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ً
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في مسخل ٠مجاالث الٗلٓم ال٣اهٓهيت :
"اللانىو العام والخاص " ،بةقغاٝ
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كىاعذ النشش
جلبل اإلاجلت ألابدار واإلالاالث التي جلتزم الموغىعُت واإلانهجُت ،وجخىافش فيها ألاضالت
العلمُت والذكت والجذًت وجدترم كىاعذ النشش الخالُت:
بالنعبت للملاالث:
 جنشش اإلاجلت اإلالاالث التي حعخىفي الششوؽ آلاجُت:
 الالتزام باإلاعاًحر العلمُت واإلاىغىعُت اإلاعمىٌ بها دولُا في الذوسٍاث اإلادىمت،
والتي حعخجُب لششوؽ البدث العلمي.
 حعخمذ هُئت الخدىُم مبذؤ الخُاد واإلاىغىعُت في جدىُم اإلاىاد العلمُت اإلاششخت
للنشش مع الخشص على خلى ألاعماٌ من الخؿشف الفىشي ؤو معاظها بمبادا
باألشخاص ؤو ألانظمت.
ً شاعى في اإلالاالث اإلالترخت للنشش في اإلاجلت ؤو جدعم بالجذًت وؤو ال جىىو مدل
نشش ظابم ؤو ملخؿف من مزهشة ؤو ؤعماٌ ،ملخلى.
 ؤو جىىو اإلاىاغُع اإلالذمت غمن اخخطاص اإلاجلت.
 ؤو جلتزم اإلالاالث الذكت وكىاعذ العالمت اللغىٍت  ،و ؤو ال ًخعذي حجم العمل 20
ضفدت مع اخدعاب هىامش،مطادس و مالخم البدث.
 جشظل اإلاادة العلمُت في ملف مشفم بملخظ بلغت البدث و آخش بئخذي اللغاث:
العشبُت ،الفشنعُت ؤو الانجلحزًت (خعب لغت البدث).
بالنعبت لألعماٌ اإلاترحمت:
 جلُل من ألاعماٌ اإلاترحمت جلً التي جخطل باخخطاص اإلاجلت.
 جلبل ألاعماٌ اإلاترحمت من و إلى  :العشبُت ،الفشنعُت  ,الانجلحزًت ؤو ألاإلاانُت .
 جخػع اإلالاالث الظدشاسة جشحمانُحو مخخطحو في اللغاث اإلازهىسة ؤعاله.
 جدىٌ ألاعماٌ اإلالذمت اإلالاالث إلى ؤظاجزة من روي الخبرة العلمُت خعب
اخخطاص اإلالالت.
ً بلغ الباخث اإلاشظل بخللي مادجه بعذ  5دكابم من حعلمها.
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ظُاظت الخدىُم:

 جلتزم هُئت الخدىُم بئبذاء الشؤي و اجخار اٌكشاس في ػىو ؤظبىع من جمىُنها من
اإلاادة اإلالترخت للنشش ،مع مشاعاة العشٍت الخامت في الخدىُم
ً دم لهُئت الخدىُم ؤو اسجإث غشوسة إكشاس حعذًالث على اإلاىاد اإلالذمت للنشش.
ٌ علم الباخث اإلاشظل بلبىٌ مادجه للنشش على ؤو ٌعلم بخاسٍخ نششها خعب سصنامت
اإلاجلت.
ششوؽ النشش:
 شيل الىخابت  :باللغت العشبُت شيل  Traditional Arabicحجم 14.
 بالنعبت للغاث ألاحنلُت شيل  Times New Romanحجم . 12
ً شفم الباخث الباعث مادجه بعحرة راجُت علمُت مفطلت.
 تهمشن معلىماث البدث خعب ؾشٍلت شُيا ى ألامشٍىُت بترجِب حعلعلي ًدبع
متو البدث.
 جشجب هىامش اإلاعلىماث في نهاًت ول ضفدت.
نمىرج التهمِش:
 .1الىخب باللغت العشبُت ؤو ألاحنلُت :للب و اظم ا ِإلاؤلف ،عنىاو الىخاب ،داس النشش،
بلذ النشش ،ظنت النشش،سكم الؿبعت.
 .2النطىص الدششَعُت  :البلذ،نىع النظ،مػمىو النظ،ظنت الطذوس.
 .3اإلاجالث و الذوسٍاث :عنىاو اإلاجلت ؤو الذوسٍت ،للب و اظم الياجب،عنىاو
اإلالالت،عذد اإلاجلت،جاسٍخ الطذوس،ضفدت الاكخباط.
 .4الشظابل الجامعُت :للب و اظم الؿالب،عنىاو اإلازهشة  ،دسحت اإلازهشة،مؤظعت
حسجُل اإلازهشة،ولُت الخخطظ،العنت الجامعُت،ضفدت الاكخباط.
 .5الخلاسٍش الشظمُت  :حهت إضذاس الخلشٍش ،مىغىع الخلشًش،مياو نشش الخلشٍش ،ظنت
إضذاس الخلشٍش  ،ضفدت الاكخباط.
 .6اإلاشاحع الالىترونُت:
ًىزم اإلاشحع اإلانلىٌ عن شبىت ”ؤلانترنذ” بزهش معلىماث الشابـ ؤلالىتروني وامال
مع رهش ضاخب اإلاادة اإلانشىسة ،وجاسٍخ صٍاسة اإلاىكع .
ً
 .7جشظل اإلاعاهماث بطُغت الىترونُت خطشا على عنىاو اإلاجلت:

law@jilrc-magazines.com
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 سخطت البناء آلُت لخماًت النظام العام العمشاني ،الباخثت مضود فلت ،حامعت حُجل (الجضابش).
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 التهذًذاث ؤلاًشانُت بئ الق مػُم هشمض ؤمام اإلاالخت الذولُت :دساظت من منظىس اللانىو الذولي
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الافخخاخُت
بعم هللا الشخمن الشخُم والخمذ هلل سب العاإلاحو الزي بفػله جخم الطالخاث
حؿخمغ مجلت حيل ألابدار ال٣اهٓهيت اإلاٗم٣ت في ٖضصَا الؿاصؽ بيكغ م٣االث ٖلميت ّه
مخىٖٓت حٗالج
ّه
ّه
ْالخام؛ ٦مؿاَمت مً مغ٦ؼ حيل البدث الٗلمي في وكغ الث٣اٞت
مٓايي٘ مسخلٟت في ال٣اهٓنل الٗام
ؤَم عْاٞض ال٣اهٓنل في اإلا٨خباث
ال٣اهٓهيت ْمٓا٦بت ٧ل حضيض بالؿاخت الدكغيٗيت ؾيما الٗغبيت ،لخٓ٩نل مً ّهل
الٗغبيت ّه
الغاثضة.
ْل٣ض جًمً َظا الٗضص ٦ؿاب٣يّ نيضا ٦بحرا مً ّه
الضعاؾاث ْألابدار اإلاخسونت جىاْلذ مٓايي٘
ع
ّه
حٗل ٤بال٣اهٓنل ّه
الضؾخٓعر ْطل ٪مً زال ٫بدث ٢يم خٓ٫ل اإلاغ٦ؼ ال٣اهٓوي لىاثب عثيـ
مخىٖٓت زانت ما
ّه
الضْلت في ألاهٓمت ّه
ّه
الضؾخٓعيت اإلاٗانغةْ ،في مسخل ٠الٓ٣اهحن ْالدكغيٗاث الجؼاثغيت ْالٗغا٢يت٦ ،ما جًمً
جٓنياث ْهخاثج ٖمليت هإمل ؤن ججض مً يخبىاَاْ ،يِْٟٓال في زضمت اإلاجخمٗاث مً ؤحل الخٛيحر هدٓ
ألاًٞل.
ْل٣ض ؾاَمذ اللجىت الٗلميت اإلآ٢غة بك٩ل ملخّٓ في ص ٘ٞعجلت اإلاجلت ٢ضما ٞلم يالٓا حِضاْ ،لم
يبسلٓا بمالخٓاتهم ًٖ َغيّ ٤ه
الخد٨يم الٗلمي الظر زًٗذ لّ ٧ل البدٓرٞ ،منها مً ع ٌٞألؾباب
مىهجيت ؤْ ختى ال٦دكا ٝؾغ٢ت ٖلميت ْ ،منها مً ٢بل لليكغ بكغٍ بصزا ٫بٌٗ الخٗضيالث ،ؾٓاء مً
ّه
مٗغٞياٞ ،ك٩ل طلٞ ٪غنت ٖٓيمت للباخثحن لخ٣ييم بدٓثهم٦ .ما ٞخدذ
خيث اإلاىهجيت ؤْ بزغاء اإلآيٕٓ
اإلاجا ٫للى٣اف خٓ٫ل مٓايي٘ ٦ثحرةْٖ ،ليّ وك٨غ الباخثحن ٖلى عخابت نضعَم ْٖلى ز٣تهم باإلاجلت.
ٞةن َظا الٗضص َٓ زمغة الجِٓص اإلاًييت ألًٖاء َيئت الخدغيغ ْاللجىت الاؾدكاعيت لِظا
ْمً حِت ؤزغٔل ّه ل
الٗضص ْللمض٣٢حن اللٓٛيحنٞ ،لِم مىا ؤؾمى ٖباعاث الك٨غ ْالثىاء ْالخ٣ضيغ.
ْفي ألازحر ؤٚخىم الٟغنت لضٖٓة حمي٘ الباخثحن ْاإلاِخمحن ْاإلاخسههحن في ٞغْٕ ال٣اهٓنل اإلاسخلٟت
باالهًمام بلى مؾحرجىا الٗلميت مً زال ٫اإلاكاع٦ت ّه
بالخد٨يم ًْٖٓيت اللجىت الٗلميت ،ؤْ مً زال٫
الا٢تراخاث ْختى الاهخ٣اصاث.

وهللا اإلاىفم في ألاوٌ وآلاخش
اإلاششفت العامت ومذًشة الخدشٍش /د .ظشوس ؾالبي اإلالل
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اإلاشهض اللانىني لنابب بُ ــغ َّ
الذولـ ــت في ألانظمت الذظخىسٍت اإلاعاضشة
س
ّ
العىُلي  -م.د.إلاى علي الظاهش ّي
م.م.علي مجُذ
ولُت اللانىو ،الجامعت اإلاعدنطشٍت ،العشاق

اإلال ـ ـ ـ ــذمت
ّه
بن قاٚلّ َٓ عثيـ
الضؾخٓعيت ٢ ،مت الِغم للمىانب في الضْلت ؛ طلّ ٪ه ل
ٗض مىهب عثيـ الضْلت  ,في ٧ل ألاهٓمت
ّهل
الضْلتْ .جخٟاْث مِام ْنالخيت عتلـ الضْلت خؿب الىهٓم الضؾخٓعيت ْ ,الىٓام الؿياس ي  ,اإلاخب٘ في الضْلت ً
ْجبٗا لظل٪
جخٟاْث ً
ٗض مً
ٞةن مغ٦ؼ هاثب عثيـ الضْلت ّ ،هل
ؤيًا مِام ْازخهاناث الىاثب باٖخباعٍ يىهب ًٖ عثيـ الضْلت ؛ ْلِظا ّه ل
اإلاغا٦ؼ اإلاِمت اإلاازغة في البالص  ،بط ٢ض جخٛحر ألاصْاع ْيى٣لب الخاْ ٫يهبذ َظا الىاثب ً
ٞةن صعاؾت َظا
عثيؿا للضْلت  .لظا ّه ل
ً
ًٞال ًٖ الازخهام الظر يباقغٍ
ل
ال٣اهٓوي َْغ١ل جٓليّ اإلاىهب
ّهل
ال٣اهٓوي جبضْ بالٛت ألاَميت مً خيث صعاؾت اإلاغ٦ؼ
ّهل
اإلاغ٦ؼ
ٞةنّه
ّه
الجىاثيت ْٖليّ ل
ؤزىاء ٚياب الغثيـ ْالهالخياث التي يخبىاَا الغثيـ بٓحٓصٍ ْمؿاْليت الىاثب ؾٓاء ٧اهذ الؿياس ّهلية ؤْ
هُا ١بدثىا ي٣خهغ ٖلى مىهب هاثب عثيـ الضْلت  ,مً زال ٫ؤعبٗت مباخث -:
ً
ًٞال ًٖ صعاؾت للكغٍْ التي يجب ؤن
ل
 ١ازخياعٍ
ال٣اهٓوي لخٓلي الىاثب َْغ ل
ّهل
يدىاْ ل ٫اإلابدث ألاْ ل ٫صعاؾت للمغ٦ؼ
جخٓٞغ .
ؤما اإلابدث الثاوي ٞسهو لضعاؾت الهالخياث التي يماعؽَا.
ّه
ّه
ّه
حىاثيت.
ؾياؾيت ؤْ
ؤما اإلابدث الثالث ٞةهّ يدىاْ٫ل مؿاْليت الىاثب ؾٓاء ٧اهذ
ؤما اإلابدث الغاب٘ ٞسهو لضعاؾت خاالث بجهاء ْاليت الىاثب .
إشيالُت البدث :
بن مىهب هاثب عثيـ الضْلت مً اإلاىانب الِامت ْالخُحرة في الضْلت الخضيثّْ ،لظل ٪ال بض مً جىٓيم ْاضر
اإلاٗا٫م ٖلى مؿخٓٔل الىهٓم الضؾخٓعيت ْالدكغيٗيت ْيكمل قغٍْ جٓلي مِام مىهبّ َْغي ّ٣ازخياعٍ ْآلياث جٟٗيل صْعٍ
في الٗمل ألاؾاس ي ْازخهاناجّ ْمؿاْلياجّ .
ْجؼصاص الخاحت بلى مثل َظا الخىٓيم في الضْ٫ل التي ؤٟٚلذ صؾاجحرَا في جىٓيم مىهب هاثب عثيـ الضْلت بهٓعة
مد٨مت مثا ٫طل ٪صؾخٓعل مهغ الظر ال ؿدك ٠مً صؾخٓعَا بهّ يٟغى يغْعة ْحٓص هاثب لغثيـ الضْلت َْٓ ألامغ الظر
ال يسلٓ مً مساَغ ؾٓ ٝوٗغيِا مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت .
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اإلابدث ألاوٌ – ؤظالُب وششوؽ جىلي منطب نابب سبِغ الذولت -:
ٗض مىهب هاثب عثيـ الضْلت مً اإلاىانب التي لِا ؤَميت بالٛت في الخياة الؿياؾيت في الضْ٫ل  ,بط ٢ض يخٓلى َظا الىاثب
ّهل
ٞةن صعاؾت اإلاغ٦ؼ
عثاؾت الضْلت لهٟت ما٢خت ؤْ بهٟت ؤنليت ي٨مال إلاضة الغثيـ ْخؿب الىهٓم الضؾخٓعيت  ,لظا ّه ل
ال٣اهٓوي لِظا اإلاىهب يٟترى ؤن ي٣ؿم َظا اإلابدث ٖلى مُلبحن :
ّهل
_ يدىاْ٫ل اإلاُلب ألاْ٫ل مىّ صعاؾت ؤؾاليب ثْلي الىاثب إلاىهبّ ْازخال ٝالضؾاجحر في ما بينهم ؾٓاء ٧ان بالخٗيحن ؤْ
باالهخساب ًٞال ًٖ صعاؾت ٢غاع الخٗيحن ْ ،مضٔ زًٕٓ َظا ال٣غاع للًُٗ .
ّه
_ ؤما اإلاُلب الثاوي ٞةهّ يبدث الكغٍْ الٓاحب جٓٞغَا بم٣خط ى ألاهٓمت الضؾخٓعيت .
اإلاؿلب ألاوٌ  -:ؤظالُب جىلي منطب نابب ساٌغ الذولت -:
ازخلٟذ الضؾاجحر في ما بينها بإؾلٓب جٓلي هاثب الغثيـ إلاىهبّ ْ ،طلً ٪
جدبٗا للىٓام الؿياس ي للبالص ْ ,ازخالٝ
ّه
ّه
ْالاحخماٖيت ل٩ل بلضْ .اه٣ؿمذ الضؾاجحر التي حكترٍ ههٓنِا ٖلى ْحٓص َظا اإلاىهب بلى
الؿياؾيت
الٓغْٝ
ؤؾلٓبحن-:
هاثبّ.
 ؤؾلٓب الخٗيحن مً ٢بل عثيـ الضْلت باٖخباعٍ َٓ الظر يبدث ؤن ي ٓ٩لن لّ خ ٤ازخياع ُهل
 ؤؾلٓب اهخساب بظاث الُغي٣ت التي ُهييخسب بها الغثيـ.
ّه
اإلاهغيت الؿاب٣ت
ؤما باليؿبت للضؾاجحر التي ؤزظث ؤؾلٓب الخٗيحن مً ٢بل عثيـ الضْلت ْ ،منها الضؾاجحر
ً
يٓما ٖلى ألا٦ثر مً
 2012,1971,1964,1958صؾخٓعل ) الظر ههذ م 31/مىّ (( ٗحن عثيـ الجمِٓعيت زال 60٫ل
(
()1
مباقغجّ مً مىهبّ هاثب لّ ؤْ ؤ٦ثر ))...
ِهل
حٛيبّ زاعج البالص ْحٗظع هيابت
ُهل
ْالضؾخٓ لع البدغيجي الظر هو في اإلااصة ٣ٞ 34/غة ( )1مىّ ((ٖلى ؤن ٗحن اإلال ٪في خالّ
ُه ً
 ,115ب مىّ ٖلى ؤن (( ي ٓ٩لن لغثيـ
ٚيابّ)) (ْ ، )1الضؾخٓعل اليميجي بط ههذ م,
ُهل
هاثبا يماعؽ نالخياجّ مضة
مىّ ل
ْلي الِٗض ل
ُه
()2
ً
٦ْ ))107ظل ٪صؾخٓعل الؿٓصان بط يخًمً م88/
-117
-118
-128
ٗيىّ الغثيـ ْجُب ٤بكإن الىاثب ؤخ٩ام (
ل
الجمِٓعيت هاثبا
ً
ُه
()3
لّ.))...
هٓابا ل
مىّ ؤن (( ٗحن عثيـ الجمِٓعيت ل
ُهل
ّه
ٚحر ؤهّ َىا ٥مً الضؾاجحر ما حكترٍ ثٖيحن ؤ٦ثر مً هاثب لغثيـ الضْلت ٞخُٗيّ الخ ٤بخدضيض َاالء الىٓاب َْظا
ّه
الؿٓعر ٖلى ؤهّ
ّهل
هٓابّ ْٖلى ؾبيل اإلاثا ٫ههذ م 95مً الضؾخٓعل
ْخغيخّ بخٗيحن ُهل
ُهل
بدض طاجّ ك٩ل جٓؾي٘ بؿلُت الغثيـ
()4
((يخٓلى عثيـ الجمِٓعيت حؿميت هاثب ؤْ ؤ٦ثر ْجٟٓيًِم بٌٗ نالخياجّ.))...
 ) 1د .عبد الناصر أبو ظبهدانو ,حسُت إبراىيم .موسوعة التعليق على اإلعالن الدستوري ,ط ,اؼبركز القومي لإلصدارات القانونية ,القاىرة  ,2012ص. 255
 ) 1دستور البحرين لعام . 2002
 ) 2دستور اليمن لعام . 1990
 ) 3دستور السودان لعام . 1998
 ) 4دستور سوريا لعام . 1973
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خضصث م 88/مىّ الٓي٘ ال٣اهٓوي لىٓاب الغثيـ بط ّه
ههذ ((يماعؽ الىاثب ألاْ٫ل ؤْ الىاثب الظر ؿميّ الغثيـ ,ؤما
ً
ّه
مىدال ٞيماعؽ الىاثب ألاْ٫ل نالخياث
ل
الضاثميت ْ ،في خالتي الٓٞاة ْالاؾخ٣الت ٧ْ ،ان مجلـ الكٗب
في خالت اإلآاو٘
الغثيـ في احخمإ مجلـ الكٗب الجضيض الزخياع الغتلـ الجضيض ))
ً
ً
ً
هٓابا لّ
اخت م 88/مىّ ٖلى ؤن ٗحن عثيـ الجمِٓعيت ل
الؿٓصاوي بط ههذ نغ ل
ّهل
ؤيًا الضؾخٓعل
ْؾاع ٖلى َظا الاججاٍ ل
ّه
ِ٣ٞيت ٢ض جثاع بمؿإلت جدضيض
الضؾخٓعر جالفى مك٩لت
ّهل
ٞةن اإلاكغٕ
ْيدضص ؤؾب٣يتهم ْازخهاناتهم)) ْ ،بهظا الىو ّه ل
الازخهاناث ْجدضيض مً منهم مً يخٓلى الازخهام .
ً
ّه
الغثاؾيت ؤْ ٖلى ألا٢ل جل ٪ألاهٓمت التي جدبجى مٓ٣ماث الىٓام
ٚالبا ما يٓ٩نل في ألاهٓمت
ٞةن َظا ألاؾلٓب ل
ْٖليّ ّه ل

ّه
ّه
الخىٟيظيت ،
الغثاؾيت ْالكبيهت ٞيها  َٓ ,عثيـ الضْلت َْٓ عثيـ الؿلُت
الغثاس ّهلي  ,خيث يٓ٩نل الغثيـ في جل ٪ألاهٓمت
ّه ّه
بال ؤهّ يٓل اإلاِيمً ٖلى عؾم الؿياؾت الٗامت ْؤلاقغاٝ
يضٍ جل ٪الؿلَت يباقغَا بىٟؿّ ؤْ بٓاؾُت مٗاْهيّ  ,ل
ْججخم٘ في ِهل
()1
ٖلى جىٟيظَا ْاإلاؿاْ ٫ألاْ٫ل ٖنها.
ً
ً
هاثبا لّ
مىهبّ  ,ل
ِهل
مباقغجّ مِام
ِهل
يٓما مً
ر (( ٗحن عثيـ الجمِٓعيت زال 60٫ل
الضؾخٓعر اإلاهغ ّهل
ّهل
ْههذ م 30/مً ؤلاٖالن
ٚحرٍْ ,حؿغرل الكغٍْ الٓاحب جٓٞغَا
مىهبّ ْحب ؤن ٗحن ُهل
ِهل
ؤْ ؤ٦ثر ْيدضص ازذناناجّٞ ,ةطا ا٢خًذ الخا ٫بٖٟاءٍ مً
()2
إلاؿاثلخّ ٖلى هٓاب عثيـ الجمِٓعيت )).
ِهل
في عثيـ الجمِٓعيت ْالٓ٣اٖض اإلاىٓمت
ً
ً
مىهبّ  ,ل
هاثبا
ِهل
مباقغثلٌ مِام
يٓما ٖلى ألا٦ثر مً
ؤن ٗحن زال ٫ؾخحن ل
ٞةن هو اإلااصة ؤٖالٍ يلؼم عثيـ الجمِٓعيت ّه ل
ٖليّ ّه ل
ِه
ُه ّه
ؤن اإلااصة لم جٓضر الخل بطلم ي٣م عثيـ الجِٓعيت الخٗيحن زم الٗؼ٫ل صْنل ؤن يٓضر ألاؾباب
يبض ؤهّ يالخٔ ّه ل
لّ ؤْ ؤ٦ثر ,ل
ّه
الضاٖيت لظل ٪يغٔل البٌٗ ْ ,يد ٤ؤهّ ٧ان مً الًغْعرل ؤن جٓ٩نل َغي٣ت ازخياع هاثب عثيـ الجمِٓعيت ًٖ َغي ٤الاهخساب
ً ّه
ْليـ الخٗيحن  ,هٓغلا ألهّ الظر يدل مدلّ بطا ؤنابّ ش يء .
ٗض مً ٢بيل ؤٖما ٫الؿياصة التي جسغج مً الازخهام
ؤن ال٣غاع الهاصع بخٗيحن هاثب ؤْ ؤ٦ثر ّهل
ْمما ججضع ؤلاقاعة َىا ّه ل
بإن عثيـ
ر في مهغ ّه ل
الٓالجي للً٣اء باٖخباع ؤن َظا ال٣غاع يخمحز بهبٛت ؾياؾيت .خيث ً٢ذ مد٨مت الً٣اء ؤلاصاع ل
الجمِٓعيت َٓ عثيـ الضْلت الظر ؿِغ ٖلى جإ٦يض ؾياصة الكٗب ْيغعى الخضْص بحن الؿلُاث َْٓ عثيـ الؿلُت
ْبن لّ ؾلُت حٗيحن هاثب ؤْ ؤ٦ثر لّ.
الخىٟيظيت ّ .ه ل
ّه
ْبهّ بطا ٢ام ماو٘ ما٢ذ يدٓ٫ل صْنل مباقغة عثيـ الجمِٓعيت الزخهاناجّ ؤهاب ٖىّ هاثب عثيـ الجمِٓعيت  ,إلاا يخٓلى ناثب
ما٢خا لخحن الٟهل في الاتهام اإلآحّ لغثيـ الجمِٓعيت خالذ نضْعل ٢غاع باتهامّ ً
عثيـ الجمِٓعيت عثاؾت الضْلت ً
َب٣ا لىو
م  85/مً الضؾخٓعل ْ ،إلاا ٧اهذ الازخهاناث التي جسٓ٫ل لىاثب عثيـ الجمِٓعيت ججٗلّ كاع ٥الغثيـ في حؿيحر صٞت الخ٨م
بالبالص في ألاخٓا ٫الٗاصيت ؤْ ال٣يام بها ٧املت في ألاخٓا ٫اإلاا٢خت اإلاكاع بليها  .ألامغ الظر يجٗل مً الخٗيحن في َظا اإلاىهب
ً
ً
ٞةن ال٣غاع
ؾياؾيا يخٗل ٤بإمٓعل الخ٨م مما يضزلّ في هُا ١ؤٖما ٫الؿياصة التي جىإٔ بّ ًٖ ع٢ابت الً٣اء ْ ،مً زم ّه ل
ل
ٖمال

 ) 1د .علي الباز .نائب رئيس الدولة يف األنظمة الدستورية العريبة ويف الواليات اؼبتحدة األمريكية  .ؾبلة اغبقوق  .العدد الرابع السنة الثانية عشر  .الكويت  .ص44
 ) 2ان م 31/ىي م مستحدثو وال وجود ؽبا يف دستور  1971اؼبلغى .
 -عبدالناصر أبو ظبهدانو .حسُت إبراىيم خليل  ,اؼبرجع السابق  ,ص . 182
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ّه
الهاصع مً عثيـ الجمِٓعيت بخٗيحن هاثب عثيـ الجمِٓعليت ؤْ الامخىإ ًٖ حٗييىّ  ،بهما يهضع مً عثيـ الجمِٓعيت
ً
()1
ٖمال مً ؤٖما ٫الؿياصة التي جسغج ًٖ الازخهام الٓالجي للً٣اء .
باٖخباعٍ ؾلُت خ٨م ال ؾلُت بصاعة مما يجٗلّ ل
اإلاؿلب الثاني  -:ششوؽ جىلي منطب نابب سبِغ الذولت ومذتها-:
لُاإلاا يخٓلى هاثب عثيـ الضْلت هيابت الضْلت ً
ٞةن ؤمغ قغٍْ جٓليّ َظا اإلاىهب يجب
ما٢خا بؿبب ٚياب عثيـ الضْلت ّ ،ه ل
ّه
ؤن الضؾاجحر لم جخجّ اججاٍ ْاخض بهظا الكإن ِٞ ،ىا ٥مً اججّ بلى جٓاٞغ
بال ّه ل
ؤن جٓ٩نل مكابهت لكغٍْ جٓليّ لغثاؾت الضْلت  ،ل
 2005الىاٞظ  ،بط ههذ اإلااصة () 138
ااي لٗام
طاث الكغٍْ التي يخُلبها بغثيـ الضْلت ْ ،مً َظٍ الضؾاجحر الضؾخٓعل الٗغ ّهل
ً
٣ٞغة زالثا( (()2كترٍ في ؤًٖاء مجلـ الغثاؾت  ،ما كترٍ في ًٖٓ مجلـ الىٓاب ٖلى ؤن ي ٓ٩لن -:
ؤجم ألاعبٗحن ؾىت مً ٖمغٍ .
_ ّهل
ً
مخمخٗا بالؿمٗت الخؿىت ْالجزاَت ْالاؾخ٣امت .
_
_ ٢ض جغ ٥خؼب البٗث اإلاىدل ٢بل ؾ َّٓ٣بٗكغ ؾىٓاث  ،بطا ٧ان ًٖٓ منهم .
 1991ؤْ ألاهٟاْ ، ٫لم ي٣تر ٝحغيمت بد ٤الكٗب .))...
_ ؤن ال يٓ٩نل ٢ض قاع ٥في ٢م٘ الاهخٟايت في ٖام
ّه
٦ما ْؤزظ الضؾخٓعل ألامغي٩ي بهظا الاججاٍ بط ههذ م /الثاهيت ٖلى ؤهّ ((ييخسب م٘ الغثيـ هاثب الغثيـ الظر يسخاع
ّه
بال بطا ٧ان
للمضة هٟؿِا َب٣ا للىٓام الثاوي ، ))....زم ج٣غ لع ال٣ٟغة الخامؿت (( ال يجٓ لػ ألخض ؤن كٛل مىهب الغثاؾت ل
ً
ً
خامال لجيؿيت الٓالياث اإلاخدضة ْ٢ذ ب٢غاع َظا الضؾخٓعل ٦ ,ما ال يجٓػل ألخض ؤن كٛل َظا اإلاىهب
ل
ؤمغي٨يا باإلآلض  ,ؤْ ٧ان
ما لم ي٢ ً٨ض بل ٜالخامؿت ْالثالزحن مً ٖمغٍ ْ .ما ٫م ي٢ ً٨ض ؤ٢ام ؤعبٗت ٖكغ ً
ٖاما صازل الٓالياث اإلاخدضة ))....
ّه
ْبهظا اإلاٗجى ٞةهّ ييبغي ؤن جخٓاٞغ الكغٍْ في هاثب الغثيـ ختى ؿخُي٘ ؤن كٛل مىهب الغثيـ ْ ,يٗٓص الؿبب
ما٢خا في خالت اإلااو٘ اإلاا١لث ٞدؿب .ؤْ كٛلِا ً
ؤن هاثب الغثيـ ال يخٓلى الغثاؾت ً
ما٢خا
في جبجي الضؾخٓعل َظا الاججاٍ  ،طلّ ٪ه ل
ّهل
ألامغي٩ي
بن هاثب الغثيـ
في خالت اإلآاو٘ الضاثمت ( الاؾخ٣الت –الٓٞاة ) ْٚحر الضاثمت ( الٗؼ٫ل) لخحن اهخساب عثيـ حضيض  ،بل ّه ل
ً
()1
يهبذ ً
عثيؿا ً
م٨مال إلاضة الغثيـ الؿاب٢ْ ، ٤ض يدضر ؤن ج ٓ٩لن اإلاضة البا٢يت لٟترة الغثاؾت مضة َٓيلت ....
ل
ؤنليا
ؤن ازخياع
ؤما الاججاٍ آلازغ مً الضؾاجحر ٣ٞض اججِذ بلى ٖضم جدضيض قغٍْ لخٓلي هاثب عثيـ الضْلت  ،بما ٗجي ّه ل
الؿٓعر ٖلى
ّهل
الىاثب يب٣ى ؾلُت ج٣ضيغيت يخمخ٘ بها الغثيـ  ،مً َظٍ الضؾاجحر ٖلى ؾبيل اإلاثا ٫هو اإلااصة 95مً الضؾخٓعل
()2
ؤن ( يخٓلى عثيـ الجمِٓعيت حؿميت هاثب لّ ؤْ ؤ٦ثر ْجٟٓيًّ بٗض نالخيخّ .)...

في خحن ًٞل البٌٗ مً الضؾاجحر( )3ؤن جخٓاٞغ الكغٍْ لخٓلي الىاثب بظاث الكغٍْ التي جخٓاٞغ بخٓلي بٌٗ
اإلااؾؿاث الضؾخٓعيت ٦مجلـ الٓنايا ؤْ َيئت الىيابت ؤْ ًٖٓيت ألامت ْٖلى ؾبيل اإلاثا ٫هو اإلااصة 62مً الضؾخٓعل
ّه
الٓ٩يتي الظر كذعٍ بىاثب ألامحر طاث الكغٍْ لخٓلي ًٖٓيت مجلـ ألامت اإلاىهٓم ٖليها في اإلااصةْ 82التي ههذ ٖلى ؤهّ
 ) 1عبد الناصر أبو سهمدانو  ,حسُت إبراىيم  ,اؼبرجع السابق  ,ص. 182
 ) 2م  138 /من الدستور العراقي لعام . 2005
 ) 1د .علي الباز ,اؼبرجع السابق  ,ص .70
 ) 2الدستور السوري  ,لعام .1973
 ) 3الدستور القطري لعام . 2003
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( كترٍ لًٗٓيت مجلـ ألامت ؤ -ؤن يٓ٩نل ٓ٧يتي الجيؿيت بهٟت ؤنليت ً
ْ٣ٞا لل٣اهٓنل .ب_ ؤن جخٓاٞغ ٞيّ قغٍْ الىازب
ً
()4
ْ٣ٞا ل٣اهٓنل الاهخساب ؤن الج٣ل ؾىت يٓم الاهخساب زالزحن ؾىت ميالصيت .ص -ؤن يجيض ٢غاءة اللٛت الٗغبيت ْ٦خابتها ) .
َظا ْبٗض اؾخٗغاى بىهٓم الضؾاجحر الؿاب٣ت ازخال ٝبكإن جدضيض ؤْ ٖضم جدضيض قغٍْ جٓلي الىاثب يغح٘
ْبالضعحت ألاؾاؽ بلى مؿإلت ازخالِٞا بكإن نالخياث التي يماعؾِا الىاثب بدالت عجؼ الغثيـ الضاثم ؤْ ق٫ٓٛل مىوبّ ؤْ
ٖىض ٚيابّ َْظا ما ؾٓ ٝهثبخّ ٖىض صعاؾدىا لهالخي ــاث ما يماعؾّ الىاثب .
اإلابدث الثاني-:الطالخُاث الذظخىسٍت لنابب سبِغ الذولت وؾبُعت دوسه-:
ازخلٟذ الضؾاجحر في الهالخياث التي جمىذ للىاثب إلاماعؾخّ صْعٍ في صْعة م٘ ْحٓص عثيـ الضْلت ْ ،بن ٧اهذ مخ٣ٟت بلى
ؤن يماعؽ الىاثب الهالخياث الضؾخٓعيت ؤزىاء ٚياب الغثيـ  ،خيث ال ي٣خهغ صْعٍ ٖلى مجغص مِام الغثاؾت ؤْ هٓاب
الغثاؾت ً
بن بٌٗ ألاهٓمت ججحز للغثيـ جٟٓيٌ هاثبّ في
ما٢خا ٖىض زلٓ مىهب الغثاؾت بهٟت ما٢خت ؤْ صاثمت ٦ ،ما ّه ل
مماعؾت بٌٗ نالخيخّ.
ٗٞليّ ْلضعاؾت َظٍ الهالخياث ١ؾم َظا اإلابدث ٖلى مُلبحن يدىاْ٫ل -:
ؤر التي يمىدِا الضؾخٓعل للىاثب .
 اإلاؿلب ألاوٌ  -:صعاؾت للهالخياث الضؾخٓعيت بهٟتها ألانليت ّهل
ّه
 ؤما اإلاؿلب الثاني ٞ -:ةهّ زهو لضعاؾت الهالخياث التي يىيب بها عثيـ الجم ـ ــِٓعيت هــاثبّ إلاؼاْلتها .

اإلاؿلب ألاوٌ -:الطالخُاث الذظخىسٍت بطفت ؤضلُت -:
ؤن هاثب عثيـ الضْلت ُه َّٗض عثيـ اخخياَي  ,يؼاْ٫ل مِام عثاؾت الضْلت في ٚياب عثيـ الضْلت ْ ,لظا
مً اإلاخٖ ٤ٟليّ ّه ل
ّه
هو ٖليها الضؾخٓعل في ٚياب الغثيـ ْ ,ل ً٨ازخلٟذ الضؾاجحر ٞيما
بُبيٗت الخاٞ , ٫ةهّ يماعؽ مِام صْعل عثيـ الضْلت التي ّه ل
بينها بمؿإلت مؼاْلت الهالخياث ً
صاثمي ْي٣هض باإلااو٘ (الخلٓ) اإلاا٢ذ
ّهل
جبٗا الزخال ٝزلٓ اإلاىهب ؾٓاء ٧ ,ان زلٓ ما٢ذ ؤْ
َٓ زلٓ اإلاىهب الظر حٗ٣بّ ٖٓصة الغثيـ إلاىهبّ بٗض ػْا ٫ؾبب الخلٓ ْ ,مً ؤبغػل خاالث الخلٓ إلاىهب عثيـ الضْلت :
 ج٩لي ٠عثيـ الضْلت اإلاا٢ذ.
 الخغب ْؾٟغ عثيـ الضْلت.
 اتهام عثيـ الضْلت باعج٩اب حغيمت حىاثيت.
ؤما اإلااو٘ اإلاابض ( الضاثم)  ِٓٞخالت زلٓ مىهب الغثيـ ؛ بؿبب خضْر اإلااو٘ الضاثم لّ  ,بط يماعؽ َظٍ الْٓيٟت
ً
ً
لٟترة ما٢خت يخٓلى بٗضَا ً
ْ٣ٞا لىهٓم الضؾخٓعل ْ .مً ؤبغػل خاالجّ -:
حضيضا ؾٓاء باالهخساباث ؤْ بالخٗحن ل
عثيؿا
ْٞ اة عثيـ الضْلت
 عجؼ عثيـ الضْلت الضاثم.
 ) 4الدستور الكوييت لعام . 1961
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 اؾخ٣الت عثيـ الضْلت.
ٖ ؼ٫ل عثيـ الضْلت.
 بصاهت عثيـ الضْلت بجغيمت حىاثيت .

()1

ِٞىا ٥اججاٍ ؿىض مِام عثيـ الضْلت لىاثبّ في خا٢ ٫يام ماو٘ ما٢ذ ؤْ الضاثم ٖلى خض ؾٓاء َْ ،ظا ما اججّ بليّ
ً
زاهيا ...يدل هاثب عثيـ الجمِٓعيت مدل الغثيـ
٢ ( 2006اهٓنل هٓاب عثيـ الجمِٓعيت الٗغااي بىو م 5/ل
٢اهٓنل ع٢م ( )1لؿىت
ً
ألر ؾبب ٧ان ْٖلى مجلـ الىٓاب اهخساب ً
عثيؿا
مىهبّ ّهل
ِهل
زالثا -يدل الىاثب ألاْ٫ل لغثيـ الجمِٓعيت ٖىض زلٓ
ٚيابّ – ل
ِهل
ٖىض
ً
حضيضا زال ٫مضة ال جخجاْ لػ 30يٓم مً جاعيش الخلٓ .
ً
َب٣ا للماصة ( )51مِمت مماعؾت
ْ٦ظل ٪صؾخٓعل ؤلاماعاث الٗغبيت اإلاخدضة  ،الظر ؿىض بلى هاثب عثيـ الاجداص ل
حمي٘ ازخهاناث عثيـ الاجداص ٖىض ٚيابّ ألر ؾبب مً ألاؾباب .
ً
ً
الضؾخٓعر ْ ,ليـ بمٓحب بهابت مً
ّهل
ما٢خا بد٨م الىو
ل
ٞةن هاثب الغثيـ يخٓلى عثاؾت الضْلت
ْاؾدىاصا لظلّ ٪ه ل
الغثيـ ْ ,بالخالي  ِٓٞيخٓلى حمي٘ ازخهاناث عثيـ الضْلت ْ ,ليـ بًِٗا ٞدؿب ْٖ ,لى طلٞ ٪ال يمل ٪عثيـ الضْلت –
ٖىض ٚيابّ – ؤن يدضص الازخهاناث التي يماعؾِا هاثبّ .
ّه
ٞةهّ محز بحن خالت ٢يام اإلااو٘ اإلاا٢ذ ْزلٓ اإلاىهب ْمً َظٍ الضؾاجحر الضؾخٓ لع
ؤما الاججاٍ آلازغ مً الضؾاجحر
الؿٓصاوي – خيث ههذ م(( 88/في خالت ٢يام ماو٘ ما٢ذ بؿبب اإلاغى ؤْ ألر ؾبب آزغ يىٓب الىاثب ألاْ٫ل لغثيـ
()1
الجمِٓعيت ))
ٞ – 112إقاعث بلى خالت زلٓ مىهب عثيـ الجمِٓعيت في الخاالث الاؾخ٣الت – العجؼ الضاثم ًٖ مماعؾت
ؤما م/
الؿلُت ْ٣ٞض ألاَليت ْالٓٞاة ْ ,ؤصهخّ في تهمت الخياهت الٗٓمى /يخٓلى الغثاؾت اإلاا٢خت ْيٓ٣م بخهغي ٠ؤٖباء مىهب عثاؾت
الجمِٓعيت الىاثب ألاْ٫ل لغثيـ الجمِٓعيت ْ ،يليّ في الدؿلؿل الغثاس ّهلي هاثب عثيـ الجمِٓعيت ٞ ,غثيـ اإلاد٨مت الٗليا
ً
. )113
يٓما مً جاعيش زلٓ اإلاىهب ( م/
يخم ازخياع عثيـ الجمِٓعيت الجضيض زال ٫مضة ال جخجاْػل ؾخحن ل
ْيجب ؤن ّهل
ً
جبٗا لؼمً جٓليّ ْفي خالت ٢يام ماو٘
الضؾخٓعر ؤ٢ام هٖٓا مً ؤهٓإ الخٟغ٢ت في مِام الىاثب ل
ّهل
ٞةن اإلاكغٕ
ْٖليّ ّه ل
ٞةن الىاثب يماعؽ مِام الغثيـ  ،ؤما في خالت زلٓ اإلاىهب لؿبب صاثم ْالتي خضصَا اإلاكغٕ
ما٢ذ لٛياب عثيـ الضْلت ّه ل
ٞةن صْعل الىاثب ي٣خهغ ٖلى
لخمـ حالاث ( الاؾخ٣الت  ,العجؼ الضاثم ٣ٞ ,ض ألاَليت  ,الٓٞاة ْ,بصاهخّ تهمت الخياهت الٗٓمى ) ّه ل
ّه
(( جهغي ٠ؤٖباء اإلاىهب )) َْٓ حٗبحر ص٢ي ٤ألهّ يخسل ًٖ ٠الخلٓ٫ل ال٩امل  ,بط ي٣خهغ ٖمل مً يدل مدل الغثيـ ٖلى
ّه
عثيؿيت ال ج٣خًيها الًغْعة ٦ ,ما َٓ الكإن باليؿبت للٓػاعاث اإلاؿخ٣يلت ,
مجغص حؿيحر ألامٓعل الجاعيت ٞ ,ال يهضع ١عاعاث
لٟترة ما بحن ٢بٓ٫ل اؾخ٣التها ْحك٨يل ْػاعة حضيضة .
ٞ )1991محز بحن ٢يام خالت اإلااو٘ اإلاا٢ذ لٛياب عثيـ الضْلت ْ ،خالت الكٓٛعل الضاثم
ؤما الضؾخٓعل اإلآعيخاوي (
ْ.بخالت م 41/مؿإلت جد ٤٣الكٓٛعل ْاإلااو٘ النهاجي ٖلى ؤؾاؽ َلب ًٖ عثيـ الجمِٓعيت ؤْ عثيـ الجمٗيت الَٓىيت ؤْ
الٓػيغ ألاْ٫ل  ،خيث يٟٓى عثيـ الجمِٓعيت بٌٗ ؾلُاجّ للٓػعاء بمغؾٓم في خالت ٢يام اإلااو٘ اإلاا٢ذ  ,ؤما في خالت
 ) 1أردالن نور الدين ,اؼبسؤولية اعبزائية لرئيس الدولة يف التشريعات الداخلية  ,اؼبركز القومي اإلصدارات القانونية ,القاىرة  ,ط , 2014 , 1ص.140
 ) 1د .علي الباز  ,نائب رئيس الدولة يف األنظمة الدستورية العربية  ,ويف الواليات اؼبتحدة األمريكية –ج-2ؾبلة اغبقوق  ,السنة الثالثة عشر ,العدد األول ص15
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ً
ّه
جهاثيا  ,يخٓلى
ٞةن م 40/مً الضؾخٓعل الجضيض جىو ٖلى ؤهّ في خالت قٓٛعل ؤْ ماو٘ اٖخبرٍ اإلاجلـ الضؾخٓعر ل
الكٓٛعل الضاثم ّه ل
عثيـ مجلـ الكيٓر هيابت عثيـ الجمِٓعيت بخيؿحر الكاْن الجاعيت ْيٓ٣م الٓػيغ ألاْ٫ل ْؤًٖاء الخٓ٩مت َْم في خالت
اؾخ٣الت بدؿيحر الكاْن الجاعيت ْ ,ليـ لغثيس ي باإلهابت ؤن ييخهي ْْاثِٟم ْ ،بن ؿدكحر الكٗب ًٖ َغي ٤الاؾخٟذاء ْال
()1
ؤن يدل الجمٗيت الَٓىيت .
اإلاؿلب الثاني  -:الطالخُاث التي ًنِب بها سبِغ الجمهىسٍت-:
ً
ٞغ٢ا ً
٦بحرا مً ؤن ي٣غعل الضؾخٓعل ؾلُت الغثيـ في جدضيض ازخهاناث هٓابّ ْبحن ؤن يجحز لّ
ؤن َىا٥
مً اإلاٗلٓم ّه ل
جٟٓيٌ نالخياجّ ْازخهاناجّ ؾٓاء اإلاؿخمضة مً الضؾخٓعل ؤْ المؾخمضة مً الٓ٣اهحن الٗاصيت ٖ .لى ؤن يٓ٩نل الخٟٓيٌ
ً
ؤْال ْؤن
٢اهٓوي ؿمذ بالخٟٓيٌ ل
ّهل
صؾخٓعر ؤْ
ّهل
ؤن ال٣اٖضة ألاؾاؽ للخٟٓيٌ كترٍ ْحٓص ّه ل
هو
صؾخٓعر  ،خيث ّه ل
ّهل
حاثؼ بىو
ّه
ً
ْبال اه٣لب الخٟٓيٌ بلى خلٓ٫ل (ْ , )2بلى اهخ٣ا ٫الؿلُت ٧املت من اإلآٟى ٚلى
حؼثيا ؤر بٌٗ الهالخياث – ل
ل
يٓ٩نل الخٟٓيٌ
ً
بليّ َْٓ ماال يجٓ لػ
صؾخٓعيا.
ل
اإلآٟى ِهل
ْازخل ٠الضؾاجحر بمؿإلت حٓاػ الخٟٓيٌ الغثيـ الثاوي مً ٖضمِا ِٞ ,ىا ٥مً ي٣غعل نالخيت الغثيـ بخٟٓيٌ حؼء
ّه
٣ٞ 111غة  5ؤهّ (( يم ً٨لغثيـ الجمِٓعيت ؤن
مً ازخهاناجّ لىاثبّ مً َظٍ الضؾاجحر صؾخٓعل الجؼاثغ – خيث ههذ م/
يٟٓى ً
حؼءا مً نالخياجّ لىاثب عثيـ الجمِٓعيت ْللٓػيغ ألاْ٫ل مغاٖاة ؤخ٩ام اإلااصة 116مً الضؾخٓعل )) .
ّه
 116التي ٢غعث بإهّ اليجٓػل بإر خا٫
ٞةن اإلاكغٕ الضؾخٓعر الجؼاثغرل ؤحاػ الخٟٓيٌ الجؼجي ْ٢يضٍ بكغٍْ م/
ْٖليّ ّه ل
ؾلُخّ في حٗيحن هاتب عثيـ الجمِٓعيت ْالٓػيغ ألاْ٫ل ْؤًٖاء الخٓ٩مت ؤْ بٖٟاءَم
ُهل
مً ألاخٓا ٫ان يٟٓى عثيـ الجمِٓعيت
مً مِامِم ْ ,الاى جُبي ٤ألاخ٩ام اإلاىهٓم ٖليها اإلآاص 119بلى 124مً الضؾخٓعل ؛ ْطل ٪الؿلُاث الٓاعصة في ال٣ٟغاث مً4
()1
 110مً الضؾخٓعل .
ْ 9ال٣ٟغة13مً م/ٖ 1983لى ؤن ؿاٖض هاثب عثيـ الجمِٓعيت الهحن الكٗبيت في ؤصاء
ْ٦ظل ٪ههذ م 82/مً الضؾخٓ لع الهيجي الكٗبيت
ؤٖمالّ ْ ,يجٓػل لىاثب عثيـ الجمِٓعيت الهحن الكٗبيت ؤن يماعؽ مما ؿىضٍ بليّ الغثيـ مً ْْاثْ ٠ازخهاناث
()2
الغثيـ .
ؤن الضؾخٓعل الخٓوس ي ؤٞغص خالت بإن يٟٓى الغثيـ لىاثبّ جٟٓيٌ ٦لي – خيث ٖضَ ٫ظا الضؾخٓعل إلآاحِت َظٍ
ٚحر ّه ل
ً
مٗضال مً الضؾخٓعل يىو ٖلى مايلي  ,لغثيـ
ل
الخالت بالظاث ْفي يٓء ج٣ضم الغثيـ خبيب بٓع٢يّ في الؿً ٞ ,إنبذ الٟهل
الجمِٓعيت  ,بطا حٗظع ٖليّ ال٣يام بمِامّ بهٓعة ْ٢خيت ؤن يٟٓى ٧امل ؾلُاجّ  ,ؤْ البٌٗ منها بلى الٓػيغ ألاْ لْ ٫يٗلم
 ) 1د .سليمان الطماوي  ,السلطات الثالث يف الدساتَت العربية اؼبعاصرة ويف الفكر السياسي االسالمي دار الفكر العريب .ط- 6االسكندرية –  - 1996ص240
حيل ؿبلو يف فبارسة اختصاصو
 ) 2يقصد باغبلول أن يتغيب صاحب االختصاص األصيل أو يقوم مانع حيول دون فبارستو الختصاصو أو ديتنع عن فبارستو اختصاصو  ,ف
عينة اؼبشرع  _ .د.عصام الربزقبي وآخرون – القانون االداري – بغداد – -1990ص224
 ) 1ان احكام من  119اذل  124من الدستور فهي خاصة على التوارل لسلطة الرئيس يف تقرير حالة الطوارئ  ,اغبالة االستثنائية  ,التهيئة العامة  ,اعالن اغبرب  ,وقت
العمل بالدستور  ,يف حالة اغبرب  ,اؼبوافقة على اؽبدنة والسلم -اما الفقرات من  9-4يف الفقرة  13من م– 111/فهي خاصة على التوارل بسلطة الرئيس لقيادة القوات
اؼبسلحة  ,تورل مسؤوليات الدفاع الوطٍت  ,تقرير السياسة العامة لالمة ربديد صالحيات اعضاء اغبكومة رئاسة ؾبلس ا لوزراء  ,رئاسة االجتماعات اؼبشًتكة الجهزة اغبزب
والدولة,حق العفو وحق الغاء العقوبات او زبفيضها وازالة كل نتائجها القانونية .د.علي الباز  ,اؼبرجع السابق  ,ص146
 ) 2دستور الصُت الشعبية عام .1983
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ً
بظل ٪عثيـ مجلـ ألامت ْٖ ،ىض قٓٛعل مىهب عثاؾت الجمِٓعيت بؿبب الٓٞاة ؤْ الاؾخ٣الت ؤْ ؤعجؼ الثاوي  ,يخٓلى ٓٞعال
ّه
الغثاؾيت ْ ,يٓحّ عؾالت في طل ٪بلى عثيـ مجلـ ألامت  ,ياصر اليمحن
الٓػيغ ألاْ٫ل مِام عثاؾت الضْلت إلاا ب٣ي مً اإلاضة
الضؾخٓعيت اإلاىهٓم ٖليها بالٟهل الٓاخض ْألاعبٗحن ؤمام مجلـ ألامت ؤْ ٖىض الخٗظع م٨خب مجلـ ألامت ؤْ ؤمام عثيـ
()3
مجلـ ألامت.
ٞةن الضؾخٓ لع باٖخباعٍ الٓزي٣ت ألاٖلى لخٓػي٘ الازخهاناث ْبيان ٦يٟيت مماعؾتها اٖخبر الخٟٓيٌ ال٨لي في َظٍ
ْٖليّ ّه ل
ً
()1
ر ؤر بةعاصة ألانيل الي ٍٓ٣ال٣اهٓ لن إلاا َٓ ألانل .
هٖٓا مً الخلٓ ل ٫الازخياع ّهل
الخالت جٟٓيٌ لي ً٨ل
ؤن َىا ٥مً الضؾاجحر جخجّ بلى ٖضم جٟٓيٌ الغثيـ مً هاثبّ ْفي َظٍ الضؾاجحر صؾخٓعل الؿٓصان ْ ,ؤلاماعاث
٦ما ّه ل
الٗغبيت ْ ,ؾٓعيا .
 اإلابدث الثالث  -:معؤولُت نابب سبِغ الذوله-:
جدىٕٓ اإلاؿاْليت بُبيٗت الخا ٫بلى هٖٓحن ٞهي  :ؤما ؤن ج ٓ٩لن مؿاْليت ؾياؾيت  ,ؤْ مؾاْليت حىاثيتْٖ ,ليّ ْلضعاؾت
مؿاْليت الىاثب ٢ؿم َظا اإلابدث ٖلى مُلبحن يدىاْ٫ل :
 اإلاؿلب ألاوٌ  -:مؿاْليت الؿياؾت للىاثب .
ّه
 ؤما اإلاؿلب الثاني ٞ -:ةهّ زهو لضعاؾت اإلاؿاْليت الجؼاثيت.
 اإلاؿلب ألاوٌ -:اإلاعؤولُت العُاظُت لنابب سبِغ الذوله-:
جسخل ٠ألاهٓمت الضؾخٓعليت في ٦يٟيت جىٓيمِا ألخ٩ام مؿاْليت هاثب عثيـ الضْلت ْ٦يٟيت مؿاثلخّْ ,طل ٪جبٗا الزخالٝ
الىٓام الؿياس ي اإلاخب٘.
الخ٣ليضر ٖضم مؿاْليت عثيـ الجمِٓعيت ْهٓابّ مً الىاخيت ْ .ل ً٨بغعث
ّهل
ؤن ألانل في الىٓام البر ّهل
إلااوي
ٞمً اإلاٗلٓم ّه ل

ّه
ْالخ٣ليضرل
ٓ٢اٖض حضيضة في الضؾاجحر البرإلااهيت ٝر مجا ٫ازخهاناث عثيـ الجمِٓعيت لم ج ً٨مإلٓٞت في الىٓام البر ّهل
إلااوي
ً
اؾخ٣الال ًٖ الٓػعاء ْاٖخبرث َظٍ الٓ٣اٖض
ل
٣ٞض مىدذ بٌٗ الضؾاجحر عثيـ الجمِٓعيت ْهاثبّ ازخهاناث ْاؾٗت َْامت
إلااوي ْ ،إلاا ٧ان عئؾاء بٌٗ الضْ ل ٫يخمحٗٓ لن بؿلُاث ْنالخياث ْاؾٗت ْمخىٖٓت ,
الجضيضة بمثابت اهدغا ًٖ ٝالىٓام البر ّهل
ً
ً
حؿيما لغثيـ الضْلت يدىا ٌ٢م٘ اإلابضؤ الضؾخٓعر اإلاؿلم بّ
ٞةن اوٗضام اإلاؿاْليت الؿياؾيت ٖلى َظا الىدٓ يدضر ل
زلال
ّه ل
ً
مؿاْال ًٖ مباقغتها  ،ألامغ الظر ٞغى هٟؿّ
ل
ؤن الؿلُت ْاإلاؿاْليت مخالػمان ٞ ،الظر يباع الؿلُت يجب ؤن يٓ٩نل
ؤر ّه ل
()1
ٖلى اإلاكغٖحن الضؾخٓعيحن لٓي٘ خلٓ٫ل جخًمً جد٣ي ٤اإلاؿاْليت الؿياؾيت لغثيـ الضْلت .

 ) 3د .سليمان الطماوي  ,اؼبرجع السابق  ,ص242
 ) 1د .عبد الناصر أبو سهمدانة  ,اؼبرجع السابق  ,ص. 256
 ) 1د .رافع شرب  ,فصل السلطتُت التنفيذية والتشريعية يف النظام الربؼباين يف العراق  ,مكتبة سنهوري  ,بغداد , 2012 ,ص . 51
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الخىٟيظيت ً
ّه
٢اهٓها ْلّ ؤن ؿخ٣ل لخٗيحن ْػعاثّ ْٖؼلِم ،
ٗض َٓ ناخب الؿلُت
ٞةن عثيـ الضْلت ّهل
ؤما الىٓام الغثاس ّهلي ّ ،ه ل
ْمً زم ّه
ٞةجهم ؿمٓنل ؾ٨غجحريً للغثيـ َْ ،م مغئْؾٓنل لِم بصاعًيا ْ ،ي٣خهغ ٖملِم ًٖ جىٟيظ الؿا ؿت التي يغؾمِا
()2
الغثيـ ْ ،بالخالي  ِٓٞمؿاْٖ ٫ىّ ْيؿإْ ٫خضٍ ؤمام الكٗب .
ّه
ّه
ؤن الضؾاجحر لم حؿحر ٖلى وؿ ٤باجباِٖا لخل ٪الٓ٣اٖض ،
الؿياؾيت ٚحر ّه ل
ألاؾاؾيت لألهٓمت
َظا ْم٘ ْحٓص الٓ٣اٖض
ّه
ّه
الؿياؾيت
ٗض الىمٓطج للىٓام الغثاس ّهلي لم يىو بك٩ل مباقغ ٖلى اإلاؿاْليت
ألامغي٩ي ٖلى ؾبيل اإلاثا ٫الظر ل
ّهل
ٞالضؾخٓعل
للغثيـ ْهاثبّ ْ ،هو  ِ٣ٞفي م٣ٞ 2/غةٖ 4لى (( ؤن ٗؼ٫ل الغثيـ ْهاثب الغثيـ ْحمي٘ اإلآْٟحن اإلاضهيحن للٓالياث اإلاخدضة
()3
مً مىانبهم ٖىض اتهامِم ْبصاهتهم لٗضم الٓالء ؤْ الخياهت ؤْ الغقٓة ؤْ ؾٓاَما مً الجىاياث ؤْ الجىذ الخُحرة )).
ً
ً
ّه
ْاخضا بكإجها ِٞ ،ىا ٥مً هٓمذ ٦يٟيت
اججاَا
الؿياؾيت للىاثب لم جخسظ الضؾاجحر
ؤما بكإن جىٓيم اإلاؿاْليت
ّه
ؤر هو يبحن ٦يٟيت اإلاؿاءلت ( ؤلاماعاث
مؿاءلت هاثب بإؾلٓب يسخل ًٖ ٠مؿاءلت عثيـ الضْلت َْ ،ىا ٥صؾاجحر زلذ مً ّهل
()4
الٗغ ّهبيت  ،ؾٓعيا  ،الؿٓصان ) َْىا ٥مً ؾاْث بحن ٧ل مً الغثيـ ْهاثبّ .
ّه
ً
ؤن ٢اهٓنل
بال ّه ل
ؾياؾيا  ،ل
إلااوي بٗضم ماْليت الغثيـ
 ، 2005اٖخى ٤الىٓام البر ّهل
ااي لٗام
ؤن الضؾخٓعل الٗغ ّهل
ؤما في الٗغاْ ١م٘ ّه ل
ً
ؾياؾيا ْالتي جًمً ( إلاجلـ
 2011هو في ال٣ٟغة 5مً م ٖ 5 /لى مؿاْ٫يت الىاثب
هٓاب عثيـ الجمِٓعيت ع٢م 1لؿىت
()1
ً
الىٓاب مؿاثلت هاثب عثيـ الجمِٓعيت بىاءا ٖلى َلب مؿبب باألٚلبيت لٗضص ؤًٖاثّ ) .
ؤن هاثب
ؤن الىاثب مؿاْ ٫ؤمام عثيـ الجمِٓعيت ٞدؿب بط ههذ م)2( 115/مىّ ٖلى ّه ل
ر ٞاٖخبر ّه ل
ؤما الضؾخٓعل الجؼاثغ ّهل
عثيـ الجمِٓعيت ْالٓػيغ ألاْ٫ل ْ ،ؤًٖاء الخٓ٩مت مؿاْلٓنل ؤزىاء مماعؾت ٧ل منهم إلاِامّ ؤمام عثيـ الجمِٓعيت .
ّ
الجنابُت لنابب سبِغ الجمهىسٍت -:
اإلاؿلب الثاني  -:اإلاعؤولُت
ً
ًٞال ًٖ طل٪
ل
ؤن عثيـ الجمِٓعيت ُه ؿإٛ٦ ٫حرٍ مً ألاٞغاص ًٖ ألاٗٞا ٫اإلاجغمت بىو في ٢اهٓنل الٗٓ٣باث ،
اإلا٣غعل ّه ل
ُه ؿإ ٫مً الجغاثم التي يغج٨بها ؤزىاء مباقغجّ لْٓيٟخّ ٦ما َٓ الخا ٫في حغيمت الخياهت الٗٓمى ٨َْ ،ظا ٢غعل الضؾخٓعل
ً
مثال  ،مؿاْليت الغثيـ في خالت اعج٩ابّ لجغيمت الخياهت الٗٓمى ٖلى ؤن جخٓلى مدا٦مخّ مد٨مت
 1958ل
الٟغوس ّهلي الهاصع ؾىت
زانت حؿمى اإلاد٨مت الٗليا للٗضالت  ،جخ ٓ٩لن مً ؤًٖاء مهخسبحن مً بحن ؤًٖاء مجلـ الكيٓر ْالجمٗيت الَٓىيت ّهل
يخم
ر بٓاؾُت َظيً اإلاجلؿحن ْ ،ي ٓ٩لن اتهام الغثيـ بٓاؾُتهما  ،ؤر بٓاؾُت مجلـ الكيٓر ْالجمٗيت
اهخسابهم بالدؿاْ ل
()3
الَٓىيت ْ ،طل ٪ب٣غاع مٓخض يٓاٖ ٤ٞليّ ٧ل منهما ٖلى خضة في جهٓيذ ٖلجي ْباألٚلبيت اإلاُل٣ت ٧ل مً ؤًٖاء اإلاجلؿحن .

2
اب ,القاىرة , 2012 ,ص , 281د .سليمان الطماوي  ,اؼبرجع
ئاسي  ,اؼبكتبة اؼبصرية العامة للكت
) د .حازم صادق  ,سلطة رئيس الدولة بُت النظامُت الربؼباينّ والر ّ
السابق  ,ص. 456
 ) 3د .عبد اهلل إبراىيم ناصف  ,مدى توازن السلطة السياسيّة مع اؼبسؤولية يف الدولة اغبديثة  , 1981 ,دون مكان نشر  ,ص. 148
ي اغبديث  ,دون مكان نشر  ,وال سنة طبع  ,ص , 230د .علي الباز  ,اؼبرجع السابق ,
 ) 4د .سعد ؿبمد خليل  ,تولية رئيس الدولة يف الفكر
السياسي اإلسالم ّ
ّ
ص. 187
 ) 1د .علي الباز  ,اؼبرجع السابق  ,ص. 187
 ) 2دستور اعبزائر لعام . 1996 ,
الدستوري  ,الدار اعبامعيّة  ,االسكندرية  , 1989 ,ص 152
 ) 3د .حسُت عثمان ؿبمد عثمان  ,النظم السياسيّة والقانون
ّ
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ّه
ؤن الخهاهت
الجىاجي الٗاصر ؛ طلّ ٪ه ل
ّهل
الجىاثيت لغثيـ الضْلت ْهٓابّ ال جسً٘ لٓ٣اٖض ال٣اهٓنل
ؤن اإلاؿاْليت
حضيغ بالظ٦غ ّه ل
ّه
ال٣اهٓهيت التي يخمخ٘ بها الغثيـ جدٓ٫ل صْنل ال٣بٌ ٖليّ ؤْ ٖلى هاثبّ ْٖلى حمي٘ اإلآْٟحن الظيً كٛلٓنل ْْاثٖ ٠امت
اليت ً
ّه ()4
مضهيت في الخٓ٩مت اٞ٫يضع ّه
ألامغي٩ي .
ل
1787
ْ٣ٞا لىو اإلااصة الثاهيت مً صؾخٓعل
ّه
ْٖليّ ال يم ً٨مالخ٣ت الغثيـ ْهاثبّ حؼ ً
بال بطا ٧اهذ الجغيمت زياهت ٖٓمى(، )1
اثيا ؛ بؿبب حؼامت هاقئت ًٖ الْٓيٟت ل
ّه
الجىاثيت لغثيـ الجمِٓعيت في نلب الضؾخٓ لع ْ ،مىّ الضؾخٓ لع
 1926في
اللبىاوي لٗام
ّهل
ٞإٚلب الضؾاجحر جىو ٖلى اإلاؿاْليت
()2
اإلااصة ( ) 80مىّ ٖلى آليت اتهام ْمدا٦مت عثيـ الجمِٓعيت في خالت اإلاؿاْليت الجىاثيت .
ّه
الجىاثيت للغثيـ ( ّه
حٗض حغاثم طاث الهبٛت
جدمل عثيـ الجمِٓعيت جبٗت ؤٗٞالّ التي ّهل
ْيم٨ىىا حٗغي ٠اإلاؿاْليت
الجىاثيت ّه
ّه
ّه
ّه
ّه
الضؾخٓعيت
بإجها ( اهدغا ٝعثيـ الجمِٓعيت ًٖ ألاَغ
الضؾخٓعيت ) ٦ما ْيمً٨ها حٗغي ٠اإلاؿاْليت
الؿياؾيت
ّه
الضؾخٓعيت آلامغة ) .
اإلآؾٓمت لّ ْ ،زغ ّ٢الٓ٣اٖض

ّه
ً
ّه
باألٚلبيت
الجمِٓعيت
ااي ٖلى ( بٖٟاء عثيـ
 2005الٗغ ّهل
ؾاصؾا – ب ) مً صؾخٓعل
ااي ٣ٞض ههذ اإلااصة (61
ؤما الضؾخٓعل الٗغ ّهل
ّه
الاجداصيت الٗليا في بخضٔ الخاالث آلاجيت -:
اإلاُل٣ت ل٘صص ؤًٖاء مجلـ الىٓاب  ،بٗض بصاهخّ مً اإلاد٨مت
الضؾخٓعر.
ّهل
 الخىث في اليمحن
 اهتها ٥ؤخ٩ام الضؾخٓعل .
 الخياهت الٗٓمى .
بن اإلاؿاْليت الجىاثيت م٤ععة في
البض لىا مً ال٫ٓ٣ل ّه ل
ْ٢بل الخٓى في بيًاح بحغاءاث اتهام عثيـ الجمِٓعيت ْهاثبّ ّهل
ً
يض ٫صاللت ْاضخت ٖلى ؤَميت َظٍ اإلاؿاْليت ْ ،إلاا ٧ان
ْؤخياها م٣غعة لٓخضَا مما ّهل
ل
الضؾاجحر بلى حاهب اإلاؿاْليت الؿياؾيت
ً
ً
ً
بزالال ؾاٞغلا بمباصت الضؾخٓعل ْإلاا ٧ان هاثب عثيـ الجمِٓعيت
ل
ٗٞال ٗض
عثيـ الجمِٓعيت  ,يمثل ؾياصة البالص مً ؤن يإحي ل
ً
ٞةن طلٗ ٪جي ؾغيان َـ ــظٍ اإلاؿاْليت ٖليّ ٦م ـ ــا ؾغث ٖلى عثيؿّ .
ٖمليا نالخياث الغثيـ ّه ل
ل
يم ــاعؽ
 1958ؤما الضؾخٓ لع ألامغي٩ي في
الضؾخٓعر الٟغوس ي لٗام
ّهل
في خحن ا٦خٟذ ؤٚلب الضؾاجحر باال٦خٟاء بالخياهت الٗٓمى ْمنها
الىٓام الغثاس ّهلي ٣ٞض خضص اتهام عثيـ الجمِٓعيت في زالر خاالث هي ( الخياهت الٗٓمى ْ ,الغقٓة ْٚ ,حرَا مً الجىاياث
()1
ْالجىذ الخُحرة )
ّه
قغٞيت ّه ل
ألن
الضؾخٓعر في الٗغا٢ ١ض ؤْ٧ل لغثيـ الجمِٓعيت ؤْ لىاثبّ نالخياث ٗٞليت ْليؿذ
ّهل
ؤن اإلاكغٕ
مما ٗجي ّه ل
ً
ّه ّه
الضؾخٓعر ٞ ,ةهّ مما
ل
صؾخٓعيا  ،ؤما الر هث في اليمحن
ل
ٖباعة اهتها ٥ؤخ٩ام الضؾخٓعل ٗجي اهتها ٥الهالخياث اإلاىهٓم ٖليها
ؤن للغثيـ ْهاثبّ نالخياث ّه
ٗٞليت ْ ,ليـ
الضؾخٓعر جدخٓرل ٖلى ْاحباث ْازخهاناث َْ ,ظا ٗجي ّه ل
ّهل
ؤن اليمحن
القٞ ٪يّّ ,ه ل
ً
ؤن ( إلاجلـ الىٓاب ب٢الت ؤر ًٖٓ من
ااي ؤقاعث بلى ّه ل
 2005الٗغ ّهل
زاهيا – ج) مً صؾخٓعل
 -138ل
ؤن ؤخ٩ام اإلااصة (
َظا ْخؿب بل ّه ل
ؤًٖاء مجلـ الغثاؾت بإٚلبيت زالزت ؤعبإ ٖضص ؤًٖاثّ  ,بؿبب ٖضم الٟ٨اثت ؤْ الجزاَت .)..
 ) 4د .حازم صادق  ,اؼبرجع السابق  ,ص . 417
 ) 1حسن اغبسن  ,األنظمة السايسيّة يف لبنان وسائر البلدان العربيّة  ,منشورات صادر  ,بَتوت  , 2002 ,ص. 193
السايسي يف لبنان وأىم النظم السياسيّة يف العادل  ,ط , 3منشورات اغبليب  , 2002 ,ص. 335
الدستوري والنظام
 ) 2د .ؿبمد اجملذوب  ,القانون
ّ
ّ
 ) 1د .حازم صادق  ,اؼبرجع السابق  ,ص.417
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ؤن حكضيض اإلاؿاْليت ْالازخهاناث ؤْ الهالخياث ٦الَما في ٖال٢ت َغصيت ٩ٞلما ػاصث
ْمما يضٖٓ للغيبت ؤْ الكّ ٪ه ل
الهالخياث قضصة اإلاؿاْليت .
ؤن بحغاءاث اتهام عثيـ الجمَٓعيت ْهاثبّ ل٩ي يٗ٣ا جدذ َاثلت اإلاؿاْليت الجىاثيت هي :
حضيغ بالظ٦غ ّه ل
 ؤٚلبيت مُل٣ت .
 بصاهت اإلاد٨مت الاجداصيت الٗليا .
ّه
صؾخٓعيت .
 اعج٩اب ؤٗٞاٖ ٫ضث حغاثم
ٞاألٚلبيت اإلاُل٣ت الالػمت إلٖٟاء عثيـ الجمِٓعيت ؤْ ؤر ًٖٓ مً ؤًٖاء مجلـ الغثاؾت هي ( ههْ+٠اخض) ْالٓاضر
اَي ؛
ٔ َظا اججاٍ صيم٣غ ّهل
ؤن َظٍ ألاٚلبيت مُلٓبت ٦ما ؤقغها في خالتي سخب الث٣ت ًٖ عثيـ مجلـ الٓػعاء ْ ,هدً هغ ل
ّه ل
ً
مثال حجغ ٖثرة في ْحِّ الضيم٣غاَيت ٞيٟ٨ي عؤر ألاٚلبيت لخد٣يَ ٤ظٍ
ألن جدضيض ؤٚلبياث مٗيىت (٦إٚلبيت الثلثحن) ل
ْطلّ ٪ه ل
الىهٓم الضؾخٓعيت .
ؤن الضؾخٓعل اؾخٗمل لٟٔ
ؤما ؤلاحغاء الثاوي  ِٓٞبصاهت اإلاد٨مت الاجداصيت الٗليا لغثيـ الجمِٓعيت ؤْ لىاثبّ ْ ،اإلاالخٔ ّه ل
ألن ؤلاصهّ ج٣خط ي جٓاٞغ ألاصلت التي خٓلذ الاتهام بلى بصاهت َْظٍ مىخ٣ض
(ؤلاصهت) ْ ،ألازحرة جسخل٦ ٠ما وٗلم ًٖ (الاتهام) ؛ ّه ل
ّه
شخها ٚحر ٟ٦ا ْٚحر مغٓٚب ٞيّ ْبالخالي
ألن مجغص اتهام عثيـ الجمِٓعيت َْٓ عمؼ ؾياصة البالص حٗلذ مىّ
بغؤر ؛ ْطلّ ٪ه ل
ؾيدضر ٖىض اتهام عثيـ الجمِٓعيت بةزال ٫اإلااصة ( )68مً الضؾخٓعل ْالتي جخٗل ٤بكغٍْ اإلاغشر لغثاؾت الجمِٓعيت ْزانت
ً
ْمكِٓصا لّ بالجزاٍ ة ْالاؾخ٣امت ْؤلازالم
ل
الٟترة الثالثت التي جٓحب ؤن يٓ٩نل اإلاغشر طا ؾمٗت خؿىت ْزبرة ؾياؾيت ،
للًَٓ ْفي اٖخ٣اصها ٧ان الاتهام ْخضٍ يٟ٨ي لإلٖٟاء .
ؤن الخٗلي ٤بصاهت اإلاد٨مت الاجداصيت الٗليا لغثيـ الجمِٓعيت مغَٓنل بمٓا٣ٞت مجلـ الىٓاب ,
ْيغٔل حاهب مً الّ )1( ّ٣ٟه ل
ّه
مدل اهخ٣اص ْ ,يغْن ؤهّ مً ألاًٞل ؤن جىاٍ ؾلُت الاتهام باإلاد٨مت الاجداصيت الٗليا ؤْ خهغ ٖمليت الاتهام ْ ،اإلادا٦مت
الاجداصر خيث يخٓلى مجلـ الىٓاب الاتهام في خحن يٓ٣م مجلـ الاجداص باإلادا٦مت َْ ,ظا ما ؤزظ بّ الضؾخٓعل
ّهل
بالبرإلاان
ّه
 2005كترٍ مٓا٣ٞت
ااي لٗام
بإن هو اإلااصة ( )61مً الضؾخٓعل الٗغ ّهل
ْ )2( 1787يؿخإهَ ٠ظا الغؤر بلى ال٫ٓ٣ل ل
ألامغي٩ي ٖام
ّه
الاجداصيت الٗليا  ،ؾيٓ٩نل ً
مثحرا للجض ٫في خالت
مجلـ الىٓاب باألٚلبيت اإلاُل٣ت ٖلى بٖٟاء الغثيـ بٗض بصاهخّ مً اإلاد٨مت
ّه
ّه
الىيابي مما ٢ض
ّهل
ؤن الغثيـ مً يضٖمّ في اإلاجلـ
ؾياؾيت  ،بط مً اإلاٗغْ ٝل
ٖضم مٓا٣ٞت اإلاجلـ ٖلى ؤلاٖٟاء ْ ،ألاؾباب
ياصر بلى ٖضم الخهٓ٫ل ٕلى ألاٚلبيت اإلاُل٣ت .
ؤن َظا الغؤر مدل هٓغ خيث هغٔل ؤن يخم الاتهام مً مجلـ الىٓاب ْ ،يٟٗى عثيـ الجمِٓعيت ْهاثبّ
ْفي اٖخ٣اصها ّه ل
ّه
ؤن ٢غاع ؤلاصاهت ي ٟ٨ـ ــي لإلٖٟــاء صْنل خاحت للخهٓيذ ٖليّ .
الاجداصيت الٗليا  ،خيث ّه ل
بمجغص ؤلاصاهت مً اإلاد٨مت
ّه
الاجداصيت الٗليا باعج٩اب الخياهت الٗٓمى  ،اهتها ٥ؤخ٩ام الضؾخٓعل ،
ؤما ؤلاحغاء الثالث  ِٓٞبصاهت الغثيـ مً اإلاد٨مت
ّه
ّه
٣ٞ 2005غة
ااي لٗام
الاجداصيت الٗليا  ،هي مً الضؾخٓعل الٗغ ّهل
بن اإلاد٨مت
الضؾخٓعر ْ .ل ً٨خغرل بىا ؤن ه٫ٓ٣ل ل
ّهل
الخىث باليمحن
ّه
ً
ؤن حِت الاتهام
ؾاصؾا جسخو ب ـ ـ( الٟهل في الاتهاماث اإلآج َت بلى عثيـ الجمِٓعيت مجلـ الٓػعاء ) َْ ،ظا ٗجي بالًغْعة ل
) 1ETIENNE (P) : Lanotion de police administyative , Th. Paris, 1978 . p.p.246-247 .
) 2Burdeau(G) : Traite descibnce politique , Paris, 1952 . p.14
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جسخل ًٖ ٠حِت ؤلاصاهت ْٖباعة ( الٟهل ) ج٣خط ي ؤن يٓ٩نل ال٣غاع ً
ً
ْملؼما للؿلُاث ٧اٞت َْ ،ظا ما حاء في ؤخ٩ام اإلااصة (
باجا
ّه
 ) 49مً الضؾخٓعل َْ ،ظا يا٦ض عؤيىا ؾال ٠الظ٦غ ٞ ،بمجغص الٟهل بةصاهت الغثيـ ؤْ هاثبّ باعج٩اب الجغاثم التي هو ٖليها
ألن مغخلت ؤلاصاهت مغخلت
الضؾخٓعل ٟٗى عثيـ الجمِٓعيت ْهاثبّ ْبهٓعة جل٣اثيت صْنل خاحت لخهٓيذ مجلـ الىٓاب ؛ طلّ ٪ه ل
زُغة ؿخدا ٫مِٗا الٗمل م٘ الصخو اإلاضان ْ ،بطا ٧ان َظا ألامغ لؿان خا٢ ٫اهٓنل الٗٓ٣باث اإلاُلٖ ٤لى ألاٞغاص ٨ٞي٠
()1
٢اهٓوي في الضْلت .
ّهل
يٓ٩نل الخا ٫م٘ ؤٖلى مغ٦ؼ
ال٣اهٓوي مُلٓب في
ّهل
ألن اإلابرع ؤْ اإلاؿٓٙ
بض مً ؤن ج ٓ٩لن َىا ٥مبرعاث ٢اهٓهيت ؛ ّه ل
لخد ٤٣ؤخ٩ام اإلااصة (-61ؾاصؾا-ب) ال ّهل
بن مبرع اإلاؿاْليت الجىاثيت لغثيـ ْلىاثبّ ( ناثب الغثيـ)  َٓ ،نضْعل ٢غاع بةصاهخّ
ً٢اجي ّ )3(.ه ل
ّهل
ر  )2( .ؤْ خ٨م
ؤر ٢غاع بصاع ّهل
ّه
الضؾخٓعر) ْلبيان َظٍ الجغاثم ْمبرعاتها ٞ ،ةهىا
ّهل
بالجغاثم آلاجيت( الخياهت الٗٓمى -اهتها ٥ؤخ٩ام الضؾخٓعل الخىث باليمحن
ؾجراعي ج٣ؿيم َظا اإلاُلب ٖلى زالزت ٞغْٕ ْٖلى الىدٓ الخالي -:
الفشع ألاوٌ :الخُانت العظمى-:
 ١الٛا٫ب ألآٖم مً الضؾاجحر بلى خالت ج٣غيغ مؿاْليت عثيـ الجمِٓعيت ْهاثبّ ٖ ,لى اعج٩اب مٓث  ,الغثاؾت
ل٣ض جُغ ل
ّه
()4
ّه
ؤن ؤٚلب الضؾاجحر ههذ ٖلى ٗٞل الخياهت الٗٓمى
َظا الجغم  ,ل٣ض ازخل ٠ال. ّ٣ٟخٓ ل ٫جدضيض مٗجى زياهت الٗٓمى بط ل
ْٖمٓما ٣ٞض جهضٔ ال )5(ّ٣ٟبلى حٗغي ٠الخياهت الٗٓمى ٣ٞض ٖغيِا ال٣ٟيّ (مٓعيـ صٞغحيت) ّه
ً
بإجها
صْنل الخُغ١ل بلى حٗغيِٟا.
()1
 ( :الجغم الؿياس ّهلي الظر يىُٓرل ٖلى بؾاءة اؾخٗما ٫الغثيـ لْٓيٟت لخد٣يٖ ٤مل يض الضؾخٓعل ْاإلاهالر الٗليا للبالص) .
 1787حٗغ ـ ـرلـ ٠الخياهت الٗٓمـ ــى ّه
ألجها ( جٓ٩نل
ألامغي٩ي لٗ ــام
ّهل
ْ٢ض جىاْلذ ال٣ٟغة الثالثت مً اإلااصة الثالثت مً الضؾخٓعل
ّه
ألامغي٨يت ؤْ باالهًمام في ن ٟٝٓؤٖضاثّ ؤْ ج٣ضيم الٗٓ لن ْالدؿِيالث لِم ).
 ِ٣ٞبيكٓء خغب يض الٓالياث اإلاخدضة

()2

ّه
٧ل بَما ٫زُحر في ؤصاء اإلاِام اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤عثيـ الجمِٓعيت ؤْ مً يمثلّ )(َْ ، )3ىا ٥مً
ْٖغِٞا حٓعج ٞيضّ ( ٫هل
ّه
الضؾخٓعيت ْ ،بؾاءة الخهغ ٝفي
حٗض زياهت ٖٓمى ْهي ( زغ١ل الضؾخٓعل ْ ،ججاْػل خضْص الؿلُاث
ؤقاع بلى الخاالث التي ّهل
اإلاهالر الٗليا للضْلت ) .
ؤن الخياهت الٗٓمى جثاع في خالت ْ ٕٓ٢زال ٝزُحر بحن البرإلاان ْعثيـ الجمِٓعيت في خحن طَب
ٔ ّه ل
َْىا ٥اججاٍ آزغ يغ ل
ؤن حغيمت الخياهت الٗٓمى طاث مًمٓنل مخٛحر يضزل ٞيّ نٟت ٖامت ؤلازال ٫الجؿيم مً حاهب عثيـ
ر()4بلى ّه ل
ال ّ٣ٟاإلاوع ّهل
الجمِٓعيت ْٖ ،ضم مغاٖاة ؤخ٩ام الضؾخٓعل .

