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Summary
The criminal law is based on balancing the protection of rights and
freedoms on the one hand and the protection of the public interest on the
other, to the most important determinants of necessity and proportionality
in criminalization. If the legislator enters into a criminalization of conduct
without the need to justify such interference, The criterion of necessity
and proportionality in criminalization is based on a constitutional basis,
and this basis is sometimes explicit and sometimes implicit. The social
necessity that legislates to criminalize the behavior of individuals and the
proportionality associated with them is a developed idea Values and
interests In the sense that these values and interests that determine the
necessity of criminalization are relative in terms of time and place, the
development of circumstances may lead to the development of those
values and interests so that the attack on them becomes harmful or
dangerous to them, Consequently, the legislator intervenes by necessity to
criminalize such conduct, and vice versa. Such development may lead to
the absence of necessity in criminalizing the conduct of individuals.

أملًدك

١ٗات َٔ دٜاؿضٚ مٛ اؿك١ٜاطٕ بني محاٛ بقزر أسزاخ ايتٖٛٚ ٞ٥ضتهظ املؾضع اؾٓاٜ
ايتٓاعب يفٚ ٠صٚ ا٭يتظاّ باينض, اىل قزرات أُٖٗا,٣ أخض١ٗ َٔ د١َ ايعا١ املقًش١ٜمحاٚ
 إساٚ ا,ٌ تربص سيو ايتزخ٠صٕٚ مضٚ َٔ ر,ى َاًِٛ عٜ فأسا َا تزخٌ املؾضع بتذض,ِٜايتذض
اصٝغتٓز َعٜ ٚ ,١ٝعٚش بعزّ املؾض٦ٓٝفِ تزخً٘ سٜٛ ,ّ يًفعٌ اجملض١بٛض عكٜتعغف بتكز
٠تاصٚ ًٕ فضواٛهٜ ٠عاؼ تاص٫ٖشا اٚ ,ٟصِٛ اىل اعاؼ رعتٜايتٓاعب يف ايتذضٚ ٠صٚاينض
ِٜ املؾضع اىل ػض٤ٞ اييت تًذ١ٝ ا٭دتُاع٠صٚ نُا إٔ اينض,ًإُٝٓ مٛهٜ ٣أخض
املقاحلٚ ِٝص ايكٛ بتط٠صٛ َتط٠ فهضٖٞ ,ايتٓاعب املضتبط بٗاٚ ,فضار٫ات اٝنًٛع
ٕ ا٢ٓ مبع,٤عتزا٫ٗا َٔ اًٝاؿفاظ عٚ تٗاٜ اىل محاٞ٥ٕ اؾٓاْٛ ايكا٢غعٜ  اييت١ٝدتُاع٫ا
 فكز,ٕاملهاٚ ٕح ايظَاٝ َٔ س١ٝ ْغبٖٞ ,ِٜ يف ايتذض٠صٚاملقاحل اييت ؼزر اينضٚ ِٝ ايكٖٙش
ٗا تقضفاً َنضاً بٗاًٝ ع٤عتزا٫قبح اٜ حٝاملقاحل عٚ ِٝص تًو ايكٛف اىل تطٚص ايعضٛ تطٟر٪ٜ
ايعهػٚ ,ِ سيو ايتقضفٜ يتذض٠صٚتزخٌ املؾضع عهِ اينضٜ ٞبايتايٚ ,ٗاًٝ خطضاً عٚأ
.فضار٫ات اٝنًِٛ عٜ يف ػض٠صٚ اينض٤ص اىل اْتفاٛ سيو ايتطٟر٪ٜ ح قزٝفش
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ايتعضٜف بايزصاع١

املكزَ١

تك ّٛعٝاع ١ايتذض ِٜعً ٢ايتٛاطٕ بني سل ايزٚي ١يف ايعكابٚ ,بني ايك ١ُٝايزعتٛص١ٜ
يًشكٛم ٚاؿضٜاتٜٚ ,غاِٖ نٌ َٔ قطيب ٖشا ايتٛاطٕ يف محا ١ٜاجملتُع ٚمُإ اؿكٛم
ٚاؿضٜات ايزعتٛصٜٚ .١ٜغع ٢ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥املٛمٛع ٞبزٚص ٙاىل أسزاخ َٛاطْ ١بني محا١ٜ
اؿكٛم ٚاؿضٜات َٔ دٗٚ ١محا ١ٜاملقًش ١ايعاَ َٔ ١دٗ ١أخضَٚ ,٣عٝاص ٖشا ايتٛاطٕ ٜهُٔ
يف اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذض ,ِٜعٝح  ٫هٛط املغاؼ باؿكٛم ٚاؿضٜات ا ٫اسا ناْت
ٖٓايو مضٚص ٠يًتذضٚ ,ِٜؼزر ٖش ٙاينضٚصٚ ٠نشيو ايتٓاعب ايشٜ ٟزٚص َعٗا ,يف م٤ٛ
اهلزف َٔ ايتذض(ِٜمحا ١ٜنٌ َٔ املقًش ١ايعاَٚ ١اؿكٛم ٚاؿضٜات) ,أ ٫إٔ فهض ٠اينضٚص٠
ا٫دتُاع ١ٝيف ايتذض ٖٞ ِٜفهض ٠يٝغت ثابت ,١بٌ َتػري ٠بتػري ايعضٚف امل٪ثض ٠يف ايكِٝ
ٚاملقاحل اييت ٜعٌُ ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥املٛمٛع ٞعً ٢محاٜتٗا.
أُٖ ١ٝايزصاع١
تٓبع أُٖ ١ٝايزصاع َٔ ١أُٖ ١ٝاملٗاّ املٛنً ١اىل املؾضع اؾٓا ,ٞ٥فا٭خري ًَظّ  ٖٛٚبقزر
ػض ِٜعًٛنٝات ا٭ْغإ بإسزاخ تٛاطٕ بني ايكٚ ِٝاملقاحل ايزعتٛص ,١ٜفهُا هب عً٘ٝ
محا ١ٜاؿكٛم ٚاؿضٜات ,هب عً ٘ٝاٜناً إٔ  ٫وٝز عٔ محا ١ٜاملقًش ١ايعاَٜٚ ,١ضتهظ
املؾضع  ٖٛٚبقزر أسزاخ سيو ايتٛاطٕ ,اىل قزرات أُٖٗا ,ايتظاّ اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف
ايتذض ,ِٜفأسا َا تزخٌ املؾضع بتذض ِٜعًٛى َا َٔ ,ر ٕٚمضٚص ٠تربص سيو ايتزخٌ ,ا ٚإسا
تعغف بتكزٜض عكٛب ٫ ١تتٓاعب َع ايفعٌٜٛ ,فِ تزخً٘ س٦ٓٝش بعزّ املؾضٚعٖ ,١ٝشا َٔ
داْب َٔٚ ,داْب آخض إٔ اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذض ِٜتزٚص ٚدٛراً ٚعزَاً َع اهلزف َٔ
ايتذضٖٚ ,ِٜشا اهلزف ىنع يًُتػريات َٔ سٝح ايظَإ ٚاملهإٚ ,بايتايٚ_ٞتبعاً يشيو_ فإٔ
ايتٛاطٕ بني ايك ِٝايزعتٛص ١ٜايش ٟهب إسزاث٘ َٔ قبٌ املؾضع ٖٛ ,أٯخض ىنع يًتػري ,فُا
نإ ٜعز دضمي ١يف طَٔ أَٚهإ َا ,قز ٜ ٫عترب نشيو يف طَإ أَ ٚهإ آخضٚ ,ايعهػ
فشٝح ,فكز ته ٕٛبعض عًٛنٝات أ٭فضار يف ٚقت أَ ٚهإ َا تزخٌ يف را٥ض ٠أإلباس,١
ٚبتػري ايعضٚف ٚبفعٌ اينضٚص ٠تقبح أفعاٍ قعٛص.٠
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إؽهاي ١ٝايزصاع١
إٔ ايبشح يف ايطبٝع ١املتػري ٠ملفٗ َٞٛاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذض ,ِٜأَضاً ْغعَٔ ٢
خ٬ي٘ اىل أإلداب ١عٔ ايتغا٫٩ت أٯت:١ٝ
َ -1اسا ٜضار باينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف عٝاع ١ايتذضِٜ؟
 ٌٖ -2إٔ يًنضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف عٝاع ١ايتذض ِٜأعاؼ رعتٛصٜ ٟغتٓزإ اي٘ٝ؟
َ -3ا َٖٛ ٛقف ايفك٘ اؾٓاَ َٔ ٞ٥فٗ َٞٛاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف عٝاع ١ايتذضِٜ؟
 ٌٖ -4إٔ َفٗ َٞٛاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف عٝاع ١ايتذض ,ِٜثابتإ أّ أُْٗا َتػريإ؟
َٓٗذ ١ٝايزصاع١
إٔ طبٝع ١ايبشح يف ٖهشا َٛمٛعات ٜتطًب أعتدزاّ أنجض َٔ َٓٗر عج ,ٞيشا
عٓتٓا ٍٚايبشح ٚفل املٓاٖر اٯت:١ٝ
 -1املٓٗر ايتشً َٔٚ :ًٞٝخ٬ي٘ ْغع ٢اىل ؼً ٌٝايٓقٛل ايزعتٛصٚ ١ٜاؾٓا ١ٝ٥سات
ايع٬ق ١مبفٗ َٞٛاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف عٝاع ١ايتذض ,ِٜيًتعضف عًَ ٢ز ٣ايتظاّ
املؾضع اؾٓا ٞ٥بٗشا املفٗ ّٛسني أعتدزاّ عًطت٘ يف ايتذض.ِٜ
 -2املٓٗر املكاصْٕٚ :غتذً ٞب٘ َٛقف ايكاْ ٕٛاملكاصٕ يف فضْغا َٚقض َٔ طبٝعَ ١فَٗٞٛ
اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف عٝاع ١ايتذض َٔ ,ِٜسٝح ا٭عاؼ ايزعتٛص ٟهلُاَٛٚ ,قعُٗا يف
ايتؾضٜعات اؾٓا ١ٝ٥يف تًو ايبًزإ.
 -3املٓٗر ايتطبٝك َٔٚ :ٞخ٬ي٘ ْتعضف عً ٢ايتطبٝكات ايعًُ ١ٝيطبٝعَ ١فَٗٞٛ
اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتؾضٜعات اؾٓا ١ٝ٥يف ايعضام ٚفضْغا َٚقض َٔ ,خ ٍ٬إٜضار
مناسز َٔ ايتؾضٜعات اييت تعهػ أٖتُاّ املؾضع بايطبٝع ١املتػري ٠ملفٗ َٞٛاينضٚص٠
ٚايتٓاعب يف عٝاع ١ايتذض.ِٜ
ٖٝهً ١ٝايزصاع١
أصتأٜٓا إٔ ْكغِ ايبشح اىل ث٬ثَ ١طايبْ ,بني يف املطًب اَ ٍٚ٫اٖ ١ٝاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب
يف ايتذض ,ِٜثِ ْتٓا ٍٚيف املطًب ايجاْ ٞفًغف ١ايفك٘ اؾٓا ٞ٥ػا ٙاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف
ايتذضْٚ ,ِٜبني يف املطًب ايجايح َٛانب ١اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذض ِٜيًُقاحل
ا٫دتُاع.١ٝ
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املطًب اٍٚ٫
َاٖ ١ٝاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذضِٜ

ٜتطًب ايٛف ٍٛاىل سكٝكٚ ١نٓ٘ اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذضَ ,ِٜعضف ١املكقٛر بُٗا يف
أطاص ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥املٛمٛع ,ٞنُا ٜتطًب اَ٫ض إٔ ْبني ا٫عاؼ ايزعتٛص ٟايًشإ ٜكَٛإ
عًٚ ,٘ٝهلشا عٓتٓا ٍٚيف ٖشا احملٛص َٔ ايزصاع ,١بٝإ َفٗ ّٛاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذضِٜ
ٚسيو يف ايفضع ا ,ٍٚ٫ثِ ْبني يف ايفضع ايجاْ ٞا٫عاؼ ايزعتٛص ٟهلُا.

ايفضع اٍٚ٫
َفٗ ّٛاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذضِٜ

اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذض ِٜبٛد٘ عاّ ميج ٕ٬مابطني َتهاًَني يتشكٝل ايتٛاطٕ
املطًٛب بني عا٥ض ايك ِٝايزعتٛص ١ٜيف فاٍ عٝاع ١ايتذضٚ .ِٜيهٔ َا املكقٛر باينضٚص ٠يف
ايتذضِٜ؟ َٚاسا ٜعين بايتٓاعب يف ْطام عٝاع ١ايتذضِٜ؟ ٖشا َا عٓتٓاٚي٘ سغب ا٫ت.ٞ
أ :ً٫ٚاملكقٛر باينضٚص ٠يف ايتذضِٜ
ٚفكاً ملبزأ ؽضع ١ٝاؾضاٚ ِ٥ايعكٛبات ,إٔ ايٓك عً ٢ػض ِٜفعٌ َاٜ ,رتتب عً ٘ٝعزّ دٛاط
إتٝإ ٖشا ايفعٌ َٔ قبٌ املداطبني ب٘ٚ ,تٛقٝع ايعكاب عًَ ٢ضتهب٘ٚ ,يشيو فإٕ ايتذضِٜ
بطبٝعت٘ ميجٌ تكٝٝزاً ؿضٜات ا٫فضار ٚسكٛقِٗ ,يشيو هب عً ٢املؾضع أ ٫هضّ عًٛناً إ٫
اسا ناْت ٖٓايو مضٚص ٠أدتُاع ١ٝتكتن ٞسيو ايتذضٖٓ َٔٚ ,ِٜا ناْت اينضٚص ٠يف
ايتذض ِٜأسز ٣اينٛابط ايؾضع ١ٝاملٛمٛع ١ٝيف فاٍ محا ١ٜاؿكٛم ٚاؿضٜات يف ا٫طاص
()1
اؾٓا , ٞ٥فا٭ٚد٘ اييت تؾهٌ مضٚص ٠أدتُاعٚ ١ٝتًذ ٧املؾضع اؾٓا ٞ٥إىل ػض ِٜعًٛى
َا ٫ ,ؽضز عٔ ْطام اؿفاظ عً ٢املقًش ١ايعاَٚ ١نفاي ١سكٛم ا٭فضار ٚسضٜاتِٗ ٖشا َٔ
داْب َٔٚ ,داْب آخض إٔ اينضٚص ٠يف ايتذض ِٜتفٝز اْعزاّ خٝاصات َعاؾ ١ا٫مضاف يف ايغًٛى
اإلْغاْ ,ٞمبعٓ ٢إ اينضٚص ٠تٓعزّ إسا َا ٚدزت بزا ٌ٥أخض ٣ميهٔ َٔ خ٬هلا مبط ايغًٛى
()2
املدايف يًكاعز ٠ايكاْ. ١ْٝٛ
()3
ٚتتشزر اينضٚص ٠يف ايتذض ِٜيف م ٤ٛاهلزف َٓ٘  ,ف ٬هٛط املغاؼ باؿكٛم ٚاؿضٜات َٔ
خ ٍ٬ايتذض ,ِٜا ٫٭دٌ ؼكٝل ٖزف َعني ٖ ٛمحا ١ٜاملقًش ١ايعاَ ١ا ٚمحا ١ٜسكٛم ٚسضٜات
ايػري اييت تتعضض يًنضص ا ٚاـطضٚ ,ته ٕٛيف ْعض املؾضع اؾٓا ٞ٥دزٜض ٠باؿُا ١ٜبٛاعط١
ايتذضٚ ِٜايعكابٚ ,يشيو ٜعترب اصتباط ايتذض ِٜبايػا ١ٜا ٚاهلزف َٔ ْقٛل ايتذض ٖٛ ِٜاعاؼ
()4
اينضٚص ٠ا٫دتُاعٚ ١ٝقٛصٖا .

ٚيف ٖشا ايقزر انزت احملهُ ١ايزعتٛص ١ٜايعًٝا يف َقض ,عً ٢إ ايتذض ِٜهب إ ٜعٌ
َ٬طَاً يٖ٬زاف ايٓٗا ١ٝ٥يًكٛاْني ايعكاب ,١ٝتًو اٖ٫زاف اييت تزٚص سٛهلا اينضٚص ٠ا٫دتُاع١ٝ
يف ايتذض ,ِٜفكايت"ٚ ...سٝح إٕ ايعزاي ١اؾٓا ١ٝ٥يف دٖٛض َ٬قٗا ٖٞ ,اييت ٜتعني مُاْٗا َٔ
خ ٍ٬قٛاعز قزر ٠ؼزٜزاً رقٝكآًَٚ ,قفاًٜ ,تكضص عً ٢مٗ٥ٛا َا إسا نإ املتِٗ َزاْا أٚ
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بض٦ٜاٜٚ ,فرتض سيو تٛاطْاً بني َقًش ١اؾُاع ١يف اعتكضاص أَٓٗاَٚ ,قًش ١املتِٗ يف أ٫
تفضض عً ٘ٝعكٛب ١يٝػ هلا َٔ فً ١بفعٌ أتا ,ٙأ ٚتفتكض ٖش ٙايقً ١إىل ايزي ٌٝعًٗٝا٫ٚ ,
هٛط بايتاي ٞإٔ تٓفقٌ ايعزاي ١اؾٓا ١ٝ٥عٔ َكَٛاتٗا اييت تهفٌ يهٌ َتِٗ سزا أرَْٔ ٢
اؿكٛم اييت  ٫هٛط ايٓظ ٍٚعٓٗا أ ٚايتفضٜط فٗٝا ٫ٚ ,إٔ ؽٌ بنضٚص ٠إٔ ٜعٌ ايتذضَ ِٜضتبطاً
با٭غضاض ايٓٗا ١ٝ٥يًكٛاْني ايعكابٚ ...١ٝسٝح إٕ َٔ املكضص ٚ -عًَ ٢ا دض ٣ب٘ قناٖ ٤شٙ
احملهُ - ١إٔ سكٛم اإلْغإ ٚسضٜات٘  ٫هٛط ايتنش ١ٝبٗا يف غري مضٚص ٠متًٗٝا َقًش١
()5
ادتُاع ١ٝهلا اعتباصٖا. "...
ٜٚفِٗ َٔ قضاص احملهُ ١أع ,ٙ٬إٔ ايعزاي ١اؾٓا ١ٝ٥تكتن ٞإٔ ٜه ٕٛايتذضَ ِٜضتبط
باهلزف َٓ٘ ( ٖٛٚمحا ١ٜايكٚ ِٝاملقاحل ا٫دتُاع ,)١ٝمبعٓ ٢إٔ املؾضع اؾٓا ٫ ٞ٥ميهٔ ي٘
إٔ ٜكٝز اؿكٛم ٚاؿضٜات َٔ غري مضٚص ٠تزفع٘ اىل سيوٖٚ ,ش ٙاينضٚص ٠تزٚص ٚدٛراً ٚعزَاً
َع محا ١ٜاملقاحل ا٫دتُاع.١ٝ
 َٔٚخَ ٍ٬ا عبل طضس٘ ميهٔ يٓا إٔ ْعضف اينضٚص ٠يف ايتذض ِٜبأْٗا ":ا٭عباب أ ٚاملربصات
اييت تزٚص يف سٖٔ املؾضعٚ ,اييت تزفع٘ اىل ػض ِٜأؽهاٍ َع َٔ ١ٓٝعًٛنٝات ا٭ْغإ ,بٗزف
محا ١ٜاملقاحل ا٭دتُاع ١ٝاؾزٜض ٠با٭عتباص".

