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 مقدمة:
َٔ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ إٔ:"أغاؽ ايكطا٤ َبازئ ايؿطع١ٝ  031دا٤ يف املاز٠ 

نُا  "،اّ ايكطا٤، ٖٚٛ يف َتٓاٍٚ اؾُٝع، ٚجيػسٙ اسرتاّ ايكإْٛايهٌ غٛاغ١ٝ أَ ،ٚاملػاٚا٠

ع٢ً إٔ: "اؿل يف ايسفاع َعرتف ب٘، اؿل يف ايسفاع َطُٕٛ يف  040دا٤ ايتٓصٝص يف املاز٠ 

 ايكطاٜا اؾعا١ٝ٥".

ايكطا٤ ايصٟ  إَاّس بنٕ ايسغتٛض ضنع ع٢ً َبسأ املػاٚا٠ املسقل يف ٖات٘ ايٓصٛص جي

شات دٗات  َاّأميهِٓٗ مماضغ١ سل ايتكاضٞ ع٢ً قسّ املػاٚا٠  فطازاألمجٝع ٜعين إٔ 

ٚال فطم بني قٟٛ  ،املعتكس أٚايًٕٛ  أٚاؾٓؼ  أٚ األصٌايكطا١ٝ٥ زٕٚ تفطق١ بِٝٓٗ بػبب 

ٚضعٝف، ٚال غين ٚال فكري، ٖصا َا عرب عٓ٘ املؤغؼ ايسغتٛضٟ بعباض٠:"ٖٚٛ يف َتٓاٍٚ 

 اؾُٝع".

سأ آخط ٖٚٛ َبسأ فا١ْٝ ايتكاضٞ ايصٟ ٜعترب َٔ ٖٚصا َا جيعًٓا ْكف ع٢ً َب

اييت تكّٛ عًٝٗا ايٓعِ ايكطا١ٝ٥ اؿسٜج١، سٝح ٜعترب ايكطا٤ َٔ أمس٢  األغاغ١ٝاملبازئ 

ٖٛ عسّ ؼٌُ املتكاضٞ ألٟ  األَجٌٚظا٥ف ايسٚي١، َٚفّٗٛ فا١ْٝ ايتكاضٞ يف تصٛضٙ 

تكٝٝس سطٜت٘ يف ايٛيٛز  ٜعينًؼ َب أَٟصاضٜف أٚ أعبا٤ َاي١ٝ ْعري تكسَ٘ يًعساي١، فسفع 

ٚتطبٝكا   ،اإلغال١َٝيف اؿطاض٠  إالٚلس إٔ ٖات٘ ايصٛض٠ املجاي١ٝ مل ػس تطبٝكا هلا  ،يًعساي١

نُا تطبكٗا ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ٚقتٓا اؿايٞ يهٔ َع  ،اإلغالَٞيًطأٟ ايطادح يف ايفك٘ 

 َصاضٜف احملاَني. إزخاٍعسّ 

 أدٛضإٔ اجملا١ْٝ تكتصط فكط ع٢ً عسّ زفع  إىلفتصٖب أَا أغًب١ٝ ايٓعِ ايٛضع١ٝ 

، غري أِْٗ ٖات٘ األخري٠يًكطا٠ َٚػاعسِٜٗ ألِْٗ نػا٥ط َٛظفٞ ايسٚي١ ٜتًكٕٛ أدٛضِٖ َٔ 

ٜتشًُٕٛ ايعسٜس َٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ؼت َػُٝات عس٠، ٚالؾو يف إٔ ٖات٘ املصاضٜف 

 اإلقباٍتكاضٞ ع٢ً أسػٔ ٚد٘، ٜٚصبح زٕٚ مماضغ١ اؿل يف اي األسٝإؼٍٛ يف ايهجري َٔ 

 األٚفطع٢ً قٌ ػاضٟ َٔ ٜسفع أنجط ٜٓاٍ ايكػط  ناإلقباٍع٢ً ايعساي١ يف ٖات٘ اؿاي١ 

يف ايكطا٤ ٖٛ َبسأ اجملا١ْٝ، ٚاالغتجٓا٤ ٖٛ زفع  األصٌلس بنٕ  األَطَٔ ايعساي١، هلصا 

صاضٜف لس إٔ ايكٛاْني نإ ايؿدص غري قازض ع٢ً زفع ٖات٘ امل فإشااملصاضٜف ايكطا١ٝ٥، 

دٌ نفاي١ سك٘ يف ايتكاضٞ أايٛضع١ٝ عَُٛا َهٓت٘ َٔ ْعاّ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ َٔ 

، فهٝف تهفٌ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ اؿل يف ايتكاضٞ؟(. "يألصٌ)اغتجٓا٤ ع٢ً االغتجٓا٤ "ضدٛع 

َا َفّٗٛ املػاعس٠  ٓذط عٔ ٖصا ايتػاؤٍ ايط٥ٝؼ فُٛع١ َٔ ايتػاؤالت ايفطع١ٝ:ٜٚ

 َٚا ٖٞ ؾطٚطٗا ٚاإلدطا٤ات املتعًك١ بٗا؟ايكطا١ٝ٥؟ 
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ٖٚصا ٖٛ قٛض زضاغتٓا املٓصب ع٢ً نفاي١ سل ايتكاضٞ عٔ ططٜل املػاعس٠ 

 :أغاغ١ٝثالخ قاٚض  إىلايكطا١ٝ٥ ٚقس قػُٓا ٖات٘ ايسضاغ١ 

 أٚال/ َطُٕٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥.

 ْعاّ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥. أعُاٍثاْٝا/ ؾطٚط 

 املتعًك١ باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥. ٤اتاإلدطاثايجا/ 

 
 أوال/ مضنون املساعدة القضائية:

دا٤ يف تعطٜف املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ايعسٜس َٔ ايتعطٜفات ْصنط َٓٗا أْٗا: "ْعاّ 

 .(1)نإ َعٛظا"  إشاقاْْٛٞ ٜعفٞ ايؿدص َٔ زفع ايطغّٛ ايكطا١ٝ٥ 

ًف٦ات املػتشك١ ايعساي١ بسٕٚ َكابٌ َايٞ ي إىلنُا عطفت بنْٗا ؼكٝل ايٛصٍٛ 

عس٠ أُٖٗا عسّ َكسضتِٗ اؿصٍٛ ع٢ً  ألغبابايعساي١  إىلهلا ٚاييت ال تػتطٝع ايٛصٍٛ 

االغتؿاض٠ ايكا١ْْٝٛ ايصشٝش١ أٚ متجًِٝٗ أَاّ احملانِ ٚزفع ضغّٛ ايتكاضٞ ٚأتعاب احملاَا٠ 

 .(2)ايفكط اؿاز ايصٟ حيٝط بٗصٙ ايف٦ات إىلبػبب عسّ َكسضتِٗ املاي١ٝ، اييت تعع٣ 

َٔ ايكإْٛ  األٚىلٚيف ْفؼ ايػٝام تكطٜبا دا٤ تعطٜف املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يف املاز٠ 

َٔ ايطغّٛ ٚاملصطٚفات ايكطا١ٝ٥  اإلعفا٤طبٞ االغرتؾازٟ يًُػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ع٢ً أْٗا:"ايع

 .(3)بعطٗا عُٔ ٜجبت عذعٙ عٔ زفعٗا، نُا تؿٌُ اْتساب قاّ" أٚأٚ زفعٗا نًٗا 

بنٕ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٖٞ: ْعاّ  أٜطاسس ايتعاضٜف ايفك١ٝٗ ٚضز يف ا أٚنُا دا٤ 

ايعطاقٌٝ اييت  ٚإلظاي١ايعساي١،  إَاّملػاعس٠ ايفكطا٤ ع٢ً محا١ٜ سكٛقِٗ، تهطٜػا ملبسأ املػاٚا٠ 

ؼطّ بعض ايف٦ات االدتُاع١ٝ َٔ مماضغ١ سل ايتكاضٞ، ٖٚٞ أغاغا ايف٦ات ايطعٝف١ اييت 

ُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ ؿكٛقٗا، ملا تػتٛدب٘ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ َٔ تعٛقٗا أٚضاعٗا املاز١ٜ عٔ اؿ

ٚدٛز فٛاضم َٔ  إىلايعساي١، ٚتؤزٟ تبعا يصيو  إىلْفكات باٖع١ ؼس َٔ سط١ٜ ايًذ٤ٛ 

 .(4)املتكاضني، ؽٌ مببسأ املػاٚا٠ أَاّ ايعساي١

إٕ املالسغ ع٢ً ٖصٙ ايتعطٜفات ايػابك١ أْٗا تتكاطع يف بعض ايٓكاط ٚؽتًف يف 

آخط تبعا  إىلإٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ؽتًف َٔ تؿطٜع  إىل أغاغاال ٜطدع  األَطط٣ ٖٚصا أخ

مبٛدب  0871، فاملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يف فطْػا َجال ٚبعس تعسٌٜ غ١ٓ (5)ملكسض٠ ايسٚي١ املاي١ٝ

غري ايكازضٜٔ ع٢ً زفع املصطٚفات  األؾداصأصبشت متٓح يهٌ  0072-71ايكإْٛ 

كٛم ايسَػ١ ٚضغّٛ ايتػذٌٝ ٚأتعاب احملاَني ٚاـربا٤ ٚغريِٖ ممٔ ايكطا١ٝ٥، املتط١ُٓ س

ايكطا٠ َٔ قططٜٔ ٚنتب١ َٚرتمجني ٚؾٗٛز  أعٛإتٓتسبِٗ احمله١ُ، نُا تؿٌُ أتعاب 

تسخًِٗ ٚتؿٌُ نٌ املصاضٜف املتعًك١ بتٓكًِٗ ٚغري  اإلدطا٤اتٚغريِٖ ممٔ تتطًب 
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نًٝا تتشٌُ  إعفا٤ٙيف فطْػا قس ٜهٕٛ  َٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ اإلعفا٤إٔ  إىلشيو.ْٚؿري 

 .(6)دع٥ٝا ٜتكامس٘ املػاعس قطا٥ٝا ٚاـع١ٜٓ ايعا١َ إعفا٤ أٚ، أعبا٤ٙاـع١ٜٓ 

أْ٘ ٜٛدس ْعاَإ يتكسِٜ املػاعس٠ يػري  إىلأَا بايٓػب١ يًتؿطٜع املصطٟ، فٓؿري 

غّٛ  ايكطا١ٝ٥ َٔ ايط اإلعفا٤ٖٛ ْعاّ  األٍٚايكازضٜٔ َازٜا ع٢ً زفع املصطٚفات ايكطا١ٝ٥، 

