ُام بهظا، ٧ان ال بض مً الخضابحر الخامُت يض الخمُحز الىعاسي في مجا٫ الخإمحن ٖلى الخُاة. و 

غ لها  مٗالجت ال٣ىاٖض الٗامت مً ظهت في مجا٫ الخماًت يض الخمُحز؛ جل٪ ال٣ىاٖض التي جٞى

اث حُُٛت مشحرة لالَخمام، باإلياٞت بلى مٗالجت ال٣ىاٖض  الضؾاجحر ؤو مىاز٤ُ الخ٣ى١ والخٍغ

ن ٖضم الخمُحز في الجُىاث اإلاخهلت بالخمُحز الىعاسي بك٩ل زام مً ظهت ؤزغي، بما في طل٪ ٢اهى 

الىعازُت الجضًض والخُب٣ُاث ال٣ًاثُت في َظا املجا٫، بلى ظاهب مٗالجت الخض ألاصوى مً الخضابحر 

 التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مُٟضة خٟاْا ٖلى جىاػن جام بحن اإلاهالر املخخلٟت.
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Abstract 

Genetic research is still late in the identification of genetic mutations that put its 

holders into complex diseases.  }qt nt}�ttw urwt a t|}anur|q }x |ttt| au|x Rt|ta{lq

 lxw}t�} tlxwxvrl-|xlrx }qt xw na|t, qxu,t{| lt{}arw rw ,r|ta|t| }qt|t xo ,t�tuxyvtw}

 ox{ oal}x{| w~vt{x~| }qt|t xo �rt� tw tw�r{xwvtw}. }qt �r}q rw}t{al}rxw }qtr{ w,a

 rw,r�r,~au aw xo lqa{al}t{r|}rl| ptwt}rl }qt xo rw}t{y{t}a}rxw }qt }qa} |ttv| r} awau�|r|d

 rwl{ta|rwp }qr| ,x�t�t{d ya{}rl~ua{. rw lxvyut� a{t tw}aru }qt� {r|t| }qt aw,

 yx||rnut wx� r| r} lxvvxwyualtd ntlxvt qa| ,a}a ptwt}rl }x allt|| �qt{t �r}�lxvyut

 wx} r| ,r|l{rvrwa}rxw Gtwt}rl xwurwt. awau�|r| ,a}a ptwt}rl yt{|xwau a pt} }x aw�xwt ox{

 urot xo lxw}t�} }qt rw allty}t,d ptwt{auu� .awa,a; aw, Jx{,aw xo nx}q rw ,torwt,

 wx} ,x �t ,x�t�t{d lxw|tz~twlt|. ,r|a|}{x~| xo y{xnanrur}� r| }qt{t drw|~{awlt

 ayy{xalqd t�}{ax{,rwa{� aw xo |~nstl} }qt nt |qx~u, rwox{va}rxw ptwt}rl }qa} nturt�t

 }qt }qa} ayyta{| r} t~{}qt{vx{td rw|~{awlt. xw {~ut| Gtwt{au }qt }x ,avapt la~|rwp

 tw ,r|l{rvrwa}rxw. }qaw ota{ vx{t ,r|l{rvrwa}rxw ptwt}rl xo {r|t t}q xo lxw|tz~twlt|

 ptwt}rl aparw|} y{x}tl}rxw xo vta|~{t| t�au~a}t }x wtlt||a{� r| r} lxw}t�}d }qr|

 xw {~ut| Gtwt{au }qt a,,{t|| �ruu �t }qr|d ,x ex rw|~{awlt. urot rw ,r|l{rvrwa}rxw

 {rpq}| xo .qa{}t{ }qt x{ .xw|}r}~}rxw }qt �r}q }qx|t vrwa}rxw;,r|l{r aparw|} y{x}tl}rxw

 ptwt}rl }x {tua}rwp {~ut| }qt qaw,d x}qt{ }qt xw �t A| rw}t{t|}rwp. lx�t{ o{tt,xv| aw,

 aw, al} ptwt}rl ,r|l{rvrwa}rxw-wxw wt� }qt rwlu~,rwp ya{}rl~ua{d rw ,r|l{rvrwa}rxw

 a ttty }x ~|to~u nt law �qrlq vta|~{t| vrwrv~v |~ppt|} trwauu� .ayyurla}rxw| s~,rlrau

.nauawlt yt{otl} 
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  املكدمة
غ آالٝ الخجاعب ال٣اصعة ٖلى ال٨ك٠ ًٖ  ختى ًىمىا َظا، ؾاٖضث البدىر الىعازُت ٖلى جٍُى

، ٣ٞض ؤٞلخذ البدىر الىعازُت (1)الصخو الخامل لُٟغة وعازُت مُٗىت ًٖ ٚحٍر مً ألاشخام

اإلاىهىظُيُ٪(، مشل الخل٠ُ ) بضاًت في جدضًض الجُىاث اإلاغجبُت بإمغاى وعازُت قتى، والتي حؿمى

. وبٗض جدضًض َظٍ الجُىاث والُٟغاث (2)ال٨ِسخي ؤو ألاهُمُا اإلاىجلُت ؤو مغى َىوٛخِىجخىن 

وألامغاى  ، حؿخُُ٘ بٌٗ الٟدىناث ؤو الازخباعاث جدضًض خالت الصخو الخامل لها،(3)ال٨بري 

ٞٗىضما  .جسلل مخٛحر() جسلل جام( ؤو بك٩ل مدخمل) التي جهِب ؤلاوؿان بما ان ج٩ىن بك٩ل ما٦ض

غي لخالت  ًخم جُىع اإلاغى لضي مجمٕى الخاملحن لجحن مٗحن ٩ًىن مً الؿهل الخيبا باألزغ الؿٍغ

الصخو الخامل، وهخدضر خُجها ًٖ مغى طي جسلل جام. وم٘ طل٪، ٢ض ال جدؿبب بٌٗ الُٟغاث 

ظا َى باإلا غى بال لضي وؿبت مُٗىت مً خاملحها، ٞىخدضر خُجها ًٖ ظحن طي جسلل مخٛحر، َو

( اإلاؿاولت في بٌٗ ألاخُان ًٖ ْهىع BRCA 1, 2) الخا٫ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ في الُٟغاث الجُيُت

اهاث اليؿاثُت ؛ بط ج٣خهغ وؿبت الانابت باإلاغى لضي بٌٗ الخاملحن لهظا (4)بٌٗ ؤهىإ الؿَغ

خباع ألامشل مً الب) الجحن غي وألازظ بااٖل ٌٗ ٣ِٞ ولِـ الجمُ٘(، وبالخالي ٞةن الخإزحر الؿٍغ

 . (5)الهٗب جدضًضٍ لضي َظا الىٕى مً الخاملحن

                                              
ض ًٖ   (1) مً الازخباعاث الجُيُت؛ ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، ان ا٦دكاٝ  1100ًىظض في ؾى١ الىالًاث اإلاخدضة ما ًٍؼ

باإلاطخي ٢ضما في ٞغػ الىا٢لحن وجدضًض اخخما٫ ؤن ًُىع ( ٢ض ؾمذ BRCA2( و)BRCA1الُٟغاث في ظُىاث )
اهاث اليؿاثُت اإلاغجبُت بهظٍ الُٟغاث.  ؤخض الىا٢لحن ؤخض ؤهىإ الؿَغ

http://site. ebrary. com/lib/excellence/doc?id-10302823 . 

 مغى مىهىظىُ٪ ٢ض جم جدضًضٍ..  2100ؾبب وعاسي أل٦ثر مً   (2)

جُل٤ ٖلى الازخالٞاث الىعازُت الىاصعة، والتي ٖاصة ما جاصي بلى ْهىع مغى وعاسي  (mutationالُٟغة الىعازُت )  (3)
 مدضص. 

(4) C. R. Huizenga: “Evolving perspectives on genetic discrimination in health insurance among 
health care providers”, familial cancer,     , Springer . 

ه. هٓغا ل٩ىن بٌٗ الامغاى )٧الخل٠ُ   (5) ٌ، وال ٧ل مغى مخى٢٘ ًخدخم و٢ٖى ٞلِـ ٧ل خامل للمغى مٍغ
ال٨ِسخي ومغى ال٣لب وايُغاباث اإلاىاٖت الظاجُت والخهلب اإلاخٗضص وخاالث ؤزغي( جيكإ هدُجت الخ٣اء ٖىامل 

ال١، بمؿخ٣بل  ظُيُت وبُئُت، وبالخالي ٞةن الازخباعاث الجُيُت لخل٪ الٗلل ال حؿخُُ٘ الخيبا بمٟغصَا ٖلى الَا
ٞغص ما، بىيىح جام؛ ٨ٞشحر مً ألامغاى الكاجٗت )٦مغى الؿ٨غي واعجٟإ يِٛ الضم والغبى والبضاهت( ال 
== 
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 جدى٫ همىطجي في مىيٕى البدىر الىعازُت، ما ٠ًًُ  
ً
باإلياٞت بلى طل٪، ًجغي خالُا

البدض ًٖ الجُىاث اإلاؿببت  مؿخىي مً الخ٣ُٗض في جٟؿحر الىخاثج، بط جخجه البدىر خالُا مً

لؤلمغاى هدى البدض ًٖ الجُىاث التي ٢ض حّٗغِى لؤلمغاى، بما في طل٪ الؿعي بلى جدضًض 

ت مً الُٟغاث الجُيُت اإلاهُئت لٓغوٝ م٣ٗضة مشل مغى التهاب ألامٗاء ومغى الؿ٨غي ؤو  مجمٖى

 ب٢امت الهلت بحن ْهىع بٌٗ ألامغاى 
ً
الىعازُت لضي بٌٗ اعجٟإ يِٛ الضم. ٦ما جداو٫ ؤًًا

 بلى جٟاٖلها م٘ البِئت والٓغوٝ الاظخماُٖت والا٢خهاصًت 
ً
الخاملحن لبٌٗ الُٟغاث اؾدىاصا

غاُٞت املخُُت بها ، ٞهظٍ اإلاٗاًحر ألازغي اإلاؿاَمت في ْهىع مغى وعاسي ح٣ٗض جدلُل (1)والضًمٚى

اث بحن بٌٗ الجُىاث هخاثج الازخباعاث الجُيُت. ٦ما ؤن َظٍ الازخباعاث الجُيُت اإلااصًت بل ى مجمٖى

في ام٩اهُت الٓهىع في ْٝغ مٗحن لم ًشبذ الخد٤٣ مً صختها بٗض، لظل٪ ٌؿهل عئٍت مضي يغوعة 

 جٟؿحر َظٍ البُاهاث البدشُت بٗىاًت.

م مً نٟاتها ٚحر اإلاا٦ضة في بٌٗ ألاخُان، الا ؤن اإلاٗلىماث  أَمُت الدزاطت: ٖلى الٚغ

 بكإن مساَغ حٗغى ٞغص  الىعازُت الىاظمت ًٖ َظٍ الخجاعب
ً
املخخلٟت ًم٨ً ؤن حُٗي ماقغا

 إلاغى وعاسي ما. لظل٪، ٞةن َظٍ اإلاٗلىماث الىعازُت جدؿم بالخهىنُت، ؾىاء ٧اهذ ٖاثلُت

ا مً اإلاٗلىماث الصخُت  ٦ٛحَر
ً
. ومً َىا جٓهغ ؤَمُت ج٣ُُم املخاَغ اإلاخٗل٣ت (2)اوظماُٖت، جماما

ت َظٍ  بالخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الىعازُت لصخو مٗحن، والخماًت ال٣اهىهُت التي ج٨ٟل ؾٍغ

ت، بٗض  ٍغ اإلاٗلىماث، ال ؾُما في املجا٫ الظي ًهٗب ُٞه ج٣ُُم ؤزغ خالت الصخو الخامل الؿٍغ

 .(3)ان ؤنبذ مً اإلام٨ً آلان الخهى٫ ٖلى جدلُل شخصخي للجُىىم الخام بالصخو

لخإمحن ٖاصة ما جدضص م٣ضاع جخلخو اق٩الُت َظٍ الضعاؾت في ان قغ٧اث ا اشيالُت الدزاطت:

التزاماث اإلاامً بىاء ٖلى املخاَغ التي ٢ض ًخٗغى لها، و٢ض ًاصي َظا بالخالي الى ام٩اهُت الخمُحز بحن 

                                              
==  

ا بخٛحراث وعازُت بدخت وبهما بالخٟاٖل الظي ًخم بحن البيُت الىعازُت للٟغص  ه مً َٟغاث  -ًم٨ً جٟؿحَر بما ًدٍى
 ُت )٧الٛظاء والًٍٛى الىٟؿُت واللُا٢ت البضهُت والخضزحن(. وبحن الٗىامل البُئ -وحٛحراث 

 . www. cartagene. qc. ca(: CARTaGENEفي اإلاىيٕى اإلاى٢٘ الال٨ترووي إلاكغوٕ ) اهٓغ  (1)

ت وخ٣ى١ الاوؿان )  (2) الن الٗالمي للجُىاث البكٍغ  . 4(، م1997الُىوؿ٩ى: الٖا

مً اإلام٨ً آلان، الُلب زال٫ قب٨ت الاهترهذ، الخهى٫ ٖلى جدلُل شخصخي للجُىىم الخام بالٟغص، زال٫   (3)
ض ًٖ ؤل٠ صوالع:  6-8   ؛. www. 23andme. comؤؾابُ٘، م٣ابل مبلٜ ًٍؼ

http://www.23andme.com.؛/


 

    رىا إبراٍيه العطورد.  - التنييس الوراثي يف التأمني على احلياة ومدى كفاية التدابري احلامية لُ 

 

  131 و2018يياير   -العدد الصابع  -الكاىوىية              الصية الرابعة  ولة العلودل
  

 

ألاشخام بىاء ٖلى نٟاتهم الىعازُت، ختى ولى ٧اهىا مجغص خاملحن لُٟغة وعازُت ٢ض ال جخُىع 

جسلل مخٛحر(، ما ٌك٩ل ازالال للخ٤ في اإلاؿاواة وحٗضًا ٖلى ال٨غامت ) لضحهم في ًىم مً ألاًام

 الاوؿاهُت. 

تهضٝ َظٍ الضعاؾت الى جدلُل املخاَغ املخخملت الىاظمت ًٖ هخاثج  أَداف الدزاطت: 

ت َظٍ اإلاٗلىماث في خ٣ل مٗحن، ؤي في  الازخباعاث الىعازُت والخماًت ال٣اهىهُت ال٣اثمت لًمان ؾٍغ

، ٦ما ال بض مً الخدضًض ؤًًا ُٞما بطا ٧اهذ الخكُت مً اإلاٗلىماث (1)ٖلى الخُاة مجا٫ الخإمحن

، ال ؾُما وؤن اؾخسضام البُاهاث الىعازُت لِؿذ مماعؾت (2)الىعازُت للٗامت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ

ش الٗاثلي للصخو   للخاٍع
ً
لت ونٟا ظضًضة لضي قغ٧اث الخإمحن بط جخُلب َظٍ ألازحرة ومىظ ٞترة ٍَى

 . (3)ويٗه في صعظت املخاَغ اإلاىاؾبت في ؾبُل

 ججم٘ َظٍ الضعاؾت بحن اإلاىهج الىنٟي والخدلُلي واإلا٣اعن. مىهج الدزاطت:

لخدضًض مضي زُغ الخمُحز الىعاسي في بَاع الخإمحن ٖلى الخُاة، ؾىداو٫ بضاًت  خؼت البدض: 

، ومً زم، جدضًض الخضابحر مبدض او٫() جدضًض مٟهىم الخمُحز الىعاسي، وال٣ُم واملخاَغ اإلاغجبُت به

مبدض زان(، ٢بل ) اإلاىاؾبت للخماًت يض الخمُحز بك٩ل ٖام، ويض الخمُحز الىعاسي بك٩ل زام

 ازخخام الضعاؾت ببًٗت جىنُاث.

                                              
ٗت الاؾالم"، ؤٖما٫ اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي ل٩لُت الخ٣ى١ بجامٗت بحروث   (1) ام دمحم ُٖا هللا: "الخإمحن وقَغ بَغ

، م 2007، 1الٗغبُت جدذ ٖىىان الجضًض في ؤٖما٫ اإلاهاٝع مً الىظهخحن ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت، لبىان، ط
133 . 

(2)  A. R. WIN: "Beyond the business: social and cultural aspects on the atlant a life insurance 
company”, university of south florida, proquest, UMI,     ; B. M. KNOPPERS, Y. JOLY: 
"Physicians, Genetics, and life insurance", CMAJ, vol. 170, n9, 2004, p. 1421; 

غ 2003ث الجُيُت وخماًتها، ؤوجاوا، خ٩ىمت ٦ىضا، بدىر خى٫ الغؤي الٗام باليؿبت للمٗلىما ؛ مجلـ ؤوعوبا: الخ٣ٍغ
 (. 11)اإلااصة ، 1998الخٟؿحري لالجٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان والُب الخُىي، 

(3)  M. J. WOLF: "The money value risk: life insurance and the transformation of public health”, 
Columbia university, proquest, UMI, 2002.; T. LEMMENS: "Selective Justice, Genetic 
Discrimination and Insurance: Should we single out genes in our laws?", McGill L. J. , vol. 45, 
2000, p. 347. ; Richard Ericson, Dean Barry & Aaron Doyle, "The Moral Hazards of Neo-
Liberalism: Lessons From the Private Insurance Industry" (2000) 29 . 
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 األولاملبحح 
 التنييس الوراثي واملصاطر املرتبطة بُ 

ٗض الخمُحز، ؾىاء ٧ان ٖلى ؤؾاؽ الضًً ؤو اإلاُى٫ الجيؿُت ؤو   اإلاٗخ٣ضاث الؿُاؾُت ؤو ٌُ

اثُت ٠ (1)بلخ، ْاَغة اظخماُٖت ٢ضًمت خضًشت ..الخهاثو الٟحًز . لظا ال بض مً ال٣ُام بخٍٗغ

مُلب ؤو٫(، وال بض مً جدلُل الخالٝ ) اإلاٟهىم الٗام للخمُحز والخمُحز الىعاسي ألا٦ثر خضازت

مُلب زان(. وفي الىا٢٘، ) الخُاةاملخخمل الظي ٢ض ًيكإ ًٖ الخمُحز الىعاسي في مجا٫ الخإمحن ٖلى 

م مً خ٣ُ٣ت ؤن َىا٥ ال٨شحر مً الٟىاثض اإلاترجبت ٖلى الخهى٫ ٖلى هخاثج الازخباعاث  لى الٚغ ٖو

، الا ؤن َظٍ الىخاثج مً اإلام٨ً ؤن جازغ ؾلبا ٖلى الخ٤ في الخإمحن ٖلى الخُاة بؿٗغ (2)الىعازُت

٤، ال بض مً ج٣ُُم مسخل٠ املخاَغ اإلاغجبُت بهظا ًمشل ٣ٖبت ٦بحرة، ومً َظا اإلاىُل ما، (3)م٣ٗى٫ 

  مُلب زالض(.) وزكُت ألاشخام الىاظمت ًٖ طل٪ (4)الىٕى مً الخمُحز

 

                                              
(1)  L. L. VERDON: "Why do rich people buy life insurance”, the florida state university, proquest, 

UMI, 2010: G. BECKER: "La discrimination envers les minorités", Journal des Economistes et des 
études humaines, vol. 4, n2, 1993, p. 10. 

َىوي بُيُذ ولىعوـ ٚغو ؾبحٙر ومُٛان مىعَـ: "مٟاجُذ انُالخُت ظضًضة"، جغظمت ؾُٗض الٛاهمي،  
 . 31، م2010اإلاىٓمت الٗغبُت للترظمت، بحروث، لبىان، 

(2)  Y. K. Lee: “Evidence-based Entry of genetic testing”, journal of Korean Medical association, 2006, 
synapse. Koreamed. org 

غة: "ؤخ٩ام ٣ٖض الخإمحن"، صاع الجهًت الٗغبُت، ٍ  (3) . ؛ ص. دمحم ق٨غي ؾغوع: "قغح 32، م 2006، 1دمحم َػ
 . 43، م2004ؤخ٩ام ٣ٖض الخإمحن"، صاع الجهًت الٗغبُت، 

ً مداؾىت: "اإلاهلخت في ٣ٖض الخإمحن: صعاؾت ٢اهىهُت في ْل ال٣اهىن اإلاضوي  (4) عقا دمحم جِؿحر خُاب ووؿٍغ
ٗت وال٣اهىن، ظامٗت الاماعاث الٗغبُت،   . 2011ألاعصوي"، مجلت الكَغ
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األٔهاملطمب

تعسٖفوفًّٕالتىٗٗصالٕزاث٘

 للخ٤ في اإلاؿاواة، وهدُجت لظل٪، ٞةهه ٌٗض  
ً
مً وظهت هٓغ خ٣ى١ ؤلاوؿان، ٌٗض الخمُحز اهتها٧ا

 ٖلى 
ً
( مً ٢اهىن 1) . و٢ض ٖٝغ اإلاكٕغ ؤلاماعاحي الخمُحز بك٩ل ٖام في اإلااصة(1)٦غامت ؤلاوؿانحٗضًا

بإهه " ٧ل جٟغ٢ت ؤو ج٣ُُض ؤو اؾخصىاء ؤو جًُٟل بحن  2015( لؿىت 2) م٩اٞدت الخمُحز وال٨غاَُت ع٢م

الٗغ١ ؤو اللىن ألاٞغاص ؤو الجماٖاث ٖلى ؤؾاؽ الضًً ؤو ال٣ُٗضة ؤو اإلاظَب ؤو اإلالت ؤو الُاثٟت ؤو 

 بلى ؤؾباب جخٗل٤ (2)ؤو ألانل ؤلازجي"
ً
 بدض طاجه ؤم ال، اؾدىاصا

ً
. ٞالخمُحز، ؾىاء ٧ان م٣هىصا

ت مً ألاٞغاص، بما ًاصي بلى الٟغى ٖلى َظا الصخو ؤو  بالخهاثو الصخهُت لٟغص ؤو مجمٖى

ً، ؤو حجب ؤو ال ت ؤٖباء ؤو التزاماث ؤو ُٖىب ال جٟغى ٖلى آلازٍغ خض مً بم٩اهُت َظٍ املجمٖى

م مً ؤٞغاص املجخم٘. وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن خاالث  الىنى٫ بلى الٟغم واإلاىاٞ٘ واإلاؼاًا اإلاخاخت لٛحَر

 بلى الخهاثو الصخهُت للٟغص بؿبب اهخماثه 
ً
با بلى الخمُحز ال٣اثمت اؾدىاصا ت هي ج٣ٍغ مجمٖى

ت الؿلبُت ٦ما لى ٧ان الخمُحز بؿبب الاهخ ماء لٗغ١ ؤو صًً مٗحن، ؤما صاثما مً الهىع الخمُحًز

 ما ٌك٩ل جمُحزا
ً
ظا ما ٌؿمى  (3)الخمُحز ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ مؼاًا الٟغص و٢ضعاجه ٞىاصعا ؾلبُا َو

الخمُحز ؤلاًجابي ٦ما َى الكإن في الخمُحز لهالر اإلاغؤة ؤو ال٣هغ ٦ٗضم ظىاػ حكٛلحهم لُال مً 

 خُض اإلابضؤ. 

٤ ٚحر م٣بى٫   ٖلى ؤؾاؽ الؿمت التي ًسخو بها شخو. ٦ما ؤن وبهظا، ٞان الخمُحز َى جٍٟغ

ىُت ٗاث الَى . وم٘ طل٪، ٞةهه ًم٨ً ؤن (4)مٟهىم الخمُحز الىعاسي، مً ظاهبه، ٚحر مٗٝغ في الدكَغ

ت الٟغص واملجخم٘ وطل٪ بؿبب الهٟت الخانت  ، في الى٢ذ طاجه، الفسدًت والجماعُتًخُىع مً ػاٍو

                                              
(1)  Law c. Canada, 1999, I RCS. 497;  

ىع٥،   الن الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان، هٍُى ل ٖلي ٖبض هللا الهٟى: 1948مىٓمت ألامم اإلاخدضة، الٖا . ؛ هٞى
"ؤلازال٫ بمبضؤ اإلاؿاواة في ال٣اهىن"، مجلت الغاٞضًً للخ٣ى١، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت اإلاىنل، الٗغا١، الٗضص 

 . 265، م2006، 28

ا٢ب ٖلُه: بالسجً )  (2) م. 1 -ؤل٠ 500(ؾىت، و/ؤو الٛغامت )15-5ٖو  ملُىن( صَع

(3)   ٤ ُاهُتٞو ٠ ال٣ًاء ال٨ىضي ) في ٢ًُت ؤهضعوػ يض ٢اهىن مجخم٘ ٧ىلىمبُا البًر  Andrews c. Law حٍٗغ
society of british Columbia, 1989, I RCS 143 . 

(4)  U. S. Library of discrimination: https://ghr. nlm. nih. gov/primer/testing/discrimination 
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 (. يٕٞغ زاو) ٕٞغ ؤو٫( ؤو ظماُٖا) ٞغصًا ٩ىن ٞالخمُحز بما ؤن ً .(1)للمٗلىمت الىعازُت

األٔهالفسع

التىٗٗصالفسدٙ

اصة ما   ٌٗض الخمُحز الىعاسي، ٖمىما، مٗاملت جًُٟلُت بؿبب الخهاثو الىعازُت للٟغص، ٖو

٠ُ والخإمحن ، ٞبٗض الخهى٫ ٖلى هخاثج الازخباعاث الىعازُت، ًم٨ً ؤن (2)٩ًىن في مجا٫ الخْى

. وج٨مً زهىنُت الخمُحز الىعاسي في (3)الخامل لُٟغة وعازُت ٖىضثظ ضخُت للخمُحز٩ًىن الٟغص 

جسلل مخٛحر(، ؤو ؤن ) خ٣ُ٣ت ان الٟغص الخامل للُٟغة، ٢ض ال جخُىع لضًه جل٪ الُٟغة التي ًدملها

ب الجُىاث التي ًدملها ٢ض ال ًخُىع ؤبضا، ؾىاء ٧اهذ جل٪ الُٟغة طاث جسلل جام  الٓٝغ الظي ًَا

هىع ؤم  ٟترى في الٟغص الخامل للُٟغة ٦ما لى ٧ان ٞغصا مهابا وٍُ ًُ مخٛحر. بُض ؤهه مً هاخُت ٖملُت 

ؿىض بلُه بٖا٢اث لِؿذ مخد٣٣ت في الىا٢٘
ُ
. وبظل٪، ٌٗاوي الخامل لخل٪ الُٟغاث خُجها مً (4)وح

م مً ٖضم خضور ؤ صوى ُٖىب مسخلٟت، ٦ما َى الؿان في مجا٫ الخإمحن ٖلى الخُاة، ٖلى الٚغ

 جُىع للمغى لضًه.

ش الٗاثلي، بُض   صخُذ ؤن قغ٧اث الخإمحن ٚالبا ما جاؾـ خؿاباتها للمساَغ بىاء ٖلى الخاٍع

                                              
(1)  D. M. HAUSMAN: "Group Risks, Risks to groups, and Group engagement in genetics research", 

Kennedy institute of Ethics Journal, vol. 17, n 4, 2008, p. 351 . 

(2)  L. T. T. BOUERS: "Minorities without health insurance: a matter of life and death”, State 
university of new york, empire state college, 2008; N. l. PEEFFER, P. McCARTHY VEACH, B. S. 
LeROY: "An investigation of genetic councelors, discussions of genetic discrimination with 
cancer risk patients", Journal of genetic counceling, vol. 11, n5, p. 120 . 

(3)  P. R. Billings: "Lessons from genetic discrimination", 2000, nature, nature. com 

(4)  T. POTEAT: "The role of stigma and discrmination in health care utilization and HIV risk umong 
transgender adults”, the Johns Hopkins university,     ; Y. BOMBARD, E. PENZINER, O. 
SUCHOWERSKY: "Engagement with genetic discrimination concerns and experiences in the 
context of huntingdon disease", European Journal of Human Genetics, vol. 16, 2008, p. 279; M. 
OTLOWSKI: "Exploring the concept of genetic discrimination ", Journal of Bioethical Inquiry, vol. 
2, n3, 2005, p. 165;  
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 بلى الىخاثج الىعازُت ًسخل٠ ازخالٞا جاما بازخالٝ هٕى الُٟغاث التي ًدملها 
ً
ؤن الخمُحز اؾدىاصا

 لىٕى الُٟغاث التي جم جدضًضَا، (1)الٟغص
ً
٣ا وهٕى ألامغاى الىاقئت ٖجها، ًسخل٠ . في الىا٢٘، ٞو

مضي ٢ضعة قغ٦ت الخإمحن ٖلى اخدؿاب املخاَغ اإلاغجبُت بالخالت الصخُت للٟغص الخامل، ٞةما ؤن 

اع الاظخماعي  ش الٗاثلت ؤو الَا جخم بض٢ت مخىاَُت ٖلى ؤؾاؽ الخؿاباث ؤلاخهاثُت الىاظمت ًٖ جاٍع

٩ىن ٚحر ٢اصعة جماما ٖلى الخيبا بمضي جإزحر َٟغة ؤو ج في خا٫ الخسلل الخام(؛) ؤو الا٢خهاصي. بلخ،

في خا٫ الخسلل اإلاخٛحر(، بط ؤن بٌٗ الازخباعاث الىعازُت، في الىا٢٘، جىُىي ٖلى بم٩اهُت )(2)ما

لل٣ُحن ؤو لخدضًض ص٤ُ٢ ظضا لخُىع مغى ما، بطا ٧ان طا جسلل جام، في خحن ؤجها م٘ مسخل٠ 

٧اث الخإمحن ؾىي اخخماالث بؿُُت ل٣ُاؽ مضي ال٣ُاؾاث الاخهاثُت ألازغي، لِـ لضي قغ 

 الخُغ لضي ٞغص ما بطا ٧ان طا جسلل مخٛحر. 

لُه، جيكإ الاق٩الُت اإلاٗا٦ؿت يمً بَاع وظىص َٟغة في ؤخض الجُىاث ٢ض ًيكإ ٖجها مغى   ٖو

حر الىاضخت للمٗلىماث الىعازُت الىاظمت ًٖ َظا الىٕى مً  طي جسلل مخٛحر، ٞالُبُٗت اإلا٣ٗضة ٚو

ت الٟٗلُت  الُٟغاث ججٗل مً الاؾخدالت بم٩ان ه٣ل ؤي مً َظٍ البُاهاث بلى البُاهاث الا٦خىاٍع

حر ص٣ُ٢ت، والاخخمالُت وا(3)للخؿاباث الاخهاثُت لٛامًت . ٞالُبُٗت التي ٚالبا ما ج٩ىن م٣ٗضة ٚو

للمٗلىماث الىعازُت، طاث اإلاىزى٢ُت ال٣لُلت وال٨ٟاءة اليؿبُت في بٌٗ ألاخُان، باليؿبت الزخباعاث 

ىاعيه وظؿامخه  الخيبا، واؾخدالت الخيبا في َظٍ الازخباعاث بلخٓت بضاًت اإلاغى بالًبِ ٖو

لخإمحن ٖلى حك٩ل م٘ طل٪ نٗىباث بظاث حجم جل٪ اإلاخٗل٣ت باؾخسضام جل٪ اإلاٗلىماث في ٢ُإ ا

٢ُام الٗضًض مً قغ٧اث الخإمحن بخ٣ضًغ الخُغ اإلاخمشل لضي  الؾخدالت. وهٓغا (4)الخُاة والعجؼ

                                              
(1)  T. LEMMENS, op. cit. , note 13, p. 349. ; P. J. Malpas: « Is genetic information relevantly different 

from other kinds of non-genetic information in the life insurance context?”, journal of medical 
ethics, 2008, jme. bmj. com 

(2)  A. DUPUY. N. DUPY: "Examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins 
médicales: Information des tiers"; Centre de documentation multimédia en droit médical; 2006 :. 

إل ٖلُه ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي الخالي: م٨ً الَا  ٍو
  http://www. droit. univ-paris5. fr/cddm/modules. php?name=News&file=article&sid=80 . 

ت في جدضًض ألا٢ؿاٍ وج٣ُُم املخاَغ   (3) مغ دمحم قضًٟاث: "صوع الضعاؾاث الا٦خىاٍع ظمٗت مدمىص ٖباص، ٖو
 . 177، م 2012، 1، الٗضص 18لخإمحن الخُاة في ألاعصن"، مجلت اإلاىاعة للبدىر والضعاؾاث، ألاعصن، املجلض 

اٍ   (4) ٤ عؤي مجلـ الصخت والٞغ اٍ في ٖ في ٦ىضا -ٞو ى مجلـ حهخم هغ ٖلم الىعازت، بكإن الصخت والٞغ َو
== 
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ٌ حُُٛتهم بالخإمحن ؤو ًجضون  بٌٗ ألاٞغاص، ٞةهه ًسصخى ؤن ًىاظه َاالء ألازحرون بما ٞع

ً بلى صٞ٘ ؤ٢ؿاٍ ٦بحرة   .(1)ؤهٟؿهم مًٍُغ

طاث جسلل مخٛحر( ضخُت للخمُحز الىعاسي ) لُٟغة وعازُت وبالخالي، ًم٨ً ؤن ٣ً٘ الٟغص الخامل 

غي هٟؿه مدغوما مً الخ٤ في الخإمحن ٖلى الخُاة بؿٗغ م٣ٗى٫  بضو ؤن الىخاثج الًاعة (2)ٍو . َظا ٍو

 اإلاترجبت ٖلى الخمُحز الىعاسي ال ج٣خهغ ٖلى الخمُحز يض ألاٞغاص بل ٢ض حكمل ؤًًا الجماٖاث.

 

الفسعالجاٌ٘

اجلىاع٘التىٗٗص

َىال٪ هخاثج ياعة ؤزغي مغجبُت بالخهى٫ ٖلى هخاثج الازخباعاث الىعازُت ٢ض ٩ًىن لها جإزحر  

. في الىا٢٘، َىا٥ زهاثو وعازُت مكتر٦ت (3)ٖلى ظماٖت مُٗىت ؤو ٖلى ألاٞغاص الظًً ًيخمىن بلحها

الظًً ًيخمىن  لضي ظماٖت مُٗىت، ًسصخى مٗها حٗمُم َظا الىٕى مً الخمُحز لِكمل ٧اٞت ألاٞغاص

بلى جل٪ الجماٖت، ٞالغبِ بحن ظماٖت ٖغ٢ُت والاؾخٗضاص الىعاسي ألخض ألامغاى ًم٨ً ؤن ًمض 

ان الشضي لضي ) اإلاؿاوت بلى ظمُ٘ ؤًٖاء َظٍ الجماٖت املخضصة اظخماُٖا، ٞاعجٟإ خاالث ؾَغ

                                              
==  

اًت الصخُت وعٞاٍ ألاؾغة )ال ؾُما في ؾً الكُسىزت(؛ حر الٖغ  بخٞى
 Trudo Lemmens, Daryl Pullman & Rebecca Rodal, Genome Canada Policy Brief no 2, Revisiting 
Genetic Discrimination Issues in 2010: Policy Options for Canada (15 June 2010 ) at 3 . 

(1)  Conseil de la santé et du bien-etre: "La santé et le bien-etre de l'information génétique: enjeux 
individuels et sociaux à gérer"; Montréal, 2001, p. 23. ; Henry T Greely, "Genotype Discrimination: The 
Complex Case for Some Legislative Protection" (2001) 149:5 Univ Pa L Rev 1483 at 1484 

ؾلمى بيذ دمحم بً نالر َىؾاوي: "٣ٖىص الخإمحن وؤخ٩امها"، خىلُت مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث الاؾالمُت،   (2)
ؼ 379، م 2011، 24، الٗضص ٧7لُت صاع الٗلىم، ظامٗت ال٣اَغة، مهغ، مجلض  ؛ دمحم بً خؿحن بً ٖبض الٍٗؼ

ٌ ًٖ الًغع، خ٣ُ٣خه وخ٨مه"، مجل الؿٗىصًت،  ت الجمُٗت ال٣ٟهُتآ٫ الكُش: "٣ٖض الخإمحن الخجاعي للخٍٗى
 . 255، م 2011، 8الؿٗىصًت، الٗضص 

(3)  P. K. GUPTA: "Fundamentals of insurance, Globalmedia, Mumbai, Ind, 2008. 24; D. M. HQUSMAN, 
op. cit. , note 18, p. 351 . 
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جي في ؤ(1)الحهىص ألاق٨ىاػ( ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٩ا الالجُيُت ، ؤو الخامٌ اللبجي لضي ؾ٩ان ظاٍو مٍغ

ظٍ الهىعة  بي، ًم٨ً ؤن ًاصي بلى حٗضًل ج٣ضًغ وؿبت املخاَغ مً ٢بل قغ٧اث الخإمحن. َو وال٩اٍع

 وال جخُلب ازخباعاث وعازُت، ولظل٪، لِـ َىال٪ ؤي جإ٦ُض 
ً
مً الخمُحز الىعاسي هي ؤوؾ٘ هُا٢ا

 
ً
َاالء الخاملحن للُٟغة في اخخما٫ ٦بحر لضي لىظىص  مباقغ ل٩ل ٞغص مً الجماٖت. وم٘ طل٪، هٓغا

مضي جُىع اإلاغى لضحهم والانابت به، ٞان قغ٧اث الخإمحن جد٨م ٖلحهم بإجهم مٗغيىن لخُغ ؤ٦بر 

٣ا ليؿبت الاخخماالث . لظل٪، ٞةن َظا الك٩ل مً الخمُحز ٣ًترب مً طل٪ اإلاخسظ مً ٢بل (2)ٞو

ش الٗاثلي.  قغ٧اث الخإمحن ٖلى مؿخىي الخاٍع

 لُابٗها الغصوص ال٣اهىهُت  
ً
للخمُحز الىعاسي تهخم ؤؾاؾا باإلا٩ىهاث الٟغصًت لهظٍ الٓاَغة، هٓغا

. وم٘ طل٪، الٗضًض مً اإلاىٓماث الضولُت والا٢لُمُت حٗغب ًٖ (3)ألا٦ثر مباقغة وألا٦ثر زانُت

. (4)٢ل٣ها بػاء َظا الٗىهغ الجماعي واٖخماص ال٣ىاٖض ُٞما ًخهل بالجاهب الجماعي للخمُحز الىعاسي

لى م مً َظٍ الُٗىب اإلاغجبُت بهظٍ ألاهىإ مً الخمُحز الىعاسي، ال ؾُما في مجا٫ الخإمحن،  ٖو الٚغ

َىال٪ الٗضًض مً اإلاؼاًا الىاقئت ًٖ َظٍ الخُىعاث الٗلمُت. وفي اإلاُلب الخالي ؾٝى ٨ٌٗـ َظٍ 

 اإلاؼاًا والُٗىب في ج٣ُُم الجزإ بحن اإلاهالر طاث الهلت. 

 

                                              
(1)  N. F. Niermeijer: “Cancer genetics and insurance”, American journal of human genetics, 1999, 

ncbi. nlm. nih. gov 

ضم الخمُحز، 9/2004املجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي لؤلمم اإلاخدضة، ال٣غاع   (2) ت البُاهاث الىعازُت ٖو ، ؾٍغ
 (. 19)اإلااصة ، 2005الغابُت الُبُت الٗاإلاُت، اجساط مى٠٢ الغابُت الُبُت في ٖلم الىعازت والُب، ؾاهدُاٚى، 

(3)  A. M. M. COTTER: "Race matters: an international analysis of race discrimination”, Ashgate 
publishing group, Abingdon, Oxan, GBR, 2006. 2; K. ELTIS: "Genetic determinism and 
discrimination: a call to re-orient prevailing human rights discourse to better comport with the 
public implications of individual genetic testing", Journal of law, Medecin &ethics, 2007, p. 282 . 

ضم الخمُحز؛ الغابُت 9/2004املجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي لؤلمم اإلاخدضة، ال٣غاع  (4) ت البُاهاث الىعازُت ٖو ، ؾٍغ
م٨ً 19)اإلااصة ، 2005الُبُت الٗاإلاُت، اجساط مى٠٢ الغابُت الُبُت في ٖلم الىعازت والُب، ؾاهدُاٚى،  (، ٍو

إل ٖلحها ٖلى الغابِ الخالي:  الَا
 http://209. 44. 124. 200/-catagene/images/stories/pdf/rmga-pop-fran. pdf  
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املطمبالجاٌ٘

املصاحلتٍاشع

ًبضو ان الخ٨هً بما جخًمىه الجُىاث الىعازُت والخٗٝغ ٖلى الخلُٟت الىعازُت مً قإهه ؤن 

 للخهى٫ ٖلى 
ً
ًىُىي ٖلى الٗضًض مً اإلاؼاًا لِـ ملجغص الى٢اًت مً اإلاغى ٞدؿب، بل ؤًًا

غاى . َظا، وج٩ىن اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بىي٘ الخامل (1)حصخُو ص٤ُ٢ إلاغى ما ؤو جإ٦ُض ألٖا

ٓهغ طل٪ ٖىضما حؿمذ بالٗمل ٖلى جدضًض ٖىامل لُ ٟغة ما مُٟضة بك٩ل زام في خالخحن: ٍو

زُىعة ألامغاى ومى٘ جُىعَا، بط ًم٨ً ؤن حٗمل بما مً زال٫ الدصخُو اإلاب٨غ ؤو بالٗالط 

ُاث ظٍ ال٣ضعة ٖلى الخيبا باملخاَغ(2)الهاصٝ ٖلى الخض مً ؤلانابت باألمغاى ؤو مً الٞى  (3). َو

م واإلاخسههحن في اهُال٢ا م ً اإلاٗلىماث الىعازُت ًجٗلها مشحرة لالَخمام ل٩ل مً اإلاغضخى وؤؾَغ

اًت الصخُت و٦ظل٪ ملجمٕى الىؾِ الهحي  .(4)الٖغ

 للخىجغ وال٣ل٤  
ً
 مهضعا

ً
لى الهُٗض الاوؿاوي، ًم٨ً ؤن حك٩ل َظٍ الىخاثج ؤًًا باإلا٣ابل، ٖو

،  لضي ٞغص ًخل٣ى هبإ خالخه ٦دامل لُٟغة ظُيُت ما ًم٨ً
ً
 ؤو ختى ممُخا

ً
 قضًضا

ً
ؤن ٌؿبب له مغيا

ال ؾُما بطا لم ًخىاٞغ َىال٪ ؤي ٖالط مخاح، ؤو وؾُلت و٢اًت، ؤو ختى ببُاء ْهىع اإلاغى. في َظٍ 

                                              
(1)  W. K. CHUNG, op. cit. , note 4, p. 250;  

ت ألمغاى جغظ٘ ؤؾبابها بلى زلل في الجُىاث الىعازُت. ٞاالزخباع الىعاسي ًم٨ً ؤن   خُض ام٩اهُت جهيُ٘ ؤصٍو
ُت خُاة ألاٞغاص، وختى ٖاثالث ب٩املها.   ًدؿً بال خضوص هٖى

(2) E. APPETT, M. JAROSCH: "Combating racial discrimination”, Berg Publishers, Oxford, CBR,     . 
32; U. S. Preventive services task forces, op, cit, note 4, p. 257; N. KASS, A. MEDLAY: "Genetic 
screening and disability insurance: what can we learn from the health insurance experience?", 

Journal of law, medicine &ethics, vol. 35, 2007, p. 11 

ىضعط َظا جدذ ما ٌؿمى بالُب الخيباي الظي حهخم بخى٢٘ ألامغاى ووي٘ جضابحر و٢اثُت مً ؤظل مى٘ اإلاغى  (3) ٍو
ض مً الخٟهُل عاظ٘ مى٢ ٌ، إلاٍؼ ٨ُبضًا )ؤو الاهسٟاى اإلالخّى في جإزحٍر ٖلى اإلاٍغ  (. ar. wikipedia. org٘ ٍو

(4)  F. CALLARD: "Mental illness, discrimination and the law: fighting for social justice”, Somerset, NJ, 
USA, 2012. 47; W. K. CHUNG, op. cit. , note 4, p. 256; K. A. SCHNEIDER: "Ethical issues in cancer 
genetics:1) whose information is it?", Journal of genetic counseling, vol. 15, n6, 2006, p. 491; B. 
M. KNOPPERS: "Genetic information and the family: are we our brother's keeper?", Trends in 
biotechnology, vol. 20, n2, 2002, p. 85 . 
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ً
 . (1)الخاالث، التي ٩ًىن ٞحها اإلاغى ال مٟغ مىه، ًم٨ً ؤن ٩ًىن الخإزحر الؿلبي ٖلى الٟغص مٗخبرا

ىال٪ ُٖب زان مخهل بالىنى٫ بلى جإمحن ألاشخام، بما في طل٪ الخإمحن ٖلى الخُاة.   َو

ٞالٟغص الخامل لُٟغة جدؿبب بإخض ألامغاى، ؾىاء ٧اهذ بخسلل جام ؤم ال، ًم٨ً الخمُحز يضٍ مً 

 
ً
الىعازُت. ولظل٪، ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٢ؿِ الخإمحن اإلاُلىب مىه لخهاثهه ٢بل قغ٦ت الخإمحن، هٓغا

  جٟ٘مغ 
ً
، ؤو ٢ض ًدغم الصخو ببؿاَت مً الخإمحن ٖلى الخُاة ٖلى ؤؾاؽ املخاَغ الٗالُت ظضا

ً
ظضا

. وم٘ طل٪، ٌٗض الخإمحن ٖلى الخُاة ؾلٗت اظخماُٖت وا٢خهاصًت (2)ظغاء بنابخه بمغى وعاسي

ت ٗاثفي بٌٗ  - . في الىا٢٘، ٌٗض الاقترا٥ في الخإمحن ٖلى الخُاة مُلبا ؤؾاؾُا(3)يغوٍع  - الدكَغ

ال١ قغ٦ت وما بلى طل٪ ً ال٣ٗاعي لكغاء مبجى ؤو إَل . ومما ال ق٪ (4)وطل٪ للخهى٫ ٖلى ٢غى الَغ

ُٞه ؤن خغمان بٌٗ ألاٞغاص مً الخهى٫ ٖلى الخإمحن بإؾٗاع م٣ٗىلت ًم٨ً ؤن ٩ًىن له ٖىا٢ب 

ُ٪ ًٖ ٧ىهه زُت َى ؤمغ قاج٘ هاَاوزُمت ٖلحهم، ال ؾُما وؤن الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ الٗىامل الىع 

 .(5)واؾ٘ الاهدكاع

غاٝ بدؿً هُت (6)ٖالوة ٖلى طل٪، ًخُلب ال٣اهىن اإلاضوي  ، ما ًل٣ي ٖلى ٖاج٤ (7)حٗا٢ض ألَا

                                              
(1)  G. BUNNER: "Private voluntary health insurance regulation: consumer protection and prudential 

regulation”, World Bank publications, Washington, DC, USA,     .  ; K. ELTIS, op. cit. , note 27, 
p. 285 . 

(2)  Fannie Chen: "Genetic discrimination and insurance”, 2004 - cmgm. stanford. edu 
http://citeseerx. ist. psu. edu/viewdoc/download?doi=10. 1. 1. 525. 737&rep=rep1&type=pdf 

(3)  European society of human genetics: "Genetic information and testing in insurance and 
employment: technical, social and ethical issues", European journal of human genetics, 2003, 
vol. 11, suppl. 2,200, p. 11s . 

ٟٞي ألاعصن ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٌٗخبر اقترا٥ اإلا٣ترى في الًمان الاظخماعي ؤخض ؤؾباب الخ٣ُُم الاًجابي   (4)
٤ ألاخىا٫؛للخهى٫ ٖلى ٢غى مً البى٪،   ًٞماهاث الا٢تراى ٢ض ج٩ىن ُٖيُت ؤو شخهُت ٞو

(5)  A. NELSON: "Body and soul: the black panther party and the fight against medical discrimination”, 
University of Minnesota press, Minneapolis, MN, USA, 2011, 63; B. M. KNOPPERS, Y. JOLY, op. 
cit. , note 12, p. 1461 . 

؛ وهٓام الخإمحن ؤلالؼامي ألاعصوي مً اإلاؿاولُت الىاظمت ًٖ 1976لؿىت  43عاظ٘ ال٣اهىن اإلاضوي ألاعصوي ع٢م   (6)
 . 2001( لؿىت 32اؾخسضام اإلاغ٦باث ع٢م )

 (. www. Lawjo. netعاظ٘ زهاثو ٣ٖض الخإمحن، ٖلى قب٨ت ٢اهىوي ألاعصن )  (7)
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ً املخخمل . َظٍ ال٣اٖضة مً خؿً (1)الٟغص الخامل إلخضي الُٟغاث التزام بال٨ك٠ ٖجها للماّمِ

حهضٝ بلى الى٢اًت مً ؾىء الازخُاع، بمٗجى ؤن الٓاَغة  (2)الىُت، والالتزام بال٨ك٠ اإلاترجب ٖلحها

التي ًسٟي ٞحها َالب الخإمحن اإلاٗلىماث ٚحر اإلاىاجُت في ؾبُل صٞ٘ مبلٜ ؤ٢ل مً الظي ًدضص 

خه   (3)اإلاكتر٦ت مٗه بظاث الخُغ، ٞاهه ًدؿبب في طل٪ بخ٩ال٠ُ بياُٞت لكغ٦ت الخإمحن-ملجمٖى

  بن جد٤٣ اإلاغى الىعاسي.

٣ا   لهظٍ اإلاؼاًا والُٗىب اإلاخٗل٣ت بيخاثج الازخباعاث الىعازُت، ًالخٔ ؤهه مً اإلام٨ً ؤن زم، ٞو

الوة (4)جخٗاعى مٟاَُم ٢اهىهُت مسخلٟت ٦مباصت الخًامً والاههاٝ وخؿً الىُت والٗض٫ . ٖو

غ جدمل بٌٗ ألاٞغاص ٣ِٞ آلازاع اإلاترجبت  ٖلى طل٪، مً مىٓىع الٗضالت الخىػَُٗت، مً الهٗب جبًر

 .(5)جغ٦تهم الىعازُت ما ًسصخى مٗه خغماجهم مً الؿل٘ الاظخماُٖت الا٢خهاصًت ألاؾاؾُتٖلى 

 

                                              
(1)  Art. 2408, C. c. Q;  

 ط( مً َظا الٗمل اإلاخٗل٤ بكٍغ ال٨ك٠ َظا.  2)ؤًًا ال٣ؿم  اهٓغ 

ٖلي مهباح ابغاَُم: "التزام اإلاًمىن بةٖالم الًامً في يمان الخُاة"، ؤٖما٫ اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي ل٩لُت   (2)
الخ٣ى١ بجامٗت بحروث الٗغبُت جدذ ٖىىان الجضًض في ؤٖما٫ اإلاهاٝع مً الىظهخحن ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت، 

 . 321، م 1لبىان، ط

(3)  W. E. WILLIAMS: "Race and economics: how much can we blame on discrimination”, Hoover 
institution press, Stanford, CA, USA, 2011. 32; M. OTLOWSKI, op. cit. , note 20, p. 165s.  

(4)  D. FOX: "Luck, genes and equality", Journal of law, medicine & ethics, vol. 35, n4, 2007, p. 721; 
D. FOX: "Silver spoons and golden genes: genetic engineering and the egalitarian ethos", 
American journal of law& medicine, vol. 33, n4, 2007, p. 567 

(5)  J. JASIAK, C. GOURIEROUX: "Econometrics of individual risk: credit, insurance, and marketing”, 
Princeton university press, Princeton, NJ, USA, 2011. 12; W. K. CHUNG, op. cit. , note 4, p. 260 . 



 

    رىا إبراٍيه العطورد.  - التنييس الوراثي يف التأمني على احلياة ومدى كفاية التدابري احلامية لُ 

 

  141 و2018يياير   -العدد الصابع  -الكاىوىية              الصية الرابعة  ولة العلودل
  

 

املطمبالجالح

املداطساملستبطٛبالتىٗٗصالٕزاث٘

اث: ومً  ُٞماان املخاٝو اإلاٗغب ٖجها   ًخٗل٤ بالخمُحز الىعاسي ًم٨ً ؤن ج٣٘ ٖلى ٖضة مؿخٍى

ل والخإمحن والخٗلُم ، وبم٩اهُت الخمُحز الىعاسي في مجا٫ الخإمحن جىلض (1)طل٪ الٗمالت والخمٍى

 بك٩ل زام. (2)مساٝو َامت

ن ونى٫ قغ٧اث الخإمحن بلى هخاثج الازخباعاث الىعازُت، ٖاصة ما ًخم هدُجت ال٨ك٠ ٖجها مً ب 

بمىا٣ٞت َظا ألازحر، ومً زال٫ السجالث ) ٢بل َبِب الٟغص اإلاكاع٥ في الازخباعاث الىعازُت

م مً ان الؿُاؾت الخالُت لكغ٧اث (3)الُبُت(، ؤو بىاؾُت اإلاكاع٥ هٟؿه . في الىا٢٘، ٖلى الٚغ

اعاث ٧اهذ مجهم هخاثج ازخب جخُلب، ول٨جها (4)الخإمحن ال جسً٘ اإلاخ٣ضمحن للخإمحن الزخباعاث وعازُت

ذ ؾاب٣ا غي، ؤو يمً بَاع (5)٢ض ؤظٍغ ذ في ؾُا١ ؾٍغ ، ؾىاء ٧اهذ َظٍ الازخباعاث ٢ض ؤظٍغ

. وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه، في مٗٓم الخاالث، ال (6)مكغوٕ بدض، ؤو بمباصعة مً الٟغص هٟؿه ؤًًا

جت في ٦شحر ٌؿخُٟض اإلاكاع٧ىن في البدىر مً ٞىاثض َظٍ البدىر، وال ًدهلىن بالخالي ٖلى ؤًت هدُ

 . (7)مً ألاخُان

عصوصا ٞغصًت في بٌٗ ألاخُان؛ بط ٢ض ًخل٣ىن  اإلاكاع٧ىن وم٘ طل٪، ٢ض ًدهل ؤن ًخل٣ى بٌٗ  

                                              
(1)  M. A. HALL, J. E. McWEN, J. C. BARTON: "Concerns in a primary care population about genetic 

discrimination in insurers", Genetics in medicine, vol. 7, n5, 2005, p. 311;  

 مٗٓم ألاشخام ًسكىن اؾخسضام مٗلىماتهم الىعازُت لخغماجهم مً الىْاث٠ ؤو الخُُٛت الُبُت. 

 اإلاهضع الؿاب٤.   (2)

(3)  KK Steinberg: “Risks associated with genetic testing: health insurance discrimination or simply 
business as usual? “, Journal of the American Medical Women„s,     , europemc. org . 

 . 25، م1995ص. ٖبض ال٣اصع ُٖحر: "الخإمحن البري في الدكَغ٘ ألاعصوي"، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،   (4)

م٨ً 2003الغابُت ال٨ىضًت للخإمحن ٖلى ألاشخام، واإلاى٠٢ الظي جم اجساطٍ خى٫ الازخباعاث الجُيُت،   (5) ، ٍو
إل ٖلُه مً زال٫ الغابِ الخالي:   الَا

http://www. clhia. ca/download/postion_ACCAP_tests_genetiques. pdf 

ت،  اهٓغ  (6) الن الضولي خى٫ البُاهاث الىعازُت البكٍغ  (. 4)اإلااصة اإلاكاع الُه ؾاب٣ا، الٖا

(7)  R. J. Pokorski: "A test for the insurance industry”, nature,  998, nature. com 
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الىخاثج اإلاخٗل٣ت بالتر٦ت الىعازُت الخانت بهم، ُٞخم بٖالم َاالء اإلاكاع٦حن ًٖ زهىنُاث 

ُما بن ٧اهىا خاملحن لُٟغاث ًم٨ً ؤن جدغ٥ ؤمغايا وعازُت. وجىٓغ  الجُىىم الخام بهم ٞو

غ اإلاخٗل٣ت بالٟغص، ما ٢ض ًاصي بالصخو بلى قغ٧اث الخإمحن في َظٍ الىخاثج للخيبا بمؿخىي املخاَ

 .(1)ؤن ٩ًىن ضخُت للخمُحز الىعاسي

وم٘ طل٪، ًبضو ؤن ٖضص الخاالث التي ٧ان ٞحها ألاٞغاص مدل جمُحز وعاسي ؤ٢ل ؤَمُت مما ٧ان  

ت الجزاٖاث لهالر (2)مخى٢ٗا في ألاؾاؽ ، باإلياٞت بلى ؤهه في الىالًاث اإلاخدضة ٖلى ألا٢ل، جخم حؿٍى

٣ا لبرامج ٞغػ واؾٗت الىُا١، ٦ما َى الكإن في َىلىضا ٖلى (3)اإلاكخ٨حن الوة ٖلى طل٪، ٞو . ٖو

ًخٗل٤ باإلاغضخى الظًً ٌٗاهىن مً "ال٩ىلِؿترو٫ الٗاثلي"، لم ٨ًً مً قإن طل٪  ُٞماؾبُل اإلاشا٫، 

 .(4)ؤن ًاصي بلى اهسٟاى في الخهى٫ ٖلى الخإمحن

جإزحر، بط ًم٨ً ٦بذ  لها٢ض ٩ًىن طاتها وم٘ طل٪، ٞةن مجغص الخكُت مً الخمُحز الىعاسي بدض  

ٌ اإلاكاع٦ت ٞحها زكُت الخٗغى للخمُحز وؤالبدىر الُبُت  ، ٟٞي (5)ببُاء ج٣ضمها مً زال٫ ٞع

                                              
( مً ال٣اهىن اإلاضوي في 927/3)اإلااصة وججضع الاقاعة في َظا املجا٫ الى ان اإلاكٕغ الاعصوي ٢ض ؤلؼم اإلاامً له في   (1)

اصة َظٍ املخاَغ"؛ ٦ما ؤظاػ في  ( 924/1)اإلااصة "ؤن ًسُغ اإلاامً بما ًُغؤ ؤزىاء مضة ال٣ٗض مً ؤمىع جاصي بلى ٍػ
ظا ما ؤزظ  ،ؾ٣ٍى الخ٤ في الًمان بطا... الن ًٖ جد٤٣ الخُغ صون ٖظع م٣بى٫"؛ َو جإزغ اإلاامً له في الٖا

 ( مً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاهغي. 750/1) اإلااصةبه اإلاكٕغ اإلاهغي في 

(2)  A. STANGLE: "Taking HIV related stigma and discrimination in south asia”, World Bank 
publications, Herndon, VA, USA, 2010. 23; H. T. GREELY: "Banning genetic discrimination", New 
England journal of medicine, vol. 353, n9, 2005, p. 865; D. C. WERTZ: "Genetic discrimination - 
an overblown fear?", Nature reviews genetics, vol. 3, n7, 2002, p. 496 . 

(3)  Theresa Boyle, "Young woman faces insurance hoops due to father with Huntington's" (18 May 
2011), online: Health Zone <www. healthzone. ca/health/newsfeatures/article/992995--
youn g-woman-faces-insurance-hoops-due-to-father-with-huntington-s?bn=1 >.; W. K. 
CHUNG, op. cit. , note 4, p. 260 . 

(4)  C. ULMER: "Perspectives on essential health benefits: workshop report”, National academics 
press, Washington, DC, USA, 2011. 17; S. J. M. HOMSMA, R. HUIJGEN, S. MIDDLDORP: 
"Molecular Screening for familial hypercholesterolemia: consequences for life and disability 
insurance", European journal of human genetics, vol. 16, 2008, p. 14 . 

(5)  M. Mossialos & others: "Genetic testing and insurance: opportunities and challenges for society”, 
Trends in Molecular Medicine, 2001, Elseiver.  

http://www.healthzone.ca/health/newsfeatures/article/992995--youn
http://www.healthzone.ca/health/newsfeatures/article/992995--youn
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ان الشضي ٖام  ٌ ما ًهل  2001صعاؾت ًٖ ؾَغ بلى زلض في الىالًاث اإلاخدضة، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٞع

٠ُ ؤو الخإمحن  . (1)اليؿاء اإلاباقغة في ال٣ُام باالزخباعاث الىعازُت بؿبب مساٝو جخٗل٤ بالخْى

: ٧الخٝى مً  
ً
 مسخلٟا

ً
ٌ اإلاهُمىت جغجِبا غ الٞغ وفي آلاوهت ألازحرة، ؤزظث ألاؾباب لخبًر

ت، والاٞخ٣اع بلى اإلاىاعص الا٢خهاصًت،  والاٞخ٣اع بلى الخًٕى الزخباع َبي، والخ٤ في ٖضم اإلاٗٞغ

  .(2)الى٢ذ، وما بلى طل٪

حن إلاىاظهت ؤو الخض مً َظا التهضًض. في الىا٢٘،   باإلياٞت بلى ما ج٣ضم، جضزل مٗٓم اإلاكٖغ

حن مً ال٣ىاٖض؛ جل٪ اإلاخٗل٣ت بالخمُحز بهىعة  َىا٥ ٖضة ؤهىإ مً الخمُحز الىعاسي مً زال٫ هٖى

الخهىم. لظل٪ ؾٝى وٗالج في اإلابدض الخالي ٖامت، وجل٪ اإلاخٗل٣ت بالخمُحز الىعاسي ٖلى وظه 

٩ي بكإن ٖضم الخمُحز  ىُت التي جخٗامل م٘ الخمُحز، ًٞال ًٖ ال٣اهىن ألامٍغ ال٣ىاٖض الضولُت والَى

، زم وكحر بلى ٢غاع ٢ًاجي في ال٨ُب٪ بكإن الخمُحز (3)2008في مجا٫ اإلاٗلىماث الىعازُت لٗام 

 الىعاسي مً ٢بل بخضي قغ٧اث الخإمحن.

  

                                              
(1)  D. MARTINDALE: "Pink slip in your genes", Scientific American, vol. 1, n19, 2001, p. 386;   

ان ٖىض ألاشخام ججٗلهم ًمخىٗىن ًٖ الاؾخمغاع في ألابدار  ان ألابدار خى٫ وظىص ٖىامل وعازُت إلاغى الؿَغ
 التي ججغي ٖلحهم وججٗلهم ًساٞىن مً اؾخٛاللهم مً ٢بل ماؾؿاث الخإمحن الصخُت. 

(2)  K. J. SCHLICH-BAKKER: "Barriers of participating in genetic counseling and BRCA: testing during 
primary treatment for breast cancer", Genetics in medicine, vol. 9, n11, 2007, p. 766 . 

(3)  Genetic Information Nondiscrimination Act of 2007, H. R. 493 GINA . 
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 املبحح الجاىي
 تدابري احلناية املكدمة ضد التنييس الوراثي 

حن مً املخاَغ التي ٢ض جىاظه اإلاكاع٦حن في البدض: جل٪ اإلاخٗل٣ت باإلظغاء   ٌٗٝغ ال٣ٟه هٖى

. ًم٨ً الخهي٠ُ في الٟئت ألاولى ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بال٨ك٠ ًٖ املخاَغ (1)وجل٪ اإلاخٗل٣ت باإلاىيٕى

ت. والخهي٠ُ يمً للخهى٫ ٖلى الغياء  ت ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالؿٍغ اإلاؿدىحر، ًٞال ًٖ مجمٖى

ظٍ الٟئت الشاهُت مً ال٣ىاٖض هي التي تهمىا َىا.  الٟئت الشاهُت ٢ىاٖض الخماًت يض الخمُحز؛ َو

 لهظٍ الٛاًت، ًيبغي ؤوال مىا٢كت ٢ىاٖض الخمُحز بك٩ل ٖام
ً
مُلب ؤو٫(، ومً زم ال٣ىاٖض ) وجد٣ُ٣ا

مُلب زان(، واهتهاء بىمىطط مً الخُب٣ُاث ) خمُحز الىعاسي ٖلى وظه الخهىمالتي جخهل بال

 مُلب زالض(. )(2)ال٣ًاثُت

األٔهاملطمب

الكٕاعداملتعمكٛبالتىٗٗصبصهنعاً

للخٗٝغ ٖلى ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالخمُحز بك٩ل ٖام ال بض مً الخُغ١ ل٩ل مً ال٣ىاٖض الضولُت  

ىُت.  وال٣ىاٖض الَى

األٔهالفسع

الكٕاعدالدٔلٗٛ

ظان اإلابضآن مخضازالن    بلى ظىب م٘ خٓغ الخمُحز، َو
ً
ٌؿحر مٟهىم اإلاؿاواة بحن ألاٞغاص ظىبا

اصة ما ج٩ىن الهُاٚت (3)ومخ٨غعان في الٗضًض مً الىهىم ألاؾاؾُت في مجا٫ خ٣ى١ الاوؿان . ٖو

                                              
(1)  J. YORTE: "Right to life and value of life: orientations in law, politics and ethics”, Ashgate 

publishing group, Franhanm, Surrey, GBR, 2010. 7; D. M. HAUSMAN, op. cit. , note 18, p. 351.  

(2)  Audet c. Industrielle-Alliance, 1990, R. R. A. 500 . 

الن الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان،   (3) (؛ اإلاٟىى الؿامي لخ٣ى١ الاوؿان، الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت 7)اإلااصة الٖا
(؛ اإلاٟىى الؿامي لخ٣ى١ الاوؿان، الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ 26)اإلااصة ، 1966والؿُاؾُت، 

== 
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ً
الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ، لىإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ (1)التي ؤصزلذ َظٍ اإلاباصت ٖامت ظضا ؤلٖا

٧ل الىاؽ ؾىاؾُت ؤمام : "والٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت

ال٣اهىن، ولهم الخ٤ في الخمخ٘ بدماًت مخ٩اٞئت ٖىه صون ؤًت جٟغ٢ت، ٦ما ؤن لهم ظمُٗا الخ٤ في 

الن ويض ؤي جدٍغ ت يض ؤي جمُحز ًسل بهظا الٖا ؛ "جخٗهض (2)ٌ ٖلى جمُحز ٦هظا"خماًت مدؿاٍو

ئت  غاٝ في َظا الٗهض بإن جًمً ظٗل مماعؾت الخ٣ى١ اإلاىهىم ٖلحها في َظا الٗهض بٍغ الضو٫ ألَا

 ؤو ٚحر 
ً
مً ؤي جمُحز بؿبب الٗغ١، ؤو اللىن، ؤو الجيـ، ؤو اللٛت، ؤو الضًً، ؤو الغؤي ؾُاؾُا

 .(3)ليؿب، ؤو ٚحر طل٪ مً ألاؾباب"ؾُاسخي، ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو الاظخماعي، ؤو الثروة، ؤو ا

التي ألاَمُت  جىضر، ٖلحهاَظان الىهان ألاؾاؾُان، بٟغيهما التزاماث ٖلى الضو٫ اإلاى٢ٗت  

 حٗل٣ها 
ً
ىا في ال٣اهىن املخلي، َظٍ الضو٫ ال  بةصماظهاٖلى مباصت ٖضم الخمُحز واإلاؿاواة. وم٘ طل٪، َع

 َغ١ ًَٗ لؤلٞغاص الظًً ٣ًٗىن ضخاًا الهتها٥ خ٣هم في اإلاؿاواة في الٗال٢اث 
ً
غ ٖمىما جٞى

  الخانت بهم.

الن الٗالمي ألزال٢ُاث البُىلىظُا وخ٣ى١ الاوؿان، الظي اٖخمضجه الُىوؿ٩ى ٖام   ، 2005الٖا

م مً ؤن نُٛت البُان الظي ؤصلى ًدىاو٫ مٟهىم الخمُحز في ؾُا١ ؤزال٢ُاث ٖلم  لى الٚغ ألاخُاء، ٖو

به واؾٗت ٦ما َى قإن الىهىم الخإؾِؿُت التي ٢مىا بمىا٢كتها، الا ؤن هُا٢ه ٣ًخهغ ٖلى 

لم الخُاة والخ٨ىىلىظُاث اإلاغجبُت بها، اإلاُب٣ت ٖلى البكغ،  ا الُب ٖو اإلاؿاثل ألازال٢ُت التي ًشحَر

. ٞهى ًىو ٖلى ؤهه " ًخٗحن اخترام اإلاؿاواة (4)اهىهُت والبُئُتم٘ مغاٖاة ؤبٗاصَا الاظخماُٖت وال٣

                                              
==  

٩ي الضول2/2)اإلااصة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت،  ٩ي لخ٣ى١ (؛ اإلااجمغ ألامٍغ الن ألامٍغ ي الخاؾ٘، الٖا
ىجا،  (؛ 14)اإلااصة ، 1950(؛ الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ الاوؿان، 2)اإلااصة ، 1948وواظباث الاوؿان، بٚى

٣ي لخ٣ى١ الاوؿان والكٗىب، هحروبي،  ٣ُت، اإلاُشا١ الاٍٞغ  (. 3)اإلااصة ، 1981مىٓمت الىخضة الاٍٞغ

ٗت ٖلى ؤَم الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان"، مجلت الجىان لخ٣ى١   (1) ٖمغ ٖبض الىاٞ٘ زلُل: "هٓغة ؾَغ
 . 7، م 2010، 1الاوؿان، لبىان، الٗضص 

الن الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان،   (2) إل ٖلُه مً زال٫ الغابِ الخالي:7)اإلااصة الٖا م٨ً الَا  (. ٍو
 www. un. org/ar/documents/udhr 

إل ٖلُه مً زال٫ 2/2)اإلااصة الٗهض الضولي اإلاخٗل٤ بالخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت،   (3) م٨ً الَا (. ٍو
 . www1. umn. edu. humanrts/arab/b002. htmlالغابِ الخالي: 

الن الٗالمي ألزال٢ُاث البُىلىظُا وخ٣ى١ الاوؿان،   (4) م1/2ً٨)اإلااصة ، 2005الُىوؿ٩ى، الٖا إل ٖلُه  (. ٍو الَا
== 



 

  
 

 

  145 تحدة ة املبيالعر مارا دولة اإل - جامعة عجناٌ -اىوٌكة اليتصدر عً كل
  

 

، و" (1)ألاؾاؾُت بحن ظمُ٘ البكغ في ال٨غامت والخ٣ى١ بما ٨ًٟل مٗاملتهم مٗاملت ٖاصلت ومىهٟت"

 
ً
ال ًجىػ مماعؾت الخمُحز ؤو الىنم بػاء ؤي ٞغص ؤو ظماٖت ألي ؤؾباب ٧اهذ بىن٠ طل٪ اهتها٧ا

اث ألاؾاؾُت"لل٨غامت الاوؿاهُت  . ٦ما وعصث ؤخ٩ام ممازلت في ٧اٞت (2)وخ٣ى١ الاوؿان والخٍغ

الن الٗالمي بكإن الجُىىم البكغي  الىزاث٤ الضولُت الهاصعة ًٖ الُىوؿ٩ى في َظا املجا٫ ٧اإٖل

الن الٗالمي بكإن ؤزال٢ُاث ٖلم ألاخُاء وخ٣ى١ الاوؿان اإلاكاع  وخ٣ى١ الاوؿان، بلى ظاهب الٖا

 الُه ؤٖالٍ.

سعالجاٌ٘الف

الكٕاعدالٕطٍٗٛ

جي. في الىا٢٘، جىو   ٦ما هجض َظٍ الٗال٢ت بحن اإلاؿاواة والخمُحز يمً بَاع ال٣اهىن الَى

 (3)٦ما َى الكإن في الضؾخىع الاماعاحي ،مبضؤ اإلاؿاواة بلىالٗضًض مً الىهىم الضؾخىعٍت 

اث( مً اإلاُشا١ ال٨ىضي الاجداصي 15/1) ٦ما ؤن اإلااصة ،(4)ألاعصويو  حٗٝغ الخ٤  (5)للخ٣ى١ والخٍغ

 بالدؿاوي ٖلى : "في اإلاؿاواة ٖلى الىدى الخالي
ً
ُب٤ ؤًًا ال٣اهىن ال ٌٗمل ٖلى اؾخصىاء ؤي شخو ٍو

                                              
==  

 مً زال٫ الغابِ الخالي:
 unesdoc. unesco. org/images/0014/001461/146180a. pdf ؛E. R. Winslow: “Ethics and genetic 
testing”,     , seminarscolonrectalsurgery. com 

 (. 10)اإلااصة اإلاهضع الؿاب٤،   (1)

 (. 11)اإلااصة اإلاهضع الؿاب٤،   (2)

وال جمُحز بحن مىاَجي  ظمُ٘ ألاٞغاص لضي ال٣اهىن ؾىاء،ٖلى ؤن " الضؾخىع ؤلاماعاحى والتي جىو مً 25اإلااصة   (3)
ً ؤو ال٣ُٗضة الضًيُت ؤو اإلاغ٦ؼ  الاظخماعي. ".  الاجداص بؿبب ألانل ؤو اإلاَى

م ؾىاء ال جمُحز بُجهم بالخ٣ى١   (4) وي٘ الضؾخىع ألاعصوي ؤؾاؾا ومىُل٣ا للىٓغة بلى ألاعصهُحن ظمُٗا، باٖخباَع
ضم الخمُحز ؤًا ٧اهذ ألاؾـوالىاظباث وبن ازخلٟىا بالٗغ١ ؤو اللٛت.   ٣ٞض ٦غؽ الضؾخىع ألاعصوي مبضؤ اإلاؿاواة ٖو

ضًً خُض هو ٖلى ؤن " ألاعصهُىن ؤمام ال٣اهىن ؾىاء ال التي ٌؿدىض ٖلحها ؾىاء ٖلى ؤؾاؽ الٗغ١ ؤو اللٛت ؤو ال
جي ما ظاء به جمُحز بُجهم في الخ٣ى١ والىاظباث وان ازخلٟىا في الٗغ١ ؤو اللٛت ؤو الضًً".  و٢ض صٖم اإلاُشا١ الَى

 الضؾخىع خُض ؤ٦ض ٖلى جد٤ُ٣ اإلاؿاواة والٗضالت وج٩اٞا الٟغم بحن اإلاىاَىحن عظاال ووؿاء صون جمُحز. 

اث، الجؼء   (5) مً ٢اهىن  ألاو٫ ، اإلالخ٤ 1982مً ال٣اهىن الضؾخىعي لٗام  ألاو٫ اإلاُشا١ ال٨ىضي للخ٣ى١ والخٍغ
1982( ،R. -U. , 1982 c. 11 .) 
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ت مً ال٣اهىن، صون جمُحز، بما في  ت والاؾخٟاصة اإلادؿاٍو الجمُ٘، وللجمُ٘ الخ٤ في الخماًت اإلادؿاٍو

ؤو الٗغقي ؤو اللىن ؤو الضًً ؤو الجيـ ؤو الٗمغ ؤو طل٪ الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ الٗغ١ ؤو ألانل ال٣ىمي 

ا٢ت ال٣ٗلُت ؤو البضهُت"  .(1)ؤلٖا

ٗاث جبضو ٢لُلت الٟاثضة بٌٗ الصخيء يض الخمُحز الىعاسي في   بُض ؤن ههىم َظٍ الدكَغ

املخضوص لهظٍ الىهىم الضؾخىعٍت. والىا٢٘ ؤن اإلاُشا١ ال٨ىضي  للىُا١الخإمحن ٖلى الخُاة، هٓغا 

اث ال ًىُب٤ ؾىي ٖلى ٖال٢اث ال٣اهىن الٗام وال ًىُب٤ ٖلى ٞغص في بَاع ٣ٖض  للخ٣ى١ والخٍغ

ًُب٤ مً ظاهبه  (3)، في خحن ؤن ال٣اهىن ال٨ىضي خى٫ خ٣ى١ الاوؿان(2)زام للخإمحن ٖلى الخُاة

٘ ٖلى الٗال٢اث ال٣اهىهُت الخان ت، ول٨ً ٖلى جل٪ التي ج٣٘ يمً الازخهام الاجداصي والدكَغ

ت ال٨ىضًت للخ٣ى١  ، ان الكٖغ
ً
 (4)الاجداصي؛ ولظل٪، ٞهى ال ًىُب٤ ٖلى مجا٫ ٣ٖىص الخإمحن. وؤزحرا

 ال جُب٤ ؾىي ٖلى الضولت الاجداصًت. 

 بؿً ٢ىاهحن تهضٝ بلى خماًت الخ٤ في ا 
ً
إلاؿاواة اإلا٣اَٗاث في مجا٫ ازخهانها، ٢امذ ؤًًا

اث له  وؾيكحر) (5)وخٓغ الخمُحز. ٟٞي ال٨ُب٪، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ًخمخ٘ مُشا١ الخ٣ى١ والخٍغ

الخ٣ا بمُشا١ ال٨ُب٪( بىُا١ واؾ٘ مً الخُب٤ُ، ٞهى ًىُب٤ ٖلى ٧ل مً الاظغاءاث الخ٩ىمُت 

في مجا٫ الخإمحن والٗال٢اث الخانت بحن ألاٞغاص، ٦ما ًم٨ً ؤن ًىُب٤ بالخالي ٖلى الخمُحز الىعاسي 

ىو مُشا١ ال٨ُب٪ في اإلااصة تراٝ واإلاماعؾت، 10) ٖلى الخُاة. ٍو ( مىه ٖلى ؤهه "ل٩ل ٞغص الخ٤ في الٖا

اث، صون جمُحز ؤو اؾدبٗاص ؤو جًُٟل ٖلى ؤؾاؽ الٗغ١ ؤو  في اإلاؿاواة الخامت، للخ٣ى١ والخٍغ

و الٗمغ ما ٖضا اإلاىهىم ٖلحها في اللىن ؤو الجيـ ؤو الخمل ؤو اإلاُى٫ الجيؿُت ؤو الخالت اإلاضهُت ؤ

جي ؤو الىي٘ الاظخماعي  ال٣اهىن ؤو الضًً ؤو ال٣ىاٖاث الؿُاؾُت ؤو اللٛت ؤو ألانل الٗغقي ؤو الَى

ا٢ت. َىا٥ جمُحز ٖىضما ٩ًىن مً قإن مشل  ا٢ت ؤو اؾخسضام وؾُلت للخس٠ُٟ مً َظٍ الٖا ؤو الٖا

                                              
 (. 15/1)اإلااصة اإلاغظ٘ الؿاب٤،   (1)

(2)  S. D. G. M. R. c. Dolphin Delivery Ltd. , 1986, 2, R. C. S. , 573. 603  

 . (. L. R. C. , 1985, c. H-6ال٨ىضي خى٫ خ٣ى١ الاوؿان، )ال٣اهىن   (3)

الن ال٨ىضي للخ٣ى١،   (4)  . 44، الٟهل 1960الٖا

اث، )   (. L. R. Q. , c. C-12مُشا١ الخ٣ى١ والخٍغ

اث، )  (5)  (. L. R. Q. , c. C-12مُشا١ الخ٣ى١ والخٍغ
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 . (1)جضمحر ؤو بيٗاٝ َظا الخ٤" َظٍ الخٟغ٢ت ؤو الاؾدبٗاص ؤو الخًُٟل ؤن جاصي بلى

٣ىم بخدضًض اإلاٗاًحر اإلااصًت بلى الخمُحز التي   وبهظا، ًمىذ مُشا١ ال٨ُب٪ الخ٤ في اإلاؿاواة، ٍو

ذ املخ٨مت الٗلُا ل٨ىضا ، ٖٞغ
ً
٣ت لخدلُل َظٍ اإلااصة في  (2)جسال٠ ال٣اهىن. وبك٩ل ؤ٦ثر جدضًضا ٍَغ

ج٣ىم ٞحها الخٟغ٢ت ؤو الاؾدبٗاص ؤو الخًُٟل الظي ًم٨ً مغخلخحن وطل٪ لخدضًض الٓغوٝ التي ًم٨ً ؤن 

 لهظٍ اإلا٣اعبت، ًجب جدضًض جُب٤ُ الخ٤ في اإلاؿاواة، بمىظب اإلااصة
ً
٣ا ( بضاًت 10) ونٟه بالخمُحزي. ٞو

. ؤن ًغج٨ؼ ٖلى ؤخض ألاؾباب 2. وظىص جٟغ٢ت ؤو اؾدبٗاص ؤو جًُٟل؛ 1ٖبر ج٣ُُم الكغوٍ الخالُت: 

. ؤن ج٩ىن للخٟغ٢ت ؤو الاؾدبٗاص ؤو الخًُٟل جإزحر في الخضمحر ؤو اإلاؿاؽ بالخ٤ 3(؛ 10) اإلاٗضوصة في اإلااصة

اجه بمؿاواة جامت طل٪، في مغخلت زاهُت، ج٣ُُم  . زم ًيبغي بٗض(3)في مماعؾت الصخو لخ٣ى٢ه وخٍغ

 بلى اإلااصة
ً
( مً مُشا١ ال٨ُب٪، اإلااصة التي جىو يمً ؾُا٢اث 1-20) مضي ؤَمُت الضٞإ اؾدىاصا

ت.  ٤ َظٍ ؤو الاؾدبٗاص ؤو الخًُٟل ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٚحر جمُحًز  مُٗىت، بإن خاالث الخٍٟغ

ٗاث جمىذ خماًت    لهظٍ اإلا٣اعبت ٖلى زُىجحن، ؾى٣ىم بالخ٣ُُم ُٞما بن ٧اهذ الدكَغ
ً
٣ا بطن، ٞو

ُما بن ٧ان َظا الىٕى مً الخمُحز جمُحزي باإلاٗجى يض الخمُحز الىعاسي في بَاع الخإمحن ٖلى  الخُاة، ٞو

 اإلا٣هىص ٞحها. 

 أوال: الحم في اإلاظاواة

ٗاث ٣٦اهىن مى٘ الخمُحز وال٨غاَُت ) الخُىة ألاولى في الخدلُل لخدضًض ُٞما بن ٧اهذ الدكَغ

ا٫ الخإمحن ٖلى ( مً مُشا١ ال٨ُب٪( جىُب٤ يمً بَاع الخمُحز الىعاسي في مج10) الاماعاحي واإلااصة

 الخُاة. 

 . وظىد جفسكت أو اطدبعاد أو جفظُل1

 
ً
بضو ان صعظت جُب٣ُه مىسًٟت ظضا ًٟؿغ َظا اإلاُٗاع ٖلى ؤؾاؽ الى٢اج٘ اإلاك٩ى٥ ٞحها، ٍو

ألجها جخُلب وظىص جمُحز ؤو اؾدبٗاص ؤو ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخًُٟل ألي ٧ان. وباإلياٞت بلى طل٪ 

                                              
(1)  Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, c. 