ثاْٝاً:املكقٛر بايتٓاعب يف ايتذضِٜ
ٜضار بايتٓاعب يف ا٫فط٬ح ايكاْ ْٞٛبٛد٘ عاّ بأْ٘ ":بأْ٘ تعبري عٔ ايقً ١ايتٛافك ١ٝبني
سايَ ١عٚ ١ٓٝأخضَٓ ٣اظض ٙهلا ْتٝذ ١تٛاطٕ َكب ٍٛبُٗٓٝا ,فايتٓاعب ٜك ّٛاعاعاً عًٚ ٢دٛر
ع٬قَٓ ١طك ١ٝبني ؽ٦ٝني ٜعرب عٓٗا بايتُاثٌ أ ٚايتهاف ٖٛٚ ,٪ئ ٜه ٕٛإْ ٫غبٝاً سني
()6
ٜتعًل ا٭َض بإقاَ ١ع٬قَ ١كاصْ ١بني ق ِٝكتًف. "١
ٜٚعين بايتٓاعب يف ْطام ايتؾضٜع ,ايع٬ق ١بني عبب ايتؾضٜع ٚقً٘ ,أَ ٟز ٣ايتٛافل
ٚايتكاصب ٚايتٓاعل بني اؿاي ١ايٛاقعٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاييت رفعت ايغًط ١املدتق ١بايتؾضٜع اىل
إفزاص تؾضٜع َعني يتٓعٚ ِٝسهِ ٖش ٙاؿايٚ ,١بني ا٭ثض ايكاْ ْٞٛاملضار ؼكٝك٘ َٔ ٚصا٤
()7
إفزاص ٖشا ايتؾضٜعٚ ,ايش ٟميجٌ ( قٌ أَٛ ٚمٛع ايتؾضٜع سات٘) .
أَا يف فاٍ ايتؾضٜع اؾٓا ,ٞ٥فكز بٓٝت احملهُ ١ايزعتٛص ١ٜايعًٝا يف َقضَ ,عٓ٢
ايتٓاعب ٚسيو َٔ خ ٍ٬ؼزٜزٖا يعً ١عزّ رعتٛص ١ٜايعكٛبات ايكاع ,١ٝفكضصت " :أْ٘ ٫هٛط

إٔ ٜه ٕٛاؾظا ٤اؾٓا ٢٥بػٝناً  Obnoxiousأ ٚعاتٝاًٜ ٖٛٚ ,ه ٕٛنشيو إسا نإ

بضبضٜاً  Barbarousأ ٚتعشٜبٝاً  ,Torturousأ ٚقُعٝاً ,أَ ٚتق ً٬بأفعاٍ ٫هٛط ػضميٗا,
ٚنشيو إسا نإ فافٝاً  -بقٛص ٠ظاٖض - ٠يًشزٚر ايتٜ ٢هَ ٕٛعٗا َتٓاعباً َع ا٭فعاٍ ايت٢
أمثٗا املؾضع ,مبا ٜقارّ ايٛع ٞأ ٚايتكزٜض اـًك ٞ٭ٚعاط ايٓاؼ يف ؽإٔ َآٜبػ ٞإٔ ٜهٕٛ
سكاً ٚعز ً٫عً ٢م ٤ٛكتًف ايعضٚف سات ايقً ,١يٝتُشض اؾظا ٤عٓز٥ش عٔ إٖزاص يًُعاٜري
()8
اييت ايتظَتٗا ا٭َِ املتشنض ٠فَ ٢عاًَتٗا يإلْغإ. "...
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ٚميهٔ يٓا إ ْعضف ايتٓاعب يف أطاص ايتذض ,ِٜبأْ٘ ميجٌ ":ايع٬ق ١بني مضٚص ٠ايتذضِٜ
(ايعً ١أ ٚايغبب َٔ ايتذضٚ ,)ِٜايعكٛب ١املكضص ٠يًذضمي( ١أثض ايتذض ,)ِٜعٝح ته ٕٛايعكٛب١
مضٚص ١ٜملٛادٗ ١اؾضمي ,١يتشكٝل أٖزافٗا املتُجً ١بايضرع ايعاّ ٚايضرع اـال ٚؼكٝل
ايعزاي."١

ايفضع ايجاْٞ
ا٫عاؼ ايزعتٛص ٟيًنضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذضِٜ

ٜضار با٭عاؼ ايزعتٛص ٖٛ ٟا٭فٌ أ ٚاملضتهظ ايش ٟوهِ ا ١ٜقاعز ٠قاْٜ ١ْٝٛتنُٓٗا
ايتؾضٜع ايعار ٟا ٚايٓعاّ ,عٝح  ٫هٛط هلش ٙايكاعز ٠إٔ تتنُٔ َا ىايف سيو ا٭فٌ
ايزعتٛصٚ .ٟايغ٪اٍ ايشٜ ٟطضح يف ٖشا ايقزر َٖ ;ٛا َٖٛ ٛقع اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذضِٜ
يف اطاص ايكاْ ٕٛايزعتٛص ,ٟمبعٓ ٌٖ ٢يًنضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذض ِٜؽضع ١ٝرعتٛص١ٜ
ٜغتٓزإ ايٗٝا؟ ,عٓتٓا ٍٚاؾٛاب عٔ ٖشا ايتغا٩اٍ يف نٌ َٔ فضْغا َٚقض ٚايعضام.
ا :٫ٚا٫عاؼ ايزعتٛص ٟيف فضْغا
مل ٜٓك ايزعتٛص ايفضْغ ٞاؿاي ٞيغٓ 1958 ١بقٛص ٠فضو ١عً ٢اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف
ْقٛل ايتذض ,ِٜا ٫آْا ميهٔ إ ْغتؾف سيو مُٓاً َٔ خ ٍ٬ايٓقٛل ايزعتٛص ١ٜاييت
تبني آي ١ٝاملغاؼ باؿكٛم ٚاؿضٜات ,فكز دا ٤يف املار َٔ )66(٠ايزعتٛص ايفضْغ ٫ " ٞهٛط
سبػ أ ٟؽدك بطضٜك ١تعغفٖٚ ,"١ٝشا ٜعين إٔ اؿبػ بأعتباص ٙعكٛبَ ١كٝز ٠يًشض٫ ,١ٜ
ميهٔ إ ٜكضص ا ٫ينضٚص ٠تتعًل عُا ١ٜاملقًش ١ايعاَ ١ا ٚمحا ١ٜسكٛم ٚسضٜات ايػريٚ ,يف
ايٛقت سات٘ إ ٖشا ايكٝز(اؿبػ) هب إٔ ٜتٓاعب َع ايغبب ٚاهلزف ايش ٟأر ٣اي ,٘ٝمبعٓ ٢إ
اؿبػ ٜعترب سبغاً تعغفٝاً يف ساٍ عزّ ٚدٛر مضٚص ٠ادتُاع ١ٝت٪ر ٟاي ٘ٝأ ٚعزّ ايتٓاعب
بٚ ٘ٓٝبني ايغبب ٚاهلزف َٔ أقضاص.ٙ
ٚعً ٢ايعهػ َٔ ايزعتٛص ايفضْغ ٞاملؾاص اي ,٘ٝلز إٔ اع ٕ٬سكٛم اْ٫غإ ٚاملٛاطٔ
()9
ايقارص عٓٚ ,1789 ١ايشٜ ٟعترب دظ َٔ ٤ايزعتٛص ايفضْغْ , ٞك بقضٜح ايعباص ٠عً٢
اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ْقٛل ايتذض ,ِٜفكز ْقت املار ٠اـاَغ َٔ ١اإلع ٕ٬عً ٫ ":٢هٛط
يًكاْ ٕٛإ ميٓع ع ٣ٛا٫عُاٍ ايناص ٠باجملتُع" ٜٚ ,تبني َٔ ٖشا ايٓك إ املؾضع  ٫ميهٔ ي٘
إ ٜكٝز َٔ ا٭عُاٍ ع ٣ٛتًو ايناص ٠باجملتُع ,مبعٓ ٢إ اينضص باجملتُع ٜؾهٌ مضٚص٠
أدتُاع ١ٝتًذ ٧املؾضع يتذض ِٜتًو ا٫عُاٍ ,نُا ْقت املار ٠ايجآَ َٔ ١اإلع ٕ٬عً":٢
هب إ ٜٓك ايكاْ ٕٛعً ٢عكٛبات مضٚص ١ٜعًٚ ٢د٘ ايزقٚ ١ايتشزٜز"ٖٚ ,شا ايٓك اٜناً
ٜعهػ َعٓ ٢اينضٚص ٠ا٫دتُاع ١ٝاييت هب إ تتنُٓٗا ْقٛل ايتذضٚ ,ِٜيف مٖ ٤ٛشٙ
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اينضٚص ٠هب إ ٜتشكل ايتٓاعب بني اهلزف َٔ ايتذضٚ ِٜايعكٛب ١املكضص ٠يًذضمي ,١٭ْ٘ (٫
()10
مضٚص ٠بػري تٓاعب) .
نُا تنُٔ اع ٕ٬سكٛم اْ٫غإ ٚاملٛاطٔ -أماف ١يًٓقٛل ايقضو ١اييت تكضص َفّٗٛ
اينضٚصٚ ٠ايتٓاعبْ -قٛفاً أخض ٣ميهٔ إٔ ْغتؾف َٓٗا_ مُٓاً_ َعٓ ٢اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب
يف ايتذضٖ َٔٚ ,ِٜش ٙايٓقٛلْ ,ك املار ٠ايضابع ١اييت تك ":ٍٛتهُٔ اؿض ١ٜيف ايكزص ٠عً٢
فعٌ نٌ َا ٜ ٫نض بايػريٚ ,يشيو فإٔ مماصع ١اؿكٛم ايطبٝع ١ٝيهٌ اْغإ يٝػ هلا
سزٚر ,ا ٫تًو اييت تهفٌ يٮعنا ٤ا٫خض ٜٔيف اجملتُع ايتُتع بشات اؿكٛم ٫ٚ ,هٛط تعٝني
ٖش ٙاؿزٚر ا ٫مبٛدب ايكاْ ,"ٕٛإٔ ٖشا ايٓك ٜبني أُٖ ١ٝاملٛاطْ ١بني مماصع ١اؿكٛم
ٚاؿضٜات َٔ قبٌ ا٫فضار ٚبني أسرتاّ سكٛم ٚسضٜات ايػري ,تًو املٛاطْ ١اييت ٜغع ٢املؾضع
اؾٓا ٞ٥اىل ؼكٝكٗا َٔ خ ٍ٬اينضٚصٚ ٠ايتٓاعبٚ ,املؾضع اؾٓاٚ ٞ٥فكاً هلشا ايٓك  ٫هٛط ي٘
إٔ هضّ مماصع ١اؿكٛم ٚاؿضٜات َامل تهٔ ٖٓايو مضٚص ٠أدتُاع ١ٝهلشا ايتذضٚ ,ِٜتتشكل
ٖش ٙاينضٚص ٠سُٓٝا ته ٕٛمماصع ١تًو اؿكٛم ٚاؿضٜات بايكزص ايشٜ ٟنض عكٛم ٚسضٜات
ا٫خض.ٜٔ
نُا ْقت املار ٠اؿار ١ٜعؾضٖ َٔ ٠شا ا٫ع ٕ٬عً ٢أُٖ ١ٝاملٛاطْ ١بني اؿكٛم ٚاؿضٜات
َٔ دٗٚ ١املقًش ١ايعاَٚ ١سكٛم ٚسضٜات ايػري َٔ دٗ ١أخض ,٣فٛفكاً ملفٗ ّٛاملدايف ,١أنزت
ٖش ٙاملار ٠عً ٢مضٚص ٠ػض ِٜسض ١ٜايتعبري عٔ ا٭فهاص ٚا٭صا ٤عٛا ٤عٔ طضٜل ايتشزخ اٚ
ايهتاب ١ا ٚايٓؾض ٚسيو يف ساٍ ايتعغف يف اعتعُاٍ ٖش ٙاؿض ١ٜمبا ىٌ بايٓعاّ ايعاّ اٚ
()11
سكٛم ٚسضٜات ا٫خض. ٜٔ
ٚقز َاصؼ اجملًػ ايزعتٛص ٟايفضْغَٓٚ ٞشُ ٚقت بعٝز ,ايضقاب ١عً ٢اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف
ايتذض َٔٚ ,ِٜأِٖ قضاصات اجملًػ يف ٖشا اجملاٍ ,قضاص ٙايش ٟقن ٢مبٛدب٘ بعزّ رعتٛصْ ١ٜك
املار َٔ )1/421(٠قاْ ٕٛايعكٛبات يغٓٚ ,1994 ١قز بٓ ٢اجملًػ قضاص ٙعً ٢أعاؼ إٔ ايغًط١
ايتؾضٜع ١ٝاصتهبت خطأً ظاٖضاً يف ايتكزٜض ,عٓزَا أمافت إىل املار )1/421(٠فٛص ٠دزٜز٠
يًذضا ِ٥اإلصٖاب ١ٝاملٓقٛل عًٗٝا يف ٖش ٙاملارٚ ,٠تتُجٌ ٖش ٙايقٛص ٠بــ( املغاعز ٠عً ٢رخٍٛ
ا٭دٓيب أ ٚتٓكً٘ أ ٚإقاَت٘ بقٛص ٠غري َؾضٚع ٫ٚ ,)١تعز ٖش ٙايقٛص َٔ ٠ا٭فعاٍ املار ١ٜاييت
ت٪ثض َباؽض ً٠عً ٢أَٔ املُتًهات أ ٚا٭ؽدالٚ ,إمنا ٖ ٞفضر َغاعزَ ٠باؽض ٠أ ٚبقٛص٠
غري َباؽض ٠إىل ا٭ؽدال ايش ٜٔرخًٛا ايب٬ر بقٛص ٠غري َؾضٚع ,١يشيو فإٕ ٖشا ايغًٛى ٫
ٜتقٌ َباؽض ً٠باصتهاب ايعٌُ اإلصٖاب ٞايش ٟقز ٜضتهب٘ ا٭دٓيب ,ر ٕٚاإلخ ٍ٬بإَهإ
اعتباص فعٌ(املغاعز )٠اؽرتاناً يف أعُاٍ اإلصٖاب ,أ ٚإخفا ٤يًُتِٗ باإلصٖاب أ ٚاؽرتاناً يف
مجع ١ٝإصٖاب ١ٝإسا تٛافضت ايؾضٚط اييت ٜتطًبٗا ايكاْ ٕٛيكٝاّ ٖش ٙاؾضميٚ ,١اْتٗ ٢قضاص
اجملًػ بعزّ رعتٛص ١ٜاملار )1/421( ٠ملدايفتٗا ايزعتٛصٚ ,قاٍ اجملًػ (إٔ ايغًط ١ايتؾضٜع١ٝ
()12
يطدت تكزٜضٖاٚ ,سيو يعزّ ايتٓاعب ايٛامح) .
ثاْٝاً -ا٫عاؼ ايزعتٛص ٟيف َقض
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مل ٜٓك ايزعتٛص املقض ٟاؿاي ٞايقارص عٓ ,2014 ١بقٛص ٠فضو ١عً ٢اؽرتاط اينضٚص٠
 ٚايتٓاعب يف ْقٛل ايتذض ,ِٜؽأْ٘ يف سيو ؽإٔ ايزعاتري ايش ٟعبكت٘ ,أ ٫إ ايفك٘ اؾٓاٞ٥
املقض ٟقضص بإٔ ايزعتٛص املقض ٟيف فُٛع٘ ٜٓبع عٔ فهض ٠اينضٚص ٠ا٫دتُاعٚ ١ٝايتٓاعب
فُٝا ٜتعًل باملغاؼ باؿكٛم ٚاؿضٜاتٚ ,إ َبزأ ايتٓاعب ايش ٫ ٟتك ّٛاينضٚص ٠ا٫دتُاع١ٝ
يف ايتذض ِٜبَ ٬ضعاتٜ٘ ,تُتع بك ١ُٝرعتٛصَٛ ١ٜاط ١ٜيًك ١ُٝايزعتٛص ١ٜاييت تتُتع بٗا
اؿكٛم ٚاؿضٜات ٚاملقًش ١ايعاَ ,١٭ْ٘ َٔ خ ٍ٬اسرتاّ َبزأ ايتٓاعب ٜتِ اسرتاّ ناف ١ايكِٝ
()13
ايزعتٛص. ١ٜ

ٚتطبٝكاً يشيو انزت املار َٔ)54( ٠ايزعتٛص املقض ٟاملؾاص اي ,٘ٝعً ٢سضَ ١املغاؼ باؿض١ٜ
ايؾدق ١ٝيٮْغإ ,إ ٫ينضٚص ٠ادتُاع ١ٝتكتنٗٝا املقًش ١ايعاَ ١ا ٚسكٛم ٚسضٜات
أٯخضٚ ,ٜٔقز بٓٝت ٖش ٙاملار ٠نٝف ١ٝايتعاٌَ َع سل اْ٫غإ يف اؿض ١ٜايؾدقٚ ١ٝمٛابط
تكٝٝزٖا ,عٓزَا ْقت عً ":٢اؿض ١ٜايؾدق ١ٝسل طبٝعَ ٖٞٚ ,ٞق ٫ ١ْٛمتػٚ ,فُٝا
عزا ساي ١ايتًبػ ٫ ,هٛط ايكبض عً ٢أسز ,أ ٚتفتٝؾ٘ ,أ ٚسبغ٘ ,أ ٚتكٝٝز سضٜت٘ بأ ٟقٝز إ٫
بأَض قناَ ٞ٥غبب ٜغتًظَ٘ ايتشكٝلٚ ,هب إٔ ٜبًؼ فٛصاً نٌ َٔ تكٝز سضٜت٘ بأعباب
سيو."...
نُا سنضت املار َٔ )55( ٠ايزعتٛص املقض ,ٟتكٝٝز اؿض ١ٜايؾدق ١ٝ٭سز ا ٫ينضٚص٠
تكتن ٞسيو ايتكٝٝز ٚمبا وفغ يْ٬غإ نضاَت٘ ,فكز ْقت ٖش ٙاملار ٠عً " :٢نٌ َٔ
ٜكبض عً ,٘ٝأ ٚوبػ ,أ ٚتكٝز سضٜت٘ ػب َعاًَت٘ مبا وفغ عً ٘ٝنضاَت٘ ٫ٚ ,هٛط
تعشٜب٘ ٫ٚ ,تضٖٝب٘ ٫ٚ ,إنضاٖ٘ ٫ٚ ,إٜشا ٙ٩بزْٝاً أَ ٚعٜٓٛاًٜ ٫ٚ ,ه ٕٛسذظ ,ٙأ ٚسبغ٘ إ٫
يف أَانٔ كقق ١يشيو ٥٫ك ١إْغاْٝاً ٚفشٝاًٚ ,تًتظّ ايزٚي ١بتٛفري ٚعا ٌ٥اإلتاس١
يٮؽدال س ٟٚاإلعاقٚ ١كايف ١ؽ َٔ ٤ٞسيو دضميٜ ١عاقب َضتهبٗا ٚفكا يًكاْ,"ٕٛ
ٚتأعٝغاً عًٖ ٢شاٜ ,ض ٣داْب َٔ ايفك٘ اؾٓا ٞ٥املقض ":ٟإ ايكغٚ ٠ٛا٫عتزاٚ ٤ايتعغف,
 ٖٞٚقٛاعِ َتغا ١ٜٚيف َضاَٗٝا ,تؾرتى يف َزيٚ ٍٛاسز ٖ ٛإ املغاؼ باؿكٛم ٚاؿضٜات ٫
ٜغتٓز اىل تربٜض مضٚصٜ ٫ٚ ,ٟتٓاعب َع ايغبب ايش ٟار ٣اي ,٘ٝفاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب  ٫تكّٛ
()14
َعُٗا ايكغ ٫ٚ ٠ٛاؿط َٔ ايهضاَ ١اْ٫غاْ ٫ٚ ,١ٝا٫عتزا ٫ٚ ٤ايتعغف) .
 َٔٚداْبٗا سضفت احملهُ ١ايزعتٛص ١ٜايعًٝا يف َقض عً ٢إٔ ٜبك ٢ايتذضَ ِٜضتبط
باينضٚص ٠املًذ ١٦إي ,٘ٝتًو اينضٚص ٠اييت تضتبط ٚدٛراً ٚعزَاً بايػضض َٔ ايتذضٚ ,ِٜسيو
بكٛهلا ٫ " :هٛط إٔ تٓفقٌ ايعزاي ١اؾٓا ١ٝ٥عٔ َكَٛاتٗا اييت تهفٌ يهٌ َتِٗ سزاً أرْ٢
َٔ اؿكٛم اييت  ٫هٛط ايٓظ ٍٚعٓٗا أ ٚايتفضٜط فٗٝا ٫ٚ ,إٔ ؽٌ بنضٚص ٠إٔ ٜعٌ ايتذضِٜ
()15
َضتبطاً با٭غضاض ايٓٗا ١ٝ٥يًكٛاْني ايعكاب. "١ٝ
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ثايجاً -ا٫عاؼ ايزعتٛص ٟيف ايعضام
َٔ خ ٍ٬اإلط٬ع عًْ ٢قٛل ايزعتٛص ايعضاق ٞايٓافش ايقارص عٓ٬ْ ,2005 ١سغ إٔ املؾضع
ايزعتٛص ٟعع ٢أىل أسزاخ ايتٛاطٕ بني مماصع ١اؿكٛم ٚاؿضٜات َٔ دٗٚ ١بني املقًش ١ايعاَ١
ٚسكٛم ٚسضٜات ايػري َٔ دٗ ١أخضٚ ,٣سيو َٔ خ ٍ٬اعُاٍ َفٗ ّٛاينضٚص ٠ا٫دتُاع١ٝ
ٚايتٓاعب يف تكٝٝز اؿكٛم ٚاؿضٜات بٗزف محا ١ٜايك ِٝايزعتٛص ١ٜا٫خض.٣
يكز تهًِ ايزعتٛص ايعضاق ٞعٔ اؿكٛم ٚاؿضٜات يف ايباب ايجاْٚ ,َ٘ٓ ٞيف املٛار َٔ,46 -14
ٚختِ ٖشا ايباب يف املارٚ )46(٠اييت تٓك عًٜ٫ ( :٢ه ٕٛتكٝٝز مماصع ١أ َٔ ٟاؿكٛم
ٚاؿضٜات ايٛاصر ٠يف ٖشا ايزعتٛص أ ٚؼزٜزٖا ا ٫بكاْ ٕٛأ ٚبٓا ٤عً ,٘ٝعً ٢أ ٫ميػ سيو
ايتشزٜز ٚايتكٝٝز دٖٛض اؿل أ ٚاؿضٖٚ ,)١ٜش ٙاملار ٠تهار ته َٔ ٕٛأِٖ املٛار مُاْاً
ؿكٛم ٚسضٜات ا٫فضار ,أس سنضت تكٝٝز أ ٚؼزٜز مماصع ١اؿكٛم ٚاؿضٜات ايٛاصر ٠يف
ايزعتٛص ا ٫بكاْ ٕٛا ٚبٓا ٤عًٚ ,٘ٝبطبٝع ١اؿاٍ  ٫قاْٜ ٕٛغٔ َامل تهٔ ٖٓايو مضٚص ٠رعت
ايٚ ,٘ٝعًٖ ٢شا ا٫عاؼ  ٫ميهٔ يًكاْ ٕٛإ ُٜذضّ_عً ٢أعتباص إٔ ايتذض ِٜفٛص َٔ ٠فٛص
ايتكٝٝز ا ٚايتشزٜز -مماصع ١اؿكٛم ٚاؿضٜات َامل تهٔ ٖٓايو مضٚص ٠أدتُاعًَ ١ٝذ ١٦هلشا
ايتذضَ ِٜع َضاعا ٠ايتٓاعب بني ايتذضٚ ِٜاينضٚص ٠اييت رعت اي.٘ٝ
ْٚك ايزعتٛص ايعضاق ٞيف املار ٠ايغابع ١عؾض / ٠ا ٫ٚعً ":٢يهٌ فضر اؿل يف اـقٛف١ٝ
ايؾدق ١ٝمبا ٜ٫تٓافَ ٢ع سكٛم ا٫خضٚ ٜٔاٯراب ايعاَٚ ,"١نشيو ْقت املار ٠ايجآَ١
ٚايج٬ث ٕٛعً ":٢تهفٌ ايزٚيٚ ١مبا ٫ىٌ بايٓعاّ ايعاّ ٚاٯراب :ا :ً٫ٚسض ١ٜايتعبري عٔ ايضأٟ
بهٌ ايٛعا .ٌ٥ثاْٝاً  :سض ١ٜايقشافٚ ١ايطباعٚ ١ا٫عٚ ٕ٬ا٫عٚ ّ٬ايٓؾض .ثايج ًا  :سض١ٜ
ا٫دتُاع ٚايتعاٖض ايغًُٚ ٞتٓعِ بكاْ."ٕٛ
٬ٜسغ َٔ ٖش ٙايٓقٛل ,إٔ ايزعتٛص بعز إٔ بني ايك ١ُٝايزعتٛص ١ٜؿل ايفضر يف
اـقٛف ١ٝايؾدقٚ ١ٝؼض ِٜاملغاؼ بٗا ,أؽرتط إٔ ته ٕٛمماصعٖ ١شا اؿل يف أطاص
أسرتاّ ايك ِٝايزعتٛص ١ٜا٫خضٚ ٣املتُجًٖٓ ١ا عكٛم اٯخضٚ ٜٔاٯراب ايعاَٚ ,١أعتٓاراً اىل
َفٗ ّٛاملدايف ,١فإٔ مماصعٖ ١شا اؿل مبا ٜتٓافَ ٢ع سكٛم ايػري ٚا٫راب ايعاَٜ ,١ؾهٌ
مضٚص ٠أدتُاع ١ٝتزفع املؾضع اىل ػض ِٜسيو اؿلٚ ,نشيو اَ٫ض فُٝا ٜتعًل عض ١ٜايتعبري
عٔ ايضأ ٚ ,ٟسض ١ٜايقشافٚ ١ايطباعٚ ١ا٫عٚ ٕ٬ا٫عٚ ّ٬ايٓؾضٚ ,سض ١ٜا٫دتُاع ٚايتعاٖض
ايغًُ ,ٞفكز أؽرتط ايكاْ ٕٛملُاصعٖ ١ش ٙاؿضٜات عزّ ا٫خ ٍ٬باملقًش ١ايعاَ ١املتُجً١
بايٓعاّ ايعاّ ,فا٭خري ٜكتن ٞتكٝٝز سض ١ٜايفضر يف ساٍ ا٫خ ٍ٬ب٘ٚ ,سيو عٔ طضٜل ػضِٜ
ا٫فعاٍ اييت ت٪ر ٟاىل سيو ا٫خ.ٍ٬
ٚقز َاصعت احملهُ ١اإلؼار ١ٜايعًٝا صقابتٗا عً ٢عٓقض اينضٚص ٠ا٫دتُاع ١ٝيف ايتذض,ِٜ
فكنت يف سهِ هلا بعزّ رعتٛص ١ٜايفكض( ٠ز) َٔ ايبٓز (خاَغاً) َٔ املار(٠ايعاؽض َٔ )٠قإْٛ
دٛاطات ايغفض صقِ ( )32يغٓٚ ,1999 ١اييت تٓك عً ٫ ":٢ميٓح دٛاط عفض دزٜز ملٔ فزص عً٘ٝ
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سهِ باإلراْٚ ١فل ايفكض( ٠أ) َٔ ٖشا ايبٓز إ ٫بعز َن ٞعٓٚ ١اسز ٠تبزأ َٔ تاصٜذ اؿهِ
املشنٛصٚ ,يغهضتري صٝ٥ػ اؾُٗٛص ١ٜيف اؿا٫ت اييت ٜكزصٖا ,املٛافك ١عًَٓ ٢ش٘ دٛاط عفض
دزٜز قبٌ اْتٗا ٤املز ٠املشنٛصٚ ." ٠إٔ ايفكض( ٠أ) املؾاص ايٗٝا يف ايفكض( ٠ز) َٛمٛع ايطعٔ
تٓك عًٜ ":٢عاقب باؿبػ َز ٫ ٠تظٜز عً ٢عٓ َٔ ١تغبب بإُٖاي٘ بفكز أ ٚتًف دٛاط عفضٙ
ايٓافش املفع ٍٛنًٝاً أ ٚدظٝ٥اً"ٚ .قز صأت احملهُ ١إٔ سضَإ املزإ َٔ اؿق ٍٛعً ٢دٛاط عفض
دزٜز ملز ٠عٜٓ ,١عين َٓع املٛاطٔ ايعضاق ٞايش ٟتغبب إُٖاٚ ً٫يٝػ تعُزاً يف فكزإ أ ٚتًف
دٛاط عفضٚ ٙأر ٜٔعهِ دضا ٤سيوٚ ,إٔ ٖشا املٓع ٜتعاصض َع سض ١ٜايغفض اييت نفًٗا
ايزعتٛص ايعضاق ٞيغٓ ,2005 ١يف املار/44(٠اٚ ,)ً٫ٚإٔ َز ٠املٓع ٖش ٙقز ٜه ٕٛاملٛاطٔ خ٬هلا
عاد ١إىل عفض ٭غضاض ايع٬ز أ ٚايزصاع ١أ ٚغريٖا ,صغِ إٔ فعً٘ ٜٓ ٫ط ٟٛعً ١ْٝ ٢إدضاَ١ٝ
أ ٚققز ,يشيو ٚدزت احملهُ ١إٔ سضَإ املزإ َٔ اؿق ٍٛعً ٢دٛاط عفض دزٜز ملز ٠عٓ٫ ,١
ٜغتٓز إىل مضٚص ٠ادتُاع ١ٝتربص ,ٙفكنت بعزّ رعتٛص ١ٜايفكض( ٠ز) املؾاص إيٗٝا ,ملدايفتٗا
()16
ْك املار /44(٠ا َٔ )ً٫ٚايزعتٛص ايعضاق ٞيغٓ. 2005 ١
نًك مما تكزّ إٔ ملفٗ َٞٛينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف عٝاع ١ايتذض ,ِٜأعاؼ رعتٛصٜ ٟغتٓزإ
ايٖٚ ,٘ٝشا ا٭عاؼ تاصٜ ٠ه ٕٛفضٜح نُا يف اع ٕ٬سكٛم اْ٫غإ ٚاملٛاطٔ ايقارص عٓ١
 1789ايشٜ ٟعترب دظ َٔ ً٤ايزعتٛص ايفضْغ ٞيغٓٚ ,1958 ١تاص ٠أخضٜ ٣ه ٕٛمُين أٜ ٟفِٗ َٔ
فُٛع ايٓقٛل ايزعتٛص ١ٜاييت تعاجل اؿكٛم ٚاؿضٜات ,نُا يف ايعضام َٚقض.