نكإْٛ  األخط٣غريٖا َٔ ايكٛاْني  أٚاملٓعِ مبٛدب قٛاْني ايطغّٛ ايكطا١ٝ٥ املدتًف١ 

 إىلايعٌُ، ٚاملالسغ ع٢ً ٖصٙ ايكٛاْني أْٗا غري َكتصط٠ ع٢ً ايطغّٛ ايكطا١ٝ٥ بٌ متتس 

َا٠ َٔ زفع أتعاب احملا اإلعفا٤ إىلغريٖا َٔ املصاضف ايكطا١ٝ٥، أَا ايٓعاّ ايجاْٞ فٝؿٌُ 

بعطٗا. ٚفكا ملا دا٤ يف قإْٛ احملاَا٠، ٚظاْب ٖصٜٔ ايٓعاَني ٖٓاى َٔ ٜطٝف زٚض  أٚنًٗا 

 .(7)إيٝ٘ايكاْْٛٞ ملٔ ِٖ يف ساد١  ٚاإلضؾازاملهاتب ايكا١ْْٝٛ يتكسِٜ ايٓصح 

أَا يف املًُه١ ايػعٛز١ٜ فإ ْعاّ ايتكاضٞ ٜكّٛ ع٢ً فا١ْٝ ايطغّٛ ايكطا١ٝ٥ 

َٔ زفع  أداْب أّاعتباضٜني غعٛزٜني  أٚطبٝعٕٝٛ ناْٛا  ؾداصاألبؿهٌ نًٞ، سٝح ٜعف٢ 

َػاعس٠ تكسّ  أَٟصاضٜف قطا١ٝ٥، غري إٔ ايكإْٛ ايػعٛزٟ مل ٜٓص ع٢ً  أٚضغّٛ  أٟ

 .(8)غريٙ َٔ أعٛإ ايكطا٤ أٚبتعٝني قاّ  األَطيًُتكاضني ملا ٜتعًل 

ّٝٔ يف  (9)ايكطا١ٝ٥ اؾعا٥ط لس إٔ املؿطع قس أفطز قاْْٛا يًُػاعس٠ إىلٚبايطدٛع  ب

اعتباضٜني يف ساي١  أٚطبٝعٝني ناْٛا  األؾداصإٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ متٓح يهٌ  األٚىلَازت٘ 

َطًٛبني، ٚتؿٌُ املػاعس٠ ٚفكا يًُاز٠  أٚعسّ َكسضتِٗ ع٢ً ايتكاضٞ غٛا٤ ناْٛا طايبني 

بط ٚقاَني ناف١ ايطغّٛ ٚاملصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ٚنصا أتعاب أعٛإ ايعساي١ َٔ نتاب ض 02

َٚٛثكني َٚسافعني، َٚصاضٜف تٓكٌ ايكطا٠، ٚنتاب ايطبط ٚاـربا٤ ٚأدٛضِٖ ٚنصا 

َصاضٜف ايؿٗٛز ايصٜٔ أشٕ مساعِٗ ٚاملصاضٜف اييت قسَٗا نتاب ايطبط مبٓاغب١ املطاغالت 

ايربٜس١ٜ ٚغريٖا ....املالسغ إٔ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ اييت تتشًُٗا اـع١ٜٓ ايعا١َ بصف١ 

َا ع٢ً ايفصٌ يف ايٓعاع تػتشل بعس صسٚض اؿهِ ايٓٗا٥ٞ ٜٚتشًُٗا َٔ خيػط َؤقت١ َكس

ايكط١ٝ ست٢ ٚيٛ نإ ٖٛ ايصٟ أعف٢ َٓٗا ابتسا٤ ٚع٢ً شيو ْكٍٛ بنٕ ْعاّ املػاعس٠ 

 .(11)ايكطا١ٝ٥ يف اؾعا٥ط ٜؿب٘ ْعاّ املػاعس٠ ايفطْػٞ ايكسِٜ

كٍٛ بنْ٘ إشا نإ حيػب ٚيف تعًٝكٓا ع٢ً َطُٕٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يف اؾعا٥ط ْ

يًُؿطع اؾعا٥طٟ أْ٘ خصص قاْْٛا ناَال يًُػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، سٝح ميٓح بصيو ايتطاضب 

احملتٌُ عٓسَا تٓعِ فُٛع١ َٔ ايكٛاْني ْفؼ املػني١ فإ َا حيػب عًٝ٘، ٖٛ إٔ املصاضٜف 

ـع١ٜٓ خػط ايسع٣ٛ، سٝح إٔ ا إشاايكطا١ٝ٥ تبك٢ ع٢ً عاتل املػاعس قطا٥ٝا يف ساي١ َا 

ايعا١َ اييت ؼًُت َكسَا املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ تعٛز ع٢ً َٔ خػط ايسع٣ٛ ست٢ ٚيٛ نإ ٖٛ 

باملؿطع إٔ ٜٓعع ٖصا ايطابع  األدسضاملػتفٝس َٔ ْعاّ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، ْٚط٣ بنْ٘ نإ 
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شيو املؿطع ايتْٛػٞ سُٝٓا ْص ع٢ً أْ٘ يف ساي١ اؿهِ  إىلاملؤقت يًُػاعس٠ َجًُا شٖب 

ٚدس ْص خاص  إشا إالايعسي١ٝ فإ ٖصٙ املصاضٜف تتشًُٗا خع١ٜٓ ايسٚي١،  باإلعا١ْٓتفع ضس امل

 .(11)ٜعفٞ ايسٚي١ َٔ أزا٥ٗا

 ايكاْْٛٞ يًُػاعس٠ ايكطا١ٝ٥: اإلطاض -2

َٔ اتفاق١ٝ ايتعإٚ ايكاْْٛٞ ٚايكطا٥ٞ بني زٍٚ اؼاز املػطب  18دا٤ يف املاز٠ 

َتعاقس عل ايتكاضٞ أَاّ اهل١٦ٝ ايكطا١ٝ٥ ببًسإ ايعطبٞ َا ًٜٞ "ٜتُتع َٛاطٓٛ نٌ ططف 

 يًُطايب١ عكٛقِٗ ٚايسفاع عٓٗا". األخط٣ األططاف

املتعاقس٠ ببًس نٌ َٓٗا باؿل يف اؿصٍٛ ع٢ً  األططاف"ٜتُتع َٛاطٓٛ  :00املاز٠

 .(12)املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ أغ٠ٛ مبٛاطٓٝ٘ ٚفكا يًتؿطٜع ايٓافص فٝ٘..."

"...تهفٌ نٌ إىل أْ٘:  اإلْػإاملٝجام ايعطبٞ ؿكٛم َٔ  02/0فُٝا شٖبت املاز٠ 

 .(13)ايعسي١ٝ يًسفاع عٔ سكٛق٘" اإلعا١ْزٚي١ ططف يػري ايكازضٜٔ َايٝا 

"يهٌ فكس دا٤ فٝٗا أْ٘:  ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ َٔ 03/2 املاز٠ أَا

ايتا١َ بايطُاْات يسْٝا  َِٓٗ ظطمي١ إٔ ٜتُتع أثٓا٤ ايٓعط يف قطٝت٘. ٚع٢ً املػاٚا٠

ايتايٞ:...ٚإٔ خيطط عك٘ يف ٚدٛز ٜسافع عٓ٘ ٚإٔ تعٚزٙ احمله١ُ، نًُا ناْت َصًش١ 

ايعساي١ تكتطٞ شيو، مبشاّ ٜسافع عٓ٘، زٕٚ ؼًُٝ٘ أدطا ع٢ً شيو إشا نإ ال ميًو 

 .(14)ايٛغا٥ٌ ايهاف١ٝ يسفع ٖصا األدط"

 
 ثانيا/ شروط إعنال نظام املساعدة القضائية

 ايصٜٔ ميهِٓٗ االغتفاز٠ َٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥: األؾداص- 1

ميٓح املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يهٌ ؾدص ٚنٌ َؤغػ١ شات  46-60 األَطنإ 

 األؾداصَصًش١ عا١َ ٚنٌ مجع١ٝ خاص١ تتبع عُال اغعافٝا، ٚبصيو مل ميٝع بني 

ا، أَا بايٓػب١ ايطبٝعٝني َت٢ تٛفطت فِٝٗ ايؿطٚط املطًٛب١ قاْْٛا اييت غٓتعطض هلا السك

يألؾداص االعتباض١ٜ فكس سصط َٓح املػاعس٠ شات املصًش١ ايعا١َ ٚاؾُعٝات اـاص١ اييت 

ؼكٝل ايطبح َٔ  إىلاملع١ٜٛٓ اييت تٗسف  األؾداصتباؾط عُال اغعافٝا، أٟ أْ٘ اغتبعس نٌ 

غتفاز٠ َٔ مل ٜهٔ هلِ اؿل يف اال األداْبإال إٔ  اإلؾاض٠ْعاّ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، نُا ػسض 

 .(15)املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ سٝح إٔ ايٓص مل ٜتعطض هلِ َٔ قطٜب أٚ بعٝس

غري إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ ٚيف آخط تعسٌٜ يكإْٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ مبٛدب ايكإْٛ 

أصبح املػتفٝسٕٚ إش أصبح  إش. ٚغع سسٚز االغتفاز٠ َٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ (16) 18-11

يطبٝع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ اييت ال تػتٗسف ايطبح، نُا ْص شات ا األؾداصاملػتفٝسٕٚ ِٖ نٌ 
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ايٛطين  ميهِٓٗ االغتفاز٠ َٔ  اإلقًِٝاملكُٝني بصٛض٠ قا١ْْٝٛ ع٢ً  األداْبايتعسٌٜ ع٢ً إٔ 

 املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ َت٢ مل تػُح َٛاضزٙ باملطايب١ عكٛق٘ أَاّ ايكطا٤.

