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 مقدمة:
إٕ اؾطمي١ تؿّهٌ اعتسا٤ ع٢ً سل اجملتُع يف أَٓ٘ ٚاغتكطاضٙ ٚطُأْٝٓت٘ ٚغهٝٓت٘ 

 تٛقٝع ايقكا  ع٢ً اؾاْٞ  ٚٚغًٝت٘ يلًٛؽ ٖصا اشلسف ٖٞ ٚيصيو ٜتٛيس عٓٗا سل اجملتُع يف

ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥  نُا تؿهٌ اؾطمي١ يف غايب َٔ ا٭سٛاٍ اعتسا٤ ع٢ً سل أؾطاز اجملتُع 

ؾٝتٛيس عٓٗا سل يًُهطٚض يف اقتها٤ ايتقٜٛض عٔ ٖصا ايّهطض  شيو إٔ اؾطا٥ِ املدتًؿ١ 

٫ شْب شلِ يف  -نشاٜا -أؾدام أبطٜا٤اييت تطتهب يف اجملتُع عاز٠ َا ٜتهطض َٓٗا 

اضتهابٗا  ٚبايطغِ َٔ شيو ؾإٕ أغًب ايتؿطٜقات مل تهٔ تقرلِٖ اٖتُاَٗا َهتؿ١ٝ بتقكب 

 اؾاْٞ ٚتٛقٝع ايقكا  عًٝ٘ ؾشػب.

ٚبصيو ظٌ نش١ّٝ اؾطمي١ بقٝسا عٔ اٖتُاّ ايكٛاْني ٚضعاٜتٗا ي٘  بٌ نجط 

تٗا ست٢ غست ٚنأْٗا قٛض ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ا٫ٖتُاّ عكٛم املتِٗ ٚطاٍ ايػٗط ع٢ً محاٜ

َّا سكٛم ايهش١ّٝ بٛد٘ عاّ ؾًِ ؼغ باٖتُاّ َٓاغب إىل إٔ ظٗطت يف ا٭ضبقٝٓات  ٚغاٜتٗا  أ

ٚاـُػٝٓات َٔ ايكطٕ ايػابل زضاغات يؿتت ا٭ْعاض مٛ نشاٜا اؾطا٥ِ زاع١ٝ إىل ا٫ٖتُـاّ 

ّق١ تقٜٛهِٗ عٔ ا٭نطاض اييت تػللٗا بٗـِ  َٚٓشِٗ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اي٬ظ١َ ٚبكؿ١ خا

 شلِ اؾطا٥ِ اييت ٫ ٜس شلِ ؾٝٗا.

  َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ ؾإْ٘ َا نإ َٔ املُهٔ إٔ ٜعٌ ػاٌٖ نش١ٝ اؾطمي١ إىل ا٭بس

ثِ يف َطس١ً   ؾإشا ناْت اؾطمي١ نػًٛى فطز قس سهٝت با٫ٖتُاّ ضزسا َٔ ايعَٔ

طلٝقٞ إٔ تهٕٛ املطس١ً ايجايج١ َٔ ايقٓا١ٜ ٫سك١ ؼٛيت ايقٓا١ٜ إىل اؾاْٞ ؾهإ َٔ اي

ٚقس بسا املٌٝ ايكاضر   ٚا٫ٖتُاّ َٔ ْكٝب نش١ٝ اؾطمي١ اييت طاٍ أَس إغؿاي٘ ْٚػٝاْ٘

إش خيتؿٞ   ملٝعإ ايقساي١ يكاحل املتِٗ يف َٛاد١ٗ نش١ٝ اؾطمي١ خ٬ٍ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ

ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ُٖا يف ا٭قٌ ايتٛاظٕ اإلدطا٥ٞ بػلب ٖصا اإلُٖاٍ ايتؿطٜقٞ بني ططيف 

 .''ايٓٝاب١ ٚاملتِٗ ٚايهش١ٝ  ''َتػاٜٚني 

ٜٚطدع ؾهٌ ا٫ٖتُاّ بايهش١ّٝ ٚنطٚض٠ ايٛقٛف إىل داْل٘ ٚإنؿا٤ اؿُا١ٜ 

اؾعا١ٝ٥ عًٝ٘ إىل ظٗٛض اػاٙ دسٜس يف ايقًّٛ ٚايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ ٖٛ عًِ ايّهش١ٝ ٚاييت 

٠ اٖتُاَا بايػا  ؾًِ تقس تتل٢ٓ محا١ٜ سكٛم املتِٗ ؾكط  أٚيت ي٘ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ املقاقط

غٛا٤  -أٟ يًّهش١ٝ-يف ايطابط١ اإلدطا١ٝ٥ اؾعا١ٝ٥بٌ أعطت دٌ اٖتُاَٗا يًططف ايجايح 

نإ اجملين عًٝ٘ ْؿػ٘ أٚ َٔ تهّطض َٔ اؾطمي١ نصٟٚ اؿكٛم أٚ ايسا٥ٕٓٛ أٚ ايؿدل 

 املقٟٓٛ.

ط٠ ٚاييت تٗسف إىل تٛؾرل محا١ٜ إدطا١ٝ٥ ٚعًٝ٘ ٚيف ظٌ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ املقاق

ؾقاي١ ؿكٛم اإلْػإ ؾإْ٘ مل ٜقس َٔ املُهٔ ايّٝٛ إٔ ٜتذاٌٖ املؿطع ايططف ايجايح يف 
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بقس إٔ أثلتت ايسضاغات  املقازي١ ايكقل١ اييت جيب إٔ حيؿس نٌ إَهاْٝات٘ حملاٚي١ سًٗا

ٟ غٝاغ١ دعا١ٝ٥ ئ ٜهٕٛ ٚا٭عاخ إٔ ايهش١ٝ عٓكط أغاغٞ يف ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ٚإٔ أ

 ايٓذاح سًٝؿٗا َا مل تهق٘ يف سػلاْٗا. 

َٚٔ مث١ ؾايلشح يف اؿُا١ٜ اإلدطا١ٝ٥ ؿكٛم نش١ٝ اؾطمي١ جيس تدلٜطٙ يف     

ظٌ َكاٜٝؼ ايقساي١ اؾعا١ٝ٥ اييت أخًت َ٪زٜاتٗا ٚمماضغاتٗا باملكاٜٝؼ املٛنٛع١ٝ ؿكٛم 

ايعَٔ اٖتُاّ بايؼ يس٣ املٗتُني بايسضاغات سٝح استٌ اؾاْٞ ط١ًٝ قطْني َٔ   اإلْػإ

يف فاٍ اؾطمي١ ٚظٗطت بقض ايقًّٛ اييت ٫ تٗتِ إ٫ باؾاْٞ  ١ايق١ًُٝ ٚا٭نازميٝ

أَا نش١ٝ اؾطمي١ ؾكس أقلح ْػٝا َٓػٝا ٚنإٔ اؾاْٞ   ٚسكٛق٘ َجٌ عًِ اإلدطاّ ٚايقكا 

يطز ا٫عتلاض ؿكٛم ايهش١ٝ  ٚبايتايٞ إٓ ا٭ٚإ  ٖٛ ايططف ايٛسٝس يف ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ

ٚشيو بطؾع ايعًِ ايصٟ سام ب٘ دطا٤ اؾطمي١ ع٢ً إٔ تكلح محا١ٜ سكٛق٘ قه١ٝ أغاغ١ٝ 

ٚشيو َٔ خ٬ٍ َقطؾ١ ايٓعاّ   ٚدٖٛط١ٜ باعتلاضٙ ايططف ايهقٝـ يف ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ

ؾقاي١ٝ  َٚس٣  اإلدطا٥ٞ ايصٟ اعتُسٙ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ ٚايكإْٛ املكاضٕ يهش١ٝ اؾطمي١

ٌٖ تقس :َٚٔ مث١ ؾإْٓا ْططح اإلؾهاي١ٝ ايتاي١ٝ  اؿُا١ٜ اإلدطا١ٝ٥ اييت أقطٖا ٖصا ا٭خرل

اؿُا١ٜ اإلدطا١ٝ٥ بٛنقٗا اؿايٞ ناؾ١ٝ إىل إٔ تهُٔ يًهش١ٝ ايسؾاع عٔ َكاؿ٘ اييت 

كٍٛ ع٢ً ناؾ١ سكٛق٘ غُٝا اغتٗسؾتٗا اؾطمي١ خ٬ٍ َطاسٌ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ ٚاؿ

 ؟.ايتقٜٛض

 ناية اإلجرائية حلقوق ضحية اجلرمية بب  ااحمامنةاحلملبحح األول:  ا

َت٢ انتؿؿت ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ ٚقٛع اؾطمي١ أٚ ٚقٍٛ إىل عًُٗا  قاَت سػب 

سسٚز  اجملط٣ ايقازٟ يٮَٛض بايلشح ٚايتشطٟ عٔ اؾطمي١ ٚعٔ َطتهلٝٗا يف

ايكه١ٝ إىل ايٓٝاب١  َٚت٢ اْتٗت َٔ مجع ا٫غتس٫٫ت قاَت بإضغاٍ ًَـ اختكاقاتٗا

 6ؾكط٠  63ايقا١َ باعتلاضٖا تسٜط ْؿاط ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ يف زا٥ط٠ اختكاقٗا طلكا يًُاز٠ 

َٔ م إ ز  ٚيٛنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ إٔ حيؿغ ايكه١ٝ َت٢ تٛاؾطت ؾطٚط اؿؿغ ٚي٘ إٔ ٜكّٛ 

يف اؾٓح - بطؾع ايسع٣ٛ َلاؾط٠ إىل احمله١ُ نُا ٖٛ اؿاٍ يف اؾٓح املتًلؼ بٗا

ٚي٘ إٔ ٜكّٛ بتشطٜو ايسع٣ٛ ٜٚطًب ؾتح ؼكٝل َٔ قانٞ ايتشكٝل يف   -ملدايؿات ٚا

 .عٔ ططٜل طًب اؾتتاسٞ تكسَ٘ ايٓٝاب١ ايقا١َ إىل قانٞ ايتشكٝل ايكهاٜا املتؿقل١

 اؿُا١ٜ اإلدطا١ٝ٥ ؿكٛم نش١ٝ اؾطمي١ خ٬ٍ  َطس١ً ايتشطٜات : املطًب ا٭ٍٚ

طاض ا٭َٔ ٚايػه١ٓٝ ٚايٛقا١ٜ َٔ اؾطمي١ ؼطم ايسٚي١ مبدتًـ أدٗعتٗا ع٢ً إق 

ٚنلطٗا ساٍ ٚقٛعٗا  َٚقاقل١ َطتهلٝٗا  ٖٚصا  َٔ خ٬ٍ َا تكّٛ ب٘ َٔ ْؿاط بٛيٝػٞ عدل 

 .دٗاظ ايؿطط١
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ؾهلاط ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ قس ٜهتؿؿٕٛ ايهش١ٝ ٜٚتقطؾٕٛ عًٝ٘ ٚأسٝاْا ٜهتؿؿٕٛ 

  .ًٕٛ إىل َقطؾ١ ايهش١ٝاؿكٝك١ ٚبصيو ٜك ىلاؾطمي١  ٖٚٓا أٜها ميهِٓٗ ايٛقٍٛ إ

ايكها١ٝ٥ ؿُا١ٜ سكٛم ايهش١ٝ  ايؿطط١ ٫ٚ ؾو إٔ أ١ُٖٝ ايسٚض ايصٟ تكّٛ  ب٘ 

إزاض١ٜ ٚقها١ٝ٥  –ٚايصٟ  ٜعٗط دًٝا َٔ خ٬ٍ قٝاَٗا بٛظٝؿتٗا شات ايج٬ث١ أدٓش١ 

 غٛا٤ نإ قلٌ ٚقٛع اؾطمي١ أّ بقسٖا. –ٚادتُاع١ٝ 

 ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ ايهش١ٝ أَاّاؿُا١ٜ اإلدطا١ٝ٥ ؿكٛم : ايؿطع ا٭ٍٚ

ٟ غاضت صاْط٬قًا َٔ َلسأ ايتهأَ ا٫دتُاعٞ ٚا٫ٖتُاّ اإلْػاْٞ بايهش١ٝ اي

 ايؿطط١   ٚإىل ايسٚض ايصٟ تهطًع ب٘عًٝ٘ إع٬ْات سكٛم اإلْػإ ايسٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ

 ْتططم يف ٖصا ايؿطع َا ًٜٞ:ؾإْٓا  ايكها١ٝ٥ يف محا١ٜ سكٛم ايهش١ٝ 

 ١ٝ املطتلط١ باإلدطا٤اتسكٛم ايهش:أ٫ٚ

 سل ايهش١ٝ يف ايتلًٝؼ ٚايؿه٣ٛ -1

ثِ   ْكتكط يف زضاغتٓا شلصا اؿل َٔ خ٬ٍ ايتططم إىل بٝإ َق٢ٓ ايل٬ؽ ٚايؿه٣ٛ

إىل زٚض ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ يف إقطاض ٖصا اؿل يًهش١ٝ  ثِ ْتٓاٍٚ سل ايهش١ٝ يف تكسِٜ طًب 

غتككا١ٝ٥  ٚأخرلا ْتططم إىل تٛنٝح َٔ ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ يًكٝاّ بلقض اإلدطا٤ات ا٫

 أغلا  ععٚف ايهش١ٝ عٔ ايتلًٝؼ ٚايؿه٣ٛ.

 : َق٢ٓ ايل٬ؽ ٚايؿه٣ٛ.-أ

يكس عطف بقض ايؿكٗا٤ ايل٬ؽ بأْ٘" اإلع٬ّ أٚ ْكٌ ْلأ اؾطمي١ إىل َػُع      

  نُا عطؾ٘ ايلقض اٯخط بأْ٘ إخطاض أٚ إخلاض َٔ ؾدل عٔ سسٚخ 1ايؿطط١ ايكها١ٝ٥"

يًٓعاّ ايقاّ ٚاٯزا  ايقا١َ أٚ ايكإْٛ ٚايًٛا٥ح ٜػتٛدب تسخٌ ايػًطات ؾقٌ كايـ 

  ٜٚكّٛ بتكسِٜ ايل٬غات أٟ ؾدل ؾاٖس ٚقٛع اؾطمي١ أٚ أ١ٜ َ٪غػ١ ع١َُٝٛ أٚ 2املدتك١

 .3خاق١  ٚقس ٜتِ اإلخلاض نتاب١ أٚ ؾؿًٜٛا أٚ باشلاتـ أٚ بهٌ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ا٭خط٣

املؿطع اؾعا٥طٟ مل ٜٛضز تقطٜؿًا قسزًا يًؿه٣ٛ  بٌ أَا بايٓػل١ يًؿه٣ٛ ؾإٕ       

َق٢ٓ ٖصا املكطًح ٚغرلٙ َٔ املكطًشات  سٝح شنط َكطًح ايؿه٣ٛ يف إْ٘ أخـًط بني 

َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ املتقًّك١ باإلزعا٤ املسْٞ أَاّ قانٞ ايـتشكٝل   27ْل املاز٠ 

َٔ  431نع عس٠؛ َٓٗا ْـل املاز٠ نُا اغـتقٌُ َكطًح ايؿه٣ٛ يف قٌ ايطًب يف َٛا

قاْـٕٛ ايقكٛبات املتقًّك١ ظطا٥ِ َتقٗسٟ ايـتٛضٜس يًذٝـ ايؿقيب ايٛطين ٚغـرلٖا َٔ 

يًؿه٣ٛ ٖٚٛ املكطٟ بتقطٜـ ٚ اؿا٫ت ا٭خط٣  نُا مل ٜأت نٌ َٔ ايكاْْٛني ايؿطْػٞ

 ا٭َط ايصٟ حيًٝٓا إىل ايّتقاضٜـ ايؿك١ٝٗ اييت قًٝت يف ٖصا ايكسز.
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ُٜقّلط ب٘ اجملين عًٝ٘ يف دطا٥ِ بٓاٚ ٤ًا ع٢ً َا تكّسّ ُعّطؾت ايؿه٣ٛ بأْٗا:" إدطا٤ 

١ّٓٝ عٔ إضازت٘ يف ضؾع ايقكل١ اإلدطا١ٝ٥ اييت ؼٍٛ زٕٚ مماضغ١ ايػًطات املدتك١ ؿطٜتٗا  َق

 .4يف املطايل١ بتطلٝل أسهاّ قإْٛ ايقكٛبات"

ُٜكّسَ٘ اجملين عًٝ٘ إىل ايػًط١ املدتك١  نُا عّطؾٗا ايلقض بأْٗا:" ايل٬ؽ ايصٟ 

ّٝس ايكإْٛ سط١ٜ ايٓٝاب١ طايلًا مبٛدل٘  ُٜك ّٝٔ ظطمي١  ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ نس َتِٗ َق

 .5يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ؾٝٗا ع٢ً تٛاؾط ٖصا اإلدطا٤"

ٚعًٝ٘ ؾايؿه٣ٛ ٖٞ إدطا٤ ٜلاؾطٙ ؾدل َقني  ٖٚٛ اجملين عًٝ٘ يف دطا٥ِ قسز٠ 

ؼطٜو ٚضؾع ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ إلثلات املػ٪ٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥ ٜقدل ب٘ عٔ إضازت٘ ايكطحي١ يف 

إٔ ايؿه٣ٛ  '':"Garraud  ٜٚط٣ ا٭غتاش "3ٚتٛقٝع ايقكٛب١ ايكا١ْْٝٛ بايٓػل١ يًُؿهٛ يف سك٘

''ايكازض٠ َٔ ططف املتهطض ٖٞ ب٬ؽ ٚيهٓ٘ ؾدكٞ
7. 

طا٤ َُٚٗا تقّسزت ايتقاضٜـ ايؿك١ٝٗ ؾإْٗا تّتؿل مجٝقٗا ع٢ً إٔ ايؿه٣ٛ ٖٞ إد    

١ّٓٝ إىل د١ٗ قّسز٠  ٜٚطّتب أثط   -اجملين عًٝ٘  - ٜكسض َٔ ؾدل قّسز بكسز دطا٥ِ َق

قاْْٛٞ يف ْطام اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥  ٚيصيو ؾإٕ َؿّٗٛ ايؿه٣ٛ نكٝس إدطا٥ٞ ٜقين ظٚاٍ 

ايكٝس ايصٟ نإ حُيّس َٔ سط١ٜ ايٓٝاب١ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ  ٚبتكسِٜ ايؿه٣ٛ 

ؾًٗا إٔ متهٞ يف إدطا٤ات املتابق١   ايقا١َ ناٌَ سطٜتٗا يف ايتكطف يف ايسع٣ٛتػذلز ايٓٝاب١ 

 .نُا شلا إٔ تكسض قطاضا باؿؿغ َت٢ قاَت أغلا  تدّلضٙ

 ٚادب ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ يف تًكٞ ٚقلٍٛ ايل٬غات ٚايؿها٣ٚ.- 

ميجٌ قلٍٛ ايتلًٝؼ ٚايؿه٣ٛ َٔ ايهش١ٝ ايتعاًَا ع٢ً نلاط ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ 

َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥  42َٔ أعُاٍ ا٫غتس٫ٍ  ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ نقٌُ 

ٜٚتًكٕٛ  46ٚ 47بكٛشلا )) ٜلاؾط نلاط ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ ايػًطات املٛنش١ يف املازتني 

 ايؿها٣ٚ ٚايل٬غات ٜٚكَٕٛٛ ظُع ا٫غتس٫٫ت ٚإدطا٤ ايتشكٝكات ا٫بتسا١ٝ٥((.

ايكها١ٝ٥ إٔ تتًك٢ َا ٜكسّ إيٝٗا َٔ ب٬غات  ايؿطط١ ؾٛؾكًا شلصا ايٓل ٜتقني ع٢ً

زٕٚ إٔ حيل شلا ضؾهٗا بأ١ٜ سذ١  ٚشيو ست٢ ٚيٛ تهُٔ ايل٬ؽ أٚ ايؿه٣ٛ عسّ  8ٚؾها٣ٚ

  9ٚدٛز ؾقٌ ٜؿهٌ دطمي١  ؾاملؿطع مل ٜؿذلط إٔ ٜػؿط ايل٬ؽ أٚ ايؿه٣ٛ عٔ اؾطمي١ ؾق٬ً

ٚايؿها٣ٚ  نُا عًٝ٘ إٔ ٜطغًٗا ؾٛضا ؾهابط ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ ًَعّ بكلٍٛ ٖصٙ ايتلًٝػات 

 .11إىل ايٓٝاب١ ايقا١َ

ل٬ؽ يهابط ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ غكٛم دطمي١ ٚققت بؾإشا سكٌ إٔ تكسّ ؾدل 

عًٝ٘ ٖٛ كتل قاًْْٛا بايتشكٝل ؾٝٗا  ؾ٬ جيٛظ ي٘ ا٫َتٓاع عٔ قلٍٛ ايؿه٣ٛ أٚ ضؾض 

نٛنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ أٚ ؛ ايتسخٌ أٚ ايتدًٞ عٓٗا بإساي١ املؿتهٞ ع٢ً د١ٗ أخط٣ كتك١
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ا٭َط ايصٟ ٜقطن٘ يًُػا٤ي١   ايسضى ايٛطين َج٬ً ٭ٕ شيو ٜقس ؽًٝا عٔ ٚادب قاْْٛٞ

َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ؾه٬  702ايتأزٜل١ٝ أَاّ غطؾ١ ا٫تٗاّ تطلٝكًا ملكتهٝات املاز٠ 

 .11عٔ املػا٤ي١ اإلزاض١ٜ

ش١ٝ إىل ايػًطات بسٕٚ عٛا٥ل ٚإعُا٫َ شلصا اؿل ٜكتهٞ أٟ ٜهٕٛ ايتذا٤ ايه

أٚ تهًؿ١ َاز١ٜ  ٚإٔ ٜتاح ي٘ ايؿطق١ يف ايتقلرل بهٌ سط١ٜ عٔ ٚقا٥ع ايؿه٣ٛ ٚعٔ   إدطا١ٝ٥

ايكها١ٝ٥ َػاعست٘ يف اغذلداع تؿاقٌٝ ٚقٛع اؾطمي١  ايؿطط١َدلضات قًك٘  ٚع٢ً ضداٍ 

يف ٚقٛع اؾطمي١  ست٢ ٚيٛ ناْت ايكه١ٝ تاؾ١ٗ يف ْعطِٖ  ٫ٚ جيٛظ إٔ ٜقاٌَ ٚنإٔ ي٘ نًقًا

إ٫ إشا ثلت أْ٘ غاِٖ بايؿقٌ يف سسٚثٗا  َع عسّ إضٖاق٘ يف تهطاض اؿهٛض يإلز٤٫ بؿهٛاٙ أٚ 

طٍٛ ؾذل٠ ا٫ْتعاض ؾٝٗسض سك٘ َطتني  ا٭ٚىل بػلب اؾطمي١ ٚايجا١ْٝ بػلب أدٗع٠ ايقساي١ 

 .12اؾٓا١ٝ٥

ايكها١ٝ٥  ايؿطط١نُا إٔ يهشاٜا اؾطمي١ اؿل يف تكسِٜ ؾهٛاِٖ نس ضداٍ 

أْؿػِٗ إشا ٚدسٚا َِٓٗ إُٖا٫ً أٚ ؼٝعا  َٚٔ سكِٗ إبسا٤ ٬َسعات ع٢ً عٌُ ايؿطط١ ؾُٝا 

نُا ٜقس نٌ تكاعؼ أٚ تٗإٚ ٚعسّ   13ٜتقًل بؿهٛاِٖ  بٌ ؾُٝا ٜتقًل بػٝاغتٗا ايقا١َ

ايتسخٌ َٔ نابط ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ بػطض محا١ٜ ا٭ؾدام أٚ ا٭َٛاٍ عٓس طًلِٗ إُٖا٫ً 

 ؿكٗا٤ايأسس  نُا ٜكٍٛ ٚ َٔ قإْٛ ايقكٛبات. 487ٚ 402هٌ دطمي١ مبؿّٗٛ املازتني قس ٜؿ

 .14"إٕ نُاْات اؿُا١ٜ تؿذع ع٢ً ايتقإٚ يف ايسعا٣ٚ ايكها١ٝ٥"

نابط ايؿطط١ ع٢ً يف ٖصا ايكسز ضتب ايكها٤ ايؿطْػٞ املػ٪ٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥ ٚ

ايصٟ ؛ ٣ٛ قسَتٗا اَطأ٠ نس ظٚدٗاايكها١ٝ٥ ْتٝذ١ عسّ تسخً٘ يف ايٛقت املٓاغب ع٢ً إثط ؾه

نإ مياضؽ عًٝٗا ايقٓـ باغتُطاض إىل إٔ ؾكست إسس٣ عٝٓٝٗا ْتٝذ١ أعُاٍ ايقٓـ  سٝح 

مل ٜتسخٌ يف ايٛقت ٚ اعتدل ايكها٤ نابط ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ ايصٟ بًؼ با٫عتسا٤ املتهطض

١ خطط املٓكٛم املٓاغب ٜهٕٛ قس اضتهب دطمي١ ايتٗإٚ ٚعسّ تكسِٜ املػاعس٠ يؿدل يف ساي

  .15َٔ قإْٛ ايقكٛبات 487عًٝٗا يف املاز٠ 

سل ايهش١ٝ تكسِٜ طًب َٔ ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ ايكٝاّ بلقض اإلدطا٤ات -2

 .ا٫غتككا١ٝ٥

مل ٜطز ْل قاْْٛٞ ٜقطٞ اؿل يًهش١ٝ اؿل يف إٔ تطًب بإؾازتٗا اييت تسيٞ بٗا 

إلدطا٤ات ا٫غتككا١ٝ٥ تط٣ َٔ ايتككٞ  ايكٝاّ بلقض ا تأَاّ ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ بإدطا٤ا

ؾأْٗا املػا١ُٖ يف إثلات قش١ ٚقٛع اؾطمي١ ٚع٬ق١ املؿهٛ َٓ٘ بٗا  نطًب زلاع ؾاٖس أٚ 

أنجط  أٚ إٔ تطًب تهًٝـ خلرل أٚ أنجط إلثلات َا ؿل بٗا َٔ نطض  أٚ إلثلات َا تسعٝ٘ 
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ػاِٖ يف إثلات ٜٚسعِ َٛاقؿٗا ٚأٚد٘ زؾقٗا  ٚنصا طًب نلط أؾٝا٤ تقتكس ايهش١ٝ أْٗا ت

 .16اؾطمي١

 ايكها١ٝ٥ ايؿطط١سل ايهش١ٝ يف ايسؾاع ٚا٫غتقا١ْ مبشاّ أَاّ  :ثاْٝا

ايكها١ٝ٥ شٚ طابع ضٖٝب يف ايٓؿؼ ايلؿط١ٜ  إشا نإ  ايؿطط١إٕ ايٛقٛف أَاّ  

ايؿدل نش١ٝ ؾطمي١ َق١ٓٝ  ٚشيو َا بٝٓت٘ ايتذاض  َٔ إخؿام اإلْػإ يف ايسؾاع عٔ 

 .ا ايسؾاعْؿػ٘ سني ٜٓؿطز بٗص

أٖٚاب١ٝ علس اهلل أْ٘ إشا نإ قاّ املتِٗ َع املؿتل٘ ؾٝ٘ يف  :شنُا ٜط٣ ا٭غتاٚ

املطس١ً ايتُٗٝس١ٜ ٜهُٔ ي٘ عسّ ا٫ؾت٦ات ع٢ً سكٛق٘ ٚسطٜات٘ َٔ ططف ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ 

ؾٝعٜس َٔ ثك١ ا٭ؾطاز يف غ١َ٬ اإلدطا٤ات ٚعساي١ اؾٗاظ ايكها٥ٞ ٚأعٛاْ٘ ٚزعُا يكُٝتٗا يف 

يهْٛ٘ املقين ا٭ٍٚ با٫ٖتُاّ  ؾإْ٘ َٔ با  أٚىل إٔ ميٓح ٖصا اؿل يهش١ٝ اؾطمي١  17ثلاتاإل

أنطت ب٘  إناؾ١ إىل إٔ سهٛض قاّ ايهش١ٝ يف املطس١ً ٜقتدل ٚ طاملا إٔ اؾطمي١ اغتٗسؾت٘

َٔ اؽاش أٟ  –ع٢ً نابط ايؿطط١ ايكها١ٝ٥  –ْٛعا َٔ ايطقاب١ ع٢ً ايكا٥ِ باإلدطا٤ات 

ط بايهش١ٝ  نُا إٔ َجٌ ٖصا اؿهٛض ٜٗس٨ َٔ ضٚع٘ ٜٚػاعسٙ ع٢ً تصنط فٌُ إدطا٤ ٜه

ايٛقا٥ع اييت سسثت ع٢ً َػطح اؾطمي١ َٚٔ مث١ ايػقٞ يًشؿاظ ع٢ً اؿكا٥ل اييت ثلتت يف 

   .سل املتِٗ َٔ د١ٗ ٚنُإ عسّ ؼطٜؿٗا أٚ تػٝرل ٚدٗتٗا

ات تتٝح يًهشاٜا ٚيف ٖصا اإلطاض أقسضت ايسامناضى ٚايٓطٜٚر ٚايػٜٛس تؿطٜق

ا٫غتؿاز٠ َٔ خسَات "ايؿدل املػاْس" ايصٟ ٜكّٛ مبػاْس٠ عاطؿ١ٝ يف َطسًيت احملان١ُ 

َٚا قلٌ احملان١ُ  ٜٚتشكٌ ع٢ً أدط٠ َٔ ايسٚي١  نُا حيل ي٘ متجٌٝ ايهش١ٝ ؾُٝا ٜتقًل 

ضًا بتشكٝكات َا قلٌ احملان١ُ ٚأثٓا٥ٗا ٚشيو ٚؾكا يًتقسٌٜ ايصٟ ٚقع يف ايػٜٛس ٖٚصا اعتلا

  نصيو َا دا٤ يف ايلٝإ ايقًُٞ عٔ سكٛم اإلْػإ يف اإلغ٬ّ َٔ 18 4288َٔ ٜٛيٝٛ 

  19نطٚض٠ متتع ايؿطز عل ايسؾاع غٛا٤ بٓؿػ٘ أٚ با٫غتقا١ْ بػرلٙ ٚعسّ َكازض٠ ٖصا اؿل

/ ز َٔ ٖصا ايلٝإ ع٢ً أْ٘ )) ٫ ػٛظ َكازض٠ سل ايؿطز يف ايسؾاع عٔ ْؿػ٘  1ؾكس ْكت املاز٠ 

 .21((-إٕ يكاسب اؿل َكا٫ –أٟ َػٛؽ اغتٓازا يكٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؼت 

 ايؿطط١ٚدسٜط بايتؿطٜع اؾعا٥ٞ اؾعا٥طٟ إٔ ٜٗتِ عكٛم ايهش١ٝ أَاّ  

ايكها١ٝ٥ ؾُٝا ٜتقًل عل ايسؾاع ٚا٫غتقا١ْ مبشاّ ٫غُٝا يف اؾطا٥ِ اـطرل٠؛ نشاي١ 

ٕ ٖصٙ ا٭خرل٠ يف ٚنع ْؿػٞ َتٛتط َٚهطط  َٔ أٜٔ تهٛ ا٫عتسا٤ اؾػسٟ ع٢ً ايهش١ٝ

ؾأْ٘ إٔ ٜ٪ثط يف فطٜات ع١ًُٝ ايلشح ٚايتشطٟ َٚا ٜتقًل بايتشكٝكات اييت تكّٛ بٗا 

ايكها١ٝ٥ ٚباـكٛم َع ايهش١ٝ  ؾشهٛض احملاَٞ ٜػاعس بؿهٌ نلرل ايهش١ٝ يف  ايؿطط١
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ٜ٪زٟ إىل َقطؾ١  شنط فٌُ ايٛقا٥ع ٚتؿاقٌٝ اؾطمي١ ٚنصا تلٝإ نٌ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ

 .21اؾاْٞ

 كٛم نش١ٝ اؾطمي١ أَاّ ايٓٝاب١ ايقا١َاؿُا١ٜ اإلدطا١ٝ٥ ؿايؿطع ايجاْٞ: 

ايٓٝاب١ ايقا١َ ٖٞ ا٭١َٓٝ ع٢ً َكاحل اجملتُع ؾٗٞ تسٜط ؾ٪ٕٚ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ 

تلاؾط )) َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ع٢ً أْ٘  72تٓل املاز٠ سٝح   ٚؽتل مبلاؾطتٗا

ب١ ايقا١َ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ باغِ اجملتُع ٚتطايب بتطلٝل ايكإْٛ ٖٚٞ متجٌ أَاّ نٌ ايٓٝا

 ْٚتٓاٍٚ يف ٖصا ايؿطع َاًٜٞ: (( د١ٗ قها١ٝ٥..