املطًب ايجاْٞ
فًغف ١ايفك٘ اؾٓا ٞ٥ػا ٙاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذضِٜ

عٓبني يف ٖشا املطًب أعاؼ اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذضٚ ِٜفكاً يفًغف ١املزاصؼ ايفكٗ١ٝ
اؾٓا ١ٝ٥اييت تٓاٚيت بايزصاع ١اعاؼ ايتذضٚ ِٜايعكابٚ ,عٓٛمح سيو سغب ايفضٚع اٯت.١ٝ

ايفضع اٍٚ٫
املزصع ١ايتكًٝز ١ٜايكزميٚ ١اؾزٜز٠

ْؾأت املزصع ١ايتكًٝز ١ٜايكزمي ١يف ايٓقف ايجاْ َٔ ٞايكضٕ ايجأَ عؾضَ ,تأثض ٠بايفًغف١
اؾٓا ١ٝ٥ايغا٥ز ٠يف سيو ايكضٕٚ ,قز أخش صداٍ ٖش ٙاملزصع ١عً ٢ايٓعاّ اؾٓا ٞ٥املغتكض
()17
عٛٝباً ت٪فٌ يف أَض :ٜٔقغ ٠ٛايعكٛباتٚ ,خنٛع ايعكٛب ١يتشهِ ايكناٚ ٤أعتبزار. ٙ
ٚأِٖ صداٍ املزصع ١ايتكًٝز ١ٜايكزمي ,١اٜ٫طاي ٞبٝهاصٜاٚ ,ا٫لًٝظ ٟبٓتاّٚ ,ا٫ملاْٞ
فٜٛضباخ.
ٜض ٣بٝهاصٜا إٔ اعاؼ قاْ ٕٛايعكٛبات ٖ ٛاملقًش ١ايعاَ ١يًذُاع ,١تًو املقًش ١اييت
تغع ٢ايغًط ١اؿانُ ١اىل ؼكٝكٗا ٚفكاً يًعكز ا٫دتُاع ,ٞأس متتًو ٖش ٙايغًط١
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()18
عهِ اينضٚص ٠سل ايعكاب بأعتباصٚ ٙعًٝتٗا يف ايزفاع عٔ اؾُاع١
()19
بٝهاصٜا بٓعض ١ٜايٓفع ١ٝا٫دتُاع ١ٝنُعٝاص يًتذضٚ ِٜايعكاب .
ٚقز ْار ٣بٝهاصٜا بأيتظاّ اينضٚص ٠يف ػض ِٜافعاٍ ا٫فضار ٚإٔ ٜه ٕٛايعكاب عً ٢تًو
ا٫فعاٍ بايكزص اينضٚص ٟيتشكٝل أٖزاف قاْ ٕٛايعكٛبات ,فٝك " :ٍٛإٔ ايعكٛبات اييت تتذاٚط
نٌ َا ٖ ٛمضٚص ٟؿُاَ ١ٜنُ ٕٛا َٔ٫ايعاّ ٖ ٞبطبٝعتٗا غري عاريٚ ,١تقبح ايعكٛبات
أنجض عز ,ً٫نًُا سضل اؿانِ عً ٢احملافع ١عً ٢سض ١ٜصعاٜا ,ٙفعٓزٖا تهٕٛ
()20
اؿكٛم ٚا َٔ٫يف َأَٔ َٔ ا٫عتزا ٤ا ٚاْ٫تٗاى"  ,نُا أنز عً ٢إ ايعكٛب ١ايكاع ١ٝاييت
 ٫تغتٓز اىل مضٚص ٫ ٠تتعاصض فكط َع ايفنا ٌ٥ايغاَ ١ٝبٌ َع ايعزاي ١ساتٗا َٚع ايطبٝع١
ايشات ١ٝيًعكز ا٫دتُاع.ٞ

.نُا أخش

أَا عٔ ايتٓاعب بني اؾضاٚ ِ٥ايعكٛبات ,فكز رعا بٝهاصٜا اىل ايتٓاعب ايزقٝل بني اؾضاِ٥
ٚايعكٛباتَ ,عتٓكاً املعٝاص املار ٟيف ايتٓاعب ٚايشٜ ٟك ّٛعً ٢أعاؼ اينضص ايش ٟؿل باجملتُع
َٔ دضا ٤اؾضميَٓ ,١تكزاً يف ايٛقت سات٘ ا٫خش باملعٝاص ايؾدق ٞيف ايتٓاعب ٚايشٜ ٟك ّٛأعاؼ
ْ ١ٝايؾدك املضتهب يًذضمي ,١فٝك ":ٍٛإٔ املكٝاؼ اؿكٝك ٞيًذضاٜ ِ٥تشزر باينضص ايشٟ
ؿل باجملتُعٚ ,يكز أخطأ َٔ أعتكز بإٔ املكٝاؼ اؿكٝك ٞيًذضآٜ ِ٥بػ ٞإٔ ٜٛدز يف ْ١ٝ
ايؾدك ايش ٟأصتهبٗا ,٭ٕ ايٓ ١ٝتتػري يف نٌ ا٫ؽدال ٚيف ْفػ نٌ ؽدك عغب
()21
عضع ١تعاقب ا٫فهاص ٚاملؾاعض ٚايعضٚف. "...
أَا ايفك ٘ٝبٓتاّ ,فكز دا ٤بفهض ٠املٓفع ١ا٫دتُاع ,١ٝايشْ ٟار ٣بٗا بٝهاصٜا ,اس اعتٓز
بٓتاّ يف تكضٜض ٙؿل ايزٚي ١يف ايعكاب اىل َٓفع ١ا ٚفا٥ز ٠ايعكٛب ١ؿُا ١ٜنٝإ
()22
اجملتُع  ,فاينضٚص ٠ا٫دتُاع ١ٝاييت تزفع املؾضع اىل ػض ِٜايغًٛى اْ٫غاْٚ ٞايعكاب
عً ٘ٝسغب صأ ٟبٓتاّ ,تهُٔ يف سفغ نٝإ اجملتُع َٔ ا٫مضاص اييت تًشل ب٘ .أسٕ; فإٔ
()23
ٚ .قز عاص ايفك ٘ٝبٓتاّ
احملافع ١عً ٢سيو ايهٝإ ٖ ٛايشٜ ٟربص سل ايزٚي ١يف ايعكاب
عً ٢خط ٢بٝهاصٜا فُٝا ٜتعًل مبعٝاص ايتٓاعب بني اؾضميٚ ١ايعكٛب ,١فكز أعتٓل املعٝاص
املار ٟايكا ِ٥عً ٢اعاؼ اينضص ايش ٟأسزثت٘ اؾضمي ١يف اجملتُع.
ٚقز ظٗض يف ٖش ٙاؿكب ١أػاٜ ٙض ٣بإٔ (ؼكٝل ايعزاي ١املطًك )١ميجٌ اعاؼ ػض ِٜا٫فعاٍ
ٚايعكاب عًٗٝاٚ ,تظعِ ٖشا ا٫ػا ٙايفك(٘ٝناْت) ,أس ٪ٜنز ا٫خري عً ٢إٔ ؼكٝل ايعزاي١
ميجٌ اينضٚص ٠ا٫دتُاع ١ٝاييت تزعٛا املؾضع اىل ػض ِٜا٫فعاٍ ,فُٔ ٜعتز ٟعً ٢سكٛم
ٚسضٜات ايػري ٜضتهب ْٛعاً َٔ عزّ ايعزايٚ ,١يف مجٝع ا٫سٛاٍ فإٔ َعاقب ١ا٫فضار َٖ ٞغاؼ
عض ١ٜاْ٫غإٚ ,عٛف ٜفكز اجملضّ سضٜت٘ بايكزص ايهايف ملٛاطَْ ١ا افاب سض ١ٜايػري ؼكٝكاً
()24
يًعزاي. ١
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ْٚتٝذ ً١يعٗٛص فهض ٠ايعزاي ١املطًك ١اييت ْار( ٣ناْت) ظٗضت اىل ايٛاقع املزصع ١ايتكًٝز١ٜ
اؾزٜزٚ ٠تغُٖ ٢ش ٙاملزصع ١بايتٛفٝك ,١ٝ٭ْٗا ساٚيت ايتٛفٝل بني فهضت :ٞايعزاي ١اييت قاٍ
()25
بٗا ايفك ٘ٝناْتٚ ,املٓفع ١ا٫دتُاع ١ٝاييت قاٍ بٗا اْقاص املزصع ١ايتكًٝز ١ٜايكزمي. ١
ٚتضٖ ٣ش ٙاملزصع ١بإٔ اينضٚص -٠اييت تزفع املؾضع يتذض ِٜتقضفات ا٫فضار ٚايعكاب عًٗٝا-
تهُٔ يف اهلزف َٔ سيو ٖٚ ,شا اهلزف ٜزٚص س ٍٛايعزاي ١املكٝز ٠عزٚر املٓفع ١ا٫دتُاع١ٝ
ٚسيو بعز ػضٜز فهض ٠ايعزاي َٔ ١فف ١ا٫ط٬م ٚايتدفٝف َٔ غً ٛفهض ٠املٓفع١
ا٫دتُاعٚ ,١ٝعً ٢اعاؼ سيو تعترب ايعزايَ ١قزص عًط ١اجملتُع يف ايتذضٚ ِٜايعكاب,
ٚاملٓفع ١ا٫دتُاع ٖٞ ١ٝاينابط ايشٜ ٟضعِ اؿزٚر اييت تغتعٌُ يف ْطاقٗا ٖشٙ
()26
ايغًط. ١
ٚقز اصعت املزصع ١ايتكًٝز ١ٜاؾزٜزَ ٠بزأ تٓاعب ايعكٛبَ ١ع رصدَ ١غٚ٪ي ١ٝاجملضّ ,عٝح
ٜرتتب عً ٢سيو ,إ َغٚ٪ي ١ٝاجملضّ ؽفف سُٓٝا تٓكك يز ٜ٘قزص ٠ا٫رصاى ٚايتُٝٝظ ْكقاً
ؽزٜزاً ,يشيو فٗ ٞمل تأخش بايعكٛب ١املار ١ٜا ٚاملٛمٛع ,١ٝ٭ْٗا تكٝز ايكام ٞبتطبٝل عكٛب١
(,)27
بٌ ْارت مببزأ تفاٚت ايعكٛبات بني سزٜٔ
داَز ,٠ر ٕٚايغُاح ي٘ مبضاعا ٠ظضٚف اجملضّ
اققٚ ٢أرْ ,٢ست ٢ته ٕٛيًكام ٞعًط ١تكزٜضٜ ١ٜغتدزَٗا عغب ظضٚف ايٛاقع١
(.)28
َٚضتهبٗٝا
ٚيف ٖشا املنُاص عاص املؾضع ايعضاق ٞيف قاْ ٕٛايعكٛبات صقِ  111يغٓ ,1969 ١عًٖ ٢زٖ ٣شٙ
املزصع ,١فكز ْقت املار )60( ٠عًٜ ٫( :٢غأٍ دظاٝ٥اً َٔ نإ ٚقت اصتهاب اؾضمي ١فاقز
ا٫رصاى ا ٚاإلصار ٠ؾٓ ٕٛا ٚعاٖ ١يف ايعكٌ ا ٚبغبب ن ْ٘ٛيف ساي ١عهض ا ٚؽزٜض ْتذت عٔ
َٛار َغهض ٠ا ٚكزص ٠أعطٝت ي٘ قغضاً ا ٚعً ٢غري عًِ َٓ٘ بٗا ,ا ٚ٭ ٟعبب آخض ٜكضص ايعًِ
أْ٘ ٜفكز اإلرصاى ا ٚا٫صار .٠أَا اسا مل ٜرتتب عً ٢ايعاٖ ١يف ايعكٌ ا ٚاملار ٠املغهض ٠ا ٚاملدزص٠
ا ٚغريٖا عْ ٣ٛكك ا ٚمعف يف ا٫رصاى ا ٚاإلصارٚ ٠قت اصتهاب اؾضمي ١عز سيو عشصاً
كففاً).