Montréal; ville; 2000, I. R. C. S. 665 . 

 (. 10)اإلااصة اإلاهضع الؿاب٤،   (2)

 اإلاهضع الؿاب٤.   (3)
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٣ت واؾٗت  ٌ اإلاٗلىت مً قغ٦ت الخامحن، (1)وقاملتًٟؿغ َظا اإلاُٗاع بٍُغ  ألؾباب الٞغ
ً
٣ا . زم، ٞو

 مً الؿهل ظضا الخدضًض ُٞما بن ٧ان َىا٥ جٟغ٢ت ؤو اؾدبٗاص ؤو جًُٟل؛ ٩ٞل ق٩ل مً 
ً
ٖمىما

 .ألاو٫ ؤق٩ا٫ الخمُحز ًهل بطن بلى َظٍ الضعظت التي جٟي بهظا اإلاُٗاع 

 .اإلاعددة. جفسكت أو اطدبعاد أو جفظُل على أطاض أخد ألاطباب 2

ب٢امت جٟغ٢ت ؤو اؾدبٗاص ؤو  ًدٓغ( مً مُشا١ ٦ُب٪، َىا٥ ٢اثمت باألؾباب التي 10) في اإلااصة 

لى  (2)جًُٟل. ان حٗضاص َظٍ ألاؾـ للخمُحز املخغم مٛل٤ ولظل٪ ٞهى مدضص ٖلى ؾبُل الخهغ. ٖو

م مً ؤن الىعازت لِؿذ مً ألاؾباب اإلاظ٧ىعة نغاخت، الا ؤهه مً اإلاخى٢٘ آلان ؤن مٟهىم  الٚغ

ا٢ت ًم٨ً ؤن ٌكمل الازخالالث الىعازُت   .(3)ؤلٖا

لجىت خ٣ى١ الاوؿان وخ٣ى١ الكباب في ٦ُب٪( يض مضًىت  ) في الىا٢٘، في ٢غاع ٦ُب٪ 

ا٫ ٠ الُٗب الظي اٖخمضجه مىٓمت الصخت الٗاإلاُت، حٗخمض املخ٨مت (4)مىهتًر في مجا٫ : "الٗلُا حٍٗغ

                                              
(1)  Abdullah Daar & Jean-François Mattei, Draft World Health Organization (WHO) Guidelines on 

Bioethics (1999) at s 7, online: Rechtswissenschaftiche Fakultat <www. rewi. uni-jena. 
de/rewimedia/Downloads/LS-
Ruffert/Ethical_Codes/WHO_Draft+World+HealthOrganization+Guidelines+on+Bioethics. 
pdf>; L. LAPLANTE: "Les nouvelles frontiers de l'accommodement raisonnable: un casse)tete 
insoluble?", Développements récents en droit du travail de l'école du bureau du quebec, vol: 
293, 2008, p. 216 . 

(2)  Québec c. Montréal, préc. , note 63; Mode Cohoes Inc. c. Procureur général du Québec, 1993, R. 
J. Q. 2801,2806, C. A . 

(3)  Québec c. Montréal, id;  
ت،  غي، ٖالم اإلاٗٞغ غان، وصًُٟض بُلكى: "الاؾدبٗاص الاظخماعي، جغظمت ص. دمحم الجَى ظىن َُلؼ، وظىلُان لٚى

ذ، املجلـ ال جي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب، ال٩ٍى اجٟا٢ُت خ٣ى١ ألاشخام وطوي  اهٓغ. ؛ 20، م2007َى
ا٢اث وبغوجى٧ىلها الازخُاعي ٖلى اإلاى٢٘ الخالي:  الٖا

  http://www. unicef. org/voy/arabic/exolore/explor_1828. html+ 1829. Html;   
ا٢ت ؤو ٖضم ألاَلُت  ٖلما بإن َىا٥ مً ًغي بإن ألاصخاء الخملت لؤلمغاى الىعازُت ال ٌٗخبرون ممً ًخهٟىن بااٖل

(disability .) 

 اإلاهضع الؿاب٤.  (4)

Department of Health, "Agreement extended on predictive genetic tests and insurance" (26 June 
== 

http://www.rewi.uni-jena.de/rewimedia/Downloads/LS-Ruffert/Ethica
http://www.rewi.uni-jena.de/rewimedia/Downloads/LS-Ruffert/Ethica
http://www.rewi.uni-jena.de/rewimedia/Downloads/LS-Ruffert/Ethica
http://www.unicef.org/voy/arabic/exolore/explor_1828.html
http://www.unicef.org/voy/arabic/exolore/explor_1828.html
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ا٢ت ؤو العجؼ، والظي ًدض ؤو  الصخت، الخغمان الاظخماعي للٟغص َى ألايغاع التي هخجذ ًٖ ؤلٖا

  .(1)ًمى٘ مً بهجاػ صوع ٌٗخبر َبُعي باليؿبت للٗمغ والجيـ والٗىامل الاظخماُٖت والش٣اُٞت"

ا٢ت، صون اقتراٍ  في َظا الخ٨م املجم٘  ٖلُه، ٢امذ ال٣ايُت بخٟؿحر واؾ٘ إلاهُلر ؤلٖا

ُُٟت للخمُحز ال٣اثم ٖلى َظا الؿبب. وجدُل ٖلى  (3)، والخإ٦ُض ٖلى ٖىهغ شخصخي(2)لل٣ُىص الْى

٠ ي٤ُ  غ ٖضم وي٘ حٍٗغ ٘ بخ٨ىىلىظُا الجُىاث الىعازُت لخبًر وظه الخدضًض بلى الجهىى الؿَغ

ا٢ت". ٦ما صٖمذ ع  ا٢ت ٢ض جيكإ جماما ًٖ ج٣ُُض ظؿضي ؤو بىاء اظخماعي إلاهُلر "ؤلٖا ؤحها بإن ؤلٖا

ج مً َظٍ الٗىامل. وبخإزحر مجمل َظٍ الٓغوٝ ًخدضص ُٞما بطا ٧ان  ؤو مً جهىع ٢ُض، ؤو مٍؼ

 بةٖا٢ت ؤم ال، لٛاًاث اإلاُشا١
ً
  .(4)الٟغص مهابا

٘ ال٨ُب٪ وبن ٧ان ال ًدىاو٫ اإلاٟهىم املخض  ٨ظا، ٣ٞض لىخٔ بإن حكَغ ص للخمُحز الىعاسي ٖلى َو

٠ الىاؾ٘  ا، خُض الخٍٗغ وظه الخهىم، بال ؤن جٟؿحر املخ٨مت الٗلُا ًىحي بإن طل٪ لِـ يغوٍع

 ٤ ا٢ت"، واؾ٘ بما ُٞه ال٨ٟاًت لِكمل الهٟاث الىعازُت ٦ؿبب مدٓىع للخمُحز ٞو إلاهُلر "ؤلٖا

هو ٖلى بٌٗ نىع . ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن اإلاكٕغ ؤلاماعاحي وبن ٧ان ٢ض (5)مُشا١ ال٨ُب٪

                                              
==  

2012), online: Department of Health <www. dh. gov. uk/health/2012/06/genetics/>; Edward 
Hockings, "Moratorium on Insurers' use of Genetic Tests" (8 Feburary 2013), online: Ethics and 
Genetics <www. ethicsandgenetics. org/Blog/Moratorium-on-Insurers-use-of-Genetic-Tests>; 

ا٢ت، صلُل لخهي٠ُ الىخاثج اإلاترجبت ٖلى اإلاىٓمت الٗاإلا  (1) ُت للصخت: الخهي٠ُ الضولي للٗاَاث، الٗاَاث والٖا
 . 1988ألامغاى، 

ا٢اث"، مجلت الغاٞضًً   (2) ض خى٫ َظا اإلاٟهىم عاظ٘: ٖهام ؾُٗض ٖبض ؤخمض: "خ٣ى١ ألاشخام طوي ؤلٖا للمٍؼ
 . 313، م 2012، 54للخ٣ى١، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت اإلاىنل، الٗغا١، الٗضص 

عي: "الخىُٟظ الُٗجي اللتزام اإلاامً له صٞ٘ ال٣ؿِ في الخإمحن ٖلى الخُاة، صعاؾت جدلُلُت   (3) ؾامي ٖبض هللا الضَع
ذ، املجلض  تي، مجلت الخ٣ى١، ال٩ٍى ، م 2008، 2، الٗضص 32وجإنُلُت في ال٣اهىن الٟغوسخي واإلاهغي وال٩ٍى

197 . 

(4)  Québec c. Montréal, op. cit. , note 63 ؛ .Richard Walsh & Sandy Raeburn, A Review of the 
Genetics Moratorium and What Might Replace It (Newbury: St Andrews Management Institute, 
2009) at para 55, online: SAMI Consulting <www. samiconsulting. co. uk/4geneticsmoratorium. pdf> .  

(5)  Institute of medicine:“ Living well with Chronic illness: a call for a public health action”, National 
academic press, Washington, DC, USA, 201221 ; E. LEVESQUE: "La discrimination génétique 

== 

http://www.dh.gov.uk/health/2012/06/genetics
http://www.ethicsandgenetics.org/Blog/Moratorium-on-Insurers-use-of-Genetic-Tests
http://www.samiconsulting.co.uk/4geneticsmoratorium.pdf
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مً الضًً؛ ال٣ُٗضة؛ اإلاظَب؛ اإلالت؛ الُاثٟت؛  ٧للؤلؾاؽ الظي ٢ض ٣ًىم ٖلُه الخمُحز، بط هجض: 

الٗغ١؛ اللىن؛ وألانل ؤلازجي. بال ؤهه لم ًىو نغاخت ٖلى بٌٗ ألاؾـ ألازغي التي ٢ض ٣ًىم ٖلحها 

ا٢ت؛ واإلاغ٦ؼ الاظخماعي م مً الىو ٖلحها في ) الخمُحز ٧الىعازت والجيـ؛ والؿً؛ وؤلٖا ٖلى الٚغ

( / الضؾخىع(؛ والخىظه. والدؿائ٫ الظي ًشىع في َظا الهضص، َل ًضزل "الخمُحز الىعاسي" 25) اإلااصة

 يمً ؤؾاؽ "الٗغ١" ؤو "اللىن" ؤم ٣ًىم ٖلى ؤؾـ ؤزغي؟

اجه في مظاواة جامت3  (1). الحم في ممازطت خلىق الشخص وخٍس

غاى صعاؾدىا، وكحر بلى ؤن   َى مدٓىع ٖلى وظه الخدضًض.  (2)الخمُحز في بَاع ٞٗل ٢اهىويأٚل

وبالخالي ٞان الخمُحز في مجا٫ ٣ٖض الخإمحن ٖلى الخُاة مدٓىع بالىدُجت بالىٓغ بلى ؤن ٣ٖض الخإمحن 

 .(3)ٖلى الخُاة َى ٖمل ٢اهىوي باإلاٗجى الىاعص في ال٣اهىن صون ق٪

 إلى اللاهىن 
 
             زاهُا: الدفاع اطدىادا
 
                      

شاهُت لهظا الخدلُل الهتها٥ الخ٤ في اإلاؿاواة جخمشل في الخد٤٣ ُٞما بطا ٧ان َىا٥ الخُىة ال 

صٞإ ًجٗل مً الخٟغ٢ت ؤو الاؾدبٗاص ؤو الخًُٟل ٚحر جمُحزي، ختى ولى ٢ام ٖلى ؤخض ألاؾباب 

 الؿاب٣ت. 

 2015ؤوعص اإلاكٕغ ؤلاماعاحي "ؤخ٩ام زخامُت" في جهاًت ٢اهىن خٓغ الخمُحز وال٨غاَُت لؿىت  

٤ اإلااصة ( مىه ب٣ىله "ال ٌٗض جمُحزا مدٓىعا.. ٧ل محزة ؤو 20) نىعة مً نىع "الخمُحز الاًجابي"، ٞو

٘ آزغ في الضولت، للمغؤة، ؤو الُٟل، ؤو لظوي  ؤًٞلُت ؤو مىٟٗت، جخ٣غع بمىظب ؤخ٩ام ؤي حكَغ

م٨ً الاؾخضال٫ مً زال٫ َظا الىو بإهه بطا  م". ٍو ا٢ت ؤو ل٨باع الؿً ؤو لٛحَر ٧ان الخمُحز ؤلٖا

                                              
==  

dans l'emploi: une étude des protections offertes par les chartes canadiennes et québécoise", 
thèse de maitrise, Université de Montréal, 2004 . 

اث الٗامت وخ٣ى١ الاوؿان"، ط  (1) ، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، 1، 1ٍص. ؤخمض ؾلُم ؾُٟٗان: "الخٍغ
 . 14، م2010لبىان، 

اث اإلاكاع الُه ؾاب٣ا، مالخٓت   (2) ( " ال ٌؿخُُ٘ ؤخض، مً زال٫ الخمُحز، ؤن 12)اإلااصة ، 60مُشا١ الخ٣ى١ والخٍغ
ٌ ابغام ٖمل ٢اهىوي مدل ؤمىا٫ ؤو زضماث ج٣ضم ٖاصة للجمهىع"؛  ( " ال ٌؿخُُ٘ ؤخض، في ٖمل 13)اإلااصة ًٞغ

 ٢اهىوي، ؤن ًىو ٖلى قٍغ ًىُىي ٖلى الخمُحز، ٞمشل َظا الكٍغ لِـ له جإزحر". 

 . (. C. c. Q(، )2389)اإلااصة ( مً مُشا١ ال٨ُب٪، و 13( و)12اإلااصجحن )٧  (3)
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بضو ؤن مُشا١  -بمٗجى املخالٟت-الاًجابي ظاثؼا ٞةن الخمُحز الؿلبي  ٚحر ظاثؼ. وفي طاث الؿُا١. ٍو

 بكإن الضٞإ في مجا٫ الخإمحن؛ بط جىو اإلااصة
ً
: (، في الىا٢٘، ٖلى ما ًلي1-20) ال٨ُب٪ ؤ٦ثر جدضًضا

اإلاٗاقاث الخ٣اٖضًت ؤو هٓام ٖالمي . في ٣ٖض جإمحن، ؤو جإظحر، ؤو هٓام ٞىاثض اظخماُٖت ؤو 1"

لئلًجاعاث ؤو الخإمحن، ٞان الخٟغ٢ت ؤو الاؾدبٗاص ؤو الخًُٟل ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الؿً ؤو الجيـ ؤو 

، وؤن الؿبب الظي ٣ًىم ٖلُه 
ً
الخالت اإلاضهُت ٌٗخبر ٚحر جمُحزي ٖىضما ٩ًىن اؾخسضامه مكغوٖا

 بلى البُا
ً
 في جدضًض الخُغ، اؾدىاصا

ً
ت. ٌك٩ل ٖامال . في مشل َظٍ ال٣ٗىص ؤو ألاهٓمت 2هاث الا٦خىاٍع

 (".10) ٞان اؾخسضام الخالت الصخُت لخدضًض ٖامل الخُغ ال ٌك٩ل جمُحزا باإلاٗجى الىاعص في اإلااصة

وفي ال٣ٟغة الشاهُت مً َظٍ اإلااصة ًىو اإلاكٕغ نغاخت ٖلى ؤن ج٣ُُم الخالت الصخُت ًم٨ً  

غ اإلاغجبُت بٟغص صون ؤن ٌك٩ل طل٪ جمُحزا. وفي َظا ؤن ًسضم ٦مُٗاع لخدضًض مؿخىي املخاَ

 ً الهضص ٌٗض الخمُحز بىاء ٖلى الخالت الصخُت في مجا٫ الخإمحن ٚحر جمُحزي بطا اج٤ٟ م٘ اإلاُٗاٍع

 .(1)اإلاكاع بلحهما في ال٣ٟغة ألاولى مً َظٍ اإلااصة

وٕ وطل٪ في لظل٪، ًبضو ؤن اؾخسضام البُاهاث الىعازُت ٦ٗامل في جدضًض الخُغ ؤمغ مكغ  

. (2)الخالت التي ٌؿمذ ٞحها التر٦ُب الىعاسي للٟغص بخدضًض خالخه الصخُت الخالُت و/ؤو اإلاؿخ٣بلُت

 للخالت الغاَىت لل٣اهىن ًم٨ً لكغ٦ت الخإمحن الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الىعازُت للخالت 
ً
٣ا ٞو

ش الٗاثلت، الصخُت للٟغص مً زال٫ اؾدكاعة ملٟه الُبي، واؾخسضام الاؾخبُاهاث، وجاٍع

ل البُاهاث التي جم الخهى٫ ٖلحها بلى (3)..بلخ.والٟدىم الُبُت، وازخباعاث الضم، . زم ًخم جدٍى

ت لخؿاب م٣ضاع املخاَغ لضي ٞغص . خالُا، ج٣ىم قغ٧اث الخإمحن باؾخسضام (4)بُاهاث ا٦خىاٍع

ال ًسال٠  الخالت الصخُت، بك٩ل مكغوٕ، في جدضًض املخاَغ وبالخالي ال٣ُام بالخمُحز الظي

 . (5)ال٣اهىن 

                                              
اًت الاظخماُٖت، اإلاكاع الُه ؾاب٣ا، م  (1)  . 23مجلـ الصخت والٖغ

 . 22اإلاهضع الؿاب٤، م  (2)

 . 22اإلاهضع الؿاب٤، م  (3)

ت الخإمحن"، ؤٖما٫ اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي ل٩لُت الخ٣ى١ بجامٗت بحروث الٗغبُت جدذ   (4) َكام البؿاٍ: "نحٞر
 . 455، م 2007، 2ٖىىان الجضًض في ؤٖما٫ اإلاهاٝع مً الىظهخحن ال٣اهىهُى والا٢خهاصًت، لبىان، ط

 ( مً مُشا١ ال٨ُب٪. 10)اإلااصة ( مً ٢اهىن خٓغ الخمُحز وال٨غاَُت الاماعاحي ؤو 20)اإلااصة ٧  (5)
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ا  . جم اؾخسضامه بك٩ل 1بطا  (1)في الىا٢٘، ان الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ الخالت الصخُت ال ٌٗض جمُحًز

ت بمٗجى في خا٫ الخسلل 2مكغوٕ؛ و . بطا ٧اهذ ألاؾباب التي ٣ًىم ٖلحها اؾدىاصا بلى بُاهاث ا٦خىاٍع

ت ٖلى صعظت  ٌٗبرالخام ٞاالزخالٝ في اإلاٗاملت ال  جمُحزا ٚحر ٢اهىوي ألهه مؿدىض بلى بُاهاث ب٦خىاٍع

ت  ٖالُت مً الض٢ت والصخت بسالٝ الخسلل اإلاخٛحر الظي ال ًم٨ً مٗه الخهى٫ ٖلى بُاهاث ب٦خىاٍع

ىا ٨ًمً الٟغ١. ال٣ؿم الخالي ؾ٣ُُم  ُٞما بطا ٧ان اؾخسضام البُاهاث  بالخاليص٣ُ٢ت وصخُدت َو

م٨ً ؤن مً هخاثج الازخباعاث  ً ٍو ٦ضٞإ لكغ٦ت الخإمحن،  ًسضمالىعازُت ؾٝى ًٟي بهظًً اإلاُٗاٍع

.
ً
 به ٢اهىها

ً
٩ىن بهظا مؿمىخا  ٍو

 . الاطخخدام اإلاشسوع1

ى  ىزخ للخأمين طد أوهخاٍز  لجىت خلىق الاوظان() شسهت ٍش

صالثل بكإن مٟهىم الخمُحز اإلاكغوٕ، ٟٞي ٢ًُت، خاو٫ اإلااّمً  (2)٣ًضم لىا ال٣ًاء ال٨ىضي 

ى  والظي ًبضو ممازال للماصة (3)له الاؾخٟاصة مً الضٞإ الىاعص في مضوهت خ٣ى١ الاوؿان في ؤوهخاٍع

٣ت خؿاب ؤ٢ؿاٍ الخإمحن ٖلى الؿُاعاث خُض 20-1) ( مً مُشا١ ال٨ُب٪، للخد٤٣ مً صخت ٍَغ

لٗاػبحن صٞ٘ ؤ٢ؿاٍ ؤٖلى. و٧ان ٖلى املخ٨مت ؤن ج٣غع ُٞما بن ٧اهذ ًخىظب جل٣اثُا ٖلى الكبان ا

غ م٣ٗىلت وبدؿً هُت" . و٢ض طَبذ املخ٨مت (4)ؤؾباب الخمُحز ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ "ؤؾباب جبًر

ىاثض الخإمحن ال جغجبِ بؿهىلت باإلاٟاَُم الخ٣لُضًت لخ٣ى١  لبُت بلى ؤن جدضًض ؤؾٗاع ٞو باأٚل

ٗاث اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان ؤن ؤي شخو له الخ٤ الاوؿان، ٞالٟلؿٟت التي ج٣ىم  ٖلحها الدكَغ

لى ال٨ٗـ مً طل٪،  ت. ٖو  إلاؼاًاٍ الخانت ولِـ ٖلى ؤؾاؽ زهاثو مجمٖى
ً
٣ا في ؤن ٌٗامل ٞو

ت  ًخم خؿاب مٗضالث الخإمحن مً ؤلاخهاءاث اإلاخٗل٣ت بضعظت املخاَغ اإلا٣ضمت مً ٞئت ؤو مجمٖى

غى بٗض طل٪ عؤًه بإن(5)مً الىاؽ ت حٗض "م٣ٗىلت" باإلاٗجى الىاعص في اإلااصة . ٖو  اإلاماعؾت الخمُحًز

                                              
بمٗجى ؤن الخمُحز ال٣اثم ٖلى الخالت الصخُت مؿمىح و ال ٌٗض اهتها٧ا إلابضؤ اإلاؿاواة بحن ألاٞغاص في الخاالث   (1)

 اإلاكاع الحها. 

(2)  Zurich Insurance Co. c. Ontario ( Commission des droits de la personne), 1992, 2 R. C. S. 321 . 

(3)  Code des droits de la personne, L. R. O. 1990, ch. H. 19, art. 22 . 

 اإلاهضع الؿاب٤.   (4)

 . 24اإلاهضع الؿاب٤، ٣ٞغة   (5)
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( مً ال٣اهىن ؤ( بطا ٧اهذ حؿدىض بلى مماعؾت ٢اثمت بكضة ومٗتٝر بها في مجا٫ الخإمحن؛ وب( بطا 21)

اء بمُٗاع "خؿً الىُت" ًيبغي ؤن ج٩ىن َظٍ اإلاماعؾت ٢ض .لم ٨ًً َىا٥ ؤي خل ٖملي آزغ .. وللٞى

ت الؿلُمت واإلا٣بىلت بدؼم، ولِـ بٛغى  جم جبىحها بهض١، بما ما٫ الخجاٍع ًخىا٤ٞ م٘ مماعؾاث ألٖا

اث اإلا٨ٟىلت في ال٣اهىن    .(1)اهتها٥ الخ٣ى١ والخٍغ

غ وي٘ جٟؿحر ممازل، ًب٣ى ؤن   م مً ؤن الىهحن ًبضوان مدكابهحن بما ٨ًٟي لخبًر لى الٚغ ٖو

 
ً
ٖلم الىعازت، َل  لٓهىع هغي ُٞما بطا ٧ان َظا ًهبذ خ٣ُ٣ت وا٢ٗت. وباإلياٞت بلى طل٪، وهٓغا

ا بها؟  ًم٨ً ؤن ًهبذ الخمُحز ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الخهاثو الىعازُت مماعؾت عاسخت ومٗتٞر

بياٞت بلى ما هي اإلاٗاًحر التي ؾدؿخسضم لخدضًض ُٞما ان ٧ان َىا٥ خلى٫ ٖملُت ؤزغي؟ 

ت ُٞما بن ٧ان الخمُحز ٌٗخبر مكغوٖا لم ج٨خمل بٗض.  وبازخهاع، هسلو بلى ؤن مؿإلت مٗٞغ

ت2  . اطدىاد ألاطباب إلى بُاهاث اهخىاٍز

الٟغ١ ألاؾاسخي م٘ اإلاُُٗاث اإلاؿخسلهت ًٖ هخاثج الازخباعاث الىعازُت ؤهه مً اإلاؿخدُل في  

ت ل بًٗها بلى مُُٗاث ا٦خىاٍع ، ال ؾُما ُٞما ًخٗل٤ بالُٟغاث طاث جسلل (2)الىي٘ الغاًَ جدٍى

، في الىا٢٘، مخٛحر، بط ان الٗىا٢ب اإلاترجبت ٖلى الٟغص الخامل
ً
للؿماح  للُٟغة ٚحر ص٣ُ٢ت ظضا

لُه ٞةن الخغمان مً الخإمحن ٖلى الخُاة ؤو َلب ؤ٢ؿاٍ بآَت ومٛالى ٞحها  بخ٣ُُم املخاَغ، ٖو

بؿبب خمل َظٍ الُٟغة الىعازُت طاث املخاَغ ٚحر اإلاا٦ضة ٌك٩ل جمُحزا ؾلبُا بمىاظهت َظٍ 

طاث جسلل جام والظي ؾُدغم خخما مً  الٟئت مً ألاشخام، بسالٝ الٟغص الظي ًدمل َٟغة

الخهى٫ ٖلى ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخإمحن ٖلى الخُاة؛ بالىٓغ لالعجٟإ اإلالمىؽ إلاؿخىي املخاَغ 

 املخضصة بالخإ٦ُض. 

ٌ إلاغى وعاسي ما     مب٨غ ػا٫لظل٪، ًم٨ً ال٣ى٫ بان البدض ًٖ الجُىاث ال٣ابلت للخٍٗغ
ً
ظضا

ت للىخاثج الاًجابُت في بٌٗ الُٟغاث ال جؼا٫ ٚحر  ٍغ لغبُها ب٣ُم بخهاثُت، ٦ما ؤن آلازاع الؿٍغ

ما٦ضة ظضا. وبالخالي، مً الىاضر ؤهه لِـ َىا٥، في الى٢ذ الغاًَ ؤي ؤؾاؽ ا٦خىاعي ًبرع 

                                              
 . 31اإلاهضع الؿاب٤، ٣ٞغة   (1)

اًت، اإلاكاع الُه ؾاب٣ا، م (2)  ;23مجلـ الصخت والٖغ

A. Campbell: "Implications of genetic discrimination: who should know what?”,     , mgm. 
stanford. edu . 
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 . (2)في الضٞإ ًٖ مالخ٣ت بؿبب الخمُحز (1)اؾخسضام ال٣اهىن 

لٗامت، ؤن ٢ىاٖض الخُب٤ُ الٗام، مً زال٫ ال٣اهىن الاجداصي لخٓغ ًالخٔ مً َظٍ الىٓغة ا 

غ خماًت ٧اُٞت، ختى َظٍ اللخٓت، يض جمُحز ٖلى ؤؾاؽ  الخمُحز وال٨غاَُت ومُشا١ ال٨ُب٪، جٞى

ت التي حؿمذ بالضٞإ مً ظاهب قغ٧اث  الخهاثو الىعازُت. وجٓل خ٣ُ٣ت ؤن البُاهاث الا٦خىاٍع

ال٣اصمت. ؾِخم بٗض طل٪ جدضًض ُٞما بن ٧ان َظا الخمُحز ًم٨ً الخامحن ؾدخُىع في الؿىىاث 

٤ ما ًٓهغ ٖلُه الخا٫. بط ال ًىظض ؤي هو ٢اهىوي ًمى٘ قغ٦ت الخإمحن ؤن  اٖخباٍع مكغوٖا، ٞو

 جخُلب مً الٟغص في الخامحن ٖلى الخُاة الخًٕى الزخباعاث وعازُت مسخلٟت.

  
ً
 الخخماالث جمُحز وعاسي  ألنوهٓغا

ً
 جتر٥ الباب مٟخىخا

ً
٢ىاٖض الخماًت يض الخمُحز ٖمىما

اإلاهم جدلُل ما بطا ٧ان َىا٥ ٢ىاٖض خامُت بك٩ل زام لؤلٞغاص الخاملحن لُٟغاث  مًمكغوٖت، 

  .(3)وعازُت

املطمبالجاٌ٘

الكٕاعداليتتطتّدفالتىٗٗصالٕزاث٘عمٜٔدْاخلصٕص

ال٣ىاٖض التي حؿتهضٝ الخمُحز الىعاسي ٖلى وظه الخهىم، ال بض مً اؾخٗغاى للى٢ٝى ٖلى  

ىُت  .(4)٧ل مً ال٣ىاٖض الضولُت، و٢اهىن مى٘ الخمُحز الىعاسي للمٗلىماث الىعازُت، وال٣ىاٖض الَى

 

                                              
 (. 1-20)اإلااصة ٧  (1)

(2)  B. BILLNGSLEY: "Insurance law introduction”,     ,   :  Alta Rev.    , issue coordinator 
Alberta Law review; T. LEMMENS, op. cit. , note 13, p. 401 . 

(3)  N. L. Fisher:”Genetic testing and health insurance: can they coexist?”, Cleveland clinic journal of 
medicine, 2004, repository. library. georgetown. edu 

(4)  H. T. Greely:”Banning genetic discrimination”, New englan journal of medicine,     , Mas 
Medical Soc . 
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األٔهالفسع

الكٕاعدالدٔلٗٛ

الىعاسي، ٧الىهىم ٢امذ الٗضًض مً اإلاىٓماث الضولُت باٖخماص ن٩ى٥ جدٓغ الخمُحز  

الن (1)ألاؾاؾُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بط حٗخمض َظٍ الىزاث٤ نُٛت واؾٗت ، ٦ما َى الكإن في ؤلٖا

ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ والظي ًىو ٖلى ؤهه " ال ًجىػ  (2)الٗالمي بكإن املجحن البكغي وخ٣ى١ الاوؿان

الظي ٩ًىن ؤن ٌٗغى ؤي شخو ألي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخمُحز ال٣اثم ٖلى نٟاجه الىعازُت، و 

اجه ألاؾاؾُت واإلاؿاؽ ب٨غامخه"  . (3)ٚغيه ؤو هدُجخه الىُل مً خ٣ى١ الاوؿان وخٍغ

اث ٧اهذ خُت، وبالخىاػي هجض    ؤن املخاٝو بكإن زُغ الخمُحز يض مجمٖى
ً
الخٓىا ؾاب٣ا

الٗضًض مً الىهىم الغامُت بلى خٓغ الخمُحز ؤو الىنم الاظخماعي ال ج٣خهغ في خماًتها ٖلى 

الن الضولي في قإن البُاهاث الىعازُت ألاٞغاص  ٨ظا ًدضص الٖا ٞدؿب، واهما اًًا للجماٖاث. َو

ت واللجىت الضولُت ألزال٢ُاث ٖلم ألاخُاء للُىوؿ٩ى ؤهه "ًيبغي بظ٫ ٢هاعي الجهض  (4)البكٍغ

ت  ت والبُاهاث اإلاخٗل٣ت بالبروجِىاث البكٍغ وجُب٣ُه لًمان ٖضم اؾخسضام البُاهاث الىعازُت البكٍغ

اث  في ٣هض بها، ؤو ًترجب ٖلحها، اهتها٥ لخ٣ى١ الاوؿان وللخٍغ ًُ ٣ت  ؤٚغاى جىُىي ٖلى جمُحز بٍُغ

ألاؾاؾُت ولل٨غامت الاوؿاهُت للٟغص، ؤو في ؤٚغاى جاصي بلى ونم ٞغص ؤو ؤؾغة ؤو مجمٕى ؤو 

 .(5)ظماٖاث"

ًا  ء ٦ٟالت وباإلاشل، ًخُلب املجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي لؤلمم اإلاخدضة مً الضو٫ ألٖا

                                              
ت، صعاؾت م٣اعهت في ال٣اهىن الضولي   (1) ص. ؾهُل خؿحن الٟخالوي: "٢بى٫ الخىٕى والازخالٝ ومىاًَت الٗىهٍغ

لخ٣ى١ الاوؿان، مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، الجمُٗت الٗلمُت للبدىر والضعاؾاث الاؾتراجُجُت، 
 . 7، م 2013، 5، الٗضص 3الٗغا١، مجلض 

الن الٗالم  (2) إل ٖلُه مً زال٫ 1997ي بكإن الجُىىم البكغي وخ٣ى١ ؤلاوؿان، الُىوؿ٩ى: ؤلٖا م٨ً الَا . ٍو
   الغابِ الخالي:

                        unesdoc. unesco. org/images/0011/001102/110220ab. pdf#page=50 

 (. 6)اإلااصة اإلاهضع الؿاب٤،   (3)

ت، الؿاب٤،   (4) الن الضولي بكإن البُاهاث الىعازُت البكٍغ  . 10ؤلٖا

 (. 7)اإلااصة اإلاهضع الؿاب٤،   (5)
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 اجساط الخضابحر الالػمت إلاى٘ الخمُحز (1)خماًت مىاَىحها مً الخمُحز الىعاسي
ً
، ٦ما ًُلب مجهم ؤًًا

 .(2)يض الجماٖاث

باء لضٖم   ٦ما ؤن بٌٗ الجماٖاث اإلاهىُت " ٧الغابُت الُبُت الٗاإلاُت" تهخم بدصجُ٘ ألَا

 .(3)اٖخماص ٢ىاهحن يض الخمُحز الىعاسي ومى٘ الخمُحز الجماعي

 باالَخمام،  (4)َظا، والاجٟا٢ُت بكإن خ٣ى١ الاوؿان والُب الخُىي  
ً
 ظضًغا

ً
ج٣ضم لىا همىطظا

٧ىجها جدٓغ ٧اٞت ؤق٩ا٫ الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ وعاسي، بك٩ل ملؼم للضو٫ التي ناص٢ذ ٖلحها؛ بُض ؤن 

 
ً
 مجها. وبطا ٧ان بغوجى٧ىلها ؤلايافي ٖاما

ً
جا٦ض الاجٟا٢ُت ، (5)الاماعاث وألاعصن و٦ىضا لِؿذ ظؼءا

 في اإلااصة
ً
( بإهه " ًدٓغ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخمُحز يض الصخو بؿبب جغازه الجُجي"؛ 11) جدضًضا

( " ال ًم٨ً بظغاء الازخباعاث الخىبئُت لؤلمغاى الىعازُت ؤو الؿماح بخدضًض املخل بما 12) اإلااصة

ٗضاص وعاسي إلاغى ٦دامل للجُىاث اإلاؿاولت ًٖ مغى ؤو ل٨ك٠ اؾخٗضاص وعاسي ؤو مً اؾخ

 باإلاكىعة الىعازُت اإلاىاؾبت"
ً
غاى َبُت ؤو للبدىر الُبُت، وعَىا   .(6)أٚل

                                              
ضم الخمُحز، الؿاب٤، مالخٓت 9/2004ال٣غاع   (1) (: "جدض الضو٫ ٖلى ٖضم 3)اإلااصة ، 28: الخهىنُت الجُيُت ٖو

 بزًاع ؤي شخو للخمُحز ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗلىماث الجُيُت". 

٤ 5)اإلااصة الؿاب٤،  اإلاهضع  (2) (: "جُلب بلى الضو٫ ؤن جخسظ الخضابحر املخضصة اإلاىاؾبت، بما في طل٪ ًٖ ٍَغ
٘، إلاى٘ بؾاءة اؾخسضام اإلاٗلىماث الجُيُت التي جاصي بلى الخمُحز يضَم، ؤو ونمهم بالٗاع، لؤلٞغاص، ؤو  الدكَغ

اث في ظمُ٘ املجاالث، ال ؾُما في مجا٫ ال م، ؤو املجمٖى خإمحن والٗمالت، والخٗلُم واملجاالث ؤٞغاص ؤؾَغ
ألازغي مً الخُاة الاظخماُٖت، ؾىاء في ال٣ُإ الٗام ؤو الخام، وفي َظا الهضص جضٖى الضو٫ بلى اجساط ٧اٞت 
الخضابحر اإلاىاؾبت لًمان ٖضم اؾخسضام هخاثج وجٟؿحراث الضعاؾاث الىعازُت اإلاؿدىضة بلى الؿ٩ان لؤلٚغاى 

ت اإلاٗىُت". التي جىُىي ٖلى جمُحز يض   الٟغص ؤو املجمٖى

باء صٖم اٖخماص 19)اإلااصة (، 28الغابُت الُبُت الٗاإلاُت، الؿاب٤ الاقاعة الحها، مالخٓت )  (3) (: "ًيبغي ٖلى ألَا
ال٣ىاهحن التي جًمً ل٩ل ٞغص ُٚاب الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ البُاهاث الجُيُت في املجاالث بما في طل٪ الٗمالت 

اث ؾ٩اهُت، ًجضع ؤن جٟٗل ما 23)اإلااصة والخإمحن"؛  (: "ُٞما ًخٗل٤ بالضعاؾاث الجُيُت التي ج٣ىم ٖلى مجمٖى
 في وؾٗها لخجىب ؤًت ونمت ٖاع مم٨ىت". 

ُُضو،   (4) ل(  4مجلـ ؤوعوبا، اجٟا٢ُت خ٣ى١ الاوؿان والُب الخُىي، ؤٞو  . 1997هِؿان )ابٍغ

مجلـ ؤوعوبا، البروجى٧ى٫ ؤلايافي الجٟا٢ُت خ٣ى١ الاوؿان والُب الخُىي اإلاخٗل٤ بالبدىر الُبُت   (5)
ت، ؾتراؾبىعٙ،  خه، 1)اإلااصة . 2005الخٍُى ٍى غاٝ في َظا البروجى٧ى٫ جدمي الاوؿان في ٦غامخه َو ( " ألَا

اث ألا  ا مً الخ٣ى١ والخٍغ حَر ؾاؾُت ُٞما ًخٗل٤ بإي وجًمً ل٩ل شخو، صون جمُحز، واخترام ؾالمخه، ٚو
 مً البدىر في مجا٫ الُب الخُىي التي جىُىي ٖلى جضزل ٖلى الاوؿان". 

 (. 12( و )11)اإلااصة (، 91الاجٟا٢ُت خى٫ خ٣ى١ الاوؿان والُب الخُىي، الؿاب٤، مالخٓت )  (6)
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ت لهظٍ الاجٟا٢ُت بإن الازخباعاث الخىبئُت ألؾباب ٚحر   الوة ٖلى طل٪، جدضص اإلاظ٦غة الخٟؿحًر ٖو

جمشل  والخإمحن، (1)َبُت ؤو البدىر، ختى بغياء الصخو اإلاٗجي، مدٓىعة وؤجها، في مجا٫ الٗمل

 ٚحر مخىاؾب م٘ خ٣ى١ الٟغص ؤو اخترام الخُاة الخانت
ً
. ولظل٪، جمىذ الاجٟا٢ُت الخماًت (2)جضزال

في زالزت مداوع: مً ظهت، ٞهي جدٓغ الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ الخمُحز الىعاسي؛ ومً ظهت ؤزغي، ٞهي 

 ٖلى خٓغ جُلب جدٓغ الازخباعاث الخىبئُت في مجا٫ الخإمحن، م٘ ؤو صون عياٍ؛ ٦ما ؤجها جىو ؤزحر 
ً
ا

بضو ان ألامغ ًخٗل٤ َىا بدماًت زانت واؾٗت الىُا١ م٨ً (3)هخاثج مشل َظٍ الازخباعاث، ٍو . ٍو

الاؾخضال٫ مما ج٣ضم ؤن ال٣ىاٖض الضولُت حٗخبر صلُال اؾترقاصًا للخٗا٢ض صازلُا بمى٘ ؤو الخض مً 

حر  ظا ما ) ما٦ضةالخمُحز ٖلى ؤؾاؽ وعاسي، ال ؾُما ٖىضما ج٩ىن الىخاثج جىبئُت ٚو جسلل مخٛحر(. َو

٩ي لٗام   بكإن ٖضم الخمُحز في اإلاٗلىماث الىعازُت لخإ٦ُضٍ. 2008ظاء به ال٣اهىن ألامٍغ

الفسعالجاٌ٘

2118قإٌُعدًالتىٗٗصيفاملعمٕواتالٕزاثٗٛلعاً
(4)



٨ُت، م٣اعبت زاهُت مشحرة لالَخمام، جمذ الضٖىة الحها بلى خض ٦بحر في الىالًاث اإلاخدضة   ألامٍغ

 . (5)حؿدىض بلى مٟهىم الهٟت الىعازُت

                                              
ان الخُُب: "مبضؤ ٖضم الخماهٓغلالَإل ٖلى الخمُحز في مجا٫ الٗمل   (1) ٘ الٗمل اإلا٣اعن: : ص. دمحم ٖٞغ ُحز في حكَغ

، 1، الٗضص 25هُا١ الخُب٤ُ والازباث"، مجلت ظامٗت صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىن، ؾىعٍا، مجلض 
٘ الٗمل اإلا٣اعن، اإلاٟهىم"، مجلت ظامٗت  7، م2009 ان الخُُب: "مبضؤ ٖضم الخمُحز في حكَغ ؛ دمحم ٖٞغ

 . 57، م 2008، 24لض صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىن، ؾىعٍا، مج

ت لالجٟا٢ُت خى٫ خ٣ى١ الاوؿان والُب الخُىي، الؿاب٤، اإلاالخٓت )  (2)  (. 12)اإلااصة (، 12اإلاظ٦غة الخٟؿحًر

(3)  R. kitzman: “Exclusion of genetic information from the medical record: ethical and medical 
dilemmas”, Jama,     , jamanetwork. com 

ؿمى ؤًًا ب٣اهىن 104)اإلااصة (، ٢48اهىن ٖضم الخمُحز في اإلاٗلىماث الىعازُت، الؿاب٤، اإلاالخٓت )  (4) (. ؛ َو
إل ٖلى ال٣اهىن مً زال٫ الغابِ الخالي: )GINAخهاهت اإلاٗلىماث الىعازُت ) مً الَا  genom. gov(؛ ٍو

(542/15891 .) 

(5)  Special issue:E. ADJIN “ Insurance law potencial for genetic discrimination in Acess to insurance: 
Is there a dark side to increased avaibility of genetic information?”,     ,   :  Alta L rrev.  77, 
Telly Alberta Law Review;E. LEVESQUE, op. cit. , note 71 
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م مً ؤن الٗضًض مً ال٣ىاهحن جدىاو٫ ٖلى وظه الخدضًض مؿإلت الخمُحز الىعاسي الا  (1)ٖلى الٚغ

 ؤًاع 21ؤهىا ؾٝى هغ٦ؼ ٖلى الهُٛت الجضًضة ل٣اهىن ٖضم الخمُحز للمٗلىماث الىعازُت اإلاٗخمض في 

 . (2)2008ماًى( )

ٖلى ال٩ىوٛغؽ  ألاو٫ جم اٖخماص َظا ال٣اهىن بٗض مغوع ؤ٦ثر مً زالزت ٖكغة ؾىت ٖلى ٖغيه  

٩ي ىُت مىخضة يض الخمُحز في الٗمالت (3)ألامٍغ ى ٢اهىن اجداصي ٌؿعى بلى وي٘ مٗاًحر َو ، َو

م مً ٖضم اهُبا٢ه بالخالي ال ٖلى الخإمحن ٖلى الخُاة وال (4)و٢ُإ الخإمحن الهحي لى الٚغ ٖلى . ٖو

ُٗا ل٩ل مً الاماعاث  الخإمحن يض العجؼ، بال ؤن ؤَمُخه جبرػ للىٓغ في مضي اٖخباٍع همىطظا حكَغ

و٦ىضا وال٨ُب٪. في الىا٢٘ ختى ولى ٧ان الىٓام الهحي في ال٨ُب٪ له نٟت ٖاإلاُت  (5)وألاعصن

امت ٩ي (6)ٖو  ًٖ هٓام الًمان الاظخماعي ألامٍغ
ً
عصوي، الا ؤن والاماعاحي وألا  (7)والظي ًسخل٠ جماما

٨ُت بكإن اؾخسضام اإلاٗلىماث الجُيُت في الخإمحن الهحي ممازلت لخل٪  بٌٗ املخاٝو ألامٍغ

 في ٧ل مً الاماعاث وألاعصن و٦ىضا وال٨ُب٪
ً
. لظل٪ مً اإلاىاؾب جدلُل َظا الىهج (8)اإلاىظىصة خالُا

 ؤن ًىًم الُه ا
ً
إلاكٕغ الاماعاحي وألاعصوي بكإن الهٟت الىعازُت للخد٤٣ ُٞما بن ٧ان ؾ٩ُىن مىاؾبا

 وال٨ىضي وفي ال٨ُب٪. 

لخىُٓم الخمُحز الىعاسي، ٖمل ٢اهىن ٖضم الخمُحز في اإلاٗلىماث الىعازُت ٖلى حٗضًل الٗضًض  

                                              
(1)  H. T. GREELY, op. cit. , note 43, p. 865; S. HOFFFMAN: "Legislation and genetic discrimination", 

Journal of law and health, vol. 16, n47, 2001, p. 47 . 

 . ٢48اهىن ٖضم الخمُحز في اإلاٗلىماث الىعازُت، الؿاب٤، مالخٓت   (2)

(3)  J. COUZIN: "How to get genetic protection law through congress? Keep trying", Science, 2008, p. 
596. ; National Institute of Health, "Promoting Safe and Effective Genetic Testing in the United 
States: Introduction," online: United States National Human Genome Research Institute <www. 
genome. gov/10002405> . 

 . ٢48اهىن مى٘ الخمُحز للبُاهاث الىعازُت، الؿاب٤، مالخٓت   (4)

ٗاث الىاْمت للخإمحن في الاعصن عاظ٘: )  (5)  (. www. jof. orgخى٫ الدكَغ

 (. 10)اإلااصة (، L. R. C. , 1985, ch. C-6ال٨ىضي خى٫ الصخت، )ال٣اهىن   (6)

 (. 104)اإلااصة (، ٢48اهىن مى٘ الخمُحز للبُاهاث الىعازُت، الؿاب٤، مالخٓت )  (7)

(8)  M. W. ALANA: "Everyday discrimination, diabetes related distress, and depressive symptoms”, 
Journal of immigration and minority health, 2013; E. LEVESQUE, op. cit. , note 71 . 

http://www.genome.gov/10002405
http://www.genome.gov/10002405
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ٗاث ، بهضٝ مى٘ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخمُحز ال٣اثم ٖلى البُاهاث الىعازُت ٖلى (1)مً الدكَغ

 مؿخىي الخإمُىاث الجماُٖت ٧الٟغصًت.

 الخأمُىاث الجماعُتأوال: 

ًدٓغ ٢اهىن مى٘ الخمُحز للجُىاث الىعازُت ٖلى قغ٧اث الخإمحن الهحي اه٩اع الخُُٛت ؤو  

لى (2)الخٟغ٢ت في ؤ٢ؿاٍ الخإمحن ؤو يبِ ؤ٢ؿاٍ الخإمحن الجماعي بىاء ٖلى اإلاٗلىماث الىعازُت . ٖو

 للٓغوٝ التي ٌٗغب 
ً
٣ا م مً جدضًضٍ خ٤ اإلاامً في يبِ ألا٢ؿاٍ ٞو ٖجها الٟغص، وم٘ طل٪، الٚغ

ت ً في مجمٖى . وبالخالي (3)ال ًم٨ً اؾخسضام َظا الٓٝغ ٦مٗلىمت وعازُت باليؿبت لؤلًٖاء آلازٍغ

ت الٗغ٢ُت هٟؿها ال  ًترجب ٖلى طل٪ َىا، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ؤن ألاٞغاص مً هٟـ ألاؾغة ؤو املجمٖى

 . (4)ؾخٗضاص لضًه وعازُت ظؼثُاًم٨ً مٗا٢بتهم مً زال٫ مغى ؤخض ؤٞغاصَا الظي ج٩ىن ٖىامل الا 

وباإلياٞت بلى طل٪، بطا ٧ان اإلاامً ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًخُلب بزًإ الٟغص الزخباعاث وعازُت، بال  

ؾاب٣ا. وم٘ طل٪ َىا٥ اؾخصىاء في  (5)ؤهه ٌؿخُُ٘ َلب هخاثج الٟدىناث التي ٧ان الٟغص ٢ض ٢ام بها

٤ مٗاًحر مُٗىت، َظا املجا٫، بط ًم٨ً للمامً ؤن ًُلب مً الٟغص الخً ٕى بلى ازخباع وعاسي، ٞو

                                              
 (. 104( بلى )101(، اإلاىاص مً )٢48اهىن مى٘ الخمُحز للبُاهاث الىعازُت، الؿاب٤، مالخٓت )  (1)

٠ اإلاٗلىمت الجُيُت 2/ؤ/103/ ب(، )1/ؤ/102(، )2/ؤ/101اإلاهضع الؿاب٤، اإلاىاص )  (2) اإلااصة  اهٓغ(؛ لخٍٗغ
٠ُ ؤو الاؾدئجاع 3/ؤ/102/ص(، )101) (. ؛ ٦ما ًدٓغ َظا ال٣اهىن ٖلى ؤعباب الٗمل وي٘ ال٣ٗباث ؤمام الخْى

 Cheraskin and others: "Biochemicalؤو اَال١ ٢غاعاث مُٗىت بىاء ٖلى الاؾخٗضاص الجُجي الىعاسي لؤلٞغاص. ؛ 
profile in predictive medicine"/ " Instrumentation and prospects for predictive medicine", 

Pubmed. gov, U. S. National library of medicine National institutes of health إل ٖلُه م٨ً الَا .: ٍو
صًا لبٌٗ الؿلبُاث التي و٢ض ظاء َظا الخٗضًل جٟا (. ؛www. ncbi. nlm. nih. govمً زال٫ الغابِ الخالي: )

اث٠ ؤو ٞغم الخٗلُم  ٧1970اهذ ؾاثضة ٖام  ٨ُحن الؿىص مً الخهى٫ ٖلى ْو ٖىضما خغم ال٨شحر مً ألامٍغ
 والخإمُىاث الصخُت بؿبب اٖخباع ؤجهم ًدملىن ٖىامل الىعازت ألمغاى مشل ٣ٞغ الضم. 

 (. 2/ؤ/103/ب(، و)1/ؤ/102(، و)2/ؤ/101اإلاهضع الؿاب٤، اإلاىاص )  (3)

وظُه ٖبض هللا ٞهمي مهُٟى: "اؾخسضام الضوا٫ ٚحر الخُُت في حؿٗحر ٣ٖض الخإمحن ٖلى الخُاة الجماعي:   (4)
، 30، ٖضص 15ؾالمي، مهغ، مجلض مضزل ب٦خىاعي ظضًض، مجلت مغ٦ؼ نالر ٖبض هللا ٧امل لال٢خهاص ؤلا 

 . 15، م 2006

 /ب(. 103(، و)2/ؤ/102/ب(، و )101اإلاهضع الؿاب٤، اإلاىاص )  (5)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov).؛
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ا وؤال جسضم جل٪ اإلاٗلىماث التي جم الخهى٫ ٖلحها في جدضًض م٣ضاع  (1)٧إن ًسً٘ لها َٖى

ت ال٣ؿِ(2)ال٣ؿِ غاى حؿٍى ً ؤن ًخُلب اإلاٗلىماث الىعازُت أٚل ، ال ًجىػ للماّمِ
ً
، (3). وؤزحرا

اصة ما ج٩ىن َظٍ ال٣ُىص مصخىبت بكغوٍ ٣ٖابُت في   .(4)ق٩ل ٚغاماثٖو

 زاهُا: الخأمُىاث الفسدًت

ً وي٘ مٗاًحر لؤلَلُت ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗلىماث الىعازُت ؤو يبِ ٢ؿِ الخإمحن   ال ًجىػ للماّمِ

ً ؤن ًاؾـ (5)للٟغص بؿبب اإلاٗلىماث الىعازُت اإلاخٗل٣ت به ؤو بٗاثلخه ، وم٘ طل٪ ًجىػ للماّمِ

غاى اإلا  أٖل
ً
٣ا ٌ هٟؿه ؤو ؤخض ؤٞغاص ؤؾغجه مٗاًحر ألاَلُت وحٗضًل ألا٢ؿاٍ ٞو غى لضي اإلاٍغ

الٟغصي للخإمحن  . ومً هاخُت ؤزغي، جىُب٤ طاث اإلاٗاًحر باليؿبت(6)اإلاُٛى ببىلُهت الخإمحن طاتها

ً ؤن ًخُلب مً ٞغص الخًٕى الزخباع وعاسي، ول٨ً ًم٨ىه  لُه، ال ًجىػ للماّمِ والجماعي، ٖو

ىُب٤ (7)اؾخسضام الىخاثج الؿاب٣ت ً ، ٍو ، ال ًجىػ للماّمِ
ً
الاؾخصىاء للبدض م٘ اإلاٗاًحر طاتها. وؤزحرا

ت ألا٢ؿاٍ غاى حؿٍى  . (8)ؤن ًخُلب اإلاٗلىماث الىعازُت أٚل

٣خهغ   بازخهاع، هالخٔ بطن ؤن ٢اهىن مى٘ الخمُحز للمٗلىماث الىعازُت له هُا١ مخىاي٘، ٍو

                                              
و٢ض ظاء َظا الكٍغ بٗضما جبحن ٢ُام بٌٗ مغا٦ؼ ألابدار بةظغاء ٞدىناث وعازُت ألشخام ٌٗملىن لضحها   (1)

 صون ٖلمهم وصون مىا٣ٞتهم الصخهُت. 

اإلاٗاًحر ألازغي هي ؤن ٩ًىن الُلب م٨خىبا وؤن ًدضص بإن ألامغ ًخٗل٤ بخضبحر َىعي ال ًازغ ٖلى الاصعاط وؤن ًخم   (2)
 /ب(. 103(، و)2/ؤ/102/ب(، و)101بٖالم الؿ٨غجحر. ؛ اإلاهضع الؿاب٤، اإلاىاص )

 اإلاهضع الؿاب٤.   (3)

 /ي(. 103(، )3/ي/101)اإلااصة اإلاهضع الؿاب٤،   (4)

ٌ 1/ب/102)اإلااصة اإلاهضع الؿاب٤،   (5) /ب(. ؛ ٞهظا ل٣اهىن ال ٌؿمذ ألصخاب ماؾؿاث الخإمحن الصخُت بٞغ
ًاث لؤلشخام ألاصخاء بىاء ٖلى  اث وعازُت شخهُت ؤو ٖاثلُت ألمغاى اٞترايوي٘ الُٛاء الُبي ؤو الخٍٗى

ان ؤو مغى الؿ٨غي.   مُٗىت مشل الؿَغ

 اإلاهضع الؿاب٤.   (6)

م م  (7) ً ان قغ٧اث الخإمحن لً حكتٍر اظغاء ازخباعاث وعازُت في اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع، بال ؤجها مسىلت خ٤ ٖلى الٚغ
ه سجل ناخب قهاصة الخإمحن.  ت هخاثج ؤي ازخباع وعاسي ؾاب٤، ؤو ؤي صلُل آزغ ٖلى مغى مدخمل ًدٍى مٗٞغ

هغ اإلاامىىن ٖلى ؤجهم مدخاظىن بلى َظٍ اإلاٗلىماث لِـ مً ؤظل جمُحز ظُجي ول٨ ً مً ؤظل وي٘ عؾىم ٍو
 ٖاصلت حكمل ظمُ٘ خاملي قهاصاث الخإمحن. 

 اإلاهضع الؿاب٤.   (8)
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٩ي. وباإلياٞت بلى طل٪  ػالذ، ٞةن الخماًت اإلامىىخت ما ٖلى مجا٫ مدضص مً الخإمحن الهحي ألامٍغ

مدضوصة في الؿُا١ الظي ٌٗىِىا، ألن قغ٦ت الخإمحن ٢ض جخُلب الىخاثج الىعازُت الزخباع جم بظغاٍئ 

٢بل َلب الخإمحن، ؤو ختى ٢ض جُلب مً ٞغص ؤن ًسً٘ الزخباع وعاسي. وبالخالي ًبضو ؤن َظا 

غ خماًت مىاؾبت في ال٣اهىن الاماعاح ي وألاعصوي وال٨ىضي وال٨ُب٪، ولً ٌؿخسضم الىمىطط لً ًٞى

 ٦ىمىطط لخُُٛت ؤوظه ال٣هىع اإلاىظىصة. 

الفسعالجالح

الكٕاعدالٕطٍٗٛ

في الىا٢٘، ال ًىظض ؤي ٢اهىن بماعاحي ؤو ؤعصوي ٦ما ال ًىظض ؤي ٢اهىن ٦ىضي ؾىاء ٖلى مؿخىي  

وم٘ طل٪، في ٦ىضا، ٦ما ط٦غ الاجداص ؤو اإلا٣اَٗاث، ًدىاو٫ الخمُحز الىعاسي ٖلى وظه الخدضًض. 

ا٢ت ، ًم٨ً ؤن ٌؿاوي بحن الاؾخٗضاص إلاغى وعاسي وبحن ؤلٖا
ً
. وبهظا، بٌٗ الخماًت يض (1)ؾاب٣ا

ٗاث ال٨ُب٪ م٘ مغاٖاة الخٓغ الٗام ألي ق٩ل مً ؤق٩ا٫  الخمُحز الىعاسي ًم٨ً ؤن ج٣ضم في حكَغ

 . (2)الخمُحز بؿبب بٖا٢ت ٞغص

ماث بالخٗل٤ُ ٖلى مؿإلت الخمُحز الىعاسي، ٖلى ان َظٍ وم٘ طل٪، ٢امذ الٗضًض مً اإلاىٓ 

داث ال حك٩ل في الىا٢٘ ؾىي ٢ىاٖض ٖاصة ما ج٩ىن ٚحر ملؼمت . وال ًخجه الهضٝ َىا هدى (3)الخهٍغ

                                              
(1)  Québec c. Montréal, préc. , note 63. ; CLHIA, "Life and Health Insurance Industry Fact Sheet: 

Industry Overview -- A Canadian Success Story" (July 2012), online: CLHIA <www. clhia. 
ca/domino/html/clhia/clhia_lp4w_Ind_webstation. 
hsf/resources/Industry+Fact+Sheet+PDF/$file/Industry_Overview_Succe ss_EN. pdf>; CLHIA, 
"2102 Alberta Budget Submission to the Honourable Ronald Liepert, Minister of Finance, 
Government of Alberta" (12 December 2012), online: CLHIA <www. clhia. 
ca/domino/html/clhia/clhia_lp4w_lnd_webstationns fpage/AB25493245D55DFB8525796400
6A9E80/$file/CLHIA_Submission_to_A lberta_2012. pdf> at 7 . 

اث، الؿاب٤، مالخٓت )  (2)  (. 10)اإلااصة (، 61مُشا١ الخ٣ى١ والخٍغ

ا ٖلى خ٣ى١ الاوؿان، ؤوجاوا،   (3) ا الخجاعب الىعازُت: ؤزَغ ، 2001الصخت في ٦ىضا، اإلاؿاثل ال٣اهىهُت التي جشحَر
٤ الاؾدكاعي اإلاٗجي بةصاعة البُاهاث 4و 3الخىنُاث  غ الجهاجي للٍٟغ ؛ صٖم البدىر الصخُت في ال٨ُب٪، الخ٣ٍغ

؛ قب٨ت الُب الىعاسي 31، م2006٪، واإلاهاٝع مً اإلاىاص البُىلىظُت للبدىر في مجا٫ الصخت، ٦ُب
== 

http://www.clhia.ca/domino/html/clhia/clhia_lp4w_Ind_webstation.h
http://www.clhia.ca/domino/html/clhia/clhia_lp4w_Ind_webstation.h
http://www.clhia.ca/domino/html/clhia/clhia_lp4w_Ind_webstation.h
http://www.clhia.ca/domino/html/clhia/clhia_lp4w_lnd_webstationns
http://www.clhia.ca/domino/html/clhia/clhia_lp4w_lnd_webstationns
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جدضًض ٧اٞت َظٍ اإلاىا٠٢، بل هدى مجغص ط٦غ بٌٗ ألامشلت ببؿاَت، ٦ما َى الكإن في جىنُت 

والخ٨ىىلىظُا اإلاخٗل٣ت بالى٠٢ الازخُاعي إلاضة زمـ ؾىىاث ًٖ لجىت ألازال٢ُاث والٗلىم 

، وجل٪ الهاصعة ًٖ مجلـ (1)اؾخسضام هخاثج الازخباعاث الىعازُت في مجا٫ الخإمحن والٗمالت

اًت بكإن خٓغ اؾخسضام الازخباعاث الىعازُت مً ظاهب ؤعباب الٗمل وقغ٧اث  الصخت والٖغ

حر الخض ألاصوى مً الخماًت صون اإلاؿإلت اإلاخٗل٣ت الخإمحن، وبوكاء هٓام للخإمحن ألاؾاسخي ، ؤي جٞى

 . (2)بالصخت

، بلى مؿاَمت الكب٨ت الخُب٣ُُت للُب الىعاسي التي جغ٦ؼ ٖلى خماًت اإلاكاع٦حن  
ً
ووكحر ؤزحرا

ؿدىض بُاجها بلى مبضؤ الخًامً " في الخماًت يض الخمُحز والىنم بالٗاع" ب٣ىله "  (3)في البدض. َو

لخًامً مً اإلاؿاولحن ًٖ هٓام الخإمحن الهحي الكامل يمان خماًت ألاٞغاص ًخُلب مبضؤ ا

وألاؾغ التي جم جدضًضَا بالخالي يض ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخمُحز الىاظمت ًٖ مكاع٦تها في ألابدار، 

يبغي ٖلى الباخض ؤن ًىإي باإلاكاع٦حن في ٧ل مىاؾبت ًٖ ؤي جمُحز مدخمل"  . (4)ٍو

ا ٦بحرا في بازخهاع، ٖلى مؿخىي الخم  اًت الخانت يض الخمُحز الىعاسي، هالخٔ ؤن َىا٥ جىٖى

غ اجٟا٢ُت خ٣ى١ الاوؿان والُب  جي. وفي الىا٢٘، جٞى الىهج اإلاىصخى به ٖلى الهُٗضًً الضولي والَى

غ ٢اهىن ٖضم الخمُحز للمٗلىماث الىعازُت خماًت مدضوصة،  الخُىي خماًت واؾٗت الىُا١، ٦ما ًٞى

عاث وألاعصن و٦ىضا ملتزمت الهمذ ُٞما ًخٗل٤ بالخمُحز ٖلى ؤؾاؽ وعاسي بك٩ل وال جؼا٫ ٧ل مً ؤلاما

  زام.

م مما ج٣ضم، ًالخٔ ؤن الاٞخ٣اع بلى ٢ىاٖض مدضصة لم ًمى٘ الٗضًض مً اإلاىٓماث   لى الٚغ ٖو

ظا ما ًٓهغ في ٢ًُت ؤوصي يض الخدال٠ الا٢خهاصي.  مً مٗالجت َظٍ اإلاؿإلت، َو

                                              
==  

ت ُٞما ًخٗل٤ بالؿ٩ان، الؿاب٤،  الخُب٣ُي، بُان اإلاباصت اإلاخٗل٣ت بالؿلى٥ ألازالقي لؤلبدار الجُيُت البكٍغ
 (. 28مالخٓت )

اللجىت اإلاٗىُت باألزال٢ُاث والٗلىم والخ٨ىىلىظُا: "ال٣ًاًا ألازال٢ُت لبىى٥ اإلاٗلىماث الىعازُت: بَاع   (1)
 . 52، م 2003اَي مؿاو٫"، ؾُيخٟىي، صًم٣غ 

اًت، الؿاب٤، مالخٓت   (2)  . 81، م 23مجلـ الصخت والٖغ

ت ُٞما ًخٗل٤   (3) قب٨ت الُب الىعاسي الخُب٣ُي، بُان اإلاباصت اإلاخٗل٣ت بالؿلى٥ ألازالقي لؤلبدار الجُيُت البكٍغ
 (. 28بالؿ٩ان، الؿاب٤، مالخٓت )

 . 2000قب٨ت الُب الىعاسي الخُب٣ُي، بُان اإلاباصت، بدىر الجُىىم البكغي،   (4)
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املطمبالجالح

قطٗٛأٔدٙضدالتخالفاالقتصادٙ

ال ًم٨ً ؤن  (1)ن الى٣اف بكإن الخماًت يض الخمُحز الىعاسي في بَاع الخإمحن ٖلى الخُاةب 

 . (2)٨ًخمل صون مٗالجت ٢ًُت ؤوصي يض الخدال٠ الهىاعي

في َظٍ ال٣ًُت، و٢ذ ٣ٖض الخإمحن، ٧ان اإلااّمً له ٌٗٝغ هٟؿه بإهه ًدمل َٟغة في ظحن  

، و٢ض جإ٦ض َظا الدصخُو (3)الًمىع في الًٗالث، ٦مغى مهُمً طي جسلل مخٛحرمؿاو٫ ًٖ 

غ ال٨هغباجي. باإلا٣ابل، لم ٨ًً اإلاٗجي هٟؿه ٌكٗغ بإًت ؤٖغاى؛ ٞخهىعٍ الصخصخي ًُٟض  بالخهٍى

 بالىٓغ بلى صعظت الخسلل اإلاخٛحرة لهظا 
ً
بإهه ال ٌٗاوي مً ؤٖغاى َظا اإلاغى، ألامغ الظي ٧ان مم٨ىا

اث ظؿضًت ؤو اإلاغى. وف ي لخٓت الخٗا٢ض ٖلى الخإمحن، ٖىضما ؾئل ُٞما بن ٧ان ٌٗاوي مً حكَى

ىضما جىفي بك٩ل ٖغضخي بٗض مغوع ؤ٢ل مً ٖامحن ٖلى ببغام ال٣ٗض،  ٣ٖلُت ٞإظاب بالىٟي. ٖو

ًذ قغ٦ت الخإمحن صٞ٘ ؤ٢ؿاٍ الخإمحن ٖلى الخُاة. و٢ض ؤزاعث قغ٦ت الخدال٠ الهىاعي ؾبب  ٞع

ا بإجها ٧اه َغ ٌ ٣ٖض الخإمحن م٘ ؤوصي لى ٧اهذ حٗٝغ مً ٢بل خالخه الصخُت، وؤن جبًر ذ ؾتٞر

. واملخ٨مت بضوعَا ؤًضث قغ٦ت الخإمحن (4)اإلاامً لم ٠ً بالتزاماجه بال٨ك٠ ٖجها وبدؿً هُت

ا٢ت البضهُت التي  ا إلاضة ج٣ل ًٖ ؾيخحن م٣غعة ؤن اإلاامً ٧ان ٌٗلم باإٖل وؤلٛذ ال٣ٗض الظي ٧ان ؾاٍع

 ال٨ك٠ ٖجها. ٧ان ًيبغي ٖلُه

                                              
دمحم ٖبض الغؾى٫ بهبهاوي: "الُبُٗت ال٣اهىهُت ل٣ٗىص الخإمحن ٖلى الخُاة"، مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت،  (1)

 . 61، م2003، 2، ٖضص ٧45لُت الخ٣ى١، ظامٗت ٖحن قمـ، مهغ، مجلض 

(2)  Audet c. Industrielle-Alliance, préc. , note 50 . 

(3)  E. A. FELDMAN: "Health Insurance, employment and human genome: genetic discrimination 
and bio banks in the united states”, comparative issues in the governance of research biobanks, 
2013; R. J. BAROHN: "Muscles diseases", in Goldman Cecil Medecine, 23 2d. , Saunders, 2007.  

ض مً الخٟهُل خى٫ َظا الالتزام عاظ٘:  (4) مال٪ خمض ؤبى ههحر، ودمحم زحر مدمىص الٗضوان: "الخُإ الٗمضي إلاٍؼ
ٟاء اإلاامً مً مؿاولُخه في ال٣اهىن اإلاضوي ألاعصوي، صعاؾت م٣اعهت"، املجلت ألاعصهُت في  للمامً له ٦ؿبب إٖل

ة . ؛ ص. هىعي خمض زاَغ: "جدضًض ٨ٞغ 155، م 2012، 1، الٗضص 4ال٣اهىن والٗلىم الؿُاؾُت، ألاعصن، املجلض 
الخُإ الجؿُم في اإلاؿاولُت اإلاضهُت"، بدض ميكىع في مجلت اإلاىاعة، ظامٗت آ٫ البِذ، ألاعصن، املجلض الؿاب٘، 

 . 2001، ألاو٫ الٗضص 
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. والجؼاء اإلاترجب (1)في الىا٢٘، لىظ٦غ ؤن َغفي ٣ٖض الخإمحن ًيبغي ؤن ًشبذ لضحهما خؿً الىُت 

ظا ما خضر في َظٍ ال٣ًُت . وم٘ طل٪، (2)ٖلى ؤلازال٫ بىاظب خؿً الىُت َى بُالن ال٣ٗض، َو

ال  خماص ٖلى َظٍ ألاؾباب مً ؤلٖا ً الٖا ن ال٩اطب لخ٣لُو وفي ُٚاب الخداًل، ال ٌؿخُُ٘ اإلااّمِ

 إلاضة ؾيخحن ؤو ؤ٦ثر
ً
ا  . (3)بلتزاماجه، ٖىضما ٩ًىن ال٣ٗض ؾاٍع

٧ان َظا ال٣غاع ٌُُٗىا بٌٗ اإلااقغاث بكإن الالتزام في ال٨ك٠ ًٖ الخالت الصخُت،  طاوب 

صون بظابت. ٞالُٟغة الىعازُت، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٚحر اإلاترا٣ٞت ال جؼا٫ بُض ؤن الٗضًض مً اإلاؿاثل 

ٗض بٖا٢ت 
ُ
ت، وبسانت في ألامغاى الىعازُت طاث الخسلل ال٠ًُٗ، َل ح ٍغ م٘ ؤًت ٖالماث ؾٍغ

ٗض ٖضم ؤلاٞهاح ٖجها جداًال؟  ٌُ ل   بضهُت؟ َو

لىعاسي ٖلى بىاء ٖلى ما ج٣ضم، هالخٔ ؤن َىا٥ الٗضًض مً اله٩ى٥ الضولُت جدٓغ الخمُحز ا 

ًىا اٖخماص (4)وظه الخدضًض حن الاماعاحي وألاعصوي وال٨ىضي، الاجداصي وفي ال٨ُب٪ ٞع ، وان اإلاكٖغ

، لم جدضص (5)ههج ٢اثم ٖلى مٟهىم الاؾخصىاء الىعاسي، مًٟلحن جُب٤ُ ال٣ىاٖض الٗامت
ً
. وؤزحرا

ت ألخض اإلاُُٗاث ج (6)٢ًُت ؤوصي يض الخدال٠ الهىاعي ٍغ ٟؿحرا إلا٣خًُاث ؤزغ اإلآاَغ الؿٍغ

 خؿً الىُت.

  

                                              
(1)  Art. 2408 C. c. Q . 

(2)  Art. 2410 C. c. Q . 

(3)  Art. 2424, C. c. Q . 

(4)  F. Chen: "Genetic discrimination and insurance”     ; “Risks associated with genetic testing: 
health insurance discrimination or simply business as usual?”, journal of American medical 
women„s,     , europemc. org 

(5)  K. ELTIS, op. cit. , note 27, p. 282;  

ُٗت، صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت، مجلت  ص. ُٖض ؤخمض الخؿبان: "ٞٗالُت مبضؤ اإلاؿاواة في ج٣ُُض ٖمل الؿلُت الدكَغ
 . 37، م2010، 6، الٗضص 16اإلاىاعة للبدىر والضعاؾاث، ألاعصن، مجلض 

 (6)  Audet c. Industrielle-Alliance, préc. , note 50 . 
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 اخلامتة
ت، وجدضًض   ًدبحن لىا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت بإن الخ٣ضم الٗلمي الخضًض في ٖلم الىعازت البكٍغ

ض مً املخاَغ التي ًخٗغى لها  الُٟغاث التي مً قإجها ؤن حٗغى خاملها لئلنابت بمغى وعاسي، جٍؼ

ى الخمُحز الىعاس ي. في َاالء ألاٞغاص في ؤن ٩ًىهىا ضخُت لك٩ل ظضًض مً ؤق٩ا٫ الخمُحز، ؤال َو

الىا٢٘، ختى وبن ٧اهذ اإلاُُٗاث الىاظمت ًٖ ازخباع وعاسي ًم٨ً ؤن جمشل الٗضًض مً الٟىاثض 

خامل لُٟغة، الا ؤن َىا٥ ٖىا٢ب ؾلبُت ؤزغي ًم٨ً الخيبا بها ؤًًا،  لٟغصالُبُت باليؿبت 

ت بٌٗ اإلاٗلىماث الىعازُت جىضر وظىص جىإػ مٗحن بح ن ال٣ُم ٞاملخاَغ واإلاىاٞ٘ اإلاخهلت بمٗٞغ

 واإلاهالر. وم٘ طل٪، ًالخٔ ام٩اهُت ٖضم جد٤٣ الخُغ ٦ما ٧ان ًسصخى مىه في البضاًت. 

غ ٢اهىن مى٘ الخمُحز وال٨غاَُت الاماعاحي ومُشا١ ٦ُب٪   عي، ًٞى في الىا٢٘، ٖلى اإلاؿخىي الدكَغ

 ؤهه ٢اصع آلان ٖلى ج٣ضًم خماًت مشحرة لالَخ
ً
مام يض خماًت ٖامت يض الخمُحز، والظي ًبضو ؤًًا

الخمُحز الىعاسي اؾدىاصا بلى البُاهاث اإلاؿخمضة مً الازخباعاث الىعازُت. بُض ؤن هُا١ الضٞإ الظي 

ٗاث لكغ٧اث الخإمحن، في الى٢ذ الخايغ، م٣ُض ظضا للؿماح باؾخسضام الىخاثج  جدُده جل٪ الدكَغ

ؤؾاؽ ا٦خىاعي  هٓغا بلىمً الازخباعاث الىعازُت ٧إؾاؽ للخمُحز ؤو الاؾدبٗاص ؤو الخًُٟل، خالُا، 

ًمى٘ الخمُحز؛ وم٘ طل٪، ٢ض ًخٛحر َظا الىي٘ زال٫ الؿىىاث ال٣اصمت م٘ الخ٣ضم الٗلمي. ٦ما 

ُت الؾخسضام َظٍ البُاهاث لخدضًض الخالت الصخُت للٟغص.  حُٗحن الهٟت الكٖغ
ً
 ًيبغي ؤًًا

حن ؤلاماعاحي وألاعصوي وال٨ىضي، الاجداصي وفي ا  ل٨ُب٪، ملتزمحن الهمذ وبطا ٧ان ٧ل مً اإلاكٖغ

بكإن مؿإلت الخمُحز الىعاسي بك٩ل زام، ٞةن الٗضًض مً اإلاىٓماث الضولُت، ًٞال ًٖ مجلـ 

م٨ً ؤن ج٩ىن الىزاث٤ الضولُت اإلاٗخمضة مُٟضة في جٟؿحر  ٩ي تهخم بظل٪ باإلا٣ابل. ٍو الكُىر ألامٍغ

ىُ ٗاث الَى ٗاث الخانت في خا٫ ٞكل الضٞإ اؾدىاصا بلى الدكَغ ت. وم٘ طل٪، ٞةن الخُب٤ُ الدكَغ

املخضوص ل٣اهىن خٓغ الخمُحز للمٗلىماث الىعازُت في ٢ُإ الخإمحن الهحي ًجٗل مً م٣اعبت 

 الاؾخصىاء الىعاسي ٢لُل ألاَمُت باليؿبت ل٩ل مً الاماعاث وألاعصن و٦ىضا. 

ال وباإلياٞت بلى طل٪، ٖلى اإلاؿخىي ال٣ًاجي، ٞان نضوع خ٨م ؤوصي يض الخدال٠ الهىاعي  

م مً ؤن َظا الخ٨م ًسلو بلى ؤن الٟغص الظي ٌٗلم بإهه ًؼا٫  ، ٞٗلى الٚغ ًخٗحن الىٓغ في آزاٍع

ً. بال ؤن ظاهبا مً  ًدمل َٟغة وعازُت ًيبغي ٖلُه ؤلاٞهاح ًٖ َظٍ الُٟغة الُبُت للماّمِ
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بلى اٖخباع ؤن َظا الىٕى مً ال٨ك٠ ًىُىي ٖلى اق٩الُت ؾىاء  ٢ض طَب في الىا٢٘ (1)ال٣ٟه

 ؤي بُان ا٦خىاعي لُيصخئ بك٩ل صخُذ املخاَغ اإلاغجبُت 
ً
باليؿبت بلى اإلاامً الظي ال ًمل٪ خالُا

ً ٖلُه، الظي ٌٗلم ؤن لضًه  إلاغى، وؾُلتزم  زُحر اؾخٗضاصبهظٍ الخالت للخامل، ؤو للمامَّ

 بؿُاؾت الخإمحن ٖلى الخُاة صون بٖالم قغ٦ت الخإمحن.

م مً ؤن البُاهاث الىعازُت ًم٨ً ؤن جدؿم بالخهىنُت، بال ؤن املخاٝو   في الخخام، ٖلى الٚغ

ا بحن الٗامت في جىا٢و ٦ما ًبضو، ال ؾُما وؤهه ال جىظض ٖلى ألا٢ل ؤًت مُُٗاث ال جبرع  التي جشحَر

دٓغ الخمُحز الىعاسي ٖلى وظه الخهىم. وم٘ طل٪، جلبُت للخاظت بلى الخًامً، اجساط جضابحر ج

 ٖلى مبضؤ خؿً الىُت في الٗال٢اث الخٗا٢ضًت، هغي يغوعة الخإ٦ُض ٖلى ؤن ٩ًىن الخض 
ً
وخٟاْا

 للجمُ٘، ختى لخاملي الُٟغاث، وصون 
ً
ألاصوى للخإمحن ٖلى الخُاة والخإمحن يض العجؼ مخاخا

 لؤلههاٝ والٗضالت، ه٣ترح اوكاء لجىت ج٩ىن الخاظت بلى ٖلى ؤ
ً
ال١. وؤزحرا، وجىزُا ي ؾاا٫ ٖلى الَا

 
ً
 ٧اُٞا

ً
ا  ا٦خىاٍع

ً
ت مً اإلاُُٗاث ؤؾاؾا مؿاولت ًٖ وي٘ ٢اثمت بالكغوٍ التي ؾِك٩ل ٞحها مجمٖى

، ما ٌؿمذ بخجىب الاؾخسضام الؿاب٤ لؤلوان إلاُُٗاث مً الازخباعاث الىعازُت، (2)الؾخسضامها

ضم الخمُحز.يماها ال   خترام الخ٤ في اإلاؿاواة ٖو

وبىاء ٖلى ما ج٣ضم وبالىٓغ الى الؿاب٣ت ال٣ًاثُت في ٢ًُت ؤوصي اإلاظ٧ىعة ٞةهىا هغي ان 

املخ٨مت لم ٌؿتٕر اهدباَها يغوعة الخمُحز بحن مً ًدمل َٟغة وعازُت طاث جسلل جام وما ًترجب 

ت جاصي بلى جمُحز ٢اهىوي مكغو  ٕ بمىاظهخه، وبحن مً ًدمل َٟغة وعازُت ٖلُه مً بُاهاث ب٦خىاٍع

ت ص٣ُ٢ت ماصًت بالىدُجت بلى جمُحز ٚحر مكغوٕ.  طاث جسلل مخٛحر ال ًم٨ً جغظمتها بلى بُاهاث ب٦خىاٍع

ظا بغؤًىا ٌؿخىظب  عي جضزلَو   إلاى٘ الخمُحز الىعاسي في خالت الخسلل اإلاخٛحر. حكَغ

 

                                              
(1)  T. caultfield: "The bioethics debate", مخاح ٖلى اإلاى٢٘ الخالي:   http://www. canada. 

com/vancouversun/news/editorial/story. html 

(2)  B. M. KNOPPERS, op. cit. , note 36 ؛ .Elizabeth Adjin-Tettey, "Rethinking the Materiality 
Requirement for Non-Disclosure and Misrepresentation in Insurance Contracts" (2011) 89:2 
Can Bar Rev 241 at 245-48. ; G. GREGORIE, R. QLE?DJRODO, A. CHAGNON: "La discrimination 
génétique et l'assurance-vie: les mesures de protection actuelles suffisent-elles?", Lex electronic, 
vol. 14, n1, 2009 . 
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 اليتائج والتوصيات

 الىخائج

باء مً الخٗٝغ ٖلى الجُىاث التي مً ان الخُىعاث   - الٗلمُت جدؿإع بك٩ل ٦بحر. و٢ض جم٨ً ألَا

اإلام٨ً ؤن حؿبب مسخل٠ الخاالث اإلاغيُت. وم٘ الٗضًض مً َظٍ الا٦دكاٞاث ْهغث ازخباعاث 

 ظضًضة ًم٨جها جدضًض مً ًدمل ظُىا طا َٟغة ومً ال ًدمله.

غ آلُاث للى٢اًت مً اإلاغى، وجدؿحن ؤؾالُب ان َظٍ البيُت الخدخُت مً اإلاٗلىماث ؾخيهئ جٍُى  -

الط اإلاىعزاث. ٦ما ؤجها  ج٣لُضًت للٗالط، وبخضار َغ١ مبخ٨غة ٧الٗالط بالخالًا الجظُٖت ٖو

في ج٣ىُاث الخاؾىب والكب٨ت  - ؤهخجذ ٢ىاٖض بُاهاث ضخمت ظٗلتها الشىعة الغ٢مُت

باء زضمت لصخت الا -الٗى٨بىجُت  وؿان.مِؿغة بحن ؤًضي الباخشحن وألَا

ان اإلاٗلىماث الطخمت التي جيخج ًٖ ؤبدار املجحن حٛحر مً ٞهمىا خى٫ ٦شحر مً ال٣ًاًا   -

البُىلىظُت والُبُت وجُب٣ُاتها ٖلى صخت الاوؿان وألابدار الٗلمُت، ٦ُبُٗت اإلاغى وآلُت 

 ؤلانابت به، وؤؾالُب الٗالط والى٢اًت، والٗال٢ت بحن الىعازت والبِئت.

م عاجر لضي ؤٚلبُت ألاشخام الظًً ًجهلىن بُبُٗت الخا٫ ان الخخمُت الى   - عازُت مجغص َو

 ٖلم الىعازت وما ًدضر مً ٖملُاث في هماء الصخهُت. 