 سل اجملين عًٝ٘ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ.  :أ٫ٚ

 نإدطا٤ يتشطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ. تكسِٜ ايؿه٣ٛ َٔ اجملين عًٝ٘ :-1

َٔ قلٌ ١ عًٝ٘ املطتهل طمي١ٖٛ املتهطض ا٭ٍٚ َٔ ٚقٛع اؾ باعتلاض إٔ اجملين عًٝ٘ 

صٙ اجملين عًٝ٘ يتشطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ ٖٛ تكسِٜ ايؿه٣ٛ يف إدطا٤ ٜتد ٍؾإٕ أٚ اؾاْٞ

  إ٫ َا اغتج٢ٓ املؿطع شيو ع٢ً غلٌٝ اؿكط أٟ تكسِٜ 22مجٝع اؾطا٥ِ ٖٚصا نأقٌ عاّ

يتايٞ ٜهٕٛ ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ َقًكًا ٚبا  ايؿه٣ٛ َٔ اجملين عًٝ٘ يف دطا٥ِ قسز٠

ع٢ً ؾه٣ٛ اجملين عًٝ٘ ؾكط ٚيف ٖصٙ اؿاي١ تػٌ ٜس ايٓٝاب١ ايقا١َ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ 

ٚبصيو ْتٓاٍٚ يف ٖصا ايؿطع عٓكطٜٔ أغاغٝني: ا٭ٍٚ تكسِٜ ايؿه٣ٛ َٔ اجملين  ايق١َُٝٛ

 ين عًٝ٘ يف دطا٥ِ خاق١. عًٝ٘ بكؿ١ عا١َ يف مجٝع اؾطا٥ِ ٚايجاْٞ تكسِٜ ايؿه٣ٛ َٔ اجمل

 .تكسِٜ ايؿه٣ٛ َٔ اجملين عًٝ٘ بكؿ١ عا١َ يف مجٝع اؾطا٥ِ :-أ

تقطف ايؿه٣ٛ املكس١َ َٔ اجملين عًٝ٘ بكؿ١ عا١َ يف مجٝع اؾطا٥ِ بأْٗا"شيو  

ايتقلرل ايصٟ ٜلسٟ َٔ خ٬ي٘ اجملين عًٝ٘ َٔ اؾطمي١ ضغلت٘ إىل ايػًط١ ايقا١َ طايلا َٓٗا 

 ''Garraud'' ٚقس عطؾٗا ا٭غتاش: 23يسع٣ٛ ايق١َُٝٛ نس َطتهب اؾطمي١"ؼطٜو إدطا٤ات ا

علاض٠ عٔ إخلاض َٛد٘ أَاّ ايقساي١ َٔ ططف ايؿدل ايصٟ تقطض ؾدكًٝا إىل نطض ''بأْٗا 

  ٚايسيٌٝ ''ٜٚهٝـ ْؿؼ ا٭غتاش ع٢ً إٔ" نٌ ؾه٣ٛ ؽؿٞ ٚضا٤ٖا ب٬غا  ْادِ عٔ دطمي١"

َٚا ًٜٝٗا نٝـ  21ّ يف َازت٘ ١ٝ٥4224 ايؿطْػٞ يػ١ٓ ع٢ً شيو إٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا

 dénonciation de tort personnel".24"ايؿه٣ٛ ع٢ً أْٗا:  

يهٔ ٬ٜسغ يف بقض اؾطا٥ِ إٔ ايؿه٣ٛ يٝؼ شلا أثط َلاؾط ع٢ً ؼطٜو ايسع٣ٛ 

كس١َ ايق١َُٝٛ بٌ إٕ ايٓٝاب١ ايقا١َ ملا شلا َٔ غًط١ امل١ُ٥٬ ميهٔ إٔ تأَط عؿغ ايؿه٣ٛ امل

يهٔ املؿطع   َٔ اجملين عًٝ٘  ؾٗصا ا٭خرل ٜكتكط زٚضٙ إ٫ يف تكسِٜ ايؿه٣ٛ يف أغًب اؾطا٥ِ

َٔ م إ ز  ٚبصيو ؾإٕ ايؿه٣ٛ املكس١َ ٫ تؿٝس  63اغتقٌُ َكطًح ايل٬غات ٖٚصا يف املاز٠ 

ٛض بإٔ ايؿدل ايصٟ قسَٗا اجملين عًٝ٘ أٟ ٫ ت٪زٟ إىل نٕٛ املقين فين عًٝ٘ ؾق٬ بٌ ا٭َ
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َطتلط١ بايلشح ٚايتشطٟ يف اؾطمي١ ٚاؾاْٞ  ؾكس ٜهٕٛ اجملين عًٝ٘ داْٝا ٚبايتايٞ ؾإٕ 

َطنعٙ يف ٖصا ايٛنع غاَض  بُٝٓا يف بقض اؿا٫ت اجملين عًٝ٘ ي٘ َطنع قاْْٛٞ ثابت 

 عٝح ٖٛ ايصٟ ٜتشهِ يف اإلدطا٤ات. 

 تكسِٜ ايؿه٣ٛ َٔ اجملين عًٝ٘ يف دطا٥ِ خاق١. :- 

غتاش: أمحس ؾتشٞ غطٚض ايؿه٣ٛ املكس١َ َٔ اجملين عًٝ٘ يف دطا٥ِ يكس عطف ا٭ 

ايل٬ؽ ايصٟ ٜكسَ٘ اجملين عًٝ٘ يًػًط١ املدتك١ طايلًا ؼطٜو ايسع٣ٛ ''خاق١؛ بأْٗا 

ايق١َُٝٛ يف اؾطا٥ِ اييت تتٛقـ ؾٝٗا سط١ٜ ايٓٝاب١ ايقا١َ يف ٖصا ايتشطٜو ع٢ً تٛاؾط ٖصا 

''اإلدطا٤
25. 

تكطف قاْْٛٞ ٜكسض عٔ اجملين  ''عكاّ أمحس قُس ع٢ً أْٗا  نُا عطؾٗا ا٭غتاش: 

عًٝ٘ بإضازت٘ املٓؿطز٠ ٜقدل َٔ خ٬ي٘ عٔ ضغلت٘ يف اؽاش ايٓٝاب١ ايقا١َ إدطا٤اتٗا املقتاز٠ قلٌ 

''اؾاْٞ يف اؾطمي١ 
26. 

ٚنُا ٖٚٛ َقًّٛ إٔ ا٭قٌ إط٬م ٜس ايٓٝاب١ ايقا١َ يف ؼطٜو ناؾ١ اؾطا٥ِ  إ٫ 

ضأ٣ َٔ ا٭ؾهٌ يف بقض اؾطا٥ِ إٔ ٜهٕٛ ؼطٜو ٖصٙ اؾطا٥ِ َٛقٛؾا ع٢ً إضاز٠ إٔ املؿطع 

اجملين عًٝ٘ ٚسسٙ باعتلاض إٔ ايهطض ايصٟ ٜقٛز إيٝ٘ أندل بهجرل َٔ ايهطض ايصٟ ٜقٛز ع٢ً 

اجملتُع يٛ قاّ ٖٛ بتشطٜهٗا زٕٚ ايطدٛع إيٝ٘  شيو إٔ املؿطع مل ٜتٛغع يف اؾطا٥ِ اييت 

طٜهٗا ٚدٛز ؾه٣ٛ َٔ قاسب ايؿإٔ  ٚيهٓٗا دا٤ت ع٢ً غلٌٝ اؿكط اؾذلط ايكإْٛ يف ؼ

 . 27ٚيف ْطام قسٚز

 ايتٛغع يف دطا٥ِ ايؿه٣ٛ يف ايكإْٛ املكاضٕ.-3

باغتكطا٤ ْكٛم بقض ايتؿطٜقات املكاض١ْ لس إٔ نجرلًا َٓٗا قس تٛغع يف ْطام  

ٔ اجملين عًٝ٘ باملكاض١ْ َع اؾطا٥ِ املقًل سل ايسٚي١ يف اقتها٤ سكٗا يف ايقكا  ع٢ً ؾه٣ٛ َ

 ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ  ٚؾُٝا ًٜٞ ْتططم إىل بقض ايُٓاشز املٛغق١ يًذطا٥ِ املقًك١ ع٢ً ايؿه٣ٛ.

 مناشز يًتؿطٜقات ايقطب١ٝ.-أ 

  .بايٓػل١ يًتؿطٜع ايًلٓاْٞ ؾٝؿذلط ايؿه٣ٛ يف اؾطا٥ِ ايتاي١ٝ

٥ٗا أٚ ممجًٗا ايػٝاغٞ يف دطمي١ ؼكرل زٚي١ أدٓل١ٝ أٚ ؾقاضٖا ايٛطين عًًٓٝا أٚ ٚظضا

ع(  ٚدطا٥ِ سطم املٓعٍ 505ع(  ٚدطمي١ ايػؿاح بني ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع )املاز٠ 727يلٓإ)املاز٠ 

ع(  ٚدطمي١ ايتٗسٜس بإْعاٍ نطض غرل قكل 527-524ٚا٭َانٔ اييت ؽل ايػرل )املاز٠

ع(  ٚشيو 321املاز٠ ايؿطٚع )ٚ ع(  ٚدطا٥ِ املاٍ اييت تكع بني ايعٚدني أٚ ا٭ق528ٍٛ)املاز٠ 

ؾه٬ً عٔ اؾطا٥ِ اييت ًٜعّ ؾٝٗا ا٫زعا٤ املسْٞ ظاْب ايؿه٣ٛ ٖٚٞ دطا٥ِ ايعْا ٚايصّ ٚايكسح 

 .28ع(583-581-587ٚايتشكرل املٓكٛم عًٝ٘ يف املٛاز)
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 بايٓػل١ يًتؿطٜع املكطٟ ؾٝؿذلط ايؿه٣ٛ يف اؾطا٥ِ ايتاي١ٝ.

ـ عاّ أٚ ؾدل شٟ قؿ١ ْٝاب١ٝ دطمي١ غب َٛظ يف قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥:-

(  485أٚ َهًـ غس١َ عا١َ بػلب أزا٤ ايٛظٝؿ١ أٚ ايٓٝاب١ أٚ اـس١َ ايقا١َ )املاز٠ عا١َ

(  دطمي١ اضتها  ؾقٌ كٌ باؿٝا٤ َع 722( ٚظْا ايعٚز)املاز٠ 721دطمي١ ظْا ايعٚد١ )املاز٠ 

اؾسٜٔ عٔ تػًِٝ ايٛيس ايكػرل (  دطمي١ اَتٓاع ايٛايسٜٔ أٚ 722اَطأ٠ ٚيٛ بػرل ع١ْٝ٬ )املاز٠

إىل َٔ ي٘ اؿل يف طًل٘ بٓا٤ً ع٢ً قطاض َٔ د١ٗ ايكها٤ قازض بؿإٔ سهاْت٘ أٚ 

(  دطمي١ ا٫َتٓاع عٔ 727ٚاختطاف أسسِٖ ممٔ ي٘ اؿل يف سهاْت٘ أٚ سؿع٘ )املاز٠ سؿع٘

(  ٠606(  دطمي١ ايكصف)املاز726زؾع ايٓؿكات ايكازض بٗا سهِ قها٥ٞ ٚادب ايٓؿاش )املاز٠

(  دطمي١ ايكصف ٚايػب بططٜك١ ايٓؿط إشا تهُٓت طقًٓا يف ا٭عطاض 603دطمي١ ايػب)املاز٠ 

 .29(608أٚ خسؾًا يػُق١ ايقا٬٥ت )املاز٠

 .ؾطْػا نُٓٛشز يًتؿطٜقات اي٬ت١ٝٓٝ- 

ؾه٬ً عٔ اؾطا٥ِ اييت متاثٌ دطا٥ِ -تتٛغع ؾطْػا يف دطا٥ِ ايؿه٣ٛ يتؿٌُ 

َٔ  772/6/1)  (ع652املاز٠)دطمي١ ٖذط َٓعٍ ايعٚد١ٝ  -ٟ ايؿه٣ٛ يف ايكإْٛ املكط

املاز٠ )غ١ٓ ٚايعٚاز َٓٗا  48  ٚدطمي١ خطـ قاقط٠ أقٌ َٔ (قإْٛ ايقكٛبات اؾسٜس

ٚدطمي١ ا٫عتسا٤ ع٢ً اؿٝا٠ اـاق١  ( َٔ قإْٛ ايقكٛبات اؾسٜس 672/8.2(  )ع653/7

ٌٝ احملازثات ايتًٝؿ١ْٝٛ ٚاملهاملات ٚاييت تؿٌُ تػذ 4220ْٜٛٝٛ  48اييت ْل عًٝٗا قإْٛ 

َٔ قإْٛ ايقكٛبات  773/2املاز٠(  )ع627املاز٠)ٚايتكٜٛط يف َهإ خام خًػ١  اـاق١

َٔ ايكإْٛ  687/7)ٚدطا٥ِ ايكٝس ع٢ً أضض ممًٛن١ يًػرل زٕٚ َٛاؾكتِٗ   31(اؾسٜس

ا٤ ع٢ً اؿط١ٜ ٚدطا٥ِ ا٫عتس زلاى يف َٝاٙ ايػرل ٫ ٜتطًب ؾه٣ٛأ إ٫ إٔ قٝس (ايعضاعٞ

ؾٗٞ تتطًب ؾه٣ٛ َٔ قاسب بطا٠٤   ايكٓاع١ٝ ٚايتذاض١ٜ بايتعٜٚط يف بطا٤ات ا٫خذلاع

 .31(4238ٜٓاٜط  07َٔ قإْٛ  57املاز٠ )ا٫خذلاع 

 ز يًتؿطٜقات اؾطَا١ْٝ.شقلٌ ايتٛسٝس نُٓٛ ايػطب١ٝأملاْٝا  -دـ

ٖٚٞ   ا٫ت ايؿه٣َٛٔ أنجط ايكٛاْني تٛغقًا يف س 4225ٜقتدل ايكإْٛ ايكازض يف  

ٚإؾؿا٤ غط١ٜ   (421املاز٠)ٚايػب صف ٚايك(   476/7املاز٠)اقتشاّ املٓاظٍ أٚ ايتقسٟ املٓعيٞ 

-760)املٛاز ٚاإلقاب١ اـطأ ( 776املاز٠)ٚايهط  ٚاؾطح عُسًا  ( 707املاز٠)املطاغ٬ت 

رل إضاز٠ ٚيٛ بطنا املدطٛف ع٢ً غ(  765املاز٠)  ٚخطـ ا٭طؿاٍ زٕٚ ايجا١َٓ عؿط (767

ٚايػطق١ ايٛاقق١ ع٢ً أؾٝا٤ (  763املاز٠)أٚ ٚقٝ٘ ملُاضغ١ اؾٓؼ خاضز ايعٚاز  ٘ٚايسٜ٘ أٚ ٚيٝ

ٚا٫غت٤٬ٝ ع٢ً غٝاض٠  (713-717املٛاز )ق١ًًٝ ايك١ُٝ يف ا٭سٛاٍ املٓكٛم عًٝٗا يف 

١ْ ٚاخت٬ؽ َٔ املايو يٮؾٝا٤ احملذٛظ عًٝٗا أٚ املطٖٛ ( / 718املاز٠ )بككس اغتقُاشلا 
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ٚايكٝس احملعٛض عٓسَا تطتهب اؾطمي١ َٔ أسس أؾطاز ايقا١ً٥ أٚ ممٔ ػاٚظ سسٚز  ( 782املاز٠)

 .32(606شا نإ املاٍ خاقًا )املاز٠سك٘ يف ايكٝس ٚيف اإلت٬ف إ

  33يف ا٭خرل ٖصٙ بقض مناشز َٔ ايتؿطٜقات اييت تٛغقت يف دطا٥ِ ايؿه٣ٛ      

ا٥طٟ َتأخط عٔ َػاٜط٠ ايتطٛض ايصٟ عطؾت٘ ايػٝاغ١ تططقٓا إيٝٗا يٓلني إٔ املؿطع اؾع

اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ ٚاييت تطَٞ يف فًُٗا إىل نؿاي١ سل ايهش١ٝ ٫غُٝا خ٬ٍ ايسع٣ٛ 

ايؿه٣ٛ اييت تكٝس ايٓٝاب١ ايقا١َ يف ؼطٜو  اؾعا١ٝ٥  يصا جيب ع٢ً املؿطع ايتٛغع يف سا٫ت

ٜط٠ باؿُا١ٜ َٔ املكًش١ ايقا١َ يف ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ نًُا ناْت َكًش١ اجملين عًٝ٘ دس

 عكا  اؾاْٞ.

 ثاْٝا: أٚد٘ ايككٛض يف نُإ سكٛم ايهش١ٝ يف َطس١ً ايتشكٝل ايتُٗٝسٟ.

ع٢ً ايطغِ َٔ شنط بقض اؿكٛم اييت ْل عًٝٗا قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ 

يهجرل قطاس١  يهُإ سكٛم ايهش١ٝ َٔ اؾطمي١ خ٬ٍ ٖصٙ املطس١ً إ٫ إٔ املؿطع قس أغؿٌ ا

َٓٗا  ٚاييت َٔ ؾأْٗا ؾُٝا يٛ أقطت إٔ تٛؾط نُاْات ٖاَ٘ ؿكٛقٗا  ٚؼكٝل ايتٛاظٕ بٝٓٗا 

 ٚبني َا ٜهُٔ سكٛم باقٞ اـكّٛ يف ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥.

َٔ ٖٓا ضأٜٓا إٔ ْتقطض إىل أِٖ أٚد٘ ايككٛض ؾٓقطض يف عٓكط أٍٚ أٚد٘ اخت٬ٍ 

ٝاب١ ايقا١َ  ثِ ْقطض يف عٓكط ثإ أٚد٘ ايتٛاظٕ بني نُاْات سكٛم املتهطض ٚق٬سٝات ايٓ

اخت٬ٍ ايتٛاظٕ بني نُاْات سكٛم ايهش١ٝ َٔ د١ٗ ٚنُاْات سكٛم املؿهٛ َٓ٘ َٔ د١ٗ 

 .ثا١ْٝ

 اخت٬ٍ ايتٛاظٕ َكابٌ ق٬سٝات ايٓٝاب١ ايقا١َ-1

 .أ: عسّ خهٛع قطاضات ايٓٝاب١ ايقا١َ ٭ٟ ططٜل َٔ ططم ايطقٔ

 .طز ع٢ً طًلات ايهش١ٝ :  عسّ إيعاّ ايٓٝاب١ ايقا١َ باي

 .ز:  عسّ دٛاظ سهٛض ايهش١ٝ إلدطا٤ات ايتشكٝل ا٭ٚيٞ

 .ز:  عسّ اإلداظ٠ يًهش١ٝ اإلط٬ع ع٢ً ْتا٥ر إدطا٤ات ايتشكٝل ايتُٗٝسٟ

 .عسّ دقٌ ايؿه٣ٛ ًَع١َ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ :-ٖـ

 اخت٬ٍ ايتٛاظٕ َكابٌ نُاْات سكٛم املؿهٛ َٓ٘-2

  .٠ إب٬ؽ ايهش١ٝ بٛقٛع دطمي١عسّ ايٓل ع٢ً نطٚض :أ

 : مل ٜٓل قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ع٢ً إب٬ؽ ايهش١ٝ با٭نطاض اييت ؿكت بٗا 

 دطا٤ اؾطمي١.

 .ز: إغؿاٍ َٓح ايهش١ٝ اؿل يف طًب إعاز٠ ايٛنع إىل َا نإ عًٝ٘

 .عسّ اغتقا١ْ ايهش١ٝ مبشاّ يف ساي١ ايتًلؼ باؾطمي١ أَاّ ايٓٝاب١ ايقا١َ  :ز
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 .عسّ متهني ايهش١ٝ َٔ سهٛض بقض إدطا٤ات ايتشطٟ :ٖـ

   .ٚ: إُٖاٍ سل ايهش١ٝ يف إٔ ؽاطب بًػ١ تؿُٗٗا أثٓا٤ إدطا٤ات ايتشطٟ

 ايٛغا٥ٌ املكذلس١ يتؿقٌٝ زٚض ايهش١ٝ أَاّ ايٓٝاب١ ايقا١َ  :ثايجا

ٖٓاى عس٠ ٚغا٥ٌ َكذلس١ يتؿقٌٝ زٚض اجملين عًٝ٘ أَاّ ايٓٝاب١ ايقا١َ ْصنط أُٖٗا 

 :ًٜٞنُا 

 ٚدٛ  ايلشح عٔ ٚغا٥ٌ ؾقاي١ إلظاي١ املقٛقات ايكا١ُ٥ يف ٚد٘ اجملين عًٝ٘. -1

ٚدٛ  ؽٌٜٛ اجملين عًٝ٘ زٚضا أنجط اجياب١ٝ َٔ فطز ايتكسّ بؿه٣ٛ طلكا -2

 .يًكإْٛ إىل َٓش٘ سل ايكلض ع٢ً املتِٗ ٚيهٔ بؿطٚط َق١ٓٝ ٜٓل عًٝٗا ايكإْٛ

ٝ٘ نُهطٚض َٔ اؾطمي١ بايسضد١ ٚدٛ  تٛؾرل محا١ٜ اجياب١ٝ يًُذين عً-3

  .ا٭ٚىل خ٬ٍ َطس١ً ايتشكٝل ايتُٗٝسٟ

إ ايهطض اي٬سل باجملتُع ايػُاح يًُذين عًٝ٘ بايتٓاظٍ عٔ زعٛاٙ َت٢ ن-4

 تاؾٗا 

ٚدٛ  ؾتح اجملاٍ أَاّ ايطقاب١ ايصات١ٝ يًُذين عًٝ٘ عٔ ططٜل َٓش٘ اؿل يف -5

٭ٕ ايٛاقع قس أثلت إٔ تطنٝل١ ايٓعاّ ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ َٚلاؾطتٗا ٚإْٗا٥ٗا  

اإلدطا٥ٞ اؾعا٥طٟ دقًت٘ عادعا أَاّ تٓعِٝ ْٛع ؾقاٍ َٔ ايطقاب١ ع٢ً ايػًط١ ايتكسٜط١ٜ 

ملُجًٞ ايٓٝاب١ ايقا١َ  يًتأنس َٔ أِْٗ مل ٜػ٦ٝٛا اغتدساّ غًطتِٗ باؽاش قطاض عسّ 

 امل٬سك١ ضغِ نؿا١ٜ ا٭زي١ أٚ ايقهؼ.

ع أيعّ ايٓٝاب١ ايقا١َ املؿهٛ َٓ٘ بٓؿػٗا َلاؾط٠  أٚ َٔ املؿهٌ يٛ إٔ املؿط-6

تهًٝـ أسس نلاط ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ بٗصا اإلدطا٤ مبذطز تكسّ ايهش١ٝ بؿهٛاٖا ٚؾكا 

 يٮقٍٛ ع٢ً إٔ تتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ َا أٚضزت٘ ؾٝٗا َٔ َقًَٛات َٚعاعِ نس املؿهٛ َٓ٘ ..  

اي١ اؾعا١ٝ٥ إلقٓاع٘ َٔ أْ٘ متهني اجملين عًٝ٘ َٔ إزضاى َا١ٖٝ ْعاّ إزاض٠ ايقس-7

أسس ا٭ؾدام املػاُٖني يف تػٝرلٖا  مما جيقً٘ َػاُٖا ٫ ٜقٝل ايتٛققات املقتاز٠ ملكرل 

 ايكه١ٝ خ٬ؾا يتدٛؾات ايكا٥ُني ع٢ً إزاض٠ ايقساي١ اؾعا١ٝ٥ ع٢ً اخت٬ؾِٗ.

                                                                :يف إطاض َقا١ًَ ايهشاٜا ايكٝاّ مبا ًٜٞ يصا جيب ع٢ً قها٠ ايٓٝاب١

 َقا١ًَ ايهشاٜا بطأؾ١ ٚاسذلاّ يهطاَتِٗ.  -4

 غرلٖا.ٚ تٛقٝتٗاٚ َٛاق١ً إع٬ّ ايهشاٜا بسٚضِٖ ٚبٓطام اإلدطا٤ات -7

 عطا  عٔ أضا٥ِٗ َٚكازض قًكِٗ.ايػُاع يًهشاٜا باإل -6

دطا٤ات املتدص٠ بؿإٔ َػاض باإل اتقطٜـ ايهش١ٝ بٓتٝذ١ ايتشكٝل بإع٬َٗ -1

ٜٓلػٞ إٔ ٜهٕٛ  -سؿغ ا٭ٚضام -تكطض ايٓٝاب١ عسّ إقا١َ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ  ؾقٓسَا قهٝت٘
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ْػد١ َٔ ٖصا َٔ متهٝٓٗا ٚ َٔ سل ايهش١ٝ َقطؾ١ شيو عٔ ططٜل تلًٝػٗا مبكطض اؿؿغ

 .َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ 63املكطض طلكا يًُاز٠ 

إلدطا١ٝ٥ ؿكٛم نش١ٝ اؾطمي١ خ٬ٍ َطس١ً ايتشكٝل اؿُا١ٜ ااملطًب ايجاْٞ: 

 ايكها٥ٞ

 اؿُا١ٜ اإلدطا١ٝ٥ ؿكٛم نش١ٝ اؾطمي١ أَاّ قانٞ ايتشكٝل: ايؿطع ا٭ٍٚ

ايكاعس٠ ايقا١َ إٔ اؾ١ٗ املدٍٛ شلا قاْْٛا ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ ٖٞ ايٓٝاب١ 

َٔ ٖصٙ ايكاعس٠ أداظ املؿطع ايقا١َ باعتلاضٖا د١ٗ اتٗاّ ٚممج١ً اؿل ايقاّ  يهٔ اغتجٓا٤ 

يًططف املهطٚض َٔ اؾطمي١ ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ ٖٚصا يًُطايل١ أغاغا بتقٜٛض 

ؿُا١ٜ ٖصا اؿل أعط٢ ايكإْٛ يًُهطٚض غٛا٤ نإ ؾدكا طلٝقٝا أٚ َقٜٓٛا اؿل ٚ ايهطض 

ْتٓاٍٚ سل  ٚعًٝ٘ َا ًٜٝٗا َٔ م إ زٚ 27يف ا٫زعا٤ َسْٝا أَاّ قانٞ ايتشكٝل ٚؾكا يًُاز٠ 

ايهش١ٝ يف ا٫زعا٤ املسْٞ أَاّ قانٞ ايتشكٝل باعتلاضٙ أٍٚ سل خٛي٘ املؿطع يًهش١ٝ أَاّ 

 قانٞ ايتشكٝل ٚشيو نُا ًٜٞ:

 املٛنٛع١ٝ يكلٍٛ ا٫زعا٤ املسْٞٚ ايؿطٚط ايؿه١ًٝ-1

 : ايؿطٚط ايؿه١ًٝ يكلٍٛ ا٫زعا٤ املسْٞ.-

ٞ ٖٚٞ ؾطٚط دٖٛط١ٜ ٚأغاغ١ٝ جيب تٛاؾط ؾطٚط ؾه١ًٝ يكلٍٛ ا٫زعا٤ املسْ      

ٜذلتب ع٢ً ؽًـ إسساٖا عسّ قلٍٛ ا٫زعا٤ املسْٞ  ٚتتُجٌ ٖصٙ ايؿطٚط يف تكسِٜ ؾه٣ٛ َٔ 

املهطٚض ٚتكسِٜ َلًؼ ايهؿاي١  ٚؾطٚط غرل أغاغ١ٝ تتُجٌ يف تقٝني َٛطٔ كتاض ٚعطض 

 ايؿه٣ٛ ع٢ً قانٞ ايتشكٝل املدتل.