ايفضع ايجاْٞ
املزصع ١ايٛمع١ٝ

ظٗضت املزصع ١ايٛمع ١ٝيف أٚاخض ايكضٕ ايتاعع عؾضٚ ,تعٓ ٢عٓا ١ٜتاَ ١بايزٚافع ايؾدق١ٝ
()29
يٮدضاّٚ ,تضنظ عًَ ٢عٓ ٢ا٫عٓار ايٛاقعٚ , ٞقز اؽشت املزصع ١ايٛمع َٔ ١ٝمحا١ٜ
اجملتُع ٚايزفاع عٓ٘ أعاعاً اصتهظت عً ,٘ٝعٝح اْعهػ ٖشا ا٫عاؼ عًَ ٢عٝاص ايتذضِٜ
ٚايعكاب ,فكز أفرتمت ايغٝاع ١اؾٓا ١ٝ٥ايٛمع ١ٝأُٖ ١ٝمحا ١ٜاجملتُع سات٘ فٛم مجٝع
اإلعتباصات ٚخاف ١فٛم مجٝع ايعٛا٥ل اييت تكُٗٝا ايغٝاع ١ايكزمي ١بني ايزٚيٚ ١ايفضر
()30
ٚاملتُجً ١يف قٝاّ ايعكٛب ١عً ٢اعاؼ تٛافض ا٫صار ٠اؿض , ٠فاجملضّ ٚفكاً هلش ٙايغٝاع ١يٝػ
سضاً يف اصتهاب٘ ٭فعاي٘ ,نُا إٔ اجملضّ تتٛافض يز ٜ٘خطٛص ٠تتطًب ملٛادٗتٗا إٔ ٜه ٕٛصر
()31
فعٌ ايزٚي ١ػاٖٗا ٚاععاً  ,فهٌ عًٛى ٜؾهٌ خطض ٪ٜعػ يٛقٛع دضمي ١يف املغتكبٌ
ٜؾهٌ يف َٓطل ايغٝاع ١اؾٓا ١ٝ٥ايٛمعٚ ١ٝمعاً  ٫بز َٔ تزخٌ اجملتُع يًشًٛٝي ١رٕٚ
ٚقٛع٘ رفاعاً عٔ ْفغ٘ٚ ,عًٖ ٢شا ا٫عاؼ ابتزع اْقاص ٖش ٙاملزصع ١دظا ٤بز ٌٜعٔ ايعكٛب١
(.)32
َ ٖٛٚا أفطًح عً ٢تغُٝت٘ (بايتزابري ا٫سرتاط)١ٜ
إٔ فهض ايغٝاع ١اؾٓا ١ٝ٥ايٛمع ١ٝاملتأثض ٠باملزصع ١ايٛمع ,١ٝمل ٜكزّ تٛاطْاً بني َقًش١
اؾُاع َٔ ١دٗٚ ١اؿكٛم ٚاؿضٜات َٔ دٗ ١اخض ,٣بٌ أعط ٢اٚ٫ي ١ٜٛملقًش ١اؾُاع ١عً٢
سغاب اؿكٛم ٚاؿضٜات ايفضرٖٚ ,١ٜشا َا ًُْغ٘ َٔ خ ٍ٬أْهاص املزصع ١ايٛمع ١ٝيزٚص
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ا٫صار ٠اؿض ٠يف اصتهاب اؾضميٚ ,١ايغُاح بايتزابري ايٛقا ١ٝ٥قبٌ ٚقٛع اؾضميٚ ,١ايتزابري
املفضٚم ١ملٛادٗ ١اـطٛص ٠ا٫دضاَ ١ٝر ٕٚاؽرتاط فعٌ َعنيٚ ,نشيو اعطا ٤اؿاي ١اـطض٠
()33
ٚفف اؾضمي ١أْقٝاعاً ٭سهاّ ايؾضع َٔ ١ٝسٝح ايؾهٌ  .يشيو ميهٔ ايك ٍٛبإٔ
اينضٚص ٠املًذ ١٦يتذض ِٜاؿاي ١اـطضٚ ٠فكاً يًغٝاع ١اؾٓا ١ٝ٥يًُزصع ١ايٛمع ,١ٝتتُجٌ يف
محا ١ٜاملقًش ١اؾُاع ١ٝاييت تتأثض َٔ دضاٖ ٤ش ٙاؿاي ١اـطضٚ .٠تض ٣املزصع ١ايٛمع ١ٝإٔ
املعٝاص ايؾدق ٖٛ ٞاملعٝاص اَ٫جٌ يف فاٍ ايتٓاعب بني اؾظاٚ ٤اؾضمي.١

ايفضع ايجايح
املزاصؼ ايتٛفٝك١ٝ

بغبب تطضف املزصع ١ايتكًٝزٚ ١ٜتضنٝظٖا عً ٢ايفعٌ ر ٕٚايفاعٌٚ ,بغبب ػاٌٖ املزصع١
ايٛمع ١ٝملبزأ سض ١ٜا٫ختٝاص ,ظٗضت عز ٠قا٫ٚت يًتٛفٝل بني املزصعتني ,عٔ طضٜل اؾُع
بني َظاٜا نٌ َُٓٗا ٖٚزص عٛٝبُٗاٖ َٔٚ ,ش ٙاحملا٫ٚت ,املزصع ١ايفضْغٚ ,١ٝاملزصع١
()34
اٜ٫طاي ١ٝايجايجٚ ,١ا٫ؼار ايزٚي ٞيكاْ ٕٛايعكٛبات (اؾُع ١ٝايزٚي ١ٝيكاْ ٕٛايعكٛبات) .
ٜٚعترب ا٫ؼار ايزٚي ٞيكاْ ٕٛايعكٛبات َٔ أِٖ ٖش ٙاملزاصؼ ,فكز اعػ ا٫خري عًٜ ٢ز (فإ
ٖاٌَٚ ,يٝغت ٚ,بضْػ)ٚ ,قز قاّ ا٫ؼار عً ٢اعاؼ ا٫صتهاط املظرٚز عًَ ٢بزأ املغٚ٪ي١ٝ
()35
ا٫خ٬ق ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢سض ١ٜا٫صارَٚ ,٠بزأ اـطض ا٫دتُاعٜٚ , ٞض ٣أْقاص ٖشا ا٫ؼار إٔ
اؾظاٜ ٤تُجٌ يف ايعكٛبٖٚ ,١ش ٙا٫خري ٠هلا أغضاض َتعزر ٖٞٚ ٠سغب ا٫سٛاٍ ,أَا يًتدٜٛف,
()36
أ ٚيٮف٬ح ,ا ٚيإلعت٦قاٍٖٚ ,شا َٖٓ ٛطل املزصع ١ايتكًٝز ١ٜايكزمي , ١نُا رعا ا٫ؼار
اىل اختٝاص اؾظا ٤املٓاعب يهٌ فضّ(ايتفضٜز ايتٓفٝش ٟيًعكاب) نُا تض ٣املزصع ١ايتكًٝز١ٜ
()37
اؾزٜزٚ , ٠قز عاٜض ٖشا ا٫ؼار املزصع ١ايٛمع ,١ٝبأعرتاف٘ بايتزابري ا٫سرتاط ١ٜبٛففٗا
()38
 ,ا ٫إ ٖش ٙايتزابري ا٫سرتاط ١ٜتبك ٢قاط ١باينُاْات
ْعاَاً ٜك ّٛاىل داْب ايعكٛب١
ٚاؽرتاط إ ٜه ٕٛفضمٗا عهِ قناٚ ٞ٥بٓا ً٤عً ٢قاْ ,ٕٛطبكاً ملبزأ ايؾضعٚ ,١ٝيعٌ ٖشا
()39
أِٖ َا ميٝظ ا٫ؼار يف َٝزإ ايتٛاطٕ بني اؿكٛم ٚاؿضٜات ٚاملقًش ١ايعاَ. ١

ايفضع ايضابع
سضن ١ايزفاع ا٫دتُاعٞ

تعترب سضن ١ايزفاع ا٫دتُاعٚ ٞاسز َٔ ٠املزاصؼ ايفكٗ ١ٝاييت تٓاٚيت فًغف ١ايتذضِٜ
ٚايعكاب ,يف َٓتقف ايكضٕ ايعؾض ٜٔعًٜ ٢ز ايفك ٘ٝاٜ٫طاي ٞدضاَاتٝها ,ا ٫اْٗا مل تكتقض
عً ٢فهض ٖشا ايفك ٘ٝايشٚ ٟفِف فهض ٙيف ٚقت ٫سل باملتطضف ,بٌ تطٛصت ٖش ٙاملزصع١
بتطٛص افهاصٖا عًٜ ٢ز ايفك ٘ٝايفضْغَ ٞاصى آْغٌ فاسب ايفهض املعتزٍ يف أطاص عٝاع١
ايتذضٚ ِٜايعكابٚ ,عٓتٓا ٍٚيف ٖشا ايقزر َشٖيب دضاَاتٝها َٚاصى آْغٌ نٌ َُٓٗا عً٢
سز.ٙ
أ-ً٫ٚايزفاع ا٫دتُاعٚ ٞفل َشٖب دضاَاتٝها
ٜٓعض دضاَاتٝها اىل اؾضمي ١عً ٢اْٗا عقٝإ أدتُاع ,ٞا ٟاْٗا فعَ ً٬نار يًُذتُع,
ٚاجملضّ يٝػ ع ٣ٛؽدك َضم٘ اي٬دتُاع ٞأر ٣ب٘ اىل اـضٚز عٔ اجملتُع بغبب عزّ
()40
ايتهٝف َع ا٫خري  ,يشيو رع ٢دضاَاتٝها اىل ايػا ٤قاْ ٕٛايعكٛبات َٚا ٜتنُٓ٘ َٔ
()41
َقطًشات (اؾضميٚ ١اجملضّ ٚايعكٛبٚ ,)١اعتبزاي٘ بكاْ ٕٛايزفاع ا٫دتُاعٚ , ٞعًٖ ٢شا
ا٫عاؼ ,إ ايزٚي -١يف عب ٌٝؼكٝل ايٓعاّ ايشٜ ٟغع ٢اي ٘ٝايكاْ -ٕٛيٝػ َٔ سكٗا إ تعاقب,
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بٌ َٔ ٚادبٗا إ تغع ٢اىل تهٝٝف ايفضر املٓشضف أدتُاعٝاً َع اجملتُع ,فُُٗ ١ايزفاع
ا٫دتُاع ٞيٝػ َعاقب ١ايفاعٌ اي٬دتُاع ,ٞبٌ أف٬س٘ ٚدعً٘ ؽدك َتهٝف َع
()42
فتُع٘ .
ٚميهٔ اي ك ٍٛإٔ دضاَاتٝها بعز صفن٘ ملقطًح قاْ ٕٛايعكٛبات َٚا ٜؾتٌُ عً ,٘ٝفأْ٘
ٜزعٛا اىل َا ٜغُ ٢بــــ (اينضٚص ٠يًتأٖ )ٌٝبز ً٫عٔ (اينضٚص ٠يًتذضٜٚ ,)ِٜكقز باينضٚص٠
يًتأٖ ,ٌٝإٔ ايفاعٌ َا ٖ ٛا ٫ؽدك َقاب (باملضض اي٬دتُاعَٚ ,)ٞضم٘ ٖشا هعٌ َٓ٘
ؽدقاً َعتزٜاً عً ٢ايك ِٝا٫عاع ١ٝيف اجملتُعٚ ,بايتاي ٞفإٔ ٖشا املضض َٚا ٜرتتب عًَٔ ٘ٝ
آثاص عًب ١ٝتقٝب اجملتُع ,ميجٌ اينضٚص ٠اييت تزعٛا اجملتُع سات٘ اىل ايغع ٞيف َعاؾ١
ٚتأٖ ٌٝايفاعٌ املٓاٖض ي٘.
ثاْٝاً -سضن ١ايزفاع ا٫دتُاع ٞاؾزٜز (َشٖب َاصى آْغٌ)
يكز عاجل َاصى آْغٌ عٝاع ١ايتذض َٔ ِٜخ ٍ٬ا٫را ٠املعرب ٠عٓٗا (ٖٞٚقاْ ٕٛايعكٛبات),
ٚسيو بعز إٔ عًِ عل ايزٚي ١يف ايعكاب ,نُا أنز عً ٢اسرتاّ َبزأ ايؾضعٚ ,١ٝايػا٤
ايتفضق ١بني ايعكٛبٚ ١ايتزبري ا٫سرتاطٚ ,ٟارَادُٗا يف ْعاّ ٚاسز ؼت َغُ ٢بـــ (تزابري
()43
ايزفاع ا٫دتُاعٚ , )ٞايبكا ٤عًْ ٢عاّ املغٚ٪ي ١ٝاؾظا ١ٝ٥املبٓ ١ٝعً ٢اـطأ ايكا ِ٥عً٢
()44
سض ١ٜا٫صار ٠املكٝز ٠بايعضٚف ايؾدقٚ ١ٝاملٛمٛعٚ, ١ٝقز قٝز َاصى آْغٌ ا٫خش بايتزابري
املاْع ١اييت تفضض قبٌ ٚقٛع اؾضمي ,١بتٛافض مُاْات ٫طَ ١ؿُا ١ٜاؿض ١ٜايؾدق١ٝ
()45
يٮفضار .
ٜٚضار بايزفاع ا٫دتُاع ,ٞسغب صأَ ٟاصى آْغٌ ,محا ١ٜاجملتُع ٚايفضر َٔ اإلدضاّٚ ,تتشكل
محا ١ٜاجملتُع َٔ خَٛ ٍ٬ادٗ ١نٌ ظضف َٔ ؽأْ٘ إٔ ٜػض ٟبا٫قزاّ عً ٢اؾضميٚ ١أثاصٖا
ايناصٚ ,٠تتتشل محا ١ٜايفضر بتٗشٜب٘ ثِ تأٖٚ ,ً٘ٝيهٔ هب تكٝٝز ٚعا ٌ٥ايزفاع
()46
ٚ ,عًٖ ٢شا ا٫عاؼ
ا٫دتُاع ٞبأسرتاّ ايهضاَ ١اْ٫غاْٚ ١ٝاؿكٛم ٚاؿضٜات ايعاَ١
٪ٜنز اْقاص سضن ١ايزفاع ا٫دتُاع ٞاؿزٜح ,عً ٢عزّ ٚدٛر ْظاع بني سل ايفضر ٚسل
اؾُاع ,١فاٜ ٍٚ٫ضَ ٞاىل تأنٝز سكٛم اْ٫غإٚ ,ايجاْٜ ٞضَ ٞاىل مضٚص ٠إ تٛمع يف
()47
ا٫عتباص سادات َٚتطًبات ايزفاع ا٫دتُاع. ٞ

املطًب ايجايح
َٛانب ١اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذض ِٜيًُقاحل ا٭دتُاع١ٝ

تعرب ْقٛل ايتذض ِٜعٔ ايك ِٝا٫دتُاع ١ٝاييت  َٔ٪ٜبٗا اجملتُع ؿُاٚ ١ٜدٛرٚ ٙأَٓ٘
ٚعا٥ض َقاؿ٘ املتعزر ,٠فايتطٛص ا٫دتُاع ٞايش ٟافاب قاْ ٕٛايعكٛبات ٜزيٌ عًَ ٢ز ٣تأثض
()48
ٖشا ايكاْ ٕٛبايكٚ ِٝاملبار ٨اييت ٜعرب عٓٗا ٜٚغع ٢ؿُاٜتٗا  ٫ٚ ,ؽو إ املقاحل اؾزٜض٠
باؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥تتشزر ٚفكاً يعضٚف ٚاستٝادات نٌ فتُع ٚتتأثض بتطٛص تكايٝزْٚ ٙعاَ٘
()49
ا٫قتقارٚ ٟا٫دتُاعٚ ٞايغٝاعٚ , ٞنًُا اختًفت ايتكايٝز ٚايٓعِ ايغٝاع١ٝ
ٚا٫قتقارٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝيز ٣ايزٚي ١تفاٚتت تبعاً يشيو ايكٚ ِٝاملقاحل اييت ؼع ٢باؿُا١ٜ
()50
َ ٖٛٚا ٜفن ٞاىل ا٫خت٬ف يف عٝاع ١ٝايتذض. ِٜ
ٚيشيو ميهٔ ايك ٍٛإٔ فهض ٠اينضٚص ٠ا٫دتُاع ١ٝيف ايتذض ٖٞ ِٜفهض ٠يٝغت ثابت ,١بٌ
َتػري ٠بتػري ايعضٚف امل٪ثض ٠يف ايكٚ ِٝاملقاحل اييت تعٌُ ايكٛاْني ايعكاب ١ٝعً ٢محاٜتٗا,
فُفٗ ّٛايكٚ ِٝاملقاحل ا٫دتُاع ١ٝيٝػ ي٘ ثبات ,بٌ َٖ ٛفْٗ ّٛغيب تبعاً يعضٚف ايظَإ
ٚاملهإ ,فكز ٪ٜر ٟتطٛص ا٫فهاص ٚايعارات ٚاملعتكزات ٚاملقاحل يف فتُع َا اىل قٝاّ
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اينضٚص ٠يف ػض ِٜايتقضفات اييت تتٓافَ ٢ع تًو ايكٚ ِٝاملقاحل ٚ ,بايتايٜ ٞه ٕٛيظاَاً عً٢
املؾضع إ ٜٛاد٘ تًو ايتقضفات بٓقٛل عكابٜٛ ١ٝاطٕ مبكتناٖا بني اؿكٛم ٚاؿضٜات َٔ
دٗٚ ١بني املقًش ١ايعاَٚ ١سكٛم ٚسضٜات ايػري َٔ دٗ ١أخض.٣
ٚقز ار ٣ايتطٛص يف اؾاْب ايغٝاعٚ ٞا٫دتُاعٚ ٞا٫قتقارٚ ٟايتهٓٛيٛد ,ٞاىل ابضاط دضاِ٥
َغتشزث ١تبتعز عٔ ا٫عايٝب ايتكًٝز ١ٜيف ايتٓفٝش ,أس تغتعني بأسزخ ايتكٓٝات ٫ٚ ,تضنٔ
اىل اعتدزاّ ايعٓف يف ناف ١دٛاْبٗا ,بٌ أخشت تعتُز عًٚ ٢عا ٌ٥سن ١ٝنأدٗظ٠
اؿاعب اٯي ,ٞنُا متٝظ َضتهبٖ ٛش ٙاؾضا ِ٥بايشناٚ ٤ايجكاف ١ايعًُ ١ٝايعاي ١ٝدزاً ٚاييت
()51
تغاعزِٖ يف اتكإ تٓفٝش َؾضٚعِٗ ا٫دضاَٖ َٔٚ , ٞش ٙاؾضا ِ٥عً ٢عب ٌٝاملجاٍ ,غغٌ
اَٛ٫اٍٚ ,اؾضا ِ٥ا٫صٖابٚ ,١ٝاؾضا ِ٥ا٫يهرتٚ ,١ْٝٚدضا ِ٥املدزصاتٚ ,اؾضا ِ٥مز اْ٫غاْ١ٝ
ٚدضا ِ٥ا٫ػاص با٫عنا ٤ايبؾضٚ .١ٜعٓتٓا ٍٚيف ٖشا ايقزر مناسز َٔ ٖش ٙاؾضا ِ٥املغتشزث١
يف نٌ َٔ فضْغا َٚقض ٚايعضام.

ايفضع اٍٚ٫
مناسز َٔ اؾضا ِ٥املغتشزث ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايفضْغ ٞاؾزٜز

