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 اإلاٗم٣ت اإلا٣االث وكغ حؿتهضٝ الٗلمي

: ال٣اهىهيت الٗلىم مجاالث مسخل٠ في

 بةقغاٝ ،"والخاؿ العام اللاهىن "

 ؤؾاجظة مً مك٩لت جدغيغ َيئت

يئت وباخثحن  مً جخإل٠ ٖلميت َو

يئت الباخثحن مً هسبت  جد٨يم َو

 .ٖضص ٧ل في صوعيا جدك٩ل

 الباخثحن مسخل٠ بؾهاماث اإلاجلت جدىاو٫ل

 ما ؾىاء ال٣اهىهيت الٗلىم بمجا٫ واإلاهخمحن

 الؿاٖت ب٣ًايا ؤو الىٓغرل بالغنيض حٗل٤

ما٫ بترحمت ؤو  الٗلميت ألاَميت طاث ألٖا

 .بها اإلاٗتٝر

 لخغم ج٨غيؿا الٗلميت الضوعيت َظٍ حٗض

 اإلاجهىص و ألابدار حصجي٘ ٖلى اإلاغ٦ؼ

لى الٗلمي،  عنيضٍ بزغاء في ؤلاؾهام ٖو

 وال٣يمت، الجاّصة الضعاؾاث بيكغ الٗلمي

ل
ً
يت ٖلميت مٗايحر بلى اؾدىاصا  مىيٖى

 .وص٢ي٣ت

: العلمُت اللجىتسةِغ 
عاكلي فمُلت، حامعت باجىت، الجضاةش . د

ش : أظشة الخدٍش
الععُذ ولُىاث حامعت مدمذ بىلُاف باإلاعُلت،الجضاةش  . د

 ، ألاسدن مدمذ فلُذ الىمش  حامعت العلىم ؤلاظالمُت العاإلاُت ساةذ. د

ـُـبت سابـــــذ، . د  الجضاةش معخغاهم،حامعت عبذ الخمُذ بً بادٌغ، َو

 جىوغ، ولُت الخلىق بففاكغعلي كخاث  الباخث 

شان، حامعت وعُمت أماٌ خُفشي،. أ  َو

 :العلمُت الخدىُمُت للعذداللجىت  

مدمذ وه ابشاَُم كعم العُذ . د

شي / العىدان /معدؽاس كاهىوى أٌو بىصاسة العذٌ  / مخعاون بجامعت الضعُم ألاَص

  أوادًمت العىدان للعلىم اإلاالُت واإلافشفُت

س ي امُىت  . د دَس

  الجضاةش –حامعت حُاللي لُابغ ظُذي بلعباط 

  ظفُان ظىالم. د

ظىق أَشاط   -حامعت مدمذ الؽٍشف معاعذًت 

البذساوي عذهان خلف خمُذ . د

ل   ( العشاق)سةِغ فشع العالكاث الذولُت بجامعت اإلاـى

مدمذ بلخاج الفدص ي . د

. ولُت الخلىق بجامعت عبذ اإلاالً الععذي  وىجت اإلاغشب 

 

 :الخذكُم اللغىي 
 الجضاةش ،جِعمعُلذ  الجامعي اإلاشهض وعام خفٍُت ؼامخت. د

ظماح بً خشوف، حامعت البؽير ؤلابشاَُمي، الجضاةش . أ

ضة خىفاف. أ عت مدمذ بىلُاف اإلاعُلت، الجضاةش حام، لٍى
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الت فيها وجخىافش واإلاىهجُت، اإلاىلىعُت جلتزم التي واإلالاالث ألابدار اإلاجلت جلبل  ألـا

 :الخالُت اليؽش كىاعذ وجدترم والجذًت والذكت العلمُت

 : للملاالث باليعبت 

 آلاجُت الؽشوه حعخىفي التي اإلالاالث اإلاجلت جيؽش : 

 واإلاىلىعُت العلمُت باإلاعاًير الالتزام  ٌ  اإلادىمت، الذوسٍاث في دولُا بها اإلاعمى

 . العلمي البدث لؽشوه حعخجُب والتي 

 اإلاششخت العلمُت اإلاىاد جدىُم في واإلاىلىعُت الخُاد مبذأ  الخدىُم َُئت حعخمذ 
 بمبادب معاظها أو الفىشي  الخىشف مً ألاعماٌ خلى على الخشؿ مع لليؽش

 . ألاهٍمت أو باألشخاؿ

 مدل جىىن  ال وأن بالجذًت جدعم أن اإلاجلت في لليؽش اإلالترخت اإلالاالث في ًشاعى 

 . ملخلى أعماٌ، أو مزهشة مً ملخىف أو ظابم وؽش

 اإلاجلت اخخفاؿ لمً اإلالذمت اإلاىالُع جىىن  أن . 

 20 العمل حجم ًخعذي ال أن و ، اللغىٍت العالمت وكىاعذ الذكت اإلالاالث جلتزم أن 

 . البدث مالخم و َىامؾ،مفادس اخدعاب مع ـفدت

 اللغاث باخذي آخش و البدث بلغت بملخق مشفم ملف في العلمُت اإلاادة جشظل :

ت أو الفشوعُت العشبُت،  (.البدث لغت خعب) الاهجليًز

 : اإلاترحمت لألعماٌ باليعبت  

 اإلاجلت باخخفاؿ جخفل التي جلً اإلاترحمت ألاعماٌ مً جلُل. 

 ت,  ،الفشوعُت العشبُت:  ئلى و مً اإلاترحمت ألاعماٌ جلبل   .ألاإلااهُت أو الاهجليًز

 أعالٍ اإلازهىسة اللغاث في مخخفين جشحماهُين الظدؽاسة اإلالاالث جخمع . 

  ٌ  خعب  العلمُت الخبرة روي  مً أظاجزة ئلى اإلالاالث  اإلالذمت ألاعماٌ جدى

 . اإلالالت اخخفاؿ

 حعلمها مً دكاةم 5 بعذ مادجه بخللي اإلاشظل الباخث ًبلغ . 
 

 كىاعذ اليؽش
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 :الخدىُم ظُاظت 

 مً جمىُنها مً أظبىع  مىن  في اللشاس اجخار و الشأي بابذاء الخدىُم َُئت جلتزم 
ت مشاعاة مع لليؽش، اإلالترخت اإلاادة  الخدىُم في الخامت العٍش

 لليؽش اإلالذمت اإلاىاد على حعذًالث ئكشاس لشوسة اسجأث أن الخدىُم لهُئت ًدم . 

 اإلاشظل الباخث ٌعلم  ٌ خ ٌعلم أن على لليؽش مادجه بلبى ا بخاٍس  سصهامت خعب وؽَش

 .اإلاجلت

 :اليؽش ؼشوه

 ؼيل  العشبُت باللغت:   الىخابت ؼيل Traditional Arabic  14 حجم. 

 ؼيل ألاحىبُت للغاث باليعبت Times New Roman 12 حجم       . 

 مففلت علمُت راجُت بعيرة مادجه الباعث الباخث ًشفم. 

 ًلت خعب البدث معلىماث تهمؽ ىُت ؼُيا ى وٍش  ًدبع  حعلعلي بترجِب ألامٍش

 . البدث متن

 ـفدت ول جهاًت في اإلاعلىماث َىامؾ جشجب. 

 :التهمِؾ همىرج 

 اليؽش، داس الىخاب، عىىان اإلِاإلف، اظم و للب :ألاحىبُت أو العشبُت باللغت الىخب .1

 .الىبعت اليؽش،سكم ظىت اليؽش، بلذ

عُت الىفىؿ .2  . الفذوس  الىق،ظىت الىق،مممىن  البلذ،هىع  :الدؽَش

 الياجب،عىىان اظم و للب الذوسٍت، أو اإلاجلت عىىان :الذوسٍاث و اإلاجالث .3

خ اإلالالت،عذد  . الاكخباط الفذوس،ـفدت اإلاجلت،جاٍس

 اإلازهشة،مإظعت دسحت ، اإلازهشة الىالب،عىىان اظم و للب :الجامعُت الشظاةل .4

 . الاكخباط الجامعُت،ـفدت الخخفق،العىت اإلازهشة،ولُت حسجُل

ش .5 ش، ئـذاس حهت  :الشظمُت الخلاٍس ش،ميان مىلىع الخلٍش ش، وؽش الخلٍش  ظىت الخلٍش

ش ئـذاس  .الاكخباط ـفدت ، الخلٍش

     :الالىتروهُت اإلاشاحع .6

ٌ   اإلاشحع ًىزم   وامال ؤلالىترووي   الشابي  معلىماث بزهش ” ؤلاهترهذ”  ؼبىت  عً اإلاىلى

خ اإلايؽىسة، اإلاادة ـاخب رهش   مع  اسة وجاٍس   .اإلاىكع ٍص

 على عىىان اإلاجلتجشظل اإلاعاَماث  .7
ً
 :بفُغت الىتروهُت خفشا
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 .اإلاغشب بمىىاط؛
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 هـىس   ألاظخار الاحخماعُت، الشعاًت وأظالُب اللاهىهُت الخماًت أهٍمت: الجضاةش في العاةلت مً اإلادشومت الىفىلت 

 حامعت  الخلىق  ولُت  لـــــــىاحي، فــــــــــىصي: ألاظخار جِباصة، هللا عبذ مشظلي: الجامعي اإلاشهض الخلىق  هــلُت هـلـُـب ؤلاظالم
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 ت اإلاعإولُت أخيام : العىداوي اللاهىن  هفىؿ لىء في ؤلاهترهذ عبر ؤلالىترووي المشس  عً الىاؼئت الخلفيًر

 الىُلين حامعت اللاهىن، كعم العلُا، الذساظاث أخمذولُت مدمذ عثمان معاوي الباخثت ،((ملاسهت جدلُلُت دساظت))

.  العىدان

141 

 

ش أظشة جخلي ت اإلالىُت لخلىق  اهتهان أي عً معإولُتها اإلاجلت جدٍش  الفىٍش
 اإلاشهض ئداسة سأي عً بالمشوسة العذد َزا في الىاسدة آلاساء حعبر ال

ت الخلىق  حمُع    2016©  العلمي البدث حُل إلاشهض مدفٌى
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 الافخخاخُت

الفالخاث جخم بفمله الزي العاإلاين سب هلل الخمذو الشخُم الشخمً هللا بعم  

 

  اإلاعملت اللاهىهُت ألابدار حُل مجلت مً الشابع العذد جممً
ً
  مىالُع جىاولذ العلمُت اإلالاالث مً مجمىعت

ً
 َامت

ت اللىاهين ئلى باإللافت -جىاولذ والخاؿ،هما العام بؽلُه اللاهىن  فشوع مخخلف معذ عاث عذة -الجضاةٍش  عشبُت حؽَش

.  والعىداهُت اإلاغشبُت العشاكُت، ظُما

ع ًخق ففُما  ٌ  خالٌ مً الذساظت مً هفًِبا ألاخير الذظخىسي للخعذًل وان فللذ الجضاةشي، الدؽَش  على أزٍش جىاو
  الذظخىسي اإلاجلغ

ً
 الؽشوه مً للمخعاكذ اللاهىهُت للخماًت العذد جىشق  هما الذظخىسٍت، الشكابت مجاٌ في خاـت

ٌ  في المشس  عً للخعىٍن وهزلً الخععفُت  الشعاًت أظالُب و اللاهىهُت الخماًت وألهٍمت الخىبت، عً العذو

. العمىمُت الففلت مىاصعاث على ؤلاظخعجالي اللماء سكابت وأخيًرا. العاةلت مً اإلادشومت للىفىلت ؤلاحخماعُت

عاث ًخق فُما أما ٌ  كُمخين دساظخين العذد بهزا وؽش فللذ العشبُت، الدؽَش  في باإلكشاس الىزب عذم ًمين خى

ع ع في والُمين العشاقي الدؽَش ". وآلافاق الىاكع" اإلاغشبي اإلاذوي الدؽَش

ٌ  هما ُاث فُه اإلاىشوخت لإلؼياالث هًٍشا بالذساظت حذًًشا مىلىًعا العذد جىاو  ًخق فُما باإلجباع الجذًشة وللخـى

ت اإلاعإولُت أخيام .   العىداوي اللاهىن  هفىؿ لىء في ؤلاهترهذ عبر ؤلالىترووي المشس  عً الىاؼئت الخلفيًر

 ملاسبت وآلالُاث ألاؼياٌ بين البُئي للخمامً العذد حعشك -البُئي اللاهىن  ظُما  -الذولي اللاهىن  مجاٌ وفي

. كاهىهُت

 ول مع جخىظع التي الخدىُم لجىت أعماء خُث مً الخىىع حاء اإلاىالُع، خُث مً مخىىًعا العذد َزا وان ما وبلذس
  لخمم عذد

ً
اسمين حادًً وباخثين أظاجزة ش ٌعمدىن  ال ـو  مىهجُت أخىاء ٌؽىبه أو أـالخه في مؽىىن بدث أي بخمٍش

. العلمُت باألماهت أو بالخىزُم هلق أو

ش ألظشة والثىاء بالؽىش أجلذم اإلاىاظبت وبهزٍ  مً ـذوسَم ولشخابت بالعذد اإلاعاَمين الباخثين وليل اإلاجلت، جدٍش

. باإلاجلت لليؽش اإلاىلىعت اإلاعاًير مع للخىافم أبداثهم بخعذًل والالتزام اإلاالخٍاث جلبل خالٌ

م ئلى ؤلاهممام أو اإلالبلت ألاعذاد في باإلاعاَمت واإلاهخمين الباخثين ألاخير في هذعىا ووالعادة .               عملىا فٍش

 

 وآلاخش ٌألاو في اإلاىفم وهللا

ش ومذًشة العامت اإلاؽشفت  اإلال والبي ظشوس. د / الخدٍش
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ع العشاقي  ًمين عذم الىزب باإلكشاس في الدؽَش

اب هلابت اإلادامين . د العشاق  -البفشة  -عبذ اإلاىعم عبذ الَى

 

 

:   ملـذمـت

 هٟـ مً الخ٣ي٣ت َظٍ ًٖ بزباع ألهه الىا٢ٗيت، بالخ٣ي٣ت يخهل ٞهى ؤلازباث، وؾاثل ؤ٢ىيل مً ؤلا٢غاع  ّٗضل

ليه. ٞاٖلها اث ٌٞ في حجيت ا٦دؿب ولهظا ما٦ض، ٞيه ٞالهض١ ٖو . ال٣ًاء ؤمام اإلاخسانمحن بحن ٞيما والٟهل اإلاىاٖػ
.  له اإلا٣غ لهالر الخ٨م ٖليه ويترجب اإلا٣غ، ٖلى ٢اَٗت حجت  -وخضيثها ٢ضيمها ال٣اهىهيت الدكغيٗاث حمي٘ في  -ٞاإل٢غاع

 في الك٪ يثحر مما ٞيه، ٧اطبا ٧ان ؤهه يضٞ٘ ؤن ال٣ًاء، ؤمام بة٢غاٍع اإلا٣غ مىاحهت ٖىض ؤخياها يدضر ٢ض ول٨ً

ٕؼ ؤلا٢غاع، طل٪ صخت .  له جبٗا بالخ٨م ال٣ًاء ز٣ت ويٖؼ

 ، بة٢غاٍع ال٨ظب اإلا٣غ صٞ٘ نض١ مً الخد٤٣ ج٣خطخي الٗضالت ٞةن الخ٤، وبخ٣ا١ للٗض٫ ؾاخت ال٣ًاء ٧ان وإلاا
مئىان  الضٞ٘ َظا نض١ إلزباث وؾيلت باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن حاءث لـظا له، جبٗا الخ٨م ٢بل ؤلا٢غاع طل٪ لصخت والَا

.  الضٖىيل َغفي ألخض الخ٨م ٖلحها ويترجب ٖضمه، مً

ً ٞٗالت ؤصاة ٧ىجها اإلاضوي، ؤلازباث في باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن ؤَميت وجخجلى
ّ
 جمديو مً اإلاىيٕى مد٨مت جم٨

ب اإلا٣غ اّصٖاء
ّ
ِظ

َ
٨
ُ
مئىان ، إل٢غاٍع اإلا  اإلاٗغويت الضٖىيل في الٟهل ٖلى  ٗيجها وبما ، ٖضمه مً الاصٖاء طل٪ لصخت والَا

 يىا٢ٌ صليل ؤر بٗضَا ي٣بل لً خيث اإلاد٨مت، ؤمام اإلاٗغوى للجزإ خاؾمت وؾيلت حك٩ل ؤجها ٖلى ٖالوة ،.. ؤمامها
.   مًمىجها

م  الٗغبيت الدكغيٗاث ؤٚلب ؤن بال ، اإلاضوي ؤلازباث في باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم ليمحن البالٛت ألاَميت َظٍ وبٚغ

. ؤخ٩امها في والبدث بضعاؾتها الٗغبي ال٣اهىوي ال٣ٟه بؾهام ٖلى ؾلبا او٨ٗـ مما ٖلحها، الىو مً زلذ ٢ض اإلاٗانغة
 ، باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن بلى  –ؤلاقاعة مجغص  –ؤلاقاعة مً جسلى اإلاضهيت واإلاغاٞٗاث ؤلازباث في الٗغبيت ال٣ٟهيت ٞاإلاغاح٘

.   الٗغاقي الدكغي٘ في الىاعصة ألخ٩امها جىييذ مً الٗغا٢يت وؤلازباث اإلاغاٞٗاث ٢ىاهحن قغوخاث به اهٟغصث ما ؾىيل

 والدكغيٗيت ال٣ٟهيت ألانى٫ل جبيان بلى الخاعيخي اإلاىهج باؾخسضام  ؿعى خيث ، البدث َظا بق٩اليت جبرػ َىا مً
 مٗؼػة الىاٞظ، الٗغاقي ؤلازباث ٢اهىنل في الىاعصة ؤخ٩امها بيان بلى الاؾخ٣غاجي اإلاىهج وباؾخسضام باإل٢غاع، ال٨ظب ٖضم ليمحن

.  بكإجها ٢غاعاث مً الٗغاقي ال٣ًاء ؤنضٍع بما

 ألاو٫ل اإلاُلب في جىاولىا.  مُالب ؤعبٗت في باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم بيمحن يخهل ما اؾخٗغاى البدث َظا في وؾىدىاو٫ل 
 بها للخٗغي٠ الثاوي اإلاُلب وزّههىا الٗغاقي، والدكغي٘ ؤلاؾالمي ال٣ٟه في باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن مكغوٖيت
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غيىا وبسهاثهها، ّهلىا جىححهها، قغوٍ الثالث اإلاُلب في ٖو  البدث َظا ؤجهيىا زم. ٖلحها اإلاترجبت ألاخ٩ام الغاب٘ اإلاُلب في ٞو

.     إلاًمىهه مغ٦ؼة زالنت جخًمً بساجمت

ٌ  اإلاىلب .      باإلكشاس الىزب عذم ًمين مؽشوعُت:  ألاو

حن في هدىاو٫ل .  الٗغاقي الدكغي٘ وفي ، ؤلاؾالمي ال٣ٟه في باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن مكغوٖيت مؿخ٣لحن ٖٞغ

ٌ  الفشع  .   ؤلاؾالمي ال٣ٟه في باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن مكغوٖيت : ألاو

.   بة٢غاٍع ال٨ظب اإلا٣ّغل صٖىيل ٢بى٫ل مىيٕى في آعاء زالزت ؤلاؾالمي لل٣ٟه 

. به ال٨ظب واصٖاثه اإلا٣غ، ًٖ الهاصع ؤلا٢غاع بحن للخىا٢ٌ وطل٪ الضٖىيل َظٍ ٢بى٫ل بٗضم وي٣ى٫ل: ألاو٫ل الغؤر
، ًٖ عحٕى بمثابت  ٗخبر اإلا٣غ مً الاصٖاء َظا مثل ٢بى٫ل ؤن بلى بياٞت ظا ب٢غاٍع ا ملؼم ؤلا٢غاع ألن يجىػ، ال َو .  قٖغ

 صخيذ ٚحر بة٢غاٍع ال٨ظب اإلا٣غ اصٖاء بيىما الصخيذ، الاصٖاء ٖلى يترجب بهما الغؤر َظا ؤصخاب ٖىض والخدلي٠

ظا. له اإلا٣غ بلى به اإلا٣غ بدؿليم اإلا٣غ يامغ بإن ٢ًىا طل٪ ٖلى وبىاء. الؿاب٤ ب٢غاٍع م٘ لخىا٢ًه  ؤبى ؤلامام مظَب َى َو

ا ملؼمت حجت ؤلا٢ـغاع ؤن: ٖىضَما ال٣ياؽ ووحه بال٣ياؽ، مدمض وجلميظٍ خىيٟت  اخخما٫ وؤن مجها، ؤولى َى بل ٧البيىت، قٖغ

ى    .ؤبٗض ي٩ىنل ٞيه ال٨ظب   (3) .الجٟٗغيت ٣ٞهاء بٌٗ ٢ا٫ وبه (2) ؤيًا، الكاٞٗيت مظَب َو

يت الالثدت ؤزظث الغؤر وبهظا ٖغ
ّ

 ي٣بل ال ب٢غاٍع في ٧اطب ؤهه اإلا٣غ اصعى بطا: )) مجها 127/ اإلااصة في ٞجاء اإلاهغيت الك

ى ، اإلاؿإلت َظٍ في قغعي ٢ى٫ل َىا٥:))  لالثدت ؤلايًاخيت اإلاظ٦غة في وحاء((.  بة٢غاٍع ويٗامل مىه،  َظٍ ٢بى٫ل ٖضم َو
، اإلا٣غ مٗاملت مً بض وال بال٩ليت، الضٖاويل  عئر الخدايل، مجغص ٞحها وال٣هض ال٨ـظب، الضٖاويل َظٍ في الٛالب ٧ان وإلاا بة٢غاٍع

  (4) ...((.ال٣ى٫ل َظا ٖلى اإلادا٦مت حؿحر ؤن

، ال٨ظب اإلا٣غ اصٖاء ٢بى٫ل يغيل: الثاوي الغؤر  والدؿليم، لل٣بٌ مى٨غا باٖخباٍع هٟؿه اإلا٣غ يدل٠ ؤن ٖلى بة٢غاٍع

ظا ،((اإلاى٨غ ٖلى اليمحن))  ٢اٖضة ٖلى بىاء وطل٪   (5) .للجٟٗغيت ٢ى٫ل َو

                                                           

مدمض .ل317َـ، مل1330، مُبٗت ؤخمض ٧امل، 2، الضعع الخ٩ام في قغح ٚغع ألاخ٩ام، ج (لملال زؿغول)ال٣اضخي مدمض بً ٞغامىػ الكهحر بـ:ليىٓغ  1 (1)

عؾخم لؾليم.ل132َـ، م ل1299،  اإلاُبٗت ألامحريت، 2ٖالء الضيً مدمض ؤمحن بً ٖابضيً، ٢غة ٖيىن ألازباع لخ٨ملت عص اإلادخاع ٖلى الضع اإلاسخاع، ج 

 .ل276، م 1889، اإلاُبٗت ألاصبيت، بحروث، 2باػ، قغح اإلاجلت، ج 

ي، ألاقباٍ والىٓاثغ في الٟغوٕ، مُبٗت البابي والخلبي، مهغ، :ليىٓغ (2)  لل494، م 1959ؤلامام حال٫ الضيً ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ الؿيَى

، مُبٗت آلاصاب في الىج٠، ل1، ٍل3ر مؿاثل الخال٫ والخغام ، ج اإلاد٤٣ ؤبي ال٣اؾم هجم الضيً بً الخؿً الخلي ، قغاج٘ ؤلاؾالم ٝ:ليىٓغ (3)

 .لل156، م 1969

، ه٣ال ًٖ مجيض خميض الؿما٦يت ، حجيت ل161، م ل1928الكيش ؤخمض ببغاَيم ، َغ١ ال٣ًاء في الكغيٗت ؤلاؾالميت، اإلاُبٗت الؿلٟيت ، :ليىٓغ  (4)

ؾت ٣ٞهيت مىاػهت وم٣اعهت بال٣اهىن مضهيا وحىاثيا ، عؾالت ماحؿخحر م٣ضمت بلى حامٗت صعال–ؤلا٢غاع في ألاخ٩ام ال٣ًاثيت في الكغيٗت ؤلاؾالميت 

 ل.لل560، م ل1970بٛضاص، 

ل.ل59َـ ، م ل1362، اإلاُبٗت الخيضعيت في الىج٠ ، ل4الكيش مدمض خؿحن آ٫ ٧اق٠ الُٛاء ، جدغيغ اإلاجلت ، ج :ليىٓغ  (5)
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، في ال٨ظب اإلا٣غ صٖىيل ٢بى٫ل ٞحريل: الثالث الغؤر ؤما ٠ ب٢غاٍع
ّ
، في ٧اطبا ي٨ً لم اإلا٣ّغل ؤن له اإلا٣ّغل وُيَدل  ٞةطا ب٢غاٍع

ظا. له شخيء ٞال ه٩ل وبطا ؤلا٢غاع، بمىحب له ٢طخي خل٠ ى  (5) اؾخدؿاها، يىؾ٠ ؤبى ال٣اضخي مظَب َى َو  اإلاٟتى ال٣ى٫ل َو

ى (7) .ألاخىاٝ ٖىض به  بطا ؤجهم الىاؽ بحن حغث الٗاصة ؤن: يىؾ٠ ؤبي ٖىض الاؾخدؿان ووحه  (8) .ؤيًا للجٟٗغيت ٢ى٫ل َو
ليه اإلاا٫، يإزظونل زم ال٣بٌ، ٢بل الضيً ن٪ ي٨خبىنل الاؾخضاهت ؤعاصوا  الخالت، َظٍ اٖخباع ٖلى صليال ؤلا٢غاع ي٩ىنل ٞال ٖو

٠ ٞلهظا
ّ
 الخضإ و٦ثرة الىاؽ ؤخىا٫ لخٛحر وبالىٓغ ؤهه عؤحهم، جبريغ في وؤياٞىا. ب٢غاٍع في ٧اطبا ي٨ً لم اإلا٣غ بإّنل له اإلا٣غ ُيَدل
، ؤلؼم لى ال٨ظب مضعي اإلا٣غ يخًغعل ٣ٞض بيجهم ٞيما والخياهاث  لهظا ناص٢ـا، ٧ان بن اليمحن يًٍغ ال له اإلا٣غ ؤن بال بة٢غاٍع

  (9) .بلحها يهاع

ت ؤلا٢غاع في ال٨ظب صٖىيل ٧اهذ بطا َظا ٖى ت الضٖىيل ٧اهذ بطا ؤما طاجه، اإلا٣غ مً مٞغ ٖى ٠ وعزخه مً مٞغ
ّ
 ُٞيَدل

٠ ٦ما له، اإلا٣غ
ّ
ت الضٖىيل ٧اهذ وبطا. ؤ٢غ ٞيما ٧اطبا ي٨ً لم مىعزه بإن اإلا٣غ واعر ُيَدل ٖى  ٞاليمحن له، اإلا٣غ وعزت ٖلى مٞغ

  (10) .ب٢غاٍع في ٧اطبا ٧ان اإلا٣غ ؤن وٗلم ال بها: ونيٛتها ٖلحهم بالٗلم

 يثبذ ؤن للمّضعي ٞيم٨ً  (1) الخلجئت، ؤو اإلاىايٗت يضعي ٦إن اإلا٣غ مً ؤلا٢غاع في ال٨ظب صٖىيل جإويل خالت وفي

، ويبُل بمىحبها، له ُٞي٣طخى (2) بالبيىت، صٖىاٍ  ؤيًا بالبيىت يثبذ ؤن له اإلا٣غ وَيَؿ٘ ٦ما. اإلاى٨غ ٖلى ٞاليمحن وبال ب٢غاٍع
 لم وبطا به، ؤ٢غ بما اإلا٣غ ويلؼم ؤلا٢غاع، في ال٨ظب صٖىيل وجبُل ٖىضثظ، له ٞي٣طخى ، ؤلا٢غاع في والباًَ الٓاَغ اؾخىاء
 خل٠ ٞةطا ؤلا٢غاع، في الهض١ صٖىيل مى٨غا باٖخباٍع ال٨ظب مضعي زهمه طمت في اليمحن َلب بالبيىت، طل٪ بزباث  ؿخُ٘

  (3) .ال٨ظب صٖىيل وعصث به ؤ٢غ بما ٖليه ٢طخي ه٩ل وبطا له، اإلا٣غ ٢بل شخيء يلؼمه ٞلم الهض١، صٖىيل عّصث
 اّصعى بطا: )) مجها 1589/اإلااصة في حاء خيث الٗضليت، ألاخ٩ام مجلت ؤزظث يىؾ٠ ؤبى ال٣اضخي به ٢ا٫ الظر وبالغؤر

  (4) ..((. ٧اطبا اإلا٣غ ٧ىنل ٖضم ٖلى له اإلا٣غ ٞيدل٠ و٢٘ الظر ب٢غاٍع في ٧اطبا ٧ىهه ؤخض

.  الٗغاقي الدكغي٘ في باإل٢غاع ال٨ظب يمحن : الثاوي الفشع

: الىاٞظ 1951 لؿىت 40 ع٢م اإلاضوي ال٣اهىنل ْل في:  ؤوال

                                                           

ٖلي خيضع ، الضعع الخ٩ام .لل276ؾليم عؾخم باػ ، مهضع ؾاب٤ ، م .لل133مهضع ؾاب٤ ، م مدمض ٖالء الضيً مدمض ؤمحن بً ٖابضيً ، :ليىٓغ  1 (6)

ه٣ال ًٖ مجيض خميض الؿما٦يت ، مهضع ؾاب٤ ، م ل106، مل1932، مُبٗت ٚؼة ، ل13قغح مجلت ألاخ٩ام ، حٗغيب اإلادامي ٞهمي الخؿيجي ، ج 

 .ل558

  .ل160م ، مهضع ؾاب٤ ، م الكيش ؤخمض ابغاهي.لل106ٖلي خيضع ، مهضع ؾاب٤ ، م  (7)

.   156 م ، ؾاب٤ مهضع ، الخلي الخؿً بً الضيً هجم ال٣اؾم ؤبى اإلاد٤٣:  يىٓغ (8)

.  133 م ، ؾاب٤ مهضع ، ٖابضيً بً ؤمحن مدمض الضيً ٖالء مدمض.  367 ، ؾاب٤ مهضع ،( زؿغول ملال)بـ الكهحر ٞغامىػل بً مدمض ال٣اضخي:  يىٓغ (9)
 . 106 م ، ؾاب٤ مهضع ، خيضع ٖلي.  276 م ، ؾاب٤ مهضع ، باػ عؾخم ؾليم

 ؤمحن مدمض ؤلامام.  225 م ، بمهغ نبيذ ٖلي مدمض مُبٗت ، 2 ج ، ألابهاع جىىيغ قغح اإلاسخاع الضع ، الخه٨ٟي الضيً ٖالء بً مدمض ؤلامام:  يىٓغ (10)
 ، ؾاب٤ مهضع ٖابضيً، بً ؤمحن مدمض الضيً ٖالء مدمض.  632 م ، الٗامغة الُباٖت صاع ، 2 ج ، اإلادخاع الضع ٖلى اإلادخاع عص ،( ٖابضيً ابً) بـ الكهحر

.   133 م
ى ؤلا٦غاٍ والايُغاع، وانل مٗىاَا.لاإلاىايٗت لٛت مهضع واي٘ بمٗجى وا٤ٞ ٞالن في ألامغل2 (1) ؤن يلجئ٪ الٛحر بلى ؤن :لؤما الخلجئت ٞهي مً ؤلالجاء، َو

، ل15ج ل، خٝغ ألال٠ ، ول1حما٫ الضيً ابً مىٓىع ألاههاعر، لؿان الٗغب، ج :ليىٓغ.لوهي ج٣ابل مهُلر الهىعيت.لجإحي ؤمغا باَىه زالٝ ْاٍَغ

 .لخٝغ الىاو  ، صاع اإلاٗاٝع ، ال٣اَغة 

 .لل106ٖلي خيضع  ، مهضع ؾاب٤ ، م ل (2)

 .لللل563مجيض خميض الؿما٦يت ، مهضع ؾاب٤ ، م  (3)

   .ل311، م ل1968، مُبٗت قٗاع٧ى ، بحروث ، ل5مجلت ألاخ٩ام الٗضليت، ٍ  (4)
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 ال٣اهىنل صزى٫ل ختى  (5)الٗغا٢يت اإلادا٦م حمي٘ في ؾاعيا الٗضليت ألاخ٩ام مجلت مً 1589/اإلااصة بىو الٗمل ْل

 .الٗضليت ألاخ٩ام مجلت بىهىم الٗمل مىه 1ٝ 1381/اإلااصة ؤو٢ٟذ خيث (6) ،1953 ٖام الىٟاط خحز 1951 لؿىت 40 ع٢م اإلاضوي

 ٖام الهاصع اإلاهغرل اإلاضوي بال٣اهىنل بظل٪ مخإزغا ؤلا٢غاع، في ال٨ظب يمحن ٖلى هو ؤر مً زاليا اإلاضوي ال٣اهىنل حاء و٢ض (7)
يت الالثدت مً 127/اإلااصة ٢غعجه ما ٖلى ؤب٣ى الظر 1948  وجلميظٍ خىيٟت ؤبى ؤلامام به ٢ا٫ بالظر ؤزظث التي اإلاهغيت الكٖغ

.   ؤؾلٟىا ٦ما مدمض

:  اإلالغى 1956 لؿىت 88 ع٢م والخجاعيت اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل ْل في:  زاهيا  

 ههذ خيث ؤلا٢غاع في ال٨ظب يمحن بإخ٩ام الٗمل 1956 لؿىت 88 ع٢م والخجاعيت اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل ؤٖاص  
 ؤن له حاػ باإل٢غاع، ال٨ظب واصعى الٗض٫ ال٩اجب مً اإلاهاص١ ؤو الٗاصر اإلابرػ بالؿىض ٖليه اإلاضعى ؤ٢غ بطا: )) مىه 111/اإلااصة
 وال الٗض٫  ال٩اجب مً عؤؾا اإلاىٓمت الؿىضاث ٖلى الاصٖاء َظا  ؿم٘ وال باإل٢غاع، ال٨ظب بٗضم اليمحن اإلاضعي جدلي٠ يُلب

٠ مً بمكاَضة الىا٢ٗت بدهى٫ل الؿىض في نغح بطا الازخهام طاث الغؾميت اإلاغاح٘ بدًىعل الىا٢٘ ؤلا٢غاع ٖلى  اإلاْى

لى((.  اإلاسخو ل (8) .الٗغاقي ال٣ًاء ؾاع طل٪ ٖو
١َل ٢ض الٗغاقي اإلاكٕغ ؤن اإلااصة َظٍ هو مً ويالخٔل غَّر

َ
ِبَلل ، ألاولى:  خالخحن بحن ٞ

َ
 باإل٢غاع ال٨ظب ٖليه اإلاضعى اصٖاء ٞحها ٢

 ٢بل مً ٖليه مهاص٢ا ؤو ٖاصيا ؤلا٢غاع ؾىض ي٩ىنل ٖىضما وطل٪ باإل٢غاع ال٨ظب بٗضم اليمحن اإلاضعي جدلي٠ َلب له وؤحاػ

 ال٩اجب مً عؤؾا مىٓما ؤلا٢غاع ؾىض ٧ان بطا ؤلا٢غاع في بال٨ظب الاصٖاء ؾمإ ي٣بل لم الثاهيت الخالت وفي. الٗض٫ ال٩اجب

٠ وجإييض ومكاَضة بدًىعل جم ؤلا٢غاع ؤن ؤو الٗض٫، .    ؤلا٢غاع مىيٕى للىا٢ٗت اإلاسخو اإلاْى
 ماصيت خالت ؤزبذ عؾمي ؾىض َى بهما الثاهيت الخالت في لئل٢غاع اإلاىٓم الؿىض ؤن بلى الخٟغي٤ َظا في الؿبب ويٗىص  

٠ بدًىعل  وطل٪ ٢اهىها اإلاٗخبرة بالُغ١ل جؼويٍغ زبذ بطا بال مًمىهه، به٩اع ؤو ٞيه ال٨ظب الصٖاء مجا٫ ٞال اإلاسخو اإلاْى

.  خيىظا٥ الىاٞظة   اإلاضوي ال٣اهىنل مً 451/اإلااصة خ٨م بلى اؾدىاصا
 ما زمت ليـ ؤهه  الٗغا١ جميحز مد٨مت في الؿاب٤ الًٗى بغجى، الجليل ٖبض ال٣اضخي ألاؾخاط يغيل ألاولى الخالت ٖلى وح٣ٗيبا

 َظا جىٓيم ألن وطل٪ ٞيه، الىاعص ؤلا٢غاع في بال٨ظب الاصٖاء ٢بى٫ل مً الٗض٫ ال٩اجب ٢بل مً عؤؾا اإلاىٓم الؿىض اؾخثىاء يبّرع

                                                           

اع الهاصع مىه ب٣بًه زاعج صاثغة الُابى خهخه مً زمً الضاع اإلابيٗت، ٩ٞان ٖلى ؤن اإلاضعي يضعي ؤهه ٧اطب باإل٢غ:ل))لحاء في ٢غاع إلاد٨مت الخميحز  1 (5)

٢ًاء ل27/2/1937في ل105/1937ال٣غاع ع٢م ..((ل)لاإلاد٨مت ؤن جىحه اليمحن بلى اإلاضعى ٖليه بإن اإلاضعي ٚحر ٧اطب بة٢غاٍع ب٣بًه خهخه مً الثمً

، ل1اإلادامي خؿحن اإلاامً ، هٓغيت ؤلازباث ، ال٣ىاٖض الٗامت وؤلا٢غاع واليمحن ، جله٣ال ًٖ.لل356، مل527مد٨مت الخميحز ، خؿحن حميل ، بىض

 (ل.لل957وسخت جدذ الُب٘ ، م 

 .لليىٟظ َظا ال٣اهىن بٗض مغوع ؾيخحن مً جاعيش وكٍغ في الجغيضة الغؾميت :لل1382/ههذ اإلااصة (6)

لىهىم التي حكخمل ٖلحها مجلت ألاخ٩ام الٗضليت ٞيما ٖضا ال٨خاب الغاب٘ ٖكغ مً و٢ذ هٟاط َظا ال٣اهىن ، ال  ٗمل بال-1:لل1381/حاء في هو اإلااصة (7)

في الضٖىي وال٨خاب الؿاصؽ ٖكغ في ال٣ًاء بال بطا حٗاعى هو مً الىهىم التي  كخمل ٖلحها َظان ال٨خابان نغاخت ؤو صاللت م٘ ؤخ٩ام َظا 

 .لال٣اهىن 

ذ َظٍ اليمحن بلى اصٖاء بطا ؤه٨غ الخو:))لحاء في ٢غاع إلاد٨مت جميحز الٗغا١  (8) لب جدلي٠ زهمه اليمحن ، نٞغ م صخت حغيان اإلاداؾبت الخدغيغيت ، َو

ه٣ال ًٖ اإلادامي .لل382، م ل1241اإلاباصت ال٣ًاثيت ، ٖبض الغخمً الٗالم ، بىض .لل12/1/1957في ل1956/ح/2143ال٣غاع ع٢م ((ل)لال٨ظب باإل٢غاع 

ؤن صٖىي ال٨ظب باإل٢غاع بكإن ؾىض  الضيً اإلاىٓم مً ال٩اجب :))لوحاء في ٢غاع آزغ (ل.لل957، م خؿحن اإلاامً ، هٓغيت ؤلازباث ، مهضع ؾاب٤ 

ه٣ال ًٖ ٖبض .ل2/6/1964في ل964/ح/571ال٣غاع ع٢م ((ل)الٗض٫ ال حؿم٘ بطا جًمً الؿىض اإلاظ٧ىع نغاخت و٢ٕى حؿليم وحؿلم اإلابلٜ ؤمام ٧اجب الٗض٫

(لللل532، م ل2008، اإلا٨خبت ال٣اهىهيت، بٛضاص ، ل2، ٍل2، جل1969لؿىت ل83اإلاضهيت ع٢م الغخمً الٗالم، قغح ٢اهىن اإلاغاٞٗاث 

(1) 
٠ الٗام في خضوص مهمخه لى و٢ٗذ مً طور :ل))ل451/ههذ اإلااصةل2 ج٩ىن الؿىضاث الغؾميت حجت ٖلى الىاؽ ٧اٞت بما صون ٞحها مً ؤمىع ٢ام بها اإلاْى

ا بالُغ١   ((.اإلا٣غعة ٢اهىها الكإن في خًىعٍ ما لم يدبحن جؼويَغ
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 يدخمل  ؤلا٢غاع َظا مثل ٞةن وبالخالي الٗض٫، ال٩اجب ٢بل مً بمكاَضة وليـ اإلا٣غ ٢بل مً بزباع ٖلى بىاء جم الؿىض

   (2) .مٗا وال٨ظب الهض١
: الىاٞظ 1968 لؿىت 83 ع٢م اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل ْل في:  زالثا  

 طاجه الى٢ذ في وما٦ضا ، ؤلا٢غاع في ال٨ظب بيمحن الٗمل 1969 لؿىت 83 ع٢م الىاٞظ اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل ؤب٣ى  
 ٞىهذ ؾب٤، ٞيما بليه اإلاكاع والخجاعيت اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ؤنى٫ل ٢اهىنل مً 111/اإلااصة هو في ٖلحها الىاعص الاؾخثىاء

 ؤن له حاػ باإل٢غاع، ال٨ظب واصعى الٗض٫ ال٩اجب مً اإلاهض١ ؤو الٗاصر بالؿىض ٖليه اإلاضعى ؤ٢غ بطا -1: ))مىه 106/اإلااصة

 بطا الٗض٫ ال٩اجب مً اإلاىٓمت للؿىضاث باليؿبت الاصٖاء َظا  ؿم٘ ال -2. باإل٢غاع ال٨ظب بٗضم اليمحن اإلاضعي جدلي٠ يُلب

٠ مً بمكاَضة الىا٢ٗت بدهى٫ل ٞحها نغح   (3) .الؼمان مً ل٣ٗض الاججاٍ َظا ٖلى الٗغاقي ال٣ًاء واؾخ٣غ((. اإلاسخو اإلاْى
: الىاٞظ 1979 لؿىت 107 ع٢م ؤلازباث ٢اهىنل ْل في:  عابٗا  

 ٢اهىنل في يغص ولم. 1979 لؿىت 107 ع٢م ؤلازباث ٢اهىنل مً زاهيا 147/اإلااصة بمىحب مضهيت مغاٞٗاث 106/اإلااصة ؤلٛيذ  

.  باإل٢غاع ال٨ظب يمحن  ٗالج هو الجضيض ؤلازباث
 في ٖلحها الىو بلٛاثه بٗض ؤلازباث، ٢اهىنل في باإل٢غاع ال٨ظب يمحن ٖلى الىو بٗضم الٗغاقي اإلاكٕغ ؾ٩ىث ؤزاع ل٣ض  

 الدؿائ٫ل ًٖ ٞإما. ؾىاء خض ٖلى الٗغا١ في ال٣اهىوي وال٣ٟه ال٣ًاء لضي وازخالٞا حؿائال اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل

 جغ٥ ؤهه ؤم بها، الٗمل حٗلي٤ ؤعاص بهما ؤلازباث ٢اهىنل في باإل٢غاع ال٨ظب يمحن ٖلى الىو بٗضم الٗغاقي اإلاكٕغ َل: ٞمًمىهه
 الضٖىيل ْغوٝ مً لها يتراءي وخؿبما ؤٟٚلتها، قاءث وبن بها، ؤمغث قاءث بن اإلاىيٕى مد٨مت بلى ٖضمه مً جىححهها ؤمغ

 ب٣بى٫ل واخض عؤر ٖلى ؤلازباث، ٢اهىنل هٟاط بٗض الخميحز، مد٨مت ٢ًاء اؾخ٣غاع بٗضم ٞيخمثل الازخالٝ ًٖ وؤما (4) وؤخىالها؟
 َظٍ جىحيه حىاػ ٖضم بلى ٢ًائها في طَبذ ٞبيىما باإل٢غاع، ال٨ظب يمحن زهمه جدلي٠ خ٤ الخهم مىذ ٢بى٫ل ٖضم ؤو

  ٢اهىنل نـضوعل بٗض اليمحن

 2000 لؿىت 46 ع٢م بال٣ــاهىنل ٞإنضع اإلاىيٕى َظا خى٫ل الخالٝ خؿم بلى الخاحت اؾدكٗغ ٢ض الٗغاقي اإلاكٕغ ؤن ويبضو

 بالؿىض ٖليه اإلاضعى ؤ٢غ بطا -ؤ: )) ٞحها وحاء ال٣اهىن، مً 39/اإلااصة بلى عابٗا ال٣ٟغة بةياٞت ي٣طخي ؤلازباث ٢اهىنل ٖلى حٗضيال
  ؿم٘ ال -ب. باإل٢غاع ال٨ظب بٗضم اليمحن اإلاضعي جدلي٠ يُلب ؤن له حاػ باإل٢غاع، ال٨ظب واصعى الغؾمي ؤو الٗاصر اإلابرػ
 بطا الازخهام طاث الغؾميت الجهاث ؤمام الخانلت ؤلا٢غاعاث ؤو الٗض٫ ال٩اجب مً اإلاىٓمت للؿىضاث باليؿبت الاّصٖاء َظا

٠ مً بمكاَضة الىا٢ٗت بدهى٫ل ٞحها نغح لى((. اإلاسخو اإلاْى  الىو َظا هٟاط مىظ الٗغاقي ال٣ًاء اؾخ٣غ اإلاىخى َظا ٖو

  (4) .آلان وختى

                                                           

(2) 
 .298، م1957ٖبض الجليل بغجى، قغح ٢اهىن ؤنى٫ اإلاغاٞٗاث اإلاضهيت والخجاعيت، الكغ٦ت ؤلاؾالميت للُباٖت واليكغ اإلادضوصة، بٛضاص،  1

ً، بهما َى اّصٖاء ال٨ظب ؤن اصٖاء اإلاضعى ٖليه بإن ب٢غاٍع في الىع٢ت بإن ٣ٖض البي٘ َى ٚحر صخيذ، وؤن خ٣ي٣خه :ل))لحاء في ٢غاع إلاد٨مت الخميحز (3) َع

، اليكغة ال٣ًاثيت، 1/7/1973في ل1972(3م/143ال٣غاع ع٢م ((ل)باإل٢غاع، ويخٗحن ٖلى اإلاد٨مت ؤن جمىده خ٤ جدلي٠ اإلاضعي اليمحن

 (.957ه٣ال ًٖ اإلادامي خؿحن اإلاامً، هٓغيت ؤلازباث، وسخت جدذ الُب٘، مهضع ؾاب٤، م .ل175،م3ٕ،3ؽ

 .954ْغيت ؤلازباث، وسخت جدذ الُب٘، مهضع ؾاب٤، م اإلادامي خؿحن اإلاامً، ن (4)
وم٘ ؤن زمت اججاَا في ال٣ٟه ال٣اهىوي الٗغاقي يغي ؤن ل(2) .ٖاصث لخ٣غع في الٗضيض مً ؤخ٩امها مىذ الخهم خ٤ جىحيه يمحن ال٨ظب باإل٢غاع لخهمهل(1) 

ٞةن مثل َظا الغؤر ال يبرع إلاد٨مت الخميحز حؿميتها لهظٍ اليمحن اإلاىحهت ل(3) امت،يمحن ٖضم ال٨ظب باإل٢غاع الػالذ با٢يت وؤن جىححهها  ؿدىض بلى ال٣ىاٖض ال٘

ألن مد٨مت الخميحز طاتها :لألن اإلاكٕغ الٗغاقي لم يىو ٖلحها باالؾم في متن ٢اهىن ؤلازباث، وزاهيا:لوطل٪ ؤوال((ليمحن ال٨ظب باإل٢غاع))َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت بـ

.لٌ ال مىعص لخىحيه َظٍ اليمحن بٗض نضوع ٢اهىن ؤلازباثو٦ما ؤقغها ؾالٟا ٢ض ٢غعث بإن
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ف:  الثاوي اإلاىلب .   وخفاةفها باإلكشاس الىزب عذم بُمين الخعٍش

 ال٩اجب مً مىز٤ ؤو ٖاصر بؿىض للم٣غ ال٣اهىنل ؤحاػ التي اليمحن: بإجها باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن حٗغي٠ يم٨ً 

ِظب الٗض٫
َ
٨
ُ
.   بة٢غاٍع ٧اطبا ي٨ً لم ؤهه ٖلى لخهمه جىححهها يُلب ؤن الؿىض، طل٪ يخًمىه إلاا واإلا

:  الخاليت بالخهاثو باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن وجسخو 

 .                             الجزإ مىيٕى الضٖىيل طاث وفي اإلاد٨مت في جإصيتها يخم ٢ًاثيت يمحن ؤجها:  ؤوال

 اإلاا٫ مً مبلٛا ٖليه اإلاضعى بظمت له ؤن يخًمً ٖاصيا ؾىضا اإلاضعي ؤبغػل لى: مجها قتى نىعل باإل٢غاع ال٨ظب ولضٖىيل
 الؿىض، ٖلى الىاعصة ببهامه ؤو زخمه ؤو بهمخه ؤو جى٢يٗه بصخت: ؤحـاب ٖليه اإلاضعى ٖلى الؿىض ٖغى وخيىما. ٢غى ًٖ

. بصخيء للمضعي مكٛىلت ٚحر طمتي وؤن اإلابلٜ، َظا ؤ٢بٌ لم الخ٣ي٣ت في بهجي ٚحر الؿىض، َظا ؤُٖيذ ٦ىذ وبن بهجي: وؤياٝ
 بالبي٘ ب٢غاٍع اإلاخًمً الٗض٫ ال٩اجب مً اإلاىٓم بالؿىض( ٖليه اإلاضعى) اإلابي٘ حؿليم ًٖ اإلامخى٘ الباج٘ يىاحه ؤن: نىعَا ومً 

 َلب ٢ض اإلاكتررل ألن خ٣ي٣ت، ي٣بًه لم ؤهه بال الثمً، ب٣بٌ الٗض٫ ال٩اجب ؤمام ؤ٢غ ٧ان وبن بإهه: ٞيجيب الثمً، و٢بٌ

.  الخ٣ا بيجهما والاؾخالم الدؿليم يخم ؤن ٖلى البي٘ بخىزي٤ ؤلاؾغإ مىه

م ٞيه، الىاعص بة٢غاٍع ال٨ظب الضيً بؿىض اإلا٣غ يخإو٫ل ؤن: ؤيًا نىعَا ومً  مىايٗت، ٧ان بهما ب٢غاٍع ؤن ٞحٖز
  وب٣هض

 نىعر، ال٣ٗض َظا ؤن وي٣ى٫ل ٞيه، الىاعص بة٢غاٍع ال٨ظب الىص ٗت ب٣ٗض اإلا٣غ يخإو٫ل ؤن ؤو. اإلااليت ياث٣خه في له اإلا٣غ مؿاٖضة
.  وص ٗت وليؿذ َبت ال٣ٗض خ٣ي٣ت وؤن

 الٗض٫ ال٩اجب ٢بل مً ٖليه اإلاهاص١ ؤو الٗاصر بالؿىض ٖليه اإلاضعى ي٣غ باإل٢غاع ال٨ظب صٖىيل نىعل حمي٘ ٟٞي
 يُلب ؤن خييئظ ال٣اهىنل له ؤحاػ لظا قٟىيت، ؤو جدغيغيت بيىت صونل بالؿىض الىاعص بة٢غاٍع بال٨ظب ويضٞ٘ الضٖىي، في واإلابرػ

.    اإلابرػ بالؿىض الىاعص بة٢غاٍع ٧اطبا ي٨ً لم اإلا٣ّغل بإن( له اإلا٣غ) اإلاضعي جدلي٠ اإلاد٨مت مً

ب للم٣غ ال٣اهىنل مىدها بزباث وؾيلت ؤجها:  زاهيا ِ
ّ
ظ

َ
٨
ُ
 : إل٢غاٍع اإلا

 جىححهها يُلب ؤن ٞله خهغا، باإل٢غاع ال٨ظب صٖىيل في( اإلا٣غ) ٖليه اإلاضعى إلاهلخت ال٣اهىنل ٢غعَا يمحن ٞهي 

ليه. طل٪ يُلب ال ؤن وله ،(له اإلا٣غ) اإلاضعي لخهمه  .  هٟؿها جل٣اء مً(  له اإلا٣غ) اإلاضعي بلى جىححهها جمل٪ ال اإلاد٨مت ٞةن ٖو

ٌ في ؾلُت ؤيت ؤيًا جمل٪ وال ٦ما  ٖضم يمحن ازخالٝ طل٪ مً ٞيّخطر. إلاهلخخه ٢غعث مً يُلبها ٖىضما جىححهها ٞع

 اليمحن م٘ واجٟا٢ها   هٟؿها، جل٣اء مً للخهم جىححهها باإلاد٨مت ال٣اهىنل ؤهاٍ التي اإلاخممت، اليمحن ًٖ باإل٢غاع ال٨ظب

  .الخهم مً بُلب بال جىحه ال التي الخاؾمت

                                                           
ت ألاخ٩ام الٗضليت، 13/4/1980في ل4/1980م/34ال٣غاع ع٢م (()لال جىحه يمحن ال٨ظب باإل٢غاع بٗض نضوع ٢اهىن ؤلازباث :ل))حاء في ٢غاع الخميحز 1 ، مجمٖى

 (.للل90، م 11، ؽ 2ٕ
خ٤ َلب جدلي٠ اإلاضٖيت يمحن ٖضم ال٨ظب بة٢غاٍع الىاعص في ؾىض ال٨مبيا٫ اإلاُالب بمبلٛه واإلاهض١ مً لللمضعى ٖليه:ل))حاء في ٢غاع إلاد٨مت الخميحزل2

، 6/7/1987في ل86/مضهيت مى٣ى٫ل/1133ال٣غاع ع٢م ((ل)ال٩اجب الٗض٫ َاإلاا ؤن الؿىض حاء زاليا مً ؤلاقاعة بلى ؤن حؿليم اإلابلٜ جم ؤمام ال٩اجب الٗض٫ 

ت ألاخ٩ام الٗضليت،  ؤن َال١ الؼوحت ٢بل الضزى٫ بها ومُالبتها بىه٠ اإلاهغيً اإلاعجل واإلاازغ وصٞ٘ :ل))وحاء في ٢غاع آزغ(.ل72، م 3،1987ٕمجمٖى

ا ال يجٗلها ٖاحؼة ًٖ بزباث صٞٗها بٗضم اؾخالمها اإلاهغ اإلاعجل بال بٗض جدلي٠ ا لؼوج بٗضم الؼوج بجها ؤ٢غث بذجت ٣ٖض الؼواج اؾخالمها معجل مهَغ
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 :ألازغيل ؤلازباث َغ١ل مً ٖضاَا ٖما الجزو٫ يخًمً جىححهها َلب ؤن: زالثا

 ال٨ظب اصٖاثه بزباث ًٖ لعجٍؼ للم٣غ ال٣اهىنل مىدها ٢ض بزباث وؾيلت هي باإل٢ـغاع ال٨ظب ٖضم يمحن ٧اهذ إلاا بط
،  اإلا٣غ ب٣ي َاإلاا صٖىاَا إلاىيٕى باليؿبت ألازغيل ؤلازباث َغ١ل مً ٖضاَا ٖما الخىاػ٫ل يخًّمً جىححهها َلب ٞةن لظا بة٢غاٍع

 ب٣ي بطا ؤلازباث ؤوحه حمي٘ مً ٖضاَا ٞيما خ٣ه جغ٥ َالبها ؤن مىه يازظ باليمحن الخ٩لي٠ ألن   له للم٣غ جىححهها ٖلى مهغا

 ؤن ٖلى ، اصٖاثه صخت إلزباث ألازغيل ؤلازباث وؾاثل بلى يلجإ ؤن اليمحن َالب للم٣غ يجىػل ؤهه ٚحر    .جىححهها ٖلى مهغا

      .اليمحن زهمه يدل٠ ؤن و٢بل بالخدلي٠ َلبه ًٖ طل٪ ٢بل يغح٘

:   الخميحز مغخلت ٖضا الخ٣اضخي، مغاخل حمي٘ وفي ، مضهّيت صٖىيل ٧ل في جىححهها يجىػل:  عابٗا

 ومهما مضهيت، صٖىيل ٧ل في له اإلا٣غ لخهمه باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن جىحيه َلب للم٣غ ال٣اهىنل ؤحاػ خيث 

    .جهاجي خ٨م ٞحها يهضع لم صام ما وصعحاتها اإلاىيٕى مدا٦م ؤهىإ ٧اٞت وؤمام الضٖىي، ؤخىا٫ مً خا٫ ؤر وفي ٢يمتها، ٧اهذ
 الىٓغ بٗض ما بلى جىححهها بعحاء وال الخميحز، مد٨مت ؤمام مغة ألو٫ل باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن جىحيه َلب يجىػل ال ؤهه ٚحر

... اإلادا٦م حمي٘ ٖلى ال٣ًاثيت الغ٢ابت جماعؽ التي الٗليا ال٣ًاثيت الهيئت هي الخميحز مد٨مت ألن وطل٪  جميحزا، بالضٖىيل
 بمد٨مت يىاٍ ال بط   7ؤمامها، الخاؾمت اليمحن الخهم بخدلي٠ ج٣ىم ختى الخ٣اضخي صعحاث مً صعحت ليؿذ ٞهي وبالخالي

   (1) .اإلادا٦م ٢بل مً اإلاخسظة ؤلاحغاءاث وؾالمت ال٣اهىنل جُبي٤ مغا٢بت بال الخمييـؼ

                                                                                                                                                                                           
ا اإلاعجل٦ظب اإلاضٖيت  ا بال٣بٌ بمىحب حجت ٣ٖض الؼواج وبجها اؾخلمذ مهَغ ، مجلت 16/10/1983في ل1982/لمىؾٗت/462ال٣غاع ع٢م ((ل)بة٢غاَع

 (.لل182، م 1984ال٣ًاء، الٗضصان ألاو٫ والثاوي 
 .ل159، م 2012ٖهمذ ٖبض اإلاجيض ب٨غ، قغح ٢اهىن ؤلازباث، اإلا٨خبت ال٣اهىهيت، بٛضاص، .لص 1

بطا ؤ٢غث اإلاضٖيت بصخت بهمت ببهامها بال ؤجها صٞٗذ بٗضم حؿلم اإلابلٜ اإلاثبذ بالىع٢ت ٞٗلى اإلاد٨مت مىدها خ٤ :ل))لحاء في ٢غاع إلاد٨مت الخميحز الاجداصيت

الؿلُت ال٣ًاثيت الٗغا٢يت لال٣غاع ميكىع ٖلى مى٢٘.لل18/2/2009في ل2009/لشخهيت ؤولى /653ال٣غاع ((ل)لجىحيه يمحن ٖضم ال٨ظب باإل٢غاع للمضعى ٖليه 

 (. www.iraqja.orgٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجيت 
((لوحض ؤن مد٨مت اإلاىيٕى خلٟذ اإلامحز ٖليه اليمحن بٗضم ٦ظب اإلامحز في ب٢غاٍع صون ؤن يُلب اإلامحز جدليٟه اليمحن نغاخت:ل))حاء في ٢غاع إلاد٨مت الخميحزل2

(.ل537ه٣ال ًٖ ٖبض الغخمً الٗالم، مهضع ؾاب٤، م .ل26/1/1971في ل3/971ح/120ع٢م ال٣غاع )ل
للمد٨مت ؤن جىحه اليمحن اإلاخممت مً جل٣اء هٟؿها للخهم الظر ليـ لضيه صليل ٧امل، لخبجي بٗض طل٪ خ٨مها في :ل))لمً ٢اهىن ؤلازباثل120/ههذ اإلااصةل3

 ((.لمىيٕى الضٖىي ؤو ٢يمت ما جد٨م به
 ((.ل٩ل مً الخهمحن بةطن مً اإلاد٨مت ؤن يىحه اليمحن الخاؾمت بلى الخهم آلازغ :ل))ؤوال مً ٢اهىن ؤلازباث-114/إلااصةههذ ال4
َلب جىحيه اليمحن يخًمً الجزو٫ ٖما ٖضاَا مً َغ١ ؤلازباث باليؿبت للىا٢ٗت التي يغص ٖلحها بطا ب٣ي َالبها :ل))ؤوال مً ٢اهىن ؤلازباث-111/ههذ اإلااصةل5

 ((.ٖلى جىححههالمهغا
ل.1052، م 2011، اإلا٨خبت ال٣اهىهيت، بٛضاص، 2، 3ٍاإلادامي مدمض ٖلي الهىعر، الخٗلي٤ اإلا٣اعن ٖلى مىاص ٢اهىن ؤلازباث، ج ل6
((.لليجىػ إلاً وحه اليمحن ؤن يغح٘ ًٖ طل٪ ٢بل ؤن يدل٠ الخهم:ل))زاهيا مً ٢اهىن ؤلازباث-111/ههذ اإلااصةل7

 ..((.ليجىػ ؤن جىحه اليمحن الخاؾمت في ؤيت خالت ٧اهذ ٖلحها الضٖىي :ل))زاهيا مً ٢اهىن ؤلازباث-116/حاء في هو اإلااصة (1)

ال يجىػ جدلي٠ اليمحن الخاؾمت ؤمام مد٨مت الخميحز، وال بعحاء جدليٟها بلى ما بٗض الىٓغ في ال٣ًيت :ل))زالثا مً ٢اهىن ؤلازباث-111/ههذ اإلااصةل (2)

 .لللل((جميحزا

  .1055اإلادامي مدمض ٖلي الهىعر، مهضع ؾاب٤، م ل (3)
(1) 

 .534، م 1956، صاع اليكغ للجامٗاث اإلاهغيت، ال٣اَغة، 2ٖبض الغػا١ الؿجهىعر، الىؾيِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي، ج.لصلل8

بطا ؤ٢غث اإلاضٖيت بصخت بهمت ؤبهامها بال ؤجها صٞٗذ بٗضم حؿلم اإلابلٜ اإلاثبذ بالىع٢ت ٞٗلى اإلاد٨مت مىدها خ٤ جىحيه :ل))حاء في ٢غاع إلاد٨مت الخميحزل (2)

ًذ طل٪ يجٗلها زؿغث ما جىحهذ به اليمحن في ل2009/شخهيت ؤولى/653ال٣غاع ع٢م ((ل)ليمحن ٖضم ال٨ظب باإل٢غاع للمضعى ٖليه ٞةطا ٞع

 (.لwww.tqmag.netميكىع ٖلى مى٢٘ مجلت الدكغي٘ وال٣ًاء ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجيت ل18/2/2009

 .529ٖبض الغخمً الٗالم، مهضع ؾاب٤، مل (3)

http://www.iraqja.org/
http://www.iraqja.org/
http://www.tqmag.net/
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 : للذعىي  خاظمت ًمين أجها:  خامعا

، بال٨ظب وصٞ٘ الضٖىي، في اإلابرػ بالؿىض( اإلا٣ِغ) ٖليه اإلاضعى ؤ٢غ بطا باإل٢غاع، ال٨ظب صٖىيل ٟٞي    ومىدخه بة٢غاٍع

 وخلٟها جىححهها َلب وبن (2) .الضٖىيل زؿغ يُلبها، ولم( له اإلا٣غ)لخهمه باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن جىحيه خ٤ اإلاد٨مت

  (4) .صٖىاٍ بغص اإلاد٨مت خ٨مذ خلٟها ًٖ الخهم ه٩ل وبن (3) .اليمحن به جىحهذ ما زؿغ زهمه،

 واهتهاء ال٣اثم، الجزإ خؿم ٖجها الى٩ى٫ل ؤو خلٟها ٖلى يترجب الخاؾمت، اليمحن ٦ما باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم ٞيمحن  

ظا (5).الضٖىيل ل ازخالٝ َو  جل٣اء مً اإلاد٨مت جخسظٍ بحغاء مجغص هي بل الجزإ، جدؿم ال التي اإلاخممت اليمحن وبحن بيجها زانٍن

بت هٟؿها   (6) .الخ٣ي٣ت جدغرل في مجها ٚع

 :  مشدودة ًمين أجها: ظادظا

 إلاد٨مت ٢غاع في حاء خيث بليه، وحهها الظر زهمه ٖلى يغصَا ؤن باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن له وحهذ إلاً يجىػل بط  

ظا (7) ((.ٖليه اإلاضعى ٖلى باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن يغص ؤن للمضعي: ))الخميحز  التي اإلاخممت اليمحن وبحن بيجهما زالث ازخالٝ َو

  (8) .آلازغ الخهم ٖلى عصَا يجىػل ال

 :الخاظمت الُمين ـىس  مً ـىسة أجها: ظابعا

 جىحهها ؤن للمد٨مت يجىػل ال ازخياعيت يمحن ؤجها باإل٢غاع، ال٨ظب ٖضم يمحن زهاثو ًٖ بياهه ؾب٤ مما لىا جبحن

ذ مً وؤن. بها اإلا٩ل٠ مً َلب وصونل هٟؿها جل٣اء مً َٖ ِغ
ُ

 ال٨ظب صٞٗه بزباث ًٖ الٗاحؼ الخهم َى إلاهلخخه اليمحن َظٍ ق

 وجىهي جهاثيا، خؿما ال٣اثم الجزإ جدؿم يمحن ؤجها ٦ما. وحهها مً ٖلى عصَا يجىػل يمحن وهي. ال٨خابي بالؿىض الىاعص بة٢غاٍع
 هي باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن بإن ال٣ى٫ل يصر لظا الخاؾمت، لليمحن زهاثو وجل٪... اإلاد٨مت ؤمام اإلاٗغويت الضٖىيل

 الباب مً الؿاصؽ الٟهل في الىاعصة الخاؾمت لليمحن الٗامت ألاخ٩ام ٖلحها وجىُب٤ (9) الخاؾمت، اليمحن نىعل مً نىعة
.  اإلاٗض٫ 1979 لؿىت 107 ع٢م ؤلازباث ٢اهىنل مً الثاوي

:  باإلكشاس الىزب عذم ًمين جىحُه ؼشوه: الثالث اإلاىلب

:  باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن لخىحيه الضٖىيل في الخاليت الكغوٍ جىاٞغ يجب
 اإلاضعي يُلب ٦إن.به وؤ٢غ ؾب٤ بما( اإلا٣غ)ٖليه اإلاضعى بةلؼام( له اإلا٣غ)اإلاضعي مُالبت الضٖىيل مىيٕى ي٩ىنل ؤن: ؤوال   

ضم ؤحله لخلى٫ل بالىٓغ الضيً مبلٜ بخإصيت ٖليه اإلاضعى بلؼام صٖىاٍ في اثه ٖو  .    بالدؿضيض ٞو

 يخًمً وؤن. عؾميا ؤو ٖاصيا، ٦خابيا ؾىضا بما( له اإلا٣غ) اإلاضعي ٢بل مً الضٖىيل في اإلابرػ الاصٖاء بزباث صليل ي٩ىنل ؤن:  زاهيال
.  مٗحن ٢اهىوي بخهٝغ( اإلا٣غ) ٖليه اإلاضعى ٢بل مً ب٢غاعا الؿىض

                                                                                                                                                                                           
 .202، م1948ل٣اَغة، ، صاع ال٨خاب الٗغبي، ا1ال٣ىاٖض الٗامت وؤلا٢غاع واليمحن، جل–اإلادامي خؿحن اإلاامً، هٓغيت ؤلازباث، ل (4)

 ((.اليمحن الخاؾمت هي اليمحن التي جيخهي بها الضٖىيل:ل))زاهيا مً ٢اهىن ؤلازباث-114/ههذ اإلااصةل (5)

 .ل274ٖهمذ ٖبض اإلاجيض ب٨غ، مهضع ؾاب٤، م .صل (6)

ه٣ال ًٖ اإلادامي خؿحن اإلاامً، هٓغيت ؤلازباث، وسخت جدذ الُب٘، .ل281،م5ٕ،4اليكغة ال٣ًاثيت ؽ.ل29/4/1974في ل4/1971م/991ال٣غاع ع٢م ل (7)

 .ل959مهضع ؾاب٤، م

 ((.لعال يجىػ للخهم الظر وحهذ بليه اإلاد٨مت اليمحن اإلاخممت ؤن يغصَا ٖلى الخهم آلار:ل))لمً ٢اهىن ؤلازباثل123/ههذ اإلااصةل (8)

ى عؤر ألاؾخاط خؿحن اإلاامًل (9)  .لل957اإلادامي خؿحن اإلاامً، هٓغيت ؤلازباث، وسخت جدذ الُب٘، مهضع ؾاب٤، م:ليىٓغ.لَو
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 ألن طل٪. الو٣ٗاصَا مٗيىا ق٨ال ال٣اهىنل ؤوحب التي ال٣ٗىص في باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن جىحيه يجىػل ال ول٨ً   

ل لم ٞةطا     .او٣ٗاصَا ؤع٧ان مً ع٦ىا حٗخبر ٞحها الك٩ليت ِٝ . ال٣ٗض يى٣ٗض ٞال لها ال٣اهىنل ٢غعٍ الظر الك٩ل ال٣ٗىص َظٍ حؿخى
اث طل٪ ومثا٫ ً ؤو الهبت ؤو بالبي٘ ال٣اهىهيت الخهٞغ  في الدسجيل الو٣ٗاصَا ال٣اهىنل ؤوحب خيث ال٣ٗاع، ٖلى الىاعصة الَغ

 ٖلى الىاعصة ؤو (3) اإلاغوع، صاثغة لضي حسجيلها ال٣اهىنل ؤوحب خيث الؿياعاث، ٖلى الىاعصة ؤو (2) ال٣ٗاعر، الدسجيل صاثغة

     (4) .الٗض٫ ال٩اجب صاثغة لضي حسجيلها ال٣اهىنل ؤوحب خيث اإلا٩اثً،

 جخىحه ال لظل٪ ٞيه، ٧اطبا ٧ان ؤهه اإلا٣غ يضعي ٦خابي ؾىض في ب٢غاع وحىص ابخضاء جٟترى باإل٢غاع ال٨ظب صٖىيل ؤن: زالثا           
 اإلاًاَاة، بُغي٤ بليه الؿىض وؿبت وزبذ ٖىه، الضٖىيل في اإلابرػ الؿىض نضوعل اإلا٣غ ؤه٨غ لى ٞيما باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن
 صٞٗه ؾمإ مٗه يمخى٘ جىا٢ٌ ٞيه  باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن بُلب والضٞ٘ اإلابرػ الؿىض في الىاعص ؤلا٢غاع به٩اع بحن ألن

ظا  (5) .َظا  جى٢ي٘ بصخت ؤ٢غ ٢ض ٧ان اإلامحز و٦يل ؤن: )) لها ٢غاع في حاء خيث الخميحز، إلاد٨مت الٗامت الهيئت به ٢ًذ ما َو
 ؤ٢غ ؤن ؾب٤ إلاا مىا٢ٌ باإل٢غاع بال٨ظب طل٪ بٗض صٞٗه ٞةن لظا به، اإلاضعى باإلابلٜ مى٧له طمت واوكٛا٫ ال٨مبيالت في مى٧له

  (6) ...((.باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن ٖلحها اإلامحز لخدلي٠ مبرع ٞال لظا... ؾماٖه ٖضم يىحب مما به

 بهضوعل اإلاد٨مـت ؤمام ٖليه اإلاضعى يهغح ؤن يجب ؤهه باإل٢غاع، ال٨ظب ٖضم يمحن لخىحيه و٦كٍغ ؾب٤، مما يٟهم   
ل ٖىه، الؿىض

ّ
 ؤو الخى٢ي٘ ؤو الخِ به٩اع ألن وطل٪ اإلابرػ، الؿىض ٖلى اإلاىحىصة ؤبهامه بهمت ؤو جى٢يٗه ؤو زُه يى٨غ بإال

 وبالخالي ومًمىها، ق٨ال الؿىض حمي٘  كمل بهما ؤلاه٩اع ؤن ؤر ٖليه، اإلاضعى ًٖ الؿىض نضوعل ٖضم  ٗجي بهما ؤلابهام بهمت
 للمضعى ؤلابهام بهمت ؤو الخى٢ي٘ ؤو الخِ ٖاثضيت بصخت للٟهل الخٍُى زبراء ٖلى الؿىض ٖغى بلى ؾخلجإ اإلاد٨مت ٞةن

 ووحضث الؿىض بتزويغ يضٞ٘ ٖليه اإلاضعى ٧ان بطا ؤما  (7) .الؿىض انُىإ ٖلى يىهب ؤلاه٩اع ٧ان بطا َظا ٖضمه، مً ٖليه

 ووؿبت الؿىض صخت زبدذ ٞةطا (8) .ٞيه للٟهل اإلاسخهت اإلاد٨مت بلى اإلاىيٕى بخالت ٞخ٣غعل َظا، صٞٗه جايض ٢غاثً اإلاد٨مت
ا ؤلابهام بهمت ؤو الخى٢ي٘ ؤو الخِ   ٢ًذ إلاى٨َغ

                                                           
(1) 

 ...((.بطا ٞغى ال٣اهىن ق٨ال مٗيىا لل٣ٗض ٞال يى٣ٗض بال باؾديٟاء َظا الك٩ل:ل))مً ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاقيل1-90/حاء في هو اإلااصةل1

الخهٝغ ال٣ٗاعر َى ٧ل جهٝغ مً قإهه بوكاء خ٤ مً الخ٣ى١ ل-1:ل))اإلاٗض٫ل1971لؿىت ل43هىن الدسجيل ال٣ٗاعر ع٢م مً ٢ال3/ههذ اإلااصة (2)

ال يى٣ٗض الخهٝغ ال٣ٗاعر بال بالدسجيل في ل-2الٗيييت ألانليت ؤو الخبٗيت ؤو ه٣له ؤو حٛيحٍر ؤو ػواله و٧ل جهٝغ م٣غع لخ٤ مً الخ٣ى١ اإلاظ٧ىعة، 

 ((.اعر صاثغة الدسجيل ال٤ٗ

ال  -2.لحسجل حمي٘ اإلاغ٦باث في سجالث الدسجيل ٖضا الٗغباث وما  ؿدثجى ب٣اهىن زام-1:))لل1971لؿىت ل48مً ٢اهىن اإلاغوع ع٢م ل5/ههذ اإلااصة (3)

غ قغوٍ اإلاخاهت وألامان ٥ ٞٗلى اإلاال٪ ٖىض اهخ٣ا٫ مل٨يت اإلاغ٦بت بلى شخو آزغ بإخض ؤؾباب الخمل ل-3.لجمىذ بحاػة الدسجيل للمغ٦بت بال بٗض جٞى

تراٝ ؤمامه بظل٪ لخإقحر طل٪ في سجل الدسجيل وصٞ٘ الغؾم اإلا٣غع لى٣ل اإلال٨يت  -4.لالؿاب٤ واإلاال٪ الجضيض الخًىع لضي يابِ الدسجيل والٖا

 ((.حٗخبر سجالث الدسجيل ٢غيىت إلزباث اإلال٨يت ما لم يثبذ ال٨ٗـ

ال جى٣ٗض ل-زاهيا.لحسجل اإلاا٦ىت لضي ال٩اجب الٗض٫ في اإلاى٣ُت اإلاىحىصة ٞحهال-ؤوال:ل))ل1998لؿىت ل33مً ٢اهىن ال٨خاب الٗضو٫ ع٢م ل30/ههذ اإلااصة  (4)

اث ال٣اهىهيت ٖلى اإلاا٦ىت بال بدسجيلها لضي صاثغة ال٩اجب الٗض٫ اإلاسخهت  ((.الخهٞغ

(5) 
 .957اإلادامي مدمض ٖلي الهىعر، هٓغيت ؤلازباث، وسخت جدذ الُب٘، مهضع ؾاب٤، م ل2

 .536ه٣ال ًٖ ٖبض الغخمً الٗالم، مهضع ؾاب٤، م .ل26/12/1971في ل3/969ح/147ال٣غاع ع٢م لل (6)

(7) 
بطا ؤه٨غ مً وؿب بليه الؿىض زُه ؤو بمًاءٍ ؤو بهمت ببهامه ؤو ؤه٨غ طإلا٪ مً ي٣ىم م٣امه ؤو اصعى الىاعر :ل))لمً ٢اهىن ؤلازباثل40/حاء في اإلااصة3

 ...((.لالجهل به و٧ان الؿىض مىخجا في الضٖىي ٢غعث اإلاد٨مت بحغاء اإلاًاَاة م٘ بيضإ الؿىض نىضو١ اإلاد٨مت

لب الخد٣ي٤ في طل٪ ووحضث اإلاد٨مت ٢غاثً ٢ىيت ٖلى صخت اصٖاثه ؤحابخه :ل))٢اهىن ؤلازباثمً ل36/ههذ اإلااصةللل (8) بطا اصعى الخهم جؼويغ الؿىض َو

ا اإلاد٨مت لًمان خ٤ الُٝغ آلازغ لى اإلاد٨مت في َظٍ الخالت بخالت الخهىم ٖلى .لبلى َلبه وؤلؼمخه ؤن ي٣ضم ٦ٟالت شخهيت ؤو ه٣ضيت ج٣ضَع ٖو

ىضَا ج٣غع اإلاد٨مت حٗل الضٖىي مؿخإزغة لخحن نضوع خ٨م ٢اضخي الخد٣ي٤ للخثب ((.للؤو ٢غاع باث بسهىم وا٢ٗت التزويغث مً صخت الاصٖاء، ٖو
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 ٢اهىوي مبرع َىا٥ ي٩ىنل لً الخالخحن ٧لخا وفي. اإلاضعي صٖىيل ٞترص الؿىض صخت جثبذ لم بطا ؤما  (1) .بىاءاٖليه للمضعي اإلاد٨مت
.  باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن لخىحيه

، ًٖ عح٘ اإلاغاٞٗت زخام و٢بل زم اإلاضعي، صٖىيل بصخت اإلاغاٞٗت ؤزىاء ٖليه اإلاضعى ؤ٢غ ولى      ٧ان بإهه وصٞ٘ ب٢غاٍع

لب ٞيه، ٧اطبا  (2) ؤلا٢غاع، ًٖ الغحٕى حىاػ لٗضم الضٞ٘، َظا مىه  ؿم٘ ٞال باإل٢غاع، ال٨ظب ٖضم يمحن زهمه جدلي٠ َو

ظا ؾاب٣ا، به ؤ٢غ ما ها٢ٌ ٢ض اإلا٣غ وألن ظا (3) .صٞٗه ؾمإ مً ماو٘ الخىا٢ٌ َو   (4) .الخميحز مد٨مت به ٢ًذ ما َو
 اإلاضعي، مً اإلابرػ بالؿىض الىاعص بالّضيً ٖليه اإلاضعى ا٢غ بطا ٞيما باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن لخىحيه مدل ال ٦ــظل٪  

اء واصعى ال الٞى
ُ
 ٧اطبا ي٨ً لم ؤهه ٖلى اإلاضعي ؤيض ٢ض خييئظ ؾي٩ىنل ألهه الضيً، ؾىض ٦خابت بٗض  ؤر ؤلا٢غاع، بٗض حؼء ؤو ٦

    (5) .بة٢غاٍع
 اإلابرػ بالؿىض ؤ٢غعث ٦ىذ وبن بوي: ي٣ى٫ل ٦إن.بالؿىض الىاعص بة٢غاٍع بال٨ظب( اإلا٣غ) ٖليه اإلاضعى يضٞ٘ ؤن: عابٗا          

 ي٣غ الخالت َظٍ في( اإلا٣غ) ٖليه ٞاإلاضعى. قيئا مىه اؾخلم لم خ٣ي٣ت ؤوي بال ،(له اإلا٣غ) اإلاضعي مً ٦ظا مبلٜ باؾخ٣غاى

 .الاؾخالم ويى٨غ الاؾخ٣غاى، بىا٢ٗت
 حهت ؤيت ؤو الٗض٫، ال٩اجب مً اإلاىز٤ الغؾمي والؿىض الٗاصر، الؿىض في الىاعص ؤلا٢غاع ٖلى يغص بهما باإل٢غاع وال٨ظب  

 ههذ خيث ؤزغي، مسخهت عؾميت حهت ؤيت ؤو الٗض٫ ال٩اجب مً اإلاىٓمت الغؾميت الؿىضاث ٖلى يغص وال. ؤزغيل عؾميت

 ؤلا٢غاعاث ؤو الٗض٫ ال٩اجب مً اإلاىٓمت للؿىضاث باليؿبت الاصٖاء َظا  ؿم٘ ال  –ب: )) ؤلازباث ٢اهىنل مً عابٗا-39/اإلااصة
٠ مً بمكاَضة الىا٢ٗت بدهى٫ل ٞحها نغح بطا الازخهام، طاث الغؾميت الجهاث ؤمام الخانلت ((.  اإلاسخو اإلاْى

 الٗال٢ت طورل مً ٧ل ببهام بهمت ؤو جىا٢ي٘ ٖلى ؤزغي، عؾميت حهت ؤيت ؤو الٗض٫، ال٩اجب جهضي٤ بالخىزي٤ وي٣هض  

لى مجهم اإلاىٓم الؿىض في ٠ ؤو الٗض٫، ال٩اجب مً الؿىض جضويً به ٞي٣هض الخىٓيم ؤما (6) .بمًمىهه اٖتراٞهم ٖو  اإلاْى

  (7) .الٛغى لهظا مٗضة ؤوعا١ ٖلى الٗال٢ت طورل َلب خؿب اإلاسخو،
 ؤو جىا٢يٗهم وؤزظ الٗال٢ت طورل نٟت مً الخإ٦ض ًٖ له اإلاىز٣ت الجهت صوعل يخٗضي ال عؾميت حهت لضي اإلاىز٤ الؿىض ٟٞي

 بخٟانيل الخىى وصونل ٞيه، الىاعص ال٣اهىوي الخهٝغ بمًمىنل واٖتراٞهم ٢بلهم مً اإلاىٓم الؿىض ٖلى ببهامهم بهماث

٣ا الؿىض جىٓم التي هي الغؾميت ٞالجهت اإلاىٓم الؿىض في ؤما. اإلاًمىنل طل٪  جٟانيل ٧اٞت ٞيه وجثبذ ؾلٟا، مٗض لىمىطج ٞو

.  الٗال٢ت طورل بحن ال٣اهىوي الخهٝغ مًمىنل

                                                           
ؤن اإلامحز بٗض ؤن ؤه٨غ جى٢يٗه في ال٨مبيالت وزبذ ٖاثضيت الخى٢ي٘ له بىديجت مٗاملت الخُبي٤ ال ي٩ىن له خ٤ الضٞ٘ :ل))لحاء في ٢غاع إلاد٨مت الخميحز (1)

 (.537ه٣ال ًٖ ٖبض الغخمً الٗالم، مهضع ؾاب٤، م ل1/11/1967في ل967/ح/569ال٣غاع ع٢م ((ل)ل٢غاع وجدلي٠ زهمه اليمحنبال٨ظب باإل

 ((.ال يصر الغحٕى ًٖ ؤلا٢غاع :ل))لزاهيا مً ٢اهىن ؤلازباث-68/ههذ اإلااصة (2)

 ((.ا، ٧ان َظا الخىا٢ٌ ماوٗا مً ؾمإ صٖىاٍ ؤو صٞٗهبطا ها٢ٌ اإلا٣غ ما ٧ان ٢ض ؤ٢غ به ؾاب٤ل-ؤ:ل))ؤوال مً ٢اهىن ؤلازباث-64/ههذ اإلااصة (3)

و٢ض ؤيض ؤمام اإلاد٨مت نضوع َظٍ ؤلاٞاصة مىه ٞإنبذ ...لجبحن ؤن اإلامحز ٢ض ؤصلى بةٞاصة ؤمام الجهاث ؤلاصاعيت الغؾميت:ل))حاء في ٢غاع إلاد٨مت الخميحز (4)

ه٣ال ًٖ اإلادامي مدمض ٖلي الهىعر، الخٗلي٤ .ل29/9/1963في ل63/خ٣ى٢يت/541ال٣غاع ع٢م ...((ل)َظا ؤلا٢غاع ملؼما له وال  ؿمذ مىه اصٖاء يسالٟه

 (.ل625اإلا٣اعن ٖلى مىاص ٢اهىن ؤلازباث، مهضع ؾاب٤، م

 .ل960اإلادامي خؿحن اإلاامً، هٓغيت ؤلازباث، وسخت جدذ الُب٘، مهضع ؾاب٤، م:ليىٓغل (5)

 .للؤٖالٍل29يىٓغ ٢غاع مد٨مت الخميحز في الهامل  (6)

٧ل مً وحهذ بليه اليمحن ٞى٩ل ٖجها صون ؤن يغصَا ٖلى زهمه، و٧ل مً عصث ٖليه اليمحن ٞى٩ل ٖجها :ل))زالثا مً ٢اهىن ؤلازباث-119/ههذ اإلااصة (7)

 ((.لزؿغ ما جىحهذ به اليمحن
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١َل لظل٪ وجبٗا   غَّر
َ
 ال٩اجب مً اإلاىز٤ الغؾمي الؿىض ؤو الٗاصر بالؿىض باإل٢غاع ال٨ظب اصٖاء خالت بحن الٗغاقي اإلاكٕغ ٞ

 ؤزغيل عؾميت حهت ؤيت ؤو الٗض٫ ال٩اجب مً اإلاىٓم الغؾمي بالؿىض باإل٢غاع ال٨ظب وخالت ؤزغي، عؾميت حهت ؤيت ؤو الٗض٫
 ازخهام طاث

.  الثاهيت بالخالت الضٞ٘ ي٣بل ولم ألاولى، بالخالت الضٞ٘ ٣ٞبل
٣ا 39/اإلااصة مً عابٗا ال٣ٟغة لىو نياٚخه في ص٢ت ؤ٦ثر ٧ان الٗغاقي اإلاكٕغ ؤن ويالخٔ    ٢اهىنل ٖلى ألازحر للخٗضيل ٞو

 ال٨ظب صٖىيل في الؿىض اإلالٛاة اإلااصة مً 1 ال٣ٟغة خهغث خيث اإلالٛاة، مضهيت مغاٞٗاث 106/اإلااصة هو نياٚت ًٖ ؤلازباث،
 ب٣بى٫ل الىاٞظة 39/اإلااصة مً ؤ-عابٗا ال٣ٟغة ٢ًذ بيىما الٗض٫، ال٩اجب مً اإلاهض١ الؿىض ؤو الٗاصر بالؿىض ؤما باإل٢غاع
 مً ؾىاٍ ؤو الٗض٫ ال٩اجب ًٖ نضع ؾىاء لئل٢غاع مىز٤ عؾمي ؾىض و٧ل الٗاصر، الؿىض في الىاعص باإل٢غاع بال٨ظب الاصٖاء

   (1).ألازغيل الغؾميت الجهاث
ل:  زامؿا    

ّ
 ٖلى اليمحن له اإلا٣غ جدلي٠ ألن وطل٪. باإل٢غاع ال٨ظب صٞٗه يثبذ صليل ؤر( اإلا٣غ) ٖليه اإلاضعى لضي ي٩ىنل ؤال

، في ٧اطب ؤهه صٖىاٍ ٖلى صليل للم٣غ ي٨ً لم بطا ٞيما يجغرل بهما  ب٢غاٍع في ٧اطب ٚحر اإلا٣غ ؤن  الضليل، َظا وحض لى ؤما ب٢غاٍع

ىضما بضيً، آلزغ بؿىض ؤخض ؤ٢غ لى ٦ما. اليمحن لهظٍ صاعي ٞال  الؿىض َظا ؤُٖيذ بهجي: ؤحاب ٖليه الؿىض َظا ٖغى ٖو

  (2) .اإلاضعي وبخى٢ي٘ بظل٪ مؿدىضا وؤبغػل ،(نىعيا ؤر) جلجئت للمضعي

 ٖضم يمحن ٧اهذ إلاا بط. باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن زهمه جدلي٠ اإلاد٨مت مً( اإلا٣غ) ٖليه اإلاضعى يُلب ؤن:   ؾاصؾا   

  (3) .هٟؿها جل٣اء مً جىححهها اإلاد٨مت جمل٪ ٞال لظا الخاؾمت، اليمحن نىعل مً نىعة باإل٢غاع ال٨ظب

. باإلكشاس الىزب عذم ًمين على اإلاترجبت آلازاس:  الشابع اإلاىلب     

 اليمحن يدل٠ ؤن ٞةما: زياعاث زالزت مً واخض بال له ٞليـ( له اإلا٣غ) اإلاضعي بلى باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن وحهذ بطا   
٤  زهمه، به صٞ٘ ما للمد٨مت مثبخا اليمحن، خل٠ ًٖ يى٩ل ؤن وبما. صٖىاٍ ٞي٨ؿب اإلاد٨مت، ٢بل مً اإلا٣غعة الهيٛت ٞو

 ٖضم يمحن بدل٠ الخ٩لي٠ خيجها ٞييخ٣ل (4) بليه، وحهها الظر زهمه ٖلى اليمحن يغص ؤن وبما. صٖىاٍ بغص اإلاد٨مت ٞخد٨م

٤ اليمحن يدل٠ ؤن ٞةما زياعان، بال ؤمامه ي٩ىنل لً الظر  (5) ،( اإلا٣غ) ٖليه اإلاضعى بلى باإل٢غاع ال٨ظب  ج٣غعَا التي الهيٛت ٞو

 ٖليه، اإلاغصوصة اليمحن خل٠ ًٖ يى٩ل ؤن وبما. الضٖىيل َى وي٨ؿب اإلاضعي، زهمه صٖىيل بغص اإلاد٨مت له ٞخ٣طخي اإلاد٨مت

  (6) .اإلاضعي لخهمه اإلاد٨مت ٞخ٣طخي بالضٖىي، اإلابرػ بالؿىض الىاعص ب٢غاٍع وصخت صٞٗه ٦ظب بظل٪ ٞيثبذ

                                                           

اليكغة .ل29/4/1974في ل4/1971م/991ال٣غاع ع٢م (()لللمضعي ؤن يغص يمحن ٖضم ال٨ظب باإل٢غاع ٖلى اإلاضعى ٖليه:ل))حاء في ٢غاع إلاد٨مت الخميحز1 (1)

 (.ل959ه٣ال ًٖ اإلادامي خؿحن اإلاامً، هٓغيت ؤلازباث، وسخت جدذ الُب٘، مهضع ؾاب٤، م.لل281،م5ٕ،4ال٣ًاثيت ؽ

 ((.لو٧ل مً عصث ٖليه اليمحن ٞى٩ل ٖجها زؿغ ما جىحهذ به اليمحن :ل))لزالثا مً ٢اهىن ؤلازباث-119/حاء في اإلااصة (2)

٧ل مً وحهذ بليه اليمحن ٞى٩ل ٖجها صون ؤن يغصَا ٖلى زهمه، و٧ل مً عصث ٖليه اليمحن ٞى٩ل ٖجها :ل))زالثا مً ٢اهىن ؤلازباث-119/ههذ اإلااصةل (3)

 ((.لزؿغ ما جىحهذ به اليمحن 

اليكغة .ل29/4/1974في ل4/1971م/٢991م ال٣غاع ع((ل)لللمضعي ؤن يغص يمحن ٖضم ال٨ظب باإل٢غاع ٖلى اإلاضعى ٖليه:ل))حاء في ٢غاع إلاد٨مت الخميحزل (4)

(.لل959ه٣ال ًٖ اإلادامي خؿحن اإلاامً، هٓغيت ؤلازباث، وسخت جدذ الُب٘، مهضع ؾاب٤، م.ل281،م5ٕ،4ال٣ًاثيت ؽ

 ((.لو٧ل مً عصث ٖليه اليمحن ٞى٩ل ٖجها زؿغ ما جىحهذ به اليمحن :ل))لزالثا مً ٢اهىن ؤلازباث-119/حاء في اإلااصة2 (5)

 .ل268، م 1984، 3صيىانىعر وخامض ٩ٖاػ، الخٗلي٤ ٖلى ٢اهىن ؤلازباث، ٍٖؼ الضيً ا٫لل (6)

 .1148ه٣ال ًٖ مدمض ٖلي الهىعر، مهضع ؾاب٤، م .ل179ٖبض الىصوص يدحى، صعوؽ في ٢اهىن ؤلازباث، م .لصل (7)

 .لل209اإلادامي خؿحن اإلاامً، هٓغيت ؤلازباث، مهضع ؾاب٤، م لل (8)

يب الىضاور، قغح ٢اهىن ؤلازباث، ٍ.لصلل (9)  .لل36، م 1986، بٛضاص، 2آصم َو



 2016  حىان  4العذد  –مجلت حُل ألابدار اللاهىهُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
22 

ى ، له جىّحه ٖىضما اليمحن خل٠ ًٖ الخهم ٞيه يمخى٘ ؾلبي مى٠٢ اليمحن ًٖ والى٩ى٫ل   وحهذ ممً ي٣٘ ؤن بما َو

  (7) .يدلٟها وال اليمحن ٖليه عصث ممً ي٣٘ ؤن ؤو ها٦ال، ٞيٗخبر يدلٟها وال زهمه ٖلى يغصَا ٞال ابخضاء اليمحن بليه

 جىحه ٖىضما  ؿ٨ذ ٦إن (8) الخهم، ؾلى٥ مً مىه  ؿخٟاص يمىيا ي٩ىنل و٢ض نغيدا، ي٩ىنل ٢ض اليمحن ًٖ والى٩ى٫ل 

 ؤو ٚامًا حىابا  ُٗي ٦إن الخل٠ مً تهّغبه ٖلى  ٗمل ؤو (9) نيٛتها، في  ٗض٫ ؤو  ٛحر ؤو  ٗغى ؤو ٞحها يىإػ وال اليمحن بليه
 ها٢ها

 لخلٟها اإلا٣غعة الجلؿت ًٖ بخىححهها اإلا٩ل٠ ٚياب اليمحن ًٖ ه٩ىال  ٗض ال ول٨ً  (1) .واليؿيان الجهل اصٖاء ٖلى م٣خهغا ؤو 
 لخلٟها، اإلا٣غعة الجلؿت في ي٩ىنل بهما اليمحن ًٖ الى٩ى٫ل ألن جىححهها، ًٖ الىٓغ نٝغ ٢ض  ٗخبر وبهما زهمه، ٢بل مً

ل(2) .طل٪ ٢بل وليـ
 ه٩ل مً يض وبما اليمحن خل٠ مً لهالر بما الضٖىيل في يىدؿم الجزإ ٞةن الؿاب٣ت، الى٩ى٫ل ؤو الخل٠ زياعاث حمي٘ وفي

   ٗخبر الى٩ى٫، ؤو الخل٠ ٖلى بىاء ٧ان ؾىاء الضٖىي، في الهاصع الخ٨م وبن. إلاهلخخه الى٩ى٫ل ٧ان مً لهالر ؤر ٖجها،

  (3) .ال٣اهىهيت الًُٗ َغ١ل مً َغي٤ بإر ٞيه الًُٗ  يصر وال ٞيه، اإلا٣طخي الخ٨م حجيت ٢ىة ٖلى خاثؼا

 اإلا٣غ لىاثب ٞيجىػل( 4) .خلٟها في الىيابت ججىػل ال ول٨ً بالىيابت، باإل٢غاع ال٨ظب ٖضم يمحن جدلي٠ َلب ويم٨ً
، مى٧له ب٨ظب صٞٗه بزباث مً يخم٨ً لم بطا بالخهىمت، ٧الى٦يل  ال٨ظب ٖضم يمحن جىحيه اإلاد٨مت مً يُلب ؤن بة٢غاٍع

 ومثل (5) .بالخهىمت الى٦يل بها اإلاسى٫ل اإلاسانمت مخمماث مً الخدلي٠ َلب ألن بدلٟها، وج٩ليٟه له، اإلا٣غ بلى باإل٢غاع

 ال٨ظب ٖضم يمحن جىحه ؤن يجب ول٨ً (6) .الخهم جدلي٠ يُلب ؤن مجهم ٞؤلر واإلاخىلي، والـىلي الىصخي بالخهىمت الى٦يل

 في الخى٦يل ٧ان ٞةطا (7) .و٦يله صونل اليمحن بليه جىحه مً بصخو يخهل ألامغ ألن هاثبه، بلى ال شخهيا له للم٣غ باإل٢ــغاع
 ل٩ىهه الخى٦يل ٞيه يجىػل ال شخصخي ؤمغ اليمحن خل٠ ٞةن ، الٛحر مً الخ٤ َلب ٢بيل مً ألهه حاثؼا اليمحن جىحيه َلب

   (8) .الخل٠ في الىيابت ججىػل ال لهظا وطمخه، يمحٍر يمليه ٦ما الخال٠ شخو بظاث مخٗل٣ا ٖمال

 َظٍ له اإلا٣غ وعزت جدلي٠ يُلب ؤن للم٣غ يجىػل باإل٢غاع،٦ما ال٨ظب ٖضم يمحن له اإلا٣غ جدلي٠ اإلا٣غ لىعزت ويجىػل   

 وناخبه اإلا٣غ بحن حغث اإلاضايىت وا٢ٗت ألن  (9) الٗلم، ٖضم بهيٛت وبهما البخاث، بهيٛت جىحه ال َىا اليمحن ؤن ٚحر اليمحن،

، في ٧اطبا ٧ان اإلا٣غ بإن  ٗلم ال ؤهه واعر ٧ل يدل٠ بإن ؤر ،(له اإلا٣غ) اإلاخىفى  ال الىيابت ألن ؤخضَم بيمحن ي٨خٟى وال (10) ب٢غاٍع