 ) 1د .ظبَت داود  ,د .ؼبى علي  ,د .علي ؾبيد  ,حبوث دستوريّة  ,اؼبركز القومي لإلصدارات القانونيّة  ,القاىرة  , 2015 ,ص. 30
 ) 2د .حسن عثمان ؿبمد ,اصول القانون االداري  ,دار اؼبطبوعات اعبامعية ,بَتوت  , 2004ص . 575
 ) 3القاضي مدحت ؿبمود ,شرح قانون اؼبرافعات اؼبدنية العراقي رقم  82لسنة  1969وتعديالتو ط 3اؼبكتبة القانونية  ,بغداد  2009ص.7
 ) 4ينظر (م 106.من اؼبيثاق الفرنسي  ,اؼبادة  68من دستور  1958الفرنسي م 58.من دستور 1971اؼبلغى اؼبصري.
) 5M.Durerger:Institutions politiaues ET droit constitutionne, paris.p 840
 ) 1موريس دفرجيه  ,اؼبؤسسات السياسية والقانون الدستوري واألنظمة السياسيّة الكربى  ,ترصبة جورج سعد  ,اؼبؤسسة اعبامعيّة بَتوت , 1992,ص . 230
 ) 2د.حازم صادق ,اؼبرجع السابق ص . 417
 ) 3د .حازم صادق  ,اؼبرجع السابق  ,ص . 415
السياسي  ,الدولة  ,السلطة اغبقوق واغبريات العامة  ,دار النهضة العربيّة  ,القاىرة  , 1995 ,ص. 320
ّة
 ) 4د .ؿبمود عاطف البنا  ,الوسيي يف النظم
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ّه
ً
ْبن الؿلُت اإلاسخهت لخٓحيّ
حىاجي ّ ،ه ل
ّهل
ؾياؾيت طاث َاب٘
ؤن حغيمت الخياهت الٗٓمى هي حغيمت
ْٖمٓما ٞالٓاضر ّه ل
()5
ً
ؾاصؾا ) .
الاتهام هي مجلـ الىٓاب خؿب ؤخ٩ام اإلااصة (16
ؤما ؤلاحغاءاث الخا٦مت ٞلم يغص في الضؾخٓعل هو ّه
الضازلي إلاجلـ الىٓاب
ّهل
يبحن ٦يٟيت اإلادا٦مت ْل ً٨بالغحٕٓ بلى الىٓام

ّه
٣ٞ ، 2005ض ههذ اإلااصة (ٖ ) 32لى مؿاءلت ؤًٖاء
الاجداصيت الٗليا لؿىت
الضازلي للمد٨مت
ّهل
ْ ، 2005الىٓام
ااي لٗام
الٗغ ّهل
ؤن إلاجلـ الىٓاب بحغاء الخد٣ي٤
مجلـ الغثاؾت مً ٢بل مجلـ الىٓاب  ،ؤما ال٣ٟغة الثاهيت مً طاث اإلااصة ٣ٞض ؤقاعث بلى ّه ل
ّه
الاجداصيت الٗليا ٣ٞ ،ض ّهبحن ّه ل
ؤن
الضازلي للمد٨مت
ّهل
م٘ ؤر ًٖٓ مً ؤًٖاء مجلـ الغثاؾت  ،ؤما هو اإلااصة ( ) 9مً الىٓام
ّه
عثيـ اإلاد٨مت يضٖٓ ؤًٖاء اإلاد٨مت لالوٗ٣اص ٢بل اليٓم اإلادضص بمضة ال ج٣ل ًٖ زمؿت ٖكغ ً
بال في الخاالث
يٓما  ،ل
()1
اإلاؿخعجلت ْجبضؤ اإلاد٨مت بالىٓغ بالً٣يت لجلؿت ٖلىيت جهضع ٢غاع ؤلاصاهت بإٚلبيت الثلثحن .
ؤما مؿٓٚاث ؤلا٢الت خؿب الخياهت الٗٓمى ٣ٞض ؤقاع ال ّ٣ٟبلى ٖضة مؿٓٚاث منها :
ؤ .الخؿإ العُاا ّي  َْٓ -:ال٣يام بٟٗل ؤزىاء مباقغة الْٓاثْ ٠الازخهاناث ؤْ الٗمل الؿياس ّهلي ال ياصر الىديجت
()2
ّه
ألاؾاؾيت للضْلت .
اإلاغحٓة مىّ ْ ،ؤصٔ بلى يغعل ٖام حٗاعى م٘ اإلاهالر الٗليا
ّ
يغعا ً
العُاظُت وجدمل الخبعت ْ -:هي ٢يام عثيـ الجمِٓعيت بٟٗل ثمسٌ ٖىّ ً
ٞاصخا ٧ْ ،ان َظا
ب .نظشٍت اإلاخاؾشة
ً
ّه
()3
الًغعل ً
مؿاْال ٖىّ ْيخٗحن ٖليّ الاؾخ٣الت .
ل
ٖاما قمل اإلاهلخت الٗليا ٞ ،ةهّ ّهل
ٗض
ّه
الجمِٓعيت بٟٗل ٢ضم ٞيّ مهلخخّ الصخهيت ْ ،ؤزغٔل بال ؾبب ْ ،ؤيغ
ج .ؤلازشاء بال ظلب ٢ َْٓ -:يام عثيـ
()4
باإلاهلخت الٗامت للضْلت .
ً
ّه
هاً٢ا لليمحن
الكغٖيت ْبالخالي ؤنبذ
الخ٣ي٣ي إل٢الت عثيـ الجمِٓعيت ٖ َٓ ،ضم اخترامّ إلابضؤ
ّهل
ؤن ا٫ؾبب
ٔ ّه ل
ْهدً هغ ل
ً
ّه
ً
بض ؤن ي٣ا ٫حؼ ًاءا ْٞا٢ا للٟٗل اإلاسالَْ . ٠ظا
ْ٧اٞغا باإلاباصت التي آمً بها ْ ،بالخالي جد٣٣ذ مؿاْليخّ ْال ل
الضؾخٓعر ،
ّهل
()5
خ٣ي٣يت ْؾلُاث ّه
ّه
ألن اإلابضؤ الٗام َٓ جالػم الؿلُت ْاإلاؿاْليت .
ٗٞليت ؛ ّه ل
ؤن لغثيـ الجمِٓعيت ْهاثبّ نالخياث
مايايض ّه ل
الفشع الثاني  -:انتهان الذظخىس -:

ااي بلى ْحٓص خالخحن بلى حاهب الخياهت الٗٓمى َْما  ،اهتها ٥ؤخ٩ام الضؾخٓعل ْ ،الخىث باليمحن
ل٣ض ؤقاع الضؾخٓعل الٗغ ّهل
ااي ٖلى ب٢الت عثيـ الجمِٓعيت في زالر خاالث هي  :الخياهت الٗٓمى ،
 2005الٗغ ّهل
الضؾخٓعر ٞ ،ىهذ اإلااصة ( ) 61مً صؽجٓعل
ّهل
الضؾخٓعر ْ .باليؿبت للضؾاجحر التي جُغ٢ذ بلى اهتها ٥الضؾخٓعل ّه
ٞةجها ٢ض ؾ٨خذ ًٖ
ّهل
ْاهتها ٥الضؾخٓعل ْ ،الخىث باليمحن
ّه
 ، 2005ؤْ٧ل ْاحب خما ـ ــيت الٓ٣اٖ ـ ــض
ااي لٗام
جدضيض مدخٓٔل ؤْ مًمٓنل خاالث اهتها ٥الٓ٣اٖض الضؾخٓعيت ٞ ،الضؾخٓعل اٖ٫غ ّهل
ّه
ؤن ( عثيـ الجمِٓعيت َٓ عثيـ الضْلت  َٓ ،عمؼ ْخضة الًَٓ ،
الضؾخٓعيت بلى عثيـ الجمِ ـ ـ ــٓعيت  ،بط ههذ اإلااصة (ٖ ) 67لى ّه ل
يمثل ؾياصة البلض ْ ،يؿِغ ٖلى يمان الالتزام بالضؾخٓعل ) ٦ْ ،ظل ٪ههذ اإلااصة ( ) 71مً الضؾخٓعل ٖلى ؤن ( ياصر عثيـ
 ) 5د .رافع شرب  ,اؼبرجع السابق  ,ص. 3
 ) 1مكي ناجي  ,احملكمة االربادية العليا يف العراق  ,دراسة يف تطبيق اختصاص احملكمة  ,الدار البيضاء  ,النجف  , 2007 ,ص. 86
الدستوري  ,ط , 2دار العلم للماليُت  ,بَتوت  , 1968 ,ص. 182
 ) 2د .أدمون رباط  ,الوسيي يف القانون
ّ
 ) 3د .ؿبمد فوزي نوجيي  ,مسؤولية رئيس الدولة  ,دار اعبامعيّة  ,اإلسكندرية  , 2005 ,ص . 279
 ) 4حيدر ؿبمد األسدي  ,ربرك رئيس اعبمهورية يف حالة اػبيانة العظمى  ,ط , 1دون مكان نشر  ,وال سنة نشر  ,ص. 54
 ) 5د .ظبَت داود  ,د .ؼبى علي  ,د .علي ؾبيد  ,اؼبرجع السابق  ,ص. 30
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الجمِٓعيت اليمحن ؤمام مجلـ الىٓاب بالهيٛت اإلاىهٓم ٖليها في اإلااصة 50مً الضؾخٓعل ) ْ ،التي جخًمً التزام عثيـ
()1
الجمِٓعيت بدمايت الٓ٣اٖض ْاإلاباصت التي جًمىتها ْزي٣ت الضؾخٓعل .
الضؾخٓعر ٢ض ؤْعص خالخحن
ّهل
٧ل ٗٞل هخج ٖىّ مؿاؽ بٓزي٣ت الضؾخٓعل )(ْ)2إلاا ٧ان اإلاكغٕ
ْاهتها ٥ؤخ٩ام الضؾخٓعل ( َٓ ّهل
ٔ
ؤن اإلاكغٕ عؤٔ َاجحن الخالخحن جسخلٟان ًٖ خالت الخياهت الٗٓمى ْ ،ل ً٨هدً هسال ٠طلْ ، ٪هغ ل
ٞةن طلٗ ٪جي ّه ل
ٖلى خضة ؛ ّه ل
ؤن ٗٞل الخياهت الٗٓمى يدخٓرل َاجحن الجغيمخحن .
ّه ل
ؤن اهتها ٥الضؾخٓعل  ،يمثل اهتها ٥الضؾخٓعل في ؤر ٖمل يهضع ًٖ عثيـ الجمِٓعيت ّ ،هل
ْيٗض
َظا ْيغٔل البٌٗ آلازغ(ّ )3ه ل
ً
زغ٢ا لألخ٩ام الٓاعصة في ْزي٣ت الضؾخٓعل ْجخمثل باآلحي -:
 .1مسالٟت هو مً ههٓم الضؾخٓعل .
٧ليا ؤْ ً
 ٠٢ْ .2الٗمل ً
حؼثيا بإخ٩ام الضؾخٓ لع .
ّه
حؼثيا ( بخٗضيل ههٓنّ ) ؤْ ً
 .3حٛحر الضؾخٓعل ً
الغؾميت
٧ليا ( بةلٛاثّ ْبجهاء ْحٓصٍ ) صْنل اجبإ ؤلاحغاءاث ْالك٩لياث
الٓاحبت الخُبي. ٤
ّه
يترجب ٖلى طل ٪ؤهّ يخٓحب ٖلى عثيـ الجمِٓعيت ؤْ هاثبّ خمايت ٓ٢اٖض الضؾخٓعل ْ ،الالتزام باإلاباصت الٓاعصة ٞيّ ،
ً
صؾخٓعيا .
ْمماعؾت ازخهانّ في الخضْص اإلا٣غعة
َ ، 1926ظا الاججاٍ ً
مٗبرا بظل ًٖ ٪جدضيض طاجيت مؿخ٣لت لخالت اهتها٥
اللبىاوي في صؾخٓعل
ّهل
ّهل
الضؾخٓعر
َظا ْؤزظ اإلاكغٕ
ّه
بال ٖىض زغ ّ٢الضؾخٓعل ) ْ .ال
ؤن ( ال جبٗت ٖلى عثيـ الجمِٓعيت خالت ٢يامّ بْٓيٟت ل
الضؾخٓعل  ،بط ههذ اإلااصة (ٖ ) 60لى ّه ل
ّه
بال مً مجلـ الىٓاب بمٓحب ٢غاع يهضعٍ بإٚلبيت زلثي مجمٕٓ ؤًٖاثّ .
يم ً٨في َظٍ الخالت اتهام عثيـ الجمِٓعيت ل
الفشع الثالث -:الخنث بالُمحو الذظخىسٍت -:
الخىث  :ؤن ي٫ٓ٣ل ؤلاوؿان ٚحر الخْ ، ٤الخىث :خىث اليمحن بطا لم جبر ْ .الخىث :الظهب الٗٓيم ْألازم ْ .في ال٣غان
ْ
َ ََ ْ
ََ ُ ُ
نث ال َع ِظ ُِم ﴾[ؾٓعة الٓاٗ٢ت ْ ، ]46:حاء في الخٟؿحر  ،يهغْن ؤر يضاْمٓنل
ال٨غيم ٢ ،ا ٫حٗالى  ﴿ :ووانىا ً ِط ُّرشوو على ال ِخ ِ
ْي٣يمٓنل (ٖلى الخىث الٗٓيم) ْ ،اإلاغاص بـ(الخىث الٗٓيم) ه ٌ٣الِٗض اإلاا٦ض باليمحن  ،ؤْ الظهب الٗٓيم  َْٓ ،الكغ٥
ّه
ٞةن اإلاغاص ب ـ(الخىث) مً
ْٚحر بٗيض ؤن يٓ٩نل الخىث بقاعة بلى بنغاعَم ٖلى ؤلايمان ال٩اطبت  ،بإهّ  -:البٗث ْالحؼاء ْ .مً زم ّه ل
ّه
ً
الل ّه
انُالخا  ،ه ٌ٣الِٗض اإلاا٦ض في اليمحن ْاإلاإزٓط ٖلى عثيـ الجمِٓعيت .
ٓٛيت  ،الغحٕٓ في اليمحن (ْ )1يغاص بّ
الىاخيت
2005
ٔ َظا الِٗض ْعص في نيٛت اليمحن الضؾخٓعيت التي ياصحها عثيـ الجمِٓعيت  ،بط ههذ الماصة ( )71مً صؾخٓعل
ْمدخٓ ل
الٗغااي ٖلى ؤن ( ياصر عثيـ الجمِٓعيت  ،اليمحن الضؾخٓعيت ؤمام مجلـ الىٓاب  ،بالهيٛت اإلاىهٓم ٖليها في اإلااصة ()50
1
املي  ,إقالة رئيس اعبمهورية  ,رسالة ماجستَت مقدمة إذل كلية القانون  ,اعبامعة اؼبستنصرية  , 2012 ,ص. 83
) أضبد هنَت الز ّ
 ) 2د .رافع شرب  ,دراسات يف مسؤولية رئيس الدولة العراقية  ,مركز العراق للدراسات  ,بغداد  , 2009 ,ص.111
 ) 3د .رافع شرب  ,القواعد اإلجرائيّة الهتام وؿباكمة رئيس الدولة يف الدساتَت ذات نظام اجمللسُت التشريعيُت  ,مكتبة السنهوري  ,بغداد  , 2014 ,ص. 34
 ) 1العالمة ؿبمد حسُت الطبطبائي  ,ـبتصر تفسَت اؼبيزان  ,إعداد كمال مصطفى شاكر ,ط , 1مدين  2006ص597
العالمة ابن منظور  ,لسان العرب ج , 3دار صادر للطباعة والنثر  ,بَتوت  2000ص138-د .رافع شرب  ,القواعد اإلجرائية الهتام وؿباكمة رئيس الدولة يف الدساتَت ذات نظام اجمللسُت التشريعيُت ,اؼبرجع السابق 33 ,
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مً الضؾخٓعل) ْ٢ض ْعص اليمحن الضؾخٓعيت في هو اإلااصة ( )50مً الضؾخٓعل ٖلى الىدٓ آلاحي ( ؤ٢ؿم باهلل الٗلي  ،ؤن ؤئصر
مِماحي ْمـئْلياحي ال٣اهٓهيت  ،بخٟان ْبزالم ْ ،ؤن ؤخاٖ ٔٞلى اؾخ٣ال ٫الٗغاْ ١ؾياصجّ ْ ،ؤععى مهالر قٗبّ ْ ،ؤؾِغ
الاجداصر ْ ،ؤن ؤٖمل ٖلى نياهت الخغياث الٗامت ْالخانت ،
ّهل
ٖلى ؾالمت ؤعيّ ْؾماثّ ْبعاصجّ ْهٓامّ الضيم٣غ ّهل
اَي
ْاؾخ٣ال ٫الً٣اء ْ ،التزام بخُبي ٤الدكغيٗاث بإماهت ْهللا ٖلى ما ؤ٫ٓ٢ل قِيض )) .
ؤن اليمحن الضؾخٓعيت جدخٓرل ٖضة التزاماث ملؼمت لغثيـ الجمِٓعيت ْللىاثب ؤر هاثب عثيـ الجمِٓعيت ،
ٞالٓاضر ّه ل
ً
َْظٍ الالتزاماث حك٩ل بمجمِٖٓا ٦خلت ْاخضة ْؤر بزال ٫بها ٗجي بزال ٫بمجمٖٓت الهالخياث الضؾخٓعيت مغجب٩ا للخىث
في اليمحن الضؾخٓعيت .
 الفشع الشابع -:عذم الىفاءة ؤو الجزاهت-:
138ج) بلى خالت ب٢الت ؤر ًٖٓ مً ؤًٖاء مجلـ الغثاؾت مً
 2005في ؤخ٩ام اإلااصة (
ااي لٗام
ل٣ض ؤقاع الضؾخٓعل الٗغ ّهل
٢بل مجلـ الىٓاب لٗضم الٟ٨اءة ْالجزاَت .
ٞما اإلا٣هٓص ٞيّ؟ ْما َٓ اإلاٗياع ؤْ الًابِ في جدضيضٍ ؟ َْل يغح٘ مج لـ الىٓاب في َظٍ الخالت بلى اإلاد٨مت
الاجداصيت إلصاهخت بٗضم الٟ٨اءة ْالجزاَت َْ ،ل (ٖضم الٟ٨اءة) حغيمت يم ً٨ؤن ي٣ا ٫بمٓحبها عثيـ الجمِٓعيت ْهاثبّ ؟
ِٞظا ٢هٓعل ْاضر في الضؾخٓعل يجب ع ٘ٞمثل َظٍ اإلااصة اإلاٗيبت ْالتي البض ؤن جغ ٘ٞمً بحن ههٓم الضؾخٓعل ْال بنابتها
بإن الغثيـ ْهاثبّ في الىٓام َٓ
إلااوي ْ ،اإلاٗغّْ ٝه ل
ؤن الىٓام الؿياس ّهلي اإلآحٓص َٓ هٓام بغ ّهل
بالٗضْٔل  ،بط ٦ما َٓ مٗغّْ ٝه ل
()1
مجغص عمؼ يخمخ٘ بهالخياث حكغيٟيت.
()1
َ ـ ـ ــظا ْجبخٗض الضؾاجحر في مثل جل ٪ألاهٓمت بإحغاء ؤ٦ثر م ـ ــً هو ؿإ ٫بمٓحبّ عثيـ الجمِٓعيت
ْحضيغ بالظ٦غ ؤن اإلاؿاْليت الجىاثيت لغثيـ الجمِٓعيت ْهاثبّ ٚحر مخد٣٣ت في َظا الٛغى الغاب٘ ألؾباب ٦ثحرة
ؤَمِا:
بن اإلاؿاْليت الجىاثيت م٣غعة في ؤٚلب الضؾاجحر ْهي طاث نٟاث ْقغٍْ ْبالخالي ال ؿخُي٘ الضؾخٓعل الٗغااي ؤن يديض
_ ّه ل
ًٖ َظٍ الضؾاجحر .
ً
ً
خ٣ي٣يا للىهٓم
بن اإلاؿاْليت ا٫حىاثيت ال جد ٤٣ما لم ي ً٨الٟٗل اإلاغج٨ب مً ٢بل الغثيـ ؤْ هاثب الغثيـ يمثل زغ٢ا
_ ّه ل
الضؾخٓعيت .
ؤن اإلاكغٕ الضؾخٓعر ٢ض ؤؾِب في ط٦غ الخاالث التي بمٓحبها جخم مؿاءلت عثيـ الجمِٓعيت ؤْ هاثبّ ,
ْال قّ ٪ه ل
ّه
لغثيـ الجمِٓعيت ٦ما عؤيىا ؾاب٣ا ال يمخل ٪نالخياث ؤْ ؾلُاث ٗٞليت ْ ,بهما نالخياجّ بمجملِا نالخياث قغٞيت ٧ْ ,ان
ّه
بال في خالت الخىث باليمحن ْ ,الخياهت  ,ؤر يجب ؤن جٓ٩نل مدهٓعة ْ ,ال جب٣ى
ألاْلى ؤن جٓ٩نل مؿاْليت ؤْ ب٢الخّ ال يجٓػل ل
(اوال) (إصدار العفو اػباص بتوصية من
 2005على صالحيات رئيس اعبمهورية وىي
 ) 1نصت اؼبادة ( )73من الدستور العراقي لعام
(ثانيا ) اؼبصادقة على اؼبعاىدات واالتفاقيات الدولية بعد موافقة ؾبلس النواب  ,وتعد مصادقا عليها بعد مضي طبسة
رئيس ؾبلس الوزراء
(رابعا ) دعوة ؾبلس النواب اؼبختص لالنعقاد خالل مدة ال تتجاوز طبسة
عشر يوما م ن تاريخ تسليمها (ثالثا ) يصادق ويصدر القوانُت
(خامسا ) منع األوظبة والنياشيُت
عشر يوما من تاريخ اؼبصادقة على تتابع االنتخابات ويف اغباالت األخرى اؼبنصوص عليها يف الدستور
(ثامنا ) اؼبصادقة على أحكام
وزراء وفقا للقانون (سادسا ) قبول السفراء (سابعا ) إصدار اؼبراسيم اعبمهورية
بتوجيو من رئيس ؾبلس ال
(عاشرا ) فبارسة
(تاسعا ) يقوم دبهمة القيادة العليا للقوات اؼبسلحة لألغراض التشريعية واالحتفالية
اإلعدام اليت تصدرىا احملاكم اؼبختصة
أية صالحيات رئاسية أخرى واردة يف ىذا الدستور .
 ) 1اضبد هنَت الزاملي  ,إقالة رئيس اعبمهورية  ,اؼبرجع السابق ص 90

25

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  6ؤًلىٌ 2016
ً
ً
ْاضخا بمبضؤ مالػم
ل
بزالال
نالخيت مُل٣ت إلاجلـ الىٓاب في ؤن يدغ ٥مؿاْليت الغثيـ ؤْ هاثبّ متى ما قاء ِٞ ,ظا ؤمبذ
الؿلُت م٘ اإلاؿاْليت  ,بط ؤْعص الضؾخٓعل ههٓم اإلاؿاْليت ْهي ج١ٟٓل الؿلُت التي مىدِا الغثيـ .
 اإلابدث الشابع - :انتهاء جيلُف نابب الشبِغ-:
جيخهي ْاليت هاثب الغثيـ ْٖلى خض ؾٓاء م٘ الغثيـ ,بإؾباب اٖخياصيت ْؤزغٔل بإؾباب اؾخثىاثيت (للضعاؾت جل٪
الخاالث ٢ؿم َىا اإلابدث ٖلى مُلبحن :
اإلاؿلب ألاوٌ :اهتهاء ْاليت الىاثب ألؾباب اٖخياصيت .
ّه
ؤما اإلاؿلب الثاني ٞ :ةهّ زهو لضعاؾت بجهاء ج٩لي ٠الىاثب ألؾباب ٖاصيت ؤْ اؾخثىاثيت .
 اإلاؿلب ألاوٌ :انتهاء والًت النابب ألظباب عادًت-:
مً الُبيعي ؤن جيخهي ْاليت الىاثب م٘ جهايت ْاليت الغثيـ التي ج٩اص جٓ٩نل مخُاب٣ت في ؤٚلب صؾاجحر الضْلت الٗغبيت
ْالتي خضصتها ؤٚلبيت الضؾاجحر بمضة ؤعب٘ ؾىٓاث ْاهخساب عثيـ ْهاثب حضيض خؿب ألانٓ٫ل اإلاغجبت بن لم جىو ْبك٩ل
ً
ؤْال  -ؤ – جيخهي
مباقغ ٖلى ْاليت الىاثب  ،بل ؾٗذ بلى جدضيض مضة الغثاؾت بك٩ل ٖام ْٖلى ؾبيل اإلاثا ٫هو م٣ٞ 72غة ل
()1
ْاليت عثيـ الجمِٓعيت باهتهاء صْعة مجلـ الىٓاب .
ر – مضة الغثاؾت ؤعب٘ ؾىٓاث ميالصيت جبضؤ مً جاعيش بٖالن هديجت
ْهو م  29/مً ؤلاٖالن الضؾخٓعر اإلاهغ ل
ّه
()2
الاهخساب ْال يجٓػل بٖاصة اهخساب عثيـ الجمِٓعيت بال ّإلاضة ْاخضة جالية .
ؤما الضؾاجحر ألاحىبيت ٣ٞ ,ض ؾاع البٌٗ منها ٖلى جدضيض مضة الىاثب بإ٢ل مً مضة عثاؾت عثيـ الضْلت ْٖ ,لى
 1998في م ٣ٞ /176/غة 2الظر هو ٖلى اهّ (جيخسب الجمٗيت الاجداصيت لغثيـ
ؾبيل اإلاثا , ٫الضؾخٓعل الؿٓيؿغرل لٗام
اإلاجلـ الاجداصر ْهاثبّ مً بحن ؤًٖاء اإلاجلؽ الاجداصر إلاضة ؾىت ) (. )3
٦ما ْجيخهي ْاليت الىاثب ً
ؤيًا بٓٞاجّ ٦نهايت َبيٗيت إلجهاء الٓاليت ْحكحر الضؾاجحر ٖاصة بلى خالت زلٓ مىهب
الغثيـ ْهاثبّ ٖىض الٓٞاة ٦دض ؾٓاء ْٖلى ؾبيل اإلاثا ٫هو م  53/مً صؾخٓعل ؤلاماعاث (ٖىض زلٓ مىهب الغثيـ ؤْ هاثبّ
()4
بالٓٞاة )....
 اإلاؿلب الثاني  -:انتهاء والًت النابب ألظباب اظخثنابُت-:
جيخهي ْاليت الىاثب ألؾباب اؾخثىاثيت ْ ،طل٢ ٪ض ج ٓ٩لن ألؾباب بع ّه
اصيت بىاء ٖلى َلبّ مثل ج٣ضيم اؾخ٣الخّ التي ج ٓ٩لن
بمدٌ بعاصجّ ْ ،صْنل ؤصوى مكاع٦ت مً جإزحر مً حِت حٗغ ٝالاؾخ٣الت بإجها ؤصاء الغٚبت الخدغيغيت بتر ٥الٗمل بك٩ل جهاجي .
الؿٓعر ٖلى ؾبيل
ّهل
ال٣اهٓوي ٞ ,الضؾخٓعل
ّهل
ٖلى ؤن ي٣ضم َلب الاؾخ٣الت بلى الغثيـ ْخؿب الىو الضؾخٓعر ؤْ
ّه
اإلاثا ٫هو ٖلى (ؤهّ يخٓلى عثيـ الجمِٓعيت حؿميت هاثب لّ ؤْ ؤ٦ثر ٢ْ ...بٓ٫ل اؾخ٣التهم ْبٖٟائهم مً مىانبهم ) .

 ) 1دستور العراقي لعام 2005
 ) 2د .عبد الناصر أبو ظبهدانة  ,اؼبرجع السابق  ,ص 25
 ) 3د .علي يوسف شكري  .نائب رئيس الدولة  .للمنشور  .ؾبلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  ,العدد االول  .ص . 99
 ) 4دستور اإلمارات لعام . 1971
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بن َىا ٥مً الضؾاجحر لم جىو ٖلى ؤمغ ج٣ضيم اؾخ٣الت الىاثب بل ؤْعصث  ِ٣ٞمؿإلت اؾخ٣الت عثيـ الضْلت
ٚحر ّه ل
ً
ً
جدغيغيا بلى عثيـ مجلـ
ؤْال  .لغثيـ الجمِٓعيت ج٣ضيم اؾخ٣الخّ
 2005خيث هو م  75/مىّ ل
ْمنها الضؾخٓعل الٗغااي لٗام
ؤنّه
ْحٗض هاٞظة بٗض مط ي ؾبٗت ؤيام مً جاعيش بيضاِٖا لضٔ مجلـ الىٓاب ْ .ل ً٨بال٣ياؽ ٖلى َظٍ اإلااصة باٖخباع ل
الىٓاب ّ ,هل
ٞةن َلب الاؾخ٣الت يجب ؤن ي٣ضم بلى طاث الجِت ْٖ ,ليّ ُٞاإلاا ّه ل
ؤن
مجلـ الىٓاب َٓ الظر ازخاع عثيـ الضْلت ْ ,بالخالي ّه ل
ٞةن ؤمغ ج٣ضيم اؾخ٣الت الىاثب يجب ؤن ي٣ضم
ْ , 2011بالخالي ّه ل
الىاثب يسخاع مً ٢بل الغثيـ ْخؿب هو م 1/مً ٢اهٓنل ا٫
بلى عثيـ الجمِٓعيت .
٦ما ْجيخهي ْاليت الىاثب لؿبب زاعج ًٖ بعاصجّ ًٖ َغي ٤ؤلا٢الت ْ ،التي ي٣هض بها اهتهاء الٓاليت بٟٗل ؤلاصاهت
بجغيمت حىاثيت ؤْ ً
بىاءا ٖلى ٢غاع ناصع مً الجِت التي يسٓلِا الضؾخٓعل َظٍ الهالخيتْ.ؤقاع لِظٍ الخاالث اٚلب صؾاجحر
الٗغبيت ْمنها الضؾخٓعل اإلاهغرل ْ ,الؿٓعرْ ,الٗغااي.
٣ٞ , 2005ض هو في اإلااصة. 138ب -حؿغرل ألاخ٩ام الخانت بة٢الت عثيـ الجمِٓعيت
باليؿبت للضؾخٓعل الٗغااي لؿىت
الٓاعصة في َظا الضؾخٓ لع ٖلى عثيـ ْؤًٖاء الغثاؾت .
ً
ْبالغحٕٓ بلى هو اإلااصة التي ههذ ٖلى ب٢الت عثيـ في ال٣ٟغة ؾاصؽلا مً اإلااصة 61التي ازخهذ بهالخيت مجلـ
الىٓاب بـةٖٟاء عثيـ الجمِٓعيت باألٚلبيت اإلاُل٣ت لٗضص ؤًٖاء مجلـ الىٓاب  ,بٗض بصاهخّ في اإلاد٨مت الاجداصيت الٗليا في
بخضٔ الخاالث آلاجيت -:
 الخىث في اليمحن الضؾخٓعيت .
 اهتها ٥الضؾخٓعل.
 الخياهت الٗٓمى.
إلاا ْههذ ٣ٞغة ج -مً (( 138إلاجلـ الىٓاب ب٢الت ؤر ًٖٓ مً ؤًٖاء مجلـ الغثاؾت بإٚلبيت زالزت ؤعبإ ٖضص ؤًٖاثّ
بؿبب ٖضم الٟ٨اءة ؤْ الجزاَت)).
ً
,2011
بن ب٢الت الىاثب جخم بُغي ٤آزغ ًٖ َغي ٤عثيـ الجمِٓعيت  ,خيث ؤحاػ ٢اهٓنل ع٢م 1لؿىت
ًٞال ًٖ ّه ل
ل
َظا
ً
مؿببا ْيٗغى ٖلى مجلـ الىٓاب للخهٓيذ ٖليّ
الخ ٤لغثيـ الجمِٓعيت بخ٣ضيم َلب بٖ٠اء هاثبّ ٖلى ؤن يٓ٩نل الُلب
باألٚلبيت اإلاُل٣ت.
ْٖليّ ٞاإلاكغٕ الضؾخٓعر ؤْعص زالر خاالث لإل٢الت ْل ً٨يجب ؤن جيخهي ؤلا٢الت بمٓا٣ٞت مجلـ الىٓاب بـسهٓم
مْ 61/التي حاءث باألخ٩ام الخانت بغثيـ الجمِٓعيت اؾخ٣غث مٓا٣ٞت ؤٚلبيت اإلاُل٣ت ْالتي ٢هغث ٖلى خاالث مدضصة
(الخىث ًٖ اليمحن الضؾخٓعيت ,اهتها ٥الضؾخٓ لع  ,الخياهت الٗٓمى).
ٞ 138إَل٣ذ الىو بٗباعة ٖضم الٟ٨اءة ؤْ الىو ْ .مِٟٓم ٖضم الٟ٨اءة مِٟٓم ْاؾ٘ .ؤما ٢اهٓنل1
ؤما ٣ٞغة ج مً م/
ّه
ؤن الٓا ٘٢الٗملي ؤقاع بلى زال ٝالىهٓم
بال ّه ل
ٞ 2011مىذ نالخيت لغثيـ الجمِٓعيت بخ٣ضيم الِلب صْنل ج٣يض .ل
لؿىت
 2016بلى بٖٟاء هٓاب عثيـ الجمِٓعيت  .بٗض مٓا٣ٞت
الضؾخٓعيت ْال٣اهٓهيت  ,خيث ؤ٢ضم عثيـ الٓػعاء بخاعيش/19هيؿان /
مجلـ الىٓاب.
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ّه ّه
ألن م 80/التي خضصث مِام مجلـ الٓػعاء ْنالخياجّ ْهي
ؤن َظا ؤلاحغاء َٓ زغ١ل صؾخٓعر ْاضر ؛ ْطلّ ٪ه ل
بال ؤهىا هغٔل ّه ل
ل
ّه
ْبن عثيـ الجمِٓعيت يسخاع هٓابّ ْالظيً جبضؤ
ليؿذ مدل للى٣اف ْنغيذ ْال ٚمٓى ٞيّ ْال احتهاص في مٓعص الىو  ،ل
ْاليتهم ْجيخهي م٘ بضايت ْاهتهاء ْاليت عثيـ الجمِٓعيت ْالظر لّ ْخضٍ الخ ٤بازخياع ْ٢بٓ٫ل َلب اؾخ٣الت هاثبّ ٦ما لغثيـ
ً
مؿببا َْ ،ظٍ الهالخيت
الجمِٓعيت الُلب مً مجلـ الىٓاب ٖلى بٖٟاء هاثبّ باألٚلبيت اإلاُل٣ت ٖلى قغٍ ؤن ي ٓ٩لن الُلب
ً
ً
اؾدىاصا لىو م5/
ل
لغثيـ الجمِٓعيت خهغلا باالزخياع ْؤلاٖٟاء ْ٢بٓ٫ل َلب الاؾخ٣الت بمٓحب ٢اهٓنل هٓاب عثيـ الجمِٓعيت
 2001الؿال ٠الظ٦غ ْال يٓحض ؤر هو كحر بلى نالخيت عثيـ الٓػعاء باإلٖٟاء ؤْ بلٛاء مىهب هاثب
مً ٢اهٓنل ع٢م 1لؿىت
الغثيـ.
ؤن مجلـ الىٓاب ٢ض ؤزٖ ٤ٟىضما نٓث لهالر ٢غاع عثيـ الٓػعاء ْ ,طل ٪إلاسالٟت َظا ال٣غاع الىهٓم
٦ما ّه ل
ؤن ما بجي
ٞةن مٓا٣ٞت مجلـ الىٓاب ال جخٛحر مً خالت ٖضم اإلاكغْٖيت ْه٣لِا بلى مكغْٖت بل ّه ل
الضؾخٓعيت ْال٣اهٓهيت ْٖ ,ليّ ّه ل
ٖلى باَل  ِٓٞباَ ـ ـ ـ ـ ــل.
 الخاجمت-:
ً
زٟيا بن مىهب هاثب عثيـ الضْلت الٓاخض ؤَم اإلاىانب في الِي٩ل الٗام لىٓام الخ٨م في ؤلضْلّ خيث يدل
ليـ ل
هاثب عثيـ ؤلضْلّ مدل الغثيـ في مماعؾّ ازخهاناجّ ٖىضٍ خضْر ماو٘ لغثيـ ؤلضْلّ بهٓعٍ ما٢خت ؤْ بهٓعٍ
صاثمت ْمً زال ٫صعاؾدىا للمٓيٕٓ جبحن لىا ؤَم الاؾخيخاحاث ْ٧االحي :
ٗض صْعل الىاثب مً ألامٓعل اإلاِمت ْالتي لِا ؤَميت ْزُٓعة ٦بحرة في الخياة الؿياؾيت  ,بط جخجلى ألاَميت الٓاٗ٢يت
ّ .1هل
ؤن هاثب الغثيـ ؾٓ ٝي ٓ٩لن الغثيـ اإلاا٢ذ ؤْ الغثيـ الىاثب طاث يٓم ٢ْ ،ض ي ٓ٩لن َٓ الغثيـ
لخُٓعة َظا اإلاىهب في ّه ل
ً
ؤيًا.
اإلا٣بل ل
ً
ؤَال لخٓلي مثل َظٍ
ْلِظا ٞإن َظٍ ألاَميت جخُلب يغْعة مغاٖاة ٖٓامل ٖضة ٖىض ازخياع َظا الىاثب ختى ي ٓ٩لن ل
الؿلُاث الخُحرة ْليؿذ ألاَليت َىا هي مجغص جٓٞغ جل ٪الكغٍْ الك٩ليت التي جُلبها الضؾخٓعل بل يجب ؤن جدؿ٘
لجٓاهب مخٗضصة منها خ٨مت ْٓ٢ة شخهيت ْجٓحِاجّ الؿياؾيت ْالخؼبيت إلصاعة البالص بك٩ل ييسجم م٘ الؿياؾت الٗامت
ً
ْمُاب٣ا ألاخ٩ام الضؾخٓعل .
ل
للبالص
ْٖليّ ٞإن مؿإلت جٓلي الىاثب يجب ؤن جسً٘ لظاث اإلاٗياع َْٓ الاهخساب  ,بط يم٪ن ؤن يخٓلى هاثب عثيـ الجمِٓعيت
ً
م٨مال إلاضة الغثيـ الؿاب ٤في
ل
الظر جٓلي مىهبّ بإصاة الخٗحن ال الاهخساب عثاؾت الضْلت ْبهٟت ما٢خت بل ْبهٟت ؤنليت
بٌٗ الىٓم صْ لن ؤن ي ٓ٩لن مىخسبا مً الكٗب.
 .2هدً هخ ٤ٟم٘ ما طَب بليّ بٌٗ الضؾاجحر بمىذ الغثيـ نالخيت ؤهابّ حؼء مً ازخهانّ لىاثبّ َْظا ما ٗؼػل صْعل
الىاثب إلاماعؾت مِامّ حؼء في عثاؾت الضْلت م٘ ْحٓص الغثيـ .
ً
مً نالخياجّ اإلاؿخ٣بليت في خالت ٚياب الغثيـ ْان مماعؾخّ في َظٍ الهالخياث حٗخبر ٦خٗٓيض إلاماعؾت مِامّ ل
٧امال
ٖىض ٚياب الغثيـ ْال هخ ٤ٟم٘ ماطَب بليّ اإلاكغٕ بلى الخْ٠يٌ ال٩امل ألهّ ي٣لب الخا ٫بلى ٨ٞغة الخلٓ٫ل .
 .3مً ْحِت هٓغها ْخؿب الىو الضؾخٓعر الٗغااي ؤن الىاثب مؿاْ ًٖ ٫ؤٖمالّ ْلٓ لم ج ً٨اإلاؿاْليت حاءث
ً
ْخؿىا ٗٞل بمٓا٣ٞت ألاٚلبيت
ل
بك٩ل مباقغ ْنغيذ ل ً٨جِٟم مً زال ٫نالخيت الغثيـ بةٖٟاء الىاثب ْ٢يضٍ اإلاكغٕ
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اإلاُل٣ت إلاجلؽ الىٓاب ْبالخالي ْبك٩ل ٚحر مباقغ بطا ما ججاْػل الىاثب مِامّ للغثيـ جُلب ؤًٖاءٍ ْبمٓا٣ٞت مجلـ
الىٓاب الظيً يملٓ٩نل الخ ٤باإل٢الت .
 .4هضٖٓ مً يخٓلى اإلاىانب الٗليا للبالص بالتزام بالىهٓم الضؾخٓعيت ْال٣اهٓهيت ْالؾيما بمؿإلت ب٢الت هٓاب عثيـ
ً
ؾاب٣ا .
ل
الجمِٓعيت في الٗغاْ ١بجبإ الُغ١ل الضؾخٓعيت ؤْ ال٣اهٓهيت ٦ما هَٓىا ٖنها
 كابمت اإلاشاحع-:
 ؤوال  :اللشاو الىشٍم
ً
 زانُا  :اإلاؤلفاث
.2012
 .1اخمض جهحر الؼاملي ,ب٢الت عثيـ الجمِٓعيت ,عؾالت ماحؿخحر ,م٣ضمت بلى ٧ليت ال٣اهٓنل الجامٗت اإلاؿدىهغيت,
 .2اعصالن هٓعل الضيً اإلاؿاْليت الجؼاثيت لغثيـ الضْلت في حكغيٗاث الضازليت ,1ٍ ,اإلاغ٦ؼ الٓ٣مي لإلنضاعاث ال٣اهٓهيت,
140
 2014م
ال٣اَغٍ
.1968
 .3ص .اصمٓنل عباٍ ,الٓؾيِ في ال٣اهٓنل الضؾخٓعر  ,صاع الٗلم للماليحن ,بحرْث,
.2000
 .4الٗالمت ابً مىٓٓعل  ,لؿان الٗغب ,صاع ناصع للُباٖت ْاليكغ ,بحرْث ,
.2005
 .5الٗالمت مدمض خؿحن الُبُباجي  ,مسخهغ جٟؿحر اإلاحزان ,بٖضاص ٦ما ٫مهُٟى قا٦غ ,صْعل م٩ان وكغ,
ْ 1969حٗضيالجّ ,اإلا٨خبت ال٣اهٓهيت ,بٛضاص,
 .6ال٣اض ي مضخذ اإلادمٓص ,قغح ٢اهٓنل اإلاغاٗٞاث اإلاضهيت الٗغااي ع٢م 83لؿىت
.2009
.2012
 .7ص.خاػم ناص , ١ؾلُت عثيـ الضْلت بحن الىٓاميً البرإلااوي ْالغثاس ي ,اإلا٨خبت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب ,ال٣اَغة,
.2002
 .8خؿً الخؿً ,ألاهٓمت الؿياؾيت في لبىان ْؾاثغ البلضان الٗغبيت ,ميكٓعاث ناصع ,بحرْث,
.1989
 .9ص .خؿحن ٖثمان,الىٓم الؿياؾيت ْال٣اهٓنل الضؾخٓعر  ,صاع الجامٗيت ,ؤلاؾ٨ىضعيت,
.2004
 .10ص.خؿحن ٖثمان مدمض  ,ؤنٓ٫ل ال٣اهٓنل ؤلاصاعرل ,صاع اإلاُبٖٓاث الجامٗيت,بحرْث,
 .11ص.عا ٘ٞقبر ,الٓ٣اٖض ؤلاحغاثيت التهام ْمدا٦مت عثيـ الضْلت في الضؾاجحر طاث هٓام اإلاجلؿحن الدكغيٗيحن ,م٨خبت
.2014
الؿنهٓعر ,بٛضاص,
.2009
 .12ص .عا ٘ٞقبر ,صعاؾاث في مؿاْليت عثيـ الضْلت الٗغا٢يت,مغ٦ؼ الٗغا ١للضعاؾاث,بٛضاص,
.2012
 .13ص.عا ٘ٞقبرٞ ,هل الؿلُخحن الخىٟيظيت ْالدكغيٗيت في الىٓام البرإلااوي في الٗغا ,١الؿنهٓعر ,بٛضاص,
 .14ص.ؾٗض مدمض زليل ,جٓليت عثيـ الضْلت في ال٨ٟغ الؿياس ي ؤلاؾالمي الخضيث صْنل م٩ان وكغ ْال ؾىت َب٘ .
 .15ص.ؾليمان الِماْرل ,الؿلُاث الثالزت في الضؾاجحر الٗغبيت اإلاٗانغة ْفي ال٨ٟغ الؿياس ي ؤلاؾالمي ,صاع ال٨ٟغ
.1996
الٗغبي ,الاؾ٨ىضعيت,
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.1981
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.2012
لإلنضاعاث ال٣اهٓهيت ,ال٣اَغٍ,
.1990
 .19صٖ.هام البرػهجي ,ال٣اهٓنل ؤلاصاعرل ,بٛضاص,
,١
 .20صٖ.لي الباػ ,هاثب عثيـ الضْلت في الاهٓمت الضؾخٓعيت الٗغبيت ْفي الٓالياث اإلاخدضة الامغي٨يت ,مجلت الخ ٓ٣ل
الٗضص ,4الؿىت الثاهيت ٖكغ ,الٓ٩يذ .
 .21صٖ.لي يٓؾ ٠الك٨غرل ,هاثب عثيـ الضْلت ,بدث ميكٓعل ,مجلت الٞٓ٩ت للٗلٓم ال٣اهٓهيت ْالؿياؾيت ,الٗضص ألاْ ل.٫
 .22ص .مدمض اإلادظْب ,ال٣اهٓنل الضؾخٓعر ْالىٓام الؿياس ي في لبىان ْاَم الىٓم الؿياؾيت في الٗلم  ,ميكٓعاث
.2002
الخلبي,بحرْث,
 .23ص.مدمض ٖاَ ٠البىا ,الٓؾيِ في الىٓم الؿياؾيت ,الضْلت ,الؿلُت الخ١ٓ٣ل ْالخغياث الٗامت ,صاع النهًت الٗغبيت,
.1995
ال٣اَغٍ,
.2005
 .24ص .مدمض ٓٞػر هٓيجي  ,مؿاْليت عثيـ الضْلت ,صاع الجامٗيت  ,ال٣اَغٍ,
.2007
. .25م٩ي هاجي  ,اإلاد٨مت الاجداصيت الٗليا في الٗغا ,١صاع الًياء ,الىج, ٠
ّه
ّه
الؿياؾيت ال٨برٔل  ،جغحمت  :حٓعج ؾٗض
الؿياؾيت ْال٣اهٓنل الضؾخٓعر ْألاهٓمت
 .26ص .مٓعيـ صٞغحيّ  ،اإلااؾؿاث
. 1992
الجامعية بحرْث ،
ّهل
 ،اإلااؾؿت
..27 ETIENNE (P) : Lanotion de police administyative , Th. Paris, 1978 .
. 28 Burdeau(G) : Traite descibnce politique , Paris, 1952
.29 M.Durerger:Institutions politiaues ET droit constitutionne, paris. 0
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 الضؾخٓعل الجؼاثغرل ٖام1996
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إحشاءاث البدث و الخدشي في الدششَع الجضابشي
الباخث ًىظف مشٍن ،عػى مخبر خلىق ؤلانعاو و الخشٍاث العامت ،ولُت الخلىق و العلىم العُاظُت ،حامعت عبذ
الخمُذ بن بادٌغ ،معخغانم.

اإلالخظ
بن البدث ْالخدغرل ًٖ ألاوكُت ؤلاحغاميت ٖمل يغْعر؛ ل٩ي ؿخُي٘ الٗاملٓنل في مجا ٫م٩اٞدت الجغيمت الخٓنل بلى
خ٣ي٣ت َظا اليكاٍْ ،بػالت حمي٘ الٛمٓى الظر ي٨خىْ ّٟيديِ بّْ ،حم٘ البياهاث ْ٧ل ألاصلت ٖلى ْحٓصَا ْبزباتها،
ً
جمِيضا الجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت مً ٢بٌ جٟخيل ،مضاَمت ؤْ
ل
ْمٗغٞت صْاِٗٞا ْؤؾبابهاْ ،الخٗغٖ ٝلى الٟاٖلحن "الجىاة"
ٚحرَا مً ؤٖما ٫يبِ الجغيمت ْي٣هض باإلاكغْٖيت ؤْ ألاؾاؽ الىٓامي للخدغياث ،جل ٪آ٢٫اٖض الىٓاميت التي جسٓ٫ل الجِت
ال٣اثمت ٖلى الخدغياث ؾلُت اجساط جل ٪ؤلاحغاءاثْ ،لخُٓعة َظٍ ؤلاحغاءاث ٖلى الخغيت الصخهيتٞ ،ةهّ ييبغي الالتزام
بالٓ٣اٖض الىٓاميت التي جدمى ْجٟ٨ل ٖضم الخٗغى لِاْ ،اإلاؿاؽ مً صْنل مبرع هٓامي بما ؿمذ بةحغاء الخدغياثَْ ،ظا
لخ٣ييض عج ا ٫الكغَت ْالٗاملحن في م٩اٞدت الجغيمت ْيٗخبر مً الًماهاث الٓ٣يت ْاإلاِمت التي جديِ خغياث الىاؽ
ْخِ٢ٓ٣م بؿياج ي٣يهم مً الٗضْانْ ،يمى٘ مً اهتهاِ٦ا ْالخٗضر ٖليها صْنل مبرع يٓحب طل ٪ال٣اٖضة الٗامت هي ؤن ٧ل ما
يدغمّ اإلاكغٕ مً ؤلاحغاءاث ٗخبر ٚحر مكغْٕ ْ٧ل مسالٟت ألْامغٍ ؿخٓحب بُالن ؤلاحغاء َظا بن لم يدب٘ ألامغ اإلاؿالت
ً
قيٖٓا الخٗظيب بالًغب ْؤلايظاء ْهدٍٓ ،ؤْ الخغمان مً الُٗام
ل
الجىاثيت ْاإلاضهيت ْالخإصيبيتْ ،مً ؤبغػل َظٍ ؤلاحغاءاث
ْالكغاب ْالٓي٘ في الخبـ لٟترة َٓيلت.

ملذمت
ّه
اإلاكغٕ في اإلاجا ٫الجؼاجي بلى يبِ
خغنا ٖلى اخترام خ١ٓ٣ل ْ خغياث ألاشخام ْٖمال بما ٦غؾّ صؾخٓعل الجؼاثغ  ،ؾعى
ٓ٢اٖض بحغاثيت مً قإجها ؤن جٟ٨ل َظا الاخترامْ ،خيث ؤن م٩اٞدت الجغيمت ْ حؿليِ الٗ٣اب ٖلى مغج٨بيها ي٣خط ي بالضعحت
ألاْلى البدث ًٖ مغج٨بها ْ حم٘ ألاصلت إلزباث بصاهتهم ٞةن اإلاكغٕ زهو باب في ٢اهٓن ؤلاحغاءاث الجؼاثيت يىٓم َضٍ
اإلاغخلت اإلاِمت مٗالجا في طل ٪ألاشخام اإلاىٍٓ بهم مِام البدث ْ الخدغرل ْ التي جسخل ٠مً خيث َبيٗتها ْ زُٓعة
ؤلاحغام .
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ؤ٦ثر مً طلٞ ٪ةن اإلاكغٕ ؾايغ الخٛحراث التي حٗلذ مً بٌٗ ألاٖما ٫ؤلاحغاميت جإزظ ؤبٗاص حضيضة ْ ؤق٩ا ٫مٗ٣ضة ْ ٝر
َظا الكإن جم حٗضيل ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت ،خيث ّه
ٖؼػل مً نالخياث الًبُيت ْ ؤخضر بحغاءاث حضيضة زانت ؾٓاء
ٖلى الهٗيض الْٓيٟي ؤْ الخ٣جي .
إرو ما هي إحشاءاث البدذ و الخدشي في الدششَع الجضابشي و ما مذي نجاعت الخعذًل في عمل الػبؿُت اللػابُت؟ وهل
وفم اإلاششع بًن وظُفت البدذ و الخدشي من حهت و خشٍاث ألافشاد من حهت ؤخشي؟
ّه
ْالخدغرل ْ ٤ٞاٖخماص مىهج اؾخ٣غاجي جدليلي ألَم ههٓم
ْلظل ٪يإحي َظا البدث ليدىاْ٫ل صعاؾت بحغاءاث البدث
٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت ٤ْٞ ،مبدثحن زههىا ألاْ٫ل لخدضيض َاالء ألاشخام الظيً يماعؾٓنل مِام البدث ْ الخدغرل في
الخاالث الٗاصيت ْهسهو الثاوي بلى الخاالث الٛحر الٗاصيت ؤيً يخم اللجٓء بلى َغ١ل ْؤؾاليب زانت لل٨كٞ ًٖ ٠ئت
مٗيىت مً الجغاثم م٘ الخٗغى في هٟـ الٓ٢ذ بلى الًٓابِ الٓاعصة في بحغاءاث البدذ ْ الخدغرل.
اإلابدث ألاوٌ  :البدث و الخدشي في الخاالث العادًت
ال بإؽ ؤن وكحر ؤْال بلى ألاشخام اإلاىٍٓ بهم الخدغياث ألاْليت  ْ ،زاهيا بلى بحغاءاث البدث ْ الخدغرل التي يخٓالَا َاالء في
الخاالث الٗاصيت ْ ،طلٖ ٪لى اإلاىٓا ٫الخالي :
اإلاؿلب ألاوٌ  :ألاشخاص اإلانىؽ بهم إحشاءاث البدث و الخدشي
ّه
خضصث اإلااصة 14مً ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت َاالء ألاشخامَْ ،م ٧اآلحي :
 -1يباٍ الكغَت الً٣اثيت .
 -2ؤٖٓان الًبِ الً٣اجي .
 -3اإلآْ ٟٓلن ْ ألآٖان اإلاىٍٓ بهم ٢اهٓها بٌٗ مِام الًبِ الً٣اجي .
الفشع ألاوٌ  :غباؽ الششؾت اللػابُت
جىو اإلااصة 15مً ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت (اإلاٗضلت) ٖلى ما يلي  :يخمخ٘ بهٟت يابِ الكغَت الً٣اثيت
ّه ل
 -1عئؾاء اإلاجالـ الكٗبيت البلضيت.
 -2يابِ الضع ٥الَٓجي .
 -3اإلآْ ٟٓلن الخابٗٓ لن لألؾال ٥الخانت للمغا٢بحنْ ،مدآٞي ْ يباٍ الكغَت لألمً الَٓجي.
 -4طْ الغجب في الضع ْ، ٥عحا ٫الضع ٥الظيً ؤمًٓا في ؾل ٪الضع ٥زالر ؾىٓاث ٕلى ألا٢ل ْالظر جم حٗيينهم بمٓحب ٢غاع
مكتر ٥ناصع ًٖ ْػيغ الٗضْْ ٫ػيغ الضٞإ الَٓجي ،بٗض مٓا٣ٞت لجىت زانت.
 - 1القانون  22-06اؼبؤرخ يف  26جوان  2006يعدل و يتمم األمر رقم  155-66و اؼبتضمن القانون اإلجراءات اعبزائية.
 - 2األمر  02-15اؼبؤرخ يف  23جويلية  2015يعدل و يتمم األمر  155-66اؼبؤرخ يف  08جوان  1966اؼبتضمن قانون اإلجراءات اعبزائية جريدة رظبية عدد 28
لسنة  ,2015ص .29-28
 - 3األمر  ,02-15اؼبرجع السابق ,ص .29
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 -5اإلآْٟٓنل الخابٗٓنل لألؾال ٥الخانت للمٟدكحن ْ خٟاّ ْ ؤٖٓان الكغَت لألمً الَٓجي الظيً ؤمًٓا زالر ؾىٓاث ٖلى
ألا٢ل بهظٍ الهٟت ْالظيً جم حٗيينهم بمٓحب ٢غاع مكتر ٥ناصع ًٖ ْػيلغ الٗضْْ ٫ػيغ الضازليت ْ الجماٖاث اإلادليت ،بٗض
مٓا٣ٞت لجىت زانت.
 -6يباٍ ْيباٍ اله ٠الخابٗحن للمهالر الٗؿ٨غيت لألمً الظيً جم حٗيينهم زهيها بمٓحب ٢غاع مكتر ٥ناصع ًٖ
ْػيغ الضٞإ الَٓجي ْْػيغ الٗض.٫
ّه
يدضص جٓ٩يً اللجىت اإلاىهٓم ٖليها في َظٍ اإلااصة ْ حؿيحرَا بمٓحب مغؾٓم ْ ،يم ً٨جهييِٟم بلى زالر ٞئاث :
الٟئت ألاْلى  ْ:حكمل عئؾاء اإلاجالـ الكٗبيت البلضيت  ،يباٍ الكغَت  ،مدا ٓٓٞالكغَت ْ يباٍ الضع. ٥
الٟئت الثاهيت  ْ:حكمل يباٍ ْ يباٍ اله ٠في ألامً الٗؿ٨غرل  ْ،يخم حٗيينهم بمٓحب ٢غاع مكتر ٥بحن ْػليغ الٗض٫
ْْػيغ الضٞإ الَٓجي .
الٟئت الثالثت  ْ :حكمل طْ الغجب في الضع ْ ٥عحا ٫الضع ٥الظيً ؤمًٓا في ؾل ٪الضع ٥زالر ؾىٓاث ٖلى ألا٢ل٦ْ ،ظا
مٟدكٓ ألامً الَٓجي الظيً ًٓ٢ا زالر ؾىٓاث بهظٍ الهٟتْ ،يخم حٗيحن َاالء بمٓحب ٢غاع ْػاعرل مكترَْ ،٥م ال
يخمخٗٓنل بهظٍ الهٟت بال بىاء ٖلى امخدان يجغٔل مً َغ ٝلجىت زانت .

الفشع الثاني  :ؤعىاو الػبـ اللػاةي
ليؿذ لِم نٟت يابِ الكغَت الً٣اثيتْ ،خؿب اإلااصة 19مً ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت اإلاٗضلت َم :
 -1مْٓ ٟٓمهالر الكغَت .
 -2طْ الغجب في الضع ٥الَٓجي .
 -3عحا ٫الضع. ٥
 -4مؿخسضمٓ مهالر ألامً الٗؿ٨غرل .
ْيٓ٣م َاالء بم٣خط ى اإلااصة 20مً هٟـ ال٣اهٓنل اإلاٗضلت بمٗاْهت يباٍ الكغَت الً٣اثيت في مِامِم٢ْ ،ض ؤييٟذ لِم
ازخهاناث ٖضة بمٓحب حٗضيل ال٣اهٓنل اإلاظٓ٧عل.

 - 1لوجاين نور الدين ,أساليب البحث و التحري اػباصة و إجراءاهتا ,مداخلة دبناسبة اليوم الدراسي اؼبوسوم بـ عالقة النيابة العامة بالش
اإلنسان و مكافحة اعبردية ,اؼبديرية العامة لألمن الوطٍت ,أمن والية إليزي 12 ,ديسمرب  ,2007دون صفحة.
 - 2األمر  10-95اؼبؤرخ يف  25فيفري  ,1995يعدل و يتمم األمر  155-66اؼبؤرخ يف  08جوان  1966اؼبتضمن قانون اإلجراءات اعبزائية جريدة رظبية عدد 11
لسنة  ,1995ص .4
 - 3القانون  02-85اؼبؤرخ يف  26جانفي  1985يعدل ويتمم األمر  155-66اؼبؤرخ يف  08جوان  1966اؼبتضمن قانون اإلجراءات اعبزائري جريدة رظبية  5لسنة
 ,1985ص .79
رطة القضائية ا حًتام حقوق
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الفشع الثالث  :اإلاىظفحو و ألاعىاو اإلايلفحو ببعؼ مهام الػبـ اللػاةي
ْ٢ض ّه
خضصَم مقغٖىا في ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت بم٣خط ى اإلآاص ْ 21ما بٗضَا٦ ْ ،ظا في بٌٗ الٓ٣اهحن
الخانت٦،مْٟٓي مهالر الٛاباث ...الخَْ ،م مْٟٓٓنل ٞىيٓنل ج٣ىيٓن ،زبراء ،لِم ماَالث زانت ،زٓلذ لِم نالخياث ال
ؿخُي٘ مباقغتها عحا ٫الًبِ الً٣اجي بال ؤجهم يٓ٣مٓنل بمباقغتها جدذ بقغاَ ٝاالء.
ْ لإلقاعة ٞةن اإلااصة 26مً ال٣اهٓنل اإلاظٓ٧عل جًي ٠الخغؽ البلضر ٦،ما ؤن للٓالة ؾلُاث في مجا ٫الًبِ الً٣اجي ،بال
ؤجها حٗخبر خالت اؾخثىاثيت زانت بالجغاثم يض ؤمً الضْلت  ْ،ي٨مً صْ لع الٓالي في ؤلابال. ِ٣ٞ ٙ
اإلاؿلب الثاني  :إحشاءاث الخدشي العادًت و الػماناث اللانىنُت اإلاخىلت للمشدبه فُه
زو بها اإلاكغٕ اإلاكدبّ ٞيّ
ّه ل
ْ ٞيما يلي ؾيخٗغى لخدغياث الًبُيت الً٣اثيت في الخاالث الٗاصيت  ْ،الًماهاث التي
باعج٩اب الجغيمت .
الفشع ألاوٌ  :إحشاءاث البدث و الخدشي العادًت
حك٩ل الخدغياث ألاْليت ازخهام ؤنيل لغحا ٫الًبَيت الً٣اثيت ْهي جمثل الازخهام الىٓعي لِاْ ،مجالِا ْاؾ٘ بال ؤن
ّه
اإلاكغٕ ٢ض زهِا بمٓاص مٗضْصة ،حك٩ل ؤلاَاع ال٣اهٓوي لِا ْطل ٪عاح٘ بلى ؤلاخالت بلى ؤخ٩ام اإلآاص اإلاخٗل٣ت بةحغاءاث الخدغرل
في خالت الجغيمت اإلاخلبـ بها َْٓ ،ما ؾىداْ٫ل الخٗغى بليّ مً زال ٫الخٗغى ألٖما ٫البدث ْ الخدغرل التي جٓ٣م بها
الًبُيت الً٣اثيت في الخاالث الٗاصيت ْ ،التي يم ً٨جلخيهِا يمً اإلاغاخل الخاليت:
 -1جل٣ي الك٩أْل ْ البالٚاث
حكحر اإلااصة 17مً ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت ٖلى ما يلي ":يباقغ يباٍ الكغَت الً٣اثيت الؿلُاث اإلآضخت في اإلااصجحن
ٔ ْ البالٚاث ْ يٓ٣مٓ لن بجم٘ الاؾخضالالث ْ بحغاء الخد٣ي٣اث الابخضاثيت ".
 ْ 13ْ 12يخل ٓ٣لن الك٩اْ ل
َْ٨ظا حؿتهل الًبُيت جدغياتها ٖىض اجهالِا بالجغيمت بىاء ٖلى َغ١ل مٗيىت منها  :الكٔٓ٩ل ْ البال ،ٙؤما ألاْلى ؤر الكٔٓ٩ل
َْٓ ما يُلٖ ٤ىّ بالخٓلم ًٖ ؾٓء ٗٞل الٛحر ٛٞالبا ما جوصع مً هٟـ الصخو اإلاًغْع ؤْ ؤخض ؤ٢اعبّ قٟاَيا ٢هض
مخابٗت الجاوي ٦ما يم ً٨ج٣ضيمِا ٦خابت مً الصخو اإلاٗىٓرل اإلاخًغعل مً الجغيمت ؤْ مً مداميّٗ ْ ،غ ٝؤلابالًٖ ٙ
الجغيمت ؤر ألازباع ٖنها ؾٓاء خهل مً شخو مجِٓ٫ل ؤْ مٗلٓم مً اإلاججي ٖليّ ؤْ ٚحرٍ مً ألاٞغاص ؤْ مً حِت ٖمٓميت ؤْ
ٔ ؤْ البال ٙبطا
زانت قٟاَت ؤْ ٦خابت ًٖ َغي ٤الِاج ٠ؤْ الصخ ٠ؤْ ؤيت ْؾيلت مً ْؾاثل ؤلاٖالم ْ ،لإلقاعة ٞان الك ٓ٩ل
ما ٢ضمذ بلى يابِ الكغَت الً٣اثيت ْحب ٖليّ ٢بٓلِما ْ بطا امخى٘ ٖليهما ْ عًِٞما ٞةن طل ٪ي ٓ٩لن جدذ مؿاْليخّ
ؤلاصاعيت ْ ،ال كترٍ ؤن جٓ٩نل الجغيمة اإلاكٖ ٓ٩نها زُحرة ؤْ بؿيُت ،مؿخٓٞيت ؤْ ها٢هت ألاع٧انْ ،بهما يٟ٨ي ؤن جخًمً

 - 1لوجاين نور الدين ,اؼبرجع السابق.
 - 2القانون  08-01اؼبؤرخ يف  26جوان  2001يعدل و يتمم األمر  155-66اؼبؤرخ يف  08جوان  1966اؼبتضمن قانون اإلجراءات اعبزائية جريدة رظبية  34لسنة
 ,2001ص .5
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الكٔٓ٩ل ْ ٕٓ٢حغيمت بياٞت بلى الكٔٓ٩ل ْ البال٢ ،ٙض ج٨دك ٠الًبُيت الً٣اثيت ْ ٕٓ٢الجغيمت جل٣اثيا بد٨م َبيٗت
مِامِا ٞخٓ٣م بإٖما ٫البدث ْالخ٣ص ي٦،ما يم٨نها ؤن جٓ٣م بٗملِا بىاء ٖلى حٗليماث الؿيض ْ٦يل الجمِٓعيت ٦ما حاء
بهغيذ ٖباعة هو اإلااصة 63بحغاءاث حؼاثيت اإلاٗضلت ْ َٓ ما يخٓا ٤ٞم٘ ٞدٓٔل اإلااصة 36مً هٟـ ال٣اهٓنل .
 -2حمع الاظخذالالث :
جىو اإلااصة 12في ٣ٞغتها ألازحرة مً هٟـ ال٣اهٓنل اإلاظٓ٧عل ٖلى ما يلي  ْ":يىاٍ بالًبِ الً٣اجي مِمت البدث ْ الخدغرل
ًٖ الجغاثم اإلا٣غعة في ٢اهٓنل الٗٓ٣باث ْ حم٘ ألاصلت ٖنها ْ البدث ًٖ مغج٨بيها ماصام لم يبضؤ ٞيها بخد٣يً٢ ٤اجي " .
ْ ي٣هض بّ ال٣يام بمسخل ٠ؤلاحغاءاث التي جا٦ض ْ ٕٓ٢الجغيمت ْ مٗغٞت مغج٨بيها ْ الٓغْ ٝالتي خهلذ ٞيها ْ ،مً
ر التي جٟيض الخد٣ي ٤الخهٓ لٖ ٫لى ؤلايًاخاث ْ اإلاٗلٓماث الالػمت مً اإلابل ٜؤْ الكا٧ي ْ الاهخ٣ا ٫بلى م٩ان
بحغاءاث الخدغ ل
ْ ٕٓ٢الجغيمت ْيبِ ألاقياء اإلاخٗل٣ت بها ؤْ ب٢امت الخغاؾت ٖليها ْؾمإ ؤٓ٢ا ٫الكِٓص ْ ٧ل مً لضيّ مٗلٓماث ًٖ
الٓاٗ٢ت ْ مغج٨بيها ْ الضزٓ ل ٫بلى اإلاىاػ ل ْ ٫جٟخيكِا ْ٣ٞا للكغٍْ اإلا٣غعة ٢اهٓها بىو اإلااصة 64مً ٢اهٓ لن ؤلاحغاءاث الجؼاثيت
اإلاٗضلت ْ التي جىو ٖلى ما يلي "ْالتي جديل ؤيًا بلى ؤخ٩ام اإلآاص مً 44بلى 47مً هٟـ ال٣اهٓ لن ْاإلاخٗل٣ت بدالت الخلبـ
بالجغيمت" التي ؾىدىاْلِا بالضعاؾت في اإلابدث الثاوي ٖىض الخُغ١ل لٗمل الًبُيت الً٣اثيت في الخاالث الٛحر الٗاصيت.
 -3جىكُف ألاشخاص اإلاشدبه فيهم
ختى يخم ً٨يابِ الكغَت الً٣اثيت مً ال٣يام بالخدغياث ألاْليت ٖلى الٓحّ ألا٦مل ْ الصخيذ ْمً جضْيً ما ٢ام بّ مً
ؤٖما ٫في مدايغ ْاضخت ْ مٟيضة ؤحاػ لّ ال٣اهٓ لن جٓ٢ي ٠اإلاتهم ْْيّٗ جدذ الخغاؾت إلاضة ال جخجاْ لػ الثماهيت ْ ألاعبٗحن
ؾاٖت [ 48ؾا] ٖلى قغٍ ؤن يسُغ بظل٦ْ ٪يل الجمِٓعيت في الخاْ ،٫بطا ما ؤعاص يابِ الكغَت الً٣اثيت ْ إلا٣خًياث
الخد٣ي ٤ؤن يٓ ٠٢الصخو إلاضة جؼيض ًٖ زماهيت ْ ؤعبٗحن ؾاٖت [48ؾا] ٖليّ بُلب ي٣ضمّ ٢بل اهً٣اء َظا ألاحل بلى
الؿيض ْ٦يل الجمِٓعيت اإلاسخو ْبٗض ؤن يٓ٣م َضا ألازحر باؾخجٓاب الصخو ْ بٗض ٞدو مل ٠الخد٣ي ٤يجٓػل لّ ْ
بةطن ٦خابي ؤن يمضص حجؼٍ إلاضة ال جخجاْ لػ زماهيت ْ ؤعبٗحن ؾاٖت ؤزغْٔ ،لإلقاعة ٞاهّ ال يجٓ لػ جٓ٢ي ٠ألاشخام الظيً ال
جٓحض ؤر صالثل يضَم بال اإلاضة ال٩اٞيت ألزظ ؤٓ٢الِم ْ يم ً٨جمضيض اإلاضص ألانليت للجٓ٢ي ٠جدذ الىٓغ بىو ال٣اهٓنل ْ
بةطن ٦خابي مً الؿيض ْ٦يل الجمِٓعيت .
 -4جدشٍش اإلاداغش
جىو اإلااصة 18بحغاءاث حؼاثيت ٖلى ما يلي ":يخٗحن ٖلى يباٍ الكغَت الً٣اثيت ؤن يدغعْا مدايغ بإٖمالِم ْ ؤن
يباصعْا بٛحر جمِل بلى بزُاع ْ٦يل الجمِٓعيت بالجىاياث ْ الجىذ ا٫حي جهل بلى ٖلمِمْٖ ،ليهم بمجغص اهجاػ ؤٖمالِم ؤن

 - 1جالرل بغدادي ,التحق ـ ـيــق دراسة و مقارنة ,نظرية و تطبيقية ,الديوان الوطٍت لألشغال العمومية ,اعبزائر  ,1993ص .32
 - 2القانون  ,22-06اؼبرجع السابق ,جريدة رظبية عدد  84لسنة  ,2006ص .07
 - 3أضبد حزيي ,مذكرات يف قانون اإلجراءات اعبزائية اعبزائري ,دار ىومو ,ط ,2013 ,3ص .17
 - 4القانون  ,22-06اؼبرجع السابق ,ص .05
 - 5جالرل بغدادي  ,اؼبرجع السابق ,ص.35
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يٓا ٍٓٞمباقغة بإنٓ٫ل اإلادايغ التي يدغعْجها مصخٓبت بيسخت منها ماقغ ٖليها بإجها مُاب٣ت ألنٓ٫ل جل ٪اإلادايغ التي
خغعَْا ْ ٦ظا بجمي٘ اإلاؿدىضاث ْالٓزاث ٤اإلاخٗل٣ت بها ْ ٦ظل ٪ألاقياء اإلاًبَٓت " .
ْؤمام نٗٓبت ج٣ضيم عحا ٫الًبُيت الً٣اثيت لىخاثج ؤٖمالِم التي ٢امٓا بها قِٟيا للؿيض ْ٦يل الجمِٓعيت٣ٞ ،ض ؤْحب
ال٣اهٓنل ٖلى يباٍ الكغَت الً٣اثيت ؤن يدغعْا مدايغ بإٖمالِم يٓٓٗ٢نل ٖليها ْ يبيىٓنل ٞيها ؤلاحغاءاث التي ٢امٓا بها
ْْ٢ذ ْم٩ان اجساطَا ْ اؾم ْنٟت مدغعحها ْ ،ؤن يبٗثٓا بإنٓلِا ٓٞعا بلى ْ٦يل الجمِٓعيت اإلاسخو مصخٓبت بيسخ
مُاب٣ت لألنل ْ بجمي٘ اإلاؿدىضاث ْالٓزاث ٤اإلاخٗل٣ت بها ْ باألقياء اإلاًبَٓتْ ،ال يٓ٩نل للمدًغ ٓ٢ة ؤلازباث بال بطا ٧ان
صخيدا في الك٩ل ْ مدغعا ؤزىاء مباقغة الْٓيٟت مً َغ ٝيابِ مسخو ؤْعص ٞيّ ما عآٍ ؤْ ؾمّٗ ؤْ ٖايىّ بىٟـٌ َٓ،
َْ٨ظا ٞان عحا ٫الًبُيت يدغعْنل مدايغ ًٖ ٧ل ٖمل مً ؤٖمالِم  :مدًغ ؾمإ الكِٓص ،مدًغ الخٟخيل ،مدًغ
اإلاٗايىت...،الخ.
الفشع الثاني  :الػماناث اللانىنُت اإلاخىلت للمشدبه فُه بالجشٍمت
ل٣ض زو اإلاكغٕ اإلاتهم بٗضة يماهاث ٢اهٓهيتْ ،هي ما جىاْلّ مكغٖىا بم٣خط ى اإلآاص اإلاخٗل٣ت بدالت الخلبـ بالجغيمت ْ
ما يليها بحغاءاث حؼاثيت اإلادا ٫بليها بم٣خط ى اإلااصة 65مً هٟـ ال٣اهٓنل َْٓ ما ؾىدىاْلّ ٖىض الخٗغى للخدغياث الٛحر
ٖاصيت.
اإلابدث الثاني  :البدث و الخدشي في الخاالث الغحر عادًت
ْ جخمثل في خالت الخلبـ بالجغيمت٦ْ ،ظا في بٌٗ الجغاثم التي زهِا اإلاكغٕ بإخ٩ام زانتْ ،التي ؾيخٗغى لِا ٧اآلحي :
اإلاؿلب ألاوٌ  :خالت الخللغ بالجشٍمت و الػماناث اللانىنُت اإلاخىلت للمشدبه فُه
ْ ٞيما يلي ؾيخٗغى ؤيًا للخدغياث اإلاغجبُت بدالت الخلبـ بالجغيمت ْ ؤَم الًماهاث اإلاسٓلت ٢اهٓها .
الفشع ألاوٌ  :ؤعماٌ الخدشي اإلاشجبؿت بدالت الخللغ بالجشٍمت
ّه
اإلاكغٕ الجؼاثغرل في هو اإلااصة 17بحغاءاث حؼاثيت ٖلى ٖاج ٤عحا ٫الًبُيت الً٣اثيت هٖٓحن مً الخدغياث،
ل٣ض حٗل
ْبطا ٧ان ٖمل الًبُيت الً٣اثيت نٗب هٖٓا ما في الخاالث الٗاصيت ٞ ،ةهّ ؤؾِل بلى الخض اإلاٗ٫ٓ٣ل في خالت الجغيمت اإلاخلبـ
بها٣ٞ ،ض جغج٨ب الجغيمت ْ هي جٓٞغ لىا ؤصلت ؤلازباث ْ الجاوي ي ٓ٩لن مٗغْٞا ؤْ هخٗغٖ ٝليّ بؿغٖت لظل ٪البض ٖلى الكغَت
ٔ ْٖليها ؤن جٓ٣م بظل ٪بإؾغٕ ما يم ً٨ختى ال جًي٘ ألاصلت اإلاخٓٞغة هٖٓا ما ،لظلٞ ٪هي جخمخ٘ بؿلُاث
الً٣اثيت ؤن جخدغ ل
اؾخثىاثيت زهِا بها اإلاكغٕ بالىٓغ للؿلُاث التي جٓ٩نل لِا في الخاالث الٗاصيت٣ٞ ،بل ؤن هخٗغى لِظٍ الؿلُاث الخُحرة