قزَت اؿه ١َٛايفضْغَ ١ٝربصات افزاص قاْ ٕٛعكٛبات دزٜز يغٓٚ ,1994 ١سيو يف عضمٗا
يٮعباب عٓز ايتكزّ مبؾضٚع سيو ايكاْ ٕٛاىل ايربملإ عٓٚ ,1986 ١دا ٤يف عضض ٖش ٙا٫عباب,
إٔ ايعاٖض ٠ا٫دضاَ ١ٝقز تطٛصت تطٛصاً نبرياً َٓشُ عٓٚ ,1810 ١سيو بعٗٛص فٛص خطرئَ ٠
ا٫دضاّ اؿزٜح َٓٗا ايعقابات ا٫دضاَٚ ,١ٝا٫صٖاب املٓعِٚ ,ػاص ٠املدزصاتٚ ,اؾضاِ٥
()52
ا٫قتقارٚ ١ٜدضا ِ٥ايبٚ. ١٦ٝبعز فزٚص قاْ ٕٛايعكٛبات ايفضْغ ٞاؾزٜز ,تنُٔ فٛص َٔ
اؾضا ِ٥اييت مل ٜٓك عًٗٝا ايتكٓني ايكزْٛ ِٜمح َٓٗا عً ٢عب ٌٝاملجاٍ:
أ :ً٫ٚاؾضا ِ٥مز اْ٫غاْ :١ٝإٔ ايٓقٛل املتعًك ١باؾضا ِ٥مز اْ٫غاْْ ٖٞ ١ٝقٛل
اعتشزثٗا املؾضع ايفضْغ ٞيف قاْ ٕٛايعكٛبات اؾزٜز يغٓٚ ,1994 ١قز ْك عًٖ ٢ش ٙاؾضاِ٥
يف ايباب ا َٔ ٍٚ٫ايهتاب ايجاْ ٞؼت عٓٛإ ( اؾٓاٜات مز اْ٫غاْ ,)١ٝيف املٛار ( َٔ 1-211
اىل ٚ ) 5-213عرب َٔ خ٬ي٘ ٖش ٙاملٛار عٔ أسرتاَ٘ يًك ِٝاْ٫غاْٚ ,١ٝايزفاع عٔ سكٛم اْ٫غإ,
ٚقز نإ ايعكاب عً ٢اؾضا ِ٥املنار ٠يٮْغاْ ١ٝقبٌ فزص ايكاْ ٕٛاؾزٜز ,ىنع جملُٛع١
َٔ ايٓقٛل سات ايطابع ايزٚي ,ٞخاف ١تًو اييت تتعًل بٓعاّ احملهُ ١ايعغهض ١ٜايزٚي١ٝ
يف (ْٛصَربز) حملانُ ١فضَ ٞاؿضب ايعامل ١ٝايجاْ ,١ٝاملًشك ١بأتفام يٓزٕ يف  8اغغطػ
()53
عٓ. 1945 ١
ٚتأت ٞدضمي ١ا٫بار ٠اؾُاع ١ٝيف َكزَ ١اؾضا ِ٥مز اْ٫غاْ ,١ٝفكز عضفٗا قاْ ٕٛايعكٛبات
اؾزٜز ,بـــ ":إٔ دضمي ١اإلبار ٠اؾُاع ١ٝؼزخ عٓزَا ٜه ٕٛأسز ا٫فعاٍ ايتاي ١ٝقز اصتهب
تٓفٝشاً ـطَ ١تنافض ٠تضَ ٞإىل ايتزَري اؾظ ٞ٥أ ٚايهً ٞجملُٛع ١ق ١َٝٛأ ٚإثٓ ١ٝأ ٚعضق١ٝ
أ ٚر ١ٜٝٓأ ٚجملُٛع ١وزرٖا أَ ٟعٝاص تعغف ٞآخضٖٚ ,ش ٙا٫فعاٍ ٖ:ٞ
-1قتٌ اؿٝا ٠عُزاً
-2ا٫عتزا ٤اؾغ ِٝعً ٢ايغ ١َ٬ايٓفغ ١ٝأ ٚايبزْ١ٝ
 -3أخناع تًو اؾُاع ١يعضٚف َعٝؾ ١ٝوتٌُ إٔ تٓط ٟٛعً ٢تزَري دظ ٞ٥أ ٚنً ٞهلا
 -4ايتزابري ايضاَ ١ٝإىل َٓع اي٫ٛر٠
()54
ْ -5كٌ ا٭طفاٍ ايكغض ٟاىل أَانٔ أخض. "...٣
ٖٓٚايو دضا ِ٥أخض ٣مز اْ٫غاَْٗٓ ,١ٝا دضمي ١ا٫مطٗار ٚفكاً يًُارٚ ,)1-212(٠اييت تتهٕٛ
َٔ ايعزٜز َٔ ا٫فعاٍ َٓٗا ,ا٫يرتس ٌٝا ٚا٫عتعبار ا ٚاملُاصع ١اؾُاعٚ ١ٝاملٓٗذ ١ٝيعًُٝات
مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq
ا٫عزاّ ,ا ٚاختطاف ا٫ؽدال ثِ اختفاٚ ,ِٖ٤ايتعشٜب اٚا٫عُاٍ اي٬أْغاْٚ ,١ٝسيو بزٚافع
عٝاع ١ٝا ٚعضق ١ٝا ٚرٚ ,١ٜٝٓتٓعُٗٝا ٚفل خطَٓ ١غك ١مز دظ َٔ ٤ايغهإ املزْٝني,
ٜٚعاقب َضتهب ٖش ٙاؾضا ِ٥بايغذٔ امل٪بز .اَا اسا اصتهبت ٖش ٙاؾضا ِ٥يف ٚقت اؿضب ,اٟ
اْٗا تضتهب مز احملاصبني ايشٜ ٜٔكا َٕٛٚايٓعاّ اٜ٫زٜٛيٛد ٞايش ٟاصتهبت بأمس٘ اؾضاِ٥
مز اْ٫غاْ ,١ٝفٝعاقب َضتهب اؾضمي ١عٓز٥ش بعكٛب ١ايغذٔ امل٪بز اٜناً ٚفل املار.)2-212( ٠
ٚقز اؽاصت املار )3-212( ٠اىل دضمي ١دضمي ١اخض ٖٞ ٣ا٫ؽرتاى يف اؾضا ِ٥مز اْ٫غاْ,١ٝ
فٓقت عًٜ (:٢عاقب بايغذٔ امل٪بز َٔ ؽاصى َع فُٛع ١تهْٛت ا ٚيف اتفام اْؾ ٧بٗزف
ا٫عزار ٭صتهاب اؾضا ِ٥مز اْ٫غاْ ١ٝاحملزر ٠يف املٛار .)2-212 ,1-212 ,1-211
ثاْٝاً:دضمي ١تعضٜض سٝا ٠ا ٚع ١َ٬دغِ ايػري يًدطض
بزأ ايفك٘ ايفضْغَٓ- ٞشُ ظٗٛص املزصع ١ايٛمع َٔٚ ١ٝبعزٖا سضن ١ايزفاع ا٫دتُاعٜٛ -ٞد٘
ْعض املؾضع اىل مضٚص ٠ػض ِٜبعض فٛص ايغًٛى ايش ٟوٌُ يف طٝات٘ كاطض ميهٔ إٔ
تقٝب اؿكٛم ٚايك ِٝاييت وُٗٝا ايكاْ ٕٛاؾٓا ,ٞ٥اس أنز ايفك٘ إ ايكاْ ٕٛاؾٓا٫ ٞ٥
ٜكتقض عً ٢محا ١ٜايكٚ ِٝاملقاحل بعز ٚقٛع اؾضمي ١ملعاقب ١اؾاْٚ ٞمجٝع َٔ عاُٖٛا َع٘
يف اصتهاب اؾضمي ,١بٌ رٚص ٙميهٔ إ ميتز يٝؾٌُ ايتزخٌ يف املضاسٌ ايغابك ١عً٢
اصتهاب اؾضمي ,١فٝذضّ بعض فٛص ايغًٛى اـطِض قبٌ ؼكل ا ٟمضص فعً َٔ ٞدضاٖ ٤شا
ايغًٛىٖٓ َٔ ,ا فكز ظٗضت طا٥ف َٔ ١اؾضاٜ ِ٥طًل عًٗٝا(دضا ِ٥اـطض) اىل داْب (دضاِ٥
()55
اينضص) .
يشيو دا ٤قاْ ٕٛايعكٛبات اؾزٜز ًَبٝاً صغب ١ايفك٘ ايشْ ٟار ٣بنضٚص ٠ػض ِٜا٫فعاٍ اـطض٠
قبٌ إ ٜتشكل مضصٖا ,فشٌُ ايفقٌ ايجايح َٓ٘ عٓٛإ(تعضٜض ا٫ؽدال يًدطض)ٚ ,دا٤
املبشح ا َ٘ٓ ٍٚ٫وٌُ عٓٛإ(دضمي ١تعضٜض ايػري يًُداطض) ,فٓقت املار )1-223( ٠عً ":٢إٔ
ايكٝاّ بتعضٜض ايػري َباؽض ً٠اىل خطض فٛص(ٟساٍ) ٜتُجٌ يف ايٛفا ٠ا ٚا٫فاب ١اييت ت٪ر ٟاىل
تؾ ٜ٘ٛا ٚعاٖ ١را ,١ُ٥بغبب خضم َتعُز بٛمٛح ٭يتظاّ خال بايغ ١َ٬اٚاؿشص ايشٟ
ٜفضم٘ ايكاْ ٕٛا ٚاي٥٬شَ ,١عاقب عً ٘ٝباؿبػ عٓٚ ١اسزٚ ٠غضاَ ١قزصٖا ٜٛ150000ص."ٚ
ٜٚعترب ٖشا ايتذض ِٜايش ٟأت ٢ب٘ املؾضع ايفضْغ َٔ ٞأِٖ ايتذزٜزات اييت أت ٢بٗا قإْٛ
ايعكٛبات ايفضْغ ٞاؾزٜز ,عً ٢ايضغِ َٔ إٔ ايفهض ٠ناْت َٓش ٚقت ط ٌٜٛعٛا ٤راخٌ
إطاص قاْ ٕٛايعكٛبات ٚخاصد٘ عً ٢سز عٛا ,٤يشا مل ٜهٔ َفاد٦اً إٔ ٜتنُٔ َؾضٚع قإْٛ
ايعكٛبات املٛافل عً ٘ٝفُٝا بعزْ ,قاً عاَاً هضّ تعضٜض ايػري يًدطضٖٚ ,زف املؾضع َٔ ٚصا٤
سيو َٖ ٛعاقب ١نٌ َٔ ٜٓؾ ٧خطض ًا دغً ُٝا ؿٝا ٠ايػري ا ٚدغُ٘ َ ٖٛٚزصى ٭فعاي٘٫ ,
()56
عُٝا يف فاٍ ايغري ٚايعٌُ .
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ايفضع ايجاْٞ
مناسز َٔ اؾضا ِ٥املغتشزث ١يف ايتؾضٜع املقضٟ

ٖٓايو ايعزٜز َٔ اؾضا ِ٥املغتشزث ١يف َقض ,ناْت ْتٝذ ١يتطٛص املقاحل قٌ اؿُا١ٜ
اؾٓاْ ,١ٝ٥شنض َٓٗا عً ٢عب ٌٝاملجاٍ:
ا :ً٫ٚدضمي ١ا٫ػاص بأ٭عنا ٤ايبؾض :١ٜأسزخ ايتطٛص ايعًُ ٞيف فاٍ ايطب خ ٍ٬ايكضٕ
ايعؾضْ ,ٜٔكًْٛ ١ع ١ٝفضٜز ٫ٚ ٠عُٝا يف ْكٌ ٚطصع ا٫عنا ٤ايبؾض ,١ٜسٝح اعتطاع
اؾضاس ٕٛبفنٌ ٖشا ايتكزّ ,أعتبزاٍ اعنا ٤بؾض ١ٜتايف ٫ ١ت٪رٚ ٟظٝفتٗا بأعنا ٤بؾض١ٜ
عًَٓ ١ُٝكٛي َٔ ١ا٫ؽدال ا٫فشا ,٤ا ٫إ ٖشا ايتطٛص اعتعًُ٘ معاف ايٓفٛؼ َٔ عقابات
ا٫دضاّ ٭غضاض أدضاَٚ ,١ٝظٗضت ْتٝذ ١يشيو دضاَ ِ٥غتشزث ١افبشت تغري مبٛاطا ٠ايتكزّ
ايعًُ ٖٞٚ ٞدضا ِ٥متػ بغ ١َ٬اعنا ٤دغِ اْ٫غإ ,عٝح افبشت تًو ا٫عنا ٤عًع١
()57
ؽنع مل٪ؽضات ايغٛم ٚاععاصٖا ٚ ,اطا ٤تطٛص ٖش ٙايعاٖض ٠ا٫دضاَ ١ٝاملغتشزث -١عٝح
أصتكت اىل َقاف اؾضا ِ٥املٓعُ ١ايعابض ٠يًشزٚر ايٛطٓ -١ٝأفبح ايتعا ٕٚايزٚي َٔ ٞأدٌ
ايكنا ٤عًٖ ٢ش ٙايعاٖض ٠أَضاً ستُٝاً تفضم٘ املقًش ١املؾرتن ١يًز ٍٚيف محا ١ٜأَٓٗا
ٚسكٛم ؽعبٗا ,أس ٫بز َٔ ٚمع ايكٛٝر ٚاينٛابط اييت تنُٔ اؿفاظ عً ٢نضاَ ١اْ٫غإ
ٚعزّ ايٓظ ٍٚباؾغز َٓظي ١ايغًع اييت تباع ٚتؾرت ,٣اَ٫ض ايش ٟرفع بعض ايز ٍٚاىل ايكٝاّ
()58
مبٛادٗ ١سيو بتؾضٜعات راخً ١ٝػضّ مبكتناٖا ا٫ػاص با٫عنا ٤ايبؾضٚ , ١ٜنإ َٔ
()59
بني ٖش ٙايتؾضٜعات ,ايتؾضٜع املقض ٟصقِ  5يغٓ2010 ١بؾإٔ تٓع ِٝطصع ا٭عنا ٤ايبؾض, ١ٜ
ٚبٗزف محا ١ٜنضاَ ١اْ٫غإ ٚاؿفاظ عًٗٝا ,بني ٖشا ايكاْ ٕٛيف ْطام ايفقٌ ا,َ٘ٓ ٍٚ٫
ٚايش ٟمحٌ عٓٛإ(ا٫سهاّ ايعاَ ,)١اٚ٫د٘ اييت ُٜشعض فٗٝا ْكٌ ٚطصاع ١ا٫عنا ٤ايبؾضَ ,١ٜع
()60
بٝإ اؿا٫ت املغتجٓا َٔ ٠سيو اؿعض  ,ا ٫إ ايشُٜٓٗ ٟا يف ٖشا ايقزر ,نٝف ١ٝتعاٌَ
ٖشا ايكاَْ ٕٛع عًُٝات بٝع ٚؽضا ٤ا٫عنا ٤ايبؾض.١ٜ
يكز سعض ٖشا ايكاْ ٕٛمبٛدب املار ,َ٘ٓ ,)6( ٠ايتعاٌَ يف أ ٟعن َٔ ٛأعنا ٤دغِ اإلْغإ أٚ
دظ َ٘ٓ ٤أ ٚأسز أْغذت٘ عً ٢عب ٌٝايبٝع أ ٚايؾضا ٤أ ٚمبكابٌ أٜاً ناْت طبٝعت٘ٚ ,يف مجٝع
ا٭سٛاٍ  ٫هٛط إٔ ٜرتتب عً ٢طصع ايعن ٛأ ٚدظ َ٘ٓ ٤أ ٚأسز أْغذت٘ إٔ ٜهتغب املتربع أٚ
أٚ َٔ ٟصثت٘ أ ١ٜفا٥زَ ٠ار ١ٜأ ٚع َٔ ١ٝٓٝاملتًك ٞأ َٔ ٚس ٜ٘ٚبغبب ايٓكٌ أ ٚمبٓاعبت٘ ,نُا
وعض عً ٢ايطبٝب املدتك ايبز ٤يف ادضا ٤عًُ ١ٝايظصع عٓز عًُ٘ مبدايف ١أ ٟسهِ َٔ ٖشٙ
()61
ا٫سهاّ .
ثاْٝاً :اؾضمي ١املعًَٛات َٔ :١ٝأِٖ اؾضا ِ٥املغتشزث ١يف َقض يف ايٛقت اؿاي ٖٞ ,ٞاؾضمي١
()62
 ,ا ٫اْٗا قٝز ايتكٓني ,فكز قزَت اؿه ١َٛاملقضَ ١ٜتُجً ١بٛطاص ٠ايعزٍ,
املعًَٛات١ٝ
()63
َؾضٚع قاْ ٕٛوٌُ(َ )28ار ٠بؾإٔ َهافش ١دضا ِ٥تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚسيو يف عٓ2015 ١
 ,ا ٫إ ٖشا املؾضٚع مل ٜقٛت عً ٘ٝفًػ ايٓٛاب املقض ٟاىل ٖش ٙايًشعٚ ,١قايت ٚطاص ٠ايعزٍ,
يف املشنض ٠اإلٜناس ١ٝاملضفك ١مبؾضٚع ايكاْ ,ٕٛبإٔ دضا ِ٥تكٓ ١ٝاملعًَٛات ,ا ٚدضا ِ٥افشاب
ايٝاقات ايبٝنا ٤نُا وً ٛؾاْب َٔ ايفك٘ تغُٝتٗا ,تتُٝظ مبذُٛع َٔ ١اـقا٥ك
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ػعًٗا كتًف ١متاَاً عٔ نٌ فٛص اؾضا ِ٥ايتكًٝز ,١ٜباعتباصٖا عضٜع ١اؿزٚخ ٚٚاعع١
ا٭ثض ٚفعب ١ايتتبع ٚايهؾف ٚؽا٥ع ١بطبٝعتٗا بني انجض َٔ فاعٌ ٚعابض ٠يف ايهجري َٔ
اؿا٫ت ,يًشزٚر ٚايكاصات ٚ ,تتغِ باـغ ,١إسا أْ٘ يف أغًبٗا ٜٛ ٫اد٘ َضتهبٗٝا اينش١ٝ
َٛادٗ ١ا٭ْزار ,بٌ ٜعُز ٕٚإىل ايتدفٚ ٞايتػطٚ ,١ٝيعٌ اِٖ َاتتُٝظ ب٘ ٖش ٙاؾضا ٖٛ ِ٥دز٠
ايٓؾاط ايش ٟميجٌ ايضنٔ املار ٟهلا ,مبا  ٫ميهٔ َع٘ ايكٝاؼ عً ٢ا َٔ ٟاؾضا ِ٥ايتكًٝز١ٜ
()64
املعضٚف ١يف اْ٫عُ ١ايعكاب ١ٝايه٬عٝه. ١ٝ

ايفضع ايجايح
مناسز َٔ اؾضا ِ٥املغتشزث ١يف ايتؾضٜع ايعضام

تأثض املؾضع ايعضاق-ٞخاف ١بعز أسزاخ عٓ -2003 ١بايتطٛصات اييت سقًت عً ٢املغت٣ٛ
ا٫دتُاعٚ ٞا٫قتقارٚ ٟايغٝاعٚ ٞايتهٓٛيٛدَٚ ,ٞز ٣تأثريٖا عً ٢املقاحل ا٫دتُاع,١ٝ
فؾضع ايعزٜز َٔ ايكٛاْني َغتشزثاً مبٛدبٗا دضاٚ ِ٥عكٛبات ؿُا ١ٜتًو املقاحلٖ َٔٚ ,شٙ
اؾضا ِ٥املغتشزثْ ١شنض:
أ :ً٫ٚدضمي ١غغٌ اَٛ٫اٍ
()65
تعز دضمي ١غغٌ اَٛ٫اٍ َٔ أخطض اؾضا ِ٥ايعقض ١ٜيف ايعضام  ,بغبب اْعهاعاتٗا
املباؽض ٠عً ٢اؾٛاْب ايفهضٚ ١ٜا٫قتقارٚ ١ٜايغٝاعٚ ١ٝا٫خ٬ق ,١ٝعًَ ٢غت ٣ٛايفضر
ٚاجملتُع ٚامل٪عغاتٚ ,مل ٜأيف ايعضام ٖش ٙاؾضمي َٔ ١قبٌ ٚإٔ ناْت َٛدٛر ٠فٗ ٞسا٫ت ,مل
تقٌ اىل َغت ٣ٛايعاٖضٚ ,٠يهٔ بعز أست ٍ٬ايعضام عاّ  ,2003افبشت ظاٖض , ٠بغبب اتغاع
ايفغار ا٫راصٚ ٟاملاي َٔ ٞدٗٚ ,١تزٜٚض ا٫قتقار ايعاملٚ ٞمن ٛا٫عٛام ايزٚي َٔ ١ٝدٗ١
()66
اخض َٔٚ. ٣أِٖ مسات ٖش ٙاؾضمي ,١أْٗا َٔ اؾضا ِ٥املٓعُ ,١نُا اْٗا َٔ اؾضا ِ٥ايعابض٠
يًشزٚر ايٛطٓٚ ,١ٝأْٗا دضمي٫ ١سك ١ا ٟاْٗا ٫سك ١يًذضمي ١اييت مت ؼق ٌٝاَٛ٫اٍ غري املؾضع١
()67
َٓٗا ,نُا اْٗا تضتبط اصتباط ًا ٚثٝكاً بعاٖض ٠ايفغار .
ٚـطٛصٖ ٠ش ٙايعاٖض ,٠ؽٗز ايعضام أ ٍٚقاْ ٕٛيتذض ِٜغغٌ اَٛ٫اٍ ,مبٛدب أَض عًط١
ا٭٥ت٬ف امل٪قت ١صقِ ( )93يغٓٚ ,2004 ١مس ٞبكاَْ ٕٛهافش ١غغٌ اَٛ٫اٍٚ ,بعز فزٚص
رعتٛص عٓ 2005 ١ايٓافش ؽضع فًػ ايٓٛاب ايعضاق ٞقاْْٛاً دزٜزاً محٌ أعِ (قاَْ ٕٛهافش١
()68
غغٌ اَٛ٫اٍ ٚمت ٌٜٛا٫صٖاب صقِ ( )39يغٓٚ , 2015 ١ايش ٟأيػ ٞمبٛدب٘ ايكاْ ٕٛايكزِٜ
()69
(قاَْ ٕٛهافش ١غغٌ اَٛ٫اٍ يغٓ. )2004 ١
ٚتهُٔ اينضٚص ٠يف ػض ِٜغغٌ اَٛ٫اٍ يف ايتؾضٜع ايعضاق ,ٞيف م ٤ٛاهلزف َٔ سيو
ايتذضٚ ِٜايشٜ ٟزٚص س ٍٛاؿز َٔ عًُٝات غغٌ اَٛ٫اٍ اييت افبشت َتفاقُ ١يف ايعقض
اؿامض اىل سز نبري ٚتغاصع ايتطٛص ايتهٓٛيٛد ٞيف ايعٌُ املقضيف ٚقطاع اَٛ٫اٍ ٚايشٟ
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اتاح ايتٓٛع يف اعايٝب ا٫ستٝاٍ املايٚ ٞملا ٜغبب٘ سيو َٔ آثاص ماص ٠عً ٢ا٫قتقار
()70
ٚاجملتُع .
ٚقز بني قاَْ ٕٛهافش ١غغٌ اَٛ٫اٍ ٚمت ٌٜٛا٫صٖاب ,املكقٛر ظضمي ١غغٌ اَٛ٫اٍ,
ٚسيو يف ايفقٌ ايجاْ ,َ٘ٓ ٞاس ْقت املار ٠ايجاْ ١ٝعًٜ ":٢عز َضتهباً ؾضمي ١غغٌ أَٛاٍ
نٌ َٔ قاّ بأسز ا٭فعاٍ اٯت :١ٝأ -ً٫ٚؼ ٌٜٛا٭َٛاٍ  ,أْ ٚكًٗا  ,أ ٚأعتبزاهلا َٔ ؽدك ٜعًِ اٚ
نإ عً ٘ٝإ ٜعًِ أْٗا َتشق٬ت دضمي . ١يػضض أخفا ٤ا ٚمتَ ٜ٘ٛقزصٖا غري املؾضٚع اٚ
َغاعزَ ٠ضتهبٗا اَ ٚضتهب اؾضمي ١ا٫فً ١ٝأ َٔ ٚعاِٖ يف اصتهابٗا ا ٚاصتهاب
اؾضمي ١ا٭فً ١ٝعً ٢اإلف٬ت َٔ املغٚ٪ي ١ٝعٓٗا .ثاًْ ٝا -أخفا ٤ا٭َٛاٍ ا ٚمت ٜ٘ٛسكٝكتٗا أٚ
َقزصٖا أَ ٚهاْٗا أ ٚسايتٗا أ ٚطضٜك ١ايتقضف فٗٝا أ ٚاْتكاهلا أًَ ٚهٝتٗا أ ٚاؿكٛم
املتعًك ١بٗا  َٔ ,ؽدك ٜعًِ ا ٚنإ عً ٘ٝإ ٜعًِ أْٗا َتشق٬ت َٔ دضمي.١ثايجاً-
انتغاب ا٭َٛاٍ أ ٚسٝاطتٗا أ ٚاعتدزاَٗا  َٔ ,ؽدك ٜعًِ ا ٚنإ عً ٘ٝإ ٜعًِ ٚقت
تًكٗٝا أْٗا َتشق٬ت دضمي."١
ثاْٝاً -أؾضمي ١ا٫صٖاب١ٝ
سضل ايزعتٛص ايعضاق ٞيغٓ 2005 ١عًَٛ ٢ادٗ ١ا٫صٖاب ظُٝع فٛص ,ٙأمياْاً َٓ٘ بإٔ ا٭صٖاب
ٜعترب َٔ أِٖ ايتٗزٜزات اييت تؾهٌ خطضاً عً ٢ايٛسز ٠ايٛطٓٚ ١ٝاعتكضاص اٚ َٔ٫ايٓعاّ ,فكز
ْك يف املار/7( ٠ثاْٝاً) عً (:٢تًتظّ ايزٚي ١مبشاصب ١ا٫صٖاب ظُٝع اؽهاي٘ٚ ,تعٌُ عً٢
محا ١ٜاصامٗٝا َٔ إ تهَ ٕٛكضاً أ ٚممضاً أ ٚعاس ١يٓؾاط٘).
يكز اختًفت ايغٝاع ١اؾٓا ١ٝ٥يًُؾضّع ايعضاق ٞيف ػض ِٜاإلصٖاب ,فف ٞظٌ قاْ ٕٛايعكٛبات
ايعضاق ٞايٓافش صقِ  111يغٓ ,1969 ١عُزّ اإلصٖاب عٓقضاً يف ته ٜٔٛبعض اؾضا ,ِ٥ساي٘ ساٍ
()71
ايهجري َٔ ايعٓافض اييت هلا رٚص يف ته ٜٔٛاؾضمي ١نأيعٓف ٚايتٗزٜز ٚايك , ٠ٛيهٔ
بعزَا أفبح ايعضام عاس ١يعًُٝات ايتفذري ٚايكتٌ ٚايتزَري ْتٝذ ً١٭ْتؾاص أعُاٍ اإلصٖاب
ٚدضا ُ٘٥بؾهٌ ٚاعع ْٚتٝذ ً١ؾغاَ ١ا٭مضاص ايٓاػ ١عٔ تًو ا٫عُاٍ اييت أفبشت تجري
قًكاً ؾُٝع ف٦ات ايؾعب ايعضاقٚ ٞتٗزر آَ٘ ٚاعتكضاص ٙايزاخً ,ٞؽُضِّع قاَْ ٕٛهافش١
()72
اإلصٖاب صقِ  13يغٓ َٔ , 2005 ١أدٌ َٛادٗ ١اؾضا ِ٥اإلصٖابَٚ ١ٝهافشتٗا ,مبعٓ ٢إ
املؾضع ايعضاقٚ ٞفكاً يكاَْ ٕٛهافش ١ا٫صٖابْ ,عض اىل اؾضمي ١ا٫صٖاب ١ٝنذضميَ ١غتكً١
()73
بشاتٗا .
ٚقز عربت ا٫عباب املٛدب ١يكاَْ ٕٛهافش ١ا٫صٖاب ,عٔ اينضٚص ٠يف ػض ِٜا٫فعاٍ
ا٫صٖاب ١ٝبايك ":ٍٛإ سهِ ٚدغاَ ١ا٫مضاص ايٓاػ ١عٔ ايعًُٝات ا٫صٖابٚ ١ٝفًت اىل سز
افبشت تٗزر ايٛسز ٠ايٛطٓٚ ١ٝاعتكضاص اٚ َٔ٫ايٓعاّٚ ,اْط٬قاً اىل ْعاّ رميكضاط ٞتعزرٟ
اؼارٜ ٟك ّٛعً ٢عٝار ٠ايكاْٚ ٕٛمُإ اؿكٛم ٚاؿضٜات ٚايؾضٚع يف عذً ١ايتُٓ١ٝ
ايؾاًَ ١يشا بات َٔ اينضٚص ٟافزاص تؾضٜع َٔ ؽأْ٘ ايكنا ٤عً ٢ايعًُٝات ا٫صٖاب١ٝ
ٚؼذُٗٝا ٚاؿز َٔ ايتفاعٌ َع ايكاُ٥ني بٗا بأ ٟؽهٌ َٔ اؽهاٍ ايزعِ ٚاملغاْزٚ ,٠هلشا
()74
نً٘ ؽضع ٖشا ايكاْ. )ٕٛ
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ٚتنُٔ ٖشا ايكاْ ٕٛتعضٜفاً خافاً يٮصٖاب يف املار ٠اٚ٫ىل َٓ٘ ,بأْ٘ ":نٌ فعٌ ادضاَٞ
ٜك ّٛب٘ فضر ا ٚمجاعَٓ ١عُ ١اعتٗزف فضراً ا ٚفُٛع ١افضار ا ٚمجاعات ا٪َ ٚعغات صمس ١ٝاٚ
غري صمس ١ٝاٚقع ا٫مضاص باملُتًهات ايعاَ ١ا ٚاـاف ١بػ ١ٝا٫خ ٍ٬بايٛمع اَ٫ين اٚ
ا٫عتكضاص ٚايٛسز ٠ايٛطٓ ١ٝا ٚارخاٍ ايضعب  ٚاـٛف ٚايفظع بني ايٓاؼ ا ٚاثاص ٠ايفٛم ٢ؼكٝكاً
يػاٜات اصٖاب."١ٝ

