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 مودمة:
تعس اهلذط٠، ظاٖط٠ ادتُاع١ٝ قسمي١ تطتبط بأبعاز اقتصاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ 

إىل املٓاطل اييت تتٛاؾط ؾٝٗا ؾطص ٚزميٛدطاؾ١ٝ ٚغٝاغ١ٝ ٚأ١َٝٓ. ٚتتذ٘ تٝاضات اهلذط٠ عاز٠ 

ايعٌُ، ٚتًو اييت تكٌ ؾٝٗا ايهجاؾ١ ايػها١ْٝ. نُا ٜٓتكٌ األؾطاز ٚاألغط َٔ املٓاطل اييت 

تعزاز ؾٝٗا ايٓعاعات ٚاؿطٚب األ١ًٖٝ، ٚتًو اييت تتأثط باؾؿاف ٚايتصشط ٚايهٛاضخ 

ت ٚاملٛالالت َػوٚال، إىل ايطبٝع١ٝ. ٜٚعس ايتطٛض يف اجملاالت ايصٓاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاإلتصال

سس نبري، عٔ ايتشطنات ايػها١ْٝ املتػاضع١، َٓص بسا١ٜ ايطبع األخري َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ. 

ؾكس غاعست ٚغا٥ٌ املٛالالت يف ظٜاز٠ سطن١ املٗادطٜٔ مٛ َٓاطل اؾصب، اييت سعٝت 

 .(1)بٓصٝب نبري َٔ َؿاضٜع ايت١ُٝٓ املػتسا١َ بؿكٝٗا االقتصازٟ ٚاالدتُاعٞ

ْٚعطا ملا ططأ ع٢ً ايعامل َٔ تساعٝات أ١َٝٓ تتُجٌ يف اؾطمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ 

َجٌ اإلضٖاب ٚاملدسضات، َٚٔ تساعٝات اقتصاز١ٜ ؾطضتٗا األظ١َ اإلقتصاز١ٜ ايعامل١ٝ ٚاييت أزت 

إىل تكًص ايطًب ع٢ً ايعُاي١ َٔ اـاضز بٌ ٚايتدًص َٔ عسز َٔ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ يف 

تعجطت ْتٝذ١ ٖصٙ األظ١َ، نٌ شيو أز٣ إىل قٝاّ ايسٍٚ املػتكب١ً يًٗذط٠  ايؿطنات اييت

بٛضع قٝٛز ٚضٛابط لاض١َ ع٢ً ايكازَني إيٝٗا َٔ اـاضز. ٚاهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ ٖٞ 

 .(2)ايٓتٝذ١ ايطبٝع١ٝ ؿاي١ املٓع ٚغًل األبٛاب أَاّ اهلذطات ايؿطع١ٝ إىل ايسٍٚ املتكس١َ

هلذط٠ غري ايؿطع١ٝ َٔ كاطط اقتصاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ ْٚتٝذ١ ملا ٜٓذط عٔ ظاٖط٠ ا

ٚغٝاغ١ٝ ْٚؿػ١ٝ ٚأ١َٝٓ...، سعٝت ٖصٙ ايعاٖط٠ باالٖتُاّ ٚايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ حملاٚي١ اؿس 

َٓٗا َٚعاؾ١ أغبابٗا، غٛا٤ ع٢ً ايصعٝس ايسٚيٞ َٔ خالٍ املٓعُات اؿه١َٝٛ ٚغري 

اخًٞ، َٔ خالٍ غٔ ايسٍٚ يًعسٜس َٔ اؿه١َٝٛ، ٚاالتؿاقٝات ايسٚي١ٝ. ٚنصا ع٢ً ايصعٝس ايس

ايكٛاْني ٚايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ املعاؾ١ هلصٙ ايعاٖط٠، نايكٛاْني املٓع١ُ يًٗذط٠ ٚزخٍٛ 

 ٚإقا١َ األداْب، ٚقإْٛ ايعكٛبات...

ٚقس عاجل املؿطع اؾعا٥طٟ بسٚضٙ ع٢ً ايصعٝس ايساخًٞ، دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، 

 026-66املعسٍ ٚاملتُِ يألَط:  52/95/5999ضر يف: املو 90- 99 يكإْٛ ضقِ:َٔ خالٍ ا

. ؾهٝـ ساٍٚ املؿطع اؾعا٥طٟ ٚؾل ْصٛص املتطُٔ قإْٛ ايعكٛبات 98/96/0966 املوضر يف:

قإْٛ ايعكٛبات َهاؾش١ دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ؟ ٌٖٚ إٔ قإْٛ ايعكٛبات نؿٌٝ يٛسسٙ 

 يتؿهٝو ٚقاضب١ ظاٖط٠ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ؟.

 املفاهيم اعيت هلا عالاة ااملنضنع: ضبط-أوال
َٔ أدٌ ؾِٗ أنجط يًُٛضٛع ، ال بس أٚال ٚقبٌ اـٛض يف َٓاقؿ١ ٚؼًٌٝ كتًـ   

دٛاْب٘ ايكا١ْْٝٛ، ضبط ٚؼسٜس بعض املؿاِٖٝ اهلا١َ، َجٌ اهلذط٠ املؿطٚع١، اهلذط٠ غري 

املؿاِٖٝ املتؿاب١ٗ ايؿطع١ٝ، اؿطق١ أٚ اهلطب١، تٗطٜب املٗادطٜٔ، ٚبٝإ ايعالق١ بني بعض 
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ناهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ ٚاالػاض بايبؿط، ٚايعالق١ بني اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ ٚتٗطٜب ايبؿط، َٔ 

 خالٍ َا ًٜٞ:

 اهلذط٠ املؿطٚع١:- 1

تعطف اهلذط٠ املؿطٚع١ بأْٗا " اهلذط٠ اييت تتِ مبٛاؾك١ زٚيتني ع٢ً اْتكاٍ املٗادط 

 .(3)َٔ َٛطٓ٘ األلًٞ إىل ايسٚي١ املػتكب١ً "

ٚؼسخ اهلذط٠ املؿطٚع١ بني ايبًسإ اييت ال تطع قٝٛزا أٚ قٛاْني متٓع اهلذط٠ ٚال 

ٜتطًب ايسخٍٛ إيٝٗا، اؿصٍٛ ع٢ً تأؾريات ايسخٍٛ، نُا ؼسخ اهلذط٠ املؿطٚع١ يف ايسٍٚ 

اييت تػُح قٛاْٝٓٗا يًُٗادطٜٔ بايكسّٚ إيٝٗا ٚؾكا ألْعُتٗا ٚإدطا٤اتٗا ٚساداتٗا َٔ 

ُٓح تًو ايسٍٚ تأؾريات زخٍٛ ْعا١َٝ ملٔ تطغب يف اغتكباهلِ َٔ املٗادطٜٔ، ؾت

 .(4)املٗادطٜٔ

 اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ:- 2

ٖٞ خطٚز املٛاطٔ َٔ إقًِٝ ايسٚي١ َٔ غري املٓاؾص ايؿطع١ٝ املدصص١ يصيو أٚ َٔ 

َٓؿص ؾطعٞ باغتدساّ ٚثا٥ل غؿط َعٚض٠، أَا ايسٚي١ املػتكب١ً يًُٗادطٜٔ ؾٝٓصب اٖتُاَٗا 

ايٛدٛز ع٢ً أضاضٝٗا بػري َٛاؾكتٗا، غٛا٤ نإ شيو ايٛاؾس قازَا َٔ بًسٙ أٚ َٔ زٚي١ ع٢ً 

أخط٣ ٚغٛا٤ خطز َٔ َٓؿص ؾطعٞ ٚٚلٌ إىل َٓؿص ؾطعٞ أٚ أْ٘ خطز َٔ َٓؿص ؾطعٞ ٚٚلٌ 

إىل َٓؿص غري ؾطعٞ، ٚغٛا٤ قصس اإلقا١َ املػتُط٠ أٚ املوقت١، ؾُٓاط ايتأثري يسٜٗا ٖٛ ايٛدٛز 

 .(5)ػري َٛاؾكتٗاع٢ً أضاضٝٗا ب

َٚٔ ضُٔ ايتعطٜؿات اييت دا٤ت عٔ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ، أْٗا االْتكاٍ َٔ ايٛطٔ 