 - 1القانون  ,22-06اؼبرجع السابق.
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ْالتي ٞيها مؿاؽ بالخ١ٓ٣ل ْالخغياث الٟغصيت ،ال بإؽ ؤن وٗغ ٝؤْال خاالث الخلبـ بالجغيمت ٣ٞض جضزل اإلاكغٕ لخٗضاصَا ْال
يخضزل يابِ الكغَت الً٣اثيت إلزاعتها جل٣اثيا .
 -1حالاث الخللغ
خضصَا اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٖلى ؾبيل الخهغ في ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت بم٣خط ى هو اإلااصة 41مىّ  ْ،هي
الخالت ألاْلى :خالت الخلبـ بامخياػ ؤْ الخلبـ الٟٗلي ؤْ الخ٣ي٣ي ْ :هي خالت الجغيمت اإلاغج٨بت في الخا ٫مٗىاٍ ؤن ليـ َىا٥
 ١ػمجي بحن اعج٩اب الصخو ا٫ع ً٦اإلااصر للجغيمت ْ ا٦دكا ٝيابِ الكغَت الً٣اثيت لظلٞ ،٪يًبِ في طل ٪الخحن
ٞاع ل
 ١ي٨دك ْ ٠يضٍ في الجيبْ ،يًي ٠اإلاكغٕ ؤْ الكاَض ٖ٣ب اعج٩ابها في الخ٣ي٣ت ي٣هض بٗباعة [ في الخا ]٫ه ٓ٩لن
مثال الؿاع ل
في خالت قغْٕ ألن الغ ً٦اإلااصر لم ي٨خمل ؤما ٖباعة [ ٖ٣ب اعج٩ابها] قَٓض ب٘ص اعج٩اب الغ ً٦اإلااصر .
جىو اإلااصة اإلاظٓ٧عة ؤٖالٍ [حٗخبر ،]...في الخالت ألاْلى الٓ٢ذ مىٗضم بحن اعج٩اب
الخالت الثاهيت :خالت الخلبـ الاٖخباعرل ّ :ه ل
الجغيمت ْبحن ا٦دكاِٞا ،بيىما في َظٍ الخالت الٓ٢ذ ٢غيب حضا ْ َىا الٗامت الظيً يدبٗٓهّ بهياح َم في الخ٣ي٣ت قِٓص
ْ٫ل ً٦طل ٪في ْ٢ذ ٢غيب حضا ؤْ ؤقياء جٓحض في خياػجّ مثال في الؿغ٢ت يٓحض ٖىضٍ الص يء اإلاؿغْ ١ؤْ ْحضث آزاع ٞ ......غبما
ماػا ٫لضيّ الؿالح ألحل الًُٗ ؤْ الًغبٞ ،اإلاكغٕ ُٗي ٞغيياث :
 -1يدب٘ بالهياح.
 -2جٓحض ؤقياء في خٓػجّ.
ْ -3حضث صالثل .
الخالت الثالثت  :خالت الخلبـ بٓ٣ة ال٣اهٓنل َ :ىا في الخ٣ي٣ت ابخٗضها ًٖ خالت الخلبـ بالجغيمت ،ألن اإلاكغٕ في الخالخحن ألاْلى
ْ الثاهيت ؤؾخٗمل مٗياع الٓ٢ذ ْ الهياح ْ ؤقياء بدياػة الصخو ،ؤما الخالت الثالثت لم ؿخٗمل اإلاكغٕ ؤر ش يءَ ،ظٍ
ؤٖخبرَا اإلاكغٕ خالت جلبـ بالغٚم مً ؤجها ليؿذ لِا َظٌالهٟت ْ طل ٪مً ؤحل ؤن يغصٕ للجغاثم التي جغج٨ب في اإلاىاػ٫ل .
 -2العلؿاث الاظخثنابُت للػبؿُت اللػابُت
الؿلُت ألاْلى  :بمجغص اعج٩اب الجغيمت يجب ٖلى يابِ الكغَت الً٣اثيت ؤن يسُغ الؿيض ْ٦يل الجمِٓعيت زم ييخ٣ل بلى
م٩ان اعج٩اب الجغيمت ٖلى ؾبيل الالتزام ختى يذ ج ٟٔبمٗالم ْ ؤصلت ؤلازباث في م٩ان الجغيمت ْ يخد ٤٣منها ختى ال جًي٘
ألاصلت اإلآحٓصة في ٖحن اإلا٩ان ،اإلااصة 42مً ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت الجؼاثغرل التي جىو ٖلى ما يلي ":يجب ٖلى يابِ
الكغَت الً٣اثيت الظر بل ٜبجىايت في خالت جلبـ ؤن يسُغ بها ْ٦يل الجمِٓعيت ٖلى الٟٓعل زم ييخ٣ل بضْنل جمِل بلى م٩ان
الجىايت ْيخسظ حمي٘ الخدغياث الالػمت ْٖليّ ؤن ؿِغ ٖلى اإلادآٞت ٖلى آلازاع التي يسص ى ؤن جسخٟيْ ،ؤن يًبِ ٧ل ما
يم ً٨ؤن ياصر بلى بِْاع الخ٣ي٣تْ ،ؤن ٗغى ألاقياء اإلاًبَٓت ٖلى ألاشخام اإلاكدبّ في مؿاَمتهم في الجىايت للخٗغٝ
ٖليّ".
ا

 - 1عبد اهلل أوىابية ,شرح قانون اإلجراءات اعبزائية اعبزائري ,التحري و التحقيق  ,دار ىومو للطباعة ,اعبزائر  ,2003ص .28
 - 2جالرل بغدادي ,اؼبرجع السابق ,ص.37
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الؿلُت الثاهيت ٖ :ىضما يخٓاحض يابِ الكغَت الً٣اثيت في ٖحن اإلا٩ان لّ ؾلُت ؤن يمى٘ ألاشخام الخايغيً مٛاصعة
مؿغح الجغيمت ِٞىا ٥ؤشخام يغيض الاؾخمإ بليهم  ،ؾلُت اإلاى٘ مً حٛيحر مٗالم الجغيمت عبما ٧ان شخو ؾا ِ٢حثخّ
َىا يمى٘ مً إلاؿّ ألن طلٛ ٪حر مً مٗالم الجغيمت  ِٓٞيمى٘ ألاشخام الخٗامل م٘ الجثث بإر َغي٣ت ٧اهذَ ،ظٍ الؿلُت
اإلاسٓلت لّ بم٣خط ى اإلااصة 50مً ال٣اهٓنل اإلاظٓ٧عل التي جىو ٖلى ما يلي ":يجٓػل لًابِ الكغَت الً٣اثيت مى٘ ؤر شخو
مً مباعخت م٩ان الجغيمت عيثما ييخهي مً بحغاء جدغياجّ .
ٔ اؾخضالالجّ الً٣اثيت الخٗغٖ ٝلى َٓيخّ ؤْ الخد ٤٣مً شخهيخّ ؤن يمخثل
ْ ٖلى ٧ل شخو يبضْ لّ يغ لْعيا في مجغ ل
لّ في ٧ل ما يُلبّ مً بحغاءاث في َظا الخهٓم٧ْ ،ل مً زال ٠ؤخ٩ام ال٣ٟغة الؿاب٣ت ٗا٢ب بالخبـ مضة ال ججاْػل
ٖكغة ؤيام ْ بٛغامت 500صيىاع".
الؿلُت الثالثت  :الاؾخمإ بلى الكِٓص ْ طلٕ ٪هضما يمى٘ الخايغيً مً مٛاصعة م٣غ الكغَت ْ ليـ  ِ٣ٞمؿغح الجغيمت،
ْ لٖ ً٨ىضما ؿخم٘ لّ ال يدل ّٟألهّ الػا ٫لم ي ً٨لضيّ اإلاغ٦ؼ ال٣اهٓوي للكاَض ،ختى ٗخبر ٦ظل ٪البض ؤن يٓ٩نل مً الٛحر
ليـ مً َغ ٝالضٖٓٔ ،يمثل ؤمام الِيئت الً٣اثيت التي اؾخضٖخّ زم يلتزم باليمحن ْ ؤلاصالء بكِاصجّ ْ ؤزحرا ب٫ٓ٣ل
الخ٣ي٣ت.
الؿلُت الغابٗت ْ :هي ؾلُت زُحرة َٓ ْ ،ؤن يابِ الكغَت الً٣اثيت ؿخُي٘ الخٗغى لخغيت الخى٣ل ألاشخامْ ،خغيت
الخى٣ل خ ٤مًمٓنل صؾخٓعيا مٗىاٍ ال يد ٤للصخو ؤن يؼعج الصخو آلازغ في جى٣لّ ْال ؤن ؿلبّ خغيخًّٞ ،ابِ
الكغَت الً٣اثيت ؿخُي٘ ؤن يٓ ٠٢للىٓغ ألاشخام في م٣غ الكغَت ْ اإلا٣هٓص ْي٘ الصخو ْ اخخجاػٍ في م٣غاث
الكغَت ْ ،ليـ في الخبـ ٖ ِٓٞمل زُحر ؛ ألن الكغَت حؿخُي٘ ؤن جخٗؿ ٠ؤمام حجؼ الصخو لٗضم ْحٓص ؤر صليل
يضٍ ؤْ جخجاْػل اإلاضة ؤْ جخجاْػل الهالخيت.
الؿلُت الخامؿت  :ؾلُت جٟخيل ألاما ً٦ؤْ اإلاىاػ٫ل (اإلا٩اجب ،اإلادالث  ،اإلاىاػ٫ل ْ.)....طل ٪للبدث ٖلى ؤصلت ؤلازباث مثال بطا
حٗل ٤ألامغ بمسضعاث يجغرل الخٟخيل عبما جٓحض ٦مياث ؤزغٔ ،التزْيغ ٢ض يٓحض ؤحِؼة جؼْيغ ؤْ ؤْعا ١مؼْعة ؤزغْٔ ،خغمت
اإلاؿ ً٨مدميت صؾخٓعياْ ،مً بحن الًماهاث ال٣اهٓهيت َىا يابِ الكغَت الً٣اثيت ملؼم بالخهٓ٫ل ٖلى بطن م٨خٓب مً
َغ٦ْ ٝيل الجمِٓعيت ؤْ ٢اض ي الخد٣يَْ ،٤ظا مىهٓم ٖليّ في اإلااصة 44مً هٟـ ال٣اهٓنل اإلاٗضلت التي جىو  ":ال يجٓػل
لًباٍ الكغَت الً٣اثيت الاهخ٣ا ٫بلى مؿا ً٦ألاشخام الظيً يِٓغ ؤجهم ؾاَمٓا في الجىايت ؤْ ؤجهم يدٓػْنل ؤْعا٢ا ؤْ
ؤقياء لِا ٖال٢ت باألٗٞا ٫الجىاثيت اإلاغج٨بت إلحغاء جٟخيل بال بةطن م٨خٓب ناصع مً ْ٦يل الجمِٓعيت ؤْ ٢اض ي الخد٣ي ٤م٘
ْحٓب الاؾخِٓاع بهظا ألامغ ٢بل الضزٓ ل ٫بلى اإلاجز لْ ٫الكغْٕ في الخٟخيل"ْ ،في ٚياب طلٗ ٪ض يابِ الكغَت الً٣اثيت
مغج٨با حغيمت اهتها ٥لخغمت اإلاجز٫ل ْيدا٦م ْ ؿخُي٘ ناخب اإلاجز٫ل اإلا٣اْمت .

الفشع الثاني  :الػماناث اللانىنُت اإلاخىلت للمشدبه فُه
ْفي مٓاحِت َظٍ الؿلُاثَ ،ىا ٥يماهاث مسٓلت للصخو اإلاكدبّ ٞيّ ْ بم٣خط ى ال٣اهٓنل .
 - 1أضبد حزيي ,اؼبرجع السابق ,ص.19
 - 2القانون  ,22-06اؼبرجع السابق ,ص .6
 - 3أضبد حزيي ,نفس اؼبرجع السابق ,ص .19
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 -1بالنعبت للصخظ اإلاىكىف للنظش
ؤْال  :ؤن جٓ٩نل َىا ٥صالثل حضيت لخٓ٢ي ٠ألاشخام للهٓغ .
زاهيا  :مضة الخٓ٢ي ٠للىٓغ ال يم ً٨ؤن جخجاْػل 48ؾا ْال يم ً٨جٓ٢ي ٠ألاشخام الظيً ال جٓحض صالثل يضَم ٧اٞيت بال
اإلاضة ال٩اٞيت ألزظ ؤٓ٢الِم ْ ،بن ؤعاص يابِ الكغَت الً٣اثيت جمضيض اإلاضة ؤ٦ثر مً 48ؾا ٖليّ ؤن يُلب بطن مً ْ٦يل
الجمِٓعيت مً اإلاٟغْى ٖليّ ؤن رعا٢ب يابِ الكغَت الً٣اثيت في َظٍ اإلاؿإلت اإلاخٗل٣ت بالدجؼ ْٖلى يابِ الكغَت
الً٣اثيت ؤن ي٣يض في سجل زام بضؤ مضة الخٓٞي ٤للىٓغْ ،جىو ٖلى َظٍ الؿلُت اإلااصة 51مً هٟـ ال٣اهٓنل بىهِا ٖلى
شخو ؤْ ؤ٦ثر ممً ؤقحر بليهم في اإلااصة
ا
ما يلي  ":بطا عؤٔ يابِ الكغَت الً٣اثيت إلا٣خًياث الخد٣ي، ٤ؤن يٓ ٠٢للىٓغ
ٗٞ ،50ليّ ؤن يُل٘ ٓٞعا ْ٦يل الجمِٓعيت بظل ْ ٪ي٣ضم لّ ج٣غيغا ًٖ صْاعي الخٓ٢ي ٠للىٓغ.
ْال يجٓػل ؤن جخجاْػل مضة الخٓ٢ي ٠للىٓغ زمان ْؤعبٗحن48ؾاٖتٚ ،حر ؤن ألاشخام الظيً ال جٓحض ؤيت صالثل ججٗل
اعج٩ابهم ؤْ مداْلت اعج٩ابهم للحغيمت مغجخا ،ال يجٓػل جٓ٢يِٟم ؾٓٔل اإلاضة الالػمت ألزظ ؤٓ٢الِم".
ْ جًي ٠اإلااصة اإلاظٓ٧عة ":يم ً٨جمضيض آحا ٫الخٓ٢ي ٠للىٓغ بةطن م٨خٓب مً ْ٦يل الجمِٓعيت اإلاسخو :
مغة ْاخضة ٖىضما يخٗل ٤ألامغ بجغاثم الاٖخضاء ٖلى ؤهٓمت اإلاٗالجت آلاليت للمُٗياث.مغجان بطا حٗل ٤ألامع باالٖخضاء ٖلى ؤمً الضْلت.زالر مغاث بطا حٗل ٤ألامغ بجغاثم اإلاسضعاث ْ الجغيمت اإلاىٓمت ٖبر الخضْص الَٓىيت ْ حغاثم جبييٌ ألامٓا ْ ٫الجغاثماإلاخٗل٣ت بالدكغي٘ الخام بالهغ.ٝ
 زمـ مغاث بطا حٗل ٤ألامغ بجغاثم مٓنٓٞت بإٗٞا ٫بعَابيت ؤْ جسغيبيت ."...زالثا  :جُلب اإلاكغٕ ؤن ؿمذ للصخو اإلآ ٝٓ٢بإن يخهل بٗاثلخّ ب٩ل خغيت َْظا مىهٓم ٖليّ نغاخت في اإلااصة 51م٨غعل
 1التي جىو ْ ":يجب ٖلى يابِ الكغَت الً٣اثيت ؤن يً٘ جدذ جهغ ٝالصخو اإلآ ٠٢للىٓغ ٧ل ْؾيلت جم٨ىّ ٓٞعا
مً الاجهآٞ ٫عا ْمباقغة بٗاثلخّْ ،مً ػياعتها لّْ،طل ٪م٘ مغاٖاة ؾغيت الخدغياث."...
ْ جُلب ال٣اهٓنل ؤيًا ؤن حسجل في سجل زام مضة الاؾخجٓاباث ْ الٟترة الؼمىيت التي جٟهل بحن اؾخجٓاب ْ آزغ
باليؿبت للصخو اإلآ ٝٓ٢جدذ الىٓغْ ،هي يماهت مً الًماهاث ال٣اهٓهيت ههذ ٖليها اإلااصة 52بحغاءاث حؼاثيت ٚ ،ايت
ر.
اإلاكغٕ َىا ختى ال يخٗغى الصخو اإلآ ٝٓ٢الؾخجٓاب مؿخمغ ممل ْ يخٗغى لخٗظيب هٟس ي ؤْ مٗىٓ ل
عابٗا  :جُلب ٦ظل ٪اإلاكغٕ في جهايت الخٓ٢ي ٠للىٓغ ؤن يسُغ يابِ الكغَت الً٣اثيت لؼْميا الصخو اإلآ ٝٓ٢إلحغاء
ٞدو َبي ٖلى اإلاٗجي باألمغ بال بطا جىاػ٫ل الصخو ًٖ طل َْٓ ،٪ما جىو ٖليّ نغاخت اإلااصة 51م٦غعل 1نغاخت في ٣ٞغتها
الثامىت التي جىو ٖ ْ":ىض اهً٣اء مٓاٖيض الخٓ٢ي ٠للىٓغ ،يخم ْحٓبا بحغاء ٞدو َبي للصخو اإلآ ٝٓ٢بطا ما َلب

 - 1األمر  ,02-15اؼبرجع السابق ,ص .31
 - 2األمر  ,02-15اؼبرجع السابق ,ص .32
 - 3األمر  ,02-15نفس اؼبرجع السابق ,نفس الصفحة.
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طل ٪مباقغة ؤْ بٓاؾُت مداميّ ؤْ ٖاثلخّ ْ يجغٔل الٟدو الُبي مً َغَ ٝبيب يسخاعٍ الصخو اإلآ ٝٓ٢مً ألاَباء
اإلاماعؾحن في صاثغة ازخهام المخ٨مت ْ ،بطا حٗظع طلٗ ٪حن لّ يابِ الكغَت الً٣اثيت جل٣اثيا َبيب".
جًم قِاصة الٟدو الُبي إلال ٠ؤلاحغاءاث".
 -2بالنعبت إلحشاء الخفخِش
ْ مً بحن الًماهاث ال٣اهٓهيت ؤيًا ما حاء في اإلااصة 45بحغاءاث حؼاثيت اإلاٗضلت التي جىو :
 -1بطا ْ ٘٢الخٟخيل في مؿ ً٨شخو كدبّ في ؤهّ ؾاَم في اعج٩اب الجىايت ٞةهّ يجب ؤن يدهل الخٟخيل بدًٓعٍٞ ،ةطا
حٗظع ٖليّ الخًٓعل ْ٢ذ بحغاء الخٟخيل ٞةن يابِ الكغَت الً٣اثيت ملؼم بإن ي٩ل ّٟبخٗيحن ممثل لّْ ،بطا امخى٘ ًٖ
طل ٪ؤْ ٧ان َاعبا اؾخضعي يابِ الكغَت الً٣اثيت لخًٓعل جل ٪الٗمليت قاَضيً مً ٚحر اإلآّٞحن الخايٗحن لؿلُخّ.
ْ -2بطا حغٔل الخٟخيل في مؿ ً٨شخو كدبّ بإهّ يدٓػل ؤْعا٢ا ؤْ ؤقياء لِا ٖال٢ت باألٗٞا ٫ؤلاحغاميت ٞةهّ يخٗحن خًٓعٍ
ْ٢ذ بحغاء الخٟخيلْ ،بن حٗظع طل ٪اجب٘ ؤلاحغاء اإلاىهٓم ٖليّ في ال٣ٟغة الؿاب٣ت.
٦ظل ٪ال ؿخُي٘ يابِ الكغَت الً٣اثيت بحغاء الخٟتيف في ٧ل ْ٢ذْ ،ل ِ٣ٞ ً٨مً الؿاٖت 5نباخا ختى 8مؿاءا،
جىو ٖلى اؾخثىاءاث ٞيما
َظا ما َٓ مىهٓم ٖليّ في اإلااصة 47مً ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت ْ لٓ ؤن اإلااصة اإلاظٓ٧عة ّه ل
يسو ميٗاص الخٟخيل بٓ٣لِا ...":بال بطا َلب ناخب اإلاجز٫ل طل ٪ؤْ ْحِذ هضاءاث مً الضازل ؤْ في ألاخٓا ٫الاؾخثىاثيت
اإلا٣غعة ٢اهٓهاٚ.حر ؤهّ يجٓػل الخٟخيل ْ اإلاٗايىت ْ الدجؼ في ٧ل ؾاٖت مً ؾاٖاث النهاع ؤْ الليل ٢هض الخد٣ي ٤في حمي٘
الجغاثم اإلاٗا٢ب ٖليها في اإلآاص 342بلى 348مً ٢اهٓنل الٗٓ٣باث ْطل ٪في صازل ٧ل ٞىض ١ؤْ مجز٫ل مٟغْف ؤْ ٞىضٖ ١اثلي ؤْ
مدل لبي٘ اإلاكغْباث ؤْ هاص ؤْ مىخضٔ ؤْ مغ٢و ؤْ ؤما ً٦اإلاكاَضة الٗامت ْملخ٣اتهاْ ،في ؤر م٩ان مٟخٓح للٗمٓم ؤْ يغجاصٍ
الجمِٓع ،بطا جد ٤٣ؤن ؤشخانا ؿخ٣بلٓنل ٞيّ ٖاصة إلاماعؾت الضٖاعة.
ْٖىضما يخٗل ٤ألامغ بجغاثم اإلاسضعاث ؤْ الجغيمت اإلاىٓمت ٖبر الخضْص الَٓىيت ؤْ الجغاثم اإلااؾت بإهٓمت اإلاٗالجت آلاليت
للمُٗياث ْحغاثم جبييٌ ألامٓا ْ ٫ؤلاعَاب ْ ٦ظا الجغاثم اإلاخٗل٣ت بالدكغي٘ الخام بالهغٞ ٝاهّ يجٓػل بحغاء الخٟخيل
ْاإلاٗايىت ْ الدجؼ في ٧ل ؾاٖت مً ؾاٖاث النهاع ؤْ الليل  ."...ال يخ٣يض ٦ظل ٪بهظا الٓ٢ذ بطا حٗل ٤ألامغ بخٟخيل مدالث
َالميضزلِا ٧ل الجمِٓعل  ِٓٞيضزل ؤيًاٖ ْ ،لى ؾبيل الظ٦غ ٞان اإلاجز٫ل َىا هإزظٍ بمٗىاٍ الٓاؾ٘ (٢ض يٓ٩نل مجغص
ٖمٓميت ا
٢اٖت نٛحرة٢ ،ض ي ٓ٩لن مجغص ٚغٞت في الٟىض...١اإلاِم م٩ان زههّ الصخو للؿ٦،)ً٨ما يخٗحن ٖليّ ؤن يدخ ٟٔبالؿغ
اإلانهي للم٩ان الظر ٞدكّ ،مثال حاء للبدث ًٖ ؤْعا ١مؼْعة ؤصْاث التزْيغ بطا ا٦دك ٠ؤقياء ؤزغٔل ال ٖال٢ت لِا بهظٍ
الجغيمت ال يإزظَا ْ ال ي٨ك ٠ؤؾغاع الىاؽ ْ بطا ما يبِ يابِ الكغَت الً٣اثيت ؤقياء لِا ٖال٢ت بالجغيمت يًِٗا في
ؤخغاع ْ يٖٓ ٘٢ليها زم ؿلمِا بلى الً٣اء.
بطا ؤعاص يابِ الكغَت الً٣اثيت ؤن يجغرل الخٟخيل في م٨خب اإلادامي ؤْ اإلآز ٤ؤْ الُبيب ؤر ؤشخام مغجبُحن بالؿغ
اإلانهيْ ،في ؾبيل حم٘ ؤصلت ؤلازباث ْ ؤصاء مِامّ ٖلى يابِ الكغَت الً٣اثيت ؤن ي ٓ٩لن لّ جغزيو ْ ٖليّ ؤن ي ٓ٩لن
مصخٓبا بإخض ؤًٖاء الِيئت اإلاٗىيت مثال ٞيما يخٗل ٤باإلادامي ٖليّ ؤزظ ؤخض ؤًٖاء ه٣ابت اإلادامحن ألهّ ٖىض الخٟخيل ٢ض
 - 1القانون  ,22-06اؼبرجع السابق ,ص .6
 - 2القانون  ,22-06اؼبرجع السابق ,ص .6
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يُل٘ ٖلى الٓزاث ٤التي يدٓػَا اإلادامي ؤْ الُبيبٖ ْ ،ىضثظ اإلادامي ؤْ الُبيب يٓ٩نل ٢ض ؤٞص ى الؿغ اإلانهي ،ال٣ٟغة الثاهيت
مً اإلااصة 22مً ٢اهٓنل. 07-13
ر الخانت في بٌٗ الجغاثم
اإلاُلب الثاوي  :بحغاءاث البدث ْ الخدغ ل
ٖلى الغٚم مً ؤلاحغاءاث الاؾخثىاثيت التي حٗغيىا لِا بما ٞيها مً اٖخباعاث جمـ هٕٓ ما بدغياث ألاشخام ْ جى٣التهم بال
ؤهّ ٞيّ بحغاءاث ْعصث في الخٗضيل ألازحر بمٓحب ال٣اهٓنل 22-06جتهم باإلاؿاؽ اإلاباقغ للخغياث ألاٞغاص جخٗل ٤بجغاثم هي
٦ظلْ ٪عصث ٖلى ؾبيل الخهغ ،ؤْال هداْ٫ل حٗغيَ ٠ضٍ ؤلاحغاءاث الخانت جم هخُغ١ل بلى مكغْٖيتها ْ هُا ١جُبيِ٣ا.
الفشع ألاوٌ  :حعشٍفها ،مذي ششعُتها و نؿاق جؿبُلها
بن بحغاءاث الخدغرل ْ البدث الخانت هي ٖملياث ْ ؤؾاليب حؿخسضمِا الًبُيت الً٣اثيت جدذ مغا٢بت الؿلُت
الً٣اثيت في البدث ْ الخدغرل ٖلى حغاثم زُحرة ْ جخمحز بما يلي:
 جىٓيم َظٍ ؤلاحغاءاث لِا َاب٘ صْلي َْْجي مغجبِ بالخٛحراث الٗاإلايت في هُا ١ؤلاحغام. ال ي٣يم اللجٓء بليها في ْغْ ٝاؾخثىاثيت. ال يم ً٨اؾخسضامِا بال بةطن نغيذ ْ م٨خٓب مً الؿلُت الً٣اثيت. جخٗاعى مبضثيا بمبضؤ اإلاكغْٖيت  :بقِاع خغمت ألاشخام ْ خياتهم الخانت. مضٔ مكغْٖيت َظٍ ؤلاحغاءاث.الىاخيت الٟىيت  :ليـ مِٟٓمِا في بٌٗ الٓؾاثل ،اإلآهخاج ،الٓؾاثل اإلاؿخٗملت ،حكابّ في ألانٓاث اإلاسجلت.
الىاخيت ألازال٢يت  :اؾخسضام ْؾاثل جخٗاعى م٘ مباصت الخغيت اإلاٟ٨لت صؾخٓعيا.
الىاخيت ال٣اهٓهيت :حؿخيبِ اإلاٗلٓماث ْ ج٨ك ٠زٟيت صْ لن ٖلم اإلاٗجي .
٦ظل ٪مً خيث الخٗبحر ال يٓ٩نل خغا ٞيما يضلي بّ خيث لٓ ٧ان ٖلى ٖلم إلاا نغح بظل٦ ،٪ظل ٪حؿخٗمل ؤؾاليب جمٓحهيت
جٓ ٘٢الصخو مدل اإلاخابٗت في الٛلِ بط ؤجها جٓ٣م ٖلى الخيلت ْ الخضٕ  ....الخ.
ل ً٨ما يجب مٗغٞخّ َٓ ؤن َظٍ ألاؾاليب ْ ؤلاحغاءاث ٦ما ط٦غها ؽاب٣ا ْ جىٓيمِا ؤنال ؿخمض قغٖيت مً الاجٟا٢ياث
الضْليت ْ الدكغيٗاث الَٓىيت مثال مهاص٢ت الجؼاثغ إلاٗاَضة  ONUاإلاخٗل٣ت بم٩اٞدت الٟؿاص اإلاهاصٖ ١ليها باإلاغؾٓم
. 128
الغثاس ي/04
ْ التي ٧اهذ ؤؾاؽ نضْعل ٢اهٓنل 01-06اإلاخٗل ٤بم٩اٞدت الٟؿاص .

 - 1أنظر الفقرة الثانية من اؼبادة  22من القانون  07-13اؼبؤرخ يف  29أكتوبر  2013يتضمن تنظيم مهنة احملاماة.
2
يتضمن التّصديق ,بتح ّفظ ,علم اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة الفساد اؼبعتمدة من قبل اعبمعية العامة
ئاسي رقم  128-04مؤرخ يف  19أفريل ّ ,2004
 مرسوم ر ّلألمم اؼبتحدة بنيويورك يوم  31أكتوبر  ,2003جريدة رظبية عدد  26لسنة  2004الصادرة بتاريخ  25أفريل .2004
 - 3القانون  01-06مؤرخ يف  20فيفري  ,2006يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتو.
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 1988مهاصٕ ١ليها باإلاغؾٓم الغثاس ي 41-95اإلاخٗل٣ت باالججاع الٛحر مكغْٕ باإلاسضعاث ْ اإلاازغاث الٗ٣ليت
 اجٟا٢يت ONUْ٢ض نضع في َظا ؤلاَاع ٢اهٓنل. 18-04
 445اإلاخٗل ٤بخمٓيل ؤلاعَاب ْ م٩اٞدخّ.
– 2000
 اجٟا٢يت  ONUاإلاهاصٖ ١ليها باإلاغؾٓم الغثاس ي اجٟا٢يت  ONUاإلاهاصٖ ١ليها باإلاغؾٓم الغثاس ي 55-02اإلاخٗل ٤بالجغيمت اإلاىٓمت الٗابغة للخضْص.ْهجض ؤهّ جم حٗغي ٠الدؿليم اإلاغا٢ب  livraison contrôléeفي ٢اهٓنل حغاثم الٟؿاص ْ حغاثم التهغيب  ْ ،ل٣ض حٗغى .١ب.ج في
حٗضيلّ ألازحر بلى حٗغي ٠ؤلاحغاءاث ألازغٔل ٧الدؿغب ،الترنض ؤلال٨ترْوي ،اٖتراى اإلاغاؾالث ،مغا٢بت جى٣ل ألاشخام
ْألامٓا. ٫
هٓام اؾخسضام ؤؾاليب الخدغرل الخانت َ :ب٣ا إلاا ْعص في ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت هجض ؤن الجغاثم التي حؿخٗمل ٞيهاؤلاحغاءاث الخانت ْعصث ٖلى ؾبيل الخهغ ،ط٦غث في مسخل ٠اإلآاص اإلاىٓمت لإلحغاءاث الخانت ؤْ كاع بمٓحب مٓاص
ؤزغٔل ْ هي :
 حغاثم اإلاسضعاث.
 الجغيمت اإلاىٓمت الٗابغة للخضْص الَٓىيت.
 الجغاثم اإلااؾت بإهٓمت اإلاٗالجت آلاليت للمُٗياث.
 حغاثم جبيٌ ألامٓا.٫
 حغاثم ؤلاعَاب.
 حغاثم الهغ. ٝ
 حغاثم الٟؿاص .
الفشع الثاني  :ؤشياٌ و ضىس إحشاءاث البدث و الخدشي الخاضت
هٓغا لًغْعة حم٘ ألاصلت بمسخل ٠الُغ١ل ٞةجها جإزظ نٓعل جسخل ٠بازخال ٝالٓؾاثل اإلاؿخٗملت ْ مً خيث الص يء مدل
الخدغرل َْظا ما ؾىداْ٫ل الخٗغى بليّ :
 - 1اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة االذبار الغَت اؼبشروع باؼبخدرات و اؼبؤثرات العقلية لسنة  1988اؼبصاق عليها دبوجب اؼبرسوم الرئاسي رقم  41/95ادلؤرخ يف 28
جانفي .1995
 - 2قانون  18-04مؤرخ يف  25ديسمرب  , 2004يتعلق بالوقاية من اؼبخدرات و اؼبؤثرات العقلية وقمع االستعمال و االذبار غَت اؼبشروعُت هبما.
 - 3االتفاقية الدولية لقمع سبويل اإلرىاب اؼبعتمدة من قبل اعبمعية العامة ؼبنظمة األمم اؼبتحدة بتاريخ  09ديسمرب  ,1999واؼبصادق عليها دبوجب اؼبرسوم الرئاسي
 445-2000اؼبؤرخ يف  23ديسمرب .2000
 - 4اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبردية اؼبنظمة عرب الوطنية اؼبعتمدة من قبل اعبمعية العامة ؼبنظمة األمم اؼبتحدة بتاريخ  15نوفمرب  2000واؼبصادق عليها دبوجب
اؼبرسوم الرئاسي  55-02اؼبؤرخ يف  05فيفري .2002
 - 5القانون  17-05مؤرخ يف  31ديسمرب  2005يتضمن اؼبوافقة على األمر  06-05مؤرخ يف  23أوت  2005واؼبتعلق دبكافحة التهريب.
 - 6لوجاين نور الدين ,اؼبرجع السابق.
 - 7القانون  ,22-06مرجع سابق.
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 -1مغا٢بت ألاشخام ْ جى٣ل ألاقياء ْ ألامٓا٫
في الخ٣ي٣ت لم ٗالج اإلاكغٕ ٦يٟيت َضا ؤلاحغاء مٟهال ٦ما َٓ الخا ٫في الدؿغب ؤْ اٖتراى اإلاغؾالث......بلخ ْ بهما هجض في
حٗضيل اإلااصة 16م٨غعل ما يٓحي بًغْعة اإلاغا٢بت َاإلاا ّه
مضص الازخهام ؤلا٢ليمي للًباٍ ٖبر ٧اٞت الًَٓ في الجغاثم الخُحرة
ٖمٓما َٓ ؤؾلٓب ؿمذ باؾخسالم مٗلٓماث ْ ٦ك ٠جى٣الث اإلاتهمحنَْ ،ظا يضزل يمً الٗمل الكغَي اإلايضاوي
ْالخانيت في طل َٓ ٪الامخضاص ؤلا٢ليمي ختى يٓ٩نل ٞيّ جدب٘ صاثم ْ ٗٞا.٫
ال هسلِ بحن مغا٢بت ألاقياء الظر َٓ بحغاء ْاَغرل يخم في مسخل ٠اإلاغا ْ ٤ٞبحن الدؿليم اإلاغا٢ب الظر َٓ ؤؾلٓب مً
ؤؾاليب البدذ ْ الخدغرل الخام بالًبُيت.
أ  -من الناخُت ؤلاحشابُت :
 جٓ٣م ٖلى قغٍ الخهٓ٫ل ٖلى بطن الٓ٦يل اإلاسخو.
 المصة  :لم يدضص ال٣اهٓنل مضة اإلاغا٢بت ٦ما ٗٞل طل ٪في الدؿغب.
ر.
 جٓ٣م ٖلى ْحٓب جضْيً اإلاٗلٓماث ْ هخاثج الخدغ ل
ب -من الناخُت العملُت :
 ؤٖٓان ْ يباٍ ماَلحن. الٗمل جدذ بقغا٦ْ ٝيل الجمِٓعيت . الاؾخٗاهت بالًباٍ اإلاسخهٓنل ب٢ليميا إلاٗغٞتهم ْ صعايتهم اإلايضاهيت . الخيؿي ٤بحن مسخل ٠ألاحِؼة ألامىيت ْ ٖضم الخُٗيل.ت.
 بٖضاص زُِ الٗمل ْ الٓؾاثل اإلااصيت لضعاؾت الهٗٓباث ،الٗٓ٣باث ْ الُٓاع ل َلب بطن مً ْ٦يل حمِٓعيت في خالت الخٟخيل ْ ؤلاحغاءاث ألازغٔل التي جخُلب ؤلاطن ٖىض اهتهاء اإلادايغ ْ ،في خالتؤلازباث يخم بٖضاص اإلال ٠الجؼاجي ْ يغؽ ٫بلى ْ٦يل الجمِٓعيت الظر عزو باإلحغاء.
 -2اٖتراى اإلاغاؾالث ْ حسجيل ألانٓاث ْ الخ٣اٍ الهٓعل :
ّه
٢جن اإلاكغٕ َظٍ ألاؾاليب في بَاع الخدغرل ْ الخد٣ي ٤في الٟهل الغاب٘ مً الباب الثاوي اإلاخٗل ٤بالخد٣ي ٤بمٓحب اإلآاص65
م٨غعل 05بلى 65م٨غعل.10
ٞاإلااصة 65م٨غعل 05جىو ٕلى اٖتراى اإلاغاؾالث ،اٖتراى ؤْ حسجيل ؤْ وسخ مغاؾالث التي جخم ًٖ َغْ ٝؾاثل الاجها٫
الؿل٨يت ْ الالؾل٨يت.
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ْ َىا هٟغ١ل بحن َظا ؤلاحغاء ْ ْي٘ الخِ الِاجٟي جدذ اإلاغا٢بت بُلب ناخب الكإن يسً٘ لخ٣ضيغ الِيئت الً٣اثيت بٗض
حسخحر اإلاهالر البريضيت ،ؤما حسجيل ألانٓاث ْ ا٫ج٣اٍ الهٓعل :يٓ٩نل ؾٓاء في م٩ان ٖام ؤْ زامْ ،مً نٟاث َظا ؤلاحغاء
الؿغيت اإلااصة 65م٨غعل.6
ٖضم اإلاؿاؽ بالؿغ اإلانهي ( 65م٨غعل ) 6مثل م٨خب اإلادامي ،اإلادًغ ،اإلآز،٤الترحمان الغؾمي ْ الُبيب  ،خيث َظا ال
ٗجي ؤن ٞاجّ الٟخاث مؿخثىاة ْل ً٨للًبُيت ؤن جلتزم الؿغيت٥ ،طل ٪ألاشخام مً خيث نٟت الصخو ،ؤًٖاء
ّه
بال بإمغ مً
الخٓ٩متً٢ ،اة اإلاد٨مت ،الٓالة عثيـ اإلاجلـ ْ الىاثب الٗام.١ 573ب.ج اإلاٗضلت ٖلى ؤن ال يٓ٩هٓا مدل مخابٗت ل
الىاثب الٗام لضٔ اإلاد٨مت الٗليا ْ بحغاء جد٣ي ٤مً ؤخض ؤًٖاء اإلاد٨مت الٗليا.
ؤما الُبيٗت ال٣اهٓهيت الٖتراى اإلاغاؾالث ْ اإلا٩اإلااث الِاجٟيت ٞهي هي ٖباعة ًٖ بزباث خالت ْ يغٔل البٌٗ ألامغ ؤهّ جٟخيل
ْزهاثهّ هي :
 كترٍ بطن مؿب ٤مً ْ٦يل الجمِٓعيت.
٢ اثم ٖلى حغاثم ط٦غث ٖلى ؾبيل الخهغ  65:م٨غعل.5
 اإلايٗاص 04ؤقِغ ٢ابلت للخجضيض 65م٨غعل.7
 جضْيً الىخاثج ْ الخ٣اعيغ ؤلازباعيت  65:م٨غ لع.09
 جًبِ الدسجيالث ْ جٓي٘ في ؤخغاػ طل ٪ؤجها ؤصلت ماصيت مثل ؤلاحغاءاث الٗاصيت.
 خ ٤الًباٍ ؤلاَالٕ ٖلى َظٍ الهٓعل ْ ؾمإ الدسجيالث .
 -3الدؿغب :
ر ْالخد٣ي ٤الخانت حؿمذ لًابِ ؤْ ٖٓ لن قغَت ً٢اثيت بالخٓٚل صازل حماٖت بحغاميت
َٓ ج٣ىيت مً ج٣ىياث الخدغ ل
ْطل ٪جدذ مؿاْليت يابِ قغَت ً٢اثيت آزغ م٩ل ٠بخيؿيٖ ٤مليت الدؿغب بَض ٝمغا٢بت ؤشخام مكدبّ ٞيهم
ْ٦ك ٠ؤوكُتهم ؤلاحغاميت ْطل ٪بةزٟاء الِٓيت الخ٣ي٣ت ْج٣ضيم اإلادؿغب لىٟؿّ ٖلى ؤهّ ٞاٖل ؤْ قغي.٪
ّه
 2006اإلاٗضْ ٫اإلاخمم ل٣اهٓنل ؤلاحغاءاث
٢ض ٢جن اإلاكغٕ الجؼاثغرل َاجّ الخ٣ىيت بمٓحب ال٣اهٓنل  22-06اإلااعر في/06/26
الجؼاثيت الظر ٖغ ٝالدؿغب في هو اإلااصة  65م٨غعل.12
مً قغَّْ  :قغٍ الخهٓ٫ل ٖلى جغزيو الؿلُت الً٣اثيت لضيىا 65م٨غعل : 15يغْعة الخغؽ ٖلى ؤمً الٗٓنل اإلادؿغب
ْخهٓ٫ل ٖلى بطن مً الٓ٦يل الجمِٓعيت يخًمً :
الكغٍْ الك٩ليت:
-نضْعلًٌٖ الٓ٦يل.

 - 1عبد اهلل أوىابية ,اؼبرجع السابق ,ص.29
 - 2القانون  24-90اؼبؤرخ يف  18أوت  ,1990يعدل و يتمم األمر  155-66اؼبؤرخ يف  08جوان  1966اؼبتضمن قانون اإلجراءات اعبزائية جريدة رظبية عدد 36
لسنة  ,1990ص .1155
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ؤن يٓ٩نل م٨خٓبا جدذ َاثلت البُالن.الكغٍْ اإلآيٖٓيت:
 -1الدؿبب  :الخإ٦ض مً حمي٘ الٗىانغ التي جدهل ٖليها الخد٣ي ٤لخ٣ضيغ يغْعة بحغاء الدؿغب :
ط٦غ َبيٗت الجغيمت ٖلى ؤن ال جسغج ٖلى الجغاثم الؿبٗت.يخًمً َٓيت يابِ الكغَت الظر جخم ٖمليت الدؿغب ثخخّ.ؤن يظ٦غ مضة الدؿغب ٖلى ؤن ال جخجاْػل 04ؤقِغ ٢ابلت للخجضيض.ر.
ال يًم بطن الدؿغب بمل ٠ؤلاحغاءاث بلى بٗض اهتهاء ٖمليت الدؿغب ختى يداٖ ٔٞلى َابّٗ الؿغ ل -2مً خيث ألاشخام :اإلااصة 65م٨غعل 12ال٣ٟغة الثاهيت.
 يباٍ الكغَت الً٣اثيت.
 ؤٖٓان الكغَت الً٣اثيت.
 -3مً خيث الجغاثم  :اإلااصة 65م٨غعلْ 11عصث في الجغاثم الؿب٘ ؾٓاء ٖىض الخد٣ي ٤الابخضاجي ؤْ الخلبـ.
 -4مضة الٗمليت٢ 04:ابلت للخجضيض ؤْ ختى ٢بل بجهاء 04ؤقِغ 65م٨غعل 15ال٣ٟغة الثالثت.
َىا يُغح بق٩اَ : ٫غي٣ت بجهاء اإلاضة في بٌٗ ألاخيان مً ٚحر اإلام ً٨جٓ٢يِٟا مباقغة ٞيّ زُغ ٖلى اإلادؿغب ْ ٖليّ عإ
اإلاكغٕ َظا الجاهب في اإلااصة 65م٨غعل 17خيث جىو ؤهّ في خالت ٖضم الخمضيض يم ً٨للمدؿغب مٓانلت اليكاَاث صْ لن
مؿاْليت حؼاثيت للٓ٢ذ ال٩افي الظر يًمً ؤمىّ ْ ج٣ضع ب 04ؤقِغ ْ في خالت ٖضم الٟ٨ايت لل٣اض ي اإلاسخو جمضيضَا04
ؤقِغ ؤزغٔل ٖلٔألا٦ثر.
الفشع الثالث  :العملُاث اإلابرسة و ؤلاعفاء من اإلاعؤولُت
ْعصث بمٓحب اإلااصة 65م٨غعلْ 14هي ؤٗٞا ْ ٫بن ٧اهذ ٚحر مكغْٖت ْ ال جٓ٣م اإلاؿاْليت ٖلى اإلادؿغب الظر اعج٨بها طل ٪ؤجها
ؤٖما ٫مبرعة بمٓحب ال٣اهٓنل .
ا٢خىاء ،خياػة ،حؿليم ،بُٖاء مٓاص  ،مىخجاث ْ ،زاث ..... ٤مخدهل ٖليها مً اعج٩اب الجغاثم ؤْ مؿخٗملت في اعج٩ابها.اؾخٗما ٫ؤْ ْي٘ جدذ جهغ ٝمغج٨بي َضٍ الجغاثم ْ ،ؾاثل طاث َاب٘ ٢اهٓوي ؤْ ماليْ ،ؾاثل الى٣ل ،الخسؼيً ؤْ ؤلايٓاء،بطن ْعصث ٖلى ؾبيل الخهغٞ ،الٗبرة بالخٓاَا ْ ليـ بالخدغيٌ ،ؤر في بَاع ال٣اهٓنل.
٦ظل ٪مً الخهاثو اإلاظٓ٧عة ،اإلااصة 65م٨غعل 18ال يجٓػل في ؤر مً ألاخٓا ٫ؾمإ اإلادؿغب ختى ْ لٓ باؾم مؿخٗاع ،بل
يم ِ٣ٞ ً٨ؾمإ الًابِ الظر َٓ جدذ مؿاْليخّ ْ ٦كاَض .ِ٣ٞ

 - 1القانون  ,22-06اؼبرجع السابق.
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-1اظخعماٌ هىٍت معخعاسة :
خمايت للمدؿغب ؤ٢غ اإلاكغٕ ٖٓ٣باث ناعمت خؿب اإلااصة 65م٨غعل.16
02-ؾيخحن

 200.000صج إلاً ي٨كَٓ ٠يت اإلادؿغب.
 50.000صج بلى
 5ؾىٓاث ْ

 500.000صج في خالت ؤصٔ َظا ال٨ك ٠بلى ؤٖماٖ ٫ى ٠ؤْ يغب ؤْ حغح ٖلى
 200.000بلى
 10ؾىٓاث ْ
 05ؾىٓاثاإلادؿغبحن ،ؤبىائهم  ،ؤػْاحِم.
 10-ؾىٓاث

 1.000.000صج ،بطا ؤصٔ ال٨ك ٠بلى ْٞاة ؤخض َاالء ألاشخام.
 500.000بلى
 20ؾىت ْ

-2خاالث بؿالو إحشاء الدعشب :
ج ٓ٩لن خالت ٖضم مغاٖاة الكغٍْ الك٩ليت ؤْ اإلآيٖٓيت ؤْ مسالٟت الخالت التي يبرع ٞيها ألاٖما ٫الٛحر مكغْٖت ٢اهٓها اإلااصة
 65م٨غعل 13ؤر ؤجها جإزظ نٟت الخدغيٌ ٖلى ؤلاحغام ْ ليـ بالخٓاَاَ ْ ،ىا هٓ٩نل ؤمام اإلااصة٢ 41اهٓنل الٗٓ٣باث جىو ٖلى
" ٗخبر ٞاٖال ٧ل ما ؾاَم مؿاَمت مباقغة في اعج٩اب الجغيمت ؤْ خغم ٖلى اعج٩ابها بالِبت ,الٖٓض  ،التهضيض ،باإلؾاءة في
اؾخٗما ٫الؿلُت "....
-3الدعشب من الناخُت العملُت :
بن الٗٓنل ؤْ الًابِ الظر ؾيدؿغب صازل حماٖت بحغاميت زُحرة ٖلى ؤهّ ٞاٖل ؤْ قغي ٪البض ؤن يضعي ؤهّ مً مدترفي
َظا الٟٗل ؤلاحغاميْ ،اإلاخمثل في ججاعة اإلاسضعاث مثال ،ألامغ الظر يخُلب ؤن يمل ٪بم٩اهياث ماصيت مٗخبرة جثبذ اختراٞيخّ
ؤلاحغاميت بطا صر الخٗبحر.
باليؿبت بلى اؾخٗمآَ ٫يت مؿخٗاعة ،ه٫ٓ٣ل في َظا الهضص ؤن الجماٖت ؤلاحغاميت التي ؾيدؿغب الٗٓنل صازلِا ال يم ً٨ؤن
جُمئن بليّ ببؿاَت بمجغص ؤن يٟصر لِا ًٖ َٓيخّ الخٟيت قٟٓيا ْٖ ،ليّ البض ؤن جٓ٩نل بدٓػجّ ْزاث ٤بصاعيت ْعؾميت
جخًمً َٓيخّ اإلاؿخٗاعة َْظا ما ٗجي الخيؿي ٤م٘ مسخل ٠اإلاهالر ؤلاصاعيت ْألامىيت الؾخش عاج الٓزاث ٤الالػمت لِظٍ الِٓيت
٦بُا٢ت الخٗغي ،٠عزهت الؿيا٢ت حٓاػ الؿٟغ.
ألامغ الظر مً الًغْعرل ج٣ىيىّ ًٖ َغي ٤مغاؾيم جىٓيميت جخٟ٨ل بخبيان الجٓاهب الٗمليت ْالخ٣ىيت لٗمليت الدؿغب .
خـ ـ ـ ــاجمت
مً زال ٫ما حٗغيىا بليّ في مىا٢كدىا إلآيٕٓ بحغاءاث البخث ْ الخدغرٞ ،ةهّ جخطر بعاصة اإلاكغٕ في م٩اٞدت الجغيمت
ب٩ل ؤهٓاِٖا بُغ٢ت مخ٣ىت ْ ٞىيت ْ مضٔ خغؾّ في طلٖ ٪لى مكغْٖيت ؤلاحغاءاث ْ جٓاِ٣ٞا م٘ خ١ٓ٣ل ْ خغياث ألاٞغاص ٢.ام
 2006بخٗضيل ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت ٓٞؾ٘ مً صاثغة ازخهام يباٍ الكغَت اً٢٫اثيت ،م٘
اإلاكغٕ الجؼاثغرل ؾىت
ْي٘ آلياث حضيضة للخدغرل ْالخد٣ي ٤في ؤلاحغام الخُحر ْم٩اٞدخّ بخ٣ىحن اؾخسضام ؤؾاليب الخدغرل الخانتْ ،ؤب٣ى ٖلى
.2015
هٟـ الخٓحّ مً زال ٫الخٗضيل ألازحر لؿىت

 - 1لوجاين نور الدين ,اؼبرجع السابق.
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بإن اؾخسضام ؤؾاليب الخدغرل الخانت في اإلاِام الٛحر ٖاصيت ،ليـ زغ٢ا لخ ٤ؤلاوؿان في زهٓميت خياجّ ْخغمتها
ْجبحن ّه ل
٦ما يضعي الٗاملٓنل في مجا ٫خ١ٓ٣ل ؤلاوؿان ،ألهُا جسضم اإلاهلخت الٗامت بالضعحت ألاْلى ْهي ١ٓٞل الاٖخباعاث الظاجيت
ْالٟغصيت٦ ،ما ؤن اؾخسضامِا يخم جدذ ؾلُت ْ بقغا ٝالِيئت الً٣اثيت التي جخٟ٨ل بدمايت اإلاهلخت الٗامت ْ٣ٞا إلاباصت
الضؾخٓعل.
ْ يم٨ىىا ال٫ٓ٣ل في الخخام ؤن هو اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٖلى اؾخسضام ؤؾاليب الخدغرل الخانت ،مً قإهّ ؤن يًمً ٗٞاليت
ؤٖما ٫يباٍ الكغَت الً٣اثيتْ ،جضٖيم مسخل ٠ألاصلت الجىاثيت التي يخٓنلٓنل بليها ،الؾيما ؤن ؤؾاليب الخدغرل الخ٣ليضيت
التي لم حٗض ٧اٞيت إلاداعبت حجم ْهٕٓ ؤلاحغام اإلاؿخدضر ٖلى اإلاؿخٓٔل الضْلي ْالَٓجي ْ آزاعٍ الخسغيبيت .
ْفي َظا ؤلاَاع ٢امذ الجؼاثغ ألحل اختراٞيت ؤ٦بر بةعؾا ٫ألاشخام اإلا٩لٟحن بًبِ الجغاثم ْ الً٣اة ْ الىيابت بلى جٓ٩يىاث
في الخاعج في مسخل ٠اإلاياصيً لضٔ الضْ٫ل اإلاخ٣ضمت في َظٍ اإلاجاالث مثل ٞغوؿا ْ بؾباهيا ؤما مً ا٫حاهب الِي٨لي ٞةهّ جم
جىهيب 4ؤُ٢اب مخسههت ٖلى مؿخٓٔل الجؼاثغ الٗانمت٢ ،ؿىُيىتَْ ،غان ْ ْع٢لت.
ْلٗل ؤَم هديجت مخٓنل بليها ج٨مً في آلاحي :
 يغْعة اإلآاػهت بحن الخغياث الصخهيت ْ اإلاهلخت الٗامت.ْمً ؤَم الخٓنياث لِظا اإلآيٕٓ :
 يغْعة زل ٤حِاػ ٖلى مؿخٓٔل ْػاعة الٗض ٫لخْ ٟٔمخابٗت الِٓيت الخ٣ي٣يت للمدؿغب ،خيث ؤهّ في الٓ٢ذ الخالي ال ٗلمٔ عثيؿّ اإلاباقغ ْال يم ً٨جهٓعل ما ٢ض يدضر بطا جٓفي َظا الغثيـ ؤْ جم ٞهلّ ؤْ ٢ام هؼإ
الِٓيت الخ٣ي٣يت للمدؿغب ؾٓ ل
بيىّ ْبحن اإلادؿغب.
كابمت اإلاطادس و اإلاشاحع :
ؤوال  :الاجفاكُاث و الموازُم الذولُت
1988
 -1اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الاججاع الٛحر اإلاكغْٕ باإلاسضعاث ْ اإلاازغاث الٗ٣ليت لؿىت .
.1999
 -2الاجٟا٢يت الضْليت ل٣م٘ جمٓيل ؤلاعَاب اإلاٗخمضة مً ٢بل الجمٗيت الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة بخاعيش 09ص ؿمبر
 -3اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞذ ة الجغيمت اإلاىٓمت ٖبر الَٓىيت اإلاٗخمضة مً ٢بل الجمٗيت الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة
. 2000
بخاعيش 15هٓٞمبر
زانُا  :ألاوامش
 1966اإلاخًمً ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت الجؼاثغر ،اإلاٗض ْ ٫اإلاخمم.
 155اإلااعر في 08حٓان
 -1ألامغ-66
 155اإلااعر في 08حٓان 1966اإلاخًمً ٢اهٓنل الٗٓ٣باث الجؼاثغر ،اإلاٗض ْ ٫اإلاخمم.
 -2ألامغ-66

 - 1القانون  11-05اؼبؤرخ يف  17جويلية  ,2005يتعلق بالتنظيم القضائي.
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 1966اإلاخًمً ٢اهٓنل
 155اإلااعر في 08حٓان
ٗ 1995ض ْ ٫يخمم ألامغ ألامغ-66
-3ألامغ ع٢م 10-95اإلااعر فيٞ 25يٟغرل
 1995الهاصعة بخاعيش01
ؤلاحغاءاث الجؼاثيت ،الجغيضة الغؾميت للجمِٓعيت الجؼاثغيت الضيم٣غاَيت الكٗبيت ٖضص 11لؿىت
.1995
ماعؽ
زالثا  :اللىانحو
 1966اإلاخًمً ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث
 155اإلااعر في 08حٓان
ٗ 1985ضْ ٫يخمم ألامغ-66
 -1ال٣اهٓنل 02-85اإلااعر في 26حاهٟي
 ،1985الهاصعة بخاعيش 27حاهٟي
الجؼاثغيت ،الجغيضة الغؾميت للجمِٓعيت الجؼاثغيت الضيم٣غاَيت الكٗبيت ٖضص 05لؿىت
.1985
 1966اإلاخًمً ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث
 155اإلااعر في 08حٓان
ٗ ،1990ض ْ ٫يخمم ألامغ-66
 -2ال٣اهٓنل 24-90اإلااعر في 18ؤْث
.1990
 ،1990الهاصعة بخاعيش 22ؤْث
الجؼاثيت ،الجغيضة الغؾميت للجمِٓعيت الجؼاثغيت الضيم٣غاَيت الكٗبيت ٖضص 36لؿىت
 1966اإلاخًمً ٢اهٓ لن ؤلاحغاءاث
 155اإلااعر في 08حٓان
ٗ 2001ض ْ ٫يخمم ألامغ-66
-3ال٣اهٓ لن 08-01اإلااعر في 26حٓان
.2001
 ،2001الهاصعة بخاعيش 27حٓان
الجؼاثيت ،الجغيضة الغؾميت للجمِٓعيت الجؼاثغيت الضيم٣غاَيت الكٗبيت ٖضص 34لؿىت
 ،2004رحٗل ٤بالٓ٢ايت مً اإلاسضعاث ْ اإلاازغاث الٗ٣ليت ْ٢م٘ ؤلاؾخٗما ْ ٫ؤلاججاع
 -4ال٣اهٓنل 18-04اإلااعر في 25ص ؿمبر
 ،2004الهاصعة بخاعيش26
الٛحر اإلاكغْٖحن بهما ،الجغيضة الغؾميت للجمِٓعيت الجؼاثغيت الضيم٣غاَيت الكٗبيت ٖضص 83لؿىت
.2004
ص ؿمبر
 ،2005يخٗل ٤بالخىٓيم الً٣اجي ،الجغيضة الغؾميت للجمِٓعيت الجؼاثغيت الضيم٣غاَيت
 -5ال٣اهٓنل 11-05اإلااعر في 17حٓيليت
.2005
 ،2011الهاصعة بخاعيش 20حٓيليت
الكٗبيت ٖضص 51لؿىت
ْ 2005اإلاخٗل ٤بم٩اٞدت
 2005يخًمً اإلآا٣ٞت ٖلى ألامغ 06-05ماعر في 23ؤْث
 -6ال٣اهٓ لن 17-05اإلااعر في 31ص ؿمبر
التهغيب.
 ،2006يخٗل ٤بالٓ٢ايت مً الٟؿاص.
 -7ال٣اهٓنل 01-06ماعر فيٞ 20يٟغرل
 -8ال٣اهٓنل 07-13اإلااعر في 29ؤ٦خٓبغ 2013يخًمً جىٓيم مِىت اإلاداماة ،الجغيضة الغؾميت للجمِٓعيت الجؼاثغيت
.2013
 ،2013الهاصعة بخاعيش 30ؤ٦خٓبغ
الضيم٣غاَيت الكٗبيت ٖضص 55لؿىت
 ْ 155اإلاخًمً ال٣اهٓ لن ؤلاحغاءاث الجؼاثيت.
 -9ال٣اهٓ لن 22-06اإلااعر في 26حٓانٗ 2006ض ْ ٫يخمم ألامغ ع٢م-66
 1966اإلاخًمً ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث
 155اإلااعر في 08حٓان
ٗ 2015ض ْ ٫يخمم ألامغ-66
 -10ال٣اهٓنل 02-15اإلااعر في 23حٓيليت
 2015الهاصعة بخاعيش23
الجؼاثيت الجؼاثغر ،الجغيضة الغؾميت للجمِٓعيت الجؼاثغيت الضيم٣غاَيت اللٖبيت ٖضص 40لؿىت
.2015
حٓيليت
سابعا  :اإلاشاظُم
 1995اإلاخًمً اإلاهاص٢ت ٖلى اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الاججاع الٛحر
 -1اإلاغؾٓم الغثاس ي ع٢م 41/95اإلااعر في 28حاهٟي
.1988
اإلاكغْٕ باإلاسضعاث ْ اإلاازغاث الٗ٣ليت لؿىت
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 2000اإلاخًمً اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟا٢يت الضْليت ل٣م٘ جمٓيل ؤلاعَاب
 445اإلااعر في 23ص ؿمبر
-2000
 -2اإلاغؾٓم الغثاس ي
.1999
اإلاٗخمضة مً ٢بل الجمٗيت الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة بخاعيش 09ص ؿمبر
 2002اإلاخًمً اإلاهاص٢ت ٖلى اجٟا٢يت ألامم اإلاذخضة إلا٩اٞدت الجغيمت اإلاىٓمت
 -3اإلاغؾٓم الغثاس ي 55-02اإلااعر فيٞ 05يٟغرل
. 2000
ٖبر الَٓىيت اإلاٗخمضة مً ٢بل الجمٗيت الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة بخاعيش 15هٓٞمبر
الخهضيّ ،٤ه
يخًمً ّه
ّه
بخدٖ ،ٟٔلى اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت
،2004
 128ماعر في 19ؤٞغيل
 -4مغؾٓم عثاس ّهلي ع٢م-04
2004
 ،2003حغيضة عؾميت ٖضص 26لؿىت
الٟؿاص اإلاٗخمضة مً ٢بل الجمٗيت الٗامت لألمم اإلاخدضة بييٓيٓع ٥يٓم 31ؤ٦خٓبغ
.2004
الهاصعة بخاعيش 25ؤٞغيل
خامعا  :الىخب
1993
 -1حاللي بٛضاصر ،الخد٣ـ ـيــ ٤صعاؾت ْ م٣اعهت ،هٓغيت ْ جُبي٣يت ،الضيٓان الَٓجي لألقٛا ٫الٗمٓميت ،الجؼاثغ .
2003
ٖ -2بض هللا ؤَْابيت ،قغح ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت الجؼاثغر ،الخدغرل ْ الخد٣ي ، ٤صاع َٓمّ ،الجؼاثغ .
.2013
 -3ؤخمض خؼيِ ،مظ٦غاث في ٢اهٓنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت الجؼاثغر ،صاع َٓمّ ،3ٍ ،الجؼاثغ
ظادظا  :اإلالاالث
 -1لٓحاوي هٓعل الضيً ،ؤؾاليب البدث ْ الخدغرل الخانت ْ بحغاءاتها ،مضازلت بمىاؾبت اليٓم الضعاس ي اإلآؾٓم بـ ٖال٢ت
الىيابت الٗامت بالكغَت الً٣اثيت اخترام خ١ٓ٣ل ؤلاوؿان ْ م٩اٞدت الجغيمت ،اإلاضيغيت الٗامت لألمً الَٓجي ،ؤمً ْاليت
.2007
بلحزر 12،ص ؿمبر
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ّ
اإلاعدنذي في الدششَع الجضابشي
الاعخماد
د .ؤماٌ مياوي  ،ؤظخارة مداغشة ؤ .ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت ،حامعت حُاللي الُابغ بعُذي بلعباط.

اإلالخظ :
ِْغ هٓام الاٖخماص اإلاؿدىضر هديجت للبٗض اإلا٩اوي بحن الباج٘ ْاإلاكتررَْ ،ظا الىٓام ابخضٕ ٓ٧ؾيلت للخٓٞي ٤بحن الخاحاث
ر ْالخابٗحن لبلضيً مسخلٟحن .
اإلاخبايىت للباج٘ ْاإلاكتر ل
خيث ؤن الٗمليت الخجاعيت جخم بالٛالب صْنل ؤن يلخ٣ي اإلاكتررل (اإلاؿخٓعص) بالباج٘ ( اإلاهضع) الخ٣اء شخهياْ ،بهما يخم
الاؾخٗاهت بٓؾيِ يث ٤بّ ٧ل منهما لخمايت خِ٢ٓ٣ماْ ،لخإ٦يض التزامِم بدىٟيظ ٖ٣ض البيَ٘ ،ظا الٓؾيِ َٓ البى ٪الظر
يخِٗض ؤمامّ اإلاكتررل بض ٘ٞزمً البًاٖت متى اؾخلم اإلاؿدىضاث التي جًمً لّ مل٨يت البًاٖت اإلاصخٓهت.
ال٩لماث اإلاٟخاخيت :الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت ،اإلاؿخٓعص ،اإلاهضع ،اإلاؿخٟيض ،البى٪
Résumé :
Le système de crédit documentaire est apparu en raison de l’éloignement entre le vendeur et
l'acheteur.
Ce système a été découvert comme moyen de conciliation des différents besoins du vendeur
et de l'acheteur appartenant à deux pays différents.
l'opération commerciale se concrétise souvent sans que l'acheteur (importateur) et le vendeur
(Source) ne se rencontrent personnellement.
L'utilisation d'un intermédiaire jouissant de la confiance des deux parties préservant les
intérêts réciproques et confirmaient l’engagement de la concrétisation du contrat est exigée,
Cet intermédiaire est la banque devant laquelle l'acheteur s’engage à payer le prix de la
marchandise des qu’il reçoit les Documents lui garantissent la propriété de la carnisation.
Mots clés: crédits documentaires, importateur, exportateur, le bénéficiaire, la banque