ان ظهل مٗجى وظىص َٟغة وعازُت ٢ض ًاصي بلى جدمُلها ما ال جدخمل. ٞالُٟغاث الىعازُت   -

ىن خخمُت طاث جسلل جام، اإلا٨دكٟت ٢ض جدمل صالالث مسخلٟت، ٞالُٟغاث الىعازُت اما ان ج٩

ان الشضي ٢ض ال  وبما ؤن ج٩ىن جىبئُت مدخملت طاث جسلل مخٛحر، ٞىظىص َٟغة مً مىعزاث ؾَغ

 ٌٗجي بالًغوعة ؤلانابت بهظا اإلاغى.

-   ٤ ت والخماًت للمٗلىماث الىعازُت ٢ض ًاصي الى الخٍٟغ ان ٖضم وظىص الخهىنُت والؿٍغ

خسضامها ؤو ٞهمها بلى آزاع ؾلبُت ؾِئت ٖلى الٟغص والخمُحز بحن ألاٞغاص. و٢ض ًاصي ؾىء اؾ

ت الٗغ٢ُت التي ًيخمي بلحها.  اإلاهاب وؤٞغاص ؤؾغجه ؤو املجمٖى

ُٗت زا٢بت البهحرة.  -  ان اؾخسضام الخ٣اهاث الٗلمُت بخ٣ٗل ؾِخُلب ؾُاؾاث اظخماُٖت وحكَغ

اإلاٗلىماث الىعازُت ان ما ًشحر مساٝو الضو٫ في ٖهغها الخايغ َى بم٩اهُت بؾاءة اؾخسضام   -

بما ًخٗاعى م٘ خ٣ى١ الاوؿان ٧الخٟغ٢ت في الخٗامل مً ٢بل قغ٧اث الخإمحن اٖخماصا ٖلى 

ُُٟت باإلاٗلىماث الىعازُت للصخو.  اإلاٗلىماث الىعازُت، و٦غبِ الٟغم الْى
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 ان الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ الٗىامل الىعازُت َى ؤمغ قاج٘ هاَُ٪ ًٖ ٧ىهه واؾ٘ الاهدكاع.  -

اث٠ ؤو الخُُٛت مٗٓم   - ألاشخام ًسكىن اؾخسضام مٗلىماتهم الىعازُت لخغماجهم مً الْى

الُبُت. ٞاجساط ٢غاع باظغاء ازخباع ظُجي مً ٖضمه ًخًمً زُاعاث قضًضة الصخهُت، ٦ما 

 ؤهه ًُغح ٦ظل٪ مؿاثل ؤزال٢ُت واظخماُٖت.

وعٞاَهم، ْهغث  ؤمام جغصص الىاؽ في الخًٕى الزخباعاث وعازُت ٢ض ج٩ىن مُٟضة لصختهم  -

ٗاث جدٓغ الخمُحز الىعاسي نغاخت.  حكَغ

٩ا خٓغ ال٣اهىن الٟضعالي بضاًت الخمُحز بحن الىاؽ الظًً ٌكتر٧ىن في بغامج الخإمحن   - في ؤمٍغ

٢اهىن ٖضم الخمُحز بىاء ٖلى اإلاٗلىماث ) ظماُٖا ٖلى ؤؾاؽ وعاسي، ٦ما خٓغ ال٣اهىن ؤًًا

ا ( ٖلى قغ٧اث الخإ2008الىعازُت لٗام  محن الُلب مً ٖمالئها ٞدها وعازُا باٖخباٍع قَغ

م مً ام٩اهُت الكغ٧اث في الىا٢٘ الخهى٫ ٖلى هخاثج  حر حُُٛت الى٣ٟاث ٖلى الٚغ مؿب٣ا لخٞى

اث٠ وخماًت الخهىنُت الصخهُت  الازخباعاث، بياٞت بلى خٓغ الخمُحز الىعاسي في الْى

 للمٗلىماث الىعازُت في السجالث الُبُت.

ألاولى مً ال٣اهىن هي مى٘ اؾخسضام اإلاٗلىماث الىعازُت مً ٢بل ماؾؿاث الخإمحن ؤو ألاَمُت   -

 ؤصخاب اإلااؾؿاث الخانت الؾخٛال٫ مؿخسضمحها.

 الخىصُاث

ُت في مجا٫ الٗلىم البُىج٨ىىلىظُت. .1 ض مً الخٖى  اإلاٍؼ

 الاؾخٟاصة مً زبراث الضو٫ ألازغي. .2

٣ا للمٗاًحر الٗلمُت خض الضو٫ ٖلى مىانلت صٖم البدىر في مجا٫ ٖلم الى  .3 ت ٞو عازت البكٍغ

 وألازال٢ُت اإلا٣بىلت وللٟاثضة املخخملت لجمُ٘ الىاؽ.

اث ألاؾاؾُت و٦غامت  .4 الخإ٦ُض ٖلى ؤن جغاعي البدىر وجُب٣ُاتها مغاٖاة جامت الخ٣ى١ والخٍغ

 الاوؿان.

بظ٫ ظهض مًا٠ٖ لالؾخٟاصة مً َظٍ اإلاٗلىماث الصخُت و٦ُُٟت الخٗامل مٗها بهىعة  .5

 ؾلُمت، م٘ مغاٖاة اخترام خ٣ى١ الاوؿان ٖلى الىظه الصخُذ.

حصجُ٘ اؾخمغاع البدض الٗلمي، وألاوكُت البدشُت وؤلاهماثُت في مجا٫ ٖلم الىعازت، صون  .6

 قٗىع اإلاىاًَ بالخٝى مً اؾخٛال٫ اإلاٗلىماث الخانت به يضٍ.
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مدضصة، بدُض ؾً ٢ىاهحن جخٗل٤ ب٣ًُت الازخباعاث الىعازُت وويٗها يمً ؤَغ ويىابِ  .7

غاٝ الٗال٢ت في الازخباعاث البُىلىظُت.   جدٟٔ الخ٣ى١ أَل

جدضًض الٗال٢ت بحن الخإمحن الهحي والازخباعاث الىعازُت لؤلٞغاصحصجُٗا للمىاَىحن للخهى٫  .8

اًت الصخُت اإلاخاخت لهم صون الخٝى مً  ٖلى مٗلىماث جخٗل٤ بالىعازت ٦جؼء مً الٖغ

 اؾخٛاللهم.

ٗاث ال٨ُٟلت .9 بال٣ًاء ٖلى الخمُحز اإلاؿدىض بلى نٟا ث ألاٞغاص الىعازُت، بدُض  ؾً الدكَغ

جدٓغ ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز ال٣اثم ٖلى الخهاثو الىعازُت، ووي٘ يماهاث جدى٫ صون 

 طل٪ الخمُحز.

ىُت لٗلم الىعازت، ج٣ىم بغؾم الؿُاؾاث في مجا٫ اإلاىاعص الىعازُت ووي٘  .10 اًجاص لجىت َو

ً وجباص٫ اإلاٗلىماث  الخُِ وال٣ىاٖض الىاْمت لُغ١  غ١ جسٍؼ حسجُل اإلاىاعص الىعازُت، َو

 الىعازُت، واٖضاص الخىنُاث في ٦ُُٟت خماًت اإلاٗاٝع الىعازُت.

الاقترا٥ في الٗمل م٘ طوي الهلت مً الؿلُاث الخ٩ىمُت وال٣ُإ الخام والىؾِ  .11

 غصًت.ألا٧اصًمي واملجخم٘ اإلاضوي والجمهىع مً ؤظل وي٘ ؾُاؾاث لخماًت الخهىنُت الٟ

مىانلت الجهىص اإلابظولت ٖلى الهُٗض الضولي مً ؤظل ٦ٟالت ٖضم الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ  .12

 اإلاٗلىماث الىعازُت.

يغوعة الخٟاث ال٣ًاء الى الخمُحز بحن الُٟغاث الىعازُت طاث الخسلل الخام والتي ٌٗض الخمُحز  .13

إجها ٚحر مكغوٕ، بكإجها مكغوٖا، وبحن الُٟغاث طاث الخسلل اإلاخٛحر والتي ٌٗض الخمُحز بك

 ٧ىجها ٚحر ما٦ضة.
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  إرٍاب الدولة
 بني اإلقرار واإلىلار

 

  لص  امل
اب، ٦ما ؤّن الضو٫ لم جخ٤ٟ خى٫  ٠ لئلَع  بحن ال٣ٟه الضولي خى٫ حٍٗغ

ً
ما ػا٫ الخالٝ مؿخمغا

خباعاتها  بت مً َظٍ ال٣ًُت؛ وطل٪ بؿبب حٛلُب بٌٗ الضو٫ اٖل هٓغة مىّخضة ؤو ختى ٢ٍغ

ُت و٢ُم الٗضالت.  خباعاث اإلاىيٖى  الؿُاؾُت ومهالخها ٖلى الٖا

مُالبت باالجٟا١ ٖلى  - في الؿىىاث ألازحرة - والؿاؾتو٢ض حٗالذ ألانىاث بحن ٣ٞهاء ال٣اهىن 

اب ختى جخىخض الغئي، ومً زّم اإلاىاظهت لهظٍ الٓاَغة. ٠ ؤلاَع  ٧لمت ؾىاء ٖىض حٍٗغ

اب الضولت"، وطل٪ بٗض بَاللت ٖلى مٗجى  مت "بَع وهدً مً ظاهبىا اؾخٗغيىا عؤي ال٣اثلحن بجٍغ

ٟه.  اب ٖمىما وجُّىعٍ وما ٢ُل بكإن حٍٗغ اب الضولت ول٨ّىىا لم ؤلاَع و٢ض جُغ٢ىا حجج ال٣اثلحن بةَع

 الدّجت الضامٛت للدؿلُم بهظٍ ال٨ٟغة. - في هٓغها - هجض

 1974وم٘ نضوع ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في صٌؿمبر 
ً
ٟا م، الظي جًّمً حٍٗغ

اب الضولت"؛ إلاا في طل٪ مً ج٨غاع لخج  ال٣ى٫ بمؿإلت "بَع
ً
م ؾلى٥ مٗحن للٗضوان لم ٌٗض م٣بىال ٍغ

ى ألامغ الظي ال ًصر في هٓغها. مه مً ٢بل جدذ ون٠ آزغ، َو  جم ججٍغ
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Abstract 

The dispute continues between the international jurisprudence on the definition 

of terrorism, and states have not agreed on a unified view, or even close to this issue, 

because some countries prioritize their political considerations and interests over 

objective considerations and values of justice. 

Voices have arisen between jurists and politicians - in recent years - calling for 

agreement on a common word when defining terrorism so that visions unite, and then 

confront this phenomenon. 

For our part, we reviewed the opinion of those who say about the crime of "state 

terrorism", after looking at the meaning of terrorism in general and its development 

and what was said about its definition. The arguments of those who say state 

terrorism have been touched upon, but we have not found - in our view - the 

compelling argument for accepting this idea. 

And with the issuance of the resolution of the United Nations General Assembly in 

December 1974, which included a definition of aggression, it is no longer acceptable 

to say the issue of "state terrorism" because of the repetition of the criminalization of a 

specific behavior that was previously criminalized under another description, which is 

not true in our view. 
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        املكد مة
باَخمام ٦بحر ٦ما هالذ مؿإلت  - ٖلى الؿىاء - عّبما لم جىل مؿإلت في ال٣اهىن الضولي واملخلي

اب ٠ ؤلاَع ت بدباًً في آلاعاء ٦ما خُٓذ ٨ٞـغة حٍٗغ  مؿإلت ٨ٍٞغ
َ
اب، ولم جدٔ ٞلم ٌؿخ٣غ  ؤلاَع

٠ له.ال٣ٟه، ٦ما لم جّخ٤ٟ الضو٫ ٖلى   حٍٗغ

مُالبت باالجٟا١ ٖلى  - في الؿىىاث ألازحرة - و٢ض حٗالذ ألانىاث بحن ٣ٞهاء ال٣اهىن والؿاؾت

اب ختى جخىخض الغئي، ومً زّم اإلاىاظهت لهظٍ الٓاَغة.  ٠ ؤلاَع  ٧لمت ؾىاء ٖىض حٍٗغ

خباعاث الؿُاؾُت مً ظاهب بٌٗ الضو٫  ٖىض حٗاَحها م٘ ْاَغة  -َظا، و٢ض خا٫ حٛلُب الٖا

اب اب. - ؤلاَع ٠ مىيىعي مدّضص وواضر لئلَع ُت، صون الخىنل بلى حٍٗغ خباعاث اإلاىيٖى  ٖلى الٖا

ابا باإلاٗجى الٟجي لل٩لمت، ول٨ً َل  ابُت الهاصعة ًٖ ألاٞغاص حّٗض بَع ما٫ ؤلاَع وال زالٝ ؤّن ألٖا

اب؟   مً اإلاخهّىع نضوع ؤٖما٫ بظغامُت ًٖ الضولت ًم٨ً ج٨ُُٟها بإّجها بَع

اب الضولي، َى الٟغص ؤو ألاٞغاص  مت ؤلاَع ج٩اص آلاعاء ججم٘ ٖلي ؤّن اإلا٣هىص بالٟاٖل في ظٍغ

اتها واإلايؿىب بلحهم ال٣ُام بالؿلى٥ ؤلاظغامي اإلا٩ّىن  لىن الضولت في جهٞغ
ّ
الٗاصًىن الظًً ال ًمش

اب. وه٣هض باألٞغاص الٗاصًحن، َاالء ألاشخام الظًً ال ً مت ؤلاَع خمّخٗىن للغ٦ً اإلااصي لجٍغ

ت مً ٢بل الضولت. ُّ ٟحن بإٖما٫ مضه
ّ
ٟحن الخ٩ىمُحن، ولِؿىا م٩ل  بهٟت اإلاْى

اب الضولت  واخض مً اإلاهُلخاث الخضًشت الخضاو٫ مً ظاهب بٌٗ  State Terrorismوبَع

بٗض اؾخٗماله في ؤصبُاث بٌٗ  ال٣ٟهاء في ال٣اهىن الضولي. و٢ض جبّجي َاالء ال٣ٟهاء َظا اإلاهُلر،

خاب والؿ
ُ

اث قضًضة ؤلاظغام مً ظاهب بٌٗ الضو٫ في خ٤ قٗىب ؤو ال٨ إة جهٞغ اؾت جدذ َو

ضم اجٟا١ ال٣ٟه ؤو الٗمل  .صو٫ ؤزغي  اب، ٖو اصة َظٍ ؤلاق٩الُت ٚمىى ٨ٞغة ؤلاَع و٢ض ؾاَم في ٍػ

.
ً
اب ٖمىما مت ؤلاَع ٠ مدّضص وواضر لجٍغ  الضولي ٖلي حٍٗغ

ما٫ ؤلاَع ظَب ظاهب آزغ مً ال٣ٟه بلى ال٣ى٫ ؤّن ألٖا ابُت التي جغج٨ب مً ٢بل صولت ما يض ٍو

اب الضولت  ".صولت ؤزغي، حّٗض بمشابت نىعة مً نىع الٗضوان وال حك٩ل ما ٌؿمى " بَع

 :مصللة الدراشة
اب الضولت "، ٣ٞض ْهغ مً ال٣ٟه والٗمل  مت "بَع ت خ٣ُ٣ت ما ٌؿّمى بجٍغ ل في مٗٞغ

ّ
جخمش

مت، ظَب اججاٍ آزغ بلى به٩اع وظىص َظٍ  الضولُحن اججاَان: ؤخضَما ًظَب بلى وظىص َظٍ الجٍغ ٍو
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مت، وؤّن الؿلى٦ُاث ؤلاظغامُت للضو٫  ا ؤصخاب الاججاٍ  -الجٍغ ما هي بال نىع  - ألاو٫ التي ًظ٦َغ

 للٗضوان ؤو الجغاثم الضولُت ألازغي. 

 :أٍنية الدراشة
ا، ٨ًدؿب ؤَمُت زان اب في خ٤ الضولت ؤو به٩اَع مت ؤلاَع ت، إلاا بّن البدض في مىيٕى ب٢غاع ظٍغ

 ًلي:

:
 
خباع ؤّن مهُلر  أوال  م٘ ألازظ في الٖا

ً
، زهىنا هضعة ألابدار التي اؾخُالذ بلى َظا اإلاىيٕى

الم الضولُحن، ألامغ الظي ػاص مً ٚمىى  اب الضولت" مً اإلاهُلخاث الخضًشت في ال٣ٟه وؤلٖا "بَع

.  َظا اإلاىيٕى

:
 
اب صولت "، ٧ان  زاهُا ه " بَع

ّ
م٘ اػصًاص الؿلى٥ ؤلاظغامي لبٌٗ الضو٫ والظي ٢ض ًىن٠ بإه

ى ما ًخد٤٣ باإلظابت ًٖ  مً ألاَمُت بم٩ان، وي٘ َظا الؿلى٥ في بَاٍع ال٣اهىوي الصخُذ، َو

اب صولت " ؤم ؤّن  مت "اَع ه ظٍغ
ّ
ؾاا٫ البدض: َل ًىظض ؾلى٥ بظغامي للضولت ًصّر ونٟه بإه

 آزَغ؟ للمؿإلت ج٣ضً
ً
 غا

 خطة البحح:
 اإلالّدمت.

ٌ اإلابدض  اب. :ألاو ٠ ؤلاَع  حٍٗغ

اب.ألاو٫ اإلاُلب  دي لئلَع  : الخُىع الخاٍع

اب. ٠ اإلاىيىعي لئلَع  اإلاُلب الشاوي: الخٍٗغ

اب. اإلابدض الشاوي: مت ؤلاَع  الٟاٖل في ظٍغ

اب ألاٞغاصألاو٫ اإلاُلب   ".: الٟاٖل الٟغصي " بَع

اب الخىُٓماث". اإلاُلب الشاوي: الٟاٖل الجماعي  " بَع

مت اإلابدض الشالض: اب الضولت الغؤي ال٣اثل بجٍغ  "." بَع

اب الضولت. اإلابدض السابع:  به٩اع ما ٌؿمى بةَع

 : الجغاثم التي جغج٨بها الضولت.ألاو٫ اإلاُلب 
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مت الضولُت.ألاو٫ الٟٕغ   : مٟهىم الجٍغ

مت الٗضوان.  الٟٕغ الشاوي: ظٍغ

اب الضولت " : "اإلاُلب الشاوي م لظاث الٟٗل.بَع  ج٨غاع الخجٍغ

 خاجمت.

 زبذ اإلاساظع.
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 األولاملبحح 
 تعريف اإلرٍاب

اب، ٦ما ؤّن الضو٫ لم جخ٤ٟ خى٫  ٠ لئلَع  بحن ال٣ٟه الضولي خى٫ حٍٗغ
ً
ما ػا٫ الخالٝ مؿخمغا

خباعاتها  بت مً َظٍ ال٣ًُت؛ وطل٪ بؿبب حٛلُب بٌٗ الضو٫ اٖل هٓغة مىّخضة ؤو ختى ٢ٍغ

ُت و٢ُم الٗضالت. وهدً مً ظاهبىا ؾىداو٫ الخىّنل الؿُاؾُت ومهالخها  خباعاث اإلاىيٖى ٖلى الٖا

اب. اص٫ لئلَع ٠ مىيىعي ٖو  بلى حٍٗغ

اب، والشاوي ه٣ّضم  ألاو٫ لظا ؾى٣ؿم َظا اإلابدض بلى مُلبحن: ًدىاو٫  مجهما جُّىع مؿإلت ؤلاَع

اب. ٠ مىيىعي لئلَع  ُٞه مداولت بلى حٍٗغ

األٔهاملطمب

ّٕزظاِسٚ اإلزِابتط

اب بمٟهىمها الكاج٘ في الٗهغ  مت ؤلاَع م مً ؤّن املجخمٗاث ال٣ضًمت لم حٗٝغ ظٍغ ٖلى الٚغ

ش ؤلاوؿاوي مت لها ظظوع ممخّضة ٖبر الخاٍع ىا هجض ؤّن َظٍ الجٍغ
ّ
. ٣ٞض ٖٝغ (1)الخضًض، بال ؤه

مت، و٦ظل٪ ٧ان الخا٫ باليؿبت للغومان والُىهاهُحن، و  لم حٛب آلاقىعٍىن والٟغاٖىت َظٍ الجٍغ

ش ؤلاوؿاوي ىت مً الخاٍع ُّ مت بك٩ل مُل٤ ًٖ ٞترة مٗ   .(2)َظٍ الجٍغ

ابُت، م٘ بضاًت الؿخِىاث مً ال٣غن  و٢ض بضؤ املجخم٘ الضولي اإلاٗاهاة مً الٗملُاث ؤلاَع

ً، وهى جل٪ الٗملُاث التي ٧اهذ جماعؽ في مىاظهت الُاثغاث اإلاضهُت التي حؿخسضم في ه٣ل  الٗكٍغ

ابُت جؼصاص زُىعة و٦شاٞت ٖلى الهُٗض الضولي (3)الٗالمالغ٧اب ٖبر صو٫  . زّم بضؤث الٗملُاث ؤلاَع

المي ـــــ  لى في الخُاب الغؾمي وؤلٖا اب، اإلا٩اهت ألٖا ى الظي ؤّصي بلى ؤن جدبّىؤ ٢ًُت ؤلاَع والضازلي، َو

                                              
ض ؤهٓغ: ص نىفي (1) ش الىٓم ال٣اهىهُت والاظخماُٖت ،ؤبى َالب للمٍؼ وما  84م  ،1988 ،صاع الجهًت الٗغبُت ،جاٍع

 بٗضَا.

اب خىمض  (2)  .13م ، 1963 ،لبىان ،صاع اإلاٗاٝع ،ؤلاظغام الؿُاسخي ،ص ٖبض الَى

اب ،ص ًدحى البىا  (3)  129الٗضص ، ٦خاب ألاَغام الا٢خهاصي ،صعاؾت جدلُلُت ،الاجٟا٢ُت الٗغبُت إلا٩اٞدت ؤلاَع
 .5م، 1998
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 املخلى و الضولي ٖلى الؿىاء.

ً والؿىىاث ألاو  ً، ٢ض و٧اهذ الؿىىاث ألازحرة مً ال٣غن الٗكٍغ لى مً ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

ش ؤلاوؿاوي ٧له ابُت ٖلى مضاع الخاٍع  . (1)قهضث ؤ٦بر وؤؾىؤ مىظت مً الٗملُاث ؤلاَع

ُٟه في مماعؾت يِٛ  اب زال٫ الؿىىاث ألازحرة باؾخسضام الٗى٠ وجْى ٣ٞض جهاٖض ؤلاَع

 مخٗضصة  مٗىىي ٖلى ظهت ؤو صولت مُٗىت، ولم ج٣خهغ آزاٍع ٖلى صولت بُٗجها، بل اهدكغ
ً
لِكمل صوال

 .(2)وجؼاًض زٍُغ لحهّضص ألامً الٗام الضولي

اب ؤنبدذ  مت ؤلاَع م٨ً ال٣ى٫ ؤّن ظٍغ طاث نبٛت صولُت، بدُض ال  - في مٗٓم ؤخىالها -ٍو

اب مدلي؛ ألّن ألامغ ال ٩ًاص ًسلى مً ؤخض َظٍ ألامىع: اب بإّجها بَع  ٩ًاص ًصّر ون٠ ظغاثم ؤلاَع

 قغ٧اء ًيخمىن بلى ؤ٦ثر مً صولت.ضخاًا ؤو ٞاٖلحن ؤو   -1 

ابُت.  -2  ظة لٗملُاث بَع ّٟ  ج٣ضًم بٌٗ الضو٫ مؿاهضة ماصًت ؤو لىظؿدُت لبٌٗ الجماٖاث اإلاى

اب بضعظت ؤو بإزغي، في ْل حكاب٪ الٗال٢اث واإلاهالر الضولُت،  -3  جإزغ الٗال٢اث الضولُت باإلَع

 وفى ْل زىعة اإلاىانالث والاجهاالث في الٗهغ الخضًض.

ل ٦شحر مً اإلاؿاثل ؤو  َظا، باإلياٞت للخىظه الخضًض ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي هدى جضٍو

  ال٣ًاًا الضازلُت، بؿبب الترابِ والخضازل الكضًضًً بحن مهالر الضو٫ في الٗهغ الخضًض.

اب باإلؾالم  وباملخالٟت للىا٢٘، خاو٫ ٦شحر مً الؿاؾت وعظا٫ ال٨ٟغ بلها١ ْاَغة ؤلاَع

اب. و٢ض ٦ضًً وخًاعة. و  ت في ونم ؤلاؾالم باإلَع ال جسٟى مهلخت بٌٗ الضو٫ وال٣ىي ال٨ٍٟغ

اب  بقاعاث واضخت في َظا الاججاٍ. - في الؿىىاث ألازحرة - خملذ ألاخضار اإلاخٗل٣ت بٓاَغة ؤلاَع

ابُت بٗىانغ ؤو ظماٖاث مدؿىبت ٖلى ؤلاؾالم  م مً اعجباٍ ٦شحر مً الجغاثم ؤلاَع لى الٚغ ٖو

ه مً الخُ
ّ
ش والىا٢٘ ًشبخان ؤّن بال ؤه اب باإلؾالم. ٞالخاٍع ُت عبِ ْاَغة ؤلاَع ضم اإلاىيٖى إ ٖو

اب ْاَغة ٖاإلاُت ال جغجبِ بضًً ؤو خًاعة بُٗجها، بل بنَّ الٗالم الٛغبي َى ؤو٫ مً قهض  ؤلاَع

                                              
ابُت ٦بحرة  (1) ومً الضو٫  ،وألاعصن ،واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،مهغ: مً البالص الٗغبُت التي قهضث ٖملُاث بَع

ابُت ،با٦ؿخان وبهضوهِؿُا: ؤلاؾالمُت ُاهُا :ومً الضو٫ ألاوعوبُت التي قهضث ٖملُاث بَع والىالًاث  ،بٍغ
ض ؤهٓغ  -اإلاخدضة  ُتوبؾباهُا للمٍؼ خباعاث الؿُاؾُت واإلاىيٖى اب الضولي بحن الٖا ٠ ؤلاَع صاع  ،مالٟىا : حٍٗغ

ت  وما بٗضَا. 5م  ،2007 ،الجامٗت الجضًضة dؤلاؾ٨ىضٍع

اب الضولي، اللىاء زًغ الضَكىعي  (2)  .144م  ،77الٗضص  ،1984ًىلُى  ،مجلت الؿُاؾت الضولُت ، اهدكاع ؤلاَع
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ابُت باإلاٗجى اإلاٗانغ لها.  الجغاثم ؤلاَع

اب: - الٗامت - ومً ألاؾباب  التي ج٠٣ زل٠ اللجىء بلى ؤلاَع

بت في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ؾُاؾُت.  -  الٚغ

 اهتها٥ خ٣ى١ ألاٞغاص والكٗىب مً ظاهب بٌٗ الضو٫.  -

 .(1)ؤو املخلي ( بالٓلم الىا٢٘ ٖلى بٌٗ الٟئاث ؤو الكٗىب) ٖضم اَخمام املجخم٘ الضولي  -

املطمبالجاٌ٘

التعسٖفاملٕضٕع٘لإلزِاب

ب"  اب" ٧لمت خضًشت في اللٛت الٗغبُت، وماصتها ألاؾاؽ "َع ؤ٢ّغ مجم٘ اللٛت الٗغبُت ٧لمت "بَع

ب".  اب" هي مهضع الٟٗل الغباعي "ؤَع  ؤي زاٝ، و٧لمت "بَع

ابُحن، بإّجهم الظًً ٌؿل٩ىن ؾبُل  ٦ما ّٖغٝ مجم٘ اللٛت الٗغبُت في معجمه الىؾُِ ؤلاَع

اب مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ؾ  . (2)ُاؾُتالٗى٠ وؤلاَع

اب ٠ ؤلاَع ٌٗخبر ه٣ُت ؤؾاؾُت ٖىض الخٗامل ال٨ٟغي م٘ ْاَغة  - والؾُما الضولي مىه - وحٍٗغ

 مؿإلت 
َ
اب. وعّبما لم جدٔ ُت واضخت لئلَع ٠ وي٘ مالمذ وخضوص مىيٖى اب. ووٗجي بالخٍٗغ ؤلاَع

٠ اب، ٞلم ٌؿخ٣غ ال٣ٟه ٖلى حٍٗغ ٠ ؤلاَع ت بدباًً في آلاعاء ٦ما خُٓذ ٨ٞغة حٍٗغ له، ٦ما لم  ٨ٍٞغ

اب الضولي. و٢ض حٗالذ ألانىاث ٠ لئلَع مُالبت  - في الؿىىاث ألازحرة - جخ٤ٟ الضو٫ ٖلى حٍٗغ

اب. ٠ ؤلاَع  باالجٟا١ ٖلى ٧لمت ؾىاء ٖىض حٍٗغ

اب، مً قإهه ؤن ًىّخض الغئي، ومً زّم  ٠ ؤلاَع وال ق٪ ؤن الاجٟا١ ٖلى ٧لمت ؾىاء خى٫ حٍٗغ

الط َظٍ الٓاَغة  .الجهىص في مىاظهت ٖو

ماث الضولُت
ّ
اب مً ظاهب ال٣ٟهاء واإلاىٓ ٠ ؤلاَع  و٢ض حّٗضصث املخاوالث الخانت بخٍٗغ

ٗاث الضو٫.   وحكَغ

                                              
اب (1) ا، ْاَغة ؤلاَع الضولي في يىء ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي الٗام، مجلت البدىر والضعاؾاث  ص ؤخمض ؤبى الٞى

 .71، م 1990، 18 - 17الٗغبُت، الٗضص 

٣ا ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،  (2) اب الضولي ٞو  .27، م1988ص هبُل خلمي، ؤلاَع
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ض"  اب مكغوٕ اجٟا٢ُت، ّٖغٞذ ُٞه 1976ٟٞي ماجمغ "مضٍع ، ٢ّضمذ اللجىت الخانت باإلَع

ت مً ألاٞغاص  ه "٧ل ؤٖما٫ الٗى٠ ؤو التهضًض به التي ًىٟظَا ٞغص ؤو مجمٖى
ّ
اب بإه يض ؤٞغاص ؤلاَع

غ١ اإلاىانالث، والخأمغ  ًخمخٗىن بدماًت ال٣ىاهحن الضولُت. و٦ظل٪ يض ألاما٦ً ووؾاثل الى٣ل َو

ابي والاقترا٥ ُٞه اب تهضًض لٗال٢اث خؿً  ".ب٣هض جىُٟظ الٗمل ؤلاَع و٢ض وعص في اإلاكغوٕ ؤّن ؤلاَع

ه تهضًض لٟاٖلُاث اإلا
ّ
ىٓماث الضولُت وؤهٓمت الجىاع بحن الضو٫ وإلاىاَجي الضو٫ املخخلٟت، ٦ما ؤه

 .(1)الى٣ل واإلاىانالث

اب في ال٣اهىن ع٢م  ه:" ٧ل اؾخسضام لل٣ىة ؤو  1992لؿىت  ٦92ما ّٖغٝ اإلاكّغٕ اإلاهغي ؤلاَع
ّ
بإه

 إلاكغوٕ بظغامي ٞغصي ؤو ظماعي بهضٝ 
ً
الٗى٠ ؤو التهضًض ؤو التروَ٘، ًلجإ بلُه الجاوي جىُٟظا

ٌ ؾالمت   .(2)... ".املجخم٘ وؤمىه للخُغؤلازال٫ بالىٓام الٗام ؤو حٍٗغ

اب لٗام  اب في ٢اهىن م٩اٞدت ؤلاَع  لئلَع
ً
ٟا ُاوي حٍٗغ ، خُض ٖٝغ 1976و٢ض جبجى اإلاكٕغ البًر

ه: "اؾخسضام الٗى٠ لخد٤ُ٣ ٚاًاث ؾُاؾُت، بما في طل٪ ٧ل اؾخسضام للٗى٠ بٛغى 
ّ
اب بإه ؤلاَع

 .(3)بقاٖت ؤو زل٤ الخٝى لضي الٗامت ؤو لضي ظؼء مجهم"

ه Sottileٝ ال٣ُٟه و٢ض ٖغّ 
ّ
اب بإه ٤ الٗى٠ ؤو جد٤ُ٣ : "ؤلاَع الٗمل ؤلاظغامي اإلا٣تٝر ًٖ ٍَغ

 .(4)الٟٕؼ مً ؤظل جد٤ُ٣ َضٝ مّٗحن مدّضص بظاجه "

٠ ألاٞغاص باؾخسضام ؤٖما٫ الٗى٠"، بِىما ٌّٗغٞه  Lemkinؤّما  ه: "جسٍى
ّ
اب بإه ُّٞٗغٝ ؤلاَع

Gunzburg  ه: "الاؾخٗما٫ الٗمضي للىؾاثل
ّ
ال٣اصعة ٖلى بخضار زُغ ٖام جخّٗغى له الخُاة ؤو بإه

 .(5)الؿالمت الجؿضًت ؤو الصخُت ؤو ألامىا٫ الٗامت "

ؼ غي الض٦خىع ٖبض الٍٗؼ ى ٧ّل  ٍو ه: "الاؾخٗما٫ ٚحر اإلاكغوٕ لل٣ىة، َو
ّ
اب ؤه ؾغخان ؤلاَع

                                              
ض   (1) ُت "  اهٓغللمٍؼ خباعاث اإلاىيٖى خباعاث الؿُاؾُت والٖا اب الضولي بحن الٖا ٠ ؤلاَع صاع الجامٗت  -٦خابىا: "حٍٗغ

ت  -الجضًضة   وما بٗضَا.  64م - 2007 -ؤلاؾ٨ىضٍع

اب، صاع الجهًت الٗغبُت،   (2) ً الؿُاؾت الجىاثُت للمكٕغ اإلاهغي في مىاظهت ظغاثم ؤلاَع ص هىع الضًً َىضاٍو
 . 24 ، م1993ال٣اَغة، 

اب الضولي وم٣اومت الاخخال٫ في الٗال٢اث الضولُت، عؾالت ص٦خىعاٍ، ظامٗت   (3) ص َُشم خؿً، الخٟغ٢ت بحن ؤلاَع
 . 169، م1999ٖحن قمـ، 

اب... " اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   (4) ٠ ؤلاَع  . ٦81خابىا: "حٍٗغ

اب الؿُاسخي وال٣اهىن الجىاجي، صاع الش٣اٞت الٗغبُت،   (5)  . 79، م 1985ص ٖبضالغخُم نضقي، ؤلاَع
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الضولي الٗام  اٖخضاء ٖلى ألاعواح وألامىا٫ واإلامخل٩اث الٗامت والخانت باملخالٟت ألخ٩ام ال٣اهىن 

 .(1)بمهاصٍع املخخلٟت، بما في طل٪ اإلاباصت ألاؾاؾُت ملخ٨مت الٗض٫ الضولُت"

ه: "الاؾخسضام اإلاىٓم
ّ
اب بإه ّٗغٝ الض٦خىع نالح الضًً ٖامغ ؤلاَع للٗى٠ لخد٤ُ٣ َضٝ  َو

 .(2)ؾُاسخي ج٣ىم به مىٓمت ؾُاؾُت بمماعؾتها ٖلى اإلاىاَىحن وزل٤ ظّى مً ٖضم ألامً"

و٦شحر مً ألاهٓمت الضازلُت ( في الىنى٫ بلى  ) لخٓت لم ًٟلر املجخم٘ الضوليوختى َظٍ ال

٠. وال نٗىبت  م مً ألاَمُت الكضًضة لهظا الخٍٗغ اب جخ٤ٟ ٖلُه ؤٚلب آلاعاء، ٖلى الٚغ ٠ لئلَع حٍٗغ

جا٦ض ؤّن  وبٌٗ ألاهٓمت الضازلُت في الخىّنل بلى ؾبب َظٍ اإلاك٩لت، ٞمماعؾاث بٌٗ الضو٫ 

خباعاث الؿُاؾُت الؿبب ٨ًمً  غاٝ  -في ٚلبت الٖا خباعاث ال٣اهىهُت ؤو  -لضي َظٍ ألَا ٖلى الٖا

اب. ُت ٖىض الخٗامل م٘ ال٣ًاًا املخؿىبت ٖلى ؤلاَع  اإلاىيٖى

اب الضولي. وفى  ٠ ؤلاَع لى طل٪ ًخدّخم ٖلى املجخم٘ الضولي الالتزام بمُٗاع مىيىعي ٖىض حٍٗغ ٖو

 ًجب ٖلى املجخم٘ 
ً
الضولي ؤن ًخدلى بمسخت ؤزال٢ُت ٖلى نُٗض الٗال٢اث ؾبُل َظا الهضٝ ؤًًا

٣ت. ُّ  الضولُت ٌؿخبرت ٞحها مً الخًٕى لالٖخباعاث الؿُاؾُت الً

ُت مً  اب، هداو٫ ٞحها اإلاىاػهت بحن اإلاىيٖى ٠ ؤلاَع م٨ً ؤن وؿخيخج نُاٚت مسخهغة لخٍٗغ ٍو

٠ الىافي مً ظاهب آزغ.  ضم بٟٚا٫ ؤّي مً ٖىانغ الخٍٗغ  ظاهب، ٖو

٠َظا   ٖلى املجهىصاث ال٣ٟهُت والٗملُت الؿاب٣ت  - اإلا٣ترح - الخٍٗغ
ً
ا ُّ اب، القّ٪ ظاء مبي لئلَع

، والتي جغنض 
ً
ت مً املخاوع التي ٨ًمل بًٗها بًٗا ٠ ٖباعة ًٖ مجمٖى  لها. والخٍٗغ

ً
ومخّمما

هلىا في َظا البدض. اب ٦ما ؾب٤ ٞو ٠ ؤلاَع ُت لخٍٗغ  الٗىانغ اإلاىيٖى

ىا وٗٝغ ؤلا 
ّ
لى طل٪، ٞةه ه:ٖو

ّ
اب بإه  َع

 الاؾخسضام الٗمضي للٗى٠ ؤو التهضًض به،  -"

خضاء ٖلى مهلخت ًدمحها ال٣اهىن، وطل٪ باؾتهضاٝ ألاعواح  -  ؤو ألامىا٫، ب٣هض الٖا

غ اإلاهحر، التي جبُذ اؾخسضام ال٣ىة يض   - في ٚحر خالت اإلا٣اومت اإلاؿلخت مً ؤظل الخدغع ؤو ج٣ٍغ

                                              
اب الضولي وجدضًض مًمىهه مً وا٢٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي و٢غاعاث  (1) ٟاث ؤلاَع ؼ ؾغخان، خى٫ حٍٗغ ص ٖبضالٍٗؼ

ت لل٣اهىن الضولي، املجلض   . 173، م1973، 39اإلاىٓماث الضولُت، املجلت اإلاهٍغ

 . 486، م 1977ص نالح الضًً ٖامغ، اإلا٣اومت الكٗبُت اإلاؿلخت في ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع ال٨ٟغ الٗغبي،  (2)
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ل ألاعاضخي املخخلت، ُٞما ٖضا اإلاضهُحن ٚحر ؤصخاب ؤٞغاص الضولت اإلاٗخضًت ومهالخها صاز

ت،  الهٟت الٗؿ٨ٍغ

ت مً الضو٫ مً ؤظل بلٙى ؤَضاٝ   - ب ٖام في صولت ؤو مجمٖى بهضٝ بخضار ٕٞؼ ؤو ٖع

 .(1)ؾُاؾُت"

 

 

 

 

 

 

  

                                              
ت لل٣اهىن الضولي، ال٣اَغة، الٗضص  اهٓغ (1) اب"، املجلت اإلاهٍغ ٠ اإلاىيىعي لئلَع ، 2011، 67بدشىا بٗىىان "الخٍٗغ

 . 231م 
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 املبحح الجاىي
  الفاعل يف درمية اإلرٍاب

 "إرٍاب األفراد وإرٍاب التيظينات" 

اب الضولي، ج٩اص آلاعاء ججم٘ ٖلى ؤّن اإلا٣هىص به الٟغص ٖىض خضًصىا ًٖ الٟاٖل في  مت ؤلاَع ظٍغ

اتها - ؤو ألاٞغاص الٗاصًىن  لىن الضولت في جهٞغ
ّ
واإلايؿىب بلحهم ال٣ُام بالؿلى٥  - الظًً ال ًمش

اب. مت ؤلاَع ىن للغ٦ً اإلااصي لجٍغ
ّ
 ؤلاظغامي اإلا٩

ٟحن الخ٩ىمُحن  وه٣هض باألٞغاص الٗاصًحن، َاالء ألاشخام الظًً ال ًخمّخٗىن بهٟت اإلاْى

ت مً ٢بل الضولت.  ُّ ٟحن بإٖما٫ مضه
ّ
 ولِؿىا م٩ل

ت ؤٞغاص مً اإلاىخمحن بلي خ٩ىمت ىت ؤو ؤخض ؤظهؼتها ألامىُت  ٞةطا ٢ام ٞغص ؤو مجمٖى ُّ صولت مٗ

ابُت لخؿاب َظٍ ال ما٫ ؤلاَع ىا ه٩ىن َىا بهضص بدىُٟظ ٖمل مً ألٖا
ّ
ٌ مجها، ٞةه ضولت ؤو بخدٍغ

  - ٞغيُت مسخلٟت ًهّىٟها البٌٗ
ً
ا  - ٦ما ؾىٟهل الخ٣ا اب صولت" ؤو ٌٗخبَر  ؤزغونٖلى ؤّجها "بَع

مت صولُت ؤزغي. ل ظٍغ
ّ
 ؤّجها حك٩

ابُت مً جسُُِ ؤو  اب ؤن ج٩ىن ألاٞٗا٫ ؤلاَع ٟها لئلَع ولم حكتٍر اجٟا٢ُت "ظى٠ُ" ٖىض حٍٗغ

ابُت جضبحر ؤو جدٍغ ٌ صولت، ٣ٞض هّهذ اإلااصة ألاولى والشاهُت مً الاجٟا٢ُت ٖلى ؤّن َظٍ ألاٞٗا٫ ؤلاَع

ت مً ألاٞغاص بلي صولت ما  .(1)هي ؤٞٗا٫ مىّظهت مً ؤٞغاص ؤو مجمٖى

اب الضولي؛ لخشبذ ؤّن ظّل َظٍ الجغاثم ٧ان الٟاٖل ٞحها  وجإحي الى٢اج٘ اإلاخٗل٣ت بدىاصر ؤلاَع

 ؤو 
ً
 ؤو ؤٞغاصا

ً
لى طل٪، ٞالٟاٖل في َظٍ الخاالث ٞغصا ىت. ٖو ُّ ل صولت مٗ

ّ
 ال ًمش

ً
 ظماُٖا

ً
جىُٓما

ابُت َى بّما ٞاٖل ٞغصي  ؤو ٞاٖل ظماعي. - باإلاٗجى الظي ؾىدّضصٍ - ؤلاَع

 

                                              
(1)  www. wdl. org/ar/item/11579 
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األٔهاملطمب

 الفاعنالفسدٙ

  -وه٣هض به الٟغص 
ً
 ظماُٖا

ً
لىن جىُٓما

ّ
ت ٢لُلت مً ألاٞغاص الظًً ال ٌك٩ ظ الظي  -ؤو مجمٖى ّٟ ًى

اب. مت ؤلاَع ىهت لجٍغ
ّ
ابُت اإلا٩ ما٫ ؤلاَع  الٗمل ؤو ألٖا

ابي بخىا٤ٞ ُٞما بُجها صون ؤن  ت مً ألاٞغاص بالٗمل ؤلاَع ومً هاخُت ؤزغي ٢ض ج٣ىم مجمٖى

مت   ه٩ىن بهضص ٞاٖل ٞغصي لجٍغ
ً
 بجماٖت مُٗىت، في َظٍ الخالت ؤًًا

ً
ج٩ىن مغجبُت جىُٓمُا

اب.  ؤلاَع

املطمبالجاٌ٘

 ىاع٘الفاعناجل

ت ؤو ظماٖت  َى ٢ُام مجمٖى
ً
  -ألامغ ألا٦ثر خضوزا

ً
٩ُلُا  َو

ً
ا  ٨ٍٞغ

ً
مت  - جمل٪ جىُٓما بالجٍغ

ابُت. و٢ض ٩ًىن لهظٍ الجماٖاث وظىٌص في ؤ٦ثر مً صولت، و٢ض جمّى٫ َظٍ الجماٖاث مً بٌٗ  ؤلاَع

 لخىُٟظ مهالخها ؤلا٢لُمُت ؤو الضولُت.
ً
 الضو٫ التي جغي ٞحها طعاٖا

ىا٥ هماطط لبٗ اَو اب لّٗل ؤقهَغ ــّتهم باإلَع
ُ
جىُٓم  - في َظا الٗهغ - ٌ الجماٖاث التي ج

ابُت في الٗهغ الخضًض لهظا الخىُٓم  ؿبذ ؤقهغ الٗملُاث ؤلاَع
ُ
الضولت وجىُٓم ال٣اٖضة. و٢ض و

 في الىالًاث اإلاخدضة. 2001ألازحر، مشل ؤخضار ؾبخمبر 

اب الضولت    - بٟغى صختها -مؿإلت بَع
ً
حن الؿاب٣حن ال جىضعط جدذ ؤًا اب ألاٞغاص ) مً الىٖى بَع

اب. مت ؤلاَع ما حؿخ٣ّل بظاتها ٦ٟغيُت زالشت للٟاٖل في ظٍغ
ّ
اب الخىُٓماث(، وبه  ؤو بَع

ُت اإلاٗىُت ببدض ألاؾباب  اب، اظخمٗذ اللجىت الٟٖغ ٠ ؤلاَع في بَاع ظهىص ألامم اإلاخدضة لخٍٗغ

اب الضولي زال٫ الٟترة مً  ، و ها٢كذ ألاؾباب ال٩امىت 1973ؤٚؿُـ  6بلى  3ال٩امىت وعاء ؤلاَع

اب التي  اب الضولي و الٗال٢ت بحن َظٍ ألاؾباب و يغوعة اجساط جضابحر إلاى٘ ؤٖما٫ ؤلاَع وعاء الاَع

ت صو٫ ٖضم الاهدُاػ با٢تراح للجىت ًّٟغ١ بحن  اء للخُغ، خُض ج٣ضمذ مجمٖى حٗغى خُاة ألابٍغ

اب اإلاىّظه  اب الضو٫ وؤلاَع اب الٟغصي وبَع  يض الضو٫.ؤلاَع

اب الٟغصي ًجض مهضٍع في ٖىامل اظخماُٖت وهٟؿُت ووعازُت، وؤّن بدض َظٍ  وط٦غث ؤّن ؤلاَع

ل في السجً الجماعي
ّ
اب الضو٫ والظي ًخمش  ألاؾباب ال ًضزل في هُا١ ٖمل اللجىت. ؤّما اَع
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البيُت ومماعؾت الخٗظًب و اإلاظابذ الجماُٖت، وؤٖما٫ الشإع ومهاظمت الؿ٩ان اإلاضهُحن، وجضمحر 

ت، ومماعؾت الخمُحز الٗىهغي،  الا٢خهاصًت، ٞخلجإ بلُه الضو٫ بهضٝ جد٤ُ٣ الؿُُغة الاؾخٗماٍع

ىت، ؤو اؾخٛال٫ مىاعصٍ  ُّ ؤو الاخخال٫ ألاظىبي، ؤو لسخ٤ بعاصة قٗب، ؤو إلزًاٖه لؿُاؾت مٗ

اب اإلاىّظه يض الضو٫ ٞخماعؾه ٞئت اظخماٖ ُت بك٩ل ًخٗاعى م٘ مهالخه الخانت. وؤّما ؤلاَع

ت اهٓمت ا٢خهاصًت ؤو اظخماُٖت ؤو ؾُاؾُت ٚحر  ُّ ٖىضما جدغم مً خ٣ى٢ها، ؤو ٖىضما ج٩ىن ضخ

 .(1)ٖاصلت، ؤو ٖىضما جٟكل الىؾاثل ال٣اهىهُت ال٣اثمت في جد٤ُ٣ الٗضالت

٠ مدّضص  ىص الضو٫ في ألامم اإلاخدضة ٖىضما ؤعاصث الخىّنل بلى حٍٗغ و٢ض ٞكلذ ه٣اقاث ٞو

اب بؿبب ازخالٝ وظ ؼ ٖلى لئلَع
ّ

لى عؤؾها الىالًاث اإلاخدضة التي جغ٦ هاث هٓغ الضو٫ الٛغبُت، ٖو

اب الٟغصي بِىما جىٓغ الضو٫ الٗغبُت وألاٞغو  ت-ؤلاَع اب بىٓغة قمىلُت وجضعط .ؤؾٍُى .. بلى ؤلاَع

٠، ٦ظل٪ ؤٖما٫ الٗى٠ التي جماعؾها بٌٗ الضو٫ خُا٫ قٗىب بإ٦ملها  اب الضولت في الخٍٗغ بَع

ل في قئىجها الضازلُت بهضٝ الؿُُغة ٖلحها
ّ

 .(2)والخضز

 

  

                                              
  . 77ص ؾامي وانل، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   (1)

اب الضولي والخهاهت الضبلىماؾُت   (2) عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت ال٣اَغة  -ٖاجكت دمحم َلـ، ؤلاَع
 . 54، م1998
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 املبحح الجالح
 الرأي الكائل ظرمية "إرٍاب الدولة "

اب الضولت  واخض مً اإلاهُلخاث الخضًشت الخضاو٫ مً ظاهب بٌٗ  State Terrorismبَع

خاب 
ُ

ال٣ٟهاء في ال٣اهىن الضولي. و٢ض جبّجي َاالء َظا اإلاهُلر، بٗض اؾخٗماله في ؤصبُاث بٌٗ ال٨

اث قضًضة ؤلاظغام مً ظاهب بٌٗ الضو٫ في خ٤ قٗىب ؤو صو٫ ؤزغ  إة جهٞغ  .ي والؿاؾت جدذ َو

اصة َظٍ ؤلاق٩الُت، ٚمىى  ضم اجٟا١ ال٣ٟه ؤو الٗمل الضولي و٢ض ؾاَم في ٍػ اب، ٖو ٨ٞغة ؤلاَع

.
ً
اب ٖمىما مت ؤلاَع ٠ مدضص وواضر لجٍغ  ٖلي حٍٗغ

غي البٌٗ اب الىاظب  (1)ٍو ت للمى٤ُ الظي ًغي ؤّن ؤلاَع ُّ ت ْلذ ٞو ؤّن الضو٫ الاؾخٗماٍع

اب الضولت  اب الٟغصي ؤو الجماعي اإلاىّظه مً ٢بل صولت ما، ال بَع صعاؾخه والخٗامل مٗه َى ؤلاَع

 هٟؿها.

ت 
ّ
اب الضولت للمغة ألاولي في "مكغوٕ" ال٣اهىن الخام بالجغاثم املخل و٢ض جّمذ ؤلاقاعة بلي بَع

خه لجىت ال٣اهىن الضولي ٖامبؿل
ّ
اب 1954(2)م ؤلاوؿاهُت وؤمجها الظي جبي ، خُض اٖخبرث اللجىت بَع

ابُت ؤو بالدصجُ٘ ٖلي  ل في "٢ُام ؾلُاث الضولت بإوكُت بَع
ّ
خمش الضولت مً ٢بُل َظٍ الجغاثم، ٍو

ابُت صازل ب٢لُم صولت ؤزغي ؤو حٛاضخي ؾلُاث الضولت ًٖ ؤوكُت مىٓمت  جغمي ال٣ُام بإوكُت بَع

ابُت صازل ب٢لُم صولت ؤزغي".  بلي ال٣ُام بإٖما٫ بَع

م، ؤقاع "بٖالن مباصت" ال٣اهىن الضولي اإلاخٗل٣ت بٗال٢اث الهضا٢ت والخٗاون 1970 وفي ٖام

اب الضولت"، خُض صعي  (3)بحن الضو٫، الهاصع ًٖ الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة مت "بَع بلى ظٍغ

ضام ال٣ىة ؤو ال٣ُام بإٖما٫ اهخ٣امُت يض صولت ؤزغي، و٦ظل٪ الضو٫ بلي يغوعة الامخىإ ًٖ اؾخس

غ  ُت وزانت خ٣ّها في ج٣ٍغ الامخىإ ًٖ ٧ل ٖمل ٢ؿغي لخغمان الكٗىب مً خ٣ى٢ها الكٖغ

اإلاهحر، والامخىإ ًٖ جىُٓم ؤو حصجُ٘ جىُٓم ال٣ىاث ٚحر الىٓامُت ؤو الٗهاباث اإلاؿلخت لئلٚاعة 

                                              
ت للٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت  (1) اب وال٣اهىن، املجلت الجؼاثٍغ ص ٖبضهللا ؾلُمان، ْاَغة ؤلاَع

 . 1990الٗضص الغاب٘، صٌؿمبر 

(2)  legal. un. org/avl/pdf/ha/da/da_ph_a. pdf 

(3)   www2. ohchr. org/english/bodies/hrcouncil/... /docs/session8/A. HRC. AC. 8. 3_Ar. doc 
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ابُت في صو٫  والامخىإ ًٖ ٖلي ب٢لُم صولت ؤزغي، ما٫ ؤلاَع جىُٓم ؤٖما٫ الخغب ألاَلُت ؤو ألٖا

ٌ ٖلحها، ؤو اإلاؿاٖضة ؤو اإلاكاع٦ت ٞحها، ؤو ٢بى٫ جىُٓم ؤوكُت صازل ب٢لُمها  ؤزغي، ؤو الخدٍغ

ما٫  .(1)ج٩ىن مىّظهت بلى اعج٩اب مشل َظٍ ألٖا

اب الضولت "ٌّٗض مً اإلاهُلخاث الخضًشت مً ال٣اهىن ا  ألّن مهُلر "بَع
ً
هوهٓغا

ّ
لم  لضولي، ٞةه

م مً طل٪ ٣ٞض   ٚحر واضر اإلاٗالم، وبالٚغ
ً
 ٚامًا

ً
 بالضعاؾت ال٩اُٞت، مّما ًجٗله مهُلخا

َ
ًدٔ

اب الٟغصي، خُض طَب  اب الضولت وجمُحٍز ًٖ ؤلاَع ٠ بَع بظلذ بٌٗ املخاوالث ال٣ٟهُت لخٍٗغ

اب الضولت ًخمشل في اعج٩اب بٌٗ ؤٖما٫ الٗى٠  املخٓىع اعج٩ابها بٌٗ ال٣ٟهاء بلى ال٣ى٫ بإّن بَع

٣ا ل٣اهىن الجزاٖاث اإلاؿلخت، وال٣اهىن ؤلاوؿاوي اإلاُب٤ في و٢ذ الخغب خحن ًخّم اعج٩ابها في و٢ذ  ٞو

٦ما ًخمشل في اهتها٧اث الخض ألاصوى مً ال٣ىاٖض الىاعصة في اإلااصة الشالشت مً اجٟا٢ُت ظى٠ُ  الؿلم،

 . (2)م1949الغابٗت اإلابرمت في ٖام 

اب الظي ج٣ىصٍ الضولت مً زال٫  (3)اءو٢ض ّٖغٝ بٌٗ ال٣ٟه ه: "ؤلاَع
ّ
اب الضولت بإه بَع

ب بحن الىاؽ بهضٝ جد٤ُ٣ بٌٗ   الٖغ
ّ

ما٫ والؿُاؾاث الخ٩ىمُت التي حؿتهضٝ بض ت ألٖا مجمٖى

 ألاَضاٝ، ال حؿخُُ٘ جد٣ُ٣ها بالىؾاثل وألاؾالُب اإلاكغوٖت".

ظَب ال٣ُٟه اب الضولت ٌكمل، في هُا١ Turk ٍو ال٣اهىن الضولي، ؤٖما٫ الخضزل بلى ؤّن بَع

 .(4)والٗضوان ٚحر اإلاكغوٖحن

ه: "اؾخسضام الٗى٠ الٗمضي ٚحر اإلاكغوٕ ؤو التهضًض 
ّ
اب الضولت بإه ّٗغٝ البٌٗ آلازغ بَع َو

باؾخسضامه مً ٢بل ؾلُاث صولت ما ؤو ؤخض ؤظهؼتها ؤو بٌٗ ألاشخام الظًً ٌٗملىن إلاهلختها، 

اًا ؤو ممخل٩اث صولت ؤزغي؛ ل ، بُٛت جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مدضصة. يض ٖع ب والٟٕؼ خل٤ خالت مً الٖغ

ٌ ؤو الدؿتر ٖلى بًىاء ؤو ج٣ضًم   ؤو جدٍغ
ّ

و٦ظل٪ ٢ُام ؾلُاث صولت ما بمكاع٦ت ؤو حصجُ٘ ؤو خض

                                              
 . 38-37، م 1997ص ابغاَُم الٗىاوي، اإلاىٓماث الضولُت الٗاإلاُت، ال٣اَغة،   (1)

 . 77ص ؾامي وانل، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   (3)

 :اهٓغ (3)

Gal-or, Noemi, International Co-operation To Suppress Terrorism, Croom Helm, 1985, p. 2  

 :اهٓغ  (4)

Turk, Danilo: International Law and Terrorism, S. T. P, July - October,1989, p. 36  .-  
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ؤو ٖهاباث مؿلخت، ؤو حؿهُل جىاظضَم  - هٓامُت ؤو ٚحر هٓامُت - الٗىن وؤلامضاص بلى ظماٖاث

ب يض صولت ٖلى ؤعايحها ؤو حٛايحها ًٖ ؤوكُتهم  التي جغمي بلى ال٣ُام بإٖما٫ ٖى٠ وجسٍغ

 .(1)ؤزغي"

ه 
ّ
ه ٦Eric Davidما ٖٞغ

ّ
٧ّل ٖمل مً ؤٖما٫ الٗى٠ اإلاؿلر ًغج٨ب مً ؤظل َضٝ ؾُاسخي : "بإه

ؤو اظخماعي ؤو مظَبي ؤو صًجي، باالهتها٥ ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي التي جدٓغ اؾخسضام 

ت، ؤو اء، ؤو مهاظمت ؤَضاٝ مُٗىت صون ؤًت  الىؾاثل الىخكُت والبربٍغ مهاظمت الطخاًا ألابٍغ

ت"  . (2)يغوعة ٖؿ٨ٍغ

اب الظي ج٣ىصٍ الضولت مً زال٫  ه: "طل٪ ؤلاَع
ّ
اب الضولت بإه ٠ بَع وطَب آزغون بلى حٍٗغ

 
ً
ب بحن اإلاىاَىحن في الضازل ونىال ما٫ والؿُاؾاث الخ٩ىمُت التي حؿتهضٝ وكغ الٖغ ت ألٖا مجمٖى

ه باث الخ٩ىمت، ؤو في الخاعط بٛغى جد٤ُ٣ بٌٗ ألاَضاٝ التي ال حؿخُُ٘ بلى يمان زًٖى م لٚغ

 .(3)الضولت وال جخم٨ً مً جد٣ُ٣ها بالىؾاثل وألاؾالُب اإلاكغوٖت"

اب الٟغصي اب الضولت مً زال٫ الخمُحز بِىه وبحن ؤلاَع ٠ بَع  و٢ض خاو٫ بٌٗ ال٣ٟهاء حٍٗغ

اب الٟغصي ًغج٨ب ت مً ألاٞغاص  خُض طَبىا بلى ال٣ى٫ بإّن ؤلاَع بهٟت ٖامت مً ٢بل ٞغص ؤو مجمٖى

اب الضولت ًخمشل في ٢ُام ؤظهؼة ؤوكإتها الضولت طاتها باعج٩اب  يض الضولت ؤو ؤخض ؤظهؼتها، بِىما بَع

 .(4)ؤٖما٫ بظغامُت يض صولت ؤزغي 

اب الضولت ول٨ً ٖلى اٖخباع ؤّجها ؤ٢ل زُىعة مً ظغاثم  مت بَع بٌٗ ال٣ٟه ٣ًّغ بىظىص ظٍغ

اب مت في ٢ُام ؤظهؼة املخابغاث الخابٗت للضولت بىي٘  ؤلاَع التي ًغج٨بها ألاٞغاص، وجخمشل َظٍ الجٍغ

ؤلٛام ؤو ٢ىابل صازل ب٢لُم صولت ؤزغي مّما ًاصي بلى مىث ٖضص مً ألاشخام، ؤو ٢ُام الضولت 

٣ت ٚحر مت بٍُغ ل ألاشخام ؤو جىظحههم العج٩اب ؤٖما٫  باعج٩اب َظٍ الجٍغ مباقغة مشل جمٍى

                                              
ت، صاع الجامٗت الجضًضة   (1) اب الضولت في بَاع ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام، ؤلاؾ٨ىضٍع ص ؾامي ظاص وانل، بَع

 . 80، م 2008

اب الضولت  (2)  . 78اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  ،ص ؾامي وانل، بَع

 اهٓغ  (3)

Gal-or, Noemi, International Co-operation to Suppress Terrorism, Croom Helm, London, 1985, p. 2.  

اب الضولت، ص ؾامي وانل  (4)  . 80اإلاغظ٘ الؿاب٤ d م  ،بَع
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ا  .(1)بُت صازل ب٢لُم صولت مُٗىت ؤو يض ؤشخام مُٗىحنبَع

اب الضولت باٖخباٍع مً ؤ٦ثر نىع  ظَب ظاهب آزغ مً ال٣ٟه بلى يغوعة الىٓغ بلى بَع ٍو

اب زُىعة  .(2)ؤلاَع

ض البٌٗ ٍا ه ًخىا٤ٞ  (3)ٍو
ّ
اب؛ أله اب الضولت مً ؤزُغ نىع ؤلاَع ال٣ى٫ ألازحر الظي ٌٗخبر بَع

ابُت التي جماعؾها الضو٫ ٖلى هُا١ واؾ٘ وبك٩ل  ما٫ ؤلاَع م٘ الىا٢٘ الضولي الظي ٌكهض جؼاًض ألٖا

اب  لم ٌؿب٤ له مشُل، مّما صعى الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بلى بصاهت ؾُاؾاث ومماعؾاث ؤلاَع

ا بٌٗ الضو٫ ٧إؾلىب في الخٗامل م٘ الضو٫ والكٗىب ألازغي. التي   جباقَغ

ض ناخب ال٣ى٫ ألازحر عؤًه ببٌٗ الدجج:  ٍا  ٍو

٠ الٗضوان الىاعص في ال٣غاع ع٢م  -1 الهاصع ًٖ الجمُٗت الٗامت لؤلمم  3314باؾخٗغاى حٍٗغ

اب الضولت هجض (4)1974صٌؿمبر  14اإلاخدضة في  ٟاث ال٣ٟهُت إلَع ٠ ، و٦ظل٪ الخٍٗغ ؤّن حٍٗغ

اب الضولت مّما ٌصّج٘ الضو٫ ٖلى اعج٩اب  الٗضوان ٢انغ ًٖ اؾدُٗاب ٧اٞت نىع وؤق٩ا٫ بَع

٠ الؿاب٤ للٗضوان، ٢انضة بظل٪ جد٤ُ٣ َضٞحن  اب التي ال جضزل يمً الخٍٗغ ظغاثم ؤلاَع

اب، وزاهحهما: ججىب الى٢ٕى  ؤؾاؾحن ؤولهما: جد٤ُ٣ ؤَضاٞها الؿُاؾُت اإلابخٛاة مً وعاء ؤلاَع

٣ا ألخ٩ام الٟهل الؿاب٘ مً اإلاُشا١ في  دذ َاثلت الخضابحر التيج ٢ض ٣ًّغعَا مجلـ ألامً ٞو

 خالت اعج٩اب الضولت ألّي ٖمل مً ؤٖما٫ الٗضوان.

 ٖلى َظٍ الدّجت  - ول٨ّىىا
ً
هغي ؤّن نىع الؿلى٥ ؤلاظغامي الظي ظٗله ال٣اثلىن بمؿإلت  -عصا

 لها، ًخًّمجها 
ً
 ماصًا

ً
اب الضولت ع٦ىا ٠ ألامم اإلاخدضة للٗضوانبَع ؤو التي  - ٦ما ؾىىّضر - حٍٗغ

بها الجغاثم الضولُت ألازغي التي ؾِخّم ؤلاقاعة بلحها.  حؿخٖى

اب الضولت مً خُض ألاَضاٝ اإلابخٛاة في ٧ّل مجها،  -2 ؤّن َىا٥ ازخالٞا واضخا بحن الٗضوان وبَع

حُٛحر ؤو يم ب٢لُم ما، ٞةّن بلى ٚؼو ؤو اخخال٫ ؤو  -في ؤٚلب الخاالث -ٞبِىما حهضٝ الٗضوان 

                                              
اب الضولي في يىء ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي الٗام، مجلت البدىر  (1) ا، ْاَغة ؤلاَع الض٦خىع ؤخمض ؤبى الٞى

 . 71، م1990، 18-17والضعاؾاث الٗغبُت، الٗضص

ا، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  (2)  . 74ص ؤخمض ؤبى الٞى

 وما بٗضَا.  95م  ،ص ؾامي وانل، اإلاغظ٘ الؿاب٤....  (3)

(4)   legal. un. org/avl/pdf/ha/da/da_a. pdf 
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ً ٖلى اجساط مى٠٢ مّٗحن. ٠ إلظباع آلازٍغ اب الضولت حهضٝ بلى التروَ٘ و الخسٍى  بَع

اب الضولت؛ ألن الٗضوان ٢ض ٠٣ً ًٖ خّض تهضًض   ال ٌٗخبر َظا ال٨الم حّجت لل٣ى٫ بةَع
ً
ؤًًا

ٟها مً ؤظل اجساط مى٠٢ مّٗحن.  صولت ما ؤو جسٍى

ش ألامم اإلاخ -3 ٠ الٗضوان في ٖام بمغاظٗت جاٍع م ختى آلان، هجض ؤّن مجلـ 1974دضة مىظ حٍٗغ

٣ا ألخ٩ام الٟهل الؿاب٘ مً اإلاُشا١ يّض ؤًت صولت ٢امذ باعج٩اب  ألامً لم ًخسظ ؤًت جضابحر ٞو

مت   ألن املجلـ ماػا٫ ٖلى مؿخىي زُىعة ظٍغ
ً
ابُت بك٩ل ٚحر مؿبى١. هٓغا ؤٖما٫ بَع

ه في ؤ٣ٖاب ٢ُام الُحر 
ّ
ابي ٖلى اإلاٟاٖل الٗضوان؛ بط ؤه ًّ هجىم بَع ان الخغبي ؤلاؾغاثُلي بك

م، زّم ٖغى ألامغ ٖلى مجلـ ألامً الظي لم ٌكغ بلى 1981ًىهُى  7الظعي الٗغاقي وجضمحٍر في 

اٖخباع َظا الهجىم مً ٢بُل ؤٖما٫ الٗضوان، وا٦خٟي بةصاهخه واٖخبٍر اهتها٧ا واضخا إلاُشا١ 

 ألامم اإلاخدضة و٢ىاٖض الؿلى٥ الضولي.

ول٨ّىىا هغي ؤّن ٖضم اجساط مجلـ ألامً للخضابحر التي ؤُٖاٍ بًاَا مُشا١ ألامم اإلاخدضة ًغظ٘ 

اث الضو٫ الٗضاثُت. ٞؿىاء  إلاىاػهاث ؾُاؾُت للضو٫ ال٨بري، ولِـ ل٣هىع ال٣اهىن في خ٨م جهٞغ

اب صولت ًّٓل ٢ُام مجلـ ألامً بمؿاولُاجه ه ٖضوان ؤو بَع
ّ
 - ٠لؤلؾ - جّم ج٠ُُ٨ ألامغ ٖلى ؤه

خباعاث الؿُاؾُت للضو٫ ال٨بري باألؾاؽ.  بااٖل
ً
ىها  مَغ

اب الضولت مجغص نىعة مً نىع الٗضوان، ًاّصي بلى بٞغاٙ  -4 مت بَع زّم بّن ال٣ى٫ باٖخباع ظٍغ

م وال٣ٗاب؛ ألّن َظٍ  مت مً مًمىجها؛ ألّجها بظل٪ ؾٝى جّٓل زاعط صاثغة الخجٍغ َظٍ الجٍغ

 ًٖ ؤّجها ٢ض ال جغقى بل
ً
مت ًٞال مت الجٍغ  ما ج٩ىن ظٍغ

ً
ما٫ الٗضواهُت، ٞةّجها ٚالبا ى مؿخىي ألٖا

الضو٫ ال٨بري مّما ًٟسر املجا٫ الؾخسضام خ٤ الُٟخى وبخباٍ مداوالث مجلـ ألامً لٟغى 

ابُت.  ؤًت جضابحر يض الضو٫ ؤلاَع

م للؿلى٥ ٞهى يمً  - باألؾاؽ - وهغّص ٖلى طل٪ بإّن اإلاك٩لت لِؿذ في قمى٫ صاثغة الخجٍغ

مت ا ما اإلاك٩لت في الىي٘ ال٣ُمي وألازالقي الخالي الجٍغ
ّ
لضولُت ألاقهغ للضو٫ وهي الٗضوان، واه

خباعاث الؿُاؾُت واإلاهالر ٖلى ٢ُم الٗضالت وال٣اهىن.  للمجخم٘ الضولي الظي ٌٗلي الٖا
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 املبحح الرابع
 إىلار درمية "إرٍاب الدولة"

ما٫  ابُت التي جغج٨ب مً ٢بل صولت ما يض ًظَب ظاهب آزغ مً ال٣ٟه بلى ال٣ى٫ ؤّن ألٖا ؤلاَع

اب الضولت".  صولت ؤزغي حٗض بمشابت نىعة مً نىع الٗضوان وال حك٩ل ما ٌؿّمى "بَع

و٢ض اؾدىض بٌٗ مً ٢ا٫ بهظا الغؤي بلى ؤّن الضولت بما لها مً ؾُاصة ال ًجىػ بؾىاص نٟت 

اب ال ًغج٨بها مت ؤلاَع اب بلحها. َظا باإلياٞت بلى ؤّن ظٍغ بال ألاٞغاص، ومً ٚحر اإلاخهّىع اعج٩اب  ؤلاَع

 لهظا الغؤي ال 
ً
اب الضولت". ٞالضولت َب٣ا مت، وبالخالي لِـ َىا٥ ما ٌؿّمى "بَع الضولت لهظٍ الجٍغ

 .(1)ج٩ىن بال صولت مٗخضًت

مت ًصّر وؿبتها  ه ختى بضاًت الؿخِىاث لم ٌٗٝغ املجخم٘ ؤو ال٣ٟه الضولُان ظٍغ
ّ
والخ٣ُ٣ت ؤه

اب الضولت، ٖلى زالٝ الجغاثم الضولُت ألازغي التي ٢ض جغج٨بها الضولت. للضو٫ جدذ مؿّمى   بَع

األٔهاملطمب

اجلساٟياليتتستهبّاالدٔلٛ

اب في خ٤ّ الضولت،  -وبق٩الُخه - إلاا ٧ان مىيٕى البدض مت ؤلاَع ًضوع خى٫ وؿبت ؤو به٩اع ظٍغ

 ٖلُىا ؤن وٗغى لؿلى٦ُاث الضولت اإلاك٩لت للجغ 
ً
اثم التي ًم٨ً ؤن جغج٨بها الضولت، ٣ٞض ٧ان مدّخما

مت التي ًُل٤ ٖلحها  ٘ والٗمل الضولُان، وهبدض بالخالي في صّخت الجٍغ  إلاا اؾخ٣ّغ ٖلُه الدكَغ
ً
٣ا ٞو

اب الضولت".  البٌٗ "بَع

ىا ؾىٗغى
ّ
لُه ٞةه مت الضولُت وؤَّم الجغاثم التي ًم٨ً  –بةًجاػ - ٖو في ٕٞغ ؤّو٫ إلاٟهىم الجٍغ

 العجباَها ؤن جهض١ في خ٤ّ 
ً
مت الٗضوان بهىعة زانت هٓغا الضو٫، وفي ٕٞغ زاٍن وٗغى لجٍغ

 الكضًض بمىيٕى بدشىا.

 

 

                                              
اب الضولي، مغ٦ؼ الضعاؾاث الٗغبي ألاوعبي، الُبٗت ألاولى، ٞبراًغ  (1) ٗذ، ؤلاَع  . 205، م 1998ص ؤخمض ٞع
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األٔهالفسع

اجلسميٛالدٔلٗٛ

مت، وطل٪ الزخالٝ الٗلىم التي حٗجى بها، و٦ظل٪  ٠ الجٍغ حّٗضصث آلاعاء التي ٢ُل بها في حٍٗغ

ها ٖلماء الاظخمإ  ٧ل ؾلى٥ ٌؿخد٤ ال٣ٗاب مً : "بإجهاازخالٝ وظهاث الىٓغ بلحها، خُض ٌٗٞغ

ٌّ الىٓغ ًٖ ج٣ىحن ال٣ٗاب ٖلُه مً ٖضمه"  .(1)وظهت الىٓغ الاظخماُٖت بٛ

ّٗغٝ البٌٗ آلازغ مت بإّجها: "ٖضوان ٖلى مهلخت ًدمحها ال٣اهىن  (2)َو سخو ال٣اهىن  الجٍغ ٍو

 الجىاجي بالىّو ٖلحها وبُان ؤع٧اجها وال٣ٗىبت اإلا٣ّغعة لٟاٖلها".

متو٦ما ٧اهذ  ٠ الجٍغ مت  - بهٟت ٖامت - الاظتهاصاث في حٍٗغ ٠ الجٍغ ٧اهذ الاظتهاصاث في حٍٗغ

ت  Pellaالضولُت. ٣ٞض ّٖغٞها ال٣ُٟه  بإّجها: "الٟٗل ؤو الامخىإ ًٖ الٟٗل اإلاٗا٢ب ٖلُه باؾم املجمٖى

 الضولُت". 

غي  ٣ Plawskiٍو  ٖلُه ٞو
ً
 ٚحر مكغوٕ، مٗا٢با

ً
ل ؾلى٧ا

ّ
مت الضولُت جمش  ل٣ىاٖض "ؤّن الجٍغ

ً
ا

 إليغاٍع بالٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في الجماٖت الضولُت"
ً
 .(3)ال٣اهىن الضولي، هٓغا

٧ّل مسالٟت لل٣اهىن الضولي ج٣٘ بٟٗل ؤو : "وفي ال٣ٟه الٗغبي ّٖغٞها الض٦خىع محي الضًً ٖىى بإّجها

 باألٞغاص ؤو 
ً
، بيغاعا

ً
 .(4)" ..املجخم٘ الضوليجغ٥ مً ٞغص، ًدخٟٔ بدٍغخه في الازخُاع ومؿاو٫ ؤزال٢ُا

 ٖلى مهلخت ًدمحها ال٣اهىن. ٚاًت ما في 
ً
ل ٖضواها

ّ
مت ؾىاًء ٧اهذ صازلُت ؤو صولُت جمش ٞالجٍغ

مت الضازلُت ًخىلى خماًت اإلاهلخت ُٞه، ال٣اهىن الجىاجي الضازلي بِىما في  ه في مجا٫ الجٍغ
ّ
ألامغ ؤه

مت الضولُت ًخىلى ال٣اهىن الضولي الجىاجي، خ ماًت اإلاهلخت التي تهّم املجخم٘ الضولي، ٦ما مجا٫ الجٍغ

مت وال٣ٗىباث اإلا٣غعة لها  .(5)ًخ٨ٟل ببُان الجٍغ

                                              
 . 113، م1997ص ابغاَُم الٗىاوي، الىٓام الضولي ألامجي، ال٣اَغة،   (1)

مت الضولُت، صعاؾت جدلُلُت جُب٣ُُت، الُبٗت الشاهُت، صاع الجهًت الٗغبُت ال٣اَغة،  (2) ص خؿىحن ٖبُض، الجٍغ
 . 5م، م1992

 . 24ص ؾامي وانل، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  (3)

، الؿىت ألاو٫ ص محي الضًً ٖىى، صعاؾاث في ال٣اهىن الجىاجي الضولي، مجلت ال٣اهىن والا٢خهاص، الٗضص  (4)
 . 632، م 1965الشالزىن، الخامؿت و 

 . 85، ال٣اَغة، صاع الجهًت الٗغبُت، م1ص دمحم ٖبضاإلاىٗم ٖبضالخال٤، الجغاثم الضولُت، ٍ  (5)
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ت مً الجغاثم التي ًم٨ً ) و٢ض اؾخ٣غ الٗمل اإلاٗاَضاث الضولُت( وال٣ٟه الضولُان ٖلى مجمٖى

. مً َظٍ 
ً
 زانا

ً
مت الٗضوان التي ؾىٟغص لها مىيٗا  الجغاثم:ؤن جغج٨بها الضو٫ باإلياٞت لجٍغ

وهى الجغاثم الخُحرة التي وعصث في اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعبٗت، وحكمل مسالٟت  ظسائم الحسب: -1

اثً ؤو جضمحر  خُاالث وؾىء مٗاملت ألاؾغي ؤو ٢خل الَغ ٢ىاهحن الخغب وؤٖغاٞها التي حكمل الٚا

 الخ. ...اإلاضن

ألاشخام والاؾتر٢ا١ وحكمل ال٣خل الٗمض م٘ ؤلانغاع، وبٞىاء  الجسائم طد ؤلاوظاهُت: -2

وؤلا٢هاء ًٖ البلض و٧ّل ٖمل ٚحر بوؿاوي ًغج٨ب يّض الؿ٩ان اإلاضهُحن ٢بل الخغب ؤو ؤزىائها، 

ؤو الايُهاص ألؾباب ؾُاؾُت ؤو ٖغ٢ُت ؤو صًيُت، متى ٧اهذ َظٍ ألاٞٗا٫ ؤو الايُهاصاث 

مت خغب ؤو ٧اهذ طاث نلت بها. مت يض الؿالم ؤو ظٍغ  لجٍغ
ً
 ُمغج٨بت جبٗا

ا وقّجها ومخابٗتها ؤو بصاعة خغب  م طد الظالم:الجسائ -3 وحكمل بصاعة خغب ٖضواهُت وجدًحَر

 للمٗاَضاث والخإ٦ُضاث والاجٟا٢ُاث الضولُت ؤو اإلاكاع٦ت في مسُِ مضعوؽ ؤو في 
ً
زغ٢ا

 ماامغة؛ العج٩اب ؤخض ألاٞٗا٫ الؿاب٣ت.

مت ؤلابادة الجماعُت: -4 ت حٗجي اعج٩اب ؤّي ٖمل مً  ؤلاباصة الجماُٖت ظٍس ُّ ما٫ آلاجُت، بي ألٖا

 ؤلاباصة ال٩لُت ؤو الجؼثُت لجماٖت ما، ٖلى ؤؾاؽ ال٣ىمُت ؤو الٗغ١ ؤو الجيـ ؤو الضًً، مشل: 

 ٢خل ؤًٖاء الجماٖت.  ؤ() 

 بلخا١ ألاطي الجؿضي ؤو الىٟسخي الخُحر بإًٖاء الجماٖت.  ب()

بلخا١ ألايغاع باألويإ اإلاِٗكُت للجماٖت بك٩ل مخٗمض بهضٝ الخضمحر الٟٗلي للجماٖت  ط()

ا.  ًُ ا ؤو ظؼث ًُ  ٧ل

 ٞغى بظغاءاث تهضٝ بلى مى٘ اإلاىالُض صازل الجماٖت.  ص()

ٟا٫ باإل٦غاٍ مً ظماٖت بلى ؤزغي  َـ()  .ه٣ل ألَا

التي جغج٨بها ألاهٓمت  -لحها الؿاب٤ ؤلاقاعة ا -و٢ض جُىع ال٣اهىن الضولي هدى اٖخباع الجغاثم 

ال٣مُٗت يض قٗىبها مً الجغاثم الضولُت التي ًم٨ً مداؾبتها ٖلحها؛ وطل٪ إلاا لهظٍ الجغاثم مً 

جإزحر ٖلى ؤمً املجخم٘ الضولي بإزٍغ وؾلمه. مشا٫ طل٪ الجغاثم التي ًغج٨بها هٓام بكاع ألاؾض يض 

 الكٗب الؿىعي.
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الفسعالجاٌ٘

دسميٛالعدٔاُ

غث الضو٫ في جغ٦حز ؾلُت ال٣م٘ في ًض اإلاىٓماث الضولُت مىظ 
ّ

بضؤث بىاصع الخىُٓم الضولي، ٨ٞ

 لىٓام مد٨م 
ً
٣ا اإلا٩لٟت بدٟٔ الؿلم وألامً الضولُحن ؤو بٖاصجه بلى ههابه في خالت ؤلازال٫ به، ٞو

٠ الٗضوان ؤو الاؾخسضام ٚحر اإلاكغوٕ لل٣ىة في ا لٗال٢اث لؤلمً الجماعي. ومً َىا ؤجذ ؤَمُت حٍٗغ

 بٟاٖلُت هٓام ألامً الجماعي الظي ٌٗجي 
ً
 وز٣ُا

ً
 اعجباَا

ً
٠ الٗضوان مغجبُا الضولُت، وؤيحى حٍٗغ

 .(1)ؤلا٢إل ًٖ ؾُاؾت ال٣ىة الخ٣لُضًت بلي ؾُاؾت الخًٕى لل٣اهىن 

٠ الٗضوان وبُان ٖىانٍغ مً  و٢ض ُبظلذ مىظ ؤواثل ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مداوالث ٦شحرة لخٍٗغ

بلى ؤن  ضو٫ واإلاىٓماث الضولُت، وزاع ظض٫ ٦بحر بحن ال٣ٟهاء والضو٫ خى٫ َظا ألامغظاهب ال٣ٟه وال

ؤههى َظا الخالٝ ال٣ٟهي  - م 1974نضع ٢غاٌع َاٌم مً الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في صٌؿمبر 

٠ الٗضوان. -والٗملي  ى ٢غاع حٍٗغ  َو

 ٖاٌم للٗضو 
ٌ

٠ ه: "اؾخسضام ال٣ىة مً ظاهب و٢ض ظاء في اإلااصة ألاولى مً َظا ال٣غاع حٍٗغ
ّ
ان بإه

بخضي الضو٫ يض ؾُاصة ألاعاضخي ووخضتها ؤو الاؾخ٣ال٫ الؿُاسخي لضولت ؤزغي، ؤو بإًت نىعة 

 ؤزغي جدىافى م٘ مُشا١ ألامم اإلاخدضة".