   (11) .آلازغيً ه٩ى٫ل ؤمام َاالء خل٠ يٟيض ٞال ٣ِٞ، بًٗهم وخل٠ الىعزت حمي٘ بلى اليمحن وحهذ ٞةطا. الخل٠ في ججغرل
                                                           

(1) 
بطا ٧اهذ اإلاد٨مت ٢ض زبدذ نيٛت اليمحن وؤمهلذ و٦يل اإلاؿخإهٟت لبيان ؤن ٧ان يُلب جىحيه اليمحن مً ٖضمه ٞان :ل))حاء في ٢غاع إلاد٨مت الخميحزل1

ميكىع ٖلى .ل25/1/2009في ل2009/اؾخئىاٞيت ٣ٖاع/217ال٣غاع ع٢م ((ل)ٌ اليمحنجسل٠ ًٖ الخًىع  ٞللمد٨مت ؤن حٗخبٍر ٢ض نٝغ الىٓغ ًٖ جىجي

(.لللwww.iraqja.orgمى٢٘ الؿلُت ال٣ًاثيت الٗغا٢يت ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجيت 

 .ل184، م1986، صاع الجيل للُباٖت، ال٣اَغة، 4، 2ٍؾليمان مغ٢ـ، ؤنى٫ ؤلازباث وبحغاءاجه في اإلاىاص اإلاضهيت في ال٣اهىن اإلاهغر، ج.لصل (2)

، بٛضاص، 1ؾٗضون الٗامغر، مىحؼ هٓغيت ؤلازباث، ٍ.لصل (3)  .لل122، م 1966، مُبٗت اإلاٗاٝع

 ((.ججغر الىيابت في َلب الخدلي٠، وال ججغر في اليمحن :ل))لمً ٢اهىن ؤلازباثل112/ههذ اإلااصةل (4)

 .ل129، م 1949، مُبٗت الٗاوي، بٛضاص، 4مىحر ال٣اضخي، قغح اإلاجلت، جل (5)

 .لل1069ه٣ال ًٖ اإلادامي مدمض ٖلي الهىعر، مهضع ؾاب٤، م .ل443، م 4ٖلي خيضع، مهضع ؾاب٤، جل (6)

ا، الخٗلي٤ ٖلى ههىم ٢اهىن ؤلازباث، ج.لصل (7) .للل481، م 1978، ؤلاؾ٨ىضعيت، 4، ٍل1اخمض ؤبى الٞى

(8) 
 .لل165اإلاامً، هٓغيت ؤلازباث، مهضع ؾاب٤، م اإلادامي خؿحن  22

 ((.بطا خل٠ شخو ٖلى ٞٗله يدل٠ ٖلى البخاث، وبطا خل٠ ٖلى ٞٗل ٚحٍر يدل٠ ٖلى ٖضم الٗلم:))لمً ٢اهىن ؤلازباثل117/ههذ اإلااصة (9)

 .959ب٤، مه٣ال ًٖ اإلادامي خؿحن اإلاامً، هٓغيت ؤلازباث، وسخت جدذ الُب٘، مهضع ؾا.ل108ٖلي خيضع، مهضع ؾاب٤، م ل (10)

 .1070اإلادامي مدمض ٖلي الهىعر، مهضع ؾاب٤، م ل

http://www.iraqja.org/
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 ٞال. شخهيا له اإلا٣غ وهاثب اإلا٣غ بحن خضزذ ٢ض ال٨خابي الؿىض ٖلى ؤلا٢غاع وا٢ٗت ٧اهذ ما بطا خالت َىا وهىاحه   

 يًاع ال ؤن ٖلى ٖلحها، الىاثب جدلي٠ يجىػل ول٨ً. بالىا٢ٗت ٖلمه ٖلى بال( له اإلا٣غ) ألانيل جدلي٠ الخالت َظٍ في يجىػل
 ألانيل ٦ؿب زل٠ ٞةطا. اليمحن لخدليٟه ٞحها بصزاله حاػ الضٖىيل في مازال الىاثب ي٨ً لم ٞةطا. الخل٠ بىديجت ألانيل

. ه٩ل الظر الىاثب ٖلى عح٘ ؤنابه ٞةطا هاثبه، ه٩ى٫ل مً يغعل يهيبه ؤال يجب ول٨ً. الضٖىيل ألانيل زؿغ ه٩ل وبطا. الضٖىيل
 خل٠ ٞةطا ؤيًا، الصخهيت بهٟخه الضٖىيل في ؤصزل ٢ض و٧ان إلاذجىعٍ، الظر الضيً ٢بٌ في اليمحن الىاثب بلى وحهذ ٞلى

   الضٖىي، ٦ؿب

   (1) .بالضيً هدٍى ملؼما ويهبذ باإلاذجىع، ه٩ىله يًغ لم ه٩ل وبطا
 ممً ؤو اليمحن بليه وحهذ ممً الى٩ى٫ل زبىث يخٗحن لظا ؤصائها، في ججغرل وال اليمحن َلب في ججغرل الىيابت ٧اهذ وإلاا   

 بليه وحهذ مً ٢بل مً ه٩ىال  ٗض ال الخل٠ ًٖ الى٦يل ٞى٩ى٫ل (2) .و٦يله مً الهاصع بالى٩ى٫ل  ٗخض ٞال. شخهيا ٖليه عصث

ظا اليمحن،    (3).الخميحز مد٨مت به ٢ًذ ما َو
 

   الخاجمــــت 

 الخ٤ بمىذ الىاٞظ الٗغاقي ؤلازباث ٢اهىنل ٢طخى. الخاؾمت اليمحن نىعل مً نىعة هي باإل٢غاع، ال٨ظب ٖضم يمحن

 ؤلا٢غاعاث في بال٨ظب الاصٖاء  ؿم٘ ال ؤهه ٚحر. عؾمي ؤو ٖاصر ٦خابي ؾىض في الىاعص بة٢غاٍع ال٨ظب يضعي الظر للم٣غ بخىححهها

 ٖجها الىا٧ل يسؿغ ٞيما خلٟها، مً لهالر الخ٨م اليمحن َظٍ خل٠ ٖلى ويترجب. اإلاسخهت الغؾميت الجهاث ٢بل مً اإلاىٓمت
 ألامغ حجيت ٞحها الهاصع ال٣غاع وي٨دؿب الضٖىي، وجيخهي جهاثيا، الجزإ يدؿم ٖجها، الى٩ى٫ل ؤو اليمحن، َظٍ وبدل٠. الضٖىيل

.   ٞيه اإلا٣طخي

             

 اإلافـــــــــادس

:  ال٣ٟهيت والضعاؾاث وال٣ٟه اللٛت ٦خب:ؤوال 

 في آلاصاب مُبٗت ،1ٍ ،3 ج والخغام، الخال٫ مؿاثل في ؤلاؾالم قغاج٘ الخلي، الخؿً بً الضيً هجم ال٣اؾم ؤبي اإلاد٤٣ -1
 .1969 الىج٠،

 . 1928 الؿلٟيت، اإلاُبٗت ؤلاؾالميت، الكغيٗت في ال٣ًاء َغ١ل ببغاَيم، ؤخمض الكيش -2

، صاع ،15ج و 1ج الٗغب، لؿان ألاههاعر، مىٓىعل ابً الضيً حما٫ -3  . ال٣اَغة اإلاٗاٝع
ي، ب٨غ ؤبي بً الغخمً ٖبض الضيً حال٫ ؤلامام -4  . 1959 مهغ، والخلبي، البابي مُبٗت الٟغوٕ، في والىٓاثغ ألاقباٍ الؿيَى

 . 1889 بحروث، ألاصبيت، اإلاُبٗت ،2 ج اإلاجلت، قغح باػ،  عؾخم ؾليم -5
 .1932 ٚؼة، مُبٗت ،13 وج 4 ج الخؿيجي، ٞهمي اإلادامي حٗغيب ألاخ٩ام، مجلت قغح الخ٩ام الضععل خيضع، ٖلي -6

                                                           

(1) 
 .ل531ٖبض الغػا١ الؿجهىعر، مهضع ؾاب٤، م .لص.ل129ؾليمان مغ٢ـ، مهضع ؾاب٤، م .لص 1

 .ل1071، مهضع ؾاب٤، م 2اإلادامي مدمض ٖلي الهىعر، الخٗلي٤ اإلا٣اعن، جل (2)

 .لل1075ه٣ال ًٖ اإلادامي مدمض ٖلي الهىعر، اإلاهضع الؿاب٤، م .ل20/6/1946في ل46/نلخيت/694ال٣غاع ع٢م ل (3)
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 وم٣اعهت مىاػهت ٣ٞهيت صعاؾت  –ؤلاؾالميت الكغيٗت في ال٣ًاثيت ألاخ٩ام في ؤلا٢غاع حجيت الؿما٦يت، خميض مجيض -7

 . 1970 بٛضاص، حامٗت بلى م٣ضمت ماحؿخحر عؾالت وحىاثيا، مضهيا بال٣اهىنل
 .الٗامغة الُباٖت صاع ،2 ج اإلادخاع، الضع ٖلى اإلادخاع عص ،(ٖابضيً ابً) بـ الكهحر ؤمحن مدمض ؤلامام -8

 . َـ 1330 ٧امل، ؤخمض مُبٗت ،2 ج ألاخ٩ام، ٚغعل قغح في الخ٩ام الضععل ،(زؿغول ملال)بـ الكهحر ٞغامىػل بً مدمض ال٣اضخي -9

 . َـ 1362 الىج٠، في الخيضعيت اإلاُبٗت ،4 ج اإلاجلت، جدغيغ الُٛاء، ٧اق٠ آ٫ خؿحن مدمض الكيش -10

 . بمهغ نبيذ ٖلي مدمض مُبٗت ،2 ج ألابهاع، جىىيغ قغح اإلاسخاع الضع الخه٨ٟي، الضيً ٖالء بً مدمض ؤلامام -11

 اإلاُبٗت  ،2 ج اإلاسخاع، الضع ٖلى اإلادخاع عص لخ٨ملت ألازباع ٖيىنل ٢غة ٖابضيً، بً ؤمحن مدمض الضيً ٖالء مدمض -12

 . َـ 1299 ألامحريت،

 :اللاهىهُت والىخب اإلاشاحع ـ زاهُا

ا، ؤبى ؤخمض. ص -13  . 481 م ،1978 ؤلاؾ٨ىضعيت، ،4ٍ ،1ج ؤلازباث، ٢اهىنل ههىم ٖلى الخٗلي٤ الٞى

يب آصم. ص -14  . 1986 بٛضاص، ،2ٍ ؤلازباث، ٢اهىنل قغح الىضاور، َو
 .1948 ال٣اَغة، الٗغبي، ال٨خاب صاع ،1ج واليمحن، وؤلا٢غاع الٗامت ال٣ىاٖض  –ؤلازباث هٓغيت اإلاامً، خؿحن اإلادامي -15

 .الُب٘ جدذ وسخت واليمحن، وؤلا٢غاع الٗامت ال٣ىاٖض  –ؤلازباث هٓغيت اإلاامً، خؿحن اإلادامي -16
، مُبٗت ،1ٍ ؤلازباث، هٓغيت مىحؼ الٗامغر، ؾٗضونل. ص -17  .   1966 بٛضاص، اإلاٗاٝع

 للُباٖت، الجيل صاع ،4ٍ ،2اإلاهغر،ج ال٣اهىنل في اإلاضهيت اإلاىاص في وبحغاءاجه ؤلازباث ؤنى٫ل مغ٢ـ، ؾليمان. ص -18
 .1986 ال٣اَغة،

 اإلادضوصة، واليكغ للُباٖت ؤلاؾالميت الكغ٦ت والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ؤنى٫ل ٢اهىنل قغح بغجى، الجليل ٖبض -19

 . 1957 بٛضاص،
 .  2008 بٛضاص، ال٣اهىهيت، اإلا٨خبت ،2ٍ ،2ج ،1969 لؿىت 83 ع٢م اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل قغح ، الٗالم الغخمً ٖبض -20

 .1956 ال٣اَغة، اإلاهغيت، للجامٗاث اليكغ صاع ،2ج اإلاضوي، ال٣اهىنل قغح في الىؾيِ الؿجهىعر، الغػا١ ٖبض. ص -21
 .ومُبٗت وكغ ؾىت بال ال٣اَغة، ؤلازباث، ٢اهىنل في صعوؽ يدحى، الىصوص ٖبض. ص -22

 .1984 ،3ٍ ؤلازباث، ٢اهىنل ٖلى الخٗلي٤ ٩ٖاػ، وخامض الضيىانىعر الضيً ٖؼ -23

 .2012 بٛضاص، ال٣اهىهيت، اإلا٨خبت ؤلازباث، ٢اهىنل قغح ب٨غ، اإلاجيض ٖبض ٖهمذ. ص -24
 . 2011 بٛضاص، ال٣اهىهيت، اإلا٨خبت ،2ٍ ،3 ج ؤلازباث، ٢اهىنل مىاص ٖلى اإلا٣اعنل الخٗلي٤ الهىعر، ٖلي مدمض اإلادامي -25

 . 2011 بٛضاص، ال٣اهىهيت، اإلا٨خبت ،2ٍ ،2ج ؤلازباث، ٢اهىنل مىاص ٖلى اإلا٣اعنل الخٗلي٤ الهىعر، ٖلي مدمض -26
 . 1949 بٛضاص، الٗاوي، مُبٗت ،4ج اإلاجلت، قغح ال٣اضخي، مىحر -27

  الذوسٍاث ـ زالثا

 .1984 والثاوي ألاو٫ل الٗضصان ، ال٣ًاء مجلت -28
ت -29  .  3ٕ،1987 الٗضليت، ألاخ٩ام مجمٖى

 اللىاهين ـ سابعا

 . 1979 لؿىت 107 ع٢م  ؤلازباث ٢اهىنل  -30
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  1998 لؿىت 33 ع٢م الٗضو٫ل ال٨خاب ٢اهىنل -32
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  1969 لؿىت 83 ع٢م اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل -34
 اإلالغي 1956 لؿىت 88 ع٢م والخجاعيت اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل -35

 1971 لؿىت 48 ع٢م اإلاغوع ٢اهىنل -36
 1968 بحروث، قٗاع٧ى، مُبٗت ،5 ٍ الٗضليت، ألاخ٩ام مجلت -37

 الالىتروهُت اإلاىاكع خامعاـ

  www.iraqja.org الٗغا٢يت ال٣ًاثيت الؿلُت مى٢٘ -38

 www.tqmag.net وال٣ًاء الدكغي٘ مجلت مى٢٘  -39
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على اإلاجلغ الذظخىسي الجضاةشي   2016أزش الخعذًل الذظخىسي لعىت 

. في مجاٌ الشكابت الذظخىسٍت

. الجضاةش جلمعان، بللاًذ، بىش أبي حامعت مغىُت، الجامعُت، اإلالخلت ب، كعم مدالشة أظخارة مِعاوي، خىان د

 

 

: ملخق

 ؾعى ،1996 ؾىت حٗضيله و٦ظا 1989 ؾىت صؾخىعل جًّمجها التي الضؾخىعيت للمجالـ اإلاىحهت لالهخ٣اصاث هٓغا

 الغ٢ابت مجا٫ في الؿاب٣ت الضؾاجحر قاب الظر الٟغاٙ وؾّضل الاهخ٣اصاث َظٍ جٟاصر بلى 2016 لؿىت الضؾخىعر اإلااؾـ
 خيث مً ؤم ؤًٖاثه، واؾخ٣الليت اؾخ٣الليخه ويمان ًٖىيخه قغوٍ وجدضيض حك٨يلخه حٛيحر خيث مً ؾىاء الضؾخىعيت،

 ٦ما الضؾخىعيت، بٗضم الضٞ٘ آليت َغي٤ ًٖ ألاٞغاص وختى البرإلااهيت واإلاٗاعيت ألاو٫، الىػيغ مً ٧ل بلى ؤلازُاع حهاث جىؾي٘
ظا ؤلالؼاميت، ال٣ىة وبُٖائها اإلاجلـ و٢غاعاث آلعاء الجهاجي الُاب٘ صؾترة ٖلى ٖمل ه َو

ّ
 اإلاجلـ صوعل جٟٗيل بلى ؾياصر ٧ل

 حٗىص التي ؤلازُاع آليت مدضوصيت ؤمام الاهخساباث، مجا٫ في والغ٢ابت ؤلالؼاميت الغ٢ابت في ٖمله يىدهغ ٧ان الظر الضؾخىعر
 خ٣ى١ل بضؾترة يخٗل٤ ٞيما زانت الخٗضصيت الضيم٣غاَيت بعؾاء بلى ياصر ٢ض َظا ؤن ٦ما ؾياؾيت، ؤؾباب بلى ؤؾاؾا

. ال٣اهىنل صولت بىاء وبلى اإلاٗاعيت

 :ملذمت

 له، الجمي٘ وزًٕى الضؾخىعل ؾمى مبضؤ ع٧اثؼ ؤَم باٖخباٍع ال٣اهىن، صولت مٓاَغ ؤَم لضؾخىعيتا الغ٢ابت حٗخبر

  ،1963 ؾىت صؾخىعل زال٫ مً وطل٪ زانت، َيئت َغي٤ ًٖ الضؾخىعيت الغ٢ابت الضؾخىعر اإلااؾـ جبجى طل٪ ؾبيل وفي
 نضوعل مً ٖىه هخج وما الىٕى َظا ٖلى الىو مً  1976 ؾىت صؾخىعل زلى ؤن ٦ما نضوعٍ، مً وححزة ٞترة بٗض حّمض والظر

 الضؾخىعر اإلااؾـ حؿميت هٟـ ٖلحها وؤَل٣ذ الضؾخىعيت، للغ٢ابت آليت اؾخدضار بلى ؤصي صؾخىعيت، ٚحر ههىم

  ،1989 ؾىت صؾخىعل زال٫ مً وطل٪ الضؾخىع، اخترام ٖلى الؿهغ مهمت به ؤهاٍ الظر الضؾخىعر اإلاجلـ وهي الٟغوسخي،

                                                           

 د حناى هَساوٌ، أستاذة هحاضرة قسم ب، الهلحقة الجاهعَة، هؽنَة، جاهعة أبٍ بكر بلقاَد، تلهساى، الجزاتر .
 .1963سبتهبر سنة  10، صادرة بتارَخ 64سهَة رقم ، جرَدة ر1963سبتهبر سنة  10، هؤرخ فٍ 1963دستور سنة   - 1

 24، صادرة بتارَخ 94، جرَدة رسهَة رقم1976نوفهبر سنة  22هؤرخ فٍ  97-76، صادر بهوجب أهر رقم 1976دستور سنة   - 2

. 1976نوفهبر سنة 
، صادرة 9ة رسهَة رقم ، جرَد1989فَفرٌ سنة  28بتارَخ  18-89، صادر بهوجب هرسوم رتاسٍ رقم 1989دستور سنة   - 3

. 1989هارس سنة  1بتارَخ 
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 وؤمام ٞيه، الىاعصة للخٗضيالث مؿايغة  ،1996 ؾىت ؤلازُاع حهاث ؤو حك٨يلخه خيث مً ؾىاء حٗضيالث ٖٝغ والظر
 الغ٢ابت مجا٫ في والٟٗاليت الٟٗليت بٗضم ووؾمه الخٗضيل َظا ْل في الضؾخىعر اإلاجلـ واحهذ التي الاهخ٣اصاث

 الضؾخىعيت الغ٢ابت م٩اهت وحٗؼيؼ الضؾخىعر اإلاجلـ صوعل جٟٗيل ٖلى  2016 لؿىت الضؾخىعر اإلااؾـ ٖمل الضؾخىعيت،
ظا والخغياث، الخ٣ى١ل وخمايت الضيم٣غاَيت وحٗمي٤ ال٣اهىنل صولت وبعؾاء  الضؾخىعر الخٗضيل ؤزغ ًٖ هدؿاء٫ حٗلىا ما َو

 الضؾخىعيت الغ٢ابت مجا٫ في صوعٍ جٟٗيل ٢هض اؾخدضثها التي آلالياث هي وما الضؾخىعر؟ اإلاجلـ ٞٗاليت ٖلى 2016 لؿىت
 بلى صعاؾدىا بخ٣ؿيم وطل٪ واإلا٣اعن، الخاعيخي الىنٟي، اإلاىهج مخبٗحن ؤلاق٩اليت َظٍ ًٖ وؾىجيب الضؾخىع؟ ؾمى لًمان

 مً ؤزٍغ بلى ٞيه جُغ٢ىا والثاوي الضؾخىعر، اإلاجلـ جىٓيم ٖلى 2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل بإزغ يخٗل٤ ألاو٫ل مبدثحن،

 . الضؾخىعر اإلاجلـ صوعل وجٟٗيل حٗؼيؼ بلى ؾٗيه زال٫

ٌ  اإلابدث . الذظخىسي اإلاجلغ جىٍُم: ألاو

ضم الؿلُاث جمثيل ازخال٫ هديجت ٦ثحرة، اهخ٣اصاث اؾخ٣الليخه ومضي الضؾخىعر اإلاجلـ حك٨يلت ق٩لذ  ٖو
 اإلاجلـ عثيـ ؤن زانت ال٣ًاثيت، الؿلُت خؿاب ٖلى الدكغيٗيت زم الخىٟيظيت الؿلُخحن بلى ال٨ٟت بٛلبت بيجها الخىاػنل

 إلعؾاء صيم٣غاَيا، مُلبا الضؾخىعر اإلاجلـ جىٓيم في الىٓغ بٖاصة ؤنبدذ ختى الجمهىعيت، عثيـ َٝغ مً حٗييىه يخم

. حىاهب ٖضة مً اإلاُلب َظا جد٣ي٤ بلى 2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل ؾعى لظا ال٣اهىن، صولت

ٌ  اإلاىلب . الذظخىسي اإلاجلغ حؽىُلت جىظُع: ألاو

 والظر  ،1963 ؾىت له صؾخىعل ؤو٫ل زال٫ مً ؾياؾيت َيئت َغي٤ ًٖ الضؾخىعيت الغ٢ابت الضؾخىعر اإلااؾـ جبجى
م ال٣ًاثيت، الؿلُت يمثلىنل ؤًٖاء 3 مً يخ٩ىنل ٧ان بط الثالر، الؿلُاث يمثلىنل ؤًٖاء ؾبٗت مً يخ٩ىنل ٧ان  الغثيـ َو

خحن وعثيسخي الٗليا، للمد٨مت ألاو٫ل  بثالزت ممثلت ٩ٞاهذ الدكغيٗيت الؿلُت ؤما الٗليا، اإلاد٨مت في وؤلاصاعيت اإلاضهيت الٛٞغ
  ٗيىه واخض بًٗى ممثلت ٧اهذ بط يٗيٟا، جمثيلها ٧ان التي الخىٟيظيت الؿلُت زالٝ ٖلى الىَىيت، الجمٗيت حّٗيجهم هىاب

 ٞييخسبه الضؾخىعر اإلاجلـ عثيـ ؤما الىاخض، الخؼب ؾياصة بؿبب جثر لم الخىاػنل مك٩لت ؤن يالخٔ وما. الجمهىعيت عثيـ
ظا مغجخا، نىجا يمل٪ ال الغثيـ ؤن ٖلى 1963 ؾىت صؾخىعل مً 23/2 اإلااصة وههذ. ؤًٖاٍئ  مىه ٞاثضة ال الخىهيو َو

  .الظ٧ىعة اإلااصة في اإلادضص الخىػي٘ خؿب جد٣ي٣ه يم٨ً ال ؤزغيل حهت ومً هٟؿه، للخؼب ويسً٘ مّٗحن ال٩ل ؤن: لؿببحن
، مً يىم 23 بٗض به الٗمل حٗلي٤ جم الضؾخىعل َظا ؤن ٚحر   .ٞيه ٖليه اإلاىهىم الضؾخىعر اإلاجلـ جىهيب يخم ولم بنضاٍع

                                                           
، جرَدة رسهَة رقم 1996دَسهبر سنة  7هؤرخ فٍ  438-96، صادر بهوجب هرسوم رتاسٍ رقم 1996التعدَل الدستورٌ لسنة   - 1

. 1996دَسهبر سنة  8، صادرة بتارَخ 76
، َتضهى التعدَل الدستورٌ، 2016هارس سنة  6فٍ هؤرخ  01-16، صادر بهوجب قانوى رقم 2016التعدَل الدستورٌ لسنة   - 2

.  2016هارس سنة  7، صادرة بتارَخ 14جرَدة رسهَة رقم 
. ، الهصدر السابق1963دستور سنة   - 3

. 406، ص 1993سعَد بوالشعَر، النظام السَاسٍ الجزاترٌ، دار الهدي، الجزاتر، سنة   - 4

، 2013عهار عباس، دور الهجلس الدستورٌ الجزاترٌ فٍ ضهاى هبدأ سهو الدستور، هجلة الهجلس الدستورٌ، العدد األول، سنة   - 5

. 68ص 
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ال١ ٖلى الضؾخىعيت، الغ٢ابت مىيٕى بلى يخُغ١ل ٞلم  ،1976 ؾىت صؾخىعل ؤما ظا ؤلَا  الؿاثض الاقترا٧ي بال٨ٟغ جإزغا َو
اث٠، وحٗضص الؿلُت وخضة إلابضؤ وججؿيضٍ الىاخض، الخؼب ٖلى ال٣اثم الضؾخىعر وبالىٓام آهظا٥،  الٟغاٙ َظا ؤن ٚحر الْى

 َيئت بةخضار يُالبىنل الىاخض الخؼب صازل ألاشخام بٌٗ حٗل مما ال٣ىاهحن، مً ال٨ثحر في الضؾخىعل ججاوػل بلى ؤّصي
 حبهت لخؼب الخامـ اإلااجمغ ٖلحها ناص١ الثدت نضوعل ٖىه جمسٌ الظر ألامغ ال٣ىاهحن، صؾخىعيت ٖلى بالغ٢ابت ج٩ل٠

جي الخدغيغ . الجمهىعيت عثيـ ٖلحها  كٝغ للغ٢ابت َيئت بوكاء بلى صٖذ والتي ،1983 ؾىت ص ؿمبر 22 بلى 12 مً اإلاى٣ٗض الَى

 وجبجي واحخماٖيت، ا٢خهاصيت ؾياؾيت، جدىالث بلى ؤصث التي و ،1988 ؾىت الجؼاثغ ٖغ٢تها التي ألاخضار ٣ٖب
 وهي الضؾخىعيت للغ٢ابت آليت اؾخدضر والظر  ،1989 ؾىت صؾخىعل زال٫ مً والخغياث الخ٣ى١ل وج٨غيـ الخؼبيت، الخٗضصيت

 ؤنبذ بط مسخلٟت، وحك٨يلت مسخلٟت بإخ٩ام ل٨ً ،1963 ؾىت صؾخىعل و٦ظا الٟغوؿيت، الخجغبت ٚغاع ٖلى الضؾخىعر اإلاجلـ

جي الكٗبي اإلاجلـ ويخ٨ٟل الغثيـ، بيجهم مً ؤًٖاء 7 مً يخ٩ىنل ،1989 ؾىت صؾخىعل ْل في الضؾخىعر اإلاجلـ  الَى
 الؿلُت َيمىت الدك٨يلت َظٍ ٖلى يالخٔ وما  ؤًٖائها، بحن مً ًٖىيً الٗليا اإلاد٨مت جيخسب خحن في ًٖىيً باهخساب

 عثيـ حٗيحن بلى بياٞت وال٣ًاثيت، الدكغيٗيت الؿلُخحن َٝغ مً ييخسبان ًٖىيً م٣ابل ؤًٖاء 3 بخٗيحن الخىٟيظيت
. الضؾخىعر اإلاجلـ لغثيـ الجمهىعيت

غ ٣ٞض  ،1996 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل ؤما
ّ
 بط بدك٨يلخه، يخٗل٤ ٞيما زانت الضؾخىعر، اإلاجلـ ٖلى بإخ٩امه ؤز

ت وهي حضيضة، صؾخىعيت ماؾؿاث ؤخضر  اإلاجلـ ًٖىيت في ههيبا وؤُٖاَا الضولت، ومجلـ للبرإلاان الثاهيت الٛٞغ
ت ٚغاع ٖلى الضؾخىعر،  ال٣ىاهحن وهي الدكغي٘ ٞئاث مً حضيضة ٞئت ؤوكإ ؤهه ٦ما الٗليا، واإلاد٨مت للبرإلاان ألاولى الٛٞغ

.   الضؾخىعر للمجلـ ؤلالؼاميت الؿاب٣ت للغ٢ابت مجاال وحٗلها الًٗىيت،

٘ الضؾخىعر اإلااؾـ ؤن ،1996 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل ْل في الضؾخىعر اإلاجلـ حك٨يلت ٖلى يالخٔ وما  ٞع

ت ٧ل وجيخسب اإلاجلـ، عثيـ بيجهم مً ؤًٖاء 3 حٗيحن الجمهىعيت عثيـ يخىلى بط ؤًٖاء، حؿٗت بلى ؤًٖاثه ٖضص  مً ٚٞغ
تي   .مجهما ٧ل ًٖ واخضا ممثال الٗليا واإلاد٨مت الضولت مجلـ مً ٧ل ييخسب خحن في مجهما، ٧ل مً ًٖىيً البرإلاان ٚٞغ
يمىت ال٣ًاثيت، للؿلُت اإلامثلحن لؤلًٖاء ال٩افي ٚحر الخمثيل الدك٨يلت َظٍ زال٫ مً ويٓهغ  ٖلى الخىٟيظيت الؿلُت َو

م  حٗيحن زال٫ مً الخىٟيظيت للؿلُت ال٨ٟت جميل الىا٢٘ في ؤهه بال ؤًٖاء، 4 بلى اعجٟ٘ الدكغيٗيت الؿلُت ممثلي ؤن مً الٚغ
 الثلث مً ألامت مجلـ َٝغ مً اإلاىخسبان الًٗىان ي٩ىنل ؤن يم٨ً ٦ما الغثيـ، بيجهم مً ؤًٖاء لثالزت الجمهىعيت عثيـ

تها التي لالهخ٣اصاث وهٓغا. الجمهىعيت عثيـ َٝغ مً اإلاٗحن  في الخىاػنل جد٣ي٤ و٢هض الضؾخىعر، اإلاجلـ حك٨يلت ٖٞغ

يت وج٣ىيت الثالر، الؿلُاث جمثيل  حك٨يلت حٛيحر ٖلى 2016 لؿىت الضؾخىعر اإلااؾـ ٖمل الضؾخىعر، اإلاجلـ قٖغ
ا، ٦ّما الضؾخىعر اإلاجلـ  الضؾخىعر الخٗضيل ْل في ؤًٖاء 9 بض٫ ًٖىا 12 مً يخ٩ىنل الضؾخىعر اإلاجلـ ؤنبذ بط وهٖى

ت ٧ل جيخسب ٦ما اإلاجلـ، عثيـ هاثب و٦ظا الغثيـ بيجهم مً الجمهىعيت عثيـ َٝغ مً مجهم 4 حٗيحن يخم و ،1996 لؿىت  ٚٞغ
تي مً ى ؤًٖاء، بإعبٗت ألازغيل هي ممثلت الدكغيٗيت الؿلُت يجٗل مما مجهما، ٧ل ًٖ ممثلحن البرإلاان ٚٞغ  هٟؿه الٗضص َو

                                                           
. ، الهصدر السابق1976دستور سنة   - 1

. ، الهصدر السابق1989دستور سنة   - 2

. ، الهصدر السابق1989هى دستور سنة  154الهادة   - 3

. ، الهصدر السابق1996لدستورٌ لسنة التعدَل ا  - 4

. 1996هى التعدَل دستورٌ لسنة  164الهادة   - 5



 2016  حىان  4العذد  –مجلت حُل ألابدار اللاهىهُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
30 

 ٖلى يالخٔ وما  .ًٖىيً باهخساب الٗليا واإلاد٨مت الضولت مجلـ مً ٧ل ي٣ىم بط ال٣ًاثيت، الؿلُت ؤًٖاء يمثل الظر
لت ٧اهذ التي ال٣ًاثيت الؿلُت زانت الخمثيل، خيث مً الثالر الؿلُاث بحن واػنل ؤهه الخٗضيل َظا

ّ
 في ٣ِٞ بًٗىيً ممث

.     الؿاب٤ الضؾخىعر الخٗضيل

يٟت اؾخدضار جم ٦ما  زمان مضتها واخضة لٟترة الجمهىعيت عثيـ  ّٗيىه الظر الضؾخىعر، اإلاجلـ عثيـ هاثب ْو

ٗها التي الضؾخىعر اإلاجلـ ؤًٖاء ٖهضة مضة وهي  ؾىىاث،  1989 ؾىت  صؾخىعل ْل في ؾىىاث 6 مً الضؾخىعر اإلااؾـ ٞع

ًاء ٖضص هه٠ يجّضص ؤن ٖلى ،2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل في ؾىىاث 8 بلى 1996 لؿىت الضؾخىعر والخٗضيل  ؤعب٘ ٧ل ألٖا
 حؿاورل خالت في وطل٪ ؾىىاث، 8 إلاضة آلازغ َى اإلاّٗحن الضؾخىعر اإلاجلـ عثيـ نىث جغحيذ ب٢غاع ؤيًا وجم. ؾىىاث

 حٗييىه بلى وليـ الضؾخىعر اإلاجلـ عثيـ اهخساب بلى لجإ الضؾخىعر الخٗضيل ؤن لى هغيل ؤهىا ٚحر  اإلاضاوالث، ؤزىاء ألانىاث
 الخٗضيل جًّمً ٦ما الضؾخىعر، الٗمل ٖلى ؤ٦بر قٟاٞيت يًٟي مما واؾخ٣الليخه، لخياصٍ ؤ٦بر يماها طل٪ في ل٩ان

ا الىاحب الكغوٍ مغة ألو٫ل ،2016 لؿىت الضؾخىعر َغ ظا الضؾخىعر، اإلاجلـ ًٖى في جٞى : يلي ٞيما بليه ؾيخُغ١ل ما َو

. الذظخىسي اإلاجلغ ألعماء اللاهىوي اإلاشهض دعم: الثاوي اإلاىلب

٘ بلى بياٞت ا الىاحب الكغوٍ 2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل ؤ٢غ الضؾخىعر، اإلاجلـ في الًٗىيت مضة ٞع َغ  جٞى

ًاء في  وهي اإلاجلـ ًٖىيت قغوٍ مىه 184 اإلااصة ؤياٞذ بط الضؾاجحر، باقي زالٝ ٖلى اإلاىخسبحن، ؤو اإلاّٗيىحن ؾىاء ألٖا
ذ ؤجها ٦ما  الًٗى، اهخساب ؤو حٗيحن يىم ٧املت ؾىت ؤعبٗحن بلٙى ا ؤيًا اقتَر  بلى اإلاىحهت الاهخ٣اصاث لخجىب مهما قَغ

 زمـ مضتها مهىيت زبرة اقتراٍ بلى الضؾخىعر اإلااؾـ ٖمض بط ال٨ٟاءة؛ بٗضم ووؾمها الؿاب٣ت، الضؾخىعيت اإلاجالـ
ا يجب ألا٢ل، ٖلى ؾىت ٖكغة َغ ا الخبرة، َظٍ مجا٫ خضص طل٪ مً ؤ٦ثر بل الًٗى، في جٞى  في الٗالي الخٗليم في وخهَغ
يٟت في ؤو الضولت مجلـ لضي ؤو الٗليا اإلاد٨مت لضي مدام مهىت في ؤو ال٣ًاء، في ؤو ال٣اهىهيت الٗلىم  الضولت، في ٖليا ْو

 الضؾخىعيت اإلاجالـ بليه جٟخ٣غ ٧اهذ الظر  -ال٣اهىهيت الخبرة طورل -جسهو الضؾخىعر اإلاجلـ حك٨يلت ٖلى  ٛلب وبظل٪
ًاء َاالء ؤن زانت الؿاب٣ت، ٟحن ألٖا

ّ
٤ ي٩ىنل ؤن يجب والظر ص٢ي٣ت، ٢اهىهيت مؿاثل في بالبذ م٩ل  وج٩ىيجهم ٦ٟاءاتهم ٞو

٤ ال ال٣اهىهيت و٢ىاٖاتهم ظا ؾياؾيت، اٖخباعاث ٞو  ال٨ٟاءة وال الؿً قٍغ يخًمً لم الظر الٟغوسخي الضؾخىعل زالٝ ٖلى َو

 اإلاسخهت الضاثمت للجىت الٗلجي للغؤر الجمهىعيت عثيـ ؤزظ 2008 ؾىت حٗضيله في اقتٍر والظر الضؾخىعر، اإلاجلـ لًٗىيت

 ٦ظل٪. اللجىخحن صازل ٖجها اإلاّٗبر ألانىاث مً ألا٢ل ٖلى ؤزماؽ زالزت مىا٣ٞت ٖلى الخهى٫ل يجب ؤيً مجلـ، ٧ل في
 إلبضاء اإلاٗجي اإلاجلـ في اإلاسخّهت الضاثمت اللجىت ٖلى حٗغى ؤن البض مجلـ، ٧ل عثيـ يجغحها التي للخٗييىاث باليؿبت الكإن

  .عؤحها

                                                           
. ، الهصدر السابق2016هى التعدَل الدستورٌ لسنة  183/1الهادة   - 1

. ، الهصدر السابق2016هى التعدَل الدستورٌ لسنة  183/4الهادة   - 2

. هدة العضوَة فٍ الهجلس الدستورٌ 1963لم َحدد دستور سنة   - 3

. ، الهصدر السابق2016هى التعدَل الدستورٌ لسنة  183/2الهادة   - 4

سنة لعضوَة الهجلس الدستورٌ، أها التونسٍ استبعد صراحة  35بلوغ  2006الهعدل سنة 1991اشترط الدستور الهورَتانٍ لسنة   - 5

. شرط الخبرة القانونَة والتٍ تكتسب بالضرورة بهرور فترة زهنَة هعتبرةشرط السى، واكتفً ب
6  - l’article 13/4 ,56 du constitution de la république française du 4 octobre 1958.www.conceil 

constitutionnel.fr. 
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حن بلى بياٞت  عثيـ ؤمام اليمحن ؤصاء مغة وألو٫ل 2016 لؿىت الضؾخىعر اإلااّؾـ اقتٍر الؿاب٣حن، الكَغ

ًاء مباقغة ٢بل الجمهىعيت ظا إلاهامهم، ألٖا  1067-58 ع٢م ألامغ مً 3 اإلااصة في طل٪ ٖلى هّول الظر الٟغوسخي باإلاكٕغ جإزغا َو
مبر 7 في اإلااعر    .الضؾخىعر باإلاجلـ اإلاخٗل٤ الًٗىرل ال٣اهىنل اإلاخًمً 1958 ؾىت هٞى

 اؾخ٣الليت مضي وهي ؤزغي، مؿإلت َغح جٟغى الضؾخىعر اإلاجلـ ًٖىيت قغوٍ جدضيض مؿإلت ؤن بلى ووكحر
ا التي الؿلُاث ججاٍ الضؾخىعر اإلاجلـ ؤًٖاء  الضؾخىعر اإلاجلـ اؾخ٣الليت مضي وما اهخسابا؟ ؤم حٗييىا ؾىاء جسخاَع
  ٩٦ل؟

ظا : يلي ٞيما ٖىه ؾىجيب ما َو

. الذظخىسي اإلاجلغ اظخلاللُت لماهاث: الثالث اإلاىلب

 اإلاجلـ ؤًٖاء الؾخ٣الليت الًماهاث بٌٗ الضؾخىعر اإلاجلـ ألخ٩ام اإلاخًّمىت الجؼاثغيت الضؾاجحر جًمىذ ل٣ض

ا ًٖىيتهم مضة جدضيض في ج٨مً والتي الضؾخىعر  اإلااؾـ ؤما ،1996 و1989 لضؾخىعر باليؿبت ؾىىاث 6 في وخهَغ

٘ ٣ٞض 2016 لؿىت الضؾخىعر ظا ؾىىاث، 8 بلى اإلاضة َظٍ ٞع  ٖضم ؤن ٦ما ؤًٖاثه، واؾخ٣الليت اإلاجلـ اؾخ٣غاع يضٖم ما َو
 ٢بل مً الًٗى ٖلى للًِٛ اإلاجا٫ ٞسر بٗضم وطل٪ الاؾخ٣الليت، َظٍ جضٖم ألازحر َظا بها اخخٟٔ التي للخجضيض ال٣ابليت

. ًٖىيخه ججضيض ٖضم زكيت لها واههياٖه ازخاعجه التي الجهت

 ؤو ًٖىيت ؤيت مماعؾت ًٖ الضؾخىعر اإلاجلـ ًٖى جى٠٢ بةلؼاميت ألازحر الضؾخىعر الخٗضيل اخخٟٔ ٦ما

يٟت  جىافي ٖلى  02-12 ع٢م الًٗىرل ال٣اهىنل مً الثالثت اإلااصة ههذ ٦ما  خغة، مهىت ؤو آزغ وكاٍ ؤر ؤو بمهمت ج٩لي٠ ؤو ْو
 نٟت جل٣اثيا ي٣ٟض البرإلاان ًٖى ؤن ٖلى مىه الٗاقغة اإلااصة وهّهذ الضؾخىعر، اإلاجلـ ًٖىيت م٘ البرإلاان ًٖىيت

يه بمجغص البرإلاان في الًٗىيت
ّ
ظا الضؾخىعر، اإلاجلـ ًٖىيت جىل  اإلاجلـ اؾخ٣الليت يماهاث مً يماهت  ٗخبر ما َو

اجه زال٫ مً جىزحها الًٗى ٖلى يخىحب التي والجزاَت الخياص قٍغ ًٖ اإلاىبث٣ت الضؾخىعر ظا ومىا٢ٟه، جهٞغ  جًمىخه ما َو

. الضؾخىعر اإلاجلـ في مهامه جىليه ٢بل ياصحها التي اليمحن

 ل٣ىاٖض اإلادضصة ألاهٓمت و٦ظا ،1996 ،1989 لؿىتي الضؾخىعر اإلااؾـ جبىاٍ والجزاَت الخدٟٔ واحب ؤن بلى ووكحر 
 الضؾخىعر اإلاجلـ ؤًٖاء ٖلى الضؾخىعر اإلاجلـ ٖمل ل٣ىاٖض اإلادضص الىٓام مً 59 اإلااصة ؤوحبذ بط الضؾخىعر، اإلاجلـ

                                                                                                                                                                                           
- La dernière modification est la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation 

des institutions de la Ve République, JORF n°0171 du 24 juillet 2008.   
1 - ordonnance n 58-1067, portant loi organique sur le conseil constitutionnel français. 

. ، الهصدر السابق1989هى دستور سنة  154/2الهادة    - 2

.  ، الهصدر السابق1996هى التعدَل الدستورٌ لسنة  164/2ادة الم     -

. ، الهصدر السابق1996هى التعدَل الدستورٌ لسنة  183/3الهادة      -

، َتعلق بالقواعد الخاصة بتنظَم 1989ؼشت سنة  7هؤرخ فٍ  143-89هى هرسوم رتاسٍ رقم  40نصت علً ذلك الهادة      -

. 1989ؼشت سنة  7، صادرة بتارَخ 32ساسٍ لبعض هوظفَه، جرَدة رسهَة رقم الهجلس الدستورٌ والقانوى األ

، الهلؽً 2000ؼشت سنة  6، صادرة بتارَخ 48هى النظام الهحدد لقواعد الهجلس الدستورٌ، جرَدة رسهَة رقم  54الهادة     -

. 2012هاَو سنة  3صادرة بتارَخ  ،26هى النظام الهحدد لقواعد الهجلس الدستورٌ، جرَدة رسهَة رقم  67بهوجب الهادة 
، 1، َحدد حاالت التنافٍ هع العهدة البرلهانَة، جرَدة رسهَة رقم 2012َناَر سنة  12هؤرخ فٍ  02-12قانوى عضوٌ رقم   - 3

. 2012َناَر سنة  14صادرة بتارَخ 
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ل الخدٟٔ، بةلؼاميت يخ٣يضوا ؤن
ّ
 اإلااصة وؤلؼمتهم الضؾخىعر، اإلاجلـ بمضاوالث اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل في ٖلجي مى٠٢ ؤر يخسظوا وؤال

. الؿياؾيت الخإزحراث ًٖ لالبخٗاص حٗييجهم ؤو اهخسابهم ٞىعل ٖهضتهم مضة َيلت ؾياسخي خؼب ؤر م٘ نلت ؤيت ب٣ُ٘ مىه 60
ظا ٣ا الضؾخىعر، للمجلـ الضازلي الىٓام حٗضيل ٖىض به الاخخٟاّ هخمجى ما َو  لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل إلا٣خًياث ٞو
2016 .

 ٖلى جإزحر لها ي٩ىنل ال والتي اإلاجلـ، بمهام اإلاخٗل٣ت وال٨ٟغيت الٗلميت ألاوكُت اؾدثجى اإلاكٕغ ؤن بلى ووكحر

 ًٖى بىاحباث الخُحر ؤلازال٫ ٖلى حؼاء عجب ٦ما. جغزيو بمىحب ٞحها باإلاكاع٦ت للًٗى وؾمذ هؼاَخه، ؤو اؾخ٣الليخه
  .خًىعٍ صونل ٢ًيخه في الضؾخىعر اإلاجلـ ويٟهل اؾخ٣الخه، ج٣ضيم اإلاٗجي الًٗى مً يُلب ؤيً الضؾخىعر اإلاجلـ

 وطل٪ الؿاب٣ت، الضؾاجحر في جغص لم ؤزغيل يماهت 2016 لؿىت الضؾخىعر الّخٗضيل اؾخدضر ؾب٤، ما بلى بياٞت
 بم٩اهيت ٖضم ٖلى وهو ٖهضتهم، زال٫ اإلاجلـ ؤًٖاء ٧ل بها يخمخ٘ التي الجؼاثيت اإلاؿاثل في ال٣ًاثيت الخهاهت بضؾترة

 مً وبترزيو باألمغ اإلاٗجي َٝغ مً الخهاهت ًٖ نغيذ بدىاػ٫ل بال حىدت ؤو حىايت اعج٩اب بؿبب جى٢يٟهم ؤو مخابٗتهم

  .الضؾخىعر اإلاجلـ

ًاء ال٣ًاثيت الخهاهت ٞةُٖاء  في الؾخ٣الليتهم ؤ٦بر وصٖما يماهت  ّٗضل صؾخىعيت، م٩اهت الضؾخىعر اإلاجلـ أٖل
يٟت وحٗؼيؼ بمهامهم، ٢يامهم  جمـ ٢ض التي الًِٛ ؤق٩ا٫ ٧ل ًٖ مىإي في وحٗله ومغ٦ٍؼ الضؾخىعر اإلاجلـ ًٖى ْو

  .اؾخ٣الليخه

 ع٢م ال٣اهىنل مً 182 اإلااصة في نغاخت الضؾخىعر اإلااؾـ هو ٣ٞض الضؾخىعر، اإلاجلـ اؾخ٣الليت بلى باليؿبت ؤما
 ألازحرة ٣ٞغتها في 182 اإلااصة ههذ ٦ما الضؾخىع، اخترام ٖلى بالؿهغ ج٩ل٠ مؿخ٣لت َيئت الضؾخىعر اإلاجلـ ؤن ٖلى 16-01

لى طاتها، خّضل في يماهت الاؾخ٣الليت بهظٍ ٞالخهغيذ واإلااليت، ؤلاصاعيت باالؾخ٣الليت يخمخ٘ الضؾخىعر اإلاجلـ ؤن ٖلى م ٖو  الٚغ
 اإلاجلـ بٗمل اإلاخٗل٣ت ألاهٓمت زال٫ مً طل٪ وؿدك٠ ؤن يم٨ىىا ؤهه بلى الؿاب٣ت الضؾاجحر في ٖلحها الهغيذ الىو ٖضم مً

 هٓامه بةوكاء  هٟؿه الضؾخىعر اإلاجلـ اؾخئثاع في بضايت جٓهغ والتي ؤلاصاعيت باالؾخ٣الليت يخٗل٤ ٞيما زانت الضؾخىعر،
ظا ألازغي، الؿلُاث جضزل صونل الضازلي ً ما َو

ّ
٣ا ٢غاعاجه اجساط و آعاثه ببضاء مً الضؾخىعر اإلاجلـ يم٨  ل٣ىاٖاجه ٞو

اث، ًٖ بٗيضا ال٣اهىهيت .  واؾخ٣الليخه خياصٍ يًمً مما الًَٛى

ًاثه جإصيبي هٓام بىي٘ يىٟغص اإلاجلـ ؤن ٦ما  الجهاث جضزل صونل ٖمله، ل٣ىاٖض اإلادضص هٓامه زال٫ مً أٖل
 ًٖى بىاحباث الخُحر ؤلازال٫ خالت في الخإصيبيت واإلاخابٗت ؤلاقغاٝ مهّمت الضؾخىعر اإلاجلـ ويخىلى اإلاىخسبت، ؤو اإلاٗىيت

. الضؾخىعر اإلاجلـ ٖهضة م٘ بالخىافي اإلاخٗل٣ت باألخ٩ام الخُحر ؤلازال٫ خالت في ؤو اإلاجلـ،

 اؾخ٣الليت، ب٩ل مهامها جخىلى ومهالر بهيا٧ل الضؾخىعر اإلاجلـ جؼويض يغوعة في ؤلاصاعيت الاؾخ٣الليت جٓهغ ٦ما
ي٠ الضؾخىعر اإلاجلـ لغثيـ  ؿٙى بط آلان، الخا٫ َى ٦ما الخىٟيظيت، زانت ؾلُت ألر جبٗيت صونل  خاحت خؿب الخْى

                                                           
. الهصدر السابق، 2012هى النظام الداخلٍ الهحدد لقواعد الهجلس الدستورٌ لسنة  63، 62الهادتاى   - 1

. ، الهصدر السابق2016هى التعدَل الدستورٌ لسنة  185الهادة   - 2

، َتعلق بهشروع القانوى الهتضهى التعدَل الدستورٌ، جرَدة رسهَة رقم 2016َناَر سنة  28هؤرخ فٍ / ر ت د 16/ 01رأٌ رقم   - 3

. 2016فبراَر سنة  3، صادرة بتارَخ 6
.  ، الهصدر السابق2016ل الدستورٌ لسنة هى التعدٌ 167/3الهادة   - 4
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اث٠ خضوص وفي اإلاهالر  الٗام واإلاضيغ  الٗام ألامحن بخٗيحن يخٗل٤ ٞيما ٣ِٞ الا٢تراح ؾلُت مً له ما ٖضا ما الكاٚغة، الْى
 الضؾخىعر، اإلاجلـ في الضعاؾاث وعئؾاء واإلاضيغيً والبدىر الضعاؾاث ومضيغرل الضؾخىعيت والبدىر الضعاؾاث إلاغ٦ؼ

  .عثاسخي مغؾىم بمىحب  ٗيىىنل والظيً

 ماٖضا بكإجها هو ؤر يغص لم بط الاؾخ٣الليت، َظٍ  ٗم٤ الضؾخىعل في ٖلحها ٞالىو اإلااليت، لالؾخ٣الليت باليؿبت ؤما

خماصاث بدسجيل   143-89 ع٢م الغثاسخي اإلاغؾىم ٖليه هو ما  اإلاكتر٦ت الخ٩الي٠ في الضؾخىعر اإلاجلـ لٗمل الالػمت الٖا
، آلامغ نٟت اإلاجلـ عثيـ مىذ و٦ما للضولت، الٗامت باإلاحزاهيت  بلى ؤو الٗام ألامحن بلى بمًاثه جٟىيٌ يم٨ىه والظر بالهٝغ

٠ ؤر   .للمجلـ واإلاداؾبي اإلاالي بالدؿيحر ي٩ل٠ مْى

 في الخىاػنل ٞحها يغاعى ٦دك٨يلت، ؤو ٦هيئت ؾىاء الضؾخىعر اإلاجلـ اؾخ٣الليت صؾترة ؤن ال٣ى٫ل يم٨ىىا ألازحر وفي 
ًاء ٞاؾخ٣الليت ٖمله، ويضٖم م٩اهخه  ٗؼػل الثالر، الؿلُاث جمثيل  وببضاء ال٣غاعاث اجساط وخغيت اؾخ٣الليت حؿخدب٘ ألٖا

. اهدياػ ؤو يِٛ صونل الالػمت ؤلاحغاءاث باجبإ آلاعاء

.  الذظخىسي اإلاجلغ عمل جفعُل في الذظخىسي اإلاإظغ دوس : الثاوي اإلابدث

ضم حهت مً ؤلازُاع حهاث خهغ ًٖ هخجذ التي الضؾخىعر اإلاجلـ ٖمل مدضوصيت بن  مً الىا٢٘ في حضواَا ٖو
 اإلاجا٫ في والغ٢ابت صؾخىعيا، له اإلادضصة اإلاجاالث في الؿاب٣ت الغ٢ابت ٖلى يغج٨ؼ الضؾخىعر اإلاجلـ ٖمل حٗلذ ؤزغي، حهت

 حهاث جىؾي٘ زال٫ مً ؾىاء صوعٍ لخٟٗيل طل٪، في الىٓغ بٖاصة بلى الضؾخىعر باإلااؾـ ؤصي الظر ألامغ الاهخسابي،

غ٢ه ؤلازُاع . ٖىه الهاصعة آلاعاء ؤو ال٣غاعاث حجيت جدضيض ؤو َو

ٌ  اإلاىلب .   ئخىاٍس مجاٌ جىظُع خالٌ مً الذظخىسي اإلاجلغ دوس  جفعُل: ألاو

 وطل٪ ٞٗاليت، ب٩ل بمهامه ٢يامه ٢هض الضؾخىعر اإلاجلـ صوعل حٗؼيؼ بلى 2016 لؿىت الضؾخىعر اإلااؾـ ؾعى
 ؤن الضؾخىعر للمجلـ يم٨ً بمىحبها التي ؤلازُاع بأليت يخٗل٤ ٞيما زانت الؿاب٣ت، الضؾاجحر قابذ التي الى٣اثو بخٟاصر
 حاء التي اإلاؿخجضاث ٞماهي َغ٢ه، ؤم ؤلازُاع حهاث مؿخىيل ٖلى ؾىاء ؤلازُاع، مدل الىو صؾخىعيت مضي لغ٢ابت يخضزل

. ال٣ىاهحن صؾخىعيت ٖلى الغ٢ابت مجا٫ في هجاٖتها مضي وما ؟2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل بها

ٌ  الفشع م عً ؤلاخىاس: ألاو .  العُاظُت العلىاث وٍش

 اإلاجلـ ؤن ٖلى 64 ماصجه في هو 1963 ؾىت صؾخىعل ؤن هجض الجؼاثغ، في الضؾخىعيت الخجغبت بلى عحٗىا بطا
 الىَىيت، الجمٗيت عثيـ مً ؤو الجمهىعيت عثيـ مً بما بُلب الدكغيٗيت، وألاوامغ ال٣ىاهحن صؾخىعيت في يٟهل الضؾخىعر

جي الكٗبي اإلاجلـ عثيـ ؤو الجمهىعيت عثيـ مً ل٩ل ؤلازُاع نالخيت ؤُٖى ٣ٞض ،1989 ؾىت صؾخىعل ؤما  ٣ِٞ، الَى
ت عثيـ بلى ؤلازُاع حهاث جىؾي٘ جم البرإلاان، اػصواحيت وجبجي ،1996 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل وبهضوعل  في الثاهيت الٛٞغ
جي، الكٗبي اإلاجلـ وعثيـ الجمهىعيت عثيـ بلى بياٞت البرإلاان، ظا الَى  جدؿم الضؾخىعر اإلاجلـ ع٢ابت حٗل ما َو

                                                           
هؤرخ  143-89هرسوم رتاسٍ رقم  تونَو  لعدَ، 2002سنة . ىَها. 16 فٍرخ هإ. 157 -02قن رتاسٍ م رهرسىهى  8الهادة   - 1

، 36، َتعلق بالقواعد الخاصة بتنظَم الهجلس الدستورٌ والقانوى األساسٍ لبعض هوظفَه، جرَدة رسهَة رقم 1989ؼشت سنة  7فٍ 

. 2002سنة هاَو  19صادرة بتارَخ 
. ، الهصدر السابق143-89هى هرسوم رتاسٍ رقم  11الهادة   - 2

. لدستورٌ الفرنسٍ جزء هى الهَزانَة العاهة للدولةتعد هَزانَة الهجلس ا  - 3
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 ب٩ل الغ٢ابيت بمهامه ال٣يام مً الضؾخىعر اإلاجلـ يخم٨ً ختى ؤلازُاع حهاث جىؾي٘ الًغوعرل مً ٩ٞان باإلادضوصيت،
 لها اإلاسىلت الثالر الصخهياث ٧ىنل اهخ٣اصاث ٖضة واحه الٗامت، الؿياؾيت الؿلُاث في ؤلازُاع خهغ ؤن زانت ٞاٖليت،
ظا بزُاع، مدل ي٩ىنل ؤن يم٨ً الظر ال٣اهىنل نى٘ في صوعل لها ؤلازُاع، نالخيت  الغ٢ابت آليت جدغي٪ ٖضم بلى ياصر ٢ض ما َو

 الؿياسخي الخىحه لها ٧اهذ بطا زانت للضؾخىع، مسالٟت حكغيٗاث لىحىص اإلاجا٫ ؾيٟخذ مما ويٗتها، التي الىهىم ججاٍ
م ٖلى ال٣ًاثيت للؿلُت جمىذ لم التي ؤلازُاع نالخيت خيث مً الخىاػنل ٖضم بلى بياٞت هٟؿه،  في ممثلحها وحىص مً الٚغ

 نالخيت جدهغ ٧اهذ والتي  الٟغوؿيت بالخجغبت ؤؾىة ؤلازُاع حهاث جىؾي٘ خخميت بلى ؤصي الظر ألامغ اإلاجلـ، حك٨يلت
 جم ؤيً ،1974 ؾىت ٚايت بلى الكيىر مجلـ وعثيـ الىَىيت، الجمٗيت عثيـ ألاو٫، الىػيغ الجمهىعيت، عثيـ في ؤلازُاع

 لؿىت الضؾخىعر اإلااؾـ ؤن ٚحر الكيىر، مجلـ مً ًٖىا 60 و الىَىيت الجمٗيت مً هاثبا 60 بلى الهالخيت َظٍ جىؾي٘
  والخىٓيماث، ال٣ىاهحن بدىٟيظ مغجبُت الضؾخىعيت مهامه ؤن اٖخباع ٖلى ألاو٫، الىػيغ بلى ؤلازُاع صاثغة وؾ٘ ؤن بٗض ،2016

 لدكمل بخىؾيٗها ٢ام الخبٗيت، بد٨م ٦ثحرا  الىي٘ يخٛحر ال ٢ض الىا٢٘ في ٧ان وبن صؾخىعيتها ٖضم ٖلى الى٢ٝى يم٨ىه والظر

ًاء الىىاب مً ؤ٢ل بٗضص ل٨ً البرإلااهيت ألا٢ليت .  وألٖا

. البرإلااهُت اإلاعاسلت ئلى ؤلاخىاس ـالخُت جىظُع: الثاوي الفشع

غيت الخٗضيالث ومً  الضيم٣غاَيت جضٖيم بلى ؾٗذ والتي ،2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل في وعصث التي الجَى
 بزُاع مجا٫ جىؾي٘ وهي  الؿياؾيت، الخياة في صوعَا وجٟٗيل ٖملها لضٖم البرإلااهيت اإلاٗاعيت خ٣ى١ل بضؾترة الخٗضصيت،

 الضؾخىعر اإلااؾـ ٚغاع ٖلى وطل٪ البرإلاان، ٖلحها نىث التي ال٣ىاهحن بسهىم البرإلااهيت اإلاٗاعيت بلى الضؾخىعر اإلاجلـ

 في هاثبا 60 َٝغ مً بزاعجه قغيُت الضؾخىعر، اإلاجلـ بزُاع في البرإلااهيت لؤل٢ليت الخ٤ ؤُٖى الظر ،1974 لؿىت الٟغوسخي
 الجؼاثغرل البرإلاان زهىنيت عاعى الجؼاثغرل الضؾخىعر اإلااؾـ ؤن ٚحر الكيىر، مجلـ في ًٖىا 60 ؤو الىَىيت الجمٗيت

 اقتٍر خيث آلاليت َظٍ بلى للجىء اإلاكتٍر الىهاب مً زٌٟ البرإلااهيت، اإلاٗاعيت َٝغ مً ؤلازُاع ٖمليت حؿهيل وبٛيت

جي الكٗبي اإلاجلـ مً هاثبا 50 َٝغ مً ؤلازُاع يخم ؤن   .ألامت مجلـ في ًٖىا 30ؤو الَى

 في الضؾخىعر للمجلـ اإلاٗاعيت بزُاع خ٤ خهغث الخالي، الضؾخىعر الخٗضيل مً 114 اإلااصة ؤن يالخٔ وما
. جسهيو صونل مٟخىخا اإلاجا٫ جغ٦ذ والتي مىه 187 اإلااصة طل٪ جدضص لم بيىما ٣ِٞ، ال٣ىاهحن

 الضيمى٢غاَيت وحٗؼيؼ ال٣اهىنل صولت بىاء في ٦بحر خّضل بلى ؾيؿاَم البرإلااهيت للمٗاعيت ؤلازُاع خ٤ بُٖاء بن
 الؿلُاث مً بزُاع ٖلى بىاء بال الضؾخىعيت الغ٢ابت ليباقغ ي٨ً لم الظر الضؾخىعر، اإلاجلـ صوعل وجٟٗيل الخٗضصيت،
 الىهىم صؾخىعيت ٖلى ؾلبا يى٨ٗـ الظر ألامغ هٟؿه، الاهخماء لها ي٩ىنل الٛالب في والتي صؾخىعيا، اإلادضصة الٗمىميت

 الظيً اإلاىاَىحن وخغياث الخ٣ى١ل خمايت بٛيت بجضيت جماعؽ ؤن يجب ؤلازُاع في اإلاٗاعيت نالخيت ؤن ٚحر الدكغيٗيت،

                                                           
1 - L’article 61/2 du constitution de la république française. 

. ، الهصدر السابق2016هى التعدَل الدستورٌ لسنة  99الهادة   - 2

.  ، الهصدر السابق2016هى التعدَل الدستورٌ لسنة  114الهادة   - 3

. ، الهصدر السابق2016التعدَل الدستورٌ لسنة هى  187/2الهادة   - 4

تم تبنٍ هذا النوع هى اإلخطار فٍ التشرَعَى الهؽربٍ والهورَتانٍ، ؼَر أنهها اشترطا نسبة لتهكَى األقلَة البرلهانَة هى اإلخطار،  -

اشترط  2011أها فٍ دستور سنةى، حددها فَها َعادل أو َفوق ربع أعضاء كل هجلس فٍ البرلها 1996فبالنسبة للدستور الهؽربٍ لسنة 

أها الهورَتانٍ فحددها بالثلث كحد أدنً هى نواب توفر ُخهس أعضاء هجلس النواب، أو أربعَى عضوا هى أعضاء هجلس الهستشارَى، 

.   وأعضاء ؼرفتٍ البرلهاى
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 ٢يام يجب وبالخالي حٗاعيه، ؤو الؿياسخي الاهخماء في الازخالٝ بؿبب ٣ِٞ الدكغيعي الٗمل حُٗيل مجغص ال يمثلىجهم،

.  بياٍ مىده زال٫ مً اإلاغحى الخ٣ي٣ي الٛغى لخد٣ي٤ ٞاٖليت ب٩ل الخ٤ بهظا اإلاٗاعيت

 50 ؤو ألاو٫ل الىػيغ ؤو الجمهىعيت عثيـ َٝغ مً ؤلازُاع جسو والتي الخٗضيل مؿها التي ؤلاحغاءاث يسو ٞيما ؤما

جي الكٗبي اإلاجلـ مً هاثبا  اإلاجلـ ٞحها يخضاو٫ل التي الٟترة مّضص بط باإلاىاٖيض، جخٗل٤ وهي ألامت، مجلـ في ًٖىا 30ؤو الَى

، جاعيش مً يىما 30 بلى  يىما 20 مً الضؾخىعر ظا  بزُاٍع  مماعؾت في صوعٍ وحٗؼيؼ الضؾخىعر الاحتهاص ٞاٖليت لًمان َو
يٟت ظا َاعت، وحىص خا٫ في ؤيام 10 بلى ألاحل َظا جسٟيٌ َلب نالخيت الجمهىعيت لغثيـ ؤُٖيذ ٦ما الغ٢ابت، ْو  ما َو

 زال٫ للخ٩ىمت الخإحيل نالخيت ٖلى هو الظر الٟغوسخي الضؾخىعر اإلااؾـ زالٝ ٖلى الؿاب٣ت، الضؾاجحر في هجضٍ لم

  .الاؾخعجا٫ خالت في ؤيام زماهيت بلى اإلاهلت زٌٟ ؤهه ٚحر قهغ، مضة

م عً ؤلاخىاس: الثاوي الفشع . الذظخىسٍت بعذم الذفع وٍش

يت ه٣لت ؾخدضر والتي 2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل بها حاء التي اإلا٨دؿباث مً  الضؾخىعيت، الغ٢ابت مجا٫ في هٖى
 الٗليا، ال٣ًاثيت الهيئاث مً بخالت َغي٤ ًٖ مباقغة ٚحر بُغي٣ت ٧ان وبن الضؾخىعر، اإلاجلـ بزُاع خ٤ اإلاىاًَ مىذ هي

 بٗضم بالضٞ٘ الضؾخىعر اإلاجلـ بزُاع يم٨ً: "يلي ما ٖلى مىه 188/1 اإلااصة جىو بط الضؾخىعيت، لٗضم الضٞ٘ آليت َغي٤ ًٖ
غاٝ ؤخض يضعي ٖىضما الضولت، مجلـ ؤو الٗليا اإلاد٨مت مً بخالت ٖلى بىاء الضؾخىعيت  ٢ًاثيت، حهت ؤمام اإلادا٦مت في ألَا

ى". الضؾخىعل يًمجها التي والخغياث الخ٣ى١ل يىته٪ الجزإ، مأ٫ ٖليه يخى٠٢ الظر الدكغيعي الخ٨م ؤن  هٟؿه اإلادخىيل َو
 بلى الالخ٣ت الغ٢ابت ،2008 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل ؤياٝ بمىحبه والظر الٟغوسخي، الضؾخىعل مً 1-61 اإلااصة جًمىخه الظر

 َظا نضوعل جاعيش ٚايت بلى 1958 ؾىت مىظ اإلاٗخمضة الؿاب٣ت الغ٢ابت ٖلى ج٣خهغ ٧اهذ ؤن بٗض الضؾخىعر اإلاجلـ ٖمل
 في ؾىاء الخٗضيل َظا  ٗخبر وبظل٪ ،2009 ؾىت اإلااصة َظٍ بليه ؤخالذ الظر  الًٗىرل ال٣اهىنل نضوعل بٗض زانت الخٗضيل،

 والخغياث للخ٣ى١ل بياٞيت خمايت ويك٩ل ال٣ىاهحن، صؾخىعيت ٖلى الغ٢ابت مؿاع في َامت جدى٫ل ه٣ُت الجؼاثغ ؤم ٞغوؿا

  .صؾخىعيا اإلا٨ٟىلت

: وهي الضؾخىعيت بٗضم الضٞ٘ بلى اللجىء قغوٍ خّضصث ؤجها هجض الظ٧ىعة اإلااصة وباؾخ٣غاء

غاٝ ؤخض َٝغ مً الىو صؾخىعيت ٖضم مؿإلت جثاع ؤن- ت الضٖىيل في ألَا ٖى  ؤو الٗاصيت ال٣ًاثيت الجهاث بخضي ؤمام اإلاٞغ

 .ؤلاصاعيت

 .الضٖىيل في للٟهل الخُبي٤ واحب ؤلازُاع مدل الدكغيعي الىو ي٩ىنل ؤن-

 .صؾخىعيا اإلاًمىهت والخغياث الخ٣ى١ل اهتها٥ الىو َظا جُبي٤ قإن مً ي٩ىنل ؤن-

                                                           
. ، الهصدر السابق1996هى التعدَل الدستورٌ لسنة  167الهادة   - 1

. ، الهصدر السابق2016تعدَل الدستورٌ لسنة هى ال 189/1الهادة   - 2
3  - L’article 61/3 du constitution de la république française. 
4  La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la 

Constitution, JORF du 11 décembre 2009. www.legifrance.gouv.fr 
 رقم رسهَة جرَدة الدستورٌ، التعدَل الهتضهى القانوى بهشروع َتعلق ،2016 سنة َناَر 28 فٍ هؤرخ/ د ت ر 16/ 01 رقم رأٌ  - 5

. 2016 سنة فبراَر 3 بتارَخ صادرة ،6
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ما الضولت، مجلـ ؤو الٗليا اإلاد٨مت مً بخالت ٖلى بىاء الضؾخىعر اإلاجلـ بزُاع يخم ؤن-  الهغمحن في حهخحن ؤٖلى َو

 .الخىالي ٖلى وؤلاصاعرل الٗاصر ال٣ًاثيحن

ى اإلااصة، َظٍ جُبي٤ و٦يٟياث قغوٍ لخدضيض الًٗىرل ال٣اهىنل بلى الثاهيت ٣ٞغتها في هٟؿها اإلااصة ؤخالذ ٦ما  َو

 ع٢م الًٗىرل ال٣اهىنل نضع بالٟٗل بط ،2008 ؾىت حٗضيله لضي الٟغوسخي الضؾخىعل مً 1-61 اإلااصة ٖليه ههذ ما هٟـ

ا الىاحب الكغوٍ خضص والظر 2009-1523 َغ  ؤولىيت طاث مؿإلت بةخالت ٢غاعا جهضع ؤن للمد٨مت يم٨ً ختى جٞى
:  وهي الى٣ٌ ؤومد٨مت الضولت مجلـ بلى صؾخىعيت

 .للمخابٗاث ؤؾاؾا يمثل ؤو ال٣اهىهيت ؤلاحغاءاث ٖلى ؤو الجزإ ٖلى للخُبي٤ ٢ابال ٞيه اإلاُٗىنل الخ٨م ي٩ىنل ؤن-

ل-
ّ
 .الٓغوٝ حٛحرث بطا بال الضؾخىعر اإلاجلـ َٝغ مً للضؾخىعل مُاب٣خه ًٖ ؤٖلً ٢ض ي٩ىنل ؤال

 ٞيه اإلاُٗىنل الىو ي٩ىنل ؤال يجب ٦ما الخهىمت، بحغاءاث بَالت ب٣هض ال٨يضيت الضٕٞى الؾدبٗاص حضيت اإلاؿإلت ج٩ىنل ؤن-
 ٧ال٣ىاهحن الضؾخىعر اإلاجلـ َٝغ مً الؿاب٣ت للغ٢ابت الضؾخىعر اإلااؾـ ؤزًٗها التي الىهىم مً الضؾخىعيت بٗضم

 جدذ ألانليت الضٖىيل بحغاءاث ب٣يت ًٖ ومىٟهال ومٗلال م٨خىبا الًُٗ ي٩ىنل ؤن يجب ٦ما ٞحها، الٟهل لؿب٤ الًٗىيت

   .ال٣بى٫ل ٖضم َاثلت

غ  الخ٣ى١ل م٘ الدكغيعي الىو جُاب٤ ٖضم ٖلى ألاصلت اؾخالم ٖىض اإلاد٨مت ٖلى يخٗحن الكغوٍ، َظٍ وبخٞى

 -الى٣ٌ مد٨مت ؤو الضولت مجلـ بلى ؤلاخالت ٢غاع اجساط لٟغوؿا، الضوليت الالتزاماث وم٘ صؾخىعيا، اإلا٨ٟىلت والخغياث

٣ا به، الى٤ُ مً ؤيام زماهيت زال٫  –الخالت خؿب حن، الخخاميت الُلباث ؤو ال٣اهىهيت باإلاظ٦غاث مٞغ  َظا وي٩ىنل للُٞغ
 اإلاجلـ ؤو الى٣ٌ مد٨مت ؤو الضولت مجلـ ٢غاع اؾخالم خحن بلى بالخ٨م الى٤ُ جإحيل ويخم لالؾخئىاٝ، ٢ابل ٚحر ال٣غاع

، جم بن الضؾخىعر . الٟغوسخي الضؾخىعر للمجلـ الًٗىرل ال٣اهىنل مً  3-23 اإلاـاصة في الىاعصة الاؾخثىاءاث مغاٖاة م٘ بقٗاٍع

 بطا ٞيما –٢بلهما مً ٞحها البذ يخم الى٣ٌ، مد٨مت ؤو الضولت مجلـ َٝغ مً ؤلاخالت ٢غاع وباؾخالم
غث ت الضٖىيل ؤزىاء الى٣ٌ َلب في مغة ألو٫ل ألاصلت ج٣ضيم يم٨ً ؤهه ٚحر -اإلاُلىبت الكغوٍ جٞى ٖى  مجلـ ؤمام اإلاٞغ
لت، مىٟهلت مظ٦غة في الى٣ٌ مد٨مت ؤو الضولت

ّ
 جل٣اء مً بزاعتها لل٣اضخي يم٨ً وال ال٣بى٫، ٖضم َاثلت جدذ ومٗل

 ألاصلت، ج٣ضيم جاعيش مً ؤقهغ 3 زال٫ الضؾخىعر اإلاجلـ بلى ؤلاخالت ٢غاع بةنضاع اإلاٗىيت الهيئت وج٣ىم. هٟؿه
٤ . الضؾخىعر اإلاجلـ بلى لؤلَغاٝ الخخاميت بالُلباث ؤو باإلاظ٦غاث الخٗليل ٞيه  كتٍر الظر ال٣غاع َظا ويٞغ

 بقٗاع ويخم الضؾخىعر، إلاجلـ بلى اإلاؿإلت جدا٫ ؤلاخالت ٢غاع بةنضاع اإلاٗىيت الهيئاث ٢يام ٖضم خالت وفي
غاٝ و٦ظل٪ الضولت، مجلـ ؤو الى٣ٌ مد٨مت بلى ألاولىيت طاث الضؾخىعيت اإلاؿإلت ؤخالذ التي اإلاد٨مت  في ألَا

 الكيىر ومجلـ الىَىيت الجمٗيت وعثيسخي ألاو٫، الىػيغ الجمهىعيت، عثيـ بةقٗاع ي٣ىم ٦ما ؤيام، 8 ًٚىنل
 لؤلَغاٝ ويم٨ً ؤلاخالت، جاعيش مً ؤقهغ 3 زال٫ الضؾخىعر اإلاجلـ ويبث ؤلاخالت، مىيٕى خى٫ل مالخٓاتهم إلبضاء
حن، به ويبلٜ مٗلال ٢غاٍع الضؾخىعر اإلاجلـ ويهضع ٖلىيت، حلؿت في وحاَيت بهٟت مالخٓاتهم ج٣ضيم  الُٞغ

                                                           
1 - L’article 23-1, 23-2du Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel, www.legifrance.gouv.fr. 
ال َتم تأجَل النظر فٍ الدعوي عندها َحرم طرؾ ها هى حرَته جراء القضَة، وعندها َلزم القانوى الهحكهة بالبث فٍ الدعوي   - 2

. عاجلةخالل فترة هحددة، وفٍ حالة ها ئذا كانت هذه األخَرة هلزهة باصدار حكم بصفة 



 2016  حىان  4العذد  –مجلت حُل ألابدار اللاهىهُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
37 

 مؿإلت ٞحها ؤزحرث التي اإلاد٨مت بلى ألامغ لؼم وبطا الى٣ٌ، مد٨مت ؤو الضولت مجلـ بلى بما الخالت خؿب ويغؾله
 الجغيضة في ال٣غاع َظا وييكغ ؾاب٣ا، اإلاظ٧ىعة الؿياؾيت الهيئاث بلى ٢غاٍع يغؾل ٦ما الىو، الضؾخىعيت ٖضم

 الضؾخىعيت بٗضم الضٞ٘ خالت في اإلاخبٗت ؤلاحغاءاث ٞؿخدضص الجؼاثغرل الضؾخىعر للماؾـ باليؿبت ؤما  .الغؾميت
 اإلااصة في وؤلاحغاءاث اإلاىاٖيض بٌٗ خضص ؤهه ٚحر. ٢غيبا ي٩ىنل ؤن وهإمل نضوعٍ اإلاىخٓغ مً ًٖىرل ٢اهىنل بمىحب

، إلنضاع بزُاٍع جاعيش مً ؤقهغ 4 مهلت الضؾخىعر اإلاجلـ مىذ بط ،2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل مً 188  ٢غاٍع

لى  ٢غاع ٖلى بىاء ؤقهغ 4 ؤ٢هاَا إلاضة واخضة مغة ألاحل َظا جمضيض بم٩اهيت ٖلى هو الٟغوسخي، الدكغي٘ زالٝ ٖو
ظا ؤلازُاع، ناخبت ال٣ًاثيت الجهت بلى ويبلٜ الضؾخىعر، اإلاجلـ مً مؿبب  ال٩افي الى٢ذ مىذ قإهه مً َو

 بلى طل٪ ياصر ٧ان وبن مىه، اإلاغحى الهضٝ وبلٙى ؤلازُاع مدل الىو صؾخىعيت مضي لٟدو الضؾخىعر للمجلـ
 بٗض الىهىم بلٛاء هديجت اإلاجخم٘ في اإلاٗامالث اؾخ٣غاع حهّضص طل٪ ؤن ٦ما ألانليت، الضٖىيل في الٟهل مضة َى٫ل

.  صؾخىعيتها ٖضم هديجت جُبي٣ها

 مباقغة ٚحر بُغي٣ت ؤلازُاع نالخيت مّضل 2016 لؿىت الضؾخىعر اإلااؾـ ؤن ال٣ى٫ل يم٨ىىا ألازحر وفي
 ؾلبي جإزحر مً لظل٪ إلاا بإهٟؿهم، الضؾخىعر اإلاجلـ بزُاع يم٨جهم ال بديث ٢ًاثيت، َيئاث َغي٤ ًٖ لؤلٞغاص

  ٗخبر لظا ٖمله، حٗغ٢ل مجضيت ٚحر بزُاعاث وعوص بلى ياصر مما ال٣اهىهيت، بالجىاهب بإلاامه ٖضم بؿبب ٖمله ٖلى
 في الخ٣ضيغيت الؿلُت ال٣ًاثيت للؿلُت يجٗل والظر ؾبيل، ؤخؿً ؤلاخالت َغي٤ ًٖ الضؾخىعيت بٗضم الضٞ٘
ظا هٟؿها، جل٣اء مً  الضؾخىعيت ٖضم بزاعة يم٨جها ال ؤهه ٚحر طل٪،  هؼإ بىحىص م٣يضة ؤلازُاع في ؾلُتها يجٗل َو

هم، مً وبزاعجه ألاٞغاص بحن م ٖلى َٞغ  ؤجها بال الضؾخىعر، اإلاجلـ حك٨يلت في ممثلت ال٣ًاثيت الؿلُت ؤن مً الٚغ

. والخىٟيظيت الدكغيٗيت الؿلُخحن مثل مثلها اإلاباقغ ؤلازُاع بد٤ جخمخ٘ ال

 مهامه يماعؽ الضؾخىعر اإلاجلـ ٞةن ؤلازُاع بها جم التي الُغي٣ت ؤو اإلاسُغة الجهت ٧اهذ ومهما 
 آعاء ٖجها جخمسٌ والتي ؤلازُاع، مدل الىهىم صؾخىعيت مضي في البذ ٢هض ومضاولت جد٣ي٤ مً هٟؿها باإلاغاخل

.  الخالت خؿب ٢غاعاث ؤو

. الذظخىسي اإلاجلغ عمل هخاةج دظترة: الثاوي اإلاىلب

غي٣ت حك٨يلخه في الىٓغ بٖاصة يخُلب ال صوعٍ وجٟٗيل الضؾخىعر اإلاجلـ م٩اهت حٗؼيؼ بن ، َو  وبهما ؾحٍر
 الجمي٘، ٖلى حجت ج٩ىنل ختى حؿخد٤ التي ال٣يمت وبُٖائها ٖمله هخاثج جغجبها التي آلازاع في الىٓغ بٖاصة يخُلب

ظا .   2016 لؿىت الضؾخىعر اإلااؾـ بليه ؾعى ما َو

ٌ  الفشع . الذظخىسي اإلاجلغ عمل عً اإلاترجبت اللاهىهُت آلازاس: ألاو

 الًٗىيت، ال٣ىاهحن ٖلى  الؿاب٣ت الغ٢ابت ٣ِٞ جبجى الظر الٟغوسخي الضؾخىعر اإلااؾـ زالٝ ٖلى
٣ا الخىٓيماث، صونل الٗاصيت وال٣ىاهحن اإلاٗاَضاث  الجؼاثغرل الضؾخىعر اإلااؾـ ؤزظ ال٣اهىن، ؾياصة إلابضؤ ٞو

حن . والالخ٣ت الؿاب٣ت الغ٢ابت مً بىٖى

                                                           
1 - les articles 23-3- 23-11du Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel. 
2 - les articles54, 61 du constitution de la république française. 
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حن، بلى جى٣ؿم ٞهي الؿاب٣ت للغ٢ابت ٞباليؿبت  والىٓام الًٗىيت ال٣ىاهحن جسو بلؼاميت ع٢ابت هٖى

تي مً ل٩ل الضازلي   .البرإلاان ٖلحها يهاص١ ؤن بٗض وحىبا عؤيه الضؾخىعر اإلاجلـ يبضر ؤيً البرإلاان، ٚٞغ

ى اإلاٗىيت، الجهاث بزُاع ٖلى بٖمالها يخى٠٢ التي ٞهي الازخياعيت، الغ٢ابت ؤما  هو مً  ؿخٟاص ما َو

 وال٣ىاهحن اإلاٗاَضاث ؤن مجها يٟهم بديث قاملت، وعصث والتي ،1996 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل مً 165 اإلااصة
 الخالت في ٢غاع ويهضع هٟاطَا، ٢بل بزُاٍع جم بطا عؤر يهضع ؤيً الضؾخىعر، اإلاجلـ لغ٢ابت جسً٘ والخىٓيماث

 بق٩اليت ؤزاعث اإلااصة َظٍ نياٚت ؤن ٚحر. الغ٢ابت مً الثاوي الىٕى وهي الالخ٣ت الغ٢ابت يسو ٞيما ؤر ال٨ٗؿيت،
 زانت صؾخىعيتها، بٗضم الضؾخىعر اإلاجلـ ؤ٢غ التي اإلاٗاَضاث مهحر و٦ظا اإلاٗاَضاث لضؾخىعيت الالخ٣ت الغ٢ابت

 يجىػل ال 46 اإلااصة بىو ؤلازال٫ ٖضم م٘: "يلي ما ٖلى 27 ماصجه في نغاخت ههذ اإلاٗاَضاث ل٣اهىنل ٞييىا اجٟا٢يت ؤن

٣ا اإلاؿاوليت جخدمل ال٨ٗـ خالت وفي"  جىٟيظَا لٗضم ٦ؿبب الضازلي ب٣اهىهه يخمؿ٪ ؤن اإلاٗاَضة في لُٝغ  ٞو

  .الضولي ال٣اهىنل ألخ٩ام

 اإلاٗاَضاث بزًإ ي٣هض لم الضؾخىعر اإلااؾـ ؤن هجض 169 ،168 واإلااصجحن 165 اإلااصة بم٣اعهت ل٨ً

 اؾخٗماله بلى  ٗىص وطل٪ ،165 اإلااصة ٖمىم بؿبب والخىٓيماث لل٣ىاهحن باليؿبت الكإن َى ٦ما الالخ٣ت، للغ٢ابت
 اإلااصة في ٢غاع مهُلر اؾخٗمل بيىما الضؾخىعيت، ٚحر اإلاٗاَضاث جًمىذ التي 168 اإلااصة يسو ٞيما عؤر إلاهُلر

 لىّخض الخالخحن في الضؾخىعيت ٖضم ًٖ اإلاترجب ألازغ ٧ان ٞلى الضؾخىعيت، ٚحر والخىٓيماث بال٣ىاهحن الخانت 169

ما ولم ،165 اإلااصة في ٞٗل ٦ما واخضة ماصة في الخالخحن في طل٪ ًٖ الىاجج ألازغ  اإلااصجحن زال٫ ألازغ خيث مً يمحَز
ظا  .1996 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل م169ً ،168  اإلااصة نياٚت  ٗيض 2016 لؿىت الضؾخىعر اإلااؾـ حٗل ما َو

 ؤيً والخىٓيماث وال٣ىاهحن باإلاٗاَضاث يخٗل٤ ٞيما الىحىبيت ٚحر الضؾخىعر اإلاجلـ جضزل آليت بخدضيض 165/1
 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل مً 186/1 اإلااصة زال٫ مً وطل٪ بغؤر، صؾخىعيتها مضي في الضؾخىعر اإلاجلـ يٟهل

 ؤنبدذ اإلاٗاَضاث ؤن يٟهم مما هٟؿها، بالهياٚت واخخٟٔ 169و 168 اإلااصجحن بخٗضيل ي٣م لم خحن في ،2016
 ال٣ىاهحن ؤما  ٖلحها، اإلاهاص٢ت جخم ال صؾخىعيتها ٖضم الضؾخىعر اإلاجلـ اعجإي ٞةطا الؿاب٣ت للغ٢ابت جسً٘

م ٖلى الخٗضيل يمؿؿها ٞلم والخىٓيماث  ،1996 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل مً 165/1 اإلااصة نياٚت حٛيحر مً الٚغ

٣ا الؿاب٣ت للغ٢ابت جسً٘ ب٣يذ خيث  191/1 اإلااصة اؾخٗما٫ زال٫ مً جٟهم التي الالخ٣ت والغ٢ابت 186/1 للماصة ٞو
 حكغيٗيا هها ؤن الضؾخىعر اإلاجلـ اعجإي بطا: "يلي ما ٖلى بىهها ٢غاع إلاهُلر 2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل مً

 الضؾخىعر اإلااؾـ اؾدبٗاص وبالخالي". اإلاجلـ ٢غاع يىم مً ابخضاء ؤزٍغ الىو َظا ي٣ٟض صؾخىعر، ٚحر جىٓيميا ؤو
، جاعيش مً ال اإلاجلـ ٢غاع يىم مً بلٛاٍئ يخم بط الغحعي لؤلزغ  ال٣اهىهيت، اإلاٗامالث الؾخ٣غاع يماها وطل٪ وكٍغ

. اإلا٨دؿبت الخ٣ى١ل ٖلى وخٟاْا

                                                           
 .سابق، الهصدر ال2016هى التعدَل الدستورٌ لسنة  166الهادة   - 1
. 59-39، ص 2013، سنة 1عدد هحهد بوسلطاى، الرقابة علً دستورَة الهعاهدات فٍ الجزاتر، هجلة الهجلس الدستورٌ،  - 2

. 33،34، ص 2014، سنة 3عدد نصر الدَى بوسهاحة، الرقابة علً دستورَة الهعاهدات، هجلة الهجلس الدستورٌ،     -
، ص 1995االجتهاعَة، باتنة، العدد الرابع، سنة لجزاتر، هجلة العلوم اإلنسانَة والخَر قشٍ، تطبَق القانوى الدولٍ االتفاقٍ فٍ ا  - 3

29 ،30 .
. 1996هى التعدَل الدستورٌ لسنة  168الهادة   - 4

. 2016هى التعدَل الدستورٌ لسنة  190الهادة      -
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 صؾخىعيت ٖلى الغ٢ابت ٖلى الىاعص الجضيض الىٕى آزاع بضؾترة 2016 لؿىت الضؾخىعر اإلااؾـ ٢ام ٦ما
 الٗاصر ال٣ًاثيحن الهغمحن في حهاػيً ؤٖلى َٝغ مً بةزُاع الضؾخىعيت بٗضم الضٞ٘ بأليت واإلاخٗل٤ ال٣ىاهحن،
٣ا ؤلازُاع مدل الضؾخىعر ٚحر الدكغيعي الىو ؤن ٖلى هٟؿه، الخٗضيل مً  191/2 اإلااصة ههذ بط وؤلاصاعر،  ٞو

 الخ٣ضيغيت، الؿلُت له جغ٥ وبالخالي الضؾخىعر، اإلاجلـ ٢غاع يدضصٍ الظر اليىم مً ابخضاء ؤزٍغ ي٣ٟض آلاليت لهظٍ

ى  ٖمل وهخاثج آزاع مىه 62 اإلااصة في خّضص ؤيً ،2008 لؿىت حٗضيله في الٟغوسخي الضؾخىعل ٖليه هو ما ج٣غيبا َو
 وال٣ىاهحن ؤلالؼاميت الؿاب٣ت الغ٢ابت حكملها والتي الًٗىيت ال٣ىاهحن جُبي٤ ٖضم ٖلى هّول بط الضؾخىعر، اإلاجلـ
. الجىاػيت الؿاب٣ت للغ٢ابت جسً٘ التي الٗاصيت

 صؾخىعر ٚحر ؤلازُاع مدل الىو ٧ان ٞةطا الضؾخىعيت، بٗضم الضٞ٘ َغي٤ ًٖ بالغ٢ابت يخٗل٤ ٞيما ؤما
 َى ألازحر والخل ال٣غاع، َظا يدّضصٍ الخ٤ جاعيش مً ؤو الضؾخىعر اإلاجلـ ٢غاع وكغ جاعيش مً ملغى  ٗخبر ٞةهه

. والخغياث الخ٣ى١ل ٖلى خٟاْا ،2016 بؿىت الضؾخىعر اإلااؾـ جبىاٍ الظر

. الذظخىسي اإلاجلغ وكشاساث آساء حجُت: الثاوي الفشع

غيت الخٗضيالث مً  آلعاء الجهاجي الُاب٘ صؾترة 2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل في ؤصعحذ التي الجَى
 ال٣ٟغة 62 ماصجه في هو الظر الٟغوسخي الضؾخىعر اإلااؾـ ٚغاع ٖلى وطل٪ وحجيتها، الضؾخىعر اإلاجلـ و٢غاعاث

 ولجمي٘ الٗامت للؿلُاث ملؼمت وهي ًَٗ، ألر ٢ابلت ٚحر الضؾخىعر اإلاجلـ ٢غاعاث: "يلي ما ٖلى  ألازحرة

 ٖلى الضؾخىعر اإلاجلـ آعاء ال ٣ِٞ ال٣غاعاث زو الىو َظا ؤن يالخٔ وما ،" وال٣ًاثيت ؤلاصاعيت الؿلُاث
. الجؼاثغرل الضؾخىعر اإلااؾـ زالٝ

 باليؿبت بلؼاميتها ٖلى والىو الضؾخىعر اإلاجلـ و٢غاعاث لآلعاء باليؿبت ٞيه اإلا٣طخي الصخيء ٢ىة ٞضؾترة 

 الضؾخىعر الاحتهاص ٞاٖليت يمان قإهه مً 2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل مً 191/3 اإلااصة في اإلادضصة للؿلُاث
. اإلاُلىبت اإلا٩اهت وبُٖاثه وج٣ىيخه وجضٖيمه

 جضاع٥ وجم  ٢غاعاجه، في الًُٗ ؤمام اإلاجا٫ ٞسر بلى ؤصي مما طل٪ ؤٟٚلذ الؿاب٣ت الضؾاجحر ؤن بلى وكحر
 ل٣ىاٖض اإلادضص الىٓام مً 54 اإلااصة في وعص ما زانت  الضؾخىعر للمجلـ الضازليت ألاهٓمت زال٫ مً الى٣و َظا

 ،"لل٩اٞت وملؼمت جهاثيت الضؾخىعر اإلاجلـ و٢غاعاث آعاء:" يلي ما ٖلى بىهها 2012 لؿىت الضؾخىعر اإلاجلـ ٖمل

 ي٣هض ٞهل الضؾخىعر، اإلاجلـ و٢غاعاث آعاء بلؼاميت مضي مؿإلت يُغح بديث ٖاما وعص" ال٩اٞت" مهُلر ؤن ٚحر
 لٗمل اإلادضص الىٓام مً 49 اإلااصة زالٝ ٖلى وطل٪ ٦ظل٪؟ ألاٞغاص حكمل ؤم ٣ِٞ الٗامت والهيئاث الؿلُاث بها

ا ص٢ي٣ت وعصث والتي 2000 لؿىت الضؾخىعر اإلاجلـ  ال٣ًاثيت الٗمىميت، للؿلُاث بلؼاميتها نغاخت بظ٦َغ
. الٟغوسخي الضؾخىعر اإلااؾـ ٚغاع ٖلى ٣ِٞ، وؤلاصاعيت

                                                           
1 - l article62 du constitution de la république française : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont 

susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et 

juridictionnelles". 
. 81عهار عباس، الهرجع السابق، ص  - 2

. ، الهصدر السابق2000هى النظام الهحدد لعهل الهجلس الدستورٌ لسنة  2الهادة   - 3
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 الدجيت جمخض وال الًُٗ َغ١ل مً َغي٣ت بإر الضؾخىعر اإلاجلـ ٢غاعاث و آعاء في الًُٗ يجىػل وال
 وؤؾاؾه، للمىُى١ل الًغوعرل الؿىض جمثل التي خيثياجه بلى جيسخب وبهما ال٣غاع، مىُى١ل بلى ٣ِٞ لل٣غاع اإلاُل٣ت

 مً الىيل قإجها مً ليـ ألازحرة َظٍ ؤن واٖخبر اإلااصيت، ألازُاء جصخيذ خالت اؾدثجى الضؾخىعر اإلاجلـ ؤن ٚحر
 الصخيء ب٣ىة مؿاؾه ٖضم قغيُت الضؾخىعر، اإلاجلـ ٢غاعاث بها جخمخ٘ والتي ٞيه اإلا٣طخي لؤلمغ اإلاُل٣ت الدجيت

.   الخُإ في حؿبب الظر َى اإلاضعي ي٩ىنل وال ٞيه، اإلا٣طخي

اصة مجا٫ ال وبالخالي  مسالٟتها بٗضم الضؾخىعر اإلاجلـ ٢طخى التي الىهىم صؾخىعيت ٞدو إٖل
 بٗضم ال٣ًاء بٗض الضؾخىعر اإلاجلـ ٖلى هٟؿه الىو ٖغى و٦ظا حضيض، مً ٞحها الًُٗ ؤو للضؾخىعل

٣ا الضؾخىعل حٗضيل خالت في بال صؾخىعيخه، ى ألاخ٩ام، لخل٪ ٞو  الضؾخىعل حٗضيل جم بط ٞغوؿا في بالٟٗل جم ما َو

 خ٣ى١ل مً خ٤ اللجىء خ٤ ؤن اٖخبر الظر 1987 ؾىت ؤوث 13 في اإلااعر الضؾخىعر اإلاجلـ ٢غاع بلؼاميت مً للخدلل

 ؤلا٢امت خ٤ ومىذ اللجىء َلب صعاؾت الضولت ٖلى يٟغى والظر ،1946 ؾىت صؾخىعل صيباحت ٖلى جإؾيؿا ؤلاوؿان
 اإلااؾؿت الؿلُت باؾخضٖاء الجمهىعيت عثيـ م٘ بخدال٠ الٟغوؿيت الخ٩ىمت ٣ٞامذ الُلب، لهاخب اإلاا٢ذ

يت،  خ٤ ؤيًا َى بهما و ؤلاوؿان خ٣ى١ل مً خ٣ا ٣ِٞ ليـ اللجىء خ٤ ؤن اٖخبر الظر الضؾخىعل حٗضيل وجم الٟٖغ

. للضولت

. خاجمت

 اؾخ٣الليت ٖضم بؿبب بما الٟاٖليت، بٗضم وحؿمه الضؾخىعر اإلاجلـ ٖمل جثبِ ٧اهذ التي ال٣يىص ؤمام
ل لم والتي ؤلازُاع، حهاث ؤوإلادضوصيت ؤًٖاثه ّٗ ا يٟ  الضؾخىعر اإلاجلـ صوعل حٗل مما الىا٢٘، ؤعى ٖلى ؤ٦ثَر
 اإلااؾـ ٖمل الجمهىعيت، عثيـ َغي٤ ًٖ جخم التي الالخ٣ت ؤلازُاعاث بٌٗ ؤو الؿاب٣ت الغ٢ابت ٖلى ٣ِٞ ي٣خهغ

 لؼياصة ؤلازُاع مجا٫ جىؾي٘ ؤم اؾخ٣غاٍع ويمان اإلاجلـ حك٨يل مؿخىيل ٖلى ؾىاء مجها الخدغعل ٖلى الضؾخىعر

. ٖمله ًٖ اإلاترجبت آلازاع وصؾترة ٞاٖليت

: يلي ما ٖليه يالخٔ ؤهه ٚحر

 ٧اٞيت ٚحر جب٣ى ل٨جها ال٨بريل ألاؾاؾياث مً الضؾخىعر اإلاجلـ الؾخ٣الليت اإلا٣غعة الًماهاث مؿإلت  بن
 ؤم لؤلًٖاء باليؿبت ؾىاء الخٗيحن في الخ٤ ناخبت الؿلُاث ًٖ اؾخ٣الليتها ج٠ًٗ التي الجىاهب بلى بالىٓغ

. هٟؿها للماؾؿت باليؿبت

 مً ٦ظل٪ الجمهىعيت، عثيـ ٢بل مً اإلاجلـ عثيـ حٗيحن خيث مً ٢اثمت جب٣ى الخىٟيظيت الؿلُت َيمىت
 يهبذ بديث طل٪  ٗض٫ ؤن وهغحى ٧املت، ؾىىاث زمان إلاضة  حٗييىه بهالخيت واخخٟاْه الغثيـ هاثب حٗيحن زال٫

 الؿلُاث ممثلي بحن اإلاىانب َظٍ ٖلى الخضاو٫ل يد٤٣ مما الاهخساب، َغي٤ ًٖ يخم وهاثبه الغثيـ مً ٧ل ازخياع

ظا الثالر، . ؤ٦بر اؾخ٣الليت اإلاجلـ يمىذ ما َو

ل الضؾخىعر اإلاجلـ بزُاع خ٤ البرإلااهيت ألا٢ليت مىذ ؤن ٦ما
ّ
 الىهىم ؤمام ج٠٣ بيجابيت زُىة  ك٩

تراى اإلاٗاعيت حؿخُ٘ ولم البرإلاان، في ٖلحها اإلاهاص١ الضؾخىعيت ٚحر لبيت، بؿبب ٖلحها الٖا ىه وبالخالي ألٚا
ّ
 َظا يم٨

. الىهىم َظٍ إلاثل الخهضر مً الخ٤
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يت زُىة الضؾخىعر اإلااؾـ زُا الضيم٣غاَيت وصٖم ال٣اهىنل صولت بىاء بهضٝ ؤهه ٦ما  بمىده هٖى
 بىاء يخم الظر ال٣ىاهحن، صؾخىعيت بٗضم الضٞ٘ َغي٤ ًٖ وطل٪ مباقغة، ٚحر بُغي٣ت ولى ؤلازُاع في الخ٤ ألاٞغاص

ظا الضولت، مجلـ ؤو الٗليا اإلاد٨مت مً بخالت ٖلى  للؿلُاث اإلاسى٫ل ؤلازُاع ٞاٖليت ٖضم مً الخ٣ليل قإهه مً َو

. الخُبي٤ يٟغػَا التي الضؾخىعيت ٚحر الىهىم ٚغبلت ٖلى  ٗمل مما اؾخ٣الليخه، ٖضم بؿبب الٗامت

: واإلاشاحع اإلافادس كاةمت

. العشبُت باللغت واإلاشاحع اإلافادس كاةمت: أوال

 .1963 ؾىت ؾبخمبر 10 بخاعيش ناصعة ،64 ع٢م عؾميت حغيضة ،1963 ؾىت ؾبخمبر 10 في ماعر ،1963 ؾىت صؾخىعل  -  

مبر 22 في ماعر 97-76 ع٢م ؤمغ بمىحب ناصع ،1976 ؾىت صؾخىعل -2  24 بخاعيش ناصعة ،94 ع٢م عؾميت حغيضة ،1976 ؾىت هٞى

مبر . 1976 ؾىت هٞى

 ناصعة ،9 ع٢م عؾميت حغيضة ،1989 ؾىت ٞيٟحررل 28 بخاعيش 18-89 ع٢م عثاسخي مغؾىم بمىحب ناصع ،1989 ؾىت صؾخىعل  -3
. 1989 ؾىت ماعؽ 1 بخاعيش

 عؾميت حغيضة ،1996 ؾىت ص ؿمبر 7 في ماعر 438-96 ع٢م عثاسخي مغؾىم بمىحب ناصع ،1996 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل -4
. 1996 ؾىت ص ؿمبر 8 بخاعيش ناصعة ،76 ع٢م

 الخٗضيل يخًمً ،2016 ؾىت ماعؽ 6 في ماعر 01-16 ع٢م ٢اهىنل بمىحب ناصع ،2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل  - 5

.  2016 ؾىت ماعؽ 7 بخاعيش ناصعة ،14 ع٢م عؾميت حغيضة الضؾخىعيً

 ،1 ع٢م عؾميت حغيضة البرإلااهيت، الٗهضة م٘ الخىافي خاالث يدضص ،2012 ؾىت يىايغ 12 في ماعر 02-12 ع٢م ًٖىرل ٢اهىنل  -6

. 2012 ؾىت يىايغ 14 بخاعيش ناصعة

. 2000 ؾىت، ٚكذ 6 بخاعيش ناصعة ،48 ع٢م عؾميت حغيضة الضؾخىعر، اإلاجلـ ل٣ىاٖض اإلادضص الىٓام  -7

. 2012 ؾىت مايى 3 بخاعيش ناصعة ،26 ع٢م عؾميت حغيضة الضؾخىعر، اإلاجلـ ل٣ىاٖض اإلادضص الىٓام  -8

 وال٣اهىنل الضؾخىعر اإلاجلـ بدىٓيم الخانت بال٣ىاٖض يخٗل٤ ،1989 ؾىت ٚكذ 7 في ماعر 143-89 ع٢م عثاسخي مغؾىم  -9
. 1989 ؾىت ٚكذ 7 بخاعيش ناصعة ،32 ع٢م عؾميت حغيضة مىْٟيه، لبٌٗ ألاؾاسخي

 ؾىت ٚكذ 7 في ماعر 143-89 ع٢م عثاسخي مغؾىم يخمم و  ٗض٫ ،2002ؾىت ايىم16 ٞي عرما ،157 -02 ٢مع ثاؾيع ممغؾى -10
 ،36 ع٢م عؾميت حغيضة مىْٟيه، لبٌٗ ألاؾاسخي وال٣اهىنل الضؾخىعر اإلاجلـ بدىٓيم الخانت بال٣ىاٖض يخٗل٤ ،1989

. 2002 ؾىت مايى 19 بخاعيش ناصعة

 حغيضة الضؾخىعر، الخٗضيل اإلاخًمً ال٣اهىنل بمكغوٕ يخٗل٤ ،2016 ؾىت يىايغ 28 في ماعر/ ص ث ع 16/ 01 ع٢م عؤر -11

. 2016 ؾىت ٞبرايغ 3 بخاعيش ناصعة ،6 ع٢م عؾميت

 ؾىت الغاب٘، الٗضص باجىت، والاحخماٖيت، ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجلت الجؼاثغ، في الاجٟاقي الضولي ال٣اهىنل جُبي٤ ٢صخي، الخحر -12
1995 .
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 ألاو٫، الٗضص الضؾخىعر، اإلاجلـ مجلت الضؾخىع، ؾمى مبضؤ يمان في الجؼاثغرل الضؾخىعر اإلاجلـ صوعل ٖباؽ، ٖماع -13

. 2013 ؾىت

.   1993 ؾىت الجؼاثغ، الهضي، صاع الجؼاثغر، الؿياسخي الىٓام بىالكٗحر، ؾٗيض -14

. 2013 ؾىت ،1ٖضص الضؾخىعر، اإلاجلـ مجلت الجؼاثغ، في اإلاٗاَضاث صؾخىعيت ٖلى الغ٢ابت بىؾلُان، مدمض -15

. 2014 ؾىت ،3ٖضص الضؾخىعر، اإلاجلـ مجلت اإلاٗاَضاث، صؾخىعيت ٖلى الغ٢ابت بىؾماخت، الضيً ههغ -16

. الفشوعُت باللغت اإلافادس كاةمت: زاهُا 

17 -constitution de la république française  du 4 octobre 1958.www.conceil constitutionnel.fr. 