ص ع٢ً أْ٘:"غري أْ٘ ميهٔ أصبشت تٓ األٚىلٚاملالسغ إٔ ايفكط٠ ايجايج١ َٔ املاز٠ 

ايصٜٔ ال ٜػتٛفٕٛ ايؿطٚط املٓصٛص  األؾداص إىلَٓح املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ بصف١ اغتجٓا١ٝ٥ 

َٛضٛع  إىلعًٝٗا يف ايفكطتني ايػابكتني، عٓسَا تهٕٛ سايتِٗ دسٜط باالٖتُاّ بايٓعط 

قبٍٛ طًبات  ايٓعاع"، ٚبٗصا ٜهٕٛ املؿطع قس أعط٢ غًط١ أٚغع ملهاتب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يف

 اإلقا١َست٢ بايٓػب١ يألؾداص ايطبٝع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ اييت تػتٗسف ايطبح، أٚ األداْب يف ساي١ 

ايكا١ْْٝٛ باالغتفاز٠ َٔ ْعاّ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ َت٢ قسضت ٖصٙ املهاتب إٔ ساالتِٗ دسٜط٠ 

 َٛضٛع ايٓعاع. إىلباالٖتُاّ بايٓعط 

 ٠ ايكطا١ٝ٥:اييت ٜٓصب عًٝٗا ْعاّ املػاعس األعُاٍ- 2

أْ٘:"متٓح املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ بايٓػب١ يهاف١  األٚىلَٔ املاز٠  األخري٠دا٤ يف ايفكط٠ 

 ٚاإلدطا٤ات األعُاٍٚمجٝع  ٚاإلزاض١ٜاملٓاظعات املططٚس١ أَاّ اؾٗات ايكطا١ٝ٥ ايعاز١ٜ 

سز ايتشفع١ٝ"، ٜٚبسٚ دًٝا َٔ ٖصا ايٓص إٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ متٓح بص ٚاألعُاٍايٛال١ٝ٥ 

 إىل أٜطااملٓاظعات ايكطا١ٝ٥ ايبشت١،ٚال ٜكتصط املٓح ع٢ً َٓاظعات ايكطا٤ ايعازٟ، بٌ متتس 

، َُٚٗا ناْت زضد١ ايتكاضٞ املجاض أَاَٗا ايٓعاع، ٚمتتس املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ اإلزاض١ٜاملٓاظعات 

 ايتشفع١ٝ، فاملؿطع مل األعُاٍايٛال١ٝ٥ ٚنصا  ٚاإلدطا٤ات األعُاٍيتؿٌُ نصيو مجٝع 

 ٜكتصط املػاعس٠ ع٢ً املٓاظعات ايبشت١.

ناف١  إىلَٔ شات ايكإْٛ متس فاٍ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥  11فإ املاز٠  إىلٜطاف 

ايتٓفٝص١ٜ أٜا نإ ْٛع ايػٓس ايصٟ جيطٟ ايتٓفٝص اؾربٟ مبكتطاٙ، ٜٚعٌ  اإلدطا٤ات

كط١ٝ اغت٦ٓافا أٚ طعٓا املػتفٝس َٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ َتُتعا بٗا يف ساي١ ايطعٔ املجاض يف اي

 .(17)بايٓكض

 ؾطٚط َٓح املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥: - 3

َٔ خالٍ اغتكطا٥ٓا يكإْٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، ميهٓٓا إٔ ْكٍٛ بنٕ ٖٓاى ؾططني 

أغاغٝني ملٓح املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ُٖا: عسّ قسض٠ طايب املػاعس٠ ع٢ً زفع املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ 

 عس٠ ايكطا١ٝ٥.ٚدس١ٜ ايعٌُ املطاز مشٛي٘ باملػا

 أ/ عسّ املكسض٠ ع٢ً زفع املصاضٜف ايكطا١ٝ٥:

إٕ عسّ ايكسض٠ ع٢ً زفع املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ال ٜعين بايططٚض٠ إٔ ٜهٕٛ ايؿدص 

فكريا أٚ عسِٜ ايسخٌ، فكس حيٛظ ايؿدص أَٛاال تهفٝ٘ يًعٝـ ايهطِٜ، غري أْ٘ ٜهٕٛ غري قازض 

هٓ٘ االغتفاز٠ َٔ ْعاّ املػاعس٠ إشا تٛفطت ٚاقعٝا ع٢ً زفع املصاضٜف ايكطا١ٝ٥. ٚبايتايٞ مي
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، ٚع٢ً شيو ْكٍٛ بنٕ املؿطع اؾعا٥طٟ قس أسػٔ بتٛظٝف٘ (18)بؿنْ٘ بك١ٝ ايؿطٚط املطًٛب١

ايسفاع عٓٗا" ايٛاضز٠ ففٞ ْص  أٚعباض٠:"ال تػُح هلِ َٛاضزِٖ باملطايب١ عكٛقِٗ أَاّ ايكطا٤ 

ملؿطع ال حيطّ ايؿدص َٔ املػاعس٠ ست٢ ٚيٛ َٔ قإْٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، فا األٚىلاملاز٠ 

َٔ شات ايكإْٛ اييت تتطًب يف ًَف طًب  15ناْت ي٘ َٛاضز، ٖٚصا َا ٜؤنسٙ ْص املاز٠ 

 ، عٓس االقتطا٤.األخري٠املػاعس٠ نؿف ايطاتب يألؾٗط ايجالخ 

 اإلعا١ْايصٟ نإ ٜٓص ع٢ً إٔ  0811ٖٚصا َا تساضن٘ املؿطع ايتْٛػٞ يف أَط  

دٛإ  2سكٛق٘، سٝح سصف قإْٛ  إىلٓح ملٔ ٖٛ فكري ٚال قسض٠ ي٘ ع٢ً ايتٛصٌ ايعسي١ٝ مت

"ايسخٌ  أَٚصطًح ايفكط يٝعٛض٘ مبصطًح آخط أنجط زق١ َٚط١ْٚ ٖٛ "اْعساّ ايسخٌ"  1111

 .(19)ايػٟٓٛ احملسٚز"

يهٔ املالسغ إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ مل ٜفطم بني عسّ املكسض٠ ايه١ًٝ ع٢ً زفع املصاضٜف 

قطاض مبٓح  إصساض إال١ٝ ٚعسّ املكسض٠ اؾع١ٝ٥، سٝح إٔ َهاتب املػاعس٠ َا عًٝٗا ايكطا٥

أغباب ايطفض، ٚمٔ ْكٍٛ  إبسا٤أٚ ضفض تكسِٜ املػاعس٠ َع  األغباباملػاعس٠ بسٕٚ شنط 

باملؿطع اؾعا٥طٟ يف إٔ ٜفطم بني عسميٞ ايسخٌ ٚشٟٚ ايسخٌ احملسٚز َجًُا  األدسضنإ 

 اإلعا١ْايها١ًَ متٓح يعسميٞ ايسخٌ، أَا  اإلعا١ْْػٞ ايصٟ أقط إٔ شٖب يصيو املؿطع ايتٛ

، أَا املؿطع ايفطْػٞ فكس شٖب (21)ايعسي١ٝ اؾع١ٝ٥ فٗٞ َطتبط١ بؿطط عسّ نفا١ٜ ايسخٌ 

أبعس َٔ شيو بنٕ دعٌ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ايها١ًَ متٓح يصٟٚ ايسخٌ احملسٚز َٚٔ باب  إىل

فطْها  2354نإ زخٌ ايؿدص ايؿٗطٟ ال ٜتعس٣  إشاَا  أٚىل متٓح يعسميٞ ايسخٌ يف ساي١

قطا١ٝ٥ دع١ٝ٥  إعا١ْ، أَا َٔ تعس٣ زخً٘ ٖصا املبًؼ فاْ٘ ٜػتفٝس َٔ 0874قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

إال إٔ ٖصٙ ايك١ُٝ يٝػت ثابت١ بٌ ٖٞ َتػري٠ تبعا ملتػري ايك١ُٝ االقتصاز١ٜ يًع١ًُ  أؾاضنُا 

ت ايططٚض٠ شيو. ٚبٗصا ٜهٕٛ املؿطع قس سػِ اـالف ٚغٛف حيسزٖا قإْٛ السل َت٢ اغتسع

بني َهاتب املػاعس٠ َػني١ َكسض٠ ايؿدص ع٢ً ؼٌُ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ َٔ عسَ٘، عٔ 

ططٜل ٚضع َعٝاض َازٟ ٚاضح، غري إٔ ٖٓاى َٔ ٜتدٛف َٔ استُاٍ عسّ صسٚض ايكٛاْني 

 .(21)املعسي١ هلصٙ ايك١ُٝ يف ٚقتٗا

ٚسسٖا غري ناف١ٝ إشا ميهٔ إٔ تتذاٚظ عتب١ املٓح  ٚمٔ ْطٝف إٔ َػني١ ايسخٌ

ايهًٞ يًُػاعس٠ َٚع شيو ٜهٕٛ ايؿدص غري قازض متاَا ع٢ً أٟ َصاضٜف قطا١ٝ٥ بػبب 

غريٖا،  أٚأٚضاع خاص١ ميط بٗا نػساز زٜٕٛ َا أٚ خػاض٠ أَٛاٍ بػبب َطض أٚ سازخ غري 

، ٚلس إٔ املؿطع ايفطْػٞ مما جيعٌ ايؿدص غري قازض متاَا ع٢ً مماضغ١ سك٘ يف ايتكاضٞ

اـاص١ بتننٝسٙ ع٢ً إٔ تكسٜط املكسض٠ ايه١ًٝ أٚ اؾع١ٝ٥، جيب  األٚضاعقس ساٍٚ تػط١ٝ ٖصٙ 

ع٢ً ٖصا ايؿدص  إْفاماختٝاضٟ، َكساض  أٚ إدباضٟنإ تسخٌ احملاَٞ  إشاإٔ ٜطاع٢ فٝ٘ 
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غري قاب١ً يًشصط،  األٚضاعٚيهٔ َع شيو تبك٢ ايهجري َٔ ، (22)ايػري املًعّ باالتفام عًِٝٗ

بعسّ املكسض٠ أثٓا٤ َباؾط٠ اؿل يف ايتكاضٞ ٖٚصا َا جيب ايرتنٝع عًٝ٘، ٚقس  إشافايعرب٠ 

ٚضع َعٝاض  11-18َهطض املػتشسث١ بايكإْٛ  11ساٍٚ املؿطع اؾعا٥طٟ يف ْص املاز٠ 

ٜط املٛاضز يتكسٜط َٛاضز طايب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ بنٕ ْص ع٢ً أْ٘:"تؤخص بعني االعتباض يف تكس

، املٛاضز َُٗا ناْت طبٝعتٗا اييت ٜػتطٝع َٓٗا طايب أعالٙ األٚىلاملٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ 

 ٚاملٓح ايعا١ًٝ٥. اإلعاْاتاييت ؼت تصطف٘، باغتجٓا٤  أٚغري َباؾط٠  أٚاملػاعس٠ بصف١ َباؾط٠ 

ٓتذ١ ٚتؤخص بعني االعتباض املُتًهات املٓكٛي١ أٚ غري املٓكٛي١، ٚإٕ ناْت غري َ

ملساخٌٝ باغتجٓا٤ تًو اييت ٜرتتب ع٢ً بٝعٗا أٚ ضٖٓٗا اختالٍ خطري يف ايص١َ املاي١ٝ يًُعين 

 ".باألَط

ٚاملالسغ إٔ املؿطع ٚضع قط١ٜٓ ع٢ً إٔ املػتفٝس َٔ َٓح عا١ًٝ٥ أٚ إعاْات َٔ ايسٚي١ 

ميهٔ إثبات  إشٖٛ ؾدص غري قازض ع٢ً تػسٜس املصاضٜف ايكطا١ٝ٥، ٖٚصٙ قط١ٜٓ بػٝط١ 

نإ ايؿدص َتشاٜال َجال ع٢ً َصاحل ايسٚي١ يالغتفاز٠ َٔ َجٌ  إشاعهػٗا يف ساي١ َا 

ٖصٙ اإلعاْات. ٚتبك٢ ٖصٙ احملاٚي١ َٔ املؿطع دسٜط٠ باالٖتُاّ، غري أْ٘ جيب نصيو ايتططم 