ما٫ آلاجُت ؾىاء جّم بٖالن الخغب ؤو لم ًخّم:  وؤياٝ ال٣غاع ؤّن نٟت الٗضوان جىُب٤ ٖلى ألٖا

ًّ هجىم ٖلى ؤعاضخي صولت ؤزغي، ؤو ؤي اخخال٫ ٢ُام ال٣ىاث اإلاؿل -1 خت لضولت ما بٛؼو ؤو ق

ًىجم ًٖ مشل َظا الهجىم، ؤو يّم إل٢لُم صولت ؤزغي ؤو لجؼء  - ولى بهىعة ما٢خت -ٖؿ٨غي 

٤ اؾخسضام ال٣ىة.  مىه ًٖ ٍَغ

٢ُام ال٣ىاث اإلاؿلخت لضولت ما ب٣ه٠ ؤعاضخي صولت ؤزغي، ؤو اؾخسضام صولت ألًت ؤؾلخت يض  -2

 ت ؤزغي.صول

 ٢ُام ال٣ىاث اإلاؿلخت لضولت ما بٟغى خهاع ٖلى مىاوئ ؤو ؾىاخل صولت ؤزغي.  -3

ت ؤو  -4 ت ؤو الجٍى ت ؤو البدٍغ ًّ هجىم ٖلى ال٣ىاث البًر ٢ُام ال٣ىاث اإلاؿلخت لضولت ما، بك

ت والُحران اإلاضوي لضولت ؤزغي. ت الخجاٍع  مهاظمت الؿًٟ البدٍغ

                                              
ت لل٣اهىن الضولي، املجلض   (1) ٠ الٗضوان، املجلت اإلاهٍغ   .187، م1968، 24ص ؾمٗان بُغؽ ٞغط هللا، حٍٗغ
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 ًخٗاعى م٘ الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في اؾخسضام ال٣ىاث اإلاؿلخت لضولت ما، اؾخسض -5
ً
اما

 الاجٟا١، ؤو ججضًض ب٣ائها في ب٢لُم الضولت اإلاًُٟت بٗض اهتهاء اإلاضة املخّضصة في َظا الاجٟا١.

 ؾماح صولت ما لضولت ؤزغي باؾخسضام ب٢لُمها؛ العج٩اب ٖمل ٖضواوي يض صولت زالشت. -6

ٚحر هٓامُت ؤو مغجؼ٢ت العج٩اب ٖمل ٢ُام صولت بةعؾا٫ ٖهاباث ؤو ظماٖاث مؿلخت ؤو ٢ىاث  -7

ما٫  مً ؤٖما٫ ال٣ىة يض صولت ؤزغي، بهىعة ج٩ىن ٖلى صعظت مً الخُىعة حٗاص٫ ألٖا

ا ؤو اقترا٥ الضولت بضوع ملمىؽ في طل٪.  الؿاب٤ ط٦َغ

املطمبالجاٌ٘

"إزِابالدٔلٛ"تهسازالتذسٖيلراتالفعن

اب الضولي  ه م٘ جىامي الخضًض ًٖ ؤلاَع
ّ
ابُت والضو٫ التي جضٖم الىا٢٘ ؤه والجماٖاث ؤلاَع

اب، طَب هٟغ مً ال٣ٟهاء والؿُاؾُحن إة اإلاماعؾاث ؤلاظغامُت للضو٫  - ؤلاَع بلى ون٠  - جدذ َو

اب صولت". مت "بَع  بٌٗ اإلاماعؾاث ؤلاظغامُت للضو٫ بإّجها ظٍغ

اب الضولت" ٌكمل في ه Turkبل ونل ألامغ باألؾخاط  ال٣اهىن  ُا١بلى خّض ال٣ى٫: بّن مهُلر "بَع

ا  حَر مت الٗضوان ٚو ى ما ٌٗجي ؤلالٛاء ال٨لي لجٍغ ل ٚحر اإلاكغوٕ والٗضوان، َو
ّ

الضولي ؤٖما٫ الخضز

اب الضولت.  مت بَع  مً الجغاثم التي ٢ض جشبذ في خ٤ الضولت لخؿاب ظٍغ

اب الضولت للمغة ألاولي، مً ظاهب ألامم اإلاخدضة في  و٦ما ط٦غها مً ٢بل جّمذ ؤلاقاعة بلي بَع

خه لجىت ال٣اهىن الضولي 
ّ
ت بؿلم ؤلاوؿاهُت وؤمجها الظي جبي

ّ
"مكغوٕ" ال٣اهىن الخام بالجغاثم املخل

اب 1954ٖام  اب الضولت مً ٢بُل َظٍ الجغاثم. وط٦غ اإلاكغوٕ ؤّن بَع م، خُض اٖخبرث اللجىت بَع

ابُت ؤو بالدصجُ٘ ٖلي ال٣ُام بإوك ابُت الضولت ًخمشل في "٢ُام ؾلُاث الضولت بإوكُت بَع ُت بَع

صازل ب٢لُم صولت ؤزغي ؤو حٛاضخي ؾلُاث الضولت ًٖ ؤوكُت مىٓمت جغمي بلي ال٣ُام بإٖما٫ 

ابُت صازل ب٢لُم صولت ؤزغي".  بَع

ش ٧ان مً اإلا٣بى٫  ه مىظ َظا الخاٍع
ّ
ٖلى نُٗض مىٓمت ألامم اإلاخدضة واملجخم٘  - والىا٢٘ ؤه

اب  -الضولي بالخالي  مت ؤلاَع م مً ط٦غ َظٍ اإلاؿإلت في ال٣ى٫ بصخت اهدؿاب ظٍغ بلى الضو٫، ٖلى الٚغ

 مكغوٕ ٢اهىوي مً ظاهب لجىت ال٣اهىن الضولي، ولِـ في مٗاَضة ؤو اجٟا٢ُت صولُت.

م، جإ٦ض َظا الخىّظه الىٓغي للمىٓمت الضولُت، ٞإقاع بٖالن مباصت ال٣اهىن 1970وفي ٖام 

صع ًٖ الجمُٗت الٗامت لؤلمم الضولي اإلاخٗل٣ت بٗال٢اث الهضا٢ت والخٗاون بحن الضو٫، الها



 

    د. ذلند اخلصً  - بني اإلقرار واإلىلار إرٍاب الدولة 

 

  218 و2018يياير   -العدد الصابع  -الكاىوىية              الصية الرابعة  ولة العلودل
  

 

اب الضولت. مت بَع  اإلاخدضة، بلى ظٍغ

الن الضو٫ بلي يغوعة الامخىإ ًٖ اؾخسضام ال٣ىة ؤو ال٣ُام بإٖما٫  ٣ٞض صعى َظا ؤلٖا

اهخ٣امُت يض صولت ؤزغي، و٦ظل٪ الامخىإ ًٖ ٧ل ٖمل ٢ؿغي لخغمان الكٗىب مً خ٣ى٢ها 

غ اإلاهحر، والا  ُت وزانت خ٣ّها في ج٣ٍغ مخىإ ًٖ جىُٓم ؤو حصجُ٘ جىُٓم ال٣ىاث ٚحر الكٖغ

الىٓامُت ؤو الٗهاباث اإلاؿلخت لئلٚاعة ٖلي ب٢لُم صولت ؤزغي، والامخىإ ًٖ جىُٓم ؤٖما٫ الخغب 

ٌ ٖلحها، ؤو اإلاؿاٖضة ؤو اإلاكاع٦ت ٞحها، ؤو  ابُت في صو٫ ؤزغي، ؤو الخدٍغ ما٫ ؤلاَع ألاَلُت ؤو ألٖا

ما٢٫بى٫ جىُٓم ؤوكُت صازل ب٢لُمها ج٩  .(1)ىن مىظهت بلى اعج٩اب مشل َظٍ ألٖا

اب الضولت، صون ألاؾباب التي اخخج بها.  وهدً مً ظاهبىا هخ٤ٟ م٘ الغؤي ال٣اثل بةه٩اع بَع

ابُت التي جغج٨ب مً ٢بل صولت ما يض صولت ؤزغي حّٗض نىعة مً نىع الٗضوان ما٫ ؤلاَع ؤو  - ٞاأٖل

ل ما ٌؿّمى  - الجغاثم الضولُت ألازغي 
ّ
اب الضولت.وال حك٩  بَع

ولِـ الؿبب في طل٪ ما ط٦ٍغ ؤصخاب َظا الغؤي مً ؤّن الضولت بما لها مً ؾُاصة ال ًجىػ 

اب ال ًغج٨بها بال ؤٞغاص. ومً ٚحر اإلاخهّىع اعج٩اب  مت ؤلاَع اب بلحها، ؤو ألّن ظٍغ بؾىاص نٟت ؤلاَع

مت، ول٨ً الؿبب  لهظٍ ألاوكُت ؤّن ال٣اهىن الضولي ٢ض و  - في عؤًىا - الضولت لهظٍ الجٍغ
ً
ي٘ ؤوناٞا

 ؤزغي 
ً
اب الضولت، بل وي٘ ؤوناٞا مت بَع م َظٍ ) ؤلاظغامُت لِـ مً بُجها ظٍغ الٗضوان( لخجٍغ

 ألاوكُت.

٠ الٗضوان وجدضًض نىعٍ  اؾـ ٖلحها البٌٗ لل٣ى٫  -بٗض حٍٗغ ًٌ بما ٌكمل الؿلى٦ُاث التي 

اب صولت  مت بَع  حٗضص الخىن٠ُ  -بىظىص ظٍغ
ً
ال٣اهىوي لىٟـ الؿلى٥. ٞةطا عظٗىا لم ٌٗض م٣بىال

اب الضولت هي طاتها  اب الضولت هجض ؤّن الؿلى٦ُاث التي ويٗها َاالء ٧إؾاؽ إلَع ٟاث بَع بلى حٍٗغ

٠ الٗضوان وزانت الهىعة ألازحرة ٢ُام صولت بةعؾا٫ ٖهاباث ؤو ) الهىع التي خّضصَا حٍٗغ

مً ؤٖما٫ ال٣ىة يض صولت ؤزغي،  ظماٖاث مؿلخت ؤو ٢ىاث ٚحر هٓامُت ؤو مغجؼ٢ت العج٩اب ٖمل

ا ؤو اقترا٥ الضولت بضوع ملمىؽ  ما٫ الؿاب٤ ط٦َغ بهىعة ج٩ىن ٖلى صعظت مً الخُىعة حٗاص٫ ألٖا

 في طل٪(.

اب الضولت ٢ض ٢مىا بخٟىُضَا  مت بَع باإلياٞت بلى ؤّن الدجج التي ٢ا٫ بها ال٣اثلىن بىظىص ظٍغ

 مً ٢بل.

                                              
 . 38-37م، م 1997ص ابغاَُم الٗىاوي، اإلاىٓماث الضولُت الٗاإلاُت، ال٣اَغة،   (1)
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ه لِـ مً اإلاخهّىع ال٣ى٫ بصبى 
ّ
مت الٗضوانو٦ما ؤه في  -٦ما ّٖغٞه ٢غاع ألامم اإلاخدضة - ث ظٍغ

 
ً
ظا ال ٌٗجي ؤبضا اب في خ٤ الضو٫. َو مت ؤلاَع ه ؤًًا لِـ مً الصخُذ وؿبت ظٍغ

ّ
خ٤ ألاٞغاص، ٞةه

الدؿاَل م٘ الؿلى٦ُاث ؤلاظغامُت للضو٫، ول٨ً َاإلاا ظّغمها ال٣اهىن الضولي بإوناٝ مدضصة، ٞال 

م، ًيبغي ونٟها بإوناٝ ؤزغي، وبال م هٟـ الٟٗل بإ٦ثر مً ون٠ ججٍغ  ٦ّىا بهضص ج٨غاع لخجٍغ

ى ما ال ٣ًبل مً الىظهت ال٣اهىهُت الصخُدت.  َو

بت  ت بٚغ اب الضولت، هغي ؤّجها ٢ض طَبذ بلى َظا اإلاؿل٪ مضٖٞى مت بَع ٞاآلعاء التي ٢الذ بجٍغ

اب. وال ق٪ ؤ م بٌٗ ألاوكُت ٚحر اإلاكغوٖت للضو٫ جدذ مؿّمى ؤلاَع ت في ججٍغ ّن الغؤي الظي ٢ٍى

 ًلتزم خضوص ال٣اهىن الضولي َى ألاولى بالخإًُض.
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 اخلامتة 
اب الضولت"، وطل٪ بٗض بَاللت ٖلى مٗجى  مت "بَع اؾخٗغيىا في َظا البدض عؤي ال٣اثلحن بجٍغ

اب الضولت ول٨ّىىا  ٟه. و٢ض اؾخٗغيىا حجج ال٣اثلحن بةَع اب ٖمىما وجُّىعٍ وما ٢ُل بكإن حٍٗغ ؤلاَع

 الدّجت الضامٛت للدؿلُم بهظٍ ال٨ٟغة. - ي هٓغهاف - لم هجض

اب بلى الضولت بٌٗ ال٣بى٫ ٖلى مؿخىي ال٣ٟه الضولي مت ؤلاَع  و٢ض القى ال٣ى٫ بيؿبت ظٍغ

٘" ال٣اهىن الضولي، ول٨ً لم جهضع ؤًت ؤٖما٫ صولُت جهاثُت خه بٌٗ "مكاَع
ّ
 -٧اإلاٗاَضاث –وجبي

ُت لهظٍ ال٨ٟغة.
ّ
 مخبي

 1974وم٘ نضوع ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في صٌؿمبر 
ً
ٟا م، الظي جًّمً حٍٗغ

م ؾلى٥ مٗحن  اب الضولت"؛ إلاا في طل٪ مً ج٨غاع لخجٍغ  ال٣ى٫ بمؿإلت "بَع
ً
للٗضوان لم ٌٗض م٣بىال

ى ألامغ الظي ال ًصر في هٓغها. مه مً ٢بل جدذ ون٠ آزغ، َو  جم ججٍغ

بت في ونم ؤٞٗ اب، بهضٝ حكضًض ؤلاصاهت لهظٍ وال ج٨ٟي الٚغ ا٫ الضو٫ ؤلاظغامُت بىن٠ ؤلاَع

ما٫، ٖلى خؿاب ألاخ٩ام التي ؤنبدذ مؿخ٣غة في ال٣اهىن الضولي.  ألٖا
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 احمللنة الدشتورية العليا 

 وترشيه احلدود املصرية الصعودية
 

 امللص 
ت م٘ الضو٫ املجاوعة؛ مً ؤظل  حؿعى صو٫ الٗالم اإلاُلت ٖلى البداع بلى جغؾُم خضوصَا البدٍغ

ظا َى ما صٞ٘ ظمهىعٍت  حُٗٓم الاؾخٟاصة مً الثرواث اإلاىظىصة صازل مُاَها الا٢خهاصًت، َو

ت.  مهغ الٗغبُت واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت لل٣ُام بخى٢ُ٘ اجٟا١ لترؾُم خضوصَما البدٍغ

ت ٣ٖب الخى٢ُ٘ ٖلى َظا الاجٟا١ بما ًُٟض ؤن جغؾُم الخضوص  و٢ض ؤزاع بٖالن الخ٩ىمت اإلاهٍغ

غحي جحران ونىاٞحر صازل الخضوص ؤلا٢لُمُت للم ت بحن البلضًً جغجب ٖلُه و٢ٕى ظٍؼ ل٨ت البدٍغ

الٗغبُت الؿٗىصًت زالٞا وظضال ٖم٣ُا، زم اهخ٣ل الخالٝ بلى ؾاخاث ال٣ًاء ٞإنضعث مد٨مت 

ت الٗلُا ببُالن جى٢ُ٘ ممشل الخ٩ىمت  ض بد٨م باث مً املخ٨مت ؤلاصاٍع ال٣ًاء ؤلاصاعي خ٨مها اإلاٍا

ضا مً مد٨م ت ٖلى الاجٟا١، وفي اإلا٣ابل ؤنضعث مد٨مت ألامىع اإلاؿخعجلت خ٨ما مٍا ت اإلاهٍغ

ت الٗلُا. ت وؤلاصاٍع  الاؾخئىاٝ اإلاؿخعجلت بى٠٢ جىُٟظ خ٨مي مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاٍع

غ الخالٝ ال٣اهىوي ًضوع خى٫ جٟؿحر ههىم الضؾخىع اإلاهغي الخالي اإلاىٓم  وإلاا ٧ان ظَى

ت الضوع  ان وجىُٟظ الاجٟا٢ُاث الضولُت، ٧ان البض ؤن ٩ًىن للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا اإلاهٍغ لؿٍغ

تي جىُٟظ  الخاؾم في ، ول٣ض صُٖذ املخ٨مت إلاماعؾت َظا الضوع مً زال٫ مىاٖػ ٌٞ َظا الخىإػ

ت، و٦ظل٪ صٖىي ؤزغي لٌٟ  ج٣ضمذ بهما َُئت ٢ًاًا الضولت بهٟتها ممشلت ًٖ الخ٩ىمت اإلاهٍغ

 جىإػ ألاخ٩ام بحن ال٣ًاءًً الٗاصي وؤلاصاعي.

ا١ في اهخٓاع جهض٤ً عثِـ وؤزىاء َظا الجضا٫ وا٤ٞ مجلـ الىىاب اإلاهغي ٖلى َظا الاجٟ

 ٌ تي الخىُٟظ ٞع الجمهىعٍت ٖلُه، زم ٢غعث َُئت مٟىضخي املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا في مىاٖػ

الضٖىي الوٗضام وظىص مسالٟت مً ٢بل ال٣ًاء ؤلاصاعي ألخ٩ام الضؾخىعٍت الٗلُا اإلاخٗل٣ت 

غا آزغ ؤؾدىض بلُه  عثِـ املخ٨مت بالؿُاصة، وبٗضَا ببًٗت ؤًام ؤنضعث هٟـ الهُئت ج٣ٍغ

الضؾخىعٍت في ٢غاٍع بى٠٢ جىُٟظ الخ٨محن اإلاخىا٢ًحن، وخى٫ َظٍ اإلاؿاثل ال٣اهىهُت جضوع ظؼثُاث 

 َظا البدض ونىال بلى هدُجت خاؾمت إلاهحر َظٍ الاجٟا٢ُت.
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Abstract 

The countries of the world overlooking the seas seek to demarcate their maritime 
borders with the neighboring countries in order to maximize the benefit from the 
wealth found within their economic waters. 

The announcement of the Egyptian government after signing this agreement stating 
that the demarcation of the maritime borders between the two countries has resulted in 
the occurrence of Tiran and Sanafir islands within the territorial borders of the Kingdom of 
Saudi Arabia, a dispute and deep controversy, then the dispute moved to the courts, so the 
Administrative Judicial Court issued its ruling in support of a final ruling from the court The 
Supreme Administrative Court invalidated the signature of the representative of the 
Egyptian government on the agreement, and in return, the Court of Urgent Matters issued 
a favorable ruling from the Urgent Appeal Court to suspend the implementation of the 
rulings of the Supreme Administrative and Administrative Court 

As the essence of the legal dispute revolves around the interpretation of the 
provisions of the current Egyptian constitution regulating the validity and 
implementation of international agreements, the Egyptian Supreme Constitutional 
Court must have a decisive role in resolving this conflict, and the court was called 
upon to exercise this role through two implementation disputes submitted by the 
State Cases Authority in its capacity as representative On behalf of the Egyptian 
government, as well as another lawsuit to resolve the conflict of rulings between the 
ordinary and administrative courts. 

During this debate, the Egyptian parliament approved this agreement pending 
ratification by the President of the Republic, then the Supreme Constitutional Court 
Commissioners „Committee in my implementation disputes decided to reject the 
lawsuit because there was no violation by the administrative judiciary of the Supreme 
Constitutional provisions related to sovereignty, and a few days later the same 
commission issued another report The President of the Constitutional Court relied on 
him in his decision to stop the implementation of the two contradictory rulings, and 
on these legal issues the particles of this research revolve to reach a decisive result for 
the fate of this agreement. 
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 املكدمة:
غظ٘ الؿبب في  جدخل الٗال٢ت بحن الاجٟا٢ُاث الضولُت و٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي ؤَمُت بالٛت، ٍو

ت خ٣ُ٣ُت بحن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي و٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي؛ بلى وظىص عابُ -في عؤًىا - طل٪

ت،  خباٍع ا م٘ الضو٫ واإلاىٓماث الضولُت التي جخمخ٘ بالصخهُت الٖا ٞال٣اهىن الضولي ًخٗامل ْاٍَغ

ومىيٕى َظا ال٣اهىن ًخجؿض ُٞما جبرمه الضو٫ مً اجٟا٢اث صولُت جىٟظ وا٢ُٗا ٖلى ؤعاضخي الضو٫ 

ًاء وجخالقى بل وجخ لى عؤؾها الضؾخىع.ألٖا  ٗاعى ؤخُاها م٘ ٢ىاٖضَا الضازلُت ٖو

ومً هاخُت ؤزغي ٞةن الضؾخىع في ٧ل صولت ٌٗض بمشابت بىابت الضزى٫ الظي مً زالله حؿخُُ٘ 

٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤن جمغ ٖبر ؤلاظغاءاث التي ًغؾمها لخضزل صازل الىُا١ ال٣اهىوي الضازلي 

جي للضولت، ٞال ًخم إل٢لُم الضولت، مً َىا جٓهغ الٗال ٢ت الىز٣ُت بحن اإلاٗاَضة والضؾخىع الَى

تراٝ باإلاٗاَضة الضولُت بال مً زال٫ ال٣ىاٖض وؤلاظغاءاث الضؾخىعٍت التي مً زاللها ٌؿمذ لها  الٖا

 بالىٟاط صازل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضازلُت.

غاع زم الخهض٤ً، وجمغ الاجٟا٢ُت الضولُت بمغاخل مخٗضصة جبضؤ بالخٟاوى زم الخى٢ُ٘ ٞاإل٢

٤ ٢ىاٖضٍ،  اء بمغاخلها ٞو ىا ًشاع الدؿائ٫ َل الضؾخىع ال ًخهل باالجٟا٢ُت الضولُت بال بٗض الٞى َو

ؤم ؤهه ٌؿخُُ٘ بزًاٖها ألخ٩امه في ٧اٞت مغاخلها؟ وما حهمىا في َظا اإلاىي٘ َى مى٠٢ الضؾخىع 

 مً الاجٟا٢ُت الضولُت بٗض الخى٢ُ٘ و٢بل الخهض٤ً ٖلحها.

ملُا ٖلى َظا الخهإع وحٗض اجٟ ت الؿٗىصًت مشال وا٢ُٗا ٖو ت اإلاهٍغ ا٢ُت جغؾُم الخضوص البدٍغ

والخىإػ الظي ًدضر بحن الاجٟا٢ُت الضولُت واإلااؾؿاث ال٣اهىهُت الضؾخىعٍت الضازلُت، ول٣ض 

ت  ت ممشلت في مد٨متي ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاهٍغ بضؤث ؤولى خل٣اث َظا الهغإ بحن املخا٦م ؤلاصاٍع

ت الٗلُا مً ظهت، ومد٨مت ألامىع اإلاؿخعجلت ممشلت لل٣ًاء الٗاصي مً ظهت واملخ ٨مت ؤلاصاٍع

 ؤزغي.

ول٣ض وضخذ مٗالم َظا الهغإ مً زال٫ ما ؤنضعجه الضاثغة ألاولى ملخ٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي،  

ت  70لؿىت  43709م في الضٖىي ع٢م 21/6/2016بجلؿت  ١، ببُالن جى٢ُ٘ ممشل الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ت بحن ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖلى ا جٟا٢ُت جغؾُم الخضوص البدٍغ

ل ؾىت  غحي جحران ونىاٞحر للممل٨ت الٗغبُت 2016اإلاى٢ٗت في ابٍغ م اإلاخًمىت الخىاػ٫ ًٖ ظٍؼ

غجحن يمً ؤلا٢لُم البري  الؿٗىصًت م٘ ما ًترجب ٖلى طل٪ مً آزاع ؤزهها اؾخمغاع َاجحن الجٍؼ

ت ٖلحهما، وخٓغ حُٛحر ونٟهما اإلاهغي، و  ت، واؾخمغاع الؿُاصة اإلاهٍغ يمً خضوص الضولت اإلاهٍغ



 

  
 

 

  217 تحدة ة املبيالعر مارا دولة اإل - جامعة عجناٌ -اىوٌكة اليتصدر عً كل
  

 

.٠  بإي ق٩ل لهالر ؤًت صولت ؤزغي، وطل٪ ٖلى الىدى اإلابحن باألؾباب وؤلؼمذ ظهت ؤلاصاعة اإلاهاٍع

ت الٗلُا في خ٨مها الهاصع في الًُٗ ع٢م  ٦ما ؤ٦ضث ٖلى الخ٨م الؿاب٤ املخ٨مت ؤلاصاٍع

ٌ الًُٗ، ٢16/1/2017ًاثُت ٖلُا، ظلؿت  63لؿىت  13583 م؛ بط ٢ًذ بةظمإ آلاعاء: بٞغ

ت الُاٖىت اإلاهغوٞاث.  وؤلؼمذ الجهت ؤلاصاٍع

ت ؤبذ ؤن جلتزم بهظا الخ٨م الباث وعٞٗذ صٖىي مؿخعجلت ؤمام ٢اضخي  بال ؤن الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ت الٗلُا  ألامىع اإلاؿخعجلت َالبت و٠٢ جىُٟظ خ٨م مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي، واملخ٨مت ؤلاصاٍع

م ٣ًطخى بى٠٢ جىُٟظ خ٨م مد٨مت 29/9/2016وخهلذ ٖلى خ٨م مً َظا ال٣ًاء بجلؿت 

ت ٖلى اجٟا٢ُت حُٗحن الخضوص  ال٣ًاء ؤلاصاعي ُٞما جًمىه مً بُالن جى٢ُ٘ ممشل الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ت بحن مهغ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، و٦ظل٪ بالخبُٗت و٠٢ جىُٟظ ما ًترجب ٖلى طل٪ مً  البدٍغ

 آزاع.

حن ع٢مي   م 2016لؿىت  391، ٦373ما جم جإًُض َظا الخ٨م اإلاؿخعجل اؾخئىاُٞا في الضٍٖى

حن لُد٨م َظا ألاز خضاص بالخ٨م الهاصع في الضٍٖى ١  70لؿىت  43866، 43709حر بٗضم الٖا

١ ٖلُا،  62لؿىت  74236الهاصع مً مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي، و٦ظا الخ٨م الهاصع في الًُٗ 

ما مىٗضمي ألازغ وؤلؼمذ اإلاضعى ٖلحهم ٖضص مً  ت الٗلُا واٖخباَع والهاصع ًٖ املخ٨مت ؤلاصاٍع

 .(1)ث وؤحٗاب املخاماةالؿاصؽ للٗاقغ باإلاهغوٞا

ومً زال٫ الخىإػ والخٗاعى الؿاب٤ ٞةهىا ه٩ىن ؤمام خ٨محن مخىا٢ًحن ؤخضَما ناصع ًٖ 

ىا ًخٗحن ؤن ججهٌ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا  ال٣ًاء الٗاصي وآلازغ ناصع ًٖ ال٣ًاء ؤلاصاعي، َو

 ت جى٢ُ٘ َظا الاجٟا١.لخؿم َظا الخٗاعى في ألاخ٩ام، ٦ما ًخٗحن ٖلحها ؤن جٟهل في مضي صؾخىعٍ

، والىنى٫ بهظا  ٗالج َظا البدض صوع املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا في خؿم َظا الخىإػ َو

الاجٟا١ بلى مغاخله الجهاثُت التي ال عظٗت ٞحها ؾىاء بخإًُض مى٠٢ ال٣ًاء ؤلاصاعي ؤو ال٨ٗـ. و٢بل 

اث َظا البدض، ؾٝى وٗغى بةًجاػ ألَم  ا الكغوٕ في الخضًض ًٖ مىيٖى الدؿائالث التي جشحَر

َظٍ الضعاؾت، وؤَمُتها، وؤَضاٞها، واإلاىهج الٗلمي اإلاؿخسضم في جىاو٫ ظىاهبها املخخلٟت، ومً زم 

وٗغى ألَم الىخاثج والخىنُاث التي زلو بلحها الباخض، وؤزحًرا وٗغى ل٣اثمت مً اإلاغاظ٘، وطل٪ 

 ٖلى الىدى آلاحي:

                                              
ضة الضؾخىع، ٖضص ؤلازىحن  ( 1) ل/03ظٍغ  http://www. dostor. org/1355294 - 2017/ؤبٍغ
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 تصاؤالت الدراشة 
 :ي ؤلاظابت ٖلى الدؿائالث آلاجُتجخمشل مك٩لت الضعاؾت ف

ت؟ -1  ما َى اإلا٣هىص باجٟا١ جغؾُم الخضوص البدٍغ

ما هي الىؾاثل اإلاخاخت وا٢ُٗا امام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا لٟغى ع٢ابتها الضؾخىعٍت ٖلى  -2

 الاجٟا٢ُت؟

ت  -3 ٖى ت الخىُٟظ اإلاٞغ  مام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا؟ ؤما َى مهحر مىاٖػ

٢٘ مً املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا في خؿم الخٗاعى بحن خ٨مي ال٣ًاء ما َى الضوع اإلاخى  -4

 ؤلاصاعي وال٣ًاء الٗاصي خى٫ الاجٟا٢ُت؟ 

َل ًد٤ للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ؤن جخهضي جل٣اثُا لبدض مضي صؾخىعٍت اجٟا٢ُت جغؾُم  -5

ت الؿٗىصًت؟ ت اإلاهٍغ  الخضوص البدٍغ

حر الاجٟا٢ُت خؿما باجا ال عظٗت ُٞه، وما ٠ُ٦ حؿخُُ٘ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا خؿم مه -6

 َى اإلاهحر اإلاخى٢٘ لهظٍ الاجٟا٢ُت؟

 أٍنية الدراشة 
اث الكاث٨ت في الٗال٢ت بحن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي وال٣اهىن  -1 جمـ َظٍ الضعاؾت ؤخض اإلاىيٖى

ت.  الضازلي واإلاُغوخت آلان وب٣ىة ٖلى الؿاخت الؿُاؾُت، وال٣اهىهُت والكٗبُت اإلاهٍغ

 َظٍ الضعاؾت مهحر َظٍ الاجٟا٢ُت الضولُت في ْل وظىص خ٨محن ٢ًاثُحن مخٗاعيحن.جدضص  -2

ج٣ضم َظٍ الضعاؾت مشاال وا٢ُٗا للخٗاعى بحن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي والضؾاجحر الضازلُت  -3

 للضو٫.

ا إلاى٠٢ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بػاء َظٍ الاجٟا٢ُت. -4 ًُ  جً٘ َظٍ الضعاؾت جهىعا مؿخ٣بل

 اشةأٍداف الدر
ت. -1  وي٘ خلى٫ ٢اهىهُت إلاك٨الث وا٢ُٗت جمـ الضولت اإلاهٍغ

 جدضًض يىابِ الغ٢ابت الضؾخىعٍت ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت في ْل الضؾخىع اإلاهغي الخالي. -2



 

  
 

 

  219 تحدة ة املبيالعر مارا دولة اإل - جامعة عجناٌ -اىوٌكة اليتصدر عً كل
  

 

 بًًاح صوع املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا الخاؾم لخٗاعى ألاخ٩ام. -3

 عٍت الٗلُا.بًًاح مأ٫ َظٍ الاجٟا٢ُت في يىء اإلاى٠٢ املخخمل للمد٨مت الضؾخى  -4

 مىهج الدزاطت

اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي: مً زال٫ ون٠ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاىٓمت إلاىيٕى البدض وجدلُلها  -1

 جدلُال ص٣ُ٢ا.

اإلاىهج الى٣ضي اإلا٣اعن: مً زال٫ ٖغى ٧اٞت آلاعاء ال٣اهىهُت اإلاُغوخت في مجاالث البدض  -2

 املخخلٟت م٘ بظغاء م٣اعهت ه٣ضًت بُجها، م٘ ٖغى الباخض لىظه هٍٓغ في خؿم َظا الازخالٝ. 

وجد٣ًُ٣ا لؤلَضاٝ اإلابخٛاة مً وعاء َظا الٗمل البدثي ًم٨ىىا ج٣ؿُمه بلى مبدشحن عثِؿحن ٖلى 

  :دى آلاحيالى

ٌ اإلابدض  ٠ باجٟا١ جغؾُم الخضوص واملخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا. :ألاو  الخٍٗغ

 املخ٨مت الضؾخىعٍت ومهحر الاجٟا٢ُت.  اإلابدض الشاوي:
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 األولاملبحح 
 التعريف برتشيه احلدود البحرية واحمللنة الدشتورية العليا 

تو٢ٗذ ٧ل مً مهغ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت اجٟا١ جغؾُم  بُجهما في  (1)الخضوص البدٍغ

ش  ت ٣ٖب َظا الخى٢ُ٘ ؤن َظا الترؾُم جغجب 8/4/2016ال٣اَغة بخاٍع م، وؤٖلىذ الخ٩ىمت اإلاهٍغ

غحي جحران ونىاٞحر صازل الخضوص ؤلا٢لُمُت للممل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.  ٖلُه و٢ٕى ظٍؼ

ا اإلاخى   ت، ومهحَر ٢٘ مً ٢بل املخ٨مت وإلاا ٧ان مىيٕى البدض ًخٗل٤ بترؾُم الخضوص البدٍغ

ت  ٠ بمهُلر جغؾُم الخضوص البدٍغ الضؾخىعٍت الٗلُا؛ لظا ٞةهه ًخٗحن ٖلُىا ؤن هبحن الخٍٗغ

٠ باملخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا  والخمُحز بِىه وبحن ما ًسخلِ به مً مهُلخاث، زم وٗغى للخٍٗغ

ت ومى٢ٟها مً الغ٢ابت ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت.  اإلاهٍغ

ٌ اإلاؼلب  ت  :ألاو  جغؾُم الخضوص البدٍغ

 املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا والاجٟا٢ُت الضولُت اإلاؼلب الشاوي:

األٔهاملطمب

تسضٗياحلدٔدالبخسٖٛ

زاع الخالٝ والجض٫ الٗم٤ُ خى٫ مهُلحي جغؾُم وحُٗحن ؤو جدضًض الخضوص، ٦ما ًشحر ؤًًا 

ت الٗضًض مً الدؿائالث خى٫ اإلا٣هىص بالبدغ  ؤلا٢لُمي، واإلاُاٍ مهُلر الخضوص البدٍغ

حن ٖلى الىدى آلاحي:.الا٢خهاصًت  ..الخ، لظا ؾٝى هبحن مٟهىم َظٍ اإلاهُلخاث في ٖٞغ

                                              
ضة الُىم الؿاب٘ في ٖضص ًىم الشالزاء اإلاىا٤ٞ  ( 1) ى ًىهُ 21ل٣ض زاع زالٝ خى٫ مؿمى َظٍ الاجٟا٢ُت بط وكغث بجٍغ

ت بحن مهغ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت"، ول٨جها وعصث في خ٨م  2016 بٗىىان "اجٟا٢ُت حُٗحن الخضوص البدٍغ
م، بٗىىان "اجٟا٢ُت جغؾم ١21/6/2016، ظلؿت  70لؿىت 43709مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي في الضٖىي ع٢م 

ت بحن مهغ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت"، وهغي اٖخماص الدؿم ُت الىاعصة مً مد٨مت ال٣ًاء الخضوص البدٍغ
ؤلاصاعي ل٩ىجها ناصعة ًٖ ظهت ٢ًاثُت مً اإلاٟترى ؤجها جد٣٣ذ مً اإلاؿمى الصخُذ لالجٟا٢ُت ؤو ؤَلٗذ ٖلى 

 الىز٣ُت ألانلُت. 
http://www. youm7.  
com/story/2016/6/25/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8% 
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ٌ الفسع   : جغؾُم الخضوص وحُٗحن الخضوصألاو

ت الفسع الشاوي:  الخضوص البدٍغ

األٔهالفسع

تسضٗياحلدٔدٔتعٗنياحلدٔد

بلى  - في عؤًىا - الخضوص" واه٣ؿمازخل٠ ال٣ٟه ال٣اهىوي في جدضًض اإلا٣هىص بمهُلر "جغؾُم 

زالزت اججاَاث: ٞمجهم مً هجغ مهُلر الترؾُم واؾخسضم مهُلر جدضًض الخضوص ٣ِٞ، ومجهم 

ى الٛالب - مً طَب بلى اؾخسضام اإلاهُلخحن مٗا ٦متراصٞحن، ومجهم مً محز بُجهما، وطل٪ ٖلى  - َو

 :الىدى آلاحي

٣هض به: الخض ؤلا٢لُمي الظي جماعؽ ٖلُه الضولت  اطخخدام مصؼلح " جددًد الحدود"، -1 ٍو

، ؤو الخِ الظي ٌٗحن خضوص اإلاى٣ُت التي حؿخُُ٘ الضولت ؤن جماعؽ ؾُاصتها (1)ؾُاصتها اإلااوٗت

، ؤو هي زٍُى جغؾم ٖلى الخغاثِ لخبحن ألاعى التي جماعؽ ٞحها الضولت ؾُاصتها والتي (2)ٖلحها

خ٤ الاهخٟإ بها واؾخٛاللها، ٞٗىضَا جبضؤ ؾُاصة  -اوخضَ–جسً٘ لؿلُاجها والتي ج٨ٟل لها 

ا ا، ووعاءَا جيخهي ؾُاصتها وجبضؤ ؾُاصة ٚحَر  .(3)الضولت ناخبت ؤلا٢لُم وجىهي ؾُاصة ٚحَر

ب -: جبجى َظا الاججاٍ الاظتهاص ال٣ًاجي الضولي اطخخدام اإلاصؼلحين همترادفين -2 ختى ٖهض ٢ٍغ

ظا ما ؤ٦ضجه اإلاماعؾاث لم ج٨ً الخٟغ٢ت بحن مهُلحي الخدضًبط - ض والترؾُم ٢اثمت، َو

 .(4)ال٣ًاثُت الضولُت بط صعظذ ٖلى اؾخسضام اإلاهُلخحن ٦متراصٞحن

                                              
(1) Boychez (L. J):The Fixing Of Boundaries in International Boundary Rivers, The International and 

Comparative Law Quartly,Londone,Vol. 12,1963,p. 789 . 

(2) Vittorio(Adami):National Frontier in Relation to International Law,1919,Translated by Beren(T. 
T), London, Oxford University Press,1927 . 

مكاع بلُه في: ظابغ ببغاَُم الغاوي، الخضوص الضولُت ومك٩لت الخضوص الٗغا٢ُت ؤلاًغاهُت عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت 
 .  15م، م1970الخ٣ى١، ظامٗت ال٣اَغة، 

ت، مهغ، ٍ ( 3) ، ؤلاؾ٨ىضٍع م  ،م.2004، 12عاظ٘: ٖلى ناص١ ؤبى ٠َُ، ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع اإلاٗاٝع
287 . 

٠ الخضوص بحن جغ٦ُا 1913ا٫ طل٪ ال٣ٟغجحن )زاهُا وزامؿا( مً بغوجى٧ى٫ ال٣ؿُىُُيُت لؿىت مش 4) ) م لخٍٗغ
== 



 

 إكرامي بصيوىي عبد احلي خطاب دكتوراحمللنة الدشتورية العليا وترشيه احلدود املصرية الصعودية  

 

  222 و2018يياير   -العدد الصابع  -الكاىوىية              الصية الرابعة  ولة العلودل
  

 

اججه ٚالبُت ال٣ٟه ال٣اهىوي بلى ؤَمُت ويغوعة الخمُحز بحن مهُلحي الخمُيز بين اإلاصؼلحين:  -3

ًإحي الخ٣ًا " "Demarcation"جغؾُم" و"جدضًض" الخضوص واج٤ٟ ٚالبُتهم ٖلى ؤن الترؾُم 

 .Delimitation"(1)"لٗملُت جدضًض الخضوص 

ومً زم ٞةن جدضًض الخضوص بهما َى ٖملُت ٢اهىهُت ًخم بمىظبها بُان الىن٠ الض٤ُ٢ لخِ 

الخضوص في الؿىض ال٣اهىوي اإلايصخئ له، و٢ض ًخسظ ق٩ل مٗاَضة خضوصًت، ؤو بغوجى٧ى٫، ؤو ٢غاع 

ؤما الترؾُم ٞهى ٖملُت ٞىُت زالهت ح٣ٗب ٖملُت  ،مكتر٦ت لخُٗحن الخضوصجد٨ُمي، ؤو ٢غاع لجىت 

الخدضًض ًخم مً زاللها وي٘ زِ الخضوص الظي جم ونٟه في الؿىض ال٣اهىوي اإلايصخئ له ٖلى 

ٟه بىاؾُت الٗالماث الخضوصًت اإلااصًت، ؤو ؤي ٖالماث ؤزغي جض٫ ٖلُه  .(2)الُبُٗت، وحٍٗغ

ؤ٦ض ٖلى يغوعة الخمُحز بحن مهُلر جغؾُم الخضوص ومهُلر وؤج٤ٟ م٘ ٚالبُت ال٣ٟه الظي 

جدضًض الخضوص، و٧ىن الترؾُم ٖملُت ٞىُت جالُت لٗملُت جدضًض الخضوص، بال ؤهجي ؤزخل٠ مٗهم في 

                                              
==  

وبًغان. ًغاظ٘ ٖباؽ ٖبىص ٖباؽ: ؤػمت قِ الٗغب، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، بحروث، لبىان 
م، 1976بي والكاع٢ت ٖام ألاولى مً اجٟا١ بخالت الجزإ الخضوصي بحن بماعحي صاإلااصة ، و 136-134م، م 1972

بط زاع الخالٝ بكإن مىيٕى الخد٨ُم َل َى جغؾُم الخضوص ؤم جدضًضَا، و٢ض اهتهذ مد٨مت الخد٨ُم بلى ؤن 
حن ولِـ جغؾُمها، ًغاظ٘ ٖمغ ؤبى ب٨غ بازكب:  ت بحن الُٞغ اإلا٣هىص باإلاهُلر َى جدضًض الخضوص البًر

ت الخالٞاث الخضوصًت بحن بماعحي صبي والكاع٢ت م، 2004، 1مً زال٫ الخد٨ُم الضولي، مجلت الخ٣ى١، ٕ حؿٍى
 . 5م

َه بً ٖشمان الٟغا: الخضوص الضولُت بحن الخدضًض والترؾُم، هضوة مهام خغؽ الخضوص في الضو٫ الٗغبُت،  ( 1)
اى اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، م 1999ؤ٧اصًمُت ها٠ً للٗلىم ألامىُت،  ، ؤخمض ٖبض الىهِـ قخا: 135م، الٍغ

اى، مٗهض الضعاؾاث الضبلىماؾُت، الٗضص  مبضؤ تها في ال٣اهىن الضولي الضبلىماسخي، الٍغ زباث الخضوص واؾخمغاٍع
اث 59م، م 1996َـ، صٌؿمبر 1417، قٗبان، 18 ، ُٞهل ٖبض الغخمً ٖلى َه، ال٣اهىن الضولي ومىاٖػ

اوي ٖبض هللا ، نضام الٟخ73-62م، م1999، صاع ألامحن لليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة، 2الخضوص، ٍ الوي، َو
اث الىاظمت ٖجها، مجلت ظامٗت بابل للٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗغا١،  ٖمغان، ٖملُت جغؾُم الخضوص الضولُت واإلاىاٖػ

خاػم دمحم ٖخلم، ؤنى٫ ال٣اهىن الضولي الٗام، ال٣ؿم الشاوي، صاع الجهًت  ،.35، م2009، 1، الٗضص 17املجلض 
 . 65، 63، م2001الٗغبُت، ال٣اَغة، 

- Boggss: International boundaries، American Journal of international law، Vol,1951,P. 242 . 

(2) Rousseau (Sharles), droit international public, Tami (1), Paris, 1970, pp. 269-270; Cuckwurah (A. 
Q): The Settlement of boundary disputes in international law, Mancher University Press, 1967, 
pp. 78-80 . 
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 الىٓغ بلى ٧ىن الترؾُم مجغص ٖملُت ٞىُت الخ٣ت لٗملُت جدضًض الخضوص، طل٪ ؤن ٦ال ؤلاظغاءًً

٤ بظغاءاث ٢اهىهُت ؾلُمت، والتي ًم٨ً ؤن جدضًض الخضوص وجغؾُم الخضوص( ً) لؼم اجساطَما ٞو

ُت، ٞال ًم٨ً الىٓغ بلى الترؾُم ٧ةظغاء جىُٟظي ال خ٤ ٖلى اجٟا١  جًٟي ٖلحها ون٠ الكٖغ

الترؾُم( ًدخاط بلى ؾىض ) بن َظا ؤلاظغاء الخىُٟظي الالخ٤ - في عؤًىا - جدضًض الخضوص بحن بلضًً؛ بل

وؤَمُت ًٖ اجٟا١ جدضًض الخضوص الؿاب٤ ٖلُه، ومً زم ًخٗحن ؤن ًخم  ٢اهىوي إلوكاثه ال ٣ًل صعظت

الخدضًض والترؾُم بما ال ًسال٠ ؤلاظغاءاث الضؾخىعٍت الضازلُت ل٩ل صولت َٝغ في َظا الاجٟا١، 

 وبال ٧ان الاجٟا٢ان مٗا باَلحن.

ولخحن ؤو ؤ٦ثر ًخم "اجٟا١ بحن ص - في عؤًىا - وجغجِبا ٖلى ما ؾب٤ ٞةن اإلا٣هىص بـ "جغؾُم الخضوص"

مً زالله جدضًض الخضوص ؤلا٢لُمُت الٟانلت بُجهما، زم وي٘ ٖالماث ممحزة لهظٍ الخضوص بما ال 

غاٞه"  . (1)ًسال٠ ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت الضازلُت أَل

الفسعالجاٌ٘

احلدٔدالبخسٖٛ

٠ بالبداع بحن ؤعبٗت مهُلخاث ؤؾاؾُت  ٖلى ًمحز ال٣ٟه ال٣اهىوي الضولي في مجا٫ الخٍٗغ

 :الىدى آلاحي

ؿمى زِ ألاؾاؽ،  البدس ؤلاكلُمي: -1 ٣هض به اإلاى٣ُت التي جمخض بحن ه٣ُخحن؛ زِ بضاًت َو ٍو

، ؤو اإلاى٣ُت الىا٢ٗت بحن ب٢لُم الضولت والبدغ (2)وزِ جهاًت ًمشل الخض الخاعجي لهظا البدغ

                                              
٠ الخإ٦ُض ٖلى ؤن الاجٟا٢ُت الضولُت ال ًجىػ بدا٫ مً ألاخىا٫ ؤن ج٩ىن مسالٟت  ( 1) ٢هضث مً َظا الخٍٗغ

لل٣ىاٖض الضؾخىعٍت اإلاٗمى٫ بها صازل الضولت، بط ؤن َظٍ املخالٟت ؾخاصي ال مدالت الؾخدالت جىُٟظ الاجٟا٢ُت 
تراٝ لها ب٣ُمت ٢اهىهُت جىاػي ٢ُمت ال٣اهىن الضازلي، ؤو حٗلى ٖلُه  الضولُت، ألن الاجٟا٢ُت الضولُت لً ًخم الٖا

ذ قغوٍ مكغوُٖتها الضؾخىعٍت، ٦ما ٢هضث الخإ٦ُض ٖلى ؤن الترؾُم ٧ةظغاء ال خ٤ للخدضًض  بال بطا اؾخٞى
ء مىٟهل ٖىه، لظا ًخٗحن ؤن ًخم ًخٗحن ؤن ٩ًىن امخضاًصا الجٟا١ جدضًض الخضوص وم٨مال له، ولِـ مجغص بظغا

 َظا ألازحر باجٟا١ صولي وبىٟـ ؤلاظغاءاث الضؾخىعٍت. 

ًغاظ٘: دمحم عاقض هانغ الىُٗمي، مكا٧ل ٢ُاؽ البدغ ؤلا٢لُمي في يىء ال٣اهىن الضولي، عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت   (2)
ذ،   وما بٗضَا.  7م، م 2010الٗلىم ال٣اهىهُت، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ للضعاؾاث الٗلُا، ال٩ٍى
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 .(1)الٗالي الظي جماعؽ ٖلُه الضولت ؾُاصتها

٠ له، 1982البداعوا٦خٟذ اجٟا٢ُت ٢اهىن   م بخدضًض خضوص البدغ ؤلا٢لُمي صون وي٘ حٍٗغ

م٣غعة ؤن البدغ ؤلا٢لُمي ًمشل امخضاصا إلاُاٍ الضولت زاعط ب٢لُمها البري ومُاَها الضازلُت ؤو 

ا12) ، وختى الخؼام البدغي اإلاالن٤، وطل٪ إلاؿاٞت(2)ألاعزبُلُه ج٣اؽ مً زِ  (3)( مُال بدغًٍ

لضولت. وفي خا٫ وظىص صولخحن مخالن٣خحن ٞةن خضوص البدغ ؤلا٢لُمي ألاؾاؽ الظي ًىاػي ؾاخل ا

 .(4)بُجهما ج٩ىن في مىخه٠ اإلاؿاٞت بُجهما، م٘ ظىاػ حٗضًلها باالجٟا١ بُجهما

هي طل٪ الجؼء الظي ٣ً٘ مباقغة بٗض البدغ ؤلا٢لُمي للضو٫ الؿاخلُت  "اإلاىؼلت اإلاخاخمت": -2

مخض ا مً زِ ألاؾاؽ،24) ٍو  بدٍغ
ً
ا مً الخض الخاعجي للبدغ 12) ؤو ( مُال  بدغًٍ

ً
( مُال

 . (5)ؤلا٢لُمي

جل٪ اإلاى٣ُت الىاؾٗت مً البدغ التي ال جماعؽ ٖلحها : هي (6)"اإلاىاػم الاكخصادًت الخالصت" -3

                                              
ت، ب  (1)  . 106م، م1990ٛضاص، الٗغا١، ًغاظ٘: ص. دمحم الخاط خمىص، ال٣اهىن الضولي للبداع، مُبٗت ألاصٍع

ت ظؼع.   (2)  اإلاُاٍ ألاعزبُلُُت هي اإلاُاٍ الخانت بالضولت التي جخ٩ىن مً مجمٖى

م ٖلى ؤهه "ل٩ل صولت الخ٤ في جدضًض ٖغى بدغحها ؤلا٢لُمي 1982مً اجٟا٢ُت ٢اهىن البداع  3ههذ م/  (3)
ا مُٗىت مً زٍُى ألاؾاؽ اإلا 13بمؿاٞت ال جخجاوػ   بدغًٍ

ً
 ٣غعة لهظٍ الاجٟا٢ُت". مُال

 م. 1982مً اجٟا٢ُت ٢اهىن البداع  15ًغاظ٘ م/   (4)

 م. 1982مً ٢اهىن البداع  33ال٣ٟغة الشاهُت مً م/  (5)

ً، ول٣ض ٧اهذ مشاعا للهغإ بحن الضو٫   (6) بضؤ الخضًض ًٖ َظٍ اإلاىا٤َ في ؤواثل زمؿِىاث ال٣غن الٗكٍغ
ؤبذ الضو٫ ال٨بري ٖلى بؿِ ؾُُغتها ووالًتها ؤلا٢لُمُت ٖلى مؿاخاث الؿاخلُت ال٨بري والضو٫ الىامُت، بط ص

ت، وؤمجها، ؤما الضو٫ الىامُت ٞل٣ض  ٦بحرة مً َظٍ اإلاىا٤َ مً ؤٖالي البداع لالهٟغاص بثرواتها وخماًت بِئتها البدٍغ
بت الخىؾُٗت اؾدىاصا بلى ٨ٞغة ٢اهىهُت ج٣ىم ٖلى مبضؤ املخاٞٓ ت ٖلى الترار اإلاكتر٥ خاولذ الهمىص ؤمام َظٍ الٚغ

م والتي خضصث َظٍ 1982مً اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع ٖام  47لئلوؿاهُت، وجىط َظا الهمىص بىو م/
ٗذ، ألاو٢اٝ الضولُت في ال٣اهىن الضولي الجضًض للبداع،  200اإلاىا٤َ بدض ؤ٢صخى  مُل بدغي، عاظ٘: ص. ؤخمض دمحم ٞع

م، اإلاٗهض الٗالي 1982اإلاكتر٥ لئلوؿاهُت في اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع ٖام الخإنُل ال٣اهىوي إلابضؤ الترار 
ا، ال٣اهىن الضولي للبداع في  105م، م 2013للضعاؾاث ؤلاؾالمُت، ال٣اَغة، مهغ،  وما بٗضَا، ص. ؤخمض ؤبى الٞى

ىُت وؾلى٥ الضو٫ واجٟا٢ُت ، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، 2م، 1982ٍ يىء ؤخ٩ام املخا٦م الضولُت والَى
، ؤخمض هبُل خؿً الٗؿا٫، جغؾُم خضوص اإلاى٣ُت الا٢خهاصًت الخالهت بحن 398-396م، م 2006مهغ، 

م، عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت 1982مهغ والُىهان وجغ٦ُا في يىء اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع ٖام 
 . 53-40ظامٗت ال٣اَغة، مهغ، مم، 2013الا٢خهاص والٗلىم الؿُاؾُت، 



 

  
 

 

  225 تحدة ة املبيالعر مارا دولة اإل - جامعة عجناٌ -اىوٌكة اليتصدر عً كل
  

 

الضولت الؿاخلُت ؾُاصتها بال في املجا٫ الا٢خهاصي ٣ِٞ، ومً َىا ظاءث حؿمُتها بهظا الاؾم، 

ُما ٖضا َظا الاؾخٛال٫  الا٢خهاصي جب٣ي َظٍ اإلاُاٍ ظؼًءا مً ؤٖالي البداع، بط ًخٗحن ٞو

ت اإلاالخت، وال حؿخُُ٘ ؤي صولت ؤن جمى٘ ؾًٟ صولت ؤزغي مً الٗبىع مجها ، (1)الؿماح ٞحها بدٍغ

( مُل بدغي ج٣اؽ مً زِ ألاؾاؽ باججاٍ البدغ، وحٗض َظٍ 200) وجمخض بلى مؿاٞت ال جخجاوػ 

وؤَمها لظا ًخم جغؾُمها باالجٟا١ بحن الضو٫ بىاؾُت زغاثِ ؤو اإلاىا٤َ مً ؤزُغ اإلاىا٤َ 

خباعاث ال٣اهىهُت اإلاخ٤ٟ  خباع املخضصاث الجٛغاُٞت، والٖا ٢ىاثم بخضازُت م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 .(2)ٖلحها، والتي ًخٗحن ؤن جخم في يىء ٢ىاٖض ال٣ىاهحن الضولُت طاث الهلت

اإلاىا٤َ الا٢خهاصًت وحؿمى "باإلاُاٍ الضولُت" ل٩ىجها ال وهي اإلاُاٍ الىا٢ٗت بٗض  "أعالي البداز": -4

جسً٘ لؿُاصة صولت مُٗىت، وال حؿخُُ٘ ؤي صولت ؤن جضعي خ٤ مباقغة ؤي ازخهام ب٢لُمي 

 .(3)ٖلحها ؤو بزًإ ؤي ظؼء مجها لؿُُغتها

ت للضولت هي مٗلىمت  خطر مما ؾب٤ ؤن ؤٚلب اإلاهُلخاث ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بالخضوص البدٍغ ٍو

ظا ما ًبرع ٢ُام الضو٫ بةبغام ف ي ٣ٞه ومى٤ُ ال٣اهىن الضولي ما ٖضا اإلاُاٍ الا٢خهاصًت، َو

ه مً زغواث ال ًم٨ً للضولت  الاجٟا٢ُاث الضولُت لترؾُم َظٍ اإلاىا٤َ لالؾخٟاصة مما جدٍى

ت  ت اإلاهٍغ اؾخٛاللها بال بٗض ابغام مشل َظٍ الاجٟا٢ُاث، ومً زم ٞاجٟا١ جغؾُم الخضوص البدٍغ

ٗىصًت، الٛغى ألاؾاسخي مىه َى جم٨حن ٦ال البلضًً مً اؾخٛال٫ اإلاُاٍ الا٢خهاصًت الخانت الؿ

 ب٩ل مجهما.

غجا جحران ونىاٞحر  والتي ؤٖلىذ -ول٨ً الدؿائ٫ الظي ًُغح هٟؿه ب٣ىة في َظا الكإن َل ظٍؼ

هما يمً الخضوص ؤلا٢لُمُت للممل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٧إزغ مً ت ًٖ و٢ٖى آزاع  الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ت؟  - جغؾُم الخضوص بُجهما ت ؤم الخضوص البًر  جضزل يمً الخضوص البدٍغ

                                              
ا ٖلى   (1) عاظ٘: ص. دمحم قىقي ٖبض الٗا٫، جغؾُم خضوص اإلاى٣ُت الا٢خهاصًت الخالهت بحن مهغ و٢برم وؤزَغ

مبر، 11زغواث مهغ في اإلاى٣ُت، مجلت آٞا١ ؾُاؾُت، اإلاغ٦ؼ الٗغبي للبدىر والضعاؾاث، مهغ، ٕ ، هٞى
الضولي للبداع، صعاؾت ألَم ؤخ٩ام اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن ، ص. نالح الضًً ٖامغ، ال٣اهىن 7م، م2014

 . 25-13م، ال٣اَغة، مهغ، م2008م، صاع الجهًت الٗغبُت، 1982البداع لٗام 

٣ا لالجٟا٢ُت الجضًضة ل٣اهىن البداع، ٍ  (2) ت ٞو ، 2ًغاظ٘ ص. ٖبض اإلاٗؼ ٖبض الٟٛاع هجم، جدضًض الخضوص البدٍغ
 14م، م2007اَغة، مهغ، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣

 م. 1982مً اجٟا٢ُت ٢اهىن البداع 89م/ - 86م/  (3)
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غة هي ظؼء مً الُابؿت جدُِ به اإلاُاٍ مً ظمُ٘ الجهاث، ومً زم  مما ال ق٪ ُٞه ؤن الجٍؼ

ب ؤو  غة هي ظؼء مً ؤلا٢لُم البري للضولت، ولِـ مً ؤلا٢لُم البدغي ل٩ىجها ال جخٗل٤ مً ٢ٍغ ٞالجٍؼ

ى ألامغ الظي ًشحر بُٗض باإلاُاٍ  ؤلا٢لُمُت ؤو الا٢خهاصًت ؤو ؤٖالي البداع ٖلى الخٟهُل اإلاخ٣ضم، َو

ت؟! بت الكضًضة مً اعجباٍ الجؼع ٦جؼء مً ب٢لُم بغي باجٟا١ لترؾُم الخضوص البدٍغ   الك٪ والٍغ

املطمبالجاٌ٘

احملهىٛالدضتٕزٖٛالعمٗأاالتفاقٗٛالدٔلٗٛ

مت الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن واللىاثذ في مهغ لجهت ؤؾىض اإلااؾـ الضؾخىعي اإلاهغي مه

ا  -وخضَا–٢ًاثُت مخسههت جمشلذ في املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا لخماعؽ  َظٍ اإلاهمت باٖخباَع

اث. وإلاا ٧اهذ اإلاٗاَضة ؤو الاجٟا٢ُت الضولُت ال  خامُت الضؾخىع واإلاضاٞٗت ًٖ ؾُاط الخ٣ى١ والخٍغ

ت، بال ؤجها ٢ض جإزظ َظا الىن٠ خ٨ًما بٗض اؾدُٟاء بظغاءاث ًهض١ ٖلحها ون٠ ال٣اهىن خ٣ُ٣

 صؾخىعٍت مدضصة.

٠ باملخ٨مت الضؾخىعٍت  وجغجِبا ٖلى ما ؾب٤ ًخٗحن ٖلُىا ؤن هىا٢ل في َظا اإلاُلب الخٍٗغ

حن ٖلى الىدى  الٗلُا، زم آلُت اجها٫ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا باالجٟا٢ُت الضولُت، وطل٪ في ٖٞغ

 :آلاحي

ٌ الفسع   املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا :ألاو

 الغ٢ابت الضؾخىعٍت ٖلى الاجٟا٢ُت الضولُت الفسع الشاوي:

األٔهالفسع

احملهىٛالدضتٕزٖٛالعمٗا

املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا  -(1)م2014ًىاًغ  18الهاصع في -ل٣ض ٖٝغ الضؾخىع اإلاهغي الخالي 

جىػ في خالت مىه بإجها "ظهت ٢ًاثُت مؿخ٣لت، ٢اثمت  191في م/ ا مضًىت ال٣اَغة، ٍو بظاتها، م٣َغ

٩ىن لها  الًغوعة او٣ٗاصَا في ؤي م٩ان آزغ صازل البالص، بمىا٣ٞت الجمُٗت الٗمىمُت للمد٨مت، ٍو

                                              
ضة الغؾمُت الٗضص   (1)  م2014ًىاًغ  18م٨غع)ؤ( في  3وكغ بالجٍغ
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ا في اإلاىاػهت الٗامت  ا، وجضعط بٗض ب٢غاَع مىاػهت مؿخ٣لت، ًىا٢كها مجلـ الىىاب ب٩امل ٖىانَغ

ازظ عؤحها في مكغوٖاث للضولت ع٢ما واخضا، وج٣ىم الجمُٗت الٗا مت للمد٨مت ٖلى قاوجها، ٍو

 ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بكاون املخ٨مت".

خطر مً الىو الؿاب٤ ؤن املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ال جدب٘ ؤًا مً ظتهي ال٣ًاء الٗاصي ؤو  ٍو

ؤلاصاعي بل هي ظهت ٢ًاثُت مؿخ٣لت ٖجهما، و٢ض جٟاصي الضؾخىع اإلاهغي الخالي الى٣ض اإلاىظه بلى 

، ٞؿمذ الضؾخىع الخالي للمد٨مت (1)م(1971) ىو اإلا٣ابل له في الضؾخىع الهاصع ٖامال

الضؾخىعٍت الٗلُا ؤن ح٣ٗض ظلؿاتها زاعط ال٣اَغة ب٣غاع مً الجمُٗت الٗمىمُت للمد٨مت وبكٍغ 

ى ألامغ الظي ًمهض إلم٩اهُت اهخ٣ا٫ م٣غ املخ٨مت مً مضًىت ال٣اَغة بلى ؤي  جىاٞغ خالت الًغوعة، َو

 ًىت ؤزغي.مض

وخغًنا مً اإلاكٕغ الضؾخىعي ٖلى اؾخ٣ال٫ َظٍ الهُئت ؤ٦ض ٖلى مىذ املخ٨مت مىاػهت مالُت 

ىا ًشاع حؿائ٫ ٖلى ٢ضع ٦بحر مً  مؿخ٣لت، ومى٘ مجلـ الىىاب مً مىا٢كت بىىصَا الخٟهُلُت، َو

بىىص ألاَمُت خى٫ مضي حٗاعى اؾخ٣ال٫ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا م٘ مىا٢كت مجلـ الىىاب لل

 الخٟهُلُت إلاحزاهُتها؟

وفي عؤًىا ؤهه ال حٗاعى بحن مىا٢كت مجلـ الىىاب للبىىص الخٟهُلُت إلاحزاهُت املخ٨مت 

الضؾخىعٍت الٗلُا واؾخ٣ال٫ َظٍ الهُئت ال٣ًاثُت؛ بل ٖلى ال٨ٗـ ٞةن َظٍ اإلاىا٢كت الخٟهُلُت، 

اتهم، ؾخضٖم َظا الاؾخ٣ال٫، ٞاملخ٨مت هي خامُت الضؾخىع واملخاٞٓت ٖلى  خ٣ى١ ألاٞغاص وخٍغ

وال بض ؤن ج٩ىن محزاهُتها واضخت وقٟاٞت، ٞالضولت ال٣اهىهُت ًيبغي ؤن ًسً٘ ٞحها الجمُ٘ بما ٞحهم 

املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا للضؾخىع وال٣اهىن صون مجاملت ومداباة ألخض، ٞةطا ٧اهذ الضولت ب٩اٞت 

ب مجلـ الىىاب، ٞلماطا ج٩ىن املخ٨مت ماؾؿاتها جسً٘ مىاػهتها الٗامت لغ٢ابت جٟهُلُت مً ظاه

الضؾخىعٍت الٗلُا بمىإي ًٖ َظٍ الغ٢ابت؟! وال ًم٨ً ال٣ى٫ بإن جل٪ الغ٢ابت جخٗاعى م٘ مبضؤ 

ُٗت؛ طل٪ ؤن َظا اإلابضؤ لم ٌٗض مبضؤ ظامًضا بل مغها  الٟهل بحن الؿلُخحن ال٣ًاثُت والدكَغ

 ٘ الخٗاون، ولِـ ٞهال مُل٣ًا.ٌؿمذ للؿلُاث الشالر بالخٗاون ُٞما بُجها، ٞهى ٞهل م

                                              
مىه ٖلى ؤهه " املخ٨مت الضؾخىعٍت  174م في م/1971مً الضؾخىع اإلاهغي الهاصع ٖام  174خُض ههذ م/  (1)

ترجب ٖلى َظا  ا مضًىت ال٣اَغة"، ٍو الٗلُا َُئت ٢ًاثُت مؿخ٣لت ٢اثمت بظاتها، في ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت، م٣َغ
ظا ما جضاع٦ه الىو الخالي. الىو بُالن ؤخ٩ام املخ٨مت الضؾخىعٍت ٖىض او٣ٗاصَا زاعط مضًىت ال٣اَغ   ة، َو
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م( مهام وازخهاناث املخ٨مت الضؾخىعٍت 2014) مً الضؾخىع الخالي 192ول٣ض خضصث م/

ا-الٗلُا م٣غعة ؤجها "جخىلى  الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن واللىاثذ، وجٟؿحر  -صون ٚحَر

اث اإلاخٗل٣ت بكاون ؤًٖائها ُٗت، والٟهل في اإلاىاٖػ ، وفى جىإػ الازخهام بحن الىهىم الدكَغ

ظهاث ال٣ًاء والهُئاث طاث الازخهام ال٣ًاجي، والٟهل في الجزإ الظي ٣ًىم بكإن جىُٟظ 

خ٨محن جهاثُحن مخىا٢ًحن، ناصع ؤخضَما مً ؤًت ظهت مً ظهاث ال٣ًاء ؤو َُئت طاث ازخهام 

اث اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ ؤخ٩امها وا ل٣غاعاث الهاصعة ٖجها. ٢ًاجي، وآلازغ مً ظهت ؤزغي مجها، واإلاىاٖػ

ىٓم الاظغاءاث التي جدب٘ ؤمامها". ٗحن ال٣اهىن الازخهاناث ألازغي للمد٨مت ٍو  َو

خطر مً الىو الؿاب٤ ؤن الازخهاناث الغثِؿُت للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ًم٨ً  ٍو

ُٗت، الٟهل  ا بىيىح في: الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن واللىاثذ، جٟؿحر الىهىم الدكَغ خهَغ

اث اإلاخٗل٣ت بكاون ؤًٖائها، جىإػ الازخهام بحن ظهاث ال٣ًاء والهُئاث طاث  في اإلاىاٖػ

اث الخىُٟظ اإلاخٗل٣ت بإخ٩امها و٢غاعاتها.  الازخهام ال٣ًاجي، الٟهل في حٗاعى ألاخ٩ام، ومىاٖػ

مً الضؾخىع الخالي م٣غعة ؤن  193وؤما ًٖ حك٨ُل َظٍ املخ٨مت ٣ٞض ظاء بىو اإلااصة / 

ضص ٧اٝ مً هىاب الغثِـ، وجال٠ َُئت اإلاٟىيحن باملخ٨مت مً "حك٨ُل امل خ٨مت مً عثِـ، ٖو

ً اإلاؿاٖضًً. وجسخاع الجمُٗت  ً، واإلاؿدكاٍع ضص ٧اٝ مً الغئؾاء بالهُئت، واإلاؿدكاٍع عثِـ، ٖو

الٗامت عثِـ املخ٨مت مً بحن ؤ٢ضم زالزت هىاب لغثِـ املخ٨مت، ٦ما جسخاع هىاب الغثِـ، وؤًٖاء 

هضع بخُُٗجهم ٢غاع مً عثِـ الجمهىعٍت، وطل٪ ٧له ٖلى الىدى اإلابحن َُئت اإلاٟى  يحن بها، ٍو

 بال٣اهىن".

 وؤو٫ ما ًالخٔ ٖلى حك٨ُل املخ٨مت ؤن ٖضص ؤًٖائها ٚحر مدضص، و٢ض ٧ان طل٪ مدال لالهخ٣اص

؛ خُض ٧ان ؤًٖاء املخ٨مت وعثِؿها ًخم (1)م(1971) في ْل الىو الضؾخىعي الؿاب٤ - في عؤًىا -

                                              
م ؤمغ حك٨ُل املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ل٣اهىن املخ٨مت 1971مً الضؾخىع اإلاهغي  176ؤخالذ م/ (1)

بحن الكغوٍ  الضؾخىعٍت الٗلُا هٟؿها م٣غعة ؤهه " ًىٓم ال٣اهىن ٦ُُٟت حك٨ُل املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا، ٍو
ا في ؤًٖائها وخ٣ى٢هم و  ٌٗحن » 1969لؿىت  81مً ال٣غاع ب٣اهىن ع٢م  7خهاهاتهم"، ول٣ض ههذ م/الىاظب جىاَٞغ

٩ىن حُٗحن هىاب عثِـ املخ٨مت  م.. ٍو عثِـ املخ٨مت ب٣غاع مً عثِـ الجمهىعٍت، مً بحن ؤًٖاء املخ٨مت ؤو مً ٚحَر
لى للهُئاث ال٣ًاثُت...  خطر«ومؿدكاعحها ب٣غاع مً عثِـ الجمهىعٍت بٗض ؤزظ عؤي املجلـ ألٖا مً َظا الىو  ، ٍو

لى للهُئاث ال٣ًاثُت بال بظغاء ق٨لي  ؤن عثِـ الجمهىعٍت َى ناخب الخ٤ في الخُٗحن وما آزظ عؤي املجلـ ألٖا
ض مً الخٟانُل ًغاظ٘ مالٟىا: ال٣ًاء الضؾخىعي، صعاؾت جدلُلُت  ٣ِٞ ٚحر ملؼم لغثِـ الجمهىعٍت، إلاٍؼ

ت، مهغ  وما بٗضَا.  10م، م 2012، ه٣ضًت م٣اعهه، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع
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ى ألامغ الظي ٧ان ٌؿمذ بخضزل الؿلُت الخىُٟظًت وجد٨مها  حُٗجهم مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت، َو

في ٖضص ؤًٖاء املخ٨مت، ول٨ً َظا الاهخ٣اص ٢ض جم جضاع٦ه في ْل الضؾخىع الخالي بط ؤنبدذ 

تي الجمُٗت الٗامت للمد٨مت هي التي جسخاع عثِـ املخ٨مت مً بحن ؤ٢ضم هىاب الغثِـ ٦ما ؤجها هي ال

٣خهغ صوع عثِـ الجمهىعٍت ٣ِٞ ٖلى بنضاع  جسخاع هىاب الغثِـ وؤًٖاء َُئت اإلاٟىيحن، ٍو

 ٢غاع الخُٗحن.

ضم ال٣ابلُت للٗؼ٫ م٣غعة ؤن "عثِـ وهىاب املخ٨مت  ٦194ما خضصث م/ يماهت الاؾخ٣ال٫ ٖو

حر ٢ابلحن للٗؼ٫، وال ؾلُان  الضؾخىعٍت الٗلُا، وعثِـ وؤًٖاء َُئت اإلاٟىيحن بها مؿخ٣لىن ٚو

ا ٞحهم ٖلى ؤن "جخىلى  بحن ال٣اهىن الكغوٍ الىاظب جىاَٞغ ٖلحهم في ٖملهم لٛحر ال٣اهىن"، ٍو

املخ٨مت مؿاءلتهم جإصًبُا ٖلى الىظه اإلابحن بال٣اهىن، وحؿغي بكإجهم ظمُ٘ الخ٣ى١ والىاظباث 

ًاء الؿلُت ال٣ًاثُت".  والًماهاث اإلا٣غعة أٖل

شحر الىو الؿاب٤ الدؿائالث خى٫ يم اهت ٖضم ال٣ابلُت للٗؼ٫ َل هي م٣غعة ٣ِٞ لغثِـ ٍو

ًاء مً ٚحر َاالء ًجىػ  وهىاب املخ٨مت وعثِـ وؤًٖاء َُئت اإلاٟىيحن، ومً زم ٞةن باقي ألٖا

 ٖؼلهم ٢اهىها؟

م الؿاب٤ ٧ان ٣ًغع 1971مً صؾخىع  177و٢بل ؤلاظابت ٖلى الدؿائ٫ الؿاب٤ هبحن ؤن هو م/

خطر مً َظا الىو ؤن ٖضم ؤن "ؤًٖاء املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُ ا ٚحر ٢ابلحن للٗؼ٫........ " ٍو

ًاء بمً ٞحهم الغثِـ وهىاب الغثِـ ُٞما ٖضا مٟىضخي  ال٣ابلُت للٗؼ٫ ٧اهذ يماهت ل٩ل ألٖا

ًاء مً ٖضمه.  املخ٨مت الظًً ٧ان َىا٥ ظضا٫ خى٫ ٧ىجهم يمً ألٖا

بةصعاط عثِـ اإلاٟىيحن  ؤن اإلاكٕغ الضؾخىعي اَخم في الىو الضؾخىعي الخالي - عؤًىا - وفي

ًاء ٞهم ٚحر ٢ابلحن للٗؼ٫ ؤًًا اؾدىاصا لىو  واإلاٟىيحن بهظٍ الخهاهت مىٗا للجض٫، ؤما باقي ألٖا

م والتي 1969لؿىت  81مً ٢اهىن املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا الهاصع بال٣غاع ب٣اهىن ع٢م  11م/

اث  ٠ ؤزغي بال بمىا٣ٞتهم."٢غعث ؤن "ؤًٖاء املخ٨مت ٚحر ٢ابلحن للٗؼ٫ وال ًى٣لىن بلى ْو

م ٖلى ؤن "ال٣ًاة مؿخ٣لىن 2014مً الضؾخىع اإلاهغي الخالي  186وفي هٟـ الؿُا١ ههذ م/

......"، وهٓغا ل٩ىن املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا َُئت ٢ًاثُت مؿخ٣لت؛ لظا ٞةن .ٚحر ٢ابلحن للٗؼ٫ 

للٗؼ٫؛ وبن ٦ىا  ال٣ابلُتؤًٖاءَا ًهض١ ٖلحهم ون٠ ال٣ًاة، ومً زم ٌؿغي بكإجهم يماهت ٖضم 

ا ؤهه ٧ان باإلم٩ان نُاٚت الىو الضؾخىعي الخالي الؿاب٤ ًً ( بهىعة ؤ٦ثر ويىًخا 194م/) هغي ؤً

 لدكمل ٖضم ال٣ابلُت للٗؼ٫ ٧ل ؤًٖاء املخ٨مت و٦ظل٪ عثِـ وؤًٖاء َُئت مٟىضخي املخ٨مت.
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مىاظهت ال٩اٞت؛ بط وجخمخ٘ ؤخ٩ام و٢غاعاث املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بالدجُت اإلاُل٣ت في 

ضة الغؾمُت ألاخ٩ام وال٣غاعاث 2014مً الضؾخىع الخالي  195ههذ م/ م ٖلى اهه "جيكغ في الجٍغ

الهاصعة مً املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا، وهي ملؼمت لل٩اٞت وظمُ٘ ؾلُاث الضولت، وج٩ىن لها 

ىٓم ال٣اهىن ما ًترجب ٖلى الخ٨م بٗضم صؾخىعٍت عي مً  حجُت مُل٣ت باليؿبت لهم. ٍو هو حكَغ

 آزاع". 

الفسعالجاٌ٘

السقابٛالدضتٕزٖٛعمٜاالتفاقٗٛالدٔلٗٛ

ال جشحر الاجٟا٢ُت الضولُت الخالٝ ال٣اهىوي بال بطا ٧اهذ مسالٟت للضؾخىع؛ ؤي ٚحر مخ٣ٟه م٘ 

ىا ًم٨ً ؤن هُل٤ ٖلى َظا الخالٝ مهُلر "الخىإػ بحن الضؾخىع والاجٟا٢ُت  ههىنه وؤخ٩امه، َو

"، ول٨ً ٖىضما ججهٌ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا لترا٢ب اإلاٗاَضة الضولُت َل ًجىػ لها ؤن الضولُت

جغا٢ب ٧اٞت مغاخل الاجٟا٢ُت الضولُت، ؤم جيخٓغ بٗض الخهض٤ً ٖلحها، وما هي الىؾُلت ال٣اهىهُت 

ها٢ل التي ًم٨ً مً زاللها الًُٗ في الاجٟا٢ُت الضولُت ؤمام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا، وؾٝى ؤ

 طل٪ مً زال٫ الٛهىحن آلاجُحن:

ٌ الغصً   : السكابت الدطخىزٍت الظابلت والالخلت على اإلاعاَداث الدولُتألاو

 الغصً الشاوي: وطُلت السكابت الدطخىزٍت على اإلاعاَداث الدولُت

األٔهالػصَ

السقابٛالدضتٕزٖٛالطابكٛٔالالحكٛعمٜاملعاِداتالدٔلٗٛ

الؿاب٣ت جل٪ الغ٢ابت التي حؿب٤ بنضاع ال٣ىاهحن واللىاثذ، ومً بحن حٗجى الغ٢ابت الضؾخىعٍت 

ا جمى٘ (1)الضو٫ التي حٗخى٤ َظا اإلاظَب ٞغوؿا ، وحٗض َظٍ الىؾُلت مً الىؾاثل الى٢اثُت باٖخباَع

بنضاع ال٣ىاهحن ٚحر الضؾخىعٍت مً الؿلُت املخخهت، وال جيخٓغ ختى جىُٟظَا ل٩ي جماعؽ ٖلحها 

                                              
(1) Poulain: Remarques sur le modèle Français du contrôle de constitutionnalité' des lois pouvoir 

no. 3, 1994 ; p. 126 . 
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٘ ال الغ٢ابت، ول٨ً  ًازظ ٖلى َظا الىٕى مً الغ٢ابت ؤجها ع٢ابت في الٛٝغ اإلآلمت طل٪ ؤن الدكَغ

جٓهغ مسالٟخه الخ٣ُ٣ُت للضؾخىع بال ٖىض جُب٤ُ الىهىم ال٣اهىهُت والالثدُت ٖلى ؤعى الىا٢٘. 

والىٕى آلازغ مً الغ٢ابت ٌؿمى "الغ٢ابت الالخ٣ت"، وهي ٨ٖـ ؾاب٣تها جٟغى بٗض بنضاع الىهىم 

ٗ  ُت والالثدُت وويٗها مىي٘ الخُب٤ُ.الدكَغ

وبطا ٧ان طل٪ َى خا٫ الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن ٞما َى مى٠٢ الىٓم ال٣اهىهُت مً 

الغ٢ابت ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت؟ َىا٥ بٌٗ الضو٫ ج٨خٟي بالغ٢ابت الؿاب٣ت مشل ٞغوؿا 

الالخ٣ت ومجها ال٩ىوٛى والبرحٛا٫ ومىعٍخاهُا، وؤزغي ججم٘ بحن وؾُلتي الغ٢ابت الؿاب٣ت والغ٢ابت 

٤ الشالض ٞةهه ًظَب  وبؾباهُا والجؼاثغ وؤإلااهُا، و٧ل صو٫ ؤوعبا الكغ٢ُت ما ٖضا بىلىضا، وؤما الٍٟغ

ىا ال ًغا٢ب ال٣اضخي الضؾخىعي اإلاٗاَضة  بلى ٞغى ع٢ابت الخ٣ت ٣ِٞ ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت. َو

ا مً ٢ىاهحن  -بٗض الخى٢ُ٘ ٖلحها-بدذ الضولُت بىنٟها مٗاَضة صولُت، وبهما ل٩ىجها ؤن ًُ ٢اهىًها صازل

، ومً بحن َظٍ ألاهٓمت (1)الضولت جىبؿِ ٖلُه والًت الجهت ال٣اثمت ٖلى ؤمغ الغ٢ابت الضؾخىعٍت

 (2)م.1971ال٣اهىهُت مهغ في ْل صؾخىع 

 م( ٢ض اٖخى٤ ٨ٞغة الغ٢ابت الضؾخىعٍت الالخ٣ت ٖلى1971) وبطا ٧ان الضؾخىع اإلاهغي الؿاب٤

 م( مً َظٍ اإلاؿإلت؟2014) اإلاٗاَضاث الضولُت، ٞما َى مى٠٢ الضؾخىع اإلاهغي الخالي

٣خحن للخد٤٣ مً مضي صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث -عؤًىا - في ؤن الضؾخىع اإلاهغي الخالي ٢ض اهخهج ٍَغ

 :الضولُت، بخضاَما: و٢اثُت، وألازغي: ٖالظُت ٖلى الىدى آلاحي

وي٘ الضؾخىع اإلاهغي الخالي يىابِ صؾخىعٍت جد٨م ببغام  أوال: الىطُلت الىكائُت:

مىه والتي ٢غعث ؤهه "ًمشل عثِـ الجمهىعٍت  151الاجٟا٢ُاث الضولُت وطل٪ مً زال٫ هو م/

هض١ ٖلحها بٗض مىا٣ٞت مجلـ الىىاب، وج٩ىن  برم اإلاٗاَضاث، ٍو الضولت في ٖال٢اتها الخاعظُت، ٍو

٣ا ألخ٩ ا ٞو ام الضؾخىع. وججب صٖىة الىازبحن لالؾخٟخاء ٖلى مٗاَضاث لها ٢ىة ال٣اهىن بٗض وكَغ

                                              
ًغاظ٘ ص. ُٖض ؤخمض الٟٛلى٫: الغ٢ابت ال٣ًاثُت الؿاب٣ت ٖلى صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث الضولُت، صعاؾت م٣اعهت، صاع   (1)

ش، م   وما بٗضَا.  12الجهًت الٗغبُت، مهغ، صون جاٍع

بلٛها مجلـ 1971مً صؾخىع  151ًغاظ٘ هو م/   (2) م والتي جىو ٖلى ؤن " عثِـ الجمهىعٍت ًبرم اإلاٗاَضاث ٍو
٣ًا الكٗب مك ا ٞو ت بما ًىاؾب مً البُان، وج٩ىن لها ٢ىة ال٣اهىن بٗض ببغامها والخهض٤ً ٖلحها ووكَغ ٟٖى

لؤلويإ اإلا٣غعة"، ومً زم ٧ان مً خ٤ ال٣اضخي الضؾخىعي ؤن ًغا٢ب صؾخىعٍت َظٍ اإلاٗاَضاث بٗض الخهض٤ً 
 ٖلحها ل٩ىجها ؤنبدذ مىظ جل٪ اللخٓت ٢اهىها مً ٢ىاهحن الضولت. 
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الهلر والخدال٠ وما ًخٗل٤ بد٣ى١ الؿُاصة، وال ًخم الخهض٤ً ٖلحها بال بٗض بٖالن هدُجت 

الاؾخٟخاء باإلاىا٣ٞت. وفي ظمُ٘ ألاخىا٫ ال ًجىػ ببغام ؤًت مٗاَضة جسال٠ ؤخ٩ام الضؾخىع، ؤو ًترجب 

 ٢لُم الضولت."ٖلحها الخىاػ٫ ًٖ ؤي ظؼء مً ب

في يىء الىو الؿاب٤ وي٘ الضؾخىع اإلاهغي الخالي يىابِ صؾخىعٍت لشالر ؤهىإ مً 

 :اإلاٗاَضاث الضولُت ٖلى الىدى آلاحي

: ؤي التي ال جخٗل٤ بمٗاَضاث الهلر والخدال٠ ؤو خ٣ى١ الؿُاصة، الاجفاكُاث كلُلت ألاَمُت -1

ِـ الجمهىعٍت ٖلحها، ؤي ؤن مجلـ ٞهظٍ ًلؼم ٞحها مىا٣ٞت مجلـ الىىاب ٢بل جهض٤ً عث

ًها ؤو الدكاوع  الىىاب ًماعؽ في َظٍ الخالت ؾلُت الغ٢ابت ال٩املت ٞمً خ٣ه ٢بىلها ؤو ٞع

 خى٫ حٗضًل بىىصَا م٘ الؿلُت املخخهت.