18- la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la 

Ve République, JORF n°0171 du 24 juillet 2008 .   

19 -
 La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 

de la Constitution, JORF du 11 décembre 2009. www.legifrance.gouv.fr 

20-Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel, www.legifrance.gouv.fr. 
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- كاهىهُت ملاسبت -وآلالُاث ألاؼياٌ بين البُئي الخمامً
 الجضاةش  –02 ظىُف دبا ين إلاين مدمذ حامعت  -اظمهان خشمىػ/ أ

 

 

  ملخق

ىيا، ؤو صوليا ال٣اهىوي الدكغي٘ زال٫ مً بالبيئت لئلَخمام الخ٩ىميت ٚحر واإلاىٓماث الٗالم صو٫ل مً ال٨ثحر اججهذ    في َو
 ؤَميت مً واهُال٢ا لظا ؤق٩الها، ؤخض البيئي الخًامً  ٗض والتي الالػمت، ؤلاؾتراججياث بمسخل٠ البيئت لخمايت مداولت

 آلالياث وؤَم البيئي الخًامً ؤق٩ا٫ جبيان اإلا٣ا٫ َظا زال٫ مً ؾىداو٫ل ٞةهىا البيئت، لخمايت ٦ةؾتراججيت البيئي الخًامً

 .لبيئيا الخًامً ؤن بةٖخباع ال٣اهىهيت، اإلا٣اعبت بَاع في يخًمجها التي

. آلالياث ألاق٩ا٫، البيئي، الخًامً: اإلاٟخاخيت ال٩لماث

 ملذمت

 الخهضر ؤحل مً وؤلاجداص الخٗاونل حؿخلؼم مؿخٗهيت مكا٧ل هي البيئيت اإلاكا٧ل ؤن ؤلاوؿاهيت اإلاجخمٗاث ؤي٣ىذ لُاإلاا   
ا حجم مً والخ٣ليل لها،  والثرواث الُبيٗيت اإلاىاعص بجمي٘ والاؾخمخإ الاهخٟإ في خ٣ها مً جيخ٣و التي الؿلبيت آزاَع

 لخمايت الدكاع٧ي الٗمل بَاع في الكٗىب َظٍ مسخل٠ بحن والخًامً الخٗا٠َ مً هٕى بوكاء بلى ؤصي الظر ألامغ اإلاسخلٟت

. ألاؾاؾيت لخ٣ى٢هم خمايت البيئت

 بٗحن جإزظ الىَىيت الضؾاجحر بضؤث و٢ض صؾخىعيت، ماصة واخض آن في وؤنبدذ جضعيجيا، جخىؾ٘ بضؤث البيئيت الخ٣ى١ل بّنل   
خباع ذ ٦ما ، ؤؾاؾيت خ٣ى١ل ق٩ل في البيئيت اإلاخُلباث الٖا  ماجمغ او٣ٗاص مىظ جىؾٗا البيئيت الخ٣ى١ل صؾترة ٖمليت ٖٞغ

غوؿا 1994 وؤإلااهيا ،1984 في والىمؿا ،1978 لؿىت الاؾباوي ٧الضؾخىعل ،1972 ؾىت ؾخى٦هىلم  ميثا١ زال٫ مً ،2005 ؾىت ٞو
تراٝ في زام بك٩ل  ؿاَم مؿخىياجه بمسخل٠ البيئي الخًامً ؤن والق٪ البيئت،  بها اإلاٗتٝر البيئيت الخ٣ى١ل وج٨غيـ الٖا

ٗاليت بهٟاط في ؤيًا ول٨ً صؾخىعيا،  .صؾخىعيا اإلا٨غؾت البيئيت الخ٣ى١ل ٞو

 الخمخ٘ مً ي٣لل مما اإلاٗيكيت الٓغوٝ ٖلى الؿلبي جإزحٍر زال٫ مً ؤلاوؿان لخ٣ى١ل ٦بحرا اهتها٧ا البيئي الخضَىعل  ّٗضل وبط   
ضم خ٣ى٢ه، خمايت ؤحل مً وؤلاوؿان البيئت بحن اإلاخباص٫ ؤلازغاء حٗؼيؼ  ؿخضعي الظر ألامغ ألاؾاؾيت، الخ٣ى١ل بهظٍ  ٖو

. الٛظاء في الخ٤ صخيا، مخىاػهت بيئت في الٗيل في الخ٤ باإلااء، ٧الخ٤ بالبيئت اإلاخٗل٣ت جل٪ زانت ججؼثتها

 ٖلى واإلاداٞٓت البيئت خمايت ؤحل مً الجهىص وجىخيض الخ٨خل بلى وخ٩ىماث ؤٞغاصا ؤلاوؿاهيت باإلاجخمٗاث صٞ٘ ما َظا
 قإجها مً التي الخًامً ٖمليت زال٫ مً لئلوؿان ألاؾاؾيت الخ٣ى١ل حمي٘ مً والخم٨حن الاهخٟإ حٗؼيؼ بَاع في اؾخضامتها

 ٞةهىا وال٣اهىوي الخ٣ىقي اإلاجا٫ في البيئي الخًامً ؤَميت مً واهُال٢ا لظا والضوليت، الىَىيت البيئيت الؿياؾاث بزغاء

.  ؟ البيئي الخًامً آلياث هي وما ؟، البيئي الخًامً ؤق٩ا٫ هي ما مٟاصٍ الظر ؤلاق٩ا٫ زال٫ مً البيئي الخًامً ؾىدىاو٫ل
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 بهٟاطَا، ؤحل مً ؤو بيئيت خ٣ى١ل ج٨غيـ ؤحل مً ؾىاء الخًامىيت، الٗمليت وؤهىإ ؤق٩ا٫ جخٗضص: الخمامً أؼياٌ: أوال
 :هجض ألاق٩ا٫ َظٍ بحن ومً

 ويٗخبر البيئي، باإلاجا٫ اإلاخٗل٣ت الخ٣ى١ل ج٨غيـ في الىَىيت ٖبر الٟغم مً ال٨ثحر ألاٞغاص بحن الٗال٢اث جديذ: الخعاون . 1
 قب٩اث زال٫ مً اإلاجخمٗاث بحن واإلاٗلىماث الخبراث جباص٫ زال٫ مً جٓهغ التي اإلاي٩اهحزماث، َظٍ بخضي الٗالمي الخٗاونل

ىاث اإلاخدضة ألامم مغ٦ؼ ؤلاهماجي، اإلاخدضة ألامم بغهامج مثل ،( )والهيئاث اإلاىٓماث بحن مجخمٗيت  ؤلاجداص البكغيت، للمؿخَى
 ؤحل مً اإلادليت، الجماٖاث لهالر الضوليت الضٖم بغامج وػياصة حٗبئت ؤحل مً وطل٪ اإلاخدضة، والبلضان للمضن الٗالمي
 الخٗاونل َظا مٓاَغ وجخجلى ٞٗالت، بيئيت بصاعة ؤحل مً اإلادليت اإلاجخمٗاث ٢ضعاث بىاء بها يىاٍ ماؾؿاث وجدؿحن جُىيغ

: ( ) َما حاهبحن في

 في الخ٤ اإلاياٍ، في الخ٤ مثل بها، اإلاخهلت الخ٣ى١ل وخمايت البيئت، خمايت مثل الىاؾ٘ الاَخمام طاث ال٣ًايا اؾتهضاٝ-

. الصخيت والؿالمت ال٨غيم، الٗيل

-٘  بٛيت والضوليت الىَىيت ألانٗضة مسخل٠ ٖلى اإلاؿخىياث حمي٘  كمل ؤن مً جم٨ً ٖاليت لضعحت الخٗاونل مؿخىيل ٞع

: يلي ٞيما جخمثل للخٗاونل حضيضة ؤق٩ا٫ ْهىعل بلى ؤصي ما َظا ال٨ميت، ٖاليت ؤَضاٝ جد٣ي٤

حر الغؾميت والل٣اءاث اإلاىخضياث في و٦ثاٞت بيكاٍ اإلاكاع٦ت - غاٝ اإلاخٗضصة والٗاإلايت، واإلادليت الضوليت الغؾميت، ٚو  ألَا

. خ٣ى١ل مً بها يغجبِ وما البيئيت، بالكاون يخٗل٤ ما ٧ل في وؤلا٢ليميت والثىاثيت

 والاؾخ٣غاع بالثباث جدؿم لئلهٟاط، و٢ابلت ٞٗالت هٓم بىاء ؤحل مً والًٗيٟت الىاميت للضو٫ل واإلاٗىىرل اإلااصر الضٖم ج٣ضيم -
. والكمى٫ل

غاٝ اإلاخٗضصة الكغا٧اث زال٫ مً والخ٨ىىلىحيا، واإلاٗاٝع الخبراث، اإلاٗلىماث، جباص٫ -  بليىهت، والخٗامل والثىاثيت ألَا
. البيئيت الُبيٗت طاث واإلاؿاثل باإلاجا٫ اإلاديُت الٓغوٝ ج٣خًيه ما خؿب

 حكغيٗيت مىٓىماث حؿً ؤن البلضان لهظٍ الٟغنت بجاخت زال٫ مً همىا ألا٢ل البلضان في الؿياؾاث اؾخ٣الليت حٗؼيؼ-4

مىخهال قٗىبها، جُلٗاث ح٨ٗـ . ألانٗضة مسخل٠ مؿخىيل ٖلى الىمى َغي٤ في ؾاثغة ٦ضو٫ل َو

غاٝ واإلاخٗضصة الثىاثيت الاجٟا٢ياث ٣ٖض زال٫ مً الضولي، اإلاؿخىيل ٖلى ال٣اهىنل نى٘-5  الظر الىاؾ٘ ألا٤ٞ حٗخبر التي ألَا

. واخض ؤن في للضو٫ل الٗليا اإلاهالر خمايت و الكٗىب، مهالر يسضم بما ال٣اهىهيت والهياٚاث الىهىم ٞيه جدبلىعل

 لؤلٞغاص، الجماٖيت الخ٣ى١ل وجىؾي٘ الٗامت، واإلاكاع٦ت الخًامً ٖلى ال٣اثم الخ٣ىقي الىهج ي٣خطخي: الاحخماعي الخيافل.2
ت لبىاء بًٗهم م٘ ألاٞغاص حٗاَي ٦يٟيت في الىٓغ اإلاهم ومً باآلزغيً، مغجبِ ٞغص ٧ل ؤن خيث  مخماؾ٨ت الخ٣ى١ل مً مجمٖى

اَت جد٣ي٤ في الىجاح ؤَميت ًٖ اإلاجخم٘، في اإلاسخلٟت الٟئاث اهضماج ؤَميت ج٣ل وال ،( ) ضم الاحخماعي، والاؾخ٣غاع الٞغ  ٖو

                                                           
(1)

 BERNARD DRODENKO :Les enjeux juridiques de solidarité. L’  exemple  de l’ eau.. 
(2) A E. DICK HOWARD:the in determinacy of constitutions. Op. cit, at 406-07(discussing the difficulty courts encounter in 

enforcing third generation like the right to a decent environment). 
(3) See W. PAUL GORMLEY. The legal and decent environment: The expansion of human rights norms, 3GEO. Int’l. 

Envtl.L. Rev.85-95-96-105-110(1990)(discussing the difference in enforcing fundamental rights via jus cogens and 

vindicating solidarity rights via combined efforts of state, Individual, And community). 
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 ماؾؿاث ٖلى اإلاخ٩امل اإلاجخم٘ ويٗخمض البكغيت، والخغياث الخ٣ى١ل ج٣ىى التي اإلآاَغ مً الاحخماعي وؤلا٢هاء اإلاؿاواة

اث، بحن الخًامً وعوح الث٣ت، وجبجي الجماعي، الٗمل مً ألاٞغاص جم٨ً ٞٗالت، احخماٖيت : اإلااؾؿاث َظٍ وحكمل اإلاجمٖى
 ٖلى جازغ الؿلى٦يت،وحميٗها وال٣ىاٖض اإلاٗايحر بلى بياٞت الغؾميت، ٚحر والخٗاوهياث والجمٗياث الخ٩ىميت، ٚحر اإلاىٓماث

 الدكغيٗاث في الخ٣ى١ل صمج ٖلى ٢ضعتها ٢ياؽ زال٫ مً اإلاازغاث َظٍ هجاح ٢ياؽ يم٨ًو البيئيت، الخ٣ى١ل ج٨غيـ مؿخىيل

. الخ٣ى١ل َظٍ بهٟاط في ٞٗاليتها و الضازليت

 ٢بل مً ؤلاصماج إلا٣ترب ٦بحر خحز ؤُٖي ٣ٞض لظل٪ بالبيئت، وزي٣ا اعجباَا جغجبِ ؤلاوؿان خ٣ى١ل بن: وؤلادماج اإلاؽاسهت .3
ت ؤلاوؿان خ٣ى١ل بىن٠ ،l’approche intégrée إلاخدضة ألامم  بزغاء جم و٢ض ،indissociable-indivisible للخجؼثت ٢ابلت ٚحر مجمٖى

: ( )َما َامحن بٗىهغيً ؤلاوؿان خ٣ى١ل ز٣اٞت

 بَاع في بها اإلاٗتٝر الخ٣ى١ل ٢اثمت يمً ج٨غيؿه و البيئت في الخ٤ بصعاج جم ولظل٪ الخىميت، في الخ٤ البيئت، في الخ٤

 مً الخ٣ى١ل  مً الٗضيض اقخ٣ذ و٢ض ألاؾاؾيت، الخ٣ى١ل مً البيئت في الخ٤ بإن وؤ٢غ ،( )ؤلاوؿان لخ٣ى١ل ألاوعوبيت الاجٟا٢يت

 .( ) مثل البيئت في الخ٤

.لLe droit d’obtenir des informations  environnementales لالخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت البيئيتل-

لLe droit de participer à la gestion de l’environnementلالخ٤ في اإلاؿاَمت في حؿيحر البيئت-

اث البيئيت- لLe droit d’engager un contentieux environnementalلالخ٤ في الخ٣اضخي يمً اإلاىاٖػ

 في ؤن ٦ما ؤلاوؿان، خ٣ى١ل بمكا٧ل جغجبِ ؤن البض الضولي ال٣اهىنل في البيئت خمايت مكا٧ل ؤّنل بحن ؾخى٦هىلم بٖالن ؤّنل ٦ما   
ذ ؤلاوؿان بد٣ى١ل اإلاخٗل٣ت الىزاث٤ ؤٚلبيت الثماهيىاث بضايت  ؤلاٞغي٣ي اإلايثا١ في ٦غؾخه و البيئت، في ؤلاوؿان بد٤ اٖتٞر

 ال٣ٟه ؤٖخمضَا. البيئت في الخ٣ى١ل مً حضيضة ؤهىإ ْهىعل مً م٨ً الظر ألامغ ،1981لؿىت الكٗىب و ؤلاوؿان لخ٣ى١ل

ا ٦غؾها و ال٣ًاجي : ( ) مثل ؤؾاؾيت خ٣ى٢ا باٖخباَع

 le droit au paysageالخ٤ في الُبيٗت  -

 le droit de soleilالخ٤ في الكمـ -

 la droit à la vueالخ٤ في الىٓغ -

خماص بيجهما الدكاع٦يت مبضؤ حٗمي٤ مً م٨ً ؤلاوؿان خ٣ى١ل في البيئت بصماج بّنل     طل٪ ٖلى مثا٫ وزحر اإلاخباص٫، والٖا

تراٝ الم في بالخ٤ الٖا ت، في الخ٤ بلى وجىؾيٗه  البيئي اإلاجا٫ في ؤلٖا  واضخت مٗلىمت ٖلى -ألاٞغاص –الٗامت ٞدهى٫ل اإلاٗٞغ
  اجٟا٢يت-للضو٫ل اإلاسخلٟت ال٣اهىهيت الدكغيٗاث في ج٨غيؿه يجب لئلوؿان ؤؾاسخي خ٤  ك٩ل ؤنبذ ومىزى٢ت

                                                           
(1) However. DINAH SHELTON notes that, In practice. The synergistic behavior required to enforce third-generation 

right sis also required to enforce first and second generation rights effectively. See supra note 1. At,p 123-124. 
(2)MAHFOED GHEZALI : Les nouveaux droits fondamental aux de l’homme. P 87. 

(3) BERNARD  DROBENKO : Op-cit P27. 
(4) SHOUQIU CAI -Résultat et perspectives des recherches  théoriques-de droit à l’environnement-du droit de 

l’environnement au droit à  l’environnement- dialogue franco chinois- L’HARMATTEN- culture juridique et 

mondialisation- paris-France-2010. 
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. ( )البيئي اإلاجا٫ في الٗضالت بلى والىنى٫ل ال٣غاع مؿاع في الٗامت ومكاع٦ت اإلاٗلىمت بد٤ اإلاخٗل٤ -1998 حىان25ؤَاعوؽ

 جخاح و اإلاىاؾب اإلاؿخىيل ٖلى اإلاٗىيحن، اإلاىاَىحن حمي٘ مكاع٦ت يمان َى البيئت ال٣ًايا م٘ للخٗامل َغي٣ت ؤًٞل بن" 
 خى٫ل ال٣غاع نى٘ في اإلاجخم٘ ؤًٖاء ل٩اٞت قمىلي َضٝ طاث ٞاإلاكاع٦ت ،"ال٣غاع نى٘ ٖملياث في اإلاكاع٦ت ٞغنت لهم

: يلي بما جخمحز وهي البيئيت ال٣ًايا

 (.اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث زام، ٢ُإ ٖام، ٢ُإ)الٟىاٖل حٗضص -

 .البيئيت للمىاعص ؤًٞل بصاعة -

يت بغامج بوكاء -  .وجضعيب جٖى

 .البيئي ال٩ىاعر إلاجابهت جمىيليت نىاصي٤ ٖلى الخهى٫ل -

 ٞالخ٤ اإلاؿخ٣بليت، و الخايغة ألاحيا٫ لجمي٘ به ؤٖتٝر بي٩ىلىحيا، مخىاػهت بيئت في ٞالخ٤ :الجماعي والعمل ؤلاجداد. 4
ت م٨غؽ َى ول٨ً مٗحن ٞغص ٖلى ي٣خهغ ال ٞهى اإلاىػٖت، اإلاهالر يمً يضزل البيئي ت"  واؾٗت إلاجمٖى  ٚحر مجمٖى

 خالت في ختى ل٨ً و ٣ِٞ، الصخصخي بد٣ه اإلاؿاؽ خالت في ليـ الضٞإ ؤحل مً الخدغ٥ مً الٟغص يم٨ً ما َظا  ،"مدضصة

 الجيل خ٣ى١ل مً خ٤ وباٖخباٍع ،(حماعي -ٞغصر) مسخلِ خ٤ َى البيئت في الخ٤ ؤن ٞاٖخباع ،( )الجماٖيت باإلاهالر اإلاؿاؽ
 زال٫ مً وبهٟاطٍ الخ٤، َظا ج٨غيـ ؤحل مً والجهىص، الٗمل وجىخيض ؤلاجداص،  ؿخلؼم جًامجي بٗض طو ٞهى. الثالث

اٍ الخم٨حن بإوحه ؤلاخاَت ؤحل مً الالػمت الٟٗاليت بُٖاثه . اؾخضامتهما وجد٣ي٤ البكغرل والٞغ

 ألاٞغاص، إلم٩اهياث جىؾي٘ هي الخًامً ٞد٣ى١ل حيؿه، بجي ًٖ مٗؼ٫ل في  ٗيل ؤن الٟغص  ؿخُي٘ ال: البُئُت الجمعُاث. 5
 ٖال٢اث، ٖلى ٢اثمت ألجها الٟغصر اإلاؿخىيل ٖلى ج٣ييمها يم٨ً ال ؤهه بال ألاٞغاص، ٖلى جازغ اإلاجخم٘ هىاحي بٌٗ ؤن صخيذ

 ج٩ىيً زال٫ مً بال طل٪ يخإحى وال الاحخماعي والخ٩امل الخماؾ٪ مٟهىمي في ٧له اإلاجخم٘ بلى باليؿبت الىىاحي َظٍ وجسخهغ
 مً بالٗضيض بٛحٍر مغجبِ ٞالٟغص ،( )وواحباث خ٣ى١ل مً بها يخهل وما البيئيت الكاون: مثل.ٖامت بكاون حٗجى حمٗياث

 وجبلٜ الٗامت الكىاٚل جى٣ل ٞهي وزياعاتهم، ألاٞغاص َىياث ٖلى جازغ' الجمٗياث" مثل   الاحخماٖيت واإلااؾؿاث اإلااؾؿاث،
 ٢اهىهيت نبٛت الجمٗياث لهظٍ الدكغيٗاث مسخل٠ مىدذ و٢ض وعؤحها، نىعتها بؾمإ ؤحل مً الغؾميت للهيئاث نضاَا
اث، ؤو الٟئاث جل٪ باؾم الخ٣ى١ل َظٍ ًٖ للضٞإ جخإؾـ مٗيىت، ٞئاث خ٣ى١ل بة٢غاع اإلاُالبت مً جم٨جها  لظل٪ اإلاجمٖى
 مً يد٤٣ بما يىٗم ؤن  ؿخُي٘ ل٩ي ويدمحها خ٣ى٢ه ًٖ يضاٞ٘ مً له ي٨ٟل مجخم٘ بلى الٟغص ييخمي ؤن الًغوعرل ٞمً

. الخ٣ىقي عنيضٍ بلى جًاٝ م٩اؾب

 

 

                                                           
(1) YVES PETIT. Le droit international de l’environnement. A’ la croisée des chemins. Globalisation versus 

souveraineté nationale- revue juridique de l’environnement-société française pour le droit de l’environnement- 

France-n=1/2011. 
(2) SEBASTIEN VAN DROOGHENBROOK : cours de démentions collectives des droit de l’homme le droit de 

solidarité, P 11. 
(3) la constitutionnalisation du droit de l’environnement : La charte adossée a’ la constitution française. Xèmes 

journées juridiques franco-chinoises par Bertrand mathieh. 



 2016  حىان  4العذد  –مجلت حُل ألابدار اللاهىهُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
47 

  الخًامً َظا لخد٣ي٤ الخضزل مجاالث بخٗضص البيئي الخًامً آلياث حٗضص:البُئي الخمامً آلُاث: زاهُا

ٍغ إلاا البيئي الخًامً آلياث ؤَم مً الدكاع٦يت ؤلاصاعة حٗخبر: الدؽاسهُت ؤلاداسة. 1  للمىاعص ؤًٞل بصاعة مً ألازحرة َظٍ جٞى
 ألاٞغاص م٘ اإلاؿخمغ الخىاع بَاع في بال وخغيتهم ألاٞغاص ٦غامت جهىنل التي الخ٣ى١ل مسخل٠ ؤَميت ج٣ضيغ يم٨ً وال البيئيت

 ًٖ اإلاؿئىلحن وم٘ ألاٞغاص بحن ه٣اف مىيٕى لخ٩ىنل جهلر التي البيئيت ٞال٣ًايا الٗامت، الؿياؾاث وحهت ٖلى يازغ خىاع
 في الىاؽ مهالر بخمثيل الخ٨م مؿخىياث مسخل٠ ٖلى الخداوعل مؿاولياث وج٣خطخي ومخٗضصة ٦ثحرة الٗامت الؿياؾاث وي٘

ً خياجه وفي البكغ مً ٚحٍر في الخ٨ٟحر ٖلى بال٣ضعة يخمحز ٞاإلوؿان ،( )ؤعائهم ًٖ حٗبحرا نىتهم وبٖالء الخ٨م  الؿياؾت ٞو
 ويضع٥ البيئيت للخ٣ى١ل ألاوؾ٘ الاحخماعي بمٟهىم ليديِ الخىاع ؤٞا١ جىؾي٘ ٖلى ال٣ضعة َى للمؿاءلت والخايٗت اإلاؿئىلت

 الخايغ في ٦ما اإلاؿخ٣بل في وخغياتهم الىاؽ خاحاث ؤَميت

اٍ و الخم٨حن بإوحه ؤلاخاَت هدى مهمت زُىة َى البيئيت الخ٣ى١ل ٞىهج . ( )اؾخضامتهما جد٣ي٤ و البكغرل الٞغ

 الاَخمام بلى والضٖىة الٛحر اخترام ؤؾاؽ ٖلى ي٣ىم ؾلى٥، ق٩ل في يخجؿض واحب وهي مؿاوليت هي: البُئُت اإلاىاوىت. 2
 بيئخه، اججاٍ للٟغص ألازال٢يت للمؿاوليت الٗالمي البٗض حٗم٤ ٞاإلاىاَىت ومىاٞ٘، خ٣ى١ل مً بها يغجبِ وما البيئيت، بال٣ًايا
 الاهخٟإ ٖلى جازغ التي البيئيت الخدضياث إلاىاحهت الجٛغاٞيت بالخضوص الخإزغ بضونل والٟٗالت ؤلايجابيت للمكاع٦ت ويضٞٗه

 هي لالؾخسضام، الهالت والتربت الىٓي٠ واإلااء الى٣ي ٞالهىاء ؾىاء، خض ٖلى واإلاؿخ٣بل الخايغ ألحيا٫ باليؿبت بالخ٣ى١ل
غ ؤن يجب خ٣ى١ل  الخمخ٘ مً ألاٞغاص جم٨حن بلى حؿعى البيئيت واإلاىاَىت ؤنله، ؤو حيؿه ًٖ الىٓغ بٌٛ بوؿان ل٩ل جٞى

 الٟغم ج٩اٞا بحن جىاػرل وقٟاٞت، ٖاصلت ٢اهىهيت مىٓىمت ٢بل مً ٢ىرل صٖم ٖلى بىاءا بال طل٪ ي٩ىنل وال البيئيت، بالخ٣ى١ل
 مغخلت بلى ونىال الٗمل وبغامج ؤلاؾتراجيجياث ونياٚت الخُِ وي٘ في اإلاكاع٦ت مً وجم٨يجهم وبهازا، ط٧ىعا ألاٞغاص بحن

 للىٓام الخىاػنل وبٖاصة البيئي، ؤلانالح في حؿهم التي والؿلى٦ياث اإلاهاعة ألاٞغاص ج٨ؿب اإلاىاَىت ؤن ٦ما ، ( )الخ٣ىيم

 جىميت جد٣ي٤ ٖلى الٗمل ؤحل مً البيئت، هدى ؤلايجابيت الاججاَاث وحك٨يل البيئي، الىعي وكغ بلى اإلاىاَىت حؿعى ٦ما.البيئي
 اإلاٗىيت ألازغيل الٟىاٖل ومسخل٠ والٗام، الخام وال٣ُإ والخ٩ىماث ألاٞغاص مؿخىيل ٖلى الخبراث جباص٫ جًمً مؿخضامت

اٖليتها البيئت، اججاٍ والىاحباث لؤلماهت وجدمل للمؿاوليت اؾدثماع ألجها البيئت، بكاون  البيئيت اإلاىاَىت بٗم٤ مغجبُت ٞو

. الٟغص لضي

 الٗامت والكىاٚل ألا٩ٞاع وكغ ٖلى حؿاٖض ٞهي الاهترهيذ، زىعة بٟٗل ال٣ضعة َظٍ حٗؼػث و٢ض :المغي وظاةل اظخعماٌ.3
ت  ألا٩ٞاع جيؿي٤ ؤحل مً بيجهم ٞيما الخىانل ألاٞغاص بةم٩ان ؤنبذ الىؾيلت وبهظٍ الٗالم، ؤهداء ٧اٞت في اإلاىاَىحن بحن بؿٖغ
ام عثيسخي ٦كاٚل الٗالمي اإلاؿخىيل ٖلى َغخها و وبلىعتها  َظا في الٗلماء مجخمٗاث وبةم٩ان ألاٞغاص، مً واؾٗت ٞئت حهم ٖو

اع م ؤلَا حَر  لىؾاَت الخًٕى صونل مً ألا٩ٞاع، جباص٫ زال٫ مً البيئيت اإلاىايي٘ َظٍ في الىلىج الازخهام ؤصخاب مً ٚو
 اإلاىايي٘ َغح زاللها مً يخم الؿٟغ، ؤٖباء ؤو ج٩الي٠ جدمل بضونل الاهترهيذ ٖلى ح٣ٗض اإلااجمغاث ٞإنبدذ الضو٫،

 الاجها٫ ييؿغ الظر الخُىعل َظا وال٣ىاهحن، الخ٣ى١ل بلىعة في ألاولى الىىاة لخإؾيـ مىُل٣ا ج٩ىنل بيخاثج والخغوج ومىا٢كتها
 لؤلٞغاص ويؿمذ الخًامً مً حضيضة ؤق٩ا٫ ؤمام اإلاا٫ ويٟسر ألاٞغاص جم٨حن ٖلى ويٗمل الخال٢ت، الكغا٧اث  ٛظر الٗالم في

                                                           
(1)

.بغهامج ألامم اإلاخدضة البيئي.لجهًت الجىىب في ٖالم مخىٕى.ل2013البكغيت ج٣غيغ الخىميت   
(2) CARLE BRUCH et al constitutionnel environnemental law : giving force to environnemental principales in africa , 

26 colum JENVTL131, 133 , 2001. 
بَتَة هى هركزَة اإلنساى و الطبَعة ئلً االستخالؾ هتوفرة علً الهوقع ال: رانَا نبَل زهراى ، هبة رؤوؾ عزة (3) http 

http :llwww .khaya.com/http fedaaa.alwehda.gov.sy  
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 ومماعؾت مٗيىت ؤَغ في ال٣ًايا َظٍ ٞخىاو٫ل الضولي، إلاجخم٘ عخاب في و٢يمهم الخ٣ى٢يت قىاٚلهم ًٖ والخٗبحر بالخٟاٖل
 ال٣ًايا، َظٍ ج٨غيـ ج٨ٟل حكغيٗاث وؾً حضيضة ٢ًايا َغح مً اإلاضوي اإلاجخم٘ قب٩اث جخم٨ً بها الضو٫، ٖلى الًِٛ

 خــ٤ وكغ خغ٦ت هجض الٗاإلايت ال٣ىاٖض ٖلى اإلاضوي اإلاجخم٘ جإزحر جٓهغ التي اإلاٗغوٞت ألامثلت ومً للخىٟيظ، ٞاٖلت آلياث ووي٘

 بوكاء ٖجها جمسٌ التي ألاخمغ الهليب وخغ٦ت الغ١ل مىاًَت خغ٦ت ٦ظل٪. اإلاُلب َظا خ٣٣ذ والتي ٖاإلايا الا٢ترإ في اإلاغؤة
. ألاخمغ للهليب الضوليت واللجىت حىي٠ اجٟا٢ياث

 :َما بإمغيً جغجبِ ٖامت بيئيت ز٣اٞت بوكاء ٖمليت بن: عامت بُئُت زلافت ئعماٌ. 5

 الجماليت ٢يمخجها وج٣ضيغ ٖلحها واإلاداٞٓت بالبيئت لالَخمام حؿعى ؤزال٢يت ٢يم ػعٕ زال٫ مً وطل٪ ، بيئيت جغبيت وحىص -
ىاع مسخل٠ في اإلاضعؾيت الخٗليميت البرامج زال٫ مً وطل٪ الى٢ذ، هٟـ في والىٟٗيت  ؤ٩ٞاع جغؾيش مداولت َغي٤ ًٖ ألَا

ا ألازحرة لهظٍ ال٨بحرة باألَميت والخظ٦حر البيئت، م٘ الخٗامل ٦يٟيت ًٖ بيجابيت . ؤلاوؿان  ٞيه  ٗيل الظر الىؾيِ باٖخباَع

ٗالياث جٓاَغاث ًٖ ٖباعة ٧اهذ ؾىاء الخدؿيؿيت الخمالث زال٫ مً وطل٪ البيئي، الىعي وكغ - ىيت ومداٞل ٞو  ؤو َو
 الىٓغ بٌٛ ألاٞغاص ٧ل يجم٘ جًامجي بَاع في نياهتها ؤحل مً مىاعص مً جدىيه بما البيئت بإَميت الخىىيه ؤحل مً مدليت

 حماعي بَاع في البيئيت لخمايت ؤ٦بر يماهاث ي٨ٟل ؤن قإهه مً البيئي الىعي ٞيكغ مكاعيٗهم، وحٗضص ز٣اٞاتهم حٗضص ًٖ
  ومخىاؾ٤

. ومخجاوـ

 

: خاجمت

 في واإلاؿخ٣بليت الخاليت ألاحيا٫ خ٣ى١ل وجدمي حهت مً البيئيت اإلاىاَىت مٟهىم ج٨غؽ حكاع٦يت آليت البيئي الخًامً  ٗخبر   
 الٛاياث، بزخالٝ هديجت ٦بحرة جدضياث يىاحه ٞهى لظل٪ ؤزغي، حهت مً بي٩ىلىحيا مخىاػهت بيئت ْل في ب٨غامت الٗيل

ى واإلاهالر، ألاَضاٝ  الخىا٤ٞ مً هٕى إليجاص والجماٖاث لؤلٞغاص والخانت الٗامت اإلاهالر بحن اإلاىاػهت مداولت يخُلب ما َو
غاٝ، حمي٘ عيا يًمً والظر اإلاهالر، َظٍ بحن ى ألَا ا البيئت لخمايت ألامثل الخًامً ي٨ٟل الظر الصخيء َو  ؤَم بةٖخباَع

.  ومدليا صوليا باالَخمام الجضيغة اإلاهالر

: اإلاشاحع كاةمت

 .البيئي اإلاخدضة ألامم بغهامج. مخىٕى ٖالم في الجىىب جهًت. 2013 البكغيت الخىميت ج٣غيغ .1
غان هبيل عاهيا .2 غة الاؾخسالٝ بلى الُبيٗت و ؤلاوؿان مغ٦ؼيت مً البيئيت:  ٖؼة عئٝو َبت ، َػ   اإلاى٢٘ ٖلى مخٞى

3. http http :llwww .khaya.com/http fedaaa.alwehda.gov.sy  

4. A E. DICK HOWARD:the in determinacy of constitutions. Op. cit, at 406-07(discussing the 

difficulty courts encounter in enforcing third generation like the right to a decent environment). 

5. BERNARD DRODENKO :Les enjeux juridiques de solidarité. L’  exemple  de l’ eau. 

6. CARLE BRUCH et al constitutionnel environnemental law : giving force to environnemental 

principales in africa , 26 colum JENVTL131, 133 , 2001. 

7. However. DINAH SHELTON notes that, In practice. The synergistic behavior required to 

enforce third-generation right sis also required to enforce first and second generation rights 

effectively. See supra note 1. at. 
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enforcing fundamental rights via jus cogens and vindicating solidarity rights via combined 

efforts of state, Individual, And community). 

12. SHOUQIU CAI -Résultat et perspectives des recherches  théoriques-de droit à  
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الخعاكــذي على مىاصعـــاث الففلــــت العمىمُـــــت في سكـــابت اللماء الاظخعجالي كبــل 

ـــــــع الجضاةــــــــشي  . الدؽٍش
. ألاظخارة  َبهــــــىب فىصٍــــــت ، ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت، حامعت باجي مخخاس، عىابت

 

 

: اإلالخـــــق

اث في ؤلاصاعيت الضٖىيل جخمحز      ا ًٖ الٗمىميت اله٣ٟت مىاٖػ اث مً ٚحَر : ق٣حن لها ؤن باٖخباع ؤلاصاعر، ال٣ًاء مىاٖػ
 و٢خيت خمايت بلى َالبه حهضٝ مؿخعجل وزاهحهما صاثمت، حجيت طو خ٨م ٞحها ويهضع الخ٤ بإنل يخهل مىيىعي ؤولهما

يت قغوَــــــــه جىاٞغث متى ما٢خت حجيت يدىػل بد٨م اإلاىيٕى في الٟهل لخحن  .والك٩ليت اإلاىيٖى

اث نىعل جخٗضص      اث ٞهىا٥ الٗمىميت، اله٣ٟاث مىاٖػ ـــــا جىٟيظَا، ؤو وببغامها اله٣ٟت ٣ٖض بٖضاص ٖىض جيكإ مىاٖػ ــ  ُٞب٣ـ

اث ؤن هجض 15/247 الغثاسخي للمغؾىم  وهي بها جمغ التي اإلاغاخل خؿب نىٟحن بلى جهييٟها يم٨ً الٗمىميت اله٣ٟاث مىاٖػ

اث، اث ؤر وببغامها؛ الٗمىميت اله٣ٟت بٖضاص مغخلت مىاٖػ اث ؤلابغام، مغخلــــت مىاٖػ . جىٟيظَا مغخلت في جيكإ التي واإلاىاٖػ
لى ــــظٍ في الًىء حؿليِ اعجإيىا ج٣ضم ما يىء ٖو ــ ــ ــ ــ ــ اث ٖلى اإلا٣الت َـ  ٢ًاء ؤمام ؤلابغام مغخلت في الٗمىميت اله٣ٟاث مىاٖػ

 اله٣ٟت ببغام مغخلت وهؼاَت قٟاٞيت ٖلى الخٟاّ في ؤَميخه مبرػيً الجؼاثغر، الدكغي٘ في الخٗا٢ض ٢بل ما الاؾخعجا٫

. الٗمىميت

Rusumé  

L`action administrative dans conflits des marches publique a Caractérisé spéciale et défirent par a pore les 
autre conflits de la justice administrative, comme ayant un double objectif premier est lié à l'origine de droit 
et par un jugement l'authentique permanente et d'autre part Exprimez buts lui ont demandé de protéger 
temporaire jusqu'à ce que le chapitre sur le sujet en vertu de la possession d'un authentique temporaire 
lorsque leur conditions objectives et formelles disponibles. 

Il ya plusieurs images conflits des marches publique, il ya des conflits se trouve  dans la préparation du 
contra de l'affaire et a conclu ou exécutés. Selon le décret présidentiel 15/247, nous trouvons que les 
différends conflits des marches publiques peuvent être classées selon les étapes d'une préparation et 
lexécution. À la lumière de ce qui précède, nous avons décidé de mettre en évidence dans cette article 
dans les conflits sur les marchés publics dans le stade de la conclusion en face d'urgence pré contrat dans 
la législation algérienne en soulignant son importance de la transparence et de l'équité de la conclusion de 
Lamarche publique. 
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    :  ملذمــــــــــــــت

ـــــت مجا٫ في واإلاالي ؤلاصاعرل الٟؿاص إلا٩اٞدت ٢اهىهيت ٢ىاٖض ب٢غاع حاَضا الجؼاثغرل اإلاكٕغ خاو٫ل     ؤهج٘ ومً الٗمىميت، اله٣ٟـ

 ٖلى الىا٢ٗت ألاٞٗا٫ مً الٗضيض ججغيم في الًٟل له ٧ان والظر الٟؿاص، بم٩اٞدت اإلاخٗل٤ 06/01 ال٣اهىنل نضوعل اإلاداوالث
ـــبرعة، ٚحر امخياػاث ومىذ اإلاداباة ٦جغيمت الٗمىميت، اله٣ٟاث ــ ــ ــ ــ ــ  واإلاؿاواة الكٟاٞيت بمباصت مؿاؾا الجغاثم َظٍ لدك٩ل مــ

ـــِء بلى وهٓغا اإلاىاٞؿت، وخغيت اإلاترشخحن بحن ــ ــ ــ ــ  الالخ٣ت اإلاغخلت ٖلى الجىاثيت ال٣ًاثيت الغ٢ابت وا٢خهاع اإلادا٦مت بحغاءاث بـ

 الى٢اثيت، بالغ٢ابت حؿمى ال٣ًاثيت الغ٢ابت مً آزغ هٕى ج٨غيـ بلى اإلاكٕغ صٞ٘ (1) الىٟاط، خحز الٗمىميت اله٣ٟت لضزى٫ل
ظا اله٣ٟت، ببغام ٢بل مب٨غة مغخلت في الخضزل يم٨جها  ٢اهىنل ْل في الجؼاثغرل اإلاكٕغ َٝغ مً ٞٗال ج٨غيؿه جم ما َو

ـــــت ؤلاحغاءاث ــ ــ ـــــت في زانت الٗمىميت اله٣ٟت في ؤلاصاعرل الٟؿاص يض ٞٗالت وؾيلت لي٩ىنل ،08/09 ع٢م وؤلاصاعيت اإلاضهيـ ــ ــ  مغخلـ
ــــــهىم ٖلى الًىء حؿليِ اإلا٣الت َظٍ زال٫ مً اعجإيىا الخىييذ مً وللمؼيض ببغامها، ٢بل ؤر الخٗا٢ض ــ ــ  ال٣اهىوي الاؾخعجا٫ مٟــ

ت في ــــي صوعل جبيان م٘ وؤخ٩امه قغوَه وجىييذ الٗمىميت، اله٣ٟت مىاٖػ ــ ــ ــ ــ  مجا٫ في له اإلامىىخت والؿلُاث الاؾخعجا٫ ٢ايــ

ظا. ال٣اهىهيت للمباصت واخترامها ميتالٗمى اله٣ٟت صخت ٖلى الغ٢ابت  َى ما: الخاليت ؤلاق٩اليت ٖلى ؤلاحابت زال٫ مً َو
اث في ال٣اهىوي الاؾخعجا٫ مٟهىم اث هي وما الٗمىميت؟ اله٣ٟاث مىاٖػ  ؾلُاث هي وما هُا٢ه؟ في جىضعج التي اإلاىاٖػ

اث، مً الىٕى َظا في الاؾخعجالي ؤلاصاعرل ال٣اضخي ل الغ٢ابت؟ مً الىٕى َظا ٞٗاليت مضي وما اإلاىاٖػ  إلاكغوٖيت ع٢ابت  ٗض َو

٤ لؿحر ٖغ٢لت ؤو الٗمىميت اله٣ٟت                                         ؟.الٗام اإلاٞغ

ٌ  اإلابدث        .اللاهىهُت وؼشووه العمىمُت الففلت مىاصعت في اللاهىوي الاظخعجاٌ مفهىم:ألاو

 ٖلحها ج٣ىم التي الهامت باإلاباصت ؤلازال٫ ًٖ الىاججت اإلاىٟهلت ؤلاصاعيت ال٣غاعاث بةلٛاء الخٗا٢ضيت الٗال٢ت جخإزغ ؤن يم٨ً   
 بغّمتها، اله٣ٟت بلٛاء بلى ياصر اإلاىٟهلت ؤلاصاعيت ال٣غاعاث بلٛاء ألن واإلاؿاواة؛ وؤلاقهاع ٧اإلاىاٞؿت الٗمىميت، اله٣ٟت صخت
ظا  ال٣ًاء ع٢ابت ٦غؽ الخُحرة ال٣اهىهيت ؤلاق٩اليت َظٍ اإلاكٕغ يخجىب وختى الٗامت، اإلاغا٤ٞ باؾخمغاعيت بزال٫ ٞيه َو

 وجٟىيضَا، اإلاٗاَضة ببغام ٢بل اإلاىٟهلت ؤلاصاعيت ال٣غاعاث في الٟهل بٛيت الخٗا٢ض ٢بل ما ؤر ال٣اهىوي، الاؾخعجالي ؤلاصاعرل

 صٖىيل في الٟهل لخحن الخٗا٢ضيت الٗمليت في الؿحر اإلاخٗا٢ضة اإلاهلخت حؿخُي٘ ٞال. الٗمىميت اله٣ٟت إللٛاء يًُغ ال ختى
.                                                          الاؾخعجا٫

ٌ  اإلاىلب ف: ألاو . العمىمُت الففلت مىاصعت في" الخعاكذي كبل ما" اللاهىوي الاظخعجاٌ حعٍش

 ما الاؾخعجا٫ حٗغي٠ بلى الخُغ١ل ي٣خطخي الٗمىميت اله٣ٟاث مجا٫ في الاؾخعجاليت الضٖىيل زهىنيت بلى الخُغ١ل بن   
ت واإلاىيىعي الًٗىرل باإلاٗياع الٗمىميت اله٣ٟت وحٗغي٠ الخٗا٢ضر، ٢بل  الجهت لخدضيض الىىعي، الازخهام ٢ىاٖض إلاٗٞغ

ت في بالىٓغ اإلاسخهت ال٣ًاثيت . الٗمىميت اله٣ٟت مىاٖػ

  

                                                           
، هقال هنشور "هَةالستعجالٍ  السابق للتعاقد فٍ هكافحة الفساد فٍ العقود والصفقات العهودور الطعى ا: "بروك حلٌمة ( 1)

                                                                                                                                                      .305ص ، هحهد خَضر بسكرة، جاهعة  الحادٌ العاشر فٍ هجلة الهفكر، العدد
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ٌ  الفشع ف: الاو ". الخعاكذي كبل ما" اللاهىوي الاظخعجاٌ حعٍش

ًاء الضو٫ل ٞغيخه و٢ض ألاوعوبيت اللجىت وبالخدضيض ألاوعوبي، الدكغي٘ مهضٍع اإلاؿب٤ الاؾخعجالي الًُٗ     ؾٗذ التي ألٖا

 (  ).الٗمىميت اله٣ٟاث ببغام ومباصت ٢ىاٖض زغ١ل ٖىض ٞٗا٫ ًَٗ بوكاء بلى

 اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل مً 946،947 اإلااصجحن بمىحب الغ٢ابت مً الىٕى َظا ٖلى بالىو الىهج َظا الجؼاثغرل اإلاكٕغ خضا      

 مهُلر ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع. وال٣ٗىص الٗمىميت اله٣ٟاث ببغام ماصة في الاؾخعجا٫ ٖىىان جدذ 08/09 ع٢م وؤلاصاعيت
م الٗمىميت، واله٣ٟت الاؾخعجالي، ال٣ًاء  كمل مغ٦ب مهُلر الٗمىميت اله٣ٟت مجا٫ في ال٣اهىوي الاؾخعجا٫  ٞٚغ

 ٖلحها ج٣ىم التي الخهاثو ٖلى (  )وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل مً 925 ،924 ،919 اإلاىاص في الجؼاثغرل اإلاكٕغ هو
 حهضٝ بحغاء: "بإجها ال٣ٟه ّٖغٞها ٣ٞض وال٣ًاء، لل٣ٟه طل٪ جاع٧ا لها حٗغي٠ وي٘ ًٖ ؤحجم ؤهه بال الٗمىميت، اله٣ٟت
ت بإ٢صخى للٟهل  ول٨ً بدىٟيظَا، جخٗل٤ بق٩االث الؿىضاث ٞحها جثحر التي الخالت وفي اإلاؿخعجلت، ال٣ًايا في مم٨ىت ؾٖغ

.  الخ٤ بإنل اإلاؿاؽ صونل مؿخعجلت بُغي٣ت ٣ِٞ

خه ٦ما  الخُغ جىاٞغ ٖلى اإلاؿخعجلت بالضٖىيل اإلاؿخعجل ال٣ًاء ازخهام ي٣ىم: "بإهه اإلاهغيت الى٣ٌ مد٨مت ٖٞغ
لت يبضو ٖضوان، صعء به يغاص و٢تي ٢غاع إلنضاع جضزله يبرع الظر والاؾخعجا٫ ه ألاولى للَى

ّ
 يم٨ً ال زُغ ومى٘ خ٤ بٛحر ؤه

         (  )".الى٢ذ ٞاث ما بطا جضاع٦ه

ف: الثاوي الفشع . العمىمُت الففلت حعٍش

ظا حكغيعي، بىو ؤلاصاعيت ال٣ٗىص يمً الجؼاثغ  في الٗمىميت اله٣ٟاث جهيي٠ يخم لم       الهغيذ الىو لٛياب َو
م والًمجي  زانت ٢اهىهيت ههىم جدضيض بلى باإلياٞت زام، عثاسخي مغؾىم بمىحب الٗمىميت اله٣ٟاث جىٓيم مً بالٚغ

 جم ٣ٞض ؤلاصاعيت، ال٣ًاثيت الجهاث ؤمام وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل في وطل٪ ؤلاصاعر، ال٣ًاء بحغاءاث مجا٫ في بها

 بىّول جدٔ لم ؤجها بال 946 اإلااصة مً ابخضاء الٗمىميت واله٣ٟاث ؤلاصاعيت ال٣ٗىص ماصة في الاؾخعجا٫ إلحغاءاث الخُغ١ل
 في الٗمىميت لله٣ٟاث ال٣اهىهيت الُبيٗت ًٖ البدث بلى  ؿخضٖيىا مما ونغيذ، زام بىو ؤلاصاعيت ال٣ٗىص يمً يهىٟها

. الجؼاثغ

ا الٗمىميت اله٣ٟت حٗغي٠ يم٨ً     ٤ حؿيحر ٢هض ٖام مٗىىرل شخو يبرمه الظر ال٣ٗض: "بإجها بصاعيا ٣ٖضا باٖخباَع  مٞغ

٣ا ٖام ت ٚحر اؾخثىاثيت قغوَا بخًميىه الٗام ال٣اهىنل ألؾاليب ٞو ليه .( )الخام ال٣اهىنل في مإلٞى  لل٣ٗض اإلامحز ٞاإلاٗياع ٖو

:    الخاليت واإلا٣ىماث اإلاٗايحر ٖلى ي٣ىم بهما ؤلاصاعرل

 الضولت، بما: الٗام ال٣اهىنل ؤشخام مً شخها ألا٢ل ٖلى ؤَغاٞه ؤخض ي٩ىنل ؤن يجب ؤلاصاعرل ال٣ٗض: العمىي  اإلاعُاس/ أوال
ظا ؤق٩الها، بمسخل٠ الٗامت اإلااؾؿت ؤو البلضيت الىاليت،  15/247 ع٢م الغثاسخي اإلاغؾىم في الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٦ّغؾه ما َو

                                                           

دار النشر  علً ضوء قانوى اإلجراءات الهدنَة واإلدارَة،نظام الهنازعة فٍ هجال الصفقات العهوهَة " :كلوفً عز الدٌن(1)

 .24ص  ،2012 الجزاتر ، جَطلٍ،

 .َتضهى قانوى االجراءات الهدنَة واالدارَة 2008فَفرٌ  23هؤرخ فٍ  08/09رقم  قانوى (2)

 .26ع نفســــــــــــــــــــــــه ، ص الهرجكلوفً عز الدٌن،  (3)

 .265، ص2013القانوى اإلدارٌ، دار العلوم للنشر والتوزَع، حٍ النصر، عنابة، الجزاتر، ": بعلً محمد الصغٌر( 4) 
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٤ وجٟىيًاث الٗمىميت باله٣ٟاث اإلاخٗل٤  في الخُبي٤ ومجا٫ للخٗغي٠ زهو الظر ألاو٫ل الباب زال٫ مً. الٗام اإلاٞغ

 م (1).مىه02 اإلااصة

ضا  الٗمىميت اله٣ٟت بدىٓيم اإلاخٗل٤ الظ٦غ الؿال٠ اإلاغؾىم في اإلاكٕغ انُلر ول٣ض.. اإلاغؾىم طاث مً 04 اإلااصة ؤ٦ضجه ما َو
٤ وجٟىيًاث : في وجخمثل اإلاخٗا٢ضة باإلاهلخت الٗام ال٣اهىنل شخو ٖلى الٗام اإلاٞغ

 ومغا٦ؼ ؤلاصاعرل الُاب٘ طاث الٗمىميت اإلااؾؿاث والبلضياث، الىالياث اإلاؿخ٣لت، الىَىيت والهيئاث الٗمىميت ؤلاصاعاث/ 1
 الُاب٘ طاث الٗمىميت واإلااؾؿاث والخ٨ىىلىجي، الٗلمي الُاب٘ طاث الخهىنيت الٗمىميت واإلااؾؿاث والخىميت، البدث

.                                  والخ٣جي واإلانهي والث٣افي الٗلمي

 مٗىىرل شخو في اله٣ٟت َغفي خهغ هجضٍ الجضيض الٗمىميت اله٣ٟاث ٢اهىنل اؾخ٣غاء زال٫ مً: الا٢خهاصر اإلاخٗامل /2
 بمٟهىمها الٗامت ؤلاصاعة م٘ الا٢خهاصر اإلاخٗامل ٖلحهم انُلر ؤشخام ٖضة ؤو وشخو اإلاخٗا٢ضة اإلاهلخت  ؿمى ٖام

ى الىاؾ٘، ىا الخام، ال٣اهىنل ؤشخام مً شخو ٚالبا َو  اإلاخٗامل بلى اإلاخٗا٢ض اإلاخٗامل مهُلر اإلاكٕغ ّٚحر َو

ظا الا٢خهاصر،  اإلااصة في اإلاكٕغ ٖمض الًٗىرل اإلاٗياع ٖلى والخإ٦يض ؤ٦ثر وللخىييذ. اإلاىاٞؿت ٢اهىنل م٘ للمهُلر جىخيضا َو

(  2 .).ال٣ٗىص مً الٗضيض اؾخثىاء بلى اإلاغؾىم طاث مً 07

٤ يخهل والظر ال٣ٗض ومىيٕى مدل بلى الغحٕى به ي٣هض: اإلاىلىعـــــي اإلاعُـــــاس/زاهيا م الٗام باإلاٞغ  التي الاهخ٣اصاث مً بالٚغ
٤، ؤػمت ْهىعل بٗض زانت بليه، وحهذ  م٘ اإلاخٗا٢ض ي٣ضمها التي الخضمت مىيٕى الٗمىميت اله٣ٟت بمىيٕى وي٣هض اإلاٞغ
 ٣ٖىصا ٧لها ليؿذ ٞهي ٦ثحرة ٣ٖىصا جبرم ؤلاصاعة ؤن وبد٨م والضعاؾاث، الخضماث اللىاػم، ألاقٛا٫،  كمل الظر  ؤلاصاعة

. الٗام ال٣اهىنل َغي٤ ٞحها حؿل٪ ؤن يجب بل بصاعيت،

 02 اإلااصة في اإلاىيىعي للمٗياع جبييه ؤر الٗمىميت اله٣ٟت مىيٕى خّضص ٢ض الظ٦غ ؾال٠ الغثاسخي اإلاغؾىم ؤن هجض      

ى. والخضماث والضعاؾاث واللىاػم باألقٛا٫ وجدضيضَا  ع٢م الؿاب٤ الغثاسخي اإلاغؾىم في اإلاكٕغ جبىاٍ الظر هٟؿه اإلاىهج َو
10/236 .

م بصاعيا  ٗخبر ال ال٣ٗض ؤن بلى واإلاهغرل الٟغوسخي ال٣ًاء مً ٧ل يظَب: اإلاألىف  ير الاظخثىاتي الؽشه معُاس :زالثا  ٚع
٤ واجهاله مٗىىرل شخو مً ببغامه ت، ٚحر قغوَا يخًمً لم بطا ٖام بمٞغ  ال٣ٗىص في اإلاىحىصة الكغوٍ ًٖ جسخل٠ مإلٞى

حن حُٗي ٢اٖضة ؤو بىض ٦ةصعاج الخانت  بعاصة ؤو بدغيت بها  ؿلم ؤن يم٨ً ال التزاماث يدملها ؤو خ٣ى٢ا، ؤخضَما ؤو الُٞغ

                                                           
العقود الهبرهة بَى الهَتات  :ال تخضع لهذا الباب العقود التالَةأ" :هى ذات الهرسوم الرتاسٍ علً 7نصت الهادة  (2)

ة للتشرَع التجارٌ عندها تزاول نشاطا ال َكوى الهؤسسات العهوهَة الخاضع والهؤسسات العهوهَة اإلدارَة فَها بَنها،

أو بهوجب االتفاقَات  ،العقود الهبرهة هع بنك الجزاتر، العقود الهبرهة هع الهنظهات والهَتات الدولَة خاضعا للهنافسة،

ركزَة للشراء خاضعة العقود الهبرهة هع الهَتة المو العقود الهبرهة هع الهحاهََى بالنسبة لخدهات الهساعدة والتهثَل، الدولَة،

.                              وتتصرؾ لحساب الهصالح الهتعاقدة 15/247للهرسوم الرتاسٍ 
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 ليـ ؤلاصاعيت الكغوٍ صٞتر بلى ال٣ٗض في ؤلاخالت مجغص ؤن الٟغوسخي الضولت مجلـ ويٗخبر الخام، ال٣اهىنل ْل في الخٗا٢ض

ا   (1).اؾخثىاثيت قغوٍ ٖلى ٞٗال يدخىرل الضٞتر ٧ان بطا بال مإلٝى ٚحر قَغ

 ئحشاء بأهه: "الٗمىميت اله٣ٟاث مجا٫ في الخٗا٢ضر ٢بل ما الاؾخعجالي ال٣ًاء حٗغي٠ يم٨ً اإلاهُلخحن بحن وبالجم٘
ٍي كماتي

ّ
 ئبشام كبل فعاٌ بؽيل والؽفافُت العالهُت كىاعذ على الخفاً مىه الهذف حذا، خاؿ معخعجل جدف

م عً ورلً العمىمُت، الففلت  الاظخعجالُت اللماةُت ؤلاحشاءاث في مألىفت و ير واظعت ظلىاث اللاض ي ئعىاء وٍش

 (2).العامت

. اللاهىوي الاظخعجاٌ للماء العمىمُت الففلت ئبشام مىاصعاث ئدساج أظباب: الثالث الفشع

اث حٗض      اث ال٣اهىوي باالؾخعجا٫ اإلاكٕغ زهها التي الٗمىميت اله٣ٟاث مىاٖػ يت مىاٖػ  ؤلابغام، بةحغاءاث جخٗل٤ مىيٖى

ت ٞحها الٟهل ليخم  الجؼاثغرل اإلاكٕغ ببالء ٖضم يالخٔ الجؼاثغرل الدكغي٘ لخغ٦ت اإلاخدب٘ بن. الٗام اإلاا٫ ٖلى مداٞٓت بؿٖغ

 هٓمذ التي 171 اإلااصة هي ٣ِٞ واخضة ماصة بال 90/23 ال٣اهىنل يخًمً ٞلم ؤلاصاعر،، الاؾخعجالي لل٣ًاء واضخت ألَميت
 هٟؿه واإلاىخى. بيجهما الٟهل صونل ؤر الؿىاء، خض ٖلى وؤلاصاعيت اإلاضهيت اإلاىاص في الاؾخعجالي ال٣ًاء ؤخ٩ام ؾُخي بك٩ل

ان ل٨ً ؤلاصاعيت، واإلاد٨مت الضولت مجلـ لخىٓيم الًٗىيت ال٣ىاهحن في مخبجى ٧ان  ال٣اهىوي الٟغاٙ َظا اإلاكٕغ جضاع٥ ما ؾٖغ
ظا ؤلاصاعيت، اإلاىاص في الاؾخعجالي ال٣ًاء نالخياث في الىٓغ وؤٖاص  ؤَم ولٗل وؤلاصاعيت، اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل زال٫ مً َو

: باألمغ لالَخمام اإلاكٕغ صٖذ التي ألاؾباب

 التي ال٨بحرة اإلااليت واإلابالٜ الاؾدثماع ؾياؾت حصجي٘ ْل في زانت الٗمىميت، لله٣ٟت والا٢خهاصيت ال٣اهىهيت ألاَميت/1

ظا الٗمىميت، الخؼيىت عنضتها  خؿب اله٣ٟاث مً هٕى ل٩ل اإلاالي الىهاب اإلاكٕغ خّضص و٢ض. الٗام اإلاا٫ ٖلى للخٟاّ َو
.      ضخمت بمبالٜ 15/247 الغثاسخي اإلاغؾىم مً 12 اإلااصة

.                    مكغوٖت ال ن٣ٟاث إلبغام مىٗا واإلاىاٞؿت الكٟاٞيت ل٣ىاٖض الخُحرة الاهتها٧اث مى٘/2

بت/3  و٢اثيت جصخيديت صٖىيل بمىحب الٗمىميت، اله٣ٟت ببغام ٖىض واإلاكغوٖيت الكٟاٞيت مً ٢ضع ؤ٦بر بيٟاء في اإلاكٕغ ٚع
 الجؼاثغرل اإلاكٕغ جإزغ ٣ٞض ولظل٪. ٩٦ل اله٣ٟت بلٛاء يم٨جها التي اإلاىٟهلت ؤلاصاعيت ال٣غاعاث يض ؤلالٛاء صٖىيل ٨ٖـ

  (3) .اله٣ٟاث ببغام ٖىض والكٟاٞيت اإلاؿاواة إلاباصت حٗؼيؼا الٟغوسخي بىٓحٍر

.                 العمىمُت الففلت مىاصعت في الخعاكذًت كبل الاظخعجالُت الذعىي  ؼشوه: الثاوي اإلاىلب

ىا٥ الخٗا٢ض، في الٗامت ال٣ىاٖض جد٨مها ؤن يم٨ً الكغوٍ مً لجملت الخٗا٢ض ٖلى الؿاب٤ الاؾخعجالي يسً٘     قغوٍ َو

٘ قغوٍ لضعاؾت زانت اث مجا٫ في الخٗا٢ضيت ٢بل ؤلاصاعيت الاؾخعجاليت الضٖىيل ٞع  ٖليىا يجب. الٗمىميت اله٣ٟاث مىاٖػ

ضث ٣ٞض ،09/ 08 ع٢م وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل مً 946 اإلااصة هو بلى الغحٕى
ّ
حن ٖلى اإلااصة ؤ٦  ٧اإلزال٫ ؤؾاؾحن قَغ

                                                           

 القاهرة، دار الفكر العربٍ، ،الطبعة الخاهسة ،دراسة هقارنة األسس العاهة للعقود اإلدارَة،" :سلٌمان محمد الطماوي(1)

 .                                                                                                                 58ص  ،2005هصر 

 .60، ص ــــــــــــــــــــهالهرجع نفس (2)

 .306، ص ، الهرجع السابقبروك حلٌمة (3)
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ى. واإلاىاٞؿت ؤلاقهاع بالتزاماث يت والكغوٍ وؤلا٢ليمي الىىعي الازخهام ٢ىاٖض اخترام لكغوٍ يسً٘ بظل٪ َو  اإلاىيٖى

.             الك٩ليت والكغوٍ

ٌ  الفشع .                                                    اللماتي الاخخفاؿ كىاعذ مشاعاة: ألاو

٘ في ألاَميت بالٛت مؿإلت ال٣ًاجي الازخهام مؿإلت حّٗضل      في الخٗا٢ض ٢بل ال٣اهىوي والاؾخعجا٫ ال٣ًاثيت الضٖىيل ٞع

ت .                   .                                                                                    واإلادلي الىىعي الازخهام ل٣ىاٖض اخترامه يجب ؤلاصاعيت الضٖاويل مً ٦ٛحٍر الٗمىميت اله٣ٟت مىاٖػ

 في الًٗىرل اإلاٗياع وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل مً 801 اإلااصة في الجؼاثغرل اإلاكٕغ جبجى ل٣ض: الىىعي الاخخفاؿ: أوال
يا، اإلاسخهت ال٣ًاثيت الجهت جدضيض  الىاليت، الضولت،: وهي الجزإ ؤَغاٝ بخدضيض ؤلاصاعرل ال٣ًاء حهاث ازخهام ؤر هٖى

 و(.1).ؤلاصاعرل الُاب٘ طاث الٗمىميت واإلااؾؿاث للبلضيت الخ٣ىيت واإلاهالر البلضيت الىاليت، مؿخىيل ٖلى اإلامغ٦ؼة ٚحر والهيئاث
 الًٗىرل اإلاٗياع جىؾي٘ ٖلى ٖمل ؤهه ،بال مىه 04 اإلااصة في الٗمىميت اله٣ٟاث جىٓيم ٢اهىنل في اإلاكٕغ جبىاٍ هٟؿه اإلاى٠٢

ــــبالغحٕى. الظ٦غ الؿالٟت 801 اإلااصة في حاء بما م٣اعهت  مىدذ هجضَا  وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل مً 946 للماصة ٞـ

( 2) .مجها ألاولى ال٣ٟغة في بىهها ال٣اهىوي الاؾخعجالي صٖىيل بىٓغ الازخهام

 ًٖ الىٓغ بٌٛ الضولت، مجلـ ازخهام بلى ؤلاقاعة صونل ؤلاصاعيت للمد٨مت الضٖىيل َظٍ هٓغ ازخهام اإلاكٕغ خهغ    
ا وؤلاقهاع، اإلاىاٞؿت ب٣ىاٖض باإلزال٫ ٢امذ مغ٦ؼيت بصاعيت َيئاث ٧اهذ بن( اإلاخٗا٢ضة اإلاهلخت) الجهت  ٢غاعاث بةنضاَع

 الٗمىميت اله٣ٟاث جىٓيم ٢اهىنل بحن آزغ بق٩ا٫ و٢ٕى بم٩اهيت هي الكإن َظا في اإلاهمت واإلاالخٓت. مىٟهلت مغ٦ؼيت بصاعيت
ؼ ألازحر َظا ؤن باٖخباع وؤلاصاعيت، اإلاضهيت ؤلاحغاءاث و٢اهىنل

ّ
مل الًٗىرل اإلاٗياع ٖلى ع٦  الو٣ٗاص وجًيي٣ه خهٍغ ٖلى ٖو

 الٗمىميت اله٣ٟاث بدىٓيم اإلاخٗل٤ الغثاسخي اإلاغؾىم ٨ٖـ ٖلى (3) ،ؤلاصاعيت ال٣ًاثيت للجهاث الىىعي الازخهام ٢ىاٖض
 طاث الٗمىميت واإلااؾؿاث الا٢خهاصيت الٗمىميت اإلااؾؿاث جبرمها التي الٗمىمّيت اله٣ٟاث بكإن اإلاىيٕى يبحن لم الظر

ت جسً٘ بصاعيت ٣ٖىصا حٗخبر َل والخجاعرل الهىاعي الُاب٘  هي ؤلاصاعرل ال٣ًاء وحهاث ؤلاصاعر، ال٣اهىنل ل٣ىاٖض ٞحها اإلاىاٖػ
اتها؟ في بالٟهل اإلاسخهت ىا الخجاعر، ؤو اإلاضوي ؤر الخام لل٣اهىنل جسً٘ ؤجها ؤم مىاٖػ  ال٣ٗض َبيٗت جدضيض يجب ؤيًا َو

اث في الىىعي الازخهام ب٣ىاٖض اإلاؿاؽ يخم ال ختى اإلااؾؿاث َظٍ جبرمه الظر ظا الٗمىميت، اله٣ٟاث مىاٖػ  ؤمام َو
اث في بالٟهل ازخهانه بٗضم الاؾخعجالي ؤلاصاعرل ال٣اضخي جمّؿ٪  الٗمىميت اإلااؾؿت جبرمها التي الٗمىميت اله٣ٟت مىاٖػ

ظا الخجاعر، ؤو الهىاعي الُاب٘ طاث ؤو الا٢خهاصيت ٣ا الضولت مجلـ ؤ٦ضٍ ما َو .                               ٕ م م مً 07 اإلااصة هو في حاء إلاا ٞو

                                                           
دعاوي ئلؽاء : تختص الهحاكم اإلدارَة  كذلك بالفصل فٍ: "بأى هى قانوى اإلجراءات الهدنَة واإلدارَة 801الهادة تنص ( 1)

الوالَة والهصالح ؼَر الههركزة : القرارات اإلدارَة والدعاوي التفسَرَة ودعاوي فحص الهشروعَة للقرارات الصادرة عى

حلَة ذات الصبؽة اإلدارَة، للدولة علً هستوي الوالَة، البلدَة والهصالح اإلدارَة األخري للبلدَة، الهؤسسات العهوهَة الم

                         .                                                          "دعاوي القضاء الكاهل، والقضاَا الهخولة لها بهوجب نصوص خاصة
ئخطار الهحكهة اإلدارَة َجوز : "فٍ الفقرة األولً علً أنه هى قانوى اإلجراءات الهدنَة واإلدارَة 946الهادة  تنص (2)

بعرَضة وذلك فٍ حالة اإلخالل بالتزاهات اإلشهار أو الهنافسة التٍ تخضع لها عهلَة ئبرام العقود اإلدارَة والصفقات 

                                                               ".العهوهَة
 . 94، ص 2009واالدارَة، هنشورات البؽدادٌ، الجزاتر،  شرح قانوى اإلجراءات الهدنَة: "بربارة عبد الرحمان(3)
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ها ًٖ الىٓغ بٌٛ ؤلاصاعيت اإلااصة في الًُٗ ج٣ضيم يجب: ؤلاكلُمي الاخخفاؿ:زاهُا  اإلادلي الازخهام ٢ىاٖض خؿب هٖى
٘ ٞةهه الٗمىميت باألقٛا٫ حٗل٤ وبطا جىٟيظٍ، ؤو ال٣ٗض ببغام م٩ان ازخهانها صاثغة في ي٣٘ التي ؤلاصاعيت اإلاد٨مت ؤمام  يٞغ

 ( 1) .ألاقٛا٫ جىٟيظ م٩ان ازخهانها صاثغة في ي٣٘ التي اإلاد٨مت ؤمام الًُٗ

.  اللاهىوي الاظخعجاٌ دعىي  لشفع اإلاىلىعُت الؽشوه: الثاوي الفشع 

يت الكغوٍ ًٖ البدث ي٣خطخي      ج٣ؿيم ويم٨ً وؤلاصاعيت، اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل مً 946 اإلااصة هو بلى الغحٕى اإلاىيٖى
. الجزإ بمىيٕى جخٗل٤ وؤزغيل الاؾخعجاليت الضٖىيل في اإلاضعي ؤر بالُاًٖ مخٗل٣ت قغوٍ بلى الكغوٍ َظٍ

 في اإلاهلخت له مً ٧ل َٝغ مً ؤلاصاعيت اإلاد٨مت بزُاع ؤر الًُٗ خ٤ّل اإلاكٕغ خهغ: بالىاعً اإلاخعللت الؽشوه: أوال
.               الًُٗ إلاجا٫ جًيي٣ا  ك٩ل مما الىالي َٝغ مً ؤو ببغامه بحغاءاث مً جًغعل والظر ال٣ٗض، ببغام

ى: اإلاعدبعذ اإلاششح مً اإلالذم الىعً/ 1  مً مغخلت ؤيت في ًَٗ ج٣ضيم يم٨ىه اؾدبٗاصٍ جم ل٨ً ٖغيا ٢ّضم الظر اإلاغشر َو

                                                      (2).حماٖيا الُلب ج٣ضيم ويم٨ً اإلادضوصة الٗغوى َلب في ٖغى بخ٣ضيم لها  ؿمذ لم التي اإلااؾؿت و٦ظل٪ ؤلابغام، مغاخل

ى: اإلاهم اإلاششح مً اإلالذم الىعً/2  واإلاىاٞؿت، ؤلاقهاع التزاماث ٢ىاٖض زغ١ل بؿبب الترشر مً ٞٗال خغم الظر اإلاغشر َو
ظا جغشخه، بزباث مىه يُلب وال ال٣ٗض، بةبغام اإلاهلخت ل٣يام ي٨ٟي الُاًٖ وجسهو  بإن الضولت مجلـ اٖخبٍر ما َو

خه، ي٣بل لم ؤو جغقيده، ي٣ضم لم وبن ختى ال٣ٗض، ببغام في مهلخت له َاًٖ ل٩ل ج٩ىنل نٟت اإلاؿدبٗض اإلاترشر
ّ

 ٦ما جغش

ليه. ٣ٖىصَم ججّضص لم الظيً اإلاخٗاملحن مً الُٗىنل ج٣ضم ؤن يم٨ً  اإلاهىيت ٧الخىٓيماث الٛغباء مً ج٣بل ال ٞالضٖىيل ٖو

 خ٤، وحه صونل اله٣ٟت صزى٫ل مً خغمىا الظيً ٧اإلاغشخحن: مهلخت له مً ل٩ل جثبذ ول٨ً الباًَ مً واإلاخٗا٢ضيً

                                                                 (3).الٗالهيت ب٣ىاٖض لئلزال٫ ٞحها  كتر٧ىا لم والظيً مجها واإلاؿدبٗضيً

٣ا: الذولت ممثل وشف مً اإلالذم الىعً/3  ٖلى الضولت للمثل اإلاد٨مت بزُاع خ٤ مىذ ا م ا ١ 2 ٣ٞغة 946 للماصة ٞو
ى ؤال ؤلا٢ليمي اإلاؿخىيل  حماٖت َٝغ مً يبرم ب٣ٗض ألامغ حٗل٤ بطا الخٗا٢ضر ٢بل الاؾخعجالي ال٣اضخي جدغي٪ ٞله الىالي، َو
ظا واإلاىاٞؿت، ؤلاقهاع ب٣ىاٖض ؤلازال٫ مً ٦خًغعٍ اإلاهلخت، يثبذ ؤن صونل مدليت ٖمىميت ماؾؿت ؤو ب٢ليميت  الًُٗ َو

ه لىضعة ٦ثحرة اهخ٣اصاث ل٣ي  ال ألهه الخٗا٢ض؛ ًٖ الؿاب٣ت ال٩اٞيت باإلاٗلىماث صعايخه لٗضم الىالي َٝغ مً ومماعؾخه و٢ٖى

٣ا اإلاخًغعل ق٩ىيل ؤو اإلاضاولت جل٣يه بٗض بال باله٣ٟت  ٗلم                       (1) .الالمغ٦ؼيت الهيئاث ؤٖما٫ ٖلى الىنايت ل٣ىاٖض ٞو

. العمىمُت الففلت في النزاع بمىلىع اإلاخعللت الؽشوه: زاهُا

 اله٣ٟت ومكغوٖيت هؼاَت خمايت َى الخٗا٢ضر ٢بل ما ؤلاصاعرل الاؾخعجالي ال٣ًاء ع٢ابت ب٢غاع مً ألاؾاسخي الهضٝ نئ
 َظا يمً ويىضعج. واإلاىاٞؿت ؤلاقهاع ب٣ىاٖض ؤلازال٫: ومجها اإلاغشخحن، ؤمام والكٟاٞيت اإلاؿاواة مبضؤ وجد٣ي٤ الٗمىميت

:                              يلي ما الكٍغ

                                                           

 ،دَواى الهطبوعات الجاهعَة ،هبادب العاهة للهنازعات اإلدارَة، الجزء الثانٍ، نظرَة االختصاصال" :شٌهوب مسعود (1)

                                                                                                                                           . 19،ص 2009 الجزاتر،

رابع حول قضاء الهلتقً الدولٍ ال استعجال ها قبل التعاقد فٍ هجال ئبرام الصفقات العهوهَة،" :بوشكٌوة عثمان(2)

                                                  .                                          12ئلً 1ص  ،2011نوفهبر   30و 29 هركز الجاهعٍ الوادٌ َوهٍال ،االستعجال اإلدارٌ

                                                                                                                     .  ـــــــــــــــــــهع نفســــــــــــــالهرج(  3)
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الن  ٗخبر: العمىمُت الففلت عً ؤلاعالن كىاعذ خشق / 1 غيت ؤلاحغاءاث مً الٗمىميت اله٣ٟت بقهاع ؤو ؤلٖا  التي الجَى
ظا  15/247 ع٢م اإلاغؾىم خظٍو وخظا 10/236 الٗمىميت اله٣ٟاث جىٓيم ٢اهىنل جًمجها  ألاو٫ل ال٣ؿم الثالث، الٟهل في َو

 ألاٞٗا٫ ًٖ ؤما بٗضَا، وما 59 اإلاىاص في ؤلابغام بةحغاءاث اإلاخٗل٤ الثالث وال٣ؿم الٗمىميت، اله٣ٟاث ببغام ب٨يٟيت واإلاخٗل٤
الن ل٣ىاٖض اهتها٧ا حك٩ل التي الن ؤلاصاعة ٢يام ٖضم ٞهي ؤلٖا  م٘ واخضة يىميت حغيضة في وكٍغ ؤو ؤنال، اله٣ٟت ًٖ باإٖل

ىيخحن حغيضجحن في وكٍغ اقتراٍ الن ل٣ىاٖض اهتها٧ا ويٗض (2).ؤحىبيت، ولٛت الٗغبيت باللٛت َو الن جًمحن ٖضم ٦ظل٪ ؤلٖا  ؤلٖا

.                                                                                              الٗالهيت ل٣ىاٖض مسال٠ الٗغوى اؾخالم بمضة اإلاخٗل٣ت لل٣ىاٖض زغ١ل ٧ل ؤن ؤلاصاعرل ال٣ًاء اٖخبر ٦ما ؤلالؼاميت، بياهاث

٤ وجٟىيًاث الٗمىميت اله٣ٟاث جىٓيم ٢اهىنل في اإلاكٕغ خضص: كاهىوي  ير ئبشام ألظلىب ؤلاداسة اخخُاس/2  آلياث الٗام اإلاٞغ

ظا ٖجها، الخغوج لئلصاعة يم٨ً ال وبحغاءاث  ن٣ٟت بةبغام ؤلاصاعة ٢يام اإلابضؤ لهظا اهتها٧ا ويٗض بٗضَا، وما 57 اإلاىاص ؤ٦ضجه ما َو

                                                        (3)..للتراضخي الضاٖيت الخاالث ٚياب في التراضخي إلحغاء َب٣ا للمىاٞؿت الك٩ليت الضٖىة صونل واخض مخٗامل م٘

ُاث اإلاىاـفاث/ 3  اإلاترشخحن ألخض جًٟيليت ٖىانغ جخًمً مىانٟاث بىي٘ ؤلاصاعة ٢يام بها وي٣هض: الخلىُت والخفـى
ظا آلازغيً، خؿاب ٖلى ى اإلاىاٞؿت إلابضؤ مىاٞيا  ّٗضل َو ـــــىض الٟغوسخي الضولت مجلـ ؤ٢ٍغ ما َو ــ ــ ــ  بىي٘ ؤلاصاعة ٢يام ٖــ

 . .اإلاىاٞؿت ب٣ىاٖض زُحرا مؿاؾا ويٗض اإلاىاٞؿت، خهغ ٢هض م٣ٗضة مىانٟاث

اء ٖضم ؤو ٧اإلٞالؽ ٢اهىهيت بهٟت اله٣ٟت في الضزى٫ل مً الخغمان يم٨ً: خم وحه دون  الففلت مً الاظدبعاد/ 4  الٞى
غث ٞةطا الجباثيت، بااللتزاماث  وحه صونل مً ؤلاصاعة حٗؿٟذ بطا َظا مً وال٨ٗـ اإلاترشر، ب٢هاء يم٨ً الكغوٍ َظٍ جٞى

 لٗضم اإلاىاٞؿت مً الُٗاء بزغاج به ي٣هض الظر الاؾدبٗاص ًٖ ؤلا٢هاء ويسخل٠ (4) لل٣ًاء، اللجىء للمترشر ؤم٨ً خ٤
 وؤلازال٫ الؿى١ل ٖلى الهيمىت بلى ياصر ؤن قإهه مً للٗغى ال٣بى٫ل مىذ ؤن جبحن بطا ؤو الخ٣ىيت، للمىانٟاث اخترامه

٘ للمخًغعل ؤم٨ً الكغوٍ َظٍ ؤلاصاعة جدترم لم بطا َظا مً وال٨ٗـ حضا يٗيٟا اإلا٣ضم اإلابلٜ ي٩ىنل ٦إن باإلاىاٞؿت،  ٞع

.     اؾخعجاليه صٖىيل

 جإ٦ض يغوعة ٖلى لخا٦ض بٗضَا وما 53 اإلاىاص في 15/247 الغثاسخي اإلاغؾىم يبِ: اإلاخعاكذ اإلاخعامل اخخُاس بلىاعذ ؤلاخالٌ/5
الث مً ؤلاصاعة ت ٞخذ بٗض الخٟاوى مً ؤلاصاعة ومىٗذ اإلاترشخحن، مَا ٞغ ظا ألْا  بإن ٞغوؿا في ؤلاصاعيت اإلاد٨مت ؤ٢غجه ما َو

 (. 1).٢اهىوي ٚحر جٟاوى بٗض حاءث ألجها باَلت بإجها. Cabinet oht est et sivoumat بحن اإلابرمت الضعاؾاث ن٣ٟت

ل ؤن البض: للىاعً ألشاسا ٌعبب واإلاىافعت ؤلاؼهاس بلىاعذ ؤلاخالٌ/6
ّ
ى للُاًٖ، يغعا ؤلازالالث َظٍ حك٩ ض ما َو

ّ
 ؤ٦

ى اإلادخمل، الًغاع ب٣ىله الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖليه ىا٥ اإلاغشر، يسو َو  اله٣ٟت بؾىاص ٖضم ًٖ الىاحم الًغعل ؤيًا َو
 ي٣ّضم ؤن ي٨ٟي وبهما الًغع، بزباث ٖبء الُاًٖ ٖلى ي٣٘ وال اإلانهي، الًغعل ويؿمى للٟىػ، مغشخت ٧اهذ التي للماؾؿت

              (2).الًغعل بخ٣ضيغ حؿمذ التي ألاؾباب بٌٗ

                                                           

رابع حول ، الهلتقً الدولٍ العجالٍ فٍ ئبرام الصفقات العهوهَةاالسترقابة القاضٍ اإلدارٌ " :بوسالم دنٌا ،بوكحٌل لٌلى (1)

                                                                               .16ئلً  1ص  ، 2011نوفهبر   30و 29الهركز الجاهعٍ الوادٌ َوهٍ  ،قضاء االستعجال اإلدارٌ
                                                    .269،ص 2009الجزاتر، عنابة، الوسَط فٍ الهنازعات اإلدارَة، دار العلوم للنشر والتوزَع،" :بعلً محمد الصغٌر  (2)

.                                                                                                 َجوز ئخطار الهحكهة اإلدارَة قبل ئبرام العقد: "فٍ الفقرة الثالثة هنها بأنه ق ا م ا 946تنص الهادة  (3)
 

                                                                                                                                                           . 9، ص ، الهرجع السابقوشكٌوة عثمانب (4)
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                            .الخعاكذًت كبل ما الاظخعجالُت الذعىي  لشفع الؽيلُت الؽشوه: الثالث الفشع

٘ الك٩ليت الكغوٍ ؤَم مً      بلى بياٞت الًُٗ، إلاماعؾت الؼمجي اإلاجا٫ اخترام الخٗا٢ضر ٢بل ما الاؾخعجا٫ صٖىيل لٞغ

.                                اإلاؿب٤ ؤلاصاعرل الخٓلم ٨ٞغة بلى الخُغ١ل

 ا ١ مً 946 اإلااصة هو بلى بالغحٕى ؤهه بال ػمىيت، مضة ؤو ؤحال الجؼاثغرل اإلاكٕغ يدضص لم: الذعىي  لشفع اللاهىوي ألاحل: أوال

 ٧ان ؤو ال٣ٗض ؤبغم بطا اإلاد٨مت يسُغ ؤن الىالي ؤر الضولت إلامثل يم٨ً ؤهه ٖلى مجها الثاهيت ال٣ٟغة هٟؿها اإلااصة وجىو (3)ا م
ظا مدليت، ٖمىميت ماؾؿت ؤو ب٢ليميت حماٖت َٝغ مً ؾيبرم . هٟؿها اإلااصة في جىا٢ًا  ٗض َو

٘ يم٨ً وبهما الاؾخعجالي، الؿاب٤ للًُٗ مجا٫ ال ال٣ٗض ببغام بٗض بط ظا اإلاىٟهلت، ؤلاصاعيت لل٣غاعاث بلٛاء صٖىيل ٞع  َو
٘  ؿخىحب الظر الاؾخعجاليت للضٖىيل والى٢اجي الاؾخعجالي الُاب٘ بحن نغيذ جىا٢ٌ  ول٨ً اله٣ٟت، ببغام ٢بل الضٖىيل ٞع

ان ول٨ً ؤلابغام، بٗض مغخلت في ختى الاؾخعجاليت الضٖىيل ٢بى٫ل جم ٞغوؿا في  َظا ًٖ الٟغوسخي الضولت مجلـ جغاح٘ ما ؾٖغ
٘ بم٩اهيت ٖلى ما٦ضا اإلاى٠٢  مسانمت للٛحر ويم٨ً ٖلحها، الخى٢ي٘ ٢بل ل٨ً وبٗضٍ ؤلابغام ٢بل الاؾخعجاليت الضٖىيل ٞع

                    (4).ؤلاصاعرل ال٣ٗض إلاكغوٖيت يماها ال٣ٗض

 وجصخيذ خ٣ى٢ه ٖلى للخهى٫ل اإلاخٓلم به ي٣ىم َلب: "بإهه ؤلاصاعرل الخٓلم حٗغي٠ يم٨ً : اإلاعبم ئداسي  الىعً: زاهُا
 بما يسخاع ؤن اإلاهلخت ٞلهاخب ،08/09 وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل ْل في ازخياعيا بحغاء ؤنبذ ول٨ً ويٗيخه،

 الًُٗ ي٣ٟض ؤن الخٓلم قإن مً ل٨ً وألاهج٘، ألاؾهل الُغي٣ت ٧ىجها الاؾخعجالي، ال٣ًاء ؤو الخٓلم َغي٤ بلى اللجىء

   (1).اله٣ٟت ٖلى ٢تالؿاب الغ٢ابت في مدخىاٍ الاؾخعجالي

                       .وآزــــاٍس الخعاكذي كبل ما الاظخعجالي الىعً  ئحشاءاث: الثاوي اإلابدث

يت الكغوٍ اؾديٟاء بٗض     ٘ والك٩ليت اإلاىيٖى ت في الاؾخعجاليت الضٖىيل لٞغ  صوعل يإحي الٗمىميت اله٣ٟاث ببغام مىاٖػ

.                   ٞحها خ٨م يهضع ؤن بلى الضٖىيل ؾغيان ويبضؤ الاؾخعجالي، ال٣اضخي

ٌ  اإلاىلب .  الخعاكذي كبل ما الاظخعجالي الىعً سفع ئحشاءاث: ألاو

٘ بٗض      وصونل ٦خابيت ؤو وحاَيت بحغاءاث الجزإ في ٞانل خ٨م بهضوعل جيخهي مغاخل بٗضة جمغ ٞيه الٟهل و٢بل الضٖىيل ٞع

 .         بعجالت اإلاغاخل َضٍ ؤَم بلى ؤلاقاعة بإؽ وال ٖام مضعي وحىص

ٌ  الفشع .    الخعاكذي كبل ما الاظخعجالي الىعً ئحشاءاث مباؼشة مشاخل:  ألاو

٘ مغخلت جمغ    ت في اؾخعجاليت صٖىيل ٞع     :       الخاليت باإلاغاخل الٗمىميت اله٣ٟت مىاٖػ

.                                                                                  واإلاظ٦غاث الٗغاثٌ جباص٫ ويم٨ً اإلاخٗا٢ضة للمهلخت الًُٗ ٖغيًت جبليٜ مً اإلاغخلت َظٍ وجبضؤ: اإلاىخىبت اإلاشخلت: أوال

                                                           

، ص 2008 ،هاجَستر، جاهعة عنابة هذكرةرقابة القاضٍ اإلدارٌ علً هنازعات الصفقات العهوهَة، " :بومقورة سلوى (1)

115. 