 املصاضٜف ٚايٓفكات ايٛاقع١ ع٢ً عاتك٘. إىل

 ب/ دس١ٜ طًب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥

ٕٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ أْطًب املػاعس٠ ٜهٕٛ َطفكا بعطض َٔ قاْ 15دا٤ يف املاز٠ 

ايتٓفٝص املطاز َباؾطت٘، ٖٚصا َٔ ادٌ متهني َهاتب  أٚ أيٛال٥ٞٚدٝع ملٛضٛع ايسع٣ٛ أٚ ايعٌُ 

املػاعس٠ َٔ االطالع ع٢ً إٔ ٖصٙ ايكط١ٝ َٛدٛز٠ فعال ٖٚٞ دسٜط٠ باالٖتُاّ ٚ تعترب ٖسضا 

ٔ ٜٓبػٞ تٛخٞ اؿصض يف ايتعاٌَ َع ٖصا ايعٓصط، فُهاتب يٛقت ايعساي١ ٚال ألَٛاٍ ايسٚي١،ٚيه

أٚ ايتشفعٞ  أيٛال٥ٞايعٌُ  أٚاملػاعس٠ يٝػت ظٗات قطا١ٝ٥ يهٞ تٓعط يف َٛضٛع ايسع٣ٛ 

املطاز مشٛي٘ باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ فٗصا َٔ عٌُ احملانِ، ٚإمنا تكّٛ املهاتب ببشح غطشٞ 

 إشاإٔ ٖصا ايؿطط ايجاْٞ ٜهٕٛ فكط  إىلْؿري  ال؟ نُا أّٚأٚيٞ يطًب املػاعس٠ ٌٖ ٖٛ َكبٍٛ 

 اإلدطا٤نإ ٖٛ املسع٢ عًٝ٘ أٚ املتدص ضسٙ  إشانإ طايب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٖٛ املسعٞ أَا 

املطًٛب مشٛي٘ باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ فاْ٘ َعف٢ َٔ ٖصا ايؿطط عهِ إٔ ايٓعاع َٛدٛز فعال 

 إىلًَعّ باؿطٛض أَاّ ايكطا٤، ْٚطٝف  دطا٤اإلأَاّ ايكطا٤ ٚإٔ املسع٢ عًٝ٘ أٚ املتدص ضسٙ 

نإ ايٓعاع َعطٚض بايفعٌ ع٢ً  إشايف ساي١ َا  أَاإٔ ٖصا ايؿطط َطًٛب قبٌ ضفع ايسع٣ٛ 

ايكطا٤ فال قٌ هلصا ايؿطط سٝح إٔ قبٍٛ ايسع٣ٛ يف سس شات٘ زيٌٝ ناف ع٢ً َس٣ دس١ٜ 

 .(23)غًِٝ أغاؽايطًب ٚقٝاَ٘ ع٢ً 



  بسلرةجامعة  - عبد احلليم بن مشري. دـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 43 - 

٥طٟ قس أٌُٖ نٌ ٖات٘ ايتفاصٌٝ امل١ُٗ، بسيٌٝ أْ٘ ضنع ٚاملالسغ إٔ املؿطع اؾعا

ع٢ً أْ٘ َهاتب املػاعس٠ تكّٛ بايتشطٜات ايططٚض١ٜ سٍٛ  11-18َٔ ايكإْٛ  16يف املاز٠ 

املدتًف١  األسٛاٍَٛاضز طايب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ فكط، زٕٚ إٔ ٜطنع ع٢ً دس١ٜ ايٓعاع أٚ 

 ايػابل شنطٖا غصٛص ٖات٘ ايٓكط١.

صيو إٔ َهاتب املػاعس٠ يف اؾعا٥ط َٓٛط بٗا ْفؼ ايسٚض َٔ سٝح ٚاملالسغ ن

 ٚاإلزاض١ٜزضاغتٗا ظس١ٜ ايٓعاع ٚال فطم بني َهاتب املػاعس٠ ع٢ً َػت٣ٛ احملانِ االبتسا١ٝ٥ 

ٚاجملايؼ ايكطا١ٝ٥ ٚال احمله١ُ ايعًٝا ٚفًؼ ايسٚي١ ٚقه١ُ ايتٓاظع، فُٔ ايططٚضٟ 

 ٖات٘ اؾٗات ايكطا١ٝ٥ فُشانِ املٛضٛع غري قانِ ايتفطٜل بني عٌُ َهاتب املػاعس٠ يف

 ايكإْٛ.

ايؿطٚط ايٛادب تٛافطٖا ملٓح  إٔ إىل اإلؾاض٠ٚقبٌ االْتٗا٤ َٔ ٖصا ايعٓصط ػسض 

 17املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ال ٜؤخص بٗا عٓسَا تهٕٛ بصسز أسس اؿاالت املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ 

نإ طايب  إشامتٓح بك٠ٛ ايكإْٛ  األخري٠ َٔ قإْٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، سٝح إٔ ٖات٘

 ايتاي١ٝ صفاتِٗ. األؾداصاملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ أسس 

 أضاٌَ ٚبٓات ايؿٗسا٤ غري املتعٚدات.-

 َعطٛبٞ اؿطب.-

 يف اـص١َٛ. األططافايكصط -

 املسعٞ يف َاز٠ ايٓفك١.-

 يف َاز٠ اؿطا١ْ. األّ-

 .(24)١ ٚاىل شٟٚ سكٛقِٗاملٗٓٝ األَطاض أٚايعُاٍ يف َاز٠ سٛازخ ايعٌُ -

املتعًل باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ف٦ات دسٜس٠ ميهٓٗا  11-18ٚقس أضاف تعسٌٜ 

 االغتفاز٠ َٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ بك٠ٛ ايكإْٛ ٖٚٞ:

 .األعطا٤ أٚ باألؾداصضشاٜا االػاض -

 ضشاٜا تٗطٜب املٗادطٜٔ.-

 .اإلضٖابضشاٜا -

 املعٛقني.-

ٚضعِٗ اـاص،  إىلبايٓػب١ يًُعٛقني بايٓعط  َكبٛال األَطنإ  إشاْٚالسغ أْ٘ 

بايٓػب١  األَطقبًٓا  ٚإشأَ ططف ايسٚي١،  إعا١ْفكصٛضِٖ اؾػسٟ عاز٠ َا ٜهٕٛ قٌ 

ايؿٗسا٤ ٚبٓاتِٗ غري  ٚأضاٌَ، ايصٜٔ ميهٔ قٝاؽ سايتِٗ َعطٛبٞ اؿطب اإلضٖابيطشاٜا 
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ضشاٜا املنغا٠  اإلضٖاب املتعٚدات ٚايصٜٔ ٜعتربٕٚ ضشاٜا يًجٛض٠ ايتشطٜط١ٜ فإ ضشاٜا

 ايٛط١ٝٓ.

 ٚباألعطا٤كتًف متاَا ٚغري َكبٍٛ بايٓػب١ يطشاٜا االػاض بايبؿط  األَطيهٔ 

قاْْٛٞ ٜربض اغتفازتِٗ َٔ  أٚايبؿط١ٜ ٚنصا ضشاٜا تٗطٜب املٗادطٜٔ، فال أغاؽ َٓطكٞ 

تعصٜب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، ألٕ ٖٓاى ضشاٜا يف دطا٥ِ أخطط نذطا٥ِ اؿذع ايتعػفٞ ٚاي

املتطُٔ  11-18ايٛسٝس املفػط هلاتني ايف٦تني اؾسٜستني إٔ ايكإْٛ  ٚاألَطٚغريٖا 

املتطُٔ تعسٌٜ قإْٛ ايعكٛبات ايصٟ  10-18 األَطاملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ تعأَ يف صسٚضٙ َع 

غري  األَطايبؿط١ٜ ٖٚصا  ٚاألعطا٤ األؾداصاغتشسخ دطا٥ِ تٗطٜب املٗادطٜٔ ٚاالػاض يف 

ب ايرتنٝع ع٢ً عسّ ايكسض٠ ايفع١ًٝ ع٢ً زفع املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ٚنصا دس١ٜ َكبٍٛ فٝذ

 ايٓعاع.

 
 املتعلقة باملساعدة القضائية: اإلجراءاتثالجا/ 

ع٢ً طًب املػاعس٠  األٚىل، تٓصب أغاغٝتنيْكطتني  إىلغٛف ْتططم يف ٖصا احملٛض 

 إطاضتعٝني قاّ يف  ايكطا١ٝ٥ ٚايفصٌ فٝ٘، أَا ايٓكط١ ايجا١ْٝ فكس خصصٓاٖا يهٝف١ٝ

 ايع١ًُٝ املٓذع٠ عٔ شيو. ٚاإلؾهاالتاملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ 

 طًب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٚايفصٌ فٝ٘:- 1

ْٚتططم يف ٖصٙ ايٓكط١ حملتٜٛات املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، ٚاؾ١ٗ املدتص١ مبٓح 

 املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ثِ ْتٓاٍٚ قطاض َٓح أٚ ضفض َٓح املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٚايطعٔ فٝ٘.