 .ا٤ املسْٞايؿطٚط ايؿه١ًٝ ا٭غاغ١ٝ يكلٍٛ ا٫زع -أ 

  :ٚتتُجٌ ايؿطٚط ايؿه١ًٝ ا٭غاغ١ٝ يكلٍٛ ا٫زعا٤ املسْٞ ؾُٝا ًٜٞ 

 .تكسِٜ ؾه٣ٛ َٔ املهطٚض -

َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ع٢ً أْ٘ )) جيٛظ يهٌ ؾدل  27يكس ْكت املاز٠ 

َتهطض َٔ دٓا١ٜ أٚ دٓش١ إٔ ٜسعٞ َسْٝا بإٔ ٜتكسّ بؿهٛاٙ أَاّ قانٞ ايتشكٝل املدتل 

َٔ م إ ز ع٢ً أْ٘ ))...نُا جيٛظ أٜها يًططف املهطٚض إٔ حيطى ٖصٙ  4/7ْكت املاز٠ نُا  ((

 ايسع٣ٛ طلكا يًؿطٚط احملسز٠ يف ٖصا ايكإْٛ ((.

ٜػتؿاز َٔ ٖصٜٔ ايٓكني إٔ ا٫زعا٤ املسْٞ ٜٛاد٘ ب٘ ايططف املهطٚض تطاخٞ ايٓٝاب١ 

٥٘ يتشطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ ايقا١َ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ  ؾإشا تكسّ املتهطض بازعا

ؾ٬ حيل يًٓٝاب١ ايقا١َ إٔ متتٓع عٔ ايػرل ؾٝٗا ٖٚصا حيكل ؾ٦ٝا َٔ ايتٛاظٕ بني سل املتهطض 

يف ؼطٜو املًـ اؾعا٥ٞ ٚبني سل ايٓٝاب١ ايقا١َ يف سؿع٘  نُا ٜٛاد٘ املهطٚض أٜها 
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ٜتػا٣ٚ َق٘ يف  اؿكٛم املدٛي١ يًُتِٗ خ٬ٍ َطسًيت ايهلط١ٝ ايكها١ٝ٥ ٚاملتابق١ عٝح

اؿكٛم؛ َٚٔ بني ٖصٙ ا٭خرل٠ سل ايسؾاع نُا غٓطاٙ ؾُٝا بقس  مبق٢ٓ آخط إٔ ا٫زعا٤ املسْٞ 

دا٥ع يف ساي١ ضؾض ايٓٝاب١ ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ  ٚبايتايٞ ؾاملهطٚض ي٘ اـٝاض يف ضؾع 

 ا٫زعا٤ املسْٞ َٔ عسَ٘ ٖٚٓا تهُٔ محا١ٜ ايهش١ٝ بٛدٛز ٖصا اـٝاض.

ؾإٕ ايؿه٣ٛ   خيل ايككط ٚؾاقسٟ ا٭١ًٖٝ ٚا٭ؾدام ا٫عتلاض١ٜ أَا ؾُٝا

ٜٚطدع   َٔ ايٛيٞ أٚ ايٛقٞ أٚ املُجٌ ايكاْْٛٞ سػب ا٭سٛاٍ املكشٛب١ باإلزعا٤ املسْٞ تطؾع

 .34يتشسٜس ٖصٙ ايكؿ١ يكٛاعس ايكإْٛ املسْٞ

 تكسِٜ َلًؼ ايهؿاي١. -

عٞ املسْٞ ايصٟ حيطى ايسع٣ٛ َٔ م إ ز ع٢ً أْ٘ )) ٜتقني ع٢ً املس 25تٓل املاز٠ 

ايق١َُٝٛ إشا مل ٜهٔ قس سكٌ ع٢ً املػاعس٠ ايكها١ٝ٥ إٔ ٜٛزع  يس٣ قًِ ايهتا  امللًؼ املكسض 

ٜكسض ٖصا امللًؼ بأَط َٔ قانٞ ٚ إ٫ ناْت ؾهٛاٙ غرل َكلٛي١ٚ يعَٚ٘ ملكاضٜـ ايسع٣ٛ 

 ايتشكٝل ((.

مل ٜهٔ املسعٞ املسْٞ ٚ ٜػتدًل َٔ ٖصا ايٓل أْ٘ إشا قلٌ قانٞ ايتشكٝل ايؿه٣ٛ

 قس سكٌ ع٢ً املػاعس٠ ايكها١ٝ٥  ؾإْ٘ جيب عًٝ٘ إٔ ٜٛزع يس٣ قًِ ايهتا  َكاضٜـ ايسع٣ٛ

  ٚبايتايٞ ؾسؾع َلًؼ ايهؿاي١ 35إ٫ ناْت ؾهٛاٙ باط١ً ٜٚكسض امللًؼ بأَط َٔ قانٞ ايتشكٝلٚ

سعٞ املسْٞ قس َا مل ٜهٔ امل ىٜقتدل إدطا٤ دٖٛطٟ ٚيف غٝابٗا ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ ٫ تتشط

 سكٌ ع٢ً املػاعس٠ ايكها١ٝ٥.

يهٔ اإلؾهاٍ املططٚح ٖٛ أْ٘ أسٝاْا قانٞ ايتشكٝل ٜكّٛ بتشسٜس َلايؼ ند١ُ 

إىل ططٜل ا٫زعا٤ املسْٞ يتشطٜو  ٙدسا ٜكقب ع٢ً املهطٚض تػسٜسٖا  َٚٔ ثِ ٜقطقٌ ؾ٩ٛ

ملسْٞ َكٝس بايٓعط جيقٌ َٔ إدــطا٤ ضؾع ايؿه٣ٛ َكشٛب١ با٫زعا٤ ا مما  ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ

مما ٜ٪زٟ باملسعٞ املسْٞ يف ايٓٗا١ٜ إىل   بقٓٛإ ايهؿـاي١ أسٝاْا إىل امللايؼ املؿطط١ اييت تقطض

ايسع٣ٛ أَاّ اؾٗات  ايتدًٞ ع٢ً ٖصٙ ايططٜك١ نإدطا٤ َٔ إدطا٤ات ايتكانٞ ٚضؾع

ٌٝ يف سني إٔ ططٜك١ ا٫زعا٤ املسْٞ يف ا٭قٌ قس ؾطع بػطض تٝػرل ٚتػٗ  ايكها١ٝ٥

 .اإلدطا٤ات

ٚبايتايٞ ٌٖ ٜػتطٝع املهطٚض إٔ ٜٓاظع يف ق١ُٝ َلًؼ ايهؿاي١ ؟ َع ا٭خص بقني  

ا٫عتلاض إٔ َلًؼ ايهؿاي١ ٜتشسز َٔ ططف قانٞ ايتشكٝل مبٛدب أَط ٥٫ٚٞ ٚيٝؼ َٔ سل 

 25املهطٚض إٔ ٜٓاظع يف أَط تكسٜط ايهؿاي١ أَاّ غطؾ١ ا٫تٗاّ ٚشيو َا غهت عٓ٘ املؿطع يف املاز٠ 

  نُا إٔ املهطٚض ميهٔ إٔ حيطّ َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ املػاعس٠ ايكها١ٝ٥ اييت ْل 36َٔ م إ ز 

  ٖٚصا يهٕٛ إٔ املػاعس٠ ايكها١ٝ٥ ككك١ 4224أٚت  05امل٪ضر يف  24/52عًٝٗا ا٭َط ضقِ 
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إ٫ يصٟٚ ايسخٌ ايهقٝـ ٚا٭ؾدام غرل ايكازضٜٔ ع٢ً تػسٜس َلًؼ ايهؿاي١ بػلب ق١ً 

١ٝ  ٚبايتايٞ إَها١ْٝ تقػـ قانٞ ايتشكٝل ٚاضز٠ يف ٖصٙ اؿاي١ مما ميؼ بكؿ١ َٛاضزِٖ املاي

 َلاؾط٠ عل ؾ٤ٛ املهطٚض إىل ضؾع ا٫زعا٤ املسْٞ.

ٚعًٝ٘ ؾاؾٛا  ع٢ً ايػ٪اٍ املططٚح غابكا يٝؼ غٌٗ يف ظٌ ْكٛم قإْٛ 

ت اي٬سك١ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ اؿايٞ  ضمبا تسخٌ املؿطع بٓكٛم أخط٣ دسٜس٠ يف ايتقس٬ٜ

َٔ ؾأْٗا إٔ تكًٌ َٔ َقاْا٠ املهطٚض َٔ ٖصا ايكٝس ٚشيو بإتاس١ ايؿطق١ شلصا ا٭خرل إٔ 

ٜطقٔ يف ا٭َط ايكازض عٔ قانٞ ايتشكٝل احملسز مللًؼ ايهؿاي١  أٟ إٔ ٜتشٍٛ ٖصا ا٭َط َٔ 

ٖٚٞ ؼسٜس َلًؼ ايهؿاي١  َٔ ططف  أَط ٥٫ٚٞ إىل أَط قها٥ٞ  أٚ عٔ ططٜل ٚغ١ًٝ أخط٣

 ؿطع يف إتلاع منٛشز َقني ع٢ً اخت٬ف أْٛاع اؾطا٥ِ.امل

يف ؼسٜس ق١ُٝ ايهؿاي١ سػب قؿ١ اؾطّ )كايؿ١, دٓش١, املؿطع إٔ ٜتسخٌ ن

قإْٛ ايطغِ ايكها٥ٞ  أٚ عٔ أٚ حيكطٖا يف سسٚز املكاضٜـ ايكها١ٝ٥ اييت ٜكطضٖا   دٓاٜــ١(

قانٞ ايتشكٝل َٔ خ٬ٍ دٛاظ  ططٜل إجياز آيٝات دسٜس٠ يتشسٜس ايهؿاي١ املكطض٠ َٔ ططف

  ٖٚصا يًشس َٔ ؾطض َلايؼ َاي١ٝ ند١ُ ٚخٝاي١ٝ 37ايتعًِ ؾٝٗا أَاّ ض٥ٝؼ غطؾ١ ا٫تٗاّ

تطٖل املهطٚض بٌ أسٝاْا ٜقذع عٔ تػسٜسٜٗا  َٚٔ مث١ تكًٌ ؾطق٘ يف ايًذ٤ٛ إىل ططٜل 

ايق١َُٝٛ  ا٫زعا٤ املسْٞ ايصٟ ٜقتدل أسس ايططم اشلا١َ ؿل املهطٚض يف ؼطٜو ايسع٣ٛ 

ٚبايتايٞ إَهاْٝت٘ يف املطايل١ عكٛق٘ عٔ ا٭نطاض اييت غللتٗا ي٘ اؾطمي١ ٚشيو خ٬ٍ 

 احملان١ُ اؾعا١ٝ٥.

 .ايؿطٚط ايؿه١ًٝ غرل ا٭غاغ١ٝ يكلٍٛ ا٫زعا٤ املسْٞ - 

 تتُجٌ ايؿطٚط ايؿه١ًٝ غرل ا٭غاغ١ٝ يكلٍٛ ا٫زعا٤ املسْٞ ؾُٝا ًٜٞ: 

 .تقٝني َٛطٔ كتاض -

َٔ م إ ز ع٢ً أْ٘ )) ع٢ً نٌ َسع َسْٞ ٫ تهٕٛ إقاَت٘ بسا٥ط٠  23از٠ تٓل امل

اختكام احمله١ُ ايصٟ جيطٟ ؾٝٗا ايتشكٝل إٔ ٜقني َٛطٓا كتاضا مبٛدب تكطٜح يس٣ 

 قانٞ ايتشكٝل.

ؾإشا مل ٜقني َٛطٔ ؾ٬ جيٛظ يًُسعٞ املسْٞ إٔ ٜقاضض يف عسّ تلًٝػ٘ اإلدطا٤ات  

 ٛم ايكإْٛ((.ايٛادب تلًٝػ٘ إٜاٖا عػب ْك

٬ٜسغ إٔ عسّ ؼسٜس َٛطٔ كتاض ٫ ٜطتب بط٬ٕ ا٫زعا٤ املسْٞ نٌ َا يف ا٭َط 

إٔ عسّ سكٛي٘ ع٢ً أٟ تلًٝؼ ٜتقًل باإلدطا٤ات املتدص٠ َٔ ططف قانٞ ايتشكٝل  ٚبايتايٞ 

٫ تهٕٛ أٟ سذ١ يًططف املهطٚض بقسّ ايتلًٝؼ  ٚيهٔ اإلؾهاٍ ٜجٛض يف ساي١ اختٝاض َٛطٔ َٔ 

املهطٚض ملهتب قاَٞ خاضز اختكام احمله١ُ املٛزع بٗا ا٫زعا٤ املسْٞ ؾٌٗ ٖصا ٜقس  ططف
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َٔ م إ ز أّ ٫ ؟ ٚاؾٛا  ع٢ً شيو إٔ املؿطع مل ٜٓل ع٢ً ٖصا ا٫ستُاٍ   25خطقا يًُاز٠ 

مما جيقٌ تسخً٘ بٓكٛم دسٜس٠ َٔ ؾأْٗا إٔ تٓل ع٢ً ٖصٙ اؿاي١ ست٢ تهٕٛ محا١ٜ 

 ايهش١ٝ بؿهٌ أؾهٌ.

 ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ يكلٍٛ ا٫زعا٤ املسْٞ.: 2

باإلناؾ١ إىل تٛاؾط ايؿطٚط ايؿه١ًٝ ايػايؿ١ ايصنط اؾذلط املؿطع يكلٍٛ ا٫زعا٤ 

تتُجٌ أغاغا يف ٚقٛع ٚ َٔ م إ ز 27املاز٠ٚ 7/4املسْٞ ؾطٚط َٛنٛع١ٝ ْل عًٝٗا يف املاز٠

ؾطط عسّ   ٚأخرلا سكٍٛ ايهطض  ثِ قٝاّ ضابط١ ايػلل١ٝ بني اؾطمي١ ٚايهطٚ اؾطمي١

 .سكٍٛ َتابق١ قها١ٝ٥ غابك١

 ٚقٛع اؾطمي١. -

 سكٍٛ ايهطض. -

 ايهطض.ٚ قٝاّ ضابط١ ايػلل١ٝ بني اؾطمي١ -

 اؿُا١ٜ اإلدطا١ٝ٥ ؿكٛم نش١ٝ اؾطمي١ أَاّ غطؾ١ ا٫تٗاّ: ايؿطع ايجاْٞ

ٜتٛز ايتشكٝل ايكها٥ٞ بقس ا٫ْتٗا٤ َٓ٘ َٔ ططف قانٞ ايتشكٝل بإقساض أٚاَط 

ا١ٝ٥ متؼ عكٛم ايهش١ٝ  ؾأتاح املؿطع شلصٙ ا٭خرل٠ ايتعًِ َٓٗا يس٣ غطؾ١ ا٫تٗاّ  قه

شيو إٔ ا٫غت٦ٓاف ططٜل َٔ ططم ايطقٔ  ؾكطض ايكإْٛ ضؾق٘ َٔ قلٌ نش١ٝ اؾطمي١ يس٣ 

د١ٗ عًٝا ٖٞ غطؾ١ ا٫تٗاّ  ٖٚصا بككس ػسٜس ايٓعاع ايكا٥ِ َط٠ ثا١ْٝ ٚايتٛقٌ بصيو إىل 

 ٭َط املػتأْـ  ٚشيو باعتلاض إٔ غطؾ١ ا٫تٗاّ زضد١ ثا١ْٝ يًتشكٝل ايكها٥ٞ.إيػا٤ أٚ تقسٌٜ ا

 سطَإ املسعٞ املسْٞ َٔ اغت٦ٓاف مجٝع أٚاَط قانٞ ايتشكٝل. :أ٫ٚ

مل ٜقط املؿطع يًُسعٞ املسْٞ اؿل يف إٔ ٜػتأْـ مجٝع أٚاَط قانٞ ايتشكٝل  

ايؿ١ يطًل٘ بكؿ١ عا١َ بٌ سسزت نُا مل ميٓح ي٘ اؿل يف إٔ ٜػتأْـ ا٭ٚاَط إٕ دا٤ت ك

 .38ا٭ٚاَط اييت جيٛظ اغت٦ٓاؾٗا غ٬ف َا ٖٛ اؿاٍ عًٝ٘ بايٓػل١ يًٓٝاب١ ايقا١َ ٚاملتِٗ

ؾاملؿطع مل ٜكط املػاٚا٠ بني ا٭ططاف بكؿ١ َطًك١ ؾُٝا خيل ايطقٔ يف أٚاَط 

ٜٚطدع ٖصا قانٞ ايتشكٝل  إش خيل ٚميٝع ايٓٝاب١ ايقا١َ بك٬سٝات أٚغع يف ٖصا اجملاٍ  

ايتُاٜع بني ايٓٝاب١ ايقا١َ ٚبني بك١ٝ اـكّٛ إىل ايسٚض ايصٟ تًقل٘ يف ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ 

َٔ م إ ز ع٢ً أْ٘ )) تلاؾط ايٓٝاب١  72/4نُُج١ً يًُذتُع ٖٚصا ٚؾكا ملا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

 ايقا١َ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ باغِ اجملتُع ٚتطايب بتطلٝل ايكإْٛ ٖٚٞ متجٌ أَاّ نٌ د١ٗ

 .39قها١ٝ٥...((

ؾايٓٝاب١ ايقا١َ خٍٛ شلا املؿطع سل اغت٦ٓاف مجٝع أٚاَط قانٞ ايتشكٝل ع٢ً 

عهؼ املسعٞ املسْٞ ايصٟ خٛي٘ املؿطع اغت٦ٓاف بقض ا٭ٚاَط ؾكط املطتلط١ أغاغا عكٛق٘ 
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املس١ْٝ  ٖٚصا يف ضأٜٓا ؾٝ٘ إدشاف عكٛم املسعٞ املسْٞ ا٭َط ايصٟ ٜ٪زٟ إىل ا٫خت٬ٍ يف 

اظٕ بني أططاف اـك١َٛ اؾعا١ٝ٥ ٚاييت ٜؿذلض إٔ تهٕٛ يف ٚنع َتهاؾ٧  ؾٓذس إٔ ايتٛ

ايكإْٛ ايًلٓاْٞ جيٝع يًُسعٞ املسْٞ إٔ ٜػتأْـ قطاض قانٞ ايتشكٝل ايكانٞ بذلى املسع٢ 

غاع١ َٔ  71عًٝ٘ أٚ بتد١ًٝ غلًٝ٘ عل أٚ بهؿاي١  ٚشيو أَاّ اشل١٦ٝ اإلتٗا١َٝ خ٬ٍ َس٠ 

َٔ قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥  465ٙ  ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ تاضٜذ إب٬غ٘ إٜا

 ايًلٓاْٞ اييت ٚضز ؾٝٗا ع٢ً أْ٘ ))... يًُسعٞ ايؿدكٞ إٔ ٜػتأْـ ايكطاضات اٯت١ٝ: 

َٔ  26ايكطاض ايكانٞ بكلٍٛ زؾع أٚ أنجط َٔ ايسؾٛع املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠  -4

 ٖصا ايكإْٛ إشا نإ َهطا مبكًشت٘.

 يكطاض ايكانٞ بذلى املسع٢ عًٝ٘ أٚ بإخ٤٬ غلًٝ٘ عل أٚ بهؿاي١.ا -7

 .41..((.قطاض َٓع احملان١ُ عٔ املسع٢ عًٝ٘ -6

َٔ قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ايًلٓاْٞ ع٢ً أْ٘  443/4نُا تٓل املاز٠ 

ضبع )).... يًُسعٞ ايؿدكٞ إٔ ٜػتأْـ أَاّ اشل١٦ٝ اإلتٗا١َٝ قطاض ؽ١ًٝ ايػلٌٝ يف ١ًَٗ أ

ٚعؿطٜٔ غاع١ َٔ تاضٜذ إب٬غ٘ إٜاٙ. يًُسع٢ عًٝ٘ إٔ ٜػتأْـ ايكطاض بطز طًب ؽ١ًٝ غلًٝ٘ 

يف خ٬ٍ أضبع ٚعؿطٜٔ غاع١ َٔ تاضٜذ إب٬غ٘ إٜاٙ. يًٓٝاب١ ايقا١َ إٔ تػتأْـ ايكطاض يف ١ًَٗ 

 . 41أضبع ٚعؿطٜٔ غاع١ َٔ تاضٜذ قسٚضٙ...((

هح إٔ ٖٓاى َٔ ايتؿطٜقات َٔ ػٝع ٚعًٝ٘ ؾُٔ خ٬ٍ املازتني ايػايؿيت ايصنط ٜت

اغت٦ٓاف املسعٞ املسْٞ ؾُٝع ٭غًب أٚاَط قانٞ ايتشكٝل َٚٓٗا ا٭َط باإلؾطاز ع٢ً املتِٗ 

َٚٔ  –  ٖٚصا يف ْعطْا تٛد٘ دسٜس غًهت٘ ٖصٙ ايتؿطٜقات 42ٚا٭َط بطؾع ايطقاب١ ايكها١ٝ٥

ـك١َٛ اؾعا١ٝ٥ ايصٜٔ ِٖ يف غلٌٝ ؼكٝل ايتٛاظٕ بني أططاف ا -بٝٓٗا ايتؿطٜع ايًلٓاْٞ

يف ا٭قٌ َتػاٜٚٔ  ؾشطٟ باملؿطع اؾعا٥طٟ إٔ ٜتلع ٖصٙ ايػٝاغ١ اؾعا١ٝ٥ ست٢ ٜهٕٛ يف 

 َكاف ايتؿطٜقات ايقامل١ٝ اييت متٓح يًهش١ٝ بكؿ١ عا١َ ٚاملسعٞ املسْٞ بكؿ١ خاق١.   

ٚتلسٚ َعاٖط ايتُاٜع نصيو يف إٔ ايكإْٛ ًٜعّ ناتب ايتشكٝل بتلًٝؼ ٚنٌٝ 

ؾُٗٛض١ٜ بهٌ قطاض قازض عٔ قانٞ ايتشكٝل يف ايّٝٛ ْؿػ٘ ايصٟ قسض ؾٝ٘ طلكا يًُاز٠ ا

َٔ م إ ز زٕٚ ٚدٛز إَها١ْٝ إخطاض املسعٞ املسْٞ يف ْؿؼ ايٛقت ايصٟ تلًؼ ؾٝ٘ ايٓٝاب١  438/1

ايقا١َ بهٌ قطاض قازض عٔ قانٞ ايتشكٝل  ا٭َط ايصٟ ٜ٪نس َط٠ أخط٣ غٝا  املػاٚا٠ بني 

قا١َ ٚاملسعٞ املسْٞ  ا٭َط ايصٟ ٜتشتِ ع٢ً املؿطع إٔ ٜقٝس ايٓعط يف قإْٛ ايٓٝاب١ اي

اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ مبا ٜطدع ايتٛاظٕ بني اـكّٛ ٫ٚغُٝا َٔ ظا١ٜٚ املسعٞ املسْٞ ايصٟ ٜقتدل 

 .43ايططف ايهقٝـ يف ٖصٙ املطس١ً

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلمايُ اإلجرائًُ حلقىق ضحًُ اجلرميُ يف التشريع اجلزائرٍ واألنظمُ املقارنُ 

 - 198 - 

 ثاْٝا: سكٛم ايهش١ٝ عٓس ْعط غطؾ١ ا٫تٗاّ يف بط٬ٕ اإلدطا٤ات

٬ٕ دعا٤ َٛنٛعٞ تكطضٙ غطؾ١ ا٫تٗاّ ْتٝذ١ ؽًـ ؾطٚط قش١ اإلدطا٤ ايلط

شيو إٔ ايكٛاعس اإلدطا١ٝ٥  نًٗا أٚ بقهٗا  َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜطتب عسّ إْتاد٘ ٯثاضٙ ايكا١ْْٝٛ

مبا ٜهُٔ يهش١ٝ اؾطمي١  ٚنقت بػطض ايهؿـ عٔ سكٝك١ اؾطمي١ ٚاملػاُٖني يف اضتهابٗا

اّ ا٭ؾهاٍ ايكا١ْْٝٛ أٚ كايؿتٗا تٛقٝع اؾعا٤ املٛنٛعٞ سكٛقٗا  مما ٜتطًب عٓس عسّ اسذل

ٖٚٛ ايلط٬ٕ  ٚع٢ً شيو ؾإْٓا ْتٓاٍٚ يف ٖصا ايؿطع َس٣ إَها١ْٝ سل ايهش١ٝ يف طًب 

ايلط٬ٕ أَاّ غطؾ١ ا٫تٗاّ )ايلٓس ا٭ٍٚ(  ثِ سا٫ت ايلط٬ٕ املكطض٠ ملكًش١ ايهش١ٝ ) ايلٓس 

 ايجاْٞ (.

 ب بط٬ٕ اإلدطا٤ات أَاّ غطؾ١ ا٫تٗاّ.َس٣ إَها١ْٝ ايهش١ٝ يف طً-1

َٔ قإْٛ  458إٕ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ أغ٠ٛ بٓعرلٙ ايؿطْػٞ مل ٜػُح طلكا يًُاز٠ 

يًهش١ٝ بايتُػو بلط٬ٕ اإلدطا٤ املطتهب خ٬ٍ َطس١ً ايتشكٝل  44اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥

قانٞ ايتشكٝل يف ساي١ ٚإثاضت٘ أَاّ غطؾ١ ا٫تٗاّ  ٚأْ٘ مل ٜػُح شلا إ٫ بإبسا٤ ٬َسعات أَاّ 

َا إشا عآٜت إٔ إدطا٤ َٔ اإلدطا٤ات ايصٟ خيكٗا َؿٛ  بقٝب ايلط٬ٕ  َع ؼسٜس غلب ٖصا 

 ايلط٬ٕ.

ٚبايطغِ َٔ إٔ ايكإْٛ مل ٜقط إَها١ْٝ يًهش١ٝ يًتُػو بلط٬ٕ اإلدطا٤ات 

صٟ اـاق١ مبطس١ً ايتشكٝل اييت أؿكت نطضا بٗا ٚمتت باملدايؿ١ يًكإْٛ ٚيًُٓٛشز اي

ٚنق٘  ٚمل تطاع ػاٖٗا ايكٛاعس اؾٖٛط١ٜ يف اإلدطا٤ات ٚا٭سهاّ اييت ْكت عًٝٗا 

َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ٚإثاضت٘ أَاّ غطؾ١ ا٫تٗاّ  ؾإْ٘ بايقهؼ  452/4ٚ 452/4املازتإ

َٔ شيو قس أداظ شلا ايكإْٛ ايتٓاظٍ عٔ ايتُػو بٗصا ايلط٬ٕ  ٚشيو ٚؾكا ملا ْكت عًٝ٘ 

بؿطط إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتٓاظٍ قطحيا ٫ ٜػتٓتر َٔ   َٔ م إ ز 452/6ٚاملاز٠  7/ 452املاز٠ 

غهٛت ايهش١ٝ  نُا أْ٘ ٫ ٜقتس بايتٓاظٍ ايهُين ٚجيب إٔ ايتٓاظٍ عهٛض قاّ أٚ بقس 

 .45اغتسعا٥٘ قاْْٛا  ٚتهٕٛ ْتٝذ١ ٖصا ايتٓاظٍ تكشٝح اإلدطا٤ ايلاطٌ

نإ ٜػرل ع٢ً ْؿؼ َٓٛاٍ ايتؿطٜع يهٔ بايطدٛع إىل ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ايصٟ 

اؾعا٥طٟ قس عٌُ ظساض٠ ع٢ً تؿازٟ ٖصا ايٓكل  ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايتقسٌٜ ايصٟ أؿك٘ ع٢ً 

  ٚقس َؼ ٖصا 4226داْؿٞ  1امل٪ضر يف  26/7قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ مبٛدب ايكإْٛ ضقِ 

٣ ٚباـكٛم نش١ٝ َٓ٘ بكؿ١ أغاغ١ٝ  اييت أداظت ٭ططاف ايسعٛ 46 420ايتقسٌٜ املاز٠ 

اؾطمي١ خ٬ٍ َطس١ً ايتشكٝل ايكها٥ٞ ٚست٢ أثٓا٤ َطس١ً ايلشح ايتُٗٝسٟ َٔ إخطاض 

غطؾ١ ا٫تٗاّ َٔ أدٌ إيػا٤ إدطا٤ َٔ اإلدطا٤ات أٚ ٚثٝك١ َق١ٓٝ  ٖٚٛ َا مل ٜهٔ َلاسا َٔ 
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قلٌ عٝح ناْت ٖصٙ امله١ٓ َٔ ق٬س١ٝ قانٞ ايتشكٝل ٚٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ ٚسسُٖا ؾكط 

 ايكسمي١ َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ايؿطْػٞ. 424ا ناْت تٓل عًٝ٘ املاز٠ سػب َ

ٚعًٝ٘ َٔ خ٬ٍ اغتكطا٤ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ايػايؿ١ ايصنط ٚاملتقًك١ بايلط٬ٕ 

ٚدسْا أْٗا ٫ تػُح يًهش١ٝ يف طًب بط٬ٕ اإلدطا٤ املطتهب خ٬ٍ َطس١ً ايتشكٝل أَاّ 

م بايتٓاظٍ عٔ طًب ايلط٬ٕ ٚضتلت ع٢ً شيو غطؾ١ ا٫تٗاّ بُٝٓا زلشت شات ايٓكٛ

تكشٝح اإلدطا٤ املقٝب  ؾهإ حيلص إٔ ميٓح املؿطع يًهش١ٝ سكٗا يف ايتُػو بايلط٬ٕ 

ٚإثاضت٘ أَاّ غطؾ١ ا٫تٗاّ ست٢ تػاِٖ يف َطاقل١ فطٜات ايتشكٝل ايكها٥ٞ أغ٠ٛ بايتؿطٜع 

ؿطع ايهش١ٝ َٔ ٖصا اإلدطا٤ ايؿطْػٞ َٚٔ مث١ تكشٝح اإلدطا٤ات املقٝل١  يهٔ إٔ ميٓع امل

اشلاّ ٚباملكابٌ ٜطخل شلا يف ايتٓاظٍ عٔ طًب ايلط٬ٕ ؾؿٞ ٖصٙ املطس١ً ؾٗٛ ا٭َط غرل 

 .املٓطكٞ ٚغرل املكلٍٛ

 سا٫ت ايلط٬ٕ املكطض٠ ملكًش١ ايهش١ٝ.-2

َٔ  405تتُجٌ سا٫ت ايلط٬ٕ املكطض٠ ملكًش١ ايهش١ٝ ؾُٝا ْكت عًٝ٘ املاز٠    

 ت اؾعا١ٝ٥  ؾتتُجٌ يف عسّ اسذلاّ اإلدطا٤ات ايتاي١ٝ:قإْٛ اإلدطا٤ا

زلاع املسعٞ املسْٞ أٚ إدطا٤ َٛاد١ٗ بٝٓ٘ ٚبني املتِٗ عهٛض قاَٝ٘ أٚ بقس  -4

 زعٛت٘ قاْْٛا َا مل ٜتٓاظٍ قطاس١ عٔ شيو.