.                                                                                                 414 ، صالهرجع السابقربارة عبد الرحمان، ب (2)

                                                                                            .118الهرجع نفسه، ص ، بومقورة سلوى (3)
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 مالخٓاتهم بخ٣ضيم لؤلَغاٝ  ؿمذ ؤن الاؾخعجالي لل٣اضخي ويم٨ً بحباعيت، الٗلىيت الجلؿت حٗض: الؽفاَُت اإلاشخلت: زاهُا
٣ا ال٣اضخي ويٟهل حضيضة، وزاث٤ ؤو ٕوصٝ ج٣ضيم ويم٨ً الكٟاَيت، غاٝ بٖالم ويجب الىحاَيت، الحغاءاث ٞو  بُلباث ألَا

                     (2) .بالىزاث٤ وجبليٛهم ؤلاحغاءاث بُالن َاثلت جدذ  الخهم

ظا الخبرة بحغاء لل٣اضخي يم٨ً: الخبرة باحشاء ألامش: زالثا . الٟهل وؤحل يخماشخى ال ألهه اؾخثىاجي ٦ةحغاء َو

 مخجاوػا مىه 946 اإلااصة في ا م ا ٢اهىنل بها زّهه بهالخياث الاؾخعجالي ال٣اضخي يخمخ٘: الاظخعجالي اللشاس ـذوس : سابعا
 واإلاىاٞؿت ؤلاقهاع ب٣ىاٖض الالتزام ٖلى ٧املت ع٢ابت يماعؽ ٞهى الٗاصر، الاؾخعجالي وال٣اضخي اإلاىيٕى ال٣اضخي نالخياث

 (3) ..ٖضيضة ؾلُاث ولل٣اضخي اإلاىيٕى في الجزإ حؿىيت وبةم٩اهه

:  فيها الاظخعجالي اللاض ي وظلىاث العمىمُت الففلاث مىاصعاث في الففل آحاٌ: الثاوي الفشع

ت، الاؾخعجالي والُاب٘ جخماشخى ٢هحرة آحاال الجؼاثغرل اإلاكٕغ خّضص ل٣ض      في الٟانل الاؾخعجالي ال٣اضخي زو ٦ما للمىاٖػ
اث مً الىٕى َظا  بطا ل٨ً وجغقيضٍ، الٗام اإلاا٫ ٖلى وخٟاْا الٗامت، اإلاغا٤ٞ اؾخمغاعيت ٖلى خٟاْا واؾٗت بؿلُاث اإلاىاٖػ

ا يي٣ت جبضو الٟغوسخي الاؾخعجالي بال٣اضخي ٢اعهاَا ما ٣ا الهالخياث َظٍ صعاؾت وؾىداو٫ل ما، هٖى  ؤلاحغاءاث ل٣اهىنل ٞو

ت في الاؾخعجالي لل٣اضخي اإلامىىخت آلاحا٫ بلى ؤوال هخُغ١ل ل٨ً. وؤلاصاعيت اإلاضهيت  للٟهل ببغامها ٢بل الٗمىميت اله٣ٟت مىاٖػ

. ٞحها

. الخعاكذًت كبل العمىمُت الففلاث مىاصعاث في الففل آحاٌ: أوال

ت في للٟهل آحاال الجؼاثغرل اإلاكٕغ خضص ل٣ض       ٖكغيً بإحل ال٣اهىوي الاؾخعجالي ال٣ًاء ؤمام الٗمىميت اله٣ٟت مىاٖػ

ظٍ (1)ا م ا ١ مً 947 اإلااصة يمً وطل٪ الاٞخخاخيت، بالٗغيًت بزُاٍع جاعيش مً يىما  اإلاخٗا٢ضة اإلاهلخت نالر في هي اإلاضة َو
 .اإلاضة َضٍ ججاوػل ٖلى بحغاجي حؼاء ؤر يغجب لم اإلاكٕغ ؤن الٛحر،٦ما ولهالر اإلاخٗا٢ض واإلاخٗامل

. الخعاكذي كبل ما اللاهىوي الاظخعجالي اللاض ي ظلىاث: زاهُا

ظا اللتزاماتها، باالمخثا٫ ؤلاصاعة يإمغ ؤن الاؾخعجالي ٞلل٣اضخي: ألامش ظلىت/1  حىاػيـــا  ألامغ ل٨ً( 2) 4 ٣ٞغة 946 اإلااصة خؿب َو
 وي٣ىم.                   .                                                                                اإلاخٗا٢ضة ؤلاصاعة هي ٖليه اإلاضعى ألن بحباعيا وليـ

ٌ ٢غاع ٦ةلٛاء الجؼجي ؤو ال٨لي باإللٛاء ال٣اضخي  بإؾباب اإلاؿدبٗضيً اإلاغشخحن بةٖالم ؤلاصاعة يإمغ ؤن ؤو الُاًٖ، جغشر ٞع
ٌ  ٖغوى َلب بُغح ويإمغ ال٣ٗض، مًمىنل بخصخيذ ألامغ ؤو وؤلاقهاع، اإلاىاٞؿت بحغاءاث بةٖاصة ألامغ ؤو ٖغويهم، ٞع

.                         حضيضة

                                                           
تفصل الهحكهة اإلدارَة فٍ أجل عشرَى َوها تسرٌ هى أى : "علً واإلدارَةالهدنَة  اإلجراءاتهى قانوى  947الهادة تنص  ( 1)

                                                                                                                            ."946 لها طبقا للهادة بات الهقدهةلتارَخ ئخطارها بالط

حدد باالهتثال اللتزاهاته وت هكى للهحكهة أى تأهر الهتسبب فٍ اإلخاللٌ:"هى ق ا م ا علً أنه  4فقرة   946تنص الهادة (2)

                                 ".                                                                                                               األجل الذٌ َجب أى َهتثل فَه
                                  

َهكى للهحكهة الحكم بؽراهة تهدَدَة تسرٌ هى تارَخ : "هى قانوى اإلجراءات الهدنَة واإلدارَة علً أنه 946تنّص الهادة  (3)

 .انقضاء األجل الهحدد
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 يىما ٖكغيً إلاضة ال٣ٗض بخإحيل يإمغ ؤن 5 ٣ٞغة 946 اإلااصة خؿب الاؾخعجالي لل٣اضخي يم٨ً: الففلت  ئبشام جأحُل ظلىت/2
، في الجهاجي ال٣غاع نضوعل اهخٓاع في جدٟٓي ٦ةحغاء التزاماتها مً التهّغب مً ومىٗها جى٢يٗه، مً ؤلاصاعة إلاى٘  ويم٨ً اإلاىيٕى
 اإلاكغوٖيت ٖلى والخٟاّ حهت مً الٗامت اإلاغا٤ٞ اؾخمغاعيت ٖلى جإزحٍر وزانت وبيجابياجه، ؾلبياجه الخإحيل لهظا ي٩ىنل ؤن

.                                                            ؤلاصاعيت

ً. التهذًذًت الغشامت/3
ّ
 مً حؿغرل تهضيضيت بٛغامت يإمغ ؤن مً الاؾخعجالي ال٣اضخي وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل م٨

ظا اللتزاماتها، لالمخثا٫ اإلاخٗا٢ضة للمهلخت ال٣اضخي يدضصٍ الظر ألاحل اه٣ًاء جاعيش  ألاخ٩ام إلاهضا٢يت جضٖيما َو

                                                               (3) .ال٣ًاثيت

. فُه الىعــــً ووشق  الخعاكذي كبل ما الاظخعجالي الخىم آزـــــــاس: الثاوي اإلاىلب

ل حؿب٤ ٢اهىهيت وؾيلت ال٣اهىوي الاؾخعجالي الًُٗ  ّٗضل    
ّ
 اله٣ٟت في ؤلاصاعرل الٟؿاص إلا٩اٞدت الجؼاجي ال٣اضخي جضز

م ؤلابغام، مغخلت في زانت الٗمىميت  الخإزحر ،ؤَمها ٖضيضة آزاعا جُغح ٞهي الًُٗ َظا ي٨غؾها التي ال٨بحرة ألاَميت مً وبالٚغ
٤ ؾحر ٖلى ىا ال٣ٗض، وجىٟيظ الٗام اإلاٞغ م مباقغة ال٣ٗض يلغي ؤال ٞله الاؾخعجالي، لل٣اضخي الخ٣ضيغيت الؿلُت جغح٘ َو  ٚع

٤ اؾخمغاعيت لًمان مثال، اإلاىاٞؿت ب٣ىاٖض ؤلازال٫  الخٗا٢ضيت، الٗمليت بيٗاٝ قاهه مً ال٣ٗض بلٛاء ألن الٗام اإلاٞغ
: بةيجاػ بلحها الخُغ١ل وؾىداو٫ل

ٌ  الفشع . الخعاكذي كبل ما الاظخعجالي الخىم آزاس: ألاو

 الىٕى َظا جىٟيض ٦يٟيت وبلى الخٗا٢ضر ٢بل ما الاؾخعجالي ال٣ًاء ًٖ الهاصعة ألاخ٩ام حجيت بلى الٟٕغ َضا في ؾيخُغ١ل   

. ألاخ٩ام مً

 حٛحرا َياجه في وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل خمل ل٣ض: اللاهىوي الاظخعجاٌ كماء عً الفادسة ألاخيام حجُت: أوال
ظا الاؾخعجالي، ال٣ًاء مجا٫ في ؤَمها ٖضيضة مؿاثل في حظعيا  ال٣ًايا في يٟهل ؤهه ٖلى بىهها 917 اإلااصة ؤ٦ضجه ما َو

ــــٕى صٖىيل في البذ بها اإلاىٍى الجماٖيت بالدك٨يلت الاؾخعجاليت ــ ــ . مىيـ

ظٍ الاؾخعجاليت، الضٖىيل في الٟانلت هٟؿها هي ؤلالٛاء صٖىيل في الٟانلت ال٣ًاثيت الهيئت ؤن به وي٣هض  جُغح اإلاؿإلت َو

ل الضٖىيحن؟ في الىاْغة الجهت جىخيض مً الٛغى َى ما: بق٩االث ٖضة ل الاؾخعجالي، الُاب٘ الدك٨يلت َظٍ جسضم َو  َو
ظا ؤلالٛاء؟ بضٖىيل الاؾخعجا٫ صٖىيل ج٣ترنل ؤن يجب  ٢امذ ما بطا ؤلالٛاء صٖىيل مهحر َى ٞما ٖضيضة، بق٩االث يُغح ما َو

  (1).ال٣اضخي مً جل٣خه ؤمغ بٗض ؤلابغام مغخلت في ألازُاء بخصخيذ ؤلاصاعة

 الظر الخ٨م حجيت بىٟـ يخمحز ٞهى الخ٤، ؤنل في ٞانل ٢ُعي خ٨م ٞهى الضٖىيل َظٍ في الهاصع الخ٨م حجيت ًٖ ؤما
 بخضابحر يخٗل٤ ال ما٢خا خ٨ما ليـ ٞهى ٞيه، اإلا٣طخي الصخيء حجيت ويدىػل اإلاىيٕى ٢ًاء ؤر ؤلاصاعر، ال٣ًاء ًٖ يهضع

٣ا بالُبيٗت الاؾخعجالي ال٣ًاء ًٖ الهاصع الخ٨م َى ٦ما و٢اثيت  ال٣ًاجي الخ٨م جًّمً ٞةطا (2) ا، م ا ١ مً 300 للماصة ٞو

                                                           
   .93، ص 2006دَواى الهطبوعات الجاهعَة، الجزاتر  ،لهستعجل، الجزء األولالقضاء ا" :محمد براهٌمً ( 1)

                                                        

(2)
هى قانوى اإلجراءات الهدنَة علً أى القاضٍ االستعجالٍ َكوى هختصا أَضا فٍ الهواد التٍ َنص  300تنص الهادة  

.                                                                                                          الهقضٍ فَهالقانوى صراحة علً أنها هى اختصاصه، وفٍ حالة الفصل فٍ الهوضوع َحوز األهر الصادر فَه حجَة الشٍء 
 . 100، الهرجــــــــــــــع  نفســــــــــــــــــه، ص محمد براهٌمً  (3)
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 له الظر بةلٛاء الخ٨م حجيت يإزظ الخ٨م َظا ٞةن اإلاخٗا٢ضة اإلاهلخت ًٖ ناصع بصاعرل ٢غاع بلٛاء ال٣اهىوي الاؾخعجالي
 الاؾخعجالي، الخ٨م زهاثو هٟـ يدمل ال٣اهىوي الاؾخعجالي الخ٨م ؤن ٦ما الٗامت، الؿلُاث مىاحهت في الٗامت الدجيت

حر اإلاعجل بالىٟاط مكمى٫ل ٞهى تراى وال للمٗاعيت ٢ابل ٚو ى اإلاعجل، الىٟاط ٖلى الٖا  لؤلخ٩ام الٗامت لل٣ىاٖض يسً٘ َو

.  الٟغوسخي اإلاكٕغ ٨ٖـ ٖلى وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل يمً الاؾخعجاليت

 يى٠٢ وال اإلاعجل بالىٟاط مكمىال الاؾخعجالي ألامغ يهضع: الخعاكذي كبل ما الاظخعجالي اللماتي اللشاس جىفُز: زاهُا
 اإلاخٗا٢ضة، ؤلاصاعة جلتزم ولم واإلاىاٞؿت ؤلاقهاع بالتزاماث مؿاؾا َىا٥ ؤن ال٣اضخي اٖخبر ٞةطا ألامغ، َظا جىٟيظ الاؾخئىاٝ

ٗذ
ّ
 باؾخٗما٫ اهدغاٞا اله٣ٟت ٖلى الخى٢ي٘ في الدؿٕغ  ك٩ل ؤن ويم٨ً  (3.)اإلاداباة بجىدت يبلٜ ؤن للُاًٖ ؤم٨ً ال٣ٗض وو٢

 الجؼاجي لل٣اضخي صليال  ك٩ل مما ببغامها، بحغاءاث في الىٓغ وبٖاصة اله٣ٟت بى٠٢ الاؾخعجالي ألامغ ويم٨ً الؿلُت،

لى الؿلُت، باؾخٗما٫ والاهدغاٝ اإلاداباة  حىدت إلزباث . ٢غاٍع جىٟيظ ٦يٟيت بض٢ت يدضص ؤن الاؾخعجالي ال٣اضخي ٖو

ـــــغام بحغاءاث بلٛاء جم بن مٗىاٍ  مىانلت يم٨ً ٞةهه ٣ِٞ واخض جهٝغ ؤلغي بطا ؤما البضايت، مً الٗمليت بٖاصة يجب ؤلابــ

 ؤن يم٨ىه  يغعا َظا له وؾّبب خ٤، وحه صونل اله٣ٟت مً اإلاغشر اؾدبٗاص جم وبطا. ٣ِٞ اإلالغى الخهٝغ صونل ؤلاحغاءاث
لى الجىديت قبه اإلاؿاوليت ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ َغي٤   ؿل٪  باإلاهاعي٠ اإلاُالبت في الخ٤ وله ٦ؿب، مً ٞاجه ما ٖو

ـــــه، بخ٣ضيم  الخانت  بطا ؤما ٖليه، الخهى٫ل اإلام٨ً مً ٧ان الظر بالغبذ وي٣اؽ ٦ؿب مً ٞاجه بما حٗىيًه ويم٨ً ٖغيــ

٘ في الخ٤ ٞله ال٣ٗض و٢٘   .ال٣ٗض جىٟيظ و٠٢ ال٣اضخي مً يُلب ؤن وله ال٣ٗض، صخت ٖلى مدخجا الخٗىيٌ صٖىيل ٞع

. الخعاكذي كبل ما الاظخعجالي اللشاس في الىعً وشق : الثاوي الفشع

 جاعيش مً يىما 15 زال٫ الضولت مجلـ ؤمام ٞيه الًُٗ ويم٨ً صعحت، ٦إو٫ل يٟهل الخٗا٢ضر ٢بل الاؾخعجالي ألامغ     
 ٚيابيا، نضع بطا اإلاٗاعيت ؤحل اه٣ًاء جاعيش مً ؾاٖت 48 ؤحل في الضولت مجلـ ويٟهل باألمغ، للمٗجي الغؾمي الخبليٜ

 لئلحغاءاث ألاولى الضعحت ٢اضخي اخترام مضي مً الاؾخئىاٝ ٢اضخي ويخد٤٣. الٗامت لل٣ىاٖض يسً٘ باالؾخئىاٝ والًُٗ
 ل٣اضخي الخ٣ضيغيت الؿلُت ٖلى الغ٢ابت مماعؾت زاللها مً ال٣اضخي  ؿخُي٘ ق٩ليت ع٢ابت وهي اإلاىاحهت، مبضؤ اخترام الؾيما

الن ؤو ال٣ٗض لبىىص جٟؿحٍر ٖلى الغ٢ابت ٞيؿخُي٘ ألاولى، الضعحت  (1) .اله٣ٟت ًٖ ؤلٖا

 ؤلاحغاءاث ٢اهىنل مً 905 اإلااصة واؾخثىذ بمدام، الخمثيل بحباعيا يخُلب الضولت مجلـ ؤمام باالؾخئىاٝ الًُٗ ؤن ٦ما

 ي٩ىنل ؤن ويكتٍر (2)ؤلاصاعيت، الهبٛت طاث الٗمىميت واإلااؾؿاث والبلضيت الىاليت الضولت: طل٪ مً وؤلاصاعيت اإلاضهيت
ا اإلاؿخإه٠ ظا الضٖىي، في َٞغ ، طا الاؾخئىاٝ َلب ي٩ىنل وؤن. لل٣اهىنل الٗامت للمباصت َب٣ا َو  الظر ٞاالؾخئىاٝ مىيٕى

ل ال٣اضخي ي٣غعل الاؾخئىاٝ هٓغ بخاعيش ال٣ٗض جى٢ي٘ جم وبطا ٢بىله، ٖضم بلى ياصر ال٣ٗض جى٢ي٘ يلي
ّ
. لىٍٓغ وحه بإال

 جى٢ي٘ بخإحيل الاؾخعجالي ال٣اضخي يخسظٍ الظر ٞال٣غاع: ٞيه اإلاُٗىنل ال٣غاع ٖلى ؤزغ ؤر ٚياب َى الاؾخئىاٝ آزاع ؤَم بن

  (3).بخالت صونل اإلاجلـ يٟهل الضٖىيل ٢بى٫ل خا٫ وفي الاؾخئىاٝ، في ويىٓغ يىٟظ ال٣ٗض

                                                           
                                                                                                          .13، ص قـــــــــــالهرجع الساببوسالم دنٌا، ، بوكحٌل لٌلى ( 1)

(2)
كرات الخصوم تحت وى وهذتقدم العراتض والطع َجب أى" :هى قانوى االجراءات الهدنَة واإلدارَة 905تنص الهادة  

                                                                                                                                                    "  .ا القانوىهى هذ 800الدولة باستثناء األشخاص الهذكورة فٍ الهادة تهد لدي هجلس طاتلة عدم القبول هى طرؾ هحام هع
 . 119، الهرجع السابق، ص  بومقورة سلوى  (3)
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 :خاجمــــــــــــــت 

اع َظا في مجاله ويمخض للمىاٞؿت، والىي٘ ؤلاقهاع بالتزاماث الخانت ال٣ىاٖض اخترام لل٣ٗض الؿاب٤ الاؾخعجالي يخًمً  ؤلَا
 في جضزل التي ال٣ٗىص ببغام ٖىض وؤلاقهاع للمىاٞؿت الىي٘ التزاماث ٖلى يىو جىٓيم ؤو حكغي٘ ٧ل اخترام مغا٢بت بلى

 بهظٍ ؤلازال٫ مً جًغعل بطا ال٣ٗض ببغام في مهلخت له مً و٧ل الضولت إلامثل ال٣ٗض ببغام ٢بل حاثؼ ٞهى ازخهانه،

، في اؾخعجاليا َٗىا للخٗا٢ض الؿاب٤ الاؾخعجالي الًُٗ ٞيٗخبر. الالتزاماث  بٌٗ الاؾخعجالي ؤلاحغاء مً يإزظ ٞهى اإلاىيٕى
، ٢اضخي مً ج٣ّغبه واؾٗت نالخياث ال٣اضخي  ُٗي ل٩ىهه اإلاعجل ٦ُابٗه الخهاثو  ؤلاصاعة يإمغ ؤن ٞبةم٩اهه اإلاىيٕى

ا تهضيضيه ٚغامت وحؿليِ ال٣ٗض، جى٢ي٘ وجإحيل بالتزاماتها بال٣يام ، اخترام ٖلى إلحباَع  في يلج ؤن لل٣اضخي يديذ ٞهى ٢غاٍع
 الٗمىميت، واله٣ٟاث لل٣ٗىص واإلااليت الا٢خهاصيت لؤلَميت هٓغا زام بك٩ل خّؿاؾت ج٩ىنل التي الخٗا٢ضيت الٗال٢ت ٖم٤
 للى٢ايت مب٨غة وؾيلت الًُٗ َظا ويجٗل الٗمىميت، واله٣ٟاث ال٣ٗىص ٖلى الى٢اثيت الغ٢ابت آلياث يضٖم ؤن قإهه مً مما

. والخىنياث الىخاثج مً حملت بلى هسلو ؤن يم٨ىىا الضعاؾت َظٍ زال٫ ومً الٟؿاص، مً

. الىخـــــاةــــــــــج: أوال 

 مباصت ٖلى للمداٞٓت الخٗا٢ض ٖلى الؿاب٣ت ؤلاصاعيت الغ٢ابت ج٨غيـ مؿإلت في الٟغوسخي لىٓحٍر الجؼاثغرل اإلاكٕغ مدا٧اة/ 1

. لها ألامغ جىحيه ٨ٞغة زانت ه٣اف مدل اإلاخٗا٢ضة واإلاهلخت ؤلاصاعرل ال٣اضخي بحن الٗال٢ت جب٣ى ل٨ً ؤلابغام، مغخلت

ت مجا٫ في الدكغيعي الٟغاٙ ؾّضل/ 2  ألامغ ٦ؿلُت واؾٗت ؾلُاث ؤلاصاعرل ال٣اضخي بةُٖاء وطل٪ الٗمىميت، اله٣ٟاث مىاٖػ
غى والخإحيل ظا  التهضيضيت، الٛغامت ٞو  اإلاا٫ إلاغا٢بت زانت وج٣ىيت الاؾخعجا٫ بُاب٘ جدؿم خؿاؾت صٖىيل في للٟهل َو

خباع بٗحن الجؼاثغرل اإلاكٕغ يإزظَا ؤن هإمل التي الى٣اثو بٌٗ ببضاء يم٨ىىا ؤهه بال. وجغقيضٍ الٗام  حٗض وبظل٪. الٖا
ا م٘ باإلا٣اعهت َؼيلت الجؼاثغ في لل٣اضخي اإلامىىخت الهالخياث  ٖلى اإلاىُىيت ؤلاصاعيت ال٣غاعاث بلٛاء في واإلاخمثلت ٞغوؿا في هٓحَر

. واإلاىاٞؿت وباإلقهاع بااللتزام ؤلازال٫

. واإلاىاٞؿت الٗالهيت ٢ىاٖض مسالٟت اإلاخًمىت الخٗا٢ضيت الكغوٍ بٌٗ ببُا٫ ؾلُت/3

م/4 . اإلاهمت َظٍ إلاماعؾت ٢اهىهيت بإَغ يدٔ لم ؤهه بال اله٣ٟاث ببغام صخت مغا٢بت نالخيت الىالي مىذ ٚع

 مجلـ نالخيت بلى  كغ ولم ؤلاصاعيت اإلاد٨مت 964 اإلااصة خؿب وهي الجزإ، في الٟانلت ؤلاصاعيت ال٣ًاثيت الجهت جىخيض/ 5
ا التي اإلاىٟهلت ؤلاصاعيت ال٣غاعاث بق٩اليت َغح َىا ويم٨ً اؾخئىاٝ، ٦جهت بال الضولت  في اإلاغ٦ؼيت ؤلاصاعيت الهيئاث جهضَع
 الا٢خهاصيت الٗمىميت اإلااؾؿاث جبرمها التي الٗمىميت باله٣ٟاث اإلاخٗل٤ آلازغ وؤلاق٩ا٫ الٗمىميت؟ اله٣ٟت ببغام مغخلت

.  والهىاٖيت الخجاعيت الُبيٗت طاث الٗمىميت واإلااؾؿاث

 واإلاسالٟت اله٣ٟت ببغام مغخلت في وال٣غاعاث الخٗا٢ضيت البىىص بلٛاء نالخيت ال٣اهىوي الاؾخعجالي ال٣اضخي مىذ ٖضم/6

. واإلاىاٞؿت الٗالهيت ل٣ىاٖض

: وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل مً 964اإلااصة في الخاليت الخٗضيالث ا٢تراح يم٨ً. الاكتراخاث: زاهُا

. ال٣ٗض جى٢ي٘ ٢بل يماعؽ الًُٗ ألن اإلاٗجى  ؿخ٣يم ختى" يجب" بٗباعة الثالثت ال٣ٟغة في" يجىػل" ٖباعة اؾدبضا٫/1

.  الًُٗ في الىٓغ زال٫ ال٣ٗض ببغام ٖضم جًمً ألجها" حٗلي٤" بٗباعة الخامؿت ال٣ٟغة في" جإحيل"ٖباعة اؾدبضا٫/ 2
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 الخى٢ي٘ جم بطا ؤو ؤلاحغاء َظا زالٟذ وبطا اله٣ٟت، ٖلى الخى٢ي٘ بأحا٫ اإلاؿدبٗض واإلاغشر اإلاخٗا٢ضة ؤلاصاعة جبليٜ وحىب/ 3 
 م٘ الخٗا٢ض بٗض اؾخعجالي ؤمغ َلب بلى الخٗا٢ض ٢بل الاؾخعجالي ألامغ َلب يدّى٫ل ؤن يم٨ىه ألاحل طل٪ زال٫ ال٣ٗض ٖلى

 لجمي٘ ال٨تروهيا الخبليٜ ٧ان بطا اإلاضة وجسٌٟ اله٣ٟت، ببغام وجاعيش الخبليٜ جاعيش بحن ألا٢ل ٖلى يىما 15 ؤحل جدضيض

ظا. اإلاغشخحن ٌ الخبليٜ يدخىرل ؤن ويجب. ألاحل ٢ىاٖض ٖلى اللٗب إلاداوالث بالخهضر  ؿمذ الاحتهاص َو  اؾم ٖلى بالٞغ

. ازخياٍع وؤؾباب باله٣ٟت الٟاثؼ

: اإلاشاحـــــــــــــــــع كاةمــــــــــــــــت

. الشظمُت الىزاةم/1

.        وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل اإلاخًمً 2008 ٞيٟغرل 25 في اإلااعر 08/09 ع٢م ال٣اهىنل

٤ وجٟىيًاث الٗمىميت اله٣ٟاث جىٓيم اإلاخًمً 15/247 ع٢م الغثاسخي اإلاغؾىم . الٗام اإلاٞغ

  الىـــــــــخب/ 2

. 2013 ،"الجؼاثغ والخىػي٘، لليكغ الٗلىم صاع ؤلاصاعر، ال٣اهىنل": الفغير مدمذ بعلي/1

اث في الىؾيِ: "الفغير مدمذ بعلي/ 2 . 2009الجؼاثغ، ٖىابت، والخىػي٘، لليكغ الٗلىم صاع ؤلاصاعيت، اإلاىاٖػ

. 2009 الجؼاثغ، ، البٛضاصر ميكىعاث وؤلاصاعيت، اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل قغح: "الشخمان عبذ بشباسة/ 3

اث صيىان ألاو٫، الجؼء اإلاؿخعجل، ال٣ًاء: "بشاَُمي مدمذ/ 4 . 2006 الجؼاثغ، الجامٗيت، اإلاُبٖى

ت هٓام: "الذًً عض ولىفي/ 5  اليكغ، صاع وؤلاصاعيت، اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل يىء ٖلى الٗمىميت اله٣ٟاث مجا٫ في اإلاىاٖػ

. 2012 الجؼاثغ،

 ال٣اَغة، الٗغبي، ال٨ٟغ صاع الخامؿت، الُبٗت م٣اعهت، صعاؾت ؤلاصاعيت، لل٣ٗىص الٗامت ألاؾـ: "الىماوي  مدمذ ظلُمان /6
. 2005 مهغ،

اث الٗامت اإلاباصت: "مععىد ؼيهىب /7 اث صيىان الازخهام، هٓغيت الثاوي، الجؼء ؤلاصاعيت للمىاٖػ  الجماٖيت، اإلاُبٖى
.       2009الجؼاثغ،

:   الجامعُـــــــــــت الشظاةـــــــــــل/3

اث ٖلى ؤلاصاعرل ال٣اضخي ع٢ابت: "ظلىي  بىملىسة/ 1 . 2008 ٖىابت، حامٗت ماحيؿتر، مظ٦غة الٗمىميت، اله٣ٟاث مىاٖػ

.  2013 وػو، جحزرل حامٗت ص٦خىاعة، عؾالت"الٗمىميت، اله٣ٟاث مجا٫  في ؤلاصاعرل الٟؿاص مىاحهت آلياث: "هادًت جُاب/ 2

: الذساظُت وألاًام اإلالاالث/ 4

 م٣ا٫ ،"الٗمىميت واله٣ٟاث ال٣ٗىص في الٟؿاص م٩اٞدت في للخٗا٢ض الؿاب٤  الاؾخعجالي الًُٗ صوعل: "خلُمت بشون /1

. بؿ٨غة زيًغ مدمض  حامٗت الٗاقغ، الخاصر الٗضص اإلا٨ٟغ، مجلت في ميكىعل
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 ٢ًاء خى٫ل الغاب٘ الضولي اإلالخ٣ى الٗمىميت، اله٣ٟاث ببغام مجا٫ في الخٗا٢ض ٢بل ما اؾخعجا٫:"عثمان بىؼىُىة/2
مبر   30و 29 يىمي الىاصر الجامعي اإلاغ٦ؼ ؤلاصاعر، الاؾخعجا٫ . 2011 هٞى

 خى٫ل الغاب٘ الضولي اإلالخ٣ى الٗمىميت، اله٣ٟاث ببغام في الاؾخعجالي ؤلاصاعرل ال٣اضخي ع٢ابت: "دهُا بىظالم لُلى، بىهدُل/ 3
مبر  30و 29 يىمي الىاصر الجامعي اإلاغ٦ؼ ؤلاصاعر، الاؾخعجا٫ ٢ًاء . 2011 هٞى

 اإلالخ٣ى ،"الجؼاثغرل الدكغي٘ في الٗمىميت اله٣ٟاث مجا٫ في الخٗا٢ضر ٢بل ما الاؾخعجالي ال٣ًاء ع٢ابت: "ظلىي  بىملىسة/ 4

مبر  30و 29 يىمي الىاصر الجامعي  اإلاغ٦ؼ ؤلاصاعر، الاؾخعجا٫ ٢ًاء خى٫ل الغاب٘ الضولي . 2011 هٞى
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ع اإلاذوي اإلاغشبي الىاكع وآلافاق . الُمين في الدؽَش

الٌ والب باخث بعلً الذهخىساٍ مخخبر اللاهىن والخىمُت بيلُت العلىم اللاهىهُت وؤلاكخفادًت  أهىاس بَى

اإلاغشب  وؤلاحخماعُت بمىىاط؛

 

: الشمىص  كاةمت

 اإلاٛغبي وال٣ٗىص الالتزاماث ٢اهىنل: ٕ. ٫. ١ .
 اإلاٛغبي اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل: م. م. ١ .

 لى اإلاجلـ) اإلاٛغبيت الى٣ٌ مد٨مت(: ؽ. ؤ. اإلاج) م. ن. مذ (. ؾاب٣ا ألٖا

 ؾاب٤ مغح٘: ؽ. م .
 ٕ:ٖضص. 

 ألاو٫ل الجؼء: 1.ج. 
 ٍ.1 :ألاولى الُبٗت .

 بخاعيش ناصع: بخا. ناص .

 نٟدت: م. 
 لى اإلاجلـ ٢ًاء مجلت: ؤ،ٕ. م. ١. مج  .ألٖا

 اإلاٗياع مجلت: اإلا٘. مج. 
 ؤلاقٗإ مجلت: اف. مج. 

 
:  البدث ملخق

 بل والٗغبيت ؤلاؾالميت اإلاجخمٗاث في مهمت م٩اهت جدخل بزباجيت وؾيلت ٖلى الًىء حؿليِ بلى البدث َظا حهضٝ
، ؤلاوؿان ب٣ٗيضة جغجبِ ألجها الٛغبيت؛ وختى  الخىٓيم وا٢٘ بلى الضعاؾت َظٍ جُغ٢ذ خيث اليمحن، بجها ويمحٍر

 ألا٩ٞاع بٌٗ ا٢ترخذ ٦ما زلل، ه٣اٍ مً به ما ٖلى الى٢ٝى مداولت اإلاٛغبي، اإلاضوي الدكغي٘ في لليمحن ال٣اهىوي

. ؤلازباجيت الىؾيلت َظٍ جىٓيم جدؿحن مً جؼيض ٢ض التي

 ؤلاوؿان طمت بلى اللجىء ًٖ  ؿخٛجي ال وؤهه وألازال١، الضيً م٘ الخ٣اثه ٖلى صليل ال٣اهىنل في اليمحن وحىص بن

٣يضجه ويمحٍر   .ٖو

                                                           
 1982 1.ط، 2.و ج 1.جوساتل اإلثبات فٍ الشرَعة اإلسالهَة فٍ الهعاهالت الهدنَة واألحوال الشخصَة : الزحَلٍ، هحهد هصطف1ً

 .363بَروت ص
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ها بط مسخلٟت، بخٗغيٟاث ال٣اهىنل قغاح ّٖغٞها و٢ض   ي٣ىله ما نض١ ٖلى حٗالى هللا بقهاص: "بإجها الهضة ألاؾخاط ٖٞغ

ها  "له وحٗؼيؼا ال٣ى٫ل لهظا ج٣ىيت الخال٠ ٞغ  ٖلى حٗالى هللا اؾدكهاص م٘ ؤمغ ًٖ بزباع: "بإجها مغ٢ـ ؾليمان الض٦خىعل  ٖو
  ".الخبر نض١

ا لليمحن ال٣اهىوي الخىٓيم ويدؿم  الالتزاماث ٢اهىنل بحن  باالػصواحيت اإلاٛغبي اإلاضوي الدكغي٘ في بزباث وؾيلت باٖخباَع

ى 460 بالٟهل زهها الظر وال٣ٗىص  في يَمجها الظر اإلاضهيت اإلاؿُغة و٢اهىنل  اإلاضهيت، اإلاؿُغة ٢اهىنل ٖلى ؤلاخالت ٞهل َو
ظا ،88 بلى 85 الٟهى٫ل  اإلاكّغٕ ؤن َاإلاا َبيعي؛ ؤمغ ؤلاحغاءاث و٢ىاٖض اإلاىيٕى ٢ىاٖض بحن اليمحن جىٓيم في الاقترا٥ َو

 َظا وبن بحغاجي، َى وما مىيىعي َى ما بحن الخميحز ٖلى ال٣اثم الىهج بهه ؤلازباث، ٢ىاٖض في الالجيجي بالىهج جإزغ اإلاٛغبي

: آلاحي الدؿائ٫ل َغح بلى ليضٞ٘ َظٍ ؤلازباث لىؾيلت اإلاىّخض ٚحر الخىٓيمي الىي٘

 و٦ي٠ بيجهما؟ اوسجام وال جىاٞغ زل٤ في  ؿاَم ؤهه ؤم ال٣اهىهحن؟ بحن الخ٩امل لليمحن اإلاؼصوج الخىٓيم يد٤٣ َل-
 ؤلازباجيت؟ الىؾيلت لهظٍ ال٣اهىوي الخىٓيم يخدؿً ؤن يم٨ً

 ٖال٢ت هي باليمحن ؤلازباث مؿخىيل ٖلى اإلاضهيت واإلاؿُغة وال٣ٗىص الالتزاماث ٢اهىوي بحن اإلاىحىصة الٗال٢ت بن
، ٢اهىنل صونل بدىٓيمها اإلاؿُغرل ال٣اهىنل اؾخئثاع زال٫ مً بىيىح طل٪ ويٓهغ ق٪، بال جىاٞغيت يما اإلاىيٕى  هخُغ١ل يلي ٞو

: آلاحي الخهميم زال٫ مً ال٣اهىهحن بحن ج٩امال ؤ٦ثر عابُت حٗلها وآٞا١ الخىاٞغيت الٗال٢ت َظٍ بْهاع بلى

. اإلاٛغبي اإلاضوي الدكغي٘ في لليمحن ال٣اهىوي الخىٓيم وا٢٘: ألاو٫ل اإلابدث

. الخدؿحن وآٞا١ اإلاٛغبي اإلاضوي الدكغي٘ في اليمحن جىٓيم ٢هىعل مٓاَغ: الثاوي اإلابدث

 

ٌ  اإلابدث : ألاو

ع في للُمين اللاهىوي الخىٍُم واكع       .  اإلاغشبي اإلاذوي الدؽَش

 َظا ؤمغ ٖليه اإلادا٫ م.م.١ في مىٓم -اإلا٣ضمت في طل٪ بلى ؤلاقاعة ؾب٣ذ ٦ما -اإلاٛغبيت اإلاضهيت اإلااصة في اليمحن بن

. ٕ. ٫. ١ مً 460 الٟهل بمىحب الخىٓيم

ظا حن  كمل م. م. ١ مً 88 بلى 85 الٟهى٫ل له اإلاسههت الخىٓيم َو  واليمحن الخاؾمت، اليمحن: اليمحن مً هٖى

 م. ن. مذ ٢غاعاث ؤخض خؿب ٞهي الجزإ، خؿم ب٣هض آلازغ بلى الخهمحن ؤخض مً جىّحه التي هي الخاؾمت ٞاليمحن اإلاخممت،
 ٖىضما ٖاصة اليمحن َظٍ بلى اللجىء يخّمل بديث  ،"الضليل  ٗىػٍ الظر الُٝغ يىحهها ؤلازباث وؾاثل مً وؾيلت(" ؽ. ؤ. اإلاج)

 التي الٗضالت ؤهٓمت مً هٓاما حك٩ل اإلاٗجى بهظا الخاؾمت واليمحن  به، يُالب الظر الخ٤ ٖلى صليل الخهم لضي يىحض ال

                                                           
 .419ص القاهرة، هصر،  1995، الطبعة الثانَة، اإلثبات فٍ الهواد الهدنَة: ، فرج عبد الهنعمالصدة1
الهدنٍ أصول اإلثبات وئجراءاته فٍ الهواد الهدنَة، األدلة الهطلقة، الجزء الخاهس، الهجلد  الوافٍ فٍ شرح القانوى: سلَهاى، هرقس2

 .134ص  ، شبرا، هصر،1991الثانٍ، الطبعة الخاهسة، 
األحكام الهتعلقة بالَهَى هقررة بظهَرنا فٍ شأى الهسطرة : "هى قانوى االلتزاهات والعقود الهؽربٍ علً ها َلٍ 460نص الفصل  3

 ".دنَةالم
 .َلَها وها 77ص  17.ع َارالهع .هنشور بهج 17/1/90 .بتا. ،صاد67/86 .الهدنٍ ع .فٍ الم 126 .ع.ق4
 .224ص ، دار الجاهعة الجدَدة للنشر، هصر، 2007طبعة  ،قانوى اإلثبات هبادب اإلثبات وطرقه: هحهد حسَىهنصور، 5
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 الظر ؤلاؾٗاٝ بمثابت هي البٌٗ خؿب اليمحن ٞهظٍ  ال٣اهىوي، ؤلازباث مظَب في الّضليل ج٣ييض مؿاوتل جسٟي٠ بها ؤعيض
 ؤن بظل٪ ؤزبذ ألازحر َظا خلٟها ٞةن زهمه؛ بلى ٞيىحهها ال٣اهىوي، الّضليل  ٗىػٍ الظر الخهم بلى ال٣اهىنل به يخ٣ضم
 َظا بصخت ٖليه الخ٨م ٞىحب الاصٖاء، بصخت يمجي ب٢غاع الى٩ى٫ل َظا في ٧ان ه٩ل وبن الاصٖاء، صخت بةه٩اع عاى يمحٍر

م اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل بدؿب َبيٗتها خيث مً الخاؾمت واليمحن  ؤلا٢غاع،
ّ
 الٟهل ٖلى ؾاب٤ جد٣ي٣ي بحغاء هي لها اإلاىٓ

(. ألاو٫ل اإلاُلب) في اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل زال٫ مً الخاؾمت لليمحن ال٣اهىوي الخىٓيم في ؤ٦ثر وهّٟهل  .اإلاىيٕى في

غاٝ ؤخض بلى جل٣اثيا ال٣اضخي يىحهها التي ٞهي اإلاخممت اليمحن ؤما  ؤلازباث وؾاثل ج٩ىنل ٖىضما ٢ىاٖخه ليؿخ٨مل ألَا
هل  .للخ٨م اإلامهض الخ٨ميلي للبدث وؾيلت ٞهي ٧اٞيت، ٚحر بها اإلاضلى ّٟ  اإلاخممت لليمحن ال٣اهىوي الخىٓيم ًٖ الخضيث ؤ٦ثر وه

(. الثاوي اإلاُلب) في  اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل زال٫ مً

ٌ  اإلاىلب . اإلاذهُت اإلاعىشة كاهىن  خالٌ مً الخاظمت للُمين اللاهىوي الخىٍُم: ألاو

 ال٣ٟغة) في جىححهها ًٖ اإلاترجبت وللىخاثج ،(ألاولى ال٣ٟغة) في وؤصائها الخاؾمت اليمحن لخىحيه الخىٓيم َظا في وٗغى

(. الثاهيت

                                                           
 .446ص  ،3ء الجز ،هجهوعة األعهال التحضَرَة للقانوى الهدنٍ الهصر1ٌ
آثار االلتزام، الجزء الثانٍ، -الوسَط فٍ شرح القانوى الهدنٍ الجدَد نظرَة االلتزام بوجه عام اإلثبات: عبد الرزاقالسنهورٌ، أحهد 2

 .516ص  ، دار ئحَاء التراث العربٍ، بَروت، لبناى،1973طبعة 
. 271ص ،الرباط ،دار نشر الهعرفة، 1998، 2.ط ،2.جوجهة نظر  :أحهدالخهلَشٍ، 3

 :لكى ها تجب اإلشارة ئلَه بخصوص طبَعة الَهَى الحاسهة أى هناك اختالفا فٍ تكََفها

: هذا التوجه تم انتقاده لسببَىلكى  هناك هى َكَفها تعاقدا أو صلحائذ أى 

فاذا انتفً  ،اب بؽَر هسؤولَة علَهفٍ القبول هو ثبوت الخَار لهى وجه ئلَه اإلَج الهالحظو ،أى كل تعاقد َفترض ئَجابا وقبوال: األول

 .الخَار فلَس ثهة تراض أو تعاقد

زل كل هى طرفَه علً وجه التقابل علً اىتى فٍ الصلح ٌى َستند علَه لتكَؾ صلحا، ألأتوجَه الَهَى الحاسهة ها َهكى فٍ لَس : الثانٍ

أو رفضها بحسب هوقؾ الخصم الذٌ وجهت ئلَه هذه  جزء هى ادعاته، أها فٍ الَهَى الحاسهة فَترتب عى توجَهها قبول دعوي كاهلة

 :َهكى الرجوع للهؤلؾ تفاصَل أكثر .الَهَى الحاسهة

دار القلم للطباعة والنشر  ،2002 ، 1.، طئشكاالت الَهَى بَى القانوى والفقه اإلسالهٍ علً ضوء اإلجتهاد القضاتٍ: هحهدبادى، 

 .445ص  ،3.ج ،َرَة للقانوى الهدنٍ الهصرٌوهجهوعة األعهال التحض .47ص  ،الرباط ،التوزَعو

 :ة هنفردةدوهناك هى َكَفها تصرفا قانونَا بارا

وأى قبول هى وجهت ئلَه الَهَى الحلؾ  ،تجاه فٍ تأصَل رأَه ئلً أى توجَه الَهَى الحاسهة َنتج أثره بهجرد هذا التوجَهوَستند هذا اال

حتكام أٌ ال َهلك ئال قبول اال ،أى َقبل الحلؾ أو أى َرد الَهَى علً هوجهها له ئالألى هى وجهت ئلَه الَهَى لَس  ؛لَس قبوال إلَجاب

 .ئلً ضهَره أو أى َحتكم هو ئلً ضهَر خصهه

نشاته وفٍ تحدَد آثاره ئباعتبار أى قوام التصرؾ القانونٍ باإلرادة الهنفردة َكهى فٍ حرَة صاحبه فٍ  ؛هذا الرأٌ أَضا لم َسلم هى النقد

تفاصَل  .وئى كاى ال َتم ئال بهبادرة هى الخصم الهكلؾ باإلثبات ،وهذا األهر هتخلؾ فٍ شأى توجَه الَهَى الحاسهة ،هعَىعلً نحو 

 :َهكى الرجوع ئلً الهؤلفَى أكثر

  . 677ص  ،س .م: ، أحهد عبد الرزاقالسنهورٌ

 .367ص ، دار الجاهعة الجدَدة للنشر، اإلسكندرَة،2002.أصول اإلثبات فٍ الهواد الهدنَة والتجارَة، ط: هحهود، ههام هحهدزهراى 

 :َكَؾ الَهَى الحاسهة علً أنها نظام خاص أقره القانوى استجابة لهقتضَات العدالةوهناك اتجاه ثالث 

الَهَى وأنكر خصهه دعواه أو دفعه أخفق فٍ هسعاه، ولكى طرَق  ،و بَنة ولم َتَسر له الحصول علً ئقرارأفاذا أعوزت الهدعٍ كتابة  

ته أو شعوره ءحتكام ئلً ذهة خصهه وهرووبذلك َتسنً له اال، وره أى َوجهها وفق أحكام القانوىدففٍ هق ،الحاسهة تظل هههدة له

 : تفاصَل أكثر راجع. الدَنٍ

 .367ص س، . م: ، هحهودههام هحهدزهراى 
 .89ص هنشورات جهعَة تنهَة البحوث والدراسات القضاتَة،  ،1996 .ط، قانوى الهسطرة الهدنَة فٍ شروح: أدولؾرَولط، 4
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ا الخاظمت الُمين جىحُه:  ألاولى الفلشة . وأداَؤ

(. زاهيا) ٫ ؤصائها ؤمغ وهتر٥ ،(ؤوال) في الخاؾمت اليمحن جىحيه ًٖ هخدضر

. الخاظمت الُمين جىحُه:  أوال

 ختى زهمه بلى الخهم يىحهها الخاؾمت اليمحن ؤن مىه وؿخسلو ٞةهىا م. م. ١ مً  85/1 الٟهل بلى عحٗىا بطا
 ٢ى٫ل بلى اصٖاثه صخت قإن في يدخ٨م يضٖيه ما ٖلى صليل ج٣ضيم ًٖ  عجؼ الظر الخهم ؤن طل٪ وم٣خطخى الجزإ؛ بها يدؿم

إة جدذ زهمه . بليه يىّحهه الظر ال٣ؿم َو

 مل٪ ألجها الخهىم ؤخض مً َلب ٖلى بىاء بل هٟؿه، جل٣اء مً الخاؾمت اليمحن َظٍ يىحه ؤن له ليـ وال٣اضخي 

ظا للخهىم، ه بزباث مجها يبخغي الظر للخهم مل٪ الخاؾمت اليمحن(" ؽ. ؤ. اإلاج) م. ن. مذ ؤ٦ضجه ما َو  مىاحهت في صٖٞى

غاٝ مل٪ الخاؾمت اليمحن" آزغ ٢غاع وفي  ،"زهمه  لخؿم جىححهها في الخ٤ وخضَم ٞللخهىم للمد٨مت، مل٪ ال الجزإ أَل
  ".الجزإ

لى  م ٖو  ال اإلاخ٣اضخي ٞةن جىححهها، نالخيت اإلاد٨مت جمل٪ وال للخهىم، مل٪ هي الخاؾمت اليمحن َظٍ ؤن مً الٚغ
 الخاؾمت اليمحن جىحيه بُلب يخ٣ضم ؤهه ؤر اإلاد٨مت، َغي٤ ًٖ طل٪ يٟٗل بل زهمه، بلى مباقغة يىحهها ؤن له  ؿٙى

  .ٖليه الضليل  ٗىػٍ الظر خ٣ه زبىث بلى الىنى٫ل ابخٛاء ألازحر َظا بلى للمد٨مت

٠ زهم ٧ل َى الخاؾمت اليمحن يىحه الظر بالخهم واإلا٣هىص
ّ
 ؾىاء صليلها، يمل٪ ال ٢اهىهيت وا٢ٗت بةزباث م٩ل

ظا  ؤيًا، يضٖيه صٞ٘ بزباث يغيض ٖليه مضعى ؤم يضٖيه، خ٤ بزباث يغيض مضٖيا ٧ان  في( ؽ. ؤ. اإلاج) م. ن. مذ ٦ّغؾخه اإلاٗجى َو

  ".الضليل  ٗىػٍ الظر الُٝغ يىحهها ؤلازباث وؾاثل مً وؾيلت الخاؾمت اليمحن حٗخبر" ٞيه وعص لها ٢غاع

. الخاظمت الُمين أداء: زاهُا

 جىٓيمه مؿخىيل ٖلى ّٞهل ٢ض اإلاؿُغرل اإلاكٕغ ٞةن م. م. ١ مً  88و  86و 85 الٟهى٫ل مً  ؿخٟاص ما خؿب
. ؤصائها ونيٛت م٩ان في ؤلاحغاءاث َظٍ وجخمثل الخاؾمت، اليمحن ؤصاء إلحغاءاث

                                                           
دعاء أو ردها هذا األخَر لحسم النزاع اه أحد األطراؾ الَهَى الحاسهة ئلً خصهه إلثبات ئذا وجّ :" م .م .هى ق 85َنص الفصل 1

 ..."نهاتَا
 .وها َلَها 287ص ، 66.أ،ع.م.ق. هنشور بهج ،1/3/2000 .بتا .صاد ،4154/92 .ع ،التجارٌ .لفٍ الم 330 ع. ق2
 .َلَها اوم 73ص ، 72.أ، ع. م. ق. هنشور بهج ،25/2/2009 .بتا .دصا ،1729/7 .ع ،الهدنٍ .لفٍ الم 639 ع. ق3
 .750ص  س،. م: سلَهاى ،هرقس4
 .81ص هكتبة العلم للجهَع، بَروت، لبناى،  ،2005.، ط2الجزء  رسالة اإلثبات،: أحهدنشأت، 5
 .وها َلَها 77ص  ،17ع.الهع .هنشور بهج ،17/1/1990 .بتا. ، صاد67/85ع  ،الهدنٍ .لفٍ الم 126 ع. ق6
ئذا عاق الطرؾ هانع هشروع وثابت بصفة قانونَة، أهكى تأدَة الَهَى أهام قاض أو هَأة : "هى قانوى الهسطرة الهدنَة 86َنص الفصل 7

  .ر فٍ هذه الحالة هحضرا بالقَام بهذه العهلَةهنتدبة للتوجه عنده هساعدا بكاتب الضبط الذٌ َحر

أهكى للهحكهة أى تاهر بأى َؤدٌ الَهَى أهام هحكهة ابتداتَة  ،ئذا كاى الطرؾ الذٌ وجهت ئلَه الَهَى أو ردت َسكى فٍ هكاى بعَد جدا

 ."لهحل هوطنه علً أى تسجل له تأدَته لهذه الَهَى
ى للهحكهة أى تأهر داتها بعد اتفاق األطراؾ علً أى تؤدي الَهَى طبقا للشروط التٍ َهك: "م علً ها َلٍ. م. هى ق 88َنص الفصل 8

 .تلزم دَنَا ضهَر هى َؤدَها

تفاق َثبت ذلك فٍ الحكم الذٌ َحدد الوقاتع التٍ تستوفٍ الَهَى علَها، واألجل والهحل والشروط الهحددة فٍ حالة حصول هثل هذا اال

 .إلتهام تأدَتها
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غاٝ ؤخض وّحه بطا" ؤهه ٖلى هو م. م. ١ مً 85 الٟهل ٞةن ألاصاء م٩ان مؿخىيل ٞٗلى  زهمه بلى اليمحن ألَا

 ٞيما( ؽ. ؤ. اإلاج) م. ن. مذ طَبذ و٢ض ،"الجلؿت في اليمحن ياصر الخهم ٞةّنل جهاثيا، الجزإ لخؿم عصَا ؤو اصٖاء إلزباث
 اليمحن بإن ي٣طخي اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل مً 85 الٟهل ٧ان بطا بهه خيث ل٨ً:" ال٣ى٫ل بلى الٟهل لهظا جُبي٣ا اٖخباٍع يم٨ً

 الجلؿت هٟـ في ؤصاءَا  ٗجي ال َظا ٞةن ٢اهىهيت، بُغي٣ت اؾخضٖاثه بٗض ؤو آلازغ الُٝغ بدًىعل بالجلؿت جاصي الخاؾمت

ا يم٨ً بل بها، الخ٨م نضع التي   ".ؤزغيل بجلؿت ؤصاَئ

 الضٖىيل جثىعل التي اإلاد٨مت هٟىط صاثغة زاعج  ؿ٨ً عّصث ؤو الخاؾمت اليمحن بليه وحهذ الظر الُٝغ ٧ان وبطا 
ىه، إلادل الابخضاثيت اإلاد٨مت ؤمام اليمحن ياصر بإن جإمغ ؤن لها اإلاد٨مت َظٍ ٞةن ٞحها،  لهظٍ جإصيخه له حسّجل ؤن ٖلى مَى

(. 86/2 الٟهل) اليمحن

ظا   ؤم٨ً ٢اهىهيت بهٟت وزابذ مكغوٕ ماو٘ الُٝغ ٖا١ بطا" ؤهه ٖلى هّول( 86/1)ألاولى ٣ٞغجه في هٟؿه الٟهل َو
 بهظٍ بال٣يام مدًغا الخالت َظٍ في يدغعل الظر الًبِ ب٩اجب مؿاٖضا ٖىضٍ للخىحه مىخضبت َيإة ؤو ٢اى ؤمام اليمحن جإصيت

 ال٣اضخي َظا ؤن طل٪  جضاع٦ه؟ يجب والظر م.م.١ في ال٨بحر ؤلاق٩ا٫ بمثابت اٖخباٍع يم٨ً ؤال الخىهيو َظا ل٨ً". الٗمليت

. مدلها في جإث لم 86/1 الٟهل في ٖلحها اإلاىهىم اإلاىخضبت الهيإة ؤو اإلاىخضب

 جخٗل٤ بل اإلاد٨مت، هٟىط صاثغة زاعج الخد٣ي٤ بحغاء جىٟيظ م٩ان ٞحها ي٩ىنل التي الخالت جسو ال ؤجها اٖخباع ٖلى 
 هٟىط صاثغة صازل جىاحضٍ م٩ان و٧ان الجلؿت، خًىعل الخاؾمت اليمحن بليه وحهذ الظر الُٝغ ٖلى ٞحها يخٗظع التي بالخالت

 الاهخضاب َظا بلى ٞاللجىء بالظاث، الخالت َظٍ في اإلا٣غعل ًٖ الازخهام هٕؼ مىه يٟهم ٢ض الخىهيو َظا ٞمثل. اإلاد٨مت
 ألاؾخاط م٘ هسخل٠ ال الى٣ُت َظٍ في ٢لىاٍ ٞيما وهدً اإلاد٨مت، هٟىط زاعج اإلاٗجي الصخو وحىص خالت في بال ي٩ىنل ؤال يجب

  .ؤلاصعيسخي اإلاجضوبي مدمض

غاٝ اجٟا١ بٗض صاثما جإمغ ؤن للمد٨مت يم٨ً" ؤهه ٖلى يىو الظر 88/1 الٟهل مً واهُال٢ا   جاصي ؤن ٖلى ألَا

 يخ٤ٟ ل٩ي ال٣ٟغة َظٍ بلى الاؾدىاص بم٩اهيت بلى يظَب ال٣ٟه بٌٗ". ياصحها مً يمحر صيييا جلؼم التي للكغوٍ َب٣ا اليمحن
  .٧اإلاسجض للٗباصة بضاع ؤصائها ٖلى مثال يخ٣ٟا ٦إن ؤصائها، م٩ان ٖلى ختى بل ؤصائها، نيٛت ٖلى ٣ِٞ ليـ الخهمان

" آلاجيت بالٗباعة 85/2 الٟهل في خضصَا اإلاؿُغرل ٞاإلاكّغٕ نيٛتها ًٖ ؤما الخاؾمت، اليمحن ؤصاء م٩ان ًٖ َظا

". الٗٓيم باهلل ؤ٢ؿم

                                                                                                                                                                                           
وبحضور القاضٍ الهنتدب أو الهَأة الهنتدبة وكاتب الضبط  ،نتذ بحضور الطرؾ اآلخر أو بعد استدعاته بطرَقة قانونَةتؤدي الَهَى حٍ

 ".الذٌ َحرر هحضرا بالقَام بهذه العهلَة
ئشكاالت الَهَى بَى القانوى والفقه اإلسالهٍ علً ضوء : هشار ئلَه فٍ هؤلؾ هحهد بادى ،25/2/1995 .بتا .صاد ،586 ع. ق1

 .20ص  2002.ط ،جتهاد القضاتٍاال
، 1.ئجراءات التحقَق فٍ الدعوي فٍ قانوى الهسطرة الهدنَة، ط: فٍ هذه النقطة هحهد الهجدوبٍ اإلدرَسٍراجع هوقؾ األستاذ 2

 .180ص ق، ، هطبعة الكاتب العربٍ، دهش1996
3Razon , Jean Paul : Les instructions judiciaire et la procédure civil du Maroc edi.1988. p.186. 

َكوى أداء الَهَى بجاهع الخطبة أو بؽَره هى أهاكى " علً أنه 495وفٍ هذا السَاق تنص هجلة االلتزاهات والعقود التونسَة فٍ الفصل 

 ".لذٌ وجهها وبحسب دَانة الذٌ َؤدَهاالعبادة التٍ َعَنها الخصم ا



 2016  حىان  4العذد  –مجلت حُل ألابدار اللاهىهُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
72 

 بالكغيٗت جإزٍغ ٖلى صليل ٞهظا الهيٛت بهظٍ حاء خيىما اإلاؿُغرل اإلاكٕغ بإن ال٣ى٫ل بلى  ال٣ٟه بٌٗ وطَب 

 خالٟا مى٨م ٧ان ٞمً بالُىاٚيذ وال بأباث٨م جدلٟىا ال" وؾلم ٖليه هللا نلى الغؾى٫ل ًٖ عور لخضيث ومؿايغجه ؤلاؾالميت
  ".ليظع ؤو باهلل ٞليدل٠

 ٖلى 88/1 الٟهل في هّول ٞةهه ،"الٗٓيم باهلل ؤ٢ؿم" ٖباعة في اليمحن ؤصاء نيٛت خهغ ٢ض ٧ان لئن اإلاٛغبي واإلاكّغٕ 
غاٝ اجٟا١ بٗض اإلاد٨مت جإمغ ؤن بم٩اهيت ظا ياصحها، مً يمحر صيييا جلؼم التي للكغوٍ َب٣ا اليمحن جاصي ؤن ٖلى ألَا   ٗجي َو

. اليمحن نيٛت في  ّٗض٫ ؤن له يد٤ ٞال لل٣اضخي وليـ يىحهها، الظر للخهم مل٪ هي م.م.١ في الخاؾمت اليمحن نيٛت ؤن

. الخاؾمت اليمحن جىحيه ًٖ اإلاترجبت للىخاثج هسّههها اإلاىاليت الى٣ُت

. الخاظمت الُمين جىحُه هخاةج: الثاهُت الفلشة

 اليمحن ؤصاء هي ٖالجتها التي الىخاثج ؤن وؿخسلو م. م. ١ في الخاؾمت لليمحن اإلاىٓمت الٟهى٫ل اؾخ٣غاء زال٫ مً
(. زاهيا) عّصَا و ،(ؤوال)الخاؾمت

. الخاظمت الُمين أداء: أوال

 يد٨م الظر َى ؤّصاَا الظر ٞةن وباإلا٣ابل مىحهها، زؿاعة بليه وحهذ ممً الخاؾمت اليمحن ؤصاء ًٖ يترجب

ظا الجزإ، خؿم ٖىه يترجب اليمحن ؤصاء ؤن ؤزغيل بٗباعة لٟاثضجه،  ؤن اإلاالخٔ ل٨ً م،.م.١ مً 85/1 الٟهل ٖليه هو ما َو

 الخ٨م ؤن ي٣هض اإلاؿُغرل اإلاكٕغ ؤن  ٗجي َظا ٞهل" جهاةُا"  ٖباعة وهي الجزإ خؿم ٖلى ؤزغيل ٖباعة ػاص الٟهل َظا
 ًَٗ؟ ؤر ي٣بل ال جهاجي خ٨م َى الخاؾمت اليمحن َظٍ ٖلى اٖخماصا الهاصع

 ٖلى الضاللت في ٧اٞيت" الجزإ لخؿم" ٖباعة صامذ ما يغوعة لؿيا٢ها ج٨ً لم" جهاثيا" ٖباعة ؤن  ٗخبر  ال٣ٟه بٌٗ 

.  الخاؾمت اليمحن َظٍ حجيت

ظٍ ذ ٢ض البالص في ٢ًاثيت َيإة ؤٖلى ؤن بط اإلاٛغبي؛ ال٣ًاجي الٗمل ٖلى جإزحر لها ٧ان" جهاثيا" الٗباعة َو  جظبظبا ٖٞغ

٨ظا ٖضمه مً للًُٗ الخاؾمت اليمحن ؤصاء بٗض الهاصعة ألاخ٩ام ٢ابليت مضي مؿخىيل ٖلى  ؤخض في اإلاد٨مت َظٍ طَبذ: َو

، بلى الاخخ٩ام به ي٣هض الخهم بلى الخاؾمت اليمحن جىحيه" ؤن بلى ٢غاعاتها حن بحن مىتهيا الجزإ اٖخبر ؤصاَا ٞةن يمحٍر  الُٞغ
  ".اليمحن ؤصاء بحغاءاث في زلل بكإن بال الُاًٖ َٝغ مً ًَٗ ؤر ٖلحها اإلابجي الخ٨م ي٣بل وال ٞحها، عحٗت ال بهٟت

 الجزإ خؿم مً اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل مً 85 الٟهل ٖليه هو ما" ؤن بلى آزغ ٢غاع في طَبذ هٟؿها واإلاد٨مت
حن ألخض بكإهه الخ٤ زبىث  ٗجي بهما جهاثيا ... للًُٗ ٢ابليخه ٖضم ؤو الخ٨م ٢ابليت ٖلى لها ؤزغ ال الخاؾمت اليمحن... الُٞغ

م3000 جخجاوػل التي الُلباث حمي٘ في باالؾخئىاٝ الًُٗ يجحز اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل مً 19 والٟهل  بلى ؤلاقاعة ججضع ـــ صَع
 ؤمام الاؾخئىاٝ ج٣بل التي الُلباث ٞإنبدذ 35-10 ع٢م بال٣اهىنل حٗضيله جم اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل مً 19 الٟهل ؤن

                                                           
 .128ص  ، هكتبة الرشاد سطات،2002، 1.القواعد الهوضوعَة والشكلَة لإلثبات وأسباب الترجَح بَى الحجج، ط: الهعطٍالجبوجٍ، 1
 .رواه النساتٍ وابى هاجة وهسلم2
 .102ص ، هطبعة األهَنة، الرباط، 2012، 1.نظرات فٍ قانوى الهسطرة الهدنَة، ط: نور الدَى، لبرَس 3
قانوى الهسطرة الهدنَة والعهل القضاتٍ : هشار ئلَه فٍ هؤلؾ هحهد بفقَر ،1/6/1994 .بتا. ، صاد3559/91.ع.فٍ الم 1934 .ع. ق4

 .180ص  ،2012.ط ،الهؽربٍ
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م، 20000 ٢يمتها جخجاوػل ؤو مدضصة ٚحر ٢يمتها التي جل٪ هي الاؾخئىاٞيت اإلادا٦م  20000 ٢يمتها جخجاوػل ال التي ال٣ًايا ؤما صَع

م   ".الابخضاثيت باإلادا٦م خضيثا ؤخضزذ التي الاؾخئىاٞيت الٛٝغ ؤمام الاؾخئىاٝ ج٣بل ٞةجها صَع

ظا ال٣ًاجي الٗمل يىّخض ؤن ٖىى الظر الدكغيعي الىي٘ َظا ؤمام  هضٖى  كدخه، ٞةهه ٖليه اإلاٟغوى َى َو
 ال خاؾمت اليمحن ٖلى بىاء الهاصعة ألاخ٩ام ؤن َى ٢هضٍ ٧ان ٞةطا اإلا٣هىص، جىييذ ؤحل مً الخضزل بلى اإلاٛغبي اإلاكٕغ

" ٖباعة خظٝ ؤحل مً ألا٢ل ٖلى الخضزل بلى مضّٖىل ٞهى طل٪ زالٝ ٧ان وبطا نغاخت، طل٪ ٖلى يىو ؤن ٞٗليه الًُٗ ج٣بل

. اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل مً 85 للٟهل مخًاعبت بخإويالث حؿمذ التي" جهاثيا

. الخاظمت الُمين سدّ : زاهُا

 بليه وحهذ ٞمً م،.م.١ مً 86/2و 85/1 الٟهلحن في لخىححهها هديجت باٖخباٍع الخاؾمت اليمحن عصّل ٖلى الىو وعص 
ل ٢ض اليمحن َظٍ ًّ  مىه يُلب ما صخت مً ٢اَٗت بهٟت مخإ٦ض ٚحر ألهه َى، يدلٟها ؤن مً بضال مىحهها ٖلى عصَا يٟ

، في يًُٗ ٞال ٖليه، الخل٠   .ٖليه ٞحرصَا زهمه يمحر بلى يدخ٨م ؤن يًٟل بل يمحٍر

 ؤو الىخاثج خيث مً وال الكغوٍ خيث مً ال اليمحن عص مؿإلت في يّٟهل لم اإلاؿُغرل اإلاٛغبي اإلاكٕغ ؤن واإلاالخٔ
ظا  آلازاع، . ؤلازباجيت الىؾيلت َظٍ جىٓيم في الى٣و حىاهب مً َو

 ٧اهذ ٞةطا اإلاخسانمحن، بحن مكتر٦ت اليمحن مىيٕى الىا٢ٗت ج٩ىنل ؤن: اليمحن عصّل قغوٍ مً ؤن البٌٗ ويغيل 

 ًٖ الغص ي٩ىنل ؤن ؤيًا ويجب  الغص، في الخ٤ له ي٣ىم ال ٞةهه الخاؾمت اليمحن بليه وحهذ مً بصخو زانت الىا٢ٗت
 له  ؿٙى ال ٞةهه مىحهها ٖلى اليمحن عّصث وبطا  حضيضة، يمحن بهضص ي٩ىنل وبال اليمحن، ؤحلها مً وحهذ التي هٟؿها الىا٢ٗت

ظا  الى٩ى٫، ؤو الخل٠: زياعيً يمل٪ بل مجضصا، عصَا ت الخل٣ت في الى٢ٕى ٖضم بهضٝ َو   .جهايت ال ما بلى اإلاٟٚغ

 لخىاو٫ل يإحي ٞيما هيخ٣ل م،. م. ١ خؿب الخاؾمت لليمحن ال٣اهىوي الخىٓيم بَاع في الخدليل مً ٞغاٚىا بزغ ٖلى

. ال٣اهىنل َظا زال٫ مً اإلاخممت لليمحن ال٣اهىوي الخىٓيم

. اإلاذهُت اإلاعىشة كاهىن  في اإلاخّممت للُمين اللاهىوي الخىٍُم: الثاوي اإلاىلب

غاٝ ؤخض بلى جل٣اثيا ال٣اضخي يىحهها التي هي اإلاخممت اليمحن بن  ؤلازباث وؾاثل ج٩ىنل ٖىضما ٢ىاٖخه ليؿخ٨مل ألَا

  .للخ٨م اإلامهض الخ٨ميلي للبدث وؾيلت ٞهي ٧اٞيت، ٚحر بها اإلاضلى

                                                           
 .103ص  ،2012 .نظرات فٍ قانوى الهسطرة الهنَة ط :هؤلؾ نورالدَى لبرَسهشار ئلَه فٍ  ،2/3/2010.بتا. صاد،986 .ع.ق1
 .310ص ،  دار الثقافة، عهاى، 2005.شرح أحكام  قانوى اإلثبات الهدنٍ، ط: عباس، العبود2ٌ
 .86/2و  85/1فقد كانت اإلشارة بسَطة وهقتضبة ئلً ئهكانَة الرد فٍ الفصلَى 3
دار القلم للطباعة والنشر  ،2002، 1. جتهاد القضاتٍ، طالقانوى والفقه اإلسالهٍ علً ضوء االئشكاالت الَهَى بَى : هحهد، بادى4

 .22ص ، الهؽرب ،الرباط ،والتوزَع
 .514ص . ، النجاح الجدَدة1990.، ط3.الشافٍ فٍ شرح قانوى االلتزاهات والعقود الهؽربٍ، الكتاب األول، ج: عبد الكرَم، شهبوى5
باعتبارها هى جوانب القصور فٍ قانوى الهسطرة الهدنَة علً هستوي الَهَى  ،راسةدالفقرة الثانَة هى هذه ال كول ضهىىوسنتطرق لل6

 .الحاسهة
 .129ص  س،. م: الهعطٍ ،الجبوج7ٍ
 .89ص ، هنشورات تنهَة البحوث والدراسات القضاتَة، 1996. ط  ،قانوى الهسطرة الهدنَة فٍ شروح: أدولؾ، رَولط8
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 ٞال ٖجها، بضيال وليؿذ ؤلازباث ؤصلت ج٨مل(" ؽ. ؤ. اإلاج) م. ن. مذ ٢غاعاث ؤخض في حاء ما خؿب اإلاخممت اليمحن بن
 و٢٘ بد٤ لل٣ًاء ؤؾاؾا وخضَا ج٩ىنل ؤن يم٨ً ٞال ٧امل، ٚحر اإلاد٨مت اٖخبرجه صليال اإلاضعي ؤ٢ام بطا بال اليمحن جىحه

ظٍ   ".به٩اٍع  ٚحر صليال الخهم ي٣ضم ٖىضما جل٣اثيا اإلاىيٕى ٢ًاة َٝغ مً جىحه" اإلاد٨مت طاث خؿب ؤيًا اليمحن َو

  ".اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل مً 87 الٟهل في ٖلحها اإلاىهىم للك٩لياث َب٣ا وجاصي ٧اٝ،

ا مً بحن خىلها آلاعاء جباييذ ٣ٞض اإلاخممت اليمحن َبيٗت ًٖ ؤما   مً بحغاء ؤو ؤلازباث وؾاثل مً وؾيلت  ٗخبَر

   .هٟؿه الى٢ذ في وؤلازباث الخد٣ي٤ وؾاثل مً ٞحراَا الؿجهىعر ال٣ٟيه ؤما الخد٣ي٤، بحغاءاث

 اإلاخممت اليمحن ؤن ٢غاعاتها ؤخض في اٖخبرث( ؽ. ؤ. اإلاج)م. ن. ٞمذ اإلاؿخىي، َظا ٖلى مخًاعب اإلاٛغبي ال٣ًاء ل٨ً

 ألن الجزإ؛ في الٟهل ٢بل اليمحن جإصيت وحسّجل جمهيضر، خ٨م مىيٕى ي٩ىنل اإلاخممت باليمحن ألامغ بن" جد٣ي٣ي، بحغاء
 اإلاخممت اليمحن حٗخبر" آزغ ٢غاع في ٦ّغؽ هٟؿه الخىحه و  ،"الخد٣ي٤ بحغاءاث مً بحغاء ال٣اضخي مً اإلاخممت اليمحن جىحيه

  ".اإلاىيٕى في الخ٨م م٘ بال الًُٗ ي٣بل ال جمهيضيا خ٨ما بكإجها الهاصع الخ٨م ويٗخبر الخد٣ي٤، بحغاءاث مً بحغاء

ل 
ّ
 باٖخباع"... ؤلازباث وؾاثل مً وؾيلت هي بهما اإلاخممت اليمحن ؤن ج٨غيـ بلى آزغ ٢غاع في طَبذ اإلاد٨مت َظٍ ؤن بال

ا تهيئتها يخٗحن ؤلازباث، وؾاثل مً وؾيلت اإلاخممت اليمحن   ".الضٖىيل في الخ٨م وحه لخبحن مؿب٣ا واؾديٟاَئ

ا الظر الؿجهىعر ألاؾخاط عؤر بلى هميل اإلاخممت اليمحن َبيٗت خى٫ل ول٨ىىا  في بزباث ووؾيلت جد٣ي٣يا بحغاء  ٗخبَر

ظا هٟؿه، الى٢ذ  –اليمحن هٓم م. م. و١ل بزباث، وؾيلت اليمحن ؤن بلى  404 الٟهل في ؤقاع ٕ. ٫. ١ ٧ىنل ٖلى هبييه الغؤر َو
. الخد٣ي٤ بحغاءاث يمً  -بك٣حها

 ٞيه وؤيًا ،(ألاولى ال٣ٟغة) جىحهها التي الجهت خّضص ؤهه مىه  ؿخٟاص م. م. ١ في اإلاخممت لليمحن ال٣اهىوي الخىٓيم وبن
ا الىا٢هت الدجت ج٨مل ٧ىجها بلى بقاعة (. الثاهيت ال٣ٟغة) اليمحن لهظٍ هديجت باٖخباَع

. اإلاخممت الُمين جىحُه: ألاولى الفلشة

 ٧ان ؾىاء الخهمحن مً واخض ألر اإلاخممت اليمحن جىحيه ؤن اؾخسالم يم٨ً م. م. ١ مً 87 الٟهل زال٫ مً

ل. وخضٍ ال٣اضخي خ٤ مً َى ٖليه مضعى ؤو مضٖيا ًّ  اإلاخممت؟ اليمحن له جىحه الظر الخهم َى مً: اإلاُغوح الدؿائ٫ل ل٨

                                                           
 ،قانوى الهسطرة الهدنَة والعهل القضاتٍ الهؽربٍ: هشار ئلَه فٍ هؤلؾ هحهد بفقَر ،23/11/1983.بتا. صاد، 1726 .ع. ق1

 .186ص
قانوى الهسطرة الهدنَة والعهل القضاتٍ : هشار ئلَه فٍ هؤلؾ هحهد بفقَر ،27/10/1987.بتا. ، صاد2599/83 .الهدنٍ ع .فٍ الم .ق2

 .186الهؽربٍ ص 
 .577ص  ،2 .ج س. م: لسنهورٌتفاصَل أكثر هؤلؾ ا3
 .اوها َلَه 159ص  ،20.الهع، ع. بهج هنشور ،24/11/1993.بتا. ، صاد1892/91 .الهدنٍ ع .فٍ الم 3094 .ع. ق4
 .وها َلَها 119ص  ،24.اش، ع. بهج هنشور ،17/1/97.بتا. ، صاد1502/97 .نٍ عدالم .فٍ الم 92 .ع. ق5
نظرات فٍ قانوى : هشار ئلَه فٍ هؤلؾ نورالدَى لبرَس، 92/10/1993.بتا. ، صاد1059/94 .ع ،الهدنٍ .فٍ الم 6367 .ع.ق6

 .120ص  ،2012 .ط ،الهسطرة الهدنَة
: وساتل اإلثبات التٍ َقررها القانوى هٍ: لتزاهات والعقودهى قانوى اال 404َنص الفصل 7

 .....

 .الَهَى والنكول عنها(5
 .ل هوضوع الدراسة ضهى هذا الهطلب األول هى الهبحث الثانٍ هى الفصل الثانٍ هى بحثناوهٍ الفصو ،88ئلً  85ضهى الفصول 8
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 يجٗل ما ٢ضم الظر للخهم يىّحهها ؤهه والٛالب ال٣اضخي، ج٣ضيغ مً اإلاخممت اليمحن له جىحه الظر الخهم بن

  .بالث٣ت ؤحضع يغاٍ الظر ؤو الخهضي٤ ٢غيبت صٖىاٍ

 بلى باليؿبت حىاػرل ؤمغ َى ٖضمه مً اليمحن َظٍ جىحيه ؤن ال٣ى٫ل يم٨ً م. م. ١ مً 87 الٟهل جإملىا وبطا
 الضليل اؾخ٨ما٫ وفي الخ٣ي٣ت، جدغرل في مىه وعٚبت هٟؿه جل٣اء مً ي٩ىنل بلحها ٞلجىئٍ جىححهها، في ٖليه بحباع ٞال ال٣اضخي،

. الجزإ خؿم وبالخالي  مجها الىا٢و

 يخُغ١ل لم اإلاٛغبي اإلاكٕغ بكغوٍ، م٣يضة هي بل مُل٣ت ليؿذ الهالخيت َظٍ ؤن َى بليه الاهدباٍ يجب ما ل٨ً 
: ازىحن في  الكغوٍ َظٍ جلخيو ويم٨ً ج٨غيؿها، ؤحل مً اإلاٛغبي ال٣ًاجي الٗمل اهبريل وباإلا٣ابل( الكغوٍ لهظٍ ؤر) بلحها

ل: ألاو٫ل الكٍغ
ّ
 ال ول٨جها ال٣اهىوي الضليل مً يى٣و ما جخمم اإلاخممت ٞاليمحن: صليل ؤر مً زاليت الضٖىيل ج٩ىنل ؤال

غاٝ ألخض جىحه ؤن يم٨ً ال: "٢غاعاتها ؤخض في الكٍغ َظا بلى( ؽ. ؤ. اإلاج) م. ن. مذ ؤقاعث ول٣ض  م٣امه، ج٣ىم  اليمحن ؤر) ألَا
حر ٧اٞيت ٚحر اليمحن له اإلاىحهت الُٝغ حجت ٧اهذ بطا بال( اإلاخممت اليمحن    ". م٣ىٗت ٚو

ل: الثاوي الكٍغ
ّ
 باصٖاء ي٨خٟي ؤن مً ال٣اضخي مى٘ َى الكٍغ بهظا واإلا٣هىص: ٧امل صليل الضٖىيل في ي٩ىنل ؤال

بخه وجلبيت صليل ؤر مً اإلاجغص الخهم ظا  ياصحها، يمحن بمجغص ٚع  ال٨الم) جىّحه ال(. "ؽ. ؤ. اإلاج) م. ن. مذ بليه ؤقاعث ما َو

   ...".٧امل ٚحر اإلاد٨مت اٖخبرجه صليال اإلاضعي ؤ٢ام بطا بال( اإلاخممت اليمحن ًٖ َىا

. اإلاخممت اليمحن جىحيه ًٖ اإلاىجّغة الىخاثج في هسىى يلي ٞيما

. اإلاخممت الُمين هخاةج: الثاهُت الفلشة

 ٞال اإلاخممت، اليمحن جىحيه وعاء مً مؿتهضٞت هديجت باٖخباٍع الىا٢هت الدجت ب٦ما٫ بلى بال  كغ لم م. م. ١ بن

. الى٩ى٫ل بم٩اهيت ٖلى للخىهيو وحىص

 زياع بال ؤمامه ي٩ىنل ال اإلاخممت اليمحن ال٣اضخي بليه يىحه الظر اإلاخ٣اضخي ؤن  ٗجي َظا ٞهل ٦ظل٪ ألامغ ٧ان بطا 

ى واخض   .الخل٠؟ َو
                                                           

 .489ص  ، هنشأة الهعارَؾ اإلسكندرَة،1997أصول أحكام االلتزام واإلثبات، ط: جالل علٍ العدو1ٌ

 .577ص  ،2.ج س. م: ، أحهد عبد الرزاقالسنهورٌ
 .306ص ، هطابع شتات هصر، 2009.الوسَط فٍ شرح قانوى اإلثبات العهانٍ، ط: أساهة، الروب2ٍ
وأال تكوى  ،وهٍ أال تكوى الدعوي ثابتة بأدلة كاهلة: 1367حدد هذه الشروط فٍ الفصل  القانوى الهدنٍالهشرع الفرنسٍ هى خالل 3

 : ص األصلٍ لهذا الفصل ورد كاآلتٍىوال. أٌ دلَل ىخالَة م

Arti. 1367 du c.civ.fr : 

" Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, 

que sous les deux conditions suivantes ; il faut : 1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement 

justifiée ; 2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger 

ou rejeter purement et simplement la demande." 
 ، شبرا، هصر،1991، 5. ، ط2، م5الوافٍ فٍ شرح القانوى الهدنٍ أصول اإلثبات وئجراءاته فٍ الهواد الهدنَة، ج: سلَهاى ،هرقس4

 .682ص 
قانوى الهسطرة الهدنَة والعهل  ،هشار ئلَه فٍ هؤلؾ هحهد بفقَر ،21/11/95.بتا. ، صاد2659/90 .ع ،الهدنٍ .صادر فٍ الم .ق5

 .187ص  ،القضاتٍ الهؽربٍ
 .26ص  ،هرجع سابق: هحهد، بادى6
 .وها َلَها 18ص  ،36و 35 م. أ، ع. م. ق. هنشور بهج ،23/11/83.بتا. صاد ،1726 .ع. ق7
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 ؤهه ٖلى ياصحها، ؤو ؤصائها ًٖ يى٩ل ؤن ألازحر لهظا ٞد٤ اإلاخ٣اضخي بلى وحهذ بن اإلاخممت اليمحن ؤن  ٗخبر ال٣ٟه بٌٗ
 ال اليمحن بليه وحهذ ومً ال٣اضخي بحن َىا جغبِ ٞالٗال٢ت الخهم، ال بليه وحهها الظر َى ال٣اضخي  ألن يغصَا، ؤن له يد٤ ال

  .الخهمحن بحن

 بزباث صليل ألجها ال٣اضخي، ي٣يض ال ٖجها الى٩ى٫ل ؤو اإلاخممت اليمحن ؤصاء ؤن يغيل ال٣ٟه ؤن بليه ؤلاقاعة ججضع وما

  .مدضوصة ٢ىة طو ج٨ميلي

حها لليمحن ال٣اهىوي للخىٓيم ألاولى ال٣ٟغة َظٍ زال٫ مً ٖغيىا ؤن بٗض  ٖلى م. م. ١ في مىٓم َى ما خؿب بىٖى
 َظٍ جىٓيم في ال٣هىعل مٓاَغ ٖلى الًىء وؿلِ الثاهيت ال٣ٟغة زال٫ مً ٕ،. ٫. ١ صونل بدىٓيمها  ؿخ٣ل ؤهه اٖخباع

 بحن الٗال٢ت جدؿحن وبالخالي َظٍ، الخىاٞغ ٖال٢ت ججاوػل بلى يٟطخي ٢ض ما ا٢تراح هداو٫ل و٦ظل٪ م،. م. ب٤ ؤلازباجيت الىؾيلت

 .ال٣اهىهحن

: الثاوي اإلابدث

 الالتزاماث كاهىن  وبين بِىه العالكت جدعين وآفاق اإلاذهُت اإلاعىشة كاهىن  في الُمين جىٍُم كفىس  مٍاَش

. اإلاعخىي  َزا على والعلىد

 حاهبها جىٓيم ٖلى ال٣اهىنل َظا ا٢خهاع في ج٨مً اإلاضهيت اإلاؿُغة ب٣اهىنل اليمحن جىٓيم في ال٣هىعل مٓاَغ بن

 بل ،(ٕ. ٫. ١) اإلاىيٕى ٢اهىنل في ٖليه مىهىنا ي٩ىنل ؤن يجب ألانل خيث مً الظر –اإلاىيىعي الجاهب صونل ٣ِٞ ؤلاحغاجي
. الخىٓيم في وه٣و ٢هىعل َىا٥  ؤلاحغاجي الجاهب َظا مؿخىيل ٖلى ختى

ىؾيلت اإلاىيٕى ٢اهىنل صونل ؤلاحغاءاث ل٣اهىنل ألاخاصر الخىٓيم وبن َظا
َ
 ؤلازباث مىٓىمت صازل وػجها لها بزباث ل

ضم جىاٞغ لٗال٢ت ياّؾـ اإلاضهيت، . اإلاؿخىيل َظا ٖلى وال٣ٗىص الالتزاماث و٢اهىنل اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل بحن اوسجام ٖو

حن ال٣اهىهحن بحن الٗال٢ت جدؿحن ؤن وٗخ٣ض لظل٪ يت ٢ىاٖض ٖلى م. ٕ. ٫. ١ في بالخىهيو َع  ؤؾىة لليمحن مىيٖى

(. ألاو٫ل اإلاُلب) وال٣ٗىص الالتزاماث ل٣اهىنل مهضعيً  ٗخبران وؤجهما زانت  والخىوسخي  الٟغوسخي بالدكغي٘

                                                                                                                                                                                           
هدي ئلزاهَة هذه الَهَى  للقاضٍ ئى هٍ أدَت، وال تنصَص كذلك لهدي ئهكانَة اإلدالء بحجج ي لئشارة فٍ القانوى ئأَضا وجد تال 1

. عرفها قانوى الهسطرة الهدنَة علً هستوي تنظَم الَهَىٌهذه هى جوانب القصور التٍ  ،أخري بعد أداء الَهَى
 .192ص  س. م: ، هحهدالهجدوبٍ اإلدرَس2ٍ
ص ، الدار العلهَة الدولَة ودار الثقافة، عهاى، األردى، 2001، 1.دور الحاكم الهدنٍ فٍ اإلثبات دراسة هقارنة، ط: آدم وهَب، النداو3ٌ

 :، انظر أَضا298

 .586ص : س. م: ، أحهد عبد الرزاقالسنهورٌ

 .316ص  س،. م: عباس، العبودٌ
أها الَهَى  هذا القانوى،هو القاعدة العاهة للَهَى فٍ  1357ث أى الفصل بحٍ ،1369ئلً  1357نظم الَهَى فٍ الفصول . ؾ. مالقانوى 4

 Du serment déféré"لَهَى الهتههة، وبالنسبة ل1365ئلً  1358فقد نظهها فٍ الفصول " .Du serment décisoire"الحاسهة

d'office. " 1369ئلً  1366فقد نظهها فٍ الفصول. 
هٍ عبارة عى القواعد  496ئلً  492بحَث أى الفصول  512ئلً  492التونسَة نظهت الَهَى فٍ الفصول  هجلة االلتزاهات والعقود5

فنظهتها هذه  -الهتههة عندنا -ستَفاءَهَى االوبالنسبة ل ،507ئلً  497أها الَهَى الحاسهة فنظهتها الهجلة فٍ الفصول  ،العاهة للَهَى

 .512ئلً 508الهجلة فٍ الفصول 
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 الدكغي٘ ٖجها ٟٚل ؤزغيل ؤيماها ال٣ٟه َظا في ٞةن ؤلاؾالمي الدكغي٘ في مهضٍع يجض اإلاٛغبي الدكغي٘ ؤن بما و٦ظل٪

يا اؾديٗابها قإن مً وبن اإلاؿُغر،  َظا ٖلى اإلاٛغبيت ال٣اهىهيت الترؾاهت  ٛجي ؤن م. م. ١ في وبحغاثيا ٕ. ٫. ١ في مىيٖى
(. الثاوي اإلاُلب) اإلاؿخىيل

ٌ  اإلاىلب م عً اللاهىهين بين العالكت جدعين: ألاو ادة ع. ٌ. ق في اإلاىلىعُت اللىاعذ على الخىفُق وٍش  في والٍض

. م. م. ق في ؤلاحشاءاث في الخففُل

 صونل الخىٓيم بهظا اإلاؿُغرل ال٣اهىنل اهٟغاص هي اليمحن، جىٓيم مؿخىيل ٖلى الاهدباٍ حؿترعي التي ألاولى اإلاالخٓت بن

ت حٗتريه لليمحن اإلاؿُغرل الخىٓيم َظا وبن ،-ٕ. ٫. ١ –اإلاىيٕى ٢اهىنل  ٖلى ؾىاء جضاع٦ها يجب التي الى٣اثو مً مجمٖى
(. الثاهيت ال٣ٟغة)  اإلاىيىعي ؤم ،(ألاولى ال٣ٟغة) ؤلاحغاجي اإلاؿخىيل

 .اإلاىلىعي الجاهب معخىي  على: ألاولى الفلشة

يت م٣خًياث بدىٓيم م. م. ١ حهخم لم  ؤصاء ًٖ اإلاترجبت وآلازاع ،(ؤوال)اليمحن مىيٕى في وجخمثل: لليمحن مىيٖى

(. زاهيا) اليمحن

. الُمين مىلىع: أوال

 ٞةن ال٣ٟه وخؿب. اإلاؿخىيل َظا ٖلى ٢اهىهيا ٞغاٚا َىا٥ ؤن لليمحن اإلاىٓمت م. م. ١ ٞهى٫ل زال٫ مً يخطر
ها ؤو اليمحن مىيٕى

ّ
 ال٣اضخي قإن مً ألازحرة َظٍ ألن ال٣اهىن، مؿاثل مً مؿإلت وليؿذ ٢اهىهيت وا٢ٗت ي٩ىنل ؤن يجب مدل

، مؿإلت في ال٣اهىنل هو بلى ال٣اضخي بعقاص الًغوعرل مً وليـ الخهىم، قإن مً ال وخضٍ  مً الؿيا١ َظا وفي اإلاىيٕى

  .اللاهىن  لىم أرهش وأها الىكاتع لي ارهشوا: للخهىم ي٣ى٫ل ال٣اضخي ؤن  الغوماوي ال٣اهىنل في اإلاإزىعة ألا٢ىا٫

 لليمحن؟ مدال لخ٩ىنل جهلر وا٢ٗت ٧ل َل ل٨ً ال٣اهىهيت، الىا٢ٗت َى اليمحن ٞمىيٕى بطن

 ال٣يمت َظٍ حاوػث لى ختى ٢اهىهيت وا٢ٗت ؤيت في اليمحن جىحيه يجىػل بط الدؿائ٫؛ َظا ٖلى بىٗم  ال٣ٟه يجيب
 حّغاء ؾىاء الضليل جدهيل ٞاجه بديث بكإجها، اإلاؿخدل٠ الىا٢ٗت ٖلى الضليل  ٗىػٍ اإلاخ٣اضخي َظا صام ما الكهاصة ههاب

. زهمه يمحر بلى الاخخ٩ام بال صٖىاٍ ل٨ؿب ؾبيل له  ٗض لم خيث الث٣ت، في بؾغاٝ ؤم بَما٫

ًذ التي اإلاد٨مت" ٞيه وعص الظر ٧ال٣غاع( ؽ. ؤ. اإلاج) م. ن. مذ ٢غاعاث بٌٗ في الخىحه َظا وهخلّمـ   جىحيه ٞع
م 250 حاوػل ما بزباث يمى٘ وال٣ٗىص الالتزاماث ٢اهىنل مً 443 الٟهل ؤن بٗلت الخهم بلى الخاؾمت اليمحن  بم٣خطخى  –صَع

م 10000 اإلابلٜ ؤنبذ الٟهل َظا ٖلى 53-05 ع٢م بال٣اهىنل ؤصزل الظر الخٗضيل  اليمحن جىحيه وؤن الكهىص بكهاصة  -صَع
لذ به، اإلاؿخض٫ اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل مً 85 الٟهل زغ٢ذ ٢ض ج٩ىنل ٧اٞيت ٚحر حجت يتبضا وحىص بم٣خطخى

ّ
ل ا ٖو  ٢غاَع

                                                           
 .515ص  س،. م: عبد الكرَم، شهبوى1
 .115ص  ،2.ج س،. م: أحهد، نشأت2

 . 539ص  ،هرجع سابق: ، أحهد عبد الرزاقالسنهورٌ 

 ،  دار الجاهعة الجدَدة للنشر، اإلسكندرَة، هصر،2002.أصول اإلثبات فٍ الهواد الهدنَة والتجارَة، ط: هحهود ،زهراى ههام هحهد

 .378ص
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 مسالٟت ٦خابيت بذجت ؤلاصالء مً البض ؤهه بٗلت الخاؾمت اليمحن جىحيه َلب اؾدبٗاص" آزغ ٢غاع وفي  ،"ٞاؾضا حٗليال

  ".اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل مً 85الٟهل إلا٣خًياث

 مىاحهت في بزباث ٧ىؾيلت اليمحن بلى اللجىء بم٩اهيت خض بلى ٞيه جظَب اإلاد٨مت لظاث جىّحه َىا٥ َظا بلى باإلياٞت

حن، بحن مبرم ٣ٖض ظٍ بل الُٞغ  مل٪ الخاؾمت اليمحن" ٞيه حاء الظر ال٣غاع مً واضر َى ٦ما ال٣ٗض َظا ج٣ىى اليمحن َو

حن بحن اإلابرم ال٣ٗض في وعص ما لخ٣ىيٌ ولى جىححهها له ٞيجىػل... للخهم   ".الُٞغ

ها التي الكغوٍ ومً  الٗام، للىٓام مسالٟت ٚحر ج٩ىنل ؤن اليمحن، مدل ال٣اهىهيت الىا٢ٗت َظٍ في ال٣ٟه  كتَر

ظا . 115 الٟهل اإلاهغرل ؤلازباث ٢اهىنل في نغاخت ٖليه مىهىم الكٍغ َو

 جىحيه يجىػل ٞال اليمحن، بليه وحهذ مً بصخو مخٗل٣ت ؤر شخهيت؛ ج٩ىنل ؤن الىا٢ٗت َظٍ في ؤيًا ويكتٍر 

  .الىا٢ٗت بخل٪ ٖلمه مجغص ٖلى جىهّبل ٧اهذ بطا بال بليه جىحه مً بصخو جخٗل٤ ال وا٢ٗت ًٖ الخاؾمت اليمحن

 مً ْاَغ َى ٦ما الخاؾمت اليمحن مهمت ؤن طل٪ الضٖىي، في خاؾمت اليمحن، مدل الىا٢ٗت ج٩ىنل ؤن يجب وؤزحرا
 مً زؿغ بليه اإلاىحهت خلٟها ٞةطا الاهتهاء، وق٪ ٖلى الضٖىيل ج٩ىنل الخهم بلى جىححهها بمجغص وهي الجزإ، خؿم هي اؾمها
 التي الىا٢ٗت في بال جىححهها يم٨ً ال الخاؾمت اليمحن ٞةن لظل٪ ألازحر، َظا عبذ الثاوي ٖلى عصَا ؤو ألاو٫ل ه٩ل وبطا وحهها،

  .الجزإ بها يىدؿم

 .الُمين أداء على اإلاترجبت آلازاس: زاهُا

ا، في يٟهل لم باإلا٣ابل ٞةهه اليمحن إلادل يخُغ١ل لم ؤهه و٦ما م. م. ١ بن  بلى ؤيًا وؤقاع ؤصائها بلى ؤقاع ٣ٞض آزاَع
. الغص ٖلى اإلاترجبت آلازاع ٖلى ؤيًا يىو ولم اليمحن، ًٖ الى٩ى٫ل ٖلى يىو لم ل٨ىه. عّصَا

 حضيض؟ مً عصَا في الخ٤ له َل الخىهيو ٚياب في ٖليه عّصث ٞمً اليمحن عصّل بلى ٞباليؿبت

ظٍ حضيض، مً عصَا له يم٨ً ال اليمحن ٖليه عصث مً ؤهه 85/1 الٟهل مً يمىيا وؿخٟيضٍ ما  الاؾخٟاصة َو

 ٞهظا بطن اليمحن عصث ٞةطا ؛"جهاثيا الجزإ لخؿم ألازحر َظا عصَا ؤو" الٟهل بهظا الىاعصة الٗباعة مً اؾخ٣يىاَا الًمىيت
 وفي الضٖىي، زؿغ ه٩ل وبطا الضٖىي، عبذ خل٠ ٞةطا الى٩ى٫، ؤو الخل٠، بما: زياعيً بال يمل٪ ال ٖليه عصث مً ؤن  ٗجي

. الجزإ يىدؿم َبٗا الخالخحن

 ؤن طل٪ ال٩افي؛ بالخٟهيل اليمحن ؤصاء ًٖ الى٩ى٫ل ُيِدِ لم اإلاٛغبي ٞاإلاكٕغ الى٩ى٫ل ًٖ ؤما اليمحن، عصّل ًٖ َظا 

 الى٩ى٫، بيجها ومً ؤلازباث وؾاثل  خهغ الظر وال٣ٗىص، الالتزاماث ٢اهىنل مً 404 الٟهل في وعصث بليه الىخيضة ؤلاقاعة

ب ؤهه بمٗجى
ّ
. زهمه لٟاثضة طمخه في الخ٤ زبىث اليمحن بليه وحهذ مً ه٩ى٫ل ًٖ عج

                                                           
قانوى الهسطرة الهدنَة والعهل القضاتٍ : هشار ئلَه فٍ هؤلؾ هحهد بفقَر ،25/2/2002.بتا. ، صاد120/02. ع. بالم ،2932 .ع. ق1

 .121ص  ،الهؽربٍ
 .وها َلَها 133ص  ،38.، عالهع .هنشور بهج ،21/6/2006 .بتا. ، صاد587/04 .ع. المفٍ  684 .ع. ق2
 .وها َلَها 287ص  ،56.أ، ع. م. ق. هنشور بهج ،1/3/2000.بتا. ، صاد4154/92 .التجارٌ ع .فٍ الم 330 .ع .ق3
ص  ، هنشأة الهعارؾ، اإلسكندرَة، هصر،2000.اإلثبات فٍ الهواد الهدنَة والتجارَة فٍ ضوء الفقه والقضاء، ط: نبَل ئبراهَم، سعد4

232. 
 .543ص  س. م: ، أحهد عبد الرزاقالسنهورٌ 5
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 مً 118 اإلااصة زال٫ مً اإلاهغرل ٧اإلاكٕغ وآزاٍع الى٩ى٫ل بلى جُغ٢ذ هجضَا اإلا٣اعهت الدكغيٗاث بٌٗ بلى عحٗىا وبطا 

 فىيل الُمين علُه سدث مً وول خفمه، ئلى ًشدَا أن دون  عنها فىيل الُمين ئلُه وحهذ مً ول" ٞحها وعص التي. ؤلار. ١

". دعىاٍ خعش عنها

 ب٢غاع َى الخاؾمت اليمحن ًٖ الى٩ى٫ل: الؿجهىعر ال٣ٟيه وبٗباعة الضٖىي، زؿاعة  ٗجي اليمحن ًٖ الى٩ى٫ل بطن 
  .بم٣خًاٍ يد٨م الضٖىيل بصخت يمجي

 الخىوؿيت اإلاجلت في ٦غؽ والظر) ؤلاؾالمي ال٣ٟه ي٣ىله ّٖما يسخل٠ الى٩ى٫ل ًٖ ال٣اهىوي اإلا٣خطخى َظا ل٨ً 
ا - ال٣ٗىص لاللتزاماث  ال ٖليه اإلاضعى ه٩ى٫ل اإلاال٩ي عقض ابً ٞدؿب( -اإلاٛغبي وال٣ٗىص الالتزاماث ل٣اهىنل مهضعا باٖخباَع

يا قاَضا ٖليه اإلاضعى ه٩ى٫ل ٞي٩ىنل يميىه، مً له البض وبهما  قيئا للمضعي يىحب ض ؤن البض اإلاضعي لهالر ٖٞغ ًّ  بيميىه  ٗ

يا قاَضا ؤلاه٩اع يمحن في ٖليه اإلاّضعى ه٩ى٫ل اٖخبر وبطا  للىهاب، ج٨ملت  ل٨ً ألازحر، َظا ٖلى اليمحن وحبذ اإلاضعي لهالر ٖٞغ
  .ألاو٫ل للىا٧ل جهضي٤ بالى٩ى٫ل الى٩ى٫ل بإن ال٣اثلت ال٣ٟهيت لل٣اٖضة جُبي٣ا خ٣ه ؾ٣ِ بضوعٍ ه٩ل بطا

 الُٝغ اليمحن ؤّصي بطا بال الى٩ى٫ل ٖلى ؤزغ ؤر جغجب بٗضم ؤلاؾالميت الكغيٗت بَاع في ي٣ى٫ل مً زمت ؤن بطن لىا جبحن

 ل٨ً وال٣ٗىص، لاللتزاماث الخىوؿيت اإلاجلت مً 503 الٟهل مً ْاَغ وطل٪ الخىوسخي، الدكغي٘ الخىحه بهظا جإزغ و٢ض آلازغ،
 ؤلاؾالمي ال٣ٟه بهظا بظل٪ جإزغ ٢ض ي٩ىنل للى٩ى٫ل جُغ٢ه بٗضم اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل َل: َىا هٟؿه يٟغى الظر الدؿائ٫ل

  ؤزغ؟ بإر اليمحن ؤصاء ًٖ للى٩ى٫ل  ٗتٝر ال الظر

ا اإلاىيٕى ٢اهىنل ؤن والخا٫ طل٪ جهضي٤ يم٨ً ٦ي٠ ل٨ً  بلحها بقاعجه زال٫ مً ؤلازباث وؾاثل مً وؾيلت  ٗخبَر