ؤي جخٗل٤ بمٗاَضاث الهلر والخدال٠ ؤو خ٣ى١ الؿُاصة، ٞهظا معاَداث بالغت ألاَمُت:  -2

ًه ؤو ٢بىله؛ بل بن الؿلُت املخىلت بظل٪ جخمشل في ؾلُت  الىٕى ال ًمل٪ مجلـ الىىاب ٞع

ىا جىدؿغ ؾلُت الغ٢ابت ًٖ مجلـ الىىاب، وجيخ٣ل بلى  ٤ الاؾخٟخاء، َو الكٗب ًٖ ٍَغ

 ناخبها ألانلي الكٗب.

ملخالٟتها ألخ٩ام الضؾخىع، وهي اإلاٗاَضاث التي ًترجب ٖلحها الخىاػ٫ ًٖ ؤي معاَداث مىعدمه:  -3

الضولت، ٞهظا الىٕى مً اإلاٗاَضاث َى والٗضم ؾىاء، ومً زم ٞال مجا٫ ظؼء مً ب٢لُم 

للخضًض ًٖ ع٢ابت بغإلااهُت بكإجها، ٦ما ال ًمل٪ الكٗب اإلاىا٣ٞت ٖلحها في اؾخٟخاء، ٞهظا الىٕى 

 مً اإلاٗاَضاث باَل بُالها مُل٣ا.

حن ومما ؾب٤ ًخطر ؤن اإلاكٕغ الضؾخىعي اإلاهغي الخالي ٢ض وي٘ يىابِ صؾخىعٍت ًخٗ

ت  مغاٖاتها مً ٢بل ٧اٞت الؿلُاث املخخهت ٢بل الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُت الضولُت، لظا ٞهي مجمٖى

مً الًىابِ الضؾخىعٍت الجضًضة التي جمشل وؾُلت و٢اثُت ًخٗحن ٖلى ال٩اٞت الالتزام بها، ول٨ً 

الضولُت، بل َظٍ الىؾُلت الى٢اثُت ال جغقى بلى مغجبت الغ٢ابت ال٣ًاثُت الؿاب٣ت ٖلى اإلاٗاَضاث 

ًم٨ً ؤن هُل٤ ٖلحها "ع٢ابت صؾخىعٍت طاجُت ٖلى صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث الضولُت" ٞدؿخُُ٘ ٧ل ؾلُت 

ؤن جغا٢ب ما ج٣ىم به بكإن اإلاٗاَضاث لخخد٤٣ مً صؾخىعٍت ؤو ٖضم صؾخىعٍت ما ج٣ىم به مً 

 بظغاءاث بكإن الاجٟا٢ُاث الضولُت.

م( 2014) مً الضؾخىع الخالي 192ي هو م/وعصث َظٍ الىؾُلت ف أوال: الىطُلت العالظُت:

ا-ُٞما ٢غعجه مً ؤهه "جخىلى املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا  الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى صؾخىعٍت  -صون ٚحَر
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........"، وإلاا ٧اهذ اإلاٗاَضاث الضولُت جدخل ٢ىة ال٣اهىن بٗض الخهض٤ً ٖلحها .ال٣ىاهحن واللىاثذ،

٤ هو م/ مً الضؾخىع الخالي، لظا ٞهي جسً٘ بٗض  194واؾدُٟاء الًىابِ الضؾخىعٍت لظل٪ ٞو

 الخهض٤ً ٖلحها لغ٢ابت املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا. 

الػصَالجاٌ٘

دٔلٗٛٔضٗمٛالسقابٛالدضتٕزٖٛعمٜاملعاِداتال

م بلى ٢اهىن املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا 2014مً الضؾخىع اإلاهغي الخالي  192ؤخالذ م/

ٗحن ال٣اهىن الازخهاناث ألازغي  ........".لُدضص ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت ؤمام َظٍ ألازحرة، م٣غعة ؤهه َو

ىٓم ؤلاظغاءاث التي جدب٘ ؤمامها".  للمد٨مت ٍو

٪ الغ٢ابت مً ٢اهىن ا 29، 27و٢ض خضصث اإلااصجان  ملخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا وؾاثل جدٍغ

ٖلى ؤهه "ًجىػ للمد٨مت في ظمُ٘ الخاالث ؤن ج٣طخى  27ال٣ًاثُت ٖلى الضؾخىعٍت؛ بط ههذ اإلااصة 

خهل  بٗضم صؾخىعٍت ؤي هو في ٢اهىن ؤو الثدت ٌٗغى لها بمىاؾبت مماعؾت ازخهاناتها ٍو

اإلا٣غعة لخدًحر الضٖاوي الضؾخىعٍت" ٦ما ههذ بالجزإ اإلاُغوح ٖلحها وطل٪ بٗض اجبإ ؤلاظغاءاث 

ٖلى ؤن جخىلى املخ٨مت الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن واللىاثذ ٖلى الىظه  29اإلااصة 

 الخالي:

بطا جغاءي إلخضي املخا٦م ؤو الهُئاث طاث الازخهام ال٣ًاجي ؤزىاء هٓغ بخضي ال٣ًاًا  -ؤ

الػم للٟهل في الجزإ ؤو٢ٟذ الضٖىي وؤخالذ ألاوعا١ ٖضم صؾخىعٍت هو في ٢اهىن ؤو الثدت 

 بٛحر عؾىم بلى املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا للٟهل في اإلاؿإلت الضؾخىعٍت.

بطا صٞ٘ ؤخض الخهىم ؤزىاء هٓغ صٖىي ؤمام بخضي املخا٦م ؤو الهُئاث طاث الازخهام  -ب

هُئت ؤن الضٞ٘ ظضي ال٣ًاجي بٗضم صؾخىعٍت هو في ٢اهىن ؤو الثدت، وعؤث املخ٨مت ؤو ال

٘ الضٖىي بظل٪   ال ًجاوػ زالزت ؤقهغ لٞغ
ً
ؤظلذ هٓغ الضٖىي وخضصث إلاً ؤزاع الضٞ٘ مُٗاصا

٘ الضٖىي في اإلاُٗاص اٖخبر الضٞ٘ ٧إن لم ٨ًً.  ؤمام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا، ٞةطا لم جٞغ

َىا٥ ؤؾالُب واإلاؿخٟاص مً َظًً الىهحن ؤن ؤؾلىب الغ٢ابت ًدىٕى بلى َغ١ زالزت؛ ؤي ؤن 

ظٍ الُغ١ هي  :زالزت ًم٨ً بإخضَا ؤن جماعؽ املخ٨مت ع٢ابتها ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن َو

1- .  الضٞ٘ بٗضم الضؾخىعٍت ؤمام مد٨مت اإلاىيٕى

2-  .  ؤلاخالت مً مد٨مت اإلاىيٕى



 

 إكرامي بصيوىي عبد احلي خطاب دكتوراحمللنة الدشتورية العليا وترشيه احلدود املصرية الصعودية  

 

  234 و2018يياير   -العدد الصابع  -الكاىوىية              الصية الرابعة  ولة العلودل
  

 

 خ٤ الخهضي اإلا٣غع للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا.  -3

عاؾت، هجض ؤن َظٍ الاجٟا٢ُت ٧اهذ مدال وبخُب٤ُ الىؾاثل الشالر ٖلى الاجٟا٢ُت مدل الض

ت الٗلُا، زم مد٨مت ألامىع  للىٓغ ؤمام مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي، ومً بٗضَا املخ٨مت ؤلاصاٍع

ى ؤن  ا، ولم ًضٞ٘ بٗضم صؾخىعٍت َظٍ الاجٟا٢ُت لؿبب مى٣ُي، َو ًُ ا واؾخئىاٞ ًُ اإلاؿخعجلت ابخضاث

َا باإلظغاءاث الضؾخىعٍت ختى جدٓى بمغجبت الاجٟا٢ُت لم ًخم الخهض٤ً ٖلحها بٗض، ولم ًخم وكغ 

م ؤن مد٨مت  ال٣اهىن، ومً زم ٞلم ٨ًً مً اإلاى٣ُي ؤن ًضٞ٘ بٗضم صؾخىعٍت َظٍ الاجٟا٢ُت، ٚع

ت الٗلُا ٢ض ؤنضعجا خ٨محهما ببُالن جى٢ُ٘ ممشل  ال٣ًاء ؤلاصاعي ومً بٗضَا املخ٨مت ؤلاصاٍع

ت ٖلى الاجٟا٢ُت في بَاع مسالٟت َظ ا الخى٢ُ٘ للضؾخىع، ٞال٣ًاء ؤلاصاعي َىا الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ماعؽ صوعٍ ٣٦اضخي مكغوُٖت ًخد٤٣ مً مكغوُٖت ما جماعؾه الخ٩ىمت مً ؤٖما٫ في بَاع 

ال٣اهىن بمٗىاٍ الٗام والظي ًخًمً بال ق٪ الضؾخىع، ولِـ بهٟخه ٢اضخي صؾخىعٍت ًٟهل في 

تي ججٗلها في مهاٝ ال٣ىاٖض صؾخىعٍت هو ٢اهىوي ؤو مٗاَضة صولُت اؾخ٨ملذ ؤع٧اجها وقغوَها ال

 ال٣اهىهُت الخايٗت للغ٢ابت الضؾخىعٍت.

وجغجًِبا ٖلى ما ؾب٤ ٞةن وؾُلتي الضٞ٘ وؤلاخالت ًسغظان وا٢ُٗا ًٖ مجا٫ مماعؾت املخ٨مت 

ت ٢ض  الضؾخىعٍت الٗلُا لضوعَا الغ٢ابي ٖلى صؾخىعٍت َظٍ الاجٟا٢ُت، وإلاا ٧اهذ الخ٩ىمت اإلاهٍغ

٪ صٖىي "مىاػ  ٖت جىُٟظ" ؤمام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ٖلى ؾىض مً ال٣ى٫ بإن ٢امذ بخدٍغ

ت الٗلُا ٢ض زالٟخا ما اؾخ٣غ ٖلُه ٢ًاء  مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي ومً بٗضَا املخ٨مت ؤلاصاٍع

٤ مباقغ ؤو ٚحر مباقغ لالجٟا٢ُاث  املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا مً ٖضم ظىاػ الخٗغى بٍُغ

ا مً ؤٖما٫ الؿُ اصة، لظا ٞةن الاجها٫ الخاصر آلان بحن املخ٨مت الضؾخىعٍت الضولُت باٖخباَع

ت الخىُٟظ"  .الٗلُا والاجٟا٢ُت مىيٕى البدض ًىدهغ في "مىاٖػ

وفي عؤًىا ؤن َىا٥ ازخهانحن ٢ض ًى٨ك٠ ٖجهما الؿخاع في اإلاؿخ٣بل، ؤخضَما: ازخهام 

ت املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بٌٟ حٗاعى خ٨محن ٢ًاثُحن؛ ؤخضَما ناصع مً امل خ٨مت ؤلاصاٍع

ت ٖلى الاجٟا٢ُت وما ًترجب ٖلى طل٪ مً آزاع ؤزهها  الٗلُا ببُالن جى٢ُ٘ ممشل الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ت، والخ٨م آلازغ جهاجي ناصع مً مد٨مت  غحي جحران ونىاٞحر للضولت اإلاهٍغ اؾخمغاع جبُٗت ظٍؼ

ت الٗلُا، ومً زم ألامىع اإلاؿخعجلت الاؾخئىاُٞت بى٠٢ جىُٟظ خ٨مي مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي وؤلا  صاٍع

 الاؾخمغاع في جىُٟظ الاجٟا٢ُت وما ًترجب ٖلحها مً حؿلُم الجؼع بلى اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.

وؤما الازخهام آلازغ الظي هخى٢ٗه ٞهى مغجبِ باالزخهام الؿاب٤؛ بط ًد٤ للمد٨مت 
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ت  ا لبدض صؾخىعٍت ببغام الخ٩ىمت اإلاهٍغ ًُ لهظا الاجٟا١، و٢ض الضؾخىعٍت الٗلُا ؤن جخهضي جل٣اث

ت ؤن جمىذ لىٟؿها  ٩ًىن طل٪ ؾاب٣ت ٢اهىهُت مً زاللها حؿخُُ٘ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا اإلاهٍغ

 الازخهام بالغ٢ابت الؿاب٣ت ٖلى صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث الضولُت التي لم ًخم الخهض٤ً ٖلحها بٗض.

ما خضر مىظ بًٗت  الخهضي الخل٣اجي(،) ومما ًضٖم بم٩اهُت اللجىء بلى الازخهام ألازحر

مً ب٢غاع مجلـ الىىاب اإلاهغي لهظٍ الاجٟا٢ُت، ومً زم لم ًدب٤ ؾىي الخهض٤ً ٖلحها مً  (1)ؤًام

ا، وفي جل٪  ًٍ ضة الغؾمُت، ختى ج٨دؿب ٢ىة ال٣اهىن صؾخىع ٢بل عثِـ الجمهىعٍت وجيكغ في الجٍغ

ا لبدض صؾخى  ًُ عٍت َظٍ الاجٟا٢ُت مً الخالت حؿخُُ٘ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ؤن جخهضي جل٣اث

ظا َى ما ؾٝى  مىُل٤ صوعَا الخ٣لُضي في الغ٢ابت الالخ٣ت ٖلى صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث الضولُت، َو

اث اإلابدض الشاوي مً َظٍ الضعاؾت والظي ظاء بٗىىان   ٖىض الخضًض ًٖ مىيٖى
ً

ؤها٢كه جٟهُال

 "املخ٨مت الضؾخىعٍت وخؿم مهحر الاجٟا٢ُت".

   

  

                                              
ت م٘ الؿٗىصًت واإلاٗغوٞت بٖالمُا باجٟا٢ُت جحران   (1) ؤ٢غ مجلـ الىىاب اإلاهغي اجٟا٢ُت جغؾُم الخضوص البدٍغ

 م 14/6/2017ونىاٞحر، بجلؿت ألاعبٗاء اإلاىا٤ٞ
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 املبحح الجاىي
 احمللنة الدشتورية وحصه مصري االتفاقية 

ت الؿٗىصًت  ت اإلاهٍغ ش ٦خابت َظٍ الؿُىع  -ما ػالذ اجٟا٢ُت جغؾُم الخضوص البدٍغ  -ختى جاٍع

بحن ال٣ًاءًً الٗاصي  ألاو٫ مدال للخالٝ والجضا٫، وبطا ٧ان َظا الخالٝ ٢ض ْهغ في مكهضٍ 

م وظىص خ٨م ٢ًاجي باث –الاجٟا٢ُت وؤلاصاعي، ومكهضٍ الشاوي في ب٢غاع مجلـ الىىاب لهظٍ  ٚع

ت الٗلُا ًخٗحن ؤن  –في عؤًىا–ٞةن اإلاكهض ألازحر والخاؾم  ،-ببُالن الاجٟا٢ُت مً املخ٨مت ؤلاصاٍع

٩ًىن بُله الىخُض املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا إلاا جخمخ٘ به ؤخ٩ام جل٪ ألازحرة مً حجُت مُل٣ت في 

٣ي خى٫ مكغوُٖت َظٍ الاجٟا٢ُت بهما ًغظ٘ بلى مىاظهت ال٩اٞت مً ظهت، ول٩ىن الخالٝ الخ٣ُ

 م.2014الٟهل في مؿإلت صؾخىعٍتها مً ٖضمه في ْل ههىم الضؾخىع اإلاهغي الخالي لٗام 

ٗخه  ا باالجٟا٢ُت مدل الضعاؾت مً زال٫ ما ٞع ًُ وإلاا ٧اهذ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا جخهل خال

تبهٟتها اإلامشل ال٣اهىوي للخ٩ىم-َُئت ٢ًاًا الضولت  ت جىُٟظ" ؤمامها،  -ت اإلاهٍغ مً صٖىي "مىاٖػ

ت الٗلُا وآلازغ ًٖ املخ٨مت  ووظىص خ٨محن مخٗاعيحن ؤخضَما ناصع ًٖ املخ٨مت ؤلاصاٍع

الاؾخئىاُٞت اإلاؿخعجلت، ومً زم ًخٗحن ٖلُىا مىا٢كت َظًً الازخهانحن لىهل بلى ٢ى٫ خاؾم 

 :إلاهحر َظٍ الاجٟا٢ُت وطل٪ في مُلبحن ٖلى الىدى آلاحي

ٌ إلاؼلب ا  : الاجفاكُت ومىاشعت الخىفُرألاو

 اإلاؼلب الشاوي: الاجفاكُت وحعازض ألاخيام

األٔهاملطمب

وٍاشعٛالتٍفٗر

تي جىُٟظ بغ٢م  ٗذ َُئت ٢ًاًا الضولت مىاٖػ ١ ؤمام املخ٨مت الضؾخىعٍت  38لؿىت  49، 37ٞع

ت، لظا ؾٝى هىا٢ل في ، و٢ض جمؿ٨ذ الهُئت بٗضص مً ألاؾاهُض ال٣اهىهُت في َظٍ (1)الٗلُا اإلاىاٖػ

ت الخىُٟظ، ووٗغى بٗض طل٪ للخٗل٤ُ ٖلى جل٪ ألاؾاهُض وطل٪  َظا اإلاُلب ألاؾاهُض ال٣اهىهُت إلاىاٖػ

                                              
ضة الُىم الؿاب٘ ٖضص الؿبذ،  1) )  م 2016ؤٚؿُـ  20وكغث صخُٟت َظٍ الضٖىي بجٍغ

http://www. youm7. com/story/2016/8/20 
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حن ٖلى الىدى آلاحي:  في ٖٞغ

ٌ الفسع   : أطاهُد مىاشعتي الخىفُرألاو

  الفسع الشاوي: الخعلُم على أطاهُد مىاشعتي الخىفُر

األٔهالفسع

التٍفٗرأضاٌٗدوٍاشعيت

اث الخىُٟظ الخانت بإخ٩امها َى  ازخهام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بالٟهل في مىاٖػ

ى هو م/ مً  192ازخهام واعص بىو صؾخىعي ظامض ال ًم٨ً حٗضًله بال بةظغاءاث مكضصة َو

صون -م والتي ٢غعث ؤهه "جخىلى املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا 2014الضؾخىع اإلاهغي الخالي لؿىت 

ا اث اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ .الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن واللىاثذ، -ٚحَر ............... واإلاىاٖػ

 ......"..ؤخ٩امها وال٣غاعاث الهاصعة ٖجها

ومىيٕى الضٖىي ًخلخو في ؤن الهُئت جُلب مً املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا و٠٢ جىُٟظ 

ت ٖلى اجٟا٢ُت جغؾُم ألاخ٩ام الهاصعة مً ال٣ًاء ؤلاصاعي ببُالن جى٢ُ٘ مم شل الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ت الؿٗىصًت، باٖخباع ؤن َظًً الخ٨محن ًمشالن ٣ٖبت ؤمام جىُٟظ ؤخ٩ام  ت اإلاهٍغ الخضوص البدٍغ

ٖلى مى٘ املخا٦م مً الخٗغى  –مً وظه هٓغ الهُئت–املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا التي جىاجغث 

 ومً بُجها الاجٟا٢ُاث الضولُت.بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة للىٓغ في ؤٖما٫ الؿُاصة 

ا ٖلى الىدى آلاحي:   و٢ض اؾدىضث الهُئت في َظٍ الضٖىي بلى ٖضص مً ألاؾاهُض ال٣اهىهُت هىظَؼ

م 9/4/2016طل٪ ؤن الاجٟا١ الظي ؤبغم في الاجفاكُت الحالُت هي عمل مبدئي غير مىخمل:  -1

ماله  ٢بل جهض٤ً عثِـ ؤو٠٢ جىُٟظٍ ٖلى يغوعة مىا٣ٞت مجلـ الىىاب ٦كٍغ الػم إٖل

اهه وجُب٣ُه.  الجمهىعٍت ٖلُه للبضء في ؾٍغ

يمً ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت مدل  اوعدام وظىد فىسة الخىاٌش عً أي ظصء مً ؤلاكلُم اإلاصسي  -2

ت. حن؛ بط لم حكغ الاجٟا٢ُت بلى الخىاػ٫ ًٖ ظؼء مً ب٢لُم الضولت اإلاهٍغ  الضٍٖى

بكإن جدهحن ؤٖما٫ الؿُاصة  العلُامخالفت اللظاء ؤلادازي ألخيام املحىمت الدطخىزٍت  -3

يض ع٢ابت ال٣ًاء، ٞالخهىمت ؤمام ال٣اضخي ؤلاصاعي ٢ض او٣ٗضث ٖلى زالٝ ما ًىظبه 

ال٣اهىن مً قغوٍ ل٣بى٫ صٖىي ؤلالٛاء ؤمام مجلـ الضولت، ًٞال ًٖ حٗل٣ها بٗمل مً 
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ي ؤمامها، ؤٖما٫ الؿُاصة التي جسغط مً صاثغة الازخهام الىالجي للمد٨مت التي ؤ٢ُمذ الضٖى 

مد٨مت ال٣ًاء ) واؾدكهضث َُئت ٢ًاًا الضولت بد٨م ممازل ناصع ًٖ طاث الضاثغة

م في الضٖىي اإلا٣امت ؤمامها ١17/2/2015 بجلؿت  67لؿىت  7039ؤلاصاعي( في الضٖىي ع٢م 

َٗىا ٖلى اجٟا٢ُت جغؾُم الخضوص بحن مهغ و٢برم، و٢ًذ مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي بإن 

ا الخ٩ىمت مدا٦م ال٣ًاء ٢ض اؾخ ما٫ التي جباقَغ ٣غث ٖلى ؤن ؤٖما٫ الؿُاصة هي جل٪ ألٖا

ما٫ ال جمخض بلحها الغ٢ابت  ظٍ ألٖا ُٟتها الؿُاؾُت، َو ا ؾلُت خ٨م في هُا١ ْو باٖخباَع

ال٣ًاثُت ألن يىابِ ومٗاًحر الٟهل في مكغوُٖتها ال جسً٘ للؿلُت ال٣ًاثُت، وإلاا ٧ان 

مهغ الٗغبُت بالجمهىعٍت ال٣برنُت ألامغ الظي ًىضعط  َظا الاجٟا١ بهما ًىٓم ٖال٢ت ظمهىعٍت

اث  في ٖضاص ؤٖما٫ الؿُاصة التي اؾخ٣غ ٖلحها ال٣ًاء ٞال ًى٣ٗض له الازخهام بىٓغ اإلاىاٖػ

اإلاخٗل٣ت بها، وبظل٪ ٞةن الجزإ اإلاازل ًسغط مً هُا١ الازخهام الىالجي لهظٍ املخ٨مت مما 

ا بىٓغ الضٖىي.ًخٗحن مٗه ال٣ًاء بٗضم ازخهام املخ٨مت و  ًُ  الث

؛ طل٪ ؤن البرإلاان َى ال٣اضخي طالمت الاجفاق الدولي مً عدمه َى أمس معلىد ملجلع الىىاب -4

مى٘ ازخهانه بىٓغ ؤي مجهما جضزل ؤي ؾلُت ٢ًاثُت في  الؼبُعي لالجٟا٢ُت ؤو للمٗاَضة، ٍو

 قإجهما.

َب٣ًا لىو  علُاخىم اللظاء ؤلادازي ًمشل علبت في جىفُر اخيام املحىمت الدطخىزٍت ال -5

مً ٢اهىجها، بط ٢غعث َُئت ٢ًاًا الضولت ؤن خ٨م مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي ببُالن  50م/

ت ٖلى الاجٟا١ ًدى٫ صون جىُٟظ ؤخ٩ام املخ٨مت الضؾخىعٍت  جى٢ُ٘ ممشل الخ٩ىمت اإلاهٍغ

 . (1)الٗلُا

 

                                              
، 862، م 1، ط6م، م٨خب ٞجي ١7/5/1994 صؾخىعٍت، ظلؿت  12لؿىت  6مً بُجها خ٨مها في الًُٗ ع٢م   (1)

ت جىُٟظ، ظلؿت  27لؿىت  34ال٣ًُت ع٢م  ضة الغؾمُت بالٗضص ع٢م ١4/6/2016 " مىاٖػ  23م، ميكىع بالجٍغ
 م 6/2016/ 15م٨غع" ص"، في 
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الفسعالجاٌ٘

التعمٗلعمٜأضاٌٗدوٍاشعٛالتٍفٗر

م ؤن حجج َُئت ٢ًاًا  الضولت ٢ض جبضو مى٣ُُت، بال ؤن اإلاخٗم٤ ٞحها ًجضَا ٢ض اهُىث ٖلى ٚع

ظا ما هٟىضٍ ٖلى الىدى آلاحي:  الٗضًض مً الخىا٢ًاث ال٣اهىهُت، َو

َظا ال٣ى٫، وبن صر في ْاٍَغ جإؾًِؿا ٖلى  الاجفاكُت الحالُت هي عمل مبدئي غير مىخمل: -1

ب، بال ؤن الخ٣ُ٣ت الضؾخىعٍت ججافي ٧ىن الاجٟا٢ُت لم ًخم الخهض٤ً ٖلحها مً مجلـ الىىا

ت ٖلى َظا الاجٟا١ ٌٗض  وجىافي َظٍ الصخت الٓاَغة جماما، بط ؤن جى٢ُ٘ ممشل الخ٩ىمت اإلاهٍغ

تراٝ ال بض ؤن ٌؿخ٨مل  ظا الٖا تراٝ ال٣اهىوي باالجٟا٢ُت الضولُت، َو مغخلت مً مغاخل الٖا

ولُت ٖمل مبضجي بال ؤهه ًخٗحن ؤن مكغوُٖخه الضؾخىعٍت، ٞةطا ٧ان الخى٢ُ٘ ٖلى الاجٟا٢ُت الض

ا، ومً زم ٞةطا ٧ان ببغام الاجٟا٢ُت الضولُت مدٓىًعا  ًٍ ا صؾخىع ًٖ ٩ًىن َظا الٗمل اإلابضجي مكغو

ض مً ؤلاظغاءاث الباَلت،  بىو الضؾخىع ٞال مىام مً ببُا٫ َظا الٗمل اإلابضجي ججىًبا إلاٍؼ

 ٗضام مىظ مىلضٍ.ووؤًصا لهظا ؤلاظغاء الباَل في مهضٍ، لُد٨م ٖلُه باالو

ظا ما ؤوضخخه م/ ...... وفي ظمُ٘ ".م م٣غعة ؤهه2014مً الضؾخىع اإلاهغي الخالي لؿىت  151َو

ألاخىا٫ ال ًجىػ ببغام ؤًت مٗاَضة جسال٠ ؤخ٩ام الضؾخىع، ؤو ًترجب ٖلحها الخىاػ٫ ًٖ ؤي ظؼء مً 

جٟا٢ُت مً اإلاٟاوياث ب٢لُم الضولت"، ومما ال ق٪ ُٞه ؤن مهُلر ؤلابغام ٌكمل ٧اٞت مغاخل الا

وختى الخى٢ُ٘ وؤلا٢غاع وختى الخهض٤ً، ٩ٞل َظٍ ؤلاظغاءاث هي والٗضم ؾىاء، لظا ٞال مىام مً 

 جضزل ال٣ًاء لخؿم َظا الخٛى٫ مً ظاهب الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى ؤخ٩ام الضؾخىع.

الىا٢٘؛ بط لم : َظا ال٣ى٫ ًىاُٞه اوعدام وظىد فىسة الخىاٌش عً أي ظصء مً ؤلاكلُم اإلاصسي   -2

جمىذ الخ٩ىمت لىٟؿها ٞغنت في الخإوي، بل ؤٖلىذ في هٟـ اللخٓت التي جم ٞحها الخى٢ُ٘ ٖلى 

غحي جحران ونىاٞحر يمً الخضوص ؤلا٢لُمُت للممل٨ت  الاجٟا١ ؤن الترؾُم جغجب ٖلُه و٢ٕى ظٍؼ

ىا هجض ؤهٟؿىا ؤمام جىا٢ٌ خ٩ىمي واضر، ٞةطا ٧اهذ الجؼع ل م ج٨ً الٗغبُت الؿٗىصًت، َو

ذ باهخ٣الها لضولت ؤزغي؟! ت، ٞلماطا الخهٍغ ٦ما ؤن َُئت ٢ًاًا الضولت هٟؿها  ،ًىما مهٍغ

نغخذ في مظ٦غتها اإلا٣ضمت للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا هًها بما ًىا٢ٌ طل٪ بط ٢غعث 

ش".ؤهه ٖلً ًٖ بٖاصة ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت للممل٨ت ) ...وبظاث الخاٍع
ُ
ش الخى٢ُ٘( ؤ ؤي جاٍع

غحي جحران ونىاٞحر.......". الٗغبُت   الؿٗىصًت ظٍؼ

بخدهحن ؤٖما٫ الؿُاصة مً  مخالفت اللظاء ؤلادازي ألخيام املحىمت الدطخىزٍت العلُا -3
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الغ٢ابت ال٣ًاثُت: ل٣ض ج٨ٟلذ مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي بضخٌ َظٍ الدجت مً ؤؾاؾها ٖلى 

 :الىدى آلاحي

ت أعماٌ الظُادة: ؤ( )  ت ظامضة وبهما جدؿم باإلاغوهت إٖما٫ ٞ مسوهت هظٍس الؿُاصة لِؿذ هٍٓغ

 ٤ًُ ت والضًم٣غاَُت؛ ُٞدؿ٘ هُا٢ها في الىٓم الض٨ًخاجىعٍت ٍو وجدىاؾب ٨ٖؿُا م٘ الخٍغ

 .(1)٧لما اعج٣ذ الضولت في مضاعط الضًم٣غاَُت

ما٫ ؤو ال٣غاعاث  ب( الاطخصىاء ال ًلاض علُه:)  طل٪ ؤن ٖضم ازخهام ال٣ًاء بىٓغ ألٖا

مً الضؾخىع، وؤن ألانل  97الؿُاصًت َى مدٌ اؾخصىاء مً الخٓغ اإلاكاع بلُه بىو م/

.  في جٟؿحر الىهىم ؤن الاؾخصىاء ال ٣ًاؽ ٖلُه وال ًخىؾ٘ في جٟؿحٍر

لضولت اإلاهغي اؾخ٣غ ٢ًاء مجلـ ا ط( أعماٌ الظُادة ال حظمى على الدطخىز واللاهىن:) 

ا ؾلُت خ٨م في  ا الخ٩ىمت باٖخباَع ما٫ التي جباقَغ ٖلى ؤن ؤٖما٫ الؿُاصة هي: جل٪ ألٖا

ما٫ ٞى١ الضؾخىع وال٣اهىن وبهما  ُٟتها الؿُاؾُت، ولِـ مغص طل٪ ؤن َظٍ ألٖا هُا١ ْو

ألن يىابِ ومٗاًحر الٟهل في مكغوُٖتها ال جتهُإ لل٣ًاء، باإلياٞت بلى ٖضم مالءمت 

اإلاؿاثل ٖلىا في ؾاخاث ال٣ًاء، وبطا اهخٟى َظا اإلاىاٍ وظب الالتزام باألنل  َغح َظٍ

ما٫. والشابذ مً ألاوعا١  الٗام اإلاخمشل في ازخهام ال٣ًاء بىٓغ الُٗىن ٖلى جل٪ ألٖا

حن مؿإلت ٢اهىهُت زالهت جضوع خى٫ صخُذ جُب٤ُ هو م/ مً  151ؤن مىيٕى الضٍٖى

جٟا١ اإلاُٗىن ٖلُه بما ًخًمىه مً الخىاػ٫ ًٖ الضؾخىع ومضي مكغوُٖت الخى٢ُ٘ ٖلى الا

غحي جحران ونىاٞحر في يىء الىهىم ال٣اهىهُت والالثدُت والاجٟا٢ُاث التي جد٨م  ظٍؼ

سُت والىا٢ُٗت املخُُت بهما.  ويٗهما، والٓغوٝ الخاٍع

ا لخمؿ٪  د( اهخفاء الشسوغ اللاهىهُت للخمظً بأعماٌ الظُادة:) 
ً
بط ؤن َىا٥ قغوَ

 مً ؤٖمالها ًخٗل٤ بالؿُاصة، ومً َظٍ الكغوٍ: ؤن ٩ًىن الٗمل الخ٩ىمت 
ً

بإن ٖمال

ُا لالقتراَاث التي ٣ًغعَا  ال٣اهىوي صازال في ازخهانها، وؤن ٩ًىن َظا الٗمل مؿخٞى

 الضؾخىع ومخجىبا املخٓىعاث التي ًٟغيها.

ؤو  ٣ًغعَا الضؾخىع،ومً زم ٞةطا زبذ ؤن ظهت ؤلاصاعة ٚحر مسخهت به، ؤو ؤجها ؤَضعث الكغوٍ التي 

و٢ٗذ في الخٓغ الظي ًٟغيه ٞال ًجىػ لها ؤن حؿختر زل٠ ؾتر ؤٖما٫ الؿُاصة إلاى٘ ال٣ًاء مً 

                                              
ت الٗلُا في الًُٗ ع٢م   (1)  م. ١21/4/2013 ٕ ظلؿت  59لؿىت 13846خ٨م املخ٨مت ؤلاصاٍع



 

  
 

 

  241 تحدة ة املبيالعر مارا دولة اإل - جامعة عجناٌ -اىوٌكة اليتصدر عً كل
  

 

( ٢ض خٓغ ٖلى 151) وإلاا ٧ان الضؾخىع في ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة بؿِ ع٢ابت اإلاكغوُٖت ٖلى ٖملها

ب٢لُم الضولت، ٞةن ٢ُام  الؿلُت الخىُٟظًت ببغام اجٟا٢ُاث مً قإجها الخىاػ٫ ًٖ ؤي ظؼء مً

ت بالخى٢ُ٘ ٖلى طل٪ الاجٟا١ ال ٌٗض ٖمال مً ؤٖما٫ الؿُاصة، وبهما َى ٖمل مً  الخ٩ىمت اإلاهٍغ

( مً الضؾخىع 97) ؤٖما٫ ؤلاصاعة مما ًجٗل ال٣ًاء مسخها بىٓغ الًُٗ ٖلُه التزاما بد٨م اإلااصة

ت ٖلى الاجٟا٢ُت اإلا2014الخالي  ٗض جى٢ُ٘ الخ٩ىمت اإلاهٍغ كاع بلحها، بما ًىُىي ٖلُه مً م. َو

ا جىبؿِ بلُه والًت مدا٦م مجلـ الضولت  غجحن ؾالٟتي الظ٦غ، ٖمال ٢اهىهُا بصاٍع الخىاػ٫ ًٖ الجٍؼ

( مً اإلااصة الٗاقغة مً ٢اهىن مجلـ 14 ) ( مً الضؾخىع، وهو البىض190) بٖماال لخ٨م اإلااصة

 الضولت.

ً والؿُاصة الشابخت ٖلحها َى ما ًخٗل٤ بٌ( الشعب َى وخدٍ صاخب الظُادة: )  إعى الَى

ى  دمحها، َو قإن ٧ل مىاًَ في مهغ، والكٗب وخضٍ َى ناخب الؿُاصة ًماعؾها ٍو

ىُت َب٣ا لىو م/ هىن وخضجه الَى  .(1)مً الضؾخىع  4مهضع الؿلُاث ٍو

عصث مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي ٖلى ما اؾدكهضث به َُئت  و( أخيام اللظاء لِظذ ظامدة:) 

٢ًاًا الضولت مً خ٨م ناصع ًٖ هٟـ الضاثغة التي ؤنضعث خ٨م بُالن جى٢ُ٘ ممشل 

ت  م٣غعة ؤن ؤخ٩ام ال٣ًاء لِؿذ ظامضة،  –ٖلى الخٟهُل الؿاب٤-الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ىيٕى ٞةن الاجٟا٢ُت وجخٛحر بخٛحر اإلاىيٕى والؼمان وال٣اهىن الخا٦م للجزإ، ٞمً خُض اإلا

ها ) مدل َظٍ الضٖىي  ت ال٣برنُت( حٛاًغ في مىيٖى اجٟا٢ُت جغؾُم الخضوص اإلاهٍغ

ت الؿٗىصًت(، بط لم ًشبذ اهُىاء الاجٟا٢ُت ) الاجٟا٢ُت مدل الجزإ جغؾُم الخضوص اإلاهٍغ

 ًٖ ازخالٝ الىٓام ال٣اهىوي 
ً
ألاولى ٖلى الخىاػ٫ ًٖ ؤي ظؼء مً ؤعاضخي الضولت، َظا ًٞال

 ا
ً
 مُل٣ا

ً
 خٓغ بمىظبه خٓغا

ً
 ظضًضا

ً
لظي جسً٘ له، ألن الضؾخىع الخالي اؾخدضر خ٨ما

 الخىاػ٫ ًٖ ؤي ظؼء مً ب٢لُم الضولت بد٨م زام.

ش( اوعدام وظىد مبدأ كظائي مظخلس في كظاء مجلع الدولت اإلاصسي بشأن عدم ) 

بط لم ج٣ٌ في ؛ الاخخصاص الىالئي بىظس وافت اإلاىاشعاث اإلاخعللت باالجفاكُت الدولُت

ا؛ ٞٗلى ؾبُل   بىَٓغ
ً
ظمُ٘ الضٖاوي الخانت باالجٟا٢ُاث الضولُت بٗضم ازخهانها والثُا

                                              
ى مهضع 2014مً الضؾخىع اإلاهغي  4ههذ م/ (1) دمحها، َو م ٖلى ؤن "الؿُاصة للكٗب وخضٍ ًماعؾها ٍو

ىُت التي ج٣ىم ٖلى مباصت اإلاؿاواة والٗض٫ وج٩اٞا الٟغى بحن ظمُ٘  هىن وخضجه الَى الؿلُاث، ٍو
 اإلاىاَىحن، وطل٪ ٖلى الىظه اإلابحن في الضؾخىع". 
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بكإن هو في الاجٟا١  67لؿىت  12300في الضٖىي ع٢م  28/5/2013اإلاشا٫ ٢ًذ بجلؿت 

ألاوعبي اإلاخىؾُي لخإؾِـ مكاع٦ت بحن خ٩ىمت ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت والجماٖاث 

باإلخالت بلى املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا للٟهل في -ث لها ٢ىة ال٣اهىن ألاوعبُت والتي ناع 

حن مىاَجي صولت زالشت في مهغ؛  اصة جَى مضي صؾخىعٍت ما جًمىه مً ببغام اجٟا٢ُاث إٖل

 .ومً زم ٞةن الاؾدىاص بلى ؾىاب٤ ألاخ٩ام ٚحر مُٟض لجهت ؤلاصاعة في َظا الكإن

: عًصا ٖلى جل٪ الدجت ًم٨ً أمس معلىد ملجلع الىىابطالمت الاجفاق الدولي مً عدمه َى   -4

ال٣ى٫ بن مجلـ الىىاب ال ٣ًغ وال ًىٓغ بال الاجٟا٢ُاث الضولُت التي جم الخى٢ُ٘ ٖلحها بما ًخ٤ٟ 

غؾم  ىٓم ٧اٞت الؿلُاث صازل الضولت، ٍو م٘ ؤخ٩ام الضؾخىع، ٞالضؾخىع َى الظي ًيصخئ ٍو

زم ٞةن الضؾخىع بطا خٓغ ٖلى الكٗب والؿلُاث لها ازخهانها وآلُت مماعؾت ؤٖمالها، ومً 

٧اٞت ببغام اجٟا١ ًترجب ٖلُه الخىاػ٫ ًٖ ظؼء مً ب٢لُم الضولت، ُٞخٗحن ٖلى َظٍ الؿلُاث 

بما ٞحها مجلـ الىىاب الالتزام بإخ٩ام الضؾخىع. ومً ظهت ؤزغي ٞةهه ال ًسٟى ٖلى مجلـ 

ت الٗل ُا ببُالن جى٢ُ٘ ممشل الخ٩ىمت الىىاب ؤهه ٢ض نضع خ٨م باث مً املخ٨مت ؤلاصاٍع

ت ٖلى َظٍ الاجٟا٢ُت، ومً زم ٞةن مىا٢كت مجلـ الىىاب الجٟا٢ُت مىٗضمه بد٨م  اإلاهٍغ

٢ًاجي باث خاثؼا للدجُت اإلاُل٣ت ٩ًىن ٢ض زال٠ ههىم الضؾخىع، ويغب ٖغى الخاثِ 

ت اخترام بمٟهىم صولت ال٣اهىن التي ًسً٘ ٞحها ال٩اٞت لؿلُت ال٣اهىن التي جٟغى ٖلى ال٩اٞ

 ؤخ٩ام ال٣ًاء ٧اٞت بهٟت ٖامت، والباجت مجها بهٟت زانت.

، وعصا ٖلى جل٪ خىم اللظاء ؤلادازي ًمشل علبت في جىفُر أخيام املحىمت الدطخىزٍت العلُا  -5

الدجت ًم٨ً ال٣ى٫ بن ؤخ٩ام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا التي جىاجغث ٖلى جدهحن ؤٖما٫ 

خ٩ام ناصعة في ْل هٓام صؾخىعي ؾاب٤، وال ق٪ ؤهىا ؤمام الؿُاصة مً ع٢ابت ال٣ًاء هي ؤ

هٓام صؾخىعي ظضًض وي٘ خٓغا صؾخىعٍا ٖلى الؿلُاث ٧اٞت بةبغام ؤي اجٟا١ ًترجب ٖلُه 

ت، ومً زم ٞال ٖبرة بإخ٩ام صؾخىعٍت ناصعة في ْل  الخىاػ٫ ًٖ ظؼء مً ب٢لُم الضولت اإلاهٍغ

 .صؾخىع ؤنبذ مىٗضما، وخل مدله هٓام صؾخىعي آزغ

ومً هاخُت ؤزغي ٞةن ٣ٖبت الخىُٟظ ال بض ؤن ج٩ىن ؾاب٣ت ألخ٩ام املخ٨مت الضؾخىعٍت ل٩ي 

ت  -وب٩ل ويىح - في عؤًىا - جخد٤٣ الخ٨مت مً بػالتها، لظا ًم٨ً ال٣ى٫  ٘ مىاٖػ بن الخ٨مت مً ٞع

٤ الظي عؾمه ال٣اهىن في خ٨م ٢ًاجي ناصع ًٖ املخ٨مت  الخىُٟظ لِؿذ ؾىي ًَٗ بٛحر الٍُغ

ت الٗلُا. و٢ض جبرؤث املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا طاتها مً مشل َظٍ الُٗىن م٣غعة "ؤن ؤلاصا ٍع

اث جىُٟظ ألاخ٩ام الهاصعة مً ظهاث ٢ًاثُت ؤزغي"  ،ازخهانها ال ًمخض بلى الٟهل في مىاٖػ
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؛ خُض جخدضر  ٞإخ٩ام الضؾخىعٍت اإلاؿدكهض بها، وؤخ٩ام ال٣ًاء ؤلاصاعي مسخلٟت في اإلاىيٕى

ىعٍت ًٖ ؤٖما٫ الؿُاصة في ْل وا٢٘ صؾخىعي ٢ضًم، بِىما مىيٕى خ٨مي ال٣ًاء ؤخ٩ام الضؾخ

ظا الازخهام  ت ٖلى اجٟا٢ُت صولُت مدٓىع ببغامها َو ؤلاصاعي َىا جى٢ُ٘ ممشل الخ٩ىمت اإلاهٍغ

لل٣اضخي ؤلاصاعي ًغجبِ بازخهانه ٣٦اضخي مكغوُٖت ًغا٢ب ما جماعؾه الخ٩ىمت مً ؤٖما٫ في 

 بَاع وي٘ صؾخىعي ظضًض.

تي  غ مٟىضخي املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بكان مىاٖػ وججضع ؤلاقاعة في َظا الهضص بلى ؤن ج٣ٍغ

ش الُىم  ى هٟـ الُىم الظي نىث - (1)م2017ًىلُى  15الخىُٟظ ؾالٟتي الظ٦غ ٢ض نضع بخاٍع َو

غ بلى  -ُٞه مجلـ الىىاب اإلاهغي لهالر الاجٟا٢ُت تي الخىُٟظ، واؾدىض الخ٣ٍغ ٌ مىاٖػ م٣غعا ٞع

ت الٗلُا ألخ٩ام  ٖضم وظىص مسالٟت مً ٢بل خ٨مي مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي واملخ٨مت ؤلاصاٍع

ُم الخضوص، وبلى ؤن الخ٨م املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بكان ٖضم والًت ال٣ًاء لىٓغ اجٟا٢ُاث جغؾ

ٞهل في مؿاثل صؾخىعٍت وال ٖال٢ت له باجٟا٢ُاث جغؾُم الخضوص، الٞخا بلى ؤن املخ٨مت الضؾخىعٍت 

تي الخىُٟظ اإلا٣امت مً الخ٩ىمت. ٢30ض خضصث ظلؿت   ًىلُى ال٣اصم لىٓغ مىاٖػ

غ َُئت اإلاٟىيحن ال ًلؼم املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بال ؤن ما   ًمل٨ه ؤًٖاء وعٚم ؤن ج٣ٍغ

له جم٨جهم مً مغاظٗت مباصت املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا وؤخ٩امها  الهُئت مً زبرة ٢اهىهُت ٍَى

ض لخ٨م املخ٨مت  هب في اججاٍ جضُٖم اإلاى٠٢ اإلاٍا ًجٗل َظا ال٣غاع ًدىػ م٩اهت ؤصبُت ٦بحرة، ٍو

ت الٗلُا.   ؤلاصاٍع

في  - في يىء ما ؾب٤ ٖغيه-لُا بن املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗ -وبىيىح–لظا ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫ 

ت الخىُٟظ، ومً زم خؿم مهحر الاجٟا٢ُت في َظا الاججاٍ بما ٌؿمذ  ٌ صٖىي مىاٖػ ٣ها بلى ٞع ٍَغ

ت الٗلُا لُا٦ض  باؾخمغاع جىُٟظ خ٨م مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي، ومً بٗضٍ خ٨م املخ٨مت ؤلاصاٍع

 ؾخىع وال٣اهىن.بُالن حجج الخ٩ىمت، واوٗضام الاجٟا٢ُت ملخالٟتها ألخ٩ام الض

  

                                              
ىن في  ( 1) ضة اإلاهٍغ  م 2017ًىلُى  15وكغ بجٍغ
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املطمبالجاٌ٘

االتفاقٗٛٔتعازضاألحهاً
(1)



هدُجت نضوع خ٨محن جهاثُحن مخىا٢ًحن مً ظهخحن ٢ًاثِخحن  (2)ًدضر حٗاعى ألاخ٩ام

                                              
في الخ٣ُ٣ت وؤزىاء ٦خابت َظٍ الؿُىع ٧ان جىاولي لهظا اإلاىيٕى مجغص عئٍت مؿخ٣بلُت إلاا ؾخ٣ضم ٖلُه الخ٩ىمت   (1)

ذ اإلاخدضر الغؾمي باؾم املخ٨مت  في اإلاؿخ٣بل بال ؤن َظٍ الغئٍت ٢ض جد٣٣ذ مً زال٫ ما اؾخيبُخه مً جهٍغ
تي  الضؾخىعٍت ٌ مىاٖػ الٗلُا اإلاؿدكاع عظب ؾلُم حٗل٣ُا ٖلى ٢غاع مٟىضخي املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بٞغ

الخىُٟظ يض خ٨مي ال٣ًاء ؤلاصاعي ب٣ىله "بن الغؤي الاؾدكاعي للمد٨مت لم ًدىاو٫ ازخهام ؤي مً ظتهي 
ت ال٣ًاثُت مً ٖضمه ال٣ًاء ؤلاصاعي او ال٣ًاء الٗاصي )اإلاؿخعجل( خى٫ ما بطا ٧ان الخى٢ُ٘ ًسً٘ للغ٢اب

بىنٟه ٖمال مً ؤٖما٫ الؿُاصة ؤو ٚحر طل٪، بط بن مىيٕى جىا٢ٌ ألاخ٩ام لم ًيخه جدًحٍر بٗض ولم ًهضع 
تي الخىُٟظ اإلاكاع الحهما جضوعان خى٫ الٟهل في ما بطا ٧ان  غ ًٖ َُئت اإلاٟىيحن، في خحن ؤن مىاٖػ ُٞه ج٣ٍغ

ىعٍت الٗلُا في قان الاجٟا٢ُاث الضولُت ؤم ال واملخ٨مت خ٨م ال٣ًاء ؤلاصاعي ًىا٢ٌ ؤخ٩ام املخ٨مت الضؾخ
٘ ؤن ًؼط باؾمها في ؤي هؼإ طي َاب٘ ؾُاسخي وجباقغ ازخهاناتها اإلاؿىضة الحها  الضؾخىعٍت الٗلُا جتٞر
بالضؾخىع وال٣اهىن وال جخٗضاَا الى ما ًجاوػَا"، ول٣ض وعص بالخضًض هها ؤن َىا٥ صٖىي لٌٟ جىا٢ٌ 

ضة الكغو١ في ألاخ٩ام لم ًخم الا  غ مً مٟىضخي الضؾخىعٍت بٗض. ظٍغ ا بٗض ولم ًهضع ٞحها ج٣ٍغ هتهاء مً جدًحَر
 م2017ًىلُى  16ٖضصَا الهاصع 

الًٟل في ججؿُض نىعة الخىا٢ٌ ؤو الخٗاعى في ألاخ٩ام ؤمام ظتهي ال٣ًاء  -في ٞغوؿا  -( ٧Rosayان ل٣ًُت ) ( 2)
ا نضع ل  ٢20اهىن  الٗاصي وؤلاصاعي في ٞغوؿا والتي ٖلى بزَغ م ل٠ًُُ نىعة زالشت بلى خالث الخىإػ في 1932ببٍغ

ا مد٨مت الخىإػ الٟغوؿُت، وجخلخو و٢اج٘ َظٍ ال٣ًُت في ؤن شخها ًضعى " " ٧ان Rosayالازخهام التي جىَٓغ
ت الخابٗت  ٌؿخ٣ل بخضي الؿُاعاث الخانت ٖىضما و٢٘ خاصر جهاصم بُجها وبحن بخضي الؿُاعاث الٗؿ٨ٍغ

٘ صٖىي ؤمام ال٣ًاء الٗاصي يض ؾاث٤ الؿُاعة للجِل الٟغ  وسخي، ألامغ الظي هخج ٖىه بناباث بالٛت له، ٞٞغ
ًذ صٖىاٍ ٖلى ؤؾاؽ ؤهه لم ٣ً٘ زُإ  ٌ ًٖ ألايغاع التي ؤنابخه، ول٨ً املخ٨مت ٞع ت َالًبا الخٍٗى الٗؿ٨ٍغ

ا ٖلى مً ؾاث٤ الؿُاعة الخانت، ٩ٞان َبُُٗا بٗض طل٪ ؤن ًخجه بلى ال٣ًاء ؤلاصاعي ًُل ًً ب مً ؤلاصاعة حٍٗى
ٌ صٖىاٍ ؤًًا ٖلى  ت، ول٨ً ال٣ًاء ؤلاصاعي الٟغوسخي ٞع ؤؾاؽ ؤن الخُإ ٢ض و٢٘ مً ؾاث٤ الؿُاعة الٗؿ٨ٍغ
ؤؾاؽ اهخٟاء الخُإ مً ظاهب َظا الؿاث٤، وبظل٪ ه٩ىن ؤمام خ٨محن مخٗاعيحن ؤخضَما مً ال٣ًاء الٗاصي 

ؤن ؤنبذ اإلاضعي اإلاًغوع في خالت به٩اع للٗضالت لٗضم ظبر  وآلازغ مً ال٣ًاء ؤلاصاعي وهخج ًٖ َظا الخٗاعى
ٌ اإلاىاؾب، طل٪ ؤن خاصر الخهاصم )ولم ٣ًل ؤخض الخ٨محن ؤهه خضر ب٣ىة  الًغع الظي خضر له بالخٍٗى
٢اَغة( البض ؤن ٩ًىن ٢ض خضر بسُإ ؤخض الؿاث٣حن، وال٣ًاء الٗاصي ٣ًى٫ بٍُغ٣ت يمىُت بن الخُإ ًغظ٘ بلى 

٣ت بن الخُإ ًغظ٘ بلى ؾاث٤ الؿُاعةؾاث٤ الؿُاعة ا ت، وال٣ًاء ؤلاصاعي ٣ًى٫ بىٟـ الٍُغ الخانت،  لٗؿ٨ٍغ
 م. 1932والخىإػ َىا لِـ بًجابُا ٦ما ؤهه لِـ ؾلبُا، ولظل٪ نضع ٢اهىن 

Auby(Jean- Mrie) et Drago(Ronald):Traité de Contentieux Administratif , L. G. D. J,3eédition ,Paris, 
France,1984,P. 12 
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ؾىضث مهمت ٞهل َظا الخىا٢ٌ للمد٨مت الضؾخىعٍت (1)طاث اإلاىيٕى خى٫ مسخلٟخحن 
ُ
، و٢ض ؤ

وهو ال٣ٟغة  -الؿاب٤ ؤلاقاعة بلحها-م 2014لؿىت مً الضؾخىع الخالي  192الٗلُا بم٣خطخى هو م/

م(، بط ٢غعث ألازحرة 1979لؿىت  48) مً ٢اهىن املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا الخالي 25زالشا مً م/

ا في ......... الٟهل في الجزإ الظي ٣ًىم بكإن جىُٟظ خ٨محن جهاثُحن ".ازخهام املخ٨مت صون ٚحَر

ً ظهاث ال٣ًاء ؤو َُئت طاث ازخهام ٢ًاجي وآلازغ مخىا٢ًحن ناصع ؤخضَما مً ؤًت ظهت م

 .(2)مً ظهت ؤزغي مجها"

م في 21/6/2016بجلؿت  وإلاا ٧اهذ الضاثغة ألاولى ملخ٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي ٢ض ؤنضعث خ٨مها

ت ٖلى اجٟا٢ُت جغؾُم  70لؿىت  43709الضٖىي ع٢م  ١، ببُالن جى٢ُ٘ ممشل الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ت بحن ظمهىعٍت ل ؾىت  الخضوص البدٍغ مهغ الٗغبُت واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت اإلاى٢ٗت في ببٍغ

غحي جحران ونىاٞحر للممل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت م٘ ما ًترجب ٖلى 2016 م اإلاخًمىت الخىاػ٫ ًٖ ظٍؼ

                                              
 ، 204م، م1993ص. ٞخحي والي: الىؾُِ في ٢اهىن ال٣ًاء اإلاضوي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، مهغ،  ( 1)

ت، مهغ، 1ص. ببغاَُم هجُب ؾٗض، ال٣اهىن ال٣ًاجي الخام، ط  . 390م م1974، ميكإة اإلاٗاٝع باإلؾ٨ىضٍع

ًالخٔ ٖلى َظا الىو ؤهه ًٟخ٣غ للض٢ت اإلاُلىبت؛ خُض وعص الىو ٖلى ازخهام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا  ( 2)
بالٟهل في "الجزإ الظي ٣ًىم بكإن جىُٟظ خ٨محن جهاثُحن مخىا٢ًحن ناصع ؤخضَما مً ؤًت ظهت مً ظهاث 

ىا ًشاع الدؿائ٫ خى٫ اؾخسضام م هُلر "الخ٨م" للضاللت ٖلى ال٣ًاء ؤو َُئت طاث ازخهام ٢ًاجي... "، َو
ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ الهُئاث طاث الازخهام ال٣ًاجي، ٞاألنل ؤن الهُئاث طاث الازخهام ال٣ًاجي ال 
جهضع ؤخ٩اًما بل جهضع ٢غاعاث ٢ض ًمىدها ال٣اهىن نٟت ؤلالؼام بال ؤن طل٪ ال ٌٗجى بدا٫ مً ألاخىا٫ ؤن 

 ًُل٤ ٖلحها مهُلر " الخ٨م". 

 ما ٧ان ألا  
ً
ب اللبـ في ق٣ه 2014مً الضؾخىع اإلاهغي الخالي )192مغ ٞل٣ض ج٨ٟل هو م/وؤًا  ألاو٫ م( بخهٍى

باؾخسضام خٝغ الجغ "و" للخإ٦ُض ٖلى ازخهام املخ٨مت بالٟهل في الخىإػ الظي ًدضر بحن ظهخحن 
ىا ًخٗحن ٖلى اإلاكٕغ حٗضًل هو َظٍ  بما اإلااصة ٢ًاثِخحن وظهت ؤو ظهاث ؤزغي طاث ازخهام ٢ًاجي، َو

 ًخ٤ٟ م٘ الىو الضؾخىعي الخالي. 

ؤما ما الخٓه الباخض مً بَال١ مهُلر "خ٨م" ٖلى ما ًهضع ًٖ اللجان طاث الازخهام ال٣ًاجي ٞل٣ض جم  
ىا ًا٦ض الباخض ٖلى يغوعة 2014مً الضؾخىع اإلاهغي الخالي ) 192الخإ٦ُض ٖلى اؾخسضامه في هو م/ م( َو

ان الٛغى مىه الخإ٦ُض ٖلى ؤن ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ جل٪ اللجان حٗضًل َظا الىو الضؾخىعي، ألهه وبن ٧
ى ألامغ الظي ًهٗب مٗه جصخُذ جل٪ ال٣غاعاث بالًُٗ  ٤ َو حر ٢ابلت للًُٗ ٞحها بإي ٍَغ ؤنبدذ جهاثُت ٚو

غ الخٗاعى  -ٞحها  ىا ٨ًمً ظَى بال ؤن الباخض ًغي ؤن اؾخسضام َظا اإلاهُلر ظاء في ٚحر مدلت ٩ٞان مً  -َو
اؾخسضام مهُلر "ال٣غاعاث ٚحر ال٣ابلت للًُٗ الهاصعة ًٖ الهُئاث ال٣ًاثُت طاث الازخهام  اإلام٨ً

 مً بَال١ مهُلر "الخ٨م" ٖلى جل٪ ال٣غاعاث. 
ً
 ال٣ًاجي" بضال
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غجحن يمً ؤلا٢لُم البري اإلاهغي ويمً خضوص الضولت  طل٪ مً آزاع ؤزهها اؾخمغاع َاجحن الجٍؼ

ت، واؾخمغاع الؿُاص ت ٖلحهما، وخٓغ حُٛحر ونٟهما بإي ق٩ل لهالر ؤًت صولت اإلاهٍغ ة اإلاهٍغ

٠ وؤ٦ضث ٖلى الخ٨م  ،ؤزغي وطل٪ ٖلى الىدى اإلابحن باألؾباب. وؤلؼمذ ظهت ؤلاصاعة اإلاهاٍع

ت الٗلُا في خ٨مها الهاصع في الًُٗ ع٢م  ٢ًاثُت ٖلُا،  63لؿىت  13583الؿاب٤ للمد٨مت ؤلاصاٍع

ت الُاٖىت م؛ بط ٢ًذ بةظم16/1/2017ظلؿت  ٌ الًُٗ، وؤلؼمذ الجهت ؤلاصاٍع إ آلاعاء: بٞغ

 اإلاهغوٞاث.

وإلاا ٧ان ال٣ًاء الٗاصي، ممشال في ٢اضخي ألامىع اإلاؿخعجلت، ٢ض ؤنضع خ٨مه بجلؿت 

م بى٠٢ جىُٟظ خ٨م مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي ُٞما جًمىه مً بُالن جى٢ُ٘ ممشل 29/9/2016

ت ٖلى اجٟا٢ُت حُٗحن الخضو  ت بحن مهغ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، الخ٩ىمت اإلاهٍغ ص البدٍغ

و٦ظل٪ بالخبُٗت و٠٢ جىُٟظ ما ًترجب ٖلى طل٪ مً آزاع، وجم جإًُض َظا الخ٨م اإلاؿخعجل 

حن ع٢مي  خضاص بالخ٨م 2016لؿىت  391، 373اؾخئىاُٞا في الضٍٖى م لُد٨م َظا ألازحر بٗضم الٖا

حن  صع مً مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي، و٦ظا ١ الها 70لؿىت  43866، 43709الهاصع في الضٍٖى

ت الٗلُا  62لؿىت  74236الخ٨م الهاصع في الًُٗ  ١ ٖلُا، والهاصع ًٖ املخ٨مت ؤلاصاٍع

ما مىٗضمي ألازغ وؤلؼمذ اإلاضعى ٖلحهم ٖضص مً الؿاصؽ للٗاقغ باإلاهغوٞاث وؤحٗاب  واٖخباَع

 املخاماة.

َما ناصع ًٖ ال٣ًاء ؤلاصاعي ومما ؾب٤ ًخطر ؤهىا ؤمام خ٨محن ٢ًاثُحن مخىا٢ًحن؛ ؤخض

ى ألامغ الظي ٌؿخىظب جضزل املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا  وآلازغ ناصع ًٖ ال٣ًاء الٗاصي، َو

لٌٟ َظا الخىا٢ٌ بحن َظًً الخ٨محن، لظا ًخٗحن ٖلُىا ؤن جخد٤٣ مً جىاٞغ قغوٍ َظا 

حن الازخهام، زم وٗغى للغؤي اإلاخى٢٘ مً املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا في َظا الك إن وطل٪ في ٖٞغ

 :ٖلى الىدى الاحي

ٌ الفسع   : شسوغ دعىي فع جىاكع ألاخيامألاو

 الفسع الشاوي: الحىم اإلاخىكع للمدىمت الدطخىزٍت 
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األٔهالفسع

شسٔطدعٕٝفضتٍاقضاألحهاً

( مً ٢اهىن املخ٨مت الضؾخىعٍت الخالي ٖلى ؤن "ل٩ل طي قإن ؤن ًُلب بلى 32) ههذ اإلااصة 

الضؾخىعٍت الٗلُا الٟهل في الجزإ ال٣اثم بكإن جىُٟظ خ٨محن جهاثُحن مخىا٢ًحن في املخ٨مت 

 مً اإلااصة
ً
جب ؤن ًبحن في الُلب الجزإ ال٣اثم خى٫ 25) الخالت اإلاكاع بلحها في البىض زالشا (، ٍو

الخىُٟظ، ووظه الخىا٢ٌ بحن الخ٨محن. ولغثِـ املخ٨مت ؤن ًإمغ بىاء ٖلى َلب طوي الكإن بى٠٢ 

 ىُٟظ الخ٨محن ؤو ؤخضَما ختى الٟهل في الجزإ".ج

ول٣ض ؤؾٟغ الخُب٤ُ الٗملي لهظا الازخهام ًٖ ٖضة يىابِ ويٗتها املخ٨مت الضؾخىعٍت 

الٗلُا، لظا ؾٝى وٗغى للكغوٍ اإلاؿخمضة مً ههىم ٢اهىن املخ٨مت الضؾخىعٍت، زم وٗغى 

 ا ٖلى الىدى آلاحي:للًىابِ الٗملُت الىاعصة في ؤخ٩ام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُ

أوال: الشسوغ اللاهىهُت الخخصاص املحىمت الدطخىزٍت بدعىي فع جىاكع 

 ألاخيام:

 بلى هصخي م/
ً
مً ٢اهىن املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا الخالي ٞةهه ًم٨ً اؾخيباٍ  32و 25اؾدىاصا

 الكغوٍ آلاجُت:

ال ٣ًبل ٌٞ الخىإػ بحن خ٨م ، والجهاثُت َىا لها وظهان: ؤخضَما ؤنهائُت ألاخيام مدل الخىاشع -1

مل والجي، ولى ٧ان الٗمل الىالجي ناصًعا مً ظهت ٢ًاثُت، وآلازغ: ؤن ٩ًىن  ٢ًاجي ٖو

الخ٨مان مدل الخىإػ جهاثُحن و٢ذ ج٣ضًم َلب ٌٞ الخىإػ في جىُٟظَما؛ ٞةطا ٧ان ؤخض 

٤ الًُٗ بط ٢ض ًلغى ا  اؾدىٟاص ٍَغ
ً
لخ٨م الخ٨محن ٣ًبل الًُٗ باالؾخئىاٝ ُٞجب ؤوال

. ىٗضم الخىإػ  ٍو

 أن ًىىن الحىمان كد فصال في دعىي واخدة على هدى مخخلف بدُض ًخعرز جىفُر الحىمين -2

.
 
 معا

 أن ًىىن الحىمان كائمين ختى جلدًم ػلب فع الخىاشع في جىفُرَما. -3

وبخُب٤ُ الكغوٍ الؿاب٣ت ٖلى حٗاعى ألاخ٩ام خى٫ اجٟا٢ُت جغؾُم الخضوص مدل الضعاؾت، 

خ٨م ال٣ًاء الٗاصي َى خ٨م جهاجي ول٨ىه لِـ باًجا، ومً زم ٞهى ٣ًبل الًُٗ ُٞه ؤمام  هجض ؤن

ىا  ٤، َو ت الٗلُا ٞهى باث ٚحر ٢ابل للًُٗ ٖلُه بإي ٍَغ مد٨مت الى٣ٌ، ؤما خ٨م املخ٨مت ؤلاصاٍع
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ًشاع الدؿائ٫ خى٫ قٍغ الجهاثُت َل اإلا٣هىص به ؤن ٩ًىن الخ٨مان ٢ض اؾدىٟضا َغ١ الًُٗ 

ومجها الاؾخئىاٝ، ؤم ؤن اإلا٣هىص بها ؤن ٩ًىن الخ٨مان ٢ض اؾدىٟضا ٧اٞت َغ١ الًُٗ  الٗاصًت

حر الٗاصًت ،٧االؾخئىاٝ( ) الٗاصًت ت الٗلُا باليؿبت ) ٚو الى٣ٌ ؤو الًُٗ ؤمام املخ٨مت ؤلاصاٍع

 ألخ٩ام ال٣ًاء ؤلاصاعي(؟

٤، ؤن اإلا٣هىص بالجهاثُت َىا ؤن ٩ًىن ٧ل مً الخ٨محن ٚحر ٢ - عؤًىا - في ابل للًُٗ ُٞه بإي ٍَغ

والؿبب في طل٪ ًغظ٘ بلى الخ٨مت مً جضزل املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا لٌٟ حٗاعى ألاخ٩ام، ٞلى 

ؤن ؤخضَما ٢ابل للًُٗ ُٞه بالى٣ٌ ٣ٞض جلغي مد٨مت الى٣ٌ َظا الخ٨م، ومً زم ًؼو٫ 

٘ الاججاٍ اإلاٗاع  ى لالجٟا٢ُت الخٗاعى والخىا٢ٌ، وههبذ ؤمام خ٨م ٢ًاجي واخض، لظا لى ٞع

صٖىي ؤمام مد٨مت الى٣ٌ ًَٗىا في خ٨م ٢اضخي الاؾخئىاٝ اإلاؿخعجل، ٞهىا ًخٗحن ٖلى الخ٩ىمت 

٘ صٖىي ٌٞ الخٗاعى.  ؤن جتربو ٢ًاء مد٨مت الى٣ٌ لخحن الٟهل ُٞه ٢بل ٞع

ذ هو م/ بط وعص  32، م/25و٢ض ٌٗترى البٌٗ ٖلى مى٣ُىا الؿاب٤، وؾىضَم في طل٪ نٍغ

ٗغوٝ ؤن ألاخ٩ام الجهاثُت هي ألاخ٩ام التي ج٣بل الًُٗ ٞحها بُغ١ الًُٗ ٚحر اللٟٔ "جهاثُحن"، واإلا

 ًٖ ٧ىن مد٨مت الى٣ٌ ؤو 
ً
الٗاصًت وال ج٣بل الًُٗ ٞحها بُغ١ الًُٗ الٗاصًت ٧االؾخئىاٝ، ًٞال

ت الٗلُا لِؿخا مد٨مخا مىيٕى بل َما مد٨مخا ٢اهىن، ًخإ٦ضان مً اؾدُٟاء ألاخ٩ام  ؤلاصاٍع

 ؤمامهما لصخُذ ال٣اهىن. اإلاُٗىن ٞحهما

تراى الؿاب٤ بال ؤن الغص ٖلُه ؾهل بؿُِ مً وظهحن؛ ؤخضَما: ؤن الٗبرة  وعٚم مى٣ُُت الٖا

هي باإلا٣انض واإلاٗاوي ولِؿذ باأللٟاّ واإلاباوي؛ ٞالخ٨مت مً جضزل املخ٨مت الضؾخىعٍت هي ٌٞ 

ىا الخٗاعى بحن الخ٨محن؛ ٞلى ٧ان ؤخضَما ًدخمل بلٛاٍئ ٞال مجا٫ بطن لى  ظىص الخٗاعى، َو

ًجىػ للمد٨مت الضؾخىعٍت ؤن جخٟاصي بم٩اهُت جىُٟظ الخ٨م ال٣ابل للًُٗ ُٞه بالى٣ٌ ٞخى٠٢ 

 هٓغ صٖىي ٌٞ الخٗاعى لخحن الٟهل في صٖىي الى٣ٌ.

وآلازغ: ًخمشل في ؤن الخ٨مت مً الاهخٓاع ختى ًهبذ الخ٨م ٚحر الباث باجا هي الخس٠ُٟ ًٖ 

لُا في ٦م َاثل مً الضٖاوي مً هاخُت، ومً هاخُت ؤزغي جخٟاصي ٧اَل املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗ

 ألاو٫ املخ٨مت بم٩اهُت حٗاعى خ٨م مد٨مت الى٣ٌ م٘ خ٨م املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا واٖخباع 

 ٣ٖبت في جىُٟظ ؤخ٩ام الشاهُت بطا ما خضر حٗاعى بُجهما.

ً خى٫ مىيٕى  ٦ما ًشحر قٍغ وخضة اإلاىيٕى باليؿبت للخ٨محن اإلاخىا٢ًحن الهاصٍع

ه "بُالن جى٢ُ٘  -في عؤًىا -الاجٟا٢ُت قبهت الاوٗضام  ت الٗلُا مىيٖى بط ؤن خ٨م املخ٨مت ؤلاصاٍع
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ت ٖلى الاجٟا١" ؤما مىيٕى خ٨م ال٣ًاء اإلاؿخعجل ٞهى "و٠٢ جىُٟظ  ،ممشل الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ت الٗلُا" خ٨مي حن مسخلٟخحن في م ،مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي وؤلاصاٍع هما، لظا ٞةن الضٍٖى ىيٖى

ى ألامغ الظي ًجؿض  ُا، َو ًٞال ًٖ ٧ىن ال٣ًاء اإلاؿخعجل ٢ًاء و٢تي ولِـ ٢ًاء مىيٖى

ٌ صٖىي ٌٞ الخٗاعى مً ٢بل املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا،  الهىعة لضًىا في يغوعة ال٣ًاء بٞغ

  لٗضم جُاب٤ الكغوٍ ال٣اهىهُت ل٣بى٫ صٖىي ٌٞ الخٗاعى ٖلى الىدى الؿاب٤ بُاهه.

 بؽ اإلاظخمدة مً أخيام املحىمت الدطخىزٍت العلُا.زاهُا: الظىا

ويٗذ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗضًض مً الًىابِ وال٣ُىص الٗملُت ٖىض مماعؾت ازخهاناَا 

 في ٌٞ حٗاعى ألاخ٩ام، وجخمشل ؤَم َظٍ الًىابِ وال٣ُىص في آلاحي:

٣غ ، ٣ٞض اؾخاملحىمت الدطخىزٍت العلُا لِظذ ظهت ػعً في ألاخيام مدل الخعازض -1

ا ٖلى ؤن "ازخهام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بالٟهل في الخىا٢ٌ بحن خ٨محن  ٢ًاَئ

" مً اإلااصة
ً
 للبىض "زالشا

ً
٣ا  لها بىنٟها ظهت ًَٗ، بط ؤن 25) جهاثُحن ٞو

ً
( مً ٢اهىجها لِـ م٣غعا

الجزإ اإلاىيىعي ال ًيخ٣ل بلحها لخمدُو الٗىانغ التي ٢ام ٖلحها وا٢ُٗت ٧اهذ ؤو ٢اهىهُت، 

 ٧اهذ ألازُاء التي ج٩ىن ٢ض وؿبذ بلى ؤي مً الخ٨محن اإلاضعى جىا٢ًهما–ل٨جها و 
ً
جخإ٦ض  –وؤًا

ابخضاء مً ٢ُام الخىا٢ٌ، وطل٪ بخىاٞغ ؤع٧اهه وقغوَه وجد٤٣ مىاَه، ومتى زبذ لضحها طل٪ 

ه ٞخٟهل في قإن الخىا٢ٌ بُجهما ٖلى يىء ٢ىاٖض الازخهام  ٞةجها جخُغ١ بلى مىيٖى

اث التي زهها الىالجي التي يب ُها اإلاكٕغ لُدضص بها ل٩ل َُئت ٢ًاثُت ههُبها مً اإلاىاٖػ

 .(1)بالٟهل ٞحها

 –مدل الضعاؾت–وبخُب٤ُ الًابِ الؿاب٤ ٖلى صٖىي ٌٞ الخٗاعى الخام باالجٟا٢ُت 

هجض ؤن َُئت ٢ًاًا الضولت لم ججض ؤمامها مً ؾبُل للخىهل مً جىُٟظ خ٨م جهاجي باث ناصع مً 

ت جىُٟظ، ومً بٗضَا صٖىي املخ٨مت  ٘ مىاٖػ ت الٗلُا ال ٣ًبل الًُٗ ُٞه ؾىي اللجىء بلى ٞع ؤلاصاٍع

ٌٞ الخٗاعى ألن ألانل ؤن ألاخ٩ام الباجت ملؼمت لل٩اٞت، ٞال ًجىػ م٘ َظا ؤلالؼام اإلاُل٤ ألي ظهت 

ِؿذ في ؤن َظٍ الضٖىي ل -في عؤًىا - ولى ٧اهذ ٢ًاثُت ؤن جىإػ في جىُٟظ َظا الخ٨م الباث، لظا

ت الٗلُا، ومً زم ًيخٟى وظىص َظا الًابِ في صٖىي  خ٣ُ٣تها ؾىي ًَٗ في خ٨م املخ٨مت ؤلاصاٍع

  ٌٞ الخٗاعى.

                                              
" ظلؿت  14لؿىت  2الخ٨م في الضٖىي ع٢م  (1)  . ٢14/1/1997ًاثُت صؾخىعٍت "جىإػ
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 في الخىاكع:   -2
 
بهما هي التي حٗحن ؤي الخ٨محن ؤولى املحىمت الدطخىزٍت العلُا لِظذ ػسفا

الظي ٣ًىم بكإن بالخىُٟظ؛ ٣ٞض ٢ًذ املخ٨مت "وخُض ؤن مىاٍ ٢بى٫ َلب الٟهل في الجزإ 

 مً اإلااصة
ً
 للبىض زالشا

ً
( مً ٢اهىن املخ٨مت 25) جىُٟظ خ٨محن جهاثُحن ومخىا٢ًحن َب٣ا

 مً ؤي ظهت مً ظهاث ال٣ًاء ؤو َُئت 
ً
الضؾخىعٍت الٗلُا َى ؤن ٩ًىن ؤخض الخ٨محن ناصعا

ه،  طاث ازخهام ٢ًاجي وآلازغ مً ظهت ؤزغي مجها، وؤن ٩ًىها ٢ض خؿما الجزإ في مىيٖى

، ولِـ مً بحن َاجحن الجهخحن املخ٨مت الضؾخىعٍت 
ً
وجىا٢ًا بدُض ًخٗظع جىُٟظَما مٗا

هي التي جٟهل بإخ٩امها  - بىنٟها الهُئت ال٣ًاثُت الٗلُا - الٗلُا، طل٪ ؤن َظٍ املخ٨مت

الجهاثُت التي ال ًجىػ الًُٗ ٞحها في خالت الخىا٢ٌ بحن خ٨محن جهاثُحن، وهي التي حٗحن ؤخ٣هما 

: بإن بالخىٟ
ً
 في َظا الخىا٢ٌ ؤو ب٢دامها ٖلى الجزإ اإلاخٗل٤ به مغصوص ؤوال

ً
ا ا َٞغ ُظ. واٖخباَع

والًتها في اإلاؿاثل التي جضزل في ازخهانها هي والًت مىٟغصة ال مؼاخمت ٞحها، و٢ىلها في قإهه 

 ٖجها، وال ؤن جغاظٗها ُٞه ؤي ظه
ً
ت َى ال٣ى٫ الٟهل، ولِـ لها بالخالي ؤن جى٣ٌ ٢ًاء ناصعا

ا  ولى ٧اهذ ٢ًاثُت، ومً زم جهبذ ؤخ٩امها ٖهُت ٖلى الغظٕى ٖجها بما ال ًجىػ مٗه اٖخباَع

 مً اإلااصة
ً
 للخىا٢ٌ اإلاىهىم ٖلُه في البىض زالشا

ً
( مً ٢اهىجها، وبال ؾاٙ حٛلُب ٢ًاء 25) خضا

: بإن َظٍ املخ٨مت خحن جباقغ ازخهانها بالٟهل في الخىا
ً
٢ٌ لجهت ؤزغي ٖلحها. ومغصوص زاهُا

ً ًٖ ظهخحن ٢ًاثِخحن، ٞةجها ج٣ىم بضوع الخ٨م بُجهما،  اإلاضعى به بحن خ٨محن جهاثُحن ناصٍع

ُت خحن ج٣ى٫ ٧لمتها في َظا الجزإ، وقٍغ طل٪   خُضتها وهٓغتها اإلاىيٖى
ً
ى ما ًٟترى لؼوما َو

 بإن اإلاكٕغ زو َظٍ املخ٨مت بالٟهل في صٖىي 
ً
 ُٞه. ومغصوص زالشا

ً
ا ؤال ج٩ىن ؤخ٩امها َٞغ

 مً اإلااصة ا
ً
مً ٢اهىجها، ولى صر ال٣ى٫ بإن ؤخ٩امها  25لخىا٢ٌ اإلاىهىم ٖلحها في البىض زالشا

  - ٖىض الٟهل ُٞه - ًم٨ً ؤن ٣ًىم بها َظا الخىا٢ٌ، الؾخدا٫ ؤن ٩ًىن حك٨ُلها
ً
م٣هىعا

 ألخ٩ام الضؾخىع التي ًىاٞحها ؤن ج٩ىن الجهت التي ؤؾىض بلحها اإلاكٕغ والًت 
ً
ٖلى ٢ًاتها نىها

 بالخالي ؤن ا
ً
 ُٞه، وأليحى مخُٗىا

ً
 هي طاتها اإلاٗخبرة زهما

ً
 ٢ًاثُا

ً
لٟهل في هؼإ مٗحن ٞهال

 بلى مد٨مت ٢اثمت بظاتها حؿخ٣ل بدك٨ُلها ًٖ 
ً
٩ًىن الٟهل في الخىا٢ٌ اإلاضعى به مى٧ىال

: بإن َظٍ 
ً
املخ٨مت الضؾخىعٍت، ؤو ٖلى ألا٢ل ؤال ج٩ىن الٛلبت ُٞه ل٣ًاتها. ومغصوص عابٗا

 املخ
ً
٨مت خحن جٟهل في الجزإ ال٣اثم في قإن جىُٟظ خ٨محن جهاثُحن، ٞةجها جٟايل بُجهما َب٣ا

 لىالًت 
ً
ل٣ىاٖض الازخهام التي ٢ام اإلاكٕغ بخىػَٗها بحن الجهاث ال٣ًاثُت املخخلٟت جدضًضا

٧ل مجها، ولِـ مً بحن َظٍ الجهاث، املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا التي جسغط ًٖ مدُُها بٗض 

 ًٖ الؿلُت ال٣ًاثُت بهُئاتها املخخلٟت ومدا٦مها ؤن ؤٞغ 
ً
 مؿخ٣ال

ً
ص لها الضؾخىع ٞهال
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ً
اإلاخٗضصة، بما ماصاٍ ٖضم ظىاػ اٖخباع َظٍ املخ٨مت ظهت ٢ًاء في جُب٤ُ ؤخ٩ام البىض زالشا

 .(1)( مً ٢اهىجها"25) مً اإلااصة

الضؾخىعٍت الٗلُا  وبخُب٤ُ الًابِ الؿاب٤ هجضٍ مخد٣٣ا في الضٖىي اإلاازلت، بط ؤن املخ٨مت

ا في الجزإ بحن الخ٨محن اإلاضعى بدىا٢ًهما، بل هي ظهت مداًضة مؿخ٣لت جٟهل 
ً
بالٟٗل لِؿذ َٞغ

في هؼإ ٢اثم بحن ظهخحن مً ظهاث ال٣ًاء في خضوص والًتها اإلاؿىضة بلحها بم٣خطخى الضؾخىع 

 وال٣اهىن.