ملذمت:
حٗخبر اإلاهاع ٝبخضٔ الضٖاماث ال٨برٔل ْ ألاؾاؾيت في بىاء الِي٩ل الا٢خهاصر للضْلت ْ،في جُٓيغ ْجىميت مسخلُ٢ ٠اٖاث
الا٢خهاص٦ ،ما ؤن ُ٢إ الخجاعة يمثل ؤَميت ٦بحرة باليؿبت ال٢خهاصياث ٧اٞت ّه
الضْ ،٫لظا جٓ٣م اإلاهاع ٝبخمٓيل ّه
ٖملياث
الخجاعة الضازليت ْ الخاعحيت (اؾخحراص ْجهضيغ).
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ّه
ّه
لخ٣يم
ْاإلاهضعيً
ْحٗض الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت مً ؤَم َغ١ل طل ٪الخمٓيلْ ،هي بظل ٪حٗخبر الٓؾيُت بحن اإلاؿخٓعصيً
ّه ّه
جمخض بينها ْبحن ٞغِْٖا الخاعحيت ؤْ مغاؾليها مً البىٓ ٥ألاحىبيت ،لخٗمل ٖلى ّه
الخ٣اعب ٞيما بينهم ْجٓٞغ الث٣ت ْألامان
قب٨ت ّهل
ّه
إلاٗامالتهم ،خيث ّهبهّ في مجاَ ٫ظٍ اإلاٗامالث ّه
ّه
اإلاهضع ب٣ضعة الُغ ٝآلازغ ٖلى الٓٞاء ْ،يمثل طل٪
حهخم اإلاؿخٓعص ْ
الخجاعيت ّهل
ق ٪لِم .
ٖىهغ ٢لّ ْ ٤ه ل
ّه
ّه
الخل إلػالت طل٪
ّهل
بماؾؿاث لِا ؾمٗتها اإلامخاػة ْم٩اهتها الٗاليت ْطاث ال٣بٓ٫ل الٗامْ ،الث٣ت لٓحضها
ٞلٓ ّهبضلىا الُغٞحن
ّه
ّه
ّه
ّه
اإلاهضع
مؿدىضيا لهالر
ال٣ل ْ ٤الك ،٪في الاٖخماصاث اإلاؿدىضيتٞ ،ةن اإلاؿخٓعص اإلادلي يُلب مً مهغ ّٞؤن يٟخذ اٖخماصا
ّه
ّه
ّه
ألاحىبي ّه
الخانت بها ،مُاب٣ت لكغٍْ الاجٟا ١باالٖخماص
يخِٗض بمٓحبّ ؤن يض٢ ٘ٞيمت البًاٖت خحن ج٣ضيم اإلاؿدىضاث
ّه
ّه
اإلادلي ّه
اإلاؿدىضر ْ ،هجض َىا ّهؤهىا اؾدبضلىا في هٟـ ّه
بخِٗض ؤخض اإلاهاع.ٝ
حِٗض اإلاؿخٓعص
ّه
ّه
اإلادليّ ْ ،ه
ّه
ؤنل
بمجغص ج٣ضيمّ إلاؿدىضاث الصخً بلى بىّ٨
ألاحىبي ي٣بٌ ٢يمت البًاٖت في بلضٍ
ّهل
ْ ٦ظل ٪هجض ؤن اإلاهضع
ّه
ّه
اإلادلي يض٢ ٘ٞيمت البًاٖت بٗض ْنٓ٫ل اإلاؿدىضاث بلى بى ّ٨اإلادلي٢ ْ .ض هجخذ ٚغٞت ّه
الخجاعة ّه
الضْليت في بعؾاء
اإلاؿخٓعص
ّه
مٓخضة إلعقاص بصا اث اإلاهاع ْ ٝاإلاخٗاملحن مِٗا في ٖملياث الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت خيث ؤنضعث ّه
ٓ٢اٖض ْ ؤؾـ ّه
ٖضة لٓاثذ
ع
٧ان آزغَا الثدت ألانٓ٫ل ْألاٖغاّ ٝه
ّه
. 1995
اإلاؿدىضيت بغ٢م 550لؿىت
اإلآخضة لإلٖخماصاث
ّه
الٟظة ْ الباعػة ْ ّهالتي ججض مجاال ْاؾٗا في ّه
الخجاعة الضْليت ،
ٗض الاٖخماص اإلاؿدىضر بخضٔ الٗملياث البى٨يت طاث الُبيٗت
ّهل
البى٨يت ٖملياث الاؾخحراص ْالخهضيغ في ٖٓ٣ص ّه
ّه
خيث ّه
ّه
ّه
اإلاؿدىضيت
الخجاعة الضْليت  ،بما جٟ٨لّ الاٖخماصاث
الٗمليت
جامً َظٍ
مً يماهاث ألَغا ٝالاٖخماص ْ ،بهظا لم حٗض ْْاث ٠البىٓ٢ ٥امعة ٖلى ؤصاء الضْعل الخ٣ليضر لِا  َْٓ،الٓؾاَت بحن
الغبذ ،بل ل٣ض لٗبذ البىٓ ٥صْعا ّه
اإلا٣غيحن ْ اإلا٣تريحن بهض ٝجد٣يّ ٤ه
مِما ًٖ َغي ٤الاٖخماص اإلاؿدىضر في جد٣ي ٤ؤَضا،ٝ
ْ ؤٚغاى ألاَغا ٝفي ٖ٣ض البي٘ الضْلي للبًاج٘ ٓ٧ ْ،ؾيلت لدؿٓيت الخجاعة الضْليت بهض ٝجىٟيظ ٖ٣ض الب٘ الضْلي للبًاٖت.
لخُٓعل الٗال٢اث ّه
جاعيت الضْليت ْ ،طلّ ٪ه
الخ ّه
ّه
ْ ٢ض اػصاصث ّه
لخ٣ضم ْؾاثل الى٣ل ْ
ؤَميت الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت هديجت
ّه
ّه
الاجهاالثٞ ،لم ٗض ألامغ ي٣خهغ ٖلى ْؾاثل الاجها ٫ال٣ضيمت ٧البريض ْ الخل٨ـ ْ الٟا٦ـ...الخ .
ّه
بل صزلذ هٓم خضيثت لإلجهاالث ؾاَمذ في جُٓيغ بحغاءاث الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت  ،مثل قب٨تل ( ؾٓٞذ) التي ؤنبدذ
ّه
بالٗمليت في زٓان.
جٓ٣م
لِظا اعجإيذ البدث في َظا اإلآيٕٓ  ،مٗخمضة ٖلى اإلاىهج الٓنٟي اإلاالثم لِظا الىٕٓ مً اإلآاييَ٘ ْ ،غخذ ؤلاق٩اليت
الخاليت :
ّه
اإلاؿدىضيت باٖخباعَا آليت اثخماهيت ؟
ٞيما ج٨مً الاٖخماصاث
ّه
اإلاؿدىضيت .
مسل َ ،ظٍ الاٖخماصاث
لظا ؾٓ ٝهدىاْ٫ل في َظا اإلاُلبحن بةيجاػ ٚحر ّهل
هخٗغى في اإلاُلب ألاْ٫ل بلى  :الاٖخماص اإلاؿدىضر ٦أليت اثخماهيت.
 1صالح الدين حسن السيسي ,قضايا مصرفية معاصرة( ,االئتمان اؼبصريف ـ الضمانات اؼبصرفية ـ االعتمادات اؼبستندية) ,دار الفكر العريب ,مصر 2002 ,ـ ,2003
ص.109.
2صالح الدين حسن السيسي,اؼبرجع السابق ,ص.109
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ؤما اإلاُلب الثاوي ٞيخمدٓعل خٓ٫ل :ؤهٓإ الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت.
اإلاؿلب ألاوٌ :الاعخماد اإلاعدنذي هألُت إبخمانُت:
ّه
م٘ ازخالّ ٝه
ّه
،بال ّهؤجها ّهجخٞ ٤ٟيما بينها مً خيذ بٌٗ الجٓاهبٞ .الٓ٣إص
اإلاخٗضصة لالٖخماص اإلاؿدىضر ل
الخٗغيٟاث
ّه ّه
ّه
ٖغٞخّ في ّه
الضْليت ّه
ّه
اإلآخضة لالٖخماصاث اإلاؿدىضيت ٢ض ّه
الٗمليت التي يٓ٣م ٞيها البىٞ ٪اجذ
ماصتها الثاهيت ،بإهّ َٓ
ْألاٖغاٝ
الاٖخماص بىاء ٖلى َلب الٗميل (َالب ٞخذ الاٖخماص) ّه
بالض ٘ٞبلى شخو زابذ ؤر اإلاؿخٟيض ؤْ ألمغٍ ،ؤْ بإن يض ٘ٞؤْ ي٣بل ؤْ
يسٓ٫ل بى٩ا آزغ ّه
حيت مسخٓبت مً ٢بل اإلاؿخٟيض ؤْ ؤن ّه
كتررل خٓالاث زاع ّه
بالض ٘ٞؤْ ب٣بٓ٫ل اإلاسخٓباث ؤْ قغاءَا ،ؤْ صِٗٞا
ْ طل ٪م٣ابل مؿدىضاث ّه
مٗيىت ْ،يجب ؤن جٓ٩نل مُاب٣ت إلاؿدىض الاٖخماص ْ قغَّْ.
ّه
ٞةهىا ؾّٓ ٝه
هخٗغى في الٟغْٕ الخاليت لى٣اٍ مِمت ْ هي ٦مايلي.
ْ بىاء ٖلى طل٪
الٟغٕ ألاْ٫ل :مِٟٓم الاٖخماص اإلاؿدىضر
الٟغٕ الثاوي:ؤَغا ٝالاٖخماص اإلاؿدىضر
الٟغٕ الثالث :مؿدىضاث الاٖخماص اإلاؿدىضر.
بضايت وٗغى مِٟٓم الاٖخماص اإلاؿدىضرَْ،ظا في الٟغٕ ألاْ٫ل
الفشع ألاوٌ :مفهىم الاعخماد اإلاعدنذي :
ّه
اإلاخٗل٣ت ّه
ٗخبر الاٖخماص اإلاؿدىضر ؤخض ْؾاثل ّه
الضّ ٘ٞه
ّه
الخاعحيتٞ ،اإلاكتررل في هُا١
بالخجاعة
الِامت إلجمام اإلاٗامالث
ّه
الخباص ٫الضْلي ال يغٚب في ص٢ ٘ٞيمت بًاٖت لم ؿخلمِا ْالباج٘ ال يغٚب ؤن يٓ٣م بصخً بًاٖت لم ي٣بٌ زمنها ْ ،بطا ٢بل
ْ،ؤن البًاٖت ّهجخ٤ٟ
يخم في مٖٓضٍ ّه ل
ؤن شخً البًاٖت ؾّٓ ٝهل
اإلاكتررل بض٢ ٘ٞيمت البًاٖت بكي ٪ؤْ خٓالت ٞمً يًمً لّ ّه ل
م٘ قغٍْ الٗ٣ض اإلابرم بحن الباج٘ ْ اإلاكتررل.
 1993مِٟٓم لّ َْٓ " ؤيت جغجيباث مِما ٧ان
ْ٦ما ْعص في وكغة ؤنٓ٫ل ألاٖغا ٝاإلآخضة لالٖخماصاث اإلاؿدىضيت ع٢م 500لٗام
ق٩لِا ؤْ هِٖٓا يٓ٣م بها البىٞ ( ٪اجذ الاٖخماص ) بىاء ٖلى َلب الؼبٓنل ( َلب ٞخذ الاٖخماص) لخٗليماجّ يٓ٣م بـ "
 الض ٘ٞبلى ؤمغ شخو زالث ( اإلاؿخٟيض) ؤْ ي٣بل ْيض٢ ٘ٞيمت السخٓباث اإلاسخٓبت مً اإلاؿخٟيض .
 ؤن يسٓ٫ل بى٩ا ؤزغ بالض ٘ٞؤْ ب٣بٓ٫ل السخٓباث ؤْ قغائها ؤْ ص٢ ٘ٞيمتهاْ ،طل ٪م٣ابل مؿدىضاث مٗيىت بكغٍ ؤن
ج ٓ٩لن مُاب٣ت ألخ٩ام ْقغٍْ الاٖخماص.
 2014التي حٗض ْ ٫جخمم ؤخ٩ام
ؤما اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٞخُغ١ل بلى الاٖخماص اإلاؿدىضر في اإلااصة  81مً ٢اهٓنل اإلااليت لؿىت
2009
 ْ 2009اإلاخًمً ٢اهٓنل اإلااليت الخ٨ميلي لؿىت
 1430اإلآا 22٫ ٤ٞيٓليٓ
اإلااصة 69مً ألامغ 01-09اإلااعر في 29عحب
التي حاءث ٦ما يلي  ( :ال يخم ص ٘ٞم٣ابل الٓاعصاث اإلآحِت للبي٘ ٖلى خالِا بال بٓاؾُت الاٖخماص اإلاؿدىضر ؤْ الدؿليم
اإلاؿدىضر ) .
 -1ادلادة  02من قواعد األصول واألعراف اؼبوحدة لالعتمادات اؼبستندية لسنة 1993
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ّه
ّه
ْ م٘ طل ٪جب٣ى الك ٥ٓ٩التي جيخاب الباج٘ مً ألامٓعل الُبيٗيتَ ،ظا مً هاخيت ْ مً هاخيت ؤزغٔل ،بطا ٢بل الباج٘ شخً
البًاٖت بلى اإلاكتررل ٢بل اؾخالم ١يمتها ٞمً يًمً التزام اإلاكتررل بؿضاص ٢يمتها في اإلآاٖيض ّه
اإلاخٖ ٤ٟليها ْ ،بالٗملت ّه
اإلادضصة
في ٖ٣ض البي٘؟ل
بن همٓ الخباص ٫الضْلي ْ ب الت ق ٥ٓ٩الباج٘ ْ اإلاكتررل يم ً٨ؤن ّه
يخد ٤٣مً زال ٫الاٖخماص اإلاؿدىضرِٞ ،ظا ألازحر يمثل
ّه ل
ػ
ّه
حِٗضا ؤن يهضع مً ٢بل ؤخض البىٓ ٥بىاء ٕلى َلب ؤخض الٗمالء يلتزم بمٓحبّ البى ٪بؿضاص ٢يمت ال٨مبياالث ؤْ اإلاؿدىضاث
ّه
اإلاؿدىضر .
ّهل
اإلا٣ضمت بليّ لهالر شخو ؤْ َغ ٝآزغ َٓ اإلاؿخٟيض ْ٣ٞا لكغٍْ ْ يٓابِ مٗيىت يخًمنها زُاب الاٖخماص
ّه
ّه
ْ ّه
ٞيؿمى
ؿمى البى ٪الظر يهضع زُاب الاٖخماص بالبى ٪اإلاهضع  ْ،الصخو الظر يغٚب في ٞخذ الاٖخماص لضٔ البى٪
ّه
ّه
ّه
ّه
ّه
ٞيؿمى باإلاؿخٟيض ْالظر
َالب الاٖخماص َْٓ يمثل اإلاكتررل ؤْ اإلاؿخٓعصّ ،هؤما الصخو الظر يهضع زُاب الاٖخماص لهالخّ
ّه
ّه
اإلاهضع ؤْ الباج٘.
يمثل
ٞاالٖخماص اإلاؿدىضر يمثل ؤصاة يمان ّه
خ ٤الباج٘ ؤْ اإلاؿخٟيض في الخهٓ٫ل ٖلى
ي٣ضمِا البى ٪لخضمت ٖمالثّ  ِٓٞيًمً ّه ل
خ ٤الخهٓ لٖ ٫لى البًاٖت
ر ّه ل
ر ٦ما يًمً للمكتر ل
٢يمت مبيٗاجّ في ٞترة الخ٣ت لصخنها ْ ل٢ ً٨بل اؾخالمِا مً ٢بل اإلاكتر ل
ّه
ّه
ّه ّه
ّه
ّه
ْ٣ٞا للكغٍْ ّه
يخم ّه
ّه
ؤن الكغٍْ اإلاخ٤ٟ
جم با٫ق٩ل اإلاُلٓب ْ ،ل
ؤن الصخً ل
بال بٗض الخإ٦ض مً ل
الض ٘ٞل
اإلاخٖ ٤ٟليها ،خيث ال ّهل
جم جىٟيظَا ْ .بالخالي ّ ِٓٞه
ر:
يد ٤٣مىٟٗت مؼصْحت ل٩ل مً الباج٘ ْ اإلاكتر ل
ٖليها ّهل
يد ٤٣عٚبت الباج٘ في الخهٓ٫ل ٖلى ٢يمت مبيٗاجّ ه٣ضا٦ ،ما ّهؤهّ ّه
ّ ِٓٞه
يد ٤٣عٚبت اإلاكتررل في الخهٓ٫ل ٖلى البًاٖت
ّه
٧ل مً الباج٘ ْ اإلاكتررل.
باالثخمان ،باإلياٞت بلى ؤهّ يؼيل مساْ ْ ٝقّ ٥ٓ٩هل
ّه
ؤن الاٖخماص اإلاؿدىضر يمثل في حَٓغٍ :
ْبىاء ٖلى ما ؾب ٤يم ً٨ال ٓ٣لّ ٫ه ل
_ ّه
ل٩ل مً الباج٘ ْاإلاكتررل.
ٖمليت بى٨يت يٓ٣م زاللِا البى ٪بضْعل الٓؾيِ اإلالتزم ْاإلاُمئن ّهل
ّه
ٖمليت ّه
_ ّه
همٓ الخباص ٫الضْلي.
جم حٗمل ٖلى ّه ل
بى٨يت حؿاٖض ٖلى بىاء الث٣ت اإلاٟخ٣ضة بحن َغفي الٗ٣ض ْ مً ّهل
ؤن لّ خٓالت يم ً٨لّ ؤن ي٣بًِا بكغٍْ ّه
مدضصة صْنل ّه
الغحٕٓ بلى اإلاكتررل
خيث يٓ٣م البىٞ ٪اجذ الاٖخماص بةبال ٙالباج٘ ّه ل
ّه
،بقغٍ ؤن ّه
ر.
ي٣ضم اإلاؿدىضاث التي جثبذ شخً البًاٖت للمكتر ل
ّه
ّه
اإلادضصة بمٓانٟاث ّه
ٖمليت ّه
_ ّه
يخم شخنها مً ميىاء
مٗيىتْ ،التي ّهل
بى٨يت يًمً بمٓحبها البى ٪للباج٘ ص٢ ٘ٞيمت بًاٖخّ
ّه ّه
ّه
ّه
الصخً ْيًمً للمكتررل ٖضم ٢يامّ ّه
الخإ٦ض مً مُاب٣تها للمٓانٟاث
بال بٗض ٢يام الباج٘ بصخً البًإةٞ ،بٗض
بالض ٘ٞل
ّه
اإلاخٖ ٤ٟليها .
جدضص بالخاعيشْ ،يم ً٨جمضيض اإلاِلت ّه
مبضثيا ٢،ض جٓ٩نل زالزت ؤقِغ ج٣غيبا ّه
بمضة ّه
بى٨يت جٓ٩نل مغجبُت ّه
ّه
ٖمليت ّه
_ ّه
إلاضة
مدضصة
مدضْصة ؤزغٔل باجٟا ١ؤَغا ٝالاٖخماص.
ّه
بى٨يت يخ٘ ّهيً ؤن جلتزم البىٓ ٥مً زاللِا بإنٓ لّ ٫ه
الٗامت ّه
اإلآخضة ّه
ْبالكغٍْ ّه
ٖمليت ّه
_ ّه
الهاصعة مً
الخٗامل اإلاخٗاعٖ ٝليها
ّه ّه
ّه
اللجٓء بلى ٚغٞت ّه
ٚغٞت ّه
ّه
ّه
الضْليت .
الخجاعة
الضْليت ْٖ ،ىض خضْر زال ٝبحن ألاَغا ٝيخٗظع الخٟاَم ٖليّ ل
يخم
الخجاعة
 1سعيد عبد العزيز ,االعتمادات اؼبستندية ,الدار اعبامعية ,مصر-2002 ,ـ ,2003ص.109
2سعيد عبد العزيز ,اؼبرجع السابق ,ص.109
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ّه
ّه
ّه
_ ؤ ّه لن ّه
جخم ٚالبا بحن بى٨حن ،ؤْ ؤ٦ثر بى ٪ؤلانضاع ْبى ٪مبل ٜالاٖخماص ْ الظر يٓ٩نل بى٩ا
اإلاؿدىضيت ّهل
ٖمليت جىٟيظ الاٖخماصاث
ّه
اإلاهضع .
آزغ في بلض الباج٘ ؤْ بلض
للماصة الثالثت مً ّه
ّه
ْ باؾخ٣غاء مِٟٓم الاٖخماص اإلاؿدىضر ْ٣ٞا ّه
اإلاؿدىضيت في
ؤن الاٖخماصاث
الخٗضيالث ع٢م 500لؿىتّ "1993ه ل
ّه
َبيٗتها مٗامالث مىٟهلت ًٖ ٖٓ٣ص البي٘ ،التي ج ٓ٩لن ؤؾاؽ جل ٪الاٖخماصاث ْ ال جغجبِ البىٓ ٥بهظٍ الٗٓ٣ص ْ ال جلتزم بها
ّه
ختى ْ لٓ ّه
جًمً الاٖخماص بقاعة بلى جل ٪الٗٓ٣ص".
ّه
ّه
اإلاؿدىضيت في َبيٗتها مٗامالث مىٟهلت ٕن ٖٓ٣ص البي٘ التي جٓ٩نل ؤؾاؽ جل ٪الاٖخماصاث ْال
ْ َ٨ظا وؿدىج ؤن الاٖخماصاث
جغجبِ البىٓ ٥بهظٍ الٗٓ٣ص ْ ،ال جلتزم بها ّه
ختى ْ لٓ ّه
جًمً الاٖخماص بقاعة بلى جل ٪الٗٓ٣ص.
الفشع الثاني:ؤؾشاف علذ الاعخماد اإلاعدنذي.
ّه
ألاؾاؾيت ْيإحي بلى حاهبهم َغ ٝعاب٘ ْ َٓ البى٪
ؤن َىا ٥زالزت ؤَغا ٝلٗ٣ض الاٖخماص اإلاؿدىضر ْ،هي ألاَغاٝ
بطن ّهيخطر ّه ل
الخٗؼيؼ ْفي ما يلي ّه
الخإ٦يض ؤْ ّه
ي٣ضم اإلاكٓعة ؤْ ّه
ّهالظر ّه
ب٩ل َغ: ٝ
الخٗغيّ ٠هل
ّ
ؤ_الؿالب ؤو اإلاعخىسد(معؿي ألامش):
ّه
ّه ّه
ْ،يٗض اإلاكتررل الظر ؾيض٘ٞ
ّهل
اإلادلرالظر يُلب ٞخذ الاٖخماص اإلاؿدىضر لهالر ؤخض اإلاؿخٟيضيً في الخاعج
ل
َْٓ ٖميل البى٪
ّه
الصخً ْ ؤْعاّ ١ه
مل٨يت البًاٖت.
٢يمت البًاٖت بٗ٣ض ؤنٓ ل ٫مؿدىضاث
ّ
اإلاطذس:
ب_ البنً
ّه
ْ َٓ البىّ ٪ه
ّه
اإلاخِٗض ّه
ّه
ر
اإلاخل٣ي لألمغ بٟخذ الاٖخماص
للمهضعَْٓ ،
بالضٖ ٘ٞىض ج٣ضيم مؿدىضاث شخً البًاٖت
الخجاع ّهل
اإلاؿدىضر،
ْ بظلٞ ٪الٗال٢ت بحن البىْ ٪اإلاهضع يد٨مِا الاٖخماص اإلاؿدىضرّ ،هؤما الٗال٢ت بحن البىْ ٪اإلاؿخٓعص ٞيد٪مِا َلب ٞخذ
ّه
يخًمً قغَْا ّه
ّه
مٗيىت.
الاٖخماص ْ الظر
ج_اإلاعخفُذ:
ّه
ّه
ّه
ٗض مٓعصا ؤْ مهضعا للبًاٖت َْٓ ،الظر ؾٓ ٝيدهل ٢يمت
َْٓ الصخو ؤْ الجِت اإلاٟخٓح لهالخِا الاٖخماص الظر ّهل
اإلاهضعة ؤْ الٓاعصة بياجها باالٖخماص اإلاؿدىضرّ ،ه
ْبالخالي ٚالبا ما يٓ٩نل ّه
ّه
مهضع بًاٖت مصخٓهت بلى بلض اإلاؿخٓعص .
البًاج٘
د_البنً ّالزي ّ
ًلذم اإلاعخىسد:
ّه
َْٓ البى ٪اإلآحٓص ْاإلا٣يم في ٍْن اإلاؿخٟيضْٚ ،البا ما يٓ٩نل مغاؾال للبى ٪اإلادلي.
مٗيىت ّهاججاٍ ألاَغا ٝألازغٔل ّه
ْل٩ل َغ ٝالتزاماث ّه
مؿخ٣ل .
ّهل
يًٟل مٗالجتها في مبدث آزغ
ّهل
ّه ّه
ّه
ّه
ٔ.
ؤن الكغٍْ ٢ض جسخل ٠مً خالت بلى ؤزغ ل
ج٣ليضيت،م٘ الٗلم ل
بٗمليت بنضاع اٖخماص
ْ يم ً٨بيان ماَيت الاٖخماص اإلاؿدىضر
1سعيد عبد العزيز ,اؼبرجع السابق ,ص.109
2على األمَت إبراىيم ,التزام البنك بفحص اؼبستندات بالنسبة لالعتمادات اؼبستندية يف عقود التجارة الدولية و مسؤوليتو,دار النهضة العربية,مصر  ,ص.144.145.
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ؤن اإلاؿخٓعص الجؼاثغرل ّه
ّه
ّه
يخ٣ضم بلى
ِ٦غباثيتٞ ،ىجض ّه ل
مهضع ٞغوس ّهلي ّهيخ٣ٟان ٖلى ن٣ٟت بي٘ ؤصْاث
ٞمثال :مؿخٓعص حؼاثغرل ْ
ّه
ّه
مؿدىضر لهالر الٟغوس ي ب٣يمت البًاج٘
ّهل
ؤخض البىٓ ٥اإلادليت(ٖاصة البى ٪الظر يخٗامل مّٗ)ْ ،يُلب مىّ بنضاع اٖخماص
ّه
ّه
اإلاهضع ْاإلاؿخٓعص.
اإلاخٖ ٤ٟليها بحن
مؿدىضر بىاء ٖلى ج٣ضيغٍ للخالت ّه
ر
ٔ البى ٪الجؼاثغ ل
اإلااليت لٗميلّ الجؼاثغ ّهر٣ٞ ،ض يغ ل
ّهل
ر بةنضاع اٖخماص
ٞيٓ٣م البى ٪الجؼاثغ ل
مٗيىا جدذ الخؿابْٖ ،اصة ما ي ٓ٩لن طلّ ٪ه
ؤن يضٖ ٘ٞميلّ الجؼاثغ لّه
ر مبلٛا ّه
ألْ ل ٫مغة لُلب الٗميل ٞخذ اٖخماص مؿدىضرّ،ه
اإلاهضع الٟغوس ّهيٗ ،ض ٞيّ ّه
ّه
ّه
زبٓجيت ّه
بالضٖ ٘ٞىض اؾخالمّ ؤْعا٢ا ّه
مٗيىت
مؿدىضيا لهالر
ر اٖخماصا
جم يهضع البى ٪الجؼاثغ ّهل
ْمً ّهل
ّه
خضصَا اإلاؿخٓعص ٖىض َلبّ ٞخذ الاٖخماص.
ْمً ؤمثلت َظٍ ألاْعاٞ :١اجٓعة البيْ٘ ،زي٣ت ّه
الخإمحنْ ،ع٢ت مً الجماع...،٥بلخ .
ّه
ّه
ّه
بمجغص اؾخالم اإلاؿدىضاث
اإلاهضع يض٢ ٘ٞيمت البًاٖت
اإلاؿدىضرٞ ،ةهّ يهبذ بمثابت ٖ٣ضيً البىْ ٪
ْبٗض بنضاع الاٖخماص
ّه
ب ٌٛالىٓغ ٖلى ال٣ضعة ّه
ّه
اإلاخِٗض بالض َٓ ٘ٞالبىْ ٪ليـ
اإلااليت للمؿخٓعص ّه ل
ألن
ّه ل
اإلاؿدىضر  ْ،طل٪
ّهل
اإلادضصة في ٖ٣ض الاٖخماص
ّه
ّه
اإلاهضع ؤر ٞغوؿا (ؤْ البى٪
زم يٓ٣م البى ٪اإلادلي الجؼاثغرل بٗض طل ٪بةعؾا ٫بقٗاع بلى بى ّ٨اإلاغاؾل في البلض
اإلاؿخٓعصّ ،هل
ّه
اإلادلي)ّ ْ ،ه
ّه
ّه
اإلاهضع بةحغاء
ألاحىبي الٟغوس ّهلي بةقٗاع
ّهل
بالخالي يٓ٣م البى ٪اإلاغاؾل ؤر البى٪
اإلاهضع هٟؿّ بطا ٧ان مغاؾال للبى٪
ّه
ّه
ر (بى ٪اإلاؿخٓعص) بض ٘ٞمبل ٜالاٖخماص .
الصخً للبياٖت٦ْ ،ظل ٪يٓ٣م بسخب ٦مبيالت ْهي ؤمغ للبى ٪اإلادلي الجؼاثغ ّهل
ّه
ّه
ّه
اإلاهضع الٟغوس ّهلي
جم يٓ٣م البى٪
اإلاهضع الٟغوس ّهيْ ،مً ّهل
ْيٓ٣م بدؿليم َظٍ ال٨مبيالت ْمؿدىضاث الصخً لبى ّ٨ؤر البى٪
ّه
ّه
ّه
جم الخٗا٢ض
بةعؾاَ ٫ظٍ ألاْعاْ ١اإلاؿدىضاث بلى بى ٪اإلاؿخٓعص الظر يٟدو اإلاؿدىضاث ليخإ٦ض مً ّهؤجها مُاب٣ت لخل ٪التي ّهل
ّه ّه
ّه
ٞةهّ يٓ٣م بخٓ٢ي٘ ال٨مبيالت ّه
ّه
اإلاهضع الظر يٓ٣م
ْالض ٘ٞلبى٪
اإلاؿدىضرٞ ،ةطا ٧اهذ صخيدت
ٖلى اؾخالمِا في ٖ٣ض الاٖخماص
ّه
ّه
بضْعٍ ّه
للمهضع ّهؤما بى ٪اإلاؿخٓعص ٞيٓ٣م بالخٟاَم م٘ ٖميلّ اإلاؿخٓعص ًٖ َغي٣ت الضَ ٘ٞل ج ٓ٩لن ه٣ضا ؤْ ٖلى
بالض٘ٞ
ؤ٢ؿاٍ؟
ّه
اإلاهضع م٣ابل اؾخالمّ مؿدىضاث ّه
مٗيىت ْليـ البًاٖت هٟؿِا ْ
ؤن بى ٪اإلاؿخٓعص ْ٢ض ص ٘ٞلبى٪
ْ َىا يجب الخإ٦يض ٖلى ّه ل
اإلاؿدىضرّ ْ ،هالظر يٓ٩نل ّه
ّه
إلاضة ّه
ّه
نالخيت) .
مٗيىت (لّ جاعيش بضايت ْجاعيش اهتهاء
َظا مِٟٓم ٖ٣ض الاٖخماص
ّه
ّه
اإلاهغٞيت لخمٓيل ّه
ّه
ّه
ّه
الهاصعاث ْ الٓاعصاث ْ،مً ؤصِ٢ا
الٗملياث
اإلاؿدىضيت مً ّهل
ؤَم
ؤن ٖملياث الاٖخماصاث
لٗل مً الٓاضر ّه ل
ْ ّهل
ّه
ّه
ّه
مؿاْليت البىٓ ٥في
الضْليت مً بلض آلزغ ْ ،لخدضيض
الخانت بالخجاعة
ْ ؤ٦ترَا حٗ٣يضا ْهٓغا الزخال ٝالىٓم ْ الٓ٣اهحن
ّه
ّه
اإلاهضع ْ اإلاؿخٓعص.
اإلاهضعيً ْلٓ٩جها جخٗامل في مؿدىضاث ال ٖال٢ت لِا بالٗٓ٣ص اإلاباقغة بحن
ْؾاَتها بحن اإلاؿخٓعصيً ْ
ْ اهُال٢ا مً ؤَميت َظٍ ألازحرة ْ صاللتها ٖلى جىٟيظ ؤخض ألاصاءاث في الٗ٣ضْ ْ ،حٓص البى ْ، ٪خلٓ٫ل حِٗضٍ للزو مدل
التزام الُغ ٝناخب ألاصاء اإلا٣ابل ينهٌ الاٖخماص اإلاؿدىضر ،ليماعؽ صْعٍ ْ يباقغ ْْيٟخّ لض ٘ٞخغ٦ت الخجاعة الضْليت
٢ضما ْ جُٓيغَا ْ ،جالفي مازغاتها الؿلبيت.ل
ْ حٗض اإلاؿدىضاث حَٓغ الاٖخماص اإلاؿدىضر ٞ،هي في الخ٣ي٣ت جاصر ْْيٟت مؼصْحت ٞ،مً هاخيت هي ؤصاة إلزباث جىٟيظ الباج٘
للكغٍْ التي جًمنها زُاب الاٖخماص ْ ،هي مً هاخيت ؤزغٔل ْؾيلت ليكٓء خ٢ ٤اهٓوي للبى ٪مهضع الاٖخماص،بط ؤجها جمثل
البًاٖت اإلاصخٓهت ْمً زم ٞةن خياػة البى ٪لِا جسٓلّ نٟت الضاثً اإلاغتهً .
1فوثيقة الشحن تثبت إبرام عقد النقل و بالتارل فهي دليل على زبلي البائع عن حيازتو للبضائع.
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ر.
بط جم٨ىّ مً حجؼ البًاٖت ْ بيِٗا بطا لم ي٢ ً٨ض اؾخٓفى خ ّ٢ٓ٣مً ٖميلت اإلاكتر ل
ْلالٖخماص اإلاؿدىضر مؿدىضاث حَٓغيت ْ عثيؿيت ْ ؤزغٔل بياٞيت ،وٗغيِا في َظا الٟغٕ
الفشع الثالث :معدنذاث الاعخماد اإلاعدنذي.
ٔ بياٞيت ،يخُلب ْحٓصَا في حمي٘
ْ يم ً٨ال ٓ٣ل ْ ٫بهٟت ٖامت ،ؤن َىا ٥زالزت مؿدىضاث حَٓغيت ْ عثيؿيت ْ ؤزغ ل
الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت ج٣غيباْ ،ال ج٩اص جسلٓ ن٣ٟت في الخجاعة الضْليت مً اقتراٍ ج٣ضيمِا.
ْيم ً٨خهغَا في مايلي ٧األحي :
ؤ-اإلاعدنذاث الشبِعُت:
هي اإلاؿدىضاث التي ال يسلٓ زُاب الاٖخماص اإلاؿدىضر مً ط٦غَا ْ جُلبها،
ْ حكمل :
ر  ْ.ؤَميت َظٍ الٓزي٣ت جغح٘ بلى بقاعتها
-1معدنذاث النلل ْ:ؤَم َظٍ اإلاؿدىضاث هي ْزي٣ت الصخً ؤْ ؾىض الصخً البدغ ل
بلى ؤن البًاج٘ ٢ض جم شخنها  ْ،جدضص خالت البًاج٘ ْ ْغِْٞا الٓاَغة.خيث كاع ٞيها ٖاصة بٗباعة ":ال جٓحض ؤصوى
جدٟٓاث خٓ٫ل ْاَغ البًاٖت".
ر رٖضٍ الباج٘ بىٟؿّ ْ كحر ٞيّ بلى
-2معدنذاث الثمن  ْ:جًم بهٟت ؤؾاؾيت الٟاجٓعة الخجاعيت ْ ،هي مؿدىض حَٓغ ل
رٖ.الْة ٖلى مجمٖٓت مً البياهاث التي جخٗل ٤بكغٍْ البي٘،ل
اؾمّ ْ ٖىٓاهّ،باإلياٞت بلى اؾم ْ ٖىٓان ألامغ،ؤر اإلاكتر ل
َْبيٗت البًاج٘ ْ٦ميتها ْ ْػجها ْ زمً الٓخضة منها ْ الثمً ؤلاحمالي،للبًاٖت،زم ؤزحرا جاعيش جدغيغ َظٍ الٟاجٓعة.
ْباإلياٞت بلى َظٍ الٟاجٓعة الخجاعيت يٓحض ما ٗغ ٝبالٟاجٓعة ال٣ىهليتْ ،هي ْزي٣ت جدمل جإقحرة الضْلت اإلآحِت بليها
البًاٖت ْ التي جدمل هٟـ بياهاث الٟاجٓعة الخجاعيت،بال ؤن جدغيغَا يخم ٖاصة بُغي٣ت حؿمذ بدؿِيل جبيان الخٗغيٟت
الجمغ٦يت اإلاىاؾبت.
٦ما حؿخسضم َظٍ الٟاجٓعلة ال٣ىهليت ٦كِاصة ميكإ ْ ،طل ٪بةزباث ؤن البًاٖت ليؿذ ٢اصمت مً صْلت مدال للم٣اَٗت.
ْ م٘ طلٞ ٪ةجها ال حٛجي ًٖ قِاصة اإلايكإ  ،هٓغا الن َظٍ ألازحرة جدضص بك٩ل مٟهل ميكإ اإلآاص الخام اإلاهىٖٓت منها الؿل٘
اإلاهضعة ْ م٩ان بهخاحِا  ْ،جهضع َظٍ الكِاصة ٖاصة ًٖ الٛغٞت الخجاعيت ؤْ الهىاٖيت في صْلت نى٘ البًاٖت اإلابيٗت.
-3معدنذاث الخإمحو  ْ :ي٣هض بها ْزاث ٤الخإمحن التي يٓ٣م اإلاهضع ؤر الباج٘ بةعؾالِا يمً اإلاؿدىضاث اإلاُلٓبت ْ٣ٞا
لكغٍْ الاٖخماص ْ،جسخل ٠اإلاساَغ اإلاُٛاة في ْزي٣ت الخامحن بازخالَ ٝبيٗت البًاٖت ْ ؤؾلٓب شخنها ْ اإلاضة التي
حؿخٛغِ٢ا في الُغيْْ ٤غْ ٝالضْ٫ل التي حٗبر منها البًاٖت.
ب-اإلاعدنذاث ؤلاغافُتَ :ظٍ اإلاؿدىضاث ال ي٣ضمِا اإلاؿخٟيض مً جل٣اء هٟؿّ ،بل كترَِا الٗميل آلامغ لخىٟيظ زُاب
الاٖخماص ْ حكمل آلاحي:

1على األمَت إبراىيم,اؼبرجع السابق ,ص.144.145.
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-1شهادة الىصو :ج٣بل البىٓ ٥في خالت الى٣ل ٚحر البدغرل زخما ؤْ ب٢غاعا مًاٞا ٖلى مؿدىض الى٣ل مدغعا بٓاؾُت الىا٢ل ؤْ
ْ٦يلّ ،يٓضر ٞيّ ْػن البًاٖت بال بطا جُلب الاٖخماص مؿدىضا مؿخ٣ال يٟيض الٓػن،في َظٍ الخالت ج٣ضم قِاصة بالٓػن
بمٗغٞت اإلاؿخٟيض يبحن ٞيها ؤْػان الٗبٓاث م٘ بيان الٓػن ؤلاحمالي ْ الٓػن الهافي ْ ال٣اثم ل٩ل ْخضة ،ؤما بطا اقترٍ
الاٖخماص ؤن ج٣ضم قِاصة الٓػن مً حِت زاعحيت مدضصة ٞيجب ج٣ضيمِا مٗخمضة مً َظٍ الجِت.
-2شهادة اإلانشإ ْ :هي جدضص ميكإ البًاٖت ْ حؿخسغج مً الٛغٞت الخجاعيت ،ؤْ مً الِيئت اإلا٩لٟت بالهاصعاث ْ الٓاعصاث ؤْ
مً اإلاىخج  ،خؿب ما جدضصٍ الٓ٣اهحن اإلاهغٞيت لظل ٪البلض،اإلاِم في ألامغ ؤن ج٣ضم مً الجِت التي جم جدضيضَا في الاٖخماص
اإلاؿدىضر.
-3شهادة الخدلُل ْ :هي جدضص اإلآانٟاث الٟىيت ْ الُبيٗيت للبًاج٘ ْ يخم اؾخسغاحِا مً اإلاهى٘ اإلاىخج للبًاٖت  ،ؤْ مً
ؤر حِت يدضصَا اإلاؿدىضر.
-4معدنذاث ؤخشي٢ :ض يخُلب الاٖخماص اإلاؿدىضر ْراث ٤ؤزغٔ٦ ،كِاصة الجٓصة ؤْ قِاصة نالخيت لالؾتهال ٥آلاصمي ؤْ
قِاصة زلٓ البًاٖت مً ؤلاقٗاٖاث،بلى ٚحر طل ٪مً اإلاؿدىضاث التي ٖٟ٨ذ ٚغٞت ّه
ّه
الضْليت ٖلى جدضيضَا ْ
الخجاعة
ّه
ّه
ّه
الٗاإلايت
اإلاؿدىضيت ،لخلتزم بها حم ٘ البىٓ٥
اإلآخضة لالٖخماصاث
جبياجها،مً زال ٫بنضاعَا لالثدت الٓ٣اٖض ْ الىٓم
ؤر مً بىٓص ٖ٣ض الاٖخماص اإلاؿدىضر.
اإلاكتر٦ت في الٛغٞت ْ،حؿخٗملِا في جٟؿحر ّهل
ّه
جم وكغَا ّه
ألْ لّ ٫ه
 1933زم ؤصزلذ ٖليها بٌٗ
مغة في ٖام
ؤن ألانٓ ل ْ ٫ألاٖغا ٝاإلاخٗل٣ت بهظا ألازحر٢ ،ض ّهل
ْهٓص ؤلاقاعة بلى ّه ل
ّهل
ّه
ىٟيظيت لٛغٞت ّه
اللجىت ّه
ّه
الخ ّه
ّه
الضْليت ٢ ْ،امذ ببٌٗ
الخجاعة
 1974ؤيً جضزلذ
،1962بلى ٚايت ؾىت
،1951
الخٗضيالث في ؾىت

الخٗضيالث ٖلى ألانٓ ل ْ ٫ألاٖغاّ ٝه
 ْ، 1975بضؤ الٗمل بّ ببخضاءا مً
اإلآخضة لإلٖخماصاث ٢ْ ،ض وكغث في ٦خيب في ماعؽ ؾىت
 1975جدذ اإلاغح٘ ع٢م. 290
ّهؤْ٫ل ؤ٦خٓبغ
 1983ؤيً ؤنضع ّه
ّه
الضْليت لإلٖخماصاث
ال٨خيب ع٢م 400لالثدت ألانٓ٫ل ْ ألاٖغاٝ
ْ جٓانلذ ؾلؿلت الخٗضيالث بلى ؾىت

ّه
زم في ؾىت1993نضع ال٨خيب ع٢م.500بلى ؤن حاءث الالثدت اإلاٗخمضة خاليا لألنٓ٫ل ْ ألاٖغا ٝالضْليت
اإلاؿدىضيتّ ،هل
لالٖخماصاث اإلاؿدىضيت في ؾىت 1995جدث ع٢م ْ،550ال٣ابلت ٦ظل ٪للخٗضر ٫خؿب ماجخُلبّ الخُٓعاث الخانلت في
الخٗامالث الخجاعيت الضْليت  ْ ،زانت الخُٓعاث الخانلت في مجا ٫ج٣ىياث الاجهاْ ،٫بالخدضيض مجا ٫الاٖالم الالي

ْالجؼاثغ ٦بلض هامي حؿعى حاَضة لٓلٓج الا٢خهاص الٗالمي مً زال ٫ؾٗيها لالهًمام للمىٓمت الٗاإلايت للخجاعة ،لظا ٣ٞض
ٖملذ ٖلى جىٟيظ َظٍ ألاٖغا ٝاإلآخضة ٖلى مٗامالتها البى٨يت ْ الخجاعيت  ،مً زال ٫الىو ٖلى طل ٪نغاخت في ٢اهٓنل
ٖ 2009لى بٖخماص ج٣ىيت الاٖخماص اإلاؿدىضر في ببغام اله٣ٟاث الخجاعيت الخانت بالخهضيغ ْ الاؾخحراص،
اإلااليت الخ٨ميلي لؿىت
ْبالخالي ٞلِا ججغبت مخٓايٗت هٖٓا ما في َظا اإلاجا ،٫هٓغا لٗضم مٗغٞت اإلاخٗامل الا٢خهاصر لخبايا َظا الٗ٣ض الاثخماوي
ؾٓاءا ٧ان مهضعا ؤْ مؿخٓعصا.
 1لقد شرع يف إعداد النص األورل لتوحيد أحكام االعتماد اؼبستندي من طرف اللجنة اػباصة بالشيك و السفتجة لدى غرفة التجارة الدولية يف سنة,1927و عرض يف
مؤسبر أمسًتدام يف  1929ليصادق عليو و يعتمد من طرف الدول اؼبشاركة,للمزيد من اؼبعلومات ,بردان رشيد",أحكام االعتماد اؼبستندي و دور غرفة التجارة الدولية يف
تقنُت القواعد و العادات اؼبوحدة",مقال منشور يف ؾبلة اآلداب والعلوم اإلنسانية ,العدد ,3جامعة اعبيالرل اليابس ,سيدي بلعباس,أبريل,2004ص.286.
2يعيش العادل اآلن ثورة صناعية ثالثة ىي ثورة اؼبعلوماتية ,و يعد الكمبيوتر احملرك األساسي ؽبذه الثورة ,لذا فقد نصت اؼبادة \ 20ب من القواعد و األصول اؼبوحدة
لالعتمادات اؼبستندية لسنة , 1993على أن اؼبستندات الصادرة عن وسائل تقنية حديثة كالكمبيوتر  ,تعترب مستندات أصلية مقبولة بشرط أن يؤشر عليها بعبارة "أصل"
و موقعة عند اللزوم.
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لظا ٣ٞض ؤخضر َظا الخغْج ال٣اهٓوي اإلاٟاجئ ضجت ْ نضمت في ؤن ْاخض باليؿبت لِظا ألازحر ْ،بالخهٓم اإلاخٗاملحن
الا٢خهاصيحن اإلاخسههحن في مجا ٫الاؾخحراص ْ ،بالخدضيض اإلااؾؿاث الهٛحرة ْ اإلاخٓؾُت.
ْ لالٖخماص اإلاؿدىضر ؤهٓإ ٖضة منها ما َٓ ٢ابل لإللٛاء ْ،منها مآَ ٚحر ٢ابل لّ ْمايض ْ مٗؼ لػ.
َظا ماؾىٗغيّ ٞيمايلي في اإلاُلب الثاوي:
ّ
اإلاعدنذًت
اإلاؿلب الثاني :ؤنىاع الاعخماداث
ّه
ّه
ٖضة جهييٟاث جغج٨ؼ ّهبما ٖلى ّه
اإلاؿدىضيت بلى ّه
الىٓغ بلى ّه
ّه
ٓ٢ة الالتزام الظر جٓلضٍ ٖلى ٖاج٤
يم ً٨جهيي ٠الاٖخماصاث
الىدٓ ّه
بالىٓغ بلى بم٩ان ؤْ ٖضم بم٩ان ه٣ل الاٖخماص ؤْ جدٓيلّ ْ طلٖ ٪لى ّه
البى ٪لهالر اإلاؿخٟيض ْ ّهبما ّه
الخالي:
ّه
مؿدىضيت ٢ابلت لإللٛاء.
الفشع ألاوٌ :اٖخماصاث
مؿدىضر ٚحر ٢ابلت لإللٛاء.
ّهةل
الفشع الثاني :اٖخماصاث
مؿدىضيت ٚحر ٢ابلت لإللٛاء ْ ّه
ّه
مٗؼػة.
الفشع الثالث :اٖخماصاث
ْ باإلياٞت بلى ما ؾب ٤جٓحض ّه
ّه
اإلاؿدىضيتْ ,طل ٪بدؿب الٛغى منها ْ ،ؾٓ ٝهدىاْ٫ل بًٗا
ٖضة ؤهٓإ ؤزغٔل مً الاٖخماصاث
مً َظٍ ّه
الهٓعل ْ٣ٞا العجباَِا بمٓيٕٓ البدث.
ّه
ّه
اإلاؿدىضيت ْليضة ج٣ؿيماث ّه
ٖلميت في ألانل ْ ،بهما حاءث ٨ٞغة الاٖخماص طاتها هديجت ما
لم ج ً٨ؤهٓإ الاٖخماصاث
ّه
ّه
٧ل يٓم ًٖ حضيض في َظا اإلاجا ،٫يدخاج بلى
جيكّ ٤هل
ّه ل
الٗمليت
٧ل خالت ْ ،ما ػالذ الاخخياحاث
الٗمليت في ّهل
ؤملخّ الاخخياحاث
ّه
ّه
الخإمل ْ ّه
ّه
ّه
اإلاؿدىضيت بلى مْعل ٖضة جبٗا بلى ّه
ّه
الؼاْيت التي يىٓغ بليها منها ْ ،ل٣ض جبيذ الٓ٣اٖض
الخ٨ٟحر ْ ،جى٣ؿم الاٖخماصاث
ْالٗاصاث ّه
اإلاؿدىضر مً خيث ّه
ّه
اإلاهغفي بلى اٖخماص ٢ابل لإللٛاء،
ّهل
ٓ٢ة الالتزام
ّهل
اإلاؿدىضيت ج٣ؿيم الاٖخماص
اإلآخضة لالٖخماصاث
مايض ؤْ ّه
ْاٖخماص ٚحر ٢ابل لإللٛاء ْ اٖخماص ّه
مٗؼػ،ؤْال وٗغى الىٕٓ ألاْ٫ل:
ّ
اإلاعدنذًت اللابلت لإللغاء:
الفشع ألاوٌ :الاعخماداث
ّه
ّه ّه
في َظا ّه
مؿدىضر لهالخّ لضيّ ْ ،ؤهّ
ّهل
جم ٞخذ اٖخماص
اإلاهضع بإهّ ٢ض ّهل
الىٕٓ مً الاٖخماصاث يٓ٣م البىٞ ٪اجذ الاٖخماص بةزُاع
ّه
ّه ّه
بال في مٓاحِت ّه
ّه
ٖملياث اإلاؿخٓعص،
ؤر التزاماث ل
مجغص ْؾيلت للمكتررل ألاحىبي٦ ْ ،ظل ٪يبل ّٛؤهّ لً يٓ٩نل مؿاْال ًٖ ّهل
ّه
خ٢ ٤بٓ٫ل ؤْ عّ ٌٞه
ؤر ْ٢ذ صْنل ّه
الغحٕٓ
ؤر قغٍ ٞيّ ؤْ بلٛاثّ ٧ليا في ّهل
الض ٘ٞللمهضع٦ ،ما يد ٤لّ ال٣يام بخٗضيل ّهل
ْللبىّ ٪ه ل
ّه
ٞةن َظا ّه
ٗض مً ؤيٗ ٠ألاهٓإ ْ ؤ٢لِا اؾخسضاما ،بل
الىٕٓ مً الاٖخماصاث ّهل
بلى اإلاؿخٟيض ٢بل بلٛاثّ ؤْ حٗضيلّ ،لظلّ ٪ه ل
ّه
ٖملياث ّه
ّه
يم ً٨ال٫ٓ٣ل ّهؤهّ ال ي٩اص ؿخٗمل ج٣غيبا في جمٓيل ّه
ؤر هٕٓ مً الًماهاث ؤْ
الخاعحيت .خيث ال يترجب ٖليّ ّهل
الخجاعة
ّه
الالتزاماث ٖلى البى ٪الٟاجذ لالٖخماص اججاٍ اإلاؿخٟيض  ْ ،باإلياٞت بلى ؾلُت البى ٪في بلٛاء الاٖخماص ٣ٞض يإحي ؤلالٛاء ؤيًا
ّه
اإلاهضع بطا ما ِْغ ؤر ؾبب مً ألاؾباب التي جاصر بلى ايُغاب الٗال٢اث
مً اإلاؿخٓعص ه٠ؾّ ٞيإمغ بى ّ٨بٗضم الض ٘ٞبلى

1

Xavier Tarneaud, « les techniques de financement du commerce extérieur », Edition presses universitaires
de France, 1982, page 107.
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الخجاعيت بحن اإلاكتررل ْ الباج٘ ْؤزحرا يد ٤للبى ٪الٟاجذ لالٖخماص بلٛاءٍ بطا ٣ٞض الث٣ت في ٖميلّ اإلاؿخٓعص ْ ل ً٨ال ؿخُي٘
البى ٪بلٛاءٍ بضْنل ؾبب ْ بال ؾٓ ٝيٓ٩نل مؿئٓال ؤمام ٖميلّ اإلاؿخٓعص .
ْ مً جم ٞةن الاٖخماص اإلاؿدىضر ال٣ابل لإللٛاء ٖلى َظا الىدٓ ٢ض ؤٞغ ٙالاٖخماصاث اإلاؿدىضيت مً مًمٓجها ٦إصاة ٗٞالت
لخ١ٓ٣ل َغٞحن يبدثان ًٖ مً يًمنهما في مٓاحِت بًِٗما البٌٗ ْ ،مً الجضيغ بالظ٦غ ؤن الٓ٣اٖض ْ ألاٖغا ٝاإلاؿدىضيت
٧ 199اهذ جىو ٖلى ؤن الاٖخماص اإلاؿدىضر َٓ في ألانل ٢ابل لإللٛاء ما لم يغص هو في متن الاٖخماص يسال ٠طل،٪
٢بل ٖام3
َ 1993ظا الاٖخباع ْ ،ههذ
ْ هديجت لىضعة اؾخسضام الاٖخماص اإلاؿدىضر ال٣ابل لإللٛاء ٣ٞض عاٖذ اليكغة ع٢م 500مً ؾىت
ٖلى ؤن الاٖخماص اإلاؿدىضر ٗض باألؾاؽ ٚحر ٢اب ٫لإللٛاء ما لم يغص هو ؤْ قغيِ يسال ٠طل ٪في قغٍْ الاٖخماص
اإلاؿدىضرَ ْ ،ظا ما وٗغيّ في الٟغٕ الثاوي :
الفشع الثاني :الاعخماداث اإلاعدنذًت حر كابلت لإللغاء:
ْ ٗض َظا الىٕٓ مً ؤ٦ثر ألاهٓإ اؾخٗماال في جمٓيل ٖملياث الخجاعة الخاعحيت ،ألهّ ألا٦ثر ؤماها لخ١ٓ٣ل اإلاهضع ٢ياؾا ٖلى
الىٕٓ الؿاب ٤خيث يخِٗض ٞيّ البىٞ ٪اجذ الاٖخماص حِٗضا عؾميا ال عحٕٓ ٞيّ ْ يهبذ مضيىا شخهيا ْ ،ملتزما التزاما مباقغا
ّه
اإلاهضع هٟؿّ ْ ،طل ٪بكغٍ ج٣ضيم اإلاؿدىضاث اإلاىهٓم ٖليها ْ اؾخٟاء الكغٍْ اإلاخٖ ٤ٟليها ْ بطا ما ٢ام اإلاهضع
ججاٍ
ّه
بالٓٞاء بالتزاماجّ ٞان البى ٪ؤْ اإلاؿخٓعص ال ؿخُي٘ ؤر منهما ع ٌٞالض ٘ٞبلى اإلاهضع ختى في خالت بٞالؽ اإلاؿخٓعص ألاحىبي
هٟؿّ٦ ْ ،ظل ٪ال ؿخُي٘ ؤر منهما في ؾبيل الخىهل مً الض ٘ٞالاخخجاج ؤْ الخٗلل بإر ؾبب مً ألاؾباب اإلاخٗل٣ت بالٗ٣ض
ألانلي بحن اإلاهضع ْ اإلاؿخٓعص
ّه
يسل طل٪
اإلاهضع ْاإلاؿخٓعص صْنل ؤن ّهل
ْ بن ٧ان مم٫ ً٨إلاؿخٓعص هٟؿّ الاخخجاج بها في بَاع الٗال٢ت الصخهيت بحن
ّه
ّه
اإلاهضع ْ بى ْ ،ّ٨م٘ طلَ ٪ىا ٥ؾبب ْاخض ؿخُي٘ البى ٪مً زاللّ عٌٞ
مهضع الاٖخماص في مٓاحِت
بالتزاماث البى٪
ّه
ّه
ّه
اإلاهضع َٓ ْ ،ؾبب الٛل الٓاضر مً اإلاهضع ؤْ الٛل ٝربياهاث ؾىض الصخً ؤْ الٗيب ؤْ الى٣و في اإلاؿدىضاث
الض ٘ٞبلى
اإلاىهٓم ٖليها في زُاب الاٖخماص ٦ ،ما ال يجٓػل حٗضيل ؤْ بلٛاء َظا الىٕٓ مً الاٖخماصاث بال باجٟا ١حمي٘ ألاَغاٝ
اإلاخٗا٢ضة .
الفشع الثالث:ـ الاعخماداث اإلاعدنذًت اإلاعضصة ؤو اإلاؤٍذة:
ّه
ّه
اإلاهضع مً بى ٪اإلاؿخٓعص حٗؼيؼ
اإلاهضعٞ ،ةهّ ٖاصة ما يُلب
بطا ٧ان بى ٪اإلاؿخٓعص ٞاجذ الاٖخماص بىٚ ٪حر مٗغْ ٝفي بلض
اإلاهضع ؤْ ؤخض بىٓ ٥مً ّه
ّه
الضعحت ألاْلى في الٗالم ْ ،الظر ٢ض ي ٘٣في صْلت زالثت بمٗجى ؤن
الاٖخماص مً ؤخض البىٓ ٥في بلض
ّه
يًي ٠البى ٪الجضيض التزامّ بجاهب التزام بى ٪اإلاؿخٓعص ْ ،ما جٓا ٤ٞالبى ٪الجضيض ٖلى بياٞت حٗؼيؼٍ ق٩ل َظا ألامغ
ّه
اإلاهضع
حِٗضا شخهيا ْمباقغا حضيضا في اججاٍ
ْ يهبذ َظا الخِٗض حِٗضا جهاثيا ال عحٕٓ ٞيّ للبى ٪اإلاٗؼػل لالٖخماص ،باإلياٞت بلى الخِٗض ألانلي للبى ٪الٟاجذ لالٖخماص،
بالض ٘ٞؤْ بال٣بٓ٫ل ال٨مبياالث اإلاغ٣ٞت للمـجىضاث بكغٍ اؾديٟاء الكغٍْ الٓاعصة باالٖخماص .

1

Marie – laure bemond. Droit de crédit , 3e Edition, ,economica,1999,PARIS ,page168.
2
Marie – laure bermond .op. Cite. Page 169.
3
Patric fontaine et carole gresse : gestion des risques internationaux .édition Dalloz , 2003 , p 437
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ْ حضيغ بالظ٦غ ؤهّ في خالت الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت ّه
اإلاٗؼػة يجب ؤن يٓ٩نل مِٟٓما ّه
حيضا ؤهىا ؤمام اٖخماص مؿدىضر ٚحر ٢ابل
ّه
للمهضع.
لإللٛاءٗ ْ ،ض َظا الىٕٓ مً الاٖخماصاث مً ؤ٦ثر الاٖخماصاث ٓ٢ة ْ يماها ْ ؤماها
خيث ؿذَي٘ الخهٓ٫ل ٖلى ٢يمت ناصعاجّ ٓٞعل ج٣ضيم مؿدىضاث الصخً اإلاُاب٣ت بلى بى ّ٨اإلادلي اإلاٗؼػل الاٖخماص صْنل
الخاحت بلى اهخٓاع مٓا٣ٞت بى ٪اإلاؿخٓعص ْ ،يُلب حٗؼيؼ الاٖخماص اإلاؿدىضر ؤْ جإييضٍ في ألاخٓا ٫الخاليت :
ّه
اإلاهضع ؤْ ليـ مً بىٓ ٥الضعحت ألاْلى في بلض اإلاؿخٓعص٢ ْ ،ض يُلب
بطا ٧ان بى ٪اإلاؿخٓعص مً البىٓٚ ٥حر اإلاٗغْٞت في بلض
ّه
اإلاهضع حٗؼيؼ الاٖخماص ٖىض ٖضم ْحٓص ؾاب٣ت حٗامل م٘ اإلاؿخٓعص ؤْ ٖلم اإلاهضع بان اإلاؿخٓعص طْ مغ٦ؼ مالي يٗي. ٠
ْ باإلياٞت ألهٓإ الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت الؿاب٣ت لظ٦غ ِٞ،ىا ٥ؤيًا نٓعل ْ ؤق٩ا ٫ؤزغٔل
وٗغِٞا في الٟغٕ الغاب٘
الفشع الشابع :ؤهم ضىس و ؤشياٌ الاعخماداث اإلاعدنذًت ألاخشي:
يٓحض الٗضيض مً ألاق٩ا ٫اإلاسخلٟت لالٖخماصاث اإلاؿدىضيت في الخياة الٗمليتْ ،طل ٪بدؿب الٛغى منها ْ الٗمليت
التي حؿخسضم ٞيها.
ْ ؾٓ ٝه٣خهغ َىا ٖلى ٖغى ؤَم َظٍ الهٓع ْ ،هي الاٖخماصاث الضاثغرلة ؤْ الاٖخماصاث ال٣ابلت للخدٓيل ْ ،الاٖخماصاث
اإلا٣ابلت ْ ،ؤزحرا اٖخماصاث طاث الكغٍ ألاخمغ.
ؤ_الاعخماداث الذابشٍت:
ْ ي٣هض بّ الاٖخماص الظر يخجضص جل٣اثيا بىٟـ الكغٍْ الٓاعصة ٞيّ بٗض اؾخسضامّ بىٟـ اإلابل ٜلٗضص ّه
مٗحن مً الضْعاث
مض ؤحلّْ ،طل ٪بطا ٧اهذ نٟاث البًاج٘ ْ زمنها لم يخٛحر ْ ،يجىب َظا
صْنل الخاحت بلى بصزا ٫حٗضيل بؼياصة ال٣يمت ؤْ ّهل
ّه
اإلاهضع مك٣ت بوكاء اٖخماص حضيض بمىاؾبت ٧ل ٖمليت شخً .
الىٕٓ
٦ما يخمحز َظا الىٕٓ بإهّ ؾِل الاؾخٗما ْ ،٫يم ً٨اؾخسضامّ باليؿبت لله٣ٟاث طاث اإلابال ٜالهٛحرة ْ ،ج٩لٟخّ ٢ليلت،
ْيخسظ َظا الىٕٓ مً الاٖخماصاث ؤق٩اال ٖضيضة منها:
ّ
اإلاجمعَ ْ :ظا الك٩ل ؿمذ بةياٞت ّه
الغنيض ٚحر اإلاؿخٗمل مً الضْعة الؿاب٣ت بلى الضْعة الخاليت .
_1الاعخماد اإلاعدنذي
ّ
اإلاجمعَ ْ :ظا الىٕٓ ال ؿمذ بالصخً الجؼجي للضْعاث ْ بالخالي ؿ ِ٣الغنيض الٛحر اإلاؿخٗمل
_2الاعخماد اإلاعدنذي الغحر
ل٩ل صْعة ْ ال يجٓػل بياٞخّ ؤْ حٗليخّ ٖلى الضْعاث الخاليت الؾخٗما ٫الاٖخماص ْ ،الٓي٘ الٛالب في الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت
ؤجها جٓ٩نل مجمٗت حكترٍ خ ٤الصخً الجؼجي ختى يم ً٨جىٟيظ الضْعاث الخاليت .
ب_ الاعخماد اللابل للخدىٍل :
ْ َٓ الاٖخماص الظر ُٗي ا٫خ ٤للمؿخٟيض ألاْ٫ل بإن ّه
يدٓ٫ل خ ٤اؾخٗمالّ إلاؿخٟيض ؤْ مؿخٟيضيً آزغيً في هٟـ البلض ؤْ في
بلض آزغ ْ يجيب الىو نغاخت في الاٖخماص ٖلى ؤهّ ٢ابل للخدٓيل.
Marie – laure bermond .op. Cite. Page 169.
 2عبد القادر عثمان ,وسائل الدفع يف التجارة اػبارجية  ,االعتمادات اؼبستندية و التحصيالت من اؼبنظور التطبيقي ,الطبعة األوذل  ,بدون دار النشر,مصر ,1993 ,
ص.14

1

63

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  6ؤًلىٌ 2016
ّه
ْ جخم ٖمليت الخدٓيل بإن يخ٣ضم اإلاؿخٟيض ألاْ٫ل بُلب بلى البى ٪اإلا٩ل ٠بالضَ ٘ٞالبا مىّ جدٓيلّ ٧ليا ،ؤْ حؼثيا لُغ ٝؤْ
ؤَغا ٝآزغيً ْ ،ال٣اٖضة الٗامت في َظا الكإن هي ؤن اإلاؿخٟيض ألاْ٫ل ( ّه
اإلاهضع) َٓ الظر يخدمل ٧اٞت الخ٩الي ْ ٠الٗمٓالث
ْ اإلاهغْٞاث اإلاخٗل٣ت بالخدٓيل ،بال بطا هو في الاٖخماص ٖلى ٚحر طل.٪
ْ يخم الخدٓيل مغة ْاخضة ْ بظاث الكغٍْ ،باؾخثىاء بٌٗ الكغٍْ التي يم ً٨ثزٟيًِا ٦مبل ٜؾٗغ الٓخضة اإلاىخجت،
ْجاعيش الاؾخد٣ا ْ ،١جاعيش الصخً.
ّه
للمدٓ٫ل بليّ الخ ٤في اؾدبضآٞ ٫اجحرٍ َٓ مدل جل ٪الخانت باإلاؿخٟيض
ْ في خالت جسٟيٌ ال٣يمت ؤْ ْخضة الؿٗغ يٓ٩نل
الثاوي ،بىٟـ الكغٍْ الٓاعصة في الاٖخماص ألانلي .
ج_ الاعخماداث اإلالابلت:
يىدكغ ٌطا الىٕٓ مً الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت في الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يتْ ،يؿخٗمل ٖاصة لخمٓيل ٖملياث ججاعيت مخٗضصة
ألاَغا. ٝ
ّه
ْ الاٖخماص اإلا٣ابل َٓ اٖخماص ٖاصر يٟخذ مً حاهب البى ٪اإلابل ٜؤْ البى ٪اإلاهضع لالٖخماص بٓاؾُت اإلاؿخٟيض ألاْ ل ٫مً
الاٖخماص ألانلي ،خيث يُلب َظا ألازحر مً البى ٪اإلابل ٜؤْ البىٞ ٪اجذ الاٖخماص ألانلي ،بإن يٟخذ لّ اٖخماص مؿدىضر آزغ
ٖلى ٓ٢ة الاٖخماص اإلاؿدىضر ألانلي الٓاعص بليّ مً ؤخض اإلاؿخٓعصيً ألاحاهب ْ ،طل ٪إلاهلخت مؿخٟيض ؤْ مؿخٟيضيً آزغيً.
ْ يد ٤للبى٢ ٪بٓ٫ل ؤْ عَ ٌٞظا الُلب بطا ما ناصَ ٝلب اإلاؿخٟيض ْمٓا٣ٞت البىٞ ،٪ةن البى ٪يإزظ في اٖخباعٍ مضٔ ما
يخمخ٘ بّ اإلاؿخٟيض مً ؾمٗت َيبت ْ مغ٦ؼ مالي ٓ٢رًٞ ،ال ًٖ نضْعل الاٖخماص اإلاؿدىضر ألاْ٫ل مً ؤخض بىٓ ٥الضعحت
ألاْلى باإلياٞت بلى حٗؼيؼٍ إلم٩ان خهٓلّ ٖلى خ.ّ٣
ْ يم ً٨خهغ ؤؾباب اللجٓء بلى َلب ٞخذ الاٖخماصاث اإلا٣ابلة ٞيما يلي :
ّه
اإلاهضع مًُغا بلى
_بطا ٧ان الاٖخماص اإلاؿدىضر الظر في خياػة اإلاؿخٟيض ألاْ٫ل ٚحر ٢ابل للخدٓيل٧ ْ،ان اإلاؿخٟيض ألاْ٫ل ؤر
اؾخحراص ؤْ قغاء بًاج٘ ؤْ مٓاص زام إلهخاج البًاٖت التي حٗا٢ض ٖليها م٘ اإلاؿخٓعص ألاحىبي .
_بطا ٧ان اإلاىخج ألانلي للبًاٖت ال يغٚب ٝر٦ك ٠شخهيخّ للمؿخٓعص ألاحىبي
_بطا ٧ان اإلاؿخٟيض ألاْ٫ل مً الاٖخماص مجغص ْؾيِ ؤْ مٓػٕ للمىخج ألانلي للبًاٖت ٖلى مؿخٓٔل مىاَ ٤مٗيىت ْ ال جخٓٞغ
لضيّ ؤلام٩اهياث اإلااليت ال٩اٞيت لخُٛيت ٢يمت البًاٖت التي خهل ٖليها مً اإلاىخج ألانلي .
د_ الاعخماداث راث الششؽ ألاخمش :
يخًمً َظا الىٕٓ مً اٖخماصاث قغٍ ؤْ بىض ،بم٣خًاٍ يخم ص ٘ٞمبل ٜمٗحن بلى اإلاؿخٟيض ٢بل حؿليم مؿدىضاث الصخً
م٣ابل بيها ٫بظل. ٪

 1ؿبمد أضبد خَت ,مقال بعنوان" :التسهيالت اؼبصرفية بالنقد األجنيب  ,أنواعها و قواعد منحها و ؾباالت التطبيق يف البنوك اؼبصرية"  ,معهد الدراسات اؼبصرفية ,مصر,
 , 1980ص .10
 2حسن دياب  ,االعتمادات اؼبستندية التجارية  ,و دراسة مقارنة  ,اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات و النشر و التوزيع  ,مصر 1999,ص .44

64

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  6ؤًلىٌ 2016

ْي٨ثر اؾخسضام َظا الىٕٓ ٖاصة في ججاعة الهٓ ٝفي ٧ل مً ؤؾتراليا ْ هيٓػلىضا ْحىٓب بٞغي٣يا ْ ،حهضَ ٝظا الىٕٓ مً
الاٖخماصاث بلى جلبيت خاحاث ّه
مهضع الهٓ ٝبلى حؿليم صٗٞاث م٣ضعة مً ؤنل زمً البًاٖت التي جم الخٗا٢ض ٖليها ْ ،طل٪
ختى يخم ً٨اإلاهضع مً ججمي٘ ألانٓا ٝمً اإلآعصيً ْ ،جسؼينها في ميىاء الصخً ْبٖضاصَا للخهضيغ.
زم يٓ٣م البى ٪بسهم ما ص ّٗٞم٣ضما مً الٟاجٓعة النهاثيت ْ ،بظلٗ ٪ض َظا الًْٕ مً الاٖخماصاث بمثابت آليت مً آلياث
الخمٓيل الؿاب ٤للصخً .
الخاجمت:
جدخل البىٓ ٥الجؼاثغيت مغ٦ؼا خيٓيا في الىٓام الا٢خهاصر ْ اإلاالي الجؼاثغر ،بما لِا مً جإزحر بيجابي ٖلى الخىميت
الا٢خهاصيت ،مً زال ٫حٗبئت اإلاضزغاث ال٩اٞيت ْ ،الخٓػي٘ َظٍ ألازحرة ٖلى الاؾدثماعاث اإلاسخلٟت.
٦ما ؤن ُ٢إ الخجاعة َٓ آلازغ يمثل ؤَميت ٦بحرة باليؿبت لال٢خهاص الجؼاثغرَ ًٗٞ ،غي ٤الاؾخحراص يم ً٨جٓٞحر اخخياحاث
الضْلت الخىمٓيت مً الؿل٘ لضٖم الخىميت الا٢خهاصيتْ ،مً الؿل٘ الٓؾيُت لؼياصة حجم ؤلاهخاج ْجىٓيّٗ ْ جدؿحن حٓصجّ.
ًْٖ َغي ٤الخهضيغ يخم حصجي٘ ْ جىميت الهىاٖاث الَٓىيت ْ ،بيجاص ؤؾٓا ١زاعحيت لِا ْ صٖم بم٩اهياث الخىميت
الا٢خهاصيت ْ ،جٓٞحر مٓعص َام مً الضزل بالٗمالث ألاحىبيت.
ْ جٓ٣م البىٓ ٥الجؼاثغيت بخمٓيل ٖملياث الخجاعة الضازليت ْ الخاعحيت (الاؾخحراص ْ الخهضيغ) ْ ،هي بظل ٪حٗخبر ًٖ َغي٤
ْؾاَتها اإلااليت بحن اإلاؿخٓعصيً ْ اإلاهضعيً ،الهلت التي ج٣يم قب٨ت جمخض بينها ْ بحن ٞغِْٖا الخاعحيت ،ؤْ مغاؾليها مً
البىٓ ٥ألاحىبيت ،لخٗمل ٖلى الخ٣اعب ٞيما بينهم ْ جٓٞحر الث٣ت ْ ألامان إلاٗامالتهم الخجاعيت.
ْ َظا ما يدضر ٗٞال في خالت الاثخمان اإلاهغفي اإلامىٓح مً َغِٞاْ ،باألزو الاٖخماص اإلاؿدىضرٞ .بالغٚم مً ؤن الجؼاثغ
بظلذ حِٓصا ْمداْالث مؿخمغة زال ٫الؿىٓاث اإلااييت ،بٛغى بعؾاء ؤؾـ ْ ٓ٢اٖض مٓخضة ،إلعقاص بصاعاث البىْٓ ٥
اإلاخٗاملحن الا٢خهاصيحن مِٗاٞ ،يما يخٗل ٤بخُبي ٤الاٖخماص اإلاؿدىضر في مجا ٫الخجاعة الخاعحيت ،بال ؤن جسَٓ ٝاالء مً
َظٍ الخ٣ىيت الاثخماهيت ،عٚم بؿاَتها ،ؤعحإ ْ ؤخبِ جل ٪اإلاداْالث.
ْ ل ً٨بػاء ألاَميت البالٛت للضْعل الا٢خهاصر الظر جاصيّ ٖملياث الاٖخماص اإلاؿدىضر٣ٞ ،ض جدغ ٥اإلاكغٕ الجؼاثغرل ؤزحرا
ْبهٓعة حضيت َظٍ اإلاغةْٞ ،غى جُبيَ ٤ظٍ الخ٣ىيت الاثخماهيت في مجا ٫الخجاعة الخاعحيت ْ زانت اؾخحراص الؿل٘.
بديث جا٦ض َظٍ ألازحرة ٖلى ؤن ص ٘ٞالٓاعصاث يٓ٩نل بلؼاميا ًٖ َغي ٤اؾخسضام ج٣ىيت الاٖخماص اإلاؿدىضر باليؿبت
للمخٗاملحن الا٢خهاصيحنَ ْ ،ظا ٗجي باألزو ؤن ْؾاثل الض ٘ٞألازغٔل التي ٧اهذ مؿخٗملت مً َغِٞم ،مثل الخدٓيل الخغ،
ؤْ الاٖخماص الٓزاث٣ي ،ال ييبغي ؤن حؿخسضم الؾخحراص البًاج٘ ٧اإلآاص ألاْليت مثال اإلاؿخٗملت في بهخاج الؿل٘ مً َغٝ
اإلااؾؿاث الهٛحرة ْ اإلاخٓؾُت.

1

Didier-Pierre Monod, Moyens et technique de paiement internationale, Edition , ESKA, France, 1993,
P.110.
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ْل٣ض ٧ان عص اإلاخٗاملحن الا٢خهاصيحن ْ ؤعباب الٗمل الجؼاثغيحن ٖلى َظٍ اإلااصة مخٟاْجا ،خيث ؤحمٗذ ٚالبيتهم ؤن
اؾخٗما ٫الاٖخماص اإلاؿدىضر بأَ الخ٩لٟت ،خيث ؾخٓ٩نل َىا ٥ج٩لٟت بياٞيت ؾٓ ٝجٖ ٘٣لى ٖاجِ٣م جتراْح بحن %5بلى
.%10
ل ً٨عٚم ؤن ألامغ مبالٞ ٜيّ مً َغِٞم ،ل ً٨لٓ ُهخللذ اإلاُٗياث الا٢خهاصيت بىٕٓ مً الض٢ت ،لٓحض ؤن عؤحهم مبالٞ ٜيّ،
 ،2008خٓالي 38ملياع صْالع ؤمغي٩ي ْ ،الاٖخماص اإلاؿدىضر ٢ض ي٩لِٟا مً 2بلى 4ملياع صْالع ،منها
ٞالجؼاثغ اؾخٓعصث في ٖام
 600مليٓنل صْالع جض٦ ٘ٞإٖباء بياٞيت بالٗملت الهٗبت للبىٓ ٥ألاحىبيت ،بطن َظٍ ألاع٢ام جِٓغ ؤن ألامغ ٞيّ هٕٓ مً
اإلابالٛت ْ ،الخسٓ ٝمً اإلاخٗاملحن الا٢خهاصيحن بػاء َظٍ الٗمليت.
ْ ٦ىديجت لِظا اإلآيٕٓ ٞجرٔل ؤهّ ْعٚم الخًاعب الخانل في ألاعاء بحن مايض ْ مٗاعى الٖخماص َظٍ الخ٣ىيت الاثخماهيت يب٣ى
اإلاجا ٫مٟخٓخا ،إلاؼيض مً الى٣اف ْ اإلاٟاْياث بحن الخٓ٩مت الجؼاثغيت ْاإلاخٗاملحن الا٢خهاصيحن اإلاٗىيحن بخُبي ٤الاٖخماص
ّه
اإلاؿدىضر ْ ،الظر ي٨دس ي ّه
ل٩ل مً اإلاهضع ْاإلاؿخٓعص مٗا .
ؤَميت بالٛت ألهّ يٓٞغ ألامان ْ الاثخمان ّهل
ّهل
ْ هسلو في ألازحر لبٌٗ الخٓنياث:
_ يجب ملء الٟغا ٙال٣اهٓوي اإلآحٓص في مٓيٕٓ الاٖخماص اإلاؿدىضر ،ألهّ ؾخاصر خخما بلى ٞخذ باب اإلاىاػٖاث بحن ؤَغاّٞ
البض مً جًاٞغ حِٓص ٧ل مً الؿاَغيً ٖلى جىٓيم ٓ٢اٖضٍْ ،ؤٖغاٚ( ّٞغٞت الخجاعة الضْليت) ْال٣اثمحن ٖلى
 ْ،لخجىبها ؤيًا ّهل
جىٟيظٍ (البىْٓ ،)٥الجِاث الٟانلت في اإلاىاػٖاث اإلاترجبت بكإهّ (مغ ٤ٞالً٣اء).
_الً٣اء ٖلى البحرْ٢غاَيت ؤلاصاعيت ،لدؿِيل ؤلاحغاءاث ْ حصجي٘ الخٗامل بهظٍ الخ٣ىيتْ ،زل ٤الث٣ت بحن البى ْ ٪مخٗامليّ .

كابمت اإلاطادس و اإلاشاحع:
المضادس :
 - 1الاجفاكُاث الذولُت:
.1993
_الثدت ألانٓ٫ل ْ ألاٖغا ٝاإلآخضة لالٖخماصاث اإلاؿدىضيت وكغة 500الهاصعة ًٖ ٚغٞت الخجاعة الضْليت لٗام
_ الثدت ألانٓ٫ل ْألاٖغاّ ٝه
ّه
1995
اإلاؿدىضيت بغ٢م 550لؿًة
اإلآخضة لالٖخماصاث
 - 2اللىانحو الذاخلُت:
 2009الجغيضة
 2009اإلاخًمً ٢اهٓنل اإلااليت الخ٨ميلي لؿىت
 1430اإلآا 22٫ ٤ٞيٓليٓ
ألامغ 01-09اإلااعر في 29عحب
الغؾميت الٗضص ع٢م.44
 143اإلآا22٫ ٤ٞ
 2014التي حٗض ْ ٫جخمم اخ٩ام اإلااصة 69مً الامغ 01-09اإلااعر في 29عحب0
٢اهٓ لن اإلااليت لؿىت
2009
 ْ 2009اإلاخًمً ٢اهٓنل اإلااليت الخ٨ميلي لؿىت
يٓليٓ
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اإلاشاحع
-1الىخب:
باللغت العشبُت:
_خؿً الؿيس يً٢ ،ايا مهغٞيت مٗانغة( ،الاثخمان اإلاهغفي ـ الًماهاث اإلاهغٞيت ـ الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت) ،صاع ال٨ٟغ
2003
_2002
الٗغبي ،مهغ،
_خؿً صياب  ،الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت الخجاعيت  ْ ،صعاؾت م٣اعهت  ،اإلااؾؿت الجامٗيت للضعاؾاث ْ اليكغ ْ الخٓػي٘ ،
1999
مهغ،
.2003
_2002ـ
_ؾٗيض ٖبض الٗؼيؼ ،الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت ،الضاع الجامٗيت ،مهغ،
_ٖبض ال٣اصع ٖثمانْ ،ؾاثل الض ٘ٞفي الخجاعة الخاعحيت  ،الاٖخماصاث اإلاؿدىضيت  ْ،الخدهيالث مً اإلاىٓٓعل الخُبي٣ي
1993
،الُبٗت ألاْلى ،بضْنل صاع اليكغ،مهغ ،
_ٖلى ألامحر ببغاَيم،التزام البى ٪بٟدو اإلاؿدىضاث باليؿبت لالٖخماصاث اإلاؿدىضيت في ٖٓ٣ص الخجاعة الضْليت ْ
مؿاْليخّ،صاع النهًت الٗغبيت،مهغ،بضْنل ؾىت الُبٗت
باللغت ألاحنلُت:
_Didier-Pierre Monod, Moyens et technique de paiement internationale, Edition , ESKA, France,
1993.
_Marie – laure bemond. Droit de crédit , 3e Edition, ,economica,1999,PARIS
_Patric fontaine et carole gresse : gestion des risques internationaux .édition Dalloz , 2003
Xavier Tarneaud, « les techniques de financement du commerce extérieur », Edition ,presses
universitaires de France, 1982

-2اإلالاالث:
_بغصان عقيض"،ؤخ٩ام الاٖخماص اإلاؿدىضر ْ صْعل ٚغٞت الخجاعة الضْليت في ج٣ىحن الٓ٣اٖض ْ الٗاصاث اإلآخضة"،م٣ا ٫ميكٓعل في
2004
مجلت آلاصاب ْالٗلٓم ؤلاوؿاهيت ،الٗضص،3حامٗت الجياللي اليابـ ،ؾيضر بلٗباؽ،ؤبغيل
_مدمض ؤخمض زحر ،م٣ا ٫بٗىٓان " :الدؿِيالث اإلاهغٞيت بالى٣ض ألاحىبي  ،ؤهٓاِٖا ْ ٓ٢اٖض مىدِا ْ مجاالث الخُبي ٤في
1980
البىٓ ٥اإلاهغيت"  ،مِٗض الضعاؾاث اإلاهغٞيت ،مهغ،
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ًمحو الاظخِثاق في الدششَع العشاقي
د .عبذ اإلانعم عبذ الىهاب نلابت اإلادامحو  -البطشة  -العشاق

ملخظ :
يمحن الاؾخيثا ١يمحن ً٢اثيت حكذع ٥م٘ هٓعي اليمحن الً٣اثيت الغثيؿيحن  :اليمحن الخاؾمت ْاليمحن اإلاخممت
بسهاثو مٗيىت ْ ،جسخل٧ ًٖ ٠ل منهما بسهاثو ؤزغٔل َْ ،ـظا ما ؤزاع ازخالٞا ِ٣ٞيا في وؿبتها بلى ؤر منهما ْ ،ما يترجب
ٖلى طل ٪مً جدضيض لُبيٗتها ال٣اهٓهيت  .يدىـاْ٫ل َظا البدث الخٗغي ٠بماَيـتل يمين الاؾخيثاْ ١بيان جُبي٣اتها في الدكغي٘
الٗغااي .
اإلالذمـت
حٗض اليمحن بخضٔ ْؾاثل ؤلازباث التي ؤ٢غتها ّه
ْ٢ىيذ ؤخ٩امِا الكغاج٘ ال٣اهٓهيت لٛالبيت اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهيت في
ٖهغها الغاًَ ْ ،طلٖ ٪لى الغٚم مً ازخال ٝاإلاظاَب ال٨ٟغيت لخل ٪الكغاج٘ ْ ،جبايً وكإتها ْؤمْلِا الخاعيسيت .
ْاليمحن في ؤلازباث ٢ؿمان  :يمحن ً٢اثيت يخم جإصيتها في مجلـ الً٣اء ْفي طاث الضٖٓٔل مٓيٕٓ الجزإ ْ ،يمحن
ٚحر ً٢اثيت ْ ،هي ٧ل يمحن جم جإصيتها في ٚحر مجلـ الً٣اء ؤْ في ٚحر الضٖٓٔل مٓيٕٓ الجزإ ْ .للمخمؿ ٪بهظٍ اليمحن
ألازحرة بزباتها ؤمام اإلاد٨مت اإلاسخهت ب٩اٞت ْؾاثل ؤلازباث اإلاٗخبرة ٢اهٓها .
ْ٢ض صعحذ الدكغيٗاث ال٣اهٓهيت ْمباخث ال ّ٣ٟال٣اهٓوي ٖلى ج٣ؿيم اليمحن الً٣اثيت بالىٓغ بلى ألازغ اإلاترجب
ٖليها في الضٖٓٔل بلى هٖٓحن  :يمحن خاؾمت ْيمحن مخممت ٞ .اليمحن الخاؾمت هي اليمحن التي ؤحاػ ال٣اهٓنل ل٩ل زهم ٝر
الضٖٓٔل ؤن يُلب جٓحيهِا لخهمّ ٖىضما عجؼ َٓ ًٖ بزباث صٖٓاٍ ؤْ ص ّٗٞبضليل مٗخبر ٢اهٓها  .ؤما اليمحن اإلاخممت ٞهي
اليمحن التي جٓحِِا اإلاد٨مت مً جل٣اء هٟؿِا للخهم الظر ليـ لضيّ صليل ٧امل لدؿخ٨مل بها ٢ىاٖتها بالخ٨م في مٓيٕٓ
الضٖٓٔل .
 1979لبيان ؤخ٩ام
ْ٢ض زهو اإلاكغٕ الٗغااي ال٠نل الؿاصؽ مً الباب الثاوي مً ٢اهٓنل ؤلازباث ع٢م 107لؿىت
اليمحن الً٣اثيت بىٖٓيها  :اليمحن الخاؾمت ْاليمحن اإلاخممت ٦ .ما ْؤؾِبذ ال٨خب ْاإلاغاح٘ ال٣اهٓهيت اإلاٗىيت بضعاؾت ْؾاثل
ْؤصلت ؤلازباث في ال٣اهٓنل بالبدث في هٓعي اليمحن الً٣اثيت ؾالٟت الظ٦غ ْ ،بيًاح ألاخ٩ام ال٣اهٓهيت ل٩ل منهما ْ ،جٟهيل
الكغح ْالخٗليٖ ٤لى ٧ل خ٨م مً جل ٪ألاخ٩ام .
َع ٌة
ٔ ُ ،هم َعٗ َّغ ٞلت في ال٣اهٓ لن بإؾمائها نغاخت ؤْ صاللت ْ ،ل ً٨ال يم ً٨اٖخباع ؤر منها مً
ٚحر ؤن زمت ؤيمان ً٢اثيت ؤزغ ل
ٔ نٓعة لليمحن الخاؾمت ؤْ اليمحن اإلاخممت  .مً َظٍ ألايمان الً٣اثيت يمحن الاؾخيثا، ١
خيث ألازغ اإلاترجب ٖليها في الضٖٓ ل
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التي ؤْحب اإلاكغٕ الٗغااي ٖلى اإلاد٨مت جٓحيهِا في خاالث مدضصة هو ٖليها في ال٣اهٓنل اإلاضوي ْ٢اهٓنل ؤلازباث  .بط م٘ ؤن َظٍ
اليمحن حكتر ٥م٘ ٧ل مً هٓعي اليمحن الً٣اثيت الكاجٗحن  :اليمحن الخاؾمت ْاليمً اإلاخممت  ،بسهاثو مٗيىت  ،ل٨نها في
طاث الٓ٢ذ جسخل٧ ًٖ ٠ل منهما بسهاثو ؤزغٔل  ،مما ال يصر مّٗ وؿبتها بلى ؤر منهما ْ .جبٗا لظلِْ ٪غث ٖضة اججاَاث
ِ٣ٞيت بكإن جدضيض الُبيٗت ال٣اهٓهيت لِظٍ اليمحن .
ْمً َظٍ الاججاَاث ما َعع َّج َعلر وؿبت َظٍ اليمحن بلى ؤخض هٓعي اليمحن الً٣اثيت الكاجٗحن  ،مؿدىضا في طل ٪بلى ؤن
هغ ط٦غ َظيً الىٖٓحن مً اليمحن الً٣اثيت في ال٣اهٓنل ؤهما ٗ٨ـ عئيت اإلاكغٕ ال٣اهٓوي بٗضم ْحٓص هٕٓ آزغ ؾٓاَما .
َعخ ُهل
ؤن جمحز َظٍ اليميً
ْمنها ما ْيِٗا يمً هٕٓ زالث مٗخبرا بياَا نٓعة زانت لليمحن الً٣اثيت ْمؿدىضا في طل ٪بلى ّه ل
بسهاثو جسخل ٠م٘ بٌٗ زهاثو هٓعي اليمحن الكاجٗحن يٟغى ٖضم حمِٗا م٘ ؤر منهما يمً طاث الىٕٓ ْ ،بن
حكابهذ مّٗ في بٌٗ مً زهاثهّ ألازغٔل ٞ ،اإلاىُ ٤الٗلمي ي٣ط ي بإن ما ُهي َع
يؿب بلى هٕٓ بٗيىّ البض ْؤن ال يخٗاعى في
زهاثهّ م٘ زهاثو طل ٪الىٕٓ .
ؤن ؤلاق٩اليت التي يثحرَا مٓيٕٓ جدضيض الُبيٗت ال٣اهٓهيت ليمحن الاؾخيثا ، ١جخٗضٔ صاثغة الازخال ٝال٣ٟهي
الىٓغرل  ،بالىٓغ إلاا جمليّ الخاحت إلاٗغٞت الٓ٣اٖض الٓاحبت الخُبيٖ ٤ىض ٖضم ْحٓص هو زام بها  ،خيث ؤن الدؿليم بٓ٩نل
يمحن الاؾخيثا ١نٓعة لليمحن الخاؾمت يٟترى  ،في خالت ٖضم ْحٓص هو زام بها  ،ؤن يهاع بلى جُبي ٤ألاخ٩ام الخانت
باليمحن الخاؾمت ٦ْ ،ظا ألامغ ٞيما لٓ ٧اهذ َظٍ اليمحن نٓعة لليمحن اإلاخممت ٞؿيهاع ٖىضثظ بلى جُبي ٤ألاخ٩ام الخانت
باليمحن اإلاخممت ٧ْ ،ل طل ٪بىاء ٖلى ال٣اٖضة ال٣اهٓهيت التي ج٣ط ي بخُبي ٤الىو الٗام ٖىض اوٗضام ْحٓص الىو الخام .
ل٩ل مً اليمحن الخاؾمت ْاليمحن اإلاخممت ،
ؤما لٓ ؾلمىا بإن ليمحن الاؾخيثاَ ١بيٗت ٢اهٓهيت مخمحزة ًٖ الُبيٗت ال٣اهٓهيت ّهل
ٞؿيهاع خيىظا ٥بلى جُبي ٤الٓ٣اٖـض الٗامت لليمحن بك٩ل ٖام ْ ،هي طاث الٓ٣اٖض الٗامت التي جد٨م هٓعي اليمحن
الكاجٗحن ٖلى خض ؾٓاء .
ْيؿعى َظا البدث ْباالؾخٗاهت باإلاىهج الخدليلي للىٓم بلى صعاؾت ؤْحّ ؤلاق٩اليت اإلاكاع بليها ْما يخهل بها مً
ْا ًٖ ٝيمحن الاؾخيثاَْ ١بيٗتها ال٣اهٓهيت ْ ،الخهاثو اإلامحزة لِا ْ ،خاالث جُبيِ٣ا في الدكغي٘
حؿائالث ْنٓال بلى بيان ٍف ل
الٗغااي  .لظا ٢ؿمذ َظا البدث ٖلى مُلبحن  ،ؤٝعصث اإلاُلب ألاْ٫ل للخٗغي ٠بماَيت يمحن الاؾخيثاْ ، ١زههذ اإلاُلب
الثاوي لبيان جُبي٣اتها في الدكغي٘ الٗغااي  .زم ؤجهيذ البدث بساجمت جٓحؼ مًمٓهّ .
اإلاؿلب ألاوٌ  :ماهُت ًمن الاظخِثاق
لإلخاَت بماَيت يمحن الاؾخيثا٣ٞ ١ض ْػٖذ البدث ٞيها ٖلى زالزت ٞغْٕ  .ؤٞغصث الٟغٕ ألاْ ل ٫للخٗغي ٠بها
ْبسهاثهِا ْ ،زههذ الٟغٕ الثاوي لخميحزَا ًٖ ألايمان الً٣اثيت الغثيؿيت ْ ،جىاْلذ في الٟغٕ الثالث َبيٗتها ال٣اهٓهيت .
الفشع ألاوٌ  :حعشٍف ًمحو الاظخِثاق وخطابطها
 ٤بّ (ب٨ؿغ ألاْؾِ) ؤر اثخمىّ ْ .الٓزا٢ت هي الص يء
َ ٤عي ِهث ُه ل
الاؾخيثا ١في اللٛت مً الٓزا٢ت ْ .هي مهضع ٓ٢لَ ٪عْ ِهز َع ل
َع
َع َع
ُه َع ُه
بذ مىّ ْ ،ناع ٖىضر ُهمد٨ما(.)1
اإلادُ ٨هلم اإلا َعثبذ .ي٣ا ٫اؾخٓز٣ذ مً ٞالن ْجٓز٣ذ مً ألامغ بطا ؤزظث ٞيّ بالٓزا٢ت  ،ؤر جث ُه ل