 ٖجها؟ والى٩ى٫ل اليمحن بدىٓيم يخ٨ٟل مً َى اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل ؤن بلى 460 الٟهل في وبخالخه ،404 الٟهل في

 ؤخ٩امه ويىٓم الى٩ى٫ل يدبجى ؤن ٞةما الهضص؛ َظا في واخضا مى٢ٟا يخسظ ؤن ٖليه اإلاٛغبي اإلاكّغٕ ؤن وٗخ٣ض

يت . وال٣ٗىص الالتزاماث ٢اهىنل في مُل٣ا بليه ؤلاقاعة يدظٝ ؤو م،. م. ١ في وبحغاءاجه ٕ،. ٫. ١ في اإلاىيٖى

. ؤلاحغاجي اإلاؿخىيل ٖلى م. م. ١ في اليمحن جىٓيم في ال٣هىعل حىاهب بلى هخُغ١ل اإلاىاليت الى٣ُت زال٫ مً

. الُمين ئحشاءاث معخىي  على :الثاهُت الفلشة

ما٫ ٖلى  ه٣اثو وحىص هالخٔ ؤهىا بال الك٨لي، الُاب٘ لليمحن جىٓيمه ٖلى ويٛلب بحغاجي ٢اهىنل م. م. ١ ؤن مً ٚع
 في ٖضمه ؤو الخٗؿ٠ إلاضي ال٣اضخي ع٢ابت ٖلى جىهيهه ٖضم في الى٣اثو َظٍ وج٨مً ؤلاحغاجي، الخىٓيم َظا حاهب في

 (.زاهيا) اليمحن جىحيه زاللها يم٨ً التي اإلاغخلت ٖلى ال٣اهىنل َظا جىهيو ٖضم وفي ،(ؤوال) اليمحن جىحيه

. الُمين جىحُه في عذمه أو الخععف مذي على اللاض ي سكابت: أوال

                                                           
 .516ص  س،. م: ، أحهد عبد الرزاقالسنهور1ٌ
2

 حق إلثبات نكوله َكفٍ فال هطلوبا الَهَى علَه وجهت هى كاى ئذا "التونسَة. ع. ل. مهى  503طالع علً هذا الهوقؾ نستعرض هقتضً الفصل لال

 ."الهطلوب نكول هع ولو علَه حكم نكل وئى، له حكم علَه توجَهها فٍ الهطلوب رجع أو أداها فاى، بَهَنه ئال خصهه
 .46ص ،دار السالم للنشر والتوزَع ،1995 ، 1.طتحقيق عبد هللا العبادي، ، 2.ج ،ونهاَة الهقتصدبداَة الهجتهد : ابى رشد3
 .289ص ، هطبعة النجاح الجدَدة، الدار البَضاء، الهؽرب، 1984، 1.وساتل اإلثبات فٍ الفقه اإلسالهٍ، ط: هحهد، بى هعجوز4
 .55ص  س،. م: هحهد، بادى5
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 ال٣اضخي صوعل جضٖيم في بيجابيا صوعا يلٗب اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل في اإلاىٗضم اإلا٣خطخى َظا ؤن بلى البضايت في وكحر
 لل٣اضخي حُٗى ؤن الىاحب مً ل٨ً للخهىم، خ٤ َى الخاؾمت اليمحن جىحيه ؤن اإلاٗلىم ومً ؤلازباث، ٖمليت في اإلاضوي

. حٗؿٟيت ليؿذ ؤجها بلى وليُمئن اليمحن، َظٍ جىحيه ٖلى ع٢ابخه ليماعؽ الهالخيت

 الخىوؿيت. اإلاج مً 500 الٟهل في خاالث يدّضص الخىوسخي الدكغي٘ مثال هجض اإلا٣اعهت، الدكغيٗاث بٌٗ بلى عحٗىا بطا

 ال٣اضخي ٞةن الخاالث جل٪ في يىّحهها ؤن اإلاخ٣اضخي ؤعاص وبطا الخاؾمت، اليمحن ٞحها جىحه ؤن يم٨ً ال  وال٣ٗىص لاللتزاماث

ل
ّ
. بها بالخٗىذ الخىوؿيت اإلاجلت حؿميه ما الخاالث جل٪ بحن ومً جىححهها، مً ليمىٗه يخضز

تراٝ يغوعة بلى يظَب الٟغوسخي وال٣ًاء م اليمحن، جىحيه ٢بى٫ل في ج٣ضيغيت بؿلُت لل٣اضخي الٖا  ال٣اهىنل ؤن ٚع

 الخاؾمت اليمحن ي٨ي٠ ألهه َظا، في ال٣ٟه ويايضٍ ،1357 الٟهل في الخاؾمت لليمحن الخهىم مل٨يت ي٨ّغؽ  الٟغوسخي اإلاضوي

  .الهلر ٖلى  ٗترى ؤن لل٣اضخي وليـ نلخا

" ؤهه ٖلى وجىو. ؤلار. ١ مً 114/1 اإلااصة زال٫ مً لل٣اضخي نغاخت الخ٤ َظا  ُٗي ٞةهه اإلاهغرل الدكغي٘ ؤما

". جىحيهها في مخععفا الخفم وان ئرا الخاظمت الُمين جىحُه ًمىع أن لللاض ي ًجىص 

بها ؤو الهض١، مدخملت ٚحر بها اإلاضعى الى٢اج٘ ٧اهذ بطا حٗؿٟيت؛ ج٩ىنل اليمحن ؤن ال٣ٟه ويٗخبر 
ّ
 جىا٢ًها ؤو ج٨ظ

 اؾخٛال٫ ؤو الضٖىيل جإزحر باب مً ؤجها لل٣اضخي جبحن بطا ؤو ٖلحها، اإلاخىإػ الى٢اج٘ زبىث ٖلى ألاصلت جىاٞغث ؤو اإلاؿدىضاث،

  .الٗام للىٓام مسالٟت وا٢ٗت إلزباث اليمحن جىحيه خالت في ختى ؤو جضيىه، وقضة الخهم وعٕ

 الغئيت مً ال٨ثحر بلى جدخاج التي الض٢ي٣ت ألامىعل مً َى اليمحن جىحيه مً اإلاى٘ ؤن َى ٖليه الخإ٦يض ييبغي وما
 بؿهىلت، بلحها الاَخضاء يم٨ً ال التي الخٟيت الىٟؿيت ألامىعل مً الخاؾمت اليمحن يىّحه الظر الخهم ٞىيت الٟهم، وخؿً

 ٧ان وبطا. جدليٟه مً ال٨يض ي٣هض بإهه ْىا بيميىه، عاييا زهمه طمت بلى الالخجاء خ٤ مً اإلاخ٣اضخي يدغم ؤن الٗؿحر ومً
ٌ ؤن ال٣اضخي خ٤ مً  مً ْاَغة الخٗؿٟيت الىيت ج٩ىنل ؤن مً الخ٤ َظا مماعؾت في ٞالبض الخٗؿٟيت، اليمحن جىحيه يٞغ

لم حٗؿ٠ بلى ؤلازباث في لل٣اضخي بيجابيت مً ألامغ اه٣لب وبال الًٓ، ؤو للك٪ ٞيه ؤزغ ال ٢اَٗا ْهىعا الضٖىيل و٢اج٘   .ْو

لى  م ٖو  ٖمليا ج٨غيؿها خاو٫ل اإلاٛغبي ال٣ًاء ؤن بال م،. م. ١ في الهالخيت َظٍ ٖلى الخىهيو ٖضم مً الٚغ
 َلب بخىحيه ملؼمت ٚحر اإلاد٨مت" ال٣غاعاث، ؤخض في وعص ما ٢بيل مً( ؽ.  ؤ. اإلاج) م. ن. مذ ًٖ ناصعة ب٣غاعاث ألامغ ويخٗل٤

                                                           
1

:  التونسَة .ع. ل. م هى 500هضهوى الفصل  

 : اآلتَة توجَه الَهَى فٍ الصور َجوز ال "

 .ئى كانت َهَى تههة وأراد الهتهم توجَهها علً الطالب – أوال

 .إلثبات هعاهلة َوجب القانوى أى َكوى ئثباتها بحجة رسهَة أو بالتسجَل -ثانَا

 .بهحضره شهدت به الحجة الرسهَة ئذا صرح الهأهور الذٌ حرره ابأى ذلك وقع النفٍ أهر -ثالثا

 .إلثبات دعوي َهنع القانوى القَام بها نظرا للنظام العام أو لألخالق الحهَدة -رابعا

 .ألؽٍ بحكم ال رجوع فَه إلثبات أهر قد -خاهسا

َّى عدم فاتدتها أو قصد -سادسا  ."التعنَت بها ئى كاى هى الب
 .758ص س، . م: سلَهاى، هرقس2
 .144ص  س،. م: أحهد، نشأت3
 .289ص  س،. م: آدم وهَب، النداو4ٌ
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 اليمحن جىحيه ج٣بل ؤن ٢بل اإلاد٨مت ٖلى ٧ان"... آزغ ٢غاع وفي  ،"ٞيه يخٗؿ٠ ناخبه بإن لها ْهغ ما بطا الخاؾمت اليمحن

  ...".جىححهها في مخٗؿٟا ليـ َالبها وؤن ٦يضيت، ليؿذ بإجها جخإ٦ض ؤن الخاؾمت

 الخاؾمت، اليمحن َالب حٗؿٟيت مضي مً الخإ٦ض في لل٣اضخي الخ٤ حُٗي التي ال٣غاعاث مً الىٕى َظا م٣ابل ل٨ً
 مضي ٖلى الغ٢ابت في لل٣اضخي صزل وال لهم، ومل٪ للخهىم خ٤ الخاؾمت اليمحن جىحيه ؤن حٗخبر ؤزغيل ٢غاعاث َىا٥

ًذ خيىما الاؾخئىاٝ مد٨مت(" ؽ. ؤ. اإلاج) م. ن. مذ بليه طَبذ ما ال٣غاعاث جل٪ ومً ٖضمه، ؤو الخٗؿ٠  اليمحن جىحيه ٞع
غث بطا لها  ؿخجاب وال حٗؿٟيت اليمحن َظٍ ؤن بٗلت الى٣ٌ في اإلاُلىب بلى الُاًٖ وحهها التي  جايض بؿيُت ٢غاثً جٞى

ب٣خه 85 الٟهل زغ٢ذ ٢ض ج٩ىنل الُاًٖ، مؼاٖم  اليمحن" آزغ ٢غاع وفي  "للى٣ٌ، ٢غاعاَا  ّٗغى مما ؾيئا جُبي٣ا َو

  ".الجزإ لخؿم جىححهها في الخ٤ وخضَم ٞللخهىم اإلاد٨مت، مل٪ ال الجزإ ؤَغاٝ مل٪ الخاؾمت

لى اإلاد٨مت لضي الخىحه في جىا٢ٌ وحىص الؿاب٣ت ال٣غاعاث زال٫ مً بطن يخطر  واإلاٟغوى اإلامل٨ت، في صعحت ألٖا
 مً واضخا مى٢ٟا يدضص ؤن ٖليه الظر اإلاكٕغ ٖلى يل٣ى اللىم ل٨ً طبظبخه، في حؿاَم ؤن ال ال٣ًاجي الٗمل جىخض ؤن ٖلحها

 ٖلى نغاخت يىو ؤن وبما الؿلُت، َظٍ وحىص ٖلى نغاخت يىو ؤن ٞةما الخاؾمت، اليمحن جىحيه ججاٍ ال٣اضخي ؾلُت

غاٞها مل٪ الخاؾمت اليمحن وؤن وحىصَا، ٖضم .  ٞحها لل٣اضخي صزل وال أَل

 . الُمين خاللها جىحه التي اإلاشخلت: زاهُا

 ال٣اضخي ؾلُت ٖلى يىو لم ؤهه و٦ما –اليمحن جىٓيم وال٣ٗىص الالتزاماث ٢اهىنل َٝغ مً له اإلاى٧ى٫ل -م. م. ١ بن
 جىحيه يم٨ً التي اإلاغاخل ؤو اإلاغخلت ٖلى يىو لم ؤيًا ٞةهه الخاؾمت، اليمحن جىحيه في اإلاخ٣اضخي حٗؿ٠ مضي بمغا٢بت
 مىه  ؿخٟاص الخىهيو ٖضم ؤن ؤم الابخضاثيت؟ اإلاغخلت ٖلى مدهىعل الخاؾمت اليمحن جىحيه ٞهل زاللها؛ الخاؾمت اليمحن

 الضٖىي؟ ؤَىاع ؾاثغ في اليمحن جىحيه يبيذ الظر الؿ٩ىث

 الخىوؿيت واإلاجلت  (1360 الٟهل) الٟغوسخي اإلاضوي ال٣اهىنل ؤر اإلاٛغبي اإلاضوي الخ٣ىحن مهضعرل بلى عحٗىا بطا الىا٢٘ في
 اليمحن جىحيه في الخ٤ للمخ٣اضخي ٞيُٗيان اإلاغخلت َظٍ يدّضصان هجضَما ٞةهىا  ،( 497 الٟهل) وال٣ٗىص  لاللتزاماث

ل. ؤلار. ١ مً  115/2 اإلااصة زال٫ مً ؤيًا اإلاهغرل اإلاكّغٕ بن بل الضٖىي، ٖلحها ٧اهذ مغخلت ؤيت في الخاؾمت  ٖلى هوَّر
.  الضٖىيل ٖلحها ٧اهذ خالت ؤيت في الخاؾمت اليمحن جىحيه ؤحاػ بط هٟؿه، اإلا٣خطخى

                                                           
قانوى الهسطرة  ،هحهد بفقَر: هشار ئلَه فٍ هؤلؾ ،ؼَر هنشور ،28/07/1998. بتا. ، صاد2857/97 .ع. المفٍ  75/28/98 .ع. ق1

 .181ص  ،الهدنَة والعهل القضاتٍ الهؽربٍ
 .َلَها وها 222ص  ،40. ع. الهع .هنشور بهج ،31/1/2007 .بتا. ، صاد3156/05. الهدنٍ ع .فٍ الم 399. ع. ق2
اإلثبات وسلطة  :هشار ئلَه فٍ هؤلؾ سعَد كوكبٍ ،ؼَر هنشور ،9/1/1999.بتا. ، صاد1994/3/98 .الهدنٍ ع .فٍ الم 5111 .ع. ق3

 .90ص  ، دار القلم، الرباط،2005. ، طالهدنٍ دراسة بَى الفقه اإلسالهٍ والقانوى الهؽربٍ ىالقاضٍ فٍ الهَدا
 .وها َلَها 73ص  ،72. أ، ع. م. ق. هنشور بهج ،25/2/2009 .بتا. ، صاد1729/07 .ع. المفٍ  639 .ع. ق4

5
Artic. 1360 du c.civ.fr : 

"Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la 

demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué." 
 هى درجة كل وفٍ هطلقا دعوي كل فٍ للنزاع الحاسهة الَهَى توجَه َجوز" :التونسَة ع. ل. م هى 497النص األصلٍ للفصل 6

 ."الَهَى فَهها الهوجه الدفع أو الهطلب إلثبات حّجة بداَة هناك َكى لم ولو، التقاضٍ
 ."َجوز توجَه الَهَى الحاسهة فٍ أَة حالة كانت علَها الدعوي" :الهصرٌ علً ها َلٍ .هى قانوى اإلث 115/2تنص الهادة 7
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ا ول٨ً الخاؾمت، اليمحن جىحيه ٞيه يخم و٢خا بطن اإلاٛغبي اإلاكّغٕ  ّٗحن لم
ّ
  ؿخدب٘ الخاؾمت اليمحن جىحيه ٧ان إلا

 خالت ؤيت في جىححهها ٢بى٫ل َى الىو ؾ٩ىث مً اإلاؿخٟاص ٞةن جهاثيا، الجزإ خؿم بلى وياصر ؤصلت، مً ٖضاَا ّٖما الخىاػ٫ل

( الخهم) بُلبه يخ٣ضم ؤن الجاثؼ مً بهه بل ب٢ٟالها، خحن بلى اٞخخاخها مً اإلاؿُغة ؤَىاع ؾاثغ وفي الضٖىي، ٖلحها ٧اهذ
سغج ؤن الخالت َظٍ في اإلاد٨مت ٖلى ويخّٗحن الخ٨م، نضوعل و٢بل اإلاغاٞٗت باب ب٢ٟا٫ بٗض

ُ
 بلى وجىحه اإلاضاولت مً ال٣ًيت ج

 ال ؤهه ٖلى الاؾخئىاٝ، مد٨مت ؤمام مغة ألو٫ل بُلبه يخ٣ّضم ؤن للخهم يجىػل َظا ًٖ ًٞال الخاؾمت، اليمحن آلازغ الخهم
 بةزباث يخٗل٤ الخاؾمت اليمحن جىحيه ؤن و ٢اهىن، مد٨مت بل وا٢٘ مد٨مت ليؿذ ألجها الى٣ٌ مد٨مت ؤمام طل٪ يد٤

ى الىا٢٘،   .اإلاد٨مت َظٍ ازخهام مً ليـ َو

 البٌٗ ٞإحاػ ٖضمه، مً حىاٍػ خى٫ل زالٝ زاع ٣ٞض الاؾخعجالي ال٣ًاء ؤمام الخاؾمت اليمحن جىحيه ًٖ ؤما 
؛ ٖضم آزغون عؤي خحن في اإلاا٢ذ، الخضبحر ٖلى اليمحن ؤزغ ي٣خهغ ؤن ٖلى طل٪  ؤن قإجها مً الخاؾمت اليمحن ألن حىاٍػ

ى الضٖىي، ؤنل في خاؾما ٖلحها بىاء يهضع الظر الخ٨م ججٗل وبالخالي جهاثيا، الجزإ جدؿم  ال٣ًاء ٖلى يدٓغ ما َو

  .له الخهضر اإلاؿخعجل

 اإلاخًاعبت، ال٣ٟهيت الخإويالث ؤمام واؾٗا الباب يٟخذ اليمحن جىحيه و٢ذ خى٫ل الدكغيعي الٟغاٙ َظا ؤن يٓهغ بطن

. الهضص بهظا هيخه جدضيض ؤحل مً الخضزل بلى اإلاكّغٕ هضٖى لظل٪

 اإلاؿخىيل ٖلى ؾىاء م. م. ١ زال٫ مً اليمحن جىٓيم في ال٣هىعل حىاهب هىّضر ؤن مٗىا مّغل ٞيما خاولىا ل٣ض
 ال٣ٟه ؤيمان باؾديٗاب باليمحن الخانت الدكغيٗيت الترؾاهت بٚىاء اإلاكٕغ ٖلى ه٣ترح يلي ما زال٫ ومً ؤلاحغاجي، ؤم اإلاىيىعي

. ؤلاؾالمي

عُت الترظاهت ئ ىاء: الثاوي اإلاىلب   .ؤلاظالمي الفله أًمان باظدُعاب بالُمين الخاـت الدؽَش

حن بلى لليمحن جهييٟه في ي٣خهغ اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل ٧ان بطا  ؤلاؾالمي ال٣ٟه جىٓيم ٞةن  ،-ومخممت خاؾمت –هٖى
خباع؛ بٗحن يإزظٍ ؤن اإلاٛغبي باإلاكٕغ خِغّرل لليمحن  حّٗضصث ولظل٪ والاٞتراياث، الخاالث ل٩ل وحامٗا قامال حاء ألهه الٖا

(. الثاهيت ال٣ٟغة) اإلاضِعي ياصحها التي وبحن ،(ألاولى ال٣ٟغة) ٖليه اإلاضَعى يدلٟها التي جل٪ بحن اليمحن ؤهىإ

. علُه اإلاذعى ًمين: ألاولى الفلشة

حن بحن ٖليه اإلاضعى ياصحها التي اليمحن في الكغيٗت ٣ٞهاء يمّحز (. زاهيا) الّتهمت ويمحن  ،(ؤوال) ؤلاه٩اع يمحن: َما هٖى

. ؤلاهياس ًمين: أوال

                                                           
 .176ص  س،. م: ، هحهدالهجدوبٍ اإلدرَس1ٍ
 .784ص س، . م: سلَهاى ،هرقس2

. ٌ األول الذٌ َجَز الحلؾ هتً تعلق بالتدبَر الهؤقت الذٌ ال َؤثر علً أصل الحقوفٍ هذا الخصوص نهَل ئلً الرأ
لذلك كتابا هستقال فٍ كتبهم  اوخصصو ،لقد اهتم فقهاء الشرَعة الؽراء بالَهَى اهتهاها بالؽا فٍ هوضعَى، أحدهها الَهَى الهوجبة للكفارة3

باب  "لذلك كتابا هستقال فٍ كتبهم باسم اوخصصو -وهذا ها َههنا فٍ هذه الدراسة -، وثانَهها الَهَى كطرَق للحكم"كتاب األَهاى "باسم

 :لتفاصَل أكثر أنظر "الَهَى فٍ الدعاوي

، هطبعة عهادة شؤوى الهكتبات، 1988، 1. ط ،القضاء ونظام اإلثبات فٍ الفقه اإلسالهٍ واألنظهة الوضعَة: ، هحهدهحهود هشام

 .326ص جاهعة الهلك سعود الرَاض، 
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 ؤيًا وحؿمى صٖىاٍ، بزباث ًٖ  عجؼ ٖىضما ٖليه للمضعى اإلاضعي يىحهها التي اليمحن جل٪ ؤلاه٩اع بيمحن ي٣هض

 ٧ّلل  ٗىػٍ ٖىضما بال ؤلازباث ؤحل مً الخهم بلحها يلجإ ال بديث اخخياَيت، وؾيلت ؤلاه٩اع يمحن وحٗخبر  الضاٞٗت، باليمحن
 ؤجها  ٗخ٣ض يمحن ؤصاء ٖلى الخهم ي٣ضم ؤال آمال وطمخه، زهمه لًمحر بها يدخ٨م التي الىؾيلت َظٍ ٞدؿٟٗه آزغ، صليل

. زهمه ه٩ى٫ل هديجت صٖىاٍ ٞي٨ؿب ٧اطبت،

. التهمت ًمين: زاهُا

 له ؾغ١ل ؤهه يًٓ بإهه آزغ شخها شخو يتهم ٦إن مد٣٣ت، ٚحر صٖىيل في ٖليه اإلاضعى يدلٟها التي اليمحن هي

ل لم بإهه ؤو مخاٖه، حر الضيً مً ٖليه ما له ياّصِ  جاّيض التي بالبيىت يإحي ؤن للمضعي يم٨ً ال الخاالث َظٍ مثل ٟٞي... طل٪ ٚو
 قغوٍ مً ألن يضٖيه، مما مخد٣٣ا ليـ اإلاضعي صام ما حؿ٣ِ الضٖىيل َظٍ ؤن وألانل يضٖيه، مما يخد٤٣ ال  ألهه صٖىاٍ،

حن بحن ّٞغ٢ىا اإلاال٨يت ل٨ً مد٤٣، شخيء في ج٩ىنل ؤن الضٖىيل : اإلاد٣٣ت ٚحر الضٖىيل مً هٖى

ٌ  الىىع  ٞهظٍ الكغ، ؤَل ومجاهبت ؤَله ومسالُت بالخحر له  كهض ممً ٖليه اإلاضعى بؿمٗت يًغ بصخيء صٖىيل :ألاو
 به، ٖليه اصعي بما يتهم ؤن يم٨ً ممً ٖليه اإلاضعى ٧ان ما بطا بسالٝ ٖليه، اإلاضعى ٖلى اليمحن ٞحها جخىحه وال ج٣بل ال الضٖىيل

  .والٗضوان الكغ ؤَل مً ي٩ىنل ٦إن

ل ٞالن ٖلى لي ؤن ؤًْ: اإلاضعي ي٣ى٫ل ٦إن ٖليه، اإلاضعى ٖلى ٞيه مٗغة ال بصخيء صٖىيل :الثاوي الىىع
َ

م ؤل٠  مً صَع
 ازخل٠ ٞهىا ؤه٨غ وبن ٖليه، خ٨م ؤ٢ّغل ٞةن ٖجها؛، بالجىاب ويُالب ٖليه، اإلاضعى ٧ان ٦يٟما حؿم٘ الضٖىيل ٞهظٍ ؾل٠،

: ؤ٢ىا٫ زالزت ٖلى اإلاال٨يت ٣ٞهاء

 ٌ ٌ  اللى  ج٨ً لم بطا الك٪ في يمحن ال ؤهه يٟيض وطل٪ ٖليه، اإلاضعى ٧ان ٦يٟما مُل٣ا التهمت يمحن جىحيه ٖضم :ألاو
  .مد٣٣ت الضٖىيل

 ٌ  ٖليه اإلاضعى ٧ان بطا ول٨ً ٞاحغا، ؤم باعا ٖليه اإلاضعى ٧ان ؾىاء ؤر مُل٣ا، جىحه التهمت يمحن ؤّنل :الثاوي اللى
  .مٗغة ٞيه بما اتهم ولى بليه جىحه ال التهمت يمحن ٞةن الٗضالت، في مبرػا

 ٌ  خل٠ طل٪ ؤزبذ ٞةن بظل٪، يتهم ممً ؤهه اإلاضعي ؤزبذ بطا بال ٖليه، اإلاضعى ٖلى التهمت يمحن جىحه ال :الثالث اللى
  .اليمحن عص له ي٨ً ولم ٖليه اإلاضعى

 البراءة ؤلاوؿان في ألانل: ال٣اثلت ال٣اٖضة مً اؾخثىاء واٖخبرث اإلاال٩ي، ال٣ٟه َٝغ مً ؤ٢غث التهمت يمحن وبن َظا
  .يي٣ت خضوص في جُبي٣ها حٗحن لظل٪ ال٨ٗـ، يثبذ لم ما

                                                           
، دار عالم الكتب، الرَاض، 2003. ط ،1. ج ،وهناهج األحكام األقضَةتبصرة الحكام فٍ أصول : ، الَعهرٌ الهالكٍابى فرحوى1

.  147ص الههلكة العربَة السعودَة، 
. 259ص  ،س. م  ،وساتل اإلثبات فٍ الفقه اإلسالهٍ: هحهد، بى هعجوز2
أخرجه هجهوعة هى الفقهاء باشراؾ الدكتور هحهد  ،دار الؽرب اإلسالهٍ ،10. ج ،الهعَار الهعرب: أحهد بى َحًَ، شرَسٍىالو3

 .256ص ، نشر وزارة األوقاؾ والشؤوى اإلسالهَة الهؽربَة، 1981. ، طحجٍ
.  290ص ، دار الكتب العلهَة، بَروت، لبناى، 1998، 1.ط، 1 .ج ،البهجة فٍ شرح التحفة :، أبو الحسى علٍ بى عبد السالمالتسول4ٍ
 . 262ص  ،1 .ج س،. م: ، الَعهرٌ الهالكٍابى فرحوى5
السنة  ،رسالة لنَل دبلوم الدراسات العلَا الهعهقة فٍ القانوى الخاص ،الَهَى القضاتَة كوسَلة ئثبات فٍ الهجال الهدنٍ: ، سعادالتَال6ٍ

 .16، ص2002
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 للمضعي جىحه التي اليمحن ؤما ؤلاؾالمي، ال٣ٟه في ٖليه للمضعى جىحه التي اليمحن ًٖ بازخهاع ٢ىله يم٨ً ما َظا

: يلي ٞيما بلحها ٞىخُغ١ل

. اإلاذعي ًمين: الثاهُت الفلشة

(. زاهيا)الكاَض م٘ واليمحن ،(ؤوال) ال٣ًاء يمحن في جخمثل ؤلاؾالمي ال٣ٟه في للمضعي جىحه التي ألايمان

. اللماء ًمين: أوال

 ال ممً َاالء ٚحر ؤو مجىىنل ؤو نٛحر ؤو ميذ ؤو ٚاثب ٖلى خ٣ا ؤزبذ مً ياصحها التي اليمحن ال٣ًاء بيمحن ي٣هض
 ؤزبذ التي بييخه ٖلى ػياصة يميىا يدل٠ بإن يُالب ٞةهه ال٩اٞيت بالدجت صٖىاٍ اإلاضعي ؤزبذ وبطا هٟؿه، ًٖ الضٞإ  ؿخُي٘

 -ط٦غ ٞيما –واحبت ال٣ًاء يمحن وحٗخبر  الٛاثب، ما٫ ٖلى واخخياَا اؾخدؿاها والخىٟيت اإلاال٨يت ؤوحبها و٢ض   صٖىاٍ، بها

  .خلٟها بطا بال اإلاضعي يضٖيه بما يد٨م ال لظل٪

. الؽاَذ مع الُمين: زاهُا

 امغؤجحن ؤم ط٦غا ٧ان ؾىاء آلازغ، ًٖ وعجؼ قاَضا ؤ٢ام بطا صٖىاٍ لخًٗيض للمضعي جىحه التي جل٪ هي اليمحن َظٍ

يا، قاَضا ؤو ٣هاء خىيٟت ؤبى ؤلامام ٞظَب ؤلازباث؛ في اليمحن م٘ الكاَض ٢بى٫ل مضي خى٫ل ال٣ٟهاء ازخل٠ ول٣ض  ٖٞغ  ٞو
ه بلى آزغون

ّ
 قهيضيً واؾدكهضوا" الب٣غة ؾىعة في حٗالى هللا ٢ى٫ل طل٪ في  وحجتهم شخيء في الكاَض م٘ باليمحن ي٣طخى ال ؤه

 بً وؤخمض والكاٞعي مال٪ ؤلامام طَب بيىما  ،"الكهضاء مً جغيىنل ممً وامغؤجان ٞغحل عحلحن، ي٩ىها لم ٞةن عحال٨م مً

ىنل الكاَض؛ م٘ اليمحن اٖخماص حىاػ بلى خىبل
ّ
  .وقاَض بيمحن ٢طخى( م) هللا عؾى٫ل ؤن ًٖ يغَوي بما طل٪ في ويؿخضل

 وهميل طل٪ وٗخ٣ض ال ل٨ىىا اإلاخممت، اليمحن الىيعي ال٣اهىنل في ج٣ابلها الكاَض م٘ اليمحن ؤن  ال٣ٟه مً حاهب ويغيل

 ٞهي الكاَض م٘ اليمحن ؤما ها٢و، صليل َىا٥ ي٩ىنل ؤن جىححهها قغوٍ مً اإلاخممت اليمحن ؤن  ٗخبر  آزغ، عؤر بلى وهميل
. يسخلٟان ٞهما وبظل٪ للىهاب م٨ّملت

 م٘ يخالءم بما الهضص َظا في ٚجيّل ألازحر َظا ؤن ؤلاؾالمي، ال٣ٟه في اليمحن ؤهىإ اؾخٗغاى زال٫ مً بطن لىا اجطر

. ألايمان َظٍ مً الاؾخٟاصة بلى اإلاٛغبي اإلاكّغٕ هضٖى لظل٪ ال٣اضخي، ٖلى اإلاٗغوى الىا٢٘

 

                                                           
اإلثبات وسلطة القاضٍ فٍ الهَداى الهدنٍ : عَد كوكبٍهشار ئلَه فٍ هؤلؾ س ،فتح الجواد فٍ شرح اإلرشاد: َهوذ بى سعد الزكزك1ٍ

. 77ص ، دار القلم، الرباط، 2005. ، طدراسة بَى الفقه اإلسالهٍ والقانوى الهؽربٍ
. 33ص  ،س .م ،جتهاد القضاتٍئشكاالت الَهَى بَى القانوى والفقه اإلسالهٍ علً ضوء اال: هحهد، بادى2
. 263ص  س،. م: هحهد، بى هعجوز3
. 251ص  ،1.ج س،. م: ، الَعهرٌ الهالكٍرحوىبى ؾ4
: زوى هذه الَهَى َهكى الرجوع ئلً هؤلؾ أبٍ بكر أحهد بى علٍ الرازٌ الهعروؾ بالجصاصٌتفاصَل أكثر حول الفقهاء الذَى ال َجل5

. 541ص  ،1.ج ،أحكام القرآى
 .هى سور البقرة 282 :اآلَة الكرَهة6
. 1337ص  ،دار ئحَاء الكتب العربَة  ،3.ج، باب القضاء بالَهَى والشاهد ،األقضَةهام هسلم فٍ صحَحه، كتاب أخرجه اإل7
. 129ص ،الدار البَضاء ،هطبعة النجاح الجدَدة ،2001.ط ،1.ج ،دراسات قضاتَة: هحهد، بفقَر8
 .271هاهش ص  ، دار النشر الهعرفة، الرباط،1988، 2. ، ط2 .ج ،وجهة نظر: ، أحهدالخهلَش9ٍ
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: خاجمت

م ٖىه الاؾخٛىاء يم٨ً ال بزباث ٧ىؾيلت اليمحن بلى اللجىء بن  مغجبُت ألجها الخانلت، الخ٨ىىلىحيت الخُىعاث ٚع
، ؤلاوؿان ٣ٖاثض بجاهب  و٢ض ؤلازباجيت، الىؾيلت َظٍ جىٓيم وججىيض جدؿحن مداولت بلى مضٖىة ٞالدكغيٗاث لظل٪ ويمحٍر
 ال٣ٟه ٖلى ٦بحر بك٩ل واٖخمضها اليمحن، بخدؿحن الاعج٣اء ج٨ٟل ٢ض التي اإلا٣ترخاث بٌٗ اإلاخىايٗت صعاؾدىا زال٫ مً ٢ّضمىا

. طل٪ في ؤلاؾالمي

 

: اإلاعخمذة اإلاشاحع كاةمت

 

 Razon , Jean Paul : Les instructions judiciaire et la procédure civil du Maroc edi.1988. 

 ًلليكغ الؿالم صاع ،1995  ،1.ٍ الٗباصر، هللا ٖبض جد٣ي٤ ،2.ج اإلا٣خهض، وجهايت اإلاجتهض بضايت: عقض اب .

 ًال٨خب، ٖالم صاع ،2003. ٍ ،1.ج ألاخ٩ام، ومىاهج ألا٢ًيت ؤنى٫ل في الخ٩ام جبهغة: اإلاال٩ي اليٗمغرل ٞغخىن، اب 
. الؿٗىصيت الٗغبيت اإلامل٨ت الغياى،

 ،ال٣لم صاع ،2002  ،1. ٍ ال٣ًاجي، الاحتهاص يىء ٖلى ؤلاؾالمي وال٣ٟه ال٣اهىنل بحن اليمحن بق٩االث: مدمض باصن 
. اإلاٛغب الغباٍ، والخىػي٘، واليكغ للُباٖت

 ًالبيًاء الضاع الجضيضة، الىجاح مُبٗت ،1984 ،1.ٍ ؤلاؾالمي، ال٣ٟه في ؤلازباث وؾاثل: مدمض معجىػ، ب 

. اإلاٛغب
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 ،يت ال٣ىاٖض: اإلاُٗي الجبىجي  الغقاص م٨خبت ،2002 ،1.ٍ الدجج، بحن الترحيذ وؤؾباب لئلزباث والك٩ليت اإلاىيٖى

. ؾُاث

 ؤلاؾ٨ىضعيت اإلاٗاعي٠ ميكإة ،1997ٍ وؤلازباث، الالتزام ؤخ٩ام ؤنى٫ل: الٗضورل ٖلي حال٫ .
 ،مهغ قخاث مُاب٘ ، 2009.ٍ الٗماوي، ؤلازباث ٢اهىنل قغح في الىؾيِ: ؤؾامت الغوبي .

 ،ِال٣ًاثيت والضعاؾاث البدىر جىميت ميكىعاث ،1996. ٍ  قغوح، في اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل: ؤصول٠ عيىل .
 ،اإلاٗاٝع ميكإة 2000.ٍ وال٣ًاء، ال٣ٟه يىء في والخجاعيت اإلاضهيت اإلاىاص في ؤلازباث: ببغاَيم هبيل ؾٗض 

. مهغ ؤلاؾ٨ىضعيت،
 صاع ،2005.ٍ اإلاٛغبي وال٣اهىنل ؤلاؾالمي ال٣ٟه بحن صعاؾت اإلاضوي اإلايضان في ال٣اضخي وؾلُت ؤلازباث: ٧ى٦بي ؾٗيض 

. الغباٍ ال٣لم،

 ،الىجاح ،1990.ٍ ،3.ج ألاو٫، ال٨خاب اإلاٛغبي، وال٣ٗىص الالتزاماث ٢اهىنل قغح في الكافي: ال٨غيم ٖبض قهبىن 
. الجضيضة

 ،ٖمان الث٣اٞت، صاع  ،2005.ٍ اإلاضوي، ؤلازباث ٢اهىنل  ؤخ٩ام قغح: ٖباؽ الٗبىصر .
 ،الغباٍ ألاميىت، مُبٗت ،2012 ،1.ٍ اإلاضهيت، اإلاؿُغة ٢اهىنل في هٓغاث: الضيً هىعل لبر ـ .
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 1،1996.ٍ اإلاضهيت، اإلاؿُغة ٢اهىنل في الضٖىيل في الخد٣ي٤ بحغاءاث: الى٣ُت َظٍ في ؤلاصعيسخي اإلاجضوبي مدمض، 

. صمك٤  الٗغبي، ال٩اجب مُبٗت
 ال٣ًاثيت الضعاؾاث ميكىعاث  ،2012. ،3.ٍ اإلاٛغبي، ال٣ًاجي والٗمل اإلاضهيت اإلاؿُغة ٢اهىنل: ب٣ٟحر مدمض  .

 ٖماصة مُبٗت ،1988 ،1.ٍ الىيٗيت، وألاهٓمت ؤلاؾالمي ال٣ٟه في ؤلازباث وهٓام ال٣ًاء: مدمض َكام، مدمىص 
. الغياى ؾٗىص اإلال٪ حامٗت اإلا٨خباث، قاون

 ،1991 ،5.ٍ ،2م ،5ج اإلاضهيت، اإلاىاص في وبحغاءاجه ؤلازباث ؤنى٫ل اإلاضوي ال٣اهىنل قغح في الىافي: ؾليمان مغ٢ـ، 
. مهغ قبرا،

 ،يب آصم الىضاور  الث٣اٞت، وصاع الضوليت الٗلميت الضاع ،2001 ،1.ٍ م٣اعهت، صعاؾت ؤلازباث في اإلاضوي الخا٦م صوعل: َو

. ألاعصن ٖمان،
 ،ت ؤزغحه ؤلاؾالمي، الٛغب صاع ،10.ج اإلاٗغب، اإلاٗياع: يدحى بً ؤخمض الىوكغيسخي  بةقغاٝ ال٣ٟهاء مً مجمٖى
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: الىفىلت اإلادشومت مً العاةلت في الجضاةش

 .أهٍمت الخماًت اللاهىهُت وأظالُب الشعاًت الاحخماعُت

مشظلي عبذ هللا جِباصة : هــلُت الخلىق اإلاشهض الجامعي هـىس ؤلاظالم هـلـُـب  ألاظخار

 1حامعت الجضاةش   ولُت الخلىق  ، فــــــــــىصي لـــــــىاحي: ألاظخار

 

 

 

: مــلخق

 الىٟؿيت الٗلل مً مٗافى ؾليما الُٟل ٞيه ييكإ الظر الُبيعي اإلاىار هي واإلاٗخضلت الُبيٗيت ألاؾغة ؤن ٞيه ق٪ ال مما     

ما ألانل؛ هي صاثما ليؿذ ال٣اٖضة َظٍ ل٨ً. مؿاولياجه جدّمل ٖلى ٢اصعا قاَبا الخ٣ت مغاخل في ويهبذ والاحخماٖيت،
ّ
 ٢ض وبه

ٟا٫ بٌٗ يخّٗغى ل ٖلى واإلاجخم٘    الضولت ٖلى يٟغى وي٘ في وججٗلهم ألاؾغة مً جدغمهم وؤؾباب ْغوٝ بلى ألَا  ؾىاء خضٍنّ
اثيت، وماؾؿاث ٢اهىهيت ؤهٓمت بيجاص يغوعة ٟا٫ لهاالء جًمً ٖع ل ألَا

ً
 حىىخهم جمى٘ ومخىاػهت، صخيت احخماٖيت خياة

ل بلى وجدّىلهم ليه. اإلاجخم٘ في نالخحن ٚحر ؤٞغاصٍن  بالُٟىلت للخ٨ٟل زانت ؤهٓمت وي٘ الجؼاثغيت الضولت خاولذ ٣ٞض ٖو
 ٖلى ٢اصعة وماؾؿاجيت ٢اهىهيت وآلياث ؤؾاليب ٖبر اإلاجخم٘ مً اإلاهمت الكغيدت َظٍ وخمايت وعٖايتها، الٗاثلت مً اإلادغومت

 .الٗاثلت مً اإلادغومت للُٟىلت والاحخماٖيت الىٟؿيت الخاحاث إلاسخل٠ الاؾخجابت

.  واإلاإظعاجُت اللاهىهُت آلالُاث الاحخماعُت، الخماًت اإلادشومت، الىفىلت: اإلافخاخُت اليلماث

Résumé : 

     Il est évident, que la famille constitue  le berceau naturel dans lequel l'enfant grandis en toute santé physique et 
psychologique, pour qu’il  devienne dans l’avenir un homme capable d’assumer toutes ses responsabilités sociales et 
économiques. Néanmoins, cette règle n’est pas toujours valide, car certains enfants peuvent être exposés à des conditions qui 
les privent de leurs familles. Ce qui oblige l'Etat et la société d’instaurer une plateforme juridique, institutionnelle et pastorale, 
pour garantir à ces enfants une vie sociale saine et équilibrée, et une prévention rapide et efficace, pour les empêcher de se 
transformer aux individus inaptes dans la société. En conséquence, l'Etat algérien a essayé d'assurer le développement de 
l'enfance prive de famille et son parrainage avec des règlements spéciaux, et la protection de cette importante classe à travers 
des méthodes et mécanismes juridiques et institutionnels capables de répondre aux différents besoins psychologiques et 
sociaux de ses enfants. 

Mots clés : l’enfance prive de famille, protection juridique, parrainage social. 
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  :ملذمت

ٟا٫ خالت جسخل٠       ٟا٫ ألازغي، اإلاجخم٘ قغاثذ خالت ًٖ ألَا لىنل ال ٞاأَل
ّ
 وال الضولت، ٖلى ؤمىيا ؤو ٨ٞغيا زُغا  ك٩

 َظٍ وؤمام الضولت، في والاحخماٖيت والا٢خهاصيت الؿياؾيت الاججاَاث ٖلى بها يازغون ؤنىاث لهم وليؿذ ٦ياجها، حهضصونل
ٟا٫ حمي٘ بها يخمحز التي اإلاُٗياث ايت جسهيههم ٞةن ؤنىاٞهم، ازخلٟذ مهما ألَا  ختى مىه مٟغ ال ؤمغ والاَخمام بالٖغ

ل هًمً
ً
لمجخم٘ وهبجي الٛض، وعحا٫ ليؿاء ؤًٞل مؿخ٣بال

ً
ل ا

ً
ل ٢ىيا

ً
. ومخ٩امال

 ؤيًا اَخم بل الُبيٗيت، الٓغوٝ ْل في يخىاحض الظر الُٟل ٖلى صازليا ؤم صوليا ٧ان ؾىاء ال٣اهىنل اَخمام ي٣خهغ لم     
ت له و٢ّغعل الخانت، الٓغوٝ طورل بلى اإلاىخمي بالُٟل ٟا٫ بها يخمخ٘ ال التي والخ٣ى١ل الامخياػاث مً مجمٖى ل ألَا

ّ
 جىاٞغث مً بال

ل يدخاحها ال خمايت بلى خاحت في ججٗله ْغوٝ لضيه
ً
ظا ٖاصيت، ْغوٝ  ْل في  ٗيل الظر الُٟل ؤنال  الدكغي٘ ؤن  ٗجي ما َو

. َبيٗيت ٚحر ْغوٝ ْل في الُٟل وخ٣ى١ل ٖاصيت ْغوٝ ْل في  ٗيل الظر الُٟل خ٣ى١ل بكإن يمّحز

غاٝ الضو٫ل الُٟل لخ٣ى١ل الضوليت الاجٟا٢يت ؤلؼمذ ل٣ض        قاون جغعى ٢اهىهيت وؤهٓمت ماؾؿاث بيجاص بًغوعة ألَا
ايخه ًٖ ؤبىاٍ عجؼ ؤو يديما ٧ان بن ختى ؤو ٖىه مخسلى ؤو ألابىيً مجهى٫ل ألازحر َظا ي٩ىنل إلاا زانت الُٟل، حر ؤو ٖع  جٞى
ٟا٫ الخ٨ٟل ؤهٓمت ٖلى جىو التي الاجٟا٢يت مىاص في حاء ٦ما له، الًغوعيت اإلاٗيكت وؾاثل  ؤو ما٢خت بهٟت اإلادغومحن باأَل
ا لهم  ؿمذ ال الظر ؤو الٗاثلي، بيتهم مً صاثمت

ً
 خمايت في والخ٤ البيئت، جل٪ في بالب٣اء الًٟلى مهالخهم ٖلى خٟاْ

ما زانخحن ومؿاٖضة َغ .   مثال ال٨ٟالت ٦ىٓام الخ٨ٟل ؤهٓمت ٖلى هٟؿها اإلاىاص ههذ ٦ما الضولت، جٞى

 واإلاإظعاجُت اللاهىهُت آلالُاث ماهي :الخالي الؿاا٫ في جخلخو ؤؾاؾيت بق٩اليت اإلا٣ا٫ َظا  ٗالج ؾب٤ ما ٖلى جإؾيؿا     
لها التي

َ
ف

َ
ؽّشع ه

ُ
دت بهزٍ للخىفل اإلا  اإلاجخمع؟ مً الؽٍش

ٌ  اإلابدث . ؤلاًىاةُت اإلاإظعاث: ألاو

ذ التي الخضماث ؤ٢ضم مً ؤلايىاثيت اإلااؾؿاث حٗخبر      ايت ٦إؾلىب ٖٞغ ايت مً اإلادغومت الٟئاث لٖغ  و٧اهذ ألاؾغيت الٖغ

 .واإلاغا٦ؼ ٧اإلاالجئ ؤؾماء بٗضة حٗٝغ

ٌ  اإلاىلب ف: ألاو . العاةلت مً اإلادشومت بالىفىلت الخىفل مإظعاث أو ؤلاًىاةُت اإلاإظعاث حعٍش

ل ؤلايىاثيت، للماؾؿاث ٖليه مخ٤ٟ حٗغي٠ يىحض ال    
ّ
: وهي ٖلحها مخ٤ٟ زهاثو َىا٥ ؤّنل بال

حر ٖلى ؤؾاؾا حٗمل" ايت جٞى م ًٖ بٗيضا  ٗيكىنل الظيً لؤلَٟا٫ الؿاٖت مضاع ٖلى الٖغ ٟحن بقغاٝ وجدذ ؤؾَغ  مْى
    ".ألاحغ مضٞىعي

                                                           
، ص 2008التنهَة ،د ط س،دراسة تحلَلَة، الهجلس العربٍ للطفولة و: ٌ العالم العربٍ، واقع الرعاَة البدَلة ؾلهَاء بلبل  - 1

6                                                                                     . 



 2016  حىان  4العذد  –مجلت حُل ألابدار اللاهىهُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
89 

ايت صاع"بـ ؤيًا وحّٗغٝ      ٟا٫ بدىميت ج٣ىم زحريت ٖع ٣ُاء ألايخام ألَا
ّ
ا٢ضر والل ايت ٞو ٨غّيا وصخّيا ٚظاثيا الىالضيت الٖغ  ٞو

 واإلاهام ألاصاء خيث مً بيجها ٞيما الضوعل َظٍ وجسخل٠ والبضن، ال٨ٟغ صخيذ ٢ىرل حيل زل٤ ي٨ٟل بما واحخماٖيا وحٗليميا
اَا التي الخحريت للجمٗيت الضازليت ألاهٓمت بازخالٝ   ". مجها واإلاؿخٟيضيً ٖلحها اإلااجمىحن الٗاملحن وجىحه جٖغ

ٟا٫ مً ٦ثحًرا يًم بًٗها ٞىجض الدجم، خيث مً بيجها ٞيما وجدبايً اإلااؾؿاث َظٍ وجدىٕى        مئاث، ّٖضة يخجاوػل و٢ض ألَا
ٟا٫، مً ٢ليال يًّمل الدجم نٛحر بًٗها خحن في  وبًٗها خ٩ىميا، بًٗها ٞىجض ؤلاصاعة، نى٠ خيث مً جدىٕى ٢ض ٦ما ألَا

   .زانت لكغ٧اث جابٗا وبًٗها الضيييت ؤو الخحريت للجمٗياث جابٗا

 إلااؾؿاث ألاؾاسخي ال٣اهىنل اإلاخًمً 04-12 الخىٟيظر اإلاغؾىم في ؤلايىاثيت اإلااؾؿاث ّٖغٝ ٣ٞض الجؼاثغرل الدكغي٘ ؤّما     

 جخمخ٘ اصاعرل َاب٘ طاث ٖمىميت ماؾؿاث الٗاثلت مً اإلادغومت الُٟىلت ماؾؿاث حٗخبر: "يلي بما اإلاؿٟٗت الُٟىلت
٠ اإلاالي، والاؾخ٣ال٫ اإلاٗىىيت بالصخهيت

ّ
ٟا٫ باؾخ٣با٫ ج٩ل  زماهيت ؾً ٚايت بلى الىالصة مىظ الٗاثلت مً اإلادغومحن ألَا

ل مبه والخ٨ٟل( ؾىت 18) ؾىت ٖكغة
ً
ظا وجهاًعا ليال      ".ٖاثلي وؾِ في ويٗهم اهخٓاع في َو

 الضولت ؤوكإتها ماؾؿاث ًٖ ٖباعة هي التي ؤلايىاثيت، للماؾؿاث حام٘ حٗغي٠ بلى الؿاب٣ت الخٗغيٟاث زال٫ مً وههل    

ٟا٫ الاحخماعي للخ٨ٟل . ألاؾغ مً اإلادغومحن باأَل

ٟا٫ صوعل بخضار اإلاخًمً 1980 ماعؽ 18 في اإلااعر 80/83 اإلاغؾىم بمىحب اإلاؿٟٗت الُٟىلت مهلخت ؤوكئذ ل٣ض     ألَا
يحن ٚحر ألاوالص ليؿخ٣بل مىه ألاولى اإلااصة خؿب حاء والظر وجىٓيمها، اإلاؿٟٗحن  مً بتربيتهم ولي٣ىم لياوحهم وألايخام الكٖغ

هم ابلى والصتهم    .الغقض ؾً بلٚى

 ؤخ٩ام مىيٕى اإلاؿٟٗت الُٟىلت إلااؾؿاث الىمىطجي ألاؾاسخي ال٣اهىنل جدضيض بلى حهضٝ الظر 12/04 اإلاغؾىم ونضع    
 ي٣ضع الٗاثلت مً اإلادغومت بالُٟىلت الخ٨ٟل إلااؾؿاث محزاهيت 2013 ؾىت الضولت زّههذ ول٣ض   6 .80/83 ع٢م اإلاغؾىم

 الاحخماٖيت الخضماث مثل للى٣ٟاث بابا ٖكغ زالزت ٖلى مىػٖت ؾىديم ملياع 300 ًٖ يؼيض ما ؤر صج 3.131.548.250,00 مبلٛها

ٟحن بحمالي ويبلٜ واإلاالبـ، والخٛظيت ٠ 1343 اإلااؾؿاث َظٍ في الٗاملحن اإلاْى                                                .مْى

.  ؤلاًىاةُت اإلاإظعاث في الىلع ئحشاءاث: الثاوي اإلاىلب

ايخه واحب ييخ٣ل به جخ٨ٟل ؤؾغة يجض ولم والضيه، الُٟل ٣ٞض بطا      ظا الضولت، بلى ٖع  ٢اهىنل مً 125 اإلااصة ٖليه ههذ ما َو
اة خالت ٟٞي" ألاؾغة  الجهت بلى ال٣انغ ؤمغ  ؿىض ؤن ال٣اضخي ٞٗلى وبال ٥،بظ٫ التزمىا بن الىعزت بلى ال٨ٟالت جيخ٣ل الٞى

".       اإلاسخهت

                                                           
َواتَة وسبل الوقاَة هى ت السلوكَة الساتدة فٍ الهؤسسات اإلالهشكالت النفسَة واالضطرابا"هحهد عزام فرَد سخَطة،   - 1

 http://www.nesasy.org/psyche/10955-4999 :، هتوفر علً الرابط التالٍ"ساءة واالنحراؾ عند األَتامهخاطر اإل
. ، الهرجع السابقلهَاء بلبل   - 2

3
 - Ministère de la solidarité nationale, établissements en charge des enfants prives de famille 2013, p 9. 

: ، الجزاترتنظَههاحداث دور االطفال الهسعفَى وئالهتضهى  1980هارس  18الهؤرخ فٍ 83 -80فَذٌ ىالهرسوم الت   - 4

 .  12الجرَدة الرسهَة، عدد 
5
 -  Ministère de la solidarité nationale-récapitulation des crédits exercice 2013 état –b- de penses. 
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جي، الخًامً لىػاعة الخابٗت والخًامً الاحخماعي اليكاٍ مهالر في مخمثلت  الضولت، بلى جيخ٣ل ألابىيت ٞالؿلُت بطن       الَى

. ألابىان بها يخمخ٘ التي الخ٣ى١ل بجمي٘ وجخمخ٘ الُٟل مهلخت ًٖ الىنيت ألازحرة َظٍ ٞخهبذ

ليه     ايت ج٣ىم ٞالضولت ٖو ٟا٫ بٖغ  الٗامت الؿلُاث ونايت جدذ َم بالظيً ألامغ حٗل٤ ؾىاء الٗاثلت، مً اإلادغومحن ألَا

ى ؤو ما٢خا، ألابىيً لٛياب ؤو ٢ًاجي خ٨م بم٣خطخى
ّ
خسل

ُ
ى طوحهم، ٢بل مً جهاثيا ٖجهم اإلاـ  مً 20 اإلااصة ٖليه ؤ٦ضث ما َو

. الُٟل لخ٣ى١ل الضوليت الاجٟا٢يت

 :الُٟل خالت خؿب مٗيىت بحغاءاث اجبإ وحب اإلااؾؿاث، َظٍ في الُٟل يىي٘ ؤن و٢بل

ٌ  الفشع  (.علُه اإلاعثىس ) الللُي خالت: ألاو

 وحض شخو ٧ل ٖلى يخٗحن ؤهه ٖلى اإلاضهيت الخالت اإلاخًمً 1970 ٞبرايغ 19 في اإلااعر 20-70 ألامغ مً 67 اإلااصة ههذ      
بت له ج٨ً لم وبطا ٖليه، الٗثىعل إلا٩ان الخاب٘ اإلاضهيت الخالت لًابِ به يهغح ؤن خضيثا مىلىًصا  يجب بالُٟل بالخ٨ٟل الٚغ

 ٖلى  ٗثر شخو ؤر ٖلى يجب زم ومً. خىػجه في اإلاىحىصة وألامخٗت ألالبؿت م٘ اإلاضهيت الخالت يابِ بلى حؿليمه ٖليه
  .اإلاضهيت الخالت يابِ بلى الى٢اج٘ جل٪ ًٖ بخهغيذ يضلي ؤن ما، م٩ان في الىالصة خضيث مىلىص

 ج٣ىم مؿخ٣لت وزي٣ت بخدغيغ اإلاضهيت الخالت يابِ ي٣ىم اإلايالص، سجالث في وحسجيله اإلادًغ جدضيض مً الاهتهاء وبٗض    

 نٟت الىزي٣ت لهظٍ وج٩ىنل. ج٣غيبي ميالص جاعيش م٘ ألازحر، َظا ٢بل مً له مىذ الظر والل٣ب الاؾم جخًمً اإلايالص ٣ٖض م٣ام
ه الخى٢يذ؛

ّ
 جاعيش ؤو ؤؾماء ًٖ بخهغيداتهم ليضلىا الخ٣ي٣يىنل ألاولياء يإحي ؤو ميالص، قهاصة َىا٥ ؤن بٗض ٞيما جبحن بطا أله

ما، يم٨ً اإلاا٢خت اإلايالص ووزي٣ت اإلادًغ مً ٦ال ٞةن للُٟل، الخ٣ي٣ي اإلايالص  و٦يل مً َلب ج٣ضيم بٗض َظا ل٨ً بلٛاَئ

  .مهلخت له ممً َلب ٖلى بىاء ؤو الجمهىعيت

ت، عحا٫ بها ي٣ىم التي الؿمإ مدايغ م٘ جىي٘ للُٟل قمؿيت نىعة جازظ طل٪ بلى باإلياٞت       ؤ٢ىا٫ ٞحها جضونل الكَغ
ل ولىهه، للُٟل الخ٣غيبي والٗمغ اإلا٩ان مً الالخ٣اٍ ْغوٝ ٖلى ص٢ي٤ ون٠ ي٨خب ٦ما الُٟل، ٖلى ٖثر الظر الصخو  َو

  .اإلاضهيت الخالت صٞاجغ في اإلادًغ َظا جاعيش ويضونل حيضة، بهٟت الؿغرل خبله ٢ُ٘

ت عحا٫ وي٣ىم       ٢اضخي ٞيإمغ جد٣ي٤، إلحغاء اٞخخاح بُلب ألازحر َظا لي٣ىم الجمهىعيت و٦يل بلى اإلادًغ بإزظ الكَغ
 بلى بدسخحٍر الجمهىعيت و٦يل ويخ٣ضم ٦ما مجهى٫، يض ال٣ًايا َظٍ حسجل ما ألاخيان ؤٚلب في ؤهه ٚحر باإلاٗايىت، الخد٣ي٤

ٟا٫ مً الىٕى َظا بةيىاء اإلاسخهت اإلاهالر   . ؤلايىاثيت اإلاغا٦ؼ في ألَا

.  الاظدؽفاةُت حاإلافاٌ في ألاوفاٌ عً الخخلي خالت :الثاوي الفشع

ٟا٫       خسلى ألَا
ُ
ل ليؿىا ٖجهم اإلا

ً
خسلى ٞالُٟل يخامى، ؤَٟاال

ُ
ٌ َبيعي ؤب بجغيمت  ٗا٢ب َٟل َى ٖىه اإلا تراٝ يٞغ  به الٖا

لت ٚحر وؤم  ٧ل ويٗخبر. الاؾدكٟاثيت اإلاهالر في مىلىصَا ًٖ جخسلى يجٗلها مما لىخضَا، به للخ٨ٟل وهٟؿًيا احخماًٖيا مَا

 في ،1976 ؤ٦خىبغ 23 في اإلااعر 76/79 ع٢م الٗمىميت الصخت ٢اهىنل اٖتٝر ول٣ض الكىٗاءـ، الجغيمت جل٪ اعج٩اب آزاع مً َظا

                                                           
1
 - Nadia Ait Zai, l’enfant abandonne et la loi, mémoire magister, faculté de droit, Alger, 1988, p 96. 

. 123،ص 1995 ،، الجزاتردار هوهة ،الطبعة األولً زَز سعد، نظام الحالة الهدنَة،عبد الع  - 2
3
 - Nadia ait Zai, op. cit, pp 114-115.  

4
 - Ibid., p 118. 
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 َاالء مثل مؿاٖضة ٖلى ال٣اثمحن وؤلؼم ؤؾمائهً، ط٦غ صونل ؤَٟالهً يلضن بإن الٗاػباث لؤلمهاث 3 ٣ٞغة 243 اإلااصة هو

 ٖلى الصخت ٢اهىنل هو ٦ما. ال٣ٗىباث ٢اهىنل مً 301 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم لل٣ٗىباث حٗغيىا وبال اإلانهي، بالؿغ ألامهاث
 ؤو بالخمل اإلاخٗل٤ الؿغ ٖلى اإلاداٞٓت ب٣هض اإلاؿدكٟى في ٢بىلها ؾغيت مً الاؾخٟاصة جُلب باإلاؿدكٟى هؼيلت ٧اهذ بطا ؤهه

.  جد٣ي٤ ؤر بحغاء ؤو حٗغي٠ وزي٣ت ؤر لُلب مجا٫ وال َلبها جلبيت وحب بالىالصة،

 واإلاخٗل٤ 16/02/1985 في اإلااعر 85/05 ع٢م ال٣اهىنل بم٣خطخى ؤلغي ٢ض الظ٦غ، الؿاب٤ الٗمىميت الصخت ٢اهىنل ؤن بلى ووكحر     
 حاءث والتي 73 اإلااصة بىو وا٦خٟى مجهى٫، اؾم جدذ الىالصة ٖلى نغاخت يىو لم ألازحر َظا بن. وجغ٢يتها الصخت بدمايت

ٟا٫ لى٢ايت والُبيت الاحخماٖيت اإلاؿاٖضة وؾبل وؾاثل بن: "يلي ٦ما  اللىاثذ َغي٤ ًٖ الخ٣ا ْمجً ٖجهم الخسلي مً ألَا
ى يمىٗها لم ؤهه بال  ،"الخىٓيميت ظا يمىيا، بها  ٗتٝر َو ٣ا َو  بدٟٔ الُبيت الهيئت جلؼم والتي مىه، 206 اإلااصة في حاء إلاا ٞو

. اإلانهي الؿغ

٣ا ولضَا ًٖ الٗاػبت ألام جسلي ويخم    :لخالخحن ٞو

. اإلاإكذ الخخلي خالت: ألاولى الخالت

 ؤلغي ألامغ َظا ل٨ً الُٟل، ًٖ بها الخسلي يخم التي ؤلاحغاءاث الٗمىميت الصخت ب٣اهىنل اإلاخٗل٤ 76/79 ألامغ خّضص ل٣ض     

 طل٪ في بما بالُٟىلت اإلا٩لٟت اإلاهلخت آهظا٥ بٗضَا وخّىلذ الصخت، وجغ٢يت خمايت اإلاخًمً 85/05 ع٢م ال٣اهىنل بم٣خطخى

 اليكاٍ مهالر ٞإنبدذ خالًيا ؤما  .الاحخماٖيت والكاون الٗمل لىػاعة الخابٗت الاحخماٖيت الخمايت بلى واإلاٗى٢حن الل٣ُاء
جي الخًامً لىػاعة جابٗت الاحخماعي . الَى

ل  ؿمذ ال الظر ؤو الٗاثلي بيخه مً ما٢خت بهٟت اإلادغوم ٞللُٟل      
ً
 البيئت، جل٪ في بالب٣اء الًٟلى مهالخه ٖلى خٟاْا

ما اللخحن واإلاؿاٖضة الخمايت زانيتي في الخ٤ َغ ا الضولت جلتزم خيث   الضولت، جٞى ا باٖخباَع
ً
 لخ٣ى١ل الضوليت الاجٟا٢يت في َٞغ

ايت ما٢خا ولضَا ًٖ ألام جسلي خالت في 1989 لؿىت الُٟل  ؤر بؾ٩ان، ٖالج، بَٗام، مً اخخياحاجه بجمي٘ وج٣ىم الُٟل، بٖغ

ىا ؤلايىاثيت، اإلااؾؿاث في ويٗه ا مهلت ألام جمىذ َو  لىلضَا ويٗها خحن ألام وؤن زانت ج٨ٟحر ٦مهلت ج٩ىنل ؤقهغ، 3 ٢ضَع
 جا٦ض وبٗضَا الحها، اإلاجخم٘ وهٓغة الٗاع مً والخٝى اعج٨بتها التي الخُيئت آزاع َياجه في يدمل نٗب هٟسخي وي٘ في ج٩ىنل

   .ال٨ٟالت هٓم في بصماحه ؤو اإلااؾؿت في ويٗه يدضص طل٪ ٖلى وبىاء اؾترحاٖه، ؤو ولضَا ًٖ جسلحها

 الاحخماٖيت اإلاؿاٖضة مهالر ٞخ٣ىم َٟلها، بها اإلاخىاحض الجهت ؤمام الاؾترحإ بُلب جخ٣ضم ؤن الُٟل ألم يم٨ً ٦ما   
ً اإلاغؤة، ٖيل ٦يٟيت خى٫ل جد٣ي٤ بةحغاء  اإلاهلخت مً ممطخى حؿغيذ لها يمىذ وبٗضَا والا٢خهاصيت، الاحخماٖيت ْغوٞها ٖو

٨ظا بيجابيا، الخد٣ي٤ ٧ان بطا اإلاسخهت  الٗاػبت ألام اؾخٗاصة وؿبت الؿيا١ َظا في بلٛذ و٢ض. ابجها الٗاػبت ألام حؿخٗيض َو
ٟا٫ بحمالي مً%  21.73 2012 ٖام لىلضَا   .َٟل 480  ٗاص٫ ما ؤر ٖلحهم، اإلاخسلى ألَا

 

 

                                                           
1
 - Ibid., p120. 

. 1989تفاقَة حقوق الطفل لعام اهى  20الهادة  - 2
.  2012وزارة التضاهى الوطنٍ، ئحصاتَات الطفولة الهحروهة هى العاتلة لعام   - 3
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 .   النهاتي الخخلي خالت: الثاهُت الخالت

 الخسلي مدًغ ٖلى باإلمًاء وطل٪ الاحخماٖيت، اإلاؿاٖضة مهالر ؤمام جهاثًيا َٟلها ًٖ جخسلى ؤن الٗاػبت لؤلم يم٨ً    

. ؤهجبخه الظر الُٟل ًٖ الجهاجي

ل      حر زُحر بحغاء ؤهه حهت؛ مً ؤلاحغاء َظا ٖلى ٢ىله يم٨ً ما بنَّر  اهخ٣اء بٗض بال ال٨ٟالت ج٣ىم ؤال  ٣ٗل ٨ٞي٠ مالثم، ٚو
ت ايت للُٟل جًمً التي ال٣اهىهيت ؤلاحغاءاث مً مجمٖى  ألام ؤّنل خحن في والخل٣يت، والصخيت والىٟؿيت الاحخماٖيت الٖغ

ى بؿيِ بصاعرل بةحغاء ال٣يام بمجغص ؤهجبخه الظر الُٟل ججاٍ مؿاولياتها حمي٘ مً جدىهل  في وجضويجها ألا٢ىا٫ جل٣ي َو

   .مدًغ

 ألا٦بر الطخيت ؾي٩ىنل الُٟل ٞةن زاهيت، حهت مً جهاثيا ولضَا ًٖ ألام جسلي ؤحل مً م٣ٗضة بحغاءاث ويٗىا لى ل٨ً     
 الُغي٤ خاٞت ٖلى بغمحهم ي٣مً ؤو ؤوالصًَ ي٣خلً يجٗلهً مما الالػم، الىعي يمل٨ً ال الٗاػباث ألامهاث ؤٚلب ؤن اٖخباع ٖلى

ىا لم بطا اإلاؼابل في ؤو .  ح٣ٗيضَا ٖلى الجهاجي الخسلي بحغاءاث جبؿيِ ٞاألًٞل زّمل ومً الجهاجي، للخسلي الالػمت الكغوٍ  ؿخٞى

. العاةلت مً اإلادشومت الىفىلت مإظعاث مهام:  الثالث اإلاىلب  

٣ا الٗاثلت مً اإلادغومت بالُٟىلت الخ٨ٟل ماؾؿاث مهام جخمثل : يلي ما في  04-12 اإلاغؾىم مً 5 اإلااصة لىو ٞو

 ٟا٫ الخ٨ٟل  ٖاثلي؛ وؾِ في ويٗهم اهخٓاع في صاثمت ؤو ما٢خت بهٟت وجهاعا ليال الٗاثلت مً اإلادغومحن باأَل

 والخمغيٌ بالٗالج الخ٨ٟل زال٫ مً ألامىمت يمان .

 والاحخماٖيت والٗاَٟيت والىٟؿيت الُبيت اإلاخابٗت زال٫ مً الخمايت يمان .

 والٗالجي الى٢اجي اإلاؿخىيحن ٖلى واإلاغا٤َ والُٟل الّغيي٘ وؾالمت صخت خٟٔ يمان .

 والتربىرل البيضاٚىجي الخ٨ٟل بغامج جىٟيظ .

 ٟا٫ مغا٣ٞت . ؤًٞل ومنهي واحخماعي مضعسخي اهضماج ٢هض الخ٨ٟل ٞترة ؤزىاء واإلاغا٣َحن ألَا

 ٟا٫ ؾالمت يمان  .وال٨ٟغيت الجؿضيت واإلاغا٣َحن ألَا

 ٟا٫ لصخهيت اإلايسجمت الخىميت يمان  .واإلاغا٣َحن ألَا

 واإلاغا٣َحن لؤلَٟا٫ اإلاضعؾيت اإلاخابٗت يمان .

 واإلاهىيت الاحخماٖيت للخياة اإلاغا٣َت جدًحر ٖلى الؿهغ .

 ٟا٫ وي٘ ٖلى الٗمل . الٗاثلي الىؾِ في ألَا

ٟا٫ الخ٨ٟل يًمً        ؤزهاثيحن ؤَباء، مً جخ٩ىنل الازخهاناث مخّٗضصة ج٣ىيت ٞغ٢ت الٗاثلت مً اإلادغومحن باأَل

 الخ٨ٟل ؾاثإلااؽ اإلاى٧لت اإلاهام زال٫ مً يدبّحن خيث. خايىاث ومؿاٖضاث احخماٖيحن، مؿاٖضيً ممغيحن، هٟؿاهيحن،
غ مهام ؤّجها الٗاثلت، مً اإلادغومت بالُٟىلت ايت جٞى  ؤن ٦ما الٗاثلت، مً اإلادغوم للُٟل والصخيت والىٟؿيت الاحخماٖيت الٖغ

ٟا٫ جإَيل الخ٣ىيت ٞغ٢تها زال٫ مً جًمً اإلااؾؿاث َظٍ . اإلاجخم٘ في لالهضماج الٗاثلت مً اإلادغومحن واإلاغا٣َحن ألَا

                                                           
. 12عبد العزَز سعد، الهرجع السابق، ص   - 1
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ايت ؤن هٟؿه الؿيا١ في وهًي٠ ا التي الٖغ َغ ٟا٫، وحيـ ؾً خؿب جسخل٠ اإلااؾؿاث جٞى ظا ألَا  زال٫ مً ؾيٓهغ ما َو

: آلاحي الجضو٫ل

 ٌ   .2013 لعىت والجيغ العً خعب" اإلاععفت" العاةلت مً اإلادشومت بالىفىلت الخىفل مإظعاث: 01 سكم الجذو

ماؾؿاث الُٟىلت  

اإلادغومت مً 

ل6الٗاثلت مً 

ل18ؾىىاث بلى 

 ؾىت ط٧ىعل

ماؾؿاث الُٟىلت 

اإلادغومت مً الٗاثلت 

ل18ؾىىاث بلى ل6مً 

 ؾىت ط٧ىعل

ماؾؿاث الُٟىلت 

اإلادغومت مً الٗاثلت مً 

ؾىت ل18ؾىىاث بلى ل6

 بهار

ماؾؿاث الُٟىلت 

اإلادغومت مً الٗاثلت 

ل18ؾىىاث بلى ل6مً 

 ؾىت مسخلِ

 2 4 7 37 اإلاجمٕى

مجمٕى 

 اإلااؾؿاث
50 

 38 ٖلى مىػٖت ماؾؿت 50 َى الٗاثلت مً اإلادغومت بالُٟىلت الخ٨ٟل ماؾؿاث مجمٕى ؤن بلى الؿيا١ طاث في ووكحر   
ظا واليت،  مغ٦ؼا 35 اإلاغا٦ؼ ٖضص يبلٜ ٧ان بٗضما اإلادغومت، الُٟىلت وعٖايت اإلااؾؿاث بوكاء مجا٫ في الخُىعل ٖلى يض٫ّل ما َو

  .2006 ؾىت واليت 26 ٖلى مىّػٖا

ى اإلاغا٦ؼ، صازل ؤلا٢امت جدؿحن ٢هض مٗخبرة حهىًصا اإلاؿٟٗت بالُٟىلت الخ٨ٟل ماؾؿاث بظلذ ل٣ض        ٨ٗؿه ما َو
ياث ٖضص في اإلادؿىؽ الاهسٟاى ٟا٫ ٞو  التي اإلاجهىصاث بٗض الىيٗيت جدؿً ٖلى الاهسٟاى َظا ياقغ خيث باإلاغا٦ؼ، ألَا

ياث وؿب بلٛذ ٦ما   .ٖمىما الصخيت الخُٛيت جدؿحن ؤحل مً الٗمىميت الؿلُاث بظلتها ٟا٫ لضي الٞى  مً اإلادغومحن ألَا

ياث ؤن الٗلم م٘ ،%6.81 وؿبت 2012 ؾىت ألاؾغ  في ويٗه ٢بل للُٟل الهخي الىي٘ الٛالب في ؾببها ي٩ىنل جدضر التي الٞى

ياث اخدؿاب صونل اإلاسخهت، اإلاغا٦ؼ .  اإلاغ٦ؼ في الُٟل وي٘ ٢بل جدضر التي الٞى

جي الخًامً وػاعة ؤهجؼتها صعاؾت زال٫ مً ؤيًا يالخٔ وما      ٟا٫ مغا٦ؼ خى٫ل 2006 ؾىت الَى  ؤٚلبيت ؤن اإلاؿٟٗحن ألَا

 بٌٗ حٗاوي اإلااؾؿاث َظٍ حٗل مما   اإلااؾؿاث، جل٪ في ي٣ُىىنل يؼالىنل ال بالٛىنل ؤشخام َم اإلااؾؿاث بهظٍ اإلا٣يمحن
. الدؿيحر في اإلاكا٧ل

 اإلاك٩ل َظا ٖالج اإلاؿٟٗت الُٟىلت إلااؾؿاث ألاؾاسخي ال٣اهىنل اإلاخًمً 04-12 ع٢م اإلاغؾىم ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع     

م ول٨ً.    ومهىيا احخماٖيا بصماحهم خحن بلى الخ٨ٟل مً  ؿخٟيضونل البالٛحن ألاشخام ؤن 05 اإلااصة في نغاخت بالىو  ٚع
                                                           

1
 - Ministère de la solidarité nationale, établissements en charge enfants prives de famille, op. cit, p 11. 

قضاَا الهرأة، زارة الهنتدبة الهكلفة باألسرة والجزاتر جدَرة باألطفال، الو: 2015-2008هخطط العهل الوطنٍ للطفولة  - 2

. 30ص 
جتهاعٍ روع التقدَر حول نظرة اإلقصاء اال، هشجتهاعَةهاعٍ، لجنة السكاى والحاجات االجتقتصادٌ واالالهجلس اال  - 3

. 2001، هاٌ ة، الدورة السابعة عشرهى األسرة حروهةمالطفولة اللألشخاص الهسنَى و
. 30هخطط العهل الوطنٍ للطفولة، الهرجع السابق، ص  - 4
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ايت في الخانل الخُىعل ٟا٫ ٖع  بٌٗ حسجيل مً يمى٘ لم َظا ؤن بال ؤلايىاثيت اإلااؾؿاث صازل ألاؾغ مً اإلادغومحن ألَا

ا والتي الى٣اثو،   :آلاحي الىدى ٖلى هظ٦َغ

 الٗما٫ مجمٕى مً% 33 اإلاخسههحن الٗما٫ وؿبت جخٗضي ال خيث اإلاغا٦ؼ َظٍ بَاعاث مؿخىيل ي٠ٗ 

. اإلاؿخسضمحن

 اإلا٣ّغاث ٢ضم بلى بياٞت الخجهحزاث، و٢ضم الخ٨ي٠ ٖضم .

 يت والخجهحزاث الىؾاثل ه٣و . الىٖى

 ت
ّ
غيً البيضاٚىحيحن الٗما٫ مً ٞجؼء ال٨ٟاءاث، طورل الٗما٫ ؤحىعل ٢ل  محزاهيت مً ؤحىعَم يخ٣ايىنل واإلاَا

. الكباب وحكٛيل الاحخماٖيت الكب٨ت

ٟا٫ بٟئت الضولت اَخمام ٖلى الخإ٦يض بلى الخخام في وههل       واإلااؾؿاث اإلاغا٦ؼ بوكاء زال٫ مً الٗاثلت مً اإلادغومحن ألَا
حر الؾخ٣بالهم ايت وجٞى ٟا٫ بصماج ٖلى والٗمل ؤهىاٖها، بمسخل٠ الٖغ  ؤو ال٨ٟالت َغي٤ ًٖ ؾىاء ؤؾغيت ؤوؾاٍ في ألَا

يت وكاَاث ج٨ثي٠ ٖلى الضولت ٖملذ ٦ما مإحىع، ٖاثلي وؾِ في الىي٘ الم الخٖى  ألام َٝغ مً اؾخٗاصتهم ؤحل مً وؤلٖا

 للؿياؾت هديجت اليؿبت َظٍ واعجٟٗذ َٟال، 273  ٗاص٫ ما ؤر ،%14.96: 2006 ؾىت الاؾخٗاصة وؿبت بلٛذ خيث البيىلىحيت،
  .2012 ؾىت َٟل 480  ٗاص٫ ما ؤر ،%21.73 بلى الضولت َٝغ مً اإلاخبٗت

.  البذًلت ألاظش: الثاوي اإلابدث 

ايت ؤق٩ا٫ بخضي هي البضيلت ألاؾغ      ٟا٫ للخ٨ٟل البضيلت الٖغ حر بلى وتهضٝ الٗاثلت مً اإلادغومحن باأَل ايت جٞى  الٖغ

 ما مجها لي٨دؿب مجها خغم التي الُبيٗيت ؤؾغجه ًٖ الُٟل حٗىيٌ" ٞهي لؤلَٟا٫، واإلاهىيت والصخيت والىٟؿيت الاحخماٖيت
 وألاؾغيت، الضيييت وال٣يم اإلاباصت مجها ويؿخ٣ي والىٟسخي، الاحخماعي ج٩ىيىه في والًغوعيت الٟغصيت الاخخياحاث مً يى٣هه

 مجخمٗاث ؤجها البضيلت باألؾغ وُي٣هض  ".ؤلايىاثيت اإلااؾؿت في ٖلحها يدهل ؤن يم٨ً ال التي الٗامت الاحخماٖيت واإلاٟاَيم
ايت ًٖ وماليا واحخماٖيا هٟؿيا وحٗىيه الُٟل ٞحها  ٗيل ألاؾغة، إلاجخم٘ مكابهت   .ألاؾغ ٖع

ّٗضل     
ُ
ايت ٖلى حؿاٖض التي وآلالياث البرامج ؤَم مً البضيلت ألاؾغة وح ٟا٫ ٖع ا زال٫ مً ألاؾغة مً اإلادغومحن ألَا حَر  بيئت جٞى

ٟا٫ الخ٨ٟل في اإلاخاخت ألاهٓمت ؤخؿً البضيلت ٞاألؾغة ألاؾغيت، للبيئت مكابهت  بّما ي٩ىنل وطل٪ ألاؾغ، مً اإلادغومحن باأَل

: َغي٤ ًٖ

 ال٨ٟالت هٓام .

 اإلاإحىعة ألاؾغ هٓام .
 

                                                           
. 66، ص جتهاعٍ، الهرجع السابققتصادٌ واالالهجلس اال   - 1

 .2012 – 2006 ،ئحصاتَات الطفولة الهحروهة هى العاتلةوزارة التضاهى الوطنٍ،  2 -
 : ، هتوفر علً الرابط"هعــــاناة االَتام داخل األسر البدَلة" - 3

ttp://www.socialar.com/vb/showthread.php?t=2256 
، اإلسكندرَة ،دار الفكر الجاهعٍ الطبعة األولً،، جتهاعَة لألطفالالهعاهلة الجناتَة واال، عبد الفتاح البَوهٍ الحجازٌ - 4

 .219ص 
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ٌ  اإلاىلب م عً الشعاًت: ألاو  .الىفالت هٍام وٍش

ٟا٫ للخ٨ٟل الهيٜ ؤَم بخضي ال٨ٟالت جمثل       بضيل ٦ىٓام وال٣اهىنل الكٕغ ؤ٢ّغَا و٢ض ألاؾغة، مً جهاثيا اإلادغومحن باأَل

ظا الىٓام، َظا ؤ٢ّغث الضوليت الاجٟا٢ياث وختى للخبّجي،  في 1989 لؿىت الُٟل خ٣ى١ل اجٟا٢يت مً 20 اإلااصة هو في حاء ما َو

. ؤلاؾالميت للمجخمٗاث باليؿبت الخبّجي ًٖ بضيال هٓاما اٖخبرجه والتي الثالثت، ال٣ٟغة

ٌ  الفشع  .اوعلادَا وئحشاءاث الىفالت مفهىم: ألاو

 ب٣ٗض وجخم بابىه، ألاب ٢يام وعٖايت وجغبيت ه٣ٟت مً ٢انغ بىلض بال٣يام الخبّرٕ وحه ٖلى التزام ًٖ ٖباعة هي ال٨ٟالت    

ايت ؤجها ٖلى ؤيًا ال٨ٟالت وحّٗغٝ   .قغعي  ؤ٢اعبه مً ٧اهذ ؾىاء الىىويت ؤؾغجه ٚحر ؤؾغة ٢بل مً لىالضيه الٟا٢ض الُٟل ٖع
  .طل٪ ٚحر ؤو

ت جخمّحز الجؼاثغ في لؤلَٟا٫ ألاٞغاص ٦ٟالت بّنل     مىاصٍ في الجؼاثغرل ألاؾغة ٢اهىنل  ؤخ٩ام مً وؿخيبُها الخهاثو مً بمجمٖى

: الخالي الىدى ٖلى 116-125

ايت وطل٪ احخماٖيت، لٛايت وي٘ للخبّجي، بضيل هٓام ًٖ ٖباعة هي ال٨ٟالت - ٟا٫ لٖغ ٣ُاء ألَا
ّ
 مجهىلي و٦ظا الل

. وعٖايخه جيكئخه ًٖ ؤبىاٍ عجؼ الظر الىلض ؤمغ وجىلي اليؿب،

ل ج٣ىم ال ٞهي ال٨ٟيل، م٘ ال٣ٗض جبرم التي والهيئت اإلا٨ٟى٫ل ال٨ٟيل،: َم ؤَغاٝ زالزت ٞيه ٣ٖض ال٨ٟالت -
ّ
 ؤبغمذ بطا بال

٣ا اإلاىز٤ ؤو ال٣ًاثيت الجهاث ؤمام . ألاؾغة ٢اهىنل مً 117 للماصة َب٣ا ألاؾغة، ٢اهىنل في ٖليه مىهىم َى إلاا ٞو

. م٣ابل بضونل جبّرعي التزام هي ال٨ٟالت -

ليه ؤحىبيا، يب٣ى بل ال٩اٞلت الٗاثلت بلى اإلا٨ٟى٫ل اهدؿاب حٗجي ال ال٨ٟالت -  ولى ختى ٧اٞله اإلا٨ٟى٫ل يغر ؤن يم٨ً ال ٖو

. اإلا٨ٟى٫ل للُٟل ل٣به ألازحر َظا مىذ

. ألاؾغة ٢اهىنل في مدّضصة ألؾباب وجيخهي حؿ٣ِ بل ؤبضيت ليؿذ ال٨ٟالت -

 له يم٨ً بل ٞحها اإلاحرار للم٨ٟى٫ل يد٤ ال بط التر٦ت، خ٣ى١ل ٖلى الخّٗضر وجمى٘ الىعزت خ٣ى١ل جدمي ال٨ٟالت -

 .الىنيت ؤو الهبت ٖلى الخهى٫ل

. الىفالت ؼشوه: الثاوي الفشع

ا خّضصث ٢ض هجضَا 118و 117 ماصجيه في ألاؾغة ٢اهىنل ؤخ٩ام بلى بالّغحٕى     
ً
 ٣ٖض بةبغام اإلا٩لٟت الجهت ٖلى يجب ٖامت قغوَ

ا، مً جخد٤٣ ؤن ال٨ٟالت غث ما بطا ويغا٢ب جد٣ي٤، بةحغاء ي٣ىم ؤن اإلاىز٤ ؤو ال٣اضخي ٞٗلى جىاَٞغ . ال ؤم الكغوٍ َظٍ جٞى

 

 
                                                           

 27الهؤرخ فٍ  02-05هعدل و هتتم باألهر  1984َونَو سنة  9الهؤرخ فٍ  11-84القانوى رقم   هى 116نظر الهادة ا  - 1

. َتضهى قانوى األسرة الجزاترٌ 2005فبراَر
هركز اإلنهاء   ،النفسَة البدَلة للطفولة، الطبعة األولًاألسس االجتهاعَة و :الهحروم ، رعاَة الطفل علً هادٌ الحوات  - 2

 .32 -27، ص ص 1989 ، العربٍ
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 :الجيعُت أحىبي الىفالت والب -

 ؤلاؾىاص ٢ىاٖض ٞةن صيجهم ًٖ الىٓغ وبٌٛ ال٨ٟالت، بُلب الجؼاثغرل ال٣اضخي ؤمام الخ٣ّضم ألاحاهب لؤلَغاٝ يم٨ً     
ليه ال٣ٗض، بوكاء ٖىض اإلا٨ٟى٫ل والُٟل لل٨ٟالت اإلا٣ضم للُلب ال٣اهىنل مغاٖاة ال٣اضخي ٖلى حؿخىحب اإلادّضصة  عؤي ٞةطا ٖو
 ٞةن واخضة حيؿيت مً ليؿا واإلا٨ٟى٫ل ال٨ٟالت َالب ؤن الٗلم م٘ ال٨ٟالت، يجحز ألاحاهب ٢اهىنل ؤن الجؼاثغرل ال٣اضخي

 حيؿيت مً واإلا٨ٟى٫ل ال٩اٞل ٧ان ما بطا خالت في ؤّما  .يجغيه الظر الخد٣ي٤ بٗض ال٨ٟالت ٣ٖض جدغيغ بم٣ضوعٍ  ال٣اضخي

 ال٨ٟالت ٣ٖض جدغيغ يم٨ً ال ال٨ٟالت، يجحز ال ال٣ىاهحن ؤخض ٧ان بطا ل٨ً. ال٣ٗض يدّغعل ٞةهه ال٨ٟالت يجحز و٢اهىجهما واخضة،
ا ال٣اهىهحن يغاعي بإن ال٣اضخي جلؼم اإلاضوي ال٣اهىنل مً 1 م٨غعل 13 اإلااصة ألن ًٗ  ال٨ٟالت آزاع ؤن خحن في ال٣ٗض، جدغيغ يىم م

 .٣ِٞ ال٩اٞل ٢اهىنل يد٨مها

.: الياملت باألَلُت مخمخعا عاكال اليافل ًىىن  أن -

 باألَليت يخمخ٘ ؤن ٖا٢ال، ال٩اٞل ي٩ىنل بإن وي٣هض ٖا٢ل، بٗباعة الكٍغ َظا ٖلى 118 ماصجه في ألاؾغة ٢اهىنل هو ل٣ض     
حر الغقض ؾً بالٛا ي٩ىنل ؤن يجب ؤر ال٩املت؛ ال٣اهىهيت  و٢ض  الٟٛلت، ؤو الؿٟه الٗخه؛ ؤو الجىىنل بؿبب ٖليه مذجىػل ٚو

  .اإلاضوي ال٣اهىنل مً 44 بلى 40 اإلاىاص في الجؼاثغرل اإلا٣جن هٓمها

: اللذسة ؼشه -

ى شخو ٦ٟالت مٗىػل شخو يُلب ؤن اإلا٣ٗى٫ل ٚحر ٞمً لل٩اٞل، اإلااصيت ؤلام٩اهياث بال٣ضعة ي٣هض       ٖلى ٢اصع ٚحر َو
 ؤو الكهغرل الغاجب ٦ك٠ ج٣ضيم ال٨ٟالت َالبي مً ٖمليا ال٣اضخي مً ٞاإلاُلىب لظل٪ الث٣ا، مؿ٨ىا ؤو ملبؿا ومىده بَٗامه

ل اإلا٨ٟى٫، بٖالت ٖلى الصخو ٢ضعة جثبذ وزي٣ت ؤر
ّ
ٌ وبال . ألازحر َظا َلب ٞع

٣ت الكغوٍ الدكغي٘ بم٣خطخى جىٓم  ؤن اإلاٟغوى مً الىيٗياث، َظٍ مثل ًٖ جىجّغل ٢ض التي اإلاكا٧ل لهظٍ صعءًل و    
ّ
 اإلاخٗل

ا بزباتها، و٦يٟيت اإلااصيت بالىيٗيت حَر ايت جًمً التي الًغوعيت الىزاث٤ مً ٚو  الٛالب في ي٩ىنل والظر للم٨ٟى٫، الجيضة الٖغ

. الٗىايت مً مؼيض بلى ويدخاج ؤؾغجه مً مدغوما

: الضواج ؼشه -

 التي الكغوٍ زال٫ ومً ٖملًيا ل٨ً متزّوًحا، ي٩ىنل بإن ال٩اٞل يلؼم ٢اهىهيا هها َىا٥ هجض ال ال٨ٟالت ؤخ٩ام بلى بالغحٕى   
ٟا٫ ٦ٟالت َالبي ألاٞغاص مل٠ في الضولت جٟغيها  ٖلى للخهى٫ل يغوعرل قٍغ الؼواج ؤن جبحن ألاؾغة، مً اإلادغومحن ألَا

  .الٗاثلت مً اإلادغوم الُٟل ٦ٟالت

ليه به، مخٗل٣ت زانت قغوٍ ٖلى ال٣اهىنل يىو ٞلم اإلا٨ٟى٫ل لكغوٍ باليؿبت ؤما     الكغوٍ بٌٗ اؾخيخاج يم٨ً ٖو

 مً 119 اإلااصة ههذ ٦ما ٢انًغا، ي٩ىنل ؤن البض اإلا٨ٟى٫ل ؤن  ؿخيخج خيث ألاؾغة، ٢اهىنل مً 116 اإلااصة هو بلى بالّغحٕى
. اليؿب مٗلىم ؤو مجهى٫ل ي٩ىنل ؤن ٞةما اإلا٨ٟى٫، الُٟل ويٗيت ٖلى هٟؿه ال٣اهىنل

                                                           
 . الهتضهى القانوى الهدنٍ -1975سبتهبر سنة  26الهؤرخ فٍ  -58-75هى األهر رقم  01هكرر  13ادة نظر الما  - 1
-154ص ، ص 2009،  الطبعة الثانَة، نظرَة الحق ،الجزء الثانٍ ،هدخل لدراسة العلوم القانونَة ،عبد الحهَد شنَتٍ - 2

155. 
3 -Ministère de la solidarité nationale , protection de remplacement : kafala procédures et modalités 2013, 

pp 5-6 . 
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. الىفالت اوعلاد ئحشاءاث: الثالث الفشع

جي، التراب بضازل يخٗل٤ ٞيما َظا ال٣اضخي اإلاىز٤،: وهي ال٨ٟالت ٣ٖض بخدغيغ مخسههت حهاث زالر َىا٥       في ؤما الَى

 يخ٨ٟل ال٨ٟالت، او٣ٗاص بحغاءاث بجمام وبٗض   .ال٨ٟالت ٣ٖض جدغيغ في الخ٤ لها التي الجؼاثغيت ال٣ىهلياث ٞهىا٥ الخاعج
باث بجمي٘ ال٩اٞل

ّ
ايت التربيت له ويًمً ٖليه، ال٣اهىهيت بالىاليت يخمخ٘ ٦ما الغاعي، ألاب له ويمثل اإلا٨ٟى٫ل مخُل  والٖغ

ليه والى٣ٟت، . ألاؾغة ٢اهىنل مً 116 اإلااصة هو بلى اؾدىاصا َظا و الخ٣هحر، صونل الخبٕر وحه ٖلى ملتزم ٞال٩اٞل ٖو

 هٟؿها آلازاع جغجب ؤجها  ٗجي ال ٞهظا له، ألاب بمثابت وججٗله اإلا٨ٟى٫ل ٖلى ال٣اهىهيت الىاليت لل٩اٞل حُٗي ال٨ٟالت ٧اهذ وبطا     

 الهبت ٣ِٞ لل٩اٞل يجىػل ؤهه ٖلى نغاخت هّهذ  ألاؾغة ٢اهىنل مً 123 اإلااصة هو ؤخ٩ام ؤن بط وآبائهم، ألانليحن ألابىاء بحن
ل باَل ٞهى الثلث ًٖ ػاص وما الثلث، خضوص في الىنيت ؤو

ّ
: ال٨ٟالت ٣ٖض ًٖ جىجّغل التي آلازاع ؤَم ومً. الىعزت ؤحاٍػ بطا بال

 بم٩اهيت بمىذ وطل٪ ألاب، مً اليؿب مجهىلت اإلا٨ٟىلت الٟئت لهظٍ خّلل بيجاص الضولت اعجإث خيث اإلا٨ٟى٫، ل٣ب حٛيحر بم٩اهيت
 في اإلاكاع٦ت ٖلى ال٣ضعة له وج٩ىنل هٟؿيت، ٣ٖضة ؤّيت صونل ؾليمت جيكئت ولخيكئخه اإلا٨ٟى٫ل لٟاثضة ل٣به ال٩اٞل بُٖاء

٤ 157-71 اإلاغؾىم يخمم الظر 24-92 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم نضع ولهظا اإلاجخم٘،
ّ
٣ب بخٛيحر واإلاخٗل

ّ
. الل

ل اإلا٨ٟى٫، ؤو ال٩اٞل ؾىاء ال٣ٗض ؤَغاٝ ؤخض بمىث جيخهي ؤن لل٨ٟالت ويم٨ً     
ّ
 حضيض ٦ٟالت ٣ٖض ببغام للىعزت يم٨ً ؤهه بال

ب لم بطا ؤّما باؾمهم،  اإلاسخهت للماؾؿاث بدؿليمه ال٣اضخي يإمغ ؤن يم٨ً َىا اليؿب، مجهى٫ل و٧ان ٦ٟالخه في الىعزت يٚغ

ىا ألانليحن، والضيه بلى اإلا٨ٟى٫ل بٗىصة ؤيًا وجيخهي  .الُٟىلت بدمايت واإلاسخهت الاحخماٖيت اإلاؿاٖضاث ؤمىعل في  يم٨ً َو

ىا الُٟل، خًاهت اؾترحإ وجُلب الىاليت، بجهاء اإلاسخو ال٣اضخي مً جُلب ؤن الُبيٗيت ألمه : خالخحن بحن الخميحز يجب َو

 اإلا٨ٟى٫، الابً اؾخٗاصة َلب اإلاسخو ال٣اضخي بلى ألام ج٣ضم خيث ممّحز؛ ٚحر ؤر : ظىت 13 ًبلغ لم الزي الىفل. أ
ٌ ؤمغا يهضع زّمل ومً اإلا٨ٟى٫، الىلض مهلخت مغاٖيا ألاؾباب خى٫ل جد٣ي٤ بةحغاء ال٣اضخي ي٣ىم وبٗضَا  ال٣بى٫، ؤو بالٞغ

ى . ال٨ٟالت خالت مٗه جيخهي ما َو

  .ال٩اٞلت الٗاثلت ٖىض الب٣اء ؤو ؤمه بلى الٗىصة بحن الُٟل يسّحر َىا :الخمُيز ظً بلغ الزي الىفل. ب

ه ال٨ٟالت هٓام ٖغى زال٫ مً لىا يدبّحن بطن     
ّ
ايت مخاح هٓام ؤًٞل ؤه ٟا٫ لٖغ ٍغ إلاا الٗاثلت مً اإلادغومحن ألَا

ّ
 مً يٞى

ايت . الُبيٗيت لؤلؾغة بضيل زحر هي ال٨ٟالت هٓام َغي٤ ًٖ البضيلت ألاؾغة ؤن ٦ما للُٟل، وؤزال٢يت وهٟؿيت احخماٖيت ٖع

 ؤزال٢يت ٢يم مً الىٓام َظا يدخىيه إلاا الجؼاثغر، اإلاجخم٘ في ألاٞغاص مً ٦بحرا ب٢باال ال٨ٟالت هٓام ويٗٝغ

جي الخًامً وػاعة مً ٖلحها اإلاخدهل ؤلاخهاثياث  طل٪ وصليل واحخماٖيت، ٟا٫ خى٫ل الَى  لؿىت الٗاثلت مً اإلادغومحن ألَا
2012:    

                                                           
قه والقضاء، الطبعة األولً، دَواى الهطبوعات الجاهعَة، الجزاتر، الؽوتٍ بى هلحة، قانوى األسرة علً ضوء الؾ   - 1

. 171، ص 2005
دَواى الهطبوعات ، الطبعة األولً ،هلخص هى الفقه اإلسالهٍ :شرح وجَز لنظام األسرة الجزاترٌ، عبد القادر هدقى - 2

 .55ص ، 2006، الجزاتر الجاهعَة،
. 54-53، ص ص الهرجع السابقعبد القادر هدقى،  - 3

 .2012، َات الطفولة الهحروهة هى العاتلة، ئحصابوزارة التضاهى الوطنٍ - 4
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ايت ٖلى ال٨بحر ؤلا٢با٫ الجضو٫ل َظا زال٫ مً يخطر ٟا٫ ٖع  ؤن بط ال٨ٟالت، هٓام َغي٤ ًٖ الٗاثلت مً اإلادغومحن ألَا

ٟا٫ مجمٕى  مً% 62.77 وؿبت ؤر 1386 ال٨ٟالت بَاع في مجهم وي٘ 2208 ٖضصَم بلٜ 2012 لؿىت الٗاثلت مً اإلادغومحن ألَا
ٟا٫ ٖضص بحمالي ٟا٫ ٖضص ؤّما ألاؾغ، مً اإلادغومحن ألَا  480 َى والظر البيىلىحيت ألام َٝغ مً اؾخٗاصتهم جّمذ الظيً ألَا

ى َٟل ٟا٫ ٖضص بحمالي مً% 21.73 وؿبت يمثل ما َو . ألاؾغ مً اإلادغومحن ألَا

ضص 711 الظ٧ىعل ٖضص بلٜ خيث ال٨ٟالت، بَاع في اإلاىيٗحن وؤلاهار الظ٧ىعل بحن مخ٣اعبت ؤّجها اليؿب َظٍ  ٖلى يالخٔ وما     ٖو

ً، صازل 531 ؤلاهار ى 80 وؤلاهار 64 الظ٧ىعل ٖضص ٞبلٜ زاعحه ؤّما الَى  الظ٧ىعل خهى٫ل في مدؿاويت الٟغم يجٗل ما َو

ايت ٖلى وؤلاهار . ال٨ٟالت بَاع في بضيلت ٖع

 .اإلاأحىسة الشعاًت أو عاةلي وظي في الىلع: الثاوي اإلاىلب

٤ ال٨ٟالت، ًٖ جماما جسخل٠ الخ٨ٟل مً الثاهيت الهيٛت َظٍ بن     
ّ
 مً اإلادغوم للُٟل حؿمذ ما٢خت بدًاهت ألامغ ويخٗل

ٟا٫ الخ٨ٟل في َاًما صوًعا ألاؾغ َظٍ جلٗب خيث   .ؤؾغة في ويٗه اهخٓاع في اإلاغ٦ؼ مً بضال ٖاثلي حى في بالٗيل الٗاثلت  باأَل

 يب٣ى ل٨ّىه اإلاٗى١، للُٟل صج 1600و الؿليم للُٟل صج1300 جبلٜ قهغيت مىدت م٣ابل الاحخماعي اليكاٍ ٢ُإ مً ال٣اصمحن

. الُٟل خؿاب ٖلى و٢ذ ؤر في ٞسخه يم٨ً حٗا٢ضيا اؾخ٣باال

ت بالخًاهت الاؾخ٣با٫ ؤن ٦ما     2000 ؾىت جهايت ختى ؤخصخي و٢ض الٗاثلي، ؤلاصماج ؤَضاٝ جماما يد٤٣ّ لم الثمً اإلاضٖٞى

ٟا٫ مً لٗضص ؤلازٟا١ مً% 50 جخجاوػل وؿبت : يلي ما بلى طل٪ ؤؾباب ويغح٘ َٟل، 11000 ويبلٜ ألاؾغ اؾخ٣بلتهم ألَا

 ٟا٫ اؾخ٣با٫ بؿبب . الٛالب في مدضوصة مضازيل طاث ؤؾغ َٝغ مً ألَا

                                                           
. 60، الهرجع السابق، ص جتهاعٍقتصادٌ واالاالالهجلس   - 1
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 ايت للخايىاث َٟل ٧ل ًٖ اإلا٣ّضمت الكهغيت اإلاىدت ٟا٫ لٖغ  1600و الؿليم، للُٟل صج1300 ٧اٞيت ٚحر جب٣ى ألَا
. مىخٓم بك٩ل جضٞ٘ ال ؤّجها الؾيما اإلاٗى١، الُٟل خالت في صج

 :الدصجيٗيت ؤلاحغاءاث مً ؾلؿلت ٖلى بالخغم اإلاإحىعة ألاؾغ هٓام جدؿحن ويم٨ً

 حر . واإلاضعؾيت والُبيٗيت الاحخماٖيت والخضماث ألاصواث حمي٘ ٖاثلي وؾِ في اإلاىيٕى للُٟل الضولت جٞى

 صج800 يٟى١ل الىاخض الُٟل لخ٩لٟت اليىمي اإلاٗض٫ ؤّنل ٖلًما اإلاإحىعة، الخايىت مبلٜ في الؼياصة .