اغتسعا٤ احملاَٞ بهتا  َٛق٢ عًٝ٘ ٜطغٌ إيٝ٘ قلٌ املٛعس احملسز يػُاع  -7

 .٭قٌاملسعٞ املسْٞ بَٝٛني ع٢ً ا

ٚنع ًَـ اإلدطا٤ات ؼت طًب قاَٞ املسعٞ املسْٞ قلٌ زلاع أقٛاي٘ بأضبع  -6

 .ٚعؿطٜٔ غاع١ ع٢ً ا٭قٌ

ٚػسض اإلؾاض٠ إىل أ ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايلط٬ٕ ٜطًل عًٝ٘ بايلط٬ٕ املتقًل مبكًش١ 

اـكّٛ  ٖٚٛ بط٬ٕ ْػيب َٔ سٝح أْ٘ ٜتقًل مبكًش١ خاق١  َٚٔ مث١ جيٛظ يكاسب ٖصٙ 

١ عػب ا٭سٛاٍ إٔ ٜتٓاظٍ عٔ ايتُػو ب٘ ػاٙ اإلدطا٤ ايصٟ مل ٜطاع َكًشت٘  ٖٚٓا املكًش

ٚاملاز٠  452/7ٜكشح ٖصا اإلدطا٤ َٔ قلٌ َٔ قاّ ب٘ زٕٚ ساد١ يًطقٔ ؾٝ٘ طلكا يًُاز٠ 

 .47َٔ م إ ز 452/6

 احلناية اإلجرائية حلقوق ضحية اجلرمية أثناء ااحمامنة: املبحح الجاني
سكٛم ايهش١ٝ خ٬ٍ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ تؿهٌ بايؼ ا٭١ُٖٝ  ٚي٦ٔ ناْت محا١ٜ

َقتُس٠ أغاغا ع٢ً محا١ٜ تؿطٜق١ٝ ٚأخط٣ قها١ٝ٥  إ٫ إٔ اؿُا١ٜ ايتؿطٜق١ٝ َُٗا بًػت زق١ 

ٚقٝاغ١ ايٓكٛم اييت تكطضٖا اتؿاقا ٚضٚسا ْٚكا َع املٛاثٝل ايسٚي١ٝ اييت تطع٢ سكٛم 

١ ْعط١ٜ تؿتكس إىل اؾٖٛط ٚؽًٛ َٔ اإلْػإ عا١َ ٚايهش١ٝ خاق١  غتعٌ فطز محاٜ
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املهُٕٛ  زٕٚ قها٤ ٜقٌُ أسهاَٗا ٜٚطلل  َٛازٖا ٜٚقطٝٗا ْلض اؿٝا٠ يف ايٛاقع  بٌ إٕ 

ايكها٤ مباي٘ َٔ سٝس٠ ٚاغتك٬ٍ ٚسكا١ْ ٖٛ ايكازض  ع٢ً إٔ ٜػس َا عػاٙ إٔ ٜقذلٟ ٖصٙ 

 ايٓكٛم َٔ ْكل أٚ غُٛض. 

نش١ٝ اؾطمي١ املطتلط١ بإدطا٤ات  اؿُا١ٜ اإلدطا١ٝ٥ ؿكٛماملطًب ا٭ٍٚ: 

 احملان١ُ 

 ْتٓاٍٚ زضاغ١ ٖصا املطًب يف ؾطعني ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

 محا١ٜ سكٛم ايهش١ٝ يف بسا١ٜ احملان١ُايؿطع ا٭ٍٚ: 

 سكٛم ايهش١ٝ خ٬ٍ اتكاٍ احمله١ُ باملًـ اؾعا٥ٞ  :أ٫ٚ

ؾشكٛقٗا  ؽتًـ سكٛم ايهش١ٝ باخت٬ف آيٝات اتكاٍ احمله١ُ باملًـ اؾعا٥ٞ

اإلساي١ َٔ ططف قانٞ ٚ تكٌ يف ساي١ ايتًلؼٚ تعزاز عٓس ايتهًٝـ باؿهٛض امللاؾط 

ايتشكٝل أٚ غطؾ١ ا٫تٗاّ أٚ أَاّ قه١ُ اؾٓح  ٚأٜها عٓس إساي١ املًـ عٔ ططٜل ا٫غتسعا٤ 

شيو ٚ امللاؾط  ٚغٛف ْتٓاٍٚ سكٛم ايهش١ٝ خ٬ٍ نٌ آي١ٝ َٔ آيٝات اتكاٍ احمله١ُ باملًـ

 ؾطع َػتكٌ. نٌ يف

 سكٛم ايهش١ٝ يف ساي١ ايتًلؼ باؾطمي١  -1

إٕ ايهلط١ٝ ايكها١ٝ٥ تكّٛ بٓكٌ املتِٗ إىل ايٓٝاب١ ايقا١َ اييت شلا غًط١ ايتكطٜط 

إَا إٜساع٘ اؿلؼ امل٪قت  َٚٔ مث١ ؼسز ي٘ دًػ١ احملان١ُ أٚ إط٬م قطاس٘ أٚ تهًٝؿ٘ 

ٜقتدل املتِٗ يف ساي١ تًلؼ ٖٚٓا ْتػا٤ٍ َا  باؿهٛض امللاؾط  ؾإشا اختاضت اؿلؼ امل٪قت ؾٗٓا

 ٖٞ سكٛم ايهش١ٝ يف ساي١ ايتًلؼ؟.

اؾٛا  ع٢ً شيو إٔ ايكإْٛ ٜقطٞ يًُتِٗ سل سهٛض قاّ َق٘ أَاّ ايٓٝاب١ 

يف  7001ْٛؾُدل  40امل٪ضر يف  41-01ايقا١َ ٖٚصا ٚؾكا يكإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ضقِ 

أْ٘ )) يًؿدل املؿتل٘ ؾٝ٘ اؿل يف ا٫غتقا١ْ    عٝح دا٤ ؾٝٗا ع52/7٢ًَازت٘ ضقِ 

 مبشاَٞ عٓس َجٛي٘ أَاّ ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜتِ اغتذٛاب٘ عهٛض قاَٝ٘

يهٔ املؿطع مل ٜتهًِ عٔ ايهش١ٝ  ٚبايتايٞ ؾٌٗ ٚ ٜٓٛٙ عٔ شيو يف قهط ا٫غتذٛا  (( ٚ

ٛع إىل قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ يف ٖصٙ اؿاي١ ٜػُع ايهش١ٝ أّ ٫ ؟ بايطد

لس إٔ املؿطع ٫ ٜتططم إىل ٖصٙ اؿاي١  ٚبايتايٞ ٜػتشػٔ إٔ ٜٓل املؿطع يف ايتقس٬ٜت 

ايكاز١َ ع٢ً ٖصا اؿل يًهش١ٝ ٚاملتُجٌ يف زلاع٘ َع قاَٝ٘ أَاّ ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ َجً٘ 

 َجٌ املتِٗ.
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 كٝل أٚ غطؾ١ ا٫تٗاّسكٛم ايهش١ٝ عٓس إساي١ املًـ َٔ ططف قانٞ ايتش -2

أٜا نإ أَط اإلساي١ ايكازض غٛا٤ َٔ قانٞ ايتشكٝل أٚ غطؾ١ ا٫تٗاّ  ؾإٕ املؿطع مل 

خيٍٛ يًُسعٞ املسْٞ غ٣ٛ سل إخطاضٙ بكطاض أٚ أَط اإلساي١ أَاّ اؾ١ٗ ايكها١ٝ٥ املدتك١  ثِ 

صٟ ٜقتدل مبجاب١ بقس دسٚي١ ايٓٝاب١ ايقا١َ يًذًػ١ ؾإْٗا تطغٌ اغتسعا٤ إىل املسعٞ املسْٞ اي

يكب ٚ تلًٝؼ ؿهٛض دًػ١ احملان١ُ  َع اإلؾاض٠ إىل إٔ ا٫غتسعا٤ جيب إٔ ٜٛنح ؾٝ٘ اغِ

املسعٞ املسْٞ ٚقٌ إقاَت٘ َٚهإ ٬َٝزٙ  ٚنصا اغِ ٚيكب املتِٗ ٚقٌ إقاَت٘  َهإ ٬َٝزٙ 

صيو ؾإْ٘ َٔ بٚ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ املطلك١ ٚ ٚبٝإ ايٛاقق١ املٓػٛب١ إيٝ٘  ٚٚقؿٗا ايكاْْٛٞ

خ٬ٍ ٖصا ا٫غتسعا٤ ٜتهح َطنع املسعٞ املسْٞ ايصٟ ٜلك٢ طٛاٍ إدطا٤ات احملان١ُ ٫ٚ 

 ميهٔ إٔ تػرل َٔ ٖصا ايٛقـ.

 سكٛم ايهش١ٝ عٓس إساي١ املًـ عٔ ططٜل ا٫غتسعا٤ امللاؾط -3

خٍٛ املؿطع يًٓٝاب١ ايقا١َ سل إساي١ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ َلاؾط٠ إىل قه١ُ اؾٓح 

زٕٚ إدطا٤ ؼكٝل  ٚشيو إشا ناْت ايسع٣ٛ تتقًل باؾٓح ايقاز١ٜ ايلػٝط١ غرل َلاؾط٠ 

املتًلؼ بٗا  ٚشيو إشا تلني يٛنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ َٔ قانط ايهلط١ٝ ايكها١ٝ٥ ٚاملػتٓسات 

املكس١َ إيٝ٘ أْ٘ تٛدس ز٥٫ٌ ناؾ١ٝ ع٢ً اقذلاف املتِٗ ايٛقا٥ع قٌ ا٫تٗاّ  ؾٝكطض ٚنٌٝ 

 َلاؾط٠ إىل قه١ُ اؾٓح عٔ ططٜل ا٫غتسعا٤ امللاؾط. اؾُٗٛض١ٜ إساي١ املًـ

ٚبايتايٞ ؾا٫غتسعا٤ امللاؾط أَاّ احمله١ُ آي١ٝ ْل عًٝٗا قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ 

 162ٚاملازتني  665إىل  666َٔ  إلخطاض احمله١ُ باملًـ اؾعا٥ٞ يًؿكٌ ؾٝ٘ نُٔ املٛاز

ٌ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ ؽطز َٔ سٛظتٗا ٚتسخٌ   ؾاختٝاض ايٓٝاب١ ايقا١َ شلصا اإلدطا٤ جيق110ٚ

 .يف سٛظ٠ احمله١ُ

٬ٜسغ إٔ املؿطع ْعِ اغتسعا٤ املتِٗ يًشهٛض أَاّ قه١ُ اؾٓح َٔ خ٬ٍ 

اؾذلاط فُٛع١ َٔ ايلٝاْات يكشت٘ يهٞ ٜٓتر آثاضٙ ايكا١ْْٝٛ ٚشيو مبٛدب املٛاز ايػايؿ١ 

اض٠ إىل ايٓل ايصٟ ٜقاقب عًٝٗا  ايصنط  ٚاملتُج١ً يف شنط ايٛاقق١ قٌ املتابق١ ٚاإلؾ

ٚاحمله١ُ اييت ضؾع أَاَٗا ايٓعاع َٚهإ ٚظَإ ٚتاضٜذ اؾًػ١  ٚنصا تقٝني قؿ١ املتِٗ 

ٚاملػ٪ٍٚ املسْٞ أٚقؿ١ ايؿاٖس ع٢ً ايؿدل املصنٛض  ٚجيب إٔ ٜطغٌ ا٫غتسعا٤ إىل املتِٗ 

ًُتِٗ ؼهرل زؾاع٘ ( أٜاّ ع٢ً ا٭قٌ قلٌ اْكها٤ اؾًػ١ ست٢ ٜتػ٢ٓ ي40يف ظطف عؿط٠ ) 

 ٚا٫ط٬ع ع٢ً املًـ.

يهٔ بايٓػل١ يهش١ٝ اؾطمي١ مل ٜٓل ع٢ً ططٜل إخطاضٖا ؿهٛض دًػ١ 

احملان١ُ  ٚشيو باعتلاض أْٗا املق١ٝٓ ا٭ٚىل باؾطمي١ املطتهل١ يف سكٗا َٚا تهلست٘ َٔ نطض 
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يف  َازٟ ٚدػسٟ َٚقٟٓٛ  ؾشهٛضٖا ٜػاِٖ يف َطايلتٗا أَاّ ايكها٤ اؾعا٥ٞ عكٗا

 ايتقٜٛض.

سل ايهش١ٝ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ عٔ ططٜل ايتهًٝـ باؿهٛض  -4

 امللاؾط أَاّ احمله١ُ

 ايؿطٚط ايؿه١ًٝ يًتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض أَاّ احمله١ُ -أ

جيب تٛاؾط ؾطٚط ؾه١ًٝ يكلٍٛ ايتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض أَاّ احمله١ُ  ٖٚٞ ؾطٚط  

ا بط٬ٕ ايتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض أَاّ احمله١ُ  ٚتتُجٌ أغاغ١ٝ ٚدٖٛط١ٜ ٜذلتب ع٢ً ؽًؿٗ

ٖصٙ ايؿطٚط يف تكسِٜ ؾه٣ٛ أَاّ ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ  ٚزؾع َلًؼ ايهؿاي١ يس٣ قًِ نتا  

ايهلط  ٚتقٝني املسعٞ املسْٞ َٛطٓا كتاضا  ٚأخرل قٝاّ املسعٞ املسْٞ بتلًٝؼ ٚضق١ ايتهًٝـ 

 باؿهٛض يًُتِٗ.

 ؾُٗٛض١ٜ تكسِٜ ؾه٣ٛ أَاّ ٚنٌٝ ا-

َهطض َٔ م إ ز ع٢ً أْ٘ )) ميهٔ يًُسعٞ املسْٞ إٔ ٜهًـ ايتِٗ  662يكس ْكت املاز٠  

 َلاؾط٠ باؿهٛض أَاّ احمله١ُ يف اؿا٫ت اٯت١ٝ: 

 تطى ا٭غط٠  -

 عسّ تػًِٝ ايطؿٌ  -

 اْتٗاى سط١َ املٓعٍ  -

 ايكصف  -

 إقساض ؾٝو بسٕٚ ضقٝس  -

ٍٛ ع٢ً تطخٝل ايٓٝاب١ ايقا١َ يًكٝاّ بايتهًٝـ ٚيف اؿا٫ت ا٭خط٣  ٜٓلػٞ اؿك   

 امللاؾط باؿهٛض...((.

ٜػتؿاز َٔ خ٬ٍ ٖصا ايٓل إٔ املؿطع قس خٍٛ يًُسعٞ املسْٞ تهًٝـ املتِٗ َلاؾط٠  

باؿهٛض أَاّ احمله١ُ يف اؾطا٥ِ املٓكٛم عًٝٗا غابكا  ٚيف اؿا٫ت ا٭خط٣ ٜٓلػٞ 

اّ بايتهًٝـ امللاؾط  ٬ٜٚسغ إٔ املؿطع يف ْل املاز٠ اؿكٍٛ ع٢ً تطخٝل ايٓٝاب١ ايقا١َ يًكٝ

َٔ م إ  27َهطض َٔ م إ ز مل ٜتططم ؾٝٗا ملكطًح ايؿه٣ٛ أق٬ ع٢ً خ٬ف ْل املاز٠  662

ز املتقًك١ باإلزعا٤ املسْٞ سٝح ْل ؾٝٗا املؿطع ع٢ً أْ٘ )) جيٛظ يهٌ ؾدل ٜسعٞ بأْ٘ َهاض 

 اّ قانٞ ايتشكٝل املدتل((. ظطمي١ إٔ ٜسعٞ َسْٝا بإٔ ٜتكسّ بؿهٛاٙ أَ
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 زؾع َلًؼ ايهؿاي١ يس٣ قًِ نتا  ايهلط. -

َهطض َٔ م إ ز ع٢ً أْ٘ )) ٜٓلػٞ ع٢ً  662يكس أٚدلت ايؿكط٠ ايجايج١ َٔ املاز٠   

املسعٞ املسْٞ ايصٟ ٜهًـ َتُٗا تهًٝؿا َلاؾطا باؿهٛض أَاّ احمله١ُ إٔ ٜٛزع َكسَا يس٣ 

 .ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ (( ناتب ايهلط امللًؼ ايصٟ ٜكسضٙ

٬ٜسغ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايٓل إٔ املؿطع مل ٜلني املقٝاض ايصٟ ٜتِ ع٢ً أغاغ٘ ؼسٜس   

َكساض َلًؼ ايهؿاي١ بٌ تطى ا٭َط يًػًط١ ايتكسٜط١ٜ يٛنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ؛ نُا ٖٛ ايؿإٔ يف 

اإلزعا٤ املسْٞ أَاّ قانٞ ايتشكٝل  ٚاؿه١ُ َٔ اؾذلاط زؾع َلًؼ ايهؿاي١ " ايطغّٛ 

ايكها١ٝ٥ " ٖٞ ػٓب إعػاض املسعٞ املسْٞ إشا َا قه٢ بدلا٠٤ املتِٗ ٚإيعاَ٘ بسؾع املكاضٜـ  

ٖٚصٙ اؿه١ُ تتٛاؾط يف مجٝع قٛض اإلزعا٤ املسْٞ  ٜهاف إىل شيو إٔ ؾطض ٖصٙ ايطغّٛ 

ٜقتدل عل٦ا ثك٬ٝ ع٢ً املسعٞ املسْٞ يف أ٫ ٜلاؾط سل اإلزعا٤ املسْٞ  إ٫ إشا نإ َقتكسا 

 .48ت٘ يف ايتقٜٛض  َٚٔ ؾإٔ شيو إٔ ٜهٝل َٔ ْطام إغا٠٤ اغتقُاٍ ٖصا اؿلبأسكٝ

إ٫ إٔ املؿطع أعؿ٢ املسعٞ املسْٞ َٔ زؾع َلًؼ ايهؿاي١ إشا نإ غرل قازض ع٢ً  

 24/52َٔ ا٭َط ضقِ  41إىل  05تػسٜسٖا ٖٚصا بػلب ق١ً َٛاضزٙ  ٖٚصا ٚؾكا يًُٛاز َٔ 

ح املػاعس٠ ايكها١ٝ٥  ٚمتٓح املػاعس٠ ايكها١ٝ٥ يًُسعٞ املتقًل مبٓ 4224أٚت  05امل٪ضر يف 

املسْٞ ٚشيو َٔ خ٬ٍ تٛدٝ٘ ٖصا ا٭خرل طًلا َهتٛبا إىل ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ يس٣ احمله١ُ 

اييت ٜٛدس بسا٥طتٗا َٛطٓ٘  ٚجيب إٔ ٜتهُٔ ايطًب عطنا َٛدعا ملٛنٛع ايسع٣ٛ َكشٛبا 

ٞ املسْٞ َ٪ؾطا عًٝ٘ َٔ ططف ض٥ٝؼ مبػتدطز َٔ دسٍٚ ايهطا٥ب  ٚتكطٜح ٜجلت عٛظ املسع

  ٚيف ساي١ 49اجملًؼ ايؿقيب ايلًسٟ ٚحياٍ املًـ إىل َهتب املػاعس٠ ايكها١ٝ٥ يًلت ؾٝ٘

املٛاؾك١ ع٢ً طًب املػاعس٠ ايكها١ٝ٥ ؾإٕ املسعٞ املسْٞ ٜقؿ٢ َٔ زؾع َلًؼ ايهؿاي١  نُا 

 ٜقؿ٢ َٔ سكٛم ايطابع ٚايتػذٌٝ.

ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ يف ؼسٜس َلًؼ ايهؿاي١ ٚشيو  ٜططح ايتػا٩ٍ أْ٘ يف ساي١ تقػـٚ

بإٔ حيسزٖا مبلايؼ باٖع١  ؾاؾٛا  ع٢ً شيو إٔ آيٝات َطاقل١ ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ يف ؼسٜس 

َلًؼ ايهؿاي١ غا٥ل١ متاَا ع٢ً َػت٣ٛ ْكٛم قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥  مما ٜقس ٖصا ا٭َط 

َطايب بايتسخٌ يف ٖصا اجملاٍ بؿطض يف ٖصا ايؿإٔ املؿطع ٚ َػاغا عكٛم املسعٞ املسْٞ 

ضقاب١ ع٢ً ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ  ٚشيو بتشسٜس َلًؼ ايهؿاي١ َػلكا َجٌ َا ٖٛ اؿاٍ عًٝ٘ يف 

فاٍ ايػطاَات  ٖٚٛ اقذلاح دسٜط يٮخص ب٘ عٝح ٜٓكب أغاغا ع٢ً تسعِٝ سكٛم املسعٞ 

 محاٜتٗا.ٚ املسْٞ
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 تقٝني املسعٞ املسْٞ َٛطٓا كتاضا.-

َٔ م إ ز ع٢ً أْ٘ )) ٜٓٛٙ يف ٚضق١ ايتهًٝـ باؿهٛض عٔ  662/1املاز٠ يكس ْكت   

بسا٥طتٗا  ٜٚذلتب  ااختٝاض َٛطٔ ي٘ بسا٥ط٠ احمله١ُ املطؾٛع١ أَاَٗا ايسع٣ٛ َا مل ٜهٔ َتٛطٓ

 ..ايلط٬ٕ ع٢ً كايؿ١ ؾ٤ٞ َٔ شيو((

 : تلًٝؼ ٚضق١ ايتهًٝـ باؿهٛض يًُتِٗ.-

ؾ١ٗ اييت تتشٌُ ْؿكات اغتسعا٤ املتِٗ  يهٔ ْؿرل إىل إٔ املؿطع مل ٜٓل ع٢ً ا 

ايٛاقع ايقًُٞ أثلت إٔ اغتسعا٤ املتِٗ يف ايتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض أَاّ احمله١ُ ٜتِ ع٢ً 

ْؿك١ املسعٞ املسْٞ ٖٚصا بايطغِ َٔ إٔ ٖصا ا٭خرل ايتعّ بسؾع َلًؼ ايهؿاي١ َػلكا أَاّ ٚنٌٝ 

سْٞ يهْٛ٘ ٖٛ ايصٟ ٜلًؼ املتِٗ بٛضق١ ايتهًٝـ ٖصا ٜقتدل َػاغا عل املسعٞ املٚ اؾُٗٛض١ٜ 

َٔ د١ٗ أخط٣ ٖٛ ايصٟ ٜتشٌُ ْؿكات تلًٝؼ املتِٗ  ؾهإ َٔ ايٛادب إٔ ٚ باؿهٛض َٔ د١ٗ

شيو ملا شلا َٔ غًط١ ٚٚغا٥ٌ َاز١ٜ ٚبؿط١ٜ يًكٝاّ ٚ ايٓٝاب١ ٖٞ اييت تكّٛ بٗصا اإلدطا٤

 ٜهٕٛ َقػط اؿاٍ.  بق١ًُٝ ايتلًٝؼ ع٢ً عهؼ املسعٞ املسْٞ ايصٟ ميهٔ إٔ

 ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ يًتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض أَاّ احمله١ُ - 

ؾأْٗا ؾإٔ ايؿطٚط   إٕ ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ يًتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض أَاّ احمله١ُ 

املٛنٛع١ٝ ي٬زعا٤ املسْٞ أَاّ قانٞ ايتشكٝل  ؾٗٞ تتُجٌ يف ٚقٛع اؾطمي١ ٚسكٍٛ ايهطض  

ني اؾطمي١ ٚايهطض  ٖٚٞ ايؿطٚط اييت غلل ؾطسٗا يف امللشح ا٭ٍٚ ٚقٝاّ ضابط١ ايػلل١ٝ ب

 .ٚتؿازٜا يًتهطاض

 .ام بٓٛع اؾطمي١اـؿطط اي-

َهطض م.إ.ز قس سكط سا٫ت ايتهًٝـ باؿهٛض  662املاز٠ يف ٕ املؿطع اؾعا٥طٟ إ      

ؾٝو يف مخػ١ دطا٥ِ  ٖٞ: تطى ا٭غط٠  عسّ تػًِٝ ايطؿٌ  اْتٗاى سط١َ َٓعٍ  إقساض 

 .بسٕٚ ضقٝس  أَا يف اؿـا٫ت ا٭خط٣ ؾ٬بس َٔ اؿكٍٛ ع٢ً تطخٝل َٔ ايٓٝاب١ ايقا١َ

 . اؾطا٥ِ اييت جيٛظ ؾٝٗا ايتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض-

َهطض َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ايػايؿ١  662سػب ايؿكط٠ ا٭ٚىل َٔ ْل املاز٠  

تطى ا٭غط٠  عسّ تػًِٝ  :ؾط باؿهٛض ٖٞايصنط ؾإٕ اؾطا٥ِ اييت جيٛظ ؾٝٗا ايتهًٝـ امللا

 ايطؿٌ  اْتٗاى سط١َ املٓعٍ ايكصف  إقساض ؾٝو بسٕٚ ضقٝس.

ؾهٌ ؾدل تهطض َٔ إسس٣ ٖصٙ اؾطا٥ِ اـُػ١ أداظ ي٘ املؿطع إٔ ٜتكسّ بؿهٛاٙ   

أَاّ ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ  ٚشيو يتشطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ عٔ ططٜل ايتهًٝـ امللاؾط 

 ١.باؿهٛض أَاّ احملهُ
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اؾطا٥ِ اييت جيب ؾٝٗا اؿكٍٛ ع٢ً تطخٝل ايٓٝاب١ ايقا١َ يًكٝاّ بايتهًٝـ -

 .امللاؾط باؿهٛض

يكس أداظ املؿطع ايتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض يف اؾطا٥ِ ايػايـ شنطٖا بُٝٓا دقٌ  

ايتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض يف باقٞ اؾطا٥ِ َتٛقـ ع٢ً تطخٝل ايٓٝاب١ ايقا١َ  ٖٚصا َا ْكت 

َهطض بكٛشلا )) ٚيف اؿا٫ت ا٭خط٣ ٜٓلػٞ اؿكٍٛ ع٢ً تطخٝل ايٓٝاب١  662/7ملاز٠ عًٝ٘ ا

 ايقا١َ يًكٝاّ بايتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض((. 

َهطض َٔ م إ ز ايػابك١ ايصنط أْ٘ جيب ع٢ً املسعٞ  662/7ٚتأغٝػا ع٢ً املاز٠  

َا عسا اؾٓح اـُػ١  -ح املسْٞ إشا َا أضاز ايكٝاّ بايتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض يف مجٝع اؾٓ

ٜٓلػٞ عًٝ٘ اؿكٍٛ ع٢ً تطخٝل ايٓٝاب١ ايقا١َ   -املل١ٓٝ يف ايؿكط٠ ا٭ٚىل َٔ ْؿؼ املاز٠

َهطض َٔ م إ ز إٔ املؿطع مل حيسز َٔ   662َٚا ٬ٜسغ ع٢ً ْل ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املاز٠ 

ؾٝٗا يًكٝاّ بايتهًٝـ  خ٬شلا ؾ١٦ اؾٓح اييت جيٛظ يًٓٝاب١ ايقا١َ َٓح املسعٞ املسْٞ تطخٝكا

امللاؾط باؿهٛض أَاّ احمله١ُ  نُا إٔ املؿطع مل ٜهع َقٝاضا قاْْٛٝا ٚانشا ميهٔ يٛنٌٝ 

اؾُٗٛض١ٜ ا٫عتُاز عًٝ٘ ملٓح املسعٞ املسْٞ ضخك١ ايكٝاّ بايتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض أَاّ 

 .51احمله١ُ َت٢ ناْت زعٛاٙ َػتٛؾٝ٘ يًؿطٚط ايؿه١ًٝ ٚاملٛنٛع١ٝ

َهطض َٔ م إ ز تجرل َٔ ْاس١ٝ تطلٝكٗا   662/7 ؾو ؾٝ٘ إٔ ْل املاز٠ ٚمما ٫

ققٛبات ع١ًُٝ  إش نٝـ ميهٔ يٛنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ إٔ ميٓح ايطخك١ يًُسعٞ املسْٞ يف سا٫ت 

ٜٚطؾض َٓشٗا يف سا٫ت أخط٣؟ ا٭َط ايصٟ جيقٌ َٓح ٖصٙ ايطخك١ َتٛقـ ع٢ً عهٛ 

ا٥طٟ تٛغٝع ْطام ايتهًٝـ امللاؾط باؿهٛض أَاّ ايٓٝاب١ ايقا١َ  يصا نإ ع٢ً املؿطع اؾع

احمله١ُ  يٝؿٌُ نٌ َٛاز اؾٓح َع بقض ا٫غتجٓا٤ات نُا ؾقٌ املؿطع ايؿطْػٞ ٚاملكطٟ  

ٚإيػا٤ ايطخك١ اييت متٓشٗا ايٓٝاب١ ايقا١َ تؿازٜا يهٌ ايتأ٬ٜٚت ٚايكقٛبات اييت تجاض َٔ 

سعٞ املسْٞ ٚؼطضٙ َٔ قٝس ايطخك١ اييت ايٓاس١ٝ ايق١ًُٝ  ٚبايتايٞ تتشكل محا١ٜ أؾهٌ يًُ

ٖٞ بٝس ايٓٝاب١ ايقا١َ يقٌ ايتقس٬ٜت اي٬سك١ يكإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ نؿ١ًٝ يٮخص بٗصا 

 ا٫قذلاح.