في َظا الكإن بإهه "وخُض و٢ض ٢ًذ املخ٨مت دعىي فع جىاكع ألاخيام ال جخلُد بمُعاد:  -3

 للبىض 
ً
٣ا بن ازخهام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بالٟهل في الخىا٢ٌ بحن خ٨محن جهاثُحن ٞو

 مً اإلااصة 
ً
 لها بىنٟها ظهت ًَٗ جٟهل ُٞما ٌٗغى مً  25زالشا

ً
مً ٢اهىجها، لِـ م٣غعا

ىيىعي ال ًيخ٣ل الُٗىن زال٫ مُٗاص مدضص ب٣اٖضة آمغة ال ججىػ مسالٟتها، طل٪ ؤن الجزإ اإلا

ا في الٗىانغ التي ٢ام ٖلحها   ٧اهذ –ول٨جها  –وا٢ُٗت ٧اهذ ؤم ٢اهىهُت-بلحها لخجُل بهَغ
ً
وؤًا

ال جٟهل في قإن  –ألازُاء التي ًم٨ً وؿبتها بلى الخ٨محن اإلاضعى جىا٢ًهما ؤو ؤخضَما

بها ل٩ل  الخىا٢ٌ بُجهما بال ٖلى يىء ٢ىاٖض الازخهام الىالجي التي يبُها اإلاكٕغ لُدضص

اث التي ازخهها بالٟهل ٞحها، وهي ٢ىاٖض ؤعؾاَا  َُئت ٢ًاثُت ٢ؿُها ؤو ههُبها مً اإلاىاٖػ

ٌ اإلا٣غع بم٣خطخى اإلااصة   للخٍٟى
ً
مً الضؾخىع التي جىو ٖلى ؤن "ًدضص  167اإلاكٕغ بٖماال

 ٖما 
ً
٣ت حك٨ُلها" وخُض بهه ًٞال ٍغ بحن ازخهاناتها، َو ال٣اهىن الهُئاث ال٣ًاثُت، ٍو

٘ الضٖىي ؤو الًُٗ، ؤجها ال جٟترى؛ طل٪ ج٣ضم ، ٞةن ألانل في اإلاىاُٖض التي ًًغبها اإلاكٕغ لٞغ

ؤن ٢ىامها ٢ىاٖض آمغة ال ًجىػ الخدلل مجها، وهي بُبُٗتها وبالىٓغ بلى زهاثهها، مىاُٖض 

 ٧اهذ اإلاغخلت التي ٢ُٗتها. ٦ظل٪ ٞةن بٖما٫ 
ً
ؾ٣ٍى ًؼو٫ بٟىاتها الخ٤ في الخهىمت، ؤًا

ت في املخ٨مت  الضؾخىعٍت الٗلُا لل٣ىاٖض اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن اإلاغاٞٗاث اإلاضهُت والخجاٍع

 لىو زام 
ً
قإن ما ٌٗغى ٖلحها مً الضٖاوي والُلباث، مكغوٍ بإال ٩ًىن ٢اهىجها مخًمىا

ًد٨مها، وؤن ٩ًىن جُب٣ُها في قإن ٚحر مىا٢ٌ لُبُٗت اإلاؿاثل التي جضزل في والًتها، 

 .(2)امها"وألاويإ اإلا٣غعة ؤم

                                              
ؼ دمحم الؿاإلاان: والًت املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا في ٌٞ الخٗاعى في   (1) ؤقاع الُه اإلاؿدكاع الض٦خىع/ ٖبض الٍٗؼ

 .ً ت، الٗضص الغاب٘ والٗكٍغ  جىُٟظ ألاخ٩ام الجهاثُت وؤزغ جىُٟظ ؤخض الخ٨محن، مجلت الضؾخىعٍت اإلاهٍغ
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وبخُب٤ُ الًابِ الؿاب٤ ٖلى صٖىي ٌٞ الخىا٢ٌ اإلاازلت هجض ؤن َُئت ٢ًاًا الضولت لها 

ى ما ًا٦ض هٓغها الؿاب٤ بًغوعة التربو  ٘ صٖىاَا صون الخ٣ُض بمىاُٖض مدضصة، َو الخ٤ في ٞع

 لخحن الٟهل مً ٢بل مد٨مت الى٣ٌ في ٢ًاء املخ٨مت الاؾخئىاُٞت اإلاؿخعجلت. 

باإلاٗجى الظي  - ٞال ٣ًىم الخىا٢ٌن أطباب خىمين نهائُين دون اإلاىؼىق: الخىاكع بي -4

 مً ٢اهىن املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا25ج٣هضٍ اإلااصة 
ً
بال بخٗاعى مىُى١ خ٨محن  -/ زالشا

جهاثُحن، وال ٖبرة في الخىا٢ٌ بحن خُصُاث الخ٨محن اإلاضعى ٢ُام الخىا٢ٌ بُجهما، ٣ٞض ٢ًذ 

ا ؤهه "وخُض بن مىاٍ ٢بى٫ َلب الٟهل في الجزإ الظي ٣ًىم بكإن املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُ

جىُٟظ خ٨محن جهاثُحن مخىا٢ًحن والظي جى٣ٗض للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا والًت الٟهل ُٞه 

 مً اإلااصة 
ً
 للبىض زالشا

ً
َى ؤن ٩ًىن – 1979لؿىت  48مً ٢اهىجها الهاصع بال٣اهىن ع٢م  25َب٣ا

 بكإن جىُٟظ خ
ً
 الجزإ ٢اثما

ً
 .(1)٨محن جهاثُحن خؿما الجزإ وجىا٢ًا بدُض ًخٗظع جىُٟظَما مٗا

٪ مشل  -في عؤًىا–ولٗل الًابِ الؿاب٤  َى ال٣ى٫ الٟهل في اوٗضام الجضوي مً وعاء جدٍغ

َظٍ الضٖىي مً ٢بل الخ٩ىمت، طل٪ ؤن الخٗاعى اإلاٗتٝر به مً ٢بل املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا، 

بمٗجى ؤن جهضع مد٨مت ٢ًاثُت ٖاصًت خ٨ما بصخت اجٟا١ جغؾُم بهما َى الخٗاعى في اإلاىُى١؛ 

ت الؿٗىصًت، بِىما جهضع مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي خ٨ما ببُالن َظٍ  ت اإلاهٍغ الخضوص البدٍغ

ُحن مخٗاعيحن في مىُى٢هما، ؤما ؤن ٩ًىن الخ٨م  الاجٟا٢ُت، ٞهىا ه٩ىن ؤمام خ٨محن مىيٖى

بى٠٢ جىُٟظ خ٨مي مد٨متي  - ٢ًاء مؿخعجل - ٢ختالهاصع مً ال٣اضخي الٗاصي طي الُبُٗت اإلاا 

ت الٗلُا، والخ٨م الهاصع مً ألازحرجحن مىُى٢ه بُالن جى٢ُ٘ ممشل  ال٣ًاء ؤلاصاعي وؤلاصاٍع

ت الؿٗىصًت، ٞهظا الخٗاعى لِـ في مىُى١  ت ٖلى اجٟا١ جغؾُم الخضوص اإلاهٍغ الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ه وؤؾبابه، ولظا ٞةن َظا الًاب ى ما ؾُاصي بال  -٣ًُىا-ِ الخ٨م بل في مىيٖى ٚحر مخد٤٣، َو

ا ؤمام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا. ًُ ٌ صٖىي الٌٟ اإلا٣امت خال  ظضا٫ لٞغ

5-  
 
ظا الكٍغ َى ألاؾاؽ اجداد املحل واجداد الىؼاق وحعرز جىفُر الحىمين معا في  ألاو٫ : َو

مؿإلت ٌٞ الخىا٢ٌ، طل٪ ؤهه بطا ازخل٠ املخل، ؤو ختى ازخل٠ الىُا١ ٞال مدل لل٣ى٫ 

بىظىص جىا٢ٌ، وفي طل٪ جا٦ض املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ؤن "الخىا٢ٌ الظي ٌؿخجهٌ والًت 

 مً اإلااصة 
ً
 للبىض زالشا

ً
٣ا مً ٢اهىجها، َى طل٪  25املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا للٟهل ُٞه، ٞو
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ً مً ظهخحن ٢ًاثِخحن مسخلٟحن، بطا ٧ان مخٗامضًً الظي ٣ً ىم بحن خ٨محن جهاثُحن ناصٍع

، ٞال 
ً
، ؤو مسخلٟحن هُا٢ا

ً
، ٞةطا ٧اها ٚحر مخدضًً مدال

ً
ٖلى مدل واخض، وحٗظع جىُٟظَما مٗا

 ال ًخٗم٤ الخ٣اث٤ ال٣اهىهُت، ؤو ٧ان 
ً
ا جىا٢ٌ، و٦ظل٪ ألامغ ٧لما ٧ان الخٗاعى بُجهما ْاٍَغ

٤ُ بحن صاللت ما عمُا بلُه"مما جؼو٫ الك  .(1)بهت ُٞه مً زال٫ الخٞى

ً خى٫ الاجٟا٢ُت مدل  وبخُب٤ُ الًابِ الؿاب٤ هجض ؤهه ًخٗظع جىُٟظ الخ٨محن الهاصٍع

ى قٍغ م٨مل لكٍغ اجداص املخل والىُا١، ومً زم ٞال ًيبغي الىٓغ ، َو
ً
بلى -في عؤًىا-الضعاؾت مٗا

م حٗظع جىُٟظ  الخ٨محن مٗا، بال ؤن مدل ال٣ًاءًً مسخل٠ جماما، بط ؤن ؤخضَما صون آلازغ، ٞٚغ

مدل خ٨م ال٣اضخي الٗاصي َى "و٠٢ جىُٟظ خ٨م ٢ًاجي ناصع ًٖ مدا٦م ال٣ًاء ؤلاصاعي"، 

 ،وآلازغ الهاصع ًٖ ال٣اضخي ؤلاصاعي مدلت "بُالن جى٢ُ٘ ممشل الضولت ٖلى اجٟا٢ُت بحن صولخحن"

ت ال٣اضخي ؤلاصاعي في هٓغ ما ًخٗل٤ بإٖما٫ ٞد٨م ال٣اضخي الٗاصي ًضوع خى٫ مكغوُٖت والً

الؿُاصة، ؤما ال٣اضخي ؤلاصاعي ٞد٨مه ًضوع خى٫ ع٢ابخه إلاكغوُٖت ؤٖما٫ ظهت ؤلاصاعة بمٗىاَا 

ؤلاصاعي بطن َى ٖمل مً ؤٖما٫ الخ٩ىمت،  الٗام في بَاع الضؾخىع وال٣اهىن، ٞمدل خ٨م ال٣اضخي

ولِـ البدض في مضي  ،٢ًاجي" ؤما مدل خ٨م ال٣اضخي اإلاؿخعجل ٞهى "و٠٢ جىُٟظ خ٨م

 مكغوُٖت ٢ُام الخ٩ىمت بةبغام الاجٟا٢ُت مدل الضعاؾت.

٣ٞض اؾخ٣غ ٢ًاء املخ٨مت ٖلى ؤن "ألانل الهدف مً الدعىي َى زد الاعخداء على الىالًت:   -6

في الجزإ ال٣اثم خى٫ الخىا٢ٌ، َى ؤن مضاٍع خ٨مان جهاثُان ناصعان ًٖ ظهخحن ٢ًاثِخحن 

، ٞةن َظا الجزإ ًشحر بالًغوعة نٗىبت ٢اهىهُت ال صزل مسخلٟخحن، 
ً
خٗظع جىُٟظَما مٗا ٍو

لها بال بٖما٫ ال٣ىاٖض التي ًيبغي ؤن جضاع الٗضالت في هُا٢ها  غاٝ الخهىمت ٞحها، وال ًٍؼ أَل

 إلاغامحها. وجخدهل َظٍ ال٣ىاٖض 
ً
 –بصاعة ٞٗالت، نىها

ً
 –بطا ٧ان الخىإػ ٖلى الازخهام ؾلبُا

ل٩ل زهىمت ٢ًاثُت ٢اى ٩ًىن َى مغظٗها وبلُه ٌٗىص ؤمغ الٟهل ٞحها. ٞةطا في ؤن ٩ًىن 

، حٗحن ؤال جتزاخم ظهخان ٢ًاثِخان ٖلى الٟهل في ٖحن الخهىمت اإلاغصصة 
ً
٧ان الخىإػ بًجابُا

ً ٖجهما، ٞةن و٢٘ َظا الخىا٢ٌ بُجهما، و٧ان   الخخما٫ جىا٢ٌ الخ٨محن الهاصٍع
ً
ؤمامهما جى٢ُا

 مخ
ً
، ٞةن َظًً الخ٨محن ٩ًىهان مخهاصمحن في مٟهىم ؤخ٩ام ٢اهىن جىُٟظَما مٗا

ً
ٗظعا

٘ ألامغ بلحها–املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا، ولِـ ؤمامها  بال ؤن جخضزل لٌٟ َظٍ  –بطا ما ٞع
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ا جىإػ ظهخحن ٢ًاثِخحن ٖلى الٟهل في مىيٕى واخض، وهي نٗىبت مغصَا  الهٗىبت التي ؤزاَع

التي ؤزبتها اإلاكٕغ لؤلزغي، بما ًىا٢ٌ مبضؤ زًٕى الضولت  بلى ٖضوان بخضاَما ٖلى الىالًت

ٗغى الخ٣ى١ التي جىاولتها  يخ٣و مً مهابت ألاخ٩ام ال٣ًاثُت واخترامها، َو لل٣اهىن، ٍو

 (1)للًُإ."

والًابِ الؿاب٤ َى الهضٝ الخ٣ُ٣ي اإلابخغى مً وعاء ٌٞ الخٗاعى بحن ألاخ٩ام اإلابجي ٖلى 

-ظهاث ال٣ًاء، ول٨ً في خالت ما بطا ٧اهذ بخضي ظتهي ال٣ًاء جىإػ الازخهام بحن ظهخحن مً

٢ض ظٗلذ مً هٟؿها ظهت ًَٗ في ؤخ٩ام ظهت ٢ًاثُت ؤزغي  –وهي في خالخىا َظٍ ال٣ًاء الٗاصي

حر ٢ابلت للًُٗ ُٞه، ٞةهىا خ٣ُ٣ت لؿىا ؤمام جىإػ في الازخهام،  خاثؼة ل٣ىة ألامغ اإلا٣طخي به ٚو

  .مً ؾلُت ٢ًاثُت ٖلى ؾلُت ٢ًاثُت ؤزغي  بل ؤمام اٚخهاب للؿلُت وحٛى٫ 

وال ٌٗخض بإي العبرة في فع الخىاكع هي بىكذ زفع الدعىي إلى املحىمت الدطخىزٍت العلُا   -7

بظغاء ال خ٤ ؤو ؤًت ؤوعا١ ج٣ضم: و٢ض اؾخ٣غث ٖلى طل٪ ؤخ٩ام املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا 

املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا الهاصع ( مً ٢اهىن 34) م٣غعة في بخضاَا ؤهه "وخُض بن اإلااصة

جىو ٖلى ؤهه "ًجب ؤن ج٩ىن الُلباث وصخ٠ الضٖاوي التي  1979لؿىت  48بال٣اهىن ع٢م 

 ٖلحها مً مدام م٣بى٫ للخًىع ؤمامها ؤو ًٖى 
ً
ج٣ضم بلى املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا مى٢ٗا

٤ ب الُلب اإلاىهىم بهُئت ٢ًاًا الضولت بضعظت مؿدكاع ٖلى ألا٢ل خؿب ألاخىا٫، وؤن ًٞغ

( نىعة عؾمُت مً الخ٨محن اللظًً و٢٘ في قإجهما الخىإػ 32، 31) ٖلُه في اإلااصجحن

والخىا٢ٌ، وبال ٧ان الُلب ٚحر م٣بى٫"، و٧ان مً اإلا٣غع في ٢ًاء َظٍ املخ٨مت ؤن َاجحن 

 
ً
الهىعجحن البض ؤن حكخمال ٖلى ٖىانغ الخ٨محن مىيٕى الخىإػ ؤو الخىا٢ٌ، وؤن ٣ًضما مٗا

 ٚاًخه ٖ
ً
ا ٍغ ٘ الضٖىي بلى املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا باٖخباع ؤن طل٪ ٌٗض بظغاء ظَى ىض ٞع

مهلخت ٖامت ختى ًيخٓم الخضاعي في اإلاؿاثل التي خضصَا ٢اهىن املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا 

٣ت َلبه بال نىعة عؾمُت مً الخ٨م   ألخ٩امه، إلاا ٧ان طل٪، و٧ان اإلاضعي لم ٣ًضم ٞع
ً
٣ا ٞو

مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي ؤخض َغفي الخىا٢ٌ، بِىما لم ٣ًضم نىعة عؾمُت مً الهاصع مً 

ت، الخض آلازغ للخىا٢ٌ، وال ٣ًضح في طل٪ ج٣ضًمه  الخ٨م الهاصع مً مد٨مت ظىذ الجَز

نىعة عؾمُت مً الخ٨م الهاصع في اإلاٗاعيت ًٖ َظا الخ٨م، بط زلذ جل٪ الهىعة مً بُان 
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٦ما لم ٣ًضم نىعة عؾمُت مً الخ٨م الهاصع في  وا٢ٗت الاتهام وؤؾباب خ٨م ؤلاصاهت،

اؾخئىاٝ َظا الخ٨م، ومً زم ٞةن الُلب اإلاازل ٩ًىن ٢ض جسل٠ ًٖ قغاثِ ٢بىله، ؤخض 

ت التي اؾخلؼمتها اإلااصة ٍغ ( ؾالٟت الظ٦غ، بما ًخٗحن مٗه ال٣ًاء بٗضم 34) الكغوٍ الجَى

 .(1)٢بىله"

ا٦ض مى٤ُ الخ٨م الؿاب٤ ٖلى ما ؾب٤ ٢ىله مً  يغوعة الخإوي لخحن الٟهل في ٢اهىهُت ٍو

ض ًيخهي بٟىاجه خ٤  ٘ صٖىي الخٗاعى ٚحر مغجبِ بمٖى خ٨م مد٨مت ال٣ًاء اإلاؿخعجل، ماصام ٞع

 الجهت الُاٖىت في الًُٗ.

ً مً ظهت  إلغاء إخدي الجهخين التي أصدزث أخد الحىمين  -9 ٌٗجي اٖخباع الخ٨محن ناصٍع

وهي بهضص –ٖلى ؤن: "املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ٢ًاثُت واخضة، و٢ض ظغي ٢ًاء املخ٨مت 

ال حٗخبر ظهت ًَٗ في  –الٟهل في جىإػ الازخهام ؤو في الجزإ خى٫ جىُٟظ ألاخ٩ام اإلاخىا٢ًت

َظٍ ألاخ٩ام وال جمخض والًتها بالخالي بلى بدض مُاب٣ت جل٪ ألاخ٩ام لل٣اهىن ؤو جصخُدها، بل 

ت هي املخخهت بالٟهل في الجزإ، ؤو ؤي ٣ًخهغ بدثها ٖلى جدضًض ؤي الجهاث ال٣ًاثُ ت اإلاخىاٖػ

الخ٨محن اإلاخىا٢ًحن نضع مً الجهت التي لها والًت الخ٨م في الجزإ ٩ُٞىن ؤولى بالخىُٟظ.......، 

وال ٌكمل طل٪ الخىا٢ٌ بحن ألاخ٩ام الهاصعة مً املخا٦م الخابٗت لجهت واخضة مجها ألن 

لىاخضة ٦ُٟلت بٌٟ مشل َظا الخىا٢ٌ بطا نضع ؤلاظغاءاث ال٣ًاثُت في الجهت ال٣ًاثُت ا

خ٨مان مخىا٢ًان مً مدا٦مها، وم٣خطخى طل٪ ؤهه بطا ؤلُٛذ ظهت ٢ًاثُت ؤنضعث ؤخض 

الخ٨محن اإلاخىا٢ًحن وؤؾىض ازخهانها بلى الجهت ألازغي ناع الخ٨مان بمشابت خ٨محن 

خسل٠ بظل٪ قٍغ ٢بى٫ الضٖىي لضي املخ٨م ً مً ظهت ٢ًاثُت واخضة، ٍو ت ناصٍع

 إلاا جخُلبه اإلااصة 
ً
٣ا  (2)مً ٢اهىن املخ٨مت ؾالٟت الظ٦غ." 25الضؾخىعٍت الٗلُا ٞو

خطر مً الخ٨م الؿاب٤ ؤهه بطا ٧ان ؤخض الخ٨محن اإلاخىا٢ًحن جهاثُا ٚحر باث ناصع ًٖ  ٍو

لى ٦مد٨مت الى٣ٌ، ٞهىا ٢ض جلغي ألازحرة خ٨م  ًٗ ُٞه ؤمام املخ٨مت ألٖا ال٣اضخي الٗاصي َو

بهضص خ٨م ٢ًاجي واخض ًدٓغ ٢بى٫ الخىإػ بكإهه ؤمام املخ٨مت الضؾخىعٍت ل٩ىجها ألاولى، وه٩ىن 

 لِؿذ ظهت ًَٗ في ؤخ٩ام ؤًت ظهت ٢ًاثُت ؤزغي. 

                                              
 م٢7/11/2004ًاثُت جىإػ ظلؿت  25لؿىت  11الخ٨م في الضٖىي ع٢م  (1)

" ظلؿت  6لؿىت  4الخ٨م في الضٖىي ع٢م  (2)  م. ٢5/3/1988ًاثُت "جىإػ
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ومً ظملت الًىابِ الؿاب٣ت اإلاؿخمضة مً ٢ًاء املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا التي هجضَا ٚحر 

ٗاصي وؤلاصاعي اإلاخٗل٣ت باالجٟا٢ُت مخىاٞغة في ٚالبها م٘ صٖىي ٌٞ الخٗاعى بحن ؤخ٩ام ال٣ًاء ال

مدل الضعاؾت، ٌؿخيخج ؤن خؿم مهحر الاجٟا٢ُت في يىء الًىابِ ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت الؿاب٣ت 

ت الٗلُا. حن وجإ٦ُض خ٨مي مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي وؤلاصاٍع ٌ الضٍٖى  هجضٍ ٣ًترب خشِشا هدى ٞع

اث َظا البدض ظاءث مدؿاٖع بضو ؤن الخُىعاث بكإن مىيٖى ش الُىم ألاعبٗاء ٍو ت ٞبخاٍع

اب ٖبض الغاػ١ عثِـ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا 21/6/2017اإلاىا٤ٞ  م ؤنضع اإلاؿدكاع ٖبض الَى

ا في الُلب الٗاظل في الضٖىي ع٢م  ًُ " بى٠٢ جىُٟظ ٧ل مً  39لؿىت  12ؤمًغا و٢خ ٢ًاثُت "جىإػ

حن ع٢مي  صاعي ببُالن اجٟا٢ُت ١ ٢ًاء ب 70لؿىت  43866و  43709الخ٨م الهاصع في الضٍٖى

ض بالخ٨م الهاصع مً صاثغة  ت بحن مهغ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، واإلاٍا حُٗحن الخضوص البدٍغ

ت الٗلُا في الًُٗ ع٢م   ٢ًاثُت ٖلُا. 62لؿىت  74236الُٗىن باملخ٨مت ؤلاصاٍع

ا عثِـ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ؤمًغا ما٢ًخا ممازال في قإن الضٖى  ًً  121ي ع٢م ٦ما ؤنضع ؤً

ض بالخ٨م الهاصع في الاؾخئىاٝ ع٢م 2017لؿىت  م 2017لؿىت  157م مؿخعجل ال٣اَغة اإلاٍا

مؿخإه٠ جىُٟظ مىيىعي ظىىب ال٣اَغة، والتي ٧اهذ ٢ض جًمىذ خ٨ًما بى٠٢ جىُٟظ خ٨م 

 مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي بمجلـ الضولت، ولخحن الٟهل في جىإػ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت.

ًخه٠ بالهٟت اإلاا٢خت، بال ؤهه ًخٗحن ٖلُىا ؤن هىا٢ل ما ظاء بدُصُاجه وعٚم ؤن َظا ألامغ 

 :ٖلى الىدى آلاحي

ولغثِـ املخ٨مت ؤن ًإمغ بىاء  ......".مً ٢اهىجها ُٞما ٢غعجه 32اؾدىض عثِـ املخ٨مت لعجؼ م/ -1

 ٖلى َلب طوي الكإن بى٠٢ جىُٟظ الخ٨محن ؤو ؤخضَما ختى الٟهل في الجزإ".

غ َُئت مٟىضخي املخ٨مت ُٞما ٢غعٍ مً جىاٞغ ع٦جي الجضًت اؾدىض عثِـ  -2 املخ٨مت لخ٣ٍغ

ت.  والاؾخعجا٫ في الُلب الٗاظل اإلا٣ضم مً َُئت ٢ًاًا الضولت ممشلت ًٖ الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ًخمشل ع٦ً الاؾخعجا٫ في مٓىت الاٞخُاث ٖلى ؾلُتي اإلاىا٣ٞت والخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُت مً  -3

ُٟتها الضؾخىعٍت في  ها، مماعؾت ْو مغا٢بت وج٣ُُم ؤٖما٫ وبظغاءاث ببغام الاجٟا٢ُت ومىيٖى

مً الضؾخىع اإلاهغي الخالي؛ حٛىال ٖلى َظٍ الؿلُت وقبهت  151ٖلى الىدى الظي ُٖيخه م/

  الٗضوان ٖلى الازخهام اإلاىٟغص للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا.

املخ٨مت  ًخمشل ع٦ً الجضًت ُٞما ؤٞصر ٖىه ْاَغ ؤوعا١ الضٖىي مً عجخان ؤن ج٣طخي -4

خضاص بالخ٨محن اإلاخىا٢ًحن، خا٫ ؤجهما زالٟا ٢ىاٖض الازخهام  الضؾخىعٍت الٗلُا بٗضم الٖا
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ت  الىالجي بإن ٢طخى ؤولهما بازخهام ال٣ًاء ؤلاصاعي بىٓغ صخت جى٢ُ٘ ممشل الضولت اإلاهٍغ

ا مً طل٪ بدؿبان  ت الؿٗىصًت، خا٫ ٧ىهه ممىٖى ت اإلاهٍغ ٖلى اجٟا٢ُت حُٗحن الخضوص البدٍغ

خى٢ُ٘ ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت مً ؤٖما٫ الؿُاصة الخاعظت ًٖ ع٢ابت ال٣ًاء، في خحن ٢طخى ال

خضاء بد٨م ناصع مً ) الشاوي ُت بٗضم الٖا ت جىُٟظ مىيٖى خ٨م ال٣ًاء اإلاؿخعجل( في مىاٖػ

ا بىو م/ ًٍ ى ألامغ املخٓىع ٖلُه صؾخىع  مً الضؾخىع.  190ظهت ال٣ًاء ؤلاصاعي، َو

اع اإلاا٢ذ ًم٨ىىا ال٣ى٫ بهه ًدمل في َُاجه بٌٗ الجىاهب ؤلاًجابُت وحٗل٣ُا ٖلى َظا ال٣غ 

٤ ؤمام عثِـ الجمهىعٍت هدى  غ ًٟسر الٍُغ وؤزغي ؾلبُت، ٞإما ًٖ الجىاهب ؤلاًجابُت ٞالخ٣ٍغ

ا، ومً زم حؿخُُ٘ املخ٨مت الضؾخىعٍت ؤن جخهضي لبدض  الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُت ووكَغ

ىعٍت ٞةن ؤ٢غتها ؤنبدذ هاٞظة، وبن ٢غعث ٖضم صؾخىعٍتها صؾخىعٍت اإلاٗاَضة مً الىاخُت الضؾخ

ش الخى٢ُ٘ ٖلحها.  ؤنبدذ ٧إن لم ج٨ً مً جاٍع

 وؤما ًٖ الجىاهب الؿلبُت ٞهي في هٓغها مخٗضصة، ومً ؤَمها ما ًلي:

ت الٗلُا ًىُىي ٖلى بَضاع ٧امل لدجُت  -1 و٠٢ جىُٟظ الخ٨م ال٣ًاجي الباث للمد٨مت ؤلاصاٍع

جٗل مً املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ظهت ًَٗ في ؤخ٩ام املخ٨مت ألاخ٩ام ال٣ًاثُت،  ٍو

 الضؾخىعٍت الٗلُا بما ًسال٠ ؤخ٩ام الضؾخىع.

بٞؿاح املجا٫ ؤمام عثِـ الجمهىعٍت في الخهض٤ً آلامً ٖلى الاجٟا٢ُت صون زكُت وظىص  -2

ؤخ٩ام ٢ًاثُت حٗى١ َظا الخى٢ُ٘، وبما ًدمُه مؿخ٣بال مً مٛبت الخًٕى للجؼاءاث 

ؾخىعٍت اإلاترجبت ٖلى طل٪، ٨ٌٗـ بٓالله الؿِئت ٖلى ما جماعؾه املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا الض

 .(1)مً صوع ؾُاسخي بلى ظاهب صوعَا ال٣اهىوي

غ في مؿمى الاجٟا٢ُت بط ط٦غ ؤجها "اجٟا٢ُت حُٗحن الخضوص" في خحن ؤن الخ٣ُ٣ت ؤجها  -3 ؤزُإ الخ٣ٍغ

ت الٗلُا وط٦غ ؤهه "بُالن  ،"اجٟا٢ُت جغؾُم الخضوص" ٦ما ؤزُإ في مىُى١ خ٨م ؤلاصاٍع

ت ٖلى  ،الاجٟا٢ُت" في خحن ؤن مىُى١ الخ٨م َى "بُالن جى٢ُ٘ ممشل الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ظٍ ألازُاء  ،الاجٟا٢ُت" لِؿذ مجغص ؤزُاء ماصًت بل هي م٣هىصة، ألن الخ٨م  –في عؤًىا-َو

اضخي ؤلاصاعي ومً زم ٞهى زُإ مخٗمض ًهب ببُالن الاجٟا٢ُت الضولُت ال ق٪ مدٓىع ٖلى ال٣

                                              
بي واو٩ٗاؾه ٖلى جد٤ُ٣ مبضؤ اإلاؿاواة "ٖىض   (1) ًغاظ٘ مالٟىا: آزاع الخ٨م الهاصع بٗضم صؾخىعٍت ال٣اهىن الًٍغ

اى، اإلامل٨ت  الٗغبُت الخضًض ًٖ الضوع الؿُاسخي للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا، م٨خبت ال٣اهىن والا٢خهاص، الٍغ
 وما بٗضَا.  217م، م  2007الؿٗىصًت، 
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ضٖم َظا ال٣غاع اإلاا٢ذ ٖلى زالٝ الىا٢٘ والخ٣ُ٣ت، و٧ان مً اإلاخٗحن ؤال ج٣٘ املخ٨مت في  ٍو

ذ.  مشل َظٍ اإلاىاءماث التي ججٗل َُبتها واخترامها ال٣اهىوي والضؾخىعي في مهب الٍغ

غ ؤن جهضي ظتهي ال٣ًاء إلاىيٕى الاجٟا٢ُت ًمشل اٞ -4 خُاجا ٖلى ؾلُت اإلاىا٣ٞت ط٦غ الخ٣ٍغ

٤ هو م/ مشل قبهت الٗضوان ٖلى الازخهام اإلاىٟغص  151والخهض٤ً ٞو مً الضؾخىع، ٍو

مً  151للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا، وواضر ؤن َُئت مٟىضخي املخ٨مت لم ج٣غؤ عجؼ م/

الضؾخىع والتي ٢غعث نغاخت خٓغ ببغام ؤي اجٟا١ صولي ًترجب ٖلُه الخىاػ٫ ًٖ ظؼء مً 

ت الٗلُا بإن َظا  ب٢لُم الضولت، و٢ض ج٣ُىذ مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي ومً بٗضَا املخ٨مت ؤلاصاٍع

ت وجماعؽ ٖلُه الؿُاصة، وعجؼث الخ٩ىمت َىا٫ ٞترة املخا٦مت  الجؼء ًدب٘ الضولت اإلاهٍغ

لت ٖلى ؤن ج٣ضم مؿدىضا ؤو صلُال واخضا ٖلى ما جضُٖه. ؤما ًٖ ؤلاقاعة  والتي امخضث قهىعا ٍَى

ٖخضاء ٖلى الازخهام اإلاىٟغص للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ٞهىا ؤلاقاعة واضخت بلى لكبهت الا 

خضاء ٖلى الازخهام اإلاىٟغص للمد٨مت بالغ٢ابت ٖلى الضؾخىعٍت، وجىاؾذ املخ٨مت ؤو  الٖا

ت  وؿِذ ؤن الاجٟا٢ُت لم جضزل خحز الخىُٟظ بلى آلان، ٦ما وؿِذ ؤن ع٢ابت اإلاكغوُٖت ؤلاصاٍع

-بال ق٪ -ؤٖما٫ الخ٩ىمت في بَاع ال٣اهىن بمٗىاٍ الىاؾ٘، والظي ٌكمل حؿخلؼم مغا٢بت 

 الضؾخىع ٧إٖلى ٢اٖضة ٢اهىهُت في الضولت.

ً مخىا٢ًحن جماما لهُئت مٟىضخي املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا؛ ؤخضَما ناصع  -5 ٍغ بهىا ؤمام ج٣ٍغ

ت الخىُٟظ التي جضعي ٞحها الخ٩ىمت مسالٟت ؤخ٩ام ال٣ًاء ؤلا  ٌ مىاٖػ صاعي بسهىم ٞع

لؤلخ٩ام اإلاؿخ٣غة للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ُٞما ًخٗل٤ بإٖما٫ الؿُاصة، وآلازغ ٢غاع بى٠٢ 

ً مً ال٣ًاء ؤلاصاعي والٗاصي لىظىص قبهت  جىُٟظ الخ٨محن ال٣ًاثُحن اإلاخىا٢ًحن الهاصٍع

٢ًاء املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بةلٛاء الخ٨محن اإلاخىا٢ًحن مٗا  مً ْاَغ ألاوعا١ جغجر

اٖخباع ؤن الخى٢ُ٘ ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت ٌٗض مً ٢بُل ؤٖما٫ الؿُاصة، وعٚم نضوع ب

خحن ٢ًاثِخحن مسخلٟخحن بال ؤجهما ًضوعان خى٫ مىيٕى واخض، ومً زم  ً ًٖ مىاٖػ ٍغ الخ٣ٍغ

 ٞالخىا٢ٌ بُجهما واضر وبحن. 

جضع بي ؤن ؤَغح َىا  ت الخىُٟظ وحٗاعى ألاخ٩ام ٖلى-ٍو الىدى  بٗض مىا٢كت صٖىي مىاٖػ

ى َل ًجىػ للمد٨مت -الؿاب٤ الضؾخىعٍت  حؿائال َاما هغاٍ مُٟضا في خؿم مهحر َظٍ الاجٟا٢ُت، َو

ت ؤم ال؟ ت اإلاهٍغ  الٗلُا ؤن جخهضي لبدض مضي صؾخىعٍت اجٟا٢ُت جغؾُم الخضوص البدٍغ

ا لبدض صؾخىعٍت اجٟا٢ُت  ًُ في عؤًىا ؤهه ًجىػ للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ؤن جخهضي جل٣اث
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ا، لٗضة ؤؾباب جغ  هال جهاثُا في ؤمَغ ت الؿٗىصًت، وطل٪ خؿما ٞو ت اإلاهٍغ ؾُم الخضوص البدٍغ

ا ُٞما ًلي:   وبخىاٞغ بٌٗ الٟغوى هىظَؼ

ًجىػ للمد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ؤن جخهضي جل٣اثُا لبدض مضي صؾخىعٍت هو ٢اهىوي ؤو  -1

( مً ٢اهىجها والتي ٢غعث ؤهه "ًجىػ للمد٨مت في ظمُ٘ الخاالث ؤن 27) الثحي َب٣ا لىو م/

ج٣طخى بٗضم صؾخىعٍت ؤي هو في ٢اهىن ؤو الثدت ٌٗغى لها بمىاؾبت مماعؾت ازخهاناتها 

خهل بالجزإ اإلاُغوح ٖلحها وطل٪ بٗض اجبإ ؤلاظغاءاث اإلا٣غعة لخدًحر الضٖاوي   الضؾخىعٍت". ٍو

لىو الؿاب٤ جخمشل في ٧ىن الاجٟا٢ُت الضولُت بلى آلان لم جهبذ وال٣ٗبت الٓاَغة ؤمام جُب٤ُ ا

٢اهىًها باإلاٗجى الضؾخىعي ل٩ىجها لم ًخم الخهض٤ً ٖلحها بٗض، ومً زم ٞةن مماعؾت َظا الازخهام 

ضة الغؾمُت،  ا بالجٍغ ا مجلـ الىىاب بالٟٗل ووكَغ ًهبذ مٗل٣ا ٖلى الخهض٤ً ٖلحها بٗضما ؤ٢َغ

ت هدى والظي هغاٍ ؤنبذ ؤمغا وق ُ٪ الخضور، ٞمىا٣ٞت مجلـ الىىاب هي بىابت الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ٗا إلاغخلت الخهض٤ً زم اليكغ، ومً زم جهبذ وا٢ٗا ٢اهىهُا بُٗضا ًٖ  مغوع َظٍ الاجٟا٢ُت ؾَغ

ىا ٣ِٞ ًإحي صوع املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا لىي٘ َظٍ  الجزإ ال٣اهىوي وال٣ًاجي الضاثغ خىلها، َو

 ال٣اهىوي والضؾخىعي الصخُذ.الاجٟا٢ُت في م٩اجها 

الخهضي الخل٣اجي ًد٤٣ محزة َامت في خؿم الهغإ الضؾخىعي بحن الاجٟا٢ُاث الضولُت و٧ل  -2

مً ال٣ًاء الٗاصي وؤلاصاعي مً ظهت، ووي٘ مبضؤ ٢ًاجي صؾخىعي ظضًض بكإن اإلا٣هىص 

 م.2014بإٖما٫ الؿُاصة في ْل الضؾخىع اإلاهغي الخالي لؿىت 

ا ملؼما لىهىم الضؾخىع الخهضي الخل٣اجي ًم -3 ًٍ ىذ املخ٨مت الخ٤ في ؤن جً٘ جٟؿحًرا صؾخىع

 التي جخٗل٤ باالجٟا٢ُاث الضولُت في ْل الضؾخىع اإلاهغي الخالي. 

الضؾخىع  و٢ض ٌٗاعى البٌٗ خ٤ املخ٨مت الضؾخىعٍت في وي٘ جٟؿحر صؾخىعي ملؼم لىهىم

ُٗت،  ٟؿحر الىهىمًهغح بد٤ املخ٨مت ٣ِٞ في ج 192ٖلى ؾىض مً ال٣ى٫ بإن هو م/  الدكَغ

عي َى طل٪ الىو الهاصع ًٖ مجلـ الىىاب؛ ؤي  واإلاٗجى اإلاباقغ ؤن اإلا٣هىص بالىو الدكَغ

ال٣اهىن بمٗىاٍ الض٤ُ٢ الهاصع ًٖ الؿلُت املخخهت. و٢ض ًُل٤ مجاػا ٖلى الالثدت، ول٨ىىا هغي 

ا ؤهه ال ًىظض ما ًمى٘ مً ٢ُام املخ٨مت الضؾخىعٍت بخٟؿحر ههىم الضؾخىع  لٗضة ؤؾباب هىظَؼ

 :ُٞما ًلي

ُٗا  -1 ُٗت، طل٪ ؤن الضؾخىع ٌٗض حكَغ الىهىم الضؾخىعٍت حٗض مً ٢بُل الىهىم الدكَغ

 و٢اهىها باإلاٗجى الض٤ُ٢ والٟجي.
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ُٗت والالثدُت الهاصعة مً  -2 بطا ٧ان مً خ٤ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا جٟؿحر الىهىم الدكَغ

الترجِب، ٞةجها مً باب ؤولى لها الخ٤ في جٟؿحر مجلـ الىىاب والؿلُت الخىُٟظًت ٖلى 

الىهىم الضؾخىعٍت ٦كٍغ الػم ويغوعي إلاماعؾتها لضوعَا الغ٢ابي للخد٤٣ مً مضي 

 صؾخىعٍت هو ٢اهىوي ؤو الثحي.
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 اليتائج والتوصيات 

  أوال: الىخائج

اجٟا١ بحن صولخحن ؤو ؤ٦ثر ًخم مً زالله جدضًض الخضوص ؤلا٢لُمُت  ) اجٟا١ جغؾُم الخضوص َى:  -1

الٟانلت بُجهما، زم وي٘ ٖالماث ممحزة لهظٍ الخضوص بما ال ًسال٠ ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت 

غاٞه(.  الضازلُت أَل

م، وؾُلخحن للغ٢ابت ٖلى اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ُاث 2014وي٘ الضؾخىع اإلاهغي الخالي لؿىت  -2

َما: و٢اثُت جخمشل ُٞما ويٗه الضؾخىع مً بظغاءاث ويىابِ إلبغام وهٟاط الضولُت، بخضا

ت جخىلى  الاجٟا٢ُاث الضولُت، وألازغي: ٖالظُت جماعؾها املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ٦جهت مغ٦ٍؼ

وخضَا ؾلُت الغ٢ابت الضؾخىعٍت ٖلى ال٣ىاهحن واللىاثذ واإلاٗاَضاث الضولُت بٗض الخهض٤ً 

ض ا بالجٍغ  ة الغؾمُت.ٖلحها ووكَغ

ت الؿٗىصًت جيخمي لُاثٟت الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاىٗضمت  -3 ت اإلاهٍغ اجٟا٢ُت جغؾُم الخضوص البدٍغ

م، بط ًترجب ٖلى ببغامها الخىاػ٫ 2014مً الضؾخىع اإلاهغي الخالي لؿىت  151بد٨م هو م/

ت.  ًٖ ظؼء مً ب٢لُم الضولت اإلاهٍغ

خا الخىُٟظ اإلا٣امخان ؤمام املخ٨مت ا -4 لضؾخىعٍت الٗلُا مً ٢بل الخ٩ىمت، لم ٌؿدىضا بلى مىاٖػ

ى ألامغ الظي ؾُٟطخي  بلى  -ال مدالت-حجج واؾاهُض ٢اهىهُت صخُده ٢اهىها وصؾخىعا، َو

ًهما. ولٗل ٢غاع مٟىضخي املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا  خ٨م املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بٞغ

خحن  ٌ َاجحن اإلاىاٖػ م ٧ىهه ٚحر ملؼم للمد٨مت–بٞغ ابت زُىة هدى الؿحر في َظا بمش –ٚع

 الاججاٍ إلاال٢اة َظا اإلاهحر.

لم ًدبحن جىاٞغ ٚالب الكغوٍ ال٣اهىهُت والًىابِ ال٣ًاثُت اإلاؿخمضة مً ؤخ٩ام املخ٨مت  -5

الضؾخىعٍت الٗلُا ل٣بى٫ صٖىي ٌٞ حٗاعى ألاخ٩ام ال٣ًاثُت بحن خ٨مي ال٣ًاء ؤلاصاعي مً 

ء الٗاصي مً َٝغ آزغ، ومً زم ًخٗحن الخ٨م ظهت، وخ٨م ال٣ًاء اإلاؿخعجل ممشال لل٣ًا

ت  ٌ َظٍ الضٖىي، ومى٘ ٚلى ال٣اضخي الٗاصي ٖلى ازخهام ٢اضخي اإلاكغوُٖت ؤلاصاٍع بٞغ

املخخو صؾخىعٍا بمغا٢بت ؤٖما٫ الخ٩ىمت للخد٤٣ مً مىا٣ٞت ؤٖمالها للضؾخىع بمٗىاٍ الٗام 

  الظي ًخًمً الضؾخىع.

ا بى٠٢ خ٨مي ال٣ًاء ؤلاصاعي وال٣ًاء الٗاصي بكإن ٢غاع عثِـ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُ  -6
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الاجٟا٢ُت ما٢خا لخحن هٓغ الضٖىي ًىُىي ٖلى الٗضًض مً ألازُاء واملخالٟاث ال٣اهىهُت، 

تي الخىُٟظ؛ بط  غ مٟىضخي الضولت في قإن مىاٖػ ًٞال ًٖ ٧ىهه نضع مخٗاعيا ومىا٢ًا لخ٣ٍغ

ؤلاصاعي ألخ٩ام املخ٨مت الضؾخىعٍت  ٢غع َظا ألازحر اوٗضام وظىص مسالٟت مً ٢بل ال٣ًاء

غ مٟىضخي املخ٨مت في قإن صٖىي  ى ٨ٖـ ما جىنل بلُه ج٣ٍغ الٗلُا بكإن ؤٖما٫ الؿُاصة، َو

غ الظي اٖخمض ٖلُه عثِـ املخ٨مت لى٠٢ جىُٟظ الخ٨محن  ى الخ٣ٍغ ٌٞ حٗاعى ألاخ٩ام، َو

 ما٢خا لخحن الٟهل في الجزإ.

الٗلُا بى٠٢ جىُٟظ خ٨م ال٣ًاء اإلاؿخعجل، وبن ٧ان له ما ٢غاع عثِـ املخ٨مت الضؾخىعٍت  -7

٤، الهاصع مً  ًبرعٍ، بال ؤن ٢غاٍع بى٠٢ جىُٟظ الخ٨م الباث ٚحر ال٣ابل للًُٗ ُٞه بإي ٍَغ

ت الٗلُا ًجٗل مً املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ؾلُت ٖلُا ٞى١ ال٣اهىن  املخ٨مت ؤلاصاٍع

ال٣ًاثُت الباجت، ٦ما ؤن َظا ال٣غاع ًٟسر والضؾخىع، ٦ما ًجٗلها ظهت ًَٗ في ألاخ٩ام 

م وظىص خ٨م باث  ا لخهبذ هاٞظة ٚع املجا٫ ؤمام ؤلاؾغإ بالخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُت ووكَغ

 ببُالن الخى٢ُ٘ ٖلحها.

٢غاع عثِـ املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بى٠٢ جىُٟظ خ٨مي ال٣ًاء ؤلاصاعي والٗاصي ٨ٌٗـ ما  -8

 ا مً صوع ؾُاسخي بلى ظاهب صوعَا ال٣اهىوي. جماعؾه املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُ

ا: الخىصُاث                  زاهُ 

ت بٗضم اللهض وعاء َضم مٟهىم الضولت ال٣اهىهُت لخؿاب ألاَضاٝ  -1 ؤوصخي الخ٩ىمت اإلاهٍغ

 الؿُاؾُت، والؼط باملخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا في ؤجىن هؼاٖاث ٢اهىهُت ال َاثل مً وعائها.

مىا٢كت َظٍ الاجٟا٢ُت، ل٩ىهه ٢ض زال٠ خ٨ما ٢ًاثُا  ؤوصخي مجلـ الىىاب اإلاهغي بةٖاصة -2

ت الٗلُا، بط ؤن حٗضًت ٖلى ؤخ٩ام ال٣ًاء والجهغ بٗهُاجها  باجا ناصعا مً املخ٨مت ؤلاصاٍع

 94ماقغ زُحر ٖلى بَاهت ؾلُت ال٣ًاء، وحٛى٫ ؾاٞغ ٖلى ؤخ٩ام الضؾخىع التي ؤ٦ضث م/

ه يماهاث ؤؾاؾُت لخماًت خ٣ى١ مىه ٖلى ؤن اخترام اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء وخهاهخه وخُضج

اتهم.  ألاٞغاص وخٍغ

ؤوصخي املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بًغوعة الخهضي الخل٣اجي لىٓغ مضي صؾخىعٍت الاجٟا٢ُت  -3

تي الخىُٟظ، ؤو ٖىض ٞدهها لضٖىي ٌٞ حٗاعى ألاخ٩ام، لٗضم وظىص  ا إلاىاٖػ ؾىاء ٖىض هَٓغ

ضة في خا٫ الخهض٤ً ٖلى –ما ًمىٗها ٢اهىها مً الخهضي  ا بالجٍغ َظٍ الاجٟا٢ُت ووكَغ

، بط ؾُد٤٣ َظا الخهضي ؤَمُت بالٛت في جدضًض اإلاهحر الجهاجي إلاضي مكغوُٖت َظٍ -الغؾمُت
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الاجٟا٢ُت صؾخىعٍا، ٦ما ؤونحها بًغوعة بنضاع جٟؿحر لىهىم الضؾخىع اإلاخٗل٣ت 

 م.2014لؿىت باالجٟا٢ُاث الضولُت لخهبذ صلُال َاصًا لل٩اٞت في ْل ههىم الضؾخىع الخالي 

ت ؤٖما٫ الؿُاصة" ٤ًًُ مً  -4 ؤوصخي املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا بة٢غاع مبضؤ ظضًض خى٫ "هٍٓغ

هُا١ الخمؿ٪ بخدهُجها يض ع٢ابت ال٣ًاءًً الٗاصي وؤلاصاعي في يىء الىا٢٘ الضؾخىعي 

 الجضًض للضؾخىع اإلاهغي الخالي.

ٖاصتها مغة ؤزغي ملجلـ الىىاب ؤوصخي عثِـ الجمهىعٍت بٗضم الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُت وب -5

لضعاؾتها صعاؾت مخإهُت والتربو لخحن ٢ًاء املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا في قإن َظٍ 

الاجٟا٢ُت، بط ًخٗحن الاهخٓاع لخحن نضوع خ٨م مً ال٣ًاء الضؾخىعي ًٟهل جهاثُا في مهحر 

لخ٩ىمت َظٍ الاجٟا٢ُت، بط ؤن نضوع خ٨م بٗضم صؾخىعٍت الاجٟا٢ُت ٖلى زالٝ اججاٍ ا

ومجلـ الىىاب، ؾٝى جترجب ٖلُه مؿخ٣بال هخاثج ًخٗظع جضاع٦ها لٗل ؤَمها اؾخدالت 

ت بٗض حؿلُمها للمل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.  اؾخٗاصة الجؼع اإلاهٍغ
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مكا٧ل ٢ُاؽ البدغ ؤلا٢لُمي في يىء ال٣اهىن الضولي، عؾالت  دمحم زاشد هاصس الىعُمي، -17

ذ،   م.2010ماظؿخحر، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ للضعاؾاث الٗلُا، ال٩ٍى

 زاهُا: اإلاؤلفاث ألاظىبُت:

1. Auby (Jean- Mrie) et Drago (Ronald):Traité de Contentieux Administratif , 

L.G.D.J,3eédition ,Paris, France,1984,P.12 

2. Boggss: International boundaries ،American Journal of international law ،Vol, 

1951. 

3. Boychez (L.J): The Fixing Of Boundaries in International Boundary Rivers, The 

International and Comparative Law, Quartly, London, Vol.12, 1963. 

4. Poulain: Remarques sur le modèle Français du contrôle de constitutionnalité' des 

lois pouvoir no.3, 1994 ; p.126. 

5. Rousseau (Sharles), droit international public, Tami (1), Paris, 1970, pp.269-270; 

Cuckwurah (A.Q): The Settlement of boundary disputes in international law, 

Mancher University Press, 1967. 

6. Vittorio (Adami):National Frontier in Relation to International Law, 1919, 



 

 إكرامي بصيوىي عبد احلي خطاب دكتوراحمللنة الدشتورية العليا وترشيه احلدود املصرية الصعودية  

 

  266 و2018يياير   -العدد الصابع  -الكاىوىية              الصية الرابعة  ولة العلودل
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 أثر ىظرية عنل األمري يف إعادة التوازٌ املالي يف ىطاق العكود اإلدارية

 

 امللص 
حن ٞحها، بال ت، قإجها في طل٪ قإن الضٖاوي ألازغي، ٖلى وظىص َٞغ ؤن ما  ج٣ىم الضٖىي ؤلاصاٍع

ا   ٞحها ب٩ل ما جمل٨ه مً ؾلُاث وامخُاػاث باٖخباَع
ً
ا ت ؤن ؤلاصاعة ج٩ىن َٞغ ًمحز الضٖىي ؤلاصاٍع

اإلاؿاولت ًٖ جد٤ُ٣ الهالر الٗام ويمان ؾحر اإلاغا٤ٞ الٗامت في الضولت باهخٓام واَغاص، 

ى الُٝغ الشاوي في الضٖىي -وباإلا٣ابل ٩ًىن الٟغص  صاعة، ألامغ الُٝغ ال٠ًُٗ في مىاظهخه لئل  -َو

 وظىص ٖال٢ت ٢اهىهُت ٚحر مخىاػهت وازخالٝ واضر في اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت لُغفي 
ً
الظي ًيكإ ٖىه ٚالبا

 الضٖىي.

اث بٖاصة الخىاػن اإلاالي بحن  ت ٖمل ألامحر ٧ةخضي هٍٓغ وجىا٢ل َظٍ الضعاؾت اإلاخىايٗت هٍٓغ

ت في ال٣اهىن ألاعصوي وال٣ًاء اإلا٣اعن، بط  ت بلى جد٤ُ٣ َغفي الضٖىي ؤلاصاٍع تهضٝ َظٍ الىٍٓغ

باء التي جدملها هدُجت ؤلاظغاءاث اإلاكغوٖت التي ٢امذ بها  ٌ اإلاخٗا٢ض ًٖ ألٖا الخىاػن اإلاالي وحٍٗى

 ؤلاصاعة، وختى ًدؿجى له الاؾخمغاع في جىُٟظ التزاماجه الخٗا٢ضًت اججاٍ ؤلاصاعة.

ت مً الىخاثج والخىنُاث لٗل ؤَمها  ٖضم ٢ُام ال٣ًاء و٢ض زلهذ الضعاؾت بلى مجمٖى

ت في هُا١  ؤلاصاعي في ألاعصن بالضوع اإلاإمى٫ مىه في بٖاصة الخىاػن اإلاالي بحن َغفي الضٖىي ؤلاصاٍع

ت؛ خُض ال ػا٫ ال٣ًاء الٗاصي في ألاعصن  َى املخخو  -ولِـ ال٣ًاء ؤلاصاعي -ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

ى ألامغ الظي ٤ٌُٗ ألازظ ب ت، َو اث ال٣ٗىص ؤلاصاٍع ت ٖمل ألامحر التي ؤزظ بها بالٟهل في مىاٖػ ىٍٓغ

 ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلا٣اعن في ٞغوؿا ومهغ في َظا املجا٫.

ت، ال٣ًاء اإلا٣اعن، ال٣اهىن ألاعصوي اليلماث اإلافخاخُت:  .الخىاػن اإلاالي، ال٣ٗىص ؤلاصاٍع
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ABSTRACT 

Such as any lawsuit, an administrative lawsuit has two parties, however, what 

distinguishes the administrative proceedings is that the administration is a party with 

all its powers and privileges, due to it is responsible for the public interest and to 

ensure the functioning of public utilities regularly and steadily. In contrast, the 

individual, the second party in the suit is weak in facing the administration, which 

often result in an imbalance legal relationship and clear differences in the legal 

positions of the parties to the lawsuit. 

This paper addresses the Theory Prince work on the Financial Rebalance of the 

Administrative Contracts between administrative suit under the Jordan law and 

comparison Judciary. This theory aims to achieve the financial balance and 

compensate the contracting party of the burdens resulting from lawful procedures 

which the administration has done in order to force the other party to comply with 

his/her commitments towards the administration. 

The study concluded set of findings and recommendations perhaps the most 

important among them the failure of the Jordanian administrative judiciary to create a 

balance between the parties to the administrative suits in the scope of administrative 

contracts. Whereas, the regular courts still competent to held the disputes of 

administrative contracts and not the administrative courts which would be an obstacle 

to implement the Prince Theory were created and adopted in France and Egypt. 

Keywords: financial balance, administrative contracts, comparison judiciary, 

Jordan law. 
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 املكدمة
ت مً ؤَم يماهاث مبضؤ اإلاكغوُٖت، حٗخبر الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى ؤٖما٫ الج هاث ؤلاصاٍع

ا اإلاؿاولت ًٖ ٞال٣ًاء ؤلا  صاعي ًضع٥ ؤن ؤلاصاعة جخمخ٘ بالٗضًض مً الامخُاػاث والؿلُاث باٖخباَع

جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت، وهي اإلاؿاولت ًٖ يمان ؾحر اإلاغا٤ٞ الٗامت في البالص باهخٓام واَغاص، 

 إلابضؤ ٌؿهغ ٖلى  -في الى٢ذ طاجه-ول٨ىه 
ً
اث ألاٞغاص في مىاظهت ؤلاصاعة نىها خماًت خ٣ى١ وخٍغ

 ومد٩ىمحن لل٣اهىن 
ً
 .اإلاكغوُٖت الظي ًخمدىع خى٫ ٨ٞغة زًٕى الجمُ٘ خ٩اما

 وظىص زلل في 
ً
وبالىٓغ بلى حجم الامخُاػاث التي جمل٨ها ؤلاصاعة ٞةن ال٣اضخي ؤلاصاعي ًخى٢٘ صوما

ت في الٗضًض مً املجاالث، ومً بُجها مؿإلت الٗال٢ت بُجها وبحن مً ٠٣ً ؤمامها في الضٖاو  ي ؤلاصاٍع

 ٌُٗض مً زالله 
ً
 اًجابُا

ً
 ألن ًلٗب صوعا

ً
ت، ولظا ٞةهه ٌؿعى ظاَضا الخىاػن اإلاالي لل٣ٗىص ؤلاصاٍع

ت ٖمل ألامحر التي  ت مً زال٫ الٗضًض مً الىؾاثل مً بُجها هٍٓغ الخىاػن بحن َغفي الضٖىي ؤلاصاٍع

٢كتها والى٢ٝى ٖىضَا بالىن٠ والخدلُل واإلا٣اعهت في َظا الؿُا١ بحن تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى مىا

 ال٣اهىن ألاعصوي مً ظهت، وال٣اهىن الٟغوسخي واإلاهغي مً ظهت ؤزغي.

ت هجض ؤهه في خالت مً ٖضم الخىاػن بحن ؤلاصاعة ومً ًخٗا٢ض مٗها؛  وفي مجا٫ ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

غاص، ٞهي جمل٪ ؾلُت الغ٢ابت والخىظُه لًمان ٞاإلصاعة جمخل٪ امخُاػاث وؾلُاث ال ًمل٨ها ألاٞ

جىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي، و٦ظل٪ ؾلُت حٗضًل ال٣ٗض ؤلاصاعي بةعاصتها اإلاىٟغصة، ٦ما ؤن جىُٟظ ال٣ٗض 

اث مكغوٖت مً ظاهب ؤلاصاعة مما ًسل  مً َٝغ اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة ٢ض حٗتريه ٣ٖباث بخهٞغ

ظا ًىظب ٖلى ال٣اضخي ؤلاصاعي الخضزل إلاهلخت الُٝغ بالىدُجت بالخىاػن اإلاالي لل٣ٗض ؤلاصاعي، َو

ت ٖمل ألامحر التي ًم٨ً ؤن حؿاَم في بٖاصة الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض.  ألاي٠ٗ وجُب٤ُ هٍٓغ

و٢ض ًترجب ٖلى مماعؾت ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة لؿلُاتها ازخال٫ الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض ؤلاصاعي، مما 

، ٞدتى لى ٧اهذ ؤلاصاعة تهضٝ ٖىض ببغامها ال٣ٗض ًجٗل جىُٟظ اإلاخٗا٢ض لهظا ال٣ٗض ؤ٦ثر بَع
ً
ا٢ا

ؤلاصاعي بلى جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت بال ؤهه ًجب ٖضم بلخا١ الًغع بمهالر اإلاخٗا٢ض مٗها في 

٤ الٗام، لظا ٧ان  ؿاَم في حؿُحر اإلاٞغ م٣ابل جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت، ٞاإلاخٗا٢ض بهما ٌؿاٖض َو

 ٖلى ال٣ًاء ؤلاصاعي بًجاص وؾ
ً
اث لؼاما ٌ اإلاخٗا٢ض ٖما ًهِبه مً يغع هاظم ًٖ جهٞغ ُلت لخٍٗى

 ؤلاصاعة اإلاكغوٖت، وطل٪ لخد٤ُ٣ الخىاػن بحن ؤَغاٝ ال٣ٗض ؤلاصاعي.
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 مشيلت البدض

ج٨مً مك٩لت الضعاؾت في وظىص ازخال٫ واضر في اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت بحن ؤَغاٝ الضٖىي 

ت،  ت، وبسانت ُٞما ًخٗل٤ بال٣ٗىص ؤلاصاٍع ت ؤلاصاٍع بُبُٗتها وبالىٓغ بلى مغا٦ؼ -ٞالضٖىي ؤلاصاٍع

حها، ٞخٗخبر ؤلاصاعة الُٝغ ألا٢ىي بما جمل٨ه مً  -ؤَغاٞها ج٣ىم ٖلى ٖال٢ت ٚحر مخىاػهت بحن َٞغ

م الُٝغ آلازغ.  امخُاػاث وؾلُاث ال ًخمخ٘ بها ألاٞغاص َو

عصن ال ًماعؽ طل٪ ٦ما جخٟٕغ ًٖ مك٩لت الضعاؾت بق٩الُت ؤزغي وهي ؤن ال٣ًاء ؤلاصاعي في ألا 

ت ٦ما َى خا٫ ال٣ًاء ؤلاصاعي  الضوع اإلاإمى٫ مىه في بٖاصة الخىاػن بحن ؤَغاٝ الضٖىي ؤلاصاٍع

ت، ال  اإلا٣اعن وبسانت في ٞغوؿا؛ ُٟٞما ًخٗل٤ بمؿإلت بٖاصة الخىاػن اإلاالي في هُا١ ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

اث ال٣ٗىص ػا٫ ال٣ًاء الٗاصي في ألاعصن ولِـ ال٣ًاء ؤلاصاعي َى املخخو ب الٟهل في مىاٖػ

ت التي ؤزظ بها ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلا٣اعن. ت، مما ٤ٌُٗ ألازظ بهظٍ الىٍٓغ  ؤلاصاٍع

 أَمُت البدض

جبرػ ؤَمُت البدض مً ؤَمُت اإلاىيٕى طاجه، ٞمىيٕى الخىاػن اإلاالي بحن ؤَغاٝ الضٖىي 

ت ٌٗض  ت في هُا١ ال٣ٗىص ؤلاصاٍع اث الت -بال ق٪-ؤلاصاٍع ي ًىٓمها ال٣اهىن ؤلاصاعي، مً ؤَم اإلاىيٖى

٦ما ؤهه مً اإلاهم الخضًض ًٖ الضوع ؤلاًجابي لل٣اضخي ؤلاصاعي ويغوعة اؾخسضامه للٗضًض مً 

لى هدى ٨ًٟل  ت ٖو الىؾاثل ال٣اهىهُت التي مً قإجها بٖاصة الخىاػن اإلاالي بحن َغفي الضٖىي ؤلاصاٍع

 جد٤ُ٣ الٗض٫ والخض مً ؾلُت ؤلاصاعة ججاٍ ألاٞغاص.

 لبدض أَداف ا

ا بخضي الىؾاثل اإلاخاخت لل٣ًاء  ت ٖمل ألامحر باٖخباَع حهضٝ َظا البدض بلى بُان وجدلُل هٍٓغ

حن في ٧ل مً ال٣اهىن اإلا٣اعن وال٣اهىن ألاعصوي،  ؤلاصاعي مً ؤظل بٖاصة الخىاػن اإلاالي بحن الُٞغ

 والاؾخٟاصة مً ججغبت ال٣ًاء ؤلاصاعي الٟغوسخي واإلاهغي في َظا املجا٫.

 البدضمىهج 

ت ٖمل ألامحر  ؾىدب٘ في َظا البدض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي اإلا٣اعن، مً زال٫ اؾخٗغاى هٍٓغ

ا بخضي وؾاثل بٖاصة الخىاػن اإلاالي ت، وطل٪ في ٧ل مً ال٣اهىن ألاعصوي  باٖخباَع لل٣ٗىص ؤلاصاٍع

ال٣اهىن  ٩ىن م٘في َظٍ الضعاؾت ؾُ وال٣اهىن اإلا٣اعن، م٘ يغوعة ؤلاقاعة َىا بلى ؤن هُا١ اإلا٣اعهت

 الٟغوسخي وال٣اهىن اإلاهغي لٗم٤ ججغبت ال٣ًاء ؤلاصاعي الٟغوسخي واإلاهغي.
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 مدخىٍاث الدزاطت

في يىء الهضٝ مً الضعاؾت، وفي يىء اإلاىهجُت التي ؾُدبٗها الباخض والتي ؤقغها الحها للخى 

اث البدض خؿب الخُت الخالُت:  ٞةهه ؾِخم ج٣ؿُم مىيٖى

ٌ اإلاؼلب   ت عمل ألامير: ماَُت هظٍسألاو

ت عمل ألامير وآلازاز اإلاترجبت على جؼبُلها   اإلاؼلب الشاوي: ألاطاض اللاهىوي لىظٍس

ت عمل ألامير في اللاهىن ألازدوي  اإلاؼلب الشالض: جؼبُلاث هظٍس
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األٔهاملطمب

واٌِٗٛعسٖٛعىناألوري

ى ما ٖلى الخضزل اإلاكغوٕ مً ظاهب ؤلاصاعة بزال٫ بالخىاػن اإلاالي  ٢ض ًترجب لل٣ٗض ؤلاصاعي، َو

ت ٖمل ألامحر التي ابخضٖها   إلاا ٌٗٝغ بىٍٓغ
ً
ٌ اؾدىاصا ٌُٗي اإلاخٗا٢ض الخ٤ في اإلاُالبت بالخٍٗى

 مجلـ الضولت الٟغوسخي ووي٘ لها يىابِ.

ت ٖمل ألامحر وقغوٍ جُب٣ُها  وؾٝى ٩ًىن خضًض الباخض في َظا اإلاُلب ًٖ مٟهىم هٍٓغ

 ٖلى الىدى الخالي. 

األٔهالفسع

ًٌّٕعسٖٛعىناألورئٌطامتطبٗكّاوف

ت اث التي ابخضٖها مجلـ الضولت الٟغوسخي في هُا١  حٗض هٍٓغ ٖمل ألامحر مً ؤ٢ضم الىٍٓغ

٠ ٖمل ألامحر بإهه "٧ل جهٝغ مكغوٕ ًهضع ًٖ الؿلُت الٗامت  ت، و٢ض جم حٍٗغ ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

٤ اإلاخٗا٢ضة م٘ الٛحر، ًازغ ٖلى جىُٟظ الالتزام مً ظاهب اإلاخٗا٢ َغ جٗله ؤ٦ثر نٗىبت ٍو ض ٍو

 وبال ٦ىا ؤمام ٢ىة ٢اَغة"
ً
 ؤزىاء جىُٟظٍ، لضعظت ال ٩ًىن مٗها الخىُٟظ مؿخدُال

ً
، (1)اإلاخٗا٢ض مالُا

ٟه بإهه "ٖمل ًهضع ًٖ ؾلُه ٖامت صون زُإ مً ظاهبها ًىجم ٖىه حٛحر في مغ٦ؼ  و٦ظل٪ جم حٍٗغ

اصي بلى التزام ظهت ؤلاصاعة ٌ اإلاخٗا٢ض اإلاًغوع ًٖ ٧اٞه  اإلاخٗا٢ض في ٣ٖض بصاعي، ٍو اإلاخٗا٢ضة بخٍٗى

ٟه مً ٢بل ال٣ٟه (2)ألايغاع التي جلخ٣ه مً ظغاء طل٪ بما ٌُٗض الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض". ، وجم حٍٗغ

ت ًاصي  اصة ؤٖباء  -صون زُإ مجها-الٟغوسخي بإهه "٧ل جهٝغ مً الؿلُت الٗامت ؤلاصاٍع بلى ٍػ

ٌ اإلاخًغع ًٖ ؾاثغ ألايغاع التي اإلاخٗا٢ض مٗها، وجاصي بلى بلؼام ظهت ؤلا  صاعة اإلاخٗا٢ضة حٍٗى

 . (3)جهِبه مً ظغاء طل٪"

                                              
ت ال٣ٗض ؤلاصاعي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،)  (1) ٠، صعاؾاث في هٍٓغ ؼة الكٍغ  . 177م ،(1981ٍٖؼ

ت، صعاؾت م٣اعهت، ال٣اَغة، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، )  (2) (، م 2011ؾلُمان الُماوي، ألاؾـ الٗامت لل٣ٗىص ؤلاصاٍع
598 . 

(3) Jean Waline, Droit Administratif,Dalloz,24e édition, (2012) ,p475 . 
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ت بإجها لى الهُٗض ال٣ًاجي ٖٝغ ال٣ًاء ؤلاصاعي الٟغوسخي َظٍ الىٍٓغ "٧ل ٖمل مكغوٕ  ٖو

لؼم ظهت  ترجب ٖلُه نٗىبت في جىُٟظ التزاماث اإلاخٗا٢ض، ٍو ًهضع مً بخضي الؿلُاث الٗامت، ٍو

ًه إل   . (1)ٖاصة الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض"ؤلاصاعة بخٍٗى

ت ٖمل ألامحر بإجها "٧ل بظغاء جخسظٍ الؿلُاث  ذ مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي هٍٓغ وفي مهغ ٖٞغ

باء اإلاالُت للمخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة ؤو في الالتزاماث التي ًىو ٖلحها  اصة ألٖا ٩ىن مً قإهه ٍػ الٗامت ٍو

ت،  ظٍ ؤلاظغاءاث التي جهضع ًٖ الؿلُت ال٣ٗض مما ًُل٤ ٖلُه بهٟت ٖامت املخاَغ ؤلاصاٍع َو

الٗامت ٢ض ج٩ىن مً الجهت التي ؤبغمذ ال٣ٗض و٢ض جخسظ ق٩ل ٢غاع ٞغصي زام و٢ض ج٩ىن ب٣ىاٖض 

 .(2)جىُٓمُت ٖامت"

ت ٖمل ألامحر ؤن  ت ب٣ىلها "٣ًهض بىٍٓغ ذ مد٨مت الخمُحز ألاعصهُت َظٍ الىٍٓغ وفي ألاعصن ٖٞغ

ؾب٤ حٗا٢ضَا م٘ ؤخض ألاٞغاص ب٣ٗض بصاعي للخىعٍض ؤو  الؿلُت الٗامت بىنٟها ؾلُت آمغة بطا

٣لب   ًمـ ٖىانغ ال٣ٗض الظي اعجبِ به ٍو
ً
 مكغوٖا

ً
ألاقٛا٫ الٗامت ؤو ٚحر طل٪، زم ؤنضعث ٖمال

باء التي التزم في مىاظهتها  ض في ألٖا دمل اإلاخٗا٢ض ألازحر ؤٖباء وج٩ال٠ُ ظضًضة جٍؼ ا٢خهاصًاجه ٍو

ٖ ٌ  .(3)ما لخ٣ه مً يغع مً ظغاء ٖملها اإلاكغوٕ"ج٩ىن الؿلُت ملؼمت بالخٍٗى

ٟاث جضوع خى٫ ٨ٞغة  ٟاث ال٣ٟه وال٣ًاء ؤن ظمُ٘ َظٍ الخٍٗغ ٌؿخٟاص مما ج٣ضم مً حٍٗغ

م الازخالٝ في ألالٟاّ والٗباعاث، ٞجمُٗها جخٗل٤ بهضوع بظغاءاث مكغوٖت مً ظاهب  واخضة ٚع

صي بلى ازخال٫ الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض ؤلاصاعي ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة، جازغ بك٩ل ٞٗلي ٖلى اإلاخٗا٢ض مما ًا 

 ٖىض جىُٟظٍ ال٣ٗض ؤلاصاعي.
ً
ا١ اإلاخٗا٢ض مالُا  الظي بضوعٍ ًاصي بلى بَع

ت ٞةهه ًىدهغ في جل٪ ؤلاظغاءاث الهاصعة ًٖ  ؤما ُٞما ًخٗل٤ بىُا١ جُب٤ُ َظٍ الىٍٓغ

ظغاءاث زانت الؿلُت الٗامت والتي ٢ض ج٩ىن بهىعة بظغاءاث ٖامت، و٢ض ج٩ىن ٖلى نىعة ب

٣هض باإلظغاءاث الٗامت  ٧اجساط ٢غاع بصاعي ٞغصي ؤو بظغاءاث زانت جخٗل٤ بٓغوٝ ال٣ٗض طاجه، ٍو

ٗاث ؤنلُت  في َظا الؿُا١ جل٪ ال٣ىاٖض الخىُٓمُت التي جهضع ًٖ الؿلُت الٗامت في نىعة حكَغ

ُُٗل بًٗها ؤو ٧ال٣ىاهحن ؤو ألاهٓمت، التي ًترجب ٖلحها حٗضًل مباقغ في قغوٍ ال٣ٗض؛ بما بخ

                                              
(1) André De laubadère,traité élémentaire de droit administratif,L. G. D. J,4e édition,Tom, (1966), p24 

ت، ال٣ًُت ع٢م   (2)  . ١27/12/1964، ظلؿت  15لؿىت 295مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاهٍغ

ش 117/1979جمُحز خ٣ى١، ٢غاع ع٢م   (3)  ، ميكىعاث مغ٦ؼ ٖضالت الال٨ترووي. 10/4/1979، َُئت زماؾُت، جاٍع
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 ؤو 
ً
جٗله ؤقض ٖؿغا بخٗضًل مًمىجها ؤو اهتهاء ال٣ٗض ٢بل اهتهاء مضجه، مما ًازغ ٖلى جىُٟظ ال٣ٗض ٍو

ت ٖمل ألامحر ٌ اإلاخٗا٢ض ٖلى ؤؾاؽ هٍٓغ  خُض ًخم حٍٗى
ً
 .(1)ؤ٦ثر ه٣ٟاث ؤو ؤ٢ل عبدا

ٗاث ًٖ الؿلُت الٗامت طاث ؤزغ م اصٍ ومً ألامشلت ٖلى ؤلاظغاءاث الٗامت نضوع حكَغ الي ٦ٍؼ

اصة الخض ألاصوى لؤلظىع،  ٗاث ٖمالُت مً قإجها ٍػ الغؾىم ؤو الًغاثب ٖلى ؤلاهخاط، ؤو نضوع حكَغ

اصة وؿبت الاقترا٧اث للٗما٫ في  اصٍ بض٫ ٚالء اإلاِٗكت للٗما٫، ؤو مىدهم بظاػة بإظغ، ؤو ٍػ ؤو ٍػ

 الًمان الاظخماعي.. 

ٌ اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة ٖ ت ٖمل ألامحر بطا ٧ان و٢ض ازخل٠ ال٣ٟه في حٍٗى لى ؤؾاؽ هٍٓغ

 إلظغاء ٖام، ٞظَب ظاهب مً ال٣ٟه بلى ال٣ى٫ بن اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة ال ٌٗىى في َظٍ 
ً
مؿدىضا

الخالت ٖلى ؤؾاؽ ٞٗل ألامحر ل٩ىهه لم ٨ًً اإلا٣هىص بظاجه بهظٍ ؤلاظغاءاث بل بجها جهِب الجمُ٘، 

ت في َظٍ  ٌ، ومً لظا ًى٨غ ؤصخاب َظا الغؤي جُب٤ُ الىٍٓغ  في الخٍٗى
ً
الخالت ل٩ي ج٩ىن ؤؾاؾا

غا بلى مجلـ الضولت الٟغوسخي في ٢ًُت  َاالء ال٣ٟهاء اإلاٟىى الٟغوسخي الجىع ٞحري الظي ٢ضم ج٣ٍغ

Cie des séries africaines  ٞال٣ُٟه الجىع ًغي ؤن ؤلاظغاء الٗام ٚحر اإلاىظه بلى اإلاخٗا٢ض طاجه

حن: الخالت ألاولى هي خالت الىو نغاخت ٖلى طل٪ في ومباقغة له ٞةهه ال ٌٗىى ٖىه بال في خالخ

ظَب ظاهب آزغ مً ال٣ٟه بلى (2)ال٣ٗض، ؤما الخالت الشاهُت ٞهي ؤن ٩ًىن َظا ؤلاظغاء ٚحر مخى٢٘ . ٍو

 ،
ً
ت ٖمل ألامحر في خالت اجساط ؤلاصاعة بظغاًء ٖاما ٌ اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة ٖلى ؤؾاؽ هٍٓغ ال٣ى٫ بخٍٗى

ٌ ٖلى واؾدىض َظا الجاهب في  عؤًه بلى ؤن ؤٚلب ؤخ٩ام مد٨مه ال٣ًاء ؤلاصاعي ٢ًذ بالخٍٗى

ت  .(3)ؤؾاؽ َظٍ الىٍٓغ

ٌ اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة ٖىضما ج٣ىم بةظغاء ٖام ٢ض ًغجب  وهمُل بلى الغؤي الظي ٣ًى٫ بخٍٗى

يغعا للمخٗا٢ض مٗها، ٞظل٪ ًخماشخى م٘ مخُلباث الٗضالت وجد٤ُ٣ الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض ؤلاصاعي 

                                              
؛ مدمىص اإلاٛغبي، 373-372(م2001هىاٝ ٦ىٗان، ال٣اهىن ؤلاصاعي، ال٨خاب الشاوي، صاع الش٣اٞت، ٖمان، )  (1)

ت، صعاؾت م٣اعهت في الىٓغ  ٍت والخُب٤ُ، اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب، اإلاك٨الث التي جىاظه جىُٟظ ال٣ٗىص ؤلاصاٍع
 . 92(، م1998َغابلـ،)

(2)  C. E 9 mar 1928, compagnie des séries africaines,R. D. P. 1928 P 326 . 
، (1976،)صاع ال٨ٟغ الٗغبي، صعاؾت م٣اعهت، ال٣اَغة، مكاع بلُه لضي ٖلي الٟدام، ؾلُت ؤلاصاعة في حٗضًل ال٣ٗض

 . 356م

ت، مغظ٘ ؾاب٤، م  (3)  . 612ؾلُمان الُماوي، ألاؾـ الٗامت لل٣ٗىص ؤلاصاٍع
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ٌ اإلاخٗا٢ضًً بؿبب بظغاء ٖام ناصع مً ظاهب  الظي ىضما ًخم حٍٗى  للمخٗا٢ض، ٖو
ً
ٌٗض خ٣ا

 لؤلٞغاص للخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة في ٣ٖىص مؿخ٣بلُت 
ً
ؤلاصاعة ال صزل للمخٗا٢ض ُٞه، ٞهظا ٌٗض صاٞٗا

٤ الٗام والٗمل ٖلى ج٣ضًم الخضماث للمىاَىحن. م ٌؿاَمىن بك٩ل ٞٗا٫ في حؿُحر اإلاٞغ  باٖخباَع

ؤلاظغاءاث الخانت ٣ُٞهض بها جل٪ ؤلاظغاءاث التي ج٣ىم بها ؤلاصاعة ال بٛغى اإلاؿاؽ بإخض ؤما  

جضزل ؤلاصاعة في الخإزحر ٖلى ْغوٝ الخىُٟظ بما ًاصي لخدمُل  اقغوٍ ال٣ٗض وبهما مً قإجه

، ومً ألامشلت ٖلى ؤلاظغاءاث الخانت جل٪ (1)اإلاخٗا٢ض ؤٖباء ظضًضة لم ًخى٢ٗها ٖىض ببغام ال٣ٗض

٤ الٗام ؤلا  ظغاءاث التي حٗمل ٖلى حٗضًل الغؾىم اإلاُلىب جدهُلها مً اإلاىخٟٗحن بسضماث اإلاٞغ

ما٫ التي ٖهض بها للمخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة، ؤو بصزا٫ حٗضًالث ٖلى  اصة هُا١ ألٖا مدل ال٣ٗض، ؤو ٍػ

 ٖما ٧ان ٖلُه و٢ذ ببغام ٣ٖض الا 
ً
 جماما

ً
٤ الٗام مدل الامخُاػ ججٗله مسخلٟا  .(2)مخُاػجىُٓم اإلاٞغ

ٌ بطا نضع بظغاء زام  وال زالٝ بحن ال٣ٟهاء في خ٤ اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة في اإلاُالبت بالخٍٗى

ت ٞٗل ألامحر ٌ َى هٍٓغ  .(3)مً ٢بل ؤلاصاعة، وؤن ؤؾاؽ َظا الخٍٗى

الفسعالجاٌ٘

 شسٔطتطبٗلٌعسٖٛعىناألوري

ت مً الك غ مجمٖى ان ٖلى يغوعة جٞى ت ٖمل ًجم٘ ال٣ٟه وال٣ًاء ؤلاصاٍع غوٍ لخُب٤ُ هٍٓغ

ت وجخمشل َظٍ الكغوٍ بما ًلي  :ألامحر في مُضان ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

ت "أن هىىن بصدد علد إدازي" : أن جسجبؽ هظٍست عمل ألامير بعلد مً العلىد ؤلاداٍز
 
                                                                        اوال
 
    

ت ٖلى  ٣ٖىص ال٣اهىن الخام، ٣ٞض جبرم ؤلاصاعة في بٌٗ  ٞال مجا٫ لخُب٤ُ َظٍ الىٍٓغ

 مً ؤشخام ال٣اهىن  ألاخُان
ً
ا شخها  جىضعط يمً صاثغة ال٣ٗىص اإلاضهُت باٖخباَع

ً
٣ٖىصا

                                              
ت، )  (1) اث الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع (، 2007خمض الكلماوي، امخُاػاث الؿلُت الٗامت في ال٣ٗض ؤلاصاعي، صاع اإلاُبٖى

ٗغبُت، ؛ دمحم ابغاَُم، املخاَغ التي جىاظه جىُٟظ ال٣ٗض الاصاعي، عؾاله ص٦خىعاٍ، ظامٗه ٖمان ال298م
 . 108(، م2005ٖمان، )

 . 383هىاٝ ٦ىٗان، ال٣اهىن ؤلاصاعي، ال٨خاب الشاوي، مغظ٘ ؾاب٤، م  (2)

 . 107دمحم ببغاَُم، املخاَغ التي جىاظه جىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي، مغظ٘ ؾاب٤، م  (3)
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ومً البضًهي ؤن ٩ًىن ال٣ٗض اإلابرم بحن ؤلاصاعة واإلاخٗا٢ض َى ٣ٖض بصاعي، ل٩ىهىا بهضص  (1)الخام،

ؼ عوابِ  ت لخٍٗؼ ت زانت ب٣ٗىص ال٣اهىن الٗام، ٣ٞض ؤعسخى مجلـ الضولت الٟغوسخي َظٍ الىٍٓغ هٍٓغ

٤ الٗام باهخٓام واَغاص، لظا ال  ال٣اهىن  ٤ الٗام وم٣خًُاث ؾحر اإلاٞغ الٗام واخخُاظاث اإلاٞغ

ت بُجهما ت بال ٖىض وظىص عابُت حٗا٢ضًت بصاٍع  .ٌؿخُٟض اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة مً جُب٤ُ َظٍ الىٍٓغ

: أن ًىىن الفعل الظاز الري أدي إلى ؤلاخالٌ بالخىاشن اإلاالي للعلد ؤلادازي 
 
                                                                   زاهُا
 
     

 م
 
  صادزا
 
 ً ظهت ؤلادازة اإلاخعاكدة ذاتها      

ت ٚحر ظهت ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة ٞال   ٞةطا نضع ٞٗل ياع مً ؾلُت ٖامت ؤزغي ؤو ظهت بصاٍع

ت ٖمل ألامحر، ل٩ىهه ٢ض جسل٠ ؤخض قغوٍ َظ ت وامخى٘ بالخالي جُب٤ُ  ٍمجا٫ لخُب٤ُ هٍٓغ الىٍٓغ

ت ٖمل ألا (2)ؤخ٩امها ت التي . و٧ان ال٣ًاء ؤلاصاعي في ٞغوؿا ًُب٤ هٍٓغ ما٫ ؤلاصاٍع محر ٖلى ظمُ٘ ألٖا

جهضع ًٖ الؿلُاث الٗامت، بال ؤن مجلـ الضولت الٟغوسخي ٢ض ٖض٫ ًٖ طل٪ و٢طخى بإن ج٩ىن 

ٌ ًجب ؤن ج٩ىن ناصعة مً الجهت   للمخٗا٢ض والتي حؿخىظب الخٍٗى
ً
ؤلاظغاءاث التي عجبذ يغعا

ا ف ت وخهَغ ت اإلاخٗا٢ضة، ومً زم ي٤ُ مً هُا١ َظٍ الىٍٓغ ما٫ الهاصعة ًٖ الؿلُت ؤلاصاٍع ي ألٖا

ت التي ؤبغمذ ال٣ٗض، ابخضاًء مً خ٨مها في ٢ًُت   . Ville de Toulon(3)ؤلاصاٍع

ت حكتٍر نضوع الٟٗل ؤو ؤلاظغاء مً ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة  وهجض ؤن ؤخ٩ام ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاهٍغ

ت ت ٖمل ألامحر في َظا املجا٫، ٣ًٞذ املخ٨مت ؤلاصاٍع الٗلُا في خ٨م لها  هٟؿها، ل٩ي هُب٤ هٍٓغ

ت ٞٗل ألامحر الظي   لىٍٓغ
ً
بـ"جضزل ال٣ًاء ؤلاصاعي لخد٤ُ٣ الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض ؤلاصاعي جُب٣ُا

 مً ظهت ؤلاصاعة 
ً
ت ومً بُجها قٍغ ؤن ٩ًىن الٟٗل الًاع ناصعا مىاَه جىاٞغ قغوٍ َظٍ الىٍٓغ

م ال٣ٗض ٣ٞض جسل٠ ؤخض اإلاخٗا٢ضة، ٞةطا ما نضع َظا الٟٗل ًٖ شخو مٗىىي ٖام ٚحر الظي ؤبغ 

ت  ت ٞٗل ألامحر وامخى٘ بظل٪ جُب٣ُها، ول٨ً طل٪ الامخىإ ال ًدى٫ صون جُب٤ُ هٍٓغ قغوٍ هٍٓغ

                                              
 مغظ٘ ؾاب٤، 2010َ٘، )(، ٖمان، صاع واثل لليكغ والخىػ 1خمضي ال٣بُالث، ال٣اهىن ؤلاصاعي، الجؼء الشاوي، )ٍ  (1)

 . 166م

ان العجاعمت،، مباصت ال٣اهىن ؤلاصاعي في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت، ال٨خاب الشاوي، الُبٗت  (2) عمًان بُُش، وهٞى
 . 525(، م2011ألاولى، صاع بزغاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،)

Bergére, François et Bezançon, Xavier et Deruy, Laurent et Goulard, Guillaume et Fornacciari, Marc, 
Le guide opérationnel des ppp, édition du moniteur, paris, (2010), p214 . 