اع َظا في ٞالٛالب ألاؾغ، َٝغ مً ؤم الضولت َٝغ مً ؾىاء مصج٘ ٚحر الىٓام َظا يب٣ى ول٨ً       خيىما ألاؾغة ؤن  ؤلَا
 والىٟؿيت والتربىيت اإلااليت الخبٗاث بمسخل٠ و٧امل جام ا٢خىإ ًٖ ي٩ىنل طل٪ ٞةن الٗاثلت، مً مدغوم بُٟل الخ٨ٟل جغيض

ى جدملها، يجب التي .  اإلا٨ٟى٫ل الُٟل خياة ٖلى بيجابيت هخاثج لها ج٩ىنل وجهاثيت قاملت الخ٨ٟل ٖمليت يجٗل ما َو

: خاجمتاٌ

ل      ٟا٫ قغيدت وحىص بّنِ م وجغ٢يتهم بهم الاَخمام خخميت ؤمام الضولت حٗل الٗاثلت مً اإلادغومحن ألَا  يمل٩ىنل باٖخباَع
ٟا٫ م٘ هٟؿها الخ٣ى١ل ايت جسهيههم طل٪ ًٖ يؼيض بل الٗاصيحن، ألَا  في  ٗيل الظر الُٟل ؤنال يدخاحها ال بياٞيت بٖغ

ايت مجا٫ في مٗخبرة م٩اؾب الجؼاثغيت الضولت خ٣٣ذ و٢ض. ٖاصيت ْغوٝ ْل  مً الخانت، الٓغوٝ طورل مً الُٟىلت ٖع
ل الكغيدت لهظٍ ويٗذ ٣ٞض الٟئت، بهظٍ واإلااؾؿاحي الدكغيعي الخ٨ٟل مجا٫ في  اإلالخّى الخ٣ضم زال٫

ً
ل بَاعا

ً
 يًمً ٢اهىهيا

ٟا٫ َىيت بًمان حٗل٤ ما زانت خ٣ى٢ها، بجمي٘ الخمخ٘ لها  ٦ما اإلاجخم٘، في الاهضماج ٞغنت وبُٖائهم اليؿب، مجهىلي ألَا
غ بهم جخ٨ٟل ومغا٦ؼ ماؾؿاث الضولت زّههذ ايت لهم وجٞى  وي٘ بلى ؾٗحها بلى باإلياٞت والىٟؿيت، الاحخماٖيت الٖغ

ٟا٫ ايت ؤو ال٨ٟالت هٓام َغي٤ ًٖ ٖاثلي وؾِ في ألَا .    اإلاإحىعة الٖغ

م ٖلى ول٨ً،      ٟا٫ لكغيدت الٗامت الىيٗيت جدليل زال٫ مً جبحن ؤهه بال اإلابظولت الجهىص مً الٚغ  مً اإلادغومحن ألَا
 حؿهيل قإجها مً مي٩اهحزماث ووي٘ الخمايت، وآلياث بال٨ٟالت، الخام الدكغيعي الجاهب وجُىيغ مغاحٗت يغوعة الٗاثلت

ل الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖلى يخىحب الدكغيعي الهٗيض ٞٗلى. ال٣اهىنل جُبي٤  ال٨ٟالت بىٓام يخٗل٤ ٞيما ال٣اهىوي الٟغاٙ خالت ؾضُّد
: ؤَمها الى٣اٍ مً حملت ٖلى الىو زال٫ مً

 بلى اإلا٨ٟى٫ل ٖىصة بحغاءاث و٦ظا الىعزت، بلى ال٨ٟالت اهخ٣ا٫ و٦يٟيت اإلا٨ٟى٫ل حؿليم بحغاءاث ٖلى نغاخت الىو يغوعة  -

.  والضيه

ايت في يغوعيت مىا٣ٞتها ألن ال٩اٞل، ػوحت مىا٣ٞت ٖلى الخهى٫ل يغوعة - .  للم٨ٟى٫ل ؤًٞل ٖع

.  َىيئت خياة للم٨ٟى٫ل يًمً ختى لل٩اٞل اإلااصيت الىيٗيت مً الخد٤٣ وحىب -

ٗالت خ٣ي٣ت ؾياؾيت اهتهاج زال٫ مً اإلا٨ٟىلحن، لؤلَٟا٫ الاحخماعي ؤلاصماج جغ٢يت ٖلى الٗمل  يغوعة - ٟا٫ جم٨حن في ٞو  ألَا

هم بٗض زانت خ٣ى٢هم ٖلى الخهى٫ل مً اإلا٨ٟىلحن .  الغقض ؾً بلٚى

                                                           
 .(80  –77 -60 )ص، الهرجع السابق  - 1
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 جدؿحن بلى تهضٝ التي وؤلاحغاءاث الخضابحر مً حملت باجساط مُالبت الجؼاثغيت الضولت ٞةن الاحخماعي الهٗيض ٖلى ؤما     

ايت ماؾؿاث وجغ٢يت : ٖلى الٗمل زال٫ مً الكغيدت َظٍ بلى اإلاىحهت وؤلايىاء الٖغ

ايت مجا٫ في الٗاملحن ؤٖضاص في العجؼ ؾّضل - ٟا٫ ٖع ٟا٫ ٖضص يخالءم ختى اإلاؿٟٗحن ألَا حن ٖضص م٘ ألَا   .اإلاكٞغ

 .اإلاجا٫ َظا في للٗمل والُٟىلت التربيت مٗاَض زغيجي مً الاؾخٟاصة مداولت -

. اإلااؾؿت زاعج واإلاهام ألاوكُت بٌٗ في بقغا٦هم زال٫ مً الخاعجي اإلاجخم٘ في اإلااؾؿاث َظٍ ؤَٟا٫ صمج -

. الضوليت اإلاىٓماث ٢بل مً جمىيلها وحؿهيل اإلااؾؿاث لهظٍ اإلااصر الضٖم ػياصة -

ٟا٫ ومؿاهضة مخابٗت ؾياؾت جُىيغ - اثالتهم ألَا اثالث ٖو . الاؾخ٣با٫ ٖو

 الؿ٨ىاث بَاع وفي بها، اإلاٗمى٫ل ألاخ٩ام ج٣ّغٍ الظر الكٛل بَاع في ألاولىيت ؤلايىاثيت اإلااؾؿاث في البالٛحن بُٖاء -

. اإلاجخم٘ في مخ٩امل بك٩ل بصماحهم بهضٝ الاحخماٖيت

ٟا٫ جإَحر في ومؿاٖضتها اإلااؾؿاث َظٍ جمىيل في اهسغاَه حصجي٘ ٖبر اإلاضوي اإلاجخم٘ بقغا٥ -  مغا٦ؼ مً زغوحهم بٗض ألَا
ايت ؤلايىاء  .والٖغ

: اإلاشاحع كاةمت

. العشبُت باللغت: أوال

: اللاهىهُت الىفىؿ -أ

ٟا٫ صوعل بخضار اإلاخًمً 1980 ماعؽ 18 في اإلااعر83 -80 ٞيظرنالذ اإلاغؾىم  -1  الجغيضة: الجؼاثغ ،وجىٓيمها اإلاؿٟٗحن الَا
. 12 ٖضص الغؾميت،

 ألاؾغة ٢اهىنل يخًمً 2005ٞبرايغ 27 في اإلااعر 02-05 باألمغ ومخخم مٗض٫ 1984 ؾىت يىهيى 9 في اإلااعر 11-84  ع٢م ال٣اهىنل -2 
. الجؼاثغرل

.  اإلاضوي ال٣اهىنل اإلاخًمً -1975 ؾىت ؾبخمبر 26 في اإلااعر -58-75 ع٢م ألامغ -3 

. 1989 لٗام الُٟل خ٣ى١ل اجٟا٢يت  -4

: الىخب -ب

ايت وا٢٘ إلاياء، بلبل -1  2008ؽ، ٍ ،ص والخىميت للُٟىلت الٗغبي اإلاجلـ جدليليت، صعاؾت: الٗغبي الٗالم في البضيلت الٖغ

اث صيىان ألاولى، الُبٗت وال٣ًاء، ال٣ٟه يىء ٖلى ألاؾغة ٢اهىنل الٛىحي، ملخت بً -2 . 2005 الجؼاثغ، الجامٗيت، اإلاُبٖى

. ألاولى الُبٗت الجامعي، ال٨ٟغ صاع: ؤلاؾ٨ىضعيت لؤلَٟا٫، والاحخماٖيت الجىاثيت اإلاٗاملت البيىمي، الٟخاح ٖبض الدجاػرل -3

ايت َاصر، ٖلى الخىاث -4  الُبٗت الٗغبي، ؤلاهماء مغ٦ؼ للُٟىلت، البضيلت والىٟؿيت الاحخماٖيت ألاؾـ: اإلادغوم الُٟل ٖع

. 1989 ألاولى،

. 1995 ألاولى، الُبٗت َىمت، صاع: الجؼاثغ اإلاضهيت، الخالت هٓام الٗؼيؼ، ٖبض ؾٗض -5
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. 2009  الثاهيت، الُبٗت الخ٤، هٓغيت الثاوي، الجؼء ال٣اهىهيت، الٗلىم لضعاؾت مضزل الخميض، ٖبض قييتي -6

اث صيىان ألاولى، الُبٗت ؤلاؾالمي، ال٣ٟه مً ملخو: الجؼاثغرل ألاؾغة لىٓام وححز قغح ال٣اصع، ٖبض مض٢ً -7  اإلاُبٖى
.  2006 الجؼاثغ، الجامٗيت،

ش -ج : الخلاٍس

جي الٗمل مسُِ  -1 ٟا٫، حضيغة الجؼاثغ: 2015-2008 للُٟىلت الَى . اإلاغؤة و٢ًايا باألؾغة اإلا٩لٟت اإلاىخضبت الىػاعة باأَل

جي، الخًامً وػاعة   -2 .  2012 لٗام الٗاثلت مً اإلادغومت الُٟىلت بخهاثياث الَى

جي، الخًامً وػاعة -3 . 2012  –2006 الٗاثلت مً اإلادغومت الُٟىلت بخهاثياث الَى

 الاحخماعي ؤلا٢هاء هٓغة خى٫ل الخ٣ضيغ مكغوٕ الاحخماٖيت، والخاحاث الؿ٩ان لجىت والاحخماعي، الا٢خهاصر اإلاجلـ -4
. 2001 مار ٖكغ، الؿابٗت الضوعة ألاؾغة، مً اإلادغومت والُٟىلت اإلاؿىحن لؤلشخام

: ؤلاهترهذ مىاكع -د

 الى٢ايت وؾبل ؤلايىاثيت اإلااؾؿاث في الؿاثضة الؿلى٦يت والايُغاباث الىٟؿيت اإلاك٨الث"  سخيُت، ٞغيض ٖؼام مدمض -1

غ ،"ألايخام ٖىض والاهدغاٝ ؤلاؾاءة مساَغ مً  http://www.nesasy.org/psyche/10955-4999 :الخالي الغابِ ٖلى مخٞى

ٗــــاهاة" - 2 غ ،"البضيلت ألاؾغ صازل ألايخام م  ttp://www.socialar.com/vb/showthread.php?t=2256: الغابِ ٖلى مخٞى

. الفشوعُت باللغت: زاهُا

 

A- Livres : 

1-  Ait Zai Nadia, l’enfant abandonne et la loi, mémoire magister, faculté de droit, Alger, 1988. 

B- Rapports : 

2 -Ministère de la solidarité nationale, protection de remplacement : kafala procédures et 

modalités 2013. 

3 - Ministère de la solidarité nationale, établissements en charge des enfants prives de famille 

2013. 

4-  Ministère de la solidarité nationale-récapitulation des crédits exercice 2013 état –b- de 

penses. 
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ن ٌ  في المشس  عً الخعٍى  الخىبت عً العذو
 الجضاةش  -معخغاهم بادٌغ، بً الخمُذ عبذ حامعت فمُلت مِعىم الباخثت

 

 

 ملذمت

اث ؤَم مً بن       ؤزُغ مً ألازحر َظا ٧ان وإلاا الؼواج، ٣ٖض َى خياجه في ببغامها بلى ؤلاوؿان  ؿعى التي الخهٞغ
اث  ٞهى ألاؾغة، بىاء في واإلاخمثلت لخد٣ي٣ها  ؿعى التي الؿاميت الٛايت بلى بالىٓغ وطل٪ الصخهيت، بدياجه اإلاخٗل٣ت  اإلاىيٖى

اث، َظٍ بحن مً ألاولى اإلاغجبت يدخل بظل٪  مضي الؼوححن بحن وزي٤ اعجباٍ َى بل اهخٟإ، ؤو جمل٪ ٣ٖض  ٗض ٞال الخهٞغ

. الخياة

 َغي٤ ًٖ وآلازغة الضهيا في الٗباص مهلخت يد٤٣ ٣ٖضا ٧ىهه  الٛلئ، باإلايثا١ الخ٨يم الكإع ؾماٍ ٖٓيم ٣ٖض ؤهه ٦ما     
 الخُحرة ألامغاى ولٗل الجيؿيت، الٟىضخى خضور الؼواج يمى٘ بديث مجها، الخ٣ليل ختى ؤو اإلاٟؿضة وصٞ٘ اإلاىٟٗت حلب

اع زاعج الجيؿيت الٗال٢اث َغي٤ ًٖ جيخ٣ل ؤضخذ التي اإلاىدكغة  بليه جىنلذ ما بلى صليل ؤًٞل للؼواج الكغعي ؤلَا

ا و الخ... والؿيضا ؤلايضػ مثل الٗلميت الضعاؾاث  بلى ٦ظل٪ ياصر مما الجيؿيت، الٗال٢ت َغي٤ ًٖ اإلاىخ٣لت ألامغاى مً ٚحَر
ان وؿبت اعجٟإ  لؤلوؿاب البٛيٌ الازخالٍ ومى٘ والٟٗاٝ، بالُهاعة اإلاغؤة الخال٤ خٓى ولظل٪ اليؿاء، لضي الغخم ؾَغ

ىا و٢باثل قٗىبا هللا حٗلها التي البكغيت للغوابِ الٗمضر وال٣ُ٘ . ليخٗاٞع

 مؿاثله ل٩ل ص٢ي٤ هٓام بىي٘ ٞاث٣ت، ٖىايت الكغيٗت مباصت بلى اؾدىاصا الىيعي ال٣اهىنل وختى الخ٨يم الكإع ؤوالٍ ٣ٞض     

. ؤزغيل وؾيلت بإيت ؤو بالُال١ اهدالله ختى إلبغامه الؿاب٣ت اإلاغاخل مىظ

ها و٢ض الخُبت، مغخلت هي ٖليه ؾاب٣ت مغخلت ؤوحضث ال٣ٗض َظا وزُىعة ؤَميت بلى وبالىٓغ       بإجها ال٣ٟهاء ؤخض ٖٞغ

يت اإلاىاو٘ مً زاليت مٗيىت امغؤة مً الى٩اح الغحل َلب" ا حٗض ال ٞهي.  "الكٖغ يا جهٞغ  آزغ لخهٝغ جمهيضا بل مؿخ٣ال قٖغ
 اإلاغؤة مً ٧ل ٖلى الىاحب ٩ٞان صخيذ، ػواج في باإلاغؤة الغحل اعجباٍ بلى اإلاىنل الُبيعي اإلاضزل وهي الؼواج، ٣ٖض َى

ّغٕ الؼواج ؤن زانت. آلازغ بازخياع الخض٢ي٤ والغحل
ُ

 مً يخىنل والخدغرل للخٗاٝع وؾيلت ٞهي الؼوححن، بحن ؤبضيا لي٩ىنل ق

                                                           

، 2003عبد هللا عهر، هحهد حاهد القهحاوٌ، أحكام األحوال الشخصَة للهسلهَى، دوى طبعة، دار الهطبوعات الجاهعَة، هصر،  1-

 .23صفحة
بأنه  عقد الزواج هى العقود الهههة فٍ اإلسالم وألههَته فاى الحق سبحانه وتعالً لم َصؾ عقداً هى العقود بها وصؾ به عقد الزواج؛ فقد وصفه  - 2

ًتا أَوتَو : " الهَثاق الؽلَظ ، قال تعالً َْن ُه شَو نْن أْنُخُذوا هِإ اًرا فَوالَو تَو طَو اُهىَّن قِإنْن دَو ُتمْن ئِإحْن َْن آتَو جٍج وَو وْن اىَو زَو كَو جٍج هَو وْن الَو زَو دَو تِإبْن ُتُم اسْن دْن ئِإىْن أَورَو ًها ُهبِإًَنا وَو
ئِإثْن اًنا وَو تَو ُه ُبهْن َْنؾَو ( 20)أْنُخُذونَو كَو وَو

ُضُكمْن ئِإلَوً عْن ً بَو قَودْن أَوفْنضَو ُه وَو أْنُخُذونَو ًظا  تَو لَِإ اًقا ؼَو َثَو ُكمْن هِإ نْن ىَو هِإ ذْن أَوخَو ضٍج وَو  . سورة النساء( 21)بَوعْن
، صفحة  2009، دار حاهد للنشر، األردى،  1جهَل فخرٌ هحهد جانم ، هقدهات عقد الزواج الخطبة فٍ الفقه والقانوى، الطبعة   - 3

24.. 
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ت بلى الخاَبحن مً ٧ل زاللها باث جال٢ذ ٞةن لآلزغ، ؤخضَما نالخيت مضي مٗٞغ  ؤلايجاب بةنضاع ال٣ٗض ٖلى ؤ٢ضما الٚغ

  .وال٣بى٫ل

ض مجغص ٞالخُبت      ؤن ٖلى  ألاولى ٣ٞغتها في الجؼاثغرل ألاؾغة ٢اهىنل مً اإلاٗضلت الخامؿت اإلااصة ههذ و٢ض ٣ٖض، ال ٖو

ض الخُبت" ى الؼواج، بجمام ٢بل  كاءاهه و٢ذ بإر الٗضو٫ل الخاَبحن مً ول٩ل ،"بالؼواج ٖو  بال٣ٟغة هٟؿها اإلااصة جا٦ضٍ ما َو

حن يجىػل" مجها الثاهيت غاٞها باليؿبت ؤما آزاع، ٖضة الٗضو٫ل ًٖ يترجب بديث ،"ٖجها الٗضو٫ل للُٞغ  مً ٧ل يغجب ٣ٞض أَل
 يدؿبب ٢ض طل٪ مً وألاَم الهضايا، ؤو اإلاهغ بضٞ٘ يخٗل٤ ٞيما ؾىاء آلازغ ٖلى الخُبت ٞترة زال٫ وواحباث خ٣ى٢ا الخاَبحن

 ؤو ماصر يغعل الٗضو٫ل ًٖ جغجب بطا: "مجها الثالثت بال٣ٟغة مٗضلت الخامؿت اإلااصة جىو خيث باآلزغ، يغعل بلخا١ في ؤخضَما

حن ألخض مٗىىرل ". بالخٗىيٌ الخ٨م حاػ الُٞغ

 الكغيٗت ؤ٢غث خيث طاجه، خض في اإلاىيٕى ؤَميت في الخُبت ًٖ الٗضو٫ل في الًغعل ًٖ الخٗىيٌ مىيٕى ؤَميت وج٨مً
 وؾاثل بلى اه٣البها بلى ياصر ٢ض مهالخها لخد٣ي٤ الؿعي في لؤلٞغاص الىٟؿيت الىىإػ ؤن ٚحر الٗضو٫، خ٤ ب٨ٟغة وال٣اهىنل

. الخ٤ اؾخٗما٫ بذجت آلازغ للُٝغ ومًاع مٟاؾض لخد٣ي٤

ا، مىه ٢هض ٖما ناخبه خاص ؤو للٛحر مًغة الخ٤ اؾخٗما٫ ٖلى جغجب ما ٞةطا      ويخدمل صعئٍ، وحب حٗؿٟا طل٪ ّٖضل قٖغ

٤ وطل٪  ال٨ثحر، الصخيء آزاٍع خيث مً الخُىعة مً  ك٩ل ٞحها الخٗؿ٠ ألن الخٗىيٌ، وؤَمها طل٪ جبٗاث اإلاخٗؿ٠
ّ
 لخٗل

 ٖمليا حاهبا يدىاو٫ل ؤهه بلى ؤَميخه جغح٘ ٦ما حهيجها، ؤو ٦غامتها يمـ بما للمغؤة اإلااصر الجاهب مً ؤ٦ثر اإلاٗىىرل بالجاهب الًغعل
 جغبِ التي الغوابِ ؤَم جىاو٫ل خيث الىاؽ، بىا٢٘ ٦بحر اعجباٍ مً له إلاا الجؼاثغرل ألاؾغة و٢اهىنل ؤلاؾالمي ال٣ٟه مً ٧ل في

 الٗضو٫ل خ٤ في الخٗؿ٠ مً ٧ل وؿبت في ػياصة جغج٣ب ؤيً بليه، جضٖى الخاحت وألن ألاؾغيت، الٗال٢اث وهي اإلاجخم٘ في ألاٞغاص

. ججاوػَما وجبٗاث الخ٣حن َظيً اؾخٗما٫ خضوص بىيىح ليبحن اإلاىيٕى َظا حاء زم ومً الخُبت، ًٖ

اث ميىلىا: اإلاىيٕى َظا ازخياع صواعي ؤما       وبهازا، ط٧ىعا اإلاجخم٘ ٧ل مىيٕى وألهه ٖامت، بهٟت ألاؾغة جمـ التي للمىيٖى
. ال٣ًاء ؤمام اإلاٗغويت ال٣ًايا مً الهاثل ال٨م و٦ظا ؤؾغة، ج٩ىيً بلى  ؿٗىنل الظيً

 وال٣ٟه الٗلماء وؤصلت ال٣اهىهيت الىهىم باؾخ٣غاء وطل٪ الاؾخ٣غاجي، اإلاىهج مً ٦ال اإلاىيٕى َظا زال٫ اجبٗىا ول٣ض   
 اٖخمضٍ ما بلى ألازحر في للىنى٫ل ال٣اهىن، ٣ٞهاء بليه جىنل وما الكغيٗت ؤ٢غجه ما بحن ألاصلت لخل٪ الخدليلي واإلاىهج ؤلاؾالمي،

. الجؼاثغرل اإلاكٕغ

ليه ا التي ال٣اهىهيت ؤلاق٩اليت َغح يم٨ً ٖو  خم الصخق اظخعماٌ ألاخىاٌ ول في ًىىن  َل: ٧اآلحي وهي اإلاىيٕى َظا يثحَر
 ٌ  ٌعخعمالهه مىلم خم َى اإلاشأة أو للشحل ظىاء الخم َزا اظخعماٌ مىذ َل أو للخعىٍن؟ مىحبا الخىبت عً العذو

 معإولُتهما؟ جلىم كاهىوي أظاط أي وعلى ؼاءا؟ متى

                                                           
. 50،صفحة  199، دار الثقافة، األردى، 1األردنٍ، الطبعةابراهَم عبد الرحَم ابراهَم، الوسَط فٍ شرح قانوى األحوال الشخصَة - 1

، 1984َونَو12هؤرخة فٍ 24الهتضهى قانوى األسرة، الجرَدة الرسهَة عدد1984، الهؤرخ فٍ  َونَو 11-84القانوى رقم- 2

. 19، صفحة15، الجرَدة الرسهَة العدد27/02/2005،الهؤرخ فٍ 02-05، الهعدل و الهتهم باألهر رقم 910صفحة
أساهة السَد عبد السهَع، التعوَض عى الضرر األدبٍ دراسة تطبَقَة فٍ الفقه اإلسالهٍ والقانوى، دوى طبعة، دار الجاهعة الجدَدة، - 3

. 170هصر، بدوى سنة النشر، صفحة 
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 الظر ألاو٫ل اإلابدث زال٫ مً ٖجها الٗضو٫ل وخ٨م الخُبت ج٨يي٠: آلاجيت الخُت هدب٘ ؾٝى ؤلاق٩اليت َظٍ ًٖ ولئلحابت     
 ؾٝى الثاوي للمبدث باليؿبت ؤما الثاوي، اإلاُلب في ٖجها الٗضو٫ل خ٨م زم ألاو٫، اإلاُلب في الخُبت ج٨يي٠ ٞيه هدىاو٫ل
ا، الخُبت ًٖ الٗضو٫ل ًٖ الىاحمت اإلاؿاوليت زالله مً هدىاو٫ل  الخُبت ًٖ الٗضو٫ل ًٖ الىاحمت اإلاؿاوليت ؾىدىاو٫ل وآزاَع

. الثاوي اإلاُلب في اإلاؿاوليت َظٍ ًٖ اإلاترجبت آلازاع بلى هخُغ١ل طل٪ بٗض ألاو٫، اإلاُلب في

ٌ  اإلابدث ٌ  وخىم الخىبت جىُُف: ألاو : عنها العذو

 والخ٣اعب للخٗاٝع وؾيلت ج٩ىنل حكغيٗها مً اإلا٣هض بلى وهٓغا الؼوحيت، الغابُت ج٩ىيً ؾبيل في زُىة ؤو٫ل الخُبت حٗخبر

. للؼواج ممهضا  ٗض والظر مجها، الهضٝ جد٣ي٤ ؤحل مً الخاَبحن بحن

ى الخُب مً: اللٛت في الخُبت . الؼواج بلى صٖىتها اإلاغؤة وزُبت ألامغ، ؤو الكإن َو

ها: الانُالح في   .ٖليه واإلاداولت التزويج الخماؽ بإجها اإلاال٨يت ٖٞغ

 الخُبت ج٩ىنل ؤن يم٨ً ٦ما لىلحها، ؤو بلحها الالخماؽ َظا بخىحيه مٗيىت، امغؤة مً الؼواج الخماؽ هي الخاء ب٨ؿغ والخُبت

  .بالخٗغيٌ ؤو نغيدت

. الثاوي اإلاُلب في ٖجها الٗضو٫ل خ٨م زم ألاو٫ل اإلاُلب في الخُبت ج٨يي٠ بلى الخُغ١ل يخم ؾٝى اإلابدث َظا زال٫ مً    

ٌ  اإلاىلب : الخىبت جىُُف: ألاو

يت ٢اهىهيت آزاع الخُبت ًٖ جترجب ؤهه بما     ا مً اهُال٢ا َامت، وقٖغ  جمهيضيت مغخلت بىنٟها جدخله الظر الخ٣ىقي مغ٦َؼ
ا بيان مً البض ٞةهه الؼواج، ٣ٖض ببغام ٖلى وؾاب٣ت  مً آلازاع، لبٌٗ الخُغ١ل ٢بل الخاَبحن بحن بعاصر ٦خهٝغ مغ٦َؼ

ض ومجغص ملؼما، ٣ٖضا ٧ىجها بحن جغصص التي َبيٗتها جدضيض زال٫ . الىيعي وال٣اهىنل ؤلاؾالمي ال٣ٟه مً ٧ل في به ٖو

ٌ  الفشع . ؤلاظالمي الفله في الخىبت وبُعت: ألاو

 ي٩اص ال الظر اللٛىرل مٗىاَا مً َظٍ َبيٗتها وحؿخمض  له، وؾاب٣ت ممهضة وبهما ٣ٖضا، ليؿذ الخُبت ؤن ال٣ٟه  يغيل    
ى الانُالحي، اإلاٗجى يٟاع١ل  مً الؼواج عاٚب به ي٣ىم الظر ؤلاحغاء طل٪ هي وبالخالي للؼواج، اإلاغؤة الخماؽ ؤو َلب ؤجها َو
ظا بالؼواج، جىاٖض َى الخُبت ٖلى يترجب ؤن يم٨ً ما ؤ٦ثر وؤن بها، الاعجباٍ يغيض التي للمغؤة هيخه جبليٜ ؤحل  مً يٓهغ ما َو

 في ٞالخُبت. الى٩اح في الكغوٕ بلى الخُبت اههغاٝ ٖلى يض٫ ما َظا وفي ؤلاؾالمي ال٣ٟه ب٨خب اإلابثىزت الى٩اح مباخث
ض، َظا لؼوم مضي  َى ال٣ٟهاء بحن ي٣٘ الظر الخالٝ ؤن ٚحر للخٗا٢ض، جمهيض هي وبهما ٣ٖضا ليؿذ الكغيٗت  و٢ض  الٖى

                                                           
 .66فحة ،  ص2007دار الخلدونَة، 1بى زَطة عبد الهادٌ، تعوَض الضرر الهعنوٌ فٍ قانوى األسرة الجزاترٌ، طبعة ، - 1

، دَواى الهطبوعات الجاهعَة، 6، طبعة1،الجزء (أحكام الزواج)بلحاج العربٍ، الوجَز فٍ شرح قانوى األسرة الجزاترٌ- 2

. 70، صفحة2007الجزاتر،
بعة، دار ، دوى ط(دراسة هقارنة)بلحاج العربٍ، اإلطار القانونٍ للهرحلة السابقة علً ئبرام العقد فٍ ضوء القانوى الهدنٍ الجزاترٌ - 3

  .13، صفحة2010واتل للنشر، دوى بلد النشر، 
 .67بى زَطة عبد الهادٌ، الهرجع السابق، صفحة  - 4
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خحن بلى ؤلاؾالمي ال٣ٟه اه٣ؿم ض الخُبت ؤن جغيل ٞاألولى مجمٖى اء يجب ملؼم ٖو ت ؤما   به، الٞى  جغيل ٞهي الثاهيت اإلاجمٖى

ض هي الخُبت وبالخالي ال٨ٗـ   .ملؼم ٖو

. اللاهىن  في الخىبت وبُعت: الثاوي الفشع

ا مً ٞمجهم ٞغي٣حن، بلى َبيٗتها خى٫ل الىيٗيت ال٣ىاهحن ٣ٞهاء اه٣ؿم ل٣ض     ض مجغص اٖخبَر  ؤُٖاَا مً ومجهم بالخٗا٢ض ٖو

. ال٣ٗضيت الهبٛت

ت: أوال . للخىبت العلذًت الىٍٍش

حن، بحن يخم ٣ٖض ؤجها ؤؾاؽ ٖلى ج٣ىم    ى الُٞغ . لجاهبحن اإلالؼمت ال٣ٗىص ٧اٞت قإن طل٪ في قإهه وملؼم، صخيذ ٣ٖض َو

 خى٫ل و٢بى٫ل بيجاب مً واإلاسُىبت الخاَب بحن يضوعل ما ؤن بديث بلؼاميت، ٣ٖضيت نبٛت للخُبت ؤن الاججاٍ َظا  ٗخبر 
 ي٣ىم التي الٗامت وألاع٧ان لل٣ٗض الٗاصر اإلاٟهىم ٖلى الىٓغيت َظٍ ؤصخاب ويغج٨ؼ ٣ٖض، بمثابت  ٗخبر الؼواج بحغاءاث بجمام
٤ ٞال٣ٗض ٖلحها،  بٗمل، ال٣يام ًٖ الامخىإ ؤو بٗمل بال٣يام مجهما ٧ل يلتزم شخهحن بحن اجٟا١ َى ال٨الؾي٩ي الخٗغي٠ ٞو

  .الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل مً اإلاٗضلت 54 اإلااصة لىو َب٣ا

 ٦ٛحٍر للخٗا٢ض وؤَليت زانت ؾً  ؿخلؼم ٣ٖض ٞالخُبت ومخُلباجه، ال٣ٗض قغوٍ ٧ل حؿخىفي هجضَا لخُبت بلى وبالىٓغ

. مؿخ٣بال الى٩اح ٣ٖض َى مٗحن ٖمل ٖلى جىهب ؤجها ٦ما ال٣ٗىص، مً

. بالضواج وعذ الخىبت: زاهُا

ضث ول٣ض    
ّ
ض، مجغص هي الخُبت ؤن ٖلى ؤلاؾالميت الكغيٗت ؤ٦ ها بٗض ٖجها الٗضو٫ل الخاَبحن مً ول٩ل ٖو ى و٢ٖى  اإلاى٠٢ َو

ضا ج٩ىنل ؤن حٗضو ال ٞهي  ، ؤلاؾالمي الجؼاثغرل اإلاكٕغ جبىاٍ الظر حن، باجٟا١ جمذ وبن ٣ٖضا، وليؿذ ٖو  ما جبيذ ٞال الُٞغ
  .الؼواج ب٣ٗض يباح

 الظر الُٟل بيؿب ؤلا٢غاع بٗضم اإلاخٗل٣ت ألاخ٩ام زال٫ مً طل٪ ٖلى الجؼاثغرل وال٣ًاء ؤلاؾالميت الكغيٗت ؤ٦ضث ل٣ض

. الؼواج يبيده ما جبيذ ال الخُبت ؤن ؤؾاؽ ٖلى وطل٪ الخُبت، ٞترة زال٫ ؤمه به خملذ

                                                           
، دوى طبعة، دار طوق 1، الهجلد األول، الجزء(تحقَق هحهد زهَر بى ناصر الناصر)هحهد بى اسهاعَل البخارٌ، الجاهع الصحَح   - 1

. 16، صفحة1422النجاة، لبناى، 
. 244فٍ الفقه والقانوى، الهرجع السابق، صفحة( الخطبة)هحهد ناجم، هقدهات عقد الزواج فخرٌ  - 2

 10ـ05الهتضهى القانوى الهدنٍ الهعدل والهتهم بالقانوى  1975ـ09ـ26الهؤرخ فٍ  58ـ75هعدلة هى األهر  54تنص الهادة  - 3

اتفاق َلتزم بهوجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو العقد : " 17، صفحة 44جرَدة رسهَة العدد  2005َونَو 26الهؤرخ فٍ 

". عدة أشخاص آخرَى بهنح أو فعل أو عدم فعل شٍء ها
  02ـ05الهتضهى قانوى األسرة الجزاترٌ الهعدل والهتهم باألهر  1984ـ06ـ09الهؤرخ فٍ  11ـ84هى القانوى  05/1تنص الهادة  - 4

..." الخطبة وعد بالزواج ولكل هى الطرفَى العدول  عنها: "19صفحة ، 15، جرَدة رسهَة عدد 2005ـ02ـ27الهؤرخ فٍ 
، هجلة 34046ـ هلؾ رقم 19/11/1984وهو ها قضت به بالهحكهة العلَا فٍ قرارها فٍ ؼرفة األحوال الشخصَة الصادر فٍ  - 5

َة، وأى ها َقع هى فٍ هذا َعد ، حَث اعتبرت أى الخطبة لَست بزواج وال تبَح الهخالطة الزوج67صفحة  1عدد  1990قضاتَة   

. عهال ؼَر شرعٍ ال َثبت عنها نسب األوالد
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يا َغي٣ا الؼها  ٗخبر لم ؤلاؾالمي الكٕغ ٧ان وإلاا ؤبيه، مً اليؿب زابذ ٚحر الؼها ولض ٧ان وإلاا  ٞال باإلاغؤة، الغحل الجها٫ قٖغ

ى بيجهما الثىاعث ؾبب الهخٟاء  ؤ٢اعبه مً ؤخض وال ؤبٍى يغزه وال ؤ٢اعبه مً ؤخضا وال ؤباٍ، الؼها ولض يغر   .وال٣غابت اليؿب َو

ض" مهُلر الجؼاثغرل ألاؾغة ٢اهىنل مً اإلاٗضلت 5 اإلااصة هو في اإلاكٕغ اؾخٗمل ول٣ض      الىٓغيت في صاللخه له وألازحر ،"الٖى

ض ؤن خيث مىه، 72 اإلااصة هو في اإلاضوي ال٣اهىنل في لل٣ٗض الٗامت  في جىاٞغث بطا للىاٖض ملؼم اإلاضوي الىُا١ في الخٗا٢ض في الٖى
ض َظا ىص  ٗلً ولم ألاحل اهخهى ٞةطا مدضص، ؤحل زال٫ وق٩ل وؾبب ومدل عيا مً ال٣ٗض، قغوٍ ٧اٞت الٖى  له اإلاٖى

بت ض، في الغحٕى للىاٖض حاػ الخٗا٢ض في الٚغ ض في الغحٕى يجىػل ٞال اإلاضة اهتهاء ٢بل ؤما الٖى ىص بمىا٣ٞت بال الٖى   .له اإلاٖى

ض الخُبت اٖخبر حهت ٞمً اإلاضوي، ال٣اهىنل في اإلا٣غعة ال٣اٖضة زال٠ ٢ض ألاؾغة ٢اهىنل ؤن ويبضو     حهت ومً بالؼواج، ٖو
ا ؤزغيل حن، ل٨ال الٗضو٫ل بةحاػجه ملؼمت، ٚحر اٖخبَر  ٦ال في ألاخ٩ام جًاعب بلى ياصر الهٟت بهظٍ الىهىم وجُبي٤ الُٞغ

 الخام ؤن وألانل زام ٢اهىنل ٞهى ألاؾغة ٢اهىنل ؤما الٗامت، الكغيٗت  ٗخبر اإلاضوي ال٣اهىنل ؤن بالظ٦غ والجضيغ ال٣اهىهحن،

خباع بٗحن جازض التي هي ألاؾغة ٢اهىنل ؤخ٩ام ٞةن زمت ومً الٗام، ي٣يض . الٖا

ٌ  خىم: الثاوي اإلاىلب . الخىبت عً العذو

 بٗض زم ألاو٫، الٟٕغ في ؤلاؾالميت الكغيٗت في الخُبت ًٖ الٗضو٫ل حىاػ مضي بلى الخُغ١ل يخم ؾٝى اإلاُلب َظا زال٫ مً    

. الىيعي ال٣اهىنل في الخُبت ًٖ الٗضو٫ل حىاػ مضي طل٪

ٌ  الفشع ٌ  حىاص مذي: ألاو عت في الخىبت عً العذو . ؤلاظالمُت الؽَش

ٌ َبيٗيت هديجت الخُبت ًٖ الٗضو٫ل  ٗخبر     حها ؤخض لٞغ  والؼواج الخُبت مً ٦ال ألن الؼواج، وبجمام ٞحها الاؾخمغاع َٞغ
 اإلاظاَب باجٟا١ يصر ال و٦الَما باإل٦غاٍ، يخم الؼواج ويجٗل ملؼما، ٣ٖضا الخُبت يجٗل طل٪ بٛحر وال٣ى٫ل عياثيحن،

ض ٞالخُبت ؤلاؾالميت،  بإؾباب الٗضو٫ل اعجبِ بطا الخُبت ًٖ الٗضو٫ل يجىػل وؤهه ال٣ٗض، مغجبت ٖلى جغقى وال بالؼواج ٖو

  .واإلاى٤ُ ال٣ٗل ي٣بلها

ٌ  حىاص مذي: الثاوي الفشع . الىلعي اللاهىن  في الخىبت عً العذو

حن بلى باليؿبت بلؼاميت ٢ىة بإيت الخُبت جخمخ٘ ال     ظا الخُبت، ٞترة َالذ ولى مٗا الُٞغ  الخاَبحن ل٨ال يجىػل ؤهه مٗىاٍ َو
يا خ٣ا ل٩لحهما وؤن الؼواج، بةجمام ملؼمحن ٚحر ٞهما الخُبت، ًٖ بالٗضو٫ل الؼواج مكغوٕ ًٖ جهاثيا الخسلي  الٗضو٫، في قٖغ

ى ٢ًاثيت، مُالبت أليت ؾببا اإلاجغص الٗضو٫ل  ٗض وال  الؿالٟت اإلاٗضلت الخامؿت اإلااصة مً الثاهيت ال٣ٟغة ٖليه ههذ ما َو

حن يجىػل: "الظ٦غ   ".الخُبت ًٖ الٗضو٫ل للُٞغ

                                                           
 .213، صفحة2008، دارالخلدونَة، الجزاتر، 2فشار عطاء هللا، أحكام الهَراث فٍ قانوى األسرة الجزاترٌ ، الطبعة- 1

. (41،126،138)انظر ئلً نص الهواد هى األهر الهتعلق بقانوى األسرة الجزاترٌ الهعدل- 2

. 47و 46، صفحة 2008، 8علٍ علٍ سلَهاى، النظرَة العاهة لاللتزام، دَواى الهطبوعات الجاهعَة، الجزاتر، طبعة  - 3

 .60، ص1993َوسؾ  القرضاوٌ، فتاوي هعاصرة فٍ شؤوى الهرأة واألسرة، دار الشهاب، دوى طبعة،  - 4
هى أى الخطبة هٍ وعد بالزواج ولكل هى  81129، هلؾ رقم 17/03/1992وهو ها أكدته الهحكهة العلَا فٍ قرارها الهؤرخ فٍ  - 5

هى الهقرر شرعا وقانونا أى الخطبة هٍ وعد بالزواج، ولكل هى الطرفَى العدول عنه، ولصحة : الطرفَى العدول عنه حَث جاء فَه

". ى األسرة الجزاترٌهى قانو 9و  5الهادة ) الزواج ال بد هى توافر أركانه هى رضا الزوجَى وولٍ وشاهدَى وصداق
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 الٗاص٫ الُٝغ بةلؼام له الخ٨م ال٣ًاء مً يُلب ؤن  ٗض٫ لم الظر للُٝغ يجىػل وال اه٣ًذ الٗضو٫ل و٢٘ ٞةطا     
م الضزى٫ل مغاؾيم بجمام ؤو الؼواج ٣ٖض وببغام الخُبت في باالؾخمغاع  خ٤ مماعؾت للخاَبحن ألن عياٍ، ٖضم ؤو مٗاعيخه ٚع

ى بالخٗىيٌ الصخو جىحب ال الخ٣ى١ل مً خ٤ مماعؾت ؤن اإلاٗلىم ومً ،(5/2م) الٗضو٫ل  جمذ وبن ٞالخُبت  اإلابضؤ، َو
حن، مً وال٣بى٫ل ؤلايجاب بخىا٤ٞ ضا ٧ىجها ًٖ جسغج ال ٞةجها الُٞغ . الجؼاثغرل اإلاكٕغ هٓغ في بالؼواج ٖو

ٌ  عً الىاججت اإلاعإولُت: الثاوي اإلابدث ا الخىبت عً العذو . وآزاَس

ض مجغص ج٩ىنل ؤن الاجٟا١ خا٫ حٗضو ال الخُبت بن      ٖجها الٗضو٫ل ؤحاػ ٦ما الجؼاثغر، ألاؾغة ٢اهىنل ّٖغٞها ٦ما بالؼواج ٖو
 فمتى َٝغ ل٩ل خ٣ا ٧ان بن طاجه خض في الٗضو٫ل ٞةن ولظل٪ الؼواج، بةجمام الخاَبحن جلؼم ٞال وال٣اهىن، الكٕغ مً ٧ل

ٌ  أزىاء الخاوبين مً ول ًأجيها التي ألافعاٌ وبُعت وما آلاخش؟ بالىشف للمشس  مجلبت الخم مماسظت واهذ  ختى العذو

. اإلاعإولُت؟ َزٍ وبُعت وما عنها؟ معإولُخه جترجب

ٌ  اإلاىلب ٌ  عً الىاججت اإلاعإولُت: ألاو . الخىبت عً العذو

ض مجغص الخُبت باٖخباع وال٣اهىنل الكٕغ يجحٍز خ٣ا الٗضو٫ل ٧ان إلاا     حن، ملؼم ٚحر ٖو  يهيب ٢ض هٟؿه الى٢ذ وفي للُٞغ
ضٍ، بجمام ًٖ ؤخضَما ٖضو٫ل حغاء مً الًغعل الخُيبحن ؤخض  َزا حىاص مذي فما ٖىه، الخٗىيٌ ٖلى الىو وعص لهظا ٖو

 أظاظه؟ وما الخعىٍن

ٌ  الفشع ٌ  عً الىاحم المشس  عً الخعىٍن حىاص مذي: ألاو . الخىبت عً العذو

ض مجغص وؤجها ػواحا ليؿذ الخُبت ؤن ٖلى  ال٣ٟهاء ؤحم٘  الخاَبحن مً ول٩ل له م٣ضمت ؤو جمهيض وؤجها به، ملؼم ٚحر ٖو
 بةم٩اهيت جخهل اإلاٗانغيً ال٣ٟهاء واحهذ مك٩لت بغػث البؿيُت الخ٣ي٣ت َظٍ زال٫ ومً بضوهه، ؤو لؿبب ٖجها الٗضو٫ل

حن ؤخض  آلاعاء بضث خيث. مبرع صونل آلازغ الُٝغ اوسخب بطا اإلاكغوٕ َظا ًٖ الى٩ى٫ل ًٖ بالخٗىيٌ اإلاُالبت الُٞغ
. الؼواج مكغوٕ في الاؾخمغاع ًٖ والتراح٘ الاوسخاب َظا ًٖ الخٗىيٌ اؾخد٣ا١ مضي يسو ٞيما مخىا٢ًت

 الٗضو٫ل ًٖ الىاججت ألايغاع ًٖ بالخٗىيٌ ال٣اثلحن مظَب بلى ألاؾغة ٢اهىنل في طَب ٣ٞض الجؼاثغرل للمكٕغ باليؿبت ؤما     

   .الجؼاثغرل ألاؾغة ٢اهىنل مً اإلاٗضلت 5/2 اإلااصة هو زال٫ مً مٗىىيت ؤم ماصيت ؤيغاعا ٧اهذ ؤ ؾىاء

ٌ  عً الىاحم المشس  عً الخعىٍن أظاط: الثاوي الفشع . الخىبت عً العذو

 اإلاسُىبت ؤو الخاَب يلخ٤ يغعل ٖىه يىجّغل والظر الٟسخ، خالت في اإلاٗخمض ألاؾاؽ َظا خى٫ل هٓغياث ٖضة ْهغث ل٣ض    
ى    .بالخٗىيٌ الخ٨م  ؿخلؼم ما َو

 

 

                                                           
، دوى طبعة، دَواى الهطبوعات الجاهعَة،  1، الجزء (أحكام الزواج)العربٍ بلحاج، الوجَز فٍ شرح قانوى األسرة الجزاترٌ - 1

. 95، ص1994الجزاتر، 
ر هادٌ أو هعنوٌ ألحد ئذا ترتب عى العدول ضر: "... هعدلة هى قانوى األسرة الجزاترٌ علً أنه 5تنص الفقرة الثالثة هى الهادة  - 2

... ". الطرفَى جاز الحكم بالتعوَض
. 20، ص2006، دوى طبعة، هنشورات جاهعة باجٍ هختار، الجزاتر، (دراسة هقارنة)عَسً حداد، عقد الزواج - 3
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ت: أوال . العلذًت اإلاعإولُت هٍٍش

 ٦ّي٠ الظر الاججاٍ َظا ؤههاع مً وؤن ال٣ٗضيت، اإلاؿاوليت َى للخٗىيٌ ال٣اهىوي ألاؾاؽ ؤن ٖلى حٗخمض الىٓغيت َظٍ    

ى  ٣ٖض، ؤجها ٖلى الخُبت  مؿاوليت ؤيت ٖجها الٗضو٫ل ٖلى يترجب ؤن اإلاؿخديل مً وبالخالي اإلاى٤ُ، وال ال٣ٗل ي٣بله ال ما َو
 ؤما الؿببيت، والٗال٢ت والًغعل ال٣ٗضر الخُإ زم ؾاب٤ ٣ٖض وحىص وؤولها ؤع٧اجها، بخىاٞغ بال ج٣ىم ال ألازحرة َظٍ ألن ٣ٖضيت،

ا و٢ذ ؤر في ٖجها الٗضو٫ل ل٩لحهما حاػ لظا ال٣ٗض، بَاع في يضزالن ٞال الخُبت َغفي ض الؼواج، ل٣ٗض جمهيضا باٖخباَع  ال والٖى
ىص ؤو الىاٖض ي٣يض ض ألهه له اإلاٖى ض جد٨م التي الٗامت بال٣ىاٖض هجضٍ ما بسالٝ زانت نبٛت طو ٖو  جلؼم ٞهي بالخٗا٢ض، الٖى

 ويٗذ لظا بجمامه، ٖىض والخمهل التريث يجب والتي الخُحرة، ال٣ٗىص مً الؼواج ٣ٖض ألن وطل٪ ال٣ٗض بةجمام الىاٖض
، بخضار في للخ٨ٟحر الخُبت . الخياة مضي ٣ٖض َى بل مدضصة بمضة ي٣ترنل ال ألهه آزاٍع

٤ ال٣ٗض يد٨مه بها الخٗىيٌ ألن اإلاؿاوليت، َظٍ ؤؾاؽ ٖلى حٗىيٌ ٞال      قغيٗت ال٣ٗض" ال٣اثل الٗام اإلابضؤ ٞو

 ٦إؾاؽ الىٓغيت َظٍ اؾدبٗاص زم ومً ال٣ٗضيت، اإلاؿاوليت ًٖ للخدضر الخُبت ًٖ الٗضو٫ل في لل٣ٗض وحىص وال" اإلاخٗا٢ضيً
. الخُبت ًٖ الٗضو٫ل خالت في للخٗىيٌ

ت اإلاعإولُت: زاهُا . الخلفيًر

 اإلاؿاوليت ؤن واإلاٗلىم الخُبت، ٞسخ ًٖ الىاجج الًغعل خالت في للخٗىيٌ ٦إؾاؽ اٖخماصَا ال٣ٟهاء بٌٗ خاو٫ل ل٣ض    

ال٢ت ويغعل زُإ مً الثالر ؤع٧اجها جىاٞغ ٖىض ج٣ىم  اإلاضوي، ال٣اهىنل مً مٗضلت 124 اإلااصة جًمىتها والتي الخ٣هحريت  ٖو

ى الخ٣هحرر، زُئه ًٖ الىاججت ألايغاع ًٖ الخٗىيٌ ٞيخدمل ؾببيت، . ٢اهىوي بالتزام ؤلازال٫ َو

 ؤؾاؽ ألن للخٗىيٌ، ٦إؾاؽ الىٓغيت َظٍ اٖخماص يم٨ً ال ٞةهه الخاَبحن ل٨ال ٢اهىوي خ٤ الٗضو٫ل مؿإلت ؤن وبما    
ظا الخُإ َى ٢يامها  اؾخٗمل َى بل بالٛحر، يغعا ؤلخ٤ بؿببه زُإ يغج٨ب لم الٗاص٫ ألن الخُبت، بٟسخ هجضٍ ال ألازحر َو
ا له اإلاسى٫ل خ٣ه ى الىٓغيت َظٍ اؾدبٗاص الىاحب مً ٧ان لهظا و٢اهىها، قٖغ  ًٖ للبدث يخجهىنل ال٣ٟه عحا٫ حٗل ما َو

. الخُبت ًٖ الٗضو٫ل ًٖ اإلاىجغ الًغعل ًٖ بالخٗىيٌ الخ٨م إلابضؤ ؾىضا وي٩ىنل ال٣اضخي  ٗخمضٍ آزغ ؤؾاؽ

ت: زالثا . الخم اظخعماٌ في الخععف هٍٍش

ظا      ال الاؾخٗما٫ َظا ل٨ً الخ٤، َظا اؾخٗما٫ مجهما ل٩ّلل وؤن الخاَبحن، ل٨ال اإلا٣غعل الٗضو٫ل خ٤ مبضؤ مً اهُال٢ا َو
باث خؿب مُل٣ا ي٩ىنل ل اؾخٗماله، ٦يٟيت في م٣يض َى بل وهؼواجه، الصخو ٚع

ّ
 اٖخمض َىا ومً طل٪، في مخٗؿٟا ي٩ىنل بإال

ى  الخ٤، اؾخٗما٫ في الخٗؿ٠ ٖضم مبضؤ ال٣ٟهاء  والتي اإلالٛاة، اإلاضوي ال٣اهىنل مً 41 اإلااصة في الجؼاثغرل اإلاكٕغ اٖخمضٍ ما َو
. هٟؿه ال٣اهىنل مً حضيضة124م٨غعل اإلااصة في مًمىجها ؤصعج والتي

 

                                                           
َتحول عند اإلخالل بالوفاء ئلً ظهرت هذه الفكرة فٍ الفقه الفرنسٍ هنذ القرى التاسع عشر، حَث اعتبر الخطبة عقدا َرتب التزاها بعهل، و  - 1

" االتفاقات التٍ تتم علً وجه شرعٍ تقوم هقام القانوى لهى عقدها" هى القانوى الهدنٍ الفرنسٍ علً أ نه 1134تعوَض، وذلك َتهاشً هع نص الهادة 

 .الخطبة عقداوتحت هذا التأثَر سار القضاء وبعض الفقهاء القانونََى، ئذ اعتبروا أى التراضٍ َعّد كافَا لتصبح 
، الجرَدة الرسهَة 2005َونَو  20الهؤرخ فٍ  05-10هعدلة هى القانوى الهدنٍ الجزاترٌ العدل بهوجب االهر 124تنص الهادة  - 2

كل فعل أَا كاى َرتكبه الشخص بخطته وَسبب ضررا للؽَر، َلزم هى كاى سببا فٍ حدوثه : "علً ها َل26ٍ، صفحة 44العدد 

". بالتعوَض
. 126، صفحة2002، دار الفكر الجاهعٍ، هصر ،2حهد ابراهَم، التعسؾ فٍ استعهال الحق فقها وقضاء، الطبعة سَد أ- 3
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. الجضاةشي  اإلاؽشع مىكف: سابعا

 مً مٗضلت 124 باإلااصة ٖلحها اإلاىهىم الخ٣هحريت اإلاؿاوليت يغجب زُإ الخ٤ اؾخٗما٫ في الخٗؿ٠ اٖخبر الجؼاثغرل اإلاكٕغ    
 ؤو مبرع بٛحر الخُبت ًٖ ٞالٗضو٫ل الؿببيت، والٗال٢ت والًغعل الخُإ ٖىهغ مً ٧ل ل٣يامها  كتٍر والتي هٟؿه، ال٣اهىنل

. الخٗىيٌ يىحب ج٣هحررل زُإ َى مكغوٕ ٚحر لؿبب ؤو آلازغ بالُٝغ ؤلايغاع ب٣هض

 حؼاء يخمثل خيث َبيٗيت، ٖال٢ت هي اإلاضهيت باإلاؿاوليت الخ٤ اؾخٗما٫ في الخٗؿ٠ ٖال٢ت ؤن ال٣ٟهاء بٌٗ ويغيل    

 124 باإلااصة الثالثت الهىعة جا٦ض خيث الخُإ نىعل مً نىعة بال هي ما الخٗؿ٠ خالت ؤن ٦ما بالخٗىيٌ، ٞيه الخٗؿ٠

 الخ٤ اؾخٗما٫ في الخٗؿ٠ هٓغيت ٞةن وبالخالي..." مكغوٖت ٚحر ٞاثضة ٖلى الخهى٫ل مىه الٛغى ٧ان بطا"... حضيضة م٨غعل
 ؤزل ٢ض ي٩ىنل وبالخالي الخ٤ َظا ٢غعل ؤحلها مً التي بالٛايت ؤزل ٢ض الخ٤ ناخب ؤن باٖخباع الخُإ ٨ٞغة ٖلى ٞٗال ج٣ىم

  .بٟٗله

: ٧الخالي وهي ؤع٧ان زالزت في الخُبت ًٖ الٗضو٫ل ًٖ الىاحمت اإلاؿاوليت ؤع٧ان وجخمثل

 .ومٗىىيا ماصيا ٖىهغا الخُإ ويخًمً :الخىأ عىفش -أوال

 التزامها الىاحب الخضوص بخجاوػل الىاؽ بحن اإلاإلٝى الؿلى٥ ًٖ الاهدغاٝ في اإلااصر الٗىهغ يخمثل: اإلاادي العىفش -1
 ٞةطا  الؿلى٥، في الاهدغاٝ مٗياع ؤولها: بمٗياعيً الاهدغاٝ صعحت وج٣اؽ  الٛحر، خضوص ٖلى الخٗضر بلى ياصر مما

 ج٣ىم ومىه الٗاصر الغحل ؾلى٥ ًٖ اهدغاٞا طل٪  ٗض بالخُيبت ؤلايغاع الخُبت ًٖ ٖضوله في الخاَب حٗمض
خضاص يغوعة مٗياع وزاهحها الخ٣هحريت، مؿاوليخه  اإلاٗضو٫ل  ؿاَم ٣ٞض الاهدغاٝ، ج٣ضيغ في الخاعحيت بالٓغوٝ الٖا

لى الخاَب، ؤو اإلاسُىبت مً ؾىاء الخُبت ًٖ للٗضو٫ل الٗاص٫ بضٞ٘ بٟٗله ٖىه  بة٢امت الخٗضر َظا بزباث اإلاضعي ٖو

. الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ؤع٧ان جىاٞغ ٖلى الضليل

خباع  كتٍر: اإلاعىىي  العىفش -2    ى يٟٗله، ما  عي ممحزا ؤر م٩لٟا مغج٨به ي٩ىنل ؤن اإلاؿاوليت ويغجب زُإ الؿلى٥ اٖل  ما َو

 ًٖ للٗضو٫ل وباليؿبت الجؼاثغر، ألاؾغة ٢اهىنل مً 101 اإلااصة و٦ظا الجؼاثغر، اإلاضوي ال٣اهىنل مً مٗضلت125 اإلااصة ٖليه ههذ
. الٗامت ألاخ٩ام جُب٤ ٞةهه الخُبت لخمام ال٩املت ألاَليت  كتٍر لم اإلاكٕغ ؤن ٞبما الخُبت،

 ما هديجت ألازحر ي٩ىنل وبهما الخٗىيٌ، يىحب وال طاجه خض في زُإ  ٗض ال ٞةهه قغوٍ، جىاٞغ ي٣خطخي ال الٗضو٫ل ؤن وبما     
ظٍ ٖىه، باإلاٗضو٫ل مٗىىرل ؤو ماصيا يغعا ؤلخ٣ذ ؤٞٗا٫ مً الٗضو٫ل يهاخب  طاتها خض في الخُبت ًٖ هاحمت ج٩ىنل ألاٞٗا٫ َو

ا يمً وحٗض . ؤحىبيت ج٩ىنل و٢ض آزاَع

 :راتها خذ في الخىبت عً الىاججت ألافعاٌ-أ

ما٫ بالخُبت، مغجبُت وج٩ىنل واإلاسُىبت، الخاَب يإجحها التي ألاٞٗا٫ وهي      ؤو ٞىض١ ٦غاء مً الؼواج ل٣ٗض الخدًحريت ٧اأٖل
ضاص اٝ لخٟلت ؤلٖا  قإن مً والتي م٣اؾها، ٖلى اإلالبىؾاث اإلاسُىبت جدًحر ؤو مٗحن، ق٩ل ٖلى الؼوحيت بيذ بٖضاص ؤو الٞؼ

                                                           
 .64و  63، صفحة2010، دار هوفم للنشر، الجزاتر، 2، طبعة(الفعل الهستحق للتعوَض)علٍ فَاللٍ، االلتزاهات  - 1
 .120أساهة السَد عبد السهَع ، الهرجع السابق، صفحة - 2
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 جخٟٙغ ختى صعاؾتها ؤو ٖملها جغ٥ مسُىبخه مً الخاَب يُلب ٦إن ؤو طل٪، بٗض ٢يمتها مً يى٣و ؤن الخُبت ًٖ الٗضو٫ل

  .زُبتها ًٖ  ٗض٫ زم للؼواج

 .للخىبت ألاحىبُت ألافعاٌ -ب 

ض ٞةن خ٣ا الخُبت ًٖ الٗضو٫ل ٧ان إلاا      ؤٞٗا٫ الٗضو٫ل الػمذ بن ل٨ً مؿاوليت، ؤيت يغجب ال ٖىه والٗضو٫ل بالؼواج الٖى
 حؿخىحب  ٞةجها اإلاخىاٖضيً، بإخض مٗىىيا ؤو ماصيا يغعا ؤلخ٣ذ ٢ض ألاٞٗا٫ َظٍ و٧اهذ جاما، اؾخ٣الال مؿخ٣لت ؤزغيل

 الٗامت ال٣ىاٖض ؤؾاؽ ٖلى وطل٪ الٗضو٫، ًٖ الىٓغ بٌٛ ياعة ؤٞٗا٫ طاتها خض في هي ؤجها ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ

 جسغج ٦إن يسالٟه، مً اإلاكٕغ بدمايت  ؿخٓل ٞال اإلاضوي، ال٣اهىنل مً اإلاٗضلت 124 باإلااصة ٖمال الخ٣هحريت، للمؿاوليت
اث بلى زاَبها م٘ اإلاسُىبت  الٗضو٫ل ؤن جضعي طل٪ بٗض جإحي زم لؤل٢اويل، ؾمٗتها بظل٪ وحّٗغى اللهى، وصوعل والىىاصر اإلاىتَز

  .وال٣اهىنل الكٕغ مسالٟت مبىاٍ الًغعل ألن ج٣بل ال ٞضٖىاَا بها، يغعا ؤلخ٤

 :الخىأ اهخفاء خاالث-3

م اإلاؿاوليت اهخٟاء خاالث ٖلى اإلاضوي ال٣اهىنل هو ل٣ض      ًٖ بالٗضو٫ل الخٗؿ٠ ٖلى جُبي٣ه يم٨ً ومجها الخٗضر، وحىص ٚع

  .اإلاًغوع عياء ؤو الًغوعة خالت َىا٥ ٧اهذ ؤو ٞيه، له يض ال ؾبب ًٖ وكإ الًغعل ؤن الصخو ؤزبذ بطا وطل٪ الخُبت،

 .المشس  سهً: ـزاهُا

ان والًغعل اإلاكغوٖت، مهالخه ؤو خ٣ى٢ه مً خ٤ في الصخو يهيب ؤطي ٧ل به وي٣هض : مٗىىرل وآزغ ماصر يغعل هٖى

 :اإلاادي المشس -أ

ى      ؤو بد٤ اإلاؿاؽ ًٖ جترجب التي الجؿماهيت ؤو اإلااليت الخؿاعة في ويخمثل ماله، ؤو حؿمه في الصخو يهيب ما َو
 و٦ظا للؼواج، الخدًحر مهاعي٠ في ٞيخمثل الخُبت ًٖ الٗضو٫ل في للخٗؿ٠ باليؿبت ؤما للمًغوع، مكغوٖت مهلخت
. الخاَب  ٗض٫ وبٗضَا الخُبت مضة َى٫ل بؿبب الؼواج في الٟغنت جٟىيذ

 :اإلاعىىي  المشس   -ب

 مؿاؽ ٧ل اإلاٗىىرل الًغعل الخٗىيٌ  كمل ؤهه ٖلى جىو  الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل مً حضيضة م٨غعل182 اإلااصة هجض    

 ًٖ الخٗىيٌ الجؼاثغرل ألاؾغة ٢اهىنل مً اإلاٗضلت 5 اإلااصة مً الثالثت ال٣ٟغة ؤحاػث ٦ما الؿمٗت، ؤو الكٝغ ؤو بالخغيت
                                                           

ئى هثل هذه األفعال لم َستقر الفقهاء بشأنها، فهنهم هى أقر بأنها أخطاء توجب التعوَض، وهنهم هى رأي أنها ال ترتب أَة هسؤولَة،  - 1

وهنهم هى وقؾ وسطا، ولقد استقر قضاء الهحكهة العلَا بالجزاتر علً تعوَض األضرار الناجهة عى العدول، وهو ها َتضح هى خالل 

، 1، عدد 1993، هجلة  قضاتَة، 73919، هلؾ رقم 23/04/1991العلَا فٍ ؼرفة األحوال الشخصَة الصادر فٍ قرار الهحكهة 

. 54صفحة 
هى الهستقر شرعا بأى االتصال الجنسٍ قبل العقد َعد زنا، وأى ابى : " بأنه 17/12/1984ولقد جاء فٍ قرار الهجلس األعلً بتارَخ  - 2

، 17/12/1984الهجلس األعلً، ؼرفة األحوال الشخصَة، صادر فٍ " كذلك َستوجب رفض الطعىالزنا ال َنسب ألبَه، وهى كاى 

. 69، صفحة 1، عدد 1992، هجلة قضاتَة، 11287هلؾ رقم 
، 2001العربٍ بلحاج، النظرَة العاهة اللتزام فٍ القانوى الهدنٍ الجزاترٌ، الجزء الثانٍ، دَواى الهطبوعات الجاهعَة، الجزاتر،  - 3

. 162حة صؾ
لكل هى وقع علَه اعتداء " هى القانوى الهدنٍ علً أنه 47تجدر اإلشارة أى الهشرع الجزاترٌ نص علً ذلك أَضا فٍ نص الهادة - 4

". ؼَر هشروع فٍ حق هى الحقوق الهالزهة للشخصَة أى َطلب وقؾ هذا االعتداء والتعوَض عها َكوى قد لحقه هى ضرر
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ها في اإلاسُىبت واتهام ال٣ظٝ في يخمثل الظر اإلاٗىىرل الًغعل  الخاَب ٦ٗضو٫ل الٗاَٟي بالجاهب يخٗل٤ ما ومجها وؾمٗتها، قٞغ
 مً ناصع ٞٗل حغاء ؤلاوؿان يلخ٤ الظر والخؼنل ألالم ًٖ ٖباعة ٞهى ٖىه، للمٗضو٫ل مٗىىيت ؤيغاع بلى ياصر ؾبب بضونل

. الٗضو٫ل ٖىض للٛحر ؤخضَما ؤؾغاع بٞكاء و٦ظا مٗىىر، يغعل الخُبت ًٖ الٗضو٫ل في الٟغا١ ٞإلم الٛحر،

ا بسهىم ال٣ٟه ؤصعحها التي الكغوٍ مً حملت بلى بياٞت  ٞيما جخمثل وهي الخٗىيٌ، يىحب الظر الًغعل في جىاَٞغ

 شخهيا، الًغعل ي٩ىنل وؤن مد٣٣ا، الًغعل ي٩ىنل وؤن مٗىىيت، ؤو ٧اهذ ماصيت مكغوٖت مهلخت ؤو بد٤ اإلاؿاؽ: يلي

  .الًغعل حٗىيٌ ؾب٤ ي٩ىنل وؤال

. العببُت العالكت: زالثا

  .حضا اإلا٣ٗضة اإلاىايي٘ مً الًغعل و الخُإ بحن الؿببيت الٗال٢ت مىيٕى  ٗض

غرل ع٦ً ٞهي      يًاع وؤن اإلاضيً يسُئ ؤن ي٨ٟي ٞال الٗضالت، وم٣خًياث اإلاى٤ُ بضاَت جٟغيها نىعَا، ب٩اٞت حَى

 ًٖ الًغعل ييخج ٣ٞض ،(الضاثً)اإلاضعي ٖلى بزباتها ٖبء وي٣٘ الًغع، بخضار في الؿبب َى الخُإ ي٩ىنل ؤن يجب بل الضاثً،

: هٓغيخان َىا٥ ألازحرة َظٍ وفي ألاؾباب، حٗضص ًٖ ييخج و٢ض مباقغة، اإلاؿاوليت ٞخ٣ىم ومباقغ واخض ؾبب

ت - أ خضاص وحىب مٟاصَا :ألاظباب جيافإ هٍٍش  ًٖ بٗيضا بًٗها ٧ان ولى الًغع، بخضار في اإلاكاع٦ت ألاؾباب ب٩ل الٖا

 .اإلاؿاوليت َظٍ بَاع مً وؾٗذ ألجها للى٣ض ٖغيها مما بخضازه،

ت - ب  بحن الخميحز و ٞغػَا مً بض ٞال الًغع، بخضار في ؤؾباب ٖضة جضازلذ بن ؤهه مٟاصَا :اإلاىخج العبب هٍٍش

 .للًغعل مىخجت ٚحر ٖغييت ج٩ىنل التي جل٪ و مىخجت، حٗخبر التي ألاؾباب

 هديجت َظا ي٩ىنل ؤن  كتٍر"... الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل مً 182 اإلااصة زال٫ مً الىٓغيت بهظٍ الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤزظ ل٣ض
اء لٗضم َبيٗيت اء في للخإزحر ؤو بااللتزام الٞى ...". به الٞى

 :العببُت العالكت هفي -سابعا 

: في واإلاثمثل  ألاحىبي، الؿبب بةزباث اإلاؿاوليت جيخٟي ج م ١ مً 127 للماصة َب٣ا

 ٚحر و مخى٢٘ ٚحر خاصر هي الًغع،او اخضار الى ياصر صٞٗه اليم٨ً و جى٢ٗه اليم٨ً زاعجي خاصر ٧ل هي: ال٣اَغة ال٣ىة-1
 و ٧الخغب الاوؿان ٞٗل مً خاصر هي ال٣اَغة ال٣ىة ٞان بالخالي الًاع،و الكحئ ًٖ زاعحيا مهضٍع ي٩ىنل الضٞ٘ مم٨ً

.  ٖليه اإلاضعي اعاصة ًٖ زاعج و الضٞ٘ مم٨ً ٚحر و الخى٢٘ مم٨ً ي٩ىوٛحر ٧الؼلؼا٫ الُبيٗت ٞٗل مً ؤو الدكغي٘

                                                           
. 167عاهة لاللتزام، الهرجع السابق، ص بلحاج العربٍ، النظرَة ال - 1

، 2014، دار األهاى، الهؽرب،3انظر عبد القادر العرعارٌ، هصادر االلتزاهات، الكتاب الثانٍ، الهسؤولَة الهدنَة، الطبعة- 2

 .128صفحة
نٍ أشارت ئلً ذلك السبب هى القانوى الهد127لم َعرؾ الهشرع الجزاترٌ السبب األجنبٍ وئنها ذكر بعض هواصفاته وصوره فالهادة- 3

الذٌ نشأ عنه الضرر، والذٌ البد للشخص الهسؤول فَه، أٌ عدم نسبته ئلً الهسؤول كالحادث الهفاجة أو القوة القاهرة أو خطأ 

. الهضرور أو خطأ الؽَر
. 332علٍ فَاللٍ، االلتزاهات الفعل الهستحق للتعوَض، الهرجع السابق، صفحة- 4
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مل زُإ-2  الؿبب في  كتٍر ما اإلاًغوع زُإ في ويكتٍر ؤنابه، الظر الًغعل في اإلادؿبب َى اإلاًغوع ي٩ىنل ٢ض: اإلاًغوع ٖو
حر مخى٢٘ ٚحر ي٩ىنل ؤر ألاحىبي،  ًٖ للٗضو٫ل الخاَب اإلاسُىبت جضٞ٘ ؤن يم٨ً الخُيت ًٖ الٗضو٫ل ٟٞي الضٞ٘، مم٨ً ٚو
. مثال ؤَله حكخم ٦إن بسُئها الخُبت

مل زُإ-3  َظا ي٩ىنل ؤال بمٗجى ٖليه، اإلاضعى ًٖ ؤحىبيا ي٩ىنل والظر الًغعل في اإلادؿبب الصخو بالٛحر ي٣هض: الٛحر ٖو

  ّٗضل و. للمخبٕى باليؿبت الخاب٘ وال الغ٢ابت إلاخىلي باليؿبت للغ٢ابت الخاي٘ الصخو الٛحر مً  ٗخبر وال. ٖىه مؿاوال ألازحر
حر مخى٢٘ ٚحر ٧ان متى ؤحىبيا ؾببا زٍُا ؤو الٛحر ٖمل .  ال٣اَغة ال٣ىة مثل مثله الضٞ٘ مم٨ً ٚو

ٌ  عً الىاججت اإلاعإولُت آزاس: الثاوي اإلاىلب . الخىبت عً العذو

 مجهما ؤر ٖلى يغجب ال طاجه الٗضو٫ل ٧ان وإلاا الخُبت، ًٖ الٗضو٫ل خ٤ الخُيبحن مً ل٩ل يجحزان وال٣اهىنل الكٕغ ٧ان إلاا    
ظٍ ٖىه، باإلاٗضو٫ل مٗىىيت ؤو ماصيت ؤيغاعا ؤخضزذ ؤٞٗا٫ مً الٗضو٫ل ناخب ما هديجت ي٩ىنل ألازحر َظا ل٨ً حٗىيًا،  َو
اث ًٖ هاججت ج٩ىنل ٢ض ألايغاع  ًٖ الٗضو٫ل في الخٗؿ٠ حغاء مً اإلاخًغعل ؤ٢ام ٞةطا ؤحىبيت ٚحر ج٩ىنل ٢ض ٦ما ؤحىبيت، جهٞغ
 ألايغاع ًٖ ٖاص٫ بخٗىيٌ للمضعي يد٨م ال٣اضخي ٞةن ج٣هحريت، مؿاوليت َىا٥ ؤن وج٣غعل ال٣اضخي، ؤمام صٖىاٍ الخُبت

. به الالخ٣ت واإلاٗىىيت اإلااصيت

. الثاوي الٟٕغ في الخٗىيٌ ج٣ضيغ ٦يٟيت زم ؤو٫، ٦ٟٕغ واإلاٗىىرل اإلااصر الًغعل ًٖ الخٗىيٌ اإلاُلب َظا في ؾىٗالج

ٌ  الفشع . واإلاعىىي  اإلاادي المشس  عً الخعىٍن: ألاو

 ٢ض الٗضو٫ل ؤن ٞيه الق٪ مما به، لخ٤ الظر الًغعل ًٖ بالخٗىيٌ يُالب ؤن الخُبت ًٖ الٗضو٫ل مً اإلاخًغعل للُٝغ يجىػل

 الخٗىيٌ وبلى ؤوال اإلااصر الًغعل ًٖ الخٗىيٌ بلى هخُغ١ل ؾٝى لظا ٖىه، اإلاٗضو٫ل للُٝغ  مٗىىيت ؤو ماصيت ؤيغاعا  ؿبب

. زاهيا اإلاٗىىرل الًغعل ًٖ

. اإلاادي المشس  عً الخعىٍن: أوال

حن بخىاٞغ اإلااصر الًغعل ًٖ الخٗىيٌ ٖلى الخهى٫ل في الخ٤ يثبذ   :َما قَغ

 الؼواج مىاو٘ مً ماو٘ ٧ا٦دكاٝ للخٗىيٌ، ؤؾاؾا اإلاٗخبر الخاَئ الؿلى٥ نٟت ؤٞٗاله ًٖ يجٕز مبّرع ٖض٫ إلاً ي٩ىنل ؤال-

. الخُبت ٢بل مجهىال ٧ان

جإة مٗيىت، وحهت ٖلى جهٝغ بةحغاء ٧األمغ ٖىه، للمٗضو٫ل الخانل الًغعل بخضار في يض للٗاص٫ ج٩ىنل ؤن-  اإلاىاػيً جى٣لب ٞو
٤ للمخهٝغ ماليا يغعا طل٪ ٞيدضر ٣ٖب، ٖلى عؤؾا  ٖلحها وؤن الؼواج بخاعيش زُيبخه الخاَب يسبر ٦إن الغؤر، طل٪ ٞو

ض يلغي بيىم اؾخ٣التها وبٗض ٖملها، ًٖ الخسلي . الخُبت ويٟسخ اإلاٖى

 ي٩ىنل ال الخٗىيٌ ٞةن ٣ٖضا ليؿذ الخُبت ٧اهذ وإلاا ٢ًاثيا، ؤو اجٟا٢يا ؤو ٢اهىهيا بما ي٩ىنل اإلااصر الًغعل ًٖ والخٗىيٌ    
 ال٣اهىوي، الخٗىيٌ صاثغة مً يسغحه مما خؿابه، َغي٣ت وال الخٗىيٌ َظا يدّضص ما ألاؾغة ٢اهىنل في يىحض ال ٦ما اجٟا٢يا،

                                                           
ة كثَرة تعد أضرارا سواء كانت أضرارا هادَة أو هعنوَة للطرؾ الهعدول عنه ، قد تستهر الخطبة لزهى طوَل ئى الواقع َزخر بأهثل- 1

هها َؤدٌ بالهخطوبة ئلً التقدم فٍ السى، فَسبب لها ضررا َثهثل فٍ تفوَت الفرصة بالزواج، أو قد تكوى هوظفة أو تتابع دراستها فتقدم 

والعكس هى ذلك قد َطلب هى الخاطب ئعداد . عدادا للزواج، ثم بعد ذلك َعدل الخاطب عى الخطبةاستقالتها أو تتوقؾ عى الدراسة است

 .الخ..هنزل خاص فٍ هدَنة هعَنة وَكلفه ذلك هبالػ باهضة، ثم َحدث العدول هى الهخطوبة 
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 ال٩املت الؿلُت ٞيه جمىذ الظر ال٣ًاجي الخٗىيٌ ٣ِٞ ٞيب٣ى الٗضو٫، ًٖ الخٗىيٌ مبضؤ بة٢غاع اإلاكٕغ ا٦خٟى بط

. صٞٗه و٦يٟيت ج٣ضيٍغ في لل٣اضخي

٘ مداولت َى والخٗىيٌ      بإن ال٣ى٫ل بلى البٌٗ طَب ٦ما ال٣ٗض، بجمام ٖلى ب٦غاَا وليـ اإلاخًغع، الُٝغ ًٖ الٓلم ٞع

ض مجغص الخُبت   .يمجي ب٦غاٍ ٞيه الخٗىيٌ وؤن ملؼم ٚحر بالؼواج ٖو

. اإلاعىىي  المشس  عً الخعىٍن: زاهُا

 ؤن ٚحر اإلااصر، الًغعل ٖلى  ؿغرل ما ٖليه  ؿغرل ال٣ًاء، واحتهاصاث ال٣اهىنل ؤخ٩ام بمىحب زابذ ؤمغ ٖىه الخٗىيٌ بن    

 اإلاؿاؽ ؤو ٖىه اإلاٗضو٫ل جلخ٤ هٟؿيت بأالم مغجبُا ي٩ىنل ما ٚالبا ألهه  اإلاٗىىر، الًغعل َظا بزباث في ي٨مً الخ٣ي٣ي ؤلاق٩ا٫

ه، . به اإلاديُحن بحن بقهاع مدل هي بل الؿغرل باألمغ ليؿذ الخُبت ألن وطل٪ بكٞغ

 التي اإلاٗىىيت ألايغاع ج٩ىنل ؤن اإلاخهىعل مً بط الخُبت، ٞترة َى٫ل الٗضو٫ل ؤلم ًٖ هاججت اإلاٗىىيت ألايغاع ٧ل ليؿذ ل٨ً
 وجلىيثا مجها ٦يضا خىلها بقاٖاث بةزاعة ٢ام لى ٦ما وخضٍ، بليه حٗىص ؤؾباب بلى جغح٘ الخاَب ٖضو٫ل بٗض اإلاسُىبت لخ٣ذ

. بها ؤلايغاع ٢هض لؿمٗتها

. المشس  عً الخعىٍن هُفُت: الثاوي الفشع

 الخٗىيٌ، َغي٣ت ؤو خؿابه ٦يٟيت وال الخُبت ًٖ الٗضو٫ل خالت في الًغعل ًٖ الخٗىيٌ ٢يمت الجؼاثغرل اإلاكٕغ يدضص لم    

 اإلاضوي ال٣اهىنل مً مٗضلت132 للماصة وبالغحٕى اإلاضوي، بال٣اهىنل ٖلحها اإلاىهىم الٗامت ال٣ىاٖض بلى الغحٕى يخُلب مما

. بم٣ابل الخٗىيٌ ؤو الٗيجي الخٗىيٌ بما: ق٩لحن يإزظ ال٣ًاجي الخٗىيٌ ؤن هجض   الجؼاثغر،

. العُني الخعىٍن: أوال

 آلازغ الُٝغ ما٫ ٖلى اؾخىلى الٗاص٫ ٧ان ٞةن الخُبت ًٖ للٗضو٫ل ٞباليؿبت ٖليه، ٧اهذ ما بلى الخالت بةٖاصة وطل٪    

  .ٖليه اؾخىلى ما بةعحإ ٖيييا الخٗىيٌ ي٩ىنل الخا٫ َظٍ في ٞةهه ٖىه، للمٗضو٫ل ماصر بًغعل حؿبب ؤر الخُبت، بؿبب

 ٞةهه الؿمٗت، وحكىيه ٧الدكهحر ماليت، ٚحر مهلخت يهيب ألازحر ٧ان ٞلما اإلاٗىىر، الًغعل ًٖ للخٗىيٌ باليؿبت ؤما    

 ؤو الغص خ٤: اإلاٗىىرل الًغعل ًٖ الٗيجي الخٗىيٌ جُبي٣اث ومً ٖىه، والخٗىيٌ ج٣ضيٍغ في نٗىبت يجض ال٣اضخي يجٗل
 الخُبت ًٖ الٗاص٫ ي٩ىنل ٦إن ألاصبيت، الخ٣ى١ل مً بد٤ مؿاؽ مً يىُىرل ما مخًمىا الصخ٠، جيكٍغ ما ٖلى الخصخيذ

الم، لىؾاثل طل٪ ًٖ نغح اث ؤن ال٦دكاٞه ٖض٫ ٢ض ؤهه نغح ؤو ؤلٖا . مؿاولت ٚحر اإلاسُىبت جهٞغ

                                                           
َة، هصر، دوى سنة النشر، هحهد ابراهَم الدسوقٍ، تقدَر التعوَض بَى الخطأ والضرر، دوى طبعة، هؤسسة الثقافة الجاهع.- 1

. 74صفحة
 .12، صفحة1992سعَد هقدم، نظرَة التعوَض عى الضرر الهعنوٌ ، دوى طبعة، الهؤسسة الوطنَة للكتاب،الجزاتر،- 2

َعَى القاضٍ طرَقة التعوَض تبعا للظروؾ وَصح أى َكوى : " هعدلة هى القانوى الهدنٍ الجزاترٌ علً ها َل132ٍتنص الهادة  - 3

كها َصح أى َكوى ئَراد هرتب، وَجوز فٍ الحالتَى ئلزام الهدَى بأى َقدم تأهَنا، َقدر التعوَض بالنقد، علً أنه َجوز تبعا هقسطا 

للظروؾ وبناء علً طلب الهضرور أى َأهر باعادة الحالة ئلً ها كانت علَه، أو أى َحكم علً سبَل التعوَض بأداء بعض اإلعانات 

". تتصل بالفعل ؼَر الهشروع
عبد هللا هبروك النجار، التعوَض عى فسخ الخطبة، أسسه وهدي هشروعَته فٍ الفقه اإلسالهٍ والقانوى، دوى طبعة، دار النهضة 4

 .105، صفحة 2002العربَة،
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حن جىاٞغ يجب( الٗيجي) الخٗىيٌ بهظا ي٣طخي ول٩ي     : َما قَغ

حر مم٨ىا الخٗىيٌ َظا ي٩ىنل ؤن- ٤ ٚو . به للمضيً مَغ

". مىه يُلب ال بما يد٨م ال ال٣اضخي" ب٣اٖضة ٖمال اإلاًغوع به يُالب ؤن-

. بملابل الخعىٍن: زاهُا

ى الخٗىيٌ نىعل ؤخض َى      الًغعل ٧ان ٞةن الٗيجي، الخٗىيٌ بم٩ان ٖضم ٖىض ال٣اضخي به ي٣طخي له، الٛالبت الهىعة َو
 ؤن ٞيه وألانل الًغع، إلنالح اإلاالثمت الخٗىيٌ َغ١ل ؤ٦ثر َى الٗيجي ٞالخٗىيٌ بالى٣ض، حٗىيًه يم٨ً الٗضو٫ل في ماصيا

. الخياة مضي مغجب بيغاص ؤو م٣ؿُا مبلٛا ؤو للمًغوع، واخضة صٞٗت  ُٗيه اإلاا٫ مً مٗيىا مبلٛا ي٩ىنل

م ٞٗلى الخُبت، ًٖ الٗضو٫ل ًٖ الىاقئت اإلاٗىىيت لؤليغاع وباليؿبت      نٗب، ؤمغ بالى٣ىص الًغعل ج٣ضيغ ؤن مً الٚغ
 ؤلم جد٣ي٤ في ٦بحر ؤزغ مً له إلاا طل٪، يمى٘ ال ؤهه بال ٖليه، للمٗخضي باإلاا٫ ج٣ضيٍغ يهٗب ؤصبي خ٤ مً يىا٫ باٖخباٍع

. واٖخباٍع ؤلاوؿان قٝغ ٖلى الخٗضر

خباع بٗحن بإزظ وطل٪ اإلاضوي، ال٣اهىنل في الٗامت لل٣ىاٖض الًغعل ًٖ الخٗىيٌ يسً٘ ٦ما      لؤلٞٗا٫ اإلاهاخبت الٓغوٝ الٖا

حن وز٣اٞت للًغع، مهضعا ٧اهذ التي م الُٞغ . والىْيٟت الؿً و٦ظا الاحخماٖيت، ومغا٦َؼ

يٟتها، ج٣ٟض ٦إن ماصر، يغعل ٖجها اإلاٗضو٫ل يهيب ٢ض     ها، ؾمٗتها في ججغح ٦إن مٗىىرل ويغعل ْو  حؿخد٤ ٞهىا وقٞغ
٘ اإلاالبؿت الٓغوٝ يدبحن ؤن ٖليه ٞال٣اضخي الًغعيً، ًٖ الخٗىيٌ  باؾخد٣ا١ ا٢خىاٖه ي٩ىنل ختى الخٗىيٌ صٖىيل لٞغ

. اؾخد٣ا٢ه بٗضم ؤو الخٗىيٌ ٖىه اإلاٗضو٫ل

 مً الثاهيت ٞال٣ٟغة  حٗىيٌ، ٖلى الخهى٫ل في الخُبت ًٖ الٗضو٫ل مً اإلاخًغعل خ٤ ٖلى يا٦ض هجضٍ لل٣ًاء وبالغحٕى    
 الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل مً اإلاٗضلت 124 اإلااصة ؤما ،"حاػ" لٟٔ اؾخٗملذ الجؼاثغرل ألاؾغة ٢اهىنل مً اإلاٗضلت 5اإلااصة

 الؿلُت لل٣اضخي ٞةن الًغع، و٢ٕى ٖلى خخميت هديجت ي٩ىنل الخٗىيٌ ؤن ٖلى هخٛاضخى ؤن وصونل ،"يلؼم" لٟٔ اؾخٗملذ

    .ٖضمه ؤو الخٗىيٌ يغوعة في الؿلُت له ج٩ىنل ؤن صونل الخٗىيٌ، مبلٜ جدضيض وفي الًغع، و٢ٕى ج٣ضيغ في الخ٣ضيغيت

 ًٖ الخٗىيٌ  ؿخىحب زُإ الٟٗل مٗه  ٗخبر الظر اإلاٗياع ًٖ ؤوال يبدث ؤن ال٣اضخي ٖلى يجب الخٗىيٌ ولخ٣ضيغ    

 ي٣ضع الظر اإلاىيىعي، اإلاٗياع َى اإلاجا٫ َظا في ٖليه اإلاّٗى٫ل اإلاٗياع ؤن  ال٣ٟهاء، حمهىعل يغيل طل٪ وفي  الخُبت، ًٖ الٗضو٫ل
                                                           

أهام القضاء، هى الهقرر قانونا أى اإلقرار القضاتٍ هو اعتراؾ الشخص بواقعة قانونَة هدعً بها :" جاء فٍ قرار للهحكهة العلَا أنه - 1

وهو حجة قاطعة علً الهقر، وهى الهقرر أَضا أنه ئذا ترتب علً العدول ضرر هادٌ أو هعنوٌ ألحد الطرفَى جاز الحكم بالتعوَض، 

وهى ثم فاى القضاء بها َخالؾ هذَى الهبدأَى َعد خرقا للقانوى، ولها كاى هى قضَة الحال أى الهجلس القضاتٍ بالؽاته الحكم الهستأنؾ، 

فضه الدعوي الهتضهنة طلب التعوَض هى الطاعى علً الضرر الذٌ أصَب به بالرؼم هى ئقرار الهطعوى ضدها بفسخ الخطوبة ور

قرار الهحكهة العلَا، ؼرفة األحوال  الشخصَة، " أهام القضاء، َكونوى قد خالفوا القانوى، وهتً كاى كذلك نقض قرارهم الهطعوى فَه

. 102، صفحة 4، عدد 1991، هجلة قضاتَة، 56097، رقم 1991ـ12ـ25صادر فٍ 
. 105بى زَطة عبد الهادٌ، الهرجع السابق، صفحة  - 2

ال فالعدول عى الخطبة هو حق هقرر شرعا وقانونا لكل هى الخاطب والهخطوبة، لكٍ ال َكوى هناك ئرؼام علً الزواج، ألى هذا األخَر ال َتم ئ - 3

َض عى الضرر الذٌ لحق الهعدول عنه وفق سلطته التقدَرَة، ئذا ثبت له تعسؾ الطرؾ العادل عى طرَق بتراضٍ الطرفَى، وللقاضٍ الحكم بالتعو

. تؽرَره بالطرؾ الهعدول عنه، بها ألحق به هى ضرر ال عى العدول فٍ حد ذاته
. 88، صفحة2007عبَر َحًَ شاكر القدوهٍ، التعسؾ فٍ استعهال الحق فٍ األحوال الشخصَة، دوى طبعة، دار الفكر،- 4
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 ٖىه، اإلاٗضو٫ل بالُٝغ ؤلايغاع بلى الاهدغاٝ َظا وؤصي هٟؿها، الٓغوٝ في وحض بن الٗاصر للغحل اإلاإلٝى الؿلى٥ بمٗياع
 اإلاٗخمض واإلاٗياع اإلاًغوع الصخو للخٗىيٌ ج٣ضيٍغ في يغاعي ال٣اضخي ؤن ٦ما الًغع، َظا ًٖ الخٗىيٌ ًٖ مؿاوال ٧ان

. الصخصخي اإلاٗياع َى َىا

 خاجمت

ا لئلوؿان بلهيت مىدت الخ٤ ؤن اٖخباع ٖلى ؤلاؾالمي ال٣ٟه في ؤنيلت الخ٤ ٨ٞغة بن      حؿخمض الظر الكغعي الخ٨م ميكَا
ليه مهالر، ججلب ؤو مٟاؾض جضعؤ بما مهالر ٧لها الٗامت الكغيٗت ٞخٗخبر للدكغي٘، الٗامت ألانى٫ل مىه  م٣يض الخ٤ ٞةن ٖو
لى الخ٨يم، الكإع ٢يضٍ بما ٤ لخ٣ى٢ه اؾخٗماله في يخهٝغ ؤن الخ٤ ناخب ٖو ، ٢هضٍ ما ٞو  مُل٤ له ٞليـ الكإع

ليه. ألانل َى الجماٖت خ٤ ؤن يغيل الظر الجماعي اإلاظَب به هاصي ٦ما ممىٕى وال الٟغصر، اإلاظَب به هاصي ٦ما الخغيت  ٖو

ت بلى ؾىسلو . لظل٪ الخىنياث وؤَم بلحها اإلاخىنل الىخاثج مً مجمٖى

ل الىخاةج أَم: أوال : ئليها اإلاخـى

 في ٚايت الخ٤  ٗخبر ٞال اإلاهلخت، ؤو اإلا٣هض َظا لخد٣ي٤ وؾيلت الخ٤ يجٗل ؤحلها مً قٕغ بمهلخت الخ٤ اعجباٍ بن     -
ا مىه اإلا٣هىص ًٖ به خاص وبن طاجه، خض ا مدمي ٚحر مغ٦ؼ في ناخبه ؤنبذ قٖغ  هٓغيت مٗه ج٣ىم مما ٢اهىها، وال قٖغ

 خ٣ى٢ه، مً لخ٤ اؾخٗماله ٖىض الٟغص خمايت ج٣غيغ ألحل اإلاٗخمضة ألاؾـ ؤ٢ضم مً وهي الخ٤، اؾخٗما٫ في الخٗؿ٠

. بالٛحر ؤلايغاع بلى ياصر ؤن قإهه مً والظر

يت ؤصلت مً ؤؾاؾها ججض ؤلاؾالمي الدكغي٘ في الخٗؿ٠ بإنالت ال٣ى٫ل ؤن ٦ما    -  مً والؿىت ال٣غآن مً طل٪ جثبذ قٖغ
ه، ٖىض الًغعل وجؼيل بالٛحر، ؤلايغاع جمى٘ ههىم  ألامىعل" و٢اٖضة" يغاع وال يغعل ال" ٣٦اٖضة الٗامت ال٣ىاٖض مً ؤو و٢ٖى

".  بم٣انضَا

ما مٗياعيً الخٗؿ٠ لهظا بن - ، ٖلى الباٖث في ويخمثل والصخصخي، الظاحي اإلاٗياع مً ٧ل َو  يسال٠ ألازحر ٧ان ٞةن الخهٝغ
 الظر الثاوي اإلاٗياع ؤما ٖليه، اإلاترجب الًغعل وحبر حٗؿٟه صعء وحب مخٗؿٟا، ناخبه ّٖضل الخ٤ مكغوٖيت مً ال٣هض
 ٞيٗخبر ناخبه، ٢هض مغاٖاة صونل اإلاكغوٕ، الخهٝغ ًٖ الىاحم بالًغعل ويٗخض اإلاىيىعي اإلاٗياع في ٞيخمثل يًبُه
ه ًٖ هجم بطا مخٗؿٟا ى  ؿاوحها، ؤو مىه اإلاغحىة اإلاهلخت مً ؤ٦بر بالٛحر يغعل جهٞغ  بحن اإلاىاػهت ؤؾاؽ ٖلى ي٣ىم مٗياع َو

 لدكمل احؿٗذ وبهما ٣ِٞ، اإلااليت الخ٣ى١ل ٖلى جُبي٣اتها في الىٓغيت َظٍ ج٣خهغ ال ٦ما. اإلاىخٓغة واإلاهالر اإلاترجبت ألايغاع
.  الصخهيت الخ٣ى١ل ؤَمها ومً الخ٣ى١ل باقي

يت مؿإلت  ٗخبر الًغعل بن -  ٢بل مً ع٢ابت وال اإلاىيٕى ٢اضخي لخ٣ضيغ ويسً٘ به اإلاضعي ٖلى بزباجه ٖبء ي٣٘ مىيٖى
 ال٣اهىنل مؿاثل مً  ٗض طل٪ ألن لل٣اضخي، ملؼم ؤمغ َى ٖىانٍغ بيان ؤن ٚحر ٖضمه، مً ٢يامه ج٣ضيغ ٖلى الٗليا اإلاد٨مت

. الٗليا اإلاد٨مت لغ٢ابت جسً٘ التي

 ٞةلؼاميت مُل٣ت، ؤجها  ٗجي ال الًغعل ًٖ الخٗىيٌ مجا٫ في الىاؾٗت الخ٣ضيغيت الؿلُت ألاؾغة قاون ل٣اضخي بإن ال٣ى٫ل بن-
يت في الخدغرل بىحىب  يلؼمه مما الخ٣ضيغيت ؾلُخه مً جدّضل ال٣ًاثيت ألاخ٩ام حؿبيب  للمؿاءلت  حّٗغى وبال اإلاىيٖى

. ال٣ًاثيت
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 حبر ي٨ٟل ٖاصال حٗىيًا بمىده اإلاًغوع الُٝغ جغييت َى الجؼاثغرل ألاؾغة ٢اهىنل في الًغعل ًٖ الخٗىيٌ ؤؾاؽ بن-
ظا الخُإ، وليـ الًغعل حؿامت بدؿب طل٪ في م٣ياؾه وي٩ىنل ؤنابه، الظر الًغعل  ؤلاؾالمي ال٣ٟه مً مؿخمض ألاؾاؽ َو

ى . الؿببيت والٗال٢ت الًغعل ع٦جي ٖلى جغج٨ؼ ؤنبدذ والتي الخالي الى٢ذ في الخ٣هحريت اإلاؿاوليت اججاٍ َو

 ؾلُت إلاُل٤ يسً٘ ال٣اهىهيت الىاخيت مً الخُبت ًٖ الٗضو٫ل  ًٖ الىاحم الًغعل ًٖ الخٗىيٌ اؾخد٣ا١ ج٣ضيغ بن-

. ٢يامه وقغوٍ ٖىانٍغ في البدث لل٣اضخي وجغ٥ الًغع، خهى٫ل قٍغ وي٘ اإلاكٕغ ألن ال٣اضخي،

ا يجب الكغوٍ مً حملت بلى الاؾدىاص ٖلى ال٣ًاء اٖخاص ٣ٞض الٗمليت الىاخيت مً ؤما  ًٖ الخٗىيٌ الؾخد٣ا١ جىاَٞغ

. اإلاسُىبت ؤو الخاَب ٧ان ؾىاء اإلاًغوع، للُٝغ الًغعل

ُاث: زاهُا . الخـى

ظا ألاؾغة، ٢اهىنل مً اإلاٗضلت 5 اإلااصة مً الثالثت ال٣ٟغة حٗضيل الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖلى ه٣ترح -   ال٣اضخي بلؼام ٖلى بالىو َو
ظا الًغعل لضيه زبذ بطا بالخٗىيٌ بالخ٨م  جشجب ئرا "٧الخالي نياٚتها وج٩ىنل ٢غاعاتها في الٗليا اإلاد٨مت اهخهجخه إلاا ج٨غيؿا َو

ٌ  عً ". بالخعىٍن اللاض ي ًدىم الىشفين ألخذ معىىي  أو مادي لشس  الخىبت عً العذو

. زهىنيت مً ألاؾغة إلاىيٕى إلاا الجؼاثغرل ألاؾغة ٢اهىنل في الخٗىيٌ ج٣ضيغ مٗايحر بخدضيض الجؼاثغرل اإلاكٕغ هىصخي -

 الخُبت ًٖ خالت ل٩ل الخٗىيٌ مً ؤصوى ؾ٠٣ جدضيض زال٫ مً الخٗىيٌ ج٣ضيغ مجا٫ في ال٣اضخي ؾلُت مً الخ٣ييض-

. ججاوػٍ يخم ال ختى

. لخؿاؾيخه وهٓغا بالٛت ؤَميت مً اإلاجا٫ لهظا إلاا ألاؾغة قاون مجا٫ في ال٣ًاة جسهو يغوعة-

: اإلاشاحع كاةمت

عُت اإلاشاحع: أوال . الدؽَش

 في اإلااعر 24 ٖضص، الغؾميت الجغيضة الجؼاثغر، ألاؾغة ٢اهىنل اإلاخًمً ،1984يىهيى 09في اإلااعر 11-84 ع٢م ٢اهىنل .1
 .19نٟدت ،15 ٖضص عؾميت حغيضة ،27/02/05 في اإلااعر 02-05 باألمغ واإلاخمم اإلاٗض٫ ،910نٟدت ،1984يىهيى12

 ،78 الٗضص ،1975ؾبخمبر30 الغؾميت الجغيضة اإلاضوي، ال٣اهىنل اإلاخًم1975ًؾبخمبر23 في اإلااعر 58-75 ألامغ .2
 .17م 44 الٗضص الغؾميت، الجغيضة ،2005 يىهيى 20 في اإلااعر 10-05بال٣اهىنل اإلاٗض٫. 990نٟدت

: الفلهُت اإلاشاحع: زاهُا

 ألاعصن، الث٣اٞت، صاع ،1الُبٗت ألاعصوي، الصخهيت ألاخىا٫ ٢اهىنل قغح في الىؾيِ ببغاَيم، الغخيم ٖبض ببغاَيم            -
1999 .