األّ إىل ايٛطٔ املٗادط إيٝ٘ يإلقا١َ ؾٝ٘ بصؿ١ َػتُط٠، بططٜل كايـ يًكٛاعس املٓع١ُ 

يًٗذط٠ بني ايسٍٚ طبكا ألسهاّ ايكإْٛ ايساخًٞ ٚايسٚيٞ. ٚميهٔ إٔ تعطف اهلذط٠ غري 

١ٝ أٜطا بأْٗا تسبري ايسخٍٛ غري املؿطٚع َٔ ٚإىل إقًِٝ أ١ٜ زٚي١ َٔ قبٌ أؾطاز أٚ ايؿطع

فُٛعات َٔ غري املٓاؾص احملسز٠ يصيو، زٕٚ ايتكٝس بايطٛابط ٚايؿطٚط  املؿطٚع١ اييت 

 . (6)تؿطضٗا ايسٚي١ يف فاٍ تٓكٌ األؾطاز

 اؿطق١ أٚ اهلطب١: - 3

٢ٓ اإلسطام َٔ اؿطم )إسطام نٌ ألبح َصطًح "اؿطق١" بتطدِٝ ايكاف مبع

ايٛثا٥ل سٝح ٜصبح املٗادط ايػطٟ بسٕٚ ١ٜٖٛ ( أٚ "اهلطب١ "مبع٢ٓ اهلطٚب أٚ ايتدؿٞ أٚ 

 "اهلس٠" مبع٢ٓ اؽاش َٛقـ غري قابٌ يًرتادع.

ٖٚٞ املصطًشات األنجط اغتعُاال يس٣ ايؿباب اؾعا٥طٟ ٚ املػاضبٞ ٖٚٞ سًِ 

يتػ١ُٝ ٜعٛز إىل إٔ " اؿطام" عٓسَا ٜكطض ايػؿط عرب ٜطاٚزِٖ عجا عٔ سٝا٠ أؾطٌ، ٚغبب ا
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ايبشط أٚ ايتػًٌ مٛ زٚي١ أخط٣ إمنا حيطم ٚثا٥ك٘ اييت تطبط٘ ببًسٙ األلًٞ مبع٢ٓ آخط 

 حيطم َاضٝ٘ ٚاْتُا٥٘ نً٘.

ٚاؿطق١ ألبشت عٓٛاْا ملؿطٚع ايتشسٟ سٝح ألبح َصطًشا ٜٗتـ ب٘ يف َسضدات 

ٖصا يف ؾطا٤ات اؿٛاضات االدتُاع١ٝ َٚكبٍٛ ادتُاعٝا  املالعب ٚؾطا٤ات ايؿٔ بٌ أنجط َٔ

ٚيصٝكا بايٓٝـ )ايهطا١َ( ٚاملباٖا٠، يٝتشٍٛ َٔ ظاٖط٠ ادتُاع١ٝ إىل ؼسٜا يألْع١ُ 

 .(7)ايكا١ْْٝٛ ٚايطٛابط االدتُاع١ٝ ٚاألخالق١ٝ ٚست٢ ايس١ٜٝٓ

 تٗطٜب املٗادطٜٔ )تٗطٜب ايبؿط(: - 4

ٜٔ عٔ ططٜل ايرب ٚايبشط ٚاؾٛ املهٌُ ٜعطف بطٚتٛنٍٛ َهاؾش١ تٗطٜب املٗادط

: " ٜكصس بتعبري تٗطٜب 3التؿاق١ٝ املِ املتشس٠ ملهاؾش١ اؾطمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ يف املاز٠ 

املٗادطٜٔ تسبري ايسخٍٛ غري املؿطٚع ألسس األؾداص إىل زٚي١ ططف يٝؼ يصيو ايؿدص 

اؿصٍٛ، بصٛض٠ َباؾط٠ أٚ غري  َٔ َٛاطٓٝٗا أٚ َٔ املكُٝني ايسا٥ُني ؾٝٗا، ٚشيو َٔ ادٌ

 .(8)َباؾط٠، ع٢ً َٓؿع١ َاي١ٝ أٚ َٓؿع١ َاز١ٜ أخط٣ "

 ايعالق١ بني اهلذط٠ غري ؾطع١ٝ أٚ تٗطٜب ايبؿط ٚاالػاض بايبؿط:- 5

ٜعين االػاض بايبؿط ػٓٝس أؾداص أٚ ْكًِٗ أٚ إٜٛاؤِٖ أٚ اغتكباهلِ بٛاغط١ 

أؾهاٍ ايكػط أٚ االختطاف أٚ االستٝاٍ أٚ  ايتٗسٜس بايك٠ٛ أٚ اغتعُاهلا أٚ غري شيو َٔ

اـساع أٚ اغتعُاٍ ايػًط١ أٚ اغتػالٍ ساي١ اغتطعاف، أٚ بإعطا٤ أٚ تًكٞ َبايؼ َاي١ٝ أٚ 

َعاٜا يٌٓٝ َٛاؾك١ ؾدص ي٘ غٝطط٠ ع٢ً ؾدص آخط يػطض االغتػالٍ. ٚشيو ٚؾل َا ٚضز 

١ االػاض باألؾداص يعاّ َٔ بطٚتٛنٍٛ األَِ املتشس٠ بؿإٔ َٓع ٚقُع َٚعاقب 3يف املاز٠ 

5999(9). 

ٚاؿكٝك١ إٔ االػاض خيتًـ عٔ االثٓني ٚأسٝاْا ٜؿتٌُ ع٢ً االثٓني َعا: ايتٗطٜب 

ٚاهلذط٠ غري يؿطع١ٝ، ؾايتٗطٜب ٜؿتٌُ ع٢ً زخٍٛ األؾداص يسٚي١ َا بصٛض٠ غري قا١ْْٝٛ 

تشٍٛ ايتٗطٜب إىل ٚعرب اؿسٚز ايٛط١ٝٓ ٚباملدايؿ١ يكٛاْني اهلذط٠ يتًو ايسٚي١. ٚأسٝاْا ٜ

اػاض باألؾداص، ٚشيو حيسخ عٓسَا تسؾع فُٛع١ أؾطاز أٚ ست٢ ؾطز ٚاسس أَٛاال يٝتِ 

تٗطٜبِٗ إىل زٚي١ أخط٣ ٚعٓس ٚلٛهلِ، جيسٕٚ أْؿػِٗ ٚاقعني ؼت طا١ً٥ زٜٔ ضدِ دسا 

. دسٜس غري ايصٟ زؾعٛٙ َػبكا ٚأِْٗ يٝػٛا أسطاضا ملػازض٠ تًو ايسٚي١ ست٢ ٜػسزٚا ٖصا ايسٜٔ

ٖٚصا ٜعين أْ٘ عاز٠ َا ٜعٌُ املٗطبٕٛ ٚاملتادطٕٚ بايبؿط َعا ٚضُٔ سًك١ اٚ ؾبه١ ٚاسس٠ 

 .(11)ٚشيو يتعٜٚس غٛم ايعٌُ بايعُاٍ زٕٚ زؾع أدٛض هلِ أٚ بسؾع أدٛض ال تصنط
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 ايعالق١ بني اهلذط٠ غري املؿطٚع١ ٚتٗطٜب ايبؿط:- 6

ايبؿط ٚاالػاض بِٗ، ؾػايب١ٝ ٖٓاى عالق١ ٚطٝس٠ بني اؾط٠ غري املؿطٚع١ ٚ تٗطٜب 

املٗادطٜٔ غري ايؿطعٝني ًٜذإٔٚ  إىل أباطط٠ تٗطٜب ايبؿط يتٓعِٝ ٖطٚبِٗ إىل ايسٍٚ اييت 

ٜطغبٕٛ يف االْتكاٍ ٚايعٝـ بٗا َكابٌ َبايؼ َاي١ٝ، ؾتكّٛ عصابات تٗطٜب ايبؿط غايبا عٔ 