 سكٛم  ايهش١ٝ يف ْٗا١ٜ احملان١ُ "ايؿكٌ يف ايسع٣ٛ املس١ْٝ ": ايؿطع ايجاْٞ

ْٞ  ثِ إٔ ٖصا ايؿكٌ يٝؼ مجٝع احملانِ شلا سل ايؿكٌ يف طًلات ايططف املس 

خيتًـ ع٢ً سػب زضدات ايتكانٞ غٛا٤ يف احمله١ُ أٚ اجملًؼ ٖٚصا َا غٓتٓاٚي٘  َع 

خيتًـ باخت٬ف اؾٗات ايكها١ٝ٥  ٖصٙ  ٬َ51سع١ إٔ ايؿكٌ يف ايسع٣ٛ املس١ْٝ ايتلق١ٝ

ا٭خرل٠ ؽكل يًسع٣ٛ املس١ْٝ َٓطٛم ظاْب ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ يهٔ جيب نأقٌ عاّ إٔ 
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ؾطط إزا١ْ املتِٗ  ٚعًٝ٘ ؾإْٓا غٓتٓاٍٚ سكٛم ايهش١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايسضد١ ا٭ٚىل ثِ ٜتٛؾط 

 .ع٢ً َػت٣ٛ ايسضد١ ايجا١ْٝ ٚأخرلا ع٢ً َػت٣ٛ احمله١ُ ايقًٝا

 سكٛم ايهش١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايسضد١ ا٭ٚىل :أ٫ٚ

 سل ايهش١ٝ يف ايطقٔ يف اؿهِ ايكازض ع٢ً َػت٣ٛ ايسضد١ ا٭ٚىل. -

املسعٞ املسْٞ ايصٟ سطى ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ أَاّ احملانِ ٜذلتب ع٢ً اعتلاض 

اؾعا١ٝ٥ خكُا يف ايسع٣ٛ املس١ْٝ  إٔ ٜهٕٛ ي٘ َا يًدكّٛ َٔ سل يف ايطقٔ ايكازض َٔ 

بهاؾ١ ٚغا٥ٌ ايطقٔ اييت جيٝعٖا ايكإْٛ  ؾً٘  52احمله١ُ اؾعا١ٝ٥ َتقًكا عكٛق٘ املس١ْٝ

ا٫غت٦ٓاف يف ا٭سهاّ ١ نُا ي٘ إٔ ٜطقٔ باؿل يف إٔ ٜطقٔ يف اؿهِ ايػٝابٞ باملقاضن

ايكازض٠ عٔ قانِ ايسضد١ ا٭ٚىل  ٖٚصا تهطٜػا مللسأ ايتكانٞ ع٢ً زضدتني  ٚأخرلا ي٘ اؿل 

يف إٔ ٜطقٔ بايٓكض يف ا٭سهاّ ٚايكطاضات ايٓٗا١ٝ٥  إ٫ إٔ املؿطع مل جيع يًُسعٞ املسْٞ 

  َٔ م إ ز. 1  564/6ايتُاؽ إعاز٠ ايٓعط ٖٚصا َا ٖٛ ٚانح َٔ ْل املاز٠ 

 سطَإ ايهش١ٝ َٔ سل ايطقٔ يف ايؿل اؾعا٥ٞ َٔ اؿهِ. -1

يٝؼ يهش١ٝ اؾطمي١ إٔ ٜطقٔ يف اؿهِ اؾعا٥ٞ ٫قتكاض خكَٛت٘ ع٢ً سكٛق٘  

َٔ م إ ز ايػايؿ١  7/ 123  4/ 142  7/ 146املس١ْٝ ؾكط  ٖٚصا َا ٖٛ ٚانح َٔ ْل املٛاز 

دٛإ  01ضٜٗا: ا٭ٍٚ قازض بتاضٜذ ايصنط  نُا إٔ احمله١ُ ايقًٝا أنست شيو َٔ خ٬ٍ قطا

  ٚايصٟ دا٤ ؾٝ٘ ع٢ً أْ٘ ))... َٔ املكطض قاْْٛا ٚقها٤ إٔ اغت٦ٓاف ايططف املسْٞ 4238

 .53..((.٫ ٜتقساٙ إىل َٛنٛع ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛٚ ٜكتكط أثطٙ ع٢ً ايسع٣ٛ املس١ْٝ

ٚيٝؼ مث١ ؾو يف إٔ ٖصا ايٛنع ٜؿهٌ إدشاؾا خطرلا عكٛم ايهش١ٝ  ؾٗصٙ 

خرل٠ شلا َكًش١ َ٪نس٠ يف إٔ ٜٓاٍ املتِٗ عكابا دعا٤ اضتهاب٘ اؾطمي١  ؾايٓٝاب١ ايقا١َ قس ا٭

٫ تطقٔ يف اؿهِ سؿاظا ع٢ً املكًش١ ايقا١َ  ؾهإ ٜٓلػٞ إٔ تتاح ؾطق١ يًهش١ٝ يًطقٔ 

يف اؿهِ اؾعا٥ٞ ست٢ تكٌ بسعٛاٖا إىل قه١ُ أع٢ً قس تكسض ظطٚؾٗا ٚتكتٓع بٛد١ٗ 

٠ٛ عكٗا يف ايطقٔ يف ايكطاض بإٔ ٫ ٚد٘ إلقا١َ ايسع٣ٛ  اسذلاَا إلضازتٗا يف ْعطٖا  ٚشيو أغ

 .54بًٛؽ زعٛاٖا  قها٤ اؿهِ

ٜٚلسٚ إٔ بقض ايتؿطٜقات قس أباست سل ايطقٔ يف ا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥ ايكازض٠ َٔ 

َٔ قإْٛ إ ز ايطٚغٞ  نُا ْل م إ ز اإلٜطايٞ اؾسٜس ع٢ً سل  71احمله١ُ ناملاز٠ 

يف ايطقٔ يف اؿهِ ايكازض بدلا٠٤ املتِٗ أٚ بإزاْت٘ يف دطا٥ِ ايكصف ٚايػب يف ؾكٝ٘ ايهش١ٝ 

 .55 522اؾٓا٥ٞ ٚاملسْٞ ٚشيو يف املاز٠ 
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 سل ايهش١ٝ يف املقاضن١ يف اؿهِ ايكازض ع٢ً َػت٣ٛ ايسضد١ ا٭ٚىل. -2

َٔ ططٜل َٔ ططم ايطقٔ يف ا٭سهاّ ٚايكطاضات ايكها١ٝ٥ ًٜذأ إيٝ٘ نٌ  املقاضن١

قسض عًٝ٘ اؿهِ يف غٝلت٘  ؾٗٞ إدطا٤ ضزل٘ ايكإْٛ ملطادق١ ا٭سهاّ ايكازض٠ يف غٝل١ احملهّٛ 

ايصٟ مل ٜهٔ قس متهٔ َٔ مماضغ١ سك٘ يف ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ مما ٜػُح ي٘ بتكسِٜ ٚ عًٝ٘

إىل  ايؿطع ٚعًٝ٘ ؾإْٓا غٓتططم يف ٖصا  56سهِ عازٍ ٜتٝح يًُشه١ُ إقساض  ٚزؾٛع٘ٚ سذذ٘

  :ايتاي١ٝ ايقٓاقط

 .يف تكسِٜ املقاضن١ ايهش١َٝس٣ سل   -أ

ًٝا يف  تإشا تأغػ ايهش١ٝإٕ  ًُا غٝاب نططف َسْٞ ٚؾكا ملا غلل بٝاْ٘ ٚقسض سه

ًٝا جيٛظ شل ا عٝح مل ٜؿكٌ يف طًلاتٗ اسكٗ قاْْٛا مماضغ١ سل ايطقٔ باملقاضن١  اؾإْ٘ َلس٥

ٜٓشكط ؾكط  ا٬َسع١ إٔ طقٓٗ يف اؿهِ ايػٝابٞ نُٔ اٯداٍ ٚايؿطٚط اٯتٞ بٝاْٗا  َع

٫ جيٛظ ي٘ إٔ ٜتقساٙ إىل اؾع٤ َٔ اؿهِ ٚ يف اؾع٤ َٔ اؿهِ ايؿاقٌ يف ايسع٣ٛ املس١ْٝ

  ٚيف ساي١ تقسز املسعني باؿل املسْٞ ؾإٕ غًط١ احمله١ُ تكتكط املتقًل بايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥

 146/7املاز٠  شيوع٢ً  ْكت قسٚ  57ع٢ً ْعط ايسع٣ٛ بايٓػل١ ملٔ عاضض ؾكط زٕٚ غرلِٖ

عٔ اؿكٛم املس١ْٝ  املػ٪ٍٚ َٔ ٚأ املسَْٞا املقاضن١ ايكازض٠ َٔ املسع٢ أٚ )) أْ٘ ز ع٢ًإم َٔ 

 .58(( ٫ٝ١ َا ٜتقًل باؿكٛم املسْإؾ٬ أثط شلا 

ٚاييت  أَ عسَٗ ايهش١ٝيهٔ ٖٓاى عس٠ سا٫ت ٜجٛض بؿأْٗا َس٣ قلٍٛ َقاضن١ 

 ٞ:ْٛدع شنطٖا نُا ١ًَٜٝ زأبت عًٝٗا املُاضغ١ ايكها١ٝ٥ ايٝٛ

بقض أسهاّ احملانِ اؾعا١ٝ٥ اييت ٫ تؿكٌ يف َقاضن١ ايهش١ٝ ٚاييت  -1

 تتٓاؾ٢ َع َلاز٨ محا١ٜ سكٛم ايهش١ٝ ٚأغؼ احملان١ُ ايقازي١.

ْتٓاٍٚ يف ٖصا ايقٓكط بقض أْٛاع ا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥ يف بقض احملانِ اييت ٫ تؿكٌ 

املجاٍ قلٍٛ املقاضن١ ؾه٬ ٚيف املٛنٛع سؿغ سكٛم   ٖٚٞ ع٢ً غلٌٝ 59يف َقاضن١ ايهش١ٝ

ايهش١ٝ  ثِ ْتططم إىل عسّ دٛاظ َقاضن١ ايهش١ٝ بػلب تكسِٜ طًلاتٗا بقس َطاؾق١ ايٓٝاب١ 

ايقا١َ.عسّ دٛاظٖا قاْْٛا  ٚأخرلا عسّ قلٍٛ َقاضن١ ايهش١ٝ ؾه٬ ٫ْقساّ قؿ١ ايططف 

 املسْٞ ٚقت ضؾع املقاضن١.

  املٛنٛع سؿغ سكٛم ايهش١ٝ.  قلٍٛ املقاضن١ ؾه٬ ٚيف -

يهٔ باملكابٌ بقض احملانِ اؾعا١ٝ٥ يف بقض ايكهاٜا تكلٌ َقاضن١ ايهش١ٝ ؾه٬ 

ٚيف املٛنٛع تؿكٌ احمله١ُ عؿغ سكٛم ايهش١ٝ املقاضض بػلب إٔ ايتقٜٛض عٔ ا٭نطاض 

ؽهع ٫ختكام ايكها٤ املسْٞ  نُا أْ٘ نصيو ٫ فاٍ يتػذٌٝ َقاضن١ ع٢ً 

ٚايصٟ دا٤ ؾٝ٘ ع٢ً أْ٘  7040-07-43صا َا أنسٙ اؿهِ ايكازض بتاضٜذ َقاضن١  ٖٚ
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.. سٝح أْ٘ ٚطاملا ٫ ٜٛدس يف املًـ َا ٜجلت إٔ اؿهِ املقاضض ؾٝ٘ قس بًؼ يًهش١ٝ .))

املقاضن١ ٚعًٝ٘ ؾإٕ آداٍ املقاضن١ ٫ تعاٍ َؿتٛس١ بايٓػل١ شلا مما ٜتقني َق٘ قلٍٛ َقاضنتٗا 

 ...ايكا١ْْٝٛؾه٬ يٛضٚزٖا يف اٯداٍ 

سٝح إٔ ايهش١ٝ املقاضن١ ؾطن١ ايتأَني ايتُػت متهٝٓٗا َٔ َلًؼ ا٭نطاض املاز١ٜ 

زز ٚاييت قاَت بتػسٜسٙ ي٘ ٚؾكا يًٛقٌ  442388اٯسك١ مبطنل١ َ٪َٓٗا ) ّ ٍ(  ٚاملكسض   

املطؾل ضغِ إٔ اؿهِ املقاضض ؾٝ٘ قس قسض غٝابٝا ٚؾكٌ يف ايؿل املتقًل بايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ 

 ط ٚمل ٜتططم يًسع٣ٛ املس١ْٝ.ؾك

سٝح ٚعًٝ٘ ؾإٕ قه١ُ اؿاٍ كتك١ يف ايٓعط يف ا٭نطاض اؾػُا١ْٝ ايٓامج١ 

عٔ سازخ املطٚض اؾػُاْٞ ٚإٔ ايٓعط يف طًلات ايتقٜٛض عٔ ا٭نطاض املاز١ٜ ؽهع يًكها٤ 

٘ ؾإٕ ٚعًٝ  املسْٞ خاق١ ٚأْ٘ قس تػٝب املقاضض نسٙ ٫ٚ فاٍ يتػذٌٝ َقاضن١ ع٢ً َقاضن١

 .      61احمله١ُ تكهٞ عؿغ سكٛم املقاضن١ ٚقطؾٗا ملكانا٠ أؾهٌ أَاّ ايكها٤ املسْٞ ((

قانِ دعا١ٝ٥ تكهٞ بقسّ دٛاظ َقاضن١ ايهش١ٝ قاْْٛا بػلب تكسِٜ   -

 طًلاتٗا بقس َطاؾق١ ايٓٝاب١ ايقا١َ.

 بقض احملانِ اؾعا١ٝ٥ ٫ تؿكٌ يف َقاضن١ ايهش١ٝ  ٚإمنا تكهٞ َلاؾط٠ بقسّ

َٔ م إ ز ٚاييت دا٤ ؾٝٗا ع٢ً   146/7دٛاظٖا قاْْٛا  ٖٚصا يف ضأٜٓا كايؿ١ قطحي١ يًُاز٠ 

أْ٘ )) ٚأَا املقاضن١ ايكازض٠ َٔ املسعٞ املسْٞ أٚ َٔ املػ٪ٍٚ عٔ اؿكٛم املس١ْٝ ؾ٬ أثط شلا إ٫ 

خيل ؾهٝـ مطّ ايهش١ٝ َٔ سكٗا يف املقاضن١ ؾُٝا   61ع٢ً َا ٜتقًل باؿكٛم املس١ْٝ ((

 ايسع٣ٛ املس١ْٝ َع إٔ ايٓل ايػايـ ايصنط قطٜح ٫ٚ حيتٌُ أٟ تأٌٜٚ.

ٚنُجاٍ ع٢ً احمله١ُ اؾعا١ٝ٥ اييت تكهٞ بقسّ دٛاظ َقاضن١ ايهش١ٝ اؿهِ 

ٚايصٟ دا٤ ؾٝ٘ ع٢ً أْ٘ ))... سٝح أْ٘ مل ٜتِ تلًٝؼ اؿهِ  7002-40-72ايكازض بتاضٜذ 

ٯداٍ َؿتٛس١ مما جيقٌ َقاضن١ ايهش١ٝ ايػٝابٞ يًهش١ٝ ٚغذٌ َقاضنت٘ ٚعًٝ٘ تلك٢ ا

أٜٔ  7002-04-46َكلٛي١ ؾه٬....سٝح أْ٘ قسض سهِ غٝابٞ يف سل ايهش١ٝ بتاضٜذ 

ٚإٔ َقاضن١ ايهش١ٝ يف اؿهِ  7002-03-02غذٌ َقاضنت٘ يف اؿهِ ايكازض بتاضٜذ 

 ؾك٘ املسْٞ ايػٝابٞ مل ٜتططم إىل ايسع٣ٛ املس١ْٝ ٚبايتايٞ ؾإٕ َقاضنت٘ يف اؿهِ ايػٝابٞ يف

 .٫62 جيٛظ قاْْٛا ٚبايتايٞ ضؾض َقاضن١ ايهش١ٝ يقسّ دٛاظٖا قاْْٛا ((

قانِ دعا١ٝ٥ تكهٞ بقسّ قلٍٛ َقاضن١ ايهش١ٝ ؾه٬ ٫ْقساّ قؿ١ ايططف  -

 املسْٞ ٚقت ضؾع املقاضن١.

إشا أقاَت ايهش١ٝ َقاضن١ يف اؿهِ اؾعا٥ٞ ايكانٞ بايدلا٠٤ ايصٟ قسض سهٛضٜا 

يهٕٛ إٔ  ٖصٙ اؿاي١ ؾإٕ َقاضن١ ايهش١ٝ يٛسسٖا ٫ تكلٌ َٔ ططف احمله١ُ يًُتِٗ  ؾؿٞ



  باتنُجامعُ باحث دكتىراه  – مساتٌ الطًبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 209 - 

ايهش١ٝ مل تتأغؼ نططف َسْٞ يف اؿهِ ا٭ٍٚ ايصٟ قسض سهٛضٜا يف سل املتِٗ ٚغٝابٞ 

 بايٓػل١ إيٝٗا.

يهٔ ايٛاقع ايقًُٞ ٜٛنح يٓا أْ٘ يف غايب ا٭سٝإ أْ٘ ٫ ٜتِ اغتسعا٤ ايهش١ٝ 

َٔ اؿهٛض ٚايتأغٝؼ نططف َسْٞ  يًُطايل١ عكٗا يف  اغتسعا٤ ؾدكٝا ست٢ تتُهٔ

ايتقٜٛض أَاّ ايكانٞ اؾعا٥ٞ ٚشيو قلٌ إٔ تلسٟ ايٓٝاب١ ايقا١َ طًلاتٗا  ٚبايتايٞ ؾٗصا 

ايٓٛع َٔ ا٭سهاّ سػب ٚد١ٗ ْعطْا ؾٝ٘ إدشاف يف سل ايهش١ٝ اييت ٫ شْب شلا يف عسّ 

نإٔ تهٕٛ يف  ٠ َٓقت َٔ تلًٝػٗاسهٛضٖا إىل دًػ١ احملان١ُ  ٚضمبا ٖٓاى ظطٚف قاٖط

املػتؿؿ٢ أٚ سسثت ظطٚف قاٖط٠ خاضد١ عٔ ْطاقٗا نُا ٖٛ اؿاٍ يف ساي١ ايؿٝهاْات 

.. ٚبايتايٞ ؾا٭خص بٗصٙ ا٭غلا  يطؾض َقاضن١ ايهش١ٝ ٜتٓاؾ٢ َع َكتهٝات .ٚايع٫ظٍ إخل

 عا٥ٞ.احملان١ُ ايقازي١ اييت تكتهٞ متهني اـكّٛ َٔ سل ايسؾاع أَاّ ايكها٤ اؾ

ايؿكٌ يف َقاضن١ ايهش١ٝ نهطٚض٠ إلْكاؾٗا ٚمحاٜتٗا )ٜقس ؼكٝكا  -2

 ملكتهٝات احملان١ُ ايقازي١(. 

ػب اإلؾاض٠ إىل أْ٘ يف ساي١ قسٚض سهِ دعا٥ٞ ٜتقني ع٢ً ايكانٞ اؾعا٥ٞ إٔ 

به١ًُ غٝابٞ  –ٜٛنح بكٛض٠ ٚاؾ١ٝ ٚقـ اؿهِ اؾعا٥ٞ بايٓػل١ ٭ططاف اـك١َٛ اؾعا١ٝ٥ 

ٚخاق١ املتِٗ ٚايهش١ٝ  ٭ٕ ايٓٝاب١ ايقا١َ ٜؿذلض أْٗا سانط٠ زا٥ُا  ْٚتكٛض  -ضٟأٚ سهٛ

  :يف ٖصٙ اؿاي١ ؾطنٝتني ُٖا نُا ًٜٞ

 ساي١ تلًٝؼ ايهش١ٝ تلًٝػا ؾدكٝا.  -

ؾٗٓا اؿهِ اؾعا٥ٞ ٜهٕٛ سهٛضٟ يًُتِٗ إَا ٚداٖٞ أٚ غرل ٚداٖٞ سػب 

ضٟ شلا  يهْٛٗا بًػت ؾدكٝا با٫غتسعا٤ أَا بايٓػل١ يًهش١ٝ ؾٗٓا اؿهِ ٜهٕٛ سهٛ اؿاي١

ؿهٛض دًػ١ احملان١ُ يف ايّٝٛ املدكل شلا َٔ ططف قهط قها٥ٞ نُا ٖٛ داضٟ ب٘ 

ؾٗٓا يف ٖصٙ اؿاي١ ؾإٕ احمله١ُ تكسض سهُٗا  ايقٌُ سايٝا يف فاٍ تلًٝؼ ا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥

 بايٓػل١ يًهش١ٝ سهُا سهٛضٜا.

ٚايصٟ دا٤ ؾٝ٘ ع٢ً أْ٘  7002-47-46ٖٚصا َا أنسٙ اؿهِ ايكازض بتاضٜذ 

ضغِ  -مل حيهط ممجًٗا ايكاْْٛٞ  –..سٝح إٔ ايهش١ٝ مل ؼهط دًػ١ احملان١ُ .))

َٔ ططف احملهط ايكها٥ٞ مما جيقٌ اؿهِ  7002 -08-70اغتسعا٥ٗا ؾدكٝا بتاضٜذ 

ٚايصٟ دا٤  7040-04-06ٚنصا اؿهِ ايكازض بتاضٜذ   63..((.ايكازض يف سكٗا سهٛضٜا

..سٝح إٔ ايهش١ٝ تػٝلت عٔ سهٛض دًػ١ احملان١ُ ضغِ تلًٝػٗا بتاضٜذ .٘ ع٢ً أْ٘ ))ؾٝ

اؾًػ١ ؾدكٝا َٔ ططف َكًش١ اؾسٚي١  ٖٚصا َا ٖٛ  َ٪نس َٔ إَها٥ٗا ع٢ً ا٫غتسعا٤ 

  .64..((.املٛدٛز يف املًـ مما جيقٌ اؿهِ ايكازض يف سكٗا ٜهٕٛ سهٛضٟ
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 ١713 لس إٔ ٖصٙ اؿاي١ ْكت عًٝٗا املاز٠ ٚبايطدٛع إىل قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا٥ٝ

 املتِٗ بٌ بإزا١ْ ٞكسّ َقاضن١ يف اؿهِ ايكانتٕ أ اشلَٓ٘  ٚاييت أنست إٔ ايهش١ٝ ٫ جيٛظ 

)) ٚايصٟ دا٤ ؾٝٗا ع٢ً أْ٘   َٔ م إ ز 713ٚؾكا يٓل املاز٠  ايف ٖصٙ اؿاي١ تاضنا ٫زعا٥ٗ تقس

حيهط عٓ٘ َٔ ميجً٘ يف اؾًػ١  ٫ أٚؿهٛض ٜقس تاضنا ٫زعا٥٘ نٌ َسع َسْٞ ٜتدًـ عٔ ا

 .65((ضغِ تهًٝؿ٘ باؿهٛض تهًٝؿا قاْْٛٝا 

ٚايصٟ دا٤  05/44/4285ٖٚصا َا أنست٘ احمله١ُ ايقًٝا يف قطاضٖا ايكازض بتاضٜذ 

يططف املسْٞ ضغِ اَطت عؿغ سل  أتقطض قطاضٖا يًٓكض احمله١ُ اييت ) أْ٘ ) ٢ؾٝ٘ عً

 .66(( زإ َٔ م  713  سني نإ عًٝٗا إٔ تطلل عًٝ٘ املاز٠ؽًؿ٘ عٔ اؿهٛض باؾًػ١ يف

  ساي١ عسّ تلًٝؼ ايهش١ٝ إط٬قا أٚ تلًٝػٗا تلًٝػا غرل ؾدكٞ. -

ؾؿٞ ساي١ عسّ تلًٝؼ ايهش١ٝ إط٬قا با٫غتسعا٤ ؿهٛض دًػ١ احملان١ُ نإٔ 

ٚ ٜتقصض شيو بػلب ٚدٛز ايهش١ٝ يف املػتؿؿ٢ أٚ أْ٘ سسثت ق٠ٛ قاٖط٠ نايؿٝهاْات أ

اؿطٜل أٚ ظيعاٍ إخل... سايت زٕٚ تلًٝػٗا با٫غتسعا٤ ؿهٛض دًػ١ احملان١ُ  أٚ مت تلًٝػٗا 

تلًٝػا غرل ؾدكٞ  نإٔ ٜتِ تػًِٝ ا٫غتسعا٤ ٭سس أقاضبٗا أٚ درلاْٗا أٚ أسس ا٭ؾدام 

ممٔ شلِ ع٬ق١ بٗا  ؾإٕ ايٛقـ ايصٟ ٜصنطٙ ايكانٞ اؾعا٥ٞ بايٓػل١ يًهش١ٝ يف سهُ٘ ٖٛ 

ايٓػل١ يًهش١ٝ  ٖٚصا َا ٜٓطلل َع املٓطل َٚع أغؼ احملان١ُ ايقازي١ اييت تكتهٞ غٝابٞ ب

إٔ ٫ حيطّ ططف َٔ سكٛق٘  ٚخاق١ ٚإٔ ايهش١ٝ ٫ شْب ٫ٚ ٜس شلا يف عسّ سهٛضٖا ؾًػ١ 

مما ٜػتٛدب ع٢ً ايكانٞ اؾعا٥ٞ إٔ ٜصنط يف سهُ٘ إٔ ايهش١ٝ مل تلًؼ   احملان١ُ

ؿهِ  ٚيف املٓطٛم ٜصنط ٚقـ اؿهِ بايٓػل١ يًهش١ٝ با٫غتسعا٤ ٚشيو يف قت٣ٛ  ا

 .67بقلاض٠ " غٝابٞ يًهش١ٝ "

َٔ م إ ز ٚاييت دا٤ ؾٝٗا ع٢ً أْ٘ )) نٌ  102ٖٚصا َا ٜتطابل َع ْل املاز٠ 

ؾدل نًـ باؿهٛض تهًٝؿا قشٝشا ٚؽًـ عٔ اؿهٛض يف ايّٝٛ ٚايػاع١ احملسزٜٔ يف 

ٚشيو ؾُٝا عسا اؿا٫ت املٓكٛم  613ز يف املاز٠ أَط ايتهًٝـ حيهِ عًٝ٘ غٝابٝا سػلُا ٚض

ٖٚٓا املؿطع ٜككس أططاف ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ   68..((.650ٚ 612ٚ 615ٚ 715عًٝٗا يف املٛاز 

 يٝؼ ايٓٝاب١ ٚاملتِٗ ٚايهش١ٝ بٌ ست٢ املػ٪ٍٚ عٔ اؿكٛم املس١ْٝ.

عا٥ٗا ٚيف ضأٜٓا إٔ َٓح ٚقـ اؿهِ ايػٝابٞ بايٓػل١ يًهش١ٝ يف ساي١ عسّ اغتس

ؾدكٝا أٚ يف ساي١ عسّ اغتسعا٥ٗا إط٬قا  جيقٌ ايهش١ٝ تػتؿٝس َٔ ؾطق١ يتػذٌٝ 

َقاضن١ يف اؿهِ اؾعا٥ٞ ايكازض يف غٝابٗا  ست٢ ٜتػ٢ٓ شلا املطايل١ بايتقٜٛض عٔ ايهطض 

ايصٟ أقابٗا دطا٤ اؾطمي١ املطتهل١ يف سكٗا  ٚخاق١ ٚإٔ احمله١ُ يف اؿهِ املقاضض قهت 

 .ِ بايت١ُٗ املٓػٛب١ إيٝ٘بإزا١ْ املتٗ
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يف سهُٗا ايكازض بتاضٜذ   –غطٝـ –ٚيف ٖصا ايكسز قهت قه١ُ عني ٚملإ 

.. سٝح أْ٘ بايطدٛع إىل اؿهِ ايكازض بتاضٜذ .ٚايصٟ دا٤ ؾٝ٘ ع٢ً أْ٘ )) 06-04-7040

لس إٔ ايهش١ٝ تػٝب عٔ دًػ١ احملان١ُ يهٕٛ أْ٘ ٫ ٜٛدس يف املًـ  47-01-7002

ٝا  ٚطاملا إٔ ايهش١ٝ مل تػتسع ؾدكٝا ؿهٛض دًػ١ احملان١ُ ٚإٔ اؿهِ أْٗا بًػت ؾدك

ايػايـ ايصنط قه٢ يف غٝابٗا ؾإٕ احمله١ُ ٫ تط٣ ايهش١ٝ تاضن١ إلزعا٥ٗا طلكا يًُاز٠ 

 ...َٔ م إ ز 713

-01-47سٝح أْ٘ ثلت يًُشه١ُ أْ٘ قسض سهِ دعا٥ٞ يف ٖصٙ ايكه١ٝ بتاضٜذ 

َٔ  627َٔ أدٌ دٓش١ ايٓكب ٚا٫ستٝاٍ طلكا يًُاز٠  ٍ(  قه٢ بإزا١ْ املتِٗ )ف 7002

قإْٛ ايقكٛبات  سٝح أْ٘ طاملا إٔ ايهش١ٝ سهِ عًٝٗا غٝابٝا يف اؿهِ ايػايـ ايصنط ٚمل 

ٜتِ تلًٝػٗا ؾدكٝا ؿهٛض دًػ١ احملان١ُ يف اؿهِ املقاضض ؾٝ٘ ٚمل تػُع أقٛاشلا ٚمل 

يٞ بايطغِ َٔ تكسِٜ ايٓٝاب١ ايقا١َ طًلاتٗا َٔ م إ ز  ٚبايتا 656تكسّ طًلاتٗا طلكا يًُاز٠ 

ؾإٕ احمله١ُ ٫ تط٣ َاْع َٔ قلٍٛ تأغٝؼ ايهش١ٝ نططف َسْٞ يهٕٛ إٔ ٖصا ا٭خرل مل 

 خيطط بتاضٜذ اؾًػ١ ٚمل ٜلًؼ ؾدكٝا ؿهٛض دًػ١ احملان١ُ ايػابك١.