ثايجاً :دضمي ١اعتعُاٍ ٚأْتؾاص ا٫عًش ١ايهامت ١يًقٛت َٔ :اؾضا ِ٥املغتشزث ١اٜناً يف
ايتؾضٜع ايعضامٚ -اييت أفبشت متجٌ يف اٯ ١ْٚا٫خري ,٠خطضاً دغُٝاً عً ٢أَٔ ايب٬ر ٚعَ٬ت٘
ٚأعتكضاص -ٙاؾضا ِ٥اييت ْك عًٗٝا قآَْ ٕٛع اعتعُاٍ ٚأْتؾاص ا٫عًش ١ايهامت ١يًقٛت صقِ
()75
( )38يغٓ:ٖٞ, 2016 ١
-1دضمي ١ايكتٌ ا ٚايؾضٚع فٗٝا بغ٬ح ْاص ٟنامت يًقٛتٚ .عكٛبٖ ١ش ٙاؾضمي ٖٞ ١ا٫عزاّ,
ٚفل املار ٠اٚ٫ىل َٔ ايكاْ ٕٛاملؾاص اي.٘ٝ
-2دضمي ١سٝاط ٠ا ٚمحٌ ا ٚفٓع ا ٚاف٬ح ا ٚاملتادض ٠بغ٬ح ْاص ٟنامت يًقٛت ا ٚايهامت
فكطٚ.عكٛبٖ ١ش ٙاؾضمي ٖٞ ١ايغذٔ امل٪بزٚ ,فل املار ٠ايجاْٖ َٔ ١ٝشا ايكاْ.ٕٛ
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اـامت١

بعز اـٛض يف عجٓا املٛع ّٛبــــ ( أيطبٝع ١املتػري ٠ملفٗ ّٛاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف عٝاع١
ايتذض , )ِٜميهٔ إمجاٍ َا تٛفًٓا اي َٔ ٘ٝايٓتا٥ر ٚ ,ايتٛفٝات اييت ميهٔ تكزميٗاٚ ,نُا
ٜأت:ٞ
أ-:ً٫ٚايٓتا٥ر:
 -1إٔ اينضٚص ٠يف ايتذضٜ ِٜضار بٗا ا٭عباب أ ٚاملربصات اييت تزٚص يف سٖٔ املؾضعٚ ,اييت تزفع٘
اىل ػض ِٜأؽهاٍ َع َٔ ١ٓٝعًٛنٝات ا٭ْغإ ,بٗزف محا ١ٜاملقاحل ا٭دتُاع١ٝ
اؾزٜض ٠با٭عتباص .أَا ايتٓاعب يف ايتذض ,ِٜفٗ ٛايع٬ق ١بني مضٚص ٠ايتذض( ِٜاهلزف َٔ
ايتذضٚ ,)ِٜايعكٛب ١املكضص ٠يًذضمي( ١أثض ايتذض ,)ِٜعٝح ته ٕٛايعكٛب ١مضٚص١ٜ
ملٛادٗ ١اؾضمي ,١يتشكٝل أٖزافٗا املتُجً ١بايضرع ايعاّ ٚايضرع اـال ٚؼكٝل ايعزاي.١

 -2إٔ ملفٗ َٞٛاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف عٝاع ١ايتذض ,ِٜأعاؼ رعتٛصٜ ٟغتٓز ايٖٚ ,٘ٝشا
ا٭عاؼ تاصٜ ٠ه ٕٛفضٜح نُا يف اع ٕ٬سكٛم اْ٫غإ ٚاملٛاطٔ ايقارص عٓ1789 ١
ايشٜ ٟعترب دظ َٔ ً٤ايزعتٛص ايفضْغ ٞيغٓٚ ,1958 ١تاص ٠أخضٜ ٣ه ٕٛمُين أٜ ٟفِٗ َٔ
فُٛع ايٓقٛل ايزعتٛص ١ٜاييت تعاجل اؿكٛم ٚاؿضٜات ,نُا يف ايعضام َٚقض.

 -3إٔ َفٗ َٞٛاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذض ِٜميجَ ٕ٬عٝاصاً يتشكٝل ايتٛاطٕ بني محا١ٜ
اؿكٛم ٚاؿضٜات َٔ دٗٚ ١محا ١ٜاملقًش ١ايعاَٚ ١سكٛم ٚسضٜات ايػري َٔ دٗ ١أخض,٣
عٝح  ٫هٛط املغاؼ باؿكٛم ٚاؿضٜات ا ٫اسا ناْت ٖٓايو مضٚص ٠يًتذضٚ ِٜإٔ
ٜه ٕٛايعكاب َتٓاعب َع ايفعٌ اجملضّ.
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 -4إٔ َفٗ َٞٛاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذض ,ِٜيٝػ هلُا ثبات ,بٌ َتػريإ بتػري ايعضٚف
امل٪ثض ٠يف ايكٚ ِٝاملقاحل اييت تعٌُ ايكٛاْني ايعكاب ١ٝعً ٢محاٜتٗا ,بعباص ٠أخض ٣إٔ
اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذضٜ ِٜزٚصإ ٚدٛراً ٚعزَاً َع اهلزف َٔ ايتذضٚ ِٜايشٜ ٟتُجٌ
عُا ١ٜاملقاحل اؾزٜض ٠باإلعتباصٖٚ ,شا اهلزف بزٚص ٙىنع يًُتػريات َٔ سٝح ايظَإ
ٚاملهإٚ ,بايتايٚ_ٞتبعاً يشيو_ فإٔ ايتٛاطٕ بني ايك ِٝايزعتٛص ١ٜايش ٟهب إسزاث٘ َٔ
قبٌ املؾضع ٖٛ ,أٯخض ىنع يًتػري.

ثاْٝاً-:ايتٛفٝات:
ْ -1تُٓ ٢عً ٢املؾضع إٔ ٜضاعَ ٞفٗ َٞٛاينضٚصٚ ٠ايتٓاعب عٓز أعتدزاّ عًطت٘ يف
ايتذضًَ ,ِٜتظَاً يف ٖشا املنُاص ايكٛاعز ايزعتٛص ١ٜهلُا ٚاييت اصعاٖا املؾضع ايزعتٛصٟ
بقٛص ٠فضو ١تاصٚ ,٠تاص ٠أخض ٣بقٛص ٠مُٓ َٔ ١ٝخ ٍ٬ا٫طاص ايزعتٛص ٟايعاّ يًشكٛم
ٚاؿضٜات.

ْ -2أٌَ َٔ املؾضع ايعضاق_ٞخاف ١بعزَا ؽٗز ايعضام تطٛصات نبري ٠عً ٢املغت٣ٛ
ا٫دتُاعٚ ٞا٫قتقارٚ ٟايغٝاعٚ ٞاَ٫ين ٚايتهٓٛيٛدَٚ ,ٞاْتر عٔ ٖشا ايتطٛص َٔ
ْتا٥ر أمضت باملقًش ١ايعاَٚ ١سكٛم ٚسضٜات ا٫فضار_ إٔ ٜغع ٢اىل ػض ِٜا٫فعاٍ اييت
تٗزر ايكٚ ِٝاملقاحل ا٫دتُاع ١ٝاؾزٜض ٠باؿُاٚ ,١ٜاملهفٛي ١بٓقٛل رعتٛص١ٜ
فضوَ ,١اراَت ٖٓايو مضٚص ٠أدتُاع ١ٝتزعٛا اىل سيو ايتذض ,ِٜفعً ٢عب ٌٝاملجاٍ
لز إٔ اؿل يف اـقٛف ١ٝؽٗز يف اٯ ١ْٚأ٫خريٚ- ٠بغبب تطٛص ايتكٓ ١ٝاملعًَٛات-١ٝ
أْتٗاناً فاصخاًٚ ,قباٍ ٖشا اْ٫تٗاى مل ْض َٔ ٣املؾضع ايعضاق ٞدز ١ٜػا ٙمحا ١ٜسيو
اؿل ,عً ٢ايضغِ َٔ إٔ ٖٓايو َؾضٚع قاْ ٕٛقزّ اىل فًػ ايٓٛاب ايعضاق ٞعٓ,2010 ١
بأعِ (قاْ ٕٛدضا ِ٥املعًَٛاتٜ ,)١ٝؾتٌُ عًَ )31( ٢ار ,٠ا ٫إٔ ٖشا املؾضٚع مل ٜض ٣ايٓٛص
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اىل ٖش ٙايًشعَ ,١ع ايعًِ إ املؾضع ايعضاقَٓٚ ٞشُ عاّ  2004اىل َٜٓٛا ٖشا ,أفزص ايهجري
َٔ ايكٛاْني اييت ؼٌُ بني رفتٗٝا ْقٛل عكاب ١ٝؿُا ١ٜايك ِٝايزعتٛص.١ٜ

 -3إٔ املؾضع اؾٓاًَ ٞ٥ظّ يف ظٌ اإلدضاّ املغتشزخ ,إٔ ٜنع ْقٛل دٓا ١ٝ٥متًو َٔ
ايهفاٚ ١ٜايفاعًَ ١ٝا ميهٓٗا َٔ َٛادٗ ١فاعً ١ٝايتطٛص اإلدضاَٚ ٞأعايٝب اصتهاب٘,
فُج ً٬أخش اإلصٖاب ايٜ ّٛٝغتدزّ طضقاً ٚسؾٚ ١ٝبضبض ١ٜيف اصتهاب دضا ,ُ٘٥ا٭َض ايشٟ
ٜزعٛا إىل َٛادٖٗ ١شا ايتطٛص بغٝاع ١ػض ِٜتتٓاعب ٚفاعً ١ٝاؾضميٚ ١خطٛص٠
َضتهبٗا.

ْ -4تُٓ ٢عً ٢ايكنا ٤ايزعتٛص ٟيف ايعضام (احملهُ ١ا٭ؼار ١ٜايعًٝا) ,إٔ ٜتقزَٔ ٣
تًكاْ ٤فغ٘ يفشك ايٓقٛل ايتذضمي ١ٝاييت  ٫تغتٓز اىل اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب ٚاؿهِ
ببطْٗ٬ا ,نُا ٖ ٛاؿاٍ ايكنا ٤ايزعتٛص ٟيف فضْغا َٚقض.

اهلٛاَؿ
 .1ر.خري ٟأمحز ايهباـ ,اؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥ؿكٛم اْ٫غإ ,طَٓ ,1ؾأ ٠املعاصف ,ا٫عهٓزص2008,١ٜ
,ل.392
 .2قُز محٝز عبز ,اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذضٚ ِٜايعكاب ,اطضٚس ١رنتٛصاَ ٙكزَ ١اىل فًػ
نً ١ٝايكاْ - ٕٛداَع ١بابٌ,2014,ل.52
 .3ر .امحز فتش ٞعضٚص ,ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥ايزعتٛص ,ٟط ,2راص ايؾضٚم ,ايكاٖض ,.2000, ٠لَٚ 151ا
بعزٖا ٚ ,ر.عقاّ عفٝف ٞعبز ايبقري ,ػظ ١٥ايعكٛب ,١ط ,1راص اب ٛاجملز يًطباعَ ,١قض,2007 ,
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ل ٚ , 166ر .قُٛر ط٘ د ,ٍ٬اف ٍٛايتذضٚ ِٜايعكاب يف ايغٝاع ١اؾٓا ١ٝ٥اؿزٜج ,١صعاي١
رنتٛصا -ٙنً ١ٝاؿكٛم -داَع ١عني مشػ,2004 ,ل.268
 .4يف ا٫عِ ا٫غًب ,لز إٔ ا٫عباب املٛدب ١يًتؾضٜع تعرب عٔ ايػا َٔ ١ٜايتؾضٜع ,فً ٛأطًعٓا عً٢
أغًب ايتؾضٜعات-خاف ١ايعكاب -١ٝلز إٔ ا٫عباب املٛدب ١يًتذض ٖٞ ِٜساتٗا أٖزاف ايتذض ,ِٜنُا
ٖ ٛاؿاٍ يف ا٫عباب املٛدب ١يكاَْ ٕٛهافش ١غغٌ اَٛ٫اٍ ٚمت ٌٜٛا٫صٖاب ايعضاق ٞصقِ  39يغٓ١
 , 2015فكز دا ٤فٗٝا( يػضض اؿز َٔ عًُٝات غغٌ اَٛ٫اٍ ٚمت ٌٜٛا٫صٖاب اييت افبشت َتفاقُ ١يف
ايعقض اؿاي.... ٞؽضع ٖشا ايكاْ.)ٕٛ

ٖٚ .5شا َا أنز ٙايزنتٛص عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ,ٟيف َعضض ن َ٘٬س ٍٛاصنإ ايتؾضٜع,
فٝك (ٍٛغري آْا ٖٓا ْزَر ايغبب يف ايػا ,١ٜ٭ٕ اعباب ايتؾضٜعٚ -تٛدز عار ٠يف َشنضت٘
اٜ٫ناس ١ٝأ ٚيف رٜبادت٘ أ ٚيف ا٫عُاٍ ايتشنري ١ٜبٛد٘ عاّ -تهؾف عٔ ايػا َ٘ٓ ١ٜأ ٚتعني
عً ٢سيو) .ر .عبز ايضطام ايغٓٗٛص ,ٟكايف ١ايتؾضٜع يًزعتٛص ٚا٫مضاف يف اعتعُاٍ ايغًط ,١فً١
فًػ ايزٚي ,١ايغٓ ١ايجايجٜٓ ,١اٜض  ,1952ل.7
 .6ر .امحز فتش ٞعضٚص ,اؿُا ١ٜايزعتٛص ١ٜيًشكٛم ٚاؿضٜات ,ط ,2راص ايؾضٚم ,ايكاٖض, .2000, ٠
لَٚ 500ا بعزٖا.

ٚ .7يًُظٜز س ٍٛأٖزاف ايكاْ ٕٛاؾٓآٜ ٞ٥عض :ر .عبز ايفتاح َقطف ٢ايقٝف ,ٞايكاعز٠
اؾٓا,١ٝ٥ط, 1راص ايٓٗن ١ايعضب ,١ٝايكاٖض ,1967, ٠ل-9ل ٚ ,12ر.أمحز فتش ٞعضٚص ,اف ٍٛايغٝاع١
اؾٓا ,١ٝ٥ب ٬صقِ طبع ,١راص ايٓٗن ١ايعضب ,١ٝايكاٖض ,1972 ,٠ل.150-134
 .8احملهُ ١ايزعتٛص ١ٜايعًٝا ,ايزع ٣ٛصقِ  49يغٓ 17 ١قنا" ١ٝ٥رعتٛصَٓ ,"١ٜؾٛص عًَٛ ٢قع داَع١
ا٫يهرت,(ْٞٚ
ايضابط
عً٢
اْ٫غإ,
سكٛم
َٓٝغٛتاَ-هتب١
 ,)/hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SCتأصٜذ آخض طٜاص.2017-6-14 ٠

 .9طٜٓب عبز ايهاظِ سغٔ ايهٓاْ ,ٞايتٓاعب بني ايتذضٚ ِِٜايعكابِ يف قاْ ٕٛمضٜب ١ايزخٌ
ايعضاق(ٞرصاعَ ١كاصْ ,)١صعايَ ١ادغتري يف ايكاْ ٕٛايعاّ ,نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايغٝاع -١داَع ١ايبقض,٠
,2014ل.88
 .10سغني درب سغني ايؾ ,ًٜٞٛايضقاب ١ايزعتٛص ١ٜعًَ ٢بزأ ايتٓاعب-رصاعَ ١كاصْ ,- ١صعايَ ١ادغتري
يف ايكاْ ٕٛايعاّ َكزَ ١اىل فًػ نً ١ٝايكاْ -ٕٛاؾاَع ١املغتٓقض ,2008 ,١ٜلَٚ 22ا بعزٖا.
 .11احملهُ ١ايزعتٛص ١ٜايعًٝا ,ايكن ١ٝصقِ  33يغٓ 16 ١قنا" ١ٝ٥رعتٛص "١ٜظًغَٓ ,1996/2/3 ١ؾٛص
عًَٛ ٢قع ايزنتٛص عاطف عامل  ,عً ٢ايضابط ا٫يهرتْٞٚ
 )...www.atefsalem.net/article_detail.php?id=737&title(, .12تأصٜذ آخض طٜاص.2017-6-22 ٠
 .13دا ٤يف رٜباد ١ايزعتٛص ايفضْغ ٞيغَٓ 1958 ١ا ٜأتٜ (:ٞعًٔ ايؾعب ايفضْغ ٞصمسًٝا متغه٘
عكٛم اإلْغإ َٚبار ٨ايغٝار ٠ايٛطَٓ ١ٝجًُا سزرٖا إع.) ...1789 ٕ٬
 .14ر .أمحز فتش ٞعضٚص ,ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥ايزعتٛص ,ٟاملقزص ايغابل ,ل.167
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ْ .15قت املار ٠اؿار ١ٜعؾض ٠عً" ٢سض ١ٜايتعبري عٔ ا٫فهاص ٚا٫صاٚ ٖٞ ٤اسز َٔ ٠اغً ٢سكٛم
اْ٫غإ بٗا ٜغتطٝع نٌ َٛاطٔ ايتشزخ ٚايهتابٚ ١ايٓؾض َا مل ٜكع ايتعغف يف اعتعُاٍ ٖشٙ
اؿضٚ ١ٜفكا يًشا٫ت اييت وزرٖا ايكاْ"ٕٛ

ٚ .16قز أنز ٖشا املعٓ ٢اٜناً ْك املار ٠ايعاؽضٚ ٠ايشٜ ٟك ٫ "ٍٛهٛط اطعاز اسز بغبب اصا ٙ٤ستٚ ٢إ
ناْت ر ,١ٜٝٓؽضٜط ١إ ٫ىٌ ا٫ع ٕ٬عٓٗا بايٓعاّ ايعاّ احملزر يف ايكاْ."ٕٛ
.17

Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996

 .18أْعض يف سات ايغٝام أٜناً :ر .امحز فتش ٞعضٚص ,سهِ ايكاْ ٕٛفَٛ ٢ادٗ ١اإلصٖاب ,فً١
ايزعتٛص ,١ٜايعزر ايجاْ ٞعؾض ,ايكاٖضَٓ .2007 ,٠ؾٛص عرب املٛقع ا٫يهرت ْٞٚايضمس ٞيًُشهُ١
ايزعتٛص ١ٜايعًٝا يف َقض ,عً ٢ايضابط / sccourt.gov.eg,تاصٜذ آخض طٜاص.2017-10-18 ٠

 .19ر .أمحز فتش ٞعضٚص ,ر.أمحز فتش ٞعضٚص ,ايٛعٝط يف قاْ ٕٛايعكٛبات ,ايكغِ ايعاّ ,ط ,6راص
ايٓٗن ١ايعضب ,١ٝايكاٖض ,2015 ,٠ل ٚ ,331ر .عقاّ عفٝف ٞعبز ايبقري ,ػظ ١٥ايعكٛب ,١ط ,1راص ابٛ
اجملز يًطباعَ ,١قض ,.2007 ,ل.170
 .20ر .امحز فتش ٞعضٚص ,اؿُا ١ٜايزعتٛص ١ٜيًشكٛم ٚاؿضٜات ,املقزص ايغابل ,ل.503
 .21سهِ احملهُ ١ايزعتٛص ١ٜايعًٝا يف ايكن ١ٝصقِ  49يغٓ 17 ١قنا" ١ٝ٥رعتٛص "١ٜيف /ْٜ٘ٝٛ/15
َٓ ,1996ؾٛص بٛاعطَٛ ١قع داَعَٝٓ ١غٛتاَ -هتب ١سكٛم اْ٫غإ ,عً ٢ايضابط ا٫يهرتْٞٚ
 hrlibrary.umn.edu/arabic/Egyptتاصٜذ آخض طٜاص.2017-10-20 ٠

 .22سهِ احملهُ ١اإلؼار ١ٜايعًٝا ,يف ايزع ٣ٛاملضقُ/65 ١اؼار /١ٜاع, 2014 /ّ٬يف,2014-6-22
َٓؾٛص عرب املٛقع ا٫يهرت ْٞٚايضمس ٞيًُشهُ ١اإلؼار ١ٜايعًٝا عً ٢ايضابط ا٫تٞ
 https://www.iraqfsc.iqتأصٜذ آخض طٜاص.2017-11-13 ٠

 .23ر .قُٛر لٝب سغين ,ؽضح قاْ ٕٛايعكٛبات -ايكغِ ايعاّ ,ط  ,8راص ايٓٗن ١ايعضب ,١ٝايكاٖض,٠
 ,.2016ل.18
 .24ر.عً ٞسغني اـًف  ٚر.عًطإ عبز ايكارص ايؾا, ,ٟٚاملبار ٨ايعاَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات,ط,2
املهتب ١ايكاْ,١ْٝٛبػزار,.2010 ,ل.16
ٜ .25ض ٣بٝهاصٜا إ ايتذض ِٜهب إ ٜ ٫تذاٚط َٓفع ١اجملتُع َٔٚ ,ثِ هب إ ٜهَٓ ٕٛاط ايتذضِٜ
ٖ ٛاينضص ايش ٟاسزث٘ ايفعٌ باجملتُعٚ ,بايٓغب ١يًعكٛب ١فٗ ٞاؾظا ٤ايقاحل يضر ايفعٌ مز اؾضمي١
َٔ ادٌ ؼكٝل املٓفع ١ا٫دتُاعٚ ١ٝسيو مبٓع اؾضميَ ١غتكب ً٬ا ٚبعباص ٠أخضَٓ ٣ع تهضاص سزٚخ
دضا ِ٥مماثً ١يف املغتكبٌ .ر ,امحز فتش ٞعضٚص ,اف ٍٛايغٝاع ١اؾٓا ,١ٝ٥املقزص ايغابل ,لٚ ,44
ر.قُز طن ٞاب ٛعاَض ,رصاع ١يف عًِ ا٫دضاّ ٚايعكاب ,ط ,1ايزاص اؾاَع ,١ٝبريٚت ,1981 ,ل.206
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 .26تؾٝظاص ٟبٝهاصٜا ,اؾضاٚ ِ٥ايعكٛبات ,تضمج ١رٜ .عكٛب قُز سٝات ,ٞط٪َ ,1عغ ١ايهٜٛت
يًتكزّ ايعًُ ,ٞايهٜٛت,1985 ,ل.32
 .27تؾٝظاص ٟبٝهاصٜا ,تضمج ١رٜ .عكٛب قُز سٝات ,ٞاملقزص ايغابل,لَٚ 94ا بعزٖا.
 .28ر .انضّ ْؾأت ابضاٖ ,ِٝايغٝاع ١اؾٓا( ١ٝ٥رصاعَ ١كاصْ,)١ط  ,1راص ايجكاف,١عُإ ,2008,ل.107
 .29سنض ٙر.قُز طن ٞاب ٛعاَض ,املقزص ايغابل ,لٚ .207ر .صٚ٩ف عبٝز ,أف ٍٛعًُ ٞا٫دضاّ
ٚايعكاب ,ط ,6راص ايفهض ايعضبَ ,ٞقض ,1985 ,لَٚ 63ا بعزٖا.
 .30ر ,امحز فتش ٞعضٚص ,اف ٍٛايغٝاع ١اؾٓا ,١ٝ٥املقزص ايغابل ,ل.46
 .31أِٖ صداٍ ٖش ٙاملزصع :١صٚعٚ ,ٞأٚصتَٛٚ ,ٕ٫ٛي ٘ٝٓٝيف فضْغاٚ ,نضاصا يف اٜطايٝاٖٛٚ ,ؼ يف
بًذٝهاٚ ,بضٜٚؾَٔٝٚ ,رتَاٜض يف املاْٝا .ر .قُٛر لٝب سغين ,ؽضح قاْ ٕٛايعكٛبات ,ايكغِ
ايعاّ ,املقزص ايغابل,ل.21

 .32ر .انضّ ْؾأت ابضاٖ ,ِٝايغٝاع ١اؾٓا ,١ٝ٥املقزص ايغابل ,ل.109
 .33ر.قُز طن ٞاب ٛعاَض ,املقزص ايغابل ,ل.210
 .34ر .صٚ٩ف عبٝز أف ,ٍٛعًُ ٞا٫دضاّ ٚايعكاب ,املقزص ايغابل ,ل.71
 .35ر .صٚ٩ف عبٝز أف ,ٍٛعًُ ٞا٫دضاّ ٚايعكاب ,املقزص ايغابل ,لَٚ 93ا بعزٖا.
 .36ر .امحز فتش ٞعضٚص ,اف ٍٛايغٝاع ١اؾٓا ,١ٝ٥املقزص ايغابل ,ل56
 .37ر .امحز فتش ٞعضٚص ,ايٛعٝط يف قاْ ٕٛايعكٛبات ,املقزص ايغابل ,ل.51
 .38ر.قُز طن ٞاب ٛعاَض ,املقزص ايغابل ,ل.216

 .39ر ,امحز فتش ٞعضٚص ,ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥ايزعتٛص ,ٟاملقزص ايغابل ,ل.158
 .40ر.عً ٞعبز ايكارص ايكٗٛد ,ٞؽضح قاْ ٕٛايعكٛبات,ايكغِ ايعاّ ,طَٓ,1ؾٛصات اؿًيب
اؿكٛق,١ٝبريٚت  ,2008لٚ .29قز سًت اؾُع ١ٝايزٚي ١ٝيكاْ ٕٛايعكٛبات قٌ ا٫ؼار ايزٚيٞ
يكاْ ٕٛايعكٛبات يف عٓ.1924 ١
 .41ر .امحز قُز خًٝف ,١ايٓعض ١ٜايعاَ ١يًتذض , ِٜبز ٕٚصقِ ايطبع ,١راصاملعاصفَ ,قض ,.1959 ,ل.138
 .42ر .قُٛر لٝب سغين ,ؽضح قاْ ٕٛايعكٛبات -ايكغِ ايعاّ ,املقزص ايغابل,ل .28
 .43ر.قُز طن ٞاب ٛعاَض ,املقزص ايغابل ,ل.222
 .44ر .عُض ايغعٝز صَنإ ,ؽضح قاْ ٕٛايعكٛبات -ايكغِ ايعاّ ,ب ٬صقِ طبع ,١راص ايٓٗن ١ايعضب,١ٝ
ايكاٖض ,٠ب ٬تأصٜذ طبع ,١ل.31
 .45ر .امحز فتش ٞعضٚص ,ايٛعٝط يف قاْ ٕٛايعكٛبات ,املقزص ايغابل ,ل.53
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 .46ر.قُز طن ٞاب ٛعاَض ,املقزص ايغابل ,ل.224
 .47ر.يطٝف ١ايزاٚٚر ,ٟايٛدٝظ يف ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥املػضب ,ٞطَ ,1طبع ١طْك ١اب ٛعبٝز,٠
َضانؿ ,2007,ل20
 .48ر .انضّ ْؾأت ابضاٖ ,ِٝايغٝاع ١اؾٓا ,١ٝ٥املقزص ايغابل ,ل.128
 .49ر ,امحز فتش ٞعضٚص ,اف ٍٛايغٝاع ١اؾٓا ,١ٝ٥املقزص ايغابل ,لَٚ 67ا بعزٖا ٚ ,ر .صٚ٩ف عبٝز
أف ٍٛعًُ ٞا٫دضاّ ٚايعكاب ,املقزص ايغابل ,ل ٚ ,120ر .قُٛر لٝب سغين ,ؽضح قإْٛ
ايعكٛبات -ايكغِ ايعاّ ,املقزص ايغابل,ل33
 .50ر.قُز طن ٞاب ٛعاَض ,املقزص ايغابل ,لَٚ 226ا بعزٖا.
 .51ر ,امحز فتش ٞعضٚص ,ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥ايزعتٛص ,ٟاملقزص ايغابل ,ل َٚ162ا بعزٖا.
 .52ر .قُٛر لٝب سغين ,ؽضح قاْ ٕٛايعكٛبات -ايكغِ ايعاّ ,املقزص ْفغ٘ ,ل31
 .53املٓعُ ١ايزٚي ١ٝايعضب ١ٝيًزفاع ا٫دتُاع ,ٞاؿًك ١ايعضب ١ٝايجاْ ١ٝيًزفاع ا٫دتُاعَ ,ٞبار ٨ايزفاع
ا٫دتُاع ١َ٤٬َٚ ٞتطبٝكاتٗا يف اجملتُع ايعضبَ ,ٞطابع اٖ٫ضاّ ايتذاص ,١ٜايكاٖض,1970 ,٠ل.403
 .54ر .عقاّ عفٝف ٞعبز ايبقري ,ػظ ١٥ايعكٛب ,١املقزص ايغابل ,ل.170

 .55ر .امحز فتش ٞعضٚص ,اف ٍٛايغٝاع ١اؾٓا ,١ٝ٥املقزص ايغابل ,ل.18
ٜ .56ض ٣ايبعض َٔ ايفك٘ ,إٔ ايٛاقع ايفضْغ٪ٜ ٞنز يٓا إٔ ٖٓايو عببني صٝ٥غٝني ٚصا ٤افزاص قإْٛ
ايعكٛبات ايفضْغ ٞاؾزٜز ٚتنُ ٘ٓٝدضا ِ٥سزٜجُٖ ,١ا (ايغبب ا ,ٍٚ٫عٝاعٜ :ٞضدع اىل صغب١
ايٓعاّ ا٫ؽرتان ٞيف إٔ ٜربط رٚص ٙيف اجملاٍ ايكاْٚ ,ْٞٛسيو بأفزاص قاْ ٕٛعكٛبات دزٜز
ٜغتذٝب يكَٚ ِٝتػريات ايتكٓٝات املطبك ١يف ايعامل ,نشيو صغب ١اؿه ١َٛا٫ؽرتان ١ٝيف إٔ
ٜقزص ٖشا ايتكٓني َتنُٓاً املبار ٣ا٫عاع ١ٝاييت ت َٔ٪بٗاٚ .ايغبب ايجاْٜ ,ٞضدع اىل ايضغب ١يف
ايتػٝري تأعٝغاً مبا سزخ يف ايز ٍٚاٚ٫صب ١ٝاجملاٚص ٠اييت افزصت تؾضٜعات عكاب ١ٝسزٜجٜٚ ,١عرب عٔ
ٖش ٙايضغبٚ ١طٜض ايعزٍ ايفضْغ "Badinter"ٞبكٛي٘( :يكز سإ ايٛقت يٝه ٕٛيز ٣ا ١َ٫ايفضْغ١ٝ
قاْ ٕٛعكٛبات سزٜح ٜعرب عٔ ايك ِٝاملعافض ٠ؿناصتٓا) ر .قُز اب ٛايع ٬عكٝز ,٠املقزص ايغابل,
ل8

 .57ر.قُز ابٔ املزْ ٞبٛعام ,اػاٖات ايغٝاع ١اؾٓا ١ٝ٥املعافضٚ ٠ايؾضٜع ١ا٫ع ,١َٝ٬طَ ,1ضنظ
ايزصاعات ٚايبشٛخ ,انارميْ ١ٝاٜف ايعضب ١ٝيًعً ّٛا ,١َٝٓ٫ايضٜاض ,2002 ,لَٚ 50ا بعزٖا.
 .58ر .مجاٍ تٛفٝل أمحزٚ ,صق ١عج ١ٝبعٓٛإ( اِٖ اؾضا ِ٥املغتذزٚ ٠املغتشزثٚ ١آيٝات َٛادٗتٗا),
ايكاٖض ,2010 ,٠لَٓ .1ؾٛص ٠عً ٢املٛقع ا٫يهرت:ْٞٚ
 )www.child-trafficking.org/sites/default/files/6.pdf .59تاصٜذ آخض طٜاص.2017-7-24 ٠
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 .60ر .قُز اب ٛايع ٬عكٝز ,٠املقزص ايغابل ,ل.8
 .61ر .قُز اب ٛايع ٬عكٝز ,٠املقزص ايغابل ,لَٚ92ا بعزٖا.
 .62املار َٔ )1-211(٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايفضْغ ٞاؾزٜز يغٓ.1994 ١
 .63ر .قُز اب ٛايع ٬عكٝز ,٠املقزص ايغابل ,لَٚ95ا بعزٖا.

 .64ر.صْا أبضاٖ ِٝايعطٛص ,دضمي ١تعضٜض ايػري يًدطض يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايفضْغ ,ٞفً ١داَع١
ايؾاصق ١يًعً ّٛايؾضعٚ ١ٝايكاْ ,١ْٝٛاجملًز , 8ايعزر  ,2011 ْٜٛٝٛ,2ل.163
 .65فٛطٖ ١ٜاٌَ ,اؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥ي٬عنا ٤ايبؾض ١ٜيف ظٌ ايكاْ ٕٛصقِ  01-09يغٓ 2009 ١املتعًل
با٫ػاص با٫عنا ٤ايبؾضَ ,١ٜشنضَ ٠ادغتري يف ايعً ّٛايكاْ ,١ْٝٛداَع ١اؿاز ـنض-باتٓ,١
نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايغٝاع ,١ٝقغِ اؿكٛم ,2012-2011 ,ل.4
َ .66ضنظ ايزصاعات ٚايبشٛخَ ,هافش ١ا٫ػاص با٫ؽدال ٚا٫عنا ٤ايبؾض ,١ٜط ,1داَعْ ١اٜف
يًعً ّٛايعضبٚ ١ٝا ,١َٝٓ٫ايضٜاض 2005 ,لَٚ 414ا بعزٖا.

ٜٛ .67ي ٞايكاْ ٕٛأُٖ ١ٝنبري ٠ؿل اْ٫غإ يف ع ١َ٬دغُ٘ يعز ٠اعتباصات  ,ا٭ : ٍٚاعتباص
َٛمٛعٜ ٞتُجٌ يف ايتهاٌَ اؾغز ٟيز ٣دغِ اْ٫غإ ٚ ,ايجاْ : ٞاعتباص فضرٜ ٟتُجٌ يف سل
ايفضر يف عزّ ا٫عتزا ٤عًٚ , ٘ٝايجايح َ :تعًل باجملتُع  :٭ٕ ايفضر ٪ٜر ٟيًُذتُع ٚادبات ٚايتظاَات
تٛدب َٓع املغاؼ بغ ١َ٬دغُ٘ ,٭ٕ سيو ٪ٜر ٟاىل تعط ٌٝتًو ايٛادبات ٚا٫يتظاَات عً ٢ايٛد٘
املطًٛب .ر ٍ٫صَٝإ عبزاهلل ايضَٝإ ,املغٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥عٔ ا٫ػاص بأ٫عنا ٤ايبؾض (١ٜرصاع١
َكاصْ ,)١صعايَ ١ادغتري يف ايكاْ ٕٛايعاّ ,داَع ١ايؾضم اٚ٫عط ,نً ١ٝاؿكٛم ,2013 ,ل.8
َٓ .68ؾٛص يف اؾضٜز ٠ايضمس ١ٝايعزر َ 9هضص ,يف َ 6اصؼ عٓ.2010 ١

ٜٚ .69كابٌ ٖشا ايكاْ ٕٛيف ايعضام ,قاْ ٕٛعًُٝات طصع ا٫عنا ٤ايبؾضَٓٚ ١ٜع ا٫ػاص بٗا صقِ ( )11يغٓ١
,2016املٓؾٛص يف ايٛقا٥ع ايعضاق ١ٝيف ايعزر  4405يًغٓ ١ايغابعٚ ١اـُغ ,ٕٛبتاصٜذ ٚٚ,2016-5-16فكاً
يٮعباب املٛدب ١ي٘ ,ؽضع ٖشا ايكاْ ٕٛبٗزف تٓع ِٝعًُٝات ْكٌ ٚطصع ا٫عنا ٤ايبؾض ١ٜيتشكٝل
َقًش ١ع٬د ١ٝصادش ١يًُضمٚ ٢اؿق ٍٛعً ٢ا٫عنا ٤ايبؾض َٔ ١ٜدغِ اْ٫غإ اؿ ٞبايتربع
ساٍ سٝات٘ ا َٔ ٚدجح املٛت ٢بايٛف ١ٝبعز ٚفات٘ َٓٚ ,ع بٝع ا٫عنا ٤ايبؾضٚ ١ٜا٫ػاص بٗا َٔ خٍ٬
فضض عكٛبا ت صارع ١عٓز املدايف .١اماف ١اىل ٖشا ايكاْ ,ٕٛفزص يف ايعضام أٜناً قاَْ ٕٛهافش١
ا٫ػاص بايبؾض صقِ ( )28يغٓ ,2012 ١املٓؾٛص يف ايٛقا٥ع ايعضاق ١ٝيف ايعزر 4236بتاصٜذ ٚ .2012-4-23قز
دعٌ ٖشا ايكاْ ,ٕٛا٫ػاص با٫عنا ٤ايبؾض ١ٜفٛص َٔ ٠فٛص دضمي ١ا٫ػاص بايبؾض ٚفل املار ٠اٚ٫ىل
َٓ٘
 .70تطضم ايكاْ ٕٛاىل سيو يف املٛار(.)8070504030201
 .71تٓك املار ٠ايغارعٖ َٔ ١شا ايكاْ ٕٛعً( :٢وعض ايتعاٌَ ف ٢أ ٣عن َٔ ٛأعنا ٤دغِ اإلْغإ أٚ
دظ َ٘ٓ ٤أ ٚأسز أْغذت٘ عً ٢عب ٌٝايبٝع أ ٚايؾضا ٤أ ٚمبكابٌ أًٜا ناْت طبٝعت٘ٚ .ف ٢مجٝع ا٭سٛاٍ
 ٫هٛط إٔ ٜرتتب عً ٢طصع ايعن ٛأ ٚدظ َ٘ٓ ٤أ ٚأسز أْغذت٘ إٔ ٜهتغب املتربع أ ٚأٚ َٔ ٣صثت٘ أ١ٜ
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فا٥زَ ٠ار ١ٜأ ٚع َٔ ١ٝٓٝاملتًك ٢أ َٔ ٚس ٜ٘ٚبغبب ايٓكٌ أ ٚمبٓاعبت٘ .نُا وعض عً ٢ايطبٝب
املدتك ايبز ٤ف ٢إدضا ٤عًُ ١ٝايظصع عٓز عًُ٘ مبدايف ١أ ٣سهِ َٔ أسهاّ ايفكضتني ايغابكتني).
ٚ .72تكابٌ ٖش ٙاملار ٠يف ايتؾضٜع املقض ,ٟاملار َٔ )9( ٠قاْ ٕٛعًُٝات طصع ا٫عنا ٤ايبؾضَٓٚ ١ٜع
ا٫ػاص بٗا صقِ ( )11يغٓ 2016 ١يف ايعضام ,اس تٓك ٖش ٙاملار ٠عً(٢وعض بٝع ايعن ٛا ٚايٓغٝر
ايبؾض ٟا ٚؽضا ٙ٩ا ٚا٫ػاص ب٘ بأٚ ١ٜع ١ًٝناْت ٚوعض عً ٢ايطبٝب ادضا ٤عًُ ١ٝاعت٦قاٍ
ايعنٚ ٛطصع٘ عٓز عًُ٘ بشيو)ٚ .عاقب يف املار -17( ٠ا َٔ )ً٫ٚىايف اسهاّ ٖشا ايٓك بايغذٔ
َز٫ ٠تكٌ عٔ ( )7عبع عٓٛات ٚبػضاَ٫ ١تكٌ عٔ ( )5000000مخغٜ٬َ ١ني رٜٓاص  ٫ٚتظٜز عً٢
( )10000000عؾضٜ٬َ ٠ني رٜٓاص ,نُا هٛط يًُشهُ ١مبٛدب املار )22( ٠إ ؼهِ اماف ١اىل
سيو بايتزابري ايتاي :١ٝا٫ٚـ اؿضَإ َٔ َظاٚي ١املَٗٓ ١ز٫ ٠تكٌ عٔ ( )5مخػ عٓٛات .ثاْٝاـ غًل
املغتؾف ٢ا٭ًٖ ٞا ٚاملضنظ ا٭ًٖ ٞايش ٟاصتهبت ف ٘ٝاؾضميَ ١ز٫ ٠تكٌ عٔ ( )3ث٬خ عٓٛات
٫ٚتظٜز عً )5( ٢مخػ عٓٛات .ثايجاـ عشب اإلداط ٠يف ساي ١تهضاص املدايف َٔ ١املغتؾف ٢ا ٚاملضنظ
ايطيب ا.ًٖٞ٫