 أ/ تكسِٜ طًب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥:

املتعًل باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ع٢ً إٔ  11-18بعس تعسًٜٗا بايكإْٛ  15ْصت املاز٠ 

 ًف طًب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٜتؿهٌ َٔ ايٛثا٥ل ايتاي١ٝ:َ

َٔ شات ايكإْٛ(، ٜتطُٔ  14طًب ٜكسّ يط٥ٝؼ َهتب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ )املاز٠ -

 ايتٓفٝص املطاز َباؾطت٘. أٚ أيٛال٥ٞايعٌُ  أ٣ٚ عطضا ٚدٝعا ملٛضٛع ايسعٛ

 َػتدطز َٔ دسٍٚ ايططا٥ب أٚ ؾٗاز٠ عسّ فطض ايططٜب١.-

 ، عٓس االقتطا٤.األخري٠نؿف ايطاتب يألؾٗط ايجالخ -

تصطٜح ؾطيف ٜجبت فٝ٘ املعين باملػاعس٠ َاضزٙ املاي١ٝ، َصازم عًٝ٘ َٔ ططف -

 .إقاَت٘ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ حملٌ 

املالسغ إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ مل ٜتطًب ؾهال َعٝٓا يطًب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، بٌ ٚ

أيعَ٘ مبذُٛع١ َٔ ايٛثا٥ل اييت تٝػط عٌُ َهتب املػاعس٠ عٓس تننسٙ َٔ صش١ ازعا٥٘ بنْ٘ 

قتاز يًُػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، ٚاملالسغ ع٢ً ايٛثا٥ل املطًٛب١ أْٗا غري َهًف١ يف أغًبٗا ٚال 
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ايتؿطٜع ايتْٛػٞ لسٙ ْص  إىلػذٌٝ أٚ أ١ٜ طٛابع دبا١ٝ٥. ٚبايطدٛع ضغّٛ ت إىلؼتاز 

ايعسي١ٝ اإلزال٤ بايٛثا٥ل نًٗا أٚ بعطٗا  اإلعا١ْتعصض طايب  إشاصطاس١ ع٢ً ٖصٙ املػني١ بنْ٘ 

بػبب عسّ قسضت٘ ع٢ً زفع َعايِٝ اغتدطادٗا أٚ َعايِٝ ايتػذٌٝ ٚايطابع اؾبا٥ٞ املتعًل 

 .(25)يو باملطًبش إىل اإلؾاض٠بٗا فعًٝ٘ 

 ب/ اؾ١ٗ املدتص١ مبٓح املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥:

َهاتب يًُػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ع٢ً  11-18َهطض َٔ ايكإْٛ  1يكس اغتشسثت املاز٠ 

، ٚاجملايؼ ايكطا١ٝ٥ ٚاحمله١ُ ايعًٝا ٚفًؼ ايسٚي١ ٚاإلزاض١َٜػت٣ٛ احملانِ االبتسا١ٝ٥ 

ٕٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ع٢ً تفصٌٝ تؿه١ًٝ َٔ قاْ 12ٚنصا قه١ُ ايتٓاظع، ٚقس دا٤ت املاز٠ 

 ٖٚٛ َا بٝٓاٙ يف اؾسٍٚ أزْاٙ. ٖات٘ املهاتب،

 أعطا٤ َهتب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ض٥ٝؼ املػاعس٠ َهتب املػاعس٠ ع٢ً َػت٣ٛ

 ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ احمله١ُ االبتسا١ٝ٥

 قاض ٜعٝٓ٘ ض٥ٝؼ احمله١ُ املع١ٝٓ.-

 ممجٌ َٓع١ُ احملاَني.-

 ممجٌ ايػطف١ اؾ١ٜٛٗ يًُشططٜٔ ايكطا٥ٝني.-

 .اإلقا١َممجٌ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ مبشٌ -

 ممجٌ اـع١ٜٓ ايع١َُٝٛ.-

 ايططا٥ب. إزاض٠ممجٌ -

 قافغ ايسٚي١ اإلزاض١ٜاحمله١ُ 

 .اإلزاض١َٜػتؿاض ٜعٝٓ٘ ض٥ٝؼ احمله١ُ -

 ممجٌ َٓع١ُ احملاَني.-

 .ممجٌ ايػطف١ اؾ١ٜٛٗ يًُشططٜٔ ايكطا٥ٝني-

 .اإلقا١َممجٌ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ حملٌ -

 ممجٌ اـع١ٜٓ ايع١َُٝٛ.-

 ايططا٥ب. إزاض٠ممجٌ -

 ايٓا٥ب ايعاّ اجملًؼ ايكطا٥ٞ

 َػتؿاض ٜعٝٓ٘ ض٥ٝؼ اجملًؼ ايكطا٥ٞ.-

 ممجٌ َٓع١ُ احملاَني.-

 ممجٌ ايػطف١ اؾ١ٜٛٗ يًُشططٜٔ ايكطا٥ٝني.-

 .اإلقا١َممجٌ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ حملٌ -

 ممجٌ اـع١ٜٓ ايع١َُٝٛ.-

 ايططا٥ب. إزاض٠ممجٌ -

 ايٓا٥ب ايعاّ احمله١ُ ايعًٝا

 يًُشه١ُ ايعًٝا. األٍَٚػتؿاض ٜعٝٓ٘ ايط٥ٝؼ -

ممجٌ َٓع١ُ احملاَني َعتُس يس٣ احمله١ُ -

 ايعًٝا..

 ممجٌ ايػطف١ اؾ١ٜٛٗ يًُشططٜٔ ايكطا٥ٝني.-

 .اإلقا١َممجٌ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ حملٌ -
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 ع١ٜٓ ايع١َُٝٛ.ممجٌ اـ-

 ايططا٥ب. إزاض٠ممجٌ -

 قافغ ايسٚي١ فًؼ ايسٚي١

 َػتؿاض ٜعٝٓ٘ ض٥ٝؼ فًؼ ايسٚي١.-

 ممجٌ َٓع١ُ احملاَني.-

 ممجٌ ايػطف١ اؾ١ٜٛٗ يًُشططٜٔ ايكطا٥ٝني.-

 .اإلقا١َممجٌ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ حملٌ -

 ممجٌ اـع١ٜٓ ايع١َُٝٛ.-

 ايططا٥ب. إزاض٠ممجٌ -

 قافغ ايسٚي١ عقه١ُ ايتٓاظ

 َػتؿاض ٜعٝٓ٘ ض٥ٝؼ قه١ُ ايتٓاظع.-

ممجٌ َٓع١ُ احملاَني َعتُس يس٣ فًؼ -

 ايسٚي١ ٚاحمله١ُ ايعًٝا.

 ممجٌ اـع١ٜٓ ايع١َُٝٛ.-

 ايططا٥ب. إزاض٠ممجٌ -

ايسا١ُ٥  األَا١ْٜػتكبٌ ض٥ٝؼ َهتب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ طًبات املػاعس٠ ٚتٛزع يس٣ 

أَني ضبط ٜعٝٓ٘ ض٥ٝؼ َهتب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥  األَا١ْٖصٙ يًُهتب َكابٌ ٚصٌ، ٜٚتٛىل 

 َٔ قإْٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥. 14ٚفكا ملا دا٤ يف املاز٠ 

يكس ساٍٚ املؿطع َٔ خالٍ َا عطضٓاٙ يف اؾسٍٚ ايػابل تٛغٝع تؿه١ًٝ َهاتب 

ٜصعب  طاألَاملػاعس٠ يتؿٌُ ناف١ ايؿطا٥ح املع١ٝٓ مبػني١ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، غري إٔ ٖصا 

عًُٝا َٔ غطع١ ايفصٌ يف طًبات املػاعس٠، شيو إٔ أعطا٤ ٖصا املهتب يٝػٛ َٛظفني ...فٝ٘، 

ايصٟ ساٍٚ املؿطع  األَطأٟ "أِْٗ جيتُعٕٛ بؿهٌ زٚضٟ، مما قس ٜعطٌ َٔ غطع١ ايع١ًُٝ، 

"ميهٔ َٓح املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥. بصف١ َؤقت١، يف  ع٢ً أْ٘: 13تفازٜ٘ َٔ خالٍ ْص٘ يف املاز٠ 

اي١ االغتعذاٍ َٔ ططف ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ أٚ ايٓا٥ب ايعاّ أٚ قافغ ايسٚي١ املدتص س

ع٢ً تًو املػاعس٠ أٚ  باإلبكا٤املهتب ايصٟ ٜكطٞ  إىليف أقطب دًػ١  األَطبؿطط إٔ ٜطفع 

 ٜػشبٗا".

َا غبل إٔ تؿه١ًٝ غري قطا١ٝ٥، ٖٚٛ َا ٜططح تػاؤال دسٜا، سٍٛ غبب  إىلٜطاف 

، إزاض١ٜاال١ُٖٝ، ٖٛ اؿل يف ايتكاضٞ، يف ٜس ؾ١ٓ غري قطا١ٝ٥ ٚال ست٢ َٓح سل زغتٛضٟ بايؼ 

 قطا١ٝ٥. أعُاهلاناْت  إشاايطعٔ يف أسهاَٗا  أٚخايفت ايكإْٛ،  إشاميهٔ َػا٤يتٗا 

 ز/ ايكطاض ايصازض يف طًب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥:

١ٝ٥، بعس قٝاّ َهاتب املػاعس٠ بايتشطٜات ايططٚض١ٜ سٍٛ طايب املػاعس٠ ايكطا  

 بايطفض َع شنط أغباب ايطفض. أٚتصسض قطاضاتٗا بايكبٍٛ زٕٚ تػبٝب 
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(، َٚطز ٖصا 11 ف 01َٚٔ أِٖ خصا٥ص ٖصٙ ايكطاضات أْٗا غري قاب١ً يًطعٔ )املاز٠ 

ملطادع١ ايكطاض  إَها١ْٝأٚ إيعا١َٝ ٚدٛز تعًٌٝ ايكطاض ايصازض بطفض ايطًب، أٟ إٔ ٖٓاى  األَط

غبب ٜتُجٌ يف عسّ تربٜط دسٜت٘ أٚ عسّ تكسِٜ ايٛثا٥ل نإ  إشاٚشيو بتذسٜس ايطًب 

 .(26)ايالظ١َ قاْْٛا، ٚشيو بػس ايٓكص ايصٟ أغؼ عًٝ٘ قطاض ايطفض

، 1118إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ يف تعسٌٜ يكإْٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يػ١ٓ  إىلٚتؿري 

أٜاّ َٔ تاضٜذ أعط٢ يطايب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ اؿل يف ايتعًِ أَاّ ْفؼ املهتب يف أدٌ عؿط 

مل تهٔ َٛدٛز٠ يف ايكإْٛ ايكسِٜ. ْٚالسغ  اإلَها١ْٝ(، سٝح إٔ ٖصٙ 11 ف 01ايتبًٝؼ )املاز٠ 

إٔ املؿطع ْص صطاس١ ع٢ً عسّ قبٍٛ ايطعٔ يف قطاضات  َهاتب املػاعس٠ بنٟ ططٜل َٔ ططف 

ايكطا١ٝ٥،  طبٝع١ ايكطاض ايصازض يف طًب املػاعس٠ إىلٜطدع  األَطايطعٔ َاعسا ايتعًِ، ٖٚصا 

تؿه١ًٝ َهتب املػاعس٠  إىلألْ٘ صازض َٔ ض٥ٝؼ كتص بايٓعط  إزاضٜاسٝح أْ٘ ال ٜعترب قطاض 

املٓتدبني ٚاملعٝٓني ٚممجًٞ ايٓكابات امل١ٝٓٗ)قاَني ٚقططٜٔ(  اإلزاضٜنياملدتًط١ بني 

١ ٚقطا٠، نُا ال ٜعترب ٖصا ايكطاض عُال قطا٥ٝا ألٕ ايعٌُ ايكطا٥ٞ البس إٔ ٜصسض قهُ

قسز٠، فايكطاض ايصازض يف طًب  إلدطا٤اتَؿه١ً تؿهٝال صشٝشا ٚيف خص١َٛ قا١ُ٥ ٚفكا 

املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٖٛ قطاض شٚ طبٝع١ خاص١ ٜػتُس سذٝت٘ َٔ ايكإْٛ َباؾط٠، ٖٚصا َا 