عٔ سٝح أْ٘ َٚا زاّ إٔ ايسع٣ٛ املس١ْٝ ٖٞ يف سكٝك١ ا٭َط ٖٞ ددل ايهطض ايصٟ ْؿأ 

ٚاملاز٠  07/4اؾطمي١ ٚايصٟ أقا  ايططف املسْٞ يف َاي٘ ٖٚٛ املق٢ٓ ايصٟ تهُٓت٘ املاز٠  

  َٚا زاّ إٔ ايهطض ْؿأ عٔ اؾطمي١ املسإ بٗا املتِٗ ) ف  َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ 06/1

ٖصا ٍ(  ٚإٔ ايهطض ؾدكٞ ٚأقا  ايططف املسْٞ دطا٤ اؾطمي١ املطتهل١ يف سك٘ )    ٍ(  ٚإٔ 

ايهطض قكل ٚقٛع٘ ٚشيو َٔ خ٬ٍ إزا١ْ املتِٗ ٚتٛؾط ع٬ق١ ايػلل١ٝ امللاؾط٠ بني اؾطمي١ 

املسإ بٗا املتِٗ ٚايهطض اؿاقٌ ؾإٕ احمله١ُ تػتذٝب يطًب ايططف املسْٞ ايطاَٞ إىل 

 ...زز ايصٟ ميجٌ ق١ُٝ ايػٝاض٠ قٌ ايٓكب120000تقٜٛض مبلًؼ 

ٔ ا٭نطاض اييت ؿكت ب٘ دطا٤ اؾطمي١ سٝح إٔ طًب تقٜٛض ايططف املسْٞ ع

 471ٍ( َ٪غؼ قاْْٛا تػتذٝب ي٘ احمله١ُ طلكا يًُاز٠   املطتهل١ يف سك٘ َٔ ططف املتِٗ )ف

 َٔ ايكإْٛ املسْٞ يهٔ بقس إضداع٘ إىل اؿس املقكٍٛ.

شلصٙ ا٭غلا  َٚٔ أدًٗا سهُت احمله١ُ ساٍ ؾكًٗا يف قهاٜا اؾٓح ٚؾك٬ يف 

ٓٝا ابتسا٥ٝا سهٛضٜا يف سل ايهش١ٝ ٚاملتِٗ )  ؽ( ٚغٝابٝا يف سل املتِٗ َقاضن١ ايهش١ٝ عً

 ٍ(.  )ف

قلٍٛ تأغٝؼ ايهش١ٝ املقاضض  –قلٍٛ املقاضن١ ؾه٬.   -يف ايؿهٌ: أ -4 

 نططف َسْٞ.
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ٍ( بإٔ ٜسؾع يًططف املسْٞ َلًؼ   اؿهِ بإيعاّ املتِٗ )ف -يف املٛنٛع: أ -7

  BMWزز نُكابٌ يجُٔ ايػٝاض٠ َٔ ْٛع  ٥120000طٟ أضبق١ َا١٥ ٚتػقني أيـ زٜٓاض دعا

ٍ ( بإٔ ٜسؾع يًططف املسْٞ َلًؼ َا١٥ أيـ زٜٓاض دعا٥طٟ  اؿهِ بإيعاّ املتِٗ )ف - 

 .  69زز نتقٜٛض عٔ ايهطض (( 400000

  ٚبايتايٞ ؾاحمله١ُ قلًت َقاضن١ ايهش١ٝ بايطغِ َٔ أْٗا مل تتأغؼ يف باز٨ ا٭َط

يًتأغٝؼ نططف َسْٞ ٚاملطايل١ بايتقٜٛض َ٪غؼ  ٚاعتدلت إٔ طًب ايهش١ٝ

ٚبصيو ؾاحمله١ُ ضاعت َكًش١ سكٛم ايهش١ٝ ٫غُٝا يف ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ  قاْْٛا

َٔ م إ ز َٔ خ٬ٍ اعتلاض ايهش١ٝ تاضن١ ٫زعا٥ٗا  713اـطرل٠  ؾايتكٝس عطؾ١ٝ ْل املاز٠ 

ا املؿطٚع١  ٚبايتايٞ جيقٌ َٔ حيطّ ٖصٙ ا٭خرل٠ يف نجرل َٔ اؿا٫ت يف إٔ تػذلز سكٛقٗ

َتابق١ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ بسٕٚ ؾا٥س٠ يًهش١ٝ يف بقض اؾطا٥ِ اييت تهط بايهش١ٝ نطاض 

 بًٝػا. 

ساي١ قٝاّ ايهش١ٝ بتػذٌٝ َقاضن١ يف اؿهِ ايػٝابٞ بايٓػل١ شلا ٚأثٓا٤ -

 اؾًػ١ مل ؼهط. 

ِ اؾعا٥ٞ ايصٟ ؾٗٓا ا٭َط غرل َقكس ؾُت٢ غذًت ايهش١ٝ َقاضن١ يف اؿه     

ؾؿٞ ساي١ عسّ سهٛض   ناْت غا٥ل١ ؾٝ٘ ٚايصٟ َٓح ايكانٞ اؾعا٥ٞ يًهش١ٝ ٚقـ ايػٝابٞ

ايهش١ٝ يف أٍٚ دًػ١ خككت يًٓعط يف َقاضنتٗا ؾإٕ احمله١ُ ؼهِ باعتلاض املقاضن١ نإٔ 

ضن١ َٔ م إ ز ٚاييت دا٤ ؾٝٗا ع٢ً أْ٘ )) ٚتقتدل املقا 146/6مل تهٔ ٖٚصا َا ْكت عً٘ املاز٠ 

نإٔ مل تهٔ إشا مل حيهط املقاضض يف ايتاضٜذ احملسز ي٘ يف ايتلًٝؼ ايكازض إيٝ٘ ؾؿٜٛا ٚاملجلت 

َٚا  162يف قهط يف ٚقت املقاضن١ أٚ بتهًٝـ باؿهٛض َػًِ ملٔ ٜقٓٝ٘ ا٭َط طلكا يًُٛاز 

 .71ًٜٝٗا ((

ثاْٝا: سكٛم ايهش١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايسضد١ ايجا١ْٝ )سل ايهش١ٝ يف تكسِٜ 

 ت٦ٓاف(.ا٫غ

  71جيٛظ يًططف املسْٞ إٔ ٜػتأْـ أسهاّ قه١ُ اؾٓح ٚاملدايؿات ٚا٭سساخ 

َٔ م إ ز ع٢ً  6/ 142  ٚقس ْكت املاز٠ 72ٜٚتقًل ٖصا اؿل ؾُٝا ٜتكٌ عكٛق٘ املس١ْٝ ؾكط

أْ٘ )) ٜٚتقًل ٖصا اؿل باملسعٞ املسْٞ ؾُٝا ٜتكٌ عكٛق٘ املس١ْٝ ؾكط ((  ٖٚصا َا أنست٘ 

ٚايصٟ دا٤ ؾٝ٘ ع٢ً أْ٘ )) َٔ املكطض  4238دٛإ  01قًٝا يف قطاضاٖا ايكازض بتاضٜذ احمله١ُ اي

قاْْٛا ٚقها٤ إٔ اغت٦ٓاف ايططف املسْٞ ٜكتكط أثطٙ ع٢ً ايسع٣ٛ املس١ْٝ ٫ٚ ٜتقساٙ إىل 

َٛنٛع ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ  ٭ٕ اتكاٍ اجملًؼ ايكها٥ٞ بٗصٙ ايسع٣ٛ يف ساي١ اؿهِ بدلا٠٤ 

إ٫ عٔ ططٜل اغت٦ٓاف ايٓٝاب١ ايقا١َ  ٚملا ناْت ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ قس ٚقع املتِٗ ٫ ٜهٕٛ 
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ايؿكٌ ؾٝٗا بدلا٠٤ املتِٗ عهِ انتػب ق٠ٛ ايؿ٤ٞ املكهٞ ب٘ يقسّ ايطقٔ ؾٝ٘ ممٔ ي٘ اؿل 

يف شيو ؾإٕ اغت٦ٓاف ايططف املسْٞ ٚسسٙ ٫ ٜٓكٌ ايٓعاع أَاّ اجملًؼ إ٫ ؾُٝا خيل ايسع٣ٛ 

 .73املس١ْٝ ؾشػب((

لايطغِ َٔ إٔ قانٞ ايسضد١ ا٭ٚىل قس قطح بايدلا٠٤ إ٫ إٔ ٖصا اؿهِ ٫ حيطّ ؾ 

 ايططف املسْٞ َٔ إخطاض اجملًؼ بسعٛاٙ املس١ْٝ زٕٚ ساد١ إىل اغت٦ٓاف ايٓٝاب١ ايقا١َ.

ؾايططف املسْٞ اغت٦ٓاؾ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿه١ًٝ َكلٍٛ َٔ قلٌ اجملًؼ يهٔ اـ٬ف  

املٛنٛع١ٝ ؾٌٗ ٜكهٞ اجملًؼ بايتقٜٛهات أّ ٫ ؟ أٟ ٌٖ ؾكط يف َس٣ قلٛي٘ َٔ ايٓاس١ٝ 

ٜتكس٣ يف عح أضنإ اؾطمي١ ؟ ا٭نٝس أْ٘ َٔ ايٛادب ع٢ً اجملًؼ إٔ ٜؿكٌ يف 

 ايتقٜٛض غٛا٤ بكلٛي٘ أٚ بطؾه٘ باغتجٓا٤ اؾطمي١ اؾُطن١ٝ ٚسٛازخ املطٚض.

٫غت٦ٓاف ؾُٔ ايٓاس١ٝ ايؿه١ًٝ َٔ سل ايهش١ٝ إٔ ٜػتأْـ مجٝع ا٭سهاّ  ٭ٕ ا 

مت عكسٙ َٔ ططف ايهش١ٝ أَاّ ناتب ايهلط عٝح حياٍ املًـ ٚدٛبا ع٢ً اجملًؼ يٝؿكٌ 

 ؾٝ٘  ٚبايتايٞ ؾا٫غت٦ٓاف َكلٍٛ ؾه٬.

َطٖٕٛ  -ٖصا ا٫غت٦ٓاف  -َكرل ايسع٣ٛ املس١ْٝ أَا َٔ ايٓاس١ٝ املٛنٛع١ٝ ؾإٕ 

سٚض سهِ بايدلا٠٤ ست٢ ٚيٛ باغت٦ٓاف ايٓٝاب١ ايقا١َ ْعطا ٫ضتلاط ايسعٜٛني ٚشيو يف ساي١ ق

ناْت ايهش١ٝ ٖٞ اييت سطنت ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ  َٚٔ مث١ ؾإْ٘ ٫ جيٛظ يًُسعٞ املسْٞ 

ا٫غت٦ٓاف يف ٖصٙ اؿاي١ ٖٚصا َاٖٛ َطلل َٔ ايٓاس١ٝ ايق١ًُٝ  ٖٚٓا دٖٛط املؿه١ً ٖٚصا 

ف إ٫ يف ساي١   ٭ٕ اجملًؼ ايكها٥ٞ ٫ ٜؿكٌ يف ا٫غت٦ٓا74ع٢ً سس تقلرل ا٭غتاش: عًٞ دطٚٙ

 اغت٦ٓاف ايٓٝاب١ ايقا١َ ٖٚصا يهٕٛ إٔ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ ساظت بك٠ٛ ايؿ٤ٞ املكهٞ ؾٝ٘.

ٚبايتايٞ ؾايكها٠ ٫ ٜؿكًٕٛ يف ايتقٜٛض  ٭ٕ ايؿكٌ يف ٖصا ا٭خرل سػب ٚد١ٗ 

ْعطِٖ َٚقًًني شيو بأْ٘ ٜػتًعّ قٝاّ ضابط١ ايػلل١ٝ بني ايهطض ٚايؿقٌ اإلدطاَٞ ايصٟ 

١ باغتجٓا٤ قه١ُ اؾٓاٜات  ؾإْ٘ يف ساي١ اؿهِ بايدلا٠٤ ع٢ً املتِٗ ٫ جيٛظ أقا  ايهشٝ

يًهش١ٝ إٔ تطًب ايتقٜٛض عٔ ايهطض ايصٟ ْؿأ بؿقٌ املتِٗ ٖٚصا َا أنسٙ قطاض احمله١ُ 

ٚايصٟ دا٤ ؾٝ٘ ع٢ً أْ٘ ))... إشا ناْت ايكاعس٠ ايقا١َ  04/01/4283ايقًٝا ايكازض بتاضٜذ 

ا١ٝ٥ ايؿاق١ً يف َٛاز اؾٓح ٚاملدايؿات بٓعط ايسع٣ٛ املس١ْٝ عٓس ٫ تػُح يًذٗات اؾع

َٔ م إ  643/7قها٥ٗا بدلا٠٤ املتِٗ  ؾا٭َط غ٬ف شيو بايٓػل١ حمله١ُ اؾٓاٜات  ٭ٕ املاز٠ 

ز ػٝع يًُسعٞ املسْٞ يف ساي١ اؿهِ بدلا٠٤ املتِٗ أٚ إعؿا٥٘ َٔ ايقكا  إٔ ٜطًب تقٜٛض 

 . 75تِٗ سػلُا ٜتلني َٔ ايٛقا٥ع َٛنٛع ا٫تٗاّ...((ايهطض ايٓاؾ٧ عٔ خطأ امل

ٚعًٝ٘ ؾإٕ اإلؾهاٍ ٜجٛض َٔ ايٓاس١ٝ املٛنٛع١ٝ ٭ٕ اؿهِ بايدلا٠٤ ميهٔ اغت٦ٓاؾ٘  

ٚيهٔ ٫ ٜ٪زٟ إىل أٟ ْتٝذ١ ٭ٕ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ أقلشت ْٗا١ٝ٥  إ٫ أْ٘ ٜػتج٢ٓ شيو 
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ٛازخ املطٚض ٚاؾطا٥ِ اؾُطن١ٝ  إش جيٛظ اؿهِ ايكانٞ بدلا٠٤ املتِٗ يف اؾطا٥ِ املتقًك١ ع

يف ٖصٙ ا٭خرل٠ إلزاض٠ اؾُاضى بكؿتٗا قاسل١ ايسع٣ٛ اؾلا١ٝ٥ ي٬غت٦ٓاف يف ا٭سهاّ 

ايكان١ٝ بايدلا٠٤ ست٢ يف غٝا  اغت٦ٓاف ايٓٝاب١ ايقا١َ  ٚإشا سكٌ شيو ٜتقني ع٢ً اجملًؼ 

هِ يف ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ ايصٟ ايلت يف ايسع٣ٛ اؾلا١ٝ٥ زٕٚ إعاز٠ ايٓعط ؾُٝا قه٢ ب٘ اؿ

 .76نػب ق٠ٛ ايؿ٤ٞ املكهٞ ؾٝ٘ ٚاحمله١ُ ًَع١َ بايؿكٌ يف ايتقٜٛض املطايب ب٘

 امل١َ٤٬ؾاَتٓاع ايٓٝاب١ عٔ اغت٦ٓاف سهِ بدلا٠٤ َتِٗ يف إطاض َلسأ ٚبايتايٞ 

ؾُٔ د١ٗ   جيقٌ ايهش١ٝ يف َٛاد١ٗ َكرلٜٔ أس٬ُٖا َط  ٚاغتقُاشلا غًطتٗا ايتكسٜط١ٜ 

 ْؿ٤ٛ سل يًُتِٗ يف ايطدٛع ع٢ً ايهش١ٝ بسع٣ٛ ايل٬ؽ ايهاش ٚ ؼكٔ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ

يف ايتقٜٛض  اؿكس ايهش١ٝ سكٗتَٚٔ د١ٗ أخط٣ َٔ قإْٛ ايقكٛبات    600طلكا يًُاز٠ 

 .77َٔ ايكإْٛ املسْٞ 662يٛدٛز ا٫ضتلاط بني اؾعا٥ٞ ٚاملسْٞ طلكا يًُاز٠ 

ٔ ا٭دسض إَا ٚدٛ  اغت٦ٓاف مجٝع أسهاّ ايدلا٠٤ بكٛض٠ تًكا١ٝ٥ َٔ ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ َ

  أٚ اعتلاض اغت٦ٓاف ايهش١ٝ ؿهِ امل١َ٤٬ َلسأايٓٝاب١ ٚػطٜسٖا َٔ سكٗا يف اغتقُاٍ 

بايدلا٠٤ ي٘ ا٭ثط  ايٓاقٌ يًسع٣ٛ ايق١َُٝٛ نصيو قٝاغا ع٢ً اغت٦ٓاف أَط قانٞ ايتشكٝل 

 .٫ّ78تٗابأ٫ ٚدــ٘ يًُتابق١ أَاّ غطؾ١ ا

    سكٛم نش١ٝ اؾطمي١ املتقًك١ بايتقٜٛض : املطًب ايجاْٞ

إٕ َٛنٛع تقٜٛض اؾاْٞ يهش١ٝ اؾطمي١ قس استٌ سٝعا نلرلا َٔ تٛدٗات 

ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ املقاقط٠ ايطا١َٝ إىل تٛؾرل أندل قسض ممهٔ َٔ اؿُا١ٜ ايؿقاي١ ؿكٛم 

ُا املػ٪ٍٚ ا٭ٍٚ عٔ تقٜٛض ايهش١ٝ َٔ نش١ٝ اؾطمي١  ٖٚصا باعتلاض إٔ اؾاْٞ ٖٛ زا٥

خ٬ٍ ددل ا٭نطاض اييت ؿكت ب٘  ٚقس حيكٌ ايهش١ٝ ع٢ً سهِ بايتقٜٛض  إ٫ أْ٘ قس 

 ضمبا ٜهٕٛ َقػطا أٚ ٜلك٢ اؾاْٞ غرل َقطٚف,ٚ ٜؿاد٧ مبتِٗ مماطٌ يف زؾع ٖصا ايتقٜٛض

قذع ٜبايتايٞ ٚ ات ؿٞ سا٫ت نجرل٠ ٜعٌ ف٫ٛٗ غٛا٤ َٔ ططف اجملين عًٝـ٘ أٚ َٔ ايػًطـؾ

 .سك٘ يف ايتقٜٛض اغتٝؿا٤ايهش١ٝ عٔ 

يصا ؾكس ٚضز يف تٛقٝات َ٪متط بٛزابػت َا ٜتقًل بٗصا ايؿإٔ ٚشيو يف ايكػِ 

ايجايح َٔ ايتٛقٝات  سٝح ْل ع٢ً َا ًٜٞ:)) يتػٌٗٝ تقٜٛض ايهطض ايصٟ ؼًُ٘ اجملين 

ايٛؾا٤ بايتقٜٛض  -4ت١ٝ:عًٝ٘ بػلب اؾطمي١  ميهٔ ايٓل ع٢ً ايٛغا٥ٌ غرل امللاؾط٠ اٯ

نؿطط يٛقـ إدطا٤ات ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ  ٚٚقـ تٓؿٝص ايقكٛب١ ٚايٛنع ؼت ا٫ختلاض  

ٚيف سسٚز إَهاْات املتِٗ  -7ٚاإلؾطاز ؼت ؾطط َع َطاعا٠ ايعطٚف ا٫قتكاز١ٜ يًُتِٗ.

 جيب إٔ ٜطاع٢ ٚؾا٩ٙ بايتقٜٛض عٓس ؼسٜس ايقكٛب١ ٚايقؿٛ عٓٗا ٚضز ا٫عتلاض ((. 
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 ٚغا٥ٌ سكٍٛ نش١ٝ اؾطمي١ ع٢ً ايتقٜٛض َٔ اؾاْٞ يؿطع ا٭ٍٚ: ا

غٝلك٢ اؾاْٞ زا٥ُا ٖٛ املػ٪ٍٚ ا٭ٍٚ عٔ تقٜٛض ايهش١ٝ  عٝح ؼاٍٚ 

ايتؿطٜقات اؿسٜج١ عٔ ططٜل ايقسٜس َٔ ايٛغا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ إٔ تسؾق٘ ٚؼج٘ ع٢ً ايتقٜٛض  

  ٚع٢ً ٖسٟ َا 79قٝات٘ ايٓٗا١ٝ٥يف تٛ 4221ٖٚٛ َا أؾاض إيٝ٘ قطاس١ َ٪متط بٛزابػت غ١ٓ 

متدهت عٓ٘ أعاخ عًِ اجملين عًٝ٘  ٚاعتُازا ع٢ً امللاز٨ ايتٛد١ٝٗٝ اييت دا٤ت يف إع٬ٕ 

ا٭َِ املتشس٠ بؿإٔ تٛؾرل امللاز٨ ايط٥ٝػ١ٝ ؿُا١ٜ نشاٜا اؾطمي١  ٚأٜها َا دا٤ بإع٬ٕ 

ق١ًُٝٝ غكٛم نشاٜا ايكاٖط٠ يف ٖصا اـكٛم ٚيف إطاض تٛقٝات امل٪متطات ايسٚي١ٝ ٚاإل

اؾطمي١ غٛف ْػتعٗط يف ٖصٙ ايسضاغ١ ايٛغا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ اييت طلكتٗا بقض ايسٍٚ َٔ أدٌ 

 تطغٝب ٚإنطاٙ اؾاْٞ يتقٜٛض نشٝت٘.

  ٚغا٥ٌ سح اؾاْٞ يتقٜٛض نش١ٝ اؾطمي١ يف َطس١ً َا قلٌ احملان١ُ  :أ٫ٚ

سكٛم نشاٜا اؾطمي١  يكس أقطت ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ املقاقط٠ ايطا١َٝ إىل محا١ٜ

بقض ايٛغا٥ٌ اييت ميهٔ َٔ خ٬شلا تطلٝكٗا يف َطس١ً َا قلٌ احملان١ُ  ؿكٍٛ نشاٜا 

اؾطمي١ ع٢ً قسض َٔ ايتقٜٛض َٔ اؾٓا٠  ٚتتُجٌ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ نُا أٚقت بٗا بقض 

امل٪متطات ايسٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ اـاق١ بهشاٜا اؾطمي١ ٚطلكتٗا ؾق٬ بقض ايتؿطٜقات  ٖٚٞ 

 ُا ًٜٞ:ن

 ْعاّ سؿغ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ َكابٌ تػسٜس ايتقٜٛض يهش١ٝ اؾطمي١ -1

اٯت١ٝٓ َٓٗا خاق١ غًط١ تكسٜط١ٜ ٚ إٕ ايٓٝاب١ ايقا١َ يف َقعِ ايتؿطٜقات ايقامل١ٝ

  ٖٚصا يهٕٛ إٔ ٖصٙ 81يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ نس املتِٗ  ؾتكسض أَطا إزاضٜا عؿغ املًـ

١ُ٥٬ يف ضؾع ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ يًٓٝاب١ ايقا١َ ٚاييت شلا باملكابٌ ايتؿطٜقات تأخص بٓعاّ امل

غًط١ سؿغ ايسع٣ٛ أٚ إقساض أَط بأ٫ ٚد٘ إلقاَتٗا ٚشيو يف ايسٍٚ اييت َٓشت يًٓٝاب١ 

 .81ايقا١َ غًط١ ايتشكٝل

ٚقس تهٕٛ َٔ أغلا  إقساض ايٓٝاب١ ٭َط اؿؿغ َلازض٠ اؾاْٞ يف تقٜٛض        

سٝاْا ٜهٕٛ َٔ أنجط ا٭غلا  ؿؿغ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ  َٚٔ ٖٓا ٜهُٔ نش١ٝ اؾطمي١  بٌ أ

زٚض ايٓٝاب١ ايقا١َ يف إٔ تًٛح يًذاْٞ بأَط اؿؿغ ٚتؿرل إىل شيو يكا٤ ايتقٜٛض ايهاٌَ 

 .82يهشٝت٘ أٚ يهشاٜاٙ

 ١ٚيقٌ ايكإْٛ ايلًذٝهٞ ٖٛ ا٭نجط ؾٝٛعا َٔ سٝح تؿذٝق٘ شلصٙ ايٛغًٝ     

عٝح ٜهٕٛ  4252-47-07مبكته٢ ايكإْٛ ايكازض بتاضٜذ َٓ٘  480مبٛدب املاز٠ 

مبكسٚض املسعٞ ايقاّ ٚؾل غرل إدطا٤ات ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ ع٢ً  إشا قاّ ٖصا ا٭خرل 

 .83بتقٜٛض نش١ٝ اؾطمي١ نا٬َ
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أَا يف مجٗٛض١ٜ أملاْٝا ا٫ؼاز١ٜ ؾإٕ نشاٜا اؾطمي١ ٜأخصٕٚ بقني ا٫عتلاض عٓس 

/. َٔ ايكهاٜا اييت حيؿغ ؾٝٗا ا٫تٗاّ ًٜتعّ اؾاْٞ ؾٝٗا .20إٔ  سؿغ ايسع٣ٛ  إش يٛسغ

أقلح يهشاٜا اؾطمي١ بٓا٤  4288بتكسِٜ تدلع ميٓح إلسس٣ اشل٦ٝات اـرل١ٜ  َٚٓص أنتٛبط 

ع٢ً تقًُٝات قسضت يف ٖصا ايؿإٔ َؿازٖا بإٔ تهٕٛ ا٭ٚي١ٜٛ يف اؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ ايتدلعات 

 . 84يهشاٜا اؾطمي١

ْسعٛ املؿطع اؾعا٥طٟ إٔ حيصٚ سصٚ ايتؿطٜقات ايقامل١ٝ يف إقطاض ْعاّ  ٚعًٝ٘ ؾإْٓا

سؿغ ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ َٔ ططف ايٓٝاب١ ايقا١َ يكا٤ تقٜٛض نش١ٝ اؾطمي١  إش يف نجرل 

َٔ اؾطا٥ِ ايلػٝط١ ٚايقاز١ٜ ٜتِ سؿغ ًَـ ايكه١ٝ إَا يقسّ خطٛضتٗا أٚ يقسّ إتلاع 

ْؿؼ ايٛقت اؾطمي١ قا١ُ٥ ٚزٕٚ إٔ ٜٓعط إىل نش١ٝ اإلدطا٤ات اٯظ١َ يًُتابع ٚيهٔ يف 

 اؾطمي١ أٚ ٜٗتِ بٗا ٚخاق١ تقٜٛه٘. 

 نطٚض٠ ضبط املؿطع غطا١َ ايكًح بتقٜٛض اجملين عًٝ٘ أٚ شٟٚ سكٛق٘.  -2

غٛا٤ نُٔ قإْٛ  ػسض ٬َسع١ يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ إٔ املؿطع ملا ْل ع٢ً ايكًح

١ نُا غلل شنطٙ أْ٘ مل ٜطبط تػسٜس غطا١َ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ أٚ يف ايكٛاْني اـاق

  ايكًح بتقٜٛض اجملين عًٝ٘  ٚشيو أغ٠ٛ بايتؿطٜقات ا٭دٓل١ٝ )نايتؿطٜع ايؿطْػٞ

..(  شيو إٔ تػسٜس غطا١َ ايكًح يف سس شاتٗا سػب ٚد١ٗ ْعطْا غرل .ايلًذٝهٞ  املكطٟ

ا ايتؿطٜقات ؾشت٢ تهتٌُ ايػا١ٜ اييت ٚدس َٔ أدًٗا ايكًح ٚاييت أغػت عًٝٗ  ناؾ١ٝ

ايقامل١ٝ ٚاملتُج١ً أغاغا يف ؼكٝل ا٭َٔ ٚايػًِ ا٫دتُاعٝني  ؾه٬ عٔ تقٜٛض ايهش١ٝ 

َازاّ أْ٘ ططف يف ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ٫ ميهٔ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ ػاًٖ٘ أٚ ْػٝاْ٘  ٚبصيو 

ازٍ ٜتشكل ايكًح مبقٓاٙ ايٛاغع  ؾ٬ ميهٔ ددل ٖصا ايهطض ايصٟ أقاب٘ إ٫ بإقطاض تقٜٛض ع

 ٚناٌَ ٚؾاٌَ يٝٗس٨ َٔ ضٚع٘ ٜٚؿؿٞ غًًٝ٘ ٜٚهُس دطاس٘.