ري٠ يف اإلعاض َٔ ططٜل ايبشط باغتدساّ ايػٓابو ايكسمي١ ٚايكٛاضب شات املٛيسات ايهب

 .(11)كصسْٚٗآَاطل َع١ٓٝ بػٛاسٌ ايبشاض َتذٗني إىل املٓاطل اييت ٜ

نُا إٔ املٗادطٜٔ بططٜك١ غري ؾطع١ٝ ٜتعطضٕٛ إىل االغتػالٍ اؾٓػٞ أٚ      

املٛت، َا جيعٌ دطمي١ تٗطٜب ايبؿط متجٌ تٗسٜسا نبريا ؿٝا٠ املٗادطٜٔ ٚنصيو يالقتصاز 

هبٛ ٖصٙ اؾطا٥ِ تكٓٝات َعكس٠ يتشسٜس َٛاقع خؿط ايػٛاسٌ، ْٚكاط األٚضٚبٞ، ٜٚػتدسّ َطت

سطؽ اؿسٚز، نُا إٔ ايعصابات ايبٛيٓس١ٜ ٚايطَٚا١ْٝ ٚايبًػاض١ٜ ٖٞ األنجط لاسا يف ٖصا 

 .(12)اجملاٍ

    ثاويا: مقازجة ظاهرة اهلجرة غري املشروعة يف ااون  اعقوناا  ازجاارر 
اؽ قاْْٛٞ ضٖٝب يف َٛاد١ٗ ظاٖط٠ اهلذط٠ ايػط١ٜ تٓب٘ املؿّطع اؾعا٥طٟ يٛدٛز ؾط

 026-66املعسٍ ٚاملتُِ يألَط:  52/95/5999املوضر يف:  90-99 ؾألسض ايكإْٛ ضقِ:

 .املتطُٔ قإْٛ ايعكٛبات 98/96/0966 املوضر يف:

 املعاقب١ ع٢ً تٗطٜب املٗادطٜٔ:- 1

بؿهٌ خيايـ ايتعاَات ٚاييت سطضت ؾكطتٗا ايجا١ْٝ  90َهطض  072اغتشساخ املاز٠ إٕ 

اؾعا٥ط ايسٚي١ٝ ٚضمبا نإ اـطأ ٖٓا خطأ املوغػ١ ايتؿطٜع١ٝ نُا غٝأتٞ بٝاْ٘ يرتنٝع 

بسٍ اقرتاح تعسًٜٗا ٚال ٜعاٍ ايٛقت َٓاغبا الغتسضاى  95اقرتاح ايتعسٜالت ع٢ً سصف ايؿكط٠ 

ح إلالس٘ اـطأ ٚتعسًٜ٘ َٚٔ باب ايتشػٝؼ أزا٤ يًٛادب ايٛطين يف تؿدٝص اـًٌ ٚاقرتا

 .ٜكع عًٝٓا ايتعاّ ايتٓبٝ٘ مبٛقع نٌ خًٌ ٚتكسِٜ اؿٌ نًُا اقتط٢ اؿاٍ شيو

 :َٔ قإْٛ ايعكٛبات امله١ْٛ َٔ ؾكطتني ع٢ً َا ًٜٞ 90َهطض  072ْص املاز٠ 

إىل  95زٕٚ اإلخالٍ باألسهاّ ايتؿطٜع١ٝ األخط٣ ايػاض١ٜ املؿعٍٛ ٜعاقب باؿبؼ َٔ ؾٗطٜٔ 

بإسس٣ ٖاتني ايعكٛبتني نٌ  زز أٚ 690999زز إىل  590999 أؾٗط ٚبػطا١َ َٔ 96غت١ 

أدٓيب َكِٝ ٜػازض اإلقًِٝ ايٛطين بصؿ١ غري ؾطع١ٝ أثٓا٤ ادتٝاظٙ أسس َطانع  دعا٥طٟ أٚ

أٟ  باغتعُاي٘ ٚثا٥ل َعٚض٠ أٚ اؿسٚز ايرب١ٜ أٚ ايبشط١ٜ أٚ اؾ١ٜٛ، ٚشيو باْتشاي٘ ١ٜٖٛ أٚ

باإلدطا٤ات ايٛثا٥ل ايطمس١ٝ ايالظ١َ أَٚٔ ايكٝاّ ٚغ١ًٝ استٝاي١ٝ أخط٣ يًتًُص َٔ تكسِٜ 

 اييت تٛدبٗا ايكٛاْني ٚ األْع١ُ ايػاض١ٜ املؿعٍٛ. 
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ٚتطبل ْؿؼ ايعكٛب١ ع٢ً نٌ ؾدص ٜػازض اإلقًِٝ ايٛطين عرب َٓاؾص أٚ أَانٔ 

 .اؿسٚز غري َطانع

اؾسٜس٠ َٔ قإْٛ ايعكٛبات ناْت قٌ َٓاقؿات  90َهطض  072أسهاّ املاز٠ 

شيو بإٔ  .ع اقرتاح تعسٜالت يف ايربملإ اؾعا٥طٟ اْتٗت يألغـ إىل ؾؿٌ ضغِ أُٖٝتٗاَٚٛضٛ

يف ايسٚض٠ ايعاز١ٜ ايجايج١ ضُٔ ايؿرت٠ ايتؿطٜع١ٝ ايػازغ١ ٚؼسٜسا يف اؾًػ١ ايع١ًٝٓ 

طٝؿٛض بٔ َٛغ٢ ض٥ٝؼ ؾ١ٓ ايؿوٕٚ  :قسّ ايٓا٥ب ايػٝس 50/90/5999املٓعكس٠ ّٜٛ األضبعا٤ 

 97زاض١ٜ ٚاؿطٜات اقرتاسات ايتعسٜالت املكس١َ َٔ ايٓٛاب ٚايبايؼ عسزٖا ايكا١ْْٝٛ ٚاإل

َٔ قإْٛ  90َهطض  072تعسٜالت يعٌ أُٖٗا نإ اقرتاح سصف ايؿكط٠ األخري٠ َٔ املاز٠ 

-99ايعكٛبات املعسٍ ٚاملتُِ، غري إٔ ايًذ١ٓ ؾطًت اإلبكا٤ ع٢ً َا ٚضز يف َؿطٚع ايكإْٛ 

 .بؿكطتٝٗا االثٓتني 90َهطض  072باإلبكا٤ ع٢ً املاز٠  90

 ّٜٛ: 90-99يهٔ ايتاضٜذ غذٌ أْ٘ يف دًػ١ ايتصٜٛت ع٢ً َؿطٚع ايكإْٛ 

ن١ًُ تاضخي١ٝ ْٝاب١ عٔ سعب ايعُاٍ  90قسَت َٓسٚب١ ألشاب ايتعسٌٜ  50/90/5999

، ألٕ َٔ غري 01َهطض  072َٔ املاز٠  95ايٓا٥ب ايػٝس٠ ْاز١ٜ ؾٜٛتِ تطايب عصف ايؿكط٠ 

عكاب َعزٚز يًؿباب  إٔ ماٍٚ َعاؾ١ َأغا٠ ٚط١ٝٓ عكابٝا... ألٕ ٖصا اإلدطا٤ ٖٛاملعكٍٛ 

ايٓا٥ب ايػٝس: ايطاٖط  95ٚيًعا٥الت... ٚيف ْؿؼ االػاٙ قسّ َٓسٚب ألشاب ايتعسٌٜ ضقِ 

عبسٟ ْٝاب١ عٔ ايػٝس: عبس ايععٜع بًكاٜس ايصٟ ْاز٣ باالقتسا٤ بؿهط٠ ايهتاب األخطط يًٗذط٠ 

اغ١ ايهٌ األَين ألٕ غذٔ ايؿباب املٗادط غٛف ٜعز بِٗ َع اجملطَني ؾُاشا بعسّ اعتُاز غٝ

غٝتعًُٕٛ يف ايػذٔ؟ ٚيف ْؿؼ ايػٝام ٚاالقرتاح، أيك٢ ايٓا٥ب ايػٝس: عبس ايكازض بًكاغِ 

َٔ املاز٠  95تكرتح َطادع١ ايؿكط٠  93قٛازضٟ ن١ًُ بصؿت٘ َٓسٚبا عٔ ألشاب ايتعسٌٜ ضقِ 

َا ٜصطًح عًٝ٘ بـ  اعتباض إٔ ظاٖط٠ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ أٚعصؾٗا ع٢ً  90َهطض  072