 .(27)ايفك٘ ايفطْػٞ إيٝ٘اْت٢ٗ 

 املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥: إطاضتعٝني قاّ يف - 2

٢ احملاَني زٕٚ غريِٖ َٔ َػاعسٟ ايكطا٠، بايٓعط يكس ضنعْا يف ٖصٙ ايٓكط١ عً

أ١ُٖٝ َطنع احملاّ يف املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ لس إٔ قإْٛ املػاعس٠  إىل

احملإَٛ،لس  إىل باإلضاف١ايكطا١ٝ٥ ضنع ع٢ً احملاَني بؿهٌ أغاغٞ، َػاعسٚ ايكطا٤ 

 .(28)نال َٔ احملططٜٔ ٚاملٛثكني ٚاملرتمجٕٛ ٚاحملًفني

( بٓص ع٢ً ايتعٝني ايتًكا٥ٞ اجملاْٞ 46-60 األَطٚقس نإ ايكإْٛ ايكسِٜ )

اييت دا٤ فٝٗا:"ٜتِ تعٝني  14يًُشاَني يف ايكطاٜا اؾعا١ٝ٥، ٖٚصا َا ٜبسٚ دًٝا يف ْص املاز٠ 

قاّ فاْٞ يف اؿاالت اآلت١ٝ"، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى أٟ ْص حيسز أتعابا يًُشاَني املٓتسبني يف 

 .(29)املعسٍ يألَط ايػابل 15-10ملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥. غري أْ٘ بعس صسٚض ايكإْٛ ضقِ ا إطاض

َهطض اييت ْصت ع٢ً أْ٘ :"ٜتكاض٢ احملاّ املهًف باملػاعس٠  18اغتشسثت املاز٠ 

ايكطا١ٝ٥ يف املٛاز املس١ْٝ، ٚنصا يف ساي١ ايتعٝني ايتًكا٥ٞ أَاّ قه١ُ اؾٓاٜات َهافن٠ َاي١ٝ 

 (31)133-10خع١ٜٓ ايسٚي١". ٚقس سسزت املهافآت املاي١ٝ باملطغّٛ ايتٓفٝصٟ تهٕٛ ع٢ً عاتل 

ايصٟ غٔ ًَشك٘ طبٝع١ ايٓعاع ٚاؾ١ٗ ايكطا١ٝ٥ َٚبًؼ املهافن٠ ايكاعسٟ غري إٔ املهافن٠ مل 

ععٚف  إىلايصٟ أز٣  األَطزز، ٖٚٛ  5111تهٔ فع١ٜ، سٝح إٔ أنرب َهافن٠ ال تتذاٚظ 
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 66يف املػاعس٠  ايكطا١ٝ٥ ٚيف ظٌ ٚدٛز املاز٠  األنٌُِ ع٢ً ايٛد٘ احملاَني عٔ ايكٝاّ بسٚضٖ

اييت متٓع ع٢ً احملاَني ضفض املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٚنصا  (31)َٔ قإْٛ تٓعِٝ ١َٓٗ احملاَا٠

بنٟ ؾهٌ نإ يف ايكطاٜا اييت َٓشت فٝٗا  إتباعِٗمتٓعِٗ َٔ قبٍٛ أٚ طًب َهافن٠ ع٢ً 

َٔ شات  40، 38كٛبات ايتنزٜب١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف املازتني املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ؼت طا١ً٥ ايع

زضدت ع٢ً َٓح قطاٜا املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥  يإلسطازايكإْٛ، لس إٔ ْكابات احملاَني ٚضفعا 

 األفطازعل  إخالالسسٜجٞ ايعٗس باحملاَا٠، ٖٚصا َا ٜؿهٌ يف ْعطْا  أٚيًُشاَني املرتبصني، 

عسّ  أٚمببسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ فعسّ دس١ٜ احملاّ  ٍاإلخاليف ايتكاضٞ ٖٚصا َٔ خالٍ 

 متتع٘ باـرب٠ ايالظ١َ يف فاٍ احملاَا٠. َٔ املؤنس أْ٘ غٛف ٜؤثط ع٢ً سكٛم َٛنً٘.

َا تكسّ، لس إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ اصسض َطغَٛا تٓفٝصٜا دسٜسا خالٍ  إىلبايٓعط 

ا املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٚضفع ق١ُٝ ٚغع فٝ٘ َٔ فاٍ ايكطاٜا اييت متٓح فٝٗ (32)1100غ١ٓ 

تكطٜبا َٔ أدٌ تساضى ايٓكص املٛدٛز يف املطغّٛ ايتٓفٝصٟ  أضعافثالخ  إىلاملهافآت املاي١ٝ 

نبري قطاٜا  إقباٍإٔ املهافآت أصبشت فع١ٜ ْٛعا َا، فكس أصبح ٖٓاى  إىلايػابل، ٚبايٓعط 

كس أصبح ِٖ بعطِٗ ٖٛ ايعفط املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، ٚألٕ احملاّ غري ًَعّ بتشكٝل ايٓتٝذ١ ف

ايػًيب ايػابل،  األثطشات  إىلبننرب قسض ممهٔ َٔ ًَفات املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، ٖٚٛ َا ٜطدعٓا 

اييت تػبكٓا يف  األدٓب١ٝايكٍٛ أْ٘ ميهٓٓا االغتفاز٠ َٔ ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ  إىلٖٚٛ َا ٜسفعٓا 

 ٖصا اجملاٍ.

 فطْػا ٖٛ َٔ خيتاض قاَٝ٘ ٚيهٔ فٓذس َجال إٔ املػتفٝس َٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يف

فهط٠  أملاْٝاٚلس يف  (33)ٜعاب ع٢ً ٖصا ايٓعاّ إٔ ٖصا االختٝاض َطتبط ٖٛ اآلخط مبٛافك١ احملاّ

ضس املصطٚفات ايكطا١ٝ٥، سٝح ٜسفع املنَٔ يؿطن١ ايتنَني أقػاط ايتنَني ع٢ً ٖصٙ 

 َٔ زفع املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ املصطٚفات، ٚيف ساي١ َتابع١ أٚ ضفع٘ يسع٣ٛ متهٓ٘ ؾطن١ ايتنَني

، ٚمما ٜعاب ع٢ً ٖصٙ ايفهط٠ (34)احملاَٞ ايصٟ خيتاضٙ املعين باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ أتعابمبا فٝٗا 

 أقػاطٖٛ إٔ غري ايكازض ع٢ً زفع املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ حيتٌُ أْ٘ غري قازض نصيو ع٢ً زفع 

يت ؽفف َٔ عب٤ املًفات نُا ٜطاف إىل شيو بًٛض٠ فهط٠ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ اي ايتنَني.

ايٓعطٚض١ ع٢ً ايكطا٤، ٖٚصا َٔ خالٍ إعطا٤ فهط٠ قا١ْْٝٛ أٚي١ٝ، َٔ ططف قاَني 

 .(35)َتطٛعني يف إطاض ؾإ املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ، سٍٛ َٛضٛع ايٓعاع قبٌ عطض٘ ع٢ً ايكطا٤

ٚميهٓٓا إٔ ْكرتح يف ٖصا ايصسز فهط٠ َفازٖا إٔ ْكاب١ احملاَني تعطض دسٚال 

َني ايصٜٔ ميهِٓٗ املػاعس٠ ٜٚطغبٕٛ يف شيو، ٜٚبك٢ يألفطاز اختٝاض َٔ ٜٓاغبِٗ، ٖٚصا يًُشا

ٖٚصا  ميهٓ٘ إٔ حيفع احملاَني ع٢ً بصٍ دٗس أنرب يف ضبح ايكطاٜا الغتشكام غريٖا. األَط

َا ٜتطابل َع املعاٜري ايسٚي١ٝ اييت دا٤ بٗا َؤمتط األَِ املتشس٠ ايجأَ يكُع اؾطمي١ يػ١ٓ 
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ايصٟ قطض أْ٘: "َٔ سل نٌ ؾدص اْتساب قاّ خيتاضٙ َٔ أدٌ محا١ٜ َصاؿ٘ ، 0881

 .(37)ٚإثباتٗا"

إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ تساضى بعض ايٓكص ايصٟ نإ ٜعرتٟ ْص  إىل األخريْؿري يف 

املػاعس٠  إطاضَهطض، اييت ناْت تٓص ع٢ً َٓح تعٜٛطات يًُشاَني فكط يف  18املاز٠ 

ططٜٔ ايكطا٥ٝني ٚاملٛثكني املعٓٝني باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يهٔ َع ايكطا١ٝ٥، بنٕ أضاف ف١٦ احمل

ٖصا ْفصٌ يٛ نإ ايٓص عاَا بنٕ ٜهٕٛ ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ: "ٜتكاض٢ َػاعسٚ ايعساي١ يف 

 إطاضاؾٗات ايكطا١ٝ٥ اؾعا١ٝ٥ يف  إَاّٚيف ساي١ ايتعٝني ايتًكا٥ٞ  ٚاإلزاض١ٜاملٛاز املس١ْٝ 

هٕٛ ع٢ً عاتل اـع١ٜٓ ايع١َُٝٛ، ٚفكا يًتٓعِٝ ٚايتؿطٜع املعٍُٛ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، أتعابا ت

اغتفاز٠ ف١٦ دسٜس٠ َٔ ٖصٙ املهافن٠ َٔ  إشاتعسٌٜ ٖصٙ املاز٠  إىلبٗا"، ٚبصيو ال حيتاز املؿطع 

 أَجاٍ املرتمجني ٚاؾعا٤ ٚغريِٖ. 