 تقًٝل إخ٤٬ غلٌٝ املتِٗ َكابٌ دع٤ َٔ ايهؿاي١ تسؾع يهش١ٝ اؾطمي١ -3

ميهٔ إٔ ٜهٕٛ اؾاْٞ ي٘ زٚض يف تقٜٛض ايهش١ٝ أثٓا٤ َطس١ً ايتشكٝل ايكها٥ٞ  

نٞ ايتشكٝل   ؾؿٞ ؾطْػا َج٬ ٜػتطٝع قا85ٚشيو بتدكٝل دع٤ َٔ ايهؿاي١ يًتقٜٛض

  إٔ ٜأَط بإخ٤٬ غلٌٝ املتِٗ يف 86َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ 416ٚ 468طلكا يًُٛاز 

َع ٚنق٘ ؼت املطاقل١ ايكها١ٝ٥  ٚتهًٝؿ٘ بتكسِٜ نؿاي١   اؾطا٥ِ املقاقب عًٝٗا باؿلؼ

إلخ٤٬ غلًٝ٘  ٚخيكل دع٤ َٓٗا يتقٜٛض نش١ٝ اؾطمي١ عٔ ا٭نطاض اييت ؿكت٘ بػلب 

 . ١87  ع٢ً إٔ ٜكسض ايكانٞ ق١ُٝ ٖصٙ ايهؿاي١  آخصا يف اعتلاضٙ قسض٠ املتِٗ املاي١ٝاؾطمي
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 ٚغا٥ٌ ايتأثرل ع٢ً اؾاْٞ يتقٜٛض ايهش١ٝ يف َطس١ً احملان١ُثاْٝا: 

ايتؿطٜق١ٝ ٚايكها١ٝ٥   بأدٓشتٗا ايج٬ختقٌُ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١  إٕ

  دٓب َع ايٓعاّ اؾٓا٥ٞ ايقكابٞ إىلٜكـ دٓلا ْعاّ دٓا٥ٞ تقٜٛهٞ  إضغا٤ٚايتٓؿٝص١ٜ ع٢ً 

اؾطمي١   أٖسضتٗاتٛؾرل محا١ٜ أندل يهشاٜا اؾطمي١ ٚنُإ سكٛقِٗ اييت  إىلايصٟ ٜٗسف 

َػاعس٠  إىلسطقت نجرل َٔ ايسٍٚ ع٢ً تهُني قٛاْٝٓٗا ْعُا تٗسف  املٓطًلَٚٔ ٖصا 

بتقٜٛض َ٪قت يًهش١ٝ اقتها٤ ايتقٜٛض َٔ اؾاْٞ  َٚٔ شيو اؿهِ يف نش١ٝ اؾطمي١ 

بايتٓؿٝص املقذٌ ؿهِ ايتقٜٛض ضغِ  ا٭َط ٚإَها١ْٝإٔ ٜتِ ايؿكٌ ايٓٗا٥ٞ يف ايتقٜٛض  إىل

 .بٌ ٚتتذ٘ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ مٛ ايتأثرل ع٢ً اؾاْٞ يتقٜٛض نشٝت٘  قابًٝت٘ يًطقٔ ؾٝ٘

 اعتلـاض ايتقٜٛض دـعا٤ا دٓا٥ٝـا -1

 قٜٛض َٔ اؾاْٞسكٍٛ ايهشاٜا ع٢ً ايت إدطا٤اتتٝػرل  -2

 .اؿهِ بتقٜٛض َ٪قت يهشاٜا اؾطا٥ِ-أ

 .ْٗا٥ٝا قرلٚضت٘ عسّ ضغِ ايتقٜٛض ؿهِ امل٪قت ايتٓؿٝـص- 

 ايطبـط بني ايقكٛب١ املػًط١ ع٢ً اؾاْٞ ٚتقٜٛض ايهش١ٝ -3

  .ضبـط ايهطض بتكسٜـط ايقكٛب١-أ

   .َٔ ايقكا  بايتقٜٛض اإلعؿا٤ضبـط - 

 .بٌ تػسٜس ايتقٜٛض يًهش١ٝتأدٝـٌ ايٓطل بايقكٛب١ َكا-ز

 .تٓؿٝص ايقكٛب١ ع٢ً ايتقٜٛـض إٜكافتقًٝل -ز

 .دقٌ تػسٜس ايتقٜٛض يًهش١ٝ ؾططا يتدؿٝـ ايقكا -ٖـ 

ٚغا٥ٌ ايهػط ع٢ً اؾاْٞ يتقٜٛض ايهش١ٝ يف َطس١ً َا بقس احملان١ُ :ثايجا

  املسبط يًٗطٚ  َٔ ايتقٜٛض اإلعػاضػطِٜ  -1 

 ايتقٜٛض سهِ صتٓؿٝ تهُٔ اييت اإلدـطا٤ات -2

 .ايلسْـٞ باإلنطاٙ ايتقـٜٛض سهِ تٓؿٝـص-أ

 .اؾطمي١ نش١ٝ يتقٜٛض ايػذني أدط َٔ دع٤ اقتطاع- 

 ا٫عتلاض ٚضز اإلزَاز إعاز٠ بأْع١ُ عًٝ٘ احملهّٛ اغتؿاز٠ تقًٝل-3

 ايتقٜٛض تػسٜس ع٢ً

 .تقًٝل اغتؿاز٠ احملهّٛ عًٝ٘ َٔ أْع١ُ إعاز٠ اإلزَاز ع٢ً ايتقٜٛض-أ

 .١ يٓعاّ اإلؾطاز املؿطٚطبايٓػل -

  .اــطٚز إداظ٠ ْٚعاّ ايٓكؿٝـ١ اؿطٜــ١ يٓعـاّ بايٓػل١ -

 .ايهش١ٝ تقٜٛض ع٢ً ا٫عتلاض بطز ايقكٛب١ آثاض ظٚاٍ تقًٝل- 
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 زٚض ايسٚي١ يف تقٜٛض نش١ٝ اؾطمي١: ايؿطع ايجاْٞ

يكس أقطت َقعِ ايتؿطٜقات إعطا٤ ايهش١ٝ اؿل يف طًب ايتقٜٛض عٔ ا٭نطاض 

يت ؿكت بٗا َٔ دطا٤ اؾطمي١  ٚشيو بطؾع ايسع٣ٛ املس١ْٝ إىل ايكها٤ املسْٞ أٚ ايكها٤ اي

 اؾعا٥ٞ تلقا يًسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥.

ؾإعُاٍ ٖصا اؿل ٜتطًب َقطؾ١ اؾاْٞ ٚثلٛت َػ٪ٚيٝت٘ ٚقسضت٘ ع٢ً زؾع 

 فين عًِٝٗ يف دطا٥ِ 432ايتقٜٛض  ؾؿٞ إسكا١ٝ٥ أدطٜت يف نٓسا َج٬ ثلت إٔ ث٬ث١ َٔ 

ايقٓـ قاّ اؾٓا٠ بتقٜٛهِٗ  ٖٚصا ايقسز ٜكتكط ع٢ً اؾطا٥ِ اييت عطف َطتهلٖٛا زٕٚ 

ا٭خط٣  َع اظزٜاز دطا٥ِ ايقٓـ يف نٌ ايسٍٚ ٚايقسز اشلا٥ٌ َٔ اجملين عًِٝٗ ايصٜٔ ٜكاغٕٛ 

ا٭َط ايصٟ زعا إىل إْؿا٤ ْعاّ ٜهُٔ تقٜٛهِٗ بٛغا٥ٌ عا١َ تتهؿٌ   َٔ أنطاض ٖصٙ اؾطا٥ِ

 ١ ٚعًٝ٘ ؾػٓٓا ْتٓاٍٚ َا ًٜٞ: بٗا ايسٚي

 َلسأ ايتعاّ ايسٚي١ بتقٜٛض نش١ٝ اؾطمي١. :أ٫ٚ

 أغاؽ ايتعاّ ايسٚي١ بتقٜٛض ايهش١ٝ َٚٛقـ ايتؿطٜقات َٓ٘.  -1

َٛقـ ايؿك٘ َٔ أغاؽ ايتعاّ ايسٚي١ بتقٜٛض ايهش١ٝ ٚايٓتا٥ر املذلتل١ ع٢ً  -

 شيو.

 اغ٘ قاْْٛٞ.ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ: ايتعاّ ايسٚي١ بتقٜٛض ايهش١ٝ أغ-

ٜط٣ أقشا  ٖصا ا٫ػاٙ إٔ أغاؽ َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ عٔ تقٜٛض ايهش١ٝ ٜكّٛ ع٢ً 

أغاؽ قاْْٛٞ َ٪زاٙ؛ إٔ ايتقٜٛض ايصٟ تسؾق٘ ايسٚي١ يًهش١ٝ ٖٛ سل خايل شلا تػتطٝع 

َطايل١ ايسٚي١ بايٛؾا٤ ب٘ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ شلا إٔ ؼتر بهجط٠ أعلا٥ٗا املاي١ٝ أٚ أٟ غلب آخط ٜ٪زٟ 

إ ايهش١ٝ َٔ ايتقٜٛض  ؾٝهٕٛ شلا اؿل يف ايتقٜٛض بكطف ايٓعط عٔ سادتٗا أٚ إىل سطَ

 .88َػتٛاٖا املقٝؿٞ

 .ٞا٫ػاٙ ايجاْٞ: ايتعاّ ايسٚي١ بايتقٜٛض أغاغ٘ ادتُاع -

 إٕ ايتعاّ ايسٚي١ بتقٜٛض ايهش١ٝ طلكا يطأٟ غايل١ٝ ايؿكٗا٤ ٖٛ ايتعاّ أزبٞ

ٜسؾع ايتقٜٛض  بايكسض ايصٟ تػُح ب٘ ٚ اعٞ ادتُاعٞ أغاغ٘ اإلْكاف ٚايتهاؾٌ ا٫دتُٚ

 ا٫دتُاع١ٝ ٜٓطٟٛ ع٢ً َق٢ٓ اـرلٚ َٛاضز ايسٚي١  ؾٗٛ ْٛع َٔ أْٛاع املػاعس٠ اإلْػا١ْٝ

 .89اإلسػإ مٛ ايهش١ٝ اييت أقٝلت بأنطاض اؾطمي١ٚ

 ضأٜٓا يف املػأي١.  -2

ٜٛض ايسٚي١ ا٭غاؽ ايكاْْٛٞ ايصٟ جيقٌ َٔ تق -َٔ سٝح امللسأ  -٪ٜس ٜ ٖٓاى َٔ

١ّٓ ٚ يًُذين عًِٝٗ عٔ اؾطا٥ِ اييت تػلب شلِ أنطاضا سكـا َِ ٫ ٜٓعط يف ٚ يٝؼ َٓشـ١ أٚ 

 ا٫ػإٙ َٛغطا أّ َقػطا؛ شيو إٔ املدلضات املكس١َ َٔ ٖصا اشيو إىل ساد١ ايؿطز إٕ ن
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ز َٔ عُا١ٜ ا٭ؾطا ايتعاَّكٓق١  خاق١ َا تقًل َٓٗا بٛادب زؾع ايهطٜل١ ايصٟ ٜكابً٘ ٜطاٖا 

اؾطمي١  ؾايهطٜل١ ٫ ٜكسَٗا املٛاطٔ سػ١ٓ نٞ ْكٍٛ بإٔ ايتقٜٛض َٔ ايسٚي١ ٜهٕٛ يف 

إطاض املػاعس٠  إش جيب ع٢ً ايسٚي١ إٔ تًتعّ بتقٜٛض اجملين عًِٝٗ عٔ ططٜل إْؿا٤ قٓسٚم 

املكازضات اييت ؼهِ بٗا اؾٗات ايكها١ٝ٥  ٚ َٔ ايػطاَاتٚ شلصا ايػطض  ميٍٛ َٔ ايهطا٥ب

ٔ يًسٚي١ إٔ متٍٛ ايكٓسٚم َٔ اؾٓا٠ أْؿػِٗ عٔ ططٜل ؾطض َلًؼ َقني ع٢ً نُا ميه

 .91احملهّٛ عًِٝٗ ٜكب يف اـع١ٜٓ ايق١َُٝٛ

 ثاْٝا: َٛقـ ايتؿطٜقات املكاض١ْ َٔ أغاؽ ايتعاّ ايسٚي١ بتقٜٛض ايهش١ٝ.

امل٪متطات َٔ أغاؽ ايتعاّ ٚ غٓتٓاٍٚ يف ٖصا ايلٓس َٛقـ بقض ايتؿطٜقات ايٛنق١ٝ

 ١ بتقٜٛض ايهش١ٝ  ثِ ْتططم إىل َٛقـ ايؿطٜق١ اإلغ١َٝ٬.ايسٚي

 .91امل٪متطاتٚ َٛقـ بقض ايتؿطٜقات ايٛنق١ٝ  -1

  امل٪متطات اييت أخصت با٭غاؽ ايكاْْٛٞ يتقٜٛض ايهش١ٝ.ٚ ايسٍٚ -أ

ٜقتدل قإْٛ ١ٜ٫ٚ "َاغاؾٛغتػٞ" ا٭َطٜه١ٝ منٛشدا شلصا ا٭غاؽ  ؾتدٌٜٛ 

 اؿل  احملانِ ايقاز١ٜ يف اي١ٜ٫ٛ

بايتقٜٛض جيس أقً٘ يف زغتٛض اي١ٜ٫ٛ ايصٟ ٜكهٞ بإٔ َٔ سل نٌ َٛاطٔ إٔ 

جيس ع٬دا ملا ٜكٝل٘ َٔ أنطاض  نُا تلٓت ؾًٓٓسا ٖصا ا٫ػاٙ عٓسَا أقسضت قإْٛ 

ٚايصٟ ٜٓل ع٢ً تقٜٛض نشاٜا اؾطمي١ يف دطا٥ِ ايقٓـ  سٝح قطضت إٔ   64/47/4226

 .92ٕٚ ايٓعط إىل َطانعِٖ املاي١ٝيهشاٜا اؾطمي١ اؿل يف ايتقٜٛض ز

 ايسٍٚ اييت أخصت با٭غاؽ ا٫دتُاعٞ يتقٜٛض ايهش١ٝ.-  

تٓل بقض ٚ ٜقدل ا٭غاؽ ا٫دتُاعٞ عٔ اؿاي١ ايطا١ٖٓ يكٛاْني ايتقٜٛض 

ايكٛاْني قطاس١ ع٢ً تلٓٝ٘  ْصنط َٔ شيو ايكإْٛ اإللًٝعٟ يتقٜٛض اجملين عًٝ٘  

٢ً إٔ ايتقٜٛض ميٓح ع٢ً أغاؽ أْ٘ َٓش١ يهشاٜا ع  لٚايصٟ ْ 4231ايكازض يف غ١ٓ 

 اؾطمي١ 

 َٛقـ ايؿطٜق١ اإلغ١َٝ٬.-2

يكس أخصت ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬ ع٢ً عاتكٗا َٓع اؾطمي١ إشا مل تػؿط دٗٛزٖا عٔ 

ا٭قٌ إٔ عب٤ شيو ٜكع ٚ ؼكٝل شيو ٚدب عًٝٗا إعاز٠ ايتٛاظٕ ايصٟ أخًت ب٘ اؾطمي١ 

 .93ع٢ً اؾاْٞ

   عًِٝٗ سكا قلٌ اؾاْٞ تقٜٛها عٔ أنطاض اؾطمي١ اييت ؿكت٘ؾكس أقطت يًُذين

اييت ػب نأقٌ عاّ يف َاٍ اؾاْٞ  ؾايس١ٜ يف سكٝكتٗا ٚ ٚشيو َٔ خ٬ٍ َا ٜقطف بايس١ٜ

إشا عؿا اجملين عًٝ٘ عٓٗا داظ ٚ ؾٗٞ عكٛب١ ٭ْٗا َكطض٠ دعا٤ يًذطمي١  تقٜٛض َقاٚ عكٛب١
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٭ْ٘ ٫ ٚ ٖٞ تقٜٛض ٭ْٗا َاٍ خايل يًُذين عًٝ٘ٚ  تقعٜط اؾاْٞ بقكٛب١ تقعٜط١ٜ ١ُ٥٬َ

 .94جيٛظ اؿهِ بٗا إشا تٓاظٍ اجملين عًٝ٘ عٓٗا

ؾإشا ثلت إعػاض اؾاْٞ أٚ نإ ؾاقسا يٮ١ًٖٝ اؾٓا١ٝ٥ نُا ٖٛ اؿاٍ يف ساي١        

ايكػرل أٚ اجملٕٓٛ  ؾكس ٚنقت ايؿطٜق١ اإلغ١َٝ٬ ْعط١ٜ يف غا١ٜ ايسق١ ست٢ ٫ ٜٗسض سل 

  95ٖٚٞ ْعط١ٜ ايقاق١ً-ايصٟ ٫ شْب ي٘ يف إٔ ؾاعٌ دطميت٘ نإ َقػطا   -ين عًٝ٘ اجمل

ٚيهٔ َا ٖٛ َٛقـ ايؿطٜق١ اإلغ١َٝ٬ عٓسَا ٫ ٜهٕٛ يًذاْٞ املقػط أٚ عسِٜ ا٭١ًٖٝ عاق١ً ؟ 

ؾايؿطٜق١ اإلغ١َٝ٬ قطضت أْ٘ إشا مل ٜهٔ يًذاْٞ عاق١ً أق٬ أٚ ناْت ي٘ عاق١ً ؾكرل٠ أٚ 

  ٫96 تتشٌُ عاقًت٘ نٌ ايس١ٜ ؾٝتشٌُ بٝت املاٍ ٖصٙ ايس١ٜٚ  ٫ ٜتشٌُ اؾاْٞعسزٖا قػرل

غًِ" أْا ٚاضخ َٔ ٫ ٚاضخ ٚ ٖصا إقتسا٤ بكٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ٚ ٚبٗصا قاٍ مجٗٛض ايؿكٗا٤

يكٍٛ غٝسْا عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ يقاًَ٘ باملٛقٌ "...إٕ مل ٜهٔ يؿ٬ٕ بٔ ٚ أضث٘ " ٚ ي٘ أعكٌ عٓ٘

٫ ٜطٌ زّ اَط٨ َػًِ"  ٚمل ٜٓهط عًٝ٘ ٚ امل٪ز٣ عٓ٘ٚ اب١ َٔ أٌٖ املٛقٌ... ؾأْا ٚيٝ٘ؾ٬ٕ قط

اسس َٔ ايكشاب١  ٚ٭ٕ مجاع١ املػًُني ِٖ أٌٖ ْكطت٘ ؾًٛ َات  ٚمل ٜذلى ٚاضثا نإ َاي٘ 

 .97يلٝت املاٍ ؾهصيو َا ًٜعَ٘ َٔ غطاَات ؾإْٗا تًعّ بٝت املاٍ

حيكل أغطاض ٚ ٜكٕٛ ايسَا٤ ٚ املػاٚا٠ٚ قساي١ؾايطدٛع ع٢ً بٝت املاٍ حيكل اي     

 ايؿطٜق١ ؾٝذب إٔ ٫ ٜهٕٛ اـٛف َٔ إضٖام بٝت املاٍ َاْقا َٔ ؼكٝل ايقساي١ ٚاملػاٚا٠

 .98سا٬٥ زٕٚ ؼكٝل أغطاض ايؿطٜق١ ايػطا٤ٚ

مل ٜذلن٘ زٕٚ ٚ عًٝ٘ ؾإٕ ايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ اإلغ٬َٞ ضاع٢ سكٛم اجملين عًٝ٘ٚ    

 ا١ٜ يًُذتُع شات٘.يف شيو محٚ محا١ٜ

 التـوصــيـات
جيب تلكرل ايهش١ٝ عكٛقٗا أثٓا٤ مجٝع َطاسٌ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ َع إعساز -

أَانٔ اغتكلاٍ ٚإضؾاز خاق١ بايهلط١ٝ ايكها١ٝ٥ ٚايٓٝاب١ ايقا١َ ٚاحملانِ ككك١ شلصا 

 ايػطض.

جيب متهني ايهش١ٝ َٔ ايتعًِ ٚايطقٔ يف َكطض اؿؿغ َٔ خ٬ٍ دقٌ ٖصا -

  َػللا تػلٝلا ناؾٝا. ا٭خرل

ايقٌُ ع٢ً إجياز آيٝات دسٜس٠ يتشسٜس ايهؿاي١ املكطض٠ َٔ ططف قانٞ ايتشكٝل -

 َٔ خ٬ٍ دٛاظ ايتعًِ ؾٝٗا أَاّ ض٥ٝؼ غطؾ١ ا٫تٗاّ. 

نطٚض٠ نؿاي١ سل ايهش١ٝ يف احملاَٞ ايتًكا٥ٞ أَاّ ايكانٞ اؾعا٥ٞ باملػاٚا٠ -

 َع املتِٗ. 
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كٝاّ ظُٝع ايطقٕٛ نس ا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥ بػض جيب تهطٜؼ سل ايهش١ٝ يف اي-

َقاضن١   –ايٓعط عٔ َٛقـ ايٓٝاب١ ايقا١َ ٚشيو ع٢ً َػت٣ٛ كتًـ زضدات ايتكانٞ 

 . -اغت٦ٓاف  طقٔ بايٓكض 

جيب ع٢ً ايسٚي١ إٔ تهٝـ َاز٠ عًِ ايهش١ٝ نُٔ بطْاَر ايقًّٛ اؾعا١ٝ٥ يف -

طط١ ايكها١ٝ٥ ٚايكها٤, ٚإٔ تػتجُط نًٝات اؿكٛم ٚاملقاٖس املتدكك١  خاق١ َقاٖس ايؿ

 ايسٚي١ ا٭عاخ ايق١ًُٝ اـاق١ بهشاٜا اؾطمي١.

نطٚض٠ إزخاٍ ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ ؿح اؾاْٞ ٚايهػط عًٝ٘ يتقٜٛض ايهش١ٝ -

غٛا٤ يف َطس١ً احملان١ُ أٚ أثٓا٤ٖا أٚ بقسٖا  ٚشيو نذقٌ ايتقٜٛض دعا٤ ا دعا٥ٝا أٚ ضبط 

ٜكاف تٓؿٝص ايقكٛب١ أٚ ؽؿٝؿٗا أٚ ضز ا٫عتلاض أٚ تكسٜط ايقكٛب١  اإلعؿا٤ َٔ ايقكا  أٚ تقًٝل إ

أٚ ا٫غتؿاز٠ َٔ أْع١ُ اإلزَاز ع٢ً َس٣ َا قاّ ب٘ اؾاْٞ أٚ ساٍٚ ب٘ بؿإٔ تقٜٛض اجملين 

 عًٝ٘ ع٢ً ايتقٜٛض. 

ا٫ٖتُاّ بايهش١ٝ َٔ خ٬ٍ تعٜٚسٖا مبشاّ أٚ مبػاعس٠ قا١ْْٝٛ بٓا٤ا ع٢ً -

 ١ دٓش١.طًلٗا ٚيٛ ناْت اؾطمي

جيب إٔ ٜهٕٛ يتقٜٛض ايهش١ٝ أٚي١ٜٛ َطًك١ ع٢ً ناؾ١ َػتشكات ايسٚي١ عٓس -

تعامحٗا ع٢ً أَٛاٍ احملهّٛ عًٝ٘  ؾه٬ ع٢ً اؽاش إدطا٤ تٓؿٝص سهِ ايتقٜٛض باإلنطاٙ 

 ايلسْٞ  ٚاقتطاع دع٤ َٔ أدط ايػذني يتقٜٛض نش١ٝ اؾطمي١. 

َٔ م إ ز ايػٛزاْٞ  ٚاييت  ٠44 جيب إزخاٍ تقسٌٜ تؿطٜقٞ با٫غذلؾاز بٓل املاز-

تتهُٔ ايػُاح يًكانٞ اؾعا٥ٞ إٔ ٜأَط عٓس إقساض اؿهِ بكطف نٌ ايػطا١َ احملهّٛ بٗا 

 أٚ دع٤ َٓٗا يف تػط١ٝ ايهطض ايصٟ أقا  اجملين عًٝ٘ يف اؾطمي١.  

بأغًٛ   ضنطٚض٠ إٔ تهٕٛ اإلدطا٤ات امل٪ز١ٜ إىل سكٍٛ ايهش١ٝ ع٢ً ايتقٜٛ-

ٔ أغايٝب ايٛقٍٛ إىل ٖصا ايتقٜٛض  نإٔ ٜٓؿ٧ املؿطع قٓسٚقا خاقا ٜتُٝع عٔ غرلٙ َ

يتقٜٛض نش١ٝ اؾطمي١ ٜٚٛنٌ تػٝرلٙ إىل ؾإ قها١ٝ٥ يًٓعط يف اغتشكام ايهش١ٝ 

ٜطغِ شلصٙ ايًذإ إدطا٤ات غطٜق١ خاي١ٝ َٔ ايتقكٝس  ٭ٕ طًب ايتقٜٛض أَط  ٕيًتقٜٛض  ٚأ

 ؾٝ٘. قاْْٛٞ َتؿقب ٜقذع غرل ايكاْْٛٞ عٔ ايؿكٌ 

جيب إٔ تهٕٛ َكازض متٌٜٛ بطْاَر تقٜٛض ايهش١ٝ َٔ ؽكٝل بٓس َٔ -

َٝعا١ْٝ ايسٚي١  ٖٚصا ايلٓس ميٍٛ َٔ ايػطاَات اييت ؼهِ بٗا احملانِ  ٚؼكٌ َٔ احملهّٛ 

عًٝ٘  دع٤ َٔ أدط ايػذني ايصٟ ٜقٌُ ٜٚٓتر زاخٌ ايػذٔ  ق١ُٝ ا٭َٛاٍ املكازض٠ َٔ 

ٔ ايهطا٥ب ٚايطغّٛ املدتًؿ١  دع٤ َٔ ايهؿاي١ اييت ٜسؾقٗا اؾطا٥ِ  دع٤ َٔ زخٌ ايسٚي١ َ

اؾاْٞ  ٚيف ساي١ عسّ نؿاٜتٗا ميهٔ يًسٚي١ إٔ تؿطض َلًؼ ن٬ٝ٦ ٚيٝهٔ عؿط زْاْرل يف 
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ايقاّ ع٢ً نٌ ؾطز َٔ أؾطاز ايؿقب ٜهاف إىل سك١ًٝ ايسخٌ َٔ املكازض ايػايؿ١ ايصنط  

ٓؿصٙ ع٢ً ايؿقب يكاحل ايؿقب بتٌُٜٛ َٔ ٭ٕ زٚض ايسٚي١ تٓعُٝٞ ؾٗٞ تػٔ ايتؿطٜع ثِ ت

 ايؿقب. 

يف ا٭خرل ْٓاؾس املؿطع اؾعا٥طٟ إٔ ٜهع يف اعتلاضٙ عٓس غٔ قإْٛ يتقٜٛض -

اإلغ١َٝ٬ مبا  ١نش١ٝ اؾطمي١  ْعاّ ايتقٜٛض املٛدٛز يف ايؿطٜق١ اإلغ١َٝ٬  ٭ٕ ايؿطٜق

ٜجلت شيو إٔ أسهاَٗا َػتُس٠ تطتهٔ إيٝ٘ َٔ قطإٓ ٚغ١ٓ بٗا ْعاّ قهِ شلصا املٛنٛع  ٚمما 

ٖٚٛ أعًِ مبا حيكل قاحل -تلاضى ٚتقاىل  –َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٚٛ َٓعٍ َٔ عٓس اهلل 

 اؾُاع١ ٚايؿطز.

 اهلوامش:
ضغاي١ َادػترل  غرل  "ايتشطٜات ا٭ٚي١ٝ ٚع٬قتٗا بػرلٖا َٔ َٗاّ ايهلط١ٝ ايكها١ٝ٥" قُس قس٠-4 

 .26  م 4281  داَق١ قػٓط١ٓٝ  ١َٓؿٛض٠  َقٗس اؿكٛم ٚايقًّٛ اإلزاضٜ

  م 7004ايكاٖط٠      سكٛم اإلْػإ يف ايهلط ايكها٥ٞ  زاض ايٓٗه١ ايقطب١ٝعكاّ ظنطٜا٤ علس ايقعٜع-7

405. 