( 1 )1ينظر  :ؿبمد صبال الدين ابن منظور  ,لسان العرب  ,مج  , 9حرف و  ,دار اغبديث  ,القاىرة  , 2013 ,ص  215وما بعدىا .
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ؤما في ال٣اهٓنل ٞ ،لم يٓعص اإلاكغٕ في ؾاثغ البالص الٗغبيت التي ؤزظث بيمحن الاؾخيثا ١حٗغيٟا لِا  .في حين َعٖ َعغِٞا
ُه
ّه
اإلاكغٕ ٖلى اإلاد٨مت
حاهب مً ال ّ٣ٟال٣اهٓوي بإجها  :يمحن ق ِهغ َعٖذ  -في خاالث زانت  -لخٗؼيؼ ٢غيىت ٢اهٓهيت(ْ ،)2اْحب
جٓحيهِا مً جل٣اء هٟؿِا إلاً ٧اهذ ال٣غيىت لهالخّ(. )3
ّه
ٞاإلاكغٕ َىا  ،لم يجؼ الً٣اء بىاء ٖلى ٢غاثً ٢اهٓهيت مدضصة بال بٗض حٗؼيؼَا بيمحن ياصحها مً ٧اهذ ال٣غيىت
ال٣اهٓهيت لهالخّ خخما( ،)4مًمٓجها ؤن طمخّ ٚحر مكٓٛلت بما ٢غعجّ ال٣غيىت لهالخّ ٞ ،ةطا خلِٟا  ،خ٨مذ اإلاد٨مت
لهالخّ ْ ،بطا ه٩ل ٖنها زؿغ الضٖٓٔل ْ .يإحي َظا اإلاىخى مً اإلاكغٕ اؾخثىاء مً ال٣اٖضة ال٣اهٓهيـت التي ج٣ط ي بان ال٣غيىت
ال٣اهٓهيت( )5حٛجي مً ج٣ـغعث إلاهلخخّ ًٖ ؤر صليل آزغ مً ؤصلت الازباث(ْ .)1طل ٪جدَٓـا مىّ ٧ي ال جٓ٩نل ال٣غيىت ال٣اهٓهيت
()2

()3

()4

()2
()3

 1حسُت اؼبؤمن  ,نظرية اإلثبات  ,ج  , 1القواعد العامة واليمُت واإلقرار  ,ط  , 2شركة العرفان للطباعة  ,بغداد  , 2016 ,ص  . 999كذلك وبنفس اؼبعٌت ينظر :
عبد الرزاق السنهوري  ,الوسيي يف شرح القانون اؼبدين اعبديد  ,ج  , 2إثبات االلتزام  ,دار النشر للجامعات اؼبصرية  ,القاىرة  , 1956 ,ص  . 589اضبد نشأت ,
رسالة اإلثبات  ,ج , 2ط , 1مكتبة العلم للجميع  ,القاىرة  , 2005 ,ص . 180
كما وع ِرفَت ديُت االستيثاق بأهنا ":ديُت يوجهها القاضي إذل اخلصم لتؤيد أو لتؤكد دليال قائما يف الدعوى على براءة ذمتو  ,يرى اؼبشرع انو غَت ٍ
كاف للحكم ؼبصلحة ىذا
ُ
اػبصم على أساسو "  .ينظر  :ؿبمود صبال الدين زكي  ,النظرية العامة لإلثبات  ,ط  , 2طبعة منقحة ومزيدة  ,دار الفكر العريب  ,القاىرة  , 1983 ,ص . 820
وعُ ِرفَت أيضا بأهنا ":ديُت يوجهها القاضي إذل اؼبدين ليحلف أن ذمتو غَت مشغولة بالدين  ,أو إذل ورثة اؼبدين ليحلفوا بأهنم ال يعلمون بوجود الدين "  .ينظر  :عباس
العبودي  ,شرح قانون اإلثبات  ,ط  , 3دار الثقافة  ,عمان  , 2011 ,ص  . 318وسوف نتبُت فيما يلي من حديث أن التعريف الذ ي أورده األستاذ حسُت اؼبؤمن ,
والذي يتطابق من حيث اؼبعٌت مع ما أورده الدكتور عبد الرزاق السنهوري واألستاذ اضبد نشأت يف بياهنما عن ىذه اليمُت  ,ىو أكثر التع اريف دقة يف وصفو ليمُت
االستيثاق  ,وأكثر مشوال يف احتوائو عبميع حاالت تطبيقها اليت سنفصلها يف اؼبطلب الثاين من ىذا البحث .
حسُت اؼبؤمن  ,مصدر سابق  ,ص  999وما بعدىا .
 2والقرينة القانونية كما عرفتها اؼبادة-98/أوال من قانون اإلثبات " :ىي استنباط اؼبشرع أمرا غَت ثابت من أمر ثابت "  .فيفهم من ىذا النص أن القرينة القانونية من عمل
اؼبشرع وان سندىا ىو نص القانون  ,إذ ال ديكن أن تقوم قرينة قانونية بغَت نص قانوين  ,ألهنا إعفاء استثنائي من عبء اإلثبات الذي تقضي بو القواعد العامة  .والقرائن
القانونية على نوعُت  :األول  :قرائن قانونية بسيطة أو غَت قاطعة ومثاؽبا ما نصت عليو اؼبادة  23/من قانون اإلثبات من أن التأشَت على سند دبا يفيد براءة ذمة اؼبدين
يعد قرينة على الوفاء حىت يثبت العكس  .فالقرينة ىنا تنقل ؿبل اإلثبات من الواقعة اؼبتنازع فيها (وىي سداد الدين ) إذل واقعة أخرى (وىي التوقيع على السند دبا يفيد
براءة ذمة اؼبدين)  ,فإذا اثبت من وقع عليو عبء اإلثبات الواقعة األ خرى فان الواقعة اليت يريد إثباهتا تعد قد ثبتت بالقرينة القانونية ولكن مع جواز إثبات عكسها  ,فإذا
دل يستطع اػبصم إثبات عكسها فيجب على القاضي حينئذ أن يأخذ حبكم القرينة القانونية حىت لو كانت ال تنطبق مع الواقع يف القضية اؼبع روضة  ,الن داللة القرينة
القانونية يفرضها اؼبشرع وليس للقاضي سلطة تقدير مدى مطابقتها للواقع  .أما النوع الثاين فهو  :القرائن القانونية القاطعة  ,وتكون على نوعُت  ,األوذل يتعلق موضوعها
بالنظام العام  ,وىذا النوع من القرائن القانونية القاطعة ال جيوز إثبات عكسها مطلقا بأي دليل من أدلة اإلثبات  ,الن ىذه القرائن أمنا قررت غبماية اؼبصلحة العامة  .ومن
أمثلة القرائن القانونية القاطعة اؼبتعلقة بالنظام العام حجية األحكام القضائية اليت حازت درجة البتات  ,حيث نصت اؼبادة  106/من قانون االثبات  ":ال جيوز قبول دليل
ينقض حجية األحكام الباتة "  .أما الثانية فيتعلق موضوعها حبماية اؼبصلحة اػباصة  ,وىذا النوع من القرائن القانونية القاطعة جيوز إثبات عكسها من طريقي اإلقرار أو
اليمُت حيث نصت اؼبادة  101/من قانون االثبات ":جيوز قبول اإلقرار  .واليمُت يف نقض القرينة القانونية القاطعة اليت ال تقبل إثبات العكس يف األمور اليت ال تتعلق
بالنظام العام "  .ومثال ىذه القرائن  ,القرينة موضوع ىذا البحث واليت قررهتا اؼبادة 431/ف 3من القانون اؼبدين  .فهذه القرينة جيوز إثبات عكسها  ,أما بتنازل من
تقررت ؼبصلحتو وإقراره الصريح دبشغولية ذمتو بالدين  ,أو بإقراره الضمٍت عند نكولو عن اليم ين الواجب عليو حلفها تعزيزا ؽبذه القرينة  .فيستدل من ذلك أن االستنباط
الذي بٌت اؼبشرع على أساسو ىذه القرينة ال يطابق الواقع يف ىذه اغبالة الفردية فال ؿبل لألخذ بـو  .ينظر  :عباس العبودي  ,مصدر سابق  ,ص  276وما بعدىا .
حسُت اؼبؤمن  ,نظرية اإلثبات – القواعد العامة واإلقرار واليمُت  ,ج  , 1ط  , 1دار الكتاب العريب  ,مصر  , 1948 ,ص  . 103سعدون العامري  ,موجز نظرية
االثبات  ,ط , 1بال دار نشر  ,بغداد  , 1966 ,ص . 134
( )1اؼبادة-98/ثانيا من قانون اإلثبات العراقي رقم  107لسنة . 1979
ينظر  :عبد الرزاق السنهوري  ,مصدر سابق  ,ص . 589
ؿبمد علي الصوري  ,التعليق اؼبقارن على مواد قانون اإلثبات  ,ج , 2ط , 2اؼبكتبة القانونية  ,بغداد  , 2011 ,ص . 889
( )4قدري عبد الفتاح الشهاوي  ,اإلثبات مناطو وضوابطو يف اؼبواد اؼبدنية والتجارية يف التشريع اؼبصري واؼبقارن  ,منشأة اؼبعارف  ,اإلسكندرية  , 2002 ,ص . 460
( )5عبد الرزاق السنهوري  ,مصدر سابق  ,ص . 590
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التي ٢غعَا الٖخباعاث مٗيىت مىٟظا لتهغب مً ٢غعث إلاهلخخّ ًٖ الٓٞاء بما في طمخّ مً التزام ْٖ ،لى الٓحّ الظر ؾىٟهلّ
في ٖىض الخضيث ًٖ جُبي٣اث يمحن ؤلاؾخيثا. ١
ْجسخو يمحن ؤلاؾخيثا ١بما يلي :
 - 1ؤجها يمحن ج٨ميليت ا٢غَا اإلاكغٕ لخٗؼيؼ ٢غيىت ٢اهٓهيت ٞ .هي صليل ج٨ميلي في الضٖٓٔل ٗؼػل الضليل ألانلي ٞيها الظر َٓ
ال٣غيىت ال٣اهٓهيت التي ٢غعَا اإلاكغٕ(ْٖ .)2ليّ ٞان جٓحيهِا يجب ؤن ؿب ّ٣جمؿ ٪الخهم بال٣غيىت ال٣اهٓهيت اإلاًٗيت
ْزبٓتها إلاهلخخّ ْطل ٪بان ي٣يم الضليل ٖلى احخمإ الكغٍْ التي يخُلبها ال٣اهٓنل ل٣يامِا(.)3
 - 2ؤجها يمحن بحباعيت ْ .لِظٍ الخانيت ْحِان  ،ألاْ٫ل َٓ ؤن اإلاد٨مت ملؼمت بخٓحيّ يمحن ؤلاؾخيثا ١مً جل٣اء هٟؿِا إلاً
ج٣غعث ال٣غيىت ال٣اهٓهيت إلاهلخخّ( .)4ؤما الٓحّ الثاوي  ّْٞؤن مً جٓحّ بليّ َظٍ اليمحن ليـ مسحرا بحن خلِٟا مً
ٔ ٞ ،ان ه٩ل ٖنها زؿغ صٖٓاٍ .
ٖضمّ ْ ،بهما ٖليّ ؤن يدلِٟا لي٨ؿب الضٖٓ ل
 - 3ؤجها يمحن مسهٓنت ْٚحر مغصْصة ٞ .هي مسهٓنت بمٗجى ؤجها جٓحّ خهغا بلى الخهم الظر قغٖذ ال٣غيىت ال٣اهٓهيت
إلاهلخخّ صْنل زهمّ آلازغ في الضٖٓٔل ْ ،هي ٚحر مغصْصة بمٗجى ؤهّ ال يجٓػل إلاً ْحِذ بليّ ؤن يغصَا ٖلى زهمّ .
ٔ اإلاىٓٓعة ٞ ،ال يجٓػل للمد٨مت اإلآا٣ٞت ٖلى ؤعحاء خلِٟا بلى
 - 4ؤجها يمحن ْاحبت ألاصاء مً ٢بل اإلاإمٓعل بها في طاث الضٖٓ ل
مغخلت الخ٣ت مً مغاخل الخ٣اض ي  ،ألن الً٣اء في َظٍ الضٖٓٔل ؤهما يخٖٓ ٠٢لى خلّٟا ؤْ الى٫ٓ٩ل ٖنها .
ٔ اإلاٗغْيت ؤمام اإلاد٨مت  ،خيث ٗؼػل خلِٟا ال٣غيىت ال٣اهٓهيت التي ؾبْ ٤زبدذ إلاهلخت
 - 5ؤجها يمحن ٞانلت في الضٖٓ ل
()5
ٔ  ،مما يلؼم اإلاد٨مت بالً٣اء لهالخّ  .ؤما الى ٓ٩لٖ ٫نها ٞياصر بلى صخٌ جل ٪ال٣غيىت ال٣اهٓهيت ،
اخض َغفي الضٖٓ ل
لي٣ٟض مً ج٣غعث ال٣غيىت إلاهلخخّ الضليل ألانلي في صٖٓاٍ  ،مما يٓحب ٖلى اإلاد٨مت الخ٨م يضٍ .
ٔ حضيضة بىٟـ
ٔ  ،خيث يترجب ٖلى الً٣اء بها ٖضم ٢بٓ ل ٫ؤيت صٖٓ ل
ْ - 6هي  ،ؤزحرا  ،يمحن منهيت للجزإ بحن َغفي الضٖٓ ل
()6
الخْ ٤ان اعج ً٨اإلاضعي ٞيها بلى ؤصلت ؤزغٔل  ،ؤْ إلزباث ٦ظب اليمحن التي خلِٟا زهمّ .
الفشع الثاني  :جمُحز ًمحو ؤلاظخِثاق عن ألاًماو اللػابُت الشبِعُت
ؤوال  :جمُحز ًمحو الاظخِثاق عن الُمحو الخاظمت
جخمحز اليمحن الخاؾمت ًٖ يمحن ؤلاؾخيثا ١بما يلي :
 - 1جٓحّ اليمحن الخاؾمت للخهم الٗاحؼ ًٖ ؤلازباث(ٞ ،)7خٓ٩نل هي الضليل الٓخيض في الضٖٓٔل  ،بيىما ال جٓحّ يمحن
الاؾخيثا ١بال لخهم زبذ لّ الضليل ب٣غيىت ٢اهٓهيت مٗخبرة ٞ ،خإحي َظٍ اليمحن حٗؼيؼا للضليل الثابذ في الضٖٓٔل .
 - 2اليمحن الخاؾمت ال جٓحّ بال بىاءا ٖلى َلب الخهم الٗاحؼ ًٖ ؤلازباث في الضٖٓٔل ْال يجٓػل للمد٨مت جٓحيهِا مً جل٣اء
هٟؿِا  ،بيىما جٓحّ اإلاد٪مت مً جل٣اء هٟؿِا يمحن الاؾخيثا ١للخهم الظر قغٖذ ال٣غيىت ال٣اهٓهيت إلاهلخخّ ْ ،ال ٖبرة
لُلبها مً ٢بل الخهٓم .

( )6اضبد نشأت  ,مصدر سابق  ,بند  590مكرر  ,ص  . 159سليمان مرقس  ,مصدر سابق  ,بند  , 230ص . 192
( )7جاء يف اؼبادة  118/إثبات عراقي ":إذا عجز اػبصم عن إثبات ادعائو أو دفعو فعلى احملكمة أن تسألو عما إذا ك ان يطلب تحليف خصمو اليمُت اغباظبة من
عدمو. "..
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 - 3يجٓػل إلاً ْحِذ لّ اليمحن الخاؾمت ؤن يغصَا ٖلى زهمّ الظر َلب جٓحيهِا  ،بيىما ال يجٓػل إلاً ٧ل ٠بدل ٠يمحن
الاؾخيثا ١ؤن يغصَا ٖلى زهمّ  ،الن خلِٟا ؤهما يإحي حٗؼيؼا لل٣غيىت ال٣اهٓهيت التي زبدذ لهالخّ .
زانُا  :جمُحز ًمحو ؤلاظخِثاق عن الُمحو اإلاخممت
ْجخمحز اليمحن اإلاخممت ًٖ يمحن الاؾخيثا ١بما يلي :
ٔ،
ر للمد٨مت ٞ ،هي بحغاء جخسظٍ اإلاد٨مت مٓحِا لخهم في الضٖٓ ل
 - 1ؤن جٓحيّ اليمحن اإلاخممت ْألازظ بىديجتها ازخياع ل
ْل ً٨ال يلؼمِا بالخ٨م لهالخّ ٞ .اإلاد٨مت ٚحر ملؼمت بىديجت اليمحن اإلاخممت  ،بط لِا ؤن جإزظ بها ْ ،لِا ؤن ال جإزظ بها .
ُه َع
٦ما ْليـ مً الالػم ؤن يد٨م ٖلى مً ه٩ل ٖنها( . )1بل ْيجٓػل للمد٨مت ؤن حٗض ًٖ ٫جٓحيهِا ٢بل خلِٟا( .)2بيىما جلؼم
اإلاد٨مت بالخ٨م لهالر مً خل ٠رمحن الاؾخيثاٞ ، ١ال يجٓػل لِا بَما ٫هديجتها ْ ،ال يجٓػل لِا الٗضْ٫ل ًٖ جٓحيهِا .
ُه
ّه
َع
 - 2يجٓػل للخهم آلازغ ؤن يثبذ ٦ظب اليمحن اإلاخممت ٖىض اؾخئىا ٝالخ٨م ْ ،يجٓػل إلاد٨مت الاؾخئىا ٝؤن جلغي ؤْ حٗض٫
خ٨م مد٨مت الضعحت ألاْلى اإلاؿدىض ليمحن مخممت ْلٓ لم يثبذ لِا ٦ظب اليمحن  ،بل يجٓػل لِا ؤن جٓحّ اليمحن اإلاخممت
ٔ  .بيىما ال يجٓػل للخهم بزباث ٦ظب يمحن الاؾخيثا٦ ، ١ما
للُغ ٝآلازغ(ْ )3خؿب ما يتراءٔ لِا مً ألاصلت في الضٖٓ ل
ْال يجٓػل للمد٨مت ألاٖلى بَضاع هديجت خل ٠يمحن الاؾخيثا ١ألجها يمحن منهيت للجزإ خخما .
ٔ ْخؿب ج٣ييمِا لألصلت اإلابرػة ٞيها  ،بيىما ال يجٓػل جٓحيّ
 - 3يجٓػل للمد٨مت جٓحيّ اليميً اإلاخممت ألر مً َغفي الضٖٓ ل
يمحن الاؾخيثا ١بال للخهم اإلا٩ل ٠بها  َْٓ ،الخهم الظر زبدذ ال٣غيىت ال٣اهٓهيت إلاهلخخّ .
الفشع الثالث  :الؿبُعت اللانىنُت لُمحو الاظخِثاق
ل٣ض اه٣ؿم ال ّ٣ٟال٣اهٓوي في جدضيضٌلُبيٗت يمحن الاؾخيثا ١بلى زالزت اججاَاث :

( 1 )1توفيق حسن فرج  ,قواعد اإلثبات يف اؼبواد اؼبدنية والتجارية  ,جامعة بَتوت العربية  ,بال سنة نشر  ,ص . 183
( )2علي ىادي العبيدي  ,قراءة يف قانون البيانات اؼبعدل  ,حبث منشور يف ؾبلة اؼبنارة الصادرة عن جامعة آل ال بيت  ,عمان  ,مج  , 11ع  , 1آذار  , 2005ص
. 32
( )3اضبد نشأت  ,مصدر سابق  ,ص . 174
( )4سليمان مرقس  ,أصول اإلثبات وإجراءاتو يف اؼبواد اؼبدنية يف القانون اؼبصري  ,ج , 2ط , 4دار اعبيل للطباعة  ,القاىرة  ,1986 ,بند  , 144ص 131
( )5وىو رأي الدكتور عبد الرزاق السنهوري و الدكتور عبد اؼبنعم فرج الصدة  .حيث يقول الدكتور السنهوري  :أن ديُت االستيثاق ديُت توجو يف أحوال معينة  ,..على أن
أحكام اليمُت اؼبتممة األصلية ال تسري عليها إال بعد ربوير كبَت  .فتوجيو اليمُت ىنا إجباري على القاضي  ,وىو جوازي يف اليمُت اؼبتممة األصلية  .والذي توجو إليو
اليمُت ىنا ىو احد اػبصمُت بالذات يعينو القانون  ,بينما اليمُت اؼبتممة األصلية توجو ألي من اػبصمُت  .وال ديلك القاضي ىنا إال أن يقضي ؼبصلحة من حلف اليمُت
 ,وىو ال يتقيد بذلك يف اليمُت اؼبتممة األصلية  .وىذه الفروق تقرب ديُت االستيثاق من اليمُت اغباظبة  ,وتبعدىا عن اليمُت اؼبتممة  ,ولكن مهمة ىذه اليمُت ىي اليت
تلحقها باليمُت اؼبتممة  ,إذ ىي إسبام دليل يراه القانون ناقصا فَتيد أن يستكملو هبذه اليمُت ...فهذه اليمُت تبقى يف نظرنا ديينا متممة ال ديينا حاظبة  ,فهي زبتلف
اختالفا جوىريا عن اليمُت اغباسمة يف أهنا ليست ىي الدليل الوحيد يف الدعوى  ,بل ىي دليل تكميلي يعزز الدليل األصلي وىو قرينة الوفاء اؼبستخلصة من انقضاء سنة
على وجود الدين  .عبد الرزاق السنهوري  ,مصدر سابق  ,ص  587وما بعدىا  .كذلك ينظر  :عبد اؼبنعم فرج الصدة  ,اإلثبات يف اؼبواد اؼبدنية والتجارية  ,ط , 1
القاىرة . 1953 ,
( )6عبد الرزاق السنهوري  ,مصدر سابق  ,ص . 588
( )7وىو رأي األستاذين اضبد نشأت وحسُت اؼبؤمن  .ينظر  :اضبد نشأت  ,مصدر سابق  ,ص  . 181حسُت اؼبؤمن  ,نظرية اإلثبات  ,مصدر سابق  ,ط  , 1ص
. 222
()2
()1
حبكم القانون"  ,أو "اليمُت اؼبتممة حتما" .
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يغٔل الاججاٍ ألاْ٫ل( )4ؤن يمحن الاؾخيثا ١هي يمحن خاؾمت ْ ،طل ٪الن خلِٟا يٟط ي بلى ٞهل اإلاد٨مت في الضٖٓٔل
لهالر َعمً خلِٟا ٦ .ما ْيترجب ٖلى الخ٨م بها خؿم الجزإ ال٣اثم بحن الخهمحن في مٓيِٖٓا بك٩ل جهاجي ْ .يغٔل الاججاٍ
الثاوي( )5ؤجها يمحن مخممت ْ ،طل ٪بالىٓغ لٓ٩جها صليل ج٨ميلي يًا ٝبلى الضليل ألانلي في الضٖٓٔل ْ ،يخمم ٢ىاٖت اإلاد٨مت
بالً٣اء لهالر مً يدلِٟا ٞ .اإلاِمت اإلاخٓزاة مً َظٍ اليمحن ْ ،هي ؤجمام صليل يغاٍ ال٣اهٓ لن ها٢ها ْيغيض اؾخ٨مالّ بها( ،)6هي
التي جلخِ٣ا باليمحن المجممت ٞ .يما يغٔل الاججاٍ الثالث( )7ؤن َظٍ اليمحن هي نٓعة زانت مً ألايمان الً٣اثيت ٞ ،هي مً
حاهب ج٣ترب مً اليمحن الخاؾمت لٓ٩جها يمحن بحباعيت ْمسهٓنت بُغ ٝمٗحن في الضٖٓٔل ْ ،ال يمل ٪ال٣اض ي بال ؤن ي٣ط ي
إلاهلخت مً خلِٟا ْ .هي مً حاهب آزغ ج٣ترب مً اليمحن اإلاخممت ٓ٧٫جها جإحي ج٨ملت لضليل زبذ في الضٖٓٔل َْٓ ال٣غيىت
ٔ َظا الاججاٍ ؤن مً
ال٣اهٓهيت ْ ،ال يجٓػل إلاً ْحِذ بليّ ؤن يغصَا ٖلى زهمّ ٦ما َٓ الخا ٫في اليمحن الخاؾمت  .لـظل ٪يغ ل
ألاصر حؿميت َظٍ اليمحن "اليمحن اإلاخممت".
ْهغٔل ؤن الاججاٍ الثالث الظر جبىاٍ ألاؾخاط اخمض وكإث ْألاؾخاط خؿحن اإلاامً َٓ ؤ٦ثر الاججاَاث الِ٣ٟيـت ْاٗ٢يت في
جدضيضٍ للُبيٗت ال٣اهٓهيت ليمحن الاؾخيثاْ ، ١طل ٪ل٣ضعجّ ٖلى جبريغ ما جخمخ٘ بّ َظٍ اليمحن مً زهاثو مكتر٦ت م٘
اليمحن الخاؾمت ْاليمحن اإلاخممت مٗا ٞ .يمحن الاؾخيثاْ ١ان ٧اهذ ج٣ترب مً اليمحن الخاؾمت ْاليمحن اإلاخممت ٞ ،دكتر ٥م٘
٧ل منهما بسهاثو مٗيىت  ،بال ؤجها ؤيًا جبخٗض ٖنهما ٞ ،خخمحز ًٖ ٧ل منهما بسهاثو ؤزغٔل ْٖ ،لى الٓحّ الظر بيىاٍ في
الٟغٕ الثاوي مً َظا اإلاُلب ٖىض البدث في جميحزَا ًٖ اليمحن الخاؾمت ْاليمحن اإلاخممت ْ ،بالخالي ٞـال جصر وؿبتها ألر مً
جل٨م اليميىحن مىٟغصة ْٖ ،ليّ يٓ٩نل ْنِٟا بإجها نٓعة زانت مً نٓعل اليمحن الً٣اثيت ؤ٦ثر ص٢ت ْ ،ابل ٜحٗبحرا ًٖ
َبيٗتها مً ؤر ْن ٠آزغ َْ ،ظا ب ٌٛالىٓغ ًٖ حؿميتها "اليمحن اإلاخممت بد٨م ال٣اهٓنل" ؤْ "اليمحن اإلاخممت خخما"  ،ألجها
ؾدب٣ى في ٧لخا الخالخحن يمحن اؾخيثا ، ١ال يميً خاؾمت ْ ،ال يمحن مخممت .
ر ٖليّ
ْيلخ ٤بالخضيث ًٖ الُبيٗت ال٣اهٓهيت ليمحن الاؾخيثا ١بيان حٗلِ٣ا بصخو الخالْ ٠مضٔ ٖلمّ باألمغ الجاع ل
الخدليٞ .)3(٠يمحن الاؾخيثا٢ ١ض جإحي في بٌٗ خاالتها يميىا ًٖ ْاٗ٢ت شخهيت خضزذ مً هٟـ الخال ٠ؤْ حغث بمٗغٞخّ
ٞ ،خٓ٩نل يميىا ٕلى البخاث ٢ْ .ض جإحي في خاالث ؤزغٔل ًٖ ْاٗ٢ت ال يض لصخو الخال ٠بها ْال مٗغٞت لّ بدضْثها ٞ ،خٓ٩نل
يميىا ٖلى ٖضم الٗلم ْ .ل٨نها جٓل في حمي٘ ألاخٓا ٫يمحن اؾخيثاْٖ . ١ليّ لً يصر ما طَب بليّ حاهب مً ال ّ٣ٟال٣اهٓوي في
الٗـغا ١مً اٖخباع يمحن الاؾخيثا ١اإلاٗغْٞت في الدكغي٘ الٗغااي نٓعل مً نٓعل يمحن ٖضم الٗلم( ،)4الن يمحن ٖضم الٗلم ال
جسخو بيمحن الاؾخيثا ١بل هي ٢ض جٓ٩نل ؤيًا في اليمحن الخاؾمت ْفي اليمحن اإلاخممت ألانليت(ْ ،)5بالخالي ٞال مبرع للخلِ ما
بحن يمحن ٖضم الٗلم ْيمحن الاؾخيثا. ١
() 1

() 2

 1يقول األستاذ اضبد نشأت  ":فهذه اليمُت ال يسهل اعتبارىا حاظبة  ,الن القاضي ملزم بتوجيهها  ,سواء أراد اػبصم أو دل يرد  ,وال يسهل اعتبارىا متممة  ,ألنو يجب
على القاضي أن يوجهها وان يأخذ بنتيجتها  .وبعبارة أخرى ديكن القول بأهنا حاظبة من وجو ومتممة من وجو آخر – حاظبة من حيث نتيجتها  ,ومتممة الن القاضي
ىو الذي يوجهها ولو دل يرد اػبصم  .وقد يقال – كما ذىب إذل ذلك اؼبشرع الفرنسي  -أهنا ديُت حاظبة حبكم القانون  ,الن القانون ىو الذي أوجبها  ,ودل يًتك
توجيهها جملرد إرادة اػبصم وجعل نتيجتها حاظبة  .ولكن أليس األصح أن نعرب عنها باليمُت اؼبتممة حبكم القانون  ,ألن هبا تتم قرينة حصول الوفاء اؼبستنتجة من مضي
ثالشبائة وستُت يوما  ,اي قرينة التخلص دبضي اؼبدة اؼبذكورة ؟ أنٍت أميل إذل التسمية األخَتة  . . ".اضبد نشأت  ,مصدر سابق  ,ص . 181
حسُت اؼبؤمن  .ينظر  :حسُت اؼبؤمن  ,مصدر سابق  ,ط , 2ص . 1006
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اإلاؿلب الثاني  :جؿبُلاث ًمحو الاظذًثاق في الدششَع العشاقي
ليمحن الاؾخيثا ١زالزت جُبي٣اث في الدكغي٘ الٗغااي  ،ج٣غعث ألاْلى لخٗؼيؼ ٢غيىت الٓٞاء بالضيً ْ ،ج٣غعث الثاهيت
لخٗؼيؼ ٢غيىت ٖضم حجيت الؿىض الٗاصر ججاٍ الخلْ ، ٠ج٣غعث الثالثت لخٗؼيؼ ٢غيىت ٖضم ْحٓص اإلاؿدىض لضٔ الخهم ؤْ
ٖضم ٖلمّ بٓحٓصٍ ْ ،هدىاْ٫ل ٧ل مً َظٍ الخُبي٣اث في ٞغٕ مؿخ٣ل .
الفشع ألاوٌ  :حعضٍض ًمحو ؤلاظخِثاق للشٍنت الىفاء بالذًن
 3ٝ 431مً ال٣اهٓنل اإلاضوي الٗغااي ٖلى  ":يجب ٖلى مً يخمؿ ٪بٗضم ؾمإ الضٖٓٔل بمغْع ؾىت ْاخضة
ههذ اإلااصة/
ؤن يدل ٠يميىا جٓحِِا اإلاد٨مت مً جل٣اء هٟؿِا ٖلى ؤن طمجّ ٚحر مكٓٛلت بالضيً ْ .جٓحـّ اليمحن بلى ْعزت اإلاضيىحن ؤْ
ؤْليائهم ؤن ــ٩اهٓا مذجٓعيً بإجهم ال ٗملٓ لن بٓحٓص الضيً "(.)1
ٞاإلاكغٕ َىا ْ ،بٗض ؤن حٗل بٌٗ الخ١ٓ٣ل جخ٣اصم بمضة ٢هحرة حضا ْ ،هي ؾىت ْاخضة(()2الخ٣اصم الخٓلي) ،اٞترى في
َظا
 ١ؤهما يخ٣ايٓجها ٓٞعل اؾخد٣اِ٢ا ْ ،ؤجهم
الخ٣اصم ٢غيىت ٖلى الٓٞاء ْ .طل ٪ألن اإلاإلٓ ٝفي الخٗامل ؤن الضاثىحن في َظٍ الخ ٓ٣ل
بطا ما ؤمِلٓا اإلاضيً ٞال يمِلٓهّ ؤ٦ثر مً ٖام لؿضاصَا  ،ألن َظٍ الخ١ٓ٣ل هي مٓعص ٖيكِم ْٖ .ليّ ٞةطا مًذ ؾىت ميالصيت
٧املت صْ لن ؤن يُالبٓا بها ،اٞترى ال٣اهٓ لن ؤجهم اؾخَٓٓٞا ٗٞال ْ ،ال يُالب اإلاضيىحن بخ٣ضيم ما يثبذ بغاءة طمتهم  ،بل يجٗل
َظٍ الخ١ٓ٣ل جى٣ط ي بالخ٣اصم(ْ .)3ل٨ىّ اْحب في طاث الٓ٢ذ ٖلى اإلاضيً الظر يخمؿ ٪بهظٍ ال٣غيىت ؤن ٗؼػَا بيمحن جٓحِِا
بليّ اإلاد٨مت مً جل٣اء هٟؿِا – ؾٓاء َلبها الضاثً ؤم لم يُلبها ٖ -لى ؤن طمخّ ٙيغ مكٓٛلت بالضيً(َْ .)4ظٍ اليمحن هي يمحن
الاؾخيثا. ١
ْيخطر مما ؾب ، ٤ؤن ص ٘ٞاإلاضيً بالخ٣اصم الخٓلي  ،بط يٓحب ٖليّ خل ٠اليمحن بٗضم مكٓٛليت طمخّ بالضيً ٢بل
الخ٨م بغص صٖٓٔل زهمّ الضاثً ٞ ،اهّ يلؼم اإلاد٨مت ؤيًا بإن ال ج٣ط ي بؿ ٍٓ٣خ ٤الضاثً بالخ٣اصم بال بٗض جدليٝ
اإلاضيً اليمحن بٗضم مكٓٛليت طمخّ بالضيً مٓيٕٓ الضٖٓٔل ْٖ .ليّ ٞ ،ةطا خ٨م ال٣اض ي بؿ ٍٓ٣خ ٤الضاثً بالخ٣اصم
َّ
الخٓلي مً ٚحر ؤن ُهي َعدل ٠اإلاضيً ٖلى اهّ ؤصٔ الضيً ٗٞال  ،يٓ٩نل مسالٟا لل٣اهٓنل(ْ ،)5مٓحبا للى. ٌ٣

() 3

() 4

() 5

تقسم اليمُت القضائية وفقا العتبارات متعددة  .من ذلك أهنا تنقسم بالنظر إذل تعلق شخص اغبالف هبا وعلمو باألمر اعباري عليو التحليف إذل ديُت البتات وديُت عدم
العلم  .وقد نصت اؼبادة  117/إثبات عراقي  ":إذا حلف شخص على فعلو حيلف على البتات  ,وإذا حلف على فعل غَته حيلف على عدم العلم "  .فيمُت البتات
مضموهنا ربليف الشخص على القطع واعبزم أما على فعلو ىو  ,أو على فعل الغَت الذي جرى دبعرفتو  .أما ديُت عدم العلم فمضموهنا ربليف الشخص على علمو
بصدور الفعل موضوع التحليف من شخص آخر  ,أو عدم علمو بذلك  .ينظر  :ؿبمد على الصوري  ,التعليق اؼبقارن على مواد قانون اإلثبات  ,ج  , 3ط , 2اؼبكتبة
القانونية  ,بغداد  , 2011 ,ص . 1115حسُت اؼبؤمن  ,نظرية االثبات – القواعد العامة واإلقرار واليمُت  ,مصدر سابق  ,ط , 1ص  . 169سليمان مرقس  ,مصدر
سابق  ,ص  . 193عبد الرزاق السنهوري  ,مصدر سابق  ,ج , 2ص  544وما بعدىا .
ويؤكد ىذا االذباه أكثر على منحاه ىذا  ,بان يلحق عبارة ديُت عدم العلم بوضعها بُت ىاللُت بعد مصطلح ديُت االستيثاق مباشرة  .ينظر  :عباس العبودي  ,مصدر
سابق  ,ص . 319عصمت عبد اجمليد بكر  ,شرح قانون اإلثبات العراقي  ,اؼبكتبة القانونية  ,بغداد  , 2012 ,ص. 279
قدري عبد الفتاح الشهاوي  ,مصدر سابق  ,ص  . 460كذلك ينظر  :عبد الرزاق السنهوري  ,مصدر سابق  ,ص  . 588حسُت اؼبؤمن  ,نظرية اإلثبات  ,ط , 2
مصدر سابق  ,ص . 1000

75

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  6ؤًلىٌ 2016

ْيمحن الاؾخيثاَ ١ىا ٢ ،ض جٓحّ بلى الخهم اإلاضيً طاجّ ٝجٓ٩نل خييئظ يميىا ٖلى البخاث ٢ْ ،ض جٓحّ بلى ْعزخّ ؤْ
ؤْليائهم ؤن ٧اهٓا مذجٓعيً ٞ ،خٓ٩نل خينها ؤما يميىا ٖلى البخاث بٗلمِم بدهٓ٫ل ْاٗ٢ت الٓٞاء  ،ؤْ يميىا ٖلى ٖضم ٖلمِم
بٓحٓص الضيً(ْ .)6هي في ٧لخا َاجحن الخالخحن يمحن اؾخيثا. ١
ْال يجٓػل جٓحيّ َظٍ اليمحن بلى ْ٧ي ٫اإلاضيً  ،ؤْ اإلاهٟي ؤْ اإلاضيغ ألٖماٚ ٫حرٍ  ،بالىٓغ بلى ؤن ألاشخام الظيً
 3ٝ 431مضوي اؾخدالِٞم ٢ض ْعص ط٦غَم ٞيها ٖلى ؾبيل الخهغ  ،بال بطا ا٢غ طل ٪الٓ٦يل ؤْ اإلاهٟي ؤْ اإلاضيغ
ؤحاػث اإلااصة/
ألٖماٚ ٫حرٍ اهّ ٢ض ص ٘ٞالضيً بىٟؿّ هيابت ًٖ اإلاضيً ٞ ،يجٓػل خييئظ جٓجيٌ اليمحن بليّ ألجها جىهب ٖلى حٗلْ ٤اٗ٢ت
الٓٞاء بصخهّ َٓ(ْ ، )7ليـ بصخو مً يمثلّ
ْخيث ؤن الخ٣اصم اإلاؿ ِ٣للخ ٤ال يخمؿ ٪بّ بال ًٖ َغي ٤الض ٘ٞبّ ؤمام اإلاد٨مت( َْٓ ،)8مً الض ٕٓٞاإلآيٖٓيت
التي ؤحاػ ال٣اهٓنل للمخمؿ ٪بها بزاعتها في ؤيت خالت ٧اهذ ٖليها الضٖٓٔل(ٝ ،)9بطا لم يخمؿ ٪اإلاضيً ؤمام مد٨مت ؤْ٫ل صعحت
ُه
بؿ ٍٓ٣الخ ٤بالخ٣اصم بمط ي ؾىت ٢ْ ،ط َّلي بةلؼامّ ب٣يمت الضيً ٞ ،يجٓػل لّ ببضاء َظا الض ٘ٞفي ؤمام مد٨مت الاؾخئىا، ٝ
ْفي َظٍ الخالت يجب ٖلى مد٨مت الاؾخئىا ٝؤن جٓحّ بليّ اليمحن (يمحن الاؾخيثاٖ )١لى اهّ ؤصٔ الضيً ٗٞال(ْ .)10ل ً٨ال
يجٓػل ببضاء َظا الض ٘ٞابخضاء  ،ؤْ جإحيلّ للضٞـ٘ بّ  ،ؤمام مد٨مت اإلاد٨مت اإلاسخهت بالىٓغ في الًُٗ بالخ٨ـم جميحزا ْ٣ٞا إلاا
 3ٝ 209مً ٢ـاهٓنل ـاإلاغاٗٞاث اإلاضهيت(.)1
ج٣ط ي بّ اإلااصة/
الفشع الثاني  :حعضٍض ًمحو ؤلاظخِثاق للشٍنت عذم حجُت العنذ العادي (العشفي) ججاه الخلف
ههذ اإلااصة 39/ال٣ٟغة زالثا مً ٢اهٓنل ؤلازباث الٗغااي  ":بطا عجؼ اإلادخج بالؿىض ًٖ ؤلازباث ُهي َع
٨خٟى مً الخل ٠بان
يدل ٠يميىا بإهّ ال ٗلم ؤن الخِ ؤْ ؤلامًاء ؤْ البهمت حٗٓص لؿل. " ّٟ
ؿـخٟاص مً هو ال٣ٟغجحن ؤْال ْزاهيا مً اإلااصة ؤٖالٍ( )2ؤن الؿىض الٗاصر (الٗغفي) ال يٓ٩نل حجت ٖلى اإلاضعى ٖليّ بال
بٗض ؤن يُل٘ ٖليّ ؤمام اإلاد٨مت ْي٣غ بصخت بمًاثّ ؤْ بهمت ببهامّ اإلاثبخت ٖليّ  ،ؤْ ؤن ؿ٨ذ ٞيٗخبر ؾٓ٩جّ بمثابت
( 1 )1وتقابل ىذه اؼبادة يف التشريعات العربية ادلادة  378/ف 2من القانون اؼبدين اؼبصري  ,واؼبادة  375/ف 2من القانون اؼبدين السوري  ,واؼبادة  442 /من القانون اؼبدين
الكوييت  ,واؼبادة  369/ف 2من القانون اؼبدين البحريٍت  ,واؼبادة  312 /من القانون اؼبدين اعبزائري  ,واؼبادة  407/من القانون اؼبدين القطري  ,واؼبادة  365/من القانون
اؼبدين اللييب .
( )2جاء يف اؼبادة 431/مدين عراقي  -1":ال تسمع الدعوى على اؼبنكر بعد تركها من غَت عذر شرعي سنة واحدة يف اغبقوق التالية  :أ -حقوق األطباء والصيادلة واحملامُت
واألساتذة واؼبهندسُت واػبرباء ووكالء التفليسة والسماسرة وبوجو عام كل من يزاول مهنة حرة على أن تكون ىذه اغبقوق واجبة ؽبم عما أدوه من عمل وما تكبدوه من
مصروفات  .ب -حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوىا ألشخاص ال يتاجرون يف ىذه األشياء وحقوق أصحاب الفنادق واؼبطاعم عن اجر اإلقامة وشبن الطعام وكل ما
صرفوه غبساب عمالئهم  .ج -حقوق العملة واػبدم واإلجراء من أجور يومية وغَت يومية ومن شبن ما قاموا بو من توريدات  -2 .وال تسمع الدعوى يف ىذه اغبقوق
حىت لو بقي الدائنون مستمرين فيما يقومون بو من خدمات أو أعمال أو أشغال أو توريدات " .
( )3عبد الرزاق السنهوري  ,الوسيي يف شرح القانون اؼبدين اعبديد  ,ج , 3نظرية االلتزام بوجو عام  ,دار النشر للجامعات اؼبصرية  ,القاىرة  , 1956 ,ص . 1043
( )4حسُت اؼبؤمن  ,نظرية اإلثبات  ,مصدر سابق  ,ط , 2ص . 999
( )5قدري عبد الفتاح الشهاوي  ,نظرية اإلثبات يف اؼبواد اؼبدنية والتجارية  ,ط , 1دار النهضة العربية  ,القاىرة  , 2006 ,ص . 488
( )6ينظر  :عبد الرزاق السنهوري  ,مصدر سابق  ,ص . 589
( )7ؿبمد عبد اللطيف  ,قانون االثبات يف اؼبواد اؼبدنية والتجارية  ,ج , 2دار النشر للجامعات اؼبصرية  ,القاىرة  , 1972 ,ص . 343
( )8عبد الرزاق السنهوري  ,مصدر سابق  ,ج , 3ص . 995
( )9ينظر  :آدم وىيب النداوي  ,اؼبرافعات اؼبدنية  ,اؼبكتبة القانونية  ,بغداد  ,ص . 235
( )10قدري عبد الفتاح الشهاوي  ,مصدر سابق  ,ص . 488
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ب٢غاع يمجي مىّ( .)1ؤما لٓ اخخج بالؿىض الٗاصر ٖلى ْاعر اإلايؿٓب لّ ؤلامًاء ؤْ بهمت ؤلابهام ٞ ،يجٓػل لّ ؤن يضعي الجِل
بّ  ،ؤر اهّ ال ٗلم ؤن الخِ ؤْ ؤلامًاء ؤْ بهمت ؤلابهام حٗٓص إلآعزّ(ْ .)3يترجب ٖلى اصٖاء الٓاعر الجِل بالؿىض ؤن ي٣ٟض
طل ٪الؿىض ٢يمخّ في ؤلازباث ما٢خا ختى ي٣يم اإلاخمؿ ٪بّ الضليل ٖلى نضْعٍ ممً وؿب بليّ(ٞ .)4ةطا ازبذ طل ، ٪ؤَضعث
اإلاد٨مت ص ٘ٞالٓاعر الجِل بالؿىض ْ ،اٖخبرجّ ناصعا ًٖ مٓعزّ  .ؤما بطا عجؼ اإلادخج بالؿىض ًٖ بزباث ٖاثضيت ؤلامًاء ؤْ
بهمت ؤلابهام للمٓعر ٞ ،خ٨خٟي اإلاد٨مت بان يدل ٠الخل ٠يميىا بإهّ ال ٗلم ؤن الخِ ؤْ ؤلامًاء ؤْ البهمت حٗٓص
لؿلْ .)5(ّٟاليمحن اإلاٗىيت َىا هي يمحن الاؾخيثا ، ١حاءث حٗؼيؼا ل٣غيىت ٖضم حجيت الؿىض الٗاصر (الٗغفي) ججاٍ الخل، ٠
بالىٓغ لعجؼ اإلادخج بالؿىض ًٖ بزباث ٖاثضيت الخِ ؤْ الخٓ٢ي٘ (ؤلامًاء ؤْ بهمت ؤلابهام) إلآعر الخلْ . ٠مًمٓنل خل٠
الخل ٠بٗضم الٗلم في َظٍ اليمحن يجب ؤن يخًمً ق٣حن  :ألاْ٫ل َٓ ٖضم ٖلمّ بدهٓ٫ل الخٓ٢ي٘ باإلمًاء ؤْ ببهمت
ؤلابهام مً ؾلٖ ّٟلى الؿىض اإلابرػ ْ ،الثاوي َٓ ٖضم حٗغٖ ّٞلى ٖاثضيت الخِ الثابذ ٖلى الؿىض لؿلٞ . ّٟان خل ٠الخل٠
َظٍ اليمحن يمًٓجها ؾال ٠الظ٦غ ُهع َعصث صٖٓٔل اإلادخج بالؿىض ْ ،ان ه٩ل ٖنها اٖخبر هٓ٩لّ بمثابت ب٢غاع مىّ بٗاثضيّ الخِ
ْؤلامًاء ؤْ بهمت ؤلابهام لؿلْ ، ّٟج٣ط ي اإلاد٨مت لهالر اإلادخج بالؿىض  .ؤما الخل ٠اإلاٗجي بدل ٠يمحن الاؾخيثاَ ١ىا ،
 ِٓٞالخل ٠الٗام ْالخل ٠الخام ٖلى الؿٓاء(.)6
الفشع الثالث  :حعضٍض ًمحو الاظخِثاق للشٍنت عذم وحىد اإلاعدنذ لذي الخطم ؤو عذم علمه بىحىده
ههذ اإلااصة 55/بزباث ٖغا١ر":بطا ؤه٨غ الخهم ْحٓص الضٞتر ؤْ الؿىض في خٓػجّ ؤْ جدذ جهغْ ، ّٞلم ي٣ضم َالب
الضٞتر ؤْ الؿىض بزباجا ٧اٞيا بٓحٓصٍ لضٔ طل ٪الخهم ٗٞ ،لى اإلاد٨مت جدلي ٠الخهم اإلاى٨غ بان الضٞتر ؤْ الؿىض اإلاُلٓب
ج٣ضيمّ ال ْحٓص لّ ؤْ اهّ ال ٗلم بٓحٓصٍ ْاهّ لم يسْ ّٟلم حهمل البذ ر ٖىّ ليدغم زهمّ مً الاؾخضال ٫بّ ".
ٞةطا َلب الخهم مً اإلاد٨مت ج٩لي ٠زهمّ آلازغ ج٣ضيم صٞتر ؤْ ؾىض جدذ خياػجّ ْ ،ؤه٨غ ألازحر نغاخت
ْحٓص اإلاؿدىض اإلاُلٓب في خٓػجّ ؤْ جدذ جهغْ ، ّٞلم ي٣ضم َالب اإلاؿدىض بزباجا ٧اٞيا ي٣ى٘ اإلاد٨مت بٓحٓص طل ٪اإلاؿدىض
لضٔ زهمّ ٗٞ ،لٔاإلاد٨مت َْ -ب٣ا للٓ٣اٖض الٗامت -ؤن حٗخبر َالب اإلاؿدىض ٖاحؼا ًٖ ؤلازباث ْ ،ان جغَ ٌٞلبّ ٚ .حر ؤن
اإلاكغٕ ْ ،ج٣ضيغا مىّ لهٗٓبت بزباث ْحٓص اإلاؿدىض اإلاُلٓب لضٔ الخهم ْ ،جسٟيٟا مىّ لٗبء بزباث طلْ ، ٪ل٩ي ال يٓ٩نل
مجغص ؤلاه٩اع مىٟظا للخهم يلٓط بّ لإليغاع بد١ٓ٣ل زومّ ٣ٞ ،ض ؤْعص خ٨ما اؾخثىاثيا ٖلى زال ٝال٣اٖضة الٗامـت ي٣ط ي
بٓحٓب جدليـ ٠الخهم ـاإلاى٨غ يميىا ٖلى ؤن اإلاؿدىض اإلاُلٓب ال ْحٓص لّ ٖىضٍ ْ ،ال ٗلم بٓحٓصٍ ؤنال(ْ ، )1اهّ لم حهمل
( 1 )1نصت اؼبادة 209/ف 3مرافعات مدنية ":ال جيوز إحداث دفع جديد وال إيراد أدلة جديدة أمام احملكمة اؼبختصة بالنظر يف الطعن سبييزا باستثناء الدفع باػبصومة
واالختصاص وسبق اغبكم يف الدعوى" .
( )2جاء يف اؼبادة 39/إثبات عراقي  ": " :أوال -إذا ابرز اؼبدعي سندا عاديا إلثبات دعواه  ,عرض على اؼبدعى عليو  ,ولو أن يقر بإمضائو أو ببصمة إهبامو أو ينكرىا ,
ويعترب سكوتو إقرارا  .ثانيا – جيوز للوارث بدال من اإلقرار أو اإلنكار أن يدعي اعبهل بالسند "  .حسُت عبد اؽبادي البياع  ,شرح قانون اإلثبات رقم  107لسنة
 , 1979ط , 1مطبعة االقتصاد  ,بغداد  , 1986 ,ص . 47
( )3ؿبمد علي الصوري  ,التعليق اؼبقارن على مواد قانون اإلثبات  ,ج , 1ط , 2اؼبكتبة القانونية  ,بغداد  , 2011 ,ص . 402
( )4ادوار عيد  ,قواعد اإلثبات يف اؼبواد اؼبدنية والتجارية  ,ج , 1مطبعة اؼبنرب  ,بَتوت  , 1961 ,ص . 223
( )5ؿبمد علي الصوري  ,مصدر سابق  ,ص . 403
( )6اػبلف باؼبعٌت القانوين وىو من حيل ؿبل آخر يف صبيع حقوقو وتعهداتو أو يف بعضها  ,وىو على نوعُت  ,خلف عام وخلف خاص  .فأما اػبلف العا م فهو من
حيل ؿبل سلفو يف صبيع حقوقو وتعهداتو ويعترب فبثال لسلفو فيها  ,كالوارث ألنو حيل ؿبل اؼبورث يف صبيع أموالو وحقوقو وتعهداتو بقدر األموال اليت ورثها عنو  ,وكالدائن
العادي الن أموال مدينو (سلفو) بصفة عامة تعترب رىنا لدينو فيستطيع أن خيلف فيها أو بعضها  ,وكاؼبوصى لو بنصيب يف الًتكة حبدود نصيبو منها  .أما اػبلف
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البدث ٖىّ ليدغم زهمّ مً الاؾخضال ٫بّ(ٞ .)2ةطا خل ٠الخهم َظٍ اليمحن  ،اٖخبر َالب اإلاـجىض ٖاحؼا ًٖ ؤلازباث ،
ْعصث صٖٓاٍ  .ؤما بطا ه٩ل ٖنها  ،اٖخبر طل ٪ب٢غاعا مىّ بٓحٓص اإلاؿدىض جدذ يضٍ  ،ؤْ ٖلى ألا٢ل اهّ ٗلم بم٩ان ْحٓصٍ(،)3
ٞإحاػ ال٣اهٓنل خييئظ لُالب اإلاؿدىض ؤن يثبذ ما يدخٓيّ اإلاؿدىض ب٩اٞت َغ١ل ؤلازباث ألازغٔل اؾدىاصا لىو اإلااصة 56/مً
٢اهٓنل ؤلازباث(ْ .)4اليمحن َىا هي يمحن الاؾخيثاْ ، ١يجب ؤن ياصحها اإلاٗجي بها بهيٛتي البخاث ْٖضم الٗلم  ِٓٞ .يدلٖ ٠لى
البخـاث بٗضم ْحٓص اإلاؿدىض اإلاُلٓب لضيّ ْ ،بإهّ لم حهمل البدث ٖىّ ْ ،يدلٖ ٠لى ٖضم ٖلمّ بٓحٓص اإلاؿدىض ؤنال  .م٘
مالخٓت ؤن اٖخباع َالب اإلاؿدىض ٖاحؼا ٕن ؤلازباث ٖىض خل ٠زهمّ لِظٍ اليمحن  ،ال يمىدّ خَ ٤لب جدلي ٠زهمّ
 118مً ٢اهٓنل الازباث(ْ ،)5طل ٪لخُاب ٤مًمٓنل يمحن الاؾخيثا ١التي جم خلِٟا م٘
اليمحن الخاؾمت اؾدىاصا لىو اإلااصة/
٨ٞال اليميىحن جىهبان ٖلى ْاٗ٢ت ٖضم ْحٓص اإلاؿدىض اإلاُلٓب ٖىض الخهم ْٖضم ٖلمّ بٓحٓص
اليمحن الخاؾمت اإلاُلٓبت ِ ،ه
طل ٪اإلاؿدىض ؤنال ْ ،بالخالي ٞال مهلخت مً ج٨غاع ؤحغاء في ؤلازباث ؾب ٤اؾديٟائٍ ْ ،ال مبرع ٢اهٓوي لخل ٠يمحن ؾب٤
جم خلِٟا مً ٢بل الخهم هي يمحن منهيت للجزإ
خلِٟا في طاث الضٖٓٔل ْبظاث اإلاًمٓنل ْ ،باألزو ؤن يمحن الاؾخيثا ١التي ّهل
ال٣اثم ْٞ ،انلت في الضٖٓٔل اإلاٗغْيت ؤمام اإلاد٨مت قإجها في طل ٪قإن اليمحن اإلاُلٓبت .
خاجمـت
ُه
يمحن الاؾخيثا ١مً ألايمان الً٣اثيت التي ازظ بها اإلاكغٕ الٗغااي ٢ْ .ض ق ِهغ َعٖذ َظٍ اليمحن لخٗؼيؼ بٌٗ ال٣غاثً
ال٣اهٓهيت  ،خيث يترجب ٖلى خلِٟا جٓ٦يض بغاءة طمت مً ج٣غعث ال٣غيىت ال٣اهٓهيت إلاهلخخّ مً ؤيت خ١ٓ٣ل مخٗل٣ت بمٓيِٖٓا
لهالر زهمّ ْ .ليمحن الاؾخيثا ١زهاثو مكتر٦ت م٘ ٧ل مً اليمحن الخاؾمت ْاليمحن اإلاخممت ٚ ،حر اهّ مً ٚحر اإلاخ٤ٟ
ٖليّ ِ٣ٞا وؿبتها بلى ؤر منهما بالىٓغ الزخالِٞا ًٖ ٧ل منهما بسهاثو ؤزغٔل ْ .يدبحن مً زهاثو يمحن الاؾذيثا ١ؤجها
يمحن بحباعيت ٖلى اإلا٩ل ٠بها ْْ ,احب ٖلى اإلاد٨مت جٓحيهِا بليّ مً جل٣اء هٟؿِا ْ ،ان الخ٨م في الضٖٓٔل مخٖٓ ٠٢لى خلِٟا
مً ٖضمّ َ .ظا ْ٢ض ٢جن اإلاكغٕ الٗغااي في ال٣اهٓنل اإلاضوي ْ٢اهٓنل ؤلازباث الىاٞظيً زالزت جُبي٣اث ليمحن الاؾخيثا. ١
ـ

اػباص فو من تلقى حقا خاصا عن سلفو كاؼبشًتي فانو يكتسب حق اؼبلكية على عُت خاصة  ,أو كاؼبرهتن فان حقو يتعلق بشيء معُت  .ينظر  :ؿبمد علي الصوري
 ,مصدر سابق  ,ج , 1ص . 403
اػبطي وإجراءاهتا  ,ج , 1معهد البحوث والدراسات العربية  ,القاىرة  , 1967 ,ص . 361
ة
( )7سليمان مرقس  ,األدلة
( )8ؿبمد علي الصوري  ,مصر سابق  ,ج , 2ص . 504
( )9اؼبصدر السابق  ,ص . 505
( )10نصت اؼبادة 56/إثبات عراقي  ":إذا اقتنعت احملكمة بوجود الدفًت أو السند ربت يد اػبصم اؼبطالب بتقدديو ودل يقم ب تقدديو يف اؼبوعد الذي حددتو احملكمة أو
امتنع عن خلف اليمُت اؼبذكورة يف اؼبادة السابقة كان ػبصمو اغبق يف إثبات مضمون الدفًت أو السند بأي طريق من طرق اإلثبات  ,وجاز ل حملكمة ربميل اػبصم
اؼبمتنع مصروفات ذلك اإلثبات مهما كانت نتيجة الفصل يف الدعوى" .
( )11نصت اؼبادة 118/من قانون اإلثبات ":إذا عجز اػبصم عن إثبات ادعائو أو دفعو فعلى احملكمة أن تسألو إذا كان يطلب ربليف خصمو اليمُت اغباظبة من عدمو
 ,فان طلب ذلك وكان اػبصم حاضرا بنفسو حلفتو احملكمة  ,ويف حالة غيابو جاز ؽبا إصدار اغبكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمُت عن د االعًتاض بناء على
طلب من اػبصم حىت لو كان اػبصم اآلخر قد حضر بعض جلسات اؼبرافعة" .
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كابمت اإلاطــادس واإلاشاحع:
ؤوال  :هخب اللغت
. 2013
 - 1مدمض حما ٫الضيً ابً مىٓٓعل  ،لؿان الٗغب  ،مج ، 9خغ ، ْ ٝصاع الخضيث  ،ال٣اَغة ،
زانُا  :الىخب اللانىنُت
. 2005
 - 2اخمض وكإث  ،عؾالت ؤلازباث  ،ج ، 1ٍ ، 2م٨خبت الٗلم للجمي٘  ،ال٣اَغة ،
. 1961
 - 3اصْاع ٖيض ٓ٢ ،اٖض الازباث في اإلآاص اإلاضهيت ْالخجاعيت  ،ج ، 1مُبٗت اإلاىبر  ،بحرْث ،
ر  ،اإلاغاٗٞاث اإلاضهيت  ،اإلا٨خبت ال٣اهٓهيت  ،بٛضاص  ،بال ؾىت وكغ .
 - 4آصم َْيب الىضاْ ل
 - 5جٓٞي ٤خؿً ٞغج ٓ٢ ،اٖض الازباث في اإلآاص اإلاضهيت ْالخجاعيت  ،حامٗت بحرْث الٗغبيت  ،بال ؾىت وكغ .
. 1948
 - 6خؿحن اإلاامً  ،هٓغيت الازباث – الٓ٣اٖض الٗامت ْؤلا٢غاع ْاليمحن  ،ج ، 1ٍ ، 1صاع ال٨خاب الٗغبي  ،مهغ ،
 - 7خؿحن اإلاامً  ،هٓغيت ؤلازباث  -الٓ٣اٖض الٗامت ْاليمحن ْؤلا٢غاع  ،جَ ، 2ٍ ، 1بٗت مى٣دت ْمؼيضة  ،قغ٦ت الٗغٞان
. 2016
للُباٖت  ،بٛضاص ،
. 1966
 - 8ؾٗضْنل الٗامغرل  ،مٓحؼ هٓغيت ؤلازباث  ، 1ٍ ،بال صاع وكغ  ،بٛضاص ،
 - 9ؾليمان مغ٢ـ  ،ؤنٓ٫ل ؤلازباث ْبحغاءاجّ في اإلآاص اإلاضهيت في ال٣اهٓنل اإلاهغرل  ،ج ، 4ٍ ، 2صاع الجيل للُباٖت  ،ال٣اَغة
. 1986
،
. 1967
 - 10ؾليمان مغ٢ـ  ،ألاصلت الخُيت ْبحغاءاتها  ،ج ، 1مِٗض البدٓر ْالضعاؾاث الٗغبيت  ،ال٣اَغة ،
. 2011
ٖ - 11باؽ الٗبٓصر  ،قغح ٢اهٓنل ؤلازباث اإلاضوي  ، 3ٍ ،صاع الث٣اٞت لليكغ ْالخٓػي٘ ٖ ،مان ،
ٖ - 12بض الغػا ١الؿنهٓعر  ،الٓؾيِ في قغح ال٣اهٓنل اإلاضوي الجضيض  ،ج ، 2ج ، 2صاع اليكغ للجامٗاث اإلاهغيت  ،ال٣اَغة ،
. 1956
. 1953
ٖ - 13بض اإلاىٗم ٞغج الهضة  ،ؤلازباث في اإلآاص اإلاضهيت ْالخجاعيت  ، 1ٍ ،ال٣اَغة ،
. 2012
ٖ - 14همذ ٖبض اإلاجيض ب٨غ  ،قغح ٢اهٓنل ؤلازباث الٗغااي  ،اإلا٨خبت ال٣اهٓهيت  ،بٛضاص ،
٢ - 15ضعرل ٖبض الٟخاح الكِاْرل  ،ؤلازباث مىاَّ ْيٓابُّ في اإلآاص اإلاضهيت ْالخجاعيت في الدكغي٘ اإلاهغرل ْاإلا٣اعنل  ،ميكإة
. 2002
اإلاٗاع ، ٝؤلاؾ٨ىضعيت ،
. 2006
ر  ،هٓغيت ؤلازباث في اإلآاص اإلاضهيت ْالخجاعيت  ، 1ٍ ،صاع النهًت الٗغبيت  ،ال٣اَغة ،
ر ٖبض الٟخاح الكِاْ ل
٢ - 16ضع ل
 - 17مدمض ٖلي الهٓعر  ،الخٗلي ٤اإلا٣اع لن ٖلى مٓاص ٢اهٓ لن ؤلازباث  ،ج ، 1ج ، 2ج ، 2ٍ ، 3اإلا٨خبت ال٣اهٓهيت  ،بٛضاص ،
. 2011
. 1983
 - 18مدمٓص حما ٫الضيً ػ٧ي  ،الًْغيت الٗامت لإلزباث  ، 2ٍ ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي  ،ال٣اَغة ،
زالثا  :البدىر اإلانشىسة
ٖ - 19لي َاصر الٗبيضر ٢ ،غاءة في ٢اهٓ لن البياهاث اإلاٗض ، ٫بدث ميكٓ لع في مجلت اإلاىاعة الهاصعة ًٖ حامٗت آ ٫البيذ ،
. 2005
ٖمان  ،مج ، 1ٕ ، 11آطاع
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سابعا  :اللىانحو
٢ - 20اهٓنل ؤلازباث الٗغااي .
٢ - 21اهٓنل اإلاغاٗٞاث اإلاضهيت الٗغااي .
 - 22ال٣اهٓنل اإلاضوي الٗغااي .
 - 23ال٣اهٓنل اإلاضوي اإلاهغرل .
 - 24ال٣اهٓنل اإلاضوي الؿٓعر .
 - 25ال٣اهٓنل اإلاضوي الٓ٩يتي .
 - 26ال٣اهٓنل اإلاضوي البدغيجي .
ر.
 - 27ال٣اهٓ لن اإلاضوي الجؼاثغ ل
ر.
 - 28ال٣اهٓ لن اإلاضوي الُ٣غ ل
 - 29ال٣اهٓنل اإلاضوي الليبي .
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" خم العامل في اإلانافعت بحو العش اإلانهي و الخشٍت في العمل "
بنىس ظعاد ؾالبت ظنت زالثت دهخىساه كانىو احخماعي -ولُت الخلىق -وهشاو ،حامعت ؤخمذ بن بلت( .2الجضابش)

اإلالخظ:
بن قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت في ٖٓ٣ص الٗمل ْبن ٧ان يسضم مهلخت ناخب الٗمل ألهّ مً قإهّ خمايت ماؾؿخّ مً ؤر
مىاٞؿت ٢ض جًغ بمهالخّ ،بال ؤهّ في اإلا٣ابل يثحر بق٩اال باٖخباعٍ ك٩ل ٢يضا ٖلى خغيت الٗامل في الٗملِٞ ،ظا الكغٍ
ختى ْبن ٧ان حهض ٝبلى خمايت اإلاهالر اإلاكغْٖت لهاخب الٗمل ،بال ؤهّ ال يلغي جماما خ ٤الٗامل في الٗملْ ،ل٣ض ؾعى ٧ل
مً الدكغي٘ ْالً٣اء بلى ج٣ييض َظا الكغٍ اهُال٢ا مً مبضؤ اإلآاػهت بحن خغيت الٗامل الظر ٗخبر مبضؤ صؾخٓعيا ْخمايت
اإلاهلخت الا٢خهاصيت للماؾؿت.
ملذمت:
بن جُبي ٤قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت في ٖٓ٣ص الٗمل يهُضم بٓحٓص مباصٔء صؾخٓعيت ؾاميت ،جخمثل ؤؾاؾا في خغيت الٗمل
ْمبضؤ اإلاىاٞؿت الخغة ،ؤْ ما ٗغ ٝبدغيت الهىاٖت ْالخجاعة ،بال ؤن ْحٓصَما ال ي ٠٣حجغ ٖثرة في ْحّ ؤصخاب الٗمل في
ؾبيل ؾٗيهم بلى خمايت مهالخِم ،بل ٖلى الٗ٨ـ؛٣ٞض اؾدىضْا بليهما في ؾبيل طل ،٪لضعحت الخٗؿْ ٠اإلاٛاالة في بٌٗ
ألاخيان في ٞغى َظا الكغٍ  ،زكيت مهاٞؿت الٗامل لهاخب الٗمل بد٨م بَالّٖ ؤزىاء جىٟيظ الٗمل ٖلى ؤؾغاع الٗمل.