 اخلامتة:
ٖٚصا  ،املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يٝؼ يسٜٗا تعطٜف ثابتندامت١ يًُٛضٛع ْالسغ إٔ 

ّٝ إىلضادع  ايطاغبني  يألؾداصتكسّ  إعا١ْفٗٞ  ،املكسض٠ املاي١ٝ يًسٚي١ إىلط َفَٗٛٗا بايٓعط تػ

املطافك١  األخط٣املاي١ٝ  ٚاألعبا٤يف ايتكاضٞ ٚغري ايكازضٜٔ ع٢ً ؼٌُ املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ 

١ زٕٚ عٌُ َبسأ اجملا١ْٝ فُٝا خيص املصاضٜف ايكطا٥ٖٝٓاى زٍٚ ُتٓذس إٔ ف، يطفع ايسع٣ٛ

أخط٣ ع بني املػاعس٠ ايه١ًٝ ٚاؾع١ٝ٥، ٖٚٓاى زٍٚ ّٝاحملاَني، ٖٚٓاى زٍٚ مت أتعابؼٌُ 

 . األداْب إىلتكتصط املػاعس٠ ع٢ً َٛاطٓٝٗا ٚزٍٚ متتس ٖصٙ املػاعس٠ 

ايتكاضٞ يف ساي١ َا  ألعبا٤املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٖٞ ؼٌُ ايسٍٚ  إٔيهٔ املتفل عًٝ٘ 

ٚايصسق١ ايصٟ  اإلسػإٚيهٔ يٝؼ َٔ باب  ،ع٢ً زفع املصاضٜف غري قازضٜٔ األفطازنإ  إشا

َٔ باب ايٛادب ايٛاقع ع٢ً عاتل نٌ زٚي١  ٚإمنانإ ٜٓفط املتكاضني َٔ ٖصا ايباب، 

 ايكإْٛ ٚايكطا٤. إَاّزميكطاط١ٝ تػع٢ يهفاي١ َبسأ زغتٛضٟ غاَٞ ٖٛ َبسأ املػاٚا٠ 

-68س٠ ايكطا١ٝ٥ أَط كال يًُػاعقإْٛ َػتخصصت اؾعا٥ط نُا ْالسغ إٔ 

َٓع ايتطاضب بني  إىلٖصا ايتدصٝص ٖٚٛ َا حيػب يًُؿطع اؾعا٥طٟ، سٝح إٔ ٜؤزٟ ، 46

ايكٛاْني َجًُا ٖٛ َٛدٛز يف بعض ايسٍٚ اييت تٓعِ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يف قٛاْني كتًف١ 

 ....(األسساخ، اإلدطا٤اتاملطغّٛ، احملاَا٠، )قٛاْني 

عسّ ٚدٛز َعٝاض ٚاضح قسز يًُكسض٠ املاي١ٝ فٗٛ أَا َاٜعاب ع٢ً ٖصا ايكإْٛ 

َعٝاض َازٟ اييت تعتُس ع٢ً فطْػا قٌ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، َجًُا ٖٛ اؿاٍ يف  يألؾداص

، ٚمتٝع َٔ خالٍ شيو بني َٔ ٜػتنٌٖ املػاعس٠ املاي١ٝ األدطٚاملساخٌٝ، ٚاضح َبين ع٢ً  

 َٚٔ ال ٜػتنًٖٗا.
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اؾعا٥ط ٜتِ َٔ خالٍ َٓح ايؿدص املػاعس٠  ايكطا١ٝ٥ يفاملػاعس٠ نُا إٔ َٓح 

ع٥ٞ اؾٓح يف ايتؿطٜع ْعاّ املٜٛدس ايكطا١ٝ٥ نًٝا، أٚ أْ٘ ال ٜػتفٝس َٓٗا ْٗا٥ٝا، فال 

 يًُػاعس٠ ايكطا١ٝ٥.

َٚط٠ ثا١ْٝ  ،15-10َط٠ بايكإْٛ  ؛َطتني 46-60 األَطٍ املؿطع اؾعا٥طٟ عّس 

ايػابل، ٖٚصا َٔ ييت دا٤ت يف ايكإْٛ ، قاٚال تساضى بعض ايٓكا٥ص ا11-18بايكإْٛ 

 خالٍ:

 اؾعا٥طٟ. اإلقًِٝاملكُٝني بصٛض٠ قا١ْْٝٛ ع٢ً  يألداْبَس ْعاّ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥  -

ايؼ اجملانِ، احمل :اغتشساخ َهاتب َػاعس٠ قطا١ٝ٥ ع٢ً َػت٣ٛ نٌ اؾٗات ايكطا١ٝ٥ -

 قه١ُ ايتٓاظع. عًٝا، فًؼ ايسٚي١،ايه١ُ احمل، زاض١ٜاإلانِ احملكطا١ٝ٥، اي

سٝح عٓس تكسٜط املٛاضز املاي١ٝ يطايب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ تػتج٢ٓ اإلعاْات ٚاملٓح ايعا١ًٝ٥،  -

 إٔ طايب املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٜػتفٝس أصال َٔ َع١ْٛ ايسٚي١.

، ٚإٕ ناْت ٖٓاى غري قطا١ٝ٥ أغًب١َٝٓح سل زغتٛضٟ يف ٜس َهتب شٚ نُا ٜالسغ  -

( 01دٌ )أَهاتب املػاعس٠ عٔ ططٜل ايتعًِ أَاّ ْفؼ املهتب يف  ًطعٔ يف قطاضاتي إَها١ْٝ

غري أْٓا ْط٣ بنْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ َٔ قبٌ، مل تهٔ َتٛفط٠  اإلَها١ْٝأٜاّ َٔ تاضٜذ ايتبًٝؼ، ٖصٙ 

ضفض تكسِٜ املػاعس٠ ٜهٕٛ ايفطز قس عٓسَا ٜتِ إٔ دٌ طًبات املػاعس٠ تكبٌ إال أْ٘ يف ساي١ 

 ي٘ ايسغتٛض.سطّ َٔ مماضغ١ سل نفً٘ 

سػب  ف٦ات دسٜس٠ يًُػتفٝسٜٔ َٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ بك٠ٛ ايكإْٛ إضاف١ْالسغ أٜطا -

 أعالٙ، ٜٚتعًل األَط بـ: 17َا دا٤ يف املاز٠ 

 . باألعطا٤ أٚ باألؾداصضشاٜا االػاض  -

 ضشاٜا تٗطٜب املٗادطٜٔ. -

 .اإلضٖابضشاٜا  -

 املعٛقني. -

 أٚٚضعِٗ اـاص، بايٓعط إىل ٍ بايٓػب١ يًُعٛقني َكبٛ األَطْالسغ بنْ٘ إشا نإ 

غري املتعٚدات َعطٛبٞ اؿطب ٚ أضاٌَ ايؿٗسا٤  ايصٜٔ ميهٔ قٝاغِٗ ع٢ً اإلضٖابضشاٜا 

 املٓصٛص عًِٝٗ يف ايكإْٛ ايكسِٜ )ضشاٜا املنغا٠ ايٛط١ٝٓ(.

ال حيٌُ أٟ ٚتٗطٜب املٗادطٜٔ  ٚباألعطا٤ باألؾداصضشاٜا االػاض  إضاف١يهٔ 

شيو إٔ ٖٓاى ضشاٜا يف دطا٥ِ أخطط: اؾطا٥ِ ايعابط٠ يًشسٚز ايٛط١ٝٓ،  ،قاْْٛٞ لَٓط

جيب إٔ تهٕٛ َٓصب١ ع٢ً  باألغاؽاؿذع ايتعػفٞ، ايتعصٜب ٚغريٖا فٓكٍٛ بنٕ ايعرب٠ 

هلصٙ ٚال تفػري اثٓني ُٖا عسّ ايكسض٠ ع٢ً زفع املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ ٚدس١ٜ ايٓعاع.  أَطٜٔ
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املتطُٔ تعسٌٜ قإْٛ ايعكٛبات ايصٟ اغتشسخ ٖصٙ  11-18كإْٛ ًبايطدٛع ي إالاإلضاف١ 

 ،  10-18دا٤ َتعآَا َع صسٚض ايكإْٛ اؾطا٥ِ اؾسٜس٠، ايصٟ 

ٓعاّ ايكسِٜ نإ ايعساي١ َٔ قاَني ٚقططٜٔ ٚغريِٖ لس بنٕ اي ألعٛإبايٓػب١  -

عا١َ بٌ عًِٝٗ ال ٜػتفٝسٕٚ َٔ أٟ تعٜٛض َٔ اـع١ٜٓ اي ناْٛاسٝح ميجٌ عب٦ا عًِٝٗ، 

نإ خاغط ايسع٣ٛ ٖٛ املػتفٝس َٔ  إشاايطدٛع ع٢ً َٔ خػط ايسع٣ٛ، فهٝف ٜهٕٛ اؿاٍ 

َهطض  18يف املاز٠  15-10يف ايكإْٛ  األَطساٍٚ املؿطع تساضى ٖصا  ٚقساملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، 

 َٓ٘ َٔ إٔ احملاَٞ املهًف باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ َػتفٝس َٔ ْعاّ تعٜٛض ٖٚصا َا دا٤ ب٘

ايصٟ ضفع  264-00ثِ عسٍ َؤخطا باملطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ  133-10املطغّٛ ايتٓفٝصٟ 

تكطٜبا ٚٚغع فاٍ ايكطاٜا اييت ميهٔ فٝٗا االغتفاز٠ َٔ  أضعافثالخ  إىلايهفا٤ات 

 أضافَهطض بنٕ  18تساضى املؿطع اؾعا٥طٟ ايٓكص ايصٟ نإ ٜعرتٟ املاز٠ ٚتعٜٛض. 

يهٔ َع ٖصا ٜبك٢ ٖٓاى ْكص  ،املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ٝٓني يف املع احملططٜٔ ايكطا٥ٝني ٚاملٛثكني

ٚاملالسغ ٖٓا  سٝح إٔ املتكاضٞ ال خيتاض قاَٝ٘ بٌ إٔ ايٓكاب١ ٖٞ اييت ٜتعني ي٘ قاَٞ.

ملا ناْت ايتعٜٛطات غري فع١ٜ  أْاى عٝٛبا يف ٖصا ايتعٝني اإلدباضٟ يًُشاَٞ سٝح أْ٘:

ملا ٚ يًكط١ٝ. األظ١َٖٚٛ ال ٜػع٢ ست٢ يٝبصٍ ايعٓا١ٜ احملاَٞ ٜتٗطب َٔ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ 

ايتعٜٛطات ْٛعا فع١ٜ فاحملاَٞ غري ًَعّ بتشكٝل ايٓتٝذ١ يصا فٗٛ ٜػع٢ فكط  أصبشت

 املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥. اتًَفننرب قسض َٔ يًعفط ب

دسٍٚ يًُشاَني ايصٜٔ ميهِٓٗ  سل عطضًٓكاب١ يصا ْكرتح يف ٖصا اجملاٍ إٔ ٜهٕٛ ي

اختٝاض َٔ ٜٓاغبِٗ ٖٚصا َا حيفع احملاَني ع٢ً بصٍ دٗس انرب  ٚيألفطازكطا١ٝ٥، املػاعس٠ اي

 الغتشكام ايكطاٜا.