 صاع َبٗت، صونل وال٣اهىن، ؤلاؾالمي ال٣ٟه في جُبي٣يت صعاؾت ألاصبي الًغعل ًٖ الخٗىيٌ الؿمي٘، ٖبض الؿيض ؤؾامت         -

 .اليكغ ؾىت بضونل مهغ، الجضيضة، الجامٗت

اث صيىان ،1 الجؼء ،(الؼواج ؤخ٩ام) الجؼاثغر، ألاؾغة ٢اهىنل قغح في الىححز الٗغبي، بلخاج-  الجامٗيت، اإلاُبٖى

 .2010 ،6الُبٗت
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اع الٗغبي، بلخاج-  ،(م٣اعهت صعاؾت) الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل يىء في ال٣ٗض ببغام ٖلى الؿاب٣ت للمغخلت ال٣اهىوي ؤلَا

 .2010اليكغ، بلض صونل لليكغ، واثل صاع َبٗت، صونل

اث صيىان ،1الجؼء ،(والُال١ الؼواج) الجؼاثغرل ألاؾغة ٢اهىنل قغح في الىححز الٗغبي، بلخاج-  الجامٗيت، اإلاُبٖى

 .2005 ،4 الُبٗت الجؼاثغ،

اث صيىان الجؼاثغر، ألاؾغة ٢اهىنل قغح في الىححز الٗغبي، بلخاج-  .1994 ، َبٗت صونل الجامٗيت، اإلاُبٖى

اث صيىان الثاوي، الجؼء الجؼاثغر، اإلاضوي ال٣اهىنل في لاللتزام الٗامت الىٓغيت الٗغبي، بلخاج-  الجامٗيت، اإلاُبٖى
 .2001 الجؼاثغ،

  .2007 ،1ٍ الجؼاثغر، الخلضوهيت، صاع الجؼاثغر، ألاؾغة ٢اهىنل في اإلاٗىىرل الًغعل حٗىيٌ الهاصر، ٖبض ػيُت بً-

 لليكغ، خامض صاع ،1 الُبٗت وال٣اهىن، ال٣ٟه في الخُبت الؼواج ٣ٖض م٣ضماث ، حاهم مدمض ٞسغرل حميل-
 .2009ألاعصن،

 .2002مهغ، الجامعي، ال٨ٟغ صاع ،2 الُبٗت و٢ًاء، ٣ٞها الخ٤ اؾخٗما٫ في الخٗؿ٠ ابغاَيم، ؤخمض ؾيض-

 .2008الجؼاثغ، صاعالخلضوهيت، ،2الُبٗت الجؼاثغر، ألاؾغة ٢اهىنل في اإلاحرار ؤخ٩ام هللا، ُٖاء ٞكاع-

 صونل مهغ، الجامٗيت، الث٣اٞت ماؾؿت َبٗت، صونل والًغع، الخُإ بحن الخٗىيٌ ج٣ضيغ الضؾىقي، ابغاَيم مدمض-

 .اليكغ ؾىت

حر مدمض جد٣ي٤) الصخيذ الجام٘ البساعر، اؾماٖيل بً مدمض-  صونل ،1الجؼء ألاو٫، اإلاجلض ،(الىانغ هانغ بً َػ

 .1422 لبىان، الىجاة، َى١ل صاع َبٗت،

 .1992 الجؼاثغ، لل٨خاب، الىَىيت اإلااؾؿت َبٗت، صونل اإلاٗىىر، الًغعل ًٖ الخٗىيٌ هٓغيت م٣ضم، ؾٗيض-

اث صاع َبٗت، صونل للمؿلمحن، الصخهيت ألاخىا٫ ؤخ٩ام ال٣مداور، خامض مدمض ٖمغ، هللا ٖبض-  الجامٗيت، اإلاُبٖى

 .2003مهغ،

اث صيىان لاللتزام، الٗامت الىٓغيت ؾليمان، ٖلي ٖلي-  .2008 ،8 الُبٗت الجؼاثغ، الجامٗيت، اإلاُبٖى

اث صيىان الالتزام، مهاصع ؾليمان، ٖلي ٖلي-  .2003 ،5 َبٗت الجؼاثغ، الجامٗيت، اإلاُبٖى

م صاع ،(للخٗىيٌ اإلاؿخد٤ الٟٗل) الالتزاماث، ٞياللي، ٖلي-  .2010 ،2 َبٗت الجؼاثغ، لليكغ، مٞى

اعر، ال٣اصع ٖبض-  .اإلاٛغب ألامان، صاع ،3الُبٗت اإلاضهيت، اإلاؿاوليت الثاوي، ال٨خاب الالتزاماث، مهاصع الٖٗغ

 .2006 َبٗت، صونل الجؼاثغ، مسخاع، باجي حامٗت ميكىعاث ،(م٣اعهت صعاؾت) الؼواج، ٣ٖض خضاص، ٖيسخى-

 صونل وال٣اهىن، ؤلاؾالمي ال٣ٟه في مكغوٖيخه ومضي ؤؾؿه الخُبت، ٞسخ ًٖ الخٗىيٌ الىجاع، مبرو٥ هللا ٖبض-

 .2002 الٗغبيت، الجهًت صاع َبٗت،

 .2007ال٨ٟغ، صاع َبٗت، صونل الصخهيت، ألاخىا٫ في الخ٤ اؾخٗما٫ في الخٗؿ٠ ال٣ضومي، قا٦غ يدحى ٖبحر-
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 .1993 الكهاب، صاع َبٗت، صونل ألاؾغة، و اإلاغؤة قاون في مٗانغة ٞخاويل ال٣غياور، يىؾ٠-

 العلُا اإلادىمت كشاساث: زالثا

ت الٗليا، اإلاد٨مت ٢غاع .1  ٖضص ،1990 ٢ًاثيت مجلت ،34046 ع٢م مل٠ ،19/11/1984 في ناصع الصخهيت، ألاخىا٫ ٚٞغ
1. 

لى، اإلاجلـ ٢غاع .2 ت ألٖا  ٖضص ،1992 ٢ًاثيت مجلت ،11287 ع٢م مل٠ ،17/12/1984 في ناصع الصخهيت، ألاخىا٫ ٚٞغ
1. 

ت الٗليا، اإلاد٨مت ٢غاع .3  ٖضص ،1993 ٢ًاثيت مجلت ،73919 ع٢م مل٠ ،23/04/1991في ناصع الصخهيت، ألاخىا٫ ٚٞغ
1. 

ت الٗليا، اإلاد٨مت ٢غاع .4  ٖضص ،1994 ٢ًاثيت مجلت ،81129 ع٢م مل٠ ،17/03/1992في ناصع الصخهيت، ألاخىا٫ ٚٞغ
3. 

ت الٗليا، اإلاد٨مت ٢غاع   . 4 ٖضص ،1991 ٢ًاثيت مجلت ،56097 ع٢م مل٠ ،1991ـ12ـ25 في ناصع الصخهيت، ألاخىا٫ ٚٞغ
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ع الجضاةشي  الخماًت اللاهىهُت للمخعاكذ مً الؽشوه الخععفُت في الدؽَش

  ظىالم ظفُان. د

ف معاعذًت   .الجضاةش -ظىق أَشاط  أظخار مدالش ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت، حامعت مدمذ الؽٍش

 

 

 

  اإلالخق

 في حٗؿٟيت قغوَا ال٣ىرل اإلاخٗا٢ض بصعاج مً الًٗي٠ اإلاخٗا٢ض لخمايت الالػمت ال٣ىاٖض وي٘ الجؼاثغرل اإلاكٕغ خاو٫ل ل٣ض   

.  ال٣ٗض

ليه    اٖليت ٦ٟايت بمضي اإلاخٗل٣ت ؤلاق٩اليت ٖلى ؤلاحابت البدث َظا زال٫ مً ؾىداو٫ل ٖو حر في ال٣ىاٖض َظٍ ٞو   الخمايت جٞى

 م٩اٞدت:  الثاوي وفي .ال٣ٗىص في  الخٗؿٟيت الكغوٍ ماَيت: ألاو٫ل في جىاولىا ، مباخث زالر بلى البدث ج٣ؿيم زال٫ مً
٣ا الخٗؿٟيت الكغوٍ ٣ا الخٗؿٟيت الكغوٍ م٩اٞدت ٖلى ٞيه ٞٗغحىا الثالث اإلابدث ؤما.  الٗامت لل٣ىاٖض ٞو  لل٣ىاٖض ٞو

. الخجاعيت اإلاماعؾاث ٖلى اإلاُب٣ت لل٣ىاٖض اإلادضص ال٣اهىنل في الىاعصة الخانت

 .  الخٗؿٟيت الكغوٍ م٩اٞدت  –الاؾتهال٥ ٣ٖىص  –ؤلاطٖان ٣ٖىص  –الخٗؿٟيت الكغوٍ:  اإلافخاخُت اليلماث

abstract 

   Algerian lawmakers tried to establish rules to protect the weak against the imposition of unfair 

terms by the high contracting party . 

   Therefore, this study tries to answer the question on the adequacy and effectiveness of such 

rules on protection of low contractor through the following three sections: 

 I. The essence of unfair terms in contracts /  II. forecasting unfair terms under the general rules./ 

 III . forecasting unfair terms under the special rules contained in the law concerning the rules 

applicable to commercial practices. 

 Key words   : unfair terms - adhesion contracts - consumer contracts - forecasting unfair 

terms. 
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 ملذمت

ها التي بالخُىعاث مؿخمغا اعجباَا ال٣اهىنل يغجبِ     ؤن باٖخباع ، والاحخماعي الا٢خهاصر الهٗيضيً ٖلى اإلاجخم٘  ٗٞغ
 هجضٍ لظل٪ ، ال٣اهىهيت واإلاغا٦ؼ الخ٣ى١ل وجىٓيم الاحخماٖيت الخياة ٖلى اإلاداٞٓت هي اإلاجخم٘ في لل٣اهىنل ألاولى الىْيٟت

ت يً٘  اتهم وجدمي بيجهم ٞيما ألاشخام ٖال٢اث جًبِ التي اإلالؼمت ال٣ىاٖض مً مجمٖى  خغيت ٖلى اإلابييت ال٣اهىهيت جهٞغ
اث جل٪ بوكاء في بعاصتهم  قغيٗت ال٣ٗض»  ي٩ىنل ألازحر َظا ٞبم٣خطخى.  ؤلاعاصة ؾلُان إلابضؤ َب٣ا الخٗا٢ض في خغيتهم ؤو الخهٞغ

غاٞه وملؼما مخىاػها ٣ٖضا  ٗخبر اإلابرم ال٣ٗض ٞةن وبالخالي«  اإلاخٗا٢ضيً  . أَل

 التي الغثيؿيت الغ٧اثؼ ٦إخض ؤلاعاصة ؾلُان بمبضؤ 1975 ؾبخمبر 26 في الهاصع الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل جإزغ الجؼاثغ وفي   
 ٚحر ٢اهىهيت ٖال٢اث ٞخيكإ ؤلاعاصة حؿدبض ال ختى ، الٗىان له يُل٤ لم ل٨ىه ، ألاٞغاص بحن اإلاضهيت اإلاٗامالث هٓام ٖلحها  ؿدىض

 مثل ألاٞغاص مهلخت جد٣ي٤ بلى تهضٝ ٢يىص مجها ٢يىص بٗضة ٢يضَا ولظل٪ ، للٗضالت ؤو الٗامت للمهلخت الىٓغ صونل مخ٩اٞئت
 ؤن اقتراَه مثل الٗامت اإلاهلخت جد٣ي٤ بلى جغمي و٢يىص ، الغيا ٖيىب هٓغيت و ، ال٣ٗىص بٌٗ في ٦غ٦ً الك٩ليت ٞغيه

.  الٗامت وآلاصاب الٗام الىٓام هُا١ في الاجٟا٢اث جبرم

ا جغاحٗا و جضَىعا  ٗٝغ ٞتئ ما اإلابضؤ َظا ؤن ٚحر     حغاء م19و 18 ال٣غهحن زال٫ اإلاضهيت ؤو الخجاعيت اإلاٗامالث في ملخْى
ت ع٢ٗت احؿإ  الخمغ٦ؼ ٨ٞغة ؾاصث بديث ، الغؤؾمالي الىٓام بها حاء التي ال٨بحرة الهىاٖاث اهدكاع و ، الٟغصيت الجٖز

 ٢ىة، مغ٦ؼ في حٗلها مما والا٢خهاصيت اإلااليت ؤلام٩اهياث جمخل٪ ضخمت ججاعيت وقغ٧اث ماؾؿاث ْهىعل بٟٗل والاخخ٩اع
خماصَا هٓغا  ؤيت ج٣بل ؤن صونل مًمىجها ونياٚت قغوَها بخدضيض جىٟغص همىطحيت ٣ٖىص ٖغى ج٣ىيت ٖلى ؾياؾتها في اٖل

 ؤن والق٪ . «بطٖان ٣ٖىص» اؾم ٖلحها ؤَل٤ ولظل٪. لها ؤلاطٖان ؤو الغيىر ؾىيل يمل٪ ال الظر آلازغ الُٝغ مً مىا٢كت
 ٣ٖض مثل خياجىا، يغوعياث في صزلذ مدًت اؾتهال٦يت بٓاَغة اإلاخمحز الخالي ٖهغها في اهدكغث التي ال٣ٗىص َظٍ مثل

٣ض ، الٗمل ٣ض ال٣غى، ٖو ا ، الخإمحن ٖو حَر  .ٚو

ليه     مً اإلاٗامالث في الاؾخ٣غاع بةقاٖت تهخم ؤنبدذ ، الىاميت وختى اإلاخ٣ضمت البلضان في ال٣اهىهيت الىٓم حمي٘ ٞةن ٖو
خماص بٗضم وطل٪ ، الا٢خهاصيت اإلاٗاصلت في الًٗي٠ الُٝغ وخمايت الاحخماٖيت الٗضالت جغؾيش زال٫  ٖلى اإلاُل٤ الٖا

 الكغوٍ ٖلى ع٢ابت بةحغاء حؿمذ حضيضة آلياث وزل٤ ، ال٣ٗضر الخىاػنل في الازخال٫ م٩اٞدت في الخ٣ليضيت الىٓغياث

 .    الٛغى لهظا جيكإ بصاعيت ؤحهؼة َٝغ مً ؤو ، ال٣اضخي ؤو اإلاكٕغ ٢بل مً الخٗؿٟيت

ليه     إلا٩اٞدت اإلاكٕغ ويٗها التي ال٣ىاٖض ٞاٖليت و ٦ٟايت مضي ما:  الخاليت ؤلاق٩اليت ٖلى ؤلاحابت البدث َظا في ؾىداو٫ل ٖو

 . ؟ الًٗي٠ اإلاخٗا٢ض خمايت في الخٗؿٟيت الكغوٍ

 ال٣اهىهيت للىهىم  ونٟيت صعاؾت زال٫ مً ،  الىنٟي اإلاىهج اٖخمضها ٣ٞض ، البدث َظا في اإلاخب٘ اإلاىهج بسهىم ؤما   

.  اإلاؿتهل٪ بدمايت اإلاخٗل٣ت الخانت وال٣ىاهحن الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل بحن ؤؾاؾا واإلاىػٖت البدث بمىيٕى اإلاغجبُت

 في بها اؾخٗىا التي ال٣ٟهيت وآلاعاء ال٣اهىهيت الىهىم جدليل زال٫ مً اإلاًمىنل ؤو اإلادخىيل  جدليل مىهج ٖلى اٖخمضها ٦ما

.   مجها الًٗي٠ اإلاخٗا٢ض وخمايت الخٗؿٟيت بالكغوٍ ؤؾاؾا واإلاغجبُت اإلاىيٕى

 ماَيت ٖىض الى٢ٝى البضايت في مىا ي٣خطخي ، الخٗؿٟيت الكغوٍ مً للمخٗا٢ض ال٣اهىهيت الخمايت مىيٕى صعاؾت بن   

٣ا الخٗؿٟيت الكغوٍ م٩اٞدت اؾخٗغاى زم ،( ألاو٫ل اإلابدث) الخٗؿٟيت الكغوٍ  ومً ،(  الثاوي اإلابدث)  الٗامت لل٣ىاٖض ٞو
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٣ا الخٗؿٟيت الكغوٍ م٩اٞدت الى الخٗغى زم  اإلاُب٣ت لل٣ىاٖض اإلادضص 04/02 ع٢م ال٣اهىنل في الىاعصة الخانت لل٣ىاٖض ٞو

:  ألاحي الىدى ٖلى مباخث زالر بلى ٢ؿمىاَا زُت ٖلى اإلاىيٕى لهظا صعاؾدىا في اٖخمضها و٢ض.  الخجاعيت اإلاماعؾاث ٖلى

ٌ  اإلابدث . ال٣ٗىص في  الخٗؿٟيت الكغوٍ ماَيت:  ألاو

٣ا الخٗؿٟيت الكغوٍ م٩اٞدت:  الثاوي اإلابدث .  الٗامت لل٣ىاٖض ٞو

٣ا الخٗؿٟيت الكغوٍ م٩اٞدت:   الثالث اإلابدث  اإلاُب٣ت لل٣ىاٖض اإلادضص 04/02 ع٢م ال٣اهىنل في الىاعصة الخانت لل٣ىاٖض ٞو

.  الخجاعيت اإلاماعؾاث ٖلى

ٌ  اإلابدث .  العلىد في  الخععفُت الؽشوه ماَُت:  ألاو

ا زم ، لها حٗغيٟا هدضص ؤن البض ال٣ٗىص في الخٗؿٟيت للكغوٍ واضر مٟهىم بلى الىنى٫ل يم٨ً ختى     مً بها  كدبه ٖما همحَز

٣ا وطل٪ قغوٍ :   الخالي للخ٣ؿيم ٞو

.  الخٗؿٟيت الكغوٍ حٗغي٠:  ألاو٫ل اإلاُلب

.  قغوٍ مً بها  كدبه ٖما الخٗؿٟيت الكغوٍ جميحز:  الثاوي اإلاُلب

ٌ  اإلاىلب ف:  ألاو .  الخععفُت الؽشوه حعٍش

 الٟٕغ)  الكغوٍ لهظٍ الجؼاثغرل اإلاكٕغ حٗغي٠ زم ،(  ألاو٫ل الٟٕغ)  الخٗؿٟيت للكغوٍ ال٣ٟه حٗغي٠ يإحي ٞيما ؾىىعص   
(  . الثاوي

ٌ  الفشع ف:  ألاو .  الخععفُت للؽشوه الفله حعٍش

 َظا خى٫ل واه٣ؿمىا ، الخٗؿٟي للكٍغ الغئيت ػاويت وازخالٝ بخٗضص وازخلٟذ الخٗؿٟيت للكغوٍ ال٣ٟه حٗغيٟاث حٗضصث   

 ًٖ ٖلحها الى٢ٝى اإلام٨ً مً ل٨ً الخٗؿٟي الكٍغ ٨ٞغة جدضيض الهٗب مً ؤهه يغيل ألاو٫ل,  ؤعبٗت مظاَب بلى الخٗغي٠
 ٢بل مً ٖاصة اإلا٣ترخت الاجٟا٢اث هماطج في اإلاضعحت الىمىطحيت ال٣ٗىص في جد٨مها التي واإلاباصت ، ؤهىاٖها خهغ َغي٤

حن  .(1) اإلاؿتهل٨حن ٖلى اإلادتٞر

                                                           

 القوانين : أوال 
 .اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  .، ادلتضمن القانون ادلدين ادلعدل وادلتمم  1975سبتمرب  26ادلؤرخ يف  58/ 75األمر رقم  -1
ة اجلزائرية الدميقراطية اجلمهوري .41، اجلريدة الرمسية رقم  2004يونيو  23  احملدد للقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية ، الصادر يف 04/02القانون رقم  -2

 .الشعبية
سبتمرب  10، الذي حيدد العناصر األساسية للعقود ادلربمة بني األعوان االقتصاديني وادلستهلكني والبنود اليت تعترب تعسفية ، ادلؤرخ يف 06/306ادلرسوم التنفيذي رقم  -3

 .اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  . 56العدد  رمسية، اجلريدة ال2006
 .اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  .، ادلتضمن قانون التأمينات اجلزائري ادلعدل وادلتمم  08/03/1995، ادلؤرخ يف  95/07األمر  -4

  الكتب: ثانيا 
 . 2011أمين سعد سليم ، الشروط التعسفية يف العقود ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، مصر ،  -1
 . 2008مجال الدين مكناس ، التأمني ، عقد التأمني ، الطبعة الثالثة ، مطبعة قمحة اخوان ، دمشق ،  -2
 . 2000جالل حممد إبراىيم ، أحكام االلتزام ، مصر ،  -3
 .، دون سنة نشر   دار النهضة العربية ، مصر  01، مصادر االلتزام ، اجمللد نظرية االلتزام بوجو عام عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون ادلدين ،  -–4
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 ؤن يجب وإلاا ، هيت خؿً مً الخٗامل  ؿخىحبه إلاا مىاٞيت حاءث بطا حٗؿٟيت حٗخبر الكغوٍ ؤن ٞحريل الثاوي اإلاظَب ؤما   

. (2) وقٝغ هؼاَت مً الخٗامل َظا في  ؿىص

 الظر اإلانهي َغي٤ ًٖ اإلاؿتهل٪ ؤو اإلانهي ٚحر ٖلى يٟغى الظر الكٍغ َى الخٗؿٟي الكٍغ ؤن بلى زالث مظَب طَب و٢ض   

. (3) ٞاخكت محزة ٖلى الخهى٫ل ألازحر لـهظا ويسى٫ل ، الا٢خهاصر جٟى٢ه  ؿخسضم

 بحن الىاضر الخىاػنل ٖضم بؿبب ، باإلاؿتهل٪ ؤلايغاع ٖليه يترجب الظر َى الخٗؿٟي الكٍغ ؤن بلى عاب٘ مظَب طَب و٢ض   

 . (4) الاؾتهال٥ ٣ٖض ٖل واإلاترجبت ، واإلاؿتهل٪ اإلانهي والتزاماث خ٣ى١ل

 الالتزاماث جىٟيظ بٗضم ؤو بدىٟيظٍ ، ال٣ٗض بخ٩ىيً جخٗل٤ ٞهي ، الاهدكاع واؾٗت الخٗؿٟيت الكغوٍ ؤن والخ٣ي٣ت   

 .(5) الخٗا٢ضيت

ه ال٣ٗض ببغام لخٓت حٗخبر     وبهضص لظل٪:  ال٣ٗض ج٩ىيً ٖىانغ ؤَم مً الخضمت ؤو الؿلٗت زمً جدضيض وبالظاث ومىيٖى
 زاللها لي٣غعل ، َىيلت مهلت  –ٖاصة  –لىٟؿه  ُٗي بيىما بالخٗا٢ض آلازغ الُٝغ بلؼام  ٗخمض اإلادتٝر ٞةن ال٣ٗض ببغام لخٓت

بخه ليبضر ؤو الخٗا٢ض . الخٗا٢ض ٖضم في ٚع

 وبم٩ان اإلاىٟغصة بةعاصجه اإلاىيٕى طل٪ جدضيض بد٤ لىٟؿه يدخٟٔ ما ٖاصة اإلادتٝر ٞةن ال٣ٗض مىيٕى بسهىم ؤما   
 اإلادتٝر  كتٍر وعبما بل ، بلحها جىححهه ٖلى اإلاخ٤ٟ لالؾخسضاماث ؤو ٖلحها اإلاخ٤ٟ للمىانٟاث مُاب٤ ٚحر مىيٕى حؿليم
خه ٖلمه بٖالن ٖلى ٦ٟاءة ألا٢ل ؤو الخبرة ٖضيم الُٝغ جى٢ي٘  ؤو البًاج٘ وبدالت ال٣ٗض بكغوٍ ال٩املت و الخ٣ي٣يت ومٗٞغ

م الخضماث بُبيٗت .  الخٟانيل َظٍ ب٩ل ألامغ خ٣ي٣ت في حهله مً بالٚغ

                                                                                                                                                                                           

 .اجمللد الثاين ، دار النهضة العربية ، مصر ، دون سنة نشر  ، آثار االلتزامنظرية االلتزام بوجو عام ، االثبات ،عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون ادلدين ،  -5
 . 1984مصر ، عبد الفتاح عبد الباقي ، موسوعة القانون ادلدين ادلصري ، نظرية العقد واإلرادة ادلنفردة ، دراسة معمقة ومقارنة بالفقو اإلسالمي ،  -6
 . 33 ، ص لكالسيد حممد السيد عمران ، محاية العقد أثناء تكوين العقد ، دراسة مقارنة ، مع دراسة حتليلية وتطبيقية للنصوص اخلاصة حبماية ادلستو  -1
.  وما بعدىا  16، ص  1992سعيد سعد عبد السالم ، سلطة حمكمة النقض يف الرقابة على تفسري عقود اإلذعان ، الوالء للطبع والتوزيع ، مصر ،  -7
قوق مجال النعيمي ، محاية ادلؤمن لو إزاء شرط سقوط احلق بالضمان يف التشريع األردين ، دراسة مقارنة ، جملة الشريعة والقانون ، كلية احل/ نبيل فرحان الشطناوي و د -8

.  2013، اإلمارات ، العدد السادس واخلمسون ، أكتوبر 
وما  187ص  1984 مصر ،عة القانون ادلدين ادلصري ، نظرية العقد واإلرادة ادلنفردة ، دراسة معمقة ومقارنة بالفقو اإلسالمي ، عبد الفتاح عبد الباقي ، موسو  -2

  .بعدىا 
 المقاالت : ثالثا 

 . لكالسيد حممد السيد عمران ، محاية العقد أثناء تكوين العقد ، دراسة مقارنة ، مع دراسة حتليلية وتطبيقية للنصوص اخلاصة حبماية ادلستو -1
 . 2001،  07مسيح جان سفري ، دور التشريع ادلقارن يف مواجهة الشروط التعسفية ، اجمللة القانونية ، العدد  -2
.  48، ص  2011أمين سعد سليم ، الشروط التعسفية يف العقود ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، مصر ،  - 3
 . 49، ص  نفسوأمين سعد سليم ، مرجع  -4
  . 16ص  2001،  07مسيح جان سفري ، دور التشريع ادلقارن يف مواجهة الشروط التعسفية ، اجمللة القانونية ، العدد  -5
 
 
 
 



 2016  حىان  4العذد  –مجلت حُل ألابدار اللاهىهُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
125 

، اإلاىٟغصة لئلعاصة الثمً جدضيض جغ٥ ؤحل مً جىي٘ ما الكغوٍ مً َىا٥ ٞةن ، الثمً ًٖ ؤما     ًٖ الىٓغ بٌٛ للمدتٝر

يت . آلازغ الُٝغ حهت مً ٢بىله ؤو الخدضيض طل٪ مىيٖى

ىص باخترام اإلادتٝر ٞالتزام ، ٖامت بهٟت ال٣ٗض جىٟيظ مٗغى في ، ؤيًا الخٗؿٟيت الكغوٍ جغص و٢ض     والًماهاث الٖى
 اإلادتٝر ؤٖباء جسٟي٠ بلى تهضٝ حٗؿٟيت لكغوٍ مدال ج٩ىنل ما ٖاصة ، جابٗيه ؤٖما٫ ًٖ اإلاؿاوليت بخدمل والتزامه

.   مٗه اإلاخٗامل مهلخت خؿاب ٖلى ومؿاوليخه

ف:  الثاوي الفشع .  الخععفُت للؽشوه الجضاةشي  اإلاؽشع حعٍش

 ال٣اهىنل في الخٗؿٟيت للكغوٍ بخٗغي٠ يإث لم ، الدكغيٗاث ؤٚلب ٚغاع ٖلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن ابخضاء مالخٓخه يجب ما   

 مً الخامؿت ال٣ٟغة في (6) الخجاعيت اإلاماعؾاث ٖلى اإلاُب٣ت لل٣ىاٖض اإلادضص ال٣اهىنل بنضاع بمىاؾبت طل٪ حاء بل ، اإلاضوي
 ؤو بمٟغصٍ قٍغ ؤو بىض ٧ل:  حٗؿٟي قٍغ: ))  ب٣ىله ، ال٣اهىنل بهظا الىاعصة اإلاٟاَيم بخدضيض ٞحها ج٨ٟل التي الثالثت اإلااصة

(( . ال٣ٗض ؤَغاٝ وواحباث خ٣ى١ل بحن بالخىاػنل الٓاَغ ؤلازال٫ قإهه مً ؤزغيل قغوٍ ؤو بىىص ٖضة ؤو واخض بىض م٘ مكتر٧ا

ى ، الخٗا٢ضيت الٗال٢ت ٖلى الخٗؿٟي الكٍغ ؤزغ وضر الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن الخٗغي٠ َظا مً لىا يدبحن     ازخال٫ خضور َو
.  الٓاَغ الخىاػنل ٖضم مٗياع جدضيض في يٟيض بما يإحي ؤن صونل ، ؤَغاٞه والتزاماث خ٣ى١ل بحن ال٣ٗضر الخىاػنل في ْاَغ

 اإلاخ٣ابلت، ألاصاءاث ٞيه جدؿاويل ٣ٖض يىحض ٞال ، ألاصاءاث جل٪ جخٟاوث ما ٖاصة ألهه ، اإلاؿاواة ال٣ٗض في بالخىاػنل ي٣هض وال   

 . مخىاػها ال٣ٗض ي٩ىنل ٢يمتها في مخ٣اعبت ألاصاءاث جل٪ ج٩ىنل ٖىضما ول٨ً

 مً ب٨ثحر ؤ٦بر ال٣ٗض ؤَغاٝ ؤخض التزاماث ٞيجٗل ، ال٣ٗض في اإلايكىص الخىاػنل َظا حهضص الظر َى الخٗؿٟي والكٍغ   
ظا ، ال٣ٗض في خ٣ى١ل ج٣ابلها ال التزاماث ٖاج٣ه ٖلى يل٣ي ؤو آلازغ، الُٝغ التزاماث  ٖلى جُبي٣ه يىُب٤ الكغوٍ مً الىٕى َو
 ألاصاءاث ٞحها ج٩ىنل التي هي الثاهيت صونل ألاولى الن ، واخض لجاهب اإلالؼمت ال٣ٗىص ٖلى يىُب٤ وال للجاهبحن اإلالؼمت ال٣ٗىص

حها مً ل٩ل م٣ابلت . َٞغ

.  العامت لللىاعذ وفلا الخععفُت الؽشوه ميافدت:  الثاوي اإلابدث

ا ، الخٗؿٟيت الكغوٍ ج٩اٞذ التي اإلاضوي ال٣اهىنل في الىاعصة ال٣ىاٖض ، الٗامت بال٣ىاٖض ي٣هض     التي الٗامت الكغيٗت باٖخباَع
 اإلاضوي ال٣اهىنل في ط٦غ الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن هجض ال٣ىاٖض لهظٍ مغاحٗخىا زال٫ ومً ، ألاٞغاص بحن الخانت اإلاٗامالث جد٨م

 جىٓيمه ؤزىاء الثاوي واإلاىي٘ ، ؤلاطٖان ل٣ٗىص جىٓيمه ؤزىاء:  ألاو٫ل اإلاىي٘ ، ٣ِٞ مىيٗحن في الخٗؿٟيت الكغوٍ نغاخت

   . الخإمحن ل٣ٗض

ا يم٨ً ل٨ً ، حٗؿٟيت ؤجها نغاخت اإلاكٕغ يظ٦غ لم قغوَا ج٩اٞذ ؤزغيل ٢ىاٖض َىا٥ ؤن ٦ما     إلاٟهىم جبٗا ٦ظل٪ اٖخباَع

.  الكغوٍ َظٍ

ليه     وال٣ىاٖض ،(  ألاو٫ل اإلاُلب)  حٗؿٟيت ؤجها نغاخت اإلاكٕغ ط٦غ التي الكغوٍ ج٩اٞذ التي ال٣ىاٖض اإلابدث َظا في وٗالج ٖو
ا يم٨ً التي الكغوٍ ج٩اٞذ التي (  .      الثاوي اإلاُلب)  حٗؿٟيت اٖخباَع

 
                                                           

 
  .  41، اجلريدة الرمسية رقم  2004يونيو  23 احملدد للقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية ، الصادر يف 04/02القانون رقم   -6
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ٌ  اإلاىلب  حععفُت أجها ـشاخت اإلاؽشع رهش الزي الؽشوه جيافذ التي اللىاعذ:  ألاو

ا التي الخٗؿٟيت الكغوٍ م٩اٞدت ٢ىاٖض ٖلى اإلاُلب َظا في هٓغة هل٣ي ؾٝى     زالث ال مىيٗحن في نغاخت اإلاكٕغ ط٦َغ

.  الخإمحن ل٣ٗض جىٓيمه ؤزىاء:  والثاوي ؤلاطٖان ل٣ٗىص جىٓيمه ؤزىاء:  ألاو٫ل ، لهما

ٌ  الفشع   ؤلارعان علىد في الخععفُت الؽشوه ميافدت كىاعذ:  ألاو

 في إلاخٗا٢ض الا٢خهاصر الخٟى١ل ٖلى ج٣ىم التي ؤلاطٖان ٣ٖىص اهدكاع الخٗؿٟيت الكغوٍ مك٩لت ْهىعل ؤؾباب مً بن   
 اإلاكٕغ مً جضزل اؾخضعى مما ، حٗؿٟيا بًٗها ي٩ىنل ٢ض حٗا٢ضيت قغوٍ لٟغى الخٟى١ل َظا ألاو٫ل ٞيؿخٛل ، ألازغ مىاحهت

حر ا ي٩ىنل التي الخٗؿٟيت الكغوٍ ج٩اٞذ ٢ىاٖض بؿً الًٗي٠ للُٝغ الخمايت لخٞى .  ؤلاطٖان ٣ٖىص مهضَع

:  ؤلارعان علذ ماَُت  -أ

 م٣غعة لكغوٍ الدؿليم بمجغص ؤلاطٖان ٣ٖىص في ال٣بى٫ل يدهل: ))  ؤهه ٖلى الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل مً 70 اإلااصة جىو   
 (( . ٞحها اإلاىا٢كت ج٣بل وال اإلاىحب يًٗها

 وال اإلاىحب يًٗها التي اإلا٣غعة للكغوٍ ال٣ابل ٞيه يغضخ الظر ال٣ٗض طل٪ ٧ىهه ، ؤلاطٖان ٣ٖض ماَيت ط٦غث اإلااصة َظٍ   
ظٍ ، ٞحها اإلاىا٢كت ي٣بل  الىاخيت مً جىاػنل ؤو ج٩اٞا ٞحها ي٩ىنل ال التي ال٣ٗىص نىعل مً ٦ثحرة نىعل ٖلى جىُب٤ الهٟت َو

 ٦يان ناخب مٗىىيا شخها ؤو ٖامت ؾلُت ال٣ٗض ؤَغاٝ ؤخض ي٩ىنل ؤن  كتٍر وال ، ال٣ٗض ؤَغاٝ بحن الا٢خهاصيت
 مً لضيه ؤخضَم ٧ان بطا الٗاصيحن ألاٞغاص بحن جبرم التي ال٣ٗىص ٖلى اإلااصة َظٍ جىُب٤ ؤن اإلام٨ً مً بل ، ٦بحر ا٢خهاصر
 ؤن ؾىيل يمل٪ ال الًٗي٠ الُٝغ و٧ان ، آلازغ الُٝغ مً مىا٢كخه ٞحها ي٣بل ال ال٣ٗض في م٣غعة قغوَا يً٘ ؤن الىؾاثل

 .(7) الهىعة بهظٍ مٗه يخٗا٢ض

:  الخاليت الخهاثو جدضصَا مٗيىت صاثغة في بال ج٩ىنل ال ؤلاطٖان ٣ٖىص ؤن ج٣ضم مما ويدبحن   

.  اإلاىخٟٗحن ؤو اإلاؿتهل٨حن بلى باليؿبت الًغوعياث مً حٗخبر مغا٤ٞ ؤو بؿل٘ ال٣ٗض حٗل٤ -1

 ٞحها اإلاىاٞؿت ججٗل ؾيُغة ٖلحها ؾيُغجه ألا٢ل ٖلى ؤو ٞٗليا ؤو ٢اهىهيا اخخ٩اعا اإلاغا٤ٞ ؤو الؿل٘ لهظٍ اإلاىحب اخخ٩اع -2

.  الىُا١ مدضوصة

.  مدضصة ٚحر وإلاضة واخضة وبكغوٍ ٧اٞت الىاؽ بلى مىه ؤلايجاب نضوعل ي٩ىنل ؤن -3

٣ض ، البريض مهالر م٘ الخٗا٢ض ؤو ، واإلااء والٛاػ ال٨هغباء قغ٧اث م٘ ٧الخٗا٢ض ٦ثحرة ال٣ٗىص َظٍ وؤمثلت     بىؾاثله الى٣ل ٖو

 .(8) الخ.... اإلاسخلٟت

                                                           

 
. و ما بعدىا  104أمين سعد سليم ، مرجع سابق ، ص   -7
ص  ، دون سنة نشر   دار النهضة العربية ، مصر األول لد،  مصادر االلتزام ، ادلج نظرية االلتزام بوجو عام عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون ادلدين ،  -8

192. 
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 بةعاصة ييكإ مىٓم ٢اهىوي مغ٦ؼ ٞهى ب٣ٗض ليـ ؤهه يغيل ٞالبٌٗ ، ؤلاطٖان ٣ٖض َبيٗت جدضيض في ال٣ٟه اه٣ؿم و٢ض   

. (9) وحٗضيله ال٣ٗض جٟؿحر ٢ىاٖض وليـ وحٗضيلها الالثدت جٟؿحر ٢ىاٖض ٖليه جىُب٤ ؤن يجب وبالخالي  الالثدت  كبه مىٟغصة

 يمى٘ وال ، مٗحن ٢اهىوي ؤزغ بخضار ٖلى بعاصجحن بخىا٤ٞ يخم خ٣ي٣ي ٣ٖض ؤلاطٖان ٣ٖض ؤن يغيل ال٣ٟه في الٛالب الغؤر ل٨ً   
ه ٣ٖض، بإهه ج٨ييٟه مً ال٣ٗض ؤَغاٝ بحن الا٢خهاصر الخٟاوث  ٖلى الٗمل م٘ ال٣ٗىص، جد٨م التي الٗامت لل٣ىاٖض وزًٖى

 الخٗؿٟيت الكغوٍ مً وجدميه جد٨مه زانت ٢ىاهحن ؤو ههىم بىي٘ ال٣ٗض َظا في(  اإلاظًٖ)  الًٗي٠ الُٝغ خمايت

  (10) ال٣ىرل الُٝغ ٖليه يٟغيها التي

 : ؤلارعان علىد في الخععفُت الؽشوه حضاء  -ب

 حٗؿٟيت قغوَا جًمً ٢ض و٧ان ، ؤلاطٖان بُغي٤ ال٣ٗض جم بطا: ))  ؤهه ٖلى الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل مً 110 اإلااصة ههذ   
٣ا وطل٪ ، مجها اإلاظًٖ الُٝغ  ٟٗي ؤن ؤو الكغوٍ َظٍ  ٗض٫ ؤن لل٣اضخي حاػ  ٧ل باَال وي٣٘ ، الٗضالت به ج٣طخي إلاا ٞو

 (( . طل٪ زالٝ ٖلى اجٟا١

 صونل اإلاىيٕى ل٣اضخي ؤلاطٖان ٣ٖىص في جدضيضٍ ؾلُت جغ٥ و الخٗؿٟي، بالكٍغ اإلا٣هىص يبحن لم الىو َظا ؤن واإلاالخٔ   
 الكٍغ َظا ج٣ضيغ يسً٘ لهظا ، الٗضالت م٣خًياث مغاٖاة يغوعة ؾىيل ، ج٣ضيٍغ ٖلى ال٣اضخي  ٗحن مدضصا مٗياعا يً٘ ؤن

 وبال ، ؾاجٛت ؤؾباب ٖلى ج٣ضيٍغ ي٣يم ؤن يجب ل٨ً  واؾٗت، ؾلُت يمل٪ والظر ، اإلاىيٕى ل٣اضخي الخ٣ضيغيت للؿلُت

.  للى٣ٌ خ٨مه حٗغى

ما٫(  الٗضالت م٣خًياث مغاٖاة)  ال٣اضخي به  ؿترقض الظر اإلاٗياع ًٖ ؤما     للكغوٍ ؤلالٛاء ؤو ، الخٗضيل ؾلُت إٖل
امٌ مُل٤ مٗياع ؤهه ال٣ٟه عؤي ٣ٞض ، الخٗؿٟيت  بازخالٝ يخٛحر ٢ض بل ، آلزغ شخو مً به ؤلاخؿاؽ الزخالٝ ، ٚو

 في ألامغ ٖليه الخبـ بطا باإلطٖان الخانت ال٣ٗىص جٟؿحر مجا٫ في الٗضالت بلى يلجإ ٢ض ال٣اضخي ٞةن لظل٪ ، وألام٨ىت ألاػمىت

 وي٘ و٢ض.  لل٣ٗض الخاعحيت ؤو الضازليت الٗىانغ بلى بالىٓغ.  ال ؤم حٗؿٟيا للخٟؿحر اإلاٗغوى الكٍغ ٧ان بطا ما بيان

  . (11) الٗضالت ؤصاء ًٖ بالى٩ى٫ل ال٣اضخي يتهم ؤن زكيت به لالؾترقاص اإلاٗياع َظا اإلاكٕغ

ٟاء ؤو الخٗضيل بحن واؾٗت ج٣ضيغيت ؾلُت ال٣اضخي يمىذ الٗضالت انُالح ؤن واإلاالخٔ     في الخٗؿٟيت الكغوٍ مً ؤلٖا
 ال٣ٗض  ؿخ٣يم الكٍغ َظا صام ما ، الكٍغ َظا ٖلى بىاء ؤلاطٖان ٣ٖض ببُا٫ ؾلُت ال٣اضخي يمل٪ ؤن صونل ، ؤلاطٖان ٣ٖىص

.  الخٗا٢ض ٖلى الباٖث الضاٞ٘ يمثل وال بضوهه
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٣ا  –اإلاىيٕى ٢اضخي  ؿخُي٘     ا ؤن ٢ضع بطا  –الىو لهظا ٞو  للُٝغ يجىػل وال  مىه اإلاظًٖ الُٝغ  ٟٗي ؤن حٗؿٟيا ما قَغ
 ٣ٖىص ؤزغج الىو َظا ألن ، ؤلاطٖان ٣ٖىص مً ال٣ٗض صام ما اإلاخٗا٢ضيً قغيٗت ال٣ٗض بمبضؤ الهضص َظا في الخمؿ٪ ألازغ

.  اإلابضؤ َظا جُبي٤ مً ؤلاطٖان

٣ا اإلاظًٖ الُٝغ ومهلخت يخ٤ٟ بما وطل٪ ، يلٛيه ؤن مً بضال الكٍغ َظا  ٗض٫ ؤن ؤيًا ال٣اضخي ويؿخُي٘     ج٣ًيه إلاا ٞو

.  الؿاب٣ت اإلااصة هو في حاء ٦ما الٗضالت

 .  مسالٟخه ٖلى الاجٟا١ زم مً يجىػل وال ، الٗام بالىٓام مخٗل٣ا  ٗض 110 اإلااصة في الىاعص الخ٨م َظا   

  الخأمين علذ في الخععفُت الؽشوه ميافدت كىاعذ:  الثاوي الفشع

 في الٗامت لؤلخ٩ام جىٓيمه ؤزىاء َى(  الخٗؿٟيت الكغوٍ)  انُالح نغاخت الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٞيه ط٦غ الظر الثاوي اإلاىي٘   
 بيجهم مخىاػهت ال٨ٟت ويجٗل ، اإلاؿخإمىحن خمايت بهما ٢هض مهمحن ههحن اإلاضوي ال٣اهىنل ؤوعص ٣ٞض طل٪ وبلى ، الخإمحن ٣ٖض

 الىاعصة الىهىم يسال٠ اجٟا١ ٧ل ، باَال ي٩ىنل: ))  ؤهه ٖلى اإلاضوي ال٣اهىنل مً 625 اإلااصة ههذ ٣ٞض ، الخامحن قغ٦ت وبحن

(( .  اإلاؿخٟيض ؤو ، له اإلاامً إلاهلخت طل٪ ي٩ىنل ؤن بال الٟهل َظا في

ها في تهضٝ والتي الخإمحن ٣ٖض جىٓم التي الىهىم حٗل ٢ض اإلاكٕغ ؤن هجض الىو َظا زال٫ مً     خمايت بلى مجمٖى
 ٞةن اإلاامً إلاهلخت مسالٟتها ٖلى اج٤ٟ بطا ؤما ، اإلاؿخإمىحن إلاهلخت طل٪ ي٩ىنل ؤن بال ، مسالٟتها ججىػل ال ههىنا اإلاؿخإمىحن

 .(12) باَال  ٗض الاجٟا١

 وجىو.  بُالجها ٖلى نغاخت ٞىو ، حاثغة وج٩ىنل ، الخإمحن ٣ٖىص في ؤخياها جغص التي الكغوٍ بٌٗ اإلاكٕغ الخٔ ٦ما   

:   آلاجيت الكغوٍ مً الخإمحن وزي٣ت في يغص ما باَال ي٩ىنل: ))   يإحي ما ٖلى الهضص َظا في 622 اإلااصة

 حىدت ؤو حىايت الخغ١ل طل٪ ٧ان بطا بال ، الىٓم ؤو ال٣ىاهحن زغ١ل بؿبب الخٗىيٌ في الخ٤ بؿ٣ٍى ي٣طخي الظر الكٍغ -

. ٖمضيت

 بطا ، اإلاؿدىض ج٣ضيم ؤو الؿلُاث بلى مىه اإلاامً الخاصر بٖالن في جإزٍغ بؿبب له اإلاامً خ٤ بؿ٣ٍى ي٣طخي الظر الكٍغ -
.  م٣بى٫ل لٗظع ٧ان الخإزغ ؤن الٓغوٝ مً جبحن

.  الؿ٣ٍى ؤو البُالن بلى جاصر التي ألاخىا٫ مً بدالت مخٗل٣ا و٧ان ْاَغ بك٩ل يبرع لم مُبٕى قٍغ ٧ل -

ت الٗامت قغوَها بحن الىزي٣ت في وعص بطا ، الخد٨يم قٍغ - .  الٗامت الكغوٍ ًٖ مىٟهل زام اجٟا١ نىعة في ال ، اإلاُبٖى

.  مىه اإلاامً الخاصر و٢ٕى في ؤزغ إلاسالٟخه ي٨ً لم ؤهه يدبحن ، آزغ حٗؿٟي قٍغ ٧ل -

لى ، ؤهه لىا يدبحن الىو َظا زال٫ مً     وزي٣ت في ط٦غث بطا الكغوٍ مً ٢اثمت اإلاكٕغ خضص ٣ٞض ،. ؤلاطٖان ٣ٖىص زالٝ ٖو
ا يجب الخإمحن لب بكإجها هؼإ ٖغى وبطا ، حٗؿٟيت اٖخباَع  َظٍ يبُل ؤن ال٣اضخي ٖلى ٞيجب ، ببُالها له اإلاامً َو

.  الخٗؿٟيت الكغوٍ جدضيض في ال٣اضخي مهمت حؿهيل اإلاكٕغ مً مداولت في َظا ٧ل.  الخإمحن ٣ٖض ببُا٫ صونل الكغوٍ

:   .  الخالي الىدى ٖلى الخإمحن وزي٣ت في وعصث بطا حٗؿٟيت ج٩ىنل ؤن يجب التي الكغوٍ ٢اثمت ًٖ ؤما   
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 أو حىاًت الخشق  رلً وان ئرا ئال ، الىٍم أو اللىاهين خشق  بعبب الخعىٍن في الخم بعلىه ًلط ي الزي الؽشه -أ

 ٧ان بطا ، ال٩اعزت و٢ٕى بٗض الخإمحن مبلٜ ٖلى الخهى٫ل في له اإلاامً خ٤ ؾ٣ٍى َى الكٍغ َظا م٣خطخى:  عمذًت حىدت

ها ؾبب  لخجاوػٍ ؤو ، اإلاغوع إلقاعاث له اإلاامً مسالٟت مثل.  اإلاسالٟت َظٍ حجم ٧ان ؤيا والىٓم ال٣ىاهحن مسالٟت و٢ٖى
ت  . ال٨ٗسخي الاججاٍ في لؿحٍر ؤو ، ال٣هىيل الؿٖغ

 في ؾيما وال ، الخإمحن ٣ٖض في الكٍغ َظا إلاثل الخإمحن قغ٧اث بصعاج ؤن واٖخبر ، اإلاؿإلت َظٍ بلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ جيبه و٢ض   
 في الخإمحن مبلٜ مً له اإلاامً يدغم ؤن قإهه مً الؿياعاث خىاصر ًٖ الىاقئت اإلاضهيت اإلاؿاوليت مً ؤلاحباعرل الخإمحن وزي٣ت
لى الخاالث مٗٓم  ، اإلاغوع بقاعاث مسالٟت هديجت بال ٖاصة ج٣٘ ال ال٩اعزت ؤن طل٪ ، حٗؿٟيا الكٍغ َظا  ٗض ألاؾاؽ َظا ٖو
ظٍ  بل ، له للمامً بحغاميت ٣ٖىبت ٖلى جىُىرل وال ، اإلااليت الٛغامت ٣ٖىبت ٖاصة ٖلحها جى٢٘ مسالٟاث بال هي ما الخجاوػاث َو

ىهت ؤو خيُت ٖضم ًٖ ٖاصة هاججت هي  في الخ٤ بؿ٣ٍى ي٣طخي قٍغ ٧ل باَال ي٣٘ ؤن ٖلى اإلاكٕغ هو ٣ٞض لظل٪.  ٖع
 الجغاثم اعج٩اب ٖلى له اإلاامً  صج٘ ال وختى ، ال٣اٖضة َظٍ ًٖ اؾخثىاء ول٨ىه ، والىٓم ال٣ىاهحن مسالٟت بؿبب الًمان
 الظر الكٍغ بصخت اإلاكٕغ ٢طخى ٣ٞض ، الٗمضيت الجىذ ؤو ، ٖمضيت ٚحر ؤو ٖمضيت ٧اهذ ؾىاء الجىاياث مثل ، الخُحرة

.  ٖمضيت حىدت ؤو حىايت ٖلى اإلاسالٟت َظٍ اهُىث بطا واللىاثذ ال٣ىاهحن مسالٟت بؿبب الًمان في الخ٤ بؿ٣ٍى ي٣طخي

 جلذًم أو العلىاث ئلى مىه اإلاإمً الخادر ئعالن في جأخٍش بعبب له اإلاإمً خم بعلىه ًلط ي الزي الؽشه -ب

ٌ  لعزس وان الخأخش أن الٍشوف مً جبين ئرا  اإلاعدىذ  ي٣طخي الظر الكٍغ ؤن عؤي ٢ض اإلاكٕغ ؤن ، طل٪ م٣خطخى : ملبى
م ٖلى ال٩اعزت و٢ٕى ٖلى اإلاترجبت بااللتزاماث ال٣يام في جإزٍغ بؿبب له اإلاامً خ٤ بؿ٣ٍى  يبرع م٣بىال ٖظعا لضيه ؤن مً الٚغ

ا  ٗخبر الخإزغ َظا  َظا ٖلى بىاء الالتزاماث بهظٍ ي٣م لم بطا الخإمحن مبلٜ في خ٣ه مً يدغم ؤال الٗض٫ مً ألن ، حٗؿٟيا قَغ
ظاع ٢بيل ومً ، الٗظع  في ال٩اعزت و٢ٕى ًٖ ؤلاباٙل ًٖ له اإلاامً يمى٘ الظر ، اإلاٟاجئ والخاصر ، ال٣اَغة ال٣ىة اإلا٣بىلت ألٖا
 له اإلاامً ٖلى وي٣٘ ، بليٛت بةنابت الخاصزت في يهاب ؤن ؤو ، صاثمت ؤو ما٢خت بهىعة الظا٦غة ي٣ٟض ٦إن ، اإلادضصة اإلاضة

 في ؤلازباث ألن ، ؤلازباث َغ١ل ب٩اٞت يثبخه ؤن وله ، بالتزامه ؤزل بطا ، الخإمحن مبلٜ مً يدغم ال ختى الٗظع َظا مثل بزباث

. (13) ماصيت وا٢ٗت ٖلى ي٣٘ الخالت َظٍ

 بؿبب الخإمحن مبلٜ في له اإلاامً خ٤ بؿ٣ٍى ي٣طخي الظر الخإمحن وزي٣ت في اإلاخًمً الكٍغ ٞةن اإلاسالٟت وبمٟهىم ول٨ىه   

 .(14) حٗؿٟيا  ٗض وال صخيدا  ٗض ، م٣بى٫ل ٖظع له ي٩ىنل ؤن صونل ال٩اعزت بخد٤٣ الخهغيذ في جإزٍغ

                                                           
 95/07من قانون التأمينات اجلزائري رقم  15ات اليت تقع على عاتق ادلؤمن لو مبوجب عقد التأمني واليت نصت عليها الفقرة اخلامسة من ادلادة من بني االلتزام - 13

احلالة الطارئة أو القوة  ادلعدل وادلتمم ، التزامو بالتبليغ عن كل حادث ينجر عنو الضمان مبجرد اطالعو عليو ، ضمن آجال حمددة ، إال يف 08/03/1995ادلؤرخ يف 
.  القاىرة 

ه جرى العمل بأن تضع شركات التأمني من بني إنغري . مل يبني ادلشرع اجلزائري اجلزاء الذي يرتتب عن اإلخالل باإلخطار عن حتقق اخلطر ضمن اآلجال القانونية  -14
نبيل : دلزيد من التفصيل راجع . خل هبذا االلتزام إذا مل يكن لو عذر مقبول أالشروط اليت تتضمنها وثائق التأمني شرطا يقضي بسقوط حق ادلؤمن لو يف الضمان إذا 

ق بالضمان يف التشريع األردين ، دراسة مقارنة ، جملة الشريعة والقانون ، كلية احلقوق ، اإلمارات فرحان الشطناوي و مجال النعيمي ، محاية ادلؤمن لو إزاء شرط سقوط احل
.  2013، العدد السادس واخلمسون ، أكتوبر 
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 ؾ٣ٍى:  العلىه أو البىالن ئلى جإدي التي ألاخىاٌ مً بدالت مخعللا ووان ٌاَش بؽيل ًبرص لم مىبىع ؼشه ول -ج
 الكٍغ اإلاكٕغ اٖخبر ولظل٪ ، بالتزامه ال٣يام اإلاضيً بزال٫ جد٨م التي الٗامت ال٣ىاٖض يسال٠ الخإمحن في له اإلاامً خ٤

 اؾخثىاء،  ٗخبر وبالخالي ، لؤلنل مسال٠ ألهه ، حٗؿٟيا  ٗخبر واضر ٚحر ٧ان بطا الؿ٣ٍى بهظا ي٣طخي الظر اإلاُبٕى

 . ٖليه ال٣ياؽ وال جٟؿحٍر في الخىؾ٘ يجىػل ال ٦ما ، نغاخت ٖليه يىو ؤن يجب والاؾخثىاء

ت الكغوٍ يمً الؿ٣ٍى قٍغ وعص وبطا     بإن ، ْاَغ بك٩ل يبرػ ؤن  –صخيدا ي٩ىنل ختى  –يجب الخإمحن وزي٣ت في اإلاُبٖى
 م٨خىبا ٧ان بطا الكٍغ بهظا يدخج وال ، الىزي٣ت به اإلا٨خىبت الخِ حجم مً ؤ٦بر زِ بذجم ي٨خب ؤو ، زِ جدخه يىي٘

ت الكغوٍ وحجم زِ بىٟـ .  ألازغيل اإلاُبٖى

 الؽشوه عً مىففل خاؿ اجفاق ـىسة في ال ، اإلاىبىعت العامت ؼشووها بين الىزُلت في وسد ئرا ، الخدىُم ؼشه  -د

ى:  العامت  بطا ، حٗؿٟيا باٖخباٍع الخد٨يم قٍغ بةبُا٫ ويٟيض.  ال٣ٗىص مً ٚحٍر ٖلى يىُب٤ ال الخإمحن ب٣ٗض زام خ٨م َو
ت الكغوٍ ًٖ مىٟهال الىزي٣ت ملخ٤ في ؤو زام اجٟا١ في يغص لم  ٧الكغوٍ ٖاصر قٍغ الخد٨يم قٍغ ؤن م٘ ، اإلاُبٖى

 الخإمحن، ٣ٖض في وال٣اهىوي الا٢خهاصر لخٟى٢ه اإلاامً اؾخٛال٫ مً له اإلاامً خمايت هي ، طل٪ في الٗبرة وجبضو . ألازغيل

اث خل في له اإلاامً ٖلى الخد٨يم وؾيلت لٟغى  . بيجهما جيكإ ٢ض التي الخإمحن ب٣ٗض اإلاخٗل٣ت اإلاىاٖػ

 اإلااصة مً الخامؿت ال٣ٟغة ٞخدذ:  مىه اإلاإمً الخادر وكىع في أزش إلاخالفخه ًىً لم أهه ًدبين ، آخش حععفي ؼشه ول -ٌ

 الؿاب٣ت ألاعب٘ ال٣ٟغاث في ط٦ٍغ جم الظر ٚحر ، آزغ حٗؿٟي قٍغ ؤر ببُالن يد٨م ؤن لل٣اضخي اإلاجا٫ ، ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة 622
   . مىه اإلاامً الخاصر و٢ٕى في ؤزغ إلاسالٟخه ي٨ً لم ههأ يدبحن ،

 وهو حاثغة عآَا مٗيىت قغوَا ؤوعص ؤن بٗض ٞهى ، له للمامً حضيت خمايت ٖلى يىُىرل ؤهه هجض الىو َظا اؾخٗغاى مً   
 مىه اإلاامً الخاصر و٢ٕى في ؤزغ إلاسالٟخه ي٨ً لم ؤهه يدبحن آزغ حٗؿٟي قٍغ ٧ل ٞإبُل الخسهيو بٗض ٖمم ، بُالجها ٖلى

 إلاسالٟت ٧ان بطا ما ج٣ضيغ اإلاىيٕى ل٣اضخي ويٗىص ، الكٍغ َظا بمثل جخمؿ٪ ؤن الخإمحن قغ٦ت حاهب مً حٗؿٟا ٞي٩ىنل ،
 ، باَال وي٣٘ حٗؿٟيا الكٍغ ٞي٩ىنل زغأ للمسالٟت ليـ ؤو ، صخيدا الكٍغ ٞي٩ىنل مىه اإلاامً الخاصر و٢ٕى في زغأ الكٍغ

 ألن ، له اإلاامً إلاهلخت ، ال٣ٗض في الىاعصة اإلادضصة ٚحر ؤو الٛامًت الكغوٍ جٟؿحر بلى اإلادا٦م وجظَب ، به  ٗخض ٞال

.   ؤٖضتها التي هي الخامحن قغ٧اث

  حععفُت أجها لمىا ٌعخفاد التي الؽشوه ميافدت: الثاوي اإلاىلب

 الجؼاء خيث مً اإلاضوي ال٣اهىنل في الىن٠ بهظا نغاخت جظ٦غ ولم حٗؿٟيت ؤجها يمىا  ؿخٟاص التي الكغوٍ ج٣ؿيم يم٨ً   

:  ؤهىإ زالزت بلى ٖلحها اإلاترجب

.  ال٣ٗض بُالن بلى جاصر قغوٍ:  ألاو٫ل الىٕى -

.  ال٣ٗض جبُل وال جبُل قغوٍ:  الثاوي الىٕى -

.  حٗضيلها لل٣اضخي يجىػل ول٨ً ال٣ٗض جبُل وال جبُل ال قغوٍ:  الثالث الىٕى -

ٌ  الفشع   العلذ بىالن ئلى جإدي ؼشوه:  ألاو

ا يم٨ً ال٣ٗىص مً ٣ٖض في وعصث بطا الجؿامت مً جبلٜ قغوٍ َىا٥     بُالن بلى جاصر ال لجؿامتها وهٓغا ، حٗؿٟيت اٖخباَع
 خيث ، اإلادٌ ؤلاعاصر بالكٍغ  ٗٝغ ما ، الكغوٍ َظٍ ومً ، جًمجها الظر ال٣ٗض بلى البُالن يمخض وبهما ، ٣ِٞ الكٍغ
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 وحىص يجٗل وا٠٢ قٍغ ٖلى ٖل٤ بطا ، ٢اثما الالتزام ي٩ىنل ال: ))  ههأ ٖلى مىه 205 اإلااصة في الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل هو

 (( .   اإلالتزم بعاصة مدٌ ٖلى مخى٢ٟا الالتزام

لى الصخو بعاصة مدٌ ٖلى يخى٠٢ الظر َى اإلادٌ ؤلاعاصر ٞالكٍغ     ؾىيل يخُلب ال الظر ٞهى ، مكيئخه مجغص ٖو
يىا ٞاسخا الكٍغ ٧ان بطا ػواله ؤو ، وا٢ٟا الكٍغ ٧ان بطا ، الالتزام وحىص ٞي٩ىنل ، ؤلاعاصة ًٖ حٗبحر مجغص  بعاصة بمدٌ َع

حن خضأ  صيىاع ؤل٠ ؤَب٪"  ؤو(  اإلاضيً بعاصة بمدٌ مخٗل٤ وا٠٢ قٍغ َظا" )  ؤعصث بطا صيىاع ؤل٠ ؤَب٪"  ومثاله.  الُٞغ

ظا)  َلبذ بطا  للمؿخإحغ ؤو للماحغ ي٩ىنل ؤن ٖلى ؤلايجاع ٣ٖض في يخ٤ٟ ؤن ؤو(  الضاثً بعاصة بمدٌ مخٗل٤ وا٠٢ قٍغ َو

ظا)   كاء و٢ذ ؤر في ؤلايجاع ٞسخ خ٤   .(15)(  ألاخىا٫ خؿب ٖلى اإلاضيً ؤو الضاثً بةعاصة مخٗل٤ ٞاسخ قٍغ َو

 ؤو الضاثً بعاصة بمدٌ مخٗل٣ا الكٍغ َظا ٧ان بطا ما بحن هٟغ١ل ؤن ييبغي ٞةهه اإلادٌ ؤلاعاصر الكٍغ صاثغة في و٢ٗىا وبطا

.  اإلاضيً بعاصة بمدٌ

 ؤ٧ان وؾىاء الضاثً بعاصة ٖلى مٗل٣ا الالتزام وي٣ىم صخيدا ي٩ىنل الكٍغ ٞةن : الذاةً ئسادة بمدن مخعللا وان ئرا أما -
 زال٫ البي٘ في الغحٕى بد٤ يدخٟٔ الظر اإلاكتررل ٧التزام)  ٞاسخا ؤم(  الخجغبت بكٍغ البي٘ في الباج٘ ٧التزام)  وا٢ٟا الكٍغ

( .  مٗيىت مضة

.  وا٢ٟا ؤم ٞاسخا الكٍغ َظا ٧ان بطا ما بحن الخٟغ٢ت ٞخجب : اإلاذًً باسادة مخعللا اإلادن ؤلاسادي الؽشه وان ئرا أما -

 الالتزام و٧ان صخيدا الكٍغ َظا و٢٘(  الازخباع جدذ الٗمل ٣ٖض في الٗمل ناخب ٧التزام)  ٞاسخا الكٍغ ٧ان ٞةطا* 
  اإلاضيً بعاصة مدٌ ٖلى مٗل٤ ٚحر وحىصٍ ألن ، ٢اثما

 الظر الالتزام باَال مٗه وي٣٘ ، باَال ي٣٘ الكٍغ ٞةن(  قاء متى حهب بإن شخو التزم لى ٦ما)  وا٢ٟا الكٍغ ٧ان بطا ؤما* 
 مى٘ قاء وبن ؤ٢امها اإلاضيً قاء بن ، البضايت مىظ مىدلت الالتزام في ال٣اهىهيت الغابُت يجٗل الكٍغ َظا مثل ألن ، ٖليه ٖل٤

 .(16) ٢يامها

 الالتزام وبُالن ، الكٍغ بُالن َى وحؼاٍئ ، آلازغ ٖلى اإلاخٗا٢ضيً خضأ ٞغيه بطا حٗؿٟيا اٖخباٍع يم٨ً الكٍغ َظا   

. ٖليه اإلاٗل٤

  العلذ جبىل وال جبىل ؼشوه:  الثاوي الفشع

 جبُل ٞهي ، جدخىيه الظر ال٣ٗض يبُل بُالجها ؤن خض بلى الجؿامت مً جبلٜ ال ل٨جها حٗؿٟيت حٗخبر ؤن يم٨ً قغوٍ َىا٥   

.  صخيدا اخخىجه الظر ال٣ٗض ويب٣ى

:   الكغوٍ َظٍ ؤمثلت ومً   

 ٞٗل مً وكإ اؾخد٣ا١ ًٖ هاقئا الًمان َظا ٧ان بطا البي٘ ٣ٖض في الاؾخد٣ا١ يمان اؾدبٗاص بلى يغمي الظر الكٍغ -1

 مً ألاولى ال٣ٟغة ههذ خيث.  الاؾخد٣ا١ ًٖ مؿاوال الباج٘ ويب٣ى الكٍغ ؤزغ يىٗضم ؤن َى الخالت َظٍ في والجؼاء.  الباج٘

                                                           

 
 143 و 142، ص  2000جالل حممد إبراىيم ، أحكام االلتزام ، مصر ،  - 15
 

.  143، ص  سابقجالل حممد إبراىيم ، مرجع  -16
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 ٖضم ٖلى الاجٟا١ و٢٘ ولى ٞٗله ًٖ ييكإ يض هٕؼ ٧ل ًٖ مؿاوال الباج٘ يب٣ى: ))  ههأ ٖلى اإلاضوي ال٣اهىنل مً 378 اإلااصة

(( .  طل٪ بٛحر ي٣طخي اجٟا١ ٧ل باَال وي٣٘ ، الًمان

 وحٗمض ، بها ٖاإلاا الباج٘ ٧ان بطا ، الباج٘ ٖاج٤ ٖلى مً الخٟيت الٗيىب يمان به٣ام ؤو بؾ٣اٍ بلى يغمي الظر الكٍغ -2

 بم٣خطخى للمخٗا٢ضيً يجىػل: ))  ههأ ٖلى الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل مً 384 اإلااصة جىو خيث ، مىه ٚكا اإلاكتررل ًٖ بزٟاءَا
 ؤو الًمان  ؿ٣ِ قٍغ ٧ل ؤن ٚحر ، الًمان َظا  ؿ٣ُا نأ وأ ، مىه يى٣ها نأ وأ الًمان في يؼيضا ؤن زام اجٟا١

(( .    مىه ٚكا اإلابي٘ في الٗيب بزٟاء الباج٘ حٗمض بطا باَال ي٣٘ يى٣هه

ٟاء قٍغ -3  اإلاضوي ال٣اهىنل مً 178 اإلااصة في الكٍغ َظا ٖلى الىو وعص ، اإلاكغوٕ ٚحر الٗمل ٖلى اإلاترجب اإلاؿاوليت مً ؤلٖا
.  ال٣اَغة ال٣ىة ؤو اإلاٟاجئ الخاصر جبٗت اإلاضيً يخدمل ؤن ٖلى الاجٟا١ يجىػل: ))  ههأ ٖلى جىو والتي الجؼاثغرل

 ؤو ٚكه ًٖ ييكإ ما بال ، الخٗا٢ضر التزامه جىٟيظ ٖضم ٖلى جترجب مؿاوليت ؤيت مً اإلاضيً بٖٟاء ٖلى الاجٟا١ يجىػل و٦ظل٪
 مً ي٣٘ الظر الجؿيم الخُإ ؤو الٛل ًٖ الىاحمت اإلاؿاوليت مً بٖٟاءٍ  كتٍر ؤن للمضيً يجىػل ههأ ٚحر ، الجؿيم زُئه

.    التزامه جىٟيظ في  ؿخسضمهم ؤشخام

ٟاء ي٣طخي قٍغ ٧ل ويبُل (( .  ؤلاحغامي الٗمل ًٖ الىاحمت اإلاؿاوليت مً باإٖل

 . حعذًلها لللاض ي ًجىص  ولىً العلذ جبىل وال جبىل ال ؼشوه:  الثالث الفشع

 ٞخهبذ ٞحها ؤبغمذ التي الٓغوٝ حٛحر جىٟيظَا ٖىض يدبحن زم إلاهلختهم جد٣ي٣ا ٖلحها اإلاخٗا٢ضان يخ٤ٟ قغوٍ َىا٥   
 َظٍ ؤمثلت ومً  ال٣ٗض، في ألا٢ىيل الُٝغ بىاؾُت الكغوٍ َظٍ ٞغيذ بطا ؾيما وال ، اإلاخٗا٢ضيً ألخض باليؿبت حٗؿٟيت

. (17) الجؼاجي الكٍغ الكغوٍ

ف -أ  :  الجضاتي الؽشه حعٍش

 ٖىض ؤو ، اللتزامه اإلاضيً جىٟيظ ٖضم ٖىض الضاثً  ؿخد٣ه الظر الخٗىيٌ ج٣ضيغ ٖلى مؿب٤ اجٟا١ َى الجؼاجي الكٍغ   
 و٢ٕى ٢بل طل٪ ي٩ىنل ؤن بكٍغ ٖليه الخ٤ اجٟا١ في ؤم ، ألانلي ال٣ٗض نلب في الاجٟا١ َظا يغص ؤن  ؿخىرل ، ٞيه الخإزغ

 ي٩ىنل ال: ))  ههأ ٖلى الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل مً 184 اإلااصة ههذ خحن ، الاجٟا١ َظا ال٣اهىنل حاػأ و٢ض ، بااللتزام ؤلازال٫
.   يغعل ؤر يلخ٣ه لم الضاثً ؤن اإلاضيً ؤزبذ بطا مؿخد٣ا الاجٟا١ في اإلادضص الخٗىيٌ

ا ٧ان الخ٣ضيغ ؤن اإلاضيً ؤزبذ بطا الخٗىيٌ مبلٜ يسٌٟ ؤن لل٣اضخي ويجىػل .  مىه حؼء في هٟظ ٢ض ألانلي الالتزام ؤن ؤو مَٟغ

(( .  ؤٖالٍ ال٣ٟغجحن ؤخ٩ام يسال٠ اجٟا١ ٧ل باَال وي٩ىنل

  

                                                           

 
، اجمللد الثاين ، دار النهضة  آثار االلتزامنظرية االلتزام بوجو عام ، االثبات ، عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون ادلدين ، : دلزيد من التفصيل راجع   -17

.  795ص العربية ، مصر ، دون سنة نشر ، 
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 الجضاتي الؽشه في اإلاغاالة مً للخذ اللماء جذخل -ب

ذ والتي مجها الثاهيت ال٣ٟغة َى اإلااصة َظٍ مً حهمىا الظر      ٧ان بطا بةه٣انه الجؼاجي الكٍغ حٗضيل بؿلُت لل٣اضخي اٖتٞر
٣ا لل٣اضخي يجىػل وبالخالي ، تهضيضر قٍغ بمثابت الكٍغ َظا  ٗخبر الخالت َظٍ ٟٞي ، ٦بحرة لضعحت ٞيه مبالٛا  لؿلُخه ٞو

 الكٍغ جسٟيٌ الخالت َظٍ في له يجىػل ؤر ، الٗامت لل٣ىاٖض َب٣ا الخٗىيٌ ي٣ضع وؤن ، الكٍغ َظا  ٗمل ؤال الخ٣ضيغيت

. الًغعل م٘ يدىاؾب الظر بال٣ضع الجؼاجي

 ؤن لل٣اضخي حاػ الًغعل م٘ مخىاؾب ٚحر ؤنبذ الجؼاجي الكٍغ ؤن بديث الالتزام مً حؼءا هٟظ ٢ض ؤهه اإلاضيً ؤزبذ وبطا   
 َظا في ج٣ضيغيت ؾلُت له وال٣اضخي ، التزامه مً جب٣ى بما اإلاضيً بزال٫ ٖلى اإلاترجب الًغعل م٘ يدىاؾب الظر بال٣ضع يسًٟه

.  الٗليا اإلاد٨مت مً ٖليه ع٢ابت صونل الكإن

 لللىاعذ اإلادذد 04/02 سكم اللاهىن  في الىاسدة الخاـت لللىاعذ وفلا الخععفُت الؽشوه ميافدت:   الثالث اإلابدث

ت اإلاماسظاث على اإلاىبلت .   الخجاٍس

 ٞئت جد٨م ًٖ حٗبر ٦ثحرة ْىاَغ اهدكاع في ، اؾتهال٧ي مجخم٘ بلى بهخاجي مجخم٘ مً اإلاٗانغ اإلاجخم٘ جدى٫ل ؾاَم ل٣ض   

حن ؤو اإلاىخجحن  مما ، ال٣ٗىص في الخٗؿٟيت الكغوٍ بصعاج اهدكاع ْاَغة الٓىاَغ َظٍ بحن ومً.  اإلاؿتهل٨حن ٞئت في اإلادتٞر
 ال٣ىاٖض ٦ٟايت ٖضم م٘ وطل٪ ، ال٣ىرل الُٝغ حٗؿ٠ مً ال٣ٗض في الًٗي٠ الُٝغ خمايت ألحل اإلاكٕغ جضزل اؾخضعى

ظا ، اإلاؿتهل٪ خمايت في الٗامت  في ؤلاعاصة ؾلُان مبضؤ ٖلى ٢يىصا جخًمً ال٣ىاهحن مً حضيضة ٞغوٕ ْهىعل زال٫ مً َو

.  اإلاؿتهل٪ بدمايت اإلاغجبُت ال٣ىاهحن عؤؾها ٖلى جد٨مها التي الٗال٢اث

ليه    ٣ا الخٗؿٟيت الكغوٍ م٩اٞدت َغ١ل ؾىدىاو٫ل ٖو  جدضيض زال٫ مً.  الاؾتهال٥ ٣ٖىص جد٨م التي الخانت لل٣ىاٖض ٞو
 لجىت"  واإلاؿماة الٛغى لهظا اإلاكٕغ ؤوكإَا التي اللجىت زال٫ مً ؤو ،(  ألاو٫ل اإلاُلب)  الخٗؿٟيت الكغوٍ ل٣اثمت اإلاكٕغ

( .  الثاوي اإلاُلب" )  الخٗؿٟيت البىىص

ٌ  اإلاىلب    اإلاؽشع وشف مً جدذًذَا خالٌ مً الخععفُت الؽشوه ميافدت:  ألاو

ا الخهغ ؾبيل ٖلى مدضصة قغوَا ط٦غ الجؼاثغرل اإلاكٕغ جىلى ل٣ض     اإلاىيٕى ل٣اضخي يتر٥ ال بديث ، صاثما حٗؿٟيت ويٗخبَر

.  ال٣اهىنل ب٣ىة حٗؿٟيت ٞهي بػاءَا ج٣ضيغيت ؾلُت هؼإ في واحهها بطا

 ٖلى اإلاُب٣ت ال٣ىاٖض يدضص 2004 حىيليت 23 في اإلااعر 04/02 ع٢م ال٣اهىنل مً الخامـ الٟهل في الكغوٍ َظٍ وعصث و٢ض   

 الا٢خهاصر الٗىنل بحن جبرم التي البي٘ ل٣ٗىص باليؿبت" .  الخٗؿٟيت الخٗا٢ضيت اإلاماعؾاث"  ٖىىان جدذ ، الخجاعيت اإلاماعؾاث
 ألاؾاؾيت الٗىانغ يدضص الظر ، 2006 ؾبخمبر10 في اإلااعر 06/306 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم في حاء ما وؤيًا  ، واإلاؿتهل٪

ىان  بحن اإلابرمت لل٣ٗىص .  حٗؿٟيت حٗخبر التي والبىىص واإلاؿتهل٨حن الا٢خهاصيحن ألٖا

ٌ  الفشع   للعلىد ألاظاظُت للعىاـش اإلاؽشع جدذًذ:  ألاو

 خضأ مً مؿب٣ا خغعل ، زضمت جإصيت ؤو الؿل٘ بي٘ بلى تهضٝ اجٟا٢يت ؤو اجٟا١ ٧ل"  بإهه ٖامت بهىعة الاؾتهال٥ ٣ٖض  ٗٝغ   
."   ٞيه خ٣ي٣ي حٛيحر بخضار ألازحر َظا يم٨ً ال بديث ألازغ الُٝغ بطٖان م٘ الاجٟا١ ؤَغاٝ
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 ؤَم ٖلى الىو(  اإلاظًٖ الُٝغ)  اإلاؿتهل٪ ومهالر خ٣ى١ل خمايت ؾبيل وفي ، اإلاكٕغ ٖلى لؼاما ٧ان اإلاىُل٤ َظا مً   
غيت بالخ٣ى١ل ؤؾاؾا اإلاغجبُت ، الاؾتهال٥ ٣ٖض في ألاؾاؾيت الٗىانغ  الا٢خهاصر الٗىنل اقتراٍ واٖخباع ، للمؿتهل٪ الجَى
ا بلٛاءَا ؤو حٗضيلها .  بلٛاٍئ ال٣اضخي ٖلى  ؿخىحب ، حٗؿٟيا قَغ

اع َظا وفي     اإلاماعؾاث ٖلى اإلاُب٣ت ال٣ىاٖض يدضص 2004 حىيليت 23 في اإلااعر 04/02 ع٢م ال٣اهىنل مً 30 اإلااصة ههذ ، ؤلَا

 َغي٤ ًٖ لل٣ٗىص ألاؾاؾيت الٗىانغ جدضيض يم٨ً ، وخ٣ى٢ه اإلاؿتهل٪ مهالر خمايت بهضٝ: ))  يلي ما ٖلى الخجاعيت
(( .  حٗؿٟيت حٗخبر التي الكغوٍ ببٌٗ ، ال٣ٗىص ؤهىإ مسخل٠ في الٗمل مى٘ و٦ظا ، الخىٓيم

 يدضص الظر ، 2006 ؾبخمبر10 في اإلااعر 06/306 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم نضع ، ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة 30 اإلااصة ألخ٩ام وجُبي٣ا   
ىان بحن اإلابرمت لل٣ٗىص ألاؾاؾيت الٗىانغ  02 اإلااصة ههذ خيث.  حٗؿٟيت حٗخبر التي والبىىص واإلاؿتهل٨حن الا٢خهاصيحن ألٖا

 الٗىانغ واإلاؿتهل٪، الا٢خهاصر الٗىنل بحن اإلابرمت ال٣ٗىص في بصعاحها يجب ؤؾاؾيت ٖىانغ حٗخبر: ))  يلي ما ٖلى مىه
غيت بالخ٣ى١ل اإلاغجبُت الم جخٗل٤ والتي للمؿتهل٪ الجَى  مًأو الخجاعيت الٗملياث وقٟاٞيت وهؼاَت للمؿتهل٪ اإلاؿب٤ باإٖل
(( .  البي٘ بٗض ما والخضمت الًمان و٦ظا الخضماث ؤو/ و الؿل٘ ومُاب٣ت

:  يإحي بما ؤؾاؾا ، ؤٖالٍ 02 اإلااصة في اإلاظ٧ىعة ألاؾاؾيت الٗىانغ جخٗل٤: ))  اإلاغؾىم َظا مً 03 اإلااصة في وحاء   

بيٗتها الخضماث ؤو/ و الؿل٘ زهىنياث       - .  َو

.  والخٗغيٟاث ألاؾٗاع       -

.  الضٞ٘ ٦يٟياث       -

.  وآحاله الدؿليم قغوٍ       -

.  الدؿليم ؤو/ و الضٞ٘ ًٖ الخإزحر ٣ٖىباث       -

.  الخضماث ؤو/ و الؿل٘ ومُاب٣ت الًمان ٦يٟياث       -

.  الخٗا٢ضيت البىىص حٗضيل قغوٍ       -

.  الجزاٖاث حؿىيت قغوٍ       -

(( .  ال٣ٗض ٞسخ بحغاءاث       -

.  والباتع اإلاعتهلً بين اإلابرمت العلىد في الخععفُت الؽشوه جدذًذ:   الثاوي الفشع

 يلي ما ٖلى الخجاعيت اإلاماعؾاث ٖلى اإلاُب٣ت ال٣ىاٖض يدضص 2004 حىيليت 23 في اإلااعر 04/02 ع٢م ال٣اهىنل مً 29 اإلااصة ههذ   

:   ألازحر َظا جمىذ التي والكغوٍ البىىص الؾيما والباج٘ اإلاؿتهل٪ بحن ال٣ٗىص في حٗؿٟيت وقغوَا بىىصا حٗخبر: )) 

.  للمؿتهل٪ بها مٗتٝر ممازلت امخياػاث ؤو/ و خ٣ى١ل ج٣ابلها ال امخياػاث ؤو/ و خ٣ى١ل ؤزظ -1

.  ؤعاص متى يد٣٣ها بكغوٍ َى يخٗا٢ض ؤهه خحن في ، ال٣ٗىص في اإلاؿتهل٪ ٖلى وجهاثيت ٞىعيت التزاماث ٞغى -2

.  اإلاؿتهل٪ مىا٣ٞت صونل اإلا٣ضمت الخضمت ؤو اإلاؿلم اإلاىخىج ممحزاث ؤو ألاؾاؾيت ال٣ٗض ٖىانغ حٗضيل خ٤ امخال٥ -3
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 للكغوٍ الخجاعيت الٗمليت مُاب٣ت في البذ ٢غاع اجساط في الخٟغص ؤو ال٣ٗض مً قغوٍ ٖضة ؤو قٍغ جٟؿحر بد٤ الخٟغص -4

.  الخٗا٢ضيت

.  بها هٟؿه يلؼم ؤن صونل التزاماجه بدىٟيظ اإلاؿتهل٪ بلؼام -5

6- ٌ .  طمخه في التزاماث ٖضة ؤو بااللتزام َى ؤزل بطا ال٣ٗض ٞسخ في اإلاؿتهل٪ خ٤ ٞع

.  زضمت جىٟيظ آحا٫ ؤو مىخىج حؿليم آحا٫ بخٛيحر الخٟغص -7

ٌ إلاجغص الخٗا٢ضيت الٗال٢ت ب٣ُ٘ اإلاؿتهل٪ تهضيض -8 (( .  مخ٩اٞئت ٚحر حضيضة ججاعيت لكغوٍ الخًٕى اإلاؿتهل٪ ٞع

 الا٢خهاصر الٗىنل بحن اإلابرم البي٘ ٣ٖض في حٗؿٟيا الكٍغ ي٩ىنل ، ٞيه اإلاظ٧ىعة الخاالث زال٫ مً الىو لهظا جُبي٣ا   
ه ٧ان متى ، واإلاؿتهل٪  ألازحر َظا خمايت وبهضٝ ، اإلاؿتهل٪ ومهالر خ٣ى١ل مً ج٣لل ؤو جلغي ، ٖليه اإلاترجبت آلازاع ؤو مىيٖى

.  طل٪ في ج٣ضيغيت ؾلُت له وليـ حٗؿٟيت بإجها يد٨م ؤن ال٣اضخي ٖلى يجب  ،

 . العلىد أهىاع مخخلف في الخععفُت الؽشوه جدذًذ:  الثالث الفشع

 اإلابرمت لل٣ٗىص ألاؾاؾيت الٗىانغ يدضص الظر ، 2006 ؾبخمبر10 في اإلااعر 06/306 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم مً 05 اإلااصة جىو   

ىان بحن  زاللها مً ي٣ىم التي البىىص حٗؿٟيت حٗخبر: ))  يلي ما ٖلى.  حٗؿٟيت حٗخبر التي والبىىص واإلاؿتهل٨حن الا٢خهاصيحن ألٖا
:  يإحي بما الا٢خهاصر الٗىنل

  ؤٖالٍ 3 و 2 اإلااصجحن في اإلاظ٧ىعة لل٣ٗىص ألاؾاؾيت الٗىانغ ج٣ليو -

.  للمؿتهل٪ حٗىيٌ بضونل ، مىٟغصة بهٟت ٞسخه ؤو ال٣ٗض حٗضيل بد٤ الاخخٟاّ -

.  حٗىيٌ صٞ٘ بم٣ابل بال ، ال٣ٗض بٟسخ ال٣اَغة ال٣ىة خالت في للمؿتهل٪ الؿماح ٖضم -

 ٚحر الخىٟيظ ؤو الجؼجي ؤو ، ال٨لي الخىٟيظ ٖضم خالت في اإلاؿتهل٪ حٗىيٌ بضونل ، مىٟغصة بهٟت مؿاوليخه ًٖ الخسلي -
 . لىاحباجه الصخيذ

. يضٍ ًَٗ وؾيلت ؤيت بلى اللجىء ًٖ ألازحر َظا جسلي ، ٖلى اإلاؿتهل٪ م٘ الخالٝ خالت في الىو -

.  ال٣ٗض ببغام ٢بل بها ٖلم ٖلى اإلاؿتهل٪ ي٨ً لم بىىص ٞغى -

ت باإلابالٜ الاخخٟاّ -  بُٖاثه صونل بٟسخه ٢ام ؤو ال٣ٗض جىٟيظ ًٖ ألازحر َظا امخى٘ ما خالت في اإلاؿتهل٪ َٝغ مً اإلاضٖٞى
.  بٟسخه ٢ام ؤو ال٣ٗض جىٟيظ ًٖ بىٟؿه َى الا٢خهاصر الٗىنل جسلى بطا ما خالت في الخٗىيٌ في الخ٤

 حٗىيًا طل٪ م٣ابل يدضص ؤن صونل ، واحباجه بدىٟيظ ي٣ىم ال الظر اإلاؿتهل٪ َٝغ مً صٞٗه الىاحب الخٗىيٌ مبلٜ جدضيض -

.  واحباجه بدىٟيظ ي٣ىم ال الظر الا٢خهاصر الٗىنل يضٞٗه

.  اإلاؿتهل٪ ٖلى مبرعة ٚحر بياٞيت واحباث ٞغى -

 يمىده ؤن صونل لل٣ٗض ؤلاحباعرل الخىٟيظ بٛغى اإلاؿخد٣ت وألاحٗاب اإلاهاعي٠ حٗىيٌ ٖلى اإلاؿتهل٪ بحباع بد٤ الاخخٟاّ -
. الخ٤ هٟـ
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.  وكاَاجه مماعؾت ٖلى اإلاترجبت الىاحباث مً هٟؿه  ٟٗي -

.  مؿاوليخه مً حٗخبر التي الىاحباث ٖبء اإلاؿتهل٪ يدمل -

:  الخاليت اإلاالخٓاث وسجل ؤن يم٨ً الىو َظا زال٫ مً

 البي٘ ٣ٖىص ٖلى ج٣خهغ ال ، واإلاؿتهل٪ الا٢خهاصر الٗىنل بحن اإلابرمت الاؾتهال٥ ٣ٖىص ٧اٞت ٖلى جىُب٤ اإلااصة َظٍ ؤن : ألاولى
 .ؤيًا الخضماث ج٣ضيم ٣ٖىص خالت في جُبي٣ها يمخض بل ، ٖلحها الؿاب٣ت اإلااصة مثل

  ؿتهضٝ ٢ض والظر ، الا٢خهاصر للٗىنل الاحخماعي ؤو الا٢خهاصر الىٟىط مً اإلاؿتهل٪ خمايت حلأ ومً اإلاكٕغ ؤن : الثاهُت
غيت الخ٣ى١ل  التي الكغوٍ حٗل ، ال٣ٗضيت اإلاؿاوليت ٢يام خا٫ في للخٗىيٌ باليؿبت الخا٫ َى ٦ما ، للمؿتهل٪ الجَى

ٟاء حؿتهضٝ ظا.  ؤلالٛاء حؿخىحب حٗؿٟيت قغوَا اإلاؿاوليت مً ؤلٖا   .(18) الٗامت ال٣ىاٖض ٖلى زغوحا يمثل َو

 لم ؤجها بال ، حٗؿٟيت بإجها يد٨م بإن ال٣اضخي ج٣يض ٧اهذ وبن  ، ؤٖالٍ الىاعصة الكغوٍ بداالث اإلاخٗل٤ الخدضيض ؤن:  الثالثت 
ليه. الخهغ ؾبيل ٖلى ج٨ً  مً 03/05 اإلااصة هو ؤن طل٪  حٗؿٟيت ؤزغيل قغوَا بإن يد٨م ؤن ال٣اضخي طل٪ يمى٘ ال ٖو

 وحىص ؤن واٖخبرث ، الخٗؿٟيت الكغوٍ َظٍ مٟهىم مً وؾٗذ ٢ض الخجاعيت اإلاماعؾاث ٖلى اإلاُب٣ت لل٣ىاٖض اإلادضص ال٣اهىنل

ا  ٗخبر ، اإلادتٝر ؤو الباج٘ لهالر ال٣ٗضر بالخىاػنل يسل ال٣ٗض في بىض .  ؤلالٛاء  ؿخىحب حٗؿٟيا قَغ

  مخخففت لجىت ئوؽاء خالٌ مً الخععفُت الؽشوه ميافدت:  الثاوي اإلاىلب

 ؾبخمبر10 في اإلااعر 06/306 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم وبالًبِ ، الجؼاثغرل الاؾتهال٥ ٢اهىنل في الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤوحض ل٣ض   

ىان بحن اإلابرمت لل٣ٗىص ألاؾاؾيت الٗىانغ يدضص الظر ، 2006  ،(19) حٗؿٟيت حٗخبر التي والبىىص واإلاؿتهل٨حن الا٢خهاصيحن ألٖا
 ٖلحها ؤَل٤ ، الاؾتهال٥ ٣ٖىص في الخٗؿٟيت الكغوٍ م٩اٞدت ألاؾاؾيت مهمتها ، الخٗؿٟيت الكغوٍ في مخسههت لجىت

 commission des clauses abusives (20) " الخععفُت الؽشوه لجىت"  اؾم

ليه    ٣ا وطل٪ لخىنياتها ؤلالؼاميت ال٣ىة مضي وؤزحرا مهامها زم حك٨يلتها ٖغى ٖلى اإلاُلب َظا في بدثىا ؾيىهب ٖو  ٞو

 الٟٕغ. الخٗؿٟيت الكغوٍ لجىت مهام:  الثاوي الٟٕغ . - الخٗؿٟيت الكغوٍ لجىت حك٨يل:  ألاو٫ل الٟٕغ : - الخالي للخ٣ؿيم
.  جىنياتها ٞاٖليت مضي:  الثالث
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.  جيوز االتفاق على أن يتحمل ادلدين تبعية احلادث ادلفاجئ أو القوة القاىرة" : من القانون ادلدين اجلزائري على ما يلي  178تنص ادلادة  - 
ه ، جيوز للمدين أن أنعن غشو أو عن خطئو اجلسيم ، غري  أوكذلك جيوز االتفاق على إعفاء ادلدين من أية مسؤولية ترتتب على عدم تنفيذ التزامو التعاقدي ، إال ما ينش

. لنامجة عن الغش أو اخلطأ اجلسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم يف تنفيذ التزامو يشرتط إعفاءه من ادلسؤولية ا
."  ويبطل كل شرط يقضي باإلعفاء من ادلسؤولية النامجة عن العمل اإلجرامي 

 
 10ىلكني والبنود اليت تعترب تعسفية ، ادلؤرخ يف، الذي حيدد العناصر األساسية للعقود ادلربمة بني األعوان االقتصاديني وادلست 06/306ادلرسوم التنفيذي رقم    -19

.  56العدد  ، اجلريدة الرمسية 2006سبتمرب 
  1994الصادر يف أفريل سنة  94/314لقد كان القانون الفرنسي سباقا يف إنشاء ىذه اللجنة مبوجب قانون االستهالك رقم   -20
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ٌ  الفشع .  اوعلادَا وئحشاءاث الخععفُت الؽشوه لجىت حؽىُل:  ألاو

 الخععفُت الؽشوه لجىت حؽىُل -أ

:  الخالي الىدى ٖلى الخجاعة وػيغ مً ب٣غاع مٗيىحن ؤًٖاء(  07)  ؾبٗت مً الخٗؿٟيت الكغوٍ لجىت جخ٩ىنل   