٠" َطض ادتُاعٞ ْاتر عٔ أغباب عسٜس٠ ؾٗٞ ْتٝذ١ ٚيٝػت غببا، ٚنٌ تًو ڤ"اؿط

َٔ قإْٛ  90َهطض  072َٔ املاز٠   02املكرتسات ناْت تصب يف َكرتح إيػا٤ ايؿكط٠ 

 .ايعكٛبات

ٚاؿطٜات يف ضزٙ ع٢ً ايٓٛاب ٚقع يف غري إٔ َكطض ؾ١ٓ ايؿوٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚاإلزاض١ٜ 

تٓاقض َع ن١ًُ َعايٞ ٚظٜط ايعسٍ ساؾغ األختاّ ايػٝس: ايطٝب بًعٝع يف ضزٙ ع٢ً 

اقرتاسات ايٓٛاب سٝح قاٍ: يكس زاضت َٓاقؿات عُٝك١ ٚٚاغع١ بني أعطا٤ ايًذ١ٓ َٚٓسٚبٞ 

طٖا: إٔ ٖصٙ ألشاب ٖصٙ ايتعسٜالت ٚتٛلًت ايًذ١ٓ إىل عسّ تبٓٝٗا َٚٔ األغباب اييت شن

ايؿكط٠ تعترب قاعس٠ عا١َ ٚفطز٠ ٚال ؽص ؾ١٦ َع١ٓٝ، بٌ تؿٌُ ناؾ١ األؾداص زٕٚ 

اغتجٓا٤، ٚإٔ ػطِٜ ٖصا ايؿعٌ ال ٜسخٌ يف إطاض ايربٚتٛنٍٛ املتعًل مبهاؾش١ تٗطٜب 
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ايصٟ جيطّ األؾعاٍ اييت تكّٛ بٗا ايؿبهات املتدصص١  اؾٛ املٗادطٜٔ عٔ ططٜل ايرب ٚايبشط ٚ

طٜب املٗادطٜٔ ايصٜٔ ٜعتربٕٚ يف ٖصٙ اؿاي١ ضشاٜا َٚعؿٝني َٔ املػوٚي١ٝ، ٚإٔ ايكإْٛ يف تٗ

 .ٜهؿٌ يًُتِٗ االغتؿاز٠ َٔ ظطٚف ايتدؿٝـ ٚيًكاضٞ ايػًط١ ايها١ًَ يف تكسٜط شيو

بُٝٓا تسخٌ َعايٞ ٚظٜط ايعسٍ ساٌَ األختاّ ايػٝس: ايطٝب بًعٝع بإيكا٤ ن١ًُ 

ًشه١َٛ يف ضزٙ ع٢ً َكرتسٞ ايتعسٜالت عرب ؾٝٗا عٔ اسرتاَ٘ بايػ١ األ١ُٖٝ بصؿت٘ ممجال ي

غس ؾطاؽ  ٖٛ 90َهطض 175ألضا٤ ايٓٛاب املٛقطٜٔ َبٝٓا إٔ ايساعٞ األغاغٞ الغتشساخ املاز٠ 

يكس تًكت اؿه١َٛ أَطا لاضَا َٔ  :قاْْٛٞ يف قإْٛ ايعكٛبات ٚمما قاي٘ باؿطف ايٛاسس

هٌٝ ؾ١ٓ تعٌُ َٔ أدٌ ايٛلٍٛ إىل أغباب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ خالٍ ادتُاع ٚظاضٟ بتؿ

َٚػببات ٖصٙ ايعاٖط٠ ملعاؾتٗا ٚشنطت بإٔ ٖصٙ ايعاٖط٠ ؾإٔ اجملتُع نهٌ ٚيٝػت ؾإٔ 

غُٛض غصٛص ٖصٙ  اؿه١َٛ ٚسسٖا ٚأقٍٛ ٖصا يًتٛضٝح ست٢ ال ٜهٕٛ ٖٓاى يبؼ أٚ

أؾطٌ اغتدساّ ٖصا  ٠"، ألْين الڤايٓكط١، ؾكس اعتربْا ٖوال٤ ايؿباب، أٚ َا ٜعطؾٕٛ بـ "اؿطا

ٚمل ْكِ مبتابعتِٗ أٚ َعاقبتِٗ، بٌ دا٤ت ٖصٙ املاز٠ نكاعس٠ عا١َ ٚال  املصطًح ضشاٜا،

٠. ْٚص ايه١ًُ ناَال ميهٔ اإلطالع عًٝ٘ يهْٛ٘ َٓؿٛضا يف اؾطٜس٠ ڤعالق١ هلا باؿطا

 .03يف ايصؿش١  90/95/5999ايطمس١ٝ ملٓاقؿات اجملًؼ ايؿعيب ايٛطين ايصازض٠ بتاضٜذ: 

ؾعال  90َهطض  072ٚبعس ن١ًُ َعايٞ ايػٝس: ٚظٜط ايعسٍ ٜتطح دًٝا إٔ املاز٠ 

٠"، ألِْٗ ڤاؿطا"غست ؾطاغا قاْْٛٝا، ٚيهٔ طاملا ايػٝس ٚظٜط ايعسٍ قاٍ ال عالق١ هلا بـ 

َٔ ايربٚتٛنٍٛ املتعًل مبهاؾش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ عٔ ططٜل  92ضشاٜا، ٖٚٛ َؿّٗٛ املاز٠ 

بسٍ  90َهطض  072َٔ املاز٠  95نإ ع٢ً ايربملإ تعسٌٜ ايؿكط٠ ايرب ٚايبشط ٚاؾٛ، 

ايتُػو ؾكط باقرتاح سصؾٗا، ظعٌ ْصٗا ٜٓصطف ؾكط إىل باضْٚات تٗطٜب ايبؿط 

ٚتٗذريِٖ بسٍ دعًٗا قاعس٠ عا١َ ال ؽص ؾ١٦ َع١ٓٝ ٚتؿٌُ ناؾ١ األؾداص زٕٚ اغتجٓا٤ 

 .ػطٜنيمما ٜػٟٛ بني َٗطبٞ ايبؿط ٚضشاٜاِٖ َٔ املٗادطٜٔ اي

املصنٛض٠ بعس ايتصٜٛت ايعاّ عًٝٗا باجملًؼ ايؿعيب  90َهطض  072يهٔ املاز٠ 

 ،95ٚ 90ايٛطين َطت ضمبا بؿعٌ أزبٝات تعًُٝات ايهتٌ َطٚض ايطغاي١ يف ايربٜس بؿكطتٝٗا 

َٔ  90َهطض  072ٚيألغـ اآلٕ تطبل ع٢ً املٗادطٜٔ ايػطٜني عٔ ططٜل ايبشط أسهاّ املاز٠ 

 92مما َٔ ؾأْ٘ إٔ جيعٌ اؾعا٥ط يف ٚضع١ٝ كايؿ١ لطحي١ ألسهاّ املاز٠ قإْٛ ايعكٛبات 

  .َٔ ايربٚتٛنٍٛ املتعًل مبهاؾش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ املؿاض إيٝ٘ آْؿا

َٔ  95غري إٔ ٖصا اإلغؿاٍ َٔ ططف املؿّطع اؾعا٥طٟ أٚ اـطأ يف ؼطٜط ايؿكط٠ 

يًتعسٌٜ، َٚع شيو اؾعا٥ط مل تهٔ  َٔ قإْٛ ايعكٛبات ال ٜعاٍ قابال 90َهطض  072املاز٠ 

ايسٚي١ ايٛسٝس٠ اييت اضتهبت ٖصا اـطأ، بٌ ست٢ ايسٚي١ اإلٜطاي١ٝ قاَت إىل سس َا بٓؿؼ 
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أسهاّ ايكإْٛ اؾسٜس  53/97/5998ايؿ٤ٞ، إش تب٢ٓ فًؼ ايؿٝٛر اإلٜطايٞ ّٜٛ األضبعا٤ 