1 La clause de non concurrence semble difficilement compatible avec le respect de la liberté du travail.
L'existence donc de ce principe fondamental de la liberté du travail et de cela de la libre concurrence ne fait
pas complètement échec à la licéité des clauses de non-concurrence". Ernest Aly THIAW, La clause de non
concurrence en droit du travail sénégalais, Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise 2009, publié
sur le site : http://www.memoireonline.com/04/11/4397/m_La-clause-de-non-concurrence-en-droit-dutravail-senegalais5.html.
 2بوقية فاطمة الزىراء ,شرط عدم اؼبنافسة يف عالقة العمل الفردية ,اجمللة اعبزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية ,كلية اغبقوق ,جامعة اعبزائر عدد  03لسنة
 ,2009ص .172
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بن بٖما ٫قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ٞيّ مؿاؽ بٓي٘ الٗامل الاحخماعي ْ خغماهّ مً اإلاىاٞؿت ٢ض يدغمّ مً اإلاِىت التي
جٓا ٤ٞججغبخّ ْجٓ٩يىّْ ،الٗامل ٖاصة ما ي٣بل َظا الكغٍ جدذ خاحخّ للٗملَ ،ظا الكغٍ يثحر حٗاعى ٢اهٓوي ْْا٢عي بحن
مهلخخحن مخ٣ابلخحن يٓ٩نل مً الًغْعرل الخٓٞي ٤بينهما.
بطا ٧اهذ الخغيت حَٓغ اإلاىاٞؿتْ ،ال مىاٞؿت بضْنل خغيتْ ،خغيت اإلاىاٞؿت حؿمذ بالٗمل في ؾٓ١ل يخٗضص ٞيّ اإلاماعؾٓنل
الا٢خهاصيٓنل لىٟـ اليكاٍْ ،يجب الاؾخمغاع في اإلاىاٞؿت مً صْن ٢يٓص  ،اهُال٢ا مما ؾب٦ ٤ي ٠يم ً٨للٗامل الٗمل
بدغيت في ْل ْحٓص قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت مً حِتْْ ،احب الخٟاّ ٖلى الؿغ اإلانهي مً حِت ؤزغٔ؟
 - 1اإلابدث ألاوٌ  :اللُىد الىاسدة على خم العامل في اإلانافعت
بن اإلاؿخسضم َْٓ ؿدثمغ ؤمٓا ٫اإلااؾؿت في جٓ٩يً ْجإَحر الٗما ،٫ال يم٨ىّ اخخ٩اع الٗىهغ البكغر ،بك٩ل صاثم
إلاهلخت ماؾؿخّ في ْل خغ٦ياث الٗما ٫اإلاتزايضة في الا٢خهاص الخضيث ْ ،بما ؤن خغ٦يت الٗامل ؤنبدذ خ٣ي٣ت ْاٗ٢ت،
ٞةن اإلااؾؿاث مً زال ٫بىض ٖضم اإلاىاٞؿت حٗمل ٖلى الخ٣ليل مً ؾلبياث خغ٦يت الٗما ٫زهٓنا اإلااؾؿاث اإلاىاٞؿت.
بال ؤن جًمحن قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت في ٖ٣ض الٗمل ْالظر يمى٘ الٗامل مً مماعؾت وكاٍ ممازل ليكاٍ اإلااؾؿت
اإلاؿخسضمت  ،يجض مبرعٍ في ٖضة اٖخباعاث ،منها :
ؤن الٗامل بد٨م ٖملّ لضٔ اإلاؿخسضم يخم ً٨مً الاَالٕ ٖلى ؤؾغاع الٗمل ْجَٓيض الٗال٢اث بٗمالء اإلااؾؿت ألامغ الظر
ٛغيّ بتر ٥اإلاؿخسضم لالؾخٟاصة مً مكغْٕ زام ْ،طلٖ ٪لى خؿاب اإلاهالر الا٢خهاصيت للماؾؿت (اإلاُلب الاْ٫ل)٦ ،ما
ؤن الٗامل بٗض اهتهاء ٖ٣ض ٖملّ ؿخٗيض ٧امل خغيخّ في ؤن يماعؽ اليكاٍ اإلانهي ؾٓاء ؤ حٗل ٤ألامغ بالخٗا٢ض م٘ مؿخسضم
آزغ ،ؤم بة٢امت ماؾؿت يضيغَا لخؿابّ الخامْ ،م٢ابل َظٍ الاٖخباعاث التي جمليها مهلخت اإلاؿخسضم َىا ٥اٖخباعاث
جخٗل ٤بمهلخت الٗما ٫مً خيث ؤن خغيت الٗمل مبضؤ صؾخٓعر يٟ٨ل للٟغص خغيت ازخياع هٕٓ الٗمل ْم٩اهّ ْاإلاخٗا٢ض الظر
يىاؾبّ (يغاح٘ اإلاُلب الثاوي).
اإلاؿلب ألاوٌ :اسجباؽ اإلانافعت بئفشاء ألاظشاس اإلاهنُت:
بن خغيت الٗامل في اإلاىاٞؿت جخ٣يض بما جٟغيّ بٌٗ الٓ٣اٖض الخانت بدمايت ألاؾغاع الهىاٖيت ْالخجاعيت ألن اَالٕ
الٗامل ٖلى ؤؾغاع اإلااؾؿت ٢ض ياصر بلى اؾخٛاللِا إلاهلخخّ الخانتْ ،طل ٪بةوكاء ماؾؿت جماعؽ هٟـ وكاٍ اإلااؾؿت
اإلاكٛلت ،ؤْ مً زال ٫الٗمل لضٔ ماؾؿت مىاٞـة ،لظا يلجإ ؤٚلب اإلاؿخسضمحن بلى بصعاج قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت في ٖٓ٣ص
الٗمل.
ْيٗخبر ٢يض التزام الٗامل مبرعا بٗضم مىاٞؿت ناخب الٗمل ،باإلياٞت بلى خؿً الىيت في جىٟيظ الٗٓ٣ص ْاخترام قغيٗت
اإلاخٗا٢ضيً،بهض ٝالخٟاّ ٖلى ؤؾغاع الٗمل الظر ٗمل بّ الٗاملٞ ،الٗامل يم٪هّ ؤن يُل٘ زالٞ ٫ترة ٖملّ ٖلى ؤؾغاع

 1ؿبمد ؿبمد عبد اللطيف ,الدستور واؼبنافسة ,متاح على اؼبوقع االيت:
http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/13/abdelatef.htm
2
Chritian Bessy, L'usage des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail Dans Revue
d'économie industrielle, 2009, p 12.
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الٗمل اإلا٩ل ٠بّْ ،ؤن يخٗغٖ ٝلى ػباثً الٗمل ،مما ك٩ل تهضيض إلاهلخت ناخب الٗمل ْؤلايغاع باإلااؾؿت الا٢خهاصيت
التي ٧ان ٗمل بها الٗامل.1
الفشع ألاوٌ :منافعت العامل لطاخب العمل عن ؾشٍم هشف ألاظشاس اإلاهنُت
ؤن الٗامل ْبد٨م ٖال٢ت الٗمل يم٨ىّ الٖٓ ٝٓ٢لى ؤؾغاع الٗملَ ،ظٍ ألاؾغاع التي مً قإجها ؤن جسل ٤مىاٞؿت قضيضة
في خالت الاَالٕ ٖليها مً ٢بل مىاٞؿحن آزغيًْ ،لِظا ٞالٗامل ملؼم بالخٟاّ ٖلى َظٍ ألاؾغاع زال٢ ٫يام ٖال٢ت الٗمل
ْبٗض اهً٣ائها إلاضة مٗيىت ،جٓ٩نل ٢ض ػالذ ًٖ َظٍ اإلاٗلْماث نٟت الؿغيت٦ ،إن جِٓغ َغ١ل ٖمل حضيضة ،ؤْ جظإ ْ جىدكغ
َظٍ ألاؾغاع هديجت الخُٓع ،ل ً٨الٗامل يم ً٨لّ ؤن ؿخٗمل َظٍ ألاؾغاع ألَضا ٝشخهيت مً زال ٫بوكاء مكغْٕ
شخص ي ٢ض يٓ٩نل مىاٞؿا إلاؿخسضمّ َْىا يِٓغ مِٟٓم اإلاىاٞؿت في بَاع ٖال٢ت الٗمل ،خيث بن الٗامل م٣يض بالتزام
حكغيعي بٗضم اإلاىاٞؿت.2
ْ٢ض اج٣ٟذ الدكغيٗاث الٗماليت اإلا٣اعهت ٖلى يغْعة التزام الٗامل بد ٟٔؤؾغاع الٗمل ،3ؤْ اإلاٗلٓماث ْالٓزاث ٤التي يُل٘
ٖليها ؤزىاء جىٟيظ الٗمل ْٖضم الاَالٕ ٖليها ؤْ خياػتهاْٖ ،4لى ٧ل مٗلٓمت مً قإجها ؤن حؿخٛل مً َغ ٝاإلاىاٞـ اؾخٛالال
جترجب ٖىّ الخؿاعة لهاخب الٗمل  ،هٓغا للٗال٢ت التي ييكئها ٖ٣ض الٗمل ْالتي جٓ٣م في الٛالب ٖلى ز٣ت اإلاؿخسضم في
ٖاملَّ ،ظٍ الث٣ت التي جٓحب ٖليّ الالتزام باإلادآٞت ٖلى ؤؾغاع اإلااؾؿت التي ٗمل بها ْالتي ؤم ً٨لّ الاَالٕ ٖليها بؿبب
ر اإلادآٞت ٖلى ألاؾغاع اإلاِىيت ْٖضم بٞكاثّ مً الالتزاماث الجَٓغيت التي جٖ ٘٣لى
الٗمل  ،لظل ٪اٖخبر اإلاكغٕ الج ػاثغ ل
الٗاملَْ ،ظا الالتزام ال ٗضْ ؤن يٓ٩نل جُبي٣ا إلابضؤ خؿً الىيت في جىٟيظ الٗٓ٣ص ،خيث حاء في هو اإلااصة الؿابٗت ال٣ٟغة8
ما يلي ":ال يٟكٓا اإلاٗلٓماث اإلاِىيت اإلاخٗل٣ت بالخ٣ىياث ا٫ج٨ىٓلٓحيت ؤْ ؤؾاليب الهى٘ َْغ١ل الخىٓيمْ ،بهٟت ٖامت
مًمٓنل الٓزاث ٤الضازليت الخانت بالِيئت اإلاؿخسضمت ،بال بطا ٞغيِا ال٣اهٓنل ؤْ َلبتها الؿلُت الؿلميت".
ْل٣ض َضٞذ الدكغيٗاث مً زالٞ ٫غى َظا الكغٍ إلاى٘ الخدايل مً حاهب الٗامل الظر ٢ض يخسظ نٓعة ؤلاؾغإ في
بجهاء ٖ٣ض الٗمل ليخم ً٨مً بي٘ ألاؾغاع لهاخب ٖمل مىاٞـ ،1ألن الالتزام باالخخٟاّ باألؾغاع اإلاِىيت ال ي٣خهغ ٖلى مضة
 1خدجية زايدة ,التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ,دنيا الوطن ,2013 ,حبث منشور يف اؼبوقع االلكًتوين االيت:
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/03/28/289540.html
2
Louis Vogel, Les clauses de confidentialité et de non-concurrence dans les contrats français et américains,
Mémoire de Master, Droit Européen Comparé, Institut de Droit Comparé, Université Paris II PanthéonAssas, 2014-2015, p 06.
 3يعترب سرا مهنيا "كل ما توصل إليو العامل من خالل عملو أو دبناسبتو ويتكتم عليو حفاظا على مصلحة اؼبؤسسة ,وحسن سَتىا كما ىو اغبال بالنسبة لظروف االنتاج
وف لتعليمات صاحب العمل " ,مهام
وطريقة العامل واؼبواد اؼبستخدمة ومقاديرىا ومصادر اؼبواد اػبام ومعامالت احملل والعمالء واتصاالتو سواء كانت سرية بطبيعتها أو قا
ؿبمد ؿبمود زىران ,قانون العمل  ,عقد العمل الفردي ,دار اؼبطبوعات اعبامعية ,1998 ,ص .453
 4بشَت ىديف ,الوجيز يف عالقات العمل الفردية واعبماعية ,دار رحيانة للكتاب ,اعبزائر ,2006 ,ص .84
 1عبد السالم ديب ,قانون العمل والتحوالت االقتصادية ,دار القصبة للنشر ,اعبزائر ,2003 ,ص .166
 2عبد اللطيف خالفي ,الوسيي يف مدونة الشغل ,اعبزء األول ,الطبعة الثانية ,اؼبطبعة والوراقة الوطنية ,2007 ,ص 416.
 1علي حيي آل زمانان  ,التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل  ,دراسة مقارنة يف القانون اؼبصري واللسعودي ,رسالة ماجيسًت ,كلية اغبقوق جامعة القاىرة,2004 ,
ص .62
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الٗمل ْ ،ِ٣ٞبهما يٓل ؾاعيا ختى بٗض اهً٣اء الٗ٣ضٞ .الٗامل ملؼم بٗضم بٞكاء ألاؾغاع اإلاِىيت للٛحر ؾٓاء ؤ ٧ان شخها
لم ؿببّ حؿغيب ؤؾغاع الٗمل مً ؤيغاع بمهلخت اإلااؾؿت مً اَالٕ اإلاىاٞؿحن ٖلى
ؤم ماؾؿت بم٣ابل ؤْ بٛحر م٣ابل ،ا
ؤؾغاعَا ؤْ ما مً قإهّ ػٖؼٖت الث٣ت ٞيها.
ْيظَب بٌٗ الِ٣ٟاء بلى اقتراٍ ؤن يخد ٤٣للمٗلٓماث التي يٟكيها الٗامل ْن ٠الؿغ الهىاعي باإلاٗجى ال٩امل،
ْبالخالي يخٗحن ؤن يٓ٩نل بهضص َغي٣ت نىاٖيت جد ٤٣مهلخت ٖمليت ؤْ ججاعيت جُبِ٣ا نىاٖت ما ْيدغم ناخب الٗمل
ٖلى بزٟائها ًٖ مىاٞؿيّ الظيً لم يٓ٩هٓا ليٗغَٓٞا ٢بل ال٨كٖ ٠نها٦ ،ما ؤْحب ال ّ٣ٟالخميحز بحن الؿغ اإلانهي ْبحن ما
ي٨دؿبّ الٗامل مً زبرة مِىيتٞ ،2للٗامل الخ ٤في الخالت ألازحرة اؾخٛال ٫زبراجّ ؾٓاء لخؿابّ ؤم لخؿاب ٚحرٍ بٗض جغ٥
الٗمل٦ ،ما ؤن الالتزام بالؿغ اإلانهي ال يدٓ٫ل ْبحن اؾخسضام ما ا٦دك ٠مً ؤؾغاع ؤزىاء الٗمل إلاهلخت هٟؿّ بٗض اهً٣اء
الٗ٣ض ما لم جَ ً٨ظٍ ألاؾغاع مخًمىت ازتراٖا ؤْ ا٦دكاٞا مسجال باؾم ناخب الٗمل ْلّ ْخضٍ اؾخٛاللّْ ،3ما لم يً٨
الٗام٢ ٫ض التزم بكغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت.4
ٗٞلى ٚغاع بااي الدكغيٗاث اإلا٣اعهت ،5اٖخبر اإلاكغٕ الجؼاثغرل بزال ٫الٗامل بالتزام اإلادآٞت ٖلى ألاؾغاع اإلاِىيت زُإ
مِىيا ؿخٓحب الدؿغيذْ ،6بطا ٧ان ألاححر مؿاْال مً الىاخيت اإلاضهيت ًٖ بٞكاء ؤؾغاع اإلااؾؿت اإلاؿخسضمت بط هجم ًٖ
طل ٪يغعل للماؾؿتْ ،بطا حٗل ٤ألامغ بماؾؿت طاث َاب٘ نىاعي ٞةن ٖضم اخترامّ لِظا الالتزام ال يثحر  ِ٣ٞمؿاْليخّ
.
اإلاضهيتْ ،بهما ؤيًا مؿاْليخّ الجىاثيت
الفشع الثاني :منافعت العامل لطاخب العمل عن ؾشٍم هشف معلىماث ال حعخجُب لىضف ألاظشاس اإلاهنُت
٦غؽ الً٣اء الٟغوس ي خمايت لهاخب الٗمل مً مىاٞؿت ٖاملّ في الخالت التي ؿاَم ٞيها َظا ألازحر بال٨كًٖ ٠
مٗلٓماث ال حؿخجيب لٓن ٠ألاؾغاع الهىاٖيت باإلاٗجى الض٢ي ،٤مدمال الٗامل اإلاؿاْليت ٖلى ؤؾاؽ زياهت ألاماهت٣ٞ ،ط ى
بإن جإؾيـ ؾ٨غجحر ججاعرل لكغ٦ت مىاٞؿت م٘ آزغيً بٗض جغ ّ٦ال٘مل بالكغ٦ت التي ٧ان ٗمل بهاْ ،ج٣ضيمّ للكغ٦ت
الجضيضة مٗلٓماث َامت ًٖ ٖمالء ناخب الٗمل الؿاب ًْٖ ٤ؤؾٗاع البي٘ ْالكغاءٗ ،ض بزالال بد٨م الث٣ت التي ؤْالٍ
بياَا ناخب الٗمل٢ْ ،ض ؤيضث مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿيت َظا الاججاٍ ْطَبذ بلى ؤن الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت يٓل ؾاعيا ٞترة
ً
ْ٣ٖ ٠٢ض الٗمل ؤيًا٦ ،ما ٢ط ى ؤيًا بإهّ بالغٚم مً ٖضم مؿاْليت الٗامل ًٖ بٞكاء ؤؾغاع نىاٖيت باإلاٗجى الض٢ي،٤
ٞةن ٢يامّ بال٨ك ًٖ ٠ألاؾاليب الهىاٖيت لضٔ ناخب الٗمل الؿاب ٤لهالر ناخب ٖمل مىاٞـ ي ٓ٩لن في خض طاجّ
ٖ،ضم ليا٢ت جغاى بلى خض الخُإ اإلآحب للمؿاْليت اإلاضهيت. 8

2

Louis Vogel, op.cit, p 28.
 3صالح ؿبمد أضبد دياب ,إلتزام العامل بألمانة واالخالص يف عالقات العمل الفردية ,دار النهضة العربية ,القاىرة ,2007 ,ص .115
 4الياس يوسف ,الوجيز يف شرح قانون العمل ,الراصفة ,1989-1988 ,ص .68
 5اؼبدة  96فقرة  6من قانون العمل اؼبصري ,اؼبادة  61فقرة  6من قانون العمل االردين ,اؼبادة  39فقرة  3من مدونة الشغل اؼبغربية.
 6اؼبادة  73فقرة  2من قانون  11/90اؼبتعلق عالقات العمل  " :يتم التسريح التأدييب يف حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة....وتعترب على اػبصوص أخطاء جسيمة
– إذا أفضى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع وا لتنظيم أو وثائق داخلية للهيئة اؼبستخدمة ,إال إذا أذنت السلطة السلمية هبا أو أجازىا القانون".
 1عبد اللطيف خالفي ,اؼبرجع السابق ,ص .417
8
LYON-CAEN, G. PELISSIER J. et SUPIOT .A , droit du travail, Droit du travail, Dalloz, 18ème éd. 1998, p
82.
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ْجثحر اإلاؿاءلت اإلاضهيت اإلاترجبت ًٖ بٞكاء ألاؾغاع اإلاِىيت نٗٓباث في الخاالث التي يٓ٩نل ٞيها اإلاضعي ْؾيُا ججاعياِٞ ،ظا
ألازحر ياصر ٖملّ لخؿاب ناخب ٖمل ْاخض ،م٣ابل ؤحغ زابذ٣ٞ ،ض يٓ٣م بالٗمل لخؿاب حملت مً ؤصخاب ألاٖما ٫ل٣اء
ٖمٓلت يدهل ٖليها مً ٧ل منهم ،في ْل ٖال٢ت جترادى ٞيها عابُت الخبٗيت ْ جسخٟي بم٣خًاَا نٟت عابُت الٗملْ ،1جخسظ
ْييٗت الٓؾيِ نٓعجحن:
الطىسة ألاولى :جخٗل ٤بدالت الٓؾيِ الظر جخدٞ ٤٣يّ نٟت الٗامل باإلاٗجى الصخيذٞ ،ةهّ ؿترص خغيخّ ْ٣ٞا للٓ٣اٖض
الٗامتْ ،يلتزم بظاث ال٣يٓص التي جٓحبها جل ٪الٓ٣اٖضْ ،بالخالي لّ ؤن يماعؽ خغيخّ في الاجها ٫بٗمالء ناخب الٗمل
الؿابٚ ،٤حر ؤن مؿاءلخّ اإلاضهيت جٓل مم٨ىت ًٖ ؤزُاثّ التي ججغٍ بلى اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغْٖت 2مثل خالت جغصص الٗامل ٖلى
ؤماْٖ ً٦مالء يمثلٓنل هُا ١وكاٍ ناخب الٗمل الؿاب ٤بىاء ٖلى مٗلٓماث ما ٧ان اٖ٫امل ليدهل ٖليها لٓال ز٣ت ناخب
الٗمل الؿاب.٤
ؤما الهٓعة الثاهيت ٞهي خالت الٓؾيِ الظر يماعؽ وكاَّ ٖلى ْحّ الاؾخ٣ال ٫لخؿاب ؤ٦ثر مً ناخب ٖمل ٞةن ما يترجب
ٖليّ مً مىاٞؿت ياعة يجض ؤؾاؾّ في زياهت ألاماهت ،ؤْ ٖضم الليا٢ت اإلآ٩هحن للخُإ اإلاضويٞ ،خٗامل ناخب الٗمل مٕ
ْؾيِ يماعؽ وكاَّ بهٟت مؿخ٣لت لخؿاب ؤ٦ثر مً شخو يٟترى ٚالبا ؤن يٓ٣م َظا الٓؾيِ بالخٗامل م٘ ؤصخاب
3
ؤٖما ٫مىاٞؿحن إلاا يخمخ٘ بّ مً خغيت في ٖضم الالتزام بسضمت ؤر ؤخض مً َم ٖلى خؿاب آلازغيً.
اإلاؿلب الثاني :مماسظت العامل لنفغ نشاؽ اإلاؤظعت الاكخطادًت
بن خغمان الٗامل مً اإلاىاٞؿت ٢ض يدغمّ مً مِىخّ الُبيٗيتٞ ،البض ؤن جٓ٩نل قغٍْ ٖضم اإلاىاٞؿت مالثمت للخضْص
اإلاخٗل٣ت باإلاِىت ْاإلاضة بما يخٓاْ ٤ٞالؿماح للٗامل بةم٩اهيت الٗمل بط ال ييبغي لِا ؤن جدغم الٗامل مً مماعؾت وكاٍ مٓا٤ٞ
لخجغبخّ ْجٓ٩يىّ.
ْاإلاؿخسضم مً زال ٫الىو ٖلى بىض ٖضم اإلاىاٞؿت في ٖٓ٣ص الٗمل ،بهما حهض ٝبلى خمايت اإلااؾؿت مً الٗما ٫الخاليحن
ْالؿاب٣حن الظيً ٢ض يى٣لٓنل زبراتهم ؾٓاء بلى ماؾؿاث مىاٞؿت ٢اثمت ؤْ ؤن ياؾـ ٧ل منهم مكاعيِٗم اإلاؿخ٣لت
مؿخٟيضيً مً الخبرة ْاإلاٗاع ٝاإلا٨دؿبت 4ؾٓاء ؤزىاء ؾغيان ٖ٣ض ال٘مل (الٟغٕ ألاْ٫ل) ،ؤم بٗض اهتهاء ٖ٣ض الٗمل (الٟغٕ
الثاوي).

 1علي يحي آل زمانان ,اؼبرجع السابق  ,ص .71
 2اؼبواد  11 ,7 ,6من األمر  03-03اؼبؤرخ يف  2003/06/19اؼبتعلق بقانون اؼبنافسة ,ج.ر عدد  43سنة  2003اؼبعدل واؼبتمم دبوجب القانون رقم 12/08
اؼبؤرخ يف  ,2008/06/25ج.ر عدد  36لسنة  2008,وبالقانون رقم  05/10اؼبؤرخ يف  , 2010/08/15ج.ر عدد 46لسنة  ,2010حي ورد يف نص اؼبادة
السادسة منو" ربضر اؼبمارسات األعمال اؼبدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصرحية أو الضمنية عندما هتدف أو ديكن أن هتدف إذل عرقلة حرية اؼبنافسة أو اغبد منها أو
االخالل هبا يف نفس السوق أو يف سوق جوىري منو.
3
Cité par : LYON-CAEN G., PELISSIER J. et SUPIOT A , op.cit, p.291
 4حسُت بن الشيخ ,اغبماية القانونية للمعلومات واؼبعارف السرية يف ضوء التشريع اعبزائري واالتفاقيات الدولية ,رسالة ماجييسًت يف ادللكية الفكرية ,كلية اغبقوق,
جامعة اغباج ػبضر باتنة , 2015 ,ص 66.
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الفشع ألاوٌ :ؤزناء ظشٍاو علذ العمل
ر ٖلى ٚغاع بااي الدكغيٗاث الٗماليت اإلا٣اعهتْ ،ؤلؼم الٗامل بٗضم مىاٞؿت ناخب الٗمل في مجا٫
جضزل اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
5
وكاَّ بال بطا ٧اهذ َىا ٥اجٟا ١مبرم يجحز طلٞ ، ٪ىو اإلااصة 7مً ٢اهٓ لن ٖال٢اث الٗمل حاء ٖاما ي٣ط ي بٗضم قغٖيت
اإلاىاٞؿت ؤزىاء ٢يام ٖال٢ت الٗملْ ،ليـ بٗض اهتهائها َْٓ ،هو ال يخٗاعى م٘ خغيت الٗملٖ ،6لى زال ٝطل ٪مىذ اإلاكغٕ
اإلاهغرل للُغٞحن الاجٟاٖ ١لى ٖضم اإلاىاٞؿت ختى بٗض اهتهاء ٖال٢ت الٗمل.7
٣ٞاهٓنل ال٘مل الجؼاثغرل ٢ام با٢خهاع قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ؤزىاء ٢يام ٖال٢ت الٗمل ٞدؿب ،صْنل امخضاص ؤزغٍ بلى ما بٗض
اهتهاء ٖال٢ت الٗملَْ ، 1ب٣ا اإلااصة للؿابٗت مىّ حٗض مىاٞؿت ٚحر مكغْٖت لهاخب الٗمل ٢يام الٗامل بمؼاْلت ٖمل ممازل
ليكاٍ اإلااؾؿت ،ؤْ وكاٍ آزغ بلى حاهب وكاَّ ألانلي في ؤْ٢اث الٟغا ٙصْنل بٖالم ناخب الٗملْ ،يمان مٓا٣ٞخّ،
لخإزحر طلٖ ٪لى مغصْصيت الٗامل٦ْ ،ظا بم٩اهيت ٦ك ٠ؤؾغاع الٗمل.
ٞدحن ؤن ٢اهٓنل الٗمل اإلاهغرل ْبمٓحب الىو الهغيذ للماصة 56مىّ يدًغ ٖلى الٗامل مماعؾت وكاٍ ممازل لليكاٍ
الظر يماعؾّ ناخب الٗمل ؤزىاء مضة ؾغيان ٖ٣ضٍ ؤْ باالقترا ٥في وكاٍ مً َظا ال٣بيل ؾٓاء بهٟخّ قغي٩ا ؤْ ٖامال،
ٚحر ؤن ؤلاق٩ا ٫اإلاُغْح َٓ ما مضٔ مكغْٖيت اقخٛا ٫الٗامل ٖىض مؿخسضم آزغ ؤْ لخؿابّ الخام ؤزىاء ؤْ٢اث الٟغاٙ؟
ٞاإلابضؤ ؤن الٗامل لّ خغيت الٗمل في ؤْ٢اث الٟغا ٙل ً٨قغيُت ؤ ن جٓ٩نل خغيخّ م٣يضة بإال يٓ٩نل ٖملّ الجضيض مىاٞؿا
لٗمل مؿخسضمّ ،ؤْ مً قإهّ ؤن يدٓ٫ل ػباثً اإلاؿخسضم ًٖ الخٗامل م٘ َظا ألازحر٦ ،ما ؤهّ ي٣خط ي جىٟيظ ٖ٣ض الٗمل
بدؿً هيت التزام الٗامل باإلادآٞت ٖلى ؤؾغاع اإلااؾؿت ْٖضم مىاٞؿت الٗامل إلاؿخسضمّ مً زال ٫الٗمل لضٔ مؿخسضم
مىاٞـ ؤزىاء ْ٢ذ الٟغا.ٙ
ْججضع الاقاعة ؤن الً٣اء الٟغوس ي ٢ض ْؾ٘ مً هُا ١قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ،بديث يٟغى ٖلى الٗامل ؤن ال يىاٞـ
ناخب الٗمل ؤزىاء مغخلت جىٟيظ الٗ٣ض ختى ْلٓ لم يىو ٖلى الكغٍ في الٗ٣ض ْفي َظا الهضص حاء في ٢غاع إلاد٨مت
الاؾخئىا ٝبخلٓػل الهاصع بخاعيش 07مار 1998ما يلي " :ؤن الٗامل ملؼم ؤزىاء مغخلت جىٟيظ ٖ٣ض الٗمل بٓاحب الازالم اججاٍ
ناخب الٗمل ْال يم ً٨لّ ؤن يماعؽ وكاَا مىاٞؿا ْلٓ في ٚياب قغٍ نغيذ زام في الٗ٣ض"ْ،ج٣غ اإلادا٦م ٖمٓما
بكغٖيت الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت عٚم ؤن بٌٗ الِ٣ٟاء يغٔل ٞيها مؿاؾا بدغيت الٗملْ ،ال يم ً٨مً هاخيت ؤزغٔل ال٣بٓ٫ل
بةلخا ١الًغعل بهاخب الٗمل مً زال ٫اليكاٍ اإلامازل للٗامل ،2بال بطا ٧ان ناخب الٗمل ٖىض حٗا٢ضٍ م٘ الٗامل٢ ،ض
ٖلم بٓحٓص وكاٍ زام للٗامل مىاٞـ ليكاَّ ْعض ي بّٚ ،حر ؤن ٢يام ناخب الٗمل بالؿماح للٗامل بمماعؾت وكاٍ
مىاٞـ ال ٗجي بٖٟاء َظا الخحر مً التزامّ باألماهت ْؤلازالم للماؾؿت ،بإن الٗامل يخدمل اإلاؿاْليت ٖىض ججاْػل خضْص
َظا ؤلاطن ْهُا.ّ٢
 5اؼبادة  7من القانون رقم  11-90اؼبتعلق بعالقات العمل تنص " :خيضع العمال يف إطار عالقات العمل للواجبات األساسية التالية - :أال تكون ؽبم مصلحة مباشرة
أو غَت مباشرة يف مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن ,إال إذا كان ىناك اتفاق مع اؼبستخدم ."...
 6بن عزوز بن صابر ,نشأة عالقة العمل الفردية يف التشريع اعبزائري واؼبقارن ,دار ومكتبة اغبامد للنشر والتوزيع ,عمان االردن.159 ,2010 ,
 7اؼبادة  686من قانون العمل اؼبصري ": ,إذا كان العمل اؼبوكل أذل العامل يسمح لو دبعرفة عمالء رب العمل ,أو االطالع على سر أعمالو ,كان للطرفُت أن يتفقا على
أال جيوز للعامل بعد انتهاء عقد العمل أن ينافس رب العمل ,وال يشًتك يف أي مشروع يقوم دبنافستو".
 1بشَت ىديف ,اؼبرجع السابق ,ص ..87
2
Cass. Soc, 19 Nov, 1996, cah, Soc, Bull, 1997 N° 87.
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ْال ٗجي الالتزام الًمجي بٗضم اإلاىاٞؿت حسخحر الٗامل ؤْ اؾخٗباصٍ إلاهلخت ناخب الٗمل ،ؤْ اخخ٩اع وكاَّ ،ؤْ
بلٛاء خغيخّ في الٗمل بما يسال ٠ألاٖغاْ ٝالضؾاجحر ،بط يٓ٩نل للٗامل الخ ٤في الاؾخٟاصة مً ؤْ٢اث ٞغاٖ ّٚلى الىدٓ الظر
يغييّ ؾٓاء بالٗمل لخؿابّ ؤْ بالٗمل لخؿاب الٛحر ما لم يخ ٤ٟناخب الٗمل مّٗ ٖلى زال ٝطل ،٪ؤْ ي ٓ٩لن في الٗمل
آلازغ مىاٞؿت لهاخب الٗمل ألاْ٫لْ ،3في ال٣اهٓنل الٟغوس ي للٗامل – صْنل ؤن يخجاْػل الخض ألا٢ص ى اإلاؿمٓح بّ لؿاٖاث
الٗمل اإلاإحٓعل -4ؤن يجم٘ بحن ٖضة ؤٖما ٫ؤْ ْْاثٞ ،٠اإلاكغٕ الٟغوس ي يدٓغ ال٣يام بإٖما ٫جخجاْػل الخض ألا٢ص ى لٟترة
حكٛيل الٗامل اإلاؿمٓح بها ْليـ بةبغام ؤ٦ثر مً ٖ٣ض ٖمل.
ْاؾخ٣غ الً٣اء في ألاخ٩ام الهاصعة طاث الٗال٢ت ٖلى حٗٓرلى ناخب اإلااؾؿت ،الظر يثبذ ؤهّ يخًغعل مً ٖمل ؤر
ً
مً ٖمالّ لضٔ ماؾؿت ؤزغٔل مىاٞؿت ،مكحرلا بلى ؤهّ ؿ ًٖ ِ٣ناخب الٗمل قغٍ اإلاىاٞؿت ،في خالت بزاللّ بالٓ٣اهحن
ْاللٓاثذ الٗماليت ،بياٞت بلى ٖضم التزامّ بخٗا٢ضاجّ ال٣اهٓهيت خيا ٫الٗاملْ ،مً ؤَم َظٍ الالتزاماث حؿضيض ا٫عْاجب،
ْٚحرَا مً ألامٓعل الجَٓغيت بط ؿَ ًٖ ِ٣ظا ألازحر قغٍ اإلاىاٞؿت.
الفشع الثاني :بعذ انتهاء علذ العمل
باهتهاء ٖ٣ض الٗمل جيخهي مبضثيا التزاماث الٗامل هدٓ مؿخسضمّ ،بديث ؿترح٘ خغيخّ في مماعؾت ؤر وكاٍ منهي
يسخاعٍ ،ؾٓاء لخؿابّ الخام ،ؤم لخؿاب مؿخسضم آزغ ٢ض يٓ٩نل مىاٞؿا للمؿخسضم ألاْْ ،٫يجض َظا الخ ٤ؤؾاؾّ
ال٣اهٓوي في مبضؤ خغيت الٗمل باٖخباعٍ مً الخ١ٓ٣ل ألاؾاؾيت التي يخمخ٘ بها ؤر شخو ،مما يسٓ٫ل لّ ازخياع اليكاٍ الظر
يغيض مماعؾخّ بهٟت قغٖيت.
ْمً البضيهي ؤن خغيت مماعؾت اليكاٍ اإلانهي ليؿذ خغيت مُل٣ت بط بجها جسً٘ للم٣خًياث اإلاخٗل٣ت بالىٓام الٗام،
ْحؿخٓحب ججىب ال٣يام بإر ٖمل يخًمً مىاٞؿت ٚحر مكغْٖت مً قإجها ؤن جلخ ٤يغعا بالٛحرْ ،بطا ٧اهذ الدكغيٗاث
تهض ٝبلى خمايت ألاٞغاص ْاإلااؾؿاث بػاء اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغْٖت ْالىو ٖلى الجؼاء اإلاىاؾب في نٓعة ؤلازال ٫بخل٪
الٓ٣اٖضٞ ،ةن ٖضة ماؾؿاث ناعث حؿعى بلى جضٖيم خمايت مهالخِا ؤمام خضة اإلاىاٞؿت اإلاتزايضة ْما ٢ض يترجب ًٖ طل٪
مً زُغ جدٓ٫ل ٖمالِا الظيً ا٦دؿبٓا لضحها ٟ٦اءة ٖاليت ْججغبت ٦بحرة بلى مىاٞؿحن لِا بزغ اهُ٣إ ٖال٢تها بهم.
 ١مضة ٖ٣ض الٗمل ْال يمخض ؤزغٍ بلى ما بٗض اهتهاء ٖ٣ض الٗمل
ْججضع ؤلاقاعة ؤن الالتزام ال٣اهٓوي بٗضم المهاٞؿت ؿخٛغ ل
،بديث ؿترص الٗامل خغيخّ ال٩املت في مماعؾت ؤر ٖمل ،ختى ْلٓ ٧ان مً هٟـ َبيٗت طل ٪الٗمل الظر ٧ان يماعؾّ ْ،لٓ
ق٩ل مىاٞؿت للماؾؿت الؿاب٣ت ،بما لخؿابّ الخام ؤْ لخؿاب الٛحرَْ ،1ظا ما ؤ٦ضٍ ٢غاع مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿيت

 3صالح ؿبمد أضبد دياب,نفس اؼبرجع ,ص .169
4
Article L324-2 du code du travail français :"Aucun salarié des professions industrielles, commerciales,
artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la
durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession".
 1أمينة ناعيمي ,حدود شرط عدم اؼبنافسة على ضوء مدونة الشغل ,مقال منشور على اؼبوقع االيت:
http://adala.justice.gov.ma/production/Etudes_Ouvrages/ar/Etudes/travail/حدود20%شرط20%عدم20%اؼبنافسة20%على
20%ضوء20%مدونة20%الشغل.pdf
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 1986الظر ٗخبر مكغْٖا في بٖضاص الٗامل البؿيِ ليكاٍ مؿخ٣ل مً َغ ٝالٗامل ييخج ؤزغٍ
الهاصع بخاعيش 28ؤبغيل
بمجغص اهتهاء الالتزام ال٣اهٓوي بٗضم اإلاىاٞؿت.2
ٞالتزام الٗامل بٗضم اإلاىاٞؿت َٓ التزام ٢اهٓوي٦ ،ما ٗض التزاما زايٗا الجٟا ١؛بط يجٓ لػ لهاخب الٗمل ؤن يً٘ بىضا
في ٖ٣ض الٗمل ي٣ط ي بدغمان الٗامل بٗض اهتهاء ٖملّ مً الٗمل لضٔ مىاٞـ لّ ،ؤْ ؤن يخسظ مً هٟـ الٗمل الظر ػاْلّ
خغٞت لّْ ،هجض مثل َظٍ البىٓص في ٖٓ٣ص الٗمل الخانت بالهىاٖت ال٨يماْيت ؤْ باليؿبت للٓؾُاء الخجاعيحنٚ ،حر ؤن َظا
البىض ٗخبر في مٓاحِت الٗامل ٢يضا زُحرا ٖلى خغيت الٗمل ْالخجاعة.3
ؤما ٖلى مؿخٓٔل الدكغي٘ الَٓجي هجض ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغرل ا٢خهغ في جُبي ٤اإلااصة الؿابٗت مً ٢اهٓنل ٖال٢اث الٗمل ٖلى
ٞترة ؾغيان ٖ٣ض الٗمل ٞدؿب صْ لن امخضاص ؤزغَا بلى ما بٗض اهتهاثّ ،عٚم ؤن بٖماَ ٫ظا ا٫قغٍ حؿخضٖيّ َظٍ اإلاغخلت ؤ٦ثر
مً اإلاغخلت اإلاظٓ٧عة ،بالىٓغ بلى ؤن مىاٞؿت الٗامل لهاخب الٗمل ٚحر مدخملت ْٚحر مؿدبٗضة ،4بال ؤن اإلاكغٕ في اإلا٣ابل
حٛاض ى ًٖ بلؼام الٗامل بهظا الكغٍ بٗض اهتهاء ٖال٢ت الٗمل َْٓ ،ما اصعى بّ بٌٗ ال.5ّ٣ٟ
بال ؤن َظا الغؤر حهضص مهلخت ناخب الٗمل ،ألهّ يخٗاعى م٘ التزام الٗامل باإلادآٞت ٖلى الؿغ اإلانهي ،الظر يب٣ى في
طمخّ بلى ما بٗض اهً٣اء الٗ٣ض 1بلى حاهب ؤهّ يٟسر الٟغنت للٗامل للخدايل باإلؾغإ في بجهاء ٖال٢ت الٗمل ْازخال ١ألاٖظاع
في لظل ٪بهض ٝاؾخٛال ٫ؤؾغاعٍ الهىاٖيت ْالخجاعيت إلاؿخسضمّ الؿاب ٤في مكاعي٘ مىاٞؿت.2
 52001حاء ٞيها« :ال يجٓػل
ْل٣ض نضع ًٖ الدكغي٘ ؤلاماعاحي حٗليمت ْػاعيت لخُبي ٤قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ع٢م ( )1لؿىت
لهاخب الٗمل ؤن كترٍ خغمان الٗامل مً الٗمل في الضْلت (بال بمٓحب ؤخ٩ام اإلااصةْ3 127فى خالت اهُبا ١قغَِْا)
بإن يً٘ ٖلى ؾبيل اإلاثا٣ٞ ٫غة في الٗ٣ض جىو ٖلى "ال يجٓػل للٗامل الٗمل في الضْلت ٖىض اهتهاء الٗ٣ض" ْيٗخبر طل٦ ٪كغٍ
لٗضم اإلاىاٞؿت إلاسالٟت طل ٪إلاخُلباث اإلااصة اإلاظٓ٧عة ْبالىديجت ال يجٓػل ْي٘ زخم الخغمان للٗامل ٖىض اهتهاء الٗ٣ض بطا
جٓاحض َظا الكغٍ»ٞ ،يخٓلي اإلاكغٕ ألاعصوي الىو نغاخت في ال٣اهٓنل اإلاضوي ٖلى بلؼام الٗامل بهظا الكغٍ بٗض اهتهاء ٖ٣ض

2

Yves Serra, concurrence, Obligation de non concurrence, répertoire commercial Dalloz Mars 1996, p 6.
 3بن عزوز بن صابر ,اؼبرجع السابق ,ص .160
 4ديب ؿبمد ,االلتزام بعدم اؼبنافسة يف عالقة العمل ,مذكرة زبرج لنيل شهادة اؼباجيسًت يف القانون اػباص ,كلية اغبقوق ,جامعة وىران ,2013-2012 ,ص 77.
 5أضبية سليمان ,التنظيم القضائي لعالقات العمل يف التشريع اعبزائري ,عالقة العمل الفردية ,اعبزء الثاين ,ديوان اؼبطبوعات اعبزائرية ,اعبزائر ,2002 ,ص  ,.187أيضا
بشَت ىديف ,اؼبرجع السابق ,ص 87.
 1تنص اؼبادة  685من القانون اؼبدين اؼبصري على أنو" :جيب على العامل  -...أن حيافظ على أسرار العمل الصناعية والذبارية حىت بعد انتهاء العقد " ,كما جاء يف
اؼبادة  " 686إذا كان العمل العمل اؼبوكول للعامل يسمح لو دبعرفة عمالء صاحب العمل ,أو باالطالع على سر أعمالو ,كان للطرفُت أن يتفقا على أال يجوز للعامل بعد
انتهاء العقد أن بنافس صاحب العمل وال يشًتك يف أي مشروع يقوم مبنافستو".
 2ديب ؿبمد ,اؼبرجع السابق ,ص 77.
 5تعميم إداري رقم  01لسنة  2001لتطبيق نص اؼبادة  27من قانون تنظيم عالقات العمل االمارايت االربادي ,رقم  08مؤرخ يف  20ابريل  ,1980اعبريدة الرظبية
عدد 79 ,ص .26
3اؼبادة  127من قانون عالقات العمل االمارايت تنص" :اذا كان العمل اؼبنوط بالعامل يسمح لو دبعرفة عمالء صاحب العمل او باالطالع على اسرار عملو كان
لصاحب العمل ان يشًتط على العامل اال يقوم بعد انتهاء العقد دبنافستو او باالشًتاك يف اي مشروع منافس لو وجيب لصحة ىذا االتفاق ان يكون العامل بالغا احدى
وعشرين سنة ميالد ية كاملة وقت ابرامو وان يكون االتفاق مقصورا من حيث الزمان واؼبكان ونوع العمل على القدر الضروري غبماية مصاحل العمل اؼبشروعة".
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الٗمل ،بط حاء هو اإلااصة 1- 818مىّ":بطا ٧ان الٗامل يٓ٣م بٗمل ؿمذ لّ باإلَالٕ ٖلى ؤؾغاع الٗمل ْمٗغٞت ٖمالء اإلايكإة
حاػ للُغٞحن ؤن يخ٣ٟا ٖلى ؤال يجٓػل للٗامل ؤن يىاٞـ ناخب الٗمل آْ كتر ٥في ٖمل يىاٞؿّ بٗض اهتهاء الٗ٣ض".4
اإلابدث الثاني :اللجىء إلى ششؽ عذم اإلانافعت هلُذ على خشٍت العمل
٢ض ي٣ضع ناخب الٗمل ؤن الالتزام ال٣اهٓوي بالخٟاّ ٖلى ؤؾغاع الٗمل ال يٓٞغ الخمايت ال٩املت ،باٖخباع ؤهّ ال
يمى٘ الٗامل بٗض بجهاء ٖ٣ضٍ مً مماعؾت وكاٍ ممازل إلاا رباقغٍ ناخب الٗمل ،م٘ ما يمثلّ طل ٪مً زُغ ٖليّ ،بطا ما
جم ً٨الٗامل بد٨م ٖملّ لضيّ مً الاَالٕ ٖلى ؤؾغاع الٗمل ْمٗغٞت ٖمالثّ مما ٢ض يض ّٗٞبلى بجهاء ٖ٣ضٍ م٘ ناخب الٗمل
بٛيت الاؾخٟاصة بما اَل٘ ٖليّ مً ؤؾغاع ،في وكاٍ مؿخ٣ل يٓ٣م بّ مىاٞؿا لهاخب الٗمل ؤْ بالٗمل لضٔ ماؾؿت
مىاٞؿت ،طل٢ ٪ض يض ٘ٞناخب الٗمل بلى بياٞت قغٍ بلى ٖ٣ض الٗامل يمىّٗ مً مىاٞؿخّ ْمً ال٣يام بيكاٍ ممازل
ليكاٍ ناخب الٗمل بٗض اهتهاء ٖ٣ضٍ ،ؿخٟيض مىّ بما ؾبْ ٤ؤن اَل٘ ٖليّ مً ؤؾغاع ناخب الٗمل. 5
َظا الكغٍ ْبن خ ٤٣مهلخت ناخب الٗمل بال ؤهّ يمثل ٢يضا زُحرا ٖلى خغيت الٗامل في مماعؾت ما قاء مً وكاٍ
بٗض اهتهاء ٖ٣ضٍ ،باٖخباعٍ حهضص الٗامل في مٓعص عػ ّ٢ال ؾيما بطا ٧ان الٗامل ال يجيض في ٚالب مً ألامغ بال اإلاِىت التي
ؿخسضمّ مً ؤحلِا ناخب الٗمل ْ ،لِظا صٖا اإلاكغٕ بلى جدضيض يٓابِ يجب ٖلى ناخب الٗمل الخ٣يض بها ٖىض لجٓثّ
بلى اقتراٍ ٖضم اإلاىاٞؿت بما يٟ٨ل جد٣ي ٤الخٓاػنل بحن اإلاهلخخحن اإلاخٗاعيخحن :مهلخت ناخب الٗمل في الخٟاّ ٖلى
ؤؾغاع ٖملّ ْمهلخت الٗامل في اؾترصاص خغيخّ في الٗمل.
اإلاؿلب الاوٌ :غىابـ لجىء اإلاعخخذم إلى ششؽ عذم اإلانافعت
يمثل الالتزام بٗضم اإلاىاٞـة اؾخثىاء ٖلى خغيت الٗمل اإلا٣غعة صؾخٓعيا٣ٞ ،1ض ؤخاَّ الً٣اء ببٌٗ الًٓابِ
اإلاجخمٗت ،التي جًمً قغٖيت الالتزام الخٗا٢ضر بٗضم اإلاىاٞؿت ْبالخالي جد٣ي ٤الخٓاػنل بحن مهلخت الٗامل ْاإلاؿخسضم،2
ِٞظا الاؾخثىاء الخٗا٢ضر ٖلى خغيت الٗمل ْالخجاعة حاء ً٦غْعة لخمايت اإلااؾؿاث الا٢خهاصيت ْصْهّ ما ٧ان لِظٍ
اإلااؾؿاث ؤن حؿخمغ زهٓنا في مجاالث الخ٣ىيت الٗاليت٦ْ ،ظا خمايتها مً اإلاىاٞؿت ٚحر البريئت للٗىهغ البكغرل ْالتي ال
يم ً٨لٗال٢اث الٗمل ؤن حؿخ٣غ بٓحٓصَا.3
الفشع الاوٌ :مششوعُت ششؽ عذم اإلانافعت
بن مكغْٖيت الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت مغجبِ بمجمٖٓت مً الكغٍْ جًمً صخت َظا الالتزامٗٞ ،4لى زال ٝؤخ٩ام
الً٣اء الٟغوس ي 5التي اٖخبرث ؤن ألانل َٓ مكغْٖيت الكغٍ بٗضم اإلاىاٞؿت ،6اٖخبرث بٌٗ الدكغيٗاث الٗغبيت ؤن ألانل
 4القانون اؼبدين االردين رقم  ,1976/43جريدة رظبية عدد  2645الصادرة بتاريخ .1976/08/01
 5مهام ؿبمد ؿبمود زىران ,اؼبرجع السابق ,ص .457
1
حرية التجارة والصناعة مضمونة ,وسبارس يف إطار القانون".
نص اؼبادة  37من الدستور اعبزائري الصادر بتاريخ  16نوفمرب ّ ": 1996
Maeliss vincent, op.cit, p, p 22. 2
 3مهدي خبدة ,اؼبسؤولية العقدية يف عالقات العمل ,دراسة مقارنة ,دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع ,اعبزائر ,2013,ص 3.
4
Voir SERGE KAUDER, les différents aspects des clauses de non concurrence en France, mis a jour
2005.05.21, publié sur le site : http://www.juritel.com/Liste_des_chroniques-1090.html.
5
J.PELISSIER, ASUPIOT, A .JEMMAUD, Droit du travail, précis dalloz, 20eme ed, 2001, p 255.
6
- cassation, soc., 08-05-1967 n° 65-12.776.
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َٓ خغيت الٗامل في الٗمل بٗض اهتهاء الٗ٣ض ْؤن ما يغص ٖليها مً ٢يض يخمثل في الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت ،7ال يٓ٩نل مكغْٖا بال
باحخمإ مجمٖٓت مً الكغٍْ ،التي ججض ؤؾاؾِا ال٣اهٓوي بما في ٖ٣ض الٗمل اإلابرم بحن الُغٞحن ؤْ َب٣ا إلاا ج٣غعٍ الاجٟا٢يت
الجماٖيت للٗمل ،م٘ مغاٖاة ما هو ٖليّ ال٣اهٓنل.
ؤوال :ألاظاط اللانىني لششؽ عذم اإلانافعت
الا٫ؼام بٗضم اإلاىاٞؿت ؤؾاؾّ اجٟااي ،طل ٪ؤن الالتزام ال٣اهٓوي بٗضم اإلاىاٞؿت ييخهي باهتهاء ٖ٣ض الٗمل ،8ألامغ
بن مهضع ج
الظر يٟغى ٖلى ناخب الٗمل الاخخياٍ ْجًمحن ٖ٣ض الٗمل قغَا يمى٘ الٗامل مً مىاٞؿخّ بٗض اهتهاء مضة الٗمل بهضٝ
خمايت اإلااؾؿت الا٢خهاصيت مً اخخماالث مً مىاٞؿت ياعة ،طل ٪ؤن الٗامل ٢ض ؿخٛل ْبد٨م جسهو ٖملّ ؤؾغاع
الٗمل لخؿابّ الخام ْيض اإلاهالر الا٢خهاصيت ْ اإلااليت للماؾؿت.
 - 1اللانىو:
جضزل اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٖلى ٚغاع بااي الدكغيٗاث الٗماليت اإلا٣اعهتْ ،ؤلؼم الٗامل بٗضم مىاٞؿت ناخب الٗمل في مجا٫
وكاَّ بال بطا ٧اهذ ٌها ٥اجٟا ١مبرم يجحز طلٞ ،٪ىو اإلااصة الؿابٗت مً ٢اهٓنل ٖال٢اث الٗمل حاء ٖاما ي٣ط ي بٗضم
قغٖيت اإلاىاٞؿت ؤزىاء ٢يام ٖال٢ت الٗملْ ،ليـ بٗض اهتهائها َْٓ ،هو ال يخٗاعى م٘ خغيت الٗملْ ،اؾدىاصا للماصة07
اإلاظٓ٧عة حٗض مىاٞؿت ٚحر مكغْٖت لهاخب الٗمل٢ ،يام الٗامل بمؼاْلت وكاٍ آزغ بلى حاهب وكاَّ ألانلي صْنل بٖالم
ناخب الٗمل.
ٔ ؤ٦ضث جدمل الٗامل لِظا
ر الظر ا٢خضٔ بىٓحرٍ الٟغوس يٞ ،ةن الدكغيٗاث اإلا٣اعهت ألازغ ل
ْٖلى زال ٝاإلاكغٕ الجؼاثغ ل
3
2
الالتزام ٧ال٣اهٓ لن اإلاضوي٢ْ 1اهٓ لن الٗمل اإلاهغيحن ْ ،ال٣اهٓ لن اإلاضوي ألاعصوي ْ ،حٗلخّ هاٞظا في خ ّ٣زالٞ ٫ترة ٖملّْ ،بٗض
اهتهائها.
- cassation, soc., 14-05-1992 n° 89-45.300.
- cassation, soc., 10-07-2002 n° 00-45.387.
cité par : Jean Pélissier, Lyon-Caen, Emmanuel Dockès, Les grands arrêts du droit du travail, 4e édition
2008, p. 240, site internet : http://actu.dallozetudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/FEVRIER_2012/GrandsArrets46.pdf
 7مهام ؿبمد ؿبمود زىران ,اؼبرجع السابق ,ص .458
8
YUES ERRA, concurrence, Obligation de non concurrence, Répertoire c Sommercial, Dalloz, Mares
1996, p 6. Disponible sur le site :
http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/JANVIER2011/D2002.2941_Serra.pdf
1اؼبادة  686من قانون اؼبدين اؼبصري رقم  131لسنة  1948اؼبعدل واؼبتمم " :":إذا كان العمل اؼبوكول إذل العامل يسمح لو دبعرفة عمالء رب العمل أو باإلطالع على
سر أعمالو ,كان للطرفُت ,أن يتفقا على أال جيوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل".
 2حضرت اؼبادة  57من قانون العمل اؼبصري لسنة 2003رقم  12اؼبؤرخ يف  2003/04/07على العامل... " :أن يقوم بنفسو أو بواسطة غَته ...العمل سواء بأجر
عرف على أسرار اؼبنشأة أو منافسة
أو بدون أجر ,إذا كان يف قيامو هبذا العمل ما خيل حبسن أدائو لعملو ,أو ال يتفق مع كرامة العامل ,أو ديكن الغَت أو يساعده على الت
صاحب العمل"
 3نص اؼبادة  1- 818من القانون اؼبدين االردين":اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح لو باالطالع على اسرار العمل ومعرفة عمالء اؼبنشأة جاز للطرفُت ان يتفقا على اال
جيوز للعامل ان ينافس صاحب العمل او يشًتك يف عمل ينافسو بعد انتهاء العقد" ,القانون اؼبدين االردين رقم  ,1976/43جريدة رظبية عدد  2645الصادرة بتاريخ
.1976/08/01
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 - 2العلذ
ال٣اٖضة الٗامت ؤن الٗ٣ض قغيٗت اإلاخٗا٢ضيًْ ،ؤن ألَغا ٝالٗ٣ض ؤن يًٗٓا ما قاء لِم مً الكغٍْ التي اعجًٓا ٖليها
قغيُت ٖضم مسالٟتها لل٣اهٓنْ ،مً بحن َظٍ الكغٍْ قغٍ ٖضم مىاٞؿت ناخب الٗمل مً ٢بل الٗامل ؤزىاء ؾغيان ٖ٣ض
الٗمل ْبٗض اهتهاثّ زال ٫اإلاضة اإلادضصة لكغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت.
ْيم ً٨حٗغي ٠الالتزام الخٗا٢ضر بٗضم اإلاىاٞؿت ٖلى ؤهّ "طل ٪البىض الظر يلتزم الٗامل بمٓحبّ بٗضم مماعؾت ؤر وكاٍ
مً َبيٗخّ بخضار مىاٞؿت م٘ الُغ ٝاإلاخٗا٢ض آلازغ زال ٫ؾغيان الٗ٣ض ؤْ زال ٫مضة مدضصة مً اهً٣اثّ"ْ ،4يٗغّٞ
حاهب مً ال ّ٣ٟالٗغبي ٖلى ؤهّ " طل ٪الالتزام الظر يدٓغ ٖلى الٗامل ال٣يام بٗمل لخؿابّ ؤْ لخؿاب ٚحرٍ في ؤْ٢اث
ٞغاْ ،5"ّٚيؿمى ْالالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت بٓاحب الٓٞاء ،يمى٘ ٖلى الٗامل ؤن جٓ٩نل لّ ؤزىاء الٗ٣ض ،مهالر مباقغة ؤْ ٚحر
مباقغة في ماؾؿت مىاٞؿتْ ،ؤما بٗض بجهاء الٗ٣ض ٞةن الالتزام ٢ض يب٣ى ٢اثما بطا اجٖ ٤ٟليّ في ٖ٣ض الٗمل.6
ْيجب ألازظ بٗحن الاٖخباع ٖىض جُبيَ ٤ظا الاجٟا ١ؤهّ يمثل ٢يض ٖلى خغيت الٗملْ ،قغٍ اؾخثىاجي ْي٘ إلاهلخت
مكغْٖت لهاخب الٗملٖ ،لى ؤن ال يٓ٩نل ٢يضا ٖلى خغيت الٗامل في الٗمل ْؤن يمى٘ الٗامل ًٖ الٗمل هديجت َظا الكغٍ،
ؤْ ؤن ي ٓ٩لن الِض ٝمىّ بحباع الٗامل ٖلى الب٣اء في الٗملْ ،ؤن ي ٓ٩لن للً٣اء صْ لع في جٟؿحر الاجٟا ١جٟؿحرا يي٣ا إلاهلخت
الٗامل.7
 - 3الاجفاكُاث الجماعُت للعمل:
ٞااللتزام بٗضم اإلاىاٞؿت ٢ض يجض مهضعٍ في ال٣اهٓنل ؤْ اجٟا٢اث ألاَغاْ ،ٝيؿمى في الخالت ألاْلى بٗضم اإلاىاٞؿت جميحزا لّ
ًٖ الالتزام الاجٟااي بٗضم اإلاىاٞؿتٟٞ ،ي خالت ٚياب مثل َظا الكغٍ في ٖ٣ض الٗمل يم ً٨الغحٕٓ بلى الاجٟا٢ياث ؤْ
الاجٟا٢اث الجماٖيت للٗمل باٖخباعَا ؤلاَاع ال٣اهٓوي ألامثل لخىٓيم قغٍْ الٗمل ْالدكٛيلْ ،في َظٍ الخالت حٗخبر
الاجٟا٢يت الجماٖيت ؤْ الاجٟا ١الجماعي مهضعا لكغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت بديث جإزظ نٓعجحن:
الطىسة األولى :اقخما ٫الاجٟا٢يت الجماٖيت للٗمل نغاخت ٖلى قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿتْ ،1بن ٧ان َظا الكغٍ هاصعا ما يخم
جىاْلّ بالخٟهيل في َظٍ الاجٟا٢ياث ،بال ؤن الً٣اء الٟغوس ي اؾخ٣غ في ٦ثحر مً الخاالث ٖلى ْحٓب جدمل الٗامل

4

Geneviève Helleringer, Les clauses du contrats essai de typologie, iextenso Edition, Paris France, 2003, p
55
 5مهدي خبدة ,اؼبرجع السابق ,ص .162
 6عبد السالم ديب  ,اؼبرجع السابق ,ص .166
 7ؿبمد خليل يوسف ابو بكر ,التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل بُت التشريع وأحكام القضاء ,جامعة الزيتونة ,االردن ,2014 ,ص 458.
 1انظر على سبيل اؼبثال اؼبادة  05من االتفاقية اعبماعية لقطاع احملروقات اؼبربمة يف ابريل  ,1997بُت وزارة الطاقة واؼبناجم ,واالربادية الوطنية لعمال البًتول والغاز
والكيمياء التابعة لالرباد العام للعمال اعبزائريُت ,اؼبسجلة باؼبفتشية اؼبركزية للعمل بتاريخ  16أكتوبر  ,1997وثيقة غَت منشورة ,واؼبادتُت  04و 05من االتفاقية اعبماعية
لقطاع األشغال العمومية الكبرى ,اؼبربمة سنة  , 1997بُت الشركة القابضة العمومية القباو األشغال الكربى ,واالربادية الوطنية لعمال البناء واألشغال العمومية ,والري
التابعة لالرباد العام للعمال اعبزائريُت ,اؼبسجلة باؼبفتشية اؼبركزية للعمل بتاريخ  14سبتمرب  ,1997وثيقة غَت منشورة ,واؼبادتُت  08و 09من االتفاقية اعبماعية لقطاع
الصناعات الغذائية اؼبربمة يف مارس  , 1997بُت الشركة القابضة العمومية للصناعات الغذائية القاعدية ,واالربادية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية القاعدية التابعة
لالرباد العام للعمال اعبزائريُت ,اؼبسجلة باؼبفتشية اؼبركزية للعمل بتاريخ  11أوت  ,1997وثيقة غَت منشورة ,واؼبواد من  06إذل  15من االتفاقية اعبماعية لسونطراك
اؼبربمة يف نوفمرب  1994واؼبسجلة دبفتشية العمل لبئر مراد رايس بتاريخ  12ديسمرب  1994ربت رقم  0113واؼبودعة بكتابة ضبي ؿبكمة بئر مراد رايس ,بتاريخ 18
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لاللتزاماث الٓاٗ٢ت ٖلى ٖاج ّ٣بمٓحب الاجٟا ١ؤْ الاجٟا٢يت بظل ٪الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت ،ختى في مثل ٚياب ؤر بقاعة بليها
يمً ٖ٣ض الٗمل ،قغيُت بٖالم الٗامل بٓحٓص َظٍ الاجٟا٢يت ْيغْعة اَالّٖ ٖلى ؤخ٩امِا.2
اٌضىسة الثانُت:الا٦خٟاء باإلقاعة بلى بم٩اهيت بصعاج قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت في ٖ٣ض الٗملْ ،في َظٍ الخالت ال ي ٓ٩لن الكغٍ
هاٞظا في مٓاحِت الٗامل ،بال بىو نغيذ في ٖ٣ض الٗمل٦ ،ما ؤن َظا الكغٍ ٢ض ي ٓ٩لن ؤخياها قامال ل٩ل ٖامل في اإلااؾؿت،
ْفي ؤخيان ؤزغٔل ٢ض كمل ٞئاث مٗيىت  ِ٣ٞمً الٗما ٫لُبيٗت مِامِم صازل اإلااؾؿت ْ٦ظا اإلاؿاْليت اإلاىَٓت بهمْ ،مً
جم ٞةن جمضيض التزاماث الكغٍ ٖلى بااي الٗما ٫الظيً ال حكملِم ؤخ٩ام الاجٟا٢يت ؤْ الاجٟا ١يٓ٩نل باَال.3
ْال يم ً٨للٗ٣ض الجماعي الالخ ٤ؤن يٟغى ٖلى الٗامل التزاما بٗضم اإلاىاٞؿتَ ،اإلاا ؤن ٖ٣ض الٗمل لم يٟغى َظا
الكغٍْ ،بالغٚم ؤن الً٣اء الٟغوس ي خغم ٖلى جإ٦يض ٖضم حٓاػ اهخ٣ام ٖ٣ض الٗمل الجماعي مً الخ١ٓ٣ل التي ٢غعَا
ٖ٣ض الٗمل الٟغصر ،بال ؤن َظٍ اإلاؿإلت زًٗذ ٞيما بٗض بلى جُٓعل الخ ،4٤خيث ِْغ اججاٍ خضيث في ال٣اهٓنل الٟغوس ّهي،
يىاصر بجٓاػ جىاػ٫ل الٗامل ًٖ خ ّ٢ٓ٣اإلا٣غعة بٗ٣ض الٗمل الجماعي ،للمدآٞت ٖلى مىهب ٖملّٖ ،لى اٖخباع ؤن اإلابالٛت
في ٢ضؾيت هٓام الخمايت٢ ،ض يٓ٩نل ؾببا مً ؤؾباب البُالتْ ،يٗي ٤وكاٍ اإلااؾؿت في اإلاىاٞؿت.
 - 4اإلابادا العامت لللانىو:
خحن يغجبِ الٗامل بٗ٣ض ٖمل م٘ اإلااؾؿت اإلاؿخسضمت يبضْ امذهاّٖ ًٖ مماعؾت وكاٍ مىاٞـ إلاهلخت ماؾؿت ؤزغٔل
ً
ً
ؤمغلا يغْعياْ ،لم يخٓلى الدكغي٘ الىو نغاخت ٖلى َظا اإلابضؤ في ٓ٢اهحن الٗملْ ،عٚم َظا ٣ٞض ؤ٢غ الْ ّ٣ٟالً٣اء بٓحٓص
التزام يمجي ٖلى الٗامل بٗضم مىاٞؿت ناخب الٗمل َٓاٞ ٫ترة جىٟيظ الٗ٣ض اهُال٢ا مً مبضؤ خؿً الىيت.
في خالت زلٓ ٖ٣ض الٗمل مً ؤيت م٣خًياث جدٓغ ٖلى الٗامل مىاٞؿت ناخب الٗملٞ ،ةن طل ٪ال ٗجي ٖلى ؤلاَال١
بباخت َظا الخهغ ٝلّ ،ألن الالتزام بٗضم مىاٞؿت الٗامل لهاخب الٗمل حؿخٓحبّ م٣خًياث مبضؤ خؿً الىيت في جىٟيظ
ٖ٣ض الٗملٞ ،ال يجٓػل للٗامل – ؤزىاء جىٟيظ الٗمل – ؤن ٗمل بٗض اهتهاء مٓاٖيض الٗمل في ٖمل مىاٞـ لهاخب الٗمل
5
ؾٓاء لخؿابّ الخام ،ؤْ لخؿاب شخو آزغ.
ر٦ ١خمان الؿغ اإلانهي ْٖضم
ٞمبضؤ خؿً الىيت َٓ ألاؾاؽ ال٣اهٓوي الظر ياَغ التزام الٗامل بالٓٞاء للماؾؿت ًٖ َغ ل
ً ً
ٖاما جٓ٣م ٖليّ
مبضؤ ل
اإلاىاٞؿت ٧التزامحن لِما َاب٘ زام باٖخباعَما اؾخثىاء ٖلى مبضؤ خغيت الٗملْ ،يٗخبر خؿً الىيت ل

ديسمرب  ,1994وثيقة غَت منشورة ,مشار اليهم يف :أضبية سليمان ,االتفاقيات اعبماعية للعمل كإطار لتنظيم عالقا العمل يف التشريع اعبزائري ,أطروحة دكتورة يف
القانون ,كلية اغبقوق بن عكنون ,جامعة اعبزائر ,2008 ,ص 261.
 2بوقطة فاطمة ,اؼبرجع السابق  ,ص .171
 3ديب ؿبمد ,اؼبرجع السابق ,ص 79.
4
Voir Cass, Soc, 10 mars 2004, N° 01-47350, publié sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000074739
25&fastReqId=800361133&fastPos=1
- Voir également par ex :

 5خدجية زايدة ,اؼبرجع السابق ,ص 2.

- Cass, Soc, 4 juin 2008, N° 04-40609, Bulletin 2008,N° 123.
- Cass, Soc., 27 février 2007, N° 05-44.984, Bulletin. 2007, N° 32.
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مسخل ٠الالتزاماث الخٗا٢ضيتْ ،يجض ؾىضٍ في الكغيٗت ؤلاؾالميت٦ْ ،ظا الٓ٣اهحن الٓيٗيت 1بال ؤن ؤَميت َظا اإلابضؤ ج٨مً في
ٖال١اث الٗمل ،خيث يٓ٩نل لالٖخباع الصخص ي صْعل َام في ببغام ٖ٣ض الٗملِٞ ،ظا ألازحر مً ٖٓ٣ص الث٣ت التي جٓ٣م ٖلى
2
مبضؤ خؿً الىيت ،ؾٓاء ؤزىاء ٢يام ٖال٢ت الٗمل ؤْ بٗض اهداللِا.
ْيجب ْ٣ٞا لىو اإلااصة 107مً ال٣اهٓ لن اإلاضوي جىٟيظ الٗ٣ض َب٣ا إلاا اقخمل ٖليّ ْبُغي٣ت جذ ٤ٞم٘ ما يٓحبّ خؿً
الىيت٣ْٖ ،ض الٗمل ٦إر ٖ٣ض آلزغ يسً٘ لِظٍ اإلابضؤٞ ،يلتزم الٗامل بمٓحبّ بدىٟيظ التزامّ اججاٍ اإلااؾؿت بإماهت
ْبزالمْ ،ال ق ٪ؤن مبضؤ خؿً الىيت في جىٟيظ ٖٓ٣ص يٟغى ٖلى الٗامل التزاماث جبٗيت ال يدخاج لىو نغيذ لالخخجاج
بها في مٓاحِت الٗامل٧ ،االلتزام بٗضم اإلاىاٞؿت ْالالتزام بالٓالء لهاخب الٗملْ 3هي التزاماث يغْعيت لخىٟيظ الٗمل بإماهت
ْبزالم.4
زانُا :ششوؽ عذم اإلانافعت
بن مكغْٖيت الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت م٣يضة بمجمٖٓت مً الكغٍْ ٦غؾِا الً٣اء الٟغوس ي ،خيث اججِذ مد٨مت
الى ٌ٣الٟغوؿيت هدٓ اٞتراى المقغْٖيت في قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ؤنالْٚ ،حر طل٧ ٪اؾخثىاء بطا حاء م٣يضا لخغيت الٗامل في
الٗمل ،5زم ٖضلذ ًٖ َظا اإلآْ ٠٢اٖخبرث ؤن َظا الكغٍ ال ي٨دؿب نٟت اإلاكغْٖيت بال بطا حاء يمً الكغٍْ اإلا٣يضة
ْ ،2002الظر حاء ٞيّ ":بن قغٍ
لّْ ،طل ٪بمٓحب ال٣غاع اإلابضجي ْالخاعيذي إلاد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿيت الهاصع بخاعيش/07/10
ٖضم اإلاىاٞؿت ال يم ً٨ؤن ي ٓ٩لن مكغْٖا بال بطا ٧ان يغْعيا لخمايت مهلخت مكغْٖت للماؾؿت ،مدضصا في الؼمان ْاإلا٩ان
يإزظ بٗحن الاٖخباع زهٓنيت ٖمل الٗامل ْيخًمً حٗٓيًا مالياَ ،ظٍ الكغٍْ ٧لِا مجخمٗت بلؼاميت"ْٖ ،6ليّ ْفي ْل
ٚياب جىٓيم ٢اهٓوي لِظا الكغٍْ مً ٢بل الدكغي٘ الجؼاثغرل ؾخٓ٩نل صعاؾدىا لّ ْ ٤ٞالدكغيٗاث ْالاحتهاص الً٣اجي اإلا٣اعنل.

1

Article L. 1222-1 du droit travail français :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »,
Article 1134 du droit civil français : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la
loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
ذايت ؽبذا اؼببدأ  ,وىناك من أعطاه مفهوما موضوعيا ,ومنهم
 2لقد تعددت وتنازعت اآلراء الفقهية بشأن ربديد مفهوم مبدأ حسن النية  ,حيث ىناك من أعطى مفهوما ا
من أغبقو بالنظام العام ,كما أغبقوه باإلنصاف ,وىناك من أعطاه مفهوما مستقال  ,كما قيل بأنو مبدأ قانوين عام ,انظر :عبد اؼبنعم موسى إبراىيم  ,حسن النية يف
العقود ,منشورات زين اغبقوقية  ,بَتوت  ,لبنان  , 2006 ,ص  83وما بعدىا
3
Rép. min. n° 12211, JO AN 24 août 1998 : « L’obligation de loyauté interdit au salarié de développer,
directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui d’un tiers, tout acte de concurrence à
l’encontre de l’entreprise qui l’emploie ».
 4ديب ؿبمد ,اؼبرجع السابق ,ص 17.
5
J.PELISSIER, ASUPIOT, A JEMMAUD, Op , cit, p 255, p287.
6
Selon un arrêt de la chambre sociale du 10 juillet 2002 (n° 00-45.135, Salembier c/ SA la Mondiale),
désormais une « clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des
intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités
de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie
financière ces condition étant cumulatives».
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 - 1اإلاطلخت اإلاششوعت والجذًت للمعخخذم في اشترؽ عذم اإلانافعت:
بن قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ٢ض ْي٘ جد٣ي٣ا لخمايت اإلاهالر اإلاكغْٖت لهاخب الٗمل مً اإلاًاٞؿت التي ٢ض يلجإ بليها
الٗما ٫مؿخٛلحن ألاؾغاع التي ٢ض يُلٗٓنل ٖليها ؤزىاء مؼاْلتهم لٗملِمَْ ،ظا الكغٍ ال يٓ٩نل ٧اٞيا لل٫ٓ٣ل بإن الٗامل اعج٨ب
مىاٞؿت ٚحر مكغْٖت للماؾؿت اإلاؿخسضمت بال بطا جم بزباث خضْر يغ لع ؤناب َظٍ ألازحرة.
٦ما جم ب٢غاع َظا اإلابضؤ لًبِ خغرلة اإلاؿخسضم في بلؼام الٗامل بٗضم اإلاىاٞؿت في ٖٓ٣ص الٗامل مً زال٢ ٫غاع إلاد٨مت
الى ٌ٣الٟغوؿيت 1الظر حاء ٞيّ" ؤن اإلاؿخسضم ال يم ً٨ؤن يلؼم الٗامل بٗضم مىاٞؿت في ٖ٣ض الٗمل متى جبحن هٖٓيت
الْٓاث ٠التي كٛلِا الٗامل ؤجها ال جبرع بلؼامّ بٗضم اإلاىاٞؿت ،طل ٪ؤن َظٍ اْْ٫اث ٠مً خيث َبيٗتها ال تهضص مهالر
اإلاؿخسضم ؤْ اإلااؾؿت"ٞ ،يجب ألازظ بٗحن الاٖخباع زهٓنيت ٖمل الٗامل ْطل ٪إلاى٘ الاقتراَاث الخٗؿٟيت اإلاضعحت في
ٖٓ٣ص الٗمل ْالتي ال جً٘ في الخؿبان هٕٓ الٗمل الظر ي٩ل ٠بّ الٗامل ،خيث ي٣خط ي ؤن يٓ٩نل ٖلى ٢ضع مً الٟ٨اءة
ْالخسهو ْالذحغبت ْالظر يبرػ ْخضٍ خ٣ي٣ت ْؤَميت ألازُاع الا٢خهاصيت ْالخجاعيت إلاؼاْلت ؤر ٖمل مىاٞـ٨َْ ،ظا
اٖخبرث مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿيت باليؿبت للٗامل اإلا٩ل ٠بالخىٓي ٠اإلابرم إلاضة 4ؾىٓاث ال ٗخبر قغَا يغْعيا ،ال ٚجى ٖىّ
لخمايت اإلاهالر اإلاكغْٖت للماؾؿت.
ٞااللتزام بٖضم اإلاىاٞؿت يجب ؤن ييكإ مً الًغْعة ْهي خمايت اإلاهالر الخىاٞؿيت للماؾؿتْ ،ال يٓ٩نل َظا بال بطا
٧اهذ َبيٗت ألاٖما ٫التي يٓ٣م بها الٗامل مً قإجها ؤن تهضص َظٍ اإلاهالرْ ،بالخالي يجب ؤن يثبذ اإلاؿخسضم ْحٓص زُغ
خ٣ي٣ي مهضعٍ الٗامل في بٞكاء مٗلٓماجّ ْمٗاع ٝالؿغيت ا٫حي اَل٘ ٖليها بمٓحب ٖملّْ ،2يغ ٌٞالً٣اء الٟغوس ي قغٖيت
بىٓص ٖضم اإلاىاٞؿت اإلاضعحت في ٖٓ٣ص الٗمل الخانت ب هاص ٫م٣هى ؤْ ٖٓنل حؿٓي ٤ؤْ ؾاث ٤قاخىت مخ٣اٖضْ ،طل ٪لٓ٩نل
َاالء الٗما ٫مً خيث جهييِٟم الْٓيٟي ال يُلٗٓنل ٖاصة ٖلى مٗلٓماث ْمٗاع ٝخؿاؾت للمؿخسضم.3
ْجخذ  ٤٢مهلخت ناخب الٗمل بطا ٧ان الٗمل اإلآ٧ل للٗامل ؿمذ باإلَالٕ ٖلى ؤؾغاع ناخب الٗمل ْمٗغٞت ٖمالء
اإلااؾؿتْٖ ،5لت َظا الكغٍ ؤن ناخب الٗمل ٢ض يسص ى مىاٞؿت الٗامل لّ بٗض اهً٣اء الٗمل ،4بط بن الالتزام ألازحر ال
يمى٘ الٗامل مً اؾخٛاللّ لخؿابّ الخام ،5ؤما بطا ٧ان الٗمل الظر ياصيّ الٗامل في اإلااؾؿت ال ؿمذ لّ باالَالٕ ٖلى
ؤؾغاع الهىاٖت ْالخجاعة ؤْ باالجها ٫بالٗمالءٞ ،ال يٓ٩نل لهاخب الٗمل مهلخت مكغْٖت في ج٣ييض خغيت الٗاملْ ،6متى
ؤصعج ناخب الٗمل في ٖٓ٣ص مثل َاالء الٗما ٫قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت٧ ،ان الكغٍ باَال الوٗضام ؤر مهلخت حضيت جبرع
الخض مً خغيت الٗملْ ،جإؾيؿا ٖلى مبضؤ ٖضم حٓاػ الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الخ ،٤ألن َظا الكغٍ ي٣هض بّ ؤلايغاع
بمهلخت الٗامل.7

 2حسُت بن الشيخ ,اؼبرجع السابق ,ص .68

Cass. soc. 14-5-1992 n° 2041 : RJS 6/92 n° 735.

Maeliss vincent, op.cit, p 23.
 5اؼبادة  19من قانون العمل األردين ,اؼبادة  181من القانون اؼبدين االردين ,واؼبادتُت  686و  687من القانون اؼبدين اؼبصري.
 4ؿبمد خليل يوسف أبو بكر ,اؼبرجع السابق ,ص .463
 5ؿبمد لبيب شنب ,شرح قاانون العمل ,الطبعة الرابعة ,1987 ,,ص .159
 6ؿبمد حسُت منصور ,شرح قانون العمل العماين ,دار اعبامعة اعبديدة ,2011 ,ص 282.
 7بن عزوز بن صابر ,اؼبرجع السابق ,ص 163.
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 - 2هماٌ ؤهلُت العامل وكذ إبشام علذ العمل:
يجب ؤن ي ٓ٩لن الٗامل بالٛا ؾً الغقض ْ٢ذ ببغام ٖ٣ض الٗمل الظر جًمً قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت خذٔ يضع ٥مضٔ
زُٓعة الكغٍ ٖلى خغيخّٞ ،الٗامل يجب ؤن ي ٓ٩لن ٧امل ألاَليت ْ٣ٞا َب٣ا لىو اإلااصة 40مً ال٣اهٓ لن اإلاضوي ،ألن ألامغ
يخٗل ٤بةبغام اجٟا ١يخًمً التزامّ بٗض مىاٞؿت ناخب الٗمل ،ؤما اإلاكغٕ اإلاهغرل ْبمٓحب اإلااصة 686ال٣ٟغة الثاهيت
اقترٍ نغاخت لصخت َظا الاجٟا ١ؤن ي ٓ٩لن الٗامل بالٛا ؾً الغقض ،إلاا ك٩لّ قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت مً زُٓعة ْ٢يض ٖلى
ٔ ال٩امل مً الىطج ْؤلاصعا ٥إلبغامّْ ،8ال يٟ٨ي ؤن
خغيت الٗمل ْجإزحرٍ ٖلى مٓعص عػ ١الٗامل مما يخُلب اقتراٍ اإلاؿخٓ ل
ي٣بلّ ْلي الٗامل ؤْ ْنيّ هيابت ٖىّ بطا ٧ان ٢انغاْ ،يجٓ لػ للٗامل الظر ٫م يبل ٜؾً الغقض ؤن يخمؿ ٪ببُالن َظا
الكغٍ ،ألن الاجٟا ١الظر يخًمىّ ْالظر ي٣ط ي بٗضم اإلاىاٞؿت ي ٓ٩لن ٢ابال لإلبُا ،٫إلاهلخت الٗاملْ ،1الٗبرة في جد٣ي٤
ؾً الغقض ج ٓ٩لن بٓ٢ذ ببغام الاجٟا ١بٗضم اإلاىاٞؿت ْليـ بٓ٢ذ صزٓلّ مغخلت الخىٟيظ ٖىض اهتهاء ٖ٣ض الٗملْ،يترجب ٖلى
جش ل ٠ؾً الغقض بُالن الاجٟا ١بٗضم اإلاىاٞؿت صْ لن ؤن يازغ طلٖ ٪لى ٖ٣ض الٗمل الظر يٓل صخيدا.2
 - 3الخعىٍؼ اإلاالي للعامل:
 2002اإلادضص لكغٍْ صخت اجٟاٖ ١ضم
حٗخبر ال٣غاعاث الثالر 3الهاصعة ًٖ مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿيت بخاعيش 10حٓيليت
مىاٞؿت الٗامل لهاخب الٗمل هي ؤْ٫ل مً جًمً الىو ٖلى يغْعة بلؼام ناخب الٗمل بض ٘ٞمبل ٜمالي ٦خٗٓيٌ للٗامل
الظر ٗض في ْيٗيت ٖضم مىاٞؿتْ ،حٗخبر َظٍ ال٣غاعاث طاث ؤَميت بالٛت إللؼامِا اإلاؿخسضم ص ٘ٞحٗٓيٌ ًٖ الٟترة التي
يلتزم ٞيها بٗضم مماعؾت وكاٍ مماعؽ لّ ْبال ٖض قغَا ٖضم اإلاىاٞؿت باَال.4
ْجٓالذ ألاخ٩ام الً٣اثيت الٟغوؿيت في َظا اإلاجا ،٫مٓٞغة خمايت ؤ٦بر للٗاملً٢ْ ،ذ بإن حٗٓيٌ الٗامل يب٣ى ٢اثما
في طمت ناخب الٗمل بٗض اهُ٣إ ٖال٢ت الٗملْ ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؾببّ ،ختى ْلٓ ٧ان باإلعاصة اإلاىٟغصة للٗامل؛ ٦خ٣ضيمّ
الاؾخ٣الت ،5ؤْ ص ّٗٞباإلاؿخسضم بلى بجهاتَاباعج٩ابّ لخُإ حؿيم٦ ،6ما ؤن مبل ٜالخٗٓيٌ يجب جدضيضٍ ٢بل جدغيغ الكغٍ
٦ظل ٪ؤلؼمذ مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿيت في ٢غاع الخ ٤اإلاؿخسضم بض ٘ٞالخٗٓيٌ اإلاالي بٗض اهتهاء الٗ٣ضْ ،ليـ ؤزىاء ٖال٢ت
الٗمل ْحٗٓص ْ٢اج٘ الً٣يت بإن اإلاؿخسضم اج ٤ٟم٘ الٗامل ٖلى ؤن يض ٘ٞلّ مبل ٜما٫ر بيافي مضمج م٘ ألاحغ الكِغرل
٦خٗٓيٌ مؿبٞ ًٖ ٤ترة ٖضم اإلاىاٞؿت بٗض اهتهاء الٗ٣ضٚ ،حر ؤن اإلاد٨مت اٖخبرث ؤن الخٗٓيٌ يجب ؤن يض ٘ٞبٗض جهايت
الٗ٣ض ْليـ ؤزىاءٍ.
 8مهام ؿبمد ؿبمود زىران ,اؼبرجع السابق ,ص .460
 1لبيب ؿبمد شنب ,اؼبرجع السابق ,ص .241
 2ؿبمد حسُت منصور ,نفس اؼبرجع ,ص 283.
3
(Cass. soc. 10 juillet 2002 n° 00-45135, Salembier c/ SA La Mondiale ; n° 00-45387, Barbier c/ SA Maine
Agri et n° 99-43334 Moline et a. c/ Sté MSAS cargo international).
 4حسُت بن الشيخ ,اؼبرجع السابق ,ص .70
5
Cass. soc, 25 janvier 2006, N° 04-43646. Bulletin 2006 V N° 25 p. 24. « La stipulation du contrat
minorant la contrepartie financière en cas de démission »,
Cass. Soc. Société Comimob c/ Mme X., 25 janvier 2012, n° 10-11590, Bull. 2012 V, n° 20.
6
Cass. Soc 22 mars 2006, N° 04-45546, Bulletin 2006 V N° 120 p 113,
Cass. Soc. Société Samse c/ Mme X., 8 avril 2010, n° 08-43056, Bull. 2010 V, n° 92.
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ٞيما يدضص ٢غاع آزغ 7إلاد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿيت ؤن الخٗٓيٌ اإلاالي يجب ؤن يٓ٩نل حضياً٢ْ ،ذ ٖلى ؤن الخٗٓيٌ اإلاالي
الخا ّٞال يسخل ٠في ش يء ًٖ ٖضم ج٣ضيم الخٗٓيٌ ؤنال  ،مما يترجب ٖىّ ٖضم قغٖيت قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿتْ ،حٗٓص ْ٢اج٘
َظٍ الً٣يت بلى ؤن اإلاؿخسضم هو في ٖ٣ض الٗمل ٖلى ؤن للٗامل الخ ٤في حٗٓيٌ مالي ي٣ضع بٗكغ ( 1مً )10ألاحغ الؿىٓرل
للٗامل َْٓ ما اٖخبرجّ مد٨مت الى٤ى الٟغوؿيت حٗٓيًا جاِٞا ال يٓ٣م بّ الالتزام.
ٔ الاحتهاص الً٣اجي الٟغوس ي،
بن ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بالخٗٓيٌ اإلاالي الخٓذ جُٓ لع ملخّٓ في الؿىٓاث ألازحرة ٖلى مؿخٓ ل
الظر ؤ٦ض ؤن الخٗٓيٌ اإلاالي ي ٓ٩لن م٣ابل ال٣يٓص التي يٟغيِا قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ٖلى خغيت الٗامل في بيج اص ٖمل حضيض.8
 - 4عذم حىاص اكتراو ششؽ عذم اإلانافعت بششؽ حضاةي مبالغ فُه:
٢ض يً٘ ناخب الٗمل بمٓحب اجٟاٖ ١ضم اإلاىاٞؿت قغَا حؼاثيا ٖلى الٗامل بطا ما ٢ام بمىاٞؿخّ ٦خٗٓيٌ لّ ًٖ
ألايغاع التي ٢ض جهيبّ حغاء اإلاىاٞؿت ،بال ؤن اإلابالٛت في َظا الكغٍ ججٗلّ ْؾيلت ي ِٛإلحباع الٗامل ٖلى الب٣اء في
زضمت ناخب الٗملْ ،ل٣ض جضزلذ بٌٗ الدكغيٗاث ْؤ٢غث بُالن الكغٍ الجؼاجي  ،1ِ٣ٞم٘ ؤلاب٣اء ٖلى قغٍ ٖضم
اإلاىاٞؿت صخيدا ٖمال بالٓ٣اٖض الٗامت 2التي ال جغجب بُالن الالتزام الخبعي حغاء بُالن الالتزام ألانليٞ ،يما اججِذ
حكغيٗاث ؤزغٔل بلى ب١عاع بُالن قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت بإ٦ملّ في خالت اإلابالٛت في الكغٍ الجؼاجي ،3إلاا يخًمىّ مً بَضاع
للمهلخت الجضيت ْاإلاكغْٖت لهاخب الٗمل ْللىيت اإلاكتر٦ت في حملخّ.4
ْللً٣اة الؿلُت الخ٣ضيغيت في الىٓغ في َظا الاجٟا ١اإلا٣يض لخغيت الٗاملْ ،اإلآاػهت بحن خغيت الٗامل ٝرالٗمل التي ٟ٦لِا
الضؾخٓعل ْبحن خمايت مهالر ناخب الٗمل الظر اج ٤ٟم٘ الٗامل ٖلى خمايتهاْ ،5لً٣اة اإلآيٕٓ ْاؾ٘ الىٓغ في الكغٍْ
الجؼاثيت التي يمنها ناخب الٗمل في الاجٟا ١اإلااو٘ إلاىاٞؿخّْ ،لّ الخ ٤في ؤن يلغي ؤر قغٍ يجض ٞيّ مبالٛت ؤْ ٗضلّ 6بلى
الخض الظر حهخم بالٛايت التي ٢هضَا اإلاكغٕ ْعٚب في خمايتها بال٣اهٓ لن.
الفشع الثاني :خذود الالتزام بششؽ عذم اإلانافعت
يجب ؤن ي ٓ٩لن الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت مدضْصا مً خيث الؼمان ْاإلا٩انٞ ،البىٓص اإلاُل٣ت جمـ بدغيت الٗاملَْ ،ظا
الكغٍ ٗخبر مً الكغٍْ ال٨الؾي٨يت ٖىض هٓغ الً٣اء الٟغوس ي في مضٔ مكغْٖيت بىٓص ٖضم اإلاىاٞؿت ،بط حاء في ٢غاع

7

Les juges ont également précisé « qu'une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence
contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie » Cass. Soc. Société Comasud c/
M. X., 15 novembre 2006, n° 04-46721, Bull. 2006 V, n° 341, p. 330.
8
Louis Vogel, op.cit, , p 51.
 1اكتفى اؼبشرع االردين بًتتيب الشرط اعبزائي فقي ,أما شرط عدم اؼبنافسة فيبقى صحيحا ,وىذا طبقا لنص اؼبادة  819منو واليت جاء فيها" إذا اتفق الطرفان على
تضمُت العامل يف حالة االخالل باالمنتاع عن اؼبنافسة تضمينا مبالغا فيو بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غَت صحيح".
 2اؼبادة  104من القانون اؼبدين " :إذا كان العقد فيو شق منو باطل ,أو قابل لإلطال ,فهذا الشق وحده ىو الذي يبطل ,غال إذا تبُت أن العقد ما كان ليتم بغَت الشرط
الذي وقع باطال أو قابال لإلبطال فيبطل العقد كلو".
 3مثل القانون اليمٍت اؼبادة  ,799والقانون العراقي اؼبادة .911
 4مهام ؿبمد ؿبمود زىران ,اؼبرجع السابق ,ص .460
 5خدجية زيادة ,اؼبرجع السابق ,ص 7.
6
Louis Vogel, op.cit, p 110.
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 1928ؤن "مً اإلام ً٨لالجٟا٢اث بحن ألاَغا ٝؤن تهضص ٗٞال خغيت الٗمل ْالخجاعة متى
إلاد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿيت في ماعؽ
٧اهذ جخًمً خٓغ صاثم ْمُلْ ،٤بالخالي يجب ؤن جٓ٩نل َظٍ الاجٟا٢ياث مدضْصة مً خيث الؼمان ْاإلا٩ان.
 - 1خذود ششؽ عم اإلانافعت من خُث الضماو:
خمايت اإلاؿخسضم الخجاعيت لألؾغاع ال يبرع خغمان الٗامل لٗملّ إلاضة ػمىيت صاثمت ؤْ مبالٞ ٜيهاٞ ،ييبغي ؤن يٓ٩نل الكغٍ
إلاضة مدضْصةْ ،هي اإلاضة الًغْعيت لخمايت مهالر ناخب الٗمل اإلاكغْٖتٞ ،ال يجٓػل ؤن يٓ٩نل اإلاى٘ مابضا ؤْ َٓا ٫خياة
الٗاملْ ،7يغح٘ لل٣اض ي ؾلُت ج٣ضيغ مضٔ مىاؾبت مضة اإلاى٘ ْهي اإلاضة اإلاٗٓ٣لت إلاى٘ اإلاىاٞؿت ٖلى يٓء الٓغْٝ
ْاإلاالبؿاث اإلاديُت بالٗمل ،8خيث يخٛحر الٗمالء ٚالبا بٗض مغْع مضة مٗيىتْ ،ما ٗخبر ؾغ في ْ٢ذ مٗحن كي٘ ْيىدكغ بٗض
طل.9٪
ٗخب ٢يضا اجٟا٢يا ٖلى خغيت الٗامل في الٗملْ ،لم جتر ٥بٌٗ الدكغيٗاث الٗماليت بعاصة ألاَغاٝ
قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ع
10
خغة في ج٣ييض خغيت الٗامل في الٗمل  ،بل اقترَذ لصخت الاجٟاٖ ١لى ٖضم اإلاىاٞؿت ،ؤن يٓ٩نل ال٣يض م٣هٓعا مً خيث
الؼمان ْاإلا٩ان ْهٕٓ الٗمل ٖلى ال٣ضع الًغْعرل لخمايت مهالر ناخب الٗمل اإلاكغْٖتٞ ،1اإلآِٟم الؼمجي ٗض جُبي٣ا
ل٨ٟغة اإلاهلخت في بصعاج الكغٍٞ ،مهلخت ناخب الٗمل هي التي جبرع ْحٓص الكغٍْ ،هي التي حؿىض اؾخمغاع ْحٓصٍ بلى
ٞترة ػمىيت مدضصة.
ْمً بحن الدكغيٗاث التي جبيذ مٗياعا حامضة في جدضيض َظٍ اإلاضة الؼمىيت ،الدكغي٘ البلجي٪ر الظر خضصَا بؿىت ْاخضة،
ْ في الدكغي٘ ألاإلااوي زمـ ؾىٓاثْ ،الدكغي٘ ؤلايُالي بثالر ؾىٓاث باليؿبت للٗامل الٗاصر ْ زمـ ؾىٓاث للٗامل
الٟجيْ ،2ؾاعث بٌٗ الدكغيٗاث الٗغبيت ٖلى َظا الىدٓ في جدضيض اإلاضة الؼمىيت إلاى٘ اإلاىاٞؿت مثل ٢اهٓنل الٗمل الُ٣غرل
الظر خضصَا بؿيخحنْ ،ال٣اهٓنل الليبي الظر خضصَا بسمـ ؾىٓاث إلاً ج٣لض مىهب مضيغ ْزالر ؾىٓاث في ألاخٓا ٫ألازغٔل.3
في خحن لم ج٣يض بٌٗ الدكغيٗاث َظا الالتزام مً الىاخيت الؼمىيت قإن ال٣اهٓنل اإلاهغرل ْألاعصوي جاع٦حن ألامغ للً٣اء
للىٓغ في مضٔ التزام الكغٍ لل٣ضع الظر ج٣خًيّ مهلر ة ناخب الٗمل ،مؿتهضيا في طل ٪بٓغْ٢ْْ ٝاج٘ ٧ل صٖٓٔلْ ،4مً
ؤَم ما يضزل في ج٣ضيغٍ :مضة الخضمت التي ً٢اَا الٗامل لضٔ ناخب الٗمل ،اإلاضة اإلاٗٓ٣لت لخجضيض الٗمالء ،خغ٦ت الخُٓعل
في ؤؾاليب الاهخاج ْٞىٓهّ ،الخٓ٩يً اإلانهي ْالٟجي للٗامل ،ال٣ضع اإلاخاح مً ألاوكُت للٗامل.
ٞخ٣ضيغ ما بطا ٧اهذ مضة اإلاى٘ مٗٓ٣لت ؤم ال ،مؿإلت مٓيٖٓيت جسً٘ للٓغْ ٝاإلاديُت بالٗملَْ ،ظا ما اٖخمضث ٖليّ
ٖ 2005ىضما اٖخبرث بصعاج قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت صْنل ج٣ييض بمٗايحر مً
مد٨مت جٓوـ في خ٨مِا الهاصع بخاعيش 13حاهٟي
قإجها خمايت مهالر الٗامل ْحاء في خيثياث ٢غاعَاْ":خيث ؤن مى٘ اإلاضعي مً الٗمل ب٩امل جغاب الجمِٓعيت ْإلاضة زمـ

 8ؿبمد لبيب شنب ,اؼبرجع السابق ,ص 208.
 9ؿبمد حسُت منصور ,نفس اؼبرجع ,ص 284.
 10مهام ؿبمد ؿبمود زىران ,اؼبرجع السابق ,ص .461
 1اؼبادة  686من القانون اؼبدين اؼبصري.
 2مهام ؿبمد ؿبمود زىران ,اؼبرجع نفسو ,ص .462
 3ديب ؿبمد ,اؼبرجع السابق ,ص .94
 4أغلب االتفاقيات اعبماعية بفرنسا ربدد اغبد األقصى ؼبدة شرط عدم اؼبنافسة بعشر سنوات.