.  عثيؿا ، الخجاعيت اإلاماعؾاث مجا٫ في مسخو ، الخجاعة وػيغ ًٖ ممثل -1

.  ال٣ٗىص ٢اهىنل في مسخها ، الٗض٫ وػيغ ًٖ ممثل -2

.  اإلاىاٞؿت مجلـ مً ًٖى -3

ت في ًٖىيً ،( 02) ا٢خهاصيحن مخٗاملحن -4 لحن والهىاٖت للخجاعة الجؼاثغيت الٛٞغ ما٫ ٢اهىنل في ومَا .  وال٣ٗىص ألٖا

جي َاب٘ طاث اإلاؿتهل٨حن خمايت حمٗياث ًٖ( 02) ممثلحن -5 لحن ، َو ما٫ ٢اهىنل مجا٫ في مَا .  وال٣ٗىص ألٖا

 . بالخجاعة اإلا٩لٟت للىػاعة اإلاٗىيت اإلاهالر َٝغ مً اللجىت ؤماهت وحؿحر   

 ٖهضتهم وجىهى ، للخجضيض ٢ابلت ؾىىاث( 03) زالر إلاضة الخجاعة وػيغ مً يهضع ٢غاع بىاؾُت اللجىت ؤًٖاء حٗيحن ويخم   
اة خالت في ٦ما اللجىت مً ًٖى لٗهضة الجهاجي الاه٣ُإ خالت وفي.  هٟؿها ألاق٩ا٫ خؿب  باألق٩ا٫ اؾدبضاله يخم ، الٞى

. الٗهضة اهتهاء ٚايت بلى يسلٟه الظر الًٗى مهام الجضيض الًٗى ويخاب٘ ، هٟؿها

 الخععفُت الؽشوه لجىت اوعلاد ئحشاءاث -ب

اث في للىٓغ وطل٪ ، ؤقهغ زالزت ٧ل ٖاصيت صوعة في عثيؿها صٖىة ٖلى بىاء احخماٖاتها اللجىت ح٣ٗض     مً بلحها اإلادالت اإلاىيٖى
 َلب ٖلى بىاء احخماٖاتها اللجىت ح٣ٗض ؤن يم٨ً ٦ما ، اإلاهىيت الجمٗياث مً ؤو اإلاؿتهل٨حن خمايت حمٗياث ؤو الخجاعة وػيغ

 . اؾخثىاثيت صوعة في ألا٢ل ٖلى ؤًٖائها هه٠ مً بُلب ؤو عثيؿها مً

 بهٟت ؤيام زماهيت بٗض ججخم٘ ؤن للجىت يم٨ً ، طل٪ وم٘.  ألا٢ل ٖلى ؤًٖائها هه٠ بدًىعل صخيدا الاو٣ٗاص ي٩ىنل   

ًاء ٖضص ٧ان مهما وجضاو٫ل ، الىهاب ي٨خمل لم وبن ختى زان اؾخضٖاء بٗض صخيدت .  الخايغيً ألٖا

.  مغجخا الغثيـ نىث ي٩ىنل ، ألانىاث حٗاص٫ خالت وفي ، الخايغيً ؤنىاث بإٚلبيت اللجىت ٢غاعاث وجازظ   

اثٟها ج٣ىم ؤن اللجىت حؿخُي٘ وختى    ا زاعحها مً بسبراء حؿخٗحن ؤن لها ، وحه ؤ٦مل ٖلى بْى  ويد٤ ، ؤٖمالها في يٟيضَو

ًاء .  وحه ؤ٦مل ٖلى ٖملهم ألصاء الالػمت واإلاٗلىماث اإلاؿدىضاث ٖلى والخهى٫ل الجهاث ب٩اٞت الاجها٫ اللجىت أٖل

.  الخععفُت الؽشوه لجىت مهام:  الثاوي الفشع

 ألاؾاؾيت الٗىانغ يدضص الظر ، 2006 ؾبخمبر10 في اإلااعر 06/306 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم مً 07 اإلااصة هو زال٫ مً   
ىان  بحن اإلابرمت لل٣ٗىص  بها ج٩ل٠ التي اإلاهام ؤَم اؾخسالم يم٨ً ، حٗؿٟيت حٗخبر التي والبىىص واإلاؿتهل٨حن الا٢خهاصيحن ألٖا

:  ٧اآلحي اللجىت َظٍ
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ُاث ئـذاس  -ألاولى اإلاهمت :  الخععفُت بالؽشوه جخعلم جـى

 البىىص لجىت بالخجاعة اإلا٩ل٠ الىػيغ لضي جيكإ: ))  يلي ما ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعل اإلاغؾىم مً 06 اإلااصة مً ألاولى ال٣ٟغة هو في حاء   

ليه" ....(( .  اللجىت"  الىو نلب في وجضعى اؾدكاعرل َاب٘ طاث الخٗؿٟيت  الخٗؿٟيت الكغوٍ للجىت ألاؾاؾيت اإلاهام مً ٖو
ىان َٝغ مً اإلاُب٣ت بال٣ٗىص جخٗل٤ اإلاٗىيت واإلااؾؿاث الخجاعة وػيغ بلى جبلٜ جىنياث نياٚت  ٖلى الا٢خهاصيحن ألٖا

 َظٍ ٧ل ٞدو في بها اإلاىاٍ الغ٢ابي صوعَا هديجت اإلاهمت َظٍ بإصاء اللجىت وج٣ىم ، الخٗؿٟي الُاب٘ طاث والبىىص اإلاؿتهل٨حن

.    ال٣ٗىص

:  اإلاؽىسة جلذًم  –الثاهُت اإلاهمت

 ، الخجاعة وػاعة في ممثلت الخ٩ىمت ؾىاء الخٗؿٟيت بالكغوٍ تهخم التي الجهاث لجمي٘ يم٨ً ؤهه ، اإلاهمت َظٍ م٣خطخى   
 الخانيت خى٫ل هؼإ ؤمامه  ٗغى ٖىضما ال٣ًاء ؤو ، الخٗؿٟيت بالكغوٍ اإلاخٗل٣ت ال٣اهىهيت الىهىم جديحن جغيض ٖىضما

 الكغوٍ َظٍ خى٫ل الاؾدكاعرل عؤحها إلبضاء باللجىت حؿخٗحن ؤن الجهاث َظٍ حؿخُي٘.  الخٗا٢ضيت الكغوٍ ألخض الخٗؿٟيت

ا ، الخٗؿٟيت .  الخٗؿٟيت الكغوٍ بمؿإلت زبحرة باٖخباَع

ى : اخخفاـها مجاٌ في ًذخل أخش عمل ول مباؼشة  –الثالثت اإلاهمت  الكغوٍ بمىيٕى ؤؾاؾا اإلاغجبِ الازخهام َو
.  الخٗؿٟيت

ش وؽش  –الشابعت اإلاهمت :  وؽاوها عً ظىىي  جلٍش

ما٫ َظٍ وجيكغ ، ٖام ٧ل زخام في وطل٪ الؿىىيت ؤٖمالها مجمل بيكغ الخٗؿٟيت الكغوٍ لجىت ج٣ىم     ج٣غيغ نىعة في ألٖا

  .اإلاجا٫ َظا في وا٢تراخاتها ، الخٗؿٟيت الكغوٍ مجا٫ في ؤنضعتها التي والخىنياث الجهاث إلاسخل٠ ٢ضمتها التي آلاعاء يخًمً

. مالثمت وؾيلت ب٩ل مىه مؿخسغحاث ؤو ٧ليا وييكغ ، ٖام ٧ل ومٟهغؾت مىٓمت بُغي٣ت الخ٣غيغ َظا ويهضع   

ُاتها فاعلُت مذي:  الثالث الفشع .  جـى

٣ا     جىنياث وجهضع ٖضيضة بمهام ج٣ىم اللجىت َظٍ ٞةن ، قغخها الؿاب٤ الخٗؿٟيت الكغوٍ للجىت اإلاىٓمت للىهىم ٞو

ت .   الاؾتهال٥ ٣ٖىص في الخٗؿٟيت بالكغوٍ جخٗل٤ مخىٖى

 ٖلى والٗمل الكغوٍ َظٍ ٨ٞغة جىييذ في جخمثل اللجىت بها ج٣ىم التي اإلاهام وجل٪ الخىنياث َظٍ ؤَميت ؤن والق٪   

م.  مداعبتها  بصاعيت ٢غاعاث ليؿذ ٞهي و٦ظل٪ ، ومجغصة ٖامت ٢اهىهيت ٢ىاٖض حٗخبر ال وبالخالي ملؼمت ٚحر جىنياث ؤجها ٚع
 لالؾترقاص بلحها الغحٕى يم٨ً ٦جهت جلٗبه الظر الضوعل به٩اع يم٨ً ال ول٨ً ، ازخهانها خضوص في ٖامت ؾلُت ويٗتها ملؼمت

ت في بها .  الاؾتهال٥ ٣ٖىص في للكغوٍ الخٗؿٟيت الخانيت مٗٞغ

 الجؼاثغرل ال٣اهىنل محزث ٦بحرة بياٞت  ك٩ل والظر الجؼاثغرل اإلاكٕغ َٝغ مً اللجىت َظٍ بةوكاء هىٍى ؤن وحب ألازحر وفي   

.   اإلاؿتهل٪ لخمايت بياٞيت يماهت مً حك٩له إلاا اإلاجا٫ َظٍ في

.  اإلاعتهلً خماًت حمعُاث خالٌ مً الخععفُت الؽشوه ميافدت:  الثالث اإلاىلب

 اإلاؿتهل٪ خمايت حمٗياث يض جدذ وي٘ وبهما ، الؿاب٣ت الخٗؿٟيت الكغوٍ م٩اٞدت بىؾاثل الجؼاثغرل اإلاكٕغ ي٨خ٠ لم   
ظا ، للمؿتهل٪ ال٣اهىهيت الخمايت بَاع في وطل٪ الخٗؿٟيت الكغوٍ إلا٩اٞدت هاحٗت وؾاثل  يم٨ً التي الضٖاويل زال٫ مً َو
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ٗها الجمٗياث لهظٍ  الظر الجماعي الًغعل لجبر الخٗىيٌ َلب زال٫ مً ؤو ،(  ألاو٫ل الٟٕغ)  الخٗؿٟيت الكغوٍ لخظٝ ٞع

( .  الثاوي الٟٕغ)  باإلاؿتهل٨حن لخ٤

ٌ  الفشع .  الخععفُت الؽشوه خزف دعىي :  ألاو

 ٖلى اإلاُب٣ت ال٣ىاٖض يدضص 2004 حىيليت 23 في اإلااعر 04/02 ع٢م ال٣اهىنل مً ال٣اهىنل مً 65 اإلااصة مً ألاولى ال٣ٟغة جىو   

 خمايت حمٗياث يم٨ً ، الجؼاثيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل مً 2 اإلااصة بإخ٩ام اإلاؿاؽ صونل: ))  يلي ما ٖلى الخجاعيت اإلاماعؾاث
٘ ال٣يام مهلخت، طر مٗىىرل ؤو َبيعي شخو ٧ل و٦ظل٪ لل٣اهىنل َب٣ا ؤوكئذ التي اإلاهىيت والجمٗياث ، اإلاؿتهل٪  بٞغ

(( .  ال٣اهىنل َظا ؤخ٩ام بمسالٟت ٢ام ا٢خهاصر ٖىنل ٧ل يض الٗضالت ؤمام صٖىيل

لى     الضٖاويل َظٍ ومً ، اإلاؿتهل٨حن بمهالر جخٗل٤ التي الضٖاويل مباقغة اإلاؿتهل٪ خمايت حمٗياث خ٤ مً ألاؾاؽ َظا ٖو
 الكٍغ ببُا٫ صٖىيل بيجها مً الضٖاويل حمي٘  كمل ٖام الؿاب٣ت اإلااصة هو ٧ان وبن ، الخٗؿٟي الكٍغ بُالن صٖىيل

.    الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٢بل مً بالخدضيض جظ٦غ لم التي الخٗؿٟي

.  الجماعي المشس  لجبر حعىٍن ولب:  الثاوي الفشع

 للخهى٫ل الضٖاويل في مضوي ٦ُٝغ الخإؾيـ يم٨جهم ٦ما: ))  يلي ما ٖلى ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعة 65 اإلااصة مً الثاهيت ال٣ٟغة جىو   
.((  لخ٣هم الظر الًغعل حٗىيٌ ٖلى

 مً للمؿتهل٨حن الجماٖيت اإلاهلخت ؤنابذ التي ألايغاع بخٗىيٌ جُالب ؤن اإلاؿتهل٪ خمايت حمٗياث حؿخُي٘ ٖليه وبىاء   
   حٗؿٟيت قغوٍ وحىص حغاء

  خاجمت

 يم٨ً الًٗي٠ اإلاخٗا٢ض خمايت بلى والغامي الجؼاثغ في الخٗؿٟيت الكغوٍ إلا٩اٞدت الدكغيعي الخىٓيم اؾخٗغاى زال٫ مً   

:   الخاليت والا٢تراخاث الىخاثج بلى هسلو ؤن

  الىخاةج:  أوال

 يغجبِ بااللتزاماث الخىاػنل وازخال٫ ، الخٗا٢ضيت الالتزاماث بحن الخىاػنل ازخال٫ بٓاَغة جخٗل٤ الخٗؿٟيت الكغوٍ بن -1
ضيم اإلامتهً ، والجاَل الٗالم ، والًٗي٠ ال٣ىرل ٞهىا٥ ، اإلاخٗا٢ضيً مىا٢٘ بازخال٫ ....  الخبرة ٖو

 في ؤلازال٫ بلى جاصر التي الخٗؿٟيت الكغوٍ م٣اومت بةم٩اجها  ٗض لم ؤلاعاصة ٖيىب وماؾؿت ، ؤلاعاصة ؾلُان مبضؤ بن -2
 اؾخضعى مما ، والخ٨ىىلىجي الٗلمي اإلاجالحن في ج٣ضم مً طل٪ ناخب وما ، الخضيثت اإلاجخمٗاث جُىعل طل٪ وؾبب الخىاػن،

.  اإلاجا٫ َظا في حضيضة بحغاءاث ب٢غاع

 ل٣اضخي وجغ٥ ، ؤلاطٖان ٣ٖىص في الخٗؿٟيت الكغوٍ إلا٩اٞدت ٖامت ٢ىاٖض ، اإلاضوي ال٣اهىنل في الجؼاثغرل اإلاكٕغ وي٘ ل٣ض -3

.  الخ٣ضيغ َظا ٖلى حٗيىه واضخت بمٗايحر  ٗيىه ؤن صونل الخٗؿٟيت الكغوٍ جدضيض في الاحتهاص ٞغنت اإلاىيٕى

غاٝ ؤخض يظًٖ خيث ، لالطٖان مخُىعة نىعة الاؾتهال٥ ٣ٖىص -4  ؤو بؿلٗت جخٗل٤ ال ؤجها م٘ ، ألازغ الُٝغ لكغوٍ ألَا
٤  الدكغيٗيت الخمايت اإلاكٕغ ؤُٖى لظل٪ ، بكإهه الىُا١ مدضوصة اإلاىاٞؿت ج٩ىنل ؤو ، اخخ٩اع مدل ي٩ىنل يغوعرل مٞغ

.  لخمايخه الٗامت ال٣ىاٖض ٦ٟايت ٖضم م٘ الخٗؿٟيت الكغوٍ مً للمؿتهل٪ الالػمت
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.  حٗؿٟيت ج٩ىنل ؤن يجب الاؾتهال٥ ٣ٖض في ط٦غث بطا قغوَا الجؼاثغرل اإلاكٕغ خضص -5

 خى٫ل الغؤر ببضاء الغثيؿيت مهامها مً الخٗؿٟيت للكغوٍ مخسههت لجىت ، الاؾتهال٥ ٢اهىنل في الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤوكإ -6
 في ٦بحر صوعل لها وهي ، الكغوٍ بهظٍ جخٗل٤ جىنياث وبنضاع ، الخٗؿٟيت بالكغوٍ اإلاخٗل٣ت الدكغيٗيت الىهىم مكغوٖاث

.  وم٩اٞدتها الكغوٍ َظٍ جىييذ

  الاكتراخاث:  زاهُا

٘ في اإلاؿتهل٪ خ٤ ٖلى نغاخت الخىهيو -1  ، صخيدا ال٣ٗض ب٣اء م٘ الخٗؿٟي الكٍغ بُالن بلى تهضٝ ، ٞغصيت صٖىيل ٞع

.  بغمخه ال٣ٗض بُالن مً ؤ٦ثر اإلاؿتهل٪ مهلخت يد٤٣ طل٪ ألن

 ، الكٍغ َظا جًمً ل٣ٗض هؼاٖا هٍٓغ ؤزىاء هٟؿه جل٣اء مً الخٗؿٟي الكٍغ ببُا٫ ؾلُت ال٣اضخي مىذ ٖلى الخىهيو -2

.  اإلاؿتهل٪ إلاهلخت خمايت وطل٪ طل٪ مىه اإلاؿتهل٪ يُلب الن خاحت صونل

٘ التي الضٖىيل في الخضزل خ٤ ، اإلاؿتهل٨حن خمايت حمٗياث مىذ ٖلى الخىهيو -3  ال٣ًاء ؤمام اإلاؿتهل٪ ٢بل مً جٞغ
.    اإلاؿتهل٪ خمايت لجمٗياث اإلاخاخت ؤلام٩اهياث مً لالؾخٟاصة وطل٪ الخٗؿٟي الكٍغ ببُالن ٞحها يُالب والتي اإلاضوي،

 صونل ال٣اهىنل ألخ٩ام الا٢خهاصر الٗىنل بمسالٟت اإلاخٗل٣ت الضٖاويل حمي٘ بمباقغة اإلاؿتهل٪ خمايت لجمٗياث الؿماح بن -4
٘ مً ٞاثضة يجض ال ٢ض الظر ، اإلاؿتهل٪ بمهلخت يًغ ٢ض جدضيض  جٟغى ؤن للجمٗياث يد٤ وال ، بمهلخخه جخٗل٤ صٖىيل ٞع

ليه الضٖىي، َظٍ ٖليه  الكٍغ بُالن مىيٕى وبالظاث بض٢ت الضٖاويل َظٍ يدضص ؤن الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖلى ألاحضع مً ٧ان ٖو

  . الخٗؿٟي
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ت الىاؼئت عً المشس ؤلالىترووي عبر ؤلاهترهذ في  أخيام اإلاعإولُت الخلفيًر

(( دساظت جدلُلُت ملاسهت)): لىء هفىؿ اللاهىن العىداوي
الباخثت معاوي عثمان مدمذ أخمذولُت الذساظاث العلُا، كعم اللاهىن، حامعت الىُلين العىدان 

 

 

 اإلالذمت

:- البدث مىلىع:-أوال

 مىاصَا بخُبي٤ يخٗل٤ ٞيما الخ٣هحريت اإلاؿاوليت في اإلاٗانغة الاججاَاث يىء في م٣اعهت جدليليت صعاؾت البدث َظا  ٗض
ت ٣ا ، طل٪، ٖلي اإلاترجبت وألايغاع ؤلاهترهذ اؾخسضام ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت لخ٨م ههىنها ٦ٟايت مضر ومٗٞغ  للىهىم ٞو

. م1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل في الىاعصة

 اإلاٗلىماث مً ومخض٣ٞت مٟخىخت ٢ىاة ؤنبذ خيث اإلاٗانغة، خياجىا في واؾٗت ومؿاخت ؤَميت مً ؤلاهترهذ ب٦دؿبه إلاا وطل٪

. والخث٣ي٠ والخٗلم الغؤر ًٖ للخٗبحر ووؾيلت واإلاضهيت الخجاعيت للمٗامالث مبخ٨غ وؤؾلىب

:- البدث أَمُت :-زاهُا

م_و ؤلاهترهذ ٧ىنل مً ؤَميخه البدث َظا  ؿخمض  َياجه في ويدمل يىُىرل ؤهه بال ،_ق٩لها التي ؤلايجابيت الجىاهب مً بالٚغ
 باإلهترهذ اإلاخٗاملحن ٖلي يازغ بك٩ل الجغاثم، وعبما اإلاكا٧ل مً الٗضيض حؿبب ٢ض التي واإلاماعؾاث الاهدغاٞاث مً الٗضيض

ليه.وخ٣ى٢هم ؤمىالهم ييإ في ويدؿبب :- آلاجيت الى٣اٍ في البدث ؤَميت مضي جلخيو يم٨ىىا ٖو

 ؤلاهترهذ اؾخسضام ًٖ الىاقئت الخ٣هحريت باإلاؿاوليت الخانت ال٣اهىهيت الُبيٗت بيان. 

 ت  الًاع ؤلاؾخسضام ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت لخ٨م م1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل ههىم ٦ٟايت مضر مٗٞغ
 .لئلهترهذ

 الخظع يخسظوا لم بطا مؿخسضميه ٖلى زُغا  ك٩ل بك٩ل اإلاٗانغة خياجىا في ؤلاهترهذ اخخلها التي اإلاؿاخت ؤَميت .

  ـ: البدث مىهج  ":-زالثا   

 الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ؤخ٩ام)إلاىيٕى مسخلٟت حىاهب زالله مً ؤحىب الخدليلي ؤلاؾخ٣غاجي اإلاىهج َظٍ صعاؾتي في ؤجب٘ ؾٝى

ا ٖلي والخٗٝغ (ؤلاهترهذ اؾخسضام ًٖ الىاقئت .  اإلا٣اعنل ال٣ٟه في ألامغ َظا جُبي٣اث صعاؾت م٘ ال٣اهىوي بالىٓام جإزَغ

 وبظل٪( اللٟٔ لهظا الىاؾ٘ باإلاٗجي) الٟهم ٖلى حؿاٖض ؤجها البدث إلاىهج ألاؾاؾيت الخانيت ؤن جبيحن ؤؾاسخي بك٩ل ماحهمجي

. هٟؿه البدث ٦يٟيت ٞهم ٖلى  ؿاٖض مباقغ بُغي٤ ٞةهه



 2016  حىان  4العذد  –مجلت حُل ألابدار اللاهىهُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
142 

  :-البدث َذف :-سابعا

 في ؤلاهترهذ اؾخسضام ًٖ الىاقئت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ٞمىيٕى زلٟه، ال٩امً الهضٝ زال٫ مً مىيٕى ؤر ؤَميت ج٨مً 

:- في جخمثل والتي ألاَضاٝ، مً ال٨ثحر زلٟه يسٟي الؿىصاوي، ال٣اهىنل

 ٞحها، والؿلبيت ؤلايجابيت الىىاحي وبيان الخ٣هحريت، للمؿاوليت اإلاىٓمت وال٣ىاهحن الدكغيٗاث وجدليل صعاؾت 
 .اإلا٣اعهت ال٣ىاهحن في لها اإلاكابهت بالىهىم وم٣اعهتها

 ويد٨م  ُٛي زام حكغي٘ وحىص لٗضم وحُٛيخه ٞحها الى٣و وؾض الدكغيٗاث َظٍ في والى٣و ال٣هىعل بيان 

 .الؿىصان في ؤلال٨تروهيت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت

 وحضث بن ال٣ىاهحن لهظٍ اإلاُب٣ت ال٣ًاثيت وألاخ٩ام ال٣ًاء اججاَاث بيان. 

:- البدث مؽيلت ":-خامعا

 الخ٨ىىلىحيا جُىعل م٘ ْهغث مؿخدضزت مؿاوليت مكغوٕ والٛحر الًاع الٟٗل ًٖ الىاقئت ؤلال٨تروهيت اإلاؿاوليت حٗض
 اإلاخمثل الٗام لل٣اهىنل جىٓيمها وجغ٥ بها زانت ههىم لها يضعج لم الؿىصاوي ٞاإلاكٕغ ولظل٪ اإلاٗانغة، خياجىا في ووؾاثلها

. 1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل ههىم في

 :-في جخمثل عثيـ بك٩ل البدث َظا مك٩لت حٗض ٖليه،

 الىاقئت للمؿئىليت ال٩املت الخُٛيت جًمً التي الىهىم مً البىاء وحكغيٗاث الؿىصاهيت ال٣ىاهحن زلى ًٖ 
 الؿىصاوي اإلاكٕغ ؾً الظر ؤلال٨ترووي ال٣ٗض زالٝ ٖلي الخ٨ىىلىحيا، ووؾاثل لئلهترهذ اإلاكغوٕ ٚحر الاؾخسضام

. اإلاسخلٟت حىاهبه ويُٛي يد٨مه زام ٢اهىنل

 الٛغبيت ؤو الٗغبيت الضو٫ل في ؤو الؿىصان في ؾىاء اإلاؿئىليت َظٍ ًٖ وجخدضر جدلل ؾاب٣ت صعاؾاث وحىص ٖضم. 

 اإلاكغوٕ ٚحر الاؾخسضام ًٖ الىاقئت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ؤخ٩ام جُبي٤ حؿخضعي التي الٗمليت اإلاكا٧ل هضعة 
 .ال٣اهىهيت ال٣ىاٖض لخُبي٤ والخدليل البدث مً مؼيضا   ؿخضعي مما الخ٨ىىلىحيا، ووؾاثل لئلهترهذ

  ـ: البدث َُيل ":-خامعا 

  :-يلي ٦ما البدث  َظا ؾى٣ؿم ؾب٤ إلاا وو٣ٞا لظا

ٌ  الففل  :- وجىىسٍ ؤلاهترهذ مفهىم-:ألاو

:-  اإلاباخث زال٫ مً وطل٪ زالله مً جخم التي واإلاٗامالث وجُىعٍ وكإجه ؤلاهترهذ، مٟهىم ٖلى زالله مً هخٗٝغ 

.  وجُىعٍ وكإجه ؤلاهترهذ،:-ألاو٫ل اإلابدث

. ؤلاهترهذ ٖبر جخم التي واإلاٗامالث الٗملياث :-الثاوي اإلابدث

:- ؤلاهترهذ اظخخذام ئظاءة عً الىاؼئت اإلاعإولُت أسوان :-الثاوي الففل
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 ؤع٧اجها ماهي لئلهترهذ، اإلاكغوٕ والٛحر اإلاسخيء الاؾخسضام ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت مٟهىم ٖلي هخٗٝغ الٟهل َظا زال٫ مً
 اإلاباخث زال٫ مً وطل٪ الؿىصاوي، اإلاكٕغ ؤوعصَا التي الخ٣هحريت اإلاؿئىليت ٢ىاٖض ٖلي لخُبي٣ها مٟهىمها مالثمت ومضر

:- الخاليت

.  ؤلاهترهذ اؾخسضام بؾاءة ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت في الًاع الٟٗل :-ألاو٫ل اإلابدث

٤ الًغعل مٟهىم مالثمت مضر :-الثاوي اإلابدث .  الؿىصاوي ال٣اهىنل في الخ٣هحريت اإلاؿئىليت ٢ىاٖض ٞو

:- ؤلاهترهذ اظخخذام ئظاءة عً الىاؼئت اإلاعإولُت آزاس :-الثالث الففل

ٟاء ومضر ؤلاهترهذ اؾخسضام بؾاءة ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت ًٖ اإلاخىلض آلازغ هبحن زالله مً  َظٍ مً الخسٟي٠ ؤو ؤلٖا

:- الخاليت اإلاباخث زال٫ مً وطل٪ اإلاؿئىليت،

. الخٗىيٌ :-ألاو٫ل اإلابدث

ٟاء :-الثاوي اإلابدث  . ؤلاهترهذ بؾخسضام بؾاءة ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت في والخ٣اصم ؤلٖا

 هخاثج مً بليه جىنلذ ما بلي باإلياة الخ٣هحريت اإلاؿئىليت مىيٕى حُٛي ههىم وحىص ؤَميت مضي ٞحها ؤبحن :-خاجمت
. وجىنياث

 

 البدث ملخق

 الؿىصان في الؿاعيت اإلاضهيت الدكغيٗاث ٦ٟايت مضر في يخمثل عثيؿيا حؿائال الضعاؾت َظٍ زال٫ مً البدث َظا يُغح  
ى ، لئلهترهذ اإلاكغوٕ ٚحر الاؾخسضام ًٖ الىاقئت اإلاؿاوليت لخ٨م  ؾيذ الدكغيٗاث َظٍ مٗٓم ألن يبرعٍ ما له حؿائ٫ل َو

 الظر الىاؾ٘ والٗالم ؤلاهترهذ بضوعَا ؤٞغػث والتي والخ٨ىىلىحيا، الاجهاالث ٖالم في خضزذ التي والثىعة ال٨بحر الخٛيحر ٢بل

ت ٦إهه الٗالم حٗل بك٩ل زالله،  مً صزل . البكغ بحن الخىانل ؤؾلىب وبض٫ اإلاؿاٞاث ٞإلغي ختي، ٢غيت وليـ نٛحرة ٚٞغ

 يخٗل٤ ٞيما م1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل في الىاعصة الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ؤخ٩ام البدث َظا في صعؾذ ٣ٞض ٖليه،  

ت اإلاىاص بخُبي٤ . طل٪ ٖلي اإلاترجبت وألايغاع ؤلاهترهذ اؾخسضام ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت لخ٨م ٦ٟايتها مضر وجدليل ومٗٞغ
هغث  إلاىيٕى جخُغ١ل اإلا٣اعنل وال٣ٟه الؿىصان في ؾاب٣ت صعاؾاث وحىص ٖضم ؤبغػَا ٖضيضة هىاح في اإلاىيٕى َظا ؤَميت لي ْو

. ٖىه اإلاترجبت ال٣ٗضيت واإلاؿاوليت ؤلال٨ترووي الخٗا٢ض ٖلي ع٦ؼث الضعاؾاث ٞٛالبيت الاهترهذ، ؤيغاع ًٖ الخ٣هحريت اإلاؿاوليت

 لبان مباقغة صزلذ زم زالله، مً جخم التي ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث وبيان وجُىعٍ ألاهترهذ بخٗغي٠ صعاؾتي اؾتهللذ ٣ٞض لظا  
 وجدليل وبيان ٞحها الًاع الٟٗل وؤع٧ان ؤخ٩امها ؤلاهترهذ، ًٖ الىاشخئ الًغعل ًٖ ؤلال٨تروهيت الخ٣هحريت اإلاؿئىليت وحٗغي٠

 في بييذ زم م،1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل في الىاعصة الخ٣هحريت اإلاؿئىليت ل٣ىاٖض ؤلال٨ترووي الًغعل مالثمت مضر
 َظٍ مً ٞاء‘ا٫ مضر بيان م٘ اإلاًغوع حٗىيٌ في اإلاخمثل ؤلاهترهذ بؾخسضام بؾاءة ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت آزاع الخخام

. جسٟيٟها ؤو بلٛائها اإلاؿئىليت،

 الثالزت، ؤحىدتها ب٩اٞت الخ٣هحريت للمؿئىليت الٗامت ال٣ىاٖض زال٫ مً البدث وٗالج ؾٝى اهه ؤلي  ؤلاقاعة وججضع َظا  

ما٫ ًٖ اإلاؿئىليت . ألاقياء ًٖ الىاقئت واإلاؿئىليت الٛحر ٖمل ًٖ واإلاؿئىليت الصخهيت ألٖا
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ABSTRACT  

This research raises a key question about the sufficiency of the current civil legislations in Sudan 

that govern the liability arising from the illegal use of the internet, and this question is justified, 

because most of these legislations were enacted before the great change of communications and 

technology revolution in the world. The internet makes the world like small room and changed 

the style of communication between human. 

So, this research studies the general rules in law of tort which contained in civil transactions act 

of 1984, regarding the application of materials and analysis of the sufficiency of the rule of 

liability, negative impacts arising from using the internet , and showed the importance of this 

subject in several aspects , notably the lack of previous studies in Sudanese law and comparative 

fiqh touches on the subject of tort damages of internet, and most of studies have focused on 

electronic contracting and liability of it. 

So, the study defines the development of internet and the electronic transactions made through it, 

then it defines the liability of tort for electronic damage resulting from the use of the internet, 

and knows their rulings and harmful act in this liability of the rules of tort contained in civil 

transaction act 1984.  

Finally the study showed the liability arising from the misuse of the internet, compensation in 

cases of extent of liability, cancellation and reducing it. 

In conclusion, we should deal with the subject by the general rules of liability of tort, liability for 

the personal work, liability for the work of others and liability arising from things. 

 

ٌ  الففل  ألاو

 وجىىسٍ ؤلاهترهذ مفهىم

 بغيضها جهٟذ ٞإنبذ اإلاٗانغة، خياجىا في واؾٗت مؿاخت اخخل بن لبث ما ول٨ً وم٣ٗض، ٚغيب بك٩ل ؤلاهترهذ ٖالم بضؤ
جي  ؤنبذ ٞاإلهترهذ اليىميت، خياجىا وعوجحن يىمىا به هبضؤ شخيء ؤو٫ل َى اإلاىا٢٘ في ألازباع ٢غاءة ؤو ؤلال٨ترووي  وق٩ل ٖىه، اٚل

ا، واإلاا٫ والجهض الى٢ذ ج٩لٟىا ؾاب٣ا ٧اهذ التي واإلاٗامالث الٗملياث مً للٗضيض بزخهاعا  َظٍ ٧ل ٞةزخهغ إلهجاَػ

. واخضة طع ب٨بؿت الخٟانيل

هىعل وكإة ٦يٟيت ٖلي هخٗٝغ الٟهل َظا زال٫ مً ٖليه  الؿىىاث زال٫ مً ٖليه َغؤ الظر الخُىعل ومضر ؤلاهترهذ ْو

:- الخاليحن اإلابدثحن زال٫ مً وطل٪ اإلاىهغمت، ال٣ليلت

. وجُىعٍ وكإجه ؤلاهترهذ، :-ؤو٫ل مبدث

. ؤلاهترهذ ٖبر جخم التي ؤلال٨تروهيت واإلاٗامالث الٗملياث :-زاوي مبدث
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ٌ  اإلابدث  ألاو

 وجىىسٍ وؽأجه ؤلاهترهذ،

 ، ٖلحها مخ٤ٟ لىخضاث جبٗا والغؾاثل اإلاٗلىماث جباص٫ زاللها مً يم٨ً ٖاإلايت اجهاالث قب٨ت بإهه ؤلاهترهذ حٗغي٠ يم٨ً
 بدباص٫  ؿمذ ٖاإلايت بجهاالث قب٨ت ٞهي الٗى٨بىجيت الكب٨ت باؾم حٗٝغ ٖاإلايت اجهاالث قب٨ت بإجها حٗغيٟه يم٨ً ٦ما

ت ختي ؤو نٛحرة ٢غيت بلى ٧له الٗالم ؤلاهترهذ خى٫ل و٢ض  جخهل ؤنٛغ قب٩اث بحن اإلاٗلىماث  شخو ألر وؾهل واخضة، ٚٞغ

. اإلاىبايل ؤو الخاؾىب حهاػ زال٫ مً وطل٪ الٗالم في م٩ان ؤر مً آلازغيً م٘ الخىانل بم٩اهيت

٤ وحٗمل واخض م٩ان في ٧له الٗالم جًم ٖاإلايت اجها٫ قب٨ت ًٖ ٖباعة ؤلاهترهذ ٖليه،  حؿمذ مدضصة وبياهاث ؤهٓمت ٞو

. الٗالم خى٫ل الخىاؾيب زاللها مً جخهل الٗالم خى٫ل ؤنٛغ قب٩اث بحن اإلاٗلىماث بدباص٫

 ٖبر الخىانل زال٫ مً إلاؿاٖضجه وطل٪ ألامغي٩ي الجيل م٘ م1983 الٗام في ألانل في الٟٗليت ؤلاهترهذ بضايت ٧اهذ و٢ض

 و٢ض ألامغي٨يت الضٞإ وػاعة ٢بل مً م،1969 ٖام ؤعبيذ مكغوٕ ؤَل٤ ؤن بٗض بال ألامغ َظا يخم لم ل٨ً آلالي، الخاؾب ؤحهؼة
  بضاثيت قب٨ت البضايت في ٧اهذ

 ،(ؤٝ ؤؽ بن) قب٨ت بلي الؿبٗيىاث في ألامغ َظا جُىعل ؤن لبث ما زم الى٢ذ، طل٪ في الخاؾىب ؤحهؼة بحن البياهاث لى٣ل

 اإلااؾؿت عبِ َى ألاهترهذ قب٨ت وهمى بهدكاع في ؾاٖضث التي ألامىعل ومً  ، ؤلاجهاالث ٖالم في ٦بحرة جُىعاث قهضث والتي
 زال٫ مً اإلاٗلىماث وجباص٫ ؤلال٨ترهيت الغؾاثل جباص٫ ٖلي ال٩ليت ؾاٖضث خيث اإلاخدضة الىالياث بجامٗاث للٗلىم الىَىيت

 قغ٦ت بَال١ بٗض زانت.  واإلااؾؿاث الجامٗاث مً الٗضيض ويمذ ؤلاهترهذ قب٨ت جىؾٗذ َىا ومً ألاهترهذ، قب٨ت
ذ . مخُىعا حضيضا ٖاإلاا ؤلاهترهذ صزل( ويىضوػل)الكهحر لىٓامها ماي٨غوؾٞى

 مالمذ ٚحر ٢ض ٞهى الصخصخي عؤيىا وخؿب جماما، الٗالم ٚحر ٞهى والٗكغيً الىاخض ال٣غنل زىعة َى خ٣ي٣ت ٞاإلهترهذ
حر واإلاؿخ٣بل الخايغ حر مم٨ً شخئ ٧ل ؤن مٟهىم ٚو  ؤيت ًٖ مٗلىماث أليت الخىنل بةم٩اهه ألاهترهذ ؤن زانت مؿخديل، ٚو

 لؤلٖما٫ يغوعة اليىمي وحىصٍ وؤنبذ. البهغ إلاذ في اإلاٗلىماث ه٣ل بةم٩اهه وؤن ٦ما الٗالم في م٩ان ؤر في ماؾؿت ؤو قغ٦ت
 الىه٠ في مىحىص شخو ؤر م٘ بل٨ترووي حٗا٢ض وبحغاء اإلاىا٢٘ مً اإلابيٗاث وقغاء الدؿى١ل بم٩اهيت ٚحر َظا وعياصتها،

. ألاعييت ال٨غة مً آلازغ

 بل ؤلال٨تروهيت وال٩ىعؾاث الضوعاث زال٫ مً ٖبٍر والخٗلم اليىميت الصخ٠ و٢غاءة زالله مً ألازباع مخابٗت مً م٨ىىا ٦ما

البها مؿاب٣اتها ٧اٞت جضاع بل٨تروهيت حامٗاث َىال٪ وؤنبدذ . ؤلاهترهذ ٖبر َو

 خلىال ووي٘ الهٗىباث مً ال٨ثحر وؾهل خياجىا في واؾٗت مؿاخت قٛل ٞهى ألاهترهذ ًٖ ٚجي ال الخالي ٖهغها ٟٞي ٖليه،

. باإلهترهذ ألامغ يخٗل٤ ٖىضما مك٩لت  ك٩ل ال اإلا٩ان ٞإنبذ ، الجٛغافي واإلاى٢٘ اإلا٩ان ؤلغي ألهه اإلاًٗالث مً للٗضيض
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 الثاوي اإلابدث

  ؤلاهترهذ عبر جخم التي ؤلالىتروهُت واإلاعامالث العملُاث

حر الخجاعيت اإلاٗامالث ٖضص مٗه وؾ٘ مؤلَا، التي الىاؾٗت وباإلاؿاخت ؤلاهترهذ ذ خيث زالله، مً جخم التي الخجاعيت ٚو  جىٖى
 في الخهغ ال الظ٦غ ؾبيل ٖلي جلخيهها ويم٨ً ؤلاهترهذ، ٖبر بحغائها للصخو يم٨ً التي ؤلال٨تروهيت والٗملياث اإلاٗامالث

:- آلاحي

 ؾىاء وجدميلها الىخاثج و٢غاءة مىيٕى ؤر في بدث ؤر بحغاء صاثما يم٨ً خيث :-وال٩لماث اإلاٗلىماث ًٖ البدث ٖملياث/ 1
. الٗلميت البدىر في ٖام بك٩ل مىه والاؾخٟاصة بدىر ؤو ٦خب ؤو م٣االث ؤو مىا٢٘ في مىايي٘ ٧اهذ

ت الدؿى١ل للصخو يم٨ً ؤلاهترهذ زال٫ ٞمً :-ؤلاهترهذ ٖبر الدؿى١ل/ 2  التي وباإلاىانٟاث يدخاحها التي اإلابيٗاث ومٗٞغ
 ٖبر اٞتراضخي ٣ٖض وبمجلـ ٧امل ٣ٖض وبحغاء الظ٦يت البُا٢اث بىاؾُت ؤلاهترهذ ٖبر والضٞ٘ الكغاء ويم٨ىه جىاؾبه

. ؤلاهترهذ

 صونل لؤلمىا٫ سخب ؤو بيضإ وبحغاء خؿاب ٞخذ يم٨ً خيث مم٨ً، ػمً ؤ٢ل وفي بى٨يت مٗامالث ؤيت وبحغاء ٖمل/ 3

ى للبى٪، الظَاب ٟحها ٖلي الًِٛ جس٠ٟ ختى بظاتها البىى٥ حصجٗه ؤمغ َو . مْى

. بلحها الظَاب ٢بل الضو٫ل َظٍ م٘ والخىانل الٗالم في صولت أليت للهجغة الخ٣ضم ؤو الُاثغاث، جظا٦غ حجؼ/ 4

ت اليىميت الصخ٠ ٢غاءة/ 5  الصخ٠ لهظٍ   ؤلال٨تروهيت اإلاىا٢٘ ٖبر الضوليت ألازباع ومٗٞغ

. الًٟاثيت ال٣ىىاث ؤو 

اث بصعاج ؤو جضاو٫ل في الضزى٫ل ٞيم٨ً الىاؽ، مً للٗضيض للغبذ مهضع  ٗخبر ؤلاهترهذ بؾخسضام/  6  وؿبت جد٤٣ ٞيضيَى

. للصخو عبذ ٞدك٩ل ٖاليت مكاَضة

يٟت أليت ؤلاهترهذ زال٫ مً الخ٣ضم بم٩اهيت/ 7 اث٠ ًٖ والبدث ْو . اإلاجاالث ٧ل في الخاليت الْى

يه  بغامج خًىعل بم٩اهيت/ 8 . و٢ذ ؤر في ؤلاهترهذ في مكاَضتها يم٨ً التي وألاٞالم الدؿليت و٢ىىاث وبغامج التٞر

 جديذ والتي بٗض ًٖ الخٗليم ومىا٢٘ مغا٦ؼ ٖبر وطل٪ ؤلاهترهذ، ٖبر ؤ٧اصيميت ؤو مهىيت جضعيبيت صوعاث ٖمل بم٩اهيت/ 9
خه ػياصة للصخو  ب٦ما٫ بٗض للصخو ويم٨ً الخضعيبيت، الضوعاث لهظٍ حسجيله زال٫ مً ٖلمي ؤو منهي مؿا١ ؤر في مٗٞغ

. اإلاؿا١ لهظا مٗخمضة ب٦ما٫ قهاصة ٖلي الخهى٫ل الضوعاث َظٍ

ا التي الاحخماعي الخىانل بم٩اهيت/ 10 َغ ه ؤَله ٧ل م٘ الخىانل مً الصخو يم٨ً خيث ؤلاهترهذ، يٞى  م٩اإلااث ٖبر ومٗاٞع

. َظٍ اإلا٩اإلااث بغامج ججزيل بٗض ؤلاهترهذ ٖبر جخم والتي مجاوي وبك٩ل الهىث ؤو الٟيضيى

 له ؤن ٨ٞما بؾخسضامه، لؿىء هديجت اإلاكا٧ل مً الٗضيض في ويدؿبب َاحؿا ؤلاهترهذ  ك٩ل ٢ض الى٢ذ طاث في ول٨ً
ىا الؿلبيت، اؾخسضامه وآزاع ؤيغاٍع له جدصخي ال التي مداؾىه  زانت الصخو، جىحيه في واإلاضعؾت ألاؾغة صوعل يإحي َو

:- آلاجيت ألاٞٗا٫ في ؤلاهترهذ ؤيغاع بصعاج ويم٨ىىا  ٣ِٞ، والىاٞ٘ اإلاٟيض الاججاٍ في ؤلاهترهذ إلؾخسضام ال٣انغ
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ضم ؤلاهترهذ ٖلي الجلىؽ وبصمان اإلاىا٢٘ جهٟذ في َىيلت ؾاٖاث الصخو ي٣طخي خيث الى٢ذ، بياٖت/ 1 . مىه الا٦خٟاء ٖو

 الخاؾىب، ؤمام ال٨ثحر  الجلىؽ هديجت الىٓغ ٠ًٗ٦ للٗحن وبهغيت ؤ  ألاياصر ٧اعحٗاف حؿضيت بيغاباث  ؿبب ٢ض/ 2
. اإلاٟاجيذ لىخاث ٖلي اإلاخ٨غعل والًِٛ

٣ت ٖلي الخٗٝغ في يدؿبب ٢ض/ 3 . ٢انغا ؤلاهترهذ مؿخسضم ٧ان ما بطا زانت الٟاؾضيً، وألانض٢اء الؿيئت الٞغ

. للمؿخسضم ومٗىىيت ماصيت زؿاثغ  ؿبب مما الاخخيا٫ ؤو الابتزاػ ؤو لئلؾاءة له اإلاؿخسضم يخٗغى ؤن زالله مً يم٨ً/ 5

ل اإلاىا٢٘ وكغ ٖلي ؤلاهترهذ  ٗمل/ 6
ّ

 اإلاؿخسضم ٧ان ما بطا واإلاخابٗت الخغم مً مؼيض ألاؾغة مً  ؿخىحب مما ، ؤزال٢يت الال
. و٢انغا نٛحرا

اإلاه الاحخماٖيت خياجه خؿاب ٖلي َىيلت ؤو٢اث ٞيه ي٣طخي والظر للمؿخسضم احخماٖيت ٖؼلت في يدؿبب ٢ض/ 7 . الخ٣ي٣ي ٖو

. الهٛاع اإلاؿخسضمحن ؤو الكباب بحن زانت ، زاَئت ؾلى٦يت ؤو صيييت مٟاَيم وكغ في يدؿبب ٢ض/ 8

ىاثضٍ ؤلاهترهذ ٞمؼايا ٖليه، ملياث مٗامالث جٓهغ و٢ض جدصخي، ال ٞو  ؤن ٦ما ؤلاهترهذ، ٖبر بحغائها يم٨ً مؿخ٣بال حضيضة ٖو

. للمؿخسضم وؤلاهدباٍ الخغم مً اإلاؼيض حؿخىحب ومسيٟت زُحرة ٦ظل٪ ؤيغاٍع

 ٖبر جيكإ التي ال٣ٗضيت ٚحر ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث  مً لئلهترهذ اإلاؿخسضم جًغعل زام بك٩ل حهمىا البدث، َظا زال٫ ومً 
ى اإلا٣اعهت وال٣ىاهحن الؿىصاوي ال٣اهىنل ٢بل مً ٖلحها اإلاؿئىليت ومضر ، ؤلاهترهذ  الٟهل في مباقغة في هضزل ؾٝى ما َو

. هللا بةطن ال٣اصم

 

 الثاوي الففل

 ؤلاهترهذ اظخخذام ئظاءة عً الىاؼئت اإلاعئىلُت أسوان

 بدضوص الصخو يلتزم ؤن بها ٞاإلا٣هىص ال٣اهىن، زال٫ مً بٛحٍر ؤلاوؿان ٖال٢ت جغبِ التي بإجها ال٣اهىهيت اإلاؿئىليت حٗٝغ
 يغعل الخجاوػل َظا ٖلي جغجب ما متي ال٣اهىنل بم٣خطخي مؿئىال ؤنبذ الخضوص َظٍ ججاوػل ما ٞمتى ال٣اهىنل خضصَا مٗيىت

. آزغ شخو ؤناب

 ألزىحن، جى٣ؿم بضوعَا اإلاضهيت واإلاؿئىليت مضهيت، ومؿئىليت حىاثيت مؿئىليت ل٣ؿمحن، ال٣اهىهيت اإلاؿاوليت جى٣ؿم
ليه ج٣هحريت، وؤزغرل ٣ٖضيت مؿئىليت  ؤمغا ٞٗل ؤو اعج٨ب الظر الصخو خالت جمثل ال٣اهىهيت اإلاؿئىليت ٖام بك٩ل ٖو
٣ا زم ٢اهىهيا، ؾااله اؾخىحب  ٣ٖض لىحىص وو٣ٞا مضهيت، ؤو حىاثيت ٧اهذ ؾىاء اإلاؿئىليت جدضص اإلاغج٨ب الٟٗل لىٕى ٞو

. ج٣هحريت ؤم ٣ٖضيت هي َل اإلاضهيت اإلاؿئىليت جدضص ويغعل وبزال٫

 ؤلال٨تروهيت الخٗامالث ٞيه ؤنبدذ الظر الى٢ذ في ْهغث و٢ض مؿخدضزت ٢اهىهيت مؿئىليت حٗض ؤلال٨تروهيت اإلاؿاوليت
لي واؾ٘ هُا١ ٖلي ب٣بى٫ل جدٓي  جد٨مها ٢اهىهيت ؤؾـ وي٘ مً البض ٧ان ولظا ، والضوليت وؤلا٢ليميت اإلادليت اإلاؿئىلياث ٖو

. ؤلال٨تروهيت للمىا٢٘ واإلاؿخسضمحن بها اإلاخٗاملحن وجدمي
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 ؤلال٨تروهيت اإلاٗاملت ًٖ اإلاخىلض الٟٗل ق٩ل لى ٞيما الخ٣ليضيت ال٣اهىهيت اإلاؿئىليت مثل ؤلال٨تروهيت ال٣اهىهيت واإلاؿاوليت

 ؤخ٩امه جُب٤ والتي م،2007 الٗام في اإلاٗلىماجيت حغاثم ٢اهىنل الؿىصاوي اإلاكٕغ ؾً و٢ض الجىاجي، ال٣اهىنل ٖلحها هو حغيمت
. ؾغ٢ت ؤو الخخيا٫ اإلاٗلىماث قب٨ت هُا١ في  اإلاؿخسضم ؤو بل٨تروهيا اإلاخٗامل حٗغى  متى ؤخ٩ام جُي٤ والظر

حن ٧ان ما بطا وطل٪ ٣ٖضيت  ؤلال٨تروهيت اإلاٗاملت ٧اهذ بطا ؤما  غاٝ بالتزاماث بزال٫ وخضر ، ب٣ٗض مغجبُحن الُٞغ  ٞهىا  ألَا

 ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل حاء و٢ض. آلازغ للُٝغ يغعا  ؤلازال٫ َظا ؾبب  متى ال٣ٗضيت اإلاؿئىليت ؤخ٩ام حمي٘ جُب٤

 َظا ًٖ واإلاؿئىليت ٞحها ؤلازال٫ وخاالث جىزي٣ها، ٞحها، الخٗا٢ض و٦يٟيت بوكائها ، ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث لخ٨م م2007 لؿىت
اث الٗال٢اث بها ي٣هض:-بإجها مىه2 اإلااصة في ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث ال٣اهىنل ٖٝغ و٢ض. ؤلازال٫  وألاخىا٫ اإلااليت والخهٞغ

  طل٪ في بما الجىاثيت ٚحر ال٣اهىهيت اإلاؿاثل وؾاثغ الصخهيت

اث . ؤلال٨تروهيت البياهاث عؾالت َغي٤ ًٖ حؼثيا ؤو ٧ليا جىٟيظَا ؤو ببغامها يخم التي ال٣ٗىص ؤو الٟغصيت الخهٞغ

 وبحن بيىه ي٩ىنل ؤن صونل شخو ٖلي و٢ٕى خا٫ في ال٣اهىوي الىي٘ جبحن حكغيٗا ؤو ههىنا يً٘ لم الؿىصاوي اإلاكٕغ ول٨ً
ى الخ٣هحريت اإلاؿئىليت هُا١ في ؤلال٨تروهيت اإلاؿاوليت ج٩ىنل ٞهىا بل٨ترووي، ٣ٖض الًغعل مغج٨ب  صعاؾدىا في به جهخم ما َو

 وال٣ٟه م1983 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل في الىاعصة الخ٣هحريت اإلاؿئىليت ههىم ٦ٟايت مضر ًٖ الؿاا٫ َغح ٖبر َظر
 زهاثهها ؤلاهترهذ، ٖبر  إلاؿخسضمها يغعا حؿبب والتي ال٣ٗضيت ٚحر ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث ًٖ ألايغاع لخُٛيت اإلا٣اعنل

:- اإلابدثحن زال٫ مً وطل٪. ٞحها الًاع والٟٗل

. ؤلاهترهذ اؾخسضام بؾاءة ًٖ الىاقئت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت في ونىعٍ الًاع الٟٗل :-ؤو٫ل مبدث

٤ الًغعل مٟهىم مالثمت مضر :-زاوي مبدث . الؿىصاوي ال٣اهىنل في الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ٢ىاٖض ٞو

 

ٌ  مبدث  أو

ىسٍ الماس الفعل ت اإلاعإولُت في ـو  ؤلاهترهذ اظخخذام ئظاءة عً الىاؼئت الخلفيًر

ىا٢ب لىخاثج الصخو جدمل بها ي٣هض الخ٣هحريت اإلاؿاوليت   وؤلاقغاٝ ع٢ابخه يخىلي مً ًٖ ؤو ٖىه الهاصع الخ٣هحر ٖو
 في  و٢ضيما ال٣اهىن، مهضٍع والظر بالٛحر ؤلايغاع بٗضم الالتزام ٖلي مبييت و ال٣ٗض، صاثغة زاعج جيكإ ٖام بك٩ل  ٞهي ٖليه،

 مً بىٟؿه ي٣خو ؤن للمًغوع ٧ان بط الخ٣هحريت، باإلاؿاوليت الجىاثيت اإلاؿاوليت ٨ٞغة ازخلُذ ألاولي البضاثيت الجماٖاث
 ال٨ٟغة َظٍ ؤن ٚحر للًغعل وحٗىيٌ للٟاٖل ٣ٖابا الجؼاء َظا في َظا يجض و٧ان ، بالثإع ألازظ َغي٤ ًٖ الًغعل مدضر
 جدضيض ٧ان ٦ما بحباعيت، ؤنبدذ زم ألامغ ؤو٫ل في بزخياعيت الضيت ٧اهذ و٢ض الضيت، ٨ٞغة مدلها وخلذ بالخًاء٫ ؤزظث

ا  ٨ٞغة وكإث َىا ومً.  الضيت م٣ضاع ٞدضصث طل٪ بٗض الضولت جضزلذ زم. الًغعل مدضر م٘ اإلاًغوع الجٟا١ مترو٧ا م٣ضاَع

. الخٗىيٌ في مخمثلت الخ٣هحريت واإلاؿاوليت الجؼاء في مخمثلت الجىاثيت اإلاؿئىليت

:- في جخمثل ؤع٧ان زالزت ٖلي ج٣ىم الخ٣هحريت واإلاؿاوليت 

ى :-الخُإ/ 1 .  الٛحر وخ٤ لخ٣ه ومخجاوػا مخٗضيا به ي٩ىنل وبك٩ل الٛحر خ٤ في شخو يغج٨به الظر الًاع الٟٗل َو

                                                           
.29م،ص1974ر النهضة العربَة للطباعة والنشر،أنور سلطاى، أحكام اإللتزام، الهوجز فٍ النظرَة العاهة لإللتزام،دا/د

1
  

.25/6/2015هالك الشهَرٌ، بحث الهستولَة التقصَرَة، الهنتدٌ القانونٍ للهحاهٍ عصام الباهلٍ،اإلنترنت،تارَخ الزَارة / أ
2
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ى :-الًغعل/ 2  ؤو الخ٣ى١ل مً خ٤ يمـ ألهه اإلاًغوع حٗىيٌ الًغعل مؿبب مً  ؿخلؼم مما الصخو يهيب الظر ألاطي َو

.  الكٝغ ؤو الخغيت ؤو اإلاا٫ ؤو بالخياة اإلاهلخت ؤو الخ٤ حٗل٤ ؾىاء مكغوٖت، مهلخت

 الظر َى الخُإ ي٩ىنل بإن وطل٪ الخ٣هحريت، اإلاؿئىليت جخد٤٣ ختي يغوعة وهي :-والًغعل الخُإ بحن الؿببيت ٖال٢ت/ 3

. اإلاؿئىليت ج٣ىم ال الٗال٢ت َظٍ جٓهغ لم ٞةن الًغع، و٢ٕى في حؿبب

ليه غث ما متى ، ٞٗله ًٖ اإلاخىلض الًغعل بجبر ملؼما ٧ان مغاٖاجه جلؼم بىاحب الصخو ؤزل ما ٞمتى ٖو  الؿببيت ٖال٢ت جٞى

 مً ٧ل) :-ؤن ٖلي بىهها ألامغ َظا ؤ٦ضث م1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً 138 واإلااصة. والًغعل الخاَئ الٟٗل بحن
 الخض يجىػل وال ال٣اهىنل ب٣ىة ومدميت زابخت مؿئىليت ٞهي ،(ممحز ٚحر ٧ان ولى بالخٗىيٌ ؤعج٨به مً يلؼم للٛحر يغعا ؾبب

ٟاء وال  ي٩ىنل ؤن مثل ٞيه، له يض ال ؤحىبي ؾبب ًٖ وكإ ٢ض الًغعل ؤن الصخو ؤزبذ ما متي الى٢ذ طاث في ول٨ً مجها، ؤلٖا
 ؤو هو يىحض لم وما الًغعل َظا ًٖ بالخٗىيٌ ملؼم ٚحر ٧ان الٛحر ٞٗل ؤو اإلاًغوع ٞٗل ؤو ال٣اَغة ال٣ىة بؿبب خضر ٢ض

ظا طل٪ ٚحر ٖلي اجٟا١  ؤزبذ بطا :-ؤهه ؤوعصث والتي م1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً 141 اإلااصة ٖليه ههذ ما َو
 ملؼم ٚحر ٧ان الٛحر، ٞٗل ؤو اإلاًغوع ٞٗل ؤو ٢اَغة ٣٦ىة ٞيه له يض ال ؤحىبي ؾبب ًٖ وكإ ٢ض الًغعل ؤن الصخو

. طل٪ ٚحر ٖلي اجٟا١ ؤو هو يىحض لم ما الًغعل َظا بخٗىيٌ

 في ؤر ؤلال٨تروهيت والبياهاث البرامج مدله ٧ان ٧لما بل٨تروهيا ٖجها الىاحم الًغعل ي٩ىنل ؤلال٨تروهيت، الخ٣هحريت اإلاؿاوليت في

 ، ؤلال٨تروهيت نٟتها الخ٣هحريت اإلاؿئىليت  ُٗي الظر َى ؤلال٨ترووي ٞالًغعل وبهظا ؤلاهترهذ، قب٨ت ٖلي آلالي الخاؾب
ليه ٣ا ٢اثمت جٓل ٞاإلاؿئىليت ؤلال٨ترووي للك٩ل الخ٣ليضر الك٩ل مً الًغعل َبيٗت بزخلٟذ وبن ٖو  ق٩ل ما متي لل٣اهىنل ٞو
 بصعا٥  ؿخىحب ولم بالخٗىيٌ الًغعل مغج٨ب ؤلؼم 138 اإلااصة هو في م1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث و٢اهىنل يغعا، الٟٗل

. الؿلى٥ في اهدغاٝ ٖلي مىُىيا الٟٗل ي٩ىنل ؤن اإلاؿئىليت لخد٤٣ ٞي٨ٟي للًغع، الٟاٖل

 ج٣ىمان ٩ٞلخاَما ؤلال٨تروهيت، الخ٣هحريت اإلاؿئىليت و الٗاصيت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت بحن ٞغ١ل ٞال الىاخيت َظٍ ٞمً ٖليه،
ا به ال٣يام له يد٤ ال بما الٟاٖل ٢ام ٧لما  حضا مهما  ٗض ألامغ َظا ولٗل اإلاٗخاص، الصخو ؾلى٥ ًٖ َظا ؾلى٦ه في مىدٞغ

 لكب٨ت ٖبىعَم ؤزىاء في ؤلاَليت ها٢صخي ؤو ٖضيمي مً ألاخيان مً ٦ثحر في ج٣٘ ألجها الًاعة ؤلال٨تروهيت ألاٞٗا٫ هُا١ في

.  ؤلاهترهذ

م جخد٤٣ ألاولي ؤن الٗاصيت، الخ٣هحريت اإلاؿئىليت ًٖ ؤلال٨تروهيت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت جخمحز ٖليه  ؤو ماصر وحىص ٖضم ٚع

اَا يخالقي التي للثاهيت زالٞا واإلاًغوع الًغعل مغج٨ب اإلاؿئىليت لُغفي ٞٗلي خًىعل . لهما وا٢عي خًىعل َىال٪ وي٩ىنل َٞغ

 وطل٪ الخُبي٤ الىاحب وال٣اهىنل ؤلاؾىاص ٢ىاٖض مؿإلت ؤلاهترهذ اؾخسضام ؤيغاع ًٖ الىاقئت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت جثحر ٦ما
 ٢ض الؿىصاوي اإلاكٕغ ؤن هجض ولظا ؤحىبي، بلض في يخد٤٣ ؤو الًاع الٟٗل ي٣٘ ٖىضما الخٗامل في ؤحىبي ٖىهغ وحىص خالت في

 ول٨ىه م،1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً ؤ/14 اإلااصة هو في وطل٪ لئلؾىاص يابِ ال٣ٗضر ٚحر الالتزام م٩ان اٖخمض
 يابُا الؿىصاوي ال٣اهىنل ٞإٖخمض الخاعج، في الى٢اج٘ خضزذ وبن ختى الًاع الٟٗل ًٖ الىاقئت الالتزاماث واؾدثجي ٖاص

                                                           
.الهرجع نفسه

1
  

.4النَلَى،ص هحهد عثهاى خلؾ هللا،النظرَة العاهة فٍ الهستولَة التقصَرَة،كلَة القانوى،جاهعة.د.أ
2
  

.56م،ص1،2005،العدد32ناتل علٍ الهساعدة،أركاى الفعل الضار اإللكترونٍ فٍ القانوى األردنٍ،دراسات علوم الشرَعة والقانوى،الهجلد.أ
3
  

.57ناتل علٍ الهساعدة، هرجع سابق، ص/أ
4
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 ٞيه خضزذ التي البلض في مكغوٕ ٚحر الٟٗل  ٗض ٧ان وبن ختى ٖليه مؿئىليت ٞال الؿىصان في مكغوٕ ٞٗل ٧ان ٞةن لئلؾىاص

. جُبي٣ها الىاحب والًىابِ ؤلاؾىاص ٢ىاٖض مؿإلت يثحر ؤلال٨ترووي الًاع ٞالٟٗل لظا الًاع، الٟٗل و٢اج٘

( أفمل َزا)الماس ؤلالىترووي الفعل أسوان:-ؤلالىترووي الماس الفعل أسوان

 ٖىه الىاحم والًغعل بل٨ترووي زُإ الخُإ ؤر بل٨تروهيا الًاع الٟٗل ٧ان ما متى ؤلال٨تروهيت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت جخد٤٣

ليه ، بل٨ترووي :- ؤع٧ان زالزت ؤلال٨تروهيت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ل٣يام  كتٍر الخ٣ليضيت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت في الخا٫ و٦م ٖو

. بل٨ترووي زُإ/ 1

. بل٨ترووي يغعل/ 2

. والًغعل الخُإ بحن الؿببيت ٖال٢ت/ 3

ىا  :-ؤلال٨ترووي الخُإ :-ؤوال  ٧ىنل وبحن ؤلال٨تروهيت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت هُا١ في خضر الخُإ ٧ىنل مً الخميحز ييبغي َو
 ل٠ ليـ ؤر مٗىىرل والًغعل الخُإ ي٩ىنل ألاولي الخالت ٟٞي ٖاصيت، ج٣هحريت مؿاوليت هُا١ في بل٨تروهيت بىؾيلت جم الخُإ
 ليـ البياهاث ٞهظٍ ؤلاهترهذ، قب٨ت ٖلي لصخو اإلاملى٦ت والبياهاث البرامج في يدضر الظر الًغعل ٦مثا٫ وطل٪  ماصر ق٩ل

 في الخ٤ له وي٩ىنل الٛحر حٗغى مً ٖليه يدغم إلاؿخسضمها مالي خ٤ حك٩ل الى٢ذ طاث في ل٨جها ٞحزياجي ماصر وحىص لها

.  الخٗغى َظا بؿبب الالخ٤ الًغعل ًٖ بالخٗىيٌ اإلاُالبت

ظا  الًغعل مدل ؤن ؤر الخ٣ليضيت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت في الخُإ بها اعج٨ب وؾيلت مجغص ؤلاهترهذ ٧ان لى ٞيما يسخل٠ ألامغ َو
ى اإلاكغوٕ ٚحر ال٣يض ًٖ الىاحم الًغعل في ٦ما آلالي، الخاؾب ي٩ىنل ال  هديجت اإلاهٝغ في الٗميل خؿاب ٖلي اإلاالي ال٣يض َو

.  الٗميل  خؿاب مً مالي ه٣هان في ٞدؿببذ ومىا٣ٞخه، ٖلمه صونل باؾمه ؤعؾلذ بل٨تروهيت عؾالت

 ؤلال٨تروهيت وبياهاجه بغامجه مً ؤر وفي للخاؾىب اإلاى٣ُيت باإلا٩ىهاث الالخ٤ الًغعل بإهه حٗغيٟه يم٨ً :-ؤلال٨ترووي الًغعل/ 2
 ماؾؿاث جغبِ قب٩اث اؾتهضٝ لى زانت ٞاصخت وزؿاثغ بالٛا يغعا  ك٩ل ٢ض ٞٗل ٞهى وبهظا ؤلاهترهذ، قب٨ت ٖلي

. بٟحروؽ اؾتهضاٞها جم لى ٦ما حُٗيلها في جدؿبب و٢ض البٌٗ، بًٗها م٘ ٖضيضة

:- يإحي ٞيما ؤلال٨تروهيت ألايغاع بحما٫ يم٨ً ٖام وبك٩ل

(. مثال ا٦ترووي‘ مى٢٘ في)خظٞها ؤو جدغيٟها ؤو ؤلال٨تروهيت البياهاث حٗضيل/ 1

تراى ؤو الخضزل/ 2 . الخاؾىب ؤو للمى٢٘ اإلاؿخسضم اؾخٗما٫ ٖىض الٖا

اث٠ حٛيحر ؤو الخاؾىب مً ؤحؼاء حُٗيل/ 3 . ؤلال٨تروهيت البرامج ْو

ليه،  ؤلال٨تروهيت وألايغاع للمًغوع، مٗىىيت ؤو ماليت زؿاعة ق٩ل متى بالخٗىيٌ مغج٨به  ؿخىحب بل٨ترووي يغعل ٩ٞل ٖو
ى ؤلال٨تروهيت اإلاىا٢٘ مً بإر ؤو البٌٗ بًٗها م٘ ماؾؿاث جغبِ بكب٨ت ؤو الخاؾىب وبياهاث ببرامج جلخ٤ ٢ض  هغ٦ؼ ما َو

. البدث َظا زال٫ مً الخا٫ بُبيٗت ٖليه

 

                                                           
.56ناَل علٍ هساعدة،هرجع سابق،ص.أ
1
  

.58الهرجع نفسه،ص
2
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 ٞال اإلاؿاوليت َظٍ ل٣يام عثيسخي ع٦ً ٞهي ؤلال٨ترووي بالًغعل ؤلال٨ترووي الخُإ جغبِ التي الٗال٢ت وهي :-الؿببيت عابُت/ 3
 الًغعل ؤن زبذ ما ٞمتى ؤلال٨ترووي، بسُئه مباقغة مغجبُت ؤيغاع مً  ؿببه ٖما بال ؤلال٨ترووي الًاع الٟٗل مغج٨ب  ؿإ٫

. اإلاؿاوليت اهخٟذ ؤحىبي لؿبب و٢٘

ليه  مغج٨به، مً والخٗىيٌ الًغعل حبر اؾخىحبذ الثالزت ؤع٧اجها جىاٞغث ما متى ٖمىما ؤلال٨تروهيت الخ٣هحريت ٞاإلاؿاوليت ٖو
 آلالي الخاؾب ؤو ؤلاهترهذ اؾخسضام ًٖ هاقئت بل٨تروهيت ؤيغاعا حٗض والتي ألاٞٗا٫ مً ٖضصا ؤصعحىا الهىعة جخطر وختي

:- آلاحي وحكمل

 البريض ؤو الخاؾب جًغ ٢ض ؤزغرل لخالت ألاولى خالتها مً والبياهاث البرامج بخٛيحر ج٩ىنل و :-ؤلال٨تروهيت ال٣غنىت/ 1
اصة بما والبياهاث البرامج ٢غنىت الٟاٖل َضٝ وي٩ىنل ؤلال٨ترووي  اإلااصيت ؤو الصخهيت لالؾخٟاصة وبيٗها ووسخها بهخاحها إٖل

.  مجها

 الخاؾىب ؤو البريض ؤو ؤلاهترهذ ٖلي اإلاىا٢٘ ٖلي للخؿاباث بالضزى٫ل وطل٪ ؤلال٨تروهيت، والبياهاث البرامج ٖلي الخجؿـ/ 2

ت . مدخىياتها إلاٗٞغ

 وهي الخُٗيل، في ٞخدؿبب ؤلال٨ترووي والبريض ؤلاهترهذ ٖلي واإلاىا٢٘ البياهاث تهاحم بل٨تروهيت بغامج وهي:-الٟحروؾاث/ 3

ان ٞحروؾاث مثل البياهاث ٞخخل٠ للخخ٩ازغ ٢ابلت صاثما ج٩ىنل  .والضوصة الؿَغ

 

 الثاوي اإلابدث

ت اإلاعئىلُت للىاعذ ؤلاهترهذ اظخخذام عً الىاش ئ المشس  مالةمت مذي  الخلفيًر

 ٢اهىنل في الؿىصاوي اإلاكٕغ ؤوعصَا التي ال٣اهىنل ههىم البدث ٖىىان في الىاعصة الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ب٣ىاٖض ه٣هض بضايت،

ما٫ ًٖ اإلاؿئىليت)163 اإلااصة بلي138 اإلااصة مً الثالث الباب في والىاعصة م،1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث  ألٖا
 هسً٘ ؤلال٨تروهيت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت بيىا ؤن وبٗض(. ألاقياء ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت الٛحر، ٖمل ًٖ الصخهيت،اإلاؿئىليت

  اإلاٗامالث ٢اهىنل لىهىم اإلاؿئىليت َظٍ

ت الىهىم، لهظٍ مٟهىمها ومالثمت ٦ٟايتها مضر لبيان م1984 لؿىت اإلاضهيت  بمؿئىليت بل٨تروهيا اإلاخًغعل  ؿخد٤ َل ومٗٞغ
 اإلاخًغع؟ ٢بل مً الخٗىيٌ ج٣هحريت

:- الصخفُت ألاعماٌ عً اإلاعإولُت :-أوال

ما٫ ًٖ اإلاؿاوليت في الٗامت ال٣اٖضة  ٚحر ٧ان وبن بالخٗىيٌ ؤعج٨به مً يلؼم للٛحر يغعا ؾبب ٞٗل ٧ل بإن الصخهيت ألٖا

ى ممحز  واإلااصة الؿىعر اإلاضوي ال٣اهىنل مً 164 اإلااصة ج٣ابل وهي اإلاضهيت، اإلاٗامالث ٢اهىنل مً 138 اإلااصة ٖليه ههذ ما َو
. الٟغوسخي اإلاضوي ال٣اهىنل م1382ً

                                                           
.60سابق،ص ناتل علٍ هساعدة،هرجع.أ
1
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 بامخىإ الؿلبي الٟٗل ؤن الىهىم بييذ ٦ما ممحز، ٚحر ٧ان وبن الًغعل بجبر مغج٨به يلؼم يغعا  ؿبب الظر ٞالٟٗل
 ج٣ضيم بم٩اهه في ٧ان لى اإلاا٫ ؤو الٗغى ؤو الىٟـ في يضاَمه زُغ مً وخمايخه للٛحر الٗىنل يض ج٣ضيم ًٖ الصخو

 ومدميت زابخت اإلاؿئىليت َظٍ ؤن الؿىصاوي اإلاكٕغ بحن و٢ض ، اإلاؿئىليت  ؿخىحب ج٣هحريا يغعا طاجه خض في  ٗض اإلاؿاٖضة
. الكغعي الضٞإ ؤو الًغوعة خضور في واإلاخمثلت ؤلاحىبي الؿبب بةزباث بال جيخٟي وال بال٣اهىنل

:- يلي ما لىا يخطر ؤلاهترهذ اؾخسضام مً الًغعل ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت ؤزًٗىا ٞةطا ٖليه

 يدخمل ٖام هو 138 اإلااصة هو ٞٗليه الخ٣ليضيت، اإلاؿاوليت ؤع٧ان طاث مً ؤلاهترهذ يغعل ًٖ الىاقئت اإلاؿاوليت جخ٩ىنل/ 1
 ومدل الًغعل َبيٗت في ٞاالزخالٝ َبيٗخه ازخلٟذ وبن مىحىص ٞالًغعل. ؤلاهترهذ يغعل ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت ٖلي جُبي٣ه

ه . ؤلاهترهذ يغعل ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت في و٢ٖى

 في اإلاخمثل الؿلبي الخ٣هحررل الٟٗل مثل ؾلبي ق٩ل في وحىصٍ يخهىعل ٞال بيجابيت نىعة في صوما ي٩ىنل ؤلال٨ترووي الًغعل/ 2 

. الًغعل بةعج٩اب بيجابي ٞٗل نىعة في ي٩ىنل صوما ٞهى الٗىنل يض ج٣ضيم ًٖ الامخىإ

:- الغير عمل عً اإلاعإولُت :-زاهُا

 يلؼم بىاحب بزالله ؤر اإلاكغوٕ، ٚحر الصخصخي ٞٗله ًٖ بال  ؿإ٫ ال الصخو ؤن الخ٣هحريت اإلاؿئىليت في الٗامت ال٣اٖضة
، يلؼم به ؤزل ٞةن بمغاٖاجه م يغعا حؿبب الٛحر مً آلازغون يغج٨به ٖما اإلاغء  ؿإ٫ ال لظل٪ وجبٗا بجبٍر  ٧اهذ بطا بال لٛحَر

  الصخو بحن جغبِ ما ٖال٢ت َىال٪

 ًٖ الصخو بؿاا٫ الٗامت ال٣اٖضة ًٖ ال٣اهىنل زغج ٞهىا ال٣اهىهيت، بالخبٗيت ٖمل ٖال٢ت ؤو ٢غابت ٦هلت ، وؤولئ٪
ليه ، الًغعل مغج٨ب الٛحر ججاٍ الغ٢ابي بىاحبه ؤلازال٫  جخجاوػل اؾخثىاثيت مؿاوليت حٗض الٛحر ٖمل ًٖ ٞاإلاؿئىليت ٖو

. الٗامت ال٣اٖضة

حن الٛحر ٖمل ًٖ اإلاؿئىليت حكمل ما اإلاؿئىليت مً هٖى  بيىتهم و٢ض اإلاخبٕى ومؿئىليت الغ٢ابت مخىلي مؿئىليت َو

. م1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً 146و145اإلاىاص

 ٢اهىها ٖلي يجب مً ٧ل( 1) :-بإن145 اإلااصة ٖلحها ههذ :-الشكابت مخىلي معئىلُت/1

 الًغعل بخٗىيٌ ملؼما ي٩ىنل الجؿميت، ؤو ال٣ٗليت خالخه بؿبب ؤو ٢هٍغ بؿبب ع٢ابت بلي خاحت في شخو ع٢ابت اجٟا١ ؤو 
 وا٢ٗا البض ٧ان الًغعل ؤن ؤو الغ٢ابت، بىاحب ٢ام ؤهه يثبذ لم ما وطل٪ اإلاكغوٕ، ٚحر بٗمله للٛحر الصخو طل٪ يدضزه الظر

.  الٗىايت مً ييبغي وما الىاحب بهظا ٢ام ولى

 الغ٢ابت وجيخ٣ل جغبيخه ٖلي ال٣اثم ٦ى٠ في و٧ان بلٛها ؤو ؾىت ٖكغة زمـ يبلٜ لم بطا الغ٢ابت بلي خاحت في ال٣انغ  ٗخبر( 2)
ت في اإلاكٝغ ؤو اإلاضعؾت في مٗلمه بلي ال٣انغ ٖلي  ٖلي الغ٢ابت وجيخ٣ل اإلاكٝغ ؤو اإلاٗلم بقغاٝ جدذ ال٣انغ صام ما الخٞغ

. الغ٢ابت مخىلي ٦ى٠ في الؼوحت ٧اهذ بطا الؼوج ٖلي الغ٢ابت يخىلي مً بلي ؤو ػوحها بلي ال٣انغ الؼوحت

 ييبغي اإلاؿئىليت َظٍ ٞلخد٤٣ ال٨ٗـ، إلزباث ال٣ابل اإلاٟترى الخُإ ؤؾاؽ ٖلي ٢اثمت  الغ٢ابت مخىلي ٞمؿئىليت ٖليه،
 ال٣اهىنل وبحن  الجؿضيت، ؤو ال٣ٗليت خالخه ؤو ٢هٍغ بؿبب آزغ شخو ٖلي بالغ٢ابت باإلجٟا١ ؤو ٢اهىها م٩ل٠ شخو وحىص

                                                           
  

.4دهحهد عثهاى خلؾ هللا،هرجع سابق،ص.أ
2
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ه ؤو مٗلمه بلي الغ٢ابت جدى٣ل وبٗضَا ٖكغة الخامؿت لؿً ونىله ختى ال٣انغ ٖلي الغ٢ابت ت، في مكٞغ  اعج٨ب ما ٞمتى الخٞغ

 ؾبب ٞمتى. الغ٢ابي بىاحبه إلزالله هديجت بالغ٢ابت ال٣اثم للصخو الخُإ َظا وؿب زُإ للغ٢ابت الخاي٘ الصخو َظا
. الًغعل ًٖ بالخٗىيٌ ملؼما بغ٢ابخه اإلا٩ل٠ ٧ان للٛحر يغعا ؾبب ٞٗال للغ٢ابت الخاي٘ الصخو

٣ا اإلاؿئىليت َظٍ وجيخٟي ما وا٢ٗا ٧ان الًغعل َظا وؤن بالغ٢ابت  بىاحبه ٢ام ؤهه اإلا٩ل٠ ؤزبذ بطا اإلااصة لىو ٞو  ٢يامه ًٖ ٚع

. خضوزه ومى٘ لضٞٗه ؾبيل ال ٢هغيا ؤمغا ٧ان لى ٦ما الغ٢ابت بىاحب

 حغاء حاءث خضيثت مؿئىليت وهي الٗامت، ال٣اٖضة ًٖ زاعحت مؿئىليت ؤيًا وهي :-جابعُه أعماٌ عً اإلاخبىع معإولُت/2
 الًاع بٟٗله جابٗه يدضزه الظر الًغعل ًٖ مؿئىال اإلاخبٕى ي٩ىنل( 1) :-بإهه146 اإلااصة ٖلحها ههذ و٢ض الٗهغيت، الخياة جُىعل

  خا٫ في مىه وا٢ٗا ٧ان متى

 ع٢ابخه في ٞٗليت ؾلُت له ٧اهذ ما متى جابٗه ازخياع في خغا اإلاخبٕى ي٨ً ولى الخبٗيت عابُت ج٣ىم( 2) بؿببه، ؤو ٖمله جإصيت

. وجىححهه

 اإلاضوي ال٣اهىنل مً 203و  البدغيجي اإلاضوي ال٣اهىنل مً 172و اإلاهغرل اإلاضوي ال٣اهىنل مً 174 اإلااصة هو جُاب٤ ماصة وهي 
ليه. ال٣ُغرل ٟحن ًٖ الٗمل عب ٦مؿئىليت والخاب٘، اإلاخبٕى بحن جبٗيت ٖال٢ت وحىص اإلاؿئىليت َظٍ لخد٤٣ ٞيكتٍر ٖو  اإلاْى
يٟخه، جإصيت ؤزىاء اإلاخبٕى مً الخُإ وو٢ٕى له، الخابٗحن  لحرج٨ب ٧ان وما اإلاخبٕى  وحٗليماث ألوامغ يسً٘ الخاب٘ ألن وطل٪ ْو

. بؿببها ؤو الىْي٣ت في وحىصٍ لىال الخُإ

:- آلاحي لىا يخطر واإلاخبٕى الغ٢ابت مخىلي إلاؿئىليت ؤلاهترهذ يغعل ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت ؤزًٗىا ٞلى ٖليه

 ؤلاهترهذ بىاؾُت اإلاغج٨بت ألايغاع ألن وطل٪ للخُبي٤ ٢ابليت وؤ٦ثر ؤ٢غب بها اإلاخٗل٤ ال٣اهىنل وهو الغ٢ابت مخىلي مؿئىليت/1
 ؤخياها يخٟى٢ىنل اإلامحزيً ٚحر مً الؿً نٛاع ؤن ال٣ى٫ل يم٨ىىا الٟٗل،بل مكغوٖيت لٗضم مضع٥ ٚحر ٢انغ بٟٗل ج٩ىنل ٢ض

 ًٖ مؿئى٫ل ٖليه الغ٢يب ٧ان بل٨ترووي يغعل الهٛحر ٞٗل ق٩ل ما متي ؤلاهترهذ،ٞلظا بؾخسضام في مجهم ب٦بر َم مً ٖلي

. الًغعل َظا حبر

 في ٦ما للخُبي٤ ٢ابلت ول٨جها ؤلاهترهذ يغعل ًٖ الىاقئت اإلاؿاوليت ٖلي الصخيء بٌٗ بٗيضة حٗض اإلاخبٕى مؿئىليت ههىم/2
٠ خالت   مثال ٞٗله حؿبب نٟدت ؤو مى٢٘ بصاعة ٖلي مكٝغ مْى

ا مٗلىمت ؤو . الهٟدت ؤو للمى٢٘ مؿخسضم ألزغ يغعل في وكَغ

:- ألاؼُاء عً اإلاعإولُت :-زالثا

 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل بيجها و٢ض ٣ِٞ، الصخصخي ٞٗله ًٖ الصخو بؿاا٫ الٗامت ال٣اٖضة ًٖ زغوحا بضوعَا حٗض

 ٧ل ًٖ مؿئىال ي٩ىنل حماص ؤو خيىان خغاؾت يخىلي الظر الصخو ؤن بييذ والتي 150و149و148 اإلاىاص ههىم في م1984

. يغعا وؤخضر( مثال ٧اإلااء)الصخيء حؿغب ؤو الخيىان ْل وبن ختى الصخيء، َظا يدضزه يغعل

:- آلاحي لىا يخطر للىهىم مغاحٗخىا ومً

 صونل لًغعل حؿببيه يغعٍ جهىعل يم٨ً ال ول٨ً شخو، خغاؾت جدذ ج٩ىنل التي ألاقياء يمً  ٗض ؤلاهترهذ ؤن صخيذ
ليه له، شخو اؾخسضام   ج٩ىنل يغعل في حؿببذ ما متى عاثىا ٟٞي ٖو
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 ؤن باٖخباع وطل٪ ألاقياء، ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت وليـ الٛحر ٞٗل ؤو الصخصخي الٟٗل ًٖ اإلاؿئىليت يمً اإلاؿاوليت
حر( الخيىان مثل)يخدغ٥ ال ٞهى شخو وبصاعة جهٝغ جدذ صوما ي٩ىنل ؤلاهترهذ  ٚحر ٦يان ٞهى ،(البىاء مثل)للؿ٣ٍى ٢ابل ٚو

 .ؤلاهترهذ يغعل ًٖ الىاقئت اإلاؿئىليت ٖلي اإلاؿئىليت َظٍ جىُب٤ ٞال. له الصخو باؾخسضام ٣ِٞ ماصيا ق٨ال يإزظ ماصر

 

 الثالث الففل

ت اإلاعإولُت آزاس  ؤلاهترهذ اظخخذام ئظاءة عً الىاؼئت الخلفيًر

ال٢ت الًغعل اإلاًغوع ؤزبذ متى ؤهه الٗامت ال٣اٖضة  اؾخد٤ ، ؤنابه الظر والًغعل الخُإ الٟٗل بحن الغابُت الؿببيت ٖو

 بل٨تروهيت مؿئىليت ؤو ج٣ليضيت ج٣هحريت مؿئىليت ٧اهذ ؾىاء َظا. الخ٣هحريت للمؿاوليت ٦إزغ الًغعل مغج٨ب مً الجؼاء

.  اإلاؿئىليت ٖلي اإلاترجب ألازغ في ٞغ١ل ٞال ؤلاهترهذ، يغعل ًٖ هاقئت

:- آلاجيحن اإلابدثحن زال٫ مً الخ٣هحريت اإلاؿاوليت آزغ هبحن البدث، َظا زال٫ مً ٖليه

. الخٗىيٌ :-ألاو٫ل اإلابدث

ٟاء :-الثاوي اإلابدث . اإلاؿاوليت مً ؤلٖا

 

ٌ  اإلابدث  ألاو

 الخعىٍن

ى باإلاهاب، لخ٤ الظر الًغعل حبر ٖام بىحه بالخٗىيٌ ي٣هض  ٞٗله ٖلي الجاوي مجاػاة بها اإلا٣هىص ال٣ٗىبت ًٖ يسخل٠ َو

، وعصٕ .  زُىعجه وصعحت الجاوي بسُإ ج٣ضع ال٣ٗىبت ؤن خحن في باإلاًغوع لخ٤ الظر الًغعل ب٣ضع ي٣ضع والخٗىيٌ ٚحٍر
:- آلاجيت ألاخ٩ام بييذ والتي 159 ختي151 اإلاىاص في الخٗىيٌ ٖلي هو م1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث و٢اهىنل

 مً ؤ٦ثر ؤو واخض شخو الًغعل ًٖ اإلاؿئى٫ل ٧ان وؾىاء مغج٨به، ٖلي الًغعل ؤزبذ ما متي الخٗىيٌ اإلاًغوع  ؿخد٤/1
. الخٗىيٌ في الًغعل مغج٨بي حمي٘ يخًامً آلازحرة الخالت وفي شخو،

 وو٣ٞا مجهم ٧ل ههيب اإلاد٨مت حٗحن لم ما الًغعل بعج٩اب ًٖ الخٗىيٌ في مدؿاويت ج٩ىنل الًغعل في الكغ٧اء مؿئىليت/ 2

. اإلاغج٨ب للًغعل

يٟي الصخصخي، ؤلايغاع ٞحها بما الًاع الٟٗل ؤهىإ ٧ل ٧ل ٖلي بالخًامً بالخٗىيٌ الخ٨م ي٩ىنل/3 . اإلانهي ؤو الْى

ىاث الًغعل حؿامت ب٣ياؽ الخٗىيٌ ج٣ضيغ ًٖ اإلاؿئىلت هي اإلاد٨مت/ 4  في ويغاعي ججاعيت، بمٗاملت الًغعل حٗل٤ بطا الغبذ ٞو
ى. اإلاالبؿت الٓٝغ الخ٣ضيغ ل الٓغوٝ َظٍ ماهي جٟؿحرا، ال٣اهىنل له يىعص لم ؤمغ َو  بمغج٨ب ؤم باإلاًغوع مخٗل٣ت هي َو

 صٞ٘ َغي٣ت جدضص التي هي ٦ظل٪ اإلاد٨مت ؤن ٦ما. اإلاغج٨ب للخُإ َبيٗيت هديجت الًغعل ي٩ىنل ؤن بكٍغ َظا الًغع،

                                                           
.174هحهد عثهاى خلؾ هللا،هرجع سابق،ص/د.أ
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( الًغعل مؿبب)اإلاضيً ال٣اضخي يلؼم الخالت َظٍ وفي ٦مغجب، قهغرل بيغاص ؤو م٣ؿُا الخٗىيٌ ي٩ىنل ؤن ٞيم٨ً الخٗىيٌ،

 ألامغ اإلاًغوع مً وبُلب اإلاد٨مت ٢اضخي ٢غعل بطا بال ه٣ضا ي٩ىنل( الخٗىيٌ ؤر) ؤهه ٦ما ؤلايغاص، زباث يًمً جإمحن بخ٣ضيم
 به٣ام ٦ظل٪ وللمد٨مت الخٗىيٌ، ؾبيل ٖلي وطل٪ بالخٗىيٌ مخهل مٗحن ٞٗل بإصاء ألامغ ؤو ٖليه، ٧ان إلاا الخا٫ بةٖاصة

٣ا وطل٪ ػياصجه ؤو الخٗىيٌ م٣ضاع . الًغعل بخضار في اإلاًغوع بقغا٥ إلاضر ٞو

. ؤلاحخماٖيت اإلا٩اهت ؤو الؿمٗت ؤو الكٝغ ؤو الٗغى في الًغعل ٧ان لى ٦ما اإلاًغوع ؤناب ؤصبي يغعل ؤر الخٗىيٌ  كمل/ 5

. ألاو٫ل اإلاًغوع ٖىه يدىاػ٫ل لم ما يىعر، الخٗىيٌ في الخ٤/ 6

٣ا صوما يجىػل ؾب٤، إلاا باإلياٞت غاٝ يخ٤ٟ ؤن ال٣اهىنل لىهىم ٞو  ًٖ يدىاػ٫ل ؤن ٖلي شخو ي٨ٍغ وال الخٗىيٌ ٢يمت ألَا

. الخٗىيٌ في خ٣ه

 الخ٣هحريت اإلاؿاوليت هُا١ في وألامغ الخ٣هحريت، اإلاؿاوليت ًٖ الًغعل ًٖ الخٗىيٌ هٓم  الؿىصاوي اإلاكٕغ ؤن هجض لظا،

. للخُإ َبيٗيت هديجت ؤلال٨ترووي الًغعل ماصام ألاخ٩ام، لظاث جسً٘ لئلهترهذ الًاع الاؾخسضام ًٖ الىاقئت

 

 الثاوي اإلابدث

 فيها الذعىي  وجلادم ؤلاهترهذ اظخخذام عً الىاؼئت اإلاؿاوليت مً ؤلاعفاء

ٟاء يجىػل ال ؤهه ٢اهىها ٖليه واإلاىهىم الخ٣هحريت اإلاؿاوليت في الٗام اإلابضؤ  ؤو بلٛائها ٖلي الاجٟا١ وال اإلاؿئىليت مً ؤلٖا

 باَال ي٣٘  :-ؤهه ٖلي ههذ اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً 158 واإلااصة. اإلاجخمٗاث واؾخ٣غاع الٗام بالىٓام مخٗل٣ت ألجها  جسٟيٟها

ٟاء ي٣طخي هو ؤو قٍغ ٧ل . الًاع الٟٗل ٖلي اإلاترجبت اإلاؿئىليت مً باإٖل

ليه،  ؾىاء الكٍغ نىعل ٧ل في طل٪ ويُب٤ اإلاؿئىليت، َظٍ مً  ٟٗي ؤو يدض ٢اهىوي هو ؤو بجٟا١ ؤو قٍغ ٧ل باَال ي٣٘ ٖو
ٟاء ٧ان  ٖلي ؤلاجٟا١ ؤو ال٣ًاء، به يد٨م ٢ض إلاا ٦بضيل مٗحن مبلٜ جدضيض ؤو الخٗىيٌ مً الخسٟي٠ ؤو الجؼجي ؤو ال٨لي باإٖل

 طل٪ ٩ٞل ، ال٣اهىنل ؤوعصَا التي الخ٣اصم ههىم زالٝ الخٗىيٌ في بد٣ه اإلاُالبت في اإلاًغوع خ٤ ٞحها ييخهي مٗيىت مضة

. الٗام للىٓام إلاسالٟخه باَال ي٣٘

ٟاء بُالن ٖلي هو ٞال٣اهىنل لظا،  ال ٧ان وبن الخٗىيٌ، في الدكضيض لخالت يخٗغى لم ول٨ىه اإلاؿئىليت في الخسٟي٠ ؤو ؤلٖا

. مىحىصة صامذ ما اإلاؿئىليت حكضيض مً بإؽ ٞال الخ٤، يثبذ ؤهه بةٖخباع الىو م٘ يخٗاعى

 

:- الخعىٍن دعىي  جلادم

:- ٧اآلحي حاءث خيث 159 اإلااصة ٖليه ههذ

 بدضور اإلاًغوع ٞيه  ٗلم الظر اليىم مً ؾىىاث زمـ به٣ًاء بٗض الًاع الٟٗل ًٖ الىاقئت الخٗىيٌ صٖىرل حؿم٘ ال
 الٟٗل و٢ٕى يىم مً ؾىت ٖكغة زمـ باه٣ًاء ألاخىا٫ حمي٘ في الضٖىرل َظٍ حؿم٘ وال ٖىه اإلاؿئى٫ل وبالصخو الًغعل

. الًاع

                                                           
.187هحهد عثهاى خلؾ هللا،هرجع سابق،ص/د.أ
1
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 ًٖ اإلاؿاوليت بالًغعل اإلاًغوع ٖلم مً ؾىىاث زمـ ألاولي ، للخ٣اصم مضجحن خضصث اإلااصة ؤن الىو مً يخطر ٖليه

 اإلاضي، َىيل وآزغ اإلاضي ٢هحر للخ٣اصم آحل َىال٪ ؤن ؤر. الًاع الٟٗل و٢ٕى يىم مً ؾىت ٖكغة زمؿت والثاهيت اعج٩ابه،
 الخٟانيل مً ٦ثحر إلادى ي٨ٟي بك٩ل الُى٫ل بالٛت ٞمضجه اإلاضي الُىيل ؤما وا٢ٗيت، وؤ٦ثر مى٣ُي ال٣هحر اإلاضي ؤن عؤيىا وفي

. الخٗىيٌ في خ٣ه بزباث ؤعاص ؤطا اإلاًغوع يىٟ٘ ال بك٩ل الكهىص ؤطَان في

 جُبي٣ه يم٨ً للخٗىيٌ ؤخ٩ام مً الخ٣ليضيت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ٖلي  ؿغرل ما الؿاب٣ت، الٟهى٫ل في ؤصعحىا و٦ما ٖليه،

.  الاؾخسضام َظا ًٖ يغعل جىلض ما متى ؤلاهترهذ اؾخسضام ًٖ الىاقئت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ٖلي

 

: خاجمت

 زالزت ؤع٧ان ٖلي ج٣ىم ؤلاهترهذ ٖبر الًاع الٟٗل ًٖ الىاقئت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ؤن عؤيىا البدث َظا زخام في ٖليه،
 ؤلاهترهذ يغعل ًٖ الىاقئت اإلاؿاوليت في الًاع والٟٗل بيجهما، الؿببيت وعابُت ٖىه اإلاخىلض الًاع والٟٗل الخُإ في مخمثلت

 بياهاث في ؤلاهترهذ ٖبر يدضر الظر ؤلال٨ترووي الًغعل َى بل الخ٣ليضيت اإلاؿاوليت ًٚ اإلاؿئىليت َظٍ يمحز ما َى ليـ

بيٗخه  اإلاىا٢٘ . اإلاسخلٟت َو

:- آلاحي في بلحها جىنلىا التي الىخاثج ؤَم جخمثل لظا

 والًغعل. الثالر ألاع٧ان في  الخ٣ليضيت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت و ؤلاهترهذ يغعل ًٖ الىاقئت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت جدكابه/ 1

. الثاهيت ًٖ ألاولي يمحز ما َى ؤلال٨ترووي

. بل٨ترووي ياع بٟٗل بال يخد٤٣ ال ؤلال٨ترووي الًغعل/ 2

. بٗض ًٖ الًغعل به يى٢٘ وبهما مباقغة باإلاًغوع الٟاٖل يلخ٣ي ال ؤلاهترهذ ٖبر الًغعل ًٖ الىاقئت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت في/ 3

. ؤلاهترهذ ٖبر الًاع الٟٗل ٖلي الخُبي٤ جدخمل اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل في الىاعصة الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ٢ىاٖض/ 4

:- في جخمثل وزل٣ها بيجاصَا يجب التي الخىنياث ؤَم ؤن عؤيىا و٢ض

 ٢اهىنل في ؾىاء ٞحها الًغعل وحبر ؤع٧اجها خيث مً ؤلال٨ترووي الًاع للٟٗل مىٓمت زانت ٢اهىهيت ٢ىاٖض بيجاص يغوعة/1
. ومىٟهل زام حكغي٘ في ؤو م1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث

 مكبٍى إلاى٢٘  صزؼ٫ل  سجلى ٞال. يغعل لهم يدضر ال ختى الكب٨ت مؿخسضمي ٢بل مً ؤلال٨تروهيت الخمايت بجبإ يغوعة/2

. الخاؾىب حهاػ ؤو ؤلال٨ترووي ببريضَم يًغ

 ال٣ًاة وزانت ؤلاهترهذ، اؾخسضام بمساَغ الىاؽ وحٗغي٠ ٢اهىهيت صعاؾاث وبحغاء جضعيبيت صوعاث ٣ٖض يغوعة/ 3

.  ؤلاهترهذ قب٨ت اؾخسضام ٖىض الخظع اجساط يخم ختى بال٣اهىنل الهلت طورل وألاشخام واإلادامحن

ٟا٫ ٖلى وعٖايت ع٢ابت ٞغى يغوعة/ 4  جًغ ٢ض ؤٞٗا٫ في يدؿببىا ال ختى ؤلاهترهذ لكب٨ت اؾخسضامهم ٖىض ال٣هغ ألَا

. للكب٨ت آلازغيً باإلاؿخسضمحن
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