(3) C. E. 4 Mars 1949, Ville de Toulon, Rec, p 197 . 
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 . (1)الخىاصر الُاعثت بطا ما جىاٞغث قغوَها"

و٢ًذ مد٨مت الخمُحز ألاعصهُت في ؤخض ؤخ٩امها بًغوعة جىاٞغ َظا الكٍغ خُض ٢ًذ ؤهه 

ت ٞٗل  ت ؤن ًهضع ًٖ الؿلُت الٗامت اإلاخٗا٢ضة "ٌكتٍر لخُب٤ُ هٍٓغ ألامحر ٖلى ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

دمله ؤٖباء وج٩ال٠ُ  جهٝغ ؤو ٞٗل مً قإهه ؤن ًجٗل جىُٟظ ال٣ٗض مً اإلاخٗا٢ض ؤ٦ثر نٗىبت ٍو

باء التي التزم بها في مىاظهتها...." ض ًٖ ألٖا  .(2)جٍؼ

 
 
 زالشا
 
 أن ًترجب على ؤلاظساء طسز فعلي وخاص للمخعاكد  :     

ت ًجب ؤن ًترجب ٖلى جهٝغ ؤلاصاعة اإلاكغوٕ يغع ٞٗلي للمخٗا٢ض ومً ؤ ظل بٖما٫ َظٍ الىٍٓغ

 صون ؤن حكتٍر في َظا الًغع صعظت مُٗىت مً الجؿامت؛ 
ً
 ومباقغا

ً
مٗها، وؤن ٩ًىن الًغع ما٦ضا

 
ً
 ؤو ٌؿحرا

ً
 ؤي ؤهه ؤناب اإلاخٗا٢ض (3)٣ٞض ٩ًىن ظؿُما

ً
كتٍر في َظا الًغع ؤن ٩ًىن زانا ، َو

ٌ ًٖ وخضٍ، َو ٌ الخٍٗى ظا ما ؤ٦ضٍ مجلـ الضولت الٟغوسخي في الٗضًض مً ؤخ٩امه، ٣ٞطخى بٞغ

 
ً
٢غاع ب٢امت مى٠٢ ؾُاعاث ألاظغة ٖلى ؾُذ ؤعى مى٠٢ الؿُاعاث، وطل٪ لٗضم جغجِبه يغعا

ـ  للمخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة ٖلى اؾخٛال٫ مى٠٢ ؾُاعاث مضًىت باَع
ً
 .(4)زانا

ت الٗلُ ظا ما ٢ًذ به املخ٨مت ؤلاصاٍع ت في خ٨م لها بـَو  "ؤن الشابذ مً ألاوعا١  ا اإلاهٍغ

ت  ت اإلاخٗا٢ضة وهي مضًٍغ ؤن الٓغوٝ التي َغؤث ٖلى ؤؾٗاع مىاص البىاء لم جخىلض ًٖ الجهت ؤلاصاٍع

اصة   ًٖ ؤن الًغع الظي جضُٖه الكغ٦ت بدؿبان ؤن جل٪ الٍؼ
ً
اط، َظا ًٞال ؤلاؾ٩ان بمضًىت ؾَى

اجها ٖلى ظمُ٘ الخٗا٢ضاث، ؾ ىاء في الىُا١ ؤلاصاعي ؤو هُا١ حٗامالث ألاٞغاص، وبالخالي ٢ض جم ؾٍغ

ت ٖمل ألامحر مخد٣٣ت باليؿبت بلى الجزإ اإلاازل، ألامغ الظي  ٞال ج٩ىن قغوٍ ومدل اهُبا١ هٍٓغ

ٌ الُلب"  .(5)ًخٗحن مٗه ال٣ًاء بٞغ

ت ٖمل ألامحر ٖلى َظٍ الخالت ل٩ىن الًغع  ؿخٟاص مً َظا الخ٨م ؤهه لم ًُب٤ هٍٓغ الظي َو

ت ؤزغي متى ما جىاٞغث قغوَها. ، وبن ٧ان باإلم٩ان جُب٤ُ هٍٓغ
ً
 زانا

ً
 لخ٤ باإلاخٗا٢ض لِـ يغعا

                                              
ت، الًُٗ ع٢م   (1) ت الٗلُا اإلاهٍغ ش  10لؿىت  1562املخ٨مت ؤلاصاٍع  ١11/5/1968. ٕ. ظلؿت بخاٍع

 ، ميكىعاث مغ٦ؼ ٖضالت الال٨ترووي. 34/1994جمُحز خ٣ى١، ٢غاع ع٢م   (2)

ش 117/1979جمُحز خ٣ى١، ٢غاع ع٢م   (3)  ، ميكىعاث مغ٦ؼ ٖضالت الال٨ترووي. 10/4/1979، جاٍع

(4) C. E 2 mai 1982 Société paris parking,R. D. P. 1983. P445 . 

ت، الًُٗ ع٢م   (5) ت الٗلُا اإلاهٍغ  . ١16/12/1997. ٕ. ظلؿت  37لؿىت  1749املخ٨مت ؤلاصاٍع
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: عدم وكىع خؼأ مً ظاهب ؤلادازة
 
                            زابعا
 
      

ًجب ٖلى ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة ؤن جخسظ بظغاءاث ؾلُمت ًٟغيها الهالر الٗام وفي خضوص ؾلُتها 

 ٖل
ً
ا ٢اثما ى زُإ ٞةجها حؿإ٫ في َظٍ الخالت ًٖ الخُإ الظي اإلاٗتٝر بها لها، ٞةطا ٧ان بظغاَئ

ت في خ٨م لها ظاء ُٞه(1)اعج٨بخه ت الٗلُا اإلاهٍغ ..مً ".، وؤ٦ضث ٖلى َظا الكٍغ املخ٨مت ؤلاصاٍع

ت ٞٗل ألامحر..   . (2)ؤن ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة لم جسُئ خحن اجسظث ٖملها الًاع...." اٞتراىقغوٍ هٍٓغ

: أن ًىىن ؤلاظساء الظاز 
 
                      خامظا
 
الصادز عً ؤلادازة غير مخىكع عىد إبسام العلد      

 ؤلادازي 

 
ً
ت اإلاخٗا٢ضة مٟاظئا ت ؤن ٩ًىن ؤلاظغاء الهاصع ًٖ الجهاث ؤلاصاٍع ما٫ َظٍ الىٍٓغ ًجب إٖل

ه ال٣ًاء ؤلاصاعي في  ظا ما اقتَر للمخٗا٢ض، وؤال ٩ًىن ٢ض جى٢ٗه و٢ذ ببغام ال٣ٗض ؤلاصاعي، َو

َظا ؤلاظغاء و٢ذ ابغام ال٣ٗض، ُٟٞترى ؤهه ؤصزله في خؿاباجه ٞغوؿا ومهغ، ؤما بطا جى٢٘ اإلاخٗا٢ض 

ت ٖمل ألامحر  . (3)خحن ٢بل اإلا٣ابل اإلاالي لل٣ٗض اإلاخ٤ٟ ٖلُه، ألامغ الظي ًخٗظع مٗه الاؾدىاص بلى هٍٓغ

ت َظا الكٍغ ٖىضما ٢ًذ في خ٨م لها بإن "مً  و٢ض ؤبغػث مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاهٍغ

ت ٖمل ألا  ٘ الجضًض ٚحر مخى٢٘ الهضوع و٢ذ قغوٍ جُب٤ُ هٍٓغ محر ؤن ٩ًىن ؤلاظغاء ؤو الدكَغ

ى م٣ضع  الخٗا٢ض، ٞةطا ما جى٢ٗخه ههىم ال٣ٗض ٞةن اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة ٩ًىن ٢ض ؤبغم ال٣ٗض َو

ت..."  .(4)لهظٍ الٓغوٝ، ألامغ الظي ًترجب ٖلُه حٗظع الاؾدىاص بلى جل٪ الىٍٓغ

 

 

                                              
ؾُض اخمض ظاصهللا،، ؾلُت ال٣اضخي بػاء ال٣ٗض ؤلاصاعي، صعاؾت م٣اعهت، عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة، ظامٗت   (1)

 . 387م ،(2007ال٣اَغة، ال٣اَغة، مهغ، )

ت، خ٨مها الهاصع لؿىت   (2) ت الٗلُا اإلاهٍغ ش  6املخ٨مت ؤلاصاٍع  . ١20/5/1961. ٕ. بخاٍع

ت، اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي لئلنضاعاث ال٣اهىهُت،  (3) ت، الاؾ٨ىضٍع ؼ زلُٟت، ألاؾـ الٗامت في ال٣ٗىص ؤلاصاٍع ٖبضالٍٗؼ
 . 215(، م2008)

ت، ال٣ًُت ع٢م   (4)  . ١30/2/1957، ظلؿت  9، لؿىت 983مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاهٍغ
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املطمبالجاٌ٘

لٍعسٖٛعىناألورئاآلثازاملرتتبٛعمٜتطبٗكّااألضاسالكإٌٌ٘

ت ٖمل ألامحر، وآلازاع اإلاترجبت ٖلى جُب٤ُ  ؾٝى هدىاو٫ في َظا اإلاُلب ألاؾاؽ ال٣اهىوي لىٍٓغ

ت ٖلى الىدى الخالي:   َظٍ الىٍٓغ

األٔهالفسع

األضاسالكإٌٌ٘لٍعسٖٛعىناألوري

ت ٖمل ألامحر هي مً زل٤ ال٣ًاء ؤلاصاعي الٟغوسخي، زم ؤزظ بها   ؤن هٍٓغ
ً
ل٣ض ؤوضخىا ؾاب٣ا

 لٗضم ج٨َغـ َظٍ الىٍٓغت يمً الىهىم ال٣اهىهُت ٣ٞض زاع ظض٫ 
ً
ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاهغي. وهٓغا

ٌ، ٞاظتهض ال٣ٟه وال٣ًاء اإلا ٣اعن ٣ٞهي خى٫ ألاؾاؽ ال٣اهىوي الظي ٌُٗي اإلاخٗا٢ض اإلاُالبت بالخٍٗى

 ٌ ٌ؛ ٞظَب ظاهب مً ال٣ٟه بلى جإؾِـ حٍٗى في بًجاص ؤؾاؽ ؾلُم ًم٨ً الاؾدىاص ٖلُه ٖىض الخٍٗى

ؿدىضون في طل٪ بلى   لىٍٓغت ٖمل ألامحر بلى ٨ٞغة اإلاؿاولُت الخٗا٢ضًت لئلصاعة، َو
ً
٣ا اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة ٞو

خدمل الالتزاماث الخٗا٢ضًت بال  بٗض خهىله ٖلى اإلا٣ابل اإلاالي لهظا ؤن اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة لم ٣ًبل ٍو

اصة اإلا٣ابل  اصة الالتزاماث ٖلى اإلاخٗا٢ض مً ظاهب ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة ٞةهه ٌؿخد٤ ٍػ الٗمل، لظا ٖىض ٍػ

بُٗت ال٣ٗض ؤلاصاعي  ٌ اإلاخٗا٢ض مٗها ٧لما جضزلذ  اإلاالي الظي خهل ٖلُه، َو جلؼم ؤلاصاعة بخٍٗى

 مً قإهه ؤلازال٫ بالخىاػن اإلاالي
ً
لل٣ٗض، ٞهظا الخضزل اإلاكغوٕ الهاصع مً ظاهب ؤلاصاعة  جضزال

٤ الٗام  ٩ًىن الهضٝ مىه جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت، وجىُٟظ ال٣ٗض بك٩ل ٩ًىن ؤ٦ثر مالءمت للمٞغ

ٌ للمخٗا٢ض  ٞحرجب ؤٖباء وه٣ٟاث ٚحر مخى٢ٗت لخٓت ببغام ال٣ٗض، وما ًترجب ٖلُه مً حٍٗى

 . (1)غاع في جىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي لخد٤ُ٣ الخىاػن اإلاالي ل٩ي ٌؿخُُ٘ الاؾخم

ٌ ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ ال٣ٗض ؤلاصاعي، ٞاإلاخٗا٢ض ٖىضما   لهظا الغؤي ال٣ٟهي ٞةن الخٍٗى
ً
٣ا ٞٞى

اصة التزاماث  ىضما ايُغث ؤلاصاعة بلى ٍػ حٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة بهما حٗا٢ض مٗها ٖلى مدل زابذ لل٣ٗض، ٖو

٤ الٗا اصة اإلاخٗا٢ض لخد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت وحؿُحر اإلاٞغ م باهخٓام واَغاص، ٞةهه مً واظبها ٍػ

                                              
ت، ال٣اَغة، صاع الجهًت الٗغبُت،)  (1)   275(، م2005ظابغ ظاص ههاع، ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

Badaoui,Saroit, Le fait du prince dans les contrats administratifs en droit français et en droit 
égyptien,thése,paris, (1954) ,p 108 
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اإلا٣ابل اإلاالي للمخٗا٢ض بض٫ الًغع الظي لخ٤ به هدُجت َظٍ الالتزاماث اإلاؿخدضزت، ٞؿلُت ؤلاصاعة في 

الخٗضًل التي حؿخمضَا مً ال٣اهىن الٗام ًخُلب مجها حٗضًل اإلا٣ابل اإلاالي، وؤ٢غ مجلـ الضولت الٟغوسخي 

ٌ اإلاخٗا  للمؿاولُتفي بٌٗ ؤخ٩امه حٍٗى
ً
 . (1)الخٗا٢ضًت ٢ض م٘ ؤلاصاعة ًٖ هٍٓغت ٞٗل ألامحر اؾدىاصا

وحٗغى َظا ألاؾاؽ للى٣ض؛ بط ؤن ٨ٞغة اإلاؿاولُت الخٗا٢ضًت هي ٨ٞغة ٚحر ميسجمت في َظا 

املجا٫ ألن اإلاؿاولُت الخٗا٢ضًت في ال٣اهىن اإلاضوي جٟترى بزال٫ ؤخض اإلاخٗا٢ضًً بالتزاماجه اإلاخىلضة 

. (2)خحن ؤن ٞٗل ألامحر ال ًخًمً مً ظاهب ؤلاصاعة ؤي بزال٫ بالتزاماجه الخٗا٢ضًت ًٖ ال٣ٗض في

ٌ هدُجت ؤلازال٫ ببىىص ال٣ٗض طاجه، في   ؤجها جدضص ؤؾاؽ الخٍٗى
ً
ت ؤًًا ازظ ٖلى َظٍ الىٍٓغ ٍو

 ٌ خحن ؤهه لم ًسل ؤي مً اإلاخٗا٢ضًً بالتزاماجه ل٩ي ًترجب يغع ألي مجهما لُدؿجى اإلاُالبت بالخٍٗى

ؤلايغاع(، ) ٖلى ؤؾاؽ الخُإ، ٞاإلاؿاولُت ال٣ٗضًت ج٣ىم ٖلى زالزت ٖىانغ: ؤلازال٫ بااللتزام

ال٢ت الؿببُت بُجهما، وما ٢امذ به ؤلاصاعة َى اجساطَا إلظغاءاث مكغوٖت صون بزاللها  والًغع، ٖو

اث زاعط هُا١ ال٣ٗض ؤلاص اعي، لظا ال بالتزامها الخٗا٢ضي م٘ اإلاخٗا٢ض، وج٣ىم ؤلاصاعة بهظٍ الخهٞغ

ت ٖمل ألامحر. ٌ لىٍٓغ  ًم٨ً الدؿلُم بإن ال٣ٗض َى ؤؾاؽ الخٍٗى

ت ٖمل ألامحر ٖلى ٨ٞغة الخىاػن  وطَب ظاهب آزغ مً ال٣ٟه  لىٍٓغ
ً
٣ا ٌ ٞو بلى جإؾِـ الخٍٗى

ٌ ًد٤٣ الخىاػن اإلاالي الٗاص٫ بحن الخ٣ى١  اإلاالي لل٣ٗض ؤلاصاعي، ٞدهى٫ اإلاخٗا٢ض ٖلى الخٍٗى

ُٗض الخىاػن لخالخه التي عضخي بها اإلاخٗا٢ض و٢ذ ببغام ال٣ٗض لخم٨حن والالتزاماث ال٣ٗض ًت له، َو

 . (3)اإلاخٗا٢ض مً الاؾخمغاع في جىُٟظ ال٣ٗض

غجبِ ال٣ٗض ؿمذ لئلصاعة بالخضزل لخٗضًل  ٍو ٤ الٗام ٞهى الظي ًبرع َو ؤلاصاعي بيكاٍ اإلاٞغ

٤ الٗام وجد٤ُ٣ اصة الالتزاماث إلا٣خًُاث حؿُحر اإلاٞغ الهالر الٗام، ويغوعة اؾخمغاع  ال٣ٗض لٍؼ

٠ والٗاص٫ بحن  جىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي َى الظي ًبرع وظىص ٨ٞغة الخىاػن اإلاالي لخد٤ُ٣ الخىاػن الكٍغ

 . (4)َغفي ال٣ٗض ؤلاصاعي 

                                              
(1) C. E 22 octobre 1937, Compagnie générale des îles kerguélen, Saint-Paul et Amstredam, Rec,p 

839 . 

ت، مغظ٘ ؾاب٤، م  (2)  . 628ؾلُمان الُماوي، ألاؾـ الٗامت لل٣ٗىص ؤلاصاٍع

؛ الُماوي، ؾلُمان، ألاؾـ 311ؤلاصاعي، مغظ٘ ؾاب٤، مٖلي الٟدام، ؾلُت ؤلاصاعة في حٗضًل ال٣ٗض   (3)
ت، مغظ٘ ؾاب٤، مالٗامت لل٣ٗىص ؤلا   . 654صاٍع

ت، مغظ٘ ؾاب٤  (4)  . 258ظابغ ظاص ههاع، ال٣ٗىص ؤلاصاٍع
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ً
٣ا ٌ اإلاخٗا٢ض ٞو وؤزظ مجلـ الضولت الٟغوسخي ب٨ٟغة الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض ٧إؾاؽ لخٍٗى

ت ٖمل ألامحر، وؤ٦ض ٖلى ؤن ٌ للمخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة وهي مالػمت  لىٍٓغ َظٍ ال٨ٟغة هي ؤؾاؽ الخٍٗى

ت في (1)لخ٤ ؤلاصاعة في الخضزل ؤزىاء جىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي  ت الٗلُا اإلاهٍغ ، وؤزظث به املخ٨مت ؤلاصاٍع

ت ٞٗل   لىٍٓغ
ً
ؤخض ؤخ٩امها ٣ًٞذ بإن "جضزل ال٣ًاء لخد٤ُ٣ الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض ؤلاصاعي جُب٣ُا

ت...." ألامحر مىاَه  .(2)جىاٞغ قغوٍ َظٍ الىٍٓغ

وجم اهخ٣اص َظٍ ال٨ٟغة ؤًًا؛ ٣ٞض طَب ظاهب مً ال٣ٟه بلى ال٣ى٫ بإن ٨ٞغة الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض 

 ٌ  ل٩ل حٍٗى
ً
 ٖاما

ً
حر صخُدت؛ ٞالُاب٘ الٗام لهظٍ ال٨ٟغة ًجٗلها ؤؾاؾا ؤلاصاعي ٨ٞغة زُحرة ٚو

 لٛحر ظهت ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة مما ًجٗلها ًدهل ٖلُه اإلاخٗا٢ض ختى لى ٧ان ازخال٫ الخىاػن ا
ً
إلاالي عاظٗا

ظٍ ال٨ٟغة ال جىظض خاظت لها لخٟؿحر خ٤ اإلاخٗا٢ض  ٨ٞغة زُحرة جدمل ؤلاصاعة ؤٖباء ال صزل لها ٞحها، َو

ٌ ما َى بال هدُجت الػمت لؿلُت الخٗضًل التي ٌ وطل٪ ألن الخٍٗى  .(3)جمل٨ها ؤلاصاعة في الخٍٗى

ٌ الظي ًدهل ٖلُه اإلاخٗا٢ض مً ؤلاصاعة  بِىما طَب ظاهب زالض مً ال٣ٟه بلى جإؾِـ الخٍٗى

ت ٖمل ألامحر   لىٍٓغ
ً
٣ا ت ٞو -ًٖ الًغع الظي ؤنابه هدُجت اجساط ؤلاصاعة لبٌٗ ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

ؿدىضون في  اث اإلاؿخ٣غة في ال٣اهىن الخام، َو ٖلى ٨ٞغة ؤلازغاء بال ؾبب والتي حٗض مً الىٍٓغ

ة بةه٣ام اإلاؼاًا اإلاالُت للمخٗا٢ض مٗها باجساطَا بظغاء ناصعا مً ظاهبها بةعاصتها عؤحهم بلى ٢ُام ؤلاصاع 

ٌ اإلاخٗا٢ض ٞةجها ج٩ىن ٢ض ؤزغث اإلاخٗا٢ض صون ؤن ٌؿدىض َظا ؤلازغاء بلى  ىض ٢ُامها بخٍٗى اإلاىٟغصة، ٖو

٩ىن بزغاء ؤلاصاعة مً زال٫ جسٌُٟ الى٣ٟاث التي ٧ان ًخٗحن ٖلى ؤلا  صاعة ؾبب مٗحن في ال٣ٗض، ٍو

ى ما ؤصي بلى اٞخ٣اع اإلاخٗا٢ض، ٞةظغاءاث ؤلاصاعة التي تهضٝ مً وعائها لخد٤ُ٣ اإلاهلخت  بهٟا٢ها، َو

 .(4)الٗامت صون زُإ مً ظاهبها جغجب ٖلحها حُٛحرا في مغ٦ؼ اإلاخٗا٢ض بةه٣ام اإلاؼاًا اإلا٣غعة في ال٣ٗض

الخام، بال ؤهه ال ًم٨ً وهجض ؤن َظٍ ال٨ٟغة، وبن ٧ان باإلم٩ان جُب٣ُها في هُا١ ال٣اهىن 

٨غة ؤلازغاء بال ؾبب ًم٨ً جُب٣ُها في يىء  ت لُبُٗتها الخانت، ٞو جُب٣ُها في مجا٫ ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

خضاص بها في مىاظهت ؤلاصاعة، لظا ال ًم٨ً ال٣ى٫ بإن َظٍ  ٖضم وظىص ٖال٢ت حٗا٢ضًت ًم٨ً الٖا

                                              
(1) C. E 2 février 1983,Union de transports publics urbains régionaux,Rec,p 33 . 

ت، الًُٗ ع٢م   (2) ت الٗلُا اإلاهٍغ  . ١11/5/1968. ٕ. ظلؿت  10لؿىت  1562املخ٨مت ؤلاصاٍع

(3) Saroit Badaoui,Le fait du prince dans les contrats administratifs en droit français et en droit 
égyptie, op,cit,p133 . 

ت ال٣ٗض ؤلاصاعي   (4) ٠، صعاؾاث في هٍٓغ ؼة الكٍغ  . 122، مغظ٘ ؾاب٤، مٍٖؼ
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ت ٖمل ألامحر في ْ ٌ ًٖ هٍٓغ  ل وظىص ٖال٢ت حٗا٢ضًت. ال٨ٟغة جهلر لخ٩ىن ؤؾاؾا للخٍٗى

باء  ٦ما ت ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام ألٖا طَب ظاهب عاب٘ مً ال٣ٟه بلى جإؾِـ َظٍ الىٍٓغ

ت مً اإلاباصت التي اؾخدضثها ال٣اهىن ؤلاصاعي والظي ٣ًطخي بمؿاَمت  الٗامت، ٞخٗض َظٍ الىٍٓغ

اهُاجه الخانت، ٞب٣ُام ألاٞغاص في جدمل الخ٩ال٠ُ الٗامت ٧ل ب٣ضع ًدىاؾب م٘ مغ٦ٍؼ و٢ضعاجه وام٩

 ٌ  لل٣ٗض وصون حٍٗى
ً
 مالُا

ً
اصة ؤٖباء اإلاخٗا٢ض مٗها صون ؤن حُٗض جىاػها ؤلاصاعة بةعاصتها اإلاىٟغصة بٍؼ

بت شخهُت ؤو اؾخصىاثُت ٖلى اإلاخٗا٢ض صون ٚحٍر مً  اإلاخٗا٢ض ٞةن ؤلاصاعة ج٩ىن ٢ض ٞغيذ يٍغ

ب  إلابضؤ اإلاؿاواة ؤمام ألٖا
ً
ظا ٌٗض مسالٟا  .(1)اء الٗامتاإلاىاَىحن، َو

، ُٞٗض َظا اإلابضؤ واؾ٘ الىُا١، وال ًىظض جدضًض واضر 
ً
ولم ٌؿلم َظا الاججاٍ مً الى٣ض ؤًًا

 ٌ غ خ٤ اإلاخٗا٢ض في الخٍٗى ظٍ ال٨ٟغة هي ٨ٞغة ًٟٞايت واؾٗت مما ًهٗب مٗها جبًر إلاٗاإلاه، َو

 لهظٍ ال٨ٟغة
ً
٣ا  ًٖ ؤن ؤخ٩ام ال٣ًاء ؤلاصاعي في ٞغوؿا ومهغ ٢ض(2)ٞو

ً
ٌ  ، ًٞال اؾخ٣غث ٖلى ٞع

 
ً
ٌ اؾدىاصا ت ٖمل ألامحر بطا ٧ان ؤلاظغاء ٚحر ناصع مً الجهت اإلاخٗا٢ضة ختى ًخم الخٍٗى جُب٤ُ هٍٓغ

 ،ٌ باء الٗامت ٧إؾاؽ للخٍٗى ت، مما ًخطر مىه ؤهه ال ًإزظ ب٨ٟغة اإلاؿاواة ؤمام ألٖا لهظٍ الىٍٓغ

 
ً
ٌ ؾىاء ؤ٧ان ؤلاظغاء ناصعا  ل٩ىن جل٪ ال٨ٟغة جبرع الخٍٗى

ً
ا. هٓغا  مً ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة ؤو مً ٚحَر

ض الغؤي الظي ٣ًى٫  ت ٖمل ألامحر َى  وهدً هٍا  لىٍٓغ
ً
ٌ اؾدىاصا بن ألاؾاؽ ال٣اهىوي للخٍٗى

٨غة الخىاػن اإلاالي، ِٞكتٍر ل٣ُام َظٍ  ؤؾاؽ مؼصوط، ؤي ؤهه ٣ًىم ٖلى ألاؾاؽ الخٗا٢ضي ٞو

 مً الجهت 
ً
ت ؤن ٩ًىن ؤلاظغاء اإلاكغوٕ ناصعا اإلاخٗا٢ضة، وبسالٝ طل٪ ه٩ىن ؤمام جُب٤ُ الىٍٓغ

 ًٖ ؤن ؤلاصاعة جدمي اإلاخٗا٢ض مٗها بةٖاصة الخىاػن اإلاالي 
ً
ت ؤزغي بطا جىاٞغث قغوَها، ًٞال هٍٓغ

ٌ اإلاخٗا٢ض ٩ًىن  ٤ الٗام، وحٍٗى لل٣ٗض ؤلاصاعي ختى ًدؿجى للمخٗا٢ض اإلاؿاَمت في حؿُحر اإلاٞغ

ام ال٣ٗض مما ؤصي بلى بز٣ا٫ ٧اَل اإلاخٗا٢ض بإٖباء بؿبب ؤلاظغاءاث التي لم ٨ًً جى٢ٗها و٢ذ ببغ 

 . (3)بياُٞت

                                              
٣ض البىث، الُبٗت الشاهُت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،)  (1) ت ٖو  ،(2010ؤخمض ؾالمت بضع، ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

 . 385-384؛ ٖلي الٟدام، ؾلُت ؤلاصاعة في حٗضًل ال٣ٗض ؤلاصاعي، مغظ٘ ؾاب٤، م255م

 . 200(،م 2006خمضي ٖلي ٖمغ، اإلاؿاولُت الخٗا٢ضًت لئلصاعة، صعاؾت م٣اعهت، صاع الجهًت الٗغبُت،)  (2)

ٖلي ٖبض اإلاىلى، الٓغوٝ التي جُغؤ ؤزىاء جىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي، صعاؾت م٣اعهت، عؾالت ص٦خىعاٍ، ظامٗت ٖحن  3) )
 . 501(، م1991قمـ، ال٣اَغة،)
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الفسعالجاٌ٘

آثازٌعسٖٛعىناألوري

ت ٖمل ألامحر ٖضة آزاع، ٞٗلى ؤلاصاعة بٖاصة الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض  ًترجب ٖلى جىاٞغ قغوٍ هٍٓغ

ٌ اإلاخٗا٢ض مٗها ًٖ ٧اٞه ألايغاع التي لخ٣ذ به مً ظغاء  ٤ حٍٗى ٞٗل ؤلاصاعة ؤلاصاعي ًٖ ٍَغ

ؿخُُ٘ اإلاخٗا٢ض اإلاُالبت بٟسخ ال٣ٗض ٖىض اؾخدالت جىُٟظ ال٣ٗض، ٦ما ٌٟٗى  ، َو
ً
 ٧امال

ً
ًا حٍٗى

ت اإلاخٗا٢ضة مٗه، ووٗغى  اإلاخٗا٢ض مً الٛغاماث طاث الهلت باإلظغاءاث التي اجسظتها الجهت ؤلاصاٍع

ت ٦ما ًلي:  ؤَم آلازاع اإلاترجبت ٖلى َظٍ الىٍٓغ

: إعادة الخىاشن 
 
                اوال
 
 اإلاالي للعلد ؤلادازي    

ت ٖمل ألامحر وطل٪ ًٖ  بٖاصة الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض ؤلاصاعي َى ألازغ ألاؾاسخي لخُب٤ُ هٍٓغ

 
ً
ًا ما٫ التي ٢امذ بها ؤلاصاعة حٍٗى ٌ اإلاخٗا٢ض ًٖ ألايغاع التي لخ٣ذ به هدُجت ألٖا ٤ حٍٗى ٍَغ

ٌ ًٖ ٧اٞت ألايغاع التي جلخ٤ باإلاخٗا٢ض بؿبب  خم الخٍٗى ، ٍو
ً
مماعؾت ؤلاصاعة لؿلُتها ٧امال

اإلاكغوٖت في َظا املجا٫ وطل٪ للخٟاّ ٖلى الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض ؤلاصاعي وبٖاصة الخا٫ بلى ما ٧ان 

ٌ للمخٗا٢ض مً ٢بل ال٣اضخي ؤلاصاعي الظي ًباقغ  خم مىذ الخٍٗى ٖلُه لخٓت ببغام ال٣ٗض، ٍو

ت الٟغ١ بحن التزاماث اإلاخٗا٢ض ٢بل نضوع ؤلا  ظغاء اإلا٩ىن لٟٗل ألامحر وبٗضٍ، ع٢ابخه بض٢ت إلاٗٞغ

ٌ ال٩امل ًٖ ٖمل ألامحر  .(1)واإلابضؤ اإلاؿخ٣غ في ٢ًاء مجلـ الضولت الٟغوسخي َى الخٍٗى

ٌ ٖىضما ٢ًذ في خ٨م  ت الٗىانغ التي حكمل الخٍٗى وبُيذ مد٨مه ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاهٍغ

 ٖلُه
ً
ٌ ؤهه بطا لم ٨ًً م٣ضاٍع مخ٣ٟا في ال٣ٗض ٞةن ظهت ؤلاصاعة ال  لها بـ"ؤن ال٣اٖضة باليؿبت للخٍٗى

 بإهه ًيكإ ًٖ ج٩ال٠ُ ٚحر مخى٢ٗت... واملخ٨مت 
ً
جمل٪ ؤن حؿخ٣ل بخ٣ضًٍغ بل ٣ًضٍع ال٣اضخي اٖخباعا

ى ٌكمل   لل٣ىاٖض اإلا٣غعة في ال٣اهىن ؤلاصاعي في َظا الكإن َو
ً
ٌ َب٣ا بهما ج٣ضم َظا الخٍٗى

 :ً خًمً َظاألاو٫ ٖىهٍغ الٗىهغ اإلاهغوٞاث الٟٗلُت التي  : ما لخ٤ اإلاخٗا٢ضًً مً زؿاعة ٍو

ؤه٣ٟها اإلاخٗا٢ض، والٗىهغ الشاوي: ما ٞاث اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة مً ٦ؿب ٖلى اٖخباع ؤن مً خ٣ه ؤن 

 .(2)ٌٗىى ًٖ عبده الخال٫ مً ٖمله وعؤؽ ماله...."

                                              
 . 544ٖلي ٖبض اإلاىلى،، الٓغوٝ التي جُغؤ ؤزىاء جىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي، مغظ٘ ؾاب٤،   (1)

Pierre Laurent Frier, précis de droit administratif, 3e édition,Montchrestien. , (2004). , p349 . 

ت، ال٣ًُت ع٢م   (2)  . ١30/6/1957، ظلؿت  9لؿىت  983مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاهٍغ
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ى ما لخ٤ اإلاخٗا٢ض مً زؿاعة بؿبب جهٝغ ؤلاصاعة اإلاكغوٕ، ألاو٫ ومما ًخٗل٤ بالٗىهغ  ، َو

بُٗت ٧اٞت  ظٍ اإلاهغوٞاث جسخل٠ بازخالٝ ألاخىا٫ َو اإلاهغوٞاث الٟٗلُت التي ؤه٣ٟها اإلاخٗا٢ض، َو

ت وفي َظٍ الخالت  الخٗضًل وهخاثجه، ٦ما ؤهه ٢ض ًترجب ٖلى حٗضًل ال٣ٗض ؤزىاء جىُٟظٍ زؿاثغ مخىٖى

صاعة ًجب ج٣ضًغ الخؿاثغ ما صامذ ٖال٢ت الؿببُت ٢اثمت بُجهما وبحن ؤلاظغاء الظي َلبذ ظهت ؤلا 

وال ًضزل في خؿاب الخؿاعة جل٪ الخؿاعة التي لخ٣ذ باإلاخٗا٢ض ٢بل  (1)مً اإلاخٗا٢ض مٗها اجساطٍ.

٢ُام ؤلاصاعة باجساط ؤلاظغاء اإلاكغوٕ الظي ؤلخ٤ يغعا باإلاخٗا٢ض، وبهما ًخدمل جل٪ الخؿاعة 

 اإلاخٗا٢ض وخضٍ.

ى ما ٞاث اإلاخٗا٢ض مً ٦ؿب ِٞكمل اإلابالٜ  اإلا٣ٗىلت التي ٧ان اإلاخٗا٢ض ؤما الٗىهغ الشاوي َو

 له ٢بل ازخال٫ الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض مً ظغاء حٗضًله مً ظاهب 
ً
 مكغوٖا

ً
ا عبدا ٌٗى٫ ٖلحها باٖخباَع

ؤلاصاعة، خُض ال حؿخُُ٘ ؤلاصاعة ؤن ججٗل اإلاخٗا٢ض مٗها ٌٗمل بضون م٣ابل، ٞهى لم ٣ًضم ٖلى 

جب ؤن ٩ًى  د٤٣ الخىاػن اإلاالي الخٗا٢ض مٗها بال بهضٝ جد٤ُ٣ بٌٗ الغبذ، ٍو  ٍو
ً
ٌ ٖاصال ن الخٍٗى

ٌ حجم الًغع الٟٗلي، وال ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ألاو٫ لل٣ٗض في اإلا٣ام  ؛ ٞال ًجىػ ؤن ًخجاوػ الخٍٗى

سً٘ َظا  ٌٟٛل وا٢ٗت ؤن اإلاخٗا٢ض لم ًاص الٗمل الظي ٧ان ؾُد٤٣ له ال٨ؿب اإلا٣ٟىص، ٍو

ى الظي ًاز خباع ٖىض ج٣ضًغ الٗىهغ ل٣ُض ؤؾاسخي ًخمشل في ال٨ؿب اإلا٣ٗى٫ َو ظ بٗحن الٖا

ٌ اإلاؿخد٤ للمخٗا٢ض  .(2)الخٍٗى

ت، ًجب ؤن ال ًخجاوػ   لهظٍ الىٍٓغ
ً
٣ا ه، ٞو ٌ الظي ًدهل ٖلُه اإلاخٗا٢ض بٗىهٍغ والخٍٗى

حجم الًغع الخ٣ُ٣ي ؾىاء ؤ٧ان َظا الًغع ًخمشل في الخؿاعة التي لخ٣ذ باإلاخٗا٢ض ؤو ال٨ؿب 

 في الظي ٧ان ًغهى لخد٣ُ٣ه ٖىض جمام جىُٟظ ا
ً
ؿخٗحن ال٣اضخي بالخبراء والٟىُحن زهىنا ل٣ٗض، َو

كتٍر لخهى٫  ٌ بك٩ل ٖاص٫ ومىه٠ للمخٗا٢ض. َو اث الض٣ُ٢ت مً ؤظل ج٣ضًغ الخٍٗى اإلاىاٖػ

ضم جًمحن  ٌ ٖضم مؿاَمخه في بخضار الًغع اإلاترجب ٖلى ٞٗل ألامحر، ٖو اإلاخٗا٢ض ٖلى الخٍٗى

 ٌٟٗي ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة مً ا
ً
إلاؿاولُت، وؤن ٌؿخمغ اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة في جىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي هها

خىا٤ٞ م٘ مبضؤ خؿً (3)ال٣ٗض ٢ضع اؾخُاٖخه  ٍو
ً
 بضحهُا

ً
، واؾخمغاع اإلاخٗا٢ض في الخىُٟظ ٌٗض ؤمغا

                                              
؛ دمحم ببغاَُم، املخاَغ التي جىاظه جىُٟظ 303خمض الكلماوي، امخُاػاث الؿلُت الٗامت في ال٣ٗض ؤلاصاعي، م  (1)

 . 115م ،،ال٣ٗض ؤلاصاعي، مغظ٘ ؾاب٤

 . 303خمض الكلماوي، امخُاػاث الؿلُت الٗامت في ال٣ٗض ؤلاصاعي، م  (2)

 . 551ٖلي ٖبضاإلاىلى، الٓغوٝ التي جُغؤ بزىاء جىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي، مغظ٘ ؾاب٤،   (3)
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ت، ٞال٣ٗض ؤلاصاعي وؾُلت  اث الجهاث ؤلاصاٍع ت، الظي ًجب ؤن ٌؿىص جهٞغ الىُت في ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

٤ الٗام، واإلاخٗا٢  لئلصاعة، لظا ًخُلب مىه الاؾخمغاع في جىُٟظ التزاماجه إلصاعة اإلاٞغ
ً
ض ٌٗخبر مٗاوها

 ما صام ال٣ًاء ؤلاصاعي ٌٗمل ٖلى بٖاصة الخىاػن اإلاالي 
ً
٣ا الخٗا٢ضًت ختى لى ٧ان جىُٟظٍ ؤنبذ مَغ

 . (1)لل٣ٗض

: فسخ العلد الطخدالت الخىفُر
 
                           زاهُا
 
      

باء ٖلى اإلاخٗا٢ض لضعظه ًد٤ للمخٗا٢ض اإلاُالبت بٟسخ ال٣ٗض بطا ؤصي ٞٗل ؤلاصا اصة ألٖا عة بلى ٍػ

اصة ٦بحرة،  اصة ٦مُت وم٣ضاع ألاقٛا٫ اإلاخ٤ٟ ٖلحها ٖلى اإلاخٗا٢ض مٗها ٍػ ٦بحرة ال ٌؿخُُ٘ جدملها ٦ٍؼ

 في البضء في جىُٟظ ال٣ٗض، ؤو و٠٢ ؤلاصاعة للٗمل بمىيٕى ال٣ٗض إلاضة 
ً
 ٦بحرا

ً
ؤو جإزغ ؤلاصاعة جإزغا

لت صون مبرع م٣ٗى٫، ؤو جى٢ ُ٘ ؤلاصاعة ٣ٖىباث بالٛت الجؿامت ٖلى اإلاخٗا٢ض صون اعج٩ابه زُإ ٍَى

اصة في التزاماجه جٟى١ بم٩اهُاجه الٟىُت واإلاالُت، و٧ان جىُٟظ ال٣ٗض  ًبرع جل٪ ال٣ٗىباث، ؤو ٧اهذ الٍؼ

، ظاػ له َلب ٞسخ ال٣ٗض، وفي خا٫ ٖضم اؾخجابت ؤلاصاعة ظاػ له اللجىء لل٣ًاء 
ً
مؿخدُال

 .(2)للمُالبت بالٟسخ

ش َلب اإلاخٗا٢ض ٞسخ ال٣ٗض،  ت ٖمل ألامحر مً جاٍع وجترجب آزاع ٞسخ ال٣ٗض ؤلاصاعي ٧إزغ لىٍٓغ

ش ب٢غاٍع مً ظاهب ؤلاصاعة ؤو نضوع خ٨م بٟسخ ال٣ٗض مً ٢بل ال٣اضخي ؤلاصاعي،  ولِـ مً جاٍع

٤ الٗام، وبحن خ  بحن اإلاهلخت الٗامت للمٞغ
ً
٩ىن ٞسخ ال٣ٗض في َظٍ الخالت ٢ض خ٤٣ جىاػها ٤ ٍو

باء ٖلى اإلاخٗا٢ض ال جدىاؾب م٘ ٢ضعاجه وبم٩اهُاجه، بط ؤن  اصة في ألٖا اإلاخٗا٢ض مٗها بطا خضزذ ٍػ

جى٠٢ اإلاخٗا٢ض ًٖ الخىُٟظ ٢ض ٌٗغيه لٟغى ظؼاءاث ٖلُه مً ٢بل ؤلاصاعة، وفي طاث الى٢ذ 

ًجٗله اؾخمغاٍع في الخىُٟظ في ْل ؤلاظغاءاث الجضًضة ال ًخىا٤ٞ م٘ بم٩اهُاجه و٢ضعاجه مما ٢ض 

٤ُ بحن اإلاهالر اإلاكغوٖت   ًٖ الخىُٟظ، زم بَضاع خ٣ه في الخىاػن اإلاالي، لظا ٞةن الخٞى
ً
ًخى٠٢ ظبرا

 لئلصاعة لخبدض ًٖ مخٗا٢ض آزغ حؿمذ ٢ضعاجه 
ً
ُٗي و٢خا للمخٗا٢ض جخمشل في خ٣ه ؤن ًٟسخ ال٣ٗض َو

ت ال وبم٩اهُاجه بدىُٟظ ال٣ٗض في ْل الٓغوٝ الجضًضة. وال ق٪ ؤن ٞسخ ال٣ٗض جُب  لهظٍ الىٍٓغ
ً
٣ُا

ًازغ ٖلى مٟهىمها ل٩ىجها حٗض بخضي آلُاث ال٣اضخي ؤلاصاعي في بٖاصة الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض، ٞالهضٝ 

                                              
(1) Martine Lombard et Gilles Dumont et Jean Sirinelli, ,Droit Administratif,10e édition,Dalloz, 

(2013). p291 . 

ت، مغظ٘   (2)  . 92م، ؾاب٤مدمىص اإلاٛغبي، اإلاك٨الث التي جىاظه جىُٟظ ال٣ٗىص ؤلاصاٍع
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ت َى الخٟاّ ٖلى اؾخمغاع جىُٟظ ال٣ٗض للخٟاّ ٖلى جىاػهه اإلاالي  . (1)مً َظٍ الىٍٓغ

ٌ ال٩امل لُُٛي ما لخ٣ه  شاع حؿائ٫ في َظا املجا٫ َل ٌؿخُُ٘ اإلاخٗا٢ض اإلاُالبت بالخٍٗى ٍو

 مً زؿاعة وما ٞاجه مً ٦ؿب بطا ما جم ٞسخ ال٣ٗض بىاًء ٖلى َلبه؟ 

بن ٢ُام ؤلاصاعة باجساطَا بظغاءاث مكغوٖت لخد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت ؤصث بلى بلخا١ الًغع 

ظا ال ًاصي بلى  باإلاخٗا٢ض صون اعج٩ابه ؤي زُإ مً ظاهبه مما ؤصي بلى َلب اإلاخٗا٢ض ٞسخ ال٣ٗض، َو

زغوط َظٍ ؤلاظغاءاث ًٖ هُا١ اإلاكغوُٖت، ومً ٚحر اإلا٣ٗى٫ ومما ًدىافى م٘ اإلاى٤ُ واإلاهلخت 

 لخد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت، ألن طل٪ ٌٗخبر 
ً
الٗامت اؾخمغاع ؤلاصاعة في حٗا٢ض بصاعي ؤنبذ مٟخ٣غا

جب حٛلُب اإلاهلخت الٗامت ٖلى مهلخت زؿاعة ا٢خهاصًت ٖلى ا ٤ الٗام ال مبرع لها، ٍو إلاٞغ

 ؤن اإلاخٗا٢ض ال ًمل٪ بال الخًٕى ألوامغ ؤلاصاعة. ول٩ىن اإلاخٗا٢ض ال صزل له 
ً
اإلاخٗا٢ض الخانت، ٖلما

في ألاؾباب التي صٞٗخه للٟسخ الاهٟغاصي لل٣ٗض مً ظاهب ؤلاصاعة، ُٞجب ؤن ال ًدغم مً اإلا٩اؾب 

ٌ الظي ٌؿخد٣ه ٌكمل ٦ال التي ٧ان ٌؿع ى لخد٣ُ٣ها مً وعاء َظا الخٗا٢ض، لظا ٞةن الخٍٗى

ً ما لخ٣ت مً زؿاعة وما ٞاجه مً ٦ؿب.   الٗىهٍغ

وم٘ ؤن الٟسخ في َظٍ الخا٫ جم بىاًء ٖلى َلب مً اإلاخٗا٢ض طاجه، بال ؤهه لم ًُلب طل٪ بال بٗض 

لى ٧ىن جىُٟظ ال٣ٗض بهظٍ الٓغوٝ ؤن جضزلذ ؤلاصاعة بما نضع ٖجها مً بظغاءاث مكغوٖت، ؤصث ب

 للمخٗا٢ض وال ٌؿخُُ٘ اإلاخٗا٢ض جدملها لٗضم ٢ضعجه ٖلى الاؾخمغاع في الخىُٟظ بخىاٞغ َظٍ 
ً
٣ا مَغ

ظا ما ؤ٦ضجه  الٓغوٝ، ٟٞٗل ؤلاصاعة اإلاكغوٕ َى الؿبب اإلاباقغ لُلب اإلاخٗا٢ض ٞسخ ال٣ٗض، َو

ت في خ٨م لها بإن "لئل  ت الٗلُا اإلاهٍغ صاعة خ٤ حُٛحر قغوٍ ال٣ٗض وبياٞت قغوٍ املخ٨مت ؤلاصاٍع

 م٘ الهالر الٗام...... ٧ل طل٪ بكٍغ ؤال ًهل الخٗضًل بلى 
ً
ظضًضة بما ٢ض ًتراءي لها ؤهه ؤ٦ثر اجٟا٢ا

، وبال ظاػ للُٝغ آلازغ َلب ٞسخه، وبكٍغ ؤن ٩ًىن له الخ٤ في 
ً
خض ٞسخ ال٣ٗض ٧لُا

ًاث بطا ازخلذ اإلاىاػهت في الكغوٍ اإلاالُت، ٌ بىظه ٖام م٣اٌؿت بالًغع اإلاباقغ،  الخٍٗى والخٍٗى

حن َما الخؿاعة التي لخ٣ذ الًغع، وال٨ؿب الظي ٞاجه" ٍغ ً ظَى ى ٌكخمل ٖلى ٖىهٍغ  . (2)َو

 

 

                                              
 . 424-422ٖلي ٖبض اإلاىلى، الٓغوٝ التي جُغؤ بزىاء جىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي، مغظ٘ ؾاب٤،   (1)

ت، ال٣ًُت ع٢م   (2) ت الٗلُا اإلاهٍغ  . ١20/4/1957. ٕ. ظلؿت  2، لؿىت 1520املخ٨مت ؤلاصاٍع
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: ؤلاعفاء مً غسامت الخأخير
 
                        زالشا
 
      

ٌ اجٟاقي مىهىم ٖلُه في ال٣ٗض ًازظ مً  ٠ ٚغامت الخإزحر بإجها "مبلٜ ظؼافي ٦خٍٗى جم حٍٗغ

ًاث مالُت بظمالُت ًخم الىو ٖلحها (1)اإلاتراخي في جىُٟظ التزاماجه"اإلاخٗا٢ض  ها آزغ بإجها "حٍٗى ٞغ ، ٖو

 .في ال٣ٗض بطا جإزغ اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة في الخىُٟظ ؤو بطا ؤزل بالتزام ٖلُه"

وجخمحز ٚغامت الخإزحر بإجها اجٟا٢ُت؛ ٞال٣ٗض ؤلاصاعي ؤو ال٣اهىن ًخًمً م٣ضاع الٛغامت التي 

ؤلاصاعة ٞغيها ٖلى اإلاخٗا٢ض مٗها، ٞةطا لم ًخًمً ال٣اهىن ؤو ال٣ٗض َظٍ الٛغامت ٞال  حؿخُُ٘

 بإجها 
ً
حؿخُُ٘ ؤلاصاعة ٞغيها زالٝ الجؼاءاث ألازغي ٦مهاصعة ال٨ٟالت ؤو الخإمحن، وجخمحز ؤًًا

 ل٣غاع بصاعي صون خاظت الؾخهضاع خ٨م 
ً
٣ا  مً نالخُت ؤلاصاعة الٗامت بٟغيها ٞو

ً
مغهت اهُال٢ا

٢ًاجي بها، ل٩ىن َظٍ الجؼاءاث هابٗت مً امخُاػاث الؿلُت الٗامت التي تهضٝ لخد٤ُ٣ اإلاهلخت 

الٗامت، ال ؾُما ؤجها جدؿم بالخل٣اثُت خُض جمل٪ ؤلاصاعة َظٍ الؿلُت بمجغص الخإزغ في جىُٟظ 

صاعة الالتزاماث صون خاظت بلى ازباث الًغع مً ٢بل ؤلاصاعة. وجمخاػ بإجها مدضصة ألاؾباب، ٞاإل 

الٗامت جلتزم ٖىض ٞغيها ٚغامت الخإزحر ؤن ٩ًىن اإلاخٗا٢ض مٗها ٢ض جإزغ ًٖ اإلاىاُٖض املخضصة 

ت ٞىهذ اإلااصة  ،(2)لخىُٟظ ال٣ٗض ؤلاصاعي  ٗاث الىاْمت لل٣ٗىص ؤلاصاٍع ظا ما ههذ ٖلُه الدكَغ َو

ؤهه  1998لؿىت ل 89مً حٗلُماث الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن اإلاىا٢هاث واإلاؼاًضاث اإلاهغي ع٢م  81

مً حٗلُماث الُٗاءاث ألاعصوي  86"جى٢٘ ٚغامت الخإزحر ولى لم ًترجب ٖلُه ؤي يغع"، وههذ اإلااصة 

حٗلُماث جىُٓم بظغاءاث الُٗاءاث وقغوٍ الاقترا٥ ٞحها ؤهه "بطا جإزغ  2008( لؿىت 1) ع٢م

ض املخضص بال٣ٗض ٞخٟغى ٖلُه ٚغامت  مالُت بيؿبت ال ج٣ل ًٖ اإلاخٗهض في جىُٟظ ما التزم به في اإلاٖى

هه٠ باإلااثت مً ٢ُمت اللىاػم التي جإزغ اإلاخٗهض في جىعٍضَا ًٖ ٧ل ؤؾبٕى ؤو ظؼء مً ألاؾبٕى 

  بهٝغ الىٓغ ًٖ الًغع الىاشخئ ًٖ الخإزحر في الخىُٟظ".

٦ما ؤ٢غ ال٣ًاء ٞغى ٚغامت الخإزحر ٖلى اإلاخٗا٢ض ٣ٞطخى مجلـ الضولت الٟغوسخي في خ٨م له 

                                              
ت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، )  (1) (، 2002خؿان ٖبضالؿمُ٘ َاقم، الجؼاءاث اإلاالُت في ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

 . 60م

ٗت  (2) ت )صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت(، مجلت الكَغ مىهىع الٗخىم، الىٓام ال٣اهىوي لٛغامت الخإزحر في ال٣ٗىص ؤلاصاٍع
؛ ٖلي زُاع 553 -349(، م2013ًىاًغ،) 53خدضة، الٗضص وال٣اهىن، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت الاماعاث الٗغبُت اإلا

قُىاوي، نالخُت ؤلاصاعة في ٞغى ٚغاماث الخإزحر بد٤ اإلاخٗا٢ض مٗها، بدض ميكىع، مجلت الخ٣ى١، ظامٗت 
ذ، مجلض   . 86-79(،م2000، )1،ٖضص 24ال٩ٍى
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و٦ظل٪ ؤ٢غث  ،(1)ٖلى خؿاب ومؿاولُت اإلا٣او٫ ال ًمى٘ مً ب٣ًإ ٚغاماث الخإزحرؤن ٞسخ ال٣ٗض 

ت َظٍ الؿلُت ٖىضما ؤقاعث في خ٨م لها بإن جى٢ُ٘ الجؼاءاث  ت الٗلُا اإلاهٍغ املخ٨مت ؤلاصاٍع

ت ت ٖلى الٗمىم بما ٞحها ٚغاماث الخإزحر َى مً ؾلُت ؤلاصاعة الخ٣ضًٍغ بِىما ٢ًذ  ،(2)ؤلاصاٍع

 لٛاًاث  مد٨مت الخمُحز ألاعصهُت
ً
في خ٨م لها ظاء ُٞه "بطا لم ًخًمً ال٣ٗض اٖخباع ظؼء الُىم ًىما

اء" اء مً ؤًام الخإزحر ألهه لم ٨ًخمل ٢بل الٞى  .(3)ٚغامت الخإزحر، ٞال ٌٗض الُىم الظي جم ُٞه الٞى

بطا ؤزل ألازحر بكغوٍ ال٣ٗض، وال حؿخُُ٘ ؤلاصاعة ٞغى ٚغامت الخإزحر ٖلى اإلاخٗا٢ض مٗها بال 

ٞةطا ؤزل بالكغوٍ وجإزغ ًٖ جىُٟظ ال٣ٗض في اإلاىاُٖض املخضصة واإلاخ٤ٟ ٖلحها بمىظب ال٣ٗض 

اؾخىظب طل٪ ٞغى ٚغامت الخإزحر ٖلُه، إلاا ًترجب ٖلى َظا الخإزحر في مضة جىُٟظ ال٣ٗض مً 

٤ الٗام باهخٓام واَغاص  .(4)بزال٫ ظؿُم بمبضؤ صوام ؾحر اإلاٞغ

ج ، وبطا ٧ان مبرع ٍو
ً
 ؤو ظؼثُا

ً
ىػ لئلصاعة الٗامت بٖٟاء اإلاخٗا٢ض مٗها مً ٚغامت الخإزحر ٧لُا

 له في ٧ىن ؤلاصاعة هي 
ً
ٟاء مً الٛغامت ًجض ؤؾاؾا ت في مجا٫ ؤلٖا بٖما٫ ؤلاصاعة لؿلُتها الخ٣ضًٍغ

٤ الٗام لًمان خؿً ؾحٍر باهخٓام واَغاص، ٞةن ٖضم ج د٤٣ ألا٢ضع ٖلى ج٣ضًغ اخخُاظاث اإلاٞغ

 آزغ لئلٖٟاء مً الٛغامت
ً
، (5)الًغع ظغاء الخإزحر ؤو التراخي في جىُٟظ ال٣ٗض ًم٨ً اٖخباٍع ؾببا

 
ً
ظا ما ٢غعٍ اإلاكٕغ اإلاهغي في ٢اهىن اإلاىا٢هاث واإلاؼاًضاث ٞجٗل ٖضم جد٤٣ الًغع ؾببا َو

ٗاث ألاعصهُت مً هو ٦هظا (6)لئلٖٟاء مً الٛغامت ا ٢ًذ بِىم -ٖلى خضوص ٖلمي-. وزلذ الدكَغ

ت في خ٨م لها ظاء ُٞه "مً اإلاؿلم ٦ظل٪ ؤن ا٢خًاء الٛغاماث مىٍى  ت الٗلُا اإلاهٍغ املخ٨مت ؤلاصاٍع

 
ً
ا ال٣ىامت ٖلى خؿً ؾحر اإلاغا٤ٞ الٗامت وال٣اثمت جبٗا ت اإلاخٗا٢ضة باٖخباَع بخ٣ضًغ الجهت ؤلاصاٍع

غوٝ لظل٪ ٖلى جىُٟظ قغوٍ ال٣ٗض، ولظا ٞلها ؤن ج٣ضع الٓغوٝ التي ًخم ٞحها ج ىُٟظ ال٣ٗض، ْو

اإلاخٗا٢ض ٞخُٟٗه مً جُب٤ُ الجؼاءاث اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٗض ٧لها ؤو بًٗها بما في طل٪ ٚغامت 

                                              
(1) C. E. 10 novembre 1965, Société parna,Rec,p 596 . 

ت، صٖىي ع٢م   (2) ت الٗلُا اإلاهٍغ  . ١21/3/1970. ٕ. ظلؿت  15لؿىت  37املخ٨مت ؤلاصاٍع

ا ع٢م   (3) ش 391/1987مد٨مت الخمُحز ألاعصهُت، ٢غاَع ، 2+1، مجلت ه٣ابت املخامحن الٗضص 16/6/1987، جاٍع
 . 234م  ،1990

 . 93-90ٖلي زُاع قُىاوي، نالخُت ؤلاصاعة في ٞغى ٚغاماث الخإزحر بد٤ اإلاخٗا٢ض مٗها، مغظ٘ ؾاب٤، م  (4)

ت، مغظ٘ ؾاب٤، م  (5)  . 369مىهىع الٗخىم، الىٓام ال٣اهىوي لٛغامت الخإزحر في ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

 اإلاهغي.  1998لؿىت  89مً ٢اهىن اإلاىا٢هاث واإلاؼاًضاث ع٢م  23اإلااصة   (6)
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، ٦ما لى ٢ضعث ؤهه لم ًلخ٤ اإلاهلخت الٗامت ؤي يغع مً ظغاء 
ً
الخإزحر بطا هي ٢ضعث ؤن لظل٪ مدال

 ٖلى َظا الىٓغ، ٞةن ؤلاص
ً
 -اعة بطا ؤ٢غث الخإزحر ؤو ٚحر طل٪ مً الٓغوٝ، و٢ُاؾا

ً
 -نغاخت ؤو يمىا

 ٖلى ؤن جىُٟظ ال٣ٗض في َظٍ 
ً
بإجها لم جدغم ٖلى جىُٟظ ال٣ٗض في اإلاىاُٖض اإلاخ٤ٟ ٖلحها جغجِبا

اإلاىاُٖض ٧ان ٚحر الػم، ُٞٗخبر طل٪ بمشابت بٖٟاء يمجي للمخٗا٢ض مً جىُٟظ الٛغامت ٖلُه، مما ال 

 .(1)٩ًىن مٗه مدل لخى٢ُ٘ ٚغامت الخإزحر."

 ٖىض نضوع ٞٗل مكغوٕ مً ؤلاصاعة طاتها، ٞخ٣خطخي ٢ىاٖض بِىما 
ً
ٟاء وظىبُا ًخد٤٣ ؤلٖا

الٗضالت وؤلاههاٝ بٖٟاء اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة بطا ٧ان ؾبب الخإزحر َى الٟٗل اإلاكغوٕ الهاصع مً 

ٟاء مً ٚغامت الخإزحر ٗخبر َظا مً (2)ؤلاصاعة الٗامت، ٞاإلاخٗا٢ض في َظٍ الخالت ٌؿخُٟض مً ؤلٖا ، َو

ت لخ٤ اإلاخٗا٢ض في الخىاػن اإلاالي بطا ػاصث آ ت ٖمل ألامحر، ٞمغاٖاة الجهاث ؤلاصاٍع زاع جُب٤ُ هٍٓغ

ٌ ٧امل م٣ابل  التزاماجه ججٗل مً واظبها املخاٞٓت ٖلى الخىاػن اإلاالي بدهى٫ اإلاخٗا٢ض ٖلى حٍٗى

ت ٖمل ألامحر الظي جدضزىا ٖ ظا َى ألازغ اإلاباقغ لىٍٓغ اصة في التزاماجه، َو ، و٦ظل٪ ًخم الٍؼ
ً
ىه ؾالٟا

 بٖٟاٍئ مً ٚغامت الخإزحر هدُجت الخإزغ الىاشخئ ًٖ جل٪ ؤلاظغاءاث الهاصعة ًٖ ٖمل ألامحر.

 هدُجت ال٣ىة ال٣اَغة خُض ٌكتٍر لخُب٣ُها ؤن ٩ًىن الخاصر ٚحر 
ً
 ؤًًا

ً
ٟاء وظىبُا خم ؤلٖا ٍو

 ًٖ 
ً
بعاصة الُٝغ الظي ًدخج مخى٢٘ وال ًم٨ً جى٢ٗه ؤو الخيبا به، وؤن ٩ًىن َظا الخاصر مؿخ٣ال

 بىظىصٍ
ً
. وهو اإلاكٕغ اإلاهغي في ٢اهىن اإلاىا٢هاث (3)به، وؤن ٩ًىن جىُٟظ ال٣ٗض مؿخدُال

املخخهت  مىه ٖلى ؤهه "ٌٟٗى اإلاخٗا٢ض مً الٛغامت، بٗض ؤزظ عؤي بصاعة الٟخىي  23واإلاؼاًضاث في اإلااصة 

ؤ( ) وهو اإلاكٕغ ألاعصوي في ال٣ٟغة بمجلـ الضولت، بطا زبذ ؤن الخإزحر ألؾباب زاعظت ًٖ بعاصجه"

ٖلى ؤهه "٩ًىن مً اإلاخ٤ٟ ٖلُه ؤن اإلاخٗهض  2008لؿىت  1مً حٗلُماث الُٗاءاث ع٢م  82مً اإلااصة 

اء به بطا ٧ان الخإزحر ؤو ٖضم  ال ًخدمل ألايغاع اإلاترجبت ٖلى الخإزحر في جىُٟظ ال٣ٗض ؤو ٖضم الٞى

اء بؿبب ال٣ىة ال٣اَغة".   الٞى

                                              
ت الٗلُا، َٗىان ع٢ما   (1) في طاث اإلاًمىن  اهٓغ؛ 1970 -3 -١21. ٕ ظلؿت  12لؿىت  267، 260املخ٨مت ؤلاصاٍع

 . 2008- 5- 27ظلؿت  -١. ٕ  50لؿىت  13737َٗجها ع٢م 

(2) CAA Marseille, 30 mars 2004, Buromag-Ugolini, Contrats et Marchés publics 2004, n 130 . 

 -102ٖلي زُاع قُىاوي، نالخُت ؤلاصاعة في ٞغى ٚغاماث الخإزحر بد٤ اإلاخٗا٢ض مٗها، مغظ٘ ؾاب٤، م  (3)
111 . 
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لحاملطمبالجا

تطبٗكاتٌعسٖٛعىناألورييفالكإٌُاألزدٌ٘

ت ٢ًاثُت اليكإة ابخضٖها ال٣ًاء ؤلاصاعي  ت ٖمل ألامحر هي هٍٓغ  ؤن هٍٓغ
ً
ل٣ض بِىا ؾاب٣ا

الٟغوسخي، زم ؤزظ بها ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاهغي وطل٪ للخٟاّ ٖلى الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض ؤلاصاعي، 

ت، ٞةن اإلاكٕغ ٢ض ًلخ اث و٢ىاٖض لٌٟ الجزاٖاث ؤلاصاٍع  إلاا ًبخضٖه َظا ال٣ًاء مً هٍٓغ
ً
٣ُها وجبٗا

ٗمل ٖلى نُاٚتها بمىظب ٢ىاٖض ٢اهىهُت م٨خىبت، ٞةن الىاظب ًخُلب مىا البدض في ٗاث  َو الدكَغ

ت  ٗاث ألاعصهُت طاث الهلت بال٣ٗىص ؤلاصاٍع م ؤن الدكَغ ت، ٞٗلى الٚغ ألاعصهُت ًٖ نضي َظٍ الىٍٓغ

لؿلُاث هي جُغ٢ذ بلى ؾلُاث ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة التي جمل٨ها بػاء اإلاخٗا٢ض مٗها، وؤَم َظٍ ا

، بال ؤجها لم جخُغ١ بلى آلازاع ال٣اهىهُت اإلاترجبت ٖلى الخٗضًالث (1)ؾلُتها في حٗضًل ال٣ٗض ؤلاصاعي 

 خ٣ى١ اإلاخٗا٢ض في مىاظهت ؤلاصاعة بطا ؤلخ٣ذ َظٍ الخٗضًالث زؿاعة باإلاخٗا٢ض ؤو ٞىجذ 
ً
زهىنا

، ولم جبحن ٦ظل٪ ألازغ الظي جغجب ٖلى جضزل ؤلاصاعة اإلاخ
ً
ٗا٢ضة جدذ ؤي مٓهغ مً مٓاَغ ٖلُه عبدا

ض مً ؤٖباء اإلاخٗا٢ض مٗها.  ٞٗل ألامحر ٖىض اجساط ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة بظغاءاث مكغوٖت جٍؼ

ٗت الٗامت ل٩اٞت  ت ٖمل ألامحر باٖخباٍع الكَغ ولم ًخُغ١ ٦ظل٪ ال٣اهىن اإلاضوي ألاعصوي بلى هٍٓغ

 مضهُت خؿب ألا 
ً
ت لِؿذ ٣ٖىصا نل بال ؤن ال٣ًاء الٗاصي في ال٣ٗىص وبن ٧اهذ ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

ت ما ًؼا٫  اث ال٣ٗىص ؤلاصاٍع  مضهُت ألن الازخهام بىٓغ مىاٖػ
ً
ا ٣ٖىصا ألاعصن ًخٗامل مٗها باٖخباَع

ت في  ًسً٘ الزخهام ال٣ًاء الٗاصي والظي ًُب٤ ؤخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي ٖلى ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

ت الٓغوٝ الُاعثت.  بٌٗ الخاالث ٦ما َى الخا٫ في هٍٓغ

اث ال٣ٗىص  ججضعومما  ؤلاقاعة بلُه ؤن ال٣ًاء ؤلاصاعي ألاعصوي ٚحر مسخو بالىٓغ في مىاٖػ

 إلاا َى الخا٫ في ٞغوؿا ومهغ، و٢ًذ مد٨مت 
ً
ت، بهما املخخو بها َى ال٣ًاء الىٓامي زالٞا ؤلاصاٍع

ت الٗض٫ الٗلُا ألاعصهُت في خ٨م لها ظاء ُٞه "ال جسخو مد٨مت الٗض٫ الٗلُا بالىٓغ في ال٣ٗىص ؤلا  صاٍع

سخها ألن ازخهام مد٨مت الٗض٫ الٗلُا مدضصة باإلااصة الخاؾٗت مً ٢اهىجها  1992لؿىت  12ع٢م  ٞو

ت ؤو ٞسخها" الخٔ ٖلى َظا (2)والتي خضث مً نالخُتها بغئٍت الُٗىن اإلاخٗل٣ت بال٣ٗىص ؤلاصاٍع . ٍو

                                              
لؿىت  71مً هٓام ألاقٛا٫ الخ٩ىمُت ع٢م  22اإلااصة ، و 1993لؿىت  32مً هٓام اللىاػم ع٢م  55اإلااصة  اهٓغ  (1)

1986 . 

ش 304/2001مد٨مت الٗض٫ الٗلُا ألاعصهُت، خ٨مها ع٢م  (2)  ، ميكىعاث مغ٦ؼ ٖضالت ؤلال٨ترووي. 4/9/2002، جاٍع
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اث ال٣ٗىص ؤلا  ت، ٦ما ؤن الخ٨م ؤهه بحن ٖضم ازخهام مد٨مت الٗض٫ الٗلُا بالىٓغ في مىاٖػ صاٍع

ت  2014لؿىت  ٢27اهىن ال٣ًاء ؤلاصاعي ألاعصوي ع٢م  لم ٌكغ في مىاصٍ بلى ازخهام ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

 
ً
 (1)ؤًًا

ً
ت هي مً ازخهام املخا٦م الىٓامُت، ًٞال اث ال٣ٗىص ؤلاصاٍع ، لظا ٞةن الىٓغ في مىاٖػ

الخهىنُت التي جخمخ٘ بها َظٍ صون مغاٖاة  -قإجها قإن ال٣ٗىص اإلاضهُت ألازغي -ؤجها جخٗامل مٗها 

ا جد٤٣ اإلاهلخت الٗامت ولِـ الخانت.  ال٣ٗىص باٖخباَع

ت ٖمل ألامحر مً زال٫ خ٨مها ٖىضما  و٢ض ؤٖلىذ مد٨مت الخمُحز ألاعصهُت ٖضم ؤزظَا بىٍٓغ

ت ٖمل ألامحر ؤن الؿلُت الٗامت بىنٟها ؾلُت آمغة بطا ؾب٤ حٗا٢ضَا م٘  ٢ًذ ؤهه "٣ًهض بىٍٓغ

 ًمـ ؤخض ألاٞغاص 
ً
 مكغوٖا

ً
ب٣ٗض بصاعي للخىعٍض ؤو ألاقٛا٫ الٗامت ؤو ٚحر طل٪، زم ؤنضعث ٖمال

دمل اإلاخٗا٢ض ألازحر ؤٖباء وج٩ال٠ُ ظضًضة  ٣لب ا٢خهاصًاجه ٍو ٖىانغ ال٣ٗض الظي اعجبِ به ٍو

ٌ ٖلُه ٖما لخ٣ه مً  باء التي التزم بها في مىاظهتها ج٩ىن الؿلُت مؿاولت بالخٍٗى ض في ألٖا جٍؼ

ت ٖمل ألامحر، بال ؤن مجلت  ظغاء ٖملها اإلاكغوٕ،يغع مً  وؤهه مهما ٨ًً مً ٖضالت ومغوهت هٍٓغ

لم ًإزظا بها. ٦ما لم ججض مد٨مت الخمُحز في  1977ألاخ٩ام الٗضلُت وال٣اهىن اإلاضوي لؿىت 

 الىهىم ما ًجحز ألازظ بها، و٦ظل٪ لم ًإبه لها ال٣ًاء في البالص الٗغبُت ألازغي التي لضحها ٢اهىن 

مضوي ؾاب٤ لل٣اهىن اإلاضوي ألاعصوي، م٘ ؤن ال٣ٟه وال٣ًاء ٢ض اؾخ٣غا ٖلى ؤهه ٌكتٍر لخُب٤ُ 

غ الكغوٍ الخالُت: الكٍغ  ت ٖمل ألامحر جٞى ٘ الجضًض الهاصع بٗض ألاو٫ هٍٓغ : ؤن ٩ًىن الدكَغ

 .ال٣ٗض الظي اعجبُذ به الخ٩ىمت م٘ ؤخض ألاٞغاص والظي ػاص الخ٩ل٠ُ اإلاالي ٚحر مخى٢٘ الهضوع 

 مً قإهه ؤن 
ً
 زانا

ً
٘ الجضًض ٢ض ؤلخ٤ باإلاخٗا٢ض م٘ الخ٩ىمت يغعا الكٍغ الشاوي: ؤن ٩ًىن الدكَغ

 مدضوصًً، ٞةن ٧ان 
ً
٣ًلب ا٢خهاصًاث ال٣ٗض وؤن ًهِب َظا الًغع َاثٟت زانت ؤو اٞغاصا

ت اإلاظ٧ىعة ٘ ٖاما قامال لجمُ٘ الؿ٩ان ؤو لٗضص ٚحر مدضوص مجهم ٞال جىُب٤ الىٍٓغ  وال .الدكَغ

ت الخىاصر  ت ٖمل ألامحر ال جسغط ًٖ ٧ىجها جُب٣ُا لىٍٓغ ًصر الاؾدىاص بلى ؤؾاؽ ال٣ى٫ بإن "هٍٓغ

ت  205الُاعثت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  ت الخىاصر الُاعثت هٍٓغ مً ال٣اهىن اإلاضوي، طل٪ ؤن هٍٓغ

غي بحن الىٓ ت ٖمل ألامحر لىظىص ازخالٝ ؤؾاسخي وظَى خحن مؿخ٣لت ال جضزل جدذ مٟهىم هٍٓغ ٍغ

جهما."  .(2)مً خُض قغوٍ ج٩ٍى

                                              
 . 2014لؿىت  27مً ٢اهىن ال٣ًاء ؤلاصاعي ألاعصوي ع٢م  5اإلااصة  اهٓغ  (1)

ش 117/1979جمُحز خ٣ى١ ع٢م   (2)  ، ميكىعاث مغ٦ؼ ٖضالت ؤلال٨ترووي. 10/4/1979، جاٍع
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ىضخىا ؤن ال٣ٗض ؤلاصاعي  الخٔ ٖلى الخ٨م الؿاب٤ ؤن ٢ًاة مد٨مت الخمُحز لم ًخضاع٧ىا ٍو ٍو

بُٗت مسخلٟت ًٖ ال٣ٗىص اإلاضهُت، وؤن ال٣اهىن ؤلاصاعي ٌؿخمض مٗٓم مباصثه  له زهىنُت َو

 ٖلى ٢ىاٖض ٚحر
ً
ٗخمض ٚالبا  ؤن ال٣اضخي ؤلاصاعي  و٢ىاٖضٍ مً الاظتهاصاث ال٣ًاثُت، َو

ً
م٨خىبت، ًٞال

لى ٨ٖـ طل٪ هجض ؤن مد٨مت  َى ٢اى بوكاجي ولِـ م٣ُضا بالىهىم ال٣اهىهُت ٧ال٣اضخي اإلاضوي، ٖو

ا بٗضم ألازظ بهظٍ الىٍٓغت ٖلى ؤن ال٣اهىن اإلاضوي ومجلت ألاخ٩ام الٗضلُت  الخمُحز ٢ض بيذ ٢غاَع

ت والىهىم ال٣اهىهُت ألازغي لم جإزظ بها، ٦ما ؤن مد٨ مت الخمُحز ٢هغث هُا١ جُب٤ُ َظٍ الىٍٓغ

ت ٖمل ظا ألامغ مىخ٣ض ألن هٍٓغ ألامحر ؤقمل مً  ٖلى الدكَغٗاث الجضًضة الهاصعة بٗض ببغام ال٣ٗض، َو

ضزل في هُا٢ها ٧ل ٖمل مكغوٕ ناصع ًٖ ؤلاصاعة ًسل با٢خهاصًاث ال٣ٗض، وهي بظل٪  الدكَغٗاث ٍو

ت  للىا٢٘ اإلاؿخ٣غ لضي ال٣ٟه وال٣ًاء.  ج٩ىن ٢ض ي٣ُذ مً هُا١ جُب٤ُ َظٍ الىٍٓغ
ً
 زالٞا

 بٗضم 
ً
 ؾلبُا

ً
ت ٖمل ألامحر جُب٣ُا وفي خ٨م آزغ ملخ٨مت الخمُحز ألاعصهُت هجض ؤجها َب٣ذ هٍٓغ

ألازظ بها لخسل٠ قغوَها في الىا٢ٗت اإلاٗغويت ٖلى املخ٨مت خُض ظاء في خ٨م املخ٨مت "ٌكتٍر 

ت ٞٗل ألامحر ٖلى ال٣ٗىص ؤلاصاع  ٍت ؤن ًهضع ًٖ الؿلُت الٗامت اإلاخٗا٢ضة جهٝغ ؤو لخُب٤ُ هٍٓغ

ض  دمله ؤٖباء وج٩ال٠ُ جٍؼ ٞٗل مً قإهه ؤن ًجٗل جىُٟظ ال٣ٗض مً ظاهب اإلاخٗا٢ض ؤ٦ثر نٗىبت ٍو

باء التي التزم بها في مىاظهتها، وؤن ًيكإ ًٖ الٟٗل يغع زام للمخٗا٢ض، وؤن ال ٩ًىن َظا  ٖلى ألٖا

لُه وإلاا ٧اهذ ػ  ، ٖو
ً
 الٟٗل مخى٢ٗا

ً
 زانا

ً
ٍاصة الغؾىم الجمغ٦ُت لِـ مً قإجها ؤن جلخ٤ يغعا

باإلاضُٖت لىخضَا بل بهه بظغاء ٖام قامل لجمُ٘ الؿ٩ان، وال ًىدهغ مٟٗىله بُاثٟت مُٗىت ؤو 

اصة ؤو  ؤٞغاص مُٗىحن، بياٞت بلى ؤن حٗضًل الغؾىم الجمغ٦ُت مً ٢بل الؿلُت الٗامت بالٍؼ

ٗت ٞال مجا٫ لخُب٤ُ الى٣هان َى ؤمغ مخى٢٘ في ٧ل خحن ملجا عاة الخٛحراث الا٢خهاصًت الؿَغ

حن" ت ٖلى مىيٕى الضٖىي لخسل٠ َظًً الكَغ  .(1)الىٍٓغ

ت ٖمل ألامحر   بمد٨مت الخمُحز لم ًإزظ بىٍٓغ
ً
وزالنت ال٣ى٫ بن ال٣ًاء ألاعصوي ممشال

 باإلاخٗا٢ض 
ً
اث اإلاكغوٖت الهاصعة ًٖ ؤلاصاعة وؤلخ٣ذ يغعا  للخهٞغ

ً
ا جُب٣ُا مٗها، باٖخباَع

 مً ال٣ٗىص اإلاضهُت التي ج٣ىم ٖلى 
ً
ا ا هٖى ت باٖخباَع ٞخخٗامل املخ٨مت اإلاى٢غة م٘ ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

ا تهضٝ  ٗت اإلاخٗا٢ضًً صون الىٓغ بلى زهىنُت َظا الىٕى مً ال٣ٗىص باٖخباَع ٢اٖضة ال٣ٗض قَغ

 بلى جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت.