Geneviève Helleringer, , op.cit, p 64.
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ؾىٓاث ؾيدغمّ مً خ ّ٣في الٗمل الظر يمىّ لّ الضؾخٓعل ْاإلايثا ١الٗالمي لخ١ٓ٣ل الاوؿانْ ،الاجٟا٢يت الضْليت
للدكٛيل ع٢م 122اإلاخٗل٣ت بؿياؾت الاؾخسضام.5"...
 - 2خذود ششؽ عذم اإلانافعت من حير اإلاياو:
يجب ؤن ي٣خهغ مى٘ الٗامل مً اإلاىاٞؿت ٖلى م٩ان مٗحن بظاجّ َْٓ اإلا٩ان الظر يمخض بليّ وكاٍ ناخب الٗملْٖ ،ليّ
بطا ٧ان اإلاى٘ مُل٣ا ٧ان الكغٍ باَالٚ ،6حر ؤن هٓغة الً٣اء الٟغوس ي التي ٧اهذ في مهلخت ناخب الٗمل صٖذ في ما
مط ى بلى الخٓؾ٘ في هُا ١مكغْعية ال٣يٓص اإلاٟغْيت ٖلى خغيت الٗامل مً خيث اإلا٩ان٣ٞ ،ط ى بمكغْٖيت ال٣يض اإلا٩اوي
بهٟت قبّ مُل٣ت لٗضم اإلاىاٞؿت زال ٫زالر ؾىٓاث في زماوي ٖكغة مدآٞت ْيخٗل ٤ألامغ بكغ٦ت مخٗضصة الجيؿياث ،بل
ْ٢ط ى بمكغْٖيت ال٣يض اإلا٩اوي اإلاُل ،٤إلاى٘ الٗامل مً مباقغة وكاَّ مً م٩ان ٢غيب إلا٩ان مباقغة ناخب الٗمل
ليكاَّ ،بيىما اٖخبر طاث ال٣يض اإلا٩اوي مكغْٖا في خالت ما بطا ؤعيض الاٖخضاء بّ إلاى٘ الٗامل مً مؼاْلت مِىخّ في م٩ان بٗيض
ًٖ م٩ان مؼاْلت ناخب الٗمل ليكاَّ بما ال حهضص مهالخّ.7
ْٖليّ ٞخ٣ضيغ الىُا ١اإلا٩اوي الٓاعص في الكغٍ الاجٟااي بٗضم اإلاىاٞؿت يخم بم٣خط ى مٗياع مغنل بدؿب ما ج٣خًيّ
اإلاهلخت اإلاكغْٖت للماؾؿتٞ ،يًي٧ ٤لما ٧ان الكغٍ مؿخٖٓبا لألوكُت التي جخًمً الخسهو اإلانهي الض٢ي ٤للٗامل،
ْيدؿ٘ الىُا ١اإلا٩اوي للخٓغ خحن ال كمل قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ٧ل ؤهٓإ الٗمل طاث الخٓ٩يً اإلانهي ؤْ الٟجي للٗامل.1
٦ما طَب الً٣اء ألاعصوي بلى ألازظ بامخضاص مهلخت ناخب الٗمل اإلاكغْٖت بلى زاعج ؤلا٢ليم ،خيث ً٢ذ مد٨مت
 2004ؤن الٗامل بطا ٖمل مضيغا لكغ٦ت ؤْ مؿاْال ْ٧ان وكاَِا يمخض بلى صْ ل٫
الخميحز ألاعصهيت في ٢غاعَا الهاصع في 07ؤْث
زاعج ؤلا٢ليم٧ْ ،ان مُلٗا ٖلٖٔمالء الكغ٦ت ْؤؾغاعَما ٞةن مً خ ٤ناخب الٗمل اقتراٍ اإلاى٘ مً خيث اإلا٩ان بلى م٩ان
اليكاٍ ؤْ امخضاص وكاٍ َظٍ الكغ٦ت زاعج ؤلا٢ليم.2

 5اغبكم الصادر عن ؿبكمة تونس االبتدائية بتاريخ  ,2005/01/13ربت رقم  ,39131مذكور يف :علي جلورل ,القضاء الشغلي يف تونس ,دائرة الشغل ,متاح على
اؼبوقع األيتhttp://alijellouli.net/recherches-en-ligne/conseil-de-prud-hom :
6
Cass. Soc. Société Dent Wizard c/ M. X., 13 juillet 2005, n° 03-45586, non publié au Bull.
- Cass. Soc. Société Alma Consulting Group c/ M. X., 15 décembre 2009, n° 08-44847, non publié au
Bull.
- Cass. Soc. Société Lypsis c/ M. X. et société Effi, 23 octobre 2013, n° 12-16050, non publié au Bull.
 7علي حيي آل زمانان ,اؼبرجع السابق  ,ص .97
1
Maeliss vincent, op.cit, p, p 26.
 2قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم  2014/1299الصادر بتاريخ  2014/08/07والذي جاء فيو ":أن شرط اؼبنع جاء فيو حق القيام بأية أعمال منافسة ألعمال
اؼبدعية سواء غبساب ىا أو غبساب الغَت أو باالشًتاك مع الغَت طيلة مدة سريان العقد وؼبدة سنة تلي انتهاءه ,وذلك يف اؼبملكة األردنية اؽبامشية واالمارات العربية اؼبتحدة
ولبنان ومصر والسعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان واليمن وسوريا وفلسطُت -وأن ال يستخدم ما كان ربت يده من معلومات أو عناوين أو عالقات تعود
للمدعية ,وبعدم االتصال مع أي من زبائن اؼبدعية طيلة ىذه اؼبدة",مذكور يف ؿبمد خليل يوسف أبو بكر ,اؼبرجع السابق ,ص .465

98

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  6ؤًلىٌ 2016

 - 3خذود ششؽ عذم اإلانافعت من خُث نىعُت النشاؽ:
قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ٧التزام يٖ ٘٣لى الٗامل ْٞاء للماؾؿت اإلاؿخسضمت يجب ؤن ي ٓ٩لن م٣يضا بٗمل مٗحن يضزل في
اليكاٍ ألانلي ؤْ ألاٖما ٫اإلاغجبُت إلاهلخت اإلااؾؿت ،3ؤما ألاٖما ٫التي ال جضزل في مِىت ؤْ خغٞت ناخب الٗملٞ ،ال ياصر
٢يام الٗامل حها بلى مىاٞؿت ناخب الٗملْٖ ،ليّ ٞاالجٟاٖ ١لى خغمان الٗامل بٗض اهتهاء ٖ٣ضٍ مً الٗمل ي ٘٣باَال.4
ْطَب الً٣اء الٟغوس ي بلى خض ب٢غاع ٖضم مكغْٖيت مباقغة الٗامل ألوكُت ٢غيبت مً وكاٍ ناخب الٗمل ْالتي جازغ
مباقغة ٖلى مهلخت ناخب الٗمل ،مً ٢بيل طل ٪الً٣اء مكغْٖيت مى٘ اإلامثل الخجاعرل ليـ  ِ٣ٞمً مباقغة مِىخّ،
ْبهما مىّٗ مً ٧ل ٖمل يم٨ىّ مً احخظاب ٖمالء ناخب الٗم ٫الؿاب ،5٤ل ً٨ا٢خهاع الً٣اء الٟغوس ي في ج٣ضيغ
مكغْٖيت ٖضم اإلاىاٞؿت ٖلى الىٓغ للكغٍ في يٓء ما ج٣خًيّ مهلخت ناخب الٗمل ٛ ،حر ؤزظ في الاٖخباع ما ٢ض يمثلّ
طل ٪مً مؿاؽ بدغيت الٗامل في الٗمل ،مما ؤصٔ بالً٣اء الٟغوس ي بلى الخ٨م بمكغْٖيت قغٍ اإلاىاٞؿت عٚم ج٣ييضٍ
ال٘امل مً مباقغة مِىخّ ألانليت 6في هُا ١م٩اوي مُل ٤إلاضة مدضصة ،م٘ الؿماح لّ بمماعؾت ؤوكُت ؤزغٔل ٚحر مٓحٓصة
بالضْلت ،خيث يم ً٨ؤن ياصر قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت بالٗامل بلى الهجغة زاعج الضْلت للبدث ًٖ ٖمل.
ْل٣ض ؾاَم بصزا ٫اإلاٗياع الصخص ي للٗامل في جسٟي ٠خضة َظا ا٫قغٍ ،جغجب ٖىّ الً٣اء بإن صخت الكغٍ
ج٣خط ي ؤن يتر ٥للٗامل ٢ضعة مماعؾت وكاٍ منهي بُغي٣ت َبيٗيتْ ،البدث في ما بط ٧ان مى٘ الٗامل مً اإلاىاٞؿت يًّٗ
ؤمام اؾخدالت مماعؾت مِىخّ ،ال ؾيما ْؤن خغيت الٗمل هي مً الخغياث ألاؾاؾيت التي ال يجٓػل الخىاػ٫ل ٖنها٢ْ ،ض طَب
ال ّ٣ٟبلى اٖخباع ؤن ال٣اض ي في مغا٢بخّ لصخت قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ال ي٣خهغ ٖلى الخد ٤٣مً ٖضم ججاْػٍ إلاا ج٣خًيّ
اإلاهلخت اإلاكغْٖت لهاخب الٗمل ،بل ؤيًا ؤهّ ال ؿخٛغ١ل خغيت الٗامل في الٗمل ؤْ حهضص مؿخ٣بلّ الا٢خهاصر بما يىافي
الٗضالت.
بطا جٓٞغث قغٍْ مكغْٖيت الالتزام بٖضم اإلاىاٞؿتٞ ،ما هي آلازاع اإلاترجبت ٖليّ مً خيث ججاْػٍ ما ج٣خًيّ مهلخت
ناخب الٗمل ؤْ باؾخٛغا ّ٢لخغيت الٗامل في الٗمل؟

اإلاؿلب الثاني :آلازاس اإلاترجبت على جؿبُم ششؽ عذم اإلانافعت
بطا جٓٞغث الكغٍْ ال٣اهٓهيت في الاجٟاٖ ١لى اإلاى٘ مً اإلاىاٞؿتٞ ،ةن َظا الاجٟا ١يٓ٩نل صخيدا ْملؼما للٗامل ْيخٗحن
ٖليّ الالتزام بّ ْالٗمل بم٣خًاٍْ ،الامخىإ ًٖ مماعؾت اإلاِىت بٓنٖ ّٟامال ؤْ قغي٩ا ؤْ ناخب ٖمل ،ؤما في خالت
مسالٟخّ ٞةهّ جترجب آزاع ٖلى الٗ٣ضْ ،ؤَغا ٝالٗ٣ض.

 3ؿبمد سعيد بناين ,قانون الشغل باؼبغرب ,عالقات الشغل اؼبغربية ,اعبزء األول ,الطبعة الثانية  ,2007 ,ص 539.
 4مهام ؿبمد ؿبمود زىران ,اؼبرجع نفسو ,ص .466
 5فإذا تضمن عقد العمل شرطا دبقتضاه التزم العامل بعدم منافسة صاحب العمل يف كافة األعمال حىت تلك اليت ال يباشرىا صاحب العمل وقع هذا الشرط باطال ,دون
ان يًتتب على ذلك بطالن عقد العمل نفسو.
 6مهام ؿبمد ؿبمود زىران ,نفس اؼبرجع ,ص .468
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الفشع ألاوٌ :ؤزاس الالتزام بعذم اإلانافعت على العلذ
يمثل بزال ٫الٗامل بالتزامّ بٗضم اإلاىاٞؿت زُإ مىّ يجٗل ؤلاب٣اء ٖلى ٖال٢ت الٗمل ؤمغا مؿخديالْ ،يٗخبر الً٣اء
الٟغوس ي َظا الخُإ زُإ ٞاصخا يجحز لهاخب الٗمل بجهاء ٖ٣ض الٗمل صْ لن مغاٖاة إلاِلت ؤلازُاع ْصْ لن حٗٓيٌْ ،1في ؤخٓا٫
ٔ يىٗخّ بالخُإ الجؿيم ْيؿمذ بهاخب الٗم ٫بىاء ٖليّ بالخهٓ لٖ ٫لى حٗٓيٌ ًٖ ألايغاع التي جهيبّ حغاء طل٪
ؤزغ ل
َاإلاا ؤن بزال ٫الٗامل بالتزامّ باألماهت ْؤلازالم ٦ك ًٖ ٠هيخّ في ؤلايغاع بهاخب الٗملٞ ،الٗامل الظر ييص ىء زال٫
ؾغيان ٖ٣ض ٖملّ ماؾؿت يٓ٣م وكاَِا الٟٗلي ٖلى جًيي٘ اإلاىخج الغثيس ي الظر يدىجّ ناخب الٗم ٫الظر ٢ام بةحغاء
صعاؾاث نىاٖيت ْججاعيت خٓلّ٧ْ ،ان الٗامل ٢ض قاع ٥في َظٍ الضعاؾاث ٢بل بوكاء ماؾؿخّٞ ،ةهّ بظل ٪يغج٨ب زُإ
حؿيما٦ ،ما يم ً٨لهاخب الٗمل ؤن يُالب الٗامل بخٗٓيًّ ًٖ ألايغاع التي ؤنابخّ حغاء جدٓيل َظا ألازحر لٗمالء
ناخب الٗمل بلى مكغْٕ آزغ ْ ،ال رق ٟ٘للٗامل ج٣ضيمّ الاؾخ٣الت ٦ىٕٓ مً الاٖخظاع ًٖ زُئّ لهاخب الٗملَ .ظا
ْيٗخبر اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٖضم امخثا ٫الٗامل للكغٍ الاجٟااي بٗضم اإلاىاٞؿت بالخُإ الجؿيم الظر ؿمذ ناخب الٗمل
بدؿغيدّ.
الفشع الثاني :آزاس الالتزام بعذم اإلانافعت على اإلاخعاكذًن
جٓ ٝلالجٟاٖ ١لى ٖضم اإلاىاٞؿت ٧اٞت الكغٍْ ال٣اهٓهيت ،اوٗ٣ض الاجٟا ١صخيداْ ،ناع ملؼما للٗامل في خضْص
بطا ع
مًمٓنل الاجٟا ،١ؤما في خالت ؤلازال ٫بهظا الالتزام ٞخترجب ٖىّ آزاعا في طمت اإلاخٗا٢ضيً.
 - 1آزاس الالتزام بعذم اإلانافعت على العامل:
بطا ٧ان ألانل َٓ التزام الٗامل بٗضم مىاٞؿت ناخب الٗمل جىٟيظا لالجٟا ١اإلابرم بينهما ،بال ؤن يغص ٖلى َظا ألانل
اؾخثىاءاث يجٓػل للٗامل مً زاللِما الخدلل مً الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت عٚم اؾديٟاثّ للكغٍْ ال٣اهٓهيتْ ،يد ٤للٗامل ؤن
يىاٞـ ناخب الٗمل في خاالث هي:
 فسخ ضاخب العمل العلذ ؤو سفؼ ججذًذه دوو خؿإ من العامل:بطا ٧ان الٗ٣ض مدضص اإلاضة ْٞسخّ ناخب الٗمل ٢بل اهً٣اء مضجّ صْنل ؤن ي ٘٣مً الٗامل ما يبرع الٟسخ ،ؤْ ٧ان
2
الٗ٣ض ٚحر مدضص اإلاضة ْؤجهاٍ ناخب الٗمل بةعاصجّ اإلاىٟغصةٞ ،ال يجٓػل لّ بٗض طل ٪ؤن يخمؿ ٪باالجٟا ١اإلااو٘ مً اإلاىاٞؿت
ؾٓاء ٧ان ؤلاجهاء مكغْٖا لخٓاٞغ مبرعاجّ ؤم حٗؿٟيا ،ما صام لم ي ٘٣مً الٗامل ما يبرع َظا الاهتهاءْ ،3ال٫ٓ٣ل بٛحر طلٞ ٪يّ
بَضاع إلاهلخت الٗامل ،خيث ؤن ناخب الٗمل يمى٘ ٖىّ مٓعص عػ ّ٢مؿخسضما خغيخّ في الٗملْٖ ،4ليّ يخدلل الٗامل مً
َظا الاجٟا ١صْنل ؤن يخٗغى ألر حؼاء.

 2علي حيي آل زمانان ,اؼبرجع السابق  ,ص .105-104
 3ؿبمد لبيب شنب ,اؼبرجع السابق ,ص .213
4مهام ؿبمد ؿبمود زىران ,نفس اؼبرجع ,ص 477

Soc. 10 juillet 1990 : JCP G 1990, IV, p.342
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 وكىع من ضاخب العمل ما ًبرس فسخ العامل للعلذ:بطا ْ ٘٢مً ناخب الٗمل ما يبرع ٞسخ الٗامل للٗ٣ض٦ ،ما لٓ امخى٘ ًٖ الٓٞاء بالتزاماجّ ؤْ ٧ل ٠الٗامل بٗمل ٚحر
مخٖ ٤ٟليّ في الٗ٣ض في ٚحر خاالث الًغْعة ،ألن ناخب الٗمل يٓ٩نل َٓ الظر ص ٘ٞالٗامل لٟسخ الٗ٣ض مً زال ٫جهغّٞ
الخاَئ لظا ٖاملّ ال٣اهٓ لن بى٣يٌ ٢هضٍ خحن ٢غ لع خغماهّ مً الخمؿ ٪باالجٟا ١اإلااو٘ مً اإلاىاٞؿت.1
 - 2آزاس الالتزام بعذم اإلانافعت على ضاخب العمل:
ؤن الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت لّ َبيٗت اؾخثىاثيت خيث يسال ٠مبضؤ خغيت الٗمل ْخغيت الخجاعة ْالهىاٖت ،لظا ٞةهّ ال
يٓ٣م ْيغجب آزاعٍ بال بطا ٦ك ٠الاجٟا ١بٓيٓح ًٖ ٢هض اإلاخٗا٢ضيً مىّٞ ،ةطا ؤزل الٗامل بالتزامّ بٗضم اإلاىاٞؿت ٧ان
مؿاْال ٢بل ناخب الٗمل مؿاْليت ٖ٣ضيتْ ،يجٓػل لِظا ألازحر ؤن يُالبّ بالخٗٓيٌ ًٖ الًغعل الظر لخ ّ٣هديجت بزاللّ
بّْ ،ي٣ضع الخٗٓيٌ ْ٣ٞا للٓ٣اٖض الٗامت في ج٣ضيغٌْ ،يجٓػل الخ٨م بالخىٟيظ الٗيجي متى ٧ان مم٨ىاٛ٦ ،ل ٤اإلااؾؿت اإلا٣امت
باإلاسالٟت للكغٍ ، 2ؤْ بُلب بجهاء ٖال٢ت ٖملّ لضٔ ناخب ٖمل مىاٞـْ ،لل٣اض ي في ؾبيل طل ٪جد٣ي ٤طل ٪باؾخسضام
الٛغامت التهضيضيتْ،3بطا ٧ان الاجٟا ١يخًمً قغَا حؼاثيا لهاخب الٗمل ؤن يُالب بالخٗٓيٌ ٕن ألايغاع اإلااصيت ْاإلاٗىٓيت
ٖلى ؤؾاؽ ما لخ ّ٣مً يغ لع ْما ٞاجّ مً ٦ؿب اؾدىاصا بلى اإلاؿاْليت الٗ٣ضيت.
ْجٓ٣م اإلاؿاْليت ٦ظل٢ ٪بل ناخب الٗمل الجضيض الظر ؿخسضم الٗامل عٚم ٖلمّ بكغٍ ٖضم اإلاىاٞؿتْ ،جٓ٩نل
اإلاؿاْليت َىا ج٣هحريت ٞيلتزم بالخٗٓيٌ بٗض بزباث زُئّ ْيذخ ٤٣طل ٪بثبٓث ٖلمّ ٖىض الخٗا٢ض م٘ الٗامل بإهّ ملتزم
بٗضم اإلاىاٞؿتْ ،ي٣خهغ ألامغ ٖلى الخٗٓيٌ صْ لن الخ٨م ببُالن الٗ٣ضْ ،ال٣اض ي ي٣يم
الىٓغة ؤلاحماليت لٗىانغ قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت في مجمِٖٓا.
الخ ــاجـم ــت
بن قغٍ اإلاىاٞؿت مبضؤ ؤ٢غجّ ٧ل الدكغيٗاث الٗماليت لخمايت خ ٤ناخب الٗمل ،بالغٚم مً ؤهّ يًي٢ ٠يٓصا ٖلى
ً
الٗامل ،لَ ً٨ىا ٥يٓابِ ْمٗايحر حؿعى لٗضم اؾخسضام َظا الخ ٤بك٩ل يهاصع خغيت الٗامل ،مكحرلا بلى ؤَميت الخٟاّ
ٖلى خ١ٓ٣ل َغفي ٖال٢ت الٗمل ،إلخضار جٓاػنل خ٣ي٣يْ ،اؾخ٣غاع في ؾٓ١ل الٗملٞ ،ةطا ٧ان قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت حهض ٝبلى
ٔ جد٣ي٣ا للكٟاٞيت ْالجزاَت في
خمايت الىٓام الٗام الا٢خهاصر للماؾؿت ؾٓاء ٖال٢تها بالٗامل ْم٘ ماؾؿت مىاٞؿت ؤزغ ل
 ١الٗامل ؛ؤر الىٓام الٗام الاحخماعي ًٖ
الٗال٢اث الخجاعيتٞ ،ةن خمايت َظا الىٓام حؿخضعي ؤيًا خمايت مهالر ْخ ٓ٣ل
َغي ٤ج٣ييض الخ ٤في الٗمل بدضْص ٢اهٓهيت ًْ٢اثيت جدترم الخ ٤في الٗمل ْج٣يضٍ صْ لن ؤن جلٛيّ.
َاب٘ الخمايت الظر يدؿم بّ ٢اهٓنل الٗمل ْبن ٧ان مدضْصا وؿبيا في ما يسو الكغٍْ الخٗؿٟيت التي ٢ض يخًمنها ٖ٣ض
الٗمل ٞ،ةهّ قبّ ٚاثب ٞيما يسو الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت ْالالتزام بٗضم بٞكاء الؿغ اإلانهيِٞ ،ظان الالتزامان ٚحر مدضصيً
بض٢ت مما ٢ض يجٗل ناخب الٗمل يخٗؿ ٠في اؾخٗمالّْ ،مً حِت ؤزغٔل ٞةن زًِٖٓما للٓ٣اٖض الٗامت يجٗل َاب٘
الخمايت مىٗضما؛ ٞالٗامل َىا جُبٖ ٤ليّ الٓ٣اٖض الٗامت ْليـ ٓ٢اٖض ٢اهٓنل الٗمل ،لظا ٧ان مً ألاْلى ٖلى اإلاكغٕ
ر َظا الجاهب ْطل ٪بالىو في ٢اهٓ لن الٗمل ٖلى جدضيض ألاخ٩ام الٗامت لِظيً
ر الخضزل لؿض الثٛغاث التي حٗتر ل
الجؼاثغ ل
 1ؿبمد لبيب شنب ,نفس اؼبرجع ,ص ,214
 2ؿبمد حسُت منصور ,اؼبرجع السابق ,ص 28
 3ىمام ؿبمد ؿبمود زىران ,نفس اؼبرجع ,ص .470
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الالتزامحن لخخطر ألامٓعل ؤ٦ثر ْججىبا ألر لبـ ؤْ ٚمٓى ،بط ٦ي٣ٗ ٠ل ؤن هً٘ الخض الٟانل بحن ما يم ً٨ؤن ٗخبر ؾغا
مِىيا ال يجب بٞكائٍ ْ بحن ما ٗض مً ٢بل اإلاىاٞؿت ؤْ ٖضم اإلاىاٞؿت ْزانت ؤمام الخ٣ضم الٗلمي ْالخ٨ىٓلٓجي.
كابمت اإلاشاحع واإلاطادس:
اإلاشاحع باللغت العشبُت:

-

اإلاؤلفاث:
ؤخميت ؾليمان ،الخىٓيم الً٣اجي لٗال٢اث الٗمل في الدكغي٘ الجؼاثغرٖ ،ال٢ت الٗمل الٟغصيت ،الجؼء الثاوي،
.2002
صيٓان اإلاُبٖٓاث الجؼاثغيت ،الجؼاثغ،
.2007
اللُي ٠زالٟي ،الٓؾيِ في مضْهت الكٛل ،الجؼء ألاْ ،٫الُبٗت الثاهيت ،اإلاُبٗت ْالٓعا٢ت الَٓىيت،
.1989
-1988
 ،1987الغانٟت،
الياؽ يٓؾ ،٠الٓححز في قغح ٢اهٓنل الٗمل ،ع٢م 71لؿىت
ر ْاإلا٣اعن ،صاع ْم٨خبت الخامض لليكغ ْالخٓػي٘،
بً ٖؼْػ بً نابغ ،وكإة ٖال٢ت الٗمل الٟغصيت في الدكغي٘ الجؼاثغ ل
.2010
ٖمان الاعصن،

 نالح مدمض ؤخمض صياب ،بلتزام الٗامل باألماهت ْؤلازالم في ٖال٢اث الٗمل الٟغصيت ،صاع النهًت الٗغبيت،.2007
ال٣اَغة،
.2006
 ٖبض اإلاىٗم مٓس ى ببغاَيم  ،خؿً الىيت في الٗٓ٣ص ،ميكٓعاث ػيً الخ٢ٓ٣يت  ،بحرْث  ،لبىان،
-

. 2003
ٖبض الؿالم صيب٢ ،اهٓنل الٗمل ْالخدٓالث الا٢خهاصيت ،صاع ال٣هبت لليكغ ،الجؼاثغ،
.2011
مدمض خؿحن مىهٓع ،قغح ٢اهٓ لن الٗمل الٗماوي ،صاع الجامٗت الجضيضة،
مدمض زليل يٓؾ ٠ابٓ ب٨غ ،التزام الٗامل بٗضم مىاٞؿت ناخب الٗمل بحن الدكغي٘ ْؤخ٩ام الً٣اء ،حامٗت
.2014
الؼيخٓهت ،ألاعصن،
مدمض ؾٗيض بىاوي٢ ،اهٓنل الكٛل باإلاٛغبٖ ،ال٢اث الكٛل اإلاٛغبيت ،الجؼء ألاْ ،٫الُبٗت الثاهيت . 2007،
.1987
مدمض لبيب قيب ،قغح ٢اهٓنل الٗمل ،الُبٗت الغابٗت،،
مِضر بسضة ،اإلاؿاْليت الٗ٣ضيت في ٖال٢اث الٗمل ،صعاؾت م٣اعهت ،صاع ألامل للُباٖت ْاليكغ ْالخٓػي٘،
.2013
الجؼاثغ،
. 1998
َمام مخمض مدمٓص ػَغان٢ ،اهٓنل الٗمل ٣ٖ ،ض الٗمل الٟغصر ،صاع اإلاُبٖٓاث الجامٗيت،
الشظابل الجامعُت:
ؤخميت ؾليمان ،الاجٟا٢ياث الجماٖيت للٗمل ٦ةَاع لخىٓيم ٖال٢اث الٗمل في الدكغي٘ الجؼاثغر ،ؤَغْخت ص٦خٓعة
.2008
في ال٣اهٓن٧ ،ليت الخ١ٓ٣ل بً ٖ٨ىٓن ،حامٗت الجؼاثغ،
خس ين بً الكيش ،الخمايت ال٣اهٓهيت للمٗلٓماث ْاإلاٗاع ٝالؿغيت في يٓء الدكغي٘ الجؼاثغرل ْالاجٟا٢ياث الضْليت،
.2015
عؾالت ماحؿخحر في اإلال٨يت ال٨ٟغيت٧ ،ليت الخ ،١ٓ٣حامٗت الخاج لخًغ باجىت،
صيب مدمض ،الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت في ٖال٢ت الٗمل ،مظ٦غة جسغج لىيل قِاصة ماحؿتيع في ال٣اهٓ لن الخام٧ ،ليت
.2013
-2012
الخ ،١ٓ٣حامٗت َْغان،
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 ٖلي يخي آ ٫ػماهان  ،التزام الٗامل بٗضم مىاٞؿت ناخب الٗمل  ،صعاؾت م٣اعهت في ال٣اهٓنل اإلاهغرل ْالؿٗٓصر،.2004
عؾالت ماحؿخحر ٧ ،ليت الخ١ٓ٣ل حامٗت ال٣اَغة،
 اإلالاالث:
 ؤميىت هاٖيمي ،خضْص قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ٖلى يٓء مضْهت الكٛل ،م٣ا ٫ميكٓعل ٖلى اإلآ:٘٢http://adala.justice.gov.ma/production/Etudes_Ouvrages/ar/Etudes/travail/
.pdfخضْص20%قغٍٖ20%ضم20%اإلاىاٞؿتٖ20%لى20%يٓء20%مضْهت20%الكٛل




بُٓ٢ت ٞاَمت الؼَغاء ،قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت في ٖال٢ت الٗمل الٟغصيت ،اإلاجلت الجؼاثغيت للٗلٓم ال٣اهٓهيت
.2009
الا٢خهاصيت ْالؿياؾيت٧ ،ليت الخ ،١ٓ٣حامٗت الجؼاثغ ٖضص 03لؿىت
 ،2013م٣ا ٫ميكٓعل في اإلآ ٘٢الال٨ترْوي
زضيجت ػايضة ،التزام الٗامل ب٘صم مىاٞؿت ناخب الٗمل ،صهيا الًَٓ،
الاحيhttp://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/03/28/289540.html :
مدمض ٖبض اللُي ،٠م٣ا ٫جدذ ٖىٓان" الضؽجٓعل ْاإلاىاٞؿت" ،مخاح ٖلى اإلآ ٘٢آلاحي:
.http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/13/abdelatef.htm
النطىص اللانىنُت:
.1966
 1996اإلاٗضْ ٫اإلاخمم ،ج.ع ٖضص 76اإلااعرة في/12/08
 الضؾخٓعل الجؼاثغرل لؿىت 1975اإلاخًمً ال٣اهٓنل اإلاضوي اإلاٗضْ ٫اإلاخمم.
 ألامغ ع٢م 58/75اإلااعر في 26ؾبخمبر 1966اإلاخًمً ٢اهٓنل الٗٓ٣باث اإلاٗضْ ٫اإلاخمم.
 156اإلااعر في 08حٓان
 ألامغ/66.1990
 1990اإلاخٗل ٤بٗال٢اث الٗمل،ج.ع ٖضص 17لؿىت
 ال٣اهٓنل 11-90اإلااعر في 21ؤبغيل.2003
ْ 2003اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،ج.ع ٖضص 20٫ 43حٓيليت
 ألامغ ع٢م03/03اإلااعر في 19حٓيليت2003
 2003اإلاخًمً ٢اهٓ لن الٗمل اإلاهغر ،ج.ع ٖضص 14اإلااعزت في 07ؤبغيل
 ال٣اهٓ لن ع٢م 12لؿىت 2003الهاصع بدىٟيظ ال٣اهٓ لن ع٢م 65-99اإلاخٗل ٤بمضْهت
 1.03.194اإلااعر في 11ؾبخمبر
 الِٓحر الكغي ٠ع٢م.2003
 5167الهاصعة في 08ص ؿمبر
الكٛل اإلاٛغبيت ،حغيضة عؾميت ع٢م
 2001لخُبي ٤هو اإلااصة 27مً ٢اهٓنل جىٓيم ٖال٢اث الٗمل ؤلاماعاحي الاجداصر،
 حٗميم بصاعرل ع٢م 01لؿىت ،1980الجغيضة الغؾميت ٖضص.79،
ع٢م 08ماعر في 20ابغيل
.1976
 2645الهاصعة بخاعيش/08/01
 ال٣اهٓنل اإلاضوي ألاعصنر ع٢م  ،1976/43حغيضة عؾميت ٖضصألاخيام اللػابُت:
 ،39131مظٓ٧عل فيٖ :لي حلٓلي،
 ،2005جدذ ع٢م
 الخ٨م الهاصع ًٖ مد٨مت جٓوـ الابخضاثيت بخاعيش/01/13الً٣اء الكٛلي في جٓوـ ،صاثغة الكٛل ،مخاح ٖلى اإلآ ٘٢ألاحيhttp://alijellouli.net/recherches-en- :
.ligne/conseil-de-prud-hom
.2014
 2014الهاصع بخاعيش/08/07
/1299
٢ -غاع مد٨مت الخميحز ألاعصهيت ع٢م
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:اإلاشاحع باللغت الفشنعُت




Ouvrages :
- J.PELISSIER, ASUPIOT, A JEMMAUD, Droit du travail, précis dalloz, 20eme ed,
2001.
-

LYON-CAEN, G. PELISSIER J. et SUPIOT .A , droit du travail, Droit du travail, Dalloz,
18ème éd. 1998.

-

Yves Serra, concurrence, Obligation de non concurrence, répertoire commercial
Dalloz Mars 1996.

-

Jean Pélissier, Lyon-Caen, Emmanuel Dockès, Les grands arrêts du droit du travail,
4e
édition
2008,
site
internet :
http://actu.dallozetudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/FEVRIER_2012/GrandsArrets4
6.pdf

-

YUES ERRA, concurrence, Obligation de non concurrence, Répertoire c
Sommercial, Dalloz, Mares 1996,Disponible sur le site :

-

http://actu.dallozetudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/JANVIER2011/D2002.2941_Serra.pdf

-

Geneviève Helleringer, Les clauses du contrats essai de typologie, iextenso Edition,
Paris France, 2003.

Articles :
- Chritian Bessy, L'usage des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail
Dans Revue d'économie industrielle, 2009.
-





SERGE KAUDER, les différents aspects des clauses de non concurrence en France,
mis
a
jour
2005.05.21,
publié
sur
le
site :
http://www.juritel.com/Liste_des_chroniques-1090.html.

Thèses et mémoires:
-

Louis Vogel, Les clauses de confidentialité et de non-concurrence dans les contrats
français et américains, Mémoire de Master, Droit Européen Comparé, Institut de
Droit Comparé, Université Paris II Panthéon-Assas, 2014-2015.

-

Ernest Aly THIAW, La clause de non concurrence en droit du travail sénégalais,
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise 2009, publié sur le site internet :
http://www.memoireonline.com/04/11/4397/m_La-clause-de-non-concurrence-endroit-du-travail-senegalais5.html

-

Maeliss vincent, la protection du secret en propriété industrielle, DEA en droit des
contrats, université Lille 2 ,2000-2001.

Textes législatifs et réglementaires:

-Rép. min. n° 12211, JO AN 24 août 1998 : « L’obligation de loyauté interdit au salarié de
développer, directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui d’un tiers, tout acte de
concurrence à l’encontre de l’entreprise qui l’emploie ».
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-Article L324-2 du code du travail français :"Aucun salarié des professions industrielles,
commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces
professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en
vigueur dans sa profession".
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سخطت البناء آلُت لخماًت النظام العام العمشاني
الباخثت مضود فلت ماحعخحر في الخلىق ،حامعت حُجل – الجضابش

ملذمت
بن الخهغ ٝفي اإلال٨يت الٗ٣اعيت َٓ خّ ٤ه
م٨غؽ صؾخٓعيا ْمً زمت ٞةن ؤر ج٣ييض لِظا الخٗ ٤خبر اٖخضاء ٖلى خغيت
ّه
ٔ في اؾخٗما ٫خ ّ٣لل٣يام بمسخل ٠ألاوكُت
ألاٞغاصٚ ،حر ؤن الدؿليم بهظا اإلابضؤ يجٗل الٟغص مخٗؿٟا بهٓعة ؤْ بإزغ ل
ؤر اٖخباع إلاا يترجب ًٖ َظٍ ألاوكُت مً ؤيغاع جهيب الجماٖت في هٓاح ٦ثحرة٦ ،ما ٢ض
الٗمغاهيت ٖلى مل٨يخّ الٗ٣اعيت صْن ّهل
جاصر بلى حكٓيّ اإلاىُ٣ت ْالخإزحر ؾلبا ٖلى اإلاديِ.
ّه
مخدًغ ؤن حؿحر خغ٦ت البىاء ْحكييض اإلاضن ْٓ٢ ٤ٞاٖض ْؤنٓ٫ل مغؾٓمت ْمدضصة،
ْمً اإلاؿلم بّ في ؤر مجخم٘
ّه
ّه
ْؤال جتر ٥ألَٓاء ألاٞغاص خٟاْا ٖلى الىٓام الٗام بهٟت ٖامت ْالىٓام الٗام الٗمغاوي بالخهٓم َْٓ ما ؿخٓحب بحغاء
ل
ٖمليت ع٢ابت ٖلى بوكائها ْحكييضَا ًٖ َغيٞ ٤غى جغزيهاث ٢بل ال٣يام بإر وكاٍ ٖمغاوي.
ْباٖخباع عزهت البىاء مً ؤَم الترازيو ٖلى ؤلاَال ١التي ج٣يض ّه
رل جد٣ي٣ا
خغيت الخهغ ٝفي اإلال٨يت الٗ٣اع ة
للمهلخت الٗامت ٖمٓما ْاإلاهلخت الٗمغاهيت زهٓناٞ ،ةهّ يم٨ىىا الدؿائ٫ل ًٖ ّه
الضْعل الظر جلٗبّ عزهت البىاء في مجا٫
جد٣ي ٤اإلاهلخت الٗامت ْالخٟاّ ٖلى الىٓام الٗام الٗمغاوي؟.
ْ لإلحابت ٖلى َظا الدؿائ ل ٫ؾى٣ؿم َظا اإلآيٕٓ بلى مبدثحن  ،هدىاْ ل ٫في اإلابدث ألاْ ل ٫ماَيت عزهت البىاء  ْ ،في
اإلابدث الثاوي :بٖما٨ٞ ٫غة الىٓام الٗام في ٢اهٓنل التهيئت ْالخٗمحر.
اإلابدث ألاوٌ :ماهُت سخطت البناء
حٗخبر عزهت البىاء مً ؤ٦ثر الٓؾاثل ٗٞاليت في جىٓيم ٖملياث البىاء باٖخباعَا اوٗ٩اؽ للكغٍْ الخ٣ىيت
ّه
جخًمنها ٓ٢اٖض الخٗمحر ،لظلْ ٪مً ؤحل الخهٓ٫ل ٖلى َظٍ ّه
الغزهت البض ٖلى اإلاٗجي اخترام الكغٍْ
ْالخىٓيميت للبىاء التي
اإلادضصة ٢اهٓها ْفي اإلا٣ابل التزام ؤلاصاعة باإلحغاءاث الالػمت إلنضاعَاْ ،ؾيخٗغى ؤْال إلآِٟم عزهت البىاء (اإلاُلب ألاْ٫ل)،
زم في اإلاُلب الثاوي ؾيخُغ١ل إلحغاءاث بنضاع ال٣غاع اإلاخٗل ٤بغزهت البىاء (اإلاُلب الثاوي).
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اإلاؿلب ألاوٌ :مفهىم سخطت البناء
ر مؿب ،٤ؿلم لدكييض بىاء ْبضْجها ال يم ً٨ال٣يام بإر ٖمل مً ؤٖما ٫البىاء٦ ،ما
عزهت البىاء بحغاء يغْع ل
ر لغ٢ابت خغ٦ت البىاء ْالخٓؾي٘ الٗمغاوي.
ؤجها بحغاء يغْع ل
ْفي ٚياب حٗغي ٠حكغيعي لغزهت البىاء خيث حٗغى اإلاكغٕ ألخ٩امِا ؾىداْ٫ل بُٖاء حٗغي ٠لِظٍ الغزهت
(الٟغٕ ألاْ٫ل) ،زم ؾيخُغ١ل لخهاثو عزهت البىاء (الٟغٕ الثاوي).
الفشع ألاوٌ:اٌحعشٍف بشخطت البناء
لم ٗغ ٝاإلاكغٕ الجؼاثغرل في ٢اهٓنل الخٗمحر ْال في الٓ٣اهحن ألازغٔل عزهت البىاء ،بل ا٦خٟى في اإلااصة 52مً
ال٣اهٓنل ع٢م 29/90بالىو ٖلى ؤجها عزهت حكترٍ في خالت حكييض البىاياث الجضيضة مِما ٧ان اؾخٗمالِاْ ،لخمضيض البىاياث
يمـ الخيُان الطخمت مىّ ؤْ الٓاحِاث اإلاًٟيت ٖلى الؿاخت الٗمٓميت ْبهجاػ حضاع نلب
اإلآحٓصة ْحٛيحر البىاء الظر ّه ل
للخضٖيم ؤْ الدؿييج َْٓ ،اإلادخٓٔل الظر ههذ ٖليّ الماصة 41مً اإلاغؾٓم الخىٟيظر ع٢م 19/15التي حاء ٞيها ":كترٍ ٧ل

حكييض لبىايت ؤْ جدٓيل لبىايت جخًمً ؤقٛالِا حٛيحر مكخمالث ألاعييت ْاإلا٣اؽ ْالٓاحِت ْالاؾخٗما ٫ؤْ الٓحِت ْالِي٩ل
الخامل للبىايت ْالكب٩اث اإلاكتر٦ت الٗابغة للمل٨يت ٖلى خياػة عزهت البىاء " .....
ٞمن زال ٫مدخٓٔل اإلااصجحن يخبن لىا بإن عزهت البىاء ْزي٣ت بصاعيت حؿلم ٖلى ق٩ل ٢غاع بصاعرل ل٩ل شخو
ّه
ر
مخدهل ٖلى مل٨يت ؤعى يغيض بهجاػ بىاء حضيض ؤْ حٛيحر بىاء مٓحٓص قغيُت ج٣ضيم مل٧ ٠امل مضٖم ب٩ل
َبيعي ؤْ مٗىٓ ل
اليسخ التي جثبذ الهٟت.
ْ٢ض ٖغ ٝألاؾخاط الض٦خٓعل "ٖؼعر الؼيً" عزهت البىاء بـإجها ال٣غاع ؤلاصاعرل الهاصع مً ؾلُت مسخهت ٢اهٓها،
جمىذ بم٣خًاٍ الخ ٤للصخو (َبيٗيا ؤْ مٗىٓيا) بة٢امت بىاء حضيض ؤْ حٛيحر بىاء ٢اثم ٢بل البضء ٞـي ؤٖمـا ٫البىاء التي يجب
ؤن جدترم ٓ٢اٖض ٢اهٓ لن الٗمغان .
ّه
اإلاكغٕ الجؼاثغرل مً عزهت البىاء ؾٓٔ البىاياث اإلاخٗل٣ت بالضٞإ الَٓجي ْالتي جدخمي بالؿغيت .
ْلم ٗ٠
الفشع الثاني :خطابظ سخطت البناء
ٔ:
جخمحز عزهت البىاء ببٌٗ الخهٓنياث التي جمحزَا ٖلى الٓزاث ٤ألازغ ل
ّه
 - 1عزهت البىاء ٢غاع بصاعرل مؿبٞ ٤هي بحغاء يغْعرل ؿلم لدكييض بىاء ْبضْهّ ال يم ً٨البىاء َْٓ ،ما جا٦ضٌاإلااصة 06مً
٢اهٓنل ع٢م 15/08التي حاء ٞيها "ًمنع اللُام بدشُِذ ؤي بناًت ...دوو الخطىٌ اإلاعبم على سخطت البناء."...
 - 2عزهت البىاء ٢غاع بصاعرل اهٟغاصر يهضع مً حِاث بصاعيت مدضصة ٢اهٓها في شخو عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر ،الٓالي
ؤْ الٓػيغ اإلا٩ل ٠بالخٗميع.

 - 3عزهت البىاء مغجبُت بمل٨يت الٗ٣اع َْٓ ما ؤ٦ضجّ اإلااصة 50مً ال٣اهٓ لن ع٢م 29/90التي ههذ ٖلى ما يلي ":خ ٤البىاء
مغجبِ بمل٨يت ألاعىْ .......يسً٘ لغزهت البىاء.".......
_1عزري الزين ,النظام القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائري ,ؾبلة العلوم اإلنسانية ,جامعة ؿبمـد خيضر ,بسكرة ,جوان ,2005 ,ص.04
_2اؼبادة  53من القانون , 29/90اؼبؤرخ يف  01ديسمرب 1990اؼبتعلق بالتهيئة والتعمَت ,ج ر عدد  ,52سنة .1990
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اإلاؿلب الثاني  :إحشاءاث الخطىٌ على سخطت البناء
حٗخبر ؤلاحغاءاث ال٣اهٓهيت بُلب عزهت البىاء ا٫زُٓة ألاؾاؾيت التي يجب مغاٖاتها ،ألن اجبإ بحغاءاث مٗيىت
جًمً الغ٢ابت الٟٗالت ًٖ خغ٦ت البىاءٗٞ ،لى اإلاٗجي باألمغ ج٣ضيم َلب بلى الجِت اإلاسخهت (الٟغٕ ألاْ٫ل) التي جٓ٣م بٟدو
الُلب ْالخد٣يٞ ٤يّ (الٟغٕ الثاوي) ،زم جٓ٣م ٞيما بٗض بةنضاع ٢غاع بكإن الُلب (الٟغٕ الثالث).
الفشع ألاوٌ :ؾلب سخطت البناء
ي٣ضم َلب عزهت البىاء مً ٢بل اإلاال ٪ؤْ الٓ٦يل الظر يجب ؤن جخٓٞغ لضيّ قغٍْ زانتْ ،يغْعة جدًحر
مل ٠يدخٓرل ٖلى بٌٗ اإلاؿدىضاث ْالبياهاث.

ؤوال  :الششوؽ الخاضت بؿلب سخطت البناء
خؿب اإلااصة 41مً اإلاغؾٓم الخىٟيظر ع٢مَ 19/15لب عزهت البىاء يجب ؤن ي٣ضمّ:
* اإلاال ٪الظر يمل ٪الُٗ٣ت ألاعييت اإلاغاص البىاء ٖليها بم٣خط ى ٖ٣ض عؾمي للمل٨يت ؤْ وسخت مً قِاصة الخياػة مسجلحن
ْمكِغيً لضٔ مدآٞت الكِغ الٗ٣اعرْ ،الظر يجب ؤن يثبذ َظٍ الهٟت بٗ٣ض اإلال٨يت ؤْ وسخت مً قِاصة الخياػة خؿب
 1990اإلاخًمً ال٣اهٓنل الٗ٣اعرل.
الخالت ٖلى الىدٓ اإلاًنٓم ٖليّ في ال٣اهٓنل ع٢م 25/90اإلااعر في 18هٓٞمبر
ّه
* الٓ٦يل َْٓ الصخو الظر يٟٓيّ اإلاال ٪ألانلي لل٣يام بُلب عزهت البىاء لخؿابّ ْباؾمّ  ،الظر يجب ؤن ي٣ضم
ر.
جٓ٦يال َب٣ا ألخ٩ام ال٣اهٓ لن اإلاضوي ي ٓ٩لن في ق٩ل عؾمي َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة 324مً الخ٣ىحن اإلاضوي الجؼاثغ ل
* اإلاؿخإحغ اإلاغزو لّ خيث ؿمذ ال٣اهٓنل للمؿخإحغ بالخهٓ٫ل ٖلى عزهت البىاء ْيخٗل ٤ألامغ باألٖما ٫الًغْعيت للٗحن
اإلااحغة.
يىو ٖلى جسهيو
* الِيئت اإلاسهو لِا ُٗ٢ت ألاعى ؤْ البىايتْ ،التي يجب ؤن ج٣ضم وسخت مً الٗ٣ض ؤلاصاعرل الظر ّه ل
ُٗ٢ت ألاعى ؤْ البىايت.
ر ؤن ي٣ضم ملَ ٠لب عزهت البىاءْ ،طل ٪بخ٣ضيم وسخت مً ال٣اهٓ لن ألاؾاس ي .
* ٦ما يم ً٨للصخو اإلاٗىٓ ل
 1997اإلاخًمً ٢اهٓنل اإلااليت لؿىت
*ناخب خ ٤الامخياػ  :يد ٤لّ خؿب اإلااصة 51مً ال٣اهٓنل ع٢م 02/97اإلااعر في/12/31
 1998الخهٓ٫ل ٖلى عزهت البىاء َب٣ا للدكغ ٘ الؿاعرل اإلا٫ٟٓٗل .

زانُا :مػمىو الؿلب
باإلياٞت بلى الٓزاث ٤التي جثبذ نٟت اإلاال ٪التي ّه
ههذ ٖليها اإلااصة 42مً اإلاغؾٓم الخىٟيظر ع٢م ،19/15كمل
اإلال ٠بٌٗ الٓزاث ٤الخانت بالبىاء ْالتي يخٓلى ج٣ضيمِا َالب عزهت البىاء ْيخٗل ٤ألامغ باإلال ٠ؤلاصاعر ،اإلال ٠اإلاخٗل١
بالِىضؾت اإلاٗماعيت ْاإلال ٠الخ٣جي .

_1اؼبادة  51من القانون , 02/97اؼبؤرخ يف  31ديسمرب  1997اؼبتضمن قانون اؼبالية لسنة  ,1998ج ر عدد  ,89سنة .1997
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الفشع الثاني  :الخدلُم في ؾلب سخطت الخجضبت
بٗض بيضإ ملَ ٠لب عزهت البىاء لضٔ عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر الظر ي ٘٣الٗ٣اع في صاثغة ازخهانّ،
يٓ٣م َظا ألازحر بةعؾالّ بلى الجِت اإلاسخهت في الخد٣ي ٤في َلب عزهت البىاء للخد٤يٞ ٤يّ زم جٓ٣م َظٍ ألازحرة بضْعَا
بةعؾا ٫الُلب بلى الِيئاث اإلادضصة في ال٣اهٓ لن الؾدكاعتها خٓ لَ ٫لب عزهت البىاء.
ؤوال  :مػمىو الخدلُم في ؾلب سخطت البناء

جىو اإلااصة 46مً اإلاغؾٓم الخىٟيظر ع٢مٖ 19/15لى ؤهّ ":يدىاْ٫ل جدًحر الُلب مضٔ مُاب٣ت مكغْٕ البىاء
لخٓحيهاث مسُِ قٛل ألاعاض ي ،ؤْ في خالت اوٗضام طل ،٪لخٗليماث اإلاسُِ الخٓحيهي للتهيئت ْالخٗمحر ْ/ؤْ للخٗليماث
اإلاىهٓم ٖليها جُبي٣ا لألخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالٓ٣اٖض الٗامت للتهيئت ْالخٗمحر.
ْييبغي ؤن يغاعي الخدًحر مٓ ٘٢البىايت ؤْ البىاياث اإلابرمجت ْهِٖٓا ْمدل بوكائها ْزضماثَاْحجمِا ْمِٓغَا
الٗامْ ،جىاؾِ٣ا م٘ اإلا٩ان ،اٖخباعا لخٓحيهاث الخٗمحر ْالخضماث ؤلاصاعيت اإلاسخلٟت اإلاُب٣ت ٖلى اإلآ ٘٢اإلاٗجي٦ْ ،ظا الخجِحزاث
الٗمٓميت ْالخانت اإلآحٓصة ؤْ اإلابرمجت.
٦ما يجب ؤن يغاعي الخدًحر مضٔ اخترام ألاخ٩ام الدكغيٗيت ْالخىٓيميت الجاعرل بها اٖ٫مل في ميضان ألامً
ْالىٓاٞت ْالبىاء ْال ًٟالجمالي ْفي مجا ٫خمايت البيئت ْاإلادآٞت ٖلى الا٢خهاص الٟالحي".
جخم صعاؾت اإلال ٠مً َغ ٝالكبا ٥الٓخيض للبلضيتْ ،طلٖ ٪ىضما يٓ٩نل بنضاع عزهت البىاء مً ازخهام
عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر .
ْٖىضما ي ٓ٩لن بنضاع عزهت البىاء مً ازخهام الٓالي ؤْ الٓػيغ اإلا٩لٟت بالخٗمحر ،يـغؾل عثـيـ اإلاجلـ الـكٗـبي
الـبلـضر مل ٠الـُلب مـغ٣ٞـا بغؤر مـهالر الخٗـمحر الخـابٗت للبـلضيت في ؾب٘ وسخ بلى مهلخت الضْلـت اإلا٩لـٟت بالٗـمغان ٢هض
ببضاء عؤر مُابْ ٤طل ٪في ؤحـل الـثـمـاهـيت ؤيــام اإلآاليت لـخاعيش بيضإ الُلبْ ،ي ـخـم جد ـًـحر اإلال ٠مـً َغ ٝالـكبـا ٥الـٓخيض
للـٓاليت.
زانُا  :اإلاطالح اإلاعدشاسة ؤزناء الخدلُم
ججم٘ اإلاهلخت اإلاسخهت اإلا٩لٟت بخدًحر َلب عزهت البىاء ل٩ي جٟهل باؾم الؿلُت اإلاسخهت ،الاجٟا٢اث
ر بها الٗمل.
ْآلاعاء َب٣ا لألخ٩ام الدكغيٗيت ْالخىٓيميت الجاع ل
ْجٓ٣م باؾدكاعة الصخهياث الٗمٓميت ْاإلاهالر اإلاٗىيت باإلاكغْٕ ْالتي يجب ؤن جهضع عصا في ؤحل زماهيت ؤيام ابخضءا مً
جاعيش اؾخالم َلب ببضاء الغؤرْ ،بطا لم جهضع عصا في َظٍ اإلاضة حٗض ٦إجها ؤنضعث ؤمغا باإلآا٣ٞتَْ ،ظا بٗض جظ٦حر مضجّ
زماهيت ْؤعبٗحن ؾاٖت باليؿبت للمكاعي٘ الهىاٖيت اإلاؿخ٣بلت للجمِٓعل ْاإلاكاعي٘ التي جغاعى ٞيها يٓابِ ألامً بالضعحت
ألاْلى .
_1اؼبادة  43من اؼبرسوم التنفيذي  ,19/15مؤرخ يف  4ربيع الثاين عام  1436اؼبوافق  25يناير  ,2015حيدد كيفيات ربضَت عقود التعمَت وتسليم ىا ,ج ر عدد ,07
اؼبؤرخة يف  12فرباير .2015
_2اؼبادة  48من اؼبرسوم التنفيذي.19/15
_3اؼبادة  47من اؼبرسوم التنفيذي .19/15
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الفشع الثالث :إضذاس اللشاس
بٗض الاهتهاء مً صعاؾت الُلب ْالخد٣يٞ ٤يّ مً الجِاث اإلاسخهت بالخد٣يٞ ،٤ةهّ يخٗحن ٖلى ؤلاصاعة ؤن جهضع
ّه
جٓٞغث الكغٍْ اإلاُلٓبت ْ٢ض يٓ٩نل بنضاع ال٣غاع ّه
بالغ ٌٞبطا لم
٢غاعَا بكإن الُلب٣ٞ ،ض يٓ٩نل باإلآا٤ٞة ٖلى الُلب بطا
جخٓٞغ الكغٍْ ال٣اهٓهيت ؤْ خالت ٖضم جٓا ٤ٞالُلب إلاسُِ قٛل ألاعاض ي ؤْ ألاخ٩ام الٗامت للتهيئت ْالخٗمحر٦ ،ما يمً٨
ّه
ؤن ي ٓ٩لن َلب عزهت البىاء مدل جإحيل هديجت اٖخباعاث جخٗل ٤بخدًحر اإلاسُُاث الٗمغاهيت ؤْ حٛيحر مغج٣ب في الٓ٣اٖض
ال٣اهٓهيت اإلاخٗل٣ت بالخٗمحر ؤْ بضايت بحغاءاث هؼٕ اإلال٨يت للمىٟٗت الٗمٓميت .
ؤوال  :الجهت اإلاخخطت بمنذ سخطت البناء
بحن اإلاكغٕ الجؼاثغرل في اإلاغؾٓم الخىٟيظر ع٢م 19/15الجِاث اإلاسخهت بةنضاع ٢غاع عزهت البىاءْ ،طل ٪في
شخو عتلـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر ٦هاخب ازخهام ؤنيل ،باإلياٞت بلى الٓالي ْالٓػيغ اإلا٩ل ٠بالخٗمحر في خاالث
مدضصة ٢اهٓها.
* اخخطاص سبِغ اإلاجلغ الشعبي البلذي
يسخو عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر بدؿليم عزهت البىاء باٖخباعٍ ممثال للبلضيت ،بطا ٧اهذ ألاقٛاْ ٫البىاياث
جٓحض في َ١إ مُٛى بمسُِ قٛل ألاعاض ي ،ؤما في خالت ٚياب مسُِ قٛل ألاعاض ي ٞةن عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر
يهضع ٢غاع عزهت البىاء باٖخباعٍ ممثال للضْلت بٗض ؤلاَالٕ ٖلى الغؤر اإلآا ٤ٞللٓالي َْٓ ،ما ههذ ٖليّ اإلااصة 2/65مً
ال٣اهٓنل ع٢م 29/90التي حاء ٞيها":حؿلم عزهت الخجؼثت ؤْ عزهت البىاء مً ٢بل عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر ...ممثال
للضْلت في خالت ٚياب مسُِ قٛل ألاعاض ي بٗض الاَالٕ ٖلى الغؤر اإلآا ٤ٞللٓالي".

* اخخطاص الىالي والىصٍش اإلايلف بالخعمحر
اؾخثىاء ٖلى مبضؤ ازخهام عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر بةنضاع ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بةنضاع ١عاعاث الخٗمحر
اؾىض الازخهام في طل ٪بلى ٧ل مً الٓالي ْالٓػيغ اإلا٩ل ٠بالخٗمحر في خاالث مدضصة ٢اهٓها.
َب٣ا لىو اإلااصة 66مً ال٣اهٓنل 29/90اإلاخٗل ٤بالتهيئت ْالخٗمحر يسخو الٓالي بةنضاع ال٣غاع اإلاخٗل ٤بغزهت
البىاء في خاالث مدضصة جخمثل ٞيما يلي:
* البىاياث ْاإلاًقأث اإلاىجؼة لخؿاب الضْلت ْالٓاليت َْيا٧لِا الٗمٓميت.
* ميكأث ؤلاهخاج ْالى٣ل ْجٓػي٘ ْجسؼيً الُا٢ت ْ٦ظل ٪اإلآاص ؤلاؾتراجيجيت.
* ا٢خُاٖاث ألاعى ْالبىاياث الٓاٗ٢ت في الؿٓاخل ْألا٢اليم طاث اإلاحزة الُبيٗيت ْالث٣اٞيت الباعػة ْألاعاض ي الٟالخيت طاث
اإلاغصْص الٟالحي الٗالي ؤْ الجيض ْالتي ال يد٨مِا مسُِ قٛل ألاعاض ي.

_1عيسى مهزول ,صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف ؾبال العمران ,جسور للنشر والتوزيع ,اعبزائر ,2014 ,ص.128
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ْل٣ض حاء اإلاغؾٓم الخىٟيظر ع٢م 19/15اإلاخٗل ٤ب٨يٟيت جدًحر ٖٓ٣ص الخٗمحر ْحؿليمِا بالجضيض م٣اعهت بما ٧ان
 176اإلالغى بمٓحبّ ٞ ،يما يخٗل ٤بازخهاناث الٓالي في بنضاع ٢غاعاث الخٗمحر ،خيث ؤياٝ ٝرَظا
في اإلاغؾٓم الؿاب/91٤
الهضص خاالث حضيضة في هو اإلااصة 49مىّْ ،يخٗل ٤ألامغ باإلاكاعي٘ الخاليت:
* الخـجـِـيـؼاث الـٗـمـٓميت ؤْ الخـانت طاث مـىـٟـٗت مدليت.
* مـكـاعي٘ الـؿ ـ٨ـىـاث الجـمـاٖـيــت الـتي يـٟـٓ١ل ٖـضص ؾ٨ىاتها ْ 20خضة ؾ٨ىيت ْي٣ل ًْٖ 600خضة ؾ٨ىيت.
ْيسخو الٓػيغ الم٧ل ٠بالخٗمحر بمىذ عزهت البىاء٧ ،لما حٗل ٤ألامغ باإلاكاعي٘ طاث اإلاهلخت الَٓىيت ؤْ الجِٓيت
ْطل ٪بٗض ؤزض عؤر الٓالي ؤْ الٓالة اإلاٗىيحن.
زانُا :جبلُغ كشاس منذ سخطت البناء
َب٣ا لىو اإلااصة 55مً اإلاغؾٓم الخىٟيظر ع٢م 19/15جبل ٜالؿلُت اإلاسخهت اإلا٣غعل اإلاخٗل ٤بُلب عزهت البىاء
مغ٣ٞا بيسخت مً اإلال ٠بلى ناخب الُلب ْبلى مهلخت الضْلت اإلا٩لٟت بالخٗمحر ٖلى مؿخٓٔل الٓاليت٦ ،ما جٓي٘ وسخت مً
َظا ال٣غاع جدذ ّه
جهغ ٝالجمِٓعل بم٣غ اإلاجلـ الكٗبي البلضرَْ ،ظا بٛيت الاَالٕ ٖلى الٓزاث ٤البياهيت إلال ٠الُالب
ْجدخ ٟٔالؿلُت التي ؾلمذ عزهت ا٫بىاء بيسخت ْاخضة مً اإلا٣غعل.
ْيخم الخٟاّ ٖلى وسخت اإلا٣غعل اإلاله٣ت بم٣غ اإلاجلـ الكٗبي البلضر إلاضة ؾىت ْقِغ ْاخض ،طل ٪ختى يدؿجى
ل٩ل شخو مٗجي باالَالٕ ٖلى الٓزاث ٤البياهيت إلال ٠الُلب ْطل ٪بلى ٚايت اهً٣اء َظٍ اإلاضة.
ْججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤن عزهت البىاء حٗخبر ال ٙيت بطا لم ؿخ٨مل البىاء في آلاحا ٫اإلادضصة في ال٣غاع اإلاخًمً
عزهت البىاء َْٓ ،ما جا٦ضٍ اإلااصة 2/6مً ال٣اهٓنل ع٢م ، 15/08التي حاء ٞيها " :جهبذ عزهت البىاء ٚحر نالخت بطا لم كغٕ
في البىاء في ؤحل ؾىت ابخضاء مً جاعيش حؿليمِا "ْ ،ؤهّ يهبذ ج٣ضيم َلب حضيض لغزهت البىاء بحباعيا ْل ً٨صْنل بجبإ هٟـ
ؤلاحغاءاث بال في خالت جُٓعل بحغاءاث التهيئت ْالخٗمحر ْجٓحيهِا باججاٍ مسال ٠لِظا الخجضيض.
اإلابدث الثاني :عالكت سخطت البناء بالنظام العام العمشاني
يالخٔ مً زال ٫ما ؾب ٤ؤن ٢اهٓنل الٗمغان يسً٘ جدًحر ْحؿليم عزهت البىاء بلى م٣اييـ مخٗل٣ت بالخٟاّ
ٖلى الىٓام الٗام الٗمغاوي٣ٞ ،ض جم ج٨غيـ ٖال٢ت عزهت البىاء بالىٓام الٗام بك٩ل ْاضر مً زال٢ ٫اهٓنلْ 29/90مغاؾمّ
الخىٟيظيت التي بييذ اإلاٗاصلت بحن َظٍ الغزهت ْخمايت الىٓام الٗام.
ْؾىدىاْ٫ل في َظا اإلابدث مِٟٓم الىٓام الٗام الٗمغاوي (اإلاُلب ألاْ٫ل)ْ ،مضٔ ججؿيض ٨ٞغة الىٓام الٗام
الٗمغاوي في ٓ٢اهحن التهيئت ْالخٗمحر(اإلاُلب الثاوي).
اإلاؿلب ألاوٌ :مفهىم النظام العام العمشاوي
ٗخبر الىٓام الٗام الٗمغاوي ٖىهغا مً ٖىانغ الىٓام الٗام بمِٟٓمّ الخ٣ليضر الظر ٗجي مجمٖٓت مً
الٓ٣اٖض التي تهض ٝالضْلت مً ْعائها بلى جد٣ي ٤اإلاهلخت الٗامت الٗمغاهيتْ ،لخدضيض َظا اإلآِٟم بمٗجى ؤْضر ؾيخُغ١ل
لخٗغي ٠الىٓام الٗام الٗمغاوي (الٟغٕ ألاْ٫ل) ،زم مجاالث الىٓام الٗام الٗمغاوي (الٟغٕ الثاوي).
_1القانون  ,15/08مؤرخ يف  14رجب  ,1429اؼبوافق  20يوليو  ,2008حيدد قواعد مطابقة البنايات وإسبام إقبازىا ,ج ر عدد  ,44اؼبؤرخة يف  03أوث .2008
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الفشع ألاوٌ :حعشٍف النظام العام العمشاني
ي٣هض بٓ٣اٖض الىٓام الٗام في مجا ٫الخٗمحر مجمٖٓت الٓ٣اٖض التي حٗخبر ٢يٓصا ٖلى الخ ٤في بىاء ؾ ً٨خيث
ّه
ْؤال يٓ٩نل طلٖ ٪لى خؿاب اليكاَاث الٟالخيت ْاإلاؿاخاث الخؿاؾت
يجب جغقيض اؾخٗما ٫اإلاؿاخاث الٗ٣اعيت للبىاء ل
ْاإلآاْ ٘٢اإلاىاْغ ْمً َظا ال٣بيل اقترٍ ال٣اهٓ لن ؤلاَاع للٗمغان في الجؼاثغ ال٣اهٓ لن 29/90اإلاٗضْ ٫اإلاخمم بال٣انْ لن04/05
ر ْؤن ال يسل بالخٓاػهاث البيئيتْ ،ؤن
 2004اإلاخٗل ٤بالتهيئت ْالخٗمحر  ،ؤال ي ٓ٩لن ياعا باال٢خهاص الخًغ ل
اإلااعر في 14ؤْث
ج ٓ٩لن مخالثمت م٘ خمايت اإلاٗالم ألازغيت ْالخاعيسيت ْالث٣اٞيت ْ ،ؤن ي ٓ٩لن ٚحر مٗغى للٓ٩اعر الُبيٗيت َب٣ا لىو اإلااصة04
اإلاٗضلت ْاإلاخممة .
ْٖليّ ٞةن الىٓام الٗام في مجا ٫الخٗمحر ْٛ٦حرٍ مً اإلاياصيً ألازغٔل يمثل مجمٖٓت مً ال٣يٓص ْالخٓحيهاثْ ،مً
زم ٞةن اهتهاَ ٥ظٍ ٓ٢اٖض يٓلض اإلاؿاْليت الجؼاثيت للمسالٟحن باٖخباعَا حغاثم ٗا٢ب ٖليها بىو زام ْالٖخباعَا ٓ٢اٖض
٢اهٓهيت مً الىٓام الٗام ْحَٓغيت م٣ترهت بجؼاء ْال يجٓػل الاجٟاٖ ١لى مسالٟتها ْألجها تهض ٝبلى جد٣ي ٤مهلخت ٖامت
ؾياؾيت ْاحخماٖيت ْا٢خهاصيت ْز٣اٞيت حٗلٓا ٖلى اإلاهالر الٟغصيت .
الفشع الثاني  :مجاالث النظام العام العمشاني
باإلياٞت بلى ألابٗاص الخ٣ليضيت ّه
للىٓام الٗام ْاإلاخمثلت في ؤؾاؾا في اإلادآٞت ٖلى ألامً الٗام ْالصخت الٗمٓميت،
ٞةهّ ْمً زال ٫جٟدو ههٓم ٓ٢اهحن الخٗمحر يم ً٨اؾخسالم ؤَم الٗىانغْ ،ألاَضا ٝاإلاغجبُت ؤؾاؾا بالىٓام الٗام
الٗمغاويْ ،التي ال يم ً٨خهغَا هٓغا الحؿإ مِٟٓم الىٓام الٗام الٗمغاوي ٞيما يلي:
_1الىٓام الٗام الجمالي :خيث يجب ؤن حؿعى ٧ل ٖمليت ججضيض ٖمغاوي بلى حما ٫ؤلاَاع اإلابجي ْجدؿحن عاخت اإلاؿخٗملحن
ْ٦ظا مُاب٣خّ للمٗايحر الٗمغاهيت ّه
الؿاعيت ٦ْ ،ظا ؤن يازظ في الخؿبان الاوسجام اإلاٗماعرل ْالٗمغاوي ْالُاب٘ الجمالي
باليؿبت للمجمٖٓت الٗ٣اعيت ألانليت ٖىض جهميم البىايت ؤْ البىاياث التي جٓ٩نل مٓيٕٓ ٖمليت جٓؾي٘ مكغْٕ ٖ٣اعرل  ،ألهّ
مً ؤَم ؤَضآ٢ ٝاٖض التهيئت ْالخٗمحر اإلادآٞت ٖلى اإلآِغ الجمالي للكاعٕ ْالخىٓيم ْالخيؿي ٤في ألاخياء.
_2الىٓام الٗام البيئي :خيث ّه
ههذ اإلااصة 01مً ال٣اهٓ لن 29/90اإلاخٗل ٤بالتهيئت ْالخٗمحر ٖلى ؤن َظا ال٣اهٓ لن حهض َٓ ٝألازغ
بلى بمصاع الٓ٣اٖض الٗامت التي تهض ٝبلى جىٓيم بهخاج ألاعاض ي للخٗمحرْ ،جٓ٩يً ْ حٗمحر اإلاباوي في بَاع حؿيحر م٣خهض
لألعاض ي ْالخٓاػ لن بحن ْْيٟت الؿْ ً٨الٟالخت ْالهىاٖت ْاإلادآٞت ٖلى البيئت ْ ألاْؾاٍ الُبيٗيت.
-3الىٓام الٗام الث٣افي ْالخًاعرلْ :يخمثل في الخٟاّ ٖلى الُابٕ الخاعيش الظر ٗ٨ـ الخهٓنيت الخًاعيت للمجخم٘،
َْظا ما ؤ٦ضجّ مٓاص ٢اهٓنل التهيئت ْالخٗمحر ْمغؾٓمّ الخىٟيظر.19/15
 _1القانون رقم  05/04اؼبؤرخ يف  27صبادى الثانية عام 1425اؼبوافق  14غشت  ,2004اؼبعدل واؼبتمم للقانون 29/90اؼبتضمن قانون التهيئة والتعمَت.
_2عليان بوزيان ,النظام العام العمراين يف ظل قانون الًتقية العقارية  , 04/11مداخلة مقدمة للمشاركة يف اؼبلتقى الوطٍت حول الًتقية العقارية ,واقع وأفاق ,يومي 27
و 28فيفري  ,2012جامعة قاصدي مرباح ,ورقلة.
3
-Projet de glossaire de l’urbanisme, assises nationales de l’urbanisme, direction de l’urbanisme, direction
générale de l’urbanisme et de l’architecteur, ministre de l’habitat de de l’urbanisme, juin, 2001, p 04.
_4اؼبادة  08من القانون ,04/11مؤرخ يف  14ربيع األول  ,1432اؼبوافق  17فرباير  ,2011حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الًتقية العقارية ,ج ر عدد  ,14اؼبؤرخة
 06مارس .2011
_5اؼبادة  10من القانون .04/11
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 ، 175هجضَا ههذ ٖلى ؤهّ " :بطا ٧اهذ البىاءاث مً َبيٗتها
ْبالغحٕٓ للماصة 07مً اإلاغؾٓم الخىٟيظر ع٢م/91
ؤن جسل باإلادآٞت ٖلى اإلا٩ان ؤْ بةنالخّ ؤْ ٦ظا باآلزاع الخاعيسيت يم ً٨ع ٌٞعزهت البىاء ؤْ ج٣ييض مىدِا باخترام ألاخ٩ام
الخانت خؿب الكغٍْ التي هو ٖليها الدكغي٘ ْالخىٓيم اإلاُب٣حن".
ؤما اإلااصة 02مً ال٣اهٓنل ع٢مٞ 05/04ىهذ ٖلى ؤهّ " :ال جٓ٩نل ٢ابلت للبىاء بال ال ُ٘٣ألاعييت التي جٓ٩نل في الخضْص
اإلاخالثمت مٕ يغْعة خمايت اإلاٗالم ألازغيت ْالث٣اٞيت".
_4الؿ٨يىت الٗامت ْالُمإهيىت :يم ً٨ال٫ٓ٣ل َىا ؤهّ مً بحن الاٖخباعاث التي يجب ؤن جازظ في الخؿبان ٖىض ؤر ٖمليت
ّه
ٖ 175لى ؤهّ يم ً٨عٌٞ
ٖمغاهيت اإلادآٞت َمإهيىت الؿ٩ان َْضْء اإلا٩ان ،خيث ؤ٦ضث اإلااصة 10مً اإلاغؾٓم الخىٟيظر/91
مىذ عزهت البىاء لؿ ً٨في خاالث مدضصة خضصتها اإلااصة هٓغا إلاخُلباث الخٟاّ ٖلى ألامً ّه
ْالؿ٨يىت ْالُمإهيىت.
اإلاؿلب الثاني  :إعماٌ فىشة النظام العام في كانىو التهُئت والخعمحر
يٓ٣م ٢اهٓ لن التهيئت ْالخٗمحر ٖلى ٨ٞغة ماصاَا ؤن البىاء ْالخهغ ٝفي اإلال٨يت الٗ٣اعيت ٘ص مِٓغا ْق٨ال لخ٤
اإلال٨يت اإلا٨غؽ صؾخٓعاْ ،مً زمت ٞةن ال٣يٓص التي جغص ٖلى َظا الخ ٤هي جل ٪الىاحمت ْالىاججت ًٖ يغْعاث اإلاهلخت
الٗامت ْالخٟاّ ٖلى الىٓام الٗام الٗمغاويَْ ،ظا ما ؾىدىاْلّ في َظا اإلاُلب مً زال ٫صعاؾت ؤَميت ٢اهٓنل التهيئت
ْالخٗمحر في خمايت الىٓام الٗام الٗمغاوي (الٟغٕ ألاْ٫ل)ْ ،بالخهٓم بلى صْعل عزهت البىاء ٦إَم آلالياث لخمايت الىٓام
الٗام الٗمغاوي ( الٟغٕ الثاوي).
الفشع ألاوٌ :ؤهمُت كانىو التهُئت والخعمحر في خماًت النظام العام العمشاني
ر في مجا ٫البىاء ْالخٗمحر ،خيث جِٓغ
يغجبِ مٓيٕٓ التهيئت ْالخٗمحر بمٓيٕٓ ٢اهٓوي َام َٓ الًبِ ؤلاصاع ل
ؤَميخّ زانت بالىٓغ لخٗلْ ّ٣اجهالّ بدْ ٤خغيت اإلاال ٪ؤْ الخاثؼ في اؾخٗما ٫ألاعى اإلاملٓ٦ت ؤْ الخاثؼ لِا ْمً حِت
ؤزغرل الجهالّ بالىٓام الٗام الٗمغاوي ب٩ل ؤبٗاصٍ ْاإلادآٞت ٖليّ ،باٖخباعٍ قغَا يغْعيا ْالػما إلحغاء ٧ل ما يخهل
بٗملياث البىاء َْ ،ظا ما حٗل الضْلت جخمثل في َيئاث الًبِ ؤلاصاعرل جخضزل في مجا ٫البىاء ْالخٗمحر لخىٓيم ٧ل
اإلاماعؾاث للخ١ٓ٣ل ْاليكاَاث طاث الهلت بالتهيئت ْالخٗمحر ْطل ٪مً زال ٫ال٣اهٓنل 29/90اإلاخٗل ٤بالتهيئت ْالخٗمحر الظر
ؤ٦ث في ٓ٢اٖض التهيئت ْالخٗمحر ْْي٘ خض للبىاء الٟٓيٓرل ْالاؾخٗما٫
مً زاللّ جبجى اإلاكغٕ جٓحّ حضيض للخد٨م ع
الالٖ٣الوي لألعاض ي .
ْٖلى َظا ألاؾاؽ ٧ان البض مً جىٓيم خغ٦ت الٗمغان مً زال ٫الخٓٞي ٤بحن الخ ٤في مماعؾت مسخل ٠ألاوكُت
اإلاخٗل٣ت بالخٗمحر ْاإلاهلخت الخانت ٦د ٤مًمٓنْ ،الىٓام الٗام الٗمغاوي الظر ي٣خٌراإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام٦ْ ،ظا
يغْعة مغاٖاة الخيؿي ٤الٗام في الخٗمحر ْاإلآِغ الجمالي للمضيىت .