َٔ فًؼ ايؿٝٛر  عطٛ 069سٍٛ اهلذط٠ ايػط١ٜ إىل إٜطايٝا اييت لٛت عًٝٗا ٚأقطٖا 

ايكإْٛ ايصٟ نإ قس لٛت عًٝ٘  عٔ ايتصٜٛت ٖٚٛ 08ٚاَتٓع  059اإلٜطايٞ ٚعاضضٗا 

ٚلسض يف األخري ؼت  02/97/5998ايٓٛاب قبٌ عطض٘ ع٢ً فًؼ ايؿٝٛر يف ّٜٛ ايجالثا٤ 

ٚعطف باغِ قإْٛ َاضْٚٞ ٚغٝبسأ ْؿاشٙ ابتسا٤ َٔ   05/07/2009بتاضٜذ  90ضقِ 

نإ َؿطٚع ايكإْٛ املتطُٔ اغتشساخ دٓش١ اهلذط٠ ايػط١ٜ ٜؿطض ٚيكس  98/98/5999

غٓٛات ٚظٜاز٠ ايعكٛبات املكطض٠ يس٣ لسٚض إزا١ْ ع٢ً  90أؾٗط إىل  96عكٛب١ اؿبؼ َٔ 

غٓٛات ع٢ً ألشاب  93ؾٗٛض إىل  96َٗادط غطٟ مبعسٍ ايجًح ٚؾطض عكٛب١ اؿبؼ َٔ 

١ٝ اييت غتسخٌ سٝع ايتٓؿٝص ابتسا٤ ايؿكل ايصٜٔ ٜودطٕٚ َٗادطٜٔ، يتصبح لٝػت٘ ايٓٗا٥

 2999تعاقب املٗادطٜٔ ايػطٜني بػطا١َ َاي١ٝ ْاؾص٠ َكساضٖا ٜرتاٚح بني  98/98/5999َٔ: 

ٚايططز ع٢ً ٚد٘ االغتعذاٍ، ٚنٌ َٔ ٜػٌٗ زخٍٛ املٗادطٜٔ  ٜٛضٚ 090999ٚإىل  ٜٛض

غ١ٓ غذٓا ْاؾصا َٚٔ ٜودط ؾك١ ملٗادط مت اإلبكا٤  02ٜني ٜتعطض يعكٛب١ قس تصٌ إىل ايػط

ِ ٖصا ثغٓٛات سبػا نُا ناْت يف َؿطٚع ايكإْٛ، َٚٔ  93ؾٗٛض إىل  96ع٢ً عكٛب١ َٔ 

ايكإْٛ ايصازض عٔ ايسٚي١ اإلٜطاي١ٝ كايـ بسٚضٙ يًربٚتٛنٍٛ املتعًل مبهاؾش١ تٗطٜب 

يهْٛ٘ ٜٓص ع٢ً َعاقب١ ايطشاٜا ٚجيعٌ اؾالز  ٚايبشط ٚاؾٛ املٗادطٜٔ عٔ ططٜل ايرب

 .ٚايطش١ٝ يف ْؿؼ قؿص االتٗاّ

َٔ  00َهطض 393إىل املاز٠  39َهطض  393نُا ْص املؿطع اؾعا٥طٟ يف املٛاز َٔ 

بأْٗا: "  0يف ايؿكط٠  39َهطض  393م.ع.ز ع٢ً دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ. سٝح تعطؾٗا املاز٠ 

ادطٜٔ ايكٝاّ بتسبري اـطٚز غري املؿطٚع َٔ ايرتاب ايٛطين يؿدص أٚ عس٠ ٜعس تٗطٜبا يًُٗ

أؾداص َٔ أدٌ اؿصٍٛ، بصٛض٠ َباؾط٠، أٚ غري َباؾط٠ ع٢ً َٓؿع١ َاي١ٝ أٚ أٟ َٓؿع١ 

ؾكط٠ )أ( َٔ بطٚتٛنٍٛ تٗطٜب املٗادطٜٔ عٔ ططٜل ايرب  93أخط٣. ٖٚٛ َا ٜٛاؾل ْص املاز٠ 

، 008-93اؾعا٥ط بتشؿغ مبكتط٢ املطغّٛ ايط٥اغٞ ضقِ  ٚايبشط ٚاؾٛ، ايصٟ لازقت عًٝ٘

ْٛؾُرب  05، َوضخ١ يف 69، املٓؿٛض يف اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ عسز 5993ْٛؾُرب غ١ٓ  99َوضر يف 

5993. 

َٔ م.ع.ز ع٢ً :  " ٜعاقب ع٢ً تٗطٜب  5ؾكط٠  39َهطض  393سٝح ْصت املاز٠ 

زز  3990999ٓٛات ٚبػطا١َ َٔ ( غ92( غٓٛات إىل مخؼ )93املٗادطٜٔ باؿبؼ َٔ ثالخ )

 زز ".   2990999إىل 
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 :املعاقب١ ع٢ً تعٜٚط دٛاظات ايػؿط أٚ ٚثا٥ل ايػؿط، أٚ تصاضٜح املطٚض – 2

م.ع.ز ع٢ً أْ٘ نٌ َٔ ٜكّٛ ع٢ً تعٜٚط دٛاظات غؿط أٚ ٚثا٥ل غؿط  555تٓص املاز٠ 

يو ايكإْٛ اؾعا٥طٟ أؾٗط إىل ثالخ غٓٛات. ٜٚهٕٛ بص 6أٚ تصاضٜح َطٚض، ٜعاقب باؿبؼ َٔ 

بٓس ب َٔ ايربٚتٛنٍٛ اييت تٓص ع٢ً ٚدٛب إٔ  0ؾكط٠  6َتٛاؾل ع٢ً َا ْصت عًٝ٘ املاز٠ 

تعتُس نٌ زٚي١ ططف َا ًٜعّ َٔ تسابري تؿطٜع١ٝ ٚتسابري أخط٣ يتذطِٜ إعساز ٚثٝك١ غؿط أٚ 

طض تػٌٗٝ ١ٜٖٛ َعٚض٠ ٚتسبري اؿصٍٛ ع٢ً ٚثٝك١ َٔ ٖصا ايكبٌٝ أٚ تٛؾريٖا أٚ سٝاظتٗا بػ

 تٗطٜب املٗادطٜٔ.

 :تؿسٜس ايعكٛبات املكطض٠ ع٢ً دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ- 3

 393ٚتؿسز ايعكٛبات املكطض٠ يف املاز٠ أعالٙ ٚشيو يف سايتني ْصت عًُٝٗا املاز٠ 

ع٢ً: " ٜعاقب باؿبؼ  30َهطض  393َٔ م.ع.ز، سٝح  تٓص املاز٠  35َهطض  393ٚ 30َهطض 

 009990999زز إىل  2990999( غٓٛات ٚبػطا١َ َٔ 09عؿط )( غٓٛات إىل 92َٔ مخؼ )

أعالٙ َت٢ اضتهب َع تٛاؾط  39َهطض  393زز، ع٢ً تٗطٜب املٗادطٜٔ املٓصٛص عًٝ٘ يف املاز٠ 

 اسس ايعطٚف اآلت١ٝ:

 إشا نإ َٔ بني املٗطبني قالطا، -

 تعطٜض سٝا٠ أٚ غال١َ املٗادطٜٔ يًدطط أٚ تطدٝح تعطضِٗ ي٘، -

 ٗادطٜٔ املٗطبني َعا١ًَ ال إْػا١ْٝ أٚ ١َٓٝٗ.َعا١ًَ امل -

ع٢ً : " ٜعاقب ع٢ً تٗطٜب املٗادطٜٔ بايػذٔ  35َهطض  393بُٝٓا تٓص املاز٠      

 509990999زز إىل  009990999( غ١ٓ ٚبػطا١َ َٔ 59( غٓٛات إىل عؿطٜٔ ) 09َٔ عؿط ) 

 زز إشا اضتهب َع تٛاؾط اسس ايعطٚف اآلت١ٝ:

 يؿاعٌ اضتهاب اؾطمي١، إشا غًٗت ٚظٝؿ١ ا -

 إشا اضتهبت اؾطمي١ َٔ ططف أنجط َٔ ؾدص،  -

 إشا اضتهبت اؾطمي١ عٌُ ايػالح أٚ ايتٗسٜس باغتعُاي٘،  -

 إشا اضتهبت اؾطمي١ َٔ ططف مجاع١ إدطا١َٝ َٓع١ُ. -

بٓس  3ؾكط٠  6ٚبصيو ٜهٕٛ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ، قس متاؾ٢ َع َا ْصت عًٝ٘ املاز٠      