يًتدفٝف ٚشيو : أخط٣البس َٔ االغتفاز٠ َٔ ػاضب زٍٚ يف األخري ْؿري إىل أْ٘ 

ٝح جيب تفعٌٝ األفهاض ع٢ً َػت٣ٛ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ احملًٞ، ع َٔ َػاٚئ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥

 :يف ْعاّ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ايتاي١ٝ

ؾطن١ ايتنَني ٖٞ اييت سٝح إٔ فهط٠ ايتنَني ضس املصاضٜف ايكطا١ٝ٥ بنملاْٝا -أ 

 قاَٝ٘. َٔ إختٝاضاملػتفٝس َٔ املػاعس٠ ، نُا ميّهٔ املتكاضٞ تتٛىل ٚاملصاضٜف

اؾُعٝات شات ايطبٝع١ اـري١ٜ ايعا١ًَ يف فاٍ املػاعس٠ عٌُ تععٜع -ب 

اؾُع١ٝ سٝح إٔ  ايالت١ٝٓٝ. أَطٜهاايٛالٜات املتشس٠ ٚبعض زٍٚ ًُا ٖٛ َٛدٛز يف َج ايكا١ْْٝٛ

، بايٛالٜات املتشس٠، قس ؼٛيت إىل 0811املٓؿن٠ غ١ٓ  ٦ٝات املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥هلايٛط١ٝٓ 

تبع١ٝ اآلٕ يٓكاب١ ٠ ايكا١ْْٝٛ ٚايسفاع عٔ املتُٗني، ٚأصبشت يف ًُػاعساؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ ي

 .، ٚمتجٌ ٚضق١ ضػط ١َُٗ يف ٖصٙ ايٓكاب١ٜهٝنياألَطاحملاَني 
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ْتا٥ر َبٗط٠ يف  إىل أز٣ ، ايصٟزٚض اؾُعٝات ايطالب١ٝ يف َعاٖس اؿكٛمتفعٌٝ  –ز 

ايالت١ٝٓٝ، سٝح إٔ طالب ايػٓٛات ايٓٗا١ٝ٥ يف  أَطٜهاٚبعض زٍٚ  األَطٜه١ٝايٛالٜات املتشس٠ 

١، يف إطاض َهاتب تٓؿؤٖا نًٝات بعض بالز أَطٜها ايالت١ٝٓٝ ٜكسَٕٛ املػاعس٠ ايكاْْٛٝ

االغتفاز٠ َٔ  ُاؽ ايطالب ٚضغبتِٗ يفاؿكٛم، أٟ ضطٚض٠ االغتػالٍ األَجٌ ٚاأللع ؿ

 َعًَٛاتِٗ ايٓعط١ٜ.

ضطٚض٠ ضفع َػت٣ٛ ايٛعٞ يس٣ املٛاطٓني، بنٕ هلِ اؿل يف املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥،  – ز

 اضٜف املرتتب١ عًٝ٘.إشا ناْٛا عاد١ إىل ايتكاضٞ ٚغري قازضٜٔ ع٢ً زفع املص

ايتننٝس ع٢ً ايسٚض ايطغايٞ يًُشاَٞ، ٚشيو إٔ احملاَا٠ ضغاي١ تؤز٣ بنَا١ْ،   – ٖـ

 ع٢ًزا٥ُا ٖٞ األمس٢ ٚتهٕٛ إىل املتكاضٞ املطايب عكٛق٘،  إْػا١ْٖٝٓاى ْعط٠ فتهٕٛ 

دٗسا املٓفع١ املاي١ٝ اييت غٝذٓٝٗا احملاَٞ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ، فٝذب ع٢ً احملاّ إٔ ٜبصٍ 

 مماثال يف مجٝع ايكطاٜا اييت ٜتٛالٖا.

 اهلوامش:
، َساخ١ً أيكٝت ع٢ً َٛظفٞ أَا١ْ ايطبط يس٣ قه١ُ محاّ ايطًع١، "املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥"يربٟ ْصري، ( 0)

، http://www.courdemsila.mjustice.dz/conf_cour_msila/doc4.pdf :.، أطًع عًٝٗا ع٢ً مبٛقع1117

، ص 1114، ايكاٖط٠: زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، أصٍٛ ايتكاضٞ ٚفكا يكإْٛ املطافعاتغٝس أمحس قُٛز،  .10ص 

0015. 

ْٕٛ "َبسأ املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٚأثطٖا يف احملانِ ايعازي١ بني ايكإْٛ ايػٛزاْٞ ٚايكاقُس أمحس عبس اهلل، ( 1)

 أْعط قطٜبا َٔ ٖصا املع٢ٓ: ,10، ص /http://www.helalia.com، َكاٍ اْرتْت َٓؿٛض ع٢ً َٛقع: املكاضٕ"

Guide pratiques Genevois, Assistance juridique, Janvier 2011, P 04. 

، 13زٚضت٘  ايكإْٛ ايعطبٞ االغرتؾازٟ يًُػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، املعتُس َٔ ططف فًؼ ٚظضا٤ ايعسٍ ايعطب يف( 2)

 .1117ْٛفُرب  16، ايصازض بتاضٜذ: 635ايكطاض ضقِ: 

، 10َكاٍ يف نتاب "ايكطا٤ ٚايعساي١"، ز  اجملا١ْٝ ٚاملػاعس٠"، :"ايًذ٤ٛ إىل ايعساي١ضضا أمحس املعغين، ( 3)

 .140، ص 1115ايطٜاض: داَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ، 

، ضغاي١ َادػتري يف أثط املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ يف ؼكٝل ايعساي١، عبس ايطمحإ بٔ ٜٛغف إبطاِٖٝ ايسٚغطٟ( 4)

 .05، ص 1118ايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ، داَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ، 

ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ملػاعس٠ غري ايكازضٜني ع٢ً زفع املصطٚفات ايكطا١ٝ٥: زضاغ١ تنص١ًٝٝ عاؾٛض َربٚى، ( 5)

 ٚأْعط نصيو: .41، 40، ص ص: 1116ايعطب١ٝ، ، ايكاٖط٠: زاض ايٓٗط١ تطبٝك١ٝ َكاض١ْ

Ministère de la justice, Demande d’aide juridictionnelle, imp Adin Msium, 2004, P 01. 

. أْعط أنجط تفصٝال: عاؾٛض َربٚى، َطدع 05عبس ايطمحإ بٔ ٜٛغف إبطاِٖٝ ايسٚغطٟ، َطدع غابل، ص ( 6)

 َٚا بعسٖا. 44غابل، ص 

 .05ٕ بٔ ٜٛغف إبطاِٖٝ ايسٚغطٟ، َطدع غابل، ص عبس ايطمحا( 7)

، 56، املتعًل باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز 0860أٚت  14، املؤضر يف 57- 71األَط ضقِ ( 8)

 َٚا بعسٖا. 0011، ص 0860أٚت  06ايػ١ٓ ايجا١َٓ، ايصازض٠ يف 

http://www.courdemsila.mjustice.dz/conf_cour_msila/doc4.pdf
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 .67، 66عاؾٛض َربٚى، َطدع غابل، ص ص: ( 01)

 .154ا أمحس املعغين، َطدع غابل، ص أْعط: ضض( 00)

، 0880َاضؽ  01/ 18، ٚقعت بتاضٜذ اتفاق١ٝ ايتعإٚ ايكاْْٛٞ ٚايكطا٥ٞ بني زٍٚ إؼاز املػطب ايعطبٞ( 01)

 مبس١ٜٓ ضاؽ الْٛف، يٝبٝا.

 ، تْٛؼ.1113َاٟ  12، اعتُس َٔ قبٌ ايك١ُ ايعطب١ٝ ايػازغ١ عؿط، املٝجام ايعطبٞ ؿكٛم اإلْػإ( 02)

، اعتُس ٚعطض يًتٛقٝعٛايتصسٜل ٚاالْطُاّ مبٛدب ايعٗس ايسٚيٞ اـاص باؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ( 03)

َاضؽ  12، تاضٜذ بس٤ ايٓفاش 0855زٜػُرب  05(، بتاضٜذ 10)ز. 1111قطاض اؾُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشس٠ ضقِ 

0865. 

 .011عاؾٛض َربٚى، َطدع غابل، ص ( 04)

، املتعًل باملػاعس٠ 46- 60، املعسٍ ٚاملتُِ يألَط 1118فٝفطٟ  14ملؤضر يف ، ا12- 19ايكإْٛ ضقِ ( 05)

 َٚا بعسٖا. 18، ص 1118َاضؽ  17، ايصازض٠ يف 35، ايػ١ٓ 04ايكطا١ٝ٥، اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز 

 .76، 75عاؾٛض َربٚى، َطدع غابل، ص ص: ( 06)

 .014، 013املطدع ْفػ٘، ص ص: ( 07)

. عبس ايطمحإ بٔ ٜٛغف إبطاِٖٝ ايسٚغطٟ، َطدع غابل، ص 144َطدع غابل، ص  ضضا أمحس املعغين،( 08)

14. 

 .145ضضا أمحس املعغين، َطدع غابل، ص ( 11)

 .014عاؾٛض َربٚى، َطدع غابل، ص ( 10)

 .015املطدع ْفػ٘، ص ( 11)

 َٚا بعسٖا 018( املطدع ْفػ٘، ص 12)

 .23ا٥ط: َٓؿٛضات ٚظاض٠ ايعسٍ، زٕٚ غ١ٓ ْؿط، ص ، اؾعزيٌٝ املتعاٌَ َع ايكطا٤ٚظاض٠ ايعسٍ، ( 13)

 .147ضضا أمحس املعغين، َطدع غابل، ص ( 14)

 .146املطدع ْفػ٘، ص ( 15)

 .084، 083عاؾٛض َربٚى، َطدع غابل، ص ص: ( 16)

 .151ضضا أمحس املعغين، َطدع غابل، ص ( 17)

، املتعًل باملػاعس٠ 46- 60ِ يألَط ، ملعسٍ ٚاملت1110َُاٟ  11، املؤضر يف 16- 11ايكإْٛ ضقِ ( 18)

 .16، 15، ص ص: 1110َاٟ  12، ايصازض٠ يف 27، ايػ١ٓ 18ايكطا١ٝ٥، اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز 

، ايصٟ حيسز َبًؼ املهافن٠ املاي١ٝ اييت 1110غبتُرب  11، املؤضر يف 244- 11َطغّٛ تٓفٝصٟ ضقِ ( 21)

، ايػ١ٓ 38نٝفٝات ٚؾطٚط َٓشٗا، اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز ٜتكاضاٖا احملاَٞ املهًف باملػاعس٠ ايكطا١ٝ٥ ٚ

 .13، 12، ص ص: 27

، املتطُٔ تٓعِٝ ١َٓٗ احملاَا٠، اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ، 0880داْفٞ  17، املؤضر يف 14- 91ايكإْٛ ضقِ ( 20)

 َٚا بعسٖا. 18، ص 0880داْفٞ  18، ايصازض٠ يف 17، ايػ١ٓ 11ايعسز 

، احملسز يؿطٚط ٚنٝفٝات زفع أتعاب احملاَٞ 1100ْٛفُرب  01، املؤضر يف 375- 11َطغّٛ تٓفٝصٟ ضقِ ( 21)

 َٚا بعسٖا. 36، ص 37، ايػ١ٓ 50املعني يف إطاض املػاعس٠ ايكطا١ٝ٥، اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز 

 .73عبس ايطمحإ بٔ ٜٛغف إبطاِٖٝ ايسٚغطٟ، َطدع غابل، ص ( 22)

 يو:أْعط نص .61عاؾٛض َربٚى، َطدع غابل، ص ( 23)
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