 .73إٔ اؾضمي ١املعًَٛات ١ٝقز تعزرت َغُٝاتٗا ,فٝطًل عًٗٝا دضمي ١اؿاعب ,أ ٚاعا ٠٤اؿاعب ,اٚ
اؾضمي ١املضتبط ١ا ٚاملتعًك ١باؿاعب ,ا ٚدضمي ١املعاؾ ١اٯي ١ٝيًبٝاْاتٚ ,يعٌ افزم تغُ,ٖٞ ١ٝ
اؾضمي ١املعًَٛات ١ٝ٭ْٗا تؾٌُ اؿاعب ٚعا٥ض املبتهضات ٚاملكتٓٝات ايضآٖٚ ١املغتكبً ,١املغتدزَ١
يف ايتعاٌَ َع املعًَٛات .رْ .ب ٌٝقُز عبز اؿً ِٝعٛاد٘ ,املغٛ٦ي ١ٝايزٚي ١ٝعٔ دضا ِ٥غغٌ
ا٭َٛاٍ يف م ٤ٛأسهاّ ايكاْ ٕٛايزٚي ٞايعاّ ,راص ايٓٗن ١ايعضب ,١ٝايكاٖض ,2009,٠ل.88
 .74يف ايعضام ,أٜناً ٖٓايو َؾضٚع قاْ ٕٛقُزّ اىل فًػ ايٓٛاب َٔ عٓ ,2010 ١بأعِ(دضا ِ٥املعًَٛات)١ٝ
ا ٫إ ٖشا املؾضٚع مل ٜض ٣ايٓٛص نكاْٚ ٕٛادب ايتٓفٝش اىل ٖش ٙايًشع.١

َ .75ؾضٚصع ايكآَْ ٕٛؾٛص عًَٛ ٢قع (مجع ١ٝاْرتْٝت َقض) عً ٢ايضابط ا٫يهرت:ْٞٚ
 https://www.facebook.com/internet.masr/posts/997449906940420تاصٜذ آخض
طٜاص.2017-7-27 ٠

 .76عضف ايفك٘ ايكاْ ْٞٛدضمي ١غغٌ اَٛ٫اٍ بأْٗا (فُٛع ١عًُٝات سات طبٝع ١اقتقار ,١ٜتُتَبع
يتػٝري ففَ ١اٍ -بأخفا ٤طبٝعت٘ ٚمتَ ٜ٘ٛقزص -ٙاتَ َٔ ٢قزص غري َؾضٚع يٝعٗض ٚنأْ٘ ْؾأ عٔ
َقزص َؾضٚع بأمفا ٤ايؾضع ١ٝعً ,٘ٝفٝك ّٛفاسب٘ بأرخاي٘ يف تزاَ ٍٚؾضٚع ٭خفاَ ٤قزصَٔٚ ,ٙ
ا ٜٔات .)٢عبز ايٖٛاب عضف ,١ايؾاٌَ يف دضمي ١غغٌ املاٍ ,ب ٬صقِ طبع ,١املهتب ايفين يًُٛعٛعات
ايكاْ ,١ْٝٛا٫عهٓزص ,١ٜب ٬عٓ ١طبع ,ل13
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 .77ر .ب٬عِ مج ٌٝخًف ,ظاٖضت ٞايفغار ٚغغ ٌٝاَٛ٫اٍ...اعبابُٗا ٚكاطضُٖا ٚرٚصُٖا يف متٌٜٛ
ا٫صٖاب يف ايعضام ٚعبٌ املعاؾ ,١فً ١رصاعات قاعبَٚ ١ٝاي ,١ٝاجملًز ايغابع ,ايعزر ,2012 ,19
ل.30
 .78يًُظٜز س ٍٛمسات دضمي ١غغٌ اَٛ٫اٍ ,أْعض:ر .قُز ابضاٖ ِٝخري ٟايٛنَ ,ٌٝهافش ١دضمي١
غغٌ ا٭َٛاٍ يف املًُه ١ايعضب ١ٝايغعٛر ,١ٜط َ ,1هتب ١ايكاْٚ ٕٛا٫قتقار ,ايضٜاض,2015 ,
ل.29-24
َٓ .79ؾٛص يف ايٛقا٥ع ايعضاق ١ٝيف ايعزر  4387يًغٓ ١ايغابعٚ ١اـُغ ,ٕٛبتاصٜذ .2015-11-16
ْ .80قت املار َٔ )55( ٠قاَْ ٕٛهافش ١غغٌ اَٛ٫اٍ ٚمت ٌٜٛا٫صٖاب يغٓ 2015 ١عًًٜ"٢ػ ٢اَض عًط١
ا٥٫ت٬ف امل٪قت( ١املٓشً )١صقِ ( )93يغٓ (,2004 ١قاَْ ٕٛهافش ١غغٌ اَٛ٫اٍ)"
 .81يًُظٜز س ٍٛايػا َٔ ١ٜػض ِٜظاٖض ٠غغٌ اَٛ٫اٍ ,أْعض :ا٫عباب املٛدب ١يتؾضٜع قاَْ ٕٛهافش١
غغ ٌٝاَٛ٫اٍ ٚمت ٌٜٛصقِ  39يغٓ.2015 ١
ْ .82قت املار( )200( ٠ف َٔ )2قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞايٓافش صقِ  111يغٓ 1969 ١املعزٍ ,عًٜ(٢عاقب
بايغذٔ َز ٫ ٠تظٜز عً ٢عبع عٓٛات ا ٚباؿبػ نٌ َٔ سبش ا ٚصٚز اٜا َٔ املشاٖب اييت تضَ ٞاىل
تػٝري َبار ٨ايزعتٛص ا٫عاع ١ٝا ٚايٓعِ ا٫عاع ١ٝيًٗ ١٦ٝا٫دتُاع ١ٝا ٚيتغٜٛز طبك ١ادتُاع١ٝ
عً ٢غريٖا َٔ ايطبكات ا ٚيًكنا ٤عً ٢طبك ١ادتُاع ١ٝيكًب ْعِ ايزٚي ١ا٫عاع ١ٝا٫دتُاع ١ٝاٚ
ا٫قتقار ١ٜا ٚهلزّ اْ ٟعِ َٔ ايٓعِ ا٫عاع ١ٝيًٗ ١٦ٝا٫دتُاعَ ١ٝت ٢نإ اعتعُاٍ ايك ٠ٛاٚ
ا٫صٖاب ا ٚاٚ ١ٜع ١ًٝاخض ٣غري َؾضٚعًَ ١شٛظا يف سيو)ٚ .نشيو ْقت املارٜ (,)365( ٠عاقب
باؿبػ ٚبايػضاَ ١ا ٚباسزٖ ٣اتني ايعكٛبتني َٔ اعتز ٣ا ٚؽضع يف ا٫عتزا ٤عً ٢سل املٛظفني اٚ
املهًفني غزَ ١عاَ ١يف ايعٌُ باعتعُاٍ ايك ٠ٛا ٚايعٓف ا ٚا٫صٖاب ا ٚايتٗزٜز ا ٚاٚ ١ٜع ١ًٝاخض٣
غري َؾضٚع.)١
ْ .83ؾض يف ايٛقا٥ع ايعضاق ,١ٝايعزر( )4009يف  9تؾض ٜٔايجاْ.2005 ٞ
 .84خايز فٝز عبز اؿُٝز اؾبٛص ,ٟايغٝاع ١اؾٓا ١ٝ٥يف قاَْ ٕٛهافش ١اإلصٖاب" رصاعَ ١كاصْ,"١
صعايَ ١ادغتري يف ايكاْ ٕٛايعاّ َكزَ ١إىل فًػ نً ١ٝايكاْ - ٕٛداَع ١بابٌ ,2010 ,لَٚ 77ا
بعزٖا.
 .85سنض املؾضع يف بزا ١ٜا٫عباب املٛدب ١نًُ(١سهِ)ْٚ ,عٔ إ ٖشا خطأ َطبعٚ ,ٞا٫قضب اىل
ايقٛاب ٖ(ٛسذِ) ,ستٜ ٢هتٌُ املعٓ.٢
ْ .86ؾض يف ايٛقا٥ع ايعضاق -١ٝايعزر  -4429بتأصٜذ  ,-2016-12-26ايغٓ ١ايجآَٚ ١اـُغ.ٕٛ
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-17

عبز ايٖٛاب عضف ,١ايؾاٌَ يف دضمي ١غغٌ املاٍ ,ب ٬صقِ طبع ,١املهتب ايفين يًُٛعٛعات
ايكاْ ,١ْٝٛا٫عهٓزص ,١ٜب ٬عٓ ١طبع.

-18

ر.عً ٞسغني اـًف  ٚر.عًطإ عبز ايكارص ايؾا,ٟٚاملبار ٨ايعاَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات,ط,2
املهتب ١ايكاْ,١ْٝٛبػزار.2010 ,

-19

ر.عً ٞعبز ايكارص ايكٗٛد,ٞؽضح قاْ ٕٛايعكٛبات,ايكغِ ايعاّ ,طَٓ,1ؾٛصات اؿًيب
اؿكٛق,١ٝبريٚت .2008

-20

ر .عُض ايغعٝز صَنإ ,ؽضح قاْ ٕٛايعكٛبات -ايكغِ ايعاّ ,ب ٬صقِ طبع ,١راص ايٓٗن ١ايعضب,١ٝ
ايكاٖض ,٠ب ٬تأصٜذ طبع.١

-21

ر.عقاّ عفٝف ٞعبز ايبقري ,ػظ ١٥ايعكٛب ,١ط ,1راص اب ٛاجملز يًطباعَ ,١قض.2007 ,

-22

ر .صٚ٩ف عبٝز ,أف ٍٛعًُ ٞا٫دضاّ ٚايعكاب ,ط ,6راص ايفهض ايعضبَ ,ٞقض.1985 ,

-23

تؾٝظاص ٟبهاصٜا ,اؾضاٚ ِ٥ايعكٛبات ,تضمج ١رٜ .عكٛب قُز سٝات ,ٞط٪َ ,1عغ ١ايهٜٛت
يًتكزّ ايعًُ ,ٞايهٜٛت.1985 ,

-24

ر.خري ٟأمحز ايهباـ ,اؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥ؿكٛم اْ٫غإ ,طَٓ ,1ؾأ ٠املعاصف,
ا٫عهٓزص.2008,١ٜ
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ثاْٝاً-:ايضعا ٌ٥اؾاَع:١ٝ
 -1ر ٍ٫صَٝإ عبزاهلل ايضَٝإ ,املغٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥عٔ ا٫ػاص بأ٫عنا ٤ايبؾض (١ٜرصاعَ ١كاصْ ,)١صعاي١
َادغتري يف ايكاْ ٕٛايعاّ ,داَع ١ايؾضم اٚ٫عط ,نً ١ٝاؿكٛم.2013 ,
 -2طٜٓب عبز ايهاظِ سغٔ ايهٓاْ ,ٞايتٓاعب بني ايتذضٚ ِِٜايعكابِ يف قاْ ٕٛمضٜب ١ايزخٌ
ايعضاق(ٞرصاعَ ١كاصْ ,)١صعايَ ١ادغتري يف ايكاْ ٕٛايعاّ ,نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايغٝاع -١داَع ١ايبقض,٠
.2014
 -3سغني درب سغني ايؾ ,ًٜٞٛايضقاب ١ايزعتٛص ١ٜعًَ ٢بزأ ايتٓاعب-رصاعَ ١كاصْ ,- ١صعايَ ١ادغتري
يف ايكاْ ٕٛايعاّ َكزَ ١اىل فًػ نً ١ٝايكاْ -ٕٛاؾاَع ١املغتٓقض.2008 ,١ٜ
 -4قُز محٝز عبز ,اينضٚصٚ ٠ايتٓاعب يف ايتذضٚ ِٜايعكاب ,اطضٚس ١رنتٛصاَ ٙكزَ ١اىل فًػ
نً ١ٝايكاْ - ٕٛداَع ١بابٌ.2014,
 -5قُٛر ط٘ د ,ٍ٬اف ٍٛايتذضٚ ِٜايعكاب يف ايغٝاع ١اؾٓا ١ٝ٥اؿزٜج ,١صعاي ١رنتٛصا -ٙنً١ٝ
اؿكٛم -داَع ١عني مشػ.2004 ,
 -6فٛطٖ ١ٜاٌَ ,اؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥ي٬عنا ٤ايبؾض ١ٜيف ظٌ ايكاْ ٕٛصقِ  01-09يغٓ 2009 ١املتعًل
با٫ػاص با٫عنا ٤ايبؾضَ ,١ٜشنضَ ٠ادغتري يف ايعً ّٛايكاْ ,١ْٝٛداَع ١اؿاز ـنض-باتٓ,١
نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايغٝاع ,١ٝقغِ اؿكٛم.2012 ,
 -7خايز فٝز عبز اؿُٝز اؾبٛص ,ٟايغٝاع ١اؾٓا ١ٝ٥يف قاَْ ٕٛهافش ١اإلصٖاب" رصاعَ ١كاصْ,"١
صعايَ ١ادغتري يف ايكاْ ٕٛايعاّ َكزَ ١إىل فًػ نً ١ٝايكاْ - ٕٛداَع ١بابٌ.2010 ,
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ثايجاً -:أ٭عاخ:
 -1ر .ب٬عِ مج ٌٝخًف ,ظاٖضت ٞايفغار ٚغغ ٌٝاَٛ٫اٍ...اعبابُٗا ٚكاطضُٖا ٚرٚصُٖا يف متٌٜٛ
ا٫صٖاب يف ايعضام ٚعبٌ املعاؾ ,١فً ١رصاعات قاعبَٚ ١ٝاي ,١ٝاجملًز ايغابع ,ايعزر .2012 ,19
 -2ر .عبز ايضطام ايغٓٗٛص ,ٟكايف ١ايتؾضٜع يًزعتٛص ٚا٫مضاف يف اعتعُاٍ ايغًط ,١فً ١فًػ
ايزٚي ,١ايغٓ ١ايجايجٜٓ ,١اٜض .1952
 -3ر.صْا أبضاٖ ِٝايعطٛص ,دضمي ١تعضٜض ايػري يًدطض يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايفضْغ ,ٞفً ١داَع١
ايؾاصق ١يًعً ّٛايؾضعٚ ١ٝايكاْ ,١ْٝٛاجملًز , 8ايعزر .2011 ْٜٛٝٛ,2

صابعاً -:اجمل٬ت ٚايزٚصٜات:
 -1ايٛقا٥ع ايعضاق ,١ٝايعزر ,4009بتاصٜذ .2005 /11 /9
 -2اؾضٜز ٠ايضمس ١ٝاملقض ,١ٜايعزر َ 9هضص ,يف َ 6اصؼ ,عٓ.2010 ١
 -3ايٛقا٥ع ايعضاق ,١ٝايعزر , 4236بتاصٜذ .2012/4/23
 -4ايٛقا٥ع ايعضاق ,١ٝايعزر  ,4387بتاصٜذ .2015/11/16
 -5ايٛقا٥ع ايعضاق ,١ٝايعزر  , ,4405بتاصٜذ .2016/5/16
 -6ايٛقا٥ع ايعضاق ,١ٝايعزر  ,4429بتأصٜذ .2016/12/26
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خاَغاً -:ايتؾضٜعات:
أ-

ايزعاتري:

 -1إع ٕ٬سكٛم اْ٫غإ ٚاملٛاطٔ ايفضْغ ٞيغٓ.1789 ١
 -2ايزعتٛص ايفضْغ ٞيغٓ1958 ١
 -3رعتٛص مجٗٛص ١ٜايعضام يغٓ.2005 ١
 -4ايزعتٛص املقض ٟيغٓ.2014 ١
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ب-ايكٛاْني:
 -1قاْ ٕٛايعكٛبات ايفضْغ ٞيغٓ.1994 ١
 -2قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞصقِ  111يغٓ.1969 ١
 -3أَض عًط ١ا٭٥ت٬ف امل٪قت ١صقِ ( )93يغٓ(,2004 ١قاَْ ٕٛهافش ١غغٌ اَٛ٫اٍ).
 -4قاَْ ٕٛهافش ١ا٫صٖاب ايعضاق ٞصقِ ( )13يغٓ.2005 ١
 -5قاْ ٕٛتٓع ِٝطصع ا٭عنا ٤ايبؾض ١ٜاملقض ٟصقِ  5يغٓ.2010 ١
 -6قاَْ ٕٛهافش ١ا٫ػاص بايبؾض ايعضاق ٞصقِ ( )28يغٓ.2012 ١
 -7قاَْ ٕٛهافش ١غغٌ اَٛ٫اٍ ٚمت ٌٜٛا٫صٖاب ايعضاق ٞصقِ ( )39يغٓ.2015 ١
 -8قآَْ ٕٛع اعتعُاٍ ٚأْتؾاص ا٫عًش ١ايهامت ١يًقٛت ايعضاق ٞصقِ ( )38يغٓ.2016 ١
 -9قاْ ٕٛعًُٝات طصع ا٫عنا ٤ايبؾضَٓٚ ١ٜع ا٫ػاص بٗا ايعضاق ٞصقِ ( )11يغٓ.2016 ١
زَ-ؾضٚعات ايكٛاْني:

َ -1ؾضٚع قاْ ٕٛدضا ِ٥املعًَٛات ١ٝاملكزّ اىل فًػ ايٓٛاب ايعضاق ٞيف عٓ.2010 ١

َ -2ؾضٚع قاَْ ٕٛهافش ١دضا ِ٥تكٓ ١ٝاملعًَٛات املكزّ اىل فًػ ايٓٛاب املقض ٟيف عٓ.2015 ١
عارعاً-:املٛاقع ا٭يهرت:١ْٝٚ

أ -ايبشٛخ املٓؾٛص ٠عرب ا٭ْرتْٝت
 -1ر .امحز فتش ٞعضٚص ,سهِ ايكاْ ٕٛفَٛ ٢ادٗ ١اإلصٖاب ,فً ١ايزعتٛص ,١ٜايعزر ايجاْ ٞعؾض,
ايكاٖضَٓ .2007 ,٠ؾٛص عرب املٛقع ا٫يهرت ْٞٚايضمس ٞيًُشهُ ١ايزعتٛص ١ٜايعًٝا يف َقض ,عً٢
ايضابطsccourt.gov.eg,
 -2ر .مجاٍ تٛفٝل أمحزٚ ,صق ١عج ١ٝبعٓٛإ ( اِٖ اؾضا ِ٥املغتذزٚ ٠املغتشزثٚ ١آيٝات َٛادٗتٗا),
ايكاٖضَٓ .2010 ,٠ؾٛص عرب ايضابط ا٫يهرت-:ْٞٚ
(www.child-trafficking.org/sites/default/files/6.pdf
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ب -ا٭سهاّ ايكنا ١ٝ٥املٓؾٛص ٠عرب اْ٫رتْٝت:

Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996
 -1قضاص اجملًػ ايزعتٛص ٟايفضْغ:ٞ
املٓؾٛص عرب املٛقع ايضمس ٞيًُذًػ ايزعتٛص ٟعً ٢ايضابط ا٫يهرت ْٞٚاٯتٞ
www.conseil-constitutionnel.com:

 -2سهِ احملهُ ١ايزعتٛص ١ٜايعًٝا يف َقض ,ايزع ٣ٛصقِ  49يغٓ 17 ١قنا" ١ٝ٥رعتٛص ,"١ٜيف
َٓ ,1996 /ْٜ٘ٝٛ/15ؾٛص عًَٛ ٢قع داَعَٝٓ ١غٛتاَ -هتب ١سكٛم اْ٫غإ ,عً ٢ايضابط
ا٫يهرت-:ْٞٚ

hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC
 -3احملهُ ١ايزعتٛص ١ٜايعًٝا يف َقض ,ايكن ١ٝصقِ  33يغٓ 16 ١قنا" ١ٝ٥رعتٛص "١ٜظًغ,1996/2/3 ١
َٓؾٛص عًَٛ ٢قع ايزنتٛص عاطف عامل  ,عً ٢ايضابط ا٫يهرت-:ْٞٚ
www.atefsalem.net/article_detail.php?id=737&title

 -4سهِ احملهُ ١اإلؼار ١ٜايعًٝا يف ايعضام ,يف ايزع ٣ٛاملضقُ/65 ١اؼار /١ٜاع, 2014 /ّ٬يف-6-22
َٓ ,2014ؾٛص عرب املٛقع ا٫يهرت ْٞٚايضمس ٞيًُشهُ ١اإلؼار ١ٜايعًٝا عً ٢ايضابط ا٫تٞ
https://www.iraqfsc.iq
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:٣ أخض١ْٝٚاقع ايهرتَٛ -ز
ت َقضْٝ اْرت١ٝقع مجعَٛ ص عربٛ َٓؾ,َٟات املقضًٛ املع١ِٝٓ تك٥ دضا١ٕ َهافشْٛصع قاٚ َؾض-1
:ْٞٚيهرت٫ ايضابط ا٢ًع
https://www.facebook.com/internet.masr/posts/997449906940420
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