َع تٛاؾط  اايربٚتٛنٍٛ، ٚيف ساي١ تؿسٜس عكٛب١ تٗطٜب املٗادطٜٔ ْتٝذ١ الضتهابٗ أ ٚ ب َٔ

م.ع.ز، ٜتعطض ايؿطٜو  35َهطض  393ٚ 30َهطض  393ايعطٚف املٓصٛص عًٝٗا يف املازتني 

ٚاحملطض يٓؿؼ ايعكٛبات، يف ساي١ عًُ٘ باضتهاب دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ َٔ قبٌ ايؿاعٌ َع 

 تٛاؾط تًو ايعطٚف.
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 اـطٛع يًعكٛبات ايته١ًُٝٝ:- 4

باإلضاؾ١ يًعكٛبات املٓصٛص عًٝٗا يف املٛاز ايػابك١ ٜتعطض َٗطبٞ املٗادطٜٔ 

َهطض  393)األؾداص ايطبٝعٝني( يعكٛب١ أٚ أنجط َٔ ايعكٛبات ايته١ًُٝٝ، ٖٚصا ٚؾكا يًُاز٠ 

ٛص عًٝٗا َٔ م.ع.ز " تطبل ع٢ً ايؿدص ايطبٝعٞ احملهّٛ عًٝ٘ الضتهاب اؾطا٥ِ املٓص 33

َٔ ٖصا  9يف ٖصا ايكػِ، عكٛب١ أٚ أنجط َٔ ايعكٛبات ايته١ًُٝٝ املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ 

 ايكإْٛ".

 سطَإ َطتهب دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ َٔ االغتؿاز٠ َٔ ايعطٚف املدؿؿ١:- 5

م.ع.ز بأْ٘: " ال ٜػتؿٝس ايؿدص املسإ  30َهطض  393ٖٚصا َا أنست٘ املاز٠ 

 23ؾعاٍ اجملط١َ يف ٖصا ايكػِ َٔ ايعطٚف املدؿؿ١ املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ الضتهاب٘ أسس األ

 َٔ ٖصا ايكإْٛ ".

 اؾعا٥ط:اؿهِ مبٓع  األدٓيب َطتهب دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ َٔ اإلقا١َ يف - 6

م.ع.ز " تكطٞ اؾ١ٗ ايكطا١ٝ٥ املدتص١ مبٓع أٟ أدٓيب  32َهطض  393ٚؾكا يًُاز٠ 

اؾطا٥ِ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصا ايكػِ َٔ اإلقا١َ يف ايرتاب ايٛطين  سهِ عًٝ٘ بػبب إسس٣

 ( غٓٛات ع٢ً األنجط".09إَا ْٗا٥ٝا أٚ ملس٠ عؿط )

ًُبًؼ عٔ دطمي١ تٗطٜب ياإلعؿا٤ َٔ املػا٤ي١ اؾعا١ٝ٥ اٚ ؽؿٝض ايعكٛب١ - 7

 املٗادطٜٔ:

ؼ ايػًطات م.ع.ز" ٜعؿ٢ َٔ ايعكٛب١ املكطض٠ نٌ َٔ ٜبً 36َهطض  393ْصت املاز٠ 

 اإلزاض١ٜ أٚ ايكطا١ٝ٥ عٔ دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ قبٌ ايبس٤ يف تٓؿٝصٖا أٚ ايؿطٚع ؾٝٗا.

ٚؽؿض ايعكٛب١ إىل ايٓصـ إشا مت اإلبالؽ بعس اْتٗا٤ تٓؿٝص اؾطمي١ أٚ ايؿطٚع ؾٝٗا 

ٚقبٌ ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ أٚ إشا َهٔ بعس ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ َٔ إٜكاف ايؿاعٌ 

 ًٞ أٚ ايؿطنا٤ يف ْؿؼ اؾطمي١ ".األل

 َعاقب١ نٌ َٔ عًِ باضتهاب دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ: - 8

نٌ َٔ عًِ باضتهاب دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ ٚمل ٜبًؼ  37َهطض  393تعاقب املاز٠ 

عٓٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:" نٌ َٔ عًِ باضتهاب دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، ٚيٛ نإ ًَعَا 

( إىل مخؼ 0بًؼ ؾٛضا ايػًطات املدتص١ بصيو، ٜعاقب باؿبؼ َٔ غ١ٓ )بايػط املٗين، ٚمل ٜ

 زز. 2990999زز إىل  0990999( غٓٛات ٚبػطا١َ َٔ 2)

غ١ٓ، ال تطبل  03ؾُٝا عسا اؾطا٥ِ اييت تطتهب ضس ايكصط ايصٜٔ ال ٜتذاٚظ غِٓٗ 

 ١ ".أسهاّ ايؿكط٠ ايػابك١ ع٢ً أقاضب ٚسٛاؾٞ ٚألٗاض اؾاْٞ يػا١ٜ ايسضد١ ايطابع
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 َػا٤ي١ ايؿدص املعٟٓٛ:- 9

باغتجٓا٤ ايسٚي١ ٚاؾُاعات احمل١ًٝ ٚاألؾداص املع١ٜٛٓ اـاضع١ يًكإْٛ ايعاّ، 

ٜهٕٛ ايؿدص املعٟٓٛ َػوٚال دعا٥ٝا عٔ دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، عٓسَا تطتهب ؿػاب٘ َٔ 

ال متٓع َػا٤ي١  إال إٔ املػوٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥ يًؿدص املعٟٓٛططف أدٗعت٘ أٚ ممجًٝ٘ ايؿطعٝني 

 393. ٖٚصا َا أنست٘ املاز٠ ايؿدص ايطبٝعٞ نؿاعٌ ألًٞ أٚ نؿطٜو يف ْؿؼ األؾعاٍ

م.ع.ز  بكٛهلا: " ٜهٕٛ ايؿدص املعٟٓٛ َػوٚال دعا٥ٝا عٔ اؾطا٥ِ املٓصٛص عًٝٗا  38َهطض

 َهطض َٔ ٖصا ايكإْٛ ". 20يف ٖصا ايكػِ، سػب ايؿطٚط املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ 

َهطض َٔ ٖصا  ٢08 ايؿدص املعٟٓٛ ايعكٛبات املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ ٚتطبل عً

 ايكإْٛ".ٖٚٞ:

( َطات اؿس األقص٢ يًػطا١َ 92( إىل مخؼ )90ايػطا١َ اييت تػاٟٚ َٔ َط٠ ) -

 املكطض٠ يًؿدص ايطبٝعٞ يف ساٍ اضتهاب٘ ؾطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ.

 ٚاسس٠ أٚ أنجط َٔ ايعكٛبات ايته١ًُٝٝ اآلت١ٝ: -

 * سٌ ايؿدص املعٟٓٛ،

 ( غٓٛات،92* غًل املوغػ١ أٚ ؾطع َٔ ؾطٚعٗا ملس٠ ال تتذاٚظ مخؼ )

 ( غٓٛات،92* اإلقصا٤ َٔ ايصؿكات ايع١َُٝٛ ملس٠ ال تتذاٚظ مخؼ )

* املٓع َٔ َعاٚي١ ْؿاط أٚ عس٠ أْؿط١ ١َٝٓٗ أٚ ادتُاع١ٝ بؿهٌ َباؾط أٚ غري َباؾط، ْٗا٥ٝا 

 غٓٛات،( 92أٚ ملس٠ ال تتذاٚظ مخؼ )

 *َصازض٠ ايؿ٤ٞ ايصٟ اغتعٌُ يف اضتهاب اؾطمي١ اٚ ْتر عٓٗا، 

 * ْؿط ٚتعًٝل سهِ اإلزا١ْ، 

( غٓٛات، ٚتٓصب اؿطاغ١ ع٢ً 92* ايٛضع ؼت اؿطاغ١ ايكطا١ٝ٥ ملس٠ ال تتذاٚظ مخؼ )

 مماضغ١ ايٓؿاط ايصٟ أز٣ اؾطمي١ أٚ ايصٟ اضتهب اؾطمي١ ملٓاغبت٘. 