 _1ادلرسوم التنفيذي رقم  ,175/91مؤرخ يف14ذي القعدة عام 1411اؼبوافق  28مايو  ,1991حيدد القواعد العامة للتهيةئ والتعمَت والبناء.
 _2ليلى رزوقي وعمر ضبدي باشا ,اؼبنازعات العقارية يف ضوء أخر التعديالت وأحدث األحكام ,دار ىومة ,اعبزائر ,2013 ,ص .346
 _3عزري الزين ,تنظيم النشاط العمراين ,تشريعا وقضاءا يف اعبزائر ,مداخلة مقدمة للمشاركة يف اؼبلتقي الدورل حول التسيَت العقاري ,يوم ي 10و 11جوان  ,2008وزارة
السكن والعمران.
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ْباٖخباع ؤن الًبِ ؤلاصاعرل بحماال ْمىّ الٗمغاوي يخمحز باالهٟغاص ٞةن الؿلُت اإلاسخهت جماعؾّ مً زال٫
بنضاع ال٣غاعاث ؤلاصاعيت ؾٓاء في الخالت الٗاصيت التي جخسظ ٞيها َظٍ ال٣غاعاث نٓعل الغزو ْالكِاصاث الٗمغاهيت ،ؤْ
بصاعيت بالِضم في خا ٫الاؾخعجا ٫إلآاحِت ْيٗيت البىاياث التي ّه
٢غاعاث ّه
تهضص خياة ألاٞغاص.
بن اإلاالخٓت الض٢ي٣ت لٓ٣اٖض الٗمغان جبرػ ؤجها ٓ٢اٖض عصٖيت ٟ٦يلت بإن جد ٤٣الخٓاػنل بحن اإلاهالر الخانت
ّه
لألٞغاص مً زال ٫مسخل ٠ؤٖما ٫البىاء ْبحن اإلاهلخت الٗامت الٗمغاهيت بم٣خًياتهاْ ،ي٨مً صْعل ؤلاصاعة في الخضزل لخد٣ي٤
طل ٪مً زالٞ ٫غى جغازيو بصاعيت جدترم ٓ٢اٖض الٗمغان ْهي ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بالبىاء ؤْ الِضم ؤْ الخجؼثت ؤْ ٚحرَاْ ،بطا
٧ان اإلاكغٕ ٢ض ؤزً٘ حمي٘ ألاوكُت الٗمغاهيت لًغْعة الخهٓ٫ل ٖلي جغازيو ؤْ قِاصاث بصاعيت ٞةن مً خ ٤ألاٞغاص
الخهٓ٫ل ٖلي ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بها ْٖلي ؤلاصاعة ؤن جٓ٣م بٓاحبها اججاٍ مسخل ٠الُلباث في َظا الكإن ْٖلى اٖخباع ؤن بٞاصة
اإلاال٨حن مً مسخل ٠الترازيو ْالكِاصاث ؤلاصاعيت مً ٖضمّ ٞيّ جإزحر ٖلى مهالخِم الخانت مما رحٗل ؤلاصاعة ملؼمت
باخترام ٧اٞت ؤلاحغاءاث الخانت بةنضاع َظٍ ال٣غاعاث جد٣ي٣ا للمٓاػهت بحن اإلاهلخت الخانت لألٞغاص ْاإلاهلخت الٗامت
الٗمغاهيت .
ٝالِض ٝمً ٓ٢اٖض الخٗمحر َٓ خمايت اإلاىاْ ٘ٞاإلاهالر الٗامت ،ليٓ٩نل الخٓؽٕ الٗمغاوي في ؤلاججاٍ اإلاىاؾب ْصْنل
الخطخيت باإلاًاَ ٤الخًغاء ْم٘ حصجي٘ َغ١ل الٗماعة البيئيت.
هو ال٣اهٓنل 29/90ؤيًا ٖلى قِاصاث ْعزو مؿب٣ت ؤَمِا عزهت البىاء ْالتي جم ً٨ؤلاصاعة مً الايُالٕ
ْ٢ض ّه ل
بمِمتها الغ٢ابيت ْ٦ظا ؤلاقغاْ ٝالخٓحيّ ْؤلاٖالم بالٓيٗياث ال٣اهٓهيت ْؤلاصاعيت للٗ٣اعاث اإلاٗىيت٦ ،ما ؤهّ البض مً
الخوْ٫ل ٖليها ٢بل الكغْٕ في ؤر بىاء ؤْ بخضار حٛيحر ؤْ َضمّْ ،يبُذ بحغاءاتها ْ٦يٟياث الخهٓ٫ل ٖليها باإلاغؾٓم
 176اإلادضص ٦٫يٟياث جدًحر قِاصة الخٗمحر ْعزهت الخجؼثت ْقِاصة الخ٣ؿيم ْعزهت البىاء ْقِاصة
الخىٟيظر/91
اإلاُاب٣ت ْعزهت الِضم ْحؿليم طلْ ،٪اإلالغى بمٓحب اإلاغؾٓم الخىٟيظرْ 19/15الظر يخًمً ٦يٟياث جدًحر ٖٓ٣ص
الخٗمحر ْحؿليمِا.
ْباإلآاػاة م٘ طل٣ٞ ٪ض ٞغيذ الخٓ٩مت الجؼاثغيت حملت مً ال٣يٓص ٖلى حكييض البىاياث ،خيث ؤن ؤر بىاء في مديِ
ٖمغاوي ؤْ مىُ٣ت ٖمغاهيت حضيضة يجب ؤن ؿخجيب إلاجمٖٓت مً اإلا٣اييـ ْالٓ٣اٖض الخ٣ىيت اإلادضصة مؾب٣ا مً ٢بل
اإلاكغٕ مًبَٓت بٓ٣اٖض جىٓيميتْ ،في طاث ؤلاَاع ٞةن ؤر جٓؾ٘ في الخجمٗاث الؿ٩اهيت ؤْ بوكاء اإلاضن الجضيضة يٓ٩نل ْ٣ٞا
إلاسُُاث ج٣ىيت حؿِغ ٖليها الجِاث ؤلاصاعيتَْ ،ظا للمدآٞت ٖلى اإلاديِ ْٖىانغٍ الُبيٗيت ْمً ؤحل م٩اٞدت البىاء
الٟٓيٓرْ ،ما يهاخبّ مً ؤزُاع ْمً ؤحل جدؿحن الٓحّ الجمالي للمضن ْالخجمٗاث الؿ٩اهيت الخًغيت.
الفشع الثاني :دوس سخطت البناء في اإلادافظت على النظام العام العمشاني
بن ٞغى هٓام الترازيو في ٖملياث البىاء رَضٝؤؾاؾا بلى الخد ٤٣من ٖضم الخٗاعى بين اإلاباوي اإلاؼم٘ ب٢امتها
ّه
ْ مخُلباث اإلاهلخت الٗامت التي يىٓمٌا ٢اهٓن التهيئت ْالخٗمحر ،الؾيما هٓام اإلاسُِ الخٓحيهي ٫٫ثَيئتْالخٗمحر ْمسُِ
فٚل ألاعاض ي٣ٞ ،ض جضزل اإلاكغٕ الجؼاثغرل بٓي٘ ٓ٢اٖض ٢اهٓهيت ٖامت ْجٟهيليت جىٓم مجا ٫جضزل ٧ل من الؿلُت
ٖب ؤصاة عزهت البىاء بٛغى يبِ ْٞغى ؾياؾاث
ؤلاصاعيت ْمال٩ي الٗ٣اعاث في مجا ٫ب٢امت ْحكييض البىاياث ْ طل ٪ع
_1عزري ا لزين ,دور القاضي يف منازعات تراخيص البناء واؽبدم ,ؾبلة ؾبلس الدولة ,عدد خاص باؼبنازعات اؼبتعلقة بالتعمَت ,منشورات الساحل ,اجل
ص.25

زائر,2008 ,
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مٗيىت مخىاؾ٣ت ٫٫بىاء ْالخٗمحرْ ،التي ؤضخذ من الٓؾاثل الغثيؿيت الخترام ٓ٢اٖض الخىٓيم الٗمغاوي ْاإلادآٞت ٕٔ٫الُاب٘
الجمالي ْالخًاعرل ٫٫مض ن ْمىٗا ٫٫بىاياث الٟٓيٓيت ْالٗكٓاثيت التي جازغ في الغْه ٤الجمالي ْالجاهب الهخي ْالاحخماعي
للخجمٗاث الؿ٩اهيت .
ّه
ٞالِض ٝمً ْعاء بنضاع ال٣غاع اإلاخٗل ٤بغزهت البىاء ٞغى الغ٢ابت ال٣بليت ٖلي ٧ل ٖمليت بهجاػ بىاء حضيض ؤْ
بصزا ٫حٗضيالث ٖلي بىايت ٢ضيمت َب٣ا لٓ٣اٖض ْؤصْاث الخٗمحر ما ٖضا جل ٪اإلادميت بؿغيت الضٞإ ،خيث حؿمذ عزهت
البىاء للؿلُاث ؤلاصاعيت بٟغى ؾيُغتها ٖلى اخترام يٓابِ ْٓ٢اٖض البىاءْ ،الٓ٣اٖض الصخيت ْٚحرَا مً ٖلى الغاٚبحن في
حكييض مباوي ١ٓٞل ؤعاييهم ،ؤْ جغميم ؤْ بنالح البىاياث ال٣اثمت ْمً زمت مغا٢بت الخُٓعل الٗمغاوي ْججىب البىاءاث
الٗكٓاثيت التي حٗخبر مً ؤَم الٓٓاَغ التي تهضص اإلاضن ْال٣غٔل.
ْحؿاَم عزهت البىاء بك٩ل بيجابي في خمايت البيئت مً اوٗ٩اؾاث الخٓؾ٘ الٗمغاوي مً زال ٫ج٣ييض مكاعي٘
البىاء بمُٗياث بيئيت زانت ْمً زال ٫ج٣ييض بحغاءاث الخهٓ٫ل ٖلى الغزهت بضعاؾاث بيئيت مؿب٣ت ْ ،طل ٪مً زال٫
بعٞا ١مل ٠عزهت البىاء بمظ٦غة جبحن هٕٓ اإلآاص الؿاثلت ،الهلبت ْالٛاػيت اإلاًغة بالصخت الٗمٓميت باليؿبت للبياهاث طاث
الاؾخٗما ٫الهىاعي ْ٦ظل ٪صعاؾت مضٔ الخإزحر في البيئت بهض ٝمٗغٞت ْج٣ضيغ الاوٗ٩اؾاث اإلاباقغة ْالٛحر مباقغة للمكاعي٘
ٖلى الخٓاػنل البيئي.
 175اإلادضص للٓ٣اٖض الٗامت للتهيئت ْالخٗمحر ْالبىاء هجض ؤجها ؤ٦ضث
ْبالغحٕٓ للماصة 02مً اإلاغؾٓم الخىٟيظر/91
ؤهّ بطا ٧اهذ البىاءاث مً َبيٗتها ؤن جمـ بالؿالمت ؤْ ألامً الٗمٓمي مً حغاء مِٓٗ٢ا ؤْ حجمِا ؤْ اؾخٗمالِا يم ً٨عٌٞ
مىذ عزهت البىاء مً ؤحل البىاء ؤْ مىدّ قغيُت اخترام البيئت ْؤلاوؿان ْاإلاديِ الظر ٗيل ٞيّ .
ْمً َىا ههل ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٖلى عزهت البىاء ٦أليت للغ٢ابت اإلاؿب٣ت ٞال يجٓػل ال٣يام بإٖما ٫البىاء ؤْ
الخٗضيل ؤْ الخٛيحر بضْنل الخهٓ٫ل ٖليها٦ ،ما حكضص اإلاكغٕ في بحغاءاث مىدِا ٦ضعاؾت اإلال ٠مً الجِت اإلاسخهت ْمىدِا
بٓحٓب جٓٞغ الكغٍْ اإلادضصة في ال٣اهٓن ،باإلياٞت بلى مىذ الؿلَت الخ٣ضيغيت للِيئاث اإلاسخهت إلاىذ ؤْ ع ٌٞمىدِا إلاً
َلبها في خالت ٖضم جٓٞغ الكغٍْ الخ٣ىيت ْال٣اهٓهيت اإلاُلٓبت ٩ٞل َظٍ ال٣يٓص اإلاظٓ٧عة إلاىذ عزهت البىاء جضٖ ٫لى ؤن لِا
بٗضا مغجبِ باألؾاؽ بدمايت الىٓام الٗام الٗمغاوي.
الخاجمت
مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت اإلآحؼة ههل ب ٔ٫ؤن َىا ٥اعجباٍ ْزي ٤بحن عزهت البىاء ٦أليت ٫لغ٢ابت ْؤَميتها في
الخٟاّ ٖلى الٗ٣اع باٖخباع لّ ْػن في الا٢خهاص الَٓجي ْ احخماعي ْالخٟاّ ٖلى الجاهب ّه
الٟجي ْالجمالي للبىاياث ،خيث ال
يم ً٨به٩اع الضْ لع الظر جلٗبّ عزهت البىاء باٖخباعَا مً ؤبغ لػ الغزو الٗمغاهيت في محا ٫الخىٓيم الٗمغاوي ْالخٓٞي ٤بحن
خغيت الخهغ ٝفي اإلال٨يت الٗ٣اعيت ْاإلادآٞت ٖلى اإلاهلخت الٗامت الٗمغاهيت بمسخل ٠ؤبٗاصَا ٖ ْ ،ليّ ه٣ترح ما يلي :
 _1مباركي ميلود ,التدابَت الوقائية والردعية لألعمال اؼبخالفة لقواعد منح رخص البناء ,مداخلة مقدمة للمشاركة يف اؼبلت قى الوطٍت األول اؼبنظم من طرف ـبرب القانون
العقاري والبيئة حول تأثَت الرخص العمرانية على البيئة ,يومي  15و 16ماي  ,2013جامعة مستغازل.
_2بناصر يوسف ,رخصة البناء وضباية البيئة ,اجمللة اعبزائرية للعلوم القانونية واإلقتصادية ,العدد ,04جامعة اعبزائر ,1993 ,ص.833
 _3األمر الذي أكدتو اؼبادة  05من نفس اؼبرسوم التنفيذي  175/91الذي حيدد القواعد العامة للتهيئة والتعمَت.
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 - 1ع ٘ٞؤلاحغاءاث البحرْ٢غاَيت اإلآحٓصة ٖلى اعى الٓا ٘٢في الخهٓ٫ل ٖليها مً ؤحل مغا٢بت ؤ٦ثر حضيت ْ
ٗٞاليت للبىاءاث المْحٓصة في ٧ل مىُ٣ت مً البلضياث الَٓىيت
 - 2ج٣ليو آحا ٫الخهٓ٫ل ٖلى عزهت البىاء مً ؤحل حؿِيل اهُال ١اإلاكاعي٘ الاؾدثماعيت الٗال٣ت بؿببها .
 - 3جٟٗيل الغ٢ابت البٗضيت للبىاء مً ؤحل مغا٢بت مضٔ اخترام ناخبها إلاا حاء في مسُُاث البىاء ختى ال يخم
حكٓيّ الىٓام الٗام الجمالي للمضن .
 - 4جٟٗيل صْعل قغَت الٗمغان ْ خمايت البيئت في مغا٢بت البىاءاث الٟٓيٓيت التي جخم صْنل الخهٓ٫ل ٖلى
ّه
ّه
الخٓؾ٘ الؿياحي .
اإلادميت ْ مىاَ٤
عزهت البىاء ْ التي حكٍٓ الىٓام الٗام الجماليْ ،جخٗضٔ ٖلى اإلاىاَ٤
كابمت اإلاطادس واإلاشاحع:
 – 1بىانغ يٓؾ / ٠عزهت البىاء ْخمايت البيئت ،اإلاجلت الجؼاثغيت للٗلٓم ال٣اهٓهيت ْؤلا٢خهاصيت ،الٗضص ،04حامٗت الجؼاثغ،
. 1993
ٖ - 2ؼعر ّه
الؼيً  /الىٓام ال٣اهٓوي لغزهت البىاء في الدكغي٘ الجؼاثغر ،مجلت الٗلٓم ؤلاوؿاهيت ،حامٗت مدمـض زيًغ،
. 2005
بؿ٨غة ،حٓان،
ٖ - 3ؼعر ّه
الؼيً  /جىٓيم اليكاٍ الٗمغاوي ،حكغيٗا ًْ٢اء في الجؼاثغ ،مضازلت م٣ضمت للمكاع٦ت في اإلالخ٣ي الضْلي خٓ ل٫
ْ ،2008ػاعة الؿْ ً٨الٗمغان .
الدؿيحر الٗ٣اعر ،يٓمي 11ْ10حٓان
ٖ - 4ؼعر الؼيً  /صْعل ال٣اض ي في مىاػٖاث جغازيو البىاء ْالِضم ،مجلت مجلـ الضْلتٖ ،ضص زام باإلاىاػٖاث اإلاخٗل٣ت
. 2008
بالخٗمحر ،ميكٓعاث الؿاخل ،الجؼاثغ،
. 2014
ٖ - 5يس ى مِؼْ / ٫نالخياث عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر في مجا ٫الٗمغان ،حؿٓعل لليكغ ْالخٓػي٘ ،الجؼاثغ،
ٖ - 6ليان بٓػيان  /الىٓام الٗام الٗمغاوي في ْل ٢اهٓ لن التر٢يت الٗ٣اعيت ، 04/11مضازلت م٣ضمت للمكاع٦ت في اإلالخ٣ى الَٓجي
ر
 ،2012حامٗت ٢انضر مغباحْ ،ع٢لت.
خٓ ل ٫ا٫جغ٢يت الٗ٣اعيتْ ،اْ ٘٢ؤٞا ،١يٓميٞ 28ْ 27يٟغ ل
 - 7مباع٧ي ميلٓص  /الخضابحر الٓ٢اثيت ْالغصٖيت لألٖما ٫اإلاسالٟت لٓ٣اٖض مىذ عزو البىاء ،مضازلت م٣ضمت للمكاع٦ت في
اإلالخ٣ى الَٓجي ألاْ٫ل اإلاىٓم مً َغ ٝمسبر ال٣اهٓنل الٗ٣اعرل ْالبيئت خٓ٫ل جإزحر الغزو الٗمغاهيت ٖلى البيئت ،يٓمي16ْ 15
 ،2013حامٗت مؿخٛاهم.
مار
. 2013
 - 8ليلى عػْاي ْٖمغ خمضر باقا  /اإلاىاػٖاث الٗ٣اعيت في يٓء ؤزغ الخٗضيالث ْؤخضر ألاخ٩ام ،صاع َٓمت ،الجؼاثغ،
1990
 1990اإلاخٗل ٤بالتهيئت ْالخٗمحر ،ج ع ٖضص ،52ؾىت .
 - 9ال٣اهٓ لن 29/90اإلااعر في 01ص ؿمبر
. 1997
 ،1998ج ع ٖضص ،89ؾىت
 1997اإلاخًمً ٢اهٓنل اإلااليت لؿىت
 - 10ال٣اهٓنل 02/97اإلااعر في 31ص ؿمبر
 ،2008يدضص ٓ٢اٖض مُاب٣ت البىاياث ْبجمام بهجاػَا ،ج ع ٖضص
 ،1429اإلآا 20٤ٞيٓليٓ
 - 11ال٣اهٓنل 15/08ماعر في 14عحب
. 2008
 ،44اإلااعزت في 03ؤْث
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 ،2011يدضص الٓ٣اٖض التي جىٓم وكاٍ التر٢يت الٗ٣اعيت،
 ،1432اإلآاٞ 17٤ٞبرايغ
 - 12ال٣اهٓنل ،04/11ماعر في 14عبي٘ ألاْ٫ل
. 2011
ج ع ٖضص ،14اإلااعزت 06ماعؽ
 ،2004اإلاٗضْ ٫اإلاخمم لل٣اهٓنل 29/90اإلاخًمً
1425اإلآاٚ 14٤ٞكذ
 - 13ال٣اهٓنل ع٢م 05/04اإلااعر في 27حماصٔ الثاهيت ٖام
٢اهٓنل التهيئت ْالخٗمحر.
 ،2015يدضص ٦يٟياث جدًحر ٖٓ٣ص الخٗمحر
 1436اإلآا 25٤ٞيىايغ
 - 14اإلاغؾٓم الخىٟيظر ،19/15ماعر في 4عبي٘ الثاوي ٖام
2015
ْحؿليمِا ،ج ع ٖضص ،07اإلااعزت فيٞ 12برايغ .
 ،1991يدضص الٓ٣اٖض الٗامت للتهيئت
 1411اإلآا 28٤ٞمايٓ
 ،175ماعر في14طر اٗ٢٫ضة ٖام
 - 15المعؾٓم الخىٟيظر ع٢م/91
ْالخٗمحر ْالبىاء
16 - Projet de glossaire de l’urbanisme, assises nationales de l’urbanisme, direction de
l’urbanisme, direction générale de l’urbanisme et de l’architecteur, ministre de l’habitat de de
l’urbanisme, juin, 2001.
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2016 ٌ ؤًلى6  مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد- مشهض حُل البدث العلمي

: التهذًذاث ؤلاًشانُت بئ الق مػُم هشمض ؤمام اإلاالخت الذولُت
دساظت من منظىس اللانىو الذولي للبداس
 ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت،  ؤظخار مداغش، لعمامشي عطاد/د
 الجضابش، جحزي وصو،حامعت مىلىد معمشي

:ملخظ
 اإلاؿخسضمت٤ضث ٖلى خغيت اإلاالخت في اإلاًاي٦ ؤ1982
اهٓنل البداع لٗام٣يت ألامم اإلاخدضة ل٢اٟم من ؤن اجٚبالغ
 م٘ الٗلم ؤن،ٓباث صْليت٣ٗلما حٗغيذ ل٧  َغمؼ ؤمام اإلاالخت الضْليت٤ مًي١الٚ بال ؤن بيغان تهضص مغاعا بة،للمالخت الضْليت
ض جخسظَا٢ ض يبرع ؤلاحغاءاث اإلاًاصة التي٢  ْبالخالي،اهٓنل الضْلي٣ْاٖض ال١ حر مكغْٕ فيٚ ٗل ٗض ٖمالٟضام ٖلى َظا ال٢ؤلا
.ٕ الجزاٝب ْزيمت ٖلى ؤَغا٢ ٖٓا، ال مدالت،ٓنل لِا٩ َظٍ ؤلاحغاءاث التي ؾخ، يض بيغان١الٚل اإلاخًغعة مً َظا ؤلا٫ْالض

Résumé :
Bien que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 a affirmé la
liberté de navigation dans les détroits servant à la navigation internationale, l'Etat Iranien menace
d'une manière répétée de fermer le détroit d'Ormuz à la navigation internationale chaque fois
qu'il est exposé à des sanctions internationales, sachant que la fermeture de ce détroit constitue
un fait illicite en droit international, justifiant des contre-mesures qui peuvent être prises contre
l'Iran par les Etats touchés par cette éventuelle fermeture. Ces mesures auront, inévitablement,
des graves conséquences pour les parties au conflit.
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ملذمت
جتزايض التهضيضاث الغؾميت ؤلايغاهيت بةٚال ١مًيَ ٤غمؼ ؤمام اإلاالخت الضْليت ،في خالت ما بطا ؤ٢ضمذ الضْ٫ل الٛغبيت،
في بَاع الً ٍٓٛالضْليت الغاميت بلى ْي٘ خض للبرهامج الىْٓر ؤلايغاويٖ ،لى ٞغى ٕٓ٢باث جمـ ناصعاث اإلادغْ٢اث
ؤلايغاهيت ،هٓغا إلاا ٢ض يترجب ٖىّ مً هخاثج ْزيمت ٖلى الا٢خهاص الَٓجي ؤلايغاوي.
ناخب َظٍ التهضيضاث اؾخٗغايا لل٣ضعاث الٗؿ٨غيت ؤلايغاهيت مً زال ٫اإلاىاْعاث التي ججغحها بهٟت مىخٓمت،
زانت جل ٪التي ؤحغتها مازغا في اإلاًيٖ ٤لى بٗض بًٗت ؤميا ٫بدغيت مً ّه
الؿ ًٟالخغبيت الٛغبيت الغاؾيت في اإلاىُ٣ت إلاداعبت
"جىٓيم الضْلت ؤلاؾالميت" ،في عؾالت ْاضخت لِظٍ الضْ٫ل خٓ٫ل الٓ٣ة الضٞاٖيت ؤلايغاهيت التي ال يم ً٨الاؾتهاهت بها في خا ٫ؤر
اٖخضاء ٖليها.
ّه
جم٨ىذ بيغان ،بهٟت وؿبيت ،مً زال ٫ما ؾب ٤ؤن ّه
جاجج الٓي٘ ا٫صْليَْ ،ظا ما ِْغ مً زال ٫الاعجٟإ
٦ما
اإلالخّٓ ألؾٗاع الى ِٟفي ألاؾٓا ١الضْليت مباقغة بٗض َظٍ التهضيضاثْ ،مً زال ٫عصْص الٟٗل الضْليت الالخ٣ت لِا ،بط
٢غعث الؿٗٓصيت ببغام ن٣ٟت م٘ الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت جخًمً قغاءَ 84اثغة م٣اجلت مً َغاػ "ؤْ "15ٝجدضيث70
ّه
ْجدضث البدغيت ألامغي٨يت التهضيضاث ؤلايغاهيت بةعؾالِا لباعحخحن جابٗخحن لألؾُٓ ل٫
ٔ ب٣يمت  29,4ملياع صْالع ،
م٣اجلت ؤزغ ل
الخامـ ٖبر اإلاًي ،٤ؤما الهحن ٣ٞض ٖمضث بلى بوكاء بغهامج جسؼيً اؾتراجيجي للى ،ِٟيٟ٨يها قِغا ٧امال مً اؾتهالِ٦ا
ر.
الٗامْ ،زالزت ؤقِغ لالؾتهال ٥الٗؿ٪ع ل
بالغٚم مً ؤن َىا ٥مً ْن ٠التهضيضاث ؤلايغاهيت "بالجٓٞاء"  ،بال ؤن َظا الٓن ٠ال جا٦ضٍ الخهغيداث الضْليت
ال٨ثحرة اإلا٣ابلت التي جباييذ في مًمٓجها ّه
ْخضتها٣ٞ ،ض نغح اإلاخدضر باؾم ْػيغة زاعحيت الاجداص ألاْعبي ()Michael Mann
ؤن " :الاجداد ألاوسبي ًنىي فشع ظلعلت حذًذة من العلىباث على إًشاو ولن نخخل عن هزه الفىشة" ٢ْ .ا ٫مىضْب
زليجي لضٔ ؤْب ٪ؤهّ" :إرا ؤ للىا مػُم هشمض فهزا ظُػش الطادساث ؤلاًشانُت ولِغ اإلانخجحو الخلُجُحو فلـ" ّ .هؤما
ّه
اإلاخدضر باؾم ْػاعة زاعحيت ٞغوؿا )٣ٞ (Bernard Valeroض ّه
نغح ٢اثال" :نذعى العلؿاث ؤلاًشانُت الخترام اللانىو الذولي

وبشيل خاص خشٍت اإلاالخت في اإلاُاه الذولُت واإلاػاًم...مػُم هشمض هى مػُم دولي ،ومن زم فئو من خم وافت العفن
 1982بشإو البداس واإلاالخت الذولُت" ".
بغؼ النظش عن حنعُتها العبىس بمىحب اجفاكُت ألامم اإلاخدذة لعام
اهُال٢ا مً َظٍ الخهغيداث التي ازترهاَاٞ ،ةهىا ؾىداْ٫ل مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت البدث ًٖ مضٔ خ٣ي٣ت
ْمكغْٖيت بم٩اهيت ب٢ضام بيغان ٖلى بٚال ١مًيَ ٤غمؼ ؤمام اإلاالخت الضْليت؟ ْطل ٪بهض ٝمٗغٞت آلازاع ال٣اهٓهيت التي
 -1واشنطن" :صفقة بيع طائرات حربية للسعودية عنصر مهم يف األمن اإلقليمي" ,مقال منشور على اؼبوقع اآليت:
www.france24.com/ar/20111230
 -2عز الدين سنيقرة" ,إيران تدق طبول اغبرب :من يستطيع إغالق ىرمز؟" ,ؾبلة العرب الدولية ,العدد  ,2012 ,1569ص .25
 -3راجع :برايان غيبسون" ,هتديد إيران بغلق مضيق ىرمز...ؾبرد خدعة؟ هتديد أجوف" ,ؾبلة العرب الدولية ,العدد  ,2012 ,1569ص .31-30
 -4أنظر" :إيران :إغالق مضيق ىرمز «يشبو شرب كأس من اؼباء»" ,مقال منشور على اؼبوقع اآليت:
http://www.al-akhbar.com/node/28552
 -5نقال عن اؼبوقع اآليتwww.sahmy.com/t227622-35.html :
 -6أنظر  :فداء أبو حسن" ,ربذيرات غربية إليران بشأن ىرمز" ,مقال منشور على اؼبوقع اآليتwww.palone.net/pnm/news :
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ؾدىجغ ًٖ َظا ؤلاٚال ،١زانت ْؤن الخهغيداث الغؾميت الهاصعة ًٖ ؤَغا ٝالجزإ ،خٓ٫ل َظٍ ؤلاق٩اليت ،مخٗاعيت بلى
خض ٦بحر.
ْلإلحابت ًٖ ؤلاق٩اليت اإلاُغْخت اجبٗىا في بدثىا َظا مىهجا جدليليا اعج٨ؼ ٖلى هُ٣خحن ؤؾاؾيخحن َما:
ؤوال :مضٔ حضيت التهضيضاث ؤلايغاهيت بةٚال ١مًيَ ٤غمؼ ؤمام اإلاالخت الضْليت.
زانُا :مٓ ٠٢ال٣اهٓنل الضْلي للبداع مً بٚال ١مًيٌ ٤عمؼ ؤمام اإلاالخت الضْليت.
ْ٢ض جىاْلىا الىُ٣ت ألاْلى في هُ٣خحن ٞغٖيخحن ،بط زههىا الىُ٣ت الٟغٖيت ألاْلى لخبيان ٢ضعة بيغان الٗؿ٨غيت
إلٚال ١مًيَ ٤غمؼ ؤمام اإلاالخت الضْليت(ؤ)ْ ،في الىُ٣ت الٟغٖيت الثاهيت ّه
بيىا جضاٖياث بٚال ١مًيَ ٤غمؼ ؤمام اإلاالخت
الضْليت(ب)ْ .ه٠ؽ الخ٣ؿيم الثىاجي اجبٗىاٍ في الىُ٣ت الثاهيت ،بط جىاْلىا في الىُ٣ت الٟغٖيت ألاْلى الىٓام ال٣اهٓوي للمًاي٤
البدغيت في اجٟا٢يت ٢اهٓنل البداع(ؤ)ْ ،في الىُ٣ت الٟغٖيت الثاهيت َب٣ىا الىٓام ال٣اهٓوي للمًاي ٤البدغيت اإلا٣غعل في اجٟا٢يت
٢اهٓنل البداع ٖلى مًيَ ٤غمؼ(ب).
ؤوال :مذي حذًت التهذًذاث ؤلاًشانُت بئ الق مػُم هشمض ؤمام اإلاالخت الذولُت
ّه
اإلاا٦ض ؤن الا٢خهاص ؤلايغاوي ٢ض ّه
جًغعل بك٩ل ٦بحر مً زال ٫الٗٓ٣باث اإلاٟغْيت ٖلى بيغان بؿبب بغهامجِا
ْمً
ّه
الىْٓرْ ،اإلاجخم٘ الضْلي ي٩اص ٗخاص التهضيضاث ؤلايغاهيت اإلاخ٨غعة بةٚال ١مًيَ ٤غمؼ ؤمام اإلاالخت ّه
الضْليت ٧لما حٗغيذ َظٍ
ألازحرة لًَٓٛاث صْليت ،بال ؤن صْ٫ل الخليج ال جسٟي ٢لِ٣ا بػاء َظٍ التهضيضاثَْ ،ظا ما يِٓغ مً زال ٫ؤلاحغاءاث
الاختراػيت التي جداْ٫ل اجساطَا ،بالغٚم مً اإلآ ٠٢ألامغي٩ي -ألاْعبي الغا ٌٞإلٚال ١اإلاًيْ ،٤الىٓايا ألامغي٨يت ،الٓاضخت،
بالخضزل ٖؿ٨غيا إلٖاصة ٞخذ اإلاًي ٤في خا ٫هٟظث بيغان تهضيضَا.
َظا التهضيض اإلاؿدبٗضٖ ،لى ألا٢ل ،في الٓ٢ذ الغاًَ بؿبب الاجٟا ١الخاعيذي الظر جم بحن بيغان ْالٔٓ٣ل الؿذ ال٨برٔل
٢ ،2015ض يخجضص مغة ؤزغٔل م٘ ججضص الٗٓ٣باث ٖلى بيغان التي جيخهج
(مجمٖٓت  )1+5خٓ٫ل بغهامجِا الىْٓر في/07/14
ؾياؾت ،ب٢ليميت باألزو ،ال حؿدؿيِٛا الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ْخلٟائها لٓ٩جها ،في هٓغَم ،جخٗاعى م٘ مهالخِم
ؤلاؾتراجيجيتْ ،زحر صليل ٖلى طل ٪ما يدضر مً جٓجغ بحن بيغان ْالٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ْخلٟائها ،بًٗت ؤؾابي٘ ِ٣ٞ
مً صزٓ٫ل الاجٟا ١الىْٓر خحز الىٟاط ،بؿبب ب٢ضام بيغان ٖلى ججغبت ؾلؿلت مً الهٓاعيش الباليؿديت .
بن ألاَميت ؤلاؾتراجيجيت إلاًيَ ٤غمؼ ججٗلّ بال قْ ٪ع٢ت ي ِٛفي يض بيغان ؾخلجإ بليها ،خخما٧ ،لما عؤث ؤن
مهالخِا مِضصة مً الضْ٫ل التي حٗخبرَا ؤٖضاء لِا ،بال ؤن الؿاا ٫اإلاُغْح َل بيغان جاصة في تهضيضاتها بةٚال ١اإلاًي ٤ؤمام
اإلاالخت الضْليت؟
بالغٚم مً ؤن َظا الؿاا ٫يُغح باؾخمغاع ٧لما ّه
٧ل ّه
مغةْ ،م٘ َظا
َضصث بيغان بةٚال ١اإلاًي ،٤بال ؤن ؤلاحابت جدبايً ّهل
ٞةهىا وٗخ٣ض ؤن مضٔ حضيت بيغان في جىٟيظ تهضيضَا يم ً٨ؤن ؿدك ٠مً زال ٫ال٣ضعة الٗؿ٨غيت إليغان إلٚال ١اإلاًي(٤ؤ)
ْمً جضاٖياث َظا ؤلاٚال(١ب).

 -1راجع:

« Essais de missiles en Iran : Washington veut des discussions lundi au Conseil de Sécurité », Article
publié sur le site suivant : www.algerie1.com/flash-dactu.
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(ؤ) كذسة إًشاو الععىشٍت إل الق مػُم هشمض ؤمام اإلاالخت الذولُت
يثحر َظا اإلآيٕٓ حضال ٦بحرا بحن اإلاسخهحنْ ،الخهغيداث الغؾميت الهاصعة ًٖ ؤَغا ٝالجزإ اإلادخمل مخٗاعيت
ْجؼيض مً خضة َظا الجضاٞ ،٫ةيغان ججؼم بإجها ٢اصعة ٖلى بٚال ١اإلاًيَْ ،٤ظا ما نغح بّ ،مثال٢ ،اثض البدغيت ؤلايغاهيت
ألامحرا ٫خبيب هللا ؾياعرل ٢اثال" :إ الق اإلاػُم ٌعخبر بالنعبت لللىاث اإلاعلخت ؤلاًشانُت ؤبعـ من اسحشاف كذح من

اإلااء " ْ٢ا ٫ؤيًا" :الجمُع ٌعشفىو مذي ؤهمُت مػُم هشمض وإظتراجُجُخه ،وهى جدذ ظُؿشة الجمهىسٍت ؤلاظالمُت
ؤلاًشانُت باليامل "ْ ،بضْعٍ ٢اثض الخغؽ الثٓعر ؤلايغاوي مدمض ٖلي حٟٗغرل يا٦ض طل٢ ٪اثال بإن" :كىاث الخشط الثىسي
مجهضة بإهثر الطىاسٍخ جؿىسا ،وحعخؿُع ؤو جىحه غشباث كاغُت لعفن ألاعذاء وججهحزاتهم البدشٍت" .
ّه
باإلا٣ابلٞ ،ةن الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت جا٦ض ٖلى ؤجها لً حؿمذ بةٚال ١اإلاًيَْ ،٤ظا ما يخطر ،مثال ،مً الخهغيذ
الظر ؤصلى بّ ٢اثض ألاؾُٓ٫ل ألامغي٩ي الخامـ ألاصمحراٖ (William Gortyney) ٫ىضما اٖخبر ؤن مداْلت بيغان بٚال ١مًي٤

َغمؼ مً "ألاخؿاء الجعُمت وظىء الخلذًش والعىاكب"ْ ،ؤيا ٝهاثبّ )٢ (Cosgrave Givenاثال" :ؤو ؤلاًشانُحو لن ٌغللىا
مػُم هشمض...هما ؤننا لن نعمذ لهم بئ الكه" .
بالغٚم مً َظا الجض ،٫بال ؤن َىا ٥حملت مً الٓ٢اج٘ التي يجب ؤن جازظ بٗحن الاٖخباعْ ،مً بينها  ٓ٧لن بيغان
ّه
ْمٗضاث ٖؿ٨غيت مخُٓعةْ ،ؤجها بال ق ٪ؤٖضث
ؤنبدذ ٓ٢ة ب٢ليميت ال يم ً٨الاؾتهاهت بها ،هٓغا إلاا جمل ّ٨مً ؤؾلخت
هٟؿِا ألؾٓء الاخخماالثْ ،ؤجها ػعٖذ ٖ٣يضة عاسخت ْعْخا ٢خاليت ٖاليت لضٔ ؤٞغاص حيكِا ،بمسخلٞ ٠غّْٖ ،ال يمً٨
ججاَل ما لِظا مً صْعل ٗٞا ٫في خالت ؤيت مٓاحِت ٖؿ٨غيت ،باإلياٞت بلى ؤن لِا خلٟاء جخ٣اَ٘ مهالخِا مِٗم خٓ٫ل ال٨ثحر
مً اإلآايي٘ ْمً بينهم عْؾيا ْالهحن٦ ،ما لِا "ؤطعٖا" ٖؿ٨غيت زاعحيت ٧الخٓزيحن في اليمً ْخؼب هللا في لبىان.
ْلِظٍ ألاؾباب ْٚحرَا ،ال يجب الاؾخسٟا ٝمُل٣ا ب٣ضعة بيغان الٗؿ٨غيت لإل٢ضام ٖلى مداْلت بٚال ١مًيَ ٤غمؼ
ّه
ؤمام اإلاالخت الضْليت ،زانت ْؤن َىا ٥بٌٗ الؿٓابْ ٤الضالثل اإلايضاهيت التي يم ً٨ال٣ياؽ ٖليها لخإ٦يض َظا الُغح ،مً
بينها الضْ لع الظر لٗبخّ بيغان في الخغب ألازحرة بحن خؼب هللا ْبؾغاثيل٦ْ ،ظا الضٖم الظر ج٣ضمّ للىٓام الؿٓعر ال٣اثم لخض
اليٓم ْمؿاهضتها للخٓزيحن باليمً في مٓاحِتهم للخدال ٠الٗغبي.
ْبطا ٧اهذ بيغان ال جًاهي الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت مً خيث ؤلام٩اهياث الٗؿ٨غيت ْال٣ضعة الخغبيت ،بهٟت ٖامت،
بال ؤهّ يهٗب الخ ًِ٨بالخؿاثغ التي يم ً٨ؤن جخ٨بضَا الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت بطا صزلذ في مٓاحِت مباقغة م٘ بيغان،
٦ما خضر ،مثال ،في خغبها ٖلى ؤٛٞاوؿخان ْالٗغا ١؟

 -1نقال عن  :مركز اعبزيرة للدراسات" ,تقدير موقف إغالق مضيق ىرمز
 ,http://studies.aljazeera.netص.2 .
 -2عز الدين سنيقرة ,مرجع سابق ,ص .24
:
" ,مقال منشور على اؼبوقع اآليت
"من يستطيع إغالق مضيق ىرمز؟ طبول اغبرب
 -3نقال عن  :عز الدين سنيقرة,
http://arb.majalla.com/2012/01/article55230723
 -4نقال عن :عز الدين سنيقرة" ,من يستطيع إغالق مضيق ىرمز ,"...مرجع سابق.
5
 أنظرEUDELINE Hugues, « Le détroit d’Ormuz menacé par l’Iran », in : Revue Maritime N° 493, 2012, p. 92 . : :خيارات دول اػبليج " ,مقال منشور على اؼبوقع اآليت
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ْمِما يٞ ،ً٨ةن بيغان ،بال ق٢ ،٪ض ّه
ؤٖضث ٧ل الٓؾاثل اإلاخاخت لضحها لخىٟيظ تهضيضَا بةٚال ١مًيَ ٤غمؼ ؤمام
اإلاالخت الضْليتَْ ،ظا ما لم يى٨غٍ الججرا )Dempsey Martin( ٫عثيـ َيئت ألاع٧ان اإلاكتر٦ت ألامغي٨يت ْ ،بن ٧ان ٢ض ؤ٦ض ،
باإلا٣ابل ،ؤن بالصٍ اجسظث ٧ل الٓؾاثل اإلاخاخت إلٖاصة ٞخذ ٌ .
(ب) جذاعُاث إ الق مػُم هشمض ؤمام اإلاالخت الذولُت
ٗخبر بٌٗ ّه
ال٨خاب ب٢ضام بيغان ٖلى جىٟيظ تهضيضاتها بةٚال ١اإلاًي" ٤اهخداعا"ْ ،طل ٪في اٖخ٣اصَم لٗضة ؤؾباب
يم ً٨جلخيو ؤَمِا ٞيما يلي:
 ٓ٧نل بيغان حٗخمض ٦ثحرا ٖلى َظا اإلامغ ٞهي جهضع ٖبرٍ ما ي٣اعب %90مً هُّٟا ْ ،بالخالي ٞةن ؤر بٚال ١للمًي٤ؾيًغ با٢خهاصَا بك٩ل ٦بحر ْ ،ؾخٓ٩نل لّ ٖٓا٢ب ْزيمت ٖلى ٖال٢اتها الخاعحيت ّه
بالضْ٫ل الخليٟت ْعصْص ٗٞل صازليت ٢ض
تهضص هٓام الخ٨م.
  ٓ٧لن بيغان ؾخمـ بةٚالِ٢ا للمًي ٤باإلاهالر الخيٓيت للٗضيض مً الضْٞ ،٫هي ؾخضزل ،ال مدالت ،في مٓاحِتمباقغة م٘ َظٍ ّه
الضْ لْٖ ٫لى عؤؾِا الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت التي حٗخبر ؤن مًيَ ٤غمؼ "زِ ؤخمغ" ْبالخالي ؾخُب" ٤مبضؤ
٧اعجغ ".
 ٓ٧نل بيغان لً جد ٤٣مً بٚالِ٢ا للمًي ٤ؤيت م٩اؾب ،بل ٖلى الٗ٨ـ ؾخ٣دم حيكِا في مٗغ٦ت زاؾغة مؿب٣ا،ٞهي بن اؾخُاٖذ بٚال ١اإلاًيٞ ٤ةجها لً حؿخُي٘ بٚال ّ٢لٟترة َٓيلت هٓغا للترؾاهت الٗؿ٨غيت اإلاخُٓعة حضا التي جملِ٨ا
الضْ٫ل التي ؾخٓاحِِاْ ،التي يخٓاحض حؼء منها في اإلاىُ٣ت ْبالخالي ٞةن جضزلِا ؾيٓ٩نل ؾغيٗا ْٗٞاال.
 ٓ٧نل ؤن َظا ؤلاٚال ١لً يازغ ٦ثحرا ،في هٓغَمٖ ،لى الا٢خهاص الٗالمي ،ألن ّهالضْ٫ل اإلاخ٣ضمت جمل ٪زؼاهاث جٟ٨يها
لخلبيت اخخياحاتها زالَ ٫ظٍ الٟترة...الخ .
ْجٓحي ال٣غاءة الؿُديت لِظٍ ألاؾباب ؤن بيغان هي الخاؾغة الٓخيضة مً َظا ؤلاٚال ١اإلادخمل للمًيْ ،٤ؤجها ال حعي
زُٓعة ما تهضص باإل٢ضام ٖليّ! َْظا ٚحر مىُ٣ي ،ألن بيغان ْاضخت مىظ البضايت مً زال ٫تهضيضاثَا ؤجها ؾخٓ٣م بةٚال١
" -1رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية ) :(Chairman of the Joint Chiefs of Staffىو اؼبنصب العسكري األعلى يف القوات
اؼبسلحة األمريكية واؼبستشار العسكري األول لرئيس الواليات اؼبتحدة األمريكية وجمللس األمن القومي األمريكي وؾبلس األمن الداخلي األمريكي ولوزارة
الدفاع األمريكية" .نقال عنhttps://ar.wikipedia.org :
إيان تدق طبول اغبرب ,"...مرجع سابق ,ص .24
 -2أنظر :عز الدين سنيقرة " ,ر
 -3ستعتمد إيران ,إذا قررت تنفيذ هتديداهتا بإغالق مضيق ىرمز ,على عاملُت أساسُت؛ العامل العسكري ,فإليران العديد من األسلحة واؼبعدا ت العسكرية
اؼبتطورة كاأللغام ,الصواريخ ,الغواصات والزوارق السريعة اؼبسلحة بالقذائف اؼبضادة للسفن ,باإلضافة إذل سالح اعبو؛ والعامل الطبيعي  :اؼبتمثل يف إطاللة
إيران اؼبباشرة على اؼبضيق ,باإلضافة إذل ضيق اؼبضيق وقلة عمقو يف بعض النقاط وكثرة اعبزر الصغَتة فيو.
 -4عز الدين سنيقرة" ,إيران تدق طبول اغبرب ,...مرجع سابق ,ص .25
5
EUDELINE Hugues, Op.Cit., p. 98.
 -6للمزيد من التفاصيل حول مبدأ كارتر ,راجع  :علي ناصر ناصر ,مضيق ىرمز والصراع األمريكي اإليراين ,الطبعة األوذل ,دار الفارايب ,بَتوت,2013 ,
ص .79-78
7
-EUDELINE Hugues, Op.Cit., p. 98.
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اإلاًي ٤في خالت ما بطا ّه
ٖلي ْٖلى ؤٖضاجي"ٞ ،ماطا
مؿذ مهالخِا ؤلاؾتراجيجيت ،ؤر ْبخٗبحر ؤزغ ٞةجها ؾخُب ٤اإلاثل ال٣اثلّ « :هل
ؾخسؿغ بطن بيغان في َظٍ الخالت؟ ْبطا ٧ان َظا ؤلاٚال ١لً ج ٓ٩لن لّ ٖٓا٢ب ْزيمت ٖلى مهالر الضْ ل ٫ألازغٔٞ ،لماطا بطا
عصْص ال ٫ٟ٘الؿغيٗت التي حٗ٣ب مباقغة التهضيضاث ؤلايغاهيت؟ ْإلااطا جخإزغ ،مثال ،ؤؾٗاع ّه
الى ِٟبهظٍ التهضيضاث؟
ٔ ْؤزظ َظٍ التهضيضاث ٖلى مدمل الجض!
ٔ ٢ض حؿخضعي مداْلت مٗالجت اإلآيٕٓ مً ػاْيت ؤزغ ل
٧ل َظٍ ألاؾئلت ْؤزغ ل
ألن بٚال ١مًيَ ٤غمؼ ْلٓ لٟترة ٢هحرة ؾيًغ ٦ثحرا ،مثال ،صْ٫ل الخليج ،زانت ْؤهّ ٗخبر اإلاىٟظ البدغرل الٓخيض لبٌٗ
َظٍ الضْ٫ل (٧الٓ٩يذ ،البدغيً ُْ٢غ)ْ ،قبّ الٓخيض للبٌٗ ألازغ (٧الؿٗٓصيت ،ؤلاماعاثْ ،ؾلُىت ٖمان) .
٦ما ؤهّ مً الهٗب الخ ًِ٨بسُٓعة اإلاىخى الظر ؾخإزظٍ ؤيت مٓاحِت ٖؿ٨غيت في اإلاىُ٣تْ ،الٟترة التي ٢ض
ؿخٛغِ٢ا َظا ؤلاٚال ،١باإلياٞت بلى الُغي٣ت التي ؾخدبِٗا بيغان لخىٟيظ تهضيضاتها ،ؤر َل ؾخٗمل ٖلى حٗل اإلاالخت في َظا
اإلاًيٚ ٤حر آمىت؟ ؤم ؤجها ؾخٓ٣م بةٚال ١اإلاًي ٤بال٩امل؟ َْل ؾخ٣خهغ ٖملياتها ٖلى اإلاًي ِ٣ٞ ٤ؤم ؾخٓحّ يغباث
لبٌٗ اإلايكأث الخيٓيت للضْ٫ل اإلاجاْعة؟
زانُا :مىكف اللانىو الذولي للبداس من إ الق مػُم هشمض ؤمام اإلاالخت الذولُت
يبضْ مما ؾب ٤ؤن بيغان ٢اصعة ،مً الىاخيت الٗؿ٨غيت ،ؤن ججٗل اإلاالخت في مًيَ ٤غمؼ ٚحر آمىت٦ ،ما ؤجها حؿخُي٘
ؤن جٓ٣م بةٚال ١اإلاًيْ ٤لٓ لٟترة ْححزةْ ،ؤجها لً جسؿغ ٦ثحرا ألجها لً ج٣ضم ٖلى َظا الٟٗل بال في خالت ما بطا عؤث ؤن
مهالخِا ؤلاؾتراجيجيت مِضصة ،بظلٞ ٪ةن اخخما ٫جىٟيظ بيغان لتهضيضَا ٢اثم ،ما ؿخضعى ،بالخالي ،البدث ًٖ مضٔ
مكغْٖيت ب٢ضام بيغان ٖلى بٚال ١اإلاًي ٤في ٓ٢اٖض ال٣اهٓنل الضْلي للبداع؟
هٓغا لألَميت ؤلاؾتراجيجيت للمًيْ ٤اإلاهالر اإلاخًاعبت ألَغا ٝالجزإ اإلادخمل ٞةن بحاباتهم اإلا٣ضمت لِظا الؿاا٫
ّه
ْمدؿغٖت ٓ٧جها ال جبحن بض٢ت ألاؾاؽ ال٣اهٓوي اإلاٗخمض في
مخٗاعيت٦ ،ما ؤهّ ٦ثحرا ما وؿم٘ ؤْ ه٣غؤ بحاباث ٖامت
اؾخيخاحاتهم ،لظلٞ ٪ةهىا وٗخ٣ض بإن ؤلاحابت ًٖ َظا الؿاا ٫حؿخٓحب صعاؾت الىٓام ال٣اهٓوي للمًاي ٤البدغيت ٥ما حاء في
اجٟا٢يت ٢اهٓنل البداع(ؤ) ْمً زم جُبيٖ ّ٣لى مًيَ ٤غمؼ(ب).
(ؤ) النظام اللانىني للمػاًم البدشٍت في اجفاكُت كانىو البداس
لم ج٣ضم اجٟا٢يت ٢اهٓ لن البداع حٗغيٟا للمًاي ٤البدغيتَْ ،ظا ٖلى زال ٝال ّ٣ٟالظر ٢ضم ٖضة حٗغيٟاث يمً٨
بحمالِا في حٗغيْ ٠اخض ؤحم٘ ٕليّ ؤٚلب ِ٣ٞاء ٢اهٓنل البداع َْٓ الظر ٗغ ٝاإلاًيٖ ٤لى ؤهّ" :ول ممش ؾبُعي بحو

ظاخلحو ال ًخجاوص عشغا معُنا ،وَعمذ باالجطاٌ بحو حضبحو من اإلاجاالث البدشٍت ،وال يهم ؤو حعىد هزه اإلاجاالث إلى

 -1مركز اعبزيرة للدراسات ,مرجع سابق ,ص .3
 -2راجعEUDELINE Hugues, Op.Cit., p. 99. :

 -3أقصد باتفاقية قانون البحار ،اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام .1982
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بدش واخذ ؤو بدشٍن...هما ال يهم ؤًػا إرا واو اإلامش كابما بحو حضٍشة وإكلُم ؤسع ؤو بحو حضٍشجحو ؤو مجمىعت من
الجضس" .
ٖلى الغٚم مً ؤن الاجٟا٢يت ؤعاصث مً زال ٫حؼئها الثالث ؤن جىٓم " ِ٣ٞاإلاًاي ٤اإلاؿخسضمت للمالخت الضْليت" ،بال
ؤجها مً زال ٫جىٓيمِا لىٓام اإلاالخت في َظٍ اإلاًاي ٤وٗخ٣ض ؤجها ٢ض جإزغث "بمٗياع الجٓاع" الظر اٖخمض ٖليّ حاهب من
ال ّ٣ٟلخهيي ٠اإلاًاي ٤البدغيت بلى هٖٓحن ،مًاي ٤مداَت بة٢ليم صْلت ْاخضةْ ،ؤزغٔل مداَت بة٢ليم ؤ٦ثر مً صْلت .
ٞاإلاًاي ٤اإلاؿخسضمت للمالخت الضْليت ال جسغج في خ٣ي٣ت ألامغ ًٖ ؤخض الىٖٓحنْ ،بن ٧اهذ الاجٟا٢يت مً زال ٫هو
ماصتها ،37مثال٢ ،ض نىٟذ ،بضْعَا ْبُغي٣ت يمًيتَ ،ظٍ اإلاًاي ٤بلى هٖٓحن ،مًاي ٤جغبِ بحن حؼء مً ؤٖالي البداع ؤْ
مىُ٣ت ا٢خهاصيت زالهت ْبحن البدغ ؤلا٢ليمي لضْلت ؤحىبيتْ ،مًاي ٤جغبِ بحن حؼء مً ؤٖالي البداع ؤْ مىُ٣ت ا٢خهاصيت
زالهت ْحؼء آزغ مً ؤٖالي البداع ؤْ مىُ٣ت ا٢خهاصيت زالهت.
يدبايً هٓام اإلاالخت في المياي ٤بدؿب هِٖٓا ٖلى اإلاىٓا ٫آلاحي:
 بطا ٧ان اإلاًيٚ ٤حر مؿخسضم للمالخت الضْليت٧ْ :ان مداٍ بة٢ليم صْلت ْاخضة ٞ ،ِ٣ٞمياَّ صازليت جسً٘للؿياصة الخامت لِظٍ الضْلت التي جخٓلى ٧ل ألامٓعل اإلاخٗل٣ت باإلاالخت ْٚحرَا  ،ؤما في خالت ما بطا ٧ان مداَا بة٢ليم ؤ٦ثر مً صْلت
ْاخضة ٞىٓام اإلاغْع يخدضص بدؿب ٖغى اإلاًيْ ٤هُا ١البدغ ؤلا٢ليمي للضْ٫ل اإلاجاْعة ،بط يُب ٤هٓام اإلاغْع البررء٦ ،ما
َٓ مبحن في الٟغٕ الثالث مً الجؼء الثاوي مً اجٟا٢يت ٢اهٓنل البداع ،في هُا ١البدغ ؤلا٢ليمي ل٩ل صْلت ْما زغج ًٖ طل٪
يسً٘ لىٓام اإلاغْع ّه
الخغَ ،ظا ما لم جخَ ٤ٟظٍ الضْ٫ل ٖلى زال ٝطل. ٪
 بطا ٧ان اإلاًي ٤مؿخسضم للمالخت الضْليتٞ :يُب ٤هٓام اإلاغْع البررء الظر ال يٓ ، ٠٢بطا ٧ان اإلاًي ٤يغبِ بحنحؼء مً ؤٖالي البداع ؤْ مىُ٣ت ا٢خهاصيت زالهت ْبحن البدغ ؤلا٢ليمي لضْلت ؤحىبيت ْ .يُب ٤هٓام اإلاغْع الٗابغ الظر ال
يجٓػل ؤن ٗا٣٦ ،١اٖضة ،بطا ٧ان اإلاًي ٤يغبِ بحن حؼء مً ؤٖالي البداع ؤْ مىُ٣ت ا٢خهاصيت زالهت ْحؼء آزغ مً ؤٖالي
البداع ؤْ مىُ٣ت ا٢خهاصيت زالهت ْ .اؾخثىاء ًٖ ال٣اٖضة ،يُب ٤هٓام اإلاغْع البررء الظر ال يٓ ،٠٢بطا ٧ان اإلاًي٤
مك٨ال مً ب٢ليم صْلت ْاخضة ْحؼيغة جابٗت لىٟـ الضْ٫لةْْ ،حض في اججاٍ البدغ مً الجؼيغة َغي ٤في ؤٖالي البداع ؤْ َغي٤
 -1عبد اؼبنعم ؿبمد داود ,القانون الدورل واؼبشكالت البحرية العربية ,الطبعة األوذل ,منشأة اؼبعارف ,اإلسكندرية ,1999 ,ص .59
 -2أنظر :مفيد شهاب ,قانون البحار اعبديد واؼبضايق اؼبستخدمة للمالحة الدولية ,دراسة ضمن قانون البحار اعبديد واؼبصاحل العربية ,اؼبنظمة العربية
للًتبية والثقافة والعلوم ,تونس ,1989 ,ص .500
 -3جابر إبراىيم الراوي ,القانون الدورل للبحار وفقا التفاقية قانون البحار لعام  1982مع دراسة عن ا ػبليج العريب ,اؼبكتبة الوطنية ,بغداد ,1989 ,ص
.95
 -4راجعVINCENT Philippe, Droit de la mer, Larcier, Paris, 2008, p. 64. :
 -5للمزيد من التفاصيل ,راجع  :جعفر عبد السالم" ,النظام القانوين للمضايق أمام مؤسبر األمم اؼبتحدة الثالث لق انون البحار " ,اجمللة اؼبصرية للقانون
الدورل ,العدد  ,1981 ,37ص .139-138
 -6دل تعترب ؿبكمة العدل الدولية ىذا النوع من اؼبضايق ,من اؼبضايق الدولية يف قضية كورفو؛ للمزيد من التفاصيل ,راجع  :بدرية عبد اهلل العوضي ,القانون
الدورل للبحار يف اػبليج العريب ,الطبعة األوذل ,دار التأليف ,الكويت ,1977 ,ص  47وما بعدىا.
 -7اؼبادة  37و 38من اتفاقية قانون البحار.
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في مىُ٣ت ا٢خهاصيت زالهت بكغٍ ؤن يٓ٩نل مالثما ب٣ضع ممازل مً خيث الخهاثو اإلاالخيت ْالِضعْٚغاٞيتْ ،يُب ٤هٓام
اإلاغْع الخغ بطا ْحض زال ٫اإلاًيَ ٤غي ٤في ؤٖالي البداع ؤْ َغي ٤بمىُ٣ت ا٢خهاصيت زالهت يٓ٩نل مالثم ب٣ضع ممازل مً
خيث الخهاثو اإلاالخيت ْالِضعْٚغاٞيت .
باإلياٞت بلى َظا الاؾخثىاء الخامَ ،ىا ٥اؾخثىاء ٖام يغص ٖلى هٓم اإلاالخت اإلاظٓ٧عة ؤٖالٍ ٩٦ل  ،حاء في اإلااصة35
مً اجٟا٢يت ٢اهٓ لن البداع بىهِا ٖلى ما يلي " :لِغ في هزا الجضء – ؤي الجضء الثالث من اجفاكُت كانىو البداس – ما ًمغ

النظام اللانىني في اإلاػاًم التي جنظم اإلاشوس فيها ،ولُا ؤو حضبُا ،اجفاكاث دولُت كابمت ونافزة منز صمن ؾىٍل ،ومخطلت
على وحه الخدذًذ بمثل هزه اإلاػاًم".
يدبحن مما ؾب ،٤ؤن اجٟا٢يت ٢اهٓنل البداع خغنذ ٖلى يمان اإلاالخت في اإلاًاي ٤مِما ٧ان هِٖٓاْ ،بن ٧ان اَخمامِا
اههب ؤ٦ثر ٖلى اإلاًاي ٤اإلاؿخسضمت للمالخت الضْليت التي ٢غعث لِا٣٦ ،اٖضة ،هٓام اإلاغْع الٗابغ الظر ؿخدب٘ حملت مً
الٓاحباث جلتزم بها الؿ/ْ ًٟؤْ الُاثغاث اإلاماعؾت لِظا اإلاغْع ْْ ،احباث ؤزغٔل ٖلى الضْلت ؤْ الضْ٫ل اإلاكاَئت للمًي، ٤
التي لِا ؤن ح٘يً ٞيّ ممغاث بدغيت ؤْ حؿدبضلِا ؤْ ج٣غعل هٓم ج٣ؿيم خغ٦ت اإلاغْع ؤْ حؿدبضلِا بٗض ؤن جم اٖخماصَا مً
اإلاىٓمت الضْليت اإلاسخهت ٦ ،ما لِا ،ؤيًا ،ؤن حٗخمض ٓ٢اهحن ْؤهٓمت بكإن َظا اإلاغْع جدىاْ٫ل ٧ل ؤْ بٌٗ ألامٓعل اإلاظٓ٧عة في
اإلااصة 42مً اجٟا٢يت ٢اهٓنل البداع.
(ب) جؿبُم النظام اللانىني للمػاًم البدشٍت اإلالشس في اجفاكُت كانىو البداس على مػُم هشمض
ٗخبر مًيَ ٤غمؼ مً ؤَم اإلامغاث البدغيت مً خيث خغ٦ت الؿْ ًٟحجم ناص اث ّه
الى ِٟاإلااعة ٖبرٍ  َْٓ ،يغبِ
ع
البدغ الٗالي لخليج ٖمان بالبدغ الٗالي للخليج الٗغبي ،جُل ٖليّ ٧ل مً بيغان ْٖمان َْٓ ،لم يسً٘ أليت اجٟا٢يت صْليت
زانت .
يًم اإلاًي ٤الٗضيض مً الجؼ لع ؤبغػَا جل ٪الٓاٗ٢ت ٖلى الجاهب ؤلايغاويْ ،هي حؼيغة ٢كم ،العاَ ،٥ىجامْ ،حؼيغة
َغمؼ ،ؤما مجمٖٓت الجؼعل التي جٖ ٘٣لى الجاهب الٗماوي ٞهي مؿىضم ،حؼعل ؾالمت ْبىاتهاْ ،حؼيغة الٛىم٦ ،ما ؤن َىا٥
مجمٖٓت مً الجؼعل الهٛحرة التي يخجاْػل اعجٟاِٖا ًٖ ؾُذ البدغ ٖضة ؤ٢ضام .
 -1راجعLUCCHINI Laurent et VOELCKEL Michel, Droit de la mer : la mer et son droit, les :
espaces maritimes, Tome 1, Pedone, Paris, p. 399.
 -2راجع :صالح الدين عامر ,القانون الدورل للبحار  :دراسة ألىم أحكام اتفاقية األمم اؼبتحدة لقانون البحار لعام  ,1982الطبعة الثانية ,دار النهضة
العربية ,القاىرة ,2000 ,ص .157
 -3أنظر :اؼبادة  39من اتفاقية قانون البحار.
 -4أنظر :ادلادة  44من نفس االتفاقية.
 -5أنظر :اؼبادة  41من نفس االتفاقية.

" -6الذي يصل إلى نسبة  40في المائة من النفط العالمي ،و  90في المائة من صادرات نفط الخليج "؛ عز الدين سنيقرة" ,إيران تدق طبول
اغبرب ,"....مرجع سابق ,ص .25
 -7راجع :ؿبمد اغباج ضبود ,القانون الدورل للبحار ,الطبعة األوذل ,دار الثقافة ,عمان ,2008 ,ص .204-202
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بالغٚم مً ؤن اإلاًي ٤نالر للمالخت البدغيت في حمي٘ ؤحؼاثّ ،بال ؤن ٦ثرة َظٍ الجؼعل ْ٦ثاٞت الؿ ًٟاإلااعة مً زاللّ
حك٩ل زُٓعة ٖلى اإلاالخت البدغيت في بٌٗ ؤحؼاثّ زانت م٘ ؾٓء ألاخٓا ٫الجٓيت ،ما ص ٘ٞبالمهٓمت البدغيت بحن الخٓ٩ماث
بلى جدضيض ممغيً للمالخت ٞيّ ،ألاْ٫ل يخجّ قغ٢ا للخغْج مً الخليج الٗغبي َْٓ ،يداطر الجاهب الٗماوي ْيبلٖ ٜغيّ ْاخض
ْهه ٠ميل بدغرْ ،الثاوي ّهيخجّ ٚغبا للضزٓ٫ل بلى الخليج الٗغبي ْيداطر الجاهب ؤلايغاوي بٗغى ؤعبٗت ؤميا ٫بدغيت ْعب٘
ر ْاخض لٛغى جٟاصر الانُضام بحن ّه
الؿ ًٟالؿاثغة في الاججاَحن .
رٞهل بحن اإلامغيً قغيِ ٖغيّ ميل بدغ ل
اإلايل ْ ،ل
يدبحن مما ؾب ،٤ؤن مًيَ ٤غمؼ مًي ٤مداٍ بة٢ليم صْلخحن َما بيغان ْٖمان َْٓ ،مؿخسضم للمالخت الضْليت بحن
حؼؤيً مً ؤٖالي البداع ْ ،ؤن اإلامغاث اإلاالخيت ٞيّ ج ٘٣بإ٦ملِا ىمً اإلاياٍ ؤلا٢ليميت لؿلُىت ٖمان  .بىاء ٖلى طلٞ ،٪ةن
جُبي ٤الىٓام ال٣اهٓوي للمًاي ٤البدغيت اإلا٣غعل في اجٟا٢يت ٢اهٓنل البداع ٖلى َظا اإلاًي ٤يٓنلىا بلى هديجت مٟاصَا ؤن
ب٢ضام بيغان ٖلى جىٟيظ تهضيضاتها بةٚال ١اإلاًيٗ ٤ض ٗٞال مسالٟا ألخ٩ام الاجٟا٢يت ْبالخالي لٓ٣إص ال٣اهٓنل الضْلي َْظا
ٗٓص لثالزت ؤؾباب عثيؿيت هي:
 -1بٚال ١اإلاًيٗ ٤ض اهتها٧ا للؿياصة ؤلا٢ليميت لؿلُىت ٖمان ألن بدغَا ؤلا٢ليمي ك٩ل حؼء مً مياٍ اإلاًيْٞ ،٤يّ
ٖييذ اإلامغاث اإلاالخيت.
1958
 -2بٚال ١اإلاًي ٤يمـ بدٖ ٤غفي ههذ ٖليّ اجٟا٢يت حىي ٠خٓ٫ل البدغ ؤلا٢ليمي ْاإلاًَ٣ت اإلاخازمت لٗام
 َْٓ 1982خ ٤اإلاغْع البررل لجمي٘ الؿ ًٟألاحىبيت في اإلاياٍ ؤلا٢ليميت للضْ٫ل الؿاخليت .
ْؤ٦ضجّ اجٟا٢يت ٢اهٓنل البداع لٗام
 -3بٚال ١اإلاًي ٤يمـ بد ٤اإلاغْع الٗابغ الظر جخمخ٘ بّ حمي٘ الؿ ًٟفي اإلاًاي ٤اإلاؿخسضمت للمالخت الضْليت،
ْالظر ههذ ٖليّ معاخت اجٟا٢يت ٢اهٓ لن البداع في ماصتهاَ ،38ظا الخ ٤الظر ٗخ٣ض بٌٗ الِ٣ٟاء ؤهّ ا٦دؿب الهٟت
الٗغٞيتْ ،بالخالي  ِٓٞملؼم إليغان بالغٚم مً ؤجها لم جهاصٖ ١لى اجٟا٢يت ٢اهٓنل البداع ْ ،بالغٚم مً به٩اعَا لِظٍ الهٟت في
بٖالجها اإلاهاخب لخٓ٢يِٗا ٖلى الاجٟا٢يت في.1982/12/10

 -1راجع :علي ناصر ناصر ,مرجع سابق ,ص .22-21

" -2أعلنت سلطنة عمان في شهر أوت  1978عن نيتها في نقل تلك الخطوط المالحية إلى منطقة تقع شمال جزر سالمة وبناتها (26 31

شماال و  56 34شرقا) ضمن المياه التي تعلو الجرف القاري العماني "؛ للمزيد من التفاصيل راجع  :ؿبمد اغباج ضبود ,مرجع سابق ,ص -200
.201
 -3علي ناصر ناصر ,مرجع سابق ,ص .57-56

 -4صبال سادل عبد الكرمي النعاس" ,األبعاد اعبيواسًتاتيجية إلغالق مضيق ىرمز دراسة يف اعبغرافيا السياسية " ,ؾبلة جامعة عمر اؼبختار ,العدد ,15
 ,2011ص .5
 -5أنظر :اؼبادة  14من اتفاقية جنيف حول البحر اإلقليمي واؼبنطقة اؼبتاطبة لعام  1958واؼبادة  17من اتفاقية قانون البحار لعام .1982
 -6أنظر :ؿبمد اغباج ضبود ,مرجع سابق ,ص .204
-«…L'interprétation de la République islamique d'Iran est donc la suivante:
1) Bien que l'intention recherchée soit de faire de la Convention un instrument d'application
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خاجمت
بطا ٧ان اخخما ٫ب٢ضام بيغان ٖلى بٚال ١مًيَ ٤غمؼ يب٣ى ٢اثما ،بال ؤجها لً جٟٗل طل ٪بال في خالت ما بطا لم ججض
ؤمامِا زياعاث ؤزغٔ ،طل ٪ألجها حعي حيضا ؤن َظا ؤلاٚال ١ؾيًغ بها ٦ثحرا .باإلا٣ابلٞ ،ةن صْ٫ل الخليج ْخلٟاءَا ْٖلى عؤؾِم
الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت لً ؿخٟيضْا مً ص ٘ٞبيغان بلى َظا الخياع هٓغا لألَميت ؤلاؾتراجيجيت للمًي ٤باليؿبت لِم٦ ،ما
ؤجهم ال يغيضْ لن الضزٓ ل ٫في مٓاحِت مباقغة م٘ بيغانْ ،لِظا ٞةن ّه
التهضيضاث ؤلايغاهيت بةٚال ١اإلاًي ٤ججض نضاَا الضْلي في ٧ل
مسال٠لٓ٣اٖض ال٣اهٓنل الضْلي للبداع التي جًمً خغيت اإلاالخت البدغيت في اإلاًاي٤
ا
مغة ،بالغٚم مً ؤن َظا ؤلاٚالٗ ١ض ٗٞال
اإلاؿخسضمت للمالخت الضْليت.
ج٨غؾذ خغيت اإلاالخت في َظا الىٕٓ مً اإلاًاي ٤في حٗامل ّه
ّه
الضْ٫ل ْجإ٦ضث بدىٓيم اجٟااي حضيض ٧ان هخاج جٓا٣ٞاث
صْليت جمذ في اإلااجمغ الثالث ل٣اهٓنل البداع ْجبىاَا لخض آلانَ 166غ ٝفي اجٟا٢يت ٢اهٓنل البداعْ .بالغٚم مً ؤن بيغان لم
جهاصٖ ١لى َظٍ الاجٟا٢يت بال ؤن ّه
خغيت اإلاالخت الضْليت في مًيَ ٤غمؼ جب٣ى مًمٓهت في ٓ٢اٖض ال٣اهٓنل الضْلي للبداع
الٗغٞيت منها ْالاجٟا٢يت.
بهظا جٓنلىا مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت بلى الىخاثج آلاجيت:
 ؤن بيغان ٢اصعة مً الىاخيت الٗؿ٨غيت ؤن جٓ٣م بةٚال ١مًيَ ٤غمؼ ؤمام اإلاالخت الضْليت. ؤن بٚال ١بيغان إلاًيَ ٤غمؼ ؤمام اإلاالخت الضْليت ٗض ٖمال ٚحر مكغْٕ ٓ٧هّ مسال ٠لٓ٣اٖض ال٣اهٓنل الضْليللبداع.
 ؤن التهضيضاث ؤلايغاهيت بةٚال ١مًيَ ٤غمؼ لِا مبرعاث ؾياؾيت ؤ٦ثر مً ما هي ٢اهٓهيت. ؤن بٚال ١بيغان إلاًيَ ٤غمؼ ؾيبرع ؤلاحغاءاث اإلاًاصة التي ؾدخسظَا ،خخما ،بٌٗ الضْ ل ٫اإلاخًغعة مً َظاؤلاٚال ١يض بيغان.
 ؤن بٚال ١مًيَ ٤غمؼ ؾيلخ ٤ؤيغاعا مٗخبرة بةيغان ْبالجماٖت الضْليت ٩٦ل.générale et de caractère normatif, certaines de ses dispositions sont simplement issues d'un effort
)de compromis et ne visent pas nécessairement à codifier les coutumes ou les usages (la pratique
existant déjà et considérés comme ayant un caractère obligatoire. Par conséquent, il semble
naturel et conforme à l'article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités que
la Convention sur le droit de la mer ne crée de droits contractuels que pour les États parties à
cette
Convention.
Les considérations ci-dessus s'appliquent particulièrement (mais non exclusivement) à ce qui
suit : Le droit de passage en transit par les détroits servant à la navigation internationale
(partie III, sect. 2, art. 38)… », Déclaration d'interprétation de la République Islamique d'Iran
lors de la signature de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, in :
https://treaties.un.org.
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ْٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةهىا هٓص ي بًغْعة حؿٓيت الخالٞاث الٗال٣ت بحن ؤَغا ٝالجزإ بالُغ١ل الٓصيت ٦خ٣ضيم جىاػالث
مخباصلت جها ٙفي ؤخ٩ام جٓٞي٣يت ْملؼمت ،ألن َظا ؾيٓ٩نل ؤًٞل ب٨ثحر مً اإلآاحِت الٗؿ٨غيت التي يهٗب جدضيض مضتها
ْهُاِ٢ا ْمضٔ زُٓعة الٗٓا٢ب الٓزيمت التي ؾدىجغ ٖنها.
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