                                              
ش  ٢34/1994غاع مد٨مت الخمُحز ألاعصهُت )خ٣ى١( ع٢م  (1)  ميكىعاث مغ٦ؼ ٖضالت. 10/9/1994)َُئت زماؾُت( جاٍع
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 في بٖاصة  ومٗجى طل٪ ؤن ال٣ًاء الٗاصي ألاعصوي وبسالٝ ال٣ًاء
ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
اإلا٣اعن ال ًماعؽ صوعا

ت، ألامغ الظي ٢ض ًازغ بك٩ل مباقغ ٖلى   لهظٍ الىٍٓغ
ً
الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض ؤلاصاعي اؾدىاصا

خباع خ٣ُ٣ت ؤن ال٣ًاء الىٓامي ألاعصوي   بٗحن الٖا
ً
لخ٤ بهم يغعا، آزظا اإلاخٗا٢ضًً م٘ ؤلاصاعة ٍو

ظا ما ؤ٦ضجه مد٨مت الخمُحز في ٌٗخمض ٖلى الىهىم ال٣اهىهُت في جُب٤ُ مسخ اث، َو ل٠ الىٍٓغ

خ٨م لها ب٣ىلها "اطا ٧اهذ زضمت اإلاضعي ٢ض ؤجهُذ بىاء ٖلى نضوع ال٣اهىن الظي ؤلغى اإلااؾؿت 

ٌ ًٖ ؤي يغع ًضعي بإهه ٢ض ؤنابه مً ظغاء نضوع َظا  الصخُٟت ٞةهه ال ٌؿخد٤ ؤي حٍٗى

٘، ألن ال٣ًاء م٣ُض بالىهىم اإلاضهُت التي لم  ت ألامحر( التي ججٗل الضولت ) حكخمل ٖلىالدكَغ هٍٓغ

وؤ٦ضث ٖلى َظا الىهج في ؤخ٩ام ؤزغي ٖىضما ٢ًذ بـ"ؤن  ،(1)مؿاولت ًٖ ؤٖمالها اإلاكغوٖت"

اصة الغؾىم الجمغ٦ُت،  ال٣ى٫ بإن ٖلى الخ٩ىمت ؤن حٗىى اإلاضُٖت هدُجت جدمُلها ؤٖباء ظضًضة بٍؼ

ت ألامحر، ٞةن اإلا٣هىص مً َظ ى ما ٌٗٝغ بىٍٓغ ت ؤن الؿلُت الٗامت ج٩ىن مؿاولت ًٖ َو ٍ الىٍٓغ

ت ألامحر ٚحر مٗمى٫ بها  ٌ بطا لخ٤ يغع باإلاخٗا٢ض مٗها مً ظغاء ٖملها اإلاكغوٕ، بال ؤن هٍٓغ الخٍٗى

و٢ض زال ال٣اهىن اإلاضوي مً ؤي هو ًجحز جُب٤ُ َظٍ  ،في ٢ىاهحن اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت

لُه ٞةن صٖىي الجهت اإلاضُٖت  ت، ٖو ال ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ صخُذ للمُالبت باإلابلٜ اإلاضعى به الىٍٓغ

 .(2)وحؿخد٤ الغص"

 

 

 

 

 

 

 

                                              
ش  ٢216/1977غاع مد٨مت الخمُحز ألاعصهُت بهٟتها الخ٣ى٢ُت ع٢م  (1) ، 18/6/1977)َُئت زماؾُت( جاٍع

 ميكىعاث مغ٦ؼ ٖضالت الال٨ترووي. 

ش  4017/2005ٟتها الخ٣ى٢ُت ع٢م ٢غاع مد٨مت الخمُحز ألاعصهُت به  (2)  16/5/2006)َُئت زماؾُت( جاٍع
 ميكىعاث مغ٦ؼ ٖضالت. 
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 اخلامتة:
اث بٖاصة  ت ٖمل ألامحر ٧إخض هٍٓغ ها٢كذ َظٍ الضعاؾت والتي ج٩ىهذ مً زالزت مُالب هٍٓغ

ت في ال٣اهىن ألاعصوي بلى ال٣اهىن اإلا٣اعن، و٢ض زلو الباخض و  الخىاػن اإلاالي بحن َغفي الضٖىي ؤلاصاٍع

لى الىدى الخالي: ت مً الىخاثج والخىنُاث ٖو  مجمٖى

 الىخائج:

اث مكغوٖت   -1 ؤن جىُٟظ ال٣ٗض باليؿبت للمخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة ٢ض حٗتريه ٣ٖباث جخمشل بخهٞغ

جب ٖلى ال٣اضخي ؤلاصاعي مغة  مً ظاهب ؤلاصاعة جسل بالىدُجت بالخىاػن اإلاالي لل٣ٗض ؤلاصاعي، ٍو

ت ٖمل ألامحر التي ًم٨ً ؤن حؿاَم في ؤزغي الخضزل إلاهلخت الُٝغ ألا  ي٠ٗ وجُب٤ُ هٍٓغ

 .بٖاصة الخىاػن اإلاالي لل٣ٗض

ت،  -2 اصة الخىاػن اإلاالي في ال٣ٗىص ؤلاصاٍع اث إٖل ؤزظ ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلا٣اعن بالٗضًض مً الىٍٓغ

ت ٖمل  و٧ان لها صوع ٦بحر في بٖاصة الخىاػن للٗال٢ت ال٣اهىهُت بحن اإلاخ٣اضخي وؤلاصاعة، ٦ىٍٓغ

 محر.ألا 

ت ال جىظض لها جُب٣ُاث م٣ىٗت وخ٣ُ٣ُت في ال٣اهىن ألاعصوي، ألن ال٣ًاء   -3 ؤن َظٍ الىٍٓغ

اث ال٣ٗىص  الٗاصي في ألاعصن ولِـ ال٣ًاء ؤلاصاعي َى الظي ال ػا٫ ًسخو بالٟهل في مىاٖػ

ت التي ؤزظ بها ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلا٣اعن، ومما ٤ٌُٗ  ت، مما ٤ٌُٗ ألازظ بهظٍ الىٍٓغ ؤلاصاٍع

 الىدُجت مؿإلت بٖاصة الخىاػن بحن اإلاخ٣اضخي وؤلاصاعة.ب

ٖضم ٢ُام ال٣ًاء ؤلاصاعي في ألاعصن بالضوع اإلاإمى٫ مىه في جد٤ُ٣ الخىاػن بحن الخهىم في  -4

اث ال٣ٗىص  ت، خُض ال ًؼا٫ ال٣ًاء الٗاصي َى املخخو بالىٓغ في مىاٖػ هُا١ ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

 إلاا َى مىظىص في ال٣اهى 
ً
ت زالٞا  بال٣ًاء ؤلاصاعي الٟغوسخي واإلاهغي الاصاٍع

ً
ن اإلا٣اعن ممشال

ت.  اث ال٣ٗىص ؤلاصاٍع  والظي ًسخو بالىٓغ في مىاٖػ
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 الخىصُاث:

هىصخي بإن ٩ًىن ال٣ًاء ؤلاصاعي في ألاعصن، وبٗض ؤن ؤنبذ ٖلى صعظخحن، َى ال٣ًاء املخخو  -1

ت بضال مً ال٣ًاء الٗاصي، ألهه  اث ال٣ٗىص ؤلاصاٍع في اٖخ٣اصها، و٦ما صلذ ٖلى بالٟهل في مىاٖػ

اث التي  طل٪ ججغبخا ال٣ًاء ؤلاصاعي في ٧ل مً ٞغوؿا ومهغ، َى ألا٢ضع ٖلى جُب٤ُ الىٍٓغ

ت، وبالىدُجت بٖاصة الخىاػن بحن َغفي  ًم٨ً ؤن حؿاَم في بٖاصة الخىاػن اإلاالي لل٣ٗىص ؤلاصاٍع

ت.  الضٖىي ؤلاصاٍع

ت ٖمل ألام  -2 ت التي بٖاصة الىٓغ في وا٢٘ جُب٤ُ هٍٓغ ٗاث ؤلاصاٍع حر مً زال٫ ج٣ىُجها في الدكَغ

ت مً ؤَمُت مً هاخُت بٖاصة الخىاػن اإلاالي بحن  ت، إلاا لهظٍ الىٍٓغ جد٨م هٓام ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

 َغفي ال٣ٗض ؤلاصاعي. 

ت ختى م٘ ٖضم   -3  للخىنُاث الؿاب٣ت هجض يغوعة جبجي ال٣ًاء ؤلاصاعي ألاعصوي لهظٍ الىٍٓغ
ً
جبٗا

ىهُت حٗالجها، ال ؾُما ؤن ال٣ًاء ؤلاصاعي َى ٢ًاء بوكاجي اظتهاصي زالٞا وظىص ههىم ٢اه

 لل٣ًاء اإلاضوي ألاؾحر للىهىم ال٣اهىهُت. 
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  اليظاو الكاىوىي لالشتجنار األدييب
 يف ضوء مصروع قاىوٌ احتادي يف شأٌ االشتجنار األدييب 

 

 لص امل
 َاًما في ؾبا١ الخىمُت. مً َظا اإلاىُل٤، حٗمل الضو٫ ٖلى ظظب عئوؽ 

ً
ٗض الاؾدشماع ٖامال ٌُ

٤ جدؿحن اإلاىار الاؾدشماعي بُغ١ مسخلٟت مً يمجها مىذ يماهاث  ألامىا٫ ألاظىبُت ًٖ ٍَغ

وخىاٞؼ ًدمحها ال٣اهىن. ٞةلى ظاهب ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الخا٦مت لالؾدشماع في ال٣ىاهحن املخلُت 

 إلاخٟغ٢ت، ؤٖض اإلاكٕغ ؤلاماعاحي مكغوٕ ٢اهىن اجداصي بكإن الاؾدشماع. ا

ٖىىاًها طا ؤزغ ٦بحر ٖلى الخىمُت والا٢خهاص. ٞإبدض  -مً ظاهب ٢اهىوي  -ؤجىاو٫ في َظا البدض 

لؿىت  ٢8اهىن ع٢م ) في مكغوٕ ال٣اهىن اإلاٗض م٣اعًها ب٣اهىن خىاٞؼ ويماهاث الاؾدشماع اإلاهغي 

1997.) 

٤ جىاو٫ مٟهىمه وؤهىاٖه ومجاالجه  ؤؾعى َىا ٠ بماَُت الاؾدشماع ألاظىبي ًٖ ٍَغ بلى الخٍٗغ

وؤَمُخه. ٦ما ؤجىاو٫ مدضصاث الاؾدشماع ألاظىبي، ابخضاًء باإلاىار الاؾدشماعي ٞال٣ىاٖض الخا٦مت 

 لالؾدشماع ألاظىبي وخىاٞؼ ظظب الاؾدشماع ألاظىبي ومً زم يماهاث الاؾدشماع.
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Abstract 

Investment is an important factor in the development race. For this, countries seek 

to attract foreign capital by improving the investment climate in various ways, 

including granting guarantees and incentives protected by law. Apart from the legal 

rules governing investment in several federal laws, the UAE legislator has prepared a 

federal investment law. 

In this paper, I study a title that has a great impact on development and economy 

from a legal aspect. I shall research the draft of the federal investment law prepared in 

comparison to the Egyptian Investment Incentives and Guarantees Law (law No. 8 for 

the year 1997). 

I seek here to define what foreign investment is by addressing its concept, types, 

areas and importance. I also deal with the determinants of foreign investment, starting 

with the investment climate, rules governing foreign investment, incentives to attract 

foreign investment, and the investment guarantees. 

  



 

 إشراء املطوع يف ضوء مصروع قاىوٌ احتادي يف شأٌ االشتثنار األجييب اليظاو الكاىوىي لالشتثنار األجييب 

 

  314 و2018يياير   -العدد الصابع  -الكاىوىية              الصية الرابعة  ولة العلودل
  

 

 مكدمة
بلى  جتزاًض خاظاث الٟغص في املجخم٘ م٘ مغوع الى٢ذ ٞلم حٗض ج٨ُٟه مضزغاجه، ًُُٞغ للجىء

٠ُ َظٍ اإلاضزغاث في وكاٍ مٗحن بهضٝ جد٤ُ٣ الغبذ ُٞيصخئ مكغوٕ اؾدشماعي، ل٨ً بؿبب  جْى

ي٠ٗ الخىاٞؼ و٦ثرة الخىاظؼ في بٌٗ املجخمٗاث و٢لت الٟغم في بٌٗ الضو٫ ًًُغ الٟغص 

ا. بال ؤهه ٢ض ًدخاع في ازخُاع الضولت اإلاًُٟت  ًُ للخىظه بلى صو٫ ؤزغي مجاوعة لُهبذ اؾدشماٍع ؤظىب

ُٞبضؤ بم٣اعهت ألاويإ الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت لخل٪ الضو٫، ٣ُٞغع بىاًء ٖلى اإلاىار 

 الاؾدشماعي في َظٍ الضو٫. 

اصة ؤعباخه بخىظهه بلى ا٢خهاص  و٢ض ٩ًىن الٟغص الُامذ لالؾدشماع قغ٦ت ؤو مكغوٕ ٌؿعى لٍؼ

حن وخضَم اإلاؿخُٟ خباٍع ضًً مً َظا الاؾدشماع بل ًمخض آزغ. ال ٩ًىن ألاشخام الُبُُٗحن والٖا

ألازغ ؤلاًجابي لِكمل الضو٫ اإلاؿخًُٟت واإلاهضعة والا٢خهاص الضولي ٩٦ل. إلاا لالؾدشماع مً آزاع 

بًجابُت ٖلى ا٢خهاص الضو٫ اإلاًُٟت، جدؿاب٤ الضو٫ ُٞما بُجها لجظب الغئوؽ ؤمىا٫ ألاظىبُت 

 ٞخمىذ الخىاٞؼ وجىو ٖلى يماهاث لجظبهم. 

 مشيلت البدض: 

ٗض   ا في الخىمُت بكتى ظىاهبها بما ٞحها الخىمُت الا٢خهاصًت، َو
ً
الٗالم الُىم ٌكهض ؾبا٢

الاؾدشماع ؤخض مٟاجُذ الٟىػ في َظا الؿبا١، ٞالبض للضو٫ الؿعي للخهى٫ ٖلُه. ٞاالؾدشماع ًٟخذ 

ت ال ؾُما الاؾدشماعاث  ٠ُ للمىاعص اإلااصًت والبكٍغ ألاظىبُت التي جإحي ؤبىاًبا ٖضًضة، بما ُٞه مً جْى

بغئوؽ ألامىا٫ والٟغم مً زاعط الخضوص. مً َظا اإلاىُل٤ جبرػ بق٩الُت الضعاؾت ٞخخمشل 

 بالدؿائالث الخالُت:

 ما َى الاؾدشماع بهىعة ٖامت وؤهىاٖه وما َى الاؾدشماع ألاظىبي باألزو؟ 

 ما هي ؤق٩ا٫ الاؾدشماع ألاظىبي وماهي مجاالجه؟ 

 ما هي مدضصاث الاؾدشماع؟ 

 أَمُت اإلاىطىع: 

  م٘ جُىعاث الٗهغ ا٢تربذ اإلاؿاٞاث وؤنبذ مً الؿهل الخى٣ل ٖبر ال٣اعاث، وم٘ جُىع ال٨ٟغ

الا٢خهاصي ؤنبدذ عئوؽ ألامىا٫ جدىا٢ل مً ا٢خهاص بلى آزغ، ُٞجب مىا٦بت َظا الخُىع 

 والخىاٞـ م٘ الضو٫ اإلاخ٣ضمت في ظظب الاؾدشماعاث.
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 مىهجُت البدض: 

اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي لخدلُل ٢ىاٖض مكغوٕ ال٣اهىن الاجداصي في  ؤٖخمض في بدثي َظا 

قإن الاؾدشماع ألاظىبي للخىنل بلى الٟهم الض٤ُ٢ إلاا ظاء ُٞه واؾدُٗاب ما ٣ًضم مكغوٕ ال٣اهىن 

للمجا٫ الاؾدشماعي مً خىاٞؼ وخماًت. ٦ما ؤوي ؤلجإ بلى اإلاىهج اإلا٣اعن للم٣اعهت بحن ٢ىاٖض مكغوٕ 

 داصي في قإن الاؾدشماع ألاظىبي و٢اهىن خىاٞؼ ويماهاث الاؾدشماع اإلاهغي.ال٣اهىن الاج

 جلظُم البدض: 

ِؿم البدض بلى مُلبحن، مُلب ؤو٫ في ماَُت الاؾدشماع ومُلب زاوي في مدضصاث الاؾدشماع  
ُ
٢

٣ًا إلاا ًلي:  ألاظىبي ٞو

  اإلاؼلب ٌ  : ماَُت الاطدشماز ألاظىبيألاو

  مٟهىم الاؾدشماعألاو٫ الٟٕغ : 

 الٟٕغ الشاوي: ؤهىإ الاؾدشماع 

 الٟٕغ الشالض: مجاالث الاؾدشماع 

 الٟٕغ الغاب٘: ؤَمُت الاؾدشماع ألاظىبي 

 اإلاؼلب الشاوي: مددداث الاطدشماز ألاظىبي 

  اإلاىار الاؾدشماعي ألاو٫ الٟٕغ : 

 الٟٕغ الشاوي: ال٣ىاٖض الخا٦مت لالؾدشماع ألاظىبي 

  ألاظىبيالٟٕغ الشالض: خىاٞؼ ظظب الاؾدشماع 

 الٟٕغ الغاب٘: يماهاث الاؾدشماع 
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 تارخييةحملة 
ؤزىاء الشىعة الهىاُٖت، جىظهذ عئوؽ ألامىا٫ في الضو٫ الهىاُٖت بلى اإلاؿخٗمغاث املخُُت. 

ُاهُا ٢ض لجإث  ُاهُا بهٟتها صولت نىاُٖت عؤؾمالُت ٖلى الا٢خهاص الضولي، و٧اهذ بٍغ ٞهُمىذ بٍغ

الخام والؼعاٖت واؾخسغاط اإلاٗاصن بلى ظاهب الاؾدشماعاث في البىى٥ بلى الاؾدشماع في بهخاط مىاص 

ُاهُا بغئوؽ ألامىا٫ بلى ؤوعوبا  وجىلُض الُا٢ت. في بضاًاث ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ جىظهذ بٍغ

٨ُخحن. وفي الىه٠ الشاوي مً هٟـ ال٣غن وظهذ عئوؽ ؤمىالها بلى مؿخٗمغاتها. في جهاًت  وألامٍغ

٣ُىص ٖلى الاؾدشماعاث ألاظىبُت بؿبب نغإ الغؤؽ اإلاا٫ الغوسخي ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ػاصث ال

ُاوي والٟغوسخي ٞلم ٨ًً لخل٪ الضو٫ ؾىي الاؾدشماع في مؿخٗمغاتها.  وألاإلااوي م٘ البًر

 ًٖ ٌ بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى لجإث الضو٫ بلى الاؾدشماعاث ألاظىبُت في مداولت الخٍٗى

الخغب. طل٪ ختى ٢ضوم مغخلت ال٨ؿاص ال٨بحر والتي ٞحها بٌٗ الخؿاثغ التي لخ٣ذ بها مً ظغاء 

لذ ٦ظل٪ ختى بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت.   جضَىعث الاؾدشماعاث ألاظىبُت ْو

٩ا مً الخغب الٗاإلاُت الشاهُت با٢خهاص ٢ىي ٖلى زالٝ ؤوعوبا التي جضمغ  ْٟغث ؤمٍغ

٩ا اؾدشماعاتها وبٖاهتها بلى ؤوعوبا والض و٫ الىامُت. ٞبٗض الخغب الٗاإلاُت ا٢خهاصَا، وظهذ ؤمٍغ

٩ا باؾدشماعاتها ألاظىبُت وماػالذ مخمحزة لُىمىا الخالي.  (1)الشاهُت بغػث ؤمٍغ

 

                                              
ت، مهغ، (1)  ص. وكإث ٖلي ٖبضالٗا٫، الاؾدشماع والترابِ الا٢خهاصي الضولي، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع

 . 214-210، م2012



 

  
 

 

  317 تحدة ة املبيالعر مارا دولة اإل - جامعة عجناٌ -اىوٌكة اليتصدر عً كل
  

 

األٔهاملطمب

واِٗٛاالضتجىازاألدٍيب

ؤجىاو٫ في َظا اإلاُلب مٟهىم الاؾدشماع وؤـىىاٖه بهىعة ٖامت لدؿهُل ٞهم َبُٗت الاؾدشماع 

ؤق٩ا٫ الاؾدشماع ألاظىبي ومجاالث الاؾدشماع وؤَمُت الاؾدشماع ألاظىبي ٧ٌل ألاظىبي، ومً زم ؤجىاو٫ 

 في ٕٞغ مىٟهل:

األٔهالفسع

وفًّٕاالضتجىاز

:
ً
الاؾدشماع ٖلى وػن اؾخٟٗا٫ ؤنلها زمغ والشمغ َى املخهى٫ اإلاخدهل مً  الاؾدشماع لٛت

ا جشمحر التي حٗجي ج٨شحر ُٞم٨ً ال٣ى٫ بإن اؾدشماع   (1)َى اؾخ٨شاع.الصجغ، ومهضَع

٠ُ للمىظىصاث اإلااصًت ؤو  ٠ الاؾدشماع بهىعة ٖامت ٖلى ؤهه جْى ؤما انُالًخا ُٞم٨ً حٍٗغ

 اإلاالُت بهضٝ جد٤ُ٣ الغبذ. 

ًسخل٠ مٟهىم الاؾدشماع ٖىض الا٢خهاصًحن ًٖ مٟهىمه في ٖلىم ؤلاصاعة اإلاالُت. ٞاالؾدشماع 

٠ُ ٟه ٖلى ؤهه جْى ٣ًا إلاٟهىمه الا٢خهاصي ًم٨ً حٍٗغ اصة الُا٢ت ؤلاهخاظُت بما مً  ٞو للما٫ بهضٝ ٍػ

زال٫ الخهى٫ ٖلى وؾاثل بهخاظُت ظضًضة ؤو مً زال٫ جىؾٗت الىؾاثل اإلاىظىصة. ؤما الاؾدشماع 

٠ُ للما٫ في ألاوعا١ اإلاالُت ٧األؾهم والؿىضاث. ٟه ٖلى ؤهه جْى ٣ًا لئلصاعة اإلاالُت ُٞم٨ً حٍٗغ  (2)ٞو

الاؾدشماع ألاظىبي  - الاجداصي في قإن الاؾدشماع ألاظىبي مً مكغوٕ ال٣اهىن  -( 1) حٗٝغ اإلااصة

٠ُ عؤؽ اإلاا٫ ألاظىبي في ؤي مكغوٕ اؾدشماعي صازل الضولت: "بإهه " .٢ُام مؿدشمغ ؤظىبي بخْى

ا 
ً
ا مملى٧ ًُ ا ًجب ؤن ٩ًىن عؤؽ ماله ؤظىب ًُ ٗض الاؾدشماع ؤظىب ٌُ ٠ ؤهه ختى  ٟهم مً َظا الخٍٗغ ًُ

ضاع مل٨ُخه مً اإلاكغوٕ، ُٞٗخبر ٦ظل٪ ؾىاء ٧اهذ مل٨ُخه للمكغوٕ إلاؿدشمغ ؤظىبي صون جدضًض إلا٣

 ظؼثُت ؤم ٧لُت.

                                              
ص. مغجطخى خؿحن الؿٗضي، الىٓام ال٣اهىوي لكغ٧اث الاؾدشماع اإلاالي، ميكىعاث الخلبي، بحروث، لبىان،  (1)

 . 28-27، م2011

 . 14-13، م1997َاَغ خُضع خغصان، مباصت الاؾدشماع، صاع اإلاؿخ٣بل لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،  (2)



 

 إشراء املطوع يف ضوء مصروع قاىوٌ احتادي يف شأٌ االشتثنار األجييب اليظاو الكاىوىي لالشتثنار األجييب 

 

  318 و2018يياير   -العدد الصابع  -الكاىوىية              الصية الرابعة  ولة العلودل
  

 

الفسعالجاٌ٘

إٌٔاعاالضتجىاز

ؤجىاو٫ في َظا الٟٕغ ج٣ؿُم الاؾدشماع بهىعة ٖامت ومً زم ؤق٩ا٫ الاؾدشماع ألاظىبي بهٟت 

 زانت.

اؾدشماعاث صازلُت ًم٨ً ج٣ؿُم الاؾدشماع بهٟت ٖامت مً خُض مُٗاع الجيؿُت بلى 

واؾدشماعاث ؤظىبُت، وو٣ًٞا إلاُٗاع اإلاكاع٦ت في ؤلاصاعة بلى اؾدشماعاث مباقغة واؾدشماعاث ٚحر 

٣ًا للجهت ال٣اثمت  ٠ُ مالي وقغاء ؾل٘ عؤؽ مالُت ٢ضًمت، ٞو مباقغة، وو٣ًٞا للىاخُت اإلاالُت بلى جْى

 بها بلى اؾدشماعاث زانت واؾدشماعاث خ٩ىمُت، ٦ما ًلي:

 زاث بدظب الجيظُت:اطدشما 

 :ىُحن  الاطدشمازاث داخلُت هي جل٪ الاؾدشماعاث التي ج٩ىن ٞحها ظمُ٘ ال٣ُم مملى٦ت لَى

 .(1)وجخم بضازلها

 :ا ألظىبي،  الاطدشمازاث ألاظىبُت ًُ ا ؤو ظؼث ًُ هي الاؾدشماعاث التي ج٩ىن ٞحها ال٣ُم مملى٦ت ٧ل

ا إلاىاًَ وج٣ام 
ً
ا بن ٧ان مملى٧ ًُ ٩ىن الاؾدشماع ؤظىب ال ٌٗض ٧ل  (2)زاعط خضوص الضولت.ٍو

اهخ٣ا٫ لغؤؽ اإلاا٫ ٖبر الخضوص اؾدشماًعا مالم ٨ًً الاهخ٣ا٫ بهضٝ جد٤ُ٣ ٖاثض ؾىاء ٧ان 

 (3)ه٣ضي ؤو ُٖجي.

 :ا إلاعُاز اإلاشازهت في ؤلادازة
 
 الاطدشمازاث وفل

 :ا ٖلى ؤن ًدخٟٔ  الاطدشماز اإلاباشس ًُ  ؤو ظؼث
ً

َى الاؾدشماع الظي ًمل٨ه اإلاؿدشمغ ٧امال

 (4)لىٟؿه خ٤ الخضزل وؤلاصاعة.

 :٠ُ اإلاالي صون بُٖاء اإلاؿدشمغ الخ٤ في الخضزل  الاطدشماز غير اإلاباشس ٣ًخهغ ٖلى الخْى

                                              
م ٖبضهللا، يماهاث الاؾدشماع ف (1) ٗاث ص. ٖبضهللا ٖبضال٨ٍغ ي الضو٫ الٗغبُت صعاؾت ٢اهىهُت م٣اعهت ألَم الدكَغ

الٗغبُت واإلاٗاَضاث الضولُت م٘ ؤلاقاعة بلى مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت وصوعَا في َظا املجا٫، صاع الش٣اٞت لليكغ 
 . 20-19م ،2008والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، 

م ٖبضهللا، مغظ٘ ؾاب٤،  (2)  . 20-19ص. ٖبضهللا ٖبضال٨ٍغ

 . 199وكإث ٖلي ٖبضالٗا٫، مغظ٘ ؾاب٤، مص.  (3)

م ٖبضهللا، مغظ٘ ؾاب٤، م (4)  . 20ص. ٖبضهللا ٖبضال٨ٍغ
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م وؤلاصاعة، وحٗخبر اؾدشماعاث ٚحر اإلاباقغة جل٪ الاؾدشماعاث مً مشل الاؾدشماع في ألاؾه

 (1)والؿىضاث.

 :الاطدشمازاث مً الىاخُت اإلاالُت 

 :٤ قغاء ألانى٫ اإلاالُت ٧األؾهم والؿىضاث. الخىظُف اإلاالي  َى الاؾدشماع ًٖ ٍَغ

 :َى الاؾدشماع اإلاخمشل بكغاء آالث ؤو ؤظهؼة بهخاظُت لخد٤ُ٣  شساء طلع زأض مالُت كدًمت

ض َظا الاؾدشماع ٖل ى عؤؽ اإلاا٫ ال٣ىمي، ألهه ال ٩ًىن ٖاثض ٖلى الٟغص اإلاؿدشمغ صون ؤن ًٍؼ

 (2)ؾىي اهخ٣ا٫ للؿل٘ مدل الاؾدشماع مً مال٪ بلى آزغ في الا٢خهاص.

 :ا للجهت اللائمت بها
 
 الاطدشمازاث وفل

 :َى الاؾدشماع الظي ج٣ىم به الجهاث الخانت ؾىاء ؤٞغاص ؤو قغ٧اث. الاطدشماز الخاص 

  (3)الضولت مً محزاهُتها الٗامت.الاؾدشماع الخ٩ىمي: َى الاؾدشماع الظي جمىله 

 أشياٌ الاطدشماز ألاظىبي:

بٗض بُان ؤهىإ الاؾدشماع ألاظىبي ًم٨ىىا آلان جىاو٫ ؤق٩ا٫ الاؾدشماع ألاظىبي بك٩ل زام 

 ٦ما ًلي:
ً

 وؤ٦ثر جٟهُال

 :٦ما و٢ض ؾب٤ وؤن بُيذ في ؤهىإ الاؾدشماع بهىعة ٖامت،  الاطدشماز ألاظىبي غير اإلاباشس

ا  ٞاالؾدشماع
ً
ألاظىبي الٛحر مباقغ َى الاؾدشماع في ا٢خهاص ؤظىبي صون ؤن ٩ًىن اإلاؿدشمغ مال٩

لالؾدشماع ٞال ٩ًىن له الخضزل وال ؤلاصاعة، مشل: قغاء ؤؾهم في قغ٦ت ؤظىبُت مدلها صولت 

 ؤظىبُت. 

لجإ بلى الاؾدشماع ألاظىبي ٚحر اإلاباقغ ٢بل الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ للخٗغ  ًُ الًبا ما  ٝ ٖلى ٚو

غم الغبذ ٞحها مما ٌؿاٖض في اجساط ٢غاع الاؾدشماع في َظا  َبُٗت َظٍ الا٢خهاصاث ألاظىبُت ٞو

 البلض ألاظىبي. 

الامخُاػاث( والخهيُ٘ ) و٢ض ٩ًىن الاؾدشماع ألاظىبي ٚحر مباقغ في مجا٫ ؤلاهخاط ٧الترازُو

                                              
م ٖبضهللا، مغظ٘ ؾاب٤، (1)  . 21م ص. ٖبضهللا ٖبضال٨ٍغ

 . 198-197ص. وكإث ٖلي ٖبضالٗا٫، مغظ٘ ؾاب٤، م (2)

م ٖبضهللا، مغظ٘ ؾاب٤، م (3)  . 22ص. ٖبضهللا ٖبضال٨ٍغ
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 الخٗا٢ضي و٢ض ٩ًىن الاؾدشماع في مجا٫ الخجاعة ٧الى٧االث والخىػَ٘. 

٢ض ًسً٘ الاؾدشماع ألاظىبي ٚحر اإلاباقغ ل٣ُىص مسخلٟت، ٢ض ج٩ىن َظٍ ال٣ُىص ظمغ٦ُت جدض 

مً الىاعصاث. ٦ما ؤهه ٢ض ج٩ىن ال٣ُىص ٖلى الاؾدشماعاث ألاظىبُت ال٣اصمت بلى الضولت للخض مً 

جإزحراتها الؿلبُت ٖلى الجىاهب الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت. وفي اإلا٣ابل، بلى ظاهب ما ؾب٤ 

مً ٢ُىص، ٢ض جٟغى بٌٗ الخ٩ىماث اإلاهضعة بٌٗ ال٣ُىص ٖلى مؿدشمغحها ٖىض اججاَهم 

لالؾدشماع ألاظىبي في بٌٗ الضو٫ في بٌٗ اليكاَاث، مً مشل جهضًغ الخ٨ىىلىظُا اإلاخُىعة 

  (1)شت.والخضً

 :٦ما جىاولىا مؿب٣ًا، ٩ًىن الاؾدشماع مباقًغا بطا ما ٧ان اإلاؿدشمغ  الاطدشماز ألاظىبي اإلاباشس

ا.  ا م٘ خ٣ه في الؿُُغة ٖلى اإلاكغوٕ بصاعًٍ ًُ ا ؤو ظؼث ًُّ  ًمل٪ اإلاكغوٕ الاؾدشماعي ٧ل

ها لٗىامل   ألن جمخاػ ٚالبُت الاؾدشماعاث ألاظىبُت بالُاب٘ الضولي ؤي نٗىبت زًٖى

٘ مً مخُلباث  ، ٞخإزغ وجخإزغ باال٢خهاص الضولي، وإلاا إلصاعة اإلاكاَع
ً
ىُت مٟغصة الا٢خهاصاث الَى

ملخت ٧التر٦حز وؤلاصاعة ًٖ ٢غب، مىدذ بٌٗ الضو٫ حؿهُالث في الاؾدشماع، خُض حؿهل الضو٫ 

 .
ً
 اإلاًُٟت مً بظغاءاث جم٨حن اإلاؿدشمغ مً بصاعة ؤٖماله مباقغة

ا بال٩امل ألظىبي ؤو جسخل٠ نىع الاؾدشماع ألا 
ً
ظىبي اإلاباقغ ٞةما ٩ًىن الاؾدشماع ألاظىبي مملى٧

جي م٘ مؿدشمغ ؤظىبي في عؤؽ اإلاا٫ ؤو باألظهؼة  ٖلى ق٩ل اؾدشماع مكتر٥ خُض ٌكتر٥ مؿدشمغ َو

ا باألنل و٢ض ٩ًىن اإلاؿدشمغ ألاظىبي 
ً
ؤو الخبراث. و٢ض ٩ًىن َظا الاؾدشماع اإلاكتر٥ ٢ض وكإ مكتر٧

 اع٥ في اؾدشماع ٢اثم. ٢ض اقتري ؤو ق

 آزغ لالؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ، خُض ٣ًىم 
ً

حٗخبر مكغوٖاث ؤو ٖملُاث الخجمُ٘ ق٨ال

 ٤ جي، و٢ض ًخضزل ألاظىبي ًٖ ٍَغ جي بال٣ُ٘ ٖلى ؤن ٣ًىم بخجمُٗها الَى ألاظىبي بتزوٍض الَى

جي.  (2)ج٣ضًم الخبراث للَى

 :٠ُ اإلاالي،  الاطدشمازاث اإلاالُت ٦ما ٢ض بُيىا مؿب٣ًا، ٢ض ًإزظ الاؾدشماع ق٩ل الخْى

٤ الاؾدشماع  ٠ُ ألامىا٫ بهضٝ جد٤ُ٣ ٖاثض ًٖ ٍَغ ٞاالؾدشماع ألاظىبي ٢ض ٩ًىن بهىعة جْى

 باألوعا١ اإلاالُت صون الخضزل بةصاعة اإلاكغوٕ. 

                                              
 . 202-200ص. وكإث ٖلي ٖبضالٗا٫، مغظ٘ ؾاب٤، م (1)

 . 206-202ص. وكإث ٖلي ٖبضالٗا٫، مغظ٘ ؾاب٤، م (2)
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الٟغنت في الا٢خهاص  ٚالًبا ما ًلجإ اإلاؿدشمغ بلى الاؾدشماع اإلاالي ألاظىبي ٖىض ٖضم جىاٞغ َظٍ

جي ؤو لخ٣ضًم الا٢خهاص ألاظىبي خىاٞؼ لل٣ُام  املخلي ؤو لٗضم جىاٞغ يماهاث لها في الا٢خهاص الَى

 بهظٍ اإلاكغوٖاث.

ا في خالت الاؾدشماع بهى٠  ًً ٦ما ٢ض ج٩ىن الاؾدشماعاث اإلاالُت ٞغصًت ؤو مخٗضصة، ٩ًىن ٞغص

٩ىن مخٗضًصا ٖىض الاؾدشماع بٗ  ما ًلجإ اإلاؿدشمغون بلى  ضة ؤنىاٝ.واخض مً ألانى٫ ٍو
ً
ٖاصة

 الاؾدشماع اإلاخٗضص لخجىب ؤزُاع جغ٦حز الاؾدشماع ٖلى هٕى واخض مً ألانى٫. 

جسخل٠ ألازُاع التي ٢ض ًخٗغى لها اإلاؿدشمغ اإلاالي، ٣ٞض ج٩ىن َظٍ ألازُاع هٓامُت جازغ ٖلى 

ألازُاع التي جازغ ٖلى  ظمُ٘ ؤهىإ ألاؾهم والؿىضاث، و٢ض ج٩ىن ٚحر هٓامُت وهي ظمُ٘ جل٪

ماؾؿت ؤو قغ٦ت مُٗىت، ٢ض ج٩ىن ؤزُاع مخٗل٣ت بالؿى١ هٟؿه ومساَغ ٖضم ال٣ضعة ٖلى 

اإلاىاٞؿت في الؿى١، و٢ض ج٩ىن املخاَغ مخٗل٣ت بإؾٗاع الٟاثضة إلاا للٟاثضة مً جإزحر ٖلى ؤؾٗاع 

 (1)ألاؾهم ؤو مخٗل٣ت بالخطخم والتي بضوعَا جازغ ٖلى ٢ىة الى٣ىص الكغاثُت.

الفسعالجالح

دلاالتاالضتجىاز

ٗاث املجاالث التي ججىػ ٞحها الاؾدشماعاث ألاظىبُت ججىًبا ملخاَغ  خهغث بٌٗ الدكَغ

جي، وخهغ هُا١ الاؾدشماع في بٌٗ املجاالث للخ٩ىمت هٟؿها. لم  الؿُُغة ٖلى الا٢خهاص الَى

بي خهغ وال حٗضاص للمجاالث ًىعص اإلاكٕغ ؤلاماعاحي في مكغوٕ ال٣اهىن في قإن الاؾدشماع ألاظى

الجاثؼ الاؾدشماع ٞحها، ل٨ً مً زال٫ الىٓغ في ال٣ىاهحن الاجداصًت ًم٨ً الاؾخسالم ؤن اإلاكٕغ 

ؤما اإلاكٕغ اإلاهغي  (2)ؾمذ الاؾدشماع في مجاالث ٖضًضة ومجها اإلاخٗل٤ بالبِئت واإلاٗضاث الُبُت.

 (3)(.1997) اث وخىاٞؼ الاؾدشماع لؿىت( مً ٢اهىن يماه1) ٣ٞض خضص مجاالث الاؾدشماع في اإلااصة

                                              
 . 209-206ص. وكإث ٖلي ٖبضالٗا٫، مغظ٘ ؾاب٤، م (1)

م ٖبضهللا، مغظ٘ ؾاب٤، م (2)  105ص. ٖبضهللا ٖبضال٨ٍغ

 ٖلى ؤهه:  (1997مً ٢اهىن يماهاث وخىاٞؼ الاؾدشماع لؿىت )( 1)اإلااصة جىو  (3)
ش   ٧ان الىٓام ال٣اهىوي الخاي٘ له جيكإ بٗض جاٍع

ًّ
"حؿغي ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن ٖلى ظمُ٘ الكغ٧اث واإلايكأث ؤًا

 الٗمل به إلاؼاولت وكاَها في ؤي مً املجاالث آلاجُت:
== 
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الفسعالسابع

أِىٗٛاالضتجىازاألدٍيب

جخمشل ؤَمُت الاؾدشماع ألاظىبي في ؤزٍغ الباعػ ٖلى الا٢خهاص الضولي والا٢خهاصاث املخلُت 

للضو٫ اإلاهضعة والضو٫ اإلاؿخًُٟت. ٞالضولت اإلاؿخًُٟت حؿخُٟض مً ظىاهب مسخلٟت، ٞاالؾدشماع 

ض مً بهخاظُت ألاظىبي ًجلب  ه ٢ض ًٍؼ عئوؽ ؤمىا٫ بلى الضولت، ٦ما ؤن َظا الاؾدشماع بدؿب هٖى

ؾل٘ مُٗىت في الؿى١ ِٞؿض الى٣و مما ٢ض ٌؿاَم في و٠٢ ؤو خل الخطخم، باإلياٞت بلى ؤهه ٢ض 

ُُٟت ظضًضة ِٞؿاَم في خل مك٩لت البُالت. وحؿخُٟض الضولت اإلاهضعة بٗىصة  ًٟخذ قىاٚغ ْو

 حها.ؤعباح الاؾدشماع بل

                                              
==  

ت ؤو ؤخضَما.    اؾخهالح واؾتزعإ ألاعاضخي البىع والصخغاٍو

 ؤلاهخاط الخُىاوي والضاظجي والؿم٩ي.  

 الهىاٖت والخٗضًً.  

 الٟىاص١ واإلاىجُالث والك٤٣ الٟىض٢ُت وال٣غي الؿُاخُت والى٣ل الؿُاحي.  

الى٣ل اإلابرص للبًاج٘ والشالظاث الخانت بدٟٔ الخانالث الؼعاُٖت واإلاىخجاث الهىاُٖت واإلاىاص الٛظاثُت  
اث ونىام٘ الٛال٫.   ومدُاث الخاٍو

٤ م   باقغ. الى٣ل الجىي والخضماث اإلاغجبُت به بٍُغ

الي البداع.    الى٣ل البدغي أٖل

 الخضماث البترولُت اإلاؿاهضة لٗملُاث الخٟغ والاؾخ٨كاٝ وه٣ل وجىنُل الٛاػ.  

غاى الؿ٨ً ٚحر ؤلاصاعي.    ؤلاؾ٩ان الظي جاظغ وخضاجه بال٩امل زالُت أٚل

غ١ اجهاالث.    البيُت ألاؾاؾُت مً مُاٍ قغب ونٝغ و٦هغباء َو

 %مً َا٢تها باملجان. 10والٗالظُت التي ج٣ضم  اإلاؿدكُٟاث واإلاغا٦ؼ الُبُت 

لي.    الخإظحر الخمٍى

 يمان الا٦خخاب في ألاوعا١ اإلاالُت.  

 عؤؽ اإلاا٫ املخاَغ.  

 بهخاط بغامج وؤهٓمت الخاؾباث آلالُت.  

جىػ ملجلـ الىػعاء بياٞت مجاالث ؤزغي جخُلبها   اإلاكغوٖاث اإلامىلت مً الهىضو١ الاظخماعي للخىمُت. ٍو
 بالص. خاظت ال

 وجدضص الالثدت الخىُٟظًت لهظا ال٣اهىن قغوٍ وخضوص املجاالث اإلاكاع بلحها
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م٨ً اٖخباع الاؾدشماعاث ألاظىبُت ظؿىع جىانل بحن َظٍ الضو٫، خُض جيخ٣ل مً زاللها  ٍو

الخبراث والخإزحراث ؤلاًجابُت ٖلى جُىعاث وهمى ظىاهب ٖضًضة مً املجخم٘ ؤَمها الخباص٫ الش٣افي 

 (1)وه٣ل ؤخضر وؾاثل الخ٨ىىلىظُا.

املطمبالجاٌ٘

ذلدداتاالضتجىازاألدٍيب

بٗض اؾدُٗاب ماَُت الاؾدشماع ألاظىبي ًهبذ مً اإلام٨ً جىاوله بٗم٤ ؤ٦ثر. ٞإجىاو٫ في َظا 

اإلاُلب اإلاىار الاؾدشماعي الظي بىاًء ٖلُه ٣ًغع اإلاؿدشمغ الخىظه بلى الضولت ألاظىبُت لل٣ُام 

جظب باؾدشماعاجه ومً زم ؤجىاو٫ ال٣ىاٖض التي جد٨م َظا الاؾدشماع والخىاٞؼ والًماهاث التي ج

 اإلاؿدشمغ ألاظىبي، ٧ٌل في ٕٞغ مىٟهل: 

األٔهالفسع

املٍاخاالضتجىازٙ

ًم٨ً حٍٗغ٠ اإلاىار الاؾدشماعي بإهه مجمٕى الٗىامل الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت اإلاازغة في 

ً اؾخسالم ظىاهب اإلاىار والتي هي: م٨ ظا الخٍٗغ٠ً    اؾخ٣ُاب الاؾدشماع في الضو٫. مً زال٫َ 

الجاهب الؿُاسخي: ٌٗخبر الجاهب الؿُاسخي مازًغا بهىعة ٦بحرة ٖلى ٢ضعة الخهى٫ ٖلى ز٣ت  - ؤ

ٕؼ الاؾخ٣غاع الؿُاسخي وألامجي  اإلاؿدشمغ إلاا للٗىامل الؿُاؾُت مً جإزحراث ٖلى الاصزاع، ٞبتٖز

 ج٣ل وؿبت الاصزاع وبظل٪ ج٣ل الاؾدشماعاث. 

ازغ في اإلاىار ًخمشل الجاهب الؿُاسخي بالىٓام الؿُاسخي اإلاخب٘ في  الضولت وألاخؼاب الؿُاؾُت ٍو

  (2)الاؾدشماعي بمضي ج٣بل الؿُاؾُحن ل٨ٟغة الاؾدشماع ألاظىبي.

                                              
 . 233ص. وكإث ٖلي ٖبضالٗا٫، مغظ٘ ؾاب٤، م (1)

ضان، خىاٞؼ ظظب الاؾدشماعاث ألاظىبُت بلى صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، وع٢ت م٣ضمت  (2) ؤ. ص. دمحم ؤخمض ٍػ
ا في الخىمُت الا٢خهاصًت في صولت ؤلاماعاث إلااجمغ  ىُت والاجٟا٢اث الضولُت وؤزَغ ٗاث الَى الاؾدشماع بحن الدكَغ

 . 299، م2011، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، ؤلاماعاث، الٗغبُت اإلاخدضة

http://slconf.uaeu.ac.ae/19%20new/arabic_research.asp
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ً ألاظاهب،   -ب الجاهب الاظخماعي: مما ال ق٪ ُٞه، جازغ الٗىامل الاظخماُٖت في ز٣ت اإلاؿدشمٍغ

الث ال٣ىي الٗاملت ٖلى مضي جُىع  الث الٗلمُت والخبراث ومَا ال٨ٟغ الا٢خهاصي ٞخازغ اإلاَا

.ً لى ظظب اإلاؿدشمٍغ  (1)ٖو

الجاهب الا٢خهاصي: بغؤَي ٩ًىن الجاهب الا٢خهاصي مً ؤَم الٗىامل اإلاازغة ٖلى اإلاىار   -ط

الاؾدشماعي. حكمل َظٍ الٗىامل اإلاىاعص الُبُُٗت والبيُت الخدخُت واإلاىاٞؿت والؿُاؾت اإلاالُت 

 (2)ٞؼ والؿُاؾاث اإلاالُت ومٗضالث الخطخم.وال٣ىاٖض الخا٦مت لالؾدشماع والًماهاث والخىا

في ؤلاماعاث ًم٨ً اؾخسالم ؤبغػ مالمذ ظىاهب اإلاىار الاؾدشماعي بال٣ى٫ بهه ًمخاػ بالجاطبُت، 

كهض  ٞالجاهب الؿُاسخي ًخمخ٘ بالشباث والاؾخ٣غاع والخ٩ىمت صاٖمت لالؾدشماعاث ألاظىبُت. َو

والجاهب الا٢خهاصي ٦ظل٪ ٌكهض جُىعاث مخخالُت في املجخم٘ في ؤلاماعاث جُىًعا في قتى الجىاهب. 

ذ ٢ىاهحن ٖضًضة  عي في مجا٫ الا٢خهاص، ٞالضولت ٢ض قٖغ ظىاهب ٖضًضة ومجها الخُىع الدكَغ

 (3)وؤٖضث مكغوٖاث ٢ىاهحن ؤبغػَا مكغوٕ ٢اهىن في قإن الاؾدشماع ألاظىبي.

ً لٗضة ٖىامل ، لٗل مى٢ٗها الجٛغافي وفي مهغ ٌٗخبر اإلاىار الاؾدشماعي ظاطًبا للمؿدشمٍغ

ا مً  ًُ اإلامخاػ مً ؤبغػَا، بلى ظاهب طل٪ ٌٗخبر ا٢خهاصَا الخغ وزباث ؾٗغ نٝغ ٖملتها وؿب

ٖىامل الجظب ألازغي. باإلياٞت بلى ما ؾب٤، هٓم اإلاكٕغ اإلاهغي الاؾدشماع في ٢اهىن يماهاث 

ً يماهاث وخىاٞؼ ٖضًضة، و٢ض ؤبغ  مذ الخ٩ىمت وخىاٞؼ الاؾدشماع الظي ؤُٖى اإلاؿدشمٍغ

 (4)اجٟا٢ُاث صولُت في قإن الاؾدشماع ألاظىبي.

 

                                              
ضان، مغظ٘ ؾاب٤، م ؤ. ص. دمحم ؤخمض (1)  . 300-299ٍػ

ضان، مغظ٘ ؾاب٤، م (2)  . 300ؤ. ص. دمحم ؤخمض ٍػ

ضان، مغظ٘ ؾاب٤، م (3)  . 318-317ؤ. ص. دمحم ؤخمض ٍػ

ت، يماهاث الاؾدشماع ألاظىبي وخىاٍٞؼ في ال٣اهىن اإلاهغي صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت، وع٢ت  (4) ص. دمحم الؿُض ٖٞغ
ا فيم٣ضمت إلااجمغ  ىُت والاجٟا٢اث الضولُت وؤزَغ ٗاث الَى الخىمُت الا٢خهاصًت في صولت  الاؾدشماع بحن الدكَغ

 . 558-557، م2011، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، ؤلاماعاث، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة
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الفسعالجاٌ٘

 الكٕاعدالكإٌٌٗٛاملٍعىٛلالضتجىازاألدٍيب

ٗاث وال٣ىاهحن اإلاىٓمت لالؾدشماع في الضو٫ ٖلى مضي  ٦ما ٢ض ؾب٤ وؤن بُيذ، جازغ الدكَغ

خؿً جىُٓم َظا الجاهب  ظاطبُت اإلاىار الاؾدشماعي ٞحها. مً َظا اإلاىُل٤ جدغم الضو٫ ٖلى

 ألَمُخه.

في ؤلاماعاث، ؤٖض اإلاكٕغ مكغوٕ ٢اهىن في قإن الاؾدشماع ألاظىبي بال ؤن َظا ال٣اهىن لم  

ًهضع بٗض، ٦ما ؤهه ًم٨ً الاؾخسالم مً ال٣ىاهحن ألازغي اإلاخٟغ٢ت بٌٗ ال٣ىاٖض الخا٦مت 

ت و٢اه ت و٢اهىن لالؾدشماع، مً يمً َظٍ ال٣ىاهحن ٢اهىن اإلاٗامالث الخجاٍع ىن الكغ٧اث الخجاٍع

ا مً ٢ىاهحن. بلى ظاهب ال٣ىاهحن  حَر ت والى٧االث ٚو الٗمل وال٣ىاهحن الخا٦مت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ

  (1)املخلُت، و٢ٗذ صولت ؤلاماعاث ٖلى اجٟا٢ُاث صولُت جخٗل٤ باالؾدشماع ألاظىبي.

 اث الاؾدشماع ع٢موفي ال٨ٟت ألازغي، هٓم اإلاكٕغ اإلاهغي الاؾدشماع في ٢اهىن خىاٞؼ ويماه

 (2)(.1997) ( لؿىت8)

الفسعالجالح

حٕافصدرباالضتجىازاألدٍيب

ًىو مكغوٕ ال٣اهىن ؤلاماعاحي في قإن الاؾدشماع ألاظىبي ٖلى خىاٞؼ لالؾدشماع ألاظىبي، 

٘ ال٣ُىص ًٖ مل٨ُت اإلاؿدشمغ ألاظىبي وله 16) ؤ( مً اإلااصة) ههذ ٣ٞغة ( ٖلى ؤهه ملجلـ الىػعاء ٞع

ا ًً ب( مً طاث اإلااصة ٖلى بٖٟاء ) مىذ اإلاؿدشمغ اإلال٨ُت ال٩املت إلاكغوٖه، وجىو ال٣ٟغة ؤً

ا وج٩ىن َظٍ  ًُ اإلاىظىصاث إلوكاء اإلاكغوٕ مً الًغاثب والغؾىم ٖلى ؤن ٩ًىن اإلاكغوٕ نىاٖ

٣ًا للخضوص اإلاىضخت في مكغوٕ ال٣اهىن طاجه. ٦ما  اإلاىظىصاث زابخه والػمت إلوكاء َظا اإلاكغوٕ ٞو

ط( مً طاث ال٣اهىن مجلـ الىػعاء ؾلُت ج٣ضًم ؤًت خىاٞؼ ًغاَا املجلـ مىاؾبت ) ال٣ٟغةمىدذ 

                                              
م ٖبضهللا، مغظ٘ ؾاب٤، م (1)  . 104-102ص. ٖبضهللا ٖبضال٨ٍغ

املخامي وؾُم خؿام الضًً ألاخمض، ٢ىاهحن الاؾدشماع الٗغبُت، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، لبىان،  (2)
 . 67، م2011
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  (1)ٖلى ؤن ٖلى ؤن جخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة.

بلى ظاهب الخىاٞؼ اإلاىهىم ٖلحها في مكغوٕ ال٣اهىن ٢ضمذ الخ٩ىمت خىاٞؼ ٦شحرة 

عاضخي للمكغوٖاث الهىاُٖت وؤلاؾهام في البدىر لالؾدشماعاث ألاظىبُت، مجها جسٌُٟ ؤؾٗاع ألا 

ا ال٨شحر. حَر  (2)لضٖم الاؾدشماعاث ألاظىبُت وحؿهُل قغوٍ صزى٫ الاؾدشماع ألاظىبي ٚو

م٨ً ج٣ؿُمها بلى  هو ال٣اهىن في مهغ ٖلى الٗضًض مً الخىاٞؼ لجظب الاؾدشماعاث، ٍو

ٟاءاث الجمغ٦ُت والدؿهُالث ؤلا  ت وبٖٟاءاث مً بٌٗ بٖٟاءاث مً يغاثب وعؾىم وؤلٖا صاٍع

ت والغبدُت، ؤجىاو٫ ٧ٌل مجها في بىض مىٟهل:   ال٣ىاهحن والخىاٞؼ الخجاٍع

ٌ البىد   : إعفاءاث مً الظسائب والسطىمألاو

هو ال٣اهىن في ظمهىعٍت مهغ ٖلى بٖٟاءاث مً الًغاثب لشالر مضص مسخلٟت، حٟٗى 

ت مً الًغاثب  ت والهىاُٖت الاؾدشماٍع إلاضة زمـ ؾىىاث ٖلى بًغاصاتها اإلاكغوٖاث الخجاٍع

 ٘ وؤمىالها وؤعباح قغ٧اث ألامىا٫، وحٟٗى جل٪ مً الًغاثب إلاضة ٖكغة ؾىىاث بن ٧اهذ جل٪ اإلاكاَع

في اإلاىا٤َ الٗمغاهُت والهىاُٖت الجضًضة ؤو في ؤخض اإلاىا٤َ الىاثُت التي ًدضصَا عثِـ مجلـ 

                                              
ط. ًجىػ ملجلـ الىػعاء ( مً مكغوٕ ٢اهىن اجداصي في قإن الاؾدشماعاث ألاظىبُت: "16)اإلااصة ال٣ٟغة )ط( مً  (1)

بىاء ٖلى جىنُت اللجىت بٗض جيؿ٣ُها م٘ الؿلُت املخلُت املخخهت بنضاع ٢غاع باإلاىا٣ٞت ٖلى ج٣ضًم مؼاًا 
 اإلااصة،وخىاٞؼ وبٖٟاءاث ؤزغي للمكغوٕ اؾدشماعي ؤظىبي مدضص بياٞت بلى ما َى م٣غع في ال٣غة ) ؤ ( مً َظٍ 

 ظىبي اإلاٗاًحر آلاجُت:ٖلى ؤن ًغاعى في اإلاكغوٕ الاؾدشماعي ألا 

 . الاوسجام م٘ زُِ الخىمُت ؤلاؾتراجُجُت في الضولت. 1 

 . جد٤ُ٣ الٗاثض ألاًٞل للمىاعص املخلُت. 2 

 . ٢ُمت مًاٞت ٖالُت. 3 

اصة ٞغم الٗمل. 4   . ٍػ

 . ه٣ل الخ٣ىُت والخ٨ىىلىظُا الخضًشت. 5 

 6  .
ً

 ؤو م٨مال
ً
 ممازال

ً
ىُت التي جؼاو٫ وكاَا  . ؤزغ مؼاولت اليكاٍ الاؾدشماعي ٖلى الكغ٧اث الَى

م. 7   . ؤن ال ٣ًل حجم عؤؽ اإلاا٫ ألاظىبي اإلاؿدشمغ ًٖ زمؿحن ملُىن صَع

 . صعظت ال٨ٟاءة والخبرة والكهغة الٗاإلاُت للمؿدشمغ ألاظىبي.  8 

٘ الهض٣ًت للبِئت. " 9   . اإلاكاَع

م ٖبضهللا، مغظ٘ ؾاب٤، م (2)  . 106-105ص. ٖبضهللا ٖبضال٨ٍغ
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ت والهىاُٖت مً ال (1)الىػعاء. ًغاثب ٖلى بًغاصاتها، ٦ما حٟٗى قغ٧اث حٟٗى اإلاكغوٖاث الخجاٍع

ؾىت ٖلى ؤن ج٩ىن َظٍ اإلاكغوٖاث م٣امت زاعط الىاصي  20ألامىا٫ مً الًغاثب ٖلى ؤعباخها إلاضة 

ت اإلا٣امت في اإلاىا٤َ الىاثُت إلاضة  ؾىت بهضٝ  20ال٣ضًم، ؤي ؤن اإلاكٕغ ؤٖٟى اإلاكغوٖاث الاؾدشماٍع

.ً   (2)ظظب اإلاؿدشمٍغ

الن في ٣ٖىص ٦ما ٌٟٗي اإلاكٕغ اإلاهغ  ت مً عؾىم الضمٛت والخىز٤ُ وؤلٖا ٘ الاؾدشماٍع ي اإلاكاَع

ً إلاضة زالزت ؾىىاث باإلياٞت بلى عؾىم حسجُل ألاعاضخي. وحٟٗى ؤعباح  الخإؾِـ وال٣غى والَغ

قغ٧اث ألامىا٫ التي جإزظ ق٩ل قغ٧اث اإلاؿاَمت بيؿبت حؿاوي ٢ُمت عؤؽ مالها ٖلى ؤن ج٩ىن َظٍ 

ىاثض ألاوعا١ اإلاالُت لهظٍ الكغ٧اث م٣ُضة في البىع  نت. وحٟٗى بًغاصاث عئوؽ ألامىا٫ اإلاى٣ىلت ٖو

بت، ٖلى ؤن ج٩ىن قغ٦ت مؿاَمت ٖامت ؾخُغح لال٦خخاب الٗام وج٩ىن  اإلاكغوٖاث مً الًٍغ

بت  م٣ُضة في البىعنت. وحٟٗى الكغ٧اث اإلاىضمجت ؤو اإلاىٟهلت ؤو جل٪ اإلاٛحرة لك٩لها مً الًٍغ

 (3)ا الخُٛحر.والغؾىم اإلاؿخد٣ت بؿبب َظ

 البىد الشاوي: ؤلاعفاءاث الجمسهُت

مً ٢اهىن يماهاث وخىاٞؼ الاؾدشماع بٖٟاء ظمغ٧ي خُض ال ٩ًىن لهظٍ  23جمىذ اإلااصة 

ت ؾىي صٞ٘  ٘ الاؾدشماٍع مً ٢ُمت بًغاصاتها مً ؤظهؼة ومٗضاث ٖلى ؤن ج٩ىن َظٍ   ٪5اإلاكاَع

ت إلوكائها.  (4)اإلاى٣ىالث يغوٍع

تالبىد الشالض: الدظه  ُالث ؤلاداٍز

 ؤوكإث ظمهىعٍت مهغ م٩اجب في مداٞٓاتها جسخو باإلاٗامالث ؤلاصاٍعت اإلاخٗل٣ت باالؾدشماعاث،

                                              
ت، مغظ٘ ؾاب٤، م (1)  . 583ص. دمحم الؿُض ٖٞغ

 1997لؿىت  8اإلاؿدكاع عظب ٖبضالخ٨ُم الؿلُم، قغح ؤخ٩ام ٢اهىن يماهاث وخىاٞؼ الاؾدشماع ع٢م  (2)
املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا والثدخه الخىُٟظًت َب٣ًا آلزغ الخٗضًالث في يىء ؤخضر اإلاباصت التي ٢غعتها 

٘ بمجلـ الضولت م٘  ت الٗلُا والجمُٗت الٗمىمُت ل٣ؿمي الٟخىي والدكَغ ومد٨مت الى٣ٌ واملخ٨مت ؤلاصاٍع
ت الكغ٧اث  ً، مىؾٖى بُان الىهىم ال٣اهىهُت اإلاغجبُت وخلى٫ ؤَم اإلاك٨الث الٗملُت التي حٗترى اإلاؿدشمٍغ

 . 450، م2007والاؾدشماع، ال٣اَغة، مهغ، 

ت، مغظ٘ ؾاب٤، م (3)  . 585-583ص. دمحم الؿُض ٖٞغ

ت، مغظ٘ ؾاب٤، م (4)  . 585ص. دمحم الؿُض ٖٞغ
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وج٣ضم جل٪ زضماتها مجاًها. بلى ظاهب طل٪، جمىذ مهغ اإلاؿدشمغ ألاظىبي ب٢امت إلاضة زمـ ؾىىاث 

.
ً
ت مباقغة  (1)٢ابلت للخجضًض لدؿهُل ٖملُت بصاعة اإلاكغوٖاث الاؾدشماٍع

 البىد السابع: عدم الخظىع لبعع اللىاهين

ت مً الالتزام بخُب٤ُ بٌٗ مىاص ٢اهىن الكغ٧اث  ٌٟٗي اإلاكٕغ بٌٗ اإلاكغوٖاث الاؾدشماٍع

 (2)وبٌٗ ؤخ٩ام ٢اهىن الٗمل وبٌٗ ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بةظغاءاث ؤلاًغاص والخهضًغ.

ت  البىد الخامع: خىافص زبدُت وججاٍز

ً خ٤ جمل٪ ألاعاضخي لجظب الاؾدشماعاث ألاظىبُت ب لى مهغ ٢غع اإلاكٕغ بُٖاء اإلاؿدشمٍغ

ت بٌٗ ألاعاضخي في مىا٤َ مدضصة باملجان، ٦ما ؤهه ٢ض ؤٖٟى  واإلاباوي وؤُٖى اإلاكغوٖاث الاؾدشماٍع

َظٍ اإلاكغوٖاث مً بزًإ مىخجاتها للدؿٗحر الجبري وال ًد٤ للؿلُت الخضزل في جدضًض ؤعباح 

 (3)َظٍ اإلاكغوٖاث.

الفسعالسابع

 ىاٌاتاالضتجىازض

بلى ظاهب الخىاٞؼ اإلامىىخت للمؿدشمغ حٗخبر الًماهاث اإلامىىخت للمؿدشمغ ومكغوٖاجه مً 

 ٖىامل الغثِؿُت لجظب لالؾدشماعاث ألاظىبُت.

مً َظا اإلاىُل٤، جًمً مكغوٕ ال٣اهىن في قإن الاؾدشماعاث ألاظىبُت يماهاث للمؿدشمغ  

( مىه ٖلى ٖضم ظىاػ هٕؼ مل٨ُت مكغوٕ بإًت نىعة بال 11) واإلاكغوٕ الاؾدشماعي، ٣ٞض ههذ اإلااصة

ٌ مىاؾب مؿاٍو لل٣ُمت الؿى٢ُت للمكغوٕ في  بن ٧ان طل٪ للمهلخت الٗامت ٖلى ؤن ًضٞ٘ حٍٗى

( مً مكغوٕ ال٣اهىن طاجه ٖلى الًمان للمؿدشمغ ألاظىبي 12) و٢ذ هٕؼ اإلال٨ُت مىه. وجىو اإلااصة

ل ٖىاثضٍ اإلاالُت زاعط الضولت  ( ٖلى طل٪ 13) بكٍغ ؤن ٩ًىن ٢ض ؤوفى بالتزاماجه. وجىو اإلااصةجدٍى

                                              
ت، مغظ٘ ؾاب٤، م  (1)  . 587ص. دمحم الؿُض ٖٞغ

ت، مغظ٘ ؾاب٤، م (2)  . 590-588ص. دمحم الؿُض ٖٞغ

ت، مغظ٘ ؾاب٤، م (3)  . 593-591ص. دمحم الؿُض ٖٞغ
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( للمؿدشمغ خ٤ بصاعة 14) الخ٤ للٗاملحن في مكغوٖاث الاؾدشماع ألاظىبُت. وحُٗي اإلااصة

ت جامت صون بزال٫ بال٣ُىص والالتزاماث اإلاىهىم ٖلحها في َظا  ت بدٍغ مكغوٖاجه الاؾدشماٍع

ت مٗلىماث ( مً مك15) جمىذ اإلااصة (1)اإلاكغوٕ. غوٕ ال٣اهىن خ٤ يمان الخٟاّ ٖلى ؾٍغ

اإلاكغوٕ اإلاخٗل٣ت بالكاون الٟىُت والا٢خهاصًت واإلاالُت واإلاباصعاث اإلا٣ضمت للؿلُت الٗامت مالم 

 (2)ًىو ٢اهىن ٖلى زالٝ طل٪.

ًىو اإلاكٕغ اإلاهغي في ٢اهىن يماهاث وخىاٞؼ الاؾدشماع ٖلى يماهاث لهظٍ الاؾدشماعاث. 

ت، بال بطا اؾخىظبذ اإلاهلخت الٗامت طل٪ ُٞدٓغ ال٣اهىن  ٘ الاؾدشماٍع جإمُم ؤو مهاصعة اإلاكاَع

ٌ م٣ٗى٫. ( مً ٢اهىن يماهاث وخىاٞؼ 9) جىو اإلااصة (3)بكٍغ ؤن ٩ًىن هٕؼ اإلال٨ُت م٣ابل حٍٗى

٤ ؤلاصاعي ٞغى الخغاؾت ٖلى الكغ٧اث واإلايكأث ؤو الدجؼ  الاؾدشماع ٖلى ؤهه: "ال ًجىػ بالٍُغ

                                              
 اجداصي في قإن الاؾدشماع ألاظىبي ٖلى ؤهه: "ًلتزم اإلاؿدشمغ ألاظىبي بما ًلي:( مكغوٕ ٢اهىن 22)اإلااصة جىو  (1)

ٗاث الىاٞظة في الضولت. 1   . الالتزام بإخ٩ام الدكَغ

 . الالتزام بمماعؾت اليكاٍ املخضص في الترزُو الهاصع ًٖ الؿلُت املخخهت. 2 

ىُت وب٦ؿابها اإلاهاعاث الالػ 3  ب الٗمالت الَى  مت. الٗمل ٖلى جضٍع

 . مؿل٪ خؿاباث مىخٓمت للمكغوٕ الاؾدكاعي ألاظىبي. 4 

 . حُٗحن مض٤٢ خؿاباث ٢اهىوي مغزو في الضولت. 5 

 6 .  
ً
٣ا ا واإلاؼاًا اإلامىىخت للمكغوٕ الاؾدشماعي ألاظىبي ٞو ٖضم الخهٝغ باإلاىظىصاث الشابخت التي جم بٖٟاَئ

 ألخ٩ام َظا ال٣اهىن بال بمىا٣ٞت الؿلُت املخخهت. 

الالتزام بخ٣ضًم اإلاٗلىماث والبُاهاث ؤلاخهاثُت والىزاث٤ التي جُلبها اللجىت ؤو ؤلاصاعة ؤو الؿلُت  . 7 
 
ً
٣ا ٠ له نٟت الًبُُت ال٣ًاثُت ٞو املخخهت اإلاخٗل٣ت باإلاكغوٕ الاؾدشماعي ألاظىبي والؿماح ألي مْى

ظىبي ألصاء اإلاهام اإلا٩ل٠ بها ( مً َظا ال٣اهىن ؤن ًضزل مى٢٘ اإلاكغوٕ الاؾدشماعي ألا  35) اإلااصة ألخ٩ام 
 ومُاب٣ت البُاهاث واإلاٗلىماث ٖلى الىا٢٘. 

ش  . 8  ا لٛاًاث اإلاكغوٕ وجاٍع  ٞىع الاهتهاء مً جغ٦ُب اإلاىظىصاث الشابخت وججهحَز
ً
بٖالم الؿلُت املخخهت زُُا
 بضء الٗمل ؤو ؤلاهخاط الٟٗلي. 

ت والخ٨ىىلىظُا بلى الضولت.  . 9   ه٣ل اإلاٗٞغ

 خاٞٓت ٖلى ؾالمت البِئت مً الخلىر، والالتزام ب٩ل ما ًخٗل٤ باملخاٞٓت ٖلى الصخت الٗامت وألامً. ". امل10 

 مكغوٕ ٢اهىن اجداصي في قإن الاؾدشماع ألاظىبي.  (2)

م ٖبضهللا، مغظ٘ ؾاب٤، م (3)  . 41-40ص. ٖبضهللا ٖبضال٨ٍغ
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ؤو اؾدُالء ؤو الخدٟٔ ٖلحها ؤو ججمُضَا ؤو مهاصعتها." مما ؾب٤ وؿخسلو ؤن اإلاكٕغ ٖلى ؤمىالها 

ً ألاظاهب ًدمحهم مً مساَغ حٗؿ٠ الؿلُت، ٞال ًجىػ بىاًء ٖلى ٢غاع  بهضٝ ظظب اإلاؿدشمٍغ

ت  بصاعي ٞغى خغاؾت ؤو الدجؼ ؤو الاؾدُالء ؤو الخجمُض ؤو اإلاهاصعة ٖلى اإلاكغوٖاث الاؾدشماٍع

 (1)وممخل٩اتها.

٦ما ًدٓغ اإلاكٕغ في مهغ جضزل ؤلاصاعة بٟغى الدؿٗحر الجبري ؤو جدضًض عبذ اإلاكغوٖاث في 

دٓغ ال٣اهىن هٟؿه بلٛاء  ت ج٣ضًغ زمً الؿلٗت وم٣ضاع الغبذ. ٍو اإلاىخجاث، ُٞخمخ٘ اإلاؿدشمغ بدٍغ

ت مالم جسال٠ ؤخض قغوٍ الترزُو.  جغازُو ال٣ٗاعاث التي جيخٟ٘ مجها اإلاكغوٖاث الاؾدشماٍع

ت ؤلاًغاص  مىذ ال٣اهىن خ٤ جمل٪ ألاعاضخي وال٣ٗاعاث ألَضاٝ الاؾدشماع باإلياٞت بلى خٍغ ٍو

 (2)والخهضًغ.

 

 

 

  

                                              
 . 289اإلاؿدكاع عظب ٖبضالخ٨ُم الؿلُم، مغظ٘ ؾاب٤، م (1)

م ٖبضهللا، مغظ٘ ؾاب٤، م (2)  . 42ص. ٖبضهللا ٖبضال٨ٍغ
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 اخلامتة
الاؾدشماعاث ألاظىبُت حك٩ل مدىًعا َاًما في عجلت الخىمُت، وجُىع الا٢خهاص. مً زال٫ البدض 

في الاؾدشماع ألاظىبي ومجاالجه ومً زال٫ الاؾخُإل ٖلى اإلاىار الاؾدشماعي في صولت ؤلاماعاث 

هاث وظمهىعٍت مهغ والبدض في ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاىٓمت لالؾدشماع ألاظىبي والخىاٞؼ والًما

 التي جمىدها َظٍ ال٣ىاهحن، ًم٨ىجي اؾخسالم بٌٗ الىخاثج والخىنُاث: 

 الىخائج: 

هٓم اإلاكٕغ اإلاهغي للًماهاث والخىاٞؼ في ٢اهىن مؿخ٣ل. ؤما اإلاكٕغ ؤلاماعاحي ٞلم ًهضع  -1

٢اهىًها زاًنا باالؾدشماع بال ؤهه بلى ظاهب ال٣ىاٖض اإلاخىازغة في ال٣ىاهحن املخخلٟت التي جُب٤ ٖلى 

ت ٢ض ؤٖض مكغوٕ ٢اهىن لم ًهضع بٗض.   اإلاكغوٖاث الاؾدشماٍع

ً ألاظاهب مً طل٪ ًدبحن لىا ٦م الجه ىص اإلابظولت في ؤلاماعاث للخىاٞـ ٖلى ظظب اإلاؿدشمٍغ

اصة ظاطبُت اإلاىار الاؾدشماعي في الضولت.   والٗمل ٖلى ٍػ

 ٖلى زالٝ اإلاكٕغ اإلاهغي الظي خضص مجاالث الاؾدشماع جغ٥ اإلاكٕغ ؤلاماعاحي مجاالث الاؾدشماع -2

غوٖاث مً الخًٕى ألخ٩ام مٟخىخت في وظه اإلاؿدشمغ ألاظىبي بال ؤهه خهغ ٞئخحن مً اإلاك

٘ اإلاخٗل٣ت بالىِٟ والٛاػ واإلااء  مكغوٕ ال٣اهىن في قإن الاؾدشماعاث ألاظىبُت وهي اإلاكاَع

ها ل٣ىاهحن زانت جىٓمها. ٘ في اإلاىا٤َ الخغة لخًٖى  وال٨هغباء واإلاكاَع

مً وظهت هٓغي، خؿًىا ٞٗل اإلاكٕغ ؤلاماعاحي ٖىضما جغ٥ مجاالث الاؾدشماع مٟخىخت ما ٖضا 

ا في الابخ٩اع مما ًجٗل خهغ مجاالث الاؾدشماع 
ً
جل٪ املخٓىعة، ألن الٗالم الُىم ٌكهض ؾبا٢

٘ مخجضصة طاث اإلاىٟٗت ال٨بحرة.   ألاظىبي مًُٗت إلاكاَع

3-   ،ً جبحن مً زال٫ البدض ؤن اإلاكٕغ اإلاهغي ٢ض جىؾ٘ في مىذ الخىاٞؼ لجظب اإلاؿدشمٍغ

٘ اإلا بي اإلامىىح للمكاَع ٟاء الًٍغ ٟاءاث وباألزو ؤلٖا ٣امت في اإلاىا٤َ الىاثُت. ٞهظٍ ؤلٖا

ؾخجلب بلى َظٍ اإلاىا٤َ اإلاكغوٖاث التي ؾخٗىص ٖلى البالص بالىٟ٘ مً زال٫ اؾخٛال٫ مىا٤َ 

 هاثُت.

وباإلا٣ابل، خؿًىا ٞٗل اإلاكٕغ ؤلاماعاحي ٖىضما مىذ مجلـ الىػعاء الخ٤ في مىذ الخىاٞؼ ٖلى ؤال 

الخىاٞؼ اإلاىهىم ٖلحها في مكغوٕ ال٣اهىن. ألهه في ؤًت لخٓت ًسال٠ طل٪ ال٣اهىن باإلياٞت بلى 

٘، ٞمظَب اإلاكٕغ ٌُٗي مجلـ الىػعاء الخ٤ بةٖٟاء  ٢ض حؿخدضر التزاماث ٖلى اإلاكاَع
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الاؾدشماعاث ألاظىبُت مً نى٠ مً َظٍ الالتزاماث اإلاؿخدضزت متى ما اعجإث طل٪ مىاؾًبا، ٞلىال 

  ظغاءاث اإلاٗخاصة إلاىذ خىاٞؼ ظضًضة.َظٍ الهالخُت لىظب حٗضًل ال٣اهىن باإل 

 الخىصُاث:

مً زال٫ الىٓغ في مكغوٕ ال٣اهىن اإلاٗض ومماعؾاث الخ٩ىمت ًدبحن لىا خغم الؿلُاث  -1

 ٤ حر الخىاٞؼ والًماهاث لجظب اإلاؿدشمغ ألاظىبي ما َى بًجابي وفي الٍُغ ؤلاماعاجُت ٖلى جٞى

 الىٟاط. الصخُذ مما ًجٗلىا هخإمل بنضاع اإلاكغوٕ وصزىله خّحز

اصة  -2 اصة الخىاٞؼ، ؤوصخي بٍؼ ٦ما ٢ض ؤقضث بمى٠٢ اإلاكٕغ ٖىضما مىذ مجلـ الىػعاء الخ٤ بٍؼ

الخىاٞؼ اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن اإلاٗض. ٞدؿًىا ٩ًىن بن مىذ اإلاكٕغ خىاٞؼ إلاكغوٖاث 

ظضًضة ال جخىاٞغ في الؿى١ املخلُت زهىًنا جل٪ التي حؿاَم في الخىمُت وجد٤٣ اإلاىٟٗت 

 ص. ٞىهه ٖلى َظٍ الخىاٞؼ في ال٣اهىن ٌؿاٖضَا في ظظب َظا الىٕى مً الاؾدشماعاث.للبال 

  



 

  
 

 

  323 تحدة ة املبيالعر مارا دولة اإل - جامعة عجناٌ -اىوٌكة اليتصدر عً كل
  

 

 قائنة املصادر 

   الىخب:

  8اإلاؿدكاع عظب ٖبضالخ٨ُم الؿلُم، قغح ؤخ٩ام ٢اهىن يماهاث وخىاٞؼ الاؾدشماع ع٢م 

تها والثدخه الخىُٟظًت َب٣ًا آلزغ الخٗضًالث في يىء ؤخضر اإلاباصت التي ٢غع  1997لؿىت 

ت الٗلُا والجمُٗت الٗمىمُت  املخ٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا ومد٨مت الى٣ٌ واملخ٨مت ؤلاصاٍع

٘ بمجلـ الضولت م٘ بُان الىهىم ال٣اهىهُت اإلاغجبُت وخلى٫ ؤَم  ل٣ؿمي الٟخىي والدكَغ

ت الكغ٧اث والاؾدشماع، ال٣اَغة، مهغ،  ً، مىؾٖى اإلاك٨الث الٗملُت التي حٗترى اإلاؿدشمٍغ

2007. 

  1997خُضع خغصان، مباصت الاؾدشماع، صاع اإلاؿخ٣بل لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، َاَغ. 

  م ٖبضهللا، يماهاث الاؾدشماع في الضو٫ الٗغبُت صعاؾت ٢اهىهُت م٣اعهت ص. ٖبضهللا ٖبضال٨ٍغ

ٗاث الٗغبُت واإلاٗاَضاث الضولُت م٘ ؤلاقاعة بلى مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت وصوعَا في  ألَم الدكَغ

 .2008املجا٫، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،  َظا

   ،ص. مغجطخى خؿحن الؿٗضي، الىٓام ال٣اهىوي لكغ٧اث الاؾدشماع اإلاالي، ميكىعاث الخلبي

 .2011بحروث، لبىان، 

   ،ص. وكإث ٖلي ٖبضالٗا٫، الاؾدشماع والترابِ الا٢خهاصي الضولي، صاع ال٨ٟغ الجامعي

ت، مهغ،  .2012ؤلاؾ٨ىضٍع

  ،املخامي وؾُم خؿام الضًً ألاخمض، ٢ىاهحن الاؾدشماع الٗغبُت، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت

 .2011بحروث، لبىان، 

  



 

 إشراء املطوع يف ضوء مصروع قاىوٌ احتادي يف شأٌ االشتثنار األجييب اليظاو الكاىوىي لالشتثنار األجييب 

 

  324 و2018يياير   -العدد الصابع  -الكاىوىية              الصية الرابعة  ولة العلودل
  

 

 بدىر ميشىزة في مؤجمساث:

  ،ضان، خىاٞؼ ظظب الاؾدشماعاث ألاظىبُت بلى صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ؤ. ص. دمحم ؤخمض ٍػ

ا في الخىمُت وع٢ت م٣ضمت إلااجمغ  ىُت والاجٟا٢اث الضولُت وؤزَغ ٗاث الَى الاؾدشماع بحن الدكَغ

، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، ؤلاماعاث، الا٢خهاصًت في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة

2011. 

 ت، يماهاث الاؾدشماع ألاظىبي وخىاٍٞؼ في ال٣اهىن اإلاهغي صعاؾت جدلُلُت  ص. دمحم الؿُض ٖٞغ

ا م٣اعهت، وع٢ت م٣ضمت إلااجمغ  ىُت والاجٟا٢اث الضولُت وؤزَغ ٗاث الَى الاؾدشماع بحن الدكَغ

، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، بُت اإلاخدضةالخىمُت الا٢خهاصًت في صولت ؤلاماعاث الٗغ  في

 .2011ؤلاماعاث، 
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زضًٕاالشرتاك

 زمً العدد:

ما داخل ؤلامازاث:  عشسون دَز

 في دٌو الخلُج:

ذ: دًىازان، اال، الىٍى اال، كؼس: عشسون ٍز ً: دًىازان،  الظعىدًت: عشسون ٍز البدٍس
االن    عمان: ٍز

 الىػً العسبي:

ىُت أو ما ٌعادلها7) طبع     ( دوالزاث أمٍس

 الدٌو ألاظىبُت:

ىُت أو ما ٌعادلها10) عشس  ( دوالزاث أمٍس

 الاشتران الظىىي للمجلت:

 

 مدة الاشتران الدٌو ألاظىبُت الدٌو العسبُت ؤلامازاث ع الاشترانهى 

ما 35 أفساد ما 40 دَز  عددان() طىت دوالز 20 دَز

ما 60 مؤطظاث ما 50 دَز  عددان() طىت دوالز 25 دَز

 

 جدفع الاشتران بئخدي الؼسق آلاجُت:

الٗاملت في صولت قُ٪ مهغفي لهالر مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت مسخىب ٖلى ؤخض اإلاهاٝع   -1
     ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة.

ل مهغفي لخؿاب ٧لُت ال٣اهىن  – 2  صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة  -ظامٗت عجمان  -جدٍى
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