 ع يف اضتهاب دٓش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ:املعاقب١ ع٢ً ايؿطٚ- 11

م.ع.ز ع٢ً إٔ: " ٜعاقب ع٢ً ايؿطٚع يف اضتهاب اؾٓح  39َهطض  393تٓص املاز٠ 

املصنٛض٠ يف ٖصا ايكػِ بايعكٛب١ املكطض٠ يًذطمي١ ايتا١َ ". ٖٚصا ٜتؿل ع٢ً َا زعت إيٝ٘ املاز٠ 

طٜع١ٝ ٚ تسابري أخط٣ ، ع٢ً ٚدٛب إٔ تعتُس نٌ زٚي١ ططف َا ًٜعّ َٔ تسابري تؿ5ؾكط٠  6

 َٔ ايربٚتٛنٍٛ . 0ؾكط٠  6يتذطِٜ ايؿطٚع يف اضتهاب اؾطا٥ِ املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ 

 املعاقب١ ع٢ً االؾرتاى ٚايتشطٜض: - 11

لشٝح إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ مل ٜٓص ٚؾكا يٓصٛص خال١ يف قإْٛ ايعكٛبات ع٢ً 

ملٗادطٜٔ، إال أْ٘ ميهٔ تطبٝل االؾرتاى )املؿاضن١ نططف َتٛاط٧(، يف دطمي١ تٗطٜب ا
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َٔ م.ع.ز اـال١ باالؾرتاى يف اؾطمي١، سٝح ٜعترب ؾطٜها يف  00، 03، 05أسهاّ املٛاز 

م.ع.ز َٔ غاعس بهٌ ايططم أٚ عإٚ ايؿاعٌ أٚ  00دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ سػب املاز٠ 

ٗطٜب املٗادطٜٔ، َع ايؿاعًني ع٢ً اضتهاب األؾعاٍ ايتشطري١ٜ أٚ املػ١ًٗ أٚ املٓؿص٠ ؾطمي١ ت

م.ع.ز ٜأخص سهِ ايؿطٜو َٔ اعتاز إٔ ٜكسّ  03عًُ٘ بصيو . ٚتطبٝكا نصيو يًُاز٠ 

َػهٓا أٚ ًَذأ أٚ َهاْا يالدتُاع يٛاسس أٚ أنجط َٔ األؾطاض ايصٜٔ مياضغٕٛ دطمي١ تٗطٜب 

 00املٗادطٜٔ َع عًُ٘ بػًٛنِٗ اإلدطاَٞ . أَا عٔ عكٛب١ ايؿطٜو ؾبايطدٛع يٓص املاز٠ 

 م.ع.ز ٜعاقب ايؿطٜو بصات ايعكٛبات املكطض٠ ؾطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ. 

ْٚؿؼ ايؿ٤ٞ ٜكاٍ ع٢ً ساي١ ايتشطٜض الضتهاب دط١َ تٗطٜب املٗادطٜٔ، إش مل 

ٜٓص نصيو املؿطع اؾعا٥طٟ يف ْصٛص عكاب١ٝ خال١، ٚؾكا يكإْٛ ايعكٛبات ع٢ً تٓعِٝ، 

 06، 00هٔ ميهٔ تطبٝل أسهاّ املاز٠ أٚ تٛدٝ٘ أؾداص آخطٜٔ الضتهاب دطمي١ تٗطٜب، ي

 م.ع.ز. 

م.ع.ز  ٜعترب ؾاعال َٔ سطض ع٢ً اضتهاب دطمي١  00سٝح تطبٝكا يٓص املاز٠ 

تٗطٜب املٗادطٜٔ  باهلب١ أٚ ايٛعس أٚ ايتٗسٜس أٚ إغا٠٤ اغتعُاٍ ايػًط١ أٚ ايٛال١ٜ أٚ ايتشاٌٜ 

هب دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ  جملطز م.ع.ز إشا مل تطت 06أٚ ايتسيٝؼ اإلدطاَٞ. ٚاغتٓازا يًُاز٠ 

اَتٓاع َٔ نإ ٜٟٓٛ اضتهابٗا بإضازت٘ ٚسسٖا ؾإٕ احملطض عًٝٗا ٜعاقب ضغِ شيو بايعكٛبات 

 املكطض٠ هلصٙ اؾطمي١.    

ٚعًٝ٘ تهٕٛ ايسٚي١ اؾعا٥ط١ٜ، قس اؽصت َا ًٜعّ َٔ ايتسابري ايتؿطٜع١ٝ ٚؾكا يكإْٛ 

ٓس ب ٚ ز َٔ ايربٚتٛنٍٛ،  يتذطِٜ االؾرتاى ب 5ؾكط٠  6ايعكٛبات، نُا ْصت املاز٠ 

 ٚايتشطٜض ) املػا١ُٖ اؾط١َٝ( يف اضتهاب دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ.

 :غػٌ عا٥سات دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ -12

َٔ م.ع.ز ٖٛ اؿصٍٛ  39َهطض  393إٕ ايػا١ٜ َٔ تٗطٜب املٗادطٜٔ سػب املاز٠ 

ٚ أٟ َٓؿع١ أخط٣، يصا ٜتعطض َطتهب دطمي١ بصٛض٠ َباؾط٠ أٚ غري َباؾط٠ ع٢ً َٓؿع١ َاي١ٝ أ

يًتايٞ: " تأَط  09َهطض  393تٗطٜب املٗادطٜٔ يف ساي١ اإلزا١ْ سػب َا ْصت عًٝ٘ املاز٠ 

اؾ١ٗ ايكطا١ٝ٥ يف ساي١ اإلزا١ْ باؾطا٥ِ املصنٛض٠ يف ٖصا ايكػِ مبصازض٠ ايٛغا٥ٌ املػتع١ًُ 

 ٚع١، َع َطاعا٠ سكٛم ايػري سػٔ اي١ٝٓ".يف اضتهابٗا ٚاألَٛاٍ املتشصٌ عًٝٗا بصؿ١ غري َؿط

 اـطٛع يًؿرت٠ األ١َٝٓ:- 13

َهطض املتعًك١  69َٔ م.ع.ز ع٢ً: " تطبل أسهاّ املاز٠  00َهطض  393تٓص املاز٠ 

 بايؿرت٠ األ١َٝٓ ع٢ً اؾطا٥ِ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصا ايكػِ " 
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سطَإ  "اؾعا٥طٟ َهطض َٔ قإْٛ ايعكٛبات  69ٜٚكصس بايؿرت٠ األ١َٝٓ سػب املاز٠ 

احملهّٛ عًٝ٘ َٔ تسابري ايتٛقٝـ املوقت يتطبٝل ايعكٛب١، ٚايٛضع يف ايٛضؾات اـاضد١ٝ أٚ 

 ايب١٦ٝ املؿتٛس١، ٚإداظات اـطٚز ، ٚاؿط١ٜ ايٓصؿ١ٝ ٚاإلؾطاز املؿطٚط.

ؾإٕ املتِٗ يف دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، احملهّٛ عًٝ٘ باؿبؼ  69ٚبتطبٝل ْص املاز٠ 

غٓٛات ْتٝذ١ يتٗطٜب٘ يًُٗادطٜٔ َع تٛاؾط ايعطٚف  09ملس٠ تػاٟٚ أٚ تعٜس عٔ  أٚ ايػذٔ 

َٔ م.ع.ز، خيطع يؿرت٠ أ١َٝٓ،  35َهطض  393ٚ  30َهطض  393املٓصٛص عًٝٗا يف املازتني 

تػاٟٚ ْصـ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا، غري أْ٘ جيٛظ ؾ١ٗ اؿهِ إٔ تطؾع ٖصٙ املس٠ إىل ثًجٞ 

 إَا إٔ تكطض تكًٝص ٖصٙ املس٠.ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا، ٚ

ٚإشا لسض اؿهِ املتعًل بايؿرت٠ األ١َٝٓ عٔ قه١ُ اؾٓاٜات، ؾإْ٘ ٜتعني َطاعا٠ 

 َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥. 399ايكٛاعس املكطض٠ يف أسهاّ املاز٠ 