 .02  م 7000  بسٕٚ زاض ايٓؿط,اؾعا٥ط  ايٛدٝع يف اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥  َقطاز دسٜسٟ -6

 .628  م4221 اإلغهٓسض١ٜ  ايهتا  اؿسٜح   اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥  زاضقُس ظنٞ أبٛ عاَط -1

 .662م , سل اجملين عًٝ٘ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ زضاغ١ َكاض١ْ, املطدع ايػابلقُس قُٛز غقٝس-5

  زاض ايؿهط ايقطبٞ  ايكاٖط٠  بسٕٚ غ١ٓ ايٓؿط  اإلدطا٤ات  اؾٓا١ٝ٥ يف ايتؿطٜع املكطٟ  َإَٔٛ قُس غ١َ٬-3

 .86م 

2-Voir:  Garraud , traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure 

pénale , recueil Sirey , 1907 , p:70. 
أَا ايؿه٣ٛ ؾٗٞ إخلاض عٔ دطمي١ ٜكسَ٘   ايل٬ؽ ٜكسَ٘ أٟ ؾدل يًػًط١ املدتك١ عٔ دطمي١ قس اضتهلت- 8

 ؾدل بقٝٓ٘ ٖٛ اجملين عًٝ٘ يف اجل

زٜٛإ املطلٛعات    اؾع٤ ايجاْٞ    َلاز٨ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ يف ايتؿطٜع اؾعا٥طٟٞأمحس ؾٛقٞ ايؿًكاْ-2

 .438 م 4228 اؾعا٥ط  اؾاَق١ٝ

 .473م   املطدع ايػابل  أبٛ عاَط قُس ظنٞ-11

  سكٛم ايهش١ٝ ٚإدطا٤ات َا قلٌ املتابق١ اؾعا١ٝ٥  قانط٠ ًَكا٠ يف املًتك٢ ايسٚيٞ بًُٛيٛز حي٢ٝ-44

َٔ ططف َٓع١ُ احملاَني غطٝـ بايتقإٚ َع فًؼ قها٤ املػ١ًٝ  بقٓٛإ سٍٛ نُإ سكٛم ايهش١ٝ املٓعِ 

 .4م بلٛغقاز٠  املػ١ًٝ 7002َاضؽ  05ٚ 01أثٓا٤ احملان١ُ اؾعا١ٝ٥  َٜٛٞ 

, اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ؿكٛم نشاٜا اؾطمي١, ضغاي١ زنتٛضاٙ  َٓؿٛض٠, أمحس قُس علس ايًطٝـ ايؿك٢-47

 .22 م .7004ٛم, داَق١ عني سلؼ, زاض ايٓٗه١ ايقطب١ٝ  ايكاٖط٠  َكط  ن١ًٝ اؿك

  .22ملطدع ْؿػ٘  م ا-46

 .4م  املطدع ايػابل  بًُٛيٛز حي٢ٝ-41

 .          7م   املطدع ْؿػ٘-45
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خ٬ٍ َطاسٌ َا قلٌ احملان١ُ اؾعا١ٝ٥  ايطلق١ ا٭ٚىل     نُاْات سكٛم اـكّٛعازٍ سؿُٛؾٞ-43

 .726-727.م م 7003كٛق١ٝ  يلٓإ  َٓؿٛضات ظٜٔ اؿ

  نُاْات اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ أثٓا٤ َطس١ً ايلشح ايتُٗٝسٟ  ايطلق١ ا٭ٚىل ضغاي١ ٖٚاٜل١ٝ علس اهلل-42

  .22  م 7001زنتٛضاٙ  ايسٜٛإ ايٛطين يٮؾػاٍ ايذلب١ٜٛ  اؾعا٥ط  

 .442  املطدع ايػابل  م أمحس قُس علس ايًطٝـ ايؿك٢-48

  زٕٚ َهإ ايٓؿط  ايطلق١ ايجايج١  سكٛم اإلْػإ بني تقايِٝ اإلغ٬ّ ٚإع٬ٕ ا٭َِ املتشس٠  قُس ايػعايٞ-42

 .170  م 4281

  نٛابط ايتشطٟ ٚا٫غتس٫ٍ عٔ اؾطا٥ِ يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚايكإْٛ ايٛنقٞ  خطاؾٞ عازٍ علس ايقاٍ-70

 .578 م 7003ايساض اؾاَق١ٝ اؾسٜس٠ يًٓؿط  اإلغهٓسض١ٜ  

 .28م  نُاْات اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ أثٓا٤ َطس١ً ايلشح ايتُٗٝسٟ"  املطدع ايػابل''  اٜل١ٝ علس اهللأٖٚ-74

  ا٫دتٗاز ايكها٥ٞ يف املٛاز اؾعا١ٝ٥, اؾع٤ ايجاْٞ, ايطلق١ ا٭ٚىل, ايسٜٛإ ايٛطين بػسازٟ د٬ٝيٞ-77

 .7 م 7006يٮؾػاٍ ايذلب١ٜٛ, اؾعا٥ط  

ت ايتشكٝل يف محا١ٜ نشاٜا اؾطمي١ "  ف١ً اؿكٛم  ًَشل ايقسز "زٚض غًطا  ؾاٜع عاٜس ايعؿرلٟ-76

 .42م   7001ايهٜٛت  ْٜٛٝٛ  ايجاْٞ

71- voir: Garraud ( R ) , traité théorique et pratique d’ instruction criminelle et de procédure 

pénale , Recueil Sirey ,1926.,p. 620. 

قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥, ايطلق١ ايػابق١, زاض ايٓٗه١ ايقطب١ٝ ايكاٖط٠     ايٛغٝط يفأمحس ؾتشٞ غطٚض-25

 .104م  4223َكط  

  "سل اجملين عًٝ٘ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥ ايٓاؾ١٦ عٔ اؾطا٥ِ املاغ١ بػ١َ٬ عكاّ أمحس قُس-73

ًٝ٘ يف اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥  أٜاّ دػسٙ"  امل٪متط ايجايح يًذُق١ٝ املكط١ٜ يًكإْٛ اؾٓا٥ٞ  بقٓٛإ سكٛم اجملين ع

  433  م 4220   زاض ايٓٗه١ ايقطب١ٝ  ايكاٖط4282٠َاضؽ  46 -47

  ؾه٣ٛ اجملين عًٝ٘ ٚاٯثاض املذلتل١ عًٝٗا يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚايكإْٛ قُٛز قُٛز علس ايقعٜع ايعٜين-72

 .66  م 7001ايٛنقٞ  زاض اؾاَق١ يًٓؿط  اإلغهٓسض١ٜ  

 .481  املطدع ايػابل م علس ايًطٝـ ايؿك٢أمحس قُس -78

 .103  ايٛغٝط يف قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥  املطدع ايػابل  م أمحس ؾتشٞ غطٚض-72

 .485  م املطدع ْؿػ٘-60

, سل اجملين عًٝ٘ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ زضاغ١ َكاض١ْ, ضغاي١ زنتٛضاٙ, قُس قُٛز غقٝس-64

 .614 م 4287ني سلؼ, زاض ايؿهط ايقطبٞ, ايكاٖط٠  َٓؿٛض٠, ن١ًٝ اؿكٛم, داَق١ ع

 .483  املطدع ايػابل  م أمحس قُس علس ايًطٝـ ايؿك٢-67

 .5املطدع ْؿػ٘  م -66

ٚايصٟ ٫ جيٝع ايقكا   4217املطلل اعتلاضًا َٔ غ١ٓ  4268َٚٔ شيو قإْٛ ايقكٛبات ايػٜٛػطٟ يػ١ٓ -61

ايتاي١ٝ: دطا٥ِ نس غ١َ٬ دػِ اإلْػإ  دطا٥ِ نس ا٭َٛاٍ  دطا٥ِ  إ٫ بٓا٤ً ع٢ً ؾه٣ٛ اجملين عًٝ٘ يف اؾطا٥ِ

دطا٥ِ نس اؿط١ٜ  دطا٥ِ نس اٯزا   دطا٥ِ نس ا٭غط٠  دطا٥ِ تعٜٚط  نس ا٫عتلاض ٚإؾؿا٤ ا٭غطاض اـاق١

  " سكٛم اجملين عًٝ٘ يف ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ"  قُس قٞ ايسٜٔ عٛض.ايػٓسات  دطا٥ِ نس ايٛادلات امل١ٝٓٗ
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٪متط ايجايح يًذُق١ٝ املكط١ٜ يًكإْٛ اؾٓا٥ٞ  بقٓٛإ سكٛم اجملين عًٝ٘ يف اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥  املطدع امل

 .َٚا بقسٖا 35م  ايػابل 

  سل ايهش١ٝ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ َٚس٣ َػ٪ٚيٝتٗا  قانط٠ ًَكا٠ يف املًتك٢ يدلٟ ْكرل-65

يتقإٚ َع فًؼ قها٤ املػ١ًٝ  بقٓٛإ سٍٛ نُإ سكٛم ايسٚيٞ املٓعِ َٔ ططف َٓع١ُ احملاَني غطٝـ با

 .6  م 08-04بلٛغقاز٠  املػ١ًٝ  م م  7002َاضؽ  05ٚ 01ايهش١ٝ أثٓا٤ احملان١ُ اؾعا١ٝ٥  َٜٛٞ 

ؾطح قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ اؾعا٥طٟ, زاض ايؿٗا  يًطلاع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع  بات١ٓ  باضف غًُٝإ  -63

  .21.  م4283

  سل ايهش١ٝ يف ايطقٕٛ اؾعا١ٝ٥  قانط٠ ًَكا٠ يف املًتك٢ ايسٚيٞ املٓعِ َٔ ططف قٝػاٟٚ سػنييا -62

َٓع١ُ احملاَني غطٝـ بايتقإٚ َع فًؼ قها٤ املػ١ًٝ  بقٓٛإ سٍٛ نُإ سكٛم ايهش١ٝ أثٓا٤ احملان١ُ 

 . 7بلٛغقاز٠  املػ١ًٝ  م  7002َاضؽ  05ٚ 01اؾعا١ٝ٥  َٜٛٞ 

( َٔ تٛقٝات املًتك٢ ايسٚيٞ سٍٛ نُإ سكٛم ايهش١ٝ أثٓا٤ احملان١ُ اؾعا١ٝ٥ 1قِ )أْعط ايتٛق١ٝ ض-68

املقس٠ َٔ ططف ايًذ١ٓ املتقًك١ بتقسٌٜ بقض املٛاز يف  7002َاضؽ  5ٚ 1َٜٛٞ  -املػ١ًٝ  -املٓقكس بلٛغقاز٠ 

  7002  َاٟ 2ز ضقِ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥. ْؿط٠ احملاَٞ  زٚض١ٜ تكسض عٔ َٓع١ُ احملاَني غطٝـ  ايقس

 7م 

 .144  املطدع ايػابل  م عازٍ سؿُٛؾٞ-62

 َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥. 72/4املاز٠ -10

 َٔ قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ايًلٓاْٞ. 465املاز٠ -14

 َٔ قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ايًلٓاْٞ.  443/4املاز٠ -17

مبٛدب  –املتِٗ  –املؿطع ايًلٓاْٞ ضبط أَط إخ٤٬ غلٌٝ املسع٢ عًٝ٘ ٖٚٓاى َٔ ايؿكٗا٤ َٔ ٜؿهٌ يٛ إٔ -16

  عازٍ سؿُٛؾٞغساز ق١ُٝ ايتقٜٛض املطايب ب٘ أٚ مبكابٌ نؿاي١ تؿٌُ يف َا ٜقازٍ ايتقٜٛض املطايب ب٘. 

 .146املطدع ايػابل  م 

 .178.  م7006عا٥ط  , ؾطح قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ اؾعا٥طٟ , زاض ١َٖٛ , اؾأٖٚاب١ٝ علس اهلل-11

َٔ ْؿؼ ايكإْٛ ع٢ً أْ٘ )) إشا تطا٣٤ يكانٞ ايتشكٝل إٔ إدطا٤ َٔ إدطا٤ات ايتشكٝل  458ْكت املاز٠ -15

َؿٛ  بايلط٬ٕ ؾقًٝ٘ إٔ ٜطؾع ا٭َط يػطؾ١ ا٫تٗاّ باجملًؼ ايكها٥ٞ بطًب إبطاٍ ٖصا اإلدطا٤ بقس اغتط٬ع 

 ملسْٞ...((. ضأٟ ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ ٚإخطاض املتِٗ ٚاملسعٞ ا

, ايلط٬ٕ يف قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ زضاغ١ َكاض١ْ , ايطلق١ ا٭ٚىل  ايسٜٛإ ايٛطين  ايؿاؾقٞ أمحس-13

 .444  م 7001يٮؾػاٍ ايذلب١ٜٛ , اؾعا٥ط  

12-     Art 420 du code de procédure pénale français “ L N 26-7 du 1 janvier 4226”(( En toute 
matière la chambre d'accusation peut au cours de L information ,être saisie aux d annulation 
d un acte ou d une pièce de la procédure par le juge d instruction par le procureur de la 
république ou par les parties)).  

 .75 م 7006اؾع٤ ا٭ٍٚ, زاض ١َٖٛ  اؾعا٥ط  , قانطات يف اإلثلات اؾٓا٥ٞ, َاضٚى ْكط ايسٜٔ-48

  اإلزعا٤ امللاؾط  يف اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ زضاغ١ َكاض١ْ  ايطلق١ ايجا١ْٝ  زاض ايٓٗه١ ؾٛظ١ٜ علس ايػتاض-12

 .414  م 7000-4222ايقطب١ٝ  ايكاٖط٠  
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  et d'après les constatations de Garraud la partie civile réglait  les frais de sa procédure de 

citation directe  par conséquent frais de citation du prévenu  et de taxe des témoins " Voir: 

Garraud  op  Cit  tome:01, p:140. 
َٔ م إ ز ع٢ً أْ٘ )) تطلل أسهاّ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ  4/ 162ٚ َازاّ إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ ْل يف املاز٠ -50

..(( ٚبايطدٛع إىل قإْٛ اإلدطا٤ات .َٛاز ايتهًٝـ باؿهٛض ٚايتلًٝػات َا مل تٛدس ْكٛم كايؿ١ يصيو يف

 ُٖا ايًتني ٜتِ تطلٝكُٗا يف فاٍ ايتهًٝـ باؿهٛض. 42ٚ 48املس١ْٝ ٚاإلزاض١ٜ اؾسٜس لس إٔ املازتني 

, غرل َٓؿٛض٠  ن١ًٝ اؿكٛم, , ؼطٜو ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ َٔ ططف املهطٚض, ضغاي١ َادػترلسل٬ٍ عًٞ-54

 .32 - 33  م م 7004-7000داَق١ اؾعا٥ط, 

ايسع٣ٛ املس١ْٝ ايتلق١ٝ ٖٞ اييت ٜطؾقٗا َٔ ٜسعٞ بإقابت٘ بهطض ْاتر عٔ اؾطمي١ ٜطًب تقٜٛه٘ أَاّ -57

ؾقٗا ايكها٤ اؾعا٥ٞ  ؾٗٞ زع٣ٛ تػتٓس إىل دطمي١  ٜٚككس َٓٗا ايهطض ايٓاتر عٔ ٖصٙ اؾطمي١  ٚشلصا أدٝع ض

أَاّ احملانِ اؾٓا١ٝ٥ اغتجٓا٤ َٔ قٛاعس ا٫ختكام َع بكا٤ سل املهطٚض يف املطايل١ بتقٜٛض ايهط أَاّ 

  ا٭سهاّ املػتشسث١ يف قإْٛ اإلدطا٤ات قُٛز غقٝساحمله١ُ املس١ْٝ باعتلاضٖا احمله١ُ شات اي١ٜ٫ٛ ا٭ق١ًٝ. 

 . 27  م 7006ىل  زاض ايؿهط ايقطبٞ  ايكاٖط٠  اؾٓا١ٝ٥ ٚاملؿه٬ت ايق١ًُٝ اييت تجرلٖا  ايطلق١ ا٭ٚ

 « Garraud».ٚيف ٖصا ايكسز ٜط٣ ا٭غتاش:-56

 "l’exercice des voies de recours n’est ouverte à la partie lésée que dans la mesure même de 
ses intérêts civils.puis la condition qui lui permet d’intervenir ou d’agir à coté ou à la place 

du ministère public  le passeport qui lui donne accès à l’audience des tribunaux de 

répression  c’est toujours un intérêt personnel"  Voir:Garraud: « l’interdépendance… »  op. 

cit  p 04 

١ٝ, اؾع٤ ا٭ٍٚ  ايطلق١ ا٭ٚىل, ايسٜٛإ ايٛطين   ا٫دتٗاز ايكها٥ٞ يف املٛاز اؾعا٥بػسازٟ د٬ٝيٞ-51

 .20  م 7007يٮؾػاٍ ايذلب١ٜٛ, اؾعا٥ط  

. جيب تهطٜؼ سل ايهش١ٝ يف ايكٝاّ ظُٝع 612  املطدع ايػابل  م أمحس قُس علس ايًطٝـ ايؿك٢-55

زضدات ايطقٕٛ نس ا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥ بػض ايٓعط عٔ َٛقـ ايٓٝاب١ ايقا١َ ٚشيو ع٢ً َػت٣ٛ كتًـ 

( َٔ تٛقٝات املًتك٢ ايسٚيٞ سٍٛ نُإ 4أْعط ايتٛق١ٝ ضقِ ) ''طقٔ بايٓكض  اغت٦ٓاف َقاضن١''ايتكانٞ 

املقس٠ َٔ ططف  7002َاضؽ  5ٚ 1سكٛم ايهش١ٝ أثٓا٤ احملان١ُ اؾعا١ٝ٥ املٓقكس بلٛغقاز٠  املػ١ًٝ  َٜٛٞ 

١ٝ. ْؿط٠ احملاَٞ  زٚض١ٜ تكسض عٔ َٓع١ُ احملاَني ايًذ١ٓ املتقًك١ بتقسٌٜ بقض املٛاز يف قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا٥

 .7  املطدع ايػابل  م 7002  َاٟ 2غطٝـ  ايقسز ضقِ 

 .612  املطدع ايػابل  م أمحس قُس علس ايًطٝـ ايؿك٢ -53

  م 4224اجمل١ً ايكها١ٝ٥  ايقسز ايجاْٞ  ايكازض٠ عٔ قػِ املػتٓسات يًٓؿط يًُشه١ُ ايقًٝا  اؾعا٥ط  -52

748. 

  م 7002  َلسأ تكٝس احمله١ُ عسٚز ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥. َٓؿأ٠ املقاضف  اإلغهٓسض١ٜ  قُٛز أمحس ط٘-58

462. 

املقاضن١ غرل دا٥ط٠ يف ايكإْٛ املكطٟ بايٓػل١ يًُهطٚض خٛؾا َٔ إطاي١ عُط ايٓعاع َٔ  إٔػسض امل٬سع١ -52

َٔ قٛاعس ا٫ختكام ٖٚصا خ٬ؾا يًكإْٛ د١ٗ ٚ٭ٕ ضؾع ايسع٣ٛ املس١ْٝ أَاّ ايكها٤ اؾعا٥ٞ ٖٛ اغتجٓا٤ 

 .6املطدع ايػابل  م  ايقٝػاٟٚ سػني .ايؿطْػٞ ٚايلًذٝهٞ ٚاؾعا٥طٟ
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ػب اإلؾاض٠ إىل إٔ ايٛاقع ايقًُٞ يًكها٤ اؾعا٥ٞ دط٣ ع٢ً عسّ شنط ايهش١ٝ يف َٓطٛم اؿهِ -30

أٚ يف املٓطٛم ٫ تصنط طلٝق١ اؿهِ اؾعا٥ٞ  ؾأغًب احملانِ اؾعا١ٝ٥ يف إقساضِٖ يٮسهاّ غٛا٤ يف ايتػلٝب 

بايٓػل١ يًهش١ٝ  ٚاؿاٍ إٔ ٖصٙ ا٭خرل٠ تقس ططؾا يف ايسع٣ٛ ايق١َُٝٛ ٫ ميهٔ بأٟ  –غٝابٞ أٚ سهٛضٟ  –

َٚا  762ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ ػاًٖٗا  ٖٚصا َا ٖٛ َػتؿـ َٔ ْكٛم قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ٫غُٝا املٛاز 

 م إ ز َٚا ًٜٝٗا. َٔ 765ًٜٝٗا َٔ م إ ز ٚاملٛاز 

  ؼت ضقِ 7040-07-43اؿهِ ايكازض عٔ قه١ُ عني ٚملإ  قػِ اؾٓح  ايكازض بتاضٜذ -34

نش١ٝ  –ايؿطن١ ايسٚي١ٝ يًتأَني ٚإعاز٠ ايتأَني ٚ ّ (  ) ٖـٚ أ(  ع(  ٚ) ّ  بني ايٓٝاب١ ايقا١َ ٚ) ّ  04635/40

-. 

 َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥. 146املاز٠ -37

  ؼت ضقِ 7002-40-72ايكازض بتاضٜذ  هِ ايكازضعٔ قه١ُ عني ٚملإ  قػِ اؾٓحاؿ-36

 ) ز  ٟ ( ٚ) ز   (.ٚ   بني ايٓٝاب١ ايقا08053/02١َ

  بني 02756/02  ؼت ضقِ 7002-08-46اؿهِ ايكازض عٔ قه١ُ عني ٚملإ  قػِ اؾٓح  بتاضٜذ -31

 ) ٟ  ّ (. ٚ ٕ اؾعا٥ط١ٜ يًُٝاٙ ٚسس٠ عني ٚملاٚ ايٓٝاب١ ايقا١َ

  بني 00001/40  ؼت ضقِ 7040-04-06اؿهِ ايكازض عٔ قه١ُ عني ٚملإ  قػِ اؾٓح  بتاضٜذ -35

 ّ(.   )حٚ ت(  )  ٚ ايٓٝاب١ ايقا١َ

َع ايقًِ ؾإٕ تطى ايهش١ٝ إلزعا٥ٗا أَاّ احمله١ُ اؾعا١ٝ٥ ٫ ميٓقٗا َٔ َلاؾط٠ ايسع٣ٛ املس١ْٝ أَاّ -33

َٔ م إ ز ٚاييت دا٤ ؾٝٗا ع٢ً أْ٘ )) إٕ تطى   712املدتك١  ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ املاز٠  ايكػِ املسْٞ باحمله١ُ

 املسعٞ املسْٞ إزعا٤ٙ ٫ حيٍٛ زٕٚ َلاؾط٠ ايسع٣ٛ املس١ْٝ أَاّ اؾ١ٗ ايكها١ٝ٥ املدتك١ ((.

٥ط    قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ يف ن٤ٛ املُاضغ١ ايكها١ٝ٥  َٓؿٛضات برلتٞ  اؾعابٛغكٝق١ أسػٔ-32

 .21  م 7005-7003

ٚايصٟ دا٤ ؾٝ٘  7040-04-06ؾق٢ً غلٌٝ املجاٍ اؿهِ ايكازض عٔ قه١ُ عني ٚملإ ايكازض بتاضٜذ -38

ع٢ً أْ٘ ))... سٝح إٔ ايهش١ٝ مل ؼهط دًػ١ احملان١ُ يهٔ طاملا ٫ ٜٛدس يف املًـ أْٗا بًػت ؾدكٝا ؾإٕ 

-04-06عٔ قه١ُ عني ٚملإ  قػِ اؾٓح  بتاضٜذ ...(( اؿهِ ايكازض .احمله١ُ ؼهِ يف سكٗا غٝابٝا

ٚ(. ٚأْعط نصيو اؿهِ ايكازض عٔ قه١ُ   )  ٚ  (  ) ّٚ   بني ايٓٝاب١ ايقا00041/40١َ  ؼت ضقِ 7040

 أ(.  )أٚ أ(  ) ٚ بني ايٓٝاب١ ايقا١َ  00045/40  ؼت ضقِ 7040-04-06عني ٚملإ بتاضٜذ 

 ؾعا١ٝ٥.َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات ا 102املاز٠ -32

  00002/40ؼت ضقِ  7040-04-06  بتاضٜذ -اؿهِ ايكازض عٔ قه١ُ عني ٚملإ  قػِ اؾٓح -20

 ؽ( ٚبني )  ح(. ) ٚ ٍ( )فٚ بني ايٓٝاب١ ايقا١َ

 َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥. 146/6املاز٠ -24

صٟ ٜكسضٙ قػِ اإلسساخ َٔ م إ ز  ع٢ً دٛاظ ايطقٔ با٫غت٦ٓاف يف اؿهِ اي 7/ 136يكس ْكت املاز٠ -27

باحمله١ُ ؾكس دا٤ ؾٝٗا ع٢ً أْ٘ )) ٚجيٛظ ايطقٔ ؾٝ٘ با٫غت٦ٓاف يف خ٬ٍ عؿط٠ أٜاّ َٔ ايٓطل ب٘ ٜٚطؾع ٖصا 

 ((. 127ا٫غت٦ٓاف أَاّ غطؾ١ ا٭سساخ باجملًؼ ايكها٥ٞ املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ 

 .44  م 7003ب ايكا١ْْٝٛ  َكط    املؿه٬ت ايق١ًُٝ يًشهِ ايػٝابٞ  زاض ايهتْاقط ؾتشٞ بسٟٚ-26

 20م  اؾع٤ ا٭ٍٚ  املطدع ايػابل  ا٫دتٗاز ايكها٥ٞ يف املٛاز اؾعا١ٝ٥  بػسازٟ ٞد٬ٝ ي-21
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. 142  م 7003اجملًس ايجايح  بسٕٚ زاض ايٓؿط  اؾعا٥ط    املٛغٛع١ يف اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥عًٞ دطٚٙ  -25

إٔ املسعٞ املسْٞ مل ٜطقٔ إ٫ يف ايؿل املسْٞ ؾشػب  َٚا زاّ اؿهِ ٚمٔ ٫ ْؿاطط ا٭غتاش يف ٖصا ايطأٟ يهٕٛ 

املػتأْـ ٖٛ سهِ بايدلا٠٤ ؾإْ٘ نُٓٝا مت ضؾض ايتقٜٛهات املس١ْٝ ٚبايتايٞ ؾُا ع٢ً املسعٞ املسْٞ إ٫ غًٛى 

ًؼ سك٘ يف اغت٦ٓاف سهِ ايدلا٠٤ أَاّ اجملًؼ ايكها٥ٞ عً٘ حيكٌ ع٢ً سك٘ يف ايتقٜٛهات باعتلاض إٔ اجمل

ٜقٝس ايٓعط يف ايكه١ٝ َٔ دسٜس  ٚقس ٜقأٜ اجملًؼ إٔ ايهطض ثابت يف سل املسعٞ املسْٞ بايطغِ َٔ إٔ املتِٗ 

 اغتؿاز بايدلا٠٤ نشاي١ ايػطق١ بني ا٭قاض   أٚ ساي١ نٕٛ املتِٗ اغتؿاز بايدلا٠٤ يؿا٥س٠ ايؿو.

  م 4282ٓسات باحمله١ُ ايقًٝا  اؾعا٥ط  اجمل١ً ايكها١ٝ٥  ايقسز ايجايح  ايكازض٠ عٔ قػِ ايٓؿط ٚاملػت-23

750 

 .734 -730  م م 7005  املٓاظعات اؾُطن١ٝ  ايطلق١ ايجا١ْٝ  زاض ١َٖٛ  اؾعا٥ط  بٛغكٝق١ أسػٔ-22

  سل ايهش١ٝ يف ايطقٕٛ اؾعا١ٝ٥  قانط٠ ًَكا٠ يف املًتك٢ ايسٚيٞ املٓعِ َٔ ططف يقٝػاٟٚ سػنيا-28

َع فًؼ قها٤ املػ١ًٝ  بقٓٛإ سٍٛ نُإ سكٛم ايهش١ٝ أثٓا٤ احملان١ُ  َٓع١ُ احملاَني غطٝـ بايتقإٚ

 .6بلٛغقاز٠  املػ١ًٝ  م  7002َاضؽ  05ٚ 01اؾعا١ٝ٥  َٜٛٞ 

ٚبايتايٞ جيب تهطٜؼ سل ايهش١ٝ يف ايكٝاّ ظُٝع ايطقٕٛ نس ا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥ بػض ايٓعط عٔ  -22

( َٔ تٛقٝات املًتك٢ ايسٚيٞ سٍٛ 4أْعط ايتٛق١ٝ ضقِ ) َٛقـ ايٓٝاب١ ايقا١َ ٚشيو ع٢ً َػت٣ٛ ا٫غت٦ٓاف 

املقس٠  7002َاضؽ  5ٚ 1َٜٛٞ  -املػ١ًٝ -نُإ سكٛم ايهش١ٝ أثٓا٤ احملان١ُ اؾعا١ٝ٥ املٓقكس بلٛغقاز٠ 

زٚض١ٜ تكسض عٔ َٓع١ُ  َٔ ططف ايًذ١ٓ املتقًك١ بتقسٌٜ بقض املٛاز يف قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥. ْؿط٠ احملاَٞ

 .7  املطدع ايػابل  م 7002  َاٟ 2ني غطٝـ  ايقسز ضقِ احملاَ

  سكٛم اجملين عًٝ٘ يف ايكإْٛ املكاضٕ  ايطلق١ ا٭ٚىل  َطلق١ داَق١ ايكاٖط٠  قُٛز قُٛز َكطؿ٢-80

 .  12  م 4225

 352  املطدع ايػابل  م أمحس قُس علس ايًطٝـ ايؿك٢ -84

طٚض َٔ اؾطمي١ زضاغـ١ َكاض١ْ يف ايتؿطٜقات املقاقط٠ تقٜٛض ايسٚي١ يًُه قُس أبٛ ايق٬ عكٝس٠ -87

 .486  م 7001ٚايٓعاّ اؾٓا٥ٞ اإلغ٬َٞ  زاض ايٓٗه١ ايقطب١ٝ  ايكاٖط٠  َكط  ايطلق١ ايجا١ْٝ  

 .358  املطدع ايػابل  م أمحس قُس علس ايًطٝـ ايؿك٢-86

84- René jeurissen,: l’indemnisation des victimes d’infraction pénale en droit belge.Revue 
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 4220قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ايؿطْػٞ يػ١ٓ -82

  تقٜٛض ايسٚي١ يًُهطٚض َٔ اؾطمي١ زضاغ١ َكاض١ْ يف ايتؿطٜقات املقاقط٠ قُس أبٛ ايق٬ عكٝس٠-88

 .462املطدع ايػابل  م  ٚايٓعاّ اؾٓا٥ٞ اإلغ٬َٞ

عٔ دطا٥ِ اإلضٖا   ايطلق١ ايجا١ْٝ  زاض    تقٜٛض اجملين عًِٝٗ عٔ ا٭نطاض ايٓاؾ١٦أمحس ؾٛقٞ أبٛ خط٠ٛ-82

 73 -75  م م 4222ايٓٗه١ ايقطب١ٝ  ايكاٖط٠  

 .123  املطدع ايػابل  م  أمحس قُس علس ايًطٝـ ايؿك٢-20



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلمايُ اإلجرائًُ حلقىق ضحًُ اجلرميُ يف التشريع اجلزائرٍ واألنظمُ املقارنُ 

 - 228 - 

  َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ عٔ تقٜٛض ايهش١ٝ زضاغ١ يف ايؿك٘ ٚايتؿطٜع املكاضٕ  قانط٠ خًؿٞ علس ايطمحإ-24
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, اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ؿكٛم اإلْػإ, زضاغ١ َكاض١ْ يف ن٤ٛ أسهاّ ايؿطٜق١ اإلغ١َٝ٬ خرلٟ أمحس ايهلاف-25

  7007لاز٨ ايسغتٛض١ٜ ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ, ضغاي١ زنتٛضاٙ, َٓؿٛض٠, ن١ًٝ اؿكٛم, داَق١ اإلغهٓسض١ٜ, َكط, ٚامل

 .520م 

زلٝت ايس١ٜ عك٬ ٭ٕ ٚ َتشًُٖٛا َٔ عكلات ايكاتٌ" ٚ ٜكٍٛ اإلَاّ املاٚضزٟ: " ايقاق١ً ِٖ نُٓا٤ ايس١ٜ-23
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