 اةمة: اخل
غس ايؿطاؽ ايكاْْٛٞ ايصٟ نإ سالال يف أسهاّ قإْٛ اؾعا٥طٟ ساٍٚ املؿطع 

املوضر يف:  90- 99 يكإْٛ ضقِ:ات يف فاٍ اهلذط٠ ايػط١ٜ، َٔ خالٍ اايعكٛب

املتطُٔ قإْٛ  98/96/0966املوضر يف: 026-66املعسٍ ٚاملتُِ يألَط:  52/95/5999

، ؾٓص عٌ املعاقب١ ع٢ً تٗطٜب املٗادطٜٔ،  تؿسٜس ايعكٛبات املكطض٠ ع٢ً دطمي١ ايعكٛبات

يف دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ يًعكٛبات ايته١ًُٝٝ، ٚ ع٢ً تٗطٜب املٗادطٜٔ، خطٛع احملهّٛ عًٝ٘ 

املعاقب١ ع٢ً تعٜٚط دٛاظات ايػؿط أٚ ٚثا٥ل ايػؿط أٚ تصاضٜح املطٚض، سطَإ اؾاْٞ َٔ 

االغتؿاز٠ َٔ ايعطٚف املدؿؿ١، َٓع  األدٓيب َطتهب دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ َٔ اإلقا١َ يف 

ملػا٤ي١ اؾعا١ٝ٥ اٚ ؽؿٝض ايعكٛب١ ع٢ً املبًؼ عٔ ايرتاب اؾعا٥طٟ، إعؿا٤ احملهّٛ عًٝ٘ َٔ ا

دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، َعاقب١ نٌ َٔ عًِ باضتهاب دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، َػا٤ي١ 

ايؿدص املعٟٓٛ، املعاقب١ ع٢ً ايؿطٚع يف اضتهاب دٓش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، املعاقب١ ع٢ً 

ٔ، اـطٛع يًؿرت٠ األ١َٝٓ االؾرتاى ٚايتشطٜض، غػٌ عا٥سات دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜ

 َهطض َٔ م.ع.ز. 69املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ 

َٔ قإْٛ ايعكٛبات، ْالسغ إٔ   5ايؿكط٠   1َهطض  072إال أْ٘ باغتكطا٤ ْص املاز٠ 

 99َوضر يف  008-93املؿطع اؾعا٥طٟ بعس املصازق١ بتشؿغ، مبكتط٢ َطغّٛ ض٥اغٞ ضقِ 

ٜب املٗادطٜٔ عٔ ططٜل ايرب ٚايبشط ٚاؾٛ، املهٌُ ع٢ً بطٚتٛنٍٛ َهاؾش١ تٗط5993ْٛؾُرب  

التؿاق١ٝ األَِ املتشس٠ ملهاؾش١ اؾطمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ، املعتُس َٔ ططف اؾُع١ٝ 

، ٜهٕٛ قس خايـ ايتعاَات٘ ايسٚي١ٝ، 5999ْٛؾُرب  02ايعا١َ ملٓع١ُ األَِ املتشس٠ ّٜٛ 

ٍٛ َهاؾش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ عٔ ططٜل ايرب َٔ بطٚتٛن 92ٚاملتُج١ً يف كايؿ١ أسهاّ املاز٠: 
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ٚايبشط ٚاؾٛ ٚاييت تٓص ع٢ً أْ٘ " ال جيٛظ إٔ ٜصبح املٗادطٕٚ عطض١ يًُالسك١ اؾٓا١ٝ٥ 

َٔ ٖصا ايربٚتٛنٍٛ  96مبكتط٢ ٖصا ايربٚتٛنٍٛ ألِْٗ ناْٛا ٖسؾا يًػًٛى املبني يف املاز٠ 

املؿطع ْعط إىل املٗادط أْ٘ داْٞ، بُٝٓا " ، ؾٓعط٠ املؿطع ؽتًـ عٔ ْعط٠ االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ. 

َٔ  5االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ تٓعط إيٝ٘ فين عًٝ٘، األَط ايصٟ ٜػتسعٞ َع٘ ضطٚض٠ إيػا٤ ايؿكط٠ 

 م.ع.ز. 0َهطض  072املاز٠ 

ٚيهٔ بايطغِ َٔ تصسٟ املؿطع اؾعا٥طٟ ؾطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، عٔ ططٜل أسهاّ 

اّ غري نؿ١ًٝ يٛسسٖا ملهاؾش١ ٖصٙ اؾطمي١،  بٌ جيب، ع٢ً قإْٛ ايعكٛبات، إال إٔ ٖصٙ األسه

املس٣ ايطٌٜٛ، َٛاد١ٗ األغباب االقتصاز١ٜ اييت تكٛز إيٝٗا، ٚيف َكسَتٗا ايؿكط ٚايبطاي١، 

    ٚضعـ بطاَر ايت١ُٝٓ، َٔ خالٍ إغرتاتٝذ١ٝ إلدطا٤ إلالسات ت١ُٜٛٓ ؾا١ًَ .

 اهلنامش:
، َكاٍ َٓؿٛض ضُٔ اهلذط٠ غري املؿطٚع١ ٚاؾطمي١يهطِٜ املباضى، عجُإ اؿػٔ قُس ْٛض ٜٚاغط عٛض ا( 0)

 .67-66ٙ، ص 0030، داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ، ايطٜاض، 309ف١ً األَٔ ٚاؿٝا٠، ايعسز 

، داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ 327، ف١ً األَٔ ٚاؿٝا٠، عسز َهاؾش١ اهلذط٠ غري املؿطٚع١ْس٠ٚ ع١ًُٝ: ( 5)

 65، ص 0033، األ١َٝٓ

 .66ص املطدع ايػابل، عجُإ اؿػٔ قُس ْٛض ٚ ٜاغط عٛض ايهطِٜ املباضى، ( 3)

 .66، املطدع ايػابل، ص عجُإ اؿػٔ قُس ْٛض ٚ ٜاغط عٛض ايهطِٜ املباضى( 0)

 .63-65ْس٠ٚ ع١ًُٝ: َهاؾش١ اهلذط٠ غري املؿطٚع١، املطدع ايػابل، ص ص: ( 2)

 .63ذط٠ غري املؿطٚع١،املطدع ايػابل، ص ْس٠ٚ ع١ًُٝ، َهاؾش١ اهل( 6)

، عح َكسّ إىل ايٓس٠ٚ زضاغ١ سٍٛ اهلذط٠ ايػط١ٜ يف اؾعا٥ط( أْعط يف نٌ شيو: األخطط عُط ايسُٖٝٞ، 7)

 .5909ؾٝؿطٟ  8ايع١ًُٝ سٍٛ: ايتذاضب ايعطب١ٝ ملهاؾش١ اهلذط٠ ايػري َؿطٚع١، 

 .5993ْٛؾُرب  05، يف 69ٜس٠ ايطمس١ٝ عسز ( ٖصا ايربٚتٛنٍٛ لازقت عًٝ٘ اؾعا٥ط، َٓؿٛض باؾط8)

، َكاٍ َٓؿٛض ضُٔ: ف١ً األَٔ ٚاؿٝا٠، داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ االػاض بايبؿط( عازٍ عبس اؾٛاز قُس، 9)

 .25-20، ص ص 0035، 320يًعًّٛ األ١َٝٓ، ايعسز 

ات املومتط: َهاؾش١ االػاض ، َكاٍ َكسّ يف ؾعايٝايتذطب١ ايعطب١ٝ يف َهاؾش١ االػاض بايبؿط( ْٗاٍ ؾُٗٞ، 09)

 .36، ص 0030، داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ، ايطٜاض، 335بايبؿط، َٓؿٛض مبذ١ً األَٔ ٚاؿٝا٠، ايعسز 

، عح ايعالق١ بني اهلذط٠ غري املؿطٚع١ ٚدطمي١ تٗطٜب ايبؿط( أْعط يف شيو: عبس اهلل بٔ غعٛز ايػطاْٞ، 00)

، 327ش١ اهلذط٠ غري املؿطٚع١، َٓؿٛض ضُٔ: ف١ً األَٔ ٚاؿٝا٠، ايعسز َٓؿٛض ضُٔ ؾعايٝات َومتط َهاؾ

 .65-60داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ، ايطٜاض، 

 .65( أْعط يف شيو: عبس اهلل بٔ غعٛز ايػطاْٞ، املطدع ايػابل، ص 05)


